
 

 

 

උපසම්පදා ශීලය 
 

 

රේරුකාරනේ චනේදවිමල මහනාහිමි 

පටුන රෙත 

පටුන රෙත 
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Non-commertial Distribution 

 

 
 

උපසම්පදා ශීලය 
(හයෙන මුද්ර ණය) 

 

 

 
මහාචාර්ය 

රේරුකාරනේ චනේදවිමල 
(සාහිතය ක්ර ෙර්ති, පණඩිත, පර ෙකන විශාරද, 

අමරපුර මහා මවහෝපාධ්යාය ශාසන වශෝ,න, රී සදඩධ්ර්ම ශිවරෝම)) 
මහානායක ස්වාමිපාදයන් වහන්්ස් විසින්  

සම්පාදිතයි. 
 
 
 
 

පර ්ාශනය: 
ශ්රී චන්දවිමධ ්මමපසස්කක සරක්ෂණ  මණ ්ලධය 

රී විනයාලා්ාරාරාමය, වපා්ණුුවිට. 
දුර්ථනය : 034-2263958 
ෆැ්ඩසඩ : 034-2265251 
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Non-commertial Distribution 

 

 
දහම් ්පාක් සරක්ෂණ  මණ ්ලධ්යන් පර කාශික 

රේරුකාරනේ නාහමිියනේරගේ රපාතේ සහ රෙනතේ රපාතේ 
 

විනය ග්ර න්ථ 
ශාසනාෙතරණය 
විනය ්ර්ම වපාත 
උපසම්පදා ශලීය 
උ,ය පරාතිවමෝ්ඩෂය (අනුොද සහති) 

අභි් ර්ම ග්ර න්ථ 
අ,ධි්ර්ම මර්ගය 
අ,ධි්ර්මවයඩ මලූ්ි ්රැණු 
පට්ඨාන මහා පර ්රණ සනඩනය 
අනුොද සහිත අ,ිධ්ර්මාර්ථ සාගර හය 

භාවනා ග්ර න්ථ 
විදර්ශනා ,ාෙනා ්ර මය 
වපෞරාණි් සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්ර මය 
කතඩතාලසීා්ාර මහා විපසඩසනා ,ාෙනාෙ 
සතිපට්ඨාන ,ාෙනා විවේකනය හා වෙනතඩ ්ෘති 

්ර්ම ග්ර න්ථ 
කතුරාරයයය සතයය 
පාරමිතා පර ්රණය 
ව ෝධිපා්ඩෂ්ි ධ්ර්ම විසඩතරය 
පටිච්ක සමුපඩපාද විෙරණය 
ධ්ර්ම විනිශඩකය 
ව ෞදඩධ්යාවගඩ අතඩ වපාත 
මාගල ධ්ර්ම විසඩතරය 
පුවණයෝපවදඩශය 
සූවිසි මහා ගුණය 
වපාවහාය දිනය 
ව්වලසඩ එ්ඩදහසඩ පනඩසයිය 
ෙඤඩක් ධ්ර්ම හා චිතඩවතෝප්ඩවලඩශ ධ්ර්ම 
 ුදඩධ්නීති සාගර හය 
නිෙයාණ විනිශඩකය හා පනුරැතඩපතඩති ්ර මය 
ව ෝධි පජූාෙ 

Four Noble Truths (කතුරායයය සතයය පිවෙතයනය.) 
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්වනක් 
වම්ල නිෙුණු ඇතඩවතෝ 
නාහිමි කිවත ෙත හා අනුවමවෙනි දහම් වදසුම් 15 ්ඩ.) 
සුරාධූ්ර්තය වහෙතඩ මදයවලෝලය (ෛෙදය නීලඩ ව්සලඩ - පිවෙර්තන) 
 ුදුසසුන පු ුදු ්ළ රී ලා්ා ශඩවේන්නඩ නි්ාය සයිෙස (ශාසඩතරීය සමරැ ්ලාපය) 

 
විමසීම් :- ග්කු ්ධ්කම් 
 රී කනඩදවිමල ධ්ර්ම පසුඩත් සාරෂණ මණඩලලය, 

 රී විනයාලා්ාරාරාමය, වපා්ණුුවිට. 
 දුර්ථනය : 034-2263958, (2263979) ෆැ්ඩසඩ : 034-2265251 
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රලේකම්රගේ සටහනේ .... 
 

 ුදු සමවයඩ එන විනය පිට්ය: ෙයෙසඩථා, අණපනතඩ, පර ඥපඩති හා 
ආකාර ධ්ර්ම යන සියලඩවලහි එන ගති ලෂණ ්ැටිෙුණු ධ්ර්ම 
ව්ාට්ඨාශය්ි. එහි නිෙැරදිෙ හැසිවරන තැනැතඩතා වලෝ්වයඩ ඉහළම 
දැනුම ල යි. එම විදර්ශනාෙ ලැබීම සඳහා ්ැපවී ්ටයුතු ්රනඩවනෝ 
සාඝ රතඩනය යි හඳුනඩෙන අතර, උනඩෙහනඩවසඩලාට උප්ාර වෙමිනඩ 
පහසු පිවදි විදසුනඩ ල නඩනට උතඩසාහ ්රනඩවනෝ උපාස් - උපාසි්ා 
නම් වෙති. 

 
විනය නීති ,ි්ඩෂු - ,ි්ඩෂු) උ,ය සාඝයා උවදසා ෙදාළ ද, ඉනඩ 

සමහර ව්ාටසඩ ්රියාතඩම් වීවම් ග ගිහියා සම්පූර්ණවයනඩ එහි 
ෙග්ීවමනඩ මිදුවණඩ වනාවේ. වෙනතඩ ආගම්ෙල නිෂඩඨාෙ හා ජීෙන 
්ර මය අනුෙ එම පූජ්ෙරැනඩ ්රන සමාජ වසඩෙය වදස  ලා 
පනඩසවලනඩ ගමට ලැව න ලැව න වදඩ මදි යයි විවේකනය ්රනඩවනෝ 
වම් ෙග්ීම් වතඩරැම් වනා ගතඩ පුදඩගලවයෝ ය. පර ඥාෙතඩ ගිහිය්ු විසිනඩ 
,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ සිලඩෙතඩ ්ිරීම සඳහා ්ළ හැ්ි වමවහය විශාල ය. 
ගිහි ,ෙතුනඩද විකාරාතඩම්ෙ විනය පිළි ඳෙ දත යුතඩවතඩ වම් නිසා ය.  

 
සමසඩතය්ඩ වලස ගතඩ ්ල නූතන නේ ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ 

විනය දැනුවමනඩ දුපඩපතඩ ය. ඒ නිසා ම හැසිරීවමනඩ පිිවහී ඇති  ෙ සැ ෑ 
ය. එවසඩ වීමට ගිහියා වම් දැනුවමනඩ ඈතඩවීමතඩ අධ්යාපන පර තිපතඩති 
ආදිය ඒ අනුෙ වනා සැ්සීමතඩ වහඩතු විය. වනාදැනුෙතඩ ෙූ වදපිිවස ම 
එ්ඩ වී  ුදු සසුවනනඩ ගත හැ්ි පරවයෝජන යටපතඩ ්ර ්රියා ්රති. 
තමනුතඩ වනා පිිවවහමිනඩ සසුවනඩ පිිවහීමතඩ ෙළ්ඩෙනඩනට නම් ව්ෝසල 
සායුතඩතවයඩ එන පිවදි ගිහියා විසිනඩ ,ිෂූනඩ ෙහනඩවසඩ පිවසඩසවමනඩ 
ඇසුරැ ්ළ යුතු ය. සර්පයා, ගිනඩන හා රජුනඩ ඇසුරැ ්රනඩනා්ඩ වමනඩ 
පරවේසම් සහගත වනාෙූවයඩ නම් ඒ ඇසුර රටට ම අයහපතඩ පර තිඵල උදා 
්රයි.  

සිලඩෙතඩ වනාෙන ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ ගිහියාවගනඩ ල න පර තය 
පහසුෙ ව්ාතරම් මානසි් ෙධ්ය්ිනඩ ඉෙසනඩවනඩ ද යනඩන 
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අග්්ග්ික්ඛන්්්ෝපම සූතරාදිවයනඩ පර ්ට වේ. වම් නිසා  ුදු සසුවනඩ තමනඩ 
හැසිිවය යුතු ආ්ාරය ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ දත යුතු ම ය. තමනඩ 
ඇසුරැ ්රන ගිහියා අපායගාමී වනාවීම පිණිස යහමවගහි වයදවීවම් 
ෙග්ීම ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ සතුය. ,ි්ඩෂුතඩෙය ආරෂා ්රවගන ඒ 
්ාර්යවයහි වය ගමට නම් නිරෙුලඩ විනය දැනුම්ඩ අෙශය වේ. අවපඩ රවට් 
 ග ‘සිාහල ්ම’ වගාලනැගුවණඩ ව ෞදඩධ් ආ,ාෂවයනඩ නිසා වදපිිවසම 
විනය දැනුවමනඩ වපෝෂණය වීම සිාහල්මතඩ, ව ෞදඩධ් ්මතඩ ආරෂා ්ර 
ගැනීමට ද වහඩතු වෙයි. 

 
 ගර්ඝ ෙශවයනඩ සා්ච්ඡා ්ිරීමට ඉල නැති නමුතඩ  ුදඩධ් විනය 

අනුෙ අනු්ූලදැයි සල්ා  ැලිය යුතු පර ෙණතා ්ීපය්ඩ ම අද ලා්ා 
ශාසන ඉතිහාසවයඩ සටහනඩ වී ඇත. 

 
1. ජාතයනඩතර ව ෞදඩධ් සාවිධ්ානයනඩහි සා්ච්ඡා ්ළැයි පර ්ාශ 

ෙූ ‘,ි්ඩෂු) ශාසනය’ වලාෙ පුරා ඇති ්ිරීවම් උනනඩදුෙ හා 
වහාර රහවසඩ වමනඩ එය ල්ඩදිෙ පිහිටුවීම. 
 

2. විවදඩශ ධ්ර්ම පර කාරය නමිනඩ සිෙුවර් මුොවෙනඩ විවදඩශ ගත 
ෙනඩනනඩ, එවතර ශර දඩධ්ාෙ ව,ෞති් ෙසඩතු ෙශවයනඩ 
ආනයනය ්රනඩනනඩ, හා ඔෙුනඩවගඩ ්රියා ්ලාපය. 
 

3. වදඩොලයනඩහි සඩවතෝතර  ගායනා, පඬුරැ රැසඩ ්ිරීම හා නෙ 
ඇදහිලි පර කලිත ්රමිනඩ සිටින සමහර ,ිෂූනඩ ෙහනඩවසඩලා 
වගඩ ්රියා්ලාපය. 
 

4. පනඩසල, වනානිවමන වගාලනැගිලි ්ර්මානඩතය්ඩ  ෙට 
පතඩවී ඇතැයි ගිහියා තුළ ඇති ආ්ලඩප හා හර-සුනඩ පූජා විධි 
මගිනඩ ගිහියා ආ්ර්ෂණය ්ර ගනඩනා ගනඩනා උතඩසාහය සහ 
ව ෞදඩධ් දර්ශනය ්ර මවයනඩ දුරසඩථ වීම. 
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vi 
Non-commertial Distribution 

 

5. තමනඩ නිරත විය යුතු විදර්ශනා මග ව ාවහෝ වසඩ ගිහියාට 
උගනඩෙන, තමනඩ ආධ්යාතඩමි්ෙ දියුණු වනාෙූ ,ි්ඩෂූනඩ 
ෙහනඩවසඩලාවගඩ ,ාෙනා මධ්යසඩථාන පර කලිත වීම. 
 

6. තම සිසුනඩට මූලි් ආගමි් අධ්යාපනය්ඩ  ගමට අලස 
ෙැිහිටි ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලා එය පිිවවෙනට පැෙරීම හා 
ඒොවයඩ ්රියා ්ලාපය.  
 

7. පරීෂණ හා නිරීෂණ මත වගාලනැවගන විදයාෙ මුලඩ 
තනඩහි ත ා වගන සියලඩවලනඩ නිදහසඩ වීම වසායන 
 ුදුසමවයඩ ඉගැනඩවීම් ඊට අනු්ූල දැයි සැසඳීම. 
 

8. සාඝ සාසඩථාෙ පිවහානියට ල්ඩ ්ර වදඩශපාලන ොසි 
වසායන ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ ම තම පැෙැතඩම පිණිස ඉහළිනඩ 
සල්න නාය් ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලාවගඩ ්රියා ්ලාප හා 
වදඩශපාලන ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලාවගඩ ්රියා ්ලාපය. 

 
්මවුනි ් ා්හෝ කකුණ ස නිසා භි්ෂූන් වහන්්ස් හා “වුදග්ක් 

් ෞද්්යා” ්ග්් කරියා කධාපය පහාහාසයල ධක් කකන වි්කෝ්ාකධ්ප ග්ී 
කාශියක් අද ජනපරියව පවකී  ඒ ඇසුිවනඩ ශර දඩධ්ා හීන සිාහල ව ෞදඩධ් 
පරපුර්ඩ බිහිවීම ෙැළැ්ඩවිය වනා හැ්ිය. මානෙ හිමි්ම් ෙැටට මුොවී 
රජයතඩ, සියලඩල අනිතයයි සිතා විනය ගරැ් මහා සාඝරතඩනය හා 
ව ෞදඩධ් සාවිධ්ානතඩ  නිවසාලඩමනඩෙ සිටිවයාතඩ ්ුම්ඩ වේද? 

 
වම් වනා දැනුමට පිළියම් වලස ්ර්කුකා්න් චන්දවිමධ 

නාහිමියන් විනය පිට්වයඩ දත යුතු ්රැණු ්ැටි ව්ාට ලියූ දහම් 
වපාතඩ වපල වනා ්ලො පෙතඩෙවගන යනඩනට අපි උතඩසාහ ්රමු. 
සමාජය යන අ්ක් යන භික්ෂූන් වහන්්ස්ධා ්නාව අද අපල අවශය 
වන්්න් එය නිවුකදි කකන පිහාසකි  තෙමතඩ එය උනඩෙහනඩවසඩලාට ්ළ 
හැ්ි (සිෙුවරහි) ශ්ඩතිය හීන වී නැත.  
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vii 
Non-commertial Distribution 

 

වපාත් පිටපතඩ අෙසනඩ ෙනඩනට මතඩවතනඩ ව්වසඩ වහෝ එය 
සම්පූර්ණ ්රනඩනට අප වමවහයෙන ගරැ ස,ාපති, පූජය කිහාඔකු්ේ 
්ම්මානන්ද හිමිපාණනඩටතඩ, අදාල සාවිධ්ාන ්ටයුතුෙල ග නි ඳ සහාය 
ෙන විහාරසඩථ හිමිපාණනඩ ෙහනඩවසඩලාටතඩ, වපර මුද්ර ණවයඩ වසෝදුපතඩ 
සැසඳීමට සහාය ෙූ දයාවකී අ්ේසිරහ මහතඩමිය, පර ජා ්පාධ්පිටිය 
වමනවිය හා විශරාමලතඩ විදුහලඩපති හහාස්චන්ර  සිහාව්මන මහතාටතඩ, මුද්ර ණ 
්ටයුතු ඉටු්ළ සි්ුරැ වපාතඩ පර ්ාශ්වයෝ හි ග්ිහාන් අනසකරග් 
ජයවර්්න මහතා ඇතුළු ්ාර්යය මණඩලලයටතඩ, සාවශෝධිත පහාග්ණ ක 
සලහන් ්යදූ ්හාකණ  කූ-මායා ග්රුෆිකික්ස් හි සාධිය ජයව්ාි 
මහතාටතඩ, නිරනඩතරෙ අනුගර හය ද්ඩෙන සැදැහැෙතඩ පාඨ් ,ෙතුනඩටතඩ 
ශාසනවයඩ පැෙැතඩමට රැ්ුලඩ වදන වම් වපාත මුද්ර ණවයඩ ග එය 
සිහි්රමිනඩ ම පිනඩවදමු. 

 
කිසකණ  සකණ යි! 

 
සී  කනිප්පසධි ආකච්චි 
ගරැ වලඩ්ම් 
රී කනඩදවිමල ධ්ර්මපුසඩත්  
සාරෂණ මණඩලලය 

 
2008 සැපඩතැම් ර් 01 ෙන දින 
වපා්ුණුවිට  ගය. 
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අර ෝලිපි සංරකේත නිරූපණය. 
 

මහා -  මහාෙගඩග පාළි -  ුදඩධ්ජයනඩති සාසඩ්රණය. 

කූල - කූලෙගඩග පාළි - සිරීපාද තරිපිට් ගර නඩථ මාලා. 

පාරා - පාරාන්්ා පාළි - ව නඩවතාට සදඩධ්ාතිසඩස සාසඩ්රණය,  

  (1924) 

පාචි - පාචිතඩතිය පාළි - ව නඩවතාට සදඩධ්ාතිසඩස සාසඩ්රණය,  

  (1926) 

විමති - විමතිවිවනෝදනී ටී්ා-වේරතුලුවේ ධ්ම්මාධ්ාර  

  සාවශෝධ්නය, (1935) 

පිවො - පිවොර පාළි - සිරීපාද තරිපිට් ගර නඩථ මාලා. 

සාරතඩථ- සාරතඩථ ගපනී ටී්ාෙ -  ුරැම වපාත. 

ස.පා. - සමනඩතපාසාදි්ා - වහඩොවිතාරණ සාසඩ්රණය. 

 ග.ට්ඨ. -  ගඝනි්ාය අට්ඨ්ථා - වහඩොවිතාරණ සාසඩ්රණය. 

ම.ට්ඨ. - මජ්ඣිමනි්ාය අට්ඨ්ථා - වහඩොවිතාරණ සාසඩ්රණය. 

සා.ට්ඨ - සායු්ඩතනි්ාය අට්ඨ්ථා - වහඩොවිතාරණ සාසඩ්රණය. 

ජා.ට්ඨ - ජාත්ට්ඨ ්ථා - වහඩොවිතාරණ සාසඩ්රණය. 

වි. විනි.- විනය විනිශඩකය-වපාලඩෙතඩවතඩ  ුදඩධ්දතඩත නාය් හිමි. 

ශාසනා - ශාසනාෙතරණය - වර්රැ්ාවනඩ කනඩදවිමල නාහිමි 

විනය. - විනය්ර්ම වපාත - වර්රැ්ාවනඩ කනඩදවිමල නා හිමි 

ඛුදඩද - ඛුදඩදසි්ඩඛා - හරැමලඩවගාල සුමාගල සාවශෝධ්නය, (1921) 
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්ුඹුර්ඩ පූජා  ්ිරීවම් ග ්ීමට සුදුසු ෝය. ............................................ 286 

නලසකීම ............................................................................................................... 287 

්වදකම් කිරීම ................................................................................................... 293 

පිහාක් කීම  .......................................................................................................... 300 

්චෝදනා කිරීම පිළි ඳ ශික්ෂාපද  ................................................................. 304 

දුට්ඨවදෝස සාඝාදිවසඩසය ............................................................................ 307 

දුතිය දුට්ඨවදෝස සාඝාදිවසඩසය ................................................................. 308 



 උපසම්පදා ශලීය  පටුන වෙත 

xvi 
Non-commertial Distribution 

 

භික්ෂූන් හා හුසිරීම පිළි ඳ සිකපද ............................................................. 310 

සාඝයා ව,ඩද්ිරීම ........................................................................................ 317 

ව,ඩදානුෙර්ත් ශි්ඩෂාපදය .......................................................................... 318 

පාපදෘෂ්ටි ග්ුනීම පිළි ඳ ශික්ෂාපද .............................................................. 321 

සිකපදයන්ල ග්ුකහීම් ආදිය පිළි ඳ සිකපද ................................................ 327 

විවලඩඛන සි්ඩඛාපදය ................................................................................... 327 

දුර්ෙක ශි්ඩෂාපදය ......................................................................................... 328 

 ර හඩමදණඩලය .................................................................................................. 329 

සුරාපාන ශි්ඩෂාපදය ................................................................................... 331 

ධ්ූම පානය ..................................................................................................... 334 

මහාප්ද්ස සකක .............................................................................................. 336 

ආජීවපාහාශුද්ිය ................................................................................................ 339 

ආජීෙවහඩතු් සි්පද සය ........................................................................... 339 

්ුහනා ලපනාදිය.......................................................................................... 340 

වනඩමිතඩති්තාදිය .......................................................................................... 344 

එ්ඩවිසි අවනඩසන ......................................................................................... 349 

ආයයය ශීලසඩ්නඩධ්ය...................................................................................... 351 

චූළසීධය ............................................................................................................. 353 

ම්යම ශීධය ..................................................................................................... 359 

සනඩනිධි. .......................................................................................................... 360 

මහාශීධය ........................................................................................................... 371 



 උපසම්පදා ශලීය  පටුන වෙත 

xvii 
Non-commertial Distribution 

 

 “සබ්බදානං  ම්මදානං ජිනාති” 

දහම් රපාතේ මදු්ර ණයට සහාය ෙූ 
අභනිෙ සාමාජිකරයෝ 

 
රණාජය මිහිිවපැනඩන මයා  පිළියනඩදල  රැ.17,000.00 
රවම්ෂඩ වපවර්රා මයා   වමාලඩලිවගාල  රැ.15,000.00 
(එලඩ.ජී. තිලරතඩන මහතා සහ එලඩ.ඊ. තිල්රතඩන මහතා සිහි්ර) 

විමලධ්මය/ධධ්මයා දියවසඩන යුෙල   තඩතරමුලඩල  රැ.10,000.00 
සුමිතරා/ධදයා ජයරතඩන යුෙල - මුලඩවලඩිවයාෙ නෙනගරය රැ. 5,000.00 
කන්ද්ද්ර පාල වීරසූිවය මයා  මහනුෙර  රැ. 5,000.00 
වජ්. සඩෙර්ණලතා සමරවසඩ්ර මිය තලෙතුවගාල  රැ. 4,000.00 
ගාමි) වහඩො මයා   ව්ාළඹ 09  රැ. 3,000.00 
එසඩ. ජයසූිවය මයා   ය්ඩ්ල  රැ. 3,000.00 
එනඩ.ඩී. කන්ද්ද්රවසඩන මයා   ුලතඩසිාහල  රැ. 2,000.00 
ඉන්ද්ද්රා පිනඩතු මිය   ්ඳාන   රැ. 2,000.00 
චිතරා එරනඩදතී මිය   නුවගඩවගාල  රැ. 2,000.00 
ජයනඩති වසායිසා මිය   පානදුර   රැ. 1,000.00 
දිසාලා හාසනී ජයවීර මිය  ෙලාන   රැ. 1,000.00 
නන්ද්දනී වසඩනානාය් මිය  ව්ාළඹ 08  රැ. 1,000.00 
කනඩද්රි්ා එදිිවසිාහ මිය 
වම්දිනී එදිිවසිාහ වමනවිය  ව ලිඅතඩත  රැ. 1,000.00 
ඒ. වසෝමපාල මයා   වේයනඩවගාල  රැ.   950.00 
නිම්නා උදයානි එදිිවසිාහ යුෙල උසඩෙැෙ  රැ.   500.00 
ෛමතරී නිසාසලා එදිිවසිාහ යුෙල ව ලිඅතඩත  රැ.   500.00 
පරියනඩත නන්ද්දන මයා    ණඩලාරගම  රැ.   500.00 
 
 අනි්ඩ වපාතඩ හා සසඳන විට ්ාලීනෙ අලු මිල්ට වම් වපාතඩ 
සැපයයි හැ්ිෙ ඇතඩවතඩ ධ්ර්මදානමය ්ුශලවයඩ ෙටිනා්ම අෙව ෝධ් 
්රගතඩ සැදැහැෙතුනඩ නිසාය. 
 

} 
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එ්ඩ මුද්ර ණය්ඩ වි්ි)වමනඩ ලැව න මුදලතඩ, ඊළඟ මුද්ර ණවයඩ 
මුද්ර ණ වියදමතඩ අතර පරතරය පියො ගැනීමට වම් ආධ්ාර උපවයෝගී 
වේ. 

 
ඔ ල ද ්ම් සඳහා සහභාග්ී විය හුකිය  
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පර සේතාෙනා   
 
වම් ෛනයයයාණි් සර්ෙඥශාසනවයඩ ඇති උපසම්පදා ශීලය 

ෙනාහි එහි පිහිටන ්ුලපුතර යනඩට වලෞ්ි් වලෝව්ෝතඩතර ස්ල 
සම්පතඩතීනඩ ම සාදා  ගමට සමතඩ, ෙටිනා්ම පමණ ්ළ වනා වහන, 
අතයුතඩතම අතිදුර්ල, ෙසඩතුවේි. එ ැවිනඩ දිෙයසම්පතඩතීනඩ ෙැනි මහතඩ 
සම්පතඩ ඇති මහරජෙරැ ද, රජ්ම්ෙලට හිමි්ම් ඇති රජපුතඩහු ද, 
අපිවමිත ධ්නසම්පතඩ ඇති මහසිටුහු ද, සිටුපුතඩහු ද රජසම්පතඩ 
සිටුසම්පතඩ හැර පැවිදි ෙූහ. ඒ උපසම්පදා ශීලය, ශීලයනඩ අතුවරනඩ 
අගර ශීලය ය. එ ැවිනඩ එයට ‘අිශීධය’ යි ද ්යිනු ලැවේ. එය ර්ඩෂා 
්රන තැනැතඩතා ආපායි්ාදි දු්ඩඛයනඩවගනඩ හා අතඩතානුොදාදි ,යිනඩ ද 
මුදෙන  ැවිනඩ ‘පරාකි්මෝක්ෂ සරවකශීධය’ යි ද ්ියනු ලැවේ. 
අවනඩ්සහශර  ශි්ඩෂා ඇති ඒ ශීලය අතිවිශාලය. එය ව ාවහෝ අනුසසඩ 
ඇතිය්ඩ ෙනඩවනඩ ද ඒ නිසාය. එහි අනුසසඩ වනා අලුෙ ලැබීමට එය 
වනා නැවසන පිවදි සිදුරැ වනා ෙන පිවදි පලුදු වනා ෙන පිවදි රැ්ිය 
යුතුය. එය මැනවිනඩ රැ්ිය හැ්ි වීමට එයට අයතඩ ශීලාාගයනඩ උගත 
යුතු ය. දත යුතුය. 

 
“වයා ගො න විජානාති 
න වසා ර්ඩඛති වගාහණා, 
එො සීලා අජානනඩවතා 

්ිා වසා ර්ඩවඛයය සංෙරං.” 
(මහාෙගඩගපාළි) 

 
යම් වගාපලඩවල්ඩ තමා ර්ින ගෙරැවලඩ ගෙයනඩ වනා හඳුනා 

නම් ඔහු ගෙරැල රැ්ීමට සමතඩ වනා ෙනඩවනඩය. ඔහුවගඩ ගෙරැල 
්ර මවයනඩ පිිවහී යනඩවනඩය. එවමනඩ ශීලය වනා දනඩනා ෙූ පැවිදඩදා ද ඔහු 
විසිනඩ රැ්ිය යුතු උපසම්පදාශීලය රැ්ීමට සමතඩ වනාෙනඩවනඩය. ඔහුවගඩ 
ශීලය ්ර මවයනඩ පිිවවහනඩවනඩ ය. සමහරවිට පාරාන්්ාපතඩතියට 
පැමි)වමනඩ ඔහු සම්පූර්ණවයනඩ ම උපසම්පදාශීලවයනඩ පිිවවහනඩවනඩ ය. 
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උපසම්පදා්ේ ජීවය පාකාජිකාපක්කිවධින් වුළකී විසීමය. 
පාරාන්්ාපතඩතියට පැමි)ම ද මහ ්ල ලය්ඩ ඇතිෙන වපාලීසියට 
උසාවියට යනඩනට සිදුෙන මහ ්රැණ්ිනඩ ම සිදුෙනඩන්ඩ වනා වේ. 
ඉතා සුළු ඉතා සියුම් වදයිනඩ ද සමහරවිට පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිවණඩ. 
විනය ඉතා සියුම්ය. එ ැවිනඩ විනය වනා දතඩ ,ි්ඩෂුෙ ඔහුටතඩ වනාදැනීම 
පාරාන්්පතඩතියට පැමිණිය හැ්ිය. විනය ද වනා දතඩ සි්පද ගැන 
සැල්ිලඩල ද නැතිෙ වනාවය්ඩ  ාහිර ෙැලෙල වයවදමිනඩ ව ාවහෝ 
ගනුවදනුෙල වයවදමිනඩ වෙවසන ,ි්ඩෂූනඩට එවසඩ වීමට ව ාවහෝ 
අේාශ ඇතඩවතඩ ය. විනය වනා දැනීම නිසා පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණ 
ඒ  ෙ වනා දැන සාඝ්ර්මෙලට සහ,ාගිවෙමිනඩ උපසම්පනඩනය්ු වලස 
වපනී සිටීම, දැන පාරාන්්ා වීමට ෙලා නපුරැය. උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ 
වනා දැන ෙුෙ ද පාරාන්්ා වීමට වහඩතු ෙන ෙරද්ඩ ්රන ලදඩවදඩ නම් 
එව්වණහි ම ඔහු පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිවණඩ. වනා දැනීම නිදහසට 
්රැණ්ඩ වනා වේ. පාරාන්්ාපතඩතියට පැමි)වමනඩ උපසම්පදාෙ 
අවහෝසි වේ. එයට පර ති්ාරය්ඩ ද නැත. එ ැවිනඩ ඔහු ඒ ජීවිතවයඩ  ග 
නැෙත උපසම්පදාෙ ලැබීමට නුසුදුසඩවස්ඩ වේ. නැෙත උපසම්පදා ්ළ ද 
ඔහුට උපසම්පදාෙ වනා පිහිටයි. ඔහුට ඉතිිව ෙනඩවනඩ ශර මණ ලිාගය 
පමවණ්ි. ඔහුට සිෙුරැ ඉෙතඩ වනා ්ර එවසඩ ම සිට සාමවණඩර ශීලය 
සමාදනඩ වී සාමවණඩරය්ු ෙශවයනඩ  ුදුසසුවනහි රැඳීසිටීමට අේාශ 
ඇතඩවතඩය. එවසඩ වනා ්රත වහාතඩ ඔහුට ඇතඩවතඩ සිෙුරැ හැර යාම ය. 

 
පාකාජිකා වීම මහාපාපයක් ම ්නා ්ේ  සමහකවිල 

අකුශධකර්මපථයන්ල අයක් ්නා වන සසළු පාපයකින් ද පාකාජිකා විය 
හුකි ය. මහාපාපය්ඩ ෙනඩවනඩ පාරාන්්ා වී ඒ  ෙ සඟො වගන 
උපසම්පනඩනය්ු වලස සාඝයා අතර වපනී සිටීමය. පාරාන්්ාපතඩතියට 
පැමිණියහුට එව්වණහි ම ඔහුට ්ලිනඩ තු ූ සඟසතු වසනසුනඩ 
පිවව,ෝග ්ිරීවම් අයිතිය ද, සඟසතු ,ාණඩල පිවව,ෝග ්ිරීවම් අයිතිය 
ද, සාඝලා,වයනඩ ව්ාටස්ඩ ලැබීවම් අයිතිය ද යන වම් සියලඩල 
අවහෝසි වේ. වනා දැන ෙුෙ ද පාරාන්්ා ෙූ මහණ එවසඩ ම සිටිනො නම් 
ඔහු පිවව,ෝග ්රනඩවනඩ තමාට පිවව,ෝග ්ිරීමට හිමි්ම්ඩ නැති 
සඟසතු වසනසුනඩය. ඔහු පාවිච්චි ්රනඩවනඩ තමාට අයිති නැති සඟසතු 
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xxi 
Non-commertial Distribution 

 

,ාණඩලයනඩය. ෙළඳනඩවනඩ ද තමාට අයිති නැති ව,ෝජනය ය. විනය 
වනා දැනීම නිසා සමහරවිට තරැණ ්ාලවයඩ  ග පාරාන්්ා ෙූ 
තැනැතඩතාට මහලු වියට පැමිණිවමනඩ පසු යම්්ිසි විනය සා්ච්ඡාේඩ 
ඇසීවමනඩ වහෝ විනය වපාතඩ ්ියෙන විවට් වහෝ තමා පිවන් ඇෙතට 
පැමිණ ඇති ෙ දැවනනඩනට පිළිෙන. එවසඩ ෙුෙවහාතඩ ඒ අෙසඩථාවෙහි 
ඔහුට ඇති ෙනඩවනඩ; එවත්ඩ ්ලඩ තමාට උපසම්පදාේඩ නැතිෙ 
උපසම්පනඩනය්ු ෙශවයනඩ වපනී සිට තමාට අයිති නැති සිෙුපසය 
පිවව,ෝග ්ිරීම ගැනතඩ, ෙැඳුම් පිළිගැනීම ගැනතඩ, සාඝ්ර්මෙලට 
සහ,ාගී වීම ගැනතඩ ඉමහතඩ වදාම්නස්ි. මහලු ෙයසට පැමිණ සිටින 
ඔහුට දැනඩ ගිහිෙ ජීෙතඩවීමට හැ්ියාේඩ ද, මහවතරව්න්ු ෙශවයනඩ 
්ල්ඩ සාඝයා අතර වපනී සිටි  ැවිනඩ සාමවණඩරෙ සිටීමට හැ්ියාේඩ 
ද නැත. වම් ්රැණු නිසා ඔහුවගඩ සිතට ්ිසි සැනසිලඩල්ඩ වනා ලැවේ. 
එවසඩ පසුතැවිලඩවලනඩ ජීෙතඩෙන ඔහුට මරණ වමාවහාවතඩ ඉදිිවපතඩ 
ෙනඩවනඩ ද ඒ ්ාරණය ම ය.  

 
්සුපඩ  ුදුනඩවගඩ සසුවනහි අරණයවයහි වෙවසමිනඩ ඉතා වහාඳිනඩ 

විසිදහස්ඩ අෙුරැදු මහණදම් පිරෑ ,ි්ඩෂුේඩ ඔරැේිනඩ යාවම් ග ඇලඩූ 
ගස් ව්ාළය්ඩ ්ැඩීවමනඩ සිදු ෙූ ඇෙත ගැන තු ූ ්ු්ුස 
මරණාසනඩනවයඩ ඉදිිවපතඩ වී නාගය්ු වී උපනඩ  ෙ ්ම්මපදට්ඨකථා්ේ 
සඳහනඩ වේ. විසිදහස්ඩ අෙුරැදු මහණදම් පිරෑ ,ි්ඩෂුෙ ඒ සුළුවදය 
පිළි ඳෙ ඇති ෙූ ්ු්ුස නිසා එවසඩ වී නම් පාරාන්්ාෙට පැමිණ සිටීම 
නමැති ඒ මහා ෙරද මරණාසනඩනවයහි ඉදිිවපතඩ ෙූ මහණහුට ව්වසඩ 
සුගතිය්ට පැමිණිය හැ්ි වේ ද? ඔහු පතඩෙනු ඇතඩවතඩ ඉමහතඩ දු්්ට 
ය. වම් විනය වනා දැනීවමනඩ විය හැ්ි මහතඩ ෙූ නපුරය. 

 
පාකාජිකාපක්කියල පුමිණීම හා ඉන් මිදීම යන ්දකකුණ  ම 

සමහක අවස්ථාවධදී ඉකා සියසම් ්ධස සිදු්වයි  පාරාන්්ාෙට ළා ෙන 
ඇතැම් ්රැණුෙලිනඩ පාරාන්්ා වනා වී දු්ුළා ඇෙත්ට වහෝ ථුලැසි 
ඇෙත්ට වහෝ පැමිණ නෙතින අෙසඩථා ද ඇතඩවතඩ ය. එ ඳු ්රැණු 
ෙල ග සමහරවිට විනය වනා දතඩ ,ි්ඩෂුෙට පාරාන්්ා වනාවී ම පාරාන්්ා 
ෙූවයමිය යන හැඟීම් නිසා ද ඇතැම්හු මට දැනඩ පැවිදඩවදඩ රැඳී සිටීවමනඩ 
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Non-commertial Distribution 

 

නපුර්ඩ මිස යහපත්ඩ නැතැයි සිෙුරැ හැර යති. ඇතැම්හු පාරාන්්ා ෙූ 
මට දැනඩ ්ුම්ඩ ්ළතඩ ්ම් නැතැයි සිතා වනාවය්ඩ වනා මනා ්ම්හි 
වයවදමිනඩ සිට දිවි ව්ළෙර අපාගත වෙති. 

 
සරඝාදි්ස්සාපක්කිවධල පුමිණීම හා ්නා පුමිණීම ද 

සමහකවිල ඉකා සියසම් ්ධසින් ්ේ  විනය වනා දතඩ ඇතැම්හු 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණ, ඒ  ෙ තමා වනා දනඩනා  ැවිනඩ පර ති්ාර 
වනා ව්ාට ්ලඩ යො ඇෙතට පර ති්ාර ්ිරීමට දුෂඩ්ර ෙන තතඩතඩෙයට 
පමුණුො ගනිති. ඇතැම්හු ඇෙතට වනා පැමිණ ම පැමිණිවයමිය යන 
හැඟීම ඇති ්රවගන දු්ඩවෙති. ශි්ඩෂා්ාමී ෙුෙ ද ඇතැම් පැවිදඩවදෝ 
වනා දැනීම නිසා දිනපතා ව ාවහෝ සුළු ඇෙැතඩෙලට පැමිවණති. විනය 
වනා දතඩ ,ි්ඩෂුෙට රැ්ීමට ඇතඩවතඩ සි්පද සුළු ගණවන්ි. එ ැවිනඩ 
ඔහුවගඩ ශීලය සුළු ය. විනය වනා දතඩ ,ි්ඩෂුේඩ පාසිෙුරැ පමණ්ඩ 
ඇතිෙ අරණයය්ට වී සිටිය ද ඔහුවගඩ ශීලය සුළු ෙ ්ිෙ යුතු ය. විනය 
දතඩ ,ි්ඩෂුෙට රැ්ීමට ව ාවහෝ සි්පද ඇතඩවතඩ ය. එ ැවිනඩ ඔහුවගඩ 
ශීලය විශාල ය.  

 
භික්ෂසව විසින් අවශය්යන් ම විනය ැනන සිටිය යසකු  ුවින් ්පක 

විසූ ශික්ෂාකාමී භික්ෂූහස අන් සූම උ්ග්නීමකල ම වලා විනය උ්ග්නීම 
ග්ුන සුධකිධ්ධක් ැනක්වූහ  ඔෙුහු විනය පිට්ය ෙර්ඩ වද්්ඩ 
උවගනීවමනඩ වනා නැෙතුවණෝ ය. එ්ඩ එ්ඩ ,ි්ඩෂුෙ ොර ව ාවහෝ 
ගණනඩ ගුරැනඩවගනඩ විනය උගතඩවතෝ ය. උගතඩ විනය පිට්ය අමත් 
වනා ෙනු පිණිස දිවි හිමිවයනඩ සජ්ඣායනා ්වළෝ ය. වපර විසූ 
ශි්ඩෂා්ාමීනඩ විනය උගතඩ ආ්ාරය දැ්ඩවීම සඳහා සමන්කපාසාදිකා 
නම් ෙූ විනය අටුොවෙහි ද්ඩො ඇති ්ථාේඩ වමවසඩ ය.  

 
 
වපර ල්ඩදිෙ ඇති ෙූ  ුමිණිකියාසාය නමිනඩ හඳුනඩෙන මහා 

දුර්,ි්ඩෂ ්ාලවයඩ ග ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූහු දිවිරැ් ගැනීම පිණිස මුහුදිනඩ 
එවතරට ගිවයෝ ය. වමහි ඉතිිව ෙූ ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූහු ආහාර වනා 
ලැබීවමනඩ හා වෙනතඩ උෙදුරැෙලිනඩ අපෙතඩ ෙූහ. ග්ම්භීකකන්දක නමැති 
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Non-commertial Distribution 

 

ෙනවයහි ගසඩයට හිඳ, හිඳිනා ඉිවයේවෙනඩ ම රහතනඩ ෙහනඩවසඩ සූවිසි 
දහස්ඩ ආහාර වනා ලැබීවමනඩ පිිවනිවි  ෙ ්ියා තිවේ. ඒ නපුරැ 
්ාලවයඩ ග උපකිස්ස වතරැනඩ ෙහනඩවසඩය ඵසස්ස්ද්ව වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ 
ය යන වදනම එ්ඩෙ මවහෝතඩසාහවයනඩ විනය පිට්ය රැ්ගැනීවමහි 
වයදුවණෝ ය. ඒ ්ාලවයඩ තරිපිට්ය ගර නඩථාරෑඪ ්ර වනා ති ුවණඩ ය. 
විනය රැ්ීමය ්ියා උනඩ ෙහනඩවසඩලා වදනම ්වළඩ තමනඩ විසිනඩ 
ධ්ාරණය ්ර වගන ඇති අටුො සහිත විනය පිට්ය අමත් වනා ෙන 
වසඩ පැෙැතඩවීම ය. සිතිනඩ දරාවගන ඇති වදය්ඩ ්ල්ඩ වමවනහි වනා 
්ර විසුෙවහාතඩ ඒ වදය නැෙත සිහි්ළ වනා වහන තතඩතඩෙයට 
පැමිවණඩ. ඒ නිසා අමත් වනා ෙනු පිණිස පාලම් ඇති වදය නැෙත 
නැෙත සජ්ඣායනා ්ළ යුතු ය. අටුො සහිත විනය පිට්ය ෙර්ඩ 
සජ්ඣායනා ්ිරීමට දින ගණන්ඩ ෙුෙමනා ය. එ ඳු විශාල වදය්ඩ 
දුර්,ි්ඩෂ සමය් ග ආහාර ද නැතිෙ නැෙත නැෙත සජ්ඣායනා ්ිරීම 
අති දුෂඩ්ර ය. එවහතඩ ඒ මහවතර වදනම නැෙත නැෙත සජ්ඣායනා 
්රමිනඩ අටුො සහිත විනය පිට්ය නැවසනඩනට වනා  ග පෙතඩො ගතඩහ. 
ඒ වදනමවගනඩ උපතිසඩස වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ෙලා ෙය්ඩතවයෝ ය. 
මහාපදුමය, මහාසසම්මය යි උනඩ ෙහනඩවසඩට අතෙැසි වදනම්ඩ ෙූහ. 
ඔෙුනඩවගනඩ මහාසුම්ම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ සඩේීය ආකායයයයනඩ 
ෙහනඩවසඩවගනඩ නෙොරය්ඩ විනය පිට්ය අසා ගතඩහ. මහාපදුම 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ මහාසුම්ම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ හා එ්ඩෙ නෙොරය්ඩ ද 
මහාසුම්ම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ගිය පසු නෙ ොරය්ඩද වමවසඩ අටවළාසඩ 
ොරය්ඩ විනය පිට්ය උගතඩවතඩ ය. ඒ වදනමවගනඩ මහාසුම්ම 
වතරැණුවෙෝ ගුරැෙරයාවගඩන නෙොරය්ඩ විනය පිට්ය අසා ගැනීවමනඩ 
පුස අනඩ වපවදස් ොසය පිණිස ගියහ. දින්ඩ මහාපසුම වතරැනඩ 
ෙහනඩවසඩ “අටුො සහිත විනයපිට්ය වනාවය්ඩ ෙර අසාවගන ඇත ද 
ආකායයයෙරයා ජීෙතඩ ෙනඩවනඩ නම් නැෙත නැෙත එය ඇසිය යුතුය, 
ෙර්ෂය්ඩ පාසා විනයපිට්ය සජ්ඣායනා ්ළ යුතුය, එවසඩ තිබිය  ග 
ජීෙතඩෙන ආකායයයෙරයා හැර  ැහැර වගාසඩ සිටින මහාසුම්ම 
සඩථවිරතුමා සූරවය්ැ” යි මහාසුම්ම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට පිවහාස 
ෙශවයනඩ ්ීහ. වපර විසූ ශි්ඩෂා්ාමී වතරැනඩ ෙහනඩවසඩලා විනයට ගරැ 
්ළ තරම වම් ්ථාවෙනඩ වපවනඩ.  
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අලසවා ටීකා සන්න ග්ුලපදවිවකණ  හා සරග්ර හග්ර න්ථ කාශියක් ද 

ඇකි විනය සාහිකයය අකි විශාධ ය  පාකාජිකාපාළිය පාික්කියපාළිය 
මහාවග්්ග්පාළිය චූළවග්්ග්පාළිය පහාවාකපාළිය ්ියා මූලි් ගර නඩථ පස්ඩ 
ඇතඩවතඩය. විනය පිට්ය යි ්ියනුවයඩ ඒ ගර නඩථ පසට ය. 
සා්ඩවෂඩපවයනඩ විනය පිට්වයහි දැ්ඩවෙන ව ාවහෝ ්රැණු ඒ 
ගර නඩථෙලිනඩ ම වතඩරැම් ගත වනා වහන  ැවිනඩ  ුදඩධ්මතය වතඩරැම් 
ගැනීමට සමතඩ මහා්ාශයපාදි මහරහතඩහු එයට අර්ථෙර්ණනාේඩ ද 
තැ ූහ. අටුොෙය යි ්ියනුවයඩ ඒ අර්ථෙර්ණනාෙට ය. එය  ුදුරජාණනඩ 
ෙහනඩවසඩවගඩ ‘පර කීර්ණ ක ්ද්ශනාවය’ යි ද ්යිා ඇත. එ ැවිනඩ ඒ 
අර්ථ්ථාෙතඩ විනයපාළිය වසඩ ම ගරැ ්ළ යුතුය. මහා්ාශයපාදි 
රහතනඩ ෙහනඩවසඩලා පිළිවයල ්ළ ඒ මූල අටුොෙට ‘මහාඅලසවාවය’ යි 
්ියනු ලැවේ. එය මිහිඳු මා හිමියනඩ විසිනඩ ල්ඩදිෙට වගවනන ලදඩවදඩ ය. 
පසු ්ාලවයඩ  ග එය සිාහල වතරැනඩ ෙහනඩවසඩලා විසිනඩ වහළ සට නඟා 
ගතඩහ. මාගධ්,ාෂාවෙනඩ ඇති තරිපිට් වපාතඩ හා අටුො වපාතඩ 
අනඩ ස්ට වපරූ ්ලඩහි එහි රසය ව ාවහෝ දුරට හීන වේ. දැනට 
සිාහලට වපරලා ඇති තරිපිට් වපාතඩ ්ියවීමට පරිය නැතඩවතඩ ඒොවයඩ 
රසය හීන නිසා ය. නියම රසය ඇතිෙන වලස තරිපිට් වපාතඩ අනඩ 
 ස්ට වපරළිය වනාහැ්ි ය. දඹදිවිනඩ වමහි වගන ආ පාළි විනය 
අටුොෙ වහළ සට නැඟීවමනඩ අෙුලඩ ෙනඩනට ඇතැයි සිතිය හැ්ිය. එය 
එවසඩ වනා විණි නම් තෙතඩ අටුො ලියනඩනට ්රැණ්ඩ නැත. මහා 
අටුොෙ හැර කුකුන්දි අලසවාව ය  මහාපච්චචහායඅලසවාව ය, අන්්ක 
අලසවාව ය, සර්ක්්ෂ්ප අර්ථකථාවය යි තෙතඩ අටුො සතර්ඩ අතීතවයඩ 
තු ූ  ෙ දැනට ඇති විනය අටුොෙ ෙන සමනඩතපාසාදි්ාවෙනඩ වපවනඩ. 
ඒ අටුොෙලිනඩ එ්්ුදු දැනට ද්ඩනට නැත. දැනට ද්ඩනට ඇතඩවතඩ 
 සදු්ග්ාස් හිමියනඩ විසිනඩ මාගධ්,ාෂාවෙනඩ සැපයූ සමන්කපාසාදිකා නම් 
ෙූ විනය අටුොෙ පමවණ්ි. විමකිවි්නෝදනීටීකාව ය  
සාකක්ථදීපනීටීකාව ය  වජික සද්ිටීකාව ය ්ියා සමනඩතපාසාදි්ාවේ 
දුර්ව ෝධ් තැනඩ විසඩතර ්රන ටී්ාගර නඩථ තුන්ඩ ඇතඩවතඩ ය. සිාහල 
වතරෙරැනඩ විසිනඩ ඒ වපාතඩ සිාහලවයනඩ වනා ්ර පාළි,ාෂාවෙනඩ ම 
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සපයා ඇතඩවතඩ විනය ෙර්ණනාෙට වයෝගය ,ාෂාෙ පාළි,ාෂාෙ ෙන 
නිසාය. 

 
විනය නම්  සදුකදුන්්ග්් නීකිය ය  එය ඉකා ග්ුඹසකු ය  ඉකා සියසම් 

ය  විනිශඩකය ්ිරීමට ඉතා දුෂඩ්ර තැනඩ එහි ඇතඩවතඩ ය. ඇතැම් විනය 
්රැණු විනිශඩකය ්ිරීමට අටුො ටී්ා ්ළ මහා විනයඥයනඩ පො සමතඩ 
වී නැත. ඒ තැනඩෙල ග විනිශඩකය්ඩ වනා ව්ාට අටුොටී්ාෙල වනාවය්ඩ 
ආකායයයොද ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. ගර නඩථපර මාණවයනඩ විශාල ෙූ ද ගැඹුරැ ෙූ 
ද වම් විනය, දැන ගැනීම පිණිස අටුොටී්ා සහිත විනය පිට්ය විනය 
විශාරද ආකායයයෙරයනඩ ඇසුරැ ්රමිනඩ පිවශීලනය ්ළ යුතුය. අකීක්ය් 
විසූ භික්ෂූහස ්ර්මවිනය පමණ ක් උග්ක්හ  වර්කමාන භික්ෂසවල උග්ක යසකු 
්ද් ් ා්හෝ වී ඇක  එ ුවින් ැනනල පිහා්වන්වධ විදයාධවධ උග්න්නා 
භික්ෂූන්ල පරාකි්මෝක්ෂය පමණ වක් විස්කක වශ්යන් උග්න්නල ්නා 
ධු්ේ  එවහයිනඩ ම ෙර්තමාන ,ි්ඩෂුෙවගඩ විනය දැනීම ඉතා අලඩප වී 
ඇත. උපසම්පදා ශීලය රැ්ීමට පරාතිවමෝ්ඩෂය උවගනීම ම ද පර මාණෙතඩ 
වනා වේ. උපසම්පදා ශීලයට අයතඩ පරාතිවමෝ්ඩෂයට ඇතුළතඩ වී නැති 
ව ාවහෝ සි්පද ඛනඩධ්්ෙල එනඩවනඩ ය. ඒො ද ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 
අෙශයවයනඩ දැන සිටිය යුතුය. ්ම් කාධ්ය් සුැනහු්යන් පුවිදි වූ 
් ා්හෝ ශික්ෂාකාමී භික්ෂූහස අකණ වධ ද වාසය කකකි  ඔෙුනට විනය 
උවගනීමට ්ර ම ද අලුය. ඒ නිසා අප විසිනඩ ෙර්තමාන ,ි්ඩෂූනඩට 
අෙශයවයනඩ ම දත යුතු විනය පහසුවෙනඩ දැන ගැනිමට ්ර මය්ඩ 
පිළිවයල ්ිරීම් ෙශවයනඩ උපසම්පදා ශීධය නමැති වම් ගර නඩථය 
සම්පාදනය ්රන ල ග. 

 
්ම් ග්ර න්ථය සම්පාදනය කකන ධද්්ද් ්මකධ ්ව්සන 

භික්ෂූන්ල කකන්නල ඇකි වුලවධල සම් න්් සිකපද විනයපිලක්ය් 
සියලු ග්ර න්ථවධින් එකකු කක ග්ුනී්මනි  එ ැවිනඩ වමය 
විනයසාගර හවය්ි. වම්ල ,ි්ඩෂූනඩ අතිනඩ ්ෙරා්ාරය්ිනඩෙතඩ ්ල වනා 
ෙන, වම්ල ,ි්ඩෂූනඩට ්ල ්රනඩනට ෙුෙමනාේඩ වනා ෙන ව ාවහෝ 
සි්පද විනවයහි ඇතඩවතඩ ය. පරාතිවමෝ්ඩෂවයහි ,ි්ඩෂු)නඩ පිළි ඳ 
සි්පද ගණන්ඩ ඇතඩවතඩ ය. වම්ල ,ි්ඩෂු)නඩ නැති  ැවිනඩ ෙර්තමාන 
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,ි්ඩෂුෙට ෙුෙමනාවෙනඩෙතඩ ඒ සි්පද ්ල ්ළ වනා හැ්ිය. වම්ල 
,ි්ඩෂූනඩ එළුවලාම්ෙලිනඩ ්ිසිේඩ වනා ්රති. එ ැවිනඩ එළුවලාම් 
සම් නඩධ්වයනඩ පනො ඇති සි්පද ෙර්තමාන ,ි්ඩෂුෙ අතිනඩ ්ල වනා 
වේ. එෙැනි වම්ලට ෙුෙමනා නැති ්රැණු සම් නඩධ් සි්පද, 
පරාතිවම්්ඩෂවයහි ඇත ද වම් ගර නඩථයට ඒො ඇතුළු වනා ්රන ල ග. 
තෙද වම් ගර නඩථයට ඇකුළක් කළ යසකු කකුණ ස කාශියක් අප විසින් 
සම්පාදික ශාසනාවකකණ ය, විනයකර්ම්පාක යන ගර නඩථ වද්ඩහි ඇත. 
ඒො ඒ වපාතඩෙල ඇති  ැවිනඩ වමයට ඇතුළු වනා ්රන ලදි. ඇෙැතඩ 
වදසීම වපාවහෝ පෙුරැණු ්ිරීම, ්ඨින ඇතිරීම, ගරැ්ාපතඩතිෙලට 
පර ති්ාර ්ිරීම යනාදි ්රැණු හා ෙතඩ ආදිය ශාසනාෙතරණවයනඩ දත 
හැ්ිය.  

 
ආදි ර හ්මචහාය නම් වූ ද, මහාසීධ නම් වූ ද, මහ සිකපදනම් වූ ද 

පාකාජිකා සිකපද සකක භික්ෂසව්ග්් ජීවය ය  ඒ සි්පද සතර ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ සතතවයනඩ ම රැ්ිය යුතුය. එහි සඩිර වලස පිහිටා සිටිය යුතුය. 
එ ැවිනඩ ඒ මහ සි්පද සතර වමහි පළමු ව්ාට විසඩතර ්රන ල ග. 
සි්පදෙලිනඩ වදෙන තැනට පැමිවණනඩවනඩ සාඝාදිවසඩස සි්පදයනඩ ය. 
සාඝාදිවසඩස වතවලස්ි. නිතර සිහිවයනඩ පවරසඩසමිනඩ වනා හැසුරැන 
වහාතඩ ඇෙතට පැමි)මට අේාශ ඇති මුලඩ සාඝාදිවසඩස සි්පද පස 
පාරාන්්ාෙනඩට අනතුරැෙ වමහි විසඩතර ්ර ඇත.  

 
්ුලා ්ුලා සි්පද ව ාවහෝ ඇතඩවතඩ ,ි්ඩෂුේට ්රනඩනට ඇති 

වනාවය්ඩ ෙැල සම් නඩධ්වයනි. පාතර ය සැපයීම, පිළිගැනීම, පිළිගතඩ 
පාතර ය පිවව,ෝග ්ිරීම, අතිවර්් පාතර  ලැබීම, සිෙුරැ සැපයීම, 
පිළිගැනීම, පිවව,ෝග ්ිරීම, පටි ආදි තෙතඩ පිිව්ර පිවව,ෝග ්ිරීම, 
ආහාර සැපයීම, පිළිගැනීම, ෙැළඳීම, පිළිගතඩ ආහාරය ත ා ගැනීම,  ගම, 
ගිලනඩපස පිළිගැනීම, ත ා ගැනීම, නෑම, ව්සඩරැෙුලඩ  ෑම, හිඳීම, සිටීම, 
යාම, නි ගම, ්ථා ්ිරීම, දහම් වදසීම ආදි ,ි්ඩෂුේට ්රනඩනට ඇති 
ෙැල රාශිය්ඩ ඇතඩවතඩය. විනයපිට්වයහි සි්පද ද්ඩො ඇතඩවතඩ ෙැල 
අනුෙ වනා ෙන  ැවිනඩ එහි එ්ඩ ෙැල්ඩ පිළි ඳ ෙූ සි්පද ගර නඩථ 
ගණන්, සඩථාන ගණන් විසිර ඇතඩවතඩය. සාමානය ,ි්ඩෂූනඩට ඒො 
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Non-commertial Distribution 

 

වසායා වෙනඩව්ාට වගානු්ර ගැනීම අපහසුය. ඒ නිසා ඇතැම්හු 
ඇතැම් ෙැල ්ිරීවම් ග ව ාවහෝ ඇෙැතඩෙලට පැමිවණති. ැනන ග්ුනීම 
මකක ක ාග්ුනීම යන ්දකකුණ ම පහසස වීම සඳහා ්මහි කකන්නල 
ඇකි ඒ ඒ වුල පිළි ඳ සිකපද වුල අනසව ්ග්ාණ ස්කාල දක්වා 
ඇක්්ක්ය  වම් ගර නඩථය ,ාවිතා ්ිරීවමනඩ ඒ ඒ ්ටයුතඩත ්ිරීවමහි ග 
පිළිපැදිය යුතු සි්පද සියලඩල දැන ඒොට අනුෙ පිළිපදිමිනඩ එම ඇෙැතඩ 
වනා ෙන පිවදි ඒ ඒ ්ටයුතු ්ළ හැ්ි ෙනු ඇත. 

 
විනවයහි ව ාවහෝ සි්පද ඇත ද, ,ි්ඩෂුෙට ඒ සියලඩල ම 

පිළිපැ ගවම්  ර නිතර ම නැතඩවතඩ ය. ඒ ඒ ්ටයුතඩත ්ිරීම පිළි ඳ 
සි්පද පිළිපැ ගවම් අෙසඩථාෙ ඒ ්ටයුතඩත ්රන අෙසඩථාෙය. ආහාර 
ගැනීම පිළි ඳ සි්පද පිළිපැ ගවම් අෙසඩථාෙ ආහාර ෙළඳන අෙසඩථාෙය. 
ආහාර ෙළඳන අෙසඩථාෙ ගමනාදිය පිළි ඳ සි්පද පිළිපැ ගවම් අෙසඩථා 
වනා වේ. එ ැවිනඩ ගමනාදිය සම් නඩධ්වයනඩ ඇති සි්පද පිළිපැ ගවම් 
 ර ආහාර ෙැළ ගවමහි ග නැත. ගමවනහි ග ද ආහාර ෙැළඳීම් ආදිවයහි 
ඇති සි්පද පිළිපැ ගවම්  ර නැත. එ ැවිනඩ ව ාවහෝ සි්පද ඇති ෙ 
,ි්ඩෂුෙට මහ වර්ැයි වනා ්ිය හැ්ිය. 

 
්ම් උපසම්පදා ශීධය වනාහි ග්ිහියන් ්පා්හෝ දින්යහි කකින 

අෂ්ලාරග් ශීධය ්ස් සසළු සීධයක් ්නා ්ේ  එ්ඩදින්ඩ ර්ින ශීලය 
තනිපයිනඩ සිට රැ්ිය යුතඩත්ඩ ෙුෙ ද එය රැ්ීම එතරම් දුෂඩ්ර වනා වේ. 
එ් සි්පදය්ඩ ෙුෙ ද ෙර්ෂගණන්ඩ වහෝ දිවිහිමිවයනඩ වහෝ රැ්ීම අති 
දුෂඩ්රය. ,ි්ඩෂූහු පාරාන්්ා සි්පද සතර ෙූ මහාශීලය දිවිහිමිවයනඩ 
ර්ිති. එය සුළු ්රැණ්ඩ වනා ෙ මහ ්රැවණ්ි. ව ාවහෝ ගණන්ඩ 
ඇති සාඝාදිවසඩසා ග ඛුදඩදානුඛුදඩද් සි්පද ෙලිනඩ එ්්ුදු වනා ්ලෙන 
පිවදි උපසම්පදා ශීලය පෘථගඩජන ,ි්ඩෂුේට ත ා සියලු ව්වලසුනඩ 
නැසූ රහතඩ ව්න්ුට ෙුෙ ද රැ්ීම දුෂඩ්රය. යවම්ඩ පාරාන්්ා සි්පද 
සතර ෙුෙ ද  ගර්ඝ්ාලය්ඩ ර්ිනඩවනඩ නම් ඔහු වශරඩෂඩඨ පුදඩගලවය්ි. 
ෙැඳුම් පිදුම් ලැබීමට සුදුසඩවස්ි. ්ධෝකවදය ශික්ෂාපද ය  පර ඥප්කිවදය 
ශික්ෂාපදය යි සි්පද වදව්ාටවස්ි. රහතුනඩට අර්හතඩෙවයඩ  ලවයනඩ 
වලෝ්ෙදය ශි්ඩෂාපද රැව්ඩ. රහතඩහු ්ිසි්වල් වලෝ්ෙදය ශි්ඩෂාපද 
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Non-commertial Distribution 

 

්ල වනා ්රති. අර්හතඩෙවයඩ  ලවයනඩ පර ඥපඩතිෙදය ශි්ඩෂාපද, වනා 
රැව්ඩ. සමහකවිල කහකුන් අකින් ද පර ඥප්කිවදය ශික්ෂාපද කල ්ේ.  

 
“එතඩථ පන ඛීනාසවො තාෙ වලා්ෙජ්ජා න පජ්ජති. පණඩණතඩති 
ෙජ්ජවමෙ ආපජ්ජති. ආපජ්ජනඩවතා ක ්ාවයන පි ොකාය පි 
චිතඩතවතන පි ආපජ්ජති. ්ාවයන ආපජ්ජනඩවතා 
්ුටි්ාරසහවසයයාදිනි ආපජ්ජති. ොකාය ආපජ්ජනඩවතා 
සඤඩකිවතඩත පදවසාධ්ම්මා ගනි, චිතඩවතන ආපජ්ජනඩවතා 
රෑපියටිගඩගහණා ආපජ්ජති.” 

(මවනෝරථපූරණි 443) 

 
වම් පාඨවයනඩ රහතුනඩ ද ්ුටි්ාර්සාඝාදිවසඩස 

සඤඩකිවතඩතසාඝාදිවසඩස පදවසෝධ්ම්මපාචිතඩතිය රෑපියටිගඩගහණපාචිතඩතිය 
යනාදියට පැමිවණන  ෙ මවනඩරථපූරණි අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 
රහතුනඩ අතිනඩ ද සි්පද සමහරවිට ්ලවිය හැ්ි ්ලඩහි පෘථගඩජන 
,ි්ඩෂූනඩ අතිනඩ සි්පද ්ලවීම ගැන ්ියනු ්ිම? මහා සි්පද සතවරහි 
සඩිර වලස පිහිටා සිටින ,ි්ඩෂුෙවගනඩ සමහරවිට ්ුලා සි්පද ්ලෙුෙ 
ද එයිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ අ,ෙය පුදඩගලවය්ඩ වනා වේ. 

 
“ඉධ් පන ,ි්ඩඛවෙ ,ි්ඩඛු සීවලසු පිවපූර්ාරී වහාති, සමාධිසඩමිා 
මතඩතවසා්රී පඤඩාය මතඩතවසා්රී වසා යානි තානි 
ඛුදඩදානුඛුදඩද්ානි සි්ඩඛාපදානි තානි ආපජ්ජතිපි, ෙුට්ඨාතිපි. තා 
්ිසඩස වහතු? නහි වමතඩථ ,ි්ඩඛවෙ අ,ේ තා ෙුතඩතා.” 

(අාගුතඩතර නි්ාය - 141 පි.) 

 
වම් පාඨවයනඩ මහ සි්පද සතර ෙූ ආදි ර හඩමකයයයශීලය 

සම්පූර්ණ ්රනඩනා ෙූ සමාධිපර ඥා වද් පර මාණවයනඩ ඇති ්ර ගනඩනා ෙූ 
,ි්ඩෂුෙ ඛුදඩදානුඛුදඩද් ආපතඩතීනඩට පැමිවණනඩවනඩ ද ඇෙැතඩ වදසීම 
ආදිවයනඩ ඒොයිනඩ නැඟීසිටිනඩවනඩ ද වේ නම් ඒ ්ුලා ්ුලා ඇෙැතඩෙලට 
පැමි)ම, නැඟීසිටීම මඟඵල ලැබීවම් අ,ෙයතාේඩ වනා ෙන  ෙ 
දැ්ඩවේ. ්රැණු වමවසඩ වහයිනඩ ්ුලා ්ුලා ඇෙැතඩෙලට පැමිවණන 
,ි්ඩෂුෙවගඩ පැවිදඩද අසාර්ථ් එ්්ඩ වනා ෙන  ෙ දත යුතු ය. ්ුලා 
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Non-commertial Distribution 

 

සි්පදය ෙුෙ ද රැ්ීමට සුදුසු පිවසරය ඇති ්ලඩහි ,ි්ඩෂූනඩට සි්පද 
රැ්ීම පහසු ය. පිවසරය ්ලිනඩ ්ල වෙනසඩ වේ. සි්පද රැ්ීමට 
අනු ල වනා ලැව න, ඒොට  ාධ්ා ්රන පිවසරවයහි සි්පද රැ්ීම 
දුෂඩ්ර වේ. යුදඩධ්,ය දුර්,ි්ඩෂය වරෝග,ය පැමිණ පිවසරය වෙනසඩ ෙූ 
අෙසඩථාෙල සි්පද රැ්ීම ව ාවහෝ දුෂඩ්ර වේ. දැනට ඇතඩවතඩ සි්පද 
රැ්ීමට තරම්ඩ දුෂඩ්ර පිවසරවය්ි. දුෂඩ්ර්ම් නිසා මුලිනඩ සි්පද 
්ලා ජීෙතඩ ෙන ,ි්ඩෂුෙට ්ර මවයනඩ එය ව්ාතරම් දුරට යනොද ්ියත 
වහාතඩ ්ලඩයාවමනඩ ඒ ්ුලා සි්පද ඇති  ෙ පො වනාදනඩනා ,ි්ඩෂූහු 
වෙති. දැනුදු ව ාවහෝ ්ුලා ්ුලා සි්පද ඇති  ෙ වනා දනඩනා ව ාවහෝ 
,ි්ඩෂූහු ඇතඩතාහ. ඔෙුනඩ අතර දනඩනො නම් ඒ ්ුලා සි්පද ර්ිනු 
්ැමති ව ාවහෝ සැදැහැෙතඩ ,ි්ඩෂූහු ද වෙති. ඔෙුනට ඒො දැන ගැනීමට 
මඟ්ඩ ඇති ්ිරීම වම් ගර නඩථය සම්පාදනය ්ිරීවමනඩ අප 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙන එ් ්රැවණ්ි. 

 
දුෂඩ්ෘත - දුර්,ාෂිත - පාචිතඩතිය - ථුලඩලච්කය - 

සාඝාදිවසඩසාපතඩතිෙලට පැමිණ ඇත ද පාරාන්්ාපතඩතියට වනා පැමිණි 
,ි්ඩෂූනඩ වලාෙ ඇතිතා්ඩ පර තිපතඩති ශාසනය වනා නැවසන  ෙතඩ, 
පාරාන්්ාෙනට වනා පැමිණි අනඩතිම ,ි්ඩෂුෙවගඩ පාරාන්්ාපතඩතියට 
පැමි)වමනඩ වහෝ මරණවයනඩ පර තිපතඩති ශාසනය ව්ළෙර ෙන   ැවිනඩ 
“චක්කාහා පාකාජිකානි කක්ඛන්කානර ස්කපි සහස්්සපි ්කමා්න 
පටිපක්කි අනන්කකභිකා නාම ්හාකි  පච්චිමකස්ස පන භික්ඛස්නා 
සීධ්භ්ද්න වා ජීවිකක්ඛ්යන වා අන්කකභිකා නාම ්හාකි” 
යනුවෙනඩ ම්නෝකථපූකණි අට්ඨකථා්වහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. වනාවය්ඩ 
උෙදුරැ ඇතිවීවමනඩ ්ලිනඩ ්ල සිලඩෙතඩ ,ි්ඩෂූනඩ ත ා දුශඩශීල ,ි්ඩෂූනඩ ද 
ඒ ඒ රටෙල නැතිවීම සඩෙ,ාෙය්ි. එ ඳු ්ල් ග පාරාන්්ා වනා ෙූ 
,ි්ඩෂූනඩ පසඩනම්ඩ ඉතිිව ෙුෙ වහාතඩ ඒ අයට සැදැහැෙතුනඩ පැවිදි 
උපසම්පදා ්රො නැෙත ද ශාසනය නඟා සිටුවිය හැ්ි ය. පර තයනඩතවයඩ 
උපසම්පදා ්ිරීමට උපසම්පදා පසඩනම පර මාණෙතඩ ය.  
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 ුදුසසුන රැ්ීමට ්ළ යුතු පර ධ්ාන වදය විනය රැ්ීමය. 
සූතරා,ිධ්ර්මපිට්දඩෙය නැති වී ගිය ද විනය ඇති ්ලඩහි  ුදුසසඩන 
පෙතඩවනඩ ය.  

 
“පමුට්ඨම්හි ක සුතඩතනඩවත - අ,ිධ්ම්වම ක තාෙවද 
විනවය අවිනට්ඨම්හි - පනු තිට්ඨති සාසනා.” 

(මහාෙගඩගපාළි) 

 
යනුවෙනඩ ඒ  ෙ පර ්ාශිත ය. එ ැවිනඩ සර්ෙඥශාසනවයඩ 

චිරසඩිතිය පිණිසතඩ තමනඩවගඩ පැවිදඩද සඵල ්ර ගැනීම පිණිසතඩ 
,ි්ඩෂූහු ආදරවයනඩ විනය පිට්ය උගනිතඩො. ඒ විනය අනුෙ පිළිවෙතඩ 
පුරා දු්ඩ ව්ළෙර ්ර ගනිතඩො. 

 
වම් ගර නඩථය මුද්ර ණවයඩ ග අපවගඩ ශිෂයනම්ඩ ෙන විදයාලා්ාර 

විශඩෙවිදයාලවයඩ  ුදඩධ්ර්මාාශවයඩ ්ි්ාකායයයෙරය්ුෙ සිටි ශාසඩතරාකායයය 
වහඩනඩවගාල ්ලයාණධ්ම්ම සඩථවිර සහ ශාසඩතරාකායයය කනඩද්ර පාල 
තනිපඩපුලිආරච්චි මහතා ද වශෝධ්යපතරාෙවලෝ්නාදිය ්ළ  ෙ සඩතුති 
පූර්ේෙ සඳහනඩ ්රමු.  

මීට - ශාසනසඩිති්ාමී, 
්ර්කුකා්න් චන්දවිමධ මහාස්ථවික 

 
2513 
1970 
වපා්ුණුවිට, 
රී විනයාලා්ාරාරාමවයඩ ග ය. 
 

වප රොිව 6 වෙනි දින. 
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Non-commertial Distribution 

 

 

උපසම්පදා ශීලය 
 

න්මෝ කස්ස භග්ව්කෝ අකහ්කෝ 
සම්මා සම් සද්්ස්ස 

 
“නව්කාටිසහස්සානිකයාදිනා වසක්කප්ප්භදානර අ්නක-

සහස්සානර සරවකවිනයානර සමාදියික්වා වක්ක්නන උපහාභහකා 
අග්්ග්භහකා සම්පදාකි උපසම්පදා 1” 

 
නෙ ව්ාටිසහසඩසානි යනා ගනඩ ද්ඩෙන ලද පරව,ඩද ඇති 

අවනඩ්සහශර  සාෙරවිනයයනඩ සමාදනඩෙ පැෙතීම් ෙශවයනඩ උසසඩ ෙූ අගර  
ෙූ සම්පදාෙ උපසම්පදාෙය.  

 
එහි ,ි්ඩඛු උපසම්පදා, සරණගමන උපසම්පදා, ඕොදපටිගඩගහණ උපසම්පදා, 

පඤඩහේ යා්රණ උපසම්පදා, ගරැධ්ම්මපටිගඩගහණ උපසම්පදා, දූවතඩන උපසම්පදා, 
අට්ඨොචි් උපසම්පදා, ඤතඩතකිතුතඩථ්ම්ම උපසම්පදා යි උපසම්පදා අට්ඩ ඇතඩවතඩ ය. 
ඒොයිනඩ දැනට ඇතඩවතඩ ඤතඩතිකතුතඩථ්ම්ම උපසම්පදාෙය.  

 
උපසම්පදා ්ිරීමට අනඩතරායි් ්රැණුෙලිනඩ පිිවසිදු සැදැහැෙතඩ 

ගුණසම්පනඩන සාමවණඩර නම්ඩ විසිනඩ සීමාේට රැසඩෙ සිටින 
සාඝයාවගනඩ “සරඝර භන්්ක උපසම්පදර යාචාමි උධ්ලුම්පකු මර භන්්ක 
සර්ඝා අනසකම්පර උපාදාය” යන ෙැ්ිය තුනඩ ෙර්ඩ ්ියා උපසම්පදාෙ 
ඉලඩලා සිටිය වහාතඩ සාඝයා ්ැමති ෙනඩවනඩ නම්  ුදඩධ්ාඥාෙ පිවදි 
ඥපඩතිකතුර්ථ්ර්මවයනඩ සාඝයා විසිනඩ ඔහු උපසම්පදා ්රනු ලැවේ. 
“උපසම්පදා ්ිරීම” ය යනු පුදඩගලය්ු  ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ උසසඩ 
ශරාේ පිිවස ෙන ,ි්ඩෂු පිිවසට ඇතුළු ්ිරීම් ෙශවයනඩ සාමවණඩරයනඩ 
උසසඩ ්ිරීමය. එවසඩ උසසඩ ්රනු ලැ ූ ්ුලපුතර යා උවපෝෂථ පොරණාදි 

                                                                 
1 සාරතඩථ - 3 – 182 පි. 
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Non-commertial Distribution 

 

සාඝ ්ර්මයනඩට සහ,ාගී වීමට සුදුසු සාඝයාට අයතඩ පුදඩගලවය්ඩ වේ. 
ඔහුට “,ි්ඩඛු” යන නාමය හා “උපසම්පනඩන” යන නාමය හිමි වේ. 
උපසම්පදාෙ ලතඩ ,ි්ඩෂුෙට ශීලය්ඩ ද ඇතඩවතඩ ය. එය පඤඩකශීල 
අෂඩටාාගශීලාදිය වමනඩ සි්පද ්ියො සමාදනඩ ්රෙන ශීලය්ඩ වනාෙ, 
 ුදඩධ්ාඥාෙ පිවදි හිමිෙන ශීලවය්ි. උපසම්පදාවේ ජීෙය ඒ ශීලය ය. 
කූලසීල මජ්ඣිමසීල මහාසීල යන නම්ෙලිනඩ සූතර ෙල සඳහනඩ ෙන 
ආර්යශීලය උපසම්පදා සීලය ය. ,ි්ඩෂූනඩ ඇති ෙූ මුලඩ ්ාලවයඩ ග ,ි්ඩෂූහු 
සි්පද නැතිෙ ම ඒ ශීලය ර්ඩෂා ්වළෝ ය. සි්පද වනා පැනෙුෙ 
වහාතඩ  ුදුසසඩන ෙැි්ලඩ වනා පෙතඩනා  ෙ දුටු ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
පසු ්ාලවයඩ  ග ශාසනයාවගඩ චිරසඩිතිය සඳහා ෙරදෙල ්ුලා මහතඩ  ෙ 
අනුෙ “පාරාන්්ාය, සාඝාදිවසඩසය, අනියතය, පාචිතඩතියය, 
පාටිවදඩසනීයය, දු්ඩ්ටය, දුේ,ාසිතය”යි ෙරදෙලඩ සතඩ ව්ාටස්ට ව දා 
,ි්ඩෂූනඩට සි්පද පනො ෙදාළ වසඩ්. ,ි්ඩෂුපරාතවිමෝ්ඩෂවයහි ඇති 220 
්ඩ සි්පද හා ,ි්ඩෂු)පරාතිවමෝ්ඩෂවයඩ එන සාධ්ාරණ සි්පද ද මහා 
ෙගඩගපාළි කුලඩලෙගඩග පාළි යන වපාතඩ වදව්හි ඇතුළතඩ සි්පද ද යන 
වම්ො ,ි්ඩෂුෙවගඩ උපසම්පදා ශීලය ය. ඒ ශීලය පරාකි්මෝක්ෂසරවකශීධ 
නම් වේ. එය දිලිවසන ෙසඩතූනඩට සූයයයා වමනඩ ස්ල වලෞ්ි් 
ශීලයනඩට උසසඩ  ැවිනුතඩ ව ාවහෝ ශි්ඩෂා ඇති  ැවිනුතඩ අිශීධ නම් 
වේ.  

උපසම්පදා ශීලයට අයතඩ ශි්ඩෂාපද ව ාවහෝ  ැවිනඩ ඒ ශීලය 
ඉතා මහතඩ ය. උපසම්පනඩනය්ුට ඒ ශි්ඩෂා සමූහය දැන ගැනීමට හා 
විනය්ර්ම දැන ගැනීමට දිගු ්ල්ඩ ගත විය හැ්ිය. එ ැවිනඩ 
තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ “අනසජානාමි භික්ඛ්ව!  යක්්කන භික්ඛසනා 
පටි ්ධන පඤ්ච වස්සානි නිස්සාය වක්ථසර, අ යක්්කන යාවජීවර”1 
යනුවෙනඩ ෙය්ඩත ෙූ පර ති ල ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ උපසම්පදාවෙනඩ පසු 
පසඩෙස්ඩ ද, අෙය්ඩත ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ දිවිහිමිවයනඩ ද ගුරැෙරය්ු ඇසුරැ 
ව්ාට විසිය යුතු  ෙ අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. ඒ නියමය අනුෙ ගුරැෙරය්ු 
ඇසුවරහි විසීම උපසම්පදා ශීලවයඩ එ්ඩ ශි්ඩෂාවේි. එය ්ල ව්ාට 

                                                                 
1 මහා - 196 පි. 
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ගුරෙරය්ුවගනඩ වෙනඩෙ වෙවසන ,ි්ඩෂුෙට එවසඩ ොසය ්රන දින 
ගණනට ම දිනය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ.  

 
සි්පද ්ල ්ිරීමට හා ්ලවීමට විනවයහි ෙයෙහාර ්රන නම 

ආපතඩති යනුයි. සි්පදය දැන, ්ල ්ළතඩ වනා දැනීම නිසා ්ලෙුෙතඩ 
ඇෙැතඩ වේ. වනා දැනීම නිදහසට ්රැණ්ඩ වනා වේ. විනය ශි්ඩෂා 
සියලඩල ඇතඩවතඩ වනා ්ළ යුතඩවතනඩ ෙැළ්ීමය, ්ළයුතඩත වනා ෙරදො 
්ිරීමය යන වම් වද්රැණ සම් නඩධ්වයනි. වනා ්ළ යුතඩත ්ිරීම හා 
අෙශයවයනඩ ්ළ යුතඩත වනා ්ර හැරීම යන වම් වද්රැවණනඩ ම සි් 
පද ්ල වේ. ඇෙැතඩ වේ. 

 
උපසම්පදා ශීලයට අයතඩ අවනඩ් සහසර  ශි්ඩෂා අතුරනඩ පාරාන්්ා 

සතර උපසම්පදාවේ ශීර්ෂය  ඳුය. හිස සුනඩ ෙුෙවහාතඩ ජීවිතය ව්ළෙර 
ෙනඩනා්ඩ වමනඩ ම පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණිය වහාතඩ එයිනඩ 
උපසම්පදාෙ ව්ළෙර වේ. ්ඳිනඩ වෙනඩ ෙූ හිස නැෙත ්ඳට  දඩධ් ්ර 
ජීෙතඩ ්රවීමට ්ර ම්ඩ නැතිෝඩ වමනඩ පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණිය්ු 
නැෙත උපසම්පනඩනය්ු ්ිරීමට ්ර මය්ඩ ද නැතඩවතඩය. 
පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණි පුදඩගලයා නැෙත උපසම්පදාෙ ලැබීමට 
නුසුදුසඩවස්ඩ ෙනඩවනඩය. “දුශඩශීලය”යි ්ියනුවයඩ පාරාන්්ාපතඩතියට 
පැමිණියෙුනඩට ය. ඔෙුනට සඟසතු වසනසුනඩ හා සාඝ ලා, ද අහිමි ය. 
පාරාන්්ාෙ හැර අනඩ ව්ාවත්ඩ ඇෙැතඩෙලට පැමිණිය ද ඒ ,ි්ඩෂුෙට 
උපසම්පදාෙ ඇතඩවතඩය. සාඝ ්ර්මෙලට සහ,ාගි වීවම් අයිතිය ද 
ඇතඩවතඩය. සඟසතු වසනසුනඩෙල විසීවම් අයිතිය්ඩ සාඝ ලා,ෙල 
අයිතිය්ඩ ඇතඩවතඩය. 

 
පාරාන්්ාපතඩති හැර අනඩ ඇෙැතඩ දහස්ට පැමිණිය ද ඒ 

පැවිදඩදාවගඩ උපසම්පදාෙ වනා නැසී පෙතී. එ ැවිනඩ ඔහු ,ි්ඩෂුේඩ 
ෙශවයනඩ උවපෝසථපොරණාදි සාඝ ්ර්මයනඩට සහ,ාගි වීමට සඟසතු 
වසනසුනඩෙල විසීමට සාඝ ලා,ය පිළිගැනීමට සුදුසඩවස්ඩ වේ. ජීවිත 
පිවතයාගවයනඩ සිලඩ ර්ඩනා පැවිදඩද්ුට ෙුෙද සි්පද වනා ්ැවලන පිවදි 
උපසම්පදා ශීලය රැ්ීම දුෂඩ්රය. සාමානය පැවිදඩදනඩ ගැන ්ියනුම 
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්ෙවර්ද? ඒ  ෙ දතඩ තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විනවයහි ඇෙැතඩ වදසීම 
ආදි සිලඩ පිිවසිදු ්ර ගනඩනා ්ර ම ෙදාරා ඇතඩවතඩය. පාරාන්්ාපතඩතිෙලට 
පර ති්ාරය්ඩ නැතඩවතඩ ය. එ ැවිනඩ උපසම්පදා ්ිරීමට අනතුරැෙ එතැන ග 
ම උපසම්පදා ෙූෙනඩහට පාරාන්්ා සතර ්ියා ගමට විනයවයහි නියම ්ර 
ඇතඩවතඩය.1 උපසම්පනඩනයනඩ විසිනඩ අනඩ සැමට ම ෙලා පාරාන්්ාපතඩති 
සතර පිළි ඳ මනා දැනුම්ඩ ඇති ්ර ගත යුතුය.  

 

පර ථම පාරාජිකාෙ 
 
පර ථම පාරාන්්ා ශි්ඩෂා පදය පිළි ඳෙ ්ියනඩනට ඇතඩවතඩ අසන 

ඇතැමුනඩට පිළි්ුල්ඩ ඇති ෙනඩනා ෙූ ද, ඇතැම්ුට ්ාමය 
ඇවිසඩවසනඩනා ෙූ ද අස,ය ්ථාවේි. එවහතඩ වම්ො වමවසඩ වනා ෙදාළ 
වහාතඩ සි්පදය වනා පැනෙුෙ වහාතඩ ඉ්ඩමනිනඩ ම  ුදුසසඩන ව්ළෙර 
වී ව ාවහෝ වදානට නිෙනඩ මඟ ෙැසී යන  ැවිනඩ මහා්ාරැණි් ෙූ 
තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ වලෝ්ානු්ම්පාවෙනඩ වම් අස,ය ්ථාෙ ෙදාළ 
වසඩ්. වම්ො සිනාෙට ල්ඩ ්ර වනා වගන  ුදඩධ් වගෞරෙය ධ්ර්ම 
වගෞරෙය වපරදැිව ්රවගන අසතඩො! ්ියෙතඩො! වමය සමහර විට 
්තුනඩ විසිනඩ පො ්ියවිය හැ්ි  ැවිනඩ ෙලා අස,ය ්රැණු සිාහවලනඩ 
වනා ්ියා ඒො පිළි ඳ පාළිපාඨ පමණ්ඩ වමහි ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛූ ,ි්ඩඛුනා සි්ඩඛාසාජීෙ සමාපනඩවනා සි්ඩඛා 

අපච්ක්ඩඛාය දුේ ලයා අනාවි්තඩො වමථුනා ධ්ම්මා පතිවසවෙයය 
අනඩතමවසා තිරච්ඡානගතායපි, පාරාන්ව්ා වහාති අසාොවසා.”2 

 
යම් මහවණ්ඩ විනයානු්ූලෙ උපසම්පදාෙ පර ති්ඩවෂඩප 

වනාව්ාට උපසම්පදාවෙනඩ වනා මි ග උපසම්පනඩනය්ු ෙශවයනඩ 

                                                                 
1 මහා - 196 පි. 
2 පාරා - 24 පි. 
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සිටිමිනඩ යටතඩ පිිවවසයිනඩ තිිවසනඩ මාගම්ඩ සමඟ ෙුෙ ද ෛමථුන 
වසඩෙනවයඩ වයදුවණඩ නම් ඒ මහණ පාරාන්්ා වේ. සිලඩෙතඩ ,ි්ඩෂූනඩ හා 
සාොසයට නුසුදුසු වේ. 

 
පාරාන්්ා වීම යනු  ුදුසසඩවනහි පරාජයට පතඩවීමය. පාරාන්්ා 

ෙූෙහුට  ුදුසසඩවනහි නැෙත උපසම්පදාෙ වනා ලැබිය හැ්ිය. ඔහු ්ල්ඩ 
ගිහිෙ සිට නැෙත පැවිදි වී උපසම්පදා ෙුෙ ද ඔහුට ‘උපසම්පදාෙ වනා 
පිහිටයි. ඔහු අනුපසම්පනඩනවය්ඩ ම ය. ආනනඩතයයය්ර්මෙලිනඩ හැර 
ෛමථුන වසඩෙනාදි ෙරදෙලිනඩ පාරාන්්ාෙූෙනඩට එය 
සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂයනඩට  ාධ්ාේඩ වනා වේ. ඔෙුනට සාමවණඩරයනඩ 
ෙශවයනඩ වහෝ ගිහියනඩ ෙශවයනඩ වහෝ සිට පිළිවෙතඩ පුරා 
සඩෙර්ගසම්පතඩතිය ලැබිය හැ්ි ය. මඟපල ල ා නිෙනඩ දැ්ිය හැ්ිය. 
පාරාන්්ාවීවමනඩ පසු ,ි්ඩෂුේඩ ෙශවයනඩ වපනී සිටීම ඉමහතඩ ෙරවද්ි. 
එවසඩ ්රනඩනෙුනඩට මඟපල වනා ලැබිය හැ්ිය. 

 
උපසම්පදාෙ පර ති්ඩවෂඩප ව්ාට අනුසම්පනඩන වීවම් ්ර ම රාශිය්ඩ 

විනයවයහි ද්ඩො ඇත. අනුපසම්පනඩන වීම ඉතා පහසුය. එය, සඩතරිය්ට 
ආවරෝකනය ්ිරීවමනුදු සිදු ්ර ගත හැ්ිය. රාගවයනඩ වතතඩෙ මතඩෙ 
ෛමථුන වසඩෙනයට සූදානම් ෙන ,ි්ඩෂුෙ “මම උපසම්පදාෙ පර ති්ඩවෂඩප 
්රමිය. වමතැනඩ පටනඩ මා අනුපසම්පනඩනය්ු වලස සැල්ිය යුතුය” යි 
ඒ සඩතරියට ්ියුෙ වහාතඩ එයිනඩ ම උපසම්පදා පර ති්ඩවෂඩපය සිදඩධ් වේ. 
එවසඩ ව්ාට වමෙුනඩදම් වසෙුනා මහණ පාරාන්්ා වනා වේ. ෙුෙමනා 
නම් නැෙත ඔහුට උපසම්පදාෙ ලැබිය හැ්ි ය. 

 
මනුෂය සඩතරිය, අමනුෂය සඩතරිය, තිරශඩචීන සඩතරිය යි සඩතරීහු 

තිවදවන්ි. මනුෂය උ,වතෝ යඤඩජන්ය අමනුෂය 
උ වතෝ යඤඩජන්ය, තිරශඩචීන උ,වතෝ යඤඩජන්ය යි 
උ,වතෝ යඤඩජන්වයෝ තිවදවන්ි. මනුෂයපණඩල්ය, 
අමනුෂයපණඩල්ය, තිරශඩචීනපණඩල්ය යි පණඩල්වයෝ තිවදවන්ි. 
මනුෂය පුරැෂය, අමනෂුය පුරැෂය, තිරශඩචීන පුරැෂය යි පුරැෂවයෝ 
තිවදවන්ි. වම් පුදඩගලවයෝ වදාවළාසඩ වදන ෛමථුන පාරාන්්ාෙට 
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ෙසඩතු වෙති. ෙර්කසඩමාර්ගය, මුතර මාර්ගය, මුඛමාර්ගය යි ෛමථුනයට 
මාර්ග තුවන්ි. ,ි්ඩෂුේඩ ෛමථුන වසඩෙනය ්ිරීවම් අදහසිනඩ ්ියන 
ලද මාර්ග තුවනනඩ ්ෙර් වහෝ පියවි සුළඟ වනා ෙදනා වතතඩ ගතිය 
ඇති ව්ාටසට තමාවගඩ පුරැෂ නිමිතඩත තලැට්ඩ පමණ ෙුෙ ද ඇතුළු 
ව්වළඩ නම් පාරාන්්ා වේ. වසඩෙනය ්රන සිතය, මාර්ගය මාර්ගයට 
ඇතුළු ්ිරීමය ්ියා වම් සි්  පදවයඩ අාග වද්්ි.  

 
“සාණතඩති් සි්පදය, අනාණතඩති් සි්පදය යි සි්පද 

වදව්ාටස්ි. වම් අනාණතඩති් සි්පදවය්ි. තමා ම වමෙුනඩදම් 
වසෙුවමහි වයදුණ වහාතඩ මිස, අනයයනඩ වමෙුනඩදම්හි වයදවීවමනඩ පිවන් 
වනා වේ. අනයයනඩවගඩ වපළඹවීම්ිනඩ වහෝ  ල ්ිරීම්ිනඩ වහෝ 
වමෙුනඩදම් වසඩෙනය ්ළද ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වේ. ෛමථුන වසඩෙනය 
පිළි ඳ වනාවය්ඩ වි්ාර අදහසඩ ඇතඩවතෝ ද මනුෂයයනඩ අතර වෙති. 
ඔෙුහු තමනඩවගඩ අදහසඩ අනුෙ වනාවය්ඩ අයථා ්ර මෙලිනඩ ද ෛමථුන 
වසඩෙනවයඩ වයවදති. වම් ෛමථුන පාරාන්්ා ්ථාෙ සම්පූර්ණ ෙනඩවනඩ 
ඒො ද දැ්ඩවීවමනි. අස,ය  ැවිනඩ ඒො ගැන ඇති පාළිපාඨ පමණ්ඩ 
වමහි ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
“,ි්ඩඛුපච්කතඩි්ා මනුසඩසිතඩිා ,ි්ඩඛුසඩස සනඩතිව් ආවනතඩො 

ෙච්කමගඩවගන අාගජාතා අ,ිනිසීවදනඩති, වසා වෙ පවෙසනා සාදියති, 
පවිට්ඨා සාදියති, ඨිතා සාදියති, උදඩධ්රණා සාදියති, ආපතඩති 
පාරාන්්සඩස. 

 
වසා වෙ පවෙසනා න සාදියති, පවිට්ඨා න සාදියති, ඨිතා න 

සාදියති, උදඩධ්රණා න සාදියති, අනාපතඩති.”1 
 
“වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා පිණඩලකාිවව්ා ,ි්ඩඛු 

පීඨව් නිසිනඩනා දාිව්ා පසඩසිතඩො සාරතඩවතා අාගුට්ඨා අාගජාතා 
පවෙවසසි. සා ්ාලම්ාසි. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි, ,ගෙතා 

                                                                 
1 පාරා -  31 පි. 
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සි්ඩඛාපදා පඤඩඤතඩතා, ්ච්චි නු වඛා අහා පාරාන්්ා ආපතඩතිා 
ආපනඩවනාති. ,ගෙවතා එතමතඩථා ආවරාවකසි. ,ගො එතදවොක, 
අනාපතඩති ,ි්ඩඛු පාරාන්්සඩස. ආපතඩති සාඝාදිවසසසඩසාති.1 

 
“වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු මුදුපිට්ඨිව්ා 

වහාති. වසා අන,ිරතියා පීළිවතා අතඩතවනා අාගජාතා මුවඛන 
අගඩගවහසි. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි, ,ගෙතා සි්ඩඛාපදා පඤඩඤතඩතා 
්ච්චි නු වඛා අහා පාරාන්්ා ආපතඩතිා ආපනඩවනාති. ,ගෙවතා 
එතමතඩථා ආවරාවකසි. ,ගො එතදවොක, ආපතඩති තඩො ,ි්ඩඛු 
ආපනඩවනා පාරාන්්නඩති.”2 

 
“වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු ලම්බි වහාති. 

වසා අන,ිරතියා පීළිවතා අතඩතවනා අාගජාතා අතඩතවනා ෙච්කමගඩගා 
පවෙවසසි. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි -වප- ආපතඩති තඩො ,ි්ඩඛු 
ආපනඩවනා පාරාන්්නඩති.”3 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු ඉතඩියා වමථුනා 

ධ්ම්මා පතිවසවිසඩසාමීති ඡුපිතමතඩවත විපඩපටිසාිව අවහාසි. තසඩස 
්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. -වප- අනාපතඩති ,ි්ඩඛු පාරාන්්සඩස ආපතඩති 
සාඝාදිවසසසඩස.4  

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු සාෙතඩියා 

අනඩධ්ෙවන දිොවිහාරගවතා නිපනඩවනා වහාති. අඤඩඤතරා වගාපාලි්ා 
පසඩසිතඩො අාගජාවත අ,ිනිසීදි. වසා ,ි්ඩඛු පවෙසනා සාදියි. පවිට්ඨා 

                                                                 
1 පාරා - 38 පි. 
2 පාරා - 39 පි. 
3 පාරා - 39 පි. 
4 පාරා - 41 පි. 
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සාදියි. ඨිතා සාදියි. උදඩධ්රණා සාදියි. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. -වප- 
ආපතඩතිා තඩො ,ි්ඩඛු ආපනඩවනා පාරාන්්නඩති.1 

 
වතන වඛා පන සමවයන රාජගවහ සුපේ ා නාම උපාසි්ා 

මුදඩධ්පඩපසනඩනා වහාති. සා එො දිට්ඨි්ා වහාති, යා වමථුනා ධ්ම්මා 
වදති සා අගඩගදානා වදතීති. සා ,ි්ඩඛුා පසඩසිතඩො එතදවොක, එහි 
,නඩවත වමථුනා ධ්ම්මා පතිවසොහීති. අලා ,ගිනි වනතා ්පඩපතීති. 
එහි ,නඩවත ඌරනඩතිව්ාය ඝට්වටහි, එො වත අනාපතඩති ,විසඩසතීති. 
වසා තථා අ්ාසි. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. අනාපතඩති ,ි්ඩඛු 
පාරාන්්සඩස ආපතඩති සාඝාදිවසසසඩසාති.2 

 
වම් සි්පදය ගැන ෙැිදුරට ්රැණු දැන ගැනීම පිණිස වම් පාඨ 

පාරාන්්ාපාළිවයනඩ උපුටා වයාදන ල ග.  
 

                                                                 
1 පාරා - 41 පි. 
2 පාරා - 43 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

9 
Non-commertial Distribution 

 

 

දේවිතීය පාරාජිකාෙ 
 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ගාමා ො අරඤඩා ො අදිනඩනා වථයයසාඛාතා 

ආදිවයයය යථාරෑවප අදිනඩනාදාවන රාජාවනා වකාරා ගවහතඩො 
හවනයයුා ො ,නඩවධ්යයුා ො පේ ාවජයයුා ො වකාවරාසි  ාවලාසි 
මූළඩවහාසි වථවනාසීති. තථාරෑපා ,ි්ඩඛු අදිනඩනා ආදියමාවනා අයම්පි 
පාරාන්ව්ා වහාති අසාොවසා.”1 

 
යම් මහවණ්ඩ ගම්ිනඩ වහෝ අරණයය්ිනඩ වහෝ හිමියනඩ විසිනඩ 

නුදුනඩ ෙසඩතුේඩ වසාර සිතිනඩ ගනී ද, යම් ඳු වසාර්ම්ඩ නිසා රජහු 
වසාරා අලඩලා ඔහුට පහර වදතඩ ද  ඳිතඩ ද රටිනඩ වනරපතඩ ද නුඹ 
වසාවර්  ාලවය් මුළාෙූවේ අනඩසතු දෑ සඟො ගනඩවන්ැ යි නිනඩදා 
ව්වරතඩ ද, එ ඳු වසාර්ම්ඩ ්රනඩනා ෙූ මහණ පාරාන්්ා වේ. 
,ි්ඩෂූනඩ සමග සාොස නැතඩවතඩ වේ. 

 
ෛමථුන වසඩෙනය පැවිදඩදනඩට පාරාන්්ාේඩ ෙුෙ ද ගිහියනඩට 

නුසුදුසු ්රියාේඩ වනාවේ. නීතයානු්ූල ෛමථුන වසඩෙනවයනඩ ගිහිවහෝ 
දඬුෙම් වනා ල ති. නිනඩදා වනා ල ති. අදතඩතාදානය ෙනාහි ගිහි පැවිදි 
වදපසට ම නුසුදුසු ්රියාේි. අදතඩතාදානවයනඩ ෙැළ්ී අෝ පුදඩගලය්ු 
වී සිටීම ,ි්ඩෂු ශීලවයඩ උසසඩ අාගවය්ි. වසාවර් යන වම් ෙකනය 
ඉතා ලාම්ය. පැවිදඩද්ුට ඉතා ම නුසුදුසු ය. එ ැවිනඩ පැවිදඩදා විසිනඩ 
හිමියනඩ නුදුනඩ තණපත්ුදු වසාරසිතිනඩ වනා ගනඩනා ශුදඩධ් පුදඩගලය්ු 
විය යුතුය. විශඩොසය තැබිය හැ්ි පුදඩගලය්ු විය යුතුය. වසාරසිතිනඩ 
තණපත්ඩ ෙුෙ ද ගැනීවමනඩ වසාර්ු ෙන නුමුතඩ මහා ්ාරැණි් ෙූ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ඉතා සුළුවදය පාරාන්්ාෙසඩතුෙ ෙශවයනඩ වනා 
වගන බිම්සර රජතුමා ෙැනි දැහැමි රජුනඩ වසාරැනඩට දඬුෙම් ්ිරීමට 

                                                                 
1 පාරා - 49 පි. 
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ගනඩනා අනඩතිම මිම්ම ෙන “පාදය” පර මාණය ව්ාට අදිනඩනාදාන 
පාරාන්්ාෙ පනො ෙදාළ වසඩ්. වම් අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාෙ විනිශඩකය 
්ිරීමට ඉතා දුෂඩ්ර සියුම් පාරාන්්ාවේි. අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාෙට 
ෙසඩතු ෙන පාදය ද විනිශඩකය ්ිරීම දුෂඩ්රය. ඇතැම්  ලුෙල ෙටිනා්ම 
විනිශඩකය ්ිරීම ද දුෂඩ්රය. අදිනඩනාදානය සිදු විය හැ්ි ්ර ම පසඩවිසඩස්ඩ 
ඇති  ැවිනඩ විනය වනා දතඩ ,ි්ඩෂුෙට වනා දැනීම පාරාන්්ා ෙනඩනට 
ඉල ඇතඩවතඩය. එ ැවිනඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාෙ පිළි ඳ 
විසඩතර සහිත වහාඳ දැනුම්ඩ ඇති ්ර ගත යුතුය. 

 
වම් සි්පදය සම් නඩධ්වයනඩ මුලිනඩ දැ්ඩවිය යුතඩවතඩ පාරාන්්ාෙට 

ෙසඩතුෙන වදය “පාදර වා පාදාකහර වා අකි්කක පාදර වා” යනුවෙනඩ 
පාරාන්්ාපාළිවයහි පාදය වහෝ පාදය්ඩ අගනා ෙසඩතුෙ වහෝ පාරාන්්ා 
ෙසඩතුෙ ෙශවයනඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩය. ්හාපණ යන නම ෙයෙහාර ්රන 
්ාසිවයනඩ සතිවනඩ පාගුෙට “පාදය” යි ්ියනු ලැවේ. ඒ පාදය මුසු 
පස්ඩ  ෙ පාරාන්්ාපාළිවයහි ම ද්ඩො ඇත. වම් සි්පදය පනෙන 
ලදඩවදඩ රජගහනුෙර ග ය. එ ැවිනඩ වම් පාදය ගණනඩ ගනු ල නඩවනඩ එ්ල 
රජගහනුෙර ,ාවිත ්ළ මාකාි විසඩස්ඩ  ර ඇති ්හෙණුවෙනි. විනය 
අටුොවෙහි එයට “වපෞරාණි් නීල්හාපණය” යි ්ියා තිවේ. ඒ ්ාසිය 
්ිනම් ද්ර ෙයය්ිනඩ තනන ලදඩද්ඩද යන  ෙ විනය අටුොවෙහි සඳහනඩ 
්ර නැත. එයට නීල්හාපණය යි ්ියනුවයඩ නිලඩපැහැය ඇති නිසා 
වනාෙ වපෞරාණි් ශාසඩතරානු්ූලෙ නිර්වදෝෂ වලස ්ර ඇති නිසාය. ඒ 
්හෙණුෙ විමකිවි්නෝදනී නම් ෙූ විනය ටී්ාවෙහි විසඩතර ්ර ඇතඩවතඩ 
“්පාකාණ සක්ථානසකූපර උප්පාදි්කා විසකිමාසප්පමාණ  උක්කම-
සසවණ ්ණ ග්්ඝන්කධක්ඛණ සම්පන්්නා නීධකහාප්ණ ා”1 යනුවෙනඩ 
මාකාි විසඩස්ඩ පමණ  ර ඇති රනඩ්ාසිය්ඩය ්ියාය. ඒ මතවයඩ 
සැටියට පාදය රනඩ මාකාි පවස්ි. රනඩමිල ්ලිනඩ ්ල වෙනසඩ ෙන 
 ැවිනඩ වම් රවට් ෙයෙහාර ්රන මුදලිනඩ එය ව්ාවත්ඩ ද යන  ෙ 
්ාලය අනුෙ විනිශඩකය ්ළ යුතුය.  

 

                                                                 
1 විමති - 143 පි. 
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“පඤඩක මාසා සුෙණඩණසඩස තථා රජතසඩස දසමාසා තම් සඩසාති 
එවත වීසති මාවස මිසඩවසතඩො  දඩධ්තඩථාය වීහිමතඩතවලාහා 
ප්ඩිපිතඩො අ්ඩඛරානි ක හතඩිපාදා ගනා අඤඩඤතරඤඩක රෑපා 
දසඩවසතඩො ්වතා මිසඩස්්හාපවණා නාම. වසාවයෙ 
නිදඩවදාසතඩතා නීල්හාපවණා නාම”1 
 
වම් පාකි්මාක්ඛපදක්ථානසවණ ්ණ නනා නමැති ගර නඩථවයඩ එන 

පාඨවය්ි. රනඩ මාකාි පස්ඩ ද ිව ග මාකාි පස්ඩ ද තඹ මාකාි දසය්ඩ 
ද වගන තදවීම පිණිස වියැට්ඩ පමණ ය්ල ද වගන මිශර  ්ර අ්ුරැ 
හා ඇතඩපා ආදි රෑප ද සටහනඩ ව්ාට සාදන ්හෙණුෙ මිශර ්ර්ෂාපණ 
නම් වේය යි ද, එය ම නිර්වදෝෂ  ැවිනඩ නීල්හාපණ නම් වේය යනු ද 
ඒ පාඨවයඩ වතඩරැමය. එය උක්කකවිනිශ්චයටීකා මතයයි ද ්ියා තිවේ. 
ඒ මිශර  ්ර්ෂාපණවයනඩ සතිවනඩ පාගුෙ ෙූ පාදයට වියැට දසය්ඩ රනඩ ද 
එපමණ ිව ග ද වියැට විසඩස්ඩ තඹ ද අයතඩය. මාකාියයි ්ියනුවයඩ 
මදටිය ඇටය්  රට ය. එය වියැට අට්  රය. ව ාවහෝ විනයධ්රයනඩ 
පිළිගනඩවනඩ මිශර ් ්ර්ෂාපණවයඩ පාදය පාරාන්්ා ෙසඩතුෙ වලසය. රනඩ 
ිව ග මිල ්ලිනඩ ්ල වෙනසඩ ෙන  ැවිනඩ අප රවට් ෙයෙහාර මුදලිනඩ එය 
ව්ාවත්ඩ ද යන  ෙ ්ාලය අනුෙ විනිශඩකය ්ළ යුතුය. වමහි 
විවශඩෂවයනඩ සැල්ිය යුතඩවතඩ රනඩ වියැට දසවයඩ ෙටිනා්ම ය. ්ුම්ඩ 
ෙුෙ ද ඒ ඒ පරවදඩශෙල පාවිච්චි ්රන ්හෙණුවේ සතිවනඩ ව්ාටස 
පාරාන්්ා ෙසඩතුෙ වලස සැල්ිය යුතු  ෙය. ශත 75 පාරාන්්ා ෙසඩතුෙය 
යන සම්මතය්ඩ අප රවට් ඇත. එය ව්වසඩ ගණනඩ ගැනීම්ඩ ද වනා 
දනිමු. රැපියල ්හෙණුෙ වලස වගන එයිනඩ සතවරනඩ පාගුෙ ෙූ ශත 25 
පාරාන්්ා ෙසඩතුෙ යි ගනඩනා  ුරැම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩලා ඇතහ. වමය 
විනිශඩකය ්ිරීම දුෂඩ්ර පර ශඩනවය්ි. දුර්,ි්ඩෂ ්ාලවයඩ  තඩ පාතර ය්ඩ 
වසාරාගතඩ ,ි්ඩෂුෙතඩ, අඹ වසාරා ්ෑ ,ි්ඩෂුෙතඩ පාරාන්්ා ෙූ  ෙ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ පාරාන්්ා ෙසඩතුෙ එතරම් 
වලා්ු වදය්ඩ වනා ෙන  ෙ සැල්ිය යුතු ය. 

 

                                                                 
1 පාතිමා්ඩඛපදතඩථානෙුණඩණනා -  ුරැමවපාත - 89 පි. 
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පසේවිසි අෙහාරය  

 
අදිනඩනාදානය සිදු්ිරීවම් ්ර ම පසඩවිසඩස්ඩ විනයවයහි ද්ඩො 

ඇතඩවතඩය. ඒ පසඩවිසි ආ්ාරයනඩ අතුවරනඩ ්ිනම් ආ්ාරය්ිනඩ ෙුෙ ද 
පාදය්ඩ අගනා අනඩ සතු වදය්ඩ ගත වහාතඩ පිවන් වේ. වම් සි්පදය 
පිළි ඳ දැනීම සම්පූර්ණ ෙනඩවනඩ ඒ අෙහාර ්ර ම පසඩවිසඩස දත වහාතඩ ය. 
ඒො වනා දනඩනෙුනඩට සමහර විට වනා දැනම පාරාන්්ා විය හැ්ිය.  

 
නානා,ණඩල පඤඩක්ය, ඒ්,ණඩල පඤඩක්ය, සාහතඩි් 

පඤඩක්ය, පුේ පවයෝග පඤඩක්ය, වථයයාෙහාර පඤඩක්ය1 ්ියා 
අෙහාර ්ර මයනඩ පස  ැගිනඩ ෙර්ග පස්ට ව දා ඇතඩවතඩ ය.  

 

නානාභණේඩ පඤේචකය 
1. අනඩ සතු ෙසඩතුෙ නලු ්ියා අයිති ්ර ගැනීමය. 
2. තමා විසිනඩ වගන යමිනඩ සිටිය ග වසාරසිතිනඩ ගැනීමය. 
3. තමා වෙත පවරසඩසමට තැ ූ වදය වනා  ග ගැනීමය. 
4. ඉිවයේ වෙනසඩ ්රො ගැනීමය. 
5. ෙසඩතුෙ ති ූ තැනිනඩ ගැනීමය. 

 
යන වම් පස නානා,ණඩල පඤඩක් නම් වේ. වම් පඤඩක්ය 

සජීොජීෙ ෙසඩතු වදව්ාටස සම් නඩධ්වයනඩම ලැවේ. 
 

1  නලස කියා ග්ුනීම  
අනුනඩ අයතඩ පනඩසල්ඩ වහෝ ෙතඩත්ඩ ්ුඹුර්ඩ වහෝ අනඩ ෙසඩතුේඩ 

වහෝ අයිති ්ර ගැනීම සඳහා ,ි්ඩෂූනඩ ඉදිිවවයඩ වහෝ ගිහි විනිස්රැෙනඩ 
ඉදිිවවයඩ වහෝ ව ාරැ පැමිණිලඩල්ඩ ඉදිිවපතඩ ්රන ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. අනඩ තැනඩෙල ග ව ාරැ ්ීවමනඩ ෙනඩවනඩ පචිති ඇෙත්ි. 

                                                                 
1 ස.පා. – 218 පි. 
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පාරාන්්ාවේ පූර්ෙ,ාගය නිසා ව ාරැ පැමිණිලඩවලනඩ ෙනඩවනඩ දු්ුළා 
ඇෙැතය. නලු ්ියන ෙසඩතුෙ වේරා ගත හැ්ි වේ ද නැත ද ්ියා 
ෙසඩතු හිමිියාට සැ් ඇති ෙූ ්ලඩහි පැමිණිලි්රැට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 
වමාහු නපුවර් වමාහුවගනඩ වමය වේරා ගත වනා හැ්ිය ්ියා හිමියා 
 ලාවපාවරාතඩතුෙ හළ ්ලඩහි නලු ්ියනඩනාට පිවන් ඇෙැතඩ වේ. 
නලුවෙනඩ හිමියා පැරදුණ ද  ලාවපාවරාතඩතුෙ වනා හවළඩ නම් ඒ ගැන 
ෙැිදුරටතඩ ්රියා ්ිරීමට ඔහු  ලාවපාවරාතඩතු වේ නම් එවත්ඩ නලු 
්ියනඩනා පාරාන්්ා වනා වේ. හිමියා  ලාවපාවරාතඩතු හළ ්ලඩහි 
අලඩලසඩ වගන ව ාරැෙට නලු තීනඩදු ්ළ ,ි්ඩෂූහු වෙතඩ නම් ඔෙුහු ද 
පාරාන්්ා වෙති. එවසඩ ම ව ාරැ සා්ඩ්ි ්ී ,ි්ඩෂූහු වෙතඩ නම් ඔෙුහු ද 
පාරාන්්ා වෙති. 

 
2  කමා විසින් ්ග්න යමින් සිටින ්දය ග්ුනීම  
 
 යම් මහවණ්ඩ මම වම් ,ාණඩලය අසෙලඩ තැනට වගන වගාසඩ 
වදමියි හිමියනඩවගනඩ ඉලඩලා වගන යනඩවනඩ අතරමග ග එය තමා අයතඩ 
්ර ගැනීවම් ආශාෙ ඇති වී වසාරසිතිනඩ හිස ත ා සිටින ,ාණඩලය අත 
ගෑෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. හිවසහි තිබිය ග ම එහාවමයා ්ළවහාතඩ ථුලැසි 
ඇෙැතඩ වේ. ව්සඩ ගස්ඩ පමණ ෙුෙ ද හිසිනඩ එසෙුෙවහාතඩ හිවසහි  ර 
්රට වහෝ ගත වහාතඩ පිවන් වේ. එවසඩ ම ්ිවනඩ වගන යන  ර අතට 
ගත ද අවතහි  ර බිම තැ ුෙ ද පිවන් වේ. පසුෙ ඒ මහණ ,ාණඩලය 
හිමියාට දුන ද පාරාන්්ාවෙනඩ වනා මිවදඩ. වමය අසෙලඩ තැනට වගන 
යනඩනය ්ියා හිමියා විසිනඩ වදන ලද ,ාණඩලය්ඩ වගන යන ්ලඩහි 
හිවසහි  ර වසාර සිතිනඩ එසවීම් ආදිවයනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. එවසඩ 
වගන ගිය ,ාණඩලය ගනඩනා ෙූ මහණ පාරාන්්ා ෙනඩවනඩ ,ාණඩලය වනා 
ලැවේය ්ියා හිමියා විසිනඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ හළ විටය. 
 
3  ප්කස්සමල කු ූ ්දය ්නා දී ග්ුනීම  

 
උපසම්පනඩනය්ු වෙත පවරසඩසමට තැ ූ වදය්ඩ හිමියා ඉලඩූ 

්ලඩහි එය ආපසු වනා වදනු පිණිස “එ ඳු  ලුේඩ ඔ  වමහි තැ ුවේ 
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නැත. ඔ වගඩ  ලුේඩ මා ගතඩවතඩ නැහැ” යි ව ාරැ ්ියන ,ි්ඩෂුෙට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඔහුවගඩ ්ථාවෙනඩ තමාවගඩ වදය ලැවේ ද 
වනාලැවේ ද ්ියා හිමියාට සැ් ඇති ෙූ ්ලඩහි ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 
“මාවගඩ වදය වනා ලැවේය” යි හිමියා එය ගැන  ලාවපාවරාතඩතුෙ හළ 
්ලඩහි පිවන් වේ. ,ාණඩලය  ාරවගන සිටි ,ි්ඩෂුෙ හිමියාට පීලා ව්ාට 
වදන  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ සිටී නම් හිමියාවගඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ 
හැරීම පමණිනඩ පිවන් වනා වේ. වදවදනා විසිනඩ ම  ගවම් 
 ලාවපාවරාතඩතු හා ලැබීවම්  ලාවපාවරාතඩතු හළ ්ලඩහි ගතඩ මහණ 
පාරාන්්ා වේ. තමා වෙත තැ ූ වදය වනා සැල්ිලඩල නිසා නැති ෙූවයඩ 
නම් අලා,ය වගවිය යුතුය. එවසඩ තැ ූ චීෙරාදි ෙසඩතුේඩ වසාවරනඩ 
පිවව,ෝග ව්ාට දිරා ගිවයඩ වහෝ වගවී ගිවයඩ වහෝ සම්පූර්ණවයනඩ ම 
විනාශ වී ගිවයඩ වහෝ වේ නම් අලා,ය වගවිය යුතුය. වනා වගෙුෙ 
වහාතඩ පාරාන්්ා විය  හැ්ිය. 

 
4  ඉහායේ ්වනස් කකවා ග්ුනීම  

 
 ලුේඩ වගන ගමනඩ ්රන ව්න්ු දැ් ඔහු ලො ම  ලුෙ 

වගනඩො ගැනීම ඉිවයේ වෙනසඩ ්රො ගැනීමය.  ලුෙ වගනයනඩනහු 
ලො ම  ලුෙ වගනඩො ගැනීම පිණිස අසෙලඩ පැතඩතට යනඩනය ්ියා 
තර්ජනය ්ළ ්ලඩහි  ලුෙ වගන යන තැනැතඩතා වසාර මහණහුවගඩ 
නියමය පිවදි ඔහු ්ියන මඟට එ්ඩ පය්ඩ තැ ූ ්ලඩහි වසාර මහණට 
ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. වදෙන පය තැ ූ ්ලඩහි පිවන් ඇෙැතඩ වේ. 

 
වසාර මහණ  ලු වගන යනඩනහුට ළා වීමට බිවයනඩ වගන යන 

වදය බිම වහළො ගනඩනා අදහසිනඩ තර්ජනය ව්ාට  ලු බිම වහළො 
ගතඩවතඩ නම්  ලුෙ වගන යනඩනා අතිනඩ ගිලිහුණු සැටිවයඩ ම පිවන් 
ඇෙතට පැමිවණඩ. අවන්ා වගන යන  ලුෙ තමාට ෙුෙමනා වදය්ඩ 
නම් ගනඩනා අදහසිනඩ  ලුෙ බිම වහළෙන මහණහුට එව්වණහි දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. බිම වහූ  ලුෙ පාදය්ඩ අගවනඩ නම් එය ගැනීම පිණිස 
අත ගෑවම් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ ද වසලවීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ ද එසවීවම් ග 
පිවන් ඇෙැතඩ ද වේ. වගන යන  ලුෙ ගනඩනා අදහසිනඩ  ලු වගන 
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යනඩන්ු ලුහු  ැඳ වගාසඩ තර්ජනය ව්ාට  ලු බිම වහළවීවමනඩ ද පිවන් 
වේ.  ලු දමා යනඩනය යි වනා ්ියා  ලු වගන යනඩන්ුට තර්ජනය ්ළ 
්ලඩහි හිමියා බිය වී  ලු දමා පලා ගිවයඩ නම් වම්ොට දැනඩ හිමිය්ු 
නැතයයි සිතා පාාශු්ූල සාඥාවෙනඩ ඒ  ලු ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. පසුෙ හිමියා ඉලඩලත වහාතඩ දිය යුතුය. නුදුන වහාතඩ හිමියාවගඩ 
 ලාවපාවරාතඩතුෙ හළ ්ලඩහි  ලු ගතඩ ,ි්ඩෂුෙට පිවන් ඇෙැතඩ වේ. 

 
5  වස්කුව කු ූ කුනින් ග්ුනීම  

 
නගරය් වහෝ ගම් වහෝ ෙනවය් වහෝ වගය් වහෝ විහාරය් 

වහෝ වපාවළාෙ යට වහෝ වපාවළාෙ මත වහෝ දිය යට වහෝ දිය මත වහෝ 
නැේ වහෝ ිවය් වහෝ ගස් වහෝ ෙැළ් වහෝ ්ිනම් තැන් ෙුෙද 
ඇතඩතාෙූ පාදය්ඩ වහෝ එයට ෙැිවයනඩ වහෝ අගනා අනඩසතු ෙසඩතුේඩ 
වසාර සිතිනඩ අත ගාන මහණහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ ද, වසාලෙනඩනහුට 
ථුලැසි ඇෙැතඩ ද, ව්සඩ ගස්ඩ පමණ ෙුෙ තු ූ තැනිනඩ ඉෙතඩ ්රනඩනහුට 
පිවන් ඇෙැතඩ ද වේ. 

 

ඒකභණේඩ පඤේචකය 
 
වමහි නානා,ණඩල පඤඩක්ය ද්ඩො ඇතඩවතඩ අවිඤඩාණ් ෙූ 

වහෝ සවිඤඩාණ් ෙූ වහෝ ෙසඩතුේඩ නලු ්ියා අයිති ්ර ගැනීම් ආදි 
ෙශවයනි. ඒ්,ණඩල පඤඩක්ය ද්ඩො ඇතඩවතඩ අනුනඩ අයතඩ සතඩතඩෙයනඩ 
නලු ්ීම් ආදි ෙශවයනඩ අයිති ්ර ගැනීම සම් නඩධ්වයනි. 

 
අනුනඩ අයතඩ දාසය්ු වහෝ ඇත්ු අස්ු ගෙය්ු වහෝ අනඩ 

සතඩතඩෙය්ු වහෝ අයිති ්ර ගැනීම සඳහා ව ාරැ පැමිණිලි ්ිරීවම් ග 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. හිමියාට සැ් ්ිරීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. හිමියා 
විසිනඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ හළ ්ලඩහි පිවන් ඇෙතට පැමිවණඩ. ඉතිිව 
අෙහාර සතර නානා,ණඩල පඤඩක්වයඩ ්ියන ලද පිවදි සැල්ිය යුතු 
ය.  
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සාහතේික පඤේචකය 
 
1. සාහතඩි්ාෙහාරය 
2. ආණතඩති්ාෙහාරය 
3. නිසඩසගඩගියාෙහාරය 
4. අතඩථසාධ්්ාෙහාරය 
5. ධ්ුරනි්ඩවඛපාෙහාරය 

 
1. සාහක්ිකාවහාකය 

 
අනඩ සතු ෙසඩතුෙ සියතිනඩ වසාරසිතිනඩ ගැනීම සාහතඩි්ාෙහාර 

නමි. පාදය්ඩ වහෝ එයට ෙැි මිල්ඩ ෙටනා අනඩසතු ෙසඩතුේඩ 
වසාරසිතිනඩ අග ගෑවම් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ ද, වසලවීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ ද, 
සඩථානවයනඩ වෙනඩ ්ිරීවම් ග පිවන් ඇෙැත ද වේ. 

 
2. ආණ ක්කිකාවහාකය  

 
අනුනඩ ලො වසාර්ම් ්රවීම ආණතඩති්ාෙහාර නමි. 

උපසම්පනඩනය්ු අනඩ උපසම්පනඩනය්ු ලො පාදය්ඩ ෙටනා වදය්ඩ 
වසාර්ම් ්රවීවම් ග වදවදනා ම පිවන් ඇෙතට පැමිවණඩ. 
උපසම්පනඩනය්ු අසෙලඩ වදය වසාවරනඩ වගවනනඩනය යි 
උපසම්පනඩනය්ුට ්ී ්ලඩහි ඔහු ්ී වදය හැර අනි්්ඩ වසාර්ම් ්ළ 
වහාතඩ අණ ්ළහුට ඇෙැතඩ නැත. වසාර්ම ්ළ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ. 
නියම ්ළ ,ාණඩලය ම වසාර්ම් ්ළ වහාතඩ වදවදනාම පාරාන්්ා 
වෙති. 

 
,ි්ඩෂුේඩ අසෙලා ලො, අසෙලඩ වදය වසාර්ම් ්රෙනඩනය යි 

,ි්ඩෂුේට ්ී ්ලඩහි දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඒ ,ි්ඩෂුෙ වසාර්ම ්රන 
,ි්ඩෂුෙට ්ී ්ලඩහි ඔහුට ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වසාර්ම ්රන ,ි්ඩෂුෙ 
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එය පිළිගතඩ ්ලඩහි මූලි්යාට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. වසාර්ම ්ළ ්ලඩහි 
තිවදනාට ම පිවන් ඇෙැතඩ වේ. 

 
අසෙලඩ වදය වසාර්ම් ්රනඩනට අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙට ්ියෙයි 

,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ්ී ්ලඩහි දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අණ ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ ෙරදො 
අනිව්්ුට ්ියා නම් ්යිනඩනහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මූලි්යාට ඇෙැතඩ 
නැත. එය පිළිගත වහාතඩ වසාර්ම ්රනඩනහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
වසාර්ම ්ළ ්ලඩහි වදවදනාට ම පිවන් ඇෙැතඩ වේ. මූලි්යා ඇෙතිනඩ 
මිවදඩ. 

 
,ි්ඩෂුේඩ වසාර්ම්ඩ ්ිරීමට ,ි්ඩෂුේට ්ී ්ලඩහි ඔහු වගාසඩ 

වසාර්ම වනා ්ළ හැ්ි වී වපරළා අෙුතඩ ඒ  ෙ අණ ්ළ මහණ හට 
්ී ්ලඩහි ඉල ලැව න විවට් එය ්රනඩනය යි නැෙත අණ ්ළ වහාතඩ 
අණ ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ සැට ෙස්ට පසු ෙුෙද එය ්රනඩවනඩ නම් අණ ්ළ 
,ි්ඩෂුෙ එව්වණහි ම පිවන් ඇෙතට පැමිවණඩ. අණ ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ 
වසාර්ම ්ළ විවට් ග පිවන් වේ. යම්්ිසිේඩ වසාර්ම් ්රනු පිණිස 
එ්ඩ ,ි්ඩෂුේට ද ඒ ,ි්ඩෂුෙ තෙතඩ ,ි්ඩෂුේට ද වමවසඩ ,ි්ඩෂුේඩ අනඩ 
,ි්ඩෂූනඩ සියය්ට ෙුෙ ද පිළිවෙළිනඩ අණ ව්ාට සියෙැනියා වසාර්ම 
්ළ වහාතඩ සැමවදන ම පාරාන්්ා වෙති.  

 
3. නිස්සග්්ග්ියාවහාකය  

 
 ලුේඩ තැන් සිට තැන්ට විසි ්ිරීම් ෙශවයනඩ සිදු්රන 

අෙහාරය නිසඩසගඩගියාෙහාර නමි. වමය සිදු ෙනඩවනඩ එහා වමහා වගන 
යන  ලුෙලිනඩ  දු අය ්රන සඩථානෙල ග ය. ,ාණඩලෙලට රජවයනඩ  දු 
ගනඩනා සඩථානය් ග  දඩද වනා වගො ,ාණඩලය වගන යනු සඳහා  දු 
ගනඩනා සඩථානවයඩ සිට රාජපුරැෂයනඩවගඩ පර මාදය්ඩ  ලා පාදය්ඩ ෙූ වහෝ 
පාදය්ට අධි් මුදල්ඩ වහෝ  දු ෙශවයනඩ වගවිය යුතු ,ාණඩලය්ඩ 
පිටතට දැමුවයඩ නම් ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ.  දු වනා වගො අනඩ ්ර මය්ිනඩ 
සඟො  ලුේඩ වගන ගිය ද පිවන් වේ. 
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්මය පිලකල යන එන භික්ෂූන් විසින් වි්ශ්ෂ්යන් සුධකිය යසකු 
කකු්ණ කි  විනය වනා දතඩ ඇතැම් ,ි්ඩෂූහු “තමනඩවගඩ  ලුෙට රජයට 
්ුමට නි්ම් මුදලඩ වගෙනඩවනමුදැ”යි සිතා  ලු සඟො වගන යාමට 
උතඩසාහ ්රති. ඒ තැනඩෙල ග ්ිනම් උපාය්ිනඩ වහෝ  දු වනා වගො 
තමාවගඩ  ලුටි් මෑතඩ ්ර ගනඩනට උතඩසාහ ්රති. එවසඩ ්ර ගනඩනට 
ලැබීම තමනඩවගඩ සමතඩ්ම්ඩ වලස සිතා ඒ ගැන ආලම් ර වෙති. එයිනඩ 
තමනඩ පාරාන්්ා ෙූ  ෙ ඔෙුහු වනා දනිති.  දු අය ්රන සඩථානයට 
විනය පාළිවයහි ෙයෙහාර ්රන නාමය සුා්ඝාත යනුයි.  දු වනා 
වගවීම සම් නඩධ්වයනඩ පාරාන්්ාපාළිවයහි දැ්ඩවෙනඩවනඩ වමවසඩ ය. 

 
“සුා්ඝාතා නාම රඤඩා ඨපිතා වහාති. පේ තඛණඩවල ො 
න ගතිතඩවථ ො ගාමදඩොවර ො අතර  පවිට්ඨසඩස සුා්ා 
ගණඩහනඩතූති. තතර  පවිසිතඩො රාජගඩඝා ,ණඩලා පඤඩකමාස්ා ො 
අතිවර්් පඤඩක මාස්ා ො අගඩඝන්ා වථයයචිතඩවතා ආමසති 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. ඵනඩදාවපති ආපතඩති ථුලඩලච්ක යසඩස. පඨමා 
පාදා සුා්ඝාතා අති්ඩ්ාවමති ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස. දුතියා 
පාදා අති්ඩ්ාවමති ආපතඩති පාරාන්්සඩස. අනඩවතා සුා්ඝාවත 
ඨිවතා  හි සුා්ඝාතා පාවතති ආපතඩති පාරාන්්සඩස. සුා්ා 
පිවහරති ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 

4. අක්ථසා්කාවහාකය  
 
,ාණඩලය ගැනීමට ්ලිනඩ ම පාරාන්්ා වීම නමැති ්ාරණය 

සිදුෙනඩනා ෙූ අෙහාරය අර්ථසාධ්්ාෙහාර නමි. ,ි්ඩෂුේඩ අසෙලඩ 
,ාණඩලය ඉල ලැ ුණු විවට් වසාර්ම් ්රනඩනයයි අණ ්ල ්ලඩහි 
අණ ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ එය වනා ෙරදො ව්වර් නම් අණ ්ළ ,ි්ඩෂුෙ 
එව්වණහි ම පාරාන්්ා වේ. අර්ථසාධ්් වච්තනාෙ ෙනාහි එව්වණහි 
ම ඵලය ඇති ්රන වලෝව්ෝතඩතර මාර්ග වච්තනාෙ වමනඩ 
පාරාන්්ාපතඩති සාඛයාත ඵලය එව්වණහි ම ඇති ්රයි. අණ පිළිගතඩ 

                                                                 
1 පාරා - 55 පි.  
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,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා ෙනඩවනඩ වසාර්ම ්ළ දිවන් ය. වසාර්ම 
ව්වරනඩවනඩ අණ ්ළ ,ි්ඩෂුෙ මළ පසු ෙුෙ ද ඔහු මැවරනඩවනඩ 
පාරාන්්ා වී ය. ආණතඩති්ාෙහාර අතඩථසාධ්්ාෙහාර යන වම් වද්ඩහි 
එතරම් වෙනස්ඩ නැත. එහි වෙනස: එද එදා ඒ ඒ වෙලාවේ ම ගැනීමට 
අණ  ගම ආණතඩති්ාෙහාරය ය. සැට ෙස්ිනඩ පසුෙ ෙුෙද හැ්ි ෙූ 
විවට් ගැනීමට අණ  ගම අතඩථසාධ්්ාෙහාරය ය. 

 
“තා ඛණා ඒෙ ගහවණ නියුජ්ජනා ආණතඩති්පඩපවයාවගා, 
්ාලනඩතවරන ගහණතඩථා නිවයාවගා අතඩථසාධ්ව්ා.”1 
 

5. ්සකනික්්ඛපාවහාකය  
 
යම්්ිසි ෙසඩතුේඩ ගැන ඇති ආශාෙ නමැති  ර  හා තැබීම 

ධ්ුරනි්ඩවඛප නමි. එනම්: යම්්ිසිේඩ ගැන තු ූ ආශාෙ 
 ලාවපාවරාතඩතුෙ අතඩහැරීම ය. හිමියාවගඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ අතඩ 
හැරීවමනඩ සිදුෙන අදිනඩනාදානය ධ්ුරනි්ඩවඛපාෙහාරය ය. ,ි්ඩෂුේඩ 
වෙත පවරසඩසමට තැ ූ ෙසඩතුේඩ ආපසු වනා වදන ්ලඩහි හිමියාවගඩ 
ධ්ුරනි්ඩවෂඩපවයනඩ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ. ණය වනා වගවීවමනඩ ද එවසඩ ම 
වේ. තමා විනාශ ්ළ අනුනඩවගඩ වදය් අලා,ය වනා වගෙන ,ි්ඩෂුෙ 
හිමියාවගඩ ධ්ුරනි්ඩවෂඩපවයනඩ පිවන් වේ. 

 

පුබ්බරයෝග පඤේචකය 
 
1. පුේ පවයෝගාෙහාරය, 
2. සහපවයෝගාෙහාරය 
3. සාවිදාෙහාරය, 
4. සාව්ඩත්ම්මාෙහාරය, 
5. නිමිතඩත්ම්මාෙහාරය, 

                                                                 
1 විනයතඩථමඤඩජසුා - 72 පි - යූ. පී. ඒ්නාය්. 
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1. පසේ ප්යෝග්ාවහාකය  

 
වමහි පවයෝග යනුවෙනඩ අදහසඩ ්රනඩවනඩ යම් ්ිසිේඩ 

සිදු්රනඩවනඩ උතඩසාහය. තෙතඩ ්ර මය්ිනඩ ්ියත වහාතඩ යම්්ිසිේඩ සිදු 
්රන  ලවේගය ය. අනිව්්ුවගඩ අණිනඩ  ලුේඩ වසාවරනඩ ගැනීම සිදු 
ෙනඩවනඩ අනි්ාවගඩ ආඥාෙය, ගනඩනහුවගඩ උතඩසාහය යන  ලවේග 
වද්ිනි. එයිනඩ පළමු ඇති ෙූ  ලවේගය ආඥාෙය. අණ ්ළහු ඇෙතට 
පැමිවණනඩවනඩ ආඥාෙ නමැති  ලවේගය නිසාය. ආඥාෙ නමැති 
 ලවේගය මුලිනඩ ඇති ව්ාට සිදු ්රන අෙහාරය පුේ පවයෝගාෙහාර 
නම් වේ. ආණතඩති්ාෙහාර යන නමිනඩ ඉහත දැ්ඩෙූ අෙහාරවයඩතඩ 
වමහිතඩ ෙකනෙලිනඩ මිස අර්ථ විසිනඩ වෙනස්ඩ නැත. 

 
2. සහප්යෝග්ාවහාකය. 

 
පරවයෝගසාඛයාත ගැනීවම් උතඩසාහය සමග ම සිදුෙන අෙහාරය 

සහපවයෝගාෙහාරය ය. එය සිදුෙනඩවනඩ තමාවගඩ ඉලමට යාෙ ඇති 
අනුනඩවගඩ ඉලම්ෙලිනඩ ව්ාටසඩ වසාරසිතිනඩ තමාවගඩ ඉලමල එ්තු 
්රන ගනඩනා අෙසඩථාෙල ය. වපාවළාෙ ඉතා අගනා වදය්ි. සමහර 
තැන් අඟල්ඩ පමණ බිම ද පාදය්ඩ ෙටිනා වදය්ඩ විය හැ්ිය. 
වසාරසිතිනඩ තමාවගඩ ඉලමට අනුනඩවගඩ ඉලවමනඩ පාදය්ඩ අගනා 
ව්ාටස්ඩ එ්තු ව්ාට මායිම් වෙනඩ ්ර ගැනීවමනඩ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ. 
මායිම් වෙනඩ ්ිරීම ්ඤුඩඤ ගැසීම්, ෙැට  ැඳීම්, ලණු ඇ ගම් ආදිවයනඩ 
සිදු්රති. ්ුඤඩඤය ගසා අනුනඩවගඩ ඉලවමනඩ ටි්්ඩ අලඩලා ගනඩනහුට 
එය ්ුඤඩඤ වද්්ිනඩ වෙනඩ ්රනො නම් පළමුෙන ්ුඤඩඤය 
ගැසීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ ද, වදෙැනඩන ගැසීවම් ග පිවන් ඇෙැතඩ ද වේ. 
්ුඤඩඤ තුන්ිනඩ වෙනඩ ්රනො නම් පළමු ්ුඤඩඤය ගැසීවම් ග දු්ුළා 
ඇෙැතඩ ද, වදෙැනඩන ගැසීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩද, වතෙැනඩන ගැසීවම් ග 
පාරාන්්ා ද වේ. ව ාවහෝ ්ුඤඩඤ ගසා වෙනඩ ්ිරීවම් ග පළමු 
්ුඤඩඤෙල ග දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අෙසාන ්ුඤඩඤය ළඟ ්ුඤඩඤය 
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ගැසීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. අෙසාන ්ුඤඩඤය ගැසීවම් ග පිවන් ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
3. සරවිදාවහාකය. 

 
වදවදන්ු වහෝ ව ාවහෝ වදන්ු වහෝ එ්තුෙ 

සමානච්ඡනඩදවයනඩ වසාර්ම් ්ිරීම සාවිදාෙහාර නම් වේ. යම් ්ිසි 
ෙසඩතුේඩ වසාර්ම් ්ිරීමට වදවදන්ු ්තා ්රවගන වගාසඩ එ්්ු 
පිටත සිටිය ග අනි්ා වගය තුළට පිවිස  ලුෙ ගැනීවම් ග වගඩ තුළට පිවිසි 
මහණ  ලුෙ ඔසෙනු සමඟ ම වදවදනා ම පාරාන්්ා වේ. ව ාවහෝ 
වදන්ුනඩ එ්තුෙ ්ිරීවම් ග ද එ්්ු  ලුෙ ගනු සමඟ ම හැමවදනා 
පාරාන්්ා වෙති. එ්තුෙ ගතඩ  ලු ව දූ ්ලඩහි එ්්ුට ලැව න ව්ාටස 
පාදය්ඩ වනා ෙටිතුදු සියලඩල පාදය්ඩ අගනා  ැවිනඩ හැමවදන ම 
පාරාන්්ා වෙති.  

 
4. සර්ක්කකම්මාවහාකය. 

 
වෙලාේඩ නියම ව්ාට වසාර්ම් ්රවීම සාව්ඩත්ම්මාෙහාර 

නමි. වපරෙරැ්ාල පසඩෙරැ්ාලාදි ්ාලයනඩ නියම ව්ාට ඒ ්ාලවයඩ ග 
 ලුේඩ වසාරා වගවනනඩනට ,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේට අණ ්ළ ්ලඩහි අණ 
ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ නියමිත ්ාලවයඩ ම එය ව්වළඩ නම් වදවදනා ම පිවන් 
වෙති. ්ාලය ෙරදො ව්වළඩ නම් නියම ්ළ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ නැත. 
වසාර්ම් ්ළ ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වේ. වසාර්ම ්ිරීමට දින නියමය්ඩ 
ව්ාට අණ ්ළ ්ලඩහි ද නියමිත දිනවයඩ වසාර්ම ්වළඩ නම් 
වදවදනා ම පිවන් වෙති. ෙරදො ව්වළඩ නම් ආණාප්යාට ඇෙැතඩ 
වනා වේ. වපරෙරැවයහි යම්ඩ වසාර්ම් ්රවගන ඒමට නියමය ලැ ූ 
,ි්ඩෂුෙ නියමිත ්ාලවයඩ ග උතඩසාහ ව්ාට ,ාණඩලය ගත වනාහී මඳ්ඩ 
පසු වී එය වගන ආවයඩ නම් ව්වසඩද යන පර ශඩනයට පිළිතුරැ වදන 
මහාසසම්ම වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ එය වපරෙරැවයහි ම පටනඩ ගතඩ 
උතඩසාහය නිසා ආණාප්යා ඇෙතිනඩ වනා මිවදඩයයි ්ී  ෙතඩ, ්ාලය 
ඉ්ඩමො ්ළ  ැවිනඩ ආණාප්යා ඇෙතිනඩ මිවදඩය යි මහාපදුම වතරැනඩ 
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ෙහනඩවසඩ ෙදාළ  ෙතඩ විනය අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩය. වමවසඩ 
අටුොෙල ආකායයයොද ද්ඩො ඇතඩවතඩ ඒ ්රැණු අර්ථ්ථාකායයයයනඩට ද 
විනිශඩකය ්ළ වනා වහන නිසා ය.  

 
5. නිමික්කකම්මාවහාකය. 

 
ල්ුණ්ඩ ව්ාට එය අනුෙ වසාර්ම් ්රවීම 

නිමිතඩත්ම්මාෙහාර නමි. සුදුසු අෙසඩථාවෙහි මා සාඥා ්ළ ්ලඩහි 
අසෙලඩ  ලුෙ වගවනනඩනය යි ,ි්ඩෂුේ විසිනඩ ,ි්ඩෂුේඩ එහි යො සුදුසු 
අෙසඩථාෙ පැමිණි ්ලඩහි  ලුෙ ගැනීම සඳහා ඇසිනඩ වහෝ අතිනඩ පයිනඩ 
වහෝ යම් ්ිසි සාඥාේඩ ්රයි. එය අනුෙ ,ි්ඩෂුෙ ඒ  ලුෙ ගත වහාතඩ 
වදවදනා ම පිවන් වෙති. සාඥාෙට ්ලිනඩ වහෝ ්ලඩ පසු ්ර වහෝ  ලුෙ 
ගත වහාතඩ ඇණෙුම් ්රැ ඇෙතිනඩ මිවදඩ. ගතඩ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ.  
 

රථයයාෙහාර පඤේචකය. 
 
1. වථයයාෙහාරය 
2. පසයඩහාෙහාරය 
3. පිව්පඩපාෙහාරය 
4. පටිච්ඡනඩනාෙහාරය 
5. ්ුසාෙහාරය 

 
1. ්ථයයාවහාකය. 

 
හිමියනඩට වනා වපවනන වනා දැවනන පිවදි ්ිනම් අයුර්ිනඩ 

වහෝ අනඩසතු නුදුනඩ ෙසඩතුෙ ගැනීම වථයයාෙහාර නමි.  ලුේඩ වහෝ 
මුදල්ඩ වහෝ අයුතු වලස හිමියා ්ැමති ්රො හිමියා අතිනඩ ගැනීම ද 
අදිනඩනාදාන ය. වථයයාෙහාරය සිදු්ිරීවම් වනාවය්ඩ ්ර ම ඇතඩවතඩය. 
රාතරිවයහි මිනිසුනඩ නිදන ්ලඩහි වගෙල පිවිස ඔෙුනට වනා දැවනන 
වලස  ලු ගැනීම, වහාර ්ාසි වහාර වනෝට්ටු  ග  ලු ගැනීම, ආපසු 
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වදමිය ්ියා රෙටා ගැනීම, රනඩ ිව ග වනා ෙන දෑ රනඩ ිව ගය ්ියා  ග මුදලඩ 
ගැනීම, මැණි්ඩ වනා ෙන වදය්ඩ මැණි්්ැයි  ග මුදලඩ ගැනීම, දිරා ගිය 
 ලු අලුතඩ  ලු වලස  ග මුදලඩ ගැනීම, පලුදු ඇති  ලුෙල පලුදු ෙසා 
වහාඳ  ලු වලස  ග මුදලඩ ගැනීම,  ාල  ලු උසසඩ  ලුය ්ියා  ග මුදලඩ 
ගැනීම, අනුනඩ වෙත ඇති වහාඳ  ලු  ාල  ලුයයි හඟො අලුමිලට 
ගැනීම, නර්ඩ වී ඇති ඔරවලෝසු, වර්ිවයෝ ආදිය වහාඳ ඒො වලස  ග 
මුදලඩ ගැනීම, පරණ  ලු අලුතඩ  ලු වලස  ග මුදලඩ ගැනීම, අලුවෙනඩ ්ිරා 
අලුවෙනඩ මැන  ග මුදලඩ ගැනීම, මුදලඩ අලුවෙනඩ  ග වහාරට මැන ්ිරා  ලු 
ෙැිවයනඩ ගැනීම, වතලඩ ගිවතලඩ ආදියට අනඩ ද්ර ෙය මිශර  ව්ාට වි්ුණා 
මුදලඩ ගැනීම, ව ාරැ ව වහතඩ ව ාරැ යනඩතර මනඩතරාදිය ්ිරීවමනඩ හා 
තෙතඩ වනාවය්ඩ උපායෙලිනඩ අයුතු වලස අනඩසතු ෙසඩතුෙ ගැනීම 
වථයයාෙහාරයට අයතඩය. 

 
්පටි්මිනඩ අනඩසතු ෙසඩතුෙ පැහැර ගැනීම සම් නඩධ්වයනඩ 

ද්ඩො ඇති උපමා ්ථාේඩ වමවසඩය. 
 
මුේු හා පැටේු වගන වි්ි)මට ඇවිදින ෙැදඩද්ු දැ්, 

ධ්ූර්තවය්ඩ ෙැදඩදාවගනඩ මුෙනඩවගනඩ මිල ඇසී ය. වලා්ු මුො ්හෙණු 
වද්්ැයි ද මුෙ පැටො එ්ඩ ්හෙණුේැයි ද ෙැදඩදා ්ීය. ධ්ූර්තයා 
්හෙණුේඩ  ග මුෙ පැටො වගන මඳ දුර්ඩ වගාසඩ ආපසු අෙුතඩ “මට මුෙ 
පැටො එපා. වලා්ු මුො වදෙ” යි ෙැදඩදාට ්ීය. “්හෙණු වද්්ඩ වදෙ” 
යි ෙැදඩදා ්ීය. එ්ලඩහි ධ්ූර්තයා “මම ඔ ට ්ලිනඩ ්හෙණුේඩ දුනිමිය, 
අනිතඩ ්හෙණුෙ වෙනුෙට ්හෙණුේඩ අගනා වම් මුෙපැටො වගන 
වලා්ු මුො වදෙ”යි ්ීය. ෙැදඩදා රැෙටී මුෙ පැටො වගන වලා්ු මුො 
දුනඩවනඩය. වම් ්ථාවයනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ ධ්ූර්තයා ෙැදඩදාවගනඩ ්හෙණු 
වද්්ඩ රෙටා ගතඩ ආ්ාරය ය. ,ි්ඩෂුේඩ එවසඩ ්ළ වහාතඩ පිවන් වේ. 

 
2. පසය්හාවහාකය. 

 
හිමියාට පීලා ව්ාට  ලවයනඩ ගැනීම පසයඩහාෙහාරය ය. 

හිමියාට පහර  ග ෙසඩතුෙ ගැනීමය, තර්ජනය ව්ාට බිය ගනඩො ෙසඩතුෙ 
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ගැනීමය, උදුරා ගැනීමය, නුදුනවහාතඩ වමවසඩ ද වමවසඩ ද විය හැ්ිය යි 
්ියා බිය ගනඩො ෙසඩතුෙ ගැනීමය යන වම්ො පසයඩහාෙහාරයට අයතඩය.  

 
3. පහාකප්පාවහාකය. 

 
තමාට ෙුෙමනා වදය නම් ගනිමිය වනා වේ නම් දමා යමිය 

්ියා ද, පිට වී යා හැ්ි ෙුෙවහාතඩ වගන යමිය වනා එවසඩ නම් දමා 
යමියි ද අවිනිශඩචිතෙ ගැනීම පිව්පඩපාෙහාර නම් වේ. ෙසඩතර ය්ඩ වසාරා 
ගනු පිණිස රාතරි ්ාලවයඩ අනඩධ්්ාරවයඩ වගය්ට ඇතුළුෙ එහි  ලු 
මලඩල්ඩ වහෝ වපට්ටිය්ඩ දැ් වසාර සිතිනඩ එසෙුෙ වහාතඩ එහි ෙසඩතර  
ඇතඩවතඩ නම් එව්වණහි ම ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ. වසාරා ආ  ෙ හිමියනඩට 
දැනී ශේද ්ිරීවමනඩ නැෙත  ලුෙ එහි ම දමා පලා ගිය ද ඔහ ුයනඩවනඩ 
පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණ ය. පරී්ඩෂා ්ර   ලා එහි ෙසඩතර  වනා දැ් 
මලඩල දමා ගිය වහාතඩ පාරාන්්ාේඩ නැත. මලඩල පිටත දමා වගාසඩ 
නැති වී ගිවයඩ නම් ,ි්ඩෂුෙට ,ණඩලවදයය වේ. එනම් හිමියාට අලා,ය 
වගවිය යුතු වීමය. වනා වගෙුෙ වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙට පිවන් ඇෙැතඩ වේ. 
පිටතට වගන බිම ත ා මලඩල පරී්ඩෂා ්රනුවයඩ එහි අනඩ ෙටිනා  ලු 
දැ් “වම්ො වගන යමි”යි මලඩල ඔසෙන ්ලඩහි පිවන් ඇෙැතඩ වේ. යමිනඩ 
මලඩවලහි ෙසඩතර  නැති  ෙ දැන ්ුම්ඩ ෙුෙද වගන යමියි ඉදිිවයට යන 
,ි්ඩෂුෙ පළමු පිය තැබීවම්  ග ථුලැසි ඇෙැතඩ ද වදෙන පිය ඉදිිවයට 
තැබීවම්  ග පිවන් ඇෙැතඩ ද වේ. ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ මලඩල විමසනඩනට වපර ම 
හිමියනඩට දැනී වසාවර් වසාවර් ්ියා ඔෙුනඩ ලුහු  ැඳ එන ්ලඩහි 
මලඩල දමා පලා ගිවයඩ නම් හිමියනඩ මලඩල වනා දැ් ආපසු ගිය පසු 
,ි්ඩෂුෙ අෙුතඩ හිමියනඩ හැර ගිය වම් මලඩල මට ම අයිතියයි සිතා එය 
ගනඩවනඩ නම් ,ණඩලවදයය වේ. පාරාන්්ා ද වනා වේ. වම් 
,ණඩලපිව්පඩපාෙහාරය සිදුෙන ආ්ාරය ය. 

 
වගය්ට වහෝ වගමිදුල්ට වහෝ ෙතඩත්ට වහෝ පිවිසිවයඩ එහි 

,ාණඩලය්ඩ දැ් එය වගන අනිව්්ු ද්ිනඩනට මතඩවතනඩ පිට වී යා 
හැ්ි ෙුෙ වහාතඩ වගන යාමටතඩ අනිව්්ු දුට වහාතඩ  ලනඩනට 
ගගතඩතා්ඩත්ඩ වමනඩ එහි ම ත ා යනඩනට සිතා  ලුේඩ අතට ගතඩ 
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,ි්ඩෂුෙ නියම ්ර ගතඩ තැනිනඩ පිටත යනු සමඟ ම පිවන් වේ.  ලුෙ 
ත ා ගිය වහාතඩ පිවන් වනාවේ. වම් ඕ්ාස පිව්පඩපාෙහාරය ය. 

 
4. පටිච්චඡන්නාවහාකය. 

 
ළිඳ්ඩ වපා්ුණ්ඩ ෙැේඩ ළඟ වහෝ උයන් වතාට් වහෝ 

ව්න්ු විසිනඩ උනා ත න ලදඩදා ෙූ වහෝ ව්න්ු අතිනඩ පර මාදවයනඩ 
ෙැටුණා ෙූ වහෝ මුදු ආදි යම්්ිසි ,ාණඩලය්ඩ පාගා වපාවළාවෙහි ගිලඩො 
ත ා වහෝ ෙැලිෙලිනඩ ව්ාළෙලිනඩ ෙසා ත ා වහෝ පසුෙ ගැනීම 
පටිච්ඡනඩනාෙහාරය ය. ,ි්ඩෂුේඩ එෙැනි ,ාණඩලය්ඩ දැ් පාගා 
වපාවළාෙට යට ්ළ වහාතඩ  ලුෙ තු ූ තැනිනඩ වෙනසඩ ්ළ නිසා 
එව්වණහි ම පිවන් ඇෙතට පැමිවණඩ.  ලුෙ තු ූ තැනිනඩ වනා වසාලො 
ව්ාළෙලිනඩ වහෝ ෙැලිෙලිනඩ වහෝ ෙසා ත ා හිමියනඩ වසායා වනා දැ් 
 ලුවේ ආශාෙ වනා හැර පසුදින අෙුතඩ වසායන අදහසිනඩ හිමියනඩ ගිය 
පසු ,ි්ඩෂුෙ  ලුෙ ගතඩවතඩ නම් පිවන් වේ. “හිමිවයෝ ආලය හැර ගිවයෝය 
දැනඩ වමය පාාශු්ූලය” යි ්ියා වහෝ “හිමියනඩ හැර ගිය වම් ,ාණඩලය 
මට ම අයිතිය” යි ්ියා වහෝ ගත වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙට ,ණඩලවදයය වේ. 
හිමියනඩ දැන අෙුතඩ ඉලඩලා සිටිය වහාතඩ  ලුෙ වහෝ එහි ෙටිනා්ම වහෝ 
දිය යුතුය. නුදුන වහාතඩ හිමියාවගඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ හැරීවමනඩ 
,ි්ඩෂුෙට පිවන් ඇෙැතඩ වේ. වම් ඕ්ාසපටිච්ඡනඩනාෙහාරය ය. 

 
5. කුසාවහාකය. 

 
්ුසපතඩ ලා පිිව්ර ව  ගවම් ග ඒො වෙනසඩ ව්ාට වසාර්ම් 

්ිරීම ්ුසාෙහාරය ය. සාඝයාට ලැබී ඇති පිවෂඩ්ාර සමවසඩ ව දිය 
වනා හැ්ි ්ලඩහි ්ුසපතඩ ලා ව දති. යම් ,ි්ඩෂුේඩ තමාට හිමි වී ඇති 
ව්ාටසට ෙටිනා්මිනඩ අලුෙූ වහෝ ෙැි ෙූ වහෝ සම ෙූ වහෝ අනුනඩ අයතඩ 
පිිව්ර ව්ාටස්ඩ ගනු ්ැමැතඩවතඩ අනුනඩවනඩ ව්ාටසට දමනු පිණිස 
තමාවගඩ ව්ාටවසහි තු ූ ්ුසපත උදුරා ද එයිනඩ පිවන් වනා වේ. එය 
අනුනඩවගඩ ව්ාටසට දමා ද එවත්ිනඩ ද පිවන් වනා වේ. ඉ්ඩබිති 
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අනුනඩවගඩ ව්ාටවසහි තු ූ අනුනඩවගඩ ්ුසපත උදුරා ද එව්වණහි පිවන් 
වේ. 

 
ඉදිනඩ තමාවගඩ ව්ාටසට දමනු පිණිස පළමුවෙනඩ අනුනඩවගඩ 

ව්ාටවසහි ්ුසපත උදුරා ද එවත්ිනඩ උපසම්පදාෙ වනා නැවසඩ. එය 
තමාවගඩ ව්ාටසට දමා ද එයිනඩ ද පිවන් වනා වේ. එවසඩ ව්ාට 
තමාවගඩ ව්ාටවසහි ෙූ තමාවගඩ ්ුසපත උදුරා ද පිවන් වනා වේ. එය 
අනුනඩවගඩ ව්ාටසට වහළීවම් ග අතිනඩ මිවදනු සමඟ ම පිවන් වේ. 

 
අනුනඩවගඩ ව්ාටස්ඩ ගනු ්ැමති ,ි්ඩෂුෙ තමාවගඩ ව්ාටවසහි 

හා අනි්ාවගඩ ව්ාටවසහි ද ෙූ ්ුසපතඩ සඟෙයි. අනය ,ි්ඩෂූනඩ තම 
තමනඩවගඩ ව්ාටසඩ වගන ගිය පසු, “ඇෙැතඩනි, මාවගඩ ්ුසපත නැතය” 
යි ්ියයි. “ඇෙැතඩනි, මාවගඩ ්ුසපත්ඩ නැතය” යි අනිතඩ ,ි්ඩෂුෙ ්ියයි. 
ඒ ,ි්ඩෂුෙ “මාවගඩ ව්ාටස ්ෙවර්දැ”යි අසයි. වසාර මහණ, “වම් 
ඔ වගඩ ව්ාටසය”යි තමාවගඩ ව්ාටස ද්ඩෙයි. ඒ ගැන ොද ව්ාට වහෝ 
වනා ව්ාට වහෝ ඒ ,ි්ඩෂුෙ වසාර මහණහුවගඩ ව්ාටස වගන යයි. 
එවත්ිනඩ ද වසාර මහණහුවගඩ උපසම්පදාෙ රැව්ඩ. ගිය ,ි්ඩෂුෙවගඩ 
ව්ාටස ගනු සමග ම වසාර මහණ උපසම්පදාවෙනඩ පහ වේ. “මාවගඩ 
ව්ාටස ඔ ට වනා වදමි. එය තිව නඩනට හැර ඔ වගඩ ව්ාටස 
ගනුෙ”යි අනි්ඩ මහණ ්ී ්ලඩහි වසාර මහණ දැන දැන ම අනි්ඩ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ ව්ාටස ගනී නම් එය ඔසෙනු සමග ම පිවන් වේ. 

 
ඉදිනඩ ලජ්න් ,ි්ඩෂුෙ වමය ගැන ොද ්ිරීවමනඩ ්ෙර ඵලය්ඩදැයි 

සිතා වමහි ෙලා වහාඳ ව්ාටස ඔ  ම ගනුෙයි ්ියුෙ වහාතඩ තමාවගඩ 
ව්ාටස වසාර ,ි්ඩෂුෙට වදන ලදඩවදඩ වෙයි. එය ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ 
නැත. 

 
්පටි මහණ විසිනඩ ඔ  ්ැමති ව්ාටස්ඩ ගනුෙයි ්ී ්ලඩහි 

විොදයට වනා ්ැමති ,ි්ඩෂුෙ තමාට හිමි වී ඇති ෙටිනා ව්ාටස හැර 
අනි්ඩ ,ි්ඩෂුෙට අයතඩ වනා ෙටිනා ව්ාටස ම ගතඩවතඩ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙ 
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වතෝරාවගන ඉතිිව ෙූ ව්ාටස ගැනීවමනඩ ්පටි මහණට ඇෙැතඩ වනා 
වේ. වමවත්ිනඩ පසඩවිසි අොහර විසඩතරය නිමිවයඩ ය. 

 

විරශේෂ කරුණු: 
 
මුදලඩ වනා වගො ොහනෙල ගමනඩ ්ිරීම, තුනඩෙන පා්ඩති 

ටි්ැට්ෙලිනඩ වදෙන පළමුෙන පා්ඩතිෙල ගමනඩ ්ිරීම, වනාවය්ඩ 
්ර මෙලිනඩ ෙඤඩකා ව්ාට රජවයනඩ මුදලඩ ගැනීම, මීටර්ෙලට වනා 
ෙැවටන වලස ජලය වහෝ විදුලි  ලය ගැනීම,  ලය වනා වගන 
වර්ිවයෝ පාවිච්චි ්ිරීම,  ලය නැති පිවදි ොහන පාවිච්චි ්ිරීම, ෙැල 
වගන ්ුලිය වනා වගවීම, ෙැල වනා ව්ාට ්ුලිය ගැනීම, අනුනඩවගඩ 
 ලු වසාවරනඩ පාවිච්චි ්ිරීම යනාදි ෙඤඩකා සහගත ්රැණුෙලිනඩ ද 
පාරාන්්ා ෙනඩනට ඉල ඇති  ෙ  ෙ සැල්ිය යුතුය. 

 

ආපතේති අනාපතේති විධිය. 
 
වම් සාණතඩති් සි්පදය්ඩ  ැවිනඩ වසාර්ම් ්රවීවමනඩ ද 

ඇෙතට පැමිවණඩ. උපසම්පනඩනවය්ඩ උපසම්පනඩනය්ු ලො වසාර්ම් 
්රෙුෙ වහාතඩ වදවදනා ම ඇෙතට පැමිවණති. දු්ුළා ඇෙැතය ථුලැසි 
ඇෙැතය පිවන් ඇෙතය යි අදිනඩනාදානවයනඩ ෙන ඇෙැතඩ තුවන්ි. 
වසාර්මට යාම ආදි පූර්ෙ පරවයෝගෙල ග දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  ලුෙ 
සඩපර්ශ ්ිරීවම් ග ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වසලවීවම් ග ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 
මසඩස්ඩ වහෝ මසඩස්ට අලු මිල්ඩ වහෝ ෙටිනා වදය ගැනීවම් ග දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. මසඩස්ට ෙැි පසඩ මසඩස්ට අලු මිල්ඩ ෙටිනා වදය්ඩ 
ගැනීවමනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. පසඩ මසඩස්ඩ වහෝ එයට ෙැි ගණන්ඩ 
වහෝ ෙටිනා වදය්ඩ ගත පිවන් ඇෙැතඩ වේ. තමාවගඩ වදය් යන 
හැඟීවමනඩ ගනඩනහුට ද, විශඩොසවයනඩ ගනඩනහුට ද, තාේාලි් 
ෙශවයනඩ ගනඩනහුට ද, අමනුෂයයනඩට අයතඩ දෑ ගනඩනහුට ද, තිිවසනුනඩට 
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අයතඩ දෑ ගනඩනහුට ද, පාාශු්ූල සාඥාවෙනඩ ගනඩනහුට ද, 
උම්මතඩත්ා ගනඩට ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාෙට අාග පස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. මනුෂයජාති් 

ෙූ අනි්්ු අයතඩ ෙසඩතුේඩ වීම, අනුනඩ අයතඩ වදය් යන හැඟීම, 
පාදය්ඩ වහෝ එයට ෙැි මුදල්ඩ වහෝ ෙටිනා වදය්ඩ වීම, වසාරසිත 
ඇතිවීම, ්ියන ලද යම්්ිසි අෙහාර ්ර මය්ිනඩ ෙසඩතු වසාරා ගැනීම 
යනු ඒ අාග පසය. ඒ පඤඩකාාගවයනඩ යු්ඩත ෙන අදිනඩනාදානවයනඩ 
පිවන් වේ. එ්ඩ අාගය්ුදු අලු ෙුෙ පිවන් වනා වේ. 

 

ආපතේති විනිශේචය 
 
ෛමථුන පාරාන්්ාෙ විනිශඩකය ්ිරීම පහසු ය. සියුම් වලස 

අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාෙට හසු වේ. සියුම් වලස ම එයට හසු වනා වීම ද 
වේ. එ ැවිනඩ අදිනඩනාදානාපතඩතිය පිළි ඳ අධි්රණය්ඩ ඇති ෙූ ්ලඩහි 
තීනඩදු ්ිරීමට ඉ්ඩමනඩ වනා වී- 

 
“ෙතඩථුා ්ාලඤඩක වදසඤඩක - 
 අගඩඝා පිවව,ාගපඤඩකමා 
තුලයිතඩො පඤඩක ඨානානි - 
 ධ්ාවරයයතඩථා වික්ඩඛවණා.”1 
 
යනුවෙනඩ දැ්ඩවෙන ්සාකකම් කළ වස්කුවය, ්සාකකම් කළ 

කාධයය, ්සාකකම් කළ ්ද්ශයය,  ලස්ේ වටිනාකමය, පහා්භෝග් කළ 
්නා කළ  වය යන වම් ්රැණු පස ගැන මැනවිනඩ  ලා විනිශඩකය 
්ළ යුතු ය.  

 

                                                                 
1 ස.පා. – 219 පි. 
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විනිශඩකය ්ිරීවම් ග වෙෝදිත ,ි්ඩෂුෙ “,ාණඩලය වසාර්ම් 
ව්වළමි”යි ්ියා නම් එය සසඩොමි් ෙසඩතුේඩ ද අසඩොමි් ෙසඩතුේඩ ද 
්ියා විමසිය යුතුය. සසඩොමි් ෙසඩතූනඩ අතර ද හිමිනඩට එපා වී “වෙන 
එ්්ඩ වේො, ෙුෙමනා ව්වන්ඩ ගනිතඩො”යි ආලය හැර දැමූ ෙසඩතු ද 
ඇතඩවතඩය. එ ැවිනඩ ,ාණඩලය ගතඩවතඩ හිමියනඩවගඩ ආලය තු ූ ්ාලවයඩ ද 
හිමියනඩ ආලය හළ පසු ද යන ෙග විමසිය යුතුය. ඉදිනඩ ඒ අෙහාරය 
හිමියනඩවගඩ ආලය තු ූ ්ාලවයඩ ්රන ලදඩද්ඩ නම් ,ාණඩලය ෙටිනා්ම 
 ලා විනිශඩකය ්ළ යුතුය. අෙහාරය ්වළඩ හිමියනඩ ආලය හැිවයාට පසු 
්ාලවයඩ නම් පාරාන්්ාවෙනඩ විනිශඩකය වනා ්ළ යුතු ය. එවහතඩ ඒ 
,ාණඩලය හිමියා ඉලඩලනො නම් දිය යුතුය. වම් වමහි සම්පර දාය ය.  

 
වම් ්ාරණය දැ්ඩවීම සඳහා සමන්කපාසාදිකා්ේ1 වම් ්ථාෙ 

ද්ඩො ඇත. භාකිය කාජ ්ාලවයඩ  ග ද්ුණු පළාවතඩ එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ 
සතඩිවයනඩ පඬුෙනඩ ෙත්ඩ ්වරහි ලා රැෙනඩෙැලිමහසෑය ෙඳිනු පිණිස 
මලුෙට පිවිසීය. එව්වණහි ම රජ ද ෛකතයෙනඩදනාෙට එහි 
පැමිණිවයඩ ය. රජුට ඉල  ගම පිණිස ජනයා වතරවපනඩනට විය. ඒ 
අෙහිරය නිසා සෑමලුවෙනඩ පිට වෙදඩ ග ,ි්ඩෂුෙවගඩ ්වර් තු ූ ඒ ෙසඩතර ය 
සෑමලුවේ ෙැටිණ. ්ල ලය නිසා ඒ  ෙ ,ි්ඩෂුෙට වනා දැනිණ. පිට ෙූ 
පසු ්වරහි තු ූ ෙසඩතර ය නැති  ෙ දැන “වම ඳු තැන් ෙැටුණු වදය්ඩ 
ව්වසඩ ලැවේදැ”යි සිතා ,ි්ඩෂුෙ එහි ආලය හැර ගිවයඩ ය. පසුෙ ආ 
,ි්ඩෂුේඩ ඒ ෙසඩතර ය දැ් වසාරසිතිනඩ අෙුලා ගතඩවතඩ ය. පසු ්ාලවයඩ  ග 
ඒ මහණ එයිනඩ තමා අශර මණය්ු වී යයි සිෙුරැ හැර යනඩනට සිතා 
නැෙත “විනයධ්රයනඩවගනඩ අසා විනිශඩකය්ඩ ල ා වගන ම යමි” යි 
නැෙතිණ. එ්ල මහාවිහාරවයහි ස්ලපයයයාපඩතිධ්ර චූළසසමන නම් ෙූ 
විනයාකායයයෙරවය්ඩ විසීය. ෙසඩතර ය ගතඩ ,ි්ඩෂුෙ උනඩෙහනඩවසඩ වෙත 
වගාසඩ ෙැඳ අෙසර වගන තමාවගඩ ්ු්ුස ගැන විකාවළඩ ය. මහජන්ාය 
වතරවපන තැන ග ෙසඩතර ය අෙුලා ගතඩ  ෙ ඇසූ වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ 
“වමහි මඳ අේාශය්ඩ වපවනඩය”යි සිතා, “ඉදිනඩ ෙසඩතරවයඩ අයිති්ාර 
,ි්ඩෂුෙ වසායා ්ැඳො වගන ආෙ වහාතඩ ඔ ට පිහිට විය හැ්ි වේය”යි 

                                                                 
1 ස.පා. – 219 පි. 
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ෙදාළහ. “හිමියනි, ඒ ,ි්ඩෂුෙ ව්වසඩ වසායනඩවනම්දැයි”යි ්ීය. “ඒ ඒ 
තැන ඇවිද වසායෙ” යි වතරණුවෙෝ ්ීහ. ඔහු අනුරාධ්පුරවයඩ මහාවිහාර 
පවසහි ම වසායා ඒ ,ි්ඩෂුෙ වනා දැ් වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට ඒ  ෙ ්ීය. 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ෛකතයෙනඩදනාෙට ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූනඩ එනඩවනඩ ්ෙර 
දිශාේිනඩ දැයි අසා ද්ුණුදිගිනැයි ්ී ්ලඩහි එවසඩ නම් එහි වගාසඩ 
වසායෙයි ෙදාළහ. ඔහු ද්ුණු වපවදසට වගාසඩ විහාරවයනඩ විහාරයට 
ඇවිදිනඩවනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ හමුවී චූළසසමන වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ වෙත ්ැඳො 
වගන ගිවයඩ ය. වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ “වම් ්සාෙත ආයුෂමතාවගඩදැ”යි 
ඇසූහ. ,ි්ඩෂුෙ ‘එවසඩය’ ්ීය. ‘වමය ව්ාහි ෙැටුවණඩදැ’යි ඇසූහ. ,ි්ඩෂුෙ 
විසඩතරය ්ීය. වම් ෙසඩතර ය ව්ාතැන් ග හමු වී ගතඩවතහි දැයි ෙසඩතර ය 
ගතඩ ,ි්ඩෂුෙවගනඩ ඇසීය. ඔහු ද සියලු විසඩතරය ්ීය. ඉ්ඩබිති වතරැනඩ 
ෙහනඩවසඩ ්ියනඩනාහු හිමියා  ලාවපාවරාතඩතුෙ හැරදමා තු ූ වම් 
ෙසඩතර ය ඉදිනඩ ශුදඩධ් චිතඩතවයනඩ ගතඩවතඩ නම් ඇෙත්ඩ නැත. අශුදඩධ් 
චිතඩතවයනඩ ගතඩ නිසා ඔ ට දු්ුළා ඇෙැතඩ වී ඇත. ඒ ඇෙත වදසා 
පිිවසිදු වී වම් ෙසඩතර ය ඔ වගඩ වදය්ඩ ෙශවයනඩ වම් ,ි්ඩෂුෙට වදෙයි 
්ීය. ෙසඩතර ය ගතඩ ,ි්ඩෂුෙ අමෘතවයනඩ අ,ිවෂඩ් ්රන ්වල් වමනඩ 
අතිශයිනඩ පරීතියට පතඩවිය. අධි්රණය්ඩ ඇති ෙූ ්ලඩහි වමවසඩ 
අෙහරණය ්ළ ෙසඩතර ය ගැන විමසා විනිශඩකය ්ළ යුතු ය. 

 
වසාර්ම් ්ළ ්ාලය ගැන  ැලිය යුතඩවතඩ  ලුමිල ්ලිනඩ ්ල 

වෙනසඩ ෙන වහයිනි.  ලු සුල, ්ාලෙල ග ඒොවයඩ මිල අලුය.  ලු හිඟ 
්ාලෙල ග මිල ෙැිය. ව්න්ු විසිනඩ මිල ෙැි ්ාලවයඩ ෙැිමිල වගො 
වගන තු ූ  ලුෙ ව්න්ු විසිනඩ මිල  ැස ඇති ්ාලවයඩ වසාර්ම් 
්රන ලද නම් ඒ ්ාලවයඩ පෙතඩනා මිල අනුෙ අධි්රණය විනිශඩකය 
්ළ යුතුය. අලුමිලට ගතඩ  ලුේඩ  ලුමිල නැග ඇති ්ාලවයඩ වසාර්ම් 
්ළ ද එ්ල පෙතඩනා මිල අනුෙ අධි්රණය විනිශඩකය ්ළයුතුය. 
දුර්,ි්ඩෂ ්ාලවයඩ ආහාර මිල අධි්ය. එ ැවිනඩ දුර්,ි්ඩෂ ්ාලවයඩ 
සැෙැතඩනුෙර වෙවළනඩද්ුවගඩ සහලඩ මිට්ඩ වසාර්ම් ්ළ ,ි්ඩෂුෙ 
පාරාන්්ා ෙූවයඩය යි තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ ෙදාළ වසඩ්. 
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වදඩශය  ැලිය යුතඩවතඩ වදඩශවයනඩ වදඩශයට  ලු මිල වෙනසඩ 
 ැවිනි. එ්ඩ වදඩශය් රැපියල්ඩ ෙටිනා ,ාණඩලය තෙතඩ වදඩශය් 
රැපියලඩ පහ්ඩ විය හැ්යි. ව්න්ු එ්ඩ වදඩශය් ග රැපියලඩ පහ්ට ගතඩ 
 ලුේඩ වෙයි. ඒ  ලුෙ ම රැපියල්ට ගත හැ්ි වපවදස්ට වගන ගිය 
පසු එහි ග වසාර්ම් ්වළඩ නම් අධි්රණය විනිශඩකය ්ළ යුතඩවතඩ 
වසාර්ම් ්ළ වදඩශවයඩ මිලය ෙන රැපියල අනුෙය. ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ 
මුලිනඩ  ලුෙ ගතඩ වදඩශවයඩ මිල අනුෙ වනා වේ. 

 
වදඩශය අනුෙ විනිශඩකය ්ිරීම සම් නඩධ්වයනඩ විනය අලසවා්ේ1 

දැ්ඩවෙන ්ථාේඩ වමවසඩ ය. එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ මුහුදිනඩ එතර ග වහාඳ 
හැලය්ඩ ඇති වපාලඩ වගිය්ඩ ලැ  එය ලියො ලසඩසන පැනඩ ගනඩනා 
්ැටය්ඩ සාදා එය එහි ම ත ා වච්තියගිිවයට ආවයඩ ය. මුහුදිනඩ එතර ඒ 
විහාරයට ගිය අනඩ ,ි්ඩෂුේඩ ඒ ්ැටය වසාරසිතිනඩ වගන වච්තියගිිවයට 
ම ආවයඩ ය. ්ැටය අයිති ,ි්ඩෂුෙ එය දැ් “වමය ඔ ට ව්ායිනඩ 
ලැ ුවණඩදැ”යි අසා “මුහුදිනඩ එතිවනඩ වගන ආවෙමි”යි ්ී ්ලඩහි “ඔ  
මාවගඩ ්ැටය වසාරාවගන අෙුතඩ ඇත” යයි ඒ ,ි්ඩෂුෙ සඟමැදටම 
්ැඳො වගන ගිවයඩ ය. එහි ග විනිශඩකය්ඩ වනා ල ා ඔෙුහු මහාවිහාරයට 
ගියහ. එහි වගාසඩ රැසඩවීමට ගසන ව රය ගසඩො මහසෑය සමීපයට 
සාඝයා රැසඩ ්රො විනිශඩකය ආරම්, ්ළහ. විනයධ්ර ,ි්ඩෂූහු අෙහාරය 
දැ්ඩෙූහ. ඒ රැසඩවීවමහි සිටි ආභි්ම්මික ්ග්ෝදක්ක වතරැණුවෙෝ “වමාහු 
වම් ්ැටය වගන ආවයඩ ව්ාහිනඩදැ”යි අසා “මුහුවදනඩ එතිවනැ”යි ්ී 
්ලඩහි “එහි වම් ්ැටය ව්ාපමණ අගවනඩදැ”යි ඇසූ ්ල “එහි 
වපාලඩ්ැටෙල ෙටිනා්ම්ඩ නැත, පලා මද ්ා ්ටු ඉෙත ලනඩනාහ. 
දරට වහෝ ගනඩනාහ”යි ්ීහ. “වම් ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතඩ්ම ව්ාපමණ අගීදැ”යි 
ඇසූ ්ලඩහි මසඩස්ඩ වහෝ එයටතඩ අලු මිල්ඩ වහෝ ෙටීය යි ්ීහ. එ්ලඩහි 
වතරැනඩ ෙහඩනවසඩ මසඩස්ිනඩ වහෝ එයට අලු ගණන්ිනඩ වහෝ 
පාරාන්්ාේඩ පනො ඇතඩවතඩදැ යි විකාළහ. එවසඩ ්ී ්ලඩහි අධි්රණය 
මැනවිනඩ විනිශඩකය ්රන ලදඩවදඩය යි සාධ්ුනාද පැෙැතඩෙූහ. එ්ලඩහි 
භාකිය කජකුමා ෛකතයෙනඩදනාෙට යනඩවනඩ සාධ්ුනාදය අසා ඒ 

                                                                 
1 ස.පා - 220 පි.  
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්ිවම්ඩදැයි විමසා සියලු පුෙතඩ අසා ්ග්ෝදක්ක වතරැනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ 
විනිශඩකයට පැහැ ග “මා ජීෙතඩ ෙන තා්ඩ ,ි්ඩෂූනඩවගඩ ද ,ි්ඩෂු)නඩවගඩ ද 
ගිහියනඩවගඩ ද අධි්රණයනඩ ගැන ්ග්ෝදක්ක සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ 
විනිශඩකය සැමවදන ම පිළිගත යුතු ය. උනඩෙහනඩවසඩවගඩ විනිශඩකවයහි 
වනාපිහිටනඩනෙුනඩ රාජාඥාවෙනඩ එහි පිහිටුෙමි”යි නගරවයඩ අණව ර 
ලැවීය. ්ග්ෝදක්ක වතරැනඩ විනිශඩකය ්ළා්ඩ වමනඩ වදඩශය ද  ලා 
අධි්රණ විනිශඩකය ්ළ යුතු ය.  

 
ආපතඩති විනිශඩකවයඩ  ග අෙසඩථාෙ අනුෙ අධි්රණයට ල්ඩ ෙූ 

 ලුවේ අගය වසායා විනිශඩකය ්ළ යුතු ය.  ලුෙල ෙටිනා්ම 
සැම්ලඩහි සමානතඩෙවයනඩ වනා පෙතී. අලුතඩ  ලුවේ ෙටිනා්ම දිරීම, 
වියළීම, වතතඩවීම, මල  ැඳීම, පැහැය වෙනසඩ වීම, ඉිව ෙැටීම, පැලඩලම් 
සෑ ගම, සතුනඩ විසිනඩ ්ෑම යනාදි ්රැණුෙලිනඩ පිිවවහඩ. අලුතඩපිට රැපියලඩ 
සියය්ඩ ෙටිනා ,ාණඩලය ්ලඩ යාවමනඩ රැපියල්ුදු වනා ෙටනා 
තතඩතඩෙයට පැමිවණඩ. සතුනඩවගඩ ෙනාහි ෙටිනා්ම අලු ෙැි වීම් වද් ම 
ඇත. ෙැවලන සතාවගඩ ෙටිනා්ම ශරීරය ෙැඩීම අනුෙ ෙැවේ. ශරීරය 
පිිවවහන සතාවගඩ ෙටිනා්ම පිිවහමී අනුෙ පිිවවහඩ.  ලුෙල ෙටිනා්ම 
වසවීම දුෂඩ්ර ය. එ ැවිනඩ අදිනඩනාදාන ආපතඩති විනිශඩකය ඉතා 
පවරසඩසවමනඩ ්ළ යුතඩත්ි.  

 
පිවව,ෝගවයනඩ ද ,ාණඩලෙල අගය පිිවවහඩ. පාදය්ට ගතඩ 

ෙසඩතර ය්ඩ එ් ෙර්ුදු පිවව,ෝග ්ිරීමට මතඩවතනඩ අලුතඩපිට ම වසාර්ම් 
්ළවහාතඩ පාරාන්්ාපතඩතිවයනඩ විනිශඩකය ්ළ හැ්ි ය. එ්ඩ ෙර්ඩ වහෝ 
පිවව,ෝග ්ිරීවමනඩ ෙසඩතරවයඩ අගය  සින  ැවිනඩ පාදය්ට ගතඩ ෙර්ඩ 
පිවව,ෝග ්ළ ෙසඩතර ය වසාර්ම් ්ිරීවමනඩ පිවන් වීය යි වනා ්ිය හැ්ි 
ය.  

 
ආපතඩති විනිශඩකය දුෂඩ්ර ්රැවණ්ි. පරාතිවමෝ්ඩෂය පාලම් ්ර 

ඇති පමණිනඩ වහෝ එයට අර්ථ අසඩො ඇති පමණිනඩ වහෝ ආපතඩති 
විනිශඩකයට වනා යා යුතු ය. පරාතිවමෝ්ඩෂය පො වනා දතඩ ඇතැම්හු 
අසෙලඩ වදය ්වළාතඩ වමනම් ඇෙතට පැමිවණඩ ය ්ියා අසා ඇති 
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ආරාචි අනුෙතඩ ආපතඩති විනිශඩකයට ඉදිිවපතඩ වෙති. එය  ලෙතඩ ෙරවද්ි. 
ආපතඩති විනිශඩකයට  සිනඩනහු විසිනඩ  ැලිය යුතු ්රැණු සය්ඩ විනය 
අලසවා්ේ වමවසඩ ද්ඩො ඇත.  

 
“ෙතඩථුා ඔවලාව්තේ ා මාති්ා ඔවලාව්තේ ා, 

පද,ාජනියා ඔවලාව්තේ ා, ති්පිවච්වඡවදා ඔවලාව්තේව ා. 
අනඩතරාපතඩති ඔවලාව්තේ ා, අනාපතඩති ඔවලාව්තේ ා.” 
 

ආපතේති විනිශේචය කළ යුතු ආකාරය 
 
ඇෙැතඩ විනිශඩකය ්ළ යුතු ආ්ාරය විනය අටුොවෙහි ද්ඩො 

ඇතඩවතඩ වමවසඩය:- යම්්ිසි ෙරද්ඩ තමා අතිනඩ සිදුවී ඒ ගැන ්ු්ුස්ඩ 
ඇති වී තීරණය්ඩ ල ා ගැනීම පිණිස විනයධ්රය්ු වෙත ,ි්ඩෂුේඩ 
පැමිණ පර ශඩන ්ළවහාතඩ විනයධ්රයා විසිනඩ ්රැණ වහාඳිනඩ විමසා 
වතඩරැම් වගන ඉදිනඩ එයට ඇෙත්ඩ නැතඩවතඩ නම් ඒ  ෙ ්ිය යුතුය. 
ආපතඩතිය්ඩ වී ඇති නම් ඒ  ෙ ්ිය යුත ුය. ඉදිනඩ එය වදඩශනාගාමිනී 
ඇෙැත්ඩ නම් වදඩශනාගාමිනී ඇෙත්ැයි ්ිය යුතුය. ෙුට්ඨානගාමිනී 
ආපතඩතිය්ඩ නම් ෙුට්ඨානගාමිනී ආපතඩතිය්ැ යි ්ිය යුතුය.  

 
ඉදිනඩ පාරාන්්ාේ වසෙනැලඩල වපවනඩ නම් පාරාන්්ා 

ඇෙත්ැයි ඉ්ඩමනිනඩ වනා ්ිය යුතු ය. ්ුම්ඩ වහයිනඩද? ෛමථුනධ්ර්ම 
ෙයති්ර මණය හා උතඩතරීමනුෂයධ්ර්ම ෙයති්ර මණය ඖදාිව්ය. සිත 
ඉ්ඩමනඩ  ැවිනඩ අදිනඩනාදාන, මනුෂය විගර හ ෙයති්ර මණය සියුම්ය. සියුම් 
වලසිනඩ ම ඒ ඇෙැතඩෙලට පැමිවණඩ. සියුම් වලස ම ඒොයිනඩ මිවදඩ. 
එවහයිනඩ විවශඩෂවයනඩ ම ඒ වද්රැණ ගැන අසන ්ලඩහි ඇෙත්ඩ වීයයි 
වනා ්ියා ඉදිනඩ විනයධ්රයාවගඩ ආකායයයෙරයා ඇතඩවතඩ නම් වම් 
්ාරණය අපවගඩ ආකායයයයනඩ ෙහනඩවසඩවගනඩ විමසනඩනය ්ියා යැවිය 
යුතුය. ඉදිනඩ ඔහු ආකායයයෙරයා වෙත වගාසඩ ්රැණ අසා අෙුතඩ “නුඹ 
ෙහනඩවසඩවගඩ ආකායයයයනඩ ෙහනඩවසඩ සූතර  අනුෙ ද, නය අනුෙ ද  ලා මා 
පිළියම් ඇතිවය්ැයි ්හී” ්ියුෙ වහාතඩ “එවසඩ නම් යහපති යම්ඩ 
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ආකායයයයනඩ ෙහනඩවසඩ ්ියන ලද නම් එවසඩ ්රෙය”යි ්ියා යැවිය 
යුතුය. 

 
ඉදිනඩ විනයධ්රයාවගඩ ආකායයයෙරයා නැතඩවතඩ නම් එ්ට උගතඩ 

වතරනම්ඩ ඇතඩවතඩ නම් “අප හා එ්ට උගතඩ වතරනම්ඩ ඇතඩවතඩය, 
උනඩ ෙහනඩවසඩ වෙත වගාසඩ විමසනඩනය”යි පිටතඩ ්ළ යුතු ය. උනඩ 
ෙහනඩවසඩ “සවතඩ්ිච්ඡය”යි විනිශඩකය ්ළ වසඩ්ඩ නම් “උනඩෙහනඩවසඩ ්ී 
වලස ්රෙ”යි පිටතඩ ්ළ යුතු ය. 

 
ඉදිනඩ එ්ට උගතඩ වතර නම්ුදු නැතඩවතඩ නම් උගතඩ ශිෂයය්ු 

ඇති නම් “අපවගඩ අසෙලඩ අතෙැසියා පණඩිතය, ඔහු වෙත වගාසඩ 
විකාරෙ”යි පිටතඩ ්ළ යුතුය. ඔහු විසිනඩ ද “සවතඩ්ිච්ඡය”යි විනිශඩකය 
්ළවහාතඩ “ඔහු ්ී සැටියට ්රෙ”යි පිටතඩ ්ළ යුතු ය. 

 
ඉදිනඩ ශිෂයයාටතඩ පාරාන්්ා ඡායාේඩ වපවනඩ නම් පාරාන්්ා 

වීයයි වනා ්ියා “ ුදඩවධ්ෝතඩපාදය දුර්ල,ය, පැවිදඩද හා උපසම්පදාෙ 
එයටතඩ ෙලා දුර්ල,ය, ඔ  විවේ්සඩථානය්ට වගාසඩ එතැන හැමද 
පිිවසිදු ්රවගන දෙලඩ ්ාලවයහි දඩෙතඩතිාසා්ාරය සිහි ්රමිනඩ ොසය 
්රනඩනය”යි ්ිය යුතුය. ඉදිනඩ ශීලය නිවරෝගෙ පෙතඩවනඩ නම් ඔහුට සිත 
වි්ඩෂිපඩත වනා වී ෙකනවයනඩ ෙකනය අරමුවණනඩ අරමුණ ගැටි ගැටී 
එනඩවනඩ ය. දෙස ඉ්ඩම යාම පො වනා දැවනනඩවනඩ ය. යම්ුවගඩ ශීලය 
බිඳී ඇති නම් ්ල ෙරද නැෙත නෙත සිතට එනඩනට වීවමනඩ සමාධිය්ඩ 
වනා ලැවේ. ෙරදට පැමිණ ඇති ,ි්ඩෂුෙ ,ාෙනා ව්ාට ආ ්ලඩහි 
ඔහුවගඩ චිතඩතපර ෙෘතඩතිය විමසා සුදුසු තතඩතඩෙය්ඩ නැතඩවතඩ නම් 
“ඇෙැතඩනි, පේ ්රනඩනාට රහස්ඩ නැත, ්ළ ෙරද තමා දනඩවනඩය 
ආර්ඩෂ් වදවිවයෝ ද දනඩනාහ. පරසිතඩ දනඩනා ශර මණ රාහඩමණවයෝ ද 
දනඩනාහ. ඔ ට පිහිට්ඩ වීමට අපට ඉල්ඩ නැත. ඔ වගඩ යහපත ඔ  ම 
දත යුතුය” යි ්ිය යුතුය. වම් නිය අටුොවේ දැ්ඩවෙන ඇෙැතඩ විනිශඩකය 
්ිරීවම් ආ්ාරය ය.  
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අනුසාසනී ගාථා. 
 
වම් විනය අලසවා්වහි1 දඩවිතීයපාරාන්්ාෙර්ණනාෙසානවයහි 

දැ්ඩවෙන අනුසාසනී ගාථා වපළ්ි. 
 
1. දුතියා අදුතිවයන - යා න්වනන ප්ාසිතා 

පරාන්ත්ිවලවසන - පාරාන්්මිදා ඉධ් 
 

2. සි්ඩඛාපදා සමා වතන - අඤඩඤා ්ිඤඩචි න විජ්ජති, 
අවන්නයවෝිණඩණා ගම්,ීරතඩථවිනිච්ඡයා, 
  

වතඩරැම: 
 
සඩෙසනඩතානවයහි මතු ්ිසි්වල් නූපදනා සඩෙ,ාෙයට 

පැමිණවීම් ෙශවයනඩ වලෝව්ෝතඩතරමාර්ග ඥානය ්රණව්ාට පරදෙන 
ලද ව්වලසුනඩ ඇතඩතා ෙූ ්ිසිේුට වදවෙනි වනා ෙනඩනා ෙූ න්නයනඩ 
ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වමහි යම් වදෙන පාරාන්්ා සි්පදය්ඩ පනෙන ලදඩවදඩ 
ද, අවනඩ් නයිනඩ යු්ඩත ෙූ ගැඹුරැ අර්ථ විනිශඩකය ඇතඩතා ෙූ ඒ 
සි්පදයට සමාන ෙූ අනඩ ්ිසි සි්පදය්ඩ නැතඩවතඩය. 

 
3. තසඩමා ෙතඩථුම්හි ඔතිණඩවණ - ,ි්ඩඛුනා විනයඤඩුනා, 

විනයානුගඩගවහවනතඩථ - ්වරානඩවතන විනිච්ඡයා 
 

4. පාලි අට්ඨ්ථඤඩවකෙ - සාධිපඩපාය මවසඩසවතා, 
ඔගයඩහ අපඩපමතඩවතන - ්ර)වයා විනිච්ඡවයා. 
 

වතඩරැම: 
 

                                                                 
1 ස.පා. – 284 පි. 
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එ ැවිනඩ වකෝදනා ්ළ හැ්ි ්රැණ්ඩ සාඝයා වෙත ඉදිිවපතඩ ෙූ 
්ලඩහි විනයානුගර හවයනඩ එය විනිශඩකය ්රනඩනා ෙූ විනයධ්රයා විසිනඩ 
නිරෙවශඩෂවයනඩ වපළ හා අදහසඩ සහිත අටුොෙට ද  ැස අපර මාද ෙූෙහු 
විසිනඩ විනිශඩකය ්ළයුතුය. 

 
5. ආපතඩතිදසඩසනුසඩසාවහා - න ්ාතේව ා ්ුදාකනා, 

පසඩසිසඩසාමි අනාපතඩති - මිති්යිරාථ මානසා. 
 
 ඇෙත දැ්ීවම් උතඩසාහය්ඩ ්ිසි්වල් වනා ්ළ යුතුය. ඒ 
ෙසඩතුෙ ගැන අනාපතඩති විධිය ම වසායමිය යන සිත ත ා ගත යුතුය.  

 
6. පසඩසිතඩොපි ක ආපතඩතිා - අෙතඩොන පුනපඩපුනා, 

වීමාසිතඩො‘ථ විඤඩුහි - සාසනඩවදතඩොෙ තා ෙවද. 
 

පාරාන්්ාපතඩතිය දැ් ද එය වනා ්ියා නුෙණැතියනඩවගනඩ 
විමසා ඔෙුනඩවගඩ අදහසඩ හා නැෙත නැෙත සසඳා  ලා ම 
පාරාන්්ාපතඩතිය පර ්ාශ ්ළ යුතුය. 

 
7. ්පඩපිවයපි ක ෙතඩථුම්හි - චිතඩතසඩස ලහුෙතඩතිවතා, 

ෙවසන සාමඤඩඤගුණා - ෙෙනඩතීධ් පුථුජ්ජනා. 
 

ගැනීමට ්ැප ෙසඩතුෙ ගැනීවමහි  ග ෙුෙ ද ෙහා වපරවළන 
චිතඩතයා වගඩ ෙශවයනඩ වම් ශාසනවයහි පෘථගඩජනවයෝ පාරාන්්ා වී 
ශර මණ ගුණවයනඩ පහවෙති. 

 
තමනඩ සතු වදය ගනඩනොට අ්මැති වනා ෙන මාපියා ගනඩවගඩ 

ෙසඩතුෙ වනා ඉලඩලාම ගැනීමට ්ැපය. ෙුෙමනා විවට් ගනඩනයයි 
ව්න්ු විසිනඩ ්ලිනඩ ්ියා ඇති ෙසඩතුෙ හිමියාට වනා ්ියා ගැනීම ද 
්ැපය. සිත ඉතා ඉ්ඩමනිනඩ වපරවළනඩන්ඩ  ැවිනඩ පෘථගඩජනයනඩට 
එ ඳු ගැනීමට ්ැප ෙසඩතූනඩ ගැනීවමහි ග ෙුෙ ද වසාර සිත ඇති විය 
හැ්ිය. මා පියනඩ සතු වදය ෙුෙද වසාර සිතිනඩ ගත පිවන් වේ.  
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8. තසඩමා පරපිව්ඩඛාරා - ආසිෙසමිවොරගා, 

අගඩගිා විය ක සම්පසඩසා - ආමවසයය වික්ඩඛවණා. 
 

එ ැවිනඩ නුෙණැතඩවතඩ අනඩසතු පිිව්ර දෂඩට ්ළ ව්වණහි ම 
මැවරන විෂ ඇති සර්පය්ු වමනඩ ද, ගිනඩන වමනඩ ද පවරසඩසවමනඩ 
අලඩලනඩවනඩ ය. 

 

විනීත ෙසේතු. 
 
 ුදුරදුනඩ ජීෙමාන ්ාලවයඩ ,ි්ඩෂූහු තමනඩට විනිශඩකය ්ර ගත 

වනා හැ්ි ෙූ ්රැණු  ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළහ. ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ ඒො විනිශඩකය ්ළහ. ඒ විනිශඩකය ෙසඩතූනඩ විනය පිට්වයහි 
විනීකවක්ථස යන නාමවයනඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩය. වදෙන පාරාන්්ාෙ 
සම් නඩධ් විනීත ෙසඩතු ව ාවහෝ ගණන්ඩ ඇතඩවතඩය. ඒොයිනඩ සමහර්ඩ 
වමවසඩය. වතඩරැම් ගැනීම අපහසු වනා ෙන  ැවිනඩ පාළිය පමණ්ඩ 
ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු දිො ,ණඩලා 

පසඩසිතඩො නිමිතඩතා අ්ාසි, රතඩතිා අෙහිවසඩසාමීති, වසා තා 
මඤඩඤමාවනා තා අෙහිව. -වප- තා මඤඩඤමාවනා අඤඩඤා අෙහිව. 
අඤඩඤා මඤඩඤමාවනා තා අෙහිව. අඤඩඤා මඤඩඤමාවනා අඤඩඤා 
අෙහිව. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. -වප- ආපක්කිර ක්වර භික්ඛස 
ආපන්්නා පාකාජිකන්කි 1 
 

වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු දිො ,ණඩලා 
පසඩසිතඩො නිමිතඩතා අ්ාසි, රතඩතිා අෙහිවසඩසාමීති. වසා තා 

                                                                 
1 පාරා - 61 පි. 
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මඤඩඤමාවනා අතඩතවනා ,ණඩලා අෙහිව. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. 
අනාපක්කි භික්ඛස පාකාජිකස්ස  ආපක්කි දුක්කලස්සාකි.1 

 
වතන වඛා පන සමවයන සම් හුලා ,ි්ඩඛු ගිජ්ඣ්ූටා පේ තා 

ඔවරාහනඩතා ෙයගඩඝවිඝාසා පසඩසිතඩො -වප-  ගපිවිඝාසා පසඩසිතඩො 
තරච්ඡවිඝාසා පසඩසිතඩො ව්ා්විඝාසා පසඩසිතඩො පකාවපතඩො 
පිව,ුඤඩන්ාසු. වතසා ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. -වප- අනාපක්කි භික්ඛ්ව 
කිකච්චඡානාග්කපහාග්්ග්්හකි 2 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු සාඝසඩස ඔදවන. 

,ාන්යමාවන අපරසඩස ,ාගා වදහීති අමූල්ා අගඩගවහසි. තසඩස 
්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. අනාපක්කි භික්ඛස පාකාජිකස්ස ආපක්කි 
සම්පජානමසසාවා්ද පාික්කියස්ස 2 

 
වතන වඛා පන සමවයන දඩවේ ,ි්ඩඛු සහාය්ා වහානඩති. එව්ා 

,ි්ඩඛු ගාමා පිණඩලාය පාවිසි. දුතිවයා ,ි්ඩඛු සාඝසඩස ඛාදනීවය 
,ාන්යමාවන සහාය්සඩස ,ාගා ගවහතඩො තසඩස විසඩසනඩවතා පිව,ුඤඩන්. 
වසා ජානිතඩො තා වකාවදසි අසඩසමවණාසි තඩෙනඩති. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා 
අවහාසි, ,ගෙවතා එතමතඩථා ආවරාවකසි. ්ිා චිතඩවතා තඩො ,ි්ඩඛුති? 
විසඩසාසගාහී අහා ,ගොති. අනාපක්කි භික්ඛස විස්සාසග්ා්හකි.3 

 
වතන වඛා පන සමවයන අම් වකාර්ා අම් ා පාවතතඩො 

,ණඩි්ා ආදාය අගමාසු. සාමි්ා වත වකාවර අනු නඩධිාසු. වකාර්ා 
සාමිව් පසඩසිතඩො ,ණඩි්ා පාවතතඩො පලායිාසු. ,ි්ඩඛු 
පාසු්ූලසඤඩඤිවනා පටිගඩගාහාවපතඩො පිව,ුඤඩන්ාසු. සාමි්ා වත ,ි්ඩඛු 
වකාවදසුා අසඩසමණාතඩථ තුම්වහති. වතසා ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. 
,ගෙවතා එතමතඩථා අවරාවකසුා. ්ිා චිතඩතා තුම්වහ ,ි්ඩඛවෙති? 

                                                                 
1 පාරා - 61 පි. 
2 පාරා - 63 පි. 
3 පාරා - 64 පි. 
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පාසු්ූලසඤඩඤිවනා මයා ,ගොති. අනාපක්කි භික්ඛ්ව 
පරසසකහධපඤ්ඤිස්සාකි 1 

 
වතන වඛා පන සමවය අම් වකාර්ා, අම් ා පාවතතඩො 

,ණඩි්ා ආදාය අගමාසු. සාමි්ා වත වකාරව් අනු නඩධිාසු. වකාර්ා 
සාමිව් පසඩසිතඩො ,ණඩි්ා පාවතතඩො පලායිාසු. ,ි්ඩඛු පුවර සාමි්ා 
පසඩසනඩතීති වථයයචිතඩතා පිව,ුඤඩන්ාසු. සාමි්ා වත ,ි්ඩඛු වකාවදසුා. 
අසඩසමණාතඩථ තුම්වහති. වතසා ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ආපතඩතිා කුම්්හ 
භික්ඛ්ව ආපන්නා පාකාජිකන්කි 1 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු සාඝසඩස අම් ා 

වථයයචිතඩවතා අෙහිව. සාඝසඩස ජම් ුා, සාඝසඩස ල ුජා, 
සාඝසඩසතාලප්ඩ්ා, සාඝසඩස උච්ඡුා, සාඝසඩස තිේ රෑස්ා 
වථයයචිතඩවතා අෙහිව. තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ආපක්කිර ක්වර භික්ඛස 
ආපන්්නා පාකාජිකන්කිර1 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු සතඩවථන සදඩධිා 

අදඩධ්ානමගඩගපටිනඩවනා වහාති. අඤඩඤතවරා පුිවවසා තා ,ි්ඩඛුා 
ආමිවසන උපලාවපතඩො සුා්ට්ඨානා පසඩසිතඩො මහගඩඝා මණිා තසඩස 
,ි්ඩඛුවනා අදාසි, ඉමා වම ,නඩවත මණිා සුා්ට්ඨානා අති්ඩ්ාවමහී ති 
අථ වඛා වසා ,ි්ඩඛු තා මණිා සුා්ට්ඨානා අති්ඩ්ාවමසි. තසඩස 
්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ආපක්කි ක්වර භික්ඛස ආපන්්නා පාකාජිකක්නි.1 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු පාවස  දඩධ්ා 

සූ්රා ්ාරැඤඩවඤන මුඤඩචි, තසඩස ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ්ිා චිතඩවතා 
තඩො ,ි්ඩඛුති? ්ාරැඤඩාධිපඩපාවයා අහා ,ගොති. ආනාපක්කි භික්ඛස 
කාකුඤ්ාිප්පායස්සාකි 2 

 

                                                                 
1 පාරා - 65 පි. 
2 පාරා - 67 පි. 
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වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු පාවස  දඩධ්ා 
සූ්රා පුවර සාමි්ා පසඩසනඩතීති වථයයචිතඩවතා මුඤඩචි. තසඩස 
්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ආපක්කිර ක්වර භික්ඛස ආපන්්නා පාකාජිකන්කි.1 

 
වතන වඛා පන සමවයන සම් හුලා ,ි්ඩඛු සාවිදහිතඩො 

අගමාසු, ,ණඩලා අෙහිවසඩසාමාති. එව්ා ,ණඩලා අෙහිව. වත 
එෙමාහාසු, න මයා පාරාන්්ා, වයා අෙහවටා වසාෙ පාරාන්ව්ාති. 
,ගෙවතා එතමතඩථා ආවරාවකසුා, ආපක්කිර කුම්්හ භික්ඛ්ව 
ආපන්්නා පාකාජිකන්කි2 

 
වතන වඛා පන සමවයන සම් හුලා ,ි්ඩඛු සාවිදහිතඩො ,ණඩලා 

අෙහිවතඩො ,ාවජසුා. වතහි ,ාන්යමාවන එ්වම්සඩස පටිවිාවසා න 
පඤඩකමාසව්ා පූිව. වත එෙමාහාසු. න මයා පාරාන්්ා ති. ,ගෙවතා 
එතමතඩථා ආවරාවකසුා. ආපක්කිර කුම්්හ භික්ඛ්ව ආපන්නා 
පාකාජිකන්කි 3 

 
වතන වඛා පන සමවයන අඤඩඤතවරා ,ි්ඩඛු සාෙතඩියා 

දුේ,ි්ඩවඛ ආපණි්සඩස තණඩලුලමුට්ඨිා වථයයචිතඩවතා අෙහිව. තසඩස 
්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. ආපක්කිර ක්වර භික්ඛස ආපන්්නා පාකාජිකන්කි.4 

 
වතන වඛා පන සමවයන ආගනඩතු්ා ,ි්ඩඛු සාඝසඩස අම් ා 

,ාවජතඩො පිව,ුඤඩන්ාසු. ආොසි්ා ,ි්ඩඛු වකාවදසුා අසඩ්ඩසමණාතඩථ 
තුම්වහති. ,ගෙවතා එතමතඩථා ආවරාවකසුා. ්ිා චිතඩතා තුම්වහ 
,ි්ඩඛවෙති? පිවව,ාගතඩථා මයා ,ගොති. අනාපක්කි භික්ඛ්ේ 
පහා්භාග්ක්ථායාකි.4 

 

                                                                 
1 පාරා - 67 පි. 
2 පාරා - 68 පි. 
3 පාරා - 69 පි. 
4 පාරා - 69 පි. 
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වතන වඛා පන සමවයන රාජගවහ ථුලඩලනනඩදාය ,ි්ඩඛුණියා 
අනඩවතොසි්ා ,ි්ඩඛුණි ථුලඩලනනඩදාය ,ි්ඩඛුණියා උපට්ඨා්්ුලා 
ගනඩතඩො අයයා ඉච්ඡති මධ්ුවගාල්ා ඛාදිතුනඩති පකාවපතඩො හිවතඩො 
අතඩතනා පිව,ුඤඩන්. සා ජානිතඩො තා වකාවදසි අසඩසමණි තඩෙනඩති. 
තසඩසා ්ු්ඩ්ුච්කා අවහාසි. අනාපක්කි භික්ඛ්ව පාකාජිකස්ස ආපක්කි 
සම්පජානමසසාවා්දා පාික්කියස්සා කි.”1 

 

ලාභ පරිණාමනය. 
 
ලා,පිවණාමනය යනු ව්න්ු විසිනඩ අනි්්ුට  ගමට 

 ලාවපාවරාතඩතු ෙන අනි්්ුට ලැව නඩනට යන ලා,ය්ඩ තමාට වහෝ 
අනි්්ුට වහෝ හැරවීමය. වමය ද අදිනඩනාදානයට ආසනඩන ්රැවණ්ි. 
එවහතඩ එයිනඩ ්ුලා ඇෙැතඩ සිදුෙනු මිස පාරාන්්ා වනා වේ. ලා, 
පිවණාමනය පිළි ඳ ඇති සි්පද වමවසඩ ය. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ජානා සාඝි්ා ලා,ා පිවණතා 

අතඩතවනා පිවණාවමයය නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”2 
 
යම් මහවණ්ඩ ව්න්ු විසිනඩ සාඝයාට  ගමට  ලාවපාවරාතඩතු 

ෙන එවහයිනඩ ම සාඝයාට අයතඩ ෙූ චීෙරාදි යම්්ිසි ෙසඩතුේඩ දැන දැන 
ම තමාට හරො ගනී නම් නිසගිපචිතිය්ඩ වේ.  

 
යටතඩ පිිවවසයිනඩ සිය මෙ ෙුෙ ද වමය සාඝයාට වදමිය පුදමිය 

්ියා සාඝයාට පිිවනමා ඇති ෙසඩතුේඩ ඒ  ෙ දැන දැන ම වමය මට 
වදනඩනය ්ියා ල ා ගත වහාතඩ නිසඩසගඩගිය පාචිතඩතිය නම් ඇෙැත්ඩ 
වේ. පාචිතඩතියය- නිසඩසගඩගිය පාචිතඩතියය ්ියා ඇෙැතඩ වදෙර්ගය්ඩ 
ඇතඩවතඩ ය. පාචිතඩතියා පතඩතිවයනඩ ඇෙැතඩ වදසීවමනඩ පිිවසිදු විය හැ්ි 

                                                                 
1 පාරා - 71 පි. 
2 පාරා. - පතඩත ෙගඩග - 307 ප.ි 
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ය. නිසඩසගඩගිය පාචිතඩතිවයනඩ එවසඩ පිිවසිදු වනා විය හැ්ිය. එයිනඩ 
පිිවසිදු විය හැ්ඩව්ඩ නුසුදුසු වලස ලතඩ ඒ ෙසඩතුෙ සාඝයාට වහෝ 
ගණයාට වහෝ පුදඩගලය්ුට වහෝ නිසඩසර්ජනය ව්ාට ඇෙත වදසීවමනි. 
නිසඩසර්ජනය ්ිරීම යනු  ගමය. ෙසඩතුෙ ත ාවගන ඇෙැතඩ වදසුෙ ද 
ඇෙතිනඩ පිිවසිදු වනා වේ. සාඝයාට පිිවනැමූ වදය තමාට හරො 
ගැනීවමනඩ ෙූ ඇෙත එ්ඩ පුදඩගලය්ු සමීපවයඩ වදසිය යුතඩවතඩ වමවසඩය. 
ඒ නිසඩසගඩගිය ෙසඩතුෙ වගන ,ි්ඩෂුේඩ වෙත වගාසඩ සිෙුර ඒ්ාාශ 
ව්ාට වපරො ෙැිමහලඩල්ු නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ පා ෙැඳ උ්ඩ්ුටි්ෙ 
හිඳ වමවසඩ ්ියා ඒ ෙසඩතුෙ නිසඩසර්ජනය ්ළ යුතුය. 

 
“ඉදා වම ,නඩවත ජානා සාඝි්ා ලා,ා පිවණතා 

අතඩතවනා පිවණාමිතා නිසඩසගඩගියා ඉමාහා ආයසඩමවතා 
නිසඩසජ්ජාමි.”1 
 
වම් ෝයය ්ියා ෙසඩතුෙ ඒ ,ි්ඩෂුෙ අතට දිය යුතුය. ඉ්ඩබිති ඒ 

,ි්ඩෂුෙ සමීපවයහි ඇෙත වදසිය යුතුය. ඉනඩපසු නිසඩසගඩගිය ෙසඩතුෙ 
පිළිගතඩ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ “ඉමා ආයසඩමවතා දම්මි” යි ්ියා එය ආපසු දිය 
යුතුය. ඉනඩපසු ඒ ,ි්ඩෂුෙට එය පිවව,ෝග ්ිරීම ්ැපය. වම් 
නිසඩසජ්ජනය විනය්ර්මය්ඩ මිස අයිතියට  ගම්ඩ වනා වේ. පිළිගතඩ 
,ි්ඩෂුෙ වමය මට දුනඩවනඩය යි සිතා ආපසු නුදුන වහාතඩ ඔහුට දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. ෙටිනා ෙසඩතුේඩ නම් වමය මට වනා ලැවේය ්ියා පළමු 
,ි්ඩෂුෙවගඩ  ලාවපාවරාතඩතුෙ අතඩහැරීවමනඩ පාරාන්්ා ද විය හැ්ිය. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ජානා සාඝි්ා ලා,ා පිවණතා 

පුගඩගලසඩස පිවණාවමයය පාචිතඩතියා.”2 
 

                                                                 
1 පාරා - 307 පි. 
2 පාචි - සහධ්ම්මි් ෙගඩග= 176 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ ව්න්ු විසිනඩ සාඝයාට  ගමට  ලාවපාවරාතඩතු 
ෙන එවහයිනඩ ම සාඝයාට අයතඩ ලා,ය්ඩ දැන දැන ම පුදඩගලය්ුට 
පිිවනමා නම් පචිති ඇෙත්ඩ වේ.  

 
පිවෂඩ්ාර ෙැි ගණන්ඩ ඇති තැන්ිනඩ එ්්ඩ තමා වගන 

අනි්්ුට අනි්්ඩ වදෙුෙ වහාතඩ නිසඩසගඩගිය පාචිතඩති ඇෙත්ඩ හා 
ශුදඩධ්පාචිතඩති ඇෙත්ඩ වෙයි. එ්ඩ විහාරය් සාඝයාහට  ගමට 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදය අනි්ඩ විහාරය් සාඝයාට වහෝ 
ෛකතයය්ට වහෝ වදෙුෙ දු්ුලා ඇෙැතඩ වේ. එ්ඩ ෛකතයය්ට පි ගමට 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදය අනය ෛකතයය්ට වහෝ සාඝයාට වහෝ 
ගණයාට වහෝ පුදඩගලය්ුට වදෙුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. පුදඩගලය්ුට  ගමට 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදය අනය පුදඩගලය්ුට වහෝ ගණයාට වහෝ 
සාඝයාට වහෝ ෛකතයයට වහෝ වදෙුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. යටතඩ 
පිිවවසයිනඩ එ්ඩ සුනඛය්ුට වදනඩනට යන වදය ෙළ්ා එය අනඩ 
සුනඛය්ුට වදෙුෙ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 

බඩු සුඟවීම. 
ඇතැම්හු විවනෝදය පිණිසතඩ, ඊර්ෂයාෙ නිසාතඩ, නි්ම්ම අනුනඩට 

්රදර ්රනු පිණිසතඩ අනුනඩවගඩ  ලු සඟෙති. එය ද පාරාන්්ාෙට 
ආසනඩන ්රියාවේි. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස පතඩතා ො චීෙරා ො නිසීදනා ො 

සූචිඝරා ො ්ාය නඩධ්නා ො අපනිවධ්යය ො අපනිධ්ාවපයය ො 
අනඩතමවසා හසඩසාවප්ඩවඛාපි පාචිතඩතියා.”1 

 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේවගඩ පාතර ය වහෝ සිෙුර්ඩ වහෝ නිසීදනය 

වහෝ ඉඳි්ටුගුළාෙ වහෝ පටිය වහෝ සඟො නම් වහෝ අනුනඩ ලො 

                                                                 
1 පාචි. - සරුාපාන ෙගඩග - 140 පි. 
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සඟෙො නම් වහෝ යටතඩ පිිවවසයිනඩ ්රීලා පිණිස ෙුෙද ව්වර් නම් 
පචිති ඇෙැතඩ වේ.  

 
,ි්ඩෂුේවගඩ අනඩ පිිව්ර්ඩ සැඟෙුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

අනුපසම්පනඩනය්ුවගඩ පිිව්ර සැඟෙුෙ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වනා 
තැනඩපතඩ අනුනඩවගඩ පිිව්ර වගන තැනඩපතඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ. 

 

දුනේ රදය නුෙත පුහුර ගුනීම. 
 
ඇතැවම්ඩ ප්ඩෂ ්රො ගැනීම සඳහා ද, ෙැල ්රො ගැනීම 

සඳහා ද, අනයයනඩට යම් යම් වදඩ  ග පසුෙ විරැදඩධ් වී ඒො පැහැර ගනිති. 
දුනඩ පසු ඒ වදය ලැ ූ තැනැතඩතාට අයිතිය. අනුනඩ අයතඩ වදය්ඩ පැහැර 
ගැනීම පාරාන්්ාෙට වහඩතුෙන ්රැණ්ඩ ෙුෙ ද  ග පැහැර ගනඩනෙුනඩ එය 
්රනඩවනඩ තමාවගඩ වදය ගනිමිය යන අදහසිනඩ ය. එ ැවිනඩ එවසඩ 
්ිරීවමනඩ අදිනඩනාදාන පාරාන්්ාවෙනඩ පිවන් වනා වේ. එවහතඩ  ග නැෙත 
පැහැර ගැනීම ලාම ්රියාවේි. එවසඩ ්ිරීවමනඩ ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස සාමා චීෙරා දතඩො ්ුපිවතා 

අනතඩතමවනා අච්ිනඩවදයය ො අච්ිනඩදාවපයය ො නිසඩසගඩගියා 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේට වතවම් ම සිෙුර්ඩ  ග ්ිපිවයඩ වනා 

සතුටු සිතඩ ඇතඩවතඩ පැහැර ගනඩවනඩ වහෝ පැහැර ගැනඩෙූවයඩ වහෝ වේ 
නම් ඒ මහණහට නිසගිපචිති වේ. 

 
ඒ ඇෙතිනඩ පිිවසිදු වීමට “ඉදා වම ,නඩවත චීෙරා ,ි්ඩඛුසඩස 

සාමා දතඩො අච්ිනඩනා නිසඩසගඩගියා ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජ්ජාමි” 
යි ්ියා ,ි්ඩෂුේට නිසඩසජ්ජනය ව්ාට ඇෙත වදසා ගත යුතු ය. අනය 

                                                                 
1 පාරා - පතඩතෙගඩග - 297 පි. 
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පිවෂඩ්ාරය්ඩ  ග පැහැර ගත දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට 
්ුම්ඩ වහෝ  ග පැහැර ගත ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 

විශේොසරයනේ ගුනීම. 
 
විශඩොසවයනඩ ගත යුතඩවතඩ, ගනඩනොට විරැදඩධ් ෙනඩවනඩ නැත 

්ැමති ෙනඩවනඩය ්ියා තමා විශඩොස ්රන මිතර යනඩවගඩ ෙසඩතුය. ජීෙතුනඩ 
අතර නැති මළ අයවගඩ ෙසඩතූනඩ විශඩොසවයනඩ වනා ගත යුතුය. ්ුම්ඩ 
වහයිනඩ ද? මළ අයවගඩ ෙසඩතුෙ උරැම්ඩ්ාරයනඩට මිස ඔෙුනට අයිති 
නැති  ැවිනි. ගනඩනොට අයිති්රැ විරැදඩධ් ෙනඩවනඩ නැතය සිතා 
විශඩොසවයනඩ යම්ඩ ගත ද අයිති්රැ ආපසු ඉලඩලත වහාතඩ දිය යුතුය. 
“මාවගඩ වදයිනඩ ෙුෙමනා වදය්ඩ ෙුෙමනා විවට් ග ගනඩනය” යි ්ියා 
ඇති මිතර ය්ුවගඩ වදය්ඩ ගතඩ ්ලඩහි ඔහු එයට ්ැමති වනා වී ආපසු 
ඉලඩලුෙ ද වනා  ගවමනඩ ඇෙත්ඩ වනා වේ.  විශඩොසයාවගඩ වදය ෙුෙ ද 
ඔහු නැති අෙසඩථාේඩ  ලා ඔහුට වනා දැවනන වලස වසාර සිතිනඩ ගත 
පිවන් වේ. පෘථගඩජන සිත වෙනසඩෙන සුළුය. විශඩොසයාවගඩ වදය 
ගැනීවම් ග වසාරසිත ඇති විය හැ්ිය. සමහරැ මා ගතඩ  ෙ දැන ගත ද 
විරැදඩධ් ෙනඩවනඩ නැත යන හැඟීම හිමියාට වනා දැවනන වලස 
අනුනඩවගඩ  ලු ගනිති. එවසඩ ගැනීම විශඩොසවයනඩ ගැනීම ද වසාර සිතිනඩ 
ගැනීම ද ්ියා වතඩරැම් ගැනීම දුෂඩ්ර වේ. ඒ නිසා උපසම්පනඩනයනඩට 
මාපියඩනවගඩ හා ආකායයයයනඩවගඩ ෙසඩතුෙ ෙුෙ ද වනා ්ියා විශඩොසවයනඩ 
ගැනීවමනඩ ෙැළ්ී විසීම ම යහපති.  

 
හිමියනඩ ළඟ නැති විට ඔෙුනට වනා දනඩො යම්්ිසි ,ාණඩලය්ඩ 

පසුෙ වදන අදහසිනඩ තාේාලි් ෙශවයනඩ ගැනීවමනඩ ඇෙත්ඩ නැත. 
එවහතඩ එය ආපසු දිය යුතුය. හිමියනඩ විසිනඩ නුදුනඩනාට ෙරද නැත, ඒ 
වදය ඔ  ගනුෙයි ්ියුෙ වහාතඩ වනා  ගවමනඩ ෙරද නැත. සඟසතු වදය්ඩ 
තාේාලි් ෙශවයනඩ ගතවහාතඩ දිය යුතුමය. 
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තෘතීය පාරාජිකාෙ 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු සාචිච්ක මනුසඩසවිගඩගහා ජීවිතා 
වොවරාවපයය සතඩථහාර්ා ොසඩස පිවවයවසයය මරණෙණඩණා 
ො සාෙණඩවණයය මරණාය ො සමාදවපයය, අම්වහා පුිවස ්ිා 
තුයඩහිමිනා පාපව්න දුජ්ජීවිවතන මතනඩවත ජීවිතා වසවයයාති. 
ඉති චිතඩතමවනා චිතඩතසා්පඩවපා අවන්පිවයාවයන 
මරණෙණඩණා ො සාෙණඩවණයය මරණාය ො සමාදවපයය 
අයම්පි පාරාන්ව්ා වහාති අසාොවසා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ වමාහු මරමියි සිතා මනුෂය ශරීරය්ඩ ජීවිතවයනඩ 

වතාර ව්වර් ද වම්ො වගන දිවි නසා ගනීොයි සමීපවයහි ආෙුධ් වහෝ 
ත ා ද, මරණවයඩ ගුණ වහෝ ෙර්ණනා ව්වර් ද, වමවසඩ මැවරනඩනයයි 
මැවරන ්ර ම ්ියා ද, “එම් ා පුරැෂය, නුඹට ලාම් ෙූ වම් දු්ඩ 
ජීවිතවයනඩ ්ෙර පරවයෝජනය්ඩ ද? නුඹට ජීෙතඩ වීමට ෙලා මරණය ම 
උතුම් ය. එ ඳු සිතඩ ඇතඩවතඩ එ ඳු අදහසඩ ඇතඩවතඩ වනාවය්ඩ 
ආ්ාරවයනඩ මරණවයඩ ගුණ වහෝ ෙර්ණනා ව්වර් ද, දිවි නසා ගැනීවම් 
උපාය වහෝ ්ියා වදඩ ද වම් මහණ වතවම් ද පාරාන්්ා ෙූවයඩ වේ. 
සිලඩෙතඩ ,ි්ඩෂූනඩ හා සාොස නැතඩවතඩ වේ. 

 
වම් සි්පදවයහි මනුෂය ශරීරය යනුවෙනඩ අදහසඩ ්රනඩවනඩ 

මෙු්ුස පළමුවෙනඩ ම පහළ ෙන ්ළල රෑපවයඩ පටනඩ මරණය වත්ඩ 
පෙතඩනා ශරීරය ය. ඔසපඩවීමට ව වහතඩ වය ගම් ආදිවයනඩ ්ලලරෑපය 
නැසුෙ ද පාරාන්්ා වේ. වම් සි්පද වහාඳිනඩ වතඩරැම් ගත හැ්ි වීමට 
පරාණඝාතය සිදු ්ිරීවම් ්ර ම දත යුතුය. ඒො විනය ගර නඩථයනඩහි 
“පවයෝග” යන නාමවයනඩ ද්ඩො ඇත. 

                                                                 
1 පාරා. – 78 පි. 
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සාහතඩිව්ා ආණතඩතිව්ා - නිසඩසගඩගිවයා ක ඡාෙවරා, 
විජ්ජාමවයා ඉදඩධිමවයා - පවයාගා ඡේබිධ්ා මතා1 
 
සාහතඩති්පවයෝගය, ආණතඩති්පවයෝගය, නිසඩසගඩගියපවයෝගය, 

ථාෙරපවයෝගය, විජ්ජාමයපවයෝගය, ඉදඩධිමයපවයෝගය යි පරවයෝග 

සවය්ි.  
 
සාහක්ිකප්යෝග් යනු තමාවගඩ අතිනඩ පයිනඩ වහෝ අතට ගතඩ දඬු 

මුගුරැ ්ලු ආදිය්ිනඩ වහෝ පහර  ගමය. මරණවයඩ ගුණ ෙර්ණනා ්ිරීම ද 
එයට අයතඩ වේ. 

 
ආණ ක්කිකප්යෝග්ය යනු ගසා වහෝ ්පා ව්ාටා වහෝ මරෙ” යි 

අනි්්ුට අණ ්ිරීමය.  
 
නිස්සග්්ග්ියප්යෝග්ය යනු දුර සිටිනඩනෙුනඩ මැරීම සඳහා ගලඩ හී 

වෙි උණඩල ව ෝම්  ආදිය අතිනඩ මුදා යැවීමය. 
 
ථාවකප්යෝග්ය යනු මරණු පිණිස ෙළ ්ැ)ම් උගුලඩ ඇටවීම් 

ආදියය.  
 
විජ්ජාමයප්යෝග්ය යනු සූනියම් ආදි ගුරැ්ම් ්ිරීම ය.  
 
ඉද්ිමයප්යෝග්ය යනු උපතිනඩ ම පිහිටා ඇති සෘදඩධි  ල 

සතඩතඩෙයනඩ මැරීම සඳහා වයදවීම ය. ඇතැම් සතඩතඩෙයනඩට සතඩතඩෙයනඩ 
මැරීමට වයාදා ගත හැ්ි සෘදඩධි, ්ර්ම  ලවයනඩ උපතිනඩ ම පිහිටා 
ඇතඩවතඩ ය. ඒො ව වහවිනඩ ඇතඩවතඩ අමනුෂයයනඩට ය. සමහර 
මිනිසුනඩට ද ඇතඩවතඩ ය. මැරීම සඳහා සෘදඩධිය වයදවීම ඉදඩධිමය 

                                                                 
1 ස.පා. – 314 පි. 
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පවයෝගය ය. විජ්ජාමය ඉදඩධිමය පවයෝග වද් අටුොෙල මිස විනය 
පාළිවයහි ද්ඩො නැත. 

 

සාහතේික නිසේසගේගිය පරයෝග රදකේහි විසේතර 
 
අතිනඩ පයිනඩ වපාලුෙලිනඩ ්ැතිෙලිනඩ පිහිෙලිනඩ ්ිණිසිෙලිනඩ 

්ලුෙලිනඩ පහර ගම ෙූ සාහතඩි් පරවයෝගය: ගලඩ ගැසීම් ගලඩ වපරළීම් 
වපාලු දමා ගැසීම් ව ෝම්  ගැසීම් වෙි තැබීම් ආදි ෙශවයනඩ පෙතඩෙන 
නිසඩසගඩගිය පරවයෝගයය යන වම් වද්ිනඩ එව්්්ඩ උදඩදිසඩස්ය 
අනුදඩදිසඩස්ය යි වදපිවදි වේ. උදඩදිසඩස් යනු පහර වදනඩවනඩ 
අසෙලාටය ්ියා නියමය්ඩ ඇතිෙ පහර ගම ය. අනුදඩදිසඩස් යනු 
්ෙවර්ඩ වහෝ මැවර්ොයි නියමය්ඩ නැතිෙ පහර ගම ය. නියමය්ඩ ඇතිෙ 
පහර  ගවම් ග නියමිත පුදඩගලයාවගඩ මරණවයනඩ ම පාරාන්්ා වේ. 
අනියමිනඩ පහර  ගවම් ග මනුෂය ෙූ ්ෙවර්ඩ මළ ද පාරාන්්ා වේ. 
මැරීමට පහර දුනඩ ්ලඩහි පහර ්ෑ පුදඩගලයා ඒ ආ ාධ්වයනඩ විසි තිසඩ 
ෙසර්ට පසුෙ ෙුෙ ද මැවර් නම් පහර දුනඩ ,ි්ඩෂුෙ එව්වණහි ම 
පාරාන්්ා වේ. පහර ලැ ූ තැනැතඩතා මැවරනඩනට වපර පහර ලැ ූ 
,ිෂුෙ මළ ද ඔහු මැවරනඩවනඩ අශර මණවය්ු ෙශවයනි. පහර ්ෑ අය 
පර ති්ාර වනා ලද වහාතඩ මැවරනඩනා ෙූ ද පර ති්ාර ලද වහාතඩ වනා 
මැවරනඩනා ෙූ ද පහරෙලඩ ඇතඩවතඩය. එ ැවිනඩ පහර  ගවමනඩ ෙන 
පාරාන්්ාෙ විනිශඩකය ්ිරීම දුෂඩ්රය. ෙනවයඩ ග වගෝන්ුට වහෝ මුේුට 
තැ ූ වෙිපහර ඌට වනා ෙැ ග දුර සිටි මිනිස්ුට ෙැ ග ඔහු මළ ද වෙි 
තැ ූ ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වනා වේ. එ්ඩ මිනිස්ු මරනඩනට තැ ූ 
වෙිලඩවලනඩ අනි්්ු මළ ද පාරාන්්ා වනා වේ. ්ෙවර්ඩ වහෝ 
මැවර්ොයි අනියමිනඩ තැ ූ වෙිලඩවලනඩ ්ෙර මිනිස්ු මළ ද පාරාන්්ා 
වේ. අටුොවෙහි ඒළ්කතුෂඩ්ාදිවයනඩ වම් ්රැණ පැහැදිලි ්ර තිවේ. 

 
ඒළකචකුෂ්කය ්ම්ස්ය  ,ි්ඩෂුේඩ එළුේු නිදන තැන දෙලඩ 

්ාලවයඩ  ලාවගන රාතරි්ාලවයඩ ඌ මැරීමට වගාසඩ පහර දුනඩ ්ලඩහි 
එහි ඔහුවගඩ මෙ වහෝ පියා වහෝ නිදා සිට ඒ පහිවනඩ මවළඩ නම් ඔහුට 
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පාරාන්්ාපතඩතිය හා ආනනඩතර්ය ්ර්මය ද වේ. එහි අනඩ මිනිවස්ඩ සිට 
පහර ෙැ ග මවළඩ නම් පාරාන්්ාපතඩතිය පමණ්ඩ වේ. අමනුෂයවය්ඩ එහි 
සිට ඒ පහිවනඩ මවළඩ නම් ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. එහි  ලාවපාවරාතඩතු ෙන 
එළුො ම සිට මවළඩ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. එළුො මැරීමටය ්ියා යන 
තැනැතඩතා එළුේු මැරීමට අදහසඩ ්රවගන සිටිවයඩ ද පහර වදන 
අෙසඩථාවෙහි ඔහුවගඩ ෙධ්් වච්තනාෙට අරමුණ ෙනඩවනඩ, ඉල්ඩ්ය 
ෙනඩවනඩ එතැන සිටි සතඩතඩෙයාවගඩ ශරීරය ය. ආපතඩති විනිශඩකය හා 
්ර්ම විනිශඩකය ්ළ යුතඩවතඩ පහර  ගවම් වච්තනාෙට ල්ඩෙූ ෙසඩතුෙ 
අනුෙය. රාතරි ්ාලවයඩ  ග එළුොය ්ියා සිතා ගත ද මෙ මෙ ම ය. වම් 
සතඩතඩෙයාට පහර වදමිය ්ියා පහර වදනඩවනඩ මෙට ය. ,ි්ඩෂුෙට 
පාරාන්්ාෙ හා ආනනඩතර්ය ්ර්මය යන වද්ම හිමි ෙනඩවනඩ්ඩ ඒ නිසා 
ය. 

 
මෙ වහෝ පියා නිදන තැන  ලා වගන රාතරි ්ාලවයඩ  ග මෙ වහෝ 

පියා මරනඩනට ගිය ,ි්ඩෂුෙවගඩ පහිවනඩ මෙ වහෝ පියා මවළඩ නම් 
,ි්ඩෂුෙට පාරාන්්ාපතඩතිය හා ආනනඩතිවය්ර්මය යන වද් ම වේ. 
අනඩ මිනිවස්ඩ එි සිට මවළඩ නම් පාරාන්්ාපතඩතිය පමණ්ඩ වේ. 
අමනුෂයවය්ඩ එහි සිට මවළඩ නම් ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. තිිවසවන්ඩ සිට 
මවළඩ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 

ආණතේතිකපරයෝගරයේ විසේතර 
 
“ෙතඩථු ්ාවලා ක ඔ්ාවසා - ආෙුධ්ා ඉිවයාපථා, 
්ිිවයාවිවසවසාති ඉවම - ඡ ආණතඩති නියාම්ා.”1 
 
ෙසඩතුෙය, ්ාලයය, අේාශයය, ආෙුධ්යය, ඉිවයාපථයය, ්රියා 

විවශඩෂයය යන වම් ්රැණු සය අනුෙ ආණතඩති්පවයෝගවයනඩ ෙන 
පාරාන්්ාෙ විනිශඩකය ්ළ යුතුය. 

                                                                 
1 ස.පා. – 319 පි.  
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වස්කුව යනු මරනු ල න පුදඩගලයාය. අසෙලා මරනඩනය ්ියා 

,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේට අණ ්ළ ්ලඩහි අණ ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ වනා ෙරදො 
එය ඉටු ්රනඩවනඩ නම් ආණාප් ,ි්ඩෂුෙ එව්වණහි ම 
පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිවණඩ. මැරීවමනඩ පසු මරන ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා 
වේ. අණ ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ ෙරදො අනි්්ු මැරැෙ වහාතඩ මරන ,ි්ඩෂුෙ 
පමණ්ඩ පාරාන්්ා වේ. මූලි්යා පාරාන්්ා වනා වේ. අසෙලා මරන 
වලස අසෙලාට ්ියෙයි අණ ්ළ ්ලඩහි ද එය වනා ෙැර ගම සිදඩධ් වේ 
නම් මූලි්යා එව්වණහි ම පාරාන්්ා වේ. පණිවිලය ්ියනඩනා ්ී 
්ලඩහි පාරාන්්ා වේ. මරනඩනා මැරෑ ්ලඩහි පාරාන්්ා වේ. 

 
“,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා ආණාවපති, ඉතඩථනඩනාමසඩස පාෙද 

ඉතඩථනඩනාවමා ඉතඩථනඩනාමසඩස පාෙදතු ඉතඩථනඩනාවමා 
ඉතඩථනඩනාමා ජීවිතා වොවරාවපතූති ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. වසා 
ඉතරසඩස ආවරාවකති ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස, ෙධ්ව්ා පතිගණඩහාති 
මූලට්ඨසඩස ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස. වසා තා ජීවිතා 
වොවරාවපති ආපතඩති සේව සා පාරාන්්සඩස.”1 
 
වම් පාකාජිකාපාළි්ය් එන පාඨය්ි. එයිනඩ දැ්ඩවෙන සාමානය 

අදහස නම් ,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේට අසෙලා මරනඩනට අසෙලාට ්ියෙ 
යයි අණ ්ළ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේය; පණිවිලය ්ීවමනඩ 
වදෙැනඩනාට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේය, එය මරන ,ි්ඩෂුෙ පිළිගැනීවමනඩ 
මූලි්යාට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේය, මැරීවමනඩ සැමට ම පාරාන්්ාපතඩතිය 
වේය යනුයි.  

 
වම් පාඨවයනඩ දැ්ඩවෙන නියම අදහස ආණාප් ,ි්ඩෂුෙවගඩ අණ 

මරණය වත්ඩ ්රියාවේ වනා වය ග අණ ්ිරීවමනඩ ම නෙතිත වහාතඩ 
ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වීමතඩ, පණිවිලය ්ීවමනඩ නෙතිත වහාතඩ පණිවිලය 
්ියනඩනාට දු්ුළා ඇෙැතඩ වීමතඩ පණිවිලය පිළිගැනීවමනඩ නෙතිත වහාතඩ 

                                                                 
1 පාරා - 80 පි. 
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මූලි්යාට ථුලැසි ඇෙැතඩ වීමතඩය. අණ පිවදි මරණය ඒ්ානඩතවයනඩ 
සිදුවේ නම් මූලි්යාට දු්ුළා ඇෙැතඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ වනා වී එව්වණහි 
ම පිවන් ඇෙැතඩ වේ. වදෙැනඩනාටතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වනා වී එව්වණහි 
ම පිවන් ඇෙැතඩ වේ. එවසඩ ෙනඩවනඩ අණ ්ිරීවමනඩ හා පණිවිලය ්ීවමනඩ 
මරණය පිළි ඳ ඔෙුනඩවගඩ ්ායයයය අෙසනඩ ෙන  ැවිනි. මරනඩනාවගඩ 
්ායයයය අෙසනඩ නැති  ැවිනඩ ඔහු පාරාන්්ා ෙනඩවනඩ පසුෙ මැරෑ 
දිනය් ග ය. වම් ගැඹුරැ ්රැවණ්ි. නැෙත නැෙත ්ලඩපනා ව්ාට 
වතඩරැම් ගත යුතුය. 

 
අසෙලා මරන වලස සාඝර්ඩිතට ්ියෙයි  ුදඩධ්ර්ඩිත 

ධ්ම්මර්ඩිතට අණ ්ළ ්ලඩහි සාඝර්ඩිත මිනීමැරීමට තරම් වීරය්ු 
වනා වෙතියි අනි්්ුට ්ියා අනි්්ු ලො මැරෙුෙවහාතඩ  ුදඩධ්ර්ඩිතට 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ධ්ම්මර්ඩිත හා මැරෑ ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වෙති. 
පණිවිලය ෙරදඩදො ්ී වහයිනි. 

 
කාධය යනු මරෙනඩනහුට එය සිදු්රො ගැනීමට ෙුෙමනා 

්ාලයය. වපරෙරැ්ාල පසඩෙරැ්ාල දෙලඩ්ාල රාතරි්ාලාදි 
්ාලයනඩවගනඩ යම්්ිසි ්ාලය් ග ව්න්ු මරනඩනට අණ ්ළ ්ලඩහි 
මරන තැනැතඩතා ්ාලය ෙරදො අනඩ ්ාලය් ග මැරැෙ වහාතඩ මැරෑ 
,ි්ඩෂුෙට මිස අණ ්ළ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වනා වේ.  

 
අවකාශය යනු මරන සඩථානය ය. ,ි්ඩෂුේඩ ෙනවයඩ  ග අනි්්ු 

මරනඩනට අණ ්ළ ්ලඩහි ෙනවයහි  ග ම මැරැෙ වහාතඩ වදවදනා ම 
පාරාන්්ා වෙති. ගවමහි ග මැරැෙ වහාතඩ අණ ්ළ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ 
නැත. වගය් ග මරනඩනට අණ දුනඩ ්ලඩහි මඟ ග ද මග ග මරනඩනට අණ 
දුනඩ ්ලඩහි වගයි ග ද මැරැෙ වහාතඩ අණ දුනඩ ,ි්ඩෂුෙ ඇෙතිනඩ මිවදඩ. 

 
ආවස්ය යනු මැරීමට වයාදා ගනඩනා ආෙුධ්ය ය. ්ලු ්ිණිසි ආදි 

මැරීමට උපවයෝගී ්ර ගනඩනා ආයුධ් අතුවරනඩ යම්්ිසි ආයුධ්ය්ිනඩ 
මරන වලස අණ ්ළ ්ලඩහි ඒ ආයුධ්වයනඩ ම මැරැෙ වහාතඩ වදවදනා 
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ම පාරාන්්ා වෙති. නියම ්ළ ආයුධ්ය හැර අනඩ ආයුධ්ය්ිනඩ වහෝ අනඩ 
්ර මය්ිනඩ වහෝ මැරැෙ වහාතඩ අණ ්ළ තැනැතඩවතඩ ඇෙතිනඩ මිවදඩ.  

 
ඉහායාපථය යනු මරෙනඩනහුට මැරවීමට ෙුෙමනා ඉිවයේෙ ය. 

,ි්ඩෂුේඩ යම්්ිසිේු නිදන විට ම මරනඩනට ෙුෙමනා වී අසෙලා නිදන 
විට මරනඩනය යි ,ි්ඩෂුේට අණ ්ළ ්ලඩහි අණ ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ එවසඩ ම 
මැරැවයඩ නම් වදවදනා ම පිවන් වෙති. අනඩ ඉිවයේේ ග මැරැෙ වහාතඩ 
මූලි්යා මි ග මැරෑ ,ි්ඩෂුෙ පමණ්ඩ පාරාන්්ා වේ.  

 
කරියාවි්ශ්ෂය යනු ්ැපීම හැ)ම හිස වපාි ්ිරීම ව ලඩල 

මිිව්ීම යනාදි මැරීම සඳහා ්රන ්රියාෙ ය. ව ලඩල මිිව්ා මරනඩනට 
අණ ්ළ ්ලඩහි එවසඩ ම ්ළ වහාතඩ වදවදනා ම පිවන් ඇෙතට 
පැමිවණති. ව ලඩල ්පා මැරැෙ වහාතඩ මූලි්යා ඇෙතිනඩ මිවදඩ.   

 
ගිහිය්ු පියා වහෝ මෙ මරනඩනට අනි්්ුට නියම ්ළ ්ලඩහි එය 

වනා ෙරදො අණ ලතඩ තැනැතඩතා අතිනඩ සිදු වේ නම් ඔහුට එව්වණහි 
ම ආනනඩතයයය ්ර්මය වේ. අණ ලතඩ තැනැතඩතා එය සිදු්රනඩනට 
්ලිනඩ ඔහු පැවිදි උපසම්පදා ෙුෙ ද ඔහුට පැවිදඩද හා උපසම්පදාෙ වනා 
පිහිටයි. ව්න්ු මරනඩනට අණ ්ළ ්ලඩහි අණ ලතඩ තැනැතඩතා ඔහු 
රහතඩ වීවමනඩ පසු මැරැෙ වහාතඩ වදවදනාට ම ආනනඩතයයය්ර්මය වේ. 

 

ථාෙරපරයෝගරයේ විසේතර. 
 
තැ ූ තැන ම තිව න එහා වමහා වනා යන උප්රණය්ඩ 

මැරීම සඳහා වය ගම ථාෙරපවයෝග නමි. ෙළ ්ැ)මය, පිවව,ෝග 
,ාණඩලෙල ආයුධ් වය ගමය, ආයුධ් සමීපවයහි තැබීමය, අහිත ව වහතඩ 
සමීපවයහි තැබීමය යන සතර ආ්ාරවයනඩ පාළිවයහි ථාෙරපවයෝගය 
ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 

 
වළ කුණීම  
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,ි්ඩෂුේඩ යම් ්ිසිේු මරනු පිණිස ෙළ්ඩ ්) නම් දු්ුළා 

ඇෙැතඩ වේ. පඨවි්ණන සි්පදවයනඩ පචිති ඇෙැතඩ වනා වී දු්ුළා 
ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ එය පාරාන්්ාවේ පූර්ෙපරවයෝගය නිසාය. ඒ ෙවළහි 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙන මිනිසා ඒ්ානඩතවයනඩ ෙැටී මැවරනඩවනඩ නම් ෙළ 
්පා අෙසනඩ ්රනු සමඟ ම පිවන් ඇෙතට පැමිවණඩ. අනි්්ු එහි ෙැටී 
මළ ද පිවන් ඇෙත වනා වේ. ්ෙවර්ඩ වහෝ ෙැටී මැවර්ොයි ්ැපූ 
ෙවළහි ්ෙර මිනිස්ු ෙුෙ ෙැටී මැවර් නම් පිවන් වේ. මෙ වහෝ පියා 
ෙැටී මැවර් නම් ආනනඩතයයය්ර්මය වේ. ෙළ්ඩ ්ැ)ම සිදුෙනඩවනඩ 
වච්තනා ව ාවහෝ ගණන්ිනි. ෙළ ්පන ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා ෙනඩවනඩ 
්ෙර වච්තනාවෙනඩ ද යන වමය විනිශඩකය ්ිරීමට දුෂඩ්ර ගැඹුරැ 
පැනය්ි. සමන්කපාසාදිකාව ්ළ  සදු්ග්ාස් හිමිවයෝ වම් පැනය වනා 
විසඳූහ. උනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ මහා අට්ඨකථාවාදය, මහාපච්චචහාය 
අට්ඨකථාවාදය යි වම් ්රැණ පිළි ඳ ආකායයයොද වද්්ඩ 
සමන්කපාසාදිකා්වහි1 ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. ෙළ ්ැණ මට්ටම් ව්ාට 
අනඩතිම පසඩ්ූලය ඉෙතඩ ්රන අෙසාන වච්තනාවෙනඩ ඇෙතට පැමිවණඩ 
ය යනු මහාඅට්ඨ්ථාොදය ය. වම් ෙවළහි ෙැටී මැවරතැ යි එ්ඩ උදලු 
පහර්ඩ දුනඩ ්ලඩහි එහි පය පැ්ිළී ෙැටී ්ෙර්ු වහෝ මැවර් නම් 
පාරාන්්ා වේය යනු මහාපච්කිවය අටුො ොදය ය. සර්ේපට්ඨකථා 
වාදයක් එය ම  ෙ ්ියා ඇත.  ුදුවගාසඩහිමියනඩ විසිනුදු විනිශඩකය වනා 
්ළ වම් ්රැණ අපි විනිශඩකය ්රනඩනට වනා යමු.  

 
 ැඳී මැවරන උගුලඩ ඇටවීම, යට වී මැවරනු පිණිස හ ් 

ඇටවීම, හැ) මැවරනු පිණිස උලඩ සිටවීම යන වම්ො ෙළ ්ැ)මට 
අනුවලෝම ෙශවයනඩ අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. ඒොයිනඩ දු්ඩ්ට 
ථුලඩලච්කය පාරාන්්ා ආපතඩතීනඩ ෙන අයුරැ ්ී ්රැණු අනුෙ වතඩරැම් 
ගත යුතු ය. 

 

                                                                 
1 සා. පා. – 325 පි.  
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මරනු පිණිස වහඩතඩතු ෙන හිඳින නිදන තැනඩෙල ආයුධ් තැබීම, 
විෂ ගලඩො තැබීම, වගන දිවි නසා ගනු සඳහා සමීපවයහි ආයුධ් තැබීම, 
ෙළඳා වරෝගය උතඩසනඩන වී මැවරනු පිණිස වරෝගිය්ු සමීපවයඩ ගිවතලඩ 
ආදි අපථය ව වහතඩ අපථයහාර තැබීම යන වම්ොද ථාෙරපඩපවයෝගයට 
ම අයතඩ ය. 

 

මරණරයේ ගුණ කීම. 
 
ආයුධ්ාදිවයනඩ පමණ්ඩ වනාෙ මරණවයහි ගුණ ෙර්ණනා 

්ිරීවමනඩ ද මැරීම ්ළ හැ්ි ය. ඇතැම්හු ප්ඩෂාඝාතවරෝග පිළි්ා 
වරෝගාදි සුෙ ්ළ වනා වහන ව ෝ්ලඩ දු්ඩ විඳින වරෝගීනඩ දුටු ්ලඩහි ද 
අනඩධ් වී අතඩ පා සුනඩ වී දු්ඩ විඳිනඩනනඩ ද මහලු වී ්ිසිේඩ ්ර ගත 
වනා හැ්ිෙ දු්ඩ විඳින පුදඩගලයනඩ ද දුටු ්ලඩහි වමාෙුනට වමවසඩ 
ව ෝ්ලඩ දු්ඩවිඳිනොට ෙලා මරණය සැපයයි සිතති. එවසඩ සිතා ඔෙුනට 
මරණවයඩ ගුණ ෙර්ණනා ්රති. එය අසා යම්ු යම්්ිසි උප්ර මය්ඩ 
ව්ාට දිවි නසා ගත වහාතඩ මරණය ෙර්ණනා ්ළ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් 
ඇෙතට පතඩ වේ. එවසඩ ෙර්ණනා ්ිරීවමනඩ මෙ වහෝ පියා දිවි නසා ගත 
වහාතඩ ආනනඩතයයය අ්ුශලය වේ. මැවරනඩනට සිතන ව්න්ුට වමවසඩ 
්ළ වහාතඩ පහසුවෙනඩ මැවරත හැ්ි යයි ්ර ම ්ියා  ග එවසඩ දිවි නසා 
ගත වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් වේ. 

 
,ි්ඩෂූනඩට වනාවය්ඩ විට වරෝගීනඩට දහම් වදසනඩනට ද සිදු වේ. 

දහම් වදසීවම් ග ඔ  ව ාවහෝ පිනඩ ්ළ ව්වන්, ඔ  මළ වහාතඩ 
යනඩවනඩ සඩෙර්ගයට ය, වම් දු්ඩ විඳිනොට ෙලා ඔ ට වම් ලාම් ජීවිතය 
හැර සඩෙර්ගයට යාම ඉතා යහපතඩ ය, යනා ගනඩ දහම් වදසා, එය අසා 
වරෝගියා දිවි වතාර ්ර ගත ද ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වේ. වරෝගීනඩට දහම් 
වදසීවම් ග ,ි්ඩෂූනඩ පවරසඩසම් විය යුතුය. මැවරතැයි බිවයනඩ වපවළන 
ව්න්ුට බිය දුරැ ෙනු පිණිස මරණවයඩ ගුණ ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. මරණවයඩ ගුණ අනුනඩ ලො ්ියෙුෙ ද එය අසා ව්න්ු දිවි නසා 
ගතවහාතඩ ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා වේ. ලියා දැ්ඩෙුෙ ද එවසඩ ම වේ. අනුනඩ 
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විසිනඩ ලියන ලදඩද්ඩ දැ්ඩෙුෙ ද එය  ලා අනි්ා දිවි නසා ගත ,ි්ඩෂුෙ 
පාරාන්්ා වේ. 

 
කූප ැනක්වීම් ආදිය  

 
,යාන් රෑප ද්ඩො බිය ගනඩො ද මැිවය හැ්ි ය. රාගාගඩනිය 

තදිනඩ නැඟීමට වහඩතු ෙන සුනඩදර රෑප දැ්ඩවීවමනඩ ද මැිවය හැ්ි ය. 
,යාන් ශේද ඇසඩවීවමනඩ ද මැිවය හැ්ිය. ගනඩධ් රස සඩපර ෂඩටෙයවයනඩ 
ද මැිවය හැ්ි ය.  බිය ෙන පිවදි දහම් වදසීවමනඩ ද මැිවය හැ්ි ය. 
්ිනම් උප්ර මය්ිනඩ ෙුෙ ද ,ි්ඩෂුේඩ මිනිස්ු මැරැෙ පිවන් වේ. 

 
මිනිස්ු වීමය, සතඩතඩෙවය් යන සාඥාෙ ඇති  ෙය, 

ෙධ්්චිතඩතය ය, උප්ර මය්ඩ ්ිරීමය, එයිනඩ මරණය සිදු වීමය ්ියා වම් 
සි්පදවයඩ අාග පවස්ි. 

 
මරමිය යන සිතිනඩ වතාරෙ ්ළ වදය්ිනඩ ව්න්ු මළ ද, 

මැවරන  ෙ වනා දැන ්ළ වදය්ිනඩ මළ ද, මරන අදහසිනඩ වතාරෙ 
්ළ වදය්ිනඩ මළ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. උමතු්මිනඩ ්ළ වදය්ිනඩ මළ ද 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

දිවි නසා ගුනීම. 
 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ අතඩතානා පාවතතේ ා, වයා පාවතයය ආපතඩති 

දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“මහවණනි, ආතඩමය පර්ෙතාදිවයනඩ වනා වහළිය යුතුය, ජීවිතය 

වනා නසා ගත යුතුය, යවම්ඩ එවසඩ ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේය” යනු එහි අදහස ය. අනුනඩවගඩ ජීවිතය නැසීවමනඩ පාරාන්්ා 

                                                                 
1 පාරා - 87 පි. 
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ෙනඩනා්ඩ වමනඩ පර පාතෙලට පැනීම් ආදිවයනඩ සිය දිවි නසා ගැනීවමනඩ 
පාරාන්්ාපතඩති වනා වේ. උල සිට බිමට පැනිම, දියට පැනීම, ොහන 
එන මඟට පැනීම, ෙස ්ෑම, ගිනඩනට පැනීම, ශරීරයට ගිනි දලඩො 
ගැනීම, ආහාර වනා ගැනීම යනාදිවයනඩ යම් මහවණ්ඩ දිවි නසා ගනී 
නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  ගර්ඝ ්ාලය්ඩ පෙතඩනා ෙූ යම් දරැණු 
වරෝගය්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුේඩ නිසා උපසඩථාය්යනඩට ව ාවහෝ 
වෙවහවසනඩ්ඩනට සිදු වේ නම් උපසඩථාය්වයෝ වරෝගියා පිළි්ුලඩ 
ව්වරතඩ නම් වම් ්රදරය ්ෙදා ව්ළෙර වේ දැයි සිතතඩ නම් පර ති්ාර 
්ළ ද වම් ආතඩමය වනා පෙතඩවනඩය, මා නිසා උපසඩථාය්වයෝ ද 
වෙවහවසතඩය යි සිතා ආහාර පර ති්ඩවෂඩප ව්ාට සිටීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
ෙන  ෙ අටුොවෙහි1 දැ්ඩ වේ. සසරට තදිනඩ ්ල්ිරැණා ෙූ ,ි්ඩෂුේඩ 
ආහාර වසවීම හා ෙැළඳීමතඩ ,ාෙනාෙට  ාධ්ාේැයි ජීවිතාශාෙ හැර 
,ාෙනාෙ සඳහා ආහාර පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීම සුදුසු  ෙ ද අටුොවෙහි ද්ඩො 
ඇත. 

 
වම් ෙරද ්ළ නිසා මා මැවරනොය වම් වදය නුදුන වහාතඩ වම් 

වදය වනා ්ළ වහාතඩ මා රට වෙනුවෙනඩ ජාතිය වෙනුවෙනඩ 
 ුදඩධ්ශාසනය වෙනුවෙනඩ දිවි පුදනොයයි උපොස ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. 
එවසඩ මළවහාතඩ ඔහු මැවරනඩවනඩ ඇෙත්ිනඩ ය. 

 

විනීත ෙසේතු. 
 
එ්ඩ පිණඩලොිව් ,ි්ඩෂුේඩ පුටුේ වරදි්ල්ිනඩ ෙසා ත ා සිටි 

ළදරැේු යට ව්ාට හිඳ ගතඩවතඩ ය. ළදරැො මවළඩය. ඒ  ෙ  ුදුරදුනඩට 
සැල්ළ ්ලඩහි ඉනඩ පාරාන්්ාේඩ නැති  ෙ ෙදාරා වම් සි්පදය පනො 
ෙදාළහ. 

 

                                                                 
1 ස. පා - 334 පි. 
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“න ක ,ි්ඩඛවෙ අපඩපටිවේඩිතඩො ආසවන නිසීදිතේ ා. 
වයා නිසීවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස”1 
 
“මහවණනි, වනා විමසා අසුවනහි වනා හිඳිය යුතුය. යවම්ඩ හිඳී 

නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ” ය යනු එහි වතඩරැම ය. ොි ෙන ්ලඩහි 
ආසනවයඩ සැටි වහාඳට වනා වපවනඩ නම් අත ගා  ලා ොිවිය යුතුය. 
ඇතිිවය්ඩ නැති අසුවනහිතඩ  ලා සිටිය ග ඇතිිවය්ඩ එූ අසුවනහිතඩ 
වනා විමසා හිඳීම ෙටවනඩ ය. මිනිසඩසු තමා ඉදිිවවයඩ ආසනය අතගා 
වමහි හිඳිනු මැනෙයි ් ී ්ලඩහි ද වනා විමසා හිඳීම සුදුසු ය. ්ලිනඩ 
ොිවී සිටි ,ි්ඩෂූනඩ එහා වමහා ෙූ  ගර්ඝාසනවයහි ද වනා විමසා හිඳීම 
සුදුසුය. යම් ්ිසිේඩ ෙැසී ඇති නම් ඒ  ෙ දැවනන තුනී ෙසඩතර  එලා 
ඇති අසුවනහි වනා විමසා හිඳීම සුදුසු ය. ඝන ඇතිිව එූ අසුවනහි 
වනා විමසා හිඳීම නුසුදුසු ය. 

 
පියපුතු වදවදවන්ඩ පැවිදිෙ විසූහ. දින්ඩ සාඝයාට රැසඩවීමට 

්ාලය දැනඩ ෙූ ්ලඩහි “සඩොමීනි, යනඩන ඔ  ෙහනඩවසඩවගඩ පැමි)ම 
සාඝයා  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩවනඩය” යි ්ියා පුතා පියාවගඩ පිටට අත 
ත ා තලඩලු ව්වළඩය. එ්ලඩහි ෙැටී පියමහණ ්ාල්රියා ව්වළඩය. ඒ 
්රැණ ගැන සැ් ඇති ෙූ පුතඩ මහණ  ුදුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ව්වළඩය. 
“මහණ, නුඹ ්ිනම් සිත්ිනඩ තලඩලු ව්වළහි දැ” යි ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ ෙදාළ ්ලඩහි “,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩස, මරන අදහසිනඩ වනා වෙමි” 
යි පුතඩ මහණ සැල ව්වළඩය. එ්ලඩහි තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ “මරන 
අදහස නැතියහුට ඇෙැතඩ නැත” ය යි ෙදාළ වසඩ්.2 

 
එ්ඩතරා පිණඩලපාති් ,ි්ඩෂුේඩ ෙස සහිත පිණඩලපාතය්ඩ ල ා 

ආසන ශාලාෙට වගන වගාසඩ එහි ෙැල සිටි ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලාට 
තමාවගඩ පාතරවයනඩ ආහාර පිළිගැනඩවීය. ඒො ෙැළඳූ ,ි්ඩෂූහු මරණයට 
පතඩ ෙූහ. ඒ ්රැණ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි 

                                                                 
1 පාරා - 84 පි.  
2 පාරා - 87 පි. 
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උනඩෙහනඩවසඩ “නුඹ ්ිනම් සිත්ිනඩ එය ව්වළහි දැ” යි අසා ෙදාරා 
“,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩස, මම ෙස්ඩ  ෙ වනා දැන ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලාට 
පිළිගැනඩවීමි”යි සැල ්ළ ්ලඩහි “මහණ, වනා දනඩනහුට ඇෙැතඩ නැතය” 
යි ෙදාළ වසඩ්. 

 
එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ වමයිනඩ ්ුම්ඩ සිදුවේවදෝ යි විමසනු පිණිස අනඩ 

,ි්ඩෂුේට ෙස දිණ. ඒ ,ි්ඩෂුෙ මරණයට පතඩ විය. එ්රැණ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ්ිනම් සිත්ිනඩ එය ව්වළහි දැ 
යි අසා විමසීම පිණිසය යි සැල ්ළ ්ලඩහි විමසීවම් අදහස ඇතියහුට 
පාරාන්්ාේඩ නැත, ථුලැසි ඇෙැතඩ වේය යි ෙදාළහ.  

 
එ්ඩ සමවය්ඩහි සමගමහණහු ගිජු්ුළුපේෙට නැඟ විවනෝදය 

පිණිස ගල්ඩ වපරූහ. වගාපලඩවල්ඩ යට වී මවළඩ ය. ඒ ්රැණ  ුදුනඩ 
ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ පිවන් ඇෙත්ඩ වනා ෙන  ෙ ෙදාරා, 

 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ දොය සිලා පවිජ්ඣිතේ ා, වයා 

පවිජ්වඣයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
යන සි්පදය පැනෙූ වසඩ්. “මහවණනි, ්රීලා පිණිස ගලඩ වනා 

වපරළිය යුතුය. යම් මහවණ්ඩ ගලඩ වපරළුවයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේය” යනු එහි වතඩරැමය. මහ ගලඩ වපරළීම පමණ්ඩ වනාෙ ගලඩ ්ැට 
මැටි්ැට ්ැ ලිති වපාලු යන වම්ො අතිනඩ වහෝ පයිනඩ දමා ගැසීම ද 
දුනුෙලිනඩ වි ගම ද ,ි්ඩෂූනඩට වනා ෙටවනඩය. අහර ව  ගම් පිළිවයල ්ිරීම් 
ආදිවයහි ග ්ෙුලනඩ එළවීම සඳහා ගලඩ ගැසීම් ආදිය ෙටවනඩය. 
විහාර්ර්මානඩතාදිය ්ිරීවමහි ග ගලඩ ආදිය වපරළීම විසි ්ිරීම ෙටවනඩය.2 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ විහාරය්ඩ වසවෙනි ්ළ ,ි්ඩෂුේට ෙහවලනඩ 

 සිනඩනට තැන්ඩ දැ්ඩවීය. එතැනිනඩ  සඩනා ,ි්ඩෂුෙ ෙැටී මවළඩය. 

                                                                 
1 පාරා - 87 පි. 
2 ස.පා. – 334 පි.  
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එ්රැණ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි මැරීවම් අදහස 
නැතියහුට ඇෙැතඩ නැතය යි ෙදාළ වසඩ්. 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ මරන අදහසිනඩ විහාරය්ඩ වසවෙනි ්ළ 

,ි්ඩෂුේට  සිනඩනට තැන්ඩ දැ්ඩවීය. එතැනිනඩ  සඩනා ,ි්ඩෂුෙ ෙැටී 
මවළඩය. එ්රැණ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි මරණ අදහස 
ඇති ්ලඩහි පාරාන්්ාපතඩති වේය යි ෙදාළහ. 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ මරන අදහසිනඩ ,ි්ඩෂුේට ෙහවලනඩ  සඩනට 

තැන්ඩ දැ්ඩවීය. එතැනිනඩ  සඩනා ,ි්ඩෂුෙ ෙැටුවණඩය. එවහතඩ වනා 
මවළඩය. එ්රැණ තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි වනා මළ 
 ැවිනඩ පාරාන්්ාපතඩතියට වනා පැමිවණන  ෙතඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ ෙන 
 ෙ ෙදාළ වසඩ්. 

 
එ්ල සැමියාවගනඩ වෙනඩ ෙ ොසය ්ළ මාගම්ඩ ගැේ ගතඩතීය. 

ඕ වතාවමෝ ්ුලුපග ,ි්ඩෂුේවගනඩ ගැේ වහළනා ව වහතඩ ඉලඩලීය. 
,ි්ඩෂුෙ ඇයට ගැ  ෙැවටන ව වහත්ඩ දුනඩවනඩය. ්ුස සිටි දරැො 
මවළඩය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ව වහතඩ දුනඩ 
,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණි  ෙ ෙදාළ වසඩ්.  

 
එසමවයහි ෙඳ ්ත්ඩ ,ි්ඩෂුේවගනඩ දරැෙනඩ ලැබීමට 

ව වහත්ඩ ඉලඩලිය. ,ි්ඩෂුෙ ඇයට ව වහත්ඩ දිණ. එයිනඩ ඕ මළාය. 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ එයිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා ඇෙැත්ඩ ෙන  ෙ 
ෙදාළහ. 

 
එසමවයහි එ්ඩතරා ,ූතෛෙදය ,ි්ඩෂුේඩ ය්්ු මැරීය. ඒ  ෙ 

,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ පාරාන්්ාපතඩතියට වනා 
පැමිවණන  ෙතඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ ෙන  ෙතඩ ෙදාළ වසඩ්. 

 
එසමවයහි ,ි්ඩෂුේඩ අනඩ ,ි්ඩෂුේඩ මරන අදහසිනඩ නපුරැ 

ය්ුනඩ ඇති විහාරය්ට යැවීය. ය්ඩෂවයෝ ඒ ,ි්ඩෂුෙ මැරෑහ. ඒ  ෙ 
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තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ ,ි්ඩෂුෙට පාරාන්්ාපතඩතිය 
ෙූ  ෙ ෙදාළහ. එවසඩ යො ය්ුනඩ විසිනඩ වනා මැරැෙ වහාතඩ ථුලැසි 
ඇෙැතඩ වේයයි ද ෙදාරා ඇතඩවතඩය. 

 
එසමවයහි එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ පිනඩ ්ළ ව්න්ු මරන අටිවයනඩ 

ඔහුට සඩෙර්ග ෙර්ණනාෙ ව්වළඩ ය. ඔහු එය අසා සඩෙර්ගසම්පතඩතියට 
ආශා ව්ාට මවළඩ ය. ඒ පුෙත ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි 
ඒ ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ාෙට පැමිණිවයඩය යි ෙදාළ වසඩ්. 

 
එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ පේ ්ළ එ්්ු බිය ගනඩො මරනු පිණිස ඔහුට 

නිරය්ථාෙ ්ීය. වහවතවම් බිය වී මවළඩය. ඒ පුෙත ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ මහණ පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණිවයඩ ය 
යි ෙදාළහ. 

 
එසමවයහි අතඩපා සිඳිනු ලැ ූ පුරැෂය්ු වෙත ඔහුවගඩ ඥාතීහු 

රැසඩෙ උනඩහ. එතැනට පැමිණි ,ි්ඩෂුේඩ “වමාහු මැවරනොට 
්ැමැතඩතහුදැ”යි ඔෙුනඩවගනඩ ඇසී ය. ඔෙුහු “එවසඩය” යි පිළිතුරැ දුනඩහ. 
“එවසඩ නම් වමාහුට වමෝරැ වපාෙේ” ය යි ,ි්ඩෂුෙ ්ීය. ඔෙුහු වමෝරැ 
වපෙූහ. අතඩපා සුනඩ තැනැතඩතා මවළඩ ය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ ,ි්ඩෂුෙ පිවන් ඇෙතට පතඩෙූවයඩ යයි ෙදාළ වසඩ්. 

 
(වම් ්ථා පාරාන්්ා පාළිවයනි.) 
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චතුේථ පාරාජිකාෙ 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු අන,ිජානා උතඩතිවමනුසඩසධ්ම්මා 
අතඩතූපනායි්ා අලමිවයාණදසඩසනා සමුදාකවරයය, ඉති ජානාමි 
ඉති පසඩසාමීති, තවතා අපවරන සමවයන සමනුගඩගාහියමාවනා 
ො අසමනුගඩගාහියමාවනා ො ආපනඩවනා විසුදඩධ්ාවප්ඩවඛා එො 
ෙවදයය, අජානවමො ආෙුවසා අෙකා ජානාමි අපසඩසා පසඩසාමි 
තුච්ඡා මුසා විලපිනඩති, අඤඩඤතරාධිමානා. අයා පි පාරාන්්ා 
වහාති අසාොවසා.1 
 
සිාහල ,ාෂා ෛශලියට වනා ගැළවපන ෙකන මාලාේඩ ෙන 

වම් සි්පදය පාළි ෙකන ඇති සැටියට සිාහල ්ළ ්ලඩහි වතඩරැම් 
ගැනීමට දුෂඩ්ර ෙන  ැවිනඩ එහි ව්ටි අදහස පමණ්ඩ ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
‘යම් මහවණ්ඩ ව්වලසඩ නැසීමට සමතඩ ෙූ පිවශුදඩධ් ඥාන දර්ශන 

ඇති  ුදඩධ්ාදි උතඩතම පුදඩගලයනඩවගඩ ධ්ර්මය ෙූ ධ්යාන මාර්ගඵලාදි ධ්ර්ම 
තමා වනා ල ා තමා ව්වරහි නැතෙ ෙඤඩකා ්ිරීවම් අදහසිනඩ 
අධිමානවයනඩ වතාරෙ තමා ව්වරහි ඇතය යි පෙසා නම් ඒ මහණ 
පිවන් වේය’ යනු සි්පදවයඩ ව්ටි වතඩරැමය. 

 
රෑපාෙකරධ්යාන පසය, අරෑපාෙකරධ්යාන සතරය, වලෝව්ෝතඩතර 

මාර්ග සතරය, වලෝව්ෝතඩතර ඵල සරතය, තරිවිදයා අෂඩට විදයාය, 
නීෙරණ නැති  ෙය යන වම්ො උක්කහාමනසස්ස්ම්ම නම් වේ. ඇතැම්හු 
අධිමානවයනඩ ඒො තමනඩට ඇතය යි ්ියති. අධිමානවයනඩ ්ියනඩනහුට 
ඇෙැතඩ නැත. ඒ ධ්ර්ම තමා ව්වරහි නැතිෙ ෙඤඩකා ්ිරීවම් අදහසිනඩ 
තමා ව්වරහි ඇතය යි ්ියුෙ වහාතඩ එව්වණහි ම පිවන් වේ. පසු 

                                                                 
1 පාරා - 97 පි. 
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්ාලවයඩ  ග ව්න්ු විසිනඩ විමසන ්ලඩහි වහෝ විමසීම්ඩ නැතිෙ ම වහෝ 
මාහට ඒ ධ්ර්ම නැත, මා ්ීවයඩ ව ාරැය යි ්ීෙ ද ඇෙතිනඩ වනා මිවදඩ. 

 

අධිමානය. 
 
ධ්යාන මාර්ගඵලෙලිනඩ ්ිසිේඩ ල ා නැතතඩ තමා ඒො ල ා 

ඇතය යන ෙැරදි හැඟීම්ඩ ඇතැමුනඩට ඇති වේ. එයට “අධිමානය” යි 
්ියනු ලැවේ. වම් අධිමානය ධ්යානාදි උතඩතිවමනුෂයධ්ර්මයනඩ ගැන 
අවපඩ්ඩෂාේඩ නැති දුශඩශීලයනඩට ඇති වනා වේ. සමථ විදර්ශනා ෙැඩීම 
හැර අනඩ ්ටයුතුෙල වය ග ්ලඩ යෙන සිලඩෙතුනඩට ද ඇති වනා වේ. 
පිවශුදඩධ් ශීලවයඩ පිහිටා මහතඩ ෙූ වීයයයවයනඩ ,ාෙනා ්ිරීවමහි වයවදන 
පිනඩෙතුනඩට සමහර විට අධිමානය ඇතිවේ. ආයයය පුදඩගලයනඩට 
්ිසිවිවට් අධිමානය ඇති වනා වේ. එ ැවිනඩ වසෝොනඩ පුදඩගලවය්ඩ 
්ිසි්වල් තමා ස්ෘදාගාමිය ්ියා වහෝ අනාගාමිය ්ියා වහෝ රහතඩය 
්ියා වහෝ වනා සිතයි. සමථ විදර්ශනා වද්ිනඩ එ්්ඩ දියුණු ්ර 
ඇතියෙුනඩට යට යට මාර්ගඵල පිළි ඳෙ අධිමානය ඇති වෙනො මිස 
තමා රහතඩය ්ියා අධිමානය ඇති වනා ෙන  ෙ ද සමථ විදර්ශනා 
වද් ම ඇතියනඩට තමා රහතඩ ය යන අධිමානය ඇති ෙන  ෙද ද්ඩො 
ඇතඩවතඩ ය. ඇතැම් පැරණි මහවතරැනඩ ෙහනඩවසඩලා ව ාවහෝ ගණනඩ 
අෙුරැදු තමා රහතඩය යන අධිමානවයනඩ විසූ  ෙ අටුොෙල ද්ඩො 
ඇතඩවතඩය. අධිමානය නිසා උතඩතරී මනුෂයධ්ර්මයනඩ පර ්ාශ ්ිරීම 
ෙඤඩකාේඩ වනා ෙන  ැවිනඩ එයිනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
උතඩතරීමනුෂය ධ්ර්ම ෙූ ධ්යානාදිය ල ා නැති  ෙය, ලාම් 

අදහසිනඩ තමාට ඒො ඇතයයි ්ීමය, අනි්්ු වනා දැ්ඩවීමය, අසනඩනහු 
මනුෂයය්ු වීමය, එව්වණහි ම ඔහුට වතඩරැම් යාමය යි වම් සි්පදයට 
අාග පස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. 

 
මට ධ්යාන ඇත යනා ගනඩ උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මය පර ්ාශ ්ළ ද 

ඒො ගැන අසා නැති දැනුම්ඩ නැති පුදඩගලවයෝ පර ්ාශ  ්ළ 
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උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මය වතඩරැම් ගැනීමට සමතඩ වනා වෙති. නැතඩතා ෙූ 
උතඩතරීමනුෂය ධ්ර්මය්ඩ තමාට ඇතය යි ්ී ්ලඩහි අසනඩනා වතඩරැම් 
වනා ගඩතවතඩ නම් පිවන් ඇෙතට වනා පැමිණ ථුලැසි ඇෙතට පැමිවණඩ. 

 
නැතඩතා ෙූ උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මය පර ්ාශ ්රනු ්ැමති ලාම් 

අදහසඩ ඇති මහණ මමය ්ියා ව්ළිනඩම වනා  ්ියා ඔ වගඩ පනඩසවලඩ 
වෙවසන ,ි්ඩෂුෙ පර ථම ධ්යානයට සමෙදින ව්වන් යනා ගනඩ අනි්්ු 
ද්ඩෙනඩනා්ඩ වමනඩ පර්යායවයනඩ ්ිෙ ද පිවන් වනා වේ. ථුලැසි වේ. 
අමනුෂයය්ුට ්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. සතය ෙශවයනඩ ඇතඩතා ෙූ 
උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මය ෙුෙද උපසම්පනඩනයනඩට මිස අනුපසම්පනඩනයනඩට 
වනා්ිය යුතුය. “වයා පන ,ි්ඩඛු අනුපසම්පනඩනසඩස 
උතඩතරීමනුසඩසධ්ම්මා ආවරාවකයය ,ූතසඩමිා පාචිතඩතියා.”1 

 
යම් මහවණ්ඩ අනුපසම්පනඩනය්ු හට උතඩතරී මනුෂයධ්ර්මය 

ආවරෝකනය ව්වළඩ නම් එය ඔහුට ඇති ්ලඩහි පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
 

විනීත ෙසේතු. 
 
එසමවයහි එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ වමවසඩ ්ිරීවමනඩ “මා ආයයයවය් 

රහතඩ ව්වන්ැයි ජනවයෝ පසසඩනාහ, මට සතඩ්ාර ්රනඩනාහ” යි 
සිතා අරණයවයහි විසී. මනුෂයවයෝ ද ඔහුට  ලාවපාවරාතඩතු ෙූ පිවදි 
සතඩ්ාර ්ළහ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ නැති උතුරැ මිනිසඩ දම් 
වනා පැෙසීමට සි්පදය්ඩ පනො ඇතඩවතඩ ය. ්ිවම්ඩ ද? වමයිනඩ මම 
පාරාන්්ා ෙූවයඩමදැ යි ඒ ,ි්ඩෂුෙට සැ්ය්ඩ ඇති විය. ඒ  ෙ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි “මහණ, නුඹ පාරාන්්ාෙට 
වනා පැමිණිවයහිය” යි ෙදාරා වම් සි්පදය පැන ෙූ වසඩ්. 

 

                                                                 
1 පාචි - 35 පි. 
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“න ක ,ි්ඩඛවෙ පණිධ්ාය අරඤඩවඤ ෙතඩථේ ා, වයා 
ෙවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“මහවණනි, පර ශාසාෙ පතා ලා,සතඩ්ාර පතා අරණයවයහි වනා 

විසිය යුතුය. යවම්ඩ වෙවසනඩවනඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේය” යනු 
එහි වතඩරැමය. 

 
පර ශාසා ලා,සතඩ්ාර ලැබීවම් අදහසිනඩ අරණයයට යන ,ි්ඩෂුෙට 

පියෙර්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එහි වගාසඩ ්ුටි තැනීම ස්ඩමනඩ 
තැනීම හිඳිනා තැනඩ තැනීම ආදි සියලඩවලහි ග ම දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
එවසඩ වගාසඩ ලා,සතඩ්ාර වනා ලැ ුෙ ද ඇෙැතඩ සිදුවේ ම ය.  

 
ධ්ුතාග සමාදනඩ ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එය රැ්ීම සඳහා ද, ගවමහි ග 

සිත වි්ඩෂිපඩත ෙනඩවනඩය. අරණයවයහි සනඩසුනඩ ෙනඩවනඩය. එ ැවිනඩ 
අරණයය මට සුදුසු තැන්ැ යි, අරණයවයහි විවේ්ය ලැබිය හැ්ිය යි 
ද, අරණයයට වගාසඩ රහතඩ වනා වී වනා එමි යි සිතා ද, අරණයොසය 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ පසසඩනා ලදඩද්ඩය ්ියා ද, මා අරණයවයහි 
වෙවසන ්ලඩහි ව ාවහෝ ස ර හඩමකාරීහු ආරණය්වයෝ වෙතඩය ්ියා ද 
අරණයයට යාම සුදුසුය. සතරෙන පාරාන්්ාෙට ආසනඩන වම ඳු තෙතඩ 
සි්පද ඇතඩවතඩ ය. ඒො වමවසඩ ය. 

 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ පණිධ්ාය පිණඩලාය කිවතේ ා, වයා කවරයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ පණිධ්ාය කා්මිතේ ා, වයා කා්වමයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ පණිධ්ාය ඨාතේ ා, වයා තිට්වඨයය ආපතඩති 

දු්ඩ්ටසඩස.”1 

                                                                 
1 පාරා - 114 පි.  
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“න ක ,ි්ඩඛවෙ පණිධ්ාය වසයයා ්පඩවපතේ ා, වයා ්පඩවපයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
එසමවයහි එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ “ඇෙැතඩනි, අපවගඩ උපාධ්යායයනඩ 

ෙහනඩවසඩවගඩ සියලු ම සදඩධිවිහාිව්වයෝ රහතඩහු වෙතැ” යි අනඩ 
,ි්ඩෂුේට ්ීය. පසුෙ ඒ ,ි්ඩෂුෙට තමා පාරාන්්ාපතඩතියට 
පැමිණිවයඩවදෝ යි ්ු්ුසඩ ඇති වී ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහඩනවසඩට සැල 
ව්වළඩ ය. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ “මහණ, තට පාරාන්්ාපතඩතිය වනා වී 
ය. ථුලැසි ඇෙැතඩ වී ය”යි ෙදාළ වසඩ්. 

 
එසමවයහි එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ “ඔ වගඩ විහාරවයහි වෙවසන 

,ි්ඩෂුෙ රහතඩ ව්න්ැ”යි උපාස්ය්ුට ්ීය. ඒ විහාරවයහි 
වෙවසනඩවනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙය. ඔහුට පසු්ාලවයඩ එයිනඩ තමා පාරාන්්ා 
ෙූවයඩ වදෝයි සැ් ඇති වී එ්රැණ තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩට සැල 
ව්වළඩ ය. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ “්ිනම් සිත්ිනඩ නුඹ එවසඩ 
්ීවයහි දැ”යි අසා “උතඩතිවමනුෂය ධ්ර්මය පර ්ාශ ්ිරීවම් අදහසිනැ”යි 
සැල ්ළ ්ලඩහි “නුඹට ථුලැසි ඇෙැතඩ වී ය”යි ෙදාළහ. 

 
එසමවයහි ,ි්ඩෂු සමූහය්ඩ “යවම්ඩ වම් ආොසවයනඩ පළමුවෙනඩ 

 ැහැර වී ගිවයඩ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙ රහතඩෙූේු වලස අපි සල්නඩවනමුය”යි 
්ති්ා ව්ාට වගන එ්ඩ ආොසය් ෙසඩ විසූහ. රහතඩ වනා ෙූ එ්ඩ 
,ි්ඩෂුේඩ “මම රහතඩ ව්වන්ැ යි අනය ,ි්ඩෂූහු සිතා ගනිතඩො” යි ඒ 
ආොසවයනඩ  ැහැර වී ගිවයඩය. ඒ ,ි්ඩෂුෙ තමා පාරාන්්ා ෙූවයඩ වදෝයි 
සැ් ඇති වී ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ව්වළඩ ය. “මහණ, 
නුඹ පාරාන්්ාපතඩතියට පැමිණිවයහිය”යි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ෙදාළ හ.  

(වම් ්ථා පාරාන්්ා පාළිවයනි.) 

 

                                                                 
1 පාරා - 114 පි. 
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වම් ,ි්ඩෂුෙ පාරාන්්ා ෙූවයඩ මුවිනඩ ෙකනය්ුදු ්ථා වනා ්ර ම 
ය. උතඩතිවමනුෂයධ්ර්මය ෙකනවයනඩ ම පමණ්ඩ වනා ෙ 
හසඩතවි්ාරාදිවයනඩ ්යිනඩ ද පර ්ාශ ්ළ හැ්ි ය. ්යිනඩ වහෝ 
ෙකනවයනඩ, නැති උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මය පර ්ාශ ්රිීවමනඩ පාරාන්්ාපතඩති 
වේ. නැතඩතා ෙූ උතඩතිවමනුෂයධ්ර්ම තමා ව්වරහි ඇතය යි පෙසන 
තැනැතඩවතඩ මහ වසාවර්ි. 

 

මහරසාරු පසේරදනා. 
 
සතරෙන පිවන් සි්පදය පැනවීමට නිමිතඩත ෙූ ෙගඩගුමුදාතීිවය 

,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ තමනඩට නැතඩතා ෙූ උතඩතිවමනුෂයධ්ර්ම සාඛයාත 
ගුණයනඩ පර ්ාශ ව්ාට ජනයා රෙටා ලා,සතඩ්ාර ලැබීම ෙූ නීක 
්රියාෙට අවනඩ්ා්ාරවයනඩ ගරහා දහම් වදසූ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
වලෝ්වයහි මහවසාරැ පසඩවදන්ුනඩ ඇති  ෙ ෙදාළ වසඩ්.1 ඒ වසාරැ 
පසඩවදනා වමාෙුහු ය.  

 
ව ාවහෝ පැවිදඩදනඩ එ්තු ව්ාට මහ පිිවස්ඩ සාදාවගන වතවම් 

නාය් වී පිිවස ද්ඩො පිිවවසඩ  ලවයනඩ ගිහි පැවිදඩදනඩවගඩ ලා, සතඩ්ාර 
ල නඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙ පළමසවන මහ්සාකා ය.  

 
තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වදඩශිත ධ්ර්මය උවගන ජන 

මධ්යවයඩ ග දහම් වදසන ්ලඩහි පර සනඩන ෙූ ජනවයෝ දහම් වදසීම ගැන 
පුදුම වී “සඩොමීනි: නුඹ ෙහනඩවසඩවගඩ දහම් වදසුම ඉතා මනහරය, වම් 
ධ්ර්මය ඔ  ෙහනඩවසඩ ්ෙර්ුවගනඩ උගතඩතහු දැ”යි විකාරන ්ලඩහි අපට 
උගනඩෙනඩනට ඇතඩවත ්ෙුරැ දැයි ්ියමිනඩ ගුරැනඩ සඟො තථාගත 
ධ්ර්මය තමා විසිනඩ ම වසායා ගනඩනා ලදඩද්ඩ වසඩ අඟෙන මහණ වම් 
ශාසනවයහි ්දවන මහ්සාකා ය.  

 

                                                                 
1 පාරා - 96 පි.  
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සුපිවශුදඩධ්  ර හඩමකයයයාෙ ඇති ආයයයපුදඩගලය්ුට වහෝ 
්ලයාණපෘථගඩජන ,ි්ඩෂුේට වහෝ අමූල් අ ර හඩමකයයයා 
පාරාන්්ාපතඩතිවයනඩ වකෝදනා ්රනඩනා ෙූ මහණ අනුනඩවගඩ ගුණ පැහැර 
ගනඩනා ෙූ කුන්වන මහ්සාකා ය.  

 
සාාඝි් ෙූ ව්තඩ ෙතු ඇඳ පුටු වලාවහා  ඳුනඩ ආදි 

ගරැ,ාණඩලයනඩ ගිහියනඩ සතුටු ්ිරීම සඳහා ඔෙුනට වදනඩනා ෙූ මහණ 
සකකවන මහ්සාකා ය. සඟසතු ෙසඩතුවෙනඩ ගිහියනඩට සාගර හ ්රන 
,ි්ඩෂුෙ ්ුලදූෂණ දුෂඩ්ෘතාපතඩතියට පැමිවණඩ. පේ ාජනීය ්ර්මයට 
සුදුසඩවස්ඩ වේ. පේ ාජනීය්ර්මය යනු විහාරවයනඩ  ැහැර ්ිරීම ය. 
තමාවගඩ  ල පුළුෙනඩ්ාර්මිනඩ සඟසතු දෑ වදනඩවනඩ ථුලැසි ඇෙැතට ද 
වසාර සිතිනඩ වදනඩවනඩ පිවන් ඇෙතට ද පැමිවණඩ. 

 
තමා තුළ නැති උතඩතිවමනුෂයධ්ර්මය ඇතය යි පෙසමිනඩ වලාෙ 

මුළා ්රන මහණ වදවියනඩ සහිත වලෝ්වයහි අග්ර  වූ මහ්සාකා ය.  
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සංඝාදිරසේසාපතේති. 
 
සාඝාදිවසඩස නම් ආපතඩති වතවළස්ඩ ඇතඩවතඩය. ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 

විවශඩෂවයනඩ පවරසඩසම් විය යුතු සිහිවයනඩ ්ලඩපනාවෙනඩ වනා විසුෙ 
වහාතඩ වනාවය්ඩ විට පැමි)මට අ්ාශ ඇති සාඝාදිවසඩසාපතඩති පස්ඩ 
ඇතඩවතඩය. පවරසඩසම් විය හැ්ි වීමටතඩ ඒො ගැන දැනුම තිබිය යුතුය. 
ඒො ගැන දැනුම නැති  ෙ නිසා ද ඇතැම් ,ි්ඩෂූහු ඇෙැතඩෙලට 
පැමිවණති. වනා දැනීම නිදහසට ්රැණ්ඩ වනා වේ. ඒ නිසා ඒො 
ගැන වහාඳ දැනුම්ඩ උපසම්පනඩනයනඩ විසිනඩ ඇති්ර ගත යුතුය. 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතිෙලිනඩ වනාවය්ඩ විට පැමි)මට අේාශ ඇති ඇෙැතඩ 
පස පමණ්ඩ වමහි විසඩතර ්රනු ලැවේ.  

 

පර ථම සංඝාදිරසේසය. 
 
“සඤඩවච්තනි්ා සු්ඩ්විසට්ඨි අඤඩඤතර  සුපිනනඩතා 

සාඝාදිවසවසා.”1 
 
සිහිනවයනඩ සිදු ෙන ශු්ර  වමෝකනය හැර ඕනෑ්මිනඩ උප්රම 

ව්ාට ශු්ර ධ්ාතුෙ වමෝකනය ්ිරීම සාඝාදිවසඩස නම් ආපතඩතිය්ි.  
 
ග්කුකාපක්කි ධහසකාපක්කිය යි ඇෙැතඩ වදව්ාටස්ි. පාරාන්්ා 

සාඝාදිවසඩස ආපතඩතීහු ගරැ්ාපතඩතීහු ය. වසසඩවසෝ ලහු්ාපතඩතීහු ය. 
පාරාන්්ාපතඩතියට පිිවසිදු වීවම් ්ර මය්ඩ නැත. ෙතඩ මානතඩ පුරා 
අේ,ාන නම් විනය්ර්මය ්ිරීවමනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩතිවයනඩ පිිවසිදු 
විය හැ්ි ය. සාඝයා ව්වරහි වහෝ ගණයා ව්වරහි වහෝ පුදඩගලය්ු 
ව්වරහි වහෝ වදසීවමනඩ ලහු්ාපතඩතිෙලිනඩ පිිවසිදු විය හැ්ි ය.  

                                                                 
1 පාරා - 125 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

69 
Non-commertial Distribution 

 

 
වමෝකනය ්ිරීවම් වච්තනාෙය, උප්ර ම ්ිරීමය, ශු්ර ය  ැහැර 

වීමය ්ියා සු්ඩ්විසට්ඨි සාඝාදිවසඩසයට අාග තුන්ඩ ඇතඩවතඩ ය. 
සාඝාදිවසඩසය ථුලඩලච්කය දු්ඩ්ටය යි සු්ඩ්විසට්ඨිය සම් නඩධ්වයනඩ 
ෙන ඇෙැතඩ තුන්ි. සු්ඩ්විසට්ඨි සාඝාදිවසඩසයට පැමි)ම ඉතා 
ඖදාිව්ෙ ද වේ. වතඩරැම් ගැනීමට නුපුළුෙනඩ ෙන තරමට ඉතා සියුම් 
වලස ද සිදු වේ. ඒ ්රියාෙ සම් නඩධ්වයනඩ දුෂඩ්ෘතාපතඩතිවයනඩ නෙතින 
අෙසඩථා ද ඇතඩවතඩ ය. ථුලඩලච්කවයනඩ නෙතින අෙසඩථා ද ඇතඩවතඩ ය. 
ඇෙත්ඩ වනා ෙන අෙසඩථා ද ඇතඩවතඩ ය. ඒො වතඩරැම් ගත හැ්ි වීමට 
වම් සි්පදය විසඩතර ෙශවයනඩ දැන සිටිය යුතු ය. 

 
ශු්ර ධ්ාතුෙ ෙනාහි ශරීරය නිවරෝගීෙ ශ්ඩතිමතඩෙ චිර්ාලය්ඩ 

පැෙතීමට ආධ්ාර ෙනඩනා ෙූ ද, ්ාමසුඛයට ආධ්ාර ෙනඩනා ෙූ ද එ්ඩතරා 
ශාරීිව් ව්ාට්ඨාසය්ි. ෙර්ණසාසඩථානාදි ෙශවයනඩ වෙනඩ ව්ාට 
වතඩරැම් ගැනීමට පහසු වනා ෙන වදය්ඩ  ැවිනඩ පිළි්ුලඩ ,ාෙනාෙට 
ශාරීිව් ව්ාටස්ඩ ෙශවයනඩ එය ගණනඩ වගන නැත. වම් ශු්ර ධ්ාතුෙ 
මහලඩලනඩවගඩ ශරීරෙල මඳය.  ාලයනඩවගඩ ශරීරෙල ඇතය යි ද නැතය යි 
ද ්ියති. රහතුනඩවගඩ ශරීරෙල හා  ර හඩමයනඩවගඩ ශරීරෙල සම්පූර්ණවයනඩ 
ම නැති  ෙ ්ියා ඇත. ශු්ර  ධ්ාතුෙ ශරීරය සැම තැන ම පැතිර 
පෙතඩවනඩ ය යි ද පුරැෂ නිමිතඩතට සමීප පරවදඩශවයඩ අධි්ෙ පෙතඩවනඩ 
යයි ද ්ියනු ලැවේ. අධි් ශු්රවමෝකනවයනඩ මුළු සිරැර ම දු ල ෙනු 
වපනීවමනඩ ඉනඩද්රිය දු ල ෙනු වපනීවමනඩ එය ශරීරය සැම තැන ම 
පැතිර ඇති ස්ල ශරීරයට ම ෙුෙමනා වදය්ඩ  ෙ සිතා ගත  හැ්ි ය. 
ශරීරයට ශු්ර ධ්ාතුෙ අෙශය ෙනඩවනඩ ද යම්්ිසි පර මාණය්ට ය. එය 
පමණට ෙැි ෙූ ්ලඩහි ඒො තද වීවමනඩ ්ිතිය්ඩ ඇති වේ. එයිනඩ ශු්ර  
 ැහැර ්ිරීවම් ආශාෙ ඇති වේ.  ැහැර ්ිරීමට ද උප්ර මය්ඩ ්ළ යුතු 
වෙයි. උප්ර මය නම් පුරැෂ නිමිතඩත යම්්ිසිේ ගැටීම වහෝ යම්්ිසිේඩ 
පුරැෂ නිමිතඩවතහි ගැටීම ය. ඒ ගැටීවමනඩ ශු්ර ධ්ාතුෙ ශරීරවයනඩ  ැහැර 
වෙයි. ශු්ර ය  ැහැර වීවම් ග සුෙය්ඩ ෙන  ැවිනඩ එයට සතඩතඩෙයාහට 
ආශාෙ ඇති වේ. ගැටීමට අෙශය සඩතරී පුරැෂ රෑපෙලට ද ආශාෙ ඇති 
වේ.  ැහැර ්ිරීවම් ආශාෙ,  ැහැර ්ිරීවම්  ග ෙන සනීපයට ආශාෙ, 
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සඩතරී පුරැෂ රෑපාදියට ආශාෙ යන වම් ආශාෙලට රාගය යි ්ියනු 
ලැවේ. ශු්ර ධ්ාතුවේ ෙැඩීවමනඩ හා පරව ෝධ්වයනඩ රාගය ඇති වේ. රාග 
සහගත ්ලඩපනා නිසා ශු්ර ධ්ාතුෙ පරව ෝධ් වේ. එයිනඩ වමෝකනය ්ිරීවම් 
ආශාෙ ඇති වේ. ඒ ආශාවෙනඩ වමෝකනය ්ිරීමට උප්ර මය්ඩ ්ළ ්ලඩහි 
ශු්රවමෝකනය ද වී නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ඩ වේ. වමෝකනාසඩොදය 
සහිත වච්තනාවෙනඩ උප්ර මය්ඩ ්ළ ්ලඩහි වමෝකනය වනා වී නම් 
ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. රාගය නිසා ්ර්මණය වී ඇති පුරැෂ නිමිතඩත අතිනඩ 
වහෝ ්ලොෙලිනඩ තද ්ර වගන වමෝකනය ්ිරීවම් අදහසිනඩ වහාතඩ 
්ලඩහි වමෝකනය වී නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වේ. ඒ රාගචිතඩතය අශු, 
මනසඩ්ාරවයනඩ දුරැ ව්ාට සයනය ්ළහුට නිනඩවදහි ග වමෝකනය 
ෙූෙහුට ද ඇෙැතඩ වනා වේ.  

 
වම් සි්පදවයනඩ අදහසඩ ්රන සු්ඩ්විසට්ඨිය ශරීරවයනඩ 

ශු්ර ධ්ාතුෙ  ැහැර වීම ම වනා වේ. පුරැෂ නිමිතඩවතහි මුතරා ගල යන 
සිදුවර් මුලට මැසඩස්ුට පීමට තරමට ෙූ ද ශු්ර ය පැමි)ම වමහි අදහසඩ 
්රන සු්ඩ්විසට්ඨිය ය. උප්ර මය ්ළ ්ලඩහි ඒ වහඩතුවෙනඩ මැසඩස්ුට 
පීමට තරම් ශු්ර ධ්ාතුෙ පුරැෂ නිමිතඩවතඩ මුල සිදුරට පැමිණිවයඩ නම් 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වේ. උප්ර ම ්ිරීවමනඩ ශරීරවයඩ ඒ ඒ තැන ඇති 
ශු්ර ය පිහිටි තැනඩෙලිනඩ ගිළිහුණ වහාතඩ ඒො අතර ග වනා නැෙැතඩවිය 
හැ්ිය. ඒො පුරැෂ නිමිතඩත ්රා ගලා වගාසඩ ඒ්ානඩතවයනඩ ශරීරවයනඩ 
 ැහැර ෙන  ැවිනඩ තු ූ තැනඩෙලිනඩ ගිළිහීවමනඩ ම සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය 
ෙන  ෙ ද්ඩො ඇත. අනුනඩ විසිනඩ අතඩපා මිිව්ීම ්ය මිිව්ීම අත ගෑම 
්රන ්ලඩහි ද සමහර විට ශු්රවමෝකනය වේ. එයිනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ. 
ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ පුරැෂ නිමිතඩවතහි උප්ර ම ්ිරීවමනි. 

 
‘සා ක වඛා නිමිතඩවත උප්ඩ්මනඩතසඩවසෙ. හතඩථ-

පිව්ම්මපාදපිව්ම්මගතඩතපිව්ම්ම්රවණන සවකපි අසුචි 
මුච්කති අනාපතඩති. අයා සේ ාෙකිවය සාධ්ාරවණා විනිච්ඡවයා.’1 
 

                                                                 
1 ස.පා. – 369 පි.  
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අනුනඩ ලො තමාවගඩ පුරැෂ නිමිතඩත ගනඩො උප්ර ම ්රවීවමනඩ 
වමෝකනය ෙුෙ ද සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. ඇතැමුනඩට අනුනඩවගඩ පුරැෂ 
නිමිතඩත අලඩො වමෝකනයට උප්ර ම ්ිරීවම් ආශාෙ සමහර විට ඇති වේ. 
මනුෂයයනඩවගඩ අදහසඩ අවනඩ්ා්ාරය. ඇතැම්හි ්රීලාේඩ ෙශවයනඩ ද 
එවසඩ ්රති. තමාවගඩ වමවහයීම්ඩ නැතිෙ ඔෙුනඩවගඩ ම ෙුෙමනාෙට 
තමාවගඩ නිමිතඩත වගන වමෝකනය ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ ය යි 
්ියති යි සාකක්ථදීපනි්යහි ්ියා තිවේ.  

 
සඩෙපඩන දැ්ීවම් ග ඇති ෙනඩවනඩ ්ායාාග කලනයට වනා සමතඩ 

දු ල සිතඩ ව්ාටස්ි. එ ැවිනඩ ගමනාදි වනාවය්ඩ ්රියා සඩෙපඩනවයනඩ 
්රන ්ලඩහි ශරීරය නිදන ඉිවයේවෙනඩ නිශඩකලෙ පෙතී. එවසඩ නිශඩකලෙ 
සිටීවම් ග රාග නිශරිත සිහින දැ් ශු්රවමෝකනය වීවමනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ. 
සිහින වපවනනඩවනඩ මඳ නිනඩවදඩ ග ය. ඒ අෙසඩථාවේ වලවහසිවයනඩ අෙදි 
විය හැ්ි ය. රාග නිශරිත සිහින වපනී ශු්ර  වමෝකනය වනාවී පෙතඩනා 
අතර සමහර විට පුරැෂ නිමිතඩත ආසනයට තද ්ිරීවමනඩ ද, අතිනඩ 
ගැනීවමනඩ ද වමෝකනය වෙයි. තද ්ිරීම වහෝ අතිනඩ ගැනීම සිහිනයට 
අයතඩ නැත. එ ැවිනඩ එවසඩ ශු්රවමෝකනය වීවමනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය 
විය හැ්ි ය. ඇතැමුනඩට සිහිවනනඩ ශු්රවමෝකනය නිතර සිදුවේ. ඒ අයට 
සිහිවයනඩ වනාසිටිය වහාතඩ සඩෙපඩන වමෝකනය නිසා 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමි)මට ද අේාශ ඇත. වම්ො වතඩරැම් 
ගැනීම අපහසුය.  

 

විනීත ෙසේතු: 
 
වම් සි්පදය පිළි ඳෙ විනීත ෙසඩතු ව ාවහෝ ගණන්ඩ ඇතඩවතඩ 

ය. මල පහ්ිරීවම්  ග හා මුතර  ්ිරීවම්  ග ද ්ාමයනඩ ගැන සිතීවම් ග ද 
වමෝකනය ්ිරීවම් අදහසිනඩ වතාරෙ සිදුෙන වමෝකනවයනඩ ඇෙැතඩ නැති 
 ෙ විනීත ෙසඩතූනඩහි ද්ඩො ඇත. තෙ ද පුරැෂ නිමිතඩවතහි ව වහතඩ 
ගැලඩවීවමනඩ හා ්ැසීවමනඩ සිදුෙන වමෝකනයටතඩ උණුදිය නෑවමනඩ හා 
සැලපහවරහි නෑවමනඩ ද වමෝකනය ්ිරීවම් අදහසිනඩ වතාරෙ වමෝකනය 
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වීවමනඩ ඇෙැතඩ නැති  ෙතඩ ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. වමෝකනා,ිපරායවයනඩ 
එවසඩ ව්ාට වමෝකනය ෙුෙ වහාතඩ සඟ වෙවසසඩ ඇෙැතඩ වේ. 

 
එ්ල එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ රාග සිතිනඩ මාගම්වගඩ වයෝනිය වදස  ලා 

සිටිවයඩය. එයිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට ශු්රවමෝකනය විය. ඒ  ෙ තථාගතයනඩ 
ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ඩ වනා ෙන  ෙ 
ෙදාරා වම් සි්පදය පනො ෙදාළ වසඩ්.  

 
“න ක ,ි්ඩඛවේ සාරතඩවතා මාතුගාමසඩස අාගජාතා 

උපනිජ්ඣායිතේ ා, වයා උපනිජ්ඣාවයයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, රාග සිතිනඩ මාගමවගඩ වයෝනිය වනා  ැලිය යුතුය. 

යවම්ඩ  ැලුවයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  
 
එදෙස උපනඩ දැිවය්වගඩ වයෝනිය වදස ෙුෙ ද රාග සිතිනඩ වනා 

 ැලිය යුතු ය. ෙසඩතර  හැඳ සිටින මාගමවගඩ වයෝනිය වදස ඇති තැන 
සිතිනඩ සල්ා වගන ඉදිිවවයනඩ වහෝ පිටිපසිනඩ සිට  ැලුෙ ද ඇෙැතඩ වේ. 
තිිවසනඩ සතුනඩවගඩ නිමිතඩත  ැලීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. වයෝනිය වදස 
ව ාවහෝ වේලාේඩ දිගට ම  ලා සිටීවමනඩ එ්ඩ ඇෙැත්ඩ වේ. නැෙත 
නැෙත  ැලීවම්  ග  ලන ොරය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. හදිසිවයඩ දැ් 
සාෙරවයහි පිහිටනඩනහුට ඇෙැතඩ වනාවේ. 

 
එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ නිදන සාමවණඩරය්ුවගඩ පුරැෂ නිමිතඩත අතිනඩ 

ඇලඩලීය. සාමවණඩරනමට ශු්ර  වමෝකනය විය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ ය යි 
ෙදාළහ. 

 

                                                                 
1 පාරා - 136 පි.  
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එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ වමෝකනා,ිපරායවයනඩ සාමවණඩරය්ු ලො තමාවගඩ 
නිමිතඩත ඇලඩවීය. ඔහුට වමෝකනය විය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ ,ි්ඩෂුෙ සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණි  ෙ ෙදාළහ. 

 
(වම් ්ථා පාරාන්්ාපාළිවයනි.) 

 
වම් සි්පදය පර ථම පාරාන්්ාෙ  ඳු අනාණතඩති් සි්පදවය්ි. 

නිමිතඩත අලඩලො ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ එයතඩ තමාවගඩ ම ්රියාේඩ 
ෙන  ැවිනි. සාමවණඩරය්ුට ඔහුවගඩ නිමිතඩවතහි උප්ර ම ්ර ශු්ර ය 
මුදෙනඩනට අණ ්ළ ්ලඩහි සාමවණඩරයා එවසඩ ව්ාට ඔහුවගඩ ශු්ර ය 
වමෝකනය ්ළ වහාතඩ උපසම්පනඩනයාට අ්පඩපිය සමාදානවයනඩ ෙන 
දු්ුළා ඇෙත මිස සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ඩ වනා වේ. 

 

දේවිතීය සංඝාදිරසේසය: 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු ඔතිණඩවණා විපිවණවතන චිතඩවතන 
මාතුගාවමන සදඩධිා ්ායසාසගඩගා සමාපජ්වජයය, හතඩථගාහා ො 
වෙණිගාහා ො අඤඩඤතරසඩස ො අඤඩඤතරසඩස ො අාගසඩස 
පරාමසනා සාඝාදිවසවසා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ රාගය විසිනඩ  ැස ගතඩ සිතඩ ඇතඩවතඩ ඒ නිසා ම 

වනා මනා අතට වපරළී ගිය සිතිනඩ මාගම්ඩ හා ්යිනඩ ්ය ගැටීමට 
පැමිණිවයඩ නම් අත ඇලඩලීම වහෝ ව්සඩ ්ළඹ ඇලඩලීම වහෝ අනඩ 
ශරීරාෙයෙය්ඩ සඩපර්ශ ්ිරීම වහෝ ්වළඩ නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
රාගය අවනඩ්පර ්ාර වේ. වම් සි්පදවයහි දැ්ඩවෙන රාගය නම් 

මාගමුනඩවගඩ සිනිඳු වමාවළා්ඩ සිරැර සඩපර්ශ ්ිරීවම් ආශාෙ හා එයිනඩ 
ෙන සුෙය විඳීවම් ආශාෙ ය. එය ඇති ෙූ ්ලඩහි සිවතඩ පර ්ෘතිය වෙනසඩ 

                                                                 
1 පාරා - 139 පි. 
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වී එය වනා මනා ආ්ාරය්ට හැල ගැවසඩ. එවසඩ වීමට සිත වපරළීමය 
යි ්ියනු ලැවේ. “ඔතිණඩණ විපිවණතචිතඩත” යන වම් පද වද්ිනඩ ම 
්ියැවෙනඩවනඩ රාග සහිත සිතයි.  

 
මනුෂය සඩතරිය්ඩ වීමය, සඩතරිය්ඩ යන හැඟීමය, 

්ායසාසර්ගරාගයය, ඒ රාගවයනඩ උතඩසාහ ්ිරීමය, සඩපර්ශ ්ිරීමය ්ියා 
වම් සි්පදයට අාග පස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. සඩතරිය්ඩය යන හැඟීම ඇතිෙ 
්ායසාසර්ගරාගවයනඩ එදෙස උපනඩ මිනිසඩ මාගම්වගඩ ්ය ෙුෙ ද 
ඇඟිලි අගිනඩ වහෝ සඩපර්ශ ්ළවහාතඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. සඩතරිය්ඩය 
යන හැඟීම ඇතිෙ ්ායසාසර්ගරාගවයනඩ සඩතරියවගඩ සිරැවරහි මවිලඩ 
ගස්ඩ ෙුෙද සඩපර්ශ ්ළ වහාතඩ වම් ඇෙත වේ. 

 
සඩතරීනඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතට ආහාරපානාදිය පිළිගනඩෙන ්ලඩහි 

සමහර විට ඔෙුනඩවගඩ අතඩ ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතඩහි ගැවට්. එ ඳු අෙසඩථාෙල 
,ි්ඩෂුෙට ්ායසාසර්ගරාගය නැති  ැවිනඩ ද, සඩපර්ශ ්ිරීවම් ෙයායාමය්ඩ 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ වනා ්රන වහයිනඩ ද ඇෙැතඩ නැත. 
්ායසාසර්ගරාගවයනඩ පිළිගනඩෙන සඩතරියවගඩ අතතඩ සඩපර්ශ ්රමිනඩ වදන 
වදය පිළිගත වහාතඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ.  

 
අනඩධ්්ාරාදි ්රැණ්ඩ නිසා සඩතරිය්ඩ ද, පුරැෂවය්ඩ ද, 

පණඩල්වය්ඩ ද ්ියා නශිඩකය්ඩ නැතිෙ රාගසිතිනඩ සඩතරී ශරීරය්ඩ සඩපර්ශ 
්ළ වහාතඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. එවසඩ සඩතරී ශරීරය හා සම් නඩධ් වී ඇති 
ෙසඩතරාදිය සඩපර්ශ ්ළ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. පුරැෂවය් පණඩල්වය් 
තිිවසවන් යන හැඟීවමනඩ සඩතරී ශරීරය සඩපර්ශ ්ළ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ 
වේ.  

 
ලසඩසන පිිවමි ළමුනඩවගඩ සිනිඳු වමාවළා්ඩ සිරැර සඩපර්ශ ්ිරීවම් 

ආශාෙ ද ව ාවහෝ වදනාට ඇති වේ. එය ද ්ායසාසර්ගරාගයමය. 
එයිනඩ ඇතැම්හු ලසඩසන පිිවමි ළමුනඩ දුටු විට ඔෙුනඩවගඩ හිසඩ අත ගාති. 
්ම්මුලඩ අත ගාති. අතඩ අලඩලති. එවසඩ ්ිරීවමනඩ ,ි්ඩෂූනඩට දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. සඩතරී ශරීරය්ැයි සිතා පුරැෂය්ුවගඩ ශරීරය සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ ද 
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දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ලසඩසන තිිවසනඩ සතුනඩ අත ගෑවම් ආශාෙ ද 
්ායසාසර්ගරාගය ම ය. එයිනඩ තිිවසනඩ සතුනඩ අත ගෑවමනඩ ද දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. සඩතරී ශරීරය අතිනඩ ම සඩපර්ශ වනා ව්ාට යම්්ිසි 
උප්රණය්ිනඩ සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. යම්්ිසි 
උප්රණය්ිනඩ සඩතරියවගඩ ෙසඩතරාදිය සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. යම්්ිසිේඩ සඩතරී ශරීරයට විසි ්ිරීවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
ඇතැම් සඩතරීහු ද සමහර විට රාගවයනඩ මුළා වී ,ි්ඩෂූනඩ වෙත 

පැමිවණති. ඒ ්රදරය සිදුෙනඩවනඩ හුද්ලාෙ වෙවසන ,ි්ඩෂූනඩට ය. 
,ි්ඩෂුේඩ වෙත සඩතරිය්ඩ පැමිණ අඟපසඟ සඩපර්ශ ්රන ්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ 
ද වසඩෙනා,ිපරායවයනඩ ඇවගඩ පහස පිළිගැනීමට තමා වගඩ ්ය වයාමු 
්ළ වහාතඩ පහස විඳිය වහාතඩ ඒ වත්රැවණනඩ ම ,ි්ඩෂුෙට 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වේ. වසඩෙනා,ිපරායවයනඩ ්යිනඩ උතඩසාහ ්ළ ද 
පහස වනා දැනුණ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වසඩෙනා,ිපරායවයනඩ ්යිනඩ 
උතඩසාහ වනා ව්ාට සඩතරියවගඩ උතඩසාහය නිසා පහස දැනගත ද ඇෙැතඩ 
වනා වේ. සඩතරිය් පැමිණ ්ය සඩපර්ශ ්ිරීවම් ග වසඩෙනා,ිපරාය ඇත ද 
්යිනඩ උතඩසාහය්ඩ වනා ව්ාට පහස දැනගතඩවතඩ ද විනඩවදඩ ද සිතිනඩ 
පමණ්ඩ ඇෙතට වනාපැමිවණන  ැවිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
වරෝහලඩෙල පර ති්ාර ල න වරෝගී ,ි්ඩෂූනඩට වනාවය්ඩ විට 

වහදියනඩවගඩ පහස ල නඩනට සිදු වේ. ,ි්ඩෂුෙ පහස ලැබීවම් ආශාවෙනඩ 
තමාවගඩ ශරීරවයනඩ උතඩසාහය්ඩ වනා ව්ාට ඔෙුනඩට ්රන වදය්ඩ 
්ිරීමට ඉල හැර නිශඩකලෙ සිටිය වහාතඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. පහස 
ලැබීවම් ආශාවෙනඩ තමාවගඩ ශරීරය එයට වයාමු ්ළ වහාතඩ ශරීරවයනඩ 
මඳ ෙයායාමය්ඩ ෙුෙද ්ළ වහාතඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වේ. සඩතරිය්ඩ 
පැමිණ  ලහතඩ්ාරවයනඩ ,ි්ඩෂුෙවගඩ ශරීරය ෙැලඳ ගතඩ විට ඇය පලො 
හැරීම පිණිස ඇවගනඩ මිවදනු පිණිස තලඩලු ්ර දමන පහර වදන ඒ 
,ි්ඩෂුෙට තමාවගඩ ශරීරවයනඩ උප්ර ම ්ිරීම හා පහස දැනීම නිසා ද 
ඇෙැතඩ වනා වේ.  ලෙතඩ මාගම්ඩ විසිනඩ ෙැළඳ ගතඩ දු ල ,ි්ඩෂුෙ 
තමාවගඩ වනා ්ැමැතඩත දතඩ ්ලඩහි ඇය යනු ඇතැයි නිශඩකලෙ සිටිය ද 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 
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සඩතරී ශරීරය සඩපර්ශ ්ිරීවම් අදහස නැතිෙ පාතර  පිළිගැනීම් 

ආදිවයහි ග හදිසිවයනඩ සිදුෙන ගැටීම්ෙලිනඩ ද වනා සිහිවයනඩ අතඩපා දිග 
හැරීම් ආදිවයහි ග සිදුෙන ගැටීම්ෙලිනඩ ද සඩතරිය්ඩ  ෙ වනා දැන සඩපර්ශ 
්ිරීවමනඩ ද  වලනඩ ඇදවගන යන ්ල් ඒ සඩපර්ශය වනා ඉෙසනඩනා්ඩ 
වමනඩ සඩතරී ශරීරවයඩ වනා ඉෙසන ්ලඩහි ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

විනීත ෙසේතු: 
 
එසමවයහි එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ මාතෘවපරඩමවයනඩ මෙවගඩ ශරීරය 

අත ගෑවේ ය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වනා ෙන  ෙතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන  ෙතඩ ෙදාළ 
වසඩ්. දුහිතෘ වපරඩමවයනඩ දුෙවගඩ ශරීරය අතගෑ ,ි්ඩෂුේටතඩ, සවහෝදර 
වපරඩමවයනඩ වසාවහායුිවය් අත ගෑ ,ි්ඩෂුේටතඩ එවසඩ ම දු්ුළා ඇෙැතඩ 
ෙන  ෙ ෙදාළ වසඩ්. 

(වම් ්ථා පාරාන්්ා පාළිවයනි.) 

 
්ිනම් සඩතරිය්වගඩ ෙුෙ ද ශරීරය  ර හඩමකයයයාෙට අනඩතරාය්ර 

වදය්ි. එ ැවිනඩ විපත් ග ෙුෙ ද ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ සඩතරි ශරීරය්ඩ සඩපර්ශ 
වනා ්ළ යුතුය. මෙ ගඟ්ට ෙැටී සැලපහරට අසුවී පාවෙනු දුට ද 
නුෙණැති ශි්ඩෂා්ාමී ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඇවගඩ ශරීරය වනාඇලඩලිය යුතු ය. 
ඇය වේරා ගැනීම සඳහා ඔරැේඩ වහෝ ලී ව්ාටය්ඩ වහෝ ව්වසලඩ 
්ඳ්ඩ වහෝ එ ඳු අනි්්ඩ වහෝ ළා ්ළ යුතු ය. එ නඩද්ඩ නැති ්ලඩහි 
සිෙුවරනඩ ව්ාණ්ඩ වහෝ ළා ්ළ යුතුය. එය අලඩලනඩනයයි වනා ්ිය 
යුතුය. මෙ සිෙුවර් ව්ාන ගතඩ ්ලඩහි සිෙුරැ අදිමිය යන අදහසිනඩ ඇද 
මෙ වේරාගත යුතුය. ඉදිනඩ මෙ බිය වී පුතර  ,ි්ඩෂුෙවගඩ ්වර් වහෝ 
අවතහි වහෝ එලඩලුවණඩ නම් ඇය ඉෙතඩ වනා ව්ාට වගාලට ගත යුතු 
ය. ෙළ් වහෝ මල් මෙ ෙැටී සිටින අෙසඩථාේඩ පැමිණිය ද එවසඩ 
පිළිපැදිය යුතුය. විපවතහි ග ්ිනම් සඩතරිය්ඩ ෙුෙ ද හැර දැමීම නුසුදුසු ය. 
එවහතඩ විපවතඩ ග අනය සඩතරීනඩ ගැන පිළිපැදිය යුතු ආ්ාරය්ඩ ද්ඩො 
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නැත. වම්ො ගැන ්ලඩපනා ්ළ යුතුය. සඩතරී ශරීරය පමණ්ඩ වනාෙ 
සඩතරීනඩවගඩ ෙසඩතරා,රණ ද වනා ඇලඩලිය යුතු ය. ඒො ගැන විසඩතරය්ඩ 
මතු අනඩ තැන් ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
ය්ිනඩවනෝය, පණඩල්වයෝය, මළ සඩතරීහුය යන වමාෙුනඩ හා 

්ායසාසඩර්ගයට පැමි)වමනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ෙදාරා ඇතඩවතඩය. 
සඩතරීනඩ අත ඇති දඬු ඇ ගවමනඩ හා ෙැලඩ ඇ ගවමනඩ ද පාතරවයනඩ සඩතරිය 
තලඩලු ්ිරීවමනඩ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. තිිවසනඩ 
සඩතරීනඩ සමග ්ාය සාසර්ගයට පැමි)වමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන  ෙ 
ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. ලසඩසන තිරශඩචීන සඩතරී සතඩතඩෙයනඩ ඇතැම් ,ි්ඩෂූහු 
අත ගාති. ෙැලඳ ගනිති. එය වනාමැනවි. එයිනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
සඩතරී රෑප සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ ද, සඩතරිය නැඟ සිටි ඔරැෙ රාගසිතිනඩ 

වසලවීවමනඩ ද සඩතරිය නැඟ සිටි ගස වසලවීවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන 
 ෙ ෙදාරා ඇතඩවතඩය. 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ රාග සිතිනඩ වපරමග එන සඩතරිය්ට තමාවගඩ 

උරහිසිනඩ ගැසීය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ 
,ි්ඩෂුෙට සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය ෙූ  ෙ ෙදාළහ. 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ සඩතරිය්ඩ ෙඳිනා ්ලඩහි ඇයට සඩපර්ශ ්ිරීම 

සඳහා රාගවයනඩ තමාවගඩ පය එසවීය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය ෙූ  ෙ ෙදාළ වසඩ්.  

 
(වම් ්ථා පාරාන්්ාපාළිවයනි.) 

 
 
සඩතරිය්ඩ පා අතගා ෙඳිනඩනට තැතඩ ්රනො නම් ෙැළැ්ඩවිය යුතු 

ය. පය වහෝ ෙසාගත යුතු ය. පය නිශඩකලෙ වහෝ ත ා ගත යුතුය. පය 
නිශඩකල ව්ාට ත ා ගනඩනා ,ි්ඩෂුෙට සිතිනඩ සඩපර්ශය ඉෙසීම පමණිනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 
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තෘතීය සංඝාදිරසේසය: 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු ඔතිණඩවණා විපිවණවතන චිතඩවතන 
මාතුගාමා දුට්ඨුලඩලාහි ොකාහි ඔ,ාවසයය යථා තා යුො යුෙතිා 
වමථුනූපසාහිතාහි සාඝාදිවසවසා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ දුට්ඨුලඩලාවරෝකනරාගය විසිනඩ  ැස ගතඩ සිතඩ 

ඇතඩවතඩ ඒ නිසා ම වපරළී ගිය සිතිනඩ තරැණය්ු තරැණිය්ට 
්ියනඩනා්ඩ වමනඩ ෙර්කසඩ මාර්ග මුතරාමාර්ග හා ෛමථුනය පිළි ඳ ෙූ 
අස,ය ෙකන මාගම්ට ්ියා නම් ඒ මහණහට සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය 
වේ.  

 
ෙර්කසඩ මාර්ග මුතර  මාර්ග හා ෛමථුනය පිළි ඳෙ ්රන අස,ය 

්ථා සාෙරය්ඩ ඇති ගිහි පැවිදි අයට අමිහිිව ෙුෙ ද ඇතැමුනඩට ඉතා 
මිහිිවය. ඒ රසය විඳිනු ්ැමැතඩවතනඩ ඇතැම්හු ඉමහතඩ සතුටිනඩ හඬ 
නඟා සිනාවසමිනඩ ඒ අස,ය ්ථා ්ියති. ඒො ඇසීමට ද ඇතැම්හු 
ඉතා ්ැමැතඩවතෝ ය. ඔෙුහු ඉමහතඩ සතුට්ිනඩ මහහඬිනඩ සිනාවසමිනඩ 
ඒො අසති. අස,ය ්ථා ්රන ව්න්ු ඇති ්ලඩහි ඒො ්ියවීමට ද 
උතඩසාහ ්රති. ඔෙුනට ඒ ්ථාෙල යම්්ිසි රසය්ඩ මිහිර්ඩ ඇත. ඒ 
රසය විඳීවම් ආශාෙ දුට්ඨසධ්ධවාචාකාග් නමි.  

 
ෙර්කසඩමාර්ග මුතර මාර්ග ෛමථුන යන වම්ොවයඩ ගුණ ෙර්ණනා 

්ිරීම, අගුණ ්ියා ඒොට ගැරහීම, ඒො ඉලඩලීම, ඒො ගැන පර ශඩන ්ිරීම, 
ඒො වගන ආව්රෝශ ්ිරීම වම් සි්පදයට අයතඩ අස,ය ෙකන ්ීමය. 

 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ අස,ය ්ථා ්ිරීවම් මිහිර විඳීවම් ආශාවෙනඩ 

මනුෂය සඩතරිය්ට ඇයට වතඩවරන  ස්ිනඩ වහෝ හසඩතවි්ාරාදිවයනඩ 
වහෝ අස,ය ්ථාෙ ව්වළඩ නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ.  

                                                                 
1 පාරා - 150 පි. 
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මනුෂයජාති් සඩතරිය් වීමය, සඩතරිය්ඩ යන හැඟීමය, අස,ය ්ථා 

්ිරීවම් ආශාෙය, ඒ ආශාවෙනඩ ්ීමය, සඩතරිය විසිනඩ එව්වණහි ම 
වතඩරැම් ගැනීමය ්ියා වම් සි්පදයට අාග පස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. 

 
සඩතරිය්ට අස,ය ්ථා ්ී ්ලඩහි ඇයට වනා වතඩරැවණඩ නම් 

ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. පණඩල්ය්ුට ්ීෙ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 
මලමුතරාමාර්ග හැර අ්ඇුටවයනඩ යට දණිනඩ උල සඩතරී ශරීරවයඩ ඒ ඒ 
ව්ාටසඩෙල ගුණාගුණ ්ීවමනඩ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. පණඩල්ය්ුට 
්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අ්ුඇටවයනඩ උලතඩ දණිනඩ පහළතඩ 
ව්ාටසඩෙල ගුණාගුණ ්ීවමනඩ හා සඩතරී ෙසඩතරා,රණෙල ගුණාගුණ 
්ීවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අස,ය ෙකන එ්ඩ සඩතරිය්ට ්ියන ්ලඩහි 
ෙකන ගණනිනඩ ඇෙැතඩ වේ. ව ාවහෝ සඩතරීනඩට ්ියන ්ලඩහි සඩතරී 
ගණනිනඩ හා ෙකන ගණනිනඩ ඇෙැතඩ වේ.  

 

චතුේථ සංඝාදිරසේසය: 
 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ඔතිණඩවණා විපිවණවතන විතඩවතන 

මාතුගාමසඩස සනඩතිව් අතඩත්ාමපාිවකිවයාය ෙණඩණා ,ාවසයය 
එතදගඩගා ,ගිනිපාිවකිවයානා යා මාදිසා සීලෙනඩතා ්ලයාණධ්ම්මා 
 ර හඩමකාිවා එවතන ධ්ම්වමන පිවකවරයයා ති වමථුනූපසාහිවතන 
සාඝාදිවසවසා.” 

 
යම් මහවණ්ඩ රාගය  ැසගතඩ සිතඩ ඇතඩවතඩ වපරළී ගිය සිතිනඩ 

මාගම්ඩ සමීපවයහි “නැගණිවයනි, යම් ්ත්ඩ මා ෙැනි සිලඩ ඇතිය්ුට 
යහපතඩ පැෙතුම් ඇතිය්ුට උසසඩ පැෙතුම් ඇතිය්ුට ඒ ෛමථුන 
ධ්ර්මවයනඩ උපසඩථාන ව්වර් නම් එය උපසඩථානයනඩ අතුවරනඩ අගර  
උපසඩථානය ෙනඩවනඩය” යි තමාට ්ාමවයඩන උපසඩථාන ්ිරීවම් ගුණ 
ෛමථුනය පිළි ඳ ෙකන ෙලිනඩ පෙසා නම් ඒ මහණහට 
සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 
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මනුෂයසඩතරිය්ඩය යන දැනුම ඇතිෙ ්ාමවයනඩ උපසඩථාන ්රො 

ගැනීවම් ආශාෙ ඇතිෙ මනුෂයසඩතරිය් සමීපවයඩ එහි ගුණ ්ීවයඩ නම් 
සඩතරිය ද ්ී වදඩ එව්වණහි වතඩරැම් ගතඩතී නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 
්ී වදය සඩතරියට වනා වතඩරැණි නම් ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. පණඩල්ය්ුට 
්ිෙ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ.  

 
මනුෂයසඩතරිය් වීමය, සඩතරිය්  ෙ දැනීමය, ්ාමවයනඩ උපසඩථාන 

්රො ගැනීවම් ආශාෙය, ඒ රාගවයනඩ එහි ගුණ ්ීමය, එව්වණහි ම 
්ී වදය සඩතරියට ෙැටහීමය ්ියා වම් සි්පදවයඩ අාග පවස්ි. 

 
විනීක වස්කු: 

 
එසමවයහි එ්ඩතරා ෙඳ මාගම්ඩ “සඩොමීනි, දරැෙනඩ ල නඩනට 

්ුම්ඩ ්ළ යුතු දැ”යි ඇසුරැ ්රන ,ි්ඩෂුේවගනඩ ඇසීය. එවසඩ නම් 
අගර දානය වදෙ”යි ,ි්ඩෂුෙ ්ීය. “සඩොමීනි, අගර දානය ්ුම්ඩදැයි” මාගම 
ඇසීය. “ෛමථුනය” යි ,ි්ඩෂුෙ ්ීය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
සැල ්ළ ්ලඩහි එයිනඩ ,ි්ඩෂුෙ සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණිවයඩ ය යි 
ෙදාළහ. 

 
(පාරාන්්ා පාළ)ි 

 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ පිිවමි දරැෙනඩ ලැබීමට ්ර මය්ඩ විකාළ 

මාගම්ට ද, එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ සැමියාට පරියවීවම් උපායය්ඩ විකාළ 
සඩතරිය්ට ද, එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ සම්පතඩ ලැබීමට ්ර මය්ඩ විකාළ 
්ත්්ට ද, එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ වදනඩනට වදය්ඩ විකාළ ්ත්ට ද, 
එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේඩ සුගතියට යාවම් උපාය විකාළ ්ත්ට ද වම් අගර දාන 
්ථාෙ ්ීය. ඒ සැමවදන ම සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණි  ෙ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ෙදාළහ. 
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පඤේචම සංඝාදිරසේසය:  
“වයා පන ,ි්ඩඛු සඤඩකිවතඩතා සමාපජ්වජයය ඉතඩියා ො 

පුිවසමතිා පුිවසසඩස ො ඉතඩිමතිා ජායතඩවතන ො ජාරතඩවතන ො 
අනඩතමවසා තාඛණි්ාය’ පි සාඝාදිවසවසා.”1  

 
යම් මහවණ්ඩ සඩතරී පුරැෂයනඩ අතර පණිෙුල හුෙමාරැ ්රනඩන්ු 

 ෙට පැමිණිවයඩ වේ ද අඹුේ වීම පිණිස පුරැෂයාවගඩ අදහස සඩතරියට 
වහෝ ්ියා ද, සැමිය්ු වීම පිණිස සඩතරියවගඩ අදහස පුරැෂයාට වහෝ 
්ියාද යටතඩ පිිවවසයිනඩ මඳ වේලාේට බිිවය්ඩ ෙන ්ත්ට ෙුෙ ද 
්ියා නම් ඒ මහණහට සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
පණිෙුල හුෙමාරැ ්රෙන අය මිනිසුනඩ වීමය, ව්න්ුවගඩ 

අඹුේඩ වනා ෙන සඩතරිය් වීමය, පණිෙුලය පිළිගැනීමය, ඒ ගැන 
විමසීමය, පණිෙුලය ්ියනඩනහුට නැෙත ්ාරණය දැනඩවීමය ්ියා වම් 
සි්පදයට අාග පස්ඩ ඇතඩවතඩය. 

 
සඩතරිය්වගඩ වහෝ පුරැෂය්ුවගඩ වහෝ ඔෙුනඩවගඩ මාපියාදි 

ආර්ඩෂ්ය්ුවගඩ වහෝ පණිවිලය පිළිගැනීම, විමසීම, ආපසු ්ීම යන 
වම් තුනඩ අාගවයනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. වද්්ිනඩ ථුලඩලච්කයාපතඩති 
වේ. එ්්ිනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ව,ඩද වී සිටින මාපියනඩ අතර පණිවිල 
හුෙමාරැ ්ර  ගවමනඩ ද වම් ඇෙත සිදුවිය හැ්ිය. පණඩල්යනඩට 
පණිවිල ්ීවමනඩ ෙනඩවනඩ ද ථුලැසි ඇෙැතඩ ය. වමය සාණතඩති් 
සි්පදවය්ි. එ ැවිනඩ අතෙැසියනඩ වයාදා පණිවිල හුෙමාරැ ්රවීවමනඩ 
ද ඇෙැතඩ වේ.  

පණේඩකරයෝ: 
සි්පද විසඩතර ්ිරීවම්  ග වනාවය්ඩ තැන පණඩල්යනඩ සඳහනඩ 

ෙන නිසා වමහි ඔෙුනඩ ගැන හැඳිනඩවීම්ඩද ්ළ යුතුය. පණඩල්වයෝ නම් 

                                                                 
1 පාරා - 162 පි.  
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වසසඩසනඩට ෙලා උතඩසනඩන ්ාමරාගය ඇති එයිනඩ නිතර වපවළන 
දැවෙන පුදඩගල ව්ාට්ඨාසවය්ි. ඔෙුනඩ හැඳින ගැනීම අපහසු ය. 
 ුදඩධ්්ාලවයඩ පණඩල්වය්ඩ පැවිදිෙ ,ි්ඩෂූනඩ අතර විසුවේ ය. ඔහු 
තරැණ ,ි්ඩෂූනඩ ්රා වගාසඩ තමා දූෂණය ්රනඩනය යි ්ීය. ඒ ,ි්ඩෂූහු 
ඔහුට ගර්හා ව්ාට පලො හැිවයහ. ඉ්ඩබිති ඔහු සඩථුල සාමවණඩරයනඩ 
වෙත වගාසඩ දූෂණය ්රන වලස ්ීය. සාමවණඩරවයෝ ද ඔහුට නිනඩදා 
ව්ාට පලො හැිවයහ. ඉ්ඩබිති ඔහු ඇතඩවගාේෙනඩ අසඩවගාේෙනඩ වෙත 
වගාසඩ දූෂණය ්රො ගතඩවතඩ ය. පණඩල්යා දූෂණය ්ළ ඇතඩවගාේෙනඩ 
හා අසඩවගාේෙනඩ “වම් ශර මණවයෝ පණඩල්වයෝ ය, ඔෙුනඩ අතර සිටින 
පණඩල් වනාෙනඩවනෝ ද පණඩල්යනඩ දූෂණය ්රනඩවනෝය”යි ,ි්ඩෂූනඩට 
ගර්හා ්රනඩනට ෙූහ. ඒ ්රැණ ,ි්ඩෂූහු ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල 
්ළහ. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ පණඩල්යනඩ පැවිදි ්ිරීම හා 
උපසම්පදා ්ිරීම පර ති්ඩවෂඩප ්ර සි්පදය්ඩ පැනෙූ වසඩ්. වම් මහා 
වග්්ග්පාළි්යහි1 සඳහනඩ ෙන පුෙත්ි. පණඩල්යා දූෂණය ්රො ගතඩ 
්ර මය ගැන විසඩතරය්ඩ විනය ගර නඩථෙල ද්ඩො නැත. වසසඩසනඩට ෙලා 
්ාමරාගවයනඩ දැවෙන තැවෙන නිසා ම ඔෙුහු පැවිදඩදට නුසුදුසඩවසෝ ය.  

 
ආසික්කපණ ්ලකය උසූයපණ ්ලකය ඔපකක්මිකපණ ්ලකය 

පක්ඛපණ ්ලකය නපසරසකපණ ්ලකය යි පණඩල්යනඩ පසඩවදන්ුනඩ විනය 
අටුොවෙහි ද්ඩො ඇත. “ආසිතඩත පණඩල්” යනු ෛමථුන වසඩෙනවයනඩ 
්ාමපිවළාහය සනඩසිඳො ගත වනාවහන අනයයනඩවගඩ පුරැෂ නිමිතඩත 
මුවිනඩ උරා ශු්ර ධ්ාතුෙ ගැනීවමනඩ ්ාමපිවළාහය සනඩසිඳො ගනඩනා 
පුදඩගලයා ය. “උසූය පණඩල්” යනු තමාට ෛමථුන වසඩෙනයට සමතඩ 
්ම්ඩ නැති අනුනඩ ෛමථුන වසඩෙනය ්රනු  ලා එයිනඩ ්ාමපිවළාහය 
සාසිඳො ගනඩනා පුදඩගලයා ය. “ඔප්ඩ්මි් පණඩල්” යනු උප්ර මවයනඩ 
බීජයනඩ උපුටන ලද පුදඩගලයා ය. බීවජාතඩපාටනය ්ළ පසු ඔහුවගඩ 
පුරැෂ නිමිතඩත ්ර්මණය වනා ෙන  ෙතඩ රැෙුලඩ ආදියතඩ ්ර මවයනඩ නැති 
ෙන  ෙතඩ බීජයනඩ තිබිය  ග පුරැෂ නිමිතඩත සිඳලීවමනඩ පණඩල් වනා 
ෙන  ෙතඩ ්ියති. “පණඩඛ පණඩල්” යනු මාසවයඩ ්ාලප්ඩෂ ශු්ඩලප්ඩෂ 

                                                                 
1 මහා 212 පි.  
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වද්ිනඩ ්ාලප්ඩෂවයහි උමතු ෙන තරමට ්ාමරාගය උතඩසනඩන වී 
ශු්ඩලප්ඩෂවයඩ  ග ඉවේ ම පනඩසිඳී යන පුදඩගලයා ය. “නපුාස් පණඩල්” 
යනු උතඩපතඩතිවයනඩ ම සඩතරී,ාෙය වහෝ පුරැෂ,ාෙය වනා පිහිටි 
පුදඩගලයා ය. නපුාස් පණඩල්යාට හැර ඉතිිව සතරවදනාට 
පුරැෂ,ාෙය ඇතය යි ද සඩතරීප්ඩෂ පණඩල්යනුතඩ ඇතය යි ද ්ියති. 
වම්ො අවිනිශඩචිත ්රැණු ය. 

ගරුකාපතේතිරයනේ නුගීම: 
ගරැ්ාපතඩතියට පැමිණි ,ි්ඩෂුෙ එයිනඩ නැඟී සිටීමට වහෙතඩ 

පිිවසිදු වීමට ඒ ඇෙත අනඩ ,ි්ඩෂුේට ආවරෝකනය වනා ව්ාට ගත 
්ළ දින ගණනට සමාන දින ගණන්ඩ පිිවවෙසඩ පුරා අනතුරැෙ සදින්ඩ 
මානතඩ පුරා විසිනම්ට වනා අලු ,ි්ඩෂු සාඝයා ල ා අේ,ාන නම් ෙූ 
විනය ්ර්මය ්රො ගත යුතු ය. ඒ සියලඩල ම ්රන සැටි විනයකර්ම 
්පාකින්1 දත හැ්ිය.  

 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ට පැමිණිය වහාතඩ එය ,ි්ඩෂුේට 

ආවරෝකනය ්ිරීමට ලැජ්ජා වනා විය යුතුය. ආවරෝකනය වනා ව්ාට 
එයිනඩ ශුදඩධියට වනා පැමිණිය හැ්ිය. පැමිණි දිනවයඩ  ග ම ,ි්ඩෂුේට 
ආවරෝකනය ්ළ වහාතඩ සදින්ඩ මානත පුරා අේ,ාන්ර්මය ්ර 
ගැනීවමනඩ පිිවසිදු විය හැ්ිය. ආවරෝකනය වනාව්ාට ෙසාවගන සිටිය 
වහාතඩ පිිවවෙස පුරනඩනට ද සිදුවේ. ආපතඩතිය ආවරෝකනය වනා ව්ාට 
දින ඉ්ඩම යාමට “පටිච්ඡනඩනවීමය” යි ්ියනු ලැවේ. යම් දිනය් ග 
ආපතඩතියට පැමිණිවයඩ නම් එය ආවරෝකනය ්රනඩනට වපර පසුදින 
අරැණ නැාවගඩ නම් එ්ඩ දින්ඩ පටිච්ඡනඩන වේ. වදෙන දිනවයඩ 
ආවරෝකනය වනා ව්ාට තුනඩෙන දිනවයඩ අරැණ නැඟී නම් වදදින්ඩ 
පටිච්ඡනඩන වේ. වමවසඩ පටිච්ඡනඩන වීම දත යුතුය. ආපතඩතිය 
ආවරෝකනය ්රනු ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ අසෙලා වමනම් ඇෙත්ට 
පැමිණිවයඩය යි තැන තැන ්ියමිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට නිනඩදා වනා ්ළ යුතුය. 
ඒ ,ි්ඩෂුෙ ඇෙතිනඩ නඟා සිටුවීම ගැන ්ලඩපනා ්ළ යුතුය. ඇෙතිනඩ 

                                                                 
1 විනය - 150 පි. (පසඩෙන මුද්ර ණය - 134 පි.) 
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නැඟී සිටීමට ඒ ,ි්ඩෂුෙට ආධ්ාර ්ළ යුතුය. ආවරෝකනය ්ළ වහාතඩ 
තැන තැන ්ියා අෙමනඩ ්රන සතුරැ ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ ආවරෝකනය 
වනා ්ළ යුතුය. 

 
ඇෙැතඩ පටිච්ඡනඩන වීම පිළි ඳ ්රැණු දශය්ඩ ඇතඩවතඩය. 

ගරැ්ාපතඩතිය්ට පැමි)ම, ඇෙතට පැමිණි  ෙ දැනීම, උ්ඩවේපනීය 
්ර්මය ව්ාට සාඝයා විසිනඩ සම්ව,ෝගවයනඩ  ැහැර ්රන ලදඩද්ු වනා 
වීම,  ැහැර ්රන ලදඩද්ු වනා ෙන  ෙ දැනීම, ආවරෝකනය ්ිරීවමනඩ 
විය හැ්ි අනඩතරායය්ඩ නැති  ෙ, ඒ  ෙ දැනීම, ආවරෝකනය ්ිරීමට 
සමතඩ  ෙ තිබීම, ඒ  ෙ දැනීම, සඟෙනු ්ැමැතඩත, සැඟවීම යන වම් 
්රැණු දශය පටිච්ඡනඩන වීවම් අාගවයෝ ය. 

 
තමා අතිනඩ ගරැ්ාපතඩතියට පැමිවණන වදය්ඩ සිදුවී 

ගරැ්ාපතඩතිය්ඩ තමාට සිදුවිය යන හැඟීම ද ඇතිෙ ඒ ආපතඩතිය 
සැඟෙුෙ වහාතඩ පටිච්ඡනඩන වේ. තමාට සිදු ෙූ ඇෙත ගරැ්ාපතඩතිය්ඩ 
වනාවේය යන හැඟීම නිසා ආවරෝකනය වනා ්ිරීවමනඩ පටිච්ඡනඩන 
වනා වේ. ගරැ්ාපතඩතිය ලහු්ාපතඩතිය්ැයි සිතා ඇෙැතඩ වදසුෙ ද 
ඇෙතිනඩ පිිවසිදු වනා වේ. 

 
ඇෙත ඇෙත්ඩ ෙශවයනඩ වනා පිළිගනඩනා ෙූද, ඇෙැතඩෙලට 

පිළියම් වනා ්රනඩනා ෙූ ද, ලාම් දෘෂඩටිය හරනා වලස අනුශාසනා 
්ළ ද ගතඩ දෘෂඩටිය වනා හිවනඩනා ෙූද ,ි්ඩෂූනඩ හි්ඩමවීම සඳහා ්රන 
විනය ්ර්මය්ඩ ඇතඩවතඩය. එයට “උ්ඩවේපනීය්ම්මය” යි  ්ියනු 
ලැවේ. එය ්රනු ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ සාඝයා විසිනඩ සම්ව,ෝගයට වනා ගනු 
ලැවේ. එ ැවිනඩ උ්ඩවේපනීය ්ර්මය ්රන ලද ,ි්ඩෂුෙට ඇෙතට 
පැමිණිය ද ආවරෝකනය ්ිරීමට ඉල්ඩ නැත. එ ැවිනඩ ආවරෝකනය වනා 
්ිරීවමනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙත පටිච්ඡනඩන වනා වේ. එ ඳු 
විනය්ර්මය්ිනඩ සම්ව,ෝගවයනඩ ඉෙතඩ ්ර නැති ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ඒ 
 ෙ දැන දැනම ආවරෝකන වනා ව්වළඩ නම් ආපතඩතිය පටිච්ඡනඩන වේ. 
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ආපතඩතිය ආවරෝකනය ්ිරීමට ,ි්ඩෂුේඩ වෙත යාමට ඇති 
මාර්ගය අනඩතරාය සහිත වී ඇති නම් සුදුසු අෙසඩථාේ ග ආවරෝකනය 
්ිරීවම් අදහසිනඩ පසු ්ිරීවමනඩ පටිච්ඡනඩන වනා වේ. අනඩතරායය්ඩ 
නැත ද ඇතය යන හැඟීවමනඩ දින පසු ්ිරීවමනඩ ද පටිච්ඡනඩන වනා 
වේ. 

 
,ි්ඩෂුේඩ ඇති තැන්ට යා වනා වහන ආවරෝකනය ්ළ වනා 

වහන ආ ාධ්ය්ඩ ඇති ්ලඩහි ද දින ගත ්ිරීවමනඩ පටිච්ඡනඩන වනා 
වේ. වනායා හැ්ි තරවම් අමාරැේඩ නැතතඩ වනා යා හැ්ිය යන 
හැඟීවමනඩ දින පසු ්රනඩනා හට ද පටිච්ඡනඩන වනා වේ. යා හැ්ි 
 ෙතඩ තිබිය  ග යා හැ්ිය යන හැඟීමතඩ තිබිය ග දින පසු ්ළ වහාතඩ 
පටිච්ඡනඩන වේ. 

 
ගරැ්ාපතඩතියට පැමිණ එය ආවරෝකනය ්ළ හැ්ි තතඩතඩෙය්ඩ 

ද තිබිය ග සැඟවීවම් අදහසිනඩ ආවරෝකනය වනා ්ිරීවමනඩ ආපතඩතිය 
පටිච්ඡනඩන වේ. ,ි්ඩෂූනඩ නැති වපවදස් වෙවසන ,ි්ඩෂුෙ ආවරෝකනය 
්ිරීමට ස,ාග ,ි්ඩෂුේඩ මුණ ගැසීමට  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ සිටිය ග 
,ි්ඩෂුේඩ වනා හමු වීම නිසා දින ඉ්ඩම ගිය ද පටිච්ඡනඩන වනා වේ. 
ආවරෝකනය ්ිරීම සඳහා ,ි්ඩෂුේඩ වෙත ගමනඩ ්රන ,ි්ඩෂුෙට මාස 
ගණන්ඩ ගත ෙුෙ ද ආපතඩතිය පටිච්ඡනඩන වනා වේ. තමා පැමිණ 
සිටින ඇෙතට ම පැමිණ සිටින ,ි්ඩෂුේට ද ආපතඩතිය ආවරෝකනය 
නුසුදුසුය. එෙැනි ,ි්ඩෂුේට ෙුෙ ද ආවරෝකනය ්ළ වහාතඩ පටිච්ඡනඩන 
වනා වේ. එවහතඩ එයිනඩ දු්ුළා ඇෙත්ඩ වේ. ආවරෝකනය ්ළ හැ්ිෙ 
තිබිය ග ආපතඩතිය ආවරෝකනය වනා ්රනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙට ආවරෝකනය 
වනා ්ිරීම නිසා දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඔහුට ආපතඩති ආවරෝකනය වනා 
ව්ාට ගතෙන දිනය්ඩ පාසා ම අරැවණෝදවයඩ  ග ඒ දු්ුළා ආපතඩතිය 
වේ.  

ආපතයාරරෝචනය: 
ආපතයාවරෝකන විධිය්ඩ විනවයහි පැහැදිලි වලස ද්ඩො නැත. 

ඇෙැතඩ වදසීවම් ආ්ාරය ෙදාරා ඇතඩවතඩ ,ි්ඩෂුේඩ ්රා එළඹ සිෙුර 
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ඒ්ාාස ව්ාට වපරො උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ ඇඳිලි  ැඳ ්ළ යුතුය ්ියාය. 
ආපතයාවරෝකන විධිය ද ඒ අනුෙ සැල්ිය යුතුය. ගරැ්ාපතඩතියට 
පැමිණි ,ි්ඩෂුෙ ස,ාග ,ි්ඩෂුේඩ වෙත වගාසඩ සිෙුර ඒ්ාාස ව්ාට 
වපාරො උ්ඩ්ුටි්වයනඩ හිඳ ඇඳිලි  ැඳ ආවරෝකනය ්ළ යුතුය. එවසඩ 
හිඳ ඇඳිලි  ැඳ සිදු වී ඇතඩවතඩ එ්ඩ ඇෙත්ඩ නම් ආවරෝකනය ්රනු 
ල න ,ි්ඩෂුෙ ෙැිමහලඩවල්ඩ නම් “අහර භන්්ක් එකර 
සරඝාදි්සසාපක්කිර කුය්හර සන්කි්ක ආවික්කාමි” ්ියා වහෝ 
“ආික්ඛාමි” ්ියා වහෝ ‘ආ්කා්චමි’ ්ියා වහෝ ආවරෝකනය ්ළ යුතුය. 
ඇෙැතඩ ව ාවහෝ නම් ‘සම් හසධා ආපක්කි්යා’ ්ියා ආවරෝකනය ්ළ 
යුතුය. ‘සේ ාපක්කි්යා ආවික්කාමි’ ්ියා වහෝ ආවරෝකනය ්ළ යුතුය. 
ගරැ්ාපතඩති වනාවය්ඩ විට සිදුවිය හැ්ි  ැවිනඩ ෙර්තමාන ,ි්ඩෂූහු 
ඇෙැතඩ වදසන සැම ොරය් ග ම “අහා ,නඩවත සේ ාපතඩතිවයා 
ආවි්වරාමි” යි සියලු ඇෙැතඩ ආවරෝකනය ව්වරති. එවසඩ ්ළ ද 
ගරැ්ාපතඩති සිදුවී ඇති නම් ඒො පටිච්ඡනඩන වනා වේ. ඇෙැතඩ 
වදසීවම් විධිය විනය කර්ම්පාකින්1 දත හැ්ි  ැවිනඩ වමහි වනා 
ද්ඩෙමු.  

                                                                 
1 විනය - 82 පි. (පසඩෙන මුද්ර ණය - 65 පි.) 
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පාතර ය පිළිබඳ ශිකේෂාපද 
 
“පිණ ්ියා්ධාප්භාජනර නිස්සාය පේ ජ්ජා”1 යි ෙදාරා ඇති 

පිවදි පැවිදඩද වගවදාර්ඩ පාසා සිඟා වගාසඩ ල න පිණඩලපාතව,ෝජනය 
නිසා එය පර ධ්ාන ව්ාට පෙතඩනා වදය්ි. එ ැවිනඩ, වලාෙුතුරා  ුදුෙරැ ද 
වගවදාර්ඩ පාසා ෙැලම ව්ාට පිඬු සිඟා ෙැළඳූහ. පවසඩ ුදුෙරැ ද, 
රහතඩහු ද එවසඩ ම ්ළහ. ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූහු අද ද්ඩො ද එවසඩ ්රති. 
අනාගතවයහි එවසඩ ්රනඩනාහ. ඒ පිණඩලපාත ව,ෝජනයට ඉතා ම සුදුසු 
,ාජනය පාතර ය ය. එ ැවිනඩ සෑම ,ි්ඩෂුේට ම පාතර ය්ඩ තිබිය යුතුය. 
එ ැවිනඩ “න ,ි්ඩඛවෙ අපතඩතව්ා උපසම්පාවදතේව ා, වයා 
උපසම්පාවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 යි පාතර ය්ඩ නැතිය්ු උපසම්පදා 
වනා ්රන වලස සි්පදය්ඩ ද පනො ඇතඩවතඩය. ,ි්ඩෂුේට පාතර ය්ඩ 
තිබිය යුතුය යි ්ී පමණිනඩ “,ි්ඩෂුෙ පිණඩලපාත ව,ෝජනය ම ෙැළඳිය 
යුතුය, පාතරවයඩ ම ෙැළඳිය යුතුය” යි ෙරදො වතඩරැම් වනා ගත යුතුය. 
අනඩ ්ර මෙලිනඩ ලැව න ව,ෝජනයතඩ පාතර ය හැර අනඩ ,ාජනතඩ ,ි්ඩෂුෙට 
්ැප  ෙ දත යුතුය. යම් ,ි්ඩෂුේඩ වලෝ්ය රැෙටීවම් අදහසිනඩ වතාරෙ 
අලඩවපඩච්ඡතා ගුණවයහි පිහිටා අනඩ ව ාජුන්ඩ වනා පිළිගනිමිනඩ පිඬු 
සිඟා වගන ම ෙළඳනො නම්, අනඩ  ඳුන්ඩ වනා පිළිවගන පාතරවයඩ ම 
ෙළඳනො නම් එය උසසඩ පර තිපදාේැයි ්ිය යුතුය. පාතර ය පළිි ඳ 
සි්පද ව ාවහෝ ගණන්ඩ ඇතඩවතඩ ය. ඒො වනා දැන සිටින ,ි්ඩෂුේට 
පාතර ය නිසා ම දිනපතා ව ාවහෝ ඇෙැතඩ සිදු විය හැ්ිය. එ ැවිනඩ 
පාතර ය පිළි ඳ විනය එය පිවහරණය ්රන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ මැනවිනඩ දැන 
සිටිය යුතුය. 

 
දැනට පාතර  යන නාමවයනඩ වෙළඳ සැලඩෙල තිව න සෑම 

,ාජනය ම ,ි්ඩෂූනඩවගඩ පිවව,ෝගයට සුදුසු විනයානු්ූල පාතර  වනා වේ. 

                                                                 
1 මහා 126 පි.  
2 මහා - 222 පි. 
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සි්පද ඇතඩවතඩ ද ඒොට වනාවේ. ඒො ලද වහාතඩ පාතර  ෙශවයනඩ 
වනාෙ ෙතුර ගැනීම් ආදිය සඳහා ,ාජන ෙශවයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීම ෙරද 
නැත. ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ පාතර ය්ඩ ෙශවයනඩ අධිෂඩඨාන ව්ාට පිවව,ෝග 
්ළ යුතඩවතඩ ඉතා ්ුලා ද වනා ෙූ පමණට ෙලා මහතඩ ද වනා ෙූ 
නියමිත ජාතිවයනඩ තනන ලද වසෝදා පිිවසිදු ්ළ හැ්ි පිවදි මට්ටම ඇති 
ශර මණසාරැපය ෙන පිවදි ්ළුපැහැය ගනඩෙන ලද පාතර ය ය. ඇතුළත 
මට්ටම නැති  ැවිනඩ වසඩදුෙ ද වතලඩ ආදිය ඉතිිව ෙන පාතර ය පිවව,ෝග 
්රනඩනහුට සනඩනිධි්ාර් සි්පදවයනඩ ඇෙැතඩ ෙන  ැවිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට 
අවයෝගය ය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ වසාෙණඩණමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා, 

න රෑපියමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. න මණිමවයා පතඩවතා 
ධ්ාවරතේව ා. න වෙළුිවයමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. න 
එලි්මවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. න ්ාසමවයා පතඩවතා 
ධ්ාවරතේව ා, න ්ාෙමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා, න 
තිපුමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. න සීසමවයා පතඩවතා 
ධ්ාවරතේව ා, න තම් වලාහමවයා පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. වයා 
ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ දඩවෙ 
පතඩවත අවයාපතඩතා මතඩති්ාපතඩතනඩති.”1 
 

්ක්කුම: 
 
මහවණනි, රනඩ පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. ිව ග පාතර ය වනා දැිවය 

යුතුය. මැණි්ඩ පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. පළිඟු පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. 
වලෝ්ල පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. වීදුරැ පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. සුදු 
ඊයම් පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. ්ළු ඊයම් පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. තඹ 
පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
මහවණනි, ය්ල පාතර ය මැටි පාතර ය යි පාතර  වද්්ඩ අනුදනිමි. 

 

                                                                 
1 කූල - 194 පි. 
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“න ක ,ි්ඩඛවෙ දාරැපතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. වයා 
ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. න ,ි්ඩඛවෙ ඡෙසීසසඩස පතඩවතා 
ධ්ාවරතේව ා. වයා ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. න ,ි්ඩඛවෙ 
තුම් ්ටාවහ පිණඩලාය කිවතේ ා. වයා කවරයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස. න ,ි්ඩඛවෙ ඝටි්ටාවහ පිණඩලාය කිවතේ ා. වයා 
කවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 

්ක්කුම: 
 
මහවණනි, දැෙවයනඩ ්ළ පාතර ය වනා දැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා 

නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, මිනී හිසඩ ් ල පාතර ය 
ෙශවයනඩ වනා දැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
මහවණනි, ල ු් වලහි පිඬු පිණිස වනා හැසිිවය යුතුය. යවම්ඩ 
හැසිවර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, ෙළා් වලහි පිඬු 
පිණිස වනා හැසිිවය යුතුය. යවම්ඩ හැසිවර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
‘ල ු් ල හා ෙළා් ල තාේාලි් ෙශවයනඩ හදිසි අෙසඩථාේ 

 ග පිවව,ෝග ්ිරීම ෙරද නැතය’ යි අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩය. 
ය්ලපාතර ය මැටිපාතර ය යන වම් වද්ිනඩ මැටිපාතර ය ෙලාතඩ පිවව,ෝගයට 
යහපතඩය. එවහතඩ වම් රවට් පිවව,ෝගයට සුදුසු මැටිපාතර  නැත. වතලඩ 
උරා වනා ගනඩනා ෙූ ෙතුරා උරා වනා ගනඩනා ෙූ පහසුවෙනඩ පිිවසිදු ්ළ 
හැ්ි ෙූ ්ළු පැහැය ගනඩෙන ලදඩදා ෙූ මැටිපාතර   ුරැමවයඩ තනනු ලැවේ. 
එහි ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූහු මැටිපාතර  පිවව,ෝග ්රති. විනය වපාතඩෙල 
සඳහනඩ ්රැණුෙලිනඩ වපවනනඩවනඩ  ුදඩධ්්ාලවයඩ විසූ ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූනඩ 
ද මැටිපාතර  පිවව,ෝග ්ළ  ෙය. 

 
 

                                                                 
1 කූල - 194, 196, 197 පිටු 
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පාතරරයේ පර මාණය : 
 

“තවයා පතඩතසඩස ෙණඩණා උ්ඩ්ට්වඨා පතඩවතා 
මජ්ඣිවමා පතඩවතා ඔමව්ා පතඩවතා. උ්ඩ්ට්වඨා නාම 
පතඩවතා අේඪාළඩහව්ාදනා ගණඩහාති කතු,ාගා ඛාදනා 
තදුපියඤඩක ෙයඤඩජනා. මජ්ඣිවමා නාම පතඩවතා නාළිව්ාදනා 
ගණඩහාති කතු,ාගා ඛාදනා තදුපියඤඩක ෙයඤඩජනා. ඔමව්ා 
නාම පතඩවතා පතඩවථාදනා ගණඩහාති කතු,ාගා ඛාදනා 
තදුපියඤඩක ෙයඤඩජනා.”1 
 

වතඩරැම: 
 
පාතරවයඩ පර මාණ තුවන්ි. උතඩ්ෘෂඩට පාතර ය මධ්යම පාතර ය 

අෙම් පාතර ය යි පර මාණ අනුෙ පාතරා තුවන්ි. උතඩ්ෘෂඩට පාතර ය සහලඩ 
වදනැළිය්  ත ද එයිනඩ සතවරනඩ ව්ාටස්ඩ ඛාදය ද ඒ  තට සෑවහන 
ෙයඤඩජන ද ගනඩවනඩය. මධ්යම පාතර ය සහලඩ නැළිය්  ත ද එයිනඩ 
සතවරනඩ ව්ාටස්ඩ ඛාදයද එයට සෑවහන ෙයඤඩජන ද ගනඩවනඩය. 
අෙම් පාතර ය සහලඩ නැළි ,ාගය්  තද එයිනඩ සතවරනඩ ව්ාටස්ඩ 
ඛාදය ද ඒ  තට සෑවහන ෙයඤඩජන ද ගනඩවනඩය.  

 
උතඩ්ෘෂඩට පාතර යට මහතඩ ෙූ පාතර ය ද අෙම් පාතර යට ෙලා 

පාතර ය ද පාතර  වනාවේ. ඒො ,ාජන ෙශවයනඩ මිස පාතර  ෙශවයනඩ 
අධිෂඩඨාන ව්ාට පිවව,ෝගයට නුසුදුසුය. වමහි අදහසඩ ්රන නැළිය 
 ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩ ජීෙමාන ්ාලවයඩ මගධ්රවටහි ,ාවිත ්ළ 
නැළියය. ලා්ාවේ නැළිය මගධ් නැළියට මහතඩ  ෙතඩ වදමළ නැළිය 
මගධ් නැළියට ්ුලා  ෙතඩ ්ියා තිවේ. වමයිනඩ අෙුරැදු වදදහසඩ 
පනඩසියය්ට වපර මගධ්රට ,ාවිත ්ළ නැළිවයඩ නියම පර මාණය වනා 
දත හැ්ිය. අටුො ටී්ා ලියූ ්ාලවයඩ ද එය ගැන සඩිර විනිශඩකය්ඩ 

                                                                 
1 පාරා - 283 පි. 
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වනාතිබිණි. සාමානයවයනඩ වහාඳට ෙැලුණු ශරීරය ඇති නිවරෝගී 
,ි්ඩෂුේට ෙර්ට ෙැළඳීමට සෑවහන ආහාර  හාලිය හැ්ි පාතර ය 
අෙම් පාතර ය වලසතඩ, වදවදවන්ුට සෑවහන ආහාරය  හාලිය හැ්ි 
පාතර ය මධ්යම පාතර ය වලසතඩ, සතර වදන්ුට සෑවහන ආහාර  හාලිය 
හැ්ි පාතර ය උතඩ්ෘෂඩට පාතර ය වලසතඩ සැල්ිය හැ්ිය. දැනට පිවව,ෝග 
්රන පාතර ෙලිනඩ සමහර්ඩ මධ්යම පාතර  ෙශවයනුතඩ සමහර්ඩ උතඩ්ෘෂඩට 
පාතර  ෙශවයනුතඩ සැල්ිය හැ්ිය. 

 
සිෙුරැෙල හා පාෙහනඩෙල පැහැය පිළි ඳ සි්පද විනවයහි 

ද්ඩනා ලැවේ. පාතරවයඩ පැහැය පිළි ඳ සි්පද වනා ද්ඩනා ලැවේ. 
එවහතඩ පාතර යට සුදුසු පැහැය ්ළුපැහැය  ෙ ්ිය යුතුය. ගිනඩවනනඩ 
පසඩෙර්ඩ පලහන ලද ය්ල පාතර යතඩ, වදෙර්ඩ  පලහන ලද 
මැටිපාතර යතඩ අධිෂඩඨානයට වයෝගය  ෙ විනය අටුොවෙහි ද්ඩො ඇත. 
එවසඩ ්රනුවයඩ ්ළුපැහැය ගැනඩවීම සඳහා විය යුතුය. එය ්රන 
ආ්ාරය්ඩ විනය වපාතඩෙල ද්ඩො නැත. පාතර ය ්ිනම් අයුර්ිනඩ වහෝ 
්ළුපැහැය ්ර ගැනීම සුදුසු  ෙ සැල්ිය හැ්ිය. පාතර ය පිවව,ෝග 
්ිරීම සම් නඩධ්වයනඩ ද ව ාවහෝ සි්පද ඇත. ඉදිිවවයහි ඒො ද්ඩෙනු 
ලැවේ.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සඋදව්ා පතඩවතා පටිසාවමතේව ා. වයා 

පටිසාවමයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, වතතඩ පාතර ය තැනඩපතඩ වනා ්ළ යුතුය. යවම්ඩ 

තැනඩපතඩ ව්වළඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ සඋදව්ා පතඩවතා ඔතාවපතේව ා. වයා 
ඔතාවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 

                                                                 
1 කූල - 195 පි. 
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මහවණනි, දිය සහිත පාතර ය ගිනඩවනනඩ වහෝ අේවෙනඩ වනා 
වියළවිය යුතුය. යවම්ඩ වියළෙනඩවනඩ නම් ඔහටු දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
පාතර ය වසෝදා දිය බිනඩදු පිස දමා වියළවිය යුතු ය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ උණඩවහ පතඩවතා නිදහිතේව ා. වයා 

නිදවහයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, ව ාවහෝ වේලාේඩ පාතර ය අේවෙහි වනා තැබිය 

යුතුය. යවම්ඩ ත ා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. පාතර ය මඳ වේලාේඩ 
අේවෙහි ත ා රතඩ ෙූ පසු ඉෙතඩ ්ර ගත යුතුය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ මීඪනඩවත පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා. වයා 

නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, වගපිලඩ ව්ළෙර පාතර ය වනා තැනඩපතඩ ්ළ යුතුය. 

යවම්ඩ තැනඩපතඩ ්වළඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  
 

“න ,ි්ඩඛවෙ පිවහණඩලනඩවත පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා. 
වයා නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 

 
මහවණනි, වගයිනඩ පිටත පටු පිවලහි පාතර ය තැනඩපතඩ වනා ්ළ 

යුතුය. යවම්ඩ ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. “පිව,ණඩල” යනු 
ඇතැම් වගෙල බිතඩතිය සවිවීම පිණිස පිට පැතඩතට පනඩනා ඇති 
ව්ාටසය. ්යිඔරැෙය යි ද ්ියති. ඒ තැනඩෙල තැබීවමනඩ පාතර ය වපරළී 
වගාසඩ පලුදු විය හැ්ිය. මැටිපාතර ය නම් බිඳී යා හැ්ිය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ පතඩවතා ලගඩවගතේව ා. වයා ලගඩවගයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 

                                                                 
1 කූල - 196 පි. 
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මහවණනි, පාතර ය එලඩලා වනා තැබිය යුතු ය. යවම්ඩ තැ ුවයඩ 
නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වමයිනඩ ්ියනුවයඩ ,ිතඩතිෙල සවි්ර ඇති 
උලඩ ආදිවයහි මුවිනඩ පාතර ය එලඩලීම ය. ථවි්වයහි ලා පටිවයනඩ එලඩලා 
ගැනීම වනා වේ.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ පීවඨ පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා. වයා 

නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, පුටුවෙහි පාතර ය වනා තැබිය යුතු ය. යවම්ඩ ත ා 

නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  
 

“න ,ි්ඩඛවෙ මඤඩවක පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා. වයා 
නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
ඇවඳහි පාතර ය වනා තැබිය යුතුය. තැ ුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

පාතර  තැබීම සඳහා ම වෙනඩ ව්ාට ඇති වම්සය් ඇඳ් තැබීවමනඩ 
ෙරද වනා වේ.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ අාව් පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා. වයා 

නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, ඇ්වයහි පාතර ය වනා තැබිය යුතුය. ත ා නම් 

දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඇ්ය යනු උ්ුලය. ොිවී උ්ුවළහි පාතර ය 
ත ාවගන ්ථා ්රමිනඩ වහෝ අනි්ඩ ෙැල් වය ග වහෝ සිටිනා ්ලඩහි 
හදිසඩසිවයනඩ පාතර ය බිම ෙැවටනඩනට ඉල ඇත. වම් සි්පදය පනො 
ඇතඩවතඩ ඒ නිසාය. ථවි්වයහි ලා උරවයහි එලඩලා ඇ්වයහි ත ා 
ගැනීම ෙරද නැතැ යි ්ියා තිවේ. පුරාණ ,ි්ඩෂූනඩ ආහාර ෙළඳා තිව නු 
වපවනනඩවනඩ ද පාතර ය ආධ්ාර්ය් ත ා වගනය. දැනුදු  ුරැම ,ි්ඩෂූනඩ 
ෙළඳනඩවනඩ පාතර ය ආධ්ාර්ය් ත ා වගනය. ලා්ාවේ ,ි්ඩෂූනඩට පුරැදු 
වී ඇතඩවතඩ උ්ුවලහි පාතර ය ත ා වගන ෙැළඳීම ය. වනා ෙැවටන වලස 
එ්ඩ අත්ිනඩ පාතර ය අලඩොවගන එවසඩ ෙැළඳීමතඩ සුදුසුය යි ්ියති. 
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“න ,ි්ඩඛවෙ ඡතඩවත පතඩවතා නි්ඩිපිතේව ා, වයා 

නි්ඩිවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.” 
 
්ූලවයහි පාතර ය වනා තැබිය යුතුය. තැ ුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

්ූලය දිග හැර බිම ත ා එහි පාතර ය ත ා සිටි අතර සුළා අෙුතඩ පාතර යතඩ 
සමග වපරළී වගාසඩ පාතර ය බිඳීයාම නිමිතඩත ව්ාට වම් සි්පදය 
පනෙන ලදඩවදඩ ය. 

 
යම්්ිසිේඩ වනා අතුළ රළුබිම පාතර ය තැ ුෙවහාතඩ දු්ුළා 

ඇෙැතඩ වේ. පාතර යට වදෝෂය්ඩ වනා ෙන මට්ටම් බිම හා ෙැලඩවලහි 
තැබීම ෙරද නැත. දරණුේ වහෝ අනඩ ආධ්ාර්ය් වහෝ තැබීම සුදුසුය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ පතඩතහතඩවථන ්ොටා පණාවමතේ ා. 

වයා පණාවමයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
පාතර ය අවතහි ත ාවගන වදාරපියනඩ ජවනඩල පියනඩ ඇරීම ෙැසීම 

වනා ්ළ යුතුය. ්ළ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ්ෙර ශරීරාෙයෙය් 
වහෝ පාතර ය තිබිය  ග ්ිනම් ශරීරාෙයෙය්ිනඩ වහෝ වදාර්ඩ ජවනඩලය්ඩ 
ඇරීම ෙැසීම අගුලඩ පහතඩ ්ිරීම අගුලඩ දැමීම යතුරැ දැමීම ඇරීම වනා 
්ළ යුතු  ෙ අටුොවෙහි දැ්ඩවේ.්ඩ 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ෙල්ානි ො අට්ඨි්ානි ො උච්ිට්වඨාද්ා 

ො පතඩවතන නීහිවතේ ා. වයා නීහවරයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
හප වහෝ මාලුපසඩ ්ටු වහෝ වගිෙල ඇට වහෝ ඉඳුලඩ දිය වහෝ 

 ැහැර ්ිරීම පිණිස පාතරවයනඩ වනා වගන යා යුතුය. වගන ගිවයඩ නම් 

                                                                 
1 කූල - 196 පි. 
2 කූල - 197 පි. 
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දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. පාතර යට අත වනා වසඩදිය යුතුය. අතඩපා වසඩදූ දිය 
පාතරවයහි ලා ඉෙතලීමට වනා වන යා යුතුය. පිිවසිදු පාතර ය ඉඳුලඩ ඇති 
අතිනඩ වනා ඇලඩලිය යුතුය. ෙමතිනඩ පාතර ය වගන ෙතුර ෙතඩව්ාට ඉඳුලඩ 
සහිත අත ලා පාතර ය වසඩ ගම ෙරද නැත. මතඩසයමාාස ඵලාදිය ෙළඳන 
්ලඩහි ඉෙතලිය යුතු ව්ාටසඩ පාතර  තුළට වනා දැමිය යුතුය. පාතරවයඩ 
ඇති මසඩ මාලු ්ැ ලිෙල ්ටු පාතරවයහි ඉතිිව ෙන පිවදි මසඩමාලු ගළො 
ෙැළඳීම ෙරද නැත. මුවිනඩ  ැහැර ්ළ වදය්ඩ නැෙත ද ෙැළඳීමට 
 ලාවපාවරාතඩතු ඇති නම් පාතරවයහි ත ා ගැනීම සුදුසුය. වනා එවසඩ 
නම් ඒො පාතරවයහි වනා තැබිය යුතුය. වපාලඩ ්ැ ලි ආදිය ්ටිනඩ 
්ලාවගන ඉතිිව ෙන ව්ාටස පාතරවයඩ තැබීම සුදුසු ය. වම් ්රැණු දැන 
ගත ද වනා දැන ගත ද ඉ්ඩමෙුෙවහාතඩ ඇෙැතඩ වේ.  

 

අතිරේක පාතර  ශිකේෂාපදය: 
“දසාහපරමා අතිවර්පතඩවතා ධ්ාවරතේව ා. තා 

අති්ඩ්ාමයවතා නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 
 
අතිවර්් පාතර ය දසදින්ඩ පමණ්ඩ දැිවය යුතුය. එය 

ඉ්ඩමෙනඩනාහට පාතර ය නිසගි වේ. පචිති ඇෙැතඩ ද වේ. 
 
අතිවර්්පාතර ය යනු අධිෂඩඨාන වහෝ වි්පඩපනය වහෝ වනා ්ළ 

පාතර ය ය. ,ි්ඩෂුේඩ පාතර ය්ඩ ලද වහාතඩ එය දසදින්ඩ ඇතුළත ග 
අධිෂඩඨාන වහෝ ්ර ගත යුතුය. වි්පඩපය වහෝ ්ළ යුතුය. ඒ වද්ිනඩ 
එ්්ුදු වනා ව්ාට ත ා ගත වහාතඩ එව්ාවළාසඩෙන දිනවයඩ අරැණ 
නැඟුණ ්ලඩහි ඒ පාතර ය නිසගි වේ. පචිති ඇෙැත්ඩ ද වේ. ලැව න 
සැම පාතර ය්ිනඩ ම වම් ඇත වනා වේ. ඇෙැත ෙනඩවනඩ නියමිත 
ජාතිවයනඩ නියමිත පර මාණයට ්ළ අධිෂඩඨානයට වයෝගය පාතරවයනඩ 
පමවණ්ි. පාතර  ්ීපය්ඩ අධිෂඩඨාන වනා ්ළ හැ්ිය. එ්ඩ පාතර ය්ඩ 
අධිෂඩඨාන ්රවගන ඇති ්ලඩහි තෙතඩ පාතර ය්ඩ අධිෂඩඨාන ්ළ ද ඒ 

                                                                 
1 පාරා - 284 පි. 
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අධිෂඩඨානය සිදඩධියට වනා පැමිවණඩ. පසුෙ අධිෂඩඨාන ්ළ පාතර ය 
අතිවර්් පාතර සඩථානවයහි ම සිටී. නිසගි වීමය යනු සාඝයාට වහෝ 
ගණයාට වහෝ එ්ඩ ,ි්ඩෂුේට වහෝ ඒ පාතර ය පෙරා දිය යුතු වීමය. 
එවසඩ වනා ව්ාට ඒ පාතර ය තමාවගඩ වදය්ඩ හැටියට ත ා වගන 
ඇෙැතඩ වදසුෙ ද ඇෙත්ිනඩ පිිවසිදු වනා වේ. නිසගි පාතර ය පුදඩගලය්ුට 
නිසඩසජ්ජනය ්ිරීම පහසු ය. එය ්රනඩවනඩ වමවසඩය. 

 
නිසගි ෙූ පාතර ය වගන එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ වෙත වගාසඩ සිෙුර ඒ්ාාස 

ව්ාට වපාරො උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ ඒ ,ි්ඩෂුෙ ෙැිමහලු ව්වන්ඩ නම් පා 
ෙැඳ පාතර ය අතට වගන: 

 
“අයර ්ම භන්්ක පක්්කා දසහාකික්කන්්කා නිස්සග්්ග්ි්යා  

ඉමාහර ආයස්ම්කා නිස්සජ්ජාමි”1 යි ්ියා පාතර ය ඒ ,ි්ඩෂුෙ අතට දිය 
යුතුය. ඉ්ඩබිති ඇෙත වදසිය යුතුය. ඉ්ඩබිති පාතර ය පිළිගතඩ ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ “ඉමර පක්කර ආයස්ම්කා දම්මි” යි ්ියා පාතර ය වපරළා දිය 
යුතුය.  ාල ,ි්ඩෂුේට නිසඩසජ්ජනය ්රන ්ලඩහි “අයා වම ආෙුවසා 
පතඩවතා දහාහාති්ඩ්නඩවතා නිසඩසගඩගිවයා. ඉමාහා ආයසඩමවතා 
නිසඩසජ්ජාමි” යි ්ිය යුතුය. නිසඩසජ්ජනය ව්ාට ලද පාතර ය අධිෂඩඨාන 
වහෝ වි්පඩපනය වනා ව්ාට ත ාගතවහාතඩ දසදින්ඩ නි්ඩමීවමනඩ 
නැෙත ද නිසගි වේ. 

 

අධිෂේඨාන විධිය. 
අලුතඩ පාතයය්ඩ අධිෂඩඨානය ්ිරීවම් ග අධිෂඩඨාන ්ළ පරණ 

පාතර ය්ඩ ඇති නම් එය පච්කුදඩධ්රණය ්ළ යුතුය. පාතර ය අතඩපවසහි 
ඇති නම් “ඉමර පක්කර පච්චචසද්්කාමි” යි වතෙර්ඩ ්ියා පච්කුදඩධ්ාරය 
්ළ යුතුය. පාතර ය ඇතඩවතඩ අනඩ තැන් නම් ඇති තැන සිහිව්ාට 
“එතා පතඩතා පච්කුදඩධ්රාමි” යි ්ියා පච්කුදඩධ්ාරය ්ළ යුතුය. ඉ්ඩබිති 
අලුතඩ පාතර ය අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. පුරාණ පාතර ය අනි්්ුට  ග ද 

                                                                 
1 පාරා - 284 පි. 
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නෙපාතර ය අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. අධිෂඩඨානය ්ය ෙකන වද්ිනඩ ම ්ළ 
හැ්ිය. පාතර ය අතිනඩ පිිවමදිමිනඩ “ඉමා පතඩතා අධිට්ඨාමි” යි ්ියා 
අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. ඇතඩවතඩ අනඩ තැන් නම් ඇති තැන සිතා “එතා 
පතඩතා අධිට්ඨාමි” යි ්ියා අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. මාරැවෙනඩ මාරැෙ 
එ්ිනඩ එ් පච්කුදඩධ්රණය හා අධිෂඩඨාන ්ිරීවමනඩ ෙැි ගණන්ඩ පාතර  ද 
පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. පාතර  වද්්ඩ ඇති ්ලඩහි එ්ඩ පාතර ය්ඩ ඉටා දින 
නෙය්ඩ පිවව,ෝග ව්ාට එය පච්කුදඩධ්රණය ව්ාට වදෙන පාතර ය 
අධිෂඩඨාන ්ර නැෙත නෙෙන දිනවයඩ එය පච්කුදඩධ්රණය ව්ාට ්ලිනඩ 
පච්කුදඩධ්රණය ්ළ පාතර ය ඉටා ගත යුතුය. වමවසඩ ජීවිතානඩතය ද්ඩො ම 
පාතර  වද් පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. දිනපතා එ්ිනඩ එ් පච්කුදඩධ්රණය හා 
අධිෂඩඨානයතඩ ්ිරීවමනඩ පාතර  දසය්ඩ ෙුෙ ද පිවව,ෝග ්ළ හැ්ි  ෙ 
සමනඩතපාසාදි්ාවේ ද්ඩො ඇතඩවතඩය. 

 
“අච්වඡදදානගාවහහි - විේ,මා මරණුදඩධ්ටා, 
ලිාග සි්ඩඛාහි ිදඩවදන - පතඩවතාධිට්ඨාන මුජ්ඣති.”1 
 
අනුනඩ විසිනඩ පැහැර ගැනීමය, අනඩහට  ගමය, විශඩොසවයනඩ 

ගැනීමය, ගිහිවීමය, මරණයය, පච්කුදඩධ්ාරයය, ලිාග පිවෙර්තනයය, 
ශි්ඩෂාපර තයඛයානයය, සිදුරැවීමය යන වම් ්රැණු අටිනඩ පාතරවයඩ 
අධිෂඩඨානය ව්ළෙර වේ. පාතරවයඩ ගැටිවයනඩ දෑඟුල්ට යටිනඩ යටතඩ 
පිිවවසයිනඩ තණ සහලිනඩ පිසූ  තඩහුල්ඩ නි්ඩවමන තරවම් සිදුර්ඩ ෙුෙ ද 
අධිෂඩඨානය බිවඳඩ. එය පිළියම් ව්ාට නැෙත අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. 
පිළියම් ්ිරීවමනඩ පසු දස දින්ිනඩ වමා  අධිෂඩඨාන වනා ්ළ වහාතඩ 
පාතර ය නිසගි වේ. 

 

විකපේපන විධිය. 
වි්පඩපනය යනු අතිවර්් පාතර චීෙරයනඩ නිසගි වනා ෙන පිවදි 

ත ා ගැනීමට ඇති විනය්ර්මය්ි. අතිවර්් පාතර ය්ඩ ලද ්ලඩහි එය 

                                                                 
1 ඛුදඩද - 72 ගාථාෙ. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

98 
Non-commertial Distribution 

 

ත ාගනු ්ැමති නම් වි්පඩපනය ව්ාට ත ා ගත හැ්ිය. ඒ ්ර මවයනඩ 
සියගණන්ඩ පාතර  ෙුෙ ද නිසගි වනා ෙන වලස ත ා ගත  හැ්ිය. 
සම්මුඛාවි්පඩපනය පරම්මුඛාවි්පඩපනය යි වි්පඩපනා ්ර ම වද්්ි. 
සම්මුඛාවි්පඩපනය පහසුය. එය ්රනඩවනඩ වමවසඩය:- අතිවර්් පාතර ය 
,ි්ඩෂුේඩ වෙත වගන වගාසඩ සිෙුර ඒ්ාාස ව්ාට වපරො 
උ්ඩ්ුටි්වයනඩ හිඳ පාතර ය අතිනඩ වගන “ඉමා පතඩතා තුයඩහා 
වි්පඩවපමි” යි ්ිය යුතුය. එවසඩ ්ළ පසු ඒ පාතර ය ව්ාවත්ඩ ්ලඩ ෙුෙ 
ද ත ා ගත හැ්ිය. එවහතඩ එය  පිවව,ෝග වනා ්ළ යුතුය. පාතර ය 
පිළිගතඩ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ “මය්හර සන්කකර පහාභුඤ්ජ වා විස්සජ්්ජහි වා 
යථාපච්චචයර ක්කාහි” යි ්ියා ආපසු දිය යුතුය. එවසඩ  ගම “පච්කුදඩධ්ාර” 
නම් වේ. ඉනඩ පසු ඒ පාතර ය අධිෂඩඨාන ්රනු ්ැමති නම් අධිෂඩඨාන 
්ළ හැ්ිය. අධිෂඩඨාන ්ළ පාතර ය තිබිය ග අතිවර්් පාතර ය්ඩ ෙශවයනඩ 
පිවව,ෝග ්රනු ්ැමති නම් පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. අනි්්ුට වදනු 
්ැමති නම් දිය හැ්ිය. ෙැි ගණන්ඩ පාතර  එ්ෙර වි්පඩපනය ්රනො 
නම් “ඉ්ම පක්්ක කුය්හර විකප්්පමි” යි  හුෙකනවයනඩ ්ිය යුතුය. 
පච්කුදඩධ්ාරවයඩ ග ද “මයඩහා සනඩතව්” යි  හුෙකනවයනඩ ්ිය යුතුය. 
අසම්මුඛවයහි අතඩපසිනඩ පිටත ඇති පාතර ය්ඩ වි්පඩපනය ්ිරීවම් ග ඇති 
තැන වි්පඩපනය ්රනු ල න ,ි්ඩෂුෙට දනඩො “එතා පතඩතා තුයඩහා 
වි්පඩවපමි” යි ්ිය යුතුය. ව ාවහෝ ගණන්ඩ නම්  හුෙකනවයනඩ ්ිය 
යුතුය.  

 
අධිෂඩඨානය වහෝ වි්පඩපනය වනා ්ිරීවමනඩ නිසගි ෙූ පාතර ය 

නිසඩසජ්ජනය වනා ව්ාට පිවව,ෝග ්රනඩනහුට පිවව,ෝග ්රන 
ොරය්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
පාතර ය තමා සතුවීමය, නියම ජාතිවයනඩ ්ළ නියම පර මාණය 

ඇති පාතර ය්ඩ වීමය, අතිවර්් පාතර ය්ඩ වීමය, ලැබී දස දින්ඩ ඉ්ඩමීමය 
යන කතුරාගවයනඩ පාතර ය නිසගි වේ. 
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ඌන පඤේචබනේ න ශිකේෂාපදය. 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු ඌනපඤඩක නඩධ්වනන අඤඩඤා නො 
පතඩතා වකතාවපයය නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා. වතන ,ි්ඩඛුනා 
වසා පතඩවතා ,ි්ඩඛුපිවසාය නිසඩසන්තේව ා, වයා කතසඩස 
,ි්ඩඛුපිවසාය පතඩතපිවයනඩවතා, වසා තසඩස ,ි්ඩඛුවනා 
පදාතේව ා, “අයා වත ,ි්ඩඛු පතඩවතා යාෙ ව,දනාය 
ධ්ාවරතේව ා” ති, අයා තතඩථ සාමීචි.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ පසඩ තැන්ඩ පිළියම් වනා ්ළ පාතර ය්ඩ ඇතිෙ 

අනඩ අලුතඩ පාතර ය්ඩ ඉලඩො ගනී නම් ඒ පාතර ය නිසගි වේ. පචිති 
ඇෙත්ඩ ද වේ. ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඒ පාතර ය ,ි්ඩෂු පිිවස්ඩ මැද නිසන්ය 
යුතුය. ඒ ,ි්ඩෂු පිිවවසහි සියලඩලට ම ලාම් ෙූ පාතර ය “මහණ තා 
විසිනඩ වම් පාතර ය බිවඳන වත්ඩ දැිවය යුතුය” යි ඔහුට දිය යුතු ය. වම් 
එහි පිළිපැදිය යුතු ආ්ාරය ය. 

 
පිළියම් ්ළ වනා වහන තරමට මහතඩ ෙූ එ්ඩ සිදුර්ඩ ඇති ෙුෙ ද 

ඉලඩලා ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 
 

                                                                 
1 පාරා - 287 පි. 
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සිෙුරු පිළිබඳ ශිකේෂාපද. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ඡ චීෙරානි, වඛාමා ්පඩපාසි්ා 

ව්ාවසයයා ්ම් ලා සාණ ,ාගා”1 
 
යනුවෙනඩ සිෙුරැෙලට වයෝගය වරදි ජාති සය්ඩ ,ාගයෙතුනඩ 

ෙහනඩවසඩ ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. “වඛෝම” යනු ඒ නම ඇති ගසඩෙල 
ව්ඳිෙලිනඩ තනන වරදිය. “්පඩපාසි්” යනු ්පු නූවලනඩ වියන වරදි ය. 
“ව්ෝවසයය” යනු පට වරදි ය. “්ම් ල” යනු එළු වලාම්ෙලිනඩ තනන 
වරදි ය. “සාණ” යනු හණ ව්ඳිෙලිනඩ වියන වරදි ය. “,ාග” යනු 
වනාවය්ඩ නූලඩ මිශර  ව්ාට වියන වරදි ය. ්ල ්පා මසා පඬු රඳො 
සිෙුරැ ව්ාට පිවව,ෝග ්ළ හැ් ි විනිවිද වනා වපවනන තෙතඩ 
ෙර්ගෙල ෙසඩතර , ඒ ජාති සයට අනුවලෝම ෙශවයනඩ සිෙුරැ ෙලට ගැනීම 
සුදුසු ය. දුහුලඩ වරදිය, පතඩතුණඩණපටය, වසෝමාරවදඩශවයහි පටය, 
චීනවදඩශවයහි පටය, සෘදඩධි  ලවයනඩ ලැව න සිෙුරැය, වදවියනඩවගනඩ 
ලැව න සිෙුරැය යන වම් සිෙුරැ ජාති සය ඉහත දැ්ඩෙූ වඛෝමාදි සිෙුරැ 
සයට අනුවලෝම ෙශවයනඩ ගත යුතුය යි විනයටීකාවන්හි ද්ඩො ඇත. 

 
තීර්ථ්යනඩ පිවව,ෝග ්රන ්ුසචීර ෝචීර ඒළ්චීර 

ව්ඩස්ම් ල ොළ්ම් ල උූ්ප්ඩඛ අන්න්ඩිප යන වම්ො සිෙුරැ 
ෙශවයනඩ දැරීවමනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ද අ්ඩ්නාළ වපාතඩථ් යන 
වම්ො දැරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ද චීෙර්ඩඛනඩධ්්වයහි ෙදාරා 
ඇතඩවතඩය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ අච්ිනඩනදසානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න 

 ගඝදසානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න පුපඩඵදසානි චීෙරානි 

                                                                 
1 මහා - 198 පි. 
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ධ්ාවරතේ ානි. න එණදසානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න 
්ඤඩකු්ා ධ්ාවරතේ ා. න තිරීට්ා ධ්ාවරතේ ා. න වෙඨනා 
ධ්ාවරතේ ා. වයා ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
දහෙලු වනා ්ැපූ සිෙුරැය, දි්ඩ දහෙලු ඇති සිෙුරැය, මලඩදහෙලු 

ඇති සිෙුරැය, වපණ දහෙලු ඇති සිෙුරැය, ්ඤඩකු්ය, ගසඩෙල සිවිය, 
හිසඩවෙළුම්ය යන වම්ො දරන ,ි්ඩෂුෙට ඉහත දැ්ඩෙූ සි්පදෙලිනඩ දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. ්ඤඩකු් යනුවෙනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ ගිහියනඩ පිවව,ෝග ්රන 
්මිස  ැනියම් ආදි ඇඳුම්ඩ ෙශවයනඩ ඇඟලන ඒොය. අසරකලය ද 
කඤ්චසකයක් ්ධස සාදා පහා්භෝග් කිරී්මන් ඇවුක් විය හුකි  ව 
සුධකිය යසකුය  ශීත වදඩශය්ට ගිය ,ි්ඩෂුේට ෙුෙ ද වරෝගී ,ි්ඩෂුේට 
ෙුෙ ද වලෝම  ැනියම් ්මිස පාවිච්චි ්ිරීමට විනයවයනඩ ඉල්ඩ නැති 
 ෙ සැල්ිය යුතු ය. සවම් වරෝග ෙසා ගැනීමට ්ණඩලුපටිච්ඡාද් නම් 
සිෙුර්ඩ නියම ්ර ඇතඩවතඩය. අ්ැපයයි ඉහත ්ී සැම ෙසඩතර  ම 
වසාරැනඩ විසිනඩ සිෙුරැ ්ලාගතඩ ,ි්ඩෂුෙට පමණ්ඩ ්ැප  ෙ 
සමන්කපාසාදිකා්ේ අඤ්ාකක විඤ්ඤක්කි සිකපද වර්ණ නා්ේ ද්ඩො 
තිවේ.  

 
සිෙුරැෙල පැහැය හා පර මාණ ගැන දත යුතු ්රැණු 

ශාසනාවකකණ ය2 නමැති ගර නඩථවයනඩ දත හැ්ි ය. එ ැවිනඩ සිෙුරැෙල 
පැහැය පිළි ඳ සි්පද පමණ්ඩ වමහි ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සේ නීල්ානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න 

සේ පීත්ානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න සේ වලාහිත්ානි 
චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න සේ මඤඩවජට්ඨි්ානි චීෙරානි 
ධ්ාවරතේ ානි. න සේ  ්ණඩහානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි න 

                                                                 
1 මහා - 742 පි. 
2 ශාසන - 104 පි. (7 මදු්ර ණය - 82) 
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සේ මාහාරාගරතඩතානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. න සේ  
මහානාම රතඩතානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි.”1 
 
සිෙුරැ හැඳීම වපරවීම පිළි ඳ සි්පද ශාසනාවකකණ ්යන්2  ලා 

ගත හැ්ිය. වම්ල සිෙුරැ යන නම ෙයෙහාර ෙනඩවනඩ තුනඩ සිෙුරට ය. 
එවහතඩ විනවයහි සාඝාටිය, උතඩතරාසාගය, අනඩතරොස්ය, 
ෙසඩසි්සාට්ය, ්ණඩලුපටිච්ඡාදි්ය, නිසීදනය, පච්කතඩථරණය, 
මුඛපුඤඩජනවෙෝළය, පිව්ඩඛාරවකෝළය ්ියා සිෙුරැ නෙය්ඩ නියම ්ර 
ඇතඩවතඩය. ඒොවයඩ දිග-පළල පර මාණය පිළ ිඳ සි්පද ඇතඩවතඩ 
ෙසඩසි්සාටි්, නිසීදන, ්ණඩලුපටිච්ඡාදි් යන සිෙුරැ තුනට පමවණ්ි. 
වම ්ල ඒො ,ාවිත වනා ව්වරන  ැවිනඩ ඒ සි්පද වමහි 
වනාද්ඩෙමු. තුනඩ සිෙුවරහි පර මාණ අටුොටී්ාෙල ද්ඩො තිව නො මිස 
විනයපාළිවයහි ඒො ගැන සි්පද නැත. පච්කතඩථරණ, 
මුඛපුඤඩඡනවකෝළ, පිව්ඩඛාරවකෝළ යන වම්ොවයඩ පර මාණ නියමය්ඩ 
නැත. ස්ල චීෙරයනඩවගඩ ම පර මාණ නියමය පිළි ඳ එ්ඩ සි්පදය්ඩ 
ඇත. ඒ වමවසඩ ය. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සුගතචීෙරපඩපමාණා චීෙරා ්ාරාවපයය, 

අතිවර්ා ො වේදන්ා පාචිතඩතිා. තතරිදා සුගතසඩස 
සුගතචීෙරපඩමාණා  ගඝවසා නෙවිදතඩිවයා සුගතවිදතඩියා, තිිවයා 
ඡ විදතඩිවයා. ඉදා සුගතසඩස සුගතචීෙරපඩපමාණතඩති.”3 
 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ සුගතචීෙරය තරම් ෙූ වහෝ එයටතඩ විශාල ෙූ වහෝ 

සිෙුර්ඩ ව්වළඩ වහෝ ්රෙූවයඩ වහෝ වේ නම් සිෙුවර් ඒ ෙැි ව්ාටස 
සිඳ වදසාගත යුතු පචිති ඇෙත්ඩ වේ. සුගතචීෙරවයඩ පර මාණය දිගිනඩ 
සුගතඩ වියතිනඩ නෙවියත්ඩද පුළුලිනඩ සවියත්ඩ ද වේය යනු සි්පදවයඩ 
වතඩරැමය.  

                                                                 
1 මහා - 742 පි. 
2 ශාසන = 98 පි. (7 මුද්ර ණය - 78 පි.) 
3 පාචි - 194 පි. 
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වම් නිශඩකය්ට  ැස ගැනීමට දුෂඩ්ර සි්පදවය්ි. “සුගතවිදතඩි 

නාම ඉදානි මජ්ඣිමසඩස පුිවසසඩස තිසඩවසා විදතඩිවයා. ෙේඪ්ී 
හතඩවථන දියේවඪා හතඩවථා වහාති.”1 යනුවෙනඩ සුගතවිදතඩිය දැනට 
වෙවසන මධ්යම පුරැෂය්ුවගඩ අතිනඩ තුනඩ වියත්ි, ෙලුිවයනිනඩ 
එ්ඩිවයනඩ හමාර්ැයි අටුොවෙහි ්ියයි. අටුොවෙහි දැ්ඩවෙන සැටියට 
සුගතඩවියත ගණනඩ ගත වහාතඩ සුගතචීෙරය දිගිනඩ දහතුනඩිවයනඩ හමාර්ඩ 
ද පුළුලිනඩ නෙිවයනඩ හමාර්ඩ ද වේ. එපමණ මහතඩ සිෙුර්ඩ ්ිසිේු 
වනා ්රන  ැවිනඩ වම් සි්පදය නිරර්ථ් වේ. යවම්ුවගඩ අතිනඩ දිගිනඩ 
නෙවියතට හා පළලිනඩ සවියත්ට ්ළ සිෙුර දැනට සිෙුරැ වපාරෙන 
ආ්ාරයට ඔහුට වපරවීමට පර මාණ ද වනා වේ. මහා ්ාශයප 
සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ හා  ුදුනඩ ෙහනඩවසඩ ඔෙුවනාෙුනඩවගඩ සිෙුරැ මාරැ 
්රගතඩ   ෙ කස්සපසරයසක්ක්ය් ද්ඩො තිවේ. සුගතචීෙරය ඉහත ්ී 
තරමට මහතඩ නම් එය මහ්සුපඩ වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට වනා දැිවය හැ්ිය. 
එතරම් මහතඩ සාඝාටිය්ඩ ෙුෙමනා තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩට මහ්සුපඩ 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ සාඝාටිය ද පර මාණ වනා ෙනඩවනඩ ය. තථාගතයනඩ 
ෙහඩනවසඩවගඩ සාඝාටිය පුණඩණා නම් දාසියවගඩ මළසිරැවරහි වපාවරාො 
තු ූ ෙසඩතරවයනඩ ්රන ලදඩද්ැයි සරයසක්ක අලසවා්වහි ද්ඩො ඇත. 
දාසිය් එතරම් මහතඩ සිෙුර්ඩ ්ිරීමට සෑවහන ෙසඩතර ය්ඩ වපාරො 
ති ුවණඩය යි සිතීමට ද නුපුළුෙන. ්රැණු වමවසඩ වහයිනඩ සුගතඩවියත 
හා සුගතඩසිෙුර වතඩරැම් ගත වනා වහන ්රැණ්ඩ වී ඇත. විමසතඩො! 

 

චීෙරාධිෂේඨාන විධිය.  
 
චීෙර සාඛයාෙට අයතඩ ෙන ෙසඩතර ය්ඩ ලද වහාතඩ එය අධිෂඩඨාන 

වහෝ වි්පඩපනය වහෝ ්ළ යුතුය. එවසඩ වනා ව්ාට දසදින්ඩ ඉ්ඩම ගිය 
වහාතඩ ඒො නිසගි වේ. 

 

                                                                 
1 ස.පා. – 407 පි. 
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“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ තිචීෙරා අධිට්ඨාතුා, න 
වි්පඩවපතුා ෙසඩසි්සාටි්ා ෙසඩසානා කාතුමාසා අධිට්ඨාතුා, 
තවතා පරා වි්පඩවපතුා. නිසීදනා අධිට්ඨාතුා, න වි්පඩවපතුා. 
පච්කතඩථරණා අධිට්ඨාතුා, න වි්පඩවපතුා, ්ණඩලුපටිච්ඡාදිා යාෙ 
ආ ාධ්ා අධිට්ඨාතුා, තවතා පරා වි්පඩවපතුා. 
මුඛපුඤඩඡනවොළ්ා අධිට්ඨාතුා, න වි්පඩවපතුා. 
පිව්ඩඛාරවොළ්ා අධිට්ඨාතුා, න වි්පඩවපතුා.1 
 

්ක්කුම: 
 
මහවණනි, තුනඩසිෙුරැ අධිෂඩඨාන ්රනඩනට වි්පඩපනය වනා 

්රනඩනට, ෙසඩසි්සාටි්ය ෙසඩසාන සාරමාසවයහි අධිෂඩඨාන ්ිරීමට 
ඉනඩ පසු වි්පඩපනය ්ිරීමට, නිසීදනය අධිෂඩඨාන ්රනඩනට වි්පඩපනය 
වනා ්රනඩනට, පච්කතඩථරණය අධිෂඩඨාන ්රනඩනට වි්පඩපනය වනා 
්රනඩනට, ්ණඩලුපටිච්ඡාදි්ය ආ ාධ්ය ඇති තා්ඩ අධිෂඩඨාන ්රනඩනඩට 
ඉනඩ පසු වි්පඩපනය ්රනඩනට, මුඛපුඤඩඡනවකෝළ්ය අධිෂඩඨාන 
්රනඩනට වි්පඩපනය වනා ්රනඩනට, පිව්ඩඛාරවකෝළය අධිෂඩඨාන 
්රනඩනට වි්පඩපනය වනා ්රනඩනට අනුදනිමි. 

 
තුනඩසිෙුරැ අධිෂඩඨාන ්රන ්ලඩහි පර මාණයු්ඩත සිෙුරැ වගන 

පඬු වපාො ්පඩප බිනඩදු ත ා එ්ිනඩ එ් වෙන වෙන ම අධිෂඩඨාන ්ළ 
යුතුය. තුනඩසිෙුරැ උලතඩපිිවවසයිනඩ සුගතඩසිෙුරට ්ුලා විය යුතුය. යටතඩ 
පිිවවසයිනඩ සාඝාටිය දිගිනඩ සතර ිවයන්ඩ හා මිටි ිවයන්ඩ තිබිය යුතුය. 
පළලිනඩ වදිවයන්ඩ හා මිටිිවයන්ඩ තිබිය යුතුය. උතඩතරාසාගයතඩ 
එපමණ ම විය යුතුය. අඳනය දිගිනඩ සතර ිවයන්ඩ හා මිටිිවයන්ඩ ද 
පළලිනඩ වදිවයනඩ හමාර්ඩ්ඩ වහෝ වදිවයන්ඩ තිබිය යුතුය. පර මාණයට 
්ුලා ෙූවයඩ නම් අධිෂඩඨානයට වයෝගය වනා වේ. ්යිනඩ අධිෂඩඨාන 
්ිරීමය, ෙකනවයනඩ අධිෂඩඨාන ්ිරීමය යි අධිෂඩඨාන ්ර ම වද්්ි. එ්්ඩ 
අධිෂඩඨාන ්ර ඇති ්ලඩහි අනි්්ඩ අධිෂඩඨාන වනා ්ළ යුතුය. එ ැවිනඩ 

                                                                 
1 මහා - 726 පි.  
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සාඝාටිය්ඩ ලැබී එය අධිෂඩඨාන ්රන ්ලඩහි පුරාණ සාඝාටිය 
පච්කුදඩධ්රණය ්ළ යුතුය. පච්කුදඩධ්රණය ්ිරීම යනඩවනහි අදහස ඒ 
චීෙරය සාඝාටි ආදි ෙශවයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීවමනඩ ඉෙතඩ ්ිරීමය. 

 
පුරාණ සාඝාටිය පච්කුදඩධ්රණය ව්ාට නෙසාඝාටිය අතට වගන 

එය පිිවමදිමිනඩ “ඉමා සාඝාටිා අධිට්ඨාමි” යි සිතීම ්යිනඩ අධිෂඩඨාන 
්ිරීමය. එවසඩ ම “ඉමා උතඩතරාසාගා අධිට්ඨාමි” යි සිතමිනඩ 
උතඩතරාසාගය ද, “ඉමා අනඩතරාෙස්ා අධිට්ඨාමි” යි සිතමිනඩ 
අනඩතරොස්ය ද අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. “ඉමා චීෙරා අධිට්ඨාමි” යි චීෙර 
නාමවයනඩ අධිෂඩඨාන වනා ්ළ යුතුය. 

 
ෙකනවයනඩ ්රන අධිෂඩඨානය ද වදයා්ාරය්ිනඩ ්ළ හැ්ිය. 

සාඝාටිය අතඩපවසහි වේ නම් “ඉමා සාඝාටිා අධිට්ඨාමි” යි ද, “ඉමා 
උතඩතරාසාගා අධිට්ඨාමි” යි ද “ඉමා අනඩතරොස්ා අධිට්ඨාමි” යි ද 
තුනඩෙර  ැගිනඩ ්ියා අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. අතඩපසිනඩ පිටත අනඩ තැන් 
ඇති චීෙරය්ඩ අධිෂඩඨාන ්රන ්ලඩහි තිව න තැන සල්ා වගන 
“එතා සාඝාටිා අධිට්ඨාමි, එතා උතඩතරාසාගා අධිට්ඨාමි, එතා 
අනඩතරොස්ා අධිට්ඨාමි” යි ්ියා අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. පච්කුදඩධ්ාරවයඩ ග 
ද දුර ඇති ඒො පච්කුදඩධ්රණය ්ිරීවම්  ග “ඉමා” යන ෙකනය වෙනුෙට 
“එතා” යනු වයාදා පච්කුදඩධ්රණය ්ළ යුතුය. විනවයහි හතඩථපාස, 
අතඩපස යන ෙකනය ෙයෙහාර ්රනඩවනඩ වදිවයනඩ හමාරටය 
ෙසඩසි්සාටි් නිසීදනසනඩථ් ්ණඩලුපටිච්ඡාදි් යන වම් චීෙර 
අධිෂඩඨාන ්ළ යුතඩවතඩ එ්  ැගිනි. පච්කතඩථරණ මුඛපුඤඩඡනවකෝළ් 
පිව්ඩඛාරවකෝළ යන වම්ොවයඩ පර මාණය්ඩ නැත. ව ාවහෝ ගණන්ඩ ෙුෙ 
ද අධිෂඩඨාන ව්ාට පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. පිවව,ෝගයට ගනඩනා ෙසඩතු 
සෑම එ්්ඩ ම පිව්ඩඛාරවකෝළ නාමවයනඩ ඉටිය හැ්ිය. “ඉමා චීෙරා 
පිව්ඩඛාරවකෝළා අධිට්ඨාමි” යි ්ියා ඉටිය යුතුය. ඉටිය යුතු ෙසඩතර  
ව ාවහෝ වේ නම් සියලඩල එ්ඩව්ාට ත ා “ඉමානි චීෙරානි 
පිව්ඩඛාරවකාළානි අධිට්ඨාමි” යි ්ියා අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. 
පිව්ඩඛාරවකෝළයට දිග පළල පර මාණය්ඩ නියම නැත. ්ිනම් ෙසඩතර ය්ඩ 
ෙුෙ ද පිව්ඩඛාරවකෝළ නාමවයනඩ ඉටා ගැනීමට සුදුසුය. වපෞදඩගලි් 
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ෙශවයනඩ ලැ ුණු සුදුවරදි තුොය ආ ග ෙසඩතර  සියලඩල දස දින 
ඉ්ඩවමනඩනට ්ලිනඩ අධිෂඩඨාන ්ළයුතුය. ව ාවහෝ වදන්ුට වහෝ 
සාඝයාට අයතඩ පිිව්ර වනා ව දා තිව න වත්ඩ අධිෂඩඨාන වි්පඩපන 
වනා ්ළ යුතුය. ව දා වපෞදඩගලි් ෙූ පසු දසදිනවයනඩ වමා  
අධිෂඩඨානය වහෝ වි්පඩපනය වහෝ ්ළ යුතුය. වි්පඩපනයට වයෝගය 
පර මාණය ඇති වපරහනඩ්ල පාතර ථවි් ආදිය ද පිව්ඩඛරවකෝළ ෙශවයනඩ 
අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. වසඩනාසන,ාණඩල ෙශවයනඩ පිවව,ෝග ්රන 
ව්ාට්ට වමට්ට හා ඒොවයඩ උර හා ඇඳ පුටු වම්සෙලට එලන 
ඇතිිවලිෙලට ද අධිෂඩඨානය අනෙශය ය. 

 
අධිෂඩඨාන ්රන ලද තුනඩසිෙුරැ රාතරිය්ඩ පාසාම ,ි්ඩෂුෙවගඩ 

අතඩපවසහි තිබිය යුතුය. එ්ඩ රැය්ුදු වෙනඩ ෙ ොසය ්ළ වහාතඩ නිසගි 
පචිති වේ. එහි විසඩතර ඒ පිළි ඳෙ පනො ඇති සි්පදය විසඩතර 
්ිරීවම් ග පසුෙ දත හැ්ි ෙනු ඇත. ඇතැම් ,ි්ඩෂූනඩට එවසඩ අධිෂඩඨාන 
ව්ාට තුනඩ සිෙුරැ පිවහරණයට පහසු නැත. ඒ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ තුනඩ 
සිෙුරැ සාඝාටි ආදි නම් ෙලිනඩ වනා ඉටා “ඉමා චීෙරා පිව්ඩඛාරවකෝළා 
අධිට්ඨාමි” යනාදි ෙශවයනඩ ඉටා පිව්ඩඛරවකෝළ ෙශවයනඩ පිවහරණය 
්ළයුතුය. එවසඩ ්රන ්ලඩහි රතඩතිවිපඩපෙුතඩථවයනඩ නිසගි වනා වේ. 

 

චීෙරාධිෂේඨානය බිඳීම. 
අනි්්ුට  ගමය, වසාරසතුරනඩ විසිනඩ පැහැර ගැනීමය, අනි්්ු 

විසිනඩ විශඩොසගරාහවයනඩ ගැනීමය, සිෙුරැ හැරීමය, 
ශි්ඩෂාපර තයාඛයානයය, මරණයය, ලිාග පිවෙර්තනය, පච්කුදඩධ්ාරයය, 
සිදුරැවීමය යන වම් ්රැණු නෙවයනඩ චීෙරාධිෂඩඨානය බිවඳඩ. සිදුරැ 
වීවමනඩ අධිෂඩඨානය පහෙනඩවනඩ තිචීෙරවයහි පමවණ්ි. අනි්ඩ ්රැණු 
අටිනඩ සියලඩවලහි ම අධිෂඩඨානය බිවඳඩ. ඉතා ම ්ුලා සිදුර්ඩ වීවමනඩ 
අධිෂඩඨානය වනා බිවඳඩ. සුළඟිලඩවලඩ නිය පිට පමණ සිදුර්ඩ ෙුෙ වහාතඩ 
අධිෂඩඨානය බිවඳඩ. සිදුරැ මැද නූලඩ එ් වද් වහෝ ඉතිිව වී ඇති නම් 
අධිෂඩඨානය රැව්ඩ. අධිෂඩඨානය බිවඳනඩවනඩ ද සාඝාටි උතඩතරාසාග 
වද්ඩහි දි්ඩ අතිනඩ වියත්ිනඩ වමා  ද පළලඩ අතිනඩ අටඟුල්ට වමාබිනඩ 
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ද සිදුර්ඩ වීවමනි. සිෙුරැ ව්ළෙවරහි සිදුර්ඩ ෙුෙ ද අධිෂඩඨානය රැව්ඩ. 
අනඩතරොස්වයහි ද දිගඩ අතිනඩ වියත්ිනඩ ද, පළලිනඩ සතර අඟුල්ිනඩ ද 
ඇතුවළඩ ෙූ සිදුවරනඩ ම අදිටන බිවඳඩ. සිදුරැ වී අධිෂඩඨාන ගිළිහුණු සිෙුර 
පිළියම් ව්ාට නැෙත අධිෂඩඨාන ්ළ යුතු ය. වදවපාට සිෙුවරහි එ් 
වපාට්ඩ සිදුරැ ෙුෙ ද අදිටන වනා බිවඳඩ. 

 

විකපේපනය 
වි්පඩපනය යනු තමා අයතඩ වදය්ඩ අනි්්ුට  ගම්ි. එවහතඩ එය 

සම්පූර්ණ අයිතියට  ගම්ඩ වනාෙ විනය ්ර්මවය්ි. එය ්රනඩවනඩ 
වමවසඩ ය. සිෙුර ඒ්ාාස ව්ාට වපාරො ,ි්ඩෂුේඩ සමීපවයඩ 
උ්ඩ්ුටි්වයනඩ හිඳ වි්පඩපනය ්රන චීෙරය අතිනඩ වගන “ඉමා චීෙරා 
තුයඩහා වි්පඩවපමි” යි ්ියා සිෙුර දිය යුතු ය. එවසඩ ්ළ ්ලඩහි සිෙුර 
තමා වෙත ත ා ගැනීවමනඩ නිසගි වනා වේ. එය පිවව,ෝග වනා ්ළ 
හැ්ිය. වනා දිය හැ්ිය. අධිෂඩඨාන වනා ්ළ හැ්ිය. වි්පඩපනය ්රනු 
ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඒ සිෙුර “මයිහා සනඩත්ා පිව,ුඤඩජ ො 
විසඩසජ්වජහි ො යථාපච්කයා ො ්වරාහි” ්ියා ආපසු දිය යුතුය. එවසඩ 
්ිරීමට පච්කුදඩධ්ාරය යි ්ියනු ලැවේ. එය ්ළ පසු සිෙුර අධිෂඩඨානය්ඩ 
නැතිෙ ම පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. සිෙුරැ ව ාවහෝ ගණන්ඩ එ් ෙර 
වි්පඩපනය ්රන වහාතඩ “ඉමානි චීෙරානි තුයඩහා වි්පඩවපමි” යි ්ිය 
යුතු ය. පච්කුදඩධ්ාරය ්රන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ “මයඩහා සනඩත්ානි 
පිව,ුඤඩවජහි ො විසඩසජ්වජහි ො යථාපච්ඡයා ්වරාහි” යි ්ිය යුතු ය. 
දුර ඇති සිෙුරැ වි්පඩපනවයඩ ග “එතා චීෙරා, එතානි චීෙරානි” යි සුදුසු 
පිවදි වයාදා ්ිය යුතු ය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ආයාවමන අට්ඨාගුලා සුගතාගු වලන 

කතුරාගුලවිතඩථතා පච්ඡමා චීෙරා වි්පඩවපතුා”1 යි ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
දිගිනඩ සුගතඩ අඟුවලනඩ අටඟුල්ඩ ද පළලිනඩ සතරඟුල්ඩ ද ඇති ෙසඩතර ය 
වි්පඩපනය ්ළ යුතු ය. එයට ්ුලා ෙූ ෙසඩතර  අධිෂඩඨාන වහෝ වි්පඩපනය 

                                                                 
1 මහා - 726 පි.  
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නැතිෙ ත ා ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. සුගතාගුලවයනඩ අටඟුල සාමානය 
ජනයාවගඩ වදවියත්ි. අඟලඩ සතර වියවත්ි. 

 

සිෙුරුෙල කඩ කුපීම. 
 ුදුසසඩන ඇති ෙුණු මුලඩ ්ාලවයඩ  ග ,ි්ඩෂූහු ්ල වනා ්ැපූ 

සිෙුරැ පිවව,ෝග ්ළහ. එ්ඩ දෙස්ඩ තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ රජගහනුෙර 
සිට ද්ඩෂිණගිිවයට ෙලනාවසඩ්ඩ අතරමඟ මගධ් වදඩශවයඩ ්ුඹුර්ඩ දැ් 
එය ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩට ද්ඩො ඒ සැටියට ්ල ්පා සිෙුරැ 
පිළිවයළ ්රන වලස ෙදාළහ. ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ 
ද්ඩෂිණගිිවවයහි ෙැස රජගහනුෙරට වපරළා ෙැලම ව්ාට ව ාවහෝ 
,ි්ඩෂූනඩට ්ල ්පා මැසූ සිෙුරැ පිළිවයළ ව්ාට ඒො ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩට දැ්ඩෙූහ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ආනනඩද සඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩට පසසා: 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ිනඩන්ා සාඝාටිා, ිනඩන්ා 

උතඩතරාසාගා, ිනඩන්ා අනඩතරාොස්ා”1 
 
යි ්ල ්පා මැසූ සාඝාටි උතඩතරාසාග අනඩතරොස්යනඩ 

පිවව,ෝග ්ිරීම අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ අච්ිනඩන්ානි චීෙරානි ධ්ාවරතේ ානි. 
වයා ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
මහවණනි, ්ල වනා්ැපූ සිෙුරැ වනා දැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා 

නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

                                                                 
1 මහා - 708 පි. 
2 මහා - 708 පි. 
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තුනඩ සිෙුරම ්ල ්පා මසා ගැනීමට වරදි මදි ෙුෙ වහාතඩ 
වද්්ඩ ්ල ්පා මසා ගැනීමටතඩ එ්්ඩ ්ල වනා ්පා දැරීමටතඩ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ අනුදැන ෙදාළහ. වද්්ඩ ්ල ්පා මසා ගැනීමට 
පො වරදි මඳ ෙුෙ වහාතඩ එ්්ඩ ්ල ්පා මසා ගැනීමටතඩ වද්්ඩ ්ල 
වනා ්පා දැරීමටතඩ අනුදැන ෙදාළහ. එවසඩ ්ිරීමටතඩ වරදි මදි ෙුෙ වහාතඩ 
්ල ්ැපූ වසඩ වපවනනඩනට වරදිපටි ඇලඩලීමටතඩ අනුදැන ෙදාරා: 

 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ සේ ා අච්ිනඩන්ා ධ්ාවරතේ ා, වයා 

ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
යනු ෙදාළ වසඩ්. යටතඩ පිිවවසයිනඩ ්ල ්ැපූ එ් සිෙුර්ුදු වනා 

වගන ්ල වනා ්ැපූ සිෙුරැ ම දැරැෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
සිෙුර මැසීවම් ග පර ්ෘති මැසීවමනඩ ම මසනු මිස අලා්ාරය 

පිණිස විවශඩෂ මැසීම් වනා ්ළ යුතු  ෙතඩ, පඬු වපෙූ සිෙුර තෙතඩ 
ෙර්ණෙතඩ ්ිරීම සඳහා යම් ්ිසිේඩ වනා ්ළ යුතු  ෙතඩ, සිෙුර ඔපඩ 
ගැනඩවීම පිණිස ගල්ිනඩ වහෝ අනඩ ්ිසිේිනඩ මැ ගම වනා ්ළ යුතු  ෙතඩ 
පාළිමසක්කක විනය විනිච්චඡය ආදි වපාතඩෙල ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 

 

කඨින ශිකේෂාපදය. 
“නිට්ඨිතචීෙරසඩමිා පන ,ි්ඩඛුනා උේ,තසඩමිා ්ඨිවන 

දසාහපරමා අතිවර්චීෙරා ධ්ාවරතේ ා. තා අති්ඩ්ාමයවතා 
නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”2 

 
සිෙුවරහි ෙැල අෙසනඩවීම් ආදිවයනඩ චීෙර පළිව ෝධ්ය නැති 

වීවමනඩ පසු සාඝයා විසිනඩ අතුළ ්ඨිනය අෂඩටමාතෘ්ාෙනඩවගනඩ යම් 
්ිසිේිනඩ වහෝ අතර ග සාඝයා විසිනඩ ්ඨිනය ඉදිරීවමනඩ වහෝ 

                                                                 
1 මහා - 726 පි. 
2 පාරා - 237 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

110 
Non-commertial Distribution 

 

ආොසපළිව ෝධ්ය සිඳී ගිය පසු ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ දසදින්ඩ ම අතිවර්් 
චීෙරය දැිවය යුතුය. ඒ දින සීමාෙ ඉ්ඩමෙනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙට ඒ චීෙරය 
නිසගි වේ. පචිති ඇෙත්ඩ වේ. 

 
අතිවර්් චීෙරය නම් විනයවයහි නියමිත පිවදි අධිෂඩඨානය වහෝ 

වි්පඩපනය වහෝ වනා ්ළ චීෙරය ය. චීෙර යන ෙකනවයනඩ ්පා මසා 
පඬු වපාො ඇති චීෙරයතඩ ්ියැවේ. සිෙුරැ ්ිරීමට ගත හැ්ි ෙසඩතර  ද 
්ියැවේ. එ ැවිනඩ ෙැල නිම්ළ සිෙුර්ඩ වහෝ අනඩ ෙසඩතර ය්ඩ වහෝ 
අතිවර්් චීෙරය්ඩ ෙශවයනඩ දස දින්ට ෙලා ත ා ගත වහාතඩ ඇෙැතඩ 
ෙන   ෙ දත යුතුය. 

 
,ි්ඩෂූනඩට අතිවර්් චීෙරයනඩ දසදින්ට ෙැි ්ල්ඩ ත ා 

ගැනීමට  ලය ඇති ්ාලය්ඩ ද ඇතඩවතඩ ය. ්ඨිනය ඇතුළ ,ි්ඩෂූනඩට 
ෙසඩසාන සෘතුවේ අනඩතිම මාසය, වහඩමනඩත සෘතුවේ සාරමාසය යන 
වම් පසඩමාසයට හිමිෙන විවශඩෂ ්රැණු පස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. ඒොට 
“්ඨිනානිසාසය” යි ්ියනු ලැවේ. ඉනඩ එ්්ඩ නම් ඒ පසඩමාසය තුළ  ග 
්ැමති දින ගණන්ඩ අතිවර්් චීෙරයනඩ ත ා ගැනීවම්  ලය ය. 
්ඨිනානිසාසය නම් ෙූ ඒ  ලය පසඩමස ඉ්ඩවමනඩනට ්ලිනඩ ද අවහෝසි 
ෙන ්රැණු ඇතඩවතඩ ය. වම් සි්පදවයහි “නිට්ඨිතචීෙරසඩමිා උේ,තසඩමිා 
්ඨිවන” යනුවෙනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ ්ඨිනානිසාසය නැතිවීමය. 
්ඨිනානිසාසය අහිමි ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ අතිවර්් චීෙරය්ඩ (ෙසඩතර ය්ඩ) 
දසදින්ට ෙලා ත ා ගත වහාතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට නිසගි පචිතිය්ඩ වේය 
යනු වම් සි්පදවයඩ ව්ටි වතඩරැම ය. ්ඨිනතඩථාරය හා ්ඨිනුේ,ාරයතඩ 
වමතැනඩහි දැ්ඩවිය යුතුෙ ඇතතඩ එය විසඩතර ්ිරීමට පිටු ගණන්ඩ 
ලියනඩනට සිදුෙන  ැවිනඩ එය වනා ්රනු ලැවේ. 

 
මාසවයඩ පළමුෙන දිනවයහි ෙසඩතර ය්ඩ ලද වහාතඩ එය අතිවර්් 

චීෙරය්ඩ ෙශවයනඩ දසෙන දිනය වත්ඩ ත ා ගත හැ්ි ය. දසෙන 
දිනවයඩ රාතරිය ඉ්ඩම වගාසඩ එව්ාවළාසඩෙන දිනයට අරැණ නැාවගඩ 
නම් දසදිනය ඉ්ඩමුවණඩ වේ. එයිනඩ ෙසඩතර ය නිසගි වේ. නිසගි ෙූ සිෙුර 
ත ා වගන පිවව,ෝග ව්වර් නම් ්රන ොරය්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැතඩ 
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වේ. නිසගි ෙූ චීෙරය ්ැප ්ර ගැනීමට හා ඒ ඇෙැතිනඩ මි ගමට 
පිළිපැදිය යුතඩවතඩ වමවසඩ ය. 

 
ඒ අ්ැප ෙූ චීෙරය වගන ,ි්ඩෂුේඩ වෙත එළඹ සිෙුර ඒ්ාාස 

ව්ාට වපාරො උ්ඩ්ුටි්වයනඩ හිඳ ඇඳිලි  ැඳ “ඉදර ්ම ආවස්සා 
චීවකර දසාහාකික්කන්කර නිස්සග්්ග්ියර  ඉමාහර ආයස්ම්කා නිස්සජ්ජාමි” 
යි ්ියා චීෙරය ,ි්ඩෂුේට නිසඩසජ්ජනය ්ළ යුතු ය. ඉ්ඩබිති ඇෙැතඩ 
වදසිය යුතු ය. ඉනඩ පසු සිෙුර පිළිගතඩ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ “ඉමා චීෙරා 
ආයසඩමවතා දම්මි” යි ්ියා චීෙරය ආපසු දිය යුතු ය. දැනඩ එය අලුතඩ 
චීෙරය්ඩ විය. එය අධිෂඩඨාන ්ර වගන වහෝ වි්පඩපනය ්ර වහෝ 
පිවව,ෝග ්ළ යුතු ය. නිසගි ෙූ සිෙුරැ ව ාවහෝ ගණන්ඩ නම් “ඉමානි 
වම අෙුවසා චීෙරානි දසාහාති්ඩ්නඩතානි නිසඩසගඩගියානි. ඉමානාහා 
ආයසඩමවතා නිසඩසජ්ජාමි” යි  හුෙකනෙලිනඩ ්ිය යුතු ය. නිසඩසජ්ජනය 
්ිරීමට ්ලිනඩ යම්්ිසි ්ර මය්ිනඩ සිෙුර නැති වී නම් විනාශ වී නම් 
ඇෙත වදසිය යුතුය. නිසගි ෙූ සිෙුර නිසඩසජ්ජනය වනා ව්ාට පිවව,ෝග 
්රනඩනහුට පිවව,ෝග ්ිරීම්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැත්ඩ ද අතිවර්් 
ෙශවයනඩ සිදු වේ. 

 
චීෙරය තමා අයතඩ  ෙය, නියම ජාතිවයඩ නියම පර මාණය ඇති 

සිෙුර්ඩ වීමය, පළිව ෝධ් නැති  ෙය, අතිවර්් චීෙරය්ඩ වීමය, දස දින්ඩ 
ඉ්ඩමීමය යි වම් සි්පදයට පඤඩකාාගය්ඩ ඇතඩවතඩ ය. වමහි පර මාණය 
වි්පඩපනය ්ිරීමට වයෝගය පර මාණය ය. එනම් දිගිනඩ ිවයන්ඩ හා 
පළලිනඩ වියත්ඩ තිබීමය. ඒ පර මාණය නැති ඉතා ්ුලා ෙසඩතර ය නිසගි 
වනා වේ. 
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දේවිතීය කඨින ශිකේෂාපදය. 

“නිට්ඨිතචීෙරසඩමිා පන ,ි්ඩඛුනා උේ,තසඩමිා ්ඨිවන එ්රතඩතිම්පි වක 

,ි්ඩඛු තිචීෙවරන විපඩපෙවසයය අඤඩඤතර  ,ි්ඩඛුසම්මුතියා නිසඩසගඩගියා 
පාචිතඩතියා.”1 

 
සිෙුවරහි ෙැල අෙසනඩ වීම් ආදිවයනඩ චීෙර පළිව ෝධ්ය සිඳීවමනඩ 

පසු ්ඨිනය උදුළ පසු ,ි්ඩෂුෙ එ්ඩ රාතරිය්ුදු තුනඩසිෙුවරනඩ වෙනඩෙ 
,ි්ඩෂුසම්මුතිය්ඩ ද නැතිෙ විසූවයඩ නම් සිෙුරැ නිසගි වේ. පචිති ඇෙැතඩ 
වේ.  

 
වම් සි්පදවයඩ තිචීෙරය යි ්ියනුවයඩ “ඉමා සාඝාටිා අධිට්ඨාමි” 

යනා ගනඩ නාම ෙශවයනඩ අධිෂඩඨාන ්ළ තුනඩ සිෙුරැය. පිව්ඩඛාර වකෝළ 
නාමවයනඩ ඉටා ඇති සිෙුරැ විපඩපොසවයනඩ නිසගි වනා වේ. ,ි්ඩෂුෙ 
වගය් වහෝ ශාලාේ වෙවසඩ නම් සිෙුරැ ඒ වගයි වහෝ ශාලාවේ ත ා 
ගත යුතුය. මාර්ගවයඩ ගමනඩ ව්වර් නම් වගන යා යුතුය. සිෙුරැ වගය් 
ත ා වගයිනඩ පිටත වදිවයනඩ හමාර්ිනඩ ඔ  සිටිය ග අරැණ නැගුවණඩ 
නම් සිෙුරැ නිසගි වේ. අධිෂඩඨාන ්ළ සිෙුරැ සියලඩල ම වහෝ එ්්ඩ 
වද්්ඩ වහෝ විහාරවයඩ ත ා පිටත ගිය ,ි්ඩෂුෙට අරැණට ්ලිනඩ සිෙුරැ 
ඇති තැනට වනා පැමිණිය හැ්ඩව්ඩ නම් ඒ සිෙුරැ පච්කුදඩධ්රණය ්ළ 
යුතුය. “එතා සාඝාටිා පච්කුදඩධ්රාමි” යනාදි ෙශවයනඩ ්ියා දුර ඇති 
සිෙුරැ පච්කුදඩධ්රණය ්ළ හැ්ිය. අරැණට වපර පච්කුදඩධ්රණය ්ළ 
වහාතඩ නිසගි වනා වේ. විපඩපොසවයනඩ නිසගි ෙුෙ වහාතඩ “ඉදා වම 
,නඩවත චීෙරා රතඩතිා විපඩපෙුතඩථා අඤඩඤතර  ,ි්ඩඛුසම්මුතියා 
නිසඩසගඩගියා. ඉමා “හා ආයසඩමවතා නිසඩසජ්ජාමි”යි ්ියා නිසඩසජ්ජනය 
ව්ාට ඇෙත වදසා නැෙත සිෙුර අධිෂඩඨාන ්ර ගත යුතුය. සිෙුරැ 
වද්්ඩ වහෝ තුන ම නිසඩසජ්ජනය ්රනඩනට සිදු වී ඇත වහාතඩ “එතානි 
වම් චීෙරානි” යනා ගනඩ  හුෙකනෙලිනඩ ්ිය යුතුය. යම්්ිසි 
ගිලනඩ,ි්ඩෂුේට විපඩපොසය වනා ෙන පිවදි තුනඩ සිෙුරැ පිවහරණය 

                                                                 
1 පාරා - 239 පි. 
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්ිරීම අපහසු වී ඇති නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඒො පිව්ඩඛාරවකෝළ 
ෙශවයනඩ ඉටා පිවහරණය ්ළ යුතුය. නැතවහාතඩ වෙනඩෙ විසීමට ,ි්ඩෂු 
සම්මුතිය්ඩ ල ා ගත  යුතුය. එය ල ා ගනඩනා ආ්ාරය 
විනයකර්ම්පා්කහි1 ද්ඩො ඇත. සම්මුතිය ලතඩ ,ි්ඩෂුෙට තිචීෙරවයනඩ 
වෙනඩෙ විසිය හැ්ඩව්ඩ වරෝගය පෙතඩනා ්ාලවයඩ පමවණ්ි. 

 
අධිෂඩඨාන ්ළ සිෙුරැ වීමය, ්ඨිනානිසාසය නැති  ෙය, 

,ි්ඩෂුසම්මුතිය ල ා නැති  ෙය, අරැවණෝදය වත්ඩ වෙනඩෙ විසීමය 
්ියා වම් සි්පදයට අාග සතර්ඩ ඇතඩවතඩය. 

 

දෙස හා අරුණ. 
දෙස අරැණ යන වම් වද් ව ාවහෝ විනය පර ඥපඩතීනඩට 

සම් නඩධ්ය. එ ැවිනඩ විනය සි්පද ර්ිනඩනෙුනඩ විසිනඩ එවද් දැන සිටිය 
යුතුය. දෙසඩ ගණනඩ ගනඩනා ්ර ම තුවන්ි. දැනට පෙතඩනා ෙයෙහාර 
්ර මවයඩ සැටියට දිනය පටනඩ ගැවනනඩවනඩ ද අෙසනඩ ෙනඩවනඩ ද මධ්යම 
රාතරිවයනි. රාතරිවයඩ ඔරවලෝසු පැයිනඩ වදාවළාසඩෙන පැය ඉ්ඩම යන 
වේලාෙ, දිනය අෙසනඩ ෙන වේලාෙ ද අනතුරැ දිනය පටනඩ ගනඩනා 
වේලාෙ ද වේ. වජයාතිශඩශාසඩතරවයඩ හැටියට දිනවයඩ පටනඩ ගැනීම හිරැ 
උදාවෙන වේලාෙ ය. විනය ්ර මවයඩ සැටියටදිනය පටනඩ ගැවනනඩවනඩ 
අරැවණෝදවයනි. අරැණ පිළි ඳ නානා මත ඇතඩවතඩ ය. ඒ ගැන  ගර්ඝ 
විසඩතරය්ඩ විනයාධරකාකටීකා්වහි ඇතඩවතඩය. 

 
අරැණ යනු මඳ රතඩ පැහැයට නවම්ි. උදාෙන සූයයයයාවගඩ 

ආවලෝ්ය උදාවීමට මඳ්ඩ ්ලිනඩ අහවසහි මඳ රතඩ පැහැය්ඩ වපවනඩ. ඒ 
රශඩමියටතඩ අරැණය යි ්ියනු ලැවේ. ඒ  ෙ “සූරසඩවසාදයවතා 
පුේ ුට්ඨිතරාසි සියාරැවණා” යනුවෙනඩ “අභි්ානප්පදීපිකා්ේ2 ්ියා 
තිවේ. ඒ රතඩපැහැය මුලිනඩ ද්ඩනා ලැව නඩවනඩ හඳුනා ගැනීමටතඩ 

                                                                 
1 විනය - 274 පි.  
2 අ,ධි්ානපඩප ගපි්ා - 65 ගාථාෙ 
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නුපුළුෙනඩ ෙන තරමට ඉතා සියුම් වලසය. ්ර මවයනඩ එය ෙර්ධ්නය වී 
පැහැදිලි වෙයි. වම් අරැණාවලෝ්ය සූර්වයෝදයට පැය  ාගය්ට පමණ 
්ලිනඩ නැවගනහිර දිග අහවසහි දැ්ිය හැ්ිය. එය  ලා අරැණ උදාෙන 
්ාලය සැල්ිය යුතුය. අරැණ පිළි ඳ නිශඩචිත විනාි ගණන්ඩ දැ්ඩවීම 
දුෂඩ්රය. ෙතඩමානතඩ සමාදනඩෙූෙනඩ අරැණ ෙරදො අරැණට ්ලිනඩ 
නි්ඩවෂඩප ්ළ වහාතඩ රතඩතිච්වේදය වේ. 

 

තෘතීය කඨින ශිකේෂාපදය. 
 

“නිට්ඨිතචීෙරසඩමිා පන ,ි්ඩඛුනා උේ,තසඩමිා ්ඨිවන 
,ි්ඩඛුවනා පවනෙ අ්ාලචීෙරා උපඩපජ්වජයය, ආ්ාඛමාවනන 
,ි්ඩඛුනා. පටිගඩගවහතේ ා, පටිගඩගවහතඩො ිපඩපවමෙ 
්ාවරතේ ා, වනා කසඩස පාිවපූිව, මාසපරමා වතන බි්ඩඛුනා තා 
චීෙරා නි්ඩිපිතේ ා, ඌනසඩස පාිවපූිවයාසතියා පච්කාසාය, 
තවතා වක උතඩතිවා නි්ඩිවපයය සතියාපිපච්කාසායනිසඩසගඩගියා 
පාචිතඩතියා.”1 
 
,ි්ඩෂුෙවගඩ චීෙර පළිව ෝධ්ය සුනඩ වීවමනඩ පසු ්ඨිනය උදුළ පසු 

,ි්ඩෂුෙට අ්ාලචීෙරය්ඩ උපනඩවනඩ නම් එයට ්ැමති ෙන ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ එය පිළිගත යුතු ය. පිළිවගන ෙහා සිෙුර ්ළ යුතු ය. ඉදිනඩ ඒ 
ෙසඩතර ය සිෙුර්ඩ ්ිරීමට පර මාණ වනා වේ නම්, ඒ අලුෙ සම්පූර්ණ ්ර 
ගැනීමට ෙසඩතර  යම් තැන්ිනඩ ලැවේය යන  ලාවපාවරාතඩතුෙ ඇතඩවතඩ 
නම් එය මාසය්ඩ ත ා ගත යුත ු ය. අලුෙ ලැබීවම් 
 ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ ෙුෙ ද එය මස්ට අධි් ්ාලය්ඩ ත ා ගතඩවතඩ 
නම් ෙසඩතර ය නිසගි වේ. පචිති ඇෙැතඩ ද වේ. 

 
වම් සි්පදවයහි අතිවර්් චීෙරය යි ්ියනුවයඩ ෙැල නිම ෙූ 

චීෙරය්ට වනාෙ ෙසඩතර ය්ට ය. විනයවයහි “චීවකකාධසම්යා නාම 

                                                                 
1 පාරා - 244 පි. 
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අනක්ථ්ක කඨි්න වස්සානස්ස පච්චි්මා මා්සා  අක්ථ්ක කඨි්න 
පඤ්චමාසා”1 යනුවෙනඩ චීෙර්ාලය්ඩ නියම ්ර ඇතඩවතඩ ය. ්ඨිනය 
වනා අතුළ වහාතඩ ෙසඩසාන සෘතුවේ අනඩතිම මාසයතඩ ්ඨිනය අතුළ 
වහාතඩ පසඩමස්ඩ ද චීෙර ්ාලය ය. ්ඨිනය අතුළ ්ලඩහි පසඩමසය 
්ියනුවයඩ ෙසඩසාන සෘතුවේ පශඩචිම මාසයට, වහඩමනඩත සෘතුෙට අයතඩ 
සාරමාසයතඩ එ්තු ්ිරීවමනි. ෙපඩමස අෙ පෑළවිවයඩ පටනඩ ඉලඩමස පුර 
පසවළාසඩේ ද්ඩො ඇති මාසය සාමානය චීෙර ්ාලයය. එය ්ඨින 
අතුරන ්ාලයය. එයට චීවක මාසය යි ද ්ියති. ්ඨිනය අතුළ වහාතඩ 
ඉදිිවයට ඇති සිෙුමසතඩ චීෙර්ාලයට අයතඩ වී චීෙර ්ාලය පසඩමස්ඩ 
වේ. ්ඨිනය වනා අතුළ ,ි්ඩෂූනඩට චීෙර ්ාලය මවස්ි. ්ඨින අතුළ 
,ි්ඩෂූනඩට පසඩ මවස්ි. ෙසඩ විසූ තැන හැර යාම් ආදිවයනඩ ඇතැම් 
,ි්ඩෂූනඩට පසඩමස පිවරනඩනට ්ලිනඩ ද චීෙර ්ාලය ව්ළෙර වේ. 
ගිහියනඩ ,ි්ඩෂූනඩට සිෙුරැ වහෝ සිෙුරැ පිණිස වරදි වහෝ පූජා ්ිරීමතඩ 
,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ තම තමනඩට සිෙුරැ පිළිවයළ ්ර ගැනීමතඩ ව වහවිනඩ 
සිදු ෙනඩවනඩ වම් චීෙර ්ාලවයඩ ය.  

 
්ඨිනය වනා අතුළ ,ි්ඩෂූනඩට අෙුරැදඩවදනඩ එව්ාවළාසඩ මස්ඩ ද 

අතුළ ,ි්ඩෂූනඩට සතඩමස්ඩ ද අ්ාලය වේ. අ්ාලවයඩ ලැව න වරදි හා 
සිෙුරැ අ්ාල චීෙරවයෝ ය. ්ාලවයඩ ග ලැව න වරදි ඒ ්ාලය තුළ 
්ැමති දින ගණන්ඩ ත ාවගන වසමිනඩ සිෙුරැ මසා වගන පසුෙ ඒො 
අධිෂඩඨාන ්ිරීමට වහෝ වි්පඩපනය ්ිරීමට වහෝ අේාශය ඇත. 
අ්ාලවයඩ ලැව න ෙසඩතර  දස දිනයට ෙැි ්ාලය්ඩ එවසඩ වනා ව්ාට 
අතිවර්් චීෙර ෙශවයනඩ ත ා ගැනීමට පර ථම ්ඨින ශි්ඩෂාපදය නිසා 
ඉල්ඩ නැත. අ්ාලවයඩ ලැව න සිෙුරැ අතිවර්් ෙශවයනඩ දස දින්ට 
ෙැි ්ල්ඩ ත ා ගත වහාතඩ ඒො නිසගි වේ. ඇෙැතඩ ද වේ. වම් 
තුනඩෙන ්ඨින ශි්ඩෂාපදය පනො ඇතඩවතඩ පර ථම ්ඨින ශි්ඩෂාපදය 
මඳ්ඩ ලිහිලඩ ්ිරීමට ය. සිෙුරැ පිළි ඳෙ ්ාල නියමය්ඩ ්ර ඇතඩවතඩ 
එවසඩ වනා ්ළ වහාතඩ ,ි්ඩෂූනඩට චීෙරපළිව ෝධ්ය ව්ළෙර වනා ෙන 
 ැවිනි. 

                                                                 
1 පාරා - 303 පි. 
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අ්ාලවයඩ ෙසඩතර ය්ඩ ලද ්ලඩහි පර ථම ්ඨින ශි්ඩෂාපදය අනුෙ 

දසදින්ිනඩ වමා  ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එයිනඩ ්ළ හැ්ි වදය්ඩ ්ර එය 
අධිෂඩඨාන ්රගත යුතුය. ,ි්ඩෂුෙට අ්ාලවයඩ ලැ ුණු වරදඩද ඔහුට මසා 
ගැනීමට, ෙුෙමනා සිෙුර ්ිරීමට මදි වේ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙට ඒ අලුෙ 
ලැබිය හැ්ි  ෙ වපවනඩ නම් ඒ ගැන  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ මස්ඩ ත ා 
ගැනීමට වම් සි්පදය නිසා ඉල ලැවේ.  ලාවපාවරාතඩතු ෙන වරදි 
ලැබීවමනඩ පසු දසදින්ඩ ගත ෙනඩනට ්ලිනඩ සිෙුර නිම ්ර අධිෂඩඨාන 
්ළ යුතුය. ලැව න වරදි  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ ෙුෙ ද මස්ට අධි් 
්ාලය්ඩ ත ා ගත වහාතඩ වරදඩද නිසගි වේ. 

 
අ්ාලචීෙරය පිළි ඳෙ පිළිපැදිය යුතඩවතඩ වමවසඩය:- අ්ාලචීෙරය 

ලද දිනවයඩ ම අලු ව්ාටස ද ලද වහාතඩ දස දින්ට ්ලිනඩ සිෙුර නිම 
්ළ යුතුය. ලැබී එ්ඩ දින්ට පසු අලු ව්ාටස ලද වහාතඩ දසදින්ඩ ගත 
ෙනඩනට වපර සිෙුර නිම ්ළ යුතුය. වමවසඩ මූලචීෙරය ලැබී විසිෙන 
දිනවයඩ  ලාවපාවරාතඩතු ෙසඩතර ය ලද වහාතඩ දස දින්ඩ ගතෙනඩනට වපර 
සිෙුර නිම ්ළ යුතුය.  ලාවපාවරාතඩතු ෙන ෙසඩතර ය විසිඑ්ඩ ෙන දිනවයඩ 
ලද වහාතඩ නෙදිනය්ිනඩ ද වදවිසිෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ අට දින්ිනඩ ද 
වතවිසිෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ සතඩදින්ිනඩ ද සූවිසිෙන දිනවයඩ ලද 
වහාතඩ සදින්ිනඩ ද විසිපසඩෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ පසඩදින්ිනඩ ද 
සවිසිෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ සිෙු දින්ිනඩ ද සතඩ විසිෙන දිනවයඩ ලද 
වහාතඩ වතදින්ිනඩ ද විසිඅට ෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ වදදින්ිනඩ ද 
විසිනෙ ෙන දිනවයඩ ලද වහාතඩ එ්ඩ දින්ිනඩ ද තිසඩෙන දිනවයඩ ලද 
වහාතඩ එදින ම සිෙුර ව්ාට අධිෂඩඨාන ්ළ යුතුය. වි්පඩපනය වහෝ ්ළ 
යුතුය.  ලාවපාවරාතඩතු ෙූ ෙසඩතර ය තිසඩෙන දිනවයඩ ග ද වනාලද වහාතඩ ඒ 
අ්ාල චීෙරය පිව්ඩඛාරවකෝළ ෙශවයනඩ ඉටිය යුතුය. වි්පඩපනය වහෝ 
්ළ යුතුය. වනා ්ළ වහාතඩ නිසගි වේ.  

 
තමා අයතඩ චීෙරය්ඩ වීමය, චීෙරයට නියම ජාතිවයඩ වි්පඩපනයට 

වපාවහෝනා ෙසඩතර ය්ඩ වීමය, ්ඨිනානිසාසය නැති  ෙය, අතිවර්් 
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චීෙරය්ඩ වීමය, ලැබී මස්ඩ ඉ්ඩම යාමය යන වම්ො වම් සි්පදවයඩ 
අාගවයෝ ය. 

 
“ඉදා වම ආෙුවසා අ්ාලචීෙරා මාසාති්ඩ්නඩතා නිසඩසගඩගියා. 

ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජාමි” යි අ්ාල චීෙරය නිසගි ෙුෙ වහාතඩ වම් 
ෝයවයනඩ නිසඩසජ්ජනය ්ළ යුතුය. 

 

අඤේාතකවිඤේඤතේති සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු අඤඩාත්ා ගහපති ො ගහපතානිා ො 

චීෙරා විඤඩාවපයය අඤඩඤතර සමයා නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා. 
තතඩථායා සමවයා, අච්ිනඩනචීෙවරා ො වහාති ,ි්ඩඛු 
නට්ඨචීෙවරා ො. අයා තතඩථ සමවයා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ වනා නෑ ෙූ ගැහැවිය්ුවගනඩ වහෝ 

ගැහැවිනිය්වගනඩ වහෝ සුදුසු ්ාලය හැර අනඩ ්වල් සිෙුර්ඩ ඉලඩලා 
නම් ඒ මහණහුට නිසගි පචිති වේ. සුදුසු ්ාලය නම් සිෙුරැ පැහැර 
ගනඩනා ලද ්ාලය හා ගිනඩනට හසුවීම් ආදිවයනඩ සිෙුරැ විනාශ ෙූ 
්ාලයය. 

 
මෙුපසිනඩ හා පියපසිනඩ ඉහළටතඩ පහළටතඩ සතඩෙන පරම්පරාෙ 

ද්ඩො ස ඳ්ම් ඇතඩවතෝ නෑවයෝ ය. වසසඩවසෝ වනා නෑවයෝ ය. 
,ි්ඩෂුේට ්ිනම් අෙසඩථාේ ෙුෙ ද නෑයනඩවගනඩ හා “සිෙුරැ ෙුෙමනා 
විවට් අපට දනඩෙනඩනය, අවපනඩ ඉලඩලනඩනය” යි පැෙරෑ දාය් 
දායි්ාෙනඩවගනඩ ද සිෙුරැ ඉලඩලීම සුදුසු ය. පැෙරෑ අයතඩ වදව්ාටස්ි. 
ඇතැම්හු ,ි්ඩෂුේට පැහැදුණු විට නුඹ ෙහනඩවසඩ ෙුෙමනා උප්ාරය්ඩ 
අවපනඩ ඉලඩලනඩනය, ෙුෙමනා වදය්ඩ අපට ්ියනඩනයයි පර සාදය 
පළ්ිරීම් ෙශවයනඩ පෙරති. එයට “ධ්ර්මනිමනඩතර ණය” යි ්ියනු ලැවේ. 
 ගවම් අදහසිනඩ වතාරෙ එවසඩ පැෙරෑ අයවගනඩ ඉලඩලීම නුසුදුසු ය. වම් 

                                                                 
1 පාරා - 252 පි. 
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සි්පදය පැනවීමට නිදානය ෙූවයඩ ද උපනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ 
විසිනඩ පර සාදය දැ්ඩවීම් ෙශවයනඩ ්ළ ධ්ර්මනිමනඩතර ණය නිසා 
සිටුපුතර ය්ුවගනඩ ඔහු වපාරො සිටි සළුෙ ෙද ව්ාට ඉලඩලා ගැනීම ය. 
ඉලඩලීම සුදුසු ෙනඩවනඩ  ගවම් අදහසිනඩ ම පැෙරෑ දාය් දායි්ාෙනඩවගනඩ ය. 
වනා නෑ වනා පැෙරෑ අයවගනඩ සිෙුරැ ඉලඩලා ගැනීම සුදුසු ෙනඩවනඩ 
වසාරැනඩ විසිනඩ සතුරනඩ විසිනඩ පැහැර ගැනීවමනඩ වහෝ ගිනඩවනනඩ 
දිවයනඩ සුළඟිනඩ වහෝ සතුනඩ ්ෑවමනඩ වහෝ දිරා ඉරීයාවමනඩ වහෝ 
,ි්ඩෂුෙට සිෙුරැ නැතඩතට ම නැති ෙූ අෙසඩථාේ පමවණ්ි. ඒ 
අෙසඩථාෙ වනා නෑ වනා පැෙරෑ අයවගනඩ ඉලඩලීමට සුදුසු ්ාලයය. 
වනා නෑ වනා පැෙරෑ ගිහිය්ුවගනඩ යටතඩ පිිවවසයිනඩ දිගිනඩ ිවයන්ඩ හා 
පළලිනඩ වියත්ඩ ඇති වරදි්ල්ඩ ෙුෙ ද අසමවයහි ඉලඩලා ගත නිසගි 
පචිති වේ. එවසඩ ල ාගතඩ චීෙරය:- 

 
“ඉදා වම ආෙුවසා චීෙරා අඤඩාත්ා ගහපති්ා අඤඩඤතර  

සමයා විඤඩාපිතා නිසඩසගඩගියා, ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජාමි” යි 
්ියා නිසඩසජනය ව්ාට ඇෙත වදසිය යුතු ය. 

 
වි්පඩපනයට පර මාණ ෙන ෙසඩතර ය්ඩ වීමය, අසමය වීමය, වනා 

නෑය්ුවගනඩ ඉලඩලීමය, ඒ ඉලඩලීවමනඩ ලැබීම ය යි වම් සි්පදවයඩ අාග 
සතවර්ි. 

 

තතුතේතරි ශිකේෂාපදය 
“තඤඩවක අඤඩාතව්ා ගහපති ො ගහපතානි ො  හූහි 

චීෙවරහි අ,ිහට්ඨුා පොවරයය සනඩතරැතඩතරපරමා තවතා චීෙරා 
සාදිතේ ා, තවතවෙ උතඩතිවා සාදිවයයය නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 

 
ඒ සිෙුරැ නැසුණු ,ි්ඩෂුෙට වනා නෑ ගැහැවිවය්ඩ වහෝ 

ගැහැවිනිය්ඩ වහෝ ව ාවහෝ සිෙුරැෙලිනඩ පෙරා නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 

                                                                 
1 පාරා - 254 පි.  
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අඳනයට වපාවරෝනයට සෑවහන පිවදි වරදි පමණ්ඩ පිළිගත යුතු ය. 
එයට ෙලා පිළිගනී නම් නිසගි පචිති වේ. 

 
සිෙුරැ නැති ෙූ ,ි්ඩෂුෙ වනා නෑය්ුවගනඩ සිෙුරැ ඉලඩූ ්ලඩහි 

ඔහු “ඔ  ෙහනඩවසඩට ෙුෙමනා තරම් ගනඩනය ්ියා ව ාවහෝ වරදි පාමුල 
තැ ූවයඩ වහෝ අපවගඩ ග ලාවෙනඩ ෙුෙමනා තරම් වරදි ගනඩනය”යි ්ීවයඩ 
වහෝ වේ නම් එයිනඩ අඳනය්ඩ හා වපාවරෝනය්ඩ ්ර ගැනීමට සෑවහන 
තරම් වරදි ගත යුතු ය. අධි්ෙ වනා ගත යුතුය. සිෙුරැ වද්්ට වරදි 
ගත යුතඩවතඩ ද තුනඩ සිෙුරැ ම නැති ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනි. සිෙුරැ වද්්ඩ 
නැති ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එ්ඩ සිෙුර්ට පමණ්ඩ වරදි ගත යුතු ය. තුනඩ 
සිෙුවරනඩ එ්්ඩ පමණ්ඩ නැති ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එ්්ුදු වනා පිළිගත 
යුතු ය. එවසඩ ඉලඩලා පමණට ෙලා වරදි  පිළිගතඩවතඩ නම් නිසගි පචිති 
වේ. පිළිගතඩ ෙැි වරදි “ඉදා වම ආෙුවසා චීෙරා අඤඩාත්ා 
ගහපති්ා තතුතඩතිවා විඤඩාපිතා නිසඩසගඩගියා, ඉමාහා ආයසඩමවතා 
නිසඩසජාමි” යි නිසඩසජනය ව්ාට ඇෙැතඩ වදසිය යුතු ය. 

 
අඳනයට හා සිෙුරට හිවයට ම වරදි ගැනීම අපහසු නිසා සිෙුරැ 

්පා ෙැි හිවය ආපසු වගනැවිතඩ වදමි ය ්ියා අධි් ව්ාට වරදි ගතඩ 
්ලඩහි දුනඩ ගිහියා ඉතුරැ ෙන වරදිතඩ ඔ  ෙහනඩවසඩ ම ගනඩනය යි ්ිෙ 
වහාතඩ ෙැි වරදි ගැනීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. පමණට වරදි ගතඩ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ යම්්ිසි ගුණය්ට පැහැ ග තෙතඩ වරදි දුනඩවනඩ නම් 
ගැනීවමනඩ ද ඇෙැතඩ නැත. 

 
පමණට ෙැි  ෙය, සිෙුරැ නැතිවීම නිසා ලද  ෙය, වනා 

නෑය්ුවගනඩ ඉලඩලීමය, ලැබීමය යි වම් සි් පදයට අාග සතර්ඩ 
ඇතඩවතඩ ය. 
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උපකේඛට ශිකේෂාපදය 
 

“,ි්ඩඛුා පවනෙ උදඩදිසඩස අඤඩාත්සඩස ගහපතිසඩස ො 
ගහපතානියා ො චීෙරවකතාපනඩනා උප්ඩඛටා වහාති, ඉමිනා 
චීෙරවකතාපනඩවනන චීෙරා වකතාවපතඩො ඉතඩථානාමා ,ි්ඩඛුා 
චීෙවරන අච්ඡාවදසඩසාමීති, තතර  වකවසා ,ි්ඩඛු පුේවේ 
අපඩපොිවවතා උපසා්මිතඩො චීෙවර වි්පඩපා ආපජ්වජයය, සාධ්ු 
ෙත මා ආයසඩමා ඉමිනා චීෙරවකතාපනඩවනන එෙරෑපා ො 
එෙරෑපා ො චීෙරා වකතාවපතඩො අච්ඡාවදහීති ්ලයාණ්මයතා 
උපාදාය නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 
 
වම් මුදලිනඩ වමනම් ,ි්ඩෂුෙට සිෙුර්ඩ වගන පුදමි යි ඒ ,ි්ඩෂුෙට 

නෑ වනා ෙූ ගැහැවිය්ු විසිනඩ වහෝ ගැහැවිනිය් විසිනඩ වහෝ මුදල්ඩ 
රැසඩව්ාට තැ ූ ්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ පැෙරීම්ඩ නැතිෙ එහි වගාසඩ “පිනඩෙත, 
වම් මුදලිනඩ මට වම ඳු ෙූ වහෝ වම ඳු ෙූ වහෝ සිෙුර්ඩ වගන පුදනඩනය” 
යි වහාඳ සිෙුර්ඩ ලැබීවම් ආශාවෙනඩ සාවිධ්ානය ව්වළඩ නම් නිසගි 
පචිති වේ.  

 
,ි්ඩෂුෙවගඩ ්ීම අනුෙ දාය්යා  ලාවපාවරාතඩතු ෙූොට ෙලා දි්ඩ 

ෙූ වහෝ පළලඩ ෙූ වහෝ සිනිඳු ෙූ වහෝ සිෙුර්ඩ මිලයට ගනී නම් ්ීවමහි ග 
දු්ුළ ඇෙැතඩ වේ. ලැබීවම් ද නිසගි පචිති වේ. ඒ සිෙුර ්ැප්ර 
ගැනීමට නම් නිසඩසජනය ්ළ යුතුය. නිසඩසජනය ්ිරීවම් ෝයය 
වමවසඩය. 

 
“ඉදා වම ආෙුවසා චීෙරා පුේව  අපඩපොිවවතා 

අඤඩාත්ා ගහපති්ා උපසා්මිතඩො චීෙවර වි්පඩපා 
ආපනඩනා නිසඩසගඩගියා ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජාමි.”2 

                                                                 
1 පාරා - 256 පි.  
2 පාරා - 257 පි.  
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නුඹ ෙහනඩවසඩට ව්ාපමණ දිග පළල ඇති ව් ඳු සිෙුර්ඩ 

අෙශයදැයි දාය්යා විකාළ වහාතඩ ්ීවමහ ි ෙරද නැත. දාය්යා මහඟු 
සිෙුර්ඩ පි ගමට  ලාවපාවරාතඩතු ෙන ්ලඩහි මිල අලු සිෙුර්ඩ පූජා 
්රනඩනට ්ීම ද ෙරද නැත. වම් සි්පදය පැනවීවම් වහඩතුෙ දාය්යාට 
ෙැිපුර මුදලඩ වියදම් ්රනඩනට සිදුවීම ෙැළැ්ඩවීම ය. දාය්යා පිළිවයළ 
්ර ඇති මිලවයනඩ ම ඔහු  ලාවපාවරාතඩතු ෙන සිෙුර හැර අනඩ සිෙුර්ඩ 
ගැනඩවීම ද ෙරද නැත. දාය්යා රැපියලඩ විසඩස්ට අඳනය්ඩ ගනඩනට 
අදහසඩ ්රන ්ලඩහි ඒ මිලට ම තනිවපාට සිෙුර්ඩ ගනඩනට ්ීවමනඩ ද 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
චීෙරය ෙලා ෙටිනා එ්්ඩ ්ිරීවම් ්ැමැතඩත ය, වනා නෑය්ුට 

්ීමය, එයිනඩ ලැබීමය ්ියා වම් සි්පදවයඩ අාග තුවන්ි. 
 

දේවිතීය උපකේඛට ශිකේෂාපදය. 
දඩවිතීය උප්ඩඛට ශි්ඩෂාපදවයහි ඇතඩවතඩ පර ථම උප්ඩඛට 

ශි්ඩෂාපදයට මඳ වෙනස්ි. වනා නෑ ෙූ ගිහියනඩ වදවදන්ු එ්ඩ 
,ි්ඩෂුේට වෙන වෙනම සිෙුරැ වගන පි ගමට මුදලඩ පිළිවයළ ්ර වගන 
ඉනඩනා තැනට පැෙරීම්ඩ නැතිෙ ,ි්ඩෂුෙ වගාසඩ ෙලා වහාඳ සිෙුර්ඩ 
ලැබීවම් ආශාවෙනඩ වදවදනාවගඩ ම මිලවයනඩ එ්ඩ සිෙුර්ඩ ගනඩො පූජා 
්රෙුෙ වහාතඩ දඩවිතීය උප්ඩඛට ශි්ඩෂාපදවයනඩ නිසගි පචිති වේ. එවසඩ 
ලද සිෙුර නිසඩසජනය ්ළ යුතඩවතඩ වමවසඩ ය. 

 
“ඉදම්වම ආෙුවසා චීෙරා පුේව  අපඩපොිවවතා 

අඤඩාතව් ගහපතිව් උපසා්මිතඩො චීෙවර වි්පඩපා 
ආපනඩනා. ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජාමි.”1 
 

                                                                 
1 පාරා - 259 පි.  



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

122 
Non-commertial Distribution 

 

දුේෙේණකරණ ශිකේෂාපදය. 
 
“නො පන ,ි්ඩඛුනා චිෙරලාව,න තිණඩණා දුේ ණඩණ්රණානා 

අඤඩඤතරා දුේ ණඩණ්රණා ආදාතේ ා. නීලා ො ්දඩදමා ො 
්ාළසාමා ො අනාදා වක ,ි්ඩඛු තිණඩණා දුේ ණඩණ්රණානා 
අඤඩඤතරා දුේ ණඩණ්රණා නො චීෙරා පිව,ුඤඩවජයය පාචිතඩතියා.”1 

 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ අලුතඩ සිෙුර්ඩ ලද ්ලඩහි එහි ව්ාළපැහැය 

මලපැහැය ්ළුපැහැය යන ෙර්ණයනඩ අතුිවනඩ යම්්ිසි ෙර්ණය්ිනඩ 
්පඩපබිනඩදු තැබිය යුතුය. එවසඩ වනා ව්ාට අලුතඩ සිෙුර්ඩ පිවව,ෝග 
ව්වළඩ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
වම් සි්පදවයහි “දුේ ණඩණ්රණ” යන ෙකනවයනඩ 

දැ්ඩවෙනඩවනඩ ්පඩප බිනඩදුෙය. එයිනඩ චීෙරය මඳ්ඩ ෙුෙ ද දුර්ෙර්ණ ෙන 
 ැවිනඩ එවසඩ ්ිරීම දුේ නඩණ්රණ නම් වේ. ්පඩ බිනඩදුෙ බිනඩදු 
සටහන්ිනඩ ම මිස අනඩ සටහන්ිනඩ වනා තැබිය යුතුය. එහි පර මාණය 
ම්ුණුපිට්ඩ වමානර ඇස්ඩ පමණ විය යුතු ය. සිෙුවර් සතර ව්ාවනඩ 
ම වහෝ ව්ානඩ තුන් වහෝ වද්් වහෝ එ්් වහෝ ්පඩබිනඩදුෙ තැබිය 
යුතු  ෙ ්ියා තිවේ. සිෙුර මසා පඬු වපාො ්පඩබිනඩදු තැබිය යුතු ය. 
පරණ සිෙුර්ඩ ලැබී පිවව,ෝග ්ිරීවම්  ග ්පඩබිනඩදුෙ වනා තැ ුෙ ද ෙරද 
නැත. 

 

සංඝාටිය නුතිෙ ගම් ෙුදීම. 
“න ,ි්ඩඛවෙ සනඩතරැතඩතවරන ගාවමා පවිසිතේව ා, 

වයා පවිවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 

                                                                 
1 පාචි - 138 පි.  
2 මහා - 728 පි. 
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“මහවණනි, අඳනවයනඩ හා උතඩතරාසාගවයනඩ පමණ්ඩ ගමට 
වනා පිවිසිය යුතුය. යම් මහවණ්ඩ පිවිවසනඩවනඩ නම් ඔහුට දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ.” වම් සි්පදවයනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ සාඝාටිය වනා වපාරො 
අඳනය තනිපට සිෙුර යන වද්ිනඩ පමණ්ඩ ගමට පිවිසිවයඩ නම් දු්ුළා 
ඇෙැතඩ ෙන  ෙය. වදවපාට සිෙුර හා තනිවපාට සිෙුර එ්ට ම 
වපාවරාො හැසිරීම උෂඩණ පළාතඩෙල දුෂඩ්රය. ගිලනඩ ,ි්ඩෂූනඩටතඩ දු ල 
,ි්ඩෂූනඩටතඩ දුෂඩ්රය. එ ැවිනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ්රැණු පස්ඩ ඇති 
්ලඩහි සාඝාටිය වනා වගන ගමට පිවිසීමතඩ අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. 
ගිලන්ු වීම, ෙැසි ල්ුණු තිබීම, ගඟ්ිනඩ එතරෙ යනඩනට තිබීම, වදාර 
අගුලු ඇති විහාරය්ඩ වීම, ්ඨිනය අතුළ ව්න්ු වීම ඒ ්රැණු පසය. 
ඒොයිනඩ පර ධ්ාන ්රැණ වදාර අගුලු ඇති විහාරය්ඩ තිබීමය. වම් 
සි්පදය පනො ඇතඩවතඩ තැන තැන දමා ති ුණ වහාතඩ සිෙුරැ නැති 
විය හැ්ි  ැවිනි. ්ිනම් ්රැණ්ිනඩ ෙුෙද සඟළ සිෙුර ත ා යන ,ි්ඩෂුෙ 
එය පවරසඩසම් ෙන වලස්ට ත ා යා යුතුය.  

 

පටිය 
“අනසජානාමි භික්ඛ්ව ද්්ව කාය න්්නානි පට්ලකර 

සූකකන්කකර” යනුවෙනඩ පට්ටි්ාය සූ්රනඩත්ය යි ්ාය නඩධ්න (පටි) 
වද්්ඩ ,ි්ඩෂූනඩට අනුදැන ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. “පට්ටි්ා” යනු සාමානය 
වියමවනනඩ වහෝ මාලු්ටු වපළ්ඩ වසඩ වහෝ වියන ලද පටිය ය. 
“සූ්රනඩත්” යනු ඇතුළ ්ුහරය සිටින වසඩ වියන ලද වහෝ වරදිෙලිනඩ 
මසන ලද වහෝ පටිය ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ උච්කාෙකානි ්ාය නඩධ්නානි 

ධ්ාවරතේ ානි, ්ලා ු්ා වදේලු,්ා මුරජා මදඩදවීණා. වයා 
ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1  
 

                                                                 
1 කූල - 216 පි. 
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“මහවණනි, ්ලා ු්ය වදේලු,්ය මුරජය මදඩදවීණය යන 
උසසඩ පහතඩ පටි වනා දැිවය යුතු ය. යවම්ඩ දරා නම් ඒ මහණහට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.” 

 
එහි “්ලා ු්” යනු ව ාවහෝ රැහැනඩ ඇති පටිය ය. “වදේලු,්” 

යනු පටිවයඩ හිස දිය ිව හිස්ඩ වසඩ වගාතන ලද පටිය ය. “මුරජ” යනු 
ව ාවහෝ ලණු වපාටෙලඩ එ්තු ව්ාට එ්්ිනඩ වෙළා මිහිඟුව ර 
සටහනිනඩ ්ළ ්ාය නඩධ්නය ය. “මදඩදවීණ” යනු හෙිය්ඩ වසඩ 
වගාතන ලද පටිය ය. වනාවය්ඩ පාට ඇති නූලඩ එ්තු ව්ාට නානා 
ෙරණවයනඩ වියූ පටි ද, තැනිනඩ තැන නූලඩ අලු ෙැි ්ිරීවමනඩ විසිතුරැ 
්ළ පටි ද, වනාවය්ඩ රෑ සටහනඩ ඇති පටි ද අ්පඩපිය පටිෙලට අයතඩ 
 ැවිනඩ වනා දැිවය යුතු ය. දැනට ගිහියනඩ පාවිච්චි ්රන වනාවය්ඩ 
ආ්ාර ගාාකු ඇති පටි ගැන විනවයහි සඳහනඩ වනාෙතු දු ඒො ද 
අ්පඩපිය ව්ාට්ඨාසයට අයතඩ ෙන ඒො වලස සැල්ිය හැ්ි ය. 

 

කුඩය 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ ඡතඩතා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ගිලානසඩස ඡතඩතා, 
අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ අගිලාවනන’පි ආරාවම ආරාමූපකාවර 
ඡතඩතා ධ්ාවරතුා”1 
 

වතඩරැම: 
 
“මහවණනි, ්ුල වනා දැිවය යුතු ය. යවම්ඩ දරා නම් ඔහුට 

දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, ගිලනාහට ්ුලය අනුදනිමි. මහවණනි, 
ආරාමවයහි හා ආරාමූපකාරවයහි ්ුල දැරීම අනුදනිමි. 

                                                                 
1 කූල - 211 පි. 
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“යසඩස ්ායදාවහා ො පිතඩතව්ාවපා ො වහාති, ක්ඩඛු ො 

දුේ ලා, අඤඩවා ො ව්ාචි ආ ාවධ්ා විනා ඡතඩවතන, 
උපඩපජ්ජති, තසඩස ගාවම ො අරඤඩවඤ ො ඡතඩතා ෙට්ටති. 
ෙසඩවස පන චීෙරගුතඩතතඩථා, ොළමිගවකාර,වයසු ක 
අතඩතගුතඩතතඩථා’ පි ෙට්ටති. එ්පණඩණඡතඩතා පන සේ තඩථ 
ෙට්ටති.”1 
 

වතඩරැම: 
 
යවම්ුවගඩ ්වයහි දැවිලඩල්ඩ වහෝ පිතඩව්ෝපය්ඩ ඇතඩවතඩ ද ඇස 

වහෝ දු ල වේ ද, අනඩ ්ිසි ආ ාධ්ය්ඩ වහෝ ්ුලය වනා ඉසුූ ්ලඩහි වේ 
ද ඔහුට ගවමහිතඩ අරණයවයහිතඩ ්ුලය දැරීම සුදුසු ය. ෙර්ෂාවෙහි සිෙුරැ 
ආර්ඩෂා වීමට ද නපුරැ සතුනඩවගනඩ වසාරැනඩවගනඩ ,ය ඇති ්ලඩහි 
ආතඩමාර්ඩෂාෙ පිණිස ද ්ුලය දැරීම සුදුසුය. එ්ඩ තලඩපත්ිනඩ ්ළ ්ුලය 
සැම තැන ම දැරීම සුදුසු ය. 

 
දැිවය යුතු ්ුල වම්ොය, වනා දැිවය යුතු ්ුල වම්ොය ්ියා ්ුල 

ගැන විවශඩෂ වි,ාගය්ඩ විනය පාළිවයහි ද්ඩනට නැත. අටුොවෙහි ද 
වනා ද්ඩනා ල ග. පාධිමසක්කක විනය විනිශඩකවයහි අලා්ාරය පිණිස 
වනාවය්ඩ පාට නූලඩෙලිනඩ මැසුම් වයදූ ්ුල හා මිවටහි ්ැටයමි ඇති 
්ුල වනා ෙටනා  ෙ ද්ඩො තිවේ.  

 

පාෙහනේ 
 

“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ එ්පලාසි්ා උපාහනා, න 
,ි්ඩඛවෙ දිගුණා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න තිගුණා උපාහනා 

                                                                 
1 ස.පා. 894 පි. 
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ධ්ාවරතේ ා, න ගණාගණූපාහනා ධ්ාවරතේ ා. වයා ධ්ාවරයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“මහවණනි, එ්ඩ වපාට්ඩ ඇති පාෙහනඩ අනුදනිමි. මහවණනි, 

වදවපාට ඇති පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය. තුනඩවපාට ඇති පාෙහනඩ වනා 
දැිවය යුතුය. ව ාවහෝ වපාට ඇති පාෙහනඩ වනාදැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා 
නම් ඔහුට  දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සඋපාහවනන ගාවම පවිසිතේව ා, වයා 

පවිවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
“මහවණනි, ෙහනඩ පයලා ගමට වනා පිවිසිය යුතුය. යවම්ඩ 

පිවිසිවයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ යසඩස පාදා ො දු්ඩඛා පාදා ො එලිතා 

පාදඛීවලා ො ආ ාවධ්ා උපාහනා ධ්ාවරතුා.”3 
 
මහවණනි, යවම්ුවගඩ පා ිවවදඩ ද, පා පැළී වහෝ ඇතඩවතඩ ද 

පතුවලහි ්ටු වසඩ මසඩ ලියලා වහෝ ඇතඩවතඩ ද ඔහුට පාෙහනඩ දැරීම 
අනුදනිමි. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ඉදානි මඤඩකා ො පීඨා ො අ,ිරැහිසඩසාමීති 

උපාහනා ධ්ාවරතුා.”4 
 
යනුවෙනඩ ඇඳට වහෝ පුටුෙට නඟින අෙසඩථාවේ පාෙහනඩ දැරීම 

අනුදැන ඇතඩවතඩ ය. වමයිනඩ ද්ඩෙනඩවනඩ පා වසෝදා ඇඳට වහෝ පුටුෙට 

                                                                 
1 මහා - 486 පි. 
2 මහා - 507 පි. 
3 මහා - 492 පි. 
4 මහා - 492 පි. 
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යන ්ලඩහි නැෙත පා වනා ්ිලිටි වීම සඳහා ෙහනඩ පයලා යා යුතු 
 ෙය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ අජ්ඣාරාවම උපාහනා ධ්ාවරතුා.”1 
 
මහවණනි, ආරාමවයහි පාෙහනඩ දැරීම අනුදනිමි. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ගිලාවනන ,ි්ඩඛුනා සඋපාහවනන ගාමා 

පවිසිතුා.”2 
 
මහවණනි, ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙට ෙහනඩ පයලා ගම් ෙැ ගම අනුදනිමි. 

වතතඩ වපාවළාෙ පෑගීවමනඩ වහෝ රතඩ ෙූ වපාවළාෙ පෑගීවමනඩ වහෝ 
ව ාරලු පෑගීවමනඩ වහෝ නඟින වරෝගය්ඩ ඇතියහුට ෙහනඩ පය ලා ගම් 
ෙැ ගවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ආකිවවයසු ආකිවයමතඩවතසු උපජ්ඣාවයසු 

උපජ්ඣායමතඩවතසු අනුපාහවනසු කා්මමාවනසු සඋපාහවනන 
කා්මිතේ ා, වයා කා්වමයය, ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 

 
මහවණනි, ආකායයයයනඩ, ආකායයයයනඩ පමණ ෙූෙනඩ, 

උපාධ්යායයනඩ, උපාධ්යායයනඩ පමණ ෙූෙනඩ පාෙහනිනඩ වතාරෙ ස්ඩමනඩ 
්රන ්ලඩහි ෙහනඩ පය ලා ස්ඩමනඩ වනා ්ළ යුතුය. යවම්ඩ ස්ඩමනඩ 
ව්වළඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
පර ෙර ජයාකායයයය උපසම්පදාකායයයය නිශර යාකායයයය 

උදඩවදඩසාකායයයය යි ආකායයයවයෝ සතර වදවන්ි. ආකායයයයනඩ පමණ 
ෙූවෙෝ නම් උපසම්පදාවෙනඩ සෙස්ට ෙැිමහලු ,ි්ඩෂූහු ය. එ්ඩෙස්ඩ 

                                                                 
1 මහා - 507 පි.  
2 මහා - 507 පි.  
3 මහා - 492 පි.  
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ඇති ,ි්ඩෂුෙට සතඩෙස්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුෙ ද, වදෙස්ඩ ඇති බි්ඩෂුෙට 
අටෙස්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුෙ ද, වතෙස්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුෙට නෙෙස්ඩ ඇති 
,ි්ඩෂුෙ ද, සිෙුෙස්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුෙට දසෙසඩ පිරැණ ,ි්ඩෂුෙ ද 
ආකායයයයනඩ පමණ වෙති. උපාධ්යාකායයයයරයාවගඩ මිතර  සඩථවිරවයෝ ද, 
තමාට දසෙස්ිනඩ මහලු සඩථවිරෙරැ ද උපාධ්යාය පමණෙූවෙෝ ය. වම් 
සි්පදවයනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ එ්ඩ ස්ඩමවනහි වහෝ සමීපවයහි වහෝ 
ස්ඩමනඩ ්ිරීමය. වම් සි්පදය අනුෙ ස්ඩමනඩ ්ිරීම පමණ්ඩ වනාෙ 
ආකායයය, ආකායයයමාතර , උපාධ්යාය, උපාධ්යායමාතර  ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලා 
ඉදිිවයට ෙහනඩ පය ලා යාමතඩ නුසුදුසු  ෙ ්ිෙ යුතුය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ පච්කනඩතිවමසු ජනපවදසු 

ගණාගනූපාහනා.”1 
 
යනුවෙනඩ පර තයනඩත ජනපදයනඩහි ව ාවහෝ වපාට ඇති පාෙහනඩ 

අනුදැන ඇති  ැවිනඩ පර තයයනඩතයට අයතඩ ෙන වම් රවටහි ව ාවහෝ 
වපාට ඇති පාෙහනඩ දැරීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. මධ්යවදඩශයට යත වහාතඩ, 
එ්ඩ වපාට්ඩ ඇති පාෙහනඩ යුෙල්ඩ එහි ග දැිවය යුතුය. 

 
නැවගනහිිවනඩ ්ජාගල නම් නියම්ගමිනඩ ද, ගිනිව්ානිනඩ 

සලලෙතී නම් ගාගාවෙනඩ ද, ද්ුණිනඩ වසඩත්ණඩණි්ා නම් නියම්ගමිනඩ 
ද,  සඩනාහිිවනඩ ථූන නම්  රාහඩමණ ගමිනඩ ද, උතුවරනඩ උසීරදඩධ්ජ නම් 
පර්ෙතවයනඩ ද පිිවසිඳින ලද ජම් ුදඩවීපවයඩ මැද ව්ාටස මධ්යවදඩශය යි 
ඉනඩ ඔ  පර තයනඩතවදඩශය යි ද ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සේ නීලි්ා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න 

සේ පීති්ා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න සේ වලාහිති්ා 
උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න සේ මඤඩවජට්ඨි්ා උපාහනා 
ධ්ාවරතේ ා, න සේ ්ණඩහා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න 
සේ මහාරාගරතඩතා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න 

                                                                 
1 මහා - 514 පි. 
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සේ මහානාමරතඩතා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
වමයිනඩ සම්පූර්ණ නීලාදි ෙර්ණෙලිනඩ යු්ඩත පාෙහනඩ දැරීවමනඩ 

දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ද්ඩෙන ල ග. එහි මහාරාග යනු පතඩතෑයනඩවගඩ 
පිවට් පැහැයය යි ද මහානාම යනු ඉදුණු ව්ාළෙල පැහැය ය යි ද 
අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. “න ,ි්ඩඛවෙ නීලෙට්ටි්ා උපාහනා 
ධ්ාවරතේ ා” යනාදිය ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ පටි පමණ්ඩ පාට ්ළ 
පාෙහනඩ ෙුෙ ද දැරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. වම් සි්පදෙල සැටියට පාෙහන 
්ැප එ්්ඩ වීමට එහි ්සිි පැහැය්ඩ ආවලඩප වනා ්ළ යුතු ය. පාෙහන 
තැනූ ද්ර ෙයෙල පර ්ෘති පාට ම තිව නඩනට හැිවය යුතු ය. පාට ්ළ 
පාෙහනඩ ලද වහාතඩ පාට ඉෙතඩ ව්ාට පිවව,ෝග ්ළ යුතු ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ  ලඩල දඩධ්ා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා. න පුට දඩධ්ා 

උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න පාළිගුණඩඨිමා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න 
තුලපුණඩණිමා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න තිතඩතිරපතඩති්ා උපාහනා 
ධ්ාවරතේ ා, න වමණඩලවිසාණෙට්ටි්ා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න 
අජවිසාණෙට්ටි්ා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න විච්ඡ්ාලි්ා උපාහනා 
ධ්ාවරතේ ා, න වමාරපිඤඩජපිව්ඩිතඩතා උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, න චිතරා 
උපාහනා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 

 
මහවණනි, විලුම් ෙැවසන පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතු ය. සියලු පය 

ෙැවසන පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතු ය. පිටිපතුල ෙැවසන පාෙහනඩ වනා 
දැිවය යුතු ය. පුළුනඩ පුරො ්ළ පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය. ෙටු පියාපතඩ 
පැහැ පටි ඇති පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය.  ැටළු අා ෙැනි පටි ඇති 
පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය. එළු අා ෙැනි පටි ඇති පාෙහනඩ වනා දැිවය 
යුතුය. වගෝනුසඩසනඩවගඩ නටු ෙැනි පටි ඇති පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය. 

                                                                 
1 මහා - 488 පි.  
2 මහා - 488 පි.  
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වමානර පිලඩෙලිනඩ මැසුම් දැමූ පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතුය. විසිතුරැ 
පාෙහනඩ වනා දැිවය යුතු ය. යවම්ඩ දරා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
වමහි දැ්ඩෙුණු පාෙහනඩ වම් ්ාලවයඩ ද්ඩනට නැති  ැවිනඩ 

ඒොවයඩ නියම තතු වතඩරැම් ගැනීම දුෂඩ්ර ය. විලුඹ වහෝ පිටිපතුල 
ෙැවසන පාෙහනඩ අ්ැප ය. වනාවය්ඩ ආ්ාරවයනඩ විසිතුරැ ්ර ඇති 
පාෙහනඩ අ්ැප ය. වම්ල රවට් පාවිච්චි ්රන පාෙහනඩ අතර 
වනාවය්ඩ ආ්ාරවයනඩ විසිතුරැ ්ර ඇති පාෙහනඩ ද්ඩනා ලැවේ. ඒො 
පැවිදඩදනඩට අවයෝගයය.  

 
සිාහය, ෙයාඝර ය, දිවිය, අන්න නම් මෘගය, ඔටුය,  ළලඩය, වලඩනඩය, 

 ්මුහුණුය යන වමාෙුනඩවගඩ සම් ොටියට වයාදා ඇති පාෙහනඩ දැරීවමනඩ 
ද ඇෙැතඩ ෙන   ෙ “න ,ි්ඩඛවෙ සීහකම්මපටි්ඩඛටා උපාහනා 
ධ්ාවරතේ ා” යනා ගනඩ ෙදාරා ඇතඩවතඩය.1 

 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ ්ාචි සා්මනීයා පාදු්ා ධ්ාවරතේ ා. වයා 

ධ්ාවරයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
මහවණනි, එහාවමහා වගන යා හැ්ි ්ිසි පාදු්ාේඩ වනා දැිවය 

යුතු ය. යවම්ඩ දරා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

සම් 
 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ ්ිඤඩචිකම්මා ධ්ාවරතේ ා. වයා ධ්ාවරයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 
 

                                                                 
1 මහා - 490 පි. 
2 මහා - 498 පි. 
3 මහා - 504 පි. 
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මහවණනි, ්ිසි ම සම්ඩ වනා දැිවය යුතු ය. පිවව,ෝග වනා ්ළ 
යුතු ය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ගිහිවි්ටා අ,ිනිසීදිතුා නතඩවෙෙ 

අ,ිනිපඩපජ්න්තුා.1 
 
මහවණනි, ගිහියනඩවගඩ සම්ෙල හිඳ ගැනීමට අනුදනිමි. නිදා 

ගැනීමට වනා අනුදනිමි. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ පච්කනඩතිවමසු ජනපවදසු කම්මානි 

අතඩථරණානි, එළ්කම්මා අජකම්මා මිගකම්මා.”2 
 
මහවණනි, සියලු පර තයනඩත ජනපදයනඩහි එළුසම් තිවරළුසම් 

මුෙසම්ෙලිනඩ ්ළ ඇතිිව අනුදනිමි. මධ්යවදඩශවයඩ ්ිසි සම්ඩ පිවව,ෝග 
වනා ්ළ යුතු ය. මිනසිඩ සම් හැර අනඩ සියලු සම් පාෙහනඩෙලට හා 
ථවි්ෙලට ්ැපය. 

 

අකපේපිය ආසන 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ උච්කාසයන මහාසයනානි ධ්ාවරතේ ානි. 
වසයයිදා? ආසනඩදි පලඩලාව්ා වගාණව්ා චිතඩතව්ා පටි්ා 
පටලි්ා තූලි්ා විි්තත්ි්ා උදඩදවලාමි එ්නඩතවලාමි 
්ට්ඨිසඩසා ව්ාවසයයා ්ුතඩත්ා අතඩථතඩථරා අසඩසතඩථරා 
රථතඩථරා අන්නපඩපවෙණිා ්දලිමිගපෙරපච්කතඩථරණා 
සඋතඩතරච්ඡදා උ,වතා වලාහිත්ූපධ්ානා වයා ධ්ාවරයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 

                                                                 
1 මහා - 504 පි. 
2 මහා - 514 පි. 
3 මහා - 502 පි.  
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වම් සි්පදවයනඩ ආසනඩදි ආදි නම්ෙලිනඩ ද්ඩෙන ලද 

උච්කාසයන මහාසයනයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ෙන  ෙ 
දැ්ඩ වේ. උච්කාසයන යනු පමණට ෙලා උසඩ අසුනය. එහි පර මාණය 
පාික්කියපාළි්ය්1 මඤච් ශික්ෂාපදය අනුෙ දැ්ඩවිය යුතු ය. සුගතඩ 
අඟුවලනඩ අටඟුල්ට ෙලා උස පා ඇති ඇඳ්ඩ වහෝ පුටුේඩ ,ි්ඩෂුේඩ 
විසිනඩ ්රෙුෙ වහාතඩ ෙැි ව්ාටස සිඳ වදසිය යුතු පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
සුගතඩ අඟලඩ සතර්ඩ සාමානය ජනයාවගඩ වියත්ි. අටඟුල්ඩ ිවයන්ි. ඒ 
සි්පදය අනුෙ ිවයනට ෙලා උසඩ පා ඇති අසුන අ්ැපය. උච්කාසයනය 
යි ්ියනුවයඩ ිවයනට ෙලා දි්ඩ පා ඇති අසුනඩය. අතිත්ාලවයඩ ව ාවහෝ 
උසඩ අසුනඩ අගය ව්ාට සල්නඩනට ඇත. වම්ල උසඩ අසුනඩ අගය 
ව්ාට වනා සල්ති. ිවයනට ෙලා උසඩ පා ඇති ඇඳ පුටු වම්ල වනා 
සාදති. දැනට පනඩසලඩෙලතඩ වගෙලතඩ පාවිච්චි ්රන ඇඳ පුටු 
උච්කාසයන වනා වේ. 

 
මහාසයන යනු ෙලා සනීපය වගන වදන ෙලා ලසඩසන 

්ාමව,ෝගීනඩ පිනෙන මහමිනිසුනඩ පිවව,ෝග ්රන අසුනඩ ය. “අ්පඩපිය 
ඇතිිව අතුළ අසුනඩය” යි අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. ඉහත දැ්ඩ ෙූ පාඨවයහි 
ආසනඩදාදි නම්ෙලිනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ අතීත ්ාලවයඩ විසූ මහමිනිසුනඩ 
පිවව,ෝග ්ළ පරණ  ලුය. දැනඩ ඒො නැති  ැවිනඩ ඒො හිවයට වතඩරැම් 
ගැනීමතඩ දුෂඩ්රය. 

 
“ආසනඩදි” යනු  පමණට ෙලා උසඩ පා ඇති ආසන විවශඩෂය්ි. 

“පලඩලා්” යනු පාෙල සිාහරෑප ෙයාඝර රෑප ය්ඩෂරෑපාදි රෑප වයාදා ඇති 
අසුනය. “වගෝණ්” යනු සතරඟුල්ට දි්ඩ වලාම් ඇති පලස ය. 
“චිතඩත්” යනු වියුවමනඩ විසිතුරැ ්ළ ඇතිිවය ය. “පටි්ා” යනු 
වලාමිනඩ ්ළ සුදු ඇතිිවය ය. “පටලි්ා” යනු ඝනට මලඩ ඇති වලාමිනඩ 
්ළ රතු ඇතිිවය ය. “තූලි්ා” යනු පුළුනඩ දමා ්ළ ගුිවදිය ය. “වි්ති්ා” 
යනු සිාහ ෙයාඝරාදි රෑපෙලිනඩ විසිතුරැ ්ළ වලාම් ඇතිිවය ය. 

                                                                 
1 පාචි - 189 පි. 
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“උදඩදවලාමි” යනු එ් පැතඩත්ිනඩ වලාම් මතු වී ඇති වලාම් ඇතිිවය ය. 
“ඒ්නඩතවලාමි” යනු වදපැතඩවතහි ම මතු ෙූ වලාම් ඇති වලාම් ඇතිිවය 
ය. “්ට්ඨිසඩස” යනු අතරට රනඩිව ග නූලඩ වයාදා ්ට්ඨිසඩස නම් ව්ඳි 
ෙර්ගය්ිනඩ වියූ ඇතිිවය ය. “ව්ෝවසයය” යනු පටනූලඩ අතරට රනඩ ිව ග 
ව්ඳි වයාදා වියූ ඇතිිවය ය. “්ුතඩත්” යනු නාටි්ාෙනඩ වසාවළාසඩ 
වදවන්ුට නැටීමට ඉල ඇති වලාම් ඇතිිවය ය. “හතඩථතඩථර අසඩසතඩථර 
රථතඩථර” යනු ඇතුනඩ පිට අසුනඩ පිට හා රථෙල අතුරන ඇතිිවය ය. 
“අන්නපඩපවේණි” යනු අඳුනඩදිවිසම්ෙලිනඩ ඇඳ පමණට මසා ්ළ ඇතිිවය 
ය. “්දලිමිගපෙරපච්කතඩථරණ” යනු ්දලිමිග නම් මුෙනඩවගඩ සමිනඩ ්ළ 
උතුම් ඇතිිවය ය. “සඋතඩතරච්ඡද උ,වතෝවලෝහිත්ූපධ්ාන” යනු හිසට 
පයට රතු ව්ාට්ටා හා රතුවියනඩ ඇති අසුන ය.  

 
එ්ඩ සමවය්ඩහි මනුෂයවයෝ ඇතුළුගවමහි දනඩ ශාලාේ 

,ි්ඩෂූනඩට ොිවීම සඳහා ආසනඩදාදි උච්කාසයන මහාසයනයනඩ පැනෙූහ. 
,ි්ඩෂූහු සැ් ඇතඩතාහු ඒොවයඩ වනා හිඳිතඩ. එ්රැණ ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩට දැනඩෙූ ්ලඩහි “අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ඨවපතඩො තීණි ආසනඩදිා 
පලඩලා්ා තූලි්ා ගිහිවි්තා අ,ිනිසීදිතුා නතඩවෙෙ අ,ිනිපජ්න්තුා.”1 යි 
“මහවණනි, ගිහියනඩ විසිනඩ පිළිවයළ ්ර දුනඩ ්ලඩහි ආසනඩදි පලඩලා් 
තූලි්ා යන අසුනඩ තුන හැර අනඩ අසුනඩෙල හිඳීම අනුදනිමි. නි ගම වනා 
අනුදනිමි” යි ෙදාළ වසඩ්. පසු අෙසඩථාේ ගිහියනඩ විසිනඩ පිළිවයළ ්ර 
දුනඩ ්ලඩහි තූලි්ාවෙහි ද හිඳ ගැනීම අනුදැන ෙදාළහ. 

 
ආසනඩදි තූලි් පලඩලා් යන තුන හැර ඉතිිව අසුනඩෙල 

ධ්ර්මාසනවයහි ද දානශාලාවෙහි ද ගිහිවගවයහි ද හිඳ ගැනීම ්ැප ය. 
 

                                                                 
1 කූල - 243 පි.  
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රකසේ රැෙුලේ ආදිය පිළිබඳ සිකපද 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ  ගඝා ව්සා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ දුමාසි්ා ො දුොගුලා 
ො.”1 
 
මහවණනි, දි්ඩ හිසව්ඩ වනා දැිවය යුතුය. යවම්ඩ දරා නම් ඔහුට 

දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, වදමස්ට ෙර්ඩ වහෝ වදඅඟල්ඩ ෙැලුණු 
්ලඩහි වහෝ හිසව්ඩ ්ැපීම අනුදනිමි. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ව්ාච්වඡන ව්සා ඔසණඩවහතේ ා, න 

එණව්න ව්සා ඔසණඩවහතේ ා, න හතඩථඵණව් ව්සා 
ඔසණඩවහතේ ා, න සිතඩථවතලව්න ව්සා ඔසණඩවහතේ ා, න 
උද්වතලව්න ව්සා ඔසණඩවහතේ ා, වයා ඔසණඩවහයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
මහවණනි, ව්ාසඩවසනඩ හිසව්ඩ වනා පීිවය යුතුය. පණාවෙනඩ 

හිසව්ඩ වනා පීිවය යුතුය. අතිනඩ හිසව්ඩ වනා පීිවය යුතුය. ඉටි මිශර  
වතලඩ ආදි යම්්ිසි ලාටුේිනඩ හිසව්ඩ වනා පීිවය යුතුය. දිය මිශර  
වතලිනඩ හිසව්ඩ වනා පීිවය යුතුය. යවම්ඩ පීරනඩවනඩ නම් ඔහුට දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ අලා්ාරය පිණිස හිසව්ඩ පීරීවමනි. හිසව්ඩ 

ව්ළිනඩ සිටින ව්වන්ුට අවතහි ෙතුර ගා පිිවමැ ගවමනඩ ද දූලි ඉෙතඩ 
්ිරීම පිණිස අත වතමා හිස පිිවමැ ගවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

  

                                                                 
1 කූල - 189 පි.  
2 කූල - 190 පි.  
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“න ,ි්ඩඛවෙ ්තඩතිවයා ව්සා වඡදාවපතේ ා, වයා 
වඡදාවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, ්තුවරනඩ හිසව්ඩ වනා ්ැපඩපවිය යුතුය. යවම්ඩ 

්ැපඩපෙූවයඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ආ ාධ්පඩපච්කයා ්තඩතිව්ාය 
ව්වස වඡදාවපතුා.”1 
 
මහවණනි, ආ ාධ්ය්ඩ නිසා ්තුවරනඩ හිසව්ඩ ්ැපඩපවීම 

අනුදනිමි. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ මසඩසු ්පඩපාවපතේ ා, න මසඩසු 
ෙේඪාවපතේ ා, න වගාවලාමි්ා ්ාරාවපතේ ා, න 
කතුරසඩස්ා ්ාරාවපතේ ා, න පිවමුඛා ්ාරාවපතේ ා, න 
අේඪුර්ා ්ාරාවපතේ ා, න දාඨි්ා ඨවපතේ ා, න සම් ාවධ් 
වලාමා සාහාරාවපතේ ා. වයා සාහරාවපයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“මහවණනි, රැෙුල අලා්ාර වලස වනා ්ැපඩප විය යුතුය. 

දෑඟුල්ට ෙලා වනා ෙැලවිය යුතුය. වද්ම්මුලඩහි දිගට ඉතිිව වනා ්ළ 
යුතුය. සිෙුව්ාන්ඩ ත ා වනා ්ැපඩපවිය යුතුය. ළවයඩ වලාම් වනා 
්ැපඩපවිය යුතුය. උදරවයහි වලාම් වරාද්ඩ වනා තැබිය යුතුය. උලුරැෙුල 
වනා තැබිය යුතුය. සම් ාධ්සඩථානයනඩහි වලෝමයනඩ වනා ්ැපිය යුතුය. 
යවම්් ්පා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  

 
“න භික්ඛ්ව මස්සස කප්පා්පකේ ර යන සි්පදය ඇතැම්හු 

හිසව්ඩ තිබිය  ග රැෙුල පමණ්ඩ වනා ්ැපිය යුතුය. ්ියා වතඩරැම් ්රති. 
හිසව්ඩ තිබිය  ගය ්ියා සි්පදවයහි නැත. නැති වදය්ඩ සි්පදයට 

                                                                 
1 කූල - 214 පි. 
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අමුතුවෙනඩ එ්තු ්ිරීම නුසුදුසුය. ව්සඩ රැෙුලඩ ්පා ඉෙතඩ ්ිරීම 
්ියැවෙන ්ිසි ම තැවන් පිට්තරවයහි “්පඩප” යන ෙකනය වය ග 
තිව නු වනා ද්ඩනා ලැවේ. “පඨමා ව්සමසඩසුා ඔහාරාවපතඩො” 
යනා ගනඩ විනවයහි ද්ඩනා ලැව නඩවනඩ ව්සඩ රැෙුලඩ ්ැපීම ්ියැවෙන 
තැනඩෙල “ඔහාරාවපතඩො” යන ෙකනය ය. සූතර ෙල ද්ඩනට ලැව නඩවනඩ 
ද ඔහාරාවපතඩො යන ෙකනය ම ය. සම් නාධ්සඩථානයනඩහි වලාම් ඉෙතඩ 
්ිරීම ්ියැවෙන සි්පදවයහි ඒො ්ැපීම ද්ඩො ඇතඩවතඩ 
“සාහාරාවපතේ ා” යන ෙකනවයනි. “න ,ි්ඩඛවෙ මසඩසු 
්පඩපාවපතේ ා” යන සි්පදය ගැන ෙර්ණනාේඩ විනය අටුොවෙහි 
වනා ද්ඩනා ලැවේ. සාකක්ථදීපනී විමකිවි්නෝදනී වජික සද්ි යන 
විනයටී්ා තුවනහි ද වම් සි්පදය ගැන ්ිසිේඩ සඳහනඩ වනා වේ. 
එ ැවිනඩ වම් සි්පදය ඒ ඒ අය තම තමනඩට රැචි සැටියට වතඩරැම් 
්රති. අටුො ටී්ාෙලට වමය ඇතුළු වනාවීවම් වහඩතුෙතඩ විමසිය යුතු 
්රැවණ්ි. විනය වපළ වතඩරැම් ්ළ යුතඩවතඩ අටුොටී්ා අනුෙය. 
අටුොටී්ාෙල සඳහනඩ වනා ෙන ෙකනය වතඩරැම් ්ිරීම දුෂඩ්රය. වම් 
සි්පදවයහි “්පඩපාවපතේ ා” යන ෙකනය වයාදා ඇතඩවතඩ, රැෙුල ්පා 
ඉෙතඩ ්ිරීම සම් නඩධ්වයනඩ අනඩ සෑම තැන වය ග ඇති ඔහාවරතේ ා 
යන ෙකනය ම වයාදා නැතඩවතඩ, වමහි අර්ථය අනි්්ඩ නිසාය යනු 
අපවගඩ පිළිගැනීම ය සූතර  පිට්වයඩ සමහර තැන් “්පඩපිතව්සමසඩසු” 
යන ෙකනය ද්ඩනා ලැවේ. ඒ ෙකනවයහි අර්ථය උදාන අටුොවෙහි 
විෙරණය ්ර ඇතඩවතඩ “්පඩපිතව්සමසඩසූති අලා්ාරසතඩවථ 
ෙුතඩතවිධිනා ්පඩපව්හි ිනඩනව්සමසඩසු”1 ්ියා ය. ඒ අටුොපාඨවයනඩ 
ද්ඩෙනඩවනඩ “්පඩපත” යන ෙකනවයඩ අර්ථය අලා්ාර ශාසඩතරවයහි 
දැ්ඩවෙන පිවදි මුහුණ අලා්ාර ්රනු පිණිස ්පුෙනඩ ලො හැල ත ා 
ව්සඩ රැෙුලඩ ්ැපඩපවීම ය. අප විසිනඩ “න ,ි්ඩඛවෙ මසඩසු 
්පඩපාවපතේ ා” යන සි්පදය රැෙුල අලා්ාර වලස වනා ්ැපඩපවිය 
යුතුය” ්ියා වතඩරැම් ්රන ලදඩවදඩ උදාන අටුොෙ අනුෙ ය. “න ,ි්ඩඛවෙ 
මසඩසු ්පඩපාවපතේ ා” යනඩවනහි අර්ථය රැෙුල වනා ්ැපිය යුතු ය 
්ියා ගත වහාතඩ ්ෙදාෙතඩ රැෙුල ්ැපීමට ඉල්ඩ නැත. 

                                                                 
1 උදාන අටෙුා - වහඩ. වි. සා - 221 පි.  
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“්පඩපාවපයය විසුා මසඩසුා 
දාඨි්ා ො ඛවපයය වයා, 
සාහරාවපයය ො වලාමා 
සම් ාවධ් තසඩස දු්ඩ්ටා”1 
 
වම් විනය විනිශඩකය නම් ගර නඩථවයහි එන ගාථාේි. ඇතැම්හු 

වම් ගාථාෙ ද්ඩො හිසව්ඩ තිබිය  ග රැෙුල වනා ්ැපිය යුතුය යි ්ියති. 
එවහතඩ ව්සඩ තිබිය ගය ්ියා ඒ ගාථාවෙහි ද නැත. මසඩසු යනු යටි 
රැෙුලය. දාඨි්ා යනු උලු රැෙුල ය. වම් ගාථාවෙහි ්පඩපාවපයය විසුා 
මසඩසුා යනඩවනහි අදහස දාඨි්ාෙ ත ා වෙනම රැෙුල වනා ්ැපිය යුතු 
 ෙ විය හැ්ි ය. වම් ගාථාෙ  ුදඩධ් ෙකනය වනා ෙන  ෙ ද සැල්ිය 
යුතු ය. ව්සඩ හා රැෙුල එ්විට වනා ්ැපිය යුතු ය. ්ැපිය හැ්ඩව්ඩ 
වෙන වෙනම ය. වම් ්ාරණයතඩ වම් ගාථාෙ වතඩරැම් ්ිරීවම්  ග 
සැල්ිය යුතු ය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ අ ාධ්පඩපච්කයා සම් ාවධ් වලාමා 

සාහාරවපතුා.”2 
 
ආ ාධ්ය්ඩ ඇති ්ලඩහි සම් ාධ්වයහි වලාම් ඉෙතඩ ්ිරීමට 

අනුදනිමි. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ මුඛා ආලම්පිතේ ා, න මුඛා 
උම්මදඩදිතේ ා, න මුඛා ෙුණඩවණතේ ා, න මවනාසිලි්ාය මුඛා 
ලඤඩවඡතේ ා, න අාගරාවගා ්ාතේව ා, න මුඛරාවගා 
්ාතේව ා, න අාගරාග මුඛරාවගා ්ාතේව ා, වයා ්වරයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 

                                                                 
1 වි.විනි - 2801 ගාථාෙ. 
2 කූල - 214 පි. 
3 කූල - 190 පි. 
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මහවණනි, පැහැපතඩ ්රන දෑ මුහුවණහි වනා ගැලඩවිය යුතු ය. 

මුහුවණහි ෙතඩසුණු (පියරැ) වනා ගැලඩවිය යුතු ය. මුහුවණහි තිල් වනා 
තැබිය යුතු ය. ්ය සායම් වනා ්ළ යුතු ය. මහුුණ සායම් වනා ්ළ 
යුතු ය. ්ය මුහුණ සායම් වනා ්ළ යුතු ය. යවම්ඩ ව්වර් නම් දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ආ ාධ්පඩපච්කයා මුඛා ආලිම්පිතුා”1 
 
ආ ාධ් නිසා මුෙ ව වහතඩ ගැලඩවීම අනුදනිමි. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ  ගඝා නඛා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරයය ආපතඩති 

දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
මහවණනි, දි්ඩ නිය වනා දැිවය යුතු ය. යවම්ඩ දරා නම් දු්ුළා 

ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ  ගඝා නාසි්ාවලාමා ධ්ාවරතේ ා, වයා ධ්ාවරයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 
 
දි්ඩ නාසඩවලාම් වනා දැිවය යුතු ය. දැරැෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ පලිතා ගාහාවපතේ ා, වයා ගාහාවපයය ආපතඩති 

දු්ඩ්සඩස.”4 
 

                                                                 
1 කූල - 190 පි.  
2 කූල - 215 පි. 
3 කූල - 214 පි. 
4 කූල - 215 පි.  
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පැසුණු ව්සඩවලාම් වනා ගැනඩවිය යුතු ය. ගැනඩෙුෙ දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ආදාවස ො උද්පතඩවත ො මුඛනිමිතඩතා 

ඔවලාව්තේ ා, වයා ඔවලාව්යය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
ආදාසය් වහෝ දිය  ඳුන් වහෝ මුෙ නිමිතඩත වනා  ැලිය යුතුය. 

 ැලුෙ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ආ ාධ්පඩපච්කයා ආදාවස ො උද්පතඩවත 

ො මුඛනිමිතඩතා ඔවලාව්තුා.”2 
 
ආ ාධ්ය්ඩ නිසා ආදාසවයඩ වහෝ දිය ඳුවනඩ වහෝ මුෙනිමිතඩත 

 ැලීමට අනුදනිමි. 
 
ආ ාධ්ය්ඩ ඇති ්ලඩහි එය සුෙ වී ද නැතදැ යි දැන ගැනීම පිණිස 

ද ව වහතඩ ගැලඩවීම පිණිස ද මා දැනඩ දිරා ඇතිදැ යි ආයුසාසඩ්ාරය දැන 
ගැනීම පිණිස ද ්නඩනාිවයනඩ මුහුණ  ැලීම සුදුසු ය. ්නඩනාිය්ිනඩ 
වනා  ලා රැෙුල  ෑම දුෂඩ්ර ය. ්නඩනාිය්ිනඩ වනා  ලා රැෙුල 
්ැපීවමනඩ තුොල විය හැ්ිය. තුොලය ආ ාධ්ය්ි. රැෙුල  ෑවම් ග තුොල 
වනා ෙනු පිණිස ්නඩනාිවයනඩ  ැලීම ද ආ ාධ්ය්ඩ වනා ෙනු පිණිස 
 ැලීම ය. එ ැවිනඩ එයතඩ ආ ාධ්ය්ඩ නිසා ්රන ෙැල්ි. ඒ නිසා එය 
නිෙැරදි විය යුතු ය. විනය පාළිවයඩ අටුො ටී්ාෙල ඒ ගැන ්ිසිේඩ 
සඳහනඩ ්ර නැත. වම් අප අදහස ය. වම් ගැන විමසිය යුතු ය. 

 

                                                                 
1 කූල - 190 පි.  
2 කූල - 190 පි.  
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නූම පිළිබඳ සිකපද. 
 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ඔවරනදඩධ්මාසා නහාවයයය අඤඩඤතර  සමයා 

පාචිතඩතියා. තතඩථායා සමවයා, දියේවඪා මාවසා වසවසා ගිම්හානනඩති 
ෙසඩසානසඩස පඨවමා මාවසා ඉච්වච්වත අේඪවතයයමාසා උණඩහසමවයා 
පිවළාහසමවයා ගිලානසමවයා ්ම්මසමවයා අදඩධ්ානගමනසමවයා 
ොතෙුට්ඨි සමවයා අයා තතඩථ සමවයා.”1 

 
අසමවයහි අලමස්ට ෙර්ට ෙලා නෑෙ වහාතඩ වම් 

සි්පදවයනඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. වම් සි්පදය මධ්යවදඩශයට පමවණ්ි. 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ පච්කනඩතිවමසු ජනපවදසු ධ්ුෙනහානා”1 
යනුවෙනඩ පර තයනඩත ජනපදවයහි නිතර නෑම අනුදැන ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
පර තයනඩතයට අයතඩ වම් රවටහි ව්ාවත්ඩ නෑෙ ද ඇෙැතඩ නැත. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ නහායමාවනන ,ි්ඩඛුනා රැ්ඩවඛ ්ාවයා 

උගඩඝාවසතේව ා. වයා උගඩඝාවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
නෑවම් ග ගසඩෙල ්ය වනා ඇතිලඩලිය යුතුය, ඇතුලඩලුෙ වහාතඩ 

දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ නහායමාවනන ,ි්ඩඛුනා ථම්වහ ්ාවයා 

උගඩඝාවසතේව ා, වයා උගඩඝාවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”3 
 
වම් සි්පදවයනඩ නෑවම් ග ්ය ්ණුේ ඇතුලඩලුෙ වහාතඩ දු්ුළා 

ඇෙැතඩ වේ.  
 

                                                                 
1 පාචි - 140 පි.  
2 මහා - 514 පි. 
3 කූල - 188 පි.  
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“න ,ි්ඩඛවෙ නහායමාවනන ්ුේවල ්ාවයා උගඩඝාවසතේව ා, 
වයා උගඩඝාවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 

 
නෑවම් ග බිතඩතිය් ්ය ඇතිලඩලුෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ අට්ඨාවන නහායිතේ ා, වයා නහාවයයය ආපතඩති 

දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
අට්ඨාන නම් ්ණුවෙහි ඇඟ ගටා නෑවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

අට්ඨානය වම්ල ද්ඩනට නැත. ලී ව්ාටය් පැතඩත්ඩ ලෑලඩල්ඩ වසඩ 
මට්ටමට සැස දූවපෝරැේ වමනඩ එහි දෑතට ඉිව ්පා නාන තැනඩෙල 
සිටෙන ලද ්ණුෙට “අට්ඨානය” යි ්ියනු ලැවේ. මනුෂයවයෝ එයට 
සුණු ඉස එහි ඇඟ උලති. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ගනඩධ්ේ හතඩථව්න නහායිතේ ා, වයා 

නහාවයයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස”1 
 
ගනඩධ්ේ හතඩථ් යනු නෑවම් ග ඇඟ ඉලීම සඳහා ෙඳුරැ අත්ඩ 

වමනඩ ලීවයනඩ සාදන උප්රණවය්ි. එයිනඩ ඇඟ උලා නෑෙ වහාතඩ 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ්ුරැවිනඩද්සුතඩතියා නහායිතේ ා, වයා 

නහාවයයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
්රැවිනඩද්සුතඩති් නම් උප්රණය්ඩ වම්ල වනා ද්ඩනා 

ලැවේ. ්රැවිනඩද් නම් ගලඩෙර්ගය්ඩ ඇත. ඒො සුණු ව්ාට ලා්ල හා 
මිශර ව්ාට ගුළි ්ර ෙැල් අෙුනා ඒ ෙැල වදව්ානිනඩ අලඩලා 
වදපැතඩතට අදිමිනඩ එයිනඩ පිවට් ්ුණු ඉෙතඩ ්රති. එය පාවිච්චි 
්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

                                                                 
1 කූල - 188 පි. 
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“න ,ි්ඩඛවෙ විගයඩහ පිව්ම්මා ්ාරාවපතේ ා. වයා 

්ාරාවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
ඔෙුවනාෙුනඩ ්යිනඩ ්ය ගටා ්ුණු ඉලීම වනා ්ළ යුතුය. ්ළ 

වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ මලඩලව්න නහායිතේ ා. වයා නහාවයයය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
“මලඩල්” යනු ද වම්ල ද්ඩනට නැති උප්රණවය්ි. එය දැති 

්ැපූ පියුම් ව්මිය් ආ්ාර උප්රණය්ැයි ්ියා තිවේ. එයිනඩ ඇඟ 
උලා නෑවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඇඹරෑ වරදි ෙැටිවයනඩ වහෝ අතිනඩ 
වහෝ ්ුණු උලා නෑ යුතුය. ගලඩ්ැට ගවලාලඩ ්ැ ලි ්ැබිලිති යන 
වම්ො පා ඉලීමට සුදුසුය. 

                                                                 
1 කූල - 189 පි.  



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

143 
Non-commertial Distribution 

 

 

ආහාරපාන ෙුළඳීම පිළිබඳ සිකපද. 

දනේතරපෝන ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු අදිනඩනා මුඛදඩොරා ආහාරා ආහවරයය 

අඤඩඤතර  උද්දනඩතවපානා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ දිය දැහැටි හැර අනුපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ වනා 

පිළිගනඩෙන ලද ආහාරය්ඩ උගුවරනඩ ඇතුළට ගනී නම් පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
අදිනඩනාදාන පාරාන්්ා ශි්ඩෂාපදවයහි “අදිනඩන” යන ෙකනවයනඩ 

්ියැවෙනඩවනඩ අනුනඩ අයතඩ වදයය. වම් සි්පදවයඩ “අදිනඩන” යන 
ෙකනවයනඩ ්ියැවෙනඩවනඩන වනා පිළිගනඩෙන ලදඩදය. තමාට අයතඩ වදය 
ෙුෙ ද අනුපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ වනා පිළිගනඩෙන ලද ලම් එය අදිනඩන 
නම් වේ. තමා විසිනඩ වගන ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ වේ. මුඛදඩොරය යනු 
උගුරය. වනා පිළිගතඩ වදය්ඩ උගුරට ඇතුළු වනා ්ළ වහාතඩ මුඛයට 
ගතඩ පමණිනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වමහි ආහාරයයි ්ියනුවයඩ ්නව ාන 
සියලඩල ම ය. යාේාලි් යාම්ාලි් සතඩතාහ්ාලි් යාෙජීවි් 
ෙශවයනඩ ද්ඩො ඇති සියලඩල ම ගිලින වදයය යන අර්ථවයනඩ ආහාර 
නම් වේ. අදිනඩනය විනය පාළිවයහි විසඩතර ්ර ඇතඩවතඩ වමවසඩය:- 

 
‘අදිනඩනා නාම අපටිගඩගහිත්ා ෙුච්කති, දිනඩනා නාම ්ාවයන 

ො ්ායපටි දඩවධ්න ො නිසඩසගඩගිවයන ො වදනඩවතා හතඩථපාවස 
ඨිවතා ්ාවයන ො ්ායපටි දඩවධ්න ො පතිගණඩහාති එතා දිනඩනා 
නාම.’2 

                                                                 
1 පාචී - 107 පි.  
2 පාචි - 107 පි.  
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“අදිනඩනය” යනු වනා පිළිගනඩනා ලදඩදය. “දිනඩනය” නම් ්යිනඩ 

වහෝ ්ය හා  ැඳී ඇති සැඳි ආදි යම්්ිසිේිනඩ වහෝ ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතට 
වහෝ ,ාජනයට ෙැවටන පිවදි අතිනඩ මුදා වහළීවමනඩ වහෝ වදන ්ලඩහි 
අතඩපස සිටි ,ි්ඩෂුෙ ්යිනඩ ම වහෝ ්ය හා  ැඳී ඇති පාතරාදි වදය්ිනඩ 
වහෝ පිළිගනී නම් එවසඩ පිළිගනඩනා ලදඩදය. එය “දිනඩන” නම් වේය යනු 
එහි වතඩරැම ය. දැහැටි හා පිිවසිදු ජලය තමා විසිනඩ ම වගන ෙැළඳිය 
හැ්ිය. ෙතුරට යම්්ිසිේඩ මිශර  වී ඇති නම් පිළිවගන මිස වනා 
පිළිවගන වනා ෙැළඳිය යුතුය. 

 
ආහාරපානයනඩ ඉදිිවවයහි ත ා දාය්යා විසිනඩ “ඉමා ,ි්ඩඛා 

,ි්ඩඛුසාඝසඩස වදම” යි ්ීම ද  ගම්ි. යම් ්ිසිේඩ වමය ඔ  ෙහනඩවසඩට 
වදමිය ්ියා වහෝ පූජා ්රමිය ්ියා වහෝ ඉදිිවවයහි තැබීමතඩ  ගම්ි. 
එවසඩ  ගවමනඩ ෙසඩතුෙ ,ි්ඩෂුෙට අයතඩ වේ. එවහතඩ එපමණනිනඩ එය 
,ි්ඩෂුෙට වනා ෙැළඳිය හැ්ිය. ෙැළඳීමට සුදුසු වීමට ඒ දාය්යා ලො 
වහෝ අනඩ අනුපසම්පනඩනය්ු ලො පිළිගනඩො ගත යුතුය. දාය්යා විසිනඩ 
“,ි්ඩඛු සාඝසඩස වදම” යි ෙකනවයනඩ වදන ලදඩද උපසම්පනඩනය්ු 
විසිනඩ වගන අනඩ උපසම්පනඩනය්ුට පිළිගැනඩවීම ද නුසුදුසු ය. 
උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ වනා පිළිවගන ඔසෙන ලද ආහාරය 
“උගඩගහිත්” නම් වේ. එය සියලු ම උපසම්පනඩනයනඩට අ්ැපය. වනා 
පිළිවගන උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ ඔසෙන ලදඩද අනුපසම්පනඩනයනඩට දිය 
යුතුය. එය ලැ ූ අනුපසම්පනඩනයා නුෙණැතිය්ු වී පසුෙ ,ි්ඩෂූනඩට 
පිළිගැනඩෙුෙ වහාතඩ ෙැළඳීම ්ැපය. 

 
උගඩගහණය, පටිගඩගහණය ්ියා ගැනීම් වද්්ඩ ඇත. ඒ වදව්ඩ 

වෙනස පැවිදඩදනඩ විසිනඩ වහාඳිනඩ දැන ්රියා ්ළ යුතුය. යම් ්ිසිේඩ තු ූ 
තැනිනඩ ඔසො ගැනීම උගඩගහණ නම් වේ. තමාවගඩ අවතහි වහෝ අවතඩ 
ඇති ,ාජනවයහි වහෝ අනි්්ු විසිනඩ ත න වදය වහෝ අතට ,ාජනයට 
වහළන වදය වහෝ ගැනීම “පටිගඩගහණ” නම් වේ. උගඩගහිතය 
ෙැළඳීවමනඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. ගිහියනඩ විසිනඩ තැටිෙල ත ා ,ි්ඩෂුෙ 
ඉදිිවයට අලඩලන තැටිවයනඩ වහෝ ,ාජනවයනඩ වහෝ ,ි්ඩෂුෙ යම්්ිසිේඩ 
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තමාවගඩ අතිනඩ ගැනීම ද “උගඩගහණ”නම් වේ. එය ෙැළඳීවමනඩ පචිති 
වේ. ්ෙර ආ්ාරය්ිනඩ වහෝ පිළිගත ද පිළිගැනීම හිවයනඩවනඩ වනා වේ. 
පිළිගැනීම හිවයනඩවනඩ පඤඩකාාගය්ිනඩ යු්ඩත වීවමනි. ඒ පඤඩකාාගය 
වමවසඩ ය. 

 
1. මධ්යම පර මාණවයනඩ ්ාය ලය ඇතිය්ුට එසවිය හැ්ි 

වදය්ඩ වීම. 
2. පිළිගනඩෙන පිළිගනඩන වදවදනා ඔෙුවනාෙුනඩ අතඩපස සිටීම. 
3. පිළිගනඩෙන වදය ,ි්ඩෂුෙ වෙත එළවීම, 
4. ්යිනඩ වහෝ ්ය හා සම් නඩධ් වදය්ිනඩ වහෝ මුදාලීවමනඩ වහෝ 

 ගම. 
5. ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ්යිනඩ වහෝ ්ය හා සම් නඩධ් වී ඇති පාතරාදි 

යම්්ිසිේිනඩ ගැනීම. 
වම් පිළිගැනීම සම්පූර්ණ වීමට තිබිය යුතු පඤඩකාාගයය. 

මධ්යම ල ඇති පුරැෂය්ුට එසවිය වනා වහන වදය්ඩ ්ීප වදන්ුනඩ 
විසිනඩ වහෝ මහ ලැතිය්ු විසිනඩ වහෝ ඔසො පිළිගැනඩෙුෙද එය සිදඩධියට 
වනා පැමිවණඩ. මධ්යම  ලැතිය්ුට එසවිය හැ්ි තරවම් වදය්ඩ 
දු ලයනඩ වදතුනඩ වදන්ු විසිනඩ ඔසො පිළිගැනඩෙුෙ ද පැතඩත්ඩ ඔසො ඒ 
පැතඩත ,ි්ඩෂුෙවගඩ අවතඩ තැ ුෙ ද ,ි්ඩෂුෙ අත බිම ත ා සිටිය ග අතට 
වපරළුෙ ද පිළිගැනීම සිදඩධ් වේ. 

 
“අතඩපස” යනු වදිවයනඩහමාරය. එය ගණනඩ ගනු ල නඩවනඩ 

,ි්ඩෂුෙවගඩ පිටිපස සිටය. ,ි්ඩෂුෙ ොිවී සිටිනො නම් ඔහුවගඩ ශරීරවයඩ 
පිටිපස ව්ළෙවර් පටනඩ පිළිගනඩෙන තැනැතඩතාවගඩ පිළිගැනඩවීමට දිගු 
්රන අත හැර ඉතා ම සමීප අාගයට වදිවයනඩ හමාර්ඩ තිවේ නම් 
අතඩපස ලැවේ. එයට ෙලා දුිවනඩ සිට අමාරැවෙනඩ අත දිගු ව්ාට වහෝ 
පිළිගැනඩෙුෙ ද එවසඩ ්ළ වදය වනා පිළිගතඩ වදය්ඩ ම වේ. දිග මිට 
ඇති සැනඩද්ිනඩ දුර සිට ව දුෙ ද පිළිගැනීම සිදු වනා වේ. ෙළඳන 
්ලඩහි දුර සිට ව දනඩනට තැතඩ ්රනො නම් ෙැළැ්ඩවිය යුතුය. 
ෙළ්දඩ ගම ව දුවයඩ නම් එය නැෙත පිළිවගන ෙැළඳිය යුතුය. 
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පිළිගනඩෙන වදය ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතට වහෝ ,ාජනයට වනා එළො 
ආහාරය වගනැවිතඩ ගනඩනය ්ියා ,ි්ඩෂුෙ ඉදිිවවයඩ ත ා වගන සිටිය ද 
වනා ගත යුතු ය. ගත ද පිළිගැනීම සිදු වනා වේ. තැටිය් ලා පලතුරැ 
ආදි යම්ඩ වගනෙුතඩ ගනඩනය ්ියා ඒ තැටිය ,ි්ඩෂුෙ වෙත එළො නම් 
යටිනඩ අත ත ා සම්පූර්ණ තැටිය පිළිවගන අනි්ඩ අතිනඩ එහි ඇති 
තමාට ෙුෙමනා වදය්ඩ ගැනීම සුදුසුය. පිළිගැනීම සිදඩධ්ය. 

 
පිළිගනඩෙනඩනා ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතඩපස සිට අතිනඩ ම ,ි්ඩෂුෙවගඩ 

අවතහි වහෝ ,ාජනවයහි වහෝ ආහාරය තැබීවමනඩ ද, සැඳි ආදි 
උප්රණය්ිනඩ එවසඩ දුන ද, අතිනඩ වහෝ සැනඩවදනඩ මුදා ,ි්ඩෂුෙවගඩ 
අතට වහෝ ,ාජනයට වහළුෙ ද පිළිගැනීම සිදු වේ. වම් තුනඩ 
ආ්ාරවයනඩ එ්ඩ ආ්ාරය්ිනඩ නුදුනඩ වදය තමා අයතඩ වදය ෙුෙ ද වනා 
පිළිගතඩ වදය  ැවිනඩ වනා ෙැළඳිය යුතු ය. 

 
අනුපසම්පනඩනයා පිළිගනඩෙන වදය ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ද ්යිනඩ වහෝ 

්ය හා සම් නඩධ් ෙූ වදය්ිනඩ ගත යුතුය. ,ි්ඩෂුෙවගඩ අවපඩ්ඩෂාෙ ඇති 
නම් පිළිගනඩෙනඩනා ඒ ෙසඩතුෙ ,ි්ඩෂුෙවගඩ අවතඩ තැ ුෙ ද ශරීරවයඩ අනඩ 
තැන් තැ ුෙ ද පිළිගැනීම සිදඩධ්ය. ,ි්ඩෂුෙවගඩ අවතඩ ඇති ,ාජනවයහි 
තැ ුෙ ද ,ි්ඩෂුෙවගඩ ශරීරය හා සම් නඩධ් වී ඇති අනඩ ්ිසිේ තැ ුෙ ද 
පිළිගැනීම සිදඩධ් වේ. ,ි්ඩෂුෙ සමීපවයඩ ,ාජනය ත ා එය යටතඩ 
පිිවවසයිනඩ ඉදි්ටු තුල්ිනඩ ෙුෙ ද සඩපර්ශ ්ර වගන ඉනඩනා ්ලඩහි එයට 
වහළන ලද වදය පිළිගතඩවතඩ වෙයි. ,ාජන ව ාවහෝ ගණන්ඩ එ්ිවන් 
ගැවටන වසඩ ත ා එ්්ඩ සඩපර්ශ  ්ර සිටිය ග ඒ ,ාජනෙලිනඩ ්ෙර්ට 
වහෝ ව දන ලද වදය පිළිගනඩනා ලදඩවදඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ ඇඳ්ඩ වම්සය්ඩ 
පුටුේඩ අලඩලාවගන සිටිය  ග එහි ත න ලද වදයතඩ පිළිගනඩනා ලදඩවදඩ 
වේ. තැන්ිනඩ තැන්ට වගන යා වනාවහන පිවදි පිහිටුො ඇති වදය් 
වහෝ වනා වගන යා හැ්ි ගල් වහෝ තැබීවමනඩ පිළිගැනීම සිදු වනා 
වේ. ගසිනඩ වෙනඩ වනා ්ළ එහි ඇති ව්ාළය්ට පිළිගැනීම ද නුසුදුසු 
ය. සියඹලා ආදි ්ුලා ව්ාළ වගාල් පිළිගැනීම ද නුසුදුසු ය. එ්ඩ 
උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ පිළිගතඩ වදය සියලු ම උපසම්පනඩනයනඩට 
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්ැපය. එවසඩ ම එ්ඩ උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ අ්ැප වලස ් ා ගතඩ 
වදය සියලු ම උපසම්පනඩනයනඩට අ්ැපය. 

 

රනා පිළිරගන ෙුළඳිය හුකි රදය. 
 ුදුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ සර්පයනඩට දෂඩට ්ළ ,ි්ඩෂූනඩට අනුදතඩ 

“මහාවි්ට” නම් ව වහත්ඩ ඇත. එනම් අසූචි, මුතර , අළු, මැටි යන 
වම්ො ය. ඒ සියලඩල මිශරව්ාට සර්පයනඩ දෂඩට ්ළ තැනැතඩතාට වපවිය 
යුතුය. සර්පයා දෂඩට ්ළ අෙසඩථාවෙහි පිළිගනඩො ගැනීමට ව්වන්ු 
නැති නම් එය තමා විසිනඩ ම වගන ෙැළඳීමට අනුදැන ඇතඩවතඩ ය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ කතඩතාිව මහාවි්ටානි දාතුා, ගූථා මුතඩතා 

ඡාිව්ා මතඩති්නඩති. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සති ්පඩපිය්ාරව් 
පටිගඩගහාවපතුා, අසති ්පඩපිය්ාරව් සාමා ගවහතඩො පිව,ුඤඩන්තුා.”1 

 

අනේරතාෙුතේථාදි අකපේපිය ෙසේතු. 
“න ,ි්ඩඛවෙ අනඩවතාෙුතඩථා අනඩවතාප්ඩ්ා සාමා ප්ඩ්ා 

උගඩගහිතපටිගඩගහිත්ා පිව,ුඤඩන්තේ ා, වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”2 

 
මහවණනි, අනඩවතෝෙුතඩථය ද අනඩවතෝපා්ය ද සාමාපා්ය ද 

උගඩගහිතපටිගඩගහිතය ද වනා ෙැළඳිය යුතුය. යවම්ඩ ෙැළඳුෙ වහාතඩ 
ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“අනඩවතෝෙුතඩථ” යනු සාඝයාට වහෝ ,ි්ඩෂුේට වහෝ අයතඩ 

සහවසයයාපතඩතිය සිදුවීමට පර මාණෙතඩ ෙූ ොසය ්ිරීම සඳහා ්ළ 

                                                                 
1 මහා - 534 පි. 
2 මහා - 544 පි. 
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්ුටිය් එ්ඩ රැය්ඩ ත න ලද සාඝයාට වහෝ ,ි්ඩෂුේට වහෝ 
,ි්ඩෂුණිය්ට වහෝ අයතඩ වදය ය. “අනඩවතෝප්ඩ්” යනු එෙැනි ්ුටිය් 
පිසින ලද වදයය. “සයාපා්” යනු ,ි්ඩෂුේඩ තමා විසිනඩම පිසන ලද 
වදයය. “උගඩගහිතපටිගඩගහිත” යනු ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ පිළිගැනීම්ඩ නැතිෙ 
සියතිනඩ වගන පසුෙ අනුපසම්පනඩනය්ු ලො පිළිගනඩො ගතඩ වදය ය. 

 
සාඝයාට වහෝ ,ි්ඩෂුේට ,ි්ඩෂුණිය්ට වපෞදඩගලි් ෙශවයනඩ 

වහෝ අයතඩ සහවසයයාපතඩතිය සිදුවීමට පර මාණෙතඩ වලස ොසය ්රනු 
පිණිස තනා ඇති ්ුටිය අකප්පිය භහමි නම් වේ. ගිහියනඩට අයතඩ වගෙලඩ 
අ්පඩපිය ,ූමි වනා වේ. සාඝයාට අයතඩ ෙූ ද ,ි්ඩෂූනඩට වපෞදඩගලි් 
ෙශවයනඩ අයතඩ ෙූ ද ්ුටි ්පඩපිය ,ූමි ්ර ගත හැ්ිය. එහි ්ර මය 
විනයකර්ම ්පා්ක්1 ද්ඩො ඇත. සාාඝි් ෙූ වහෝ ,ි්ඩෂුේට 
වපෞදඩගල් ෙූ වහෝ යාේාලි් යාම්ාලි් ෙසඩතුේඩ අ්පඩපිය ්ුටිවයහි 
එ්ඩ රැය්ඩ ෙුෙ ද තිබී පිළිවගන ෙැළඳුෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. තමා 
ම වගන ෙැළඳුෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙත්ඩ හා පචිති ඇෙත්ඩ වේ. 
අ්පඩපිය ්ුටිවයඩ තු ූ සතඩතාහ්ාලි් යාෙජීේ ෙසඩතූනඩ ෙැළඳීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට අයතඩ වදය්ඩ අ්පඩපිය ්ුටිවයඩ 
ත ා පසුදින ,ි්ඩෂූනඩට පිළිගැනඩෙුෙ වහාතඩ ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. 
අ්පඩපිය ්ුටිවයඩ පිසූ අනුපසම්පනඩනයනඩ අයතඩ වදය ලැබී ෙැළඳුෙ ද 
ඇෙැතඩ වනා වේ. උපසම්පනඩනයනඩට අයතඩ සහලඩ ආදිය්ඩ අ්පඩපිය 
්ුටිවයඩ පිස ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුේඩ ව්ාතැන් වහෝ 
තමා විසිනඩ පිස ෙැළඳුෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. විහාරසඩථානය් 
්පඩපිය ්ුටිය්ඩ නැතිෙුෙ වහාතඩ නිතර ඇෙැතඩ සිදු විය හැ්ිය. ඒ නිසා 
වගය්ඩ ්පඩපිය ්ුටිය්ඩ ෙශවයනඩ විනයානු්ූලෙ සම්මත ්ර ගත යුතු 
ය. ්පඩපිය ්ුටිය්ඩ සම්මත ්ර ගනඩනා ආ්ාරය විනයකර්ම්පා්කන්2 
දත හැ්ි ය. 

 

                                                                 
1 විනය - 261 පි. (5 මුද්ර ණය - 151 පි.) 
2 විනය - 262 පි. (5 මුද්ර ණය - 154 පි.) 
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කාලික විභාගය. 
විනය සි්පද වතඩරැම් ගත හැ්ිවීම පිණිස ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 

පිළිවගන ෙැළඳිය යුතු ආහාරපානාදිවයඩ ්ාලවි,ාගය දැන සිටිය යුතු ය. 
“යාේාලි්ය, යාම්ාලි්ය, සතඩතාහ්ාලි්ය, යාෙජීවි්ය” යි 
ෙළඳනඩනා ෙූ ෙසඩතූනඩ සිෙු ව්ාටස්ට ව දා ඇතඩවතඩ ය. 

 
පිළිවගන එදින (මජ්ඣනඩති්්ාලය වත්ඩ) වපරෙරැ ්ාලවයහි 

පමණ්ඩ ෙැළඳීමට සුදුසු ෙසඩතූහු යාවකාධික නම් වෙති. ධ්ානයෙර්ග හා 
ඒොයිනඩ පිසූ ්ැඳ තඩ ද, මසඩමාලු එළෙලු ෙයඤඩජන ද, වනාවය්ඩ 
පිටිෙර්ගෙලිනඩ පිළිවයළ ්රන ්ැවිලි ෙර්ග ද ආහාරය පිණිස ගනඩනා 
වපාලඩ ව්ාසඩ වදලඩ ගසඩල ු ව්වසලඩ ව ලි දිෙුලඩ වදාලම් නාරනඩ ආදි 
ඵලෙර්ග ද, ආහාරය පිණිස ගනඩනා අල ව්ාළ ්ඳනඩ ්රටි මලඩ ආදිය 
හා ඒොයිනඩ තනන වනාවය්ඩ ආ්ාර ්ෑම ද, බිතඩතර ්ිිව  ග යන වම් 
සියලඩල යාේාලි් ෙසඩතුය. ව්ාටිනඩ ්ියත වහාතඩ සතඩතාහ්ාලි් 
ෙශවයනඩ විවශඩෂවයනඩ නියම ්ර ඇති ෙසඩතූනඩ හැර ආහාර පිණිස 
ගනඩනා සියලඩල ම යාේාලි් ෙසඩතු ය. යාේාලි්වයඩ ල්ඩෂණය 
ආහාර පිණිස ගනඩනා  ෙ ය. 

 
පිළිවගන එදින රාතරිවයඩ පශඩචිමයාමය වත්ඩ ත ාවගන ෙැළඳීමට 

සුදුසු පානෙර්ගවයෝ යාමකාධික නම් වෙති. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ අට්ඨපානානි, අම් පානා ජම් ුපානා 

වොකපානා වමාකපානා මධ්ුපානා මුදඩදි්පානා සාලු්පානා 
ඵාරැස්පානා.”1 

 
යනුවෙනඩ අනුදනඩනා ලද අෂඩටපානය ද, ඒොට අනුවලෝම ෙන 

වදහි වදාලම් සියඹලා ව ලි වදළුම් ආදි ්ුලා ඵලෙලිනඩ ඇලඩදිවයනඩ 
සාදන ලද පානය ද යාම්ාලි් ය. අේවෙනඩ පැසො ගනඩනා ලදඩවදඩ ද 

                                                                 
1 මහා - 614 පි. 
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යාම්ාලි් වේ. ගිනඩවනඩ පැසො ගනඩනා ලදඩවදඩ නම් යාේාලි්යට 
අයතඩ වේ. වි්ාලවයඩ ෙැළඳීමට සුදුසු වනා වේ. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ ා ඵලරසා ඨවපතඩො 

ධ්ඤඩඤඵලරසා.”1 
 
යනුවෙනඩ ෙදාරා ඇති පිවදි ධ්ානයඵලයනඩවගඩ හා ඒොට 

අනුවලාම් ෙන මහාඵලයනඩවගඩ ද රසය හැර සිසිලඩ දිවයනඩ වහෝ හිරැ 
රැසිනඩ රතඩ ්ිරීවමනඩ වහෝ පිළිවයළ ්ළ සියලු ඵලරසය ද යාම්ාලි් 
ය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ ා පතඩතරසා ඨවපතඩො ලා්රසා.”2 
 
යි ෙදාළ පිවදි තැම් ූ ව්ාළෙල රසය හැර සිසිලඩ දිවයනඩ සාදන 

ලද වහෝ හිරැරැසිනඩ රතඩ ්රන ලද වහෝ පානය ද යාම්ාලි් ය. 
 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ සේ ා පුපඩඵරසා ඨවපතඩො 

මධ්ු්පුපඩඵරසා.”1 
 
යනුවෙනඩ අනුදැන ෙදාරා ඇති මීමලඩරසය හැර සිසිලඩ දිවයනඩ 

පිළිවයළ ්රන ලදඩදා ෙූ මලඩරස පානයතඩ හිරැරැසිනඩ රතඩ ්ර තැනූ 
පානයතඩ යාම්ාලි් ය. මීමලඩරසය මදය ෙර්ගය්ඩ ෙන  ැවිනඩ 
පර ති්ඩවෂඩප ්ර තිවේ. 

 
යාෙජීවි් පතර යනඩවගඩ රසය පිිවසිදු ජලවයනඩ පැසො ගතඩ පානය 

යාවජීවිකය. එයට සතඩ්ාහ්ාලි් ෙූ ස්ුරැ මිශර  ්ළ වහාතඩ සතඩ දින්ඩ 
්ැපය. “අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ උච්ඡුරසා”1 යි ද ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 

                                                                 
1 මහා - 614 පි. 
2 මහා - 614 පි. 
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පිිවසිදු උ්ඩපැණි ද වි්ාලවයහි ්ැප ය. එය සතඩතාහ්ාලි්යට අයතඩ 
ය.  

 
ගිවතලඩ ය, වෙඬරැය, තලවතලඩ වපාලඩවතලඩ ආදි සියලු වතලඩය, 

මීපැණිය, උ්ඩ ස්ුරැය යන වම්ො සක්කාහකාධික ෙසඩතූහුය. ෙර්ඩ 
පිළිවගන සතඩ දින්ඩ ම ත ා වගන ්ාලවයහි ෙුෙ ද වි්ාලවයහි ෙුෙ ද 
ඒො පිවව,ෝග ්ළ හැ්ි ය. ්ාලවයහි යාේාලි් ෙසඩතූනඩ හා 
මිශරව්ාට ෙැළඳීම සුදුසු ෙනඩවනඩ ්ාලවයහි පිළිගතඩ ගිවතලඩ ආදිය 
පමවණ්ි. ඊවයඩ පිළිගතඩ ගිවතලඩ ආදිය අද පිළිගතඩ ආහාරෙලට මිශර  
ව්ාට වනා ෙැළඳිය යුතුය. ස්ුරැ, සීනි, සූ්ිිව යන වම්ොතඩ 
සතඩතාහ්ාලි්යට ම අයතඩ ය. 

 
යාේාලි් යාම්ාලි් සතඩතාහ්ාලි් ෙසඩතූනඩට අයතඩ වනා 

ෙන ව වහතඩ පිණිස ගනඩනා සියලඩල යාෙජීවි් ය. යාෙජීවි් ෙසඩතූ 
පිළිවගන ත ා ්රැණ්ඩ ඇත වහාතඩ ්ාලවයහිතඩ වි්ාලවයහිතඩ ආදි 
ව්ළෙර වත්ඩ පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. 

 
ඉඟුරැ, ්හ, සුදුූනු, ෙද්හ, අරතඩත; සැෙැනඩදරා, ්ලාඳුරැ, 

්ටු්වරෝසන, අතිවිලයනඩ, සුළුපසඩමුලඩ, මහපසඩමුලඩ ආදි සියලු ව වහතඩ  
මුලඩ ද, ෙලඟසාලඩ, ගම්මිිවසඩ, ව්ාතඩතමලඩලි, අ , සුළුදුරැ, මාදුරැ, 
්ළුදුරැ, තිපඩපිලි, අරළු,  ුළු, වනලඩලි ආදි ව වහතඩ පිණිස ගනඩනා 
ඵලජාති ද, ්පු, ව්ාවහාඹ, දුම්මෑලඩල, නි්,  ටු, ආලවතෝලා, වදහි, 
ය්ිනාරනඩ ආදි පලාව්ාළ වනා ෙන ව වහතඩ ව්ාළ ජාති ද, ව්ාසඹ 
වපාතු, මාදනඩ වපාතු, වතාටිල වපාතු ආදි වපාතු ද ඉඹුලඩ මැලියම් ආදි 
මැලියම් ද, දුම්මල ද, ලුණු ජාති ද, වලාවහා ජාති ද, ගිනඩවනනඩ දැෙු 
මතඩසය මාාසාදිවයඩ අළු අඟුරැ ද, ඉටි ෙර්ග ද, ගලඩ ෙර්ග ද, ධ්ාතු ෙර්ග ද 
යන වම් සියලඩල යාෙජීවි් ය. යාේාලි්ය ්ාලවයහි ම ්ැප ය. ඉතිිව 
තුන වි්ාලවයහි ද ්ැප ය. 
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විකාලරභෝජන ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු වි්ාවල ඛාදනීයා ො ව,ාජනීයා ො ඛාවදයය 

ො ,ුඤඩවජයය ො පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ වි්ාලවයහි ඛාදයය්ඩ වහෝ ව,ෝජනීයය්ඩ වහෝ 

්ෑවයඩ වහෝ අනු,ෙ ව්වළඩ වහෝ වේ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
 
වම් සි්පදවයහි “ඛාදනීය ව,ෝජනීය” යන ෙකන වද්ට ආහාර 

පිණිස ගනඩනා සියලඩල අයතඩ ය. ඒො අටුොවෙහි දිගට විසඩතර ්ර 
ඇතඩවතඩ ය. අරැවණෝදවයඩ පටනඩ හිරමුදුනට පැමි)ම ද්ඩො වම් ්ාලය 
පැවිදඩදනඩ ආහාර ෙළඳන ්ාලය ය. ඉර මුදුවනඩ පෙතඩනා වෙලාෙතඩ 
්ාලයට ම අයතඩ ය. හිර මුදුන පසු ්ළ තැනඩ පටනඩ අරැවණෝදය වත්ඩ 
්ාලය පැවිදඩදනඩ ආහාර වන ්ාගනඩනා ්ාලය යි. ආහාර ගනඩනා 
්ාලයට ්ාලය යි ද වනා ගනඩනා ්ාලයට වි්ාලය යි ද ්ියනු ලැවේ. 
ඔරවලෝසු වනා ති ුණු අතීත ්ාලවයඩ වෙලාෙ දැන ගැනීම සඳහා 
්ාලසඩතම්, පිහිටො තිබිණි. ,ි්ඩෂූහු ඒොයිනඩ හා වෙනතඩ ල්ුණුෙලිනඩ 
්ාලය දැන ගතඩහ. වම්ල වෙලාෙ දැන ගැනීමට ඔරවලෝසු ඇති  ැවිනඩ 
පහසු ය. ඔරවලෝසු පැය ගණනිනඩ දෙලඩ වදාළහ වීම ්ාලවයඩ අෙසානය 
සැටියට සාමානයවයනඩ සල්ති. එය සඩිර නැත. සමහර දිනෙල දෙලඩ 
වදාළහ ෙනඩනට ්ලිනඩ ද ්ාලය ඉ්ඩමිය හැ් ිය. සමහර දිනෙල වදාළහ 
පසුවී විනාි ගණන්ඩ පසුෙන තුරැතඩ ්ාලය තිබිය හැ්ි ය. සූර්වයෝදය 
ෙන වෙලාෙතඩ අසඩත ෙන වෙලාෙතඩ මඳිනඩ මඳ දිවනනඩ දින වෙනසඩ වේ. 
ඒො ඇතැම් පඤඩකාාග ලිතඩෙල ද්ඩො තිවේ. ඒ ඒ දිනවයඩ සූයයයයා 
උදාෙන වෙලාෙට හා අසඩත ෙන වෙලාෙට හිව මැද මජ්ඣනඩති් ්ාලය 
ය. උදය හය පසු වී විනාි විසිතුන් ග හිරැ උදාවී සෙස සය පසුවී 
විනාි විසිතුන් ග  ැස යන දිනවයඩ ග වදාවළාහ පසුවී විනාි විසඩස්ඩ 
ෙන වත්ඩ ්ාලය ඇතඩවතඩය. වි්ාලය එනඩවනඩ වදාළහ පසුවී විනාි 
විසිතුන්ිනි. මාර්තු මාසවයඩ ඒ දිනය පැමිවණඩ. අලුයම පහ පසුවී 

                                                                 
1 පාචි - 102 පි. 
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විනාි ගණන් ග හිරැ උදාෙන ඇතැම් දිනෙල දෙලඩ වදාළහ ෙනඩනට 
විනාි ්ීපය්ට ්ලිනඩ ද වි්ාලය එළවේ. හිවයට ම ්ාල වි්ාල වද් 
වසායා ගැනීම අපහසු නිසා දෙලඩ දානය වදාළහට විනාි පසවළාස්ට 
තරම ්ලිනඩ අෙසනඩ ්ර ගැනීම යහපති.1* 

 
වමය පර ඥපඩති ෙදය ශි්ඩෂාපදය්ඩ  ැවිනඩ ්ාලය ඉ්ඩමයාවමනඩ 

පසු ්ාලය ඇතය යන හැඟීවමනඩ ෙැළඳුෙ ද පචිති ඇෙැතඩ වේ. වනා 
දැනීම ඇෙැතඩ වනා වීමට ්රැණු වනා වේ. වි්ාලවයහි ෙළඳන 
අදහසිනඩ ආහාර පිළිගැනීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ෙළඳන ්ලඩහි ගිලින 
ගිලින ොරවයහි පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
“යාම්ාලි්ා සතඩතාහ්ාලි්ා යාෙජීවි්ා ආහාරතඩථාය 

පතිගණඩහාති ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අජ්වඣාහාවර අජ්වඣාහාවර 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 

 
වි්ාලවයහි පර තයය්ඩ ඇති ්ලඩහි ෙැළඳීමට අනුදැන ෙදාරා ඇති 

යාම්ාලි් සතඩතාහ්ාලිය යාෙජීවි් ෙසඩතූනඩ ආහාර පිණිස 
පිළිගැනීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ෙළඳන ්ලඩහි ගිලින ොරය්ඩ පාසා 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“අනාපතඩති යාම්ාලි්ා සතඩතාහ්ාලි්ා යාෙජීවි්ා 

සතිපච්කවය පිව,ුඤඩජති.”3 
 
යාම්ාලි් සතඩතාහ්ාලි් යාෙජීවි්යනඩ ්රැණ්ඩ ඇති ්ලඩහි 

ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. ්රැණ්ඩ ඇති ්ලඩහි ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ 

                                                                 
1 *1996  ග පැය ,ාගය්ිනඩ ඔරවලෝස ු වේලාෙ ඉදිිවයට වගනෙතුඩ ඇත ි  ැවිනඩ 
සාමානයවයනඩ 12.30 ද්ඩො දානය සඳහා වේලාෙ ඇති  ෙතඩ 12.15 ට අෙසනඩ ්රිීම 
ෙලා සදුුසු  ෙතඩ ඉහත වේදයට අනුෙ සැළ්යි හැ්යි. - වලඩ්ම්. 
 
2 පාචි - 102 පි. 
3 පාචි - 102 පි. 
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නැතය යන වමහි අදහස ්රැණ්ඩ නැතිෙ ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ 
සිදුෙන  ෙ ය. පිපාසය ්ඩලානඩතය හතියි යනාදි ්රැණ්ඩ ඇති ්ලඩහි 
යාම්ාලි් පානය්ඩ ෙැළඳීම සුදුසු ය. සතඩතාහ්ාලි්  යාෙජීවි් 
ෙසඩතූනඩ වරෝගය්ඩ ඇති ්ලඩහි ෙැළඳීම සුදුසු ය. ්ිසි ්රැණ්ඩ නැතිෙ 
රසවිඳීම පිණිස වහෝ අනුනඩවගඩ ඉලඩලීම ඉටු ්රනු පිණිස වහෝ ෙැළඳීම 
නුසුදුසු ය.  

 

සනේනිධිකාර ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සනඩනිධි්ාර්ා ඛාදනීයා ො ව,ෝජනීයා ො 

ඛාවදයය ො ,ුඤඩවජයය ො පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ පිළිවගන රැය්ඩ ඉ්ඩමුණා ෙූ ්ෑයුතඩත්ඩ වහෝ 

අනු,ෙ ්ළ යුතඩත්ඩ වහෝ ්ෑවයඩ වහෝ අනු,ෙ ව්වළඩ වහෝ වේ නම් 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ආහාරපාන පිළිගත යුතඩවතඩ ඒ ඒ දිනයට සෑවහන 

පමණට ය. අධි්ෙ පිළිවගන මතු මතු දිනෙල පරවයෝජනයට වනා ත ා 
ගත යුතු ය. අද පිළිගතඩ යාේාලි් යාම්ාලි් ෙසඩතූනඩ අද ම අෙසනඩ 
්ළ යුතු ය. පිළිගතඩ ආහාරපානෙලිනඩ ෙැි හිවය්ඩ ඇති නම් ඒො එදින 
ම අනිව්්ුට වහෝ දිය යුතු ය.  ගමට ව්වන්ු නැති නම් 
නිරවපඩ්ඩෂ්ෙ හළ යුතු ය. පිළිවගන දිනය්ඩ ඉ්ඩමුණු වදය 
“සනඩනිධි්ාර්” නම් වේ. සනඩනිධි්ාර් ආහාරය්ඩ වහෝ ගිලනඩපස්ඩ 
වහෝ පසුදින ෙැළඳුෙ පචිති ඇෙැතඩ වේ. තමා පිළිවගන සාමවණඩරා ගනඩට 
නිරවපඩ්ඩෂ්ෙ දුනඩ වදය්ඩ පසු දින් ඔෙුනඩ තමාට පිළිගනඩෙන ලදඩවදඩ 
නම් ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. පසුදින තමා ෙළඳනා 
 ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ සාමවණඩරා ගනඩට දුනඩ වදය ලැබී ෙැළඳුෙ ද ඇෙැතඩ 
වේ. ,ි්ඩෂූනඩවගඩ පරවයෝජනය පිණිස ්ලඩ ත ා ගත හැ්ි ටිනඩෙල 
ව ෝතලඩෙල අසුරන ලද ්ෑම ෙර්ග පිටි ෙර්ග වහෝ සහලඩ වපාලඩ ආදිය 

                                                                 
1 පාචි - 103 පි. 
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වහෝ දාය්වයෝ වදතඩ නම් ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ඒො වනා පිළිවගන 
අනුසම්පනඩනයනඩට පැෙිවය යුතු ය. එවසඩ පෙරන ලද ෙසඩතූනඩ ඔෙුනඩ ඒ 
ඒ දිනෙල ග පිළිගනඩෙත වහාතඩ පිළිවගන ෙැළඳීම සුදුසු ය. දානවපාළෙල ග 
පිළිවගන ෙළඳා ඉතිිව ෙන ්ලඩ ත ා ගත හැ්ි ආහාර නිරවපඩ්ඩෂ්ෙ 
හැර ආ පසු, අනුපසම්පනඩනය්ු ඒො පවරසඩසම් ්ර ත ා පසු දින් 
පිළිගැනඩෙුෙ වහාතඩ ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. ෙළඳන පාතර ය වහාඳිනඩ 
වසෝදා පිිවසිදු ්ර ත ා ගත යුතු ය. පාතරවයඩ තැෙරී ඉතිිව වී තු ුණ 
්ලිනඩ පිළිගතඩ ආහාරෙලිනඩ ඉතා සඩෙලඩපය්ඩ ෙුෙ ද එදින පිළිගනඩනා 
ආහාරයට මිශර  වී ගිලුවණඩ නම් එයිනඩ ද පචිති ඇෙැතඩ ෙන  ෙ විනය 
අටුොවේ දැ්ඩවේ. ෙැළඳූ පාතර ය වදතුනඩෙර්ඩ වහාඳිනඩ වනා වසඩදුෙ 
වහාතඩ දිය ෙූ ආහාර හා වතලඩ එහි තැෙරී සිටී. අේවේ තැ ූ ්ලඩහි 
පාතරවයඩ වතලඩ උණු වී එනො වපවනනො නම්, ඇඟිලඩල තද ව්ාට 
ඇතිලඩූ ්ලඩහි ඉිව වපවනනො නම් ඒ පාතර ය පිිවසිදු ්රවගන මිස එහි 
ආහාර වනා ෙැළඳිය යුතු ය. ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ වේ. 

 

භභෂජය ශිකේෂාපදය. 
“යානි වඛා පන තානි ගිලානානා ,ි්ඩඛූනා 

පටිසායනීයානි ව,සජ්ජානි, වසයිදා? සපඩපි නෙනීතා වතලා 
මධ්ු ඵාණිතා. තානි පටිගඩගවහතඩො සතඩතාහපරමා 
සනඩනිධි්ාර්ා පිව,ුඤඩන්තේ ා, තා අති්ඩ්ාමයවතා 
නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 
 
ගිලනඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ෙැළඳිය යුතු ව වහතඩ ෙූ ගිවතලඩ වෙඬරැ 

වතලඩ මීපැණි උ්ඩස්ුරැ යන වම්ො පිළිවගන සතිය්ඩ ත ා වගන 
ෙැළඳිය යුතුය. සතිය ඉ්ඩමෙන ,ි්ඩෂුෙට නිසගි පචිති වේ.  

 
ගිවතලඩ වෙඬරැ තලවතලඩ ආදි වතලඩ, මීපැණි, උ්ඩස්ුරැ යන 

වම්ො උසසඩ ආහාරවයෝ ය. ඒො වලෝ්වයහි ව වහතඩ ෙශවයනඩ ද 

                                                                 
1 පාරා - 293 පි. 
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පිවව,ෝග ්රති. ඒොට ව වහතඩය යි ද ්ියති. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
විසිනඩ ද ඒො ව වහතඩ ෙශවයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීමට ,ි්ඩෂූනඩට අනුදැන 
ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. විනවයහි ඒ ගිවතලඩ ආදි පසඩෙර්ගයට 
“පඤඩකව,ඩසජ්ජ” යන නාමය ෙයෙහාර ්රනු ලැවේ. 

 
ඒ ව වහතඩ පිවව,ෝග ්රනු ්ැමති ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එ්ඩ ෙර් ග 

සතිය්ට සෑවහන පමණට පිළිගත යුතුය. පිළිගතඩ වදඩ සතඩෙන දිනවයඩ 
අෙසනඩ ්ළ යුතු ය. ඉතිිවෙ ඇති නම් අනි්්ුට වහෝ දිය යුතුය. ඇඟ 
ගැලඩවීම් ආදි පරවයෝජනය්ට ගනිමියි අධිෂඩඨාන වහෝ ්ළ යුතුය. 
නැතවහාතඩ ඉෙත ලිය යුතුය. පිළිවගන තමා අයතඩෙ ඒො අටෙන 
දිනවයඩ අරැණ නැවඟන තුරැ තු ුණ වහාතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට නිසගි පචිති 
වේ. ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ - 

 
“ඉදා වම් ආෙුවසා ව,සජ්ජා සතඩතාහාති්ඩ්නඩතා නිසඩසගඩගියා, 

ඉමාහා ආයසඩමවතා නිසඩසජාමි”1 යි නිසඩසජ්ජනය ව්ාට ඇෙත වදසිය 
යුතුය. නිසගි වී නිසඩසජනය ව්ාට ලද චීෙරාදිය ඒ ,ි්ඩෂූනඩට නැෙත 
අධිෂඩඨානාදිය ව්ාට පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. නිසගි ෙූ ව වහතඩ 
නිසඩසජනවයනඩ පසු ලද ද ඒො ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ පිවව,ෝග ්ිරීමට 
නුසුදුසු ය. 

 
“නිසඩසට්ඨා පටිල,ිතඩො, න ්ායිව්න පිවව,ාවගන 

පිව,ුඤඩන්තේ ා. න අජ්වඣාහිවතේ ා.  ගවප ො ්ාළෙණඩවණ 
ො උපවනතේ ා. අඤඩවඤන ,ි්ඩඛුනා ්ායිව්න පිවව,ාවගන 
පිව,ුඤඩන්තේ ා. න අජ්වඣාහිවතේ ා.”2 
 
නිසඩසජනය ්රන ලදඩද ලැ  හිස ගැලඩවීම් ආදි ෙශවයනඩ ්ායි් 

පිවව,ෝගවයනඩ පිවව,ෝග වනා ්ළ යුතු ය. වනා ෙැළඳිය යුතු ය. පහනඩ 
දැලඩවීම් පිණිස වහෝ ්ළු ්ිරීම පිණිස වහෝ වයදිය යුතු ය. අනය 

                                                                 
1 පාරා - 293 පි. 
2 පාරා - 294 පි.  
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,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ්ායි් පිවව,ෝගවයනඩ පිවව,ෝග ්ළ යුතු ය. වනා 
ෙැළඳිය යුතු ය.  

 
අනි්්ු විසිනඩ වනා පිළිගනඩෙන ලදුෙ තමා විසිනඩ ම ගතඩ වතලඩ 

ආදිය ෙැළඳීමට නුසුදුසු ය. ඇඟ ගැලඩවීමට සුදුසු ය. ව්ාවත්ඩ ්ලඩ 
ත ා ගත ද නිසගි වනා වේ. ෙැළඳුෙ වහාතඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. පසුෙ 
පිළිගනඩනා වගන ෙැළඳුෙ වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
පිළිවගන රාතරිය්ඩ ගත ෙූ සතඩතාහ්ාලි් යාෙජීවි් ෙසඩතූනඩ 

යාේාලි් ෙසඩතූනඩ හා මිශර  ්ර ෙැළඳීම නුසුදුසු ය. අද ්ාලවයඩ 
පිළිගතඩ වතලඩ ගිවතලඩ ආදිය යාේාලි්යනඩ හා එදින ම මිශර  ්ර 
ෙැළඳීමට සුදුසු ය. එදින ්ාලවයනඩ පසුෙ ඒො ආහාරයනඩට මිශර  ්ර 
වනා ෙැළඳිය යුතුය. වි්ාලවයහි පිළිගතඩ සතඩතාහ ්ාලි්යට ආහාරයනඩ 
හා මිශර  ්ර ෙැළඳීමට ්ාලය්ඩ නැත. මීඇට එරඬුඇට ආදි යාෙජීවි් 
ඇටෙර්ගෙලිනඩ ගනඩනා වතල ද සතඩතාහ්ාලි් ය. අද පිළිගතඩ 
ඇටෙලිනඩ අද ම ගතඩ වතල සතඩ දින්ඩ ්ැප ය. පිළිගතඩ ඇටෙලිනඩ 
වදෙන දින ගතඩ වතල සදින්ඩ ්ැප ය. තුනඩෙන දින ගතඩ වතල පසඩ 
දින්ඩ ්ැපය. සතරෙන දිනවයඩ ගතඩ වතල සිෙුදින්ඩ ්ැපය. පසඩ ෙන 
දින ගතඩ වතල වතදින්ඩ ්ැපය. සෙන දින ගතඩ වතල වදදින්ඩ ්ැප ය. 
සතඩෙන දින ගතඩ වතල එදින පමණ්ඩ ්ැප ය. පසු දින අරැණ 
නැඟීවමනඩ පසු ඒො නිසගි වේ. අටෙන දිනවයඩ ගතඩ වතල ඇඟ 
ගැලඩවීම ආදිය පිණිස ්ැප ය. ෙැළඳීමට අ්ැප ය. පිළිවගන සතඩදින 
ඉ්ඩමුණු වතලඩ එ් ,ාජනය් ඇතඩවතඩ නම් එ්ඩ ඇෙත්ඩ වේ. ,ාජන 
ව ාවහෝ ගණන් ඇතඩවතඩ නම් ,ාජන ගණනිනඩ ඇෙැතඩ වේ. අනය 
නිසඩසගඩගිය ෙසඩතූනඩවගනඩ ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ ද එවසඩ ම ය.  

 
 

පර ණීත රභෝජන ශිකේෂාපදය. 
“යානි වඛා පන තානි ප)තව,ාජනානි. වසයයිදා, සපඩපි 

නෙනීතා වතලා මධ්ු ඵාණිතා මච්වඡා මාසා ඛීරා දධි, වයා පන ,ි්ඩඛු 
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එෙරෑපානි ප)තව,ාජනානි අගිලාවනා අතඩතවනා අතඩථාය 
විඤඩාවපතඩො ,ුඤඩවජයය පාචිතඩතියා.”1 

 
යම් මහවණ්ඩ වනාගිලනඩ ෙූවයඩ ගිවතලඩ ය වෙඬරැ ය වතලඩ ය 

මීපැණි ය ස්ුරැ ය මාලුය මසඩ ය ්ිිව ය  ග ය යන වම්ො මිශර  ්ළ 
පර )ත ව,ෝජන තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස ඉලඩලා ෙළඳා නම් පචිති 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
වමහි පර )ත ව,ෝජනය යි ්ියනුවයඩ ගිවතලඩ ආදි පර )ත ජාති 

නෙය අතුවරනඩ ්ෙර්ඩ වහෝ මිශර  ්ළ සපඩතධ්යානයනඩ අතුවරනඩ යම්්ිසි 
ධ්ානයය්ිනඩ පිසූ ව,ෝජනය ය. වමහි වනා ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙය යි ්ියනුවයඩ 
පර )ත ව,ෝජනය්ඩ වනා ලැ ුෙ ද යම් ්ිසි අපහසුේඩ නැති ,ි්ඩෂුෙ ය. 
ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙය ්ියනුවයඩ පර )ත ව,ෝජනය වනා ලැව ත වහාතඩ 
අපහසු ,ි්ඩෂුෙ ය. 

 
වනා ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙ, නෑය්ු වහෝ ඉලඩලන වලස පැෙරෑ ව්න්ු 

වහෝ වනා ෙන ගිහිය්ුවගනඩ ගිවතලඩ හා  තඩ වදනඩනය ්ියා වහෝ 
ගිවතලඩ ෙතඩ්ර  තඩ වදනඩනය ්ියා වහෝ ගිවතලඩ මිශර   තඩ වදනඩනය 
්ියා වහෝ ගිවතලඩ සමඟ  තඩ වදනඩනය ්ියා වහෝ ගිවතලුතඩ  තුතඩ 
වදනඩනය ්ියා වහෝ ඉලඩලයි නම් ඉලඩලීවම් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
පිළිගැනීවම් ග ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ගිලින ොරය්ඩ පාසා පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. වෙඬරැ ආදිය සම් නඩධ්වයනඩ ද ්ියන ලද පිවදඩවදනඩ ආපතඩති 
වි,ාගය සල්ා ගත යුතු ය. ගිවතලඩ හා  තඩ ඉලඩෙූ ්ලඩහි දාය්ය වෙත 
ගිවතලඩ වනා තිබී  තඩ  ග වම්ොයිනඩ ගිවතලඩ සාදාගනඩනය යි ්ිිව වහෝ 
වෙඬරැ දුනඩවනඩ ද ගිවතලඩ දුනඩවනඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙට ඒොයිනඩ ද පළමු ්ී 
පිවදි ම ඇෙැතඩ වේ. එළඟිවතලඩ හා  ත ඉලඩූ ්ලඩහි එළු්ිවරනඩ ගතඩ 
වතලඩ දුනඩවනඩ නම් එය පිළිගත ද ඉලඩූ වදයිනඩ අනි්්ඩ ලද  ැවිනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. යම් වනා ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේඩ ශුදඩධ් ගිවතලඩ ආදිය ඉලඩලා 
නම් ඔහුට ඇෙැතඩ වීම මහානාම සි්පදය අනුෙ ්ිය යුතුය. මහානාම 

                                                                 
1 පාචි - 105 පි. 
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සි්පදය ඉදිිවවයහි ද්ඩෙමු. මසඩ, මාලු, ්ිිව,  ග යන වම්ො ඉලඩලීම 
පිළි ඳෙ “න සූපා ො ඔදනා ො අගිලාවන අතඩතවනා අතඩථාය 
විඤඩාවපතඩො ,ුඤඩන්සඩසාමීති සි්ඩඛා ්ර)යා”1 යන සි්පදය අනුෙ 
ඇෙැතඩ ්ිය යුතුය. 

 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ ගිවතලඩ ආදි පර )ත ෙසඩතු නෙවයනඩ ම යු්ඩත 

ව,ෝජන එ්ඩ තැන්ිනඩ වහෝ වනාවය්ඩ තැනඩ ෙලිනඩ වහෝ ඉලඩලා සියලඩල 
මිශර  ව්ාට එයිනඩ එ්ඩ පිල්ඩ ෙැළඳුෙ වහාතඩ එ්ෙර ම පචිති ඇෙැතඩ 
නෙය්ඩ වේ. 

 

පර ථම පොරණ ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ුතඩතාවී පොිවවතා අනතිිවතඩතා 

ඛාදනීයා ො ව,ාජනීයා ො ඛාවදයය ො ,ුඤඩවජයය ො 
පාචිතඩතියා.”2 
 
යම් මහවණ්ඩ ආහාර ෙළඳමිනඩ සිටිවයඩ පොරණය ව්වළඩ 

අනතිිව්ඩත ඛාදයය්ඩ වහෝ ව,ෝජයය්ඩ වහෝ ්නඩවනඩ වහෝ අනු,ෙ 
්රනඩවනඩ වහෝ වේ නම් ඒ මහණහට පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
“පොරණ” යන ෙකනය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීමය, ආරාධ්නා ්ිරීමය 

යන අර්ථ වද් ම ්ියැවෙන ෙකනවය්ි. “සාඝ ,නඩවත පොවරමි 
දිට්වඨන ො සුවතන ො” යනා ගනඩහි  පොරණ යනුවෙනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ 
ආරාධ්නා ්ිරීමය. වම් සි්පදවයහි “පොිවවතා” යන ෙකනවයනඩ 
්ියැවෙනඩවනඩ පර ති්ඩවෂඩපය ය. වම් සි්පදවයහි අදහසඩ ්රන 
පොරණය ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ඕදන ්ුම්මාස සතඩතු මච්ඡ මාස යන 
පඤඩකවිධ් ව,ෝජනයනඩ අතුවරනඩ යම් ්ිසි ව,ෝජනය්ඩ ෙළඳමිනඩ සිටිනා 

                                                                 
1 පාචි - 217 පි. 
2 පාචි - 98 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

160 
Non-commertial Distribution 

 

අතර අනි්්ු අතඩපවසඩ සිට ඒ ව,ෝජනයනඩ අතුවරනඩ යම් ්ිසි 
ව,ෝජනය්ඩ ,ි්ඩෂුෙට පිළිගනඩෙන ්ලඩහි එය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීම ය.  

 
පඤඩකවිධ් ව,ෝජනයනඩ අතුවරනඩ “ඔදන” යනු සාලි වීහි යෙ 

වගෝධ්ුම ්ාගු ෙර් ්ුද්රෘස් යන සපඩතධ්ානයයනඩවගඩ හා අනුවලෝම 
ධ්ානයයනඩවගඩ ද සහලඩෙලිනඩ පිසූ  ත ය. ඒොයිනඩ පිසූ ්ැඳ ෙුෙ ද ගතඩ 
තැන වපවනන තරමට උ්ු නම් ව,ෝජනයට ම අයතඩ වේ. පොරණයට 
ෙසඩතු වේ. “්ුම්මාස” යනු යෙවයනඩ වහෙතඩ ඉිවඟුෙලිනඩ සාදන වරාටි 
වහෝ එෙැනි ්ෑම ජාතිය්ි. “සතඩතු” යනු  ැදපු පිටි ය. “මච්ඡ” යනු දිය 
මසඩ ය. “මාස” යනු වගාල මසඩ ය.  

 
ෙළඳමිනඩ සිටිය  ග අතඩපසට පැමිණ පිළිගනඩෙන ව,ෝජනය 

පර ති්ඩවෂඩප ්ළ ,ි්ඩෂුෙ ඒ ඉිවයේ වෙනසඩ ්ිරීවමනඩ පසු අතිිව්ඩත වනා 
ෙූ යාේාලි් ආහාරය්ඩ ෙැළඳුෙ වහාතඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. ්ුල 
දූෂණාදිවයනඩ උපනඩ අ්පඩපියි ව,ෝජන හා අ්පඩපිය මසඩ ද පඤඩකවිධ් 
ව,ෝජනයනඩට අයතඩ වනා ෙූ ්ැඳ අල පලතුරැ ව්ාළ වපාතු ්රටි 
ආදිය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවමනඩ පොරණය වනා වේ. 

 
පොරණය සිදුෙනඩවනඩ පඤඩකාාගය්ඩ සම්පූර්ණ වීවමනි. එ්ඩ 

 තඩහුල්ඩ ෙුෙ ද ගිල ඇති  ෙ, ඉදිිවයට ෙැළඳීමට ඔහුවගඩ මුඛවයහි වහෝ 
අවතහි වහෝ පාතරවයහි වහෝ තෙතඩ ආහාර තිබීම, පඤඩක ව,ෝජනයට 
අයතඩ යම් ්ිසි ආහාරය්ඩ දාය්යා විසිනඩ එළවීම, ඔහු ,ි්ඩෂුෙවගඩ 
අතඩපස සිටීම, ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ්යිනඩ වහෝ ෙකනවයනඩ වහෝ එය 
පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීම ඒ පඤඩකාාගය ය. 

 
ආහාර ෙැළඳීම ආරම්, ්ළ පසු ,ි්ඩෂුෙ එ්ඩ  තඩහුල්ුදු 

ගිලීවමනඩ ඔහු වෙත ්වටහි වහෝ අවතහි වහෝ ෙළඳන ,ාජනවයහි වහෝ 
ආහාර සඩෙලඩපය්ුදු ඇතඩවතඩ නම් ඔහු ෙැළඳීම අෙසනඩ වනා ්ළ 
ව්වන්ි. එවසඩ සිට දාය්යා පිළිගනඩෙන ව,ෝජනය පර ති්ඩවෂඩප 
්ිරීවමනඩ පොරණය වේ. ,ි්ඩෂුෙවගඩ මුඛවයහි වහෝ අවතහි ්ිසි 
ආහාරය්ඩ නැතිෙ පාතරවයහි  පමණ්ඩ ආහාර ඇති ්ලඩහි ඔහු එය 
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අනඩතැන්ට වගාසඩ ෙැළඳීමට  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩවනඩ නම් වහෝ 
පාතරවයඩ ආහාර අනි්්ුට  ගමට වහෝ ඉෙත ලීමට වහෝ  ලාවපාවරාතඩතු 
වේ නම් ඒ ්ාලය තුළ ග පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවමනඩ පොරණය වනා වේ. 
,ි්ඩෂූනඩට පිළිගැනඩවීම වනා දතඩ ඇතැම් ගිහිවයෝ ආහාරතැටි 
ආහාරපිඟනඩ වගනෙුතඩ ගිහියනඩට ්ෑම අලඩලනඩනා්ඩ වමනඩ ,ි්ඩෂුෙ 
ඉදිිවවයඩ ්ෑම ,ාජනය අලඩලා වගන  ලා සිටිති. ඒො පර ති්ඩවෂඩප 
්ිරීවමනඩ පොරණය වනා වේ. පොරණය ෙනඩවනඩ දාය්යා විසිනඩ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ අතට වහෝ පාතර යට එළෙන ්ලඩහි පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවමනඩ ය. 
එළවීමය ්ියනුවයඩ ව දනඩනට වහෝ වදනඩනට ළා ්ිරීම ය. ඇතැම්හු 
,ි්ඩෂුෙට ළා වීම ෙරද්ැයි සිතා හැ්ිතරම් ,ි්ඩෂුෙට දුිවනඩ සිට 
පිළිගනඩෙනඩනට ව දනඩනට තැතඩ ්රති. දුර සිට පිළිගනඩෙන ඒො 
ගැනීවමනඩ දනඩතවපෝන සි්පදවයනඩ ඇෙැතඩ වේ. එ ැවිනඩ අතඩපසට 
වනා පැමිණ දුර සිට වදන වදඩ පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවමනඩ ද පොරණය වනා 
වේ. පිළිගනඩෙන ව,ෝජනය ්යිනඩ වහෝ ෙකනවයනඩ වහෝ පර ති්ඩවෂඩප ්ළ 
වහාතඩ පොරණය වේ. දාය්යා  පිළිවෙළිනඩ ව දමිනඩ එන විට ,ි්ඩෂුෙ 
තමා ළඟට දාය්යා පැමි)මට ්ලිනඩ ම අතිනඩ පාතර ය ෙසාවගන 
සිටිනා ්ලඩහි දාය්යා වනා ව දා ගිය ද පොරණය වනා වේ. 

 
වමවසඩ පොරණය ්ළ ,ි්ඩෂුෙට පොරණය ්ළ ඉිවයේවෙනඩ ම 

සිට ්ැමති තා්ඩ ්ලඩ ආහාර ෙැළඳීමට අෙසර ඇත. ඉිවයේෙ වෙනසඩ 
්ළ පසු අනතිිවතඩත ව,ෝජනය්ඩ ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ වේ. හිඳවගන 
පොරණය ්ළ ,ි්ඩෂුෙට ඒ සඩථානවයඩ හිඳිනාතුරැ ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ 
නැත. නැගිටීවමනඩ පසු අනතිිව්ඩත ව,ෝජනය්ඩ ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ වේ. 
 ගර්ඝාසනය් ොිවී පොරණය ්ළ ,ි්ඩෂුෙ ඒ ඉිවයේවෙනඩ ම එහා 
වමහා වී තැන වෙනසඩ ්ළ ද ඉනඩපසු ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. 

 
සිටවගන වහෝ යමිනඩ ඇලඩෙතුර ටි්්ඩ ෙුෙ ද බීම ෙරද්ඩ වලස 

විනය වනා දතඩවතෝ සිතති. විනය වනා දතඩ ඇතැම් ,ි්ඩෂූහු ඇෙතට 
බිවයනඩ ඇලඩදිය ටි්්ඩ ෙුෙ ොි වී ව ාති. විනය වනා දතඩ ගිහිවයෝ ද 
,ි්ඩෂුේඩ සිටවගන ෙතුර ටි්්ඩ ෙුෙ ද ව ානු දුට වහාතඩ සිලඩ නැති 
,ි්ඩෂුේැයි ඒ ,ි්ඩෂුෙට ගර්හා ්රති. විනවයහි නම්සිටවගන වනා 
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ෙැළඳිය යුතුය යමිනඩ වනා ෙැළඳිය යුතුය ්ියා සි්පද නැත. යම් 
,ි්ඩෂුේඩ සිටවගන පොරණය ව්වළඩ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙට සිටි තැන 
සිටවගන ම ්ැමති තා්ඩ ්ලඩ ෙැළඳිය හැ්ි ය. ොිවී ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ 
වේ. යමිනඩ පොරණය ්ළ ,ි්ඩෂුෙට වනා නැෙතී යමිනඩ ්ැමති තා්ඩ 
ෙැළඳිය හැ්ිය. යන ඉදිිවයට ෙැට්ඩ වහෝ ගඟ්ඩ වහෝ හසුවී යා වනාහී 
නැෙතුන වහාතඩ ඉනඩපසු ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ වේ. වම් ්රැණු 
සමනඩතපාසාදි්ා නම් ෙූ විනය අටුොවෙහි වමවසඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩය. 

 
“වයා පන ගච්ඡනඩවතා පොවරති, වසා ගච්ඡනඩවතාෙ 

,ුඤඩන්තුා ල,ති, ්දඩදමා ො උද්ා ො පතඩො ඨිවතන අතිිවතඩතා 
්ාවරතේ ා, සවක අනඩතරා න ග පූරා වහාති, න ගතීවර ගුම් ා 
අනුපිවයායනඩවතන ,ුඤඩන්තේ ා. අථ නාො ො වසතු ො අතඩි 
තා අ,ිරැහිතඩො‘ පි කා්මනඩවතවනෙ ,ුඤඩන්තේ ා. අථ නාො 
ො වසතු ො අතඩි තා අ,ිරැහිතඩො පි කා්මනඩවතවනෙ 
,ුඤඩන්තේ ා. ගමනා න උපච්ිනඩදිතේ ා.”1 
 

අතිරිතේත රභෝජනය හා අනතිරිතේත රභෝජනය. 
විහාරයට දනඩ වගනා දාය්යනඩ ඒො ,ි්ඩෂූනඩට ව දා 

පිළිගැනඩවීවමනඩ පසුතඩ සමහරවිට ව ාවහෝ ආහාරපාන ඉතිිව වේ. 
සාාඝි් දානවපාළෙල ග ද ව ාවහෝ ආහාරපාන ඉතිිව වේ. වම් 
සි්පදවයහි අතිවර්් ව,ෝජනයයි ්ියනුවයඩ ඒො වනා වේ. පොරණය 
්ළ ,ි්ඩෂුෙ අතිවර්්ව,ෝජනය යි ඒො ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ වේ. 
වමහි අතිවර්් ව,ෝජනය යි ්ියනුවයඩ ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේවගනඩ ඉතිිව ෙන 
ව,ෝජනයට හා විනය ්ර්මවයනඩ අතිිවතඩත ්ළ ව,ෝජනයටය. ගිලනඩ 
,ි්ඩෂුේඩ ෙළඳා ඉතිිව ෙූ ව,ෝජනයතඩ ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේඩ උවදසා විහාරයට 
වගවනන ලදුෙ ෙැි වී ඇති ආහාරපානතඩ ගිලානාතිිවතඩත නම් වේ. 
පොිවත ,ි්ඩෂුෙට ඒ ගිලානාතිිව්ඩතය ෙැළඳීමට අනුදැන ඇතඩවතඩ ය. 

 

                                                                 
1 ස.පා. 610 පි. 
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අතිිවතඩත විනය්ර්මය ්රනඩවනඩ වමවසඩය. ඒ විනය්ර්මය 
ව්ාට ව,ෝජනය ්ැප්රවගන ෙළඳනු ්ැමති පොිවත ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 
්ැප ෙූ ද පිළිගතඩතා ෙූ ද ව,ෝජනයනඩ පාතර ය් වහෝ අනඩ  ඳුන් වහෝ 
තමාට ෙළඳනඩනට ෙුෙමනා පමණ ලා ,ි්ඩෂුේඩ වෙත වගන වගාසඩ 
අතඩපවසහි සිට ආහාර,ාජනය ඒ ,ි්ඩෂුෙ වෙතට ඔසො “අතිිවතඩතා 
්වරාථ ,නඩවත” යි ්ිය යුතුය. අතිිවතඩත ්රන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එයිනඩ 
ආහාර සඩෙලඩපය්ඩ වගන යටතඩ පිිවවසයිනඩ එ් තඩහුල්ඩ වහෝ වගන 
ෙළඳා ඉතිිව ව්ාටස “අලවමතා සේ ා” යි ්ියා පොිවත ,ි්ඩෂුෙට දිය 
යුතුය. එවසඩ ්ිරීවමනඩ ඒ ව,ෝජනය අතිිවතඩතව,ෝජනය්ඩ වී පොිවත 
,ි්ඩෂුෙට ්ැප වේ. 

 
 ුදඩධ් ්ාලවයඩ ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලා හීලඩදානය දෙලඩදානය ්ියා 

දාන වද්්ඩ ෙැළඳූ  ෙට ල්ුණ්ඩ විනය වපාතඩෙලිනඩ වනාවපවනඩ. ඒ 
්ාලවයඩ ,ි්ඩෂූහු සමහර විට උදවයහි ්ැඳ හා ්ැවිලි ජාති ෙැළඳූහ. 
සමහරවිට ්ැඳ්ඩ පමණ්ඩ ෙැළඳූහ. සමහරැ ්ිසිේඩ වනා ෙැළඳූහ. 
දින්ට එ්ඩෙර්ඩ ෙළඳනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙට වම් සි්පදය රැ්ීම අපහසු 
නැත. උදය දෙලඩ වද්ට ම ෙළඳන ,ි්ඩෂූනඩට වම් සි්පදය රැ්ීම 
තරම්ඩ අපහසු ය. උවදඩ ෙළඳන ්ලඩහි දාය්යනඩ වහෝ ්ැප්රැෙනඩ 
වගනැවිතඩ ව දන ආහාරයනඩ පර ති්ඩවෂඩප ්ළ වහාතඩ එතැනිනඩ නැඟිට 
දෙලඩදානය අතිිවතඩතවිනය්ර්මය වනා ව්ාට ෙැළඳුෙවහාතඩ ෙළඳන 
පිල්ඩ  පාසා පචිති ඇෙැතඩ වේ. උදය ෙළඳන ්ලඩහි පොරණය සිදු 
වනාෙනඩනට පවරසඩසම් විය යුතුය. උදවයඩ ෙළඳනා ්ලඩහි සියලඩල ම 
පිළිගනඩො වගන තමා විසිනඩ ම ව දා වගන ෙැළඳීම පොරණවයනඩ මිදිය 
හැ්ි එ්ඩ ්ර මවය්ි. ව දන තැනැතඩතා අතඩපසට එනඩනට ්ලිනඩ ම ඔහු 
නැෙැතඩවීම ද එ්ඩ ්ර මවය්ි. දාය්යා පිළිවෙළිනඩ ව දාවගන එන විට 
තමා වෙත පැමිවණනඩනට ්ලිනඩ ම ෙළඳන පාතර ය වහෝ ,ාජනය අතිනඩ 
ෙසාවගන සිටීම ද එ්ඩ ්ර මය්ි. වම් ්ර මෙලිනඩ ව  ගම නැෙැතඩවිය වනා 
වහන ්ලඩහි ව දන තරම්ඩ ව දනඩනට හැර තුෂඩණිම්,ූතෙ ෙැළඳූ ්ලඩහි 
පොරණය වනා වේ. දොලට ද අනතිිවතඩතව,ෝජනය ෙැළඳිය හැ්ිය. 
වගවනන පමණ්ඩ ව දනඩනට හැර සිටීවමනඩ එන ෙරද ව ාවහෝ ආහාර 
අපවතඩ යාමය. ආහාර අතර ඇතැමුනඩට ෙැළඳිය වනා වහන අපරිය 
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ආහාර ද ඇත. ඇතැමුනඩට ෙැළඳුෙ වහාතඩ වරෝග හට ගනඩනා ආහාර ද 
ඇත. ඇති වරෝග උතඩසනඩන ෙන අපථයාහාර ද ඇත. ඒො ගැනතඩ 
,ි්ඩෂූනඩට නිදහස්ඩ තිබිය යුතු ෙුෙ ද ඒො ගැන ්ිසිේඩ විනවයහි 
සඳහනඩෙ නැත. ඒ නිසා අපට ද ඒො ගැන පිළපිැදිය යුතු ආ්ාරය්ඩ 
වනා ්ිය හැ්ි ය. 

 
සැදැහැෙත්ු ,ි්ඩෂූනඩට දානය්ඩ වදන ්ලඩහි ඔහු වදන වදඩ 

පර ති්ඩවෂඩප ව්ාට ,ි්ඩෂූනඩ අනඩ තැන්ට වගාසඩ ෙළඳනු දැ්ීම 
දාය්යාවගඩ සිත ිවවදන ්රැවණ්ි. වම් සි්පදය පනො ඇතඩවතඩ ඒ 
නිසාය. ,ි්ඩෂුෙ අලඩවපඩච්ඡ විය යුතුය. ලද වදය්ිනඩ සතුටු විය යුතුය. 
ලද වදඩ පර ති්ඩවෂඩප ව්ාට වහාඳ වහාඳ වදඩ වසවීමතඩ ,ි්ඩෂූතඩෙයට වනා 
ගැලවපනඩන්ි.  

 

දේවිතීය පොරණ ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා ,ුතඩතාවිා පොිවතා 

අනතිිවතඩවතන ඛාදනීවයන ො ව,ාජනීවයන ො අ,ිහට්ඨුා 
පොවරයය හනඩද ,ි්ඩඛු ඛාදො ,ුඤඩජොති ජානා 
ආසාදනාවප්ඩවඛා ,ුතඩතසඩමිා පාචිතඩතියා.” 
 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ ෙළඳා පොරණය ්ර සිටින ,ි්ඩෂුේඩ වෙත 

අනතිිවතඩත ඛාදය වහෝ ව,ෝජන වහෝ එළො ඒ ,ි්ඩෂුෙට වකෝදනා 
්ිරීවම්  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ මහණ වම්ො ෙළඳනඩනය යි ්ියා නම් ඒ 
,ි්ඩෂුෙ ඔහුවගඩ පැරැතඩත ්ිරීම නිසා ෙළඳා නම් ෙැළඳූ ්ලඩහි ව,ෝජනය 
දුනඩ ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
පොිවත ,ි්ඩෂුෙ වෙත ආහාරය එළවීවම්  ග වදන ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා 

ඇෙැතඩ වේ. පිළිගනඩනා ්ලඩහි ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ ඒ ආහාරය 
ෙළඳන ්ලඩහි ගිලීම්ඩ පාසා දුනඩ ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ෙළඳා 
අෙසානවයඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
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මහානාම ශිකේෂාපදය. 
“අගිලාවනන ,ි්ඩඛුනා කතුමාසපච්කය පොරණා 

සාදිතේ ා, අඤඩඤතර  පුන පොරණාය අඤඩඤතර  නිච්කපොරණාය 
තවතා වක උතඩතිවා සාදිවයයය පාචිතඩතියා.”1 
 
 ුදුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ සුළුපියාවගඩ පුතර ය්ු ෙන ෙයසිනඩ උනඩ 

ෙහනඩවසඩට මස්ිනඩ ෙැි මහානාමශා්ය නම් ෙූ ස්ෘදාගාමි 
ආයයයශරාේවය්ඩ විය. ඡේ ගඩගිය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ එතුමාට ්ළ 
්රදරය්ඩ නිමිතඩත ව්ාට වම් සි්පදය පනෙන ල ග. වම් සි්පදයට 
මහානාම සි්පදය යන නම  ග ඇතඩවතඩ ඒ නිසා ය. සි්පදවයඩ ෙකන 
අනුෙ එය වතඩරැම් ්රනඩනට ගිය වහාතඩ වතඩරැම් ගැනීම අපහසු ෙන 
 ැවිනඩ එහි අදහස පමණ්ඩ ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
වම් සි්පදවයහි පොරණ යන ෙකනවයනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ 

පර ති්ඩවෂඩපය වනාෙ ආරාධ්නාෙය. සැදැහැෙත්ු විසිනඩ ්ාල නියමය්ඩ 
වහෝ ව වහතඩ නියමය්ඩ වහෝ ව වහතඩෙල පර මාණ නියමය්ඩ වහෝ 
ව්ාට තමාවගනඩ ව වහතඩ පිළිගනඩනා වලස ආරාධ්නාේඩ ්ළ වහාතඩ. 
ඒ අෙසඩථාවෙහි ව වහතඩ ෙුෙමනා නැත ද වරෝගය්ඩ සැදුණු විවට් 
ගනඩනා අදහසිනඩ ඒ ආරාධ්නාෙ පිළිගත යුතුය. වතමස්ඩ මවගනඩ 
ව වහතඩ ඉලඩලනඩනය සිෙුමස්ඩ ඉලඩලනඩනය යනාදි ්ාල නියමය්ඩ 
ව්ාට පොරණය ්ළ (ආරාධ්නය ්ළ) දාය්යාවගනඩ යම් ,ි්ඩෂුේඩ ඒ 
්ාලය ඉ්ඩමීවමනඩ පසු ව වහතඩ ඉලඩලා නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
ව වහතඩ නියමය්ඩ ඇතිෙ පැෙරෑ දාය්යාවගනඩ ඔහු නියම ්ළ 
ව වහතඩ හැර අනඩ ව වහත්ඩ ඉලඩලා නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
ව වහතඩෙල පර මාණය්ඩ නියම ව්ාට පැෙරෑ දාය්යාවගනඩ පර මාණයට 
අධි්ෙ ව වහතඩ ඉලඩලුෙ ද ඇෙැතඩ වේ. ව වහතඩෙලිනඩ ෙුෙමනාේඩ 
නැතිෙ සනීපවයනඩ සිට ව වහතඩ ඉලඩලා නම් එයිනඩ ද පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. පොරණවයඩ ්ාලය ඉ්ඩම ගිය පසු වරෝගය්ඩ ෙැළඳුණ වහාතඩ 

                                                                 
1 පාචි - 120 පි. 
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්ාරණය ්ියා ඒ දාය්යාවගනඩ ව වහතඩ ඉලඩලුෙ ද ඇෙැතඩ නැත. 
ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ ්ාලය ඉ්ඩමීවමනඩ පසු ඒ පොරණය ඉදිිවපතඩ ව්ාට 
ව වහතඩ ඉලඩලීවමනි. ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේට ්ාවගනඩ ව වහතඩ ඉලඩලුෙ ද 
ඇෙැතඩ නැත. ආහාර පිළිගැනීම හා ෙැළඳීම පිළි ඳ ශි්ඩෂාපද තිහ්ඩ 
වසඩියාවෙහි ඇත. ඒො ශාසනාවකකණ ්යහි1 විසඩතර ්ර ඇති  ැවිනඩ 
වමහි වනා ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 

කපේපියාකපේපිය මතේසයමාංස 
“න ,ි්ඩඛවෙ ජානා උදඩදිසඩස්තා මාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, වයා 

පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ 
තිව්ාටිපිවසුදඩධ්ා මච්ඡමාසා අදිට්ඨා අසුතා අපිවසා්ිතා”2 

 
“මහවණනි, දැන උවදසා ්ළ මාාසය වනා ෙැළඳිය යුතුය. 

යවම්ඩ ෙැළඳූවයඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා 
මරනු වනා දුටු ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා මරන ලදැයි වනා ඇසූ ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා 
මැරැවයඩවදෝයි සැ්ය්ඩ නැතඩතා ෙූ තරිව්ෝටි පිවශුදඩධ් මාාසය අනුදනිමි.” 

 
තරිව්ෝටි පිවශුදඩධ් මාාසයයි ්ියනුවයඩ ්රැණු තුන්ිනඩ පිිවසිදු ෙූ 

මාාස ය. එය ,ාගයෙතුනඩ ෙහඩනවසඩ ,ි්ඩෂූනඩට ෙළඳනඩනට අනුදැන 
ඇතඩවතඩ ය. ්රැණු තුන නම් “වනා දැ්ීම, වනා ඇසීම, සැ් පහළ 
වනා වීම, යන වම්ොය. එහි වනා දැ්ීම යනු මිනිසුනඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට 
 ගම සඳහා වගාලදිය සතුනඩ මරනු වනා දැ්ීමය. “වනා ඇසීම” යනු 
,ි්ඩෂූනඩ උවදසා සතුනඩ මරන ලදැයි ්ියනු වනා ඇසීම ය. සැ් 
පහළවීම ෙනාහි දැ්ීවමනඩ ද ඇසීවමනඩ ද එවද්ිනඩ වතාරෙ ද සිදුවේ. 
වපරදිනවයඩ මිනිසුනඩ මසුනඩ වහෝ වගාලසතුනඩ වහෝ මැරීම සඳහා 
උප්රණ වගන යනු දුටුවයඩ නම්, ගමට ,ි්ඩෂූනඩ ගිය ්ලඩහි ඔෙුනඩ 
මතඩසය මාාස සහිත ව,ෝජනය දුනඩවනඩ නම් ඊවයඩ මිනිසුනඩ ගිවයඩ 

                                                                 
1 ශාසන - 107 පි. (7 මුද්ර ණය - 85 පි.) 
2 මහා - 594 පි.  
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,ි්ඩෂූනඩ උවදසා සතුනඩ මරනඩනටවදෝ යන සැ්ය ඇති වේ. ඒ ගැන 
සැ්ය්ඩ ඇති වී නම් ඒො වනා පිළිගත යුතු ය. ඉදිනඩ ඒ මිනිසුනඩ 
,ි්ඩෂූනඩවගනඩ ඒ මතඩසයමාාස වනා පිළිගැනීවම් වහඩතුෙ විකාරනඩවනඩ 
නම් ්ාරණය ්ිය යුතුය. ඉදිනඩ ඔෙුහු “සඩොමීනි, අපි සතුනඩ මැරැවයඩ 
අපවගඩ ම පරවයෝජනය පිණිස ය. නැතවහාතඩ රාජපුරැෂා ගනඩ පිණිසය” යි 
්ීොහු නම් ඒ මතඩසයමාාස ්ැපය. වපර දිනවයහි මිනිසුනඩ සතුනඩ 
මරන ලදැයි අසනඩනට ලැ ූ ගම්ට පසුදින ,ි්ඩෂූනඩ ගිය ්ලඩහි එහි 
මනුෂයවයෝ ,ි්ඩෂූනඩට මතඩසයමාාස සහිත පිණඩලපාතය්ඩ දුනඩනාහු නම් 
වම්ො අප උවදසා මැරෑ සතුනඩවගඩ මසඩවදෝ යි සැ් පහළ වේ. එවසඩ 
සැ් පහළ ෙුෙ වහාතඩ ඒ මතඩසයමාාස වනා පිළිගත යුතුය. ඉදිනඩ 
මනුෂයවයෝ වනා පිළිගැනීවම් වහඩතුෙ අසා ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ාරණය ්ී 
්ලඩහි ඒො ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා මැරෑ සතුනඩවගඩ මසඩ වනා වේ යයි ්ීොහු 
නම් ඒ මසඩ්ැපය. සතුනඩ මරන මරෙන මිනිස්ු ,ි්ඩෂූනඩට මසඩ මාලු 
සහිත දානය්ඩ දුනඩ ්ලඩහි ,ි්ඩෂූනඩට සැ් ඇති විය හැ්ිය. සැ්වයනඩ 
ඒො වනා පිළිගත යුතුය. පිළිගත ද වනා ෙැළඳිය යුතුය. දාය්යා ඒ මසඩ 
මාලු ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා මැරෑ සතුනඩ වගඩ වනා වේ යයි ්ියත වහාතඩ 
ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. 

 
“පඤඩකසු හි සහධ්ම්මිව්සු යසඩස ො තසඩස ො අතඩථාය උදඩදිසඩස 

්තා, සේව සා න ්පඩපති.”1 
 
,ි්ඩෂු ,ි්ඩෂූ) සාමවණඩර සාමවණඩරී ශි්ඩෂමානා යන පසඩ 

සහදැමියනඩ අතුවරනඩ ්ෙර්ු වහෝ උවදසා ්ළ මතඩසයමාාස සැමට ම 
වනා ෙටී. විනයවයහි වමවසඩ ද්ඩො ඇති  ැවිනඩ එ්ඩ විහාරය් ,ි්ඩෂූනඩ 
උවදසා මැරෑ සතුනඩවගඩ මස අනඩ විහාරය්ට දුන ද ඒ විහාරවයඩ 
,ි්ඩෂූනඩට ද ඒො ්ැප නැත. ඇෙත පනො ඇතඩවතඩ දැන ෙැළඳීම 
ගැනය. ඒ විහාරවයඩ ,ි්ඩෂූනඩ ඒො අනිතඩ විහාරය් ,ි්ඩෂූනඩ උවදසා 
සම්පාදනය ්ළ මසඩ  ෙ වනා දැන ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ නැත. 

 

                                                                 
1 ස.පා. – 436 පි. 
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පර තිකේෂිපේත මාංස 
“න ,ි්ඩඛවෙ මනුසඩසමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, වයා පිව,ුඤඩවජයය 

ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.” 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ අපඩපටිවේඩිතඩො මාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, වයා 

පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, මිනීමසඩ වනා ෙැළඳිය යුතු ය. යවම්ඩ ෙළඳා නම් 

ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, වනා විකාරා මසඩ වනා ෙැළඳිය යුතු ය. 
යවම්ඩ ෙළඳා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මසඩ ෙයඤඩජනය්ඩ පිළිගනඩෙන 
්ලඩහි එය ්ිනම් මස්ඩ ද යන  ෙ වනා දැවනනො නම් දාය්යාවගනඩ 
අසා ්ැප මස්ඩ නම් පිළිගත යුතුය. අ්ැප මස්ඩ නම් පර ති්ඩවෂඩප ්ළ 
යුතුය. දාය්යා විමසනඩනට ්ලිනඩ ම ව දුවයඩ නම් විමසා ෙැළඳිය යුතු 
ය. අ්ැප මස්ඩ නම් පාතරවයනඩ වහෝ ෙළඳන ,ාජනවයනඩ ඉෙතඩ්ළ යුතු 
ය. 

 
“න  ,ි්ඩඛවෙ හතඩිමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ අසඩසමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ සුනඛමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ අ,ිමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ සීහමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ ෙයගඩඝමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 

                                                                 
1 මහා - 556 පි. 
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න  ,ි්ඩඛවෙ  ගපිමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ අච්ඡමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. 
න  ,ි්ඩඛවෙ තරච්ඡමාසා පිව,ුඤඩන්තේ ා, 
 වයා පිව,ුඤඩවජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.1 
 
මිනීමසඩ ඇතඩමසඩ අසඩමසඩ  ලුමසඩ සර්පමසඩ සිාහමසඩ ෙයාඝර මසඩ 

දිවිමසඩ ෙලසඩමසඩ තරසඩමසඩ යන වම් මසඩ දසය ෙැළඳීමට අ්ැප මසඩ ය. 
මිනිසඩ මස හැර ඉතිිව මසඩ නෙය ෙැළඳීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
උදඩදිසඩස්ත මාාසවයනඩ ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ දැනෙැළඳුෙ වහාතඩ ය. වම් 
අ්පඩපිය දසමාාසයනඩ දැන ෙැළඳුෙ ද වනා දැන ෙැළඳුෙ ද ඇෙැතඩ වේ. 
වනාදැන ෙැළඳූ ,ිෂුෙ පසුෙ තමා ෙැළඳූ මාාසය අ්පඩපිය මාාසය්ැ යි 
දැන ගත වහාතඩ ඇෙත වදසිය යුතු ය. දැ්ීවමනඩ පමණ්ඩ වතඩරැම් ගත 
වනා වහන මාාසය ්ිනම් මාාසය්ඩ දැ යි විමසා පිළිගත යුතු ය. පිළිගතඩ 
පසු වහෝ විමසා ෙැළඳිය යුතු ය. වම් රවට් දනඩ වදන මිනිසුනඩ ්ියන ලද 
අ්පඩපිය මාාසයනඩ අනු,ෙ ්රනඩනෙුනඩ වනා ෙන  ැවිනඩ දනඩ වදන 
තැනඩෙල ග ලැව න මසඩ අ්පඩපිය මසඩවදෝයි සැ්ය්ඩ ඇති වනා ෙන 
 ැවිනඩ වනා විමසුෙ ද ෙරද නැත.  

 
මිනිසඩ වතල හැර මසඩ අ්ැප සතුනඩවගඩ වතල ්ැපය. මිනිසාවගඩ 

හා හසඩතයා ගනඩවගඩ ්ිිව ගිවතලඩ වෙඬරැ  ග වමෝරැ ්ැපය. මසඩ අ්ැප 
සතුනඩවගඩ වලඩ සම් ඇට වලාම් යන වම්ොතඩ අ්ැප ය. ව වහත්ට ෙුෙ 
ද වයාදා ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ්ියා ඇත.

                                                                 
1 මහා - 558, 560 පිටු. 
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ශයනය කිරීම පිළිබඳ සිකපද 
 
“වයා පන ,ි්ඩඛු අනුපසම්පනඩවනඩන උතඩතිවා දිරතඩතතිරතඩතා 

සහවසයයා ්පඩවපයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ අනුපසම්පනඩනයා සමග වදතුනඩ රැය්ට ෙලා 

එ්ඩ වසනසුන් ශයනය ව්වර් නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
 
වම් සි්පදවයහි “ශයනය ්ිරීම” යි ්ියනුවයඩ ්ය දිග හැර 

ෙැතිර ගැනීමය. එවසඩ ෙැතිර ගතඩ ,ි්ඩෂුෙට නිනඩදයාම වහෝ වනා යෑම 
ඇෙැතඩ වීමට වහෝ වනා වීමට ්රැණු වනා වේ. වමහි 
“අනුපසම්පනඩනය” යි ්ියනුවයඩ ,ි්ඩෂුෙ හැර වසසඩසනඩටය. තිිවසනඩ 
සතඩතඩෙවයෝ ද අනුපසම්පනඩන සාඛයාෙට අයතඩ වෙති. තිිවසනඩ සත්ු 
සමග ෙුෙ ද එ්ඩ වසනසුන් තුනඩ රැය්ට අධි්ෙ ශයනය ්ළ 
,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. වමහි ඇෙැතඩ වීමට ගණනඩ ගනු ල නඩවනඩ ඉතා 
්ුලා තිිවසනුනඩ හැර පාරාන්්ාෙට ෙසඩතු ෙන තිිවසනුනඩ ය.  ළලඩ 
තලවගාටි මුගටි වහෝතඹු ්ු්ුළු පවරවි ආ ගහු පාරාන්්ාපතඩතියට ෙසඩතු 
ෙන ්ුලා සතඩතුය. මිනිසුනඩ හා වලා්ු සතුනඩ සමඟ ම වනා ෙ 
පාරාන්්ා ෙසඩතු ෙන  ළලඩ ආ ගනඩ සමඟ ෙුෙ තුනඩ රැය්ට අධි් 
්ාලය්ඩ ශයනය ්රන ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. වලඩනඩ වගඩ්ුරැලු මී ආ ග 
ඉතා ්ුලා සතුනඩ හා ශයනවයනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  ළලඩ ආදි සතුනඩවගඩ 
පාරාන්්ාෙට ෙසඩතුවීම වනා වීම පිළි ඳ විසඩතරය්ඩ ්රත වහාතඩ 
ලියනඩනට ෙනඩවනඩ අස,ය ්ථාේි. එ ැවිනඩ ඒ ගැන විසඩතරය්ඩ වනා 
්රමු. 

 

                                                                 
1 පාචි - 26 පි. 
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සහවසයයාපතඩතියට ,ූමිය ෙනඩවනඩ සම්පූර්ණවයනඩ වසවිලි 
ව්ාට සම්පූර්ණවයනඩ ආෙරණය ්ළ වගය හා ෙැිහිවය්ඩ වසවිලි ්ළ 
ෙැිහිවය්ඩ ආෙරණය ්ළ වගය ය. එ ඳු වගය් ,ි්ඩෂුේඩ 
අනුපසම්පනඩනය්ු හා ශයනය ්ිරීවම් ග පළමුෙන රාතරිවයඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. වදෙන රාතරිවයඩ ද ඇෙැතඩ වනාවේ. තුනඩෙන රාතරිවයඩ ද ඇෙැතඩ 
වනා වේ. සතරෙන රාතරිය පැමිණි ්ලඩහි අනුපසම්පනඩනය්ු ශයනය 
්රන වගට ,ි්ඩෂුෙ වගාසඩ ශයනය ්ළ ද ,ි්ඩෂෙු ශයනය ්රන වගන 
අනුපසම්පනඩනය්ු පැමිණ ශයනය ්ළ ද වදවදනා එ්ෙර ශයනය ්ළ 
ද ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ සතරෙන රාතරිවයනඩ පසු වනා 
්ල ව්ාට අනුපසම්පනඩනයනඩ හා ශයනය ව්වර් නම් ව්ාවත්ඩ ්ලඩ 
ෙුෙ ද රාතරිය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. රාතරිවයඩ ෙිවනඩ ෙර නැගිට නැෙත 
නැෙත ශයනය ්ළ වහාතඩ ශයනය ්රන ොරය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. 
,ි්ඩෂුෙ නිදා සිටිය ග අනුපසම්පනඩනයා ෙිවනඩ ෙර නැගිට නැෙත නැෙත 
ශයනය ව්වර් නම් ඒ සෑම ොරය්ඩ පාසා ම නිසා සිටින ,ි්ඩෂුෙට 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ එ්ඩ ආොසය් එ් ම අනුපසම්පනඩනය්ු හා 

තුනඩ රැය්ඩ ශයනය ව්ාට සතරෙන රාතරිවයඩ ද ඒ අනුපසම්පනඩනයා 
සමඟ එහි ශයනය ව්වර් නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. ඉනඩපසු ඒ 
අනුපසම්පනඩනයා හා එහි ශයනය ව්වර් නම් දිනපතා පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
,ි්ඩෂුේඩ එ්ඩ ආොසය් වෙනඩ වෙනඩෙූ අනුපසම්පනඩනයනඩ 

සමඟ තුනඩ රැය්ඩ ශයනය ව්ාට සතරෙන රැවයහි අනඩ 
අනුපසම්පනඩනය්ු සමඟ එහි ශයනය ව්වර් නම් ඒ රාතරිවයඩ පචිති 
ඇෙැතඩ වේ. ඉනඩපසුතඩ වනා්ල ව්ාට ශයනය ව්වර් නම් දිනපතා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
යවම්ඩ එ්ඩ අනුපසම්පනඩනය්ු හා තුනඩ රැය්ඩ වෙනඩ වෙනඩ ෙූ 

ආොසෙල ශයනය ව්ාට සතරෙන රාතරිවයඩ අනඩ ආොසය් ඒ 
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අනුපසම්පනඩනයා හා ශයනය ව්වර් නම් ඒ රාතරිවයඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
ඉනඩපසු වනා නෙතඩො ශයනය ව්වර් නම් දිනපතා ඇෙැතඩ වේ. 

 
යවම්ඩ නා නා ආොසයනඩහි නා නා අනුපසම්පනඩනයනඩ හා 

ශයනය ව්ාට සිෙුෙන රැවයහි අනඩ ආොසය් අනඩ අනුපසම්පනඩනය්ු 
හා ශයනය ව්වර් නම් ඒ රාතරිවයඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. එතැනඩ පටනඩ 
ව්ාහි වගාසඩ ශයනය ්ළ ද රාතරිය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. 

 
මනුෂය අනුපසම්පනඩනයනඩ නැති ,ි්ඩෂූනඩ පමණ්ඩ නිදන 

ආොසය් වදාර ෙසා ,ි්ඩෂූනඩ සැතපුණු පසු විෙෘත ෙූ ඉසඩවතෝපඩපුෙට 
 ලඩලනඩ  ළලුනඩ පැමිණ නිදතඩ නම් ඔෙුනඩ නිසා ද එහි වෙවසන 
,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වේ. පවරවියා ද පාරාන්්ාෙට ෙසඩතු ෙන සවත්ි. 
ආොසවයඩ සිදුරැෙලිනඩ පවරවියනඩ ඇතුළුෙ නිදතඩ නම් ඔෙුනඩ නිසා ද එහි 
වෙවසන ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වේ. සීලිම්ඩ ඇති ආොසය් එහි 
සිදුරැෙලිනඩ පවරවියනඩ පැමිණ ොසය ්ළ ද ඔෙුනඩට වගතුළට පැමිණිය 
හැ්ි සිදුරැ සීලිවමහි නැති නම් ඔෙුහු පිටතිනඩ ම අෙුතඩ පිටතිනඩ ම යතඩ 
නම් ඔෙුනඩ නිසා එහි වෙවසන ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
ව ාවහෝ අනුපසම්පනඩනයනඩ නිදන වගය් නිදන ,ි්ඩෂුෙට 

අනුපසම්පනඩනයනඩවගඩ ගණනට ඇෙැතඩ වේ. ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූනඩ වෙවසන 
වගය් එ්ඩ අනුපසම්පනඩනවය්ඩ ශයනය ව්වර් නම් ඔහු නිසා සියලු 
,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වේ. මැදිනඩ බිතඩතිය්ිනඩ වෙනඩ ්ර ඇති එ් 
පැතඩත්ිනඩ අනි්ඩ පැතඩතට මිදුලට  ැස මිස යා වනා වහන එ්ඩ 
පියැසඩස්ඩ ඇති වගයි එ් පැතඩත් වෙවසන අනුපසම්පනඩනයනඩ නිසා 
අනි්ඩ පැතඩවතඩ නිදන ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩ වනා වේ. එ්ඩ ෙහල්ඩ හා එ්ඩ 
ඉසඩවතෝපඩපුේඩ ඇති දිග ්ාමර වපඩළිය් එ්ඩ ්ාමරය් නිදන 
,ි්ඩෂුෙට එහි ඉසඩවතෝපඩපුවේ වහෝ අනඩ ්ාමරය් නිදන 
අනුපසම්පනඩනයනඩ නිසා ඇෙැතඩ විය හැ්ිය. 

 
අනුපසම්පනඩනයනඩ හා නිදන ,ි්ඩෂුෙ තුනඩෙන රාතරිවයඩ අරැණට 

වපර නැගිට ආොසවයනඩ  ැහැරෙ සිට අරැවණෝදවයනඩ පසු ආොසයට 
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ඇතුළු ෙුෙ වහාතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට වතදින්ඩ ඉ්ඩවමන තුරැ 
සහවසයයාපතඩතිය වනා වේ. වතදින්ට ෙර්ඩ අරැණට වපර නැඟිට 
වගයිනඩ පිටවී සිට නැෙත එන ,ි්ඩෂුෙට ඇෙතිනඩ මි ග සෑම රාතරිය් ම 
අනුපසම්පනඩනයනඩ හා සයනය ්ළ හැ්ිය. හිරැ උදාෙන වත්ඩ ශයනය 
්ිරීම පැවිදඩදනඩට ත ා ගිහියනඩට ද නුසුදුසු ්රියාවේි. ශර මණ ධ්ර්මය 
පුරන පැවිදඩදනඩට රාතරිවයඩ පශඩචිමයාමවයඩ අෙසාන ,ාගය ඉතා වහාඳ 
වෙලාේි. වමය සමාධිය වනා ලැ ූ අයට සමාධිය ලැව න වෙලාේි. 
,ාෙනය දියුණු ෙන වෙලාේි. ව ාවහෝ වයෝගාෙකරවයෝ වම් වෙලාවේ 
 ග මගපල ල ති. එ ැවිනඩ ශි්ඩෂා්ාමී පැවිදඩවදෝ අරැණට වපර නැගිට 
,ාෙනා ්රති. ෙැඳුම් පිදුම් ්රති. ෙතඩ පිළිවෙතඩ ්රති. එවසඩ ්රන 
,ි්ඩෂූහු ්ිසි ්වල් සහවසයයාපතඩතියට වනා පැමිවණති. අරැණට 
වපර නැගිට එළිමහවනහි විසීම ගිලනඩ ෙූ විට දුෂඩ්රය. එළිමහනට යාම 
අපහසු ගිලනඩ ,ි්ඩෂූනඩ අරැණට වපර නැගිට තමනඩ නිදන ආොසය තුළ 
ම අරැවණෝදය වත්ඩ ොි වී වහෝ සිටිය යුතු ය. ස්ඩමනඩ වහෝ ්ළ 
යුතුය. නිදන ඉිවයේෙ හැර අනඩ ඉිවයේේිනඩ විසීවමනඩ ද ඇෙතිනඩ මිවදඩ. 
එවසඩ වනා ්ළ හැ්ි ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේඩ වේ නම් තමා වෙවසන 
ආොසවයඩ නිදන අනුපසම්පනඩනයනඩ අරැණට වපර අෙදි ්රො වගයිනඩ 
 ැහැර ්ළ යුතු ය. ඔෙුනඩ ඒ වගය තුළ ම ෙුෙ ද නිදන ඉිවයේෙ හැර 
අනඩ ඉිවයේේිනඩ විසුෙ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. ගිලනුනඩට නිදහස ඇති 
ඇතැම් සි්පද ද ඇත. වම් සහවසයය ශි්ඩෂාපදය ගිලනඩ වනා ගිලනඩ 
සැමට ම සාධ්ාරණ ය. ගිලනඩ ෙ වම් සි්පදවයනඩ ඇෙැතඩ වනා වීමට 
්රැණ්ඩ වනා වේ. 

 

දේවිතීය සහරසයය ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු මාතුගාවමන සහවසයයා ්පඩවපයය 

පාචිතඩතියා.”1 
 

                                                                 
1 පාචි - 29 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ මාගම්ඩ හා එ්ඩ වගය් ශයනය ව්වර් නම් 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
වමහි මාගම ය යි ්ියනුවයඩ මනුෂය සඩතරියට ය. එදින උපනඩ 

දැිවය් සමඟ ෙුෙ ද ශයනය ්ිරීවමනඩ වම් සි්පදවයනඩ ඇෙැතඩ වේ. 
පර ථම ශි්ඩෂාපදවයනඩ ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ වතදින්ඩ නිදා සතරෙන රාතරිවයඩ ද 
අනුපසම්පනඩනයනඩ හා ශයනය ්ළ වහාතඩ ය. වම් සි්පදවයනඩ පළමු 
ෙන රාතරිවයඩ ම ඇෙැතඩ වේ. රාතරි්ාලවයහි මාගම්ඩ ශයනය ්රන 
වගය්ඩ තුළ ෙැතිර ගනු සමග ම ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
රාතරි්ාලවයහි ,ි්ඩෂුෙ නිදාසිටින වගයට මාගම්ඩ පැමිණ විනාිය්ඩ ෙුෙ 
ද නිදාගත වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. පාරාන්්ාපතඩතියට පර මාණ ෙ 
තිරශඩචීන සඩතරිය්ඩ හා ශයනය ්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 

දිො සයනය 
 ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩ ජීෙමාන ්ාලවයඩ ෛෙශාලි නගරය 

සමීපවයඩ මහෙනවයහි ්ූටාගාරශාලාවෙහි දිොවිහරණයට ගිය ,ි්ඩෂුේඩ 
වදාර වනා ෙසා එහි ශයනය ව්වළඩ ය. තද නිනඩදට ෙැටුණා ෙූ ඒ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ ්ුලා මහතඩ ශරීරාාගවයෝ ොතවයනඩ තද වී ගියහ. විවනෝදය 
පිණිස විහාර  ලා ඇවිදින ගැහැණු ්ණඩලායම්ඩ එහි පැමිණියහ. ඔෙුහු 
්ූටාගාර ශාලාෙට පිවිසියාහු, වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙවගඩ ්ර්මණය ෙ තු ූ පුරැෂ 
නිමිතඩත දැ් ්ාමරාගවයනඩ අනඩධ් ෙූවෙෝ ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ පුරැෂ 
නිමිතඩවතහි ිවසි වසඩ ගටා තම තමනඩවගඩ ්ාමරාගයනඩ සනඩසිඳො ගතඩහ. 
තද නිනඩවදහි සිටි ,ි්ඩෂුෙට ඔෙුනඩවගඩ ්රියාෙ වනා දැනිණ. ඒ ,ි්ඩෂුෙ 
රහතඩ ව්වන්ි. රහතුනඩට ශු්රවමෝකනය්ඩ නැති  ැවිනඩ නිදන 
,ි්ඩෂුෙවගඩ පුරැෂ නිමිතඩත වෙනස්ට වනා පැමිණ ්ර්මණයතඩෙවයනඩ 
ම පැෙතිණ. සඩතරීහු එය  ලා වමාහු එවසඩ වමවසඩ ව්න්ු වනාෙ 
පුරැවෂෝතඩතමවය්ැයි ්ියා එහි සුෙඳ හා මලඩ ත ා ගියහ. ,ි්ඩෂූහු 
අපවිතර  ශරීරවයනඩ නිදන ඒ ,ි්ඩෂුෙ දැ් ්ාරණය වතඩරැම් වගන ඒ  ෙ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළහ. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
පුරැෂනිමිතඩත ්ර්මණය වීවම් වහඩතු පස්ඩ ද්ඩො ෙදාරා “මහවණනි, ඒ 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

175 
Non-commertial Distribution 

 

,ි්ඩෂුෙ ්ඩෂීණාශර ෙවය්. ඔහුවගඩ පුරැෂනිමිතඩත රාගවයනඩ ්ර්මණය 
වීමට වහඩතුේඩ නැත. අේාශය්ඩ නැතය” යි ද ෙදාළ වසඩ්. ඉ්ඩබිති 
“අනසජානාමි භික්ඛ්ව දිවා පකිසධ්ධීයන්්කන ද්වාකර සරවහාක්වා 
පකිසධ්ධීයිකුර”1 යනු ෙදාළ වසඩ්. දෙලඩ නිදන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ වදාර 
ෙසාවගන නිදනඩනට අනුදනිමිය යනු එහි වතඩරැම ය.  

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ දිො පතිසලඩලීයනඩවතන දඩොරා සාෙිවතඩො 

පතිසලඩලීයිතුා” යන වම් පාඨවයනඩ වදාර වනා ෙනසා දෙලඩ නිදනඩනාහට 
වමනම් ඇෙත්ැ යි ව්ළිනඩ ම ඇෙත්ඩ වනා දැ්ඩවේ. එවහතඩ ඒ පාඨය 
ෙදාවළඩ දෙලඩ වදාර වනා ෙසා නි ගම නිසා ෙූ ෙරදිනඩ සිදු ෙූ තෙතඩ ෙරද්ඩ 
සම් නඩධ්වයනි. එ ඳු ්රැණුෙල ග ඇෙත්ඩ පැනවීම ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩවගඩ සිිවත ය. ඒ ෙරද ඇෙත්ඩ පැනවීමට සුදුසු ෙරවද්ි. වම ඳු 
්රැණුෙල ග ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ පනෙනඩවනඩ දු්ඩ්ටාපතඩතිය්ි. 
දොවලහි වදාර වනා ෙසා ශයනය ්ිරීම ගැනතඩ දු්ුළා ඇෙත්ඩ පැනවීම 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ අදහස විය හැ්ිය. එ ැවිනඩ  ුදඩධ්මතය දැන 
ගැනීමට සමතඩ උපාලයාදි මහරහතඩහු  ුදඩධ්මතය දැන එය අනුෙ 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ දිො පතිසලඩලීයනඩවතන” යනාදි පාඨයට වදාර 
වනා ෙසා දෙලඩ නිදනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙට ‘දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ ය’යි 
අර්ථ්ථා තැ ූහයි සමන්කපාසාදිකා්වහි ද්ඩො ඇත. ඒ ඇෙත සිදුෙන 
වනා ෙන ආ්ාරයනඩ ද්ඩෙන විසඩතරය්ඩ ද අටුොවෙහි ද්ඩො ඇත. 
වනා ෙසා නිදත වහාතඩ ඇෙැතඩ සිදු ෙන, වනා ෙන වදාරෙලඩ පිළි ඳ 
විසඩතරය්ඩ ද අටුොවෙහි දැ්ඩ වේ. අටුොවෙහි දැ්ඩවෙන පැරණි වදාරෙලඩ 
දැනඩ ද්ඩනට නැත. ඒ වි,ාගවයනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ ෙැසීම ඇරීම පහසු 
වදාරෙලඩ වනා ෙසා නිදා ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ ෙන  ෙතඩ ෙැසීම ඇරීම 
අපහසු වදාරෙලඩ වනා ෙසා නිදා ගත ද ඇෙැතඩ වනා ෙන  ෙතඩ ය. 
වම්ල ඇති සරවනඩරැ වයදූ වදාරෙලඩ ෙැසීම ඇරීම පහසු වදාරෙලඩ ෙන 
 ැවිනඩ ඒො වනා ෙසා නිදා ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩෙන  ෙ ්ිය යුතුය. දෙලඩ 
වදාරෙලඩ ෙැසීම රාතරිවයහි ෙසනඩනා්ඩ වමනඩ අගුලඩ ලා වනා ෙැසුෙ ද 
ෙරද නැත. වදාර පියන උලුෙසඩසට වහාඳට ම වහඩතඩතු ෙන පිවදි වනා 

                                                                 
1 පාරා - 42 පි. 
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ෙැසුෙ ද ෙරද නැත. උලුෙසඩසටතඩ වදාර පියනටතඩ අතර මිනිස්ුවගඩ හිස 
ඇතුළු වනා ්ළ හැ්ි තරමට ෙසා නිදා ගත ද ඇෙැතඩ වනා ෙන  ෙ 
්ියා ඇත. නිතර ම ජනයා එහා වමහා යන නිසා වදාර ෙසා ත ා ගත 
වනා වහන තැන් නම් වදාර වනා ෙසා නිදාගත ද ෙරද නැත. වදාර 
 ලා ගනඩනට ව්න්ු ඇති තැන ඔහු වදාර  ලා ගනඩනො ඇතය යි 
සිතා නිදා ගත ද, වදාර ගැන  ලා ගනඩනට සමීපවයඩ සිටින අයට ්ියා 
නිදා ගත ද, වදාර්ඩ නැති තැන් වදාර වනා ෙසා නිදා ගත ද, වදාර 
ෙැසිය වනා වහන තතඩතඩෙය්ඩ පැමිණ ඇති විවට් වනා ෙසා නිදා ගත 
ද ඇෙැතඩ වනා ෙන  ෙ ද්ඩෙ ඇතඩවතඩ ය. “අතඩථාපතඩති දිො ආපජ්ජති 
වනා රතඩතිා”1 යි පහාවාකපාළි්යහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ද වම් ආපතඩතිය ය. 
වමය හැර රාතරිවයහි වනා පැමිවණන දොවලහි පමණ්ඩ පැමිවණන 
අනඩ ඇෙැත්ඩ නැත. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ එ්,ාජවන ,ුඤඩන්තේ ා, න එ්ථාලව් 

පාතේ ා, න එ්මඤඩවක තුෙට්ටිතේ ා, න එ්තඩථරවණ 
තුෙට්ටිතේ ා, න එ්පාපුරවණ තුෙට්ටිතේ ා, න 
එ්තඩථරණපාපුරවණ තුෙට්ටිතේ ා, වයා තුෙට්ටවටයය ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
මහවණනි, එ්  ඳුවනහි වනා ෙැළඳිය යුතුය, එ්ඩ තලිය් වනා 

පිය යුතුය, එ් ඇවඳහි වනා නිදිය යුතුය, එ්ඩ ඇතිිවවයහි වනා නිදිය 
යුතුය. එ් වපාවරෝණය්ිනඩ වනා නිදිය යුතුය. එ්ඩ ඇතිිවය්ඩ අතුරා 
එය ම වපාවරාො වනා නිදිය යුතුය. 

 
මුසඩලිම්්ාරවයෝ එ්ඩ ,ාජනය්ට ්ෑම ව දා ්පීවදනා ෙට වී 

හිඳ එ්ට අනු,ෙ ්රති. ,ි්ඩෂූනඩ වදවදන්ු වහෝ ෙැි වදන්ු එවසඩ 
එ්ඩ ,ාජනය් ෙැළඳුෙ වහාතඩ සැමට ම දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එ්ඩ 
,ි්ඩෂුේඩ ෙළඳා ඉතිිව ව්ාටස ඒ ,ාජනවයඩ ම අනි්්ු ෙැළඳුෙ ඇෙැතඩ 

                                                                 
1 පිවො - 159 පි. 
2 කූල - 205 පි. 
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වනා වේ. එ්ඩ ,ාජනය් ඇති ්ැවිලි ජාති පළතුරැ ජාති ,ාජනවයනඩ 
අතට වගන අවතහි ත ාවගන ්ීපවදන්ුතඩ ෙැළඳුෙ ද ඇෙැතඩ වනා 
වේ. 

 
එ්ඩ ඇඳ් ,ි්ඩෂුේඩ නිදා සිටින ්ලඩහි අනි්්ු නිදා ගත වහාතඩ 

දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ ඇවඳහි නිදා සිටිය ග අනි්්ු ොි වී 
සිටීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. පළලැති ඇඳ් මැදිනඩ ව්ාට්ටය්ඩ වහෝ 
එෙැනි අනි්්ඩ වහෝ ත ා වෙනඩ ්රවගන ශයනය ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ 
වනා වේ. යටතඩ පිිවවසයිනඩ සැරයටිය්ඩ පටිය්ඩ ෙුෙ ද මැද ත ා වෙනඩ 
්ර ශයනය ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. එ්ඩ ඇතිිවය් නි ගවමහි 
්ර මයතඩ එවසඩ ය. වදවදන්ු එ්ඩ වපාවරෝනය්ඩ වපාරො නිදා ගත ද 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඇතිිවය්ඩ එළා එහි ව්ාටස්ඩ ම වපාවරාො 
වදවදන්ු ශයනය ්ළ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
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හිඳීම පිළිබඳ ශිකේෂාපද. 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ නෙව්න ,ි්ඩඛුනා උදඩදිසනඩවතන 

සමව් ො ආසවන නිසීදිතුා උච්කතවර ො ධ්ම්මගාරවෙන. වථවරන 
,ි්ඩඛුනා උදඩදිසාවපනඩවතන සමව් ො ආසවන නිසීදිතුා නීෙතරව් 
ො ධ්ම්මගාරවෙන.”1 

මහවණනි, මහලු ,ි්ඩෂූනඩට ධ්ර්මය වහෝ විනය උගැනඩවීම සඳහා 
උවදසන නේ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ සමාන ෙූ අසුවනහි වහෝ උසඩ ෙූ 
අසුවනහි වහෝ ධ්ර්මවගෞරෙවයනඩ හිඳීම අනුදනිමි. ධ්ර්මය වහෝ විනය 
නේ ,ි්ඩෂුෙවගනඩ ගනඩනා ෙූ සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ සම ෙූ ආසනවයඩ 
වහෝ නීකාසනවයඩ ධ්ර්ම වගෞරෙවයනඩ හිඳීම අනුදනිමි. 

පසද්ග්ධ්ග්ෞකවය ්ර්ම්ග්ෞකවය යි වගෞරෙය වදයා්ාර වේ. 
නේ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ සඩථවිර ,ි්ඩෂූනඩට ්රන වගෞරෙය 
පුදඩගලවගෞරෙය ය. ධ්ර්මවගෞරෙය පුදඩගලවගෞරෙය මැල සිටිනඩන්ි. 
සඩථවිර,ි්ඩෂුේඩ නේ ,ි්ඩෂුේවගනඩ ධ්ර්මවිනය පිළි ඳ පාලම්ඩ 
උගනඩනා ්ලඩහි නේ ෙූ පාලම ්යිාවදන ,ි්ඩෂුෙ හිඳිනා අසුනට 
උසසුන් සඩථවිර,ි්ඩෂුෙ වනා හිඳිය යුතුය. සම ෙූ වහෝ නීක ෙූ වහෝ 
අසුන් හිඳිය යුතුය. නේ ,ි්ඩෂුෙ නිතර ම උච්කාසයනය 
සඩථවිර,ි්ඩෂුෙට  ග තමා නීකාසනය ගත යුතුය. එවහතඩ ධ්ර්මවිනය 
උගැනඩවීවම්  ග නේ,ි්ඩෂුෙ නීකාසනවයහි වනා හිඳිය යුතුය. සම ෙූ 
වහෝ උසඩ ෙූ වහෝ අසුවනහි හිඳිය යුතුය. 

නේ,ි්ඩෂූනඩට සඩථවිර,ි්ඩෂූනඩ හා ඒ්ාසනවයහි ොිවීම 
නුසුදුසුය. “අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ තිෙසඩසනඩතවරන සහ නිසීදිතුා”2 යි 
ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ තමාට ෙසඩ එ්්ිනඩ වහෝ වද්්ිනඩ ෙැි ,ි්ඩෂූනඩ 

                                                                 
1 කූල - 248 පි. 
2 කූල - 248 පි. 
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සමග ඒ්ාසනවයහි හිඳිය යුතුය. ෙසඩ තුවනඩ පටනඩ ෙැිෙසඩ ඇති 
,ි්ඩෂූනඩ හා ඒ්ාසනවයඩ වනා හිඳිය යුතුය. උපසම්පදා වී ෙස්ඩ වනා ෙූ 
,ි්ඩෂුෙට එ්ඩෙසඩ ඇතඩතා ෙූ ද, වදෙසඩ ඇතඩතා ෙූ ද ,ි්ඩෂුෙ හා 
ඒ්ාසනවයඩ ොි විය හැ්ිය. උපසම්පදාවෙනඩ ෙස්ඩ ඇති ,ි්ඩෂුෙට 
වදෙස්ඩ ඇතඩතා ෙූ ද තුනඩෙස්ඩ ඇතඩතා ෙූ ද ,ි්ඩෂුෙ හා ඒ්ාසනවයඩ 
හිඳිය හැ්ිය. පසඩෙසඩ ,ි්ඩෂුෙට සෙසඩ සතඩෙසඩ ,ි්ඩෂූනඩ හා හිඳිය හැ්ි ය. 

“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ දුෙගඩගසඩස මඤඩකා දුෙගඩගසඩස පීඨා”1 
යනුවෙනඩ ඇඳ හා පීඨය එ්ෙර වදවදන්ුට පමණ්ඩ ොිවීමට අනුදැන 
ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ ඇඳ් එ්ෙර සමානාසනි් වදනම්ඩ පමණ්ඩ හිඳිය 
යුතුය. වදනම්ට හිඳීමට අනුදැන ෙදාළ පීඨය ව් ඳු අසුන්ඩදැ යි 
වතඩරැම් ගැනීම අපහසුය. සැතපීමට සාදා ඇති ඇඳ හා ව ාවහෝ වදනාට 
ොිවීමට සාදා ඇති  ගර්ඝාසනයතඩ හැර වදවදන්ුට හිඳීම සඳහා තනා 
ඇති අසුනඩ පීඨ සැටියට සැල්ිය හැ්ිය. දැනට ඇති පුටුෙල 
වදවදන්ුට හිඳිය වනා වහන  ැවිනඩ වදවදන්ුට අනුදැන ෙදාළ පීඨය 
දැනට ,ාවිතා ්රන පුටුෙ වනා විය හැ්ිය. ඇවඳහි හා පීඨවයහි 
අනුපසම්පනඩනයනඩ හා හිඳීම ද ,ි්ඩෂූනඩට නුසුදුසු ය. එ්ට හිඳ ගැනීමට 
සුදුසඩවසෝ සමානාසනි් නම් වෙති. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ඨවපතඩො පණඩල්ා මාතුගාමා 

උ,වතා යඤඩජන්ා අසමානාසනිව්හි සහ  ගඝාසවන 
නිසීදිතුා.”2 
 
යනුවෙනඩ පණඩල්යාතඩ මාගමතඩ උ,වතෝ යඤඩජන්යාතඩ හැර 

සමානාසනි් වනා ෙන අනඩ හැමවදනා හා  ගර්ඝාසනවයඩ හිඳීම අනුදැන 
ඇතඩවතඩ ය. එ්ෙර තිවදවන්ුට හා ෙැි ගණන්ට හිඳීමට සෑවහන 
 ා්ු ආදිය  ගර්ඝාසන ය. 

 

                                                                 
1 කූල - 248 පි.  
2 කූල - 248 පි. 
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“න ක ,ි්ඩඛවෙ අපඩපටිවේඩිතඩො ආසවන නිසීදිතේ ා, 
වයා නිසීවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, වනා විමසා අසුවනහි වනා හිඳිය යුතුය. යවම්ඩ 

හිඳගනී නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
යට ඇති දෑ වනා දැවනන පිවදි ඇතිිවලඩවලනඩ ෙසා ඇති 

අසුවන් වනා විමසා හිඳ ගත ඇෙැතඩ වේ. ෙැසඩම්ඩ නැති අසුවනහි 
විමසීමට වදය්ඩ නැත.  ලා සිටිය ග ඇතිිවලඩල්ඩ එූ අසුවනහි ද යට 
ඇති දෑ දැවනන පමණට තුනී ඇතිිවලඩල්ඩ එලා ඇසි අසුවනහි ද 
අනි්්ු අසුන අතිනඩ පිිවමැද වමහි ෙැල සිටිනඩනය යි ්ී අසුවනහි ද 
වනා විමසා හිඳීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. විමසීම යනු යම්ඩ යට වී ඇතිදැයි 
අසුනඩ ඔ ා පිිවමැද  ැලීම ය. 

 
න වථවර ,ි්ඩඛු අනුපඛජ්ජ නිසීදිතේ ා. 
න නො ,ි්ඩඛු ආසවනන පටි ාහිතේ ා. 
න සාගාටිා ඔතඩථිවතඩො අනඩතරඝවර නිසීදිතේ ා.2 
 
සඩථවිර,ි්ඩෂූනඩට ඉතා ළා ෙ වනා හිඳිය යුතුය. නේ,ි්ඩෂූනඩට 

ආසන අෙහිර වනා ්ළ යුතුය. සාඝාටිය යට ව්ාට වනා හිඳිය යුතුය. 
 
දාන ශාලාේ හිඳිනා ්ලඩහි එහි පනො ඇති ආසන සම ඒො 

නම් සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ සමීපවයනඩ ආසන එ් වද්්ඩ ඉතිිව 
ව්ාට වසසඩසනඩ හිඳිය යුතුය. ආසන පනො ඇතඩවතඩ පැමිවණන 
,ි්ඩෂූනඩවගඩ ගණනට ම නම් මහාසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ අෙසනඩ දුනඩ 
්ලඩහි සමීප ආසනවයඩ හිඳිය යුතුය. ඉදිනඩ මහාසඩථවිර වතවම් හිඳිනඩනය 
යි වනා්ියා නම් “සඩොමීනි” වම් අසුන අපට උසය” යි ්ිය යුතුය. 
එවසඩ ්ී ්ලඩහි මහා සඩථවිර හිඳිනඩනය යි වනා ්ියා නම්  ාල ,ි්ඩෂුෙට 

                                                                 
1 පාරා 84 පි. 
2 කූල - 298 පි.  
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ඇෙැතඩ වනා වේ. මහාසඩථවිරයනඩට ඇෙැතඩ වේ. ෙැිමහලු පිළිවෙළිනඩ 
ොිවීවම්  ග නේ ,ි්ඩෂූනඩට ඉල නැතිවිය හැ්ි පිවදි පමණට ෙලා ඉල 
වගන වනා හිඳිය යුතුය. ොිවීවම් ග පසුෙ එන ,ි්ඩෂූනඩ ගැන ද සල්ා 
හිඳිය යුතුය. සාඝාටිය යට වනා ව්ාට හිඳීම වම්ල සිෙුරැ වපාවරෝනා 
සැටියට නම් පහසු නැත. එය ගැන ්ලඩපනා ්ළ යුතුය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සාඝාටිපලඩලතඩි්ාය නිසීදිතේ ා, වයා 

නිසීවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
සාඝාටිපලඩලතඩි්වයනඩ වනා හිඳිය යුතුය, යවම්ඩ හිඳිනඩවනඩ 

නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

රරහෝනිසජ්ජ සිකේඛා පදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු මාතුගාවමන සදඩධිා රවහා පටිච්ඡනඩවන 

ආසවන නිසජ්ජා ්පඩවපයය පාචිතඩතියා.”2 
 
යම් මහවණ්ඩ මාගම් සමඟ ද්ින අසන ව්න්ු නැති 

ෙැසුණු තැන් හිඳීම ව්වර් නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ.  
 
වමහි මාග්ම යයි ්ියනුවයඩ මනුෂයසඩතරියය. ෙැසුණු තැනය යි 

්ියනුවයඩ බිතඩතිෙලිනඩ වහෝ තාපඩපය්ිනඩ වහෝ තිරය්ිනඩ වහෝ ගසඩෙැලඩ 
ආදි අනි්්ිනඩ වහෝ ෙැසී ඇති තැනය. වපවනන පර මාණවයඩ, ්ටහඬ 
ඇවසන පර මාණවයඩ අනඩ පුරැෂය්ු නැති එ ඳු තැන් මාගම් හිඳිනා 
්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ වගාසඩ හිඳිවයඩ වහෝ නිදිවයඩ වහෝ වේ නම් පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. ,ි්ඩෂුෙ වහෝ හිඳිනා ්ලඩහි මාගම අෙුතඩ හිඳිවයඩ වහෝ නිදිවයඩ වහෝ 
වේ නම් ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. වදවදනා ම එ්ෙර හිඳිවයඩ වහෝ 
නිදිවයඩ වහෝ වේ නම් ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ හා මාගම 

                                                                 
1 කූල - 215 පි. 
2 පාචි - 113 පි. 
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හිඳිනඩවනඩ ්ාමරය් නම් එහි ඇසඩ වපවනන අනඩ පුරැෂවය්ඩ සිටිවයඩ 
නම් ඇෙැතඩ වනා වේ. සඩතරීනඩවගඩ සිටීම ඇෙැතඩ වනා වීමට ්රැණ්ඩ 
වනාවේ. වගය්ඩ වනා වී ආෙරණය ඇති තැන් නම් ,ි්ඩෂුෙට හා 
මාගමට වදාවළාසඩ ිවයන්ට සමීපවයනඩ පුරැෂය්ු සිටිවයඩ නම් ඇෙැතඩ 
වනා වේ. ,ි්ඩෂුෙ වහෝ මාගම සිටවගන සිටිවයඩ නම් ඇෙැතඩ වනා වේ. 
රහසඩ තැන් සිටීවම් අවපඩ්ඩෂාවෙනඩ වතාරෙ විසුවයඩ ද ඇෙැතඩ වනා 
වේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු මාතුගාවමන සදඩධිා එව්ා එ්ාය 

රවහා නිසජ්ජා ්පඩවපයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ එ්ලා ෙූවයඩ එ්ලා ෙූ මාගම්ඩ සමඟ රහසඩ 

තැන් හිඳීම ව්වර් නම් පචිති වේ. හිඳීම පිළි ඳ වසඩියා සි්පද 
ශාසනාවකකණ ්ය්2 විසඩතර ්ර ඇතඩවතඩය. 

                                                                 
1 පාචි - 114 පි. 
2 ශාසන - 114 පි. (7 මුද්ර ණය - 90 පි.) 
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ගමන පිළිබඳ ශිකේෂාපද 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සනඩතා ,ි්ඩඛුා අනාපුච්ඡා වි්ාවල 

ගාමා පවිවසයය අඤඩඤතර  තථාරෑපා අච්කායි්ා ්ර)යා 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ හදිසි ්ටයුතඩත්ඩ නැතිෙ, ඇතඩතා ෙූ 

,ි්ඩෂුේවගනඩ වනා විකාරා වි්ාලවයහි ගමට පිවිවසනඩවනඩ නම් පචිති 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
වමහි ග්ම යය ි්ියනුවයඩ ,ි්ඩෂූනඩ වෙවසන ආරාම හා අරණය 

හැර මිනිසුනඩ ගැෙවසන ොසය ්රන නගර හා ගම් ය. ඇතඩතා ෙූ 
,ි්ඩෂුෙය ්ියනුවයඩ තමා ඉදිිවවයඩ වහෝ වදපැතඩවතඩ වහෝ පර ්ෘති ්ථාෙ 
ඇවසන දුර පර මාණවයඩ සිටින ,ි්ඩෂුෙය. වි්ාලවයඩ ගමට යන ්ලඩහි 
සමීපවයඩ සිටින ,ි්ඩෂුේට “වි්ාවල ගාමපඩපවෙසනා ආපුච්ඡාමි” ්ියා 
වහෝ “වි්ාවල ගාමා පවිසිසඩසාමි” ්ියා වහෝ තමා වි්ාලවයඩ ගමට යන 
 ෙ දැනඩවිය යුතු ය. සමීපවයඩ ,ි්ඩෂුේඩ නැති නම් ,ි්ඩෂුේඩ වසායා 
වගාසඩ ආවරෝකනය වනා ්ළාට ෙරද නැත. ඉදිනඩ සමීපවයඩ ,ි්ඩෂුේඩ 
ඇති ්ලඩහි ආවරෝකනය වනා ව්ාට යනඩවනඩ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙට 
පරා්ාරාදිවයනඩ ආෙරණය ්ර ඇති ගම් ඒ පිව්ඩවෂඩපය ඉ්ඩමවීම 
සඳහා ත න පළමු පයිෙවර් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වදෙන පියෙර 
තැබීවම් ග පචිති ඇෙැතඩ වේ. පිව්ඩවෂඩපය්ඩ නැති ගවමහි ගාමූපකාරය 
ඉ්ඩමෙනු පිණිස ත න පළමුෙන පියෙවර් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ ද වදෙන 
පියෙවර් ග පචිති ඇෙැතඩ ද වේ. යටතඩ පිිවවසයිනඩ එ්ඩ වගය්ඩ වහෝ ඇති 
නම් එතැන ගමය. වගයි පියැසඩවසනඩ ෙතර ෙැවටන තැන සිට 
වමෝලඩගස්ඩ වහෝ ්ුලඩල්ඩ වීසි ්ළ විට ෙැවටන දුර පර මාණය ඝකූපචාක 
නම් වේ. ඝරෑපකාරවයඩ සිට මධ්යම  ල ඇති පුරැෂය්ු ගසන ගල 

                                                                 
1 පාචි - 186 පි. 
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ෙැවටන පර මාණය ග්ාමූපචාක නමි. නගරගරාමෙල පිහිටි ආරාම ,ූමිෙලිනඩ 
පිට පැතඩත ම ගමය. ඒොවයඩ සිට ගමට පිවිවසන ,ි්ඩෂූනඩට 
ආරාම,ූමිවයනඩ පිටවීම ම ගමට පිවිසීම වේ. පිිවතඩ ්ීම් ආදි ්ටයුතඩත්ඩ 
සඳහා ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූනඩ එ්ෙර ගමට යන අෙසඩථාෙල ග ඒ ,ි්ඩෂූනඩට 
ඔෙුවනාෙුනඩට ආවරෝකනය ව්ාට ගිය හැ්ිය. ගම්ට වගාසඩ ගිය 
්ායයයය නිමො ආපසු එන ්ලඩහි නැෙතතඩ ගමට යනඩනට ෙුෙමනා වී 
නම් ළඟ සිටින ,ි්ඩෂුේට ආවරෝකනය ව්ාට යා යුතු ය. ්ාලවයඩ  ග 
ගමට පිවිස වගය් දනඩ ෙළඳා එන ,ි්ඩෂුෙට වි්ාලවයඩ අනඩ තැන්ට 
යනඩනට ෙුෙමනා වී නම් සමීපවයඩ සිටින ,ි්ඩෂුේවගනඩ විකාරා යා යුතු 
ය. වනා විකාරා ගිය වහාතඩ ඇෙැතඩ වේ. හදිසි ්රැණු නම් සර්පය්ු 
දෂඩට ්ිරීම, වරෝගිය්ුට අමාරැවීම, හදිසි වරෝගය්ඩ හට ගැනීම යනාදිය 
ය. හදිසි අෙසඩථාවේ වනා චිකාරා යාවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. ගම තුළ ෙූ 
ආරාමය්ට යන ්ලඩහි ද ගම්ඩ පසුව්ාට යා යුතු ආරාමය්ට යන 
්ලඩහි ද වනා විකාරා ගමට පිවිසීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  

 

සංවි ාන ශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු මාතුගාවමන සදඩධිා සාවිධ්ාය 

එ්දඩධ්ානමගඩගා පටිපජ්වජයය අනඩතමවසා ගාමනඩතරම්පි 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ මාගම් හා ්ථා ්ර වගන එ්ඩ මඟ් යනඩවනඩ 

වේ නම් යටතඩ පිිවවසයිනඩ අනඩ ගම්ට ෙුෙ ද යනඩවනඩ නම් පචිති වේ. 
 
යම් මහවණ්ඩ අසෙලඩ උතඩසෙය  ලනඩනට යමුය, අසෙලඩ 

විහාරය අසෙලඩ ෛකතයය ෙඳිනඩනට යමුය, ෙට ෙනඩදනාවේ යමුය, 
දඹදිෙ යමුය යනා ගනඩ මාගම් හා ්ථා ්රවගන යනඩවනඩ නම් ඇතුළු 
ෙන ගම්ඩ පාසා ම ඒ මහණහුට පචිති වේ. මාර්ගවයහි ගම් නැතඩවතඩ 
නම් අල වයාදුවනනඩ අල වයාදුනට පචිති ඇෙැතඩ වේ. යාමට ්ථා 

                                                                 
1 පාචි - 150 පි. 
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්ිරීවම් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ්ථා ්ර ගතඩ ආ්ාරය ෙැර ග ගිය වහාතඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. යුදඩධ්ාදිවයනඩ රට අෙුලඩ වී මහජනයා පලායන ්ලඩහි ද 
,ි්ඩෂුෙවගඩ සාවිධ්ානය්ඩ නැතිෙ මාගමවගඩ ම සාවිධ්ානවයනඩ ද යාවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

රසේනා පිළිබඳ සිකපද. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු උයයුතඩතා වසනා දසඩසනාය ගච්වඡයය 

අඤඩඤතර  තථාරෑපපඩපච්කයා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ යුද පණිිස නි්ඩමුණු වසඩනාෙ සුදුසු ්රැණ්ඩ 

වනා මැතිෙ  ැලීමට වයඩ නම් පචිති වේ. 
 

“සියා ක තසඩස ,ි්ඩඛුවනා වසනා ගමනාය ව්ාචිවදෙ 
පච්කවයා දිරතඩතතිරතඩතා වතන ,ි්ඩඛුනා වසනාය ෙසිතේ ා, 
තවතා වක උතඩතිවා ෙවසයය පාචිතඩතියා.”2 
 
,ි්ඩෂුෙට වසඩනාෙට යනු පිණිස යම්්ිසි ්රැණ්ඩ ඇතඩවතඩ නම් 

වදතුනඩ රැය්ඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ වසඩනාවෙහි විසිය යුතුය. එයට ෙලා 
විසුවයඩ නම් පචිති වේ. 

 
“දිරතඩතතිරතඩතා වක ,ි්ඩඛු වසනාය ෙසමාවනා 

උවයයාධි්ා ො  ලගඩගා ො වසනාඛයුහා ො අ)්දසඩසනා ො 
ගච්වඡයය පාචිතඩතියා.”3  
 

                                                                 
1 පාචි - 122 පි. 
2 පාචි - 124 පි. 
3 පාචි - 125 පි.  
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වදතුනඩ රැය්ඩ වසඩනාවෙහි වෙවසන මහණ වතවම් ඉදිනඩ යුද 
්රන තැන වහෝ වසඩනා ගණනඩ ගනඩනා තැන වහෝ වසඩනා රැසඩෙන 
තැන වහෝ  ලඇණි වහෝ ද්ඩනට යනඩවනඩ නම් පචිති වේ.  

 

නුටුම් ආදිය බුලීමට යාම. 
“න ,ි්ඩඛවෙ නච්කා ො ගීතා ො ොදිතා ො දසඩසනාය 

ගනඩතේ ා, වයා ගච්වඡයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, නැටුම් වහෝ ගැයුම් වහෝ ෙැයුම් වහෝ දැ්ීමට වනායා 

යුතුය. යවම්ඩ වයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
නළුෙනඩවගඩ නැටුම් පමණ්ඩ වනාෙ නයි ිවළා වමානර ආදි 

සතුනඩවගඩ නැටුම් ද, වෙිව්ායනඩවගඩ පිසඩසනඩවගඩ නැටුම් ද නැටුම්ෙලට 
අයතඩ ය. එ ැවිනඩ ිවලා නැටුම්ඩ ෙුෙ ද  ැලීමට යන ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. තමා නටනඩනාෙූ ද නටෙනඩනාෙූ ද ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. නළුෙනඩ ගයන ගී පමණ්ඩ වනාෙ සාධ්ුගීත නම් ෙූ වතරැෙනඩ ගුණ 
පිළි ඳ ගී ්ා අනිතයාදිය පිළි ඳ ගී ෙුෙ ද ගැයුම ද, ගායනය ්රවීම ද, 
ගයනු අසනඩනට යාම ද යන වම් සියලඩවලනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩවේ. ටිනඩ 
එ්්ට ලෑලඩල්ට තට්ටු ්ිරීවම් පටනඩ සියලු ම ෙැයුම් ්ිරීවමනඩ ද 
්රවීවමනඩ ද අසනඩනට යාවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 

නෘතයාදිය ආරාමය තුළ ග දැ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  ලනු 
සඳහා අනඩ අරම්ට වයඩ නම් ඇෙැතඩ වේ. ආසන ශාලාවේඩහි ොිවී 
සිටීවම් ග දැ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ.  ලනු ්ැමැතඩවතනඩ නැඟිට ගිවයඩ 
නම් ඇෙැතඩ වේ. මඟ යන ්ලඩහි දුට ද ඇෙැතඩ වනා වේ. හිස හරො 
 ැලුවයඩ නම් ඇෙැතඩ වේ. යම්්ිසි ආපදාේඩ නිසා ස,ාේට පිවිසීවමනඩ 
දුටුවයඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. විහාරයට ෛකතයයට ගී නැටුම් ෙලිනඩ 

                                                                 
1 කූල - 190 පි. 
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පූජාේඩ ්රනඩනය යි ්ීමට ද, ඔ  ෙහනඩවසඩලාවගඩ ෛකතයයට 
ගීනැටුම්ෙලිනඩ පූජාේඩ ්රමියි ්ියන ්ලඩහි පිළිගනඩනට ද ,ි්ඩෂුෙට 
වනා ෙටී. ඔ  ෙහනඩවසඩලාවගඩ ෛකතයයට විහාරයට පූජාේඩ ්රමියි ්ී 
්ලඩහි පූජාේඩ ්ිරීම නම් වහාඳ ෙැවල්ැයි ්ියනඩනට ෙටී.  

වයාජාවපතුා ක වයාවජතුා - පයුතඩතානි ක පසඩසිතුා, 
න ලේ,ා ධ්ම්මයුතඩතම්පි - නච්කා ගීතඤඩක ොදිතා, 
උපහාරා ්වරාමාති - ෙුතඩවත ො සම්පටිච්ිා.1 
 

රාජාගාර ශිකේෂාපදය. 
“යා පන ,ි්ඩඛුනී රාජාගාරා ො චිතඩතාගාරා ො ආරාමා ො 

උයයානා ො වපා්ඩඛරණිා ො දසඩසනාය ගච්වඡයය පාචිතඩතියා.”2 
 
යම් වමවහණ්ඩ රජුනඩ ්රීලා ්රන වගය්ඩ වහෝ මිනිසුනඩට ්රීලා 

්ිරීම පිණිස ්ළ චිතර ෙලිනඩ යු්ඩත වගය්ඩ වහෝ ආරාමය්ඩ වහෝ උයන්ඩ 
වහෝ වපා්ුණ්ඩ වහෝ  ැලීම පිණිස වයඩ නම් පචිති වේ. වමහි ආකාමය 
යි ්ියනුවයඩ මිනිසුනඩ ්රීලා ්රන නගරෙල පිහිටි උයනඩ ය. උයනය යි 
්ියනුවයඩ නගරවයනඩ පිටත පිහිටි එ ඳු උයනඩය. ්පාකුණ ය යි 
්ියනුවයඩ මහජනයාට ජල ්රීලාෙ සඳහා ්ළ වපා්ුණ ය. වම් ,ි්ඩෂු) 
වි,ාගවයඩ ශි්ඩෂාපදවය්ි. රාජාගාරාදිය දර්ශනය සඳහා යාවමනඩ 
,ි්ඩෂූනඩට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඒ  ෙ විනය විනිශඩකවයහි “,ි්ඩඛුසඩස පන 
සේ තඩථ වහාති ආපතඩති දු්ඩ්ටා” යනුවෙනඩ ද්ඩො ඇත. විවනෝදය 
පිණිස  ලනඩනට යාවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. විවශඩෂ ්ාරණය්ඩ සඳහා 
 ැලීවමනඩ ද ආරාමවයහි ම ්ළ එ ඳු වගය්ඩ  ැලීවමනඩ ද විපත් ග 
එෙැනි තැන්ට ඇතුළුවීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනාවේ. 

 

                                                                 
1 ඛුදඩද - 145 පි. 
2 පාචි - 331 පි. 
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“න ,ි්ඩඛවෙ අ්ාය නඩධ්වනන ගාවමා පවිසිතේව ා, 
වයා පවිවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, පටිය වනා  ැඳ ගමට වනා පිවිසිය යුතුය. යවම්ඩ 

පිවිවසනඩවනඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. පටිය  ැඳීම අමත් වී නි්ඩම ගිය 
්ලඩහි සිහි ෙූ තැන් ග  ැඳිය යුතු ය. පටිය නැති නම් විහාරයට ආපසු 
පැමිණ  ැඳ යා යුතුය. ගමන පිළි ඳ වසඩියා සි්ඩඛාපද 
ශාසනාවකකණ ්යන්2 දත යුතු ය. 

                                                                 
1 කූල - 216 පි. 
2 ශාසන - 114 පි. (7 මුද්ර ණය - 90 පි.) 
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කථා කිරීම පිළිබඳ ශිකේෂාපද. 

මුසාොද සිකේඛාපදය. 
“සම්පජාන මුසාොවද පාචිතඩතියා.1 
දැන දැන ව ාරැ ්ිෙ පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
 
දුටු වදය නුදුටුවෙමි යි ද, නුදුටු වදය දුටුවෙමියි ද, ඇසූ වදය 

වනා ඇසුවෙමි යි ද, වනා ඇසූ වදය ඇසුවෙමි යි ද, සිතූ වදය වනා 
සිතුවෙමි යි ද, වනා සිතූ වදය සිතුවෙමි යි ද, දතඩ වදය වනා දනිමි යි 
ද, වනා දතඩ වදය දනිමි යි ද, ෙූ වදය වනා ෙූවයඩ යි ද, වනා ෙූ වදය 
ෙූවයඩ ය යි ද, ඇති වදය නැතය යි ද, නැති වදය ඇතය යි ද, ්ළ වදය 
වනා ව්වළමි යි ද, වනා ්ළ වදය ව්වළමි යි ද, ්රන වදය වනා 
්රමියි ද, වනා ්රන වදය ්රමි යි ද, දුනඩ වදය නුදුනඩවනඩ ය යි ද, 
වනා දුනඩ වදය දුනඩවනඩ ය යි ද, අනුනඩ රැෙටීම පිණිස ්ීම සම්පජාන 
මසසාවාද නම් වේ. වහාඳට ම දුපඩපත්ු එන විට “අර එනඩවනඩ මුදලාලි 
ව්වන්, වමෝලය්ු එන විට “අර එනඩවනඩ මහ පඬිෙරවය්, යනා ගනඩ 
විවනෝදය පිණිස ෙුෙ ද මුසාේඩ ්ිෙ පචිති ඇෙැතඩ වේ.  

 
රැෙටීවම් අදහස නැතිය්ුට ඉ්ඩමනඩ වීවමනඩ ව ාරැේඩ ්ියෙුණ 

ද ෙැර ගවමනඩ ව ාරැේඩ ්ියෙුණ ද ්ථාවේ අද්ඩෂතාෙ නිසා 
ව ාරැේඩ ්ියෙුණ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. රැෙටීවම් අදහසිනඩ මුවිනඩ 
ව ාරැේඩ ්ිෙ ද අතඩ පා ආදිවයනඩ ඇඟෙුෙ ද ලිවීවමනඩ ඇඟෙුෙ ද 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
 

                                                                 
1 පාචි - 2 පි. 
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ඕමසොද සිකේඛාපදය. 
“ඕමසොවද පාචිතඩතියා.”1 

 
අසනඩනහුවගඩ සිවතහි හැවණන ෙකන ්ීවමනඩ පචිති වේ. 
 
උපසම්පනඩනවය්ඩ උපසම්පනඩනය්ුට ිවදවීම පිණිස ජාතිය 

නාමය වගෝතර ය ්ර්මය ශිලඩපය ආ ාධ්ය ලිාගය ්ඩවලඩශය ආපතඩතිය 
ආව්රෝශය යන දශාව්රෝශ ෙසඩතූනඩ වගන ආව්රෝශ ව්වර් නම් පචිති 
වේ. වම් සි්පදවයනඩ පාචිතඩති දු්ඩ්ට දුේ,ාසිත යන ඇෙැතඩ තුන ම 
වේ.  

 
හීනජාකි උක්කෘෂ්ලජාකි ෙශවයනඩ ජාති වදෙර්ගය්ි. කණඩලාල 

වේණ වනඩසාද රථ්ාර පු්ඩ්ුස යන වම්ො හීනජාතිය යිද, ්ඩෂතරිය 
 රාහඩම ජාති උතඩ්ෘෂඩට ජාතිය යි ද විනය පාළිවයහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 
කණඩලාලාදි හීනජාති ඇති උපසම්පනඩනය්ුට ිවදවීවම් අදහසිනඩ 
කණඩලාලවය් ෙැදඩවද් ව්ෙුවල් යනා ගනඩ ්ියා නම් ෙකනය්ඩ පාසා 
පචිති වේ. ්ඩෂතරියාදි උසසඩ ජාති ඇති උපසම්පනඩනය්ුට නුඹ 
කණඩලාලවය් යනා ගනඩ ්ියා නම් ෙකනය්ඩ පාසා පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
්ඩෂතරියය්ුට කණඩලාලවය්ැයි ්ීම ව ාරැේඩ ෙුෙ ද රැෙටීවම් අදහසිනඩ 
වතාරෙ ිවදවීවම් අදහසිනඩ ්ීවමහි  ග ඕමසොද ශි්ඩෂාපදවයනඩ මිස 
මුසාොද ශි්ඩෂාපදවයනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. හීනජාති ඇති 
උපසම්පනඩනය්ුට ිවදෙනු ්මැතඩවතනඩ ඔ  ්ඩෂතරිවය් 
 රාහඩමණවය්ැයි ්ියා නම් එයිනඩ ද පචිති වේ. උසසඩ ජාති ඇති 
උපසම්පනඩනය්ුට ිවදෙනු ්ැමැතඩවතනඩ ඔ  ්ඩෂතරියවය් ු
 රාහඩමණවය්ැයි ්ියා නම් එයිනඩ ද පචිති වේ. 

 
උපසම්පනඩනය්ුට ිවදෙනු පිණිස ව්ළිනඩ ම කණඩලාලවය් 

යනා ගනඩ වනා ්ියා වමහි කණඩලාලවයෝතඩ ඇත යනා ගනඩ අනියමිනඩ 

                                                                 
1 පාචි - 8 පි. 
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්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. උපසම්පනඩනය්ුට ිවදෙනු පිණිස අනියමිනඩ 
වම් වම් වදඩ ්රන අය කණඩලාලවයෝ වනාවෙතඩ ද යනා ගනඩ ්ීවමනඩ ද 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. උපසම්පනඩනය්ුට ිවදෙනු පිණිස අපි කණඩලාලවයෝ 
වනා වෙමුය, ෙැදඩවදෝ වනා වෙමුය යනා ගනඩ ්ීවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. අනුපසම්පනඩනයනඩට ආව්රෝශ ්ිරීවමනඩ ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
ිවදවීවම් අදහසිනඩ වතාරෙ කණඩලාලාදි ජාති ඇති උපසම්පනඩනය්ුට 
පීලා ්ිරීවම් අදහසිනඩ කණඩලාලවය් යනා ගනඩ ්ීවමනඩ දුේ,ාසිතාපතඩති 
වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ීවමනඩ ද දුේ,ාසිතාපතඩති වේ. නාම වගාතඩත 
්ම්ම සිපඩප ආ ාධ් ලිාග ්ිවලඩස ආපතඩති යන ආව්රෝශ ෙසඩතූනඩ වගන 
ආව්රෝශ ්ිරීම ්ියන ලද ්ර මය අනුෙ සල්ා ගත යුතුය. විනය 
පාළිවයහි ඒ සියලඩල ද එ්ිනඩ එ් විසඩතර ්ර ඇතඩවතඩ ය.  ගර්ඝවීවමනඩ 
වපාත මහතඩෙන  ැවිනඩ වමහි ඒො වනා ද්ඩෙමු. 

 
ආ්කරෝශය ද හීවනෝතඩ්ෘෂඩට ෙශවයනඩ වදයා්ාර වේ.  ලඩලා 

වගානා මීහර්ා ඌරා ව්ාටියා පේ්ාරයා යනාදියතඩ, ය්ාරාදි වනා 
මනා අ්ුරැ වයාදා ්ථා ්ිරීමතඩ හීනාව්රෝශය ය. සීලෙනඩතයා, 
පණඩිතයා, වීරයා, ්ි්යා, පිනඩෙනඩතයා, ොසනාෙනඩතයා යනාදිය 
උතඩ්ෘෂඩටාව්රෝශය ය. ය්ාරාදිය වයාදා ආව්රෝශ ්ිරීම යනු අනුනඩවගඩ 
තතඩතඩෙය පහතඩ ්රනු සඳහා රයිගමයා, ගම්වපාළයා, න්නරතනයා, 
ගුණානනඩදයා, ගුණසිිවයා, ආනනඩදයා, රාහුලයා යනා ගනඩ ්ථා ්ිරීම ය. 
වපර ්ළ පේ්ම් නිසා නුඹ දැනඩ කණඩලාලය්ු වී ඇත. පේ්ම් ්ළ 
වහාතඩ මතු ද එවසඩ ම විය හැ්ි ය - යනා ගනඩ අනුශාසනය්ඩ ෙශවයනඩ 
්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. ෙරද ්ළ අයට අනුශාසනා ්ිරීවම් ග සිත 
ෙහා වපරවළන  ැවිනඩ අතර අතඅර ව්ෝපය ඇති වී කණඩලාලවය් 
යනා ගනඩ ්ිෙ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 
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රපේසුඤේඤසිකේඛාපදය. 
“,ි්ඩඛු වපසුඤඩවඤ පාචිතඩතියා.”1 
,ි්ඩෂූනඩට ව්ඩලාම් ්ීවමනඩ පචිති වේ. 
 
්ක්ධාම් කීමය යනු තමා පරිය පුදඩගලය්ු වීවම් අදහසිනඩ වහෝ 

වදවදන්ු ව,ඩද ්ිරීවම් අදහසිනඩ වහෝ එ්්ු ්ී වදය්ඩ අනි්්ුට 
්ීමය. එය ඕමසොද සි්පද විසඩතරවයඩ දැ්ඩෙූ ජාතිනාමාදි දශා්ාරවයනඩ 
සිදු වේ. අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ ඔ  ෙහනඩවසඩ කණඩලාලවය්ැයි ්ීය යි ්ීම 
ජාති ෙශවයනඩ ව්ඩලාම් ්ීමය. අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ ඔ  ෙහනඩවසඩට වනා 
මනා - ්ැත නම් ්ියනඩවනඩය යි ්ීම නාම ෙශවයනඩ ව්ඩලාම් ්ීමය. 
අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ “ඔ  ෙහනඩවසඩ අසෙලඩ වගෝතරවයඩය යි ්ියනඩවනඩය යි 
්ීම වගෝතර  ෙශවයනඩ ව්ඩලාම් ්ීමය. එ්ඩ ,ි්ඩෂුේට අනය ,ි්ඩෂුේඩ 
ජාතයාදිවයනඩ ගටා ්ී වනා මනා  ස්ඩ අසා එය තමා පරියය්ු වීවම් 
අදහසිනඩ වහෝ ඒ ,ි්ඩෂූනඩ වදවදන ව,ඩද ්ිරීවම් අදහසිනඩ වහෝ ඒ 
,ි්ඩෂුෙට ්ීවයඩ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුේඩ අනියමිනඩ ්ී වදය්ඩ 
අසා අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ වමහි කණඩලාලය්ු අතැයි ්ීවයඩ ය. ඒ ්ීවයඩ ඔ  
ෙහනඩවසඩට යනු ඇතැයි ්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
,ි්ඩෂුේඩ ,ි්ඩෂුේඩ ගැන ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ්ී වදය්ඩ ඒ 

,ි්ඩෂුෙට ව්ඩලාම් ෙශවයනඩ ්ියන ්ලඩහි ෙකනය්ඩ පාසා පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
උපසම්පනඩනය්ු උපසම්පනඩනය්ුවගඩ ්ීම්ඩ අසා එය ව්ඩලාම් 

ෙශවයනඩ අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ියතවහාතඩ ෙකනය්ඩ පාසා දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 

                                                                 
1 පාචි - 20 පි. 
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උපසම්පනඩනය්ු අනුපසම්පනඩනය්ුවගඩ ්ීම්ඩ අසා ව්ඩලාම් 
ෙශවයනඩ උපසම්පනඩනය්ුට ්ීවමහි ද ෙකනය්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
උපසම්පනඩනවය්ඩ අනුපසම්පනඩනය්ුවගඩ ්ීම්ඩ ව්ඩලාම් 

ෙශවයනඩ අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ියා නම් ෙකනය්ඩ පාසා දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. 

 
තමා පරියය්ු වීවම් අදහසිනඩ වතාරෙ අනයයනඩ ව,ඩද ්ිරීවම් 

අදහසිනඩ වතාරෙ යම්්ිසි ්රැණ්ඩ නිසා එ්්ු ්ී වදය්ඩ අනි්්ුට 
්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

දුට්ඨුලේලාරරෝචන සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස දුට්ඨුලඩලා ආපතඩතිා 

අනුපසම්පනඩනසඩස ආවරාවකයය අඤඩඤතර  ,ි්ඩඛු සම්මුතියා 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ ,ි්ඩෂුේවගඩ දුට්ඨුලඩලාපතඩතිය්ඩ ,ි්ඩෂු 

සම්මුතිය්ඩ නැතිෙ අනුපසම්පනඩනය්ුට ආවරෝකනය ව්වර් නම් පචිති 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
දුට්ඨසධ්ධාපක්කි යනු පාරාන්්ා සාඝාදිවසඩස යන ඇෙැතඩ 

වදව්ාටසට ම නවම්ි. වම් ඇෙත පනො ඇතඩවතඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති 
ගැන පමවණ්ි. උපසම්පනඩනය්ු අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ වමනම් ෙරද ව්ාට 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණ ඇතැයි අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ියුෙ වහාතඩ 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. ඇෙත වනා ්ියා අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ වමනම් වදය්ඩ 
්වළඩය යි ්ිෙ ඇෙැතඩ වනා වේ. ෙරද වනා ්ියා අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙ 
සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණ ඇතැයි ්ිෙ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. අසෙලඩ 

                                                                 
1 පාචි - 44 පි. 
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,ි්ඩෂුෙ ශු්රවමෝකනය ව්ාට සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණ ඇතැයි 
ෙසඩතු ආපතඩති වද් ම වගන අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ියුෙ වහාතඩ පචිති 
වේ. 

 
,ි්ඩඛු සම්මුතිවයනඩ දුට්ඨුලඩලාපතඩතිය අනුපසම්පනඩනයනඩට 

ආවරෝකනය ්ිරීමට අනුදැනීම ,ි්ඩෂුෙට නිනඩදා ්ිරීම පිණිස වහෝ 
ශාසනවයහි පිහිට්ඩ නැති වී යාමට වහෝ ්රන ලදඩද්ඩ වනාෙ නිතර 
ඇෙතට පැමිවණන ,ි්ඩෂූනඩ හි්ඩමවීම සඳහා ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
විසිනඩ නියම ්රන ලදඩද්ි. අනුපසම්පනඩනයනඩට ආපතඩති ආවරෝකනය 
්ිරීවම් සම්මුතිය  ගවම් ්ර්මෝයය්ඩ වනා ද්ඩනා ලැවේ. යම් 
,ි්ඩෂුේඩ නිතර ගරැ්ාපතඩතියට පැමිවණඩ නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙ ගිහියනඩට ඒ 
 ෙ ආවරෝකනය ්ිරීවමනඩ ලජ්ජා වී මතු හි්ඩවමනු ඇතය යි සල්ා ඒ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ යහපත පණිිස තුනඩෙර්ඩ ම අපවලෝ්නය ව්ාට 
සාඝයාවිසිනඩ ව්න්ු සම්මත ්ළයුතු  ෙ අටුොවෙහි ද්ඩො ඇත. 
දුට්ඨුලඩලාපතඩති හැර ලහු්ාපතඩතිනඩ අනුපසම්පනඩනයනඩට ්ීවමනඩ දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. 

 
“යථා වඛා පනානනඩද එතරහි ,ි්ඩඛු අඤඩඤමඤඩඤා 

ආෙුවසා ොවදන සමුදාකරනඩති, න වඛා මමච්කවයන එො 
සමුදාකිවතේ ා. වථවරන ආනනඩද ,ි්ඩඛුනා නේතවරා ,ි්ඩඛු 
නාවමන ො වගාතඩවතන ො ආෙුවසාොවදන ො 
සමුදාකිවතේව ා. නේතවරන ,ි්ඩඛුනා වථවරා,ි්ඩඛු ,නඩවතති 
ො ආයසඩමාති ො සමුදාකිවතේව ා.”1 
 
ආනනඩදය, දැනඩ ,ි්ඩෂූහු ඔෙුවනාෙුනඩට “ආෙුවසෝ” යන 

ෙකනවයනඩ ්ථා ්රනඩනාහ. මාවගඩ ඇෙෑවමනඩ ,ි්ඩෂූනඩ එවසඩ ්ථා 
වනා ්ළ යුතුය. ආනනඩදය, සඩථවිර,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ නේ,ි්ඩෂුෙට නමිනඩ 
වහෝ වගෝතරවයනඩ වහෝ “ආෙුවසෝ” යන ෙකනවයනඩ වහෝ ්ථා ්ළ යුතුය. 

                                                                 
1  ග. නි. - මහා පිවනරි්ොණ සූ. 
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නේ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙට “,නඩවතඩ” යන ෙකනවයනඩ වහෝ 
“ආයසඩමා” යන ෙකනවයනඩ වහෝ ්ථා ්ළ යුතුය. 

 
වමය තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ පිිවනිෙනඩ පාන දිනවයහි 

පිිවනිෙනඩ මඤඩක්වයඩ සැතපී ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩට ෙදාරන 
ලදඩද්ි. වමය සි්පදය්ඩ වනා ෙතුදු සි්පදය්ඩ වසඩ ම ගරැ ්ළ යුතු 
්රැවණ්ි. ආෙුවසෝ, ආයසඩමා යන වම් ෙකන පරිය ෙකනය. ,නඩවතඩ 
යනු වගෞරෙවයනඩ ආමනඩතර ණය ්ිරීවම් ග වයවදන ෙකනවය්ි. 
“ආෙුවසා” යනු ආමනඩතර ණය ්ිරීම පිණිස නඟන හවඬ්ි. එහි අර්ථය්ඩ 
නැත. එ ඳු අර්ථ විරහිත ෙකන අනඩ ස්ට වනා නැඟිය හැ්ිය. එවහතඩ 
ඒ ෙකනයට ඇෙත ්ියා ද ඇෙැතඩනි ්ියා ද සිාහවලනඩ අර්ථ වදති. 
“,නඩවතඩ” යනු ,ෙනඩත ශේදයට ආවදඩශය්ඩ වී ආලපවනඩ්ෙකනයට 
සෑවදන පදය්ැ යි වියරණ වපාතඩෙල ද්ඩො තිවේ. “,ෙනඩත” යන 
ෙකනවයනඩ ජීෙතඩෙනඩනාය දියුණු ෙනඩනාය යන අර්ථ වද් ්ියැවේ. 
“,නඩවතඩ” යන ෙකනයට සඩොමීනි ්ියා ද ෙහනඩස ්ියා ද 
සඩොමීනඩෙහනඩස ්ියා ද අර්ථ වදති. ආයසඩමා යනු තදඩධිත පදවය්ි. 
“ආයුඅසඩස අතඩිති - ආයසඩමා” යි විගර හ ව්වරති. එහි අර්ථය ජීෙතඩ ෙන 
තැනැතඩතාය යනුයි. ආයසඩමා යන ෙකනයට ආයුෂඩමතඩති ්ියා ද 
ආයුෂඩමතඩ ්ියා ද අර්ථ ්ියති. වම්ල නේයනඩට “ආයුෂඩමතුනඩ” යි 
මහලඩවලෝ ්ියති. ආෙුවසෝ යනඩන වෙනුෙට ආයුෂඩමතා ආයුෂඩමතුනඩ යන 
ෙයෙහාර ද ෙරද නැති  ෙ ්ිය යුතු ය. 

 

 ේමරදේශනාෙ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වම් සසඩන පිහිටෙන ලදඩවදඩ 

ධ්ර්මවදඩශනවයනි. සර්ෙඥශාසනවයඩ චිරසඩිතියට ඇති පර ධ්ාන වහඩතුෙ 
ධ්ර්මවදඩශනාෙ ය.  

 
“ගිහීනමුප්වරානඩතානා - නිච්මාමිසදානවතා, 
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්වරාථ ධ්ම්මදාවනන - වතසා පච්කුප්ාර්ා.”1 
 
යනුවෙනඩ “නිතයවයනඩ ආමිෂදානවයනඩ පැවිදඩදනඩට උප්ාර 

්රනඩනා ෙූ ගිහියනඩට ධ්ර්මදානවයනඩ පර තයුප්ාර ්රේය” යි ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට ෙදාරා ඇතඩවතඩය. එ ැවිනඩ සියලු ,ි්ඩෂූනඩ 
විසිනඩ ම යටතඩ පිිවවසයිනඩ ධ්ර්මවදඩශනා සතර්ඩ පස්ඩෙතඩ ්ිරීවම් 
ශ්ඩතිය ඇතා ්එ ගත යුතුය. වනා මනා පිවදි දහම් වදසීවමනඩ 
වදඩශ්යාටතඩ වලෝ්යාටතඩ අනර්ථය සිදුෙනඩවනඩය. දහම් වදසීම ධ්ර්මයට 
විනයට අනුෙ ම ්ළ යුතුය. ධ්ර්මවදඩශනාෙ සම් නඩධ්වයනඩ වදඩශිත 
ව ාවහෝ සූතර  ධ්ර්ම ඇතඩවතඩ ය. ඉනඩ එ්ඩ සූතර ය්ඩ වමවසඩ ය. 

 
“න වඛා ආනනඩද, සු්රා පවරසා ධ්ම්මා වදවසතුා, 

පවරසා ආනනඩද ධ්ම්මා වදවසනඩවතන පඤඩකධ්ම්වම අජ්ඣතඩතා 
උපට්ඨවපතඩො පවරසා ධ්ම්වමා වදවසතේව ා. ්තවම පඤඩක? 
 

ආනුපුේබි්ථා ්වථසඩසාමීති පවරසා ධ්ම්වමා 
වදෛසතේව ා, 

පිවයායදසඩසාවි්ථා ්වථසඩසාමීති පවරසා ධ්ම්වමා 
වදවසතේව ා, 

අනුදඩදයතා පටිච්ක ්ථා ්වථසඩසාමීති පවරසඩසා 
ධ්ම්වමා වදවසතේව ා. 

අතඩතානඤඩක පරඤඩක අනුපහච්ක්ථා ්වථසඩසාමීති 
පවරසා ධ්ම්වමා වදවසතේව ා, 

න වඛා ආනනඩද සු්රා පවරසා ධ්ම්මා වදවසතුා. 
පවරසා ආනනඩද ධ්ම්මා වදවසනඩවතන ඉවම පඤඩක ධ්ම්වම 
අජ්ඣතඩතා උපට්ඨවපතඩො පවරසා ධ්ම්වමා වදවසතේව ා.”2 
 

වතඩරැම: 

                                                                 
1  ුදඩධ්ොසට්ඨ්ථා - වහඩ. වි. සා. – 17 පි. 
2 අාගතුඩතර න්ිාය - පඤඩක්නිපාත. 
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ආනනඩදය, අනුනඩට දහම් වදසීම පහසු වනාවේ. ආනනඩදය, 

පහරට දහම් වදසනඩනහු විසිනඩ ්රැණු පස්ඩ තමා තුළ පිහිටො වගන 
දහම් වදසිය යුතුය. ්ෙර ්රැණු පස්ඩ ද යතඩ? 

 
අෙුවලනඩ වතාර පිළිවෙළ්ඩ ඇති ්ථාේඩ ්රමියි පරහට දහම් 

වදසිය යුතුය, ඒ ඒ අර්ථයට සුදුසු පිවදි ්රැණු ද්ඩෙන ්ථාේඩ ්රමියි 
පරහට දහම් වදසිය යුතුය. දු්ට පතඩ සතඩතඩෙයනඩ දු්ිනඩ මුදෙමියි යන 
අනු්ම්පාවෙනඩ ්ථාේඩ ්රමියි පරහට දහම් වදසිය යුතුය. තමාට 
ආමිෂය්ඩ ලැබීවම්  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ වතාර ්ථාේඩ ්රමියි පරහට 
දහම් වදසිය යුතුය. තමාතඩ අනයයාතඩ ගුණ නැසීම් ෙශවයනඩ වනා 
නසන ්ථාේඩ ව්වරමියි පරහට දහම් වදසිය යුතුය. ආනනඩදය, 
අනුනඩහට දහම් වදසීම පහසු නැත. ආනනඩදය අනඩහට දහම් වදනඩනහු 
විසිනඩ වම් ්රැණු පස තමා ව්වරහි පිහිටො අනුනඩට දහම් වදසිය 
යුතුය. 

 
වම් ්රැණු පස තමා ව්වරහි වනා පිහිටො දහම් වදසන 

,ි්ඩෂුෙවගඩ ධ්ර්මවදඩශනාෙ ශුදඩධ් නැත. අශුදඩධ් ධ්ර්මවදඩශනාවෙනඩ 
ෙනඩවනඩ වදඩශ්යාටතඩ අසනඩනාටතඩ අෙැල්ි. 

 

දහම් රදසීම පිළිබඳ සිකපද. 
“න ,ි්ඩඛවෙ ආයතව්න ගීතසඩසවරන ධ්ම්වමා 

ගායිතේව ා, වයා ගාවයයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, දි්ඩ ෙූ ගීතසඩෙරවයනඩ ධ්ර්මය ගායනය වනා ්ළ යුතු 

ය. යවම්ඩ ගායනා ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  
 

                                                                 
1 කූල - 191 පි. 
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ශාසනවයහි සූතර ධ්ර්ම ්ීවම් ්ර මය්ඩ ද, ජාත් ්ථා ්ීවම් 
්ර මය්ඩ ද, ගාථා ්ීවම් ්ර මය්ඩ ද ඇතඩවතඩ ය. ඒො විනය අටුොවෙහි 
“ෙතඩ” යන නමිනඩ ද්ඩො ඇත. ඒ ෙතඩ බිඳ ෙකනය නැවසන වලස අ්ුර 
නැවසන වලස පමණට ෙලා දි්ඩ ව්ාට ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. පමණට 
ෙලා දි්ඩ ව්ාට ්ියන ්ලඩහි සමහර විට ෙකනය මැදිනඩ ්ැඩී වතඩරැම් 
ගත වනා හැ්ි වෙයි. එය ෙකනය නැසීම ය. පමණට ෙලා දි්ඩ ව්ාට 
්ියන ්ලඩහි අ්ුර ද වීණාශේදාදිය්ඩ වමනඩ වී වතඩරැම් ගත වනා හැ්ි 
තතඩතඩෙයට පැමිවණඩ. එය අ්ුර විනාශ වීම ය. වම් සි්පදය පැන ෙූ 
පසු ,ි්ඩෂූනඩට හඬ නඟා ධ්ර්මය ්ීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ වදෝයි සැ් ඇති 
විය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි “අනුජානාමි 
,ි්ඩඛවෙ සර,ඤඩඤා.”1 යනුවෙනඩ සර,ඤඩඤය අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. 

 
තරාගෙත තරාගව,ඩදෙත ගලිතෙත යනාදි සර,ඤඩඤවයඩ ්ර ම 

වදතිස්ඩ ඇතය යි අටුොවෙහි ්ියා තිවේ. ඒො ගැන විසඩතරය්ඩ අටුො 
ටී්ාෙල ද්ඩනට නැත. ්ියන ලදනම් තුන හැර ඉතිිව ෙතඩෙල නම් පො 
අටුොටී්ාෙල සඳහනඩ වී නැත. දැනට ඒො දනඩනා ව්න්ු ඇති  ෙ ද 
අසනඩනට නැත. “තරාගෙතඩතා ගනා උච්කාරණවිධ්ානානි 
නට්ඨපඩපවයාගානී”2 යන සාකක්ථදීපනි ටීකා පාඨවයනඩ වපවනනඩවනඩ 
ටී්ා ලියන ්ාලවයඩ ග ද ඒො දතඩ අය වනා විසූ  ෙ ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ සාඝමජ්වධ් අනජ්ඣිට්වඨන ධ්ම්වමා ,ාසිතේව ා. 

වයා ,ාවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ වථවරන 
,ි්ඩඛුනා සාමා ො ධ්ම්මා ,ාසිතුා පරා ො අජ්වඣසිතුා.”3 

 
මහවණනි, සඟ මැද ආරාධ්නා වනා ්න ලදඩදාහු විසිනඩ දහම් 

වනා වදසිය යුතු ය. යවම්ඩ වදසුවයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

                                                                 
1 කූල - 191 පි.  
2 සාර්ි - 3,381 පි. 
3 මහා - 272 පි. 
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මහවණනි, සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ තමා ම දහම් වදසීමට වහෝ අනි්්ුට 
ආරාධ්නා ්ිරීමට වහෝ අනුදනිමි. 

 
ධ්ර්මවදඩශනාෙට ආරාධ්නා ්ිරීම ෙනාහි සාඝයා විසිනඩ ආරාධ්නා 

්ිරීමට සම්මත ්රන ලද ,ි්ඩෂුෙට හා සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩට ද 
අයතඩ ය. වසසඩසනඩ විසිනඩ තම තමනඩවගඩ අදහසඩ අනුෙ සඟමැද දහම් 
වදසීමට ආරාධ්නා වනා ්ළ යුතු ය. ධ්ර්මවදඩශනයට ආරාධ්නා 
්රනඩන්ු නැති ්ලඩහි සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩවගනඩ විකාරා වහෝ උනඩ 
ෙහනඩවසඩවගඩ ඉලඩලීවමනඩ වහෝ දහම් වදසිය හැ්ිය. ඉදිනඩ විහාරවයහි 
ව ාවහෝ ධ්ර්ම ්ි්යනඩ ඇති නම් සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ 
ොර පිළිවෙළිනඩ දහම් වදසීමට ආරාධ්නා ්ළ යුතු ය. සාඝසඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩ ඔ  දහම් වදසනඩනය යි අනියමිනඩ ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ 
වදඩශ් ,ි්ඩෂුෙට ්ැමති පිවදි දහම් වදසිය හැ්ිය. ඔ  පාළිය 
්ියනඩනය යි ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ පාළිය පමණ්ඩ ්ිය යුතුය. අර්ථ 
්ියනඩනය යි ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ පාළිවයඩ අර්ථය පමණ්ඩ ්ිය යුතු 
ය. සර,ඤඩඤවයනඩ දහම් වදසනඩනය යි ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ 
සර,ඤඩඤවයනඩ පමණ්ඩ දහම් වදසිය යුතුය. “සර,ඤඩඤ” යනු ශේද 
නඟා වහාඳිනඩ ්ීම ය. ආරාධ්නා ්ිරීවම්  ග සාඝසඩථවිරයනඩ විසිනඩ 
වදඩශ්යා හිඳින අසුනට උසඩ අසුන් හිඳ ආරාධ්නා වනා ්ළ යුතුය. 
ඉදිනඩ උපාධ්යාය ෙූ සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ උසසුන් හිඳ 
සදඩධිවිහාිව්ය්ුට දහම් වදසනඩනය යි ්ියුෙ වහාතඩ සදඩධිවිහාිව්යා 
විසිනඩ ධ්ර්මය සජ්ඣායනා ්රමියි ඉටා දහම් වදසිය යුතු ය. පහතඩ 
අසුනඩෙල හිඳිනා නේ ,ි්ඩෂූනඩ ඇති නම් ඔෙුනඩට වදසමි යි දහම් 
වදසිය යුතු ය. සාඝසඩථවිරයනඩ නැති අතර දහම් වදසීම ආරම්, ්ළ 
,ි්ඩෂුෙ ධ්ර්මය වදඩශනා ්රමිනඩ සිටින අතර සාඝසඩථවිරයනඩ පැමිණිවයඩ 
ද නෙතඩො අෙසර ගැනීම්ඩ වනා ව්ාට දිගට ම ධ්ර්මවදඩශනාෙ 
්රවගන යාවමනඩ ෙරද නැත. නෙතා සිටින අතර සාඝසඩථවිරයනඩ 
පැමිණිවයඩ නම් පසුෙ දහම් වදසීවම් ග අෙසර වගන ්ළ යුතුය. 
දානශාලාදිවයහි දහම් වදසීම හා ආරාධ්නා ්ිරීම ද සාඝසඩථවිරයනඩට ම 
අයතඩ ය. දානශාලාදිවයහි ගිහියනඩ විසිනඩ ඔෙුනඩ ්ැමති ,ි්ඩෂුේට දහම් 
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වදසීමට ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ සාඝසඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩවගනඩ අෙසර ල ා දම් වදසිය යුතු ය.  

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ ,තඩතගඩවග කතූහි පඤඩකහි 

වථරානුවථවරහි ,ි්ඩඛූහි ආගවමතුා”1 යි ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ දානවගය් ග 
සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වහෝ උනඩෙහනඩවසඩවගඩ ආරාධ්නාෙ ලතඩ 
,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ වහෝ දහම් වදසන ්ලඩහි ධ්ර්මවදඩශ්යා තනි ්ර දමා 
වසසු ,ි්ඩෂූනඩ වනා යා යුතු ය. ධ්ර්මවදඩශ්යා සමග එනු පිණිස 
,ි්ඩෂූනඩ සතරපසඩනම්ඩ එහි නැෙතිය යුතුය. සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ 
දහම් වදසතඩ නම් වදෙන සඩථවිරයනඩවගඩ පටනඩ සතර නම්ඩ එහි 
නැෙතිය යුතු ය. දහම් වදසීම වදෙනවතරැනඩ විසිනඩ ්රත වහාතඩ 
සාඝසඩථවිරයනඩ හා පහළිනඩ තුනඩ නම්ඩ නැෙතිය යුතු ය. පසඩෙන 
සඩථවිරයනඩ දහම් වසත වහාතඩ සාඝසඩථවිරයනඩවගඩ පටනඩ සතරනම්ඩ 
නැෙතිය යුතු ය. සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ ඉලඩලීවම්න නේ 
,ි්ඩෂුේඩ දහම් වදසන ්ලඩහි ද සාඝසඩථවිරයනඩවගඩ පටනඩ සතර නම්ඩ 
නැෙතිය යුතු ය. ඉදිනඩ ධ්ර්ම වදඩශ්යා “සඩොමීනි, ෙැලමෙනඩනය වනා 
නැෙතුනාට ්ම් නැත” යි ්ියා නම් යා හැ්ිය. ධ්ර්මවදඩශ්යාවගඩ 
අනුමැතිය ල ා ද යා හැ්ිය. නැෙතුනු ,ි්ඩෂූනඩ අතිවනඩ යම් ්ිසිේුට 
යාමට හදිසි ්රැණ්ඩ ඇති වී නම් සමීපවයඩ සිටින ,ි්ඩෂුේට දනඩො 
යා හැ්ිය. ගිහියනඩ විසිනඩ ඔෙුනඩ ්ැමති ,ි්ඩෂුේඩ ලො දහම් වදසීම 
්රෙන ්ලඩහි වනා විකාරා යාවමනඩ ද ෙරද නැත. 

 

පදරසා ම්ම සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු අනුපසම්පනඩනා පදවසා ධ්ම්මා ොවකයය 

පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ අනුපසම්පනඩනය්ුහට ධ්ර්මය පද ෙශවයනඩ එ්ට 

්ීම් ෙශවයනඩ ්ියො නම් පචිති වේ. 

                                                                 
1 පාචි - 24 පි. 
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වමහි “අනුපසම්පනඩනය” යි ්ියනුවයඩ ,ි්ඩෂුෙ හා ,ි්ඩෂුණිය 

හැර වසසඩසනඩටය. පද ෙශවයනඩ ්ියවීම යනු ව්ාටසඩ ෙශවයනඩ 
්ියවීමය. පදය අනුපදය අනඩේඩඛරය අනු යඤඩජනය යි ්ියෙන 
ධ්ර්මය සතර ව්ාටස්ඩ ව්ාට ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. එහි “අනඩේඩඛර” 
යනු තනි අ්ුරය. “අනු යඤඩජන” යනු අ්ුරැ සමූහයය. “පද” යනු 
ගාථා පාදයය. ගාථාේට පාද සතර්ඩ ඇතඩවතඩ ය. එහි පළමුෙන පාදය 
පද නම් වේ. වදෙන පාදය අනුපද නම් වේ. “මවනාපුේ ාගමා ධ්ම්මා” 
යනා ගනඩ ,ි්ඩෂුෙ සාමවණඩරයාට ්ියවීවම් ග සාමවණඩරයා ,ි්ඩෂුෙ සමඟ 
ම පටනඩ වගන ,ි්ඩෂුෙ සමඟ ම අෙසනඩ ව්වර් නම් ගාථාවේ පාදය්ඩ 
පාසා පචිති වේ. එ්ඩ ගාථාේඩ එවසඩ ්ියවීවමනඩ පචිති සතර්ඩ වේ. 
මවනාපුේ ාගමා ධ්ම්මා යනා ගනඩ ,ි්ඩෂෙු ්ියෙන ්ලඩහි 
අනුපසම්පනඩනයා පර ථම පාදය එ්ඩෙ ්ියනඩනට අසමතඩ වී වදෙන 
පාදවයඩ  ග ,ි්ඩෂුෙට එ්ඩ වී වදෙන පාදය ,ි්ඩෂුෙ හා එ්විට අෙසනඩ 
ව්වර් නම් ,ි්ඩෂුෙට අනපද ගණනට ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ 
අනුපසම්පනඩනයාහට ධ්ර්මව්ාට්ඨාශවයඩ මුලඩ අ්ුර පමණ්ඩ එ්ට ්ියා 
නම් එවසඩ ්ියෙන අ්ුරැ ගණනට ඇෙැතඩ වේ. “රෑපා ,ි්ඩඛවෙ 
අනිච්කා වෙදනා අනිච්කා” යනා ගනඩ ,ි්ඩෂුෙ ්ියෙන ්ලඩහි 
අනුපසම්පනඩනයා ඉ්ඩමනඩ වී ,ි්ඩෂුෙ “රෑපා ,ි්ඩඛවෙ අනිච්කා” යි 
්ියන ්ලඩහි “වෙදනා අනිච්කා” යි ්ියමිනඩ අනිච්ක යන පදය එ්ෙර 
්ියා අෙසනඩ ව්වර් නම් ,ි්ඩෂුෙට පචිති වේ. පාදාදිවයනඩ ්ුම්ඩ වහෝ 
අනුපසම්පනඩනයා හා එ්ෙර ්ීවයඩ නම් ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ.  

 
එ්ඩෙ වනා ්ියවිය යුතු ධ්ර්මය  ුදඩධ්,ාසිතය සාේ,ාසිතය 

ඉසි,ාසිතය වදෙතා,ාසිතය අතඩථූපසාහිතය ධ්ම්මූපසාහිතය යි 
පාළිවයහි ආ්ාර සය්ිනඩ ද්ඩො තිවේ. 

 
එහි “ ුදඩධ්,ාසිතය” යනු විනය පිට්ය අ,ිධ්ර්ම පිට්ය 

ධ්ම්මපදය කිවයාපිට්ය උදානය ඉතිෙුතඩත්ය ජාත්ය සුතඩතනිපාතය 
විමානෙතඩථුය වපඩතෙතඩථුය  ර හඩමජාලාදි සූතරවයෝ යන වම්ොය. 
“සාේ,ාසිාතය” යනු සිෙු පිිවසට අයතඩ  ුදඩධ්ශරාේයනඩ විසිනඩ පර ්ාශිත 
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අනාගණ සම්මාදිට්ඨි අනුමාන කූළවේදලඩල මහා වේදලඩලාදි සූතර  
ධ්ර්මවයෝය. අනාගණ සම්මාදිට්ඨි මහාවේදලඩල යන සූතරවයෝ සැිවයුතඩ 
මහවතරැනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ෙදාරන ලදඩවදෝ ය. අනුමාන සූතර ය මුගලනඩ 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ෙදාරන ලදඩද්ි. කූළ වේදලඩල සූතර ය 
ධ්ම්මදිනඩනා වතරණියවගඩ ,ාෂිතවය්ි. සූතර  නිපාතවයහි එන 
පවසඩ ුදුෙරැනඩවගඩ ගාථා  ුදඩධ් ,ාසිතයට අයතඩ ය. ඉසි,ාසිතය යනු 
ශාසනවයනඩ  ාහිර පිිවෙැියනඩවගඩ පර ්ාශනවයෝ ය. මජ්ඣිමනි්ාවයඩ 
මජ්ඣිම පණඩණාස්වයඩ පිවෙරාජ්ෙර්ගය, සූතර නිපාතවයඩ එන 
 ාෙරීතෙුසාවගඩ අතෙැසියනඩවගඩ පර ශඩන ගාථා යනාදිය සෘෂි,ාෂිතවයෝ ය. 
වදඩෙ,ාෂිතය යනු වදඩෙතා සායු්ඩත වදෙපුතඩතසායුතඩත මාරසායුතඩත 
 ර හඩමසායුතඩත යනාදිවයහි දැ්ඩවෙන වදඩෙ,ාෂිතවයෝය. “අතඩථූපසාහිතය” 
යනු වපර පාළි,ාෂාවෙනඩ තු ූ සාගයනාෙනඩට ඇතුළතඩ ්ළ අටුොය. 
“ධ්ම්මූපසාහිතය, යනු පිට්තර ය පාළිවයහි එන “ම්ඩ්ටී ෙජ්න්පුතඩතාක” 
යනාදි සාගීති ්ාර්යනඩ විසිනඩ ත න ලද ධ්ර්මවයෝය. ්ියන ලද 
සව්ාටස්ඩ ෙන ධ්ර්මය සාගීති තුන්ට ම නඟා  ුදඩධ්ධ්ර්මය ෙශවයනඩ 
ත ා ඇතඩවතඩ ය. ඒොයිනඩ ්ිනම් ව්ාටස්ඩ ෙුෙ ද 
අනුපසම්පනඩනයනඩහට එ්ඩෙ ්ියවීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. සාගීතියට වනා 
ගතඩ  ුදඩධ් ධ්ර්මය ද ඇතඩවතඩ ය. ඒො ්ියවීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 
්ුලුම් සුතඩත රාවජෝොදසුතඩත ති්ඩිනඩද්රිය කතුපිවෙට්ට නනඩවදෝපනනඩද 
යන වම් ධ්ර්ම, සාගායනා වනා ්ළ ධ්ර්මයනඩ වලස අටුොවෙහි ද්ඩො 
ඇත. අනය ,ාෂාෙනඩට හා ගාථාදියට නඟන ලද  ුදඩධ්ධ්ර්මය 
්ියැවීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. අනුපසම්පනඩනයනඩ හා එ්ට 
සජ්ඣායනා ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  පිිවතඩ ්ීමතඩ එ්ට 
සජ්ඣායනා ්ිරීම්ඩ මිස උගැනඩවීම්ඩ වනා ෙන  ැවිනඩ 
අනුපසම්පනඩනයනඩ හා පිිවතඩ ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 
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 ම්මරදේසනා සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු මාතුගාමසඩස උතඩතිවා ඡපඤඩකොකාහි 

ධ්ම්මා වදවසයය අඤඩඤතර  විඤඩුනා පුිවසවිගඩගවහන 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ නුෙණැති පුරැෂය්ු සමීපවයඩ නැතිෙ මාගම ්ට 

පස්ට සය්ට අධි් ෙකනෙලිනඩ වපළදහම ්ියා නම් පචිති වේ. 
 
වම් සි්පදවයනඩ දැ්ඩවෙන ධ්ර්මය ද පදවසෝධ්ම්ම සි්පදවයනඩ 

දැ්ඩවෙන  ුදඩධ්,ාෂිතාදි සෙැදෑරැම් ධ්ර්මය ය. මාගමය යනු මනුෂය 
සඩතරිය ය. විඤඩුපුරැෂය්ු සමීපවයඩ නැති ්ලඩහි මාගමට සපදය්ඩ 
ධ්ර්ම වදසිය හැ්ි ය. එය ඉ්ඩමො සතඩෙන පදවයනඩ එ් අ්ුර්ඩ ෙුෙ ද 
්ීවමනඩ පචිති වේ. ගාථා ්ීවම් ග පදය ගණනඩ ගනඩවනඩ ගාථාපද අනුෙ 
ය. ගාථාපද සය්ඩ ්ිය හැ්ිය. එය ඉ්ඩමො සතඩෙන ගාථා පාදවයනඩ 
එ් අ්ුර්ඩ ෙුෙ ද ්ීවමනඩ පචිති වේ. ෝයෙල ග පදය ගණනඩ ගනඩවනඩ 
වි,්ඩති අනුෙ ය. වි,්ඩතයනඩත ෙකනය පදවය්ි. “ ුදඩධ්ා සරණා 
ගච්ඡාමි” යන වමහි පද තුවන්ි. “ ුදඩධ්ා සරණා ගච්ඡාමි, ධ්ම්මා සරණා 
ගච්ඡාමි” යි ්ී ්ලඩහි පද සය සම්පූර්ණ වේ. ඉනඩ ඔේ ට අ්ුර්ුදු ්ිෙ 
පචිති වේ. වපළ අටුො වද්ිනඩ ම ්ියත වහාතඩ වපළිනඩ පදය්ඩ ්ියා 
අටුොවෙනඩ පද සය්ඩ ්ිය හැ්ි ය. එ්ඩ මාගම්ට පද සය්ඩ ්ියා ොි 
වී සිටි සැටියට ම සිට අනඩ මාගම්ට තෙතඩ  පද සය්ඩ ්ිය හැ්ි ය. 
වම් ්ර මවයනඩ පැමිවණන පැමිවණන මාගමුනඩ උවදසා සපදය  ැගිනඩ 
ධ්ර්මය ්ිය හැ් ි ය. පසුෙ පැමිණි මාගමට ්ියන පද සය ්ලිනඩ 
සපදය ඇසූ මාගම අසා සිටිය ද ඇෙැතඩ වනා වේ. වමහි නුෙණැති 
පුරැෂයායි ්ියනුවයඩ ්රන ගාථාෙ යහපතඩ ්ථාේඩ ද වනා මනා 
්ථාේඩ ද ්ාමය පිළි ඳ ්ථාේඩ ද යන  ෙ වතඩරැම් ගැනීමට සමතඩ 
පුරැෂයා ය. එ ඳු පුරැෂය්ු වදාවළාසඩ ිවයන්ිනඩ වමා  ඇති ්ලඩහි 
මාගමුනඩට ව්ාවත්ඩ දහම් වදසුෙ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. ්රන ්ථාවේ 

                                                                 
1 පාචි - 32 පි.  
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තතු වතඩරැම් ගැනීමට වනා සමතඩ ළමය්ු වහෝ බිහිර්ු වහෝ සිටිය ද 
ඇෙතිනඩ වනා මිවදඩ. සමහරවිට පිිවතඩ ්ියො ගැනීමට සඩතරීහු 
විහාරසඩථානෙලට පැමිවණති. පිිවමිය්ු සමග පැමිවණන වලස ඔෙුනට 
්ිය යුතු ය. සමහරවිට ඔෙුහු ්ුලා ළමුනඩ ්ැඳොවගන එති. ඔෙුනඩ සිටීම 
ඇෙතිනඩ මි ගමට පර මාණ වනාවේ. පාළිධ්ර්මය ඒ සැටිවයනඩම වනා ්ියා 
අනඩ  ස්ිනඩ ඒ ධ්ර්මය වතඩරැම් ්ර  ගවමනඩ වහෝ ධ්ර්මානු්ූලෙ ්ථා 
අනඩ  ස්ිනඩ ්ිරීවමනඩ වහෝ ඇෙැතඩ වනාවේ. ධ්ර්මානඩවිත ගාථාදිය 
්ීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 
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අභිොදනාදිය පිළිබඳ කරුණු. 
 
එ්ඩ සමවය්ඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ සාඝයා පිිවෙරා විසලඩ 

පුරවයනඩ සැෙැතඩ නුෙර  ලා ෙලනා ්ලඩහි ෂට්ෙර්ගි් ,ි්ඩෂූනඩවගඩ 
අතෙැසඩවසෝ  ුදුරදුනඩට වපරටුෙ වගාසඩ අතරමඟ ඇති සඟසතු විහාර හා 
ශයනයනඩ වම්ො අපවගඩ උපාධ්යායයනඩට ය, වම්ො අපවගඩ 
ආකාර්යයනඩටය, වම්ො අපටය යි වෙනඩ ්ර ගතඩහ. එ්ලඩහි සැිවයුතඩ මහ 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ  ුදුපාවමා්ඩ සඟනවගඩ පසු පසිනඩ ගමනඩ ්රනඩනාහු 
පසු වී විහාරයට පැමිණ අසුන්ඩ වනාලැ  එ්ඩ ගස්ඩ මුල රාතරි්ාලවයඩ 
ෙැල හුනඩවසඩ්. රාතරිවයඩ පශඩචිමයාමවයඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ සැිවයුතඩ 
මහවතරණුෙනඩවගඩ ්ැසිහඬ අසා වමහි ්ෙවර්ඩ දැයි විකාළ වසඩ්. 
“සඩොමීනි, “මම ශාිවපුතර ය” යි උනඩ ෙහනඩවසඩ ්ීහ. “ශාිවපුතර ය, ්ුම්ඩ 
නිසා නුඹ වම් රාතරිවයහි වමහි වෙවසනඩවනහිදැ”යි ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ විකාළ ්ලඩහි සැිවයුතඩ මහවතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ඒ පුෙත 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළහ. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ වම් 
ශාිවපුතර  සඩථවිර වතවම් මාවගඩ අගර ශරාේයා ය, මාවගඩ අසුවනනඩ වදෙන 
අසුන ලැබීමට සුදුසඩසා ය, ඔහු දැනඩ අසුන්ඩ වනා ලැ  ගස මුල 
හිඳිනඩවනඩ ය. මා ජීෙතඩෙන ්ාලවයඩ ම වමවසඩ ,ි්ඩෂූහු ගරැ ්ළ 
යුතඩතනඩට ගරැ වනා ්රමිනඩ යටතඩ විය යුතඩතනඩට යටතඩ වනා වෙමිනඩ 
හැසිවරතඩ නම් අනාගතවයහි ව්වසඩ හැසිවරනඩනාහුදැයි ඉමහතඩ 
සාවේගයට පැමිණ ,ි්ඩෂූනඩ රැසඩ ්රො “මහවණනි, ෂට්ෙර්ගි් ,ි්ඩෂූනඩ 
වගඩ අතෙැසඩවසෝ  ුදුපාවමා්ඩ සඟනට වපරටුෙ වගාසඩ වම්ො අපවගඩ 
උපාධ්යායයනඩටය, වම්ො අපවගඩ ආකායයයයනඩටය, වම්ො අපටය යි 
විහාරයනඩ හා ශයනයනඩ වෙනඩ ්ර ගනිතඩය යන වම් ්රැණ සැ ෑදැ”යි 
විකාළහ. ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ සැ ෑය යි සැල ්ළ ්ලඩහි අවනඩ්ා්ාරවයනඩ 
ඒ ්ාරණය ගැන ගර්හා ව්ාට ,ි්ඩෂූනඩ අමතා මහවණනි, වම් 
ශාසනවයහි අගරාසනයට අවගරෝද්යට අගර  පිණඩලයට සුදුසු ෙනඩවනඩ 
්ෙවර්දැ යි විකාළ වසඩ්.  
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එ්ලඩහි ,ි්ඩෂූහු ්ැතඩ්ුලවයනඩ පැවිදි ෙූවයඩ සුදුසු ය යි ද,  මුණු 
්ුලවයනඩ පැවිදි ෙූවයඩ සුදුසුය යි ද, ගැහැවි ්ුලවයනඩ පැවිදි ෙූවයඩ 
සුදුසුය යි ද, වසෞතරානඩති්යා සුදුසුය යි ද, විනයධ්රයා සුදුසුය යි ද, 
ධ්ර්ම්ි්යා සුදුසුය යි ද, පර ථමාදි ධ්යාන ලැ ූෙහු සුදුසඩවසෝය යි ද, 
මඟපලෙලට පැමිණිවයෝ සුදුසඩවසෝය යි ද වමවසඩ වනාවය්ඩ 
ආ්ාරවයනඩ තම තමනඩවගඩ අදහසඩ සැල ්ළහ. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ ,ි්ඩෂූනඩට තිතඩතිරජාත්ය ද්ඩො ෙදාරා “මහවණනි, තිිවසනඩ 
සතඩතඩෙවයෝ ද ඔෙුවනාෙුනඩ ව්වරහි වගෞරෙ ඇතිෙ යටහතඩ පැෙතුම් 
ඇතිෙ යහපතඩ පැෙතුම් ඇතිෙ ොසය ්වළෝ ය. මහවණනි, වම් 
සඩොඛයාත ධ්ර්මවිනවයහි පැවිදි ෙූ වතපි වමවසඩ ඔෙුවනාෙුනඩ ව්වරහි 
වගෞරෙ නැතිෙ යටහතඩ පැෙතුම් නැතිෙ යහපතඩ පැෙතුම් නැතිෙ 
වෙවසනඩනාහු නම් එය අපැහැදුණෙුනඩවගඩ පැහැ ගම පිණිසතඩ, 
පැහැදුණෙුනඩවගඩ පර සාදය ෙැඩීම පිණිසතඩ වහඩතු වනා ෙනඩවනඩ ය. හුවද්ඩ 
එය වනා පැහැදුණෙුනඩවගඩ වනා පැහැ ගම පිණිසතඩ පැහැදුණා ෙූ 
ඇතමුනඩවගඩ පැහැ ගම නැති වී යාම පිණිසතඩ වහඩතු ෙනඩවනඩය යි ෙදාරා 
,ි්ඩෂූනඩ අමතා වමවසඩ ෙදාළ වසඩ්.  

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ යථා ෙුේඪා අ,ිොදනා 

පච්කුට්ඨානා අඤඩජලි්ම්මා සාමීචි්ම්මා අගඩගාසනා 
අගඩවගාද්ා අගඩගපිණඩලා, න ක ,ි්ඩඛවෙ සාඝි්ා යථා ෙුේඪා 
පටි ාහිතේ ා, වයා පටි ාවහයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, ෙැිමහලු පිළිවෙළ අනුෙ පසඟ පිහිටුො ෙැඳීමය, 

දැ් හුනසඩවනනඩ නැඟීමය, වදඅතඩ එ්ඩව්ාට එසවීම් ෙශවයනඩ ෙැඳීමය, 
අසුනඩ පැනවීම් ආදි සුදුසු වදඩ ්ිරීමය, අගරාසනය ගැනීමය, අවගරෝද්ය 
ගැනීමය, අගර පිණඩලය ගැනීමය යන වම්ො අනුදනිමි. මහවණනි, සඟසතු 
ආසනාදිය ෙැිමහලු පිළිවෙළිනඩ ගැනීම වනා ෙැළැ්ඩවිය යුතු ය. 
යවම්ඩ ෙළ්ා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 

                                                                 
1 කූල - 241 පි. 
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වමහි අග්රාසනය යනු දානශාලාදිවයහි පර ධ්ානාසනය ය. 
අග්්්ග්ෝදකය යනු පළමුවෙනඩ පිළිගනඩෙන පැනඩ ය. අග්්ග්පිණ ්ලය යනු 
දානවයඩ පර ධ්ාන ව්ාට්ඨාසය ය. 

 

රනා ෙුඳිය යුතේරතෝ. 
“දස ඉවම ,ි්ඩඛවෙ අෙනඩදියා, පුවර උපසම්පනඩවනන 

පච්ඡා උපසම්පනඩවනා අෙනඩදිවයා, අනුපසම්පනඩවනා 
අෙනඩදිවයා, නානාසාොසව්ා ෙුේඪතවරා, අධ්ම්මොදි 
අෙනඩදිවයා, මාතුගාවමා අෙනඩදිවයා, පණඩලව්ා අෙනඩදිවයා, 
පාිවොසිව්ා අෙනඩදිවයා, මූලාය පටි්සඩසනාරවහා අෙනඩදිවයා, 
මානතඩතාරවහා අෙනඩදිවයා, මානතඩතකාිවව්ා අෙනඩදිවයා, 
අේ,ානාරවහා අෙනඩදිවයා, ඉවම වඛා ,ි්ඩඛවෙ දස අෙනඩදියා.”1 
 
මහවණනි, වම් පුදඩගලවයෝ දසවදන වනා ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. 

වපර උපසපනඩ ෙූෙහ විසිනඩ පසු උපසපනඩ ෙූවයඩ වනා ෙැඳිය යුතු ය. 
අනුපසම්පනඩනයා වනා ෙැඳිය යුතු ය. ෙැිමහලු ෙූ අධ්ර්මො ග 
නානාසාොස්යා වනා ෙැඳිය යුතු ය. මාගම වනා ෙැඳිය යුතු ය. 
පණඩල්යා වනා ෙැඳිය යුතු ය. පාිවොසි්යා වනා ෙැඳිය යුතු ය. මූලාය 
පටි්සඩසනයට සුදුසඩසා වනා ෙැඳිය යුතු ය. මානත  ගමට සුදුසඩසා වනා 
ෙැඳිය යුතු ය. මානතපුරනඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය. අේ,ාන ්ර්මයට 
සුදුසඩසා වනා ෙැඳිය යුතු ය. මහවණනි, වම් පුදඩගලවයෝ දස වදන වනා 
ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. 

 
“දසපුගඩගලා නා,ිොවදතේ ා අඤඩජලි සාමීවකන ක, 
 
දසඩසනා දු්ඩ්ටා වහාති දසචීෙරධ්ාරණා.”2 
 

                                                                 
1 කූල - 242 පි. 
2 පිවො - 260 පි. 
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යනුවෙනඩ ්ියන පුදඩගලයනඩ දසවදනා හට අ,ිොදනවයනඩ 
අඤඩජලී්ර්මවයනඩ ද පෙසනඩසැලීම් ආදි ෙතඩ ්ිරීවමනඩද දු්ුළා ඇෙැතඩ 
ෙන  ෙ පහාවාකපාළි්යහි ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය.  

 

පරිොරපාළිරයේ ෙදාළ අෙනේදිය පුදේගලරයෝ. 
“පඤඩචිවම උපාලි! අෙනඩදියා, ්තවම පඤඩක? අනඩතරඝරා 

පවිට්වඨා අෙනඩදිවයා, රච්ඡගවතා අෙනඩදිවයා, ඔතමසිව්ෝ අෙනඩදිවයා, 
අසමනඩනා හරනඩවතා අෙනඩදිවයා, සුතඩවතා අෙනඩදිවයා. ඉවම වඛා 
උපාලි පඤඩක අෙනඩදියා.”1 

 
උපාලිය, වම් පසඩවදනා වනා ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. ්ෙර 

පසඩවදවන්ඩ ද? ඇතුළුගමට පිවිසිවයඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, මාර්ගවයහි 
යනඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, අඳුවරහි සිටිනඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, අනඩ 
්ටයුතඩත් වය ග සිටිනඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, ශයනය ්රනඩවනඩ වනා 
ෙැඳිය යුතුය. උපාලිය, වම් පසඩවදනා වනාෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. 

 
“අපවරපි උපාලි! පඤඩක අෙනඩදියා: ්තවම පඤඩක? 

යාගුපාවන අෙනඩදිවයා, ,තඩතගඩවග අෙනඩදිවයා, එ්ාෙතඩවතා 
අෙනඩදිවයා, අඤඩඤවිහිවතා අෙනඩදිවයා, නගඩවගා අෙනඩදිවයා, 
ඉවම වඛා උපාලි පඤඩක අෙනඩදියා.”2 
 
උපාලිය, තෙතඩ වනා ෙැඳිය යුතඩවතෝ පසඩවදවන්ි. ්ෙර 

පසඩවදවන්ඩ ද? පලතුරැ ආදිය ්නඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, ෙළඳනඩවනඩ 
වනා ෙැඳිය යුතුය, මල පහ ්රනඩවනඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, මුතර  ්රනඩවනඩ 
වනා ෙැඳිය යුතුය, උතඩවෂඩපනීය්ර්මය ්වළඩ වනා ෙැඳිය යුතුය, 
උපාලිය, වම් පසඩවදනා වනා ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය.  

 

                                                                 
1 පිවො - 251 පි. 
2 පිවො - 251 පි. 
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වම් පසවළාසඩ වදනාවගනඩ නගඩන පුදඩගලයාට හා 
උ්ඩිතඩත්යාට ෙැඳීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වසසඩසනඩට ෙැඳීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ෙැඳීමට නුසුදුසු  ැවිනඩ ඒ අයට වනා ෙැඳිය යුතුය. 
ආහාර ෙැළඳීම් ආදිවයහි වය ග සිටිනඩනනඩට ෙැඳීම ඔෙුනට ්රදරය්ඩ 
නිසා වනා ෙැඳිය යුතුය. ඇඳ පුටු ආදිවයහි සැපී ෙඳිනඩනට යාවමනඩ 
්රදර විය හැ්ි  ැවිනඩ අඳුවරහි සිටිනඩනහුට වනා ෙැඳිය යුතුය. 
සතුරනඩට ෙඳින ්ලඩහි සමහරවිට පයිනඩ පහර වදනඩනට ද පිළිෙන. ඒ 
නිසා ඔෙුනට වනා ෙැඳිය යුතුය. නානාසරවාසක්යෝ 
්ම්මනානාසාොස්වයෝය, ලදඩධිනානා-සාොස්වයෝය යි වදව්ාටස්ි. 
ඇෙැතඩ වනා පිළිගැනීම, ඇෙතට පිළියම් වනා ්ිරීම, ලාම් දෘෂඩටි 
ගැනීම යන ්රැණු නිසා උතඩවෂඩපනීය ්ර්මය ්රන ලදඩවදෝ 
්ම්මනානාසාොස්වයෝ ය. ඔෙුනඩවගඩ ලේධිය ගතඩවතෝ 
ලදඩධිනානාසාොස්වයෝ ය. 

 

ෙුඳීමට සුදුසේරසෝ. 
“පඤඩචිවම උපාලි ෙනඩදියා. ්තවම පඤඩක? පච්ඡා 

උපසම්පනඩවනන පුවර උපසම්පනඩවනා ෙනඩදිවයා, 
නානාසාොස්ව්ා ෙුේඪතවරා ධ්ම්මො ග ෙනඩදිවයා, ආකිවවයා 
ෙනඩදිවයා, උපජ්ඣාවයා ෙනඩදිවයා, සවදෙව් වලාව් සමාරව් 
ස ර හඩමව් සසඩසමණ රාහඩම)යා පජාය සවදෙමනුසඩසාය 
තථාගවතා අරහා සම්මාසම් ුදඩවධ්ා ෙනඩදිවයා. ඉවම වඛා උපාලි 
පඤඩක ෙනඩදියා.”1 
 
උපාලිය, වම් පසඩවදනා ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. ්ෙර පසඩවදවන්ඩ ද? 

පසුෙ උපසපනඩ ෙූෙහු විසිනඩ වපර උපසපනඩ ෙූ පුදඩගලයා ෙැඳිය යුතුය, 
ෙැිමහලු ධ්ර්මො ග නානාසාොස්යා ෙැඳිය යුතුය, ආකායයයයා ෙැඳිය 
යුතුය, උපාධ්යායයා ෙැඳිය යුතුය, වදවියනඩ සහිත ෙූ වලෝ්වයහි මරැනඩ 
සහිත ෙූ  ර හඩමයනඩ සහිත ෙූ ශර මණ  රාහඩමණයනඩ සහිත ෙූ වදවි මිනිසුනඩ 

                                                                 
1 පිවො - 251 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

210 
Non-commertial Distribution 

 

සහිත ෙූ පර ජාවෙහි තථාගත ෙූ අර්හතඩ සමය්ඩ සම් ුදඩධ්යනඩ ෙහනඩවසඩ 
ෙැඳිය යුතඩතාහ. උපාලිය, වම් පුදඩගලවයෝ පසඩවදන ෙැඳිය යුතඩවතෝ ය. 

 
පේ ජ්ජාකිවය උපසම්පදාකිවය නිසඩසයාකිවය උදඩවදඩසාකිවය 

ඔොදාකිවය යි ආචායයම්යෝ පසඩ වදවන්ි. තමාට උපසම්පදාවෙනඩ නේ 
ෙූ ද ආකායයයෙරයාට ආකායයයතඩෙය සල්ා ෙැඳීම සුදුසුය. වනා වියතඩ 
මහලු මහණ්ුට නිස ගැනීමට මහලු මහණ් ුවසායා ගත වනා වහන 
්ලඩහි උපසම්පදාවෙනඩ තමාට  ාල ව්න්ුට ෙුෙ ද ෙැඳ නිස ගත යුතු 
 ෙ ද්ඩො ඇත. ඒ නිශර යාකායයයයාවගනඩ ගම් ෙැ ගම් ආදියට අෙසර 
ගනඩනා ්ලඩහි උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ ෙැඳ අෙසර ගත යුතු  ෙ ද 
පාළිමසක්කකවිනයවිනිච්චඡ්ය් ද්ඩො ඇත. 

 

ෙුඳිය යුතු ආකාරය. 
“නේතවරනුපාලි, ,ි්ඩඛුනා ෙුේඪතරසඩස ,ි්ඩඛුවනා 

පාවද ෙනඩදනඩවතන පඤඩක ධ්ම්වම අජ්ඣතඩතා උපට්ඨවපතඩො 
පාදා ෙනඩදිතේ ා. ්තවම පඤඩක? නේතවරනුපාලි, ,ි්ඩඛුනා 
ෙුේඪතරසඩස ,ි්ඩඛුවනා පාවද ෙනඩදනඩවතන එ්ාසා 
උතඩතරාසාගා ්ිවතඩො අඤඩජලිම්පගඩගවහතඩො උව,ාහි 
පාණිතවලහි පාදානි පිවසම් ාහනඩවතන වපමා ක ගාරො ක 
උපට්ඨවපතඩො පාදා ෙනඩදිතේ ා. නේතවරනුපාලි ෙුේඪතරසඩස 
,ි්ඩඛුවනා පාවද ෙනඩදනඩවතන ඉවම පඤඩකධ්ම්වම අජ්ඣතඩතා 
උපට්ඨවපතඩො පාදා ෙනඩදිතේ ා.”1 
 
මහලු ,ි්ඩෂුේවගඩ පා ෙඳනා නේ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ව්ාවත්ඩ 

ධ්ර්ම තමා ව්වරහි පිහිටො වගන ඒ ෙනඩදනාෙ ්ළ යුතුදැයි උපාලි 
මහාසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගනඩ විමසූ ්ලඩහි 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ඉහත දැ්ඩෙූ පාඨය ෙදාළ වසඩ්. එයිනඩ පර ්ාශ 
ෙනඩවනඩ ්රැණු පස්ඩ තමා ව්වරහි පිහිටො වගන ෙැඳීම ්ළ යුතු 

                                                                 
1 පිවො - 252 පි. 
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 ෙය. ඒ ්රැණු පස නම් සිෙුර ඒ්ාාස ව්ාට වපරවීම, සිටවගන ම 
වදාවහාතඩ එ්තු ව්ාට එසවීම, ඉ්ඩබිති මහලු ,ි්ඩෂුෙවගඩ පතුලඩ තමාවගඩ 
අතඩෙලිනඩ පිිවමැ ගම, ආදරවයනඩ යු්ඩතවීම, වගෞරෙවයනඩ යු්ඩතවීම යන 
වම්ො ය. ෙැඳීවම් ග තමාවගඩ වදදණ වදෙැලමිට නළල යන පඤඩකාාගය 
බිම පිහිටුො ෙැඳිය යුතුය. අවනඩ්පර ්ාර ෙනඩදනා්ර ම අතුවරනඩ වම් ඉතා 
වහාඳ ෙනඩදනා ්ර මය ය. වම්ල ,ි්ඩෂූහු ෙැිමහලඩලනඩට ෙඳිතතඩ 
 ුදුරදුනඩ ෙදාරන ලද ඒ ්ර මවයඩ සැටියට ෙැඳීම පුරැදු ්රවගන නැත. 
 ුදුනඩ ෙහනඩවසඩ ෙදාළ ්ර මය හැර අනඩ ්ර මෙලිනඩ ෙැඳීම ආපතඩති්ර 
්රැණ්ඩ වනා ෙතුදු එය ,ි්ඩෂූනඩවගඩ පිවහාණියට ්රැණ්ි. අවනයෝනය 
වගෞරෙය ,ි්ඩෂූනඩවගඩ දියුණුෙට  ලෙතඩ වහඩතුේි. ්ියන ලද පිවදි පතුලඩ 
පිිවමැද ආදරවයනඩ වගෞරෙවයනඩ ෙඳිනඩනා ෙූ නේයා ගැන ඉමහතඩ 
ෛමතරිය්ඩ ්රැණාේඩ මහලු ,ි්ඩෂුෙට ඇති වේ. එයිනඩ මහලු ,ි්ඩෂුෙ 
“නිදු්ඩ වේො, නීවරෝගි වේො, සුෙපතඩ වේො” යි ඉතා ආදරවයනඩ සු  
පතයි. එය නේ ,ි්ඩෂුෙවගඩ ආයුරාවරෝගය ෙර්ධ්නයට  ලෙතඩ වහඩතුේඩ 
වේ. වම් ෙනඩදනාෙ ,ි්ඩෂූනඩ අතර සමගිය අවනයෝනය හිතෙතඩ,ාෙය 
ඇතිවීමට ද  ලෙතඩ වහඩතුේඩ වේ. වගෝලයනඩ තනන මහවතරෙරැනඩ 
විසිනඩ තම තමනඩවගඩ වගෝලයනඩට නියම ්ර මවයනඩ ෙැඳීම පුරැදු ්රවිය 
යුතු ය. එය ෙයසඩගත ෙූෙනඩට පුරැදු ්රවීම දුෂඩ්රය. 

 

සාමරණේරයනේරගේ ෙෘදේ පටිපාටිය. 
පසුෙ උපසපනඩ ෙූෙහු විසිනඩ ්ලිනඩ උපසපනඩෙූෙහුට ෙැඳියයුතුය 

යන වම් නීතිය අනුෙ පසුෙ පැවිදි ෙූ සාමවණඩරයා විසිනඩ ්ලිනඩ පැවිදි 
ෙූ සාමවණඩරයාට ෙැඳිය යුතුය යි ්ිය යුතු ය. එවහතඩ සාමවණඩර 
ෙෘදඩධ්පටිපාටිය ගැන විනයපාළිවයඩ ්ිසිේඩ සඳහනඩ වී නැත. 
අටුොටී්ාෙල ද ්ිසිේඩ ්ියා නැත. නැතඩවතඩ සාමවණඩර 
ෙෘදඩධ්පටිපාටිය්ඩ සඩිර ෙශවයනඩ පැෙැතඩවිය වනා වහන නිසා විය හැ්ි 
ය. දසනාසනාාගයනඩ අතුවරනඩ යම්්ිසිේට පැමිණි සාමවණඩරයාවගඩ 
සාමවණඩර,ාෙය එයිනඩ ව්ළෙර වේ. මදුරැේු මැරීවමනඩ ෙුෙ ද ්ෙට 
්මට ව ාරැේඩ ්ීවමනඩ ෙුෙ ද සාමවණඩර,ාෙය නැති වේ. 
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“සාමවණඩවරා හි ්ුනඩථ්ිපිලඩල්ා’ පි මාවරතඩො 
මා්ුණණඩල්ම්පි ,ිනඩදිතඩො නාවසතේ ා වයෙ පාපුණාති. තාෙවදෙසඩස 
සරණගමනානි ක උපජ්ජායගහණඤඩක වසනාසනගඩගාවහා ක 
පටිපඩපසඩසම්,ති. සාඝලා,ා න ල,ති. ලිාගමතඩතවමෙ එ්ා අෙසිට්ඨා 
වහාති.”1 

 
වම් අටුොපාඨවයනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ සාමවණඩරයා උ්ුණ්ු 

්ුහුඹුේු ෙුෙ ද මරා ම්ුණු බිතඩතරය්ඩ ෙුෙ ද බිඳ නැසිය යුතඩත්ු  ෙට 
පැමිවණඩය, එව්වණහිම ඔහුවගඩ සරණගමනය ද උපාධ්යායගර හණය ද 
වසනසුනඩ ගැනීම ද නැති ෙනඩවනඩය. සාඝලා,ය වනා ල නඩවනඩ ය. 
ඔහුට එ්්ඩ ෙූ ශර මණ වේශය පමණ්ඩ ඉතිිව වේය ්ියාය. ඔහුට ඉතිිව 
ෙන ශර මණ වේශය ෙැිමහලු ,ාෙය පැෙතීමට සෑවහන ්රැණ්ඩ වනා 
වේ. නැසිය යුතු  ෙට පැමිණි සාමවණඩරයා ආයතිසාෙරවයඩ පිහිටා 
නැෙත සරණසමාදානය ්ළවහාතඩ ඔහු අලුතඩ සාමවණඩරවය්ඩ වේ. 
උපසම්පනඩනය්ු ශි්ඩෂාපතර යාඛයානය ව්ාට සිෙුවරනඩ ම සිට නැෙත 
උපසම්පදා ෙුෙවහාතඩ ඔහුට ,ි්ඩෂූනඩ අතර පළමු සිටි තැන වනා ලැවේ. 
ඔහු නේවය්ඩ වේ. නේ,ාෙයට පැමිණි ඔහු විසිනඩ ්ලිනඩ තමාට 
 ාලෙ සිටි ,ි්ඩෂූනඩට ෙැඳිය යුතු වේ. එවමනඩ නැසිය යුතු  ෙට පැමිණ 
සරණ සමාදනඩ ෙූ සාමවණඩරයා ද නේවය්ඩ වේ. සාමවණඩරශීලය දිගු 
්ල්ඩ පැෙැතඩවීමට දුෂඩ්ර ය. සාමවණඩරයනඩට ශීල ව,ඩදයට 
පැමිණිවමනඩ නැෙත නැෙත සරණ සමාදනඩ වීවමනඩ අලුතඩ ෙනඩනට සිදු 
වේ. එ ැවිනඩ සාමවණඩරයනඩ අතර ෙෘදඩධ්පටිපාටිය්ඩ පැෙැතඩවීම දුෂඩ්ර 
ය. නැසිය යුතු  ෙට පැමිණ සිටින ව්ාතරම් පරණ සාමවණඩරය්ුට 
ෙුෙ ද එදින පැවිදි ෙූේුවගනඩ ෙුෙ ද ෙැඳුම් ලැබීම නුසුදුසු ය. වම් 
සාමවණඩරයනඩ විසිනඩ විවශඩෂවයනඩ සැල්ිය යුතු ්රැවණ්ි. 

                                                                 
1 ස.පා. – 757 පි. 
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ජලය පිළිබඳ සිකපද. 
සප්පාණ ක සිකපදය  

“වයා පන ,ි්ඩඛු ජානා සපඩපාණ්ා උද්ා තිණා ො 
මතඩති්ා ො සිඤඩවකයය ො සිඤඩකාවපයය ො පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ පරා)නඩ සහිත ජලය පරා)නඩ සහිත  ෙ දැන 

තණෙලට වහෝ මැටිෙලට වහෝ වතවම් ඉසිනඩවනඩ වහෝ අනුනඩ ලො 
ඉසඩසෙනඩවනඩ වහෝ වේ නම් පචිති වේ. 

 
ගසඩෙැලඩ ෙැවීම සඳහා පස වතතඩ ්ිරීම පිණිස වහෝ  දාම තැනීම 

සඳහා මැටි සුණු සිවමනඩති ෙැලි වතතඩ ්ිරීම පිණිස වහෝ පරා)නඩ සහිත 
ජලය දැන වයාදනඩවනඩ නම් පචිති වේ. ,ාජනය් ඇති පරා)නඩ සහිත 
ජලය ,ාජනය පිිවසිදු ්ිරීම පිණිස වපාවළාෙට ෙතඩ ්ළ ද පචිති වේ. 
සපරාණි් ජලය ඇති ,ාජනය්ඩ පිිවසිදු ්ර ගැනීමට එහි ජලය ඉෙතඩ 
්රනඩනට සිදු වී ඇති නම් ඒ ජලය, ජලය ඇති තැන්ට දැමිය යුතුය. 
තණ ආදිය සපරාණි් ජලයට දැමුෙ ද පචිති වේ. ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ දමන 
වදයට ජලය උරාවගන සිඳී යන මඳ ජලය ඇති තැන්ට තණ ආදිය 
ලැබීවමනි. තණ ආදිය දැමුෙ ද සතුනඩට හානිය්ඩ වනා ෙන මහාජලයට 
තණ ආදිය දැමීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. ෙැේ ආදිවයඩ ජලය වපාවළාෙට 
උරා වියළී යන පිවදි ගලා යනඩනට සැලැසඩවීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 
,ාජනය්ට ගතඩ සපරාණි් ජලය මැටි ආදියට එ්ඩ ෙරට ම ෙතඩ 
්ිරීවමනඩ එ්ඩ ඇෙත්ඩ වේ. නෙතඩෙමිනඩ ෙතඩ්රනඩනහුට නෙතඩො 
ෙතඩ්රන ොර ගණනිනඩ ඇෙැතඩ වේ.  

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ජානා සපඩපාණ්ා උද්ා 

පිව,ුඤඩවජයය පාචිතඩතියා.” 

                                                                 
1 පාචි - 63 පි.  
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යම් මහවණ්ඩ දැන පරාණිනඩ සහිත ජලය පිවව,ෝග ව්වර් නම් 

පචිති වේ. 
 
පිවව,ෝග ්ිරීමය යනු පානය ්ිරීම, මුෙ වසඩ ගම, අතඩපා වසඩ ගම, 

නෑම, ,ාජන වසඩ ගම, සිෙුරැ වසඩ ගම යනාදියට වයදවීම ය. පරා)නඩ සහිත 
ජලය පිවව,ෝග ්ිරීවම් ග පරවයෝගය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. ෙතුර ව්ෝපඩපය 
එ් ෙරට ම පානය ්ළ වහාතඩ එ්ඩ ඇෙත්ඩ වේ. නෙත නෙතා පානය 
්රත වහාතඩ පානය ්රන ොර ගණනට ඇෙැතඩ වේ. සපරාණි් 
ජලවයනඩ පාතරාදිය වසඩ ගවමනඩ ද එවසඩ ම ඇෙැතඩ වේ. ,ාජනය්ට වහෝ 
අතට වහෝ වගන අතඩ පා වසඩ ගවමනඩ ද නෑවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. නානදිය 
ජලය්ට ම ගලා යන තැන් ග නෑවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ එවසඩ නැති 
නම් සපරාණි් ජලය වපරා පිිවසිදු වනා ව්ාට වනා නෑ යුතුය. නෑමට 
ව ාවහෝ ජලය ෙුෙමනා  ැවිනඩ වපරා පිිවසිදු ්ර ගැනීම එතරම් පහසු 
නැත. නාන ජලය, ජලය ඇති තැන්ට ම ගලා යන වලස පිළිවයළ 
්ර ගතඩ විට ඇෙැතඩ සිදු වනා ෙන පිවදි වලවහසිවයනඩ නෑ හැ්ි ය. 
සපරාණි් ජලටය  ැස ඒො වගාලට විසි ෙන පිවදි රැළි නැාවීම නුසුදුසු 
ය. ළිඳ් වපා්ුණ් ජලය අපිිවසිදු වී ඉස දමනඩනට සිදු වී ඇති ්ලඩහි 
ද ඉසින ජලය, ජලය ඇති තැන්ට ගලා යන පිවදඩවදනඩ එය ්ළ යුතු 
ය. එ ඳු තැන්ඩ නැති නම් ෙළ්ඩ ්ැණ ජලය එහි එ්තු ෙන පිවදි 
ඉසීම ්ළ යුතුය. ළිා වපා්ුණු ආදිවයඩ පිිවසිදු ජලය ද තිබිය හැ්ි ය. 
ඒො පිවව,ෝග ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. ජලවයහි වලවහසිවයනඩ දැ්ිය 
වනා වහන ඉතා ්ුලා පරා)නඩ ද සිටිය හැ්ි  ැවිනඩ නිතර ම ජලය 
වපරා පිවව,ෝග ්රනඩනට ,ි්ඩෂූනඩ පුරැදු විය යුතු ය. අටපිිව්රට 
වපරහන්ඩ ඇතුළු ්ර ඇතඩවතඩ ද ජලය නිතර ම වපරා පිවව,ෝග ්ළ 
යුතු නිසාය. පාතර  සිෙුරැ වමනඩ ම වපරහනතඩ ,ි්ඩෂූනඩට අෙශයවයනඩ 
තිබිය යුතු පිවෂඩ්ාරවය්ි.
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රපරහන පිළිබඳ සිකපද. 
“න ,ි්ඩඛවෙ අදඩධ්ානමගඩගපටිපනඩවනන ,ි්ඩඛුනා 

පිවසඩසාෙනා යාචියමාවනන න දාතේ ා, වයා න දවදයය 
ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි,  ගර්ඝමාර්ගවයහි ගමනඩ වගන සිටින ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ 

වපරහන ඉලඩලන ්ලඩහි වනා  ග වනා සිටිය යුතු ය. යම් ,ි්ඩෂුේඩ 
වපරහන වනා වදඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  

 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ අපිවසඩසාෙනව්න අදඩධ්ානමගඩවගා 

පටිපජ්න්තේව ා, වයා පටිපජ්වජයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, වපරහන්ඩ වනා වගන දුර ගමනඩ වනා යා යුතු ය. 

යවම්ඩ වයඩ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

“සවක න වහාති පිවසඩසාෙනා ො ධ්ම්ම්රව්ා ො 
සාඝාටි්ණඩවණාපි අධිට්ඨාතේව ා. ඉමිනා පිවසඩසාවෙතඩො 
පිොමීති.”2 
 
ඉදිනඩ වපරහන්ඩ වහෝ ල රාේඩ වහෝ නැ්ඩතවතඩ නම් වමයිනඩ 

පැනඩ වපරා ව ාමි යි සිෙුවර් ව්ාන්ඩ වහෝ ඉටා ගත යුතු ය.  
 

සඤ්ිච්චචපාණ  සික්ඛාපදය  
“වයා පන ,ි්ඩඛු සඤඩචිච්ක පාණා ජීවිතා වොවරාවපයය 

පාචිතඩතියා.”3 

                                                                 
1 කූල - 200 පි. 
2 පාළි මතුඩත් විනය විනිශඩකය - වදහිගසඩවපඩ පඤඩාසාර සාවශෝධ්නය - 400 පි. 
3 පාචි - 142 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ මරමියි සතිා පරාණිය්ු ජීවිතවයනඩ වතාර ව්වර් 

නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. වමහි අදහසඩ ්රන පරාණියා නම් තිිවසනඩ 
සතඩතඩෙයා ය. තිිවසන්ු මැරීවමනඩ පචිති වේ. මිනිස්ු මැරීවමනඩ පිවන් 
වේ. ය්ඩෂා ගනඩ මැරීවමනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. වම් සි්පදවයඩ විසඩතරය 
වතෙන පාරාන්්ා සි්පදය අනුෙ සැල්ිය යුතු ය.  
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රපාරළාෙ කුණීම 

පඨවිඛණන සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු පඨවිා ඛවණයය ො ඛණාවපයය ො 

පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ වපාවළාෙ වතවම් සාරනඩවනඩ වහෝ අනුනඩ ලො 

සාරෙනඩවනඩ වහෝ වේ නම් පචිති වේ. 
 
ජාතපඨවිය, අජාතපඨවිය යි පඨවිය වදයා්ාර වේ. එයිනඩ 

ජාතපඨවිය: සුදඩධ්පඨවිය මිසඩස්පඨවිය පුඤඩජපඨවිය යි තුනඩ ආ්ාර 
වේ. “සුදඩධ්පඨවිය” යනු ගලඩ්ැට ්ැබිලිති ව ාරළු ෙැලි මිශර  වී නැති 
පස හා මැට්ටය. “මිසඩස්පඨවිය” යනු ගලඩ්ැට ්ැබිලිති ව ාරලු ෙැලි 
යන වම්ොයිනඩ යම් ්ිසිේඩ තුවනනඩ පාගුේඩ පමණ මිශර  පස හා 
මැට්ටය. “පුඤඩජපඨවිය” යනු වපාවළාවෙනඩ සාරා මතු ව්ාට වගාල දැමූ 
වහෝ ්ඳු  ෑෙුම් ෙලිනඩ ගැලවී ෙැටී වගාල ගැසුණා ෙූ වහෝ ෙතුරපාරට 
සෑරී වගාල ගැසුණා ෙූ වහෝ පස ය. ්ිනම් ආ්ාරය්ිනඩ වහෝ 
වපවළාවෙනඩ මතු වී වගාල ගැසී සිෙුමස්ට අධි් ්ාලය්ඩ ෙැසඩසට 
වතමුණු පසතඩ මැට්ටතඩ පුඤඩජපඨවි නම් වේ. සුළඟිනඩ අෙුතඩ ගලඩතලා 
මත රැසඩෙන දූවිලි තට්ටු ද ෙැසිදිවයනඩ වතමී සිෙුමස්ඩ ගතවීවමනඩ 
පුඤඩජපඨවි,ාෙයට පැමිවණඩ. ගිනඩවනනඩ දැවීවමනඩ පඨවිවයඩ 
ජාතපඨවි,ාෙය නැති වේ. ගිනඩවනනඩ වනා දැෙුණු තුනඩ ආ්ාර ෙූ 
ජාතපඨවිය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ැ)මට ්ැඩීමට ඉිව ගැසීමට දැවීමට 
නුසුදුසු ෙූ අ්පඩපිය පඨවිය ය. ගලඩ්ැට ්ැබිලිති ව ාරළු ෙැලි යන 
වම්ො හා තුවනනඩ වදපාගුේඩ මිශර  වී ඇති පස ද මැට්ට ද ගිනඩවනනඩ 
දැෙුණු පඨවිය ද අජාත පඨවිය ය. අජාත පඨවිය ්ැප පඨවිය ය. එය 
්ැ)වමනඩ ්ැණවීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

                                                                 
1 පාචි - 46 පි. 
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ගිනඩවනනඩ දැවී වි්ෘති වනා ෙූ ජාතපඨවිය උදලු උලඩ ආදිවයනඩ 

තමා විසිනඩ ්ැ)වමනඩ ද අනුනඩ ලො ්ැණවීවමනඩ ද ගිනඩවනනඩ දැවීම 
අතඩපා ආදිවයනඩ ්ැඩීම එහි උලඩ ගැසීම ඉිව ගැසීම යන වම්ො 
්ිරීවමනඩ හා ්රවීවමනඩ ද ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. තමා විසිනඩ 
ජාතපඨවිය සාරන ්ලඩහි ගසන පහර්ඩ පාසා පචිති වේ. අනුනඩ ලො 
්ැණවීවම් ග අණ ්රන ොරය්ඩ පාසා පචිති වේ. ෙර්ඩ අණ ්ළ ්ල 
අණ ලැ ූෙහු දෙස මුළුලඩවලඩ සෑරැෙ ද ආණාප්යාට ෙනඩවනඩ එ්ඩ 
ඇෙත්ි. ්ැ)ම නැෙැතඩවීවමනඩ නැෙත නැෙත අණ වදනඩවනඩ නම් 
අණ වදන ොරය්ඩ පාසා ඇෙැතඩ වේ. 

 
වම් සි්පදය පිළි ඳ අටුොවේ දැ්ඩවෙන පාළිමු්ඩත් විනිශඩකය 

වමවසඩ ය. වපා්ුණ්ඩ හාරෙයි ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වපා්ුණය යි 
්ියනුවයඩ සාරන ලදඩදටය. එහි නැෙත ්ැණිය යුතඩත්ඩ නැත. එ ැවිනඩ 
එවසඩ ්ීම සුදුසුය. එය ්පඩපිය ෙයෙහාරය ය. ළිඳ්ඩ සාරෙ අගල්ඩ 
්පෙ ෙළ්ඩ සාරෙයි ්ීම ද එවසඩ ම ්පඩපිය ෙයෙහාරය ය. වමතැන 
සාරනඩනය වමතැන ෙළ්ඩ ්පනඩනය ළිඳ්ඩ ්පනඩනය යි ්ීම අ්පඩපිය 
ෙයෙහාරය ය. එවසඩ ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. අල සාරනඩනය මුලඩ සාරනඩනය 
යි අනියමිනඩ ්ීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. වම් ෙැල සාරනඩනය වම් 
සඩථානය සාරනඩනය වමතැන අගල්ඩ ්පනඩනය යි ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. 
ළිා වපා්ුණු පිිවසිදු ්ිරීවම්  ග වපාවළාෙ හා  ැඳී නැති, ්ූලාෙලිනඩ ගත 
හැ්ි දියාරැ මල ඉෙතඩ ්ිරීම සුදුසුය. වපාවළාෙ හා  ැඳී ඇති තද මල 
ඉෙතඩ ්ිරීම නුසුදුසු ය. අේවෙනඩ වියළී පැළුණු මල වපාවළාෙ හා  දඩධ් 
වී නැති නම් ඉෙතඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වපා්ුණ් ඉෙුරැ ්ලා 
ෙැටී ෙතුර සමීපවයඩ වගාල ෙූ පස ෙැසිදිවයනඩ වතමී සිෙුමස්ඩ ගත 
ෙනඩනට ්ලිනඩ ඉෙතඩ ්ිරීම සුදුසු ය. ෙැසිදිවයනඩ වතමී සිෙුමස පසු ෙූ 
පසු ඉෙතඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. වපා්ුණු දියට ්ලා ෙැටුණු පස 
ෙැසිදියට අසු වනා ෙන  ැවිනඩ ්ලඩ ගත ෙුෙ ද ඉෙතඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ 
වනා වේ. ගලඩතලාේ ්ණින ලද වපා්ුන්ට එහි ජලය රැසඩෙනඩනට 
්ලිනඩ ෙැටුණ පසඩ ෙර්ඩ වහෝ ෙැසඩසට වතමී සිෙුමස්ඩ ගතවී නම් එහි 
පසු ්ාලවයඩ රැසඩ ෙූ ජලය සිඳීයාවමනඩ වපා්ුණ ශුදඩධ් ්ිරීවම් ග ඒ පස 
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,ි්ඩෂූනඩට ඉෙතඩ ්ිරීම නුසුදුසු ය. වපා්ුවණහි ජලය රැසඩවීවමනඩ පසු 
ෙැටුණු පසඩෙලට ෙැසිදිය වනා ෙැවටන  ැවිනඩ වපා්ුණ ශුදඩධ් ්ිරීවම් ග 
ඒො ඉෙතඩ ්ිරීම සුදුසු ය. ඒො ව්ාවත්ඩ පරණ ෙුෙතඩ ඉෙතඩ ්ිරීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ගලඩතලාෙ මත ෙැටී ඇති සියුම් රජසඩ වතතඩ වී එහි 
ඇලී ෙැසඩසට අසුවී සිෙුමස ගත වී ඇති නම් ඒො විව්ෝපනය වනා 
්ළ යුතුය. ගුහාේඩ තුළ නැඟී ඇති තුඹස ඉෙතඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. එළිමහවනහි නැඟී ඇති තුඹස ෙැසිදිවයනඩ වතමී සිෙුමස්ඩ ගත වී 
ඇති නම් ්ැඩීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. ගසඩෙලට නැඟ ඇති වේ පසඩ 
සම් නඩධ්වයනඩ ද එවසඩ ්ිය යුතු ය. සෑ තැනඩෙල නඟුලිනඩ බිඳුණු මැටි 
්ැට වපාවළාෙ හා අසම් නඩධ් නම් ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ නැත. 
වපාවළාවෙනඩ වෙනඩ වනාෙූ මැටි්ැට ගැනීම නුසුදුසු ය. පියැසඩස 
නැතඩතා ෙූ බිඳී ගිය වහෝ පරණ වගයි බිතඩති ආදිය ෙැසිදිවයනඩ වතමී 
සිෙුමස ඉ්ඩමීවමනඩ ජාතපඨවි සාඛයාෙට ෙැවට්. විව්ෝපනය ්ිරීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වේ. එහි ගලඩ ආදිය ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. පඨවිය 
විව්ෝපනය ්රන අදහසිනඩ වතාරෙ ගලඩ ආදිය ගැනීවම්  ග පස බිඳී ගිය 
ද ඇෙැතඩ වනා වේ. බිතඩතිෙල මැටි ගැලෙුෙ ඇෙැතඩ වේ. වියළි මැටි 
ඇති නම් ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. එළිමහවනහි  ැඳි මැටි තාපඩපය 
ෙැසිදිවයනඩ වතමී සිෙුමස ගතවීවමනඩ ජාතපඨවි සාඛයාෙට පැමිවණඩ. 
එය විව්ෝපනය ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. මැටිවයනඩ ගලිනඩ වහෝ ගවලාලිනඩ 
වහෝ ්ළ තාපඩපය ගලඩ ගවලාලඩ  හුල පඨවිය ෙන නිසා විව්ෝපනවයනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. එළිමහවනඩ සිටුො ඇති ්ණු ඉදිරීවම් ග  ුරැලඩ ්ිරීම 
පිණිස ඒ වම් අතට වසලවීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. ව්ළිනඩ ඉදිරීවමනඩ ඇෙැතඩ 
වනා වේ. වියළි ගසඩ ඉදිරීවම්  ග ද ඒ ්ර මය ම ය. නේර්මය්ඩ පිණිස 
 ර ්ඳ්ඩ ලීෙලිනඩ ඔසෙමිනඩ වපරළාවගන යාවම් ග වපාවළාෙ ්ැඩී ගිය 
ද ඇෙැතඩ වනා වේ. අතු ආදිය ඇදවගන යාවම් ග වපාවළාෙ සීරී 
යාවමනඩ ද දර පැළීවම් ග වපාවළාෙ ්ැඩී යාවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 
ඇම ගවම් ග බිම සම ්ිරීවම් අදහසිනඩ වපාවළාෙ සීවරන පිවදි ඉදල 
තදව්ාට ඇම ගම ද නුසුදුසු ය. වපාවළාෙ ්ැවලන වසඩ සැරයටිය තදිනඩ 
බිම හැ)ම ද නුසුදුසු ය. අත වහඩ අනඩ ්ිසිේඩ වහෝ වසඩ ගවම් ග බිම 
ඇතිලඩලීම ද නුසුදුසු ය. වතතඩ ෙූ අත බිම ත ා රජසඩ ගැනීම සුදුසු ය. 
වපාවළාෙ බිඳවගන යන පිවදි බිම ෙතුර ෙතඩ්ිරීම ද නුසුදුසු ය. 
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“පඨවියා පඨවිසඤඩඤි ඛණති ො ඛණාවපති ො ,ිනඩදති 

ො ව,දාවපති ො දහති ො දහාවපති ො ආපතඩති 
පාචිතඩතියසඩස.”1 
 
වමවසඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ වපාවළාෙ ්ැ)වමනඩ බිඳීවමනඩ 

පමණ්ඩ වනාෙ ගිනඩවනනඩ දැවීවමනඩ ද දැෙවීවමනඩ ද ඇෙැතඩ ෙන  ෙ 
දතයුතු ය. ,ි්ඩෂුේට පාතර ය ්ළු ්ර ගැනීම ආදි ්රැණ්ට ගිනි 
දැලඩවීමට ෙුෙමනා නම් ්ලිනඩ ගිනි දැලඩෙූ තැන් මිස අනඩ තැන් ගිනි 
වනා දැලඩවිය යුතු ය. වපාවළාවෙහි අනඩ තැන් ගිනි දැලඩෙුෙ ඇෙැතඩ වේ. 
ගිනඩන වපාවළාෙට වනා ෙැවදන පිවදි ගලඩතලාේ වහෝ ගවලාල්ඩ මත 
වහෝ ෙැලිතලාේ වහෝ ගිනි දැලඩවීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. දරවගාල්ඩ 
ව්ාළවගාල්ඩ මත ගිනි දැලඩෙුෙ වහාතඩ ඒොට ගිනි ඇවිලී ගිනඩන 
වපාවළාෙට පැමිණ වපාවළාෙ දැවෙන  ැවිනඩ ඇෙැතඩ වේ. ෙර්ඩ 
ගිනඩවනනඩ දැවී ඇති පස විව්ෝපනය ්ිරීවමහඩ හා එහි ගිනි දැලඩවීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. වපාවළාවෙහි පිහිටි වියළි ගසඩෙලට හා ව්ාටෙලට 
ගිනි දැලඩවීම වනා ්ළ යුතුය. ගිනඩන වපාවළාෙට පැමිවණනඩනට ්ලිනඩ 
නිො දැමීවම් අදහසිනඩ ගිනි දැලඩවීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. එවසඩ දලඩෙන 
ලද ගිනඩන නිවිය හැ්ි වනා වී වපාවළාෙ දැෙුවණඩ ද අවිෂය  ැවිනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ගිනිහුල්ඩ වගන යාවම් ග එය ව්ටි වී අත දැවෙනඩනට 
එන ්ලඩහි බිම දැමීවමනඩ ම ද ඇෙැතඩ වනා වේ. එය ෙැටුණු තැනට දර 
දමා ගිනි ඇවිලවීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
“අනාපතඩති ඉමා ජානා ඉමා වදහි ඉමා ආහර ඉමිනා වම 

අතඩවථා ඉමා ්පඩපියා ්වරාහීති ,ණති.”2 
 
වම්  ්ණුෙ සිටවීමට ෙළ්ඩ ්ණිනඩනය යි ්ිෙ වහාතඩ ඇෙැතඩ 

වේ. වම් ්ණුෙට ෙළ්ඩ දැන ගනඩනය යි ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. මැටි 

                                                                 
1 පාචි - 46 පි. 
2 පාචි - 47 පි. 
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ටි්්ඩ වදනඩනය පසඩ ටි්්ඩ වදනඩනය මැටි වගවනනඩනය පසඩ 
වගවනනඩනය ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වම් ්ණුෙට ෙළ්ඩ ්පඩපියා 
්රනඩන ය, ෙතුර  ැසයාමට අගල්ඩ ්පඩපියා ්රනඩනය යි ්ීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 
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ගසේ කුපීම. 

භූතගාම ශිකේෂේපදය. 
“,ූතගාමපාත යතාය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම්්ිසි තැන් පිහිටි බීජවයනඩ හටගතඩ වනා මළ ගසඩෙැලඩ ආදිය 

විව්ෝපනය ්ිරීවමනඩ පචිති වේ. 
 
“,ූතගාම” යනු යම්්ිසි තැන් පිහිටා ඇති මූලබීජාදි 

පඤඩකපර ්ාර බීජයනඩවගනඩ හටගතඩතා ෙූ ද ෙැලුණා ෙූ ද ෙැවලනඩනා ෙූ ද 
ගසඩෙැලඩ තණ වසවෙලඩ ආදියට නවම්ි. ඒ ,ූතගාමය ආෙුධ්ෙලිනඩ තමා 
විසිනඩ සිඳීවමනඩ ද අනුනඩ ලො සිඳවීවමනඩ ද ගලඩ ආදිවයනඩ තමා විසිනඩ 
තළා තුොල ්ිරීවමනඩ ද අනුනඩ ලො තුොල ්රවීවමනඩ ද තමා විසිනඩ 
ගිනඩවනඩ පැසවීවමනඩ ද අනුනඩ ලො එවසඩ ්රවීවමනඩ ද පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. ගිනඩවනනඩ පැසවීමය යනු ගසඩෙැලඩ තැම්බී යන පිවදි දැවී යන පිවදි 
ඒොට ළා ව්ාට ගිනි දැලඩවීම ය. ,ූතගාමවයනඩ වෙනඩ ෙූ බීජයනඩට එවසඩ 
්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
මූලබීජ, ඛනඩධ්බීජ, ඒළුබීජ, අගඩගබීජ, බීජබීජයයි බීජ පසඩෙර්ගය්ි. 

බීජයනඩ ්ැපීම තැලීම දැවීම ෙශවයනඩ විව්ෝපනය ්ිරීවමනඩ හා 
්රවීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
දිවයඩ හටවගන දිවයඩ ෙැවලනඩනා ෙූ ,ූතගාමවයෝ ය, වගාල 

හටවගන එහි ම ෙැවලන ,ූතගාමවයෝ ය යි ,ූතගාම වදෙර්ගවය්ි. පතඩ 
ඇතඩතා ෙූ ද නැතඩතා ෙූ ද වසවෙලඩ ජාති හා දියමත පාවෙන පැළෑටි 
ෙර්ග දිවයඩ හැවදන ෙැවලන ,ූතගාමවයෝ ය. ඒොවයඩ සඩථානය ජලය ය. 
ඒො ජලවයනඩ මතු ්ිරීම විව්ෝපනය ්ිරීම ය. ඒො ජලවයනඩ මතු 

                                                                 
1 පාචි - 84 පි. 
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්ිරීවමනඩ වගාලට ගැනීවමනඩ පචිති වේ. ජලයතඩ සමඟ ,ාජනය්ට 
ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. එවසඩ ගනඩනා ලදඩද දියට ම දැමිය යුතු ය. 
වගාලට දැමුෙ වහාතඩ පචිති වේ. නෑම සඳහා වහෝ ෙතුර ගැනීම සඳහා 
වහෝ දිවයඩ ම එහා වමහා ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. දිවයඩ හට ගනඩනා 
වසවෙල ජාතිය් මුලඩ වපාවළාෙට  ැස ඇතඩවතඩ නම් ඒො 
වපාවළාවෙනඩ වෙනඩ ්ිරීවමනඩ පචිති වේ. දිය වසවෙලඩ ආදිය දිවයඩ 
තිබිය  ග ම සිඳීවමනඩ ද පචිති වේ. අනයයනඩ විසිනඩ වගාල දමන ලද 
වනා මළ දියවසවෙලඩ ආදිය බීජ ගාමයට අයතඩ ය. ඒො විව්ෝපනය 
්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වතවමන තාපඩප බිතඩති ෛකතය ආදිවයහි 
හටගනඩනා ව්ාළ ඇති දියවසවෙලඩ ද ,ූතගාමයට අයතඩ ය. ඒොවයඩ 
ව්ාළ ඇති නැති  ෙ වපවනනඩවනඩ ළාවී වහාඳිනඩ  ැලුෙ වහාතඩ ය. 
ඒො සූරා දැමීවමනඩ හා ඒො මත සුණු ගෑවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. ගසඩ ෙැලඩ 
වසාලො ඉදුණු ව්ාළ හා මලඩ බිම වහළීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. ගසඩෙල 
හා ව්ාළෙල අ්ුරැ සටහනඩ ්ැපීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. වගි වහෝ මලඩ 
්ලා ගැනීමට සාමවණඩරයනඩට ගසඩ ෙැලඩ නමා පහතඩ ්ර ගවමනඩ ඇෙැතඩ 
වනා වේ. එවහඩත තමාවගඩ ්ෑම පිණිස වගි ්ැඩීමට ගසඩ නමා  ගම 
වනා ්ළ යුතු ය. ්ැප ූ ගසඩෙල අතුපැළවෙන ඒො නම් බීජගාමයට 
අයතඩ ය. ඒො විව්ෝපනවයනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. තණ ඉදිරී යන පිවදි 
බිඳී යන පිවදි ඇම ගවමනඩ හා තණමත ඇවි ගවමනඩ ද දි්ඩ තණපතඩෙලට 
හානි ෙන පිවදි එ්තු ව්ාට ගැට ගැසීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 

 
වම් සි්පදය පනො ඇතඩවතඩ ගසඩෙැලඩ ්ැපීම ඉදිරීම පාපය්ඩ 

නිසා වනා වේ. ගසඩෙැලඩ ද එ්ඩතරා සතඩතඩෙ ව්ාට්ඨාසය්ඩය යන 
හැඟීම ඇති මිනිසඩසු වෙති. ඔෙුහු ,ි්ඩෂූනඩ ගසඩෙැලඩ ්පනු උදුරනු 
ද්ඩනා ්ලඩහි වම් ,ි්ඩෂූහු ඒ්ිනඩද්රිය පරා)නඩ නසතඩය යි ,ි්ඩෂූනඩ 
ව්වරහි ්ල්ිවරති. ,ි්ඩෂූනඩට ගර්හා ව්ාට පේ සිදු ්ර ගනිති. වම් 
සි්පදය පනෙන ලදඩවදඩ ඒ නිසා ය. ඉෙතඩ ්ළ යුතු තණ හා ගසඩෙැලඩ 
ඉෙතඩ ්රගත වනා හැ්ිවීම නිසා වම් සි්පදවයනඩ ,ි්ඩෂූනඩට 
්රදරය්ඩ විය. ,ි්ඩෂූනඩට ඒ ්රදරවයනඩ මි ගම පිණිස සි්පදයතඩ 
ර්ිමිනඩ ඒොතඩ සිදු ්ර ගැනීවම් ්ර මය්ඩ දැ්ඩවීම් ෙශවයනඩ:- 
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“අනාපතඩති ඉමා ජාන ඉමා වදහි ඉමා ආහර ඉමිනා වම් 
අතඩවථා ඉමා ්පඩපියා ්වරාහීති ,ණති.”1 
 
යනු ෙදාළ වසඩ්. වමයිනඩ අනුපසම්පනඩනයනඩ ලො ්පඩපිය 

ෙයෙහාරවයනඩ තණ ආදිය ඉෙතඩ ්රො ගැනීමට ඉල සලසා ඇතඩවතඩ ය. 
ව්ළිනඩ ම වමතැන උදලු ගානඩනය, වම් ගස ්පනඩනය, වම් ෙැල 
්පනඩනය යි වනා ්ියා තණ ඉෙතඩ ්රො ගැනීම සඳහා ගසඩෙැලඩ ඉෙතඩ 
්රො ගැනීම සඳහා වම් තණෙලිනඩ අෙහිරය්ඩ ඇති  ෙ දැන ගනඩනය, 
වම් ගසිනඩ වම් ෙැවලනඩ අෙහිරය්ඩ ඇති  ෙ දැන ගනඩනය, වම් ගස 
වමතැනට ෙුෙමනා නැති  ෙ දැන ගනඩනය යි ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 
එවසඩ ්ී ්ලඩහි නුෙණැති සාමවණඩරා ගහු ඒ තණ ඉෙතඩ ්රති. ගසඩෙැලඩ 
ඉෙතඩ ්රති. වමය දැන ගනඩනය යි ්ීම ්පඩපිය ෙයෙහාර  ැවිනඩ එවසඩ 
්ියා ඒො ්රො ගැනීවමනඩ ඇෙතිනඩ මිවදඩ. ගස් ෙැල් ව්ාළ වගි 
වහෝ මලඩ වහෝ ෙුෙමනා විවට් අනුපසම්පනඩනය්ුට වමය වදනඩනය 
්ියා වහෝ වගවනනඩනය ්ියා වහෝ වමය මට ෙුෙමනාය ්ියා වහෝ 
වමය ්පඩපියා ්රනඩනය ්ියා වහෝ ් ී ්ලඩහි අනුපසම්පනඩනයා 
නුෙණැතඩවතඩ නම් ,ි්ඩෂුෙවගඩ ෙුෙමනාෙ ඉටු ්රයි. එවසඩ ්ීම ්පඩපිය 
ෙයෙහාරය ය. ්පඩපිය ෙයෙහාරවයනඩ ෙුෙමනා වදය ්රො ගැනීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

කපේපියං කිරීම. 
වම් සි්පදය නිසා ,ි්ඩෂූනඩට පළතුරැ ෙැළඳීමට හා මිිවසඩ ඇට 

ආදි බීජයනඩ මිශර  ආහාරය ෙැළඳීමටතඩ අෙහිරය්ඩ වෙයි. සි්පදය තිබිය 
 ග ඒ අෙහිරය නැති ්ිරීම පිණිස ්පඩපියා ්ිරීම අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. ඒ 
වමවසඩ ය :- 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ, පඤඩකහි සමණ්පඩවපහි ඵලා 

පිව,ුඤඩන්තුා, අගඩගිපිවචිතා සතඩථපිවචිතා නඛපිවචිතා අබීජා 

                                                                 
1 පාචි - 48 පි. 
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නිේ ට්ටබීජඤඩවඤඩෙ පඤඩකමා. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ, ඉවමහි පඤඩකහි 
සමණ්පඩවපහි ඵලා පිව,ුඤඩන්තුා.”1 

 
ගිනඩවනනඩ සඩපර්ශ ්රන ලදඩදය, ආයුධ්වයනඩ ්ැපීම වහෝ වි ගම 

්රන ලදඩදය, නිවයනඩ ්ැපීම වහෝ වි ගම ්රන ලදඩදය, බීජ වනා ෙූ 
ඵලය ය, බීජය උපුටන ලද ඵලය ය යන වම් පඤඩකපර ්ාර ෙූ 
ශර මණයනඩට ්ැප ෙූ ෙයෙහාරයනඩ ්රණව්ාට ඵල පිවව,ෝග ්ිරීමට 
අනුදනිමිය යනු එහි වතඩරැම ය. 

 
“අබීජ” යනු වමෝරා බීජ,ාෙයට වනා පැමිණි ඵලවයෝ ය. 

නිේ ට්ටබීජ යනු අඹ ව්ාසඩ ආදි ඵලෙල බීජවයනඩ වෙනඩ ්ළ මස ය. 
ඒො සඩෙ,ාෙවයනඩ ම ්ැප ය. ්පඩපියා ්රො ගත යුතඩවතඩ බීජ ය. ගිනි 
ආයුධ් නිය යන තුවනනඩ ම ්පඩපියා ්ිරීම සුදුසු ය. ගිනඩවනනඩ ්පඩපියා 
්රන විට ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ “්පඩපියා ්වරෝහි” යි ්ී ්ලඩහි 
අනුපසම්පනඩනයා විසිනඩ “්පඩපියා”යි ්ියා වහෝ “්පඩපියා ,නඩවතඩ” යි 
්ියා වහෝ ගිනි අඟුර්ිනඩ වහෝ ගිනියම් ්ළ වලෝහ ්ැ ැලඩල්ිනඩ වහෝ 
්පඩපියා ්රන ෙසඩතුෙ සඩපර්ශ ්ළ යුතුය. ගිනි අඟුර්ඩ වහෝ ගිනියම් 
්ළ වලෝහ ්ැ ැලඩල්ඩ වහෝ ්පඩපියා ්රන ෙසඩතුවේ එ්ඩ තැන්ට 
තැබිය යුතු ය. එවසඩ ්පඩපියා ්ළ වදය ෙැළඳීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 
්ම් කප්පියර කිරීම යම්කිසි ීමජයක වු්ලන  ව නුකි කිරීමක් ්නා ව 
විනය කර්මයක්  ව දක යසකු ය  ආයුධ්වයනඩ ්පඩපියා ්ිරීවම් ග ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ “්පඩපියා ්වරෝහි” යි ්ී ්ලඩහි අනුපසම්පනඩනයා විසිනඩ 
“්පඩපියා ,නඩවත” යි ්ියා ්පඩපියා ්රන ෙසඩතුවේ යම්්ිසි තැන්ඩ 
්ැපීම වහෝ වි ගම ්ළ යුතුය. නිවයනඩ ්පඩපියා ්රනඩවනඩ ද එවසඩම ය. 
නිවයනඩ ්පඩපියා ්රන ්ලඩහි තියුණු නිය්ිනඩ ්පඩපියා ්ළ යුතු  ෙ 
ද්ඩො තිවේ. වනා ්ැවපන වනා විවදන වනා තියුණු නිය ්පඩපියා 
්ිරීමට නුසුදුසු ය. ගො ගනඩවගඩ ්ුරෙලිනඩ ්පඩපියා ්ළ ද ඒො වනා 
තියුණු  ැවිනඩ ්පඩපියා ්ිරීම සිදු වනා වේ. තියුණු ෙුෙද ලීය්ිනඩ වහෝ 
ගල්ිනඩ වහෝ ්පඩපියා ්ළ ද එය සිදඩධියට වනා පැමිවණඩ. එ්ිනඩ එ් 

                                                                 
1 කූල - 192 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

226 
Non-commertial Distribution 

 

ගැටී ඇති ෙසඩතු රාශිය් එ්්ඩ ්පඩපියා ්ිරීවමනඩ සියලඩල ම ්පඩපියා 
වේ. උ්ඩගසඩ හා වෙනතඩ ලී ද එ්ඩව්ාට  ඳනා ලද මිටිවයහි උ්ඩ 
්පඩපියා ්රමියි අනඩ ලීය්ඩ ්ැපුෙ ද සියලඩල ්පඩපියා ්රන ලදඩවදඩ වේ. 
 තට මිශර  ්ර ඇති මිිවසඩ ඇට ආදිය ්පඩපියා ්ිරීවම් ග “්පඩපියා 
,නඩවත”යි ්ියා  තඩ ඇටයතඩ විදින ලදඩවදඩ ද සියලඩල ්පඩපියා ්වළඩ 
වේ. ්ැඳ් ඇති ඇට ෙර්ග එ්ට  ැඳී නැති  ැවිනඩ එ්තු ව්ාට 
්පඩපියා ්ළ යුතු ය. ්ටුවෙනඩ ගැළවී ්ටුෙ තුළ එහා වමහා යන ඵල 
්පඩපියා ්ිරීවම් ග ්ටුෙ බිඳ ්පඩපියා ්ළ යුතු ය. මදය ්ටුෙ හා  ැඳී 
ඇති ඵලවයඩ ්ටුෙ ්ැපීවමනඩ ම  ්පඩපියා ්ිරීම සිදුවේ. ්පඩපියා 
ව්ාට තු ූ ඉඟුරැ ආදිවයහි මුලඩ ව්ාළ හටගත වහාතඩ ඒො නැෙත 
්පඩපියා ්රො ගත යුතු ය. 
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රගෝලයනේ තුනීම 
 
උපාධ්යාය වී සාමවණඩරයනඩ තැනීම, උපාධ්යාය වී වගෝලයනඩ 

උපසම්පදා ්ිරීම, නිස  ගම යන වම්ොට සියලු ම ,ි්ඩෂූහු සුදුසඩවසෝ වනා 
වෙති. නුසුදුසඩසනඩට ඒො ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. උපසම්පදාවෙනඩ එ්ඩ 
ෙස්ඩ ඇති වරග්න්කපසකර  උප්ස්න ,ි්ඩෂුෙ වගෝලය්ු උපසම්පදා 
්රවගන ෙසඩ ෙැස වදෙසඩ ඇතිය්ු වී වගෝලයා ද සමග  ුදුරදුනඩ 
ද්ඩනට ගිවයඩය. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ උපවසඩන ,ි්ඩෂුෙ හා 
පිළිසඳර ්ථා ව්ාට, “මහණ, නුඹට ව්ාවත්ඩ ෙසඩ ඇතඩවතඩ දැ” යි 
ෙදාළහ. “සඩොමීනි, මම වදෙසඩ ඇතඩවතමි” යි උපවසඩන ,ි්ඩෂුෙ ්ීය. වම් 
,ි්ඩෂුෙ ව්ාවත්ඩ ෙසඩ ඇතඩවතඩ දැ යි විකාළහ. “සඩොමීනි, එ්ඩ ෙස්ඩ 
ඇතඩවතඩය” යි සැල ව්වළඩ ය. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ “වම් 
මහණ නුඹට ්ෙවර්ඩ වේ දැ” යි විකාළහ. උපවසඩන ,ි්ඩෂු වතවම්, 
“සඩොමීනි, වම් මහණ මාවගඩ සදඩධිවිහාිව්වය්ැ”යි සැල ව්වළඩ ය. 
එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ - 

 
“අනනුච්ඡවියා වමාඝපුිවස, අනනුවලාමි්ා අපඩපතිරෑපා 

අසඩසාමණ්ා අ්පඩපියා අ්ර)යා. ්ථඤඩහි නාම තඩො 
වමාඝපුිවස අඤඩවඤහි ඔෙදිවයා අනුසාසිවයා අඤඩඤා ඔෙදිතුා 
අනුසාසිතුා මඤඩඤිසඩසසි.”1 
 
යනුවෙනඩ, හිසඩ පුරැෂය, නුඹ අනයයනඩවගඩ අෙොදානුශාසන 

ලැබිය යුතු නේය්ුෙ සිට වමවසඩ අනයයනඩට අෙොද ්ිරීමට 
අනුශාසනා ්ිරීමට සිතීම ශර මණධ්ර්මයට අනු්ූල වනා වේය, සුදුසු 
වනා වේය, ශර මණයනඩට වයෝගය වනා වේය, ්ැප වනා වේය, ්ළ 

                                                                 
1 මහා - 128 පි. 
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යුතඩත්ඩ වනා වේය, යනා ගනඩ උපවසඩන ,ි්ඩෂුෙට ගර්හා ව්ාට දැහැමි 
්ථාේඩ ව්ාට ,ි්ඩෂූනඩ අමතා: 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ ඌන දසෙසඩවසන උපසම්පාවදතේව ා, යා 

උපසම්පාවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
යනු ෙදාළ වසඩ්. “මහවණනි, දසය්ට අලු ෙසඩ ඇතිය්ු විසිනඩ 

උපාධ්යාය වී උපසම්පදා වනා ්ළ යුතු ය. යම් මහවණ්ඩ උපසම්පදා 
ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේය” යනු එහි වතඩරැම ය. එ්ලඩහි 
දෙසසඩ ඇති  ාල ෙූ අෙය්ඩත ෙූ ,ි්ඩෂූහු වගෝලයනඩ උපසම්පදා ්ළහ. 
 ාල ෙූ උපාධ්යායනඩට පණඩිත සදඩධිවිහාිව්වයෝ ෙූහ. අෙය්ඩත 
උපාධ්යායයනඩට ෙය්ඩත සදඩධිවිහාිව්වයෝ ෙූහ. අලඩපශරැත උපාධ්යායනඩට 
 හුශරැත සදඩධිවිහාිව්වයෝ ෙූහ. දුශඩපරාඥ උපාධ්යායයනඩට පර ඥාෙතඩ 
සදඩධිවිහාිව්වයෝ ෙූහ. ඒ  ෙ  ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි 
ඒ  ාල අෙය්ඩත උපාධ්යායයනඩට ගර්හා ව්ාට ,ි්ඩෂූනඩ අමතා දැහැමි 
්ථාේඩ ව්ාට :- 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ  ාවලන අ යතඩවතන උපසම්පාවදතේව ා, 

වයා උපසම්පාවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ 
 යතඩවතන ,ි්ඩඛුනා පටි වලන දසෙසඩවසන ො අතිවර් 
දසෙසඩවසන ො උපසම්පාවදතුා.”1 
 
යනු ෙදාළ වසඩ්. “මහවණනි,  ාල ෙූ අෙය්ඩත ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 

උපාධ්යාය වී උපසම්පදා වනා ්ළ යුතුය. යම් මහවණ්ඩ උපසම්පදා 
ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. මහවණනි, දසෙසඩ ඇතඩතා ෙූ ද 
දසය්ට අධි් ෙසඩ ඇතඩතා ෙූ ද ෙය්ඩත ෙූ වගෝලයනඩ තැනීමට සමතඩ ෙූ 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ උපසම්පදා ්ිරීමට අනුදනිමිය” යනු එහි වතඩරැමය. 

 

                                                                 
1 මහා - 130 පි. 
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“න ,ි්ඩඛවෙ  ාවලන අඛයතඩවතන නිසඩසවයා දාතේව ා, 
වයා දවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ 
 යතඩවතන ,ි්ඩඛුනා පටි වලන දසෙසඩවසන ො අතිවර් 
දසෙසඩවසන ො නිසඩසයා දාතුා.”1 
 
වමවසඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ දසෙසඩ වනා ෙූ අෙය්ඩත ,ි්ඩෂුෙ 

විසිනඩ නිස  ගම ද වනා ්ළ යුතු ය. සාමවණඩරයනඩට ද උපාධ්යාය වනා 
දිය යුතු ය. උපාධ්යායාකායයය වීමට නිශර යාකායයයවීමට සුදුසු ෙය්ඩත 
,ි්ඩෂුෙවගඩ අාග විනය අටුොවෙහි වමවසඩ ද්ඩො ඇත.  

 
උපසම්පදා වී දසෙස්ඩ වහෝ ෙැි ගණන්ඩ වහෝ ෙසඩ ඇතිය්ු 

වීම, පිිවස විනවයනඩ හි්ඩමවිය හැ්ිවීම පිණිස යටතඩ පිිවවසයිනඩ ,ි්ඩෂු 
,ි්ඩෂු) වි,ාග වද් පාලම් තිබීම (වහාඳට ම පාලම් නැත ද 
තිවදවන්ු එ්තු වී ්ිය හැ්ි තරමට ෙුෙ ද පාලම් තිබීම පර මාණෙතඩ 
 ෙ ්ියා ඇත.) ්ර්මා්ර්ම හා ෙතඩත්ඩඛනඩධ්්ය දැනීම, පිිවසට ධ්ර්මය 
්ියාදිය හැ්ිවීමට මජ්ඣිම නි්ාවයනඩ මලූපණඩණාස්ය වහෝ 
 ගඝනි්ාවයඩ මහා ෙගඩගය වහෝ සායු්ඩතනි්ාවයඩ මහාෙගඩගය වහෝ යට 
ෙර්ග තුන වහෝ අාගුතඩතර නි්ාවයනඩ  ාගය්ඩ වහෝ ති්නිපාතවයනඩ 
යට ව්ාටස වහෝ අටුො සහිත ජාත් වපාත වහෝ ්ථාෙසඩතූනඩ සහිත 
ධ්ම්මපදය වහෝ උවගන තිබීම යන වම්ො නිශර යාකායයය 
උපාධ්යායාකායයයය්ු වීමට තිබිය යුතු අාගවයෝය. අ,ිධ්ර්මවයනඩ යම් 
්ිසි ව්ාටස්ඩ දැන සිටිය යුතු  ෙ ්ියා නැත. එ ැවිනඩ අටුො සහිත 
විනය අ,ිධ්ර්ම පිට් වද් පර ගුණ ්ර ඇත ද සූතර  පිට්වයනඩ 
ගර නඩථය්ඩ පර ගුණ ්ර නැති ,ි්ඩෂුෙ ආකායයයතඩෙයට පර මාණ වනා ෙන 
 ෙ ්ියා ඇත. ්ියන ලද අාග සම්පූර්ණ ෙූ දසෙසඩ ඇති සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ 
“පිවසූපසඩථාය්  හුශරැත” නම් වේ. ඒ ,ි්ඩෂුෙට අනඩ ගුරැෙරවය්ඩ 
ඇසුරැ වනා ව්ාට ්ැමති තැන්ට යමිනඩ ්ැමති තැන් වෙවසමිනඩ 
පිිවසඩ පිවහරය ්ළ හැ්ි ය. පිවසූපසඩථාය් ,ි්ඩෂුෙවගඩ අාග 
විනයවිනිශ්ච්යහි වමවසඩ සැව්විනඩ ද්ඩො ඇත.  

                                                                 
1 මහා - 154 පි. 
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“ොකුගඩගතා වි,ාගා දඩවෙ - පගුණා ෙයඤඩජනාදිවතා 
කතූසුපි නි්ාවයසු - එව්ා ො වපාතඩථව්ා පි ක, 
්ම්මා්ම්මඤඩක ෙතඩතානි - උගඩගවහතේ වමතඩත්ා, 
සේ නඩතිමපිවච්වඡදා - දසෙසඩවසා සවක පන, 
 හුසඩසුවතා දිසාවමා්ඩවඛා - වයන ්ාමාගවමා සියා, 
පිවසා ල,වත ්ාමා - උපට්ඨාවපතුමිසඩසවරා.”1 
 
වම්ල උපාධ්යාය සම්මුති  ගම්ඩ ව්වරති. තනතුර්ඩ ෙශවයනඩ 

උපාධ්යායතඩෙය්ඩ වදති. එවසඩ ්ළ යුතු  ේඩ විනවයහි සඳහනඩ වනා 
වේ. සම්මුතිය්ඩ ලදතඩ වනා ලදතඩ ඉහත දැ්ඩ ෙූ පිවසූපසඩථාය් 
 හුශරැතාාග ඇති සඩථවිර වතවම් උපාධ්යායතඩෙයට සුදුසඩවස්ි. ඒ 
අාගයනඩවගනඩ යු්ඩත වනා ෙන ,ි්ඩෂුෙ උපාධ්යාය සම්මුතිය ලදතඩ 
උපාධ්යාය තනතුර ලදතඩ උපාධ්යායවය්ඩ වනා වේ. 

 

උපා යාය ගුනීම. 
නේ පැවිදඩදනඩට වම් ෙරදය, වම් නිෙරදය, වම් ්ුලා ෙරදය, 

වම් මහා ෙරදය, වම් ්ළ යුතඩතය, වම් වනා ්ළ යුතඩතය යි වනා දැවනඩ. 
එ ැවිනඩ ඔෙුනඩ අතිනඩ ව ාවහෝ ෙරද සිදුවිය හැ්ිය. ඔෙුනඩ ශාසනවයනඩ 
පිිවහී යා හැ්ි ය. නේ පැවිදඩදනඩට වම් ශාසනවයහි දියුණු විය හැ්ි 
වීමට නේයා ගැන නිතර වසායන  ලන, ෙරද ්ියා වදන, ෙරදට 
වනා පැමිවණන පිවදි නේයා ආර්ඩෂා ්රන, එවසඩ ම නේයාවගඩ 
අලුපාලු වසායා  ලා ඒො සපයා වදන, සපයා ගමට උතඩසාහ ්රන, 
නේයා දියුණු ්ිරීමට උතඩසාහ ්රන, දරැේුට පිය්ු වමනඩ 
නේයාට හිතෙතඩ ආකායයයය්ු සිටිය යුතුය. එ ඳු ආකායයයෙරය්ු 
පැවිදඩදා විසිනඩ වසායා ගත යුතු ය. ශාසනවයහි උපා්යායාචායයමය යි 
්ියනුවයඩ ඒ ආකායයයෙරයාට ය. සියලු ම නේ පැවිදඩදනඩ විසිනඩ යම්්ිසි 

                                                                 
1 වි. විනි - 1140 – 1142 ද්ඩො ගාථා. 
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සුදුසු සඩථවිර නම්ඩ උපාධ්යාය ්රවගන විසිය යුතුය. එය විනය 
නීතිය්ි. උපාධ්යායය්ු නැතිය්ු උපසම්පදා ්ිරීම ද පර ති්ඩෂිපඩතය. 

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ, උපජ්ඣායා, උපජ්ඣාවයා 

,ි්ඩඛවෙ, සදඩධිවිහාිව්ම්හි පුතඩතචිතඩතා උපට්ඨවපසඩසති, 
සදඩධිවිහාිවව්ා උපජ්ජායම්හි පිතුචිතඩතා උපට්ඨවපසඩසති, එො 
වත අඤඩඤමඤඩඤා සගාරො සපඩපතිසඩසා ස,ාගෙුතඩතිවනා 
විහරනඩතා ඉමසඩමිා ධ්ම්මවිනවය ෙුදඩධි විරෑලඩහිා වෙපුලඩලා 
ආපජ්න්සඩසනඩති.”1 

 
එහි වතඩරැම වමවසඩය:- “මහවණනි, උපාධ්යායය්ු, ගැනීමට 

අනුදනිමි. මහවණනි, උපාධ්යායයා සදඩධිවිහාිව්යා ව්වරහි (ශිෂයයා 
ව්වරහි) වමාහු මාවගඩ පුවත් යන සිත පිහිටුො ගනඩවනඩ ය. 
සදඩධිවිහාිව්යා ද උපාධ්යායාකායයයයා ව්වරහි මුනඩ ෙහනඩවසඩ මාවගඩ 
පිවය් යන සිත පිහිටුො ගනඩවනඩ ය. වමවසඩ ඔෙුහු ඔෙුවනාෙුනඩ 
ව්වරහි වගෞරෙ ඇතඩතාහු අෙොදයට ඇහුම්්නඩ වදනඩනාහු සමාන 
පැෙතුම් ඇතඩතාහු වම් ධ්ර්මවිනවයහි දියුණුෙට පැමිවණනඩනාහු ය.” 

 
උපාධ්යායයා ගත යුතඩවතඩ වමවසඩය:- උතඩතරාසාගය ඒ්ාාස 

ව්ාට වපරො උපාධ්යාය ්ර ගනඩනා සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ පා ෙැඳ 
උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ “උපජ්ඣාවයා වම ,නඩවත වහාහි” යි ්ිය යුතු ය. ඒ 
ඉලඩලීම සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ පිළිගනඩවනඩ නම් “සාහු” ්ියා වහෝ “ලහු” ්ියා 
වහෝ “ඔපායි්ා” ්ියා වහෝ “පතිරෑපා” ්ියා වහෝ “පාසාදිව්න 
සම්පාවදහි ්ියා වහෝ ්ියනු ඇත. ්යිනඩ වහෝ ඒ අදහස අඟෙනු ඇත. 
සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ එවසඩ ව්වළඩ නම් නේයා උපාධ්යායයා ගනඩවනඩ 
ලදඩවදඩ වේ. සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ එවසඩ වනා ්රන ලදඩවදඩ නම් උපාධ්යායයා 
වනා ගනඩනා ලදඩවදඩ වේ. උපාධ්යාය ගතඩ නේයා සදඩධිවිහාිව් නම් 
වේ. උපාධ්යාය ගැනීවමනඩ පසු සදඩධිවිහාිව්යා විසිනඩ “වම් වතරැනඩ 

                                                                 
1 මහා - 94 පි. 
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ෙහඩනවසඩ මට ,ාරය, මම ද වම් වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට ,ාරය” යි සැල්ිය 
යුතු ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, සදඩධිවිහාිවව්න උපජ්ඣායම්හි න සම්මා 

ෙතඩතිතේ ා, වයා න සම්මා ෙතඩවතයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, සදඩධිවිහාිව්යා විසිනඩ උපාධ්යායා ව්වරහි වනා 

මනා පිවදි වනා පැෙතිය යුතු ය. යවම්ඩ වනා මනා පිවදි පෙතිනඩවනඩ 
නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
සදඩධිවිහාිව්යා විසිනඩ තමාවගඩ උපාධ්යායයනඩ ෙහනඩවසඩට ්ළ 

යුතු ෙතඩ ඇතඩවතඩ ය. ඒො වනා පිිවවහළා ්ිරීම උපාධ්යායයනඩ 
ෙහනඩවසඩ ව්වරහි මැනවිනඩ පැෙතීම ය. ඒො වනා ්ර හැරීම වනා 
මනා ව්ාට පැෙතීම ය. උපාධ්යාය ෙත ශාසනාවකකණ ්යහි2 
සැව්විනඩ ද්ඩො ඇත. මහාෙගඩග පාළිවයඩ මහාඛනඩධ්්වයනඩ හා 
කුලඩලෙගඩග පාළිවයඩ ෙතඩත්ඩඛනඩධ්්වයනඩ ද එය විසඩතර ෙශවයනඩ දත 
හැ්ිය. එ්ඩ උපාධ්යාය ව්න්ුට ව ාවහෝ සදඩධිවිහාිව්යනඩ විය හැ්ි 
ය. උපාධ්යාකායයයෙරයා ෙතඩ  ලාවපාවරාතඩතු වේ නම් වනා ්රන 
සැමට ම ඇෙැතඩ වේ. ඉදිනඩ උපාධ්යායයා “මාහට ෙතඩ ්රනඩවනෝ ඇත, 
ආයුෂඩමතඩහු තමනඩවගඩ ්ටයුතු  ලාගනිතඩො” යි ්ියා නම් ෙතඩ වනා 
්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. නුෙණැති උපාධ්යායවයෝ එවසඩ 
සදඩධිවිහාිව්යනඩට නිදහස  ග ඔෙුනඩ ඇෙතිනඩ මුදෙති. එ්ඩ 
සදඩධිවිහාිව්වය්ඩ උපාධ්යාය ෙත සම්පූර්ණවයනඩ  ාරවගන මම 
උපාධ්යායයනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ ෙතඩ ්රමිය ආයුෂඩමතඩහු තම තමනඩවගඩ 
්ටයුතු ්ර ගනිතඩො යි ්ියනඩවනඩ නම් එවසඩ ෙතඩ  ාර ගැනීවමනඩ පසු 
වනා ්ිරීවමනඩ වසසඩසනඩට ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

                                                                 
1 මහා - 114 පි. 
2 ශාසන - 126 පි. 
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උපා යායයා විසිනේ පුෙතිය යුතු ආකාරය. 
“උපජ්ඣාවයන ,ි්ඩඛවෙ සදඩධිවිහාිව්ම්හි සම්මා ෙතඩතිතේ ා.” 

යනුවෙනඩ උපාධ්යායයා විසිනඩ සදඩධිවිහාිව්යා ව්වරහි මැනවිනඩ 
පැෙතිය යුතුයයි ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ සදඩධිවිහාිව්යා ගැන සැල්ිලඩල්ඩ 
නැතිෙ වෙවසන උපාධ්යායයනඩහට ද එයිනඩ ඇෙැතඩ වේ. උපාධ්යායයා 
විසිනඩ සදඩධිවිහාිව්යාට ්ළ යුතු ෙතඩ ව්ාටස්ඩ ද ඇතඩවතඩ ය. ඒො ද 
ශාසනාවකකණ ්යහි1 සැව්විනඩ ද්ඩො ඇත. මහාඛනඩධ්්වයනඩ හා 
ෙතඩත්ඩ ඛනඩධ්්වයනඩ ඒො විසඩතර ෙශවයනඩ දත හැ්ිය. 
සදඩධිවිහාිව්යා ව්වරහි මැනවිනඩ පැෙතීමය යනු ඒ ෙතඩ සම්පූර්ණ 
්ිරීම ය. 

 
“උපජ්ඣාවයන ,ි්ඩඛවෙ, සදඩධිවිහාිවව්ා 

සාගවහතේව ා අනුගඩගවහතේව ා උදඩවදවසන පිවපුච්ඡාය 
ඔොවදන අනුසාසනියා.”2 
 
මහවණනි, උපාධ්යායයා විසිනඩ පාළිය උගැනඩවීවමනඩ පාළිවයඩ 

අර්ථය උගැනඩවීවමනඩ අෙොදවයනඩ අනුශාසනවයනඩ සදඩධිවිහාිව්යාට 
සාගර හ ්ළ යුතුය, අනුගර හ ්ළයුතුය”යි ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
සදඩධිවිහාිව්යාට පාළිය හා අර්ථය උගැනඩවීම උපාධ්යායයා අයතඩ ය. 
සදඩධිවිහාිව්යනඩ පිිවවෙනඩෙලට විශඩෙවිදයාලෙලට යො වනාවය්ඩ වදඩ 
උගනඩො වි,ාගෙලිනඩ සමතඩ ්රවීම උපාධි ල ා ගම උපාධ්යායයනඩට 
අයතඩ ්ායයයය්ඩ වනා වේ. සදඩධිවිහාිව්යනඩ තැන තැන වනා යො 
ඔෙුනට දතමනා ධ්ර්ම විනය උගනඩො  ගමට වනා සමතඩ සඩථවිරවයෝ 
උපාධ්යායතඩෙයට සුදුසඩවසෝ වනා වෙති. ෙර්තමාන ,ි්ඩෂූනඩ ව ාවහෝ 
දුරට පර තිපතඩතිවයනඩ පිිවහී ඇතඩවතඩ සදඩධිවිහාිව්යනඩට උගැනඩවීමට වනා 
සමතඩ උපාධ්යායාාග සම්පූර්ණ නැති අෙය්ඩත ,ි්ඩෂූනඩ ශිෂයයනඩ පැවිදි 
ව්ාට උපසම්පදා ව්ාට උගනඩෙනඩනය ්ියා ඔෙුනඩ තැන තැන යැවීමට 

                                                                 
1 ශාසන - 131 පි. (7 මදු්ර ණය - 103 පි.) 
2 මහා - 106 පි. 
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පුරැදු වීම නිසා ය. වම්ල එය වනා ෙැළැ්ඩවිය හැ්ි තතඩතඩෙයට පතඩවී 
ඇත. වනා හි්ඩවමන සදඩධිවිහාිව්යනඩ උපාධ්යායයනඩ විසිනඩ  ැහැර ්ළ 
යුතු ය. “අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ, අසම්මා ෙතඩතනඩතා පණාවමතුා.”1 
යනුවෙනඩ වනා හි්ඩවමන සදඩධිවිහාිව්යනඩ  ැහැර ්ිරීම ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ විසිනඩ අනුදැන ෙදාරා ඇතඩවතඩය.  

 
“පඤඩකහි ,ි්ඩඛවෙ අාවගහි සමනඩනාගවතා 

සදඩධිවිහාිවව්ා පණාවමතේව ා. උපජ්ඣායම්හි නාධිමතඩතා 
වපමා වහාති, නාධිමතඩවතා පසාවදා වහාති, නාධිමතඩතා හිරී 
වහාති, නාධිමතඩවතා ගාරවො වහාති, නාධිමතඩතා ,ාෙනා 
වහාති, ඉවමහි වඛා ,ි්ඩඛවෙ පඤඩකහාවගහි සමනඩනාගවතා 
සදඩධිවිහාිවව්ා පණාවමතේව ා.”2 
 
“මහවණනි, පඤඩකාාගය්ිනඩ යු්ඩත ෙන සදඩධිවිහාිව්යා  ැහැර 

්ළයුතු ය. උපාධ්යායයා ව්වරහි අධි් වපරඩමය නැතඩවතඩ වේ ද, අධි් 
පර සාදය නැතඩවතඩ වේ ද, අධි් ලජ්ජාෙ නැතඩවතඩ වේ ද, අධි් වගෞරෙය 
නැතඩවතඩ වේද, අධි් වමතඩ ෙැඩීම නැතඩවතඩ වේ ද, මහවණනි, වම් 
පඤඩකාාගවයනඩ යු්ඩත ෙන සදඩධිවිහාිව්යා  ැහැර ්ළ යුතු ය.” 

 
වනා හි්ඩවමනඩනා ෙූ සදඩධිවිහාිව්යාහට උපාධ්යායයා විසිනඩ 

“තා  ැහැර ්රමි” යි වහෝ “නුඹ මා වෙත වනා එෙ” යි වහෝ “නුවේ පා 
සිෙුරැ වගන යනඩනය” යි වහෝ “මා හට උපසඩථාන වනා ්රෙ” යි වහෝ 
්ිය යුතු ය. එවසඩ ්ීම වහෝ ඒ අදහස ්යිනඩ ඇඟවීම වහෝ  ැහැර ්ිරීම 
ය. උපාධ්යායයා විසිනඩ  ැහැර ්රන ලද සදඩධිවිහාිව්යා විසිනඩ 
උපාධ්යායයා ්ඩෂමා ්රො වගන නැෙත ්ී්රැෙ විසිය යුතු ය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ පණාමිවතන න ඛමාවපතේව ා, වයා න 

ඛමාවපයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 

                                                                 
1 මහා - 116 පි. 
2 මහා - 116 පි. 
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මහවණනි, උපාධ්යායයා විසිනඩ  ැහැර ්රන ලදඩදහු විසිනඩ 

්ඩෂමා ්රො ගත  යුතු ය. යවම්ඩ ්ඩෂමා වනා ්රෙනඩවනඩ නම් ඔහුට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. සදඩධිවිහාිව්යා ්ඩෂමා ්රෙන ්ලඩහි උපාධ්යායයා 
්ඩෂමා විය යුතු ය. ්ඩෂමා වනා ෙනඩවනඩ නම් උපාධ්යායයාහට ද දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ වනා හි්ඩවමන සදඩධි විහාිව්යනඩ  ැහැර වනා ්ිරීවමනඩ ද, 
අනුනඩවගඩ ව්ඩලාම් ඇසීම් ආදිවයනඩ මැනවිනඩ හැසිවරන 
සදඩධිවිහාිව්යනඩ  ැහැර ්ිරීවමනඩ ද උපාධ්යායයනඩට ඇෙැතඩ වේ.  

 

නිස ගුනීම. 
උපාධ්යාය ගැනීමය යනඩවනහි වතඩරැම අෙොදානුශාසනා ල මිනඩ 

ඇසුරැ ව්වරමිනඩ සමීපවයහි වෙවසනඩනට යම්්ිසි මහවතර 
ව්න්ුවගනඩ අෙසර ල ා ගැනීම ය. උපාධ්යාය  ගම යනඩවනහි වතඩරැම 
යම්්ිසිේුට තමාවගනඩ අෙොදානුශාසනා ල මිනඩ ඇසුරැ ව්වරමිනඩ 
සමීපවයඩ විසීමට අෙසර  ගම ය. සදඩධිවිහාිව්යාවගඩ 
උපාධ්යායාකායයයෙරයා ඇසුරැ ්රමිනඩ වෙවසන සඩෙ,ාෙය නිසඩසය 
(නිස) නම් වේ. ඒ නිස සැම ්ලඩහි ම වනා පෙතී. 
උපාධ්යායයාකායයයෙරයා විහාරවයනඩ  ැහැර වී යාම් ආදි ්රැණුෙලිනඩ 
නිස සනඩසිවඳයි. නැති වී ය යි.  

 
“අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ  යතඩවතන ,ි්ඩඛුනා පටි වලන 

පඤඩක ෙසඩසානි නිසඩසාය ෙතඩථුා අ යතඩවතන යාෙජීො.”1 
 
යනුවෙනඩ ෙය්ඩත ෙූ පර ති ල ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ පසඩෙස්ඩ 

ආකායයයය්ු ඇසුරැ ව්වරමිනඩ ොසය ්රනඩනටතඩ අෙය්ඩත ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ දිවිහිමිවයනඩ ආකායයයෙරය්ු ඇසුවරහි විසීමටතඩ අනුදැන ෙදාරා 
ඇතඩවතඩය. එ ැවිනඩ උපසම්පදාවෙනඩ පසඩෙස්ඩ වනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 
ආකායයයෙරය්ුවගනඩ වෙනඩෙ ොසය වනා ්ළ යුතුය. අෙය්ඩත ,ි්ඩෂුෙ 

                                                                 
1 මහා - 196 පි. 
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විසිනඩ දිවිහිමිවයනඩ ආකායයයෙරය්ු ඇසුරැ ්රමිනඩ විසිය යුතු ය. 
නිශර යමුඤඩකන්ාාගයනඩ අපිවපූර්ණ ,ි්ඩෂුෙට ආකායයයෙරයා වගනඩ 
වෙනඩෙ විසීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. නිශර යමුඤඩකන්ාාගයනඩ සම්පූර්ණ ෙූ 
,ි්ඩෂුෙට ගුරැෙරයාවගනඩ වෙනඩ ෙ ිවසි වසඩ විසීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

නිශර ය මුකේතකාංග. 
නිවසනඩ මි ග ිවසි වසඩ ොසය ්ිරීමට සුදුසු ,ි්ඩෂුේඩ වීවම් අාග 

වමවසඩය:- උපසම්පදාවෙනඩ පසඩෙස්ඩ වීම, පරාතිවමෝ්ඩෂ වද් පාලම් 
තිබීම, වපාවහෝදිනයනඩහි දහම් වදසීම සඳහා සූතර  පිට්වයනඩ  ණෙර 
සතර්ඩ පුහුණු ්රවගන තිබීම, පැමිණියෙුනඩට ්ීම  පිණිස 
අනඩධ්්විනඩද අම් ට්ඨරාහුවලෝොද ්ථා ෙැනි එ්ඩ ්ථාේඩ දැන ගැනීම, 
සාාඝි්දාන මාගලාෙමාගලයනඩහි අනුවමෝදනා පිණිස අනුවමෝදනා 
තුන්ඩ දැනීම, උවපෝසථපොරණාදිය ්ළ හැ්ි ෙනු පිණිස 
්ර්මා්ර්මවිනිශඩකය දැන ගැනීම, ශර මණධ්ර්මය පිරීම පිණිස 
අර්හතඩෙවයනඩ ව්ළෙර ෙන ,ාෙනාමාර්ගය්ඩ දැන ගැනීම යන වම්ො 
නිශර යමුඤඩකන්ාාගවයෝ ය. වම් අාගයනඩවගනඩ යු්ඩත ,ි්ඩෂුෙ 
“නිශර යමු්ඩත  හුශරැත” නම් වේ. ඔහුට ගුරැෙරය්ු ඇසුරැ වනා ්රමිනඩ 
ිවසි වසඩ ිවසි තැන් විසීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
සූතර පිට්වයනඩ උගත යුතු  ණෙර සතර වනාවය්ඩ වපාතඩෙලිනඩ 

වහෝ එ් වපාත්ිනඩ ම වහෝ උවගනීම සුදුසු ය. සෑම ්රැණ්ට ම 
සෑවහන ධ්ර්ම එ් වපාත් එ් තැන් නැති  ැවිනඩ ෙුෙමනා ධ්ර්ම 
වනාවය්ඩ වපාතඩෙලිනඩ වගන  ණෙර සතර්ඩ උවගනීම ෙලා යහපතඩ ය. 
දැනට මහපිිවතඩවපාතය යි ෙයෙහාර ්රන වපාවතඩ නියම නාමය 
චකුභාණ වාකපාළිය යනුයි. එය සූතර පිට්වයඩ වපාතඩෙලිනඩ වගන 
එ්ඩතැනඩ ්ළ  ණෙර සතවර්ි. එය නිශර යමු්ඩත්  හුශරැතය්ු වීමට 
උගත යුතු පාලම් ්රගත යුතු ධ්ර්මෙලිනඩ  ණෙර සතර්ඩ එ්තු ව්ාට 
්රන ලද ගර නඩථය්ි. එහි ගිහි පැවිදි ්ාහටතඩ පරවයෝජනෙතඩ ධ්ර්ම 
අනඩතර්ගත ව්ාට ඇතඩවතඩ ය. සූකර සරග්ර හය නමැති ගර නඩථයතඩ  ණෙර 
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සතර් සාගර හය්ි. එය ්ර ඇතඩවතඩ ද නිවසනඩ මි ගම සඳහා උවගනීමට 
ය.   ණෙර වමවසඩ දත යුතුය.  

 
“අට්ඨ්ඩඛරා එ්පදා - එ්ා ගාථා කතුපඩපදා, 
ගාථා වක්ා මවතා ගනඩවථා - ගනඩවථා  තඩතිාස්ඩඛවරා. 
 
ඛතඩතිාස්ඩඛරගනඩථානා - පඤඩාසා දඩවිසතා පන, 
,ාණොවරා මවතා එව්ා - අට්ඨ්ඩඛර සහසඩසව්ා.”1 
 
අ්ුරැ අට්ඩ එ්ඩ පාදවය්ි. පාද සතර්ඩ එ්ඩ ගාථාවේි. එය 

ගර නඩථ නම් ද වේ. ගර නඩථය අ්ුරැ වදතිස්ඩ ෙනඩවනඩ ය. අ්ුරැ වදතිස්ඩ 
ඇති ගර නඩථ වදසිය පණස්ඩ එ්ඩ  ණෙවර්ැයි දනඩනා ල ග. එය අ්ුරැ 
අටදහස්ඩ ෙනඩවනඩ ය යනු ඉහත දැ්ඩෙුණු ගාථාෙල වතඩරැම ය. 

 
පාදය්ට අ්ුරැ අට  ැගිනඩ ඇති ගාථා වදසිය පණස්ඩ එ්ඩ 

 ණෙරවය්ි. එපමණ ෙකන හා අ්ුරැ ඇති ගාථා වනා ෙන දහම් 
ව්ාටස ද එ්ඩ  ණෙරවය්ි. චකුභාණ වාකපාළි, සූකර සරග්ර හ යන 
වපෝතෙල ගදය පදය මිශර  ෙශවයනඩ  ණෙර සතර  ැගිනඩ සාගර හ ව්ාට 
ඇතඩවතඩය. 

 
අනඩධ්්විනඩද යන නම ඇති සූතර ය්ඩ  ර හඩම සායුතඩතවයඩ ඇතඩවතඩ 

ය. අාගුතඩතරනි්ාය පඤඩක් නිපාත තතියපණඩණාස්වයඩ 
අනඩධ්්විනඩදෙගඩගවයඩ ද ඒ නමිනඩ සූතර ය්ඩ ඇතඩවතඩ ය. ඒොවයඩ ද්ඩො 
ඇතඩවතඩ ශර මණ පර තිපතඩති ය. අම් ට්ඨ නමිනඩ සූතර ය්ඩ  ගඝ නි්ාවයඩ ඇත. 
එහි සඳහනඩ ෙනඩවනඩ අම් ට්ඨ නමැති තරැණ  මුණ්ු  ුදුරදුනඩ හා ්ළ 
ොදය්ි. රාහුවලෝොද නාමවයනඩ මජ්ඣිමනි්ාවයඩ සූතර  තුන්ඩ ඇතඩවතඩ 
ය. එ්ඩ ්ථාමාර්ගය්ඩ දැන සිටීම නිස මි ගමට පර මාණ ෙුෙ ද සැමදා ම 
එ් ම ්ථාෙ ්ීම නුසුදුසු  ැවිනඩ ,ි්ඩෂුේට ්ථා ගණන්ඩ දැන සිටීම 
සුදුසු ය. 

                                                                 
1 මහා සදඩදනතීි 
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අනුවමෝදනාෙ යනු පිනඩ්ම්ඩ ්ළ ගිහියනඩට සතුටු වීම පිණිස 

්රන ධ්ර්ම්ථාෙ ය. සාාඝි් දානාදිවයහි අනුවමෝදනා පිණිස 
දානා ගනඩවගඩ අනුසසඩ දැ්ඩවෙන නිිකණ ්ල දක්ෂිණ ාවිභරග්ාදි සූතර  ධ්ර්ම 
උගත යුතු ය. විහාරමාගල වගහපඩපවේසමාගලාදිවයහි අනුවමෝදනාෙට 
මරග්ධසූකරාදිය දැන ගැනීම සුදුසු ය. මත්,තඩතාදිවයහි අනුවමෝදනාෙට 
කි්කෝකඩ්ලසූකරාදිය උගත යුතු ය.  

 
්ර්මා්ර්ම විනිශඩකය දැන ගැනීමට පිවොරපාළිවයඩ ්ර්මෙර්ගය 

උගත යුතු ය. අ,ිධ්ර්මය ගැන වමහි ්ිසිේඩ සඳහනඩ නැත. එවහතඩ 
අර්හතඩෙවයනඩ ව්ළෙර ෙන ,ාෙනාේඩ උවගනීවම් ග සඩ්නඩධ්ාදි ධ්ර්ම 
වි,ාග දත යුතු  ැවිනඩ අ,ිධ්ර්මවයනඩ ද තරම්ඩ උගත යුතු ය. නිසඩසය 
මුඤඩකන්ාාග විනය විනිශ්ච්ය් වමවසඩ දැ්ඩවේ.  

 
“ොකුගඩගතාෙ ්ාතේ ා - පගුණා දඩවෙපි මාති්ා, 
සුතඩතනඩතවතා ක කතඩතාවරා - ,ාණොරා ප්ාසිතා. 
 
එව්ා පිව්ථතඩථාය - ්ථාමගඩවගා ප්ාසිවතා, 
මාගලාමාගලතඩථාය - තිසඩවසාවයොනුවමාදනා. 
 
උවපාසථාදි අතඩථාය - ්ම්මා්ම්ම විනිච්ඡවයා, 
්ම්මට්ඨානා තථා එ්ා - උතඩතමසඩථසඩස පාප්ා. 
 
එතඩත්ා උගඩගවහතඩොන - පඤඩකෙසඩවසා  හුසඩසුවතා, 
මුඤඩචිතඩො නිසඩසයා ්ාමා - ෙසිතුා ල,තිසඩසවරා.”1 
 
උපාධ්යායාකායයයයාවගනඩ වෙනඩ ෙූ අෙය්ඩත ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 

ආකායයයතඩෙවයනඩ ඇසුරැ ්ිරීමට සුදුසු අනඩ මහවතරනම්ඩ 

                                                                 
1 වි. විනි - 1136 – 1139 ද්ඩො ගාථා. 
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ආකාර්යෙරයා ෙශවයනඩ ගත යුතු ය. එවසඩ ්ිරීමට නිස ගැනීමය යි 
්ියනු ලැවේ. 

 
නිස ගනඩනා ,ි්ඩෂුෙ ෙය්ඩත  හුශරැත සඩථවිරනම්ඩ වෙත එළඹ 

උතඩතරාසාගය ඒ්ාාස ව්ාට වපරො පාෙැඳ උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ ඇඳිලි 
 ැඳ “ආචහා්යා ්ම භන්්ක ්භාහි, ආයස්ම්කා නිස්සාය වච්චඡාමි” යි 
වමවසඩ තුනඩ ෙර්ඩ ්ිය යුතු ය. එය ආකායයයයා ෙන වලස ඉලඩලීම ය. 
ඉදිනඩ සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ ඒ ඉලඩලීම පිළිගනඩවනඩ නම් “සාහු, ලහු, ඔපායි්ා, 
පතිරෑපා” යන ෙකනෙලිනඩ යම්්ිසිේඩ වහෝ “පාසාදිව්න සම්පාවදහි” 
යි වහෝ ්ිය යුතුය. ්යිනඩ වහෝ පිළිගතඩ  ෙ ඇඟවීම්ඩ ්ළ යුතු ය. එවසඩ 
්ළ ්ලඩහි නේයා විසිනඩ නිස ගනඩනා ලදඩවදඩ වේ. සඩථවිර ,ි්ඩෂුෙ 
විසිනඩ නිස දුනඩවනඩ වෙයි. නිසදුනඩ සඩථවිර වතවම් නිස්සයාචහාය නම් 
වේ. නිස ගතඩ නේයා අන්්ක්වාසික නම් වේ.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ,  ාවලන අ යතඩවතන නිසඩසවයා 

දාතේව ා, වයා දවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි 
,ි්ඩඛවෙ,  යතඩවතන ,ි්ඩඛුනා පටි වලන දසෙසඩවසන ො 
අතිවර්දසෙසඩවසන ො නිසඩසවයා දාතුා”1 
 
යි ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ පිවසූපසඩථාය්  හුශරැතතඩෙයට වනා 

පැමිණි ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ නිස වනා දිය යුතු ය. දුන වහාතඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. නිස ගතඩ නේ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එතැනඩ පටනඩ ඒ ආකායයයයාට 
උපාධ්යායකායයයයාට ්රන ෙතඩ සියලඩල ්ළ යුතු ය. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, අනඩවතොසිව්න ආකිවයම්හි න සම්මා 

ෙතඩතිතේ ා, වයා න සම්මාෙතඩවතයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 

                                                                 
1 මහා - 154 පි. 
2 මහා - 152 පි. 
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වමවසඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ අනඩවතඩොසි්යා විසිනඩ ආකායයයෙරයා 
ව්වරහි මැනවිනඩ පැෙතිය යුතු ය. මැනවිනඩ පැෙතීමය යනු 
උපාධ්යායාකායයයයනඩට ්ිරීමට නියමිත ෙතඩ සියලඩල ඒ නිශරායාකායයයයාට 
්ිරීම ය. මැනවිනඩ වනා පිළිපදන වනාහි්ඩවමන අනඩවතඩොසි්යා 
 ැහැර ්ිරීමට ද අනුදැන ඇතඩවතඩ ය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ අලජ්ජීනා නිසඩසවයා දාතේව ා, වයා දවදය 

ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
යනු ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ අලජ්න් ,ි්ඩෂුෙට නිස වනා දිය යුතුය. 

වනා හඳුනන ,ි්ඩෂුේඩ නිස ගැනීමට පැමිණිය වහාතඩ නිස වනා  ග 
සතරපසඩ දින්ඩ සමීපවයහි ත ා වගන ලජ්න්වය්ඩ ද? නැත ද? ්ියා 
විමසා සුදුසු  ෙ හැවඟඩ නම් නිස දිය යුතු ය. අලජ්න්ය්ු  ෙ දැන ද අනඩ 
පරවයෝජනය සල්ා නිස දුන වහාතඩ ආකායයයයාට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, අලජ්ජීනා නිසඩසාය ෙතඩථේ ා, වයා 

ෙවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”2 
 
වමවසඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ අලජ්න් ,ි්ඩෂුෙවගනඩ නිස වනා ගත 

යුතු ය. නිස ගැනීම සඳහා වනා හඳුනන වතර ව්න්ු වෙත ගිය 
,ි්ඩෂුෙ එහි සතරපසඩ දින්ඩ නැෙතී විමසා ලජ්න්වය්ැයි හැවඟඩ නම් 
නිස වගන එහි විසිය යුතු ය. නිස ගනඩනට සිටින සඩථවිර අලජ්න් 
පුදඩගලවය්ැයි හැවඟඩ නම් අනි්්ු වසායා යා යුතු ය. අලජ්න්  ෙ දැන 
අනඩ පරවයෝජන සඳහා නිස ගනඩවනඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“සාචිච්ක ආපතඩතිා ආපජ්ජති 
ආපතඩතිා පිවගූහති 
අගතිගමනඤඩක ගච්ඡති 

                                                                 
1 මහා - 228 පි. 
2 මහා  - 228 පි. 
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එදිවසා ෙුච්කති අලජ්න් පුගඩගවලා.”1 
 
දැන දැන ඇෙතට පැමි)මය, ඇෙැතඩ සැඟවීමය, අගතියට යාමය 

යන වම් ්රැණු තුන අලජ්න් ල්ඩෂණවයෝ ය. එයිනඩ ්ෙර්ඩ වහෝ 
ඇතඩවතඩ අලජ්න් නම් වේ. දැන දැන ඇෙතට පැමි)මය යනු යම් ්ිසිේඩ 
්ළ වහාතඩ එයිනඩ ඇෙත්ඩ ෙන   ෙ දැනවගන ම පර ඥපඩතිය ගැන වනා 
සල්ා ඒ ෙරද ්ිරීම ය. සිත රැ් ගනඩනට වනා හැ්ිවී ෙරද්ඩ ව්ාට 
ඇෙත්ඩ ෙුෙ වහාතඩ ඒ ඇෙත එදින ම වදසිය යුතු ය. ඇෙත වදසීමට 
සුදුසු ,ි්ඩෂූනඩ සිටිය ග ඇෙත වදසිය හැ්ි  ෙතඩ තිබිය ග එදින ම ඇෙත 
වනා වදසීම ආපතඩතිය සැඟවීම ය. එවසඩ ඇෙැතඩ සඟෙන ,ි්ඩෂුෙ ඇෙත 
වදසන තුරැ සිටිනඩවනඩ අලජ්න්ය්ු ෙශවයනි. පිිව්ර ව  ගවම් ග තමාවගඩ 
අයට වහාඳ පිිව්ර ලැව න වසඩ ද විරැදඩධ් අයට  ාල පිිව්ර ලැව න 
වසඩ ද ්රියා ්ිරීම, ධ්ර්ම්ථා විනය ්ථා ්ිරීවම් ග ෙරද ෙූ ද තමාවගඩ 
්ීම සඩිර ්රනඩනටතඩ නිෙරද ෙූ ද අනුනඩවනඩ ්ීම යට ්රනඩනටතඩ ්ථා 
්ිරීම යනාදිය අගතියට යාම ය 

 
උපාධ්යායාකායයය නිශර යාකායයය වදවදනාවගනඩ 

උපාධ්යායාකායයයයා පර ධ්ාන ය. උපාධ්යාකායයයෙරයා විහාරවයනඩ  ැහැරෙ 
සිටින ්ාලවයඩ ග අනඩ වතරනම්වගනඩ නිස වගන ොසය ්රන 
,ි්ඩෂුෙවගඩ නිස උපාධ්යායාකායයයෙරයා විහාරයට පැමි)වමනඩ 
සනඩසිවඳයි. ඉනඩ පසු ඒ ,ි්ඩෂුෙ උපාධ්යායයාවගඩ ෙතඩ ව්වරමිනඩ 
උපාධ්යාකායයයයා ඇසුරැ ්රමිනඩ විසිය යුතු ය. නැෙත උපාධ්යායයා 
විහාරවයනඩ  ැහැර ෙුෙවහාතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ නැෙත නිස ගත යුතු ය. 
යම්්ිසි ,ි්ඩෂුේඩ උපාධ්යායයා වෙවසන විහාරවයනඩ අනඩ විහාරය්ට 
වගාසඩ අනඩ වතරනම්වගනඩ නිස වගන වෙවසන ්ලඩහි උපාධ්යායයා 
එහි පැමිණිය වහාතඩ එයිනඩ නිස සනඩසිවඳඩ. උපාධ්යායයා ඒ විහාරවයනඩ 
ගිය පසු නැෙත නිස ගත යුතු ය. අනඩවතඩොසි්යා විහාරවයඩ සිටිය  ග 
නිශර යාකායයයයා විහාරවයනඩ  ැහැර වී ගිවයඩ නම් නිස සනඩසිවඳඩ. 
ආකායයයෙරයා නැෙත විහාරයට පැමිණි ්ලඩහි නැෙත නිස ගත යුතු ය. 

                                                                 
1 පිවො - 196 පි. 
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ආකායයයෙරයා විහාරවයඩ සිටිය ග සදඩධිවිහාිව්යා විහාරවයනඩ  ැහැරෙ 
ගිය ද නිස සනඩසිවඳඩ. ආපසු පැමිණි ්ලඩහි නැෙත නිස ගත යුතු ය. 
උපාධ්යායයාවගනඩ වෙනඩෙ විසීම නිසා සනඩසිඳී ගිය නිස උපාධ්යායයා 
හා එ්ඩවීවමනඩ නැෙත පර ්ෘතිමතඩ වේ. නැෙතතඩ උපාධ්යාය ගැනීම්ඩ 
නුෙුෙමනා ය.  
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ගිලාරනෝපසේථානය. 
 
එසමවයහි එ්ඩතරා ,ි්ඩෂුේට ්ු්ඩෂිවරෝගය්ඩ විය. 

උපසඩථාය්ය්ු නැති ඒ ,ි්ඩෂුෙ මලමුතර  තැෙරැණු සිරැවරනඩ ශයනය 
ව්වළඩය. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ හා 
වසනසුනඩ  ලා ෙලනා වසඩ්ඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ වෙවසන විහාරයට පැමිණි 
වසඩ්. තමාවගඩ මලමුතරවයනඩ තැෙරී නිදන ඒ ,ි්ඩෂුෙ දැ් “මහණ තට 
්ිනම් ආ ාධ්ය්ඩ ඇතඩවතඩ දැ”යි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විකාළහ. 
“සඩොමීනි, මාහට ්ු්ඩෂවිි්ාරය්ැ”යි ,ි්ඩෂුෙ සැල ව්වළඩ ය. එ්ලඩහි 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ “මහණ, තට උපසඩථාය්වය්ඩ නැතඩවතඩ දැ”යි 
විකාළහ. ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙ නැත යයි ්ීය. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
“මහණ, තට ්ුම්ඩ නිසා ,ි්ඩෂූහු උෙටැනඩ වනා ව්වරතඩදැ”යි විකාළහ. 
“සඩොමීනි, මම ,ි්ඩෂූනඩට උෙටැනඩ වනා ්රනඩවනමි, ඒ නිසා ,ි්ඩෂූහු 
මට උපසඩථාන වනා ව්වරති”යි ,ි්ඩෂුෙ සැල ව්වළඩ ය. 

 
එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ආනනඩද සඩථවිරයනඩ අමතා 

“ආනනඩදය, ෙතර වගවනෙ, වම් ,ි්ඩෂුෙ නාෙනඩවනමු”යි ෙදාළ වසඩ්. 
ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ “එවසඩය, සඩොමීනි,” යි ්ියා ෙතුර වගන 
ආහ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ෙතුර ෙතඩ ්ළහ. ආනනඩදසඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ සිරැර පිිවසිදු ්ළහ. ඉ්ඩබිති ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ හිසිනඩ ද ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ පාදයනඩවගනඩ ද 
,ි්ඩෂුෙ ඔසො ඇවඳහි ශයනය ්රෙූහ. 

 
ඉ්ඩබිති ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ එ්ඩ අෙසඩථාේ ,ි්ඩෂුසාඝයා 

රැසඩ්රො “මහවණනි, අසෙලඩ විහාරවයහි ගිලනඩ ,ි්ඩෂුේඩ ඇතඩවතඩ දැ”යි 
අසා “ඇතය”යි ,ි්ඩෂූනඩ සැල ්ළ ්ලඩහි ඒ ,ි්ඩෂුෙට ්ිනම් වරෝගය්ඩ 
දැයි විකාළ ්ලඩහි “,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩස, ්ුසවයඩ වරෝගය්ැ”යි ,ි්ඩෂූහු 
්ීහ. ඉ්ඩබිති “මහවණනි, ඒ ,ි්ඩෂුෙට උෙටැනඩ ්රනඩවන්ඩ ඇතඩවතඩ 
දැ”යි විකාරා “නැතය”යි සැල ්ළ ්ලඩහි “්ුම්ඩ නිසා ඒ ,ි්ඩෂුෙට 
,ි්ඩෂූහු උපසඩථාන වනා ව්වරතඩ දැ”යි විකාළහ. “සඩොමීනි, ඒ ,ි්ඩෂුෙ 
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,ි්ඩෂූනඩට උපසඩථාන වනා ්රනඩවන්ි. එ ැවිනඩ ,ි්ඩෂූහු ඔහුට 
උපසඩථාන වනා ව්වරති” යි සැල ්ළහ. එ්ලඩහි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
වමවසඩ ෙදාළ වසඩ්. 

 
“නතඩි වො ,ි්ඩඛවෙ, මාතා නතඩි පිතා වය වො 

උපට්ඨවහයයුා, තුම්වහ වක ,ි්ඩඛවෙ, අඤඩඤමඤඩඤා න 
උපට්ඨහිසඩසථ අථ වඛා කරහි උපට්ඨහිසඩසති. 

  
වයා ,ි්ඩඛවෙ, මා උපට්ඨව,යය, වසා ගිලානා 

උපට්ඨවහයය. සවෙ උපජ්ඣාවයා වහාති, උපජ්ඣාවයන 
,ි්ඩඛවෙ යාෙජීො උපට්ඨාතේව ා, ෙුට්ඨානමසඩස ආගවමතේ ා. 
සවක ආකිවවය වහාති, ආකිවවයන යාෙජීො උපට්ඨාතේව ා, 
ෙුට්ඨානමසඩස ආගවමතේ ා. සවක සදඩධිවිහාිවව්ා වහාති. 
සදඩධිවිහාිවව්න යාෙජීො උපට්ඨාතේව ා, ෙුට්ඨානමසඩස 
ආගවමතේ ා. සවක අනඩවතොසිව්ා වහාති, අනඩවතොසිව්න 
යාෙජීො උපට්ඨාතේව ා, ෙුට්ඨානමසඩස ආගවමතේ ා. සවක 
සමානුපජ්ඣායව්ා වහාති, සමානුපජ්ඣායව්න යාෙජීො 
උපට්ඨාතේව ා, ෙුට්ඨානමසඩස ආගවමතේ ා. සවක 
සමානාකිවයව්ා වහාති, සමානාකිවයව්න යාෙජීො 
උපට්ඨාතේව ා, ෙුට්ඨානමසඩස ආගවමතේ ා. සවක න වහාති 
උපජ්ඣාවයා ො ආකිවවයා ො සදඩධිවිහාිවව්ා ො 
අනඩවතොසිව්ා ො සමානුපජ්ඣාවයා ො සමානාකිවයව්ා ො, 
සාවඝන උපට්ඨාතේව ා, වනා වක උපට්ඨවහයය, ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 

වතඩරැම:- 
 

                                                                 
1 මහා - 734 පි. 
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“මහවණනි, නුඹලාට උපසඩථාන ්ිරීමට මේඩ නැත, පිවය්ඩ 
නැත. මහවණනි, ඉදිනඩ වතපි ඔෙුවනාෙුනඩට උපසඩථාන වනා ්රනඩනාහු 
නම් දැනඩ වතාපට ්ෙවර්ඩ උපසඩථාන ව්වර් ද? 

 
“මහවණනි, යවම්ඩ මා හට උපසඩථාන ව්වර් ද වහවතවම් 

ගිලනාට උපසඩථාන ්රනඩවනඩ  ය. මහවණනි, ඉදිනඩ ගිලනාවගඩ 
උපාධ්යායවය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් උපාධ්යායයා විසිනඩ ජීෙතඩ ෙන වත්ඩ 
ගිලනාට උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. ඔහුවගඩ සුෙය  ලාවපාවරාතඩතු විය 
යුතුය. ඉදිනඩ ආකායයයවයඩ් ඇතඩවතඩ නම් ආකායයයයා විසිනඩ ජීෙතඩෙන 
වත්ඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. සුෙය  ලාවපාවරාතඩතු විය යුතු ය. ඉදිනඩ 
සදඩධිවිහාිව්වය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් සදඩධිවිහාිව්යා විසිනඩ ජීෙතඩෙන තා්ඩ 
උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. සුෙය  ලාවපාවරාතඩතු විය යුතු ය. ඉදිනඩ 
අනඩවතඩොසි්වය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් අනඩවතඩොසි්යා විසිනඩ ජීෙතඩ ෙන 
තා්ඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. සුෙය  ලාවපාවරාතඩතු විය යුතු ය. ඉදිනඩ 
සමාවනෝපාධ්යාය ඇතිවය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් සමාවනෝපාධ්යායයා විසිනඩ 
ජීෙතඩ ෙන වත්ඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. සුෙය  ලාවපාවරාතඩතු විය 
යුතු ය. ඉදිනඩ සමානාකායයයවය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් සමානාකායයයයා විසිනඩ 
දිවි ඇති වත්ඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. ඉදිනඩ ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙට 
උපාධ්යායවය්ඩ වහෝ ආකායයයවය්ඩ වහෝ සදඩධිවිහාිව්වය්ඩ වහෝ 
අනඩවතඩොසි්වය්ඩ වහෝ සමාවනෝපාධ්යායවය්ඩ වහෝ සමානාකායයයවය්ඩ 
වහෝ නැතඩවතඩ නම් සාඝයා විසිනඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. ඉදිනඩ 
උපසඩථාන වනා ්රනඩවනඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.” 

 
වරෝගියා ආගනඩතු් ,ි්ඩෂුේඩ වහෝ ්ිසිේු නැතිවය්ඩ වහෝ වේ 

නම් විහාරසඩථ සාඝයා විසිනඩ උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. වනා ්වළඩ නම් 
සැමට ම ඇෙැතඩ වේ. සාඝයා ොර නියම ්රවගන උපසඩථාන ව්වර් 
නම් තමාවගඩ ොරවයඩ ග උපසඩථාන වනා ්රන ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. 
එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ  ාරවගන උපසඩථාන ව්වර් නම් වසසඩසනඩට ඇෙැතඩ 
නැත. වම් ගිලාවනෝපසඩථානය සාඝසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ පටනඩ 
සැමට ම අයිති ය. 
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“්යා භික්ඛ්ව මර උපට්ඨ්හයය, ්සා ග්ිධානර උපට්ඨ්හයය” 
යනු ඇතැමුනඩ ෙරදො වතඩරැම් ්රන පාඨවය්ි. “වයා ,ි්ඩඛවෙ මා 
උපට්ඨවහයය” යන තැන උපට්ඨවහයය යනඩවනහි අදහස අෙොදය 
අනුශාසනය පිළිගැනීම ය. අෙොදානුශාසනය පිළිගැනීමතඩ එ්ඩතරා 
උපසඩථානවය්ි. යවම්ඩ අෙොදානුශාසනය පිළිගැනීම් ෙශවයනඩ මට 
උපසඩථාන ව්වර් නම් ඔහු ගිලනාට උපසඩථාන ්රනඩවනඩ ය යනු ඒ 
පාඨවයඩ වතඩරැම ය. එය විනය අටුොවෙහි වතඩරැම් ්ර ඇතඩවතඩ වමවසඩ 
ය. 

 
“වයා ,ි්ඩඛවෙ මා උපට්ඨවහයය වසා ගිලානා උපට්ඨවහයයාති 

වයා මා ඔොදානුසාසනී ්රවණන උපට්ඨවහයය වසා ගිලානා 
උපට්ඨවහයය මම ඔොද්ාරව්න ගිලාවනා උපට්ඨාතේව ාති 
අයවමතඩථ අතඩවථා.”1 

 
 ුදුනට උපසඩථාන ්ිරීම හා ගිලන්ුට උපසඩථාන ්ිරීම සමානය 

යි ්ීම  ලෙතඩ ෙරවද්ි. ගිලන්ුට උපසඩථාන ්ිරීම   ුදුනට උපසඩථාන 
්ිරීවමනඩ දහසිනඩ පාගුේඩ ෙටිනා ්රියාේඩ වනා වේ.  

 

                                                                 
1 ස.පා. – 839 පි. 
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මත සනේතකය 
 

“,ි්ඩඛුසඩස ,ි්ඩඛවෙ, ්ාල්වත සාවඝා සාමි 
පතඩතචීෙවර. අපි ක වඛා ගිලානුපට්ඨා්ා  හු්ාරා, අනුජානාමි 
,ි්ඩඛවෙ, සාවඝන තිචීෙරඤඩක පතඩතඤඩක ගිලානුපට්ඨා්ානා 
දාතුා. යා තතඩථ ලහු,ණඩලා ලහුපිව්ඩඛාරා තා සම්මුඛී,ූවතන 
සාවඝන ,ාවජතුා. යා තතඩථ ගරැ,ණඩලා ගරැපිව්ඩඛාරා තා 
ආගතානාගතසඩස කාතුදඩදිසසඩස සාඝසඩස අවිසඩසජ්න්්ා 
අවෙ,ාගි්ා.”1 
 
“මහවණනි, ,ි්ඩෂුේඩ ්ලුිවය ්ළ ්ලඩහි ඔහුවගඩ පාසිෙුරැ 

සාඝයාට අයිති ය එවහතඩ ගිලාවනෝපසඩථාය්වයෝ ව ාවහෝ උප්ාර 
ඇතඩවතෝ ය. මහවණනි, සාඝයා විසිනඩ ්ලුිවය ්ළ මහණහුවගඩ පාසිෙුරැ 
ගිලාවනෝපසඩථාය්යනඩට වදනඩනට අනුදනිමි. එහි යම් ලඝු ,ාණඩලය්ඩ 
ලඝු පිවෂඩ්ාරය්ඩ වේ නම් ඒො සම්මුඛී,ූත සාඝයා විසිනඩ ව දා ගත 
යුතුය. එහි යම් ගරැ,ාණඩලය්ඩ ගරැපිවෂඩ්ාරය්ඩ වේ නම් ඒො 
ආගතානාගත කාතුදඩදසි් සාඝයාට අයිති විසර්ජනය වනා ්ළ යුතු 
වනා ව දිය යුතු ෙසඩතු ය.” 

 
ඉහත ද්ඩෙන ලදඩවදඩ ්ලුිවය ්ළ ,ි්ඩෂූනඩට අයතඩ චීෙරාදි 

ෙසඩතූනඩ පිළි ඳ විනය නීතිය ය. එයිනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ ්ාල්රියා ්ළ 
,ි්ඩෂුේට අයතඩ චීෙරාදි ෙසඩතූනඩ සාඝයාට මිස නෑයනඩට වහෝ 
වගෝලයනඩට වහෝ අයිති නැති  ෙ ය. සාඝයා විසිනඩ පාසිෙුරැ 
ගිලාවනෝපසඩථාය්යනඩට දිය යුතු ය. ගිලාවනෝපසඩථානය එ්්ු විසිනඩ 
්රන ලද නම් සියලඩල ඔහුට දිය යුතුය. උපසඩථාය්වයෝ ව ාවහෝ වෙතඩ 
නම් ව දා දිය යුතු ය. ෙලා උපසඩථාන ්ළ තැනැතඩතාට ෙැි ව්ාටස 

                                                                 
1 මහා - 740 පි. 
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දිය යුතුය. ්ලුිවය ්ළ මහණහුවගඩ පාසිෙුරැ දහස්ඩ අගවනඩ ද 
උපසඩථාය්යනඩට ම දිය යුතුය. ඉදිනඩ පාසිෙුරැ නැතඩවතඩ නම් අනය 
පිවෂඩ්ාර ඇතඩවතඩ නම් පාසිෙුරැ වෙනුෙට ඒො දිය යුතු ය. ්ලුිවය ්ළ 
,ි්ඩෂුෙවගඩ පාසිෙුරැ වනා ෙටනා ඒො නම් අනඩ පිිව්රතඩ සමග ඒො 
උපසඩථාය්යනඩට දිය යුතුය. උපසඩථාන ්ළ අය ගිහි ෙුෙ ද සඩතරීනඩ වහෝ 
ෙුෙ ද ඔෙුහු පිිව්ර ව්ාටස ලැබීමට සුදුසඩවසෝ ය. එ්ඩ ෙසඩතුේඩ 
වදවදන්ුට අයතඩ ්ලඩහි එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ ්ාල්රියා ්ළ වහාතඩ ඒ ෙසඩතුෙ 
ජීෙතඩෙන ,ි්ඩෂුෙට අයතඩ වේ. ව ාවහෝ වදන්ුනඩට අයතඩ ෙසඩතුේඩ 
හිමියනඩ ව ාවහෝ වදන්ු ්ලුිවය ව්ාට එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ ඉතිිව ෙුෙ ද ඒ 
ෙසඩතුෙ ඉතිිව ,ි්ඩෂුෙට අයතඩ වේ. අනඩතිම ,ි්ඩෂුෙවගඩ මරණවයනඩ ඒ 
ෙසඩතුෙ සාඝයාට හිමි වේ. උපසඩථාය්යනඩට පාසිෙුරැ  ගම ද 
්ර්මෝයවයනඩ වහෝ අපවලෝ්නවයනඩ වහෝ ්ළ යුතුය. වරෝගී ,ි්ඩෂුෙ 
ඔහුවගඩ පිවෂඩ්ාර ජීෙතඩෙන ්ාලවයඩ අනි්්ුට  ග ඇති නම් ඒො 
සාඝයාට වහෝ උපසඩථාය්යනඩට වහෝ අයිති නැත. එවහතඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙ 
උපසඩථාය්යනඩට සැල්ිලඩල්ඩ ්ළ යුතු ය. 

 
“සවක හි පඤඩකසු සහධ්ම්මිව්සු වයා ව්ාචි ්ාලා 

්වරානඩවතා “මමච්කවයන මයඩහා පිව්ඩඛාවරා උපජ්ඣායසඩස වහාතු 
ආකිවයසඩස වහාතු සදඩධිවිහාිව්සඩස වහාතු අනඩවතොසි්සඩස වහාතු 
මාතු වහාතු පිතු වහාතු අඤඩඤසඩස ො ්සඩසචි වහාතූ” ති ෙදති, වතසා 
න වහාති, සාඝසඩවසෙ වහාති. න හි පඤඩකනඩනා සහධ්ම්මි්ානා 
අච්කවය දානා රෑහති. ගිහීනා පන රෑහති.”1 

 
පසඩ සහදැමියනඩ අතුවරනඩ යවම්ඩ ්ලුිවය ්රනඩවනඩ මාවගඩ 

ඇෙෑවමනඩ මාවගඩ පිිව්ර උපාධ්යායයාට වේො ආකායයයයාට වේො 
සදඩධිවිහාිව්යාට වේො අනඩවතඩොසි්යාට වේො මෙට වේො පියාට 
වේො අනඩ්ිසිේුට වහෝ වේො යි ්ියා ද එවසඩ මළ පසු අයිතිවීම 
සඳහා ්රන  ගමනාෙ ෙලාගු වනා වේ. මළහුවගඩ පිිව්ර සාඝයාට ම 
හිමි වේ. මළ පසු හිමිවීම සඳහා පසඩ සහදැමියනඩ ්රන  ගමනාෙ ෙලාගු 

                                                                 
1 ස.පා. – 953 පි.  
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වනා වේ. ගිහියනඩ එවසඩ ්රන  ගමනාෙ ෙලාගු වේ. මැවරන තැනැතඩතා 
විසිනඩ වදන ලදුෙ ඔහු ජීෙතඩෙන ්ාලවයඩ ග ම යම්ු යම්ඩ ගතවහාතඩ 
එය ඔහුට අයිති ය. වම් ්රැණ ඛසද්දසික්ඛා්වහි වමවසඩ දැ්ඩවේ. 

 
“න රෑහතච්කවය දානා - පඤඩකනඩනා සහධ්ම්මිනා, 
සාඝසඩවසෙ ද තා වහාති - ගිහීනා පන රෑහති.”1 

                                                                 
1 ඛුදඩද - 153 පි. 
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ගරුභාණේඩ 
 
සාඝයාට ලැව න ,ාණඩල ගරැ ,ාණඩල - ලඝු ,ාණඩල ෙශවයනඩ 

වදව්ාටස්ි. ,ි්ඩෂූනඩට නිතර ම ඒො පිවව,ෝග ්රනඩනට පාලනය 
්රනඩනට සිදුෙන  ැවිනඩ ගරැ - ලඝු ,ාණඩල පිළි ඳ විනය වහාඳිනඩ දැන 
සිටිය යුතු ය. එවසඩ වනා ෙුෙ වහාතඩ ඒොයිනඩ නිතර ෙරදට පැමිණිය 
හැ්ිය. ගරැ,ාණඩලෙලට “අවිසඩසජ්න්ය,ාණඩල - අවෙ,ාගිය,ාණඩල” යන 
නම් ද ්ියනු ලැවේ. වසඩනාසනඛනඩධ්්වයහි ගරැ,ාණඩල වි,ාගය ෙදාරා 
ඇතඩවතඩ අවිසඩසජ්න්ය,ාණඩල අවෙ,ාගිය,ාණඩල යන නම් ෙලිනි. ඒ 
වමවසඩය:- 

 
“පඤඩචිමානි ,ි්ඩඛවෙ, අවිසඩසජ්න්යානි න 

විසඩසජ්වජතේ ානි සාවඝන ො ගවණන ො පුගඩගවලන ො. 
විසඩසජ්න්තානි පි අවිසඩසජ්න්තානි වහානඩති, වයා විසඩසජ්වජයය 
ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.”1 
 
මහවණනි, වම් ,ාණඩල පස සාඝයා විසිනඩ වහෝ ගණයා විසිනඩ 

වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට වනා දිය යුතු ය. දුනඩවනඩ ද 
ගතඩතහුට අයිති වනා වේ. ඒ ,ාණඩල යවම්ඩ අනිව්්ුට දුනඩවනඩ නම් 
ඔහුට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
“්තමානි පඤඩක? ආරාවමා ආරාමෙතඩථු ඉදා පඨමා 

අවිසඩසජ්න්යා න විසඩසජ්වජතේ ා, සාවඝන ො ගවණන ො 
පුගඩගවලන ො. විසඩසජ්න්තම්පි අවිසඩසජ්න්තා වහාති. වයා 
විසඩසජ්වජයය ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.” 
 

                                                                 
1 කූල - 249 පි. 
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්ෙර පවස්ඩ ද යතඩ? ආරාමය, ආරාමෙසඩතුෙය යන වමය 
සාඝයා විසිනඩ වහෝ ගණයා විසිනඩ වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට 
වනා දිය යුතු පළමුෙන ෙසඩතුෙ ය. එය දුනඩවනඩ ද ගතඩතහුට අහිමි වේ. 
යවම්ඩ දුනඩවනඩ නම් ඔහුට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
“විහාවරා විහාරෙතඩථු ඉදා දුතියා අවිසඩසජ්න්යා. න 

විසඩසජ්වජතේ ා, සාවඝන ො ගවණන ො පුගඩගවලන ො. 
විසඩසජ්න්තම්පි අවිසඩසජ්න්තා වහාති. වයා විසඩසජ්වජයය ආපතඩති 
ථුලඩලච්කයසඩස.”1 
 
විහාරය, විහාරෙසඩතුෙය යන වමය සාඝයා විසිනඩ වහෝ ගණයා 

විසිනඩ වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට වනා දිය යුතු වදෙන 
ෙසඩතුෙ ය. එය දුනඩවනඩ ද ගතඩතහුට අහිමි වේ. යවම්ඩ දුනඩවනඩ නම් 
ඔහුට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
“මඤඩවකා පීඨා ,ිසි බිම්ව ාහනා ඉදා තතියා 

අවිසඩසජ්න්යා න විසඩසජ්වජතේ ා සාවඝන ො ගවණන ො 
පුගඩගවලන ො. විසඩසජ්න්තම්පි අවිසඩසජ්න්තා වහාති. වයා 
විසඩසජ්වජයය ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.”1 
 
ඇඳ පුටු ගුදිිව ව්ාට්ට යන වමය සාඝයා විසිනඩ වහෝ ගණයා 

විසිනඩ වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට වනාදිය යුතු තුනඩෙන 
ෙසඩතුෙ ය. දුනඩවනඩ ද ගතඩතහුට අහිමි ය. යවම්ඩ වදනඩවනඩ නම් ඔහුට 
ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ.  

 
“වලාහ්ුම්,ි වලාහ,ාණ්ා වලාහොරව්ා වලාහ 

්ටාහා ොසි ඵරසු ්ුඨාිව ්ුදඩදාවලා නිඛාදනා ඉදා කතුතඩථා 
අවිසඩසජ්න්යා න විසඩසජ්වජතේ ා, සාවඝන ො ගවණන ො 
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පුගඩගවලන ො. විසඩසජ්න්තම්පි අවිසඩසජ්න්තා වහාති. වයා 
විසඩසජ්වජයය ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.”1 
 
වලාවහාසැළි වලාවහා්ටාරම් වලාවහාසැළ වලාවහා ්ළ ෙෑ 

වපාවරෝ ව්වට්ිව උදලු සාරන උප්රණ යන වමය සාඝයා විසිනඩ වහෝ 
ගණයා විසිනඩ වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට වනා දිය යුතු 
සතර ෙන ෙසඩතුෙ ය. දුනඩවනඩ ද ගතඩතහුට අහිමි වේ. යවම්ඩ වදනඩවනඩ 
නම් ඔහුට ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
“ෙලඩලි වෙළු මුඤඩජා  ේ ජා තිණා මතඩති්ා දාරැ,ණඩලා 

මතඩති්ා,ණඩලා ඉදා පඤඩකමා අවිසඩසජ්න්යා න විසඩසජ්වජතේ ා, 
සාවඝන ො ගවණන ො පුගඩගවලන ො. විසඩසජ්න්තම්පි අවිසඩසජ්න්තා 
වහාති, වයා විසඩසජ්වජයය ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.”2 

 
ෙැලඩ, හුණ, මුඤඩජ නම් තණ,  ේ ජ නම් තණ, වගෙලඩ 

වසවෙනි ්රන අනඩ තණ, මැටි, ලී ලු, මැටි  ලු යන වමය සාඝයා 
විසිනඩ වහෝ ගණයා විසිනඩ වහෝ පුදඩගලය්ු විසිනඩ වහෝ අනි්්ුට වනා 
දිය යුතු ය. දුන ද ගතඩතහුට අහිමි ය. යවම්ඩ වදනඩවනඩ නම් ඔහුට 
ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ගරැ,ාණඩල ෙදාරා ඇතඩවතඩ රාශි 

ෙශවයනඩ පස්ට ව  ගවමනි. ආරාම ආරාමෙතඩථු යන වද් පළමුෙන 
රාශිය ය. විහාර විහාරෙතඩථු යන වද් වදෙන රාශිය ය. මඤඩක පීඨ ,ිසි 
බිම්ව ෝහන යන සතර තුනඩෙන රාශිය ය. වලෝහ්ුම්,ි වලෝහ,ාණ් 
වලෝහොර් වලෝහ්ටාහ ොසි ඵරසු ්ුඨාිව ්ුදඩදාල නිඛාදන යන නෙය 
සතරෙන රාශිය ය. ෙලඩලි වෙළු මුඤඩජ  ේ ජ තණි මතඩති්ා දාරැ,ණඩල 
මතඩති්ා,ණඩල යන අට පසඩෙන රාශිය ය. සියලඩල පිලු ්ළ ්ලඩහි 
ගරැ,ාණඩල පසඩවිසඩස්ි.  

                                                                 
1 කූල - 249 පි. 
2 කූල - 249 පි. 
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“දඩවිසාගහානි දඩවෙ වහානඩති - තතියා කතුසාගහා, 
කතුතඩථා නෙ ව්ාට්ඨාසා - පඤඩකමා අට්ඨව,දනා. 
ඉති පඤඩකහි රාසීහි - පඤඩක නිම්මලවලාකවනා, 
පඤඩකවීසවිධ්ා නාවථා - ගරැ,ණඩලා ප්ාසයි.”1 
 
විනය පාළිවයහි නම් ෙශවයනඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩ අතීත ්ාලවයඩ 

මිනිසුනඩ පිවව,ෝග ්ළ ,ාණඩලයනඩ ය. ඒොට සමාන වම්ල ඇති 
,ාණඩලවයෝ ද ගරැ,ාණඩලයනඩට අයතඩ වෙති. යම්්ිසි පූජාේ ග ව ාවහෝ 
ගරැ,ාණඩල ලද ද ඒො වපෞදඩගලි් ෙන පිවදි වනා ව දිය යුතු ය. 
ව දුෙ ද ඒො ලද අයට අයිති වනා වේ. වනා ව දිය යුතු  ැවිනඩ 
ගරැ,ාණඩල අවේ,ාගිය නම් වේ. විහාරය් ග දාය්යනඩ විසිනඩ “සාඝසඩස 
වදම” ්ියා ගරැ,ාණඩල පූජා ්ළ වහාතඩ ඒො සාඝයාවගඩ පරවයෝජනය 
පිණිස ඒ විහාරවයඩ ම තැබිය යුතු ය. ඒ විහාරයට සෑවහනඩනට  ලු 
ඇතඩවතඩ නම් එම  ලු ඒ විහාරයට ෙුෙමනා නැති නම් සාඝි් ෙශවයනඩ 
පිවව,ෝජනය ්ිරීම සඳහා අනඩ විහාරෙලට දිය යුතුය. ඒ ඒ අයට 
වපෞදඩගලි් ෙශවයනඩ වනා දිය යුතුය. විහාරවයනඩ පිටත වගය් ්රන 
පිනඩ්ම් ග සාඝසඩස වදම ්ියා ඇඳ්ඩ පූජා ්ළ වහාතඩ එය 
සාඝසඩථවිරයනඩ ොසය ්රන සඩථානයට දිය යුතු  ෙ විනය අටුොවෙහි 
්ියා ඇත. එහි ව ාවහෝ ඇඳ පුටු ඇතඩවතඩ නම් එතැනට ඇඳ්ිනඩ 
පරවයෝජනය්ඩ නැති නම් ඇඳ්ඩ ෙුෙමනා විහාරය්ට සාඝි් ෙශවයනඩ 
පිවව,ෝග ්ිරීම සඳහා දිය යුතු  ෙ ්ියා ඇත. වමවසඩ විහාරවයඩන 
පිටත  ග ලැව න අනය ගරැ,ාණඩල සම් නඩධ්වයනඩ පිළිපැදිය යුතඩවතඩ ද 
ඒ ්ීම අනුෙ ය. 

 
“ හිසීමාය සාඝසඩස වදමාති දිනඩනමඤඩවකා 

සාඝතඩවථරසඩස ෙසනට්ඨාවන දාතේව ා. සවක තතඩථ  හුමඤඩකා 

                                                                 
1 ස.පා. – 913 පි. 
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වහානඩති මඤඩවකන ්ම්මා නතඩි යසඩස විසනට්ඨාවන ්ම්මා 
අතඩි, තතඩථ සාඝපිවව,ාවගන පිව,ුඤඩජථාති දාතේව ා.”1 
 
දැනඩ ව ාවහෝ තැනඩෙල වපවනනඩවනඩ ලැව න සියලඩල ගවම් 

පනඩසලට  ගම ය. එය සුදුසු ද? නැත ද? යනු විමසිය යුතු ය. 
 
ආරාම ආරාමෙතඩථු යන වමහි ආකාමය යනු ෙැවිලඩල්ඩ ඇති බිම 

ය. ආකාමවක්ථස යනු ෙැවිලඩල්ඩ නැති බිම ය. විහාර විහාරෙතඩථු යන 
වමහි විහාක යනු ොසය ්රන වගාලනැගිලි ය. විහාකවක්ථස යනු ඒො 
පිහිටි බිම් ය. ආරාමාදි ගරැ,ාණඩල වනා දිය හැ්ි ෙුෙ ද එ ඳු 
ගරැ,ාණඩලය්ඩ ගරැ,ාණඩලය්ට මාරැ ්ළ හැ්ි ය. සාඝයා වෙවසන 
විහාරයට දුර පිහිටි ෙතඩත්ඩ, සමීපවයඩ පිහිටි ෙතඩත්ට මාරැ ්ර ගත 
හැ්ි ය. වගය්ඩ ෙුෙ ද වගය්ට මාරැ ්ර ගත හැ්ි ය. ඇඳ පුටු ආදි 
ගරැ ,ාණඩලෙලට වෙනතඩ ගරැ,ාණඩල මාරැ ්ර ගත හැ්ි ය. එ්ඩ 
ෙටිනා ඇඳ්ඩ ඇඳනඩ ්ීපය්ට මාරැ ්ිරීම ද ෙරද නැත. සාඝයාට 
අලා, ෙන පිවදි මාරැ වනා ්ළ යුතු ය. සාඝයාට පරවයෝජන නැති 
ගරැ,ාණඩල මුදලඩ ්ර පරවයෝජනෙතඩ ,ාණඩල ගැනීම ද ෙරද නැත. එය 
්ැප්රැේු මඟිනඩ ්ළ යුතු ය. ගරැ,ාණඩල  ග ආහාර ෙසඩතරාදිය වනා 
ගත යුතු ය. 

 
සඟසතු හුණ දඬු ලී ආදිය ෛකතය්ර්මානඩතයට සාඝි් 

විහාරෙල ෙැලට වයාදා ඉතිිව ෙන ඒො වපෞදඩගලි් ෙැලට වයදවීම ද 
ෙරද නැත. ඒො වගය ගිනිගතඩ ව්න්ු වගන යනො නම් වනා 
ෙැළැ්ඩවිය යුතු  ෙ ද ්ියා ඇත. සාඝයාට අයතඩ එ්ඩ වියතඩ සතරඟුල්ඩ 
පමණ දි්ඩ හුණ දඬු ්ැව ලඩල්ඩ ෙුෙතඩ ලී ්ැව ලඩල්ඩ ෙුෙතඩ විනවයඩ 
සැටියට ගරැ,ාණඩලවය්ි. සඟ සතු ,ූමිෙල ෙැවී ඇති ගසඩ ෙැලඩ ද ගරැ 
,ාණඩලය. ඒ ගරැ,ාණඩල අනි්්ුට  ගවම් අයිතිය්ඩ ,ි්ඩෂූනඩට නැති  ෙ 
ගිහිවයෝ වනා දනිති. විහාරාධිපති සඩථවිර නම්ට විහාරවයඩ ඇති ඕනෑම 
වදය්ඩ  ගමට  ලය ඇතැයි ගිහිවයෝ සිතති. එ ැවිනඩ ඇතැම් ගිහිවයෝ 

                                                                 
1 ස.පා. – 915 පි. 
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හුණගසඩ පුේඩගතඩ තැන තැන ඇති ලී දඬු හා ඇතැම් ,ාණඩල 
,ි්ඩෂූනඩවගනඩ ඉලඩලති. වමය වලා්ු පර ශඩනවය්ි. ඉලඩලන සුළු වදය්ඩ 
නුදුන වහාතඩ ඔෙුහු ්ල්ිවරති. විරැදඩධ් වෙති. සමහරවිට විරැදඩධ්්ම් 
්රනඩනටතඩ පටනඩ ගනිති. “වම් හාමුදුරැවෙෝ අනුනඩට  ණ ්ියනො මිස, 
අහ් දමන වදය්ඩෙතඩ ව්න්ුට වනා වදති” යි විනය වනා දතඩ 
ගිහිවයෝ ්ල්ිවරති. වමය උ,වතෝව්ෝටි් පර ශඩනය්ි. දුන වහාතඩ 
,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. නුදුනවහාතඩ ගිහියනඩවගනඩ ්රදර පැමිවණඩ. 
වම ඳු ්රැණුෙල ග සඩථාවනෝචිත පර ඥාවෙනඩ ්රියා ව්ාට වදපසිනඩ ම 
නිදහස ල ා ගනඩනට දැන ගත යුතු ය. නුෙණැති ගිහියා සඟසතු වදඩ 
ගැනීමට නුසුදුසු  ෙ ්ියා සතුටු ්රවිය හැ්ිය. වමෝල ගිහියා එවසඩ 
සතුටු වනා ්ළ හැ්ි ය. එ ඳු අෙසඩථාෙල ග ,ි්ඩෂුෙට ඇතඩවතඩ නම් 
ෙළ්ඩෙනඩවනඩ නැතිෙ වගන යනඩනට හැර තුෂඩ)ම්,ූත වීම ය. සඟසතු 
 ලු ත ා වපෞදඩගලි්  ලු ෙුෙ ද සැමට ම  ගම නුසුදුසු ය. 

 

සදේ ාරදයය විනිපාතය 
“න ක ,ි්ඩඛවෙ සදඩධ්ාවදයයා විනිපාවතතේ ා, වයා 

විනිපාවතයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, සැදැහැවයනඩ වදන ලදඩද විනාශ වනා ්ළ යුතු ය. 

යවම්ඩ විනාශ ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
ගිහියනඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට සැදැහැවයනඩ වදන සිෙුපසය වනා මනා 

පිවදි පිවව,ෝග ්ිරීවමනඩ වහෝ නුසුදුසඩසනඩට  ගවමනඩ වහෝ විනාශ ්රනු 
ද්ඩනා සැදැහැෙතුනඩට ඇති ෙනඩවනඩ ,ි්ඩෂූනඩ ව්වරහි අපර සාදවය්ි. 
වනා මනා වලස පිවව,ෝග ව්ාට, දුනඩ සැදැහැෙතුනඩවගඩ සිතඩ ිවදවීම 
 ලෙතඩ ෙරවද්ි. තමනඩ පූජා ්ළ වදය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ පවරසඩසමිනඩ ව ෝ 
්ලඩ පිවව,ෝග ්රනු ද්ඩනා ගිහිවයෝ ,ි්ඩෂූනඩ ව්වරහි පහදිති. 

 

                                                                 
1 මහා - 726 පි. 
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ව්ාසඹෑ නුෙර උවදඩනි රජුවගඩ සාමාෙතී වදඩවිය පර ධ්ාන 
පනඩසියය්ඩ සඩතරීහු ආනනඩදසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ වගනඩ  ණ අසා පැහැ ග 
තම තමනඩවගඩ උතුරැසළු උනඩ ෙහඩනවසඩට පූජා ්ළහ. උතුරැ සළු නැතිෙ 
සිටිනා සඩතරීනඩ දැ් රජතුමා “වතාපවගඩ උතුරැ සළුෙලට ්ුම්ඩ වී දැ”යි 
ඇසීය. සඩතරීහු ආනනඩදසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩට පූජා ්ළ  ෙ ්ීහ. 
“සියලඩල ම ආනනඩදසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ පිළිනඩනා ලදඩවදඩදැ”යි අසා 
“එවසඩය” යි ්ී ්ලඩහි, රජතුමා ආනනඩදසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ වෙත එළඹ, 
“වමපමණ ෙසඩතර  රාශිය්ඩ නුඹෙහනඩවසඩට ්ුමටදැ”යි ඇසීය. “මහරජ, 
අපට ෙුෙමනා පමණ වගන වසසඩස දිරෑ සිෙුරැ ඇති ,ි්ඩෂූනඩට වදමු”යි 
වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ්ීහ. “සඩොමීනි, ඒ ,ි්ඩෂූනඩවගඩ දිරෑ සිෙුරැෙලට ්ුම්ඩ 
ව්වරතඩදැ”යි රජතුමා ්ීය. “ෙලාතඩ දිරෑ සිෙුරැ ඇතියනඩට වදනඩනාහ”යි 
්ීහ. “ඔෙුනඩවගඩ දිරෑ සිෙුරැෙලට ්ුම්ඩ ව්වරතඩදැ”යි රජ ඇසීය. 
“මහරජ, පසතුරැණු ව්වරතඩය”යි වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ්ීහ. පරණ 
පසතුරැණුෙලට ්ුම්ඩ ව්වරතඩදැ”යි රජු ඇසී ය. “ ුමුතුරැණු 
ව්වරතඩය”යි වතරණුවෙෝ ්ීහ. “පුරාණ  ුමුතුරැණුෙලට ්ුම්ඩ 
ව්වරතඩදැ”යි රජු ඇසී ය. “මහරජ පාබිසි ්රනඩනාහයි” ්ීහ. “පුරාණ 
පාබිසිෙලට ්ුම්ඩ ව්වරතඩ දැ”යි විකාවළඩ ය. “ඒො සිහිනඩ ්ැ ලි ව්ාට 
මැටි හා අනා බිතඩතිෙලට ගසනඩනාහ”යි ්ීහ. “සඩොමීනි, වමවත්ඩ දුර 
වගාසඩ ද ආයයයයනඩ ෙහනඩවසඩලාට දුනඩ වදය වනා නසඩවනඩය”යි රජු ්ීය. 
“එවසඩය මහරජ” යි වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ ්ීහ. රජු පැහැ ග ෙසඩතර  
පනඩසියය්ඩ වගනඩො වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට පූජා ව්වළඩ ය.  

(කූළෙගඩග පාළි) 

 
සැදැහැවයනඩ වදන සිෙුපසය,  ගමට නුසුදුසඩසනඩට  ගම ද 

සදඩධ්ාවදයය විනිපාතනය ය. එ ැවිනඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ තමාට ලැව න 
පර තයය නුසුදුසඩසනඩට වනා දිය යුතු ය. 
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දීමට සුදුසේරසෝ. 
“අනසජානාමි භික්ඛ්ව, මාකාපිකුන්නර දාකුර”1 යනුවෙනඩ 

මාපියනඩට  ගම තථාගතයනඩ ෙහඩනවසඩ විසිනඩ අනුදැන ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
මා පිවයෝ  ගමට සුදුසඩවසෝ ය. ව්ාතරම් අගනා වදය්ඩ ෙුෙ ද මාපියනඩට 
 ගම සදඩධ්ාවදයය විනිපාතය වනා වේ. මාපියනඩට ෙුෙ ද වපෞදඩගලි් වදය 
මිස සඟසතු දෑ වනා දිය යුතු ය. මාපිවයෝ රජවයහි පිහිටියාහු ද පුතර  ෙූ 
,ි්ඩෂුෙවගනඩ යම්ඩ  ලාවපාවරාතඩතු වෙතඩ නම් දිය යුතු ය. උපසඩථානය 
 ලාවපාවරාතඩතු වෙතඩ නම් උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. දු ල මාපියනඩට 
උපසඩථාය්යනඩ නැති නම් විහාරවයහි නෙතාවගන උපසඩථාන ්ිරීම ද 
සුදුසු ය. සඩතරීශරීරය සඩපර්ශ ්ිරීම පැවිදඩදනඩට නුසුදුසු  ැවිනඩ ශරීරය 
සඩපර්ශ වනා ්රමිනඩ මෙට උපසඩථාන ්ළ යුතු ය. 

 
මාපියනඩට උපසඩථාන ්රනඩනෙුනඩට හා විහාරසඩථානයනඩහි ෙතඩ-

පිළිවෙතඩ ්රනඩනෙුනඩට ද පණඩලුපලාසයනඩට ද  ගම සුදුසු ය. 
“පණඩලුපලාස” යනු විහාරවයඩ නැෙතී පැවිදි වීමට සූදානම් ෙන 
තැනැතඩතා ය. ඔහුට ,ි්ඩෂූනඩවගඩ ,ාජනෙල ෙුෙ ද ්ෑම  ග සුදුසු ය. 
“පේ ජිකපහා්භා්ග්ා හි අග්ාහාකානර ්චකියට්ඨානි්යා”2 යි පැවිදඩදනඩ 
පිවව,ෝග ්රන ෙසඩතූහු ගිහියනඩට ෛකතයසඩථානවයහි සිටිතැයි ද්ඩො 
ඇති  ැවිනඩ පණඩලුපලාසයාට හැර අනඩ ගිහියනඩට ,ි්ඩෂූනඩවගඩ ,ාජනෙල 
්ෑම වනා දිය යුතු ය. මාපියනඩට ෙුෙ ද වනා දිය යුතු  ෙ ද්ඩො ඇත. 
 ග සතුටු වනා ්ළ වහාතඩ අනතුරැ සිදුෙනඩනට ඉල ඇති  ැවිනඩ නපුරැ 
වසාරැනඩට හා අධිපතීනඩට ද දිය යුතුය. වසාරැනඩට සඟසතු ෙසඩතුෙ ෙුෙ 
ද  ගමට සුදුසු  ෙ ද්ඩො ඇත. මගවියදම් නැතිෙ විහාරයට පැමිවණන 
ආගනඩතු්යනඩට හා වරෝගීනඩට ද දිළිනඩදනඩට ද  ගම සුදුසු ය. එය 
ඔෙුනඩවගනඩ ්ිසි පර තයුප්ාරය්ඩ  ලාවපාවරාතඩතු වනා වී 
ශුදඩධ්චිතඩතවයනඩ ම ්ළ යුතු ය. 

 

                                                                 
1 මහා - 726 පි. 
2 ස.පා. – 338 පි. 
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සඟසතු දූ ආරකේෂා කිරීම පිළිබඳ සිකපද. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සාඝි්ා මඤඩකා ො පීඨා ො ,ිසිා ො 

ව්ාච්ඡා ො අජ්වඣා්ාවස සනඩථිවතඩො ො සනඩථරාවපතඩො ො 
තා ප්ඩ්මනඩවතා වනෙ උදඩධ්වරයය න උදඩධ්රාවපයය 
අනාපුච්ඡා ො ගච්වඡයය පාචිතඩතියා.” 
 
යම් මහවණ්ඩ සඟසතු ඇඳ්ඩ වහෝ පුටුේඩ වහෝ වමට්ටය්ඩ වහෝ 

ව්ාච්ඡ නම් ෙූ ව්ඳිෙලිනඩ ්ළ අසුන්ඩ වහෝ එළිමහවනහි අතුරා වහෝ 
අතුරො වහෝ යනඩවනඩ එය නැෙත තැනඩපතඩ වනා ව්වර් නම් වනා 
්රො නම් අනි්්ුට ,ාර වනා ව්ාට වහෝ වයඩ නම් පචිති වේ. 

 
සඟසතු ඇඳ පුටු ආදිය එළිමහවනඩ අතුරා වහෝ අතුරො වහෝ 

ඒො තැනඩපතඩ වනා ව්ාට තැනඩපතඩ ්ිරීමට අනි්්ුට වහෝ ,ාර වනා 
ව්ාට ,ාණඩලය ඇති තැනිනඩ වලේලුපාතය්ඩ ඉ්ඩම ගිවයඩ නම් පචිති 
ඇෙැතඩ වේ. ්ියන ලද ,ාණඩල හැර  ුමුතුරැණු පාබිසි ආදි අනඩ සඟසතු 
 ලුේඩ එළිමහවනඩ දමා යාවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අනි්්ුවගඩ 
වපෞදඩගලි් වදය්ඩ එළිමහවනඩ දමා ගිය ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. තමාවගඩ 
වදය දමා යාවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වහඩමනඩත ගරීෂඩම සෘතු වද්ඩහි ෙැසි 
නැති ්ාලවයඩ ,ාණඩල එළිමහවනඩ තැබීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. සතුනඩ 
අපවිතර  ්රන ගසඩ යට වනා තැබිය යුතු ය. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සාඝිව් විහාවර වසයයා සනඩථිවතඩො 

ො සනඩථරාවපතඩො ො තා ප්ඩ්මනඩවතා වනෙ උදඩධ්වරයය න 
උදඩධ්රාවපයය අනාපුච්ඡා ො ගච්වඡයය පාචිතඩතියා.”1 

 
යම් මහවණ්ඩ සඟසතු විහාරවයහි ශයනය්ඩ අතුරා වහෝ 

අතුරො වහෝ යනඩවනඩ එය තැනඩපතඩ වනා ව්වර් නම් වනා ්රො නම් 
අනි්්ුට ,ාර වනා ව්ාට වහෝ වයඩ නම් පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

                                                                 
1 පාචි - 55 පි. 
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වම් සි්පදවයඩ වසයය (ශයන) යන ෙකනවයනඩ ්ියනු ල නඩවනඩ 

,ිසි, චිලිමි්ා, උතඩතරතඩථරණ, ,ුම්මතඩථරණ, තට්ටි්ා, කම්ම්ඩඛණඩල, 
නිසීදන, පච්කතඩථරණ, තිණසනඩථාර, පණඩණසනඩථාර යන දස ය. එහි 
“,ිසි” යනු ගුදිිවය ය. “චිලිමි්ා, යනු  දාමවයනඩ මට්ටම් ්ර ඇති 
බිවමහි පැහැය ආර්ඩෂාවීම පිණිස එළන ඇතිිවයි්. “උතඩතරතඩථරණ” 
යනු ඇඳ පුටුෙලට එළන ඇතිිව ය. “,ුම්මතඩථරණ” යනු බිමට එළන 
ඇතිිවය ය. “තට්ටි්ා” යනු තලඩපතඩ ආදිවයනඩ ්ළ පැදුර්ි. 
“කම්ම්ඩඛණඩල” යනු සම්්ල ය. “නිසීදන” යනු හිඳගැනීමට පාවිච්චි 
්රන දහෙලු සහිත ෙසඩතරවය්ි. “පච්කතඩතථරණ” යනු වලාම් ඇති 
ඇතිිවය ය. “තිණසනඩථාර” යනු පැදුරැ ය. “පණඩණසනඩථාර” යනු 
තලඩපතඩ ආදිවයනඩ ්ළ පැදුර ය. 

 
සාඝයාට අයතඩ ්ියන ලද ,ිසි ආදි ෙසඩතු දශවයනඩ යම්්ිසිේඩ 

වගන සඟසතු විහාරය් අතුරා පිවව,ෝග ව්ාට යන ්ලඩහි එය 
තැනඩපතඩ වනා ව්ාට තැනඩපතඩ වනා ්රො වහෝ අනි්්ුට ,ාර වනා 
ව්ාට වහෝ විහාරවයනඩ  ැහැර යන ,ි්ඩෂුෙට පචිති වේ. පිව්ඩවෂඩපය්ඩ 
ඇති විහාරවයහි පිව්ඩවෂඩපවයනඩ පිටතට පළමු පිය තැබීවම් ග දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. වදෙන පිය තැබීවම් ග පචිති ඇෙැතඩ වේ. අපිව්ඩෂිපඩත 
ආරාමවයනඩ උපකාරය ඉ්ඩමෙනු සමඟ පචිති ඇෙැතඩ වේ. උපකාර යනු 
වලේලුපාත වද්්ි. 

 
විහාරෑපකාරවයඩ වහෝ උපට්ඨානසාලාේ වහෝ මණඩලපය් වහෝ 

රැ්ඩමුල් වහෝ ,ිසි ආදිය පනො තැනඩපතඩ වනා ව්ාට යනඩනහුට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ඇඳ්ඩ වහෝ පුටුේඩ වහෝ විහාරවයඩ වහෝ 
විහාරෑපකාරවයඩ වහෝ උපසඩථානශාලාවේ මණඩලපවයඩ වහෝ රැ්ඩමුල් 
වහෝ පනො තැනඩපතඩ වනා ව්ාට යනඩනහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
විහාරය තුළ පනො තැනඩපතඩ වනා ව්ාට යනඩනහුට පචිති 

ෙනඩවනඩ විහාරය තුළ එවසඩ තිව නඩනට හැර ගිය ්ලඩහි වේයනඩ නැඟී 
අතුළ වදයතඩ නැති වී විහාරයටතඩ හානි ෙන නිසා ය. පිටත අතුරා ගිය 
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්ලඩහි නැවසනඩවනඩ අතුළ වදය පමවණ්ි. එයට දු්ුළා ඇෙැතඩ පනො 
ඇතඩවතඩ ඒ නිසා ය. 

 
යම්්ිසි විහාරය් අසුනඩ වගන එ්ඩ රැය්ඩ ෙුෙ ද ොසය ව්ාට 

යන ,ි්ඩෂුෙ තමා පිවව,ෝග්ළ අසුනඩ විහාරසඩථ ,ි්ඩෂුේට වහෝ අනඩ 
සුදුසු ව්න්ුට  ාර  ග යාම සි්පද නැත ද යුතු්වම්ි. යම්්ිසි 
විහාරය් අසුනඩ වගන ්ල්ඩ ොසය ්ළ වහාතඩ යන ්ලඩහි විසූ තැන 
පවිතර  ව්ාට  ලු තැනඩපතඩ ව්ාට සුදුසඩස්ුට  ාර ග යාම යුතු්වම්ි. 
විසූ තැන ගැන වනා සල්ා යාම අශීලාකාර්වම්ි. වේයනඩ වනා 
නගින සතුරනඩවගනඩ වසාරැනඩවගනඩ අනඩතරාය්ඩ වනා ෙන ආර්ඩෂාෙ 
ඇති විහාරය් පනො ගතඩ අසුන එවසඩ ම තිව නඩනට හැර යාවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, අවධ්ාවතහි පාවදහි වසනාසනා අ්ඩ්මිතේ ා. 

වයා අ්ඩ්වමයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, වනා වසඩදූ පයිනඩ වසනසුන වනාපෑගිය යුතු ය. 

යවම්ඩ පාගා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ, අලඩවලහි පාවදහි වසනාසනා 
අ්ඩ්මිතේ ා, වයෝ අ්ඩ්වමයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.” 
 
මහවණනි, වතතඩ පයිනඩ වසනසුන වනා පෑගිය යුතු ය. යවම්ඩ 

පාගා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වනා පෑගිය යුතඩවතඩ පිය තැ ූ තැන 
ෙතුර වපවනන තරමට වතතඩ ෙූ පයිනි. වතතඩ පයිනඩ පිිවයම් ්ළ බිම 
වහෝ ඇඳ පුටු පෑගීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. පාබිසි පෑගීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. 

 

                                                                 
1 කූල - 254 පි. 
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“න ,ි්ඩඛවෙ, සඋපාහවනන වසනාසනා අ්ඩ්මිතේ ා, 
වයා අ්ඩ්වමයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, ෙහනඩ සහිත පයිනඩ වසනසුන වනාපෑගිය යුතු ය. 

යවම්ඩ පාගා නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ෙහනඩ පයලා පෑගීවමනඩ 
හානිය්ඩ වනා ෙන ශ්ඩතිමතඩ බිම පෑගීවමනඩ ෙරද්ඩ වනා වේ. 

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, පිව්ම්ම්තාය ,ූමියා නිට්ඨුහිතේ ා, වයා 

නිට්ඨුවහයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, පිිවයම් ්ළ බිම ව්ළ වනා ගැසිය යුතු ය. යවම්ඩ 

ව්ළ ගසා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“න ,ි්ඩඛවෙ, පිව්ම්ම්තා ,ිතඩති අපසඩවසතේ ා, වයා 

අපසඩවසයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස.”1 
 
මහවණනි, පිිවයම් ්ළ ,ිතඩතියට වහඩතඩතු වනා විය යුතු ය. 

යවම්ඩ වහඩතඩතු වේ නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. පිිවයම් ්ළ ,ිතඩතිය 
යනු සුනු ආදිවයනඩ මට්ටම් ්රන ලද ,ිතඩතිය හා චිතර ්ර්ම ්ළ ,ිතඩතිය 
ය.  

 
“න ව්ෙලඤඩක ,ිතඩතිවමෙ දඩොරම්පි ොතපානම්පි අපසඩවසන 

ඵල්ම්පි පාසාණතඩථම්,ම්පි රැ්ඩඛතඩථම්,ම්පි චීෙවරන ො ව්නචි ො 
අපටිච්ඡාවදතඩො අපසඩසයිතුා න ලේ,ති.”1 

 
හුවද්ඩ ,ිතඩතිය ම වනා වේ, වදාරටු ද ්ෙුළුෙලට ද වහඩතඩතු ෙන 

පුෙරැෙට ද ගලඩ්ණුෙලට ද ලී ්ණුෙට ද සිෙුවරනඩ වහෝ අනඩ ්ිසිේිනඩ 
වනා ෙසා වහඩතඩතු වීමට නුසුදුසු ය. නුසුදුසු ෙනඩවනඩ ලහදිය ගැලඩවී ඒො 
අපවිතර  ෙන  ැවිනි. 

                                                                 
1 ස.පා. – 921 පි. 
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එසමවයහි ,ි්ඩෂූහු පා වසෝදා ෙුෙ ද සඟසතු වසනසුනඩෙල නිදා 

ගැනීම සුදුසුදැ යි සැ් ්වළෝ ය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල 
්ළ ්ලඩහි “අනසජානාමි භික්ඛ්ව, පච්චචක්ථහාක්වා නිපජ්ජිකුර”1 යි 
සඟසතු ඇඳ ඇතිිවලි මත තමා සතු වදය්ඩ අතුරා නිදනඩනට අනුදැන 
ෙදාළහ. 

 
“පිව,ණඩල්තා ,ූමිා ො ,ුම්මතඩථරණවසනාසනා ො 

සාඝි්මඤඩකපීඨා ො අතඩතවනා සනඩතව්න පච්කතඩතථරවණන 
පච්කතඩථිවතඩො ෙ නිපජ්න්තේ ා. සවක නිදඩදායවතා’පි 
පච්කතඩථරවණ සා්ුචිවත ව්ාචි සරීරාෙයවො මඤඩකා ො පීඨා 
ො ඵුසති ආපතඩතිවයෙ.”2 
 
පිිවයම් ්ළ බිම වහෝ  ුමුතුරැණු වසනසුනඩ වහෝ සඟසතු ඇඳ 

පුටු වහෝ තමා අයඩත පච්කතඩථරනය්ිනඩ ෙසා ම නිදිය යුතු ය. ඉදිනඩ 
නිදන ්ලඩහි පච්කතඩථරණය හැ්ිලී යම්්ිසි ශරීරාෙයෙය්ඩ ඇවඳහි වහෝ 
පුටුවෙහි සඩපර්ශ වී නම් ඇෙැතඩ වේ ම ය.  

 
පච්කතඩථරණය ,ි්ඩෂූනඩට නියමිත සිෙුරැ නෙවය්ඩ එ්්ි. එහි 

දිග පළල නියමය්ඩ නැත. පැහැය නියමය්ඩ ද නැත. එය පඬු වපාො 
වහෝ වනා වපාො පිවව,ෝග ්ිරීමට සුදුසු ය. එය සඟසතු අසුනඩ ්ිලිටි 
වනා වීම පිණිස ඒො මත එළා ගැනීම පිණිස ය. හැඳීමට වපරවීමට 
නුසුදුසු ය.  

 

                                                                 
1 කූල - 254 පි. 
2 ස.පා. – 922 පි. 
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රනේ රිදී මුදලේ ආදිය පිළිබඳ සිකපද 

රූපියශිකේෂාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ජාතරෑපරජතා උගඩගණඩවහයය ො 

උගඩගණඩහාවපයය ො උපනි්ඩිතඩතා ො සාදිවයයය නිසඩසගඩගියා 
පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු තමා පිණිස පිළිගනී නම් 

වහෝ තමා පිණිස අනුනඩ ලො ගනඩො ගනී නම් වහෝ වමය ඔ  
ෙහනඩවසඩට පුදමියි ඉදිිවවයඩ ත න ලදඩද ඉෙසා නම් වහෝ ෙසඩතුෙ 
නිසඩසජ්ජනය ්ළ යුතු වේ. පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
ජාකකූප යනු රතඩරනඩ ය. රජත යන ෙකනවයනඩ අනඩ තැනඩෙල 

ිව ග ්ියැවේ. වමහි කජක යන ෙකනවයනඩ ්ියනුවයඩ ිව ග හා ගනුවදනුෙට 
වයවදන සියලු ම මුදලඩ ජාතිය ය. යම් ,ි්ඩෂුේඩ රතඩරනඩ වහෝ ිව ග වහෝ 
රනඩ ිව ගෙලිනඩ වහෝ අනඩ වලෝහ ෙර්ගය්ිනඩ වහෝ ්රදාසි ආදිවයනඩ වහෝ 
්රන ලද ගනුවදනුෙට වයදිය හැ්ි මුදල්ඩ වහෝ අනි්්ු විසිනඩ වදනු 
ල න ්ලඩහි වහෝ අසඩොමි්ෙ තිව නු දැ් වහෝ තමාවගඩ පරවයෝජනය 
පිණිස ගනඩවනඩ වහෝ ගනඩෙනඩවනඩ වහෝ වෙනඩ නම් නිසගි පචිති වේ. 
වමය ඔ  ෙහනඩවසඩට වදමි යි සමීපවයහි තැ ූ ්ලඩහි ද ්යිනඩ වහෝ 
ෙකනවයනඩ වහෝ වම්ො අපට අ්පැය යි සිතිනඩ වහෝ පර ති්ඩවෂඩප වනා 
ව්ාට ඉෙසූවයඩ නම් නිසගි පචිති වේ. 

 
රනඩ ිව ග හා මුදලඩ නිසඩසගඩගියෙතඩථු ය. මුතු, මැණි්ඩ, හුණ පැහැ 

ඇති මැණි්ඩ, ස්ඩ පැහැපතඩ මටසිලුටු ගලඩ, ප ුළු, රතු මැණි්ඩ, ් ර 

                                                                 
1 පාරා - 277 පි. 
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මැණි්ඩ, ධ්ානය, දාසිදාස, ෙතු, ්ුඹුරැ, මලඩෙතු, ඵලෙතු යනාදිය 
දු්ඩ්ටෙතඩථුය. 

 
නිසඩසගඩගියෙතඩථූනඩ තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස පිළිගැනීවමනඩ 

නිසගි පචිති වේ. අනයයනඩවගඩ පරවයෝජනය පිණිස පිළිගැනීවමනඩ දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. දු්ඩ්ටෙතඩථූනඩ තමා පිණිස ෙුෙ ද අනයයනඩ පිණිස ෙුෙ ද 
පිළිගැනීවමනඩ දු්ුළා වේ. ්ෙර්ඩ ෙුෙ ද පවරසඩසම් ්ිරීම සඳහා 
පිළිගැනීවමනඩ රතඩනශි්ඩෂාපදවයනඩ පචිති වේ. ජාතරෑපාදිය පිළිගැනීවම් 
 ග ෙසඩතු ගණනට ඇෙැතඩ වේ. 

 
නිසඩසගඩගියෙතඩථුේඩ නෑය්ු වහෝ දාය්ය්ු වගනැවිතඩ වම්ො ඔ  

ෙහනඩවසඩට පිවතයාග්රමියයි සමීපවයඩ තැ ුෙ වහාතඩ ගනු ්ැමැතඩත 
ඇත ද ්යිනඩ වහෝ ෙකනවයනඩ වහෝ පර ති්ඩවෂඩප ්ළ යුතුය. ඔහු දුනඩ 
වදය නැෙත වනා ගනිමිය වම්ො ඔ  ෙහනඩවසඩට වේො යි ත ා ගිය 
වහාතඩ ඒො එවසඩ ම තිව නඩනට හැිවය යුතු ය. ඉනඩපසු අනඩ ගිහිය්ු 
පැමිණ “සඩොමීනි, වම් ්ිවම්ඩ දැ”යි විකාළ වහාතඩ ්ාරණය ඔහුට ්ිය 
යුතු ය. “සඩොමීනි, වමය පවරසඩසම් ්ළ යුතු ය. වමය තැබීමට සුදුසු 
තැන්ඩ දැ්ඩෙුෙ මැනෙ” යි ඔහ ු ්ියුෙ වහාතඩ “වම් පවරසඩසම් ෙන 
තැන්ැ” යි ්ාමරය්ඩ වහෝ අලඩමාිවය්ඩ වහෝ වපට්ටිය්ඩ වහෝ ඔහුට 
දැ්ඩවිය යුතු ය. “වමහි ත නඩන” ය යි වනා ්ිය යුතු ය. දැ්ඩ ෙූ තැන 
ඔහු තැ ූ ්ලඩහි වදාර ෙසා පවරසඩසම් ්ළ යුතු ය. එවසඩ ්ිරීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ඒො තමා විසිනඩ වනා ගත යුතු ය. අනි්්ු ලො 
වනා ගැනඩවිය යුතු ය. අ්පඩපිය ෙසඩතුේඩ ඇති  ෙ ්ැප්රැේුට ්ීම 
සුදුසු ය. ඉදිනඩ යම්්ිසි ්පඩපිය ,ාණඩලය්ඩ වගන වෙවළනඩද්ු පැමිණ 
“සඩොමීනි, වමය ගනඩනය”යි ්ියුෙවහාතඩ “උපාස්ය, අපට වමය 
ෙුෙමනාය, වමහි මුදල්ඩ ද ඇත, එවහතඩ අපට ්පඩපිය්ාර්වය්ඩ 
නැතය”යි ්ිය යුතු ය. ඉදිනඩ වෙවළනඩදා “මම ම ්ැප්රැො වෙමිය, 
ඇති තැන දැ්ඩෙුෙ මැනෙ”යි ්ියා නම් ඔහුට ඒො දැ්ඩවිය යුතු ය. 
“ගනුෙයි” වනා ්ිය යුතු ය. ඔහු  ලුෙට සෑවහන මුදල්ඩ වගන  ලුෙ 
,ි්ඩෂුෙට වදනඩවනඩ නම් එය පිළිගත යුතු ය. ඉදිනඩ ඔහු  ලුවේ 
ෙටිනා්මට ෙැි මුදල්ඩ ගනඩනට තැතඩ ්රනඩවනඩ නම් මුදලඩ අලු 
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්රනඩනට ්ථා වනා ්ළ යුතු ය. “ඔ වගඩ ,ාණඩලය අපි වනා ගනිමුය. 
ඔ  යනඩනය”යි ්ිය යුතු ය. සැදැහැෙත්ු මුදල්ඩ වගනෙුතඩ වමය 
ෛකතයවයඩ වහෝ විහාරවයඩ ෙැලට වදමිය, ආරාමවයඩ පර තිසාසඩ්රණ 
ෙැලට වදමිය, නේර්මානඩතය්ට වහෝ වදමිය” ්ියා නම් එය 
පර ති්ඩවෂඩප වනා ්ළ යුතු ය. “වමාහු වමවසඩ ්ියනඩවනඩය”යි 
්ැප්රැෙනඩට ්ිය යුතු ය. නැතවහාතඩ තමා වනාපිලිවගන ඒ ්ටයුතඩත 
සඳහා මුදලඩ ,ාරගනඩනා තැනැතඩතා ඔහුට ්ිය යුතු ය. 

 
,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ පිළිගතඩ නිසඩසගඩගියෙතඩථුෙ ගැන පිළිපැදිය 

යුතඩවතඩ වමවසඩ ය:- මුදල්ඩ පිළිගතඩතා ෙූ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ එය වගන 
සාඝයා වෙත වගාසඩ උතඩතරාසාගය ඒ්ාාස ව්ාට මහලු ,ි්ඩෂූනඩවගඩ 
පා ෙැඳ උ්ඩ්ුටි්ෙ හිඳ මුදල සාඝයා ඉදිිවවයඩ ත ා, 

 
“අහා ,නඩවත රෑපියා පටිගඩගවහසිා, ඉදා වම 

නිසඩසගඩගියා ඉමාහා සාඝසඩස නිසඩසජාමි.”1 
 
යි ්ියා නිසඩසජනය ව්ාට ඇෙත වදසිය යුතුය. ෙය්ඩත 

,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ ආපතඩතිය පිළිගත යුතු ය. එහි ආරාමි්වය්ඩ වහෝ 
උපාස්වය්ඩ වහෝ පැමිණිවයඩ නම් “ඇෙැතඩනි, වමය වදනුෙ”යි ඔහුට 
්ිය යුතු ය. ඉදිනඩ ඔහු “වමයිනඩ ්ුම්ඩ වගවනනඩනදැ”යි විකාවළඩ නම් 
“වම් වදය වගවනනඩනය”යි වනා ්ිය යුතු ය. “,ි්ඩෂූනඩට වම් වම් වදය 
්ැපය”යි ්ිය යුතු ය. ඉදිනඩ ඔහු ඒ මුදලිනඩ වතලඩ ගිවතලඩ ආදි ්ැප 
වදය්ඩ වගන ආවයඩ නම් එය රෑපියපර තිගරාහ්යා හැර අනය ,ි්ඩෂූනඩ 
විසිනඩ පිවව,ෝග ්ළ යුතු ය. රෑපියපර තිගරාහ්යා විසිනඩ ව්ාටස්ඩ වනා 
ගත යුතු ය. අනි්්ු ලැ ූ ව්ාටස්ිනඩ යම්ඩ ලද ද රෑපියපර තිගරාහ්යා 
වනා පිළිගත යුතු ය. ඒ මුදලිනඩ ලද වතලිනඩ දැලඩෙූ පහවනහි එළිය පො 
රෑපියපර තිගරාහ්යාට අ්ැප ය. එයිනඩ රෑපියපර තිගරාහ්යා වපාතඩ ්ියැවීම් 
ආදි පරවයෝජනය්ඩ වනා ගත යුතු ය. ඒ මුදලඩෙලිනඩ ළිඳ්ඩ වපා්ුණ්ඩ 
්ැණෙුෙ වහාතඩ ඒොවයඩ උනන දිය රෑපියපර තිගරාහ්යාට අ්ැප ය. ඒ 

                                                                 
1 පාරා - 278 පි. 
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මුදලිනඩ ඇඳ්ඩ පුටුේඩ ගත ද එය රෑපියපර තිගරාහ්යාට අ්ැප ය. මුදලඩ 
නිසඩසජනය ්ළ තැනට පැමිණි ගිහියා එයිනඩ සාඝයාට පරවයෝජනය්ඩ 
ල ා ගමට නුෙණ නැතිවය්ඩ වේ නම් වම් අ්පඩපිය ෙසඩතුෙ වගන වගාසඩ 
ඉෙත ලනඩනය යි ඔහුට ්ිය යුතුය. ඉෙත වනා ලා මුදල ඔහු වගන වයඩ 
නම් වනා ෙැළැ්ඩවිය යුතු ය. ඔහු ඒ වද්ිනඩ එ්්ුදු වනා ව්ාට මට 
වමයිනඩ ්ම් නැතැයි  ැහැර වී නම් මුදල ඉෙත ලීමට ,ි්ඩෂුේඩ සාඝයා 
විසිනඩ සම්මත ්ළ යුතු ය. එය ්රනඩවනඩ වමවසඩ ය : වම් මුදල ඉෙතඩ 
්රනඩනය යි ්ලිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙවගනඩ ඉලඩලුම් ්ළ යුතු ය. ඉ්ඩබිති වම් 
්ර්මෝයය ්ියා සම්මත ්ළ යුතු ය. 

 
“සුණාතු වම ,නඩවත, සාවඝා. යදි සාඝසඩස පතඩත්ලඩලා 

සාවඝා (ඉතඩථා නාමා) ,ි්ඩඛුා රෑපියඡේල්ා සම්මනඩවනයය, 
එසා ඤතඩති. 
 
සුණාතු වම ,නඩවත, සාවඝා. (ඉතඩථා නාමා) ,ි්ඩඛුා 

රෑපියඡේල්ා සම්මනඩනති. යසඩසායසඩමවතා ඛමති. (ඉතඩථනඩනාමසඩස) 
,ි්ඩඛුවනා රෑපියඡේල්සඩස සම්මුති, වසා තුණඩහසඩස, යසඩස න්ඩඛමති 
වසා ,ාවසයය. 

 
“සම්මවතා සාවඝන (ඉතඩථනඩනාවමා) ,ි්ඩඛු 

රෑපියඡේලව්ා, ඛමති සාඝසඩස තසඩමා තුණඩහි. එෙවමතා 
ධ්ාරයාමි.”1 
 
සම්මුතිය ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඒ මුදල වගන නැෙත වසායා ගත 

වනා වහන පිවදි ගැඹුරැ දිය්ට වහෝ පර පාතය්ට වහෝ ්ැළෑේට වහෝ 
ඇසඩ පියා වීසි ්ළ යුතු ය. 

 

                                                                 
1 පාරා - 278 පි. 
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“අනාපතඩති අජ්ඣාරාවම ො අජ්ඣාෙසවථ ො 
උගඩගවහතඩො ො උගඩගහාවපතඩො ො නි්ඩිපති. යසඩස ,විසඩසති 
වසා හිවසඩසතීති.”1 
 
ආරාමය තුළ වහෝ වගය තුළ වහෝ තු ූ ෙසඩතුේඩ තමා ම වගන 

වහෝ අනුනඩ ලො ගනඩො වහෝ “වමය යවම්ුවගඩ නම් ඔහු වගන 
යනඩවනඩය”යි තැනඩපතඩ ව්ාට තැබීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

රතේන ශිකේෂාපදය . 
“වයා පන ,ි්ඩඛු රතනා ො රතනසම්මතා ො අඤඩඤතර  

අජ්ඣාරාමා ො අජ්ඣාෙසථා ො උගඩගණඩවහයය ො 
උගඩගණඩහාවපයය ො පාචිතඩතියා. රතනා ො පන ,ි්ඩඛුනා 
රතනසම්මතා ො අජ්ඣාරාවම ො අජ්ඣාෙසවථ ො 
උගඩගවහතඩො ො උගඩගහාවපතඩො ො නි්ඩිපිතේ ා, යසඩස 
,විසඩසති වසා හිවසඩසතීති. අයා තතඩථ සාමීචි.”2 
 
යම් මහවණ්ඩ රතඩනය්ඩ වහෝ රතඩනසම්මත වදය්ඩ වහෝ 

ආරාමය තුළ ග වහෝ වගය තුළ ග වහෝ වනා ෙ අනඩ තැන් ග වතවම් ම 
ගනී නම් වහෝ අනි්්ු ලො ගනඩො නම් වහෝ පචිති වේ. රතඩනය්ඩ වහෝ 
රතඩනසම්මත වදය්ඩ වහෝ ආරාමය තුළ ග වහෝ වගය තුළ ග තමා විසිනඩ 
වගන වහෝ අනයයනඩ ලො ගනඩො වහෝ යවම්ුවගඩ නම් ඔහු වගන 
යනඩවනඩ ය යි තැනඩපතඩ ව්ාට තැබිය යුතු ය. වම් එහි ෙතය. 

 
වම් සි්පදය අනුනඩ අයතඩ ෙසඩතූනඩ පවරසඩසම් ්ිරීම 

සම් නඩධ්වයනඩ  පනෙන ලදඩද්ි. රතඩන නම් මුතු, මැණි්ඩ, වෙරළුමිණි, 
ස්ඩ, ෙර්ණෙතඩ ගලඩ, ප ළු, රනඩ, ිව ග, රතු මැණි්ඩ, ් ර මැණි්ඩ යන 

                                                                 
1 පාරා - 279 පි. 
2 පාචි - 138 පි. 
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වම්ො ය. රතඩන සම්මත වදය යනු ්න පළඳින තලඩපතඩ ්ැව ලඩවලඩ 
පටනඩ මනුෂයයනඩවගඩ උපව,ෝග පිවව,ෝග ෙසඩතු සියලඩල ය.  

 
,ි්ඩෂූනඩ වෙවසන ආරාමවයඩ වහෝ තාේාලි් ෙශවයනඩ ෙුෙ ද 

,ි්ඩෂූනඩ ොසය ්රන වගය් වහෝ හිමියාට අමත් වී තු ූ අනඩ සතු 
ෙසඩතුේඩ නැති ෙුෙ වහාතඩ එහි වෙවසන ,ි්ඩෂූහු සැ් ්ළ යුතඩවතෝ 
වෙති. එ්ඩතරා පර මාණය්ිනඩ ඒ ගැන ෙග්ිෙ යුතඩවතෝ වෙති. එ ැවිනඩ 
අමත් වී වහෝ ෙැටී වහෝ තිව න අනඩ සතු ෙසඩතුේඩ දුටු විට එය 
ඇලඩලීම අ්ැප ෙසඩතුේඩ ෙුෙ ද තමා විසිනඩ ම වගන වහෝ අනුනඩ ලො 
ගනඩො වහෝ පවරසඩසම් ්ර තැබිය යුතු ය. එවසඩ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා 
වේ. 

 
පිව්ඩවෂඩපය්ඩ ඇති ආරාමය් නම් පිව්ඩවෂඩපය තුළ තු ූ වදය 

වගන පවරසඩසම් ්ර තැබිය යුතු ය. පිව්ඩවෂඩපය්ඩ නැති අරම් නම් 
උපකාරවයහි තු ූ වදය ද වගන තැබිය යුතු ය. ආරාම උපකාරය නම් 
ආරාම,ූමි ව්ළෙවර් පටනඩ වලේලුපාත වද්්ි. පිව්ඩවෂඩපය්ඩ ඇති 
වගය් නම් වගය තුළ ෙූ වදය වගන තැබිය යුතු ය. පිව්ඩවෂඩපය්ඩ 
නැති වගය් නම් උපකාරවයහි තු ූ වදය ද වගන තැබිය යුතු ය. 
වගය් උපකාරය වගයි සිට ්ුලඩල්ඩ වහෝ වමෝල්ඩ වීසි ්ළ විට 
ෙැවටන දුර පර මාණය ය. විශාල ආරාමෙල ,ි්ඩෂූනඩ වෙවසන 
ආොසෙලට දුිවනඩ ති ූ වදඩෙලඩ වගන වනා තැබිය යුතු ය. නැති ෙුෙ 
වහාතඩ ,ි්ඩෂූනඩ ද සැ්යට වහඩතු ෙන පර මාණවයඩ තිව න වදය පමණ්ඩ 
වගන තැබිය යුතු ය. 

 
ජාතරෑපරජතයනඩ තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස ගැනීවමනඩ 

ගැනඩවීවමනඩ නිසගි පචිති වේ. සාඝයාවගඩ වහෝ ගණයාවගඩ වහෝ 
පුදඩගලය්ුවගඩ වහෝ පරවයෝජනය පිණිස හා ෛකතය ්ර්මානඩත 
නේර්මානඩතයනඩ පිණිස ද ගැනීවමනඩ ගැනඩවීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
අ්පඩපිය ෙූ වහෝ ්පඩපයි ෙූ වහෝ ගිහිය්ු අයතඩ ෙසඩතුේඩ පවරසඩසම් 
්ිරීමට  ාර ගැනීවමනඩ පචිති වේ. මාපියනඩ සතු වදය ෙුෙ ද පවරසඩසම් 
්ිරීමට  ාර ගැනීවමනඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. ඉදිනඩ අෙශයවයනඩ පවරසඩසම් 
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්ළ යුතු මාපියනඩ අයතඩ වදය්ඩ ඇතඩවතඩ නම් එය තමා අයතඩ ව්ාට 
වගන පවරසඩසම් ්ළ යුතු ය. ආරාමවයඩ ෙැල ්රන ්ම්්රැෙනඩවගඩ 
්ැති උදලු ආදි ,ාණඩල ෙුෙ ද පවරසඩසම් ්ිරීමට  ාර ගත වහාතඩ 
ඇෙැතඩ වේ. ඔෙුනඩ තමනඩවගඩ උප්රණ පවරසඩසම් ්ර වදන වලස 
,ි්ඩෂුෙට ්ියුෙ වහාතඩ තැබීමට තැන්ඩ  ගම සුදුසු ය. එවසඩ ්ිරීවමනඩ 
ඇෙැතඩ වනා වේ. ,ි්ඩෂුෙ සමීපවයඩ යම්ඩ පවරසඩසමට තැබීමට ආ 
ව්න්ු ,ි්ඩෂුෙ එය ,ාර වනා ගැනීවමනඩ ව්ෝප වී ආරාමවයඩ දමා 
ගිවයඩ නම් එයට ,ි්ඩෂුෙට ෙග ්ියනඩනට සිදුෙන  ැවිනඩ පවරසඩසම් ්ර 
දිය යුතු ය. එයිනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
ආරාමවයඩ තිබී ්ිසියම් ෙසඩතුේඩ ආර්ඩෂා ්රවගන සිටින 

,ි්ඩෂුෙ වෙත ව්න්ු පැමිණ තමාවගඩ වදය්ඩ නැති ෙූවයඩය යි ඉලඩලා 
නම් ඔහුවගඩ නැති ෙූ  ලුවේ ල්ුණු විමසා ඔහු ්ියන ල්ුණු එහි 
ඇතඩවතඩ නම් එය ඔහුට ,ාර දිය යුතු ය. ඔහු ්ියන ල්ුණු තමා වෙත 
ඇති ,ාණඩලවයඩ නැතඩවතඩ නම් ඔහුට අනඩ තැනඩෙල වසායනඩනය යි ්ිය 
යුතු ය. ,ාණඩලය්ඩ පවරසඩසම් ්රවගන ඉනඩනා ,ි්ඩෂුෙ ඒ විහාරය හැර 
යනඩවනඩ නම් එහි වෙවසන අනඩ සුදුසු ,ි්ඩෂුේට එය  ාර  ග යා යුතු ය. 
 ාර ගමට සුදුසඩස්ු විහාරවයඩ නැති නම් සමීපවයඩ වෙවසන සුදුසු 
ගිහිය්ුට ෙුෙ ද  ාර  ග යා යුතු ය. 

 
එවසඩ පවරසඩසම් ්රවගන සිටි ෙසඩතුේ හිමියා වනා පැමිණ 

ව ාවහෝ ්ල්ඩ ගත ෙූවයඩ නම් එය යම්්ිසි ෙැල්ට වයදිය යුතු  ෙ 
්ියා තිවේ. එවහතඩ එය පවරසඩසම් ්රන ,ි්ඩෂුෙ තමාවගඩ වපෞදඩගලි් 
ෙැල්ට ෙැය වනා ්ළ යුතු ය. ෛකතයය්ඩ ්රවීම වපා්ුණ්ඩ ළිඳ්ඩ 
්ැණවීම ආොසය්ඩ ්රවීම ආදි සඩිර ෙැල්ට වයදිය යුතු ය. ෙසඩතු 
හිමියා ව ෝ්ලඩ ගත වී එය වසායා ආවයඩ නම් ්ළ වදය ද්ඩො ඔහුට 
පිනඩ අනුවමෝදනා ්රවිය යුතු ය. එයිනඩ ඔහු සතුටු ෙූවයඩ නම් යහපති. 
ඔහු එයිනඩ සතුටු වනා වී තමාවගඩ ධ්නය ම ඉලඩලා නම් සුදුසු පිවදි 
අනයයනඩවගනඩ ඉලඩලා ඔහුවගඩ ධ්නය සපයා දිය යුතු ය. වම් 
විහාරසඩථානවයඩ අමත්ෙ දමා ගිය ෙසඩතුෙ සම් නඩධ්වයනඩ පිළිපැදිය 
යුතු ආ්ාරය ය. 
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රූපයසංරෙෝහාර සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු නානාපඩප්ාරා රෑපියසාවොහාර 

සමාපජ්වජයය නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු හුෙමාරැ ව්වර් නම් නිසගි 

පචිති වේ.  
 
ඉහත දැ්ඩෙූ රෑපිය ශි්ඩෂාපදවයනඩ රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු 

පිළිගැනීම පර ති්ඩවෂඩප ්රන ල ග. වම් සි්පදවයනඩ ඒො හුෙමාරැ ්ිරීම 
පර ති්ඩවෂඩප ්රනු ලැවේ. වම් සි්පදවයඩ රෑපිය යන ෙකනවයනඩ 
දැ්ඩවෙනඩවනඩ රෑපියශි්ඩෂාපදවයඩ “ජාතරෑපරජත” යනුවෙනඩ ්ියන ලද 
ෙසඩතූනඩ ය. නිසඩසගඩගියෙතඩථු දු්ඩ්ටෙතඩථු වි,ාගය රෑපිය ශි්ඩෂාපද 
විසඩතරවයඩ ද්ඩො ඇත. නිසඩසගඩගිය ෙතඩථුේට නිසඩසගඩගිය ෙතඩථුේඩ 
වහෝ දු්ඩ්ටෙතඩථුේඩ වහෝ ්පඩපිය ෙතඩථුේඩ වහෝ මාරැ්ර ගැනීවමනඩ 
නිසගි පචිති වේ. දු්ඩ්ටෙතඩථු ්පඩපියෙතඩථුේට නිසඩසගඩගියෙතඩථුේඩ 
මාරැ ්ර ගැනීවම්න ද නිසගි පචිති වේ. දු්ඩ්ටෙතඩථුේට 
දු්ඩ්ටෙතඩථුේඩ වහෝ ්පඩපියෙතඩථුේඩ මාරැ ්ර ගැනීවමනඩ ද 
්පඩපියෙතඩථුේට දු්ඩ්ටෙතඩථුේඩ මාරැ ්ර ගැනීවමනඩ ද දු්ුළා 
ඇෙැතඩ වේ. මාරැ්ර ගනඩනා ලද නිසඩසගඩගියෙතඩථුෙ ගැන රෑපිය 
ශි්ඩෂාපදවයහි ්ී පිවදි පිළිපැදිය යුතු ය. මාරැ ්ර ගනඩනා ලද 
නිසඩසගඩගියෙතඩථුෙ සාඝයා වෙත එළඹ - 

 
“අහා ,නඩවත නානාපඩප්ාර්ා රෑපියසාවොහාරා සමාපජ්න්ා. 

ඉදා වම නිසඩසගඩගියා ඉමාහා සාඝසඩස නිසඩසජාමි.”2 
 

                                                                 
1 පාරා - 279 පි. 
2 පාරා - 280 පි. 
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වමවසඩ ්ියා නිසඩසජනය ්ළ යුතු ය. දු්ඩ්ටෙතඩථුේඩ ගත 
ඇෙත වදසා ගත යුතු ය. 

 
වම් සි්පදවයඩ ගරැ,ාෙය දැ්ඩවීම සඳහා අටුොවෙහි පාතර  

සතර්ඩ ද්ඩො ඇත. ඒ වමවසඩ ය:- 
 
යවම්ඩ මුදලඩ පිළිවගන ඒ මුදලිනඩ ය්ල වගන ඒොයිනඩ පාතර ය්ඩ 

සාදෙන ලදඩවදඩ නම් එය මහා අ්පඩපිය පාතර ය්ඩ වේ. එය නිසඩසජනාදි 
්ිසි ම විධිය්ිනඩ නැෙත ්ැප ්ළ වනා හැ්ි ය. පාතර ය ම්ා තැටිය්ඩ 
්ළ ද එය අ්ැප තැටිය්ි. පිහිය්ඩ ්ළ ද එය අ්ැප පිහිය්ි. එයිනඩ 
්පාගතඩ වදය ද අ්ැප ය. එයිනඩ ්ළ ්ැතඩත්ඩ උදැලඩල්ඩ ගිනියම් ්ර 
ව වහ්ඩ වහෝ ෙතුර වහෝ රතඩ්ර ගත වහාතඩ එය ද අ්ැප ය. 

 
යම්ු මුදලඩ පිළිවගන ඒ මිලවයනඩ පාතර ය්ඩ ගත වහාතඩ ඒ පාතර ය 

ද ,ි්ඩෂු ,ි්ඩෂු) සාමවණඩර සාමවණඩරී ශි්ඩෂමානා යන සැමට ම 
අ්ැප ය. ඒ පාතර යට දුනඩ මුදල, මුදලඩ හිමියාටතඩ පාතර ය, පාතර  හිමියාටතඩ 
දුන වහාතඩ ඉනඩපසු ,ි්ඩෂුේඩ ්පඩපිය ,ාණඩලය්ඩ  ග ඒ පාතර ය ගත 
වහාතඩ ්ැපය යි ්ියා ඇත. 

 
යම්ු මුදලඩ පිළිවගන ්පඩපිය්ාර්ය්ු හා ්ම්හල්ට වගාසඩ 

වම් පාතර ය මට වහාඳය යි ්ී ්ලඩහි ්ැප්රැො මුදල  ග පාතර ය ල ා 
දුන වහාතඩ එය ්පඩපිය ෙයෙහාරවයනඩ ලද වදය්ඩ ෙුෙ ද ්ලිනඩ පිළිගතඩ 
මුදලට ලද ෙසඩතුේඩ ෙන  ැවිනඩ අ්පඩපිය වේ. ඒ පාතර ය මුදලඩ පිළිගතඩ 
,ි්ඩෂුෙට හැර අනයයනඩට අ්ැප ෙනඩවනඩ විනයානු්ූලෙ නිසඩසජනය 
වනා ්ළ මුදලිනඩ ගනඩනා ලද  ැවිනි. පිළිගතඩ මුදල නිසඩසජනය 
්ිරීවමනඩ පසු ්ැප ්රැේු එයිනඩ පාතර ය්ඩ වගන ආවයඩ නම් එය මුදලඩ 
පිළිගතඩ ,ි්ඩෂුෙට හැර වසසඩසනඩට ්ැප ය.  

 
වම් මුදලිනඩ පාතර ය්ඩ වම් ,ි්ඩෂුෙට වගන වදනඩන යයි ්ියා 

දාය්ය්ු විසිනඩ යෙන ලද ්පඩපිය්ාර්යා හා ,ි්ඩෂුෙ වෙවළඳසැලට 
වගාසඩ පාතර ය්ඩ දැ් වම් මුදලඩ වගන වම් පාතර ය වදනඩනය ්ියා පාතර ය්ඩ 
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ගත වහාතඩ ඒ පාතර ය ඒ ,ි්ඩෂුෙට අ්ැපය. අ්ැපෙනඩවනඩ මුදලඩ පිළි ඳ 
්ථාේඩ ්ළ  ැවිනි. පිළිගතඩ මුදල්ිනඩ වනා ගනඩනා ලදඩද්ඩ නිසා එය 
අනය ,ි්ඩෂූනඩට ්ැපය. වම් අ්පඩපිය පාතර  සතර ය. 

 
දාය්ය්ු විසිනඩ වම් වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට පාතර ය්ඩ වගන 

වදනඩනය යි මුදලඩ  ග යෙන ලද ්ැප්රැො හා ,ි්ඩෂුෙ වෙළඳසැලට 
වගාසඩ තමාට රැචි පාතර ය දැ්ඩෙූ ්ලඩහි ්පඩපිය්ාර්යා මිල  ග ඒ පාතර ය 
වගන දුනඩවනඩ නම් එය සැමට ම ්ැප පාතර ය්ඩ වේ. 

 

කයවිකේකය සිකේඛාපදය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු නානාපඩප්ාර්ා ්යවි්ඩ්යා සමාපජ්වජයය 

නිසඩසගඩගියා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ නානාපර ්ාර  ලු හුෙමාරැෙට පැමිවණඩ නම් 

නිසගි පචිති වේ. 
 
්යවි්ඩ්යා සමාපජ්වජයය යන වමහි, වම්  ලුෙ වගන වම් නම් 

 ලුෙ වදෙයි අනුනඩවගඩ  ලුෙ ගැනීම කය නම් වේ. තමාවගඩ  ලුේඩ  ගම 
වික්කය නම් වේ. තමාවගඩ  ලුෙ  ග අනුනඩවගඩ  ලුේඩ ගැනීම කයවික්කය 
නම් වේ. වම්  ලුෙ වගන වමය වදෙයි ්ියා තමාවගඩ ,ාණඩලය  ග 
අනුනඩවගඩ ,ාණඩලය ගැනීම අනුනඩවගඩ ,ාණඩලය වගන තමාවගඩ ,ාණඩලය 
 ගම වහෝ ්ිරීවමනඩ නිසගි පචිති වේ. තමා ගතඩ  ලුෙ නිසඩසජ්ජනය ්ළ 
යුතු වේ. වම් ඇෙත ෙනඩවනඩ පසඩ සහදැමියනඩ හැර වසසඩසනඩ හා 
හුෙමාරැ ්ිරීවමනි. අ්පඩපියෙසඩතු හුෙමාරැෙ රෑපියසාවෙෝහාර 
සි්පදයට අයතඩ ය. වම් සි්පදය පණො ඇතඩවතඩ ්පඩපිය ,ාණඩල 
හුෙමාරැෙ පිළි ඳ ෙ ය. පසඩ සහදැමියනඩ හා හුෙමාරැ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ 
වනා වේ. ඔෙුනඩ හැර මාපියනඩ සමඟ ෙුෙ ද ්පඩපිය,ාණඩල හුෙමාරැ 
්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ.  

                                                                 
1 පාරා - 282 පි. 
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වම් වී වගන සහලඩ වදනඩනය යි ගිහිය්ුට ්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ 

වේ. එවසඩ ්ියා වී  ගවමහි  ග ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ගිහියාවගඩ සහලඩ 
ගැනීවමනඩ නිසගි පචිති වේ. ගිහියාවගඩ සහලඩ පළමුවෙනඩ ගත වහාතඩ 
ගනඩනා ්ලඩහි දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. තමාවගඩ වී ගිහියාට දුනඩ ්ලඩහි ගතඩ 
සහලඩ නිසගි වේ. පචිති ඇෙැතඩ වේ. අනඩ ,ාණඩල මාරැ්ිරීවම්  ග ද 
ඇෙැතඩ ෙන සැටි වම් ්ර මවයනඩ සැල්ිය යුතු ය. යටතඩ පිිවවසයිනඩ මෙ 
සමඟ ෙුෙ ද නූලඩවපාට්ඩ පමණ වදය්ඩ ෙුෙ මාරැ ්ිරීවමනඩ නිසගි 
පචිති වේ. 

 
සදඩධ්ාවදයය විනිපාතවයනඩ ෙන ආපතඩතිය හා අඤඩාත් 

විඤඩඤතඩතිවයනඩ ෙන ඇෙැතඩ ද වම් හුෙමාරැ ්ිරීවම් ආපතඩතියට 
සම් නඩධ් වේ. මෙ හා පියා  ගමට සුදුසඩසනඩ  ැවිනඩ වම් වදය අසෙලඩ 
වදය වදනුය යි ්ියා යම්්ිසිේඩ  ගවමනඩ සදඩධ්ාවදයය 
විනිපාතනාපතඩතිය වනා වේ. වනා නෑය්ුට වදන ්ලඩහි සදඩධ්ාවදයය 
විනිපාතනාපතඩතිය ද වේ. මෙ හා පියා ඉලඩලීමට සුදුසඩසනඩ  ැවිනඩ 
අසෙලඩ  ලුෙ වදෙයි ඉලඩලීවමනඩ අඤඩාත්විඤඩඤතඩතිවයනඩ ෙන ඇෙත 
ද වනා වේ. වම් වදය වගන වමනම් වදය වදනඩනයයි වනා 
නෑය්ුවගනඩ ගැනීවමනඩ අඤඩාත් විඤඩඤතඩතිවයනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 
්යවි්ඩ්ය සි්පදවයනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. 

 
විනය දතඩ නුෙණැති ,ි්ඩෂුෙට ෙරදට හසු වනා වී ද මාරැ ්ර 

ගත හැ්ි ය. ,ි්ඩෂුෙ වෙත මඟ වියදමට වගන යන සහලඩ ඇත. 
අතරමග ග  තඩ මුල්ඩ වගන යන මිනිවස්ඩ ඔහුට හමුවෙයි. වම් 
අෙසඩථාවේ ග ,ි්ඩෂුෙට සහලට   ත මාරැ ්ර ගැනීමට ෙුෙමනා නම් 
ගිහියාට වමවසඩ  ්ිය යුතුය. “අප වෙත සහලඩ ඇත. ඒොයිනඩ අපට 
පරවයෝජනය්ඩ වනා ගත හැ්ිය.  තඩ ඇති නම් අපට පරවයෝජන ය.” 
ඉදිනඩ ඒ පුරැෂයා ,ි්ඩෂුෙවගඩ ්ථාෙ අසා සහලඩ වගන ,ි්ඩෂුෙට  ත 
දුනඩවනඩ නම් ඒ  ත ්ැපය. එය පිළිගැනීවමනඩ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වනා 
වේ. වමවසඩ වනා ව්ාට වම් සහලඩ ටි් වගන ඔය  තඩමුල අපට  ග 
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යනඩනය යි ්ියා  ත ගතඩවතඩ නම් නිසගි පචිති වේ. වම් ්ර මය අනුෙ 
අනි්ඩ  ලු ද මාරැ ්ර ගත හැ්ි ය. 

 
වම්  ත අනු,ෙ ව්ාට අපට දරටි්්ඩ වගනැවිතඩ වදනඩනය යි 

්ියා දුගිය්ුට  ත්ඩ  ග දර වගනඩො ගත වහාතඩ ල ා ගතඩ දර ්ැ ලි 
ගණනිනඩ නිසගි පචිති වේ. වම්  ත ෙළඳා අපට වම් ෙැවේ ්රවදනඩනය 
යි  ත්ඩ  ග ෙැල්ඩ ්රො ගත ද ඇෙැතඩ වේ. ්සල ඉෙතඩ ්ිරීවම් 
හැම ගම් ආදිය්ඩ ්රො ගතවහාතඩ නිසඩසජනය ්ිරීමට ෙසඩතුේඩ නැත. 
ඇෙත වදසිය යුතු ය. 

 
,ි්ඩෂුෙට ෙසඩතර ය්ඩ ලැබී ඇති ්ලඩහි වෙවළනඩද්ු පෑන්ඩ 

වි්ි)මට වගන ආෙ වහාතඩ ,ි්ඩෂුෙ ෙසඩතර ය  ග පෑන ගනු ්ැමති නම් 
අප වෙත ෙසඩතර ය්ඩ ඇත. එයිනඩ අපට ෙැල්ඩ නැත. පෑන්ිනඩ නම් අපට 
පරවයෝජන ඇතැයි ්ිය යුතුය. ඉදිනඩ වෙවළනඩදා ෙසඩතර ය වගන පෑන 
දුනඩවනඩ නම් ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වම් ගනුවදනුෙ ්රන ්ලඩහි 
ෙටිනා්ම විමසීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. වෙවළනඩදා පෑවනඩ මිල ්ී 
්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙවගඩ ෙසඩතර ය ෙලා ෙටිනො නම් අවපඩ ෙසඩතර ය ෙලා 
ෙටිනොය, ඒ නිසා පෑන අනඩ ව්න්ුට වදනඩන ය යි ්ිය යුතුය. එවසඩ 
්ී ්ලඩහි වෙවළනඩදා පෑනතඩ සමඟ තෙතඩ  ලුේඩ වදනඩවනඩ නම් 
ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. තමාවගඩ  ලුෙ මාරැ්ර ගනඩනා  ලුෙ 
තරම් ෙටිනා වදය්ඩ වනා ෙන  ෙ දැන ෙටිනා  ලුේට මාරැ ්ර ගත 
වහාතඩ පාරාන්්ා වීමට ද ඉල ඇති  ෙ සැල්ිය යුතු ය. 
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අනාමශශෙසේතූහු 
 
,ි්ඩෂූනඩහට අතිනඩ ඇලඩලීමට, අනය ශරීරාෙයෙය්ිනඩ වහෝ සඩපර්ශ 

්ිරීමට නුසුදුසු ෙසඩතූහු අනාමර්ශ ෙසඩතූහුය. ඒොයිනඩ සඩතරී ශරීරය 
පර ධ්ානය. සඩතරී ශරීරය සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ පාරාන්්ා සාඝාදිවසඩස 
ථුලඩලච්කය දු්ට යන ඇෙැතඩ සියලඩල ම සිදුවිය හැ්ිය. මනුෂය සඩතරී 
ශරීරය ත ා  ලු  ළලඩ ආදි තිිවසනඩ සඩතරීනඩවගඩ ශරීර ද, අනාමර්ශෙසඩතුය. 
සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වේ. මෙවගඩ දුෙවගඩ සවහෝදිවයවගඩ පටනඩ සියලු 
ම සඩතරීහු  ර හඩමකයයයාෙට අනඩතරාය්රවයෝය. එ ැවිනඩ ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ මාතෘවපරඩමවයනඩ මෙවගඩ ශරීරය සඩපර්ශ ්ිරීවමනඩ ද දු්ුළා 
ඇෙැතඩ ෙන  ෙ ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. ඒ  ුදඩධ්පර ඥපඩතියට ගරැ ්රන 
ශි්ඩෂා්ාමී ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ගවඟඩ ෙැටී පාවෙන මෙ දුට ද ඇවගඩ ශරීරය 
සඩපර්ශ වනා ්ළ යුතුය. නුෙණැති ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ සඩපර්ශ වනා ්ර ම 
මෙට පිහිට විය යුතු ය. පාවී යන මෙ දුට වහාතඩ සමීපවයහි ඇති 
ඔරැේඩ වහෝ ව්ාටය්ඩ වහෝ ලෑලඩල්ඩ වහෝ ව්වසලඩ ්ඳ්ඩ වහෝ පිහිට 
්ර ගත හැ්ි අනඩ ්ිසිේඩ වහෝ ෙහා මෙට ළා ්ළ යුතුය. ්ිසිේඩ 
සමීපවයඩ නුදුට වහාතඩ ඇයට අලඩලා ගැනීම සඳහා තමාවගඩ සිෙුර ළඟට 
දැමිය යුතු ය. එය අලඩලා ගනඩන වනා ්ිය යුතුය. ඇය සිෙුර අලඩලා ගතඩ 
්ලඩහි සිෙුර අදිමිය යන සිතිනඩ, සිෙුර වගාලට ඇදිය යුතුය. එවසඩ ්ළ 
්ලඩහි මෙට වගාල ෙනඩනට ලැවේ. ,ි්ඩෂුෙට ද ඇෙත්ඩ වනා වේ. 
,ි්ඩෂුෙ එවසඩ සිෙුර ඇදවගන යන ්ලඩහි මෙ බිය වී ්ෑගසනො නම් 
ඉදිිවවයනඩ වගාසඩ බිය ෙනඩනට එපාය යි ්ියමිනඩ සැනසිය යුතුය. ඉදිනඩ 
මෙ බිය වී පුතර  ,ි්ඩෂුෙවගඩ අවතඩ වහෝ ්වර් වහෝ එලඩලුවණඩ නම් වනා 
ෙැළැ්ඩවිය යුතුය. එලඩලී සිටින මෙ වගාලට පැමිණවිය යුතුය එවසඩ 
්ිරීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. මෙ ෙළ් වහෝ මවල් වහෝ ෙැටී සිටිනු 
දුට ද එවසඩ පිළිපැදිය යුතුය. ඒ අෙසඩථාවේ ග වයාත්ඩ වහෝ සිෙුරැ 
ව්ාන ම වහෝ ළා ව්ාට ඇය එය ගතඩ ්ලඩහි වගාලට ඇදිය යුතුය. 
මෙට මිස එවසඩ විපතට පතඩ අනඩ සඩතරිය්ට එ ඳු උප්ාරය්ඩ ්ළ යුතු 
 ෙ විනය වපාතඩෙල ද්ඩො නැත. තමාට පිහිටවීමට හැ්ිෙ තිබිය ග 
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විපතට පතඩ සඩතරිය්ඩ මැවරනඩනට හැර  ලාසිටීම සුදුසු යයි වනා ්ිය 
හැ්ිය. අනඩ සඩතරිය්ට ෙුෙ ද එ ඳු විපත් ග මේට වමනඩ පිහිටවීවමනඩ 
ඇෙත්ඩ වෙතැයි වනා සිතිය හැ්ි ය. වමය විමසයි යුතු ්රැවණ්ි. 

 
සඩතරීශරීරය පමණ්ඩ වනාෙ ඔෙුනඩවගඩ ෙසඩතරා,රණවයෝ ද 

අනාමර්ශෙසඩතූහු ය. ,ි්ඩෂූනඩට හිඳීම සඳහා සඩතරීනඩවගඩ ෙසඩතර  එළා  ගවම් 
සිිවත්ඩ වම් රවට් ඇත. එය වනා මැනවි. සඩතරීනඩ හඳනා ෙසඩතරවයඩ 
හිඳීමතඩ ,ි්ඩෂූනඩට නුසුදුසු ය. සඩතරීනඩවගඩ ෙසඩතර  අනාමර්ශ ෙනඩවනඩ ඔෙුනඩ 
සතු ්ාලවයඩ පමවණ්ි. සඩතරිය්ඩ විසිනඩ ඇවගඩ ෙසඩතර ය්ඩ සිෙුරැ සඳහා 
වහෝ අනඩ පරවයෝජනය්ඩ සඳහා වහෝ ,ි්ඩෂූනඩට පූජා ්රන ලදඩවදඩ නම් 
එය පිළිවගන පිවව,ෝග ්ිරීම ්ැප ය. 

 
දැෙ  දාම ආදිවයනඩ ්ළ සඩතරීරෑපය ද අනාමර්ශෙසඩතු වෙති. 

විවනෝදය පිණිස ෙුෙද ඇලඩලුෙවහාතඩ ඇෙැතඩ වේ. මනුෂයසඩතරීරෑපය 
පමණ්ඩ වනාෙ තිරශඩචීන සඩතරීරෑප ද අනාමර්ශෙසඩතු ය. සඩතරීරෑප ලද 
වහාතඩ ඒො බිඳ ඒ ද්ර ෙයෙලිනඩ ගත හැ්ි පරවයෝජනය්ඩ ගැනීම සුදුසු ය. 

 
සපඩතවිධ් ධ්ානයවයෝ ද අනාමර්ශෙසඩතු ය. හැලඩය, වසසු වී 

ජාතිය, යෙය, තිිවඟුය, තණය, ෙරා නමැති ධ්ානයය, අමුය යන වම්ො 
ධ්ානයවයෝ ය. ධ්ානය අනාමර්ශ  ැවිනඩ ්ුඹුර්ිනඩ වහඩන්ිනඩ යන ්ලඩහි 
ඒොවයඩ ඇති ධ්ානය සඩපර්ශ වනා ්ර යා යුතු ය යන මඟ වී ෙනා ඇති 
නම් වනා පාගා අනඩ තැන්ිනඩ යා යුතු ය. යාමට මඟ්ඩ නැතවහෝත වී 
උිනඩ මාර්ග සාඥාවෙනඩ යා යුතු ය. වී පාගමිය යන සාඥාවෙනඩ පෑගුෙ 
ඇෙැතඩ වේ. වගය් ග වී මත හිඳිනට අසුනඩ පනො දුනඩවනඩ නම් හිඳිය 
යුතුය. ගසඩෙල ෙැලඩෙල පිහිටි මුා මෑ ආදිය හා වපාලඩ තලඩ වදහි වදාලම් 
ආදි ඵල ද සඩපර්ශ වනා ්ළ යුතු ය. ෙනවයහි ගසඩ යට ෙැටී ඇති වගි 
අනුපසම්පනඩනයනඩට  ගම සඳහා ගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  

 
මුතු මැණි්ඩ, වෙරළුමිණි. ස්ඩ, මැණි්ඩ වලස සල්න පැහැපතඩ 

ගලඩ, ප ළු, රනඩ, ිව ග, රතඩමැණි්ඩ, මැසිිවගලඩ යන වම් රතඩනවයෝ ද 
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අනාමර්ශවයෝ ය. රතඩනයනඩවගඩ ආමර්ශනාමර්ශන,ාෙය පිළි ඳ 
වනාවය්ඩ ආකායයය මත ඇතඩවතඩ ය. 

 
වනා විදින ලද ඔප වනා ්ළ සඩො,ාවි් මුතු සඩපර්ශ ්ිරීමට 

ෙටවනඩ  ය. විදින ලද ඔප දමන ලද මුතු ඇලඩලීම වනා ෙටීය යනු එ්ඩ 
ආකායයය මතවය්ි. 

 
ඔප ්ළ වනා ්ළ සියලු ම මුතු අනාමාසය,  ලුමිල සඳහා ද 

වනා පිළිගත යුතු ය. ්ුෂඩටවරෝගයට ව වහතඩ පිණිස ගැනීමට පමණ්ඩ 
සුදුසුය යනු එ්ඩ ආකායයය මතවය්ි. 

 
්පා ඔ  ්ළ පළිඟුවෙහි පටනඩ නීසපීතාදිෙර්ණ ඇති සියලු ම 

මැණි්ඩ අනාමර්ශෙසඩතු ය, ්ිසිේඩ වනා ්ළ මැණි්ඩ  ලුමිල පිණිස 
පිළිගැනීම ෙටීය යනු එ්ඩ ආකායයයමතවය්ි. ්දාමිණි පමණ්ඩ 
පිළිගැනීමට ෙටවනඩ ය, වසසු මැණි්ඩ පිළිගැනීමට වනා ෙටීය යනු එ්ඩ 
ආකායයයමතවය්ි. 

 
ඔප දමා රනඩ්ම් ිව ග්ම් ්ර ඇති පිඹිනා ස් අනාමර්ශ ය, 

පැනඩ ගනඩනා ස් ආමර්ශනයට සුදුසු ය. ව වහතඩ පිණිස හා  ලුමිල 
පිණිස ගැනීමට ෙටවනඩය යි සමන්කපාසාදිකා්ේ දැ්ඩවේ. 

 
ඔප ්ළ විදින ලද රතඩනමිශර  ගල අනාමාස ය. වසසු ගලඩ ආයුධ් 

මුෙහත තැබීම් ආදිය පිණිස පිළිගැනීම සුදුසු ය. 
 
ප ළු, ඔප ්ළ විදින ලද ඒො අනාමාස ය, වසසු ප ලු 

ආමර්ශනයට සුදුසු ය,  ලුමිල පිණිස පිළිගැනීමට සුදුසුය යනු එ්ඩ 
ආකායයය මතවය්ි. ඔප ්ළ වනා ්ළ සියලු ම ප ලු අනාමාස ය, 
පිළිගැනීමට නුසුදුසුය යනු එ්ඩ ආකායයය මතවය්ි. ඒ මතය  ුදුවගාසඩ 
හිමියනඩ පිළිවගන ඇත. 
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රනඩ ිව ග හා ඒොයිනඩ ්ළ ,ාණඩල ද සම්පූර්ණවයනඩ 
අනාමර්ශෙසඩතූහු ය, පිළිගැනීමට නුසුදුසුය යන වමය සියලු 
ආකායයයයනඩ ම පිළිගනඩනා ලදඩද්ි. උක්කක නමැති රාජ්ුමාරය්ු විසිනඩ 
සඩෙර්ණෛකතයය්ඩ ්රො මහාපදුම සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩට යැෙූ ්ලඩහි 
උනඩ ෙහනඩවසඩ එය අ්පඩපිය ෙසඩතුේැයි පර ති්ඩවෂඩප ්ළහයි 
සමන්කපාසාදිකා්ේ ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 

 
ෛකතයගෘහයනඩහි ඇති රනඩතරැ රනඩමලඩ ද අනාමර්ශෙසඩතුය. 

ෛකතයගෘහය ආර්ඩෂා ්රන ,ි්ඩෂූනඩට ඒො එහාවමහා ්ිරීම ෙටීය 
යනු එ්ඩ ආකායයය මතය්ි. තෙතඩ ආකායයයෙරැ ඒ මතය පර ති්ඩවෂඩප 
ව්ාට ,ි්ඩෂූනඩට ්ැප ෙනඩවනඩ සඩෙර්ණෛකතයවයඩ ්සළ ඉෙතඩ ්ිරීම 
පමණය යි ගනිති. ෙර්ණවයනඩ රතඩරනඩ ෙැනි හාර්ූට නම් ෙූ වලෝහය 
රතඩරනඩ වසඩ ම අ්ැප ය. 

 
“වසනාසන පිවව,ාවග පන සේව ා ්පඩපිවයා. තසඩමා 

ජාතරෑපරජතමයා සේව පි වසනාසනපිව්ඩඛාරා ආමාසා. 
,ි්ඩඛූනා ධ්ම්මවිනය ෙණඩණනට්ඨාවන රතනමණඩලවප 
්වරානඩති, එලි්තඩථම්ව, රතනදාමපතිමණඩිවත. තතඩථ 
සේ ූප්රණානි ,ි්ඩඛූනා පටිජගඩගිතුා ෙට්ටති.”1 
 
වසඩනාසනෙශවයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීමට රනඩිව ග මුතු මැණි්ඩ 

සියලඩල ්ැපය. එ ැවිනඩ රනඩ ිව ග ෙලිනඩ ්ළ සියලු ම වසඩනාසන,ාණඩල 
,ි්ඩෂූනඩට සඩපර්ශ ්ිරීමට සුදුසු ය. ,ි්ඩෂූනඩ ධ්ර්මවිනය ෙර්ණනා ්රන 
සඩථානයනඩහි රැෙනඩෙැලිනඩ යු්ඩත ෙූ පළිඟු ්ණු ඇති රතඩනමණඩලප 
ව්වරති. ඒොවයඩ සියලු උප්රණ ,ි්ඩෂූනඩට පිවහරණය ්ිරීම 
ෙටවනඩය.  

 
ඔප දමන ලද විදින ලද රතඩමැණි්ඩ ් ර මැණි්ඩ අනාමාසය, 

එවසඩ වනා ්රන ලද ඒො ආමර්ශනයට සුදුසු ය,  ලු මිල පිණිස 

                                                                 
1 ස.පා. – 388 පි. 
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පිළිගැනීමට සුදුසු ය යනු එ්ඩ ආකායයයමතය්ි. ඔප ්ළ වනා ්ළ 
සියලු ම රතඩමැණි්ඩ ් ර මැණි්ඩ අනාමාසය, පිළිගැනීම නුසුදුසු ය 
යනු එ්ඩ ආකායයයමතවය්ි. 

 
සියලු ආයුධ්,ාණඩල අනාමර්ශෙසඩතූහු ය.  ලුමිල පිණිස වදන 

ලද ද වනා පිළිගත යුතු ය.  ලුමිල පිණිස  ගමය යනු වම්  ලුෙට 
මාරැ්ර නුඹ ෙහනඩවසඩට ෙුෙමනා දවය්ඩ ්ැප වදය්ඩ ගනඩනය ්ියා 
,ි්ඩෂුෙට  ගම ය. ආෙුධ් වෙළඳාම ,ි්ඩෂූනඩට ත ා උපාස්ෙරැනඩට ද 
නුසුදුසු ය. වමහි ආයුධ්යයි ්ියනුවයඩ ව්සඩ රැෙුලඩ නිය ්ැපීම පිණිස, 
දැහැටි පලතුරැ ආදිය ්ැපීම පිණිස පාවිච්චි ්රන ,ාණඩල වනාෙ ්ලු, 
දුනු, තුේඩ්ු, ්ිණිසි, වහලඩල ආදි පහර ගම සඳහා පාවිච්චි ්රන 
,ාණඩලවයෝ ය. පහර ගවම් පරවයෝජනය පිණිස තනා ඇති පිහි, ෙෑ, 
වපාවරෝ ආදිය ද ගැවනනඩවනඩ ආයුධ් ෙලට ය. ඒො ද අනාමර්ශවයෝ ය. 
ඉදිනඩ විහාරවයහි ගිහිය්ු විසිනඩ ආයුධ්ය්ඩ ත ා ඇති නම් විහාරය ශුදඩධ් 
්රන ,ි්ඩෂුෙ ඒො ඉෙතඩ ්ර ගනඩනා වලස ආෙුධ් හිමියාට ්ිය යුතු ය. 
ඉෙතඩ වනා ්රන ලද නම් ඒො ඇති සැටියට තිව නඩනට හැර සඩපර්ශ 
වනා ව්ාට ම විහාරය පවිතර  ්ළ යුතුය. යුදබිම ෙැටී ඇති අසඩොමි් 
ආයුධ් වගන ්ලා අනඩ ෙැලෙලට ගැනීම ෙරද නැත. ව්න්ු ආයුධ්ය්ඩ 
දුන වහාතඩ එය බිඳ ඒ ද්ර ෙයවයනඩ ්ැප වදය්ඩ තනා ගැනීම පිණිස 
ගැනීම ද සුදුසු ය. සතුනඩ අලඩලන දැලඩ යුදඩධ්වයඩ ග ආර්ඩෂාෙ පිණිස 
පාවිච්චි ්රන පලිහ, ය්ල දැලඩ, ය්ල වතාපඩපි ආදිය ද අනාමාසවයෝ 
ය. දැලඩ දානශාලාදිය සතුනඩවගනඩ ආර්ඩෂා ්ිරීම සඳහා එලඩලීමට ගැනීම 
සුදුසු ය. ආර්ඩෂාෙ සඳහා පාවිච්චි ්රන පලිහ ආදිය  ලුමිල පිණිස 
පිළිගැනීම ෙරද නැත. 

 
ව ර, දෙුලඩ, තම්මැට්ටම්, වීණා, නලා ආදි සියලු තූයයය,ාණඩලවයෝ 

ද අනාමර්ශෙසඩතූහු ය. මිනිසුනඩ විසිනඩ ෛකතයයට ව ෝධියට පූජා 
පිණිස ොදනය ව්ාට දමා ගිය තූයයය,ාණඩලය්ඩ මලුවයහි ති ුවණඩ නම් 
එය වනා වසාලො හැමදිය යුතු ය. හැමද ්සළ ඉෙතඩ ්රන 
අෙසඩථාවෙහි තූයයය,ාණඩලයතඩ ්සළෙලට අයතඩ වදය්ඩ වලස සල්ා 
වගන පවස් තැබීම සුදුසු ය.  ලුමිල පිණිස හා බිඳ අනඩ පරවයෝජනෙතඩ 
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 ලු සාදා ගැනීම සඳහා පිළිගැනීම සුදුසු  ෙ ්ියා ඇතඩවතඩ ය. 
අනාමාසෙතඩථූනඩ ඛුදඩදසි්ඩඛාවෙහි වමවසඩ සැව්විනඩ දැ්ඩ වේ. 

 
“රතනානිතඩිරෑපානි - ධ්ඤඩඤමිතඩිපසාධ්නා, 
තුිවයාෙුධ්,ණඩලානි - ආමසනඩතසඩස දු්ඩ්ටා.”1 
 
දශවිධ්රතඩනයනඩ ද  දාම වලෝහ ආදිවයනඩ ්ළ සඩතරීරෑපයනඩ ද 

සපඩතවිධ් ධ්ානයය ද මාගමුනඩවගඩ ඇඳුම්පැළඳුම් ද තූයයය,ාණඩලයනඩ ද 
ආයුධ් ද අලඩලනඩනහුට දු්ුළා වේ. 

 
“සුෙණඩණපටිමා කා පි - වකතියා හාර්ූට්ා 
අනාමාසනඩති නිදඩදිට්ඨා - ්ුරැනඩදට්ඨ්ථාය හි.”2 

                                                                 
1 ඛුදඩද - 129 පි. 
2 වි.විනි. – 349 ගාථාෙ. 
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අකපේපිය ෙසේතුෙලිනේ පරරයෝජන ලුබීරම් ආකාරය. 
 
රනඩ ිව ග මසු ්හෙනු ආදි අ්පඩපිය ෙසඩතූනඩවගනඩ ද ,ි්ඩෂූනඩට 

පරවයෝජනය ලැබිය හැ්ි ආ්ාරයනඩ මහා ්ාරැණි් ෙූ ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. විනය වනා දතඩ ,ි්ඩෂුෙ අ්පඩපිය 
ෙසඩතූනඩවගනඩ පරවයෝජන ල නඩනට යාවමනඩ ව ාවහෝ ඇෙැතඩෙලට 
පැමිවණඩ. විනය දතඩ ,ි්ඩෂුෙ: ්ම්්රැො අත ද වේරා වගන, ගිනියම් ෙූ 
ය්ලය ෙැලට වයාදෙනඩනා්ඩ වමනඩ ඇෙතට ද වනා පැමිණ අ්පඩපිය 
ෙසඩතූනඩවගනඩ පරවයෝජන ල නඩවනඩ ය. දාය්යා ද විනය දනඩවනඩ නම් 
,ි්ඩෂූනඩට ඇෙතිනඩ මි ග අ්පඩපිය ෙසඩතුෙලිනඩ පරවයෝජන ලැබීම ෙලාතඩ 
සුදුසු වේ. දායකයන්්ග්් විනය ්නා ැනනීම ්නා්යක් විල කප්පිය 
වස්කුවධින් ද භික්ෂූන්ල ඇවුක් වීමල ්හ්කු ්ේ  

 
රනඩ, ිව ග, මසු, ්හෙණු යන සතරෙර්ගය නිසඩසගඩගිය ෙසඩතූහුය. 

දැනට වලෝ්වයඩ ඒ ඒ රටෙල ගනුවදනුවෙහි වයාදෙන මුදලඩ සියලඩල ම 
මසු ්හෙණුෙලට අයතඩය. ඒො පිළිගැනීවමනඩ ,ි්ඩෂුෙට නිසගි පචිති 
ෙන  ෙ වමහි ඉහත ද්ඩො ඇත. 

 
යවම්ු මුදල්ඩ වගනැවිතඩ වමය ඔ  ෙහනඩවසඩට වදමි යි 

වපෞදඩගලි් ෙශවයනඩ දුනඩ ්ලඩහි පිළිගත වහාතඩ නිසගි පචිති වේ. 
මුදල්ඩ වගනෙුතඩ “වමය සාඝයාට වදමිය, වමයිනඩ ආරාමය්ඩ 
්රෙනඩනය, ෛකතයය්ඩ ්රෙනඩනය, විහාරය්ඩ ්රෙනඩනය, අනඩ 
්ිසිේඩ වහෝ ්රෙනඩනය” යි ්ිෙ ද වනා පිළිගත යුතුය. පිළිගත වහාතඩ 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂුෙ “මුදලඩ අපට අ්ැපය”යි ්ී ්ලඩහි දාය්යා ඒ 
මුදල විහාරවයහි ෙැල ්රන ව්න්ු වෙත ත ා “නුඹ ෙහනඩවසඩ ෙැල 
ගැන දනඩනා හ, එ ැවිනඩ වම් මුදලඩ සුදුසු පිවදි ඒ ඒ අයට වදනඩනට 
සලසඩෙනු මැනෙ”යි ්ියා ගිවයඩ නම් එවසඩ ්ිරීම සුදුසු ය. 
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ඉදිනඩ දාය්ය්ු මුදල්ඩ වගනවිතඩ සාඝයා වහෝ ගණයා වහෝ 
පුදඩගලය්ු වහෝ සඳහනඩ වනා ව්ාට “මුදලඩ ෛකතයයට වහෝ විහාරයට 
වහෝ අනය නෙ ්ර්මානඩතය්ට වහෝ වදමි”යි ්ියා නම් පර ති්ඩවෂඩප 
වනා ්ළ යුතුය. “වමාහු වමවසඩ ්ියති”යි ්ැප්රැේුට ්ිය යුතුය. 
“ෛකතයාදිය පිණිස නුඹ ෙහනඩවසඩ ම ත ාගනඩනය” යි ්ිෙ වහාතඩ 
“අපට අ්ැපය”යි පර ති්ඩවෂඩප ්ළයුතුය. 

 
යම්ු ව ාවහෝ මුදලඩ වගනෙුතඩ “වම්ො සාඝයාට වදමිය 

වම්ොයිනඩ සිෙුපසය ෙළඳනු මැනෙ”යි ්ියා නම් එය සාඝයා පිළිගත 
වහාතඩ පිළිගැනීමය, එයිනඩ පර තයයපිවව,ෝගය යන වද්ඩහි ග ම ඇෙැතඩ 
වේ. ඉදිනඩ එතැනඩහි එ්ඩ ,ි්ඩෂුේඩ “වම්ො අපට අ්ැපය” යි පර ති්ඩවෂඩප 
ව්වළඩ නම් වගන ආ තැනැතඩතා “එවසඩ නම් වම්ො මට ම වේො”යි 
වගන ගිවයඩ නම් “ඔ  සාඝයාවගඩ ලා,ය නැති ව්වළහිය”යි ්ිසිේු 
විසිනඩ ඒ ,ි්ඩෂුෙට වදෝෂාවරෝපණය වනා ්ළ හැ්ි ය. යවම්ඩ වකෝදනා 
ව්වර් නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙට ඇෙැතඩ වේ. මුදල පර ති්ඩවෂඩප ්ළ ,ි්ඩෂුෙ 
ව්වළඩ ව ාවහෝ වදන්ුනඩ ඇෙතිනඩ මිදවීමය. 

 
,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ අ්ැපය යි මුදල පර ති්ඩවෂඩප ්ළ ්ලඩහි දාය්යා 

“වම් මුදල ්ැප්රැෙනඩ අත තු ුවණඩද මාවගඩ අය අත තු ුවණඩ ද මා 
අත තු ුවණඩ ද ඔ ෙහනඩවසඩලා වම්ොයිනඩ පර තය පිවව,ෝග ව්වරතඩො”යි 
්ියා නම් ඒ මුදලිනඩ පර තය වගනඩො පිවව,ෝග ්ිරීම ්ැපය. දාය්යා 
චීෙරාදි යම් ්ිසි පර තයය්ඩ සඳහා වදමිය ්ියා දුනඩවනඩ නම් ඒ වදය 
සඳහා ම මුදල වයදවිය යුතු ය. සිෙුරැ පිණිස මුදල්ඩ  ග ඇති ්ලඩහි 
ඉදිනඩ සාඝයාට සිෙුරැ ෙුෙමනා නැතඩවතඩ නම් අනි්්ඩ ෙුෙමනා නම් 
සාඝයාට දනඩො අනුමැතිය ල ාවගන පිණඩලපාතාදිය සඳහා වයදවිය 
හැ්ිය. වසඩනාසන පිණිස වදන ලද මුදල්ඩ වේ නම් වසනසුනඩ 
ගරැ,ාණඩලයනඩට අයතඩ  ැවිනඩ අනි්්ඩ සඳහා මුදල වනා වයදවිය 
යුතුය. වසඩනාසන සඳහා ම වයදවිය යුතුය. ඉදිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට 
(වසඩනාසනය රැ් ලා ගනඩනා ,ි්ඩෂුෙට) පිණඩලපාතය දුර්ල, වී ඇතඩවතඩ 
නම් ඒ මුදලිනඩ යම් ්ිසි පර මාණය්ඩ පිණඩලපාතය සඳහා ෙැය ්රවීම ද 
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ෙරද නැත. මුදලිනඩ ෙැි ව්ාටස්ඩ වසඩනාසනය සඳහා ම ෙැය ්ළ 
යුතුය. 

 

රමණේඩක සිකපදය. 
දින්ඩ ්මණ ්ලක සිටුතුමා “සඩොමීනි, ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩස, 

ආහාරපාන දුර්ල, ෙූ මාර්වගෝප්රණ වනා වගන යා වනා වහන 
්ානඩතාරමාර්ග ඇතඩවතඩ ය. එෙැනි මාර්ගයනඩහි ගමනඩ ්රනඩනා ෙූ 
,ි්ඩෂූනඩට මඟවියදම වගන යාමට අනුදැන ෙදාළ මැනෙ”යි සැල ව්වළඩ 
ය. ඉනඩපසු ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ එ්ඩ ධ්ර්මවදඩශනා සමය් ග ,ි්ඩෂූනඩ 
අමතා වමවසඩ ෙදාළ වසඩ්. 

 
“සනඩති ,ි්ඩඛවෙ, මගඩගා ්නඩතාරා අපඩවපාද්ා 

අපඩප,්ඩඛා න සු්රා අපාවථවයයන ගනඩතුා අනුජානාමි 
,ි්ඩඛවෙ, පාවථයයා පිවවයසිතුා.” 
 
තණඩලුවලා තණඩලුලතඩිව්න මුගඩවගා මුගඩගතඩිව්න මාවසා 

මාසතඩිව්න වලාණා වලාණතඩිව්න ගුවළා ගුළතඩිව්න වතලා 
වතලතඩිව්න සපඩපි සපඩපිතඩිව්න. 

 
සනඩති ,ි්ඩඛවෙ, මනුසඩසා සදඩධ්ා පසනඩනා වත 

්පඩපිය්ාර්ානා හතඩවථ හිරඤඩඤා උපනි්ඩිපනඩති ඉමිනායා අයයසඩස 
්පඩපියා තා වදථාති. අනුජානාමි ,ි්ඩඛවෙ, යා තවථා ්පඩපියා තා 
සාදියිතුා නතඩවෙොහා ,ි්ඩඛවෙ, ව්නචි පිවයාවයන ජාතරෑපරජතා 
සාදියිතේ ා පිවවයසිතේ නඩති ෙදාමි.”1 

 
වතඩරැම: 

 

                                                                 
1 මහා - 610 පි. 
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මහවණනි, ආහාරපාන දුර්ල, ෙූ මාර්වගෝප්රණ වනා වගන 
යාම පහසු වනා ෙූ ්ානඩතාරමාර්ගවයෝ ඇතඩතාහ. මහවණනි, 
මාර්වගෝප්රණ වසවීමට අනුදනිමි. සහලඩ ෙුෙමනා ,ි්ඩෂුෙට සහලඩ ද, 
මුා ෙුෙමනා ,ි්ඩෂුෙට මුා ද, මෑ ෙුෙමනා ,ි්ඩෂුෙට මෑ ද, ලුණු ෙුෙමනා 
,ි්ඩෂුෙට ලුණු ද, ස්ුරැ ෙුෙමනා ,ි්ඩෂුෙට ස්ුරැ ද, වතලඩ ෙුෙමනා 
,ි්ඩෂුෙට වතලඩ ද, ගිවතලඩ ෙුෙමනා ,ි්ඩෂුෙට ගිවතලඩ ද වසවීමට 
අනුදනිමි. 

 
මහවණනි, සැදැහැෙතඩ වතරැෙනඩහි පහනඩ මිනිසඩසු ඇතහ. ඔෙුහු 

වමයිනඩ ආයයයයනඩ ෙහනඩවසඩට යම්ඩ ්ැප නම් එය වදතඩො යි ්ැප 
්රැෙනඩ අත මුදලඩ ත නඩනාහ. මහවණනි එයිනඩ යම්ඩ ්ැප නම් එය 
පිළිගැනීමට ද අනුදනිමි. මහවණනි, මම කිසි ආකාකයකින් 
ජාකකූපකජකය (මසදධ්) ඉවසිය යසකුය ්සවිය යසකු ය යි ්නා කියමි  

 

මුදලේෙලට සමාන ෙසේතු. 
රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු වනා ෙන, ඒොයිනඩ ලැබිය හැ්ි පරවයෝජන 

ලැබිය හැ්ි සමහර විට මුදලඩ වෙනුෙට ද පාවිච්චි ්ළහැ්ි ෙසඩතු 
ඇතඩවතඩ ය. ඒො පිළිගත ද නිසගි වනා වේ. දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
“මුතඩතාමණි වෙළුිවවයා සාවඛා සිලා පොළා වලාහිතාව්ා 

මසාරගලඩලා සතඩතධ්ඤඩානි දාසිදාසවඛතඩතෙතඩථුපුපඩඵාරාම 
ඵලාරාමාදවයාති ඉදා දු්ඩ්ටෙතඩථු.”1 

 
යනුවෙනඩ විනය අටුොවෙහි ඒො දු්ඩ්ට ෙතඩථුනාමවයනඩ ද්ඩො 

ඇතඩවතඩය. මුතඩතාමණි යනාදිය අනාමර්ශෙසඩතු දැ්ඩවීවම් ග විසඩතර ්රන 
ල ග. 

 

                                                                 
1 ස.පා. – 499 පි. 
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රකතේෙතු ආදිය පිළිබඳ විනය. 
ආදායම් මාර්ග ෙන ව්තඩෙතු ආදියතඩ මුදලඩෙලට සමාන ය. 

එ ැවිනඩ ව්තඩෙතු ආදිය පිළිගැනීම ද රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු පිළිගැනීමට 
මඳ්ඩ සමාන ය. එවහතඩ ඒො පිළිගත වහාතඩ වමනම් ඇෙත්ඩ ය යි 
ව්ළිනඩ ම පනෙන ලද සි්පද විනයපාළිවයහි වනා ද්ඩනා ලැවේ. 
“වඛතඩතෙතඩථුපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති”1 යන සූතර  වදඩශනාෙ අනුෙ 
,ි්ඩෂූනඩ ඒො වනා පිළිගත යුතුය යනු ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ අදහස 
 ෙ වපවනඩ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ අදහස වතඩරැම් ගැනීමට සමතඩ 
අර්ථ්ථාකායයයයනඩ ෙහනඩවසඩලා විසිනඩ පනො ඇති සි්පද හා 
“වඛතඩතෙතඩථුපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති” යන සූතර  වදඩශනාෙ ද 
අනුෙ ව්තඩෙතු ආදිය ද පිළිගැනීම පිළි ඳ ආපතඩතානාපතඩති වි,ාග 
ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. පුරාණ වලෝ්වයඩ ්ැරැණු ෙැල අනුෙ ද්ඩො ඇති ඒ 
්රැණු වතඩරැම් ගැනීමට ද අපහසු ය. ඒ විනිශඩකය අනුෙ වම්ල 
පෙතඩනා ෙැල අනුෙ ව්තඩෙතු පිළිගැනීම සම් නඩධ්වයනඩ ්ිය යුතු 
්රැණු සඩෙලඩපය්ඩ ද්ඩෙනු ලැවේ. 

 
සාඝයාහට විසීම සඳහා විහාර,ූමි ෙශවයනඩ පූජා ්රන ඉලම් 

සාඝයාට ්ැප ය. පිළිගැනීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. ආදායම් මාර්ගය්ඩ 
ෙශවයනඩ පැෙැතඩවිය හැ්ි ්ුඹුර්ඩ වහෝ ඉලම්ඩ වහෝ ෙතඩත්ඩ වහෝ 
සැදැහැෙත්ු වම් ්ුඹුර වම් ඉලම සාඝයාට වදමියි ්ියා නම් එය 
වනාපිළිගත යුතු ය. පිළිගතවහාතඩ පිළිගැනීවම් ග ද එයිනඩ ලැව න වදය 
පිවව,ෝග ්ිරීවම් ග ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 

 
මහාසාඝයා ෙහනඩවසඩට සිෙුපසය පිණිස වම් ්ුඹර වම් ෙතඩත 

වම් ඉලම වදමිය ්ියා වහෝ මහාසාඝයා ෙහනඩවසඩට සිේපස පිවව,ෝගය 
පිණිස වම් ්ුඹුර ෙතඩත ඉලම වදමිය ්ියා වහෝ මහාසාඝයා ෙහනඩවසඩ 
වම් ්ුඹුවරනඩ වම් ෙතඩවතනඩ වම් ඉලවමනඩ උපදනා සිෙුපසය පිවව,ෝග 
ව්වරතඩො ්ියා වහෝ දුන වහාතඩ පිළිගැනීම ්ැපය. එවසඩ දුන වහාතඩ 

                                                                 
1  ගඝනි්ාය මුලඩ සතූර . 
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සාඝයා පිළිගනඩවනඩ අ්පඩපිය ෙසඩතුෙ ෙූ ඉලම වනාෙ සිෙුපසය ය. 
එ ැවිනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. සිෙුපසය පිළිගැනීවමනඩ ඉලම ද සාඝයාට 
හිමි වේ. එය ගිහිය්ුට ගත වනා හැ්ිය. ඉලම් පූජා ්රනු ිවසි 
සැදැහැෙතඩහු නිරෙදය වලස එය ්රනඩනට විනයධ්රයනඩවගනඩ උපවදසඩ 
ල ා ගත යුතුය. විනයධ්රයනඩ විසිනඩ සැදැහැෙතුනඩට උපවදසඩ දිය යුතුය. 

 

කුඹුරකේ පූජාකිරීරම්දී කීමට සුදුසු ොකය. 
අම්හා්ා ඉමා වඛතඩතා ආගතානාගතසඩස කාතුදඩදිසසඩස 

,ි්ඩඛුසාඝසඩස කතුපච්කයපිවව,ාගතඩථාය වදම. 
 

කවක් කර මයක් 
අම්හා්ා ඉමා වඛතඩතා ආගතානාගතසඩස කාතුදඩදිසසඩස 

,ි්ඩඛුසාඝසඩස කතඩතාවරා පච්කවය පිව,ුඤඩන්තුා වදම. 
 

කවක් කර මයක් 
අම්හා්ා ඉමසඩමා වඛතඩතවතා උපඩපනඩවන කතඩතාවරා පච්කවය 

ආගතානාගතසඩස කාතුදඩදිසසඩස ,ි්ඩඛු සාඝසඩස වදම. 
 
ෙතඩත්ඩ වහෝ ඉලම්ඩ වහෝ ෙැේඩ වහෝ පූජා ්ිරීවම් ග සුදුසු පිවදි 

ෝයය වයාදා ගත යුතුය. වපෞදඩගලි් ෙශවයනඩ වදන ව්තඩෙතු 
පිළිගැනීම නුසුදුසුය. ගොදි සතුනඩ පිළිගැනීම ද නුසුදුසු ය.  

 
මායිම් වෙනඩ වනා ්ළ ඉලම්ඩ පූජා ්ළ ්ලඩහි ,ි්ඩෂූනඩ මායිම් 

වෙනඩ ්රනඩනට යාම නුසුදුසුය. ,ූමිය ඉතා අගනා ෙසඩතුවේි. මායිම් 
වෙනඩ ්රනඩනට වගාසඩ අනුනඩවගඩ ඉලවමනඩ සඩෙලඩපය්ඩ ෙුෙද ගැනීවමනඩ 
පාරාන්්ාපතඩතියට පැමි)මට ද ඉල ඇත. එ ැවිනඩ පූජා්රැ ලො වහෝ 
්ැප්රැෙනඩ ලො වහෝ රජවයඩ නිලධ්රය්ු ලො වහෝ පූජා ්ළ ඉලවම් 
මායිම් වෙනඩ ්රො ගත යුතුය. 
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නඩුකීම 
 
නලු ්ීම සම් නඩධ්වයනඩ ෙන ඇෙැතඩ දැ්ඩවිය යුතඩවතඩ දඩවිතීය 

පාරාන්්ා ශි්ඩෂාපදය හා ,ි්ඩෂු) වි,ාගවයඩ උසඩසයොදි්ා ශි්ඩෂාපදය 
අනුෙ ය. නලු්ීම සම් නඩධ්වයනඩ ,ි්ඩෂූනඩට විවශඩෂවයනඩ පනෙන ලද 
සි්පදය්ඩ නැත. උසඩසයොදි්ා ශි්ඩෂාපදය නලු්ීම සම් නඩධ්වයනඩ 
,ි්ඩෂු)නඩට පනෙන ලද සි්පදවය්ි. එය එ්ඩතරා පර මාණය්ිනඩ 
,ි්ඩෂූනඩට ද සාධ්ාරණය. ඒ වමවසඩය.  

 
“යා පන ,ි්ඩඛුනී උසඩසයොදි්ා විහවරයය ගහපතිනා ො 

ගහපතිපුතඩවතන ො දාවසන ො ්ම්ම්ාවරන ො අනඩතමවසා 
සමණපිවේ ාජව්නාපි, අයා ,ි්ඩඛු) පඨමාපතඩති්ා ධ්ම්මා 
ආපනඩනා නිසඩසාර)යා සාඝාදිවසසා.”1 
 
යම් වමවහණ්ඩ ගැහැවිය්ු හා වහෝ ගැහැවිපුත්ු හා වහෝ දස්ු 

හා වහෝ ්ම්්රැේු හා වහෝ යටතඩ පිිවවසයිනඩ මහණ පිිවෙැන්ය්ු හා ද 
නලු ්ියනඩනිය්ඩෙ හැසිවරනඩනී ද ඒ වමවහණ විනිශඩකය අෙසනඩ ෙනු 
සමඟ ම පැමි)ම ඇති ,ි්ඩෂු) සාඝයා ව්වරනඩ  ැහැර ්ිරීමට සුදුසු 
ෙන සාඝාදිවසඩසාපතඩතියට පැමිණියා ෙනඩනීය. 

 
යම් වමවහණ්ඩ ගැහැවිය්ුට වහෝ ගැහැවිපුත්ුට වහෝ දාසය්ුට 

වහෝ ්ම්්රැේුට වහෝ යටතඩ පිිවවසයිනඩ  ුදුසසුවනනඩ පිටත 
පැවිදි ේඩ ල ා සිටින පිිවෙැන්ය්ුට වහෝ විරැදඩධ්ෙ විනිස්රැේු 
ඉදිිවවයඩ නලුේඩ ්ීමට සිතා සහ්ාරය්ු වසායා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. විනිස්රැ වෙත යා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එ්්ුවගඩ ්ථාෙ 
විනිස්රැට ්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. වදෙැනඩනාවගඩ ්ථාෙ 

                                                                 
1 පාචි - 248 පි. 
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විනිස්රැට ්ීවමනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. නලුවෙනඩ දිනුෙ ද පැරදුණ ද 
විනිශඩකයාෙසානවයඩ  ග වමවහණට සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. වමවහණ 
විසිනඩ ම වදවදනාවගඩ ම ්ථා විනිස්රැට ්ීෙ ද විතඩති්රැ විසිනඩ 
වදවදනාවගඩ ්ථාෙ විනිස්රැට ්ීෙ ද පළමු ්ථාවෙනඩ ,ි්ඩෂුණියට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ ද වදෙන ්ථාවෙනඩ ථුලැසි ඇෙැතඩ ද වේ. ,ි්ඩෂුණිය 
අනි්්ු ලො නලුෙ ්ියෙුෙ ද එවසඩ ම ඇෙැතඩ වේ. එවසඩ ්ිරීවමනඩ 
,ි්ඩෂූනඩට තුනඩ තැන ග ම දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. සාඝාදිවසඩස වනා වේ.  

 
“අනාපතඩති මනුසඩවසහි ආ්ේියමානා ගච්ඡති, ර්ඩඛා 

යාකති, අවනාදිසඩස ආචි්ඩඛති.”1 
 
වමවසඩ අනාපතඩතිොරවයඩ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ නලුේඩ සඳහා 

අනයයනඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂුණිය විනිස්රැ වෙත පමුණුෙනු ලැබීම නිසා 
එහි ග තමාවගනඩ විමසන ්රැණ්ඩ විනිස්රැට ්ීවමනඩ ද ආර්ඩෂාෙ 
ඉලඩලීවමනඩ ද පුදඩගල නියමය්ඩ වනා ව්ාට තමාට ්ළ ෙරද පමණ්ඩ 
්ීවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
,ි්ඩෂුණිය වෙවසන සඩථානය අයිති ්ර ගැනීම් ආදිය සඳහා 

අනි්්ු පැමිණිලඩල්ඩ ්ිරීම පිණිස  ලවයනඩ ,ි්ඩෂුණිය විනිස්රැ 
ඉදිිවයට පැමිණ ෙූ විවට් තමාවගඩ අයිතිය විනිස්රැට ්ීවමනඩ ද 
අනි්ාවගඩ ්තාෙ විනිස්රැට ්ීවමනඩ ද නලුෙ තීනඩදු ්ිරීවමනඩ ද 
,ි්ඩෂුණියට ඇෙැතඩ වනා වේ. ඇෙැතඩ ෙනඩවනඩ ,ි්ඩෂුණිය තමාවගඩ 
ඕනෑ්මිනඩ ම විනිස්රැට පැමිණිලඩල්ඩ ්ළ වහාතඩ ය. 

 
පුදඩගලනියමය්ඩ ව්ාට පැමිණිලි ්ිරීම ය, පුදඩගල නියමය්ඩ 

නැතිෙ පැමිණිලි ්ිරීමය යි පැමිණිලි ්ිරීම වදයා්ාර වේ. ආරාමයට 
ෙැද ගසඩෙල වගි  ්ලා ගැනීම, ගසඩ්පා ගැනීම,  ලු පැහැර ගැනීම 
ආ ග යම්්ිසි ෙරද්ඩ අනි්්ු ්ළ්ලඩහ ිඅසෙලා අපට වම් ෙරද ව්වළඩය 
යි විනිස්රැෙනඩට පැමිණිලි ්ිරීම පුදඩගල නියමය්ඩ ඇතිෙ පැමිණිලි 

                                                                 
1 පාචි - 249 පි. 
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්ිරීමය. එවසඩ පැමිණිලි ්ිරීම නුසුදුසු ය. එවසඩ පැමිණිලඩල්ඩ ්ළ ්ලඩහි 
විනිස්රැ විතඩති්රැවගනඩ දලය්ඩ අය ව්වලඩ නම් විතඩති්රැට ඒ 
අලා,ය ,ි්ඩෂුණිය නිසා ෙූ  ැවිනඩ ඇය ඔහුට අලා,ය වගවිය යුතුය, 
දඬුෙම ,ි්ඩෂුණියවගඩ ඉලඩලීවමනඩ වනා ්ළ  ැවිනඩ ඈ පිවන් ඇෙතට 
වනා පැමිවණඩ. අලා,ය වනා වගෙුෙ වහාතඩ පසුෙ පිවන් ඇෙත ද විය 
හැ්ිය. දල අය ්රන  ෙ වනා දැන ෙුෙ ද පුදඩගලනියමය ඇතිෙ 
පැමිණිලි ්ිරීවමනඩ යම්ුට දල වගෙනඩනට සිදුවී නම් ,ි්ඩෂුණිය 
අලා,ය වගවිය යුතුය. 

 
ඇතැම්හු අපවගඩ ආරාමවයඩ ගසඩෙල වගි ්ලා ගනිතඩය. ගසඩ 

්පා ගනිතඩය,  ලු පැහැර ගනිතඩය, අපට ආර්ඩෂාෙ සලසා වදනඩනය යි 
විනිස්රැෙනඩට සැල්රති. එවසඩ සැල්ිරීම පුදඩගලනියමය්ඩ නැතිෙ 
පැමිණිලි ්ිරීමය. එය පැවිදඩදනඩට ්ැපය. විනිස්රැ එවසඩ ්රනඩවනෝ 
්ෙරහු දැ යි විකාළ වහාතඩ පුදඩගලයනඩ ්ීම අපට අ්ැපය. ආර්ඩෂාෙ  
පමණ්ඩ අපට ඇති ්ර වදනඩනයයි ද පැහැර ගතඩ අපවගඩ  ලුතඩ ල ා 
වදනඩනයයි ද ්ිය යුතුය. එවසඩ ්ී ්ලඩහි විනිස්රැ ෙරද ්රැෙනඩ 
වසායා ඔෙුනඩවගනඩ දල අය ්ළ ද ඔෙුනවගඩ ස්ල සම්පතඩතිය ම දල 
ෙශවයනඩ ගත ද ,ි්ඩෂුණියට ඇෙැතඩ වනා වේ. ඇය අලා,ය්ඩ ද වනා 
වගවිය යුතු ය. 

 
තමාවගඩ වදය්ඩ වසාර්ු ගතඩ ්ලඩහි අසෙලා අපවගඩ වමනම් 

,ාණඩලය වසාරා ගතඩවතඩය. ඔහුට දඬුෙම් වනා ව්ාට අපවගඩ ,ාණඩලය 
වගනඩො වදනඩනය යි තමාවගඩ ෙකනයට ගරැ ්රන විනිස්රැේුට ්ීම 
සුදුසුය. එවසඩ ්ී ්ලඩහි විනිස්රැ වසාරාවගනඩ දල අය ව්වළඩ ද 
,ි්ඩෂුණිය විසිනඩ එය වගවිය යුතු වනා වේ. ඇයට ඇෙත්ඩ ද වනා වේ. 
වසාරාවගනඩ දල අය ්රනු ඇතය සිතා පැමිණිලඩල ්ළ ්ලඩහි 
වසාරාවගනඩ දල ගත ද ,ි්ඩෂුණිය පාරාන්්ා වනා වේ. වසාරාට 
අලා,ය වගවිය යුතු වේ. ,ි්ඩෂුණියවගඩ ්ීවමනඩ විනිස්රැ 
ෙරද්රැවගනඩ පාරාන්්ාෙට ෙසඩතු ෙන තරවම් දලය්ඩ ගත වහාතඩ 
,ි්ඩෂුණිය එව්වණහි පාරාන්්ා වේ. අලා,ය වගො ඇෙතිනඩ වනා 
මිදිය හැ්ිය. නලු ්ීවමනඩ ,ි්ඩෂූනඩට ඇෙැතඩවීම වනා වීම ්ිය යුතඩවතඩ 
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ද ,ි්ඩෂු)නඩ සම් නඩධ්වයනඩ ්ියන ලද ්රැණු අනුෙ ම ය. වෙනස 
නලු ්ීවමනඩ ,ි්ඩෂූනඩට සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ඩ වනා වීම පමවණ්ි. 

 
විනය ගර නඩථයනඩහි නලු්ීම සම් නඩධ්වයනඩ ්රැණු ද්ඩො 

ඇතඩවතඩ අතීත ්ාලවයඩ පැෙති අධි්රණ විනිශඩකය ්ිරීවම් ්ර මයටය. 
වම්ල ඇතඩවතඩ එයට වෙනසඩ අධි්රණ විනිශඩකය ්ර මය්ි. අපරාධ්ය්ඩ 
්ළ ්ලඩහි වසාර්ම්ඩ ්ළ ්ලඩහි වම ්ල පැමිණිලි ්ළ යුතඩවතඩ 
විනිශඩකය්ාරයාට වනා ෙ වපාලීසියට ය. විනිශඩකය්ාරයා වෙත නලුෙ 
පැමිණිලි ්රනඩවනඩ වපාලීසිය ය. වපාලීසියට පැමිණිලි ්ිරීම ද 
විනිස්රැට පැමිණිලි ්ිරීමට සමාන  ෙ ්ිය යුතු ය. 

 
සාඝයාට අයතඩ ෙූ වහෝ තමාට වපෞදඩගලි් ෙශවයනඩ අයතඩ ෙූ 

වහෝ ්පඩපිය ෙසඩතුේඩ අනි්්ු අලඩලාවගන සිටිනා ්ලඩහි එය තමාට 
ල ා වදන වලස වපාලීසිවයනඩ වහෝ විනිස්රැේුවගනඩ වහෝ ඉලඩලීම 
ෙරද නැත. සමහරවිට අනි්ා ඒ අනඩසතු ෙසඩතුෙ තමාවගඩ වදය් ්ියා 
ඔපඩපු ්ිරීමට ව ාවහෝ ධ්නය වියදම් ්රනු ඇත. එයිනඩ ,ි්ඩෂුෙට ෙරද්ඩ 
වනා වේ. නලු ්ියා අනුනඩ අයතඩ පනඩසලඩ ව්තඩෙතු ආදිය අයිති්ර 
ගැනීම  රපතල ්රැවණ්ි. එයිනඩ පාරාන්්ා වේ. 

 
“ආරාමා අ,ියුඤඩජති, ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. සාමි්සඩස 

විමතිා උපඩපාවදති. ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස. සාමිව්ා න මා 
,විසඩසතීති ධ්ුරා නි්ඩිපති, ආපතඩති පාරාන්්සඩස. ධ්ම්මා 
කරනඩවතා සාමි්ා පරාවජති. ආපතඩති පාරාන්්සඩස. ධ්ම්මා 
කරනඩවතා පරජ්ජති, ආපතඩති ථුලඩලච්කයසඩස.”1 
 
,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ විනිශඩකය ්ිරීවම් ග ප්ඩෂය්ඩ ගැනීවමනඩ වහෝ 

අලඩලසඩ වගන වහෝ යම් ,ි්ඩෂුේඩ හිමියා අහිමි ව්ාට විනිශඩකය ව්වළඩ 
නම් විනිශඩකය්ාර ,ි්ඩෂුෙට ද පිවන් ඇෙැතඩ වේ. එෙැනි නලුේ ග 
,ි්ඩෂූනඩ ව ාරැ සා්ඩ්ි ්ීවේ නම් ඔෙුනට ද පාරාන්්ාපතඩතිය වේ. 

                                                                 
1 පාරා - 52 පි. 
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ව ාරැ නලුේ ග පැමිණිලි ්රන විනිශඩකය ්රන ව ාරැ සා්ඩ්ි ්ියන 
,ි්ඩෂූනඩ පාරාන්්ා ෙනඩවනඩ ෙසඩතුවේ නියම හිමියා විනිශඩකය පිළිවගන 
ෙසඩතුෙ ගැන  ලාවපාවරාතඩතුෙ අතඩහළ වහාතඩය. ෙසඩතුවේ නියම 
අයිති්රැ විනිශඩකය වනා පිළිවගන ඉදිිවයට ්රියා ්ිරීමට 
 ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩවනඩ නම් එවත්ඩ විනිශඩකය්ාරාදි ,ි්ඩෂූහු පිවන් 
වනා වෙති. 

 
“දාසදාසීොපි ආ ගනා අතඩථාය අට්ටා ්වරානඩති. අයා අ්පඩපිය 

අට්වටා නාම න ෙට්ටති.”1 
 
දාසිදාසීනඩ හා ෙැේ ්ුඹුරැ ෙතු ආදිය පිණිස නලු ්ියා නම් එය 

අ්ැප නලුෙය. එ ඳු නලු ,ි්ඩෂූනඩට වනා ෙටීය යනු එහි වතඩරැමය. එය 
වනා ෙටීය යි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ෙසඩතුෙ අ්ැප නිසාය. තමාට අයතඩ 
අ්පඩපිය ෙසඩතුෙ පිළි ඳ ෙ නලු ්ීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
පාරාන්්ාේඩ ෙැනි  රපතල වදය්ඩ වනා වේ. සාඝයාහට ්පඩපිය 
විධිවයනඩ පූජා ්ර ඇති ව්තඩෙතු ආදිය පිළි ඳ අධි්රණය්ඩ ඇති ෙුෙ 
වහාතඩ පිළිපැදිය යුතු ආ්ාරය සාකක්ථදීපනි ටීකා්ේ වමවසඩ ද්ඩො 
ඇතඩවතඩය. 

 
“සවක අධි්රණට්ඨානා ගනඩතඩො අම්හා්ා එවසා දාවසා 

දාසී ොසී වඛතඩතා ආරාවමා ආරාමෙතඩථු ගාවො අජා ්ු්ඩ්ුටාති 
ආදිනා වොහරති, අ්පඩපියා. අයා අම්හා්ා ආරාමි්ා අයා ොපි 
ඉතඩථනඩනාවමන සාඝසඩස ,ණඩලවධ්ාෙනතඩථාය දිනඩනා, ඉවතා 
වඛතඩතවතා ආරාමවතා උපඩපජ්ජන්කතුපච්කයා ඉවතා ගාවිවතා 
මහිාසිවතා අජවතා උපඩපජ්ජන්වගාරසා ඉතඩථනඩනාවමන 
සාඝසඩස දිනඩනාති පුච්ිවත ො අපුච්ිවත ො ෙතඩතුා ෙට්ටතීති 
ෙදනඩති.”2 
 

                                                                 
1 ස.පා. – 677 පි. 
2 සාරතඩථ - 3 -116 පි. 
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වතඩරැම: 
 
ඉදිනඩ ,ි්ඩෂුේඩ අධි්රණ විනිශඩකයසඩථානයට වගාසඩ වම් අපවගඩ 

දාසවය්ි, දාසිය්ි, ෙැේි, ්ුඹුර්ි, ආරාමය්,ි ඉලම්ි, ගෙවයෝය, 
එළුවෙෝය, ්ු්ුවළෝය යනා ගනඩ ්ථා ව්වර් නම් එය අ්ැපය. වමාහු 
අපවගඩ ආරාමි්වය්ි, වම් ෙැෙ වමනම් ඇතියහු විසිනඩ සාඝයාහට 
,ාණඩල වසඩ ගම පිණිස වදන ලදඩද්ඩය, වම් ්ුඹුවරනඩ වම් ෙතඩවතනඩ 
උපදනා සිෙු පසය වම් එළවදනවගනඩ වම් මී වදනවගනඩ වම් 
එළුවදනවගනඩ උපදනා වගෝරසයනඩ වමනම් ඇතියහු විසිනඩ සාඝයාහට 
වදන ලදඩවදඩය යි විකාළ ්ලඩහි ද වනා විකාළ ්ලඩහි ද ්ීම ෙටවනඩය යි 
විනයධ්රවයෝ ්ියති. 

 
එවසඩ ්ීම සුදුසු  ෙ වජිකඛසද්ිටීකා්වහි පැහැදිලි වලස ව්ළිනඩ 

ම ්ියා ඇතඩවතඩ ය. වම් සම් නඩධ්වයනඩ විමකිවි්නෝදනී ටීකා්ේ 
දැ්ඩවෙනඩවනඩ වමවසඩය. 

 
“දාසා ගනම්පි අතඩථාය ර්ඩඛා යාචිතුා, වොහාිවව්හි පුට්වඨන 

සාඝසඩස උපඩපනඩනා ්පඩපිය්ඩ්මා ෙතඩතුා, ආරාමි්ා ගහි ක අට්ටා 
්ාරාවපතුඤඩක ෙට්ටති එෙ. විහාරෙතඩථාදි ්පඩපියඅට්ටා පන ,ි්ඩඛුවනා 
සයම්පි ්ාතුා ෙට්ටති.”1 

 
වතඩරැම: 
 
දාසා ගනඩ පිණිස ආර්ඩෂාෙ ඉලඩලීමට ද විනිශඩකය්ාරයනඩ විසිනඩ 

විකාරන ලදඩවදඩ සාඝයාහට ලැ ුණු ්ැප ්ර මය ්රනඩනට ද 
ආරාමි්ා ගනඩ ලො නලු ්ියෙනඩනට ද ෙටවනඩ ම ය. විහාර, විහාර,ූමි 
ආදි ්පඩපියෙසඩතූනඩ ගැන ,ි්ඩෂූනඩට තමා විසිනඩ ම නලු ්ියනඩනට ද 
ෙටී. 

                                                                 
1 විමති - 348 පි. 
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රෙදකම් කිරීම 
 
වෙද්ම යහපතඩ ්රියාවේි. එවහතඩ සැමට ම වෙද්ම් ්ිරීම 

,ි්ඩෂූනඩට නුසුදුසු ය. ,ි්ඩෂූනඩ සාමානය ජනයාට වෙද්ම් ්ිරීම 
්ුලදූෂණයට අයතඩය. ්ුලදූෂණය යනු මිනිසුනඩවගඩ ශර දඩධ්ාෙ නැති ව්ාට 
ඔෙුනඩ ්ිලිටි ්ිරීමය. නර්ඩ ්ිරීමය. ගිහියනඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට ගරැ 
 ුහුමනඩ ්ළ යුතඩවතඩ පූජාසතඩ්ාර ්ළ යුතඩවතඩ පැවිදඩදනඩවගඩ 
ශීලසමාධ්යාදි ගුණ සල්ාවගනය. එවසඩ පැවිදඩදනඩට ගරැ  ුහුමනඩ ්ිරීම 
පූජාසතඩ්ාර ්ිරීම මහතඩ ෙූ ්ුශලවය්ි. ,ි්ඩෂුෙවගඩ ශීලාදි ගුණ සිහි 
ව්ාට සිත පහදා ගැනීම් මාතර ය ද පරිය ක්ඩෂුසිනඩ ,ි්ඩෂුේඩ වදස  ැලීම 
ද සසර ව ාවහෝ සැපසම්පතඩ ලැබීමට වහඩතු ෙන පින්ඩ  ෙ ද්ඩො 
ඇතඩවතඩය. 

 
“සීලාදිගුණයුතඩතසඩස හි ්ටච්ඡුහි්ඩඛා’පි 

පඤඩකරතනමතඩතාය ,ූමියා පණඩණසාලාපි ්තඩො දිනඩනා 
අවනඩ්ානි ්පඩපසහසඩසානි දුගති විනිපාවතා ර්ඩඛති, 
පිවවයාසාවන ක අමතාය ධ්ාතුයා පිවනිේ ාණසඩස ක පච්කවයා 
වහාති.”1 
 
යනුවෙනඩ ශීලාදිගුණවයනඩ යු්ඩත ,ි්ඩෂුේට  තඩ සැනඩද්ඩ වහෝ 

පසඩිවයනඩ බිම් අතුපැල්ඩ සාදා වහෝ දුනඩවනඩ නම් එය ්ලඩප දහසඩ 
ගණන්ඩ දුර්ගතියට ෙැවටනඩනට වනා  ග ආර්ඩෂා ව්ාට ව්ළෙර 
නිර්ොණ පර තිලා,යටතඩ වහඩතු ෙන පින්ඩ ෙන  ෙ ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 

 
,ි්ඩෂූනඩ ගිහියනඩට වෙද්ම් ්රත වහාතඩ ඔෙුනඩ ,ි්ඩෂූනඩට 

සල්නඩනට ෙනඩවනඩ ශීලාදිගුණ සල්ාවගන වනාෙ වෙද්ම 

                                                                 
1 ම. ට්ඨ - 1 – 143 පි. 
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සල්ාවගනය. එයිනඩ ගිහියනඩට ලැබිය හැ්ිෙ තු ූ ්ුශලය නැති 
ෙනඩවනඩය. එ ැවිනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ,ි්ඩෂූනඩහට වෙද්ම් ්ිරීම 
පර ති්ඩවෂඩප ව්ාට ඇතඩවතඩ ය. වෙද්ම් ්ිරීවමනඩ ,ි්ඩෂුේට යම්ඩ 
ලැව නො නම් එය ්ුලදූෂණවයනඩ ලැව න වදය්ි. එය ඒ ,ි්ඩෂුෙට 
පමණ්ඩ වනා ෙ සියලු ම ,ි්ඩෂූනඩට අ්ැප ය. 

 
“අසනඩතසම්,ාෙනාය ො ්ුලදූස්්ම්වමන ො 

්ුහනා ගහි ො උපඩපනඩනපච්කයා වනෙ තසඩස න අඤඩඤසඩස 
ෙට්ටනඩති.”1 
 
නැති ගුණ පැෙසීමය, ්ුලදූෂණ ්ර්මය ය, ්ුහනාදිය ය යන 

වම්ොයිනඩ උපනඩ පර තයය ඔහුටතඩ අනයයනඩටතඩ අ්ැපය යනු එහි 
වතඩරැමය.  

 
වෙද්ම් ්ිරීමය යි ්ියනුවයඩ වෙද්ු ෙශවයනඩ පර සිදඩධිවයඩ විශාල 

වලස වෙද්ම් ්ිරීම ම වනා වේ. හිසරදය ඇතය ්ියා ආේුට හිස 
ගලඩො ගැනීමට තමාට ලැබී ඇති වතලඩ ටි්්ඩ  ගම ෙුෙ ද, වසම්පර තිශයාෙ 
සැ ග ඇති ව්න්ුට ව්ාතඩතමලඩලි ටි්්ඩ තම් ා ව ානඩනය යි ්ීම ෙුෙ 
ද වෙද්ම් ්ිරීමය. එපමණ්ිනඩ ද ,ි්ඩෂුෙට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ,ි්ඩෂූනඩ 
විසිනඩ වෙද්ම් ්ළ යුතඩවතෝ ද ඇත.  

 
“ආගතාගතසඩස පරජනසඩස ව,සජ්ජා න ්ාතේ ා, ්වරානඩවතා 

දු්ඩ්ටා ආපජ්ජති. පඤඩකනඩනා පන සහධ්ම්මි්ානා ්ාතේ ා, 
,ි්ඩඛුසඩස ,ි්ඩඛුණියා සාමවණරසඩස සාමවණිවයා සි්ඩඛමානායාති. 
සමසීලසදඩධ්ාපඤඩානා හි එවතසා තීසු සි්ඩඛාසු යුතඩතානා ව,සජ්ජා 
අ්ාතුා න ලේ,ති.”2 

 

                                                                 
1 ස.පා. – 502 පි. 
2 ස.පා - 335 පි. 
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ආ ආ අනයජනයාට වෙද්ම් වනා ්ළ යුතුය. ්රනඩවනඩ දු්ුළා 
ඇෙතට පැමිවණඩ. ,ි්ඩෂු ,ි්ඩෂු) සාමවණඩර සාමවණඩරී ශි්ඩෂමානා යන 
පසඩ සහදැමියනඩට ව වහතඩ ්ළ යුතුය. සමාන ශීල ශර දඩධ්ා පර ඥා ඇති 
තරිශි්ඩෂාවෙහි වයදුණා ෙූ ඔෙුනට ව වහතඩ වනා ්ර සිටීමට වනා 
ලැවේ. ්ළ යුතුම ය. 

 
ඔෙුනට ව වහතඩ ්ිරීවම් ග ඔෙුනඩ වෙත ද්ර ෙය ඇතඩවතඩ නම් ඒො 

වගන ව වහතඩ පිළිවයළ ව්ාට දිය යුතුය. නැතඩවතඩ නම් තමා අයතඩ 
වදය වගන ව වහතඩ ්ළ යුතුය. ඉදිනඩ තමා වෙත ද නැතඩවතඩ නම් 
පැෙරෑ අයවගනඩ වහෝ නෑයනඩවගනඩ වහෝ වසායා ව වහතඩ ්ළ යුතුය. 
එවසඩ ද වනා ලද වහාතඩ වනා පැෙරෑ අයවගනඩ ෙුෙ ද ඉලඩලා ව වහතඩ 
්ළ යුතුය. 

 
“අපවරසම්පි පඤඩකනඩනා ්ාතුා ෙට්ටති, මාතා පිතු 

තදුපට්ඨා්ානා අතඩතවනා වෙයයාෙච්ක්රසඩස 
පණඩලුපලාසසඩසාති.”1 
 
අනය ෙූ ද පසඩ වදවන්ුනඩට ව වහතඩ ්ිරීම ෙටවනඩය. මෙටය, 

පියාටය, ඔෙුනට උපසඩථාන ්රනඩනෙුනඩටය, තමාවගඩ ෙැල ්රනඩනාටය, 
පනඩලුපලාසයාටය යන වමාෙුනඩටය. 

 
පණ ්ලසපධාස යනු පැවිදිවීවම්  ලාවපාවරාතඩතුවෙනඩ පාසිෙුරැ 

පිළිවයල ව්වරන තුරැ විහාරවයඩ වෙවසන තැනැතඩතාය. ඉදිනඩ 
මාපිවයෝ වපාවහාසතඩහු වෙතඩ නම් ,ි්ඩෂුෙවගනඩ ්ිසිේඩ 
 ලාවපාවරාතඩතු වනා වෙතඩ නම් ඔෙුනට ව වහතඩ වනා ්ිරීවමනඩ ෙරද 
නැත. මාපිවයෝ රජෙ සිටිනාහු ද ඉදිනඩ පුතර  ,ි්ඩෂුෙවගනඩ ව වහතඩ 
 ලාවපාවරාතඩතු වෙතඩ නම් ඔෙුනට ව වහතඩ ්ළ යුතුය. ව වහතඩ 
වයාදා ගනඩනට වනා දනිතඩ නම්, පිළිවයළ ්රදිය යුතුය. පිළිවයළ 
්ර ගමට ව වහතඩ ද්ර ෙය මාපියනඩට නැතඩවතඩ නම් සහදැමියනඩට ්ී 

                                                                 
1 ස.පා. – 335 පි. 
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පිවදඩවදනඩ ව වහතඩ වසායා ඔෙුනට උපසඩථාන ්ළ යුතුය. ඉදිනඩ මෙ 
විහාරවයඩ ම ත ාවගන පර ති්ාර ්රනඩවනඩ නම් ඇවගඩ ශරීරය සඩපර්ශ 
වනා ව්වරමිනඩ උපසඩථාන ්ළ යුතුය. පියාට ෙනාහි සාමවණඩරය්ුට 
උපසඩථාන ්රනඩනා්ඩ වමනඩ සියතිනඩ ම නෑවීම් ඇඟ පිිවමැ ගම් ආදිය 
්රමිනඩ උපසඩථාන ්ළ යුතුය. තමාවගඩ මාපියනඩට උපසඩථාන ්රන 
අය්ු ගිලනඩ ෙූවයඩ නම් ඔහුට මාපියනඩට වසඩ ම උපසඩථාන ්ළ යුතුය. 
ෙැටුපඩ වගන ,ි්ඩෂුේවගඩ ෙැල ්රන වසඩේය්ු ගිලනඩ ෙුෙ වහාතඩ 
ඔහුවගඩ නෑයනඩ හමුෙන තුරැ ඔහුට ව වහතඩ ්ළ යුතුය. ෙැටුපඩ වනා 
වගන ,ි්ඩෂූනඩ ඇසුවරහි ම වෙවසමිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට උපසඩථාන ්රනඩන්ු 
ගිලනඩ ෙුෙ වහාතඩ ඔහුට වරෝගය සුෙ ෙන තුරැ ව වහතඩ ්ළ යුතුය. 
උපසඩථාන ්ළ යුතුය. පණඩලුපලාසයාට ෙනාහි සාමවණඩර නම්ට 
වමනඩ උපසඩථාන ්ළ යුතුය. ව වහතඩ ්ළ යුතුය. 

 
“අපවරසම්පි දසනඩනා ්ාතුා ෙට්ටති, වජට්ඨ,ාතු 

්ණිට්ඨ,ාතු වජට්ඨ,ගිනියා ්ණිට්ඨ ,ගිනියා කූළමාතුයා 
මහාමාතුයා කූළපිතුවනා මහා පිතුවනා පිතුච්ඡාය 
මාතුලසඩසාති.”1 
 
අනය ෙූ ද දශවදන්ුනඩට ව වහතඩ ්ිරීම ෙටවනඩය. 

වදටුවසාවහායුරාටය, ්නිටුවසාවහායුරාටය, වදටු වසාවහායුිවයටය, 
්නිටුවසාවහායුිවයටය, සුළුමෙට ය, මහමෙටය, සුළුපියාටය, 
මහපියාටය, පියාවගඩ වසාවහායුිවයටය. මෙවගඩ වසාවහායුිවයටය යන 
වමාෙුනඩටය. 

 
ඒ සැමවදනට ව වහතඩ ්ිරීවම් ග ඔෙුනඩවගඩ ම ව වහතඩ ද්ර ෙය 

වගන වයාදා දිය යුතුය. ඉදිනඩ ඔෙුනඩවගඩ ව වහතඩ ද්ර ෙය පර මාණ වනා වී 
නම් නුඹ ෙහනඩවසඩට නැෙත සපයා වදනඩවනමු යි ,ි්ඩෂුෙවගනඩ 
ව වහතඩ ඉලඩලතඩ නම් තාේාලි් ෙශවයනඩ ඔෙුනට ව වහතඩ දිය යුතුය. 
ඔෙුනඩ වනා ඉලඩලතඩ නම් අපවගඩ ව වහතඩ ඇත, ඒො තාේාලි් 

                                                                 
1 ස.පා. – 336 පි. 
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ෙශවයනඩ ගනිතඩො යි ්ියා ඔෙුනට දිය හැ්ි ෙූ විවට් වදනු ඇතැයි 
සල්ා දිය යුතුය. ඉදිනඩ වනා වදනඩනාහු නම් වකෝදනා වනා ්ළ යුතුය. 
සතඩෙන පරම්පරාෙ ද්ඩො ඔෙුනඩවගඩ දරැ මුණු ුරනඩවගනඩ පර තයය 
වගනඩො ගැනීවමනඩ ද ව වහතඩ පිළිවයළ ්ර  ගවමනඩ ද ඇෙැතඩ වනා 
වේ. සවහෝදරයාවගඩ ,ායයයාෙ වහෝ නැගණියවගඩ සැමියා වහෝ ගිලනඩ වී 
නම් ඔෙුහු ද නෑවයෝ වෙතඩ නම් ඔෙුනට ද ව වහතඩ ්ළ හැ්ිය. ඉදිනඩ 
නෑවයෝ වනා වෙතඩ නම් ව වහතඩ පිළිවයළ ව්ාට සවහෝදරයාට හා 
සවහෝදිවයට දිය යුතුය. ,ි්ඩෂුෙවගඩ අතිනඩ ඔෙුනට වනා දිය යුතුය. 
නුඹලාවගඩ මාපියනඩට වදනඩනය ්ියා ඔෙුනඩ වගඩ දරැෙනඩට වහෝ ව වහතඩ 
පිළිවයළ ්රදිය යුතුය. තමාවගඩ නෑයනඩවගඩ පරවයෝජනය සඳහා 
සාමවණඩරයනඩ ලො ව වහතඩ පිළිවයළ ්රෙනො නම් ෙනවයනඩ වහෝ 
ව වහතඩ වගනඩෙනො නම් ාතිසාමවණඩරයනඩ ලො ්රවිය යුතුය. තමා 
පිණිස වහෝ පිළිවයළ ්රො වගනඩො ඒ ාතීනඩට තමාවගඩ වදය්ඩ වලස 
දිය යුතුය. සාමවණඩරයනඩ විසිනඩ ද ගුරැෙරයාවගඩ ෙැල්ඩ වලස සල්ා 
එය ්ළ යුතු ය. 

 
උපාධ්යායයාවගඩ මෙ වහෝ පියා ගිලනඩෙ විහාරවයඩ පැමිණිවයඩ 

නම් ඒ අෙසඩථාවෙහි උපාධ්යාකායයයෙරයා විහාරවයඩ නැතඩවතඩ නම් 
සදඩධිවිහාිව්යනඩ විසිනඩ උපාධ්යායයාට අයතඩ ව වහතඩ වගන ඔෙුනට 
දිය යුතුය. උපාධ්යායයාවගඩ ව වහතඩ නැතඩවතඩ නම් තමනඩවගඩ ව වහතඩ 
උපාධ්යායයාට පිවතයාග ව්ාට උපාධ්යායයාවගඩ වදය්ඩ වලස ඔෙුනට 
දිය යුතුය. තමනඩ වෙත ද ව වහතඩ නැතඩවතඩ නම් ඉහත ්ී පිවදි 
ව වහතඩ වසායා උපාධ්යායයාට පිවතයාග ව්ාට උපාධ්යායයාවගඩ 
වදය්ඩ වදන වලස ඔෙුනට දිය යුතුය. ඉදිනඩ සදඩධිවිහාිව්යා විහාරවයඩ 
නැති විවට් ඔහුවගඩ මෙ වහෝ පියා ගිලනඩෙ විහාරයට පැමිණිවයඩ නම් 
උපාධ්යායයා විසිනඩ ද එවසඩ පිළිපැදිය යුතුය. 

 
“අඤඩවාපි වයා ආගනඩතුව්ා ො වකාවරා ො 

යුදඩධ්පරාන්වතා ඉසඩසවරා ො ාතව්හි පිවච්කතඩවතා ්පවණා 
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ො ගමිය මනුසඩවසා ො ගිලාවනා හුතඩො විහාරා පවිසති 
අපච්කාසිාසනඩවතන ව,සජ්ජා ්ාතේ ා.”1 
 
අනය ෙූ ද ආගනඩතු්වය්ඩ වහෝ වසාවර්ඩ වහෝ යුදඩධ්පරාන්ත 

අධිපතිවය්ඩ වහෝ නෑයනඩ විසිනඩ හළ දිළිඳු මිනිවස්ඩ වහෝ ගිලනඩෙ 
විහාරයට පැමිණිවයඩ නම් ඔහුවගනඩ ්ිසිේඩ  ලාවපාවරාතඩතු වනා වී 
හුදු ්රැණාවෙනඩ ම ව වහතඩ ්ළ යුතුය. 

 
,ි්ඩෂූනඩට මාපියනඩ වමනඩ ආදරවයනඩ උෙටැනඩ ්රන සැදැහැෙතඩ 

පෙුල් ව්න්ු ගිලනඩ වී විශඩොසවයනඩ ව වහතඩ ්ර වදන වලස ්ීෙ 
ද ව වහතඩ වනා ්ළ යුතුය. ඉදිනඩ ඔෙුහු ,ි්ඩෂූනඩවගනඩ ව වහතඩ අසා 
ගැනීමට සුදුසු ්ර මය දැන අසෙලඩ වරෝගයට ්ිනම් ව වහතඩ වදතඩදැ යි 
විකාළ වහාතඩ වම් වම් ව වහතඩ වදතිය යි  ්ිය යුතුය. “සඩොමීනි, 
අපවගඩ මෑණිවයෝ ගිලනඩෙ සිටිති. ව වහතඩ ්ිෙ මැන” යි ්ියුෙ වහාතඩ 
ව වහතඩ වනා ්ිය යුතුය. එවහතඩ උපායවයනඩ ව වහතඩ ්ීම සුදුසුය. 
එය ්රනඩවනඩ වමවසඩය: අසෙලඩ ,ි්ඩෂුෙට වම් වරෝගය ඇති ෙූ ්ලඩහි 
දුනඩවනඩ ්ිනම් ව වහතඩ දැයි සමීපවයඩ සිටින ,ි්ඩෂුේවගනඩ විකාළ 
යුතුය. ඒ ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ වම් වම් දෑ දුනඩනවය යි ්ිය යුතුය. ඉදිනඩ ඒ 
,ි්ඩෂුෙ වනා දනී නම් ඒ වරෝගයට දුනඩ ව වහතඩ වම්ොය යි තමා ්ිය 
යුතුය. එය අසා වගන ඒ තැනැතඩතාට මෙට ව වහතඩ ්ළ හැ්ියි. එවසඩ 
උපායවයනඩ ව වහතඩ ්ීවමනඩ ෙරද වනා වේ. උපායවයනඩ ව වහතඩ ්ීම 
සම් නඩධ්වයනඩ විනය අටුොවෙහි ද්ඩො ඇති ්ථාේඩ වමවසඩ ය. වසභ 
කජස්ග්් වදඩවියට වරෝගය්ඩ විය. එ්ලඩහි එ්ඩ සඩතරිය්ඩ මහාපදුම වතරැනඩ 
ෙහනඩවසඩ වෙත අෙුතඩ රාජවදඩවියට පිළියම් විකාළ ්ලඩහි ඇයට ව්ළිනඩ 
ම ව වහතඩ වනා ්ියා ව වහත ගැන ,ි්ඩෂූනඩ හා සා්ච්ඡා ්ළහ. එය 
අසා සිට වදඩවියට ඒ ව වහතඩ ්ළහ. ඒ ව වහතඩෙලිනඩ වරෝගය සුෙ ෙූ 
පසු වදඩවිය තුනඩසිෙුරැ හා ්හෙණු තුනඩසිය්ඩ ද සහිත ව වහතඩ පැස්ඩ 
වගනෙුතඩ වතරැනඩෙහනඩවසඩවගඩ පාමුල ත ා “සඩොමීනි, මලඩපූජාේඩ ්ළ 
මැනෙ” යි ්ීොය. වතරැනඩ ෙහනඩවසඩ වමය ආකායයය,ාගය යි ්පඩපිය 

                                                                 
1 ස.පා. – 336 පි. 
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්ර මවයනඩ ගනඩො මලඩපූජාේඩ ්ළහ. වමවත්ිනඩ ද්ඩෙන ලදඩවදඩ 
සමන්කපාසාදිකා්ේ ද්ඩො ඇති ව වහතඩ ්ිරීම සම් නඩධ්වයනඩ 
පිළිපැදිය යුතු ්ර මය ය.  
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පිරිතේ කීම. 
 
පිිවතඩ ්ීම ෙනාහි වෙද්මට තරම්ඩ සමාන වදය්ි. එය 

ලා,ාවපඩ්ඩෂාවෙනඩ ්ට්ටි්ම්ඩ වසඩ ්ිරීම නුසුදුසුය. එවහතඩ එය 
ජනයාට යහපත්ඩ ෙන පිවදඩවදනඩ ්ළ යුතුය. සුදුසු පිවදි වනා ්ියන 
පිිවවතහි ද අනුහස්ඩ  ලය්ඩ නැත. පිිවත ්ිය යුතු ආ්ාරය 
ආටානාටිය සූතර  අටුොවෙහි වමවසඩ දැ්ඩවේ. 

 
“අතඩථම්පි පාළිම්පි විසාොවදතඩො සේ වසාො පන අපගුණා 

්තඩො ,ණනඩතසඩසහි පිවතඩතා වතජෙනඩතා න වහාති. 
 

සේ වසා පගුණා ්තඩො ,ණනඩතසඩවසෙ වතජෙනඩතා 
වහාති. ලා,වහතු උගඩගවහතඩො ,ණනඩතසඩසා පි අතඩථා න 
සාවධ්ති. නිසඩසරණප්ඩවඛ ඨතඩො ඉමා පිවතඩතා වමතඩතා 
පුවරකාිව්ා ්තඩො ,ණනඩතසඩවසෙ අතඩථාය වහාති.”1 
 

වතඩරැම: 
 
අර්ථයතඩ පාළියතඩ ෙරදො වහාඳිනඩ පර ගුණ ්ර වනා වගන 

්ියනඩනහුවගඩ පිිවත ආනු,ාෙ සම්පනඩන වනා වේ. 
 
සර්ෝාරවයනඩ පර ගුණ ්ර ්ියනඩනහුවගඩ පිිවත ම ආනු,ාෙ 

ඇතඩවතඩ වේ. ලා,ය වහඩතු ව්ාට උවගන ්ියනඩනහුවගඩ පිිවවතනඩ ද 
අර්ථසිදඩධිය වනා වේ. නිසඩසරණප්ඩෂවයහි සිට ෛමතරිය වපරටු ව්ාට 
්ියනඩනහුවගඩ පිිවත ම අර්ථසිදඩධිය ්රනඩවනඩ ය. 

 

                                                                 
1  ග. ට්ඨ - 706 පි. 
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පිිවතඩ ්ියන ඇතැමුනඩට පිිවත හිවයටම පාලම් නැත. අලඩප අ්ුර 
මහාපරාණ ව්ාට මහාපරාණ අ්ුර අලඩප පරාණ ව්ාට ද ්ියති. ෙකන 
මැදිනඩ ්ලා එ් ෙකනය ෙකන වද්්ඩ ව්ාට ද ්ියති. එ්ඩ ෙකනයට 
අ්ුර්ඩ අනි්ඩ ෙකනය්ට එ්තු ්ර ්ියති. “සගඩවගසු ොයා” යනු 
“සගඩවග සුොයා” යි ්ීම ෙකනය් අ්ුර්ඩ අනඩ ෙකනය්ට එ්තු 
්ිරීමය. මහා්ාරැණිව්ා යනඩන “මහා්ාරැණිව්ා”යි ්ීම ෙකනය 
වද්ට ්ලා ්ීමය. එවසඩ ්ියන පිිවවතහි අනුසසඩ නැත. පාලම් හිවයට 
ඇත ද වතඩරැම්ඩ වනා දැන ්ියන පිිවවතහි ද අනුහස නැත. පාලමතඩ 
හිවයට ඇතිෙ වතඩරැමතඩ දැන ්ියන පිිවත ෙුෙ ද ෛමතරිය වපරදැිව වනා 
ව්ාට ලා,ාවපඩ්ඩෂාවෙනඩ වහෝ මිනිසුනඩවගඩ ්රදරවයනඩ ගැලවීවම් 
අදහසිනඩ වහෝ ්ියනඩවනඩ නම් එහි ද අනුහස නැත. 

 
විහාරවයඩ ග වහෝ වගය්ට පැමිණ වහෝ පිිවතඩ ්ියනඩනට 

ආරාධ්නා ්ළ වහාතඩ ්ීම සුදුසුය. පිිවතඩ නූලඩ පිිවතඩ පැනඩ පිිවතඩ වතලඩ 
මිනිසුනඩ වගන ආ ්ලඩහි ඔෙුනවගඩ ම නූලඩෙලට ෙතුරෙලට වතලඩෙලට 
පිිවතඩ ්ර දිය යුතුය. “විහාවර උද්ා ො අතඩතවනා සනඩත්ා සුතඩතා ො 
වදති දු්ඩ්ටා”1 යි විහාරවයඩ දිය වහෝ තමා අයතඩ නූලඩ වහෝ වදයි නම් 
දු්ුළා ඇෙැතඩ ය යි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. විහාරවයඩ ෙතුරය ්ියනුවයඩ 
,ි්ඩෂූනඩවගඩ පර වයෝජනය පිණිස ,ාජනෙලට වගනැවිතඩ ත ා ඇති 
ෙතුරය. විහාරසඩථානවයඩ ළිා වපා්ුණුෙලිනඩ ගිහිවයෝ ෙතුර වගවනතඩ 
නම් ඒො පිිවතඩ ්ර  ගම සුදුසු ය.  

 
අමනුවෂයෝපද්ර ෙ දුරැ ්ිරීමට පිිවතඩ ්ීම සුදුසුය. එය ්ළ යුතු 

පිළිවෙළ ද්ඩො ඇතඩවතඩ වමවසඩ ය. යම්ුට අමනුෂය වදෝෂය්ඩ ඇතඩවතඩ 
නම් ඔහුට වමතඩතසුතඩත ධ්ජගඩගසුතඩත රතනසුතඩත යන වම් සූතර  තුන 
සතඩදින්ඩ ්ිය යුතුය. සතඩදින්ඩ ්ිය යුතුය ්ියනුවයඩ රෑ දාෙලඩ වද්ඩහි 
වනා නෙතඩො ්ීම වනාෙ දෙසට ෙර  ැගිනඩ වහෝ වදෙර  ැගිනඩ වහෝ 
්ීම ය. වමවසඩ පිිවතඩ ්ියන ්ලඩහි සමහර විට වදතුනඩ දින්ිනඩ ම 
අමනුෂයයා යනු ඇත. සතිය්ඩ පිිවතඩ ්ීවමනඩ ද වනා ගිය වහාතඩ 

                                                                 
1 ස.පා. – 337 පි. 
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ආටානාටිය සූතර ය ්ිය යුතුය. එය ්ියන ,්ිඩෂුෙ එදින මසඩ වනා 
ෙැළඳිය යුතුය. පිටි ්ෑම වනා ෙැළැඳිය යුතු ය. වසාවහාවනහි වනා 
විසිය  යුතුය. පිිවත ්ියන තැන පිිවසිදු ්රො අසුන්ඩ පනෙො එහි 
හිඳගත යුතුය. පිිවත ්යින ,ි්ඩෂුෙ වගට ෙැලමො වගන යන ්ලඩහි 
ආයුධ්ගතඩතෙුනඩ පිිවෙර ව්ාට ෙැලමො ගත යුතුය. එළිමහවනහි පිිවත 
වනා ්ිය යුතුය.  වදාර ්ෙුළු ෙැසූ වගයි හිඳ ආෙුධ් ගතුේන පිිවෙර 
ව්ාට හිඳ ෛමතරිය වපරටු ව්ාට පිිවත ්ිය යුතුය. පළමුවෙනඩ 
ආතුරයාට සිලඩ සමාදනඩ ්රො ශීලවයහි පිහිටි ආතුරයාට පිිවත ්ිය 
යුතුය. එවසඩ ්රන ්ලඩහි සමහර විට ,ූතයා ආතුරයා හැර යනු ඇත. 
ඇතැම් ,ූතවයෝ එපමණ්ිනඩ ද වනා වයති. 

 
එයිනඩ ද ,ූතයා වනා වයඩ නම් ආතුරයා විහාරයට වගනඩො 

සෑමලුවෙහි හිඳුො මලසුනඩෙල මලඩ ආදිය පූජා ්රො පහනඩ දලඩෙො 
සෑමලුෙ හැමද මාගල ගාථා සජ්ඣායනා ්ළ යුතුය. සියලු ,ි්ඩෂූනඩට 
එහි රැසඩෙන වලස හඬ නැඟිය යුතුය. සමීපවයඩ වෙවසන සියලු ,ි්ඩෂූනඩ 
එහි පමුණුො ගත යුතුය. ඉ්ඩබිති විහාරයට සමීප තැන් පිහිටි වදවිය්ු 
ඇතැය යි සැලව්න වදටු ගස්ඩ වෙත “ඔ වගඩ පැමි)ම මහා සාඝයා 
ෙහනඩවසඩ  ලාවපාවරාතඩතු වෙතිය, ්ියා වදවියාට දැනඩවීමට දූතය්ු 
යැවිය යුතුය. සාඝසනඩනිපාතසඩථානයට වදවියනඩ පැමිණිය යුතුය. 
ඉ්ඩබිති අමනුෂයයා ආවේශ වී සිටිනඩහුවගනඩ නුවේ නම ්ුම්ඩ දැ යි 
විකාළ යුතුය. ,ූතයා නම ්ියනු ඇත. ඉනඩපසු ආතුරයාවගඩ නම වගන 
්ථා වනා ව්ාට ,ූතයා ්ී නම වගන එනමිනඩ ඔහුට ්ථා ව්ාට “ඔ  
වම් මලඩපහනඩ සුෙඳදුම් පි ගවම් පිනඩ අනුවමෝදනඩ ෙනඩන. ඔ ට පඬුරැ 
පිණිස මහාසාඝයා ෙහනඩවසඩ මාගල ගාථා සජ්ඣායනා ්ළහ. ඔ  මහා 
සාඝයා ව්වරහි, වගෞරෙවයනඩ වම් ආතුරයා අතහැර යනඩනය”යි ්ිය 
යුතුය. සාඝයා එවසඩ ්ී ්ලඩහි ,ූතයා යා යුතුය. එයිනඩ ද ,ූතයා 
ආතුරයා හැර වනා වයඩ නම් වදවියනඩ අමතා වම් අමනුෂයයා අපවගඩ 
්ීමට අනු්ූල වනා ෙනඩවනඩය. එ ැවිනඩ අපි  ුදඩධ්ාඥාෙ ්රනඩවනමුය යි 
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හඬ නගා ්ියා ආටානාටිය සූතර ය සජ්ඣායනා ්ළ යුතුය. වම් විනය 
අලසවා්වහි හා දීඝනිකායට්ඨකථා්වහි1 ද්ඩෙන ලද පිිවතඩ ්ීවම් ෙතය.  

 
ආටානාටිය ආර්ඩෂාෙටය ්ියා වෙසෙුණු මහ රජතුමා දුනඩවනඩ 

‘විපසඩසිසඩස නමතඩථු’ යනා ග ගාථාවේ පටනඩ “තසඩමා එො ෙවදමවස 
න්නා ෙනඩදථ වගාතමා න්නා ෙනඩදාම වගාතමා විජ්ජාකරණසම්පනඩනා 
 ුදඩධ්ා ෙනඩදාම වගාතමා” යනඩන ද්ඩො ඇති පාළියය. ‘එො වම සුතා’ 
යනාදිය හා ‘අය වඛා මාිවස ආටානාටියා ර්ඩඛා’ යනාදිය ආර්ඩෂා 
පිණිස සජ්ඣායනා ්ළ යුතුය. එය පිිවතට අයතඩ වනා වේ.  

 

                                                                 
1  ග.ට්ඨ - 707 පි. 
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රචෝදනා කිරීම පිළිබඳ ශිකේෂාපද. 
 

“න ,ි්ඩඛවෙ, අවනා්ාස්වතා ආපතඩතියා 
වකාවදතේව ා, වයා වකාවදයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අනුජානාමි 
,ි්ඩඛවෙ, ඔ්ාසා ්ාරාවපතඩො, ආපතඩතියා වකාවදතුා, ්වරාතු 
වම ආයසඩමා ඔ්ාසා අහා තා ෙතඩතු්ාවමාති.”1 
 
මහවණනි, අේාශ වනා ්ළ ,ි්ඩෂුෙ ඇෙතිනඩ වකෝදනා වනා 

්ළ යුතුය. යවම්ඩ වකෝදනා ව්වර් නම් ඔහුට දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
මහවණනි, අෙසර වගන වකෝදනා ්රනඩනට අනුදනිමි. ඇෙැතඩනි, මම 
ඔ ට ්ියනු ්ැමැතඩවතමි. ආයුෂඩමතා මට අේාශ ව්වරතඩො. වමවසඩ 
අෙසර ගත යුතුය.  

 
වකෝදනා ්රනඩවනෝ වනාවය්ඩ අදහසඩ ෙලිනඩ වකෝදනා ්රති. 

ශර මණධ්ර්මවයනඩ පහ්ිරීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. ආව්රෝශ ්ිරීවම් 
අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. ්ර්ම ්ිරීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. 
ආපතඩතිවයනඩ නැගිටවීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. උවපෝසථ පොරණ 
තැබීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. විනිශඩකය ්ිරීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා 
්රති. දහම් වදසීවම් අදහසිනඩ වකෝදනා ්රති. තෙතඩ වනාවය්ඩ 
අදහසඩෙලිනඩ වකෝදනා ්රති. ඒ අදහසඩෙලිනඩ මුලිනඩ ්ී සතවරනඩ අෙසර 
වනා වගන වකෝදනා ්රනඩනහුට දු්ුළා වේ. අෙසර වගන ද 
සම්මුඛවයහි අමූල්පාරාන්්ාපතඩතිවයනඩ වකෝදනා ්රනඩනහුට 
සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. අමූල් සාඝාදිවසඩසවයනඩ වකෝදනා ්රනඩනහුට 
පචිති වේ. අමූල් ආකාරවිපතඩතිවයනඩ වකෝදනා ්රනඩනහුට දු්ුළා වේ. 
ආව්රෝශ ්ිරීම සඳහා වකෝදනා ්රනඩනහුට පචිති වේ. අසම්මුඛවයහි 
සපඩතාපතඩතිසඩ්නඩධ්වයනඩ ම වකෝදනා ්රනඩනහුට දු්ුළා වේ.  

                                                                 
1 මහා - 274 පි. 
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ඇෙැතඩනි, ඔ  ඇෙත්ට පැමිණ ඇත, එයට පිළියම් ්රගනඩනය 

යි අෙසර වනා වගන ද ්ිය හැ්ිය. උවපෝසථපොරණ තැබීවම් 
අදහසිනඩ වකෝදනා ්ිරීම අෙසර වනා වගන ්ළ හැ්ිය. 
උවපෝසථපොරණ තැබීමය යනු නුසුදුසු ,ි්ඩෂුේඩ සීමාවෙහි සිටීම නිසා 
වපාවහෝපොරණ නැෙැතඩවීමය. වපාවහෝපොරණ නැෙැතඩවීම ්ළ 
යුතඩවතඩ සුදුසු තැන ගය. එය සැමතැන ගම වනා ්ළ හැ්ිය. සාඝයා 
සීමාෙට රැසඩෙ වපාවහෝ ්ිරීම සඳහා “සුණාතු වම ,නඩවත සාවඝා, 
අජ්ජුවපාසවථා පණඩණරවසා යදි සාඝසඩස පතඩත්ලඩලා සාවඝා 
උවපාසථා ්වරයය” යි ්ියති. වම් ෝයවයහි “්වරයය” යන 
ෙකනවයඩ “වර” ්ාරය ්ියා අෙසනඩ ්රනඩනට වපර වපාවහාය ්ිරීම 
නැෙැතඩවිය හැ්ිය. “යය” ්ාරය ්ීවමනඩ පසු වනා නැෙැතඩවිය හැ්ිය. 
පොරණය නැෙැතඩවීම ද එවසඩය. අධි්රණය්ඩ විනිශඩකය ්ිරීවම් ග 
යම්්ිසිේඩ විකාරීමට අෙසර ගැනීම නුෙුෙමනාය. වම් වම් වදඩෙලඩ 
්රනඩවනෝ අශර මණවයෝය යනා ගනඩ පුදඩගලය්ු වනා වගන දහම් 
වදසනඩනහුට අෙසර ගැනීම නුෙුෙමනාය. ධ්ර්මාසනවයහි හිඳ අසෙලඩ 
අසෙලඩ අය ශර මණවයෝය යි පුදඩගලයනඩ වගන ්ියන ධ්ර්ම්ි්යාට 
ඇෙැතඩ වේ. වකෝදනා ්රනඩනට අෙසර ඉලඩලුෙ ද සුදුසු පුදඩගලය්ුට මිස 
සැමට ම අෙසර වනා දිය යුතු ය. 

 
“පඤඩකහුපාලි, අාවගහි සමනඩනාගතසඩස ,ි්ඩඛුවනා 

ඔ්ාස්ම්මා ්ාරාවපනඩතසඩස නාලා ඔ්ාස්ම්මා ්ාතුා. 
්තවමහි පඤඩක? අපිවසුදඩධ්්ායසමාකාවරා වහාති, 
අපිවසුදඩධ්චීසමාකාවරා වහාති. අපිවසුදඩධ්ාජීවො වහාති.  ාවලා 
ක වහාති අඛයතඩවතා, න පටි වලා අනුයුඤඩන්යමාවනා 
අනුවයාගා දාතුා ඉවමහි වඛා උපාලි පඤඩකහාවගහි 
සමනඩනාගතසඩස ,ි්ඩඛුවනා ඔ්ාස්ම්මා ්වරානඩතසඩස නාලා 
ඔ්ාස්ම්මා ්ාතුා.”1 
 

                                                                 
1 පිවො. 232 පි.  
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උපාලි, වකෝදනාෙට අෙසර ඉලඩලනඩනා ෙූ පඤඩකාාගවයනඩ යු්ඩත 
,ි්ඩෂුෙට අෙසර  ගම නුසුදුසුය. ්ෙර පඤඩකාාගය්ිනඩ ද යතඩ? 
අපිවශුදඩධ්්ායසමාකාර ඇතඩවතඩ වේ ද, අපිවශුදඩධ්ෝඩසමාකාර ඇතඩවතඩ 
වේ ද, අපිවශුදඩධ්ාජීෙය ඇතඩවතඩ වේ ද, අෙය්ඩත  ාලවය්ඩ වේ ද, 
විමසන ්ලඩහි පිළිතුරැ  ගමට වනා සමතඩ වේ ද: උපාලි, වම් 
පඤඩකාාගවයනඩ යු්ඩත ,ි්ඩෂුෙ අේාශ ඉලඩලනඩවනඩ ද  ගමට නුසුදුසුය. 
වකෝදනාෙට අෙසර දිය යුතඩවතඩ පිවශුදඩධ්්ායසමාකාර ඇති  ෙ යනාදි 
පඤඩකාාගවයනඩ යු්ඩත ,ි්ඩෂුෙට ය.  

 
“වකාදව්නුපාලි, ,ි්ඩඛුනා පරා වකාවදතු්ාවමන පඤඩක 

ධ්ම්වම් අජ්ඣතඩතා උපට්ඨවපතඩො පවරා වකාවදතේව ා, 
්තවම පඤඩක? ්ාවලන ේඩඛාමි වනා අ්ාවලන, ,ූවතන 
ේඩඛාමි වනා අ,ූවතන, සණඩවහන ේඩඛාමි වනා ඵරැවසන, 
අතඩථසාහිවතන ේඩඛාමි වනා අනතඩථසාහිවතන, 
වමතඩතචිතඩවතා ේඩඛාමි වනා වදාසනඩතවරා, වකාදව්නුපාලි, 
,ි්ඩඛුනා පරා වකාවදතු්ාවමන ඉවම පඤඩක ධ්ම්වම් අජ්ඣතඩතා 
උපට්ඨවපතඩො පවරා වකාවදතේව ා.”1 
 
උපාලි අනුනඩට වකෝදනා ්රනු ්ැමති ,ි්ඩෂුෙ තමා ව්වරහි 

්රැණු පස්ඩ ත ාවගන වකෝදනා ්ළ යුතුය. ්ෙර ්රැණු පස්ඩ ද? 
සුදුසු ්ාලවයහි ්ියමිය - අ්ාලවයහි වනා ්ියමිය, ඇති වදය්ඩ 
්ියමිය - නැති වදය්ඩ වනා්ියමිය, මෘදු වලස ්ියමිය - ්ර්්ශ වලස 
වනා ්ියමිය, යහපත්ඩ ෙන වදය්ඩ ්ියමිය - නපුර්ඩ ෙන වදය්ඩ වනා 
්ියමිය. ෛමතරිවයනඩ ්ියමිය -දඩවේෂවයනඩ වනා ්ියමිය, උපාලි 
අනුනඩට වකෝදනා ්රන ,ි්ඩෂුෙ වම් ්රැණු පස තමා තුළ ත ා වගන 
වකෝදනා ්ළ යුතුය.  

 

                                                                 
1 පාිවො - 231 පි. 
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වකෝදනාෙ ඉදිිවපතඩ ්ිරීමට සුදුසු ්ාලය වකෝදනා ්රනු ල න 
,ි්ඩෂුෙ තනිෙ සිටින ්ාලයය. පිිවස්ඩ මැද සිටින ්ාලය වකෝදනාෙට 
නුසුදුසු ්ාලයය. 

 
“වකාදව්නුපාලි, ,ි්ඩඛුනා පරා වකාවදතු්ාවමන පඤඩක 

ධ්ම්වම් අජ්ඣතඩතා මනසි්ිවතඩො පවරා වකාවදතේව ා. ්තවම 
පඤඩක? ්ාරැඤඩඤතා, හිවතසි්ා, අනු්ම්පතා, ආපතඩති 
ෙුට්ඨානතා, විනයපුවර්ඩඛාරතා, වකාදව්නුපාලි ,ි්ඩඛුනා පරා 
වකාවදතු්ාවමන ඉවම පඤඩක ධ්ම්වම අජ්ඣතඩතා මනසි්ිවතඩො 
පවරා වකාවදතේව ා.”1 
 
උපාලි අනුනඩට වකෝදනා ්රන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ්රැණු පස්ඩ 

තමාවගඩ සිවතහි ඇති ්රවගන අනුනඩට වකෝදනා ්ළ යුතුය. ්ෙර 
පස්ඩ ද? ්රැණාෙ ඇති  ෙය, යහපත ්රන  ෙය, යහපවතහි 
වයාදෙන  ෙය, ආපතඩතිවයනඩ නඟා සිටෙන  ෙය, විනය වපරටු ව්ාට 
ඇති  ෙය යන වම් ්රැණු පස සිවතහි ඇති ්රවගන අනුනඩට 
වකෝදනා ්ළ යුතුය. 

 

දුට්ඨරදෝස සංඝාදිරසේසය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා දුට්වඨා වදාවසා අපඩපතීවතා 

අමූලව්න පාරාන්ව්න ධ්ම්වමන අනුදඩධ්ාවසයය අපඩවපෙ නාම 
නා ඉම්ම්හා  ර හඩමකිවයා කාවෙයයනඩති, තවතා අපවරන 
සමවයන සමනුගඩගාහියමාවනා ො අසමනුගඩගාහියමාවනා ො 
අමූල්ඤඩවකෙ තා අධි්රණා වහාති ,ි්ඩඛු ක වදාසා පතිට්ඨාති 
සාඝාදිවසවසා.”2 
 

                                                                 
1 පරො - 231 පි. 
2 පාරා - 200 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ දූෂය ෙූ සිතඩ ඇතඩවතඩ අනුනඩ වපවළන සිතඩ 
ඇතඩවතඩ පරීති සුඛ රහිත ෙූවයඩ වමාහු වම් සසුවනනඩ පහ ්ළ හැ්ි ෙුෙ 
වහාතඩ වයවහ්ැයි ,ි්ඩෂුේට අමූල් පාරාන්්ා ආපතඩතිවයනඩ වකෝදනා 
ව්වර් ද ඉනඩපසු අනයාෙසඩථාේ පරී්ඩෂා ්රන ලදඩවදඩ වහෝ පරී්ඩෂා 
වනා ්රන ලදඩවදඩ වහෝ එය අමූළ් අධි්රණය්ඩ වේ ද ව ාරැ 
වකෝදනාෙ ්ළ ,ි්ඩෂුෙ මා ්ීවයඩ ව ාරැේැයි ෙරද පිළිගනී ද ඒ 
,ි්ඩෂුෙට සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය්ඩ වේ. 

 
ව ාරැ වකෝදනා ්රන ,ි්ඩෂුෙ තමා ව ාරැ ්ී  ෙ පිළිගත ද 

වනා ගත ද වකෝදනා ්රනු සමඟ ම සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය වේ. වකෝද් 
,ි්ඩෂුෙ කූදිත් ,ි්ඩෂුෙවගඩ ඉදිිවවයඩ සිට අෙසර වනා වගන වකෝදනා 
්රන ්ලඩහි වකෝදනා ්ිරීම අසන ,ි්ඩෂුෙ වතඩරැම් ගතඩවතඩ නම් 
සාඝාදිවසඩසය්ඩ හා දු්ඩ්ටය්ඩ වේ. අෙසර වගන වකෝදනා ්ිරීවමනඩ 
සාඝාදිවසඩසය පමණ්ඩ වේ. අන,ිමුඛවයඩ වකෝදනා ්ිරීම ගණනට වනා 
පැමිවණඩ. 

 

දුතිය දුට්ඨරදෝස සංඝාදිරසේසය. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා දුට්වඨා වදාවසා අපඩපතීවතා 

අඤඩඤ,ාගියසඩස අධි්රණසඩස ්ිඤඩචිවදසා වලසමතඩතා 
උපාදාය පාරාන්ව්න ධ්ම්වමන අනුදඩධ්ාවසයය, අපඩවපෙනාම නා 
ඉමම්හා  ර හඩමකිවයා කාවෙයයනඩති. තවතා අපවරන සමවයන 
සමනුගඩගාහියමාවනා ො අසමනුගඩගාහියමාවනා ො 
අඤඩා,ාගියා වකෙ තා අධි්රණා වහාති ව්ාචිවදවසා 
වලසමතඩවතා උපාදිනඩවනා ,ි්ඩඛු ක වදාසා පතිට්ඨාති, 
සාඝාදිවසවසා.”1 
 
්මක්කිය භුම්මජක නමැති ,ි්ඩෂූනඩ වදවදන දේ මධ්ධපසක්ක 

නමැති ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩ හා විරැදඩධ්වයෝය. පළමුෙන දුට්ඨවදෝස 

                                                                 
1 පාරා - 206 පි. 
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සි්පදය පනෙන ලදඩවදඩ ඔෙුනඩ දේ මලඩලපුතඩත ,ි්ඩෂුෙට වමතඩතිය 
නමැති ,ි්ඩෂුණිය ලො පාරාන්්ාපතඩතිවයනඩ වකෝදනා ්ිරීම නිමිතඩත 
ව්ාටය. එයිනඩ දේ මලඩලපුතඩත ,ි්ඩෂුෙට හානිය්ඩ ්ිරීමට වනා හැ්ි 
ෙූහ. දින්ඩ ඔෙුහු ගිජු්ුළු පෙුවෙනඩ  ැස එනඩනාහු එළුේුවගඩ හා 
එළුවදන්වගඩ සාොසය්ඩ දැ් දේ මලඩලපුතඩතට වකෝදනා ්ිරීමට වමය 
වහාඳ ්රැණ්ැයි එළුොට දේමලඩලපුතඩතය යි ද එළුවදන වමතඩතිය යි ද 
නම් තැ ූහ. ඉදිනඩ ඔෙුහු “දේ මලඩලපුතඩත හා වමතඩතිය අනාකාරවයඩ 
හැසිවරනු අපි දුටුවෙමු” යි ,ි්ඩෂූනඩට ්ීහ. වම් වදෙන දුට්ඨවදෝස 
සි්පදය පනෙන ලදඩවදඩ ඒ නිසාය. අනයයනඩවගඩ ්රියාේඩ ,ි්ඩෂුේට 
ආවරෝපණය ව්ාට වකෝදනා ව්වළඩ නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ.  

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා අමූලව්න සාඝාදිවසවසන 

අනුදඩධ්ාවසයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ ,ි්ඩෂුේට අමූල් සාඝාදිවසඩසාපතඩතිවයනඩ 

වකෝදනා ව්වර් නම් පචිති වේ.  

                                                                 
1 පාචි - 168 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

310 
Non-commertial Distribution 

 

 

භිකේෂූනේ හා හුසිරීම පිළිබඳ සිකපද 
 

“වයා පන ,ි්ඩඛු සාඝිව් විහාවර ජානා පුේ ූපගතා 
,ි්ඩඛුා අනුපඛජ්ජ වසයයා ්පඩවපයය, යසඩස සම් ාවධ්ා 
,විසඩසති වසා ප්ඩ්මිසඩසතී ති, එතවදෙ පච්කයා ්ිවතඩො 
අනඤඩඤා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ සඟසතු විහාරවයහි පළමු පැමිණ සිටින ,ි්ඩෂුෙ 

නැගිටවීමට නුසුදුසඩවස්ැයි දැන යම්ුට අෙහිර වේ නම් ඔහු යනඩවනඩ 
ය යි එය ම ්ාරණය ව්ාට අනි්්ඩ ්රැණු වනා ව්ාට එහි පිවිස 
ශයනය ව්වර් නම් පචිති වේ. 

 
සඟසතු විහාරවයහි අසුනඩ වගන සිටින ෙැිමහලු ,ි්ඩෂුෙය, 

ගිලනඩ ,ි්ඩෂුෙය, සාඝයාට ්රන උප්ාර සල්ා සාඝයා විසිනඩ සම්මත 
ව්ාට තැන්ඩ  ග ඇති ,ි්ඩෂුෙය යන වමාෙුහු නැගිටවීමට නුසුදුසඩවසෝය. 
පළමුවෙනඩ විහාරවයහි වෙවසන ,ි්ඩෂුෙ වනා නැගිටවිය යුතඩත්ු  ෙ 
දැන ඒ ,ි්ඩෂුෙට අෙහිර ්ිරීම පිණිස යම් ,ි්ඩෂුේඩ ඒ වනා නැගිටවිය 
යුතු ,ි්ඩෂුෙවගඩ ආසනය සමීපවයඩ අසුන්ඩ පනො වගන හිඳිනඩවනඩ නම් 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. එෙැනි ,ි්ඩෂුේඩ වෙවසන විහාරය්ට පිවිසිය වහාතඩ 
පළමු සිටින ,ි්ඩෂුෙට අෙහිර වනා ෙන පිවදි විසිය යුතුය. පළමු ,ි්ඩෂුෙ 
යවනන මාර්ගෙලට අෙහිර වනා ෙන පිවදි අසුන්ඩ පනො ගත යුතුය. 
පළමු වෙවසන ,ි්ඩෂුෙවගඩ අසුනට වදිවයනඩ හමාර්ට ෙලා ළා ව්ාට 
අසුන්ඩ වනා පැනවිය යුතුය. අෙහිර ෙන පිවදි අසුන පැනවීවම් ග දු්ුළා 
අෙැතඩ ද එහි හිඳගැනීවම්  ග ශයනය ්ිරීවම් ග පචිති ඇෙැතඩ ද වේ. 

 

                                                                 
1 පාචි - 57 පි. 
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“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා ්ුපිවතා අනනඩතමවනා සාඝි්ා 
විහාරා නි්ඩ්ේවලයය ො නි්ඩ්ේලාවපයය ො පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ ්ිපිවයඩ වනා සතුටු සිතඩ ඇතඩවතඩ මහණ්ු 

සඟසතු විහාරවයනඩ  ැහැර ්රනඩවනඩ වහෝ  ැහැර ්රෙනඩවනඩ වහෝ වේ 
නම් පචිති වේ. 

 
්ාමරය් වෙවසන ,ි්ඩෂුෙ පිලට ඇද දැමීවමනඩ ද පිවලහි සිටින 

,ි්ඩෂුෙ පිටතට ඇද දැමීවමනඩ ද පචිති වේ. ,ි්ඩෂුෙ  ැහැර ්රන වදාර 
ගණනට පචිති වේ. අනුනඩ ලො  ැහැර ්රවීවමහි  ග එවසඩ ම ය. 
,ි්ඩෂුෙවගඩ ශරීරයට අත වනා ත ා නි්ඩවමනඩනය යි ්ියා  ැහැර 
්ිරීවමනඩ ද එවසඩ ම පචිති වේ. ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ  ලු විහාරවයනඩ පිට 
්ිරීවම්  ග ්රවීවම්  ග දු්ඩ්ටාපතඩති වේ. 

 
විහාරවයඩ උපකාරවයනඩ වහෝ උපසඩථානශාලාවෙනඩ වහෝ මලුවෙනඩ 

වහෝ ගසමුලිනඩ වහෝ එළිමහවනනඩ වහෝ  ැහැර ්ිරීවමනඩ ද ්රවීවමනඩ ද 
ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ පිිව්ර  ැහැර ්ිරීවමනඩ හා ්රවීවමනඩ දු්ඩ්ටාපතඩති 
වේ. අනුපසම්පනඩනය්ු  ැහැර ්ිරීවමනඩ ද ඔහුවගඩ පිිව්ර  ැහැර 
්ිරීවමනඩ ද දු්ඩ්ටාපතඩති වේ. 

 
“අනාපතඩති අලජ්න්ා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. 

තසඩස පිව්ඩඛාරා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. 
උම්මතඩත්ා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. තසඩස 
පිව්ඩඛාරා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. ,ණඩලන්ාර්ා 
-වප- ්ලහ්ාර්ා -වප- විොද්ාර්ා -වප- ,සඩස්ාර්ා -වප- 
සාවඝ අධි්රණ්ාර්ා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. 
තසඩස පිව්ඩඛාරා නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. 
අනඩවතොසි්ා ො සදඩධිවිහාිව්ා ො න සම්මා ෙතඩතනඩතා 

                                                                 
1 පාචි - 59 පි. 
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නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො. තසඩස පිව්ඩ්ඛාරා 
නි්ඩ්ේඪති ො නි්ඩ්ේඪාවපති ො.” 
 
අලජ්න්යාය, උම්මතඩත්යාය, වියෙුලඩ ඇති ්රනඩනාය, ව්ෝලාහල 

්රනඩනාය, විොද ්රනඩනාය, ව්ෝලාහල ඇති ්රන ්ථා ්රනඩනාය, 
සාඝයා ව්වරහි අධි්රණ ඇති්රනඩනාය, මනා ව්ාට වනා 
හැසිවරන සදඩධිවිහාිව්යාය, මනා ව්ාට වනා හැසිවරන 
අනඩවතඩොසි්යාය යන වමාෙුනඩ සාඝි් විහාරවයනඩ  ැහැර ්ිරීවමනඩ ද 
්රවීවමනඩ ද ඔෙුනඩවගඩ පිිව්ර  ැහැර ්ිරීවමනඩ හා ්රවීවමනඩ ද 
ඇෙැතඩ වනාෙන  ෙ ඉහත දැ්ඩෙූ පාඨවයනඩ ද්ඩෙන ලදඩවදඩය. 

 
“අාගුලිපවතාදව් පාචිතඩතියා.”1 
 
සිනැසඩසවීම සඳහා ,ි්ඩෂුේට ්ිති්ැෙුෙ වහාතඩ පචිති වේ. 

අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ිති්ැවීවමනඩ දු්ඩ්ටාපතඩති වේ.  
 
“අනාදිවවය පාචිතඩතියා.”2 
 
පුදඩගලයාට ධ්ර්මයට අනාදර ්ිරීවමනඩ පචිති වේ. 

උපසම්පනඩනය්ු විසිනඩ උපසම්පනඩනය්ුට  ුදඩධ් පර ඥපඩතිය ද්ඩො යම්ඩ 
්ියන ්ලඩහි එය පිළගිැනීමට වනා ්ැමැතඩවතඩ පුදඩගලයාට වහෝ 
ධ්ර්මයට වහෝ අනාදර ්රනඩනහුට පචිති ඇෙැතඩ වේ. විනය පර ඥපඩතිය 
හැර අනි්්ිනඩ අනුශාසනා ්ිරීවම් ග අනාදර ්ිරීවමනඩ හා 
අනුපසම්පනඩනය්ු ්ියන ්ලඩහි අනාදර ්ිරීවමනඩ දු්ුළා වේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුා හිාසාවපයය පාචිතඩතියා.”3 
 

                                                                 
1 පාචි - 128 පි. 
2 පාචි - 130 පි. 
3 පාචි - 132 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ මහණ්ු බිය ගනඩො නම් පචිති වේ. 
උපසම්පනඩනවය්ඩ උපසම්පනඩනය්ු බිය ගැනඩවීම සඳහා ,යාන් 
රෑපාදිය එළො නම්  බිය උපදනා ්තා ්ියා නම් ,ි්ඩෂුෙ බිය ෙුෙ ද 
වනා ෙුෙ ද පචිති වේ. අනුපසම්පනඩනයනඩ බිය ගැනඩවීවමනඩ දු්ුළා වේ.  

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස ්ුපිවතා අනතඩතමවනා 

පහාරා දවදයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් ,ි්ඩෂුේඩ ්ිපිවයඩ වනා සතුටු සිතඩ ඇතිවයඩ ,ි්ඩෂුේට පහර 

වදඩ නම් පචිති වේ. යම් ,ි්ඩෂුේඩ ්ිපී ,ි්ඩෂුේට ්යිනඩ වහෝ ්යිනඩ 
ගතඩ ෙසඩතුේනඩ වහෝ යම්ඩ දමා ගැසීවමනඩ වහෝ යටතඩ පිිවවසයිනඩ 
මල්ිනඩ ෙුෙ ද පහර වදඩ නම් පචිති වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ිපී පහර 
වදඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. අනුපසම්පනඩන ශිෂයයනඩට ෙුෙ ද තිිවසනඩ 
සතුනඩට ෙුෙ ද පහර  ගවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. රාගසිතිනඩ සඩතරීනඩට 
පහර ගවමනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. තමාට හිාසා ්රන ්ලඩහි එයිනඩ 
මි ගම සඳහා පහර  ගවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. මාර්ගවයඩ  ග වසාර්ු වහෝ 
සතුර්ු ලුහු ැඳ එන ්ලඩහි ඔහු නැෙැතඩවීමට පහර ගවමනඩ මවළඩ ද පිවන් 
ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස ්ුපිවතා අනතඩතමවනා 

තලසතඩති්ා උගඩගිවරයය පාචිතඩතියා.”2 
 
යම් මහවණ්ඩ ්පිිවයඩ වනා සතුටු සිතඩ ඇතඩවතඩ ,ි්ඩෂුේට 

පහර වදන ආ්ාරය ද්ඩො අතඩපා වහෝ දඬු ආදිය්ඩ වහෝ ඔසො නම් 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට ්ිපී පහර වදන ආ්ාරය ද්ඩො 
අතඩපා ආදිය එසවීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. තමාට හිාසා ්රන ්ලඩහි 
එසවීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

                                                                 
1 පාචි - 166 පි. 
2 පාචි - 167 පි. 
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“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛුසඩස සඤඩචිච්ක ්ු්ඩ්ුච්කා 
උපදවහයය ඉතිසඩස මුහුතඩතම්පි අඵාසු ,විසඩසතීති එතවදෙ 
පච්කයා ්ිවතඩො අනඤඩඤා පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ වමවසඩ ්ීවමනඩ වමාහුට මඳ වෙලාේට ෙුෙ ද 

අපහසුේඩ ෙනඩවනඩ ය යි සිතා එය ම ්රැණු ව්ාට ,ි්ඩෂුේට සැ් 
උපදො නම් පචිති වේ. අනි්ඩ ්රැණ්ඩ සඳහා ්ියා නම් පචිති වනා 
වේ. 

 
ඔ ට ෙැි ෙයස්ඩ නැතිො ෙවගඩය, ඔ  උපසම්පදා වී ඇතඩවතඩ 

විසිෙස්ඩ පිරීමට වපර වසඩය, ඔ  ආහාර ෙැළඳූවයඩ වි්ාලය්ඩ ෙවගඩය 
යනාදි ෙකන ,ි්ඩෂුේට සැ් ඇති ව්ාට සිතට ්රදර ්රනු පිණිස 
්ියනඩනහුට ෙකනය්ඩ පාසා පචිති ඇෙැතඩ වේ. අනුපසම්පනඩනය්ුට 
සැ් ඇති ්ිරීවම් ්තා ්ිරීවමනඩ දු්ුළා වේ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූනා ,ණඩලනජාතානා 

්ලහජාතානා විොදාපනඩනානා උපසඩසුතිා තිට්වඨයය යා ඉවම 
,ණිසඩසනඩති තා වසාසඩසාමීති එතවදෙ පච්කයා ්ිවතඩො 
අනඤඩඤා පාචිතඩතියා.”2 

 
යම් මහවණ්ඩ වමාෙුහු යම්ඩ ්ියතඩ නම් එය අසමියි එය ම 

්රැණු ව්ාට අනි්්ඩ ්රැණු වනා ව්ාට හටගතඩ ල ර ඇතඩතා ෙූ 
හටගතඩ ව්ෝලාහල ඇතඩතා ෙූ ඒ නිසා ම විොදයට පැමිණ ඇතඩතා ෙූ 
,ි්ඩෂූනඩවගඩ ්ථා ඇවසන පර මාණයට පැමිණ සිටිනඩවනඩ නම් පචිති වේ. 

 
යම් යම් ්රැණුෙලිනඩ ඔෙුවනාෙුනඩ විරැදඩධ්ෙ සිටින ,ි්ඩෂූනඩ ්ථා 

්රන තැනඩෙලට වගාසඩ ඔෙුනඩවගඩ ්ථා අසා සිටීවමනඩ පචිති වේය යනු 
වමහි අදහස ය. 

                                                                 
1 පාචි - 169 පි. 
2 පාචි - 171 පි. 
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වමාෙුනඩවගඩ ්ථා අසා වමාෙුනට වකෝදනා ්රමිය යන අදහසිනඩ 

විොදයට පැමිණ සිටින ,ි්ඩෂූනඩවගඩ ්ථා ඇසීමට යන ,ි්ඩෂුෙට, 
යාවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. නැෙතී ඇසීවමනඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
විොදාපනඩන ,ි්ඩෂූනඩ ්ථා ්රමිනඩ ගමනඩ ්රන ්ලඩහි ඔෙුනඩවගඩ ්ථා 
ඇසීමට පසුෙ යන ,ි්ඩෂුෙ වේගවයනඩ වයඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
ඇවසන තැනට පැමිණ ඇසීවම් ග පචිති වේ. ්තා ්රමිනඩ ගමනඩ ්රන 
විොදාපනඩන ,ි්ඩෂූනඩවගඩ ඉදිිවවයනඩ ගමනඩ ්රන ,ි්ඩෂුෙ ඔෙුනඩවගඩ ්ථා 
ඇසීවම් අදහසිනඩ නෙතී නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. නැෙතී ඇසීවම් ග පචිති 
වේ. ,ි්ඩෂුේඩ සිටින සමීපයට වහෝ හිඳින සමීපයට වහෝ නිදන සමීපයට 
වහෝ විොදාපනඩන ,ි්ඩෂූනඩ පැමිණ ඒ ,ි්ඩෂුෙ ඇති  ෙ වනා දැන ්ථාෙ 
පටනඩ ගතවහාතඩ ්ැහීවමනඩ වහෝ ්ෑරීවමනඩ වහෝ අනඩ ්ර මය්ිනඩ වහෝ 
තමා එහි ඇති  ෙ ඒ ,ි්ඩෂූනඩට හැඟවිය යුතුය. එවසඩ වනා ව්ාට 
ඔෙුනඩවගඩ ්ථා ඇසා සිටී නම් පචිති වේ. විොදයට පැමිණ ඇති 
අනුපසම්පනඩනයනඩවගඩ ්ථා ඇසීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ.  විොද 
සනඩසිඳීම සඳහා අසනඩනහුට සමගි ්ිරීම සඳහා අසනඩනහුට ඇෙැතඩ 
වනා වේ.  

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ධ්ම්මි්ානා ්ම්මානා ඡනඩදා දතඩො 

පච්ඡා ඛීයනධ්ම්මා ආපජ්වජයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ විනය අනුෙ ්රන සාඝ්ර්මයනඩට ඡනඩදය  ග 

පසුෙ ගර්හා ්රනඩවනඩ නම් පචිති වේ. 
 
අපවලෝ්න්ම්ම, ඤතඩති්ම්ම, ඤතඩතිදුතිය්ම්ම, 

ඤතඩතිකතුතඩථ්ම්මය යි ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ිරීම සඳහා ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ විසිනඩ නියමිත ්ර්ම සතර ව්ාටස්ඩ ඇතඩවතඩය. ඒොයිනඩ 
්ෙර්ඩ වහෝ ්ිරීමට, ්ලිනඩ ඡනඩදය  ග පසුෙ ්ර්මයට වහෝ ්ර්මය ්ළ 
සාඝයාට වහෝ ගර්හා ්ිරීවමනඩ පචිති වේ. ්ර්මය්ඩ ්ිරීමට නුසුදුසු 

                                                                 
1 පාචි - 172 පි. 
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පුදඩගලය්ුට ්ළ ්ර්මයට ද, ෙර්ග්ර්මයට ද, අධ්ර්ම්ර්මයට ද ගර්හා 
්ිරීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ.  

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සාවඝ විනිච්ඡය්ථාය ෙතඩතමානාය 

ඡනඩදා අදතඩො උට්ඨායාසනා ප්ඩ්වමයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ සාඝයා ව්වරහි විනිශඩකය්ථාේඩ පෙතඩනා 

්ලඩහි ඡනඩදය වනා  ග අසුවනනඩ නැඟී වයඩ නම් පචිති වේ. 
 
එ්ඩ සීමාේ රැසඩ ෙූ ,ි්ඩෂූසාඝයාට ඉදිිවපතඩ ෙූ යම්්ිසි 

අධි්රණය්ඩ විනිශඩකය ්රන ්ලඩහි එය නිමවෙන වත්ඩ ්ාලය හා 
්ර්මය්ඩ ්රත වහාතඩ ්ර්මෝයය ්ියමිනඩ සිටින ්ාලය සාඝයාවගඩ 
විනිශඩකය ්ථාෙ පෙතඩනා ්ාලයය. යම් ,ි්ඩෂුේඩ ඒ ්ාලය තුළ ග ඒ 
සාඝ්ර්මයට  ාධ්ා ්රනු පිණිස ්ාරණය අෙුලඩ ්රනු පිණිස නැගිට 
වයඩ නම් යාවම් ග දු්ුළා ඇෙැතඩ ද සාඝයාවගඩ අතඩ පසිනඩ  ැහැර වීවම් ග 
පචිති ඇෙැතඩ ද වේ.  

 
වම් විනිශඩකවයනඩ වම් ්ර්මවයනඩ සාඝයා අතර අෙුලඩ ඇති වේය 

්ියා නැගිට යනඩනහුට ද, අධ්ර්ම ්ර්මය්ඩ නිසා නැගිට යනඩනහුට ද, 
ෙර්ග්ර්මය්ඩ නිසා නැගිට යනඩනහුට ද, ගිලනඩ  ෙ නිසා ද, ගිලන්ුවගඩ 
්ටයුතඩත්ඩ සඳහා ද මලමුතර  ්රනු පිණිස ද පසුෙ එන අදහසිනඩ 
යනඩනහුට ද ඇෙැතඩ වනා වේ. 

  
“වයා පන ,ි්ඩඛු සමගඩවගන සාවඝන චීෙරා දතඩො 

පච්ඡා ඛීයනධ්ම්මා ආපජ්වජයය යථා සනඩථුතා ,ි්ඩඛු සාඝි්ා 
ලා,ා පිවණාවමනඩතීති පාචිතඩතියා.”2 
 

                                                                 
1 පාචි - 173 පි. 
2 පාචි - 174 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ එ්ඩ සීමාවේඩ හි සමාන සාොස් සාඝයා හා 
සිට ,ි්ඩෂුේට සිෙුර්ඩ  ග පසුෙ ,ි්ඩෂූහු තමතමනඩ හා මිතර යනඩ ෙූ පිවදි 
සාඝලා,යනඩ පිිවනමතියි ගර්හා ව්වර් නම් ඒ ,ි්ඩෂුෙට පචිති වේ. 

 
සාඝයා විසිනඩ වසනසුනඩ පැනවීම් ආදි යම්්ිසිේට සම්මත 

්රන ලද ,ි්ඩෂුේට සිෙුර්ඩ  ගම ගැන ගර්හා ්ිරීවමනඩ පචිති ද, අනඩ 
පිිව්ර්ඩ  ගම ගැන ගර්හා ්ිරීවමනඩ දු්ුළා ද, සම්මත ්රන ලද 
අනුපසම්පනඩනය්ුට සිෙුර්ඩ වහෝ අනඩ පිිව්ර්ඩ  ගම ගැන ගර්හා 
්ිරීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ද වේ. 

 

සංඝයා රභේදකිරීම. 
“වයා පන ,ි්ඩඛු සමගඩගසඩස සාඝසඩස ව,දාය 

පර්ඩ්වමයය ව,දනසාෙතඩතනි්ා ො අධි්රණා සමාදාය 
පගඩගයඩහ තිට්වඨයය, වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි එෙමසඩස ෙකනීවයා, 
“මා ආයසඩමා සමගඩගසඩස සාඝසඩස ව,දාය පර්ඩ්මි, 
ව,දනසාෙතඩතනි්ා ො සමාදාය පගඩගයඩහ අට්ඨාසි, 
සවමතායසඩමා සාවඝන, සමගඩවගාහි සාවඝා සම්වමාදමාවනා 
අවිෙදමාවන එ්දඩවදවසා ඵාසු විහරතී” ති එෙඤඩක වසා ,ි්ඩඛු 
,ි්ඩඛූහි ෙුච්කමාවනා තවථෙ පගඩගණඩවහයය, වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි 
යාෙතතියා සමනු,ාසිතේව ා තසඩස පටිනිසඩසගඩගාය. යාෙ 
තතියඤඩවක සමනු,ාසියමාවනා තා පටිනිසඩසජ්වජයය ඉච්වකතා 
්ුසලා. වනා වක පටිනිසඩසජ්වජයය සාඝාදිවසවසා”1 
 
යම් මහවණ්ඩ සමගි සාඝයාවගඩ ව,ඩදය පිණිස උතඩසාහ 

ව්වර්ද, ව,ඩදයට වහඩතු ෙන අධි්රණය්ඩ වහෝ වගන ඔසො සිටීද, ඒ 
මහණ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ වමවසඩ ්ිය යුතු ෙනඩවනඩ ය. ආයුෂඩමතා සමගි 
සාඝයාවගඩ ව,ඩදය පිණිස උතඩසාහ වනා ්රෙ, ව,ඩදය පිණිස පෙතින 
අධි්රණය්ඩ වගන ඔසො වනා සිටුෙ, ආයුෂඩමතා සාඝයා හා සමාන 

                                                                 
1 පාරා - 213 පි. 
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අදහසඩ ඇතඩවතඩ වේො. සමගි ෙූ සාඝවතවම් සතුටු ෙනඩවනඩ ොද වනා 
්රනඩවනඩ එ්ඩෙ පාවමා්ඩ උවදසීම ඇතඩවතඩ සුෙවසඩ වෙවසඩය ්ියා ය. 
ඒ මහණ වමවසඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ියනු ල නඩවනඩ ද ව,ඩදය පිණිස 
පෙතින අධි්රණය එවසඩ ම වගන සිටිනඩවනඩ නම් ඒ මහණ අනය 
,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ඒ උතඩසාහය හා ඒ අධි්රණය අත හැරීම පිණිස 
තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්ළ යුතඩවතඩය. තුනඩෙර ද්ඩො 
සමනු,ාෂණය ්රනු ල නඩවනඩ එය අතඩහරී නම් යහපති. ඉදිනඩ අතඩ 
වනා හරී නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
සාඝව,ඩදයට තැතඩ ්රන ,ි්ඩෂුෙ ද්ඩනා ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ද ඒ 

්රැණ ඇසූ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ද ව,ඩද් ,ි්ඩෂුෙට එය අතඩහිවන වලස 
තුනඩෙර ද්ඩො ්ිය යුතුය. ්ී ්ලඩහි එය වනා හවළඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ 
වේ. ඇසූ දුටු ,ි්ඩෂූහු වනා ්ියතඩ නම් ඔෙුනට ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
සාඝව,ඩදයට තැතඩ ්රන ,ි්ඩෂුෙ සඟමැදට පමුණුො ද තුනඩෙර ද්ඩො 
්ිය යුතු ය. එයිනඩ ද වනා හවළඩ නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එවසඩ ්ීවමනඩ 
ද ව,ඩද ්ිරීවම් උතඩසාහය වනා හරනා ,ි්ඩෂුෙට සමනු,ාෂණ්ර්මය 
්ළ යුතුය. වනා හවළඩ නම් ්ර්මාෙසානවයහි සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
සාඝව,ඩදය ව්වළඩ නම් උපසම්පදාවෙනඩ පහ ෙූ පිළියම්ඩ නැති 

ඒ්ානඩතවයනඩ නර්යට යන පුදඩගලවය්ඩ වේ. 
 

රභේදානුෙේතක ශිකේෂාපදය. 
“තසඩවසෙ වඛා පන ,ි්ඩඛුසඩස ,ි්ඩඛු වහානඩති 

අනුෙතඩත්ා ෙගඩගොද්ා එව්ා ො දඩවේ ො තවයා ො. වත 
එො ෙවදයයුා, “මා ආයසඩමනඩවත එතා ,ි්ඩඛුා ්ිඤඩචි අෙකුතඩථ, 
ධ්ම්මො ග වකවසා ,ි්ඩඛු විනයො ග වකවසා ,ි්ඩඛු, 
අම්හා්ඤඩවකවසා ,ි්ඩඛු ඡනඩදා ක රැචිා ක ආදාය වොහරති, 
ජානාති, වනා ,ාසති, අම්හා්ා වපතා ඛමතී”ති වත ,ි්ඩඛු 
,ි්ඩඛූහි එෙමසඩස ෙකනීයා, “මා ආයසඩමනඩවතා එො අෙෙුතඩථ, න 
වකවසා ,ි්ඩඛු ධ්ම්මො ග න වකවසා ,ි්ඩඛු විනයො ග, මා 
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ආයසඩමනඩතානම්පි සාඝව,වදා රැච්චිතඩථ, සවමතායසඩමනඩවතා 
සාවඝන, සමගඩවගා හි සාවඝා සම්වමාදමාවනා අවිෙදමාවනා 
එ්ුදඩවදවසා ඵාසු විහරතී” ති එො ක වත ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි 
ෙුච්කමාවනා තවථෙ පගඩගණඩවහයයුා, වත ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි යාෙ 
තතියා සමනු,ාසිතේ ා තසඩස පටිනඩසගඩගාය, යාෙ තතියා වක 
සමනු,ාසියමානා තා පටිනිසඩසජ්වජයයුා ඉච්වකතා ්ුසලා. 
වනා වක පටිනිසඩසජ්වජයයුා සාඝාදිවසවසා.”1 
 
ඒ සාඝව,ඩදය ්ිරීමට උතඩසාහ ්රන ,ි්ඩෂුෙට අනුෙ 

පිළිපදිනඩනා ෙූ අසමගියට ප්ඩෂ ්ථා ්රනඩනා ෙූ එ්ඩ නම්ඩ ෙූ වහෝ 
වදනම්ඩ ෙූ වහෝ වතනම්ඩ ෙූ වහෝ ,ි්ඩෂූහු වෙතඩ ද ඒ ,ි්ඩෂූහු 
“ආයුෂඩමතඩනි, ඒ ,ි්ඩෂුෙට ්ිසිේඩ වනා ්ියේ. ඒ ,ි්ඩෂු වතවම් 
ධ්ර්මොදිවය්ි, විනයොදිවය්ි, ඔහු අපවගඩ ද ්ැමැතඩත හා සතුට ද 
වගන ්ථා ්රයි, අපවගඩ ්ැමැතඩත දනී, වමවසඩ ්රමු යි අප හා ්ථා 
්රයි, අපට ද ඔහු ්රන වදය රැචිය, වමවසඩ ්ියතඩ නම් ඒ 
ව,ඩදානුෙතඩත් ,ි්ඩෂූහු අනය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ “ඇෙැතඩනි, වමවසඩ වනා 
්ියේ, ඒ මහණ ධ්ර්මො ග වනාවේ. විනයො ග වනාවේ. ආයුෂඩමතඩ හට ද 
සාඝව,ඩදය රැචි වනා වේො. ආයුෂඩමතඩහුවගඩ සිතඩ සාඝයා හා සමවේො. 
සමගි ෙූ සාඝ වතවම් සතුටු ෙූවයඩ විොද නැතඩවතඩ සමාන පාවමා්ඩ 
උවදසීම් ඇතඩවත සුෙවසඩ වෙවසඩය”යි ්ිය යුතඩතාහ. ඒ ,ි්ඩෂූහු ,ි්ඩෂූනඩ 
විසිනඩ වමවසඩ ්ියනු ල නඩනාහු එවසඩ ම තමාවගඩ මතය වගන සිටිතඩ 
නම් ඒ ,ි්ඩෂූහු ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්ළ 
යුතඩවතෝ ය. තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්රනු ල නඩනාහු ඒ 
ව,ඩදානුෙතඩත්,ාෙය අතඩහිවනඩනාහු එය යහපති, ඉදිනඩ අත වනා 
හිවනඩනාහු නම් සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
වමහි ,ි්ඩෂූනඩ එ්ඩනම්ඩ වදනම්ඩ තුනඩනම්ඩ වගන ඇතඩවතඩ 

සතරනම්ඩ ෙුෙවහාතඩ සාඝයා ෙන නිසා සමනු,ාෂණ්ර්මය වනා ්ළ 

                                                                 
1 පාරා - 215 පි. 
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හැ්ි  ැවිනි. සාඝාදිවසඩසාපතඩතිය ෙනඩවනඩ සාඝයා විසිනඩ සමනු,ාෂණ 
විනය ්ර්මය ්ළ වහාතඩය. 
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පාපදෘෂේටි ගුනීම පිළිබඳ ශිකේෂාපද 
 
තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ සැෙැතඩනුෙර වජ්තෙන විහාරවයඩ 

ෙැලවෙවසන සමයවයහි අහාට්ඨ නමැති ,ි්ඩෂුේට එ්ඩතරා 
පාපදෘෂඩටිය්ඩ ඇතිවිය. එනම් වම් ගිහිවයෝ ්ාමයනඩ වසඩෙනය 
ව්වරමිනඩ ම වසෝතාපනඩනවයෝ ද ස්ෘදාගාමිහු ද වෙති, අනාගාමීහු ද 
වෙති, ,ි්ඩෂූහු ද මනාප රෑපයනඩ ද්ිමිනඩ ම මනාප ශේදයනඩ අසමිනඩ ම 
මනාප ගනඩධ්යනඩ ආඝරාණය ්රමිනඩ ම මනාප රසයනඩ ආසඩොදනය 
්රමිනඩ ම මනාප සඩපර ෂඩටෙයයනඩ සඩපර්ශ ්රමිනඩ ම වසෝොනඩ වෙති. 
ස්ෘදාගාමී වෙති. අනාගාමි වෙති. රහතඩ වෙති. “සුෙපහසඩ ඇති ව්ාට්ට 
වමට්ට ඇතිිවලි ආදිය ්ැප නම් සඩතරී සඩපර්ශය අ්ැප ෙනඩනට ්රැණ්ඩ 
නැත, එයතඩ ්ැපවිය යුතුය යනු අිවට්ඨ ,ි්ඩෂූනඩට ඇති ෙූ පාපදෘෂඩටිය 
ය. ඔහු තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට සුෙපහසඩ ඇති ව්ාට්ට 
වමට්ට ඇතිිවලි ආදිය අනුදැනීම සඩතරී සඩපර්ශය ද ්ැප  ෙ ද්ඩෙන 
 ුදඩධ්වදඩශනාේඩ වසඩ සැල්ීය. ඔහු ඒ ලාම්දෘෂඩටිය ,ි්ඩෂූනඩට 
්ියනඩනට විය. ,ි්ඩෂූනඩ වනාවය්ඩ ආ්ාරවයනඩ ඒ පාපදෘෂඩටිය හරනා 
පිවදි ඔහුට අනුශාසනා ්ළ මුතඩ අිවට්ඨ තමා ගතඩ දෘෂඩටිය වනා හවළඩය. 
,ි්ඩෂූනඩ ඒ ්රැණ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි වම් 
සි්පදය පනො ෙදාළහ. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු එො ෙවදයය, තථාහා ,ගෙතා ධ්ම්මා 

වදසිතා ආජානාමි, යථා වය වම අනඩතරායි්ා ධ්ම්මා ෙුතඩතා 
,ගෙතා, වත පටිවසෙවතා නාලා අනඩතරායායාති, වසා ,ි්ඩඛු 
,ි්ඩඛූහි එෙමසඩස ෙකනීවයා, මා ආයසඩමා එො අෙක, මා 
,ගෙනඩතා අේ,ාචි්ඩි, නහි සාධ්ු ,ගෙවතා අේ,්ඩඛානා, නහි 
,ගො එො ෙවදයය, අවන්පිවයාවයන ආෙුවසා අනඩතරායි්ා 
ධ්ම්මා අනඩතරායි්ා ෙුතඩතා ,ගෙතා, අලා ක පන වත 
පටිවසෙවතා අනඩතරායායාති. එෙඤඩක පන වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි 
ෙුච්කමාවනා තවථෙ පගඩගණඩවහයය, වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි යාෙ 
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තතියා සමනු,ාසිතේව ා, තසඩස පටිනිසඩසගඩගාය, යාෙතතියා 
වක සමනු,ාසියමාවනා තා පටිනිසඩසජ්වජයය, ඉච්වකතා ්ුසලා, 
වනා වක පටිනිසඩසජ්වජයය පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂ ධ්යාන මාර්ගඵලයනඩට 

අනඩතරායි්ය යි, යම් ධ්ර්ම ව්වන්ඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ 
ෙදාරන ලදඩදාහු ද වසඩෙනය ්රනඩනහුට 
සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂධ්යානමාර්ගඵලයනඩට අනඩතරාය ්ිිවමට ඒ ධ්ර්මවයෝ වනා 
සමතඩ වෙතිය යි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වදඩශනය ්රන ලද 
ධ්ර්මය්ඩ මම දනිමියි ්ියා නම් ඒ ,ි්ඩෂුවතම ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ වමවසඩ 
්ිය යුතු ෙනඩවනඩය. ඇෙැත එවසඩ වනා ්ියෙ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
නිනඩදා වනා ්රෙ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට නිනඩදා ්ිරීම වනා මැනවි. 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ එවසඩ වනා ්ියනඩනාහ, ඇෙැතඩනි, ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩ අනඩතරායි් ධ්ර්මවයෝ අනඩතරාය්රය යි අවනඩ්ා්ාරවයනඩ 
ෙදාරන ලදඩදාහු ය, වසඩෙනය ්රනඩනාහට අනඩතරාය ්ිරීමට ඒ ධ්ර්මවයෝ 
සමර්ථය යි ්ිය යුතුය. ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ වමවසඩ ්ියන ලද ්ලඩහි ද ඒ 
,ි්ඩෂුෙ එවසඩ ම ඔහුවගඩ අදහස වගන සිටී නම් ඒ මහණ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 
ඒ දෘෂඩටිය අත හැරීම පණිිස තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්ළ යුතුය. 
තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්රනු ල නඩවනඩ ඒ දෘෂඩටිය හරී නම් එය 
යහපති. ඉදිනඩ වනා හරවනඩ නම් පචිති වේ. 

 
සනු,ාෂණ්ර්මය පාචිතඩතිය පාළිවයනඩ දත හැ්ි ෙනු ඇත. 

්ර්ම ්ඩවලඩශ විපා් උපොද ආඥා ෙයති්ර මණ ෙශවයනඩ 
සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂධ්යානමාර්ගඵලයනඩට අනඩතරාය්ර ධ්ර්ම පස්ඩ ඇතඩවතඩ 
ය. කර්ම නම් ආනනඩතර්ය්ර්ම පසය. එයිනඩ යම්්ිසිේඩ ්ළ 
පුදඩගලයාට වදෙන ජාතිවයඩ සුගතියට යාමට ද ෙර්තමාන ,ෙවයඩ ග 
ධ්යානමාර්ගඵල ලැබීමට ද නුපුළුෙන. එය අනඩතරායි් ධ්ර්මවය්ි. 
,ි්ඩෂු) දූෂණය ද අනඩතරායි් ්ර්මවය්ි. ක්්ධ්ශ යනු නියත 
මිථයාදෘෂඩටිය ය. එනම් නාසඩති් අවහඩතු් අ්රිය යන දෘෂඩටි තුනය. 

                                                                 
1 පාචි - 153 පි. 
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විපාක යනු අවහඩතු් පර තිසනඩධිචිතඩතය ය. එයිනඩ පර තිසනඩධි ල නඩවනෝ 
පණඩල් නපුාස්ා ගනඩ හා ආපායි් සතඩතඩෙවයෝ ය. ඔෙුනට ඒ 
ආතඩමවයඩ ග ධ්යානමාර්ගඵල වනා ලැබිය හැ්ිය. උපවාද යනු 
ආර්වයෝපොදය ය. එනම් ආර්යපුදඩගලයනඩට නිනඩදා ්ිරීම් ආදි ෙරද 
්ිරීමය. ආඥාවයකිකර මණ ය යනු  ුදුරදුනඩවගඩ ආඥාෙ ්ල ්ිරීමය. එනම් 
ඇෙැතඩෙලට පැමි)මය. ෛමථුන වසඩෙනවයනඩ ෙන පාරාන්්ාපතඩතිය 
ආඥාෙයති්ර මණ අනඩතරාය ය. 

 
ෛමථුන වසඩෙනය  ලෙතඩ රාගවයනඩ ්රන ්රියාවේි. 

රාගවයනඩ වතාරෙ ව්වරන ෛමථුන වසඩෙනවය්ඩ නැත. එය 
්රනඩනහුවගඩ සිත එයට හා ඒ පිළි ඳ ්ටයුතුෙලට ඇ ගයයි. 
ධ්යාන,ාෙනාදියට වනා යයි. එ ැවිනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ එයට 
පාරාන්්ාපතඩතිය පැනෙූහ. සුෙ පහසු ඇති ව්ාට්ට වමට්ට ඇතිිව ආදිය 
රාගවයනඩ වතාරෙ ද පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. ඒො පිවව,ෝග ්ිරීම ශර මණ 
පර තිපදාෙට  ාධ්ාේඩ වනා වේ. එ ැවිනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ ,ි්ඩෂූනඩට 
ඒො පිවව,ෝග ්ිරීම අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. ෛමථුන වසඩෙනවයඩ හා 
සුඛසඩපර්ශය ඇති ව්ාට්ට වමට්ට ආදිය පිවව,ාගවයඩ ඉමහතඩ වෙනස්ඩ 
ඇතඩවතඩය. ,ි්ඩෂුේඩ එ ඳු දෘෂඩටිය්ඩ පර ්ාශ ්රන විට එය අසා ඔහුට 
අෙොද වනා ්රනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂූනඩට ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. එය වනා 
පිළිගැනීවමනඩ දෘෂඩටිය පර ්ාශ ්රන ,ි්ඩෂුෙට ද දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
සමනු,ාෂණ ්ර්මවයනඩ ද දෘෂඩටිය වනා හරනා ,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ 
වේ. සමනු,ාෂණ ්ර්මවයනඩ වනා හි්ඩවමන ,ි්ඩෂුෙට උ්ඩවේපනීය 
්ර්මය ්රනු ලැවේ. එය විනයකර්ම්පා්කන්1 දත හැ්ි ෙනු ඇත. 

 
“වයා පන ,ි්ඩඛු ජානා තථාොදිනා ,ි්ඩඛුනා අ්ටානුධ්ම්වමන 

තා දිට්ඨිා අපඩපටිනිසඩසට්වඨන සදඩධි සම්,ුඤඩවජයය ො සාෙවසයය ො 
සහ ො වසයයා ්පඩපවපයය පාචිතඩතියා.”2 

 

                                                                 
1 විනය - 250 පි. (5 මුද්ර ණය - 199 පි.) 
2 පාචි - 155 පි. 
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යම් මහවණ්ඩ, එවසඩ ්ියන, උ්ඩවේපනීය ්ර්මය සාඝයා විසිනඩ 
ඉෙතඩ වනා ්ළ ඒ පාපදෘෂඩටිය වනා හළ ,ි්ඩෂුෙ හා සම්ව,ෝග වහෝ 
ව්වර් ද විනය්ර්ම වහෝ ව්වර් ද එ්ඩ පියැසඩස්ඩ යට වහාවී ද ඒ 
,ි්ඩෂුෙට පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
සම්ව,ෝගය ෙනාහි ආමිෂසම්්භෝග් ්ර්මසම්්භෝග් ෙශවයනඩ 

වද්්ඩ වේ. යම්ුට තමා සතු ආහාරාදි ෙසඩතුේඩ  ගම හා අනුනඩ වදන 
ෙසඩතුේඩ ගැනීම ආමිෂ සම්ව,ෝගය ය. ධ්ර්මය ්ියවීම හා ්ියො 
ගැනීම ධ්ර්මසම්ව,ෝගය ය. උ්ඩිතඩත් ,ි්ඩෂුෙ හා එයිනඩ ්ෙර්ඩ වහෝ 
්ළ වහාතඩ පචිති වේ. ඔහු හා උවපෝසථපොරණාදි විනය ්ර්මය්ඩ ්ළ 
වහාතඩ පචිති වේ. එ්ඩ පියැසඩස්ඩ යට උ්ඩිතඩත්යා ශයනය ්ළ ්ලඩහි 
,ි්ඩෂුෙ ශයනය ්ළ ද ,ි්ඩෂුෙ ශයනය ්ළ පසු උ්ඩිතඩත්යා ශයනය 
්ළ ද වදවදන එ්ෙර ශයනය ්ළ ද ,ි්ඩෂුෙට පචිති වේ. 

 
“සමනුදඩවදවසා පි වක එො ෙවදයය තථාහා ,ගෙතා 

ධ්ම්මා වදසිතා ආජානාමි, යථා වය වම අනඩතරායි්ා ධ්ම්මා 
ෙුතඩතා ,ගෙතා වත පටිවසෙවතා නාලා අනඩතරායායාති. වසා 
සමණුදඩවදවසා ,ි්ඩඛූහි එෙ මසඩස ෙකනීවයා, මා ආෙුවසා 
සමනුදඩවදස එො අෙක, මා ,ගෙනඩතා අේ,ාචි්ඩි, නහි සාධ්ු 
,ගෙවතා අේ,්ඩඛානා, න හි ,ගො එො ෙවදයය, 
අවන්පිවයාවයන ආෙුවසා සමණුදඩවදස අනඩතරායි්ා ධ්ම්මා 
අනඩතරායි්ා ෙුතඩතා ,ගෙතා, අලඤඩක පන වත පටිවසෙවතා 
අනඩතරායායාති. එෙඤඩක වසා සමණුදඩවදවසා ,ි්ඩඛූහි 
ෙුච්කමාවනා තවථෙ පගඩගණඩවහයය, වසා සමණුදඩවදවසා 
,ි්ඩඛූහි එෙමසඩස ෙකනීවයා අජ්ජතගඩවග වත ආෙුවසා 
සමණුදඩවදස නවකෙ වසා ,ගො සතඩථා අපදිසිතේව ා, යම්පි 
කඤඩවඤ සමනුදඩවදසා ල,නඩති ,ි්ඩඛූහි සදඩධිා දඩවිරතඩතතිරතඩතා 
සහවසයයා, සාපි වත නතඩි, කර පවර විනසඩසාති. වයා පන 
,ි්ඩඛු ජානා තථා නාසිතා සමණුදඩවදසා උපලාවපයය ො 
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උපට්ඨාවපයය ො සම්,ුඤවජයය ො සහ ො වසයයා ්පඩවපයය 
පාචිතඩතියා.”1 
 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ යම් ෛමථුන ධ්ර්මව්වන්ඩ 

සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂධ්යාන මාර්ගඵලයනඩට අනඩතරාය්රය යි ෙදාරන ලද ද 
වසඩෙනය ්රනඩහුට ඒ ධ්ර්මවයෝ අනඩතරාය පිණිස සමතඩ වනා වෙතියි 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වදඩශනය ්ළ ධ්ර්මය්ඩ මම දනිමියි 
සාමවණඩරවය්ඩ ්ියනඩවනඩ නම් ඒ සාමවණඩර වතවම් ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 
වමවසඩ ්ිය යුතඩවතඩය. ඇෙැත සාමවණඩරය, වමවසඩ වනා ්ියෙ, 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට නිනඩදා වනා ්රෙ, ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට 
නිනඩදා ්ිරීම වනා මැනවි, ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ වමවසඩ වනා 
ෙදාරනඩනාහ, ඇෙැත සාමවණඩරය, ,ාගයෙතුනඩෙහනඩවසඩ විසිනඩ 
අනඩතරායි් ධ්ර්මවයෝ අවනඩ්ා්ාරවයනඩ අනඩතරායි්යහ යි ෙදාරන 
ලදඩදාහුය, වසඩෙනය ්රනඩනා හට ඒ ධ්ර්මවයෝ අනඩතරාය පිණිස 
සමර්ථයහ. ඒ සාමවණඩරවතවම් වමවසඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ියනු ල නඩවනඩ 
ද එවසඩ ම පාපදෘෂඩටිය වගන සිටිනඩවනඩ නම් ඒ සාමවණඩර වතවම් 
වමවසඩ ්ිය යුතු ෙනඩවනඩය. ඇෙත සාමවණඩරය, අද පටනඩ තා විසිනඩ ඒ 
,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ මාවගඩ ශාසඩතෘනඩ ෙහනඩවසඩ ය යි වනා ්ිය 
යුතඩවතෝය, අනය සාමවණඩරවයෝ ,ි්ඩෂූනඩ ෙහා වදතුනඩ රැය්ඩ යම් 
සහවසයයාේඩ ල තඩ ද එය ද මිනඩපසු තට නැතඩවතඩය, මමතඩෙය්ඩ නැති 
සාමවණඩරය, සාඝාරාමවයනඩ යෙ, නැවසෙ. යම් මහවණ්ඩ එවසඩ නසන 
ලද සාමවණඩරය්ුට නසන ලදඩද්ු  ෙ දැන සාගර හ වහෝ ව්වර් ද 
එෙැනඩන්ු ලො උපසඩථාන වහෝ ්රො ගනී ද එෙැනඩන්ු හා සම්ව,ෝග 
වහෝ ව්වර් ද එ්ඩ පියැසඩස්ඩ යට ශයනය වහෝ ව්වර් ද ඒ ,ි්ඩෂුෙට 
පචිති වේ.  

 
සරවාසනාසනා ධිරග්නාසනා දණ ්ලකම්මනාසනා යි විනවයහි 

නැසීම් තුන්ඩ ඇතඩවතඩ ය. ඇෙැතඩ වනා පිළිගැනීම් ආදිය නිසා 
උ්ඩවේපනීය ්ර්මය ්ිරීම සාොසනාසනාෙය. සුදුෙතඩ හඳො පිටතඩ 

                                                                 
1 පාචි - 158 පි. 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

326 
Non-commertial Distribution 

 

්ිරීම ලිාගනාසනාෙය. දඬුෙම් ෙශවයනඩ සඟරමිනඩ  ැහැර ෙන වලස 
්ීම දනඩල්ම්මනාසනාෙය. පාපදෘෂඩටි ගතඩ වහරණුනඩට ්රනඩවනඩ 
දණඩල්ම්මනාසනාෙ ය.  
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සිකපදයනේට ගුරහීම් ආදිය පිළිබඳ සිකපද 

විරලේඛන සිකේඛාපදය 
“වයා පන ,ි්ඩඛු පාතිවමා්ඩවඛ උදඩදිසඩසමාවන එො 

ෙවදයය, ්ිා පනිවමහි ඛුදඩදානුඛුදඩදව්හි සි්්ඩඛාපවදහි 
උදඩදිට්වඨහි යාෙවදෙ ්ු්ඩ්ුච්කාය විවහසාය විවලඛාය 
සාෙතඩතනඩතීති සි්ඩඛාපදවිෙණඩණනව් පාචිතඩතියා.”1 
 
යම් මහවණ්ඩ පරාතිවමෝ්ඩෂය උවදසන ්ලඩහි වමවසඩ ්ියයි ද 

උවදසනඩනා ෙූ වම් ්ුලා ෙූ ද ෙලා ්ුල ෙූ ද සි්පදෙලිනඩ ්ෙර 
පරවයෝජනය්ඩ ද? වම්ො ෙලාතඩ ්ු්ුසඩ ඇතිවීම පිණිස සිත වෙවහසීම 
පිණිස සිවතහි ඉිවෙැටීම පිණිස පෙතඩවනඩය යි සි්පදෙල අගුණ ්ීවමනඩ 
පචිති ඇෙැතඩ වේ. 

 
පරාතිවමෝ්ඩෂය උවදසීමය යනු අතෙැසියනඩට පාලම් ්රගැනීම 

සඳහා ගුරැනඩ විසිනඩ ්ියවීම, වගෝලයනඩ විසිනඩ ගුරැනඩ ලො පාලම් ්ර 
ගැනීම සඳහා ්ියො ගැනීම, පාලම් ඇති සි්පද නැෙත නැෙත 
සජ්ඣායනා ්ිරීම යන වම් තුනය. ගුරැෙරය්ුවගනඩ ්ියො ගැනීම 
වෙනුෙට දැනට ඇතඩවතඩ වපාවතනඩ පාලම් ්ිරීමය. වම් ්ුලා ්ුලා 
සි්පද පාලම් ්ිරීවමනඩ දැරීවමනඩ ්ෙර පරවයෝජනය්ඩ ද? වම්ො වම් 
්ාලයට ෙුෙමනා නැත, වම්ො පාලම් ්ිරීවමනඩ ඇතඩවතඩ ්ු්ුසඩ ෙැි 
වීම පමවණ්, වෙවහසීම පමවණ්, වම් සි්පද නැතිවීම ම යහපති 
යනා ගනඩ උපසම්පනඩනවය්ඩ උපසම්පනඩනය්ුට ්ියයි නම් පචිති වේ. 
හැර අනඩ දහම් අගුණ ්ියා නම් දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
අනුපසම්පනඩනය්ුට විනවයඩ වහෝ ධ්ර්මවයඩ වහෝ අගුණ ්ියා නම් 
දු්ඩ්ටාපතඩති වේ. විනවයඩ අගුණ ්ීවම් ්ැමැතඩවතනඩ වතාරෙ දැනට 

                                                                 
1 පාචි - 163 පි. 
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සූතර  වහෝ ගාථා වහෝ අ,ිධ්ර්මය වහෝ ඉවගනීම ්රනඩනය, විනය පසුෙ 
ඉවගන ගනඩනය යි ්ීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 

දුේෙච ශිකේෂාපදය. 
“,ි්ඩඛු පවනක දුේ කජාතිව්ා වහාති, 

උදඩවදසපිවයාපනඩවනසු සි්ඩඛාපවදසු ,ි්ඩඛූහි සහධ්ම්මි්ා 
ෙුච්කමාවනා අතඩතානා අෙකනීයා ්වරාති, මා මා 
ආයසඩමනඩවතා ්ිඤඩචි අෙකුතඩථ ්ලයාණා ො පාප්ා ො, 
අහම්පායසඩමනඩවතන ්ිඤඩචි ේඩඛාමි ්ලයාණා ො පාප්ා ො 
චිරමථායසඩමනඩවතා මම ෙකනායාති, වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි 
එෙමසඩස ෙකනීවයා, මා ආයසඩමා අතඩතානා අෙකනීයා අ්ාසි, 
ෙකනීයවමෙ ආයසඩමා අතඩතානා ්වරාතු, ආයසඩමාපි ,ි්ඩඛු ෙදතු 
සහධ්ම්වමන, ,ි්ඩඛූපි ආයසඩමනඩතා ේඩඛනඩති සහධ්ම්වමන. එො 
සාෙදඩධ්ා හි තසඩස ,ගෙවතා පිවසා, යදිදා 
අඤඩඤමඤඩඤෙකවනන අඤඩඤමඤඩඤෙුට්ඨාපවනනාති. එෙඤඩක 
වසා ,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි ෙුච්කමාවනා තවථෙ පගඩගණඩවහයය, වසා 
,ි්ඩඛු ,ි්ඩඛූහි යාෙතතිා සමනු,ාසිතේව ා තසඩස 
පටිනිසඩසගඩගාය, යාෙ තතියඤඩවක සමනු,ාසියමාවනා තා 
පටිනිසඩසජ්වජයය ඉච්වකතා ්ුසලා, වනා වක පටිනිසඩසජ්වජයය 
සාඝාදිවසවසා.”1 
 
මහවණ්ඩ ෙනාහි දුර්ෙකසඩෙ,ාෙ ඇතඩවතඩ වේ ද, 

පරාතිවමෝ්ඩෂසාඛයාත උදඩවදඩසයට අයතඩ ෙූ ශි්ඩෂාපදයනඩහි ,ි්ඩෂූනඩ 
විසිනඩ ශි්ඩෂාපදවයනඩ ්ියනු ල න ්ලඩහි “ආයුෂඩමතඩනි, ඔ  
ෙහනඩවසඩලා යහපතඩ ෙූ වහෝ අයහපතඩ ෙූ වහෝ ්ිසිේඩ මා හට වනා 
්ියේ. මම ද ආයුෂඩමතුනඩට යහපතඩ ෙූ වහෝ අයහපතඩ ෙූ වහෝ ්ිසිේඩ 
වනා ්ියමි. ආයුෂඩමතඩනි, ඔ  ෙහනඩවසඩලා මාහට ්ීවමනඩ ෙළ්ිේ” ය යි 
තමා වනා ්ිය යුතඩත්ු ව්වර් නම් ඒ මහණ අනය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 

                                                                 
1 පාරා - 218 පි. 
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“ඇෙත, ඔ  තමා අනය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ වනා ්ිය යුතඩත්ු වනා ්රෙ, 
ආයුෂඩමතා තමා අනය ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ ්ිය යුතඩත්ු ම ව්වර්ො, 
ආයුෂඩමතා ද ,ි්ඩෂූනඩට ශි්ඩෂාපදවයනඩ ්ියාො, ,ි්ඩෂූහු ද ආයුෂඩමතාට 
ශි්ඩෂාපදවයනඩ ්ියනඩනාහ, යම් ඒ ශි්ඩෂාපදවයනඩ ්ීවමනඩ ඇෙැතිනඩ 
නඟා සිටුවීවම්ඩ වේ ද විසිනඩ ඒ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ පිිවස 
දියුණුෙට පතඩෙනඩනාහ යි ්ිය යුතඩවතඩය. ඒ මහණ එවසඩ ,ි්ඩෂූනඩ විසිනඩ 
්ියනු ල නඩවනඩ ද එවසඩ ම දැි ව්ාට වගන සිටී නඩම ඒ අදහස අත 
හැරීම පිණිස තුනඩෙර ද්ඩො සමනු,ාෂණය ්ළ යුතුය. තුනඩෙර ද්ඩො 
සමනු,ාෂණය ්ිරීවමනඩ ඒ අදහස හරී නම් එය යහපති. වනා හරී නම් 
සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 

 
වම් සි්පදය ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙ අර,යා පනෙන ලදඩවදඩය. ඡනඩන 

,ි්ඩෂුෙ ගිහි ්ාලවයඩ සිදඩධ්ාර්ථ ්ුමාරයනඩවගඩ ඇමතිවය්ි. 
සිදඩධ්ාර්ථ්ුමාරයනඩ පැවිදිවීමට නි්ඩම ගිවයඩ ද ඔහු සමඟය. එ ැවිනඩ 
පැවිදිවීවමනඩ පසු ද ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙ උලඟුෙ අනය ,ි්ඩෂූනඩ පහතඩ ව්ාට 
සල්මිනඩ සිටිවයඩය. වම් සි්පදය පනෙනඩනට සිදු ෙූවයඩ ඒ නිසාය. 
වමයිනඩ සාඝාදිවසඩසාපතඩති ෙනඩවනඩ සමනු,ාෂණ ්ර්මය ්ළ වහාතඩය. 
ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙට සමනු,ාෂණ ්ර්මය ්ළ  ේඩ සඳහනඩ වී නැත. 

 

බර හේමදණේඩය. 
වම් සි්පදය පැනවීවමනඩ ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙ හි්ඩමුණු  ේඩ වනා 

වපවනඩ. ඒ වනා හි්ඩමීම නිසා ම ඔහුට මාර්ගඵල ලැබිය හැ්ි වනා 
වීය. තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ ඔහු ව්වරහි අනු්ම්පාවෙනඩ 
පිිවනිෙනඩපානා දින රාතරිවයඩද “ඡනඩනසඩස ආනනඩද, ,ි්ඩඛුවනා 
මමච්කවයන  ර හඩමදණඩවලා දාතේව ා”1 යනුවෙනඩ ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙට 
තථාගත පිවනිර්ොණවයනඩ පසු  ර හඩමදණඩලය වදන වලස ෙදාළහ. 
ආනනඩදසඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ “සඩොමීනි,  ර හඩමදණඩල නම් 
්ෙවර්දැ”යි විකාළ ්ලඩහි “ආනනඩදය, ඡනඩන යම්ඩ ්ියනු ්ැමැතඩවතඩ 

                                                                 
1 මහා පිවනරි්ොණ සූ. 
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නම් එය ්ියාො, ,ි්ඩෂනූඩ විසිනඩ ඔහුට ්ිසිේඩ වනා ්ිය යුතුය, අෙොද 
වනා ්ළ යුතුය, අනුශාසනා වනා ්ළ යුතුය, වම්  ර හඩමදණඩලය” යි 
ෙදාළ වසඩ්.  

 
සම් ුදඩධ්පිවනිර්ොණවයනඩ පසු ධ්ර්මසාගීතිය සඳහා 

රජගහනුෙරට රැසඩ ෙූ මහා්ාශයපසඩථවිර පර මුඛ සඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩලාවගඩ නිවයෝගවයනඩ ආනනඩද සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ පනඩසියය්ඩ 
,ි්ඩෂූනඩ හා ව්ාසඹෑනුෙර වඝෝසි්ාරාමයට ෙැලම ව්ාට 
ඡනඩනසඩථවිරයනඩට ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ ආඥාෙ පිවදි  ර හඩමදණඩලය 
පර ්ාශ ්ළහ. එයිනඩ පලීාෙට පතඩෙූ ලජ්ජා ෙූ ඡනඩනසඩථවිර වතවම් 
විවේ්සඩථානය්ට එළඹ විදසුනඩ ෙලා වනාව ෝ ්ල්ිනඩ සේ 
ව්වලසුනඩ නසා අර්හතඩෙයට පැමිණිවයඩය.  ුදුරදුනඩ විසිනඩ  ර හඩමදණඩලය 
පනෙන ලදඩවදඩ ඡනඩනසඩථවිරයනඩට පමවණ්ි. එවහතඩ එෙැනි රළු ්තා 
ඇති වනා මනා ්තාෙලිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට පහරවදන දුර්ෙක ,ි්ඩෂූනඩට ද වම් 
දඬුෙම දිය යුතු  ෙ පහාවාකපාළි්ය් කම්මවග්්ග් අට්ඨකථා්වහි1 ද්ඩො 
ඇතඩවතඩය. එය ්රනුවයඩ අපවලෝ්න ්ර්ම ෙශවයනි. එය ්රනඩවනඩ 
වමවසඩය:- ෙය්ඩත ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ සාඝයාවගඩ අනුමතිය ල ා වමවසඩ 
සාඝයාහට ඇසඩවිය යුතු ය.  

 
“,නඩවත, ඉතඩථනඩනාවමා ,ි්ඩඛු මුඛවරා, ,ි්ඩඛු 

දුරැතඩතෙකවනහි ඝට්වටනඩවතා විහරති, වසා ,ි්ඩඛු යා 
ඉච්වඡයය තා ෙවදයය, ,ි්ඩඛුහි ඉතඩථනඩනාවමා ,ි්ඩඛු වනා ක 
ෙතඩතේව ා, න ඔෙදිතේව ා, න අනුසාසිතේව ා. සාඝා 
,නඩවත, පුච්ඡාමි ඉතඩථනඩනාමසඩස ,ි්ඩඛුවනා  ර හඩමදණඩලසඩස 
දානා රැච්කති සාඝසඩස. දුතියම්පි පුච්ඡාමි -වප- තතියම්පි 
පුච්ඡාමි ඉතඩථනඩනාමසඩස ,නඩවත. ,ි්ඩඛුවනා   ර හඩමදණඩලසඩස 
දානා රැච්කති සාඝසඩස.”2 
 

                                                                 
1 මහා පිවනරි්ොණ සූ. 
2 ස.පා. – 1046 පි. 
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 ර හඩමදණඩලය ලැ ූ ,ි්ඩෂුෙ එයිනඩ හි්ඩමී පසු ්ාලවයඩ 
සාඝයාවගනඩ ්ඩෂමාෙ ඉලඩලනඩවනඩ නම්  ර හඩමදණඩලය සනඩසිඳවිය යුතුය. 
එය ්රනඩවනඩ වමවසඩය:- ෙය්ඩත ,ි්ඩෂුේඩ විසිනඩ වමවසඩ සාඝයාහට 
ඇසඩවිය යුතුය. 

 
“,නඩවත, ,ි්ඩඛුසාවඝා අසු්සඩස,ි්ඩඛුවනා  ර හඩමදණඩලා 

අදාසි. වසා ,ි්ඩඛු වසාරවතා නිොතෙුතඩති ලජ්න්ධ්ම්මා 
ඔ්ඩ්නඩවතා හිවරාතඩතපඩවප පතිට්ඨිවතා පටිසාඛා ආයතිා 
සාෙවර තිට්ඨති සාඝා ,නඩවත, පුච්ඡාමි තසඩස ,ි්ඩඛුවනා 
 ර හඩමදණඩලසඩස පටිපඩපසඩසදඩධිා රැච්කති සාඝසඩස.”1 
 
වමවසඩ තුනඩෙර්ඩ අසඩො  ර හඩමදණඩලය සනඩසිඳවිය යුතුය. 

ශාසනවයහි ඇති දඬුෙම් අතුවරනඩ වම්  ර හඩමදණඩලය  රපතළ ම 
දඬුෙමය. ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙට දඬුෙම් ෙශවයනඩ ්රන උ්ඩවේපනීය ්ර්මය 
්ලිනඩ වදෙර්ඩ ්ර ඇත. ඒොට ඔහු බිය වනා වී ය. ආනනඩද 
සඩථවිරයනඩ ෙහනඩවසඩ  ර හඩමදණඩලය පර ්ාශනය ්ළ ්ලඩහි ඡනඩන ,ි්ඩෂුෙ 
බිය වී මූර්ච්ඡා වී ෙැටුවණඩය.  ර හඩමදණඩලය ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ හා වසසු 
,ි්ඩෂූනඩට ්ථා ්ිරීමට පො අෙසරය්ඩ නැත. එ ැවිනඩ  ර හඩමදණඩලය 
ලතඩ ,ි්ඩෂුෙ සම්පූර්ණවයනඩ තනි වේ.  

 

සුරාපාන ශිකේෂාපදය. 
“සුරාවමරයපාවන පාචිතඩතියා.”2 
රහවමර පීවමනඩ පචිති වේ. 
 
පිට්ඨසසකාය පූවසසකාය ඔදනසකාය කිණ ්ණ පක්ික්කසසකාය 

සම්භාකසරයසක්කසසකාය යි සසකා පසඩෙර්ගවය්ි. ධ්ානයපිටි  ඳුවනහි ලා 
පමණට ජලය වයාදා මැල සාදන සුරාෙ පිට්ඨසුරා නමි. පිටිවයනඩ තැනූ 

                                                                 
1 ස.පා. – 1046 පි. 
2 පාචි - 127 පි. 
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පාා ආපඩප පිට්ටු ආදි ්ෑමෙර්ග  ඳුවනහි ලා පමණට ජලය  හා මැල 
සාදන සුරාෙ පූෙසුරා නමි.  තඩ දිවයහි ලා සාදන සුරාෙ ඕදනසුරාෙ 
නමි. ්ිණඩණප්ඩිතඩත සුරා යනු සුරාබීජයනඩ  හා ්රන සුරාෙය යි ද, 
ධ්ානයයනඩවගඩ අා්ුරයනඩ ජලවයහි ලා ්ර සුරාෙය යි ද ්ියනු ලැවේ. 
වනලඩලි අ  ආදි ද්ර ෙයයනඩ දිවයහි ලා ්රන සුරාෙ සම්,ාරසායුතඩත සුරා 
නම් වේ. වමවසඩ සුරා පසඩෙර්ගය්ඩ විනය පාළිවයහි ද්ඩො ඇතඩවතඩය. 

 
පසප්ඵාසවය ඵධාසවය මධ්වාසවය ග්ුධාසවය සම්භාකසරයසක්කය 

යි ්ම්කය ෙර්ග ද පවස්ි. පලඩ ්රන ලද තලඩ වපාලඩ ආදි මලඩෙල රසය 
පුපඩඵාසෙ නමි. පලඩ ්රන ලද ෙැල ෙර්ා ආදි ඵලෙල රසය ඵලාසෙ 
නමි. පලඩ ්ළ මිදිරසය මධ්ොසෙ නමි. මී පැණිවයනඩ ්රන පානය ද 
මධ්ොසෙය යි ්ියනු ලැවේ. උ්ඩපැණිවයනඩ ්රන පානය ගුලාසෙ නමි. 
පලඩ ්රන ලද නානා ද්ර ෙයයනඩවගඩ රසය සම්,ාරසායුතඩත නම් වේ.  

 
පඤඩකපර ්ාර සුරාය පඤඩකපර ්ාර වම්රයය යන වම් දශෙර්ගය 

මතඩ්රන  ැවිනඩ  මදයය යි ද ්ියනු ලැවේ. සුරාෙර්ගය්ඩ වහෝ වම්රය 
ෙර්ගය්ඩ වහෝ තණපත් අගට එන පමණ ෙුෙ ද පානය ව්වළඩ නම් 
පචිති වේ. විනය වපාතඩෙල දැ්ඩවෙනඩවනඩ අතීතවයඩ විසූ මිනිසුනඩ සාදා  
පාවිච්චි ්ළ මදයෙර්ගයනඩය. වම්ල අතීතවයඩ වනා තු ූ නානාපර ්ාර 
මදයෙර්ග ඇතඩවතඩය. තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ අ්ැපය යි ෙදාළ 
වදයට සමාන යම්ඩ ඇති නම් ඒො ද අ්ැප  ෙ ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
මතඩ්රන සඩෙ,ාෙවයනඩ ඉහත දැ්ඩ ෙූ සුරාවම්රය වදෙර්ගයට සමාන 
්න ව ාන ජාති සියලඩල ම අ්ැපය. සුරා වම්රයෙලට අයතඩය. එ ැවිනඩ 
මතඩ්රන ්ිනම් පානය්ඩ ෙුෙ ද ්ිනම් ද්ර ෙයය්ඩ ෙුෙ ද ්ෑවමනඩ බීවමනඩ 
පචිති ෙන  ෙ ්ිය යුතුය. 

 
“සුරා ො වමරයා ො බීජවතා පට්ඨාය ්ුසගඩවගන 

පිෙවතා පි පාචිතඩතියා”1 යනුවෙනඩ විනය අටුොවෙහි සුරාෙ වහෝ 
වම්රය බීජවයහි පටනඩ ම පානය ්රනඩනාහට පචිති ඇෙැතඩ 

                                                                 
1 ස.පා. 635 පි. 
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වේය යි ද්ඩො ඇතඩවතඩය. බීජවතාපට්ඨාය යනඩන 
සාකක්ථදීපනීටීකා්වහි වතඩරැම් ්රනඩවනඩ “සම්,ාවර 
පටියාවදතඩො ොටියා ප්ඩිතඩත්ාලවතා තාලනාලිව්රා ගනා 
පුපඩඵරසසඩස ගහිත අ,ිනේාලවතා වයෙ පට්ඨාය”1 ්ියාය. එහි 
විසඩතර ්රන සැටියට වපාලඩ ්ිතුලඩ වතලිදිය ද අ්ැපය. 
විමකිවි්නෝදනී ටීකා්වහි එය විසඩතර ්රනඩවනඩ “ීමජ්කා 
පට්ඨායාකි යථාෙුතඩතානා පිට්ඨා ගනා මජ්ජතඩථාය ,ාජවන 
ප්ඩිතඩත්ාලවතා පට්ඨාය”2 ්ියාය. ගතඩ සැටිවයඩ වතලිදිය 
අ්ැප  ේඩ වනා ්ියනු ලැවේ. විමතිවිවනෝදනී මතවයඩ 
සැටියට වතලිදිය අ්ැප  ෙ ්ිය යුතඩවතඩ ගසිනඩ ගතඩ වතලිදිය 
පැසො මදය,ාෙයට පැමිණවීම සඳහා රා පැසෙන ,ාජනයට 
දැමූ තැනඩ පටනඩ ය. වතලිදිය වම්රයට ද බීජය වේ. පැණි 
ස්ුරැෙලට ද බීජය වේ. වම්රය සාදන ,ාජනයට දැමූ වතලිදිය 
වම්රයවයඩ බීජය වලසතඩ, පැණි හුණු්රන ,ාජනයට ූ වතලිදිය 
පැණිස්ුරැෙල බීජය වලසතඩ සැල්ිය හැ්ිය. මතඩ වනා ්රන 
වතලිදියෙල, ්පඩපිය පානයනඩ ෙන අම් පානාදිය හා සමාන 
 ේඩ මිස සුරාවම්රයෙලට සමාන ්ම්ඩ නැත. එ ැවිනඩ 
වතලිදිය අ්පඩපියෙසඩතුේැයි ්ීමට යු්ඩතිය්ඩ වනා වපවනඩ. 
අමදය, මදය සාඥාවෙනඩ බීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. 
 
“අනාපතඩති අමජ්ජඤඩක වහාති අමජ්ජෙණඩණා අමජ්ජගනඩධ්ා 

අමජ්ජරසා තා පිෙති, සූපසම්පාව් මාසසම්පාව් වතලසම්පාව් 
ආමල්ඵාණිවත අමජ්ජා අිවට්ඨා පිෙති උම්මතඩත්සඩස 
ආදි්ම්මි්සඩසාති.”3 

 
මදයෙර්ණය නැති මදයගනඩධ්ය නැති මදයරසය නැති 

අමදයපානය්ඩ පීවමනඩ ද මඳ්ඩ මදය වයදූ සූපය ෙැළඳීවමනඩ ද මඳ්ඩ 

                                                                 
1 සාරතඩථ - 3, 79 පි. 
2 විමති - 328 පි. 
3 පාචි - 128 පි. 
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මදය වයදූ මාාසෙයඤඩජනය ෙැළඳීවමනඩ ද මදය වයාදා පිසූ වතලඩ 
ෙැළඳීවමනඩ ද වනලඩලි පැණිය ෙැළඳීවමනඩද මදය වනාෙන අිවෂඩට 
ෙැළඳීවමනඩ ද උම්මතඩත්යාට ද ආදි්ර්මි්යාට ද වම් සි්පදවයනඩ 
ඇෙැතඩ වනාෙන  ෙ ඉහත ්ී පාඨවයනඩ දැ්ඩ වේ. ආමල්ඵාණිතය යනු 
ශුදඩධ් ෙූ වනලඩලි යුෂවයනඩ ්රන අිවෂඩටවය්ි. එහි මදය ෙර්ණය ද මදය 
ගනඩධ්ය ද මදයරසය ද ඇතඩවතඩය. එවහතඩ එය මදයය්ඩ වනා ෙන නිසා 
බීවමනඩ ඇෙැතඩ වනා වේ. 

 
මදයෙර්ණගනඩධ්රස ඇති ්ධෝණ ්සෝවීකක නම් අිවෂඩටය්ඩ ගැන 

විනවයහි සඳහනඩ වේ. එය අරළු  ුළු වනලඩලි ්ෂාවයහි සියලු 
ධ්ානයයනඩ ද, මුා උඳු ආදි සියලු අපරණඩණයනඩ ද, සපඩතධ්ානයයනඩවගනඩ 
පිසූ  තඩ ද, ව්වසලඩ ආදි සියලු වගිජාති ද, වේ. ෙැටව්ඩ ඉඳි ආදි 
සියලු ්ළීරයනඩ ද, දිය වගාල මසඩ ද, මීපැණි ආදි පැණි ද, සවිනඩධ්ොදි 
ලුණු ද, ඉඟුරැ මිිවසඩ ආදි ්ටු් ව වහතඩ ද ලා සැළිවයඩ මුෙ මැටි  ැඳ 
ෙර්ෂ වද් තුන්ඩ පැවසනඩනට ත ා සාදන ව වහත්ැයි ද 
ොත්ාශ්ුෂඩඨපාණඩලු,ගනඩදරාදි වරෝග ෙලට ව වහත්ැයිද ආහාර 
පැසවීමට එතරම් වහාඳ ව වහත්ඩ නැතය යි ද සමන්කපාසාදිකා්ේ 
්ියා ඇතඩවතඩ ය.  

 
උදරවයහි ොතා ාධ්ය්ඩ පැෙති ,ි්ඩෂුේඩ වලෝණවසෝවීර්ය 

පානය ව්ාට වරෝගය සුෙ ්ර ගතඩවතඩ ය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ 
ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි ගිලනුනඩට වලෝණවසෝවීර්ය පානය 
්ිරීමටතඩ වනා ගිලනුනඩට දිය හා මිශර  ව්ාට පානය්ඩ ෙශවයනඩ 
්ාලවයහිතඩ වි්ාලවයහිතඩ ෙැළඳීමටතඩ අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. ඒ අනුෙ 
සියලු ම අිවෂඩටාසෙයනඩ හා සඩෙලඩප ෙශවයනඩ අබිා ආදි මදය ද්ර ෙය මිශර  
ව වහතඩ ද ්ැප  ෙ ්ිය යුතුය. 

 

 ූමපානය 
එ්ල ආයුෂඩමතඩ පිළිනඩදිෙච්ඡ වතරැනඩ ෙහනඩවසඩට ශිර්ෂා ාධ්ය්ඩ 

විය. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි හිස වතලඩ 
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ගැලඩවීමට අනුදැන ෙදාළහ. එයිනඩ පිළිනඩදිෙච්ඡ වතරැනඩට සුෙය්ඩ වනා වී 
ය. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ ්ලඩහි නසය්ිරීම අනුදැන ෙදාළහ. 
එයිනඩද සුෙය්ඩ වනා ලැබිණ. ඒ  ෙ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට සැල ්ළ 
්ලඩහි දුම්බීමට අනුදැන ෙදාළ වසඩ්. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ දුම්බීමට 
අනුදැන ෙදාවළඩ ගිලනුනඩට නිසා වනා ගිලනුනඩට ධ්ූමපානය නුසුදුසුය. දුම 
මුවිනඩ උරා නාසවයනඩ පිට ්ිරීවම් ග හිවසඩ තදවී වේදනා ්රන වසම 
ගැලවී යාවමනඩ හිසරදය සුෙ වේ. ව වහත්ඩ ෙශවයනඩ වරෝගීනඩට 
අනුදැන ෙදාළ ධ්ූමපානය විවනෝදය පිණිස වනා ්ළ යුතුය.  
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මහාපරදේස සතර 
 
යම් ්ැප අ්ැප  ෙ විනිශඩකය ්ිරීමට දුෂඩ්ර වී ඇති 

අෙසඩථාෙල ග ඒො විනිශඩකය ්ර ගත හැ්ිවීමට තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ 
විසිනඩ ත ා ඇති උපවදසඩ සතර මහාපවදඩස නම් වේ. ඒොට 
මහා්ාරණවයෝය යි ද අටුොවෙහි ්ියා ඇතඩවතඩය. සූකර පිලක විනයපිලක 
්දක්හි ම මහාප්ද්ස වදාකා ඇක්්ක් ය  සූතර පිට්වයඩ එන මහාපවදඩස 
සතර ධ්ර්මවිනය වද්ට ම සාධ්ාරණය. විනවයහි එන මහාපවදඩස 
විනයට පමවණ්ි. වමය විනය ගර නඩථය්ඩ  ැවිනඩ වමහි විනය 
මහාපවදඩස සතර ද්ඩෙනු ලැවේ.  

 
1.  යා ,ි්ඩඛවෙ මයා ඉදා න ්පඩපතීති අපටි්ඩිතඩතා, තා වෙ 

අ්පඩපියා අනුවලාවමති ්පඩපියා පටි ාහති, තා වො න 
්පඩපති. 

2. යා ,ි්ඩඛවෙ මයා ඉදා න ්පඩපතීති අපටි්ඩිතඩතා, තා වෙ 
්පඩපියා අනුවලාවමති, අ්පඩපියා පටි ාහති, තා වො 
්පඩපති. 

3. යා ,ි්ඩඛවෙ මයා ඉදා ්පඩපතීති අනනුඤඩාතා, තා වෙ 
අ්පඩපියා අනුවලාවමති, ්පඩපියා පටි ාහති, තා වො න 
්පඩපති. 

4. යා ,ි්ඩඛවෙ මයා ඉදා ්පඩපතීති අනනුඤඩාතා, තා වෙ 
්පඩපියා අනුවලාවමති, අ්පඩපියා පටි ාහති, තා වො 
්පඩපති.1 

 

                                                                 
1 මහා - 624 පි. 
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වම් පාඨවයඩ වතඩරැම එහි වය ග ඇති ෙකන අනුෙ ්ියතවහාතඩ 
වතඩරැම් ගැනීම අපහසුය. එ ැවිනඩ එහි අදහස අනඩ ෙකනෙලිනඩ ද්ඩෙනු 
ලැවේ. 

 
(1) ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වමය ,ි්ඩෂූනඩට අ්ැපය යි 

පර ති්ඩවෂඩප වනා ්රන ලද යම් ්ිසි වදය්ඩ අ්පඩපිය යි ෙදාළ වදය්ට 
සමාන වේ නම් ්ැපය යි ෙදාළ වදය්ට සම වනා වේ නම් ඒ වදයතඩ 
අ්ැපය යනු පළමුෙන මහාපවදඩශය යි. 

 
(2) ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වමය ,ි්ඩෂූනඩට අ්ැපය යි 

පර ති්ඩවෂඩප වනා ්ළ යම්්ිසිේඩ ඉදිනඩ ්ැපය යි ෙදාළ වදය්ට සම 
වේ නම් අ්ැපය යි ෙදාළ වදයට වනා සම වේ නම් එයතඩ ්ැප වදය් 
යනු වදෙන මහාපවදඩසය ය. 

(3) ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වමය ,ි්ඩෂූනඩට ්ැපය යි වනා 
අනුදනඩනා ලදඩද්ඩ ඉදිනඩ අ්පඩපිය යි ෙදාළ වදයට සමාන වේ නම් ඒ 
වදය අ්ැපය යනු තුනඩෙන මහාපවදඩසය ය. 

 
(4) ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ වමය ,ි්ඩෂූනඩට ්ැපය යි වනා 

අනුද්ඩනා ලදඩද්ඩ ඉදිනඩ ්ැපය යි අනුදනඩනා ලද වදයට සමාන වේ 
නම් ඒ වදය ්ැපය යනු සතරෙන මහාපවදඩසය ය. 
 

,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ “අනසජානාමි භික්ඛ්ව සේ ර 
ඵධකසර ඨ්පක්වා ්ඤ්ඤඵධකසර” යනුවෙනඩ ධ්ානයඵලරසය හැර 
ස්ල ඵලයනඩවගඩ රසය වි්ාලවයහි ,ි්ඩෂූනඩට පිවව,ෝග පිණිස අනුදැන 
ෙදාරන ලදි. ධ්ානයඵලරසය හැර අනයඵලරසයනඩ ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 
විසිනඩ අ්ැපය යි පර ති්ඩවෂඩප ්ර නැත. එවහතඩ තලඩ වපාලඩ ව්ාසඩ වදලඩ 
තියඹරා ව්ාමලු ල ලු පුසුලඩ ්ැ්ිිව යන වම් ඵල නෙය හා මුා උඳු 
ආදි අපරණඩණයනඩ ද මහාපවදඩසය අනුෙ ධ්ානයයනඩට සමාන  ෙ 
අර්ථ්ථාකාර්යයනඩට වපනිණ. ධ්ානයයනඩට සමාන  ෙ නම් ධ්ානයෙලිනඩ 
සිදු්රන ආහාර්ෘතයය මහාඵලෙලිනඩ සිදු්රන  ෙ හා ඒො ජනයා 
විසිනඩ ආහාර්ෘතයය සඳහා ම ගනඩනා  ෙය. එ ැවිනඩ 
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අර්ථ්ථාකායයයෙරවයෝ නෙ මහාඵලයනඩවගඩ රසය හා අපරණඩණයනඩවගඩ 
රසයතඩ සපඩතධ්ානයරසයට අනුවලෝම ෙූ අ්පඩපිය වදඩ වලස දැ්ඩෙූහ. 

 
“අනසජානාමි භික්ඛ්ව අට්ඨපානානි” යි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ 

විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට වි්ාලවයඩ පිවව,ෝගය පිණිස අම් පානානි පාන අට්ඩ 
අනුදැන ෙදාරන ලදඩවදඩය. සියඹලා වදහි වදාලම් නාරනඩ ආදි 
්ුලාඵලයනඩවගඩ රසය ද අනුදැන ෙදාළ අෂඩටපානයට සම  ෙ 
අර්ථ්ථාකායයයවයෝ දුටහ. එ ැවිනඩ අෂඩටපානයට අනුවලෝම ෙශවයනඩ 
සියඹලා වදහි වදාලම් ආදි ඵලෙලිනඩ සාදන පානය ද වි්ාලවයඩ 
,ි්ඩෂූනඩට ්ැපයයි මහාපවදඩශය අනුෙ දැ්ඩෙූහ. 

 
“අනසජානාමි භික්ඛ්ව ඡ චීවකානි ්ඛාමර කප්පාසිකර 

්කා්සයයර කම් ධර සාණ ර භරග්ර” යි ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ 
සිෙුරැ ජාති සය්ඩ අනුදැන ෙදාරන ල ග. ධ්ර්මසාගරාහ් සඩථවිරයනඩ 
ෙහනඩවසඩලා මහාපවදඩසය අනුෙ පරී්ඩෂා ්රනඩනාහු වනා අනුදනඩනා 
ලද දු්ූලය, පතඩතුණඩණය, චීනපට්ටය, වසෝමාරපට්ටය, ඉදඩධිමයි්ය, 
වදඩෙදතඩතියය යන වම් චීෙර සය ද අනුදතඩ වඛෝමාදි චීෙරයනඩට සමාන 
 ෙ දැ් ඒො ද අනුවලෝම ෙශවයනඩ ්ැප සිෙුරැ  ෙ දැ්ඩෙූහ. වම් 
්ර මවයනඩ මහාපවදඩස සතර අනුෙ  ලා ඒ ඒ වදඩෙල ්පඩපියා්පඩපයි 
,ාෙය සැල්ිය යුතුය. 

 
පරාතිවමෝ්ඩෂසාෙරශීලය, ඉනඩද්රියසාෙරශීලය, ආජීෙපාිවශුදඩධිශීලය, 

පර තයයසනඩනිශරිතශීලය යි ශීල සතර්ඩ ඇතඩවතඩ ය. වම් ගර නඩථවයහි 
වමවත්ිනඩ විසඩතර ්රන ලදඩවදඩ පරාතිවමෝ්ඩෂසාෙර ශීලයය. 
ඉනඩද්රියසාෙරශීලය හා පර තයසනඩනිශරිතශීලය පිළි ඳ සාමානය විසඩතරය්ඩ 
ශාසනාවකකණ ්ය්1 ඇත. එ ැවිනඩ වමතැනඩ පටනඩ ආජීෙපාිවශුදඩධිශීලය 
විසඩතර ්රනු ලැවේ.  

 

                                                                 
1 ශාසන - 148, 150 පිටු. (7 මදු්ර ණය - 116 – 118 පිටු) 
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ආජීෙපාරිශුදේධිය 

ආජීෙරහේතුක සිකපද සය. 
(1) ආජීෙවහතු ආජීේරණා පාපිච්වඡා ඉච්ඡාප්වතා අසනඩතා 

අ,ූතා උතඩතිවමනුසඩසධ්ම්මා උලඩලපති, ආපතඩති පාිවන්්සඩස. 
(2) ආජීෙවහතු ආජී්ාරණා සඤඩකිවතඩතා සමාපජ්ජති ආපතඩති 

සාඝාදිවසසසඩස. 
(3) ආජීෙවහතු ආජීේාරණා වයා වත විහාවර ෙසති වසා 

,ි්ඩඛු අරහාති ,ණති පටිවිජානනඩතසඩස ආපතඩති 
ථුලඩලච්කයසඩස. 

(4) ආජීෙවහතු ආජීේාරණා ,ි්ඩඛු ප)තව,ාජනානි අතඩතවනා 
අතඩථාය විඤඩාවපතඩො ,ුඤඩජති, ආපතඩති පාචිතඩතියසඩස. 

(5) ආජීෙවහතු ආජීේාරණා ,ි්ඩඛුනී ප)තව,ාජනානි 
අතඩතවනා අතඩථාය විඤඩාවපතඩො ,ුඤඩජති, ආපතඩති 
පාටිවදසනීයසඩස. 

(6) ආජීෙවහතු ආජීේාරණා සූපා ො ඔදනා ො අගිලාවනා 
අතඩතවනා අතඩථාය විඤඩාවපතඩො ,ුඤඩජති, ආපතඩති 
දු්ඩ්ටසඩස. ආජීෙවිපතඩතිපච්කයා ඉමා ඡ ආපතඩතිවයා 
ආපජ්ජති.1 

 
ජීෙතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ නැති ගුණ ද්ඩෙනු ්ැමැතඩවතඩ 

තණඩහාවෙනඩ මලනා ලදඩවදඩ තමා ව්වරහි නැතඩතා ෙූ උතඩතරී 
මනුෂයධ්ර්මය පර ්ාශ ව්වර් නම් ඔහුට පාරාන්්ාපතඩතිය වේ. 

 
දිවි පැෙැතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ සඩතරීපුරැෂයනඩ අතර පණිවිල 

හුෙමාරැ ව්වර් නම් ඔහුට සාඝාදිවසඩසාපතඩති වේ. 
 

                                                                 
1 පිවො - 127 පි. 
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දිවි පැෙැතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ “යවම්ඩ ඔ වගඩ විහාරවයඩ වෙවසඩ ද 
ඒ මහණ රහතඩ ව්වන්ැයි” ්ියා නම් අසනඩනා වතඩරැම් ගත වහාතඩ 
ථුලැසි ඇෙැතඩ වේ. 

 
දිවි පැෙැතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ මහණ තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස 

පර )තව,ෝජනයනඩ ඉලඩලා ෙළඳා නම් ඔහුට පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
 
දිවි පැෙැතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ වමවහණ්ඩ තමාවගඩ පරවයෝජනය 

පිණිස පර )තව,ෝජනයනඩ ඉලඩලා ෙළඳා නම් ඇයට පාටිවදඩසනීය නම් 
ආපතඩතිය්ඩ වේ. 

 
දිවි පැෙැතඩවීවම් වහඩතුවෙනඩ සූප වහෝ  තඩ වහෝ වනා ගිලනඩ 

ෙූවයඩ තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස ඉලඩලා ෙළඳයි නම් ඒ මහණහට 
දු්ුළා ඇෙැතඩ වේ. ආජීෙ විපතඩතිය නිසා වම් ඇෙැතඩ සයට පැමිවණඩ. 

 
්ුහනා ලපනා වනමිතඩති්තා නිපඩවපසි්තා ලාව,න ලා,ා 

නින්ගිාසනතා යනුවෙනඩ දැ්ඩවෙන වනා මනා ්ර මෙලිනඩ පර තයය 
වසවීවමනඩ ෙැළ්ීම ද ආජීෙපාිවශුදඩධිය ය. ්ුහනාදිය වමවසඩ ය:- 

 

කුහනා. 
ලා,ස්ඩ්ාරසිවලා්සනඩනිසඩසිතසඩස පාපිච්ඡසඩස 

ඉච්ඡාප්තසඩස පච්කයපටිවසධ්නසාඛාවතන ො 
සාමනඩතජපඩපිවතන ො ඉිවයාපථසඩස ො අට්ඨපනා ඨපනා 
සණඩඨපනා ,ා්ුටිතා ,ා්ුටියා ්ුහනා ්ුහායනා ්ුහිතතඩතා 
අයා ෙුච්කති ්ුහනා.1 
 
ලා, සතඩ්ාර ්ීර්ති  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩනා ෙූ නැති ගුණ 

ද්ඩෙනු ්ැමති ෙූ වලෝ,වයනඩ මලනා ලදඩදා ෙූ පුදඩගලයාවගඩ පර තයය 

                                                                 
1 වි,. – 261 පි. 
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පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවමනඩ වහෝ සමීප ව්ාට ්ථා ්ිරීවමනඩ වහෝ ජනයා 
පහදින ආ්ාරවයනඩ ගමනාදි ඉිවයේ වහෝ ආදිවයහි තැබීවමනඩ පිහිට 
ෙනඩනා ෙූ ආ්ාරවය්ඩ, ස්සඩ ව්ාට තැබීවම්ඩ, වීයයය ්ිරීවමනඩ 
වෙවහසට පතඩෙ සිටින ආ්ාරවයනඩ මුහුණ හැ්ිළවීම්ඩ, මුහුණ 
හ්ුළුොවගන ඉනඩනා සඩෙ,ාෙය්ඩ, ජනයා විසඩමයට පතඩ්ිරීම්ඩ, විසඩමය 
පැෙැතඩවීවම්ඩ, විසඩමයට පතඩ්රන සඩෙ,ාෙය්ඩ වේ ද වම් ්ුහනාය යි 
්ියනු ලැවේ. 

 
“කුහනය” යනු තමාවගඩ ඇති සැටිය යට ්රවගන සඟොවගන 

නැතඩතා ෙූ ආ්ාරය්ඩ ද්ඩො ජනයා විසඩමයට පතඩ්ිරීමය. ්පටි්මය 
්ුහ්්මය ්ියනුවයඩ ද එයට ම ය. අවනඩ්පර ්ාර ්ුහ්්ම් ඇතඩවතඩ 
ය. වමහි දැ්ඩවෙනඩවනඩ පර තයය ල නු පිණිස පැවිදඩදනඩ ්රන ්ුහ්්ම් 
ය. පර තයය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීමය, ළා ව්ාට ්ථා ්ිරීමය, දුටුෙනඩ පහදිනා 
ආ්ාරවයනඩ ඉිවයේ පැෙැතඩවීමය යන වම් තුන පර තයය ල නු පිණිස 
ඇතැම් පැවිදඩදනඩ ්රන ්ුහ්්ම් ය. 

 
ව ාවහෝ ගිහිවයෝ පර තයය වනා පිළිගනඩනා පැවිදඩදාට පහදිති. වනා 

පිළිගනඩනා පැවිදඩදාට ෙල ෙලා පර තයය පිිවනමනඩනට උතඩසාහ ්රති. ෙලා 
වහාඳ පර තයය පිිවනමනඩනට උතඩසාහ ්රති. ්පටි පැවිදඩදනඩට පර තයය 
පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීවම් උපාවයනඩ ව ාවහෝ පර තයය ලැබිය හැ්ිය. මිනිසුනඩ 
පහදො ෙල ෙලා පර තයය ලැබීම පිණිස මුලිනඩ පර තයය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීම 
පර තයය පර ති්ඩවෂඩප ්ිරීම නමැති ්ුහ්්ම ය. ධ්යානමාර්ගඵලසාඛයාත 
උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මයනඩ තමා ව්වරහි ඇතය යි ව්ළිනඩ ම වනා ්ියා 
එ ඳු ධ්ර්ම තමා ව්වරහි ඇතය යි හැවඟන පිවදි ඒොට ළා ව්ාට 
“උසසඩ පැවිදඩවදෝ නම් වම් ්ැලෑෙල වෙවසන පැවිදඩවදෝ ය. 
ධ්යානමාර්ගාදි උසසඩ ධ්ර්ම ඇතඩවතෝ අප වසඩ විවේ් වසනසුනඩෙල 
වෙවසනඩවනෝ ය” යනා ගනඩ ්ථා ්ිරීම, උතඩතරීමනුෂයධ්ර්මයනඩට ළා 
ව්ාට ්ථා ්ිරීම නමැති ්ුහ්්ම ය. ලා, සතඩ්ාර ්ීර්ති 
පර ශාසාවපඩ්ඩෂාවෙනඩ ජනයාට වපවනනඩනට  දඩධ්පයයයා්වයනඩ ොිවී 
නිශඩකලෙ විසීම්, ස්ඩමනඩ ්ිරීම් ආදි ෙශවයනඩ ආයයයයනඩවගඩ ඉිවයේෙලට 
සමාන ඉිවයේ පැෙැතඩවීම ඉිවයේ පිහිටවීම නමැති ්ුහ්්ම ය.  
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ලපනා. 
“ලා,ස්ඩ්ාරසිවලා්සනඩනිසඩසිතසඩස පාපිච්ඡසඩස 

ඉච්ඡාප්තසඩස යා පවරසා ආලපනා ලපනා සලඩලපනා 
උලඩලපනා සමුලඩලපනා උනඩනහනා සමුනඩනහනා උ්ඩ්ාකනා 
සමු්ඩ්ාකනා අනුපඩපිය,ාණිතා කාටු්මයතා මුගඩගසුපයතා 
පාිව,ට්ටතා අයා ෙුච්කති ලපනා.”1 
 
ලා,සතඩ්ාර ්ීර්ති  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩනා ෙූ ලාම් ආශා 

ඇතඩතා ෙූ ලාම් ඉච්ඡාවෙනඩ මලනා ලදඩදා ෙූ පැවිදඩදනඩවගඩ, මිනිසුනඩවගඩ 
සිතඩ ගැනීම පිණිස ඔෙුනඩවගනඩ යම්ඩ ල නු පිණිස ්රන ්ථා ධපනා 
නම් වේ. ඉහත දැ්ඩෙූ පාඨවයහි ලපනාෙ ආලපනා සලඩලපනා යනා ගනඩ 
ෙකන වතවළස්ිනඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. ඒ ෙකන වෙන වෙන ම වතඩරැම් 
්ළ යුතු ය. ඒ වමවසඩ ය. 

 
“ආධපනා” යනු විහාරයට ගිහිය්ු පැමිණි ්ලඩහි මහතඩමයා - 

මහතඩමිය අද පැමිණිවයඩ ආරාධ්නාේඩ පිණිස ද? එවසඩ නම් ව්ාපමණ 
සාඝයා ෙුෙමනා ද? ෙුෙමනා පමණ්ඩ ෙැලම ්රො දිය හැ්ිය යනා ගනඩ 
ආරාධ්නාේඩ ගැන  ලාවපාවරාතඩතුේඩ වනා තු ූ ගිහියාට 
ආරාධ්නාේඩ ්රන තැනට පළමුවෙනඩ ්ථා ්ිරීම හා අසෙලඩ අසෙලඩ 
මහතඩෙරැ වනෝනාෙරැ වම් විහාරවයඩ දාය්වයෝ ය, අපවගඩ හිතෙතඩතුය, 
ඔෙුහු වමහි නිතර පැමිවණනඩවනඩය යනා ගනඩ උසසඩ අය තමාවගඩ 
දාය්යනඩ ව්ාට ්ථා ්ිරීම ය. 

 
“ධපනා” යනු ගිහියනඩ විසිනඩ වතාරතුරැ විමසන ්ලඩහි ඉහත 

දැ්ඩෙූ පිවදි ්ීම ය.  
 

                                                                 
1 වි, - 261 පි. 
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“සධ්ධපනා” යනු ගිහියනඩට ්ථා ්ිරීමට අේාශ වනා ත ා 
තමා ම ්ථා ්රන ්ලඩහි ඔෙුනඩ ්ල්ිවරති යි ඔෙුනට ද ඉල දි ග ඉහත 
්ී පිවදි ම ්ීම ය. 

 
“උධ්ධපනා” යනු මුනඩනැවහඩ මහා තයාගෙනඩතවය්, අවනඩපිඬු 

සිටු ෙැනිවය්, වම් මහතඩමිය මහා දානපතිනිය්,  ුදුසසුන 
 ැ වළනඩවනඩ වම ඳු අය නිසාය යනා ගනඩ පමණට ෙලා උසසඩ ව්ාට 
්ථා ්ිරීම ය. ගිහියනඩවගඩ ගුණ ව ාරැෙට ෙර්ණනා ්ිරීම ය. 

 
“සමසධ්ධපනා” යනු වනාවය්ඩ ආ්ාරවයනඩ වනාවය්ඩ 

පැතිෙලිනඩ උසසඩ ව්ාට ව ාරැ ගුණ ෙර්ණනා ්ිරීම ය.  
 
“උන්නහනා” යනු ඉසඩසර නම් මුනඩනැවහඩලා නිතර දනඩ පිනඩ 

්ළා, විහාරසඩථානයට නිතර පැමිවණනො, දැනඩ නම් පිනඩ අමත් 
වේගන යනො ෙවගඩය යනා ගනඩ තමා  ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදය වදමිය 
්රමිය ්ියන වත්ඩ නැෙත නැෙත ්ථාවෙනඩ වෙළීම ය. 

 
“සමසන්නහනා” යනු එ්ඩ ආ්ාරය්ිනඩ ්ථා ව්ාට තමා 

 ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදය ්රො ගත වනා හැ්ි ෙුෙවහාතඩ අනඩ 
ආ්ාරය්ිනඩ ද, එවසඩතඩ වනා හැ්ි ෙුෙ වහාතඩ තෙතඩ ආ්ාරය්ිනඩ ද 
වමවසඩ තමාවගඩ අදහස ඉටු ෙනතුරැ නැෙත නැෙත වනාවය්ඩ 
ආ්ාරෙලිනඩ ්ථාවෙනඩ වෙළීමය. 

 
“උක්කාචනා” යනු වම් පෙුල ගුණෙතුනඩ හඳුනන පෙුල්, 

සැල්ිය යුතඩතනඩ හඳුනන පෙුල්, යම්ඩ ලදවහාතඩ අප අමත් වනා 
්රන පෙුල්, වහාඳ වදය්ඩ ලද වහාතඩ අපට වනා  ග අනු,ෙ වනා 
්රන පෙුල්, වලෝ,වයනඩ වෙෙුල වෙෙුලා සැඳි අගිනඩ වදන පෙුල්ඩ 
වනා ෙ වදන වදය ඇති ෙනඩනට ම වදන පෙුල්ඩය යනා ගනඩ අනයයනඩ 
උසසඩ ්ිරීමය. 
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“සමසක්කාචනා” යනු එ්ඩ ආ්ාරය්ිනඩ වදයා්ාරය්ිනඩ පමණ්ඩ 
වනා ෙ හැ්ි සෑම ආ්ාරය්ිනඩ ම ගිහියනඩ උසසඩ ව්ාට ්ථා ්ිරීමය. 

 
“අනසප්පියභාණිකා” යනු ඇතඩත නැතඩත යු්ඩතයායු්ඩතිය ගැන 

සැල්ීම්ඩ වනා ව්ාට ගිහියා ්ියන සැම වදය ම අනුමත ්රමිනඩ ඔහු 
සතුටු ෙන පිවදි ්ථා ්ිරීමය. 

 
“චාලසකමයකා” යනු අපට ෙවගඩ වනා වෙයි සිතුවොතඩ 

මුනනැවහඩට වනා ්ළ හැ්ි වදය්ඩ නැත, මුනඩනැවහඩලාවගඩ උදේෙ 
නැතිෙ අපට වම් ෙැල වනා ්ළ හැ්ිය, වම් සඩථාන වනා පැෙැතඩවිය 
හැ්ිය යනා ගනඩ තමා පහතඩ තනඩහි ත ා ගිහියා උසසඩ ව්ාට ්ථා ්ිරීම 
ය. 

 
“මසග්්ග්සූපයකා” යනු තැම් ුණු ඇටතඩ වනා තැම් ුණු ඇටතඩ ඇති 

මුා ඇට මාළුෙ වසඩ දාය්යා සතුටුෙන පිවදි ව ාරැ සැ ෑ මුසු ව්ාට 
්ථා ්ිරීමය. 

 
“පාහාභලයකා” යනු ගිහියනඩ සතුටු ්රෙනු පිණිස ඔෙුනඩවගඩ 

දරැෙනඩ ෙලාවගන සුරතලඩ ්ිරීමය.  
 

රනේමිතේතිකතා. 
“ලා,ස්ඩ්ාරසනඩනිසඩසිතසඩස පාපිච්ඡසඩස ඉච්ඡාප්තසඩස 

යා පවරසා නිමිතඩතා නිමිතඩත්ම්මා ඔ,ාවසා ඔ,ාස්ම්මා 
සාමනඩතජපඩපා පිව්ථා අයා ෙුච්කති වනමිතඩති්තා.”1 
 
ලා,සතඩ්ාර ්ීර්ති  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩනා ෙූ ලාම් ආශාෙ 

ඇතඩතා ෙූ ලාම් ආශාෙලිනඩ සමයගාජීෙවයනඩ පහ්රන ලදඩදා ෙූ 
පැවිදඩදාවගඩ යම් අනයයනඩට  ගවම් අදහස ඇති ්රන නිමිති පහළ 

                                                                 
1 වි, - 262 පි. 
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්ිරීවම්ඩ වේ ද, නිමිති පහළ ්ිරීවම් ද්ඩෂතාේඩ වේ ද, පර තයය 
පිිවනමන අදහස උපදෙන ්ථා ්ිරීවම්ඩ වේ ද, එ ඳු ්ථා ්ිරීවම් 
ද්ඩෂතාේඩ වේ ද, ලැබීමට  ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදයට ළා ව්ාට 
්ථා ්ිරීවම්ඩ වේද,  ලාවපාවරාතඩතු වදය ලැව න පිවදි ඒ වම් අතට 
හරෙ හරො ්ථා ්ිරීවම්ඩ වේ ද වම් වනඩමිතඩති්තා යි ්ියනු ලැවේ. 

 
“ ගවම් අදහස ඇති ්රන නිමිති පහළ ්ිරීමය” යනු දාය්යනට 

ඒ ඒ වදය වදනඩනට සිතඩවීම සඳහා ඔෙුනඩට වපවනන වසඩ දිරෑ ඉරැණු 
සිෙුරැ තැබීම, ්ැලුණු බිඳුණු  ලු තැබීම යනාදිය ්ිරීම හා ඒො ගැන 
්ථා ්ිරීමය. එවසඩ ්ළ ්ලඩහි සමහරවිට ගිහියනඩවගනඩ ඒො ලැව න 
වහයිනි. 

 
“පර තයය පිිවනමන අදහස උපදෙන ්ථා ්ිරීමය” යනු ගිහියනඩ 

පැමිණි විට වපර ෙනාහි ,ි්ඩෂූනඩට ෙුෙමනා පමණටතඩ ෙලා ආහාරපාන 
ලැ ුණාය, සිෙුරැපිිව්ර ලැ ුණාය, ,ි්ඩෂූනඩට දිවි  පැෙැතඩවීමට ්ිසි 
අපහසුේඩ තු ුවණඩ නැත, දැනඩ නම් ්ිසිේඩ ලැව නඩවනඩ නැත, දැනට 
සිදුවී ඇතඩවතඩ ,ි්ඩෂූනඩටතඩ රැ්ියාෙලට  ැසීමය යනා ග ්ථා ්ිරීමය. 

 
“ලැබීමට  ලාවපාවරාතඩතු ෙන වදයට ළා ව්ාට ්ථා ්ිරීමය” 

යනු අසෙලඩ වදය ඇතඩවතඩ ව්ායි පළාවතඩ ද, ඒො තනනඩවනඩ ්ෙරහුද 
යනා ගනඩ ෙුෙමනා වදය ගැන ්ථා ්ිරීමය. එය පර ්ට ්රනු පිණිස 
ද්ඩො ඇති ්ථාේඩ වමවසඩය. 

 
එ්ඩ ජාත්,ාණ් ,ි්ඩෂුේඩ දානය ල ා ගනු ්ැමැතඩවතඩ 

වගය්ට පිවිස හිඳගතඩවතඩය. එහි ෙූවයඩ උපාසි්ාේඩ  පමවණ්ි. ඕ 
වතාවමෝ ,ි්ඩෂුෙට ආහාර පිළිවයළ ්ර  ගමට වනා ්ැමැතඩතී සහලඩ 
නැති  ෙ ්ී ්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ අනඩ තැන්ට යනු ඇතැයි සිතා “සඩොමීනි” 
අද වගදර මඳ්ුදු සහලඩ නැතය” යි ්ියා සහලඩ වසවීමට යන ආ්ාරය 
ද්ඩො වගයිනඩ නි්ඩම ගියාය ඒ අෙසරවයඩ  ග ,ි්ඩෂුෙ වගට පිවිස එහි 
්ුම්ඩ ඇතඩවතඩදැ යි  ැලීය. ඔහු එහි උ්ඩදණඩල්ඩ ද, ,ාජනය් ස්ුරැ ද, 
පැවස් ලුණු මාලු වපති ද, සැළිය් සහලඩ ද, ්ළය් ගිවතලඩ ද දැ් 
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වගයිනඩ  ැහැරෙ ්ිසිේඩ වනා දනඩනා්ඩ වමනඩ හුනඩ තැන ම ොි වී 
සිටිවයඩය. මඳ වේලාේට පසු උපාසි්ාෙ පැමිණ ව්ාතැන්ිනඩෙතඩ අද 
සහලඩ ල නඩනට වනා හැ්ි වීය යි ්ීොය. එ්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ 
“උපාසි්ාවෙනි, අද මම දානය හිව වනා යන  ෙට ්ලිනඩ ම නිමිතඩත්ඩ 
දුටිමියි” ්ීය. “ඒ ්ුම්ඩදැ”යි උපාසි්ාෙ ඇසුොය. එ්ලඩහි ,ි්ඩෂුෙ 
්ියනුවයඩ “උපාසි්ාවෙනි, අද මා එන අතරමඟ ග අර වදාර මුලඩවලඩ ඇති 
උ්ඩදණඩල පමණ දිග මහත ඇති සර්පය්ු දුටිමි. ඌ එළො දැමීමට මා 
අර වගයි ,ාජනවයඩ ඇති ස්ුරැ ්ැට  ඳු මැටි ්ැට වගන ගැසූ ්ලඩහි 
අර පැවසහි ඇති ලුණු මාලු වපතඩත්ඩ වසඩ ඌ වපණය ව්වළඩය. ්ිපුණු 
සර්පයා මා ගැසූ මැටි්ැටෙලට අර සැළිවයඩ සහලඩ ෙැනි දළෙලිනඩ පහර 
දුනඩවනඩය. එවිට උවගඩ මුවිනඩ හිවයට ම අර ්ළවයඩ ඇති ගිවතලඩ ෙැනි 
විෂසහිත ව්ළ ගැලීය” යි ්ීය. උපාසි්ාෙ වම් මහණ එළෙනඩනට වනා 
පිළිෙනැයි උ්ඩ දණඩල  ග  තඩ පිස ලුණුමාලු ගිවතලඩ හා ස්ුරැ ද සහිත 
ෙ ,ි්ඩෂුෙට දුනඩනාය. වමවසඩ ල ා ගැනීම ළා ව්ාට ්ථා ්ර ල ා 
ගැනීමය.  

 

නිපේරපසිකතා. 
“ලා,සස්ඩ්ාරසනඩනිසඩසිතසඩස පාපිච්ඡසඩස 

ඉච්ඡාප්තසඩස යා පවරසා අ්ඩව්ාසනා ෙම්,නා ගරහනා 
උ්ඩවඛපනා සමු්ඩවඛපනා ිපනා සාිපනා පාපනා සාපාපනා 
අෙණඩණහාිවතා පරපිට්ඨිමාසි්තා අයා ෙුච්කති නිපඩවපසි්තා.”1 
 
ලා,සතඩ්ාර  ලාවපාවරාතඩතු ෙනඩනා ෙූ පාවපච්ඡ ෙූ 

ඉච්ඡාවෙනඩ මලනා ලදඩදා ෙූ ,ි්ඩෂුෙවගඩ යම් අනයයනඩ ආව්රෝශ ්ිරීම් 
ආදිය්ඩ වේ ද එය නිපඩවපඩසි්තා යි ්ියනු ලැවේ.  

 

                                                                 
1 විහ - 262 පි. 
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එහි “අක්්කාසනා” යනු වනා වදනඩනහුට  ැ)වමනඩ වහෝ 
ඔහුවගනඩ යම්ඩ ල ාගැනීම පිණිස වනාවය්ඩ වදඩ ්ියා ආව්රෝශ 
්ිරීමය. 

 
“වම්භනා” යනු අපට වනා සල්ත වහාතඩ ්ළ යුතු වදඩ අපි 

දනිමුය, අපටතඩ වමවසඩ ද වමවසඩ ද ්ළ හැ්ිය යනා ගනඩ තර්ජනය 
්ිරීමය. 

 
“ග්කහනා” යනු මැවරන  ෙ වනා දනඩවන්, පරවලාේඩ ඇති 

 ෙ වනා දනඩවන්, රැසඩ්ර ත ා මැවරනඩවන්, පිනඩ පේ වනා 
දනඩවන්, මහ මසුවර්, මෙට පියාටෙතඩ යම්ඩ වනා වදනඩවන් 
යනා ගනඩ නිනඩදා ්ිරීමය.  

 
“උක්්ඛපනා” යනු වනා වදනඩනහුට නිනඩදා ්ිරීම පිණිස මහා 

දානපතිවය්, වෙසඩසනඩතර රජු ෙැනිවය් යනා ගනඩ උසසඩ ව්ාට ්ථා 
්ිරීමය. “සමසක්්ඛපනා” යනු ෙලාතඩ උසසඩ ව්ාට ්ථා ්ිරීමය.  

 
“ිපනා” යනු වනා වදනඩනහුට වමාහුවගඩ ධ්නවයනඩ ්ෙර 

පරවයෝජනය්ඩ ද, වමාහුවගඩ ජීවිතවයනඩ ්ෙර පරවයෝජනය්ඩ ද යනා ගනඩ 
්ෙට්ම් ්ිරීමය. 

 
“සරිපනා” යනු වමාහුට මසුවර් අදාය්වය්ැ යි ්ියනඩවනඩ 

්ුමට ද? වමාහු නිතර ම නැතය යන ෙකනය සැමට ම වදනඩවනඩ ය 
යනා ගනඩ ෙලාතඩ විසුළු ්ිරීමය.  

 
“පාපනා” යනු වනා වදන ව්න්ු  ෙ මසුර්ු  ෙ පෙසා 

ජනයාවගඩ පිළි්ුලට පැමිණවීමය. “සරපාපනා” යනු වනාවය්ඩ ්රැණු 
්ියා වනාවය්ඩ ආ්ාරවයනඩ ජනයා පිළි්ුලඩ ්රන  ෙට පැමිණවීමය. 
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“අවණ ්ණ හාහාකා” යනු අගුණ පැතිර යාමට බිවයනඩ වහෝ වමාහු 
වදනු ඇතැයි සිතා වගයිනඩ වගට ගමිනඩ ගමට වනා වදනඩනහුවගඩ අගුණ 
පැතිරවීමය. අගුණ ්ියමිනඩ ඇවි ගමය. 

 
“පකපිට්ඨිමරසිකකා” යනු ඉදිිවවයඩ ගුණ ්ියා නැති තැන ග 

අෙගුණ ්ියමිනඩ නිනඩදා ්ිරීමය. එවසඩ ්ිරීම පිවට් මසඩ සූරා ්ෑම ෙැනි 
 ැවිනඩ “පරපිට්ඨිමාසි්තා” යි ්ියනු ලැවේ. අනුනඩවගඩ පිවට් මසඩ සූරා 
්න  ෙය යනු එහි වතඩරැමය. 

 
ධා්භන ධාභර නිජිග්ිරසනකා  

“ලා,ස්ඩ්ාරසනඩනිසඩසිවතා පාපිච්වඡා ඉච්ඡාප්වතා 
ඉවතා ලදඩධ්ා ආමිසා අමුතර  හරති, අමුතර  ො ලදඩධ්ා ආමිසා ඉධ් 
ආහරති, යා එෙරෑපා ආමිවසන ආමිසසඩස එට්ඨි ගවෙට්ඨි 
පිවවයට්ඨි එසනා ගවෙසනා පිවවයසනා අයා ෙුච්කති ලාව,න 
ලා,ා නින්ගිාසනතා.”1 
 
වම් පාඨවයනඩ දැ්ඩවෙනඩවනඩ එ්ඩ වගය්ිනඩ ලැව න 

පිණඩලපාතය අනි්ඩ තැන්ට වගන වගාසඩ  ග එතැනිනඩ ලැව න 
පිණඩලපාතය අනඩ තැන්ට වගන වගාසඩ  ග වමවසඩ හුෙමාරැ ්ිරීවම් 
්ර මය ය. පර )ත ව,ෝජන ල ා ගැනීම වමරට ,ි්ඩෂූනඩ අතර ඇතිය්ඩ 
වනාවේ. එවහතඩ වපවතහි එන සියලඩල වමහි ද දැ්ඩවිය යුතු නිසා වම් 
“ලාව,න ලා,ා නින්ගිාසනය” වම් ගර නඩථයට ද ඇතුළු ්රන ල ග. 
 ුදුසසුන ඇති ෙූ මුලඩ ්ාලවයඩ දඹදිෙ ,ි්ඩෂූනඩට විහාරෙලට වගනෙුතඩ 
දනඩ ගවම් සිිවත වනා පැෙතිණ. එ්ල විසූ ,ි්ඩෂූහු ගිහිවගෙල ග ද තැන 
තැන තනා තු ූ ආසනශාලාෙල ද දනඩ ෙැළදූහ. ඒ ්ාලවයඩ ඇතැම් 
,ි්ඩෂූනඩ එ්ඩ වගය්ිනඩ ලතඩ වදය තමාට වහාඳ වනා ෙූවයඩ නම් අනඩ 
තැන්ට වගන වගාසඩ එය  ග ඒ වගයිනඩ ෙලා යහපතඩ ව ාජුනඩ ල ා 
ගනඩනට ඇත. ඒ නිසා වම් හුෙමාරැ ්ර ගැනීවම් වදෝෂය  ණ 
වපාතඩෙලට ඇතුළු ්රනඩනට ඇත. 

                                                                 
1 වි, - 262 පි. 
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එකේවිසි අරනේසනය 
“අවනඩසන” යනු නුසුදුසු පිවදි පර තයය වසවීමය. ඉහත දැ්ඩෙූ 

්ුහනා ලපනා වනමිතඩත්තා නිපඩවපසි්තා ලාව,න ලා,ා 
නින්ගිාසනතා යන ්ර ම පස හැර අයුතු පිවදි පර තය වසවීවම් තෙතඩ ්ර ම 
එ්ඩවිසඩවස්ඩ ඇතඩවතඩ ය. ඒො අවනඩසන යන නමිනඩ ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය.  

 
“න ,ි්ඩඛවෙ, එ්වීසතිවිධ්ාය අවනසනාය  පච්කයා 

උපඩපාවදතේ ා, අවනසනාය හි උපඩපනඩන පිණඩලපාවතා 
ආදිතඩතවලාහගුලසදිවසා, හලාහලවිසූපවමා, අවනසනා හි 
නාවමසා  ුදඩධ්පච්වක් ුදඩධ් සාෙව්හි ගරහිතා, පති්ුට්ඨා, 
අවනසනාය උපඩපනඩනපිණඩලාපාතා ,ුඤඩජනඩතසඩස හි හාවසා ො 
වසාමනසඩසා ො නතඩි. එො උපඩපනඩවනා හි පිණඩලපාවතා මම 
සාසවන කණඩලාලසඩස උච්ිට්ඨව,ාජනසදිවසා. තසඩස 
පිවව,ාවගා සතධ්ම්ම මාණෙසඩස 
කණඩලාලුච්ිට්ඨ,තඩතපිවව,ාවගා විය වහාති.”1 
 
මහවණනි, එ්ඩවිසි ආ්ාර ෙූ අවනඩසනවයනඩ පර තයය වනා 

වසවිය යුතඩවතඩය. අවනඩසනවයනඩ උපනඩ පිණඩලපාතය ගිනියම් ෙූ 
වලාවහාගුළි ෙැනිය, හලාහල විෂ ෙැනිය. අවනඩසන නම් ෙූ වමය  ුදඩධ්, 
පරවතය් ුදඩධ්,  ුදඩධ්ශරාේයනඩ විසිනඩ නිනඩදා ්රන ලදඩවදඩය. පිළි්ුලඩ 
්රන ලදඩවදඩ ය. අවනඩසනවයනඩ ලතඩ පිණඩලපාතය ෙළඳනඩනහුට පරීතිය්ඩ 
වහෝ වසාම්නස්ඩ වහෝ වනා වේ. එවසඩ උපනඩ පිණඩලපාතය මාවගඩ 
ශාසනවයහි කණඩලාලය්ුවගඩ ඉඳුලඩ  ත්ඩ ෙැනිය. එය ෙැළඳීම සක්ම්ම 
නමැති මාණේයා විසිනඩ ්ළ කණඩලාලයාවගඩ ඉඳුලඩ  ත ෙැළඳීම ෙැනි 
වේ. (සතධ්ම්ම මාණේයාවගඩ ්ථාෙ ජාත් වපාවත්ඩ දත හැ්ිය.) 

 
“වෙජ්ජ්ම්මා ්වරාති, දූත්ම්මා ්වරාති, පහිණ්ම්මා 

්වරාති, ගණඩලා ඵාවලති, අරැම්ඩඛණා වදති, උදඩධ්විවරකනා 

                                                                 
1 ජා. ට්ඨ - 59 පි. 
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වදති, අවධ්ාවිවරකනා වදති, නතඩථුවතලා පකති, පිෙන වතලා 
පකති, වෙළුදානා වදති, පතඩතදානා පුපඩඵදානා ඵලදානා සිනානදානා 
දනඩත්ට්ඨදානා මුවඛාද්දානා කුණඩණදානා මතඩති්ාදානා වදති, 
කාටු්ම්මා ්වරාති, මුගඩගසූපියා පාිව,ට්ටා ජාඝවපසනි්ා 
්වරාතීති එ්වීසතිවිධ්ාය අවනසනාය ජීවි්ා ්පඩවපනඩවතා 
අනිප්ෙුතඩති නාම වහාති. න පඤඩාය ඨතඩො ජීවි්ා ්පඩවපති, 
තවතා ්ාල්ිිවයා ්තඩො සමණය්ඩවඛා නාම හුතඩො “සාඝාටිපි 
ආදිතඩතා වහාති සම්පජ්ජලිතා” ති ෙුතඩතනවයන මහා දු්ඩඛා 
අනුව,ාති.”1 
 
වෙද්ම් ්ිරීමය, ගිහියනඩවගඩ දූත්රියා ්ිරීමය, ගිහියනඩ ්ියන 

ෙැල ්ර ගමය, වගි පැළීමය, තුොලෙලට ගැලඩවීමට ව වහතඩ  ගමය, 
ළයවිවර්්  ගමය, වගි පැළීමය, අවධ්ෝවිවර්කන ව වහතඩ  ගමය, නසය 
වතලඩ  ගමය, පානය ්ිරීමට ව වහතඩ වතලඩ  ගමය, හුණදඬු  ගමය, 
ව්ාළජාති  ගමය, මලඩ  ගමය, වගි  ගමය, ස නඩ  ගමය, දැහැටි  ගමය, මුෙ 
වසෝදන දිය  ගමය, ඇඟ ගලඩෙන සුනු (පියර)  ගමය, ෙර්ණෙතඩ මැටි  ගමය, 
තමා පහතඩ තනඩහි ත ා ගිහියනඩ උසසඩ ව්ාට ්ථා ්ිරීමය, ගිහියනඩ 
සතුටු ්රවීම  පිණිස ව ාරැ සැ ෑ මිශර  ව්ාට ්ථා ්ිරීමය, ගිහියනඩවගඩ 
දරැෙනඩ සුරතලඩ ්ිරීමය, ගිහියනඩවගඩ ෙැල පණිවිලෙලට වගයිනඩ වගට 
ගමිනඩ ගමට යාමය යන එ්ඩ විසින ෙැදෑරැම් අවනඩසනවයනඩ ජීෙතඩ ෙන 
මහණ නුෙණිනඩ ජීෙතඩ ෙනඩවනඩ වනා වේ. පර ඥාවෙහි පිහිටා ජීෙතඩ 
ෙනඩවනඩ වනාවේ. ඒ මහණ ්ාල්රියා ව්ාට ශර මණ ය්ඩෂය්ු වී 
“සාඝාටිපි ආදිතඩතා වහාති සම්පජ්ජලිතා” යි ෙදාළ ්ර මයට මහ දු්ඩ 
විඳිනඩවනඩ වේ.  

 
අවනඩසන ෙනඩවනඩ: සතුටු ව්ාට පර තයය ල ා ගැනීම හා 

උප්ාර ල ා ගැනීම සඳහා වෙද්ම් ්ිරීමට නුසුදුසු,  ගමට නුසුදුසු, 
ෙැල ්ර  ගමට නුසුදුසු අයට වෙද්ම් ්ිරීම ආදියය. මාපියාදි සුදුසු 
අයට ව වහතඩ ්ිරීම  ගම ඔෙුනඩවගඩ ෙැල පණිවිල ්ර  ගම අවනඩසනයට 

                                                                 
1 ම. ට්ඨ - 3-3,4 පිට ු
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අයතඩ වනා වේ. වම් එ්ඩවිසි අවනඩසනය ද්ඩො ඇතඩවතඩ අතීතවලෝ්ය 
අනුෙය. ෙර්තමාන වලෝ්ය අනුෙ ්ුලදූෂණ අවනඩසනයනඩ ්ියතවහාතඩ: 
උප්ාර ලැබීවම් අදහසිනඩ වෙද්ම් ්ිරීමට නුසුදුසු ගිහියනඩට වෙද්ම් 
්ිරීම, ව වහතඩ  ගම, දාය්යනඩට වහෝ ඔෙුනඩවගඩ දූ දරැෙනඩට වලල සෑදුණු 
විට වෙදුනඩ පමුණුො  ගම, ඔෙුනඩ වෙදුනඩ වෙත ්ැඳො වගන යාම, 
වරෝහලඩෙලට ඇතුළු ්ිරීම, දාය්යනඩට ව්ඩනඩද්ර   ලා පලාපල ්ීම, අතඩ 
 ලා පලාපල ්ීම, වසතඩ්වි ෙසඩ ්වි සාදා  ගම, මනඩතර ගුරැ්ම් ්ර ගම, 
දාය්යනඩවගඩ දරැෙනඩ පාසැලඩෙලට ඇතුළු ්රො  ගම, ඔෙුනට උවගනීමට 
උප්රණ සපයා  ගම, පනඩසලඩෙල ඇති අඹ වදහි වදාලම් තැඹිලි ආදිය 
ගිහියනඩට  ගම, ඔෙුනඩවගඩ ගුණ ෙර්ණනා ්ිරීම, ඔෙුනඩ උසසඩ ව්ාට ්ථා 
්ිරීම යනාදිය ්ුලදූෂණය වලස ද අවනඩසනය වලස ද ්ිය යුතුය. 
ආජීෙපාිවශුදඩධිය පිළි ඳ සි්පද රැ්ීම, ්ුහනාදිවයනඩ පර තයය 
සැපයීවමනඩ ෙැළ්ීම, අවනඩසනවයනඩ පර තයය සැපයීවමනඩ ෙැළ්ීම, 
,ි්ඩෂුෙවගඩ ආජීෙපාිවශුදඩධිශීලය ය.  

ආයයශශීලසේකනේ ය 
තථාගතයනඩ ෙහනඩවසඩ විසිනඩ ,ි්ඩෂූනඩට විනය සි්පද පැනවීම 

ආරම්, ්වළඩ ,ි්ඩෂූනඩ ඇති වී ව ෝ ්ල්ඩ ගත ෙූොට පසුය. විනයවයහි 
ඇති සි්පද සියලඩල එ්ඩතැන් ග එ්ඩෙර් පනෙන ලද ඒො ද වනා 
වේ. ,ාගයෙතුනඩ ෙහනඩවසඩට විනය සි්පද පනො අෙසනඩ ්ිරීමට  ගර්ඝ 
්ාලය්ඩ ගත ෙනඩනට ඇත. වම් විනය සි්පද පනෙනඩනට වපර 
ව ාවහෝ ,ි්ඩෂූහු ෙූහ. උනඩ ෙහනඩවසඩලා අතර ව ාවහෝ ව ාවහෝ රහතඩහු 
ද ෙූහ. ඒ පූර්ේාලීන ,ි්ඩෂූනඩ ෙහනඩවසඩලා සි්පද පනො වනා තු ූ 
නිසා ශීලය්ඩ නැතිෙ විසුොහු වනා ෙූහ. උනඩ ෙහනඩවසඩලා ද ශිලවයනඩ 
යු්ඩත ෙූහ. උනඩ ෙහනඩවසඩලාට මහතඩ ෙූ ශීලසඩ්නඩධ්ය්ඩ තිබිණ. “්සා 
ඉමිනා අහා්යන සීධක්ඛන්්්න සමන්නාග්්කා”1 යනුවෙනඩ ඇතැම් සූතර  
වදඩශනාෙල සඳහනඩ ්ර ඇතඩවතඩ ඒ ආයයයශීලසඩ්නඩධ්ය ය. එය මූලි් 
උපසම්පදා ශීලයය. එය සඩෙ,ාෙසිදඩධ් ශීලය්ි. එයට පනෙන ලද සි්පද 
නැත. එය කූළසීල මජ්ඣිමසීල මහාසීල ෙශවයනඩ තුනඩ ව්ාටස්ඩ 

                                                                 
1  ගඝනි්ාවයඩ මුලඩ සතූර . 
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ව්ාට  ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ ශීලය ෙශවයනඩ  ර හඩමජාල සූතරවයහි 
ෙදාරා ඇත.  ුදඩධ් ශරාේයනඩවගඩ ශීලය ෙශවයනඩ සාමඤඩඤඵල, 
වසෝණදණඩල, ්ූටදනඩත, මහාලී, සු,, ව්ඩෙට්ට, වතඩවිජ්ජ යන සූතර යනඩහි 
ෙදාරා ඇතඩවතඩ ය. ඒ සූතර  ඇතඩවතඩ  ගඝනි්ාවයඩය. සූතර ෙල ෙදාරා ඇති 
ආ්ාරවයනඩ උපසම්පදාශීලය සි්පද නැතිෙ ව්ාටිනඩ සල්ාගත හැ්ිය. 
ඒ සූතර ධ්ර්ම අනුෙ පිළිපදිනඩනා ෙූ ,ි්ඩෂුෙවගනඩ විනය සි්පද ඉවේ ම 
රැව්නඩවනඩ ය. එ ැවිනඩ උපසම්පදාශීලය ව්ාටිනඩ සල්ා ගත  හැ්ි වීම 
පිණිස සාමඤ්ඤඵධසූකර්ය් එන පිවදි ආයයය ශීලය ද්ඩෙනු ලැවේ.  
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චූළසීලය 
 

“්ථඤඩක මහාරාජ, ,ි්ඩඛු සීලසම්පනඩවනා වහාති? ඉධ් 
මහාරාජ, ,ි්ඩඛු පාණාතිපාතා පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරවතා 
වහාති, නිහිතදණඩවලා නිහිතසතඩවථා ලජ්න් දයාපනඩවනා 
සේ පාණ,ූතහිතානු්ම්පී විහරති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
මහරජ, මහණ ව්වසඩ නම් සීලසම්පනඩන වේ ද? මහරජ, වම් 

සසුවනහි පැවිදි ෙූ මහණ පරාණඝාතය හැර පරාණඝාතවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ 
වෙයි, සතඩතඩෙහිාසාෙ සඳහා පාවිච්චි ්රන දඬු මුගුරැ හැර, ්ලු ්ිණිසි 
තුේඩ්ු ආදි ආයුධ් හැර, පේ පිළි්ුලඩ ්රන සඩෙ,ාෙවයනඩ යු්ඩතෙ, 
ෛමතරීසහගත සිතඩ ඇතිෙ, ස්ලසතඩතඩෙයනට ම යහපත්ඩ වීවම් 
්ැමැතඩත ඇතිෙ ොසය ව්වර්. පරාණෙධ්වයනඩ වෙනඩෙ 
ස්ලසතඩතඩෙයනඩට ම හිතානු්ම්පාවෙනඩ විසීම නමැති වම් ්රැණ ඒ 
මහණහුවගඩ ශීලයය. 

 
වමහි මුලට රජු සඳහනඩ ෙනඩවනඩ වම් සාමඤඩඤඵලසූතර ය 

අජාසතඩ රජුට වදඩශනය ්රන ලදඩද්ඩ ෙන නිසාය. 
 

“අදිනඩනාදානා පහාය අදිනඩනාදානා පටිෙරවතා වහාති 
දිනඩනදායී දිනඩනපාටි්ාඛී අවථවනන සුවි,ූවතන අතඩතනා 
විහරති, ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඒ මහණ හිමියනඩ විසිනඩ නුදුනඩ වදය වසාරසිතිනඩ ගැනීම හැර 

අදිනඩනාදානවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. හිමියනඩ විසිනඩ දුනඩ වදය්ඩ පමණ්ඩ 
ගනඩවනඩ, දුනඩ වදය පමණ්ඩ ගැනීවම් ්ැමැතඩත ඇතඩවතඩ, වසාර වනා ෙූ 
පිිවසිදු ෙූ සිතිනඩ ොසය ව්වර්. එවසඩ අදිනඩනාදානවයනඩ ෙැළ්ී විසීම ඒ 
මහණහුවගඩ ශිලය ය. 
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“අ ර හඩමකිවයා පහාය  ර හඩමකාරී වහාති, ආරාකාරී විරවතා 
වමථුනා ගාමධ්ම්මා ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඒ මහණ අ ර හඩමකයයයාසාඛයාත ලාම් හැසිරීම හැර වශරඩෂඩඨ 

කයයයා ඇතඩවතඩ වේ. අ ර හඩමකයයයාවෙනඩ දුරැ ෙූවයඩ ගාමධ්ම්ම නම් ෙූ 
රාගවයනඩ වතතඩ ෙූ වදවදන්ු අතර පෙතඩනා ලාම් හැසිරීවමනඩ 
ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එවසඩ ඒ ලාම් හැසිරීවමනඩ ෙැළ්ීම ඒ මහණහුවගඩ 
ශීලයය. 

 
“මුසාොදා පහාය මුසාොදා පටිෙරවතා වහාති, සච්කො ග 

සච්කසනඩවධ්ා වථවතා පච්කයිවතා අවිසාොදව්ා වලා්සඩස. 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඒ මහණ ව ාරැ ්ීම හැර ව ාරැ ්ීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වේ. 

ඇතඩත ්ියනඩවනඩ, සතයයවයනඩ සතයය ගළපනඩවනඩ, සඩිර්ථා ඇතඩවතඩ, 
විශඩොස ්ළ හැ්ි ්ථා ඇතඩවතඩ, වලෝ්ය වනා රෙටනඩවනඩ වෙයි. වම් 
මුසාොදවයනඩ ෙැළ්ීම ද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
“පිසුණා ොකා පහාය පිසුණාය ොකාය පටිවිරවතා 

වහාති. ඉවතා සුතඩො න අමුතර  අ්ඩඛාතා ඉවමසා ව,දාය, අමුතර  
ො සුතඩො න ඉවමසා අ්ඩඛාතා අමූසා ව,දයා. ඉති ,ිනඩනානා 
ො සනඩධ්ාතා සහිතානා ො අනුපඩපදාතා සමගඩගාරවමා 
සමගඩගරවතා සමගඩගනනඩ ග සමගඩග්රණා ොකා ,ාසිතා වහාති. 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ව්ඩලාම් ්ීම හැර ව්ඩලාම් ්ීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. 

වමතැනිනඩ අසා වමාෙුනඩ හා බිඳෙනු පිණිස එතැන වනා ්ියනඩවනඩ 
වෙයි. එතැනිනඩ අසා ඔෙුනඩ හා බිඳවීම පිණිස වමාෙුනඩට වනා ්ියනඩවනඩ 
වෙය, වමවසඩ බිවඳනෙුනඩ සමගි ්රනඩවනඩ වෙයි, සමගි ෙූෙනඩවගඩ 
සමගියට අනු ල වදනඩවනඩ වෙයි. සමගි ෙූෙනඩ අතර ොසයට ්ැමති 
ෙනඩවනඩ වෙයි. සමගි ෙූෙනඩ හැර යනඩනට වනා ්ැමති ෙනඩවනඩ වෙයි. 
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සමගිය ඇති ්රන ්ථා ්ියනඩවනඩ වේ. ව්ඩලාම් ්ීවමනඩ ෙැළ්ීම ඒ 
මහණහුවගඩ ශීලයය. 

 
“ඵරැසා ොකා පහාය ඵරැසාය ොකාය පටිවිරවතා වහාති. 

යා සා ොකා වනලා ්ණඩණසුඛා වපමනීයා හදයාගමා වපාරී 
 හුජන්නඩතා  හුජන මනාපා තථාරෑපා ොකා ,ාසිතා වහාති. 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
පරැෂෙකන හැර පරැෂෙකනවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. යම් ෙදන්ඩ 

වදෝෂ නැතඩවතඩ ද ්නට සැප වේ ද වපරඩමනීය ද සිතට ෙදිනඩවනඩ ද 
නාගිව්යනඩවගඩ ්ථාෙ වේ ද ව ාවහෝ වදනාට යහපතඩ වේ ද ව ාවහෝ 
වදනාට පරිය වේ ද එ ඳු ෙදනඩ ්ියනඩවනඩ වේ ද වමය ද ඒ මහණහුවගඩ 
ශීලය වේ. 

 
“සම්ඵපඩපලාපා පහාය සම්ඵපඩපලාපා පටිවිරවතා වහාති. 

්ාලො ග ,ූතො ග අතඩථො ග ධ්ම්මො ග විනයො ග නිධ්ානෙතිා 
ොකා ,ාසිතා වහාති ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
සම්පපර ලාප හැර සම්පපරලාපවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. ්ාලයට 

සුදුසු ්ථා ්රනඩවනඩ සතය ෙූ ්ථා ්රනඩවනඩ අර්ථය්ඩ ඇති ්ථා 
්රනඩවනඩ ධ්ර්ම්ථා ්රනඩවනඩ විනය ්ථා ්රනඩවනඩ සිවතහි ත ා 
ගැනීමට සුදුසු ්ථා ්රනඩවනඩ වෙයි. වම් සම්පපර ලාපවයනඩ ෙැළ්ී 
යහපතඩ ්ථා ්ිරීම ඒ ,ි්ඩෂුෙවගඩ ශීලය ය. 

 
“බීජගාම,ූතගාමසතමාරම්,ා පටිවිරවතා වහාති 

එ්,තඩතිව්ා වහාති රතඩතූපරවතා. පටිවිරවතා වි්ාලව,ෝජනා, 
නච්කගීතොදිතවිසූ්දසඩසනා පටිවිරවතා වහාති, 
මාලාගනඩධ්විවලපනධ්ාරණමණඩලනවි,ූසනට්ඨානා පටිවිරවතා 
වහාති. උච්කාසයනමහාසයනා පටිවිරවතා වහාති, 
(උච්කාසයනමහාසයනා පටිවිරවතා වහාති) 
ජාතරෑපරජපටිගඩගහණා පටිවිරවහා වහාති, 
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ආම්ධ්ඤඩඤපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති. 
ආම්මාසපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති 
සීලසඩමිා.” 
 
පඤඩකවිධ් බීජයනඩ හා ඒොයිනඩ හටගතඩ අම ු ගසඩෙැලඩ තණ 

සිඳීවමනඩ බිඳීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, එ්ඩ  ත්ඩ ෙළඳනඩවනඩ 
රාතරිව,ෝජනවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වි්ාල ව,ෝජනවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. 
නැටුම් ගැයුම් ෙැයුම් යන වම්ො ්ිරීවමනඩ ්රවීවමනඩ හා ව්වලසඩෙලට 
වහඩතුෙන ්ුශලයට පටහැණි දෑ  ැලීවමනඩ ද ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. මලඩ 
පැළඳීම සුෙඳිනඩ හා විලෙුවනනඩ මුහුවණඩ අලු තැනඩ පිරවීම පැහැය 
ගැනඩවීම යන වම්ොයිනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, උච්කාසයන මහාසයන 
පිවව,ෝගවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, රනඩ ිව ග මසු ්හෙණු පිළිගැනීවමනඩ 
ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, අමු ධ්ානය පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, අමුමසඩ 
පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි.  

 
(“එ්,තඩතිව්ා රතඩතූපරවතා වි්ාලව,ාජනා පටිවිරවතා” යන 

වමහි අදහස වමවසඩ දත යුතුය. උදය කය සවස් කය ්ියා   තඩ 
වද්්ි. අරැවණෝදවයඩ පටනඩ හිර මුදුනඩවීම වත්ඩ වපරෙරැ ්ාලවයඩ 
ෙළඳනා  ත උදය තය. ඉර මුදුනඩ වීවමහි පටනඩ පසුදින අරැවණෝදය 
වත්ඩ ්ාලය තුළ ෙළඳනා  ත සෙසඩ තය. ඒ වද්ට පාකකාස 
සායමාස යන නම් ්ියනු ලැවේ. උදය ත එ්ඩ  වත්ි, සෙසඩ ත එ්ඩ 
 වත්ි. ඒ  තඩ වද්ිනඩ වපරෙරැ ්ාලවයඩ  ත පමණ්ඩ ෙළඳනඩවනඩ 
ඒ්,තඩති් නම් වේ. වපරෙරැ ්ාලවයඩ විසිතිසඩෙර්ඩ ෙැළඳුෙ ද එය 
උදය  ත නමැති එ් ත ම  ැවිනඩ වි්ාලවයඩ වනා ෙළඳන 
වපරෙරැ්ාලවයඩ පමණ්ඩ ෙළඳන ,ි්ඩෂුෙ ඒ්,තඩති් නම් වේ. 
“රතඩතූපරවතා” යනුවෙනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ රාතරිව,ෝජනවයනඩ ෙැළ්ීමය. 
“වි්ාලව,ෝජනා පටිවිරවතා” යනුවෙනඩ ්ියැවෙනඩවනඩ මධ්යාහඩනවයඩ 
පටනඩ අරැවණෝදය ද්ඩො ්ාලය ෙූ වි්ාලවයඩ ෙැළඳීවමනඩ ෙැළ්ීමය.) 

 
“ඉතඩි්ුමාිව්පටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති, 

දාසිදාසපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති, අවජල්පටිගඩගහණා 
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පටිවිරවතා වහාති, ්ු්ඩ්ුට සූ්රපටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති, 
හතඩිගොසඩස ෙළො පටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති, 
වඛතඩතෙතඩථු පටිගඩගහණා පටිවිරවතා වහාති, දූවතයය 
පහිණගමනානුවයාගා පටිවිරවතා වහාති, ඉදම්පිසඩස වහාති 
සීලසඩමිා.” 
 
ගැහැනුනඩ හා ්ුමාිවයනඩ පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, 

දාසිදාසයනඩ පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, එළුෙනඩ තිරළුෙනඩ 
පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. ්ු්ුළනඩ හූරනඩ පිළිගැනීවමනඩ 
ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, ඇතුනඩ ගෙයනඩ වෙළඹුනඩ පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ 
වෙයි, ව්තඩෙතු පිළිගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, ගිහියනඩවගඩ ලියුම් වහෝ 
පණිවිල වගන ඒ ඒ තැන යාම ෙූ දූත ්රියාවෙනඩ හා ගිහියනඩවගඩ 
ෙැලපණිවිල සඳහා වගයිනඩ වගට යාවමනඩ ද ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. වමය ද 
ඔහුවගඩ ශීලය ය. 

 
“්යවි්ඩ්යා පටිවිරවතා වහාති, තුලා්ූට්ාස්ූටමාණ්ූටා 

පටිවිරවතා වහාති, උ්ඩව්ාටනෙඤඩකනනි්තිසාචිවයාගා පටිවිරවතා 
වහාති, වඡදනෙධ් නඩධ්න-විපරාවමාසආවලාපසහසා්ාරා 
පටිවිරවතාවහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 

 
චූළ සීධර 

 
 ලු මිලයට ගැනීවමනඩ හා වි්ි)වමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. 

තුලා්ූට ්ාස්ූට මාන්ූට යන ්ර ම ෙලිනඩ අනඩසතු ෙසඩතුෙ රෙටා 
ගැනීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, උ්ඩව්ෝටන ෙඤඩකන නි්ති යන 
්ර මෙලිනඩ අනුනඩ රැෙටීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. ්ැපීමය, මැරීමය, 
 ැඳීමය, සැඟවී සිට අනඩසතු ෙසඩතුෙ පැහැර ගැනීමය, ගම් නියම්ගම් 
පැහැරීමය, ්ලු ආදිය ද්ඩො බිය ගනඩො ෙසඩතුෙ පැහැර ගැනීමය යන 
වම්ොයිනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. වම්ොයිනඩ ෙැළ්ීම ද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය 
ය. 
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්ම් චූළ සීධයයි  
 
වමහි “කුධාකහල” යනු වහාර තරාදි වහාරපි සාදාවගන, 

ගැනීවම් ග  ලු ෙැිවයනඩ වගන මුදලඩ අලුවෙනඩ  ගමය. “කරසකහල” යනු 
රනඩ ඳුනඩ හා එෙැනි වලාවහා ඳුනඩ ්ීපය්ඩ ද එ්ට ත ාවගන 
රනඩ ඳුන උරගා වපනඩො සියලඩල ම රනඩ ඳුවනඩ මිලයට  ග මුදලඩ 
ගැනීමය. “මාන්ූට” යනු අලු ෙැි ව්ාට වසාරට මැන  ගවමනඩ 
ගැනීවමනඩ ෙඤඩකා ්ිරීම ය. එවසඩ ෙඤඩකා ්රනඩවනෝ මනින ,ාජනවයඩ 
පතුවලඩ ්ුලා සිදුර්ඩ සාදා, ගනඩනා ්ලඩහි එය තමාවගඩ ,ාජනයට උිනඩ 
අලඩලා ඒ සිදුවරනඩ තමාවගඩ ,ාජනයට ගනඩනා වදයිනඩ එ්ඩතරා 
පර මාණය්ඩ ෙෑසඩවසන පිවදි මනින වතලඩ ආදිය වසමිනඩ ෙතඩ ්ර ගනිති. 
වදන ්ලඩහි ඒ සිදුර ඇඟිලි අගිනඩ ෙසා වගන මැන වදති. වී සහලඩ 
ආදිය මැනීවම් ග ද ගැනීවම් ග හැ්ි තා්ඩ මුදුන උසඩව්ාට මැන ගනිති. 
 ගවමහි ග ඉ්ඩමනිනඩ සහලඩ ආදිය ,ාජනයට ලා මුදුන ්ලා වදති. 
“උක්්කාලන” යනු අහිමියනඩට යම්්ිසිේඩ හිමි ්ර  ගම සඳහා අලඩලසඩ 
ගැනීම ය. “වඤ්චන” යනු වනාවය්ඩ උපාවයනඩ ෙඤඩකා ්ිරීම ය. 
ව ාරැ ව වහතඩ  ගම, ව ාරැ යනඩතර  මනඩතර  ්ිරීම, ව ාරැ ශාසඩතර  ්ීම 
යනාදිවයනඩ මුදලඩ ෙඤඩකා ්ර ගැනීම ය. “නිකකි” යනු වනාවය්ඩ 
්ර මෙලිනඩ ිව ග වනා ෙන වදය ිව ග වලස, රනඩ වනා ෙන වදය රනඩ වලස, 
මැණි්ඩ වනා ෙන වදය මැණි්ඩ වලස  ගම් ආදිවයනඩ ෙඤඩකා ්ිරීමය. 
සමාන වදය්ිනඩ ෙඤඩකා ්ිරීම ය. 
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ම යම ශීලය 
 

“යථා ො පවන් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා 
සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා 
බීජගාම,ූතගාමසමාරම්,ා අනුයුතඩතා විහරනඩති, වසයයිදා? 
මූලබීජා ඛනඩධ්බීජා එළුබීජා අගඩගබීජා බීජබීජවමෙ පඤඩකමා, 
ඉති එෙරෑපා බීජගාම,ූතගාමසමාරම්,ා පටිවිරවතා වහාති, 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඇතැම් පිනඩෙතඩ මහණ  මුණු ව්වන්ඩ සැදැහැවයනඩ වදන 

ව ාජුනඩ ෙළඳා වම ඳු ෙූ බීජගාම ,ූතගාම විව්ෝපනවයහි වයවදමිනඩ 
වෙවසතඩ. ඒ බීජගාම ,ූතගාමවයෝ ්ෙරහු ද? මූලබීජය ඛනඩධ්බීජය 
ඒළුබීජය අගඩගබීජය පසඩෙන බීජබීජය යන වමාහුය. වම් සසුවනහි 
මහණ වතවම් එවසඩ අනඩ මහණ  මුණනඩ ්රන බීජගාම,ූතගාම 
විව්ෝපනවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි, එය ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනය යනු ්ර්මය හා ්ර්මඵලයතඩ, 

පරවලාෙ ඇති  ෙතඩ විශඩොස ්ර පිනඩ ලැබීම සඳහා වදන ව,ෝජනයය. 
වමාහු මාවගඩ නෑවය් මිතුවර් ්ියා වහෝ දුනඩ ්ලඩහි වමාහු මට ද 
වමනම් උප්ාරය්ඩ ්රනු ඇත ්ියා වහෝ වමාහු මට වම ඳු 
උප්ාරය්ඩ ව්වළඩය ්ියා වහෝ වලෝ් කාිවතර ය්ඩ නිසා වහෝ 
වලෝ්ාපොදවයනඩ මිවදනු පිණිස වහෝ  ගම ශර දඩධ්ාවෙනඩ  ගම වනා වේ. 
“සදඩධ්ා වදයයානි ව,ෝජනානි ,ුඤඩන්තඩො” යනු වදඩශනාශීර්ෂයය. වමහි 
අර්ථය ශර දඩධ්ාවයනඩ වදන චීෙර පිණඩලපාත වසඩනාසන ගිලානපර තයය යන 
සිෙුපසය ෙළඳාය යනුයි. “බීජ” ගැන ,ූතගාමසි්පදය දැ්ඩෙූ තැන 
විසඩතර ්ර ඇත. 

 
“යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා සදඩධ්ාවදයයානි 

ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා සනඩනිධි්ාරපිවව,ාගා අනුයුතඩතා 
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විහරනඩති, වසයයිදා? අනඩනසනඩනිධිා පානසනඩනිධිා ෙතඩතසනඩනිධිා 
යානසනඩනධිා සයනසනඩනිධිා ගනඩධ්සනඩනිධිා ආමිසනඩනිධිා, ඉති ො ඉති 
එෙරෑපා සනඩනිධි්ාරපිවව,ාගා පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති 
සීලසඩමිා.” 

 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

අනඩනසනඩනිධිය පානසනඩනිධිය ෙතඩථසනඩනිධිය යානසනඩ නිධිය 
සයනසනඩනිධිය ගනඩධ්සනඩනිධිය ආමිසසනඩනිධිය යන වමාෙුනඩවගඩ 
ෙශවයනඩ සනඩනිධි්ාර පිවව,ෝගයනඩහි වය ග ොසය ව්වරති. වම් 
සසුවනහි සැදැහැවයනඩ පැවිදි ෙූ මහණ වතවම් සනඩනිධි්ාර 
පිවව,ෝගවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ආහාරාදිය පිළිගත යුතඩවතඩ ඒ ඒ දිනයට ෙුෙමනා 

පර මාණයට ය. අධි්ෙ පිළිගත ද, ඒො අනයයනඩට  ග ඒ දිනවයඩ ම 
අෙසනඩ ්ළ යුතු ය. එ්ඩ දින් ලද වදය මතු දිනෙල පරවයෝජනයට ත ා 
වගන පිවව,ෝග ්ිරීම සනඩනිධි්ාර පිවව,ෝග නම් වේ. 

 

අනේනසනේනිධි. 
අද පිළිගතඩ ආහාරය ත ා වගන වසට අනිදඩදා පිවව,ෝග ්ිරීම 

අනඩනසනඩනිධි නම් වේ. සනඩනිධි්ාර පිවව,ෝගය විනය ්ර මයය, 
සලඩවලඩඛපටිපදාෙය යන වදයා්ාරවයනඩ ම ්ිය යුතු ය. විනය ්ර මය 
අනුෙ අද පිළිගතඩ ආහාරය ත ා වන සිට පසුදින ෙැළඳුෙ වහාතඩ “වයා 
පන ,ි්ඩඛු සනඩනිධි්ාර්ා ඛාදනීයා ො ව,ාජනීයා ො ඛාවදයය ො 
,ුඤඩවජයය ො පාචිතඩතියා” යන සි්පදවයනඩ පචිති ඇෙැතඩ වේ. 
උපසම්පනඩන ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ තමා පිළිගතඩ ආහාරය සාමවණඩරාදි 
අනුපසම්පනඩනය්ුට  ග ඔෙුනඩවගඩ ව්ාටස පසුදිනට ත ො පිළිගනඩො 
වගන ෙැළඳුෙ වහාතඩ ඉහත ්ී සි්පදවයනඩ ඇෙැතඩ වනාවේ. ගිහිය්ු 
විසිනඩ විහාරයට වගන ආ ආහාරය්ඩ එව්වණහි වනා පිළිවගන 
අනුපසම්පනඩනයනඩ ලො ගනඩො ත ො පසුදින ඔෙුනඩවගනඩ වගන 
ෙැළඳුෙ ද විනය ්ර මවයඩ සැටියට ඇෙැතඩ වනාවේ. එවහඩත එවසඩ ්ිරීම 
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සලඩවලඩඛ පටිපදාෙට විරැදඩධ්ය. සලඩවලඩඛ පටිපදාෙ යනු වලෝ,ාදි 
ව්වලසුනඩ ඇති වනා ෙන පිවදි ඒො ඇති ෙනඩනට ඉල වනා ත ා 
ජීෙතඩ වීම ය.  

 
පානසන්නිි  

අම් පානාදි එ්ඩ දින්ඩ පිවව,ෝගයට ්ැප පානය්ඩ පිළිවගන 
පසුදිනට ත ා ගැනීම පානසනඩනිධි නම් වේ. “සනඩනිධි්තා යා ්ිඤඩචි 
යාේාලි්ා ො යාම්ාලි්ා ො අජ්වඣා හිවතු්ාමතාය ගණඩහනඩතසඩස 
පටිගඩගහවණ තාෙ ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස. අජ්වඣාහරවතා පන 
එ්වම්සඩමිා. අජ්වඣාහාවර පාචිතඩතියා.”1 යනුවෙනඩ 
සමන්කපාසාදිකා්වහි දැ්ඩවෙන පිවදි සනඩනිධි ්ළ පානය ෙැළඳීම 
පිණිස පිළිගැනීවමනඩ දු්ුළා ඇෙැතඩ ද ගිලීම්ඩ පාසා පචිති ඇෙැතඩ ද 
වේ. වම් විනය ්ර මය ය. ආහාරය වමනඩ එය සාමවණඩරා ගනඩවගඩ 
ආධ්ාරවයනඩ ඇෙැතඩ වනා ෙන පිවදි ත ාවගන පිවව,ෝග ්ළ හැ්ිය. 
එවසඩ ්ිරීම සලඩවලඩඛපටිපදාෙ වනා ෙන  ැවිනඩ එය වම් ආයයයශීලයට 
විරැදඩධ් ය.  

 
වක්ථසන්නිි  

සාඝාටි උතඩතරාසාග අනඩතරොස් යන වම් සිෙුරැ තුන සියලු 
,ි්ඩෂූනඩට තිබිය යුතුය. ඒ තුනඩ සිෙුරැ තිබිය ග අතිවර්් ෙශවයනඩ 
ලැව න සිෙුරැ හා වෙනතඩ ෙසඩතර  මතු පරවයෝජනය සඳහා ත ා ගැනීම 
ෙතඩථසනඩනිධි නම් වේ. සාඝාටි උතඩතරාසාග අනඩතරොස් යන වම් 
සිෙුරැ සාඝාටි ආදි ෙශවයනඩ එ් එ් මිස වද් තුන  ැගිනඩ අධිෂඩඨාන 
්ිරීමට ඉල නැත. තුනඩ සිෙුරැ ඉටාවගන ඉනඩනා ,ි්ඩෂුෙට අතිවර්් 
චීෙරය්ඩ ලද වහාතඩ එය අතිවර්් චීෙරය්ඩ ෙශවයනඩ දස දින්ඩ ත ා 
ගැනීමට ඉල ඇත. දස දින ඉ්ඩමීවමනඩ නිසගි පචිති වේ. වි්පඩපනාදි 
විධිෙලිනඩ විනය ්ර මවයනඩ ඇෙැතඩ වනා ෙන පිවදි ව ාවහෝ සිෙුරැ ත ා 
ගැනීමට අේාශ ඇතඩවතඩය. එවහතඩ එය සලඩවලඩඛපටිපදාෙට වනා 
ගැලවපඩ. සලඩවලඩඛපටිපදාෙ ර්ින, වම් ආයයයශීලය ර්ින ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ 

                                                                 
1 ස.පා. – 617 පි. 
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අතිවර්් චීෙර වනා පිළිගත යුතුය. පිළිගත ද එය ෙහා අනිව්්ුට දිය 
යුතුය.  ගමට සුදුසඩස්ු වනා මැති නම් පැමිවණන තුරැ ත ා ගැනීම 
සුදුසු ය. පැමිණි ෙහා ම එය දිය යුතුය. 

 
යානසන්නිි  

 
න හතඩියානා සමණසඩස ්පඩපති 
න අසඩස යානා න රවථන යාතුා 
ඉදඤඩක යානා සමණසඩස ්පඩපති 
උපාහනා ධ්ාරයවතා සීල්ඩඛනඩධ්ා.1 
 
යනුවෙනඩ දැ්ඩවෙන පිවදි හසඩතියාන අශඩෙයානාදිය ,ි්ඩෂූනඩට 

අ්ැප ය. ,ි්ඩෂූනඩවගඩ යානය උපාහනය ය. “න ,ි්ඩඛවෙ යාවනන 
යායිතේ ා, වයා යාවයයය ආපතඩති දු්ඩ්ටසඩස” යනු ෙදාරා ඇති  ැවිනඩ 
හසඩතියානාදිවයනඩ යාවමනඩ ද ඇෙැතඩ වේ. විනවයඩ සැටියට නම් 
පාෙහනඩ ෙැි ගණන්ඩ ත ා ගැනීවමනඩ ෙන ඇෙැත්ඩ නැත. වම් 
ආයයයශීලය ර්ින ,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ත ාගත යුතඩවතඩ පා වසඩදූ විට 
පාවිච්චියට එ්ඩ ෙහනඩ සඟල්ඩ හා අනඩ තනඩහි පාවිච්චියට තෙතඩ 
පාෙහනඩ සඟල්ඩය ්ියා පාෙහනඩ වජෝලු වද්්ඩ පමවණ්ි. ෙැි 
ගණන්ඩ ත ා ගැනීම යානසනඩනිධි ය. 

 
සයනසන්නිි  

සයන යනු නිදාගැනීමට පාවිච්චි ්රන ඇඳනඩ ය. විනය ්ර මවයඩ 
සැටියට සයන සනඩනිධිවයනඩ ෙන ඇෙැත්ඩ නැත. වම් ආයයයශීලය පුරන 
,ි්ඩෂුෙ විසිනඩ ඇඳනඩ වද්්ට ෙලා වනා ත ා ගත යුතුය. රාතරිවයඩ 
වෙවසන තැන එ්ඩ ඇඳ්ඩ ද දොවලහි වෙවසන තැන එ්ඩ ඇඳ්ඩ ද 
ත ා ගැනීම සලඩවලඩඛපටිපදාෙට විරැදඩධ් නැත. වද්්ට ෙැිවයනඩ ත ා 
ගැනීම සයන සනඩනිධිය ය. 

 

                                                                 
1 සා. ට්ඨ. – 65 පි. 
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ග්න්්සන්නිි  
“ගනඩධ්” යනු සඳුනඩ ආදි සුගනඩධ් ද්ර ෙයවයෝ ය. සවම් වරෝගෙලට 

ව වහතඩ ෙශවයනඩ ,ි්ඩෂූනඩට ද සුෙඳෙර්ග පාවිච්චි ්ළ හැ්ිය. 
ව වහතඩ සඳහා ගනඩනා ලද සුගනඩධ් ද්ර ෙයයනඩ වරෝගය සුෙ ෙන වත්ඩ 
ත ාවගන පිවව,ෝග ්ිරීම සුදුසුය. වරෝගය සුෙ ෙූ පසු මතු ද වරෝගය 
හටගත වහාතඩ ගැනීමට ත ා ගැනීම ගනඩධ්සනඩනිධිය ය. එය වම් 
ආයයයශීලයට විරැදඩධ්ය. එයිනඩ සලඩවලඩඛපටිපදාෙ පලුදු වේ. සුෙඳ ෙර්ග 
රැසඩ ව්ාට ත ා ගැනීවමනඩ විනය ්ර මවයනඩ ෙන ඇෙත්ඩ නැත. 

 
ආමිසසන්නිි  

දාය්යනඩවගනඩ දානය වනා ලැව න දිනෙල වහෝ පිඬු සිඟා යා 
වනාවහන දිනෙල වහෝ පිණඩලපාතය වනා ලතඩ දිනෙල වහෝ පරවයෝජනය 
පිණිස සහලඩ වපාලඩ ලුණු මිිවසඩ පිවපඩපු ්රෙල ආදිය රැසඩ ්ර ත ා 
ගැනීම ආමිස සනඩනිධි නම් වේ. වම් ආයයයශීලය පුරන ,ි්ඩෂුෙට ඒොට 
ඉල්ඩ නැත. වනා්ලඩහි පැමිවණන වසාර්ුට වහෝ එෙැනි අනි්්ුට  ගම 
පිණිස ,ි්ඩෂුෙට තමාවගඩ ොසසඩථානවයහි සහලඩ නැළිය්ඩ හා ස්ුරැ 
පිල්ඩ ද ගිවතලඩ ්ාල්ඩ ද ත ා ගැනීම සුදුසුය යි අටුොවෙහි දැ්ඩ වේ. 
එපමණ ආමිෂයනඩ ත ා ගැනීවමනඩ ආයයයශීලය පලුදු වනා වේ. අධි්ෙ 
තමාවගඩ පරවයෝජනය පිණිස ත ා ගැනීවමනඩ ආයයයශීලය පලුදු වේ. 
විනය ්ර මවයඩ සැටියට ඇෙැතඩෙලට හසු වනා වී සාමවණඩරා ගනඩවගඩ 
මාර්ගවයනඩ ්පඩපිය ්ුටිෙල ෙුෙමනා තරම් ආමිෂ රැසඩ්ර තැබිය හැ්ි 
ය. 

 
“යථා ො පවනව් ව,ානඩවතා සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා 
විසූද්දසඩසනා අනුයුතඩතා විහරනඩති වසයයිදා? නච්ක ගීතා 
ොදිතා වප්ඩඛා අ්ඩඛානා පාණිසඩසරා වෙතාලා ්ුම්,ථුනා 
වසා,නගර්ා කණඩලාලා ොසා වධ්ාපනා හතඩියුදඩධ්ා 
අසඩසයුදඩධ්ා මහිසයුදඩධ්ා උස,යුදඩධ්ා අජයුදඩධ්ා වමණඩලයුදඩධ්ා 
්ු්ඩ්ුටයුදඩධ්ා ෙට්ට්යුදඩධ්ා දණඩලයුදඩධ්ා මුට්ඨියුදඩධ්ා නිේ ුදඩධ්ා 
උවයයාධි්ා  ලගඩගා වසනාේ යුහා අ)්දසඩසනා ඉති ො ඉති 
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එෙරෑපා විසූ්දසඩසනා පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති 
සීලසඩමිා.” 
 
ඇතැම් සමණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

නැටීමය, ගී ්ීමය, ව ර ආදිය ෙැයුමය, ව ාවහෝ නළුෙනඩ රැසඩෙ ්රන 
නැටුමය, රාමායණාදි ්ථා ්ීමය, තාලම් ගැසීමය, ඝන තාලම් ගැසීමය, 
්ුම්,ථුන නම් ව ර ෙැයීමය, පර ති,ාන චිතර ය, යගුළිෙලිනඩ ්රන ්රීලාෙ 
වහෝ කණඩලාලයනඩවගඩ සණ වසඩ ගවම් ්රීලාෙ ය, හුණදඬු ඔසො ්රන 
්රීලාෙ ය, මිනීඇට වසඩ ගම ය, ඇතඩවපාර ය, අසඩවපාර ය, මීහර්ඩ වපාර 
ය, එළහර්ඩ වපාරය, එළු වපාරය,  ැටළු වපාරය, ්ු්ුළු වපාර ය, 
ෙටුවපාර ය, වපාලුෙලිනඩ ්රන වපාර ය, මිටිනඩ ්රන වපාර ය, මලඩලෙ 
වපාර ය, වස ලුනඩවගඩ යුදඩධ් ය, වසඩනා ගණනඩ ගැනීමය, වසඩනා රැසඩවීම 
ය,  ලඇණි දැ්ීම ය යන වම් පර තිපතඩතියට පටහැණි දෑ  ැලීවමහි 
්ිරීවමහි ්රවීවමහි වය ග ොසය ව්වරති. වම් සසඩවනහි ,ි්ඩෂු වතවම් 
ඒොයිනඩ ෙැළ්ී ොසය ්රයි. ඒ විසූකදස්සන්යන් ෙැළ්ී ොසය ්ිරීම 
ඔහුවගඩ ශීලය ය.  

 
වමහි “වධ්ාපන” යනුවෙනඩ ්ියවෙන මිනී ඇට වසඩ ගම ඇතැම් 

ජනපදෙල පෙතඩනා ්රියාවේැ යි අටුොවෙහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ ය. 
ව්න්ු මළ ්ලඩහි සිරැර ්ුණු ෙන වත්ඩ ෙළලා ත ා ්ුණු ෙූ පසු 
වගාල වගන ඇට වසෝදා ඒොවයඩ සුෙඳ ගලඩො ත ා නැ්ැතඩ දිනෙල ග 
ඒො සමීපවයඩ මතඩපැනඩ හා ව ාවහෝ ආහාරපාන ත ා වගන ්ා බී 
හැඬීම ඒ පරවදඩශෙල කාිවතරවය්ැයි ්ියනු ලැවේ. “වේතාල” යන 
ෙකනයට ඝනතාලම් ගැසීමය, මනඩතර ෙලිනඩ මළමිනී නැගිටවීමය යි අර්ථ 
වද්්ඩ ්ියා ඇතඩවතඩ ය.  

 
“යථා ො පවනව් ව,ානඩවතා සමණ  රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා 
ජුතපඩපමාදට්ඨානානුවයාගා අනුයුතඩතා විහරනඩති. වසයයිදා? 
අට්ඨපදා දසපදා ආ්ාසා පිවහාරපථා සනඩති්ා ඛලි්ා ඝටි්ා 
සලා්,තඩතා අ්ඩඛා පාගචීරා ෝ්ා වමා්ඩඛචි්ා චිාගුල්ා 
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පතඩතාළඩහ්ා රථ්ා ධ්නු්ා අ්ඩඛිව්ා මවනසි්ා යථාෙජ්ජා 
ඉති ො ඉති එෙරෑපා ජුතපඩපමාදට්ඨානානුවයාගා පටිවිරවතා 
වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

එ්ඩ අත්ට ව්ාටු අට  ැගිනඩ ඇති වපෝරැවෙහි ්රන ්රීලාෙ ය, 
ව්ාටු දසය  ැගිනඩ ඇති වපෝරැවෙහි ්රන ්රීලාෙ ය, දූවපෝරැ නැති 
හිසඩතැන ්රන ්රීලාෙ ය බිම ව්ාටු ඇඳ පනිමිනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, 
එ්ිවන් ළා ව්ාට එූ ගලඩ්ැට ෙලට වහෝ දාදු ්ැටෙලට අනි්ඩො 
වනා වසලෙන පිවදි නිවයනඩ ගසමිනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, දාදු ්ැටෙලිනඩ 
්රීලා ්ිරීමය, දි්ඩ ෙූ ද ව්ටි ෙූ ද දඬුෙලිනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, ඉරටු 
මිටිෙලිනඩ රෑප දැ්ඩවීම් ෙශවයනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, පනඩදුවෙනඩ ්රීලා ්ිරීම 
ය, පතර ෙලිනඩ තැනූ නළා පිඹිමිනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, ්ුලා නගුවලනඩ ්රීලා 
්ිරීම ය, වපාළුෙල එලඩලී ්රනම් ගැසීම ය, තලඩපතඩ ආදිවයනඩ 
්ැරව්න සුළා වපති සාදා ්රීලා ්ිරීම ය, පතිනඩ ්ළ නැළිවයනඩ ෙැලි 
ආදිය මනිමිනඩ ්රන ්රීලාෙ ය, ්ුලා රථවයනඩ ්රීලා ්ිරීම ය, වසලඩලම් 
දුනඩවනනඩ ්රීලා ්ිරීම ය, පිවටහි වහෝ අහවසහි අ්ුරැ ලිවීවමනඩ ්රීල 
්ිරීම ය, සිතන වදය ්ීවමනඩ ්රීලා ්ිරීම ය, අඳ  ෙ ව්ාර ෙ ්ුදු ෙ 
ආදි අනුනඩවගඩ ඇද පලුදු දැ්ඩවීම් ෙශවයනඩ ්රීලා ්ිරීමය යන පර මාදයට 
වහඩතු ෙන සූදු ආදි කරීලාවධ වයවදමිනඩ ොසය ව්වරති. වම් සසුවනහි 
,ි්ඩෂු වතවම් ඒොයිනඩ ෙැළ්ී ොසය ්රයි. එය ද ඔහුවගඩ ශීලයය.  

 
වමහි ද්ඩො ඇතඩවතඩ අතීතවලෝ්වයඩ පැෙති ්රීලා ය. ෙර්තමාන 

වලෝ්වයඩ ඇතඩවතඩ ඒොට වෙනසඩ ්රීලාය. වලෝ්වයහි ්රීලා ්ලිනඩ ්ල 
වෙනසඩ වේ. පැවිදඩදනඩ විසිනඩ වමහි දැ්ඩෙූ ්රීලාෙලිනඩ ම වනා ෙ 
ෙර්තමාන වලෝ්වයඩ ඇති සියලු ම සූදුෙලිනඩ ද වලාතරැයි ටි්ැට් 
ගැනීවමනඩ ද වනාවය්ඩ ්රීලාෙලිනඩ ද ෙැළ්ී ොසය ්ළ යුතුය. එය 
,ි්ඩෂුවගඩ එ්ඩ ශීලවය්ි. 

 
“යථා ො පවන්  ව,ානඩවතා සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො, වත එෙරෑපා 
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උච්කාසයනමහාසයනා අනුයුතඩතා විහරනඩති. වසයිද? ආසනඩදිා 
පලඩලා්ා වගාණ්ා චිතඩත්ා පටලි්ා පටි්ා තුලි්ා වි්ති්ා 
උදඩදවලාමිා එ්නඩතවලාමිා ්ට්ටිසඩසා ව්ාවසයයා ්ුතඩත්ා 
හතඩථතඩථරා අසඩසතඩථරා රථතඩථරා අන්නපඩපවෙණිා 
්දලිමිගපෙරපච්කතථරණා සඋතඩතරච්ඡදා 
උ,වතාවලාහිත්ූපධ්ානා ඉති ො ඉති එෙරෑපා 
උච්කාසයනමහාසයනා පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති 
සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

ආසනඩදි නම් ෙූ පමණට ෙලා උසඩ පුටුය, පාදයනඩහි සිාහෙයාඝරාදි 
සතුනඩවගඩ රෑප ත ා ්ළ ආසනය, සතරඟුල්ට ෙලා දි්ඩ වලාම් ඇති 
ඇතිිවය, එළුවලාම්ෙලිනඩ විසිතුරැ ව්ාට වියන ලද ඇතිිවය, එළුවලාමිනඩ 
්ළ සුදු ඇතිිවය, ඝනට මලඩ ඇති එළුවලාම් ඇතිිවය, පුළුනඩ පුරො ඇති 
ඇතිිවය, සිාහෙයාඝරාදි රෑපෙලිනඩ විසිතුරැ ්ළ ඇතිිවය, වදපස රැලඩ ඇති 
එළුවලාම් ඇතිිවය, එ්පස් රැලඩ ඇති එළුවලාම් ඇතිිවය, රනඩහුයිනඩ 
විසිතුරැ ්ළ තිහිිව හුයිනඩ ්ළ ඇතිිවය, රනඩ හුයිනඩ විසිතුරැ ්ළ 
පටහුයිනඩ ්ළ ඇතිිවය, නාටි්ාෙනඩ වසාවළාසඩ වදන්ුට සිට නැටිය 
හැ්ි එළුවලාම් ඇතිිවය, ඇතුපිට අතුරන ඇතිිවය, අසුපිට අතුරන 
ඇතිිවය, ඇවඳඩ පර මාණයට අඳුනඩ දිවි සමිනඩ ්ළ ඇතිිවය, ්දලිමිග නම් 
ෙූ මුෙනඩවගඩ සමිනඩ ්ළ ඇතිිවය, රතුවියන ඇති ඇඳය, වදපස රතු 
ව්ාට්ට පිහිටුො ඇති ඇඳය (්විච්චිය) යන වම් 
උච්කාසයනමහාසයනයනඩ පිවව,ෝග ්ිරීවමහි වයවදති. වම් සසඩවනහි 
මහණ වතවම් ඒ උච්කාසයන මහාසයන පිවව,ෝගවයනඩ ෙැළ්ී ොසය 
්රයි. ඒ උච්චචාසයනමහාසයන පිවව,ෝගවයනඩ ෙැළ්ීම ඒ මහණහුවගඩ 
ශීලය ය. 

 
පැවිදඩද්ුට උච්කාසයනමහාසයනයනඩ ලද වහාතඩ ආසනඩදි නම් ෙූ 

උසඩ පුටුවෙහි පා ව්ටි ්ර පිවව,ෝගයට ගැනීම සුදුසුය. පලඩලා්ය 
සතඩෙ රෑප ඉෙතඩව්ාට පිවව,ෝගයට ගැනීම ද, තුලි්ා නම් පුළුනඩ පිරෙූ 
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ඇතිිවය ලිහා ව්ාට්ට සාදා පිවව,ෝගයට ගැනීම ද, ඉතිිව ඇතිිව බිම එළා 
පිවව,ෝගයට ද සුදුසුය. 

 
“යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා සදඩධ්ාවදයයානි 

ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා මණඩලනවි,ූසනට්ඨානානුවයාගා 
අනුයුතඩතා විහරනඩති. වසයයිදා? උච්ඡාදනා පිවමදඩදනා නහාපනා 
සම් ාහනා ආදාසා අඤඩජනා මාලා විවලපනා මුඛකුණඩණ්ා 
මුඛාවලපනා හතඩථ නඩධ්ා සිඛා නඩධ්ා දණඩල්ා නාළි්ා ඛගඩගා ඡතඩතා 
චිතරෑපාහනා උණඩහීසා මණිා ොළවින්නිා ඔදාතානි ෙතඩථානි  ගඝදසානි 
ඉති ො ඉති එෙරෑපා මණඩලනවි,ූසනට්ඨානානුවයාගා පටිවිරවතා 
වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 

 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

ඇවඟහි සුෙඳ සුනු ඉලීමය, අතඩපා ආදිවයඩ සටහන යහපතඩ වීම පිණිස 
වතලඩ ගලඩො මැඩීමය, සුෙඳ  පැනිනඩ නෑමය, මලඩලෙයනඩ වමනඩ ඇවඟඩ 
මසඩ ෙැවලනු පිණිස මුගුරැෙලිනඩ ඇඟ තැළීමය, ්ැලපතඩ පිවහරණය 
්ිරීමය. අලා්ාරය පිණිස ඇඟ අඳුනඩ ගැලඩවීමය, මලඩ පැළඳීමය, ඇඟ 
පැහැපතඩ ්රනු පිණිස විලෙුනඩ ගැලඩවීමය, මුහුවණහි සුෙඳ සුනු 
ගැලඩවීමය, ්ැලැලඩ ම්නු පිණිස මුහුවණහි විලෙුනඩ ගැලඩවීමය, 
අලා්ාරය පිණිස අවතහි පළඳනා  ැඳීමය, හිසඩමුදුවනහි ව්ාණඩලය 
 ැඳ රනඩ ආ,රණාදිවයනඩ සැරසීමය, අලා්ාර සැරයටි දැරීමය, සඩතරීරෑප 
පුරැෂරෑපාදිවයනඩ විචිතර  ව වහතඩ නළ දැරීමය, තියුණු ්ලු දැරීමය, 
විසිතුරැ ්ුල දැරීමය, විසිතුරැ පාෙහනඩ දැරීමය, නළලඩපට දැරීමය, සිළුමිණි 
පැළඳීමය, ෙලඩවිදුනා දැරීමය, දි්ඩ දහෙලු ඇති සුදුෙතඩ හැඳීමය යන 
වම්ොයිනඩ ශරීකය සුකසීම ව්වරති. වම් සසඩවනහි මහණ ඒොයිනඩ 
ෙැළ්ී ොසය ්රයි. එය ද ඔහුවගඩ ශීලයය.  

 
“යථා ො පවනව් වහානඩවත සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො, වත එෙරෑපා 
තිරච්ඡාන්ථා අනුයුතඩතා විහරනඩති. වසයයිදා? රාජ්ථා 
වකාර්ථා මහාමතඩත්ථා වසනා්ථා ,ය්ථා යුදඩධ්්ථා 
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අනඩන්ථා පාන්ථා ෙතඩථ්ථා සයන්ථා මාලා්ථා 
ගනඩධ්්ථා ඥාති්ථා යාන්ථා ගාම්ථා නිගම්ථා නගර්ථා 
ජනපද්ථා ඉතඩි්ථා පුිවස්ථා ්ුමාර්ථා ්ුමාිව්ථා 
සූර්ථා විසිඛා්ථා ්ුම්,ට්ඨාන්ථා පුේ වපත්ථා 
නානතඩථ්ථා වලා්්ඩඛායි්ා සමුදඩද්ඩඛායි්ා ඉති,ො,ේථා, 
ඉති ො ඉති එෙරෑපායා තිරච්ඡාන්ථාය පටිවිරවතා වහාති, 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

රජුනඩ පිළි ඳ ්ථාය, වසාරැනඩ පිළි ඳ ්ථාය, මහ ඇමතියනඩ පිළි ඳ 
්ථාය, වසඩනා පිළි ඳ ්ථාය, ,ය පිළි ඳ ්ථාය, යුදඩධ් පිළි ඳ ්ථාය, 
ආහාර පිළි ඳ ්ථාය, පානයනඩ පිළි ඳ ්ථාය, ෙසඩතු පිළි ඳ ්ථාය, 
යහනඩ පිළි ඳ ්ථාය, මලඩ පිළි ඳ ්ථාය, සුෙඳ පිළි ඳ ්ථාය, නෑයනඩ 
පිළි ඳ ්ථාය, යාන පිළි ඳ ්ථාය, ගම් පිළි ඳ ්ථාය, නියම්ගම් 
පිළි ඳ ්ථාය, නගර පිළි ඳ ්ථාය, ජනපද පිළි ඳ ්ථාය, සඩතරීනඩ 
පිළි ඳ ්ථාය, පුරැෂයනඩ පිළි ඳ ්ථාය, ්ුමාරයනඩ පිළි ඳ ්ථාය, 
්ුමාිවයනඩ පිළි ඳ ්ථාය, ශූරයනඩ පිළි ඳ ්ථාය, වීි පිළි ඳ ්ථාය, 
ජලසඩථාන වහෝ ්ුම්,දාසීනඩ වහෝ පිළි ඳ ්ථාය, මියගිය අතීත ඥාතීනඩ 
පිළි ඳ ්ථාය, නානාපර ්ාර නිරර්ථ් ්ථාය, වලෝ්ය පිළි ඳ ්ථාය, 
සමුද්ර ය පිළි ඳ ්ථාය, දියුණුෙ හා පිිවහීම පිළි ඳ ්ථාය යන වම් 
තිරශඩචීන ්ථාෙනඩහි වය ග ොසය ව්වරති. වම් සසුවනහි ,ි්ඩෂු වතවම් 
ඒ කිකශ්චීන කථාවධින් ෙැළ්ුවණඩ වේ. එය ද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය.  

 
සඩෙර්ගවමෝ්ඩෂයනඩට  ාධ්් ආයයයමාර්ගය අෙුරන නිරර්ථ් ්ථා 

කිකශ්චීන කථා නම් වේ. අසෙලඩ රජ ව ාවහෝ වසඩනා ඇතිවය්ි. 
ව ාවහෝ ධ්නය ඇතිවය්ි, ව ාවහෝ රටෙලඩ ඇතිවය්ි, නිර්,ීත 
ව්වන්ි යනා ගනඩ ව්වරන තෘෂඩණා සහගත ්ථාෙ ම තිරශඩචීන 
්ථාෙ වේ. වමතරම් ආනු,ාෙය ඇතිෙ ධ්නවසඩනා සම්පතඩ ඇතිෙ විසූ 
අසෙලඩ රජ ද මිය ගිවයඩය යනාදි අනිතය පර තිසායු්ඩත්ථාෙ රාජ්ථාෙ 
ෙුෙ ද තිරශඩචීන ්ථාෙ වනා වේ. වකෝර්ථාදිය ද එවසඩ ම ය. 
රාජ්ථාදිය පිළි ඳ විනයවයහි සි්පදය්ඩ වනා ද්ඩනා ලැවේ. 
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“යථා ො පවනව් ව,ානඩවතා සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා 
විගඩගාහි්්ථා අනුයුතඩතා විහරනඩති, වසයයිදා? “න තඩො ඉමා 
ධ්ම්මවිනයා ආජානාසි, අහා ඉමා ධ්ම්මවිනයා ආජානාමි, ්ිා 
තඩො ඉමා ධ්ම්මවිනයා ආජානිසඩසයි? මිච්ඡාපටිපනඩවනා තඩෙමසි, 
අහමසඩමි සම්මා පටිපනඩවනා. සහිතා වම අසහිතා වත. 
පුවරෙකනීයා පච්ඡා අෙක, පච්ඡා ෙකනීයා පුවර අෙක. 
ආචිණඩණා වත විපරාෙතඩතා, ආවරාපිවතා වත ොවදා 
නිගඩගහිවතාසි, කරොදපඩපවමා්ඩඛාය නිේව වඨහි ො සවක 
පවහාසී” ති ඉති ො ඉති එෙරෑපාය විගඩගාහි්්ථාය පටිවිරවතා 
වහාති ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමි.” 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

වමවසඩ ොද ්ථා ්රමිනඩ හැසිවරති. ව්වසඩ ද යතඩ? “නුඹ වම් 
ධ්ර්මවිනය වනා දනඩවනහි, මම වම් ධ්ර්මවිනය දනිමි. නුඹ වම් 
ධ්ර්මවිනය දනඩවනහි ද? නුඹ ෙරදො පිළිපදිනඩවනහිය, මම මැනවිනඩ 
පිළිපදිනඩවනඩ වෙමි. මාවගඩ ්ීම යු්ඩතියු්ඩතය, නවුේ ්ීම ෙැරදිය. නුඹ 
පළමුවෙනඩ ්ියයුතඩත පසුෙ ්ීවයහිය, පසුෙ ්ිය යුතඩත පළමුවෙනඩ 
්ීවයහිය. නුඹ ව ාවහෝ ්ල්ඩ පුරැදු ව්වරමිනඩ පර ගුණ ්ර ගනඩනා 
ලදඩද මාවගඩ එ් ෙකනවයනඩ ම බිඳී ගිවයඩ ය. මා විසිනඩ තට 
ොදාවරෝපණය ්රන ලදඩවදඩ ය. නුඹ නිගර හ ්රන ලදඩවදහිය, වදෝෂවයනඩ 
මිවදනු පිණිස තැන තැන ඇවිද ඉවගන ගනුෙ, ඉදිනඩ නුඹ සමතඩ වෙහි 
නම් ොදවයනඩ ගැළවෙෙ” යි වමවසඩ ොදවයහි වය ග වෙවසනඩනාහ. වම් 
සසුවනහි මහණ වතම වාද කිරී්මන් ෙැළ්ුවණඩය. ඒ ොදවිොදවයනඩ 
ෙැළ්ීම ඒ මහණහුවගඩ ශීලයය.  

 
“යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපා 
දුවතයයපහිණගමනානුවයාගමනුයුතඩතා විහරනඩති. වසයයිදා? 
රඤඩඤා රාජමහා මතඩතානා ඛතඩතියානා  රාහඩමණානා 
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ගහපති්ානා ්ුමාරානා ඉධ් ගච්ඡ අමුතරාගච්ඡ ඉදා හර අමුතර දා 
ආහරති. ඉති ො ඉති එෙරෑපා 
දූවතයයපහිණගමනානුවයාගමනුයුතඩතා විහරනඩති. ඉති එෙරෑපා 
දුවතයයපහිණගමනානුවයාගා පටිවිරවතා වහාති, ඉදම්පිසඩස 
වහාති සීලසඩමිා.” 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

රජුනඩ විසිනඩ රාජමහාමාතයයනඩ විසිනඩ ්ඩෂතරියයනඩ විසිනඩ  රාහඩමණයනඩ 
විසිනඩ ගැහැවියනඩ විසිනඩ ්ුමරැනඩ විසිනඩ “වමයිනඩ අසෙලඩතැනට යෙ, 
එතැනිනඩ අසෙලඩ තැනට එෙ, වමතැනිනඩ වමය වගන යෙ, අසෙලඩ 
තැනිනඩ අසෙලඩ වදය වමහි වගනෙ” යනා ගනඩ වමවහයන ්ලඩහි 
ඔෙුනඩවගඩ දූත වමවහෙවරහි වයවදති. මහණ වතවම් වමවසඩ දූකකම්හි 
්යදී්මන් ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. ඒ දූත්ම් ්ිරීවමනඩ ෙැළ්ීම ඔහුවගඩ 
ශීලයය. 

“යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා 
සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත ්ුහ්ා ක වහානඩති 
ලප්ා ක වනමිතඩත්ා ක නිවපඩවපසි්ා ක ලාව,න ලා,ා 
නින්ගිාසිතාවරා ක ඉති ො ඉති එෙරෑපා ්ුහනා ලපනා 
පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.” 
 

මජ්ිම සීධර 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

්ුහ්්ම් ්රනඩවනෝ ද වෙති. ලැබීම සඳහා සිතඩ ඇවදන පිවදි ්ථා 
්රනඩවනෝ ද වෙති. ලැබීම සඳහා නිමිති පහළ ්රනඩවනෝ ද වෙති. වනා 
වදනඩනෙුනඩ නිනඩදා ්ිරීවමනඩ වපළනඩවනෝ ද වෙති. ලා,වයනඩ ලා,ය 
වසායනඩවනෝ ද වෙති. වම් සසඩවනහි මහණ වතවම් එ ඳු ්ුහ්්මිනඩ 
පර තයය පිළි ඳ ්ථාවෙනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එද ඒ මහණහුවගඩ ශීලයය. 
(වම් ්ුහනාදිය යට ආජීෙපාිවශුදඩධි්ථාවෙහි විසඩතර ්ර ඇත. එය 
 ලනඩන.) 

්ම් ම්යම ශීධය  ය  
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මහාශීලය. 
 

යථා ො පවනව් වහානඩවත සමණ රාහඩමණා 
සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො, වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවි්ා ්පඩවපනඩති. වසයයිදා? 
අාගා නිමිතඩතා උපඩපාදා සුපිනා ල්ඩඛණා මූසි්ච්ිනඩනා 
අගඩගිවහාමා දේබිවහාමා ථුසවහාමා ්ණවහාමා තණඩලුලවහාමා 
සපඩපිවහාමා වතලවහාමා මුඛවහාමා වලාහිතවහාමා අාගවිජ්ජා 
ෙතඩථුවිජ්ජා ඛතඩතවිජ්ජා සිෙවිජ්ජා ,ූතවිජ්ජා ,ූිවවිජ්ජා අ,ිවිජ්ජා 
විසවිජ්ජා විච්ි්විජ්ජා මූසි්විජ්ජා ස්ුණවිජ්ජා ොයසවිජ්ජා 
ප්ඩඛජ්ඣාා සරපිවතඩතානා මිගවිජ්ජා ඉති ො ඉති එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවතා වහාති. ඉදම්පිසඩස 
වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

වම ඳු තිරශඩචීනවිදයාවෙනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ පෙතඩෙති. ඔෙුහු 
්ෙරහු ද යතඩ? අතඩපා ආදිවයඩ පිහිටි ල්ුණු  ලා පලාපල ්ියන 
අාගශාසඩතර ය, නිමිති  ලා පලාපල ්ියන නිමිතඩතශාසඩතර ය, අසනිපාතාදි 
මහතඩ ්රැණු  ලා පලාපල ්ියන උතඩපාදශාසඩතර ය, සඩෙපඩන පලාපල 
්ීවම් ශාසඩතර ය, වම් ල්ුවණනඩ යු්ඩත ෙූවයඩ රජ වේය යනා ගනඩ ල්ුණු 
ෙලිනඩ පලාපල ්ීවම් ශාසඩතර ය, මීයනඩ ්ෑ ෙසඩතර   ලා පලාපල ්ීවම් 
ශාසඩතර ය, ඒ ඒ වදඩෙලඩ සිදුෙන පිවදි ගිනි පි ගවම් ශාසඩතර ය, වම ඳු 
සැනඩද් ගිනි පි ගවමනඩ වම ඳු පල ඇතඩවතඩය යි ්ියන ශාසඩතර ය, 
වීවපාතු ෙලිනඩ ගිනිපි ගවම් ශාසඩතර ය, ්ුලුෙලිනඩ ගිනිපි ගවම් ශාසඩතර ය, 
සහලිනඩ ගිනි පි ගවම් ශාසඩතර ය, ගිවතලිනඩ ගිනිපි ගවම් ශාසඩතර ය, වතලිනඩ 
ගිනිපි ගවම් ශාසඩතර ය, අ  ආදිය මුවිනඩ වගන ගිනඩවනහි ලා පි ගවම් 
ශාසඩතර ය, වලඩ පි ගවම් ශාසඩතර ය, ඇඟිලිඇට  ලා පලාපල ද්ඩෙන 
අාගවිදයාෙ, ගෘහෙසඩතු ආරාමෙසඩතූනඩ හි ගුණවදෝෂ ද්ඩෙන 
ොසඩතුවිදයාෙ, අාවගයයමාසුර්ඩඛා ගනඩ විසිනඩ ්ර ඇති නීතිශාසඩතර ය, 
වසාවහාවනහි සිට ශානඩති ්රන විදයාෙය, ,ූතවිදයාෙ, ව්තඩෙල 
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අසඩෙනු ෙැි ්රන ,ූිවවිදයාෙ, සර්පවිෂ  සඩෙන විදයාෙ, විෂ වනා ෙදින 
පිවදි ආර්ඩෂා ්රන විෂවිදයාෙ, වගෝනුසු විෂ නැති ්ිරීවම් විදයාෙ, මී 
විෂ නැසීවම් විදයාෙ, ප්ඩෂීනඩවගඩ හා සිෙුපාෙුනඩවගඩ හඬිනඩ හා ගමනිනඩ 
පලාපල ්ීවම් විදයාෙ, ්පුටු හඬ වතඩරැම් ගැනීවම් විදයාෙ, ජීෙන 
්ාලය දැනගනඩනා විදයාෙ, හී පහර ෙැළැ්ඩවීවම් විදයාෙ, මෘගප්ඩෂීනඩවගඩ 
හඬ වතඩරැම් ගැනීවම් විදයාෙ යන වමාෙුහු තිරශඩචීන විදයාවෙෝය. වම් 
සසුවනහි මහණවතම ඒ තිරශඩචීන විදයාෙලිනඩ පර තයය සපයා ජීෙතඩවීම 
ෙූ මිථයාජීව්යන් ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එය ඔහුවගඩ ශීලය ය.  

 
යථා ො පවනව් වහානඩවතා සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවි්ා ්පඩවපනඩති. වසයයිදා? 
මණිල්ඩඛනා ෙතඩථල්ඩඛනා දණඩලල්ඩඛනා අසිල්ඩඛනා 
උසුල්ඩඛනා ධ්නුල්ඩඛනා ආෙුධ්ල්ඩඛනා ඉතඩිල්ඩඛනා 
පුිවසල්ඩඛනා ්ුමාරල්ඩඛනා ්ුමාිවල්ඩඛනා. දාසල්ඩඛනා 
දාසිල්ඩඛනා අසඩසල්ඩඛනා මහිසල්ඩඛනා උස,ල්ඩඛනා 
වගාල්ඩඛනා අජල්ඩඛනා වමණඩල්ල්ඩඛනා ්ු්ඩ්ුටල්ඩඛනා 
ෙට්ට්ල්ඩඛනා වගාධ්ාල්ඩඛනා ්ණඩණි්ාල්ඩඛනා 
්ච්ඡපල්ඩඛනා මිගල්ඩඛනා ඉතිො ඉති එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවතා වහාති, ඉදම්පිසඩස 
වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

මැණි්ඩෙලිනඩ ෙන පලාපන පෙසන මාණි්ය ල්ඩෂණ විදයාෙය, 
ෙසඩතර යනඩවගඩ ගුණාගුණ ද්ඩෙන ෙසඩතර ල්ඩෂණ විදයාෙය, වම ඳු දණඩල්ඩ 
දැරීවමනඩ වම ඳු පලාපන ඇතඩවතඩය යි දඬුෙල පලාපල පෙසන 
දණඩලල්ඩෂණ විදයාෙය, වම ඳු ්ලුේඩ දැරීවමනඩ වම් වම් පල 
ඇතඩවතඩය යි ්ලුෙල පලාපල ද්ඩෙන අසිල්ඩෂණ විදයාෙය, හී ආදිවයඩ 
පලාපන ද්ඩෙන උසුල්ඩෂණ ධ්නුල්ඩෂණ ආයුධ්ල්ඩෂණ විදයාය, 
වම ඳු සඩතරිය් වෙවසන වගට වම ඳු පලාපල ඇතඩවතඩය වම ඳු 
පුරැෂය්ු වෙවසන වගට වම ඳු පලාපල ඇතඩවතඩය යි දැ්ඩවෙන 
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සඩතරීල්ඩෂණ පුරැෂල්ඩෂණ, විදයාය, ්ුමාර්ුමාරී දාසිල්ඩෂණය විදයාය, 
අශඩෙල්ඩෂණ මහිෂල්ඩෂණ ෙෘෂ,ල්ඩෂණ ගෙල්ඩෂණ අජල්ඩෂණ 
වමණඩල්ල්ඩෂණ ්ු්ඩ්ුට ල්ඩෂණ ෙට්ට්ල්ඩෂණ වගෝධ්ාල්ඩෂණ 
්ර්ණි්ාල්ඩෂණ ්ච්ඡපල්ඩෂණ මෘගල්ඩෂණ විදයාය යන වම් 
තිරශඩචීන විදයාෙලිනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ ව්වරති. වම් සසඩවනහි 
මහණවතවම් තිරශඩචීන විදයාෙලිනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීෙතඩවීවමනඩ 
ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. ඒ මිථයාජීෙවයනඩ ෙැළ්ීම ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
යථා ො පවනව් වහානඩවත සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාන්වෙන ජීවි්ා ්පඩවපනඩති. වසයයිදා? 
රඤඩඤා නියයානා ,විසඩසති රඤඩඤා අනියයානා ,විසඩසති 
අේ,නඩතරානා රඤඩඤා උපයානා ,විසඩසති  ාහිරානා රඤඩඤා 
අපයානා ,විසඩසති  ාහිරානා රඤඩඤා උපයානා ,විසඩසති 
අේ,නඩතරානා රඤඩඤා අපයානා ,විසඩසති අේ,නඩතරානා 
රඤඩඤා ජවයා ,විසඩසති  ාහිරානා රඤඩඤා පරාජවයා 
,විසඩසති  ාහිරානා රඤඩඤා ජවයා ,විසඩසති අේ,නඩතරානා 
රඤඩඤා පරාජවයා ,විසඩසති, ඉති ඉමසඩස ජවයා ,විසඩසති 
ඉමසඩස පරාජවයා ,විසඩසති. ඉති ො ඉති එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවහාත වහාති. ඉදම්පිසඩස 
වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

අසෙලඩ දින අසෙලඩ නැ්තිනඩ අසෙලඩ රජුවගඩ  ැහැර යාම ෙනඩවනඩය 
යනා ගනඩ රජුනඩවගඩ  ැහැර යාම ්ලිනඩ පර ්ාශ ව්වරති. එවසඩ ම ගිය 
රජුනඩවගඩ ආපසු ඊම පර ්ාශ ව්වරති, අපවගඩ රජු අසෙලඩ දින සතුරැ 
රජ්ු ්රා යනඩවනඩ ය යි පර ්ාශ ්රති, ගිය රජුවගඩ ආපසු පැමි)ම 
්ලිනඩ පර ්ාශ ව්වරති,  ාහිර රජුනඩවගඩ පැමි)ම ්ලිනඩ පර ්ාශ 
ව්වරති,  ාහිර රජුනඩවගඩ  ැහැරවීම ්ලිනඩ පර ්ාශ ්රති, ආ,යනඩතිව් 
රජුනඩට ජය වෙතැයි පෙසති.  ාහිර රජහු පරදිතියි පෙසති,  ාහිර 
රජුනඩට ජය වෙතැයි පෙසති, ආ,යනඩතිව් රජහු පිවදිතියි පෙසති, 
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වමාහුට ජය වේය යි පෙසති. වමාහු පර ගය යි පෙසති. වමවසඩ ශාසඩතර  
්ියමිනඩ තිරශඩචීන විදයාවෙනඩ මිථයා ජීෙවයනඩ ජීෙතඩ වෙති. වම් 
සසුවනහි මහණ වතවම් ඒ තිරශඩචීන විදයාවෙනඩ ජීෙතඩවීවමනඩ 
ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එය ද වම් මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
යථා ො පවනව් වහානඩවත සමණ රාහඩමනා සදඩධ්ාවදයයානි 

ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන 
ජීවි්ා ්පඩවපනඩති, වසයයිදා? කනඩදගඩගාවහා ,විසඩසති සූිවයගඩගාවහා 
,විසඩසති න්ඩඛතඩතගඩගාවහා ,විසඩසති කනඩදිමසුිවයානා පථගමනා 
,විසඩසති කනඩදිමසුිවයානා උපඩපථගමනා ,විසඩසති න්ඩඛතඩතානා 
පථගමනා ,විසඩසති න්ඩඛතඩතානා උපඩපථගමනා ,විසඩසති 
උ්ඩ්ාපාවතා ,විසඩසති දිසාලාවහා ,විසඩසති ,ූමිකාවලා ,විසඩසති 
වදෙදුනඩදුහි ,විසඩසති කනඩදිමසුිවයන්ඩඛතඩතානා උගඩගමනා ඔගමනා 
සා්ිවලසා වොදානා ,විසඩසති එො විපාව්ා කනඩදගඩගාවහා ,විසඩසති 
එො විපාව්ා සුිවයගඩගාවහා ,විසඩසති එො විපාව්ා 
න්ඩඛතඩතගඩගාවහා ,විසඩසති එො විපා්ා කනඩදිමසුිවයානා පථගමනා 
,විසඩසති එො විපා්ා න්ඩඛතඩතානා පථගමනා ,විසඩසති එො විපා්ා 
න්ඩඛතඩතානා උපඩපථගමනා ,විසඩසති එො විපාව්ා උ්ඩ්ාපාවතා 
,විසඩසති එො විපාව්ා දිසාලාවහා ,විසඩසති එො විපාව්ා ,ූමිකාවලා 
,විසඩසති එො විපාව්ා වදෙදුනඩ,ි ,විසඩසති එො විපා්ා 
කනඩදිමසුිවයන්ඩඛතඩතානා උගඩගමනා ඔගමනා සා්ිවලසා වොදානා 
,විසඩසති ඉති ො ඉති එෙරෑපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො 
පටිවිරවහා වහාති. ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා.  

 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

වම ඳු කිකශ්චීන විදයාවධින් ශාස්කර  කියමින් මිථයාජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ 
ව්වරති. ව්වසඩද යතඩ? අසෙලඩ දිනවයහි කනඩද්ර ගර හණවය්ඩ ෙනඩවනඩය. 
අසෙලඩ දිනවයහි සූයයයගර හණය්ඩ ෙනඩවනඩය. අසෙලඩ දිනවයහි 
න්ඩෂතර ගර හණය්ඩ වහෙතඩ ගර හසාවයෝගය්ඩ ෙනඩවනඩය, කනඩද්ර සූයයයයනඩවගඩ 
නියම මාර්ගවයඩ ගමනඩ ෙනඩවනඩය, කනඩද්ර සූයයයයනඩවගඩ අමාර්ගවයහි ගමනඩ 
ෙනඩවනඩය, න්ඩෂතර යනඩවගඩ නියම මඟ යාම ෙනඩවනඩය, න්ඩෂතර යනඩවගඩ 



 උපසම්පදා ශලීය පටුන වෙත 

375 
Non-commertial Distribution 

 

වනා මඟ යාම ෙනඩවනඩය, උලඩ්ාපාත ෙනඩවනඩය, දිසාලාහය්ඩ ෙනඩවනඩය, 
,ූමි්ම්පාේඩ ෙනඩවනඩය, අහසගිගිරැම්ඩ ෙනඩවනඩය, කනඩද්ර  සූයයය 
න්ඩෂතර නඩවගඩ උදාවීම ෙනඩවනඩය. අසතඩවීම්ඩ ෙනඩවනඩය, ්ිලිටිවීම්ඩ 
ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් ඇති සූයයයගර හණය්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් 
ඇති න්ඩෂතර ගර හණය්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් ඇති කනඩද්ර සූයයයයනඩවගඩ 
නියම මඟ යාම්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් ඇති න්ඩෂතර යනඩවගඩ නියම 
මඟ යාම්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් ඇති න්ඩෂතරයනඩවගඩ වනා මඟ 
යාම්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු විපා් ඇති උලඩ්ාපාතය්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳු 
විපා් ඇති දිසාලාහය්ඩ ෙනඩවනඩ ය, වම ඳු විපා් ඇති ,ූමිකලනය්ඩ 
ෙනඩවනඩ ය, වම ඳු විපා් ඇති අහස ගිගිරැම්ඩ ෙනඩවනඩය, වම ඳුවිපා් 
ඇති කනඩද්ර සූයයයන්ඩෂතර යනඩවගඩ උදාවීම්ඩ අසඩතවීම්ඩ ්ිලිටිවීම්ඩ 
 ැ ළීම්ඩ ෙනඩවනඩ ය. වමවසඩ ශාසඩතර  ්ියමිනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීෙතඩ 
ෙනඩනාහ. වම් සසුවනහි මහණ වතවම් තිරශඩචීන විදයාවෙනඩ 
මිථයාජීෙවයනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එය ද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජජාය මිච්ඡාන්වෙන ජීවි්ා ්පඩවපනඩති. වසයයිදා? 
සුේ ුට්ඨි්ා ,විසඩසති දුේ ුට්ඨි්ා ,විසඩසති දුේ,ි්ඩඛා ,විසඩසති 
වඛමා ,විසඩසති ,යා ,විසඩසති වරාවගා ,විසඩසති ආවරාගයා 
,විසඩසති මුදඩදා ගණනා සාඛානා ්ාවෙයයා වලා්ායතා ඉති ො 
ඉති එෙරෑපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවතා වහාති. 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා, 

වම ඳු තිරශඩචීන විදයාවෙනඩ මිථයා ජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ ව්වරතඩ. ව්වසඩ 
ද යතඩ? නැ්ැතඩ  ලා මැනවිනඩ ෙැසි ඇති ෙනඩවනඩ ය යි ්ලිනඩ ්ියති. 
ෙැසි මඳ ෙනඩවනඩ ය යි ්ියති. දුර්,ි්ඩෂ ෙනඩවනඩය සු,ි්ඩෂ ෙනඩවනඩය, 
,ය නැති ෙනඩවනඩය, ,ය ඇති ෙනඩවනඩය, වරෝග හටගනඩවනඩය, වරෝග 
දුරැෙනඩවනඩය යි ්ලිනඩ ්ියති. ඇඟිලි සල්ුවණනඩ ගි)මය, දිගට ම 
ගණනඩ ්ිරීමය, සමූහ ෙශවයනඩ ගණනඩ ගැනීමය, ්ාෙයය 
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වලෝ්ායතශාසඩතර ය යන වම්ොයිනඩ ්ටයුතු ්ිරීමය යන වම් ්ර මෙලිනඩ 
මිථයාජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ ව්වරති. වම් සසුවනහි මහණ එවසඩ තිරශඩචීන 
විදයාවෙනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීවි්ාෙ ්ිරීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. එය ද ඒ 
මහණහුවගඩ ශීලයය.්ඩ 

 
යථා ො පවනව් ව,ානඩවත සමණ රාහඩමණා 

සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීවි්ා ්පඩවපනඩති, වසයයිදා? 
ආොහනා විොහනා සාෙදනා විොදනා සා්ිරණා වි්ිරණා 
සු,ග්රණා දුේ,ග්රණා විරැදඩධ්ගම්,්රණා 
න්ේහානිතඩථදඩධ්නා හනුසාහනනා හතඩථා,ිජපඩපනා හනුජපඩපනා 
්ණඩණජපඩපනා ආදායපඤඩහා ්ුමාරීපඤඩහා වදඩෙපච්හා 
ආදිච්කුපට්ඨානා මහතුපට්ඨානා අේ,ුජ්ජලනා සිිවේහායනා ඉති 
ො ඉති එෙරෑපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවතා 
වහාති, ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ ෙළඳා 

ආොහයට නැ්ැතඩ ්ියති. විොහයට නැ්ැතඩ ්ියති. බිඳී සිටින 
අඹුසැමියනඩට එ්ඩවීමට නැ්ැතඩ ්ියති. වෙනඩෙනු ිවසි අඹුසැමියනඩට 
වෙනඩවීමට නැ්ැතඩ ්ියති. වපාලියට ණයට දුනඩ ධ්නය ගැනීමට 
නැ්ැතඩ ්ියති. වපාලියට ණයට  ගමට නැ්ැතඩ ්ියති. ශරියාෙ ඇතිවීමට 
ගුරැ්ම් ්රති. ්ාල්ණඩණි වීමට ගුරැ්ම් ්රති. ගැේ පිහිටීමට 
ව වහතඩ වයාදති. දිෙ තද ්ිරීමට ගුරැ්ම් ්රති. හ්ු තද වීමට 
ගුරැ්ම් ්රති. ්නඩ බිහිිව වීමට ගුරැ්ම් ්රති. ්ණඩණාියට වදවියනඩ 
පමුණුො පර ශඩන විකාරති. ්ුමාිව්ාෙනඩට වදවියනඩ ආරෑල ්රො පර ශඩන 
විකාරති. වදඩෙදාසීනඩට වදවියනඩ ආරෑල ්රො පර ශඩන විකාරති. ජීවි්ාෙ 
පිණිස හිරැ පුදති. මහ ඹු පුදති. මනඩතර  ජප ව්ාට මුඛවයනඩ ගිනි පිට 
ව්වරති. රී වදඩවිය ්ැඳෙති. වම් ශාසනවයහි මහණ වතවම් එ ඳු 
තිරශඩචීනවිදයාවෙනඩ මිථයාජීෙවයනඩ දිවි පැෙැතඩවීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ වෙයි. 
එය ද ඒ මහණහුවගඩ ශීලයය.  
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යථා ො පවන් වහානඩවත සමණ රාහඩමණා 
සදඩධ්ාවදයයානි ව,ාජනානි ,ුඤඩන්තඩො වත එෙරෑපාය 
තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීවෙන ජීේා ්පඩවපනඩති. වසයයිදා? 
සනඩති්ම්මා පණිධි්ම්මා ,ූත්ම්මා ,ූිව්ම්මා ෙසඩස්ම්මා 
වොසඩස්ම්මා ෙතඩථු්ම්මා ෙතඩථුපිව්ිරණා ආකමනා නහාපනා 
ජුහනා ෙමනා විවරකනා උදඩධ්විවරකනා අවධ්ාවිවරකනා 
සීසවිවරකනා ්ණඩණවතලා වනතඩතතපඩපනා නතඩථු්ම්මා 
අඤඩජනා පච්කඤඩජනා සාලා්ියා සලඩල්තඩතියා දාර්ති්ිච්ඡා 
මූලව,සජ්ජානා අනුපඩපාදානා ඔසධීනා පටිවමා්ඩවඛා ඉති ො 
ඉති එෙරෑපාය තිරච්ඡානවිජ්ජාය මිච්ඡාජීො පටිවිරවතා වහාති, 
ඉදම්පිසඩස වහාති සීලසඩමිා. 
 
ඇතැම් පිනඩෙතඩ ශර මණ රාහඩමණවයෝ සැදැහැවයනඩ වදන ව ාජුනඩ 

ෙළඳා වදවියනඩට  ාරවීම් ෙශවයනඩ ශානඩති්ර්ම ්ිරීම, ශානඩතිය 
ලැබීවමනඩ පසු  ාර ඔපඩපු ්ිරීමය, ,ූත්ර්මය, බිම්වගෙල වෙවසමිනඩ 
පාලම් ්ළ යනඩතර  වය ගමය, පණඩල්යනඩ පුරැෂයනඩ ්ිරීමය, පුරැෂයනඩ 
පණඩල්යනඩ ්ිරීමය, ශාසඩතරානු්ූලෙ වගෙලඩ තැනීමය, බිම්වදාසඩ නසනු 
පිණිස පූජා පැෙැතඩවීමය, මනඩතර  ජලවයනඩ මුෙ පිිවසිදු ්ිරීමය, මනඩතර  
ජලවයනඩ නැහැවීමය, ගිනි පි ගමය, ෙමනය ්රවීමය, විවර්කනය 
්රවීමය, ළය විවර්් ්රවීමය, අවධ්ෝවිවර්කන ්රවීමය, ශීර්ෂ විවර්කන 
්රවීමය, ්නඩ වරෝගෙලට වතලඩ පිළිවයළ ්ිරීමය, ඇසඩෙලට ව වහතඩ 
්ිරීමය, නසය ්ිරීමය, ඇසඩෙල පටල ්පන අඳුනඩ පිළිවයළ ්ිරීමය, 
ඇස ෙැවලන සිසිලඩ ව වහතඩ පිළිවයළ ්ිරීමය, ්ටු ගසා ඇසට පිළියම් 
්ිරීමය, ඇවසහි සැතඩ්ම් ්ිරීමය, ළදරැෙනඩට පිළියම් ්ිරීමය, 
සර්ොාගයට ම වෙද්ම් ්ිරීමය, ව වහතඩ සැර නැසීමට පිළියම් ්ිරීමය 
යන වම්ොයිනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීෙතඩ වෙති. වම් සසුවනහි මහණ වතම 
එ ඳු තිරශඩචීන විදයාවෙනඩ මිථයාජීෙවයනඩ ජීෙතඩවීවමනඩ ෙැළ්ුවණඩ 
වෙයි. එද ඒ මහණහුවගඩ ශීලය ය. 

 
අථ වඛා වසා මහාරාජ ,ි්ඩඛු එො සීලසම්පනඩවනා න 

්ුවතාචි ,යා සමනුපසඩසති යදිදා සීලසාෙරවතා. වසයයථාපි 
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මහාරාජ ඛතඩතිවයා මදුඩධ්ා,ිසිතඩවතා නිහතපච්කතඩිව්ා න 
්ුවතාචි ,යා සමනුපසඩසති යදිදා පච්කතඩි්වතා, එෙවමෙ වඛා 
මහාරාජ ,ි්ඩඛු සීලසම්පනඩවනා න ්ුවතාචි ,යා සමනුපසඩසති 
යදිදා සීලසාෙරවතා. වසා ඉමිනා අිවවයන සීල්ඩඛනඩවධ්න 
සමනඩනාගවතා අජ්ඣතඩතා අනෙජ්ජසුඛා පටිසාවෙවදති. එො 
වඛා මහාරාජ ,ි්ඩඛු සීලසම්පනඩවනා වහාති. 

 
මහාසීධර 

 
මහරජ, වම් ආයයය ශීලසඩ්නඩධ්වයනඩ යු්ඩත ෙන මහණ වතවම් 

ශීලසාෙරය වහඩතු ව්ාට ්ිසි තැන්ිනඩ ,ය්ඩ වනා ද්ී. මහරජ යම්වසඩ 
මුදුවනහි අ,ිවෂඩ් ්රන ලද නැසූ සතුරනඩ ඇති ්ඩෂතරිය වතවම් ්ිසි 
තැන්ිනඩ සතුරනඩ වහඩතු ව්ාට ,ය්ඩ වනා ද්ඩවනඩ ද මහරජ, 
එපිවදඩවදනඩ ශීලවයනඩ යු්ඩත ෙන මහණ වතවම් ශීලසාෙරය වහඩතු 
ව්ාට ්ිසිතැන්ිනඩ බිය්ඩ වනා ද්ඩවනඩය. වහවතවම් වම් 
ආයයයශීලසඩ්නඩධ්වයනඩ යු්ඩත ෙූවයඩ සඩෙසනඩතානවයහි නිරෙදය සුඛය 
විඳී. මහරජ වමවසඩ මහණ ශීලවයනඩ යු්ඩත ෙූවයඩ වේ. 

 
මහාශීධයයි  

 
කූළසීල මජ්ඣිමසීල මහාසීල යන වම් වි,ාගය ධ්ර්ම පිළි ඳ 

වි,ාගය්ඩ වනා ෙ පාළිය පිළි ඳ වි,ාගය්ි. සසර දු්ිනඩ මිවදනු පිණිස 
සැදැහැවයනඩ  ුදුසසඩවනහි පැවිදි වී සිටින සතඩපුරැෂවයෝ තමනඩට හිමි 
තමනඩ විසිනඩ රැ්ිය යුතු ශීලය උවගන එහි මැනවිනඩ පිහිටා 
ශ්ඩතිපමණිනඩ  ුදුෙදනඩ ද උවගන කථවිනීකපටිපදා මහා්ග්ාසිරග්පටිපදා, 
මහාසසඤ්ඤකපටිපදා අනරග්ණ පටිපදා ්ම්මදායාදපටිපදා නාධකපටිපදා 
චන්්දෝපමපටිපදා යන වම් පර තිපදාෙනඩ ද යථාශ්ඩතිවයනඩ පුරමිනඩ 
සමථවිදර්ශනාෙනඩහි වය ග තමතමනඩවගඩ පර ෙර ජයාෙ සාර්ථ් ්ර ගනිතඩො. 

 
මහා්ාරැණි් ෙූ ,ාගයෙතඩ  ුදුරජාණනඩ ෙහනඩවසඩවගඩ 

ෛනයයයාණි් ශාසනවයහි ගිහිවගය හැර සසර දු්ිනඩ මි ගම සඳහා 
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පැවිදිෙ උපසම්පාදෙ ලැ ූ ශි්ඩෂා්ාමීනඩට මඟ ද්ඩෙනු ෙසඩ ්ර්කුකා්න් 
චන්දවිමධ මහාසඩථවිර නමැති අප විසිනඩ ආරම්, ්රන ලද 
උපසම්පදාශීධය නමැති විනය ගර නඩථය වමවත්ිනඩ 

 
නිමි්ය්ය  
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	විකප්පන විධිය.
	ඌන පඤ්චබන්ධන ශික්ෂාපදය.

	සිවුරු පිළිබඳ ශික්ෂාපද.
	චීවරාධිෂ්ඨාන විධිය.
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	“නිට්ඨිතචීවරස්මිං පන භික්ඛුනා උබ්භතස්මිං කඨිනෙ එකරත්තිම්පි චෙ භික්ඛු තිචීවරෙන විප්පවසෙය්ය අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියා නිස්සග්ගියං පාචිත්තියං.”
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	මහානාම ශික්ෂාපදය.
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	ගමන පිළිබඳ ශික්ෂාපද
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	රාජාගාර ශික්ෂාපදය.

	කථා කිරීම පිළිබඳ ශික්ෂාපද.
	මුසාවාද සික්ඛාපදය.
	ඕමසවාද සික්ඛාපදය.
	පේසුඤ්ඤසික්ඛාපදය.
	දුට්ඨුල්ලාරෝචන සික්ඛාපදය.

	ධර්මදේශනාව
	දහම් දෙසීම පිළිබඳ සිකපද.
	පදසොධම්ම සික්ඛාපදය.
	ධම්මදේසනා සික්ඛාපදය.

	අභිවාදනාදිය පිළිබඳ කරුණු.
	නො වැඳිය යුත්තෝ.
	පරිවාරපාළියේ වදාළ අවන්දිය පුද්ගලයෝ.
	වැඳීමට සුදුස්සෝ.
	වැඳිය යුතු ආකාරය.
	සාමණේරයන්ගේ වෘද්ධපටිපාටිය.

	ජලය පිළිබඳ සිකපද.
	පෙරහන පිළිබඳ සිකපද.
	පොළොව කැණීම
	පඨවිඛණන සික්ඛාපදය.

	ගස් කැපීම.
	භූතගාම ශික්ෂ්පදය.
	කප්පියං කිරීම.

	ගෝලයන් තැනීම
	උපාධ්යාය ගැනීම.
	උපාධ්යායයා විසින් පැවතිය යුතු ආකාරය.
	නිස ගැනීම.
	නිශ්රය මුක්තකාංග.

	ගිලානෝපස්ථානය.
	මත සන්තකය
	ගරුභාණ්ඩ
	සද්ධාදෙය්ය විනිපාතය
	දීමට සුදුස්සෝ.
	සඟසතු දෑ ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සිකපද.

	රන් රිදී මුදල් ආදිය පිළිබඳ සිකපද
	රූපියශික්ෂාපදය.
	රත්න ශික්ෂාපදය.
	රූපයසංවෝහාර සික්ඛාපදය.
	කයවික්කය සික්ඛාපදය.

	අනාමර්ශවස්තූහු
	අකප්පිය වස්තුවලින් ප්රයෝජන ලැබීමේ ආකාරය.
	මෙණ්ඩක සිකපදය.
	මුදල්වලට සමාන වස්තු.
	කෙත්වතු ආදිය පිළිබඳ විනය.
	කුඹුරක් පූජාකිරීමේදී කීමට සුදුසු වාක්ය.

	නඩුකීම
	වෙදකම් කිරීම
	පිරිත් කීම.
	චෝදනා කිරීම පිළිබඳ ශික්ෂාපද.
	දුට්ඨදෝස සංඝාදිසේසය.
	දුතිය දුට්ඨදෝස සංඝාදිසේසය.

	භික්ෂූන් හා හැසිරීම පිළිබඳ සිකපද
	සංඝයා භේදකිරීම.
	භේදානුවර්තක ශික්ෂාපදය.

	පාපදෘෂ්ටි ගැනීම පිළිබඳ ශික්ෂාපද
	සිකපදයන්ට ගැරහීම් ආදිය පිළිබඳ සිකපද
	විලේඛන සික්ඛාපදය
	දුර්වච ශික්ෂාපදය.
	බ්රහ්මදණ්ඩය.
	සුරාපාන ශික්ෂාපදය.
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