
 

 
 

 උභය ප්රාතිමෝක ්ෂය 

කේරුකාකනේ චනේදවි ල  හනාහෝමි 

 

ප්ටුන කෙතිම 
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බරුුම සංගායනාවෙන් ශදු්ධියට  
පත් කළ 

සිිංහල අනුොද සහිත 
උභය පරාතෝවම්ෂය 

(පස්වන මුද්ර ණය) 

 

 

පර ස්තාවනාව: 

මහාචාර්ය 

වේරුකාවන ්චනද්විමල 
(සාහිතය ක්ර ෙර්ති, පණ්ඩිත, පර ෙකන විශාරද, 

අමරපුර මහා මවහෝපාධ්යාය ශ ශාසන වශෝ,න, රී සද්ධ්ර්ම ශිවරෝම)  
මහානායක ස්වාමිපාදයන් වහන්සස් විසිනි 

 
 

සම්පාදකවරු: 
සගාඩිගමුසේ සසෝරත ස්ථවිර 

පණ්ඩිත කනදුල්සල් රතනරංසි ස්ථවිර 
 
 

පර කාශනය: 
ශ්රී චන්දවිමල ්මමපුස්තක සංර්ෂණ මණ්ලලය 

ශ්රී විනයාලංකාරාරාමයප සපාකුණුවි . 
දුරකථන : 034-2263958 
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සල්කම්සග් ස හන්... 
 
තරිපිට්ය ශට අය ශත් ධ්මම-විනය ශ හා ,ික්ෂු පරපුර දුද්ධ් ශාසනය ශ ය ශි  

චිරාත් ්ාලය ශ්් වේො පැෙැත්වීවේදී බිහිෙූ සිංස්්ෘතිය ශ ද ශාසනය ශ මැ 
ය ශි   

විනය ශ ශාසනවය ශ් ආය ශුෂය ශි  සිංස්ථාේ් ෙශවය ශන් සඟ පරපුර 
එ්්්ර ඇත්වත් විනය ශ ශික්ෂාපද තිනිනි  ්ෙර තාති් ,ික්ෂූන් ෙහන්වස් 
නම්ව ් ෙුෙද සාමය්් අප ද්ින්වන් වේ හැියය ශාෙ නිසා ය ශ  

 
සිංඝ සමාතවය ශ් ෙටිනා්ම ද වේ ඒ්ඝන වීමය ශි  දුදුන් පිදීමටත් 

ෙඩා සාිංඝි් පූතාේ් උසස් ය ශය ශි ෙදාරා ඇත්වත් ද සමාතය ශ්් ෙැනඳ 
 න්නා වස්ෙය ශ්් ම ින් සත්පුරැෂ සමාතය ශ්් ඇති ්ිරීමට සිංඝ සමාතය ශ 
ඉෙහල් ෙන නිසා ය ශ   

 
,ික්ෂු සමාතවය ශ් වේ එ්මුතිෙ බිඳී ය ශන්වන් නේ ඉන් 

මිථයාදෘෂ්ටිය ශ සමාත ත වීම ද ෙැනැ්්විය ශ වනාහැ්ිය ශ  සද්ධ්ර්ම 
පර තිරූප්ය ශන් නිසාත්, වතරැෙන, ශික්ෂාපද හා දණ-,ාෙනා  ැන 
 රැසරැ නැති සිංඝය ශා ෙහන්වස් නිසාත්, වද්ශපාලනය ශ, වතයෝතිෂය ශ වහෝ 
වෙනත්  ිප්ත විදයාියය ශ ඇසුරැ ්රන ,ික්ෂූන් ෙහන්වස් නිසාත් ශාසන 
අන්තර්ධ්ානය ශ ෙන ආ්ාර දුදුන් ෙහන්වස් වද්ශනා ්න තැන් රාශිය ශ්් 
“සඟි දණ - සමන්වන්සනා” ම ින් පූතයපාද යක්කලුසේ පර ඥාරාම 
නාහිමිවය ශෝ වපන්ො වදති   

 
පූතයපාද සර්රුකාසන් චන්දවිමල නාහිමිවය ශෝ ද ්ාමච්ඡන්ද 

නීෙරණය ශ  ැන පැහැියලි ්ිරීවේදී ,ික්ෂූන් ෙහන්වස් තමන් වනානමනම 
විවිධ් ්රිය ශා්ාර්ේ ්ස්වස් සසුනට ්රන හානිය ශ ද්්ො සිටිති  

 
 මින්  ම වස්ෙය ශ ්න ,ික්ෂූන් ෙහන්වස්ව ් වස්ෙය ශ මුගැ ැන්වී 

මාධ්ය ්ස්වස් ධ්මම වද්ශ්ය ශන් ්ීපවදන්ි ඉස්මති වීමත්, ඒ අතර 
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සමහරැන් දණ ෙැනි දණ ්ිය ශන්නන් වීමත්, දුෙමල මානසි් වහ්ති නිසා 
ධ්මමය ශ අෙලිං ි ්රමින් ,ික්ෂු ෙිංශවය ශ් පූෙමාකාරීන් විවනකනය ශ ්ිරීමත්, 
ශර ද්ධ්ාෙත්  ිහි සමාතය ශ එ්ති ්න ‘පිරිත් හයු ශ’ එ්් එ්් ,ික්ෂුේව ් 
අනනයතාෙ දෙට පත් ්ිරීමත් ෙැනි ්රැණ  ැන ්ල්පනා ්රන විට 
සසුන පිරිවහන්වන් දාහිර ්රැණුෙලට ෙඩා අ,යන්තර ්රිය ශා්ාර්ේ 
නිසා දෙ පැහැියලි වෙය ශි  

 
ඇසුරැ ්රන ,ික්ෂූන් ෙහන්වස්ව ් හැියය ශාෙ මත  ිහිය ශන් 

ශර ද්ධ්ාෙත් ෙන අය ශුරැ දුදුන් ෙහන්වස් නිතර වපන්ො ඇති නිසා තම 
ෙ ්ීම අෙවදෝධ් ්ර ත් ,ික්ෂු පරපුර්් ඇති ෙන්වන් නේ අප සමාතය ශ 
ස්ස් ්ර ැනීම තෙමත් පර මාද නැත  මූලි්ෙ ්න ය ශුති ෙැඩ ව්ාටස 
අතපසු ්ර  ැටගැෙලට පිනිතිරැ වසවීම පහසු නැත   

 
පරාතිවමෝක්ෂය ශ ඉව නීවමන් හා නමරීවමන් සිංඝරත්නවය ශන් විය ශ 

ය ශුති සහ ්න හැ්ි වස්ෙය ශ අෙවදෝධ් ්ර ත් ,ික්ෂූන් ෙහන්වස් නම්ීමට 
වදෞද්ධ්වය ශෝ ොසනාෙත් වෙත්ො  

 
වපර පූතය ්ි්ිල්පවන් සුදස්සි, මමන සුසීම හිමිපාණන් 

ෙහන්වස්ලා සැ්සූ වසෝදුපත් සටහන් වමෙර මුද්ර ණය ශටත් උප්ාරී විය ශ  
සිංවශෝධිත පරිඝන් අක්ෂර  ැලපීම වහාරණ රූ-මාය ශා  රැෆිකි්්ස්හි 
සාලිය ජයසකාඩි මහතා අතින් ද, මුද්ර ණය ශ සි්ිරැ පර ්ාශ් ගිහාන් 
අනුරංග ජයව්මන මහතා පර මුඛ ්ාය ශයය මණ්ඩලවය ශන් ද මනා වලස ඉටු 
්ිරීම ්ෘතඥතා පූර්ේෙ සිහිපත් ්රමි  උප්ාරී ෙූ සැමට 
ශාසනාලවය ශන් ය ශුතිෙ පින් වදමි  

තිසරණ සරණයි! 
සී. තනිප්පුලි ආරච්චි 
 රැ වල්්ේ 
රී කන්දවිමල ධ්ර්මපුස්ත් සිංරක්ෂණ මණ්ඩලය ශ 
2007 මාර්ති මස 15 ෙන ියන, වපා්ිණුවිටදී ය ශ  
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උභය 
පරාතිසමෝක්ෂය 

හුඳින්වීම 
 
 

විනය “විනසයා නාම සාසනස්ස ආයු” විනය ශ නේ ශාසනය ශාව ් 
ආය ශුෂය ශය ශි  

 
වමය ශින් ,ි්්ෂූන්ව ් ශි්්ෂා  රැත්ෙය ශත්, සේදුද්ධ්ශාසනවය ශ් 

ජීෙනය ශත්, පිනිදඳ අෙධ්ාරණවය ශන් ්න පරිච්වේද නිය ශමය ශ්් වහලි ්රය ශි  
සේදුද්ධ් ශාසනය ශ පන්දහස්් අෙුරැදු පෙත්නා පරිිය වද්ශනා ව්ාට 
ෙදාන චිරස්ථාය ශි ්රිය ශා මාර් ය ශ විනය ශ නමින් හැඳින්ෙූො වමන් ම, එය ශ 
අනු මනය ශ ්ිරීම, ,ි්්ෂුෙිංශවය ශ් ියය ශුණුෙට වමන් ම ශාසනවය ශ් 
පැෙැත්මටත් වහ්ති ෙන දෙ ෙදාන අෙස්ථා රාශිය ශ්් විනය ශ  ර න්ථෙලින් 
වසාය ශා  ත හැ්ිය ශ  එය ශ ව්තරේ ෙැද ත් වදය ශ්් ව්ාට සල්ා ෙදාරණ 
ලද්වද් නම’ය ශි ්ිය ශවතාත් පසවනාස් ියන්ට ෙර්් ශි්්ෂාෙන් සිහිපත් 
්ර ත ය ශුති දෙත්, එවස් වනා ්ිරීම ආපත්තිය ශ් (ෙරද ට වහ්තිෙ ෙන 
දෙත් ෙදානහ  තමාට තමා ම ෙිංකා සහ ත වනාවීවේ පදනම මත 
ව ාඩන න ලද ,ි්්ෂු ජීවිතය ශ පිනිදඳ මනා පාලනය ශ්් විනය ශ 
ශි්්ෂාෙන්ව න් සිදුව්වර්  එවහය ශින් ෙරදත්, ඊට සුදුසු දඬුෙමත් වනා 
සඟො, විනය ශ ශි්්ෂාෙන්  ිරැතන්හි ලා සල්න ,ි්්ෂූන් නිසා ශාසනය ශ 
චිරස්ථාය ශි වීම  ැන ්ෙර ්ථාද? 

 
සිය ශලු ම විනය ශ ශි්්ෂාවෙෝ පස්මහ වපාත්ින් 

පරිමිතය ශහ  i. පාරාජි් ii. පාචිත්තිය ශ iii. කූලෙ ්  

iv. මහාෙ ්  v. පරිොර ෙශවය ශනි  එය ශින් පාරාජි්, 
පාචිත්තිය ශ ය ශන  ර න්ථ ද්ෙවය ශහි ෙදානතා්් ආඥා වද්ශනාෙන් ඉතා 
සිං්්ෂිප්ත ව්ාට ස්ස්්න ශි්්ෂා සිං ර හය ශ්ි, උභය පරාතිසමෝක්ෂය. 
,ි්්ෂූන් හා ,ි්්ෂු)න් පිනිදඳ පරාතිවමෝ්්ෂය ශ වහය ශින් වම නේ විය ශ  
සර්ෙඥ ශාසනය ශට ඇතිනත් ෙ, විසිවිය ශ සේපූර්ණ වීවමන් අධිශීල 



  පටුන වෙත 

v 

Non-commertial Distribution 

 

අසප් සංස්කරණය 

සිංඛයාත උපසේපදා ශීලය ශ ලැදූ ,ි්්ෂුෙ විසින් ක්්්් ය ශුති 
පරාතිවමෝ්්ෂය ශ උද්වද්සොර පරිච්වේද පස්ින් පරිමිත ෙූ අතර ,ි්්ෂු) 
පරාතිවමෝ්්ෂය ශ සතර්ින් ය ශු්්තය ශ   
 

,ි්්ෂු ,ි්්ෂු) ශාසනද්ෙය ශ ම නිර්මලෙ පැෙති ය ශු වය ශ්                    
උ,ය ශ පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ෙැනි ශි්්ෂා සිං ර හය ශ්ින් ලද පහසුෙත් අෙශයතාෙ 
හා පරවය ශෝතනය ශත් පිනිදඳ ය ශම්් සිතා ත හැ්්ව්් අනිත් විනය ශ  ර න්ථ 
අතර උ,ය ශ පරාතිවමෝ්්ෂය ශට හිමි ෙන ස්ථානය ශ  ැන සල්ා දැලීවමනි  
ය ශාේ-ඊේ, ඉඳුේ-හිටුේ, ්ූේ-බීේ ෙැනි ඉතා ්ිඩා ්රැවණහි පටන් 
,ි්්ෂුත්ෙය ශ විනාශ වී ය ශාම ද්්ො ෙූ වලා්ි ්රැණුත්, මාතෘ්ා 
සිං ර හය ශ්් ෙශවය ශන් ස්ස් ෙූ පරාතිවමෝ්්ෂය ශ, විනය ශ සා රය ශට දැස 
 න්නෙුන්ට විෙෘත ්න වතාට්් ෙැනිය ශ  

 
අද ,ි්්ෂු) ශාසනය ශ්් නැත  මති ඇති විය ශ හැ්ි ද වනාවන  

එවහය ශින් ,ි්්ෂු) පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ද තෙ ඉියරිය ශටත් ව න ය ශාවමහි 
අෙශය දේ් වනා වපවන්  අද පමණ්් වනාෙ අනුරාධ්පුර 
රාතධ්ානිවය ශන් වමපිට ල්්ියෙ ,ි්්ෂු) ශාසනය ශ්් (වමවහණි සස්න්්  
 ැන වතාරතිරැ අනාෙරණය ශ වනාවන  එවහත් ඉතා මූත්් ෙනතිරැ ම 
පරාතිවමෝ්්ෂය ශ පිනිදඳ ටී්ා විස්තර ්ථාියය ශ සැපය ශූ ආකාය ශයයෙරැ ,ි්්ෂු) 
පරාතිවමෝ්්ෂය ශ අමත් වනා ්නහ  ,ි්්ෂුෙට පමණ්් සාධ්ාරණ 
ශි්්ෂාෙන් සිං ර හ ව්ාට පරාතිවමෝ්්ෂය ශ පිනිවය ශන ්ිරීම අදට වමන් ම 
එදාට ද පර මාණ විය ශ  ශි්්ෂා ව ෞරෙය ශ, ධ්ර්ම ව ෞරෙය ශ හා  ර න්ථ 
ව ෞරෙය ශ  ැන සැල්ූ ඇදුවරෝ වපර පැෙති පරිිය ම තිවදන්නට හනමුත් 
වෙනස්් වනා ්නහ  අපිදු වමහිදී එය ශ අනු මනය ශ ව්වනමු  

 
“ශ්රී ලංකා ශ්සේන්න් නිකායික” මහා සිංඝ 
ස,ාවන අනුමැතිය ශ පරිිය ෙර්ෂය ශ්ට ෙර්් 

පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ්ටපාඩේ දීවේ සිරිත්් පැෙැත්වත් ය ශ  සූම ෙර්ෂය ශ් ම 
තනොරි වහෝ වපදරොරි මාසවය ශ් නිය ශමිත ියනය ශ් දී එය ශ සිදුවිය ශ  සිරිත් 
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පරිිය අදත් එය ශ සිදුව්වර්  එහිදී ශ්වනජින් නි්ාවය ශ් මහානාය ශ් මා 
හිමිය ශන් ඇතිගැ මධ්යම නේ සූම ,ි්්ෂුේ් ම පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ්ට 
පාඩේ ියය ශ ය ශුතිය ශ  එවස් ම සාමවණ්රෙරැ සතර දණෙර පාඩේ ියය ශ 
ය ශුතිය ශ  
 

ඉ්ිත් ෙර්ෂවය ශහි පැෙැත්ෙූ වේ ධ්ර්ම පරී්්ෂණවය ශ්දී ඊට 
සහ,ා ිෙනු ්ැමති ,ි්්ෂුෙරය ශ්ිට අප අය ශත් පරාතිවමෝ්්ෂය ශ දීමට 
සිදුවිය ශ  අපට ද වපාත්් අෙශය ෙූවය ශන් අගැත් වපාත්් මිලට  තිමු  
අනුොදය ශ සහිත ෙූ ඒ පිටපත මුද්ර ණවය ශන් බිහිෙ ෙැඩි ්ල්්  ත වනාෙූ 
දෙ වපනින  එවහත් එය ශ වපරලා දැලීවේදී අප තින ඇති ෙූ දලෙත් 
සිංවන වය ශ් පර තිඵලය ශ ෙශවය ශනි, වමම අනුොදය ශ සහිත පරාතිවමෝ්්ෂය ශ 
මුද්ර ණය ශ ්ිරීමට අදහස් ව්වන්  එතරේ ඒ පිටපත ෙරියන්  හනෙ 
පැෙැත්වත්ය ශ  විනය ශ පරී්්ෂණෙලදී නැතිෙ ම දැරි වපාත් පිිංක්් 
ෙශවය ශනුත්, විනය ශ ශි්්ෂාෙන් පිනිදඳ ,ි්්ෂුෙව ් අත්වපාත ෙශවය ශනුත්, 
ෙැද ත් ෙූ, පරාතිවමෝ්්ෂය ශ සැල්ිලිමත්ෙ මුද්ර ණය ශ ්නය ශුතිෙ තිබිය ශ දී 
වසෝදුපත් දැලීම  ැන සැල්ිල්ල්් වනා ද්්ො ඇති දෙ වපනී  ිවය ශ් 
ය ශ  

ෙරදො මුද්ර ණය ශ ්රෙන ලද, ශි්්ෂාෙන් පිනිදඳ පාලි පාඨය ශ්් 
්ටපාඩේ ්ිරීමට සැලැස්වීම විනය ශ අපරාධ්ය ශ්ි  විනය ශ අවිනය ශ ්ිරීම්ි  
පරාතිවමෝ්්ෂය ශ හදාරණ ශිෂයය ශා එහි ෙරද තැන් නිෙරද ්ර නිමින් 
ඉව නීමට තරේ හැ්ි විවය ශ් වනා සිටී  වමෙැනි දූෂිතෙ මුද්ර ණය ශ ්න 
වපන වපාත්, විවශ්ෂවය ශන් ොවකෝද් ත ්න ය ශුති වපාත්, මුද්ර ණ වදෝෂ 
පො පහ වනා ව්ාට ්ෙුන් වෙ තැබීම අශාසනි්ය ශ  ්රැණු වමවස් 
වහය ශිාාන් හැ්ිතා්් දුරට ෙැරියෙලින් වතාරෙ පාවිච්චිය ශට ද පහසුෙන 
පරිිය වමෙැනි වපාත්් ස්ස් ්ිරීවේ අදහස පහන වීවේ වහ්තිෙ ය ශට 
සඳහන් ්න ්ාරණය ශ දෙ ්ිය ශනු ්ැමැත්වතමු  

 
වේ ියනෙල බුරුම රට පැෙැත්වෙන ඡට්ඨ මහා සංගායනාසවන් 

ශිද්ධිය ශට පත්්න විනය ශ  ර න්ථ වේ ්ටය ශුත්වතහි ලා  ිරැව්ාට  තිමු  
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උපකාරා’නුස්මෘති 

්ාටත් පහසුවෙන් වත්රැේ  ත හැ්ි පරිිය අදහස පමණ්් ඇතිනත් ෙන 
වස් අනුොදය ශ ද ස්ස් ව්වනමු  වමහි ලා විස්තර ්න ය ශුති වදාවහෝ 
තැන් ඇතත් දීර්ඝ විස්තර ලිය ශැෙුණු වපාතපත සුල,ෙ ඇති වහය ශින්, 
විවශ්ෂ තැන් ්ීපය ශ්් උපුටා උපගර න්ථය ෙශවය ශන් පිනිවය ශන ්රන 
ලද්වද් විනය ශ ඉව න  න්නා පැවිිය ශිෂයය ශන්ව ් පාවිච්චිය ශට ද ඇති 
පහසුෙ සල්ා ව නය ශ       

 
්රැණු වමවස් වහය ශින් ්ිඩා ෙුෙද වේ ෙටිනා  ර න්ථය ශ අප 

අදහස් ්න පරිිය වපාත්් නැති්වේ පාඩුෙ පිරිමසාලීවමහි වමන් ම 
පැවිද්දන්ව ් විනය ශ ඉව නීවමහිත් අල්පමාතර  ෙූ වහෝ පරවය ශෝතනය ශ්් 
ෙන්වන් නේ එය ශ අපව ් උත්සාහවය ශ් ෙටිනා පර තිඵලය ශ ව්ාට සල්මු   

 
වේ ්ටය ශුත්වතහි දී අපට ලැදුණු උප්ාර 
අතර, උ ත් ධ්මමධ්රය ශාණ ව්න්ි ෙශවය ශන් 
හා ධ්මම ර න්ථ ්ර්තෘෙරය ශාණ ව්න්ි 

ෙශවය ශනුත් අද වලෝ්ය ශා පිනි ත් අපව ්  ිරැවද්ෙ අති රැ ආචායය 
සර්රුකාසන් චන්දවිමල මහා ස්ථවිර ස්ොමිපාදය ශන් ෙහන්වස්ව න් 
ලැදුණු උපවද්ශ හා පර ස්තාෙනාේ් සපය ශා දීවමන් ්න මහඟි උප්ාරය ශ 
ද  රැව්ාට සල්න අතර වතසරණ සරණින් හා සනමුරැ වදවලන් 
නිදු්ින් ියවන්ො’ය ශි ආශිිංසනය ශ ්රමු  
 

වේ දුද්ධ් තය ශන්ති ෙර්ෂවය ශ් ්ිදු මහත් ්ටය ශුති ක්ස් ෙයාෙෘතෙ 
සිටි වහය ශිනුත්, ඒ අතර  ිලන්ි ෙශවය ශන් පසුෙන්නට සිදුෙූ වහය ශිනුත්, 
වේ ්ටය ශුත්තට සහවය ශෝ ය ශ වදමින් අප සම  ්රිය ශා්න නමනට 
හම්බන්සතා  ශ්රී ගුණානන්ද පවේසේණාපතපති පණ්ඩිත කනදුල්සල් 
රතනරංසි ස්ථවිරයන් වහන්සස් ද වමහිදී ්ෘතඥතා පූර්ේෙ සිහිපත් 
්රමු         

 
බුදුසසුන බුබසල්වා ! 
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වමය ශට - වලෝෙැඩ ්ැමති 

සගාඩිගමුසේ සසෝරත ස්ථවිර. 
රී ලිං්ා ශ්වනජිිං නි්ාය ශි් මහා සිංඝ  

ස,ාවන සමවල්ඛ්  
 

රී දු  ෙ  2499  
්රි  ෙ    195  
වපා්ිණුවිට රී විනය ශාලිං්ාරාරාමවය ශ් දීය ශ      

 

මාර්ති 01 ෙන ියන 
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පර ස්තාෙනා 
 

ආචායය සර්රුකාසන් චන්දවිමල 
මහා ස්ථවිරයන් වහන්සස් විසිනි. 

 
මහා ්ාරැණි් ෙූ අප ,ා යෙත් අර්හත් සමය්් සේදුද්ධ්ය ශන් 

ෙහන්වස් විසින් තමන් ෙහන්වස් ව ් ශරාේ ෙූ ,ි්්ෂු ,ි්්ෂු)න් හට 
පරූපොද විරහිත ෙ, තනපර සාදය ශ ඇතිෙ, සුෙවස් ජීෙත් විය ශ හැ්ි ෙනු 
පිණිස හා අපාය ශදුුඃඛවය ශන් මිියය ශ හැ්ි ෙනු පිණිස ද, ධ්යානා,ිඥා 
මාර් ඵල සිංඛයාත උත්තරීමනුෂය ධ්ර්මය ශන් ඇති ්ර ත හැ්ි ෙනු 
සඳහා ද, පරූපොදාියය ශට වහ්තිෙන වදය ශින් මුදො ,ි්්ෂු ,ි්්ෂු)න් 
ආර්්ෂා ්රනු පිණිස පනො ෙදාන වදාවහෝ නීති ඇත්වත් ය ශ  ඒොට 
සසුන සි්පදය ශය ශි ද ්ිය ශනු ලැවේ  දුදුන් ෙහන්වස් ව ් පිරිනිවීවමන් පසු 
චිර ්ාලය ශ්් සසුන පෙතින්නට සැලැස්වීමත් සි්පද පැනවීවේ එ්් 
්රැවණ්ි  ඇතැේ දුදුෙරවය ශෝ ශරාේය ශනට සි්පද පනෙති  ඇතැේ 
දුදුෙරවය ශෝ සි්පද වනා පනෙති  සි්පද වනා පනෙන්නා ෙූ දුදුෙරැන් 
ව ් සසුන් ඒ දුදුෙරය ශන් ව ් හා දුද්ධ්ානදුුද්ධ ශරාේය ශන්ව ් ද 
පිරිනිවීවමන් පසු වනාවදෝ ්ල්ින් අතිරැදහන් වන  

 
සි්පද පනෙන්නා ෙූ දුදුෙරය ශන් ව ් සසුන් වදාවහෝ ්ල් පෙතී  

ශරාේය ශනට සි් පද වනා පැන ෙූ විපස්සී, සි, , වෙස්ස,ූ ය ශන අතීත 
දුදුෙරය ශන් ෙහන්වස්ලාව ් ශාසනය ශන් ෙැඩි්ල් වනා පැෙති දෙත්, 
ශරාේය ශනට සි්පද පැන ෙූ ්්ිසඳ, ව්ෝණා ම, ්ස්සප ය ශන 
දුදුෙරය ශන් ෙහන්වස්ලාව ් සසුන් ඒ නිසා වදාවහෝ ්ල් පැෙති දෙත් 
අප දුදු රතාණන් ෙහන්වස් විසින් සැරිය ශුත් මහ වතරැන් ෙහන්වස්ට 
ෙදාරන ලද්වද් ය ශ  

 



  පටුන වෙත 

x 

Non-commertial Distribution 

 

පුවිදි කිරීම සහ උපසම්පදා කිරීම සේදන්ධ්වය ශන් ඇත්තා ෙූ 
විනය ශ නීති ටි්ම දුදුසස්නට මහත් ආර්්ෂාවේි  ඒ ටි් වනාමැති නේ 
්ැමති ්ැමති අය ශ සිෙුරැ හැඳ වපාරො ව න ,ි්්ෂූන් සැටිය ශට වපනී 
සිටිමින් දුදුසස්න විනාශ ්රන්නාහු ය ශ  පසු ිය ශ ්ාලවය ශ් ‘තාපස 
,ි්්ෂූහුය ශ’ය ශි ්ිය ශමින් රට පුරා හැසුරැණු පිරිසට දුදුසසුනට ඇතිගැ 
ෙන්නට ඉඩ වනා ලැදුවණ් ද ඒ නීති ක්ස නිසා ම ය ශ  ්ෙුනට වේ 
දුදුසස්නට ඇතිගැ ෙන්නට ලැදුණා නේ මහා ශාසන හානිය ශ්් ෙනු 
වනා අනුමාන ය ශ   

 
සලෝකසයහි භික්ෂු පිවේස තරම් නීති ඇති නීති ගරුක තවත් 

පිවේසක් නුතය යි කිය යුතුය. ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ට විනය ශ නීති නැත්වත් 
ආශ්ොස පර ශ්ොස වද්  ැන, ඇසිපිය ශ වහලීම  ැන පමණය ශ ය ශි ්ිය ශ 
ය ශුතිය ශ  හිඳ ැනීම නිදා  ැනීම  මන් ්ිරීම සිෙුරැ පිණිස ෙස්තර  සැපය ශීම 
සිෙුරැ ්ැපීම මැසීම පඬු වපවීම හැඳීම වපරවීම අතිවර්් සිෙුරැ ලදා 
 ැනීම දීම  ැනීම පරණ සිෙුරැ වස්දීම පාතර ය ශ පිනිවය ශල ්ිරීම පාතර  
තදා  ැනීම පාතර ය ශ පරිව,ෝ  ්ිරීම පිඬුසිඟා ය ශූම අහර පිනි ැනීම 
ෙැනඳීම අනුන්ට දීම වසනසුන් පිනිවය ශල ්ිරීම වසනසුන් පරිව,ෝ  
්ිරීම වදවහත් සැපය ශීම පිනි ැනීම පිනි ත් වදවහත් තදා  ැනීම 
වදවහත් ෙැනඳීම පාෙහන් ්ිඩා ,ාතනාිය ෙස්තූන් පරිව,ෝ  ්ිරීම දත් 
මැදීම මුෙවදවීම අත්පා වස්දීම ෙතිර නූම ව්ල  ැසීම, මලමුතර  ්ිරීම 
හිසව්් ්ැපීම ක්ෙුල ්ැපීම ්ථා ්ිරීම ස්තරීන් ඇසුරැ ්ිරීම දහේ 
වදසීම  වමහි හැසිරීම රතුන් ඇසුරැ ්ිරීම  ිරැන් ඇසුරැ ්ිරීම 
ව ෝලය ශන් තැනීම ආ න්ති්ය ශන් ව්වරහි පිනිපැදීම තමන් 
ආ න්ති්ය ශ්ි ෙශවය ශන් අන්තැන්ට  ිය ශ ්ල්හි හැසිරීම පැවිිය්ිරීම 
උපසේපදා ්ිරීම සඟසති වද් පරිහරණය ශ ්ිරීම ය ශනාිය වනාවය ශ්් ්රැණු 
 ැන ,ි්්ෂූන්ට සි්පද ඇත්වත්ය ශ  ,ි්්ෂු පිරිස සේපූර්ණවය ශන් ම 
 ිහිය ශන්ව න් වෙනස් පිරිස්් ෙන්වන් ඒ සි්පද සමූහය ශ නිසා ය ශ  
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Non-commertial Distribution 

 

දුදුරතාණන් ෙහන්වස් විසින් පනො ඇති වදාවහෝ සි්පදය ශන් 
අතිවරන් ,ි්්ෂූන් විසින් වපාවහෝ ියනය ශන්හි මස්ට වදෙර්් සීමාේට 
ක්ස්ෙ වපාවහෝ ්ිරීේ ෙශවය ශන් එ්් ,ි්්ෂුේ් විසින් සඟමැද හිඳ 
උවදසීමටත් (්ීමටත්  අනය ,ි්්ෂූන් විසින් අසාව න සිටීමටත් නිය ශමිත 
පර ධ්ාන සි්පද සමූහය ශ “භික්ඛු පාතිසමාක්ඛ” නේ වන  ,ි්්ෂු)න්හට 
වපාවහෝ ්ිරීේ ෙශවය ශන් ,ාවිතය ශට නිය ශමිත පර ධ්ාන සි්පද සමූහය ශ 
“භික්ඛුණී පාතිසමාක්ඛ” නේ වන         

 
එය ශින් ,ි්්ඛු පාතිසමාක්ඛය නිදානුද්වද්ස, පාරාජි්ිද්වද්ස, 

සිංඝාියවස්සුද්වද්ස, අනිය ශතිද්වද්ස, විත්ථාරැද්වද්ස ය ශන උද්වද්ස පස්ින් 
හා සි් පද (220  වදසිය ශ විස්ස්ින් ද ය ශු්්තය ශ  භික්ඛුණී පාතිසමාක්ඛය 
අනිය ශතිද්වද්සය ශ හැර ඉතිරි උද්වද්ස සතරින් ය ශු්්තය ශ   

 
පාතිසමාක්ඛ නම් වූ සම් ගර න්ථය සිය ශලු ම ,ි්්ෂූන් විසින් 

විනිශ්කය ශ සහිතෙ ඉතා වහාඳින් උ ත ය ශුත්ත්ි  ,ි්්ෂූන්ට සැම ්ල්හි ම 
පාඩේ තිබිය ශ ය ශුත්ත්ි  එදැවින් දුරැමවය ශ් වදාවහෝ සිංඝාරාමෙල 
ෙස්්ාලය ශ තිනදී ෙර්ෂය ශ්් පාසා ම නේ මධ්යම ස්ථවිර ස්ල 
,ි්්ෂූන්ව න් ම පරාතිවමෝ්්ෂය ශ පාඩේ  නිති  ියනපතා සෙස තිනුරැෙන් 
ෙැඳීවමන් පසු සැමවදනා ම එ්්ෙ පරාතිවමෝ්්ෂවය ශන් ය ශේ්ිසි ව්ාටස්් 
සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම ද එරට වදාවහෝ පන්සල්ෙල පෙත්ෙන කාරිතරවය ශ්ි  

 
විනය ශ පිට්ය ශට අය ශත් වපාත් පස අතිවරන් පාරාජි්ා පාලිය ශ 

පාචිත්තිය ශ පාලිය ශ ය ශන වපාත් වදව්හි ඇත්වත් පරාතිවමෝ්්ෂය ශට අය ශත් 
සි්පද ෙල විස්තරය ශ්ි  ඒ විස්තරය ශට වේ සි්පද සමූහය ශ මාතෘ්ා ෙන 
දැවින් පරාතිවමෝ්්ෂය ශට මාතිකා පාලිය ය ශය ශි ද ්යි ශනු ලැවේ    

 
පාතිවමා්්ඛ ය ශන ෙකනය ශ වේ  ර න්ථය ශට පමණ්් වනාෙ ඒ 

සි්පද ර්්නා ෙූ ,ි්්ෂුෙව ් ශීලය ශට ද නවම්ි  පාතිවමා්්ඛ ය ශන 
ෙකනවය ශ් වත්රැම “පාතිසමාක්ඛන්ති-ප අති සමාක්ඛං අතිපසමාක්ඛංප 
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අතිසසට්ඨංප අති උත්තමන්ති අත්සථා” ය ශි ්ඞ්ඛාවිතර) අටුොවෙහි 
නම්්වෙන පරිිය ඉතා උතිේ වදය ශ ය ශ ය ශනුය ශි  වේ ශීලය ශ බිඳුන වහාත් 
,ි්්ෂුත්ෙය ශ ද නැතිෙන දැවින් ,ි්්ෂුෙව ් ඉතා උතිේ වදය ශ පරාතිවමෝ්්ෂ 
සිංෙර ශීල නේ ෙූ ඒ ශීලය ශය ශ  ඒ ශීලය ශ ඉතා උතිේ වීවමන් එය ශට අය ශත් 
සි්පද සමූහය ශ ෙූ වේ  ර න්ථය ශ ද ඉතා උතිේ වන  ඉතා උතිේ වදය ශ ෙූ 
වේ පරාතිවමෝ්්ෂය ශ වපාත්් ෙශවය ශන් මුද්ර ණය ශට පැමිණවිය ශ ය ශුත්වත් ද 
ඉතා උතිේ වලසට ය ශ  

 
රන් වේදී පත්වල වුවද ලියා තුබීම  සුදුසු සම් සපාත ඇතමුන් 

විසින් දාල ්ඩදාසිෙල අවශෝ,න වලස මුද්ර ණය ශ ්රවීවමන් ද, හරි ෙැරිය 
දැලීම පො සැල්ිල්වලන් වනා ව්ාට ඉතා අපිරිසිදු වලස මුද්ර ණය ශ 
්රවීවමන් ද සිදු්ර තිවදන්වන් විනය ශ ශි්්ෂා්ාමීන්ව ් සිත් ්ේපා 
්රෙන අපරාධ්වය ශ්ි  සගාඩිගමුසේ සසෝරතප පණ්ඩිත කණදුල්සල් 
රතනරංසි ය ශන ස්ථවිරෙරැන් විසින් දුරැම සිං ාය ශනාවෙන් ශිද්ධිය ශට 
පැමිණ ෙූ වපාත් අනුෙ සිංවශෝධ්නය ශ ව්ාට සු ම අනුොදය ශ්ින් ද 
ය ශු්්ත ව්ාට වශෝ,න වලස වේ උතිේ වපාතට නිසි ව ෞරෙය ශ දී 
මුද්ර ණය ශට පැමිණවීවමන් ්ර තිවදන්වන් දුදුසස්නට ඉමහත් වස්ෙය ශ්ි  
වමය ශ විනය ශ රැ්ය ශන්ව ් පරීතිය ශට ද වහ්ති ෙනු ඇත  

 
මීට, ශාසනස්ථිති්ාමී, 
සර්රුකාසන් චන්දවිමල ස්ථවිර. 
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පටුන 
 

සංඝ උප ෝසථය කරිීපේ කර මය 1 
සිංහල භකිෂ් ු රාතිිමපමෝකෂ්ය 7 
සිංහල භකිෂ්ණුී  රාතිිමපමෝකෂ්ය 46 
උ ග්ර නථ්ය 70 
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සංඝ උවප්සථය කෝරීවේ කර මය 
 

සංඝ උසපෝසථය ගුන  
දතයුතු කරුණු 

 
“න භික්ඛසව සංඝමජ්සෙ අනජ්ඣිට්සඨන පාතිසමාක්ඛං 

උද්දිසිතබ්බංප සයා උද්දිසසයප ආපත්ති දුක්ක ස්ස”ය ශි ෙදාරා ඇති දැවින් 
සීමාෙට සිංඝය ශා ක්ස් ෙූ පසු පාවමා්් උවදසීම සඳහා සේමුතිය ශ ලත් 
,ි්්ෂුේ් විසින් සිංඝස්ථවිරය ශන් ෙහන්වස්ට වහෝ අනය විනය ශධ්ර 
වතරනම්ට වහෝ ආරාධ්නය ශ ්න ය ශුති ය ශ  ආරාධ්නය ශ ලැදූ වතරැන් 
ෙහන්වස් විසින් පාවමා්් උවදසීමට ්ලින්, ආරාධ්නය ශ ්න 
,ි්්ෂුෙව න් විනය ශ විකාන ය ශුතිය ශ  එවස් ්න ය ශුත්වත් ද සේමුතිය ශ ලදා 
ව න ය ශ  ආරාධ්නා ්න ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් විසින් විනය ශ පර ශ්න විසඳිය ශ 
ය ශුත්වත් ද සේමුතිය ශ ලදා ව න ය ශ  විනය ශ පුච්ඡ් සේමුතිය ශ හා විසජ්ත් 
සේමුතිය ශ තම තමා විසින් ම ද ්ර  ත හැ්ිය ශ  තමන් විසින් ම ්ර 
 ැනීම නමනට පෙත්නා කාරිතර ය ශ ය ශ  ආරාධ්නාියය ශ ්රන සැටි මති ද්්ෙනු 
ලැවේ  එහි දී තිස්ස, දත්ත ය ශන නේ වය ශාදා ෝය ද්්ෙනු ලැවේ  වපෝය ශ 
්ිරීවේ දී ඒ තැන් ෙලට ඒ ඒ අය ශව ් නේ වය ශාදා  ත ය ශුති ය ශ  

 
1. ආරා්නය කිරීම  සම්මුතිය ලබාගුනීම. 
 
සුණාතු සම භන්සත! සංසඝාප යදි සංඝස්ස පත්තකල්ලංප අහං 

ආයස්මන්තං (තිස්සං) පාතිසමාක්ඛුද්සදසං අජ්සෙසසයං. (වමවස් 
සේමුතිය ශ ලදාව න, මති නම්්වෙන ෝයය ශ තින් ෙර්් ්ිය ශා ආරාධ්නය ශ 
්න ය ශුති  

 
ආරා්නා කිරීම. 
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සංසඝා භන්සත! ආයස්මන්තං (තිස්සං) පාතිසමාක්ඛුද්සදසං 
අජ්සෙසතිප උද්දිසතු භන්සත! ආයස්මා (තිස්සසා) පාතිසමාක්ඛං. 
(තින්ෙර්්  

 
2.   සද්ශක භික්ෂුවසග් පිළිවදන් දීම 
 
ආම උද්දිසිස්සාමහං ආවුසසා. (වමවස් ්ිය ශා ඇරය ශුම පිනිව න 

මති එන ෝයය ශ ්ිය ශා විනය ශ පුච්ඡ් සේමුතිය ශ ලදා  ත ය ශුතිය ශ   
 

විනය පුච්ඡක සම්මුතිය. 
සුණාතු සම භන්සත! සංසඝා යදි සංඝස්ස පත්තකල්ලංප අහං 

ආයස්මන්තං (දත්තං) විනයං පුච්සඡයං. 
 
ආරාධ්නය ශ ්න ,ි්්ෂුෙ මති එන ෝයය ශ ්ිය ශා විස්සජ්ත් 

සේමුතිය ශ ලදා ත ය ශුතිය ශ  
 

විස්සජ්ජක සම්මුතිය. 
සුණාතු සම භන්සත! සංසඝාප යදි සංඝස්ස පත්තකල්ලංප අහං 

ආයස්මතා (තිස්සසන) විනයං පුට්සඨා විස්සජ්සජයං. 
 

3. සද්ශක භික්ෂුවසග් විනය විචාරීම 
“සම්මජ්ජනී පදීසපා ච 
උදකං ආසසනන ච 
උසපාසථස්ස එතානි 
පුබ්බකරණන්ති වුච්චති” 
 
ය ශනුවෙන් නම්්වෙන උවපෝසථා ාරය ශට සිංඝය ශා ක්ස්වීමට ්ලින් 

්නය ශුති ෙන උවපෝසථා ාරය ශ හැමදීම ය ශ, පහන් නමල්වීම ය ශ, පැන් තැබීම 
ය ශ, අසුන් පැනවීම ය ශ ය ශන සතර ්ිස ව්ාට නිමවී ද? 
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ආරා්නය කළ භික්ෂුවසග් පිළිතුර:- නමනට සූය ශයයාවලෝ්ය ශ ඇති 

දැවින් පහන් නමල්වීවමන් පරවය ශෝතන නැත  වසසු ෙත් තින ව්ාට නිමවී 
ය ශ  

 
පර ශ්නය:- 

 
“ඡන්දපාවේසුද්පත උතුක්ඛානං 
භික්ඛුගණනාච ඔවාසදා 
උසපාසථස්ස එතානි 
පුබ්බකිච්චන්ති වුච්චති” 
 
ය ශනුවෙන් නම්්වෙන පූර්ේෘතයය ශන් සේපූර්ණ ෙනු පිණිස 

ව වනන ලද ඡන්දපාරිශිද්ධීන් සිංඝය ශා හට ආවරෝකනය ශ ව්ාට නිමවී ද? 
 

පිළිතුර :- ශීමස්ථ් සිය ශලු ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස් ම වමහි ක්ස්වී ඇති 
දැවින් ව වනන ලද ඡන්දපාරිශිද්ධිය ශ්් නැත්වත්ය ශ   

 
පර ශ්නය :- සෘතිෙ ෙනාහි වහ්මන්තය ශ,  ිේහානය ශ, ෙස්සාන ය ශ ය ශි 

තින් ෙැදූරැේ වන  එය ශින් නමනට පැමිණ ඇති සෘතිෙ 
්ෙවර් ද? (පිනිතිරැ වදනු   

 
පර ශ්නය :- එ්් එ්් සෘතිේ ප්්ෂ අට දැ ින් ඇත්වත් ය ශ  පැමිණ 

ඇත්තා ෙූ වේ සෘතිවෙහි ඉ්්ම  ිය ශ ප්්ෂ ව්වත්් ද? 
ඉියරිය ශට ඇති ප්්ෂ ව්වත්් ද? වේ පැමිණ තිවදන 
ප්්ෂය ශ ්ී වෙනි ප්්ෂය ශ ද? (පිනිතිරැ වදනු   

 
පර ශ්නය :- නමනට වේ සීමාවෙහි ක්ස්ෙ ඉන්නා ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්ලා 

ව්ාවත්් ෙන්නාහු ද? ( ණන ්ිය ශනු   
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පර ශ්නය :- අෙොද ලදා  ැනීම සඳහා ,ි්්ෂු)න් විසින් ්ර ඇති 

ආය ශාකනය ශ සිංඝය ශා හට සැලව්ාට නිමවී ද? 
 
පිළිතුර :- වම්ල ,ි්්ෂු)න් නැති දැවින් එ දඳු ආය ශාකනය ශ්් 

නැත්වත් ය ශ  
 
පර ශ්නය :- වේ සතර, සිංඝය ශා සීමාෙට ක්ස්ෙූ පසු පාවමා්් 

උවදසීමට පනමුවෙන් ්න ය ශුති දැවින් පූර්ෙ ්ෘතයය ශ ය ශි 
්ිය ශනු ලැවේ  

 
 “උසපාසසථා යාවතිකා ච භික්ඛු 
 කම්මප්පත්තා සභාගාපත්තිසයා ච 
 න විජ්ජන්ති වජ්ජනීයා ච පුග්ගලා 
 තස්මිං න සහාන්ති පත්තකල්ලන්ති වුච්චති” ය ශි  
 

අර්ථ්ථාකාය ශයයය ශන් ෙහන්වස්ලා විසින් පර ්ාශිත පරිිය, 
උවපෝසථ්ර්මය ශට සුදුසු ්ාලය ශ කතිරිං ය ශ්ින් ය ශු්්ත විය ශ ය ශුතිය ශ  
උවපෝසථය ශ සාමානය ල්්ෂණවය ශන් එ්්් ෙුෙද කාතිද්දසී-පණ්ණරසී-
සාම ් ීය ශ’ය ශි ියන ෙශවය ශන් තින්් ද, සිංඝ- ණ-පු ් ලය ශ’ය ශි ්ාර් 
පුද් ලය ශන් ව ් ෙශවය ශන් තින්් ද, සුත්තිද්වද්ස - පාරිසුද්ධි - 
අධිට්ඨානය ශ’ය ශි ්ර්තෙයා්ාර ෙශවය ශන් තින්් ද වන  එය ශින් වේ ්රනු 
ලදන උවපෝසථය ශ-ියන ෙශවය ශන් ්ිනේ උවපෝසථය ශ්් ද? (පිනිතිරැ 
වදනු   

 
පර ශ්නය :- ්ාර් පුද් ලය ශන්ව ් ෙශවය ශන් ්ිනේ උවපෝසථය ශ්් ද? 

 
පිළිතුර :- ්ාර් පුද් ලය ශන්ව ් ෙශවය ශන් සිංඝ උවපෝසථය ශ ය ශි  
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පර ශ්නය :- ්ර්තෙයා්ාර ෙශවය ශන් ්ිනේ උවපෝසථය ශ්් ද? 
 

පිළිතුර :- ්ර්තෙයා්ාර ෙශවය ශන් සුත්තිද්වද්ස උවපෝසථය ශ ය ශි  
 

සුත්තිද්වද්ස උවපෝසථය ශ ය ශි ්ීවය ශහි  එය ශට සතර නම්ට 
වනා අඩු ,ි්්ෂු පිරිස්් එ්් සීමාවේ්හි අත්පස වනා 
පිරිවහනා ෙැඩසිටිය ශ ය ශුති ය ශ  එපමණ ,ි්්ෂූහු වමහි 
ෙැඩසිටින්නාහු ද? 

 
පිළිතුර :- එවස් ය ශ, ෙැඩ සිටින්නාහුය ශ  

 
පර ශ්නය :- පැමිණ සිටින ,ි්්ෂූහු ෙස්තිස,ා ාපත්ති ෙලින් මිදුණාහු 

ද? 
 

පිළිතුර :- එවස්ය ශ, ඇෙැත්වදසීවමන් පිරිසිදු ෙූොහුය ශ  
 

පර ශ්නය :-  ෘහස්ථාදී එ්්විසි ෙර්තනීය ශ පුද් ලය ශන් සිංඝය ශාව ් 
අත්පසින් දැහැර ව්ාට නිමවී ද? 

 
පිළිතුර :- එවස්ය ශ, නිමවිය ශ  

 
ඉ්්බිති පාවමා්් උවදසන ස්ථවිරය ශන් විසින් වමවස් ්ිය ශ ය ශුති 

ය ශ   
 
වේ කතිරිං වය ශන් ය ශු්්ත ්ර්මය ශට ‘පත්ත්ල්ලය ශ’ ය ශි ්ිය ශනු 

ලැවේ  පුබ්බකරණ පුබ්බකිච්චානි සමාසපත්වා සදසිතාපත්තිකස්ස 
සමග්ගස්ස භික්ඛු සංඝස්ස අනුමතියා පාතිසමාක්ඛං උද්දිසිතුං ආරා්නං 
කසරාම. 
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Non-commertial Distribution 

 

වමය ශ ්ී ්ල්හි සිංඝය ශා විසින් සාධ්ු්ාර ියය ශ ය ශුති ය ශ  ඉ්්බිති 
“ඤත්තිය ශ” ්ිය ශා පාවමා්් උවදසිය ශ ය ශුති ය ශ  

 
පාවමා්් උවදසීවේ දී සතර පාරාන්කාව පමණක් උසදසා නිම 

කරත සහාත් “උද්ධිට්ඨිං වඛා ආය ශස්මන්වතා නිදානිං, උද්ියට්ඨා 
කත්තාවරා පාරාජි්ා ධ්ේමා, සුතා වඛා පනාය ශස්මන්වතහි වතරස 
සිංඝාියවසසා ධ්ේමා” ය ශනාිය පාඨවය ශන් අෙසන් ්ර එම පාඨය ශ 
අෙසානවය ශ් දී “පාරාන්කුද්සදසසා දුතිසයා” ්ිය ශා අෙසන් ්න ය ශුතිය ශ  

 
සංඝාදිසසසුද්සදසය දක්වා සදසූ කල “උද්ධිට්ඨිං වඛා 

ආය ශස්මන්වතා නිදානිං, උද්ියට්ඨා කත්තාවරා පාරාජි්ා ධ්ේමා, උද්ියට්ඨා 
වතරස සිංඝාියවසසා ධ්ේමා, සුතා වඛා පනාය ශස්මන්වතහි ද්වෙ 
අනිය ශතාධ්ේමා” ය ශනාිය පාඨවය ශන් අෙසන් ්ර එම පාඨය ශ අෙසානවය ශ්දී 
“සංඝාදිසසසුද්සදසසා තතිසයා” ්ිය ශා නිම ්න ය ශුතිය ශ  

 
අනියතුද්සද්සය දක්වා උසදසුව සහාත් “උද්ියට්ඨිං වඛා 

ආය ශස්මන්වතා නිදානිං, උද්ියට්ඨා කත්තාවරා පාරාජි්ා ධ්ේමා, උද්ියට්ඨා 
වතරස සිංඝාියවසසා ධ්ේමා, උද්ියට්ඨා ද්වන අනිය ශතා ධ්ේමා, සුතා වඛා 
පනාය ශස්මන්වතහි තිිංස නිස්ස ් ිය ශා පාචිත්තිය ශා ධ්ේමා” ය ශනාිය 
පාඨවය ශන් අෙසන් ්ර එම පාඨය ශ අෙසානවය ශ්දී “අනියතුද්සදසසා 
චතුත්සථා” ්ිය ශා අෙසන් ්න ය ශුතිය ශ  

 
අනිය ශතිද්වද්සය ශ ඉ්්මො වද්ශනා ්රතවහාත් සේපූර්ණ 

පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ම උවදසිය ශ ය ශුතිය ශ  එවස් උවදසූ ්ල පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි 
එන පරිියම අෙසාන ව්ාට “විත්ථාරුද්සදසසා පඤ්චසමා” ්ිය ශා නිම 
්න ය ශුතිය ශ   
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Non-commertial Distribution 

 

සෝංහල භෝක්ෂු පරාතෝවම්ක්ෂය 
 

නසමෝ තස්ස භගවසතෝ අරහසතෝ 
සම්මා සම්බුද්්ස්ස 

 
ස්වාමීනිප සංඝසතසම් මා කියන්නක් අසාවාප අද පුණුරැසි 

සපාසහෝ දවසය.1 ඉදින් සංඝයාසග් සපාසහාය කිරීම  සුදුසු කාලය 
පුමිණිසය් නම්2 සංඝසතසම් සපාසහාය කරන්සන්ය.3 පාසමාක්4 
උසදසන්සන්ය. 

 
සිංඝය ශා විසින් ්න ය ශුති ෙූ පූර්ේෘතයය ශ5 ව්ාට නිමෙන ලදද? 

(එවස් නේ  ඇෙැත්නි පිරිසිදුදෙ6 පන ්රෙු  පාවමා්් උවදසන්වනමි  
අප සිය ශල්වලෝ ම එ්්ෙන්ෙ සාෙධ්ානෙ එය ශ අසමු  වමවනහි ්රමු  
ය ශවම්ිට පැමිණි ආපත්තිය ශ්් ඇත්නේ එය ශ පර ්ාශ ්න ය ශුත්වත් ය ශ  
ආපත්තිය ශ්් නැති ්ල්හි නිශ්ශේද විය ශ ය ශුතිය ශ  නිශ්ශේද වීවමන් 
ආය ශුෂ්මත්හු පිරිසිදුහය ශි නමන නිමි  ය ශේ වස් ්ද වෙන් වෙන් ෙ විකානා ෙූ 
(මට  එය ශ විසඳීම්් ෙන්වන් ද, එවහය ශිනි  

 
එවස් ම වමදඳු පිරිස් තින් ය ශල්් නැෙත නැෙත ඇසීම්් වන  

ය ශේ ,ි්්ෂුේ් තින් ය ශල්් නැෙත නැෙත අසනු ලදද්දීත් (තමා ව්වරහි  
ඇති ආපත්තිය ශ සිහි ්රමින් එය ශ පර ්ාශ වනා්රය ශි ද ඕහට සේපතාන 
මුසාොදය ශ වන  ඇෙැත්නි, නමන නමන වදාරැ්ීම ෙූ ්ලී අන්තරාය ශ ්ර 
වදය ශ්ැ’ය ශි ,ා යෙතින් ෙහන්වස් වද්ශනා ්රන ලද්වද් ය ශ  එවහය ශින් 

                                                                 

1 සිිංහල ව්ාටවස් සිංඛයා සටහන් උප  ර න්ථවය ශන් දලන්න   
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පිරිසිදු දෙ දලාවපාවරාත්ති ෙන්නා ෙූ ද ආපත්ති සිහි ්රන්නා ෙූ ද 
,ි්්ෂුෙ විසින් ඇති ආපත්ති පර ්ාශ ්නය ශුති වන  එවස් පර ්ාශ ්ිරීම 
,ි්්ෂූන්ව ් ධ්යානාධි මය ශ සඳහා පහසුෙන්වන් ද එවහය ශිනි   

 
ඇවුත්නිප නිදානය දක්වන ලදී. එහි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. 

සකසස් ද? පිවේසිදු ද? සදවුනිවර ද විචාරමි. සකසස් ද? පිවේසිදු ද? 
සතවුනි වරද විචාරමි. සකසස්ද පිවේසිදු ද? සම් නිදානසයහි ලා 
ආයුෂ්මත්හු පිවේසිදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිවේසිදු බව සකා  සලකම් දප 
එසහයිනි. 

 
පළමුවුනි නිදාසනාද්සද්සයයි. 

 
සම් පරාතිසමෝක්ෂසයහි සිේපවේන්7 ඇවුත් උසදසනු ලුසබ්. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ,ි්්ෂූන් පිනිදඳ අධිශීල ශි්්ෂාෙන්ට8 පැමිණිවය ශ්, 
උපසේපදාෙ පර ති්්වෂ්ප වනාව්ාට9 දුර්ෙල දෙ ද වනා්ිය ශා, 
ය ශටත් පිරිවසය ශින් තිරිසන් ත මා ම්් සම  ද වමෙුන්දේ වසවී 
නේ පරිජිෙූවය ශ් වෙය ශි  (පිය ශවි මහණුන් සම   සහොසය ශට 
නුසුදුස්වස්් ද වන  
 

2. ය ශේ්ිසි ,ි්්ෂුේ්  මින් වහෝ අරණයවය ශන් වහෝ වසාර්මට 
අය ශත් ෙූ නුදුන් ෙස්තිේ් පැහැර නී නේ, එදඳු අන්සති 
ෙස්තිේ්  ැනීවේදී රතෙරැ වසාරැන් අල්ො මරත්ද, සිර්රත්ද, 
රටින් වහෝ වනරපා හරිත්ද, වතෝ වසාවර්, දාලවය ශ්, 
වමෝඩවය ශ්, සැඟවී සිටිය ශ ය ශුත්ත්ැ’ය ශි නින්දා පරි,ෙ ්රත් ද, 
එදඳු දඬුෙම්ට තරේ ෙටිනා්ේ ඇති අන් සති වදය ශ්් 
පැහැර න්නා ෙූ මහණවතවේ පරිජිෙූවය ශ් වෙය ශි  (පිය ශවි මහණුන් 
සම   සහොසය ශට නුසුදුස්වස්් ද වන  
 



 උ,ය ශ පරාතිවමෝක්ෂය ශ පටුන වෙත 
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3. ය ශේ්ිසි ,ි්්ෂුේ් මනුෂය ශරීරය ශ ජීවිවත්න්ද්රිය ශවය ශන් වතාර ්රය ශි 
නේ, මරණය ශ සඳහා ආය ශුධ් වහෝ පිනිවය ශන ව්ාට තදය ශි නේ, 
මරණවය ශහි අනුසස් වහෝ පර ්ාශ්රය ශි නේ ‘්දට වේ පවිටු ෙූ 
දු්්දර ජීවිතවය ශන් ්ෙර ෙැඩ්් ද? ජීෙත්වීමට ෙඩා ්වේ 
මරණය ශ උතිේ ය ශ’ය ශි මරණවය ශහි ලා උත්සාහ න්ෙය ශි නේ, ඒ 
මරණු ්ැමති සිත් ඇතිෙ, ්ල්පනා ඇතිෙ, වනාවය ශ්් අය ශුවරන් 
මරණවය ශහි  ිණෙණන්නා ෙූ ද මරණය ශ පිණිස උත්සාහ 
 න්ෙන්නා ෙූ ද මහණ වතවේ පරිජිෙූවය ශ් වෙය ශි  (පිය ශවි මහණුන් 
සම   සහොසය ශට නුසුදුස්වස්් ද වන  
 

4. ය ශේ්ිසි ,ි්්ෂුේ් සිය ශ සතන්හි නූපන්නා ෙූ ආය ශයය මාර් ඥාන 
දර්ශනය ශ ඇති ්රන සුගැ උත්තරී මනුෂයධ්ර්මය ශ10 තමා ව්වරහි 
ඇතැ’ය ශි ද එය ශ වේ ්ාරණවය ශන් දනිමි  වේ ්ාරණවය ශන් ද්ිමි’ය ශි 
ද පර ්ාශ ්රය ශි  එපමණ්ින් ආපත්තිය ශට පැමිණිය ශා ෙූ ඒ ,ි්්ෂුෙ 
නැෙත පිරිසිදුදෙ ්ැමැතිෙ පසු ්වල් (අනි්්ි විසින්  
විකාරණ ලැදුෙ ද වනාලැදුෙ ද, මම උතිරැ මිනිස්දේ වනානමනම 
දනිමි’ය ශි ්ීේ නේ, වනානම්ම ද්ිමි’ය ශි ්ේී නේ එය ශ නිස්සාරය ශ, 
වදාරැ ය ශය ශි ්ිය ශා ද, අධිමානවය ශන්11 වතාරෙ ්ිය ශන්නා ෙූ ඒ 
මහණ පරිජිෙූවය ශ් වෙය ශි  (පිය ශවි මහණුන් සම   සහොසය ශට 
නුසුදුස්වස්් ද වෙය ශි  

ඇෙැත්නි සතරපාරාජි්ා’පත්තීහු උවදසන ලද්දාහු වෙති  ය ශේ 
,ි්්ෂුේ් වේ පරිජි ඇෙැත් අතර ය ශේ ය ශේ පරිජිය ශ්ට පැමිණිවය ශ් ද 
 ිහි්ල්හි වමන් පරිජිය ශට පැමි)වමන් පසුෙ ද පිය ශවි ,ි්්ෂූන් සම  
සහොසය ශ්් වනාලදය ශි  පරිජි ෙූවය ශ් වෙය ශි  පැවිද්දට නුසුදුස්වස්් ද වන   

 
සම් සිේපවේන්සයහි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසිදුද? 

සදවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදුද? සතවුනි වර ද විචාරමි. 
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සකසස් ද? පිවේසුදුද? සම් සිේපවේන්සයහි ලා ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවහුයප 
නිශ්ශබ්දවීම පිවේසුදු බව සකා  සලකම් දප එසහයිනි. 

 
(ඇෙැත්නි, නිදානය ශ උවදසන ලිය  සිනපරිජි ද උවදසන ලද්වද්ය ශ  

්ද විසින් වතවනස් සඟවෙවසස් අසන ලද්වද්ය ශ  එවස් ම අනිය ශත 
වද්ය ශ, තිස් නිසඟිපචිතිය ශ, වදය ශානූේ් පචිතිය ශ, පාටිවද්සනීය ශ සතරය ශ, 
පන්සැත්තූේ් වස්ඛිය ශා ධ්ර්මය ශ, හා සප්ත අධි්රණ සමථ ධ්ර්මවය ශෝ ද 
අසන ලද්දාහුය ශ  වමවත්් පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි ආො ෙූ, එහි ඇතිනත් ෙූ 
,ා යෙතින් ෙහන්වස්ව ් ශි්්ෂාපද අඩමස්් පාසා උවදසිය ශ ය ශුති දෙට 
පැමිවණ්  සම ි ෙූ ද, සතිටු ෙූ ද, විොද වනා ්රන්නා ෙූ ද සිය ශල්ලන් 
විසින් ම ඒ ශි්්ෂාපදවය ශහි ලා හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි   

 
සදවුනි පාරාන්කා උද්සද්සයයි. 

 
ඇෙැත්නි, අනතිරැෙ වේ වතවනස් සඟවෙවසස්12 උවදසනු 

ලැවේ   
1. සිහිනය ශ්් විනා නමන නමන ශි්ර  වමෝකනය ශ්් වන ද (ඕහට  

සඟවෙවසස් නේ ඇෙැත වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් රා ී අදහස් ඇතිෙ වපරලී  ිය ශ සිතින් අතින’ත 
 ැනීම, ව්වහ අල්ලා  ැනීම හා අනිත් අතින් අෙය ශෙය ශන් 
පරාමර්ශනය ශ ්ිරීම ෙශවය ශන ස්තරිය ශ් හා ්ය ශින් ්ය ශ ස්පර්ශ 
ව්වර් ද, (ඕහට  සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් රා ී අදහස් ඇතිෙ වපරලී  ිය ශ සිතින් 

තරැණය ශ්ි තරැණිය ශ්ට මමථුන සන්නිශරිතෙ ්රන 
්ථාේ් වමන් ය ශේ ස්තරිය ශ්ට ඇව ් ෙසම  පසම  පිනිදඳෙ 
අස,යෙයෙහාරවය ශන් ්ථා ්රය ශි නේ (ඕහට  සඟවෙවසස් 
ඇෙැත් වන  
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4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් රා ී අදහස් ඇතිෙ වපරලී  ිය ශ සිතින් 

නැ ණිය ශනි, සිල්ෙත්ෙූ ය ශහපත්  ති ිණ හා දඹසර ඇත්තා ෙූ 
මා ෙැන්න්ිට මමථුන වස්ෙනවය ශන් උෙටැන් ව්වර් නේ 
එය ශ උපස්ථානය ශන් අතර වශර්ෂ්ඨ ය ශ’ය ශි ස්තරිය ශ්් හමවුෙහි තමා 
හා වමෙුන්දේ වසවීවේ අනුසස් පර ්ාශ ්රන්වන්ද, (ඕහට  
සඟවෙවසස් නේ ඇෙැත් වන  

 
5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්ථිර අඹුසැමි දේින් වහෝ වසාර අඹුසැමි 

දේින් ස්තරිය ශ්ව ් ්ැමැත්ත පුරැෂය ශාට ද පුරැෂය ශාව ් 
්ැමැත්ත ස්තරිය ශවෙත ද ව නය ශය ශිද, ය ශටත් පිරිවසය ශින් 
එව්වණහි රමණය ශ ්රනු ්ැමති ස්තරී පුරැෂය ශන්ව ් වහෝ 
අදහස් ්ෙුවනාෙුන් අතර ව නය ශන්වන් නේ (ඕහට  
සිංඝාියවස්සා’පත්තිය ශ වන  

 
6. තමන් සඳහා ෙූ ද, ්රො වදන දාය ශ්ය ශන් නැත්තා ෙූ ද, 

(එවහය ශින් ම  ඉල්ලා  ත් ෙූ වපාවරෝ ආියය ශ ඇතිෙ ්ිටිය ශ්් 
්රෙනු ්ැමති ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ පර මාණෙත් වලස ්රවිය ශ 
ය ශුත්වත්ය ශ  වේ එහි පර මාණය ශය ශි  ිය ින් ය ශු ත් විය ශතින්13 
වදාවනාස් විය ශත්ි  පනලින් (,ි්්ති හැර  ඇතිනත සු ත් 
විය ශතින් සත් විය ශත්ි  ්ිටිබිම වදසීම පිණිස ,ි්්ෂූහු ්ැඳවිය ශ 
ය ශුත්තාහ  ඒ ,ි්්ෂූන් විසින් ද උපද්ර ෙ රහිතෙ උපකාර සහිතෙ 
්ිටිබිම වදසිය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  ය ශේ ,ි්්ෂුේ් උපද්ර ෙ සහිතෙ 
උපකාර රහිතෙ ඉල්ලා  ත් ෙූ, වපාවරෝ, ආියවය ශන් ්ිටිය ශ්් 
්ර ෙන්වන් ්ිටිබිම වදසීම පිණිස ,ි්්ෂූහු ද වනා්ැඳෙන 
ලද්දාහු ද, එවස් ම පර මාණය ශ ද ඉ්්මො නේ (ඕහට  
සඟවෙවසස් වන  
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7. තමන් සඳහා ෙූද, ්රොවදන දාය ශ්ය ශන් ඇත්තා ෙූද වලා්ි 
විහාරය ශ්් ්රෙනු ්ැමති ,ි්්ෂුෙ විසින් විහාරබිම වදසීම 
සඳහා ,ි්්ෂූහු ්ැඳවිය ශ ය ශුත්තාහ  ඒ ,ි්්ෂූන් විසින් ද උපද්ර ෙ 
රහිතෙ උපකාර සහිතෙ විහාර බිම වදසිය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  ය ශේ 
,ි්්ෂුේ් උපද්ර ෙ සහිතෙ උපකාර රහිතෙ වලා්ි විහාරය ශ්් 
්රෙන්වන් නේ විහාරෙස්තිෙ වදසීම පිණිස ,ි්්ෂූහු ද 
වනා්ැඳෙන ලද්දාහු නේ (ඕහට  සිංඝාියවස්සා ‘පත්තිය ශ වන  

 
8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ිපිවය ශ්, වනාසතිටු ෙූවය ශ්, අනුන් විනාශ ්රන 

සිත් ඇත්වත් අනිත් මහණ්ි සස්වනන් වනරපා දමන්වනේ 
නේ වය ශවහ්ැය ශි (සිතා  අමූලි් ෙූ පරිජි ඇෙත්ින් වකෝදනා 
්රය ශි  ඉ්්බිති පසු්වල් ්ිසිේි විසින් විනිශ්කය ශ ්රනු 
ලැදුෙ ද වනා ලැදුෙ ද, ඒ වකෝදනාෙ වහ්ති රහිත ෙූේ් 
වෙය ශි නේ, වකෝද් ,ි්්ෂුෙ ම වදෝෂවය ශහි පිහිටා නේ (ඕහට  
සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ිපිවය ශ්, වනා සතිටු ෙූවය ශ් අනුන් විනාශ ්රන 

සිත් ඇත්වත්, අනිත් මහණ්ි සස්වනන් පහ්රන්වනේ නේ 
වය ශවහ්ැ’ය ශි (සිතා  තිරිසන් ආදී සත්ි පිනිදඳ ෙූ ආපත්තිය ශට 
වහ්තිෙන ්ාරණය ශ්් ආවරෝපනය ශ ව්ාට පරිජි ඇෙත්ින් 
වකෝදනා ්රය ශි  ඉ්්බිති පසු ්වල් ්ිසිේි විසින් 
විනිශ්කය ශ ්රනු ලැදුෙ ද වනා ලැදුෙ ද ඒ වකෝදනාෙ 
තිරිසනුන් පිනිදඳ ෙූේ් දෙත්, ආවරෝපිත ෙූේ් දෙත් 
පැහැියලි වන නේ වකෝද් ,ි්්ෂුෙ ම ෙරවදහි පිහිටා නේ 
(ඕහට  සිංඝාියවස්සා’පත්තිය ශ වන  

 
10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සම ි සිංඝය ශාව ් ව,්දය ශ පිණිස උත්සාහ ්රය ශි 

ද, ව,්දය ශ පිණිස පෙත්නා ්ාරණය ශ්් වහෝ නමඩිය ශ ව න සිටිය ශි 
ද, ඒ ,ි්්ෂුෙට වසසු ,ි්්ෂූන් විසින් වමවස් වමවස් ්ිය ශ 
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ය ශුත්වත් ය ශ  “ඇෙැත්නි, සම ි සිංඝය ශාව ් ව,්දය ශ පිණිස 
උත්සාහ වනා්රෙ  ව,්දය ශ පිණිස පෙත්නා ්ාරණය ශ්් වහෝ 
නමඩිෙ ව න වනාසිටුෙ, ඇෙැත්නි, පිය ශවි සිංඝය ශා සම  
එ්්ෙනු මැනෙ  සම ි සිංඝය ශා පරීතිමත්ය ශ, අවිොදය ශ, සමාන 
පාවමා්් උවදසීේ ඇත්වත්ය ශ, සුෙවස් ොසය ශ ්රන්වන් ද 
එවහය ශිනි  වමවස් පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් අෙොද ්රනු 
ලදන්නා ෙූ ය ශවථෝ්්ත ,ි්්ෂුෙ වපර වස් ම නමඩිෙ සිටී නේ ඒ 
දෘෂ්ටිය ශ දුරැ්රනු සඳහා පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් වතෙර්් ම 
අෙොද ියය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  ඉියන් වතෙැනි ෙරටත් හි්්මෙනු 
ලදන ඒ ,ි්්ෂුෙ සිය ශ අදහස් හවන් නේ මැනවි  වනා හවන් 
නේ (ඕහට  සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
11. සිංඝව,්දය ශට උත්සාහ ්රන ,ි්්ෂුෙට ප්්ෂ ෙූ 

ව,්ද්රන්නා ෙූ ,ි්්ෂුේ් වහෝ වදවදවන්් තිවදවන්් වහෝ 
ඇතැ’ය ශි (සිතමු   ඒ ,ි්්ෂූහු ද වමවස් පෙසත්  “ඇෙැත්නි 
ය ශවථෝ්්ත ,ි්්ෂුෙට ්ිසිේ් වනා්ිය ශෙු  ්හු විනය ශොියය ශ, 
ධ්ර්මොියය ශ  අපව ් ්ැමැත්ත ද රැචිය ශ ද ්හු දනී  (එවස්ම  
්ිය ශය ශි  ඒ අනුෙද ්රිය ශා්රය ශි  අපව ් අදහස ද එය ශ ම ය ශ” 
්ිය ශය ශි  පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් ඒ ,ි්්ෂූන්ට ද වමවස් 
්ිය ශය ශුත්තාහු වෙති  “ඇෙැත්නි, එවස් වනා්ිය ශෙු  ය ශවථෝ්්ත 
මහණ අධ්ර්මොියය ශ, අවිනය ශොියය ශ  ්හ හැමද සිංඝව,්දය ශ 
රැචි වනා්රනු මැනෙ  පිය ශවි සිංඝය ශා සම  එ්්ෙනු මැනෙ  
සම ි සිංඝවතවේ පරීතිමත්ය ශ  අවිොදය ශ  සමාන පාවමා්් 
උවදසීේ ඇත්වත්ය ශ  සුෙවස් ොසය ශ ්රන්වන් ද එවහය ශිනි  
වමවස් පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් අෙොද ්රනු ලදන්නාෙූ ඒ 
,ි්්ෂූහු වපර වස් ම නමඩිෙ සිටිත් නේ, ඒ දෘෂ්ටිය ශ දුරැ ්රනු 
සඳහා වතෙර්් ම අෙොද ියය ශය ශුත්තාහ  ඉියන් වතෙන ෙරටත් 
හි්්මෙනු ලදන්නා ෙූ ඒ ,ි්්ෂූහු සිය ශ අදහස් හවන් නේ 
මැනවි  වනාහවන් නේ සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  
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12. ය ශේ්ිසි ,ි්්ෂුේ් අ්ී්රැ වෙය ශි  වසසු ,ි්්ෂූන් විසින් 

පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි ඇතිනත් ශි්්ෂා පදය ශන්හි පිහටිා අෙොද 
්රනු ලදන ්ල්හි ද ්හු (තමා  අෙොද 
වනා්ටය ශුත්වත්ැ’ය ශි ්ිය ශය ශි  “ඇෙැත්නි, ්දෙහන්වස් 
වහාඳ්් වහෝ නර්්් වහෝ මට වනා්ිය ශනු මැනවි  මම ද 
්දෙහන්වස්ට වහාඳ්් වහෝ නර්්් වනා්ිය ශමි  එවහය ශින් 
මට අනුශාසනා වනා්රෙු” ය ශය ශි තමා අනුශාසනා 
වනා්ටය ශුත්ත්ි ව්ාට සල්ය ශි  වමදඳු ,ි්්ෂුෙට වසසු 
,ි්්ෂූන් විසින් වමවස් ්ිය ශ ය ශුතිය ශ  “ඇෙැත්නි, තමා වනා 
්ිය ශය ශුත්ත්ි ව්ාට වනාසල්නු මැනෙ  හුවද්් ්ිය ශ ය ශුත්ත්ි 
ව්ාට ම සල්නු මැනෙ  ්ද ද ,ි්්ෂූන්ට විනය ශානු්ූලෙ 
්ිය ශන්න  වසසු ,ි්්ෂූහු ද ්දට විනය ශානු්ූලෙ ්ිය ශති  එය ශ 
එවස්ම විය ශ ය ශුතිය ශ  ම්්නිසාද ්ෙුවනාෙුන්ව ් 
අනුශාසනාවෙන්, ්ෙුවනාෙුන් ඇෙතින් නඟා සිටුවීවමන් 
,ා යෙතින් ෙහන්වස්ව ් පිරිස ෙැවඩන්වන් ද, එවහය ශිනි  
වමවස් පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් අෙොද ්රනු ලදන ්ල්හි ද ඒ 
,ි්්ෂුෙ වපර වස් ම නමඩිෙ සිටීනේ, ඒ දෘෂ්ටිය ශ දුරැ ්රනු 
සඳහා වතෙර්්ම අෙොද ියය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  ඉියන් වතෙන 
ෙරටත් හි්්මෙනු ලදන්වන් සිය ශ අදහස හවන් නේ මැනවි  
වනාහවන් නේ (ඕහට  සිංඝාියවස්සාපත්තිය ශ වන  

 
13. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් දාය ශ්ය ශන්ව ් ශර ද්ධ්ාෙ දූෂණය ශ ්රමින් පහත් 

පැෙතිේ ඇතිෙ ය ශේ ්ිලය ශ්් වහෝ  ම්් ඇසුරැ ව්ාට ොසය ශ 
ව්වර්  ්හුව ් ලාම් හැසිරීේ හා එය ශින් දූෂිත ෙූ ්ිල ද 
ද්ින්නටත් අසන්නටත් ලැවේ  (එවස් ඇති ්ල්හි  පිය ශවි 
,ි්්ෂූන් විසින් ඒ ,ි්්ෂුෙට වමවස් ්ිය ශ ය ශුති වෙය ශි  “්ද 
ෙනාහි දාය ශ්ය ශන්ව ් ශර ද්ධ්ාෙ දූෂණය ශ ්රන්වන්ි  ලාම් 
හැසිරීේ ඇත්වත්ි  ්දව ් ලාම් පැෙතිේ හා එය ශින් දූෂිත 
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ෙූ ්ිල ද ද්ින්නටත් අසන්නටත් ලැවේ  එදැවින් වමහි 
සිටීවමන් ෙැඩ්් නැත  වේ ආරාමවය ශන් ඉෙත්ෙ ය ශෙ’ය ශි 
්ිය ශාය ශි  වමවස් දන්ෙනු ලැදූ ඒ ,ි්්ෂුෙ “වමදඳුම 
ආපත්තිය ශ්් මුල්ව්ාට සමහර අය ශ (ආරාමවය ශන්  දැහැර 
්රති  සමහර අය ශ දැහැර වනා ්රති  වේ ,ි්්ෂූහු 
ඡන්දවය ශන් අ තිය ශට  ිය ශහ  ද්වනෂවය ශන්, ,වය ශන් හා 
වමෝහවය ශන් අ තිය ශට  ිය ශහ’ය ශි ්යි ශා නේ, පයි ශවි ,ි්්ෂූන් 
විසින් ය ශලිත් ඕහට වමවස් ්ිය ශය ශුති වෙය ශි  “වේ ,ි්්ෂූහු 
ඡන්දවය ශන් අ තිය ශට වනා  ිය ශහ  ද්වනෂවය ශන් ,වය ශන් හා 
වමෝහවය ශන් අ තිය ශට වනා  ිය ශහ  ්ද ෙනාහි ්ිලදූෂණය ශ 
්රන්වන්ි  ලාම් හැසිරීේ ඇත්වත්ි  ්දව ් ලාම් 
පැෙතිේ හා එය ශින් දූෂිත ්ිල ද ද්ින්නටත් අසන්නටත් 
ලැවේ  (එදැවින්  වමහි සිටීවමන් ෙැඩ්් නැත  වේ 
ආරාමවය ශන් ඉෙත්ෙ ය ශෙ’ය ශි ්ිය ශාය ශි  ,ි්්ෂූන් විසින් වමවස් 
්ිය ශනු ලදද්දීත් වපර වස් ම සිටී නේ නැෙත වතෙර්් ද්්ො 
නමන්විය ශ ය ශුතිය ශි  තින්ෙැනි ෙර හි්්මෙනු ලදන්වන් සිය ශ ලාම් 
හැසිරීේ අත්හවල් නේ මැනවි  වනාහවන් නේ (ඕහට  
සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
ඇවුත්නිප සතසළස් සඟසවසසස් ඇවුත් උසදසන ලදි. (ඔවුන් 

අතුසරන්) ශික්ෂාව ඉක්මවූ සකසණහි ම ඇවත  පුමිසණන 
සඟසවසසස් නවයකිප සතවුනිවර අවවාදසයන් පුමිසණන සඟසවසසස් 
සතරකි. භික්ෂුවක් කිසියම් ඇවුතක  පුමිණ යම් දින ගණනක් 
සඟවාසගන සිටී දප එපමණ දවස් ඒ භික්ෂුව විසින් සනාකුමුත්සතන් 
වුවද පිවේසවස්14 විසිය යුතුය. විසූ පිවේසවස් ඇති මහණ විසින් රෑ සයක් 
භික්ෂූන්  බුහුමන් සඳහා මානත්15 පිළිපුදිය යුතුය. මානත් පිරීසමන් 
අනතුරුව විසිනමකින් සම්පූර්ණ වූ සීමාසවක්හි (පියවි භික්ෂුවක් 
වශසයන්) සංඝයා  ඇතුළත් විය යුතුය. එයින් එකනමකින් සහෝ අලු වූ 
මහා සංඝසතසම් එබඳු භික්ෂුවක් සංඝයා  ඇතුළත් කර ගනී නම් ඔහු 
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ඇතුළත් සනා වූසය් ම සේ. සීමාසවහි වූ භික්ෂූහු නින්දා ලුබිය යුත්තාහු 
සවති. සම් සඟසවසසස් ඇවතින් නුගී සිටීසම් පිළිසවතයි. 

 
සම් සංඝාදිසස්සා‘පත්තීන්හි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. සකසස්ද? 

පිවේසුදුද? සදවුනි වරද විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදුද? සතවුනි වර ද 
විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදුද? සම් සතසළස් සඟසවසසස්හි ලා 
ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවාහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිවේසුදු බව සකා  සලකම්දප 
එසහයිනි. 

 
සතවුනි සංඝාදිසස්ස උද්සද්සයයි. 

 
ඇවුත්නි අනතුරුව ද්විවි් අනියතා‘පත්ති16 උසදසනු ලුසබ්.  
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ,ි්්ති ආියවය ශන් මුෙහ ෙූ, මමථුන වස්ෙනය ශට 
සුදුසු ෙූ, රහසි ත ෙූ තැන් හුද්ලා ෙූ ස්තරිය ශ් සම  හිඳිය ශි  
ඇදහිය ශ ය ශුති ෙදන් ඇති උෙැසිය ශ්්17 එය ශ නම් පරිජි, සඟවෙවසස්, 
පචිති ය ශන තින් ආපත්තීන් අතිවරන් ය ශේ්ිසි ඇෙත්ින් වකෝදනා 
්රය ශි  ,ි්්ෂුෙ තමා හුන්දෙ පර තිඥා්රන්වන් නේ, ය ශවථෝ්්ත 
තරිවිධ් ආපත්තීන් අතිවරන් උෙැසිය ශ වකෝදනා ්රන්වන් ය ශේ 
ඇෙත්ින් ද එය ශින් ආවරෝපනය ශ ්ටය ශුත්වත්ය ශ  වේ ආපත්තිය ශ 
,ි්්ෂුෙව ් පර තිඥාවෙන් ්න ය ශුති දැවින් අනිය ශත නේ වන  
 

2. ආසනය ශ ,ි්්ති ආියවය ශන් මුෙහ වනා ෙූේ් වෙය ශි  මමථුන 
වස්ෙනය ශට ද නුසුදුසුය ශ  එවහත් ස්තරිය ශ් හා අස,ය 
ෙයෙහාරවය ශන් ්ථා ්ිරීමට පර මාණය ශ  ය ශේ ,ි්්ෂුේ් හුද්ලා ෙූ 
ස්තරිය ශ් සම  එදඳු ආසනය ශ් හිඳිය ශි  ඇදහිය ශ ය ශුති ෙකන ඇති 
උෙැසිය ශ්් එය ශ නම් සඟ වෙවසසින් වහෝ පචිතිවය ශන් වහෝ 
වකෝදනා ්රය ශි  ,ි්්ෂුෙ තමා හුන් දෙ පර තිඥා ්රන්වන් නේ, ඒ 
ද්විවිධ් ආපත්තීන් අතිවරන් උෙැසිය ශ වකෝදනා ්රන්වන් ය ශේ 
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ආපත්තිය ශ්ින් නේ එය ශින් ආවරෝපනය ශ ්නය ශුති වෙය ශි  වේ 
ආපත්තිය ශ ද ,ි්්ෂුෙව ් පර තිඥාවෙන් ්නය ශුති වහය ශින් අනිය ශත 
නේ වන  
 
ඇවුත්නිප අනියත ඇවුත් උසදසන ලදි. සම් අනියතා‘පත්තීන්හි 

ලා ඔබ අතින් විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදුද? සදවුනි වර ද විචාරමි. 
සකසස්ද? පිවේසුදුද? සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදුද? සම් 
ද්විවි් අනියතා‘පත්තිසයහි ලා ආයුෂම්ත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම 
පිවේසුදු බව සකා  සලකම්දප එසහයිනි. 

 
සිේවුනි අනියත උද්සද්සයයි. 

 
ඇෙැත්නි, අනතිරැෙ වේ තිස් නිසඟි18 ඇෙැත් උවදසනු ලැවේ  
 

1. සිෙුර්් ව්ාට නිමි ්ල්හි ද ්ඨින සිෙුර උද්ධ්රණය ශ19 ෙූ ්ල්හි 
ද ,ි්්ෂුෙ විසින් දසියනි්් තින අතිවර්් සිෙුර්් නමරිය ශ හැ්ිය ශ  
එය ශ ඉ්්මෙන්නාහට නිසඟි පචිති වන  
 

2. සිෙුර්් ව්ාට නිමි ්ල්හි ද ්ඨින සිෙුර උද්ධ්රණය ශ ෙූ ්ල්හි ද 
සිංඝය ශාව ් නිය ශමය ශ්් නැතිෙ තින් සිෙුවරන් වෙන්ෙ එ් ක්ය ශ්ිදු 
 ත්රන්වන් නේ ඕහට නිසඟි පචිති වන  
 

3. සිෙුර්් ව්ාට නිමි ්ල්හි ද ්ඨින සිෙුර උද්ධ්රණය ශ ෙූ ්ල්හි ද 
,ි්්ෂුේට වනා ්ල් චීෙරය ශ්්20 ලැවේ  ඉියන් ්ැමති නේ 
,ි්්ෂුෙ විසින් පිනි ත හැ්ිය ශ  පිනිව න එය ශින් ෙහා සිෙුර්් 
්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  සිෙුර්ට ද වනාසූවහ් නේ අඩුෙ සේපූර්ණ්ර 
 ැනීම සඳහා දලාවපාවරාත්ති සහිතෙ (වනා ඉටා  මාසය ශ්් 
තැන්පත් ්ර  ත හැ්ිය ශ  දලාවපාවරාත්තිෙ ඇතත් මාසය ශ්ින් 
මත්වතහි තදා  න්නා හට නිසඟි පචිති වන  
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4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනානූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ් ලො පරණ සිෙුර්් වසෝදා 

නේ, පඬුවපාො නේ, අපුල්ලා නේ, (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනානූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ් අතින් (සුගැ වදය ශ්ට  වහෝ 
මාරැ්ර  ැනීම්් නැතිෙ සිෙුර්්  නී නේ (ඕහට  නිසඟි පචිති 
වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනානූ ෙූ  ෘහපතිය ශ්ි වහෝ  ෘහණිය ශ් අතින් 
වසාරැන් විසින් පැහැර  ත් ්ල්හි වහෝ ියරාව ාස් විනාශ ෙූ 
්ල්හි හැර වනා්ල්හි සිෙුර්් ඉල්ලා නී ද ඕහට නිසඟි පචිති 
වන  

7.  
8. වනානූ ෙූ  ෘහපතිවය ශ්් වහෝ  ෘහණිය ශ්් වදාවහෝ සිෙුරැ ෙලින් 

,ි්්ෂුේ් පුදය ශි  ඒ ,්ි්ෂුෙ විසින් අඳනය ශ හා වපාවරෝනය ශ 
පමණ්් ඉෙසිය ශ හැ්ිය ශ  ඉන් ෙැඩිය ශත් සිෙුරැ පිනි නී නේ ඕහට 
නිසඟි පචිති වන  
 

9. වනානූ ෙූ  ෘහපතිය ශ්ි විසින් වහෝ  ෘහණිය ශ් විසින් වේ 
මුදලින් සිෙුර්් මිලදී ව න අසෙල් ,ි්්ෂුෙට වදන්වනමි’ය ශි 
,ි්්ෂුේ් උවදසා සිෙුරැ මුදල්් එ්ති ්රන ලද්වද් වෙය ශි  ඒ 
,ි්්ෂුෙ (දාය ශ් දාය ශි්ාෙන් විසින්  සිෙුර පැෙරීමටත් පනමුෙ ්ෙුන් 
්රාව ාස් ඒ මුදලින් වමදඳු සිෙුර්් මිලට ව න පුදෙ’ය ශි වහාඳ 
සිෙුර්් දලාවපාවරාත්තිවෙන් එහි ලා විධ්ාන ්රය ශි ද එදඳු 
විධ්ානය ශ්ින් සිෙුර්් ලදන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

10. වනානූ ෙූ  ෘහපතිය ශන් වදවදන්ි වහෝ  ෘහණිය ශන් වදවදන්ි 
විසින් වේ මුදලින් සිෙුර්් මිලට ව න අසෙල් ,ි්්ෂුෙට 
පුදන්වනමු’ය ශි ය ශේ ,ි්්ෂුේ උවදසා වෙන වෙන සිෙුරැ මුදල් 



 උ,ය ශ පරාතිවමෝක්ෂය ශ පටුන වෙත 

19 

Non-commertial Distribution 

 

එ්ති ්රන ලද්වද් වෙය ශි  ඒ ,ි්්ෂුෙ ද (දාය ශ් දාය ශි්ාෙන් විසින්  
සිෙුරැ පැෙරීමටත් පනමුෙ ්ෙුන් ්රාව ාස් ඒ වෙන වෙන 
එ්ති ්න මුදලින් වමදඳු සිෙුර්් මිලට ව න පුදෙ’ය ශි වහාඳ 
සිෙුර්් දලාවපාවරාත්තිවෙන් එහි ලා විධ්ාන ්රය ශි ද, එදඳු 
විධ්ානය ශ්ින් සිෙුර්් ලදන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

11. රත, රතඇමති, දමුණු, ව ාවි ය ශනාිය වමාෙුන්ව න් ව්වන්් වේ 
මුදලින් සිෙුර්් මිල දී ව න අසෙල් ,ි්්ෂුෙට වදෙය ශි ්ිය ශා 
දූතය ශ්ි අත සිෙුරැ මිල්් එෙති  දූතය ශා ද ,ි්්ෂූන් වෙත අෙුත් 
‘ෙහන්ස! ්ද උවදසා වේ සිෙුරැ මිලය ශ ව වනන ලිය  වමය ශ 
පිනි නු මැනෙැ’ය ශි ්ිය ශය ශි  
 
එවිට ඒ ,ි්්ෂුෙ විසින් “මිතර ය ශ අපි සිෙුරැ මිල වනාපිනි නිමු  

අෙශය ෙූ විවට්දී සිෙුර්් පිනි න්වනමු’ය ශි ්ිය ශය ශුති වෙය ශි  ඉියන් ඒ 
දූතය ශා ්ද ෙහන්වස්ව ් ්ිසිය ශේ ්ැප්රැේි ඇද්නමය ශි විකාරණ ලද නේ 
ආරාමි්ය ශ්ි වහෝ උපාස්ය ශ්ි වමාහු අපව ් ්ැප්රැ ය ශය ශි නම්්විය ශ 
ය ශුතිය ශි  

දූතය ශා ද ්හු සිෙුරැ ව නවදන දෙට  ිවිස්ො ,ි්්ෂූන් වෙතද 
ව ාස් ‘ෙහන්ස! ්ද නම්්ෙූ ්ැප්රැො සිෙුරැ ව නවදන දෙට  ිවිස 
 න්නා ලිය  අෙශය ෙූ විවට් එහි ය ශනු මැනෙ  ්හු සිෙුරැ ව න වද්වි’ය ශි 
්ිය ශය ශි  සිෙුර අෙශය ෙූ ,ික්ෂුෙ ්ැප්රැ ්රා ව ාස් (එ්්ෙර්ින් 
වනාවද් නේ  වදතින් ෙර්් ඉල්විය ශ ය ශුතිය ශ  එය ශ සිහි්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  
වදතින්ෙර ඉල්ලද්දීත් සිෙුරැ සැපවය ශ් නේ මැනවි  වනා එවස් නේ, 
සවෙනි ෙර ද්්ො එහි ව ාස් නිශ්ශේදෙ සිටිය ශ ය ශුතිය ශ  වමවස් සිෙුරැ 
උවදසා සිටින ්ල්හිත් වනා ලැවේ නේ, සත්ෙැනි ෙරද ෙූය ශේ 
්රන්නාට ලැවදන සිෙුර නිසියය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  

 
(ඉල්වීවමනුත්, උවදසා සිටීවමනුත් , සිෙුරැ වනාලැදූ ,ි්්ෂුෙ 

සිෙුරැ මිල එෙූ අය ශ වෙත ව ාස් වහෝ දූතය ශ්ි වහෝ ය ශො, “්ද අප 
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උවදසා එෙූ සිෙුරැ මිලවය ශන් ෙැඩ්් වනාවීය ශ  එය ශ විනාශ විය ශවනාදී 
ව න්ො  ත ය ශුතිය ශ”ය ශි නමන්විය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  වේ ඒ පිනිදඳ පිනිවෙතය ශි  

 
පළමුවන සිවුරු වගයි. 

 
1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ව්ාවසය ශය නූල් මිශර  ්ිරීවමන් එගැවලාේ 

ඇතිරිය ශ්් ්රෙන්වන් නේ (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් හුදු ්ගැ එගැවලාේ ෙලින් ඇතිරිය ශ්් ්රෙන්වන් 
නේ (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

3. අගැත් ඇතිරිය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් (ඊට අෙශය පර මාණවය ශන්  
වදව්ාටස්් ්ගැ එගැ වලාේ ද තින්ෙැනි ව්ාටස සුදු එගැ 
වලාේ හා සිනෙැනි ව්ාටස පඬුෙන් එගැ වලාේ ද  ත ය ශුතිය ශ  
වේ නිය ශමය ශ ඉ්්මො අගැත් ඇතිරිය ශ්් ්රෙන්වන් නේ (ඕහට  
නිසඟි පචිති වන  

4. අගැත් ඇතිරිය ශ්් ්රෙූ ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ සය ශ අෙුරැද්ද්් පාවිච්චි 
්න ය ශුතිය ශ  ඉියන් ඒ ඇතිරිය ශ ්ිසිේිට දී වහෝ වනාදී වහෝ 
සිංඝය ශා ව ් ්ැමැත්ත්් නැතිෙ ඉන් වමපිට නැෙත අගැත් 
ඇතිරිය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

5. හිඳ ැනීම සඳහා අගැත් ඇතිරිය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ 
දුර්ෙර්ණ ්ිරීම පිණිස පරණ ඇතිරිවය ශන් සු ත් විය ශත්් පමණ 
ව්ාටස්් ්පා ත ය ශුතිය ශ  වමවස් පරණ ඇතිරිවය ශන් ව්ාටස්් 
වනාවය ශාදා අගැත් ඇතිරිය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

6. මඟට පිනිපන් ,ි්්ෂුේට එගැවලාේ ලැවේ ය ශය ශි (සිතමු    ්ැමති 
නේ එය ශ පිනි ත හැ්ිය ශ  ව නය ශාමට ්ැප්රැේි ද නැති නේ 
තින් වය ශාදුන් සිය ශ අතින් ම ව න ිය ශ හැ්ිය ශ  ්ැප්රැේි 
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නැතිෙ එය ශ ඉ්්මො සිය ශතින් ම එගැවලාේ ව නය ශන ,ි්්ෂුෙට 
නිසඟි පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනානූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ් ලො එගැවලාේ වසෝදො 
නේ සාය ශේ ්රො නේ, වහෝ අෙුල් හරො නේ (ඕහට  නිසඟි 
පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් රන්රිදී  නී ද, අනි්්ි ලො  න්ොද, ව නැවිත් 
තදන ලද්ද්් වහෝ සිතින් ඉෙසා ද, (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනාවය ශ්් අය ශුරින් රන් රිදී ්හෙනු  නුවදනු 
ව්වර් නේ (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් පා සිෙුරැ ආදී අනි්ිත් නමය ශින් වනාවය ශ්්  නුවදනු 
ව්වර් නේ (ඕහට  නිසඟි පචිති වන  
 

සදවුනි එළුසලාම් වගයි. 
 

1. දසියන්් තින අතිවර්් පාතර ය ශ්් නමරිය ශ හැ්ිය ශ  එය ශ ඉ්්ම ෙන්නා 
ෙූ ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන   
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් පිනිය ශේ පහ්ින් අඩු පාතර ය ශ් ් තිබිය ශදී අගැත් 
පාතර ය ශ්් ඉල්ො  නී නේ ඕහට නිසඟි පචිති වන  ඒ ,ි්්ෂුෙ 
විසින් ඉල්ලා ත් පාතර ය ශ ,ි්්ෂූන් හමුවෙහි නිසියය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  
,ි්්ෂූහු ද තම පිරිවසහි ෙූ අන්තිම ,ි්්ෂුෙව ් පාතර ය ශ වදමින් 
‘වමය ශ බිවඳන තිරැ පාවිච්චි ්රනු මැනෙැ’ය ශි ්ිය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  වේ 
පාතර ය ශ නිසදීවේ පිනිවෙතය ශි  
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3.  ිලන් ,ි්්ෂුේ් විසින් අනු,ේටය ශුති ෙූ  ිවතල්, වෙඬරැ, 
තලවතල්, මීපැනි, උ්්ස්ිරැ ය ශන පස් වදවහත් පිනිව න සත් 
ියන්් තින සුර්්ෂිතෙ තදාව න අනු,ෙ ්න හැ්ිය ශ  සත්ෙැනි 
ියන ඉ්්මෙන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

4.  රීෂ්ම සෘතිවන අන්තිම මාසය ශ තින ෙැසි සගැෙ වසාය ශා  ත 
ය ශුතිය ශ  එම සෘතිවන ම අන්තිම අඩමස තින පටන් එය ශ පාවිච්චි 
්න හැ්ිය ශ  ඉන් වමපිට ෙැසිසගැේ් වසාය ශන්නා හට ද 
පරිව,ෝ  ්රන්නා හට ද නිසඟි පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වෙනත් ,ි්්ෂුේට තමා ම සිෙුර්් දී පසුෙ එය ශ 
වනාසතිටු සිත් ඇතිෙ ්ිපිතෙ පැහැර නී ද අනි්්ි ලො වහෝ 
පැහැර න්ො ද නිසඟි පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් තමා ම නූල් ඉල්ොව න වනා නූ වනාපැෙරූ, 
වරිය විය ශන්නන් ලො සිෙුර්් විය ශොද ඕහට නිසඟි පචිති වන  
 

7. වනානූෙූ  ෘහපතිවය ශ්් වහෝ  ෘහණිය ශ්් ය ශේ්ිසි ,ි්්ෂුේ් 
උවදසා විය ශන්නන් ලො සිෙුර්් විය ශෙය ශි  (දාය ශ්ය ශන්  සිෙුර 
පැෙරීමටත් පනමුෙ ඒ ,ි්්ෂුෙ විය ශන්නන් ්රා ව ාස් “වේ සිෙුර 
විය ශන්වන් මා සඳහාය ශ  එවහය ශින් ිය ි ්රෙු, පනල් ්රෙු, ඝනෙ 
නූල් එලා ලෙු, නූල් සමවස් එලා ලෙු, වහාඳින් මැද විය ශන, අපි ද 
වතාපට ය ශම්් වදන්වනමු’ය ශි එහිලා අධි් විධ්ානය ශට පැමිණිවය ශ් 
ය ශටත් පිරිවසය ශින් පිණ්ඩපාත පමණ්ිත් ඒ සඳහා දුන්වන් නේ 
නිසඟි පචිති වන  
 

8. ෙස් පොරණය ශට දසියන්් තදා ,ි්්ෂුෙට ඉ්්මන් ්ටය ශුත්ත්් 
සඳහා පුදන ලද සිෙුර්් ලැවදය ශි  ඒ දෙ දත් ,ි්්ෂුෙ විසින් 
පිනි ත ය ශුත්වත්ය ශ  එවස් පිනිව න (වනා ඉටා  සිෙුරැ ්රන 
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්ාලය ශ පැමිවණන වත්් තැන්පත් ්ර  ත හැ්ිය ශ  ඉන් 
මත්වතහිත් තදා න්නා ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

9. සැ් ්ටය ශුති ෙූ ද ,ය ශ සහිත ෙූ ද අරණය වස්නාසනෙල ොසය ශ 
්රන ,ි්්ෂුෙ වසාරැ ආදීන්ව න් ,ය ශ සහිත නේ වපරෙස් ෙැස 
ඉල්මස මැියවපෝය ශ ද්්ො ්ාලය ශ තින තින් සිෙුවරන් එ්්් 
ඇතිගැ වමහි තැබිය ශ හැ්ිය ශ  වමදඳු අෙස්ථාේ තින් සිෙුවරන් 
වෙන්ෙ සිටිනු ්ැමති ,ි්්ෂුෙ විසින් එවස් විසිය ශ ය ශුත්වත් රෑ 
සය ශ්් පමණි  සිංඝය ශාව ් නිය ශමය ශ්් නැතිෙ ඉන් මත්වතහිත් තින් 
සිෙුවරන් වෙන්ෙ ෙසන ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සිංඝය ශාට අය ශත් ලා,ය ශ නමන නමන තමාට පිරිනමා 
 නී නේ නිසඟි පචිති වන  
 

තුන්වුනි පාතර  වගයි. 
 

ඇවුත්නිප තිස් නිසඟි පචිති ඇවුත් උසදසන ලදි. එහි ලා ඔබ 
අතින් විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදු ද? සදවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද? 
පිවේසුදු ද? සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදු දප සම් තිස්නිසඟි 
පචිතිසයහි ලා ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිවේසුදු බව 
සකා  සලකම් ද එසහයිනි. 

 
නිසඟි පචිති නිමිසය්ය. 

 
ඇවුත්නිප අනතුරුව සම් සදයානූවක් පචිති21 ඇවුත් උසදසනු 

ලුසබ්.  
1. නමන නමන වදාරැ්ීවමහි පචිති වන  

 
2. තාතිය ශ, ්ිලය ශ ආියය ශ  ටා බි)වමහි පචිති වන  
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3. ,ි්්ෂූන් අතර සම ිය ශ බිවඳන අය ශුරැ ව්්ලාේ ්ීවමහි පචිති 

වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අනුසේපන්නය ශ්ි හා පාලිධ්ර්මය ශ පදවය ශන් 
පදය ශ උසුරැො ද පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අනුපසේපන්නය ශ්ි හා වදතින් ක්ය ශ්ට ෙඩා 
එ් වසනසුන් වෙවස් ද පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්තරිය ශ් සම  එ් වසනස්න් වෙවස් නේ 
පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නුෙණැති මිනිස්ි නැතිෙ හුද්ලාෙ සිටි 
ස්තරිය ශ්ට ෙකන හතර පහ්ට ෙඩා දණ ්ිය ශා නේ පචිති 
වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අනුපසේපන්නය ශ්ිට තමා ව්වරහි ෙූ උතිරැ 
මිනිස් දේ ්ිය ශා ද පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වෙනත් ,ි්්ෂුේ් පිනිදඳ ෙූ සඟවෙවසස් 
ඇෙත්් සිංඝය ශාව ් නිය ශමය ශ්් නැතිෙ අනුපසේපන්නය ශ්ිට 
්ිය ශා නේ පචිති වන  

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනා ්ැප වපාවනාෙ සාරා ද අනි්්ි ලො 
වහෝ සාරො ද පචිති වන  

 
පළමුවුනි මුසාවාද වගයි. 

 
1. ෙැවඩන  හ ව්ාල සිඳීවමන් විනාශ ්ිරීවමන් පචිති වන  
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2. සිංඝය ශා අතර විකාන වදය ශ හැර අනි්්් ්ීවමහි ද, නිශ්ශේදෙ 

හිඳීවමන් සිංඝය ශා වෙවහස ්රවීවමහි ද පචිති වන  
 

3.  ැරහීවමහි, අ ිණ ්ීවමහි පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් එලිමහන් තැන් තැදූ ඇඳ, පුටු, බිසි ආිය 
සඟසති දඩු නිසිපරිිය තැන්පත් වනා්ර අනි්්ි ලො වහෝ 
තැන්පත් වනා ්රො ආරාමි්ය ශ්ිට ද වනා දන්ො දැහැර  ිවය ශ් 
ද පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සඟසති අරම් සය ශනය ශ්් අතිරා වහෝ අතිරො 
සිට (නැෙත ය ශනු ්ැමැතිෙ  එය ශ වනා හ්ිලා නේ අනි්්ි ලො 
වහෝ වනාහ්ිගැො නේ පචිති වන   
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සඟසති අරම්ට  ිවය ශ් එහි තමාට පනමුෙ පැමිණි 
,ි්්ෂුේව ් මහගැ දෙ  ිලන් දෙ ආිය දුර්ෙල දෙ නමන නමනත්, 
වමය ශින් වමාහුට ්රදර වෙය ශි, ඉෙත්ෙ ය ශන්වන් ය ශය ශි සල්මින් 
්හු හා  ැවට් ද තල්ලු්ර දමා ද එදඳු  ිලන් දේින් වතාරෙ 
සය ශනය ශ පැහැර  ත් ඕහට පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ිපිවය ශ් වනා සතිටු සිත් ඇත්වත් වෙනත් 
,ි්්ෂුේ සඟසති අරම්ින් දැහැර ්රා ද ්රො ද පචිති වන  

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සඟසති අර් මතිමහල්තලවය ශහි (ය ශන්තමට  
විට්ටම්ට සවි්න පා ඇති ඇඳ් වහෝ පුටුේ පරී්්ෂාේ් 
නැතිෙ නිදා නී නේ වහෝ හිඳ නී නේ ඕහට පචිති වන  
 

9. වලා්ි අරම්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් උගැෙස්ස ශ්්තිමත්වීම 
සඳහාත්, ආවලෝ් සිදුරැ ෙැසීය ශාම සඳහාත් (නැෙත නැෙත මැටි  
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ආවල්ප ්නය ශුති වන  ෙහන ද තණ්ැරලි එ් පිට එ් සිටින 
පරිිය වදතින්ෙර්් වසවිලි්න ය ශුතිය ශ  තණ  ැට නැති බිම් 
පිහිටා එය ශ විධ්ාන ්නය ශුති වන  වදතින් ෙර්ට ෙඩා මැටි  ැසීම, 
ෙහන වසවිලි ්ිරීම වහෝ තණ  ැට නැති බිම් සිට විධ්ානය ශ 
්න ද එම ,ි්්ෂුෙට පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන පරා)න් සහිත තලය ශ තණ හා මැටි 
මතිවය ශහි ඉසී ද අනුන් ලො වහෝ ඉස්ො ද පචිති වන  
 

සදවුනි භුතගාම වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් (,ි්්ෂූන් විසින්  සේමත වනා ්රන ලදුෙ 
,ි්්ෂු)න්ට අෙොද ව්වර් නේ පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් (,ි්්ෂූන් විසින්  සේමත ්රන ලදුෙත් හිරැදට 
්ල්හි ,ි්්ෂු)න්ට අෙොද ව්වර් නේ පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වමවහණෙර්ට අෙුත් වනා ්ල්හි ,ි්්ෂු)න්ට 
අෙොද ව්වර් නේ පචිති වන  ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ිලන් ෙූො නේ එය ශ 
්ාලය ශය ශි  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් “වේ ,ි්්ෂූහු චීෙරාිය ආමිෂ ලා,ය ශ ්ැමැත්වතන් 
,ි්්ෂු)න්ට අෙොද ්රන්නාහු ය ශය ශි” ්ිය ශා නේ ඕහට පචිති වන  

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනා නූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ්ට සුගැවදය ශ්ින් වහෝ 
මාරැ්ර  ැනීම්් නැතිෙ සිෙුර්් වදය ශි නේ පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වනා නූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ්ව ් සිෙුර්් ව ත්තේ 
ව්වර් නේ වහෝ ්රො නේ පචිති වන  
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7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ොහනය ශ්ින් ය ශාය ශුති තරේ සැ් සහිත ෙූද ,ය ශ 
සහිත ෙූද ්ාලය ශ් මිස වනා ්ාලවය ශ්්හි ,ි්්ෂුණිය ශ් සම  
දීර්ඝ මාර් ය ශ්ට පැමිණිවය ශ් ය ශටත්පිරිවසය ශින් තමාහුන්  මින් 
අනිත්  ම්ට වහෝ වය ශ් ද පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ්  ඟ්ින් එතරවීම පිණිස  ඟ හරහා ය ශාම්දී හැර 
උඩු ිං දලා වහෝ ය ශටි ිං දලා ය ශන නැේට ,ි්්ෂුණිය ශ් හා 
එ්්ෙ නැව ් නේ පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් මුලදී වහෝ  ිහිය ශන් විසින් පිනිවය ශන ්ිරීම්් නැතිෙ 
හුවද්් ,ි්්ෂුණිය ශ් විසින් පිසන ලද පිණ්ඩපාතය ශ නමන නමන 
අනු,ෙ ව්වර් නේ පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ,ි්්ෂුණිය ශ් සම  හුද්ලාෙ රහසි තෙ හිඳී නේ 
පචිති වන   
 

සතවුනි භික්ඛුසනෝවාද වගයි. 
 

1. වනා ිලන් ,ි්්ෂුෙ විසින් ආ න්ති්ාදීන් සඳහා ශාලාේ එනෙූ 
දානය ශ22 එ්් ියන්් ම අනු,ෙ ්න ය ශුතිය ශ  ඉන් මත්වතහි අනු,ෙ 
්රන්නා හට පචිති වන   
 

2. නුසුදුසු ්ාලවය ශහි  ණව,ෝතනය ශ23 පිනි න්නා ෙූ ,ි්්ෂුෙට පචිති 
වන   ිලන් ්ාලය ශ, සිෙුරැ වදන ්ාලය ශ, සිෙුරැ ්රෙන ්ාලය ශ, 
දීර්ඝ  මන්ට පිනිපන් ්ාලය ශ, නැන නඟින ්ාලය ශ, වදාවහෝ 
,ි්්ෂූන් ක්ස්ෙන ්ාලය ශ හා ,ි්්ෂූන්ට දන්වදන ්ාලය ශ ද  ණ 
ව,ෝතනවය ශහි ලා සුදුසුය ශ  
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3.  ිලන් ්ාලය ශ, සිෙුරැ වදන ්ාලය ශ, හා සිෙුරැ ්රෙන ්ාලය ශ 
හැර පරේපර ව,ෝතනය ශ24 පිනි ත් ,ි්්ෂුෙට පචිති වන   
 

4. ව දර්ට පැමිණි ,ි්්ෂුේට (ව හිමිය ශන් විසින්  ්ැෙුේ වහෝ 
අ ් ලා ෙලින් වහෝ පෙරණ ලද නේ එය ශ ්ැමතිෙන ්හු විසින් 
වදතින් පාතර ය ශ්් පුරා පිනි ත හැ්ිය ශ  ඉන් මත්වතහි 
පිනි න්නාහට පචිති වන  වදතින් පාතර ය ශ්් පුරා ත් ,ි්්ෂුෙ එය ශ 
ව නව ාස් ,ි්්ෂූන් සම  වදදා ෙැනඳිය ශ ය ශුතිය ශ  වේ ඒ පිනිදඳ 
පිනිවෙතය ශි  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ෙැනඳූවය ශ්, ව,ෝතනය ශ ද පොරණය ශ ්රන ලද්වද්25 
විනය ශානු්ූලෙ ඉතිරි ්ර වනා ත් ්ූය ශුති වහෝ දුියය ශය ශුති නමය ශ්් 
අනු,ෙ ව්වර් නේ පචිති වන   
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වකෝදනා ්රන අදහස ඇතිෙ ෙැනඳූ ව,ෝතනය ශ ද 
පොරණය ශ ්න ,ි්්ෂුේට ඒ දෙ නමන නමනත් විනය ශානු්ූලෙ 
ඉතිරි්ර වනා ත් ්ූය ශුති දුියය ශය ශුති වදය ශින් පෙරා ද, වමය ශ 
අනු,ෙ ්රෙය ශි ්ිය ශාද (ඒ ඇදහූ  ,ි්්ෂුෙ ෙැනඳූ ව්වණහි පචිති 
වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ූය ශුති දුියය ශය ශුති නමය ශ්් වි්ාලවය ශහි අනු,ෙ 
්රන්වන් ද පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සන්නිධි ව්ාට2  තැදූ ්ූය ශුති දුියය ශය ශුති නමය ශ්් 
අනු,ෙ ව්වර් නේ පචිති වන   

9. වනා ිලන් ,ි්්ෂුේ්  ිවතල්, මී, වෙඬරැ, උ්්ස්ිරැ, තලවතල් 
ය ශන පස් වදවහත් ද ියය ශව ාඩ මස්, ්ිරි හා දී ආිය පර )ත ආහාර 
ද තමන් සඳහා ඉල්ලාව න ෙනඳා නේ පචිති වන  
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10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමහැටි පැන් හැර (්ිසිේි විසින්  වනා පිනි ැන්ෙූ 
අහර්් ෙනඳා නේ පචිති වන  
 

 
සිේවුනි සබාජුන් වගයි. 

 
1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් න ්නය ශ්ටි වහෝ පිරිෙැජිය ශ්ිට වහෝ පිරිෙැජිය ශ්ට 

සිය ශ අතින් ්ූය ශුති දුියය ශය ශුති නමය ශ්් වද් නේ පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වෙනත් ,ි්්ෂුේට ‘එෙ ඇෙැත්නි,  වමහි පිඬු 
පිණිස හැසිවරමු’ය ශි ්ිය ශය ශි  පිඬු හැසිරීවමන් පසුෙ ය ශේ 
පිණ්ඩාහාරය ශ්් වදො වහෝ වනාවදො වහෝ (තමන් අනාකාරය ශ් 
හැසිවරනු පිණිස  ඇෙැත්නි, ්ද සම  විසීම, ්ථා ්ිරීම වහෝ 
්රදරය ශ  හුද්ලා ෙූ මට සැපය ශය ශි ්ිය ශා ඒ ,ි්්ෂෙු පලෙන්වන් ද 
ඕහට පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අඹුසැමිය ශන් වදවදන්ි ඇති ව ය ශ් ඇතිලට ෙැදී 
හිඳිය ශි ද පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්තරිය ශ් සම  පිනිසන් අසුවන්්හි රහසි තෙ හිඳී 
නේ පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්තරිය ශ් සම  හුද්ලාෙ රහසි තෙ හිඳිය ශි නේ 
පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් (දාය ශ්ාදීන් විසින්  නිමන්තර ණය ශ ්රන ලදුෙ වහෝ 
පැෙරූ ව,ෝතන ඇතිෙ ද ආරාමස්ථ ,ි්්ෂුේට වනා දන්ො 
සිෙුරැ වදන ්ාලවය ශහි හා සිෙුරැ ්රන ්ාලවය ශහි හැර අනිත් 
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්ාලවය ශහි උවද් වහෝ සෙස වහෝ  මට ෙැද ව ෙල ඇවිදී ද 
ඕහට පචිති වන  
 

7. වනා  ිලන් ,ි්්ෂුෙ විසින් හාරමාසය ශ්් වදවහතින් ්රන 
පැෙරීම ඉෙසිය ශ හැ්ිය ශ  හාරමාසය ශ්ින් පසුෙ නැෙත ්රන 
පැෙරීම වහෝ නිතය පැෙරීම වහෝ ඉෙසිය ශ වනා හැ්ිය ශ  වේ 
නිය ශමය ශ ඉ්්මො වදවහත් ඉෙසන වනා  ිලන් ,ි්්ෂුෙට පචිති 
වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සුදුසු ්රැණ්දී හැර ය ශුද පිණිස නි්්මුණු සිනරඟ 
වසනඟ දැලීමට වය ශ් ද ඕහට පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේට සිනරඟ වසනඟ තින ්ිසිය ශේ ්ටය ශුත්ත්් 
ඇත්නේ වදතින් ක්ය ශ්් ්ඳෙුර සම  විසිය ශ හැ්ිය ශ  ඉන් 
මත්වතහිත් ෙසන ,ි්්ෂුෙට පචිති වන  
 

10. ය ශුද ්ඳෙුවරහි වදතින් ියන්් ෙසන ,ි්්ෂුෙ ය ශුද්ධ් ්රන තැන, 
,ටය ශන්ව ් වපවරට්ටුෙ, දනවසන් නෙත්ෙන තැන් හා දන ඇණි 
ද දැලීම සඳහා වනා ය ශා ය ශුතිය ශ  ය ශන්නාහට පචිති වන  
 

පස්වුනි අසච්ලක වගයි. 
 

1. රහවමර පීවමහි පචිති වන  
 

2. ඇඟිලිෙලින් ්ිති ්ැවීවමහි පචිති වන  
 

3. ියය ශ ව්නිවය ශහි පචිති වන  
 

4. ශි්්ෂාෙන්ට වහෝ අෙොද ්නෙුන්ට  ැරහීවමහි පචිති වන  
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5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වෙනත් ,ි්්ෂුේ බිය ශ න්ො නේ පචිති වන  
 

6. වනා  ිලන් ,ි්්ෂුේ්  ිනිතපිනු ්ැමතිෙ පහන් නමල්වීමාදී 
වහ්තිේ් නැතිෙ  ිනි දල්ොද, අනි්්ි ලො දල්ොද පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්නාන ්ාලය ශ හැර අඩමස්් ඇතිනත නහා නේ 
පචිති වන   රීෂ්ම සෘතිවන අන්තිම මාස එ්හමාර හා ෙස්සාන 
සෘතිවන පනමුෙැනි මාසය ශ ෙශවය ශන් පැෙති වදමස් පසවනාස් 
දෙස ද, දාහ තිය ශ ඇති ්ාලය ශ,  ිලන් ්ාලය ශ, ිය ් ම ්ට ය ශාය ශුති 
්ාලය ශ හා දූවිලි සහිත ොතය ශ ඇති ්ාලය ශ ද ස්නානය ශ ්නය ශුති 
්ාලවය ශෝය ශි  
 

8. අගැත් සිෙුර්් ලැදූ ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ දුර්ෙර්ණ ්ිරීම පිණිස 
නිල්පාට වහෝ මඩපාට වහෝ ්ගැපාට වහෝ  ත ය ශුතිය ශ  වේ ෙර්ණ 
තරවය ශන් එ් ද ෙර්ණය ශ්් වනා න්ො අගැත් සිෙුර්් පරිව,ෝ  
්රන ,ි්්ෂුෙට පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ,ි්්ෂු, ,ි්්ෂු), සි්්ඛමානා, සාමවණ්ර, 
සාමවණ්රීන්ට තමා ම සිෙුර්් පෙරා පසුෙ ඒ පැෙරීම අෙලිං ි 
වනාව්ාට පරිව,ෝ  ව්වර් නේ පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වෙනත් ,ි්්ෂුේව ් පාතර ය ශ්්, සිෙුර්්, 
නිසීදනය ශ්්, ඉඳි්ටු  ිලාේ් වහෝ පටිය ශ්් ය ශටත් පිරිවසය ශින් 
සිනා පිණිස ෙුෙද සඟො නේ අනි්්ි ලො වහෝ සඟො නේ 
පචිති වන වා 

සවුනි සුරාපාන වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන සත්ි ියවි වතාර ව්වර් නේ පචිති වන  
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2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන පරා)න් සහිත ෙතිර පරිව,ෝ  ව්වර් 
නේ පචිති වන  

3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් විනය ශානු්ූලෙ සමථය ශ ෙූ අධි්රණය ශ්් ඒ දෙ නමන 
නමන නැෙත විනිශ්කය ශ පිණිස අධි්රණය ශට  නී ද පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන ,ි්්ෂුේව ් සඟවෙවසස් ඇෙත්් 
සඟො ද ඕහට පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් විසිෙය ශසින් අඩු පැවිද්ද්ි උපසපන් ව්වන් නේ 
්හු ද උපසපන් දෙට වනා පැමිවණ්  සීමාවෙහි ,ි්්ෂූහු ද 
නින්දා ්ටය ශුත්තාහු වෙති  උපාධ්යාය ශ ,ි්්ෂුෙට පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන වහාර වෙනඳ්ි සම  සා්ච්ඡා ව්ාට 
දීර්ඝම ්ට පිවිසිවය ශ් ය ශටත්පිරිවසය ශින්  ම්ින් අනි්්  ම්ට 
වහෝ වය ශ් ද ඕහට පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ස්තරිය ශ් සම  සා්ච්ඡා ව්ාට අදන්ම ්ට 
පිනිපන්වන් ය ශටත්පිරිවසය ශින්  ම්ින් අනිත්  ම්ට වහෝ වය ශ් ද 
පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් “ය ශේ වේ ධ්ර්ම ක්ස්් ,ා යෙතින් ෙහන්වස් 
විසින් අන්තරාය ශ ්රය ශය ශි ෙදාරණ ලද නමුත් ඒ ධ්ර්මය ශන් 
වස්ෙනය ශ ්රන්නාහට අන්තරාය ශ පිණිස වනා පෙතී, ධ්ර්මය ශ 
අනුෙ එය ශ මම දනිමි”ය ශි ද ්ිය ශා නේ, වසසු ,ි්්ෂූන් ්හුට 
වමවස් ්ිය ශය ශුති ෙන්වන්ය ශ  “ඇෙැත්නි, එවස් වනා්ිය ශෙ  
,ා යෙතින් ෙහන්වස්ට අ,ි,ෙනය ශ වනා්රෙ  ,ා යෙතින් 
ෙහන්වස්ට  ැරහීම සුදුසු වනාවෙය ශි  ම්්නිසාද, උන්ෙහන්වස් 
එවස් වනාෙදාරණ ලද්වද් ය ශ  එවහය ශිනි  ඇෙැත්නි, ,ා යෙතින් 
ෙහන්වස් ය ශේ වේ ධ්ර්ම ව්වන්් අන්තරාය ශ්රය ශ’ය ශි ෙදාරණ ලද 
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නේ ඒ ධ්ර්මය ශන් වස්ෙනය ශ ්රන්නාහට අන්තරාය ශ පිණිස 
පෙත්වන් මය ශ”  වමවස් පිය ශවි ,ි්්ෂූන් විසින් ්ිය ශනු ලදද්දීත් 
ය ශවථෝ්්ත ,ි්්ෂුෙ ඒ මතය ශම ව න සිටී නේ තින්ෙර්් ම ්ිය ශ 
ය ශුතිය ශ  වතෙැනි ෙර ඒ දෘෂ්ටිය ශ හවන් නේ මැනවි  වනා හවන් 
නේ පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් දුදුරතාණන් ෙහන්වස්ට නු ිණ ්ිය ශන්නා ෙූ 
පැමිණි ඇෙතට පිනිය ශේ වනා ්නා ෙූ ලාම් දෘෂ්ටීන් අත් 
වනාහනා ෙූ ,ි්්ෂුේ සම  ධ්ර්මාමිෂ සේව,ෝ ය ශ පෙත්ො ද, 
උවපෝෂථාිය සිංඝ්ර්ම ව්වර් ද, එ් ව හි වහෝ ශය ශනය ශ ව්වර් 
ද ඕහට පචිති වන  
 

10. ය ශේ සාමවණ්රවය ශ්් “,ා යෙතින් ෙහන්වස් ය ශේ වේ ධ්ර්ම ක්ස්් 
අන්තරාය ශ්රය ශ”ය ශි ෙදාරණ ලද නමුත් ඒ ධ්ර්මය ශන් වස්ෙනය ශ 
්රන්නාහට අන්තරාය ශ පිණිස වනා පෙතී, ධ්ර්මය ශ අනුෙ එය ශ මම 
දනිමි’ය ශි ්ිය ශා නේ ,ි්්ෂූන් විසින් ්හුට වමවස් ්ිය ශය ශුති 
ෙන්වන්ය ශ  “සාමවණ්රය ශ, එවස් වනා ්ිය ශෙ  උන්ෙහන්වස්ට 
අ,ි,ෙනය ශ වනා ්රෙ  ,ා යෙතින්ෙහන්වස්ට  ැරහීම සුදුසු 
වනාවෙය ශි  ම්්නිසාද, උන්ෙහන්වස් එවස් වනාෙදාරණ ලද 
වහය ශිනි  එේදා සාමවණ්රය ශ, ,ා යෙතින් ෙහන්වස් ය ශේ වේ ධ්මම 
ව්වන්් අන්තරාය ශ්රය ශය ශි ෙදාරණ ලද නේ ඒ ධ්ර්මය ශන් 
වස්ෙනය ශ ්රන්නාහට අන්තරාය ශ පිණිස පෙත්වන් ම ය ශ  වමවස් 
,ි්්ෂූන් විසින් ්හුට ්ිය ශනු ලදද්දීත් ය ශවථෝ්්ත සාමවණ්ර නම 
ඒ මතය ශම ව න සිටීනේ, නැෙත ඒ ,ි්්ෂූන් විසින් අද පටන් 
වතාප ශාස්තෘන් ෙහන්වස් වනාඇදහිය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  වදතින් ක්ය ශ්් 
ෙුෙද ,ි්්ෂූන් සම  වනාවිසිය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  එවහය ශිනි ්ැමති 
තැන් ය ශෙ’ය ශි ්ිය ශය ශුති ෙන්වන්ය ශ  ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ඒ දෙ නමන 
නමනත් වනරපන ලද එදඳු සාමවණ්රය ශ්ි නනො ද, උෙටැන් 
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්රො  නී ද, සේව,ෝ ය ශ පෙත්ො ද, එ් ව ය ශි ශය ශනය ශ වහෝ 
ව්වර් ද ඕහට පචිති වන  
 

සත්වුනි සප්පාණක වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් පිය ශවි ,ි්්ෂුේ විසින් විනය ශානු්ූලෙ අෙොද 
්රනු ලදන ්ල්හි ඇෙැත්නි, මම අනිත් ෙය්්ත විනය ශධ්රය ශ්ි 
අතින් වනා විකාරා වේ ශි්්ෂාපදවය ශහි ලා වනාහි්්වමන්වනමි’ 
ය ශි ්ිය ශා නේ පචිති වන  හි්්මීම ්ැමති ,ි්්ෂුෙ විසින් ෙස්ති 
නිදානාියය ශ දතය ශුතිය ශ  පිනිවිසය ශ ය ශුතිය ශ  පර ශ්න ්ටය ශුත්වත්ය ශ  වේ 
එහි ලා පිනිපැියය ශ ය ශුති ෙතය ශි  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් පාවමා්් උවදසන විට “(ඇෙැත්නි,  වේ ්ිඩා ෙූද 
ඉතා ්ිඩා ෙූද සි්පද උවදසීවමන් ්ෙර ෙැඩ්්ද? හුවද්් ඒො 
්ි්ිස පිණිසත්, වෙවහසීම වහෝ මවනෝවිවල්ඛය ශ වහෙත් සිත ්ීරි 
 ැසීම පිණිසත් පෙත්වන් ය ශ  එවහය ශිනි”ය ශි ්ිය ශා නේ සි්පදය ශන්ට 
නින්දා ්ිරීවමහි පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අඩමස්් පාසා පාවමා් ් උසුරැෙනු ලදන 
්ල්හිත්, “ඇෙැත්නි, වේ විනය ශ ව්ාටස් වපවනහි ආවය ශ්ලු, 
වපනට ඇතිනත්ලු, සූම අඩමස්ට ෙර්් උවදසාලු, එවහත් මා 
නමන  ත්වත් නමන්මය ශ’ය ශි ්ිය ශා නේ, සීමස්ථ ,ි්්ෂූන් විසින් එදඳු 
,ි්්ෂුේ් වදතින් ෙවර් ද්්නා ලද්වද් නේ ඕහට ඒ වනානමනීම 
පමණ්ින් නිදහස් වීම්් වනාවන  ඒ ,ි්්ෂුෙ එම ෙරවදහි ලා 
ය ශේ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශ් නේ ඊට සුදුසු දඬුෙේ ්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  
එවස්ම ඇෙැත්නි, පාවමා්් උවදසන විට ්ද අර්ථ ෙශවය ශන් 
වමවනහි වනා ්රන්වනහිය ශ  එය ශ ්දට අලා,ය ශ්ි  මිනිසත් දෙ 
දුලද ය ශය ශි ඕහට වමෝහාවරෝපන ්ර්මය ශ ්රවිය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  
නැෙතත් මුනාවෙන් වදාඩන ,ි්්ෂුෙට පචිති වන  
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4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ිපිතෙ වනා සතිටු සිත් ඇතිෙ වෙනත් 

,ි්්ෂුේට පහර වද් නේ පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ්ිපිතෙ වනා සතිටු සිත් ඇතිෙ වෙනත් 
,ි්්ෂුේට පහර දීවේ අදහසින් අත් පා ්සො ද පචිති වන  

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් වහ්ති රහති ෙූ සඟවෙවසස් ඇෙත්ින් ,ි්්ෂුේට 
වකෝදනා ව්වර් නේ පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් “වමාවහාත්ට වහෝ වමාහුට ්රදරය ශ්් ඇති 
්රන්වනමි’ය ශි” සිතා අනිත් ්ාරණය ශ්් නැතිෙ ම ්ි්ිස් උපදො 
නේ පචිති වන   
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් දදර ්රන, ව්ෝනාහල ්රන, විොදය ශට දැස ත් 
,ි්්ෂූන්ව ් ්ථාදස් අසමි’ය ශි සිතා ්ෙුන්ව ් ්ථා ඇවසන දුර 
පර මාණවය ශ් අනිත් ්ාරණය ශ්් නැතිෙ ම සිටී නේ පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අපවලෝ්නාිය විනය ශ ්මමය ශන්ට ඡන්දය ශ දී පසුෙ 
වදාස් ්ිය ශා ද පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සිංඝය ශා පිනිදඳ ෙූ විනිශ්කය ශ්් පැෙැත්වෙද්දී 
ඡන්දය ශ වනා දී හුනස්වනන් නැ ී වය ශ් ද ඕහට පචිති ඇෙැත් වන  
 

11. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සමඟි සිංඝය ශා සම  ,ි්්ෂුේට සිෙුර්් දී පසුෙ 
සිංඝි් ලා,ය ශ විශ්ොසය ශන්ට (හිතෙතින්ට  පිරිනමන්වන්ය ශ’ය ශි 
වදාස් ්ිය ශා ද පචිති වන  
 

12. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් නමන නමන සඟසති නමය ශ පුද් ලය ශ්ිට පෙරා ද පචිති 
වන  
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අ වුනි සහ්ම්මික වගයි. 

 
1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අ,ිෂි්්ත ්්ෂතරිය ශ රත ව්න්ිව ් ය ශහන් දඩාෙට 

ෙියනු ්ැමතිෙ රතු හා වද්විය ශ පිටතට වනානි්්මි ්ල්හි ්ලින් 
්රන ලද නමන්වීම්් ද නැතිෙ එලිපත ඉ්්මො ද පචිති වන   
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් රැෙන් වහෝ රැෙන් ය ශය ශි සේමත ෙූ නමය ශ්් ආරාමය ශ 
වහෝ ආොසය ශ තිනදී හැර ්සො  නී ද, අනි්්ි ලො වහෝ 
 න්ො ද පචිති වන  වමය ශ අය ශිති්රැ ව නවය ශ්ො’ය ශි සිතා එෙැනි 
වදය ශ්් ආරාමය ශ වහෝ ආොසය ශ තිනදී ්සො වහෝ අනුන් ලො 
්සෙො වහෝ තැබිය ශ හැ්ිය ශ  වේ ඒ පිනිදඳ පිනිවෙතය ශි  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් අෙශය ඉ්්මන් ්ටය ශුත්ත්දී හැර (ආරාමස්ථ  
,ි්්ෂුේට වනාදන්ො වනා්ල්හි  ේ ෙදී නේ පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් මාගැ ආදී ඇටය ශ්ින් වහෝ ඇත් දනය ශ්ින් වහෝ මුෙ 
ආදී අඟ්ින් වහෝ ඉිය්ටු  ිලාේ් ්රො නේ ව,්දන් පචිති 
වන  වහෙත් එය ශ බිඳ දමා වදසිය ශ ය ශුති පචිතිය ශ වන  
 

5. අගැත් ඇඳ්් වහෝ පුටුේ් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් ය ශට විට්ටම 
හැර සු ත් අඟවලන්27 අඟල් අට්් පා ඇතිෙ ්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  එය ශ 
ඉ්්මෙන්නාහට වේදන් පචිති වන  (සිඳ දමා වදසිය ශය ශුති 
පචිතිය ශ වන   
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ඇඳ් වහෝ පුටුේ පුගැන්  ෙසා නේ (්ිෂන් 
්රය ශි නේ  උද්දාලන් පචිති වන  (පුගැන් උදුරා නමමීවමන් පසුෙ 
වදසිය ශ ය ශුති පචිති වන   
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7. නිසීදනය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් පර මාණවලස ්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  
වේ එහි පර මාණය ශය ශි  ිය ින් සු ත් විය ශතින් වදවිය ශත්ි  පනලින් 
විය ශත් එ්හමාර්ි  දහෙලුෙ විය ශත්ි  එය ශ ඉ්්මෙන්නා හට 
වේදන් පචිති වන  (සිඳ නමමීවමන් පසුෙ වදසිය ශ ය ශුති ෙූ පචිතිය ශ 
වන   
 

8. ්ිෂ්ට වරෝ ාියය ශ්් ෙසා අඳින වරද්ද්් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ 
පර මාණ වලස ්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  ිය ින් සු ත් විය ශ්ින් විය ශත් සතර්් 
හා පනලින් විය ශත් වද්්් විය ශ ය ශුතිය ශ  වේ එහි පර මාණය ශය ශි  වමය ශ 
ඉ්්මෙන්නා හට වේදන් පචිති වන  (ඉරා නමමීවමන් පසුෙ 
වදසිය ශ ය ශුතිෙූ පචිතිය ශ වන   
 

9. ෙැසි සගැේ් ්රෙන ,ි්්ෂුෙ විසින් එය ශ පර මාණ වලස ්රවිය ශ 
ය ශුතිය ශ  වේ එහි පර මාණය ශය ශි  ිය ින් සු ත් විය ශතින් සය ශ්ි  පනලින් 
වදවිය ශත් හමාර්ි  වේ නිය ශමය ශ ඉ්්මෙන්නා හට වේදන් පචිති 
වන  (ඉරා නමමීවමන් පසුෙ වදසිය ශ ය ශුති පචිතිය ශ වන   
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් සු ත් සිෙුර තරේ සිෙුර්් වහෝ ඊට ෙඩා වලා්ි 
සිෙුර්් වහෝ ්රො නේ වේදන් පචිති වන  (ඉරා නමමීවමන් 
පසුෙ වදසිය ශ ය ශුති පචිතිය ශ වන   වේ සු තය ශන් ෙහන්වස්ලාව ් 
සිෙුවර් පර මාණය ශය ශි  ිය ින් සු ත් විය ශතින් විය ශත් නෙය ශ්ි  පනලින් 
විය ශත් හය ශ්ි  
 

නවවුනි රත්න වගයි. 
 

ඇවුත්නිප සම් සදයානුවක් පචිති ඇවුත් උසදසන ලදිප එහිලා 
ඔබ අතින් විචාරමි. සකසස්ද? පිවේසුදු ද? සදවුනි වර ද විචාරමි. 
සකසස්ද? පිවේසුදු ද? සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස් ද? පිවේසුදු ද? සම් 
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සදයානුවක් පචිති ඇවුත්හි ලා ආයුෂම්ත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දතාව 
පිවේසුදු බව සකා  සළකම් දප එසහයිනි. 

 
පචිති ඇවුත් නිමිසය්ය. 

 
ඇවුත්නිප අනතුරුව සම් චතුර්වි් පාටිසද්සනීය ආපත්ති28 

උසදසනු ලුසබ්.   
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුේ් ඇතිගැ  මට පිවිස වනා නූ ෙූ ,ි්්ෂුණිය ශ්ව ් 
අතින් ්ූ ය ශුති දුියය ශ ය ශුති නමය ශ්් සිය ශතින් පිනිව න ෙනඳා නේ 
එදඳු ,ි්්ෂුෙ විසින් “ඇෙැත්නි,  ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ වය ශෝ ය වනාෙූ, 
නැෙත අනුන්ට වදසිය ශ ය ශුති ෙූ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි” ය ශි 
(,ි්්ෂූන් හමුවෙහි  ඇෙැත් වදසිය ශ ය ශුතිය ශ   
 

2. ,ි්්ෂූහු දාය ශ් ්ිලවය ශ්්හ ිආරාධ්නා ලැද ව ාස් ෙනඳමින් සිටිති  
එහිදී ,ි්්ෂුණිය ශ්් වමහි දත් වදෙ, වමහි වහාිය වදදෙ, වමහි 
ෙයඤ්තන වදදෙ’ය ශි විධ්ාන ්රමින් සිටී නේ එහි සිටි ,ි්්ෂූන් 
විසින් “නැ ණිය ශ, ,ි්්ෂූන් ෙනඳා අෙසන් ෙනතිරැ වතාප වමය ශින් 
ඉෙත්ෙ ය ශෙ’ය ශි ඉෙත්්න ය ශුතිය ශ  ෙනඳමින් සිටි එ් ද 
,ි්්ෂුේටෙත් ඇය ශ ඉෙත් ්ිරීමට වනාෙැටහුනි නේ ඒ ,ි්්ෂූන් 
විසින් “ඇෙැත්නි,  ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ අවය ශෝ ය ෙූ නැෙත අනුන්ට 
වදසිය ශ ය ශුති ෙූ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි’ය ශි (,ි්්ෂූන් හමුවෙහි  
ඇෙැත් වදසිය ශ ය ශුතිය ශ  
 

3. ය ශේ වනා  ිලන් ,ි්්ෂුේ් වස්ඛ සේමුතිය ශ29 ලැදූ ව ෙලට 
්ලින් වනා පෙරණ ලද්වද් ම එනඹ ්ූ ය ශුති දුියය ශ ය ශුති නමය ශ්් 
සිය ශතින් පිනිව න ෙනඳා නේ ඒ ,ි්්ෂුෙ විසින් “ඇෙැත්නි, 
 ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ වය ශෝ ය වනාෙූ නැෙත අනුන්ට වදසිය ශ ය ශුති ෙූ 
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ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි’ය ශි ,ි්්ෂූන් හමුවෙහි ඇෙැත් වදසිය ශ 
ය ශුතිය ශි  
 

4. ය ශේ වනා  ිලන් ,ි්්ෂුේ් සැ් සහිත ෙූද ,ය ශ සහිත ෙූද 
අරණය වසනසුන්හි ෙසමින් ්ලින් වනා හඳුනන ව්න්ිව න් 
්ූය ශුති දුියය ශ ය ශුති නමය ශ්් සිය ශතින් පිනිව න ෙනඳා නේ ඒ ,ි්්ෂුෙ 
විසින් “ඇෙැත්නි,  ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ වය ශෝ ය වනාෙූ නැෙත වදසිය ශ 
ය ශුති ෙූ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි’ය ශි ,ි්්ෂූන් හමුවෙහි ඇෙැත් 
වදසිය ශ ය ශුතිය ශ   
 
ඇෙැත්නි, වේ පාටිවද්සනීය ශ ධ්මමවය ශෝ සිනවදන උවදසන ලදහ  

එහිලා ්ද අතින් විකාරමි  ව්වස්ද? පිරිසිදු ද? වදෙැනි ෙර ද විකාරමි  
ව්වස්ද? පිරිසුදු ද? වතෙැනි ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද? පිරිසුදු ද? වේ 
පාටිවද්සනීය ශ ආපත්තීන්හිලා ආය ශුෂ්මත්හ ු පිරිසුදු ෙූෙහුය ශ  නිශ්ශේදවීම 
පිරිසුදු දෙ ව්ාට සල්ේද, එවහය ශිනි  
 

පාටිසද්සනීය ඇවුත් නිමිසය්ය. 
 
ඇවුත්නිප අනතුරුව සම් (හික්මියයුතු) සස්ඛියා සිකපද30 

උසදසනු ලුසබ්. 
 

1. හාත්පසින් ෙටව්ාට අඳනය ශ අඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතයි ශ  
2. හාත්පසින් ෙටව්ාට සිෙුර වපාරෙමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
3. සුපිනිසන්ෙ ඇතිල්  වමහි ය ශමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
4. සුපිනිසන්ෙ ඇතිල්  වමහි හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
5. සිංෙර ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි ය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
6. සිංෙර ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
7. පහත වහලූ ඇස් ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි ය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
8. පහත වහලූ ඇස් ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
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9. ්ැසපට  න්ො ඇතිල්  වමහි වනාය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
10. ්ැසපට  න්ො ඇතිල්  වමහි වනාහිඳිමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශ  

 
පළමුවුනි පවේමණ්ලල වගයි. 

 
1. මහ හඬින් සිනාවසමින් ඇතිල් වමහි වනා වය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශ  
2. මහ හඬින් සිනාවසමින් ඇතිල් වමහි වනා හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශ   
3. ශේද වනා ව්ාට ඇතිල්  වමහි ය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
4. ශේද වනා ව්ාට ඇතිල්  වමහි හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
5. ්ය ශ වසාලෙමින් ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශ  
6. ්ය ශ වසාලෙමින් ඇතිල්  වමහි වනා හිඳිමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
7. අත් වසාලෙමින් ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශ  
8. අත් වසාලෙමින් ඇතිල්  වමහි වනා හිඳිමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
9. හිස වසාලෙමින් ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශ  

 
සදවුනි උජ්ජග්ඝික වගයි. 

 
1. උ්ිවලහි අත තදා ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
2. උ්ිවලහි අත තදා ඇතිල්  වමහි වනා හිඳිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
3. හිස ෙැසුේ ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශ  
4. හිස ෙැසුේ ඇතිෙ ඇතිල්  වමහි වනා හිඳිමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
5. විගැඹ වහෝ ඇඟිලි බිම අනිමින් ඇතිල්  වමහි වනා ය ශමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශ  
6. අතින් වහෝ ෙස්තර ය ශ්ින් දනහිස් දැඳව න ඇතිල්  වමහි වනා 

හිඳිමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
7. සිහි ඇතිෙ පිඬු පිනි නිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
8. පාතර ය ශ ය ශන හැඟීම ඇතිෙ පිඬු පිනි නිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
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9. දතින් සතවරන් ව්ාටස්් ෙයඤ්තන ඇතිෙ පිඬු පිනි නිමි’ය ශි 
හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  

10. පාතරවය ශ් ඇතිල් මුෙවිට හා සමෙ පිඬු පිනි නිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
 

සතවුනි බම්භකත වගයි. 
 

1. සිහි ඇතිෙ පිඬු ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි   
2. පාතර ය ශ ය ශන හැඟීම ඇතිෙ පිඬු ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
3. පාතරවය ශහි තම පැත්වතන් පටන් ව න පිඬු ෙනඳමි’ය ශි හ්ි්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
4. දතට සුදුසු ෙයඤ්තන සහිතෙ පිඬු ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි   
5. දවත් මුදුවනන් අනා පිඬු වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
6. වදාවහෝ ලදා නු ්ැමතිෙ සූපය ශ්් වහෝ ෙයඤ්තනය ශ්් දතින් 

වනා ෙසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
7. වනා  ිලන්ෙ සූපය ශ්් වහෝ දත්් වහෝ තමන් සඳහා ඉල්ලාව න 

වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
8.  රහනු ්ැමතිෙ අනුන්ව ් පාතර ය ශ වදස වනා දලමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
9. ඉතා මහත් දත් පිඬු වනා ්රමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
10. හාත්පසින්  ිලිව්ාට දත් පිඬු්රමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශි  

 
සිේවුනි සක්කච්ච වගයි. 

 
1. දත් පිඬ මුෙට වනා නිං ෙනතිරැ මුෙ නාරිමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
2. ෙනඳන අතර සිය ශලු අත මුඛවය ශහි වනා වහනමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
3. මුෙතින ආහාර ඇතිෙ ්ථා වනා ්රමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
4. දත්පිඬු මුෙතිනට විසි්රමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
5. දත්පිඬු ්ඩ ්ඩා අනු,ෙ වනා ්රමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
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6. (ෙඳුරන් වමන්  හ්්ව්හි දත්පුරො වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ 
ය ශුතිය ශි  

7. අත  සා දමමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්ම්ිය ශ ය ශුතිය ශි  
8. දත්හුගැ විසුරැෙමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
9. (වතාවලන් පිටතට  ියෙ වනරෙමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
10. කපු කපු ය ශන ශේද ඇති ෙන වස් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  

 
පස්වුනි කබල වගයි. 

 
1. සුරැ, සුරැ ය ශන ශේද ඇති ෙන වස් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
2. අත වලේමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
3. පාතර ය ශ වලේමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
4. ියවෙන් වතාල් වලේමින් වනා ෙනඳමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
5. ඉඳුල් සහිත අතින් පැන් ,ාතනය ශ වනා පිනි නිමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
6. දත්හුගැ සහිත පාතර ය ශ වස්දූ තලය ශ ඇතිල්  වමහි වහෝ ඇතිල් 

ව ය ශි වනා දමමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
7. ්ිඩය ශ්් දරා සිටි වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
8. සැරය ශටිය ශ්්  ත් වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
9. ශස්තර ය ශ්්  ත් වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
10. ආය ශුධ්ය ශ්්  ත් වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
 

සවුනි සුරු සුරු වගයි. 
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1. ලී වසවරප්පු පය ශලූ වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
2. ෙහන් පය ශලූ වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
3. රථය ශ්ට නැ ිනා ෙූ වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
4. ඇඳ් නිදන වනා  ිලන්න ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
5. අතින් වහෝ ෙස්තර ය ශ්ින් වදදන දැඳ සිටින වනා  ිලන් ව්න්ිට 

දහේ වනා වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
6. හිස් වෙගැේ සහිත වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි   
7. හිසෙසා වපරවි වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි 

හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
8. තමා බිම හිඳ අසුන් සිටි වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා 

වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
9. තමා පහත් අසුන් හිඳ උස් අසුන් හුන්නාෙූ වනා  ිලන් 

ව්න්ිට දහේ වනා වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
10. තමා සිටිවය ශ් හුන්නාෙූ වනා  ිලන් ව්න්ිට දහේ වනා 

වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
11. තමා පසුපස ය ශමින් ඉියරිවය ශහි ය ශන්නාෙූ වනා  ිලන් ව්න්ිට 

දහේ වනා වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
12. තමා වනා ම ින් ය ශමින් නිය ශම ම ින් ය ශන වනා  ිලන් ව්න්ිට 

දහේ වනා වදසමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
13. තමා වනා  ිලන්ෙ, සිටව න මලමුතර  වනා ්රමි’ය ශි හි්්මිය ශ 

ය ශුතිය ශි  
14. වනා  ිලන්ෙ නිල්තණ බිම් මලමුතර  වනා ්රමි’ය ශි ව්න වනා 

 සමි’ය ශි හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
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15. වනා  ිලන්ෙ තලවය ශ් මලමුතර  වනා ්රමි’ය ශි ව්න වනා  සමි’ය ශි 
හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  
 

සත්වුනි පාදුකා වගයි. 
 
ඇවුත්නිප සම් සස්ඛියා ඇවුත් උසදසන ලදී. සමහි ලා ඔබ 

අතින් විචාරමි. සකසස්ද පිවේසුදු ද? සදවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද 
පිවේසුදු ද? සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද පිවේසුදු ද? සම් පන්සුත්තෑ 
සස්ඛියා ඇවුත්හි ලා ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිවේසුදුබව 
සකා  සලකම් දප එසහයිනි. 

 
සස්ඛියා සිකපද නිමිසය්ය. 

 
ඇවුත්නිප අනතුරුව සම් සප්ත අපතකරණ සමථ ්මම උසදසනු 

ලුසබ්. 
 
උපන් උපන් අධි්රණය ශන්ව ් සිංසිඳීම පිණිස ෙයපසමනය ශ 

්රනු පිණිස i. සේමුඛ විනය ශ,31 ii. සතිවිනය ශ32 හා iii. අමූන්හ විනය ශ33 
ියය ශ ය ශුතිය ශ  iv. පර තිඥා34 v. වය ශ,ිය ශයසි්ා35 vi. තස්ස පාපිය ශයසි්ා36 හා 
vii. තිණෙත්ථාර්37 ය ශන විනය ශ දඬුෙේ ෙලින් සමථය ශ ්ටය ශුත්වත්ය ශ   

 
ඇවුත්නිප සම් සප්තවි් අපතකරණ සමථ ්මමසයෝ උසදසන ලදහ. 

එහි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. සකසස්ද පිවේසුදු ද? සදවුනි වර ද විචාරමි. 
සකසස්ද පිවේසුදු ද? සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද පිවේසුදු ද? සම් සත් 
අපතකරණ සමථ ්මමයන්හි ලා ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම 
පිවේසුදු බව සකා  සලකම්දප එසහයිනි. 

 
අපතකරණ සමථ නිමිසය්ය. 

 



 උ,ය ශ පරාතිවමෝක්ෂය ශ පටුන වෙත 

45 

Non-commertial Distribution 

 

ඇෙැත්නි, නිදානය ශ උවදසන ලදී  එවස් ම සිනපරිජි ඇෙැත්, 
වතවනස් සඟවෙවසස් ඇෙැත්, වදෙැදූරැේ අනිය ශත ඇෙැත්, තිස් 
නිසඟිපචිති ඇෙැත්, වදය ශානූේ් පචිති ඇෙැත්, සතර පාටිවද්සනීය ශ 
ඇෙැත්, පන්සැත්තූේ් හි්්මිය ශ ය ශුති ෙත්, හා ශප්තවිධ් අධි්රණ සමථ 
ධ්මම ද උවදසන ලිය  වමවත්් ,ි්්ෂු පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි ආොෙූ එහි 
ඇතිනත් ෙූ ,ා යෙතින් ෙහන්වස්ව ් සි්පද අඩමස්් පාසා උවදසිය ශ 
ය ශුති දෙට පැමිවණ්  සම ි ෙූද සතිටු ෙූද විොද වනා ්රන්නා ෙූද, 
සිය ශල්ලන් විසින් ඒ ඒ සි්පදවය ශහි ලා හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි   
 

පස්වුනි විස්තර උද්සද්සයයි. 
 

භික්ෂු පරාතිසමෝක්ෂය නිමිසය්ය. 
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සෝංහල භෝක්ෂුණී පරාතෝවම්ක්ෂය 
 

නසමෝ තස්ස භගවසතා අරහසතෝ 
සම්මා සම්බුද්්ස්ස 

 
හැමදාම, පහන් නමල්වීම, පැන් එනවීම හා අසුන් පැනවීම ය ශන වේ 

්ටය ශුති වපාවහාය ශ ්ිරීම පිනිදඳ “පූවමකරණ” ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ   
 
ඡන්දය ශ හා පිරිසුදු දෙ ව න ඊම, සෘති්ීම, ,ි්්ෂු)න්ව ් 

සිංඛයාෙ හා ්ෙුන්ට අෙොද දීම ය ශන වේ ්ටය ශුති වපාවහාය ශ ්ිරීම 
පිනිදඳ “පූවමකෘත” ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ   

 
කාතිද්දසී ආිය උවපෝසථය ශ, සුත්තිද්වද්ස උවපෝසථය ශට පර මාණෙත් 

,ි්්ෂු)න් ඇති දෙ ්ෙුන් සමාන ආපත්තිෙලට වනාපැමිණි දෙ හා 
සීමාවෙන් ඉෙත් ්න ය ශුති ව්න්ින් නැති දෙ ය ශන සිනඅඟින් ය ශු්්ත 
නේ එය ශ වපාවහාය ශ ්ිරීමට “සුදුසු කාලයයි” ්ිය ශනු ලැවේ   

 
පූර්ේරණ, පූර්ේෘතය නිමො වදසන ලද ඇෙැත් ඇති සම ි ෙූ 

,ි්්ෂු) සිංඝය ශාව ් අෙසරවය ශන් පාවමා්් උවදසීමට ආරාධ්නය ශ ්රමු  
 
“ආයයාවරුනිප භික්ෂුණී සංඝසතසම් මා කියන්නක් අසාවා. අද 

පුණුරැසි සපාසහෝ දවසයි. ඉදින් සංඝයාසග් සපාසහාය කිරීම  පුමිණි 
කල් ඇත්සත් වී නම් සංඝ සතසම් සපාසහාය කරන්සන්ය. පාසමාක් 
උසදස්නසන් ය. 

 
සිංඝය ශා විසින් ්නය ශුති ෙූ පූර්ේෘතය ව්ාට නිමෙන ලදද? 

(එවස් නේ  ආය ශයයාෙරැනි, පිරිසුදු දෙ පන්රෙු  පාවමා්් උවදසන්වනමි  
අප සිය ශල්වලෝ ම එ්්ෙන්ෙ සාෙධ්ානෙ එය ශ අසමු  වමවනහි ්රමු  
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ය ශම්ිට පැමිණි ආපත්තිය ශ්් ඇත්නේ එය ශ පර ්ාශ ්න ය ශුත්වත්ය ශ  පැමිණි 
ආපත්තිය ශ්් නැති්ල්හි නිශ්ශේද විය ශ ය ශුතිය ශි  නිශ්ශේද වීවමන් 
ආය ශුෂ්මත්හු පිරිසුදු ෙූහ’ය ශි නමන නිමි  ය ශේ වස් ්ද වෙන් වෙන්ෙ විකානා 
ෙූ (මට  එය ශ විසඳීම්් ෙන්වන් ද එවහය ශිනි   

 
එවස්ම වමදඳු පිරිස් තින්ය ශල්් නැෙත නැෙත ඇසීම්් වන  

ය ශේ ,ි්්ෂුේ් තින්ෙර්් නැෙත නැෙත අසනු ලදද්දීත් (තමා ව්වරහි  
ඇති ආපත්තිය ශ සිහි්රමින් එය ශ පර ්ාශ වනා ්රය ශිද, ඕහට සේපතාන 
මුසාොදය ශ වන  ආය ශයයාෙරැනි, නමන නමන වදාරැ්ීම ෙූ ්ලි අන්තරාය ශ්ර 
වදය ශ්ැ’ය ශි ,ා යෙතින් ෙහන්වස් විසින් වද්ශනා ්රන ලද්වද්ය ශ  
එවහය ශින් පිරිසුදු දෙ දලාවපාවරාත්ති ෙන්නා ෙූද ආපත්ති සිහි්රන්නා 
ෙූද ,ි්්ෂුණිය ශ විසින් පැමිණි ආපත්ති පර ්ාශ ්න ය ශුති වෙය ශි  එවස් 
පර ්ාශ ්ිරීම ,ි්ෂ්ුණිය ශව ් (ධ්යානාධි මය ශ සඳහා  පහසුෙන්වන් ද, 
එවහය ශිනි  

 
ආයයාවරුනිප නිදානය දක්වන ලදි. එහි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. 

සකසස්ද පිවේසුදු ද? සදවුනි වර ද විචාරමි. සකසස් ද පිවේසුදු ද? 
සතවුනි වර ද විචාරමි. සකසස්ද පිවේසුදු ද? සම් නිදානසයහි ලා 
ආයුෂ්මත්හු පිවේසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිවේසුදු බව සකා  සලකම්දප 
එසහයිනි. 

 
පළමුවුනි නිදාසනෝද්සද්සය යි. 

 
සම් භික්ෂුණී පරාතිසමෝක්ෂසයහි අ  පවේන් ඇවුත් උසදසනු 

ලුසබ්.  
 
(1, 2, 3 හා 4 ෙැනි පරිජි ඇෙැත් ,ි්්ෂු පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි නම්්ෙූ 

අය ශුරැය ශි   
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5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් රා ී අදහස් ඇත්තී එදඳු ෙූ පුරැෂය ශ්ි විසින් 
්රන ව වලන් ය ශට දණින් උඩ සිරැර ඇල්ලීම, පිරිමැදීම, අතින් 
 ැනීම, ස්පර්ශ ්ිරීම හා වපනීම වහෝ ඉෙස ද ඇය ශ පරිජි ෙූො 
වෙය ශි  (පිය ශවි වමවහණන් සම   සහොසය ශට නුසුදුසු 
තැනැත්තිය ශ්් ද වන  වේ උබ්භජාණු මණ්ලලික නේ පරිජි 
ඇෙතය ශි   
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වෙනත් ,ි්්ෂුණිය ශ් පරිජි ඇෙත්ට පැමිණි 
දෙ නමන නමනත් ඇය ශට වකෝදනා වනා ව්වර්, අනි්්ිට ද 
වනාදන්ෙය ශි  ඒ පරිජි අෙන් වමවහණ ද සිෙුරැ හරී, නැතවහාත් 
සිෙුවරහි වහෝ සිටී  ්ගැරිය ශ වහෝ ව්වර්  එවස්ත් නැතවහාත් 
තීර්ථ්ාරාමය ශ්ට වහෝ වය ශ් ද ඒ දෙ ද දත්තා ෙූ ය ශට ්ී 
වමවහණ “ආය ශයයාෙනි, වේ වමවහණ වමදඳු තැනැත්තිය ශ් දෙ 
මම මුනදීම දනිමි  එවහත් වකෝදනා වනා ව්වනමි  ්ිසිේිට ද 
වනානමන්වීමි’ය ශි ්ිය ශා නේ පරිජි ෙූො වෙය ශි  (පිය ශවි වමවහණන් 
සම   සහොසය ශට නුසුදුසු තැනැත්තිය ශ්් ද වන  වේ 
වජ්ජපටිච්ඡාදික නේ පරිජි ඇෙතය ශි   
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්, සම ි සිංඝය ශා විසින් නමහැමිෙ, විනය ශානු්ූලෙ, 
ශාස්තෘ අනුශාසනය ශ අනුෙ, උ්්වෂ්පනීය ශ ්ර්මවය ශන් දැහැර 
්රන ලද්දා ෙූ එවහය ශින් අනාදර ෙූ, පිනිය ශේ රහති ෙූ, ය ශහගැෙන් 
නැත්තා ෙූ ද ්ිසිය ශේ ,ි්්ෂුේ් අනුෙ පෙතීද, අෙොද වහෝ 
පිනි නීද, පිය ශවි ,ි්්ෂ)ුන් විසින් ඒ වමවහණට වමවස් 
්ිය ශය ශුත්වත්ය ශ  නැ ණිය ශනි, වේ ,ි්්ෂුෙ සම ි සිංඝය ශා විසින් 
නමහැමිෙ, විනය ශානු්ූලෙ, ශාස්තෘ අනුශාසනය ශ වනා ඉ්්මො, 
වනරපන ලද්වද්ි  එවහය ශින් සිංඝ්ර්මවය ශහි අනාදරය ශ, පිනිය ශේ 
රහිතය ශ, සමාන සිංොසය ශ්් ද නැත්වත්ය ශ  නැ ණිය ශනි, ්හු අනුෙ 
වනා ය ශෙ, අෙොද වහෝ වනා පිනි නුෙ’ය ශි ්ිය ශාය ශි  වමවස් ්ිය ශනු 
ලදද්දීත් ඒ වමවහණ වපර වස් ම නමඩිෙ සිටී නේ එය ශ දුරැ ්ිරීම 
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පිණිස වතෙර්් ම ්ිය ශ ය ශුතිය ශ  වතෙැනි ෙර නමඩි දෙ හවන් නේ 
මැනවි  වනා හවන් නේ ඇය ශ පරිජිෙූො වෙය ශි  (පිය ශවි වමවහණන් 
සම   සහොසය ශට නුසුදුසු තැනැත්තිය ශ්් ද වන  වේ 
උක්ඛිත්තානුවත්තක නේ පරිජි ඇෙතය ශි   

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් රා ී අදහස් ඇතිෙ එදඳු ෙූ ම පුරැෂය ශ්ිව ් i. 
අත වහෝ ii. සිෙුරැ ව්නෙර අල්ො ැනීම ඉෙසා ද iii. 
සමීපවය ශහි සිටී ද, iv. ්ථා ්රය ශි ද v. ්ලින් සල්ිණු ්න 
තැන්ට වහෝ වය ශ් ද vi. පුරැෂය ශ්ිව ් ඊම වහෝ දලාවපාවරාත්ති 
වනද vii. මුෙහ ෙූ තැන්ට වහෝ ෙදී ද viii. අනාකාරය ශ 
වස්ෙනය ශ පිණිස ්ය ශ වහෝ පුරැෂය ශාට එනො ද ඇය ශ පරිජිෙූො 
වෙය ශි  (පිය ශවි වමවහණන් සම   සහොසය ශට නුසුදුසු 
තැනැත්තිය ශ්් ද වන  (වෙන වෙන ්රැණු අට්ින් පරිජිය ශට 
පැමිණිය ශ හැ්ි වහය ශින්  වේ අට්ඨවත්ථුක නේ පරිජි ඇෙතය ශි   
 
ආය ශයයාෙරැනි, අට පරිජි ඇෙැත් උවදසන ලිය  ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් 

වේ පරිජි ඇෙැත් අතර ය ශේ ය ශේ පරිජි ඇෙත්ට පැමිණිවය ශ් ද  ිහි ්ල්හි 
වේ පරිජිය ශට පැමි)වමන් පසුෙත් පිය ශවි ,ි්්ෂු)න් සම  සහොසය ශ්් 
වනා ලදය ශි  පරිජි ෙූො වෙය ශි  පැවිද්දට නුසුදුසු තැනැත්තිය ශ්් ද වන  වේ 
පාරාජි්ා’පත්තීන්හි ලා ්ද අතින් විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසුදුද? වදෙැනි 
ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසුදු ද? වතෙැනි ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද 
පිරිසුදු ද? වේ අටපරිජි ඇෙැත්හි ලා ආය ශයයාෙරැ පිරිසුදු ෙූොහුය ශ  
නිශ්ශේදවීම පිරිසුදු දෙ ව්ාට සල්ේ ද එවහය ශිනි  

 
සදවුනි පාරාන්ක උද්සද්සයයි. 

 
ආයයාවරුනිප අනතුරුව සතසළාස් සඟසවසසස් ඇවුත් 

උසදසනු ලුසබ්. 
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1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ැහැවිය ශ්ි වහෝ ්හු පුත් ි සම  දාසය ශ්ි 
්ේ්රැේි ය ශටත් පිරිවසය ශින් ශර මණ පිරිෙැජිය ශ්ි සම  මානී 
ෙූො විොදය ශට දැස  ත්තී වන ද ඇය ශට පඨමාපත්ති් ෙූද 
(ඉ්්මෙූ ව්වණහි ම ඇෙතට පැමිවණන සුගැ  නිස්සාර)ය ශ ෙූද 
(,ි්්ෂු) සිංඝය ශා ව්වරන් වනරපා නමමිය ශ ය ශුති  සඟවෙවසස් වන   

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් රතුට වහෝ ,ි්්ෂු) සිංඝය ශාට වහෝ වනා දන්ො 
වලෝ් සාසනි් ්ටය ශුති ්රන වස්ො සිං මය ශ්ට, රාත්ීය ශ 
වස්නාේට වහෝ වනා දන්ො වපර පැවිිය ෙූේ හැර ෙධ්ය ශට 
සුදුසු ෙූ, එය ශින් පර සිද්ධ් ෙූ වසාර ස්තරිය ශ්් උපසේපන්න ව්වර්ද 
ඇය ශ පඨමාපත්ති් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද සඟවෙවසස් ඇෙතට 
පැමිණිය ශා වන   
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් හුද්ලාෙ අනිත්  ම්ට වය ශ් ද,  ඟ්් වහෝ 
තරණය ශ ව්වර් ද, රාතරිය ශ්්  ත ව්වර් ද, ,ි්්ෂු)න්ව න් 
තනිෙ වහෝ වෙවස් ද, ඇය ශ පඨමාපත්ති් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද 
සඟවෙවසස් ඇෙතට පැමිණිය ශා වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්, සම ි සිංඝය ශා විසින් නමහැමිෙ, විනය ශානු්ූලෙ, 
ශාස්තෘ අනුශාසනය ශ වනා ඉ්්මො වනරපන ලද ,ි්්ෂුණිය ශ් ඒ 
විනය ශ ්ර්ම ්නෙුන්ට වනා දන්ො ්ෙුන්ව ් අදහස් ද වනා නමන 
,ි්්ෂු) සිංඝය ශා ව්වරහි ලා ඇතිනත් ්ර නී ද ඇය ශ 
පඨමාපත්ති් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද සඟවෙවසස් ඇෙතට 
පැමිණිය ශා වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් රා ී අදහස් ඇතිෙ එදඳු ෙූ ම පුරැෂය ශ්ි අතින් 
්ූ ය ශුති දුියය ශ ය ශුති නමය ශ්් සිය ශතින් පිනිව න ෙනඳා නේ ඇය ශ 
පඨමාපත්ති් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද සඟවෙවසස් ඇෙතට 
පැමිණිය ශා වන  
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6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වමවස් ්ිය ශය ශි  “ආය ශයයාෙරැනි, වේ පුරැෂය ශාව ් 
රා ී අදහස් ඇති දැවින් වහෝ නැති දැවින් වතාපට ෙැඩ්් 
නැත  ම්්නිසාද? වතාප හැම රා ී අදහස් නැත්තෙුන් වහය ශිනි  
එවහය ශින් ආය ශයයාෙරැනි, ්ූය ශුති දුියය ශය ශුති නමය ශ්් වමාහු වතාපට 
වදන්වන් නේ සිය ශතින් පිනිව න අනු,ෙ ්රෙු”ය ශි ්ිය ශාය ශි  ඇය ශ ද 
පඨමාපත්ති් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද සඟවෙවසස් ඇෙතට 
පැමිණිය ශා වන   
(7, 8, 9 ෙැනි සඟවෙවසස් ,ි්්ෂු පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි නම්්ෙූ 5, 8, 9 
ෙැනි සඟවෙවසස් අය ශුරැය ශි   

  
10  ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්ිපිතෙ වනා සතිටු සිත් ඇතිෙ “මම දුදුන් අත් 

හරිමි  දහේ හා සඟින් අත් හරිමි  ශික්ෂා අත්හරිමි  ්ිම ශා්ය 
දුහිතෘ ෙූ ,ික්ෂු)හු පමණ්් ම ,ික්ෂු)හු වෙත් ද? ලජ්තනී ෙූ 
්ි්ිස් ඇත්තා ෙූ ශි්්ෂා්ාමිනී ෙූ අනය ,ික්ෂු)හුද වෙති  මම 
්ෙුන් ව්වරහි පැවිියෙ දඹසර හැසිවරමි’ය ශි ්ිය ශා ද, ඇය ශට වසසු 
,ි්්ෂු)න් විසින් වමවස් ්ිය ශය ශුති වෙය ශි  “ආය ශයයාෙනි, 
ව්ෝපවය ශන් හා වනා සතිටින් වමවස් ්ථා වනා ්රෙ  ශාසනි් 
පර තිපදාවෙහි සිත් අලෙෙ  නෙ වලානතිරැ දහේ සසර දු්් 
ව්නෙර ්ිරීමට සුදුසු පරිිය ෙදාරණ ලද්වද් ද එවහය ශිනි  දඹසර 
හැසිවරෙ’ය ශි ්ිය ශාය ශි  වමවස් ්ිය ශනු ලදද්දීත් ඒ ,ි්්ෂුණිය ශ තම 
දෘෂ්ටිය ශ නමඩිෙ ම ව න සිටී නේ එය ශ දුරැ ්රනු පිණිස තින්ය ශල්් 
ම ්ිය ශය ශුති වෙය ශි  වතෙැනි ෙර නමඩි දෙ දුරැ්නා නේ මැනවි  
වනා්නා නේ වතෙැනි ෙර ඇෙතට පැමිණිය ශ හැ්ි ෙූ ද 
නිස්සාර)ය ශ ෙූද සඟවෙවසස් ඇෙතට පැමිවණ්  

 
11  ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අධි්රණය ශ්ින් පරාජිත ෙූො වනාසතිටු සිත් 

ඇතිෙ වමවස් ්ිය ශය ශි  “වේ ,ි්්ෂු)හු ඡන්දවය ශන් අ තිය ශට 
 ිය ශාහ  ද්වනෂවය ශන් වමෝහවය ශන් හා බිවය ශන් අ තිය ශට  ිය ශාහ”ය ශි 
්ිය ශය ශි  ඇය ශට වසසු ,ි්්ෂු)න් විසින් “ආය ශයයාවෙනි, එවස් 
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වනා්ිය ශෙ”ය ශි නමන්විය ශ ය ශුතිය ශි  එවස් දන්ෙනු ලදද්දීත් වපර වස් ම 
නමඩිෙ සිටී නේ එය ශ දුරැ ්ිරීම පිණිස වත ෙර්් ම ්ිය ශ ය ශුතිය ශ  
වතෙැනි ෙර නමඩි දෙ දුරැ්නා නේ මැනවි  වනා ්නා නේ 
වතෙැනි ෙර ඇෙතට පැමිණිය ශ හැ්ි ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද 
සඟවෙවසස් ඇෙතට පැමිවණ්  

 
12  ය ශේ ,ි්්ෂු) පිරිස්්  ිහිය ශන් හා මුසුෙ, ලාම් හැසිරීේ ඇතිෙ 

එය ශින් ම පර සිද්ධ් ෙූොහු ,ි්්ෂූ) සිංඝය ශාට අපහාස ව න වද්ද, 
්ෙුවනාෙුන් ්ිදු මහත් ෙරද ෙසා  නිත් ද වසසු ,ි්්ෂු)න් 
විසින් ්ෙුනට වමවස් ්ිය ශය ශුති වෙය ශි  “ආය ශයයාවෙනි, වතාප 
 ිහිය ශන් හා මිශර ය ශ  ලාම් හැසිරීේ ඇත්වතහිය ශ  එය ශින් ම 
පර සිද්ධ්ය ශ  එවහය ශින් ,ි්්ෂු) සිංඝය ශාට අපහාස ව න වදති  ෙරද 
ෙසාව න සිටිති  ආය ශයයාෙනි,  ිහිය ශන් හා මුසුෙ ොසය ශ වනා 
්රෙ  ය ශුෂ්මතින්ව ් ්ාය ශචිත්ත විවන්ය ශ ම ,ි්්ෂු) සිංඝය ශා 
ෙර්ණනා ්රති” ්ිය ශාය ශි  වමවස් ්ිය ශනු ලදද්දීත්, ඒ ,ි්්ෂු)හු 
වපර වස් ම නමඩි දෙ ව න සිටිත් නේ එය ශ දුරැ ්රනු පිණිස 
තින්ය ශල්් ම ්ිය ශය ශුතිය ශ  වතෙැනි ෙර නමඩිදෙ දුරැ්නා නේ 
මැනවි  වනා ්නා නේ ය ශාෙතතිය ශ් ෙූද නිස්සාර)ය ශ ෙූද 
සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
13  ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වමවස් ්ිය ශය ශි  “ආය ශයයාවෙනි, වතාප මුසුෙ 

ොසය ශ ්රෙු  වෙන්ෙ වනා ෙසෙු  ,ි්්ෂු) සිංඝය ශා අතට පවිටු 
හැසිරීේ ඇති, එය ශින් පර සිද්ධ් ෙූ ,ි්්ෂු) සිංඝය ශාට අපහාස ව න 
වදන, එවස් ම ්ෙුවනාෙුන්ව ් ෙරද සඟො ව න සිටින්නාෙූ, 
අනය ,ි්්ෂු)හුද සිටිති  එවහත් සිංඝය ශා ්ෙුන්ට ්ිසිේ් වනා 
්ිය ශති  අෙඥා මුඛවය ශන් පරි,ෙ මුඛවය ශන්, ව්රෝධ්වය ශන් වහෝ 
වතාප දුර්ෙල දැවින් නැතවහාත් බිය ශ ැන්වීවේ ්ැමැත්වතන් 
වතාපට ම මුසුෙ ොසය ශ වනා ්රෙු  වෙන්ෙ ෙසෙු” ය ශය ශි ්ිය ශති  
පවිටු හැසිරීේ ඇතැ”ය ශි ද එය ශින් පර සිද්ධ්ය ශය ශි ද ්ිය ශති  ,ි්්ෂු) 
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සිංඝය ශාට අපහාස ව නවදන දෙත්, ්ෙුවනාෙුන් ෙරද ෙසා 
සිටින දෙ ද ්ිය ශත්” ය ශනුය ශි  වසසු ,ි්්ෂු)න් විසින් ඇය ශට එවස් 
වනා ්ිය ශ ය ශුති දෙ නමන්විය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  එවස් ්ිය ශනු ලදද්දීත් ඒ 
,ි්්ෂුණිය ශ වපර වස් ම නමඩිෙ සිටී නේ එය ශ දුරැ්රනු පිණිස 
වතෙර්් ම නමන්විය ශ ය ශුතිය ශ  වතෙැනි ෙර ඒ දෘෂ්ටිය ශ දුරැ්නා නේ 
මැනවි  වනා ්නා නේ වතෙැනි ෙර ආපත්තිය ශට පැමිණිය ශ 
හැ්ිෙූ ද නිස්සාර)ය ශ ෙූ සඟවෙවසස් ඇෙැත් වන  

 
(14ප 15ප 16ප 17 වුනි සඟසවසසස් භික්ෂුපරාතිසමෝක්ෂසයහි ක්ක්වූ 

10ප 11ප 12ප 13 වුනි සඟසවසසස් අයුරුයි.) 
 
ආය ශයයාෙරැනි, සතවනාස් සඟවෙවසස් ඇෙැත් උවදසන ලදී  

එය ශින් පඨමාපත්ති් සඟවෙවසස් නෙය ශ්ි  ය ශාෙතතිය ශ් සඟවෙවසස් 
අට්ි  වේ ආපත්තීන්ව න් ය ශේ ය ශේ ඇෙත්ට පැමිණි ,ි්්ෂුණිය ශ විසින් 
,ි්්ෂු ,ි්්ෂු) ය ශන උ,වතෝ සිංඝය ශා වෙත පසවනාස් ියන්් 
ප්්ෂමානත පිරිය ශ ය ශුතිය ශ  මානත් පිරීවමන් අනතිරැෙ විසිනම්ින් 
සේපූර්ණ ෙූ ,ි්්ෂු) සිංඝය ශා ඇති සීමාවේ්හි (පිය ශවි ,ි්්ෂුණිය ශ් 
ෙශවය ශන්  සිංඝය ශාට ඇතිනත් විය ශ ය ශුතිය ශි  එ් නම්ින් වහෝ අඩුෙ මහා 
සිංඝ වතවේ එෙැනි ,ි්්ෂුණිය ශ් සිංඝය ශාට ඇතිනත් ්ර  නී නේ ඇය ශ 
ඇතිනත් වනා ෙූො වෙය ශි  සීමාවෙහි ෙූ ,ි්්ෂු)හු ද නින්දා ලැබිය ශ 
ය ශුත්තාහු වෙති  වේ සඟවෙවසස් ඇෙතින් නැ ී සිටීවේ පිනිවෙතය ශි  

 
ආය ශයයාෙරැනි, වේ සඟවෙවසස් ඇෙැත්හි ලා ්ද අතින් විකාරමි  

ව්වස්ද පිරිසුදු ද? වදෙැනි ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසුදු ද? වතෙැනි 
ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසුදු ද? ආය ශයයාෙරැ වේ වතවනස් 
සිංඝාියවස්සාපත්තීන්හි ලා පිරිසුදු ෙූෙහුය ශ  නිශ්ශේදවීම පිරිසුදු දෙ 
ව්ාට සල්ේ ද එවහය ශිනි  

 
සතවුනි සංඝාදිසස්ස උද්සද්සයයි. 
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ආයයාවරුනිප අනතුරුව තිස් නිසඟි පචිති ඇවුත් උසදසනු 

ලුසබ්.  
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අධිෂ්ඨානය ශට පර මාණෙත් අතිවර්් පාතර ය ශ්් 
තදා  නී නේ නිසඟි පචිති ඇෙැත් වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වනා ්ල්හි ලැදුණු සිෙුර්් ්ාලචීෙරය ශ්ැ’ය ශි 
සිතා වදදො නේ නිසඟි පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වෙනත් ,ි්්ෂුණිය ශ් සම  සිෙුර්ින් සිෙුර්් 
මාරැ්රව න පසුෙ ්වේ සිෙුර ්ද ම  නුෙ  මව ් සිෙුර මට 
වදෙය ශි තමා සති සිෙුර ආපසු  නී නේ අනි්්ි ලො වහෝ 
 න්ො නේ ඇය ශට නිසඟි පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ය ශේ්ිස ි වදය ශ්් ඉල්ො (එය ශ වනා වපාවහානා 
දැවින්  නැෙතත් අනි්්ිව න් ඉල්ලා නේ නිසඟි පචිති වන   
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් හඟො අනි්්්  න්නී නේ නිසඟි 
පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් සඳහා පුදන ලද සඟසති පිරි්ර්ින් 
අනි්්්  නී ද නිසඟි පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් සඳහා පුදන ලද තමා ඉල්ො ත් 
සඟසති පිරි්ර්ින් අනි්්් ඉල්ලා  නී ද නිසඟි පචිති වන  
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8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් සඳහා පුදන ලද තමා ඉල්ලා  ත් 
 ණය ශාට අය ශිති ෙූ පිරි්ර්ින් අනි්්් ඉල්ලා  නී ද නිසඟි 
පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් සඳහා පුදන ලද  ණය ශාට අය ශත් ෙූ 
තමා ඉල්ලා  ත් පිරි්ර්ින් අනි්්්  නී ද නිසඟි පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අනි්්් සඳහා පුදන ලද පුද් ලය ශ්ිට අය ශත්ෙූ 
තමා ඉල්ලා ත් පිරි්ර්ින් අනි්්්  නී ද නිසඟි පචිති වන  
 

පළමුවුනි පත්ත වගයි. 
 

1. ශීත ්ාලවය ශහි වපරවිය ශ ය ශුති දර වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලන 
,ි්්ෂුණිය ශ විසින් උපරිමය ශ වසාවනාස් ්හෙණුේ් ෙටිනා 
වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලිය ශ ය ශුතිය ශ  ඊට ෙඩා ෙටිනා්ේ ඇති 
වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලන ,ි්්ෂුණිය ශට නිසඟි පචිති වන  
 

2. උෂ්ණ ්ාලවය ශහි වපරවිය ශය ශුති සැහැල්ලු වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලන 
,ි්්ෂුණිය ශ විසින් උපරිමය ශ ්හෙණු දහය ශ්් ෙටිනා 
වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලිය ශ ය ශුතිය ශ  ඊට ෙඩා ෙටිනා්ේ ඇති 
වපාවරෝණය ශ්් ඉල්ලන ,ි්්ෂුණිය ශට නිසඟි පචිති වන  
 
(3, 4, 5,  , 7, 8, 9, 10 ෙැනි නිසඟි පචිති ,ි්්ෂු 
පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි නම්්ෙූ අය ශුරැය ශි   
 

සදවුනි චීවර වගයි. 
 
(සතවුනි ජාතරෑප වග ද භික්ෂු පරාතිසමෝක්ෂසයහි ක්ක්වූ 

අයුරුයි.) 
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ආය ශයයාෙරැනි, තිස් නිසඟි පචිති ඇෙැත් උවදසන ලදී  එහි ලා 

්ද අතින් විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසිදු ද? වදෙැනි ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද 
පිරිසුදු ද? වතෙැනි ෙර ද විකාරමි  ව්වස්ද පිරිසුදු ද? වේ තිස් නිසඟි 
පචිති ඇෙැත්හි ලා ආය ශයයාෙරැ පිරිසුදු ෙූෙහුය ශ  නිශ්ශේදවීම පිරිසුදු දෙ 
ව්ාට සල්ේ ද එවහය ශිනි  

 
නිසඟි පචිති යි. 

 
ආයයාවරුනිප අනතුරුව එක්සිය හු හයක් (166) ක් පචිති 

ඇවුත් උසදසනු ලුසබ්.  
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ලුනු ්ා නේ පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වද්සිිලි, වය ශෝනි වපවදස ෙැනි සේදාධ් 
ස්ථානය ශන්හි වලෝම උ ිගැො නේ පචිති වන  
 

3. වය ශෝනි පරවද්ශය ශ (මහවනල් වපත්ත්ින් ෙුෙද  තැලීවමහි පචිති 
වන  
 

4. මටසිලිටි ලා්ඩමය ශ වදය ශ්් වහෝ අන්වදය ශ්් වය ශෝනි මාර් වය ශහි 
ය ශො නේ පචිති වන  
 

5. පස්සාෙ මාර් ය ශ තලවය ශන් පිරිසිදු ්රනු ්ැමති ,ි්්ෂුණිය ශ 
විසින් දූඟිල්් පමණ  ැඹුරට පිරිසුදු ්ටය ශුතිය ශි  ඒ සීමාෙ 
ඉ්්මෙන ,ි්්ෂුණිය ශට පචිති ඇෙැත් වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් දන් ෙනඳනා ,ි්්ෂුේට පැන් එලවීවමන් වහෝ 
පෙන් සැලීවමන් උෙටැන් ්රන්නී ද පචිති වන  
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7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමා ඉල්ලා වහෝ අනුන් ලො ඉල්ලො තමා 

දැඳ වහෝ අනි්්ි ලො දැඳො, ව්ාටා වහෝ ව්ාටො, පිස වහෝ 
පිසො අමු ධ්ානයය ශ්් ෙනඳා නේ පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් මලමතුර  ්ැනි්සල වහෝ ඉඳුල් ආියය ශ ,ි්්ති 
පරා්ාරාියවය ශන් පිටතට දමා නේ වහෝ දමො නේ පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් මලමුතර  ්ැනි්සල වහෝ ඉඳුල් ආියය ශ නිල්ෙන් 
තණබිම් දමා නේ වහෝ දමො නේ පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් නැටුේ,  ැය ශුේ වහෝ වදර ෙැය ශුේ නම්ීම පිණිස 
ය ශා නේ පචිති වන  
 

පළමුවුනි ලසුන වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් පහන්් නැති අඳුරැ රාතරිය ශ් පුරැෂය ශ්ි සම  
හුද්ලාෙ සිටී ද ්ථාදස් වහෝ ව්වර් ද පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ති ආියවය ශන් ෙැසුණු ආෙරණ ස්ථානවය ශ්්හි 
පුරැෂය ශ්ි සම  හුද්ලාෙ සිටී ද ්ථාදස් වහෝ ව්වර් ද පචිති 
වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අ,යාේාශවය ශහි පුරැෂය ශ්ි සම  හුද්ලාෙ 
සිටී ද ්ථාදස් වහෝ ව්වර් ද පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් මහා වීථිය ශ් ්ිඩා වීථිය ශ් වහෝ වීථි සන්ධිය ශ් 
පුරැෂය ශ්ි සම  හුද්ලාෙ සිටී ද ්ථාදස් වහෝ ව්වර් ද 
වදෙැනි වමවහණ් ඉෙතට වහෝ ය ශො ද පචිති වන  
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5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් උදය ශ ්ාලවය ශ් ව ෙලට ව ාස් ව හිමිය ශන්ට 

වනා දන්ො නැ ී වය ශ් ද පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සෙස් ්ාලවය ශ් ව ෙලට ව ාස් ව හිමිය ශන් 
වනා විකාරා අසුන්හි හිඳ නී ද, සැතවප් ද පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සෙස් ්ාලවය ශ් ව ෙලට ව ාස් ව හිමිය ශන් 
වනා විකාරා ය ශහන්් අතිරා වහෝ අතිරැො වහෝ හිඳ නී ද 
සැතවප් ද පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ෙරදො  ැනීවමන් වහෝ ෙරදො ්ල්පනා 
්ිරීවමන් අනි්්ි හට  රහා නේ පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමා වහෝ අනි්්ි පිනිදඳ ෙ නිරවය ශන් වහෝ 
දඹසරින් (පරදු තදා  ියෙුරා නේ පචිති වන  

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමාට ම ෙධ් ්ර  නිමින් අඬා නේ පචිති 
වන  
 

සදවුනි අන්්කාර වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් නිර්ෙස්තර ෙ ස්නානය ශ ව්වර් ද පචිති වන  
 

2. නාන ්ඩය ශ්් ්රෙන ,ි්්ෂුණිය ශ විසින් එය ශ පර මාණෙත් වලස 
්රවිය ශ ය ශුතිය ශ  වේ එහි පර මාණය ශය ශි  ිය ින් සු ත විය ශතින් විය ශත් 
සතර්ි  පනලින් විය ශත් වද්්ි  එය ශ ඉ්්මෙන්නී වේදන් පචිති 
ඇෙැත් වන  
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3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වෙනත් ,ි්්ෂුණිය ශ් ව ් සිෙුර්් ලිහා වහෝ 
ලිහො පසුෙ එය ශ හතර පස්ියන්් හැර ්රදර ආියය ශ්් නැතිෙ ම 
ව ත්තේ වනා ව්වර්ද? අනුන් ලො වහෝ ව ත්තේ ්ිරීමට 
උත්සාහ වනා ව්වර් ද පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂ)ුන්ට අය ශත් පස් සිෙුරැ මාරැ්ර හඳිමින් 
ියන පහ්් ඉ්්මො ද පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් උපසපන් ,ික්ෂුණිය ශ්ව ් පස් සිෙුරැ අතරින් 
ය ශේ සිෙුර්් හිමිය ශන් වනා පිනිවිස ව න දරා නේ පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂ)ු සිංඝය ශාව ් චීෙරලා,ය ශට අන්තරාය ශ 
ව්වර් නේ පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් විනය ශානු්ූලෙ ්රන සිෙුරැ වදදීම ෙන්්ො ද 
පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ිහිය ශ්ිට පිරිෙැජිය ශ්ිට වහෝ පිරිෙැජිය ශ්ට 
,ි්්ෂු)න්ට අය ශත් සිෙුර්් වද් ද පචිති වන  

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් දුර්ෙල සිෙුර්් ලැබීවේ දලාවපාවරාත්තිවෙන් 
චීෙර ්ාලය ශ ඉ්්මො ද පචිති වන  

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් විනය ශානු්ූල ෙූ ්ඨිවනෝද්ධ්ාරය ශ ෙන්ා ද පචිති 
වන  
 

සතවුනි නග්න වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂු)න් වදවදවන්් එ් ඇඳ් එ්ට සැතවප් නේ 
පචිති වන  
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2. ය ශේ ,ි්්ෂු)න් වදවදවන්් එ් ඇතිරිවය ශහි එ් වපාවරෝණය ශ්් 
වපරෙව න සැතවප් ද පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් නමන නමන වෙනත් ,ි්්ෂුණිය ශ්ට ්රදර අපහසු 
ව න වද්ද පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමන් සම  ජීෙත්ෙන වරෝ ය ශ්ින් දු්ට පත් ෙූ 
ශිෂය ,ි්්ෂුණිය ශ්ට උෙටැන් වනා ව්වර් ද, උෙටැන් ්රවීම 
පිණිස වහෝ උත්සාහෙත් වනා වන ද පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වෙනත් ,ි්්ෂුණිය ශ්ට තම ආොසය ශ දී, පසුෙ 
්ිපිතෙ වනා සතිටු සිත් ඇතිෙ එය ශින් දැහැර ව්වර් ද අනුන් 
ලො වහෝ දැහැර ්රො ද පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්ිදුමහත් ්ටය ශුතිෙලින්  ිහිය ශන් සම  මිශර ෙ 
ෙසන්නී නේ වසසු ,ි්්ෂු)න් විසින් ඇය ශට වමවස් ්ිය ශය ශුති 
වෙය ශි  “ආය ශයයාෙනි,  ිහීන් හා මිශර ෙ ොසය ශ වනා ්රෙ   ිහි 
සිංසර් වය ශන් වෙන්ෙ විවන්ීෙ සිටීම ,ි්්ෂු) සිංඝවතවේ 
පසසය ශි” ්ිය ශාය ශි  වමවස් ්ිය ශනු ලදද්දීත් එ්ී ,ි්්ෂුණිය ශ සිය ශ 
ලාම් හැසිරීේ වනාහනා නේ එය ශ දුරැ ්රනු පිණිස වතෙර්් ම 
්ිය ශ ය ශුතිය ශ  වතෙැනි ෙර ලාම් හැසිරීේ දුරැ්නා නේ මැනවි  
වනා්නා නේ පචිති වන   
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සැ්සහිත ය ශය ශි පර සිද්ධ් ෙූ බිය ශ සහිත ෙූ තම 
රවටහි වය ශවහනි ,ි්්ෂුණිය ශ්ව න් වතාරෙ හැසිවර් නේ පචිති 
වන  
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8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සැ් සහිත ය ශය ශි පර සිද්ධ් ෙූ බිය ශ සුගැ ෙූ තම 
රටින් පිටත වය ශවහනි ,ි්්ෂුණිය ශ්ව න් වතාරෙ හැසිවර් නේ 
පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ෙස් සමාදන් ෙූ ්ාලය ශ තින වද්ශකාරි්ාවෙහි 
වය ශවද් ද පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ෙස් පොරණවය ශන් පසුෙ ය ශටත් පිරිවසය ශින් පස් 
හය ශ වය ශාදුන්් ෙත් වද්ශ කාරි්ාවෙහි වනා වය ශදුනී නේ පචිති 
වන  
 

සිේවුනි තුවට්  වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් රතුන්ව ් ්රීඩා ශාලාේට, චිතරා ාරය ශ්ට, 
ආරාමය ශ්ට, උය ශන්ට වහෝ වපා්ිණ්ට දැලීම සඳහා වය ශ් ද 
පචිති වන   
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් පර මාණය ශ ඉ්්මො ්රන ලද ඇඳ්් පුටුේ් 
වහෝ ඇත් අස් රූ සටහන් වය ශාදා ්න පනඟ්් වහෝ පරිව,ෝ  
ව්වර් ද පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් නූල් ්ටී නේ පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ිහිය ශනට් ෙතාෙත් ව්වර් නේ පචිති වන  
5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් “ආය ශයයාෙරැනි, වමහි එෙ  වේ අධි්රණය ශ 

විසඳෙ”ය ශි ්ිය ශනු ලදද්දීත් මැනෙැ’ය ශි පිනිව න පසුෙ ්ිසිය ශේ 
්රදර ආියය ශ්් නැත්වත් ම එය ශ වනාවිසඳය ශි ද අනුන් ලො වහෝ 
විසඳීමට උත්සාහ වනා ව්වර් ද පචිති වන  
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6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ිහිය ශ්ිට පිරිෙැජිය ශ්ිට වහෝ පිරිෙැජිය ශ්ට ්ූ 
ය ශුති දුියය ශ ය ශුති නමය ශ්් සිය ශතින් වද් ද පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්සප් ්ාලවය ශහි පරිව,ෝ  ්ටය ශුති ෙූ සිෙුර අත් 
වනා හැර (සතරෙැනි ියන ද  පරිව,ෝ  ව්වර් නේ පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වදාර්ෙුගැ ඇති ආොසය ශ, ආර්්ෂා පිණිස 
අනි්්ිට පාො වනා දී වද්ශ කාරි්ාවෙහි වය ශදුනි නේ පචිති 
වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් හස්ත ශිල්පාදී වලෞ්ි් ෙූ තිරශ්චීන විදයාේ් 
තමා පර  ිණ ව්වර් නේ පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් හස්ත ශිල්පාදී වලෞ්ි් ෙූ තිරශ්චීන විදයාේ් 
අනුන්ට පර  ිණ ව්වර් නේ පචිති වන  

 
පස්වුනි චිත්තාගාර වගයි. 

 
1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් නමන නමන ,ි්්ෂූන් ඇති අරම්ට වනා පිනිවිස 

පිවිසිවය ශ් ද පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂුේට ආව්රෝශ පරි,ෙ ව්වර් ද පචිති 
වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්ිපිතෙ ,ි්්ෂු) සිංඝය ශාට පරි,ෙ ව්වර් ද 
පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ආරාධ්නා ලැද වහෝ පොරණය ශ ්රන ලදුෙ 
ෙැනඳිය ශ ය ශුති නමය ශ්් ෙනඳා ද පචිති වන  
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5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්ිලය ශන ්(දාය ශ්ය ශන්  පිනිදඳ මසුරැ දෙ ඇත්තී ද 

පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂූන් ෙසන අරම්ට නිං වනා ෙූ ආොසය ශ් 
ෙස් එනඹිය ශා නේ පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ෙස් ෙැස උ,වතෝ සිංඝය ශා ව්වරහි නම්ීවමන් 
වහෝ ඇසීවමන් වහෝ සැ්වය ශන් ය ශන තින් ්රැවණන් පොරණය ශ 
වනා ව්වර් ද පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  රැධ්ර්ම38 ඇසීම පිණිස වහෝ වපාවහාය ශ 
්ිරීමාදී විනය ශ්ර්ම ්ිරීම පිණිස වනා වය ශ් ද පචිති වන  
 

9. අඩමස්් පාසා ,ි්්ෂුණිය ශ විසින්  රැධ්ර්ම ඇසීම හා වපාවහාය ශ 
විකාරීම ,ි්්ෂු සිංඝය ශාව න් දලාවපාවරාත්ති විය ශ ය ශුතිය ශි  එය ශ 
ඉ්්මෙන ,ි්්ෂුණිය ශට පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් පර සඛ (නා,ිවය ශන් ය ශට දණ මඩවලන් උඩ  
වපවදවසහි හට ත්  ඩුේ් වහෝ ෙණය ශ්්, සිංඝය ශාට වහෝ 
 ණය ශාට වහෝ වනා දන්ො පුරැෂය ශ්ි සම  ්ෙුවනාෙුන් බිඳො 
ද, වසෝදා ද, වදවහත්  ල්ො ද, දඳී ද ලිහා වහෝ හරීද පචිති වන  
 

සවුනි ආරාම වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ැබිණිය ශ් උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ්ිරිවපාෙන්නිය ශ් උපසේපන්න ්රො නේ 

පචිති වන  
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3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් දූෙුරැද්ද්් තින සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි39 වනා 
හි්්මුණු සි්්ඛමානාෙ උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් දූෙුරැද්ද්් තින සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි හි්්මුණු 
එවහත් සිංඝය ශා විසින් සේමත වනා ්න සි්්ඛමානාෙ 
උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ිහි දෙට  ිය ශා ෙූ ද වදාවනාස් ෙස්් සේපූර්ණ 
වනා ෙූ ද සි්්ඛමානාේ් උපසේපදා ්රො නේ පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වදාවනාස් ෙස්් පිරැණු,  ිහ දෙට  ිය ශ, 
දූෙුරැද්ද්් සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි ද වනාහි්්මණුු සි්්ඛමානාෙ 
උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වදාවනාස් ෙස්් පිරැණු,  ිහි දෙට  ිය ශ, 
දූෙුරැද්ද්් සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන් හි ලා හි්්මුණු (එවහත්  සිංඝය ශා 
විසින් සේමත වනා ්න සි්්ඛමානාෙ උපසේපදා ්රො නේ 
පචිති වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමා සම  ෙසන සි්්ඛමානාෙ උපසේපදා 
්රො දූෙුරැද්ද්් තින උද්වද්සනාියය ශ වනා උ න්ො ද අනුන් 
ලො වහෝ වනා ්රො ද පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තමා උපසේපදා ්රනු ලැදූ උපාධ්යාය ශ 
,ි්්ෂුණිය ශ දූෙුරැද්ද්් ඇසුරැ වනා ්රන්නී ද පචිති වන  

10. තමා සම  ෙසන සි්්ඛමානාෙ උපසපන් ්රො ය ශටත් 
පිරිවසය ශින් පස් හය ශ වය ශාදුන්් ෙත් ව න වනා වය ශ් ද අනුන් 
ලො වහෝ ව න්ො වනා ය ශෙන්නී ද පචිති වන  
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සත්වුනි ගර්භිණී වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් විසිෙය ශස් වනා පිරැණු ්නයා,ාෙවය ශහි සිටි 
සි්්ඛමානාේ උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සපිරැණු විසිෙය ශස් ඇති ්නයා,ාෙවය ශහි සිටි 
සි්්ඛමානාෙ දූෙුරැද්ද්් සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි වනා හි්්මෙන 
ලද්වද් උපසේපදා ්රො නේ පචිති වන  
 

3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සපිරැණු විසිෙය ශස් ඇති ්නයා,ාෙවය ශහි සිටි 
සි්්ඛමානාෙ දූෙුරැද්ද්් සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි හි්්මෙන ලදුෙ 
ද සිංඝය ශා විසින් සේමත වනා ්රන ලද්වද් උපසේපදා ්රො 
නේ පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් (තමා උපසපන් දවෙන්  වදාවනාස් ෙස්් වනා 
පිරැ), සි්්ඛමානාේ උපසේපදා ්රො නේ පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් (තමා උපසපන් දවෙන්  වදාවනාස් ෙස් පිරැ), 
සිංඝය ශා විසින් සේමත වනා ෙූො සි්්ඛමානාේ උපසේපදා 
්රො නේ පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් “ආය ශයයාෙනි, ්දට සි්්ඛමානාෙ උපසේපදා 
්ිරීවමන් පරවය ශෝතන නැතැ”ය ශි ්ිය ශද්දී ය ශහපතැ’ය ශි පිනිව න පසුෙ 
වදාස් ්ිය ශන්නී නේ පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්, ආය ශයයාෙනි, ්ද මට සිෙුර්් වදන්නී නේ 
උපසේපදා ව්වරමි’ය ශි ්ිය ශා පසුෙ ්රදරාියය ශ්් නැතිෙ ම ඇය ශ 
උපසේපදා වනා ව්වර් ද අනුන් ලො වහෝ වනා ්රො ද පචිති 
වන  
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8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් “ආය ශයයාෙනි, ්ද මට වදෙර්ෂය ශ්් උපස්ථාන 

්රන්නී නේ උපසේපදා ව්වරමි”ය ශි ්ිය ශා පසුෙ ්රදරාියය ශ්් 
නැතිෙ ම උපසේපදා වනා ව්වර් ද අනුන් ලො වහෝ වනා 
්රො ද පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් පුරැෂය ශ්ි වහෝ තරැණය ශ්ි හා එ්ති ෙූ 
සැඩපරැෂ ෙූ ්ෙුන්ට වශෝ්ය ශ ව නවදන සුගැ සි්්ඛමානාේ් 
උපසේපදා ්රො නේ පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් මනපිය ශන් වහෝ සැමිය ශන් විසින් වනා අනුදන්නා 
ලද සි්්ඛමානාේ උපසේපදා ්රො නේ පචිති වන  
 

11. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් පරිොසි් ඡන්දය ශ දීවමන් සි්්ඛමානාේ 
උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

12. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අෙුරැද්ද්් පාසා උපාධ්යෙ උපසේපදා ්රො 
නේ පචිති වන  
 

13. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් එ් අෙුරැද්ද් සි්්ඛමානාෙන් වදවදන්ි 
උපසේපන්න ්රො නේ පචිති වන  
 

අ වුනි කුමවේභූත වගයි. 
 

1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වනා  ිලන්ෙ ්ිඩය ශ්් වහෝ ෙහන් සඟල්් දරා 
නේ පචිති වන  
 

2. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වනා  ිලන්ෙ රථය ශ්ින් වය ශ් නේ පචිති වන  
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3. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ඉඟටිය ශ වෙනන හෙඩිය ශ්් පාවිච්චි ව්වර් නේ 
පචිති වන  
 

4. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ස්තරී අ,රණ පාවිච්චි ව්වර් නේ පචිති වන  
 

5. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සුෙඳ සුණු  ා ස්නානය ශ ව්වර් ද පචිති වන  
 

6. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සුෙඳ ්ැෙූ තලමුරැෙට ඇඟ  ා ස්නානය ශ 
ව්වර් ද පචිති වන  
 

7. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂුණිය ශ් ලො ඇඟ අතිල්ලා  නී ද පචිති 
වන  
 

8. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සි්්ඛමානාේ ලො ඇඟ මැඬවීම ්රො ද 
පචිති වන  
 

9. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් සාමවණ්රිය ශ් ලො ඇඟ මැඬවීම ්රො ද 
පචිති වන  
 

10. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්්  ෘහණිය ශ් ලො ඇඟ මැඬවීම ්රො ද පචිති 
වන  
 

11. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් ,ි්්ෂෙු්ව ් ඉියරිපිට වනා විකාරා අසුන් 
ොඩිවන ද පචිති වන  
 

12. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් අෙසර වනා දුන් ,ි්්ෂුේව න් පර ශ්න විකාරා 
ද පචිති වන  
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13. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් තනෙසා දඳින සිෙුර (හැට්ටය ශ  නැතිෙ  මට 
ෙදී ද පචිති වන  
 

නවවුනි ඡත්තුපාහණ වගයි. 
 
(වමය ශින් ඉතිරැ ෙූ දසෙැනි මුසාොද ෙ , එව්ාවනාස් ෙැනි 

,ූත ාම ෙ , වදාවනාස් ෙැනි ව,ෝතන ෙ , වතවනස්ෙැනි කාරිතර  ෙ , 
තිදුස්ෙැනි වතෝති ෙ , පසවනාස්ෙැනි ියට්ඨිෙ  හා වසාවනාස්ෙැනි 
ධ්ේමි් ෙ  ද තතිය ශානුසාෙණය ශ ද ,ි්්ෂු පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි නම්්ෙූ 
අය ශුරැය ශි   

 
පචිති ඇවුත් එකසිය හු හය සමසතකින් නිමිසය්ය. 

 
ආයයාවරුනිප අනතුරුව පාටිසද්සනීය ඇවුත් අ  උසදසනු ලුසබ්. 

 
1. ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වනා ලින්ෙ  ිවතල් ඉල්ලාව න ෙනඳා නේ 

ඇය ශ විසින් “ආය ශයයාෙනි,  ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ අවය ශෝ ය ෙූ නැෙත 
වදසිය ශ ය ශුති ෙූ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි”ය ශි ,ි්්ෂු)න් හමුවෙහි 
ඇෙැත් වදසිය ශ ය ශුත්වත්ය ශ  
 

2. -8, ය ශේ ,ි්්ෂුණිය ශ්් වනා ිලන්ෙ i.  ිවතල් ii. තලවතල් iii. 
මීපැණි iv. උ්්ස්ිරැ v. ව ාඩ මස් vi. ියය ශමස් vii. ්ිරි හා viii.  
දී ඉල්ලාව න ෙනඳා නේ ඇය ශ විසින් “ආය ශයයාෙනි,  ැරහිය ශ ය ශුති ෙූ 
අවය ශෝ ය ෙූ නැෙත වදසිය ශ ය ශුති ෙූ ඇෙත්ට පැමිණිවය ශමි”ය ශි 
,ි්්ෂු)න් හමුවෙහි ඇෙැත් වදසිය ශ ය ශුතිය ශි   
 

(තතිය ශානු සාෙණය ශ ය ශට නම්්ෙූ අය ශුරැය ශි   
 

පාටිසද්සනීය ඇවුත් අ  සමසතකින් නිමිසය්ය. 
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(පන්සැත්තූේ් වස්ඛිය ශා සි්පද හා ශප්ත අධි්රණ සමථ ධ්ර්ම 

ද ,ි්්ෂු පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි නම්්ෙූ අය ශුරැය ශි   
 
ආය ශයයාෙරැනි, නිදානය ශ උවදසන ලිය  එවස්ම අට පරිජි ඇෙැත්, 

සතවනාස් සඟවෙවසස් ඇෙැත්, තිස් නිසඟි පචිති ඇෙැත්, එ්සිය ශ 
හැටහය ශ්් පචිති ඇෙැත්, අට්් පාටිවද්සනීය ශ ඇෙැත්, පන්සැත්තූේ් 
වස්ඛිය ශා සි්පද හා ශප්තවිධ් අධි්රණ සමථ ධ්ර්ම ද උවදසන ලිය  
වමවත්් ,ි්්ෂු) පරාතිවමෝ්්ෂවය ශහි ආො ෙූ එහි ඇතිනත් ෙූ 
,ා යෙතින් ෙහන්වස්ව ් සි්පද අඩමස්් පාසා උවදසිය ශ ය ශුති දෙට 
පැමිවණ්  සම ි ෙූද සතිටු ෙූ ද, විොද වනා්රන්නා ෙූද සිය ශල්ලන් 
විසින් ඒ ඒ සි්පදවය ශහි ලා හි්්මිය ශ ය ශුතිය ශි  

 
විස්තාර උද්සද්සයයි. 

 
භික්ෂුණී පරාතිසමෝක්ෂය නිමිසය්ය. 
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උපගර න්ථය 

 
1. දින වශසයන් සපාසහාය තුනකි. කාතිද්දසී, පණ්ණරසී හා 

සාම ් ී ෙශවය ශනි  සෘතිේට වපෝය ශ අට්් වන  එය ශින් තින්ෙැනි, 
සත්ෙැනි වපාවහෝ ියන කාතිද්දසී නමිනුත් ඉතිරි සය ශ පණ්ණරසී 
නමිනුත් හැඳින්වන  වමවස් අෙුරැද්ද්ට කාතිද්දසී වපාවහෝියන 
සය ශ්් ලැවදන අතර පණ්ණරසී වපාවහෝ ියන අටවනාස්් 
ලැවේ  සිය ශලුම වපාවහෝ ියන සූවිස්ස්ි  පූලවිය ශ, ියය ශේ, 
තිය ශේ, තලේාදී විසින් තිථි තිදුස්් පිරීවමන් කාතිද්දසිය ශත්, 
පසවනාස්් පිරීවමන් පණ්ණරසිය ශත් ලැවේ  වපාවහාය ශ ්ිරීවේදී 
කාතිද්දසී ියනය ශ්් නේ “අජ්ජු සපාසසථා චාතුද්දසසා” ්ිය ශාද, 
පණ්ණරසී ියනය ශ්් නේ “අජ්ජු සපාසසථා පණ්ණරසසා” ්ිය ශාද 
වය ශාදා ත ය ශුතිය ශ  
 
සාම ් ී උවපෝසථය ශට ියන නිය ශමය ශ්් නැත  ය ශේ ියන් ව,්ද වී 

 ිය ශ ,ි්්ෂු සිංඝය ශා ස්ේීය ශ සාම රිය ශ පතා එ්්වී වපාවහාය ශ ව්වරත් 
නේ ඒ සාම ් ී වපාවහාය ශය ශි  එය ශට කාතිද්දසී වහෝ පණ්ණරසී දේ් 
අෙශය වනාවන  “අජ්ජු සපාසසථා සාමග්ගී” ය ශි වය ශාදා ත ය ශුතිය ශ  

 

2. i. උවපෝෂථ ියනය ශ, ii. වපාවහාය ශ ්ිරීමට පර මාණෙත් ,ි්්ෂූන් 
ඇතිදෙ iii. ්ෙුන් ස,ා ාපත්තිෙලට වනාපැමිණිදෙ හා iv. 
සීමාවෙහි දැහැර්න ය ශුති ්ිසිේි නැතිදෙ, ය ශන සින ්රැණු 
සේපූර්ණ වීවමන් වපාවහාය ශ ්ිරීමට ්ාලය ශ එනවේ  

 

3. වපාවහාය ශ ්ිරීම ියන ෙශවය ශන් තින්් දෙ මුලදී (අිං්1  නම්්වීමු  
කරන්නන්සග් වශසයන් ද සංඝප ගණ හා පුද්ගල යි උසපෝෂථ 
තුනකි. සිංඝ උවපෝෂථය ශට ය ශටත් පිරිවසය ශින් ,ි්්ෂූන් සිනනම්් 
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සීමාෙ තින සිටිය ශ ය ශුතිය ශ   ණ උවපෝසථය ශට ද ,ි්්ෂූන් තින් 
නම්් වහෝ වදනම්් සිටිය ශ ය ශුතිය ශ  පුද් ල උවපෝෂථය ශ ෙනාහි 
එ් ම ,ි්්ෂුේ් ඉටා  ැනීවමන් ්ර න්නා උවපෝෂථය ශ්ි  

 
කළයුතු ආකාරය වශසයන් ද උසපෝෂථ තුනකි. සුත්තිද්වද්ස 

පාරිසුද්ධි හා අධිට්ඨාන නමිනි  සුත්තිද්වද්ස ය ශනු පරාතිවමෝ්්ෂය ශ වදසීම 
ය ශ   

එය ශද - 
i. නිදානය ශ වදසා ඉතිරි ව්ාටස අසා ඇති පරිිය සිහි්ර 

 ැනීම, 
ii. නිදානය ශ හා සිනපරිජි වදසා ඉතිරි ව්ාටස අසා ඇති පරිිය 

සිහි්ර  ැනීම 
iii. නිදානය ශ, පරිජි හා සඟවෙවසස් වදසා ඉතිරි ව්ාටස අසා 

ඇති පරිිය සිහි්ර  ැනීම  
iv. නිදානය ශ, පරිජි, සඟවෙවසස් හා අනිය ශතාපත්ති වදසා 

ඉතිරිය ශ අසා ඇති පරිිය සිහි ්ර  ැනීම  
v. නිදානය ශ පටන් මුගැල්වල්ම වදසීම ය ශය ශි ආ්ාර පහ්ි  
 
පාරිශිද්ධිය ශ ය ශනු පිරිසිදු දෙ ්ීමය ශි  උවපෝෂථා ාරය ශට ,ි්්ෂූන් 

වතනම්් ක්ස්ෙූ ්ල ඒ තිවදනාන ෙහන්වස් අතරින් ස්ථවිර ,ි්්ෂුෙ 
ඤත්තිය ශද පිහිටුො පසුෙ “පාවේසුද්ස්ා අහං අවුසසා (භන්සත) 
පවේසුද්ස්ා’ ති මං ්ාරසථ” ආිය නය ශින් ්ෙුවනාෙුන් තම තමන්ව ් 
පිරිසිදු දෙ පර ්ාශ ්ටය ශුත්වත් ය ශ  පරාතිවමෝ්්ෂය ශ වදසීම්් නැත  සීමාෙට 
වදනම්් ක්ස් ෙූ ්ල “ඤත්තිය ශ” වනාතදා ්ිය ශන ලද පරිිය පාරිශිද්ධිය ශ 
පමණ්් ්ෙුවනාෙුනට ආවරෝකනය ශ ්න ය ශුත්වත් ය ශ  අපතෂ්ඨානය එ්ම 
,ි්්ෂුේව ් උවපෝෂථය ශ වන  “අජ්ත වම උවපාසවථා පණ්ණරවසා” ය ශි 
ෙශවය ශන් ඉටා  ත ය ශුති ය ශි   
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4. පාවමා්් ය ශනු සීලය ශට නම්ි  අපාය ශාිය දු්්ෙලින් හා 
අත්තානුොදාිය ,වය ශන් ද ආරක්ෂා ්රන වහය ශින් සීලය ශට එනේ 
වන  එය ශ ද්්ෙන  ර න්ථය ශ ද උපකාර ෙශවය ශන් පරාතිවමෝ්්ෂය ශ ය ශි 
්ිය ශනු ලැවේ   

5. ්රැණු නෙය ශ්ින් පූර්ෙ ්ෘතයය ශ සේපූර්ණ වන  i. ඇමදීම, ii, 
පහන් නමල්වීම, iii. අසුන් පැනවීම, iv. පැන් එනවීම, v. ඡන්දය ශ 
හා vi. පිරිසිදු දෙ ව න ඊම, vii. සෘති්ීම, viii. ,ි්්ෂූන්  ණන් 
 ැනීම හා ix. ,ි්්ෂු)න්ට අෙොද දීම ද වන   
 
(වමහි v සහ vi එ්්් ෙශවය ශන්  ැනීවමන් ්රැණු අට්ට 
ව ානු ්රන අෙස්ථා ද ඇත    
 

6. පාවමා්් වදසීවේදී තම තමන් ඒ ඒ සත් ඇෙැත් ්ඳුෙලින් 
පිරිසිදු දෙ ්ීම ය ශ  වද්ශ් ,ි්්ෂුෙ විසින් නිදානාිය පරිච්වේදය ශ්් 
පාසා එහි අෙසන ,ි්්ෂූන්ව ් පිරිසිදු දෙ වතෙර්් ම විකාරණු 
ලැවේ  එහිදී ඇෙැත් නැති නේ නිශ්ශේද වීවමන් තම පිරිසිදු දෙ 
පන වන  
 

7. පරිජිවීම නේ ව්වලසුන් විසින් පරදනු ලැබීමය ශි  එතැන් සිට 
්හු ,ි්්ෂුත්ෙවය ශන් සල්නු වනා ලැවේ   ිහිය ශ්ි ෙැනි ය ශ   
 

8. අධිශීලය ශ නේ උපසේපදාශීලය ශ ය ශි  ශීලය ශන් අතර වශර්ෂ්ඨ ශීලය ශ 
වහය ශින් ඊට අධි ශීලය ශ ය ශි ්ිය ශනු ලැවේ  
 

9. ්රැණු සය ශ්ින් ය ශු්්තෙ ්රන පර ති්්වෂ්පවය ශන් උපසේපදාෙ 
පර ති්්වෂ්ප වන  i. උ්ටලී ෙූ සිත, ii.  ිහිදෙ පතමි”ය ශි ඈ විසින් 
්ිය ශ ය ශුති දෙ, iii. එය ශ ෙර්තමාන ්ාලවය ශන් ම ්ිය ශ ය ශුති දෙ iv. 
ෙකනවය ශන් ම පර ්ාශ ්න ය ශුති දෙ, v. සිහි ඇත්ත්ි ඉියරිවය ශහි 
්ීම හා vi. ඒ ඇසිල්වලහි ම ්හු නමන  ැනීම ද ය ශන සය ශ ය ශි   
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10. මිනිස් දහමට ෙැඩි ෙූ  ිණදේ උත්තරී මනුෂයධ්ර්ම නේ වන  

දස්ිසල් මිනිස් දහේ ය ශ  ඉන් මත්වතහි ෙූ ධ්යාන මාර්  ඵලාියය ශ 
උතිරැ මිනිස් දේ ය ශ  

11. සාිංසාරි් පැෙැත්ම තිල්ිණට න ා දලන වය ශෝ ාෙකර 
,ි්්ෂුෙට තමා ධ්යාන මාර්  ඵලාියය ශට වනාපැමිණ ම 
පැමිණිවය ශමි’ය ශි ෙැරිය අදහස්් උපදී  එය ශ අධිමානය ශය ශ  එදඳු 
හැඟීම්ින් තමා ව්වරහි මාර් ඵලාියය ශ ඇතැ’ය ශි ්ිය ශන්න්ිට 
උතිරැමිනිස් දේ පල්ිරීවමන් පරිජි වනාවන  
 

12. ඇෙතින් පිරිසුදු දෙ පතන ,ි්්ෂුෙට මුල මැද අ  ය ශන තින් 
තැන්හිදී ම සිංඝය ශාට අෙශය ෙන වහය ශින් වේ ඇෙැත් වතවනසට 
සිංඝාියවස්ස (සඟවෙවසස්  ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ  වේ 
 රැ්ාපත්තිය ශට පැමිණි ,ි්්ෂුෙ ඉන් මිදීම සඳහා මුලදී පිරිවෙස 
හා මැද දී මානත ලදා  ැනීම සඳහාත් අෙසන අේ,ානය ශ 
සඳහාත් සිංඝය ශාව ් පිහිට අෙශය ය ශ  
 

13. සු ත් විය ශත මැදුේ පිරිමිය ශ්ිව ් අතින් විය ශත් තින්ි  ෙඩු රිය ශනින් 
රිය ශන් එ්හමාර්ි  
 

14. සඟ වෙවසස් ඇෙතට පැමිණි ,ි්්ෂුෙ එය ශ සඟොව න සිටීවේ 
ෙරියන් මිදීම සඳහා වින්ද ය ශුති දඬුෙම “පිරිවෙස්” නමි  පැමිණි 
ඇෙැත්  ණනට හා සඟොව න සිටි ියන  ණනට පිරිවෙස් 
පිරිය ශ ය ශුති ය ශ  ියන  ණන් හා ආපත්ති සිංඛයා අමත් නේ 
උපසේපදා ෙූ ියනය ශ පටන් පිරිවෙස සමාදන් ෙූ ියනය ශ ද්්ො වේ 
දඬුෙම විඳිය ශ ය ශුති ය ශ  පිරිවෙස ආ්ාර විසින් සතර්ි  i. 
අපටිච්ඡන්න, ii. පටිච්ඡන්න iii. සුද්ධ්න්ත හා iv. සවමෝධ්ාන 
නමිනි   
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15. ,ි්්ෂූන්ට  රැ ්ිරීම මානත්ත (මානත්  නමි  ඇෙැත් සඟො සිටි 
,ි්්ෂුෙ ්ල්් පරිොසවය ශන් ද දඬුෙේ විඳ පසුෙ මානත ද පිරිය ශ 
ය ශුති ය ශ  වමය ශ ක්්ිය ශ ය ශුතව්ත් සත්ියන්් තින පමණි  ඊට පසුෙ ්හු 
අේ,ානය ශට සුදුස්ස්ි වෙය ශි  මානත ද සින අය ශුරැය ශ  i. 
පටිච්ඡන්න, ii. අපටිච්ඡන්න, iii. ප්්ඛ හා iv. සවමෝධ්ාන 
විසිනි   
 
(පිරිවෙස හා මානත ර්නි ,ි්්ෂුෙ ඒ ර්ින ්ාලය ශ තින වසසු 

,ි්්ෂූන්ව ් අ,ිොදනාියය ශ ලැබීමට සුදුස්වස්් වනාවන  ්ෙුන් දුටුවිට 
අසුවනන් නැ ී  රැ ්න ය ශුති ය ශ  උපසේපදාදී විනය ශ්ර්ම ෙලට සහ,ා ී 
වීමට වනා හැ්ි ය ශ  පිණ්ඩපාතාිය ෙත් සමාදන් වීම්් ද වනා වන  පිය ශවි 
,ි්්ෂූන් ඉියරිවය ශන් ය ශාේ ඊේ වහෝ ය ශටත් පිරිවසය ශින් වහරණුන් අතින් 
ෙුෙද උෙටැන්  ැනීම තහනේ ය ශ  අනතිර්දී හැර අරමින් දැහැර ය ශාමට 
ද වනා හැ්ි ය ශ   

 
16. අනිය ශත ය ශනු අවිනිශ්චිත ය ශන වත්රැම ය ශි  ,ි්්ෂුේව ් පැෙැත්ම 

පාරාජි්ාේට සිංඝාියවස්සය ශ්ට හා පචිතිය ශට ද සාධ්ාරණ නේ 
්ෙර්ින් දඬුෙේ ියය ශ ය ශුති නමය ශි නිශ්කය ශ්් වනාෙන වහය ශිනි  එය ශ 
දුටු වසෝොන් ව්න්ි ෙැනි විශ්ොස ්ටය ශුති ව්න්ිව ් පර තිඥාෙ 
පරිිය ආපත්ති ආවරෝකනය ශ ්ටය ශුති ය ශ  
 

17. වසෝොන් ඵලය ශට පැමිණි ආය ශයය ශරාවි්ාෙ විශ්ොස ්ටය ශුති ෙකන 
ඇත්තිය ශ්ි  
 

18. තමන් සති අ්ැප වදය ශ්් ,ි්්ෂූන්ට දී ඇෙැත් වදසා  ැනීම 
නිසඟි පචිති ෙලින් නම්්වන  එය ශ සිංඝය ශාට වහෝ  ණය ශාට වහෝ 
පුද් ලය ශ්ිට ියය ශ හැ්ිය ශ  ්නහු එය ශ නිස්සජ්තනය ශ ්න ,ි්්ෂුෙට 
ආපසු පෙරා ියය ශ ය ශුති ය ශ  එවස් දීම ය ශුති්ම්් වමන් ම වනාදුන 
වහාත් විනය ශ ෙරද්ට ද අසුෙන දැවිනි  
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19. ,ි්්ෂූන් විසින් අතින ්ඨින සිෙුර අට ෙැදූරැේ වහ්ති අතිවරන් 

එ්්ින් වහෝ අෙලිං ි වන නේ ඒ ්ඨිවනෝද්ධ්ාරය ශ ය ශි  ්ඨිනය ශ 
ඉියරීමය ශි  මසා අෙසන් ්ිරීවමන් වහෝ ්ඨින දෙ අෙලිං ි 
වීවමන් සිෙුර්් ඇති ්ල්හි වහෝ, මීය ශන් ්ූවමන් වහෝ වසාරැන් 
පැහැර  ැනීමාියවය ශන් සිෙුර්් නැති ්ල්හි වනා ඉටා සිෙුර්් 
දරණ ,ි්්ෂුෙට නිසඟි පචිති වන  
 

20. ්ඨිනය ශ  ත් ,ි්්ෂුෙට චීෙර මාසය ශත්, අනතිරැෙ එනවඹන 
වහ්මන්ත සෘතිවන හාරමාසය ශත් ය ශන පස්මාසය ශ හැර ඉතිරි 
්ාලය ශ තින ලැවදන සිෙුරැ “වනා්ල් සිෙුරැ” ය ශි  ්ඨිනය ශ 
වනා ත් ,ි්්ෂුෙට චීෙර මාසය ශ හැර ඉතිරි එව්ාවනාස් මාසය ශ 
තින ලදන සිෙුරැ “වනා්ල් සිෙුරැ” ය ශි  
 

21. “්ිසල චිත්තිං පාතය ශතී’ ති පාචිත්තිය ශිං” ආය ශයයමාර් ය ශට දාධ්ා 
්රමින් පැෙති ්ිසල් සිත් මුෙහ ්රන, වහනන දැවින් 
වදය ශානූේ් ෙූ වේ ඇෙැත්ෙලට පචිති ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ  
 

22. ආ න්ති්ය ශන සඳහා පිනිවය ශන ්න දතට “ආෙසථ පිණ්ඩ” ය ශය ශි 
්ිය ශත්  එය ශ ,ි්්ෂූන් සඳහා පමණ්් වනාෙ ම ිය ශන්ට  ිලණුන්ට 
හා වෙනත් ියනිඳුන් සඳහා ද ස්ස් ්රන ලද්ද්ි  වමවස් 
ආ න්ති්ය ශන් හා ියනිඳුන් සඳහා පිනිවය ශල ්න දාන ශාලාේ 
උපසපන් ,ි්්ෂුේට ෙැනඳිය ශ හැ්්ව්් දෙස්් පමණ්ි  ඉන් 
මත්වතහි ෙනඳන්නාහට පචිති වන  
 

23. දාය ශ්ය ශන් ,ි්්ෂූන් හමුෙට පැමිණ “්ද ෙහන්වස්ලාට දතින් 
පෙරමි” ය ශි ්රන අ්ැප නිමන්තර ණය ශ්ින් වහෝ ,ි්්ෂූන් 
දාය ශ්ය ශන් වෙත ව ාස්, “අපට දත් වදෙ” ය ශි ඉල්ලන අ්ැප 
විඤ්ඤත්තිය ශ්ින් ලැදූ ව,ෝතනය ශ්් සින නම්්ෙ වහෝ වෙන 
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වෙන ම වහෝ ව ාස් ෙනඳා ද එය ශට  ණව,ෝතනය ශ ය ශය ශි ්ිය ශනු 
ලැවේ  
 

24. ආරාධිත ්ර මය ශ ඉ්්මො ෙැනඳීම පරේපර ව,ෝතනය ශ ය ශි  ඇරය ශුේ 
එ්්් වද්්් වහෝ ්ීපය ශ්් ලැදූ ,ි්්ෂුෙ මුලින් පිනි ත් 
ඇරය ශුේෙලට පස් නමහැමිය ශන් වහෝ වනා ය ශො පසුෙ පිනි ත් 
ආරාධ්නය ශ ඉෙසා ව ාස් ෙනඳා නේ ආරාධිත ්ර මය ශ වෙනස් ෙූො 
වන  ඊට පරේපර ව,ෝතනය ශ ය ශි ්ිය ශති  

25. වමහි පොරණය ශ නේ පර ති්්වෂ්පය ශ ය ශි  ෙනඳමින් සිටි ,ි්්ෂුේ් 
වෙත එන ෙූ ව,ෝතනය ශ පිනි න්ෙන්නහු අත්පස සිටිය ශදී හිස 
සැලීමාියවය ශන් හා ෙකනවය ශන් වහෝ පර ති්්වෂ්ප ්රය ශි නේ 
ව,ෝතනය ශ පොරණය ශ ව්වන් වන  විනය ශානු්ූලෙ ඉතිරි ්ර වනා 
 ත් ව,ෝතනය ශ්් හැර වෙන ්ිසි ම නමය ශ්් ඒ දෙස තින අනු,ෙ 
්රනු වනා ෙටී  
 

26. සන්නිධිය ශ ය ශනු තැන්පත් ව්ාට තැබීම ය ශ  ,ි්්ෂුෙ පිනි ත් 
ය ශාේාලි් වහෝ ය ශාම්ාලි් ෙූ ්ූය ශුති පිය ශය ශුත ි නමය ශ්් තැන්පත් 
ව්ාට තදා එ් ක්ය ශ්්  තවීවමන් සන්නිධි වන  එය ශ 
ෙනඳන්නාහට පචිති වන  
 

27. සු ත් අඟල මැදුේ පිරිමිය ශ්ිව ් අතින් අඟල් තින්ට සමාන ය ශ  
එදඳු සු ත් අඟවලන් අඟල් අට්් ෙඩුරිය ශනින් එ්්ි  තෙත් 
තැන් මැදුේ පිරිමිය ශ්ිව ් රිය ශන සු ත් අඟලට සමාන ය ශය ශි ද 
සඳහන් වන  විමසිය ශ ය ශුති තැන්ි   
 

28. පාටිවද්සනීය ශා’පත්ති ද වදසා  ැනීවමන් පිරිසිදු දෙට පැමිවණන 
ඇෙැත් ව්ාටස්ි   ැරහිය ශ ය ශුති දැවිනුත් අසපරාය ශ දැවිනුත් 
ෙරදට වහ්ති ෙූ ඇෙැත් ව්ාටස් “වසා’ හිං ,න්වත 
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පාටිවදසනීය ශාපත්තිිං ආපජ්ජිිං තා තිේහ මූවල පටිවදවසමි” 
විසින් වදසනු ලැවේ  
 

29. වස්ඛ නේ මාර්  ඵලය ශන්ට පැමිණි ආය ශයයවය ශෝ ය ශ  ්නහු ඒ සඳහා 
හි්්වමන දැවිනි  ය ශේ ්ිසි ්ිලය ශ්් ශර ද්ධ්ාවෙන් ියය ශුණු ෙූෙත් 
ධ්නවය ශන් දුප්පත් නේ එදඳු ්ිලෙලට ,ි්්ෂු සිංඝය ශා ‘වසඛ’ 
සේමුතිය ශ පර දානය ශ ව්වරති  වසඛ සේමුතිය ශ ලත් ්ිලය ශ්ින් 
ආරාධ්නය ශ්් වනා ලැද ආමිසය ශ්් පිනි ැනීම වනාෙටී  
 

30. වසඛිය ශා ය ශනු හි්්මිය ශ ය ශුති ය ශන වත්රැම ය ශි  ,ි්්ෂුේ් විසින් 
හි්්මිය ශ ය ශුති කාරිතර  ්ර ම නම්්වීේ ෙශවය ශන් ෙදාන සි්පද 
ව්ාටස්ි  ඒ ඒ සි්පද උල්ලිංඝනය ශ ්ිරීවමන් දු්ිනා ඇෙැත් 
වන  
 

31. සිංඝය ශා, ධ්ර්ම, විනය ශ හා ආපත්තිය ශට පැමණි ,ි්්ෂුෙ ද ය ශන 
සින්රැණු හමුවෙහි විසඳිය ශ ය ශුති අධි්රණය ශ “සේමුඛ විනය ශ”ය ශි  
 

32. වහ්තිරහිත ශීල විපත්ති ආියවය ශන් වකෝදනා ්රනු ලැදූ 
“දේදමල්ල පුත්ත” ෙැනි රහතින්ට ියය ශ ය ශුති අධි්රණ 
වෙවසස්ි, “සති විනය ශ ” 
 

33.  ර්හ ,ි්්ෂුෙ ෙැනි උමති ෙූ ,ි්්ෂූන්ට ියය ශය ශුති විනය ශ ්ර මය ශ 
“අමූන්හ විනය ශ” නමින් නම්් වන  
 

34. අනිය ශතාපත්තීන්හි ්ී පරිිය උොල ,ි්්ෂුෙ ෙැනි ,ි්්ෂූන්ට 
්ෙුන්ව ් පර තිඥාෙ අනුෙ ියය ශ ය ශුති විනය ශ ්ර්මය ශ “පර තිඥා” නමි  
 

35. ය ශේ විනය ශ ්ර්මය ශ්දී ධ්ර්මොදී ,ි්්ෂූන් ෙැඩිපුර සිටිත් නේ එදඳු 
අධි්රණ සමථය ශට “වය ශ,ූය ශයසි්” ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ  
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36. ලාම් ඇෙැත් ෙලින් ෙැඩිහිටි ,ි්්ෂුෙ පාපී සිංඛයාෙට  ැවන්  

එදඳු පාපී ,ි්්ෂූන් උවදසා නිය ශමිත විනය ශ ්ර මය ශ “තස්ස 
පාපිය ශයසි්ා” නේ වන  
 

37. ය ශේ අධි්රණය ශ්් පිනිදඳෙ ්රැණු වසවීවේදී එය ශ සිංඝය ශාව ් 
ව,්දය ශ පිණිස පෙතී නේ එදඳු අධි්රණය ශ  ූථය ශ්් තණෙලින් 
ෙසා දමා ය ශටපත් ්ිරීම්් වමන් නෙතා දමා ද විනිශ්කය ශ 
වනාව්වර් ද ඊට තිණෙත්ථාර්ය ශය ශි ්ිය ශනු ලැවේ  
(වේ සත්විධ් සමථ ධ්ර්ම ම ින් ඒ ඒ අධි්රණ විසඳිය ශ ය ශුති 
්ර මය ශ වමවස් ය ශ   
 
විොදා‘ධි්රණය ශ = සේමුඛ විනවය ශන් හා වය ශ,ිය ශයසි්ාවෙන් ද, 
අනුො‘ධි්රණය ශ = සේමුඛ විනවය ශන් සති විනවය ශන් අමූන්හ 
විනවය ශන් හා තිණෙත්ථාර්වය ශන් ද, 
ආපත්තා‘ධි්රණය ශ = සේමුඛ විනවය ශන් පර තිඥාවෙන් හා 
තිණෙත්ථාර්වය ශන් ද, 
්ිච්කා‘ධි්රණය ශ = සේමුඛ විනවය ශන් ද විසඳිය ශ ය ශුති ය ශ   
 

38.  රැධ්ර්ම අට්ි  ඒො ,ි්්ෂු)න් විසින් පිනිපැියය ශ ය ශුත්වත් ය ශ  
 
i. ,ි්්ෂුණිය ශ තම උපසේපදාවෙන සිය ශය ශ්් ෙස් ඉ්්මො 

සිටිය ශ ද එදෙස් උපසපන් ෙූ ,ි්්ෂුෙට ෙැන්ද ය ශුති ය ශ  
 රැදුහුමන් නම්්විය ශ ය ශුති ය ශ  

ii. ,ි්්ෂූන්ව ් ආරාමය ශ්ට ආසන්න ෙූ වමවහණෙර් විසිය ශ 
ය ශුති ය ශ  

iii. අඩමස්් පාසා ,ි්්ෂූන් ්රා එනඹ වපාවහෝ විකාන ය ශුති 
ය ශ  අෙොද ලදා  ත ය ශුති ය ශ  
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iv. ෙස් විසූ ,ි්්ෂුණිය ශ උ,වතෝ සිංඝය ශා ව්වරහි පාොරණය ශ 
්න ය ශුති ය ශ   

v.  රැ ධ්ර්මය ශන්ව න් පිරිසිදු දෙ ්ැමති ,ි්්ෂුණිය ශ 
අඩමස්් මානත පිරිය ශ ය ශුති ය ශ  

vi. දූෙුරැද්ද්් සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙන්හි හි්්මිය ශ ය ශුති ය ශ  
අනතිරැෙ උ,වතෝ සිංඝය ශා ව්වරහි උපසේපදා දෙ 
ලැබිය ශ ය ශුති ය ශ   

vii. වමානම ්රැණ්ද ෙත් ,ි්්ෂූන්ට නින්දා පරි,ෙ වනා 
්න ය ශුති ය ශ  

viii. ,ි්්ෂූ)න් ,ි්්ෂූන්ට අෙොද වනා ්න ය ශුති ය ශ  
,ි්්ෂූ)හු ,ි්්ෂූන්ව න් අෙොද ලදා  ත ය ශුති ය ශ  

39. සය ශා්ාර ශි්්ෂාෙ නේ i. සතින් මැරීම වහෝ හිිංසා වනා ්ිරීම, 
ii. වසාර්ේ වනා ්ිරීම, iii. දඹසර හැසිරීම, iv. වදාරැ වනා 
්ීම, v. රහවමර වනා බීම, vi. වි්ාලවය ශහි වනා ෙැනඳීම  
 

උපගර න්ථය නිමිසය් ය. 
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