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සංඥාප්ය 
මිලි්්ද නම් රජ වෙවනෙුන් විසින් නඟන ලද උභවතොවෙොටිෙ ෙූ පර ශ්නයන්ට 

්ාගපස් නම් රහත්වතරවෙවනෙුන් ෙහන්වස් විසින් වදන ලද ධර්මොනුෙූල පිළිතුරු 
සිංග්ර හ වෙොට මිලි්්ද ප්්හ ෙරණ ලද පොලිග්ර න්ථය මිලි ්්ද ප්්හ ය යි පර සිද්ධ ය. 
වම් ග්ර න්ථයට අයත් ෙන්වන් පොලිසොහිතයවයහි තතො වශරෂ්ඨ්්ස්ථොනයෙි. වමහි රානො 
විලොසය අතිශය මවනොඥ ය. එය වමයින් අවපේෂ්ඨො ෙළ අර්ථයට තතොමත් උචිත ය. 
වමයින් පර ෙට ෙන මිලිඳුරජතුර්ාපග් පර ශ්න විාොරණශේතිය පරදින්වන් නොග්වසන 
වතරුන්වග්් පර ශ්න විසර්ජනශේතියට පමණෙි. ඒ වදවදනොවග්් ඒ ශේති වදෙ ම 
අතිශයොශ්ායයයොෙහ ය. තර්ෙවයහි අතිශය දේෂ්ඨ ෙූ නොගවසන වතරුන් ෙහන්වස් 
පරෙොදමථනය සඳහො තර්ෙශොස්තර යට ෙඩො අලිංෙොර ශොස්තර ය ම වයදූහ. ව ොවහෝ විට 
ස්ෙෙීයමතයන් ස්ඵුට ෙිරීමට උන්ෙහන්වස් උපමොෙන්වග්් හො නිදර්ශනයන්වග්් ද පිහිට 
වසෙූහ. තුනට නිසි උපමොනිදර්ශනයන් දැේීවමහි උන්ෙහන්වස් තුළ ෙූ ශේතිය 
අද්විතීය ය. සිෙුපිළිසිඹියො පත් රහත් වෙවනෙුන් තුළ මිස අවනේ වෙවනෙුන් තුළ 
වනො පිහිටන ධර්මපර තිහොනයන් මිලි්්දප්්හපයහි ව ොවහෝ තුනින් පර ෙට වේ. 

මිලි්්දප්්හ රර්ා කාලය 
මිලිඳුරජතුමො හො නොග්වසනවතරුන් ෙහන්වස් ද මනස්ෙල්පිත පුද්ග්ලයන් වනො 

ෙන  ෙ මතු දැේවෙන ෙරුණුෙලින් ඔප්පු වෙයි. ඒ වදවදනො අතර සිදු ෙූ, වම් 
ග්ර න්ථවයහි දැේෙූ, සිංෙොදය ද නුෙූෙේ වනො වේ. එවහත් ඒ සිංෙොදයට අනතුරු ෙ ම 
එය ග්ර න්ථොරූ් ෙූවය් ය යි ෙීමට වම් වපොවතහි මුල ම වයදී තිව න “තිං 
යථොනුසූයවත” යන පෝය තඩ වනො වදයි. ඒ පෝවයන් හුවඟන්වන් ඒ සිංෙොදය සිදු 
ීවමන් ෙලෙට පසු ශරුතිපරම්පරොවෙන් ලද ෙරුණු සිංග්ර හ වෙොට මිලින්දපඤ්හය 
ෙළ  ෙ යි. පොළි අටුෙොෙන්හි ෙීප පළෙ ම මිලින්ද පඤ්හවයන් උපුටොග්ත් පෝ ඇතත් 
ඒ පෝ දැන් අප අතට පුමිණ තිව න මිලින්දපඤ්හවයහි පෝයන් හො හුම වලසින් 
ම සමොන වනො ෙන  ෙ මතු දැේවෙන නිදර්ශනයන්වග්න් ඔප්පු වෙයි. 

 
සුමිංග්ලවිලොසිනිවයහි අම් ට්්සුත්තෙණ්ණනොවෙහි මිලින්දපඤ්හවයන් 

උද්ධරණය ෙළ- 
“අතිදුක්කරං භ්්පත ්ාගපස් භග තා කත්්ති.’ ‘කිං ර්හාරජාති. 

‘ර්හාජප්් හිවෙකරපණාකාසං .ර හ්ර්ායු.රාහ්ර්ණස්ස අ්්පත ාසිඋත්තරස්ස ර 
.ා වෙස්ස අ්්පත ාසී්ං පසාළස .රාහ්ර්ණා්ං ර පසලස්ස .ර හ්ර්ණස්ස 
අ්්පත ාසී් ං තිසර්ාණ ා්්්ර දස්පසසි භ්්පත’ති. ‘් ර්හාරාජ භග ා 
ගුය්හා දස්පසසි. ඡායං භග ා දස්පසසි. ඉද්ියා අභිසඞ්ඛවෙත්වා ් ි ාස්්ි ං 
කාය.න්ධ්.ද්ධං ීව රපාරැතං ඡායාරපප ර්ත්තං දස්පසසි ර්හාරාජා’ ති. 
‘ඡායාරපපප දිට්පෙ සති දිට්පො පය  ්්ු භ ්්පත’ති. ‘්ිට්ෙපතතං ර්හාරාජ, 



 

iv 

 

හදයරපපං දිස් ා .ුජ්ඣ්කසත්පතා භප යය, හදයර්ංසං ති්්ප්ත්වා 
දස්පසයය සම්ර්ාසම්.ුද්පධා’ති. ‘කල්පලාසි’1 භ්්පත ්ාගපස්ා’ති”. 
 
යන වම් පෝය පප්්රස ද්ිපයහි .ර හ්ර්ායුසුත්ත ණ්ණ්ාප හි ද, 

සුත්ත්ිපාතට්ෙකථාප හි පසලසුත්ත ේණ්ාප හි ද දේනො ලුවේ. ඒ වපොත්හි 
වලඛෙපර මොදවයන් ෙූ විසදෘශපෝ වපවණතත් එය වමහි දී සුලෙිය යුතු වනො වේ. 

 
වම් පෝය හො අර්ථවයන් සමොන ෙන මිලි්්දප්්හපාෙය වමවස් යි- 
 

“දුක්කරං භ්්පත ්ාගපස් භග තා කතං, යං කකස්සපි අදස්ස්ීයං 
තං දස්පස්්පතා්ා’ති. ‘් ර්හාරාජ භග ා ගුය්හං දස්පසසි. ඉද්ියා ප් 
ඡායාං දස්පසසී’ති. ඡායාය හි භ්්පත දීට්ොය දීට්ොපය  පහාති ගුය්හං යං 
දිස් ා ්ිට්ෙඞ්ග පතාති.......................................... යදි ර්හාරාජ පකාීව භග පතා 
හදයං දීස් ා .ුජපඣයය තස්සපි භග ා පයාපග් හදයං දස්පසසය”. (ර්ුරිත 
මිලින්දප්්හපයහි  4  පිටු ). 
 
අටුෙොෙන්හි එන යවථොේත පෝය හො වම් මිලින්දපඤ්හපෝය ද අසමොන ය 

යි ෙොට ෙුෙත් පුහුදිලි වේ. මිලින්ද පඤ්හවයහි ෙත්ථග්ුය්හනිදස්සන පඤ්හවයහි මුල 
එෙ ම පසල.රාහ්ර්ණයා පමණේ සඳහන් ෙතත් අටුෙො පෝවයහි තෙත් නම් ද සඳහන් 
වේ. 

 
මවනොරථපූරණිවයහි පස්ෙන ෙර්ග්වයහි අටෙුනි සූතර ෙර්ණනොවෙහි 

මිලින්දපඤ්හවයන් උද්ධෘත- 
“භ්්පත ්ාගපස් කකස්මිං අච්ඡාරාක්ඛපණ ප තිත්ත චිත්තසඞ්ඛාරා 

සප  රපපිප්ාඅස්සු, කී ර්හාරාසීභප යයා’ති.  ාහසතා්ං පඛා ර්හාරාජ 
වීහී් ං අඩ්ඪර ළං ර  ාහා විහිසත්තම්ර්ණා්ි පෙ ර තුම්.ා කකච්ඡරාක්ඛපණ 
ප තතිතස්ස චිත්තස්ස සඞ්ඛම්පි ් උපප්්ති. කලම්පි ් උපප්්ති. කල 
භාගම්පි ් උපප ්්තී’ති.” 
 
යන පෝය මිලින්දපඤ්හවයහි එන්වන් ව ොවහෝ අඩුපොඩු සහිත ෙ ය. වම් 

පෝවයහි මුල ම වපවණන මිලිඳුරජුවග්් පර ශ්නය මිලින්දපඤ්හවයහි වනො වපවණ්. ඊට 
මුලින් ඌනත්ෙයේ ඇති  ෙ හුවඟ්. 

 
මිලින්දපඤ්හ පෝය වමවස් යි:- 

                               
1 ‘ෙුසවලොසි’ සුමිංග්ල විලොසිනී පපඤ්ාසූදනී අටුෙොෙන්හි වපවණ්. 



 

v 

 

 
“‘(පත් හි භ්්පත ්ාගපස් .ුද්පධා අසබ්. ්්්ප, යදි තස්ස 

පවෙපයස්ාය, සබ්.්්්ැතඤාණං පහාතීති.)............ (පර්තැ් ඌ්ත්වයක් 
තිපබ්).  ාහසතං පඛා ර්හාරාජ වීහී් ං අඩ්ඪර ළං    ාහා වීහිසත්තම්ර්ණා්ි 
පෙ ර තුම්.ා කකච්ඡරාක්ඛපණ ප ත්ත චිත්තස්ස කත්තකා වීහී ලක්ඛං ( ) 
ෙපීයර්ාප් පරීක්ඛයං පවෙයාදාස ්ං ගච්පඡයයුං” (මිලින්දප්්හ 1   ් පිටු ). 
 
වමහි අෙසොනභොග්ය ද අටුෙොවෙහි පපපණ් පාෙය හා අසර්ා් ය. 
 
සුර්ංගලවිලාසි්ිපයහි ර්හාපවේිබ්.ාණසුත්තෙණ්ණනොවෙහි වපවණන- 
 

“භ්්පත ්ාගපස් කතර්ං ඛුද්දකං කතර්ං අ්ුඛුද්දක්්ති  දුක්කටං 
ර්හාරාජ ඛුද්දකං. දුබ්භාසිතං අ්ුඛුද්දකං” 
යන පෝය මිලින්ද්දපඤ්හවයහි (114) ෙන පිටුවෙහි) 
“ෙතමොනි තොනි ඛුද්දෙොනි සිේඛොපදානි? ෙතමොනි අනුඛුද්දෙොනි සීේඛොපදානී’ති 

දුේෙටිං මහරොජ ඛුද්දෙසිේඛොපදිං දුේභොසිතිං අනුඛුද්දෙසිේඛොපදිං”. 
යන වලසින් වපවණ්. 
 
වම් සිංසන්දනවයන් පුහුදිලි ෙන්වන් අටුෙොඇදුරු .ුදුපගාස්පතරණු ්් දැන් 

තිව න මිලි් ්දප්්හය නුදුටු  ෙ යි. දැන් තිව න මිලින්ද පඤ්හය අටුෙො ෙිරීවමන් 
පසු ෙොලයෙ ෙළ  ෙ එයින් ම ඔප්පු වේ. වම් මිලින්දපඤ්හය රානො ෙළ ෙොලය 
පිළි ඳ ෙ මීට ෙුඩි වදයේ ෙිය වනො හුෙි ය. 

මිලි්්දප්්හපයහි ර්ුල 
අටුෙො ලියන ෙොලවයහි දැන් තිව න මිලින්දපඤ්හය වනො ති ුනු  ෙත්, එවහත් 

අවනේ මිලින්දපර ශ්නයේ පුෙුති  ෙත් යට දැේ ෙූ ෙරුණුෙලින් තීරණය ෙර ග්ත 
හුෙි ය. ඒ පුරොතන මිලින්දපර ශ්නය ෙිනම් භොෂ්ඨොෙෙින් ලියො තු ුවන් දැයි නිශ්ාය 
ෙිරීමට පරමොණෙත් සොේෂ්ඨය දුර්ලභ ය. එවහත් වමහි පරොරම්භ පෝය ෙූ “තං 
යථා්ුස යපත” යන්න සිංස්ෙෘතරානොවෙේහි මුහුණුෙර දේෙන්නෙි. එය 
“තදයථොනු ශරූ යවත” යන සිංස්ෙෘතපෝවයහි පොලිපරිෙර්තනය යි. එවහයින් ෙර්තමොන 
පොළිමිලින්දපඤ්හයට මුල් ෙූවය් සිංස්ෙෘතභොෂ්ඨොවෙන් ලියො තු ුනු මිලින්දපර ශ්නවයෙු 
යි අනුමොන ෙට හුෙි ය. 

 
‘අටුෙොාොරීන් ෙහන්වස් සිංස්ෙෘතග්ර න්ථයෙින් ෙරුණු ග්ණිත් ද?’ යනු දැන් 

නුඟිය හුෙි පර ශ්නයෙි. ‘ඔෙු’ යනු ඊට දිය හුෙි වෙටි පිළිතුර යි. ග්ර න්ථවයහි භොෂ්ඨොෙ 
ෙුමේ ෙුෙත් එහි ඇතුළත් ෙරුණු  ුද්ධ ොනයන්ට අවිරුද්ධ නම්, ස්ෙමතයන් ස්ි ර 
ෙිරීමට තෙහල් වේ නම්, එ ඳු ෙරුණු වග්ණ වපළ සට නඟො දැේීම අටුෙොාොරීන් 



 

vi 

 

ෙහන්වස්ට නුපුරුදු ෙූෙේ වනො වේ. ස්ෙනිෙොයිෙවයෙු වනො ෙූ ද මහොෙවි අශ්ෙවග්ොෂ්ඨ 
වතරුන්වග්් වපොත්ෙලින් ග්ත් ෙරුණු  ුදුවග්ොස්වතරුන්වග්් අටුෙො වපොත්හි වපවණන 
 ෙ අපි දනිමු. 

 
ඒ මූලය ෙූ සිංස්ෙෘතමිලින්දපර ශ්නය පෙො සිංෙොදවයන් ෙලේ ග්ත ෙූ පසු ෙළ 

 ෙ සිතිය හුෙි ය. 
 
අටුෙො ඇදුරු  ුදුවග්ොස්වතරණුවෙෝ  සිය ග්ත්ෙලට වනොවයේ ග්ත්ෙලින් ෙරුණු 

ග්ත්හ. එවහත් ඒ ෙරුණු ග්ත් ග්ත්ෙල නම් වහෝ ග්ත් ෙතුෙරුන්වග්් නම් වහෝ ව ොවහෝ 
විට වනො දැේෙූහ. සුර්ංගලවිලාසි ි්වයහි නිෙොය ශේදාර්ථ දැේීවමහි දී පාණි්ීයවයහි 
තුන්ෙන අධයොයවයහි තුන්ෙන පොදවයහි එය වලොෙෙයෙහොරවයන් ග්ත් සොධෙයෙු යි 
ෙීහ. පොණිනීයවයහි නම ෙත් වනො දැේෙූහ. ර්ප්ාරථප රණිවයහි (වහ්ෙොවිතොරණ 
මුද්ර ණවයහි 451 ෙන පිටුවෙහි) ජනපද විතර්ෙය විස්තර ෙිරීවමහි දී දැේ ෙූ “අසුවෙො 
ජනපවදා වඛවමො සුහිේවඛො” යන්න මහොෙවි අශ් ප ාෂවතරුන්වග්් 
වසෞන්දරනන්දෙොෙයවයහි පසවළොස් ෙුනි සර්ග්වයහි 42 ෙන ශ්වලෝෙවයහි 
පර ථමොර්ධයය ෙූ “අවසෞේවෂ්ඨවමො ජනපදඃ සුහිේවෂ්ඨොසොෙවසෞ ශිෙඃ” යන්වනහි 
පොලිපරිෙර්තනය ෙූ නමුත් ඒ  ෙේ වනො ෙීහ. 

 
වමවලසින් නම් වනො ෙියො වනොවයේ වපොත්ෙලින් ෙරුණු ග්ත් අටුෙොාොරීන් 

ෙහන්වස් ්ාගපස්වතරුන්ට දැේෙූ වග්ෞරෙය තතො මහත් ය. උන්ෙහන්වස් 
ව ොවහෝවිට නම් දැේෙූ සීහලට්ෙකථා ආදි පුරණි අටුෙොෙන්ට ද ෙඩො මිලින්දපර ශ්නයට 
ග්රු ෙළහ. උන්ෙහන්වස් සුර්ංගලවිලාසි්ිවයහි දී හො පප්්රස ද්ිවයහි දී ද 
යවථොේත “අතිදුේෙරිං” යනොදි මිලින්දපඤ්හපෝය උද්ධරණය ෙරද්දී “ෙිවමත්ථ 
අඤ්වඤන ෙත්තේ ිං, ෙුත්තවමතිං නොග්වසනත්වථවරවනෙ මිලින්දරඤ්ා පුට්ව්න” 
(=වමහි ලො අවනවෙෙු විසින් ම වමය ෙියන ලදී) යි ෙියමින් නොග්වසන ොන අතිශය 
පරොමොණිෙත්ෙවයන් හො මහොපවදශත්ෙවයන් ද සුලෙූහ. සුත්ත්ිපාතට්ෙකථා  වමහි 
දී වම් පෝවයහි “අඤ්වඤන” (=අවනවෙෙු විසින්) යන්න “අම්වහහි” (=අප විසින්) යි 
වයදුවන් ය. අටුෙොාොරීන් ෙහන්වස් විසින් මිලින්දපර ශ්නය එතරම් ග්ුරුස්ථොනවයහි ලො 
සලෙන ලද්වද් නම් අනයයන් ග්ුණ ෙියනුම ෙිම? 

සිංහල ගත්කතු රැ 
ලේදිෙ සිිංහල ග්ර න්ථෙර්තෘෙරවයෝ ද, මිලින්දපඤ්හය අමතෙ වනො ෙළහ. 

තතොමත් පුරණි ෙූ මිලින්දපර ශ්න සිිංහල පරිෙර්තනයේ අපට දැන් නුතත් එ න්දේ 
වනො ෙූවය් ය යි ෙිය වනො හුෙි ය. ෙුරුණූග්ල රොජයසමවයහි නුතවහොත් ඊට 
ආසන්න ෙොලවයේහි ෙරණ ලද සද්ධර්ම රත්නොෙලිවයහි හො ජයෙර්ධනපුර රොජය 
ෙොලවයහි ෙළ සද්ධර්ම රත්නොෙරවයහි ද මිලින්දපර ශ්නවයහි සිංේවෂ්ඨපයේ අන්තර්ග්ත 



 

vii 

 

ය. ‘මිලිඳු’ නොමය සිිංහල ෙීන්වග්් සිහිවයන් තෙත් වනො ෙූ  ෙ පැරකුම්.ා සිවෙපතහි 
72 ෙන ෙවෙහි- 

 
“පුනය ෙියන විසඳන ෙලු මිලිඳුනිරිඳු සදිසිෙොද” යන පොදවයන් ඔප්පු වේ. 
 
හිමොලවයහි ෙූ ‘රේි තතල’ නම් පර්ෙතයේ මිලින්දපඤ්හවයහි සඳහන් වේ. 

වම් නොමය අවනේ පොළි වපොතෙ දුටු  ෙේ අපට මතෙ නුත. සිිංහල වපොත්හි 
හිමොලවයහි ෙූ රේග්ල්තලේ නම් සඳහන් වේ. ඒ ‘රේග්ල්තල’ 
යන්න සඳහො එහි සු ූ අර්ථය වනො සලෙො වම් ‘රේිතතල’ 

යන ොනය පොළි මිලින්දපඤ්හවයහි වයදුවන් නම්, වම් පොළිමිලින්දපඤ්හයට ෙඩො 
පුරණි ෙූ සිිංහල මිලින්දපර ශ්නයේ තු ුනු  ෙත් එය ද  ලමින් පොළිමිලින්දපඤ්හය ලියූ 
 ෙත් සිතිය හුෙි ය. ‘රේ’ යනු ‘මනඃශිලො’ නම් උපධොතුවිවශෂ්ඨයට සිිංහල නොමයෙි. 
‘මවනොසිලොතල’ යන්න සිිංහලයට වපරලූ පුරණි ග්ත්ෙතුෙරු ‘රේග්ල්තල’ යි වයදූහ. 
‘රේග්ල්තල’ යන්වනහි ඇති ඒ අර්ථය වනො දත්වතෙු අතින් එය ‘රේි තතල’ යි 
පොළියට වපරළීමට  ුරි   ෙේ වනො මුති යි. පොළිමහොව ොධිෙිංශෙර්තෘ ආදි වශරෂ්ඨ්් 
උග්තුන් අතින් ද වම  ඳු ෙුරදි ෙූ  ෙ වපවණන වහයින් වමය ද වනො විය හුේෙේ 
වනො වේ.  

මිලි්්දප්්හපයහි ඇතුළත් කරැණු 
මිලින්දපඤ්හවයහි මුල මිලිඳුරජුවග්් හො නොග්වසනවතරුන්වග්් ද පූර්ෙජන්ම 

පර ෙෘත්තිය හො මිලිඳුරජතුමො පණ්ඩිත ය යි පර සිද්ධ ශර මණ  රොහ්මණයන් ෙරො එළඹ පර ශ්න 
විාොරො ඔෙුන් පුරද ෙූ පරිදිත්, රහතුන් ෙහන්වස් වදේවලොෙට ෙුඩ මිනිස් වලොෙ තපද 
මිලිඳුරජු දමනය ෙර සසුන්ෙුඩ ෙඩන වමන් ර්හාපස් දිෙයපුතර යන්ට ආරොධනො ෙළ 
පරිදි හො එය පිළිග්ත් ඒ වදේපුතු මිනිස්වලොෙ තපද නොග්වසන නම් ෙ එෙලට පුෙුති 
ශොස්තර යන් තවග්ණ එහි හරයේ වනො දැෙ  ුද්ධධර්මවයහි පුහුද පහණ ෙ 
සිෙුපිළිසිඹියො පත් රහත් ෙූ පරිදිත්, පසු ෙ මිලිඳුරජු හමු ෙ ඔහු පහදෙොග්ත් අයුරුත් 
පර ෙොශිත ය. ඊලඟට මිලිඳුරජුවග්් පර ශ්නරොශියේ හො නොග්වසනවතරුන් ෙහන්වස් ඊට 
දුන් පිළිතුරුත් එයි. අෙසොනවයහි වයොග්ොොරවයෙුට අෙශය ෙරුණු රොශියේ ඇතුළත් 
ය. ඒ ෙරුණු අසො පුහුදුනු මිලිඳුරජතුමො සිය නමින් මහොවිහොරයේ ෙරෙො නොග්වසන 
වතරුන් ෙහන්වස්ට පුදා, පසු ෙ සිය ෙුඩිමහලු පුත් ෙුමරුන්ට රොජයය භොර ෙර පුවිදි 
ෙූ රහත් ෙූ  ෙත් දැේ ෙූ ෙථොවෙන් වපොත අෙසන් වෙයි. 

 
තරිපිටෙවයහි වනොවයේ තුනින් උපුටො ග්ත් ග්දයපදයසොධෙ පෝ රොශියේ 

මිලින්දපඤ්හවයහි ඇතුළත් වෙයි. මිලි්්දප්්හය තිංග්රීසි භොෂ්ඨොෙට 
පරිෙර්තනය ෙළ රරස් පඩ්විඩ්ස් පඬිතුර්ා තමොවග්් වපොවත් 

සිංඥාපනවයහි ඒ සියල්ල සුවෙවින් දේෙො එයින් සමහරේ වපවණන මුල්තුන් ද 
සඳහන් ෙරයි. මුල්තුන් වසොයො ග්ත වනො හුෙි ෙූ පෝයන්හි දී ඒ  ෙ ද දේෙයි. 

රක්ිතතල 

සාධකපාෙ 



 

viii 

 

එතුමො විසින් වසොයො ග්ත වනො හුෙි ය යි දැේෙූ පෝයන්වග්න් සමහරේ තිව න 
මුල්තුන් වසොයො ග්ුනීම එතරම් අපහසු වනො වේ. එවහත් සමහර පෝ තිව න මුල් 
තුන් වසොයො ග්ුණීම තතොමත් අපහසු ය. සිිංහල, සියම්,  ුරුම අෙුරුෙලින් මුද්රිත 
ව ොවහෝ තරිපිටෙග්ර න්ථයන්හි ෙර මොනුෙූල සූචි පතර , අනුෙර මණිෙො ආදිය වනොමුති ී මත්, 
තිංග්රීසි අෙුවරන් මුද්රිත වපොත්හි තිව න ඒ සූචිපතර  ආදිවයහි අසම්පූර්ණත්ෙයේ ඒ 
අපහසු  ෙට පර ධොන වහතුෙ ය යි ෙිය හුෙි ය. මිලින්දපඤ්හවයහි  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් විසින් හො ශරොෙෙ ශරොවිෙොෙන් විසින් ද වදසූ වස් දැේෙූ සමහර පෝ ෙර මොනුෙූල 
පරීේෂ්ඨනයේ ෙළත් ෙර්තමොන තරිපිටෙ පොළිවයන් වසොයො ග්ත වනො හුෙි ය යනු 
සමහරුන්වග්් අදහසෙි. ඒ අදහස සතය ෙුවෙොත් මිලින්ද පඤ්හවයහි සිංස්ෙෘත 
මූලෙත්ෙය තහෙුරු වෙයි. 

ඌ්තා 
ෙර්තමොන මිලි්්දප්්හය අසම්පූර්ණ ය යනු එහි ම අෙසොනවයහි දැේවේ. 

සම්පූර්ණ මිලි්්දප්්හවයහි පර ශ්න තුන්සිය හතරේ ඇතුළත් විය යුතු නමුත් එයින් 
වදසොළිසේ ම වම් පාළිමිලි්්දප්්හවයහි නුති  ෙ සඳහන් වෙයි. ඒ ඌනත්ෙය 
වෙවස් ෙූවය් දැ යි නිශ්ාය ෙශවයන් වනො ෙිය හුෙි ය. ව ොවහෝ සිංස්ෙෘත පරොෙෘත 
ව ෞද්ධ ග්ර න්ථ විනොශ ී ග්ිය  ෙ අපි දනිමු. මිලින්ද පර ශ්නය ද එවස් විනොශයට ලිං ෙ 
පුෙුති අෙස්ථොෙෙ තතිරි ෙ තු ුනු වෙොටස පොළියට නුඟීවමන් වම් මිලින්දපඤ්හය 
සෙස් ෙළ  ෙ සලෙවතොත් ඒ ඌනත්ෙයට වහතුෙ ෙුමේ දැ යි සිතො ග්ත හුෙි ය. 

මිලි්්දප්්හපයහි සඳහ්් පුද්ගලපයෝ 
මිලි්්දප්්හවයහි සඳහන් පුද්ග්ලනොම රොශියෙි. ඒ එේ එේ නොමයේ ග්ුණ 

විෙරණ ලියන්නට සුරසුවනොත් වම් සිංඥාපනය අතිශය දීර්ඝ විය හුෙි ය. එවහයින් 
වමහි අෙශයවයන් විෙරණය ෙළ යුතු මිලිඳු, නොග්වසන ආදි නම් ෙීපයේ පිළි ඳ ෙ 
සිංේෂ්ඨිප්ත විෙරණ ලියන්ට අදහස් ෙරමු. රරස් පඩ්විඩ්ස් පඬිතුමොවග්් මිලින්දපර ශ්න 
තිංග්රීසි පරිෙර්තන සිංඥාපනවයහි හො පක්ම්.රිජ්විශ් විදයාලය මග්ින් සම්පොදනය ෙළ 
තන්දියොතතිහොසවයහි ද මිලිඳුරජු පිළි ඳ ෙ වම් තොේ වසොයො ග්ත හුෙි ෙ විස්තරය 
ඇතුළත් වෙයි. ඒ අනුෙ ඒ රජතුමො පිළි ඳ විස්තරය දැේීම අපට අපහසු වනො ෙන 
 ෙ ඒ පඬිතුමොට හො ඒ තතිහොසෙර්තෘෙරයොට ද ස්තුතිපූර්ෙෙ ෙ සඳහන් ෙරමු. 

මිලිඳු රජු 
මිලිඳුරජතුමො මනස්ෙල්පිත පුද්ග්ලවයෙු වනො ෙන  ෙ යට දැේීමු. 

මිලින්දපඤ්හවයහි සඳහන් පරිදි ඒ රජතුමො ‘අලස්්දාස ’ නම් දිෙයිවනහි කලසී නම් 
ග්රොමවයහි උපන්වනෙි. සාගලපුරය රොජධොනිය වෙොට වග්ණ විශොල පරවදශයේ 
පොලනය ෙළ වයොන් රවජෙි. 

 
‘අලස්්දාස ’ යනු ඇලැක්සැණ්ඩේ නම් ග්රීේ රජුට අයත් ෙ පුෙුති 

ඇලැක්සැණ්ඩ්වෙයා නම් පරවදශයට වයදූ මොග්ධිෙනොමය යි. ඒ අලස්්දාස   දිෙයිනෙු යි 



 

ix 

 

වමහි දැේවේ. ෙො ුල්නදිවයහි අතුග්ිංග්ො ෙූ වේනොේ, රොී යන නදී වදෙ අතර පිහිටි 
වහයින් ඒ නමින් පර සිද්ධ ෙූ  ෙ සිතො ග්ත හුෙි ය. ශොෙලද්ීප යනු ද මීට ම අනිේ 
නමෙි. අලස්්දාස දිෙයින සොග්ලපුරවය් සිට වයොදුන් වදසියයෙින් ඈත පිහිටි  ෙ වම් 
වපොවතහි සඳහන් වේ. 

 
කලසීග්රොමය ග්ුණ අනිේ තුනෙ සඳහන් වනො වේ. දැනට තන්දියොවෙන් වසොයො 

වග්ණ තිව න නොනොවිධ පුරණි ග්රීේ ෙොසි අතර ‘කවෙසි’ යන නග්ර නොමයේ සඳහන් 
එෙේ ද තිවේ. ඒ ෙොසිය ෙොත්තු ෙරෙන ලද්වද් ෙරිස්තූත්පත්තියට අෙුරුදු 1 ක ෙට 

වපර ඉයුකර ටිපඩස් (Eukratides) නම් රවජෙු විසිනි. වම් ෙොසිවයහි සඳහන් 
කවෙසිනග්රය හො මිලින්ද පඤ්හවයහි සඳහන් කලසීග්රොමයත් එෙේ ම විය හුේෙු යි 
යුවරෝපීය පඬිෙරු සලෙති. 

 
සාගලපුරය ව ෞද්ධසොහිතයවයහි සුපර සිද්ධ ය. පුරොතනවයහි දඹදිෙ ධනෙත් 

පෙුල්ෙල තරුණයන්ට රූපසම්පන්න භොර්යොෙන් සුපයුවේ මදුරට සොග්ලපුරය ය යනු 
කුසජාතක, ර්හාකස්සපාරිත ආදිවයන් ඔප්පු වෙයි. සාගලපුරය හො කාශ්මීරවදශයත් 
අතර දුරපර මොණය වදාවළොස් වයොදුනෙු යි මිලින්දපඤ්හවයහි දැේවේ. ෙර්තමොන 
පංජාබ්වදශවයහි සියල්පකාට්නග්රය පුරොණ සොග්ලනග්රය වලස සුලවේ. ‘සියල්’ 
යන්න ‘සොග්ල’ යන්වනන් ආෙෙි. වම් ‘වෙොට්’ යන්න හො සිිංහල ‘වෙොටු’ යන්න ද 
සමොන පර භෙ ඇති එෙොර්ථෙත් ශේද ය. 

 
මිලිඳුරජතුමො වයෝනවයෙු  ෙ වමහි සඳහන් වෙයි. ‘වයොන’ යනු ද ‘යෙන’ යනු 

ද සමොනොර්ථ ය. ඒ නම් වදෙ ම ෙයෙහොර ෙූවය් තන්දියොවෙන්  ටහිරදිග් පිහිටි රටෙල 
ෙුසියන් උවදසො ය. විවශෂ්ඨවයන් ග්රීේ ජොතිෙවයෝ ඒ නොමවයන් දඹදිෙ ෙුසියන් අතර 
පර සිද්ධ ෙූහ. එවහයින් මිලිඳුරජතුමො ග්රීේජොතිෙවයෙු විය යුතු ය.  

 
 ුේටරියොවේ සිටි ග්රීේරජුන්වග්් නම් අතර ‘මිනුණ්ඩර්’ යන නමේ ද දේනො 

ලුවේ. වම් රජුවග්් නොමය දරණ ෙොසි ෙර්ග් වදවිස්සේ  ස්නොහිරින් ෙො ුල්නුෙර ද 
නුවග්නහිරින් මථුරොෙ ද උතුවරන් ෙොශ්මීරය ද වතේ ෙූ තතො විශොල පරවදශයෙ 
තුනින් තුන තිබී දැනට වසොයො වග්ණ තිවේ. ඒ ෙොසිෙල එේ පුත්තෙ යම්ෙිසි 
රූපසටහනේ ද ග්රීේභොෂ්ඨො ෙොෙයයන් ද අනිේ පුත්වතහි ඛවරොස්ති අේෂ්ඨරෙලින් ෙූ- 

 
1. ‘ර්හාරාජස තර තාරස පර්්්්ර ස” 

(ආරේෂ්ඨෙ ෙූ වමනන්ද්ර  මහරජුවග්්) 
2. “ර්හාරාජස ධාේමිකස පර්්්්ර ස” 

(ධොර්මිෙ ෙූ වමනන්ද්ර  මහරජුවග්්) 
 



 

x 

 

යනොදි වදශභොෂ්ඨොමය පෝයේ ද වපවණ්. වම් ෙොසිෙල වපවණන ‘වමනුන්වඩරෞ 
‘වමනන්ද්ර’ යන නොමයන් සිංස්ෙෘත භොෂ්ඨොනුරූප වස් සෙස් ෙිරීවමන් ‘මිලින්ද’ යන 
නම නිපදෙො තිව න  ෙ යුවරෝපවය් පඬිෙරු ෙියති. 

 
එේ ෙොසියෙ පමණේ වපවණන ාෙර ලේෂ්ඨණය ධර්මොවශොෙරජ තුමොවග්් ද 

ලෙුණේ ෙූ ධර්මාෙර ලේෂ්ඨණය විය හුෙි ය යි ද, ව ෞද්ධ ය යි නිශ්ාය ෙර ෙිය හුෙි 
අනිේ ලෙුණේ ඒ ෙොසිෙල නුතුයි ද ‘ධොර්මිෙ’ යන විවශෂ්ඨණය අව ෞද්ධ 
නවරන්ද්ර යන්ට පෙො වයදිය හුේෙුයි ද ෙියමින් රරස් පඩ්විඩ්ස් පඬිතුමො 
මිලිඳුරජතුමොවග්් ව ෞද්ධත්ෙය ග්ුණ සුෙ ෙරයි. එවහත් .ැක්ටරියාපේ ජනයො වමන් ම 
රජෙරුන් ද ව ෞද්ධයන් ෙූ  ෙ ඒ මහතො ම අනිේ තුනෙ දී ෙියයි. 

 
මිලිඳුරජතුමො  ුද්ධශොසනවයහි පුවිදි ෙ රහත් ෙූ  ෙ මිලින්දපර ශ්නවයහි සඳහන් 

වේ. මිලිඳුරජතුමො ෙලුරිය ෙළ පසු එතුමොවග්් ශරීරය ආදාහන ෙළ  ෙත් එතුමොවග්් 
ශරීරධොතු ල ො ග්ුණීම සඳහො ව ොවහෝ නග්රයන් තරඟ ෙළ  ෙත්, ශරීරධොතු ව දා 
ග්ුණීමෙට ඒ නග්රයන් එෙඟීවමන් ආරොෙුල අෙසන් ෙූ  ෙත්, ධොතු ල ො ග්ත් 

නග්රයන් ස්තූප තුනෙූ  ෙත් ප්ු ටාේච් (Plutarch) නම් ග්ර න්ථෙර්තෘෙරයොවග්් 
ග්ර න්ථවයේහි සඳහන් වේ. වම් ෙථොෙ ද මිලින්දපර ශ්නවයහි දැේෙූ පර ෙෘත්තිය සතයයේ 
වලස තීරණය ෙිරීමට සොේෂ්ඨයයෙි. 

තෙත් ග්රීේ නොම 

මිලිඳුරජුවග්් ඇමතියන් ෙූ පදර්්්තරිය, අ්්්තකාය, ර්ංකුර, සබ්.දි්්් යන 
සතරවදවනෙුන් ග්ුණ ද වම් වපොවතහි සඳහන් වේ. ඔෙුන් ද නිසුෙ වලස ම 
යෙනයන් විය යුතු ය. එවහයින් ඔෙුන්වග්් නම් ද යෙනනොම විය යුතු ය. ‘පද ර්්්තරීය’ 

යන්න ‘පඩර්ටරීපයාස්’ (Demetrios) යන නමට ද ‘අනන්තෙොය’ යන්න 

‘අ්්තිපයෝපරාස්’ (Antiocho) යන නමට ද සමොන ය යි රරස් පඩ්විඩ්ස් පඬිතුමො 
දේෙමින් ‘සේ දින්න’ ‘මිංෙුර’ යන වදෙට පර භෙ ෙූ ග්රීේ නොම ෙීම අපහසු ය යි ද 
ෙියයි.  

නොග්වසන 
්ාගපස්වතරුන් පිළි ඳ සම්පූර්ණ විස්තරය වම් වපොවතහි ම ඇතුළත් වෙයි. 

පුරොතන සිංස්ෙෘත ව ෞද්ධ ග්ර න්ථයන්හි නොග්වසන නොමය වනො වපවණන වහයින් 
වමය මිලින්දපර ශ්න ෙර්තෘහු විසින් නිපදෙො වයොදන ලද්දේ විය හුේෙු යි සමහර 
යුවරෝපීය පඬිෙරු සිතති. ඒ මතය ෙුරදි ය. පුරොණ සිංස්ෙෘත ව ෞද්ධ ග්ර න්ථයන්වග්න් 
ෙර්තමොන පණ්ඩිතවලොෙයට ලුබී තිව න්වන් ස්ෙල්පයෙි. ඒ වපොත් ටිවෙහි සඳහන් 
නුෙූ තරමින් නොග්වසන නම් වතර වෙවනෙුන් වලොවෙවයහි ඇති නුෙූ වස් සිතීම යුතු 
වනො වේ. අටුෙොාොරීන්ෙහන්වස් නොග්වසන නොමය අමතෙ වනො ෙළහ. ඊට මහත් 



 

xi 

 

 ුහුමනේ දැේෙූහ. මූත ෙොලවය් දී ද ්ාගපස් නම් වතර වෙවනෙුන් සිටි  ෙ 
හංසස්්පදශවයන් වපවණ්.  

ෂ්ඨට්ශොස්තෘහු 
 ුද්ධෙොලවයහි දඹදි  සිටි ප රණකස්සප, ර්ක්ඛලිපගාසාල, ්ිගණ්ේාතපුත්ත, 

ස්්ජයප.ල්ලට්ිපුත්ත, අජිතපකසකම්.ල, කකුධකච්රාය් යන සවදන ද 
මිලිඳුරජුවග්් ෙොලවයහිත් සිටි වස් වම් වපොවතහි සඳහන් වේ. වමයින්  ුද්ධෙොලවයහි 
සිටි සවදන ම මිලිඳුරොජ ෙොලවයහිත් සිටි වස් පිළිග්ුණීම යුතු වනො වේ. ඒ 
ෂ්ඨට්ශොස්තෘෙරයන් විසින් ඇති ෙළ සමයයන්හි (=ආග්ම්ෙල) එෙල සිටි පර ධොනයන් ඒ 
පර ථමයන්වග්් නම්ෙලින් ම හුඳින්ෙූ වස් සුලෙීම වයොග්ය ය.  

මිලි්්දප්්හපයහි සිංහල පවෙ ේත්ය 
වම් සිිංහල මිලින්ද පර ශ්නය ලියන ලද්වද් කීේති ශ්රී රාජසිංහ රජතුමොවග්් 

ෙොලවයහි ර්හ්ු ර ර්ල් තු විහාරපය් ෙුඩ සිටි සී්ටිකුඹුපේ සුර්ංගල නම් වතරුන් 
ෙහන්වස් විසිනි. ඒ පිළි ඳ විස්තර වම් වපොවතහි මුල හො අග් ද සඳහන් වෙයි. 

 
පොළි මිලින්දපඤ්හය වපරළො ඒ සුමිංග්ල වතරුන් ෙහන්වස් විසින් ෙළ සිිංහල 

මිලින්දපර ශ්නයට උන්ෙහන්වස් විසින් ත න ලද නොමය ‘සද්ධේර්ාදාස ස’ යන්න යි. 
‘සදහම් ෙුඩපත’ යනු එහි වත්රුමයි.  

 
සුමිංග්ල වතරුන්ෙහන්වස් දීඝනිෙොයොදි පොළිවපොත් ෙියෙූ උග්වතෙු  ෙ වම් 

වපොවතන් හුවඟ්. වනොවයේ තුන පොළිමිලින්දපඤ්හවයහි වනො ආ විස්තර අනිේ 
වපොත්ෙලින් වග්ණ මීට එෙතු ෙරන ලද නමුත් සමහර තන්හි දී මිලින්දපඤ්හ පෝයන් 
වමන් ම අනිේ වපොත්ෙලින් ග්ත් පෝ ද ෙරදෙො පරිෙර්තනය ෙළ  ෙ වපවන්. සිිංහල 
ෙොෙයරානො රීති උල්ලිංඝනය ෙළ තුන් වමහි තතො සුලභ ය. සිංස්ෙෘතභොෂ්ඨොෙ වනො 
දැන පොළිොන සිංස්ෙෘත ෙරන්ට සුරසීවමන් අපභරිංශොන වනො මෙො ව ොවහෝ තුන 
පොළිොන ම වයොදා තිබීම පර ශිංසොර්හ ය.  

 
පුරොතන පුෙුති අතිශය දීප්තිමත් ශොස්තරොවලොෙය අතුරුදහන් ීවමන් පසු 

ෙර්තමොන ශොස්තරොවලෝෙවය් පරොරම්භ අරුණසමය ෙූ ඒ ෙොලවයහි ස්ෙෙීය ශේතිය වනො 
සලෙො වම් පර ශ්ස්තධර්මග්ර න්ථය සිිංහල භොෂ්ඨොෙට පරිෙර්තනය ෙරන්ට සුරසුනු ඒ 
සුමිංග්ල ස්ෙොමීන්ද්ර යන්ෙහන්වස්වග්් ීරත්ෙයට ෙර්තමොන සිිංහලයන් අතිශයින් ග්රු 
 ුහුමන් ෙළ යුතුයි. 

 
මිලින්දපර ශ්නය සිිංහලට පරිෙර්තනය ෙළ දා පටන් ම ෙොවග්් උෙසු උෙුසියන්ට 

පරිය ෙූ වපොතේ ී  ය. අදත් ග්ම් ද වග්ෙල්හි ආදරවයන් ෙියෙනු ල න වපොත් අතුවරන් 
වම් වපොත ද එෙෙි. 

 



 

xii 

 

වම් වපොත පළමුෙරට මුද්ර ණවයන් පර ෙොශයට පුමිණිවය් ෙරිස්තු ෙර්ෂ්ඨ 1 7  හි දී 
ය. වමය එදා “පර සිද්ධ” පර්ාපහාට්ටි ත්පත්ගුණා්්්ද උන්නොන්වස්වග්් ආධොර ඇති ෙ 
පණ්ඩිත ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ලො ෙීපනමේ ලෙො ශුද්ධ ෙරෙො ග්ත්  ෙ ඒ වපොවතහි 
“දැන්ීවමහි” සඳහන් වෙයි. එය “අේාු ග්ස්ෙො පර සිද්ධ ෙරන්ට වයදුවන්:- 

 
 
වෙොළඹ පදින්චි ෙවරෝලිස් පීරිස් අප්පුහොමි ද, 

”  ආ ර හම් ලිවේරො අප්පුහොමි ද, 
”  ළුවිස් මුන්දිස් අප්පුහොමි ද, 
”  නන්දිරිස් වමන්දිස් අමරවස්ෙර අප්පුහොමි ද, 
”  ාොර්ලිස් අර්වනෝලිස් මුන්දිස් 
  විජයරත්න අමරවස්ෙර අප්පුහොමි ද 

යන පස් වදනො විසින් ශ්රී  ුද්ධෙර්ෂ්ඨ 242ක ෙන්වන් ඇසළමස පුර පසවළොස්ෙේ 
රිවිදින වෙොළඹ දී ය. 

 
ඊට පසු ෙ වෙොළඹ පස්ෙන හරස් ීදිවය් ශ්රීභොරතී යන්තරොලය හො වපොත් වෙළඳ 

හල ද හිමි ෙ සිටි ය .පී. ඒක්ායක මහතො විසින් භදන්තොාොර්ය පතල් ත්පත් ශ්රී 
අර්ර ංශ ර්හාස්ථවිර ස්ෙොමිපොදයන් ෙහන්වස්වග්් ද උපෙොර ඇති ෙ සෙස් වෙොට 
මුද්ර ණය ෙරෙො 192  ජනෙොරි මස පර ෙොශ ෙළ මිලින්දපර ශ්නයේ ද තිවේ. 

 
වම් වපොත සිංස්ෙරණය ෙර වදන්ට ය යි වෙොළඹ වේල්ල ීදිවය් රත්නොෙර 

වපොත් වෙළඳ හල හිමි ජී.පී.ඩී. පග්.රියල් මහතො අපට ආරොධනො ෙර සිටිවය් ය. ඒ 
සඳහො ග්ත ෙිරීමට තරම් ෙොලයේ අපට නුති වහයින් අපි එය විපදයාදය පිවෙප පණහි 
ආාොර්යෙරවයෙු ෙූ ගලගර් පණ්ිත ශරණංකර ස්ථවිර නමට පුෙරීමු. ඒ ස්ථවිර නම 
විසින් විවදයොදය පිරිවෙවණහි ශිෂ්ඨය ෙූ කි්ිගර් ඤාණතිලක, විතාර්්පද්ිපය් 
ප්්ඤාකිත්ති පිටකටු ් සුර්්සිවෙ, අගල ත්පත් සං රත් යන භිේෂ්ඨූන්වග්් ද 
උපෙොර ඇති ෙ සෙස් ෙරණ ලද  ෙත්, පර ථම සිංස්ෙරණයන්හි ෙූ ෙුරදි රොශියේ ශුද්ධ 
ෙළ  ෙත් අපි දනිමු. 

 
වම් සිංස්ෙරණවයහි ෙොෙය මුද ෙරහන් ඇතුළ අිංෙ ෙග්යේ වයදී තිව න  ෙ 

වපවණ්. එය අවප් නියමවයන් ෙරණ ලද්දෙි. ඒ අිංෙයන්වග්න් දේෙන්වන් යූ.පී. 
ඒෙනොයෙ මහතොවග්් වපොවතහි පිටුෙල අිංෙ ය. අවප් ශ්රී සුමිංග්ල ශේද වෙොෂ්ඨයට 
ොන සුපයූ එේ වපොතේ නම් එෙනොයෙ මහතොවග්් ඒ මිලින්දපර ශ්නය යි. 
මිලින්දපර ශ්නවයන් ග්ත් ොන දැේීවම්දී ඒ වපොවතහි පිටුෙල අිංෙ දැේීමු. වම් වපොත 
පරිශීලනය ෙරණ අයට ඒ ොනය වයදුනු ෙොෙයයන්  ලො ග්ුණීමට ෙුෙමනො ෙූ විට 
ෙුඩි අපහසුෙේ නුති ෙ  ලො ග්ත හුෙි ීම එයින් ලුව න පරවයොජනය යි. වම් 
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මීට,  ැලිවිටිපය් පසාරත ස්ථවිර. 
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නිග්මනය 588 

සිද්ධිරසතු 593 

මිලින්දපර ශ්න ග්ුටපද විෙරණය 594 

 
  



 

 1 පටුන වෙත 

සිතියම් සහිත 

මිලින්දපර ශ්්ය 
 

්පර්ා තස්ස භග පතා අරහපතා සම්ර්ාසම්.ුද්ධස්ස 

.ාහිර කථා 
 
සද්ධර්මාරාෙර ෙර්ති ෙූ අප තිවලෝග්ුරු භග්ෙත් අර්හත් 
සමයේසම් ුද්ධසර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් සෙල සත්ෙයන් 

වෙවරහි පතළො ෙූ මහොෙරුණොවෙන් සොරොසිංඛයෙල්ප ලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි 
සමතරිිංශත්පොරමීධර්මයන් පූරණය වෙොට ෙජරොසනොරූව ෙ ෙුඩ හිඳ පස්මරුන්  පරොජය 
වෙොට වලොෙුතුරො  ුදු ෙ පන්සොළිස් හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි ෙළ මනො සියලු ම 
 ුද්ධෙෘතයයන් වෙොට නිමෙො අශීතිෙර්ෂ්ඨවයහි ප සඟ පුර විසා නුෙත ලත් 
අඟහරැ ාදාස  දෙස් කුසි්ාරා නුෙර ර්ල්ලරජුන්වග්් ශොලෙවනොදයොනවයහි ෙූ 
පිරිනිෙන්මඤ්ාෙවයහි ෙුඩ හිඳ, මතු පන්දහසේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි පෙත්නො 
 ුද්ධශොසනය  ලො ෙදාරො සෙලශොසනොභිෙෘද්ධිෙර්ධනය පිණිස වලොෙ පහළ ෙන 
පර්ාග්ගලිපුත්තතිස්සත්පථර, ර්හාර්හි්්දාස දි යතීන්ද්ර යන් හො ධේර්ාපශාක, තිෂය, 
දුටුගැර්ුණු ආදි ෙූ නවරන්ද්ර යන් ද දැෙ ෙදාළ පරිද්වදන් ම, 

 
“වමතුන් පටන් පන්සියයේ හෙුරුදු අතිෙරොන්ත ෙූ ෙල ෙවජරොපම ෙූ තීේෂ්ඨණ 

නුෙණින් යුත් මිලිඳු නම් රවජේ වෙයි. එදෙස් සිංස්ෙොර1 විෙොර ලේෂ්ඨණ නිර්ෙොණ 
පර ඥප්ති යන  ුද්ධවිෂ්ඨය ෙූ පඤ්ාවිධවඥයමණ්ඩලවයහි අනුත්තරත්ෙය දැනීවමන් හො 
දිෙයාේෂ්ඨුරභිඥානය, දිෙයවශරොතර ඥානය, පූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘතිඥානය, පරචිත්ත-
විජොනනඥානය, සෘද්ධිපරවභදග්ත ඥානය, ආශර ෙේෂ්ඨයෙරඥානය යන 
ෂ්ඨඩභිඥාලොභිත්ෙවයන් හො (යුේත), අර්ථ ධර්ම නිරුේති පර තිභොන යන 
සිෙුපිළිසිඹියොවයහි වනො පුෙිල පෙත්නො පර ඥාෙොේපටුත්ෙයේ ඇති පර ඥාවසනොධිපති ෙූ 
්ාගපස් නම් වතරණු වෙවනේ වෙති. ඔහු වදවදන මො විසින් යම් ධර්මවිනයේ 
සූේෂ්ඨ්ම වෙොට වදශනො ෙරණ ලද ද, ඒ ධර්මවිනය පර ශ්න ඇසීම් විසඳීම් උපමොදර්ශන 
යුේති ෙශවයන් වග්ණ ඇර දේෙො නිර්ජට නිර්ග්ුම්  වෙොට අර්ථ විභජනය වෙවරති”යි. 
ෙියො දැෙ ෙදාරණ ලද්දා ෙූ ඒ මිලිඳු නම් මහරජොවනෝ සෙල නග්රොිංග්ශ්රී සමෘද්ධිවයන් 
උතුම් ෙූ සාගල නම් පුරවයහි දී මහොසමුද්ර ය ෙරො (1) පුමිණි ගංගා නම් නදිය යම් වස් 
ද, එපරිද්වදන් ්ාගපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙරො පුමිණියොහ. 

                               
1 සර්ෙසිංස්ෙොර 

ශ්රී 



 

 2 පටුන වෙත 

 
 
 
ඒ මිලිඳු මහරජොවනෝ වමොහොන්ධෙොරය දුරු ෙරන්නො ෙූ පර ඥා නමුති ග්ිනිසුළ 

දරන්නො ෙූ විවශෂ්ඨවිචිතර ධර්මෙථො ඇති ්ාගපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ 
අතිසූේෂ්ඨ්මස්ථොනොස්ථොනග්ත ෙූ අවනෙපර ෙොර ෙූ පර ශ්නයන් විාොළහ. ඒ 
ග්ම්භීරොර්ථවයන් යුේත ෙූ හෘදයොිංග්ම ෙූ ෙර්ණ රසොයන ෙූ වලොමහර්ෂ්ඨණය ෙරන්නො 
ෙූ අද්භූත ෙූ අභිධර්මවිනය වදේහි  ුස ග්ුන්ම ඇත්තො ෙූ සෙෙොද පරෙොදාදි දහසේ 
සූතර සමූහවයන් නිමියො ෙූ මහරජහු විාොළ පර ශ්නෙථොවෙෝ ද ්ාගපස් ස්ථවිරයන් 
ෙහන්වස්වග්් විසඳීම් ෙථොවෙෝ ද යන වම් පෘේඡො-විසර්ජනද්ෙවයන් යුේත ෙූ උපමො 
විසින් නය විසින් ෙියන ලද්දා ෙූ ්ාගපස්ෙථො වතොවමෝ තතො විචිතර  මු යි. එ ුවින් 
ඒ විසිතුරු පර ශ්නෙථොවෙහි පර ඥාෙ පිහිටුෙො චිත්තසන්තොනය පර සන්න වෙොට වග්න 
ෙොිංේෂ්ඨොස්ථොනයන් පර දාලනය ෙරන්නො ෙූ අති සූේෂ්ඨ්ම ෙූ පර ශ්නයන් ශර ෙණය ෙළ 
මුනුෙ. සිත්හි සෙසො ධොරණය ෙට යුත්වත් ය. එයින් ෙීහ:- 

 
“මිලිපන්දාස  ්ාර් පසා රාජා සාගලායං පුරැත්තපර්, 
උපග්්ජි ්ාගපස්ං ගං්්ගා  යථ සාගරං 
ාසජ්ජ රාජා චිතර කථං උක්කාධාරං තපර්ා්ුදං, 
අපුච්ි ි්පුපණ ප ්්පහ ෝාෝගපත පුථු. 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජ්ා පරර ගම්භීර ප්ිස්සිතා, 
හදයඞ්ගර්ා කණ්ණසුඛා අබ්භුතා පලාර්හංස්ා. 
අභිධම්ර්වි්පයාගාළ්හා සුත්තජාලසර්ත්ථථතා, 
්ාගපස්කථා චිතරා ඔපම්පර්හි ්පයහි ර. 
ත ඤාණං පණිධාය හාසයිත්වා් ර්ා්සං, 
සුපණාථ ි්පුපණ ප්්පහ කඞ්ඛාෝ විදාස ළප්”යි. 
 
ඒ පර ශ්නෙථොෙ යම් පරිද්වදෙින් පොලිෙර මය වනො ෙදරෙො විස්තර ෙශවයන් අසනු 

ලුවේ ද, එපරිද්වදන් දේෙනු ලුවේ. 
 
පයා්ක නම් වදශවයහි නදීපර්ෙතවයන් වශොභමොන ෙූ රමණිය 

භූමිපරවද්ශයන්වග්් විභොග් ඇති, ආරොවමොදයොවනොපෙනෙොපිපුෂ්ඨ්ෙරණිවයන් යුේත ෙූ, 
ශිශිරජලධොරොනදීපර්ෙතොරණයවයන් සිත්ෙලු ෙූ, නග්රෙොරෙශොස්තර  දන්නො  හුශරුතයන් 
විසින් නිර්මිත ෙරණ ලද්දා ෙූ, නසන ලද පර තිපේෂ්ඨපසමිතුරන් ඇති, පරශතරුපීඩොෙේ 
නුත්තො ෙූ, විවිධ විචිතර දෘවඅට්ටොලෙොසල්වදාරටු ඇති, පර ෙර තතො මහත් ෙොසල් හො 
වතොරන් ඇති, ග්ම්භිර ෙූ දියඅග්ළින් හො ශ්වෙතෙර්ණපරොෙොරපිංේතිවයන් ෙට ෙරණ 
ලද අන්තඃපුර ඇති, මනො වෙොට ව දා ෙරණ ලද ීි සතරමිංසන්ධි ාතුෂ්ඨ් වෙොණීි 
හො තරිවෙොණීි ඇති, මනො ෙ සදන ලද අවනෙපර ෙොරෙර භොණ්ඩපරිපූරිත 
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අතුරුසල්පිල් ඇති, අවනෙපර ෙොර දානශොලො සියග්ණනින් වශොභමොන ෙූ, 
හිර්ගිවෙශිඛරයොවග්් සුෙොසූදහසේ පර්ෙතෙූටයන් ෙුනි ෙරභෙනශතසහසරවයන් 
පර තිමණ්ඩිත ෙූ, හස්තයශ්ෙරථපත්ති යන ාතුරිංග්ිණි වසනොවෙන් (3) සමොෙුල ෙූ, 
රූපෙලයොණොදි ෙූ සර්ෙලේෂ්ඨණසම්පන්න ස්තරීපුරුෂ්ඨ සමූහයො විසින් හුසිවරණ ලද්දා 
ෙූ, ආෙීර්ණ ෙූ මොනුසිෙ ජනයන් ඇත්තො ෙූ, පර ාුර ෙූ ේෂ්ඨතරිය  රොහ්මණ චෙශය ශුද්ර යන් 
ඇති, අවනෙපර ෙොර ශර මණ රොහ්මණයන්වග්න් හො සහයජනයන්වග්න් ඝට්ටිත ෙූ, 
අවනෙපර ෙොරවිදයොෙත් නරීරයන් විසින් වසෙනය ෙරණ ලද්දා ෙූ, ෙොසිෙවෙොටුම් රොදි 
නොනොවදශොනීත අවනෙපර ෙොරෙස්තරොපණවයන් සම්පූර්ණ ෙූ, මනො ෙ පර සොරිත යහපත් 
ව ොවහෝ පුෂ්ඨ්පග්න්ධොපණග්න්ධවයන් සුග්න්ධිත ෙූ, සෙලජනයන් විසින් පරොර්ථනීය ෙූ 
ව ොවහෝ රත්න ජොතීන් පිරී තිව න්නො ෙූ ාතුර්දිශොභිමුඛ වෙොට මනො ෙ සදන ලද 
සල්පිල් ඇති, පවිතර ශීලී ෙූ ෙේෂ්ඨපුටෙණිග්්ජනසමූහයො විසින් නිති හුසිවරණ ලද්දා ෙූ, 
මොසෙරජතස්ෙර්ණවලොහශිලො යන පඤ්ාපර ෙොර ෙූ ෙස්තුවෙන් සම්පූර්ණ ෙූ, මහත් 
සොරධන නිධොනග්ත ෙ   ළන්නො ෙූ ග්ෘහපිංේති ඇති, ව ොවහෝ 
ධනධොනයද්රවෙයොපෙරණයන් ඇත්තො ෙූ, සම්පූර්ණ ෙූ ස්ෙර්ණභොණ්ඩොග්ොරයන් ඇති, 
ව ොවහෝ ෙූ ආහොරපොනෙර්ග්යන් ඇත්තො ෙූ අවනෙපර ෙොර ෙූ 
ඛොදයවභොජයවලයයවපයයසොයනීයයන් ඇති, උතුරැකුරැ දිෙයින වසයින් යහපත් 
ශසයයන් ඇති, නොනො වදශෙොසීෙණිග්්ජනයන්වග්් ෙස්තුපුටයන් වභදනය ෙරන්නො ෙූ, 
ර ශර  ණ නම් දිෙයරොජයොවග්් ාලකර්්්දාස  නම් දිෙයපුරය ෙුනි ෙූ, පයා්කයන්වග්් 
සාගලපුර නම් නුෙවරේ ඇත. 

 
ඒ සාගලපුර නම් නග්රපර ෙරවයහි සිට මුළුසේෙල නියපිටින් ග්ණුත් සමර්ථ ෙූ, 

හිරුසඳු වදඅතින් ෙසො ග්ණුත් සමර්ථ ෙූ, ර්හපකලනොග්රොජයො විජිනිපතර ය වෙොට 
ග්ණුත් සමර්ථ ෙූ මහරහතන් ෙහන්වස් විසින් ඒ මිලිඳු ්ාගපස් යන පර ඥාසොග්රයන් 
වදවදනොවග්් පූර්ෙවයොග්ය හො සර්ෙඥ විෂ්ඨයොනුෙූල වෙොට විසඳූ පර ශ්නෙථොෙ වනො 
පිරිවහළො පර ෙරණොරූව වෙොට ත න ලද්වද් ය. අපි වම තුන්හි 
අනන්තසර්ෙඥශොසනපර තිෂ්ඨ්්ො ධොරභූත ෙූ, ශ්රීලංකාද්වීපමධයවයහි සමස්තරිපු-
අවිලිංඝනීය ෙූ, නදීපර්ෙත චශලෙන්දරෙනග්හනවයන් සුරේෂ්ඨිත ෙූ පරිේවෂ්ඨප ඇති, 
අසුරසිංග්රොමවයහි දු වනො පසු ස්නො ෙරූරතරසිංග්රොමොෙරයන් හො හස්තයශ්ෙරථ පත්ති 
යන ාතුරිංග්වසනොසමෘද්ධි ඇති, අවනෙ රජතස්ෙර්ණෙස්තරොභරණ හො නොනොවදශොග්ත 
අවනෙෙස්තර පුටයන් මුඤ්ානවයන් සිඤ්ානය වෙොට ෙර යවිෙර ය ෙරණ වනොවයේ 
සල්පිල් ඇති, මවනොහර සුරඟනන් හො සදෘශ නරඟනන් හො වනොවයේ 
සුලභොන්නපොනොදී ඛොදය විෙෘති ඇති, අවනෙරොජෙෘතයසිංවිධොනවයහි දේෂ්ඨවිාේෂ්ඨණ 
අංගම්ර්්ාඛය ග්රොමෙරොභිජොත දි ාකරවිකර ර්සිංහරාජපක්ෂාෙර-නොමවධයයේ ඇෙි 
අග්රවසනොධිපතීන් හො වනොවයේ අමොතයරත්න ඇති, සර්ෙශොස්තරොර්ණෙ පොරග්ත 
ග්රුතර අත්තරගරාර් නිෙොසී භණ්ඩාර රාජගුරැවිදයාරත්්  
පණ්ඩිතොාොර්වයොත්තමයොනන් හො වජයොතීර්ඥාග්ණෙොදි වනොවයේ විද්ෙජනජනයන් ඇති, 
පර ෙරසුන්දරොතිග්ම්භීරධීරසොරග්ුණවයන් යුේත ෙූ පොිවිශ්ෙරද්රුවමන්ද්ර රොජයො සරො සිටි 



 

 4 පටුන වෙත 

ස්ෙර්ණොිංෙුරද්ෙයයේ හො සොදෘශය ෙූ සර්ෙවලොෙශොසනොධොරභූත ෙූ 
යුෙරොවජොත්තමශ්රීවශොභො ඇති, අමරමන්දිර පර තිභොග්ෙරහෙන ශතසහසරවයන් ( ) 
සුදුම්ලත් විජපයාත්පරාසාදය ෙුනි ශ්රීද්්තධාතුර්්්දිරපය්් වශොභමොන ෙූ, 
සෙලනග්රොිංග්ශ්රීසමෘද්ධි සම්පන්න ශ්රී ේධ්පුරයට ආසන්නවයහි ෙූ 
ඉ්්පරාපප්්ර හිරණයගේභපර හෘතිචනෙ සුරොසුරනිවෂ්ඨවිතසෙලශොසනශ්රීභොරධොරි-
ශරණංකරාභිධා්සං රාජ ධුරන්ධවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් පර මුඛ ෙූ 
නෙොිංග්ශොස්තෘශොසන පර ග්ුණධොරණවිෙරණවිභජනඋත්තනීෙරණවයහි විශදඥානග්ති 
ඇති දරමිටිපළ ධේර්රක්ෂිත මහොනොයෙස්ථවිරයන් හො ර්ධුරසතීේථගරාර් නිෙොසි 
ධම්ර්ක්ඛ්්ධාභිධා් අනුනොයෙස්ථවිරයන් හො පිටෙතර යධොරී ෙූ වනොවයේ 
යතීශ්ෙරයන්හට ද නිෙොසස්ථොන ෙූ පපෞෂථාරාර්මහොවිහොරවයහි සිට ඒ 
පූර්ෙපර ශ්නෙථොෙ සිහල  සින් අර්ථවිෙරණය ෙරම්හ. ෙොවග්් ආරොධනොවයන් ෙරණු 
ලුවේ ද? යත්:- 

 
ර්හාසම්ර්තපරම්පරොනුයොතශුද්ධසූර්යෙිංශොභිජොතපරමව ොධිසත්ෙොතොර 

සමස්තග්ුණග්ණොභරණවිභූෂ්ඨිත ෙූ කීේතිශ්රීරාජසිංහ භූපොවලොත්තමයොවනෝ1 ශ්රීශුද්ධ 
 ුද්ධෙර්ෂ්ඨවයන් වදදාස් වදසිය අනූෙුනි ෙර්ෂ්ඨවයහි රොජයශ්රී පදපරොප්ත ෙ 
දශරොජධර්මවයන් රොජයය2 වෙවරමින් පරමව ෞද්ධොග්මධොරි 
ග්ෘහස්ථපර ෙර ජිතසජනජනයන්වග්න් අමෘතශ්රීපර දායෙ ෙූ සුග්තොග්ම අසො පර සන්න ෙ 
‘සර්ෙඥශොසනොභිෙෘද්ධිෙර්ධනය වෙවරමි’ යි යන ෙරුණොද්ධයොශයවයන් මවනොහර 
චෙඩූයයයමුේතොමොණිෙයොදී ෙරධන සහිත මහොමොතයයන් වදශොන්තරවයහි යෙො 
උපාලිස්ථවිර පරමුඛ ෙූ අතිවරෙ දශෙර්ග්ිෙමහොසිංඝයො සියාම්පදශපය්් වග්න්ෙො 
අනන්තපූවජොත්සෙ  පෙත්ෙො ලක්දිේෙුසි සියදහස්ග්ණන් මහණපුවිදි උපසම්පදා ෙරෙො 
සෙල ලංකාද්ී පවයහි සමස්තොරිෂ්ඨ්ටපොපොන්ධෙොරය විධ්ෙිංසනය වෙවරමින් 
ජිනශොසන3 පර දීපය දීප්තිමත් වෙොට පිටෙතර යධොරී මහොසිංඝයො ලෙො  ුද්ධ ොනය 
හදාරෙො ශර ෙණ පර ග්ුණධොරණවයන්  හුශරුත ෙ (?) සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස්වග්් ශීලසමොධිපර ඥාවිමුේතිවිමුේතිඥානදර්ශනොදි අරූපෙොයදර්ශනවයහි 
ආදාසතලයේ හො සදෘශ ෙූ සුන්දරතරධර්මෙථො ඇති මිලි් ්දපර ශ්් ය නම් 
පොලිපර ෙරණයේ ඇසුම් වග්ණ අනොග්තවයහි පහළ ෙන රොජරොජමහොමොතයොදීන්වග්් 
ශර ද්ධොපර ඥා වදෙ විශද ෙරෙනු පිණිස දුරනුව ොධ ෙූ පොලිභොෂ්ඨොෙ වපරළො පහලදිේ සින් 
අර්ථවිෙරණය ෙරණු ෙුමුත්වතෝ ෙූහ.4 වලොෙශොසනොධොර, චනෙරොවජභෙුම්භ 
පර දාලචනෙෙණ්ිරවෙන්ද්ර ශ්රීමත් වමම කීේතිශ්රීරාජසිංහ පෘිවිශ්ෙර 

                               
1 භූපොවලොත්තමයොනන් 
2 රොජයශ්රී 
3 ජිනොනූශොසන 
4 ෙුමුත්තො ෙූ 



 

 5 පටුන වෙත 

නවරන්වද්රොත්තමයොනන්වග්් ආරොධනොවෙන් අර්ථ විෙරණය ෙරණු ලුවේ. ඒ 
වශරොතෘජනමනඃපර සොදජනෙ ෙූ ධර්ම ෙථොවෙන් මිලිඳු ්ාගපස් යන වදවදනොවග්් 
පූර්ෙෙුශලෙර්මය හො පර ශ්නෙථොෙ ෂ්ඨට්පර ෙොරයෙට ව දා ෙිය යුතු යි. වහ් වම වස් මු 
යි:- පූර්ෙවයොග්ය, මිලිඳුපුනය, ලේෂ්ඨණපර ශ්නය, වමණ්ඩෙපර ශ්නය, අනුමොනපර ශ්නය, 
ඔපම්මෙථො පර ශ්නය යි. එහි මිලිඳු පුන ‘ලේෂ්ඨණපර ශ්නය, විමතිේවඡදනපර ශ්නය’ යි 
ෙියො විවිධ වේ. වමණ්ඩෙපර ශ්නය ද ‘මහොෙර්ග්ය, වයොග්ිෙථොපර ශ්නය’ යි ෙියො විවිධ 
වේ. ‘පූර්ෙවයොග්ය’ යන්වනන් ඔෙුන්වග්් වපර ෙළ ෙුශල ෙර්මය ෙියන ලදී. වේ වස් 
ද යත් ?:- 

 
(5) යට ග්ිය දෙස කාශයප නම් භොග්යෙත්  ුදුරජොනන්ෙහන්වස්වග්්  ුද්ධශොසනය 

පෙත්නො ෙල්හි ග්ිංග්ොෙේ සමීපවයහි එේ මහොවිහොරවයේ ෙූවය් ය. ඒ විහොරවයහි 
ව ොවහෝ භිේෂ්ඨුසිංඝයො ෙහන්වස් ෙුඩ ෙසනවස්ෙ. ඒ වෙවහර ෙසන ෙත්පිළිවෙත් 
පුරණ ශීලොාොරොදිග්ුණසම්පන්නභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො උදය නුග්ී සිට ෙුරු මුසුන් වග්ණ 
 ුදුග්ුණ ආෙර්ජනො වෙවරමින් මළුෙ හුමද ෙුලි ෙසළ එෙතු වෙවරති. තේිති එේ 
භිේෂ්ඨු වෙනෙුන් ෙහන්වස් එේ සොමවණරනමෙට ෙියන වස්ේ “එම් ො සොමවණරය, 
වමවස් අෙ මුනුෙ. වම් හුමදපු ෙුලිෙසළ දමෙ” යි ෙී වස්ෙ. ඒ සොමවණරවයෝ එ ස් 
වනො ඇසූ වෙනෙුන් වස් යන වස්ෙ. ඒ වතරුන්ෙහන්වස් වදවෙනි තුන්ෙුනිෙත් ‘ෙුණු 
දමෙ’ යි ෙිය දී ත් වනො ඇසූෙන් ෙ යනවස්ේ ම ය. එවස් වහයින් ඒ භිේෂ්ඨූන්ෙහන්වස් 
‘වම් වනො ෙීෙරු සොමවණරවෙවනෙු’යි ෙිපී හිේමෙනු පිණිස මුසුන්මිටින් පහරේ 
දුන් වස්ෙ. පහර ෙූ තේිති භයින් තුති වග්ණ ඒ වහරණුන්දූ හඬහඬො ෙීෙරුතුනේ 
වස් ෙුණු ළඟට වග්ොස් උේෙුටිෙවයන් හිඳ ෙරෙුී පහර දුන් තුනුත්තන් 
ෙහන්වස්වග්් මුහුණ යටුසින්  ල ලො ෙුණුවග්ොඩ උෙො වග්ණ වග්ොස්  ුහුර දමමින් 
පතනවස්ේ “වම් ෙුණු දැමුෙො ෙූ ෙුශලෙර්මවයන් යම් තොේ මම නිෙණට පුමිවණම් 
ද, ඒ තොේ ෙල් වම් අතරතුවරහි උපනුපන් ජොතිවයහි මධයොහ්නසූර්යමණ්ඩලය වමන් 
මවහශොඛය වෙම්ෙ යි, මහත් ෙූ වතජස් ඇති වෙම්ෙ” යි ෙියො පළමු ෙන පරොර්ථනොෙ 
පුතූවස්ෙ. ෙුණු දමො පුන් නොන පිණිස ග්ිංවතොටට වග්ොස් ග්ිංග්ොවෙහි ග්ර්ග්ර1 යන 
අනුෙරණය පෙත්ෙන්නොෙූ2 රළවේග්ය දැෙ නුෙත පතනවස්ේ “යම් තොේ මම 
නිර්ෙොණයට පුමිවණම් ද, ඒ තොේ ෙල් වම් අතරතුවරහි උපනුපන් තුන වම් ේෂ්ඨය 
වනො ෙන රළවේග්ය වමන් ේෂ්ඨය වනො ෙන්නො ෙූ ස්ථොවනොත්පත්තිෙපර ඥා ඇති වෙම්ෙ 
යි, ේෂ්ඨය වනො ෙන්නො ෙූ පර ඥාෙ ඇති වෙම්ෙ”යි ෙියො වදෙනුෙත් පරොර්ථනො ෙළවස්ෙ. 
වමවස් සසිංස්ෙොරිෙෙුශලචිත්තවයන් පරොර්ථනො වෙොට උන් ෙල්හි මළුෙ හුමදි ඒ 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් ද මුස්න මුසුන්හල ත ො ජලස්නොනය පිණිස ග්ිංවතොටට යන වස්ේ 
සොමවණරයන්දූවග්් පරොර්ථනොෙ අසො, “වම් සොමවණර වතම මො විසින් පරවයොග් ෙරණ 
ලදු ෙ ෙුණු දැමූ පමවණෙින් වමවස් පරොර්ථනො වෙවරයි. ෙුණු දැම්වමේෙො ෙූ මට ෙුමේ 

                               
1 ග්ර්ග්රොෙය, ‘ඌමිවෙග්ිං ග්ග්්ග්රොයමොනිං’ - පොළි 
2 පෙත්නො ෙූ 



 

 6 පටුන වෙත 

සිද්ධ වනො වේ දැ” යි සිතො උන්ෙහන්වස්ත් පරොර්ථනො ෙරණ වස්ේ “යම් තොේ මම 
නිර්ෙොණයට පුමිවණම් ද, ඒ තොේ ෙල් අතරතුවරහි උපනුපන් තන්හි වම් ග්ඟ1 රළ 
වේග්ය වමන් ේෂ්ඨය වනො ෙන්නො ෙූ අපර මොණ ෙූ පර ඥාවෙන් යුේත වෙම්ෙ යි. වමොහු 
විසින් විාොළ විාොළ සියලු ම පර ශ්නෙථොෙන් නිරෙුල් ෙරන්ට- වෙළුම් හරණට-සමර්ථ 
වෙම්ෙ” යි ෙියො පරොර්ථනො ෙළවස්ෙ. 

 
වමවස් පරොර්ථනො ෙළො ෙූ ඒ භිේෂ්ඨු සොමවණර වදවදනො ෙහන්වස් 

දිෙයවලොෙවයහි ද මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි ද සුරිසරන්නොහු එේ  ුද්ධොන්තරයේ වග්ෙූහ2. 
නුෙත ඔෙුන් වදවදනො ෙහන්වස්වග්න් සොමවණරවතම ජම් ුද්ීපවයහි වයොන්රට 
සාගල නම් නුෙර මිලිඳු නම් (6) රජ ී ය. ඒ රජවතම තතො පණ්ඩිත ය. ෙයේත ය. 
පර ඥාෙත් ය. සියලු ෙටයුත්වතහි දේෂ්ඨ ය. අතීතොනොග්තෙර්තමොන ෙූ ස්ෙෙීය 
මන්තර ණවයොග්විධොනෙරියොෙන් ෙරණ ෙල්හි පරීේෂ්ඨො වෙොට ම ෙරණසුලු ය. එවතෙුත් 
වනො වෙයි. ඒ රජහු විසින් ව ොවහෝ ෙූ ශිල්පශොස්තරවයෝ උග්න්නො ලද්දාහු වෙති. වහ් 
ෙෙර ශොස්තරවයේ ද? යත්:- වෙදශොස්තර ය, ස්මෘතිශොස්තර ය, ග්ණනය, ෙොමශොස්තර ය, 
නීතිශොස්තර ය, චෙවශෂ්ඨිෙය, ග්ණිතය, ග්ොන්ධර්ෙය, චෙදයෙය, ාතුර්වේදය, පුරොණය, 
තතිහොසය, වජයොතිර්ඥාය, තන්ද්ර ජොලය, වහතුය, මන්තර ණය, යුද්ධය, ඡන්වදාලේෂ්ඨණය, 
ඇඟිල්වලන් ඇල්ීමය (?) යන අදෘශයොිංජනොදිෙිංාොශොස්තර යන්හි හො එෙුන්විසි ශොස්තර  
ොනයෙින් ෙොදාවරොපණය ෙරණ එෙුන්විසිෙොදීන් විසින් තේමවිය වනො හුෙි ෙූවය් ය. 
වනො තෙසිය හුෙි වතජස් ඇති ෙූවය් ය. ව ොවහෝ ෙූ වනොවයේ තීර්ථෙයන්ට අග්ර ය යි 
ෙියනු ලුව යි. සියලු ජම් ුද්ීපවයහි මිලිඳුරජහු හො සදෘශ ෙූ  ලවයන්3 ජෙවයන් 
ශූරභොෙවයන් පර ඥාවෙන් ෙිසිවෙේ වනො ම ඇති ී ය. සෙලසම්පත්තිවයන් ආවය වි 
ය. මහත් ධන ඇත්වත් ය. අනන්ත ෙූ  ොලෙොහන ඇත්වත් යි.  

 
වමවස් අපමණ ෙූ ශ්රීසමෘද්ධිවයන් රොජයය4 ෙරණ මිලිඳු මහරජොනන් එේ 

දෙසේ අනන්ත ලෙොහනවයන්  යුත් ාතුරිංග්ිණී වසනොෙ ග්ණන්  ලො 
වසනොසන්නිපොතය දේනො ෙුමුති ෙ නුෙරින් නිේම වග්ොස් නුෙරින් පිටත 
මහඑළිෙතරෙ දි වසනොෙ ග්ණන් ෙරෙො, ෙථොෙොදවයන් ෙොද ෙරන්නො ෙූ 
වලොෙොයතවිතණ්ඩශොස්තර  ජනසල්ලොපපර ෙෘත්ති ඇති, වෙොතූහල නම් විපරීතදෘෂ්ඨ්ටිවයන් 
යුේත ෙූ ඒ මිලිඳු නම් මහරජවතම සූර්යවදවියො  ලො තතො දහෙල්  ුවින් අමොතයයන්ට 
ආමන්තර ණය වෙොට, “සග්වයනි, සෙස්ෙන්ට තෙ ව ොවහෝ වේලො ය. දැන් ම නුෙරට 
වග්ොස් ෙුමේ ෙරවමෝ ද? මො හො සමග් ෙථො ෙරන්ට හුෙිෙූ, මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨො දුරු 
ෙරන්ට සමර්ථ ෙූ, සිංඝසමූහයන් ඇති, ග්ණපිරිස් ඇති, ග්ණොාොර්ය ෙූ, වනොවහොත් 

                               
1 ග්ිංග්ො 
2 වග්ෙො 
3 යම් යම්  ලවයන් 
4 රොජයශ්රී 
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රහත්ඵලය සමයේසම් ුද්ධත්ෙය වලොෙට හඟෙො ෙසන්නො ෙූ, යම්ෙිසි පණ්ඩිත ෙූ 
ශර මණවෙවනේ වහෝ  රොහ්මණවෙවනේ වහෝ ඇද්ද?” යි විාොවළ් ය. වමවස් ෙී ෙල 
පන්සීයේ වයොන්ඇමතිවයෝ මිලිඳු නම් රජහට වමපෙත් දැන්ෙූහ:- “වදෙයන් ෙහන්ස, 
වමවලොෙ  ුදුෙම් ෙරණ ශොස්තෘහු සවදවනේ ඇත. ප රණ කාශයප ය, ර්ක්ඛලිපගාසාල 
ය, ්ිගණ්ේාතපුතර  ය, සංජයප.ල්ලට්ිපුතර  ය, අජිතපකසකම්.ල ය, 
කකුදකාතයාය්ය යන ඒ සවදනො ෙහන්වස් සිංඝපර ධොනවස්ෙ. ග්ණ පර ධොනවස්ෙ. 
ග්ණොාොර්යවස්ෙ. සියල්ල දන්නොවස්ෙ. යස පිරිෙර ඇති වස්ෙ. තීර්ථෙවස්ෙ. ව ොවහෝ 
ජනයොට සොධුසම්මත ෙූ සිද්ධස්ථොනයන් ෙුනි වස්ෙ. වද්ෙයන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් 
ෙුඩේ ෙුමුති වස්ේ ී නම් ඒ ශොස්තෘන් ෙරො ෙුඩ ෙදාළ මුනුෙ. ඔෙුන්වග්න් පර ශ්න 
අසො ෙදාළ මුනුෙ. ෙොිංේෂ්ඨොෙන් දුරු වෙොට ග්ත මුනුෙු”යි දැන්ෙූහ. 

 
වමවස් ෙී තේිත්වතන් ඒ මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ පන්සීයේ වයොන් ඇමුතියන් 

විසින් පිරිෙරණ ලදු ෙ අසුන් වයදූ උතුම් රථෙොහනයෙට පුන නුඟී ප රණකාශයපයා 
නම් තුවනේහි ද, එතුනට ග්ියහ. වග්ොස් පූරණෙොශයපයො (7) හො සමග් සතුටු ෙ 
නුෙත නුෙතත් සමග්ි සතුටු විය යුතු ෙූ නුෙුත නුෙුතත් සිහි ෙට යුතු ෙූ 
ෙථොසල්ලොපයන් වෙොට නිමෙො එෙත්පවසෙ සිටියොහ. එෙත්පස් ෙ උන්නො ෙූ මිලිඳු 
රජනජුරුවෙෝ පූරණෙොශයපයො හට වමවස් ෙීහ:- “ස්ෙොමීනි, ෙොශයපයොනන් ෙහන්ස, වම් 
වලොෙය ෙෙවරේ රේෂ්ඨො වෙවර් ද?” යි විාොළහ. “මහරජොවනනි, වම් සත්ෙ වලොෙයො 
මහොපෘිවිය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය”යි ෙී ය. “එවස් ී නම්, ස්ෙොමීනි, ෙොශයපයොනන් 
ෙහන්ස, මහොපෘිවිය සත්ෙවලොෙයො රෙී නම්, නුෙුත ෙුමේ නිසො අීචිමහොනරෙයට 
යන්නො ෙූ සත්ෙවයෝ වපොවළොෙ තේම යන්නොහු ද? සමහර වෙවනේ වපොවළොෙ 
පළොවග්ණත් යන්නොහු ය. වපොවළොෙ සතුන් රෙී නම්, අීචියට යන්නොෙුන් වනො 
රේවන් ෙුමේ නිසො දැ?”යි විාොළහ. වමවස් මිලිඳු මහොරජොනන් ෙී ෙල ප රණකාශයප 
නම්  ුදු ුේවසොරොවනෝ පිටිෙර පහරේ ෙූෙො වස් ඇස් උඩ තඳුෙො වග්ණ උග්ුවරහි ග්ත් 
රළු ෙුවිල්ලේ වස් ග්ිලපියන්ටත් වනො හුෙි ෙූහ.1 ෙමොරන්ටත් වනො හුෙි ෙූහ.1 පේෂ්ඨ 
ිඳුනු පේෂ්ඨියෙු වස් පත්තේඛන්ධ ෙ දන්නො  ණේ නුති  ුවින් තූෂ්ඨ්ණිම්භූත ෙ 
තමහට ම නින්දා ව වණමින් අවිදයොධයොනයට සමෙුදුනොේ වම්න ෙර  ො වග්ණ 
හුන්නොහ. ඒ විෙොරය දුටුෙො ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ “අවන්! වමොහු දන්නො  වණේ නුත. 
වලොෙ රෙටන මහවසොවරෙු”යි මහොවෙොපී ෙ පලො ග්ියහ. 

 
නුෙුතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ මේඛලිවග්ොසොලයන් ෙරො වග්ොස් පන් සියයේ 

ඇමුතියන් සමග් එෙත්පවසෙ හිඳ ආදර දේෙො මේඛලිවග්ොසොලයො හට වම් මතු ෙියන 
පර ශ්නෙථොෙ ෙීහ:- “ස්ෙොමීනි, මේඛලීවග්ොසොලවයනි, ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ නම් ඇති 
වදවයේ ද? සුාරිත දුශ්ාරිත ෙර්මයන්වග්් ඵලවිපොෙවයේ ඇද්ද?”යි විාොළහ. එෙල 

                               
1 ී ය. 
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මේඛළීවග්ොසොලවතම තමොවග්් අඥානතොවයහි මහත්ත්ෙය හඟෙන්නො වස් 1ග්ර්විත ෙ 
ෙියනුවය් “මහරජොවනනි, ෙුමේ ෙියන නියො ද? ෙුශලොෙුශල ෙර්මවයෝ නම් නුත. 
සුෙෘතදුෂ්ඨ්ෙෘතෙර්මයන්වග්් තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ටඵලවිපොෙවයේ නම් නුත. මහරජොවනනි, වම් 
වලොෙවයහි යම් වෙවනේ රජ ෙූෙොහු ද, ඔහු නුෙතත් පරවලොෙට වග්ොසිනුත් රජ ම 
වෙති. යම් වෙවන්ෙ  රොහ්මණ ෙූෙොහු ද, වෙවළඳ ෙූෙොහු ද, වග්ොවි ෙූෙොහු ද, ාණ්ඩොල 
ෙූෙොහු ද, මල්පර (?) ආදී ෙුණු දමන්නොහු ද, ඔහු නුෙුත පරවලොෙට වග්ොසිනුත් 
 රොහ්මණවෙවළඳවග්ොවිාණ්ඩොලපුේෙුස ෙ උපදනොහු වෙති. එවස් වහයින් 
ෙුශලොෙුශලෙර්මයන්වග්න් ෙුමන පරවයෝජනවයේ ද?” යි ෙීවය් ය. වමවස් 
මේඛලීවග්ොසොලයන් ෙී  ස් අසො මිලිඳු මහරජොවනෝ ෙියන්නොහු “තදින්, ස්ෙොමීනි, 
මේඛලිවග්ොසොලවයනි, වම් වලොෙවයහි ේෂ්ඨතරිය  රොහ්මණචෙශය-ශුද්ර ාණ්ඩොල 
පුේෙුසවයෝ පරවලොෙට වග්ොසිනුත් රජ  මුණු වෙවළඳවග්ොවිාණ්ඩොල පුේෙුස ෙ ම 
උපදනොහු වෙත් නම්, ෙුශලොෙුශලෙර්මයන්වග්න් ෙවමේ නුත. එවස් වහයින්, 
ස්ෙොමීනි, මේඛලී වග්ොසොලවයනි, යම් වෙවනේ වම් වලෝෙවයහි දී අත් ෙපන ලද්දාහු 
ද, පරවලොෙට වග්ොසිනුත් ඔහු නුෙුතත් අත් සිඳිනො ලද්දාහු ම වෙති. යම් වෙවනේ පො 
සිඳුනො ලද්දාහු ද, ඔහු පො සිඳුනො ලද්දාහු ම වෙති. යම් වෙවනේ ෙන්නොසො සිඳිනො 
ලද්දාහු ද, ඔහු ෙන්නොසො සිඳින ලද්දාහු ම වෙති” යි ෙීහ. වමවස් මිලිඳු මහරජොනන් 
ෙීෙල්හි (1) ර්ක්ඛලිපගාසාලයා ෙිසිෙේ ෙියො ග්ත වනො හී තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ හුන්වන් ය. 

 
එෙල මිලිඳුමහරජොවනෝ ෙියන්නොහු:- “එම් ො ර්ක්ඛලිපගාසාලවයනි, නුඹ පළමු 

වෙොට ම ‘මහරජ, ඇසුෙ මනො පර ශ්නයේ මොවග්න් වනො විාොළ ෙල අනිේ ෙියන්වනෝ 
ෙෙුරු ද?” යි මහත් ෙූ ග්ර්විතය වෙවළ් වම්  ණ ෙියොපියන්ට ද? නුඹවග්් 
ශොස්තෘෙවමහි තත්ත්ෙය මට වහොඳින් ම හුඟින. නුඹවග්් වතල අයො ග්ත් ෙටින් ෙියන 
 ණ නුඹ වස් අඥාන ඥානහීනලොමෙයන්ට මුත් අප ෙුන්නන්ට ෙියන තරම්  වණේ 
වනො වෙයි. අවහෝ!  ඩේ නිසො ව ොරුවෙන් වලොෙේ නසන නියො ය” යි මහත් වෙොපී 
ෙ හුන් පළින් නුඟිට ඔ වමො 2  ලන මිලිඳුරජහට නුෙුත වම ඳු ෙූ සිතිවිල්ලේ ෙ, 
තමන්වග්් පන්සියයේ පමණ වයොන් ඇමුතියන්ට ආමන්තර ණය වෙොට, “තුච්පඡා  ත 
පභා ජම්.ුදීපපා පලාපපා  ත පභා ජම්.ුදීපපා” යනොදීන් “එම් ො ඇමුතිවයනි, වම් 
සියලු දඹදිෙ මො හො සමග් ෙථො ෙරන්නට මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨො විවනොදනය ෙරන්නට 
සමර්ථ ෙූ යම්ෙිසි ශර මණවයේ වහෝ  රොහ්මණවයේ වහෝ නුත. ෙයේතතරපණ්ඩිතයන්හු 
නුති  ුවින් සියලු දඹදිෙ එෙොන්තවයන් ම සිස් ෙූවය් ය. ‘පින්ෙත්නි, පණ්ඩිත වග්ොාර 
ෙූ  සේ ෙියන්නට නුති  ුවින් එෙොන්තවයන් ම සියලු දඹදිෙ ව ොල් ී ය” යි ෙියො 
සිතො නුෙත මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ අමොතයයන්ට ආමන්තර ණය වෙොට “පින්ෙත්නි, 
ාන්ද්ර ෙොන්තිවයන්   ළන්නො ෙූ රොතරිවතොවමෝ එෙොන්තවයන් ම සිත්ෙලු ෙූෙො ය. 

                               
1 ග්ර්හිත 
2 ඔිවනො  
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ෙිවමේ ද? අද පර ශ්න අසඅන්නට ශර මණයෙු ෙරො වහෝ  රොහ්මණයෙු ෙරො වහෝ එළවඹමු 
ද? ෙෙවරේ මො හො සමග් ෙථො ෙරන්නට ෙොිංේෂ්ඨො දුරු ෙරන්ට හුෙි වේ ද?” යි ෙීහ. 

 
වමවස් මිලිඳු මහරජොනන් ෙී ෙල අමොතයවයෝ තූෂ්ඨ්ණිම්භූත ෙ රජනජුරුෙන්වග්් 

මුහුණ  ල ලො සිටියොහු ය. එවිට මිලිඳු මහරජොවනෝ සිෙුරඟවසනඟ පිරිෙරො 
රථෙොහනයෙට පුන නුඟී නුෙර ෙුඩ තමන්වග්් ඇතුළුමොලිග්ොෙට ෙන්හ.  

 
එසමවයහි ෙනොහි සාගලපුරනුෙර වදාවළොස්අෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි 

ශර මණ රොහ්මණග්ෘහපතිපණ්ඩිතෙරුන්වග්න් ශූනය ෙූවය් ය. යම් වතනෙ 
ශර මණ රොහ්මණග්ෘහපතිපණ්ඩිතෙරවයෝ ෙොසය ෙරන්නොහු ය යි ෙියො ඇසුවය් ී නම් 
රජනජුරුවෙෝ එතුනට වග්ොස් ඔෙුන් අතින් පර ශ්න අසන්නොහ. ඒ සියලු පණ්ඩිතෙරු 
පර ශ්න විසඳීවමන් රජනජුරුෙන් සිත් වග්ණ ග්ිවිස්ෙො ග්න්ට වනො හුෙි ෙූෙොහු ඒ නුෙර 
හුර යම් දිසොභොග්යෙට වහෝ යනු ෙුමුතියොහු නම් ඒ දිසොභොග්යට වහෝ යන්නොහු ය. 
යම් වෙවනේ අනිේ දිසොෙෙට වනො යන්නොහු ද, ඒ සියලුවදන ම ෙුමේ ෙුෙත් ඒ 
නුෙර ම තූෂ්ඨ්ණිම්භූත ෙ සිටින්නොහු ය. භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො ව ොවහෝ වසයින් හිර්ාලයට 
ම ෙඩනොවස්ේලො ය.  

 
එසමවයහි ෙනොහි සියේවෙොටියේ රහතන් ෙහන්වස් හිමොලවයහි රක්ි තතල 

නම් පර්ෙතවයහි ෙසනවස්ෙ. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ අස්සගුත්ත නම් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් “තුේවඡො ෙත වභො ජම් ුදීවපො” යනොදීන් ෙියන්නො ෙූ මිලිඳුමහරජනජුරුෙන්වග්් 
ොනය දිෙයවශරොතර ධොතුවෙන් අසො යුග්්ධරපර්ෙත මුදුනට භිේෂ්ඨුසිංඝයො ස්ස් (9) ෙරෙො 
“ඇෙුත්නි, මිලිඳු රජනජුරුෙන් සමග් ෙථො ෙරන්ට, ෙොිංේෂ්ඨොවිවනොදනය ෙරන්නට  ල 
ඇති ෙිසි භිේෂ්ඨුනමේ වම් මුද ඇද්ද?” යි ෙියො  වෙළසියයේ භිේෂ්ඨූන්වග්න් විාොළ 
වස්ෙ. වමවස් විාොළ ෙල සියේවෙොටියේ පමණ මහ රහතුන් ෙහන්වස් ෙිසිෙේ වනො 
ෙදාරො ෙුඩ හුන් වස්ෙ. වදවෙනි ෙත් තුන්ෙුනි ෙත් විාොළ දීත් තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙූෙොහු ය. 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ අස්සග්ුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස් භිේෂ්ඨුසිංඝයොට වමවස් ෙී 
වස්ෙ:- “ඇෙුත්නි, ත ුතිසා භ ්පයහි ර ජය්්තපරාසාදයට පූර්ෙදිග්්භොග්වයන් 
වෙතුමතී නම් විමොනවයේ ඇත. ඒ විමොනවයහි මහොපසන නම් දිෙය පුතරවයේ 
වෙවසයි. වහවතම ඒ මිලිඳුරජනජුරුෙන් හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට ද, ෙොිංේෂ්ඨො 
විවනොදනය ෙරන්නට ද, පූර්ෙෙොසනො ලවයන් සමර්ථ ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
තේිති ඒ ඇසූ වෙළසියයේ රහතන් ෙහන්වස් යුග්්ධර පේ තවයන් 

අන්තර්ධොන ෙ ශකර භ ්වයහි පහළ ෙ වපළ සුදී ෙඩනට පටන් ග්ත්වස්ෙ. 
ශකරපදප ්්ර වතම ඒ භිේෂ්ඨූන් දුටුවය් ය. දුරින් ම ෙඩින්නො දැෙ මහත් ෙූ ආදරවයන් 
වපරමග්ට වග්ොස් පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳ සිංඝනොයෙ ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තමහවතරුන් 
ෙහන්වස් යම් තුනෙ ද, එතුනට එළඹිවය් ය. එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ 
අස්සගුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස් යම් තුනෙ ද, එතුනට එළඹිවය් ය. එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් 
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ෙූ අස්සග්ුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස්ට අභිෙොදනය වෙොට එෙත්පස් ෙ සිටිවය් ය. 
එෙත්පස් ෙ සිටියො ෙූ ශකරපදප ්්රවතම ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස්ට 
වම් ොනය සුලවෙවළ් ය. “ස්ෙොමීනි, වදේවලොෙට පුමිණ ෙදාළ භිේෂ්ඨුසිංඝ වතවම් 
තතො මහත්වස්ෙ. සිංඝයො ෙහන්වස්ට මම ෙුපෙරු ආරොමිෙවයේමි. ෙෙර වදයෙින් 
පරවයෝජන ද? මො විසින් ෙළ මනො වදය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළ් ය. වමවස් විාොළ 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත මහවතරුන් ෙහන්වස්ට ශකරපදප ්්ර යන්ට වමපෙත් 
ෙීවස්ෙ: “මහරජොවනනි, ජම් ුද්ීපවයහි සාගලපුරනුෙර ෙසන මිලිඳු නම් වමම 
රජනජුරුවෙෝ දුරොසද ෙූ දුප්පසහ ෙූ ෙොදවයන් යුේතයහ. ව ොවහෝ ෙු තීර්ථෙයන්ට අග්ර  
ය යි ෙියනු ලුව යි. ඒ රජවතම භිේෂ්ඨුසිංඝයො ෙරො එළඹ දෘෂ්ඨ්ටිෙොදවයන් පර ශ්න අසො 
භිේෂ්ඨුසිංඝයො වෙවහසන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
එෙල නුෙත ශෙරවදවෙන්ද්රවතම ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ අස්සග්ුත්ත මහ වතරුන් 

ෙහන්වස්ට වම පෙත් ෙීවය් ය:- “ස්ෙොමීනි, මිලිඳුනම් ෙූ රජනජුරුවෙෝ වම් ත ුතිසා 
වදේවලොවින් ාුත ෙ වග්ොස් මිනිසුන් වෙවරහි සාගලපුරනුෙර උපන්වනෝ ය. ‘ස්ෙොමීනි, 
පකතුර්තී නම් විමොනවයහි ෙනොහි ර්හාපස් නම් දිෙයපුතරවතම වෙවසයි. ඒ 
ර්හාපස් දිෙයපුතරවතම ඒ මිලිඳු රජනජුරුෙන් හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට ද, ෙොිංේෂ්ඨො 
විවනොදනය ෙරන්නට ද සමර්ථ ෙන්වන් ය. එවස් වහයින් ඒ දිෙයපුතර යොනන්ට මිනිස් 
වලොෙ උපදනො පිණිස අපි යොේා ෙර සිටුම්හ” යි ෙියො නුෙුත ශෙර  වදවෙන්ද්රවතම 
භිේෂ්ඨුසිංඝයො වපරටු වෙොට වග්ණ පකතුර්තී නම් විමොනය ෙරො වග්ොස් ර්හාපස් 
දිෙයපුතර යො දූතින් අල්ෙො ෙුළඳ වග්ණ සිට වම පෙත් දැන්ෙූවය් ය:- “පින්ෙත් ෙූ 
නිදුෙොවනනි, භිේෂ්ඨු සිංඝයොෙහන්වස් වතොප මනුෂ්ඨයවලොවෙොත්පත්තිය පිණිස යොේා 
ෙර සිටිනොවස්ෙු”යි, ෙීවය් ය. (  ) එ ස් අසො ර්හාපස් දිෙයපුතරවතම ෙියනුවය්- 
“ස්ෙොමීනි, මට ෙෘෂ්ඨිෙොණිජයොදි ෙර්ම  හුල ෙූ මනුෂ්ඨයවලොෙවයන් පරවයොජන නුත, 
මනුෂ්ඨයවලොෙය තතො තියුණු ෙූ දුේ ඇත්වත් ය. එවස් වහයින්, ස්ෙොමීනි, මම වම් 
දිෙයවලොෙවයහි දී මතුමත්වතහි දිෙයවලොවෙොත්පත්තිෙ ෙ දිෙසුපත් ෙළඳා  ණ අසො 
රහත් ෙ පිරිනිෙන් පොමි”යි ෙීවය් ය. වදවෙනි ෙත් තුන්ෙුනි ෙත් ශෙරවදවෙන්ද්ර යො 
යොේා ෙර සිටි ෙල්හි ර්හාපස් දිෙයපුතරවතම වමවස් ෙීවය් ය:- “අවන්! ශකර  
ස්ෙොමීනි, මට ෙර්ම  හුල ෙූ මනුෂ්ඨයවලොෙවයන් පරවයෝජන නුත. මනුෂ්ඨයවලෝෙය 
 ලෙත් දුේ ඇත්වත් ය. ශකර ස්ෙොමීනි, මම වම් දිෙයවලොෙවයහි දී ම මතු මත්වතහි 
උත්පත්තිෙ ෙ ඇවිද පිරිනිෙන් පොමි” යි ෙීවය් ය. 

 
තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තවතරුන් ෙහන්වස් ර්හාපස් දිෙයපුතර යොට 

වම් ෙොරණය ෙදාළවස්ෙ:- “එම් ො නිදුේ ෙූ මහොවසනදිෙයරොජයොවනනි, වම් 
සදිෙයවලොෙය සහිත ෙූ මනුෂ්ඨයවලොෙය වනො හුර ම දිෙුසින්  ලන්නො ෙූ අපි මිලිඳු 
රජනජුරුෙන්වග්් නපුරු ෙූ ෙොදය ිඳ හුර  ුද්ධශොසනයට සිංග්ර හ ෙරන්නට සමර්ථ 
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වෙවනෙුන් වතොප හුර නුදුටුම්හ.1 එවහයින් නිදුෙොවනනි, භිේෂ්ඨුසිංඝයො ෙහන්වස් 
වතොපට යොේා ෙර සිටිනො වස්ෙ. සත්පුරුෂ්ඨයොවනනි, තතො යහපත. මනුෂ්ඨය 
වලොෙවයහි තපද දශ ලධොරීසර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් ශොසනය පන්දහසේ හෙුරුදු 
නිරෙුල් ෙ පෙත්නො වලසට ආධොර ෙ ශොසනයට  වල් ලො දුන මුනුෙු”යි ෙදාළවස්ෙ. 
වමවස් මහවතරුන් ෙහන්වස් ෙදාළ ෙල්හි ර්හාපස්දිෙයපුතරවතම “මම ෙනොහි මිලිඳු 
රජනජුරුෙන්වග්් ෙොදය ිඳ  ුද්ධ ශොසනයට  වල් ලන්නට සමර්ථ ෙන්වනමි” යි ෙියො 
තුටුපහටු ෙූ ඔද ෙුඩියො ෙූ පරීති සිත් ඇති ෙ “සොධු ස්ෙොමීනි, මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි උපදිමි” 
යි ෙියො පර තිඥා දුන්වන් ය. තන් පසු ඒ වෙළසියයේ රහතුන් ෙහන්වස් දිෙයවලොෙවයහි 
දී ඒ ෙටයුත්ත තීරණය වෙොට වග්ණ තෙුතිසොදිෙය වලොෙවයහි දී අන්තර්ධොන ෙ 
හිර්ාලයපර්ෙතවයහි රක්ි තතල නම් ග්ල් තලොවයහි පහළ ෙූෙොහු ය.  

 
වමවස් ෙුඩ ෙදාළ තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත මහවතරුන් ෙහන්වස් 

භිේෂ්ඨුසිංඝයොට වමපෙත් ෙදාළවස්ෙ. “ඇෙුත්නි, වම් සිංඝයො අතුවරහි භිේෂ්ඨූන්වග්් 
සන්නිපොතයට වනො පුමිණියො ෙූ ෙිසි නවමේ ඇද්ද?” යි ෙියො විාොළවස්ෙ. වමවස් 
විාොළ ෙල්හි අනයතර භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් නමේ ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත මහවතරුන් 
ෙහන්වස්ට වම් ෙොරණය ෙීවස්ෙ:- “ඇත; ස්ෙොමීනි, ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණ මහවතරුන් 
ෙහන්වස් වමයින් සත්ෙුනි දෙස්හි හිර්ාලය පර්ෙතයට ෙුඩ නිවරොධසමොපත්තියට 
සමෙන්වස්ෙ. උන්ෙහන්වස්වග්් සමීපයට දූත නමේ හුර ෙදාළ මුනුෙු”යි දැන්ෙූවස්ෙ. 
එෙල ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණ ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ද ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම 
නිවරොධසමොපත්තිවයන් නුඟී, “මහොසිංඝ වතම මො දේනො ෙුමුති වස්ෙු” යි ෙියො 
දැෙ උන් තුනින් (නුඟිට) සෘද්ධිවයන්2 හිර් ත්පර්ෙතවයන් අන්තර්ධොන ෙ 
රේිතතලයට ස්ස් ෙ සිටි වෙළසියයේ රහතුන්වග්් වපරට පහළ ෙූවස්ෙ.  

 
තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස් (11) ආයුෂ්ඨ්මත් 

පරාහණ ස්ථවිරයන්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- “ෙිවමේ ද, ඇෙුත්නි, පරාහණ ස්ථවිරවයනි, 
 ුද්ධශොසනයට පසු  ුස විනොස ෙන ෙල්හි සිංඝයො විසින් ෙළ මනො ෙට යුතු 
නුදුටුවයහි දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ  ෙ මො විසින් සිහි වනො ෙරණ ලද්වද් ය”යි 
ෙී වස්ෙ. “එවස් ී නම්, ඇෙුත්නි, පරාහණ ස්ථවිරවයනි, ඒ ෙුස්ද්දට දඬුෙම් ෙරෙ”යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙෙර දඬුෙමේ වෙවරම් දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. ‘ඇෙුත්නි, වරොහණ 
ස්ථවිරවයනි, හිර්ාලයපර්ෙතය අසල කජංගල නම්  රොහ්මණග්මේ ඇත. ඒ  මුණුග්ම 
මහත් ධනසම්පත් ඇති පසෝ්ුත්තර නම්  රොහ්මණවයේ වෙවසයි. ඔහුවග්්  ුමිණියන් 
ෙුස ්ාගපස් නම්  රොහ්මණෙුමොරවයේ උපදවන් ය. එවහයින් ඇෙුත්නි, වරොහණ 
ස්ථවිරවයනි, වතපි දශමොසොධිෙ ෙූ සත්හෙුරුද්දේ ෙූ  මුණු වග්දරට පිඬු පිණිස යෙ. 
පිඬු පිණිස වග්ොස් ්ාගපස් ෙුමොරයො සත් හෙුරුදු ෙූ ෙල ග්ිහිවග්යින් වග්ණ හුර 

                               
1 අන් ෙිසි වෙවනේ නුදුටුම්හ. 
2 උන් තුනින් සෘද්ධි වෙමින් 
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මහණ ෙළ මුනුෙ. ඒ ෙුමොරයො පුවිදි ෙූ ෙල්හි වම් දඬුෙමින් මිවදන්වනහි ය” යි 
ෙීවස්ෙ. එ සට ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ පරාහණ මහවතරුන් ෙහන්වස් ද ‘යහපතු’යි ෙියො 
පිළිග්ත් වස්ෙ. 

 
ර්හාපස් නම් ෙූ දිෙයපුතර යොවනෝ වදෙුවලොවින් ාුත ෙ පසාණුත්තර නම් 

 රොහ්මණයොවග්් භොර්යොෙන් ෙුස පිළිසිඳ ග්ත්තොහ. පිළිසිඳ ග්ුණීම හො සමඟ 
ආශ්ාර්යොද්භූත ෙූ ධර්මවයෝ තුන් වදවනේ පහළ ෙූහ. ෙෙර ආශ්ාර්යධර්මවයේ ද? 
යතවහොත්- සියලු ආයුධ භොණ්ඩවයෝ දිලිහී ග්ියොහු ය. අග්ර ශසයවයෝ පුසී ග්ියොහු ය. 
මහොවමඝය මනො ෙ ෙර්ෂ්ඨො වෙවළ් ය. 

 
ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණ මහවතරුන් ෙහන්වස් ද ඔහුවග්් පර තිසන්ධි ග්ර හණය පටන් 

දසමසේ අධිෙ ෙූ සත්හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි ඒ  මුණු වග්දරට පිඬු පිණිස ෙඩිනොවස්ේ 
එේ දෙසෙ ෙත් සුන්දේ පමණ  තේ ෙත් වෙවණස්සේ පමණ ෙුඳ ෙත්  ුස 
ෙුඳීමේ ෙත් අත නඟො ෙුඳීමේ ෙත් ආදරවග්ෞරෙ ෙට යුත්තේ ෙත් වනො ලත්වස්ෙ. 
නුෙුත ෙුමේ ලත්වස්ේ ද? යත්:- ආවෙරොෂ්ඨ පරිභෙ ම ලත්වස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, ව ොවහෝ 
ෙල් සිටිනොහ’ යි ොන මොතර යෙුත් ෙියන්නො ෙූ වෙවනේ වනො ෙූහ. දශමොසයේ අධිෙ 
ෙූ සත්හෙුරුද්දේ ඇෙූවමන් එේදෙසේ වග්යින් වදාරට ෙර වපෙූ වෙල්ලේ මඳේ 
ෙරුණො උපදෙො නපුරුසිත් හුර ‘ෙහන්ස, අරුණු ය’යි යන ොනවයන් ෙිසිෙේ වනො 
ල න ෙ හඟෙො ෙී ොන මොතර යේ ලත්වස්ෙ. පරාහණවතරුන් ෙහන්වස්ත් එ සට 
සතුටු ආෙොර දේෙො ෙඩනට පටන් ග්ත්වස්ෙ. 

 
එදෙස් පසාණුත්තර නම්  මුණු ද පිටත ෙිසියම් ෙර්මොන්තයෙට වග්ොස් එනුවය් 

වපර මග් දී පර සන්නොෙොරවයන් ෙඩනො වතරුන් ෙහන්වස් දැෙ “ෙිවමේ ද? ‘පින්ෙත් 
මහණ, අපවග්් වග්ට ග්ිවයහි ද?”යි විාොවළ් ය. “එවස් ය  රොහ්මණවයනි, ලදුම්හ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල ඒ  රොහ්මණයො වනො සතුටුෙ ෙහො වග්ට වග්ොස් ෙථො වෙොට 
“වමතුනට පිඬු සිඟො ආ පුවිද්දාහට ෙිසිෙේ දුන්නු දැ?” යි විාොවළ් ය. ඒ අසො වග්යි 
සිටිවයෝ අපි ෙිසිෙේ නුදුම්හ”යි ෙීහ. ඒ අසො  රොහ්මණවතම “අවහෝ! වම් ශර මණවයෝ 
ව ොරු ( 1) වනො ෙියම්හ යි වලොෙ රෙටන්නොහ. ෙිසිෙේ නුදුන් අපවග්න් ‘ලද්වදමි’ යි 
මහව ොරුෙේ ෙීහ” යි වදවෙනි දෙස් “අද ශර මණයොහට මුසොෙොදවයන් නිග්ර හ වෙවරමි” 
යි ෙියො ඝරද්ෙොරවයහි ම  ලො සිටිවය් ය. වතරුන් ෙහන්වස් ද වදවෙනි දෙස් 
 රොහ්මණයොවග්් ග්ෘහ ද්ෙොරයට සම්පරොප්ත ෙූවස්ෙ.  රොහ්මණවතම වතරුන් ෙහන්වස් 
දෙිමින් ම වමවස් ෙීවය් ය:- “මහණ, වතපි ඊවය් දෙස අපවග්් වග්යි දී ෙිසිෙේ වනො 
ලු ුවය් ම ලදුම්හ යි ව ොරු ෙීෙහු ය. ශර මණ ෙූ වතොපට මුසොෙොද ෙීම ෙටී ද?” යි ෙියො 
මුසොෙොදවයන් නිග්ර හ වෙවළ් ය. 
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එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ේ “ රොහ්මණය, අපි වතොපවග්් වග්යි 
දශමොසොධිෙ ෙූ සත්හෙුරුද්දේ හුමදෙස් ම සිඟො ‘අරුණු ය’1 යන ොනමොතර යෙුදු වනො 
ලු  ඊවය් දෙස් ‘අතිච්ඡථ භ්්පත’ යන ොන මොතර යේ ලදුම්හ. නුෙුත වම් ොන 
සිංග්ර හ මොතර ය පිණිස වමවස් ‘ලදුම්හ’ යි ෙී  සේ මිස ව ොරු වනො ෙීම්හ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
ඒ අසො  රොහ්මණවතම සිතනුවය් වම් සත්පුරුෂ්ඨග්ුණ ඇති ශර මණවයෝ ොන 

පටිසන්ථොරමොතර යෙුදු ලු  මහජනයො මධයවයහි ‘ලදුම්හ’ යි පර ශිංසො වෙවරති. එවස් 
ෙල ෙන වදයේ ෙත් වභොජනයේ ෙත් අනිේ ෙිසිවදයේ ෙත් ලු  වෙවස් නම් පර ශිංසො 
වනො වෙවරද් ද?” යි ෙියො පුහුද තමහට පරවයෝජන පිණිස පිළිවයල ෙරණ ලද  තින් 
 ත්සුන්දේ හො ඊට සූවහන ෙයඤ්ජනයේ වදෙො වම් අද දුන් ආහොර පමණේ ම හුම 
දෙස් ම නුඹ ෙහන්වස් අප වග්න් ල ො ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙියො ආරොධනො වෙවළ් ය. 

 
නුෙුත ඒ  රොහ්මණවතම දෙස් පතො එළවඹන්නො ෙූ වතරුන් ෙහන්වස්වග්් 

තන්ද්රියසිංයමොදී ෙූ තරියොපථය දැෙ ව ොවහෝ වසයින් පුහුද වතරුන් ෙහන්වස්ට 
නිරන්තරවයන් තමොවග්් වග්යි දී ම ආහොර ෙළඳන පිණිස යොේා ෙර සිටිවය් ය. 
වතරුන් ෙහන්වස් තූෂ්ඨ්ණීම්භොෙවයන් තෙසො දෙසින් දෙස භේතෙෘතයය වෙොට 
ෙඩිමින් මඳේ මඳේ ඕහට  ුදු ණ ෙියෙියො ෙඩනොවස්ෙ. ඒ  රොහ්මණභොර්යොවෙෝ ද 
දසමස් ඇෙූවමන් පුතර යෙු ෙුදූහ. ඕහට ‘්ාගපස්’ ය යි නම් ී ය. ඒ වතම 
අනුෙර මවයන් ෙුවඩමින් සත්හුවිරිදි ී ය. තේිති ්ාගපස්ෙුමොරයොවග්් පියොවනෝ 
නොග්වසන ෙුමොරයොහට වමපෙත් ෙීහ:- “දරුෙ, නොග්වසනවයනි, වම් 
 රොහ්මණවග්ොතරවයහි උග්ත මනො ශිේෂ්ඨොෙන් උග්ණුෙ” යි ෙීහ. “පියොනන් ෙහන්ස, වම් 
 රොහ්මණවග්ොතරවයහි ශිේෂ්ඨොවෙෝ නම් ෙෙරහු ද?” යි විාොවළ් ය. “දරුෙ, 
නොග්වසනවයනි; වෙදවයෝ ෙනොහි තුන් වදවනෙ. ඒ වෙදතර ය ශිේෂ්ඨො නම් වෙයි. 
අෙවශෂ්ඨ ෙූ ශිල්පිවයෝ ශිල්ප නම් වෙති” යි ෙීහ. ‘එවස් ී නම් පියොවනනි, උග්න්වනමි” 
යි ෙීවය් ය. 

 
තේිති පසාණුත්තර නම්  රොහ්මණයොවනෝ ද අෙුරු ෙරෙන්නො ෙූ 

ආාොර්ය රොහ්මණයේහට ග්ුරුපඬුරු පිණිස දහසේ ෙහෙණු වදෙො ඇතුළු පරොසොදවයහි 
ෙූ එේ වග්යෙ එේඅවතෙ ඇඳේ පණෙො දී ග්ුරුෙර  රොහ්මණයො හට වමවස් ෙී ය:- 
“ රොහ්මණය, වතපි වම් මොවග්් පුතර යොහට මන්තර යන් හදාරෙ”යි ෙීහ. “එවස් නම්, 
ශිෂ්ඨයපුතර ය, මන්තර යන් උග්ණුෙ” යි ෙියො ග්ුරු රොහ්මණවතම මන්තර  හදාරෙන්වන් ය. 
්ාගපස්ෙුමොරයො විසින් එේෙරේ ෙියෙො ග්ත් පමණෙින් ම තරිවෙදාිංග්වයෝ හෘදයිංග්ත 

                               

1 අරුණු පමණේ 
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( 4) ෙරණ ලදහ. ෙොාුග්්ග්ත ෙරණ ලදහ. මනො වෙොට ම ධොරණය ෙරණ ලදහ. මනො 
ෙ ෙයෙස්ථො ෙරණ ලදහ. මනො වෙොට ම සිත්හි ෙරණ ලද්දාහු යි. එේෙරේ ෙියෙො ග්ත් 
පමවණෙින් ම වෙදතරවයහි ද, නිඝණ්ටු ශොස්තර  සහිත ෙූ ෙොෙයොලිංෙොරවයහි ද, 
තතිහොසය පස්ෙුනි වෙොට ඇති සොේෂ්ඨරපරවභදය යි ෙියන ලද ඡන්දශ්ශොස්තරවයහි1 ද 
පර ඥාේෂ්ඨුස පහළ ෙූවය් ය. එවස් වහයින් පද නම් ග්ර න්ථවිවශෂ්ඨය ෙූ ශේදශොස්තර ය 
දන්වන් ය. ෙයොෙරණශොස්තර ය දන්වන් ය. වදාවළොස්දහසේ ග්ර න්ථ ඇති 
වලොෙොයතමහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණ ශොස්තර ය දැනීවමහි ද අනූන ෙ සම්පූර්ණ ෙූ ශිල්ප ඇත්වත් 
ී ය. තේිති නොග්වසන ෙුමොරවතම තමොවග්් පියොනන්ට වමපෙත් ෙී ය:2- “පියොවනනි, 
වම් අපවග්්  රොහ්මණවග්ොතරවයහි මීට ෙඩො උග්ත යුතු ශිල්පවයෝ ඇද්ද? වනොවහොත් 
වමපමවණේ දැ? යි විාොවළ් ය. “දරුෙ, නොග්වසනවයනි, අපවග්් වම් 
 රොහ්මණවග්ොතරවයහි මීට ෙඩො උග්ත මනො ශිල්පශොස්තරවයේ නුත. ශිේෂ්ඨණය ෙට යුතු 
ෙූ ශිල්පවයෝ වමපමවණේ ම ය” යි ෙීවය් ය. ඒ අසො නුෙත නොග්වසන ෙුමොරවයෝ 
තමොවග්් ග්ුරුෙර රොහ්මණයොහට තමොවග්් පොඩම් දී සමු වග්ණ පර ෙරපරොසොදයට නුඟී 
පූර්ෙෙොසනො ලවයන් වමවහයන ලද සිත් ඇති ෙ රවහොග්ත ෙ විවෙෙවයන් යුේත ෙ 
හිඳ තමන් උග්ත් ශිල්පශොස්තර යොවග්් ආදිමධයපරිවයොසොනය නුෙණින් සලෙො  ලමින් 
ආදිවයහි ෙත් මධයවයහි ෙත් වෙළෙර ෙත් මඳෙුත් සොරත්ෙයේ වනො දැෙ “තුේඡො ෙත 
වභො තවම වෙදා, පලොපො ෙත වභො තවම වෙදා” යනොදීන් “මො උග්ත් වෙදශොස්තරවයෝ 
අසොර ය. නිස්සොර ය”යි ෙලෙිරී විපිළිසර ෙ වනො සතුටු ෙූෙොහ. එසමවයහි ෙනොහි 
ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ පරාහණ ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්  ත්ත්ිය නම් වසනොසනවයහි ෙුඩ 
හුන්වස්ේ නොග්වසන ෙුමොරයොවග්් විතර්ෙය පර සිත් දන්නො නුෙණින් දැෙ සෙසො හුඳ 
වපවරෙ ෙයින් සිෙුරු හො අතින් පොතර ය වග්ණ රත්ත්ිය නම් වසනොසනවයන් 
අන්තර්ධොන ෙ කජංගල නම්  රොහ්මණග්ම වපරටු ෙ පහළ ෙූ වස්ෙ. 

 
නොග්වසනෙුමොරවතවම් ද තමන්වග්් ෙහසල්වදාරෙඩ සිටිවය්3 ආයුෂ්ඨ්මත් 

පරාහණස්ථවිරයන් ෙහන්වස් දුටුවය් ම ය. දුරින් ම එන්නො දැෙ සතුටු ෙ ඔද ෙුඩියො ෙූ 
සිත් ඇති ෙ පර මුදිත ෙ පරීතිවසොම්නස් උපදෙො “වම් පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස් ෙත් ෙිසි 
සොරවදයේ දන්නොවස්ේ ී නම් තතො වයවහෙු”යි සිතො ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ පරාහණ 
ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් යම් තුනෙ ද, එතුනට ග්ිවය් ය. වග්ොස් ආයුෂ්ඨ්මත් 
පරාහණවතරුන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවය් ය. “වශරෂ්ඨ්්යොවනනි, වම ඳු ෙූ හිස මුඩු 
ෙ ෙොෂ්ඨොයෙස්තර  හඳනො ෙූ වතපි ෙෙුරුදැ?” යි විාොවළ් ය. “දරුෙ, මම නම් පර ෙර ජිතවයමි” 
යි ෙදාළහ. “වශරෂ්ඨ්්යොවනනි, නුඹෙහන්වස් ෙුමේ ෙරණ වෙොට වග්ණ පර ෙර ජිත නම් 
ෙනවස්ේ දැ?” යි විාොවළ් ය. “දරුෙ, පවිටු ෙූ ේවල්ශමලයන් පලෙොපියන්නට පුවිදි 
ීමි. එවහයින්, දරුෙ, මම පර ර ර ර ර ෙර ජිත නම් ීමි” යි ෙදාළවස්ෙ. “නිදුෙොනන්ෙහන්ස, 

                               
1 වමතුන පරිෙර්තනය ෙුරදි ය. 
2 ෙීහ 
3 සිටිනුවය් 
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නුඹෙහන්වස්වග්් හිසවේ යම් වස් වසස්සෙුන්වග්් වමන් දිේ වනො ී ලුහුඬු ෙන්ට 
ෙොරණ ෙෙවර් ද?” යි විාොවළ් ය. ඒ අසො ෙදාරණවස්ේ “දරුෙ, දිේ ෙූ හිසවේ දැරීවමන් 
වසොවළොස්පලිව ොධ වෙවනෙුන් දැෙ හිසවේ ස්ෙුල ෙපො හුර පුවිදි ීමි” යි. ඒ 
වසොළස නම් ෙෙවර් ද? දිේහිසවේ ඇති ෙල (14) අලිංෙොර ෙරෙන පළිව ොධය, 
සුරවහන පළිව ොධය, වතල් ග්ොන පළිව ොධය, තස්වසෝධන පළිව ොධය, මල් පලඳින 
පළිව ොධය, සුෙඳ ග්ල්ෙන පළිව ොධය, දුම් ආදිවයන් සුෙඳ ෙෙන පළිව ොධය, 
අරළුසුණු ග්ල්ෙන පළිව ොධය, වනල්ලි අඹරො ග්ොන පළිව ොධය, වතලින් රඳන1 
පළිව ොධය,  ඳින පළිව ොධය, පණොවෙන් පීරණ පළිව ොධය, අන්දම් තිබීම් 
පලිව ොධය2 අෙුල් හරිණ පළිව ොධය, උෙුණන් හරිණ පළිව ොධය යන වම් පසවළොස් 
පළිව ොධ හො ‘හිසවේ ෙුග්ිර ග්ිය ෙල වසෝෙ වෙවරති. ේලොන්ත වෙති. හඬති. වලහි 
පුහුර හඬති. සිහි මුළො ෙට පුමිවණති යන වම් මහො පළිව ොධය ද යන වසොවළොස් 
පළිව ොධයන් ෙුලඳ සිටියො ෙූ මනුෂ්ඨයවයෝ අතිසුඛුම සියලු ම ශිල්පශොස්තර යන් 
නසන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ය, නිදුෙොනන්ෙහන්ස, හඳනො වපොවරෝණො 
ෙස්තරවයෝත් නුඹවග්් යම් වස් වසස්සෙුන්වග්් වමන් වනො වෙති. ඊට ෙොරණ ෙෙවර් ද?” 
යි විාොවළ් ය. “දරුෙ, එයිත් ෙියමි යි, ග්ිහීන් විසින් පුලඳිය යුතු ෙූ සියල්ලන් විසින් 
ෙුමුති ෙන්නො ෙූ යහපත් ෙූ ෙස්තරවයෝ පඤ්ාෙොම නිශ්රීත ය, එවහයින් දරුෙ, යම්ෙිසි 
භයේ උපදී නම්, ෙස්තර  නිසො උපදනොහ. ඒ භය ෙොෂ්ඨොයෙස්තර  හඳනොහට වනො වෙයි. 
ඒ නිසො මොවග්් ෙස්තරවයෝත් වසස්සන්වග්් යම්වස් ද එවස් වනො වෙති” යි ෙදාළවස්ෙ.  

 
ඒ අසො මඳේ සතුටු ෙ ෙියනුවය් “නිදුෙොනන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් 

ශිල්පශොස්තර  නම් වදයේ දන්නොවස්ේ දැ?” යි විාොවළ් ය. “එවස් ය, දරුෙ, මම 
ශිල්පශොස්තර ත් දනිමි. වලොෙවයහි උතුම් ෙූ යම් මන්තරවයේ ඇද්ද? ඒ මන්තර යත් දනිමි” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “නිදුෙොනන් ෙහන්ස, ඒ උතුම් ෙූ මන්තර ය මටත් වදන්නට පුළුෙන් ද?” 
යි විාොවළ් ය. “එවස් ය, දරුෙ, පුළුෙනු”යි ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ී නම් මට මන්තර ය දුන 
මුනුෙු”යි යොේා වෙොට සිටිවය් ය. “දරුෙ, දැන් ශිල්ප වදන්ට ෙල් වනො වෙයි. ඇතුළු 
වග්දරට පිඬු පිණිස ආම්හ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
තේිති නොග්වසනෙුමොරවයෝ ආයුෂ්ඨ්මත් වරොහණවතරුන් ෙහන්වස්වග්් අතින් 

පොතර ය වග්ණ වග්ට ෙඩො වග්ණෙුත් පර ණීත ෙූ ඛොදයවභොජය ආහොරයන් ස්ෙහස්තවයන් 
ම ෙළඳෙො වපස්ත්ත වෙොට ෙුඩිෙුඩිවයනුත් ෙළඳෙො, තේිති පොතරවයන් තෙත් ෙරණ 
ලද අත් ඇති ආයුෂ්ඨ්මත් වරොහණ වතරුන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහ:- “නිදුෙොවනනි, 
මට දැන් තතින් උතුම් ෙූ මන්තර ය දුන මුනුෙු”යි ෙියො තල්ෙූවය් ය. එ සට වතරුන් 
ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ “එම් ො දරුෙ, වතපි යම් දෙවසෙ අප වස් ම නිෂ්ඨ්පලිව ොධ 
වෙමින් මෙුපියන් අනුදන්ෙො ග්ිවිස්ෙො වග්ණ මො විසින් ග්ත් පර ෙුජිත වෙශය ග්න්නහු ද, 

                               
1 වතලිවයන් වරවදන 
2 එේ පළිව ොධවයෙ 
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ඒ දෙස් වතොපට මන්තර ය වදමි” යි ෙදාළවස්ෙ. තේිති නොග්වසනෙුමොරවයෝ ද මූනියන් 
පියොනන් ෙරො වග්ොස් “අම්ම, පියොවනනි, වම් මහණුන් ෙහන්වස් වලොෙවයහි උතුම් ෙූ 
යම් මන්තරවයේ ඇද්ද, ඒ මන්තර ය දනිමි යි ෙියනවස්ෙ. තමන් ලඟ පුවිදි නුෙූෙේහට 
වනො ම වදන වස්ෙ. මම උන්ෙහන්වස් ලඟ පුවිදි ෙ මන්තර ය උග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
වමවස් ෙී නුෙත ඔහුවග්් මෙු පිවයෝ සිතන්නොහු- ‘අපවග්් පුතර යො පුවිදි වෙලො ෙත් ඒ 
උතුම් ෙූ මන්තර ය වග්ණ පසු ෙ සිෙුරු හුර එන්වන් ය’යි සිතො, “පුතර ය, මන්තර ය 
ග්ණුෙ”යි ෙියො අෙසර දුන්නොහු ය. තේිති ( 4) පරාහණ වතරුන් ෙහන්වස් 
්ාගපස්ෙුමොරයො ෙුඳෙො වග්ණ යම් තුනෙ  ත්ත ි්ය නම් වසනොසනය ද, යම් 
තුනෙ විජම්භ ස්තු  ද, එතුනට එළඹිවස්ෙ. එළඹ විජම්භ ස්තුප හි ෙූ 
වසනොසනවයහි එේස්යේ ෙුස වදවෙනි දෙස් රක්ිතතලය යම් තුවනේහි ද, 
එතුන්හි එළඹිවස්ෙ. එතුන්හි එළඹ එහි ෙසන වෙළසියයේ රහතුන් මධයවයහි 
්ාගපස් ෙුමොරයො පුවිදි ෙළ වස්ෙ. පුවිදිෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ය්් ෙහන්වස් 
ෙනොහි ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණ වතරුන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- “ස්ෙොමීනි, නුඹ 
ෙහන්වස්වග්් මහණවෙශය මො විසින් ග්න්නො ලද්වද් ය. දැන් මට උතුම් මන්තර ය දුන 
මුනෙ”යි ෙී වස්ෙ. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණ ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් සිතනවස්ේ “මම ෙනොහි 

්ාගපස්සොමවණරයො පළමු වෙොට සූතරොන්ත ධර්මවයහි වහෝ අභිධර්මවයහි වහෝ 
ෙෙර ධර්මවයේහි හිේමෙම්වදෝ වහො?”යි සිතො “වම් ්ාගපස්පයෝ පණ්ඩිතවයෝය, 
සුප වස් ම අභිධර්මපිටෙය උග්න්නට සමර්ථ ෙන්වනෝ ය”යි දැන පළමුවෙොට ම 
අභිධර්මවයහි හිේමෙො ලූ වස්ෙ. ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ්ාගපස් සොමවණරයොවනෝ ද, 
අභිධර්මයට පටන් වග්ණ “කුසලා ධම්ර්ා, අකුසලා ධම්ර්ා, අ යාකෘතා ධම්ර්ා” යනොදීන් 
තිෙදුෙ පර තිමණ්ඩිත ෙූ ධම්මසිංග්ණිපර ෙරණය ද, ඛන්ධවිභිංග්ොදී ෙූ අටවළොස් 
විභිංග්වයන් පර තිමණ්ඩිත ෙූ විභිංග්පර ෙරණය ද, “සංගපභා අසංගපභා” යනොදීන් තුදුස් 
ආෙොරවයන් විභොග් ෙළො ෙූ ධාතුකථාපර ෙරණය ද, ඛන්ධෙ පර ඥප්තිය, 
ආයතනපර ඥප්තිය යනොදීන් ෂ්ඨ ආ ආෙොරයෙින් විභොග් ෙළො ෙූ පුද්ගලපර ඥප්තිය ද, 
සෙෙොදවයහි පන්සියයේ සූතර  ද, පරෙොදවයහි පන්සියයේ සූතර  දැ යි වමවස් සූතර දහසේ 
එේ වෙොට විභොග් ෙළො ෙූ කථා ස්තු පර ෙරණය ද, මූලයමෙ ඛන්ධයමෙ ය යි යනොදීන් 
දශපර ෙොරයෙින් විභොග් ෙළො ෙූ යර්කපර ෙරණය ද, වහතුපර තයය, ආරම්මණපර තයය ය යි 
යනොදීන් සූවිසිආෙොරයෙින් විභොග් ෙළො ෙූ පට්ෝපර ෙරණය දැ යි වමවස් සියලු ම ඒ 
අභිධර්මපිටෙය එෙ ෙරේ ෙදාළො ෙූ පමණෙින් ම එෙොේෂ්ඨරයෙුත් වනො පිරිවහළො 
ෙණවපොත් වෙොට අර්ථයන් තවග්න වග්ණ ග්ුරුන්ෙහන්වස්ට ෙියනවස්ේ:- “ස්ෙොමීනි, 
ෙුඩ සිටිය මුනෙ. නුෙුත වනො ෙියෙන්න. වමපමණෙින් ම මම නුඹ ෙහන්වස්ට 
ෙණවපොත් වදමි” යි ෙීවස්ෙ. එ ස් අසො ග්ුරුන් ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ 
“්ාගපස්පය්ි, වෙළසියයේ රහතන් මධයවයහි වනො  ො ෙ ම පිරිෙහොපියන්නට 
හුෙි දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, පිරිෙහොපියන්නට හුේවෙමි”යි ෙියො නුෙත 
ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ය්් ෙහන්වස් යම් තුනෙ වෙළසියයේ රහතුන් ෙහන්වස් 
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ෙසනවස්ේ ද, එතුනට එළඹිවස්ෙ. එළඹ දැෙ නමස්ෙොර වෙොට වෙළසියයේ රහතුන් 
ෙහන්වස්ට වමපෙත් දැන්ෙූ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මම ෙනොහි “කුසලා ධම්ර්ා, අකුසලා 
ධම්ර්ා, අ යාකෘතා ධම්ර්ා” ය යි ෙියො එෙ දෙස් එෙ විටේ ෙිවයේෙො ෙූ වම් 
පදතර යවයහි සියලු ම ඒ අභිධර්මපිටෙය පර ේවෂ්ඨප වෙොට  හො ලො විස්තරෙශවයන් ම 
පිරිෙහො ෙණවපොත් වදමි”යි ෙී වස්ෙ. ඒ අසො මහරහතන් ෙහන්වස් “සොධු සොධු, 
නොග්වසනවයහි, පොඩම් හදාරෙ”යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ය්් ෙහන්වස් අෙසර වග්ණ ( 6) සත් මසෙින් 

සප්තපර ෙරණය විස්තරෙශවයන් ම ෙණවපොත් දී මහරහතුන් ෙහන්වස්ට ඇස්ෙූ1 වස්ෙ. 
ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම මහවපොවළොෙ සතසහසර රොෙවයන් ග්ුග්ුරො ෙම්පො වි ය. සවදෙුවලොෙ 
වදවිවයෝ සොධුෙොර දුන්හ. පසවළොස්  ඹවලොෙ  ර හ්මවසනොෙ අත්වපොළසන් දුන්හ. 
දිෙසඳුන්සුණු ෙසින්ට පටන් ග්ත. දිෙයමදාරොමල් ෙර්ෂ්ඨො ෙළොහුය. ඒ ආශ්ාර්යය දුටු 
මහරහතුන් ෙහන්වස් වනොවයේ ස්තුතිපූජො ෙළොහු ය. තන් පසු මූත භොග්වයහි වෙළ 
සියයේ රහතුන් ෙහන්වස් එේ ෙ සම්පූර්ණ ෙූ විසිෙයස් ඇති ආයුෂ්ඨ්මත් 
්ාගපස්සොමවණරයන් රක්ිත නම් තලවයහි දී උපසම්පදා ෙළොහු ය. උපසම්පදා ෙූ 
ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ය්් ෙහන්වස් ෙනොහි එදෙස් රොතරියවග්් ඇෙූවමන් උදය 
ෙොලවයහි සෙසො හුඳ පොසිෙුරු වග්ණ උපොධයොයයන් ෙහන්වස් හො සමඟ ඇතුළු ග්මට 
පිඬු පිණිස ෙඩනොවස්ේ, වම ඳු ෙූ සිතිවිල්ලේ තපදෙූවස්ෙ:- “මොවග්් උපොධයොයයන් 
ෙහන්වස් අෙවශෂ්ඨ ෙූ  ුද්ධොනයන් ත ො ලදරු ෙූ මො පළමු වෙොට ම අතිග්ම්භීර ෙූ 
අභිධර්මවයහි හිේමෙො ලූවස්ෙ. එ ුවින් මොවග්් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් 
එෙොන්තවයන් ම ග්ුඹුරු ෙූ නුෙණින් සිස් ෙූවස්ෙ. මොවග්් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් 
ඒෙොන්තවයන් ම අඥානවස්ෙු”යි සිතූවස්ෙ. 

 
තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් ් ාගපස්ය්් 

ෙහන්වස්වග්් සිතිවිල්ල සිතින් සිත පිරිසිඳ දේනො ාණවයන් දැෙ ආයුෂ්ඨ්මත් 
්ාගපස්යන්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- “්ාගපස්වයනි, වතොප ෙුනි අයට සුදුසු වනො 
ෙන සිතිවිල්ලේ සිතුෙහුය. ්ාගපස්වයහි, වම් සිතිවිල්ල සිතන්ට වතොපට සුදුසු 
නුතු”යි ෙදාළවස්ෙ. එ ස් අසො නුෙුත ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්ට වම ඳු 
සිතිවිල්වලේ විය:- “මොවග්් සිත උපන් විතර්ෙය යම් තුවනෙ නම්, එතුන ම මොවග්් 
උපොධයොයයන් ෙහන්වස් සිතින් සිත පිරිසිඳ දැන ෙදාරණවස්ෙ. එවහයින් පින්ෙත් ෙූ 
මොවග්් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් එෙොන්තවයන් ම ආශ්ාර්යෙත් ෙූවස්ෙ. පින්ෙත් ෙූ 
මොවග්් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් එෙොන්තවයන් ම අද්භූත ෙූවස්ෙ. මොවග්් උපොධයොයයන් 
ෙහන්වස් එෙොන්තවයන් ම පණ්ඩිත ෙූවස්ෙ. එ ුවින් මම උපොධයොයයන් ෙහන්වස් 
ේෂ්ඨමො ෙරෙො ග්ත්වතම් ීම් නම්, තතො වයවහෙු”යි සිතො නුෙුත ආයුෂ්ඨ්මත් 
්ාගපස්යන් ෙහන්වස් වදාවහොත් මුදුවනහි ත ො වග්ණ ආදරවයන් නුමී සිට 

                               
1 ඇස්සෙූ. 
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ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ පරාහණ ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් සුළෙළවස්ෙ:- “අවන්! 
ස්ෙොමීනි, වනො දැන සිතුෙො ෙූ මට ේෂ්ඨමො ෙර ෙදාළ මුනුෙ. නුෙුත වම ඳු සිතේ 
වනො සිතමි” යි සුළ ෙළවස්ෙ. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් පරාහණස්ථවිරයන් ෙහන්වස් 
ආයුෂ්ඨ්මත් ් ාගපස්නමට වමපෙත් ෙීවස්ෙ. “්ාගපස්වයනි, වමපමණෙින් වතොපට 
මම ේෂ්ඨමො වනො ෙරමි. ‘එම් ො ්ාගපස්වයනි, සාගල නම් නුෙවරේ ඇත. එහි මිලිඳු 
නම් රවජේ රොජයය ෙරන්වන් ය. ඒ රජ දෘෂ්ඨ්ටි ෙොදවයන් පර ශ්න අසො භිේෂ්ඨුසිංඝයො 
වෙවහසන්වන් ය. තදින් වතපි ඒ නුෙරට වග්ොස් ඒ රජනජුරුෙන් දමනය වෙොට 
පහදෙන්නහු ෙූ නම්, එවස් ෙල මම වතොපට ේෂ්ඨමො වෙවරමි”යි ෙදාළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
ෙුඩ සිටිය මුනුෙ. එෙ ම මිලිඳුරජෙු ත ො ‘තදින් ස්ෙොමීනි, සෙල ජම්.ුද්වීපපයහි 
සියලු ම (  ) රජදරුවෙෝ මො ෙරො අෙුත් මොවග්න් පර ශ්න විාොළොහු නම්, ඒ සියල්ල ම 
විසඳා සම්පර දාලනය වෙවරමි’ යි ඊට සුෙයේ වනො වෙොට, ස්ෙොමීනි, මට ේෂ්ඨමො ෙළ 
මුනුෙු”යි ෙියොත් “ේෂ්ඨමො වනො වෙවරමි”යි ෙී ෙල්හි එවස් ී නම් “ස්ෙොමීනි, ෙස් 
ෙසන ෙලත් ලිං විය. වම් තුන් මොසය ෙෙුරුන් ලඟ ෙසම් දැ?” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“්ාගපස්වයනි, වම් ෙනොහි ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත මහවතරුන් ෙහන්වස් 

 ත්ත ි්ය නම් වසනොසනවයහි ෙුඩ ෙසනවස්ේ, යෙ. වතපි, ්ාගපස්වයනි, 
ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත වතරුන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ ද, එතුනට එළවඹෙ. සමීප ෙ 
වග්ොස් මොවග්් ොනවයන් ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තමහවතරුන් ෙහන්වස්වග්් පොදද්ෙන්දෙය 
මස්තෙවයන් ෙඳුෙ. එවස් ෙුඳ වමවස් ද ෙියෙ:- “ස්ෙොමීනි, මොවග්් උපොධයොයයන් 
ෙහන්වස් ඔ  ෙහන්වස්වග්් පොදද්ෙන්දෙය සිරසින් ෙන්දනො වෙවරති. නිවරොග්ි ෙ ද 
නිදුේ ෙ ද ශරීරයොවග්් ලහුෙපරිෙර්තනය ද ශරීර ල ද ශරීරයොවග්් සුප විහරණය ද 
විාොරණවස්ෙ. වම් තුන්මස ඔ ෙහන්වස්වග්් සමීපවයහි ෙසන්නට මො එෙූවස්ෙු.” යි 
ෙියො ‘වතොපවග්් උපොධයොයවයෝ ‘ෙෙුරු නම් ද?’ යි විාොළ ෙල්හි “ස්ෙොමීනි, පරාහණ 
ස්ථවිර නමු”යි ෙියෙ. ‘මම ෙිනම් දැ?’ යි විාොළ ෙල්හි වමවස් ෙියෙ. ‘මොවග්් 
උපොධයොයයන් ෙහන්වස් ස්ෙොමීනි, ඔ වග්් නම දන්නොවස්ෙු’යි ෙියෙ” යි ෙදාළ ෙල්හි 
‘එවස් ය ෙහන්සු’ යි ෙියො ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් 
වරොහණස්ථවිරයන් පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳ පුදෙුණු වෙොට පොසිෙුරු වග්ණ අනුපූර්ෙවයන් 
ම සුරිසරණ වස්ේ, යම් තුවනෙ  ත්ත්ිය නම් වසනොසනය ී ද, යම් තුවනෙ 
ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තවතරුන් ෙහන්වස් ෙසන වස්ේ ද, එතුන්හි එළඹිවස්ෙ. එළඹ 
ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳ එෙත්පවසෙ 
සිටිවස්ෙ. එෙත්පවසෙ සිටියො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් 
අස්සගුත්ත ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- ‘ස්ෙොමීනි, මොවග්් උපොධයොයයන් 
ෙහන්වස් නුඹ ෙහන්වස්වග්් පොදද්ෙන්ද්ෙය මස්තෙවයන් ෙඳනො වස්ෙ. වමවස් ද ෙියන 
වස්ෙ:- නීවරෝග්ි ෙ ද නිදුේ ෙ ද ශරීරයොවග්් සුහුල්ලු ෙ ද ශරීරයොවග්්  ල ඇති  ෙ 
ද ශරීරයොවග්් සුපවිහරණය ද විාොරෙ’යි ෙී වස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, උපොධයොයයන් ෙහන්වස් 
මො වම් තුන් මොසය ඔ ෙහන්වස්වග්් සමීපවයහි ෙසන්නට එෙූවස්ෙු”යි දැන්ෙූවස්ෙ. 
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තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත වතරුන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් 
ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ. “වතපි ෙිනම් දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මම 
නොග්වසන නම් ීමි”යි ෙීවස්ෙ. “වතොපවග්් උපොධයොයවයෝ ෙිනම් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
‘ස්ෙොමීනි, මොවග්් උපොධයොයවයෝ පරාහණ ස්ථවිර නම් ෙනවස්ෙු”යි ෙීවස්ෙ. “මම 
ෙෙුරු නම් වෙම් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මොවග්් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් නුඹ 
ෙහන්වස්වග්් නම දැන ෙදාරණවස්ෙු”යි ෙීවස්ෙ. “යහපත නොග්වසනවයනි, පොසිෙුරු 
තුන්පත් වෙොට ත ෙ”යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත ස්ෙොමීනි”යි ෙියො පොසිෙුරු තුන්පත් 
වෙොට ත ො එදෙසේ සුතුපී වදවෙනි දෙස් උදූසන්හි ම පිරිවෙණ ෙට හුමද මුෙ 
වසෝදන දිය හු දැහුටි වග්ණ වග්ොස් ලඟ තු ූවස්ෙ. ( 1) අස්සගුත්තවතරණුවෙෝ ද 
ඇමදපු මළුෙ නුෙුත ඇමුදිවස්ෙ. ඒ ෙතුර දමො වෙනින් පුන් වග්ණ ෙදාළවස්ෙ. ඒ 
දැහුටි තෙත් වෙොට වෙනින් දැහුටි වග්ණ ෙදාළවස්ෙ. ්ාගපස්යන් ෙහන්වස් සමඟ 
තදිරි පසු ෙථොෙෙුත් වනො ෙළවස්ෙ. වමවස් සත්දෙසේ පරීේෂ්ඨො වෙොට සත්ෙුනි දෙස් 
නුෙුතත් ආ වතොරතුරු විාොරො නුෙතත් ඒ නොග්වසනයන් ෙහන්වස් විසින් එවලස ම 
ෙී ෙල්හි ෙස් ෙසන දෙසත් එදෙස් ම ෙූ වහයින් උන්ෙහන්වස්ටත් ෙස් විසීමට අෙසර 
දුන්වස්ෙ. 

 
එසමවයහි ෙනොහි මහත් ධනවභොග්සොරවයන් හො ශර ද්ධොශීල ග්ුණවයන් මහත් ෙූ 

එේතරො මහොඋපොසිෙොෙේවතොවමෝ ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත වතරුන් ෙහන්වස්ට 
තිස්හෙුරුද්දේ පමණ උපස්ථොන ෙළො ය. නුෙුත ඒ මහොඋපොසිෙොවතොවමෝ එෙස් 
තුන්මොසවයහිත් උපෙොර වෙොට තුන් මොසයොවග්් ඇෙූවමන් ආයුෂ්ඨ්මත් 
අස්සගුත්තවතරුන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ ෙසනවස්ේ ද, එතුනට එළඹියො ය. එවස් 
එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සග්ුත්ත වතරුන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් සුලෙළො ය:- “ස්ෙොමීනි, 
පියොනන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් සමීපවයහි වෙනත් භිේෂ්ඨු නවමේ ඇද්වදෝ වහො?” 
යි විාොළො ය. “මහොඋපොසිෙොවෙනි, අප ලඟ ්ාගපස් නම් භිේෂ්ඨුනවමේ ඇතු”යි 
ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ීනම් පියොවනනි, අස්සග්ුත්ත ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, වසට දෙසට 
මොවග්න්  ත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් සමඟ ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් තෙසො ෙදාළ මුනෙ”යි 
ආරොධනො ෙළො ය. එෙල ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සග්ුත්ත වතරුන් ෙහන්වස් තුෂ්ඨ්ණීම්භොෙවයන් 
තෙසූවස්ෙ. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්තවතරුන් ෙහන්වස් එදෙස් රොතරියවග්් ඇෙූවමන් 

පූර්ෙොහ්නසමවයහි හුඳ වපරෙ ෙයින් සිෙුරු හො අතින් පොතර ය වග්ණ පසුමහණ වෙොට 
ෙුඳෙො වග්ණ යන්නො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් හො සමග් යම් තුවනෙ 
මහොඋපොසිෙොෙවග්් නිවෙසනය ද, එතුනට ෙුඩිවස්ෙ. එවස් ෙුඩ, පණෙන ලද 
ආසනවයහි ෙුඩ උන්වස්ෙ. තේිති ඒ මහොඋපොසිෙොවතොවමෝ ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත 
වතරුන් ෙහන්වස් ද ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස් ද පර ණීත ෙූ ඛොදයවභොජය 
ආහොරවයන් ස්ෙහස්තවයන් ම ෙුළුඳෙූෙො ය. වපස්ත්ත වෙොට ෙුළඳ ෙූෙොය. ෙළඳා 



 

 20 පටුන වෙත 

තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත මහවතරුන් ෙහන්වස් ෙුළඳූ1 පොතරවයන් තෙත් ෙරණ 
ලද අත් ඇති ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- 
“නොග්වසනවයනි, වතපි මහොඋපොසිෙොෙට අනුවමෝදනො ෙරෙ”යි වම් ොනය ෙියො 
ආසනවයන් නුඟිට විහොරයට ෙුඩිවස්ෙ. නුෙුත ඒ මහොඋපොසිෙොවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීෙොහු ය: “පියොවනනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
මම ෙනොහි තතො මුහුල්ලමි2. ග්ම්භීර ෙූ ධර්මෙථොෙෙින් මට අනුවමෝදනො ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු”යි සුළෙළොහ. තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ඒ 
මහොඋපොසිෙොෙන්ට ග්ම්භීර ෙූ වලොවෙොත්තර ෙූ ශූනයතො පර තිසිංයුේත ෙූ 
අභිධර්මෙථොවෙන් අනුවමෝදනො ෙළවස්ෙ. තේිති ඒ මහොඋපොසිෙොවෙෝ ද ඒ උන් 
ආසනවයහි ම ‘යම්ෙිසි සමුදයධර්මවෙවනේ ඇද්ද ඒ සියල්ල ම නිවරොධධර්මයොයි 
දන්නො ෙූ වෙවලස්රජස් නුත්තො ෙූ පහ ෙූ ේවල්ශ්මලය ඇති වශරොතොපත්තිමොර්ග්ඥානය 
පහළ ෙ ( 0) නිෙන් දැේෙොහ.  

 
ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ත් ඒ මහොඋපොසිෙොෙට අනුවමෝදනො 

වෙොට තමන් වදසූ ධර්මය පර තයවෙේෂ්ඨො වෙොට විදර්ශනො ෙඩො ඒ ආසනවයහි ම හිඳ 
වසෝෙොන්ඵලවයහි පිහිටිවස්ෙ. තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත 
මහවතරුන්ෙහන්වස් තමන්වග්් වෙවහර මණ්ඩල මොළෙවයහි උන්වස්ේ, වදවදනොවග්් 
ම නිර්ෙොණධර්මපර තිලොභය දිෙුසින් දැෙ ෙදාරො “සොධු, සොධු, නොග්වසනවයනි, එෙ ම 
හීසුරවයන් ම ශරීරවයෝ වදවදවනේ විදිනො ලදහ” යි ෙියො සොධුෙොර පුෙුත්ෙූවස්ෙ. 
ඒ අසො වනොවයේ දහස්ග්ණන් වදෙතොවෙෝ ද සොධුෙොර පුෙුත්ෙූහ. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් 
ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ෙුඩ උන් ආසනවයන් නුඟී සිට යම් තුවනෙ ආයුෂ්ඨ්මත් 
අස්සගුත්තවතරුන් ෙහන්වස් ෙසනවස්ේ ද, එතුනට ෙුඩිවස්ෙ. එවස් ෙුඩ ආයුෂ්ඨ්මත් 
අස්සගුත්ත වතරුන් ෙහන්වස්ට පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳ එෙත්පස් ෙ සිටිවස්ෙ. එෙත්පස් 
ෙ සිටියො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්ට ආයුෂ්ඨ්මත් අස්සගුත්ත වතරුන් 
ෙහන්වස් වමපෙත් ෙීවස්ෙ:- “නොග්වසනවයනි, වතපි පැළුප්නුෙරට යෙ. පුළලුප් 
නුෙර අපසාකාරාර්වයහි ආයුෂ්ඨ්මත් ධම්ර්රක්ි ත සථවිරවයෝ වෙවසති. ඔෙුන්වග්් 
සමීපවයහි දී  ුද්ධොනයන් උග්ණුෙ”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වමතුන් පටන් 
පැළුප්නුෙර වෙවතේ දුර දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “නොග්වසනවයනි, සියේවයොදුවනෙු”යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මොර්ග්ය තතො දුර ය. අන්තර්මොර්ග්වයහි භිේෂ්ඨොෙ දුර්ලභ ය. මම 
වෙවස් වයම් දැ?”යි ෙීවස්ෙ. “නොග්වසනවයනි, අන්තර්මොර්ග්වයහි වතොපට දෙස් පතො 
වනොවයේ සූප හො අවනෙ ෙයිංජනවයන් යුේත ෙූ ෙොළෙභොෙය දුරුීවමන් පිරිසිදු ෙූ 
සුෙඳහුල්සොවලන් ෙළ වභොජනය ම පිණ්ඩපොතය ලුව යි. වතපි යෙ”යි ෙදාළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු”යි ෙියො ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් 

                               
1 ෙුළඳෙූෙො 
2 මහල්වලමි 
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අස්සග්ුත්තවතරුන් ෙහන්වස් ෙුඳ පුදෙුණු වෙොට පොසිෙුරු වග්ණ යම් 
දිසොභොග්වයේහි පුළලුප්නුෙර ීද, ඒ දිසොභොග්වයන් සුරිසරො ෙුඩිවස්ෙ. 

 
එසමවයහි ෙනොහි වෙවළඳාවමහි වග්ොස් එන්නො ෙූ පාටලීපුත්තක සිටොවනෝ  ඩු 

පිරූ ග්ුල්පන්සියයේ වග්න්ෙො වග්ණ පුළලුප්නුෙරට යන මොර්ග්යට පුමිණියොහු ය. ඒ 
පාටලීපුත්තක සිටොවනෝ දුරින් ම එන්නො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස් දුටුවෙෝ 
ම ය. දැෙ පන්සියයේ ග්ුල් වපොවරොත්තු වෙොට යම් තුවනෙ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් 
ෙහන්වස් ද, එතනට ග්ිවයෝ ය. වග්ොස් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් අභිෙොදනය වෙොට 
“ස්ෙොමිදරුෙන්ෙහන්ස, වෙොතුන්හි ෙඩනොවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “ග්ෘහපතිය, 
පැළුප්නුෙරට යම්හ” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත ස්ෙොමීනි, අපිත් පැළුප්නුෙරට යම්හ. 
අප හො සමඟ සුප වස් ෙුඩිය මුනුෙු”යි ආරොධනො වෙොට ෙුඳෙො වග්ණ වයමින් 
නුෙත පාටලීපුත්තක සිටොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ්ාගපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්වග්් 
ඊර්යොපථවයහි පුහුද ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට පර ණීත ෙූ 
ඛොදයවභොජයොහොරවයන් ස්ෙහස්තවයන් ම ෙළඳෙො සම්පර ෙොරණය වෙොට ෙළඳෙො 
ආයුෂ්ඨ්මත් (1 ) නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ෙුළඳූ පොතරවයන් තෙත් ෙරණ ලද අත් ඇති 
ෙ ෙළඳා තේිති ෙූ ෙල්හි සිටොවනෝත් අනයතරනීාොසනයේ වග්ණ එෙත්පවසෙ 
හුන්නොහ. එෙත්පස් ෙ හුන්නො ෙූ පැළුප්නුෙර සිටොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන 
ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහ:- “ස්ෙොමි පුතර යොවනනි, වතපි ෙෙර නම් ෙන්නහු 
දැ?”යි විාොවළෝ ය. “ග්ෘහපතිවයනි, මම නොග්වසන නමු”යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමිපුතර යොවනනි, වතපි  ුද්ධොනය නම් ධර්මයේ දන්නොවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“ග්ෘහපතිවයනි, මම අභිධර්මපදයන් මඳේ දනිමි”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමිපුතර යොවනනි, අපට 
ෙූවය් මහොලොභවයෙ. ‘ස්ෙොමිදරුෙොවනනි, අප ලද්වද් යහපත් ලොභවයෙ. 
‘ස්ෙොමිදරුෙොවනනි, මමත් වපර අභිධර්මය ඇසූ උපොසෙවයේමි. ‘ස්ෙොමිදරුෙොවනනි, 
නුඹෙහන්වස්ත් අභිධර්මය දන්නොවස්ෙ. ‘ස්ෙොමිදරුෙොවනනි, අභිධර්මපදයන් ෙදාළ 
මුනුෙු”යි ආරොධනො ෙවළෝය. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් 
පාටලීපුත්තක සිටොනන්ට අභිධර්මය වදශනො ෙළවස්ෙ. වදශනො ෙරණ ෙල්හි ම 
ධර්මවයහි ම සිත ග්ියො ෙූ පොටලීපුත්තෙ සිටොනන්ට යම්ෙිසි 
උත්පත්තිෙරධර්මවෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියලු ම තෘෂ්ඨ්ණො ධර්මය නිරුද්ධස්ෙභොෙ ෙන්වන් 
ය යි දන්නො ෙූ පහ ෙූ රජරජස් ඇති දුරු ෙූ ේවල්ශමල ඇති නිර්ෙොණධර්මය දේනො 
දිෙ ඇස් පහළ ෙ වසෝෙොන් ෙූහ.  

 
තේිති පාටලීපුත්තකසිටොවනෝ පන්සියයේ පමණ ග්ුල් තදිරිවයහි ග්මන් ෙරෙො 

වතවම් පසුපස්වසහි යනුවෙෝ1 පුළලුප් නුෙරට නුදුරු වතන වදමිංසන්ධිවයෙ සිට 
ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් සුළෙවළෝ ය. “ස්ෙොමිදරු ෙූ 
නොග්වසනවයනි, අපසෝකාරාර්යට යන මොර්ග්ය වම් මඟ ය”යි ෙියො මඳේ තුන් වග්ොස් 

                               
1 යනුවය් 
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තමොවග්් රේත ෙම්ිලිය පූජො ෙරණු ෙුමුති ෙ ෙියනුවෙෝ1 “ස්ෙොමිදරුෙොවනනි, මොවග්් 
වම් රේතෙම්ිලිය දිග්ින් වසොවළොස් රියන ය. පළලින් අටරියන ය. “ස්ෙොමි 
දරුෙොවනනි, මට අනුෙම්පො උපදෙො වම් රේතෙම්ිලිය පිළිවග්ණ ෙදාළ මුනුෙු”යි 
ෙියො පූජො ෙවළෝ ය. ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් අනුෙම්පො උපදෙො ඒ 
රේතෙම්ිලිය පිළිග්ත්වස්ෙ. තේිති පොටලීපුත්තෙ සිටොවනෝ සන්වතොස ෙූහ. ඔද 
ෙුඩියො ෙූ සිත් ඇති ෙ පර මුදිත ෙූ හෘදවයන් යුේත ෙ පරීතිවසොම්නස් උපදෙො ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට ආදරවයන් පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳ පර දේෂ්ඨිණො වෙොට අෙසර 
වග්ණ ග්ිවයෝ ය. තේිත්වතන් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් අපසෝකාරොමය යම් 
තුනෙ ද, ආයුෂ්ඨ්මත් ධම්ර්රක්ිත වතරුන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ ද, එතුනට 
එළඹිවස්ෙ. එවස් එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ධම්ර්රක්ි තවතරුන් ෙහන්වස්ට අභිෙොදනය වෙොට 
තමන් ආ ෙොරණය ෙියො ආයුෂ්ඨ්මත් ධම්මරේිතවතරුන් ෙහන්වස් සමීපවයහි 
තරිපිටෙ ුද්ධොනයන් එවෙොද්වදශවයන් ම තුන්මොසයෙින් ෙයඤ්ජනෙශවයන් නිමෙො 
තවග්ණ නුෙුත තුන්මොසයෙින් අර්ථෙශවයන් වමවනහි ෙළවස්ෙ. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් 
ධම්ර්රක්ිත ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් 
ෙීවස්ෙ. “එම් ො නොග්වසනවයනි, යම් වස් ග්ෙපොලයො ග්ෙයන් රේෂ්ඨො වෙවර් ද, 
පඤ්ාවග්ොරසය අනිේ වසස්වසෝ අනුභෙ (1 ) වෙවරද් ද, එපරිද්වදන් ම 
නොග්වසනවයනි, වතපි තරිපිටෙ ුද්ධොනය තවග්ණ සමර්ථ ෙ ධරන්නහු ෙූ නමුත් 
ශරොමණයග්ුණයොවග්් අර්ථරසයට භොග්ි වනො ෙන්නහු ය”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ 
ෙුමේ වේෙයි, නුඹෙහන්වස් මට තග්ුන්නු වම් ධර්මය විාරෙින් ම පමණ. අර්ථරසය 
උග්න්ෙන්ට වෙවහස වනො ෙන්නු”යි ෙියො එදෙස් රොතරිභොග්වයහි ම උග්ත්තො ෙූ 
ධර්මයොවග්් අර්ථරසය ආස්ෙොදනය වෙවරමින් එම රොතරිභොග්වයහි ම සිෙුපිළිසිඹියො හො 
සමග් රහත්ඵලයට පුමිණිවස්ෙ. ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස් ාතුස්සතයය 
පර තිවෙධය හො සමග් ම සියලු වදවිවයෝ ම සොධුෙොර දුන්හ. මහවපොවළොෙ ග්ුග්ුරො පුන 
නුිංවග්් ය. මහො  ර හ්මවයෝ සතුටින් පුන නුඟී අත් වපොළසන් දුන්හ. දිෙසඳුන්සුණු හො 
පරසතුමදාරො පුෂ්ඨ්පවයෝ මුළුවලොෙ සුෙඳ වෙවරමින් අහසින් ෙර්ෂ්ඨො ෙළොහු ය. 

 
එසමවයහි ෙනොහි වෙළසියයේ පමණ රහතන් ෙහන්වස් හිර්ාලය පර්ෙතවයහි 

රක්ිත නම් තලයට ස්ස් ෙ හිඳ “අපි සියලුවදනො ෙහන්වස් ම ්ාගපස්යන් දේනො 
ෙුමුතියම්හ. එවහයින් නොග්වසන ස්ථවිරවයෝ එනවස්ේෙො” යි ෙියො ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස්වග්් සමීපයට දූතනමේ හුරියවස්ේලො ය. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස් දූතයොවග්් ොනය අසො අවසෝෙොරොමවයන් අන්තර්ධොන ෙ 
හිමොලය පර්ෙතවයහි රේිත තලවයහි සිටි වෙළසියයේ රහතුන් ෙහන්වස්වග්් 
තදිරිවයහි  පහළ ෙූවස්ෙ. තේිති වෙළසියයේ  පමණ රහතුන් ෙහන්වස් ආයුෂ්ඨ්මත් 

                               

1 ෙියනුවය් 
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නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවස්ේලො ය. “නොග්වසනවයනි, වම් ෙනොහි 
මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ දෘෂ්ඨ්ටිෙොදපර තිෙොදවයන් පර ශ්න විාොරො භිේෂ්ඨුසිංඝයො වෙවහසන්වනෝ ය. 
නොග්වසනවයනි, යහපත, වතපි වග්ොස් මිලිඳුරජනජුරුෙන් දමනය ෙරෙ”යි ෙදාළොහු ය.  

 
එෙල නොග්වසනයන්ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ “ස්ෙොමීනි, හුම වදනො ෙහන්වස් 

ඊට උත්සොහ වනො වෙොට ෙුඩහුන මුනුෙ. එෙ ම මිලිඳුරවජෙු ත ො, ‘තදින් ස්ෙොමීනි, 
සෙල ජම්.ුද්වීපපයහි රජහු අෙුත් මො අතින් පර ශ්න විාොළොහු නමුත් ඒ සියලු පර ශ්න 
විසඳා සම්පර දාලනය වෙවරමි. ‘ස්ෙොමීනි, ඔ ෙහන්වස්ලො හුම වදනො ම අසම්භීත ෙ 
සාගලපුරනුෙරට ෙුඩ ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීවස්ෙ. තේිති මහොවථරභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් 
වග්ොස් සොග්ලපුර නුෙර ෙොසොයෙස්තරවයන්   ුළුෙො ේසීණොශර ෙසෘෂ්ඨිෙරයන්වග්් 
ග්මනොග්මනවයන් ජනිත ෙූ චීෙරෙොතවයන් පර තිෙොතය ෙළොහු ය. එසමවයහි ෙනොහි 
ආයුෂ්ඨ්මත් ායුපාල නම් මහවතරුන් ෙහන්වස් සංපඛයය නම් පිරිවෙණ ෙසනවස්ෙ.  

 
තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ අමොතයයන්ට වමපෙත් ෙීහ:- “පින්ෙත්නි 

ාන්ද්ර ෙොන්තිවයන් යුේත ෙූ රොතරිවතොවමෝ එෙොන්තවයන් ම සිත්ෙලු ය. ෙිවමේ ද? අද 
රෑ සොෙේඡො ෙරණු පිණිස පර ශ්න අසනු පිණිස ශර මණයෙු ෙරො වහෝ  රොහ්මණයෙු ෙරො 
වහෝ එළවඹමු ද? ෙෙර වෙවනේ මො හො සමග් ෙථො ෙරන්නට ෙොිංේෂ්ඨොවිවනොදනය 
ෙරන්නට හුෙි1 වෙත් දැ?”යි විාොළහ. වමවස් ෙී (11) ෙල්හි පන්සියයේ 
වයොන්අමොතයවයෝ මිලිඳු රජනජුරුෙන්ට වමපෙත් ෙීෙොහු ය:- “මහරජනජුරුවෙනි, පිටෙතර ය 
දන්නො  ුද්ධොග්ම දන්නො  හුශරුත ෙූ ායුපාල නම් වතරණු වෙවනේ ඇත. ඒ ායුපාල 
නම් වතරුන් ෙහන්වස් දැන් වම් පර ස්තොෙයට සංපඛයය නම් පිරිවෙණ ෙසනවස්ෙ. 
‘වදෙයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙුඩ ෙදාළ මුනෙ. ආයුෂ්ඨ්මත් ායුපාලස්ථවිරයන් 
අතින් පර ශ්න අසො ෙදාළ මුනුෙ”යි ෙීෙොහු ය. “එවස් ී නම්, සග්වයනි, ඒ පින්ෙත්හට 
අප එන පෙත් ෙියෙ”යි ෙීහ. තේිති ප්මිත්තක නම් වයොන්ඇමතිවතම ආයුෂ්ඨ්මත් 
ආයුපොලවතරුන් ෙහන්වස් සමීපයට වග්ොස් “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ 
ආයුෂ්ඨ්මත් ායුපාලය්් ෙහන්වස් දේනො ෙුමුතිවස්ෙු”යි ෙියෙයි ෙියො දූතවයෙු 
හුරිවයෝ ය. එෙල ආයුෂ්ඨ්මත් ායුපාලය්් ෙහන්වස් දූතයොවග්් ොනය අසො වමවස් 
ෙීවස්ෙ:- “එවස් ී නම් රජ එත්ෙ”යි ෙදාළවස්ෙ.  

 
තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ පන්සියයේ වයොන්ඇමුතියන් පිරිෙරො උතුම් 

රථෙොහනයෙට පුන නුඟී සංපඛයය නම් පිරිවෙණ යම් තුවනෙ ද, ආයුෂ්ඨ්මත් 
ායුපාල ස්ථවිරවයෝ යම් තුවනෙ ද, එතුනට එළඹියොහ. එවස් එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ 
ායුපාල ස්ථවිරයන් හො සමඟ සතුටු ෙූහ. සමඟ සතුටු විය යුතු ෙූ සිහි ෙට යුතු ෙූ 
ෙථො වෙොට නිමෙො එෙත්පවසෙ හුන්නොහ. එෙත්පවසෙ උන්නො ෙූ මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ 
ආයුෂ්ඨ්මත් ආයුපොල ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහ:- “ෙහන්ස, ආයුපොල 
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ස්ථවිරවයනි, නුඹෙහන්වස්ලොවග්් පර ෙර ජයොෙ ෙෙර අර්ථයේ පිණිස ද? නුඹ 
ෙහන්වස්ලොවග්් වම් මහණ ී වමහි උතුම් පරමොර්ථය ෙෙවර් දැ?”යි විාොවළෝ ය. වතරුන් 
ෙහන්වස් ඒ අසො ‘මහරජොවනනි, අපවග්් පර ෙර ජයොෙ ධර්මවය් හුසිර නිෙන් දේනො පිණිස 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ධර්මාර්යො ශර මාර්යොවෙන් යුේත ෙ ෙිසි ග්ෘහස්ථ 
වෙවනෙුන් ඇද් ද?”යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, ධර්මාොරී ශමාොරී ෙූ 
ග්ෘහස්ථවයෝත් ඇත. මහරජ, අප භොග්යෙත් තිවලෝග්ුරු  ුදුන් විසින් .රණැස් නුෙවරහි 
ෙූ මිගදාස ය නම් ෙූ ඉසිපත්ාරාර්වයහි දී ධේර්රකර සූතර ය වදශනො ෙරණ ෙල්හි 
අටවළොස්වෙෝටියේ  ර හ්මයන්ට ධර්මොභිසමය ෙූවය් ය. වදෙතොෙන්වග්් ධර්මොභිසමය 
ෙනොහි ග්ණනපථය අතිෙරොන්ත ෙූවය් ය. ඒ සියල්වලෝ ම ග්ෘහස්ථ ෙූවෙෝ ම ය. 
පර ෙර ජිතවයෝ වනො වෙති. නුෙත ද, මහරජොනනි, අනිෙෙුත් වග්ණ හුර දේෙමි- අප 
භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ර්හාසර්යසූතරොන්තය වදශනො ෙරණ ෙල්හි 
ද, ර්හාර්ංගලසූතරොන්තය වදශනො ෙරණ ෙල්හි ද, සර්චිත්ත පවෙයායසූතරොන්තය වදශනො 
ෙරණ ෙල්හි ද, රාහුපලා ාදසූතරොන්තය වදශනො ෙරණ ෙල්හි ද, පරාභ සූතරොන්තය 
වදශනො ෙරණ ෙල්හි ද ග්ණනපථය අතිෙරොන්ත ෙූ වදෙතොෙුන්ට ධර්මොභිසමය ෙූවය් 
ය. ඒ සියල්වලෝ ම ග්ෘහස්ථ ෙූවෙෝ ම ය. පර ෙර ජිත ෙූවෙෝ වනො වෙති” යි ෙදාළ වස්ෙ.  

 
“එවස් ී නම්, ෙහන්ස, ායුපාලස්ථවිරවයනි, නුඹෙහන්වස්ලොවග්් පර ෙර ජයොෙ 

නිරර්ථෙය. ෙිසි පරවයෝජනවයේ නුත. වපර ෙළො ෙූ අෙුශල ෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් 
ශර මණශොෙයපුතරවයෝ හිසරෙුළු මුඩු වෙොට1 වග්ණ විචිතර ෙස්තර  හුර එෙෙර්ණපිළී වග්ණ 
අග්මුල සිඳ ිඳ ෙපො වග්ොතො පඬු වපොෙො ෙර්ණ විනොශ (14) වෙොට වග්ණ හුඳ 
වනොවයේ ඥාතිමිතර  අඹුදරුග්රොමේවෂ්ඨ්තර ධනධොනයොදී ්ශ්ෙර්ය සම්පත් හුර පුවිදි 
වෙති. වතවළස් ධුතොිංග්යන් ද පරිහරණය වෙවරති. ‘ෙහන්ස, ආයුපොල ස්ථවිරවයනි, 
එෙොසනිෙිංග්ය පුරණ යම් ඒ භිේෂ්ඨුවෙවනේ ඇද් ද, ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො ද 
එෙොන්තවයන් ම පූර්ෙජොතිවයහි අනුන්වග්් ෙස්තු වසොරො ග්ත් වසොරු ය. 
උන්ෙහන්වස්ලො අනුන්වග්් ෙස්තු ඒ උදුරො වග්ණ අෙුශල ෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් දැන් 
වම් ජොතිවයහි එෙොඝනිෙ ෙන්නොහ. අෙුශලෙර්මවයන් ෙලින් ෙලට ෙළඳන්ට වනො 
ලුව ති. එේ වේලෙ ම ෙළඳති. එපමවණෙ මුත් ඔෙුන්වග්් ශීලවයේ නම් නුත. 
තපවසේ නම් නුත.  ර හ්මාර්යොෙෙුදු නුතු” යි ෙීහ. තෙ ද “පින්ෙත් ආයුපොලයන් 
ෙහන්ස, යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ෙනොහි අේවභොෙොසිෙිංග්ය පුරන්නොහු ද, ඒ භිේෂ්ඨූහු 
ඒෙොන්තවයන් ම පූර්ෙජොතිවයහි ග්ම්  පුහුර වග්ෙල් ග්ිනි ලො සත්ෙයන්ට වෙවහස 
දුන් වසොරු ය.2 ඔෙුහු අනුන්වග්් වග්ෙල් නසො දමො ඒ අෙුසලෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් 
වම් ජොතිවයහි අේවභොෙොසිෙිංග්ය පුරන්නොහු වෙති. තමන් ෙළ අෙුශලෙර්මවයන් 
වසනොසනයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො ල න්නොහු වෙති. එපමණේ මිස ඔෙුන්ට 
ශීලවයේ නම් නුත. තපවසේ නම් නුත.  ර හ්මාර්යවයේ නම් නුතු”යි ෙීහ. “තෙ 

                               
1 මුඩුෙ 
2 වසොරොවනෝ 
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ද, ස්ෙොමීනි, ායුපාල ස්ථවිරවයනි, නිදි ෙර්ජිත ෙරණ වනසජනජිෙ නම් යම් ඒ 
භිේෂ්ඨුවෙවනේ ඇද්ද, ඒ භිේෂ්ඨූහු එෙොන්තවයන් ම පූර්ෙ ජොතිවයහි මිං පහරණ වසොරු 
1ය. ඔෙුන් මඟ යන එන්නන් අල්ෙො වග්ණ අඩු  ඩු වෙොල්ල ෙමින් ඔෙුන්ට රෑදෙල් 
නිදි ෙුද්ද වනො දී ග්ස්  ුඳ හිඳුෙො ඒ අෙුශලෙර්මවිපොෙවයන් වම් ජොතිවයහි ඔහු නිදි 
වනො ලු  වනසජනජිෙ ෙන්නොහු වෙති. සයනයෙ පිට ත ො සයනය ෙරන්නට වනො 
ලුව ති. ඒ මිසේ ඔෙුන්වග්් ශීලවයේ නම් නුත. තපවසේ නම් නුත. වශරෂ්ඨ්් 
ාර්යොවෙේ නම් නුතු”යි ෙීහ. වමවස් මිලිඳුරජනජුරුෙන් ෙී ෙල්හි ආයුෂ්ඨ්මත් 
ායුපාලස්ථවිරයන් ෙහන්වස් සිතනවස්ේ “වම් රජ  ණ අසන්ට අෙුත් අසන  ණ 
ත ො අනිේ මඟෙ වයයි. වම්නිසො රජහට  ණ ෙීවමන් පරවයෝජන ෙිම් දැ?” යි ෙිසිෙේ 
වනො ෙදාරො තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ ෙුඩ හුන්වස්ෙ. 

 
තේිති පන්සියයේ වයොන්අමොතයවයෝ වතරුන්ෙහන්වස් තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ හිඳිනො 

දැෙ මිලිඳුරජනජුරුෙන්ට වමපෙත් ෙීෙොහු ය. “වදෙයන් ෙහන්ස, වතරුන් ෙහන්වස් 
පණ්ඩිතවස්ෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් අවිසොරද  ුවින් ෙිසිෙේ ෙදාරන්වන් නුතු”යි ෙීෙොහු 
ය. තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ායුපාලවතරුන් ෙහන්වස් තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ 
හුන්නො දැෙ අත්වපොළසන් දී ඔල්ෙර හඬ ග්සො පිරිෙරො හුන් වයොන්ඇමතියන්ට වමපෙත් 
ෙීහ:- “එම් ො සග්වයනි, වම් සෙල ජම්.ුද්වීපවයහි පණ්ඩිතවයේ2 නුත. එ ුවින් 
එෙොන්තවයන් ම සිස් ෙ ග්ිවය් ය. ‘එම් ො සග්වයනි, වම් සෙලජම් ුද්ී පය 
පණ්ඩිතවග්ෝාර ෙූ අර්ථරසයේ අසන්නට නුති  ුවින් එෙොන්තවයන් ම පර ලොප විය. 
යම් ෙිසි ශර මණවයේ වහෝ  රොහ්මණවයේ වහෝ මො හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට- ෙොිංේෂ්ඨො 
විවනොදනය ෙරන්නට- හුෙි වේ ද, එ ඳු වෙවනේ නුතු”යි ෙීහ. අමොතයවයෝ 
ෙිසිෙේ වනො ෙියො උන්හ. තේිති (1 ) ඒ සියලු ම අමොතයපිරිස වදස නුෙුත නුෙුත3 
 ලන්නො ෙූ මිලිඳුරජහට අභීත ෙ ෙිසි සුෙයේ නුති ෙ හුන් වයොන්අමොතයයන් දැෙ 
වම ඳු සිවතේ ෙූවය් ය. “යම් ෙොරණයෙින් වම් වයොන්අමොතයවයෝ ෙිසි සුෙයේ නුති 
ෙ උන්නොහු ද, ඒ ෙොරණවයන් යවමේ මො හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට සමර්ථ වේ ද, 
එ ඳු ෙූ අනිේ ෙිසි පණ්ඩිත ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් නමේ එෙොන්තවයන් සුෙ නුති ෙ 
ම ඇතු”යි සිතමින් රජවතවම් මහත් ෙූ අභිමොනවයන් වපරළො රොජභෙනයට ම ග්ිවය් 
ය.  

 
එසමවයහි ෙනොහි සිංඝනොයෙ ෙූ ග්ණනොයෙ ෙූ ග්ණොාොර්ය ෙූ වලොෙ පර සිද්ධ 

ෙූ ෙීර්ති ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ ජනයො විසින් යහපත් වෙවනෙු යි සම්මත ෙරණ ලද්දා 
ෙූ පණ්ඩිතත්ෙයට පුමිණියො ෙූ ෙයේත ෙූ මහත් පර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ දේෂ්ඨ ෙූ විවශෂ්ඨවයන් 
අෙව ොධ ෙරණ ලද පර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ විවශෂ්ඨවයන් භොවිත ෙූ පර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ 

                               
1 වසොරොවනෝ 
2 පණ්ඩිතයේහු 
3 ඔිවනො  
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වලෞෙිෙවලොවෙොත්තරග්ුණ ධර්මවයහි හිේමුනො ෙූ විශොරද ෙූ  හුශරුත ෙූ පිටෙතර යධොරි 
ෙූ සියලු අර්ථයන්වග්් වෙළෙරට පුමිණියො ෙූ අෙව ොධ ෙරණ ලද පර ඥාවිවශෂ්ඨ ඇත්තො 
ෙූ එෙශරුතිවයන් සිතට නුඟුනු ආග්ම ඇත්තො ෙූ පුමිවණන ලද පර තිසම්භිදාපර ඥාෙ 
ඇත්තො ෙූ නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනපර්යොප්තිධර ෙූ සර්ෙඥ ොනවයහි වෙළ පුමිණියො ෙූ 
ධර්මොර්ථවදශනොපර තිවෙධවයහි දේෂ්ඨ ෙූ ේෂ්ඨය වනො ෙන විසිතුරු ෙූ ෙුටවහන පර ඥාෙ 
ඇත්තො ෙූ චිතර ෙිෙ ෙූ මවනොඥ ෙූ ෙොේෙරණවයන් යුේත ෙූ අනයදෘෂ්ඨ්ටිෙෙොදියෙු 
විසින් ලිංවිය වනො හුේෙො ෙූ අනයදෘෂ්ඨ්ටිෙයෙු විසින් මුඩ ග්ත වනො හුේෙො ෙූ අනය 
දෘෂ්ඨ්ටිෙයෙු විසින් උත්තරයේ ෙිය වනො හුේෙො ෙූ සමුද්ර ය වමන් ෙිසි වෙනෙුන් 
විසින් ආෙරණයේ ෙළ වනො හුේෙො ෙූ ෙිසිෙෙු විසින් අධිග්තග්ුණවයන් ෙළේෙො ග්ත 
වතො හුේෙො ෙූ මහොසොග්රය වමන් ෙුලඹිය වනො හුේෙො ෙූ මහොවමරුරොජයො වමන් 
නිශ්ාල ෙූ තදිංග්ොදීන් පහ ෙරණ ලද ේවල්ශයුද්ධ ඇත්තො ෙූ වමොහොන්ධෙොරය දුරු 
ෙරන්නො ෙූ පර ඥාවලෝෙය වලොෙට පර ෙොශ ෙරන්නො ෙූ මහොෙිශ්ෙර ෙූ අනයග්ණ 
වජයෂ්ඨ්්සමූහයන්වග්් ෙොද මථනය ෙරන්නො ෙූ අනයතීර්ථෙයන්වග්් අහිංෙොරය 
මර්දනය ෙරන්නො ෙූ භිේෂ්ඨුභිේෂ්ඨුණී උපොසෙඋපොසිෙො රොජ රොජමහොමොතයයන් විසින් 
සත්ෙොර ෙරණ ලද්දා ෙූ වග්ෞරෙ ෙරණ ලද්දා ෙූ සිතින් ආදර ෙරණ ලද්දා ෙූ යථොශේතීන් 
පුදන ලද්දා ෙූ සත්ෙොර ෙරණ ලද්දා ෙූ චීෙරපිණ්ඩපොතවසනොසනග්ිලොනපර තයයචභෂ්ඨජය 
පරිෂ්ඨ්ෙොරයන් ලොභී ෙූ ලොභවයන් හො යශසින් අග්ර පරොප්ත ෙූ ශර මණග්ණයො විසින් පිරිෙරණ 
ලද්දා ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ඥානොභිෙෘද්ධි ඇත්තො ෙූ අසො 
දැරීවමන් යුේත ෙූ නුෙණුත්තෙුන්ට වමවලෝ පරවලෝ ෙුඩ දේෙමින් 
නෙොිංග්සර්ෙඥශොසනය නමුති රත්නය වග්ණ හුර දේෙමින් උතුම් ෙූ නිර්ෙොණධර්මය 
දේෙො ෙදාරමින් සද්ධර්ම නමුති පර දීපය නග්ො දරමින් සද්ධර්ම නමුති යොග්ස්තම්භය 
ඔවසොෙමින් සද්ධර්ම නමුති මහොදානය වදමින් සද්ධර්මධ්ෙජය උසස් වෙොට නග්මින් 
සද්ධර්මජයපතොෙය නඟො වෙළෙමින් සද්ධර්ම නමුති ජයසිංඛය ඌර්ධ්ෙ වෙොට 
අල්ලො පිඹිමින් සද්ධර්ම නමුති ජයව රය (14) ග්සමින් අභීතසිිංහනොද ඥානග්ර්ජිතය 
ග්ර්ජනො වෙවරමින් මධුරස්ෙරග්ර්ජනො නමුති වශරෂ්ඨ්් ෙූ වමඝග්ර්ජනොවෙන් යුේත ෙූ 
උතුම් ෙූ පර ඥා නමුති විජනජුල්ලතොවෙන් ෙලඳනො ලද්දා ෙූ ෙරුණො නමුති සිසිරජලවයන් 
භරිත ෙූ මහත් ෙූ සද්ධර්මොමෘතෙර්ෂ්ඨොවෙන් සියලු වලෝෙයො මනො වෙොට සන්තර්පනය 
වෙවරමින් ග්රොමනිග්මරොජධොනිවයහි සුරිසරො ෙඩනොවස්ේ අනුෙර මවයන් වග්ොස් සොග්ල 
නම් නුෙරට පුමිණිවස්ෙ. 

 
එහි ෙනොහි ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයොවනෝ අසූදහසේ පමණ භිේෂ්ඨුසිංඝයො 

ෙහන්වස් හො සමඟ සංපඛයය නම් පිරිවෙවණහි ෙොසය ෙරණ වස්ෙ. එවහයින් ඒ  ෙ 
හඟෙන පූර්ෙොර්යයන් විසින් ෙියන ලදී:- 

 
“.හුස්සුපතා චිතර කථී-්ිපුපණා ර විසාරපදාස , 
සාර්යිපකා ර කුසපලා-පටිභාප්ා ර පකාවිපදාස . 
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පත ර පතපිටකා භික්ඛු-ප්්රප්කායිකාපි  , 
රතුප්කායිකා පර -්ාගපස්ං පුරක්ඛරැං. 
 
ගම්භීරප්්පඤා පර්ධාවී-ර්ග්ගාර්ග්ගස්ස පකාවිපදාස , 
උත්තර්ං අ්ුප්පත්පතා-්ාගපසප්ා විසාරපදාස . 
 
පතහි භික්ඛ හි පවෙ ුපතා-්ිපුපණහි සච්ර ාදිහි, 
රර්්පතා ගාර්්ිගර්ං-සාගලං උපසංකමී. 
 
සංපඛයය පවෙප ස්මිං-්ාගපසප්ා තදාස   සී, 
කපථසි පසා ර්්ුස්පසහි-පබ්.පතා පකසරී යථා”යි. 
 
වමවස් යවථොේත ග්ුණොනුභොෙවයන් යුේත ෙ අභීතවෙශර සිිංහ රොජයෙු වමන් 

ෙුඩ ෙසන ෙල්හි තේිති එේ දෙසේ මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ වයොන්අමොතයයන්ට 
ආමන්තර ණය වෙොට වමපෙත් ෙීහ. “එම් ො සග්වයනි, මො හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට 
මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨො විවනොදනය ෙරන්නට යවමේ සමර්ථ ද, එ ඳු අනිේ පණ්ඩිත ෙූ 
භිේෂ්ඨුවෙේ1 ඇද් ද?” යි විාොළහ. තේිති ඒ අසො පද ර්්්තරි නම් අමොතයයො 
මිලිඳුරජහට වම් ෙොරණය ෙීවය් ය. “වද්ෙයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් මඳේ ෙල් 
තෙසුෙ මුනෙ. ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, පණ්ඩිත ෙූ ෙයේත ෙූ පර ඥාෙත් ෙූ නුෙණින් ම 
සුශිේෂ්ඨිත ෙූ විශොරද ෙූ  හුශරුත ෙූ චිතර ෙිෙ ෙූ සුන්දර ෙූ විදර්ශනො නුෙණින් යුේත ෙූ 
අර්ථධර්මනිරුේතිපර තිභොන යන සිෙුපිළිසිඹියොවයහි පොරපරොප්ත ෙූ ්ාගපස් නම් 
ස්ථවිරනවමේ ඇත. උන් ෙහන්වස් දැන් සංපඛයය නම් පිරිවෙණ ෙසන වස්ෙ. වදෙයන් 
ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙුඩ ෙදාළ මුනුෙ. ්ාගපස් නම් ආයුෂ්ඨ්මතුන් ෙහන්වස් 
අතින් පර ශ්න ඇසුෙ මුනුෙ. උන්ෙහන්වස් නුඹ ෙහන්වස් හො සමග් ෙථො ෙරන්නට 
ෙොිංේෂ්ඨො විවනොදනය ෙරන්නට සමර්ථ ෙනවස්ෙු”යි ෙීවය් ය. තේිති මිලිඳුරජ 
්ාගපස් ය යි යන ශේදය අසමින් ම යුහු ෙ ම භය ෙූවය් ම ය. තුති ග්ුන්ම ෙූවය් 
ම ය. වලොමුදහ ග්ුන්ම ෙූවය් ය. ඇඟින් ඩො වසල ී තුති වග්ණ සිටත් රොජචධර්යය 
(16) උපදෙො වග්ණ නුෙුත මිලිඳුරජ පද ර් ්්තරි නම් අමොතයයොහට වමපෙත් ෙී ය. 
“එම් ල සග්ය, ්ාගපස් භිේෂ්ඨු මො හො සමඟ ෙථො ෙරන්නට සමර්ථ දැ?”යි විාොවළ් 
ය. “ෙිවමේ ද වදෙයන් ෙහන්ස, ඉ්්ර යර් රැණකුප රපර ජාපති සුයාර්ස්්තුසිත වලොෙ 
පොලයන් හො ද පීතෘ2 ෙූ මහො ර හ්මයො සමඟ ද ෙථො ෙරන්නට සමර්ථ ෙන වස්ෙ. 
මනුෂ්ඨය ෙූෙන් සමඟ ෙථො ෙිරීම ෙියනු ම ෙෙවර් දැ?” යි ෙීවය් ය.  

 

                               
1 භිේෂ්ඨුෙේහු 
2 පිතො පිතෘ 
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ඒ අසො නුෙත මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ පද ර්්්තරියාහට වමපෙත් ෙීහ:- “එවස් ී 
නම්, පද ර්්්තරිය, වතෝ ඒ පින්ෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සන්තිෙයට දූතයෙු හරුෙ”යි ෙීහ. 
‘එවස් ය, වදෙයන් ෙහන්සු’ යි ෙියො පද ර් ්්තරි නම් අමොතයයො “ස්ෙොමීනි, 
මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මතුන් ෙහන්වස් දේනො ෙුමුති වස්ෙු”යි ෙියො ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස්වග්් සමීපයට දූතයෙු පිටත් වෙවළ් ය. එෙල ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසන ස්ථවිරවයෝ ද එපරිද්වදන් ම එවස් ී නම්, මහරජවතවම් එන වස් 
මුනුෙු”යි ෙදාළවස්ෙ. තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ පන්සියයේ වයොන් ඇමතියන් විසින් 
පිරිෙරණ ලදුෙ චසන්ධෙයන් වයදූ උතුම් රථෙොහනයෙට පුන නුග්ී මහත් ෙූ 
 ළවසනොෙ හො සමඟ යම් තුවනෙ සංපඛයය නම් පිරිවෙණ ී ද, යම් තුවනෙ 
ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙුඩ ෙසනවස්ේ ද, එතුන්හි එළඹියොහ. 
එසමවයහි ෙනොහි ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයොවනෝ අසූදහසේ පමණ භිේෂ්ඨුසිංඝයො 
හො සමඟ මණ්ඩලමොළෙවයහි ෙෘත්තොෙොරවයන් ෙුඩහුන්වස්ෙ. එෙල මිලිඳු 
රජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්වග්් සිංඝපිරිස දුර දී ම දුටුවෙෝ 
ම ය. දැෙ පද ර්්්තරියාහට වමපෙත් ෙීහ:- “පද ර්්්තරිය වම් මහත් ෙූ පිරිස ෙොවග්් 
දැ?”යි විාොළහ. වදෙමන්තරියො ඒ අසො “වදෙයන් ෙහන්ස, ආයුෂ්ඨ්මත් 
්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්වග්් පිරිස ය”යි ෙීවය් ය.  

 
තේිති මිලිඳුරජ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්වග්් පිරිස දුර දී ම දැෙ භය 

ෙූවය් ම ය. තුති ග්ුන්ම ෙූවය් ම ය. ඇඟ ඩො වසල ී වලොමු දහ ග්ත්වත් ම ය. තේිති 
මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ෙඟවෙසණුන් විසින් පිරිෙුරූ ඇතෙු වමන් ද, ග්ුරුළුන් විසින් 
පිරිෙුරූ නයෙු වමන් ද, පිඹුරන් විසින් පිරිෙුරූ සිග්ොලයෙු වමන් ද, මීවග්ොනුන් විසින් 
පිරිෙුරූ ෙලසෙු වමන් ද, නයෙු ලුහු ුඳ ග්ත් මුඩියෙු වමන් ද, දිවියෙු ලුහු ුඳ ග්ත් 
මුවෙෙු වමන් ද, අහිග්ුණ්ිෙයෙු අතට පුමිණි නයෙු වමන් ද,  ළවලෙු ලඟට පුමිණි 
මීයෙු වමන් ද, යෙුදුරෙු සමීපයට පුමිණි වපරතයෙු වමන් ද, රොහුමුඛයට පුමිණි 
ාන්ද්ර යො වමන් ද, වපලොන්තරග්ත නයෙු වමන් ද, මුදිරියෙට පුමිණි පේෂ්ඨියෙු වමන් 
ද, දැලට පුමිණි මසෙු වමන් ද, ෙයොඝරොදීන් ෙසන ෙනයෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ පුරුෂ්ඨයෙු වමන් 
ද, වෙසමුණිරජහට අපරොධ ෙළ යෙෙු වමන් ද, ආයු පිරිහුනු දිෙයපුතර යෙු වමන් ද, 
භය වෙමින් උද්වෙග්යට පුමිවණමින්, සිත් තුවෙමින්, සිත ෙලෙිරී වලොමු දහ වග්ණ 
මුළො ෙූ සිත් ඇති ෙ, වදාම්නස් ෙූ සිත් ඇති ෙ, භරොන්ත ෙූ සිත් ඇති ෙ, වපරළී ග්ියො ෙූ 
විේෂ්ඨිප්ත සිත් ඇති ෙ ෙට වෙළ සිඳී “වම් මොවග්් පිරිෙර ජනවයෝ මට නින්දා වනො 
වෙවරත්ෙ” යි සිතො රොජොභිමොනවයන් චධර්යය උපදෙො වග්ණ වදෙමන්තරියොහට 
වමපෙත් ෙීහ. (1 ) “පද ර් ්්තරිය, ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් වම් ය යි ෙියො 
මට වනො ෙියෙ. වනො ෙියන ලද්දා ෙූ මම නොග්වසනයන් ෙහන්වස් දැෙ ඇඳින ග්ණිමි”යි 
ෙීහ. “යහපත වද්ෙයන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් ම හුඳින ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීවය් ය.  

 
එසමවයහි ෙනොහි ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ඒ භිේෂ්ඨූන්වග්් 

පිරිවසහි තදිරි පිටින් හුන් සතළිස්දහසේ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොට  ොලතර ෙූවස්ෙ. පසු 
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ලො හුන් සතලිස්දහසේ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොට ෙුඩිමහලු ෙූ වස්ෙ. එෙල නුෙුත මිලිඳු 
රජනජුරුවෙෝ ඒ සියලු ම භිේෂ්ඨු පිරිසි තදිරිවය් හිඳ පස්වසහිත් මධයවයහිනුත් තදිරිවයනුත් 
ඔිවනො  විමසො  ලමින් පහෙ ග්ිය වලොමු දහ ග්ුණුම් ඇති ෙ දුරු ෙ ග්ිය 
භයශොරදයයන් ඇති ෙ දුරු ෙූ භයවභරෙ ඇති වෙසරසිිංහරොජයෙු වමන් භිේෂ්ඨුසිංඝයො 
මධයවයහි ෙුඩ හුන්නො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් දුරින් ම දුටුවෙෝ 
ම ය. දැෙ ආෙොරවයන් ම “වමතුන වම් ෙුඩ හිඳිවන් නොග්වසනයන්ෙහන්වස් ය”යි 
ෙියො දැන ග්ත්වතෝ ය. 

 
තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ පද ර්්්තරියොට වමපෙත් ෙීහ. “පද ර්්්තරිය, 

ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වස්නවයෝ මුන් ෙහන්වස් දැ?”යි විාොළහ. “එවස් ය. මහරජොනන් ෙහන්ස, 
්ාගපස්යන්දූ මුන්ෙහන්වස් ම ය. “මහරජොවනනි, නුඹ ෙහන්වස් නොග්වසනයන් 
ෙහන්වස් දැන ග්ත්වස්ෙ. ඒ  ෙ යහපතු”යි ෙියො පර ශිංසො වෙවළ් ය. තේිත්වතන් “ෙො 
විසිනුත් වනො ෙියන ලද්දා ෙූ මො විසින් ම නොග්වසනයන්ෙහන්වස් දැන ග්න්නො ලද්වද් 
ය”යි ෙියො සතුටු ෙූහ. තේිති මිලිඳුරජහට ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන්ෙහන්වස් දෙිමින් 
ම භය ෙූවය් ම ය. තුති ග්ුන්ම ෙූවය් ම ය. වලොමු දහ ග්ුන්ම ෙූවය් ම ය. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ පසවළොස්ාරණධර්මවයන් සම්පන්න ෙූ තන්ද්රියසමනොදි ෙූ 
උත්තමදමනවයහි ද යහපත් වසයින් දමනය ෙූ නොග්වසනයන්දූ දැෙ වම් ොනය ෙීහ. 
“වපර ව ොවහෝ ෙූ අර්ථධර්මෙිෙවයෝ මො විසින් දේනො ලද්වදෝ ය. අර්ථධර්මපර ශ්න 
සොෙේඡොෙට  ටුෙ ෙූ අයත් ව ොවහෝ වදනෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් අද මට උපන් තුති 
ග්ුන්ම යම් වස් ද, එ ඳු ෙූ භයේ වපර නුෙූවය් ය. යම් පර ෙොරයෙින් මොවග්් චිත්තය 
එෙඟ ෙ වනො සිටිවය් ද, එපරිද්වදනුත් අද මට පරොජය වෙයි. නොග්වස්නයන් 
ෙහන්වස්ට ම ජය වෙයි. සුෙ නුතු”යි සිතුවේ ය. එවහයින් ඒ  ෙ හඟෙන 
පූර්ෙොාොර්යයන් විසින් ෙියන ලදී:- 

 
“ රපණ්පර  සම්ප්්්ං-සුද්්තං උත්තපර් දපර්, 
දිස් ා රාජා ්ාගපස්ං-ඉදං  ර්ර්.රැවි. 
 
කථකා ර්යා .හු දිට්ො-සාකච්ඡා ඔසටා .හ , 
් තාදිසං භයං ාසි-අජ්ජ තාපසා යථා ර්ර්. 
 
්ිස්සංසයං පරාජපයා-ර්ර් අජ්ජ භවිස්සති, 
ජපයාර ්ාගපස්ස්ස-යථා චිත්තං ් සණ්ිතං”යි. 
 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලිඳුපැ් ්ම්    
ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සපයහි .ාහිරකථා  කියා ්ිර් ් ලදී. 
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ප  මපයාගපරශ්්ය යි. 
 
(11) තේිති මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ ාතුරිංග්ිණීවස්නොෙ පිරිෙරො වග්ණ යම් තුවනෙ 

ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙුඩ ෙසන වස්ේ ද, එතුන්හි 
එළඹියොහ.  එවස් එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්වස් හො සමග් සතුටු 
ෙූහ. සමඟ සතුටු විය යුතු ෙූ සිහි ෙට යුතු ෙූ ෙථොෙ වෙොට නිමෙො එෙත්පවසෙ 
හුන්නොහ. ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනස්ථවිරවයෝ ද පිළිසඳර ෙථොවෙන් ම මිලිඳු 
රජනජුරුෙන්වග්් සිත් වග්ණ ෙුඩ සිටිවස්ෙ. තේිති එෙත්පස් ෙ හුන්නො ෙූ 
මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනස්ථවිරයන්ට වමපෙත් ෙීහ. “ස්ෙොමීනි, පින්ෙතුන් 
ෙහන්වස් වෙවස් දැවනත්1 ද? නුඹ ෙහන්වස් ෙෙර නම් ෙූ2 දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, මම නොග්වස්නය”යි දැවනමි3. මහරජොවනනි, ස ර හ්මාොරීන් ෙහන්වස්ලො 
මට ‘නොග්වසන’ ය යි ෙියති. තෙ ද නම් ත න්නො ෙූ වදමෙුපිවයෝ ‘නොග්වසනය’යි 
ෙියො වහෝ ‘සුරවසන’ය යි ෙියො වහෝ ‘ීරවසන’ ය යි ෙියො වහෝ ‘සිිංහවසන’ ය යි ෙියො 
වහෝ නම් වෙවරති. තෙද මහරජොවනනි, යම් වම් ‘නොග්වසන’ ය යි ෙියො සුලෙිය යුතු 
ෙූ සිංඥාමොතර  ෙූ පර ඥප්තිෙයෙහොරය නොමමොතරවයෙ. වමහි ‘නොග්වසන’ ය යි ෙියො 
පුද්ග්ලවයේ වනො ලුව න්වන්4 ය” යි ෙීවස්ෙ. ඒ අසො තේිති මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ 
වමවස් ෙීහ:- ‘වම් සභොවයහි ස්ස් ෙ සිටිනො පන්සියයේ පින්ෙත් වයොන්අමොතයවයෝ ද 
අසූදහසේ පමණ භිේෂ්ඨු සිංඝයො ෙහන්වස් ද මොවග්් ොනය ඇසුෙ මුනුෙ. වම් 
්ාගපස්්යන් ෙහන්වස් වමහි ‘නොග්වසන’ ය යි ෙියො පුද්ග්ලවයේ වනො ලුව න්වන්4 
ය යි වමවස් ෙීවස්ෙ. ඒ ොනයට සතුටු ෙන්නට යහපත් දැ?” යි සියල්ලන්ට ම අස්ෙො 
ෙීහ. 

 
නුෙත මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්්ය්් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහ:- 

“ස්ෙොමීනි, නොග්වස්නයන් ෙහන්ස, තදින් පුද්ග්ලවයේ වනො ලුවේ නම්, ෙෙවරේ දැන් 
නුඹ ෙහන්වස්ට සිෙුරු අහරවසනසුන් ග්ිලන්පසව වහත්පිරිෙර වද් ද? ෙෙවරේ ඒ 
දුන් සිෙුපසය අනුභෙ වෙවර් ද? ෙෙවරේ සිල් රෙී ද? ෙෙවරේ භොෙනොවෙහි වයවද් 
ද? ෙෙවරේ මොර්ග්ඵලනිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවර් ද? ෙෙවරේ පරොණඝොත වෙවර් ද? 
ෙෙවරේ නුදුන් ෙස්තුෙ ග්ණී ද? ෙෙවරේ පඤ්ාෙොමවයහි පරදාරවයහි හුසිවර් ද? 
ෙෙවරේ ව ොරු ෙියො ද? ෙෙවරේ සුරොපොනය වෙවර් ද? ෙෙවරේ පඤ්ාොනන්තරිය 
ෙර්මය වෙවර් ද? ඒ නිසො ෙුසල් නුත. අෙුසල් නුත. ෙුශලොෙුශලෙර්මයන් ෙරණ 
වෙවරණ වහෝ ෙරෙන වෙවනේ වහෝ නුත. ෙුශලොෙුශලෙර්මයන්වග්් ආනිසිංසයත් 

                               
1 දැවන්. 
2 ී, 
3 දන්ෙමි 
4 ල න්වන්. 
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නුත. විපොෙත් නුත. එවහයින් ‘නොග්වස්නයන් ෙහන්ස, යවමේ නුඹ ෙහන්වස් මරො 
ද, ඕහට පරොණඝොතඅෙුශලය නුත. ‘නොග්වසනස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස්ටත් ග්ුරුහු නුත. 
උපොධයොය වෙවනෙුන් නුත. උපසම්පදාෙේ නුත. “මහරජ, මට ස ර හ්මාොරීන් 
ෙහන්වස්ලො නොග්වසන ය යි ෙියො ෙදාරණවස්ෙු’යි ෙියො යමේ නුඹ ෙහන්වස් ෙීවස්ේ 
ද, වමහි නොග්වසන ෙූවය් ෙෙවරේ ද, ෙිවමේ ද? ‘ස්ෙොමීනි, හිසවේ නොග්වසන දැ?” 
යි ෙීහ. ‘නුත, මහරජොවනනි.” (10) “එවස් ී නම්, නියවපොතු දත් සම් මස් නහර ඇට 
ඇටමිදුලු ෙෙුග්ඩු හෘදයමොිංස අේමොෙ දල ුෙ  ඩදිෙ පපුෙ  ඩෙුල අතුනු හන උදරය 
මලය පිත් වසම් සුරෙ වල් ඩහදිය වම්දවතල් ෙඳුළු ෙුරුණුවතල් වෙළ වසොටු සඳමිදුලු 
මුතර  මස්තෙවයහි ෙූ හිස්මුල් නොග්වසන දැ?” යි ෙීහ. “නුත. මහරජොවනනි” ෙදාළ වස්ෙ. 
“ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, එවස් ී  නම් රූපය නොග්වසන දැ?” යි ෙීහ. ‘නුත, මහරජොවනනි.” 
“වේදනොෙ නොග්වසන දැ?” යි ෙීහ. “නුත මහරජොවනනි.” “සිංඥාෙ නොග්වසන දැ?”යි 
ෙීහ. “නුත මහරජොවනනි.” “සිංස්ෙොරය නොග්වසන දැ?” යි ෙීහ. “නුත මහරජොවනනි,” 
“විඥානය නොග්වසන දැ?”යි ෙීහ. “නුත මහරජොවනනි.” “ෙිවමේද? ස්ෙොමීනි, රූප 
වේදනො සිංඥා සිංස්ෙොර විඥාන යන පස්ෙඳ නොග්වසන දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත 
මහරජොවනනි” ෙදාළ වස්ෙ. “ෙිවමේ ද? ස්ෙොමීනි, රූප වේදනො සිංඥා සිංස්ෙොර 
විඥානය යන පසහුර නොග්වසන ෙනවස්ේ ද?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජොවනනි”යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ෙිවමේ ද? ‘ස්ෙොමීනි, මම නුඹ ෙහන්වස් අතින් විාොරන්වනම්, නොග්වසන 
වෙනෙුන් වනො දේවනමි. ‘ස්ෙොමීනි, ශේදය නොග්වසන ී ද? නුඹ ෙහන්වස් ෙී වම් 
ොනවයහි ෙනොහි නොග්වසන ෙූවය් ෙෙවරේ ද? ‘ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් 
ොනොර්ථවයන් සිස් ෙූ නොග්වසනවයමි යි ෙියො මුසොෙොදයේ ෙීවස්ෙ. නොග්වසන 
වෙවනේ නුතු”යි ෙීහ. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස් මිලිඳු රජනජුරුෙන්ට වමපෙත් 

ෙීවස්ෙ:- “මහරජ, වතපි ෙනොහි රොජසුඛමොල ෙූෙහු ය. අතයන්තවයන් ම සිෙුමුලි ය. 
‘මහරජොවනනි, මධයොහ්න වේවලහි අේවෙන් වියලී රත් ෙූ උණුෙුලි ඇත්තො ෙූ ෙරූර ෙූ 
භූමිවයහි ග්ල්ව ොරළු ෙු ුලිති ෙුලි මිරිෙො වග්ණ පයින් එන්නො ෙූ ඒ වතොපවග්් 
පොදවයෝ රුදා ග්ණිති. ශරීරය ේලොන්ත වෙයි. සිත ෙුලවඹයි. දුේ සහ ග්ියො ෙූ ෙොය 
විඤ්ාණය උපදවන් ය. එවහයින් ෙිවමේ ද? වතපි පයින් ම ආෙහු ද? වනොවහොත් 
ෙොහනයෙ නුඟී වග්ණ ආෙහු ද?”යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, මම පයින් වනො ආවයමි. 
රථවයන් මම ආවයමි”යි ෙීහ. “මහරජ වතපි තදින් රථවයන් ආෙහු නම්, රථය මට 
ෙියො වදෙ. ෙිවමේ ද? ‘මහරජ, රථතස රථය ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි,” 
ෙීහ. “රථඅෙුර රථයදැ”යි විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “රථාෙර ය රථයදැ”යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “රථපඤ්ජරය රථය ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත 
ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “රථදණ්ඩෙය රථයදැ”යි විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. 
“වියදණ්ඩ රථයද?. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “රථරෑන රථයද?. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. 
“වෙවිටිලීය රථය දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද? මහ රජ, 
රථතස රථඅෙුර රථාෙර ය රථපඤ්ජරය රථදණ්ඩ වියරෑණ වෙවිට යන වම් සියල්ල ම 
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රථය දැ?” විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි.” “ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, රථතස රථඅෙුර 
රථාෙර ය රථපඤ්ජරය රථදණ්ඩ රථවිය රථරෑණ රථවෙවිට හුර රථය ද?” යි 
විාළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 

 
“එම් ො, මහරජොවනනි, මම වතොප අතින් නුඟී ආ රථය විාොරන්වනම් රථයේ 

වනො දේවනමි. ශේදය ම මහරජොවනනි, රථය ී ද? වතොප වම් ෙී ොනවයහි රථය 
ෙෙවර් ද? මහරජ, වතපි ව ොරු ෙූ මුසොෙොදයේ ෙීහු ය. ඇති රථවයේ නුත. මහරජ, 
වතපි සෙල (4 ) ජම්.ුද්වීපවයහි අග්ර රොජතනතුරට පුමිණියහු. වතපි ෙනොහි ෙෙුරුන්ට 
භය වග්ණ ෙුමේ පිණිස වමවස් ව ොරු ෙියෙු ද? අවහෝ! වමතුන්හි ස්ස් ෙූ පන්සියයේ 
පමණ පින්ෙත් වයොන්ඇමුතියන් හො මහවසනඟත් අසූදහසේ  පමණ මහොසිංඝයො 
ෙහන්වස්ත් මොවග්් ොනය ඇසුෙ මුනුෙ. වම් මිලිඳුරජ ‘රථවයන් මම ආවය් ීමි’යි 
වමවස් ෙීවය් ය. දැන් මො විසින් “මහරජ, තදින් වතපි රථයෙින් ආෙහු ෙූ නම්, රථය 
මට ෙිෙ මුනුෙු’යි ෙියන ලදුවය් ම රථවයෙ නමේ නුෙත වනො දේෙයි. ඒ 
ෙොරණයට1 සන්වතොස ෙන්නට යහපත් දැ?”යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් වමවස් ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ පන්සියයේ 

වයොන් අමොතයවයෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට සොධුෙොර දී 
මිලිඳුරජනජුරුෙන්ට වම් ොනය ෙීෙොහු ය:- “වදෙයන් ෙහන්ස, වමවතේ දෙස් ෙථොෙට 
නිසි පණ්ඩිතවෙවනෙුන් වනො ලත්වස්ෙ. අද දැන් නුඹ ෙහන්වස්  ලො වනොයිඳ 
සමර්ථවස්ේ ී නම් වතල ොනයට උත්තර දී ෙථො ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීෙොහු ය. 
ඒ අසො තේිති මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහ:- 
“ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්ය්් ෙහන්ස, මම ව ොරු ෙීෙො වනො වෙමි. රථ හිස නිසොත්-
රථඅෙුර නිසොත්-රථාෙර ය නිසොත්-රථමුඳුර නිසොත්-රථදණ්ඩෙය නිසොත්-රථවිය 
නිසොත්-රථරෑණ නිසොත්- ෙුවිට නිසොත්-වම් හුම එේ ෙූ ෙල රථය ෙියො සිංඛයො, සිංඥා, 
පර ඥප්තිය ෙයෙහොරය, නොමය යි ෙියො පෙත්වන් ය”යි ෙීහ.  

 
ඒ අසො නොග්වසන වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, වතොප ෙී රථවයහි දැන් 

පූර්ෙොපරවිවරොධයේ නුත. වතපි රථය තඳුරො ම දන්නොහු2 ම ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම මොවග්ත් හිසවේ නිසොත්-වලොමයන් නිසොත්-(දත් ආදි ෙූ) හිස්මුල් නිසොත්-
රූපය නිසොත්-රූපය නිසොත්-වෙදනොෙ නිසොත්-සිංඥාෙ නිසොත්-සිංස්ෙොරය නිසොත්-
විඥානය නිසොත්-වම් හුම එේෙූ ෙල “නොග්වසන ය”යි ෙියො සිංඛයො, සිංඥා, පර ඥප්ති, 
ෙයෙහොර ෙූ නොග්වසන නොමමොතර යේ පෙත්වන් ය. පරමොර්ථෙශවයන් ෙනොහි වමහි  

 

                               
1 ෙොරණොෙට 
2 දනිත් 
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නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් මො හො 
සමග් ෙථො ෙරණ වස්ේ දැ?”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් වතපි පණ්ඩිත ෙොදවයන් 
ෙථො ෙරෙු නම්, මමත් ෙථො වෙවරමි”යි තදින් රොජෙොදවයන් ෙථො ෙරෙු නම්, මම 
ෙථො වනො වෙවරමි”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පණ්ඩිතවයෝ 
වෙවස් ෙථො වෙවරද් දැ?”යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, පණ්ඩිතෙරුන්වග්් ෙථොවෙහි 
ග්ම්භීරොර්ථ ඇති තද පද වග්ණ ස්හුනින් වෙළන්නොේ වමන් වෙහස දී ආවේනයත් 
ෙරණු ෙුව යි. තද ග්ුට මුදන්නොේ වමන් වනො හුවඟන අර්ථයන් වතවම් ම වතෝරො 
වදමින් නිර්වේනයත් ෙරණු ලුව යි. තමන් විාොළ අර්ථ පර ශ්න වතෝරො ලිය වනො 
වහන ෙල නුෙුත නුෙුතත් විාොරමින් නිග්ර හත් ෙරණු ලුව යි. එෙට එෙ ෙිරීවමන් 
පර තිෙර්මත් ෙරණු ලුව යි. තමන් දන්නො ශොස්තර විවශෂ්ඨය දේෙමින් පර තිවිවශෂ්ඨයත් 
ෙරණු ලුව යි.1 තමන් ම උසස් ෙරන්නොේ වමන් පර තිවෙධයත් ෙරණු ලුව යි. 
එෙල්හි ද පණ්ඩිතවයෝ වනො ෙිවපති. මහරජොවනනි, වමවසයින් පණ්ඩිතෙරු ෙථො 
වෙවරති”යි ෙදාළවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, රජහු වෙවස් ෙථො වෙවරද් දැ?”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, රජහු ෙනොහි 

ෙථො ෙරණ ෙල එෙ ෙස්තුෙේ වම් වලස ය යි ෙියො දන්ෙති. යම් වෙවනේ ඒ 
ෙොරණය ෙරදෙො ෙීවෙෝ නම් ‘වමොහුට දඬුෙම් පණෙෙු’ ෙියො ඕහට දඬුෙම් ෙරන්නට 
ආඥා වෙවරති. “මහරජොවනනි, රජදරුවෙෝ වමවස් ෙථො වෙවරති”යි ෙදාළවස්ෙ. ‘එවස් 
ී නම්, ස්ෙොමීනි, මම පණ්ඩිත ෙොදවයන් ෙථො වෙවරමි. (32) රොජෙොදවයන් ෙථො වනො 
වෙවරමි. පින්ෙතුන් ෙහන්වස් සුෙ වනො වෙොට ෙථො ෙළ මුනුෙ. යම් වස් භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස් නමේ හො සමඟ වහෝ සොමවණ්ර නමේ උපොසෙ ආරොමිෙ වෙවනෙුන් සමඟ 
වහෝ ෙථො ෙරණවස්ේ ද, එපරිද්වදන් ම ෙිසි සුෙයේ නුතු ෙ පින්ෙතුන් ෙහන්වස් 
ෙථො ෙළ මුනුෙ. මො රජ ය යි සිතො භය වනො වග්ණ ෙදාළ මුනුෙ”යි ෙීහ. “යහපත 
මහරජොවනනි,’ යි ෙියො වතරුන් ෙහන්වස් සම්මුඛවයහි ම තෙසූවස්ෙ. 

 
එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, පර ශ්නයේ අසමි”යි ෙීහ. 

“මහරජ, විාොරෙ”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මො විසින් පර ශ්නය අසල ලද්වද් ය”යි ෙීහ. 
“මො විසින් පරශ්නය විසඳන ලද්වද් ය”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් විසින් 
විසඳන ලද්වද් ෙිවමේ දැ?”යි ෙීහ. “මහරජ, වතොප විසින් විාොවළ් ෙිවමේ දැ?”යි 
ෙදාළවස්ෙ. තේිති මිලිඳු රජහට වම ඳු ෙල්පනොවෙේ ී ය:- වම් මහණුන්නොන්වස් 
පණ්ඩිත ෙූවස්ෙ. මො හො සමඟ ෙථො ෙරන්ට සමර්ථවස්ෙ. මො විසින් ද ව ොවහෝ ෙූ 
ෙොරණවයෝත් ඇසිය යුත්තොහු වෙති. යම්තොේ ඒ ෙොරණවයෝ2 තෙ ම වනො අසන ලද්දාහු 
ම වෙති. එවතෙුදු ෙුෙත් හිරු අස්තිංග්ත වි ය.  

 

                               
1 ලුව ති 
2 ෙොරණොවෙෝ 



 

 35 පටුන වෙත 

එවස් වහයින් මම වහට දෙස්හි මොවග්් ඇතුළුරජවග්යි දී ෙථො වෙවළම් ීම් 
නම්, තතො වයවහෙු”යි සිතො නුෙුත මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ පද ර්්්තරියාට වමපෙත් ෙීහ.1 

 
“පද ර්්්තරිය, අද සෙස් ී  ය. එවස් වහයින් වතොප වසට දෙස්හි ඇතුළුරජවග්යි 

දී රජනජුරුෙන් සමඟ ෙථොසල්ලොපය ෙන්වන්ය” යි ෙියො පින්ෙතුන් ෙහන්වස්ට ෙියෙ”යි 
ෙියො වම් ොනය ෙියො මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ හුන් ආසනවයන් නුඟී සිට ්ාගපස් 
වතරුන් ෙහන්වස්ට ආමන්තර ණය වෙොට සමු වග්ණ අශ්ෙෙොහනයෙට පුන නුඟී 
්ාගපස් ය” යි ෙියො සජනඣොයනො වෙවරමින් ග්ියොහ. තේිති “පද ර්්්තරියා 
ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්යන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීවය් ය:- “ස්ෙොමීනි, අපවග්් මිලිඳු 
රජනජුරුවෙෝ වසට් දෙස ඇතුළු රජවග්යි දී ෙථො ෙිරීම ෙන්වන් ය යි ෙියො වමවස් 
සුළෙරන්නට ෙීවස්ෙු”යි ෙීවය් ය. වතරුන් ෙහන්වස් ද ‘යහපතු’යි ෙියො තෙසූවස්ෙ. 

 
තේිත්වතන් එදෙස් රොතරියොවග්් ඇෙූවමන් පද ර්්්තරි නම් අමොතයයො ද 

අ්්්තකාය නම් අමොතයයො ද, ර්ංකුර නම් අමොතයයො ද, සබ්.දි්්් නම් අමොතයයො 
ද යන සතරවදන යම් රජවග්යෙ මිලිඳු රජ වෙවස් ද, එතුනට එළඹිවයෝ ය. එවස් 
එළඹ මිලිඳුරජහට වමපෙත් ෙිෙු ය. “වදෙයන් ෙහන්ස, අද රජවග්යි දී ෙුළඳීමට භෙත් 
්ාගපස්යන් ෙහන්වස් එනවස්ේ වදාවහො?”යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, දන් ෙුළඳීමට 
ෙුඩිය මුනුෙු යි ෙියො ආරොධනො ෙරෙ”යි ෙීහ. “ස්ෙොමීනි, වෙොපමණ ෙූ සිංඝයො 
සමඟ ෙඩනොවස්ේ දැ?”යි විාොවළෝ ය “යම් පමණ සිංඝයො ෙුඳෙො වග්ණ ෙඩින්ට 
ෙුමුති නම් එපමණ සිංඝයො සමඟ ෙුඩිය මුනුෙුයි ෙියො ආරොධනො ෙරෙ”යි ෙීහ. 
නුෙතත් සබ්.දි්්්යා “වද්ෙයන් ෙහන්ස, දසනමේ හො සමඟ ෙුඩිය මුනුෙු යි ෙියො 
ආරොධනො වෙවරම් ද?” යි ෙීය. වදෙනු රජනජුරුවෙෝ “යම් පමණ සිංඝයො උන්ෙහන්වස්ට 
අභිපරොය නම් එපමණ සිංඝයො හො සමඟ ෙුඩිය මුනුෙු යි (44) ෙියො ආරොධනො ෙරෙ”යි 
ෙීහ. සබ්.දි්්්යා වදෙනුත් “වද්ෙයන් ෙහන්ස, දසනමේ සමඟ ෙඩින්ට ආරොධනො 
වෙවරම් දැ?”යි ෙී හ. රජනජුරුවෙෝ තුන්වෙනුෙත් “යම් පමණ සිංඝයො ෙුඳෙො වග්ණ 
ෙඩින්නට උන්ෙහන්වස් ෙුමුති නම්, එපමණ ෙූ සිංඝයො සමඟ ෙුඩිය මුනුෙු යි 
ෙියො ආරොධනො ෙරෙ”යි ෙීහ. 

 
එෙල සබ්.දි්්් නම් ආමොතයයොවනෝ, “අසූදහසේ පමණ මහො සිංඝයො 

ෙහන්වස් රජවග්ට ස්ස් ෙූ ෙල දැන් අමුතු දනේ සරහො පියන්ට ෙල් නුති වහයින් 
දාවනොපෙරණය වෙවස් වදෝ වහො?”යි රජුවග්් සිත් වෙවස් වදෝවහො?”යි පරීේෂ්ඨො ෙරණු 
පිණිස තුන්ෙුනිෙත් “වදෙයන් ෙහන්ස, දසනමේ හො සමඟ ෙුඩිය මුනුෙ යි ෙියො 
ආරොධනො වෙවරම් ද?”යි ෙීහ. එ සට රජනජුරුවෙෝ ෙියන්නොහු “සියලු ම දාවනොපෙරණ 
පිළිවයල ෙරණ ලද්වද් ය. එ ුවින් යම්පමණ සිංඝයො උන්ෙහන්වස්ට ෙුමුති නම් 
එපමණ සිංඝයො හො සමඟ ෙඩින්ට ආරොධනො ෙරෙ’යි ෙියො මම ෙියමි. ‘එම් ො 

                               
1 ෙීවස්ෙ 
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සග්වයනි, වම් සබ්.දි්්්  අමොතයයො මො හො සමඟ අනිේ පර ෙොරයෙින් ෙථො ෙරන්වන් 
ය. ෙිවමේ ද, අපි අසූදහසේ පමණ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොට ආහොර දන් වදන්ට 
අසමර්ථවමෝ දැ?”යි වමවස් මිලිඳු රජනජුරුෙන් ෙී ෙල්හි සබ්.දි්්්යා නිස්වත්ජස්ෙ ෙ 
තෙත් විය. තේිති පද ර්්්තරි නම් අමොතයයො ද අ්්්තකාය නම් අමොතයයො ද, ර්ංකුර 
නම් අමොතයයො ද යන තුන්වදන රජනජුරුෙන් ෙුඳ අෙසර වග්ණ යම් සංපඛයය නම් 
පිරිවෙණෙ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙුඩ ෙසනවස්ේ ද, එතුනට 
එළඹියොහු ය. එවස් එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වස්නයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීෙොහු ය:- 
“ස්ෙොමීනි, අපවග්් මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ් ාගපස්යන් ෙහන්වස් යම් පමණ සිංඝයො ෙුඳෙො 
වග්ණ ෙඩින්ට ෙුමතිවස්ේ නම්, එපමණ සිංඝයො හො සමඟ රජවග්ට 
ෙළඳන්ටඑනවස්ේෙො”යි වමවස් ෙියො අප ආරොධනොෙට එෙූවස්ෙු”යි ෙියො ආරොධනො 
ෙවළෝ ය. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් උදය ෙොලවයහි සෙස් 

වෙොට හුඳ වපවරෙ ෙයින් සිෙුරු හො අතින් පොතර ය වග්ණ අසූදහසේ පමණ සිංඝයො 
හො සමග් සොග්ල්නුෙර ෙරො ෙුඩිවස්ෙ. තේිති අ්්්තකාය නම් අමොතයයො ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසනයන් ෙහන්වස් නිසො ෙුටු ෙ ම වයමින් ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වස්නයන් ෙහන්වස්ට 
වමපෙත් ෙීවය් ය:- ‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, “්ාගපස් ය’ යි ෙියො 
යම් වම් නමේ ෙියම් ද, වමෙී නොමවයහි නොග්වසන ෙූවය් ෙෙවර් දැ?”යි ෙී ය. එෙල 
වතරුන් ෙහන්වස් “වමහි ෙනොහි වතපි ෙෙවරේ ‘නොග්වසනය. ය යි ෙියො සිතන්නොහු 
දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අභයන්තරවයහි යම් ඒ ීවෙ ෙූ පරොණෙොතය පර වෙශ වේ ද, 
පිටතට නිේවම් ද, ඒ ෙොතය වතම ‘නොග්වසන’ ය යි ෙියො සිතමි” යි ෙී ය. 
“අ්්්තකායපය්ි, තදින් ෙනොහි වම් පරොණෙොතය නිේම වග්ොස් පරවෙශ වනො ෙූවය් ී 
නම් පරවෙශ ෙ වහෝ නිේමුවන් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ීවෙත් වේ ද?” යි විාොළවස්ෙ. 
‘නුත, ස්ෙොමීනි,’ යි ෙී ය. “වම නුෙර සිංඛනොද ෙරන්නො ෙූ යම් වෙවනේ සේ පිඹිති. 
ඔෙුන්වග්් පිඹපු ෙොතය නුෙත පරවෙශ වේ ද?”යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” 
යි ෙී ය. වම නුෙර ෙස් ෙුලල් ආදිය පිඹින්නො ෙූ යම් වෙවනේ ෙස් ෙුලල් ආදිය පිඹිති. 
ඔෙුන්වග්් ඒ (34) පිඹපු ෙොතය නුෙත පරවෙශ වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත” ස්ෙොමීනි, 
යි ෙීය. “වම නුෙර අවඟන් ෙළ වසොරණූ ආදිය පිඹින්නො ෙූ යම් ෙිසි වෙවනේ ශෘිංග් 
පිඹිති. ඔෙුන්වග්් ඒ පිඹිපු ෙොතය නුෙත පරවෙශ වේ දැ?”යි විාොළ වස්ෙ. “නුත. 
ස්ෙොමීනි”යි ෙී ය, “වහ් ෙිවමේ ද? ෙුමන ෙොරණයේ පිණිස ඒ සිංඛ ෙිංශ ශෘිංග් 
ධමෙවයෝ වනො මිවයන්නොහු දැ?”යි විාොළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් ෙුනි පරොඥ1 
ෙොදීන් සමග් ෙථො ෙරන්නට මම සමර්ථ වනො වෙමි. “ස්ෙොමීනි, මනො වෙොට මට 
ෙුටවහන වලසට අර්ථ ෙදාළ මුනුෙු”යි ආරොධනො වෙවළ් ය. “අ්්්තකායවයනි, 
වම් අභයන්තරග්ත ෙොතයවතම ීවවිතය වනො වෙයි. ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසවයෝ නම් වෙති. 
වම් ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසවයෝ ෙොයසිංස්ෙොරවයෝ ය” යි ෙියො වතරුන් ෙහන්වස් 
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අභිධර්මෙථොෙේ ෙර ෙදාළවස්ෙ. එෙල අ්්්තකාය නම් අමොතයයො අතිපර සන්න ෙ 
තමොවග්් උපොසෙභොෙය දන්ෙමින් ෙුටි ෙ ග්ිවය් ය.  

 
වමවස් අ්්්තකාය නම් අමොතයයො පහදෙමින් නුෙත ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස් 

ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ මිලිඳුරජහුවග්් නිවෙසනය ද, එතුන්හි එළඹිවස්ෙ. 
එවස් එළඹ පණෙන ලද දීර්ඝොසනවයහි අසූදහසේ පමණ රහතුන් සමඟ ෙුඩ 
සිටිවස්ෙ. 

 
තේිති මිලිඳු රජොවනෝ අසූදහසේ පිරිෙර සහිත ෙු ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස් 

ස්ථවිරයන් පර ණීත ෙූ ඛොදයවභොජයආහොරවයන් ස්ෙහස්තවයන් ෙළඳෙො නුෙුත 
නුෙුතත් වපස්ත්ත වෙොට ෙළඳෙො පස්පලෙතින් යුත් දැහුත් පුදා එවෙෙ 
භිේෂ්ඨුනමේහට එවෙෙ පිළී සඟළ  ුග්ින් අසූදහසේ මහසඟනට අසූදහේ පිළීෙට්ටු 
අේඡොදනය පිණිස පූජො වෙොට ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් තුන්සිෙුරෙින් 
අේඡොදනය ෙරෙො ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන්ට වමපෙත් ෙී හ:- “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, දස නමේ සමග් වමහි ෙුඩ හුන මුනුෙ. අෙවශස 
සිංඝයො ෙහන්වස් වෙවහරට ෙඩනොවස්ේෙ”යි ෙීහ. 

 
තේිති මිලිඳු මහරජොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙළඳා 

තේිති පොතර ය තෙත් වෙොට පොතරවයන් පහ ෙරණ ලද අත් ඇති ෙ ෙුඩහුන්  ෙ දැන 
එේතරො නිාොසනයේ වග්ණ එෙත්පස් ෙ හුන්නොහ. එෙත්පවසෙ හුන්නො ෙූ මිලිඳු 
රජොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීහු:- “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, ෙෙර වලසෙින් අපවග්් ෙථොසල්ලොපය යුතු වේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, අපි අර්ථවයන් පරවයොජන ෙුමුතියම්හ. එ ුවින් 
අර්ථවයන් ම අපවග්් ෙථොසල්ලොපය යුේත වෙයි ෙදාළවස්ෙ. එෙල මිලිඳුමහරජොවනෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්ලොවග්් පර ෙර ජයොෙ ෙෙර අර්ථයේ 
පිණිස ද? නුඹෙහන්වස්ලොවග්් පරමොර්ථය ෙෙවර් ද?”යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් 
“ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, වම් ෙර්තමොන ෙූ දුේඛය නිරුද්ධ වේ ද, අනිේ දුෙේ නූපදී 
ද, මහරජොවනනි, අපවග්් පර ෙර ජයොෙ වම් අර්ථය පිණිස ය. තෘෂ්ඨ්ණොදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් 
ෙිසිෙේ වනො වග්ණ අනුපොදිවශෂ්ඨපරිනිර්ෙොණය අපවග්් පරමොර්ථය’යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ෙිවමේ ද? ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවලොෙ සියල්වලෝ ම වමම අර්ථය 
පිණිස ම පුවිදි (44) ෙන්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. නුත මහරජොවනනි, ෙිසිවෙවනේ 
වමම අර්ථය පිණිස පුවිදි වෙති. සමහර වෙවනේ රොජභයින් පුවිදි වෙති. ෙිසි 
වෙවනේ වසොරභයින් පුවිති වෙති. ෙිසි වෙවනේ නය දී ග්ත වනො හුෙි ෙ මහණ 
වෙති. සමහර වෙවනේ ීවවිෙොෙ පිණිස පුවිදි වෙති. යම් වෙවනේ මනො වෙොට පුවිදි 
වෙද් ද, ඔහු වමම අර්ථය පිණිස පුවිදි ෙන්නොහු ය”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නුඹෙහන්වස් වමම අර්ථය පිණිස පුවිදි ෙූවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
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මම ලදරුෙම ඇත්වත් ම පුවිදිෙන1 ලද්වදමි. ‘වමනම් අර්ථය පිණිස පුවිදි වෙමි’ යි 
ෙියො වනො දත්වතමි2. එවතෙුදු ෙුෙත් වම් ශර මණ ෙූ ශොෙයපුතරවයෝ පණ්ඩිතවයෝ ය. 
උන්ෙහන්වස්ලො මො ශිේෂ්ඨණය ෙරණවස්ේලො ය යි ෙියො මට වම් ආෙොර සිවතේ ෙූවය් 
ය. ඒ මම උන් ෙහන්වස්ලො විසින් ශිේෂ්ඨණය ෙරණ ලද්වදමි. ‘වම නම් අර්ථය පිණිස 
පර ෙර ජයොෙ ෙන්වන් ය” යි ෙියො වදන්වනමි. පරවයොජනය ද දේවනමි” ෙදාළවස්ෙ. ඒ අසො 
මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, ෙදාළ වලස යහපත් ී ය” 
යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය.  

 
නුෙතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, 

ෙොලෙරියො ෙරණ ලදු ෙ වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ය යි යන ෙිසිවෙේ ඇද්දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජ, ෙිසිවෙේ පිළිසිඳ ග්න්වන් ය. ෙිසිවෙේ වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ය” යි ෙියො 
වතරුන් ෙහන්වස් ෙදාළවස්ෙ. “ෙෙවරේ පිළිසිඳ ග්ණී ද? ෙෙවරේ වනො පිළිසිඳ 
ග්ණීදැ?” ෙෙවරේ වනො පිළිසිඳ ග්ණීදැ?” යි ෙීහ. “මහරජ, ේවල්ශ සහිත ෙූ සත්ෙවතම 
පිළිසිඳ ග්න්වන් ය. නිේවල්ශි ෙූ සත්ෙවතම වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ය”යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් මතු පිළිසිඳ ග්න්නොවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් 
උපොදාන සහිත1 ීම් නම්, පිළිසිඳ ග්න්වනමි, තදින් උපොදානයන් නුත්වත් ීම් නම් වනො 
පිළිසිඳ ග්න්වනමි’ යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙදාළ පරිදි 
අතිමවනොඥ ී ය” යි පර ශිංසො ෙවළෝ ය. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, 
යවමේ වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද? ඒ පුරුෂ්ඨවතම වයොනිවසො 
මනස්ෙොරය ෙරණ වෙොට වග්ණ වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් දැ?” යි ෙියො රජනජුරුවෙෝ 
විාොළහ. “මහරජොවනනි, වයොනිවසො මනස්ෙොරවයන් ද පර ඥාවෙන් ද අනිෙුත් 
ෙුශලධර්මවයන් දැ?” යි ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ී නම්, ස්ෙොමීනි, වයොනිවසො මනස්ෙොරය 
ම පර ඥාෙ දැ?” යි ෙීහ. “නුත, මහරජ. මනස්ෙොරය අනිවෙෙ. පර ඥාවතොම අනිෙෙ. 
මහරජ, අවජළෙ ග්ෙ, මහිස, ඔටු,  ුටළු යන වමොෙුන්ටත් ආවභොග්මනස්ෙොරය ඇත. 
පර ඥාෙ ෙනොහි ඔෙුන්ට නුතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, 
විසඳා ෙදාළ නියොෙ තතො මවනොඥ ී ය” යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය.  

 
“ස්ෙොමීනි, මනස්ෙොරය ෙුමන ලේෂ්ඨණ ද? පර ඥාවතොවමෝ ෙුමන ලේෂ්ඨණ දැ” යි 

රජනජුරුවෙෝ ෙීහ. ‘මහරජ, මනස්ෙොරය ඌහන ලේෂ්ඨණ ය යි ෙියන ලද දැඩි වෙොට 
ග්ුන්ම ස්ෙභොෙ වෙොට ඇත්වත් ය. පර ඥාෙ වඡදනලේෂ්ඨණය”යි ෙීවස්ෙ. ඒ දැඩිවෙොට 
ග්ුන්ම ලේෂ්ඨණ ෙූ මනස්ෙොරය වෙවස් ද? වඡදනලේෂ්ඨණ ෙූ පර ඥාෙ වෙවස් ද? 
උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජ, වතපි යෙලොෙෙයන් දන්නොහුදැයි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය. ස්ෙොමීනි දනිමි” යි ෙීහ. “මහරජ, යෙ නම් ෙූ ශසයජොතිය 
ෙපන්නො ෙූ (46) යෙලොෙෙවයෝ යෙ වෙවස් ෙපන්නොහු දැ?” යි ෙීවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, ෙම් 

                               
1 පුවිදි ෙන  
2 දන්වනමි 
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අතින් යෙ අහුර අල්ෙො වග්ණ දෙුණතින් දූෙුත්ත වග්ණ ශසයයන් ෙපන්නොහු ය” යි 
ෙීහ. “මහරජ, යම් වස් යෙ ලොෙෙවතම ෙම් අතින් යෙ අහුර අල්ෙො වග්ණ දෙුණතින් 
දූෙුත්ත අල්ෙො වග්ණ දූෙුත්වතන් යෙ ෙපන්වන් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
නිෙන් පිණිස ෙයොයොම ෙරණ වයොග්ොොරවතම මනස්ෙොරවයන් සිත අල්ෙො වග්ණ 
පර ඥා නමුති දූෙුත්වතන් වෙවලස් නමුති වසොරුන් සිඳින්වන් ය. මහරජ, වමවස් 
මනස්ෙොරය ඌහන ලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. පර ඥාෙ වමවස් වඡදන ලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය විසඳා ෙදාළ නියොෙ1 තතො යහපත. 
තතො මවනොඥ ී ය” යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය.  

 
“ස්ෙොමීනි, ්ාගපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, අනිෙුත් ෙුශලධර්මවයනුත් වනො 

පිළිසිඳ ග්ුණීම ෙන්වන් ය යි ෙියො යම් වම් ොනයේ ෙදාළ වස්ේ ද, ඒ ෙුශලධර්මවයෝ 
ෙෙුරුදැ?” යි ෙියො රජනජුරුවෙෝ විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ශීල ය, ශර ද්ධොෙ, ීර්යය, 
සිහිය, සමොධි ය යන වම් ඒ ෙුශලධර්මවයෝ ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ශීලය ෙෙර 
ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ශීලය පර තිෂ්ඨ්්ොන ලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. සියලු ම 
ෙුශලධර්මයන්ට ද තන්ද්රිය,  ල, ව ොජනඣිංග්, මොර්ග්, සතිපට්්ොන, සමයේපර ධොන, 
සෘද්ධිපොද, ධයොන, විවමොේෂ්ඨ, සමොධි, සමොපත්තීන්ට ද ශීලය ම පර තිෂ්ඨ්්ො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ශීලවයහි පිහිටියහුවග්් සියලු ම ෙුශලධර්මවයෝ වනො පිරිවහන්නොහු ය” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම්ෙිසි 
බීජග්ොම භූතග්ොම වෙවනේ ෙෘද්ධියට පතළ ීමට විපුලභොෙයට යම් වස් පුමිවණද් ද, 
ඒ වම් සියලු ම බීජග්ොම භූතග්ොමවයෝ පෘිවිය නිසො ම පෘිවිවයහි පිහිටොම වමවස් 
ෙෘද්ධියට පතළ ීමට විපුලභොෙයට පුමිවණන්නොහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ොොරවතම ශීලය නිසො ම ශීලවයහි පිහිටො සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, සතින්ද්රිය, 
සමොධින්ද්රිය, පඤ්ඤින්ද්රිය යන පඤ්වේන්ද්රියයන් ෙඩන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ.  

 
“නුෙතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙ”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් ෙිසි 

වෙවනෙුන් ශරීර ලවයන් ෙට යුතු ෙූ ෙර්මොන්තවයෝ යම් පරිද්වදෙින් ෙරණු ලුව ද් 
ද, ඒ සියලු ම  ලවයන් ෙට යුතු ෙර්මොන්තවයෝ පෘිවිය නිසො ම වම් පෘිවිවයහි 
පිහිටො ම වමපරිද්වදන් ම ෙරණු ලුව ති. මහරජ, එපරිද්වදන් ම වයොග්ොොර වතම 
ශීලය නිසො ද ශීලවයහි ම පිහිටො සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, සතින්ද්රිය, සමොධින්ද්රිය, 
පඤ්ඤින්ද්රිය යන (4 ) වම් පඤ්වේන්ද්රියයන් ෙඩන්වන් ය” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, යම් වස් නුෙරේ මෙනු ෙුමුත්තො ෙූ නුෙර ෙ ආවෙි පුද්ග්ලවතම පළමු 
වෙොට නුෙර ෙරණ ස්ථොනය පිරිසිදු වෙොට ෙණු ෙටු පහරෙො භූමිය සම ෙරෙො එයින් 
මූත භොග්වයහි සතර ීි, සතර මිං සන්ධි ආදිය පරිේවඡද ෙශවයන් ව දා යහපත් 

                               
1 නියොෙ තතො දේෂ්ඨ ය 
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නුෙරේ මෙන්වන් ය. මහරජ, එපරිද්වදන් වයොග්ොොරවතම ශීලය නිසො ම ශීලවයහි 
පිහිටො අශර ද්ධොෙ මුඩ පෙත්ෙො පර ධොනත්ෙයට ග්ිය වහයින් සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, 
සතින්ද්රිය, සමොධින්ද්රිය, පඤ්ඤින්ද්රිය යන වම් පඤ්වේන්ද්රියයන් ෙඩන්වන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් 

වස් පිනුම්ෙොර පුරුෂ්ඨවතම තමො ශිල්ප දේෙනු ෙුමති ෙූවය් පෘිවිය සොරෙො වහෝ 
වෙොට ග්ල්ෙුට ෙුිලිති ෙටු දුරු ෙරෙො භූමිය සම ෙරෙො මෘදු ෙූ භූමිවයහි ශිල්ප 
දේෙන්වන් ය. මහරජ, එපරිද්වදන් ම නිෙන් වසොයන වයොග්ොොරවතම ශීලය නිසො 
ශීලවයහි ම පිහිටො සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, සතින්ද්රිය, සමොධින්ද්රිය, පඤ්ඤින්ද්රිය යන 
වම් පඤ්වේන්ද්රියයන් ෙඩන්වන් ය. මහරජ, අප භොග්යෙත් ෙූ සුග්තතථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසිනුත් වමම ෙොරණය1 ෙදාරණ ලදී:- 

 
“සීපල පතිට්ොය ්පරා සප්්පඤා-චිත්තං ප්්්්්ර භා යං, 
ාතාපී ්ිපපකා භික්ඛු-පසා ඉර්ං විජටපය ජටං. 
අයං පතිට්ො ධරණි  පාණි්ං-ඉදං ර ර් ලං කුසලාභි ුඬියා, 
ර්ුඛ ්්චිදං සබ්.ජි්ා්ුසාසප්-පයා සීලක්ඛපන්ධා  රපාති පර්ාක්ිපයා”යි 
 
යනුවෙන් “සපරොඥ ෙූ යම් මනුෂ්ඨයජනවයේවතම ශීලවයහි පිහිටො චිත්තය හො 

පර ඥාෙ ෙඩෙමින් වෙවලස් තෙන ීර්යවයන් යුේත ෙූවය් ද, ඒ පර ඥාෙත් මහණවතම 
වම් තෘෂ්ඨ්ණො නමුති අෙුල හරින්වන් ය” යි යනු ද, “උතුම් ෙූ යම් 
පරොතිවමොේෂ්ඨශීලස්ෙන්ධවයේ ඇද් ද, ඒ වම් ශීලස්ෙන්ධය සෙල පරොණීන්ට 
මහවපොවළොෙ වමන් නිෙන් පතන උත්තමයන්ට පර තිෂ්ඨ්්ොධොර ෙන්වන් ය. සියලු ම 
ෙුශලොභිෙෘද්ධියට වම් ශීලය ම මූල ෙොරණො ෙන්වන් ය. සියලු සර්ෙඥෙරයන්වග්් 
අනුශොසනවයහි වම් ශීලය ම පර ධොන ෙන්වන් ය” යි ෙියො වම් ජිනවදශනොෙෙුත් වග්ණ 
හුර දේෙො ෙදාළවස්ෙ. ඒ අසො “නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, තතො යහපත. දේෂ්ඨ ෙූ 
වස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය. 

 
මිලිඳු මහරජොවනෝ නුෙතත්, “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස් ස්ථවිරයොවනනි ශර ද්ධොෙ 

ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ශර ද්ධොෙ සම්පර සොදන ලේෂ්ඨණ ද, 
සම්පේඛන්දන2 ලේෂ්ඨණ ද, වෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සම්පර සොදන ලේෂ්ඨණ ෙූ 
ශර ද්ධොෙ වෙවස් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, උපදනො ෙූ ශර ද්ධොවතොවමෝ 
පඤ්ානීෙරණයන් ඔ ො මුඩ පෙත්වන් ය. නීෙරණයන් වෙවරන් මිදුනො ෙූ සිත 
පර සන්න ෙ විවශෂ්ඨවයන් පර සන්න ෙ වනො ෙුලවඹන ලද්වද් වෙයි. මහරජ, 

                               
1 ෙොරණොෙූ 
2 සම්පේඛන්ධන 
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සම්පර සොදනලේෂ්ඨණ ෙූ ශර ද්ධොෙ වම ඳු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ාෙර ෙර්තිරජනජුරුවෙෝ ාතුරිංග්ිණී වසනොෙ හො සමඟ 

දීර්ඝ ෙූ මොර්ග්යට පුමිවණමින් ස්ෙල්ප ෙූ ජලය ඇති ඇළෙඳුරෙින් වහෝ එවතර 
ෙන්නොහු නම්, ඒ ස්ෙල්ප ෙූ ජලය හස්තිවස්නොෙවග්න් ද, අශ්ෙවසනොෙවග්න් ද, රථ 
වසනොෙවග්න් ද, පො ලවසනොෙවග්න් ද, ඔිවනො  ෙුලවඹමින් ේෂ්ඨුභිත ෙන්වන් ය. 
ව ොර ෙන්වන්ය. මඩත් දියත් එෙට වලළ වදන්වන් ය. ජලය හො ෙලල්මඩවග්ෝරු 
ෙන්වන් ය. ඒ ස්ෙල්ප ෙූ ඇළෙඳුවරන් එවතර ෙූ ාෙර ෙර්ති රජනජුරුවෙෝ, ‘සග්වයනි, 
පුන් වග්වණේ. පොනය වෙවරමි’යි ෙියො මනුෂ්ඨයයන්ට අණෙො ෙියන්වනෝ ය. රජහුවග්් 
ද පුන් පහදෙන්නො ෙූ මොණිෙයරත්නවයේ ඇති ෙන්වන් ය. ‘එවස් ය. වදෙයන් 
ෙහන්සු’යි ෙියො මනුෂ්ඨයවයෝ ාෙර ෙර්තිරජනජුරුෙන්වග්් ොනය අසො ඒ උදෙපර සොදෙ ෙූ 
මොණිෙය (3 ) රත්නය වග්ෝරුමඩදිවයහි දැමුෙොහු නම්, ජලවයහි ඒ මොණිෙයය දැමූ ෙල්හි 
ම දියසේ දියවසවෙල් දියපරඬලො පහ ෙන්වන් ය. මඩ සිඳී ග්ිලී යන්වන් ය. ජලය ද 
ව ොර නුති ෙ අතිපර සන්න ෙ පුහුදීම ෙන්වන් ය. එයින් පුන් වග්ණ ාෙර ෙර්ති රජහුට 
‘වදෙයන් ෙහන්ස, පුන පොනය ෙරණ වස්ේෙ’යි ෙියො පුන් ලඟට වග්ණ වග්ොස් 
පිරිනමන්නොහු ය.1 “මහරජොවනනි, ව ොර ෙූ ජලය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් සිත දත යුතු 
ය. පුන් පහදෙන්නට ග්ිය ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ යම් වස් ද, එපරිද්වදන් නිෙන වසොයන 
වයොග්ොොරවතම දත යුතු ය. දියසේ, දියවසවෙල්, දියපරඬලො ව ොරමඬ යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ේවල්ෂ්ඨවයෝ දත යුත්තොහ. උදෙපර සොදෙ ෙූ මොණිෙයය යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ශර ද්ධොෙ දත යුතු ය. යම් වස් උදෙ පර සොදෙ ෙූ මොණිෙයරත්නය ජලවයහි 
පර ේවෂ්ඨ්ප ෙළ මොතරවයහි ම දියසේ, දියවසවෙල්, දියපරඬලො පහෙ වය් ද, මඩ සිඳී 
ග්ිවය් ද, ව ොර නුති ෙ අති පර සන්න ෙ ජලය නිර්මල වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම උපදනො ෙූ ශර ද්ධොවතොවමෝ පිංානීෙරණයන් මුඩ පෙත්වන් ය. එවහයින් පඤ්ා 
නීෙරණයන් වෙවරන් මිදුනො ෙූ ෙිසි ෙුලඹීමේ නුත්තො ෙූ අතිපර සන්න ෙූ සිත නිර්මල 
ෙන්වන් ය. ‘මහරජොවනනි, සම්පර සොදනලේෂ්ඨණ ෙූ ශර ද්ධොෙ වම ඳු ය”යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, සම්පේඛන්දනලේෂ්ඨණ ෙූ ශර ද්ධොෙ වෙවස් ද?”යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, යම් වස් වයොග්ොොරවතම අනිේ අයවග්් සිත ේවල්ශයන්වග්න් 
මිදුනු ෙ දැන වශරොතොපත්තිඵලයට වහෝ සෙෘදාග්ොමිඵලයට වහෝ අනොග්ොමිඵලයට වහෝ 
අර්හත්ඵලයට වහෝ වතවම්ත් පුමිවණන්වන් අපරොප්ත ෙූ ග්ුණයට පරොප්තිය පිණිස ද, 
වනො පුමිණියො ෙූ ග්ුණයට පුමිණීම පිණිස ද, සිද්ධ වනො ෙළ ග්ුණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම 
පිණිස ද, ී ර්ය ෙරන්වන් ය. මහරජ, සම්පේඛන්දනලේෂ්ඨණ ශර ද්ධොවතොවමෝ වම ඳුය”යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 

                               
1 පිරිනමන්නොහු වෙද්ද 
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“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙ”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
මහොපර්ෙතමුදුවනෙ මහොවමඝයේ විවශෂ්ඨවයන් ෙස්වන් ී  නම්, ඒ ෙර්ෂ්ඨොජලය යම් වස් 
මිටි දිසොෙට පුතිර වග්ණ පර්ෙත ෙඳුස්ලි, පෘිවි විෙර, අතුපතු ෙසො පිරී වග්ණ වග්ොස් 
ග්ඟ පිවරන්වන් ය. ඒ මහොජලධොරො වතොවමෝ වදග්ිංතෙුරු හොත්පසින් තළෙමින් යන්වන් 
වේ ද, නුෙුත මහො ජනසමූහයො අෙුත්  ලො හිඳ ඒ ග්ිංග්ොෙවග්් උස නුති  ෙේ වහෝ 
ග්ුඹුරු  ෙේ වහෝ වනො දැන හීත වෙමින් භය වෙමින් ග්ිංවතොවටහි සිටින්වන් ය. 
නුෙත අනයතර පුරුෂ්ඨවයේ අෙුත් තමොවග්් ශේතියත්  ලයත් හොත්පසින් විමසො 
 ලමින් දැඩි වෙොට අමුඩය ග්සො  ුඳ වග්ණ දියට පුන එවතර ෙූවය් නම්, එවතර ෙූ 
ඒ පුරුෂ්ඨයො දැෙ මහොජනසමූහයොත් එවතර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ොොරවතම වසස්සන්වග්් චිත්තය ේවල්ශයන්වග්න් මිදුනු  ෙ දැෙ වසෝෙොන් 
ඵලයට වහෝ සෙෘදාග්ොමි ඵලයට වහෝ අනොග්ොමිඵලයට වහෝ රහත්ඵලයට වහෝ වතවම්ත් 
පුමිවණන්වන් ය. අපරොප්ති ෙූ අධිග්මයොවග්් පරොප්තිය පිණිස ද, වනො පුමිණි 
අධිග්මයොවග්් පුමිණීම පිණිස ද, සිද්ධ වනො ෙළ අධිග්මයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස ද, 
අධිෙ ෙූ ීර්යය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, සම්පේඛන්දනලේෂ්ඨණ ෙූ ශර ද්ධො (40) 
වතොවමෝ වම ඳු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, අනන්ත ෙූ භොග්ය ඇති අප  ුදුරජොණන් 
ෙහන්වස් විසින් වම් ෙොරණය උතුම් ෙූ සංයුත්සඟිපයහි ෙදාරණ ලදී.  

 
“සඬාය තරතී ඔ ා-අප්පර්ාපද් අණ්ණ ං, 
විවෙපය් දුක්ඛං අච්පරති-ප්්ඤාය පවෙසුජ්ඣති.” 
 
යනුවෙන් “ශර ද්ධොෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ ෙොවමොඝොදිාතුර්විධඔඝවයන් එවතර 

ෙන්වන් ය. අපර මොදය ෙරණ වෙොට වග්ණ සිංසොර මහොර්ණෙවයන් එවතර ෙන්වන් ය. 
ීර්ය ෙරණ වෙොට වග්ණ සියලු දුේ දුරු ෙරන්වන් ය. පර ඥාෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ 
ේවල්ශයන්වග්න් පිරිසිදු ෙන්වන් ය” යි ෙියො වමවස් ශ්රීමුඛපොලියෙුදු වග්ණ හුර දේෙො 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්ස, පර ශ්න 
විසඳීවමහි අතිදේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු”යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
රජනජුරුවෙෝ නුෙතත් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ීර්යය ෙෙර ලේෂ්ඨණ 

ද?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ීර්යය උපස්තම්භනලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. ීර්යය ආධොර 
ෙූෙො ෙූ සියලු ෙුශලධර්මවයෝ වනො පිරිවහන්වන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨවයේතම තමොවග්් වග්ය 
එේ අතෙට නුමී ෙුවටන ෙල්හි යම් වස් අනිේ ෙරුෙෙින් ආධොර ෙරන්වන් වේද, 
වමවස් උපස්තම්භනය ඇති ෙල ඒ ෙුවටන වග්ය වනො ෙුවටන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ීර්යය උපස්තම්භනලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. ීර්යවයන් උපස්තම්භිත ෙූ 
සියලු ෙුශලධර්මවයෝ වනො පිරිවහන්නොහු ය”යි ෙීවස්ෙ. 
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“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් 
වස් මහත් ෙූ වසනොසමූහයේ තතො මඳ ෙූ වසනොෙේ මුඩ පෙත්ෙො ජය ග්න්වන් ී 
නම්, එයින් රජ ඒ තතො මඳ ෙූ පිරිස හො සමඟ ඔෙුවනොෙුන් සිහි ෙරන්වන් ී නම්, 
අනු ල හරින්වන් ී නම්, ඒ ආධොරය නිසො අල්ප ෙූ වසනොෙ මහත් වස්නොෙ මුඩ 
පෙත්ෙො ජය ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ීර්යය උපස්තම්භනලේෂ්ඨණ 
ෙන්වන් ය. ීර්යය උපස්තම්භනය ෙූෙො ෙූ සියලු ෙුශලධර්මවයෝ වනො පිරිවහන්නොහ. 
මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලදී:- 

 
“විවෙය ා පඛා භික්ඛප  අවෙයසා පකා අකුසලං පජහති. කුසලං භාප ති. 

සා ජ්ජං පජහති. අ් ජ්ජං භාප ති. සුඬර්ත්තා ්ං පවෙහරති.” 
 
යනුවෙන් “මහවණනි, ීර්ය ඇත්තො ෙූ ආර්යශරොෙෙවතම සියලු අෙුශල 

ධර්මයන් දුරු වෙවරයි. ෙුශලධර්මයන් භොවිත වෙවරයි. සොෙදය ධර්මයන් දුරු 
වෙවරයි. නිරෙදයධර්මයන් සිත්හි ලො ෙඩයි. ේවල්ශයන් වෙවරන් පිරිසිදු ෙූ ආත්මය 
පරිහරණය වෙවර”යි ෙියො ෙදාළො ෙූ  ුදු  ණේ දේෙො ලූවස්ෙ. එෙල “ස්ෙොමීනි, 
්ාගපස්යන් ෙහන්ස, තතො දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ.  

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සිහිය ෙෙර ලේෂ්ඨණ 

දැ?”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, සිහිය සම්පර යුේතධර්මයන් (  ) සිහි ෙරීම ස්ෙභොෙ වෙොට 
ඇති අපිලොපන ලේෂ්ඨණ ද, උපග්ණ්හන ලේෂ්ඨණ ද වෙ”යි ෙීවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, 
අපිලොපනලේෂ්ඨණ ෙූ සිහිය වෙවස් දැ?”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, උපදනො ෙූ සිහිවතොම 
‘වම් සතර සතිපට්්ොනවයෝ ය, වම් සතර සමයේපර ධොනවයෝ ය, වම් සතරසෘද්ධිපොදවයෝ 
ය, වම් පඤ්වේන්ද්රිවයෝ ය, වම් පඤ්ා ලවයෝ ය, වම් සප්ත ව ොද්ධයිංග්වයෝ ය වම් 
අෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග් ය, වම් සමථභොෙනො ය, වම් විදර්ශනො ය, වම් අෂ්ඨ්ටවිදයො ය, වම් 
පඤ්ාවිමුේති ය”යි ෙියො ෙුශලොෙුශල සොෙදයොනෙදය හීනපර ණීත ෙෘෂ්ඨ්ණශුේල 
පර තිභොග්ධර්මයන් අරමුණු ෙර ෙන්වන් ය. එවහයින් වයොග්ොොරවතම 
වසවිතෙයධර්මයන් වසෙනය වෙවරයි. අවසවිතෙයධර්මයන් වසෙනය වනොවෙවරයි. 
භජනය ෙළ මනො ෙූ ධර්මය භජනය වෙවරයි. භජනය වනො ෙළ මනො ෙූ ධර්මයන් 
භජනය වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, අපිලොපනලේෂ්ඨණ ෙූ ස්මෘතිවතොම වම ඳු 
ය”යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි තෙත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ාෙර ෙර්තිරජහුවග්් භොණ්ඩොග්ොරිෙවතම ාෙර ෙර්තිරජහට උදය සෙස යස පිරිෙර සිහි 
ෙරෙන්වන් ද, ‘වද්ෙයන් ෙහන්ස, ඔ වග්් වමපමණ හස්තිවස්නොෙ ය, වමපමණ 
අශ්ෙවසනොෙ ය, වමපමණ රථ වස්නොෙ ය වමපමණ පො ලවස්නොෙ ය, රත්න් 
වමපමණ ය, ෙහෙණු වමපමණ ය, වමපමණ ෙස්තුෙ ය, ඒ සියල්ල ම වදෙයන් 
ෙහන්වස් සිහියට වග්ණ ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙියො රජහට ෙස්තුසිංඥා ෙරෙන්වන් ය. 
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මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම උපදින්නො ෙූ සිහිවතොවමෝ ‘වමොෙුහු සතර 
සතිපට්්ොනවයෝ ය, වමොෙුහු සතරසමයේපර ධොනවයෝ ය, වමොෙුහු සතර සෘද්ධිපොදවයෝ 
ය, වමොෙුහු පඤ්වේන්ද්රියවයෝ ය, වමොෙුහු පඤ්ා ලවයෝ ය, සප්තව ොධයිංග්වයෝ නම් 
වමොෙුහු ය, වම් ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්ය ය, වම් සමථය ය, වම් විපස්සනො ය, වම් 
අෂ්ඨ්ටවිදයො ය, වම්පඤ්ාවිමුත්තිය’යි ෙියො සියලු ෙුශලොෙුශල සොෙදයොනෙදය හීනපර ණීත 
ෙෘෂ්ඨ්ණශුේලපර තිභොග් ධර්මයන් වයොග්ොොරයොහට සිංඥා ෙරෙන්වන් ය. එවහයින් 
වයොග්ොොර වතම වසෙනය ෙට යුතු ෙූ ධර්මයන් වස්ෙනය ෙරන්වන් ය. වස්ෙනය 
වනො ෙට යුතු ධර්මයන් වස්ෙනය වනො ෙරන්වන් ය. භොවිත1 ෙළ මනො ධර්මයන් 
භොවිත ෙරන්වන් ය. භොවිත වනො ෙළ මනො ධර්මයන් භොවිත වනො ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, අපිලොපනලේෂ්ඨණ ෙූ සිහිවතොවමෝ වම ඳු ය”යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, උපග්ණ්හනලේෂ්ඨණ ෙූ සිහිවතොවමෝ වෙවස් දැ?”යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, සිහි උපදිමින් ‘වම් ධර්මවයෝ අවිරුද්ධවයෝ ය, වම් ධර්මවයෝ ව ොවහෝ 
උපෙොරවයෝ ය, වම් ධර්මවයෝ නිෙණට අනුපෙොරවයෝ ය’ යි ෙියො හිතොහිතධර්මයන්වග්් 
ග්තිත් මනො වෙොට වසොයන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් 
විරුද්ධධර්මයන් පහ ෙරන්නොහ. අවිරුද්ධධර්මයන් ලිං ෙරන්නොහ.2 අනුපෙොරධර්මයන් 
දුරු ෙරන්නොහ.3 උපෙොරී ෙූ ධර්මයත් ලිං ෙරන්නොහ.4 මහරජ, උපග්ණ්හනලේෂ්ඨණ ෙූ 
සිහිවතොවමෝ වම ඳු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, මීට ම උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ාෙර ෙර්තිරජනජුරු-ෙන්වග්් පිරිස්පරිනොයෙරත්නය වතම ‘වමොෙුහු රජනජුරුෙන්ට 
අවිරුද්ධවයෝ ය, වමොෙුහු විරුද්ධවයෝ ය, වමොෙුහු උපෙොර ඇත්වතෝ ය, වමොෙුහු 
අනුපෙොරවයෝ ය’ යි (  ) ෙියො රජනජුරුෙන්ට හිතොහිතජනයන් දන්වන් ය. එවහයින් 
අහිතයන් පහ ෙරන්වන් ය. හිවතසීන් සමීපයට ග්න්වන් ය. අනුපෙොරයන් පහ 
ෙරන්වන් ය. උපෙොරජනයන් ලිං ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම උපදනො 
ෙූ සිහිවතොම ‘වම් ධර්මවයෝ හිතවයෝ ය, වම් ධර්මවයෝ අහිතවයෝ ය, වම් ධර්මවයෝ 
අනුපෙොරීහු ය’ යි ෙියො හිතොහිතධර්මයන්, ග්තීන් මනො වෙොට වසොයන්වන් ය. ඒ 
ෙොරණවයන් වයොග්ොොරවතම අහිත ධර්මයන් පහ ෙරන්වන් ය. හිතධර්මයන් 
සමීපයට ග්න්වන් ය. අනුපෙොරීධර්මයන් ලිං විය වනො වදන්වන් ය. උපෙොරී ධර්මයන් 
සිතට ලිං වෙොට ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, උපග්ණ්හනලේෂ්ඨණ ෙූ සිහිවතොම වම ඳු 
ය” යි ෙදාරමින් “මහරජ, අප භොග්යෙත් වතරතලෙශෙර්තීන් ෙහන්වස් විසින් ද 
“මහවණනි, වමම සිහිවතොම සර්ෙොර්ථසිද්ධියට ෙොරණ ෙන්වන් ය යි ෙියමි යි ෙියො 

                               
1 භොවිතො 
2 ළිං ෙරන්වන් ය 
3 දුරු ෙරන්වන් ය 
4 ළිං ෙරන්වන් ය. 



 

 45 පටුන වෙත 

වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලදැ”යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන 
ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, සමොධිය ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි 

ෙීහ. “මහරජොවනනි, සමොධිය පර මුඛ ලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. යම් ෙිසි ෙුශලධර්මවෙවනේ 
ඇද් ද, ඒ සියලු ෙුශලධර්මවයෝ සමොධිය පර මුඛ වෙොට ඇත්තොහු වෙති. සමොධියට මිටි 
ෙන්නොහු වෙති. සමොධියට අනුෙ යන්නොහු වෙති. සමොධියට නුමී සිටින්නොහු වෙති” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
උඩුමොලෙූටොග්ොරයොවග්් යම්ෙිසි වග්ොනුස් වෙවනේ ඇද් ද, ඒ සියල්වලෝ ම ෙූටයට 
මිටි ෙ ෙූටයට ම නුමී  ුස ෙූටයට ම සන්ධිය ෙුද ග්ියොහු වෙද් ද? ඒ වග්ොපොනසීන්ට 
ෙූටය ම අග්ර ය යි ෙියනු ලුව යි. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම්ෙිසි 
ෙුශලධර්මවෙවනේ ඇද් ද, ඒ සියලු ධර්මවයෝ සමොධිය පර මුඛ වෙොට ඇත්තොහු වෙති. 
සමොධියට නිම්න ෙූෙොහු වෙති. සමොධියට වපොන ෙූෙොහු වෙති. සමොධියට නුමී සිටියොහු 
වෙති”යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනෙ”යි ෙීහ. මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙිසි රවජේ ාතුරිංග්ිණීවස්නොෙ හො සමඟ සිංග්රොමයට  ස්වන් වේ ද, 
හස්තයශ්ෙරථපත්ති යන සියලු වස්නොෙ ම ඒ රජනජුරුෙන් පර මුඛ වෙොට ඇත්තොහු වෙති. 
ඒ රජනජුරුෙන්ට ම නිම්න ෙන්නොහු ම ය. ඒ රජහට ම ඔනත ෙන්නොහු ම ය. ඒ රජහු 
පේභොර වෙොට ම ඇත්තොහු වෙති. ඒ රජනජුරුෙන් ම පිරිෙරන්නොහු ම ය. මහරජ 
එපරිද්වදන් ම යම්ෙිසි ෙුශලධර්මවෙවනේ ඇද් ද? සියලු ම ඒ ධර්මවයෝ සමොධියට 
නිම්න ෙ සමොධියට ඔනත ෙ, සමොධියට පේභොර ෙ, සමොධිය පර මුඛ වෙොට ඇත්තොහු 
වෙති. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සමොධිය පර මුඛ ලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය. 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් චතරවලොෙයස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසිනුත් “මහවණනි, 
සමොධිය භොවිත ෙරෙු. සමොධිවයන් සන්හුන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම තත් ෙූ පරිද්වදන් 
සියලුග්ුණධර්මයන් විවශෂ්ඨවයන් දැන ග්න්වන් ය”යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලදැ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල අතිපර සන්න ෙූ රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, 
දේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
රජනජුරුවෙෝ නුෙතත් “නොග්වසන ස්ෙොමීනි, පර ඥාෙ ෙෙර ( 1) ලේෂ්ඨණ දැ?” යි 

ෙීහ. “මහරජ, මො විසින් පළමුවෙන් ම පර ඥාෙ වඡදන ලේෂ්ඨණ ය යි ෙියන ලද්වද් වනො 
වේ ද? එවතෙුදු ෙුෙත් පර ඥාෙ ඔභොසන ලේෂ්ඨණ ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඔභොසන 
ලේෂ්ඨණ ෙූ පර ඥාෙ වෙවස් දැ?”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, උපදින්නො ෙූ පර ඥාවතොවමෝ 
අවිදයොන්ධෙොරය දුරු වෙවරයි. අෂ්ඨ්ටවිදයො නමුති ඔභොසය උපදෙයි. ාණොවලොෙය 
පහළ වෙවරයි. ාතුරොර්යසතය ධර්මයන් පර ෙොශ වෙවරයි. එවහයින් වයොග්ෙොාරවතම 
පඤ්ාස්ෙන්ධය අනිතය ය යි ෙියො වහෝ, දුෙු යි ෙියො වහෝ, අනොත්ම ය යි ෙියො වහෝ, 
සමයේපර ඥාවෙන් දේවන් ය”යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනෙ” යි 
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ෙීහ. “මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨවයේ යම් වස් ඝනොන්ධෙොරවයහි වග්ට පොනේ පරවෙශ 
වෙවර් ද, වග්ට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ පර දීපයවතම අන්ධෙොරය දුරු වෙවර් ද, ඔභොසය උපදෙො ද, 
ආවලොෙය පහළ වෙවර් ද, අවනෙපර ෙොර ෙූ රූපයන් පර ෙොශ වෙවර් ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් උපදනො ෙූ පර ඥාවතොවමෝ අවිදයොන්ධෙොරය විධ්ෙිංසනය වෙවරයි. 
අෂ්ඨ්ටවිදයොෙභොසය උපදෙයි. ාණොවලොෙය පහළ වෙවරයි. ාතුරොර්යසතයයන් පර ෙට 
වෙවරයි. ඒ ෙොරණවයන් වයොග්ොොරවතම අනිතයය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො වහෝ 
අනොත්මය යි ෙියො වහෝ ාතුස්සතයධර්මයන් දේනො සමයේපර ඥාවෙන් විවශෂ්ඨධර්මයන් 
දේවන් ය. “මහරජොවනනි, ඔභොසනලේෂ්ඨණ ෙූ පර ඥා වතොවමෝ වම ඳු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්න විසඳීවමහි අතිදේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු”යි පර ශිංසො 
ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නොනො ආෙොර ෙූෙො ෙූ 

වම් සන්ධින්ද්රියොදී ධර්මවයෝ එෙ ම අර්ථයේ සිද්ධ වෙවරද්දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ම ය; 
මහරජොවනනි, නොනොපර ෙොර ෙූෙො ෙූ වම් සද්ධින්ද්රියොදී ධර්මවයෝ එෙ ම අර්ථයේ සිද්ධ 
වෙවරති. සෙලේවල්ශයන් නසන්නොහු ය”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොනොපර ෙොර ෙූෙො ෙූ 
වම් සද්ධින්ද්රියොදීධර්මවයෝ එෙ ම අර්ථයේ වෙවස් නම් සිද්ධ වෙවරද් ද? ේවල්ශයන් 
නසන්නොහු ද? ඊටත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, නොනොපර ෙොර 
ෙූ හස්තයශ්ෙරථපත්ති යන ාතුරිංග්ිණී වස්නොෙ යම් වස් එෙ ම අර්ථයේ සිද්ධ වෙවර් 
ද, සිංග්රොමභූමිවයහි පර වස්නොෙ මුඩ පෙත්ෙො ජය ග්න්නොහු වෙද් ද, “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම නොනොපර ෙොර ෙූෙො ෙූ වම් සද්ධින්ද්රියොදීධර්මවයෝ ම එෙ ම අර්ථයේ සිද්ධ 
වෙවරති. සෙලේවල්ශයන් විනොශ වෙවරති”යි ෙදාළවස්ෙ. ඒ අසො “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙුවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
පර ථර් ේගය ්ිමි. 
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පදප ්ි  ගමය 
 
තෙත් පර ශ්නයේ අසනු ෙුමුති ෙූ මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් 

ෙහන්ස, යවමේ මෙුෙුසින් උපදවන් ය. ඒ උපන්නො ෙූ සත්ෙවතම මියන තුන් දේෙො 
ඔහු ම වේ ද? වනොවහොත් අනිේ ආෙොර වෙවනේ ද?” යි ෙීහ. වතරුන් ෙහන්වස් ඒ 
අසො “ඔහුත් වනො වෙති යි. අනිවෙෙුත් වනො වෙති” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ 
ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙුමේ සිවතන්වනහි ද? යම් ෙවලෙ 
වතපි තරුණ ෙූ ( 4) ෙුඩො ෙූ  ලිසයනය ෙරන්නො ෙූ ලදරු ෙූහු1 ද, දැන් වතපි ඒ 
ලදරුෙො ම ද? මහත් වෙවනේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි, ලදරු ෙූ තරුණෙූ 
ෙුඩොෙූ යවමේ උත්තොනවසයයෙ ී ද, ඒ වතම අනිේ වෙවනෙ. දැන් මම මහත් ෙූ 
අනිේ වෙවනෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමවස් ඇති ෙල්හි මූනිවෙවනෙු’යි ෙියොත් 
වනො ෙන්වන් ය. පියොන වෙවනෙු යි ෙියොත් වනො ෙන්වන් ය. ආාොර්ය වෙවනෙු 
යි ෙියොත් වනො ෙන්වන් ය. ශිල්ප දන්නො වෙවනෙු යි ෙියොත් වනො ෙන්වන් ය. සිල්ෙත් 
වෙවනෙු යි ෙියොත් වනො ෙන්වන් ය. පර ඥාෙත් වෙවනෙු යි ෙියොත් වනො ෙන්වන් ය. 
ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, දිෙුසට විෂ්ඨය ෙන අතිසියුම් තලවතල්ින්දු පර මොණ ෙූ 
පර තිසන්ධි චිත්තය හටග්න්නො ෙලලරූපයට මූනිවයෝ අනිේ ආෙොර වෙවනෙ. මස් 
වස්දූ දියත්තේ ෙුනි ෙූ අර් ුද අෙස්ථොෙට මූනිවයෝ අනිේ වෙවනෙ .ලතුදියත්තේ 
ෙුනි ෙූ වපසීඅෙස්ථොෙට මූනිවයෝ අනිේ ආෙොර වෙවනෙ. මුරුතමල්ෙුෙුළේ ෙුනි 
ෙූ ඝන අෙස්ථොෙට මූනිවයෝ අනිේ ආෙොර වෙවනෙ. දූත් වදපො හිස වේරී ෙුදූ 
ිලිඳුහට මූනිවයෝ අනිේ වෙවනෙ .මහත් ෙ ග්ිහොයට මූනිවයෝ අනිේ වෙවනෙ. 
අනිේ වෙවනේ ශිල්ප උග්ණිති. අනිවෙෙු උග්න්නො ලද්වද් වෙයි. අනිවෙේ පවිටුෙම් 
වෙවරයි. අනිවෙේහුවග්් හස්තපොදාදිය ෙපන්නොහු ය”යි ෙීවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි”යි 
ෙියමින් “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙනොහි වමවස් යවමෙු ෙී ෙල්හි ෙුමේ 
ෙියනවස්ේ දැ?” යි විාොළොහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, තරුණ ෙූ  ොල 
ෙූ උත්තොන ෙ සයනය ෙරන්නො ෙූත් මම් ම ය. දැන් මහත් ෙූවය්ත් මම් ම ය. වම් 
ශරීරය නිසො ම ඒ ෙලලරූපය යනොදි ෙූ ඒ සියල්ල ම එෙට ම සිංග්ෘහීතී2 ය” යි 
ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙිසියම් 

පුරුෂ්ඨවයේ යම් වස් පර දීපයේ දල්ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද? ඒ පර දීපය සියලු ම රොතරිය 
මුළුල්වලහි ඇවිවළ් ද?”යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, රොතරිය මුළුල්වලහි ම 

                               

1 ෙූවය් ී 

2 ෙූෙොහු 
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ඇවිවළන්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, වපරයම්හි යම් ග්ිනිදළුවෙේ ඇද්ද, 
මධයමයොමවයහිත් එම ග්ිනිදළුෙ ම දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 
“මධයම යොමවයහි යම් ග්ිනිදළුවෙේ ඇද්ද, පශ්චිම යොමවයහිත් එම ග්ිනිදළුෙ ම දැ?”යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, වපරයම්හි ඒ පර දීපය 
අනිවෙේ ී ද? මුදුයම්හි පර දීපය අනිවෙේ ී ද? පශ්චිමයොමවයහි පර දීපය අනිවෙේ 
ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි යි ඒ වපරයම පොන නිසො ම සර්ෙරොතරිය මුළුල්වලහි 
ම පොන ඇෙුළුවන් ය” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ධර්මසන්තතිය නිසො 
පෙත්වන් ය. අනිේ වෙවනේ උපදනොහ. අනිේ වෙවනේ ෙොලෙරියො ෙරන්නොහ. 
තදිරිපසු නුති ෙ පෙත්නො වදයේ වමන් සිතට හුවඟන්වන්ය. ඒ ෙොරණවයන් 
උපන්වනත් වහ් වනො වෙයි. අනිවෙෙුත් වනො වෙයි. පශ්චිම ෙූ විඥානසිංග්ර හයට 
යන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් 

වස් වදෝනො ලද්දා ෙූ ෙිරි ස්යේ තෙුත් ෙූ ෙොලොන්තරයෙින් දීෙිරි ෙන්වන් ය. ඒ දීෙිවරන් 
වෙඬරු ෙන්වන් ය. වෙඬුවරන් වතල් පරිෙර්තනය (  ) ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
යවමේ ෙනොහි ‘යමේ ෙිරි නම්, ඒ ෙිරි ම දීෙිරි ම ය. ඒ ෙිරි ම වෙඬරු ය. ඒ ෙිරි ම 
වතල් ය’ යි ෙියො වමවස් ෙියො නම් මහරජොවනනි, ෙියන්නො ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨවතම මනො 
වෙොට ම ඇත්තේ ්්ම ෙියන්වන් දැ? යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ ෙිරි ම නිසො 
ෙර මවයන් වතල් හට ග්ත්වත් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ධර්මසන්තතිය 
හට ග්න්වන් ය. අනිවෙේ උපදවන් ය. අනිවෙේ නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. තදිරිපසු වනො 
ෙූෙොේ වමන් සිතට උපදවන් ය. ඒ ෙොරණවයන් උපන්වන්ත් වහ් වනො වෙයි. 
අනිවෙෙුත් වනො වෙයි. පශ්චිම ෙූ විඥානසිංග්ර හයට යන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල 
“ස්ෙොමීනි ් ාගපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙ. අතිසමර්ථ ෙූවස්ෙු”යි ෙියො 
පර ශිංසො ෙවළෝ ය. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්්යන් ෙහන්ස, යවමේ වතම 

පර තිසන්ධිෙශවයන් වනො උපදී ද? එවතම මතු වනො උපදවනමි යි ෙියො දන්වන් දැ?” යි 
ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, යවමේ වනො පිළිසිඳ ග්ණීද, වහවතම වනො පිළිසිඳ 
ග්ණීමි යි ෙියො දන්වන් ය”යි ෙීහ. “ස්ෙොමීනි, වෙවස් දැවන් ද?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
පිළිසිඳ ග්ුණීම පිණිස යම් ෙොරණයේ ඇද් ද? යම් පර තයයේ ඇද් ද? ඒ වහතුෙවග්් ඒ 
පර තයයොවග්් ෙුළෙීවමන් වහවතම වනො පිළිසිඳ ග්ණිමි යි ෙියො දන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් සී සො ෙපුරණ 
ග්ෘහපතිවයේ සීසො ෙපුට වග්ොවිතුන් වෙොට ධොනයොග්ොරය පුරෙන්වන් ය. ඒ ග්ෘහපතියො 
එයින් මූත ෙොලවයහි සීයෙුත් වනො ම සොන්වන් ය. වියෙුත් වනො ෙපුරෙන්වන් ය. 
යම් පරිද්වදෙින් පළමුවෙන් ස්ස් ෙළ ධොනයය ම අනුභෙ ෙරන්වන් වහෝ ෙොට ෙොටත් 
ව දා වදන්වන් වහෝ ෙුමුති වදයේ ෙරන්වන් ය. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙස්සෙග්ෘහපතිවතම මොවග්් ධොනයොග්ොරය වනො පිවරන්වන් ය” යි ෙියො දන්වන් දැ?” 
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යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය ස්ෙොමීනි, ඔහු දන්වනෝ ය” යි ෙීහ. වෙවස් දනී දැ?” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ධොනයොග්ොරයොවග්් 1පරිපූර්ණත්ෙය පිණිස යම් වහ්තුෙේ ඇද් ද? යම් 
පර තයයයේ ඇද් ද? ඒ වහතුපර තයය සන්හිඳීම පිණිස ග්ිය ෙ වහතු වෙොට වග්ණ මොවග්් 
ධොනයොග්ොරය වනො පිවරන්වන් ය” යි ෙියො දන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම පිළිසිඳ ග්ුණීම පිණිස යම් වහතුෙේ ඇද් ද? යම් පර තයයේ ඇද් ද, ඒ 
වහ්තුෙවග්් ඒ පර තයයයොවග්් සන්හිඳීම වහ්තු වෙොට වග්ණ වහවතම සසර වනො පිළිසිඳ 
ග්ණිමි යි ෙියො දන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිසමර්ථ 
වස්ෙ. අතිදේෂ්ඨවස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය. 

 
රජනජුරුවෙෝ නුෙතත් “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස,  යවමෙුට ඥානය 

උපන්වන් නම් ඕහට පර ඥාෙ උපන්නො දැ” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, යවමෙුට 
ඥානය උපන්වන් ී නම් ඕහට පර ඥාෙ උපන්නො ය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, 
යමේ ඥානය නම් පර ඥාෙත් ඕ ම දැ”යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, යමේ ඥානය ී 
නම් පර ඥාෙත් ඕ ම ය”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යවමෙුට ඒ ඥානය ම ඒ පර ඥාෙ ම උපන්වන් 
ී නම්, ෙිවමේ ද? පුරුෂ්ඨවතම මුළො ෙට පුමිවණ් ද? වනොවහොත් වනො මුළොවේ දැ?” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙිසි තුවනෙ මුළො වෙයි. ( 4) ෙිසි තුවනෙ වනො මුළො 
ෙන්වන් ය”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වෙොතුන්හි මුළො වේ ද? වෙොතුන්හි මුළො වනො වේ 
දැ?” යි විාොළොහ. “මහරජොවනනි, පූර්ෙවයහි තමන් වනො දේනො ලද ශිල්පස්ථොනවයහි 
ද, වපර වනො ග්ිය දිසොභොග්වයහි ද, වපර වනො අසන ලද්දා ෙූ චිත්තවිභොග්පර ඥප්තිවයහි 
ද, මුළො ෙට පුමිවණන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “වෙොතුන්හි මුළො වනො ෙන්වන් දැ?” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, යමේ ෙනොහි ඒ පර ඥාවෙන් අනිතයය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො 
වහෝ අනොත්මය යි ෙියො වහෝ ෙරණ ලදද, එහි මුළො වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ඔහුවග්් වමොහය වෙොතුන ග්ිවය් දැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඥානය උපන් 
මොතරවයහි ම වමොහය එතුන් ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ අන්ධෙොරවයහි වග්යි පර දීපයේ නග්න්වන් වේ ද, එයින් 
අන්ධෙොරය නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ආවලොෙය පහළ ෙන්වන් ය. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ඥානය උපන් මොතරවයහි ම වමොහය එතුන්හි ම නුති ෙන්වන් ය”යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, පර ඥාෙ වෙොතුන්හි ග්ිවය් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පර ඥාෙත් 
ස්ෙෙීය ෙෘතයය වෙොට එහි ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. යවමේ ෙනොහි ඒ පර ඥාවෙන් 
අනිතයය යි ෙියො වහෝ, දුෙු යි ෙියො වහෝ, අනොත්මය යි ෙියො වහෝ, ෙරණ ලද ද, ඒ 
ෙටයුත්ත නිරුද්ධ වනො ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
පර ඥාවතොවමෝ ස්ෙෙීය ෙෘතයය වෙොට එහි ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. යමේ ෙනොහි ඒ 
පර ඥාවෙන් අනිතයය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො වහෝ අනොත්මය යි ෙියො වහෝ, ෙරණ 

                               
1 පරිපූරණය 
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ලද ද ඒ ෙළ ෙෘතයය නිරුද්ධ වනො ෙන්වන් ය යි ෙියො යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ 
ද, ඒ ෙොරණයට උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම්වස් 
්ශ්ෙර්යවයන් මහත් ෙූ යම් පුරුෂ්ඨවයේ රොතරිවයහි ලියමනේ යෙනු ෙුමුති ෙූවය් 
ලිපිෙොරයෙු වග්න්ෙො පහන දල්ෙො ලියමනේ ලියෙන්වන් ය. ලියමන ලිෙූ ෙල්හි පර දීපය 
නිවෙන්වන් ය. පර දීපය නිෙූ ෙල්හිත් වලඛනය විනොස වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම පර ඥාවතොවමෝ ස්ෙෙීය ෙෘතයයය වෙොට එහි ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ඒ 
පර ඥාවෙන් අනිතයය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො වහෝ අනොත්මය යි ෙියො යමේ ෙරණ 
ලද ද, ඒ ෙළ ෙී ෙටයුත්ත නිරුද්ධ වනො ෙන්වන් ය”යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් 

වස් පුරත්ිමජනපදවයහි මනුෂ්ඨයවයෝ ඇවිළග්ත් ග්ින්නේ නිෙන්නට වග්යේ වග්යේ 
පොසො පුන් ඝටෙල් පසේ පසේ  ුග්ින් ත න්නොහු වෙති. වග්් ග්ිනිග්ත් ෙල්හි ඒ 
පුන්ෙළවග්ඩිපස ම ග්ෘහයොවග්් මත්වතහි නමන්නොහු ය. එෙල ග්ිනි නිී  යන්වන් ය. 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, නුෙුත ඒ පුන් වග්ණෙුත් ඝට ෙෘතයය ෙරම්හ යි ෙියො ඒ 
මනුෂ්ඨයයන්ට වම ඳු ෙූ සිවතේ වේ දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ ෙළවග්ඩිෙලින් 
ෙටයුතු එවතේ ම ය. ඒ පුන් ෙළෙලින් ෙම් ෙිම් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පුන් 
ෙළපස යම් වස් ද, එපරිද්වදන් සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, සතින්ද්රිය, සමොධින්ද්රිය, 
පඤ්ඤින්ද්රිය යන පඤ්වේන්ද්රියවයෝ දත යුත්තොහු ය. ඒ ග්ම මනුෂ්ඨයවයෝ යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් වයොග්ොොරවතම දත යුතු ය. ඇවිළ ග්ත් ග්ිනි යම් වස් ද, එපරිද්වදන් 
ේවල්ශවයෝ ( 6) දත යුත්තොහු ය. යම් වස් පුන්ෙළ පසෙින් ග්ිනි නිෙන ලද්වද් වේ ද, 
එපරිද්වදන් ශර ද්ධොදීපඤ්වේන්ද්රියයන් විසින් ේවල්ශවයෝ නිෙනු ලුව ති. නිෙන ලද 
ේවල්ශවයෝ නුෙුත නුෙුත සම්භෙ වනො වෙත් ම ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
පර ඥාවතොවමෝ ස්ෙෙීයෙෘතයය වෙොට එහි ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ඒ පර ඥාවෙන් අනිතය 
ය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො වහෝ අනොත්ම ය යි ෙියො වහෝයමේ ෙරණ ලද ද, ඒ 
ෙටයුත්ත නිරුද්ධ වනොෙන්වන් ය” යි ෙිවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 

යම් වස් චෙදයොාොර්යයො පස්මුල්ව වහත් වග්ණ ග්ිලිනො ෙරො වග්ොස් ඒ පස්මුල් 
ව වහත් අඹරො ග්ිලනොට වපොෙන්වන් ය. ඒ ව වහතින් පුමිණි වදෝෂ්ඨවයෝ හුරී ග්ියොහු 
ෙූ නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, නුෙත ඒ පස්මුල්ව වහතින් ඖෂ්ඨධ ෙරියො වෙවරමි’ 
යි ෙියො ඒ චෙදයොාොර්යයොට වම ඳු සිවතේ වේ ද” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි. 
ඒ මුල්ව වහතින් ෙට යුතු එවතේ ම ය. ඒ මුල්ව වහතින් ෙිම් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, පස්මුල්ව වහත් යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ශර ද්ධො, ීර්ය, සති, සමොධි, පර ඥා 
යන පඤ්වේන්ද්රියවයෝ දත යුත්තොහු ය. චෙදයොාොර්යවතම යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ොොරවතම දත යුත්වත් ය. ෙයොධිය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම ේවල්ශවයෝ දත 
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යුත්තොහු ය. ෙයොධි1ත ෙූ පුරුෂ්ඨවතම යම් වස් ද එපරිද්වදන් ම පෘථග්්ජනවතම දත යුතු 
ය. යම් වස් පඤ්ාමූලව වහතින් ග්ිලොනයොවග්් වරොග්වයෝ නසන ලද්දාහු ද, වරොග්ය 
නුසුනු ෙල්හි ග්ිලොනවතම අවරොග්ී වේ ද, එපරිද්වදන් පඤ්වේන්ද්රියයන් විසින් 
ේවල්ශවයෝ නසනු ලුව ත්. නස්නො ලද ේවල්ශවයෝ නුෙත නූපදනොහු වෙති. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ඥාවතොම ස්ෙෙීය ෙෘතයය වෙොට එහි ම නිරුද්ධ 
ෙන්වන් ය. ඒ පර ඥාවෙන් අනිතයය යි ෙියො වහෝ දුෙු යි ෙියො වහෝ අනොත්මය යි ෙියො 
වහෝ යමේ ෙරණ ලද ද, ඒ ෙළ ෙෘතයය නිරුද්ධ වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 

යම් වස් සිංග්රොමොොර ෙූ වයොධවයේවතම ශරපසේ වග්ණ සතුරුවස්නොෙ ජය ග්න්නට 
යුද්ධයට  ස්වන් ය. සිංග්රොමයට ග්ියො ෙූ වයොධයො ඒ ශරපස ම ිපනය ෙරන්වන් ය. 
ඒ ශරපසින් සතුරුවස්නොෙ ිඳී ග්ියොහු ෙූ නම්, ෙිවමේ ද ‘මහරජොවනනි, නුෙුත ඒ 
ශරපසින් ශරෙෘතයය වෙවරමි යි ෙියො ඒ සිංග්රොමොොර වයොධයොහට වම ඳු සිවතේ 
වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ ශරපසින් ෙට යුතු එපමණින් නිමිවය් ය. 
නුෙුත ඒ ශරපසින් පරවයෝජන ෙිම් දැ?” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, ඒ ශරපස යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ම සද්ධින්ද්රිය, විරියින්ද්රිය, සතින්ද්රිය, සමොධින්ද්රිය, පඤ්ඤින්ද්රිය යන 
පඤ්වේන්ද්රියවයෝ දත යුත්තොහු ය. සිංග්රොමොොර ෙූ වයොධවතම යම් වස් ද, එවස් ම 
වයොග්ොොරවතම දත යුතු ය. සතුරුවස්නොෙ යම් වස් ද, එවමන් ේවල්ශවයෝ දත 
යුත්තොහු ය. යම් වස් ශරපසින් සතුරුවස්නොෙ ිඳුනොහු වෙත් ද, එපරිද්වදන් ම 
පඤ්වේන්ද්රියයන් විසින් ේවල්ශවයෝ ි ඳුනො ලද්දාහු වෙති. ි ඳුනො ෙූ ේවල්ශවයෝ නුෙුත 
වනො උපදනොහු වෙති. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ඥාෙ ස්ෙෙීය ෙෘතයය වෙොට 
එහි ම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ඒ පර ඥාවෙන් යමේ ෙනොහි අනිතයය යි ෙියො වහෝ දු½ඛය යි 
ෙියො (  ) වහෝ අනොත්මය යි ෙියො වහෝ ෙරණ ලද ද, ඒ දාන ශීල භොෙනොදි ෙෘතයය 
නිරුද්ධ වනො ෙන්වන් ය”යි ෙදාළවස්ෙ. ඒ අසො “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
අතිදේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙවළෝ ය. 

 
නුෙතත් මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, යවමේවතම 

පර තිසන්ධි ෙශවයන් සසර වනො පිළිසිඳ ග්ණී ද, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙිසියම් දුේඛවේදනොෙේ 
විඳී දැ?” යි ෙීහ. එෙල වතරුන්ෙහන්වස් “මහරජ, ෙිසිෙේ විඳින්වන් ය. ෙිසිෙේ වනො 
විඳින්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “විඳින්වන් ෙෙරේ ද? වනො විඳින්වන් ෙෙරේ දැ”යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ෙොයිෙ ෙූ වේදනොෙ විඳින්වන් ය. චාතසිෙ ෙූ වේදනොෙ වනො 
විඳින්වන් ය” යි ෙී වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙොයිෙ ෙූ වේදනොෙ විඳින්වන් වෙවස් ද? 
චාතසිෙ ෙූ වේදනොෙ වනො විඳින්වන් වෙවස් දැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙොයිෙ ෙූ 
දුේඛවේදනොෙවග්් උත්පත්තිය පිණිස පෙත්නො ෙූ යම් වහතුවෙේ ඇද් ද, යම් පර තයවයේ 
ඇද් ද, ඒ වහතුෙවග්් ඒ පර තයයයොවග්් වනො ෙුළුේම ෙූ  ුවින් ෙොයිෙදුේඛවේදනොෙ 

                               
1 ෙයොධි 
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විඳින්වන් ය. චාතසිෙදුේඛවේදනොෙවග්් උත්පත්තිය පිණිස පෙත්නො ෙූ යම් 
වහතුවෙේ ඇද් ද? යම් පර තයයවයේ ඇද් ද? ඒ වහතුෙවග්් ඒ පර තයයයොවග්් ෙුළෙීවමන් 
චාතසිෙ ෙූ දුේඛවේදනොෙ වනො විඳින්වන් ය. “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් ෙූ 
චතරවලොෙයස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසිනුත් යවමේ වතම ෙොයිෙ ෙූ එේ වේදනොෙේ 
විඳින්වන් ය. චාතසිෙ ෙූ වේදනොෙ වනො විඳින්වන් ය’ යි යනොදීන් වමම ෙොරණය 
ෙදාරණ ලදැ”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ඒ වයොග්ොොරවතම 
ෙොයිෙ දුේඛවේදනොෙ විඳී ද, ඒ වතම ෙුමේ නිසො පිරිනිෙන් වනො පොන්වන් දැ?” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, රහත් ෙූෙොහුට අනුසයවයේ වහෝ වෙරොධවයේ වහෝ නුත්වත් ය. 
නුෙණින් අග්තුන් පුමිණියො ෙූ රහතුන් ෙහන්වස්ලො ආයුෂ්ඨය වනො වග්ෙුනු වහයින් 
වනො පුසුනො ෙූ තමන් නුසීම් ෙසවයන් වනො ම වහළන වස්ේ ම ය. ආයුෂ්ඨයොවග්් 
පරිපොෙය ම තෙසො  ලො හිඳිති. මහරජොවනනි, සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාරීපුතර  නම් 
මහවතරසොමීන් ෙහන්වස් විසින් ද වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. පරෙුඩ ෙිරීවමහි 
ෙුලී වනො ලු  හිඳින  ුළ වමවහෙරුවෙේ යම් වස් ද, එවමන් මරණයටත් සතුටු 
වනො වෙමි. මොවග්් ීවෙත් ෙ තඳීමටත් සතුටු වනො වෙමි. ආයුෂ්ඨ ෙොලය ම ෙුමුත්වතමි. 
තෙ ද අර්ථොනර්ථ දැනග්න්න සම්පර ජොනන පර ඥාවෙන් යුේත ෙූ එවස් ම සිහිවයන් යුේත 
ෙූ මම මරණයටත් සතුටු වනො වෙමි. ආයුෂ්ඨයොවග්් ීවවිතයටත් සතුටු වනො වෙමි. ආයුෂ්ඨය 
වග්ෙන ෙොලය ම ෙුමුත්වතමි” යි ෙදාළ වම් ශරොෙෙග්ොථො දේෙො ලූවස්ෙ. 

 
“්ාභි් න්දාමි ර්රණං - ්ාභි්න්දාමි ජීවිතං, 
කාල්්ර පතිකංඛාමි - ්ිබ්ිසං භතපකා යථා. 
්ාභි්න්දාමි ර්රණං - ්ාභි්න්දාමි ජීවිතං, 
කාල්්ර පතිකංඛාමි - සර්පජාප්ා පතිස්සපතා” යි 
 
එෙල මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි 

ෙියො පර ශිංසො ෙළහ.  
 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් (4 ) ෙහන්ස, 

සුඛවේදනොවතොවමෝ ෙුසල් ද? අෙුසල් ද? අෙයොෙෘත ද?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ෙුසලත් ෙන්වන් ය. අෙුසලත් ෙන්වන් ය. අෙයොෙෘත ද ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “තදින්, 
ස්ෙොමීනි, ෙුසල් ී නම්, දුේ වනො ෙන්වන් ය. තදින් දුේ ී නම්, ෙුසල් වනො ෙන්වන් 
ය. ඒ සුඛවේදනොෙ ෙුසල් ී නම්, ෙුසල් ම ය. අෙුසල් ී නම් අෙුසල් ම ය. ෙුසලුත් 
දුේඛයත් වදෙ එෙට වනො උපදවන් ය” යි ෙීහ. ‘මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ 
සිතන්නොහු ද? වම් වලොෙවයහි පුරුෂ්ඨවයෙුවග්් හස්තතලවයහි දෙසේ මුළුල්වලහි රත් 
ෙූ යෙඩග්ුළියේ ත න්වන් ී නම්, වදවෙනි හස්ත තලවයහි හිමොලවයහි ෙූ සීතපිඩේ 
වග්ණ ත න්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ වදෙ ම දෙන්නොහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි. ඒ වදෙ ම හස්තතලයන් දෙන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“ෙිවමේ ද, මහරජ, ඒ සීතපිඩත් යෙඩපිඩත් වදෙ ම උෂ්ඨ්ණ දැ?” විාොළවස්ෙ. “නුත, 
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ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද මහරජ, එවස් ී  නම්, එවදෙ ම සීතල දැ?” වි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, “මහරජ, වතොප ෙී ෙොදවයහි නිග්ර හ ෙූ  ෙ දැන 
ග්ණුෙ. තදින් උෂ්ඨ්ණය ම දෙන්වන් ී නම් ඒ වදෙ ම උෂ්ඨ්ණ ෙන්වන් ය. එෙොරණවයන් 
සුඛවේදනොෙ ෙුසලුත් දුේඛයත් වදෙ එෙට උපදවන් ය යි ෙී ොනය සු ුෙ. තදින් 
සීතපිඩ ම දෙන්වන් ී නම්, ඒ වදෙ ම ත් සීත වනො ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයනුත් 
ෙුසලුත් දුේඛයත් වදෙ ම එෙට වනො උපදවන් ය” යි ෙී ොනය සු ුෙ. මහරජ, 
ෙුමේ නිසො ඒ වදෙ ම දෙන්නොහු ද? එවදෙ මත් උෂ්ඨ්ණ වනො ේනවන් ය. ඒ වදෙ ම 
සීතලත් වනො ෙන්වන් ය. එෙේ උෂ්ඨ්ණ ය. එෙේ සිතල ය. ඒ වදෙ ම ත් හස්තයන් 
දෙන්නොහු වෙති. ඒ ෙොරණවයන් ෙුශලයත් දුේඛයත් වදෙ එෙට වනො උපදවන් ය” 
යි ෙී ොනය සු ූ ෙන නියොෙ ද?” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, 
ෙවජරොපම ෙූ තීේෂ්ඨණ ෙූ පර ඥාවෙන් යුේත ෙූ නුඹෙහන්වස් ෙුනි වශරෂ්ඨ්්ෙොදීන් හො සමග් 
ෙථො ෙරන්නට මම අසමර්ථවයමි. යහපත් වෙොට අර්ථ ෙදාළ මුනුෙු” ආරොධනො 
ෙළහ. 

 
එෙල වතරුන් ෙහන්වස් අභිධර්මවයන් යුේත ෙූ ධර්මෙථොවෙන් 

මිලිඳුරජනජුරුෙන්ට චිත්තවිභොග්ය අෙව ොධ ෙර ෙදාළවස්ෙ. “මහරජොවනනි, 
වලොෙොමිසය යි ෙියන ලද පඤ්ාෙොමසම්පත්තිය අනුභෙ ෙරණ පෘථග්්ජනවතම තමන් 
ලද්දා ෙූ ාේඛුවිඤ්වඤයය ෙූ යහපත් ෙූ රූපවයහි වහෝ නුමුළො ෙ ලුබීමට නියත ෙූ 
රූපවයහි වහෝ ෙරණ ලද වග්හනිශ්රීත ෙූ සන්වතොසසිවතෙ. එවස් ම වසොතවිඤ්වඤයය 
ෙූ ශේදවයහි උපදනො සන්වතොසසිවතෙ. ඝොණවිඤ්වඤයය ෙූ සුග්න්ධවයහි උපදනො 
සන්වතොස සිවතෙ. ජිේහො විඤ්වඤයය ෙූ රසවයහි උපදනො සන්වතොසසිවතෙ. ෙොය 
විඤ්වඤයය ෙූ ස්පර්ශවයහි උපදනො සන්වතොසසිවතෙ. මවනොවිඤ්වඤයය ෙූ 
සිතිවිල්වලහි උපදනො සන්වතොසසිවතෙු’ යි ෙියො වග්හනිශ්රීත ෙූ වසොම්නස්චිත්තවයෝ 
සවදවනෙ. වමෙී ාේඛුවිඤ්වඤයය ෙූ රූපොදි සෙුදූරුම් ෙූ සම්පත්තීන්වග්් වනො ලත් 
සුපත් වනො ලුබීවමන් වහෝ ලත් සුපත් පිරිහීවමන් වහෝ ග්ෘහස්ථයොට උපදනො 
වග්හනිශරිත ෙූ වදාම්නස්සිත් සවදවනෙ. ාේඛුවිඤ්වඤයය ෙූ රූපොදී වමෙී සෙුදූරුම් 
සම්පත්තීන්වග්් ආදිනෙය වනො දැන සෙුරුපිවඩහි නිලීන ෙ ෙසන මුස්සෙු වමන් 
පඤ්ා ෙොමසුපත් ( 0) ස්ිරයේ වමන් සිතො මධයස්ථොෙොරවයන් පෙත්නො වග්හනිශ්රීත 
උවපේෂ්ඨොචිත්තවයෝ සවදවනෙ. ාේඛුවිඤ්වඤයය ෙූ රූපය වසොතවිඤ්වඤයය ෙූ 
ශේදාදි සෙුදූරුම් ෙූ සම්පත්තීන් අනිතයය, දුේඛය, අනොත්මය, නස්නො ස්ෙභොෙ 
ධර්මවයෝ ය යි ෙියො සමයේපර ඥාවෙන්  ලො පර ථමධයොනවිදර්ශනොදිග්ුණයට පුමිණියොහට 
චනෂ්ඨ්ෙර මය ෙශවයන් උපදනො වසොම්නස් චිත්තවයෝ සවදවනෙ. පර ථම, ද්විතීය, තෘතීය, 
ාතුර්ථ, පඤ්ාමධයොන අර්හත්ඵලයට උත්සොහ වෙොට වනො ලු  ෙෙර දෙසෙ ලුවේ 
වද් වහෝ යි ෙියො උපදනො ෙූ චනෂ්ඨ්ෙර මයවදාම්නස්චිත්තවයෝ සවදවනෙ. 
ාේෂ්ඨුර්ද්ෙොරොදිෂ්ඨඩොයතනයන්ට යහපත් ෙූ රූපොදියේ පුමිණි ෙල එහි වනො ඇලීවමන් 
හො අනිෂ්ඨ්ටයෙත් අදූෂ්ඨණ ෙ විදර්ශනොඥානවයන් යුේත ෙූ 
චනෂ්ඨ්ෙර මයඋවපේෂ්ඨොචිත්තවයෝ සවදවනෙු යි ෙියො වම් ාෙරවයෝ සවදන අතීතයටත් 
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වසොම්නස් වදාම්නස් උවපේෂ්ඨො වේදනො ෙශවයන් සතිස්ෙුදූරුම් වෙති. අනොග්තයටත් 
සතිස්ෙුදූරුම් ෙූ වේදනොවෙවනේ වෙති. ෙර්තමොනෙොලයටත් සතිස්ෙුදූරුම් ෙූ 
වේදනො වෙවනේ වෙති. ඒ සියලු ම චිත්තවිවශෂ්ඨය එෙට සිංඥාවෙොට එෙට  හොලමින් 
එේසිය අටේ වේදනොචිත්තවයෝ ෙන්නොහු ය” යි ෙියො සර්ෙඥසූර්යදිෙයරොජයොවග්් 
වදශනොරශ්මිෙදම් ය දේෙො ලූවස්ෙ. එෙල මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ අති පර සන්න ෙ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, උත්පත්ති ෙශවයන් 

ෙෙවරේ පිළිසිඳ ග්ණීදැ?” යි ෙීහ. ඒ අසො වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, 
නොමරූපවදෙ පිළිසිඳ ග්න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද? වම් ජොතිවයහි 
නොමරූපවදෙ ම අනිේ තුනෙත් පිළිසිඳ ග්න්වන් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් 
සිතත් ඇඟත් ෙරණ වෙොට වග්ණ යහපත් ෙූ පවිටු ෙූ වහෝ ෙර්මයේ වෙවර් ද, ඒ 
ෙර්මවයන් අනිේ නොමරූපයේ පිළිසිඳ ග්න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “තදින් ස්ෙොමීනි, වම් 
සිතත් ඇඟත් වදෙ ම අනිේ තුනෙ වනො උපදී නම්, ඒ සත්ෙවතම පොපෙර්මවයන් 
මිවදන ලද්වද් ම ෙන්වන් වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. එවිට වතරුන් ෙහන්වස් “ඇයි, මහරජ, 
තදින් වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ී නම්, පොපෙර්මවයන් මිදුවන් ෙන්වන් ය. යම් වහයෙින් 
පිළිසිඳ ග්ණී නම්, එෙොරණවයන් පොපෙර්මවයන් වනො මිදුවන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙරන්නු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ 

අනිේ පුරුෂ්ඨවයෙුවග්් අඹ වසොරො වග්ණ යන්වන් ය. එෙල අඹ ස්ෙොමියො අඹ වසොර 
පුරුෂ්ඨයො අල්ෙො වග්ණ වග්ොස් “වද්ෙයන් ෙහන්ස, වම් පුරුෂ්ඨයො විසින් මොවග්් අඹ 
වසොරෙම් ෙරණ ලද්වද් ය” යි ෙියො රජනජුරුෙන්ට දැේෙූවය් ී නම්, වසොරවතම ‘අවන්! 
ස්ෙොමීනි, මම වමොහුවග්් අඹ වසොරෙම් වනො වෙවළමි. වමොහු විසින් වරොපනය ෙරණ 
ලද යම් අඹපල වෙවනේ ඇද් ද, ඒ අඹ වෙන ය. මො විසින් ග්න්නො ලද අඹ අනිවෙෙ. 
මම දණ්ඩනයට පරොප්ත වනො වෙමි” යි වමවස් ෙියො නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම දණ්ඩපරොප්ත වේ දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, දණ්ඩපරොප්ත 
ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ඇයි (4 ) ස්ෙොමීනි, ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම වමවස් ෙියන්වන් ී නමුත්, පළමුවෙන් වරොපණය ෙළ අඹ පර ෙෘත්ති වනො 
සලෙො එයින් පසු ෙ පල ග්ත් අඹ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ පුරුෂ්ඨවතම දණ්ඩන පරොප්ත 
ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් නොමරූපය ෙරණ වෙොට වග්ණ 
යහපත් ෙූ වහෝ පවිටු ෙූ වහෝ ෙර්මයේ වෙවර් ද, ඒ ෙර්මය ෙරණ වෙොට වග්ණ අනිේ 
නොමරූපයේ පිළිසිඳ  ග්න්වන් ය. එවහයින් පොපෙර්මවයන් වනො මිදුවන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 

යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ අනිේ පුරුෂ්ඨයෙුවග්් ඇල්ී වසොරෙම් වෙවළ් ී නම්, ඒත් 
යවථොේත ෙර මවයන් දත යුත්වත් ය. උේදඬු වසොරෙම් වෙවළ් ී නම්, ඒත් 
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ආවමරොපමොෙ වමන් දත යුත්වත් ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ වතම 
වහමන්තෙොලවයහි ග්ිනි දල්ෙො ග්ිනි තුප වනො නිෙො ග්ිවය් ී නම්, නුෙත ඒ ග්ිනි 
අනිේ පුරුෂ්ඨවයෙුවග්් පුවසන පූදින ෙුඹුරේ වහෝ වහ්නේ වහෝ දෙො ග්ිවය් ී නම්, 
ේවෂ්ඨ්තර ස්ෙොමියො ඒ පුරුෂ්ඨයො අල්ෙො වග්ණ රජවග්ට වග්ොස් ‘වදෙයන් ෙහන්ස වම් 
පුරුෂ්ඨයො විසින් මොවග්් ේවෂ්ඨ්තර ය දෙන ලද්වද් ය’ යි ෙියො රජනජුරුෙන්ට දැේෙූවය් ී 
නම්, එෙල ඒ පුරුෂ්ඨවතම ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, මම වමොහුවග්් වෙත වනො දැෙූවයමි. මො 
විසින් යම් ග්ින්නේ වනො නිෙන ලද ද, ඒ ග්ින්න අනිවෙෙ. යම් ග්ින්නෙින් වමොහුවග්් 
වෙත දෙන ලද ද, ඒ ග්ින්න අනිවෙෙ. එවහයින් මම අපරොධ පරොප්ත වනො වෙමි’ යි 
වමවස් ෙියන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම දණ්ඩපරොප්ත වේ 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය ස්ෙොමීනි, දණ්ඩපරොප්ත ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. ෙෙර 
ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ඇයි, ස්ෙොමීනි, ඒ පුරුෂ්ඨ වතම වමවස් ෙීවය් ී 
නමුත් පළමුවෙන් ආ ග්ිනි ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ පුරුෂ්ඨ වතම දණ්ඩන පරොප්ත ෙන්වන් 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් නොමරූපවයන් යහපත් ෙූ ෙුශලයේ 
වහෝ පවිටු ෙූ අෙුශලයේ වහෝ (යන) යම් ෙර්මයේ වෙවර් ද, ඒ ෙර්මවයන් අනිේ 
නොමරූපයේ පිළිසිඳ ග්න්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් පොපෙර්මවයන් වනො මිවදන්වන් ය” 
යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙතත් විවශෂ්ඨ ෙූ උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේවතම පර දීපයේ වග්ණ උඩුමොලට නුග්ී  ත් 
අනුභෙ ෙරන්වන් ය. එෙල ඒ පර දීපය වතල් සහ ඇවිවලමින් ග්ිනි නුඟී තෘණවසවෙනි 
දෙන්වන් ය. තෘණවසවෙනි ද දෙො වග්ය දෙන්වන් ය. වග්ය දෙමින් ග්වම් සමීප වග්ෙල් 
දෙන්වන් ය. එෙල ග්වම් ජනවයෝ ඒ පුරුෂ්ඨයො අල්ෙො වග්ණ ‘එම් ල පුරුෂ්ඨය, වතෝ 
ෙුමේ පිණිස අපවග්් ග්ම පිළිස්සුවයහි දැ?” යි වමවස් ෙීෙොහු නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම 
පින්ෙත්නි, මම වතොපවග්් ග්ම වනො දැෙූවයමි. මම යම් පර දීපයේහුවග්් ආවලොෙයෙින් 
අනුභෙ වෙවළම් ද, ඒ පර දීපොග්්නිය අනිවෙෙ. යම් ග්ින්නෙින් ග්රොමය දෙන ලද ද, ඒ 
පසු ඇෙුළුනු ග්ින්න අනිවෙෙු’ යි ෙියො නම්, ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ විෙොද වෙවරමින් ‘මහරජ, 
වතොපවග්්, සමීපයට ආෙොහු ෙූ නම්, මහරජ, වතපි ෙොට අර්ථ ධරමින් නඩු ෙියන්නහු 
දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ග්රොමජනයොහට නඩු වෙවරමි” යි ෙීහ. “වහ් ෙුමේ 
නිසො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. (4 ) ඒ පුරුෂ්ඨවතම වම් ආෙොරවයන් වෙවස් ෙියන්වන් ී 
නමුත්, ෙිවමේ ද, ඒ පර දීපොග්්නිවයන් ම ඒ ග්රොමයන් දැෙූ ග්ිනි උපන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙිසිවස්ත් මරණොන්තිම ෙූ නොමරූපය අනිවෙෙ. 
පර තිසන්ධිවයහි උපදනො නොමරූපය අනිවෙෙ. එවස් නමුත් ඒ මරණොසන්න ෙූ 
නොමරූපවයන් ම ඒ පර තිසන්ධි නොමරූපය උපදවන් ය. ඒ ෙොරණවයන් පවිටු ෙූ 
අෙුශලෙර්මවයන් වනො මිවදන ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේවතම ලදරු ෙූ ෙුමොරිෙොෙේ තමොට සරණ වග්ණ යන පිණිස නියම 
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වෙොට වග්ණ ීවෙත් ීමට ෙුටුප් දී ග්ිවය් වි නම්, ඕ1 වතොවමෝ මූතභොග්වයහි මහත් ෙ 
ෙයස් පරොප්ත ෙූෙො ය. තේිති වෙනින් පුරුෂ්ඨවයේ ෙුටුප් දී සරණමඟුල් වෙවළ් ී 
නම්, අනිේ පළමු පුරුෂ්ඨයො අෙුත් ‘එම් ල පුරුෂ්ඨය, වතෝ ෙුමේ පිණිස මොවග්් භොර්යොෙ 
සරණ වග්ණ ග්ිවයහි දැ?’ යි වමවස් ෙීවය් ී නම්, ඒ අළුත් පුරුෂ්ඨයො ‘මම තොවග්් 
භොර්යොෙේ වනො වග්ණොවයමි. තො විසින් යම් ස්තරියේ නියම ෙරණ ලද ද, ෙුටුප් වදන 
ලද ද, ලදරු ෙූ තරුණ ෙූ ඒ ලදැරිවතොම වෙනින් ස්තරියෙ. මො විසින් යම් ස්තරියේ නියම 
ෙරණ ලදද, ෙුටුප් වදන ලද ද, වයෞෙන ෙයසට පුමිණියො ෙූ ෙුඩී මහත් ෙූ වම් 
ස්තරිවතොම වෙනින් ස්තරියෙ’ යි වම් ආෙොර ෙියන්වන් ී නම්, ඒ වදවදනො විෙොද 
වෙවරමින් වතොපවග්් සමීපයට ආෙොහු ෙූ නම්, මහරජොවනනි, වතපි ඒ වදවදනොවග්න් 
ෙොට අර්ථ සොධමින් නඩු සොදන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි,  පළමු පුරුෂ්ඨයොට 
නඩු සොදමි” යි ෙීහ. “ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ඒ පුරුෂ්ඨ වතම වම් 
ආෙොර වෙවස් ෙීවය් ී නමුත්, ෙිවමේ ද, ඒ ලදැරිවතොම ලදරු දා  පටන් ෙර මවයන් ම 
මහත් ෙ උපන්නී වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වෙවස් නමුත් 
මරණොන්ත ෙූ නොමරූපය යි ෙියන ලද චිත්තචාතසිෙයන් හො අටවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ 
රූප ය යි ෙියන ලද වම් නොමරූපය අනිවෙෙ. පර තිසන්ධිවයහි පිළිසිඳිනො නොමරූපය 
අනිවෙෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් ඒ මරණොන්තිම ෙූ නොමරූපයන් ම ඒ පර තිසන්ධිවයහි 
උපදනො නොමරූපය උපදනො ලද්වද් ය. ඒ ෙොරණවයන් පොපෙර්මවයන් වනො මිවදන 
ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙතත් විසිතුරු ෙූ උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ ග්ෙපොලවයෙුවග්් අතින් ෙිරිෙළයේ මිල 
දී වග්ණ ඔහුවග්් අත ම ත ො වසට වග්ණ වයමි” යි ෙියො ග්ිවය් ී නම්, වදවෙනි දෙස් 
ඒ ෙිරි දීෙිරි ෙූවය් ය. එෙල ඔහු අෙුත් ‘මොවග්් ෙිරිෙළය වදෙ’ යි වමවස් ෙියන්වන් ී 
නම්, ඒ ග්ෙපොලයො දීෙිරි දේෙො වදන්වන් ය. අනිේ පුරුෂ්ඨයො ‘මම තොවග්් අතින් වම් 
දීෙිරි මිල දී වනො ග්ත්වතමි. මොවග්් ෙිරිෙළය ම වදෙ’ යි වමවස් ෙියො නම් ඒ ග්ෙපොල 
පුරුෂ්ඨවතම ‘එම් ල, තොවග්් ෙිරි දීෙිරි ෙූ  ෙ වනො දන්වනහි දැ?” යි වමවස් ෙියන්වන් 
ී නම් විෙොද ඇත්තො ෙූ ඒ වදවදනො වතොපවග්් සමීපයට ආෙොහු ෙූ නම්, “මහරජොවනනි, 
වතපි ෙෙවරෙුහට හිතොර්ථය ධරන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ග්ෙපොලයොහට 
ය” යි ෙීහ. “ෙුමේ පිණිස දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ඒ පුරුෂ්ඨවතම වම් ආෙොර වෙවස් 
ෙියන්වන් ී නමුත් ෙිවමේ ද (41) ඒ දීෙිරි එම ෙිවරන් ම උපන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වෙවස් නමුත් මරණොන්තිම ෙූ චිත්තය හො රූපය 
අනිවෙෙ. පර තිසන්ධිවයහි ෙන චිත්තය හො අතිසුඛුම ෙූ ෙලල රූපය අනිවෙෙ. 
එවතෙුදු ෙුෙත් ඒ ආත්මභොෙය පළමු ආත්මභොෙය නිසො ම උපන්වන් ය. එවහයින් 
පොපොදිෙර්මවයන් ආත්මය වනො මිදුවන් ය” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. එෙල මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ 

                               
1 ඈ 
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අතිපර සන්න ෙ ‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො 
පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් 

නුෙුත පිළිසිඳීම් ෙශවයන් උපදනොවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ඇසූ වදයින් 
ෙම් ෙිම් ද? එපමවණේ ම ය. මහරජ, තදින් උපොදානසහිත ීම් නම්, පිළිසිඳ ග්ණිමි. 
තදින් අනුපොදාන ීම් නම් වනො පිළිසිඳ ග්න්වනමි’ යි ෙියො පළමු වෙොට ම මො විසින් 
ෙියන ලද්වද් වනො වේ දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ රජේහට අධිෙ ෙූ රොජෙෘතය ෙරන්වන් 
ී නම්, සන්තුෂ්ඨ්ට ෙූ රජනජුරුවෙෝ ඕහට ඊශ්ෙර ෙූ තනතුරු වදන්නොහු ය. ඒ අමොතයවතම 
ඒ පර ධොන ෙූ තනතුර ෙරණ වෙොට වග්ණ පඤ්ාෙොම සම්පත්තිවයන් සමප්පිත ෙ 
සමිංග්ිභූත ෙ හුසිවරන්වන් ය. තදින් ඒ අමොතයවතම “රජනජුරුවෙෝ මට මදෙුත් 
උපෙොරයේ වනො ෙරණ වස්ෙු’ යි ෙියො මහජනයොට ෙියන්වන් ී නම්, ෙිවමේද, 
මහරජොවනනි, ඒ අමොතයපුරුෂ්ඨවතම යුේතෙොරී වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත. 
ස්ෙොමීනි, රජනජුරුවෙෝ තෙ ෙුමේ වෙවරද් ද? එවලස ෙීම සුදුසු නුතු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම  පළමුවෙන් අසන ලද වම් ොනවයන් වතොපට ෙම් 
ෙිම් ද? තදින් හරෙො ග්ත වනො හුේෙො ෙූ ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොදි ෙූ උපොදාන සහිත ීම් නම් 
පිළිසිඳ ග්ණිමි. තදින් ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොදීන් පහ ෙිරීවමන් අනුපොදාන ීම් නම්, සසර වනො 
පිළිසිඳ ග්න්වනමි’යි ෙියො මො විසින් පළමු වෙොට ම ෙියන ලද වනො වේ දැ?” යි ෙීවස්ෙ. 
එෙල “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නොමරූපය” යි ෙියො 

යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද? එහි නොමය ෙෙවර් ද? රූපය ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ නොමරූපවයහි යමේ ඔළොරිෙ ී ද, ඒ වම් රූපය රූප නම් වෙයි. 
ඒ නොමරූපවයහි යම් සුඛුම ෙූ චිත්තචාතසිෙධර්මවෙවනේ ඇද්ද, ඒ වම් නොමය 
නම් වෙ”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් සිත ම 
වෙන ම පිළිසිඳ වනො ග්ණී ද? රූපය ම වෙන ම වනො උපදී දැ?”යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, වම් රූපොරූපධර්මවයෝ මලුත් සුෙඳත් වමන් ඔෙුවනොෙුන් ආශර ය වෙොට 
ඇත්තොහු ය. උපදනො ෙල එෙට ම උපදනොහු1 ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙෙුත් ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙිෙිළියෙවග්් ෙලල ය යි ෙියන ලද ආවපෝසොරුෙ වනො ෙන්වන් ී නම් බීජයත් වනො 
ෙන්වන් ය. ඒ ෙිෙිළියවග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි යම් ෙලලයේ ඇද් ද, යම් ිජුෙ ලේ ඇද් ද, ඒ 
වදෙ ම ඔෙුවනොෙුන් ආශර ය වෙොට ඇත්තොහු ය. ඒ වදවදනොවග්් එෙට ම උත්පත්තිය 
ෙන්වන් ය. එපරිද්වදන් ම මහරජොවනනි, තදින් ඒ (44) රූපොරූපධර්මවයහි නොමය වනො 

                               
1 උපදවන් 
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ෙන්වන් ී නම්, රූපයත් වනො ෙන්වන් ය. එහි යමේ නොමය වේ ද, යමේ රූපය වේ 
ද, ඒ වදවදන ම අඤ්ඤමඤ්ූපනිස්සිත ෙූෙොහු ය. ඒ වදවදනොවග්් එෙට ම තපදීම 
ෙන්වන් ය. වමවස් වම් නොමරූපය අනන්ත ෙූ දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි පුරුදු ෙන 
ලදැ”යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල ඒ අසො සොධුෙොර වදමින් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ් ාගපස්යන් ෙහන්ස, දීර්ඝ ෙොල ය” යි ෙියො 

යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ වම් අද්ධොනය නම් ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, අතීතෙොලය අනොග්තෙොලය ෙර්තමොනෙොලය යන වම් අද්ධොනය නම් 
වෙ” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, ෙොයවත ඇත්වත්ම දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ෙිසි අද්ධොනයේ ඇත. ෙිසි අද්ධොනයේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඇති ෙොලය 
ෙෙවර් ද? නුති ෙොලය ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, සිංසොවරොත්පත්තිය 
ෙරෙන්නො ෙූ යම් ඒ සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ අතීත ෙ ග්ියොහු ද, පහ ෙ ග්ියොහු ද, විපරීත 
ෙ ග්ියොහු ද, ඔෙුන්වග්් ඒ ෙොලයවතම නුත්වත් ය. විපොෙ වදමින් සිටින්නො ෙූ යම් 
ධර්මවෙවනේ ඇද් ද, විපොෙ දීම පිණිස සිටින්නො ෙූ යම් ධර්මවෙවනේ ඇද් ද, ඒ 
ධර්මයන්වග්් හො යම් ධර්මවයේ අනිේ ජොතිවයේහි පර තිසන්ධිය වදන්වන් වේ ද, වම් 
ෙී ධර්මයන්වග්් ඒ ෙොලයවතම ඇත්වත් ය. ෙොලෙරියො ෙරණ ලද්දා ෙූ යම් 
සත්ෙවෙවනේ අනිේ වතනෙ උපදනො ලද්දාහු ෙූ නම් ඒ ෙොලය ඇත්වත් ම ය. 
ෙොලෙරියො ෙරණ ලද්දා ෙූ යම් සත්ෙවෙවනේ අනිේ තුනෙ වනො උපදිනො ලද්දාහු ෙූ 
නම්, ඒ ෙොලය නුත්වත් ම ය. යම් සත්ෙවෙවනේ පිරිනිෙන් පොනො ලද්දාහු ද, ඒ 
සත්ෙවයෝ පිරිනිී  ුවින් ඔෙුන්වග්් ඒ ෙොලය ද නුතු” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙළ හ. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලි්්දපර ශ්්  ්ම්    

ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි ද්විතීය ේගය ්ිමි. 
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තු්් ්  ේගය 
 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතීත ෙොලයට මුල් 

ෙෙවර් ද, අනොග්තෙොලයට මුල් ෙෙවර් ද? ෙර්තමොන ෙොලයට මුල් ෙෙවර් ද?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, අතීතෙොලයට ද අනොග්තෙොලයට ද පර තයුත්පන්නෙොලයට 
ද ඇස ෙසො  ුඳි ෙඩේ වමන් මුළො වෙොට ාතුස්සතයධර්මයන් දැේෙ වනො වදන 
වහයින් අවිදයො නම් ෙූ වමොහය මුල් ෙන්වන් ය. වනො වින්ද යුතු ෙූ ෙොයදුශ්ාරිතොදිය 
විඳින  ුවින් ද වින්ද යුතු ෙූ ෙොයසුාරිතොදිය වනො විඳින  ුවින් ද පඤ්ා 
ස්ෙන්ධයන්වග්් රොශිග්තභොෙය දැේෙ වනො වදන  ුවින් ද, ෂ්ඨඩොයතනයන්වග්් 
ාේෂ්ඨුර්විඥානොදීන් පෙත්ෙන ස්ෙභොෙය දැේෙ වනො වදන  ුවින් ද, අෂ්ඨ්ටොදශධොතූන්වග්් 
ශූනයතොෙ දැේෙ වනො වදන  ුවින් ද, ාේෂ්ඨුරොදි ෂ්ඨඩින්ද්රියයන්වග්් ආධිපතයය දැේෙ 
වනො වදන  ුවින් ද, වෙළෙරේ නුති සිංසොරවයහි ලො සත්ෙයො සියලු ම භෙ වයොනි 
ග්ති ස්ිති සත්ෙොෙොසවයහි උපදෙන (4 )  ුවින් ද, අවිදයො නම් ෙූ වමොහය වහතු 
වෙොට වග්ණ එෙුන්තිසේ පමණ ෙුශලොෙුශලචිත්තවයෝ උපදිති. ඒ ෙුශලොෙුශලසිත් 
වහතු වෙොට වග්ණ පර තිසන්ධිවිඥාන ය යි ෙියන ලද එෙුන්විස්සේ පමණ පිළිසිඳ 
ග්න්නො චිත්තවයෝ පහළ වෙති. ඒ පර තිසන්ධිචිත්තයන් වහතු වෙොට වග්ණ නොමරූපය 
යි ෙියන ලද පඤ්ාස්ෙන්ධවයෝ පහළ වෙති. ඒ පඤ්ා ස්ෙන්ධයන් වහතු වෙොට වග්ණ 
ඇස් ෙන් නොසොදී ෙොය මන1 යන ෂ්ඨ ආවිධ ආයතනවයෝ පහළ වෙති. ඒ ාේඛොයතනොදීන් 
වහතු වෙොට වග්ණ  ොහිර ෙූ රූප, ශේද, ග්න්ධ, රස, ස්පර ෂ්ඨ්ටෙය, ධර්ම යන ෂ්ඨ ආවිධ ෙූ 
ස්පර්ශවයෝ පහළ වෙති. ඒ ස්පර්ශයන් වහතු වෙොට වග්ණ දුේ සුප උවපේෂ්ඨො ීම ය 
යි ෙියන ලද තරිවිධවේදනොවෙෝ පහළ වෙති. ඒ සුඛදුඃවඛොවපේෂ්ඨො ය යි ෙියන ලද 
වේදනොෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොදී ෙූ එේසිය අටේ පමණ තෘෂ්ඨ්ණොවෙෝ 
පහළ වෙති. ඒ ආශොෙ වහතු වෙොට වග්ණ ෙොමූපොදානොදි ාතුර්විධඋපොදානය ෙන්වන් 
ය. ඒ අරමුණු දැඩි වෙොට ග්ුණීම වහතු වෙොට වග්ණ තරිවිධ ෙූ භෙය ෙන්වන් ය. ඒ 
භෙය වහතු වෙොට වග්ණ ජොති තපදීම ෙන්වන් ය. තපදීම වහතු වෙොට වග්ණ 
රූපොදීන්වග්් මුහු ෙිරීම ය යි ෙියන ලද ජරොෙ ද, රූපොදීන්වග්් ිඳීම ය යි ෙියන ලද 
මරණය ද, නුසුනු වදයට වශොෙ ෙිරීම ද, ඊට ම හුඬීම ද, දුේ ීම ද, වදාම්නස් ීම 
ද, සිත් තුෙුල් ද යන වමවතේ වදය ෙන්නොහු ය. මහරජ, වමවස් සියලු ම ෙොලතර යොවග්් 
පූර්ෙවෙළෙර වනො පුවණ”යි ෙදාළවස්ෙ. ඒ අසො “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
මීට ම උපමොෙේ අසනු ෙුමුති ෙූ රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් 

ෙහන්ස, පූර්ෙවෙළෙර වනො වපවණ” යි ෙියො යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඊට 
උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ 

                               
1 මවනො 
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ෙුඩොිජුඇටේ පෘිවිවයහි වරොපණය ෙරන්වන් ය. එයින් දලුෙ නුඟී ෙර මවයන් 
ෙෘද්ධියට මහත් ීමට විපුලත්ෙයට පුමිණ ඵල වදන්වන් ය. ඒ ඵලවයන් ිජු වග්ණ 
නුෙුතත් වරෝපණය ෙරන්වන් ය. එයින් දළු නුඟී ෙර මවයන් ෙෘද්ධියට මහත් ීමට 
විපුලත්ෙයට පුමිණ ඵල වදන්වන් ය. වමවස් වම් සන්තතියවග්් වෙළෙරේ ඇද්දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ෙොලයොවග්්ත් 
පූර්ෙවෙළෙර වනො වපවණ” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර 
ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිෙිළියවග්් බීජයේ වේ ද, ඒ බීජවයන් 
ෙිෙිළියේ වේ ද, ඒ ෙිෙිළියවග්් නුෙත බීජවයේ වේ ද, වමවස් වමම ෙර මවයන් 
වෙළෙවරේ ඇද්ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වම් ෙොලයොවග්් පූර්ෙවෙළෙර වනො වපවණ” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් 

ෙහන්වස් භූමිවයහි ාෙර -ෙළල්ලේ වමන් ෙෙ සුද්ධ තරේ ලියො “මහරජ, වම් ාෙර යොවග්් 
අේමුල්වෙළෙරේ ඇද්ද?” යි මිලිඳුරජහට වමවස් ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් නුතු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙත් ෙූ අ්්්ත.ුද්ී්් ෙහන්වස් විසින් 
වම් පර තීතයසමුප්පොදාෙර ය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ආධයොත්මිෙ ෙූ ඇස නිසොත්  ොහිර ෙූ 
රූපය නිසොත් ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ය. (44) වම් තුන්වදනොවග්් එෙතුීවමන් 
ස්පර්ශය ෙන්වන් ය. ස්පර්ශපර තයයවයන් තරිවිධ ෙූ වේදනොෙ ෙන්වන් ය. 
වේදනොපර තයයවයන් තෘෂ්ඨ්ණොෙ හට ග්න්වන් ය. ඒ තෘෂ්ඨ්ණො පර තයය වහතු වෙොට වග්ණ 
ෙර්මය සම්පොදනය ෙිරීම ෙන්වන් ය. ෙර්මවයන් තේිති ෙ නුෙුතත් ඇස ෙරණ 
වෙොට වග්ණ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ය. වමවස් වම් පටිපොටියවග්් වෙළෙරේ ඇද් 
දැ?” යි විාොළ වස්ේ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “ෙණ නිසොත් ශේදය නිසොත් වශරොත 
විඥානය උපදවන් ය. එවස් ම නොසය නිසොත් ග්න්ධය නිසොත් ඝරොණවිඥානය උපදවන් 
ය. දිෙ නිසොත් රස නිසොත් ජිහ්ෙොවිඥානය උපදවන් ය. ෙය නිසොත්  ොහිරරූපය නිසොත් 
ෙොයවිඥානය උපදවන් ය. එවස් ම මනස නිසොත් ධර්මචින්තොෙන් නිසොත් 
මවනොවිඥානය උපදවන් ය. වම් තුන් වදනොවග්් එෙතුීවමන් ස්පර්ශය ෙන්වන් ය. ඒ 
ස්පර්ශපර තයවයන් විඳීම ෙන්වන් ය. ඒ වේදනොපර තයවයන් ආලය ෙන්වන් ය. ඒ තෘෂ්ඨ්ණො 
වහතු වෙොට වග්ණ ඒ ඒ ෙට යුතු ෙර්මය ෙන්වන් ය. ඒ ෙර්මවයන් නුෙුතත් 
මනසොදිය උපදවන් ය. වමවස් ෙල වම් පිළිවෙළවග්් අන්තවයේ ඇද්දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ෙොලයොවග්් පූර්ෙවෙළෙර 
වනො වපවණ්” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිසමර්ථවස්ෙ. 
අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පූර්ෙ වෙළෙරේ වනො 

වපවණන්වන් ය යි ෙියො යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ පූර්ෙවෙළෙර ෙෙවර් දැ?” 
යි විාොළහ. “මහරජොවනනි, යම් ඒ අතීත ෙූ ෙොලවයේ ඇද්ද, ඒ වම් පූර්ෙ වෙළෙරය” 
යි ෙදාළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පූර්ෙවෙළෙර වනො වපවණ යි ෙියො 
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යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ස්ෙොමීනි, ෙිවමේ ද, සියලු ම පූර්ෙ වෙළෙර වනො 
වපවණ් දැ’ යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ෙිසිෙේ වපවණ යි, ෙිසිෙේ වනො වපවණ 
යි” ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙෙරේ වපවණ් ද? ෙෙරේ වනො වපවණ් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, මීට පළමුවෙන් සියල්වලන් සියල්ල සර්ෙපර ෙොරවයන් සර්ෙපර ෙොර 
අවිදයොෙ වනො ෙූවය් ය” යි ෙියො වම ඳු ෙූ පූර්ෙවෙළෙර වනො වපවණන්වන් ය. යමේ 
වනො ී වේ ද, තපද විනොස වේ ද, වම ඳු ෙූ පූර්ෙවෙළෙර වපවණන්වන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යමේ වනො ී ම උපදී නම්, තපද විනොස 
ෙූවය් නම්, තදින් ඒ වම් ෙොරණය වදවෙළෙර සිඳිනු ලද්වද් නුස්මට යන්වන් වනො 
වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් වදවෙළෙර සිඳින ලද අවිදයොෙ නුස්මට යන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “වදවෙළෙර සිඳින ලද්දා ෙූ අවිදයොෙ ෙඩන්නට හුෙි වේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “එවස් ය. වදවෙළෙර සිඳුනු අවිදයොෙත් ෙඩන්නට හුේෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, මම වම් ෙොරණය වනො විාොරමි. වෙළෙර පටන් ෙඩන්නට හුෙි වේ දැ?” යි 
ෙීහ. “එවස් ය, වෙළෙර පටන් ෙඩන්නට හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ 
ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. වතරුන් ෙහන්වස් මිලිඳු රජහට ෙෘේවෂ්ඨොපමොෙේ ෙර 
ෙදාළවස්ෙ. “සියලු ම සිංසොරදුේ සමූහයොවග්් උපදෙොලීමට ස්ෙන්ධධර්මවයෝ ිජුඇට 
ෙන්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ 
ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ.  

 
නුෙතත් (46) රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම්ෙිසි 

සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ උපදින්නොහු ද, එ ඳු ධර්මවෙවනේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, උපදින්නො ෙූ යම් සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ ඇතු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ ධර්මවයෝ ෙෙුරු දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඇස ඇති ෙල්හි 
ද රූපය ඇති ෙල්හි ද ාේෂ්ඨුර්විඥානය ෙන්වන් ය. ාේෂ්ඨුර්විඥානය ඇති ෙල්හි 
ාේෂ්ඨුඃස්පර්ශය ෙන්වන් ය. ාේෂ්ඨුඃස්පර්ශය ඇති ෙල්හි විඳීම ෙන්වන් ය. වේදනොෙ ඇති 
ෙල්හි ආලය ෙන්වන් ය. තෘෂ්ඨ්ණොෙ ඇති ෙල්හි ග්ුණීම ෙන්වන් ය. උපොදානය ඇති 
ෙල්හි භෙය ෙන්වන් ය. ඒ භෙය ඇති ෙල්හි ජොති-තපදීම ෙන්වන් ය. ඒ ජොතිය ඇති 
ෙල්හි ම මහලු ෙ ජරොපත් ීම ද ශරීරවභදවයන් නුසීම ද වසෝෙෙිරීම ද දුේ ීම ද 
වදාම්නස් ීම ද සිත් තුෙුලි දැ යි යන වම් ධර්මවයෝ වෙති. වමවස් වම් සියලු ම 
දුේඛරොශියවග්් තපදීම ද ෙන්වන් ය. “මහරජොවනනි, ඇස නුති ෙල්හි ද රූපය නුති 
ෙල්හි ද ාේෂ්ඨුර්විඥානය වනො ෙන්වන් ය. ාේෂ්ඨුර්විඥානය නුති ෙල්හි ාේෂ්ඨුඃස්පර්ශය 
වනො ෙන්වන් ය. ාේෂ්ඨුඃස්පර්ශය නුති ෙල්හි වේදනොෙ වනො ෙන්වන් ය. වේදනොෙ 
නුති ෙල්හි තෘෂ්ඨ්ණොෙ වනො ෙන්වන් ය. උපොදානය නුති ෙල්හි භෙය වනො ෙන්වන් 
ය. භෙය නුති ෙල්හි ජොති-තපදීම වනො ෙන්වන් ය. ජොතිය නුති ෙල්හි ජරො මරණ 
වසෝෙ හුඬීම් දුේ වදාම්නස් සිත් තුෙුලි දැ’ යි යන වම් ධර්මවයෝ වනො උපදනොහු වෙති. 
වමවස් වම් සියලු ම දුේ පිඩේ ෙුනි ෙූ ශරීරයොවග්් හො දුේඛයොවග්් නිරුද්ධ ී ම ෙන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අති දේෂ්ඨ 
ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 



 

 62 පටුන වෙත 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, යම්ෙිසි 

සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ වනො ෙන්නො ෙූත් උපදිද් ද, එ ඳු ධර්මවෙවනේ ඇද් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වනො ෙන්නො ෙූ යම් ෙිසි සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ නුත. 
මහරජොවනනි, ෙන්නො ෙූ ම සිංස්ෙොරධර්මවයෝ උපදනොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “උපමොෙේ 
ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙුමේ සිතන්නොහු ද? යම් තුවනේහි 
වතපි හිඳින්නොහු ද, එතන්හි ම වම් වතොපවග්් රොජග්ෘහය වනො ෙන්නො ෙූ වදයේ 
උපන්වන් දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වම් ග්ෘහවයහි වනො ෙන්නො ෙූ ෙිසිෙේහට 
නුති ෙන්නො ෙූ වද් ම උපන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, වම් ලී දඬු ෙනොන්තරවයහි උපන්නොහු 
ය. වම් වග්ට ග්ත් මුටි පෘිවිවයහි ෙූවය් ය. එවස් ෙුෙත් ස්තරීන්වග්්ත් පුරුෂ්ඨයන්වග්්ත් 
තත්ෙෘතයසොධෙ ෙූ ෙයොයොමවයන් වමවස් වම ඳු ෙූ වම් රොජග්ෘහය උපන්වන් ය”යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො ෙන්නො ෙූ යම්ෙිසි සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ 
උපදිද් ද, එ ඳු ධර්මවෙවනේ නුත. ෙන්නො ෙූ ම සියලු සිංස්ෙොරධර්මවයෝ උපදනොහු 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“නුෙතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙිසියම් බීජග්ොමභූතග්ොම වෙවනේ පෘිවිවයහි පිහිටුෙන ලද්දාහු ෙූ නම්, අනුෙර මවයන් 
ෙෘද්ධියට මහත් ීමට විපුලත්ෙයට පුමිවණමින් මල් හො ඵල වග්ණ වදන්නොහු වෙද් 
ද, ඒ ෙෘේෂ්ඨවයෝ වනො ෙන්නොහු ෙූෙොහු වනො වෙති. ෙන්නො ෙූ ම ඒ ෙෘේෂ්ඨවයෝ ෙූෙොහු 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො ෙන්නො ෙූ ෙිසි යම් සිංස්ෙොරධර්ම 
වෙවනේ උපදිද් ද, එ ඳු ධර්ම (4 ) වෙවනේ නුත. ෙන්නො ම ෙූ ඒ සිංස්ෙොරධර්මවයෝ 
උපදින්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනෙ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ෙුම්භෙොරයො වපොවළොවින් මුටි නඟො වග්ණ නොනො පර ෙොර භොජන වෙවරයි. ඒ 
භොජනෙල් වනො ෙන්නොහු ෙූෙොහු වනො වෙති. ෙන්නොහු ම උපන්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වනො ෙන්නො ෙූ යම් ෙිසි සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ නුත. ෙන්නො ම ෙූ 
සිංස්ෙොරධර්මවයෝ උපදින්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ීණොවෙහි පතර ය 1නුත් නම්, සම වනො ී නම්, ඔරුෙ වනො ී නම්, ීණොලිය වනො ී 
නම්, තත්වෙළුම් වනො ී නම්, තත් වනො ෙූ නම්, වෙොණය වනො ී නම්, පුරුෂ්ඨයොවග්් 
තත්ෙෘතයසොධෙෙයොයොම වනො ී නම්, ශේදය උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් ීණොවෙහි පතර ය ී නම්, සම ී නම්, 
ඔරුෙ ී නම්, ීණො දණ්ඩ ී නම්, තත්වෙළන ලීය ී නම්, තත් ෙූෙොහු ෙූ නම්, ෙඹය 
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ී නම්, පුරුෂ්ඨයොවග්් තත් ෙෘතයසොධෙෙයොයොම ී  නම්, ශේදය උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ශේදය උපදවන් ය” යි ෙීහ. එපරිද්වදන් ම, “මහරජොවනනි, යම් 
ෙිසි සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ වනො ෙන්නොහු වෙද් ද, එවස් නුත. ෙන්නො ෙූ ම 
සිංස්ෙොරවයෝ උපදිති” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ිනි 

ග්ොන යට ලීය වනො ී නම්, මතු ලීය වනො ී නම්, එ ම ලී මුද අදින වයොත වනො ී 
නම්, උතුරු ලීය වනො ී නම්, ෙස්තර  ෙඩ වනො ී නම්, පුරුෂ්ඨයොවග්් එම ෙෘතය සොධෙ 
ෙූ ෙයොයොම වනො ී නම්, ග්ිනි උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් ග්ිනිග්ොන ලී වදෙ ෙූ නම්, උතුරු ලීය ී නම්, වරදිෙඩ 
ී නම්, පුරුෂ්ඨයොවග්් තත්ෙෘතයසොධෙ ෙූ ෙයොයොම ී නම්, ඒ ග්ිනි උපදී දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ග්ිනි උපදී ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වනො ෙන්නො ෙූ යම් ෙිසි සිංස්ෙොරවෙවනේ උපදිද් ද, එවස් නුත. ෙන්නො ෙූ ම 
සිංස්ෙොරවයෝ උපදින්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

වජොතිපොසොණය වනො ී නම්, සූර්යතොපය වනො ී නම්, වග්ොම ෙුරටි වනො ී නම්, 
වහ් ග්ිනි උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් 
වහයෙින් වජොතිපොසොණය ී නම්, ආතපයත් ී නම් වග්ොමෙුරටිත් ී නම්, අග්්නි උපදී 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, අග්්නි උපදවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වනො ෙන්නො ෙූ යම් ෙිසි සිංස්ෙොර වෙවනේ උපදිද් ද, එවස් නුත. 
ෙන්නො ෙූ ම සිංස්ෙොරවයෝ උපදින්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

ආදාසය වනො ී නම්, ආවලොෙය වනො ී නම්, මුහුණ වනො ී නම්, ආත්මභොෙය සදෘශ 
ෙූ අනයරූපයේ උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
යම් වහයෙින් ආදාසයත් ී නම්, ආවලෝෙයත් ී නම්, මුහුණත් ී නම්, තමන් ෙුනි 
ශරීරයේ වපවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, උපදවන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො ෙන්නො ෙූ යම් ෙිසි සිංස්ෙොරධර්මවෙවනේ උපදිද් 
ද, එවස් නුත. ෙන්නො ෙූ ම සිංස්ෙොරවයෝ උපදනොහු ය” යි (41) ෙදාළවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්න විසඳීවමහි දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි 
ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනන් ෙහන්ස, වෙදග්ූ ඇද් ද? ලුවේ 

දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වම් වතොප ෙී වෙදග්ූ නම් ෙෙුරු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, අභයන්තරවයහි යම් පරොණීවෙවයේවතම ඇසින් රූපය දෙී ද, ෙණින් ශේදය 
අසො ද, නොසවයන් සුෙඳ ආඝරොණය වෙවර් ද, දිවින් රසොස්ෙොදය වෙවර් ද? ශරීරවයන් 
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ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ස්පර්ශ වෙවර් ද, සිතින් ධර්මචින්තොෙන් දැන ග්ණී ද, යම් වස් වම් 
පරොසොදවයහි සිටින්නො ෙූ අපි යම් යම් ෙෙුළු වදාරෙින්  ලන්නට ෙුමුත්තවමෝ ද, ඒ 
ඒ ෙෙුළුවදාරින්  ලමු. පූර්ෙදිග්ට ෙූ, ෙෙුළුවදාරිනුත්  ලම්හ. පශ්චිමදිසොවෙහි 
ෙොතපොනවයනුත්  ලම්හ. උත්තරදිශොවෙහි ෙෙුළුවෙනුත්  ලම්හ. දේෂ්ඨිණදිශොවෙහි 
ෙෙුළුවෙනුත්  ලම්හ. එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි” අභයන්තරවයහි වම් පරොණීවෙයවතම 
ාේෂ්ඨුර්ද්ෙොරොදි යම් යම් ද්ෙොරයෙින්  ලන්නට ෙුමුති නම්, ඒ ඒ ද්ෙොරවයන්  ලන්වන් 
ය” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ, “මහරජොවනනි, ඒ ෂ්ඨ ආද්ෙොරය මමත් 
ෙියමි. වතපි ඒ මනො වෙොට ම අසෙු. මනො ෙ ම සිතට ග්ණිෙු. තදින් අභයන්තරවයහි 
ෙූ ීවෙයවතම ඇස ෙරණ වෙොට වග්ණ රූපය දෙී නම්, යම් වස් වම් පරොසොදවයහි 
හුන්නො ෙූ අපි යම් යම් ෙෙුළුෙෙින්  ලන්නට ෙුමුත්තවමෝ නම්, ඒ ඒ ෙෙුළුවෙන් 
රූපය ම දෙුම්හ. පූර්ෙදිග්්ෙොතපොනවයනුත් රූපය ම දෙුම්හ. පශ්චිම ෙොතපොනවයනුත් 
රූපය ම දෙුම්හ. උතුරුදිග්ෙොතපොනවයනුත් රූපය ම දෙුම්හ. දෙුණු ෙොතපොනවයනුත් 
රූපය ම දෙුම්හ. වමවස් ම අභයන්තරවයහි ෙූ වම් පරොණ ීවෙය විසින් ඇස ෙරණ 
වෙොට වග්ණ රූපය දැේෙ යුතු ය. වසොතවයනුත් රූපය ම දැේෙ යුතු ය. නොසවයනුත් 
රූපය ම දැේෙ යුතු ය. දිවෙනුත් රූපය ම දැේෙ යුතු ය. ශරීරවයනුත් රූපය ම දැේෙ 
යුතු ය. සිතිනුත් රූපය ම දැේෙ යුතු ය. ඇසිනුත් ශේදය ම ඇසිය යුතු ය. ෙණිනුත් 
ශේදය ම ඇසිය යුතු ය. නොසවයනුත් ශේදය ම ඇසිය යුතු ය. දිවෙනුත් ශේදය ම 
ඇසිය යුතු ය. ශරීරවයනුත් ශේදය ම ඇසිය යුතු ය. සිතිනුත් ශේදය ම ඇසිය යුතු ය. 
ඇසිනුත් ග්න්ධය ම ආඝරොණය ෙට යුතු ය. ෙවණනුත් ග්න්ධය ම ආඝරොණය ෙට යුතු 
ය. දිවෙනුත් ග්න්ධය ම ආඝරොණය ෙට යුතු ය. ෙයිනුත් ග්න්ධය ම ආඝරොණය ෙට යුතු 
ය. සිතිනුත් ග්න්ධය ම ආඝරොණය ෙට යුතු ය. ඇසිනුත් රසය ම සොයනය ෙට යුතු ය. 
වසොතවයනුත් රසය ම සොයනය ෙට යුතු ය. නොසවයනුත් රසය ම සොයනය ෙට යුතු 
ය. ෙයිනුත් රසය ම සොයනය ෙට යුතු ය. සිතිනුත් රසය ම සොයනය ෙට යුතු ය. 
ඇසිනුත් ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ම ස්පර්ශ ෙට යුතු ය. ෙවණනුත් ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ම ෙට යුතු ය. 
නොසවයනුත් ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ම ස්පර්ශ ෙට යුතු ය. දිවෙනුත් ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ම ස්පර්ශ ෙට 
යුතු ය. සිතිනුත් ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ම ස්පර්ශය ෙට යුතු ය. ඇසිනුත් ධර්මචින්තොෙ ම දැන 
ග්ත යුතු ය. ෙවණනුත් ධර්මචින්තොෙ ම දැන ග්ත යුතු ය. නොසවයනුත් ධර්මචින්තොෙ 
ම දැන ග්ත යුතු ය. දිවෙනුත් ධර්මචින්තොෙ දැන ග්ත යුතු ය. ශරීරවයනුත් ධර්මචින්තොෙ 
ම දැන ග්ත යුතු වේ දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “එවස් නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වතොපවග්් පූර්ෙොනවයන් (40) පශ්චිමොනය ද 

පශ්චිමොනවයන් පූර්ෙොනය ද එෙිවනෙට වනො වයවදයි. සම වනො වෙයි. 
‘මහරජොවනනි, යම් වස් ෙනොහි වමතුන්හි පරොසොදවයහි හුන්නො ෙූ අපි වම් 
දැල්ෙෙුළුවදාරෙල් හුරිෙල්හි මහත් ෙූ අෙෙොශවයන් පිටතට මුහුණ වපොෙො සුප වස් ම 
රූපයන් දෙුම්හ. එපරිද්වදන් ම වම් අභයන්තරවයහි ෙූ පරොණීවෙවයනුත් ාේෂ්ඨුර්ද්ෙොරය 
හුරිය ෙල්හි මහත් ෙූ අෙෙොශවයන් සුප වස් ම රූපයන් දැේෙ යුතු ය. වසොතද්ෙොරය 
හුරිය ෙල්හි ඝොණද්ෙොරය හුරිය ෙල්හි ජිේහොද්ෙොරය හුරිය ෙල්හි ෙොයද්ෙොරය හුරිය 
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ෙල්හි මහත් ෙූ අෙෙොශවයන් සුප වස් ම ශේදය ඇසිය යුතු ය. ග්න්ධයත් ආඝරොණය 
ෙට යුතු ය. රසයත් සොයනය ෙට යුතු ය. ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයයත් ස්පර්ශය ෙට යුතු ෙූවය් වේ 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපවග්් 
පූර්ෙොනය හො පශ්චිමොනයත් පශ්චිමොනය හො පූර්ෙොනයත් වදෙ ඔිවනො  
වයවද් ද, ‘මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් ෙනොහි වම් දි්්් නම් අමොතයවතම වම් 
උන්තුනින් නිේම වග්ොස් වදාරටුවෙහි පිටත සිටින්වන් ී නම්, මහරජොවනනි, වතපි 
වම් දි්්්යා වමයින් නිේම වග්ොස් වදාරටුවෙහි පිටත සිටින්වන් ය යි ෙියො දන්නහු 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, දනිමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙනොහි 
වම් දි ්්්යා ඇතුළු රජවග්ට අෙුත් වතොපවග්් තදිරිපිට සිටිවය් ී නම්, මහරජ, වතපි 
වම් දි ්්්යා ඇතුළු රජවග්ට පරවෙශ ෙ මොවග්් තදිරිපිට සිටිවය් ය යි ෙියො දන්නහු දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, දනිමි” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අභයන්තරවයහි ෙූ ඒ පරොණීවෙය වතම දිවෙහි 

රසය ති ූ ෙල්හි ඇඹුල් ෙ වහෝ ලුණු ෙ වහෝ තිත්ත  ෙ වහෝ ෙටුෙ ෙ වහෝ ෙසට ෙ 
වහෝ මධුර ෙ වහෝ දන්වන් ද?” යි විාොළ වස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, දනී ය” යි ෙීහ. 
“ඒ අම්ිලොදිරසය ඇතුළු  ඩට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ ෙල්හිත් අම්ිලත්ෙය ලෙණත්ෙය 
තිේතභොෙය ෙටුෙ භොෙය භොෙය ෙසටභොෙය මධුරත්ෙය වහෝ දැවන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි,’ යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපවග්් පූර්ෙොනවයන් පශ්චිම ොනය 
වහෝ පශ්චිමොනවයන් පූර්ෙොනය වහෝ වදෙ එෙට අවිරුද්ධ ෙ වනො වයවදයි. 
“මහරජ, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ මීපුණි ෙළසියයේ වග්න්ෙො මහත් ෙූ 
මීපුණිඔරුෙේ පුරෙො, පුරුෂ්ඨයෙුවග්් මුඛය අයො ග්ත වනො දී වහොඳින් ෙසො  ුඳ මීපුණි 
ඔරුවෙහි එ ුවය් ී නම්, මහරජ, ඒ පුරුෂ්ඨවතම මීපුණි මධුර ෙේ වහෝ අමධුර ෙේ 
වහෝ දනී දැ?”යි විාොළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙිසි රසයේ වනො දන්වන් ම ය” යි ෙීහ. 
“ෙුමන ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඔහුවග්් මුඛවයහි මධුරත්ෙය 
පර විෂ්ඨ්ට වනො ෙූ වහයිනු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපවග්් පූර්ෙ ොනවයන් වහෝ 
පශ්චිමොනය පසු ෙ ෙී ොනවයන් වහෝ පූර්ෙොනය ඔිවනො  වනො වයවදවන්වන් 
ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මම නුඹ ෙහන්වස් ෙුනි ෙූ තිලෙෙොදීන් සමග් ෙථො ෙරන්නට 
වනො හුේවෙමි. මනො වෙොට මට අර්ථ ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් 
අභිධර්මවයන් යුේත ෙූ ෙථොවෙන් මිලිඳුරජනජුරුෙන්ට චිත්තවිභොග්ය අෙව ෝධ ෙරෙො 
ෙදාළවස්ෙ.  

 
“වමහි මහරජොවනනි, ඇස නිසොත් රූපය නිසොත් ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ය. 

ඒ විඤ්ාණය සහ උපන්නො ෙූ ස්පර්ශ වෙදනො සිංඥා වාතනො එෙොග්ර තො ීවවිවත්න්ද්රිය 
(6 ) මනස්ෙොර ය යි වමවස් වම් යවථොේත චාතසිෙධර්මවයෝ පර තයය ෙශවයන් 
උපදින්නොහු ය. වම් ශරීරොභයන්තරවයහි වෙදග්ූ නම් ීවෙවයේ1 වනො ලුව යි. තෙ ද, 

                               
1 ීවෙවෙවනෙුන් 
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මහරජ, වසොතය නිසොත් ශේදය නිසොත් වසොතවිඤ්ාණය උපදවන් ය. එවස් ම ඝොණය 
නිසොත් ජිේහොෙ නිසො ත් ෙය නිසො ත් මනස නිසො ත් ධර්මචින්තොෙල් නිසො ත් 
මවනොවිඤ්ාණය උපදවන් ය. ඒ මවනොවිඤ්ාණය සහ උපන්නො ෙූ ස්පර්ශ වෙදනො 
ෙ ය, සිංඥාෙ ය, වේතනොෙ ය, එෙොග්ර තොෙ ය, ීවවිවතන්ද්රිය ය, මනස්ෙොරය යි වමවස් 
යවථොේත ෙූ ධර්මවයෝ පර තයයෙශවයන් උපදනොහු වෙති. එවස් මිසේ වම් 
රූපොභයන්තරවයහි ඇස ආදිවයන් රූපොදිය  ලන්නො ෙූ වතොප ෙී වෙදග්ූ නම් 
ීවෙවෙවනේ වනො ලුව ති’ යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ෙස්තුෙෙ 

ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ී නම්, එහි ම මවනොවිඤ්ාණයත් උපදවන් දැ?” යි ෙීහ. 
“එවස් ය, මහරජ, යම් තුවනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ී නම් එහි ම 
මවනොවිඤ්ාණයත් උපදවන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පළමු 
වෙොට ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදී ද? පසු ෙ මවනොවිඤ්ාණය උපදවන් ද? වනොවහොත් 
මවනොවිඤ්ාණය පළමු වෙොට උපදවන් ද? පසු ෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් දැ?” යි 
ෙීහ. “මහරජ, පළමු වෙොට ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ය. පසු ෙ මවනො විඤ්ාණය 
උපදින්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, 
ාේෂ්ඨුර්විඥානය මවනොවිඤ්ාණයට ‘මම යම් තුවනෙ උපදිම් නම්, වතපිත් එතුන්හි 
උපදුෙ’යි ෙියො අණෙො1 ෙථො ෙර ග්න්වන් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඔෙුන්වග්් 
ඔෙුවනොෙුන් හො එ ඳු ෙථො සල්ලොපයේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, යම් තුවනෙ ාේඛුවිඤ්ාණය උපදවන් ී නම් එතන්හි මවනෝවිඤ්ාණයත් 
වෙවස් උපදී දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, මවනොවිඤ්ාණය නින්න  ුවින් ද 
ද්ෙොර  ුවින් ද පුරුදු  ුවින් ද සමග් හුසුරුණු  ුවින් ද එවස් උපදවන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නින්න  ුවින් යම් තුවනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය 

උපදවන් ී නම්, එතුන ම මවනොවිඤ්ාණයත් වෙවස් උපදී ද? ඊට උපමොෙේ ෙර 
ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජ, වහ් ෙුමේ සිතන්වනහි ද? ෙුසි ෙස්නො ෙල්හි ෙෙර 
තුනෙින් උදෙය වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි යම් අතෙින් මිටි නම්, ඒ අතින් 
යන්වන් ය” යි ෙීහ. “නුෙුත අනිේ සමවයෙ ෙුසි ෙස්වන් ී නම් ෙෙර තුනෙින් ඒ 
අළුත් ෙුසිෙතුර වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යම් තුනෙින් පළමුෙ ෙතුර ග්ිවය් 
ද, ඒ අළුත්ෙතුරත් ඒ අතින් ම යන්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජ, පළමු ෙතුර 
පසු ෙතුරට මම යම් අතෙින් වයම් ද, වතෝත් එතුනින් ම යෙ” යි ෙියො ඇණෙූ වේ ද? 
වනොවහොත් පසු ෙතුර පළමු ෙතුරට වතපි යම් තුනෙින් ග්ියොහු නම් මමත් එතුනින් 
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ම වයමි”යි ෙියො අණෙො1 ෙථො ෙර ග්ත්වත් දැ?” යී විාොළවස්ෙ. “නුත ස්ෙොමීනි, 
ඔෙුන්වග්් ඔෙුවනොෙුන් හො (6 ) ෙර ග්ත් ොනවයේ නුත. ිම මිටි  ුවින් ම යන්නොහු 
ය” යි ෙීහ. “එපරිද්වදන් ම මහරජොවනනි, යම් තුනුෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදවන් ී 
නම්, එතුන ම මවනොවිඥානයත් නින්න  ුවින් උපදවන් ය. ාේෂ්ඨුර්විඥානය 
මවනොවිඥානයට ‘මම යම් තුවනෙ උපදිම් ද, වතපිත් එතුන උපදුෙ” යි ෙියො 
අණෙන්වන්ත් වනො වෙයි. වනොවහොත් මවනොවිඥානය ාේෂ්ඨුර්විඥානයට ‘වතපි යම් 
තුවනෙ උපදිෙු නම්, මමත් එතුන උපදිමි” යි ෙියො වනො ම අණෙන්වන් ය. ඔෙුන්වග්් 
ඔෙුවනොෙුන් හො ෙථොෙෙුත් නුත්වත් ය. නින්න  ුවින් ම උපදනොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වෙවස් නම් ද්ෙොර  ුවින් යම් තුවනෙ 

ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදී නම් එතුන ම මවනොවිඥානයත් උපදී ද? ඊට උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? රජනජුරුෙන්වග්්  ලෙත් 
පරොෙොර වතොරණ පන්ති ඇති පර තයන්තනුෙවරේහි එෙ ම ෙොසල් වදාවරේ ී  නම්, එයින් 
පුරුෂ්ඨවයේ නිේම යනු ෙුමති ෙූවය් ී නම්, වෙොතුනින් නිේම වය් දැ?” යි විාොළ 
වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ වදාරටුවෙන් නිේම යන්වන් ය”යි ෙීහ. “නුෙුත අනිේ පුරුෂ්ඨවයේ 
නිේම යනු ෙුමති ෙූවය් ී නම්, ෙෙර තුනෙින් නිේම වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, යම් තුනෙින් පළමු පුරුෂ්ඨයො නිේම ග්ිවය් ද, ඒ වදවෙනි පුරුෂ්ඨයොත් 
එතුනින් ම නිේම යන්වන් ය”යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, පළමු පුරුෂ්ඨයො පසුෙ 
ග්ිය පුරුෂ්ඨයොහට ‘මම යම් තුනෙින් යන්වනම් ද, වතපිත් එතුනින් ම යෙ’ යි ෙියො 
අණෙො ෙීවය් වේ ද? වනොවහොත් පසු ෙ ග්ිය පුරුෂ්ඨයො පළමු පුරුෂ්ඨයොට ‘වතපි යම් 
තුනෙින් ග්ියොහු නම් මමත් ඒ මග්ින් වයමි” යි ෙියො ෙීවය් ද?’යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
නුත, ස්ෙොමීනි, ඔෙුවනොෙුන් හො ඔෙුන්වග්් ෙථොවෙේ නුත. යන්නට නිසි වදාර  ුවින් 
යන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් තුනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය 
උපදවන් නම්, එතුන ම මවනොවිඥානයත් ද්ෙොර  ුවින් උපදවන් ය. ‘මම යම් තුනෙ 
උපදිම් ද, වතපිත් එතුන ම උපදුෙ’ යි ෙියො ාේෂ්ඨුර්විඥානය මවනොවිඥානයට අණ 
ෙන්වන් වනො වෙයි. වනොවහොත් ‘යම් තුනෙ වතපි උපදිෙු නම්, මමත් එතුන ම 
උපදිමි’ යි ෙියො මවනොවිඥානය ාේෂ්ඨුර්විඥානයට අණෙො ෙියන්වන්ත් වනො වෙයි. 
ඔෙුවනොෙුන් හො ඔෙුන්වග්් ොනයෙුත් නුත්වත් ය. ද්ෙොර  ුවින් ම උපදනොහු ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් තුවනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදී නම්, 

එතුන ම මවනොවිඥානයත් වෙවස් නම් පුරුදු  ුවින් උපදී ද? ඊට උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජ, වහ් ෙුේ සිතන්වනහි ද? පළමු වෙොට එේ ග්ුලේ යන්වන් 
ද, නුෙුත යන වදවෙනි ග්ුල ෙෙර මග්ෙින් වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යම් 
මග්ෙින් පළමු ග්ුල ග්ිවය් ද, ඒ වදවෙනි ග්ුලත් එම මොර්ග්වයන් ම යන්වන් ය” යි 
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ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ‘යම් මග්ෙින් මම වයම් ද, වතපිත් ඒ මග්ින් ම යෙ’ 
යි ෙියො පළමු ග්ුල පසු ග්ුලට ෙියන්වන් ද, එවස් නුත්නම් පසුෙ යන ග්ුල ‘වතපි 
යම් මග්ෙින් යන්නහු නම්, මමත් ඒ මග්ින් ම යන්වනමි’ යි ෙියො  පළමු ෙූ ග්ුලට 
අණෙො ෙියන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඔෙුන්වග්් ඔෙුවනොෙුන් හො 
අෙථොෙ ම ය. පුරුදු  ුවින් යන්නොහු ය” යි (61) ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ාේෂ්ඨුර්විඥානය හො පුරුදු  ුවින් යම් තුවනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදියි න්ම, එතුන්හි 
මවනොවිඥානයත් උපදවන් ය. ‘යම් තුවනෙ මම උපදිම් ද, වතපිත් එතුන්හි උපදුෙ’ 
යි ෙියො ාේෂ්ඨුර්විඥානය මවනොවිඥානයට වනො ම අණ ෙන්වන් ය. වනොවහොත් ‘යම් 
තුවනෙ වතපි උපදින්නහු නම්, මමත් එතුන්හි උපදිමි’යි ෙියො මවනොවිඥානය 
ාේෂ්ඨුර්විඥානයට වනො ම අණ ෙන්වන් ය. ඔෙුන්වග්් ඔෙුවනොෙුන් හො අෙථොෙ ම ය. 
ව ොවහෝ ෙලේ පුරුදු  ුවින් උපදනොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්්යන් ෙහන්ස, වෙවස් නම් සමග් හුසුරුණු  ුවින් 

ාේෂ්ඨුර්විඥානය යම් තුවනෙ උපදී ද, එතුන ම මවනොවිඥානයත් උපදවන් ද? ඊටත් 
උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ඇඟිලිපුරුේහි අල්ෙො 
වග්ණ සිංඥා වෙොට ෙියන හස්ත මුද්ර ශොස්තර ය, අේිද්ර  ෙූ ග්ණන් ශොස්තර ය, ේවෂ්ඨ්තර ෙෘේෂ්ඨ 
විවලොෙනය වෙොට ඵලපර මොණය ෙියන්නො ෙූ සිංඛයොශොස්තර ය, අේෂ්ඨරවලඛනශොස්තර ය, 
උග්න්නො ශිල්පස්ථොනවයහි අළුත උග්න්නො ආදිෙර්මිෙයොහට මුළො ීම ෙන්වන් ය. 
නුෙුත මූත භොග්වයහි පරීේෂ්ඨො ෙිරීවමන් හුසුරුණු  ුවින් නුමුළො ීම ෙන්වන් ය. 
එපරිද්වදන් ම “මහරජ, එේ ෙ හුසුරුණු  ුවින් යම් තුවනෙ ාේෂ්ඨුර්විඥානය උපදී 
ද? එතුන්හි මවනොවිඥානයන් උපදවන් ය. ‘යම් තුනෙ මම උපදිම් ද, වතපිත් එතුන 
උපදුෙ’ යි ෙියො ාේෂ්ඨුර්විඥානය මවනොවිඥානයට වනො ම අණෙන්වන් ය. වනොවහොත් 
‘යම් තුවනෙ වතපි උපදින්නහු නම්, මමත් එතුන උපදිමි’ යි ෙියො මවනොවිඥානය 
ාේෂ්ඨුර්විඥානයට වනො ම අණෙන්වන්ය. ඔෙුන්වග්් ඔෙුවනොෙුන් හො අෙථොෙ ම ය. සමග් 
හුසුරුණු  ුවින් උපදනොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් තුවනෙ වසොතවිඤ්ාණය උපදවන් 

ී නම් එතුන මවනොවිඤ්ාණයත් උපදවන් වේ දැ” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජ, 
ාේෂ්ඨුර්විඥානවයහි ෙී වලසින් ම දත යුතු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඝොණවිඤ්ාණය යම් තුවනෙ උපදී ද, 

ජිේහොවිඤ්ාණය යම් තුවනෙ උපදී ද, ෙොයවිඤ්ාණය යම් තුවනෙ උපදී ද, 
එතුන්හි මවනොවිඤ්ාණයත් උපදී දැ” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, යම් 
තුවනෙ ෙොයවිඤ්ාණය උපදී නම්, මවනොවිඤ්ාණයත් එතුන ම උපදවන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙන්ස, පළමු වෙොට ෙොයවිඤ්ාණය 
උපදී ද? පසු ෙ මවනොවිඤ්ාණය උපදී ද? වනොවහොත් මවනොවිඤ්ාණය පළමු වෙොට 
උපදී ද? පසුෙ ෙොයවිඤ්ාණය උපදී දැ” යි ෙීහ. “නුත, මහරජොවනනි, ෙී වස්ෙ. 
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“එවස් ී නම්, මවනොවිඤ්ාණය ෙොයවිඤ්ාණයට වතපි පළමු වෙොට උපදුෙ. මම 
පසු ෙ උපදිමි” යි ෙීවය් ද?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජොවනනි, ඔෙුන්වග්් 
ඔෙුවනොෙුන් හො එ ඳු ෙථොවෙේ නුත. අෙථොෙ ය. ව ොවහෝ ෙලේ එෙට ම හුසුරුණු 
 ුවින් වමවස් උපදවන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මවනොවිඤ්ාණය යම් 

තුවනෙ උපදවන් ී නම්, වේදනොෙත් උපදවන් දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජ, යම් 
තුවනෙ මවනොවිඤ්ාණය උපදවන් ීනම්, (64) එතුන ස්පර්ශයත් උපදවන් ය. 
එතුන වේදනොෙත් උපදවන් ය. එතුන සිංඥාෙත් උපදවන් ය. වේතනොෙත් උපදවන් 
ය. විතර්ෙයත් උපදවන් ය. විාොරයත් උපදවන් ය. ස්පර්ශපර ධොන ෙූ සියලු ධර්මවයෝත් 
එතුන්හි උපදනොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ස්පර්ශය ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජ, 

ස්පර්ශය ඵුසනලේෂ්ඨණය” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වමණ්ඩෙ නම්  ුටළුවෙෝ වදවදවනේ වපොර ග්සන්නොහු ෙූ 
නම්, ඔෙුන් අතුවරන් එෙ  ුටළුවෙේ යම් වස් ද, එවස් ම ාේෂ්ඨුස දත යුතු ය. වදවෙනි 
වමණ්ඩෙයො යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම රූපය දත යුතු ය. ඔෙුන්වග්් එෙට ඇනීම යම් 
වස් ද, එපරිද්වදන් ස්පර්ශය දත යුතු ය” යි ෙීවස්ෙ. “නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් වදඅත් එෙට තළන්නොහු ෙූ නම්, එයින් එේ 
අල්ලේ යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ාේෂ්ඨුස දත යුතු ය. වදෙුනි අල්ල යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ඇසට වපවණන රූපය දත යුතු ය. ඔෙුන්වග්් එෙතුෙ ඝට්ටනය යම් වස් 
ද, එපරිද්වදන් ස්පර්ශය දත යුතු ය” යි ෙීවස්ෙ. “තෙත් නුෙුත උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් සම්ම නම් තොලම් වදෙේ එෙට ග්සන්නොහු 
ෙූ නම්, එයින් එේ තොලම්පටේ යම් වස් ද? එපරිද්වදන් ඇස දත යුතු ය. වදවෙනි 
තොලම්පට යම් වස් ද? එපරිද්වදන් රූපය දත යුතු ය. ඔෙුන්වග්් එේ ීම යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ස්පර්ශය දත යුතු ය” යි ෙදාළ වස්ෙ. “සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වේදනොෙ ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, වේදනොෙ විඳින ලේෂ්ඨණ ද වෙයි. අනුභෙ ෙරණ ලේෂ්ඨණ ද වෙයි. 
ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් 
පුරුෂ්ඨවයේ රජේහට අධිෙ ෙූ දස්ෙමේ වෙවළ් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයොහට රජනජුරුවෙෝ 
සතුටු ෙ අධිෙොරම්1 තනතුරු වදන්වනෝ ය. ඒ පුරුෂ්ඨවතම අධිෙොරම් තනතුර ෙරණ 
වෙොට වග්ණ පිංාෙොමසම්පත්තිවයන් සමප්පිතෙ සමිංග්ීභූත ෙ හුසිවරන්වන් ය. ඕහට 

                               
1 අධිෙරණ 
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වම ඳු සිතේ ෙන්වන් ය:- ‘මො විසින් ෙනොහි වපර රජනජුරුෙන්ට රොජෙෘතයය දස්ෙම් 
ෙරණ ලද්වද් ය. ඒ මට රජනජුරුවෙෝ සතුටු ෙ අධිෙොරම්1 (තනතුර) දුන්වස්ෙ. ඒ මම ඒ 
ෙොරණවයන් වම ඳු ෙූ වම් සුප වේදනොෙ විඳිමි’යි සතුටු ෙන්වන් ය. තෙද 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි යම් පුරුෂ්ඨවයේවතම තරිවිධෙුශලෙෘතයය වෙොට 
ශරීරයොවග්් වභදවයන් මරණින් මත්වතහි සුග්ති නම් ෙූ ස්ෙර්ග්වලොෙවයහි උපන්වන් 
ී නම්, ඒ දිෙයපුතරවතම එහි දිෙයමය ෙූ පඤ්ාෙොමසම්පත්තිවයන් සම්ප්පිත ෙ 
සමිංග්ීභූත ෙ හුසිවරන්වන් ය. ඕහට වම ඳු සිවතේ ෙන්වන් ය: මම ෙනොහි මීට වපර 
ෙුශලධර්මය වෙවළමි. ඒ මම ඒ ෙොරණවයන් වම ඳු ෙූ වම් දිෙයමය ෙූ සුපවේදනොෙ 
අනුභෙ වෙවරමි යි ෙියො සතුටු ේනවන් ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වේදනොෙ 
වෙදයිත ලේෂ්ඨණ ද අනුභෙ ෙරන ලේෂ්ඨණ ද වෙ” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “යහපත; 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සිංඥාවතොවමෝ ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, සිංඥාවතොවමෝ සිංජොනන(6 ) ලේෂ්ඨණය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙුමේ හුඳින 
ග්ණී දැ?”යි ෙීහ. “නිල්පුහුයත් හඳුන්වන් ය. රන්ෙන් පුහුයත් හඳුනන්වන් ය. 
රතුපුහුයත් හඳුනන්වන් ය. සුදු පුහුයත් හඳුනන්වන් ය. මොිංජිෂ්ඨ්්ෙෙර්ණයත් හුඳින 
ග්න්වන් ය. “මහරජොවනනි, වමපරිද්වදන් ම සිංඥාවතොම සිංජොනනලේෂ්ඨණ ය”යි 
ෙීවස්ෙ. “උපමොෙෙුත් ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
රජනජුරුෙන්වග්් භොණ්ඩොග්ොරිෙයො අරමුදල්වග්ට වග්ොස් නීල පීත වලොහිත ඔදාත මොිංජිෂ්ඨ්් 
ලේෂ්ඨණ ෙූ රොජපරිවභොග් ෙූ ෙස්තරොභරණොදිරූපයන් දැෙ හුඳින ග්න්වන් ය. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සිංඥාවතොවමෝ සිංජොනන ලේෂ්ඨණ ය”යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වේතනොවතොවමෝ ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, සිතන ලේෂ්ඨණ ද මනො වෙොට ෙරණ ලේෂ්ඨණ ද වෙ” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් 
පුරුෂ්ඨවයේ වතම විෂ්ඨයේ වෙොට වග්ණ වතවම්ත් පොනය ෙරන්වන් ය. වසස්සන්ටත් 
පොනය ෙරෙන්වන් ී නම්, ඒ විෂ්ඨය තුනූ පුරුෂ්ඨ වතවම්ත් දුෙට පුමිවණන්වන්ය. 
විෂ්ඨය  ුත්1 වසස්වසෝත් දුෙට පුමිවණන්නොහු ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් 
වලොෙවයහි සමහර පුද්ග්ලවයේවතම පරොණඝොතොදී ෙූ අවනෙපර ෙොර අෙුශලෙර්මය්න 
සිතින් සිතො ඒ පොපවයන් ශරීරයොවග්් වභදවයන් මරණින් මත්වතහි සුපතින් පහ ෙූ 
දුර්ග්ති නම් ෙූ නුෙත නුෙත ෙුටී පුවසන්නො ෙූ සුප ආස්ෙොදයෙුදු නුති නරෙවයහි 
උපදින්වන් ය. යම් ෙිසි වෙවනේ ඔහුවග්් ොනවයහි හිේමුනොහු නම් වෙද් ද, ඔහුත් 
ශරීරයොවග්් වභදවයන් මරණින් මත්වතහි සුපතින් පහ ෙූ  ුවින් අපොය නම් ෙූ දුෙට 
ම පිහිට  ුවින් දුර්ග්ති නම් ෙූ විෙ ද ෙුවටන  ුවින් විනිපොත නම් ෙූ නරෙවයහි 

                               
1  ුන් 
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උපදනොහු වෙති. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙනොහි ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ වතම ග්ිවතල් 
වෙඬරු මධු ශර්ෙරො චතලොදි වනොවයේ රසයන් එේ වෙොට රසයේ තනො වතවම්ත් 
පොනය ෙරන්වන් ය. වසස්සන්ටත් පොනය ෙරෙන්වන් ී නම් ඒ රසය තනො ග්ත් 
එවතවම්ත් සුෙපත් ෙන්වන් ය. ඒ රසය බීපු වස්වසෝත් සුෙපත් ෙන්නොහු ය. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් වලොෙවයහි සමහර පුද්ග්ලවයේවතම දානශීලොදි ෙූ 
අවනෙ පර ෙොර ෙූ ෙුශලෙර්මයන් සිතින් සිතො ශරීරයොවග්් වභදවයන් මරණින් මත්වතහි 
සුන්දර ෙූ ග්මන් ඇති සුපවයන් අග්ර  ෙූ ස්ෙර්ග්වලොෙවයහි සුප වස් ම උපදවන් ය. 
යම්ෙිසි වෙවනේ ඔහුවග්් ොනවයහි හිේමුනොහු වෙද් ද, ඔහු ද ශරීරවභදවයන් 
මරණින් මත්වතහි සුග්ති සිංඛයොත ස්ෙර්ග් වලොෙවයහි උපදනොහු ය. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වාතනොවතොම වේතයිත ලේෂ්ඨණ ද වෙයි. අභිසිංඛරණ ලේෂ්ඨණ ද වෙ” 
යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති 
ෙළහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විඤ්ාණය ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ”යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, විඥානය දැන ග්න්නො ලේෂ්ඨණය”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර 
ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් නුෙර රේෂ්ඨොවෙහි නියුේත ෙූ 
පුරුෂ්ඨවතම නුෙර මධයවයහි ෙූ සතරමිංසන්ධිවයහි සිටිමින් (64) පූර්ෙදිශොභොග්වයන් 
එන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයොත් දේවන් ය. දෙුණුදිශොභොග්වයන් එන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයොත් දේවන් ය. 
පශ්චිම දිශොභොග්වයන් එන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයොත් දේවන් ය. උත්තරදිශොභොග්වයන් එන්නො 
ෙූ පුරුෂ්ඨයොත් දේවන් ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් වලෝෙවයහි පුරුෂ්ඨවතම 
ඇසින් යම් රූපයේ දෙී ද, ඒ දුටු රූපය විඤ්ාණවයන් දැන ග්න්වන් ය. වසොතවයන් 
යම් ශේදයේ අසො ද, ඒ ඇසූ ශේදය වසොතවිඤ්ාණවයන් දැන ග්න්වන් ය. නොසවයන් 
යම් සුග්න්ධොදියේ ආඝරොණය වෙවර් ද, ඒ ග්න්ධය ඝොණවිඤ්ාණවයන් දැන ග්න්වන් 
ය. දිවින් යම් රසයේ ආස්ෙොද වෙවර් ද, ඒ රසය ජිේහොවිඤ්ාණවයන් දැන ග්න්වන් 
ය. ශරීරවයන් යම් ස්පර්ශයේ වෙවර් ද, ඒ ස්පර්ශය ෙොයවිඤ්ාණවයන් දැන ග්න්වන් 
ය. සිතින් යම් ධර්මචින්තොෙේ දැන ග්ණී ද, ඒ සිතිවිලි මවනොවිඤ්ාණවයන් දැන 
ග්න්වන් ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම විඤ්ාණය විජොනනලේෂ්ඨණ ෙන්වන් ය” 
යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, “දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” 
යි ස්තුති ෙළහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විතර්ෙය ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. 

“මහරජොවනනි, විතර්ෙය පිහිටන ලේෂ්ඨණය”යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙඩුෙො මනො වෙොට සුහු වෙොටො විද ෙරණ 
ලද දැෙය ෙුෙමනො සන්ධිවයහි පිහිටුෙො ද, එපරිද්වදන් ම මහරජොවනනි, විතර්ෙය 
පිහිටන ලේෂ්ඨණය”යි ෙීවස්ෙ. “සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ 
ෙූවස්ෙු”යි ෙීහ. 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විාොරයවතම ෙෙර ලේෂ්ඨණ දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, විාොරයවතම නුෙත නුෙත මොර්ජන ලේෂ්ඨණ ය”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ලීවයන් ග්සන ලද 
වලොවහොතළිය පසු ෙ අනුරොෙය වෙවර් ද, අනු ෙ පිහිටො ද, මහරජොවනනි, යම් වස් 
ආවෙොටනය ද එපරිද්වදන් ම විතර්ෙය දත යුතු ය. අනුරොෙය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් 
විාොරය දත යුතු ය”යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
පර ශ්න විසඳීවමහි දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලි්්දපර ශ්්  ්ම්    

ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි තෘතීය  ේගය ්ිමිපය් ය. 
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සතර  ැ්ි  ගමය. 
 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒෙීභොෙයට ග්ියො ෙූ 

ස්පර්ශොදි වම් යවථොේත ධර්මයන්වග්් නොනො ෙරණයන් වෙන් වෙන් වෙොට ව දා ‘වම් 
ස්පර්ශය, වම් වේදනොෙය, වම් සිංඥාෙය, වම් වාතනොෙය, වම් විඤ්ාණය, වම් 
විතර්ෙය, වම් විාොරය’ යි ෙියො දේෙන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
ඒෙීභොෙයට ග්ියො ෙූ වම් ධර්මයන්වග්් ‘වම් ස්පර්ශය, වම් වේදනොෙය, වම් සිංඥාෙය, 
වම් වේතනොෙය, වම් විඤ්ාණය, වම් විතර්ෙය , වම් විාොරය’යි ෙියො නොනොෙරණයන් 
දේෙො අඟෙන්නට වනො හුේවේ ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම්වස් රජනජුරුෙන්වග්් 

රස ෙරණ අරේෙුමිවතම (66) යම් 1මසේ වහෝ රසයේ වහෝ ෙරන්වන් ී නම්, 
වහවතම ඒ රසවයහි දීෙිරිත්, පර ේවෂ්ඨප ෙරන්වන් ය. ලුණුත් පර ේවෂ්ඨප ෙරන්වන් ය. 
තඟුරුත්  හො ලන්වන් ය. දුරුත්  හො ලන්වන් ය. මිරිසුත්  හො ලන්වන් ය. වසසු 
පර ෙොර ෙූත් රසෙත් වදය  හො ලන්වන් ය. වමවස් රසෙත් වෙොට සදා රජහට පිරිනමොලූ 
ෙල්හි රජනජුරුවෙෝ  ඕහට ‘එම් ල පුරුෂ්ඨය, මට වම් දීෙිවරහි රස වග්ණ වදෙ. 
ලෙණයොවග්් රස වග්ණ වදෙ. ශෘිංග්වෙරයොවග්් රසය මට වග්ණ වදෙ. දුරුරසය මට 
වග්ණ වදෙ. මිරිස්රසය මට වග්ණ වදෙ. වමහි  හොලූ සියල්වලහි ම රසයන් මට වග්ණ 
වදෙ’ යි වමවස් ෙියන්වන් ී නම්, මහරජොවනනි, එෙ ම රසභොෙයට ග්ියො ෙූ ඒ 
රසයන්වග්් රසය වෙන් වෙන් වෙොට ඇඹුල්  ෙ වහෝ තිේත  ෙ වහෝ ෙටුෙ  ෙ වහෝ 
ෙසට  ෙ වහෝ මධුර  ෙ වහෝ වග්ණ හුර වදන්ට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ඒෙීභොෙයට ග්ියො ෙූ ඒ රසවයන් රසය ඇඹුල් ෙේ ෙත් ලුණු  ෙේ ෙත් 
තිේත ෙේ ෙත් ෙටුෙ  ෙේ ෙත් ෙසට  ෙේ ෙත් මධුර ෙේ ෙත් වෙන් වෙන් වෙොට 
වග්ණ හුර වදන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් ස්ෙෙීය ෙූ ලේෂ්ඨණවයන් ම 
ෙුටවහන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒෙීභොෙයට ග්ියො ෙූ වම් 
ස්පර්ශොදි ධර්මයන්වග්් ස්පර්ශය නම් වම්2 ය, වේදනොෙ නම් වමෝ ය, සිංඥා නම් වමෝ 
ය, වේතනොෙ නම් වමෝය, විඤ්ාණය නම් වම2ය, විතර්ෙය නම් වම්2ය, විාොරය නම් 
වම්2ය” යි ෙියො නොනොෙරණයන් වෙන් වෙන් වෙොට දේෙො හඟෙන්නට වනො හුෙි 
ෙන්වන් ය. එවස් නමුත් ස්ෙෙීය ස්ෙෙීය ලේෂ්ඨණවයන් ෙුටවහන්නොහු ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල “ෙල්වලොසි භන්වත නොග්වසන” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

 
නොග්වසනවතරුන් ෙහන්වස්ත් සිතනවස්ේ:- “වම් රජහු විසින් ව ොවහෝ 

පර ශ්නවයෝ අසන ලද්දාහු ය. මො විසිනුත් ස්ෙල්පතර පර ශ්නයේ විාොළ මුනුෙු”යි සිතො 

                               
1 තස්මේ-සමහර වපොත්හි 
2 වමෝ 
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“මහරජොවනනි, ලුණු ාේෂ්ඨුර්විවඥය දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ලුණු ඇසට 
දැවනන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මනො වෙොට ම සිත් එලෙො දැන ග්ණුෙ” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙිවමේ ද? ලුණු ජිේහොවිඤ්වඤයය දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, දිෙට දැවනන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙිවමේ ද? සියලු ම 
ලුණුජොතිය දිවෙන් ම දැන ග්න්වන් දැ?” යි ෙීහ. “එවස්ය මහරජොවනනි, සියලු ම ලුණු 
දිවෙන් ම දැන ග්න්වන් ය”යි ෙීවස්ෙ. “තදින් ස්ෙොමීනි, සියලු ම ලුණු දිවෙන් ම දැන 
ග්න්වන් ී නම්, ෙුමේ පිණිස ෙෘෂ්ඨභවයෝ ඒ ලුණු ග්ුලින් වග්ණ එන්නොහු ද? ලුණු ම 
වග්ණො යුතු වනොවේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ග්ුල් වග්ොන් ආදිය නුති ෙ ලුණු 
පමණේ වග්ණ එන්නට වනො හුේවේ ය. වමෙී ධර්මවයෝ ලුණු වග්ෝණි යනොදී 
ෙශවයන් එෙී භොෙයට ග්ියොහු ය. හුසිරීම නොනොත්ෙයට ග්ියොහු ය. ලුණු භොරභොෙය 
ෙන්වන් ය. ‘මහරජොවනනි, ලුණු තරොදිවයන් ෙිරන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ලුණු ෙිරන්නට හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් 
ලුණු තරොදිවයන් ෙිරො පියන්නට වනො හුේවේ ය. ලෙණයොවග්් භොරභොෙය තරොදිවයන් 
ෙිරණු ල න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
පර ශ්න විසඳීවමහි දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ස්තුති ෙළහ. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    මිලි් ්දපර ශ්්  ්ම්    

පම් සද්ධේර්ාදාස සපයහි මිලි්්දරාජ ්ාගපස්් 
ර්හාපර ශ්්පයෝ ්ිමියාහු යි. 

 
(6 ) නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, යම් වම් 

පඤ්ාොයතනවෙවනේ ඇද් ද, ෙිවමේ ද, ාේඛොයතනොදි ඒ පඤ්ාොයතනවයෝ 
ඔෙුවනොෙුන්වග්් වනොවයේ ෙර්මවයන් උපන්නොහු ද? වනොවහොත් එෙ ම ෙර්මවයෙින් 
උපන්නොහු දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඔෙුවනොෙුන්වග්් වනොවයේ ෙර්මවයන් 
උපන්නොහු ය. එෙ ම ෙර්මයෙින් වනො උපන්හ” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ සිතන්නහු ද? එෙ ම වෙතෙ මහී හුල්ී  
ආදි ෙූ ිජු පස්ෙර්ග්යේ ෙපුරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ වනොවයේ බීජයන් ෙුඩී පුවසන 
ෙල ෙර්ග් ජොති වලසින් වෙන් වෙන් ෙ වනොවයේ ඵල උපදින්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ඒ ඒ ජොති වලසින් ම ඒ ඒ ඵල උපදින්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වම් පඤ්ාොයතනවෙවනේ ඇද් ද, ඒ ආයතනවයෝ 
ඔෙුවනොෙුන්වග්් වනොවයේ ෙර්මවයන් ම උපන්නොහු ය. එෙ ම ෙර්මයෙින් නූපන්හ”යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් 

සියලු මනුෂ්ඨයවයෝ එෙ සම වනො ෙන්නොහු ද? සමහර වෙවනේ මන්දායුෂ්ඨ්ෙවයෝ ය. 
අවනේ වෙවනේ දීර්ඝොයුෂ්ඨ්ෙවයෝ ය. සමහර වෙවනේ ව ොවහෝ ආ ොධ ඇත්තොහ. 
සමහර වෙවනේ අල්පො ොධ ෙූහ. සමහර වෙවනේ දුර්ෙර්ණ ඇත්තොහ. සමහර 
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වෙවනේ යහපත් ෙූ ෙර්ණ ඇත්තොහු ය. සමහර වෙවනේ අල්වපශොඛය වෙති. සමහර 
වෙවනේ මවහශොඛයවයෝ ය. සමහර වෙවනේ මන්දවභොග්ීහ. සමහර වෙවනේ මහත් 
වභොග් ඇත්තොහ. සමහර වෙවනේ හීනෙුල ඇත්තොහ. සමහර වෙවනේ මහත් ෙිංශ 
ඇත්තොහ. සමහර වෙවනේ ස්ෙල්ප නුෙණ ඇත්තොහ. සමහර වෙවනේ මහත් පර ඥාෙ 
ඇත්තොහු ය”යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි 
සියලු ම ෙෘේෂ්ඨවයෝ එෙසම වනො ෙන්නොහු ද? අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ ඇඹුල් රස 
ඇත්තොහ. අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ ලෙණරස ඇත්තොහ. අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ තිේතරස 
ඇත්තොහ. අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ ෙටුෙරස ඇත්තොහ. අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ ෙසටරස 
ඇත්තොහ. අනයෙෘේෂ්ඨවෙවනේ මධුර රස ඇත්තොහු ය”යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, බීජජොතීන්වග්් වෙන් වෙන් ෙොරණොවෙනු’යි සිතමි”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ෙුශලොෙුශලෙර්මයන්වග්් නොනොෙරණවයන් සියලු ම මනුෂ්ඨයවයෝ 
එෙසම වනො ෙූහ. සමහර වෙවනේ මන්දායුෂ්ඨ්ෙවයෝ ය. සමහර වෙවනේ 
දීර්ඝොයුෂ්ඨ්ෙවයෝ ය. සමහර වෙවනේ ව ොවහෝ ෙූ වරෝග්ො ොධ ඇත්තොහ. සමහර 
වෙවනේ අල්පො ොධ ඇත්තොහ. සමහර වෙවනේ දුර්ෙර්ණ ෙූහ. සමහර වෙවනේ 
යහපත්ෙර්ණ ඇත්තොහු ය. සමහර වෙවනේ අල්වපශොඛය ෙූහ. සමහර වෙවනේ 
මවහශොඛය ෙූහ. අනිේ වෙවනේ අල්පවභොග්ී ෙූහ. අනය ෙූ වෙවනේ මහොවභොග්ී ෙූහ. 
සමහර වෙවනේ නීා ෙුලීන ෙූහ. සමහර වෙවනේ මහොෙුලීන ෙූහ. අනයවෙවනේ 
දුෂ්ඨ්පරොඥ ෙූහ. අනයවෙවනේ පර ඥාෙත් ෙූහ. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන්ෙහන්වස් විසින් සුභ නම් මොණෙෙයොහට ‘මොනෙෙය, 
සත්ෙවයෝ ෙර්මය ම ස්ෙෙීය වෙොට (61) ඇත්තොහ. ෙර්මය ම දායොදය වෙොට ඇත්තොහ. 
ෙර්මය ම උත්පත්ති වෙොට ඇත්තොහ. ෙර්මය ම  න්ධු වෙොට ඇත්තොහ. තමන් ෙළ 
ෙර්මය ම පිළිසරණ වෙොට ඇත්තොහ. ෙර්මයවතම වම් හීනපර ණීතභොෙය පිණිස සෙල 
සත්ෙයන් විභජනය ෙරන්වන් ය” යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය’යි ෙියො 
වම් ශ්රීමුඛපොලිය වග්ණ හුර දේෙො ලූවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ අතිපර සන්න ෙ “ස්ෙොමීනි, 
්ාගපස්යන් ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් 

‘ෙිවමේ ද, මහරජ, වම් ෙර්තමොන ෙූ දුේඛය නිරුද්ධ වේ ද, අනිේ අනොග්ත ෙූ දුෙේ 
වනො උපදී ද, වමම අර්ථය පිණිස අපවග්් පර ෙර ජයොෙ ෙන්වන් ය’යි ෙියො ෙීවස්ේ වනො 
වේ ද? ෙිවමේ ද? පළමු වෙොට ීර්ය ෙිරීවමන් ද? වනොවහොත් සම්පරොප්ත ෙූ ෙොලවයහි 
ීර්ය ෙට යුතු දැ?”යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ:- “මහරජොවනනි, 
සම්පරොප්තෙොලවයහි ෙරණ ලද ී ර්යවතම අෙර්තෙය ෙන්වන් ය. පළමු වෙොට ම ෙරණ 
ලද ීර්ය ම ෙර්තෙය ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? යම් ෙවලෙ වතපි පුන් පිපොසිත ෙන්නහු 
ෙූ නම්, එෙල වතපි ‘පුන් පොනය වෙවරමි’යි ෙියො ලිඳේ වෙොටෙන්නහු ද? වපොෙුණේ 
සොරෙන්නහු දැ”යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
සම්පරොප්ත ෙල්හි ීර්ය අෙර්තෙය ෙන්වන් ය. පළමු වෙොට ම ෙරණ ලද ීර්ය ම 
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ෙර්තෙය ෙන්වන් ය”යි ෙීවස්ෙ. “නුෙතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ සිතන්නහු ද? යම් ෙවලෙ වතපි ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙන්නහු 
ෙූ නම් එෙල්හි වතපි ‘ ත් අනුභෙ වෙවරමි’යි සිතො ෙුඹුරේ සොෙො පියන්නහු ද? ඇල් 
වරොපණය ෙරෙන්නහු ද? ධොනයජොති වග්න්ෙො ස්ස් ෙරන්නහු දැ”යි විාොළවස්ෙ. “නුත; 
ස්ෙොමීනි”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සම්පරොප්ත ෙල්හි ෙයොයොමය 
අෙර්තෙයය ෙන්වන් ය. පළමු වෙොට ෙරණ ලද ෙයොයොමය ෙෘතයසොධෙ ෙන්වන් ය”යි 
ෙීවස්ෙ. “නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ 
සිතන්නහු ද? යම් ෙවලෙ වතොපට සිංග්රොමයේ පුමිණිවය් ී නම් එෙල්හි වතපි නුෙර 
ෙට දියඅග්ළ ෙරෙන්නහු ද? පරොෙොරය ෙරෙන්නහු ද? වදාරටුෙ ෙරෙන්නහු ද? මුරපුල 
ෙරෙන්නහු ද? ධොනයජොතීන් වග්න්ෙො ස්ස් ෙරන්නහු ද? ඒ යුද්ධයට යන දෙස්හි වතපි 
ඇතුන් නුඟීවමහි හිේවමන්නහු ද? අශ්ෙශිල්පවයහි හිේවමන්නහු ද? රථ නුඟීවමහි 
හිේවමන්නහු ද? ධනුශ්ශිල්පවයහි හිේවමන්නහු ද? ඛඞ්ග්මුෂ්ඨ්ටිග්ර හණවයහි 
හිේවමන්නහු ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම ‘අනුපොදානිර්ෙොණය සම්පරොප්ත ෙල්හි ීර්ය වෙවරමි’යි සිතො ෙල් යෙො ෙරණ 
ෙයොයොමය අෙර්තෙය ෙන්වන් ය. පළමු වෙොට ම ෙරණ ලද ෙයොයොමය ෙෘතයසොධෙ 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ද ෙදාරණ 
ලදි:- 

 
(69) “පටිග්ේවාෙ නිං ෙයිරො-යිං ජඤ්ා හිතමත්තවනො, 
න සොෙටිෙචින්තොය-මන්තො ධීවරො පරේෙවම. 
 
“යථො සොෙටිවෙො නොම1-සමිං හිත්වො මහොපථිං, 
විසමිං මග්්ග්මොරුය්හ-අේඛේින්වනො‘ෙඣොයති. 
 
“එෙිං ධම්මො අපේෙම්ම-අධම්මමනුෙත්තිය, 
මවන්දා මේාුමුඛිං පත්වතො-අේඛේීන්වනො‘ෙ වසොාති”2 
 
යනොදීන් යම්  ඳු ෙූ අනුපොදානිර්ෙොණය ලුබීමට පළමු වෙොට ම තමහට යම් 

ෙුඩේ දන්නො ෙූ මන්තර ණශේතිවයන් යුේත ෙූ පර ඥාෙත් පුරුෂ්ඨවතම අනුන් විසින් සිහි 
ෙරෙන සොෙටිෙචිත්තය3  ලො වනො හිඳ ඒ අනුපොදානිර්ෙොණයට ීර්ය ෙරන්වන් ය. 
යම් වස් ග්ුල් පදනො සොෙටිෙ නම් පුරුෂ්ඨවතම සම ෙූ මහොමොර්ග්ය හුර විසම ෙූ 
මොර්ග්යට ග්ුල නඟො පුමිණ ග්ුවලහි අෙුර ිඳමින් චිත්තවිේවෂ්ඨපයට පුමිවණන්වන් 

                               
1 ‘පන්ථිං’-සිංයුත්තනිෙොය 
2 ‘ඣොයති’-සිංනි 
3 වමහි පරිෙර්තනය ෙුරදිය 
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ෙන්වන් ද, එපරිද්වදන් ම නුෙණ මඳ අඥානවතම ෙුශලධර්මය වෙවරන් පහ ෙ 
අධර්මවයහි හුසිර මරුමුඛයට පුමිවණමින් ග්ුවලහි අෙුර ිඳී වශොෙ පත් ෙූ පුරුෂ්ඨයො 
වමන් වශොෙ ෙරන්වන් ය” යි වමවස් ෙී ෙල්හි රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙ 

පර ෙෘතිග්ින්නට ෙඩො නිරවයහි ග්ිනි මහත් භයොනෙ ෙන්වන් ය. පර ෙෘති ග්ින්වනහි ෙුඩො 
ග්ල්ෙුටයේ  හො ලමින් දෙසේ මුළුල්වලහිත් උෂ්ඨ්ණවයන් පිඹ දෙනු ල න්වන් 
විනොශයට වනො යන්වන් ය. නරෙොග්්නිවයහි  හො ලන ලද්දා ෙූ මහත් ෙූ 
උඩුමහල්වග්යේ පමණ ග්ලේ ී නමුත් ේෂ්ඨණයෙින් විනොශයට යන්වන් ය යි නුඹ 
ෙහන්වස් ෙියනවස්ෙ. ඒ වම් ොනය වනො අදහමි. වමවස් ද ෙනොහි ඒ නරෙවයහි 
උපන්නො ෙූ යම් සත්ෙ වෙවනේ ඇද් ද, ඒ නිරිසත්ෙවයෝ වනොවයේ ෙර්ෂ්ඨසහසරවයහි 
නිරවයහි පුවසමින් විනොශයට වනො යන්වනෝ ය යි ෙියොත් නුඹෙහන්වස් ෙියන වස්ෙ. 
ඒ ොනයත් මම වනො අදහමි”යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ, 
“මහරජොවනනි, වතපි ෙුමේ සිතන්නහු ද? යම් ඒ දැතිවමෝර1 වෙවනේ ෙිඹුල්වධනු 
වෙවනේ ෙුස්ිනිවෙවනේ වමොනරවධනුවෙවනේ පවරවිවධනු වෙවනේ ඇද් ද, 
ෙිවමේ ද? ඒ තිරිසන්වධනූහු ෙර්ෙශ ෙූ ග්ල් හො ව ොරළුග්ල් ෙන්නොහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, ෙන්නොහු ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජ, ඒ 
ව ොරළුග්ල් ආදිය ඔෙුන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහිදී උදරොභයන්තරග්ත ෙ විනොශයට ීවර්ණභොෙයට 
යන්නොහුදැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි,  විනොශයට යන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“ඔෙුන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි යම් දරුග්ු ේ ඇද්ද, ඒ දරුග්ු ත් විනොශයට වය් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “ෙෙර ෙොරණයෙින්දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, අධිෙ ෙර්ම  ුවින් දරුග්ු  විනොශයට වනො යන්වන් ය යි සිතමි”යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙර්මය අධිෙ  ුවින් නිරිසත්ෙවයෝ 
අවනෙෙර්ෂ්ඨවෙොටිසහසරවයහි නරෙවයහි පුවසන්නොහු විනොශයට වනො වයති. එහි ම 
උපදිති. එහි ම ෙුවඩති. එහි ම මිවයති. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් ෙූ 
තරිභුෙනොාොර්යයන් ෙහන්වස් විසින් (  ) වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
‘මහරජොවනනි, යම්තොේ ෙල් ඒ පොපෙර්මය විනොශ වනො වේ ද, ඒ තොේ ෙල් ඒ 
නිරිසත්ෙවතම ෙොලෙරියො වනො ෙරන්වන් ය’ යි ෙදාළවස්ෙු” යි ෙියො ශ්රීමුඛපොලිය වග්ණ 
හුර දේෙො ලූවස්ෙ. 

 
ඒ අසො, රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 

ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතන්නහු ද? යම් ඒ සිිංහවධනුවෙවනේ ඇද් 
ද, ෙයොඝරවධනු දිවිවධනු සුනඛවධනු වෙවනේ ඇද් ද, ෙිවමේ ද? ඔෙුහු ෙර්ෙශ ෙූ 
මිනීඇට හො මස් අනුභෙ ෙරන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, මිනීඇට 
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ආදිය අනුභෙ ෙරන්නහු ය”යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, ඔෙුන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි උදරොභයන්තරයට 
ග්ියො ෙූ ඒ අස්ිආදිය විනොශයට-ීවර්ණභොෙයට යන්නොහු දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, විනොශයට යන්නොහු ය” යි ෙීහ. “ඔෙුන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි යම් දරුග්ු ේ 
ඇද් ද, ඒ දරුග්ු ත් විනොශ ෙ වය් දැ යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “වහ් 
ෙෙර ෙොරණවයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙර්මය අධිෙ වහයින් දරුග්ු  
විනොශයට වනො යන්වන් ය යි සිතමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙර්මය 
 ලෙත්  ුවින් නිරොදුේ විඳින නිරිසත්ෙවයෝ අවනෙෙර්ෂ්ඨශත සහසරවයහි නරෙවයහි 
පුවසන්නොහු විනොශයට වනො යන්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් ව ොවහෝ 
වස් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද? 
වතොපවග්් වම් වයොනෙවදසවයහි උපන් යම් ඒ වයොනෙසුඛුමොලිනී වෙවනේ ඇද් ද 
ේෂ්ඨතරියසුඛුමොලිනී වෙවනේ ඇද් ද,  රොහ්මණසුඛුමොලිනී වෙවනේ ඇද් ද, 
ග්ෘහපතිසුඛුමොලිනී වෙවනේ ඇද් ද, ෙිවමේ ද? ඒ ස්තරීහු ෙර්ෙශ ෙූ ෙුවිලි ආදිය හො 
මස් ආදිය අනුභෙ ෙරන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, අනුභෙ 
ෙරන්නොහු ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද1 ඒ ස්තරීන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි උදරොභයන්තරයට ග්ියො ෙූ 
ඒ ෙුවිලි ආදිය දිරො විනොශයට යන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය. ස්ෙොමීනි, 
විනොශයට යන්වන් ය”යි ෙීහ. “ඒ ස්තරීන්වග්් ග්ර්භවයහි යම් දරුග්ු ේ ඇද් ද, ඒ 
දරුග්ු ත් විනොශයට වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. නුත ස්ෙොමීනි,” යි ෙීහ. “ෙෙර 
ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ‘ෙර්මය අධිෙ  ුවින් විනොශයට වනො 
ය්නවන් ය’ යි සිතමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙර්මය අධිෙ  ුවින් 
නරෙවයහි ෙසන නිරිසත්හු අවනෙෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි නිරවයහි පුවසන්නොහු 
විනොශයට වනො යන්නොහු ය. එහි ම උපදිති. එහි ම ෙුවඩති. එහි ම ෙධවයන් මිවයති. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය අප භොග්යෙත් ෙූ අචින්වතයයරූපීන් ෙහන්වස් විසින් 
‘පසා ් තා  කාලං කපරාති යාර ් තං පාපං කම්ර්ං  ය්්තිපහාති’ යි යනුවෙන් 
වමවස් ෙදාරණ ලදැ” යි ෙියො සද්ධර්ම සොේෂ්ඨියේ වග්ණ හුර දේෙො ෙදාළවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මිහිරිවෙොට ෙියන පර ශ්නෙථොවෙහි 
දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, ‘වම් මහො පෘිවිය 

ජලවයහි පිහිටන ලද්වද් ය. ඒ ජලය ෙොතවයහි පිහිටන ලද්වද් ය. ෙොතයවතම යට 
අජටොෙොශවයහි පිහිටන ලද්වද් ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙියනවස්ෙ. මම වම් 
ොනයත් වනො අදහමි” යි ෙීහ. (  ) එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ඩ රොෙෙින් පුන් වග්ණ 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වම් ෙතුර ෙොතවයහි ධරණ ලද ද, එපරිද්වදන් ම ඒ 
ජලවපොවළෝ සිංඛයොත ෙූ ඒ මහෙතුරත් මහත් ෙූ ෙොතවයන් ධරණ ලද්වද් ය”යි ෙියො 
මිලිඳු රජනජුරුෙන්ට අෙව ොධෙරෙො ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 
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නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, නිවරොධ ය යි ෙියන 

ලද සර්ෙසිංස්ෙොරපර ෙෘත්තිධර්මයන්වග්් නිරුද්ධ ෙිරීම නිර්ෙොණය දැ?”යි ෙීහ. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, නිරුද්ධිය නිර්ෙොණය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
නිවරොධය නිර්ෙොණය ෙූවය් වෙවස් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මහත් ෙූ ේවල්ශයන් 
ඇති  ුවින් පෘථග්්ජන නම් ෙූ සියලු ම අඥාන පෘථග්්ජනවයෝ ෙනොහි අනොදිමත් සසර 
ව ොවහෝ ෙරණ වහයින් ආයතන නම් ෙූ ඒ අධයොත්මිෙ ොහිරොයතනවයහි විවශෂ්ඨවයන් 
ම සතුටු වෙති. විවශෂ්ඨවයන් ම ග්ුණ ෙියති. එහි ම  ුස සිටිති. ාේඛොයතන 
රූපොයතනොදී ද්ෙොදශොයතන නමුති මහඋදෙවසොතවයන් සිංසොරමුහුදට වග්ණ යනු 
ලුව ති. ජොති ජරො මරණ වසොෙවයන් හො හුඬීවමන් දුේවදාම්නසින් උපොයොසවයන් 
වනො මිවදති. එවහයින් සියලු ම සිංසොරදුේඛවයන් වනො මිවදන ලද්දාහු ය යි ෙියමි. 
මහරජොවනනි, රූප ශේදාදිවයහි වදාෂ්ඨ ඇසීවමන් ශරුතෙත් ෙූ ආර්යශරොෙෙවතම ෙනොහි 
ආධයොත්මිෙ ොහිරොයතනයන් වෙවරහි සන්වතොෂ්ඨ වනො ෙන්වන් ය. ෙිසි ග්ුණයේ වනො 
ෙියන්වන් ය. ආයතනවයහි  ුස වනො සිටින්වන් ය. ඒ ාේෂ්ඨුරොදි ද්ෙොදශොයතනයන්හට 
සන්වතොෂ්ඨ වනො ෙන්නො ෙූ එහි ග්ුණ වනො ෙියන්නො ෙූ එහි  ුස වනො සිටින්නො ෙූ ඒ 
ආර්යශරොෙෙයොවග්් ෙොම තෘෂ්ඨ්ණොදි ෙූ අෂ්ඨ්වටොත්තරශතපරවභද ෙූ තෘෂ්ඨ්ණොෙ නිරුද්ධ 
ෙන්වන් ය. ඒ තෘෂ්ඨ්ණො නිවරොධය වහතු වෙොට වග්ණ උපොදාන ය යි ෙියන ලද ෙිඹුලො 
ෙටින් ඩුහු ග්ත් වදයේ හරෙො ග්ත වනො හුේෙො වස්, යම්ෙිසි ෙො විසිනුත් ෙියො 
හරෙො ග්ත වනො හුේෙො ෙූ පඤ්ාෙොම, මිතයොදෘෂ්ඨ්ටි, වග්ොශීලොදි  ොහිරශීලය, ආත්මය 
ඇතු යි ෙියො ග්ුණීම ය යන වමහි අරමුණු දැඩි වෙොට ග්ුණීම නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ඒ 
ෙොමූපදානය, දිට්්ුපොදානය, සීලේ තූපොදානය, අත්තෙොදූපොදානය යන ාතුර්විධ ෙූ 
උපොදානයන්වග්් නිවරොධය වහතු වෙොට වග්ණ ෙොමභෙොදි තරිවිධභෙයොවග්් නිරුද්ධිය 
ෙන්වන් ය. ඒ තරිවිධභෙයොවග්් නිවරොධය වහතු වෙොට වග්ණ දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයොදි 
උත්පත්ති ජොතියොවග්් නිරුද්ධිය ෙන්වන් ය. ඒ ජොතිවයහි නිවරොධය වහතු වෙොට වග්ණ 
ජරො මරණ වසොෙ හුඬීම හො දුඃඛ වදෞර්මනසය උපොයොසවයෝ නිරුද්ධ වෙති. වමවස් 
වම් සියලු ම සිංසොර දුඃඛසමූහයොවග්් නිරුද්ධත්ෙය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමවස් 
ෙනොහි සර්ෙසිංස්ෙොරපර ෙෘත්තිධර්මයන්වග්් නිවරොධයවතම නිර්ෙොණ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අති දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි පර ශිංසො 
ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, සියලු ම සත්ෙවයෝ 

නිර්ෙොණය ල න්නොහු දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, සියලු සත්ෙවයෝ ම නිර්ෙොණය වනො 
ල ති. එවතෙුදු ෙුෙත් මහරජොවනනි, යවමේ මනො වෙොට පිළිපදිමින් දැන ග්ත යුතු 
ධර්මයන් දැන ග්ණී ද, ( 1) පරිඤ්වඤයය ෙූ දුඃඛසතයධර්මයන් දුෙු යි ෙියො දැන ග්ණී 
ද, දුරු ෙළ මනො ෙූ සමුදයසතයධර්මයන් දුරු වෙවර් ද, භොවිත ෙළ මනො ෙූ මොර්ග් 
සතයධර්මයන් භොවිත වෙවර් ද, සොේෂ්ඨොත් ෙළ යුතු ෙූ නිවරොධසතය ධර්මයන් සිද්ධ 
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වෙවර් ද, ඒ උත්තම පුරුෂ්ඨවතම නිර්ෙොණසම්පත්තිය ල න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, යවමේ නිර්ෙොණය 

වනො ල ො නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම නිර්ෙොණය සුප ය යි ෙියො දනී දැ?” යි විාොළහ. “එවස් 
ය; මහරජොවනනි, යවමේ වතම නිර්ෙොණය වනො ල ො ද, ඒ පුරුෂ්ඨවතම නිර්ෙොණය 
සුප ඇතු යි ෙියො දන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නිෙන් 
වනො ල න්නො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ‘නිර්ෙොණය සුප ඇතු’ යි ෙියො වෙවස් දනී දැ?” යි ෙීහ. 
මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ සිතන්නහු ද? යම් වෙවනෙුන්වග්් ෙන් නොසො හස්ත පොද 
සිඳිනො වනො ලද්වද් ී නම්, මහරජොවනනි, වනො සිඳිනො ලද හස්තපොදයන් ඇති ඒ 
සත්ෙවයෝ අත් පො ෙුපීම දුේඛවෙදනො ඇතු යි ෙියො දන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය; ස්ෙොමීනි, දනිති”යි ෙීහ. “වෙවස් දනිද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අත් 
පො ෙපන ලද්දා ෙූ වසසු සත්ෙයන්වග්් හුඬීම් හො විලොපශේදයන් අසො ‘අත් පො ෙුපීම 
තතො දුෙු’ යි ෙියො දන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වෙවනෙුන් 
විසින් අමෘතමහොනිර්ෙොණය දේනො ලද ද, ඔෙුන්වග්් උදාන පරීතිෙොෙය ශේදයන් අසො 
‘නිර්ෙොණය සුප ඇතු’ යි ෙියො දනිති” යි ෙදාළ වස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ෙල්වලොසි 
භන්වත නොග්වසන” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලි්්දපර ශ්්  ්ම්    

ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි සතර ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 
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පස් ්  ේගය 
 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස; නුඹ ෙහන්වස් විසින් 

සර්ෙඥ ෙූ  ුදුෙරවතම දේනො ලද්වද් දැ?” යි ෙීහ. “නුත, මහරජොවනනි,’ යි ෙීවස්ෙ. 
“එවස් ී  නම් නුඹෙහන්වස්වග්් ආාොර්යයන් ෙහන්වස් විසින්  ුදුෙරවතම දේනො ලද්වද් 
දැ?” යි ෙීහ. “නුත, මහරජොවනනි,” ෙීවස්ෙ. “එවස් ී නම් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ‘සර්ෙඥවතම නුතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, හිමොලවයහි ෙූ ඌහා 
නම් ග්ිංග්ොෙ වතොප විසින් දේනො ලද්වද් දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 
නුෙුත වතොපවග්් පියොනන් විසින් ඌහා නදිය දේනො ලද්වද් දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, ‘මහරජොවනනි, ‘ඌහා නම් ග්ිංග්ොවතම නුතු” යි 
ෙීවස්ෙ. “ඇත, ස්ෙොමීනි, එනම් ග්ිංග්ොෙේ ෙිසි වස්ත් මො විසින් ඌහා නදිය නුදුටුවය් 
නමුත් මොවග්් පියොනන් විසින් ඌහො නදිය වනො දේනො ලද්වද් ී නමුත් එවතෙුදු ෙුෙත් 
ඌහො නදීවතොම ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙිසිවස්ත් මො විසින් 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වනො දේනො ලද්වද් ී නමුත්, මොවග්් ආාොර්යයන් ෙහන්වස් 
විසින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වනො දේනො ලද්වද් ී නමුත්, එවතෙුදු ෙුෙත් භොග්යෙත් 
ෙූ  ුදුරජොනන් ( 4) ෙහන්වස් ඇතු” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ෙල්වලොසි භන්වත 
නොග්වසන” යි ෙියො සතුටු ෙූහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 

නිරුත්තර ෙූවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
නිරුත්තර ෙූවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වපර නුදුටුෙො ෙූ 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් නිරුත්තර ෙූවස්ෙු’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් වෙවස් දන්නොවස්ේ 
දැ?” යි විාොළහ. “මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? යම් වෙවනෙුන් 
විසින් මහොසමුද්ර යවතම වපර වනො දේනො ලද්වද් ී නම්, මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර ය 
ෙනොහි මහත් ෙූවය් ය. ග්ම්භීර ෙූවය් ය. අපර මොණ ෙූවය් ය.  ුස එවතර විය වනො 
හුේවේ ය. යම් තුවනේහි වම් පඤ්ාමහො ග්ිංග්ොවෙෝ නිරන්තරවයන් සමොග්මයට 
පුමිවණද් ද, ඒ නදීහු ෙෙරහු ද? “ගංගා ය, යර්ු්ා ය, අචිර තී ය, සරභු ය, ර්හී ය 
යන වම් පඤ්ාමහො ග්ිංග්ොවෙෝ ඒ මුහුද ෙරො පුමිවණති. එවස් නමුත් ඒ මහොසමුද්ර යොවග්් 
ඌන  ෙේ වහෝ පිවරණ ෙේ වහෝ වනො ම දැවනන්වන් ය. වනො වපවණන්වන් ය’ යි 
ෙියො සමුද්ර ය නුදුටු ඒ ජනවයෝ දනිද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, දනිති” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පිරිනිවියො ෙූ මහොනුභොෙ සම්පන්න ෙූ ශරොෙෙයන් 
ෙහන්වස්ලො දැෙ අප භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අනුත්තර ෙූවස්ෙු යි ෙියො දනිමි” 
යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අති දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” 
යි ස්තුති ෙළහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 

නිරුත්තර ෙූවස්ෙු යි ෙියො දැන ග්න්ට හුෙි වේ දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, 
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අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් නිරුත්තර ෙූවස්ෙු යි ෙියො දැන ග්න්ට හුෙි ෙන්වන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් අනුත්තර ෙූවස්ෙු” 
යි ෙියො වෙවස් නම් දැන ග්න්ට හුෙි වේදැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වපර ෙූ වදයේ 
ෙියමි:- පළමු තිස්ස නම් වතරණු වෙවනේ වම් නුෙර ලියනොාොර්ය ෙූවස්ෙ. දැන් 
ෙොලෙරියො ෙරණ ලද ඕහට ව ොවහෝ ෙූ අෙුරුදු ග්ණනේ තෙුත් විය. ඒ වතරුන් 
ෙහන්වස් වෙවස් දැවනන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උන්ෙහන්වස්වග්් අෙුරු 
ලියමන ෙරණ වෙොට වග්ණ දැන ග්ණුම්හ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
යවමේවතම ධර්මය දෙී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ‘භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
නිරුත්තර ෙූවස්ෙු’ යි ෙියො දන්වන් ය. “මහරජොවනනි, ධර්මය ෙනොහි අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් වදශනො ෙරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් 

සද්ධර්මයවතම දේනො ලද්වද් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වනො දේනො ලද මොර්ග්වයේ 
ී නම් වෙවස් හුසිවරණු ලුවේ ද?  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් වදශනො ෙරණ ලද 
ප්්්ති නම් ෙූ විනය ධර්මවදශනොවයහි ද,  ුදුන් විසින් පණෙන ලද 
ශිේෂ්ඨොපදපර ඥප්තිවයහි ද ශරොෙෙයන් විසින් දිවිහිමිවයන් හුසිරිය යුතු වනො වේ දැ” යි 
ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති 
ෙළහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමිනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, වම් ආත්මභොෙය අන් 

තුනෙට යන්වන්ත් නුත. අන් තුනෙ (74) උපදින්වන්ත් ඇද්දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, අන් තුනෙට යන්වන්ත් නුත. අන් තුනෙ උපදිනෙොත් ඇතු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ‘අන් තුනෙට වනො යන්වන්ත් අන් තුනෙ උපදින්වන්ත් වෙවස් 
දැ’ යි උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි යම් 
පුරුෂ්ඨවයේ වතම පර දීපයෙින් පර දීපයේ දල්ෙො ග්ත්වත් ී  නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
ඒ පර දීපය අනිේ පර දීපය වෙවරන් නිේම ආවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ෙය යන්වන්ත් නුත. අන් තුනෙ 
උපදිනෙොත් ඇතු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, ලදරු ෙයස් ඇත්තො ෙූ වතපි ශොස්තර  උග්න්නො ෙූ 
ශ්වලෝෙොාොරීන්වග්් සමීපවයහි ෙිසියම් ශ්වලෝෙයේ උග්න්නො ලද්වද් වනො වේ ද? ඒ 
දන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීනි, දන්වනමි” යි ෙීහ. ‘ෙිවමේ ද? 
මහරජොවනනි, ඒ ශ්වලෝෙයවතම ග්ුරුන් වෙවරන් නිේම ආවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ආත්මභොෙය අන් තුනෙට 
යන්වන්ත් වනො වෙයි. අන් තුනෙ පර තිසන්ධිග්ර හණය ෙරන්වන්ත් ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. 
එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 



 

 83 පටුන වෙත 

නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, වෙදග්ු නම් ආත්ම 
සිංඛයොත පරොණීවෙවයේ ලුවේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් 
“මහරජොවනනි, පරමොර්ථ ෙශවයන් ෙනොහි වෙදග්ු නම් ආත්මවෙවනේ වනො ලුව ති” 
යි ෙීවස්ෙ. එවිටත් රජනජුරුවෙෝ කල්පලාසි භ්්පත ්ාගපස්” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් සත්ෙවයේ වතම 

වම් නොමරූපශරීරවයන් අනිේ ශරීරයෙට වය් ද, එ ඳු ෙූ ෙිසි සත්ෙවයේ ඇද් දැ?” යි 
ෙීහ. “නුත මහරජොවනනි,” යි ෙීවස්ෙ. “තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් 
ශරීරවයන් අනිේ ශරීරයෙට යන්නො ෙූ සත්ෙවයේ නුත් නම්, සත්ෙවතම 
පොපෙර්මවයන් මිවදන ලද්වද් ෙන්වන් වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, 
තදින් අනිේ තුනෙ වනො පිළිසිඳ ග්න්වන් ී නම් පොපෙර්මවයන් මිවදන ලද්වද් වෙයි. 
මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් අනිේ තුනෙ පිළිසිඳ ග්න්වන් ද, එවහයින් අෙුශල 
ෙර්මවයන් වනො මිවදන ලදැ” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි යම් පුරුෂ්ඨවයේ වතම අනයතරපුරුෂ්ඨවයෙුවග්් අඹ 
වසොරෙම් වෙවළ් ී නම්, ෙිවමේ ද, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙධපරොප්ත වේ දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ෙධපරොප්ත ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ අඹ ස්ෙොමියො 
විසින් යම් අඹබීජවෙවනේ වරොපණය ෙරණ ලද ද, ඒ අඹබීජයන් ඒ අඹ වසොර 
පුරුෂ්ඨවතම වනො ම වසොරෙම් වෙවළ් ය. ෙුමේ නිසො ෙධපරොප්ත ෙන්වන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “හුයි, ස්ෙොමීනි, ඒ වපර වරොපණය ෙළ අඹඇට නිසො ඒ පසු ෙ පල ග්ත් 
අඹ උපන්වන් ය. ඒ නිසො වසොරවතම ෙධපරොප්ත ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වම් නොමරූපවයන් වශොභන ෙූ ෙුශලයේ වහෝ අවශොභන ෙූ අෙුශලයේ 
වහෝ යම් ෙර්මයේ වෙවළ් ී නම්, ඒ ෙර්මවයන් අනිේ නොමරූපයේ ( 4) පිළිසිඳ 
ග්න්වන් ය. එවස් වහයින් පොපෙර්මවයන් වනො මිවදන ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ෙල්වලොසි භන්වත නොග්වසන” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ.  

 
තෙත් පර ශ්නයේ අසනු ෙුමති රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 

වම් නොමරූපවයන් ෙුශලෙර්මයේ වහෝ අෙුශලෙර්මයේ වහෝ ෙරණ ලද ද, ඒ 
ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ වෙො තුන්හි සිටින්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ පහ ෙ වනො යන්නොහු ඡොයොෙ වමන් ෙුටු ෙ ම යන්නොහු ය” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ ෙනොහි වමතුන්හි වහෝ වමතුන්හි වහෝ 
සිටින්නොහු ය” යි ෙියො දේෙන්නට හුෙි වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ වමතුන්හි වහෝ වමතුන්හි වහෝ සිටින්නොහු ය” යි  ෙියො 
දේෙන්නට වනො හුේවේ ය” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? වනො හට ග්ත් ඵල ඇති යම් වම් 
ෙෘේෂ්ඨජොතිවයේ ඇද් ද, ඔෙුන්වග්් ඵලවයෝ ම වම් වම් තුන ඇතු යි ෙියො ඒ හට වනො 
ග්ත් ඵලයන් දේෙන්නට හුෙි වේ දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේවේ” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො සිඳී පෙත්නො සිංසොරෙෘත්ති සිංඛයොත 
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සන්තතිවයහි ඒ ෙුශලොෙුශලෙර්මවයෝ වමතුන වමතුන සිටින්නොහු ය යි ෙියො ඒ 
ෙුශලොෙුශලෙර්මයන් දේෙන්නට වනො හුේවේ ය”යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ යම් තුවනෙ 

උපදවන් ී නම් එවතම ‘මම උපදිමි’ යි ෙියො දන්වන් දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, යවමේ උපදවන් ී නම්, එවතම ‘මම උපදිමි’ යි ෙියො දන්වන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් සීසො 
වග්ොවිතුන් ෙරණ ග්ෘහපතිවයේ වතම පෘිවිවයහි ී  ෙපුට යහපත් වෙොට ෙුසි ෙස්නො 
ෙල්හි ධොනය සිංඛයොත ී උපදවන් ය යි ෙියො දනී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, 
ස්ෙොමීනි, දන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ උපදවන් ී නම්, 
එවතම ‘මම උපදින්වනමි’ යි ෙියො දන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 

ඇත්තොහු ම දැ?” යි විාොවළෝ  ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ඇතු” යි ෙීවස්ෙ. එවස් ී නම් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් වම් වම් තුන හිඳිනොවස්ෙුයි ෙියො මට දේෙො පියන්නට හුෙි 
වේ දැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් අනුපොදිවශෂ්ඨ ෙූ 
නිර්ෙොණධොතුවෙන් පිරිනිෙන් පො ෙදාළවස්ෙ. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වමතුන වමතුන 
ය යි ෙියො දේෙන්නට වනො පිළිෙනු” යි ෙීවස්ෙ. “උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් ෙුමේ සිතන්නහු ද? දිලිවයමින් ඇවිවළන්නො ෙූ මහත් ෙූ 
අග්්නිස්ෙන්ධයොවග්් විනොසයට ග්ියො ෙූ යම් ග්ිනිදළුෙේ ඇද් ද, ඒ මුදුන් ග්ිනිදළුෙ 
වමතුන වහෝ වමතුන වහෝ සිටින්වන් ය යි ෙියො දේෙන්නට  හුෙි වේ දැ?” යි ( 6) 
විාොළවස්ෙ. “වනො හුේෙ ස්ෙොමීනි, ඒ ග්ිනිදළුෙ නිරුද්ධ ෙ අදර්ශනයට -එනම් පුෙත 
නුති  ෙට යන ලදැ”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
අනුපොදිවශෂ්ඨ ෙූ නිර්ෙොණ ධොතුවෙන් පිරිනිෙන් පො ෙදාළවස්ෙ. සිංසොර නමුති 
අස්තග්ිරිපර්ෙතය වග්ෙො ෙුඩි වස්ෙ. භොග්යෙත් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ‘වමතුන 
වමතුන’ යි ෙියො දේෙන්නට වනො හුේවේ ය. මහරජොවනනි, ාතුර්චෙශොරදය 
ඥානොදි ෙූ ධර්මෙොය ෙරණ වෙොට වග්ණ ෙනොහි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ය යි ෙියො 
දේෙන්නට හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, සද්ධර්මය ෙනොහි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් වදශනො ෙරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. ඒ අසො රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලි්්දපර ශ්්  ්ම්    
ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සපයහි පස් ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 
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ස ැ්ි  ේගය 
 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ ‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මහණුන් 

ෙහන්වස්ලොට ශරීරය පරිය ඇද් ද?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මහණුන් ෙහන්වස්ලොට 
ශරීරය පරිය නුතු” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ී නම්, ස්ෙොමීනි, ෙුමේ පිණිස මහණුන් 
ෙහන්වස්ලො තෘෂ්ඨ්ණොෙශවයන්  ුස සිටිනවස්ේ ලො ද? ‘මම ය මොවග්් ය’ යි ෙියො 
මමත්ෙය ෙරණවස්ේ ලො දැ?” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ෙිසියම්1 දෙසෙ දී 
සිංග්රොමයට ග්ියො ෙූ වතොපට හීපහරේ ෙදින්වන් ඇද්ද?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය. 
ස්ෙොමීනි, හීපහරේ ෙදින්වන්ත් ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, හීය ෙුදුනු 
ඒ ෙණයවතම යම් ආවලපනව වහතෙින් ආවලපනයත් ෙරණ ලුවේ ද, 
චතලවයනුත් ග්ොනු ලුවේ ද? සියුම් වමොවළොේ ෙූ ෙස්තර ෙඩිනුත් වෙළනු ලුවේ දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “එවස්ය, ස්ෙොමීනි, ඒ ෙණය ආවලපවයනුත් ආවලප ෙරණ ලුව යි. 
වතලිනුත් ග්ොනු ලුව යි. සියුම් වමොවළොේ ෙූ ෙස්තර ෙඩිනුත් වෙළනු ල න්වන් ය” යි 
ෙීහ. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ආවලපව වහතින් ආවලපනය ෙරණු ල න්නො ෙූ 
වතලින් ග්ොනු ල න්නො ෙූ සියුම් වමොවළොේ ෙූ ෙස්තර ෙඩිනුත් වෙළනු ල න්නො ෙූ ඒ 
ෙණයවතම වතොපට පරිය ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “අවන්! ස්ෙොමීනි, ෙණය මට පරිය 
නුත. එවතෙුදු ෙුෙත් මොිංසයොවග්් නුග්ීම පිණිස ආවලපනවයන් ආවලපය ෙරණු 
ලුව යි. වතලිනුත් ග්ොනු ලුව යි. සියුම් ෙූ වමොවළොේ ෙූ ෙස්තර ෙඩින් වෙළනු 
ල න්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම මහණුන් ෙහන්වස්ලොට ශරීරය 
පරිය වනො ෙන්වන් ය. එවස් නමුත් ශරීරොලයට වනො  ස්නො ලද්දා ෙූ මහණුන් 
ෙහන්වස්ලො   ර හ්මාරියොනුග්ර හය පිණිස ශරීරය පරිහරණය වෙවරති. මහරජොවනනි, 
එවතෙුදු ෙුෙත් භොග්යෙත් ෙූ අප  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් “ශරීරය නම් අසොධය ෙූ 
ෙණයෙට  ඳු ෙූ උපමො ඇත්වත් ය’යි ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ අෙෙොදය ෙරණ වෙොට 
වග්ණ ශරීරොලයට වනො  ස්නො ලද මහණුන් ෙහන්වස්ලො වම් ශරීරය ෙණයේ වමන් 
සිතො (  ) ආහොර ව වහත් ආදිය වදමින් පරිහරණය ෙරණවස්ේ ලො ය. මහරජොවනනි, 
අප භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන් විසින් වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද්ය:- 

 
“අල්ල රම්ර්ටිච්ඡ්්ප්ා - ් ොපරා ර්හා පණා, 
සර්්්තපතා පග් රති - අස චි ප තිගන්ිපයා” යි 
 
යනුවෙන් වම් ශරීරය නම් අල්ලාර්මය යි ෙියන ලද වතත් ෙූ ෙුණු සමින් ෙුසී 

තිව න්වන් ය. වසම් වසොටු මල මුතර  ෙන්ෙුණු ඇස්ෙ  නිති ෙුවහන නෙද්ෙොරයේ 

                               
1 ෙෙර 
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ඇත්වත් ය. පිළියම් වෙොට සුෙපත් ෙළ වනො හුෙි  ුවින් අසොධයමහෙණයේ ෙුනි 
ෙූවය් ය. නුෙණුත්තන් විසින් පිළිෙුල් ෙට යුතු  ුවින් අසූචිපිඩේ ෙුනි ෙූවය් ය. නිති 
පුතිවරන්නො ෙූ දුර්ග්න්ධ ඇත්වත් ය. හොත්පසින් වනොවයේ ෙුණු ෙුග්ිවරන්වන් ය” යි 
ෙියො වම් ජිනවදසනොෙ දේෙො ෙදාළවස්ෙ. එෙළ රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, අතිදේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ස්තුති ෙළහ. 

 
“නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස,  ුදුරජොනන් ෙහ්නවස් 

සියල්ල ම දැන ෙදාළවස්ේ ද? සියල්ල ම දේනො වස්ේ දැ” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සියල්ල ම දේනොවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් 
ී නම්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙුමේ පිණිස තමන්වග්් ශරොෙෙයන්ට 
අනුපූර්ෙවයන් ම ෙරදේ දුටු විට ම ශිේෂ්ඨොපද පණෙො ෙදාරණවස්ේ ද? පළමු වෙොට ම 
ශිේෂ්ඨොපද පණෙන්ට නපුරු දැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපවග්් ෙනොහි වම් නුෙර 
යම් ෙිසි චෙදයොාොර්යවෙවනේ ඇද් ද, ඒ වතම වම් සියලු පෘිවිවයහි ඇති සියලු 
ම ව වහත් ජොතීන් දනී දැ?” විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, එ ඳු වෙවදේ ඇතු”යි 
ෙීහ. “ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, ඒ චෙදයොාොර්යයො ග්ිලන්ෙමේ සම්පරොප්ත ෙල්හි 
ව වහත් වපොෙන්වන් ද? වනොවහොත් වරොග්යේ සම්පරොප්ත ෙල්හි ව වහත් වපොෙො ද?” 
යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ග්ිලන්ෙමේ සම්පරොප්ත ෙොලවයහි ව වහත් වපොෙන්වන් ය. 
අසම්පරොප්තෙොලවයහි ව වහත් වනො ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. “එපරිද්වදන් ම, 
මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් සියල්ල ම දේනොවස්ෙ. 
දුශ්ශිලොදීනෙයේ නුති ෙොලවයහි ශරොෙෙයන්ට ශිේෂ්ඨොපද වනො පණෙන වස්ෙ. 
අසොරුපයෙෘතයයේ සම්පරොප්ත ෙල්හි ශරොෙෙයන්ට ශිේෂ්ඨොපද ‘දිවිහිමිවයන් ම 
ෙයතිෙර මණය වනො ෙට යුතු ය’ යි ෙියො පණෙො ෙදාරණවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහ්නස,  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 

සුපර තිෂ්ඨ්ිතපොදතොදි ෙූ වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් සමන්විත ෙූවස්ේ ද? 
චිතරොිංග්ුලිතොදි ෙූ අසූෙේ පමණ අනුෙයඤ්ජනවයන් රඤ්ජිත ෙ සුරහුනුවස්ේ ද? 
ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ වස්ේ ද? විවශෂ්ඨවයන් ඔප් නුග්ූ දඹ රත්රන්රූපයේ වසයින් රජස් 
වනො ඇවලන පර සන්න ෙූ ඡවිය ඇතිවස්ේ ද? රන් පර්ෙතයේ ෙටො සිටි 
වදේදුනුවපළේවසයින් නිති   ළන සරියන්  යොමපර භොමණ්ඩලයේ ඇතිවස්ේ ද?” යි 
ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියලු ම 
වදවිමිනිසුන් විසින් ‘වම ඳු ලේෂ්ඨණවයන් යුේත ෙූ (7 ) පුරුෂ්ඨවතම වලොෙුතුරො  ුදු 
වෙයි’ ෙියො දැන ග්න්නො ෙූ ද්ෙොතරිිංශත්ෙරමහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් සමන්නොග්ත ෙූවස්ෙ. 
ඒ වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණයන් අනු ෙ පෙත්නො වහයින් අනුලේෂ්ඨණය යි ෙියන ලද 
චිතරොිංග්ුලිෙට්ටොිංග්ුලිතොදි ෙූ අසූෙේ පමණ අනුෙයඤ්ජනලේෂ්ඨණවයන් ෙලඳනො ලද්දා 
ෙූවස්ෙ. දිවිදළින් ඔප් නඟො ග්ුරුපිරියම් ෙළ ඝන රන්රුෙේ වසයින් ස්ෙර්ණෙර්ණ 
ෙූවස්ෙ. එවස් ම ස්ෙර්ණසන්නිභත්ත ෙ ඇතිවස්ෙ. නිති දිවලන  යොමපර භොමණ්ඩලයේ 
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ඇතිවස්ෙු”යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වහ් ෙිවමේ ද? ඒ  ුදු ෙූ සිද්ධාේථෙුමොරයන්වග්් 
මෙුපිවයෝත් වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් සමන්නොග්ත ෙූෙොහු ද? අසූඅනූෙයිංජන 
ලේෂ්ඨණවයන් ෙලඳනො ලද්වදෝ ෙූෙොහු ද? ස්ෙර්ණෙර්ණවයන් යුේත ෙූෙොහු ද? 
ෙඤ්ානසන්නිභත්ත ෙ ඇත්තොහු ද?  යොමපර භොෙ ඇත්තොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, 
මහරජොවනනි, යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් ඇති ෙල්හිති 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් සමන්නොග්ත ෙූ අසූඅනූෙයඤ්ජනවයන් යුේත 
ස්ෙර්ණෙර්ණ ඇත්තො ෙූ රජස් වනො ඇවලන රන්ෙන් ඡවි ඇත්තො ෙූ  යොමපර භො ඇත්තො 
ෙූ  ුදුරජ වතම උපදිනවස්ේ ද? ෙිවමේ ද, පුතරවතම මූනියන්ට සදෘශ ෙ වහෝ ෙන්වන් 
ය. මොතෘපේෂ්ඨ ෙ වහෝ උපදවන් ය. පියොනන් සදෘශ ෙ වහෝ පුතරවතම උපදවන් ය. 
පීතෘපේෂ්ඨවයහි නූවෙවනෙුන් සදෘශ වහෝ ෙන්වන් වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. එෙල 
වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, සියේ වපති ඇති ෙිසියම් පියුම්ජොතිවයේ ඇද් දැ?” 
යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ පදුමයොවග්් 
උත්පත්තිය වෙො තුන්හි සම්භෙ වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙර්දමවයහි 
උපදවන් ය. ජලය මත්වතහි පිවපනු ල න්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, “මහරජොවනනි, 
ඒ පද්මය ෙර්ණවයන් වහෝ ග්න්ධවයන් වහෝ රසවයන් වහෝ මඩ හො සදෘශ වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. එවස් ී නම් ෙර්ණවයන් වහෝ ග්න්ධවයන් වහෝ 
රසවයන් වහෝ ෙතුර හො සදෘශ වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් සමන්නොග්ත ෙූවස්ෙ. අසූඅනූෙයිංජනලේෂ්ඨණවයන් 
රිංජිත ෙූවස්ෙ. ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූවස්ෙ. වනළුම්පවතහි දිය වනො ඇවලන්නො වස් රජස් 
වනො ඇවලන ෙඤ්ානසන්නිභත්ත ෙ ඇති ෙූවස්ෙ.  යොමපර භො ඇති ෙූවස්ෙ. 
උන්ෙහන්වස්වග්් වදමෙුපියන් වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨ ලේෂ්ඨණවයන් සමන්නොග්ත ෙූවය්ත් 
නුත. අසූඅනූෙයඤ්ජනලේෂ්ඨණවයන් රිංජිත ෙූවය්ත් නුත. ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූවය්ත් 
නුත. ෙනෙ ෙන් මනො ඡවි ඇති ෙූවය්ත් නුතු” යි ෙීවස්ෙ. එවිට රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස,  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්  

 ර හ්මාොරී ෙූවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
 ර හ්මාොරී ෙූවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ී නම් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
‘ ුදුරජවතම මහො ර හ්මයොවග්් ශිෂ්ඨයවයේ ෙූවස්ෙු’ යි සිතමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
වතොපවග්් ෙනොහි පර ධොන ෙූ මිංග්ල ( 0) හස්තිවයේ ඇති ී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, මොවග්් එ ඳු ඇවතේ ඇතු”යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ හස්තියො 
යම්ෙිසි දෙසෙ ෙුඤ්ානොද වෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, 
ෙුඤ්ානොදය ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ “එවස් ී නම් ‘මහරජොවනනි, වතොපවග්් ඒ 
මිංග්ලහස්තියො වෙොස්ලිහිණියන්වග්් ශිෂ්ඨයයො දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි 
ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහො ර හ්මයො ස ුද්ධිෙ ී ද? අ ුද්ධිෙ දැ” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි,  ුද්ධි සහිත ෙූවය් ය” යි ෙීහ. “නුෙණ ඇති ෙොරණවයන් 
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මහරජොවනනි, ඒ  ර හ්මයො අනන්ත ෙූ  ුද්ධි ඇති අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශිෂ්ඨයයො 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” 
යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, උපසම්පදාෙ සුන්දර ෙූ 

යහපත් වදයේ දැ”යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, උපසම්පදාෙ සුන්දර ෙූ යහපත් 
වදයෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි,   ුදුරජොනන් ෙහන්වස්ට උපසම්පදාෙ ඇද් ද? 
වනොවහොත් නුද් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
ව ොධිෙෘේෂ්ඨමූලවයහි ෙූ ෙජරොසනවයහි දී සර්ෙඥතොඥානය ලුබීම හො සමග් ම 
උපසම්පන්න ෙූවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් ශරොෙෙයන්ට භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ශිේෂ්ඨොපද දිවිහිමිවයන් ෙයතිෙර මණය වනො ෙට යුතු ය යි ෙියො පණෙො ෙදාරණවස්ේ ද, 
එවස් අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට අනිේ වෙවනෙුන් විසින් වදන ලද්දා ෙූ 
උපසම්පදාවෙේ නම් නුතු”යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි පර ශිංසො ෙළහ.  

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ මෙුන් නුසුනු 

ෙල්හි වපරමවයන් හඬන්වන් ය. යවමේ  ණ අසො සද්ධර්ම වපරමවයන් හඬන්වන් ය. 
ඒ හඬන්නො ෙූ වදවදනොවග්න් ෙොවග්් ෙඳුළු ඒ හඬන වලඩට ව වහත් පිණිස වේ ද? 
ෙොවග්් ෙඳුළු ව වහත් පිණිස වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ වදවදනොවග්න් 
එවෙේහුවග්් ෙඳුළු රොග් ද්වේෂ්ඨ වමොහ ෙශවයන් මල සහිත ෙූ උෂ්ඨ්ණ ඇත්වත් ය. 
එවෙේහුවග්් ෙඳුළු පරීති වසොම්නස් ෙසවයන් නිර්මල ෙූ සීතලග්ුණය ඇත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, යම් ෙඳුළේ ෙනොහි සීතලග්ුණය ඇත්වත් ද, ඒ ෙඳුළු හුඬීම ෙළෙන්නට 
ව වහත් පිණිස ෙන්වන් ය. යම් ෙඳුළේ උෂ්ඨ්ණ ඇත්වත් වේ ද, සසර ව ොවහෝ ෙරණ 
 ෙේ මුත් එය ව වහත් පිණිස වනො ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රොග් සහිත 

සත්ෙයොවග්්ත් පහ ෙූ රොග් ඇති සත්ෙයොවග්්ත් වෙනස් ෙූ ෙොරණය ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එවෙේ අජනවඣොසිත ෙූවය් ය. එවෙේ අනජනවඣොසිත ෙූවය් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වම් අජනවඣොසිතය අනජනවඣොසිතය යි ෙියො ෙදාළ නොමවයෝ ෙෙරහු 
දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ සරොග් ීතරොග් වදවදනොවග්න් එේවෙවනේ 
ීවවිෙොෙෘත්තිවයහි පරවයොජන ෙුමුත්තොහ. එේවෙවනේ ීවවිෙොෙෘත්තිවයහි පරවයොජන 
වනො ෙුමුත්තොහ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මම වම ඳු ෙූ වදයේ දේවනමි. යම් සරොග්ී 
පුද්ග්ලවයේ ඇද් ද, යම් ීතරොග්ී පුද්ග්ලවයේ (1 ) ඇද් ද, වම් සියලු වදන ම ඛොදනීය 
වදයේ වහෝ වභෝජනීය වදයේ වහෝ වසොභන ෙූ යහපත් වදයේ ම සිතින් ෙුමුති 
ෙන්නොහ. වදවදනොවග්න් ෙෙවරේ ෙත් නපුරු වදයේ ෙුමුති වනො ෙන්වන් ය” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, අවිතරොග්ීය යි ෙියන ලද වනො පහ ෙූ රොග් ඇති පුද්ග්ලවතම 
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තිේතෙටුෙොදිරසයන්වග්් වෙනස දන්වන් වේ ද, එ ඳු රසයන් වෙවරහි 
රසතෘෂ්ඨ්ණොවෙන් ඇලී මධුර ෙූ වභොජනය අනුභෙ ෙරන්වන් ය. ී තරොග්ී ෙූ පුද්ග්ලවතම 
ෙනොහි තිේතෙටුෙොදිරසයන්වග්් වෙනස දන්වන් ද, එ ඳු රසයන් වෙවරහි 
රසතෘෂ්ඨ්ණොවෙන් ඇලී වභොජනය වනො ම අනුභෙ ෙරන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ඥාවතොම ෙෙර 

තුවනේහි ෙොසය ෙරො දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වෙොතුනෙත් ෙසන තුවනේ 
නුතු” යි ෙීවස්ෙ. ‘එවස් ී නම්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ඥාවතොම නුද් 
දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙොතය වෙොතුන්හි ෙොසය ෙරන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ෙොතය වෙොතුනෙත් ෙසන්වන් නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී 
නම් ෙොතය නුද් ද?” යි විාොළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් 

සිංසොරය යි ෙියො යම් වම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ සිංසොරය නම් ෙෙවර් දැ?” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි තපද වමවලොෙ දී නස්වන් ය. වමවලොෙ දී 
නසිමින් අනිේ තුනෙ උපදවන් ය. එතුන උපදිමින් එතුන දී ම නස්වන් ය. එතුන්හි 
නසිමින් අනිේ තුනෙ උපදවන් ය. “මහරජොවනනි, සිංසොරය නම් වමවස් ෙන්වන් ය” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ වතම තදුනු අඹඵලයේ අනුභෙ වෙොට අඹඇටය වරොපණය 
ෙරන්වන් ී නම්, එයින් මහත් ෙූ අඹරුෙේ තපිද ෙර මවයන් ෙුඩී අඹඵල වදන්වන් ී 
නම්, නුෙුතත් ඒ පුරුෂ්ඨයො එයිනුත් පුසුනු අඹයේ අනුභෙ වෙොට අඹඇටයේ 
වරොපණය ෙරන්වන් ී නම්, එයිනුත් මහත් ෙූ, අඹරුෙේ ෙුඩී තපිද අඹඵලයන් 
වදන්වන් ී නම්, වමවස් වමම ෙර මවයන් වම් අඹෙෘේෂ්ඨයන්වග්් තීන්දු වෙළෙවරේ 
වනොවපවණන්වන් ය. ‘මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වමවලොෙ උපදිමින් වමවලොෙ දී 
ම නස්වන් ය. වමවලොෙ දී නසිමින් අනිේ තුනෙ උපදවන් ය. එතුන උපදිමින් එතුන 
දී ම නස්වන් ය. එතුන දී නසිමින් අනිේ තුනෙ උපදවන් ය. මහරජොවනනි, සිංසොරය 
වමවස් ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතීත ෙූ ව ොවහෝ 

ෙොලයෙින් ඈත ෙරණ ලද්දා ෙූ ෙට යුත්ත ෙෙරෙින් සිහි වේ දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, සිහිවයන් සිහියන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ද? ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, චිත්තවයන් සිහි  ෙරන්වන් ය. සිහිවයන් සිහි ෙරන්වන් වනො 
වෙ”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි ෙිසියම් ෙට යුත්තේ වනො වෙොට සිහි මුළො ෙූ 
වදයේ විවශෂ්ඨවයන් දනු දැ” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, මට සිහි මුළො ෙූ (1 ) 
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වද්ත් ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, වතපි ඒ සමවයහි සිත් නුති ෙ 
අචිත්තෙ ෙූෙහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, අචිත්තෙ වනො ෙූවයමි. එසමවයහි 
සිහිය වනො ෙූවය් ය” යි ෙීහ. එෙල “මහරජොවනනි, වතපි ෙුමේ පිණිස වමවස් 
අතීතෙෘතයය චිත්තවයන් සිහි ෙරන්වන් ය. සිහිවයන් සිහි වනො ෙන්වන් ය යි ෙීෙහු 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ 
ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියලු ම සිහිවතොම 

මනො ෙූ නුෙණින් දැනීවමන් උපදවන් ද? වනොවහොත් අනුන් විසින් සිහි ෙරෙන්නො ෙූ 
ෙටුමිෙොසිහිවයන් උපදවන් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මනො ෙූ නුෙණින් දැනීවමනුත් 
සිහි උපදවන් ය. ෙටුමිෙො නම් ෙූත් සිහි උපදවන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ී නම්, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් සියලු ම සිහිය මනො ෙ ම දන්නොහු වනො වෙද් 
ද? ෙටුමිෙො නම් සිහි නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් ෙටුමිෙො නම් සිහිය නුත් 
නම් ශිල්පොාොරීන්වග්් ෙර්මොන්තවයහි වහෝ ශිල්පොයතනවයහි වහෝ විදයොයතනවයහි 
වහෝ ශිෂ්ඨයයන්ට සිහි ෙරෙො උග්න්ෙන්නො ෙූ මදෙුත් ෙළ මනො වදයේ නම් නුත්වත් 
ය. ඒ ආාොර්යෙරවයෝ ද නිරර්ථෙ වෙති. “මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් ෙනොහි අනුන් 
විසින් සිහි ෙරෙො ලූ ෙල උපදනො ෙූ ෙටුමිෙො සිහිවතොම ඇත්වත් ී නම්, එවහයින් 
ශිල්පොාොරීන්වග්් ෙර්මොයතනවයහි වහෝ ශිල්පොයතනවයහි වහෝ විදයොස්ථොනවයහි වහෝ 
ෙළ මනො ෙට යුතුත් ඇත්වත් ය. ආාොර්යෙරයන්වග්න් ශිෂ්ඨයයන්ට පරවයොජන ද ඇතු” 
යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි 
පර ශිංසො ෙළහ. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    මිලි් ්දපර ශ්්  ්ම්    
පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි ස ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 

සත් ්  ේගය 
 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වෙොපමණ 

ආෙොරයෙින් සිහි උපදවන් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වසොවළොස් ආෙොරයෙින් සිහි 
උපදවන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙෙර වසොවළොස් ආෙොරයෙින් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
මනො ෙ දැනීවමනුත් සිහි උපදවන් ය. ෙටුමිෙොවයනුත් සිහි උපදවන් ය. ඔළොරිෙ ෙූ 
විඤ්ාණ ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. හිතවිඤ්ාණ ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. 
අහිතවිඤ්ාණ ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. සභොග්නිමිත්ත ෙශවයනුත් සිහි උපදවන් 
ය. විසභොග්නිමිත්ත ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. ෙථොභිඤ්ාණ ෙසවයනුත් සිහි 
උපදවන් ය. ලේෂ්ඨණ ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. සරණෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. 
මුද්රොෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. ග්ණන් ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. ධොරණ 
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ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. භොෙනො ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. වපොත්ථෙනි න්ධ 
ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය. උපනිඃේවෂ්ඨප ෙසවයනුත් සිහි උපවදන් ය. අනුභූත 
ෙසවයනුත් සිහි උපදවන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“වෙවස් නම් මනො ෙ දැනීවමන් සිහි උපදවන් දැ?” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, 

ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ා්්්ද ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ද ඛුජ්ජුත්තරා නම් උපොසිෙොවෙෝ ද වෙනත් 
යම් ෙිසි අනිේ වෙවනේ ජොතිස්මරණනුෙණ ඇත්තොහු අතීත ජොතිය (11) සිහි 
ෙරන්නොහ. වමවස් අභිජොනන ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. ෙටුමිෙො නම් සිහිය වෙවස් 
නම් උපදවන් දැ?” යි යතවහොත්:- යවමේවතම පර ෙෘතිවයන් ම සිහි මුළොෙොරී ී නම්, 
ඕහට සිහි ෙරෙනු පිණිස වසසු අනයජනවයෝ “එම් ල තට වම ඳු වදයේ සිහි ඇද් ද? 
නුද් දැ? යි සිහි ෙරෙ” යි ෙියො නි න්ධනය වෙවරති. වමවස් ෙටුමිෙො සිහි උපදවන් 
ය. වෙවස් නම් ඔළොරිෙවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් දැ?” යි යතවහොත්:- යම් 
දෙවසෙ රොජයසම්පත්තිවයහි වහෝ අභිවෂ්ඨෙයට පුමිණිවය් වේ ද, වසෝෙොන් ඵලයට 
වහෝ පුමිණිවය් වේ ද, වමවස් ඔළොරිෙවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. වෙවස් 
නම් හිතවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ද? යත වහොත්:- යම් තුනෙ දී සුිත ෙන 
ලද්වද් ී නම්, ‘වමනම් ස්ථොනවයහි දී වමවස් සුිත ෙන ලද්වදමි’ යි ෙියො සිහි 
උපදවන් ය. වමවස් හිතවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. අහිතවිඤ්ාණ ෙසවයන් 
සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- යම් තුනෙ දී දුඃිත ෙන ලද්වද් ී නම්, 
‘වමනම් ස්ථොනවය් දී වමවස් දුඃිත ෙන ලද්වදමි’ යි ෙියො සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් 
අහිතවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. සභොග්නිමිත්ත ෙසවයන් සිහි උපදවන් 
වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- යම් දිසොෙෙ දී පුද්ග්ලවෙවනෙුන් දැෙ තමොවග්් මූනියන් 
වහෝ පියොනන් වහෝ සවහෝදරයෙු නුග්නියෙ වහෝ සිහි ෙරන්වන් ය. ඔටුවෙෙු වහෝ 
වග්ොවනෙු වහෝ ග්ද්ර භවයෙු වහෝ දැෙ රූපෙර්ණොදීන් එ ඳු ෙූ වෙනින් ඔටුවෙෙු වහෝ 
වග්ොවනෙු වහෝ වෙොටළුවෙෙු වහෝ සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් සභොග්නිමිත්තෙසවයන් 
සිහි උපදවන් ය. විසභොග් නිමිත්ත ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- 
අසෙලොවග්් නම් ෙර්ණය වම ඳු ෙූවය් ය. ශේදය වම ඳු ෙූවය් ය. ග්න්ධය වම ඳු ෙූවය් 
ය. රසය වම ඳු ෙූවය් ය. ස්පර්ශය වම ඳු ෙූවය් ය යි ෙියො වමවස් විසභොග් නිමිත්ත 
ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. ෙථොවිඤ්ාණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත 
වහොත්:- යවමේවතම පර ෙෘතිවයන් ම මුළො සිහි ඇත්වත් වේ ද, ඕහට වසසු ජනවයෝ 
සිහි ෙරෙති. ඒ ෙොරණවයන් ඒ පුරුෂ්ඨවතම සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් ෙථොභිඤ්ාණ 
ෙශවයන් සිහි උපදවන් ය. ලේෂ්ඨණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- 
යවමේවතම වග්ොනුන්වග්් ලෙුවණන් දැන ග්න්වන් ය. වමවස් ලේෂ්ඨණ ෙසවයන් සිහි 
උපදවන් ය. සරණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- යවමේවතම 
පර ෙෘතිවයන්ම මුට්්ස්සතිෙ වේ ද? ඕහට යවමේවතම ‘පින්ෙත, සිහි ෙරෙ’ ‘පින්ෙත 
සිහි ෙරෙ’ යි ෙිය ෙියො නුෙත නුෙතත් සිහි ෙරෙන්වන් ය. වමවස් පිහිට ෙසවයන් 
සිහි උපදවන් ය. මුද්රො ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- ලියමවනහි 
ශිේෂ්ඨිත ෙූ  ුවින් වම් අේෂ්ඨරයට අනතුරු ෙ වම් අෙුර ෙට යුතු ය යි ෙියො දැන ග්න්වන් 
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ය. වමවස් මුද්රො ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. ග්ණන් ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? 
යි යත වහොත්:- ග්ණවනහි ශිේෂ්ඨිත  ුවින් ග්ණන් ෙොරවයෝ ව ොවහෝ වස් ග්ණන් 
වෙවරති. වමවස් ග්ණන් ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. ධොරණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් 
වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- පර ග්ුණධොරණශේතිවයහි ශිේෂ්ඨිත ෙූ  ුවින් 
ධොරණ හුශරුතවයෝ (14) ව ොවහෝ වසයින් ධොරණය වෙවරති. වමවස් ධොරණ ෙශවයන් 
සිහි උපදවන් ය. භොෙනොෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- වම් 
ශොසනවයහි භිේෂ්ඨුවතම අවනෙපර ෙොර ෙූ පූර්වෙනිෙොස-අතීතජොති දේනො නුෙණ ලදින් 
සිහි ෙරන්වන් ය. ඒ ෙෙවර් ද? එෙ ම ජොතිවයෙ, ජොතිවදවෙෙ, ජොති තුවනෙ, 
සතවරෙ, පවසෙ, දසවයෙ, ජොතිසියවයෙ, දහවසෙ, ලේෂ්ඨවයෙ යනොදීන් වනොවයේ 
ජොති දැෙ ‘අසෙල් තුන උපන්වනමි. එයින් මිස අසෙල් තුන උපන්වනමි’ යනොදීන් 
වමවස් සුන්දර ෙූ ආෙොර ඇති වග්ොතර නොමොදි උද්වදස සහිත ෙූ වපර විසූ ෙඳපිළිවෙළ 
සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් භොෙනො ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. වපොත්ථෙනි න්ධන 
ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- ධොර්මිෙ ෙූ රජදරුවෙෝ 
පූර්ෙරොජයොනුශොසනොෙ සිහි වෙවරමින් ‘පූර්ෙලිි ත රොජ ධොර්මිෙ ෙූ එේ වපොතේ ඇත් 
නම් වග්වණෙ’ යි ෙියො වග්න්ෙො  ලො ඒ වපොත ෙරණ වෙොට වග්ණ සිහි වෙවරති. 
වමවස් වපොත්ථෙනි න්ධෙ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. උපනිඃේවෂ්ඨපණ ෙසවයන් සිහි 
උපදවන් වෙවස් දැ? යි යත වහොත්:- ලඟ තු ූ භොණ්ඩයේ දැෙ සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් 
උපනිඃේවෂ්ඨපණ ෙසවයන් සිහි උපදවන් ය. අනුභූත ෙසවයන් සිහි උපදවන් වෙවස් 
දැ? යි යත වහොත්:- දුටු  ුවින් රූපය සිහි ෙරන්වන් ය. ඇසූ  ුවින් ශේදය සිහි 
ෙරන්වන් ය. ආඝරොණය ෙළ  ුවින් ග්න්ධය සිහි ෙරන්වන් ය. සොයනය ෙළ  ුවින් 
රසය සිහි ෙරන්වන් ය. ස්පර්ශය ෙූ  ුවින් ස්පර්ශය සිහි ෙරන්වන් ය. විඤ්ාත 
 ුවින් ධර්මචින්තොෙ සිහි ෙරන්වන් ය. වමවස් අනුභූත ෙසවයන් සිහි වතොම උපදවන් 
ය. මහරජොවනනි, වම් යවථොේත ෙූ වසොවළොස් ආෙොරවයන් සිහි උපදවන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො 
ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘යවමේ 

සියේ අෙුරුදු මුලුල්වලහි පරොණඝොතඅෙුශලෙර්මය ෙරන්වන් ී නම්, මරණෙොලවයහි 
 ුද්ධග්තොසතිය යි ෙියන ලද එෙ ෙරේ  ුදුනුසිහි1 ලු ුවය් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම 
දිෙයවලොෙවයහි උපදින්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් ෙියනවස්ෙ. වම් ොනය මම වනො 
අදහමි. ‘එේ ෙරේ ෙළ පරොණොතිපොතඅෙුශලවයන් නරෙවයහි උපදවන් ය ’ යි වමවස් 
ද ෙනොහි ෙියනවස්ෙ. වම් ොනයත් මම වනො අදහමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් 
වතපි ෙුමේ සිතන්නහු ද? තතො ෙුඩො ෙූ ග්ලේ ී නමුත් නුවෙන් මිස උදෙ මත්වතහි 
තල්ප වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
පොසොන-ග්ල් ෙලින් ෙොහ නම් ෙූ යොළෙල් සියයේ නුෙට නඟන ලද්වද් ී  නම්, ජලවයහි 
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එවග්ොඩට තල්ප වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, තල්වපන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, නුෙ යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම ෙුශලෙර්මවයෝ දත යුත්තොහ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු” යි 
පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙිවමේ ද, 

නුඹෙහන්වස් අතීත ෙූ දුේඛයොවග්් දුරු ෙිරීම පිණිස ෙයොයොම ෙරණවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. 
“නුත, මහරජොවනනි,”යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, අනොග්ත1 ෙූ දුේඛයොවග්් පර හොණය පිණිස 
ෙයොයොම ෙරණ වස්ේ දැ?” යි ෙීහ. “නුත (1 ) මහරජොවනනි,’ යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, 
ස්ෙොමීනි, ෙර්තමොන ෙූ දුේඛයොවග්් පර හොණය පිණිස ෙයොයොම් ෙරණවස්ේ දැ?” යි ෙීහ. 
“නුත, මහරජොවනනි” යි ෙීවස්ෙ. “තදින් ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහ්නවස් අතීත ෙූ දුඃඛයොවග්් 
පර හොණය පිණිසත් ෙයොයොම වනො ෙරණ වස්ේ නම්, අනොග්ත ෙූ දුඃඛයොවග්් දුරු ෙිරීම 
පිණිසත් ෙයොයොම වනො ෙරණවස්ේ නම්, ෙර්තමොන ෙූ දුඃඛයොවග්් පර හොණය පිණිසත් 
ෙයොයොම වනො ෙරණවස්ේ නම්, නුෙුත ෙුමේ පිණිස වමවස් ෙයොයොම ෙරණ වස්ේ 
දැ?” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, වම් දුේ නිරුද්ධ වේ 
ද? අනිේ දුෙේ වනො උපදී ද? වම් අර්ථය පිණිස අපි ෙයොයොම ෙරම්හ” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අනොග්ත ෙූ දුඃඛයේ ඇද්දැ?” යි ෙීහ. “නුත, 
මහරජොවනනි” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් තතො 
විවශෂ්ඨ ෙූ පණ්ඩිතත්ෙවයන් යුේත ෙූවස්ෙ. යම් ඳු ෙූ නුඹ ෙහන්වස් නුත්තො ෙූ 
දුඃඛයන්වග්් පර හොණය පිණිස ෙයොයොම ෙරණ වස්ේ දැ”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපට 
සතුරු ෙූ පසමිතුරු ෙූ ෙිසි පර තිවිරුද්ධරජනජුරු වෙවනේ ඇද් ද, ඒ රජනජුරුවෙෝ වතොප 
හො යුද්ධයට සුරහී පටන් ග්ත්තොහු වෙද් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, එවස් 
යුද්ධයට එන රජ දරුවෙෝ ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, එෙල්හි වතපි 
නුෙර ෙටො දිය අග්ළ මඩ අග්ළ වෙොටෙො පියන්නහු ද? පරොෙොරය  න්දෙො පියන්නහු ද? 
ෙොසලවදාරටුෙ ෙරෙො පියන්නහු ද? මුරපුල් අටල්ල ෙරෙො පියන්නහු ද? ධොනයජොතීන් 
වග්න්ෙො ස්ස් ෙරෙො පියන්නහු ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඊට පළමුවෙන් ම 
ඒ දිය අග්ළ ආදිය පිළිවයළ ෙරණ ලද්වද් ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 

 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, වතපි එදෙස්හි ම ඇතුන් නුඟීවමහි ශිේෂ්ඨණය 

ෙන්නහු ද? අසුන් නුඟීවමහි හිේවමන්නහු ද? රථ නුඟීවමහි හිේවමන්නහු ද? 
ධනුශ්ශිල්පවයහි හිේවමන්නහු ද? ෙඩුමිටි සරවමහි හිේවමන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි, ඊට පළමුවෙන් ම ඒ ඇතුන් නුඟීම් ආදිය ශිේෂ්ඨිත ෙන ලද්වද් ෙන්වන් 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අනොග්ත ෙූ 
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භය දුරු ෙරණු පිණිස ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, අනොග්ත ෙූ භය ය යි 
ෙියො භවයේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි 
ෙනොහි තතො විවශෂ්ඨ ෙූ පණ්ඩිතත්ෙවයන් යුේත ෙූෙහු ය. යම් ඳු ෙූ වතපි අනොග්ත ෙූ 
භයයන්වග්් පර ති ොහනය පිණිස යුද්ධයට ෙුෙමනො වදය සම්පොදනය ෙරන්වනෝ ෙෙු 
දැ?”යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් වතපි 

ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? යම් දෙවසෙ වතපි පිපොසිත ෙන්නහු ී නම්, එදෙස් වතපි 
‘පුන් පොනය වෙවරමි’ යි ෙියො ලිඳේ සොරෙො පියන්නහු ද? වපොෙුණේ සොරෙන්නහු ? 
විලේ සොරෙන්නහු දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, පළමු වෙොට ම ඒ ලින්වපොෙුණු 
ආදිය පිළිවයල ෙරණු ල න්වන් වෙයි” ෙීහ. “ෙුමේ පිණිස දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, අනොග්ත ෙූ පිපොසොෙන්වග්් පර ති ොහනය පිණිස පිළිවයළ ෙරණ ලද්වද් වෙ” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අනොග්ත ෙූ පුන් පිපොසොවෙේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” යි  ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි තතො විවශ්ෂ්ඨ ෙූ පණ්ඩිතත්ෙවයන් (14) 
යුේත ෙූෙහු ය.” යම් ඳු ෙූ වතපි අනොග්ත ෙූ පුන් පිපොසොසයොවග්් පර ති ොහනය පිණිස 
ඒ ෙූපොදිය සම්පොදනය ෙරන්නොහු වේ දැ?”යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 

වතපි ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? යම් දෙවසෙ වතපි ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූෙහු නම්ෙූ, 
එෙල්හි වතපි  ත් අනුභෙ වෙවරමි යි සිතො වෙතේ සොෙන්නහු ද? ඇල් ෙපුරන්නහු 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි, පළමු වෙොට ම ඒ සීසූම් ආදිය සම්පොදනය 
ෙරණ ලද්වද් ය”යි ෙීහ. “ෙුමේ පිණිස දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අනොග්ත ෙූ 
ේෂ්ඨුධොෙන්වග්් දුරු ෙිරීම පිණිස ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අනොග්ත ෙූ 
ේෂ්ඨුධොග්ින්වනේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, 
මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි තතො විවශෂ්ඨ ෙූ පණ්ඩිතත්ෙවයන් යුේත ෙූෙහු ය. යම් ඳු 
ෙූ වතපි අවිදයමොන ෙූ අනොග්තේෂ්ඨුධොෙන්වග්් පරති ොහනය පිණිස ේවෂ්ඨතර  ෙසනොදීන් 
සම්පොදනය ෙරන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසයන් 
ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් මනුෂ්ඨය 

වලොෙවයහි පටන් මුදුන් වෙළෙර  ර හ්මවලොෙය වෙොපමණ දුර දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙයට  ර හ්මවලොෙය තතො දුර ය. උඩුමහල්ග්ුේවග්යේ 
පමණ ග්ලේ ඒ  ඹවලොවින් පොත වහළන ලද්වද් ී නම්, එෙ ම ස්යෙුත් දහෙලින් 
සතළිස්අටදාහේ වයොදුන් පොත  සිමින්, සොරමසෙින් වපොවළෝතලවයහි පිහිටන්වන් ය” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘යම් වස්  ලෙත් ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේ ෙේ ෙළ අතේ දිේ වෙවර් ද, දිේ ෙළ අතේ ෙේ වෙවර් ද? එපරිද්වදන් 
ම මවනොෙශීපරොප්ත ෙූ සෘද්ධිමත් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් වම් දඹදි  දී අන්තර්ධොන වෙමින් 



 

 95 පටුන වෙත 

 ර හ්මවලොෙවයහි පහළ ෙන්වනෝ ය’ යි ෙියො වමවස් ෙියනවස්ේ වනො වේ ද? වම් 
ොනය මම වනො අදහමි. වමවස් අතිශීඝර  ෙ ඒ තොේ ව ොවහෝ වයොදුන් 
සියදහස්ග්ණනේ වෙවස් වය් දැ?” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, 
වතොපවග්් ෙනොහි ජොතභූමිය වෙොතුන්හි දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අලස්්දාස  නම් 
දීපවයේ ඇත. ඒ අලස්්දාස පයහි මම උපන්වනමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමයින් 
අලස්්දාස   වෙොපමණ දුර වේ දැ?” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වදසියයේ වයොදුන් පමණ 
දුර ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි ඒ අලසන්දාවයහි දී ෙිසියම් ෙට යුත්තේ 
වෙොට දැන් සිහි ෙරණ ලද්වදෝ ෙූ නම්, මනො වෙොට ම දනු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, සිහි ෙරන්වනමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි දැන් තතො ෙඩිනමින් 
වදසියයේ පමණ වයොදුන් ග්ියොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ වතම වම් 

සාගලපුරපයහි දී ෙොලෙරියො වෙොට  ර හ්මවලොෙවයහි උපදින්වන් ය.  යවමේවතම වමහි 
දී ෙොලෙරියො වෙවරමින් කාශ්මීරපදශපයහි උපදින්වන් ය. ඒ වදවදනොවග්න් ෙෙවරේ 
ව ොවහෝ ෙලෙින් උපදී ද? ෙෙවරේ ශීඝර තර ෙ උපදී දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එෙ 
සමෙ ම උපදනොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. උපමොෙේ (16) ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
මහරජොවනනි, “වතොපවග්් ෙනොහි උපන් නුෙර වෙොතුන්හි දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, කලසී නම් ග්රොමවයේ ඇත. එහි මම උපන්වනමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ඒ කලසී ග්ම වමයින් වෙොපමණ දුර වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වදසියයේ 
පමණ වයොදුන් ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමයින් කාශ්මීරපදශය වෙොපමණ 
දුර දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වදාවළොස් වයොදුවනෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
වතපි අතිෙඩිනමින් ඒ ෙලසි ග්රොමය සිතෙ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සිතන ලද්වද් ය” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි ෙහො ම කාශ්මීරය සිතෙ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සිතන 
ලද්වද් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙෙවරේ ෙනොහි ව ොවහෝ ෙලෙින් සිතන ලද ද? 
ෙෙවරේ ශීඝර තර ෙ සිතන ලද දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එෙසම ෙ ම සිතමි” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ වමහි ෙොලෙරියො වෙවරමින් 
 ර හ්මවලොෙවයහි උපදින්වන් වේ ද, යවමේ වමහි ෙොලෙරියො වෙවරමින් ෙොශ්මීරවයහි 
උපදින්වන් වේ ද, ඒ වදවදන ම එෙසම ෙ උපදින්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 

ෙුමේ සිතන්නොහු ද? පේෂ්ඨීහු වදවදවනේ ආෙොශවයන් යන්නොහු ෙූ නම්, ඒ වදවදනො 
අතුවරන් එේ  පේෂ්ඨිවයේ ව ොවහෝ උස් රුවෙෙ ඇවිත් හිඳිවන් ය. එවෙේ මිටි 
රුවෙෙ ඇවිත් හිඳිවන් ය. එෙෙර ම ෙසො සිටියො ෙූ ඔෙුන්වග්න් ෙොවග්් ඡොයොෙ පළමු 
වෙොට පෘිවිවයහි පිහිටන්වන් වේ ද? ෙෙරේහුවග්් ඡොයොෙ ව ොවහෝ වේලොෙෙින් 
පෘිවිවයහි පිහිටන්වන් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එෙ සමොන මු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම  යවමේ ෙොලෙරියො වෙවරමින්  ර හ්මවලොෙවයහි 
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උපදින්වන් වේ ද, යවමේ වමහි ෙොලෙරියො වෙවරමින් ෙොශ්මීරවයහි උපදින්වන් වේ 
ද, ඒ වදවදන ම එෙ සමොන ෙ ම උපදින්නොහු” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥ ව ොධියට 

අිංග් ෙූ ව ොධයිංග්වයෝ වෙොපමණ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි,  ුදු ෙන 
මවහොත්තමයන්ට අිංග් ෙූ ව ොධයිංග්වයෝ සද්වදවනෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
වෙොපමණ ව ොධයිංග්ධර්ම වෙවනෙුන් ෙරණවෙොට වග්ණ  ුදු ෙන්වන් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, එෙ ම ව ොධයිංග්යෙින්  ුදු ෙන්වන් ය. ෙෙර 
ව ොධයිංග්යෙින් ද? යත්:- “ධර්මවිායව ොධයිංග්ය යිෙියන ලද පර ඥාව ොධයිංග්වයන්  ුදු 
ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ී නම් ස්ෙොමීනි, ෙුමේ පිණිස සප්තව ොධයිංග් ධර්ම 
වෙවනෙු යි ෙියනු ල න්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඒ ෙුමේ සිතන්නහු 
ද? ඛඞ්ග්ය වෙොපුවෙහි  හොලමින් අල්ෙො වග්ණ ෙුපිය යුතු වදයේ හස්තවයන් ෙපො 
පියන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ඥාවිායව ොධයිංග්ය හුර තතිරි ෂ්ඨ ආව ොධයිංග්වයන්  ුදු 
විය වනො හුේවේ ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසයන් ෙහන්ස, 
දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
(1 ) නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලෝෙෙොසී 

සත්ෙවතම ෙුශලයේ වහෝ අෙුශලේ වහෝ ෙළ ෙල ෙෙරේ ව ොවහෝ වේ දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ෙුසල් ව ොවහෝ ෙන්වන් ය. අෙුසල් තතො මඳ ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 
ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අෙුසල් වෙවරමින් ‘මො විසින් 
පොපෙර්මය ෙරණ ලදැ” යි ෙියො විපිළිසර ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් අෙුසල් වනො 
ෙඩින්වන් ය. මහරජොවනනි, පිණේ වෙවරමින් සන්වතොස මුත් විපිළිසර වනොෙන්වන් 
ය. විපිළිසර වනො ෙන්නොහට සන්වතොස උපදින්වන් ය. පර මුදිත ෙූෙහුට පරීති උපදවන් 
ය. පරීතිසිත් ඇත්තොහට ශරීරය සන්හිවඳන්වන් ය. සන්හිඳුනො ෙූ ශරීර ඇත්වත් සුප 
විඳින්වන් ය. සුිත ෙූෙහුවග්් සිත එෙඟ ෙන්වන් ය. සිත එෙඟ ෙ සන්හිඳුනො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවතම තත් ෙූ පරිද්වදන් ෙුසලොනිසිංසය ඇතු’යි ෙියො දැන ග්න්වන් ය. ඒ 
ෙොරණවයන් ෙුසල් ෙඩින්වන් ය. ‘මහරජොවනනි, සිඳුනො ෙූ හස්තපොදයන් ඇති එේතරො 
පුරුෂ්ඨවයේ අතීතවයහි  ුදුවෙවනෙුන් ෙහන්වස්ට එේ මහවනල් මල් අහුරේ පුදා 
ඒෙොනූෙල්පයේ මුළුල්වලහි අපො දුෙෙට වනො පුමිණිවය් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණවයන් ෙුසල් ව ොවහෝ ය යි අෙුසල් තතො මඳ ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු”යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ වතම දැන දැන 

පේෙම් ෙරන්වන් ය. යවමේවතම වනො දැන පොපෙර්ම ෙරන්වන් ය. අෙුසල් ව ොවහෝ 
ෙෙරේහට දැ?” යි ෙීහ. එෙල වතරුන්ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, යවමේ වතම වනො 
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දැන අෙුසල් ෙරන්වන් ී නම්, ඕහට අෙුසල් ව ොවහෝ ය” යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ද? 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අපවග්් රොජෙුමොරවයේ වහෝ රොජ මහොමොතයවයේ 
වහෝ දැන පවිටුෙර්මයේ වෙවළ් ී නම්, ඕහට අපි ද්විග්ුණයේ දඬුෙම් පණෙම්හ” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ නම් සිතන්නහු ද? ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ 
හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ ග්ිනි ම ෙඳේ වසයින් සවජොතිභූත ෙූ එවහයින් 
ම රත් ෙූ යෙඩග්ුළියේ එවෙේ වනො දැන අල්ෙන්වන් ී නම්, එවෙේ දැන දැන 
අල්ෙන්වන් ී නම්, ඒ වදවදනොවග්න් ෙෙවරෙු  ලෙත් වෙොට දෙන්වන් වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යවමේවතම වනො දැන අල්ෙො ග්න්වන් ී නම්,  ලෙත් වෙොට 
ඔහු දෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ වනො දැන 
අෙුසලෙමයවයේ ෙරන්වන් ී නම්, ඕහට අෙුසල් ව ොවහෝ ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් මොනුසිෙ ෙූ 

ශරිරවදහවයන් උතුරැකුරැදි යි්ට වහෝ යන්වන් වේ ද,  ර හ්මවලොෙයට වහෝ යන්වන් 
වේ ද, වදේවලොෙට වහෝ යන්වන් වේ ද, අනිේ දීපයෙට වහෝ යන්වන් වේ ද, එ ඳු ෙූ 
ෙිසිවෙේ ඇද් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යවමේ වම් සතරමහොභූතිෙ ෙූ ශරීරවයන් 
උතුරුෙුරුදිෙයිනට යන්වන් වේ ද?  ර හ්මවලොෙයට යන්වන් වේ ද? වදේවලොෙට 
යන්වන් වේද? අනිේ දිෙයිනෙට යන්වන් වේ ද? එ ඳු වෙවනේ ඇතු”යි ෙීවස්ෙ. 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් (  ) ෙහන්ස, වම් සතර මහොභූතිෙ ෙූ ශරීරවයන් 
උතුරුෙුරුදිෙයිනට වහෝ  ඹවලොෙට වහෝ වදේවලොෙට වහෝ අනිේ දිෙයිනෙට වහෝ 
වෙවස් නම් යන්වන් වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි වම් පෘිවිවයහි පටන් 
වියතේ වහෝ රියනේ වහෝ අහසට ලිංඝනය වෙොට ග්ිය ෙේ මනො ෙ දනු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, දනිමී. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මම ෙනොහි 
අටරියනේ උස අහසට සුප වස් පනින්වනමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි අට 
රියනේ තුන් වෙවස් පනින්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මම ෙනොහි ‘වමතුන්හි 
දී උඩ පනිමි’ යි ෙියො සිත් උපදෙන්වනමි. චිත්තුප්පොදය හො සමග් ම මොවග්් ශරීරය 
සුහුල්ලු ෙ අහසට යන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම චිත්තයොවග්් 
ෙශීපරොප්ත ෙූ සෘද්ධිමත් භිේෂ්ඨූන්ෙහන්වස් ෙය සිතට නග්ො වග්ණ අද්ර ෙය ෙූ සිත 
ෙශවයන් ම ආෙොශයට යන්නොහ” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූ වස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියේ වයොදුන් දිග් 

ඇති අස්ි ඇතු යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් වමවස් ෙියනවස්ෙ. එපමණ සියේවයොදුන් ෙූ 
ෙෘේෂ්ඨයෙුත් නුති ෙල සියේ වයොදුන් දිග් ෙූ අස්ීහු වෙොයින් ඇති වෙද් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් නුඹ ෙුමේ නම් සිතන්වනහි ද? මහොසමුද්රවයහි පන්සියයේවයොදුන් 
දිග් ඇති මත්සයජොතීහු ඇතු යි ෙියො නුඹ විසින් අසන ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පන්සියයේ වයොදුන් දිග් 
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ඇත්තො ෙූ ා්්්ද නම් මත්සයයොවග්් අස්ීහු සියේ වයොදුන් දිග් ෙන්නොහු වනො වෙද් 
දැ?” යි ෙීවස්ෙ. එවිට රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” 
යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ආශ්ෙොස පර ශ්ෙොසයන් 

නිරුද්ධ ෙරන්නට හුෙි ෙන්වන් ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් වමවස් ෙියනවස්ේ වනො 
වේද දැ?” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජොවනනි, ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසයන් නිරුද්ධ ෙරන්නට 
හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොස නම් 
නොසොෙොතය. නිරුද්ධ ෙරන්නට වෙවස් නම් හුෙි වේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙුමේ සිතන්නහු ද? වතොප විසින් ෙිසිවෙේ ෙොෙස්ෙර වසයින් වග්ොරෙමින් නිද්රො ෙරණ 
 ෙේ අසන ලද්වද් දැ? යි ෙීවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ෙොෙේඡශේදය ශරීරය නුමූ1 ෙල්හි වතොර2 ෙන්වන් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ෙය නුමූ1 ෙල්හි ම වතොර2 ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි ඒ ෙොෙේඡශේදය නම් පර ථමධයොනෙොයවිවෙෙොදි ග්ුණ ධර්මයට වනො 
පුමිණි  ුවින් අභොවිතෙොය ඇත්තො ෙූ විශුද්ධපරොතිවමොේෂ්ඨ ශීල 
මොර්ග්ශීලොදීග්ුණධර්මයට වනො පුමිණි  ුවින් අභොවිත සිල් ඇත්තො ෙූ 
ධයොනවිවමොේෂ්ඨචිත්චතෙොග්ර තොදි ග්ුණධර්මයෙට වනො පුමිණි  ුවින් 
අභොවිතචිත්තයන් ඇත්තො ෙූ සමථවිදර්ශනොදි මොර්ග්ඥානයොවග්් ෙුඩීමේ නුති  ුවින් 
අභොවිතපර ඥාවෙන් යුේත ෙූ පෘථග්්ජනසත්ෙයොවග්් ශරීරය නුමූ1 ෙල්හි වතොර ෙන්වන් 
ය.2 ෙිවමේ ද? පර ථමධයොන ෙොයවිවෙෙොදි ග්ුණධර්මයට පුමිණීවමන් යුේත වහයින් 
භොවිත (10) ෙොය ඇත්තො ෙූ විශුද්ධිපරොතිවමොේෂ්ඨශීලමොර්ග්ශීලොදිග්ුණධර්මයන්වග්් 
ෙුඩීවමන් යුේත වහයින් භොවිතශීලවයන් යුේත ෙූ එෙොන්ත සුන්දර ෙූ 
ධයොනවිවමොේෂ්ඨොදි ග්ුණධර්මයන්වග්් ෙුඩීවමන් යුේත වහයින් භොවිතචිත්තවයන් යුේත 
ෙූ සමථවිදර්ශනොදි ග්ුණධර්මයන්වග්් ෙුඩීවමන් යුේත වහයින් භොවිත පටිභොනවයන් 
යුේත ෙූ උවපේෂ්ඨොස්මෘතිපොරිශුද්ධි ඇති ාතුර්ථධයොනයට සමෙුදුනහුවග්් 
ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසවයෝ නිරුද්ධ ෙන්නොහු ය?” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ස්තුති ෙළහ.  

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සමුද්ර ය සමුද්ර ය යි 

ෙියති. ෙෙර ෙොරණයෙින් ජලය සමුද්ර ය යි ෙියනු ලුවේ දැ?” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් 
ෙහන්වස් මහරජොවනනි, ඒ සමුද්රවයහි යම් පමණ ලුණු ී ද, එපමණ උදෙය ෙන්වන් 
ය. එවහයින් සමුද්ර ය යි ෙියනු ල න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 

                               
1 වනො මළ 
2 වග්ොර 



 

 99 පටුන වෙත 

නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් 
මහොසමුද්ර යවතම එෙ ම රස ෙූ ලෙණරස ී දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් 
මිහිරිග්ුය ෙඩ ොග්්නිවයන් දෙො ෙුෙූරී ව ොවහෝ ෙොලයේ සිටි  ුවින් ෙනොහි 
මහොසමුද්ර යවතම එෙ ම රස ෙූ ලෙණරස ී  ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියලු ම සියුම් වදය 

සිඳින්නට හුෙි වේ දැ” යි ෙීහ. එවස් ය, මහරජොවනනි, සියලු ම සියුම් වදය සිඳින්නට 
හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සියලු ම සියුම් වදය නම් ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, අරූපි ෙූ චිත්තචාතසිෙධර්මය ෙනොහි සියල්ලට ෙඩො 
අතිසුඛුම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, සියලු ම රූපොරූපධර්මවයෝ සියුම් වනො වෙති. 
මහරජොවනනි, සුඛුම ය යි ෙියො වහෝ දළ ය යි ෙියො වහෝ රූපොරූපධර්මයන්ට වම් 
පරියොයොනවයෙ. වඡදනය ෙට යුතු ෙූ යම්ෙිසි ධර්මවෙවනේ ඇත් නම්, ඒ සියලු 
ම ධර්මයන් වලෞෙිෙවලොවෙොත්තර ෙූ පර ඥාවෙන් සිඳ-වඡදනය වෙොට හරින්වන් ය. 
පර ඥාවෙන් සිඳීමට ෙඩො වදවෙනි ෙොරණවයේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙු” යි පර ශිංසො ෙළහ. 

 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ පණ්ඩිතජනහෘදයොනන්දෙර ෙූ ධීර වග්ොාර 

අභිධර්මපර ශ්නයේ විාොරණුවෙෝ:- 
 
“භ්්පත, ්ාගපස්, වි ්්ඤාණ ්්ති  ා ප්්ඤාති  ා භූතස්මිං ජිප ා‘ති  ා 

ඉපර් ධම්ර්ා ්ා්ා පර  ්ා්ා.ය්්ජ්ා ර  උදාස හු කකා  ය්්ජ්පර්  
්ා්්්ති  විජා්්ලක්ඛණං ර්හාරාජ  වි්්ඤාණං, පජා්්1ලක්ඛණා ප ්්ඤා, 
භූතස්මිං ජිප ා ් උපලබ්භතී ති, යදි ජීප ා ් උපලබ්භති, අථ පකා2 රරහි රක්ඛු්ා 
රපපං පස්සති  පසාපත් සද්දං සුණාති   ාපණ් ගන්ධං  ායතී  ජිේහාය රසං 
සායති  කාපය් ප ාට්ෙබ්.ං (0 )  ුසති  ර්්සා ධම්ර්ං විජා්ාතී ති. පථපරා ාහ. 
යදි ජිප ා රක්ඛු් ා රපපං පස්සති-පප-ර්්සා ධම්ර්ං විජා්ාති, පසා ජීප ා රක්ඛුොපර 
උප්පාටිපත ර්හ්්පත් ාකාපස් .හිර්ුපඛා3 සුට්ෙුතරං රපපං පස්පසයය, පසාපත 
උප්පාටිපත- ාපණ උප්පාටිපත-ජිේහාය උප්පාටිතාය-කාපය උප්පාටිපත ර්හ්්පත් 
ාකාපස් සුට්ෙුතරං සද්දං සුපණයය, ගන්ධං  ාපයයය, රසං සාපයයය, ප ාට්ෙබ්.ං 
 ුපසයයා‘ති ් භි භ්්පත  පත් හි ර්හාරාජ, භූතස්මීං ජිප ා ් උප ලබ්භතී‘ති. 
කල්පලාසි භ්්පත ්ාගපස්ා‘ති. 

 

                               
1 පහොන 
2 වඛො 
3  හිමුවඛ 
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පථපරා ාහ-දුක්කරං ර්හාරජ, භග තා කත්්ති, කිම්ප් භ්්පත ්ාගපස් 
භග තා දුක්කරං කත්්ති-දුක්කරං ර්හාරාජ, භග තා කතං ඉපර්සං අරපපී්ං චිත්ත 
පරතසිකා්ං කකාරම්ර්පණ  ත්තර්ා්ා්ං   ා්ං අක්ඛාතං අයං  ස්පසා, අයං 
ප ද්ා, අයං ස්්ඤා, අයං පරත්ා, ඉදං චිත්ත්්ති. ඔපම්ර්ං කපරාහීති. යථා 
ර්හාරාජ, පකාවිපද  පුවෙපසා ් ා ාය ර්හාසර්ුද්දං අජ්පඣාගපහත්වා හපුපට් උදකං 
ගපහත්වා ජිේහාය සායිත්වා ජාප්යය ්ු පඛා ර්හාරාජ, පසා පුවෙපසා ‘ඉදං ගඞ්ගයා 
උදකං’ ‘ඉදං යර්ු්ාය උදකං’ ‘ඉදං අචිර තීයා උදකං’ “ඉදං සරභූයා උදකං’ ඉදං 
ර්හියා උදක්්ති, දුක්කරං භ්්පත ජා්ිතු්්තී. තපතා දුක්කරතරං පඛා ර්හාරාජ 
භග තා කතං. ඉපර්සං අරපපී්ං චිත්ත පරත සිකා්ං ධම්ර්ා්ං කකාරම්ර්පණ 
 ත්තර්ාණා්ං වි ා්ං අක්ඛාතං- අයං  ස්පසා, අයං ප ද්ා, අයං ස්්ඤා, අයං 
පරත්ා, ඉදං චිත්ත්්ති. සුට්ෙු භ්්පත‘ති. රාජා අබ්භ්ුපර්ාදි’. 

 
යනුවෙන් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විඤ්ාණ ය යි ෙියො වහෝ පර ඥාෙ 

ය යි ෙියො වහෝ සතරමහොභූතයන් ෙසවයන් උපන්නො ෙූ රූපවයහි ීවවිත ය යි ෙියො 
වහෝ දේෙන වම් ධර්මවයෝ නොනොර්ථ ඇත්තොහු ම ද? නොනොර්ථ ෙුලඳ ග්න්නොහු ම ද? 
වනොවහොත් එෙ ම අර්ථයේ ෙූෙොහු ද? අර්ථ ෙුලඳ ග්ුණීම පමණේ ම නොනො අර්ථ ී 
දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, විඤ්ාණය රන්මසු දැෙ හුඳින පරවයොජනය දන්නො ග්රොමිෙ 
පුරුෂ්ඨයෙු වමන් අරමුණු දැන ග්ුන්ම ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇත්වත් ය. රන්මසු දැෙ හුඳින 
පරවයොජනය හො වහොඳ වනො වහොඳ අග්ය දන්නො ස්ෙර්ණෙොරවයෙු වමන් පර ඥාෙ 
විවශෂ්ඨවයන් ම අරමුණු දැන ග්ුන්ම ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇත්වත් ය. සතරමහොභූත ෙූ 
රූපවයහි ඇතුළ හිඳ ෙෙන වපොෙන ග්මන් ෙරෙන ‘ීවෙ’ නම් ආත්මවෙවනෙුන් වනො 
ල න්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, තදින් ‘ීවෙ’ නම් ෙූ ආත්මවෙවනේ වනො ලුව ත් 
නම්, නුෙත අන් ෙෙවරේ ඇසින් නීලපීතොදි රූපයන් දෙී ද? වසොතවයන් ශේදයන් 
අසො ද? නොසවයන් සුෙඳ ආඝරොණය වෙවර් ද? දිවින් රසය සොයනය වෙවර් ද? 
ශරීරවයන් ඝට්ටනය-ස්පර්ශය වෙවර් ද? සිතින් ධර්මචින්තොෙ දැන ග්ණී ද?” යි ෙීහ. 
එෙල වතරුන් ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ, “මහරජොවනනි, තදින් වතොප ෙියන 
ආත්මීවෙයවතම ාේෂ්ඨුරොදීන් රූපොදිය හො සිතින් චින්තයන් (0 ) දැන ග්න්වන් ී නම්, 
ඒ ීවෙ නම් ආත්මයවතම ාේෂ්ඨු ද්ෙොරය උපුටො හුරිය ෙල්හි මහත් ෙූ ඒ අෙෙොශවයන් 
පිටතට ෙරණ ලද මහණ ඇත්වත් සුප වස් ම නීලපීතොදිරූපයන් දන්වන් ද? වසොතය 
උපුටො හුරිය ෙල්හි, ඝරොණය, උපුටො හුරියි ෙල්හි, ජිේහොෙ උපුටො හුරිය ෙල්හි, ශරීරය 
උපුටො හුරිය ෙල්හි මහත් ෙූ ඒ අෙෙොශ ස්ථොනවයන් සුප වස් ම ශේදයන් අසන්වන් 
ද? ග්න්ධය ආඝරොණය ෙරන්වන් ද? රසය සොයනය ෙරන්වන් ද? ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ස්පර්ශය 
ෙරන්වන් වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි, ඒ වෙවස් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් සතරමහොභූත ෙූ වම් ශරීරවයහි ඇතුළත්හි හිඳ ෙෙන 
වපොෙන යන එන වනොවයෙුත් දූ ෙරණ ීවෙ නම් ආත්මවෙවනෙුන් වනො ල න්වන් 
ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙ” යි ෙීහ.  
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එෙල වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, ‘අනන්තජින’ නම් අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් තතො දුෂ්ඨ්ෙර වදයේ වදශනො ෙරණ ලදැ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් ෙනොහි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙුමේ 
අතිදුෂ්ඨ්ෙර වෙොට වදශනො ෙරණ ලද්වද් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අප සුග්ත 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘ස්පර්ශය නම් වම් ය. තරිවිධවෙදනොෙ නම් වමෝ ය. සිංඥාෙ 
නම් වමෝ ය. වාතනොෙ නම් වමෝ ය. චිත්තය නම් වම් ය’ යි ෙියො එෙ අරමුවණහි 
පෙත්නො ෙූ අරූපී ෙූ වම් චිත්තචාතසිෙධර්මයන්වග්් ෙයෙස්ථොනය ෙියන ලද්වද් ය. 
තතො දුෂ්ඨ්ෙර වදයේ වදශනො ෙර ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අරූපී ඒ 
ධර්මයන්වග්් අෙව ොධය දුෂ්ඨ්ෙර ෙට උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ නුවින් මහොසමුද්ර මධයයට පුමිණ හස්ත 
පුටවයන් ෙතුර වග්ණ දිවින් වලෙ  ලන්වන් ය. මහරජොවනනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම වම් 
ග්ිංග්ො නම් ග්වඟ් ෙතුර ය. වම් යමුනො නම් ග්වඟ් ෙතුර ය. වම් අචිරෙතී නම් ග්වඟ් 
ෙතුර ය. වම් සරභූ නම් ග්වඟ් ෙතුර ය. වම් මහී නම් ග්වඟ් ෙතුර ය’ යි ෙියො දැන 
ග්න්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් දැන ග්න්නට තතො දුෂ්ඨ්ෙර ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ඊටත් ෙඩො අතිදුෂ්ඨ්ෙර වෙොට ‘වම් 
ස්පර්ශය, වම් වෙදනොෙය, වම් සිංඥාෙය, වම් වාතොෙය, වම් චිත්තය’ යි ෙියො එෙ ම 
අරමුවණහි පෙත්නො ෙූ වම් අරූපී ෙූ චිත්තචාතසිෙධර්මයන්වග්් ෙයෙස්ථොනය ෙියන 
ලද්වද් ය. දුෂ්ඨ්ෙර වෙොට වදශනො ෙර ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල 
පරරොජෙොරණමෘවග්න්ද්ර භූත ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ වදාවහොත් මුදුන් දී “සොධු! සොධු!! 
ස්ෙොමීනි, ෙිශ්ෙරතිලෙ පර ඥාසොග්රපර ශ්නග්ණ්ිවභදෙ ෙූ මොවග්් ස්ෙොමීනි, පර ශ්න විසඳා 
ධර්ම වදශනො ෙර ෙදාළ නියොෙ තතො මවනොඥ ය, පර ෙර ය, වශරෂ්ඨ්් ය” යි ෙියො 
අනුවමොදන් ෙූහ. 
 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් මිලි්්දපර ශ්්  ්ම්    
ශ්රීසද්ධර්මාදාස සපයහි සත් ්  ගමය ්ිමිපය් ය. 

 

පෘච්ඡා විසජම්ා 
 
තේිති සුන්දරග්ුණනිධොන අමිතපර ඥාසොග්ර ෙූ නොග්වසන වතරුන් ෙහන්වස් 

“මහරජොවනනි, වතපි දැන් වම් වෙලොෙ දන්නහු දැ” යි විාොළවස්ෙ. (01) “එවස් ය; 
ස්ෙොමීනි, සම්පතිකා නම් ෙූ දැන් වම් වෙලොෙ දනිමි. පර ථමයොමය අතිෙරොන්ත ී ය. 
මධයමයොමය පෙත්වන් ය. සියදහස් ග්ණන් උක්කා නම් දණ්ඩපර දීප දීප්තිමත් ෙනු 
ලුව ති. රජේහට දිය යුතු රොජවග්ෞරෙ භොණ්ඩෙශවයන් උස්සිත සතර මහොධ්ෙජයන් 
ග්ත් අණෙන ලද්දා ෙූ සොමොනය මහොවසනොෙ ආරොමය ෙරො යනු ලුව ” යි ෙීහ. එවිට 
අෙට පිරිෙරො හුන් පන්සියයේ වයොනෙ මහොමොතයවයෝ ද මිලිඳුරජහට වදාවහොත් නඟො 
“ස්ෙොමීනි, වදෙයන් ෙහන්ස, වම් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් තතො පණ්ඩිතවස්ෙ. තතො දේෂ්ඨ 
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ෙූවස්ෙු” යි ෙියො රජහට වමවස් ෙීෙොහු ය. එවිට රජනජුරුවෙෝ ද “එවස් ය, සග්වයනි, 
වතරුන් ෙහන්වස් පණ්ඩිත ෙූවස්ෙ. වම ඳු ෙූ ආාොරයවෙවනෙුත් වෙත් නම්, මො ෙුනි 
ෙූ අන්වතෙොසිෙවෙවනෙුත් වෙත් නම් වනොව ෝ ෙලෙින් ම නුෙණුති සත්ෙවතම 
වලොවෙොත්තරධර්මය අෙව ොධ වෙොට දැන ග්න්වන් ය” යි ෙීහ. ඒ ්ාගපස් වතරුන් 
ෙහන්වස්වග්් පර ශ්න ෙයොෙරණවයන් සන්වතොස ෙූ රජනජුරුවෙෝ ලේෂ්ඨයේ ෙටනො 
රත්නෙම්ිලියෙින් නොග්වසන වතරුන් ෙහන්වස්ට පූජො වෙොට “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘අද පටන් නුඹ ෙහන්වස්ට දෙස් පතො එසියඅටේ  ත් වදන 
වස් පණෙමි. වම් ඇතුළුනුෙවරහි නුඹෙහන්වස්ට යම්ෙිසි ෙුපවදයේ ඇත් නම්, 
එයිනුත් ආරොධනො වෙවරමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ීවෙත් විය වහමි” යි ෙියො වහ් 
පර තිේවෂ්ඨප ෙළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් ීවෙත් ෙන 
වස්ෙ. ඒ  ෙ මමත් දනිමි. එවස් නමුත් තමනුත් ස්ේෙ මුනුෙ. මොත් රේෂ්ඨො ෙළ 
මුනුෙ. තමන් වෙවස් රේෂ්ඨො ෙරන්වන් දැ? යි ෙිෙ වහොත්:- ්ාගපස් වතරුන් 
ෙහන්වස් මිලිඳු රජනජුරුෙන් පහදෙො ලූවස්ෙ. ෙිසියම් ‘පර තයයපූජොෙේ වනො ලත් වස්ෙු’ 
යි ෙියො පරොපෙොදවයේ පුමිණ ආවය් ී නම්, සුදුසු වනො ෙන්වන් ය. වමවස් තමන් 
රේෂ්ඨො ෙළ මුනුෙු. වෙවස් මො රේෂ්ඨො ෙරන්වන් දැ?” යි යත වහොත්:- ‘මිලිඳු 
රජනජුරුවෙෝ  ුද්ධශොසනවයහි පර සන්න ෙූහ. පර සන්න ෙූ ආෙොරයේ වනො ෙරන්නොහ’ යි 
ෙියො පරොපෙොදවයේ පුමිණ ආවය් ී නම් සුදුසු වනො ෙන්වන් ය. වමවස් මොත් රේෂ්ඨො 
ෙළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොපවග්් යවථොේත ෙූ ඒ අභිපරොය එවස් ම 
වේෙ” යි ෙියො තෙසූවස්ෙ. රජනජුරුවෙෝ ද තමන් ග්ෘහෙොසවයහි ෙලෙිරී ෙසන ෙ 
හඟෙනුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, යම් වස් මෘග් රොජ ෙූ සිිංහවතම ස්ෙර්ණමුදිරියෙ ලෙො වපොෂ්ඨය 
ෙරන්වන් ී නමුත්, එයින් පිටතට මුහුණ වෙොට ෙනයට පුන දුෙන සිත ම ඇති වේ 
ද, එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි, මම ෙිසිවස්ත් ග්ිහිවග්යි ෙොසය වෙවරම් ද, එයින් පිටත 
පුන යන මුහුණ ඇති ෙ ම සිටින්වනමි. තදින්, ස්ෙොමීනි, මම ග්ිහිවග්යින් නිේම 
අනග්ොරිය නම් ශොසනවයහි පුවිදි ීම් නම්, ව ොවහෝ ෙොලයේ ීවෙත් වනො ෙන්වනමි. 
මට සතුවරෝ ව ොවහෝ ය” යි සුලෙළහ. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් මිලිඳු රජනජුරුෙන්වග්න් 

විාොළ තොේ පර ශ්න විසඳා ෙුඩ හුන් ආසනවයන් නුඟිට සිංඝොරොමයට ෙුඩිවස්ෙ. 
ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස් වෙවහරට ෙුඩි වනොව ෝ ෙොලවයහි මිලිඳු රජහට 
“මො විසින් ෙුමේ විාොරණ ලද ද? (04) භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙුමේ විසර්ජනය 
ෙරණ ලද්වද් දැ?” යි ෙියො වම ඳු සිවතේ විය. තේිති මිලිඳු රජහට “මො විසින් සියල්ල 
ම යහපත් වෙොට විාොරණ ලද්වද් ය. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසිනුත් සියල්ල ම යහපත් 
වෙොට ම විසඳන ලද්වද් ය” යි ෙියො වම ඳු සිවතේ ෙූවය් ය. සිංඝොරොමයට ග්ියො ෙූ 
ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ටත් “මිලිඳු රජහු විසින් ෙුමේ විාොරණ ලද ද? මො 
විසින් ෙුමේ විසඳන ලද්වද් දැ?” යි ෙියො වම ඳු ෙූ සිවතේ ෙූවය් ය. තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් 
ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට “මිලිඳු රජහු විසින් සියල්ල ම යහපත් වෙොට විාොරණ 
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ලද්වද් ය. මො විසිනුත් සියල්ල ම යහපත් වෙොට විසඳන ලද්වද් ය” යි ෙියො වම ඳු ෙූ 
සිවතේ ෙූවය් ය. 

 
තේිති ආයුෂ්ඨ්මත් ්ාගපස්ය්් ෙහන්වස් ඒ රොතරියවග්් ඇෙූවමන් 

පූර්ෙොහ්නසමවයහි සෙස් වෙොට හුඳ වපවරෙ පොසිෙුරු වග්ණ එසියඅට වදවදනෙුන් 
ෙහන්වස් හො සමග් යම් තුවනෙ මිලිඳුරජනජුරුෙන්වග්් නිවෙසනය ී ද, එතුන්හි 
එළඹිවස්ෙ. එවස් එළඹ පර ඥාප්තොසනවයහි හුමවදනො ෙහන්වස් හො සමග් 
ෙුඩසිටිවස්ෙ. තේිති මිලිඳුරජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් නොග්වසනයන් ෙහන්වස්ට පසඟ 
පිහිටුෙො ෙුඳ එෙත්පවසෙ සිටියහ. එෙත්පවසෙ සිටියො ෙූ මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ ආයුෂ්ඨ්මත් 
නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වම් ොනය ෙීහ:- 

 
“ස්ෙොමීනි, පින්ෙතුන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්ට වම ඳු ෙූ ආෙොරයේ වනො 

වේෙො; ‘නොග්වසන වතරණුෙන් රජ ෙූ මො විසින් වෙවහසො ග්ම්භීර ෙූ පර ශ්න විාොරණ 
ලද්වද් ය’ යි ෙියො එම පරීතිවසොම්නසින් ඒ ඊවය් රොතයෙවශෂ්ඨය නිද්රො වෙවළ් ය යි ෙියො 
නුඹ ෙහන්වස් විසින් වම ඳු ආෙොරයේ වනො දත යුතු ය. ස්ෙොමීනි, මට ඒ ඊවය් 
රොතයෙවශෂ්ඨය ‘මො විසින් ෙුමේ විාොරණ ලද ද? පින්ෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙුමේ 
විසඳන ලද්වද් දැ?’ යි ෙියො ද ‘මො විසින් සියල්ල ම යහපත් වෙොට විාොරණ ලද්වද් ය. 
පින්ෙතුන් ෙහන්වස් විසිනුත් සියල්ල ම යහපත් වෙොට විසඳා ෙදාරණ ලද්වද් ය’ යි ෙියො 
වම ඳු ෙූ ආෙොර ෙූවය් ය. වමවස් සිතසිතො නිද්රො වෙවළමි” යි ෙීහ. නොග්වසන වතරුන් 
ෙහන්වස්ත් වමවස් ෙීවස්ෙ:- ‘මිලිඳු රජනජුරුෙන්වග්් පර ශ්න මො විසින් වනො පුෙිල ම 
විසඳන ලද්වද් ය යි ෙියො එම පරීතිවසොම්නසින් ම ඒ තතිරි රොතයෙවශෂ්ඨය ෙල් යුෙූවය් 
ය’ යි ෙියො වමවස් “මහරජොවනනි, වතොපට වනො වේෙො. වම් ආෙොර වතොප විසින් 
වනො දත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ඒ මට රොතරිභොග්ය ‘මිලිඳු රජනජුරුෙන් විසින් ෙුමේ 
අසන ලද ද? මො විසින් ෙුමේ විසඳන ලද ද?  මිලිඳු රජනජුරුෙන් විසින් සියල්ල ම 
යහපත් වෙොට ම විාොරණ ලද්වද් ය. මො විසිනුත් සියල්ල ම යහපත් වෙොට විසඳන 
ලද්වද් ය’ යි ෙියො වම ඳු ආෙොර සිවතේ ෙූවය් ය” යි ෙීවස්ෙ. වමවස් සියලු ම අනර්ථ 
පොපයන් වෙවරන් විරත  ුවින් නොග් නම් ෙූ නොග්වසන-මිලිඳු යන ඒ මහොනොග්වයෝ 
වදවදන ඔෙුවනොෙුන්වග්් සුභොෂ්ඨිතොනය යහපත් වෙොට අනුවමෝදන් ෙූෙොහු ය. 
 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි 
මිලි්්දපර ශ්්්ය්්පග් පෘච්ඡා-විසේජ්ාප ෝ 

සර්ාප්ත කරණ ලදහ. 
 
 

පර්ණ්ඩකපර ශ්්ය 
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(0 ) තෙද, පර්ණ්ඩක නම් පර ශ්නවයහි පරොරම්භය දේෙන්නො ෙූ සියලු ම 
සමයෙථොර්ථයන් දේනො ෙූ සියලු ම තර්ෙශොස්තර ය දන්නො ෙූ සියලු දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීන් 
මර්දනය ෙරණ විවශෂ්ඨපර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ සියලු ෙුශලොෙුශලධර්මයන්වග්් විපොෙ දැනීම 
හො ස්ථොවනොචිතපර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ සතර සිංග්ර හෙස්තුවෙන් ජනරඤ්ජනය ෙරන්නො ෙූ 
මිලිඳු නම් නවරන්ද්රවතම තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ පර ශ්න විාොරො නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්වග්් 
පර ඥාෙ වභද ෙරණු පිණිස නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙරො තර්ෙෙොදවයන් 
එළඹිවය් ය. ඒ යතීන්ද්ර යොනන්වග්් ඡොයොවෙහි වනො හුර ම ෙොසය වෙවරමින් ඇසූ අර්ථ 
නුෙත නුෙතත් ෙොිංේෂ්ඨොස්ථොන පසිඳ විාොරමින් විවශෂ්ඨවයන් විභොග් වෙොට දේනො 
ලද අෙව ොධ ෙූ පර ඥාෙ ඇති ෙ ඒ මිලිඳු මහරජොවනෝ සියලු වදවිමිනිසුන් වෙවරහි 
පර සිද්ධ ෙූහ.  

 
එවහයින් තුන්වෙනි දෙස් රොතරිභොග්වයහි රවහොග්ත ෙ හිඳ ‘පාරාජික පචිති 

ර ලර්හා්ිද්පද්ස සුු ග ර්හ ග පවෙ ාරය හා ර්ංගල රත් ්ාලක තු ටක ස තර  යන 
ස තර  නම් ෙූ යම්  ුද්ධොනවෙවනේ ඇද් ද, සංයුත්ත්ිකාපයහි සග්ොථෙෙර්ග්ය ඇතුළු 
ෙූ සියලු ම සග්ොථ ස තරපගයය ධර්මවෙවනේ ඇද් ද, සියලු ම අභිධේර්පිටකය හො 
්ිේගාථකස තර  හො තතිරි අෂ්ඨ්ටොිංග්යට හො වනො ෙන ප යයාකරණ නම් යම්  ුද්ධොන 
වෙවනේ ඇද්ද, දම්පියා පථරපථරීගාථා හො ස තර ් ිපාතවයහි සූතර  නම් වනො ෙන 
සුද්ධිෙග්ොථොධර්මයන් ඇතුළු ෙූ ගාථා නම් ධර්මවෙවනේ ඇද්ද, 
වසොමනස්සාණමයිෙග්ොථොපටිසිංයුත්ත ෙූ වදයොසූෙේ පමණ උදාස ් 
සූතරොන්තධර්මවෙවනේ ඇද්ද, සූතර දශොතිවරෙශතපර මොණ ෙූ ඉති ුත්තක නම් 
ධර්මවෙවනේ ඇද්ද, අප්්්කාදි පන්සියපණස් ජාතකධර්ම වෙවනේ ඇද්ද, 
මහවණනි, ා්්්දස්ථවිරයන් වෙවරහි වම් ආශ්ාර්ය අද්භූත ෙූ ධර්මවයෝ 
සතරවදවනෙ’ යනොදීන් ෙදාළ ෙූ අද්භූතධර්ම වෙවනේ ඇද්ද, ර ලර්හාප දල්ල 
සම්ර්ාදිට්ි ශකර පර ශ්්  සංඛාරභාජ්ිය ර්හාපුණ්ණර් සූතරොදි ෙූ සූසුට පර මොණ 
ප දල්ලසූතරොන්ත ධර්මවෙවනේ ඇද්ද, යන වම් ස තරපගයය ප යයාකරණ ගාථා උදාස ් 
ඉති ුත්තක ජාතකාද්භූත ප දල්ල යන නෙොිංග් ෙූ ශොස්තෘශොසනය තමොවග්් නුෙණින් 
විමසො  ලො අනුමොර්ජනය වෙවරමින් අනොග්තවයහි අල්ප ුද්ධින් විසින් අෙුල් හුර මුදා 
ලිය වනො හුේෙො ෙූ එවහයින් ම දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීන් විසින් ෙරණ නිග්ර හ සහිත ෙූ පර්ණ්ඩක 
නම් පර ශ්නයන් දුටහ. “ධර්මරොජයොවග්් ශොසනවයහි පර්යොයවයන් ෙදාළ ධර්මවයෝත් 
ඇත. යම් යම් වදයේ උවදසො ෙදාළ ධර්මවයෝත් ඇත. ස්ෙභොෙවයන් ෙදාළ ධර්මවයෝත් 
ඇත. වදසනොවෙෝත් ඇත. ඒ ඒ ධර්මයන්වග්් අර්ථය තත් ෙූ පරිද්වදන් වනො දැනීම 
ෙරණ වෙොට වග්ණ අනොග්තෙොලවයහි දී ඒ වමණ්ඩෙ නම් සර්ෙඥොනවයහි අනය 
දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීන්වග්් විග්ර හයෙුදු ෙන්වන් ී නම් නපුර. එ ුවින් මම චිතර ෙිෙ ෙූ නොග්වසන 
ස්ථවිරයන් පහදෙො වග්ණ වමණ්ඩෙ නම් ග්ුටළු අෙුල් සිඳ හරිමි. ඒ නොග්වසන 
ස්ථවිරයන් විසින් දේෙන ලද නිරෙුල් මොර්ග්වයන් අනොග්තවයහි ධර්මෙිෙවයෝ අර්ථ 
ධර්ම වලොෙට දේෙති’ සිතූහ. (04) එවස් වහයින් ෙියන ලදී:- 

 



 

 105 පටුන වෙත 

“භස්සප්පප දී ප තණ්ි -අ්ු.ුද්ි විරක්ඛපණා, 
මිලිපන්දාස  ්ාර් පභදාස ය-්ාගපස්ර්ුපාගමි. 
 
 ස්්පතා තස්ස ඡායාය-පවෙපුච්ඡ්්පතා පු්ප්පු්ං, 
පභි්්්.ුද්ි හුත්වා්-පසාපි ාසීති පාකපටා. 
 
් ඞ්ගං අ්ුර්ජ්ජ ්්පතා-රත්තිභාපග රපහාගපතා, 
අද්දක්ි ්ිපුපණ පප්හ-දු්්්ිප පෙ ස්ිග්ගපහ. 
 
පවෙයායභාසිතං අත්ථථ-අත්ථථ සන්ධාය භාසිතං, 
සභා භාසිතං අත්ථථ-ධම්ර්රාජස්ස සාසප්. 
 
පතසං අං අවි්්ඤාය-පර්ණ්ඩපක ජි්භාසිපත, 
අ්ාගතම්හි අද්ධාප්-විග්ගපහා ත පහස්සති. 
 
භද්දකථං පසාපදත්වා-පඡජ්ජාපපස්සාමි පර්ණ්ඩපක, 
තස්සං ්ිද්දිට්ෙර්ග්පග්-්ිද්දිස්්ති අ්ාගපත” ති. 
 
වමවස් සිතො තේිති මිලිඳුමහරජොවනෝ රොතරියවග්් ඇෙූවමන් අරුණු නුඟුනු 

ෙල්හි තස් වසෝධො නහොපියො සිරවසහි අත් ත ො ෙුඳ වග්ණ 
අතීතොනොග්තෙර්තමොනෙොලතර යවයහි ෙූ සියලු ම සර්ෙඥෙරයන් සිහි වෙොට “අද 
වමයින් මතු සත්දෙසේ මුළුල්වලහි අටග්ුණයේ සමොදන් ෙ මො විසින් තපස්හි හුසිරිය 
යුතු ෙන්වන් ය. පුරුදු ෙරණ ලද තපස් ඇත්තො ෙූ ඒ මම මොවග්් නොග්වසනොාොරීන් 
ෙහන්වස්වග්් සිත් වග්ණ සිට හිස මුඩු ෙූ ශර මණ වෙශධොරීන්ට ම සුදුසු ෙූ රහස් ෙථොෙේ 
 ුවින් වමණ්ඩෙ නම් ෙූ පර්ණ්ඩක පර ශ්් ය්් විාොරමි” යි සිතො අෂ්ට ර තපද 
වෙවනෙුන් සමොදන් ෙූහ. 

 
තේිති මිලිඳුමහරජොවනෝ පර ෙෘතිෙස්තර ද්ෙය හුර සියලු රොජොභරණ ද ග්ලෙො 

ත ො ෙහෙන් ෙසොපිළී හුඳ ෙුඩො වමොට තුප්පියේ ශීර්ෂ්ඨවයහි ෙසො වග්ණ මුනිභොෙයට 
පුමිණ අෂ්ඨ්ටවිධ ෙූ ග්ුණධර්මයන් සමොදන් වෙමින් “වම් සද්දෙස මුළුල්වලහි මො විසින් 
රොජයොර්ථය අනුශොසනො වනො ෙට යුතු ය. රොග්සිංහිත ෙූ චිත්තය වනො තපද විය යුතු 
ය. ද්වෙෂ්ඨසිංහිත ෙූ සිතේ වනො තපද විය යුතු ය. වමොහසිංහිත ෙූ සිතේ වනො තපද 
විය යුත්වත් ය. දාසෙර්මෙර පුරුෂ්ඨජනයො වෙවරහිත් යටත් ෙූ ෙෘත්ති ඇති විය යුතු ය. 
ෙොයිෙෙොාසිෙය ස්ේෙ යුතු ය. හොත්පසින් ාේෂ්ඨුරොදී ෂ්ඨඩොයතනවයෝ රේෂ්ඨො ෙට 
යුත්තොහු ය. චමතරීභොෙනොවයහි චිත්තය පර ේවෂ්ඨප ෙට යුත්වත් ය යි වමෙී අටග්ුණයේ 
සමොදන් ෙ තටො වග්ණ ඒ අටග්ුණවයහි ම සිත පිහිටුෙො වග්ණ නුෙරින් පිටතට 
වනොයිේම සත් දෙසේ ෙල් යෙො අටෙුනි දෙස් රොතරියවග්් ඇෙූවමන් පළමු වෙොට ම 
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වපරෙරු භේතෙෘතයය වෙොට වියදඬු පමණ දුර  ලන යටිෙුරු ෙළ ඇස් ඇති ෙ 
පමණ දැන ෙියන ෙථො ඇති ෙ මනො ෙ සන්සුන් තරියොපථවයන් සන්වතොස ෙූ 
ඔදෙුඩියො ෙූ අතිපර සන්න ෙූ අවිේෂ්ඨිප්තචිත්තවයන් නොග්වසන වතරුන් ෙහන්වස් ෙරො 
එළඹ වතරුන් ෙහන්වස්වග්් පොදද්ෙන්දය උත්තමොිංග්වයන් ෙුඳ එෙත්පවසෙ සිට වම් 
ොනය සුලෙළහ:- 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් හො සමඟ මො විසින් 

මන්තර ණය ෙට යුතු ෙූ (06) ෙිසියම් අර්ථවයේ ඇත. ඒ මන්තර ණවයහි අන්ෙිසි තුන්ෙුනි 
වෙවනෙුන් වනො ෙුමුත්වතමි. ජනශූනය ෙූ විවේෙ ආරණයෙ ෙූ අෂ්ඨ්ටොිංග්වයන් යුේත 
ෙූ ශර මණසොරූපය ෙූ අෙෙොශවයේ ඇද්ද, එතුන්හි පර ශ්නයවතම විාොළ යුතු ෙන්වන් 
ය. ඒ මන්තර ණවයහි මට විාොළ වදයේ වනො සුිංග්ිය යුතු ය. රහසේ වනො ෙට යුත්වත් 
ය. ශොසනවයහි රහස් ණ අසන්නට මම සුදුස්වසමි. යහපත් ෙූ මන්තර ණය පත්1 ෙල්හි 
උපමොවයනුත්2 ඒ අර්ථය පරීේෂ්ඨො ෙට යුත්වත් ය. යම් පර ෙොරයෙින් වෙවස් දැ? යි ෙිෙ 
වහොත්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් මහොපෘිවිවතොම නිඃේවෂ්ඨප ෙට 
යුතු වදයේ පුමිණි ෙල්හි නිඃේවෂ්ඨපයට සුදුසු වේ ද, එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රහස්ධර්මයන් අසන්නට මම සුදුස්වසමි. යහපත් ෙූ 
මන්තර ණයේ පුමිණි ෙල්හි (යි)” ඒ ෙථොෙ ෙරණු  පිණිස ග්ුරුන් ෙහන්වස් හො සමග් 
ජනවිවිේත ෙූ ෙනයෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙ වමවලස ෙීහ:- 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි මන්තර නය ෙරණු ෙුමති 

පුරුෂ්ඨයො විසින් අටතුනේ හුරිය යුතු වෙති. ඒ අටස්ථොනවයහි දී නුෙණුති පුරුෂ්ඨවතම 
යහපත් අර්ථයේ මන්තරණය වනො ෙරන්වන් ය. එහි මන්තර ණය ෙළ අර්ථය ලිස්ෙො3 
යන්වන් ය. සිද්ධ වනො ෙන්වන් ය. ඒ ස්ථොනවයෝ ෙෙරහු ද? විෂ්ඨමස්ථොනයය හුරිය 
යුතු ය. ජනසභොෙ4 හුරිය යුත්වත් ය. අතිෙොතස්ථොනය හුරිය යුත්වත් ය. 
පර තිේඡන්නස්ථොනය හුරිය යුත්වත් ය. වදෙොලයස්ථොනය හුරිය යුත්වත් ය. යන 
මොර්ග්ය හුරිය යුත්වත් ය. ාිංෙර මණය හුරිය යුත්වත් ය. පුන්වතොට හුරිය යුත්වත් ය. 
වමෙී අටතුන් හුරිය යුත්තොහු ය” යි ෙීහ. එෙල වතරුන් ෙහ්නවස් “මහරජොවනනි, 
විෂ්ඨමස්ථොන සහ අතිෙොත පටිේඡන්න වදෙස්ථොනමොර්ග් ාිංෙර මණ උදෙතීර්ථෙවයහි 
ෙෙර වදාෂ්ඨවයේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
විෂ්ඨමස්ථොනවයහි දී මන්තර ණය ෙළ අර්ථය විසිවරන්වන් ය. තපිල යන්වන් ය. නුමී 
යන්වන් ය. සම්භෙ වනො ෙන්වන් ය. ජනසභොවෙහි සිත වෙොල ෙන්වන් ය. සිත වෙෝල 
ෙ අර්ථය මනො වෙොට වනො ම දේවන් ය. මහො ෙොතස්ථොනවයහි දී ෙියන ශේදය 

                               
1 උග්ත් උපග්වත-පොලි 
2 උපොවයනුත් 
3 වලස්ෙො 
4 සහොයිං පොලි (භය සහිත ස්ථොනය) 
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පර ෙොශ ෙ වනො ඇවසන්වන් වෙයි. පර තිේඡන්නස්ථොනවයහි වසස්වසෝ රහස් අසො 
සමීපවයහි සිටිති. වදෙස්ථොනවයහි දී මන්තර ණය ෙළ අර්ථය ග්රුෙභොෙයට 
පිරිනුවමයි. මොර්ග්වයහි දී මන්තර ණය ෙළ අර්ථය තුේඡ ෙන්වන් ය. ාිංෙර මණවය් 
ාඤ්ාල ෙන්වන් ය. උදෙතීර්ථවයහි සියල්ලන්ට පර ෙට ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. ඒ  ෙ 
වමහි ග්ොථොවෙන් දැේී ම ෙන්වන් ය:- 

 
“විසර්ං සභයං අති ාපතා-පටිච්ඡ ්්් ං පද ්ිස්සිතං, 
පපන්ථා   සංකපර්ා තිං-අට්පෙපත පවෙ ජ්ජපය” යි. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසයන් ෙහන්ස, මන්තර ණය ෙරන්නො ෙූ වම් පුද්ග්ලවයෝ 

අටවදවනේ මන්තර ණය ෙළ අර්ථය විනොස වෙවරති. ඒ අටවදන ෙෙුරු ද?1 
රොග්ාරිතයො ය, ද්වේෂ්ඨාරිතයො ය, වමොහාරිතයො ය, මොනාරිතයො ය, ලුේධයො ය, 
අලසයො ය, එෙචින්ති ය, අඥානයො ය යන වම් පුද්ග්ලවයෝ අටවදන මන්තර ණය ෙළ 
අර්ථය විනොස ෙරන්නොහු ය” යි ෙීහ. ඒ අසො වතරුන් ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, 
ඔෙුන්වග්් වදාෂ්ඨ ෙෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. (0 ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
රොග්ාරිත වතම නිරන්තරවයන් ම රොග්ය සිතසිතො ෙල් යුීම් ෙසවයන් මන්තර ණය 
ෙළ අර්ථය නසො ග්න්වන් ය. ද්වේෂ්ඨාරිතවතම නිරන්තරවයන් අනුන් වෙවරහි වෙරොධ 
ෙිරීම් ෙසවයන් මන්තර ණය ෙළ අර්ථය නසො ග්න්වන් ය. වමොහාරිතවතම තමන් මුළො 
ීම් ෙසවයන් මන්තර ණය ෙර ග්ත් අර්ථය නසො ග්න්වන් ය. මොනාරිතවතම තමොවග්් 
මොනය ෙරණ වෙොට වග්ණ මන්තර ණය ෙර ග්ත් අර්ථය නසො ග්න්වන් ය. 
වලොභිපුරුෂ්ඨවතම තමොවග්් වලොභ ෙසවයන් මන්තර ණය ෙර ග්ත් අර්ථයන් නසො ග්න්වන් 
ය. අලසයො තමොවග්් අලසතොවෙන් මන්තර ණය ෙර ග්ත් අර්ථය නසො ග්න්වන් ය. 
එෙචින්ති පුරුෂ්ඨයො තමොවග්් සිත පස්වසහි දුෙන එෙචින්තිතොවෙන් මන්තර ණය ෙර 
ග්ත් අර්ථයන් නසො ග්න්වන් ය.  ොලයො තමොවග්් ෙිසිෙේ වනො දන්නො අඥානතොවෙන් 
මන්තර ණය ෙර ග්ත් අර්ථයන් නසො ග්න්වන් ය. ඒ  ෙ වමහි ග්ොථොවෙන් දැේීම ෙන්වන් 
යි. 

 
“රත්පතා දුට්පො ර ර් ළ්පහා ර-ර්ා්ී ුද්පධා තථාලපසා, 
කකචි්්තී ර .ාපලා ර-කපත අවි්ාසකා” යි. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පුද්ග්ලවයෝ නෙවදවනේ මන්තර ණය 

ෙරණ ලද රහස  පහළ වෙවරමින් හුසිවරති. ධොරණය වනො වෙවරති. ඒ නෙවදන 
ෙෙරු ද?1 රොග්ාරිතයො ය, ද්වෙෂ්ඨාරිතයො ය, වමොහාරිතයො ය, භීරුෙයො ය, 
ආමිසග්රුෙයො ය, ස්තරී ය, සුරොවසොණ්ඩයො ය, පණ්ඩෙයො ය, ලදරුෙො ය” යි ෙීහ. ඒ 
අසො වතරුන්ෙහන්වස් “මහරජොවනනි, ඔෙුන්වග්් වදාෂ්ඨ ෙෙවර් ද?” යි විාොළවස්ෙ. 

                               
1 ෙෙවර් 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රොග්ාරිතවතම රොග්වයහි ෙයොෙෘත ෙ රොග්ෙසවයන් 
මන්තර ණය ෙළ රහස පහළ වෙවරමින් හුසිවරන්වන් ය. රහස් වෙොට ධොරණය වනො 
ෙරන්වන් ය. ද්වෙෂ්ඨිපුද්ග්ලවතම ද්වෙෂ්ඨෙශවයන් මන්තර ණය ෙළ රහස පහළ 
වෙවරමින් හුසිවරන්වන් ය. ධොරණ වනො ෙරන්වන් ය. වමොහී ෙූ මුළො තුනුත්වත් 
වමොහෙසවයන් මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ වෙොට හුසිවරන්වන් ය. ධොරණය වනො 
ෙරන්වන් ය. භය හුල පුරුෂ්ඨවතම භීරුෙ  හුලතොවෙන් මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ 
වෙවරමින් හුසිවරන්වන් ය. ධොරණය වනො ෙරන්වන් ය. පිළී ත් ආදි ආමිස 
ග්රුෙවතම ආමිසලොභය වහතුවෙොට වග්ණ මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ වෙවරමින් 
හුසිවරන්වන් ය. ධොරණය වනො ෙරන්වන් ය. ස්තරීවතොම ස්ෙල්ප ෙ ෙහො සිත 
වපරවළන  ුවින් මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ වෙොට හුසිවරන්නී ය. ධොරණය වනො 
ෙරන්නී ය. සුරොවසොණ්ඩයො සුරොපොනවයහි වලොල්  ුවින් මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ 
ෙරන්වන් ය. ධොරණය වනො ෙරන්වන් ය. පණ්ඩෙයො ඔහුවග්් වනොවයේ අිංග්විෙොර 
ඇති  ුවින් මන්තර ණය ෙළ රහස පහළ වෙවරමින් හුසිවරන්වන් ය. ධොරණය වනො 
ෙරන්වන් ය. ලදරුවතම ඔහුවග්් ාපලතොවෙන් මන්තර ණය ෙළ රහස් පහළ වෙවරමින් 
හුසිවරන්වන් ය. රහස් වෙොට ධොරණය වනො ෙරන්වන් ය. ෙහො වපරවළන (01) සිත් 
ඇත්තො ෙූ ාලිත ෙූ ාපල ෙූ වම් යවථොේත ෙූ නෙවිධ ෙූ පුද්ග්ලවෙවනේ වෙති. 
වලොෙවයහි වමොෙුන් විසින් මන්තර ණය ෙළ රහස් ෙථොවෙේ ඇත් නම්, ෙහො ම පර ෙොශ 
ෙන්වන් ය. ඒ  ෙ වමහි ග්ොථොවෙන් දැේීම ේනවන් ය:- 

 
“රත්පතා දුට්පො ර ර් ළ්පහා ර-භීරැ ාමිසරක්ඛුපකා, 
ඉත්ථථපසාණ්පඩා පණ්ඩපකා ර-් පර්ා භ ති දාස රපකා 
්ප පත පුග්ගලා පලාපක-ඉත්තරා රලිතා රලා, 
කපතහි ර් ්්තිතං ගුය්හං-ිප්පං භ ති පාකටං” යි. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අටෙොරණයෙින් පර ඥාවතොම ෙුටවහන්වන් 

ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. ෙෙර අටෙොරණයෙින් ද? යත්:- ෙයස් පුමිණීවමන් නුෙණ 
පිරිනුවමන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. යස පිරිෙර පුමිණීවමනුත් නුෙණ 
පිරිනුවමන්වන් ය. පරිපොෙයට යන්වන් ය. නුෙත නුෙත ඇසීවමනුත් නුෙණ 
පිරිනුවමන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. ග්ුරුන් වෙවරහි ෙොසය ෙිරීවමන් නුෙණ 
පිරිනුවමන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. වයොනිවසොමනස්ෙොරය ෙරණ වෙොට 
වග්ණ නුෙණ පිරිනුවමන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. ඔෙුවනොෙුන් හො සොෙේඡො 
ෙිරීවමන් නුෙණ ෙුටවහන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. ස්වන්හ ඇත්තෙුන් 
වසෙනය ෙිරීවමනුත් නුෙණ ෙුටවහන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. තුණුරුෙන් 
පෙත්නො පතිරූපවදස ෙොසවයනුත් නුෙණ ෙුටවහන්වන් ය. මුහු ෙිරීමට යන්වන් ය. 
ඒ  ෙ වමහි ග්ොථොවෙනුත් දැේීම ෙන්වන් ය. 

 
“ පය් යසපුච්ඡාහී-ති ාපස් පයා්ිපසා, 
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සාකච්ඡාස්ප්හසංපස ා-පතිරපප ාපස් ර 
කතා්ි අට්ෙෝා ි්-.ුද්ී විසදකාරකා, 
පයසං කතා්ි සම්පභා්්ති-පතසං .ුද්ි ප.ුජ්ඣති” යි. 
 
“වම් අටෙොරණවයෝ පර ඥාවිශදෙොරණවයෝ ය. ග්ෘහස්ථ පර ෙර ජිත යම්ෙිසි 

වෙවනෙුන්ට වම් අටෙොරණවයෝ සම්භෙ ෙන්නොහු නම් ඔෙුන්වග්් පර ඥාෙ ශුද්ධියට 
යන්වන් ය” යි ෙීහ.  නුෙතත් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් භූමිභොග්ය 
අෂ්ඨ්ටවිධ ෙූ මන්තර ණවදාෂ්ඨවයන් දුරු ෙන ලද්වද් ය. මම ද වම් වලොෙවයහි උතුම් ෙූ 
මන්තර ණ සහොවයේමි. රහස් රේෂ්ඨොෙර ද ීමි. මම යම් තොේ ීවෙත් වෙම් ද? ඒ තොේ 
ෙල් නුඹ ෙදාළ රහසේ වනො හුර රේෂ්ඨො වෙවරමි. අටෙොරණවයනුත් මොවග්් නුෙණ 
ෙුටහීමට යන ලද්වද් ය. දැන් වම් පර ස්තොෙට මනො වෙොට පිළිපදිමින් ෙසන්නො ෙූ මො 
ෙුනි අන්වතෙොසිෙවයේ දුර්ලභ ෙන්වන් ය. අන්වතෙොසිෙයො වෙවරහි පුෙුත්ත යුතු 
ෙූ ආාොර්යෙර්යන්වග්් යම් පස්විසි ආාොර්ය ග්ුණවෙවනේ ඇද්ද, ඒ ග්ුණධර්මෙලින් 
ආාොර්යෙරයන් ෙහන්වස් විසින් යහපත් වෙොට පිළිපුද්ද යුත්වත් ය. ඒ පස්විසි ග්ුණ1 
ෙෙවර් ද? යත්:- ස්ෙොමීනි, වම්  ුද්ධශොසනවයහි- 

 
(00) “ාරාවෙපය් අ්්පත ාසිම්හි සත්තං සමිතං ාරක්ඛා උපට්ෙපපතබ්.ා 
අපස ්පස ්ා ජා්ිතබ්.ා. පර්ත්තාප්පර්තත්තා ජා්ිතබ්.ා. පසයයා කාපසා 
ජා්ිතබ්ප.ා පගල්්්ං ජා්ිතබ්.ං. පභාජ්ං ලද්ධාලද්ධං ජා්ිතබ්.ං. විපසපසා 
ජා්ිතබ්ප.ා පත්තගතං සංවිභජිතබ්.ං. අස්සාපසතබ්ප.ා ර්ා භායි අපා පත 
අභික්කර්තී’ති ඉමි්ා පුග්ගපල් පටිරරතී ති පටිරාපරා ජා්ිතබ්ප.ා. ගාපර් 
පටිරාපරා ජා්ිතබ්ප.ා. විහාපර පටිරාපරා ජා්ීතබ්ප.ා. ් පත් සහ සල්ලාපප 
කාතබ්ප.ා ිද්දංදීස් ාඅි ාපසතබ්.ං. සක්කච්රකාවේා භවිතබ්.ං. අඛණ්ඩ කාවේා 
භවිතබ්.ං. අරහස්සකාවේා භවිතබ්.ං. ්ිර පසසකාවේා භවිතබ්.ං. ‘කථංජාප්මීර්ං2 
සිප්පපස ති ජ්කචිත්තං උපට්ෙපපතබ්.ං. ‘කථං අයං ් පවෙහාපසයයා‘ති  ඩ්ිචිත්තං 
උපට්ෙපපතබ්.ං. .ල ං ඉර්ං කපරාමි සික්ඛා .පල්ා’ති චිත්තං උපට්ෙපපතබ්.ං. 
පර්ත්තචිත්තං උපට්ෙපපතබ්.ං. ාපදාස සු ් විජහීතබ්.ං. කරණීපය ්ප්පර්ජ්ජිතබ්.ං. 
ඛලිපත ධම්පර්් පග්ගපහතබ්ප.ාති. ඉපර් පඛා භ්්පත, ප්්රවීසති ාරවෙයස්ස 
ාරවෙයගුණා. පතහි ගුපණහි ර්යි සම්ර්ා පටිපජ්ජස්සු.” 

 
යනුවෙන් “ග්ුරුෙරයො විසින් අන්වතෙොසිෙයො වෙවරහි නිරන්තරවයන් යහපත් 

වෙොට ආරේෂ්ඨො තුිය යුත්වත් ය. අවසෙනොවසෙනවයෝ දැන ග්ත යුත්තොහු ය. පර මොධ 
අපර මොදවයෝ දත යුත්තොහ. නිද්රොෙෙොශය දත යුත්වත් ය. ග්ිලන් ෙ දත යුත්වත් ය. 
වභොජනය ලත් වනො ලත් ෙ දත යුතු ය. ශර ද්ධො ීර්ය  හුශරු තොදී පුද්ග්ලවිවශෂ්ඨය දත 

                               
1 ග්ුණවයෝ 
2 ජවනමිමිං 



 

 110 පටුන වෙත 

යුත්වත් ය. පොතර යට ලත් වදයේ ෙත් ව දා දිය යුත්වත් ය. භය වනො ග්ණුෙ, වතොපට 
අර්ථ තවග්ණීම ෙුඩී යන්වන් ය” යි ෙියො අස්ෙසොලිය1 යුත්වත් ය. වමනම් පුද්ග්ලයො 
හො හුසිවරන්වන් ය’ යි ෙියො හුසිරීම දත යුත්වත් ය. ග්රොමවයහි හුසිරීම දත යුත්වත් 
ය. විහොරවයහි හුසිරීම දත යුත්වත් ය. ඒ අන්වතෙොසිෙයො හො සමග් ෙෙර 
වෙලොවයහිත් සල්ලොප වනො ෙට යුත්වත් ය. අන්වතෙොසිෙයොවග්් සිදුරේ දැෙ වනො ෙිපී 
තෙසිය යුත්වත් ය. ෙරණ සත්ෙොරයේ සෙස් වෙොට ම ෙරෙන සුලු විය යුත්වත් ය. 
උග්න්ෙන ශොස්තර ධර්මයන්වග්් අඩොළ වනො ෙිරීවමන් හො ෙරණ සත්ෙොරවයන් ම 
අඛණ්ඩෙොරී විය යුත්වත් ය. රහස් ෙොරි වනො විය යුත්වත් ය. නිරෙවශසෙොරී වනො විය 
යුත්වත් ය. ‘ෙෙර උපොවයෙින් වමොහු ශිල්වපයහි උපදෙම් වදෝ වහෝ?’ යි ෙියො ජනෙ 
චිත්තය තපද විය යුත්වත් ය. ‘වෙවස් නම් වමොහු ශීලොදිග්ුණවයන් වනො පිරිවහත් වදෝ 
වහෝ?’ යි ෙියො ෙර්ධන චිත්තය තපද විය යුත්වත් ය. වමොහු ‘ශිේෂ්ඨො ලවයන්  ලෙත් 
වෙවරමි’ යි ෙියො චිත්තය උපදෙො ලිය යුත්වත් ය. චමතරීචිත්තය උපදෙො ලිය යුත්වත් 
ය. ආපදර්ථයේ පුමිණි ෙල්හි වනො හුරිය යුත්වත් ය. ෙිසි ෙට යුතු ෙෘතයයේ පුමිණි 
ෙල්හි ‘මට ෙිම් ද?’ යි ෙියො පර මොද වනො විය යුත්වත් ය. ඛලිත ෙ සිත ාඤ්ාල ෙූ 
ෙල්හි ධර්මවයන් සිංග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, වම් යවථොේත ෙූ 
පස්විසිග්ුණවයෝ ආාොර්යෙරයොවග්් ආාොර්ය ග්ුණවයෝ ය. ඒ ග්ුණවයන් මො (   ) 
වෙවරහි යහපත් වෙොට පිළිපුද ෙදාළ මුනුෙ. තෙද ස්ෙොමීනි, මට ෙොිංේෂ්ඨොෙේ 
උපන්වන් ය. සර්ෙඥභොෂ්ඨිත ෙූ වමණ්ඩෙ නම් පර ශ්නධර්මවයෝ ඇත. අනොග්ත ෙොලවයහි 
ඒ ධර්ම වදශනොවෙහි දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීන්වග්් ෙලහවිග්ර හවයේ උපදින්වන් ය. ඒ 
අනොග්තෙොලවයහි නුඹ ෙහ්නවස් ෙුනි ෙූ අතුලය ුද්ධීන් ෙහන්වස්ලො දුර්ලභ ෙන්නොහු 
ය. එවහයින් පරෙොදීන්ට නිග්ර හ ෙරණු පිණිස මොවග්් ඒ පර ශ්නධර්මවදශනොෙන් වෙවරහි 
ලො පර ඥා ඇස පිරිසිදු වෙොට වදෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙියො ආරොධනො ෙළහ. 

 
එෙල්හි පරෙොදීභෙුම්භවිදාරණවෙශරීන්ද්ර භූත ෙූ මොවග්් නොග්වසන වථරසොමීන් 

ෙහන්වස් “යහපත, මහරජොවනනි,” යි ෙියො එපෙත් පිළිවග්ණ තුණුරුෙන් ආශර ය ෙරණ 
උපොසෙයොවග්් උපොසෙග්ුණදසයේ දේෙො ෙදාළවස්ෙ:- 

 
“දස ඉපර්, ර්හාරාජ, උපාසකස්ස උපාසකගුණා. කතපර් දස, ඉධ, ර්හාරා, 

උපාසපකා සංප ් සර්ා්සුඛදුක්පඛා පහාති. ධම්ර්ාිපපතපයයා පහාති. යථා.ලං 
සංවිභාගරපතා පහාති. ජි්සාස්පවෙහා්ිං දිස් ා අභි ඩ්ියා  ායර්ති. 
සම්ර්ාදිට්ිපකා පහාති. අපගතපකාතූහලර්ඞ්ගලිපකා ජීවිත පහතුපි ් අ්්්ං 
සාරං උද්දිසති. කායිකං  ාරසික්්රස්ස‘රක්ි තං පහාති. සර්ග්ගරාපර්ා පහාති. 
සර්ග්ගරපතා. අ්ුස යපකා පහාති. ් ර කුහ් පස් සාසප් රරති. .ුද්ධං සරණං 

                               

1 අස්ෙොලිය 
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ගපතා පහාති. ධම්ර්ං සරණං ගපතා පහාති. සං ං සරණං ගපතා පහාති. ඉපර් පඛා 
ර්හාරාජ, දස උපාසකස්ස උපාසක ගුණා” යි 

 
යනුවෙන් “මහරජොවනනි, උපොසෙයොවග්් උපොසෙග්ුණවයෝ වම් දශවයෙ. දශය 

ෙෙවර් ද? මහරජොවනනි, වම්  ුද්ධශොසනවයහි උපොසෙවතම සිංඝයො ෙහන්වස් හො 
සමොන ෙූ සුෙදුේ ෙුමති වේ ද, සද්ධර්මය ම අධිපති1 වෙොට ඇත්වත් වේ ද, යථො 
ශේතිවයන් පූජො විභොග්වයහි ඇලී ෙසන්වන් වේ ද, සර්ෙඥශොසනයොවග්් පිරිහීම දැෙ 
අභිෙෘද්ධිය පිණිස ීර්ය ෙරන්වන් ය. සමයේ පර තිපත්තිවයහි හුසිරීවමන් 
සමයග්්දෘෂ්ඨ්ටිෙ වේ ද, පහ ෙරණ ලද වෙොතූහලමිංග්ලිෙ නම් විපරීත 
දෘෂ්ඨ්ටිෙර තසමොදානොදි මිංග්ල ෙරියොෙන් ඇත්වත් දිවිහිමිවයනුත් අනයශොස්තෘ වෙවනෙුන් 
පිහිට ය යි වනො ෙියන්වන් ය. ඔහු විසින් ෙොයිෙය හො ෙොාසිෙය රේෂ්ඨො ෙරණ ලද්වද් 
වේ ද, සොමග්රිතොවයහි ෙුමුත්වත් වේ ද, සොමග්රිතොවයහි ඇලුවන් වේ ද, ඊර්ෂ්ඨයො වනො 
ෙරණ සුලු වේ ද, ෙඤ්ාො ෙසවයන් ශොසනවයහි වනො හුසිවර් ද,  ුදුන් සරණ ග්ිවය් 
වේ ද, දහම් සරණ ග්ිවය් වේ ද, සඟ සරණ ග්ිවය් වේ ද, මහරජොවනනි, වමෙී 
දසග්ුණවයෝ උපොසෙයොවග්් උපොසෙග්ුණවයෝ නම් වෙති. ඒ සියලු ම ග්ුණවයෝ වතොප 
වෙවරහි විදයමොන ෙ පෙතිත්. වතොපට ඒ ඒ උපොසෙග්ුණග්ණොිංග්ය යුේත ය. 
අනුේඡවිෙ ය. සුදුසු ය. 

 
“වතපි යම් සර්ෙඥශොසනය පිරිහීමේ දැෙ අභිෙෘද්ධියේ ෙුමුත්වතෝ ය. 

‘යහපත, වතොපට අෙෙොශ වෙවරමි’ යි වතපි මොවග්න් සුප වස් ම විාොරෙ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
තේිති ෙරණ ලද අෙෙොශ ඇති මිලිඳුමහරජොවනෝ ග්ුරු ෙූ (   ) ්ාගපස් 

ස්ථවිරයන්වග්් ශ්රීපොදද්ෙන්දවයහි ෙුඳ ෙුටී තමොවග්් හිස මස්තෙවයහි අඤ්ජලිය වෙොට 
ෙුඳ වග්ණ වමපෙත් සුලෙළහ:- 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් අනයලේධිමත් තීර්ථෙවයෝ වම් ආෙොර 

ෙියන්නොහු ය:- ‘තදින් සර්ෙඥවතම වලොෙයො ෙරණ පූජොෙ තෙසනවස්ේ ී නම්, 
ේවල්ශපරිනිර්ෙොණවයන් පිරිනිෙන් වනො පූවස්ෙ. සර්ෙඥවතම වලොෙයො හො 
සිංයුේතවස්ෙ. භෙයට ඇතුළත් ෙූවස්ෙ. වලොෙයො වෙවරහි වලොෙයො හො සොධොරණ 
ෙූවස්ෙ. එවහයින් ඒ සර්ෙඥයොහට ෙරණ ලද පූජො සත්ෙොරයවතම ෙඳ ෙන්වන් ය. 
සිස් ෙන්වන් ය. නිෂ්ඨ්ඵල ෙන්වන් ය. තදින් ේවලශයන් වෙවරන් මිදී පිරිනිෙන් පූ ෙදාළ 
වස්ේ ී නම්, වලොෙයො හො අමිශර  ෙූවස්ෙ. සියලුම භෙයන් විසින් හරණ ලද ෙූ වස්ෙ. 
ඒ සර්ෙඥයොහට පූජොසත්ෙොරයේ උපදින්වන් ී නම්, පිරිනිෙන් පූ ෙදාළ සර්ෙඥවතම 
ඒ පූජොෙ මඳෙුත් වනො තෙසනවස්ෙ. වනො තෙසන්නො ෙූ අපරොණිසර්ෙඥයොහට ෙරණ 

                               
1 ආධිපතයය  
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ලද පූජො සත්ෙොරයවතම සිස් ෙන්වන් ය. ෙඳ ෙන්වන් ය. අඵල ෙන්වන් ය. නිෂ්ඨ්ඵල 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියත්. ස්ෙොමීනි, වම් වදවෙවළෙරේ ඇති උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නවයෙ. 
අසම්පරොප්ත ෙූ අර්හත්ඵල සිත් ඇත්තෙුන්ට වම් පර ශ්නයවතම විෂ්ඨය වනො ෙන්වන් ය. 
පර ඥා මහත්ත්ෙවයන් මහත් ෙූ නුඹ ෙහන්වස් ෙුනි මහතුන් ෙහන්වස්ලොට වම් 
පර ශ්නයවතම විසඳා ෙීම විෂ්ඨය ෙන්වන් ය. වම් දෘෂ්ඨ්ටිජොලය ිඳ ෙදාළ මුනුෙ. නුඹ 
ෙහන්වස්ට ම වම් පර ශ්නයවතම සම්පරොප්ත ෙූවය් ය. පරෙොදයන්ට නිග්ර හ ෙරණු පිණිස 
මතු අනොග්තවයහි ෙසන සර්ෙඥපුතර යන්ට පර ඥාඇසේ්් වදෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
එෙල අලොමෙ ාණ ග්ති ඇති නොග්වසන වතරුන් ෙහන්වස් ෙදාරණ වස්ේ:- 

“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් අනුපොදා නිර්ෙොණධොතුවෙන් පිරිනිෙන් පො 
ෙදාළවස්ෙ. ඒ පිරිනිවි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් පූජොසත්ෙොර වනො තෙසනවස්ෙ. 
පර ථමව ොධිමූලවයහි දී ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ආලය වෙොට ග්න්නො ආසොවතොම 
පර හීණ ෙන ලද්දී ය. දැන් ෙනොහි අනුපොදිවශෂ්ඨනිර්ෙොණධොතුවෙන් පිරිනිෙන් පූ ෙදාළ 
 ුදුරජොනන් ෙහන්වස්වග්් තෙසීමේ නුති  ෙ ෙියනු ම ෙෙවර් ද? මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය සොරී නම්  රොහ්මණවද්ීන්වග්් පුතර  ෙූ සද්ධර්ම වස්නොධිපති ෙූ අග්ර ශරොෙෙ ෙූ 
මහොවතර සොමීන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘සදිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් අසමසම 
ෙූ සර්ෙඥෙරවයෝ පුදනු ල න්නොහු ය. ඒ සර්ෙඥෙරවයෝ ඒ පූජොසත්ෙොරය ආලයේ 
වෙොට වනො තෙසති. අනන්ත ෙූ  ුදුෙරයන්වග්් වම් ධර්මතොෙෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ප ජීය්්තා1 අසර්සර්ා-සපද ර්ා්ුපසහි පත, 
් සාදිය ්්තී සක්කාරං-.ුද්ධා්ං  ස ධම්ර්තා” යි. 
 
ඒ අසො මිලිඳු මහරජොවනෝ ෙියන්නොහු:- “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 

පුතරවතම වහෝ පියොනන්වග්් ග්ුණ ෙියන්වන් ය. පියොවනෝ වහෝ තමොවග්් පුතර යන්වග්් 
ග්ුණ ෙියන්නොහු. පරෙොදයන්වග්් නිග්ර හයට වම්  ෙ ෙොරණයේ  වනො ෙන්වන් ය. 
සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් ෙී වම් ෙොරණය  ුදුන් වෙවරහි පරීතිවයන් ෙළ පර සොදය 
පර ෙොශ ෙිරීම නම් ෙන්වන් ය. (  1) ෙහො ම නුඹ ෙහන්වස් මට ඒ 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයහි ලො ස්ෙෙීය ෙූ ශොසනෙොදයොවග්් පර තිෂ්ඨ්්ොෙ පිණිසත් 
දෘෂ්ඨ්ටිජොලයොවග්් දඟ හුරීම පිණිසත් අනිේ ෙොරණයේ මනො වෙොට ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ. එෙල පෙරග්ණීන්ද ග්ම්භීරධීසොග්ර2 පොරපරොප්ත ෙූ නොග්වසන වථර ස්ෙොමීන් 
ෙහන්වස් ෙියන වස්ේ:- 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පූ ෙදාළවස්ෙ. 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වලොෙයොවග්් පූජොසත්ෙොරයත් වනො තෙසනවස්ෙ. වනො 

                               
1 පූජයන්ති 
2 ධීර සොග්ර 
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තෙසන්නො ෙූ ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශොරීරිෙ පොරිවභොග්ිෙ ෙූ ධොතුරත්නය 
දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ පර තිෂ්ඨ්්ො වෙොට වග්ණ තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්්  ුද්ධඥාන නමුති 
රත්නය අරමුණු වෙොට වග්ණ මනො වෙොට පර තිපත්තිය වසෙනය ෙරන්නොහු තරිවිධ ෙූ 
සම්පත්තීන් ම ල න්නොහු ය. ‘මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ මහග්ිනිෙවඳේ 
දිලිවයමින් ඇවිළ වතවම් නිී ග්ිවය් ී නම්, ෙිවමේ ද, “මහරජොවනනි, ඒ මහො 
අග්්නිස්ෙන්ධයවතම තෘණ ෙොෂ්ඨ්් ෙඩ වපවනලි ආසොවෙන් තෙසන්වන් වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ මහොඅග්්නිස්ෙන්ධයවතම ඇවිවළමින් සිටත් තෘණ ෙොෂ්ඨ්් 
උපොදානයන් ආසොෙෙින් වනො තෙසන්වන් ය. ෙිවමේ ද, එවස් ෙල නිී ග්ියො ෙූ 
උපශොන්ත ෙූ අවාතන ඒ ග්ිනිෙඳ තෘණොදිය තෙසන්වන් වේ ද. 

 
“මහරජොවනනි, එහි ෙනොහි ග්ිනිෙඳ නිරුද්ධ ෙ නිී උපශොන්ත ෙූ ෙල්හි 

වලොෙවයහි අග්්නි ශූනය වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ෙෘෂ්ඨ්්ය, 
අග්්නියවග්් තපදීමට ෙොරණ ෙන්වන් ය. ග්ුණීම ෙන්වන් ය. ග්ිනි ෙුමුත්තො ෙූ යම් 
ෙිසි මනුෂ්ඨයවෙවනේ ඇද් ද, ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ තමන්වග්් ශේති ල ීර්යවයන් ම, තමො 
තුළ ෙූ පුරුෂ්ඨෙොරවයන්1 ද, ෙොෂ්ඨ්්ය මථනය වෙොට ග්ිනි උපදෙො වග්ණ ඒ ග්ින්වනන් 
ෙට යුතු ෙූ ෙර්මොන්තයන් ෙරන්නොහු ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එවස් ී නම්, වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 

ෙරණ ලද අධිෙොර නම් ෙූ පූජොසත්ෙොරයවතම ෙඳ ෙන්වන් ය. සිස් ෙන්වන් ය. නිෂ්ඨ්ඵල 
ෙන්වන් ය යි ෙියන්නො ෙූ මිතයොදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්් ොනය මිථයො ෙන්වන් ය. තුේඡ ෙන්වන් 
ය. සිස් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි,  යම් වස් මහත් ෙූ අග්්නිස්ෙන්ධයවතම දිලිවයමින් 
ඇවිවලන්වන් වේ ද එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් දශසහශරිවලොෙ 
ධොතුවයහි අනන්ත ෙූ  ුද්ධශ්රීන් දිලිහුනුවස්ෙ. මහරජොවනනි,  යම් වස් 
අග්්නිස්ෙන්ධයවතම දිලිහී වග්ොස් නිී ග්ිවය් වේ ද, එපරිද්වදන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
දශසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි  ුද්ධශ්රීවයන් දිලිවයමින් අනුපොදිවසස ෙූ නිර්ෙොණධොතුවෙන් 
පිරිනිෙන් පූ ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් නිී ග්ියො ෙූ මහොඅග්්නිස්ෙන්ධයවතම 
තෘණ ෙොෂ්ඨ්් වනො තෙසො ද, එපරිද්වදන් ම වලොෙයොහට හිත ෙුඩ ෙුමුත්තො ෙූ 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් තෙසන ආසොවතොම පර හීණ ෙූෙො ය. උපශොන්ත ෙූෙො ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ිනි ෙුමුති මනුෂ්ඨයවයෝ නිවි ග්ියොෙූ අග්්නිස්ෙන්ධවයහි 
උපොදාන නම් ග්ුණීමේ නුති ෙල්හි තමන්වග්් ථොම ලීර්යවයන් තමො තුළ ෙූ 
පුරුෂ්ඨෙොරවයන්2 ග්ිනි ග්ොනො ෙොෂ්ඨ්් මථනය වෙොට ග්ිනි උපදෙො ඒ ග්ින්වනන් ෙට යුතු 
ෙූ ෙර්මොන්තයන් ෙරන්නොහු ය. (1ක3) එපරිද්වදන් ම දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ ද පිරිනිීයො ෙූ 
ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ධොතුරත්නය පර තිෂ්ඨ්් ො වෙොට 
වග්ණ තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ඥානරත්නය අරමුණු වෙොට වග්ණ මනො වෙොට ම 

                               
1 ඊට සතුරුෙූ පොත්ත පුරිෂ්ඨෙොර-පොළි 
2 ෙොෂ්ඨ්්යට සතුරු ෙූ පුරුෂ්ඨොෙොරවයන් ‘පේාෙත්ත පුරිස ෙොවරන’-පොළි 
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පර තිපත්තිය වසෙනය ෙරන්නොහු ය. තරිවිධ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයනිර්ෙොණසම්පත් ල න්නොහු 
ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරයවතම අෙඳ ෙන්වන් ය. අනන්තඵල වදන 
 ුවින් සඵල ෙන්වන් ය.  

 
“මහරජොවනනි, අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් පිරිනිවියො ෙූ 

ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද සත්ෙොරයවතම අෙඳ 
වේ ද, සඵල වේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ 
ෙොතයවතම වනොවයේ ෙෘේෂ්ඨලතොදිය තළෙො ෙුතිර වග්ොස් ෙළේවන් ී නම්, ෙිවමේ 
ද? මහරජොවනනි, ඒ ෙුළෙුනො ෙූ ෙොතයවතම නුෙත තපදීමේ ආසොෙෙින් තෙසො 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙුළෙුනො ෙූ ෙොතයොවග්් නුෙත උත්පත්තිය පිණිස 
ආවභොග්වයේ වහෝ මනස්ෙොරවයේ වහෝ නුත්වත් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- ඒ 
ෙොවයොධොතුවතම සිත් නුත්වත් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ෙුළෙුනො ෙූ ඒ 
ෙොතයොවග්් නුෙත ෙොතය1 යි යන සිංඥාෙ නුති වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, 
තල්ෙුට විධූපනොදීහු ඒ ෙොතයොවග්් උත්පත්තියට පර තයය ෙන්නොහු ය. උෂ්ඨ්ණවයන් 
තුෙුනො ෙූ පරිළොහවයන් පීළිත ෙූෙො ෙූ යම්ෙිසි මනුෂ්ඨය වෙවනේ ඇද් ද, ඒ 
මනුෂ්ඨයයොවග්් තොලෙණ්ටයෙින් වහෝ සතස්ස් පෙන් පතෙින් වහෝ තමන් 
ශේති ලීර්යවයන් පර තයොත්මපුරුෂ්ඨෙොර2වයන් ෙොතය උපදෙො වග්ණ ඒ ෙොතවයන් 
උෂ්ඨ්ණය නිෙන්නොහු ය. පරිළොහය ෙයුපශමනය ෙරන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ඒ ෙොරණවයන් ‘වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද සත්ෙොරයවතම 
ෙඳ ෙන්වන් ය. නිෂ්ඨ්ඵල ෙන්වන් ය’ යි ෙියන්නො ෙූ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්් ොනය මිථයො 
ෙන්වන් ය. ව ොරු ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ මහෙොතයවතම හමො පුතිර ග්ිවය් වේ ද, 

එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් දශසහශ්රීවලොෙධොතුවෙහි ශීතල මධුරතර 
ශොන්ත සුඛුම චමතරීෙොතවයන් පුතිර3 ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ 
ෙොතය වතම පුතිර වග්ොස් ෙුළුේවේ වේ ද, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
සීතලමධුරතරශොන්ත පර ණීතසුඛූම චමතරිෙොතවයන් තුන් වලෝ පතුරුෙො හමො 
අනුපොදිවශස ෙූ නිර්ෙොණධොතුවෙන් පිරිනිෙුනුවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් ෙුළෙුනො 
ෙූ ෙොතය වතම නුෙත තපදීමේ වනො තෙසො ද, එපරිද්වදන් ම වලොෙහිත ෙූ සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස්වග්් සොදියනොවතොම පර හීණ ෙූෙො ය. ෙයුපශොන්ත ෙූෙො ය. මහරජොවනනි, යම් 
වස් ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ උෂ්ඨ්ණොභිතප්ත ෙූ ද, පරිළොහපර පීඩිත ෙූ ද, එපරිද්වදන් ම 
දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ රොග්ද්වෙෂ්ඨවමොහතරිවිධොග්්නි සන්තොප පරිදාහ පර පීඩිත ෙූෙොහු ය. යම් වස් 

                               
1 ෙොතය යි ෙියො සිංඥාෙ ෙුටවහ් 
2 උෂ්ඨ්ණොදියට සතුරු පුරුෂ්ඨොෙොර 
3 පතුරුෙො 



 

 115 පටුන වෙත 

තොලෙණ්ටය හො විධූපන නම් සිෙුස්ස් පෙන්පත් ආදිය ෙොතයොවග්් තපදීම පිණිස 
පර තයවයෝ වෙද් ද, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශොරීරිෙ පොරිවභොග්ිෙ ධොතු 
රත්නය ද (   ) සර්ෙඥතොඥානරත්නය ද තරිවිධසම්පත්තීන්වග්් පර තිලොභය පිණිස පර තයය 
ෙන්වන් ය. යම් වස් උෂ්ඨ්ණොභිතප්ත ග්රීෂ්ඨ්ම පර පීඩිත ෙූ මනුෂ්ඨයවයෝ තොලෙණ්ටවයන් වහෝ 
විධූපනවයන් වහෝ ෙොතය උපදෙො උෂ්ඨ්ණය නිෙො ග්ණිද් ද, පරිළොහෙයුපශමනය වෙවරද් 
ද, එපරිද්වදන් ම දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ධොතුරත්නය ද ඥානරත්නය ද යථො ශේතීන් පුදා ෙුසල් උපදෙො වග්ණ ඒ 
ෙුසලවයන් රොග්ද්වෙෂ්ඨවමොහතරිවිධොග්්නිසන්තොප උෂ්ඨ්ණය නිර්ෙොපණය වෙවරති. 
පරිළොහය ෙයුපශමනය වෙවරති. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ 
ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙළ සත්ෙොරය අෙඳ ෙන්වන් ය. 
සඵල ෙන්වන් ය.  

 
“මහරජොවනනි, අනිෙේ තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනුෙ. පරෙොදීන්ට නිග්ර හ 

පිණිස ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ වභරිය ආවෙොටනය වෙොට ශේදය 
උපදෙන්වන් ය. ඒ පුරුෂ්ඨයො විසින් උපදෙන ලද්දා ෙූ යම් වභරිශේදවයේ ඇද් ද, ඒ 
ශේදයවතම අන්තර්ධොන ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ව රශේදය නුෙත 
උත්පොදනයේ1 තෙසන්වන් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ ශේදයවතම 
අන්තරහිත ෙූවය් ය. ඒ ශේදයොවග්් පුනරුත්පොදය පිණිස ආවභොග්යේ වහෝ 
මනස්ෙොරවයේ වහෝ නුත්වත් ය. එෙෙරේ උපන්නො ෙූ වභරි ශේදය අන්තර්ධොන ෙූ 
ෙල්හි ඒ වභරිශේදය හොත්පසින් සිඳුවන් ම වෙයි. ස්ෙොමීනි, ශේදයොවග්් තපදීම පිණිස 
වභරීහු ෙනොහි පර තයය ෙන්නොහ. නුෙත පුරුෂ්ඨවතම ෙරුණේ ඇති ෙල්හි ආත්මජ ෙූ 
ීර්යවයන් වභරිය ආවෙොටනය වෙොට ශේදය උපදෙන්වන් ය.’ “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් තමන්වග්් ශීලසමොධි පර ඥා විමුේති 
විමුේතිඥානදර්ශනවයන් ෙුඩුනො ෙූ ධොතුරත්නය ද ධර්මවිනය ද අනුශොසනො ෙ ද තමන් 
ෙුනි ශොස්තෘෙේ වෙොට ත ො ෙදාරමින් වතවම් අනුපොදිවසස ෙූ නිර්ෙොණධොතුවෙන් 
පිරිනිෙන් පූ ෙදාළවස්ෙ. පිරිනිවියො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වෙවරහි සම්පත්ති 
ලොභයවතම සිඳී ග්ිවය් ය. සිංසොරභෙදුේඛවයන් පීඩිත ෙ වෙවහසුනො ෙූ සත්ෙවයෝ 
ධොතුරත්නය ද, ධර්මවිනය ද, අනුශොසනොෙ ද පර තයය වෙොට වග්ණ යථොශේතීන් පුදා 
තරිවිධ ෙූ සම්පත් ෙුමුත්තොහු ඒ සම්පත්තීන් ල න්නොහු ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 
පූජොසත්ෙොර ෙශවයන් ෙරණ ලද අධිෙොර ෙෘතයවතම අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වම් අනොග්ත ෙොලය දේනො ලද්වද් 
ය. ෙථනය ෙරණ ලද්වද් ය. ෙියන ලද්වද් ය. සිහි වෙොට ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 

                               
1 උපොදානයේ  
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“සියා පඛා ප්ා්න්ද තුම්හාකං ක ර්ස්ස‘අතීතසුකං පා ර්ං, ්ත්ථථ ප්ා 
සා‘ති. ් පඛාපප්තං ා්න්ද ක ං දට්ෙබ්.ං. පයා ප ා ා්න්ද ර්යා ධම්පර්ා ර 
වි්පයා ර පදසිපතා ප්්්ත්පතා, පසා ප ා ර්ර්ච්රපය් සා” යි. 

 
(  4) යනොදීන් “ා්්්දපය්ි, වතොපට ෙනොහි ‘අතීත ශොස්තෘෙ ෙූ  ුද්ධ 

ොනයේ ඇත. ‘අපවග්් ශොස්තෘන් ෙහන්වස් වමෙලට නුතු’ යි ෙියො වමවස් සිතේ 
ෙන්වන් වේ ද, ආනන්දවයනි, වම් ෙොරණය වමවස් වනො දත යුත්වත් ය. ආනන්දවයනි, 
වතොපට මො විසින් යම් ධර්මවයේ විනවයේ වදශනො ෙරණ ලද ද, පණෙන ලද්වද් වේ 
ද, ඒ ධර්මවිනයවතම මොවග්් ඇෙූවමන් වතොපට අනුශොසනො ෙරණ වලොෙුතුරො 
ශොස්තෘවෙවනෙු” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. වම් ෙොරණවයන්, මහරජොවනනි, පිරිනිවියො ෙූ 
ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද්දා ෙූ පූජොසත්ෙොරය 
වතම ෙඳ ෙන්වන් ය, නිෂ්ඨ්ඵල ෙන්වන් ය යි ෙියන්නො ෙූ තීර්ථෙයන්වග්් ඒ ොනය 
මිථයො ෙන්වන් ය. අභූත ෙන්වන් ය. මුසොෙොද ෙන්වන් ය. විරුද්ධ ෙන්වන් ය. විපරීත 
ෙන්වන් ය. දුේ ෙන්වන් ය. දුඃඛවිපොෙ ෙන්වන් ය. අපොග්මනීය1 ෙන්වන් ය. 

 
මහරජොවනනි, අනිෙුත් තතිරි ෙොරණයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් පිරිනිවියො ෙූ 

ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරය වතම අෙඳ 
වේ ද, සඵල වේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, වම් මහොපෘිවිවතොම 
‘සියලු ම බීජජොතීහු මො වෙවරහි හට ග්ණිත්ෙ’ යි ෙියො තෙසො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි” යි” ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී නම් ෙුමේ පිණිස ඒ බීජජොතීහු 
වනො තෙසන්නො ෙූ මහොපෘිවිවයහි හට වග්ණ දැඩි ෙූ මුලින් හො ඔිවනො  ෙුලඳි 
ජටොවෙන් පර තිෂ්ඨ්ිත ෙූ ෙඳන් අරටු ශොඛොවෙන් හොත්පසින් විස්තීර්ණ ෙ පුෂ්ඨ්පඵලධරවයෝ 
වෙද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, මහො පෘිවිවතොම වනො තෙසන්නී ී නමුත් ඒ 
වනොවයේ බීජජොතීන්ට පර තිෂ්ඨ්්ොධොර ෙන්නී ය. අිංෙුරයන්වග්් නුඟීම පිණිස පර තයය 
වදන්නී ය. ඒ බීජජොතීහු ඒ පෘිවිපර තිෂ්ඨ්්ොෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ වදන පර තයය ෙරණ 
වෙොට වග්ණ හට වග්ණ දැඩි ෙූ මූල ජටො පර තිෂ්ඨ්ිත ෙූෙොහු ෙඳන් අරටු ශොඛොවෙන් 
හොත්පසින් විස්තීර්ණ ෙූෙොහු පුෂ්ඨ්ඵපලධරවයෝ වෙති” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී 
නම් තදින් ‘වනො තෙසන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරය ෙඳ 
ෙන්වන් ය, අඵල ෙන්වන් ය’ යි ෙියො විරුද්ධ ෙූ ඒ මිතයොෙන් ෙියත් නම්, තීර්ථෙවයෝ 
තමන්වග්් ස්ෙෙීය ෙූ මිතයොෙොදවයහි පුස්ද්දාහු වෙති. නස්නො ලද්දාහු වෙති. 
මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිය ද එපරිද්වද් තථොග්ත ෙූ අර්හත් සමයේ 
සම් ුද්ධසර්ෙඥයන් ෙහන්වස් දත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිවතොම 
ෙිසිෙේ වනො තෙසො ද, එපරිද්වදන් තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙිසිෙේ වනො තෙසනවස්ෙ. 

                               

1 අපොයග්ොමිනී 
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මහරජොවනනි, යම් වස් ඒ බීජජොතීහු පෘිවිය නිසො හට වග්ණ දළ්හ මූල ජටො 
පර තිෂ්ඨ්ිතෙූෙොහු ඛන්ධ සොර ශොඛොෙන් විස්තීර්ණ ෙූෙොහු පුෂ්ඨ්පඵලධරවයෝ වෙද් ද, 
එපරිද්වදන් දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ධොතුරත්නය හො ඥානරත්නය ෙරණ වෙොට වග්ණ වපොවළෝ යට එරො  ුසී 
දැඩි ෙූ මුල් නමුති අවලොභොද්වෙෂ්ඨොවමොහෙුශලමූලවයන් පිහිටන ලද්දාහු ය. සමොධි 
නමුති ෙෘේෂ්ඨස්ෙන්ධයන් හො සද්ධර්ම නමුති අරටු ඇති සතර සිංෙරශීල නමුති 
ශොඛොපර ශොඛොවන් විස්තොර ෙ පතළොහු ය. පඤ්ාවිධවිමුේති නමුති පඤ්ාෙර්ණ (  6) 
පුෂ්ඨ්පවයන් හො ශරොමණයමොර්ග්ඵල නමුති අමෘත ඵලධරවයෝ වෙති. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 
ෙරණ ලද අධිෙොරය වතම අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, අනිෙුත් තතිරි ෙොරණවයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් පිරිනිවියො 

ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරයවතම 
අෙඳ වේ ද, සඵල වේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, ඔටුවෙෝ ය, 
ෙෘෂ්ඨභවයෝ ය, ග්ද්ර භවයෝ ය, එළුවෙෝ ය, ග්ෙවයෝ ය, මනුෂ්ඨයවයෝ ය යන වමොෙුහු තමන්වග්් 
ඇතුළු ෙුේෂ්ඨිවයහි පණුෙන්වග්් සම්භෙ ීම ආලය වෙොට තෙසන්නොහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ පණුවෙෝ ෙුමේ පිණිස වනො 
තෙසන්නො ෙූ ඔෙුන්වග්් ඇතුළු ෙුේෂ්ඨිවයහි ම සම්භෙ ෙ තපද ව ොවහෝ දරුමුනු ුරන් 
හො විපුලභොෙයට පුමිවණන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අෙුශලෙර්මයොවග්් 
 ලෙත්  ුවින් වනො තෙසන්නො ම ෙූ ඒ සත්ෙයන්වග්් ශරීරය ඇතුවළහි පණුවෙෝ හට 
වග්ණ ව ොවහෝ දරුමුනු ුරන් හො විපුලභොෙයට පුමිවණන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ධොතුරත්නයොවග්් ද  ුද්ධඥානරත්නයොවග්් ද  ලෙත්  ුවින් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් වෙවරහි ෙරණ ලද අධිෙොරය අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, අනිෙුත් තතිරි ෙොරණවයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් පිරිනිවියො 

ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරයවතම 
අෙඳ වේ ද, සඵල වේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවයෝ 
‘අටඅනූෙේ පමණ වරෝග්වයෝ අපවග්් වම් ශරීරවයහි උපදිත්ෙ’ යි ෙියො ෙුමුති ෙ 
තෙසන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ අටොනූෙේ 
පමණ වරෝග්වයෝ ෙුමේ පිණිස වනො තෙසන්නො ෙූ ඒ මනුෂ්ඨයයන්වග්් ශරීරවයහි පතිත 
ෙ උපදින්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, පූර්ෙ ජොතිවයහි ෙළ දුශ්ාරිතයොවග්් 
විපොෙවයන් වරෝග්වයෝ උපදිති” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් පූර්ෙජොතිවයහි ෙරණ 
ලද අෙුශලෙර්මය වම් ආත්මවයහි දී විඳීම වේ නම්, මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයනුත් 
පූර්ෙ ජොතිවයහි ෙරණ ලද්දා ෙූත් වම් ජොතිවයහි ෙරණ ලද්දා ෙූත් ෙුශලොෙුශල ෙර්මය 
අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ 



 

 118 පටුන වෙත 

ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරය වතම 
අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, ‘්්්දක නම් යේෂ්ඨවතම සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස්ට 

අපසොදනය වෙොට අතින් පහරේ ග්සො ඒ අෙුශලෙර්මවයන් පෘිවිය පළො වග්ණ 
අීචියට ග්ිවය් ය’ යි ෙියො වතොප විසින් අශරු තපූර්ෙ ී ද? අසන ලද්වද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, අසන ලද්වද් ය. වලොෙවයහිත් වම්  ෙ පර ෙට ය” යි 
ෙීහ “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් ් ්්දක යේෂ්ඨයොවග්් 
මහො පෘිවි ග්ුලීම ෙුමුති ෙ (1ක7) තෙසූවස්ේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “අවන්! ස්ෙොමීනි, 
වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙය නුති ෙ අභොෙයට යන්වන් ී නමුත් ාන්ද්ර සූර්යවයෝ 
පෘිවිවයහි ෙුටී යන්නොහු ෙූ නමුත්, මහවමරුපර්ෙත රොජයො විසිර යන්වන් ී නමුත්, 
සුරියුත්මහවතරුන් ෙහන්වස් අනුන්ට ෙන දුෙේ සතුටින් වනො තෙසනවස්ෙ. ඊට 
ෙොරණ ෙෙවර් ද? යත්:- යම් වහතුෙෙින් සුරියුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් ෙිවපනවස්ේ 
ී නම්, චිත්තදූෂ්ඨණය ෙනවස්ේ ී  නම්, ඒ ෙිවපන ෙොරණය වතම සුරියුත් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් විසින් නසන ලද්වද් ය. අර්හත්මොර්ග්ශස්තරවයන් සිඳ හරණ ලද්වද් ය. 
ස්ෙොමීනි, ඒ වහ්තූන් නසො හුරිය  ුවින් සුරියුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහන්වස්වග්් ීවවිතය නසන්නෙුන් වෙවරහිත් වෙොපයේ වනො ෙරණවස්ෙු” යි ෙීහ. 
“තදින් මහරජොවනනි, සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් ්්්දක නම් යේෂ්ඨයොවග්් 
පෘිවිවයහි ග්ුලීයොම වනො තෙසූවස්ේ ී නම්, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ්්්දක නම් 
යේෂ්ඨවතම පෘිවියට පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් ී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මූ ෙළ අෙුශල 
ෙර්මයොවග්්  ලෙත්  ුවිනු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් අෙුශල ෙර්මයොවග්් 
 ලවයන් ්්්දක නම් යේෂ්ඨවතම පෘිවිවයහි ග්ුලී පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් ී නම්, සිතින් වනො 
තෙසන්නොහටත් ෙරණ ලද අපරොධයවතම අපොවයහි ම වහළන  ුවින් අෙඳ ෙන්වන් 
ය. වනොවයේ දුේ විඳුෙන  ුවින් සඵල ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එවහයිනුත් 
ෙුශලෙර්මයොවග්්  ලෙත්  ුවිනුත් වනො තෙසන්නොහටත් ෙරණ ලද අධිෙොරයවතම 
වදේ වලොෙ උපදෙන  ුවින් අෙඳ ෙන්වන් ය. වනොවයේ සුප විඳුෙන  ුවින් සඵල 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් පිරිනිවියො ෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො 
ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙරණ ලද අධිෙොරයවතම අෙඳ ෙන්වන් ය. සඵල ෙන්වන් 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, දැන් වම්  ුද්වධොත්පොදවයහි යම් මනුෂ්ඨයවෙවනේ පෘිවියට 

පර විෂ්ඨ්ට ෙූෙොහු ද, ඒ වපොළෙ පළො වග්න අපොයට ග්ියොහු වෙවනේ වදන ද? ඒ 
පෘිවිපර විෂ්ඨ්ට ෙූ ෙොරණවයහි වතොපවග්් ඇසීවමේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස්ය, 
ස්ෙොමීනි, මො විසින් අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී නම්, වතපි මට 
අස්ෙො ලෙ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි ෙහන්ස, චි්්රාර්ාණවිකාප ෝ ය, සුපර .ුද්ධශොෙයවයෝ 
ය, පද දත්ත වතරණුවෙෝ ය, ් ්්දක නම් යේෂ්ඨයො ය, ්්්දක නම් මොණෙෙයො ය 
යන වම් පස්වදන මහොපෘිවිය ද පළොවග්ණ අපොයට ග්ියොහු ය” යි ෙියො මො විසින් 
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වමම ෙොරණය අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ පස්වදන ෙෙර වෙවනෙුන් 
වෙවරහි අපරොධ ෙළොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි,  ුදුන් වෙවරහිත් ශරොෙෙයන් 
වෙවරහිත් අපරොධ ෙළොහු ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් වහෝ ශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො වහෝ වම් පස්වදනොවග්් මහොපෘිවි පරවේශය 
තෙසුෙොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් 
ී නම්, ‘පිරිනිෙන් පූ ෙදාළොෙූ ෙිසිෙේ වනො තෙසන්නො ම ෙූ තථොග්ත ෙූ අප  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස්ට තුන්වලෝෙොසීන් විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ පූජොසත්ෙොරයවතම ෙඳ ෙන්වන් ය. 
සිස් ෙන්වන් ය (  1) අඵල ෙන්වන් ය” යි ෙියො වමවස් දෘෂ්ඨ්ටිෙොදවයන් ‘තදින්  ුදුරජ 
වතම වලොෙයොවග්් පූජොෙ තෙසනවස්ේ නම් නිෙන් වනො දැෙ සත්ෙ වලොෙවයහි ම 
හිඳිනොවස්ෙ. ඕහට ෙළ පූජොවයන්1 ෙම් ෙිම් ද? ‘තදින් සත්ෙවලොෙයො වෙවරන් මිදී 
නිෙන් දැේෙවස්ේ නම්, ඒ සත්ෙවලොෙවයහි නුති  ුවින් වනො තෙසන  ුදුරජහට ෙළ 
පූජොවයනුත්1 ෙවමේ නුතු” යි ෙියො වදවෙළෙරේ අල්ෙො වම් උභවතොවෙොටිෙ 
පර ශ්නය විාොළ මිලිඳු රජහට යම්වස් දඹ ෙනු ෙුමුති වදාහලිෙපුරුෂ්ඨවයෙුහට සියේ 
වයොදුනේ උස ඇති අමෘතඵලභරිතමහොදඹෙෘේෂ්ඨය වසොලෙොලු ෙලේ වමන් තමන් 
තමන් ෙහන්වස්වග්් ශරුතොන්ත ුද්ධීන් අවනෙපර ෙොර උපමො වග්ණ හුර දේෙො රජහුවග්් 
දෘෂ්ඨ්ටිය පර ලය වෙොට විධ්ෙිංසනය ෙර ෙදාළවස්ෙ. 

 
එෙල මිලිඳු මහරජොවනෝ පරීතිවේග්වයන් පිණො වග්ොස් වදාවහොත් මුදුවනහි ත ො 

වග්ණ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, ් ාගපස්යන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් වම් ග්ම්භීර 
ෙූ පර ශ්නයවතම යහපත් වෙොට අෙව ෝධ ෙරෙන ලද්වද් ය. පර ෙොශ ෙර ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. රේෂ්ඨො ෙට යුතු ෙූ රහසේ පර ෙොශ ෙරණ ලද්වද් ය. දෘෂ්ඨ්ටිග්ුටය ිඳ හරණ ලද්වද් 
ය. දෘෂ්ඨ්ටිග්ර හණය වනො ග්ුන්ම ෙරණ ලද්වද් ය. එවහයින් පර ෙරග්ණීන්ද්ර භූත ෙූ නුඹ 
ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ පරෙොදවයෝ නෂ්ඨ්ට ෙූහ. මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීහු භග්්න ෙූහ. අනය ලේධි 
ග්ත් ලොමෙ ෙූ තීර්ථෙවයෝ හිරු දුටු ෙ වඳෝපුණියන් වසයින් නිෂ්ඨ්පර භ ෙූෙොහු ය” යි ෙියො 
පර ශිංසො ෙළහ. 

ප ජා අපර තිගර භණ පර ශ්්ය ්ිමි 
 
 

ා ේජ්ාපර ති.ද්ධපර ශ්්ය 
 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි නොග්වසනයන් ෙහන්ස,  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 

සියල්ල දන්නොවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් 
 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියල්ල දන්නොවස්ෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 

                               
1 පූජොවයහිත් 
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සර්ෙඥතොඥානදර්ශනය නිරන්තරවයන් එළඹ සිටින්වන් වනො වෙයි. භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානය ආෙර්ජනොෙ පර ති ද්ධ වෙොට ඇත්වත් ය. තදින් ෙුමුති 
වදයේ ආෙර්ජනො වෙොට  ලො දැන ෙදාරණවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. එවහයින් ස්ෙොමීනි, 
්ාගපස්යන් ෙහන්ස, තදින් ඒ තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් වසොයො දැනීවමන් 
සෙයඥතොඥානය වේ නම්,  ුදුරජවතම අසෙයඥවස්ෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 
 ුද්ධඥානය අප වලොෙුතුරො ුදුන්වග්් අතිතීේෂ්ඨ්ණ ෙූ චිත්තය අනු ෙ ම පෙත්වන් ය. ඒ 
 ෙ දේෙො පියන්නට තතො දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් මඳෙින් ෙියම්හ:- 

 
“මහරජොවනනි, සතරනුළියේ ග්න්නො ලොස්වසන් ී තිස් දූමුවණේ යොවළෙ. 

එහි ී ඇට සවෙොටිතිස්තුන්ලේෂ්ඨසුටදහසේ ෙන නියොවයන් ෙරීහීන්වග්් එේසිය පණස් 
යොළ සතමුණු වදාලොවසෙ. වමවතේ විවයහි ී ඇට එෙ අසුරුසනේ පමණ ෙොලවයහි 
පර ෙෘත්ත ෙ වපරළී උපදනො චිත්තයොවග්් ග්ණනට ලේ ත න ෙල්හි ේෂ්ඨයට ඌනත්ෙයට 
යන්නොහු ය. ඒ අසුරුසනේ ෙොලවයහි වම් වම් සප්තවිධචිත්තවයෝ පර ෙෘත්ත ෙන්නොහු 
වෙති. මහරජොවනනි, රොග් සහිත ෙූ ද්වේෂ්ඨ සහිත ෙූ, වමොහ සහිත ෙූ, ේවල්ශ සහිත ෙූ, 
මොර්ග්ඵලපර තිලොභය (  0) පිණිස වනො ෙුඩූ ශරීර1 ඇත්තො ෙූ ේවල්ශනිර්ෙොපණය පිණිස 
වනො ෙුඩූ ශීලයන් ඇත්තො ෙූ, මොර්ග්සමොධිය පිණිස චිත්තයොවග්් ෙුඩීමේ නුත්තො ෙූ, 
විදර්ශනොපර ඥාෙවග්් ෙුඩීමේ නුත්තො ෙූ යම් ඒ  ොලපෘථග්්ජනසත්ෙවෙවනේ ඇද්ද, 
ඔෙුන්වග්් ඒ පර ථමචිත්තය තතො මඳ ෙ උපදවන් ය. පර මොද ෙ පෙත්වන් ය.  

 
ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? -සමථවිදර්ශනොභොෙනොචිත්තයොවග්් භොවිතොෙේ නුති 

 ුවිනි. 
 
“මහරජොවනනි, යම් වස් හුණපඳුර හො ඔිවනො  ෙුලඳ ග්ත්තො ෙූ හුණග්ුට 

ෙුඩීවමන් විශොල ෙූ, හොත්පසින් විස්තීර්ණ ෙූ, ඔෙුවනොෙුන් හො හිී ග්ුෙසී මුවසන 
ලද්දා ෙූ, හුණශොඛො අෙුවලන් ෙුලඳ ග්ත්තො ෙූ ෙපො ෙුර ග්සො අදින ලද්දා ෙූ, 
මහහුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් ඇදී එන ග්මන දන්ධ ෙන්වන් ය. පර මොද ෙන්වන් ය. ග්රුෙ 
ෙන්වන් ය. වනො ඇදීම  ලෙත් ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- හුණ ග්ුටපත් 
ශොඛොෙන්වග්් ඔිවනො  වග්තී මුහුණ  ුවින් වනො ඇවදන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම රොග් සහිත ෙූ, ද්වේෂ්ඨ සහිත ෙූ, වමොහ සහිත ෙූ, 

ේවල්ශ සහිත ෙූ, අභොවිතෙොය ඇත්තො ෙූ, අභොවිතසිල් ඇත්තො ෙූ, අභොවිත චිත්තය 
ඇත්තො ෙූ, අභොවිත පර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ, යම් ඒ  ොල පෘථග්්ජන සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, 
ඔෙුන්වග්් චිත්තය මඳ ෙ උපදවන් ය. පමො ෙන්වන් ය. ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- 
ේවල්ශයන් විසින් චිත්තය ෙුලඳ ග්ුණීවමන් ෙසො ග්ත්  ුවින් පමො ෙ පෙත්වන් ය. 
වම් පෘථග්්ජන චිත්තය ෙන්වන් ය. ඒ සප්තවිධ ෙූ චිත්තවයහි ලො වම් ද්විතීයචිත්තය 

                               
1 ‘අභොවිත ෙොයො’-පොළි (“-වනො ෙුඩූ නොමෙොය ඇති”) 



 

 121 පටුන වෙත 

ව දීමට පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, වසෝෙොන් ෙූ ෙසන ලද සතර අපොයද්ෙොරයන් 
ඇත්තො ෙූ සමෘග්්දෘෂ්ඨ්ටියවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ සර්ෙඥනුශොසනොෙ දැන ග්ත්තො ෙූ යම් ඒ 
පර ථමමොර්ග්යට පුමිණි වෙවනේ ඇද්ද, ඔෙුන්වග්් චිත්තයවතම ‘මම ය මොවග්් ය’ යි 
ග්න්නො සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය ද, ‘ ුද්ධොදිඅටතන්හි’ ෙොිංේෂ්ඨො ෙරණ විචිෙිේඡොෙ ද, 
‘ශොසනවයන් පිටත්  ොහිරෙර තසමොදානොදිවයන් නිෙන් ඇතු’ යි ෙියො ග්න්නො ෙූ 
සීලේ තපරොමොසය ද, යන වම් තරිවිධ ස්ථොනවයහි ලුහුල්ලු ෙ ම උපදවන් ය. 
ලුහුල්ලු ෙ ම පෙත්වන් ය. වනො පුමිණියො ෙූ ාතුර්මොර්ග්ඵලභූමිවයහි ග්රුෙ ෙ 
උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- තරිවිධ ස්ථොනවයහි 
චිත්තයොවග්් පිරිසිදු  ුවින් හො මත්වතහි උපදනො ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින් දන්ධ 
ෙ පෙත්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් තුන් පුරුෙේ ග්ුට ෙපො පිරිසිදු ෙරණ ලද්දා ෙූ 

මත්වතහි ග්න්ිශොඛොජටොවෙන් ෙුලඳ ග්ත්තො ෙූ ෙුර ග්සො අඳින ලද්දා ෙූ 
මහහුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් තුන් පුරුෙ යම් පමණ ද, එපමණ ලුහුල්ලු ෙ ඇදී එන්වන් ය. 
එයින් මත්වතහි තද ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? පොත පුරුෙ ෙපො පිරිසිදු ෙළ 
 ුවින් හො මත්වතහි ශොඛොජටොවයන් ජටිත ෙූ  ුවින් මඳේ ඇදීම ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පිහිතොපොයි ෙූ සමයග්්දෘෂ්ඨ්ටියවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ 
සර්ෙඥානුශොසනොෙ විවශෂ්ඨවයන් ම දන්නො ෙූ යම් ඒ වසොතොපන්න ෙූ පුද්ග්ලවෙවනේ 
ඇද්ද, උන්වග්් ඒ චිත්තයවතම තරිවිධස්ථොනවයහි ලුහුල්ලු ෙ උපදවන් ය. ලුහුල්ලු ෙ 
පෙත්වන් ය. මත්වතහි අපරොප්ත ෙ භූමිවයහි ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් 
ය. ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- සේෙොයදිට්ි විචිෙිේඡො සීලේ තපරොමොසය (   ) යන 
වම් තුන් තන්හි චිත්තය පිරිසිදු  ුවින් ලුහුල්ලු ෙ ම පෙත්වන් ය. මත්වතහි තතිරි ෙ 
සිටි ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින් පමො ෙ පෙත්වන් ය. වම් වදවෙනි චිත්තය නම් 
ෙන්වන් ය. 

 
“ඒ සප්තවිධ චිත්තවයහි ලො වම් තුන්ෙන චිත්තයවතම ව දීමට පුමිවණන්වන් 

ය. මහරජොවනනි, යම් වෙවනෙුන්වග්් රොග්, ද්වෙෂ්ඨ, වමොහ අෙුශලධර්මවයෝ තුනී ෙූෙොහු 
ද, ෙරේ මිනිස් වලොෙ පර තිසන්ධියට එන  ුවින් සෙෘදාග්ොමි ෙූ යම් ඒ 
ආර්යපුද්ග්ලවෙවනේ ඇද්ද, වදාවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ ඒ සෙෘදාග්ොමිආර්යයන්වග්් 
සේෙොයදිට්ි විචිෙිේඡො සීලේ තපරොමොසය හො ෙොමරොග්ය ෙයොපොදය යන 
අෙුශලයන්වග්න් මිදුනො ෙූ ඒ සෙෘදාග්ොමි චිත්තය වතම යවථොේත ෙූ පඤ්ාස්ථොනවයහි 
ලුහුල්ලු ෙ ම උපදවන් ය. ලුහුල්ලු ෙ පෙත්වන් ය. මත්වතහි ෙූ මොර්ග්ඵලභූමිවයහි 
ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. 

 
“ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- වමහි ෙී පිංාස්ථොනවයහි සිත පිරිසිදු  ුවින් හො 

මතු තතිරි ෙ සිටි ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින. 
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“මහරජොවනනි, යම් වස් පස්පුරුෙේ හුණග්ුට පිරිසිදු ෙරණ ලද්දා ෙූ තතිරි මතු 
ශොඛොජටොවෙන් ජටිත ෙූ  ුවින් ෙුලඳ සිටින ලද්දා ෙූ, ෙුර ග්සො අදින ලද්දා ෙූ, 
මහහුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් පස්පුරුෙ යම් පමණ ද, එපමණ ලුහුල්ලු ෙ ඇදී එන්වන් ය. 
එයින් මත්වතහි තද ෙන්වන් ය. ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- පොතභොග්ය පිරිසිදු  ුවින් 
ඇදී එන්වන් ය. තතිරි ෙූ ඌර්ධ්ෙභොග්ය ශොඛො ජටොවෙන් ජටිත ෙූ  ුවින් වනො 
ඇවදන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වෙවනෙුන්වග්් රොග්, ද්වෙෂ්ඨ, 
වමොහවයෝ තුනී ෙූෙොහු ද, යම් ඒ සෙෘදාග්ොමි ෙූ වෙවනේ ඇද්ද, ඔෙුන්වග්් සෙෘදාග්ොමි 
ඵලචිත්තයවතම පිංාස්ථොනවයහි ලුහුල්ලු ෙ ම උපදින්වන් ය. ලුහුල්ලු ෙ ම 
පෙත්වන් ය. තතිරි මතු භූමිවයහි ග්රුෙ ෙ ම උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. 
ෙොරණො ෙිම? යත්- පිංාස්ථොනවයහි චිත්තයොවග්් පිරිසිදු  ුවින් ලුහුල්ලු ෙ ම 
පෙත්වන් ය. මත්වතහි තතිරි ෙ සිටි ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින් ඒ චිත්තය දන්ධ 
ෙ පෙත්වන් ය. වම් තෘතීයචිත්තය නම් ෙන්වන් ය.  

 
“ඒ සප්තවිධචිත්තවයහි ලො වම් සතරෙන චිත්තය ව දීමට පුමිවණන්වන් ය. 

මහරජොවනනි, ෙොමවලොෙවයහි පර තිසන්ධියෙට වනො එන වහයින් අනොග්ොමි ෙූ 
සතළිස්අටෙුදූරුම් ෙූ යම් අනොග්ොමි ආර්ය වෙවනෙුන්වග්් ෙොමවලොෙවයහි ම 
වයොදන්නො ෙූ පිංවාොරම්භොග්ීය සිංවයොජනවයෝ පර හීණ ෙූෙොහු ද, යම් ඒ අනොග්ොමී 
වෙවනේ ඇද්ද? ඒ අනොග්ොමීන්වග්් ඒ මොර්ග්ඵලචිත්තය වතම යට ෙී සේෙොයදිට්ි 
විචිෙිේඡො සීලේ තපරොමොස ෙොමරොග් ෙයොපොදයන් හො වමොෙුන් ම සෙලසත්ෙයන් 
සසර හො එේවෙොට වයොදන වහයින් සිංවයොජන නම් ෙූ දිට්ිසිංවයොජනය 
විචිෙිේඡොසිංවයොජනය සීලේ තපරොමොසසිංවයොජනය ෙොමරොග්සිංවයොජනය 
පටිඝසිංවයොජනය යන වම් දශස්ථොනවයහි ලුහුල්ලුෙ ම උපදවන් ය. ලුහුල්ලු ෙ ම  
පෙත්වන් ය. මතු රහත්භූමිවයහි සිත ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. 

 
“ෙොරණො ෙිම? යත්- වමහි ෙී දශස්ථොනවයහි අනොග්ොමි චිත්තයොවග්් පිරිසිදු 

 ුවින් හො මත්වතහි උපදනො ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින. මහරජොවනනි, යම් වස් 
දසපුරුෙේ ග්ුට ෙපො (   ) පිරිසිදු ෙරණ ලද්දා ෙූ මහො ඌර්ධ්ෙ ශොඛොජටොවෙන් ජටිත 
ෙූ ෙුට ග්සො ආෙ ආවනය ෙරණ ලද්දා ෙූ මහහුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් දසපුරුෙ යම් ප මණ ද 
එපමණ ම ලුහුල්ලු ෙ ඇදී එන්වන් ය. එයින් මත්වතහි තද ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො 
ෙෙවර් ද? යත්- වහට්්ො භොග්ය පිරිසිදු  ුවින් හො ඌර්ධ්ෙභොග්ය ශොඛොජටොවයන් ජටිත 
ෙූ  ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වෙවනෙුන්වග්් පඤ්වාොරම්භොග්ීය ෙූ 
සිංවයොජනවයෝ පර හීණ ෙූෙොහු ද, යම් ඒ අනොග්ොමි වෙවනේ ඇද්ද, ඒ 
ආර්යපුද්ග්ලයන්වග්් ධර්මාේෂ්ඨුස ය යි ෙියන ලද ඒ අනොග්ොමිඵලචිත්තයවතම වමහි 
ෙී දශස්ථොනවයහි ලුහුල්ලු ෙ ම උපදවන් ය. ලුහුල්ලු ෙ ම  පෙත්වන් ය. මතු රහත් 
භූමිවයහි ග්රුෙ ෙ උපවදන් ය. පමො ෙ පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙර? යත්- වමහි ෙී 
දශ ස්ථොනවයහි අනොග්ොමිචිත්තයොවග්් අතයන්ත පරිශුද්ධ  ුවින් ශීඝර  ෙ පෙත්වන් ය. 
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මත්වතහි තතිරි ේවල්ශයන්වග්් අපර හීණ  ුවින් දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. වම් සතරෙන 
චිත්තය ෙන්වන් ය. 

 
“ඒ සප්තවිධ ෙූ චිත්තවයහි ලො වම් පස්ෙුනි චිත්තය විභජනයට පුමිවණන්වන් 

ය. මහරජොවනනි, ාතුරොශර ෙයන් ේෂ්ඨය ෙළො ෙූ ේවල්ශ මලය හුර අර්හත්ඥානය මුෙහත් 
ෙරණ ලද්දා ෙූ ේවල්ශොමය ෙමනය ෙරණ ලද්දා ෙූ සසර ෙුස නිමෙන ලද්දා ෙූ ෙට 
යුතු ෙොර්ය වෙොට නිමෙන ලද්දා ෙූ ේවල්ශමහොභොරය  හො ත න ලද්දා ෙූ ස්ෙෙීය ෙූ 
නිර්ෙොණොර්ථ සිද්ධියට පුමිවණන ලද්දා ෙූ භෙසිංවයොජනයන් ේෂ්ඨය ෙරණ ලද්දා ෙූ 
පුමිවණන ලද අර්ථ ධර්ම නිරුේති පර තිභොන යන සිෙුපිළිසිඹියොෙන් ඇත්තො ෙූ 
ශරොෙෙභූමිවයහි සම්පූර්ණතොවෙන් පරිශුද්ධභොෙයට පුමිණියො ෙූ යම් ඒ රහතන් 
ෙහන්වස් වෙවනේ ඇද්ද, ඒ රහතුන් ෙහන්වස්ලොවග්් ඒ අර්හත්ඵලචිත්තයවතම රූප 
රොග්, අරූපරොග්, මොන, උද්ධේා, අවිජනජොය යන පඤ්ාවිධ ෙූ 
උද්ධම්භොග්ීයසිංවයොජනයන් වෙවරන් මිදී සෙල ේවල්ශයන් නුසූ වහයින් 
ශරොෙෙවිෂ්ඨවයහි ශීඝර  ෙ ම උපදවන් ය. ශීඝර  ෙ ම පෙත්වන් ය. පරවතයෙ ුද්ධභූමිවයහි 
ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ (  1) පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙර? යත්- ශරොෙෙවිෂ්ඨවයහි 
පිරිසිදු  ුවින් හො පරවතයෙ ුද්ධවිෂ්ඨවයහි සිත අපරිශුද්ධ  ුවින. මහරජොවනනි, යම් වස් 
සියලු ම හුණපුරුේ ග්ුට සිඳ පිරිසිදු ෙරණ ල්දදා ෙූ අත ග්සො අදින ලද්දා ෙූ 
මහොෙිංසනළයොවග්් ඇදී එන ග්මන ලහුෙ ෙන්වන් ය. ශීඝර  ෙන්වන් ය. අදන්ධ ෙන්වන් 
ය. වනො පමො ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙර? යත්- සියලු ම පුරුේ හො ග්ණ්ි පරිසුද්ධ 
 ුවින් හො හුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් ඔිවනො  ග්ර හණයේ නුති  ුවින් ඇදී එන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ාතුරොශර ෙයන් ේෂ්ඨය ෙළො ෙූ ේවල්ශමලයන් පිරිසිදු ෙළො 
ෙූ ේවල්ශොමය ෙමනය ෙළො ෙූ  ර හ්මාරියොෙ ෙුස නිම ෙූෙො ෙූ ෙට යුතු ෙොර්ය වෙොට 
නිම ෙූෙො ෙූ ෙවල්ශභොරය  හො තු ුෙො ෙූ ස්ෙෙීයොර්ථයට පුමිණියො ෙූ 
භෙසිංවයොජනයන් ේෂ්ඨය ෙළො ෙූ සිෙුපිළිසිඹියොෙට පුමිණියො ෙූ ශරොෙෙභූමිවයහි පිරිසිදු 
ෙූ යම් ඒ රහතන් ෙහන්වස් වෙවනේ ඇද්ද, ඒ රහතන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
අර්හත්ඵලචිත්තයවතම ශරොෙෙවිෂ්ඨවයහි ලුහුල්ලු ෙ උපදවන් ය. ශීඝර  ෙ උපදවන් ය. 
ලුහුල්ලු ෙ පෙත්වන් ය. පරවතයෙ ුද්ධභූමිවයහි ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ 
පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙර? යත්- ශරොෙෙ විෂ්ඨවයහි සිත පිරිසිදු  ුවින් හො  
පවස් ුදුවිෂ්ඨවයහි අපරිසුද්ධ  ුවින් වමවස් ෙන්වන් ය. වම්  පස්ෙන චිත්තය නම් 
ෙන්වන් ය. 

 
ඒ සප්තවිධ චිත්තවයහි ලො වම් සෙන චිත්තය විභජනයට පුමිවණන්වන් ය. 

මහරජොවනනි, අවනයොපවදශවිරහිත ෙූ වතවම් ම  ුදුෙන වහයින් ස්ෙයම්භූ ෙූ 
ආාොර්යවෙවනෙුන් නුත්තො ෙූ එෙලො ෙ ම හුසිවරණ ෙඟවෙසණුන් හො සදෘශ ෙූ 
එෙලො ෙ හුසිවරන්නො ෙූ තමන්වග්් ස්ෙෙීය පරවතයෙ ුද්ධවිෂ්ඨවයහි සුපරිසුද්ධ නිර්මල 
සිත් ඇත්තො ෙූ යම් ඒ පරවතයෙ ුද්ධවෙවනේ ඇද් ද, ඒ පවස් ුදුෙරයන්වග්් ඒ 
චිත්තයවතම ාතුරොර්යසතයඥානවයහි හො ඒ ාතුර්විධපර තිසම්භිදාඥානවයහි පෙත්නො 
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වහයින් තමන්වග්් විෂ්ඨවයහි ශීඝර  ෙ උපදවන් ය. සීඝර  ෙ පෙත්වන් ය. 
සර්ෙඥ ුද්ධභූමිවයහි ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙර? යත්- 
දුේවඛාණොදී අටනුෙණ ශරොෙෙයන්ටත් සොධොරණ ෙුෙත් පරවතයෙ ුද්ධයන්ට 
විවශෂ්ඨවයන් ම පිරිසිදු  ුවින් තමන්වග්් විවශෂ්ඨවයහි ෙහො පෙත්වන් ය. සර්ෙඥවග්ොාර 
ෙූ තන්ද්රියපවරොපරියත්වතාණය, සත්ෙයන්වග්් ආසයොනුසයාණය, 
යමෙපොටිහොරියාණය, මහොෙරුණොසමොපත්තිාණය, සේ ඤ්ූතාණය, 
අනොෙරණාණය යන වම් සර්ෙඥ ුද්ධවිෂ්ඨයයොවග්් මහත්  ුවින් එහි දන්ධ ෙ පේතවන් 
ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේවතම තමහට විෂ්ඨය ෙූ උස නුති ස්ෙල්ප ෙූ 
ග්ිංග්ොෙෙට රොතරිවයහිත් දහෙලුත් ෙුමති වලස අසම්භීත ෙ  ස්වන් ය. නුත අනිේ 
ෙවලෙ අතිග්ම්භීර ෙූ අතිවිස්තොර ෙූ   ුස හිඳීමට ෙිසි පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ නුත්තො ෙූ 
පරවතරේ නුත්තො ෙූ මහොසමුද්ර ය දැෙ භය ෙන්වන් ය. දන්ධ ෙන්වන් ය. එවතර 
ෙන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. ෙොරණො ෙිම? යත්- ස්ෙෙීය විෂ්ඨයයොවග්් පුරුදු   ුවින් 
ෙුඩො ග්ඟින් එතර ෙන්වන් ය. මහොසමුද්ර යොවමහත්  ුවින් වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ස්ෙයම්භූ ෙූ අනොාොරී ෙූ එොොරී ෙූ ෙග්වෙසණුන් හො 
සදෘශ ෙූ තමන්වග්් විෂ්ඨවයහි පිරිසිදු නිර්මල සිත් ඇත්තො ෙූ යම් ඒ පවස් ුදුෙර 
වෙවනේ ඇද්ද, ඔෙුන් ෙහන්වස්ලොවග්් ඒ චිත්තයවතම තමන් ෙහන්වස්ලොවග්් විෂ්ඨවයහි 
ම ශීඝර  ෙ උපදවන් ය. ශීඝර  ෙ පෙත්වන් ය; සර්ෙඥ ුද්ධභූමිවයහි ග්රුෙ ෙ උපදවන් ය. 
දන්ධ ෙ පෙත්වන් ය. ෙොරණො ෙෙර යත්- ස්ෙෙීයපරවතයෙ ුද්ධවිෂ්ඨයයොවග්් පිරිසිදු 
 ුවින් එහි ශීඝර  ෙ පෙත්වන් ය. සර්ෙඥ ුද්ධවිෂ්ඨයයොවග්් මහත්  ුවින් එහි දන්ධ ෙ 
පෙත්වන් ය, වම් සෙන චිත්තය ෙන්වන් ය. 

 
“ඒ සප්තවිධ ෙූ චිත්තවයහි ලො වම් සත්ෙන චිත්තය විභජනයට පුමිවණන්වන් 

ය. මහරජොවනනි, සියල්ල දත්තො ෙූ දස ලධොරී ෙූ  ුද්ධත්ෙය, ආශර ෙේෂ්ඨයෙරඥාන, 
අන්තරොයෙරධර්මය, චනර්යොණිෙ ධර්මය යන වම් ාතුර්චෙශොරදයවයහි විශොරද ෙූ 
අෂ්ඨ්ටොදශ ුද්ධධර්මවයන් සමන්ෙොග්ත ෙූ අනන්ත ෙූ ේවල්ශයන් ජය ග්ත්  ුවින් 
‘අනන්තජින’ නම් ෙූ අවනෙසෘද්ධිපරොතිහොර්ය ඥානොර්ථධර්මවයහි ෙිසිවෙෙු විසින් 
ආෙරණයේ ෙළ වනො හුෙි ෙන  ුවින් අනොෙරණඥානී ෙූ යම් ඒ සමයේ 
සම් ුද්ධසර්ෙඥ  ුදුෙරවෙවනේ ඇද් ද, ඒ වලොෙුතුරො  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
අචින්තයොවනොපවමයය ෙූ ඒ සර්ෙඥචිත්තයවතම දශ ල (  4) ාතුර්චෙශොරදය 
තුදුස් ුද්ධඥානොදි ෙූ සර්ෙධර්මවයහි ශීඝර  ෙ ම උපදවන් ය. ශීඝර  ෙ ම පෙත්වන් ය. ඊට 
ෙොරණො ෙිම? යත්- සියලු ම දත මනො ධර්මවයහි අතයන්තවයන් පිරිසිදු  ුවින. 

 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, දුහුලින් ෙළ සියුම් ෙස්තරවයේහි වහෝ ෙපුවයන් ෙළ 

සියුම් ෙස්තරවයේහි වහෝ හිසවෙවසන් ෙළ සියුම් ෙස්තරවයේහි වහෝ මනො වෙොට හණ 
ග්ො මුෙහත් ත න ලද්දා ෙූ පහ ෙූ මලවයන් නිර්මල ෙූ ග්ුට නුති  ුවින් නිග්්ග්ණ්ි ෙූ 
සියුම් මුෙහත් ඇත්තො ෙූ ඇද වනො ෙූ ෙේ වනො ෙූ ෙිසි ෙුටිලත්ෙයේ නුත්තො ෙූ දහසේ 
වදන ඇද නග්න දළ්හධනුෙට ආවරොපණය ෙරණ ලද්දා ෙූ මහත් ෙූ වයොධභටවයෙු 
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විසින්  ලෙත් වෙොට ඇද විදින ලද්දා ෙූ නොරොාය නම් අවයොමයශීතලයොවග්් ෙස්තර ය 
ෙුපී වනො වග්ොස් මඳ ෙ ෙදිනො  වෙේ වහෝ විනිවිද වනො වග්ොස් ඇවලන 
ලග්්නත්ෙවයේ වහෝ වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “ෙුමේ 
නිසො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙස්තර යන්වග්් සියුම්  ුවින් ද, නොරොායොවග්් සියුම් 
මුෙහත් ඇති  ුවින් ද, විදින ලද සුරයොවග්්  ලෙත්  ුවින් දැ? යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම සියල්ල දත්තො ෙූ දශ ලධොරී ෙූ ාතුර්චෙශොරදයවිශොරද ෙූ 
අෂ්ඨ්ටොදශ ුද්ධධර්මවයන් සමන්ෙොග්ත ෙූ අනන්තජින නම් ෙූ අනොෙරණඥානී ෙූ යම් ඒ 
සමයේසම් ුද්ධසර්ෙඥෙර වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සර්ෙඥෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් ඒ 
අතයන්තනිර්මල සුඛුම ෙූ සර්ෙඥ චිත්තයවතම තන්ද්රියපවරොපරියත්ත ආසයොනුසය 
යමෙපොටිහොරිය මහො ෙරුණොසමොපත්ති සේ ඤ්ු ත අනොෙරණාණොදි සියල්වලහි ම 
අති ශීඝර  ෙ ම උපදවන් ය. අතිශීඝර  ෙ ම පෙත්වන් ය. ෙොරණ ෙෙර යත්- 
සර්ෙඥතොඥානවයහි පිරිසිදු  ුවින් වමවස් පෙත්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් සත්ෙුනි 
ෙූ චිත්තය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, ඒ සප්තවිධ ෙූ චිත්තවයහි සර්ෙඥෙරයන්වග්් යම් වම් 

චිත්තවයේ ඇද්ද, ඒ චිත්තය සෙුදූරුම් ෙූ චිත්තයන්වග්් ම පෙත්නො ග්ණන් අතිෙරොන්ත 
වෙොට අසිංවඛයය ෙූ ග්ුණවයන් පිරිසිදු ෙූවය් ය. ශීඝර  ද ෙූවය් ය. යම් වහයෙින් 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තය පිරිසිදු ී ද, ශීඝර  ී ද, මහරජොවනනි, එවහයින් අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යමෙපරොතිහොර්යය දේෙො ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, 
යමෙපරොතිහොර්යවයහි භොග්යෙත් ෙූ  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් චිත්තය වමවස් ශීඝර  ෙ 
ම පර ෙෘත්ත ෙන්වන් ය යි ෙියො දත යුත්වත් ය. ඒ යමෙපරොතිහොර්යවයහි තතිරි 
ෙොරණයේ ෙියන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ඒ අනන්ත ෙූ 
යමෙපරොතිහොර්යවයෝත් සර්ෙඥ ුදුෙරයන්වග්් චිත්තය නියොමට ග්ණනෙට ෙත් - 
සිංඛයොෙෙට ෙත් - ෙලොෙෙට ෙත් - ෙලොභොග්යෙටත් වනො පුමිවණන්නොහු ය.  

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානය 

ආෙර්ජනොපර ති ද්ධ වෙොට ඇත්වත් ය. ෙුමුති වදයේ ආෙර්ජනො වෙොට  ලො දැන 
ෙදාරණ වස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේවතම තමොවග්් හස්තවයහි තු ූ යම් 
වදයේ වදවෙනි හස්තවයහි ත න්වන් වේ ද, විෙෘත ෙූ මුඛවයන් ොනයේ පිටත් 
ෙරන්වන් වේ ද, මුඛයට පුමිණි වභොජනයේ (   ) ග්ිලින්වන් වේ ද, ඇසිපිය වහෝ 
අරින්වන් වේ ද, ඇස ඇරපියො වහෝ උන්මීලනය ෙරන්වන් වේ ද, හෙුළුෙන ලද වහෝ 
අතේ දිේ ෙරන්වන් ී නම්, දිේ ෙරණ ලද වහෝ අතේ හෙුළුෙන්වන් ී නම්, 
මහරජොවනනි, වම් තතො ෙඩිනම් ෙොලයත් තතො පමො ෙන්වන් ය. අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානය ඊටත් ෙඩො ශීඝර තර ෙන්වන් ය. අතිශීඝර තර ෙූ ආෙර්ජනොෙ 
ආෙර්ජනො වෙොට  ලො ෙුමුති වදයේ දැන ෙදාරණවස්ෙ. ආෙර්ජනො විෙල මොතර යෙින් 
ම ඒ භොග්යෙත් ෙූ  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලො එපමණින් ම අසර්ෙඥ නම් වනො ෙන්නොහු 
ය” යි ෙීවස්ෙ. 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ආෙර්ජනොෙ වසොයො පරිවයසනවයන් ෙට 

යුතු වදයේ වනො වේ ද? එ ුවින් මට නුඹෙහන්වස් ඒ සර්ෙඥතොඥානවයහි ලො අනිේ 
ෙොරණයෙින් අෙව ොධ ෙරෙො ෙදාළ මුනෙ” යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, මහරජොවනනි, යම් 
වස් මහොධන ඇත්තො ෙූ මහොවභොග් ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ ෙූ රන්රිදී ද්රවෙයොපෙරණ 
ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ ෙූ ධනධොනයයන් ඇත්තො ෙූ සෙලසම්පත්තිවයන් ආවය ෙූ 
පුරුෂ්ඨයේහුවග්් ඛවලොපි, ෙුම්භිපි්රවෙොෂ්ඨ්් සිංඛයොත ව ොවහෝ භොජන ග්ත ෙූ ඇල්ී, 
යෙ, තණ්ඩුල, තල, මුිං, උඳු, ඇතුළු ෙූ පුේ න්න අපරන්න සිංඛයොත සප්තවිධ 
ධොනයයන් හො ග්ිවතල්, වෙඬරු, ෙිරි, දීෙිරි, මීපුණි ආදිහු ෙූෙොහු ී  නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් 
වග්රදට ද,  තට ද සුදුසු ෙූ  ත් ෙනු ෙුමුත්තො ෙූ අමුත්වතේ ආවය් ී නම්, ඒ 
ග්ෘහපතියොවග්් ග්ෘහවයහි ද යම් වභොජනයේ පිසන ලද ද, ඒ වභොජනය නිෂ්ඨ්්ො ෙූවය් 
ී නම්, එෙල අමුතු ත් වදන පිණිස ෙුම්භී නම් ෙූ සුළිවයෙින් සොල් වග්ණ  ත් 
පිසන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොවභොග්ී ෙූ පුරුෂ්ඨවතම එපමණ ෙූ 
වභොජනවිෙලමොතර යෙින් ම නිර්ධනිෙ වේ ද? දුග්ී නම් වේදැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි, ාෙර ෙර්තී රජනජුරුෙන්වග්් ග්ෘහවයහිත්, ස්ෙොමීනි, අෙොලවයහි  ත් නුති 
ෙන්වන් ය. ග්ෘහපතියොවග්් වග්යි ෙියනු ම ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානය ආෙර්ජනොවිෙලමොතර යෙ 
ආෙර්ජනො වෙොට  ලො ෙුමුති වදයේ දැන ග්න්වන් ය.1  

 
“යම් වස් ෙනොහි මහරජොවනනි, හට ග්ත් ඵල ඇත්තො ෙූ ඵලවපොෙුරු භොරවයන් 

භරිත ෙූ එවහයිේ ඒ ඒ අතට නුමී තිව න්නො ෙූ අතුපතර ඇති ආමොදිෙෘේෂ්ඨවයේ ී 
නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ සඵලෙෘේෂ්ඨය වතම එපමණෙින් ෙුටුනු ඵල නුති 
මොතර යෙින් ම අඵලෙෘේෂ්ඨ නම් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ 
ෙෘේෂ්ඨඵලවයෝ ෙුටීම පර ති ද්ධ වෙොට ඇත්තො හ. ෙුටුනු ෙල්හි ෙුමුත්වතේ ල න්වන් 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතො ඥානය 
ආෙර්ජනොෙ පර ති ද්ධ වෙොට ඇත්වත් ය. ඥානවයන් ආෙර්ජනො වෙොට  ලො ෙුමුති 
වදයේ දැන ෙදාරණවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් ආෙර්ජනො වෙොට  ලො ෙුමුති වදයේ දැන ෙදාරණවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ආෙර්ජනො වෙොට  ලො ෙුමුති වදයේ 
දැන ෙදාරණ වස්ෙ. යම් වස්, මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්තිරජ වතම යම් දෙවසෙ (  4) මට 
ාෙර රත්නය පුමිවණෙ යි ෙියො ාෙර රත්නය සිහි ෙරන්වන් ය. සිහි ෙළ ෙල්හි 
ාෙර රත්නය සමීප ෙ පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තිවලෝග්ුරු 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් ආෙර්ජනො ෙර ෙදාරමින් ෙොලතරවයහි ෙුමුති වදයේ දැන 
ෙදාරණවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. එෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, 
්ාගපස්යන් ෙහන්ස, ෙදාළ වම් ෙොරණය තතො දෘව ය.  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියල්ල 

                               
1 දැන ෙදාරණ වස්ෙ 
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දැන ෙදාරණවස්ෙ.  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සර්ෙඥවස්ෙු යි ෙියො අපි පිළිග්ණුම්හ” යි 
ෙීහ. 
 

ා ේජ්ාපර ති.ද්ධපර ශ්්ය ්ිමි. 
 

පද දත්තපර  ර ජයාපර ශ්්ය 
 
නුෙුතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වදෙදත්තයන් 

ෙහන්වස් ෙෙුරුන් විසින් පුවිදි ෙරණ ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝය. “මහරජොවනනි, භද්දිය 
ෙුමොරවයෝ ය, අ්ුරැද්ධ ෙුමොරවයෝ ය, ා්්්ද ෙුමොරවයෝ ය, භගු ෙුමොරවයෝ ය, 
කිම්ිල ෙුමොරවයෝ ය, පද දත්ත ෙුමොරවයෝ යන වම් උපොලි නම් ෙපුෙොනන් සත්ෙුනි 
වෙොට ඇති, ශොෙයෙුමොරෙරු සවදන අප වලොෙුතුරො ශොස්තෘන් ෙහන්වස්  ුදු ෙූ ෙල්හි 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට සන්වතොස උපදෙමින් ශොෙයෙිංශවයන්  ුදුන්ට පසු ෙ මහණ 
ෙන්නොහු අපමණ ෙූ සුපත් හුර ග්ිහිවග්න් නිේමුනොහු ය. අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ඒ සද්වදනො මහණ ෙර ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ මහණ ෙ උපසම්පන්න 
ෙූ වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් විසින් සිංඝවභද ෙර්මය ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ෘහස්ථවතම 
සිංඝවභදය ෙරන්වන් වනො වෙයි. ශිේෂ්ඨයමොණොවතොවමෝ1 සිංඝවභදය ෙරන්වන් වනො 
වෙයි. සොමවණර වතම සිංඝවභදය ෙරන්වන් වනො වෙයි. සොමවණරි ද සිංඝවභදය 
ෙරන්නී වනො වෙයි. සීලොදි එෙොෙොරග්ුණවයන් පර ෙෘති ෙ සුශීලසිංඝයො හො සමග් ෙරණ 
වපොවහෝපෙොරණොදී සමොනසිංෙොසය ඇත්තො ෙූ සමොන ෙූ එෙ සීමොවෙහි සිටියො ෙූ 
උපසම්පන්නභිේෂ්ඨුවතම සිංඝවභදෙර්මය ෙරන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, ඒ සිංඝයො ිඳවග්ණ එෙ සීමොවෙෙ වෙන ම වපොවහොය ෙළො ෙූ 

සිංඝවභදෙ පුරුෂ්ඨවතම ෙෙර අෙුශලෙර්මයේ විඳී දැ?” යි විාොළහ. ‘මහරජොවනනි, 
අීචිමහොනරෙවයහි ෙපේ මුළුල්වලහි වනො වග්ී සිටින්නො ෙූ අෙුශලෙර්මයට 
පුමිවණන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් පුෙදි ෙ සිංඝවභදෙර්මය වෙොට ෙල්පයේ මුළුල්වලහි 
අීචිමහොනරෙවයහි පුවසන්වන් ය යි ෙියො  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් දැන ෙදාරණ වස්ේ 
දැ” යි විාොළහ. 

 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් මහණ ෙ සිංඝවභදය 

ෙරන්වන් ය. සිංඝවභදය වෙොට ෙල්පයේ මුළුල්වලහි අීචිමහො නරෙවයහි 
පුවසන්වන් ය යි ෙියො අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් දැන ෙදාරණවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. 

                               
1 ශිේෂ්ඨයමොණ වතවම 
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“තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් මහණ ෙ සිංඝවභදය 
ෙරන්වන් ය. සිංඝවභදය වෙොට ෙල්පයේ මුළුල්වලහි අීචි නම් මහොනරෙවයහි (  6) 
පුවසන්වන් ය” යි ෙියො  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් දන්නොවස්ේ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියලු සත්ෙයන් වෙවරහි 
ෙරුණො ඇතිවස්ෙ. අනුෙම්පො ඇතිවස්ෙ. හිවතසිවස්ෙ. සියලු සත්ෙයන්වග්් අෙුඩ 
දුරු වෙොට ෙුඩ උපදෙනවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය මිථයො 
ෙන්වන් ය. ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ඒ වදෙදත්තයොනන් අපොවයහි ෙුවටන  ෙ 
දිෙයඥානවයන් වනො දැන මහණ ෙරෙො ෙදාළවස්ේ ී නම් ඒ ෙොරණවයන්  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් අසර්ෙඥවස්ෙ. සර්ෙඥතොඥානය ඇති වස්ේ ී නම්, සියලු සත්ෙයන් 
වෙවරහි ෙරුණොෙ නුතිවස්ෙ. ෙරුණොෙ ඇතිවස්ේ නම්, දිෙයඥානය නුතිවස්ෙ. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස්ට ම පුමිණිවය් ය. වම් මහොඅෙුල විජටනය 
ෙර ෙදාළ මුනෙ. පරෙොදයන් ිඳ හුර ෙදාළ මුනුෙ. අනොග්තෙොලවයහි නුඹ ෙහන්වස් 
හො සදෘශ ෙූ පර ඥාෙත් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො දුර්ලභ ෙන්නොහු ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයහි නුඹ ෙහන්වස්වග්් පර ඥා ලය පර ෙොශ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි පතළො ෙූ 

ෙරුණොෙත් ඇතිවස්ෙ. සර්ෙඥතොඥානයත් ඇතිවස්ෙ. මහරජොවනනි, එවහයින් 
වලොෙොවලොෙදිෙොෙර ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් මහොෙරුණොෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ 
සර්ෙඥතොඥානවයන් වදෙදත්තයන් ෙහන්වස්වග්් ග්තිය  ලො ෙදාරමින් අපරොපර්යය ෙූ 
අෙුශලෙර්මයන් ස්ස් වෙොට වග්ණ අවනෙෙල්පවෙොටිශතසහසර යේ මුළුල්වලහි 
නරෙවයන් නරෙයට ෙුටීවමන් ෙුටීමට යන්නො ෙූ ඒ වදෙදත්තයොනන් දැෙ ෙදාළ 
වස්ෙ. වමොහු විසින් වෙළෙරේ වනො වෙොට ෙරණ ලද්දා ෙූ අෙුශල ෙර්මයමොවග්් 
ශොසනවයහි පුවිදි ෙූෙොහට වෙළෙර ෙන්වන් ය. පූර්ෙ අෙුශලෙර්මය නියොෙට දුේ 
වෙළෙර ෙන්වන් ය. පුවිදි වනො ෙූවය් ී නමුත් වම් තුේඡ ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ෙල්පයේ 
මුළුල්වලහි මහදුේ විදුෙන්නො ෙූ අෙුශලෙර්මයන් ස්ස් ෙරන්වන් ය යි ෙියො භොග්යෙත් 
ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් සර්ෙඥතොඥානවයන් දැන ෙරුණොවෙන් ම වදෙදත්තයන් පුවිදි 
ෙර ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. 

 
ඒ අසො “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස,  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සත්ෙයන්ට 

වනොවයේ ෙධ වෙොට තළො වතලින් ඇඟ ආවල්ප ෙරණවස්ෙ. මහොපර පොතයෙ ඔසෙො 
දමො වග්ොඩ නග්ින්නට අත වදනවස්ෙ. මරොදමො ීවවිතය වසොයනවස්ෙ. අවහෝ! 
ෙරුණොෙෙ වලසේ  ුලුෙ මුනුෙ. ඒ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් යවමෙුට සුප වදනු 
ෙුමුතිවස්ේ ී නම්, පළමු වෙොට මහත් දුේ දී පසු ෙ සුපවතහි පිහිටුෙනවස්ෙු” යි 
ෙීහ. ‘මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙධ ෙරන්වනෝ ෙූ නමුත් සත්ෙයන්ට 
හිතසුප පිණිස ම ය. පර පොතයෙින් වහළන්වනෝ ෙූ නමුත් සත්ෙයන්ට හිතසුප පිණිස 
ම ය. මරතත් සත්ෙයන්ට ෙුඩ පිණිස ම ය. මහරජොවනනි ෙධ වෙොට ී නමුත් 
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තථොග්තයන් ෙහන්වස් සත්ෙයන්ට හිතෙුඩ ම උපදෙන වස්ෙ. පර පොතයෙින් වහළො දමො 
ී නමුත් සත්ෙයන්ට හිත ෙුඩ ම උපදෙනවස්ෙ. මරොදමො ී නමුත්, සත්ෙයන්ට 
හිතෙුඩ ම උපදෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් වදමෙුපිවයෝ නම් ෙධ වෙොට තළොත් 
වග්ඩි දී ඔසෙො දමොත් පුතර යනට හිතෙුඩ ම උපදෙන්නොහු වෙති. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් (   ) ෙහන්වස්ත් සත්ෙයන්ට ෙධයේ ෙරතත් හිතෙුඩ 
පිණිස ම ය. ඇද වහළතත් සත්ෙයන්ට හිත ෙුඩ පිණිස ම ය. මරන්වන් ී නමුත් 
සත්ෙයන්ට හිතෙුඩ පිණිස ම ය. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙධ වෙොට 
සත්ෙයන්ට හිත ෙුඩ ම උපදෙනවස්ෙ. මරොපියොත් සත්ෙයන්ට හිතෙුඩ ම 
උපදෙනවස්ෙ. යම් යම් ෙොරණයෙින් සත්ෙයන්වග්් ග්ුණ නුෙණ පුණයඵල ෙුඩි වේ ද, 
ඒ ඒ ෙොරණවයන් ඒ ඒ උපොවයන් සෙලසත්ෙයන්ට හිතෙුඩ ම උපදෙන වස්ෙ. තදින් 
මහරජොවනනි, වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් පුවිදි වනො ෙූවෙෝ ෙූ නම් ග්ිහි ෙ ෙසමින් 
නරෙයට පමුණුෙන්නො ෙූ ව ොවහෝ අෙුශල ෙර්මයන් ස්ස් වෙොට 
අවනෙෙල්පවෙොටිශතසහසරවයහි නරෙවයන් නරෙයට විනිපොතවයන් විනිපොතයට 
වයමින් අපර මොණ ෙූ ව ොවහෝ දුේ විඳින්වන් ය. ඒ ෙොරණය භොග්යෙත් සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් දිෙුසින් දැන ෙදාරමින් ‘මොවග්් ශොසනවයහි පුවිදි ෙූෙොහට දුේ වෙළෙර 
ෙන්වන් ය’ යි ෙරුණොවෙන් පද දත්තයන් මහණ ෙර ෙදාළවස්ෙ. මහණ වෙොට 
ෙරුණොවෙන්  ලෙත් ෙූ දුේ ලුහුල්ලු ෙළවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් මහොධන 
යශශ්ශ්රීඥාති ලවයන්  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ වතම තමොවග්් නූවෙවනෙුන්ට වහෝ 
මිතරවෙවනෙුන්ට වහෝ රජවෙවනෙුන්වග්න් පුමිණියො ෙූ  ලෙත් දඬුෙමේ දරන්නො 
දැෙ තමොවග්් රජහට ව ොවහෝ විශ්ෙොසභොෙවයන් හො උපොවයහි සමර්ථතොවෙන් මහත් 
ෙූ දණ්ඩනය මඳේ ලුහුල්ලු වෙවර් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් ව ොවහෝ ෙල්පවෙොටිශතසහසර යේ මුළුල්වලහි නරෙදුේ විඳින්නො ෙූ ෙොරණය 
දිෙයඥානවයන් දැෙ දුේ වෙළෙර ෙරණ ෙරුණොවෙන් වදෙදත්තෙුමොරයොනන් මහණ 
වෙොට ශීලසමොධිපර ඥාවිමුේති ල සමර්ථභොෙවයන් මහත් ෙූ දුේ ලඝුෙර ෙදාළවස්ෙ. 
තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙනොහි අතිදේෂ්ඨ ෙූ ශලයෙර්තෘ ෙූ වෙවදේ මහත් ෙූ 
 ලෙත් ෙූ ෙයොධියේ ඖෂ්ඨධ ලවයන් මඬෙො ලහුල්ලු වෙවර් ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ව ොවහෝ ෙූ ෙල්පවෙොටිශසසහසර යේ මුළුල්වලහි දුේ විඳින්නො ෙූ 
වදෙදත්තෙුමොරයන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් උපොය දැනීවමන් මහණ වෙොට 
සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි පතළො ෙූ මහොෙරුණො  ලවයන් උපස්තම්භෙ ෙූ 
සද්ධර්මඖෂ්ඨධ ලවයන් දුේ නමුති මහත් ෙූ ෙයොධිය ලුහුල්ලු ෙර ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ව ොවහෝ දුේ 

විඳින්නො ෙූ පද දත්තෙුමොරයොට විඳින දුේ තතො මඳ වෙවරමින් මඳ ෙුෙත් අෙුශලයෙට 
පුමිණිවස්ේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “අවන්! ස්ෙොමීන් ෙහන්ස,  ුදුරජොණන් ෙහන්වස් යටත් 
පිරිවසයින් ෙිරිපීරේ වදාෙනො ෙල් මොතර යේ ෙත් මඳෙුත් අපුණයයෙට වනො පුමිණි 
වස්ෙු”යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි යම් ෙොරණයෙින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
වදෙදත්ත ෙුමොරයො මහණ ෙළවස්ේ ද, ඒ වම් ෙොරණයත් අර්ථෙශවයන් පිළිග්නුෙ. 
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මහරජොවනනි, අනිෙුත් තතිරි ෙොරණවයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් වදෙදත්ත ෙුමොරයො මහණ ෙළවස්ේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනෙ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ආත්මොර්ථපරොර්ථවිනොශෙරණවයහි දේෂ්ඨ ෙූ මිං පුහුර 

උමිං ි ඳ ග්ම් පුහුර ග්ම්වපරළි ෙරන්නො ෙූ වසොවරෙු අල්ෙො  ුඳ වග්ණ රොජපුරුෂ්ඨවයෝ 
රජනජුරුෙන් (  1) ෙරො වග්ොස් ‘වදෙයන් ෙහන්ස, වම් වසොර පුරුෂ්ඨවතම ඔ  
ෙහන්වස්වග්් ආඥාාෙර යට විරුද්ධ ෙ හුසුරුවණ් ය. වමෝහට යම් ෙධයේ ෙරණු 
ෙුමුතිවස්ේ නම්, ඒ දඬුෙම් පණෙො ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො රජනජුරුෙන්ට දැේෙූෙොහු 
ී නම්, සග්වයනි, එවස් ී නම්, වම් වසොරො ෙදව ර ග්සො නුෙරින් පිටත වග්ණ වග්ොස් 
ආඝොතනවයහි දී තස ෙපො දමේ’ ෙියො රජනජුරුවෙෝ ඔෙුන්ට වමවස් ෙීෙොහු ෙූ නම්, 
එවස් ය, වදෙයන් ෙහන්ස, යි ෙියො ඒ පුරුෂ්ඨවයෝ රජනජුරුෙන්වග්් ොනය අසො ඒ වසොරො 
ෙදව ර ග්සො නුෙරින් පිටත වග්ණ වග්ොස් මිනී මරණ ආඝොතනභූමියට පුමිණියොහු ී 
නම්, එෙල රජනජුරුෙන්වග්් සමීපවයන් ල න ලද ෙරපර සොද ඇත්තො ෙූ ල න ලද 
යශස්ධනවභොග් ඇත්තො ෙූ ඇදහිය යුතු ොන ඇත්තො ෙූ  ලීවිනිශ්චිතෙොර ෙූ 
රොජොභයන්තර ෙූ ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේවතම මරණයට පුමිණියහු දුටුවය් තේිති ඒ 
රොජොභයන්තර පුරුෂ්ඨවතම මරන්ට සිටින ඒ පුරුෂ්ඨයොහට ෙරුණො වෙොට ඒ 
රොජපුරුෂ්ඨයන්ට වමවස් ෙියන්වන් ය. ‘පින්ෙත්නි, වතොපට වමොහුවග්් සීසේවඡදනය 
ෙිරීවමන් ෙම් ෙිම් ද? එවහයින්, පින්ෙත්නි, වමොහුවග්් අතේ වහෝ පයේ වහෝ ෙපො 
දමො වනො මරො ීවවිතය රේෂ්ඨො ෙරේ. මම රජනජුරුෙන්වග්් සමීපවයහි දී වමොහු පිණිස 
ොන ෙථො වෙොට රජහට සුල වෙවරමි’ යි ෙියො ය.1 ඒ අමොතයපුරුෂ්ඨයොවග්්  ලෙත් 
ෙ ෙියන්නො ෙූ ොනය ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ ග්ම් ස්ෙෙල්ලු ඒ වසොර පුරුෂ්ඨයොවග්් 
අතේ වහෝ පයේ වහෝ මඳේ ෙපො හුර ීවවිතය රේෂ්ඨො ෙළොහු ී නම්, ෙිවමේ ද? 
මහරජොවනනි, ඒ අමොතයපුරුෂ්ඨවතම වම් වසොරපුරුෂ්ඨයොවග්් හස්තේවඡදනය 
ෙරලීවමන් ඔහට අනර්ථෙොරී ෙූවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, ීවවිත දායෙ ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨවතම ඒ වසොරොහට ීවවිතදානය දුන් ෙල්හි ඒ 

වසොරුහට ෙෙර නම් උපෙොරයේ වනො ෙරණ ලද නම් ඇද් දැ?” යි ෙීහ. “ඒ වසොරොවග්් 
හස්තපොදේවඡදනවයහි යම් දුේඛ වේදනොෙේ ඇද් ද, ඒ දුේඛවේදනොවෙන් මඳෙුත් 
අෙුශලෙර්මයෙට ඒ දිවි දුන් පුරුෂ්ඨවතම පුමිවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ 
වසොරපුරුෂ්ඨ වතම තමො විසින් ම ෙර ග්ත් වදයින් ම දුේඛවේදනොෙ විඳින්වන් ය. ීවවිත 
දායෙ ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ෙනොහි මඳෙුත් අෙුශලයෙට වනො පුමිවණන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ‘මොවග්් ශොසනවයහි මහණ ෙූ 
වදෙදත්තයොහට දුේ වෙළෙර ෙන්වන් ය’ යි ෙියො  ුදුඇසින් දැෙ ඔහු වෙවරහි 
ෙරුණොවෙන් පද දත්ත ෙුමොරයො පුවිදි ෙර ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, වදෙදත්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් දුේ වෙළෙර ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, ඒ වදවිදත් වතරුන් ෙහන්වස් 

                               
1 ෙීවය් ය. 
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පූර්ෙචෙරවයන්  ුදුන් හො විරුද්ධ ෙ ‘ ුදුන් මරො  ුද්ධරොජයය ග්ණිමි’ යි සිතො 
සිංඝවභදෙර්මය වෙොට වෙන් ෙ සිට  ුදුන් මරන්ට වනොවයේ උත්සොහ වෙොටත්  ුදුන් 
මරො ග්ත වනො හී වපොවළොෙ පුළී නරෙයට යන දෙස්  ුදුන් ග්ුණ සිහි වෙවරමින් 
මරණ ෙොලවයහි:- 

 
“ඉපර්හි අට්පෙහි තර්ග්ගපුග්ගලං 
පද ාතිපද ං ්රදම්ර් සාරථං, 
සර්්්තරක්ඛුං සතපු්්්ලක්ඛණං 
පාපණහි .ුද්ධං සරණං උපපමි.” 
 
(  0) යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘සනරොමරවලොෙොග්ර පුද්ග්ල ෙූ වදෙොති වදෙ ෙූ, දමනය 

ෙළ යුතු ෙූ මනුෂ්ඨයයන් තදිංග්විනයොදිවයහි හිේමෙො දමනය ෙරන්නො ෙූ, සියල්ල 
දේනො සමන්තාේඛු නම් සර්ෙඥතොඥානයේ ඇත්තො ෙූ, ශතපුණයලේෂ්ඨණවයන් යුේත 
ෙූ, ඒ  ුදුන් දිවිහිමිවයන් සරණට පුමිවණමි. එවහයින් ස්ෙොමීනි, මොවග්් වලොෙුතුරො 
 ුදුරජොවනනි, (නුඹ ෙහන්වස්) නුඹ ෙහන්වස්ට අපරොධ ෙළ මො වෙවරහි ද නුඹවග්් 
අත ඇඟිලි ෙපො මරන්නට පුන්නූ අංගුලිර්ාල මහවසොරොනන් වෙවරහි ද, නුඹ ඇන 
මරන්නට පුන්නූ ධ්පාලයා වෙවරහි ද, නුඹවග්් ඖරසපුතර  ෙූ රාහුල ෙුමොරයන් 
වෙවරහි ද, වමෙී සතර තුන එෙොෙොර ෙ පෙත්නො ෙරුණොවෙන් (යුේතවස්ෙ.) 
වලොෙුතුරො  ුදු ෙූ නුඹට සුහුරු ඩු ීමි. අප සුද්පධාද් මහරජොනන්ට  ූන ීමි. මො 
නුග්නියන් යපශාධරා ්්ට ෙුඩි සිටිවයමි. රාහුල ෙුමරුෙන්ට මයිලනු ීමි. ස්ෙොමීනි, 
වම් අට ෙොරණය ෙරණ වෙොට වග්ණ මො නරෙදුෙින් ග්ලෙො වග්ණ ෙදාළ මුනුෙු’ යි 
ෙියෙියො වපොවළෝ ග්ිවලමින් ම දිවි වෙළෙර වෙොට  ුදුන් සරණ ග්ිවය් යි. 
මහරජොවනනි, වම් ෙල්පය සවෙොට්්ොශයේ වෙොට ව දූ ෙල්හි පළමු වෙොට්්ොශය 
අතිෙරොන්ත ෙූ ෙල්හි වදෙදත්තයන් ෙහන්වස් සිංඝවභදය ෙළ වස්ෙ. එවහයින් තතිරි 
පස්වෙොට්්ොසවයහි අීචිනිරවයහි පුසී ් ් අීචිවයන් මිදී මතු සට්ිස්සර නම් පවස් ුදු 
ෙන්නොහ. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, වමවස් දුේ වෙළෙර ෙළො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
වදෙදත්තයන් ෙහන්වස්ට ෙළ මනො ෙොරී ෙූ වස්ේ ද? නුද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් වදෙදත්ත වතරණුෙන්ට 
සියල්ල ම වදෙූවස්ෙ. තථොග්තයන් ෙහන්වස් යම් ඒ වදෙදත්තයන් පරවතයෙව ොධියට 
පමුණුෙු ෙදාරණවස්ේ ී නම්, තථොග්තයන් ෙහන්වස් වදෙදත්තයන්ට වනො ෙරණ ලද්දා 
ෙූ ෙෙර නම් උපෙොරවයේ ඇද්ද?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වදෙදත්තයන් සිංඝවභදය 
වෙොට නරෙවයහි යම් දුේඛවේදනොෙේ විඳිනු ල න්වන් ී නම් ෙිවමේ ද, අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඒ ෙොරණවයන් මඳෙුත් අපුණයයෙට පුමිණ ෙදාරණවස්ේ දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, වදෙදත්තවයෝ තමො විසින් ම ෙර ග්ත්තො ෙූ 
අෙුශලෙර්මවයන් ෙල්පයේ නරෙවයහි පුවසන්නොහ. ස්ෙොමීනි, දුේ වෙළෙර ෙොරෙ 
ෙූ ශොස්තෘන් ෙහන්වස් මඳෙුත් අපුණයයෙට වනො පුමිණිවස්ෙු” යි ෙීහ.  
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“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් වදෙදත්තයන් මහණ 
ෙළවස්ේ ද, ඒ වම් ෙොරණයත් වතොප අර්ථ ෙශවයන් සලෙො පිළිග්ත මුනුෙ. 
මහරජොවනනි, තෙත් තතිරි ෙොරණයේ ඇත. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් 
වදෙදත්තයන් මහණ ෙළ වස්ේ ද, ඒ ෙොරණයත් සෙසො ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, 
යම් වස් වෙදෙවමහි දේෂ්ඨ ෙූ ශලයෙතෘ ෙූ මහොචෙදයොාොයයයවයේවතම ෙොත පිත්ත 
ශ්වලෂ්ඨ්ම සන්නිපොත සෘතූපරිෙර්තනයෙින් වහෝ යම් ෙිසි විෂ්ඨමපරිහරණඋපෙර මයෙින් 
ජනිත ෙූ ෙෙියන ෙුණුමස් දුර්ග්න්ධ ඇත්තො ෙූ ඇතුළත්හි ඔඩු දැෙ සිල්ෙ ග්ියොෙූ නිති 
ෙුවහන සුරෙ ෙුණුවලයින් සම්පූර්ණ ෙූ අසොධය ෙූ මහත් ෙණපිළිෙොෙේ දැෙ මහත් 
ෙූ ෙරුණොෙ උපදෙො ඒ ෙණය ෙයුපශමනය ෙරන්වන් ෙණමුහුණවතහි ෙර්ෙශ 
තීේෂ්ඨ්ණ ෙටුෙ තදෙොරම් ව වහතින් ලිම්පනය ( 1 ) ෙරන්වන් ය. පුසීවමන් 
ෙුෙමනො පමණෙට පුසෙො හුර ෙණය මෘදුභොෙයට පුමිණි ෙල්හි තියුනු 
සුත්ෙටුෙෙින් දුමස්දළු ෙුණුමස් ෙපො හුර යෙඩ ෙූරෙින් ඔඩු ෙූරෙින් ඔඩු ග්ත් තුන් 
පුළුස්සන්වන් ය. දැී ග්ිය ෙල්හි ඊට සුදුසු ෙූ ෙොරම්ව වහත් වදන්වන් ය. ෙණවයහි 
මස් ෙුවඩන පිණිස මිහිරිව වහතින් ආලිම්පනය ෙරන්වන් ය. වමවස් ෙිරීම1 ඔහුවග්් 
ෙයොධිය නීවරෝග්ිභොෙයට පුමිණීම පිණිස ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
ශලයෙර්තෘ ෙූ ඒ චෙදයොාොර්යවතම අහිතසිතෙින් ව වහතින් ෙණය ආලිම්පණය 
වෙවළ් ද? ශස්තරවයන් ෙුපුවය් ද? යෙඩෙූරෙින් පිළිස්සුවය් ද? ෙොරම්ව වහත් දුන්වන් 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත; ස්ෙොමීනි, හිතචිත්තවයන් වරොග්ීහට සුප ෙුමුත්තො ෙූ 
චෙදයොාොර්යවතම ඒ ෙට යුතු ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. “ඕහට ෙනොහි ව වහත් 
ෙරියොෙරණවයන් උපන්නො ෙූ යම් දුේඛවේදනොෙේ ඇද් ද, ඒ ෙොරණවයන් ඒ 
ශලයෙර්තෘචෙදයොාොර්යයො මඳෙුත් අෙුශලයෙට පුමිවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, වරොග්ීහට සුප ෙුමුත්තො ෙූ හිත සිත් ඇත්තො ෙූ ශලයෙර්තෘ ෙූ ඒ 
චෙදයොාොර්යවතම ඒ ෙට යුතු ම ෙරන්වන් ය. ඒ වතම ඒ ෙොරණවයන් ෙුමන පෙෙට 
පුමිවණ් ද? ස්ෙොමීනි, ඒ ශලයෙර්තෘ ෙූ චෙදයොාොර්යවතම ස්ෙර්ග්ග්ොමී ෙ වදේවලොෙට 
යන්වන් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 

පද දත්තයා දුෙින් මුදනු පිණිස ෙරුණොවෙන් මහණෙර ෙදාළ වස්ෙ. මහරජොවනනි, 
අනිෙුත් තතිරි ෙොරණයේ ඇත. යම් ෙොරණයෙින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වදෙදත්තයො 
මහණ ෙර ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ෙොරණයත් ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
ෙළවග්ොඩ වනො  ලො මග් යන්නො ෙූ අලසෙොරී පුරුෂ්ඨයෙු ෙටුෙෙින් ඇවණන ලද්වද් ී 
නම්, නුෙත ඒ මග් යන්නො ෙූ අනිේ පුරුෂ්ඨවයේ ඔිවනො  හුවරණ වපරවළන ඕහට 
හිත ෙුමුති ෙ සුප ෙුමුති ෙ ෙරුණො උපදෙො වෙනින් සියුම් ෙටුෙෙින් වහෝ 
ශස්තර මුණයෙින් වහෝ උල ඇනුනු තුන හොත්පසින් ෙට ෙපො පූයො ෙුවහන්නො ෙූ 
වලවහවයන් යුේත ෙූ ෙටුෙ උපුටො හරින්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
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පුරුෂ්ඨවතම අහිතෙොමී ෙ ඒ ෙටුෙ උපුටො හරවණ්1 දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, ඕහට සුප ෙුමුත්තො ෙූ හිත ෙුමුත්තො ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙටුෙ උපුටො 
හරින්වන් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ඒ පය ඇනුනු ෙටුෙ වනො හුරිවය් ී නම්, 
ඔහු එයින් මරණයට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. මරණය සමොන දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහ්නවස් වදෙදත්තයන් 
සසරදුෙින් මුදනු පිණිස ෙරුණොවෙන් ම මහණ ෙළවස්ෙ. තදින්, මහරජොවනනි, අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වදෙදත්තයො මහණ වනො ෙළවස්ේ ී නම්, 
ෙල්පවෙොටිශතසහසර යේ මුළුල්වලහි භෙපරම්පරොවෙන් වදෙදත්තවයෝ නරෙවයහි 
පුවසන්නොහ” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්ත ෙූ  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් උදෙවසරොතවයන් පහළ  ලො යන වදෙදත්තයන් උඩු ග්ඟට හුර ෙදාළවස්ෙ. 
අමොර්ග්යට පුමිණි වදෙදත්තයන් මොර්ග්යට පමුණුෙො ෙදාළවස්ෙ. පර පොතවයන් ෙුටුනො 
ෙූ ( 1 ) වදෙදත්තයොහට පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ දුන්වස්ෙ. විෂ්ඨමස්ථොනග්ත ෙූ වදෙදත්තයන් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් සම ෙූ ේවෂ්ඨ්මස්ථොනයෙට නඟො ෙදාළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළො ෙූ වම් ොනොෙයෙ ෙථොස්ෙරූපයන් හො 
වම් විසිතුරු ෙූ ෙොරණයන් නුඹ ෙහන්වස් හො සදෘශ ෙූ අතුලයපර ඥාෙතුන් ෙහන්වස්ලො 
හුර මඳ නුෙණුති අනිේ වෙවනෙුන් විසින් දේෙන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය” යි 
ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

පද දත්ත පර  ර ජයා පර ශ්්ය ්ිමි. 
 

විශ් ්්තර පෘථවි කම්පා පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ 

 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මහත් ෙූ පෘිවි ාලනයොවග්් පහළ ීම පිණිස 
ෙන්නො ෙූ වම් ෙොරණවයෝ අටවදවනෙ. පර තයයවයෝ අවටෙු’ යි ෙියො වම් ොනය 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. වම් අෙවශෂ්ඨ වනො ෙූ සර්ෙපර ෙොර ොනවයෙ. වම් තතිරි වනො ෙූ 
නිරෙවශෂ්ඨ ොනවයෙ. වම් තතිරි ෙොරණයේ නුති තීන්දු ොනවයෙ. එවහයින් මහත් 
ෙූ පෘිවි ාලනයොවග්් පහළීම පිණිස ෙන්නො ෙු අනිේ නෙ ෙුනි ෙොරණවයේ 
නුත්වත් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මහත් ෙූ පෘිවි ාලනයොවග්් පහළ 
ීම පිණිස නෙෙුනි ෙූ අනිේ ෙොරණයේ ෙන්වන් ී නම්, භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් ඒ ෙොරණයත් ෙදාරණ වස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වහයෙින් 
මහත් ෙූ පෘිවිාලනයොවග්් පහළ ීම පිණිස අනිේ නෙෙුනි ෙොරණවයේ නුත්වත් 
ය. එවහයින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වනො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, 
ප ස්ස ්්තර රජනජුරුෙන් විසින් පුතර දානොදි මහොදානය වදන ෙල්හි සත් ෙරේ 

                               
1 හුරිවය් 
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‘මහොපෘිවිය1 ෙම්පිත ී ය’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇත් නම්, මහත් ෙූ 
පෘිවිාලනයොවග්් පහළ ීම පිණිස ඒ වම් නෙ ෙුනි ෙොරණවයේ මො විසින් දේනො 
ලුව යි. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මහත් ෙූ පෘිවිෙම්පොෙවග්් පහළ ීම 
පිණිස අෂ්ඨ්ටපර තයයයන් හො ෙොරණො අට නියම ී නම්, එයින් ‘ප ස්ස්්තර නම් 
රජනජුරුෙන් විසින් පුතර දානොදි මහොදානය වදන ෙල්හි සත්ෙරේ පෘිවි ෙම්පොී ය’ යි 
ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් වෙස්සන්තර 
රජනජුරුෙන් විසින් පුතර දානොදිමහොදානය වදන ෙල්හි සත්ෙවරෙ මහ වපොවළොෙ ෙම්පො 
ී ය යි ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘මහත් ෙූ වපොවළොෙ ෙම්පොෙ පහළ ීම 
පිණිස ෙන්නො ෙූ පර තයය අවටෙ, ෙොරණො අවටේ ම ය’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ 
ව ොරු ෙන්වන් ය. ජල වපොවළෝ වසයින් අතිග්ම්භීර ෙූ පර ඥාඇසට ඝනොන්ධෙොරය 
ෙරන්නො ෙූ හුරිය වනො හුෙි තද වෙළුමේ ෙුනි ෙූ සියේ ෙර පුළු අස්වලොම් අග්ේ 
වමන් සුඛුම ෙූ ඒ වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. 
වම් පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙුනි ෙූ පර ඥාෙතුන් ෙහන්වස්ලො හුර මඳ නුෙණුති 
අනිේ වෙවනෙුන් විසින් වතෝරො විසඳා පියන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, 
පර ඥාවිෙර මය  ලෙ” යි ෙීහ. 

 
( 11) “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මහත් ෙූ 

පෘිවිෙම්පොෙ පහළ ී ම පිණිස වම් ෙොරණවයෝ අටවදවනෙු’ යි ෙියො වම් අටෙොරණය 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘වෙස්සන්තර රජනජුරුෙන් විසින් මහොදානය වදන ෙල්හිත් සත්ෙවරෙ 
මහොපෘිවිවතොම ෙම්පො ී ය’ යි ෙියො ෙදාළ ෙොරණයත් සු ූ ම ය. ඒ ෙම්පො ීම 
ෙනොහි අෙොලිෙ ය. ෙිසිෙවලෙ උපදින වදවයෙ. අටෙොරණවයන් මිදුවන් ය. එවහයින් 
අටෙොරණය හො ග්ණනට වනො ග්න්නො ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් වලොෙවයහි 
ෙස්සොනිෙය, වහමන්තනිෙය, පොෙුස්සිෙ ය යි වම්ඝවයෝ තුන්වදවනේ ම ග්ණන් 
ග්ණිති. තදින් ඒ ෙර්ෂ්ඨො තුණ හුර අනිේ ෙර්ෂ්ඨොවෙේ ෙසී නම්, ඒ ෙර්ෂ්ඨොෙ වලොෙසම්මත 
ෙූ වමඝයන් හො ග්ණනට වනො ග්න්නො ලුව යි. ‘අෙොල වමඝය’ යි ෙියො සිංඛයොෙට 
යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ප ස්ස්්තරරජනජුරුෙන් විසින් 
පුතරොදීමහොදානය වදන ෙල්හි සත්ෙරේ මහොපෘිවිය ෙම්පිත ී ය. වම් ෙොරණය ෙිසි 
ෙවලෙ ෙන්නො ෙූ අෙොලිෙවයෙ. අටෙොරණවයන් මිදුවන් ය. ඒ ෙොරණය 
අටෙොරණයන් හො ග්ණන් වනො ග්න්නො ලුව යි. තෙද, මහරජොවනනි,  යම් වස් 
හිමොලය පර්ෙතවයන් පන්සියයේ පමණ ග්ිංග්ොවෙෝ ෙහින්නොහු ය. මහරජොවනනි, ඒ 
පන්සියයේ පමණ ග්ිංග්ොෙන්වග්න් ග්ිංග්ොදසයේ පමණ නදී සිංඛයොෙට ග්ණන් ග්ණිති. 
ඒ ෙෙවර් ද? ගංගා ය, යර්ු්ා ය, අචිර තී ය සරභූ ය, ර්හි ය, සි්්ධු ය, සරස් තී ය, 
ප තර තී ය, වී්ංසා ය, ර්්ර භාගා ය, යන වම් දසය වලොෙසම්මත ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ 
ග්ිංග්ොවෙෝ නදී සිංඛයොෙට ග්ණන් වනො ග්න්නො ලද්දාහු ය.  
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“ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- ඒ දශනදීහු පර ධොන ජලොශයවයෝ ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වෙස්සන්තර රජනජුරුෙන් විසින් මහදන වදන ෙල්හි සත්ෙරේ 
මහොපෘිවිවතොම ෙම්පිත ෙූෙො ද, වම් ෙම්පිත ෙූ ෙොරණය ද ෙිසි දෙසෙ උපදින්නො ෙූ 
අෙොලිෙවයෙ. අටෙොරණවයන් මිදුවන් ය. ප ස්ස්්තරජාතකපයහි යම් ඒ වපොවළෝ 
ෙම්පො ෙූ ෙොරණය අටෙොරණයන් හො ග්ණන් වනො ග්න්නො ලුව යි. තෙද, 
මහරජොවනනි, යම් වස් රජනජුරුෙන්වග්් සියයේ වහෝ වදසියයේ වහෝ පන්සියයේ වහෝ 
අමොතයවයෝ වෙති. ඔෙුන්වග්න් ජනවයෝ සවදවනේ ම අමොතයග්ණයට ග්ණිනු ලුව ති. 
ඒ ෙෙුරු1 ද? අග්රවසනොපති ය, පුවරොහිතයොවනෝ ය, ධර්මවිනිශ්ායමහොමොතයයොවනෝ 
ය, භොණ්ඩොග්ොරිෙයොවනෝ ය, රොජඡතර ය උසුලනුෙොවනෝ ය, රොජඛඞ්ග්ය උසුලනුෙොවනෝ 
ය, වමොෙුහු පමණේ ම අමොතයග්ණනොෙට ග්ණිනු ලුව ති. ෙොරණ ෙෙර? යත්- වම් 
සවදනො රොජග්ුණවයන් යුේත  ුවින් පර ධොන වෙති. අග්ණිත ෙූ අෙවශෂ්ඨ සියල්වලෝ ම 
අමොතයවයෝ ය යි ෙියො සිංඛයොෙට වයති, එපරිද්වදන් ම මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර 
රජනජුරුෙන් විසින් මහොදානය වදන ෙල්හි සත්ෙරේ ම වම් මහොපෘිවිවතොම ෙම්පිත 
ෙූෙො ය. වම් ෙොරණය ෙිසි ෙවලෙ උපදින්නො ෙූ අෙොලිෙවයෙ. අටෙොරණවයන් 
මිදුවන් ය. ඒ ෙොරණය අටෙොරණයන් හො වනො ග්ණිනු ලුව යි. මහරජොවනනි, දැන් 
වම් ( 14) පගෞතර්ජි් ශොසනවයහි ෙෘතොධිෙොරයන්වග්් දෘෂ්ඨ්ටධර්මසුඛවෙදනීය ෙූ 
පුණයෙර්මයේ අසන ලද්වද් ද, යම් වෙවනෙුන්වග්් ෙීර්ති වතොම දිෙයමනුෂ්ඨයයන් 
වෙවරහි තතො උස් ෙ පුන නග්ින ලද ද, ඒ  ෙත් ඇසූවයහි දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, දැන් වම් වග්ෞතමජිනශොසනවයහි ෙෘතොධිෙොරයන් ඇත්තො ෙූ යම් 
වෙවනෙුන්වග්් දෘෂ්ඨ්ටධර්මසුඛවෙදනීය ෙූ යම් පු්්යෙර්මයේ ී ද, දිෙයමනුෂ්ඨයයන් 
වෙවරහි තතො උස් ෙ පුන නුිංග්ො ෙූ ෙීර්තියේ ඇද් ද, ඒ  ෙ මො විසින් අසන ලද්වද් 
ය. ඒ ජනවයෝ සත් වදවනෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඔහු ෙෙුරු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ිම්ිසාර රජනජුරුෙන්ට වග්ණ යන මල් අට නුළියෙින්  ුදුන් පුදා මහසුපත් 
ලු ූ සුර්් නම් මොලොෙොරයොවනෝ ය. අඹුෙ හො වතවම්ත් ෙරින් ෙර වපරෙ වග්ණ 
ෙලඑලි  ලො යන එෙසොටෙය  ණ අසො  ුදුන්ට පුදා එදෙස් වනොවයේ සුප ලු ූ 
කකසාටක.ර්ුණාප්ෝ ය,  ත් ුළවයන් ීවෙත් වෙමින් සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස්ට 
දන් දී සිටුසුපත් ලු ූ ප ේණ නම්  හුධනසිටොවනෝ ය. වෙොමපිඬුතුණේ පුවසෙ ලො 
වග්ණ මග් යමින් වලොෙුතුරො  ුදුන්ට පුදා එදෙස් එම ෙුශල ලවයන් පකාපසාල්රජහට 
අග්රවමවහසිෙො තනතුරට පුමිණී ර්ාලාකාර දු ්ිපයෝ ය. රන්මසු දහසෙට අග්ය ෙඩො 
මිලයට තල්ලූ තමන් වෙොණ්ඩය වන ්ොදී සිස් පො අතින් වග්ණ වග්වදාරට පුමිණි 
කසයි්්මහවතරුන් ඇතුළු ෙූ සඟ අටනමේ දැෙ පිදිය යුතු ෙතේ නුත්වතන් තමන් 
වෙොණ්ඩය ෙපො දී රන් මසුඅටේ වග්ණ එයින් දන් සපයො පිළිග්න්ෙො සඟුරුෙන් දෙුත් 
ම හිසවේ දිේ ෙ ඒ ෙුශල ලවයන් උපද්්ි නම් නරනිඳුන්හට අග්රවමවහසිෙො තනතුරට 
පුමිණි පගාපාලර්ාතා නම් දුේපත් සිටුදුෙනිවයෝ ය. වරොග්ොතුරනමේහට ෙලවේ මස් 
ෙපො දන් වදමින් මරණොසන්න ෙ  ුදුන් දෙුත් නීවරොග්ී ෙ  ණ අසො වසොෙොන් ෙූ 

                               
1 ෙෙවර් 
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සුප්පියා නම් උපොසිෙොවෙෝ ය. ෙුඩුෙුෙුම පුදා  ණ අසො වසෝෙොන් ෙූ පුණ්ණා නම් 
දාසීන්දූ ය යන වම් සත්වදන වම ම ජන්මවයහි දෘෂ්ඨ්ටධර්මසුඛවෙදනීයෙුශලෙර්මයට 
පුමිණි සත්ෙවයෝ ය. දිෙය මනුෂ්ඨයයන් වෙවරහි වමොෙුන්වග්් ෙීර්තිග්ුණය ද තතො උස් 
ෙ පුනනුිංවග්් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙිවමේ ද? දන්-පින් ෙළ වෙවනෙුන් පරවලොෙ ල න 

ආනිසිංස මුත් වමවලො ෙ ම ල න ආනිසිංසයේ ඇසුවය් ඇද් ද? වම්ත් එේ ෙොරණයේ 
වෙොට සිත්හි ත ො ග්ත මුනුෙ. මහරජොවනනි, අනිේ වෙවනේ අතීත ෙොලවයහි 
මොනුසිෙ ෙූ ශරීරවදහවයන් ම ශකර භ ්යට ග්ියොහු ය යි ෙියො අසන ලද්වද් ද?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, මො විසින් ඔෙුහු අසන ලද්දාහු ය” යි ෙීහ. 
මහරජොවනනි, ඔහු ෙෙුරු ෙෙුරු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, ීණොග්ොන්ධර්ෙවයහි 
දේෂ්ඨ ෙූ ගුත්තිලපණ්ඩිතවයෝ ය. සාී්රජනජුරුවෙෝ ය. ්ිමිරජනජුරුවෙෝ ය. 
ර්හාර්්්දාස තුරජනජුරුවෙෝ ය යන වම් සතරවදන එම මනුෂ්ඨයශරීරවයන් ම ශෙර භෙනයට 
ග්ියොහු ය යි ෙියො මො විසින් අසන ලද්වද් ය. ව ොවහෝ ඈත ෙරණ ලද සුාරිතදුශ්ාරිතය 
අසන ලද්වද් ය” යි ෙීය.   

 
“යහපත, මහරජොවනනි, වතපි තතො අතීතවයහි ව ොවහෝ ෙොරණයන් අසො 

දන්නහු ය. මහරජොවනනි, ‘අතීත ෙොලවයහි වහෝ ෙර්තමොනෙොලවයහි වහෝ වමනම් 
ඇත්තහුවග්් දානය වදන ෙල්හි ෙරේ වහෝ වදෙරේ වහෝ තුන්ෙරේ වහෝ මහොපෘිවිය 
ෙම්පො ෙන ලදැ’ යි ෙියො වතොප විසින් වපර අසන ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” ෙීහ. “මහරජොවනනි, ( 1 ) ආග්මොධිග්ම පර්යොප්තිශර ෙණය හො තරිවිධ ෙූ 
ශිේෂ්ඨො ලය ද පූර්ෙොාොරීන්වග්න් ඇසීවමන් හො නුෙත නුෙතත් විාොරීවමන් ග්ුරුන් 
ආශර යත් මට ඇත්වත් ය. එවස් උෙත් මො විසිනුත් වමනම් ඇත්තහුවග්් දානය වදන 
ෙල්හි ෙරේ වහෝ වදෙරේ වහෝ තුන්ෙරේ වහෝ මහවපොවළොෙ ෙම්පිත ී ය යි ෙියො 
වපර වනො අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ප ස්ස්්තර නම් රොජවශරෂ්ඨ්්යොනන්වග්් දානපර ෙරය ත ො 

කාශයප නම් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ද ශොෙයමුනි ෙූ පගෞතර් නම් භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ද යන  ුදුෙරයන් වදවදනො ෙහන්වස්ලොවග්් අතුවරන් ග්ණනපථය 
අතිෙොන්ත ෙූ අවනෙෙර්ෂ්ඨවෙොටිග්ණවනේ අතිෙරොන්ත ී. ඒතොේ ෙොලය මුළුල්වලහිත් 
වම නම් තුනුත්තහුවග්් දානය වදන ෙල්හි ෙරේ වහෝ වදෙරේ වහෝ තුන්ෙරේ වහෝ 
මහවපොවළොෙ ෙම්පො ී ය යි ෙියො මොවග්්ත් ඇසීවමේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
එපමණ ෙූ ීර්යයෙින් එපමණ ෙූ පරොෙර මයෙින් මහවපොවළොෙ ෙම්පො වනො ෙන්වන් 
ය. ග්ුණභොරභරිත ෙ ෙම්පිත ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, සියලු ම සුචි1 ෙරියො 

                               
1 සුො 
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ග්ුණභොරවයන් භරිත ෙූ මහොපෘිවිවතොම ඒ ග්ුණය ධරන්නට වනො හුෙි ී වසල ී 
යන්නී ය. ෙම්පො ෙන්නී ය. වෙෙුලන්නී ය.  

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ව ොවහෝ  ඩු පිරීවමන් තතො  ර ව ොවහෝ ෙූ 

ග්ුල්සෙටයොවග්් ග්ුල්ාෙර ය මධයග්තනොභිය ද ෙරෙුවෙන්නො ෙූ ාතුෂ්ඨ්ෙවයෝ ද ෙීරි 
නුඟී පුවළති. ග්ුල්අෙුර ද ිඳී යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සියලු ම 
සුචි1 ෙරියො ග්ුණභොරවයන් භරිත ෙූ මහොපෘිවිය ව ොධිසත්ෙයන් ධරන්නට වනො හුෙි 
ෙ ාලිත ෙන්නී ය. ෙම්පො ෙන්නී ය. වෙෙුලන්නී ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ෙනොහි 
අනිලජලපරවෙශවයන් හොත්පසින් ෙුසී ග්ියො ෙූ ෙුඩුනො ෙූ මහොෙර්ෂ්ඨොජලභොරවයන් භරිත 
ෙූ ග්ග්න තලය මහත් ෙූ ෙොතවයන් ඵුටිත2 ෙන  ුවින් මහත් නොද ෙරන්වන් ය. රොෙය 
ෙරන්වන් ය. ‘ග්ල ග්ල’ යන ශේදවයන් ග්ුග්ුරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ප ස්ස ්්තර නම් මහරොවජොත්තමයොනන්වග්් මහත් ෙූ දානපොරමිතො ලවයන් 
උත්සන්නභොරවයන් භරිත ෙූ මහවපොවළෝ ධරන්නට වනො හුෙි ෙ වසලවෙන්වන් ය. 
ෙම්පො ෙන්වන් ය. වෙෙුලන්වන් ය.  

 
“මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර රජනජුරුෙන්වග්් චිත්තය රොග් ෙශවයන් වනො 

පුෙුත්වත් ය. ද්වේෂ්ඨ ෙශවයන් වනො පුෙුත්වත් ය. වමොහ ෙශවයන් වනො පුෙුත්වත් 
ය, මොන ෙශවයන් වනො පුෙුත්වත් ය, දෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් වනො පුෙුත්වත් ය, විතර්ෙ 
ෙශයෙිනුත් වනො පුෙුත්වත් ය. ේවල්ශ ෙශවයෙිනුත් වනො පුෙුත්වත් ය. ‘රජ ෙූ මට 
සුදුසු ය’ යි සිතො සුදුසු ෙශයෙිනුත් වනො පුෙුත්වත් ය, නුෙත ෙුමේ ෙශවයන්3 ද? 
යත්- ව ොවහෝ වසයින් දානපොරමිතොෙ ෙශවයන් පුෙුත්වත් ය. ‘ෙිවමේ වදෝ වහෝ යි 
වනො ආෙො ෙූ යොාෙවයෝ මොවග්් සමීපයට ධන තල්ෙො ආෙොහු නම් මුනුෙ. ආෙො ෙූ 
යොාෙවයෝ ෙුමුති පරිද්වදන් ධන ලු  සතුටු ෙනු ලුව ත්ෙ’ යි ෙියො නිරන්තරවයන් 
දානයට ආදර ෙරණ සිත ත න ලද්වද් වෙයි. 

 
“මහරජොවනනි, ප ස්ස්්තර නම් මහරජොනන්වග්් මොනසය තන්ද්රිය දමනවයහි 

ද, ෙොයචිත්තශමනවයහි ද, අධිෙොසනේෂ්ඨොන්තිවයහි ද, ෙොය ෙොාොසිංෙරවයහි ද, 
ශීලග්ුණවයහි ද, ෙර තසමොදානවයහි ද, පරහට වෙරොධ වනො ෙිරීවමහි ද, හිිංසො වනො 
ෙිරීවමහි ද, ෙොේසතයවයහි ද, සුචි4 භොෙවයහි ද, ( 14) යන වම් දශස්ථොනවයහි 
නිරන්තරවයන් ත න ලද්වද් වෙයි. මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර නම් මහරජොනන්වග්් 
ෙොවමසනො වතොම පර හීණ ී  ය. භෙය වසීම සිංහිඳී ග්ිවය් ය. වශරෂ්ඨ්්ාර්යොෙ වසීවමහි 
ම උත්සොහයට පුමිණිවය් ය. මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර නම් මහරජොනන්වග්් 

                               
1 සුො 
2 වපොිත 
3 ෙුමේ පිණිස 
4 සුො 
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ආත්මොරේෂ්ඨොෙ පර හීණ ී  ය. අනුන් රේෂ්ඨො ෙිරීවමහි උත්සොහයට පුමිණිවය් ය. ‘ෙිවමේ 
ද, වම් සත්ෙවයෝ සමග්ි වෙත්ෙො, නීවරොග්ී වෙත්ෙො, සධනී වෙත්ෙො, දීර්ඝොයුෂ්ඨ්ෙ වෙත්ෙ’ 
යි ෙියො වමවස් ව ොවහෝ වසයින් ම සිත පෙත්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, ඒ දානය වදන්නො ෙූ වෙස්සන්තරමහොරජොවනෝ භෙ සම්පත්තිය 

පිණිස වනො වදන්නොහ. ධනසම්පත්තිය පිණිසත් වනො වදන්නොහ. තමහට වදන වදයේ 
තෙොත් වනො වදන්නොහ. අනුන්වග්් සිත් වග්න්නො පිණිසත් වනො වදන්නොහ. ආයු ෙඩන 
පිණිසත් වනො වදන්නොහ. ෙර්ණ ල න පිණිසත් වනො වදන්නොහ. සුප ල න පිණිසත් 
වනො වදන්නොහ. ශරීර ල ල න පිණිසත් වනො වදන්නොහ. පිරිස්යස පිණිසත් වනො 
වදන්නොහ. පුතුන් ල න පිණිසත් වනො වදන්නොහ. දූන් ල න පිණිසත් වනො වදන්නොහ. 
අඹුෙන් පිණිසත් වනො වදන්නොහ. නුෙුත ෙුමේ පිණිස වදනවස්ේ ද? යත්- 
සර්ෙඥතොඥානය පිණිස සර්ෙඥතොඥානරත්නය පිණිස වම ඳු ෙූ අසදෘශ ෙූ මහත් 
අනුත්තරදාන පර ෙරයන් දුන්නොහු ය. සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ද වම් ග්ොථොෙ 
ෙදාළවස්ෙ:- 

 
‘ජාලිං කණ්හාජි්ා ීතං ර්ද්දිපදවිං පතිබ්.තං, 
රජර්ාප්ා ් චි්්පතසිං-ප.ාියාපය  කාරණා’ යි. 
 
යනු වහයින් ‘මහවණනි, මො ප ස්ස්්තර ෙ උපන්ෙල වම් සර්ෙඥව ොධිය 

පිණිස ම මහත් ෙූ දානපරිතයොග් ෙරන්නො ෙූ මම් ග්ුණනුෙණින් තුන්වලෝ අග්නො ජාලිය 
ෙුමොරයන් හො කෘෂ්ණාජි්ා නම් දුහිතෘන් හො පවිතර විචිතර  ාොරිතර පතිෙර තොධර්මවයන් 
යුේත ෙූ ර්රිවදීන් ද ආලයේ වෙොට වනො සිතීමි’ යි ෙියො තුන්වලෝ විස්මය පත් වෙොට 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, ඒ ප ස්ස්්තර නම් මහරජොවනෝ වෙරොධ වනො ෙිරීවමන් 
වෙරොධය ජය ග්න්නොහ, සත්පුරුෂ්ඨග්ුණවයන් අසත්පුරුෂ්ඨයො ජය ග්න්නොහ. තූග්ි දීවමන් 
මසුරුසිත්ෙොරයො ජය ග්න්නොහ. සතයොනවයන් ව ොරු ෙියන පුද්ග්ලයො ජය 
ග්න්නොහ. සියලු ම අෙුශලධර්මය ෙුශලධර්මවයන් ජය ග්න්නොහ. 

 
“මහරජොවනනි, වම ඳු පර ෙොරවයන් දන් වදන්නො ෙූ ෙුශලධර්මයට පුමිණියො 

ෙූ පොරමිතොධර්මයොවග්් මස්තෙපරොප්ත ෙූ ඒ වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොනන්වග්් 
අසදෘශ ෙූ දානනිස්සන්දඵල1 ීර්යවිපුලතරවිහරණවයන් යට අජටොෙොශවයහි පිහිටි 
නෙලේෂ්ඨසුටදහසේ වයොදුන් පමණ ඝනය ඇති මහොෙොතවයෝ ාලිත ෙන්නොහු ය. ඒ 
ෙොතවයෝ සනිෙසනිෙ ෙ ෙරින් ෙර ඒ ඒ අතට ආෙුලෙයොෙුල ෙන්නොහු ය. එෙල වම් 
වපොවළොෙ එේ ඇළයට පොත් ෙ ඔනමනය ෙන්නී ය. එේ අතෙට උස් ෙ උන්නමනය 
ෙන්නී ය. අපරොපර ෙ විවශෂ්ඨවයන් විනමනය ෙන්නී ය. වපොවළෝතලවයහි ෙල් වග්ී 
පතර  ෙුටීමට පුමිණියො ෙූ ෙෘේෂ්ඨවයෝ ඇද ෙුවටන්නොහ. ‘වම් ෙිම් වහෝ?’ යි භය වග්ණ 
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ෙලොහෙවදෙතොවෙෝ රොසි රොසී ෙ අහස්තලවයහි ඒ ඒ අත දිෙන්නොහු ය. රජසින් ස්ස් 
ෙුනො ෙූ ( 16) ෙොතවයෝ අහස දුෙන වදෙතොෙන්වග්් ඇස් හයොග්ත වනො දී තතො දරුණු 
ෙන්නොහු ය. ග්ග්නතලය පීළනය වෙොට ෙොතවයෝ හමන්නොහ. ෙඹුරු සමින් දුෙන සුළිං 
වසයින් සියලු අහස්තලවයහි ෙහො ෙහො ‘ධම ධම’ ය අනුෙරියොශේදවයේ1 ෙන්නොහ. 
මහත් ෙූ භයොනෙ ශේදය පුතිවරන්වන් ය. වමවස් ෙොතය ෙුපිත ෙූ ෙල්හි සියලු ග්ිංග්ො 
සමුද්ර  ජලය සනිෙසනිෙ ෙ ම ාලිත ෙන්වන් ය. උදෙය ාලිත ෙූ ෙල්හි මත්සය තදි ු 
ආදීහු ාලිත ෙන්නොහු ය. ස්ළපතර නිතර යුෙල යුෙල ෙ ජනිත ෙන්නොහ. ජලාර 
සෙලසත්ෙවයෝ තුති ග්න්නොහ. සෙලසමුද්ර යවතම ජල ස්ළ යුෙලින් ෙුලඳ පෙත්වන් 
ය. වතොර වනො ෙන ස්ළ නොදය පෙත්වන් ය. වඝොර ෙූ දිය ු ුල් නුවග්න්නොහු ය. සියලු 
ග්ිං මුහුදෙල වපණමොලොවෙෝ ඇති ෙන්නොහ. මහොසමුද්ර ය තතිරී යන්වන් ය. දිසොවෙන් 
දිසොෙට ෙතුර දුෙන්වන් ය. පටිවසොත ෙූ සියලු ජලධොරොවෙෝ උඩුග්ග්ට යන්නොහ. 
අසුරග්ුරුළු නොග් යේෂ්ඨවයෝ භය ෙන්නොහ. ෙළෙිවරන්නොහ. ‘ෙිවමේ වදෝ වහො? යි, 
ෙෙවරේ වදෝ වහො?’ යි මහොසොග්රය විපරිෙර්තනය ෙන්වන් ය යි ි යපත් සිත් ඇත්තොහු 
පුන දුෙන්ට යන මිං වසොයන්නොහ. පෘිවිසන්ධොරෙමහො ජලධොරය ාලිත ෙ වලලදුනු 
ෙල්හි මහොපෘිවිය ෙම්පො ෙන්වන් ය. නොග්යන් සහිත නොග්භෙනය හො සත්මුහුදු සහිත 
සොග්රය විපරිෙර්තනය ෙන්වන් ය. සිප්රැපර්ෙතෙූටචශලශිඛරයවතම ඒ ඒ අතට 
නුවමන්වන් වෙයි. එෙල වමර මත්වතහි පිහිටි සත්සියයේ වයොදුන් උස ඇති 
ර ජය ්්ත පරොසොදය මල්ඔටුන්නේ වමන් ඒ ඒ අතට නුවමන්වන් වෙයි. සර්ප මුග්ටි 
 ළල් ශෘග්ොල ඛුරු මෘග් පේෂ්ඨීහු වදාම්නස්සිත් ෙන්නොහ. පින් මද අල්වපශොඛයයේෂ්ඨවයෝ 
භයින් හඬන්නොහ. මහොනුභොෙසම්පන්න නිර්භීත මවහශොඛයයේෂ්ඨවයෝ මහවපොවළොෙ 
ෙම්පො ෙන ෙල්හි ‘වම් ෙුමන විස්මවයේ දැ?’ යි මහසිනො ෙරන්නොහ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙවයන් සම්පූර්ණ ෙූ තණ්ඩුලවයන් ආෙීර්ණ ෙූ 

තතො මහත් ෙූ මහොභොජනයේ මහත් උදුනෙට පුමිණි ෙල්හි යටින් ග්ිනි ඇවිවළමින් 
පළමු වෙොට භොජනය රත් ෙරන්වන් ය. රත් ෙූ භොජනය ෙතුර රත් ෙරන්වන් ය. එත් 
ෙූ ෙතුර සහල් රත් ෙරන්වන් ය. ෙෙියො රත් ෙූ සහල් ඌර්ධ්ෙ ෙ තල්වපන්වන් ය. ෙහො 
නිම්මුජනජනය ෙන්වන් ය.  ු ුල් තපදීම ෙන්වන් ය. වපණමොලො තතිවරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ප ස්ස්්තර නම් මහරජොවනෝ වලොෙවයහි ෙිසිෙෙු 
විසින් දීපිය වනො හුේෙො ෙූ යම් දානෙස්තුෙේ ආලය හුර වදන වස්ේ ද, එෙල්හි ඒ 
දානයොවග්් ස්ෙභොෙොනිසිංසවයන් ව ොධිසත්ෙයන් දරන්නට වනො හුේෙො ෙූ යට 
මහොෙොතවයෝ ෙුපිත ෙූහ. ඒ මහොෙොතය ෙුපිත ෙූ ෙල්හි දියද රොෙේ වසොලෙො ලූ ෙලේ 
වමන් සොරලේෂ්ඨඅසූදහසේ වයොදුන් ඝනය ඇති ජලවපොවළොෙ ෙම්පො ී ය. 
ජලවපොවළොෙ ෙම්පො ෙූ ෙල්හි වදලේෂ්ඨසතළිස්දහසේ වයොදුන් ඝනය ඇති වම් 
පස්වපොවළොෙ ෙම්පො ී  ය. වමවස් එදෙස් මහොෙොතය ද, ජලවපොවළොෙ ද, පස්වපොවළොෙ 
ද යන වම් තුන්වදන ම එෙ සිත් ඇත්තෙුන් වමන් ෙූහ.  

                               
1 ධමධමන ෙරියො ශේද 
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“මහරජොවනනි, යම් වස් ප ස්ස්්තර මහරජනජුරුෙන්වග්් මහත් ෙූ 

දානොනුභොෙවයේ ඇද් ද, විපුල් ඵල1 ීර්යවයන් හො මහොදානොනිසිංසවයන් ( 1 ) වම ඳු 
ෙූ අනිේ වෙවනෙුන්වග්් දානොනුභොෙවයේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
භූමිවයහි  හුපර ෙොර ෙූ මොණිෙයවයෝ ඇත්තොහු ය. ඒ ෙෙවර් ද? තන්ද්රනීලය, මහොනීලය, 
වජොතිරසය, චෙඩූර්යය, දියවමවඬරිපුෂ්ඨ්පය, මොරොපුෂ්ඨ්පය, මවනොහොරය, සූර්යෙොන්තය, 
ාන්ද්ර ෙොන්තය, ෙජිරය, ඛජනවජොපනෙය, පුෂ්ඨ්පරොග්ය, වලොහිතිංෙය, මසොරග්ල්ලය යන 
වම් වම් සියලු මොණිෙයයන් තේම ාෙර ෙර්තිමොණිෙයරත්නය අග්ර  ය යි ෙියනු ලුව යි. 
මහරජොවනනි, රකර  ේති රජනජුරුෙන්වග්් රත්න පර මොණ ෙූ මොණිෙයරත්නය හොත්පසින් 
සතරග්ේෙේ පර මොණවයහි ආවලොෙ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් වම් 
මහොපෘිවිතලවයහි යම්ෙිසි දානයේ ඇත්වත් ී නම්, වනොවහොත්  ුදුන් දෙස 
පකාපසාල් රජහුවග්් අසදෘශදානය පරම ය. වශරෂ්ඨ්් ය, ඒ සියලු ම දානයේ තේමෙො 
වෙස්සන්තර රජනජුරුෙන්වග්් මහොදානය අග්ර  ය යි ෙියනු ලුවේ. මහරජොවනනි, අප 
ප ස්ස ්්තර නම් මහරජොනන් විසින් අටෙුනි ෙයස්හි ‘දිවි පුදමි’ යි සිතූ ීවවිතදානය2 
ද,  මුණන්ට දුන් හස්තිදානය ද, තපසට යන දෙස් ‘වම ඳු වදේපුරයේ ෙුනි රජසුපත් 
හුර වයමි’ යි සිතූ රොජය දානය ද, ජ ජකයාහට දුන් පුතර දානය ද, ශකර .ර්ුණාහට දුන් 
ර්රීදානය ද, වදරට නූරජවසනඟ ෙනමුදට පුමිණි දා හුමවග්් දුේ නිෙො දුන් 
සොමග්රීදානය ද, ජයතුරා නම් තමන්වග්් නුෙරට පුමිණි දෙස් ‘තෙත් දන් වදමි’ යි සිතූ 
අතුලයදානවාතනොෙ ද යන වම් මහොදානයන් වදන ෙල්හි සත්ෙරේ මහොපෘිවිවතොවමෝ 
ෙම්පො ෙූ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
එයින් ෙීහ:- 
 
“ජීවිපතාස්සජ්ජප් හත්ථථ-දාස ප් පුරවිපලාකප්, 
පුත්තදාස ප් ර්ද්දිදාස ප්- ප් ඤාතිසර්ාගපර් 
පජතුත්තරම්හි සම්පත්පත-පර්දි්ී කම්පිතා අහ ” ති. 
 
වමවස් නොග්වසන මහොවථර සොමීන් විසින් “මහරජොවනනි, වපොවළොෙ ෙම්පො 

ෙන අටෙොරණයන් ෙදාරණ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මහොෙොතය 
ාඤ්ාල ීවමහි ද, මහොනුභොෙසම්පන්න ෙූ ශර මණ රොහ්මණයන් විසින් 
ආවපොෙසිණසමෙත් සමෙුදීවමහි ද, මහො ව ොධිසත්ෙයන්වග්් මේෙුස තපදීවමහි ද, 
ිහිීවමහි ද,  ුදු ීවමහි ද, දම්සේ වදසීවමහි ද, ආයුසිංස්ෙොරහුරීවමහි ද, 

                               

1  ල 

2 දානවයහි 
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පිරිනිෙන්පූවමහි ද යන නවම් අටතුන වපොවළෝ ෙම්පො ෙන්වන් ය’ යි ෙදාළ 
අටෙොරණයත් සු ූ ම ය. ‘වෙස්සන්තර මහදන් වදන ෙල්හි සත්ෙරේ මහවපොවළොෙ 
ෙම්පො ෙූ ය’යි ෙදාළ ෙොරණයත් සු ූ ම ය” යි ෙියො අවනෙෙොරවණොපමොෙන් 
වග්ණහුර දේෙො ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ වදාවහොත් මුදුන් දී 
“සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥ ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
ග්ුණය තතො ආශ්ාර්ය ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥ  ුදුෙරයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් පොරමිතොග්ුණ ධර්මය තතො අද්භූත ෙන්වන් ය. යම් ෙොරණයෙින් වම ඳු 
ෙූ ේෂ්ඨොන්තියේ ඇත්තො ෙූ වම ඳු ෙූ දානවාතනොෙේ ඇත්තො ෙූ වම ඳු ෙූ අධිෂ්ඨ්්ොනයේ 
ඇත්තො ෙූ, වම ඳු ෙූ අභිපරොයේ ඇත්තො ෙූ, තථොග්තයන් ( 11) ෙහන්වස් වපර 
ව ොධිසත්ෙ ෙූවස්ේ ද, වලොෙයො හො අසම ෙූවස්ේ ම ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ව ොධිසත්ෙෙරයන්වග්් පරොෙර මය දේෙො ෙදාරණ ල්දවද් ය. ජිවනන්ද්ර යොනන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් පොරමිතොධර්මය ද ව ොවහෝ වසයින් ම දීප්තිමත් වෙොට දේෙන ලද්වද් 
ය. පළමු වෙොට ම ව ොධිසත්ොරියොවයහි හුසුරුණො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ද 
වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙයො වෙවරහි වශරෂ්ඨ්්භොෙය දේෙො ෙදාරණ ලද්වද් ය. යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ජිවනන්ද්ර ශොසනයට ස්තුති ෙරණ ලද්වද් ය. 
සර්ෙඥපොරමිතො   ුළුෙන ලද්වද් ය. තීර්ථෙයන්වග්් ද ෙොද ග්ණ්ි සිඳ හරණ ලද්වද් ය. 
පරොපෙොදෙුම්භස්ථලයන් ිඳහරිණ ලද්වද් ය. ග්ම්භීර ෙූ පර ශ්නය ලුහුල්ලු ෙර ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. ග්ර හණය අග්ර හණය ෙරණ ලද්වද් ය.1 සර්ෙඥපුතර යන්වග්් අභිෙෘද්ධිය මනො 
වෙොට ම නුඹ ෙහන්වස් විසින් ල න ලද්වද් ය. පර ෙර ග්ණීන්ද්ර යොනන් ෙහන්ස, නුඹ 
ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණොය අපි ත් එවස් ම පිළිග්ණුම්හ” යි ෙීහ. 

 
ප ස්ස ්්තරපෘථවිකම්පාපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

සිවිරාජ පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘සිවි මහරජොනන් 

විසින් අන්ධ ෙූ යොාෙයේහට තමන්වග්් ඇස් වදන ලද්වද් ය. නුෙුත අන්ධ ෙූ ඒ 
සිවිරජහට දිෙඇස් උපන්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් නුඹ ෙහන්වස් ෙියනවස්ෙ. වම් 
ොනයත් ොනරසයට ෙසටේ වමන් දැවනන  ුවින් ෙසට සහිත ය. පූර්ෙොපර 
විවරොධයේ වමන් දැවනන  ුවින් නිග්ර හ සහිත ය. ෙුස්ද්දේ වමන් දැවනන  ුවින් 
වදාෂ්ඨ සහිත  ය. දිෙඇස් තපදීමට ෙොරණ ෙූ ඇස් නුසී ග්ිය ෙල්හි ‘අවහතුෙ ෙූ අෙස්තුෙ 
අේෂ්ඨිෙූපවයහි දිෙ ඇසවග්් තපදීවමේ නුතු’ යි ෙියො සූතර ධර්මවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
තදින්, ස්ෙොමීනි, ් ාගපස්යන් ෙහන්ස, සිවිමහරජොනන් විසින් ඇස් තල්ලූ යොාෙයොහට 

                               
1 ‘ග්හනිං අග්හනිං ෙතිං’ - පොළි. ‘අෙුල නිරෙුල් ෙරණ ලදී’ යනු අෙ යි. 
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ඇස් වදන ලද්වද් ී නම් ඒ ෙොරණවයන් ‘නුෙත දිෙ ඇස් උපන්වන්1 ය’ යි ෙියො ෙදාළ 
යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් සිවිමහරජොනන්ට දිෙඇස් 
උපන්වන් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘සිවිමහරජොනන් විසින් ඇස් තල්ලූ යොාෙයොහට 
ඇස් වදන ලදැ’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය විසඳාලිය වනො හුෙි ග්ර න්ිස්ථොනවයනුත් ග්ණ්ි තර ෙූවය් ය. 
 ලෙත් ෙූ ෙොද විදීවමනුත් අතිශයින් ෙොද විදීවමේ ෙන්වන් ය. හුරිය වනො වහන 
 ලෙත් ෙූ අෙුල් වහයිනුත් අතිශයින් අෙුවලේ ෙන්වන් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. පරෙොදයන්වග්් ෙයුපශමනය ෙිරීම පිණිස හො නිග්ර හය 
පිණිස ඒ පර ශ්නවයහි ආලය උපදෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, සෙලසිරිනිධොන ෙූ සිවි නම් මහරජොනන් විසින් රජසුපතින් 

යුත් ීවවිතවයහි වලොභයේ වනො වෙොට වදඇස පතො ආ අන්ධශෙර  මුණොහට තමන්වග්් 
වදඇස උග්ුල්ෙො වදන ලද්වද් ය. එහි වතොප විමතියේ වනො උපදෙො ලුෙ මුනුෙ. 
නුෙතත් ඇස් දන් දුන් පරීතිවයන් දෙස් ග්ණනේ තෙුත් ෙූ ෙල සේවදවිඳුවග්් සලස්න 
හුණු ෙ අෙුත් ‘ ුද්ධොිංෙුරයොනන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් ශරීරයට ( 10) ෙන 
වෙවහස  ලො අපි වදේවලොෙ සිට ආම්හ. එවස් ෙුෙත් අනුන්ට ඇස් වදන්ට වනො 
හුේවෙමු. නුඹ ෙහන්වස් දුන් දාන ලවයන් ම ඇස් ලු ුෙ මුනුෙ’ යි ෙී ෙල්හි:- 

 
“භීපයයා ර්ං ාවිසි පීති-පසාර්්ස්සං අ්ප්පකං” 
 
යනොදීන් ‘ඇස් දන් දුන්වනන් මට ව ොවහෝ ෙූ පරීතිවයේ ආවෙස ෙූවය් ය. 

අපර මොණ ෙූ වසොම්නස් උපන්වන් ය. වම් මොවග්් සතයොනුභොෙවයන් මට දිෙ ඇස් 
ලුවේෙ’ යි ෙියො සතයෙරියො ෙළ ෙල්හි ඝන  හල භිත්තිපරොෙොර පර්ෙතයන් විනිවිද 
වග්ණ සියේ වයොදුන් තුන් දේනො දිෙ ඇස් උපන්වන් ය. එයින් වතොප විමතියේ වනො 
උපදෙ” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, දිෙුස් තපදීමට වහ්තු 
ෙූ ඇස නුසී ග්ිය ෙල්හි අවහතුෙ ෙූ අෙස්තුෙ ෙූ අේෂ්ඨිෙූපවයහි දිෙඇස උපන්වන් දැ?” 
යි විාොළහ. “නුත, මහරජොවනනි,” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වමහි ෙොරණො ෙෙවර් ද? 
වහතු නුසී ග්ිය ෙල්හි අවහතුෙ ෙූ අෙස්තුවෙහි යම් ෙොරණයෙින් දිෙ ඇස් උපදවන් 
ී නම්, ෙහො ම මට එපමණ ෙොරණයෙින් අෙව ොධ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි සතයෙොදීහු යම් සතයයේ ෙරණ වෙොට 

වග්ණ සතයෙරියො වෙවරද් ද, එ ඳු සතය නම් වදයේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, වලොෙවයහි සතය නම් වදයේ ඇත්වත් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, සතයෙොදීහු සතයවයන් සතයෙරියො වෙොට ෙුසි ෙස්ෙන්නොහු ය. ග්ිනි 
නිෙන්නොහු ය. විෂ්ඨ  ස්ෙන්නොහු ය. අනිෙුත් නොනොපර ෙොර ෙට යුතු ෙරන්නොහු ය” යි 

                               
1 ඇත්වත් 
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ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් සිවිරජනජුරුෙන්වග්් සතය ලවයන් දිෙ ඇස් 
උපන්වන් ය යි ෙදාළ වම් ෙොරණය හො වදෙ එෙට වයවදන්වන් ය. සම ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, සතය ලවයන් අෙස්තුවෙහි දිෙුස් උපන්වන් ය. සතයය ම ඒ දිෙුස් 
තපදීවමහි දිෙයාේෂ්ඨුෙවග්් තපදීම පිණිස ෙස්තු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
මහත් ෙූ මන්වතරෞෂ්ඨධ දන්නො යම්ෙිසි සිද්ධවෙවනේ ‘මහොවමඝය ෙසීෙ’ යි ෙියො 
සතයග්ොයනො වෙවරති. ඔෙුන්වග්් සතයග්ොයනොෙ හො සමග් මහොවමඝය ෙස්වන් ය. 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, යම් වහතුෙෙින් මහොවමඝය ෙස්වන් ය යි ආෙොශවයහි 
ෙුස්සට වහතුෙේ ස්ස් ෙූවය් ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, සතයය ම එහි 
මහත් ෙූ වමඝයොවග්් ෙුසීම පිණිස ෙොරණො ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ඒ සිවිරජනජුරුෙන්ට දිෙුස් ල න පර ෙෘති වහ්තුවෙේ නුත්වත් ය. සතයය 
ම එහි දිෙුස් තපදීම පිණිස ෙස්තු ෙූවය් ය. 

 
“තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් යම්ෙිසි සිද්ධවෙවනේ ජනෙලිත පර ජනෙලිත ෙූ 

මහග්ිනිෙවඳේ වනො දා ෙළෙීෙ යි ෙියො සතයග්ොයනො වෙවරති. ඔෙුන්වග්් 
සතයග්ොයනොෙ හො සමග් ම ජනෙලිත පර ජනෙලිත මහොෙහ්නිස්ෙන්ධය ේෂ්ඨණයෙින් ම 
නිවෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ජනෙලිත පර ජනෙලිත මහොෙහ්නිස්ෙන්ධයවතම 
යම් වහ්තුෙෙින් ේෂ්ඨණයෙින් ෙළේවන් වේ ද, එ ඳු ස්ස් ෙ තු ූ වහ්තුවෙේ ඒ 
ජනෙලිතපර ජනෙලිත මහග්ිනිෙවඳහි ඇද් ද?” යි විාොල වස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, සතයය ම 
එහි ඒ ජනෙලිත පර ජනෙලිත ෙූ මහො ( 4 ) ෙහ්නිස්ෙන්ධයොවග්් ේෂ්ඨණයෙින් ම ෙුළෙීම 
පිණිස ෙස්තු ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ සිවිරජනජුරුෙන්ට 
දිෙුස් ල න පර ෙෘතිවහතුවෙේ නුත්වත් ය. සතයය ම වමහි දිෙයාේෂ්ඨුෙවග්් උත්පොදය 
පිණිස ෙස්තු ෙූවය් ය” යි ෙීවස්ෙ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි සිද්ධවෙවනේ ෙහො 
නුවඟන හලොහලමහොවිෂ්ඨයේ ‘විෂ්ඨ නුති ෙ මිහිරි ව වහත් වේෙ’ යි ෙියො සතයග්ොයනො 
ෙරන්නොහ. ඔෙුන්වග්් ඒ සතයොනුග්ීතය හො සමග් ම හලොහලවිෂ්ඨය ේෂ්ඨණයෙින් ම 
අමෘතව වහත් ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, හලොහලමහොවිෂ්ඨය යම් 
වහ්තුෙෙින් ම ේෂ්ඨණයෙින් ම අමෘත ව වහත් වේ ද, ඒ හලොහලමහොවිෂ්ඨවයහි එේ ෙ 
තු ූ (එ ඳු) වහ්තුවෙේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, සතයය ම එහි 
හලොහලවිෂ්ඨයොවග්් ඇසිල්ලෙින් ම නුසී යොම පිණිස වහ්තු ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ෙෘතිවහ්තුෙේ හුර සතයය ම වමහි දිෙඇසවග්් 
උත්පොදය පිණිස වහ්තු ෙුවය් ය. 

 
තෙද, මහරජොවනනි, ාතුරොර්යසතයධර්මයන්වග්් පර තිවෙධය පිණිස අනිේ 

වහතුවෙේ නුත. සතයය ම වහතු වෙොට වග්ණ නිෙන් පතන්නොහු 
ාතුරොයයයසතයධර්මයන් පර තිවෙධ ෙරන්නොහු ය. තෙද මහරජොවනනි, ීව් වදශවයහි 
ීව් නම් රවජේ ඇත. ඒ චීනරජ මහොසමුද්රවයහි ිලි පූජො ෙරනු ෙුමුති ෙූවය් 
සොරමසේ සතයෙරියො වෙොට ඔහුවග්් සීහ නම් රථවයන් ඇතුළු මහොසමුද්රවයහි 
වයොදුනේ තුන් යන්වන් ය. ඒ රථහිසට තදිරි තදිරිවයන් මහොජලස්ෙන්ධයවතම තෙත් 
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ෙන්වන් ය. මුහුදින් වග්ොඩට නිේම ග්ිය ෙල්හි නුෙත ජලය ඔත්ථරණ ෙ හොෙන්වන් 
ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොසමුද්ර යවතම දිෙයමනුෂ්ඨයයන් සහිත ෙූ වලොෙයො 
විසින් පර ෙෘතිශරීර ලවයන් ේමෙොපියන්නට හුෙි වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
තතො ෙුඩො විවලෙත් ජලය දිෙයමනුෂ්ඨයයන් සහිත ෙූ වලොෙයො විසින් 
පර ෙෘතිශරීර ලවයන් තෙත් ෙරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහොසමුද්රවයහි ජලය  ුරි 
 ෙ ෙියනු ම ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් සතය ලය දත 
යුත්වත් ය. සතයවයන් වනො පුමිණිය හුෙි1 යමේ ඇද් ද එ ඳු ස්ථොනයේ නුත්වත් 
ය. තෙද මහරජොවනනි, පැළුප්නුෙවරහි ෙසන ධේර්ාපශාකමහරජොවනෝ එේ දෙසේ 
සවනග්ම ජොනපද  ල මහොඅමොතයයන් විසින් පිරිෙරමින් ග්ඟ ඩ හිඳ පන්සියයේ 
වයොදුන් ඇත්තො ෙූ සතරග්ේෙේ පළල ඇත්තො ෙූ නෙසලිලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ 
සමතිත්තිෙ ෙූ සමහරිත ෙූ වදවග්ොඩ තළො නිති ෙුවහන්නො ෙූ ගංගා නම් මහොනදිය 
දැෙ සිනො වෙවරමින් සග්වයනි, වම් ග්ිංඟොෙ තහළට හරෙන්නට සමර්ථ ෙූ යම් 
ෙිසිවෙේ ඇද් ද? යි ෙියො අමොතයයන්ට වමවස් ෙීහ. ඒ අසො අමොතයවයෝ ‘වදෙයන් 
ෙහන්ස, තතො දුෂ්ඨ්ෙර වදවයෙ. ෙෙරේහටත් වනො හුෙි වදවයෙු’ යි ෙීෙොහු ය. එෙල්හි 
ඒ ග්ිංඟොෙ සමීපවයහි සිටියො ෙූ ි්්ධුර්තී නම් වෙශයොදූවතොවමෝ රජහු විසින් ෙනොහි 
‘වම් මහොග්ිංඟොෙ උඩුග්ඟට හරෙන්ට හුෙි වෙ දැ?’ යි වමවස් ෙියන ලද්දා ෙූ ොන 
ඇසුෙො ය. ඒ අසො ‘මම ෙනොහි ( 4 ) මොවග්් රූපවයන් ම ීවෙත් ෙන්නො ෙූ අන්තිම 
ීවවිෙො ඇත්තො ෙූ පැළුප්නුෙවරහි වෙසී ෙූ මොවග්් එවතේ ම සතයෙරියොෙ රජනජුරුෙන් 
ෙහන්වස්  ලො ෙදාරණවස්ේෙ’ යි ඈ වමවස් ෙියො නුෙත සතයෙරියො ෙළො ය. ඇග්් 
සතයෙරියොෙ හො සමග් ම ේෂ්ඨණයෙින් ම ඒ මහොග්ිංග්ොවතොවමෝ මහත් ෙූ 
මහොජනසමූහයො  ල ලො හින්ද දී ම ‘ග්ලග්ල’2 ග්ිග්ුම් වදමින් උඩුග්ඟට ග්ලො යන්නට 
පටන් ග්ත්තො ය.3 තේිති රජනජුරුවෙෝ මහො ග්ිංඟොවෙහි ආෙෘත්තරළවේග්වයන් ජනින 
ෙූ ‘ග්ලග්ල’ ශේදය අසො විස්මය පත් ෙ ආශ්ාොයයයොද්භූතෙ ‘සග්වයනි, වම් 
මහොග්ිංග්ොවතොම උඩුග්ඟට ෙෙර ෙොරණයෙින් හුරී යන්නී දැ?’ යි වමවස් 
අමොතයයන්වග්න් විාොළහ. ඒ අසො අමොතයවයෝ ‘මහොරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්ස, 
ි්්ධුර්තී නම් වෙශයොවතොම ඔ  ෙහන්වස් ෙදාළ ොනය අසො සතයෙරියො ෙළො ය. 
ඇවග්් සතයෙරියො ලවයන් වම් ග්ිංග්ොවතොම ඌර්ධ්ෙමුඛ ෙ සන්දනය ෙන්නී ය’ යි 
දැන්නූහ. ඒ ඇසූ තේිති සිංවෙග්ට පුමිණි හෘදවයන් යුේත ෙූ රජනජුරුවෙෝ වතවම් ම 
ෙහෙහො ග්ණිෙොෙ ලඟට වග්ොස් ‘එම් ල, ින්දුමතිය, තී විසින් වම් ග්ිංග්ොෙ 
සතයෙරියොවෙන් උඩුග්ඟට හරෙන ලද්වද් සු ු දැ?’ යි ෙියො ග්ණිෙොෙ අතින් විාොවළෝ 
ය. ‘එවස් ය, වදෙ ස්ෙොමීන් ෙහන්සු’ යි ෙීෙො ය. රජනජුරුවෙෝ ඒ අසො ‘එම් ල, තිට ඒ 
ග්ිංග්ොෙ නෙත්ෙො ලීවමහි ෙුමන  ලවයේ ඇද් ද? ෙෙවරේ තිවග්් ොනය සු ූ ය යි 

                               
1 යුතු  
2 ග්ල ග්ලො 
3 ග්ත්වත් ය 
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ෙියො ග්න්වන් ද? තතො ස්ෙල්ප ෙූ  ලයෙින් තී මහොග්ිංග්ොෙ පර තිවසරොත වෙොට හරෙො 
ලූෙො දැ?’ යි විාොවළෝ ය.  

 
ඒ අසො ඕ වතොවමෝත් වනො  ො1 ම වදෙයන් ෙහන්ස, මම මොවග්් සතය ලවයන් 

වම් මහොග්ිංග්ොෙ උඩුග්ඟට හරෙො ලීමි’ යි ෙීෙො ය. එෙල රජනජුරුවෙෝ ‘එම් ල, වාොරී ෙූ 
ධූර්ත ෙූ අසත්පුරුෂ්ඨ ෙූ ලජනජොවිේවඡදනී ෙූ පොපී ෙූ ස්තරීසීමොෙ ිඳ පෙත්නී ෙූ තේම ග්ිය 
ග්ුණවසොභො ඇත්තී ෙූ, ෙොමොන්ධජනයන්වග්් ෙස්තු පුහුර ග්න්නො ෙූ තීවග්් ෙුමන 
සතය ලවයේ ඇද් දැ?’ යි ෙීහ. “ස්ෙොමීනි, වදෙයන් ෙහන්ස, මම එ ඳු ෙූවයත් සු ූ 
ම ය. ස්ෙොමීනි, වදෙයන් ෙහන්ස, එ ඳු ෙූ මොවග්්ත් සතයෙරියොවෙේ ඇත. යමේ 
ෙුමුත්තො ෙූ මම වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙය පරිෙර්තනය වෙවරමි’ යි ෙීය.2 
රජනජුරුවෙෝත් ඒ අසො ‘තීවග්් ඒ සතයෙරියොෙ ෙෙවරේ වේ ද? ෙහො මට අස්ෙොලෙ’ යි 
ෙීහ. ‘මහොරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්ස, යම් ේෂ්ඨතරිවයේ වහෝ  රොහ්මණවයේ වහෝ 
චෙශයවයේ වහෝ ශුද්රවයේ වහෝ අනිේ ෙිසියම් වෙවනේ වහෝ මට ධනය වදන්වන් 
නම් ඔෙුන්ට එෙ සම ෙ උපෙොර වෙවරමි. රජවෙවනෙු යි ෙියො විවශෂ්ඨවයේ නුත්වත් 
ය. ශුද්ර  වෙවනෙු යි ෙියො ලොමෙ වෙොට සිතීවමේ නුත්වත් ය. අනුනයවයන් හො 
වෙරොධවයන් මිදී ධනස්ෙොමියො වෙවරහි හුසිරීමි’ යි ‘වදෙයන් ෙහන්ස, මම යම් 
සතයෙරියොෙෙින් වම් මහොග්ිංග්ොෙ පර තිවසරොතයට සන්දාපනය වෙවළම් ද, වමෝවතොම 
මොවග්් සතයෙරියොෙ ය’ යි ෙීෙො ය. 

 
“මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් සතයධර්මවයහි සිටියොහු මනොප ෙූ ෙිසි 

අර්ථයේ වනො විඳින්නොහු ද? නුෙුත මහරජොවනනි, සිවි මහරජොනන් විසින් ඇස් තල්ලූ 
යොාෙයොහට  ුදු ෙ පතො ඇස් දන් වදන ලද්වද් ම ය. නුෙුත සතයොනුභොෙවයන් 
සොරසියයේ ග්ෙු දුර වපවණන දිෙඇස් උපදනො ( 41) ලද්වද් ම ය. ඒ දිෙුස් ලුබීම 
සතයෙරියොනුභොෙවයන් ම ය. යමේ ෙනොහි ‘මොිංසාේෂ්ඨුෙ නුසී ග්ිය ෙල්හි අවහතුෙ ෙූ 
අෙස්තුවෙහි දිෙඇසවග්් උත්පොදවයේ නුතු’ යි ෙියො සූතරවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ 
ඇස භොෙනොමය දිෙඇස් සඳහො ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, සිවිමහරජොනන් දිෙුස් 
ලු ූ වම් ෙොරණය වම් යවථොේතපර ෙොරවයන් සිත්හි දරො ග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“වමවස් තදින්, ස්ෙොමීනි, සිවිමහරජොනන් විසින් අන්ධ ෙූ  රොහ්මණයො හට ඇස් 

දන් දුන්  ෙ සු ූ ී නම්, ‘දිෙුස් තපදීමට ෙස්තු ෙූ ඇස නුසී ග්ිය ෙල්හි අෙස්තුවෙහි 
දිෙුස් නූපදවන් ය’ යි ෙියො සූතර ධර්මවයහි වපනී තිව න්වන් ය. එවහයින් අන්ධ ෙූ ඒ 
සිවිරජහට නුෙත දිෙුස් උපන්වන් ය යි ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. ඒ  ෙ සු ූ 

                               
1 වනො  ෙ 

2 ෙීහ 
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ී නම් ‘සිවිරජනජුරුවෙෝ ඇස් දන් දුන්වස්ෙු’ යි ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙියො 
වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය විාොළ මිලිඳුරජහට ඒ ෙොරණො වදෙ ම සු ූ වෙොට ෙදාළ 
ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ ඒ මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තතො 
යහපත. පර ශ්නයවතම මනො ෙ නිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් ය. පරෙොදීන්වග්් නිග්ර හයවතම 
මනො වෙොට ම දැෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. සුමර්දිතාර්මයේ වසයින් පරෙොද මර්දනය ෙරණ 
ලද්වද් ය. නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය අපි එපරිද්වදන් ම පිළිග්ණුම්හ” යි ෙීහ. 

සිවිරාජ පර ශ්් ය ්ිමි. 
 

ගේභා කරා්්තිපර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ 

 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
“තිණ්ණං පඛා ප් භික්ඛප  ස ්්්ිපාතා ගබ්භස්ස අ ක්ක්්තී පහාති. ඉධ 
ර්ාතාපිතපරා ර ස්්්ිපතිතා පහා්්ති. ර්ාතා ර උතු්ී පහාති. ගන්ධබ්ප.ා ර 
පච්රුපට්ිපතා පහාති. ඉපර්සං පඛා භික්ඛප  තිණ්ණං ස්්්ිපාතා ගබ්භස්ස 
අ ක්ක්්ති පහාතී.” 
 
යනු වහයින් ‘ෙොරණො තුණේ එෙතු ීවමන් දරුඵලය හට ග්න්වන් ය’ යි ෙියො 

වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. වම් අවශෂ්ඨ ෙූ ොනවයෙ. වම් නිරෙවශෂ්ඨ ෙූ 
ොනවයෙ. වම් අනයෙරණයේ නුති ොනවයෙ. වම් අරහස්ොනවයෙ. 
සදිෙයමනුෂ්ඨයයන් මධයවයහි ෙුඩ හිඳ ෙදාරණ ලද ොනවයෙ. සාර්ජාතකපයහි 
දුකූලතාපසයන් ෙහන්වස් විසින් ශකර යාපග් ආරොධනොවෙන් පාවෙකා නම් තපස්විනියවග්් 
වලොහිතසෘතුෙොරවයහි නොභිය දේෂ්ඨිණහස්තොිංග්ුලිවයන් පරොමර්ශනය ෙරණ ලද්වද් ය. 
ඇවග්් ඒ නොභි පරොමර්ශනවයන් සාර්ෙුමොරවයෝ උපන්නොහ. අපවග්් ර්ාතංගසෘෂ්ඨීන් 
ෙහන්වස් විසිනුත් තමන්වග්් දේෂ්ඨිණහස්තොිංග්ුලිවයන් වලොහිතසෘතු ෙොලවයහි 
දිට්ෙර්ංගලිකා නම්  රොහ්මණෙනයොෙවග්් නොභිය පරොමර්ශනය ෙරණ ලද්වද් ය. ඒ 
නොභිපරොමර්ශනවයන් ඇවග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි ර්ණ්ඩ ය මොණෙෙවයෝ උපන්හ. වම් 
වදවදවනෙුන්වග්් සන්නිපොතවයන් දරු ග්ර්භයොවග්් තපදීම දේනො ලුව යි.  

 
“තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් 

‘මහවණනි, තුන්වදවනෙුන්වග්් සන්නිපොතවයන් ග්ර්භයොවග්් අෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය’ 
යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ( 44) එවහයින් ‘සාර් ෙුමොරයන්1 හො ර්ණ්ඩ යමොණෙෙවයෝත් 

                               
1 ෙුමොරවයෝ 
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යන වදවදන නොභිපරොමර්ශනවයන් උපන්නොහ’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘සොමෙුමොරවයෝ ද, 
ර්ණ්ඩ යමොණෙෙවයෝ ද යන වදවදන නොභිපරොමර්ශනවයන් උපන්නොහ’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, එවහයින් ‘මහවණනි, තුන්වදවදනෙුන්වග්් සන්නිපොතවයන් 
දරුග්ර්භයොවග්් අෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් අතිග්ම්භිර ෙන්වන් 
ය. සියේෙර පුලූ අස්වලොම්අග්ේ වමන් අතිසියුම් ෙන්වන් ය. පර ඥාෙතුන්ට ම විෂ්ඨය 
ෙන්වන් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. විමති මහොපථය සිඳ 
හුර ෙදාළ මුනුෙ. පර ෙරාණපජනවජොතය දීප්තිමත් වෙොට ධරො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

තුන්වදවනෙුන්වග්් සන්නිපොත ීවමන් ග්ර්භයොවග්් අෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය’ යි වමහි 
මොතෘපිතෘ වදවදන සන්නිපතිත වෙද් ද, මොතෘවතොම උතුනී වේ ද, මොතෘග්ර්භයට 
පුමිණිය යුතු ෙූ සත්ෙවයේ එළඹ සිටිවය් වේ ද, වමවස් තුන් වදවනෙුන්වග්් 
සන්නිපොතවයන් දරුග්ර්භයොවග්් අෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො දරුග්ු ට වහතු ෙූ 
වම් ෙොරණො තුණ ෙදාරණ ලද්වද් ත් සු ූ ම ය. ‘සාර්ෙුමොරවයෝ ය, ර්ණ්ඩ යෙුමොරවයෝ 
ය යන වදවදන නොභිපරොමර්ශනවයන් උපන්නොහ’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ත් සු ූ ම 
ය” යි ෙීවස්ෙ. “එවහයින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ෙොරණයෙින් පර ශ්නය 
මනො ෙ ම නිශ්ාය වේ ද, එ ඳු ෙොරණයෙින් මට අෙව ොධ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, සංකිච්රෙුමොරවයෝ ය, තසිසිිංග්තොපසවයෝ ය, 
කුර්ාරකාශයපවතරණුවෙෝ ය යන ඒ තුන් වදන වමනම් ෙොරණවයන් උපන්නොහ’ යි 
ෙියො වතොප විසින් ෙනොහි මීට වපර අසන ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 

 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, අසන ලද්වද් ය. ඔෙුන්වග්් ජොති තතො උස් ෙ පුතිර ග්ිවය් 

ය. මෘග්වධනුවදවදවනේ තමන් දරුග්ුේ ග්න්නො සෘතු ෙොලවයහි පළමු වෙොට ම 
තපස්ීන් වදවදනෙුන්වග්් මුතර  නිේමෙන තුනට වග්ොස් සම්භෙ නම් වෙවලස්ෙුණ 
සමග් මුතර   ුන්නොහු ය. ඒ මුතර  සහිත ෙූ සම්භෙවයන් සංකිච්රෙුමොරවයෝ ද, 
ඉසිසිංගතොපසවයෝ ද යන වදවදන උපන්නොහ. ‘භිේෂ්ඨුණීන්වග්් ආෙොසයට ග්ියො ෙූ 
රොග්වයන් රත් ෙූ සිතින් භිේෂ්ඨුණියවග්් අිංග්ජොතය   ලන්නො ෙූ උදාස යි ස්ථවිරයන්වග්් 
සම්භෙ නම් වෙවලස් වදාෂ්ඨය මිදී අෙුත් සිෙුවරහි පතිත ී ය. නුෙුත උදාස යි 
ස්ථවිරයොවනෝ ඒ භිේෂ්ඨුණියට ‘යෙ, නුග්නිවයනි, පුන් වග්වණෙ. අඳනය 
වසෝදන්වනමි’ යි වමවස් ෙීවස්ෙ. එවිට උදායි වතරණුෙන්වග්් පුරොණදුතියිෙො ෙූ ඒ 
භිේෂ්ඨුණීවතොවමෝ පුන් වග්ණෙුත් ‘ආර්යයන් ෙහන්ස, ලඟට වග්ණ අෙ මුනුෙ. අඳනය 
මම වසෝදන්වනමි’ යි ෙියො වග්ණ අඳනය වසෝදා වදමින් එහි තු ූ සම්භෙවයන් එේ 
භොග්යේ මුඛවයන් ග්ත්වත් ය. එේ භොග්යේ අිංග්ජොතවයහි  හො ග්ත්වත් ය. එදෙස් 
දරුග්ුේ ග්න්නො සෘතුෙොලය වහයින් එයින් කුර්ාරකාශයපවතරණුවෙෝ උපන්වස්ෙු’ යි 
( 4 ) වම් ෙොරණය වලෝෙුසිවතම ෙියන්වන් ය” යි ෙීහ.  
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“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ොනය වතපි අදහො ග්න්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 

“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, එහි ‘වම් ෙොරණවයන් ද, ෙුමොර ෙොශයපවයෝ උපන්වස්ෙු’ යි ෙියො 
යම් ෙොරණයෙින් අපි අදහන්නවමෝ ද, එ ඳු  ලෙත් ෙූ ෙොරණයේ අප ලදුම්හ” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමහි වතපි දුටු ෙොරණය ෙෙවර් ද?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
මඩ මර්දනය වෙොට ෙප්1තනො වග්ොවිෙර්මොන්තය ෙරණ ලද මවඩහි ී යට ෙුටීම ෙහො 
ම යහපත් වෙොට පුළ ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ එවස් ය” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, එපරිද්වදන් ම දරුග්ුේ ග්න්නො සෘතු ෙොල ඇති ඒ භිේෂ්ඨුණීවතොම තමන්වග්් 
රුධිරවේග්ය සිඳී තතො වශෂ්ඨ ෙ වලොහිතධොතුෙ සිටි ෙල්හි මනො ෙ සිටි ෙලලවයහි 
පුරුෂ්ඨසම්භෙය වග්ණ ඒ ෙලලවයහි පර ේවෂ්ඨප ෙළො ය. ඒ ෙොරණවයන් ඇවග්් 
දරුග්ර්භය පිහිටිවය් ය. ඒ ග්ර්භ පර තිෂ්ඨ්්ොනවයහි ඔෙුන්වග්් ග්ර්වභොත්පොදය පිණිස 
වම ඳු ෙූ ෙොරණය අපි දනුම්හ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ‘සම්භෙය 
වයොනිපරවෙශවයනුත් ග්ර්භය පිහිටන්වන් ය’ යි ෙියො වතපි වමෙී ෙොරණය එවස් ම 
පිළිග්න්නහු ද? මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි කුර්ාරකාශයප ස්ථවිරයන්වග්් 
ග්ර්භොෙෙර මණය සු ූ වෙොට පිළිග්න්නහු දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්සු” යි ෙීහ. 

 
“යහපත, මහරජොවනනි, එෙ ම පර ෙොරවයන් ග්ර්භෙෙරොන්තිය ෙියමින් මොවග්් 

විෂ්ඨයට පුමිණියොහු ය. මට අනු ල ෙූෙහු ය. මහරජොවනනි, මීට අනතුරු ෙ ෙී 
අර්ථවයහි යම් ඒ මෘග්වධනූහු වදවදවනේ මුතර  පොනය වෙොට දරුග්ුේ ලද්දාහු ද, 
ඔෙුන්වග්් ග්ර්භොෙෙර මණය වතපි අදහන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එවස් ය, ස්ෙොමීනි, 
මඳේ ෙත් යමේ අනුභෙ ෙරණ ලද ද, ෙඩො ෙන ලද ද, වලොභ ෙරණ ලද ද, ඒ සියල්ල 
ම ෙලලය ෙරො  ස්වන් ය. ඒ ස්ථොනයට පුමිණ ෙෘද්ධියට පුමිවණන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් යම්ෙිසි නදී නම් වෙවනේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම 
ග්ිංග්ොවෙෝ මහොසමුද්ර ය ෙරො යන්නොහු ය. තමන් නෙත්නො ස්ථොනයට ග්ියොහු ෙෘද්ධියට 
පුමිවණන්නොහ. එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මඳේ ෙත් යම් 
අනුභෙ ෙළ වදවයේ ඇද් ද, පොනය ෙළ වදවයේ ඇද් ද, ෙඩො ෙූ වදවයේ ඇද් ද, 
වලොභ ෙළ වදවයේ ඇද් ද, ඒ සියල්ල ම ෙලලය ෙරො  ස්වන් ය. ස්ථොන ග්ත ෙ 
ෙෘද්ධියට පුමිවණන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් මම ‘මුඛග්ත ීවමනුත් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියො අදහන්වනමි” යි ෙීහ. “යහපත, මහරජොවනනි, මොවග්් විෂ්ඨයට ම 
තතො  ලෙත් වෙොට පුමිණියොහු ය. මුඛවයන් පොනය ෙිරීවමනුත් සන්නිපොතද්ෙය 
ෙන්වන් ය. සංකිච්ර ෙුමොරයන්වග්් ද, ඉසිසිංගතොපසයන්වග්් ද, කුර්ාරකාශයපයොනන් 
ෙහන්වස්වග්් ද, ග්ර්භොෙෙර මණය සු ූ වෙොට අදහො ග්න්නහු දැ?”යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීනි, ඒ සන්නිපොතද්ෙය සන්නිපොතතර යයට ඇතුළත් ෙන්වන් ය” යි ෙීහ.  
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“මහරජොවනනි, සාර්ෙුමොරවයෝ ද, ර්ණ්ඩ ය මොණෙෙවයෝ ද යන වදවදන 
සන්නිපොතතරවයහි ඇතුළත් ෙූහ. ඒ ෙොරණවයන් උපන් වහයින් එෙ ෙෘතයවයෝ ම ය. 
එහි පූර්ෙවයහි පටන් ෙොරණය ෙියමි. මහරජොවනනි, ( 44) දුෙූල නම් තොපසවයෝ ද, 
පාවෙකා නම් තපස්සිනීන්දූ ද යන වදවදන ම  ඹවලොවින් අෙුත් .ර්ැස් නුෙර 
ෙුදිග්ම්හි තපිද වදෙුෙුමරුෙන් වසයින් ෙුඩිවිය පුමිණි ෙල්හි ේවල්ශෙොමවයහි 
ඔෙුන්වග්් ආලයේ නුතත් නූයන් විසින් ඔෙුන්වග්් රූපශ්රීය  ලො වදවදනො ම 
ඔෙුවනොෙුන්ට සූවහන්නොහු ය යි ෙියො ඔෙුන්වග්් වනො ෙුමුත්වතන් ම සරණ පොෙො 
දුන්හ. ඒ වදවදන එෙ විමනෙ ෙසන  ර හ්මරොජයන් වදවදවනෙුන් වමන් ෙිසි පෙේ 
වනො වෙොට ෙලේ ග්ිහි වග්යි ෙුස ග්ෘහ ෙොසවයහි ෙළෙිරී සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි ෙ 
උතුම් ෙූ නිර්ෙොණොර්ථය වසොයන්නො ෙූ විවේෙසුපවයහි ඇලුනො ෙූ ශීලොධිෂ්ඨ්්ොන 
ඇත්තො ෙූ ඒ වදවදන ම ආරණයෙොසී ෙූහ. ඔෙුන්වග්් තවපෝවතජොනුභොෙවයන් 
 ර හ්මවලොෙය දේෙො තුති ග්ුන්වනේෙොහු ය. එෙල ශකරපදප ්්රවතම උදය සෙස 
ඔෙුන්ට උපස්ථොනයට එන්වන් ය. ඒ ශකරපදප ්්රවතම ඔෙුන් වෙවරහි ග්රුතර 
චමතරිය ෙරණ වෙොට වග්ණ ‘ෙනවයහි ෙසන ඔෙුන්ට ෙන උපද්ර ෙවයේ ඇද්වදෝ 
වහො?” යි  ලමින් අනොග්ත ෙොලවයහි දී ඒ වදවදනොවග්් ඇස් අන්ධ ෙන  ෙ දුටුවය් 
ය. දැෙ වදාවහොත් මුදුන් දී නුමී සිට ‘පින්ෙත්නි, මොවග්් එෙ ොනයේ ෙර ෙදාළ වහොත් 
යහපත. එෙ ම පුතරවයෙු උපදෙොලුෙ මුනුෙ. ඒ පුතරවතම නුඹ ෙහන්වස්ලොට 
උපස්ථොයෙ ද ෙන්වන් ය. අත් දී යන්ට ආලම් න ද ෙන්වන් ය’ යි ඒ තපස්ීන්ට 
වමවස් ෙීවය් ය. 

 
ඒ අසො තපස්ී වදවදන ‘එම් ො ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, අපට එවස් වනො ෙියෙ” 

යි ෙියො පර තිේවෂ්ඨ්ප වෙොට ඒ ශකර ය්්වග්් ඒ ොනය ඔෙුහු වනො පිළිග්ත්තොහු ය. 
එෙල්හිත් ඔෙුන් වෙවරහි මහත් ෙූ අනුෙම්පො ඇත්තො ෙූ ඔෙුන්ට අභිෙෘද්ධි ෙුමුත්තො 
ෙූ ශෙරවදවෙන්ද්රවතම වදෙනුෙත් තුන්ෙනුෙත් “පින්ෙත්නි, මොවග්් එෙ ොනයේ ෙරෙ. 
එෙ ම පුතරවයෙු උපදෙො ලෙෙ. එවස් නම් තතො යහපත. එවතම නුඹ ෙහන්වස්ලොට 
උපස්ථොයෙ ෙන්වන් ය. ආලම් න ද ෙන්වන් ය” යි ෙියො වමවස් ඒ තපස්ී න්ට ෙීවය් 
ය. වදෙනුෙත් තුන්ෙනුෙත් ඒ තපස්ීහු “එම් ො ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, වතපි අප 
අනර්ථවයහි වනො වයොදාලෙ. වෙවතේ ෙල් ීවෙත් ෙුෙත් වම් ශරීරය ෙෙර දෙවසෙ 
මරණින් ිඳී වනො වය් ද? මුටි ෙළඳේ වමන් වභදනස්ෙභොෙ ෙූ වම් ශරීරය මරණින් 
ිඳී වය්ෙො. මහොපෘිවිය ිඳී නුති ෙන මුත් මහොවමරුපර්ෙතය තපිල ෙුවටන්වන ී 
නමුත් මහොආෙොශය පුළී වය් නමුත්, ාන්ද්ර  සූර්යවයෝ වදවදන පෘිවිවයහි 
ෙුවටන්නොහු ෙූ නමුත් අපි ෙෘමිග්ූථයේ ෙුනි වලොෙධර්මය හො මිශර  වනො ෙම්හ. වතපි 
අපවග්් සම්මුඛභොෙයට අද පටන් වනො එළවඹෙ. අප ෙරො එළඹුනො ෙූ වතොපවග්් වම් 
විශ්ෙොසයවතම දේනො ලද්වද් ය. වතපි අපට අනර්ථ ෙර වදන වෙවනෙු යි සිතම්හ” 
යි ෙියො වදවදන ම ෙීෙොහු ය. වමවස් ෙී තේි ති ශෙරවදවෙන්ද්රවතම ඔෙුන්වග්් සිත් 
ග්ත වනො හුෙි ෙ ග්රුග්ත ෙ ඇඳිලි  ුඳ ෙුඳ වග්ණ ‘තදින් මොවග්් ොනය ෙරන්නට 
උත්සොහ වනො ෙරණ වස්ේ නම් යම් දෙවසෙ තපස්සිනීන් ෙහන්වස් දරුග්ුේ ග්න්නො 
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මල්ෙර ඇති සෘතුෙොල ඇත්තී වේ ද, එෙල්හි, ස්ෙොමීනි, නුඹෙහන්වස් දේෂ්ඨිණ 
හස්තොිංග්ුලිවයන් නොභිය පරොමර්ශනය ෙර ෙදාළ මුනුෙ. ඒ ෙොරණවයන් ම ඕ 
වතොවමෝ දරුග්ර්භය ල න්නී ය. ග්ර්භොෙෙරොන්තිය පිණිස වම්  ෙ නුඹ ෙහන්වස්ලොවග්් 
සන්නිපොතය ම ෙන්වන් ය’ යි ෙියො නුෙුතත් ( 46) යොේා ෙර සිටිවය් ය. එවිට 
දුකූලතොපසවයෝ “එම් ො පකාසියපගාතරපයහි උපන් ශකරපදප ්්ර යොවනනි, ඒ ොනය 
ෙරන්නට හුේවෙමි. එපමණෙින් අපවග්් තපස් වනො ිවඳන්වන් ය. වතොපවග්් 
අභිපරොය එවස් ම වේෙ” යි ෙියො පිළිග්ත්තොහු ය. ඒ වේලොෙට ෙනොහි ශෙර භෙනවයහි 
ෙුඩුනො ෙූ, ෙුශලමූලයන් ඇත්තො ෙූ ේෂ්ඨය ෙූ ආයු ඇත්තො ෙූ ආයුඃේෂ්ඨයට පුමිණියො ෙූ 
තදින් ෙුමුති නම් ාෙර ෙර්තිෙිංශවයහි වහෝ ෙුමුති වෙන උත්පත්තියෙට වහෝ යන්නට 
සමර්ථ ෙූ දිෙයපුතරවයේ ඇත්වත් ය. තේිති ශෙරවදවෙන්ද්රවතම ෙහො වදේවලොෙ ෙරො 
වග්ොස් ඒ දිෙයපුතර යො ලඟට එළඹ වමවස් ෙීවය් ය:- 

 
“වශරෂ්ඨ්්යොවනනි, මූත අෙ මුනුෙ. වදවදේවලොෙට අධිපති ෙූ මම යම් 

ෙරුණෙින් වතොපට උපස්ථොනයට ආවයම් ද, එවහයින් වතොපට මහත් ෙූ 
අර්ථසිද්ධිවයේ පුමිණිවය් ය. වතොපට වම් දිෙසභොග්ය මනො වෙොට ම පර භොෙත් ෙ 
ග්ිවය් ය. රමණීය ෙූ අෙෙොශස්ථොනවයෙ වතොපවග්් ෙොසය ෙිරීම ෙන්වන් ය. වතොපට 
ම සුදුසු ෙිංශවයෙ පර තිසන්ධිග්ර හණය ෙන්වන් ය. යහපත් ෙූ මොතෘපිතෘන් විසින් 
ෙර්ධනය ෙට යුතු ෙන්වන් ය. මිනිස්වලොෙට යන පිණිස අෙ මුනෙ. මොවග්් ොනය 
ෙරෙ” යි ෙියො යොේා වෙවළ් ය. වදෙනුෙත් තුන්ෙනුෙත් යොේා වෙොට සිටිවය් ය. 
එෙල දිෙයපුතරවතම සිරවසහි අත ත ො ෙුඳ වග්ණ අපවග්් “වශරෂ්ඨ්්යොනන් ෙහන්ස, 
නුඹ ෙහන්වස් යම් වග්ොතර යෙ නුෙුත නුෙුත ෙහො ම ග්ුණ ෙියන වස්ේ ද? ඒ වග්ොතර ය 
ෙෙවර් දැ?” යි වමවස් ෙීවය් ය. 

 
“නිදුෙොවනනි, සියලු පවින් මිදී ෙසන ‘දුකූල’ තොපසවයෝ ද ‘පාවෙකා’ නම් 

තපස්සිනීන් ෙහන්දූ ය” යි ෙීහ. ශෙර යන්වග්් ොනය අසො සතුටු ෙූ ඒ දිෙයපුතරවතම 
“යහපත, නිදුෙොනන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් යම් අභිපරොයේ ඇද් ද, ඒ අභිපරොය 
එවස් ම වේෙ” යි ෙියො පිළිග්ත්වත් ය. එවස් පිළිවග්ණ “අපවග්් වශරෂ්ඨ්්යොනන් ෙහන්ස, 
ෙුමුත්තො ෙූ මම පරොර්ිත ෙූ ෙිංශවයෙ උපදිමි යි සුපර්ණනොග්ොදීන් වමවන් 
අණ්ඩජවයහි වහෝ මනුෂ්ඨය ග්ෙොදීන් වමන් ජලො ුජවයහි වහෝ සිංවසදජවයහි වහෝ 
වදවියන් වමන් ඔපපොතිෙවයහි වහෝ ෙෙර වයොනිවයෙ උපදිම් දැ?” යි විාොවළ් ය. 
‘නිදුෙොවනනි, ජලො ුජ ෙූ මනුෂ්ඨයවයොනිවයහි උපදුෙ’ යි ෙීවය් ය. තේිත්වතන් 
ශෙරවදවෙන්ද්රවතම උත්පත්ති දෙස ග්ණන්  ලො අසෙල් නම් දෙවස් දී තපස්සිනීන් 
ෙහන්වස් දරු ග්ුේ ග්න්නො මල්ෙර ඇති ෙ ෙිළි ෙන්නී ද, එදෙස් ‘ස්ෙොමීනි, නුඹ 
ෙහන්වස් දේෂ්ඨිණහස්තොිංග්ුලිවයන් නොභිය පරොමර්ශනය ෙර ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො 
දුෙූල නම් තොපසයන්ට ෙීවය් ය. 
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“මිලිඳු මහරජොවනනි, එදෙවසහි දී ම තපස්සිනීවතොම දරු ග්ුේ ග්න්නො මල්ෙර 
ඇති ෙ සෘතුෙොල ඇති ෙූෙො. දිෙයපුතරවතවම් ද ඒ ග්ර්භවයහි පර තිසන්දියට උපග්ත ෙ 
එළවඹන ලද්වද් ී ය. තොපසයන් ෙහන්වස් ද දේෂ්ඨිණහස්තොිංග්ුලිවයන් තපස්සිනීයවග්් 
නොභිය පරොමර්ශනය ෙළහ. වමවස් ඒ තරිවිධසන්නිපොතවයෝ ෙූෙොහු ය. 
නොභිපරොමර්ශනවයන් තපස්සිනීන්දූට රොග්ොස්ෙොදය උපන. ඒ තපස්සිනියවග්් ඒ 
රොග්යවතම නොභි පරොමර්ශනය ෙළ සන්නිපොතය නිසො වි ය. වතපි ඒ  ෙ ‘නුසුදුසු 
අධයොාොරය ම ය’ යි ෙියො වනො සිත ෙ. සතුටු ආෙොරවයන් සිනො පහළ ෙිරීමත් එේ 
සන්නිපොතවයෙ. එවස් ම ෙථො ෙිරීමත් එේ සන්නිපොතවයෙ. ( 4 ) සිතින් සිතො 
 ුලීමත් එේ සන්නිපොතවයෙ. රොග්යොවග්් උත්පොදය පිණිස පූර්ෙභොග්භොෙවයන් ම 
හස්තොදිය ආමර්ශනය ෙිරීවමන් සන්නිපොතය උපදවන් ය. වමවස් සන්නිපොතවයන් 
ග්ර්භපර තිග්ර හණය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, අධයොාොර නම් සිංසර්ග්යේ නුති ෙල්හිත් 
පරොමර්ශනවයන් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් දිලිවසමින් 
ඇවිවළන්නො ෙූ ග්ිනි ආමර්ශනය වනො ෙළ ෙල්හිත් සමීපයට පුමිණියහුවග්් ශීත 
නසන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අධයොාොරයේ නුති ෙල්හිත් පරොමර්ශනය 
පමණින් ම ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ෙර්මෙශවයන් ද, ජොතිෙශවයන් 
ද, ෙුල ෙශවයන් ද, ආයොානෙශවයන් දැ යි ෙියො සතර ආෙොරයෙින් සත්ෙයන්වග්් 
ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. වමෙී සියලු ම සත්ෙවයෝ තමන්වග්් ෙුශලොෙුශලෙර්මය 
ම භෙය වෙොට ඇත්තොහු ය. ෙර්මය ම උත්පත්ති ෙොරණය වෙොට ඇත්තොහු ය. 

 
“මහරජොවනනි, ෙුශලෙර්මෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය වෙවස් වේ 

ද? යත්:- මහරජොවනනි, ව ොවහෝ වසයින් ම ෙුඩුනො ෙූ ෙුශල මූලයන් ඇත්තො ෙූ 
සත්ෙවයෝ ේෂ්ඨතරියමහොසොරෙුලවයහි වහෝ  රොහ්මණ මහොසොරෙුලවයහි වහෝ 
ග්ෘහපතිමහොසොරෙුලවයහි වහෝ සවදේවලොෙ වදවියන් වෙවරහි වහෝ කු්්තපුතරොදීන් 
වමන් මිනිසුන් වෙවරහි ම වහෝ අණ්ඩජවයොනිවයහි වහෝ මනුෂ්ඨයොදීන් වමන් 
ජලො ුජවයොනිවයහි වහෝ පපාක්ඛරසාතයාදී්් වමන් සිංවසදජවයොනිවයහි වහෝ 
අම්.පාලි ගණිකාදීන් වමන් ඔපපොතිෙවයොනිවයහි වහෝ ෙුමුති තුවනෙ උපදනොහ. 

 
“වපර පැළුප් නුෙර ෙසන ෙුද්වදේ ෙනවයහි ඇවිදිමින් ෙුන්ත නම් 

ෙිඳුරුවධනුෙෙ හො වලොෙධර්මවයහි හුසුරුවණ් ය. ඒ ෙොරණවයන් දරුග්ු  පිහිටො 
ෙිඳුරුබීජ වදෙේ ෙුදූ ය. ෙර මවයන් වමෝරො ෙල් පුමිණි ෙල ිජුෙ ල් පළො වග්න 
මනුෂ්ඨය ෙුමරුවෙෝ වදවදවනේ නිේමුනොහු ය. එයින් එේ වෙවනේ තිස්ස නම් ෙූහ. 
එේවෙවනේ සුමිත්ත නම් ෙූහ. ඒ වදවදන තමන්වග්් ආෙොර වනොෙන ෙිඳුරන්වග්් 
විෙොර දැෙ සසර ෙළෙිරී ෙසන්නොහු ර්හා රැණ නම් වතරුන් ලඟ පුවිදි ෙ රහත් ෙූහ. 

 
“පපාක්ඛරසාතිය  රොහ්මණවතම වපර කාශයප ුදුන් සම්වයහි වෙදතරවයහි 

වෙළ පුමිණ ෙොශයප නම් දශ ලධොරීන් ෙහන්වස්ට මහදන් වදමින්  ණ අසො ව ොවහෝ 
පින්ෙම් වෙොට වදේවලොෙ තපද අනන්ත ෙූ දිෙසුපත් ෙළඳා මිනිස්වලොෙ උපදනො 
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ෙුමුති ෙූවය් මොතුෙුේිෙොසය නම් අවමධයනරෙයේ වස් මහත් ෙූ දුේ ෙන්වන් ය යි 
සිතො හිර් ්්තපරවදශවයහි මහවිවලෙ පියුම් ග්ුව ේහි උපන්වන් ය. ඒ විල සමීපවයහි 
ෙසන්නො ෙූ තපස්ී වෙවනේ සද්දෙසේ වනො පිපී තිව න්නො ෙූ ඒ මහ වනළුම්ෙුෙුළ 
දැෙ වනළො ග්ත්තොහ. එවෙවණහි රජතම ධෙලේඡතර යේ වමන් පරව ොධ විය. එහි 
රන්ෙූඩුවෙෙ රන්සුණු ආවලප ෙ සිටි රිදී පිළිමයේ වමන් පියුම්වර්ණු පඤ්ජරවයහි 
සිටි ශ්වෙතෙර්ණ ෙුමොරයන් දැෙ ‘අවහෝ! වමොහු මහපින් ඇති වෙවනෙු’ යි සිතො 
පන්සලට වග්ණ වග්ොස් වපොෂ්ඨයය වෙවරමින් සත්හෙුරුදු ෙූ ෙල වෙදතර ය උග්න්ෙො 
පකාපසාල් රජහට පොෙො දුන්නොහ. රජනජුරුවෙෝ රූපය හො ශිල්පයත් දැෙ පර සන්න ෙ 
උක්කට්ො නම් මහනුෙරේ ( 41)  ර හ්මදායොදය වෙොට දුන්නොහ. ඒ  රොහ්මණයොවග්් 
වදපතුල් හස්තතල ඔෂ්ඨ්්ද්ෙය ෙුසුම්භපුෂ්ඨ්පෙර්ණවයන් අතිමවනොහර ය. 
ෙොලෙර්ණශීර්ෂ්ඨය තන්ද්ර නීලමොණිෙයයේ වස්   ළන්වන් ය. දැළිස්ෙුල ාන්ද්ර මණ්ඩලය 
ෙටො සිටි ෙොලවමඝරොජියේ ෙුන්වන් ය. වදේදුනු ෙුනි භරූයුග්්මවයන් හො නළල්තලය 
අඩසඳේ ෙුන්වන් ය. ශ්වෙතෙර්ණ ෙූ ශරීරය ෙරණ වෙොට වග්ණ වදේවලොෙ පුන 
නුඟි රිදී වතොරණේ වමන් නීති   ළන්වන් ය. විදයොවෙන්-පණ්ඩිතත්ෙවයන් 
දඹදිේවතවලහි අග්ර පරොප්ත වි ය. එවතම  ුදුන් උක්කුට්ො නම් ජනපදයට ෙුඩි සමවයහි 
 ණ අසො වසෝෙොන් වි ය. 

 
“අම් පොලි ග්ණිෙොවතොම මීට එේතිස් ෙන ෙල්පවයෙ සිඛී නම්  ුදුන්වග්් 

භිේෂ්ඨුණීශොසනවයහි උපසම්පො ෙ සිල් රෙිමින් දිවනෙ ව ොවහෝ ෙූ භිේෂ්ඨුණීන් හො සමග් 
චාතයස්ථොනයේ ෙුඳ පුදා පුදෙුණු වෙොට යන්නී ය.1 වපරටු ෙ ග්ිය රහත් 
වමවහණියේ යුහු ෙ ෙිිසිමින් වෙළ පිඬේ චාතයොිංග්ණවයහි වහළො වනො දැෙ ග්ියො 
ය. වමෝ වතොවමෝ2 පසු ෙ යමින් වෙළපිඩ දැෙ ෙෙර නම් වේසියේ වම් මළුවයහි වෙළ 
දමො ග්ියො දැ?” යි ෙියො ිණූහ. ව ොවහෝ ෙලේ සිල් රෙිමින් මෙුෙුස්හි තපදීමට පිළිෙුල් 
ෙ ඔපපොතිෙභොෙය පතමින් පින් වෙොටත් ආර්යොපෙොදඅෙුශලය  ලෙත්  ුවින් 
වදේවලොවින් වනො වග්ොස් නරෙවයහි තපද අනන්ත ෙූ ව ොවහෝ ෙොලයේ දුේවිඳ 
මිනිස්පියට පුමිණ තතො දුේිත ෙ දසදහසේ ජොතිවයහි වේසී ෙූහ. කාශයප  ුදුන්වග්් 
ශොසනවයහි දීත් ව ොවහෝ පින් වෙොට වදේවලොෙ තපිද ව ොවහෝ ෙොලයේ දිෙයශ්රීසම්පත් 
විඳ එයින් ාුතෙ විශොලොමහනුෙර රොවජොදයොනවයහි අඹරුෙේ මුල වසොවළොස්හෙුරුදු 
පිරුණු වෙවනෙුන් වමන් ඔපපොතිෙ ෙ වදෙඟනෙ වස් පහළ ෙූහ. උදයොනපොලයො ඈ 
දැෙ විස්මය පත් ෙ ‘රොජභොණ්ඩයේ දේනො ලද්වද් ය’ යි ෙියො රජවග්ට දිෙ වග්ණ වග්ොස් 
එපෙත් ෙී ය. ඒ අසො රොජෙුමොරෙරු සියදහවසේ දිෙ අෙුත් ‘අප අපට සරණ මඟුල් 
ෙරම්හ’ යි ෙියො ෙලහ ෙුඩූහ. එෙල ඇවග්් වශෂ්ඨ ෙ සිටි අෙුශලෙර්මයො විසින් වාෝදනො 
ෙරණ ලද්දා ෙූ රොජෙුමොරෙරු ‘අප හුමට සොධොරණ වෙොට මූ වේසී ෙරම්හ’ යි ෙථො 
වෙොට අල්පසත්ෙපරිවභොග් වනො ෙන නයොවයන් දෙස මසුරන් ලේෂ්ඨයේ අග්ය ෙඩො 

                               
1 යන්නොහු 
2 මූ වතොවමෝ 
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වේසී ෙළොහු ය. වමෝ වතොවමෝත්  ුදුන් වෙවරහි අතිපර සන්න ෙ තමන්ට නිල ෙූ 
රොවජොදයොනවයහි මහොවිහොරයේ  ෙරෙො  ුදුන් පර මුඛ ෙූ මහොසිංඝයො ෙහන්වස්ට පූජො 
වෙොට මූත භොග්වයහි තමන්වග්් පුතර  ෙූ විර්ලපකාණ්ඩ්්් නම් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් ෙරො වෙොටියේ පමණ මහපිරිෙට පිරිෙරො වග්ණ රොජලීලොවෙන් වග්ොස් පුවිදි 
ෙ රහත් ෙූහ. 

 
“වමවස් පින්ෙත් සත්ෙවයෝ ෙුමුති තුවනෙ උපදනොහු ය. මහරජොවනනි, යම් 

වස් සෙල සම්පත්තිවයන් ආවය ෙූ මහත් ධන ඇත්තො ෙූ මහොවභොග් ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ 
ෙූ රන්රිදී ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ ෙූ ෙස්තූන් හො උපෙරණයන් ඇත්තො ෙූ ව ොවහෝ ෙූ 
ධනධොනයයන් ඇත්තො ෙූ හිවතසි ෙූ ව ොවහෝ ෙූ නූපේෂ්ඨයන් ඇත්තො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේවතම, දාසියේ වහෝ දාසවයේ වහෝ වෙතේ වහෝ භූමිෙස්තුෙේ වහෝ ග්මේ 
වහෝ සල්පිල් ඇති නියම්ග්මේ වහෝ ජනපදයේ වහෝ සිතින් ෙුමුති ෙන ලද්දා ෙූ යම්ෙිසි 
ෙස්තුෙේ ( 40) ඇද් ද, ඒ දාසිග්රොමොදී ෙූ යම් ෙුමුති වදයේ ද්විග්ුණතරිග්ුණයේ ෙත් 
ධනය දී විෙුණො ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙුඩුනො ෙූ පුණය වහ්තු 
ඇත්තො ෙූ සත්ෙවයෝ ේෂ්ඨතරියමහොසොරෙුලවයහි වහෝ  රොහ්මණ මහොසොරෙුලවයහි වහෝ 
ග්ෘහපතිමහොසොරෙුලවයහි වහෝ වදවියන් වෙවරහි වහෝ අණ්ඩජවයෝනිවයහි වහෝ 
ජලො ුජවයොනිවයහි වහෝ සිංවසදජ වයොනිවයහි වහෝ ඔපපොතිෙවයොනිවයහි වහෝ යම් 
ෙුමුති වයොනිවයෙ උපදනොහ. වමවස් පුණයෙර්මෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් 
ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. 

 
“වෙවස් නම් ජොති ෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය වේ ද? යත්- 

මහරජොවනනි, ෙොතය ෙරණ වෙොට වග්ණ ෙුේෙුටයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ේනවන් 
ය. වම්ඝශේදය ෙරණ වෙොට වග්ණ වෙොෙුන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. සියලු 
ම වදවිවයෝ ග්ු ෙ නූපදනො වහයින් අග්ර්භවසයයෙවයෝ ය. 
නිජනඣොමතණ්හිෙවපරතයන් හො නරෙවයහි නිරිසත්ෙවයෝත් ඔපපොතිෙවයෝ ම ය. 
මනුෂ්ඨය ග්ෙොදීසත්ෙවයෝ ම ග්ර්භවසයයෙවයෝ ය. ඔෙුන්වග්් නොනොපර ෙොරවයන් 
ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ 
නොනොපර ෙොරලේෂ්ඨණවයන් වපොවළොවෙහි හුසිවරති. ෙිසි වෙවනේ තදිරිපිටින් සෙස් 
වෙොට ෙසො පිළී හඳිති. ෙිසි වෙවනේ පසු අතින් සෙස් වෙොට ෙසො පිළී හඳිති. 
ෙිසිවෙවනේ පිළී වනො හුඳ නග්්න වෙති. ෙිසිවෙවනේ ශ්වෙතපටධර ෙ මුඬු වෙති. 
ෙිසිවෙවනේ ඔටුනු  ඳනො ලද්දාහු වෙති. ෙිසිවෙවනේ හිස මුඬු ෙ ෙසොෙස්තර  හඳනොහු 
වෙති. ෙිසිවෙවනේ ෙසොෙස්තර  හුඳ වෙොණ්ඩය  ඳනො ලද්දාහු වෙති. ෙිසිවෙවනේ 
ජටොධර ෙ ෙුහුරිචීෙරධරවයෝ වෙති. ෙිසිවෙවනේ දිවිසම් ආදිය අඳනොහු වෙති. ෙිසි 
වෙවනේ ලනු වග්ොතො අඳින්නොහු ය. වම් සියලු මනුෂ්ඨයවයෝ ම 
නොනොපර ෙොරලේෂ්ඨණවයන් වපොවළෝවතවලහි හුසිවරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම මනුෂ්ඨය ග්ෙ විභග්ොදී ෙූ ඒ සියලු සත්ෙවයෝ ම ග්ර්භවසයයෙවයෝ ය. 
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ඔෙුන්වග්් නොනො ආෙොරවයන් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. වමවස් ජොති ෙසවයන් 
සත්ෙයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. 

 
“වෙවස් නම් ෙුලෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය වේ ද? යත්- 

මහරජොවනනි, ෙුලය නම් අණ්ඩජය, ජලො ුජය, සිංවසදජය, ඔපපොතිෙය යි ෙියො සතර 
ෙුලවයෙ. තදින් මෙුෙුසෙට පුමිණිය යුතු ෙූ සත්ෙවයේ යම්ෙිසි තුවනෙින් අෙුත් 
එහි අණ්ඩජෙුලවයහි උපදවන් ය. ඒ වතම එහි අණ්ඩජ නම් ෙන්වන් ය. එවස් ම 
ජලො ුජෙුලවයහි උපන්වන් ී නම් ජලො ුජ ෙන්වන් ය. ස්වෙදජෙුලවයහි උපන්වන් ී 
නම් ස්වෙදජ ෙන්වන් ය. ඔපපොතිෙෙුලවයහි උපන්වන් ී නම් ඒ වතම ඔපපොතිෙ 
ෙන්වන් ය. ඒ ෙුලෙල එ ඳු ෙූ ම සත්ෙවයෝ ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
හිර්ාලපයහි ෙූ ප්රැ නම් ස්ෙර්ණපර්ෙතය ෙරො යම්ෙිසි හිංස අඕෙ මෘග් පේෂ්ඨි 
වෙවනේ ෙොසයට පුමිණියොහු ෙූ නම්, ඒ සියල්වලෝ ම තමතමන්වග්් ස්ෙෙීයෙර්ණය 
හුර ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම්ෙිසි පුමිණිය යුතු 
සත්ෙවයේ යම්ෙිසි තුවනෙින් අෙුත් අණ්ඩජවයෝනිවයහි උත්පත්තියට පුමිණ 
තමොවග්් ස්ෙභොෙජොතිය හුර අණ්ඩජ ෙන්වන් ය. එවස් ම ජලො ුජවයොනියට 
ස්වෙදජවයොනියට ඔපපොතිෙවයොනියට පුමිණ ස්ෙභොෙජොතිය හුර ඔපපොතිෙ ෙන්වන් 
ය. වමවස් ෙුලෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් (   ) ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය.  

 
“වෙවස් නම් ආයොානෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් ග්ර්භොෙෙරොන්තිය වේ ද? යත්- 

මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි ව ොවහෝ ෙූ ෙස්තූන් ඇත්තො ෙූ ශර ද්ධොෙ ඇත්තො 
ෙූ රත්නතරවයහි පර සන්න ෙූ සීලෙන්ත ෙූ යහපත් ෙූ ෙලයොණග්ුණවයන් ඇත්තො ෙූ 
තවපොනිශ්ශ්රීත1 ෙූ දරුෙන් නුත්තො ෙූ ෙුලවයේ ී නම් එෙල ෙුඩුනො ෙූ ෙුශලවහතූන් 
ඇත්තො ෙූ දිෙයපුතරවයේවතම වදේවලොවින් ාුතෙන ස්ෙභොෙ ඇත්වත් ී නම්, නුෙුත 
ශකරපදප ්්රවතම එ වග්ොතර යට අනුෙම්පොවෙන් ඒ දිෙයපුතරයො ෙරො වග්ොස් ෙුඳෙො 
‘එම් ො නිදුෙොවනනි, වතපි මිනිස් වලොෙ උපන්නොහු නම්, වලොෙයට මහත් අභිෙෘද්ධි 
ෙන්වන් ය. ශොසනයට මහත් අභිෙෘද්ධි ෙන්වන් ය. වලොෙශොසන වදෙට ම මහත් 
අභිෙෘද්ධි ෙන්වන් ය. වමනම් වග්ොතරවයහි මවහසිෙොෙන්වග්් ෙුේෂ්ඨිවයහි උත්පත්තිය 
පිණිස පරොර්ථනො ෙරෙ’ යි ෙියො යොේා ෙරන්වන් ය. ඒ ශකර ය්්පග් ආරොධනොෙ වහතු 
වෙොට වග්ණ ඒ දිෙයපුතරවතවම්ත් ශෙර යන් ග්ුණ ෙී ඒ ෙිංශය පරොර්ථනො වෙොට 
උපදින්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ ෙුසල් ෙුමුත්තොහු වම් ශර මණයන් 
ෙහන්වස් අපවග්් ග්ෘහයට ෙුඩපුවස්ේ නම් සියලු ම අපවග්් ෙුලවග්ොතර යට සුප 
පුමිණීම ෙන්වන් ය යි සිතො වග්ණ භොෙනො ෙරන්නො ෙූ ශර මණයන් ෙහන්වස් නමෙට 
ආරොධනො වෙොට තමන්වග්් වග්ට පමුණුෙො ග්ණිද් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශෙර  
වදවෙන්ද්රවතම ඒ ආයු වග්ෙුනු දිෙයපුතර යොහට ආරොධනො වෙොට ඒ පින්ෙත් 

                               
1 තථනිශ්රීත 
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ශර ද්ධොෙන්තෙුලයට පමුණුෙන්වන් ය. වමවස් ආයොාන ෙශවයන් සත්ෙයන්වග්් 
ග්ර්භොෙෙරොන්තිය ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, ශකරපදප ්්ර යන් විසින් ආරොධනො ෙරණ ලද්දා ෙූ 

සොමෙුමොරවයෝ පාවෙකා නම් තපස්සිනීන්දූවග්් ෙුේෂ්ඨියට පුමිණියොහු ය. මහරජොවනනි, 
ඒ සොමෙුමොරවතවම් ෙරණ ලද ව ොවහෝ පින් ඇත්වත් ය. තුන් වදවනෙුන්වග්් 
වාවතොපර ණිධිවයහි උත්පත්තියට සමර්ථ ෙූ ශෙර යන් විසින් ආයොානය ෙරණ ලද්දා ෙූ 
ඒ සොමෙුමොරවතම සිල්ෙත් ෙූ මවනොඥ ෙූ ග්ුණධර්මයන් ඇත්තො ෙූ මොතෘපිතෘන් 
වෙවරහි උපන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි උපොවයහි දේෂ්ඨ ෙූ 
පුරුෂ්ඨවතම යහපත් වෙොට සී සො වෙොටන ලද සරු ෙූ ේවෂ්ඨ්තරවයෙ මොී ආදි ෙූ බීජයන් 
වරොපණය වෙවළ් ී  නම්, ෙිවමේ ද, ෙපුරණ ලද ඒ බීජයන්ට ෙන අන්තරොයන් නුෙත 
නුෙතත් අභිෙෘද්ධිය පිණිස දුරු ෙරණ ෙල්හි ෙිසි අන්තරොයේ වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ෙිසි අන්තරොයේ නුත්තො ෙූ වනො නුසුනො ෙූ ඒ බීජවයෝ 
ස්ෙොමීනි, ෙහො ම යහපත් වස් ම පුළෙන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම සාර්ෙුමොරයන් ෙහන්වස් උත්පත්තයන්තරොෙන්වග්න් මිදී තුන් වදවනෙුන්වග්් 
චිත්තපරොර්ථනොවෙන් උපන්වස්ෙ. 

 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ‘සෘෂ්ඨින්ට ෙරණ ලද චිත්තදූෂ්ඨණවයන් සෙල 

සමෘද්ධිවයන් පිරුණො ෙූ අනන්තජනයන් සහිත ෙූ මහොජනපද නුසී යන ලදැ’ යි ෙියො 
වතොප විසින් වපර අසන ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, වපොවළෝ 
වතවළහි දණ්ඩකී රජනජුරුෙන් විසින් කිස ච්ර සෘෂ්ඨීන්ට ෙළ අනොදරවයන් මිනිසුන් 
සහිත රට නුසී අරණයග්ත ෙූ දණ්ඩකාරණයය ද වපර කලිඟුරට ් ාලිපකර රජනජුරුෙන් 
පන්සියයේ (   ) තපස්ීන් ෙහන්වස්ලොට ‘අසූචි ෙෙ’ යි නිග්ර හ වෙොට මුරීවමන් රට 
සහ නුසී ග්ියො ෙූ කාලිංගාරණයය ද එවස් ම පර්ද්ධය නම් රට පර්ද්ධය නම් රජනජුරුෙන් 
විසින් අහර ෙළඳමින් සිටි ර්ාතංගසෘෂ්ඨීන් ෙහන්වස්වග්් හිස ෙප්පෙො ලූ වහයින් 
ර්ාතාංගාරණය නම් ෙූ පර්ද්ධයාරණයය ද යන වම් සියලු ම අරණයවයෝ තුන්වදන 
මනුෂ්ඨය අපරිවභොග් ෙ අරණය ෙන ලද්දාහු ය. 

 
“සියලු ම වම් ජනපදයන්හි සෘෂ්ඨීන්ට ෙරණ ලද චිත්තපර සොදවයන් ෙිසි 

අභිෙෘද්ධිධර්මයෙුත් උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි,” ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එවස් ී නම්, සාර්ෙුමොරවයෝ මහො ලෙත් ෙූ පින් ඇති තුන් වදනෙුන්වග්් 
චිත්තපර සොදවයන් උපන්වස්ෙ. දුකූල නම් සෘෂ්ඨීන් විසින් නිර්මිත ෙූවස්ෙ. ශකර ය්් විසින් 
නිර්මිත ෙූවස්ෙ. පුණයමහිමවයන් නිර්මිත ෙූ වස්ෙු” යි ෙියො “මහරජොවනනි, වමවස් 
වම් ෙොරණය වතපි සිත්හි ධරො ග්නුෙ. මහරජොවනනි, වම් දිෙයපුතරවයෝ තුන්වදවනේ 
ශෙරවදවෙන්ද්ර යන් විසින් යොේා ෙර සිටින ලද්දාහු ෙුලවයහි උපන්නොහු ය. ඒ තුන්වදන 
ෙෙවර් ද? වමෙී සාර්ෙුමොරවයෝ ද ර්හාපණාද ෙුමොරවයෝ ද කුස රජනජුරුවෙෝ ද යන 
වම් තුන්වදනො ය වම් තුන්වදනත් මහොව ොධිසත්ෙවයෝ ම ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
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වමවස් මිලිඳු මහරජොනන් “ස්ෙොමීනි,  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘ෙොරණො 

තුනෙින් දරුග්ු  හට ග්න්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ වම් ෙොරණය සු ූ ී නම් ‘නොභිය 
පිරිමුදීවමන් සොමෙුමොරවයෝ උපන්හ’ යි ෙියො ෙදාළ ෙොරණය ව ොරු ෙන්වන් ය. ඒ 
ෙොරණය සු ූ ී නම් ‘ෙොරණො තුණෙින් දරුග්ු  හට ග්න්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ 
ෙොරණය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙියො වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නය විාොළ ෙල්හි 
“මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණොවදෙ ම සු ූ ම ය” යි ෙියො අවනෙවිචිතරොෙොර උපමොෙන් 
වග්ණ හුර දේෙො ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් ග්ර්හොෙෙරොන්තිය මට යහපත් වෙොට 
දේෙො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඊට ම ෙොරණවයෝ සුන්දර වෙොට ෙථනය ෙරණ ලද්දාහු ය. 
ඝනොන්ධෙොරවයහි සතර රියන් වග්යෙ පර දීපසහසර යේ දැල් ෙූ ෙලේ වමන් ආවලොෙ 
ෙරණ ලද්වද් ය. මිථයොජටො විජටනය ෙරණ ලද්වද් ය. මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්් පරෙොදවයෝ 
විවශෂ්ඨවයන් පුහුර දමන ලද්දාහ. වමවස් නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය මමත් 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

ගේහා කරා්්තිපර ශ්්ය ්ිමි. 
 

ශාස්ායුුඃපර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ 

 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘ා්්්දවයනි, පන්සියයේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි දැන් අපවග්් 
සද්ධර්මය පෙත්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද 
පරිනිර්ෙොණසමවයහි සුභර  නම් පරි රොජෙයන් විසින් පර ශ්න අසන ලද්දා ෙූ භොග්යෙත් 
ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘සුභද්රවයනි, මොවග්් ශොසනවයහි වම් භිේෂ්ඨූහු මනො 
වෙොට ෙොසය ෙරන්නොහු ෙූ නම්, රහතුන්වග්් වලොෙය අශූනය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. වම් අවශෂ්ඨ ෙූ ොනවයෙ. වම් නිරෙවශෂ්ඨ ොනවයෙ. අනය ෙොරණො 
විරහිත ෙූ (  1) ොනවයෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසින් “ප ්්පර දාස ්ි ා්්්ද  ස්ස සතා්ි සද්ධම්පර්ා ෙස්සතී” තී ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ වහයින් “අසු්්පඤා පලාපකා අරහ්්පතහි අස්සා’ ති ෙියො 
යම් ොනයේ ෙදාරණ ලද ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
විසින් ‘අසුඤ්වා වලොවෙො අරහන්වතහි අස්සො’ ති ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, 
එවහයින් ‘පඤ්වාෙදානි ආනන්ද ෙස්සසතොනි සද්ධම්වමො ්ස්සතී’ ති ෙියො ෙදාළ ඒ 
ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නයවතවම්ත් අෙුවලනුත් 
අෙුල්තර ෙූවය් ය.  ලවයනුත්  ලෙත්තර ෙූවය් ය.  ලෙත් ග්ර න්ිස්ථොනවයනුත් 
ග්ර න්ිතර ෙූවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ම ය. මහො 
සොග්රොභයන්තරට පුමිණ දිය යට ඔ  වමො  ෙරීඩො ෙරණ ර්කර නම් මත්සයයෙු වමන් 
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ඒ ග්ම්භීර ෙූ පර ශ්න නමුති සොග්රවයහි ලො නුඹ ෙහන්වස්වග්් පර ඥා ලවිස්ථොරය දේෙො 
ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ා්්්දවයනි, අපවග්් දැන් 

වම් පර තිපත්තිසද්ධර්මය ෙර්ෂ්ඨපන්සියයේ මුළුල්වලහි වනො නුසී සිටින්වන් ය’ යි ෙියො 
වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුත පරිනිර්ෙොණ සමවයහි ද පර ශ්න විාොල සුභර  
නම් පරි රොජෙයො හට ‘සුභද්රවයනි, මොවග්් ශොසනවයහි වම් භිේෂ්ඨූහු දුස්සීලොදීනෙයේ 
නුති ෙ මනො වෙොට ෙොසය ෙරන්නොහු ෙූ නම්, වලොෙයවතම රහතුන්වග්් අශූනය 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ඒ 
ෙදාළ ොනය නොනොර්ථ ද ෙන්වන් ය. නොනො ෙයිංජන ද ෙන්වන් ය. වම් ශොසනයොවග්් 
ආයු පරිේවඡදය ෙන්වන් ය. වම් පර තිපත්තියවග්් දැේීම ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයෝ 
වදවදවනේ ම ඔෙුවනොෙුන්ට දුරින් දුරු ෙන ලද්දාහු ය. මහරජොවනනි, යම් වස් අහස 
වපොවළොෙ වෙවරන් දුරින් දුරු ෙන ලද ද, නරෙය ස්ෙර්ග්ය වෙවරන් දුරින් දුරු ෙන 
ලද ද, ෙුශලධර්මය අෙුශලධර්මය වෙවරන් දුරින් දුරු ෙන ලද ද, ෙොයචිත්තදුේඛය 
ෙොයචිත්තසුපය වෙවරන් දුරින් දුරු ෙන ලද ද, එපරිද්වදන් ම මහරජොවනනි, ඒ 
ෙොරණවයෝ වදවදන ඔෙුවනොෙුන්ට දුරින් දුරු ෙන ලද්දාහු ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු 
ෙුෙත් වතොපවග්් විාොරීම සිස් වනො ෙන්වන් ය. අර්ථරසය ෙශවයන් වතොපට 
සිංසන්දනය වෙොට මම ෙියමි. ‘පඤ්වාෙදානි ආන්නද ෙස්සසතොනි සද්ධම්වමො 
්ස්සති’ යි ෙියො යම් ොනයේ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ොනය 
ශොසනයොවග්් නුසීම දේෙමින් තතිරි ෙ සිටි වශෂ්ඨයන් පිරිසිඳ ෙදාළවස්ෙ. 
‘ආනන්දවයනි, භිේෂ්ඨුණීහු ශොසනවයහි පුවිදි වනො ෙූෙොහු ෙූ නම්, ශොසනයත් 
චිරස්ථොයිෙ වේ නම්, දහසේ හෙුරුදු සද්ධර්මය සිටින්වන් ය. ආනන්දවයනි, 
පන්සියයේ හෙුරුදු දැන් වම් සද්ධර්මය සිටින්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වමවස් ෙදාරමින් සද්ධර්මයොවග්් 
අන්තර්ධොනය වහෝ ෙීවස්ේ ද? පර තිවෙධ ධර්මය වහෝ ෙළේෙො ෙදාළවස්ේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අධිග්මසද්ධර්මයොවග්් විනොශය දේෙො ෙදාරමින් වශෂ්ඨ ෙ සිටි 

ශොසනයොවග්් ආයුසයත් දේෙො ෙදාරමින් පිරිසිඳ ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
(  4) නුසුනු අය ඇත්තො ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම වනො නුසී වශෂ්ඨ ෙ සිටි සියල්ල වග්ණ 
මහජනයොට ‘පින්ෙත්නි, මොවග්් වමපමණ ෙූ  ඩු නුසී ග්ිවය් ය. තතිරි ෙූ  ඩු වමපමණ 
ය’ යි ෙියො දේෙො ෙියන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ශොසනයොවග්් විනොශය දේෙො ෙදාරමින් ‘ආනන්දවයනි, පන්සියයේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි 
දැන් මොවග්් ශොසනසද්ධර්මය පෙත්වන් ය’ යි ෙියො සියලු දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට තතිරි ෙූ 
ශොසනොයඃවශෂ්ඨය ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, සර්ෙවලොචෙෙොග්ර  ෙූ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘පඤ්වාෙදානි ආනන්ද ෙස්සසතොනි සද්ධම්වමො ්ස්සති’ ති ෙියො වම් 
ොනයේ ෙදාරණ ලද ද, ඒ ශොසනආයු පරිේවඡදය ෙන්වන් ය. පිරිනිෙන්පොනො සමවයහි 
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සුභර  නම් පරි රොජෙයොහට ශර මණයන් දේෙො ෙදාරමින් ‘සුභර වයනි, මොවග්් වම් භිේෂ්ඨූහු 
මනො වෙොට ෙසොය ෙරන්නොහු ෙූ නම්, වලොෙය රහතුන්වග්න් අශූනය ෙන්වන් ය’ යි 
ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, වම් ෙදාළ වදශනොවතොවමෝ නිර්මල ෙූ ශොසනපර තිපත්තිය 
දේෙන්නී ය. මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි ‘ඒ ශොසනොයුඃපරිේවඡදයත් පර තිපත්ති 
දැේීමත් වදෙ එෙ ම අර්ථරසයෙු’ යි සිත්හි ෙරන්නහු ද? තදින් ෙනොහි වතොපවග්් ඒ 
 ෙ අසොපියන ෙුමුත්වතේ ඇත්වත් ී  නම්, එෙ අර්ථරසයේ වෙොට මම ෙියමි. වතපි 
අනයවිහිත වනො ෙූ සිතින් යුේත ෙ මනො වෙොට අසෙ. එපෙත් සිත්හි ෙර ග්ණුෙ. 
මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි සිසිරතර නෙුන්ජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ හොත්පසින් තතිරී 
යන්නො ෙූ ජලපර මොණවයන් පරිේින්න ෙූ හොත්පසින් ෙට වෙොට  ඳන ලද ෙුෙු 
 ුම්වමන් ෙට ෙරණ ලද්දා ෙූ විවලේ වේ ද, ඒ තළොෙවයහි ජලය වනො සිඳුනු ෙල්හි 
ම ඒ ජලය මත්වතහි මහොවමඝය ද ෙඩ වනො ී  අනු ෙ  ුඳ ග්ණිමින් නුෙුත නුෙුතත් 
ෙර්ෂ්ඨො ෙරන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ තළොෙවයහි ජලය ේෂ්ඨය ීමට 
විනොශ ීමට වය් ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙුමන ෙොරණොෙෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වමඝයොවග්් අනු න්ධන  ුවිනු” 
යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥශොසනෙරසද්ධර්මතළොෙය වතම 

ආාොරසීල ග්ුණෙන්ත පර තිපත්ති නමුති නිර්මල ෙූ නෙුන්ජලවයන් සම්පූර්ණ ෙ 
තතිවරමින් යට අජටොෙොශවයන් පටන් මත්වතන් භෙොග්ර ය දේෙො සරස දසදහසේ 
සේෙළ අභිභෙනය වෙවරමින් සිටිවය් ය. තදින් ඒ සර්ෙඥශොසනවයහි  ුද්ධපුතරවයෝ 
ආාොරසීල ග්ුණෙන්ත පර තිපත්ති නමුති මහොවමඝෙර්ෂ්ඨොෙ පසු පසුෙත් අනු න්ධනය 
ෙරන්නොහු ී නම්, වමවස් වම් සර්ෙඥශොසනෙර සද්ධර්මතළොෙය ව ොවහෝ ෙූ 
දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි සිටින්වන් ය. රහතුන්වග්න් ද වලොෙය සිස් වනො ෙන්වන් ය. 
වම් අර්ථය සඳහො අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘සුභරපය්ි, මොවග්් වම් භිේෂ්ඨූහු 
මනො වෙොට පර තිපත්තිවයහි පිහිටො ෙොසය ෙරන්නොහු ෙූ නම්, රහතුන්වග්් වලොෙය 
අශූනය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙනොහි 
දිලිවයමින් ඇවිවළන්නො ෙූ මහ ග්ිනිෙවඳෙ, පසු පසුෙත් වියළුනො ෙූ තෘණෙොෂ්ඨ්ට 
වග්ොමෙුරටි උපොසිංහරණවයන්  හොලන්නො ෙූ නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
මහොග්ිනි ෙඳ නිවි වය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, නුෙුත නුෙුතත් ඒ ග්ිනි 
ෙඳ දිලිවයන්වන් ය. නුෙුත නුෙුතත් පර භොෙත් ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම දශසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි (   ) සර්ෙඥශොසනෙරය ආාොරසීල ග්ුණෙන්ත 
පර තිපත්තිවයන් දිලිවයන්වන් ය. පර භොෙත් ෙන්වන් ය. තදින් ෙනොහි, මහරජොවනනි, 
එයින් මත්වතහි  ුද්ධපුතර  ෙූ ශරොෙෙවයෝ සර්ෙඥව ොධිය සිහි ෙරන්නො ෙූ 
විශුද්ධශර ද්ධොවයන් හො පර ධොනේෂ්ඨම ෙූ අල්පො ොධතොවයන් හො අමොයොෙොරභූත ෙූ 
අස්තොවයන් හො අෙුශලධර්මයන් දුරු ෙිරීම පිණිසත් ෙුශලධර්මයන් උපදෙන 
පිණිසත් පෙත්නො අරේධීර්යවයන් හො මනො වෙොට ම සියලු දුේ ේෂ්ඨය ෙිරීම පිණිස 
පෙත්නො ෙූ උදයත්ථග්ොමිනී පර ඥාවයන් යුේත ීවමන් හො යන වම් පඤ්ාවිධ ෙූ 
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පර ධොනියොිංග්වයන් සමන්නොග්ත ෙූෙොහු නිරන්තරවයන් අපර මොද ෙ ීර්ය ෙරන්නොහු ය. 
තරිවිධශිේෂ්ඨොවයහි ආලය උපදෙො හිේවමන්නොහු ය. ාොරිතර ෙොරිතර  ෙශවයන් විවිධ ෙූ 
ශීලය සම්පූර්ණ වෙොට පූරණය ෙරන්නොහු ය. වමවස් ඇති ෙල වම් සර්ෙඥශොසනෙරය 
ව ොවහෝ වසයින් ෙඩෙඩො ව ොවහෝ දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි නිර්මල ෙ සිටින්වන් ය. 
රහතුන්වග්න් වලොෙය අශූනය ෙන්වන් ය. වමම අර්ථය සඳහො අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් සුභරපය්ි, මොවග්් ශොසනවයහි වම් භිේෂ්ඨූහු මනො ෙ විහරණය 
ෙරන්නොහු ෙූ නම්, රහතුන්වග්් වලොෙය අශූනය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
තෙද මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙනොහි සිනිඳු සුමර්දිත පර භොෙත් ෙූ යහපත් ෙූ 
ෙුඩපතේ මෘදු ෙූ සියුම් ග්ුරුාූර්ණවයන් නුෙත නුෙුතත් මදින්නොහු ෙූ නම්, ෙිවමේ 
ද, මහරජොවනනි, ඒ ෙුඩපවතහි මලෙඩ මඩ රජස් ෙඳුළු උපදී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීනි, එෙොන්තවයන් ම ෙුඩපත නිර්මලතර ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥ ශොසනපර ෙරය පර ෙෘතිවයන් ම අතයන්ත නිර්මල 
ය. පහ ෙූ වෙවලස්මල ඇත්වත් ය. පහ ෙ ග්ිය වෙවලස් රජස් ෙඳුළු ඇත්වත් ය. තදින් 
 ුද්ධපුතර  ෙූ සිංඝයො ෙහන්වස් ආාොරසීල ග්ුණෙන්ත ෙූ පර තිපත්ති සල්වලඛධුතොිංග් 
ග්ුණවයන් ඒ සර්ෙඥශොසනපර ෙරය සල්වලඛනය ෙළොහු ෙූ නම්, වමවස් ෙළ වම් 
ජිනශොසනපර ෙරය ව ොවහෝ දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි නිර්මල ෙ සිටින්වන් ය. 
රහතුන්වග්න් වලොෙය අශූනය ෙන්වන් ය. වමම අර්ථය සඳහො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ‘සුභරපය්ි, මොවග්් ශොසනවයහි වම් භිේෂ්ඨූහු මනො වෙොට ම පර තිපත්තිවයහි 
විහරණය ෙරන්නොහු ෙූ නම්, රහතුන්වග්න් වලොෙය සිස් වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
පිරිනිෙන් සමවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, ශොස්තෘශොසනය පර තිපත්තිය ම 
මුල් වෙොට ඇත්වත් ය. පර තිපත්තිය ම සොර වෙොට ඇත්වත් ය. පර තිපත්තිය අන්තර්ධොන 
වනො ෙූ ෙල්හි ම සිටින්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
එවිට රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සද්ධර්මොන්තරධොනය යි 

ෙියො යමේ නුඹ ෙහන්වස් ෙියනවස්ේ ද, ඒ සද්ධර්මොන්තරධොනය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වම් ශොසනොන්තර්ධොනවයෝ තුන් වදවනෙ. ඒ තුන්වදන 
ෙෙවර් ද? අධිග්මඅන්තර්ධොනය, පර තිපත්තිඅන්තර්ධොනය, ලිිංග්අන්තර්ධොනය යි, 
මහරජොවනනි, අධිග්මඅන්තර්ධොනය ෙූ ෙල්හි මනො ෙ පිළිපන්නොහටත් ධර්මොභිසමය 
වනො ෙන්වන් ය. පර තිපත්තිය අන්තරහිත ෙූ ෙල්හි ශිේෂ්ඨොපදපර ඥප්තිය අන්තර්ධොන 
ෙන්වන් ය. මහණවෙස ම සිටින්වන් ය. මහණවෙස අන්තර්ධොන ෙූ ෙල්හි 
ශොසනොයුඃපරවෙණිය සිඳීම ෙන්වන් ය. වම් තරිවිධඅන්තර්ධොනවයෝ ය. මහරජොවනනි, තෙ 
ද, එම අන්තර්ධොනවයෝ (  4) පයයයොප්ති ධොතු ෙශවයන් පඤ්ාවිධ වේ. එහි  ුදුන් 
පිරිනිී දහසේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි භිේෂ්ඨූහු සිේපිළිසිඹියොවයන් යුේත ෙූ රහත්ඵල 
උපදෙති. ෙල් යොවමන් එවස් වනො හුෙි ෙ ෂ්ඨඩභිඥාවෙන් යුේත ෙූ රහත් ඵල උපදෙති. 
ෙල් යත් යත් එවස්ත් වනො හුෙි ෙ තරිවිදයොවෙන් යුේත ෙූ රහත්ඵල උපදෙති. වමම 
ෙර මවයන් පිරිහී ශුෂ්ඨ්ෙවිදර්ශෙ වෙති. අනොග්ොමී වෙති. සෙෘදාග්ොමී වෙති. වසෝෙොන් වෙති. 
පශ්චිම වසෝෙොන්හුවග්් ීවවිතේෂ්ඨය ීවමන් අධිග්මය අන්තර්ධොන වෙයි.  



 

 160 පටුන වෙත 

 
“එෙල භිේෂ්ඨූහු භොෙනොනුවයොග්වයහි වයදී ීර්ය ෙරත්. උපාොර අර්පණො 

ෙසිණොවලොෙමොතර යෙුදු වනො ලු  ෙුසීත ම ‘අවහෝ! වමෙලට අධිග්මය පිරිහී ග්ිවය් ය. 
අපි අෙොරණවයහි ීර්ය ෙරම්හ. වෙවතේ ීර්ය ෙළත් අධිග්මය වනො ලුවේ ම ය’ යි 
සිතො ාතුපොරිසුද්ධිසීලය ම නිර්මල වෙොට රේෂ්ඨො වෙවරති. ෙල් යොවමන් ඒ ශීල 
රේෂ්ඨොවයහිත් ඔෙුවනොෙුන්වග්් සොෙේඡොෙෙුත් නුත්වතන් වෙෞසීදය  හුල ෙ 
ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර  ශිේෂ්ඨොපද මර්දනය ෙරති. ෙල් යොවමන් භය හුරී මහත් මහත් ශිේෂ්ඨො 
පද මර්දනය වෙවරමින් සතරපොරොජිෙොපත්තිය ම රේෂ්ඨො වෙවරති. අන්තිම භිේෂ්ඨුහුවග්් 
ීවවිතය ේෂ්ඨය ීවමන් පර තිපත්තිය අන්තර්ධොන ෙන්වන් ය. අනොග්ත ෙූ කලියුගවයහි 
රජනජුරුවෙෝ අධර්මිෂ්ඨ්් වෙති. ඒ දැෙ අමොතයවයෝ ද ජනපදෙොසිහු ද අධර්මිෂ්ඨ්් වෙති. 
එෙල ෙස්සෙළොහෙවයෝ අසන්වතොස ෙ ෙලට ෙුසි වනො ෙස්ෙති. එෙල මනුෂ්ඨයයන්වග්් 
ශසයඵලයන් අසම්පරොප්ත ෙ භිේෂ්ඨූන්ට සිෙුපසය වදන්ට අසමර්ථ වෙති. සිෙුපසවයන් 
ේලොන්ත ෙූ භිේෂ්ඨූහු ශිෂ්ඨයයන්ට  ුද්ධොනය උග්න්ෙන්ට අසමර්ථ වෙති. ෙල් යොවමන් 
තුමූත් ධරන්නට අසමර්ථ ෙ සියලුම අටුෙො හුර ෙදාළ පොළිධර්මය ම ධරන්නොහු ය. ෙල් 
යොවමන් සියලු ම පොලිධර්මය ධරන්නට අසමර්ථ වෙති. එෙල ග්ම්භීරොර්ථ තද පද ඇති 
අභිධර්මපිටෙය පිරිවහයි. ඊට අනතුරු ෙ සූතර පිටෙයත් පිරිවහයි. ශීලොාොරසම්පන්න ෙූ 
භිේෂ්ඨූහු විනයපිටෙය ධරන්නොහ. ලොභසත්ෙොරෙීර්ති පර ශිංසොෙොමී ෙූ භිේෂ්ඨූහු ජොතෙ 
ධරන්නොහු ය. ෙල් යොවමන් සියලු ම ජොතෙත් ධරන්නට අසමර්ථ ෙ පිරිවහන්වන් ය. 
විනයපිටෙයත් ෙර මවයන් ම පිරිවහන්වන් ය. යම් දෙවසෙ කලියුගවයහි ධර්මිෂ්ඨ්් 
රවජේ  ණ අසනු ෙුමුති ෙ දහසින්  ුඳි පියල්ලේ රන්සිවි වග්යෙ නඟො ඇත්ෙඳ 
පිටත  ො ‘ ුදුන් වදසූ  ණීන් සතරපදයෙින්  ණ ෙියො වම් සියලු ම ෙස්තුෙ ග්ණීෙො’ 
යි තුන්යළේ නුෙර පර දේෂ්ඨිණො ෙරෙො  ණ දන්වනෙු වනො ලදින් මහොවශොෙී ෙ 
හඬන්වන් ය. එදෙස් පර්යොප්තිය අන්තර්ධොන ෙන්වන් ය. 

 
“අනොග්තවයහි භිේෂ්ඨූන්වග්් චීෙරග්ර හණ පොතර ග්ර හණ හස්තපොදයන් හෙුළුෙො ලීම් 

දිග් හුරීම් තදිරි පසු  ුලීම් පරොසොදිෙ වනො ෙන්වන් ය. ල ු ෙ ල් වග්ණ යන 
නිග්ණ්්ශරොෙෙයන් වසයින් භිේෂ්ඨූහු පොතර  අග්ර  ොහුවෙන් වහෝ වග්ණ ඇවිදිති. 
සහල්වලෙ වහෝ ත ො එල්ෙො වග්ණ වහෝ ඇවිදිති. සිෙුරු ද යහපත් වෙොට ෙපො වග්ොතො, 
පඬු වපොෙො වනො හුඳ ඔටුෙන්වග්් අස්ිෙර්ණ වෙොට වග්ණ හඳිති. ෙල් යොවමන් ෙුඩො 
ෙහෙඩේ හස්තවයහි වහෝ ග්රීෙවයහි වහෝ හිවසහි වහෝ  ුඳ වග්ණ ‘අපි 
උපසම්පන්නයම්හ’ යි ෙියො අඹුදරුෙන් හො සමග් ෙෘෂ්ඨිෙණිේෙර්මොන්තවයන් ීවෙත් 
වෙති. ඒ ෙොසොෙෙණ්් නම් දුස්සීලපවිටුමහණුන්ට ෙුසල් පතො (  6) සිංඝග්ත වෙොට 
සිෙුපසය වදන්නොහු ය. ඒ දානය ද අසිංවඛයය අප්පවමයයොනිසිංස ෙන්වන් ය. ෙල් 
යොවමන් ඒ දුස්සීලවයෝ නොනොවිධ ෙර්මොන්තවයහි හුසිවරන්නොහු ‘වම් ෙුඩො ෙහෙඩින් 
අපට ෙම් ෙිම් දැ?’ යි ෙියො ෙහෙඩ දමො පියති. එදෙස් මහණවේසය අන්තර්ධොන 
ෙන්වන් ය.  
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“වමවස්, අධිග්ම, පර තිපත්ති, පර්යොප්තිය යි ෙියන ලද තරිවිධ ශොසනය හො 
ලිිංග්ොන්තර්ධොනය ෙූ ෙල්හි වශෂ්ඨ ෙ සිටි ශොරීරිෙධොතු ම පන්දහසේ හෙුරුදු පෙත්වන් 
ය. එෙල සත්ෙයන්වග්් ශර ද්ධො  ුද්ධි මඳීවමන් පූජොසත්ෙොර වනො ල න්නො ෙූ ධොතූන් 
ෙහන්වස්  ුදුන්වග්් අධිෂ්ඨ්්ොන  ලවයන් පූජොසත්ෙොර ලුව න තුනට අහසින් ෙඩිති. 
ෙල් යොවමන් හුම තුන ම පූජොසත්ෙොර වනො ලුව යි. එෙල  ුදුන් ධරමොන ෙොලවයහි 
වලෝෙුඩ පිණිස විසිර පෙත්නට අධිෂ්ඨ්්ොන ෙර ෙදාළ හුම ධොතුන් ෙහන්වස් 
අධිෂ්ඨ්්ොන ලවයන් ලේදිෙ රැ ්් ැලිමහසූයට ෙඩිති. එතුනින් ්ාගදි යි්  
රාජායත් නම් චාතයයට ස්ස් වෙති. එයින් ර්හප.ෝර්ැඩ ෙරො ෙඩිති. එෙල 
වදේවලොවිනුත් නොවලොවිනුත් මිනිස් වලොවිනුත් හුම ධොතුහු ම ව ෝමුඩට ස්ස් ෙූ ෙල 
තුදුස්රියන් ෙජරොසනය පුන නුවඟයි. ඊමත්වතහි  ුදුන්  ුදු ෙූ දා දුටු දිෙය ර හ්මයන්ට 
සන්වතොස උපදෙමින් සුඟී සිට එළි  ුස ෙදාළ ෙලේ වමන් වදාවළොස්රියන්  ුදු වෙස් 
වග්ණ ෙුඩ සිටි ෙල්හි ඒ ධොතු  ුද්ධශරීරවයන් නීලපීතොදි ෙූ සෙණේ ඝන ුදුස්ස් විහිද 
 ඹවලොෙ දේෙො නුඟී පුතිර වග්ණ අනන්තොපරිමොණ සේෙළට දිෙන්වන් ය. ඒ දැෙ 
දිෙය ර හ්මනොග්සුපර්ණයේෂ්ඨරොේෂ්ඨසොදීහු ‘අවහෝ! අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් 
ධොතුපරිනිර්ෙොණය අද දෙස් ෙන්වන් ය’ යි මහත් ෙූ සිංවෙග්වයන් ේෂ්ඨණයෙින් දිෙ 
අෙුත් අවනෙවිධ ෙූ පූවජොත්සෙයට පටන් ග්ණිති. එෙල ධොතු  ුද්ධරූප ෙහන්වස් 
ීවෙමොන  ුදුන් වසයින් යමෙපරොතිහොර්ය වෙොට ෙුඩ සිටි ෙල්හි  ුදුන්වග්් 
අධිෂ්ඨ්්ොනවයන් ඒ ශරීරයන් ග්ිනි නුඟී  ඹවලොෙ දේෙො ග්ිනිදැල් නඟො හුම ධොතු 
ආදාහනය ෙරන්වන් ය. එෙල  ුදුන් පිරිනිවි දා වසයින් මුළුවලොෙ මහො වශොෙ පත් 
ෙන්වන් ය. එදෙස් ශොසනොයුෂ්ඨය වග්ෙො ධොතු අන්තර්ධොන ෙන්වන් ය. 

 
වමවස් ්ාගපස්ස්ථවිර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් “තදින්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 

‘ා් ්්දවයනි, මොවග්් ශොසනය පන්සියයේ හෙුරුදු පෙත්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ 
ෙොරණය සු ූ ී නම්, ‘සුභරවයනි, මොවග්් භිේෂ්ඨූහු දුස්සීලදීනෙයේ නුති ෙ මනො ෙ 
ෙොසය ෙරන්නොහු ෙූ නම් රහතුන්වග්් වලොෙය සිස් වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ 
ෙොරණය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙියො උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය විාොළ මිලිඳුරජහට ඒ 
ෙොරණො වදෙ ම සු ූ වෙොට ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ ‘යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නයවතම මනො වෙොට ම අෙව ොධ ෙර ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. අර්ථග්ම්භීරය ලුහුල්ලු ෙරණ ලද්වද් ය. අර්ථග්ුටය ිඳින ලද්වද් ය. 
එවහයන් පර ෙරග්ණීන්ද්ර පර ධොන ෙූ නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ පරෙොදීහු නෂ්ඨ්ට ෙූහ. භග්්න 
ෙූහ. නුඹ ෙහන්වස් විසින් නිෂ්ඨ්පර භ ෙරණ ලද්දාහු ය” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

 
ශාස්ායුුඃපර ශ්ය ්ිමි. 

 

කර්මක්ෂයපර ශ්්ය 
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(   ) නුෙුතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, තථොග්ත 
ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියලු ම අෙුසල් නසො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ේ 
ද? වනොවහොත් අෙුසල් අෙවශෂ්ඨයේ ඇති ෙල්හි සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ේ 
දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සියලු ම අෙුසල් නසො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ෙ. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වශෂ්ඨ ෙ සිටි 
අෙුශලවයේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් 
ශරීරවයහි ෙිසියම් දුේඛවේදනොවෙේ උපන්වන්ත් ඇද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය,  
මහරජොවනනි, රජග්හනුෙර දී භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදයවතම ග්ල්පතුරෙින් ෙුදී 
වල් පුරණ ලද්වද් ය. වලොහිත පේඛන්දිෙො නම් ආ ොධවයේ උපන්වන් ය. ශරීරවයහි 
වල් ෙුඩී ෙයොප්ත ෙූ ෙල්හි ජී කයන් විසින් විවරානය ෙරෙන ලද්වද් ය. ෙොතො ොධය 
උපන් ෙල්හි උපස්ථොයෙ වතරුන් විසින් උෂ්ඨ්වණොදෙය ෙළඳෙන ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් සියලු ම 

අෙුසල් නසො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ේ ෙූ නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදයවතම සෙලිෙොවයන් ෙඳින ලද්වද් ය. 
වලොහිතපේඛන්දිෙො නම් ආ ොධය උපන්වන් ය’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙියන ලද ද, 
ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදයවතම තග්ිළ 
ෙුටුනු ග්ල් පතුවරන් ෙුවදන ලද්වද් ී නම්, ඒ ශරීරවයහි වලොහිතපේඛන්දිෙො 
ආ ොධය ද උපන්වන් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් සිලු ම අෙුසල් 
නසො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාරණ ලද්වද් ය’ යි  ෙියන්නො ෙූ ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, ෙර්මයේ නුති ෙ විඳින්නො ෙූ දුේඛවේදනොවෙේ නුත්වත් ය. 
සියලු ම ඒ ෙොයදුේඛවෙදනො විඳීම ෙර්මය ම මුල් වෙොට ඇත්වත් ය. ෙර්මවයන් විඳිනු 
ල න්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. 
නුඹ ෙහන්වස් විසින් වම් පර ශ්නය වතම නිර්ෙොහය ෙට යුත්වත් ය” යි  ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, සියලු ම ඒ දුේඛවේදනොෙ ෙර්මය මුල් වෙොට ඇත්වත් වනො 

වෙයි. මහරජොවනනි, අට ෙොරණොෙෙින් දුේඛවේදනොවෙෝ උපදනොහු ය. යම් 
ෙොරණොෙෙින් පර ාුර ෙූ සත්ෙයන් දුේඛවේදනොවෙෝ විඳිනු ලුව ද් ද, ඒ ෙෙර අට 
ෙොරණොෙෙින් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි යම් ෙොතසමුට්්ොන ෙූත් ඇතුම් 
දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, පිත්තසමුට්්ොන ෙූත් ඇතුම් 
දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, වසම්හසමුට්්ොන ෙූත් ඇතුම් 
දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, සන්නිපොත ෙූත් ඇතුම් දුේඛවෙදනො 
වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, සෘතු වපරළීවමනුත් ඇතුම් දුේඛවෙදනො 
වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, විසම පරිහොරජ ෙූත් ඇතුම් දුේඛවෙදනො 
වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, පවරොපේෙමිෙ ෙූත් ඇතුම් දුේඛවෙදනො 
වෙවනේ උපදනොහ මහරජොවනනි, වමවලොෙ ෙර්මවිපොෙජ ෙූත් ඇතුම් දුේඛවෙදනො 
වෙවනේ උපදනොහ. මහරජොවනනි, වම් යවථොේත ෙූ අට ෙොරණොවෙන් ව ොවහෝ ෙූ 
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සත්ෙයන් දුේඛවෙදනොවෙෝ විඳිනු ල ති. ඒ දුේඛවෙදනොවයහි ලො ෙර්මයවතම යම් ඒ 
සත්ෙවෙවනෙුන් මිරිෙො පීළනය (  1) වෙවර් ද, ඒ වම් සත්ෙවයෝ ‘ෙර්මය මිස අනය 
ෙොරණයේ නුතු’ යි ෙියො ෙොරණයන් පර ති ොහනය ෙරන්නොහු ය. ඒ මිථයොෙොදීන්වග්් 
ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ෙොතිෙො ොධවයේ ඇද් ද, 

පිත්තිෙො ොධවයේ ඇද් ද, යම් වසම්හිෙො ොධවයේ ඇද් ද, යම් සන්නිපොතිෙො ොධවයේ 
ඇද් ද, යම් උතුපරිණොමජ ෙූ ආ ොධවයේ ඇද් ද, යම් විසමපරිහොරජ ෙූ ආ ොධවයේ 
ඇද් ද, යම් ඔපේෙමිෙො ොධවයේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම ආ ොධවයෝ ෙර්මසමුට්්ොනවයෝ 
ම ය. පූර්ෙෙර්මවයන් ම ඒ සියලු ම ආ ොධවයෝ සම්භෙ ෙන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, තදින් ඒ සියලු ම ආ ොධවයෝ ෙර්මවයන් ම ෙන්නොහු ෙූ නම්, ඒ 
ආ ොධයන්වග්් ලේෂ්ඨණවයෝ ෙනොහි වෙොට්්ොස ෙසවයන් වනො ෙන්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, ෙිවපන්නො ෙූ ෙොතවයෝ ෙනොහි ශීතවයන් ද, උෂ්ඨ්ණවයන් ද, ේෂ්ඨුධොවයන් 
ද, පිපොසවයන් ද, ව ොවහෝ වෙොට ෙූවමන් ද, සිටීවමන් ද, ී රිය ෙුඩීවමන් ද, වෙග්ෙත් 
ග්මනින් ද, උපෙර මවයන් ද, ෙර්මවිපොෙවයන් දැ යි ෙියො දශපර ෙොරවයෙින් 
ෙිවපන්නොහ.1 ඒ දශපර ෙොරයන් අතුවරන් ෙර්මවිපොෙය හුර ශීවතෝෂ්ඨ්ණොදී යම් 
නෙවිධෙොරණ වෙවනේ ඇද් ද, ඒ නෙවිධෙොරණවයෝ තෙුත් ෙූ අතීතවයහි වනො 
උපදනොහ. අසම්පරොප්ත ෙූ අනොග්තවයහිත් වනො උපදනොහ. වම් ෙර්තමොන ෙූ භෙවයහි 
ම උපදනොහු ය. එවහයින් ‘සියලු ම දුේඛවෙදනොවෙෝ ෙර්මවයන් ම සම්භෙ ෙන්නොහු 
ය’ යි ෙියො වනො ෙිය යුත්තොහ. ””””””””””””””” ””””  ””” 

 
“මහරජොවනනි, ෙිවපන්නො ෙූ පිත ශීතවයන් ද, උෂ්ඨ්ණවයන් ද, 

විෂ්ඨමවභොජනවයන් දැ යි ෙියො තරිවිධොෙොරයෙින් ෙිවපන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
ෙිවපන්නො ෙූ වසම ශීතවයන් ද, උෂ්ඨ්ණවයන් ද, ආහොරපොනවයන් ද යන 
තරිවිධොෙොරවයන් ෙිවපන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ෙොතවයේ ඇද් ද, යම් පිතේ ඇද් 
ද, යම් වසමේ ඇද් ද, ඒ ඒ ෙිපීම්ෙලින් ෙිපී මිශර  ෙ තමතමන්වග්් ස්ෙෙීය ස්ෙෙීය 
වෙදනොෙට අදින්වන් ය. මහරජොවනනි, උතුපරිණොමජ ෙූ වෙදනොෙ සෘතු පිරිනුමීවමන් 
උපදවන් ය. විසමපරිහොරජ ෙූ වෙදනොෙ විෂ්ඨමොහොරවයන් උපදවන් ය. මහරජොවනනි, 
ඔපේෙමිෙ ෙූ වෙදනොෙ පවරොපේෙමිෙ ෙූ ෙරියොවෙන් ීමත් ඇත. පූර්ෙෙර්ම 
විපොෙවයන් ීමත් ඇත. ෙර්මවිපොෙජ ෙූ වෙදනොෙ පූර්ෙ ෙළ ෙර්මවයන් ම උපදවන් 
ය. මහරජොවනනි, වමවස් ෙනොහි ෙර්මවිපොෙ ෙූ ආ ොධ තතො මඳ ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ ආ ොධ 
තතො ව ොවහෝ ය. ඒ අවනෙපර ෙොර ෙූ ආ ොධවයහි විභොග් වනො දන්නො  ොලවයෝ ‘සියලු 
ම ආ ොධවයෝ ෙර්මවිපොෙජ ම ය’ යි ෙියො ෙොතො ොධොදි සත තේමෙන්නොහු ය. ඒ 
ෙර්මය  ුද්ධඥානය හුර වසසු ඥානයෙින් නියම ෙර ග්න්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් ෙනොහි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදයවතම 

                               
1 ෙිවපන්වන් ය  
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සෙලිෙොවෙන් ෙදිනො ලද්වද් වේ ද, ඒ දුේඛවෙදනොෙ ෙොතසමුට්්ොනය ද වනො ෙන්වන් 
ය. පිත්ත සමුට්්ොනය ද වනො ෙන්වන් ය. ශ්වල්ෂ්ඨ්මොවයන් පුමිණිවය්ත් වනො ෙන්වන් 
ය. සන්නිපොතිෙයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. උතුපරිණොමජයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. 
විසමපරිහොරජයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. ෙර්මවිපොෙජයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. 
පවරොපෙර මවයන් ෙූ ඔපේෙමිෙය ම ය. 

 
මහරජොවනනි, පද දත්තවතම ෙනොහි පසවෙ ාණිජජොතෙවයහි පටන් ව ොවහෝ 

සියදහස් ග්ණන් ජොතිවයහි තථොග්තයන් ෙහන්වස් (  0) වෙවරහි චෙර  ුඳ ආවය් 
ය. ඒ පද දත්තවතම වමසමවයහි ඒ චෙරවයන් වයදී  ුදුන්වග්් නූෙමත් ග්ුරුෙමත් 
 ුදුෙමත් වනො සලෙො ‘ ුදුන් මො  ුද්ධරොජයය ග්ණිමි’ යි සිතො වනොවයේ ෙයොයොම 
වෙවරමින් ගිජ්ඣකූටපර්ෙතය පස්වසන් වතවම් ම වසොරො නුඟී වග්ොස් මහත් ෙූ 
ඇත් ඳෙටත් ෙඩො ග්රුතර ග්ලේ යන්තර  මොරුෙෙින් වග්ණ ඒ ග්ල1 සේමන් ෙරණ 
වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් මස්තෙවයහි වහලො මරමි සිතො මුදා ඇද වහලී ය. එෙල ිමින් 
වෙනින් මහග්ල් වදෙේ උස් ෙ අෙුත් ඒ ග්ල තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙරො වනො පුමිණි 
ෙල්හි ම පිළිග්ත්තොහු ය. ඔෙුන්වග්් ෙුදීවමන් ග්ල් පතුරේ ිඳී තග්ිළ අෙුත්  ුදුන්වග්් 
ශ්රීපොදවයහි ෙුටී තදුනු වෙෝෙේෙොඵලයේ වමන් වල් උපදෙො ලී ය. මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට උපන්නො ෙූ වම් වේදනොවතොම ෙර්මවිපොෙවයන් වනො ෙ 
අනුන්වග්් ෙරියොෙෙින් උපදනො ලද්දී ය. එයින් මත්වතහි අනිේ වේදනොවෙේ නුත්වත් 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ේවෂ්ඨ්තර ය නපුරු  ුවින් වහෝ ිජු නපුරු  ුවින් වහෝ 

බීජසිංඛයොත ෙූ ී යහපත් වස් සම්භෙ වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට වම් වෙදනොවතොම ෙර්මවිපොෙවයන් වනො ෙ අනය ෙූ 
ෙරියොවෙන් උපදනො ලද්දී ය. එයින් මත්වතහි අනිේ වෙදනොෙේ නුත්වත් ය. තෙ ද, 
මහරජොවනනි, යම් වස් ඇතුළු ඩ මන්දාග්්නි ආදීහු නපුරු  ුවින් වහෝ ආහොරය නපුරු 
 ුවින් වහෝ වභොජනය විෂ්ඨමයට යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙර්ම 
විපොෙවයන් වනො ෙ අනය ෙූ ෙරියොවෙන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට වම් වෙදනොවතොම 
උපදනො ලද්දී ය. එයින් මත්වතහි අනිේ වෙදනොවෙේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
එවතෙුදු ෙුෙත් භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්ට ෙර්මවිපොෙජ ෙූ දුේඛවෙදනොෙේ නුත්වත් ය. 
විෂ්ඨමපරිහොරජ ෙූ වෙදනොෙෙුත් නුත්වත් ය. ෙොතසමුට්්ොනොදි අෙවශෂ්ඨසමුට්්ොන සයින් 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට දුේඛවෙදනොෙ උපදවන් ය. ඒ දුේඛවෙදනොවයන් ද ෙනොහි 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ීවවිතවයන් වතොර ෙරන්නට සමස්ත වලොෙවයහි ෙිසිවෙේ2 
වනො හුේවේ ය. මහරජොවනනි, වම් ආවපොධොතු, වතවජොධොතු, ෙොවයොධොතු, ප්විධොතු 
යන සතරින් උපන්නො ෙූ ශරීරවයහි තෂ්ඨ්ටශුභොශුභ වෙදනොවෙෝ නිපතිත ෙන්නොහ. 

                               
1 ෙුලොෙ  
2 ෙිසිවෙෙුට 



 

 165 පටුන වෙත 

මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි අහස්හි දමන ලද ෙුටය මහොපෘිවිවයහි ෙුවටන්වන් 
ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ෙුටයවතම පූර්ෙ ෙළ ෙර්මවයන් මහොපෘිවිවයහි 
ෙුවටන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, යම් වහතුෙෙින් මහොපෘිවිවතොම 
ෙුසලොෙුශලවිපොෙය විඳින්වන් වේ ද, එ ඳු ෙූ වහතුවෙේ මහවපොවළොවෙහි නුත්වත් 
ය. ස්ෙොමීනි, ෙර්තමොන ෙූ අෙර්මෙ වහතුවෙන් ඒ ෙුටයවතම මහොපෘිවිවයහි 
ෙුවටන්වන් ය” යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිය යම් වස් ද, 
එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් දත යුත්වත් ය. යම් වස් ෙුටයවතම පූර්ෙ අෙෘත 
ෙර්මවයන් මහොපෘිවිවයහි ෙුවටන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පූර්ෙ 
අෙෘතෙර්මවයන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී පොදවයහි සෙලිෙොෙ ෙුවටන ලද්දී ය. 
මහරජොවනනි, වමහි ෙනොහි මනුෂ්ඨයවයෝ මහො පෘිවිය ිඳින්නොහු ය. සොරන්නොහු ය. 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ පූර්ෙ ෙළ ෙර්මවයන් ( 4 ) මහොපෘිවිය 
ිඳින්නොහු ද? සොරන්නොහු දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ඒ සෙලිෙොෙේ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 
ශ්රීපොදවයහි ෙුවටන ලද්දී ද, ඒ සෙලිෙොවතොම පූර්ෙවයහි ෙළ ෙර්මවයන් භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රී පොදවයහි ෙුවටන ලද වනො ෙන්නීය.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට යම් වලොහිතපේඛන්දිෙො ොධවයේ 

උපන්වන් වේ ද, ඒ ආ ොධයවතම පූර්ෙ ෙළ ෙර්මවයෙින් වනො උපන්වන් ය. 
සන්නිපොතිෙවයන් උපන්වන් ය.1 මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට යම්ෙිසි 
ෙොයිෙො ොධ වෙවනේ උපදනො ලද්දාහු ද, එ ආ ොධවයෝ වපර ෙර්මයෙින් වනො 
උපන්නොහ. ෙොතොදි වම් සමුට්්ොනයන් සවදන අතුවරන් එේතරො සමුට්්ොනයෙින් 
උපදනො ලද්දාහ. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් සද්දහස්සත්සියවදසුටසූතර සමූහවෙවනෙුන් පර ෙරලොඤ්ජනය වෙොට තු ුෙො ෙූ 
සංයුත්සඟිපයහි නිර්ග්ොථෙසූතර ය වහයින් ප යයාකරණ නම් ෙූ පර්ාළියසී ක නම් 
සූතරවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 
‘සී ක නම් පරි රොජෙයොවනනි, වම් වලොෙවයහි පිත්තසමුට්්ොන ෙූත් සමහර 

දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහු ය. ‘සී කපය්ි, යම් පර ර ෙොරයෙින් වම් වලොෙවයහි 
පිත්තසමුට්්ොන ෙූ සමහර දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහු ය යි වමම ෙොරණය තමො 
විසින් ම ත් දත යුත්වත් ය.’ ‘සීෙෙවයනි, යම් පර ෙොරයෙින් වම් වලොෙවයහි 
පිත්තසමුට්්ොන ෙූ සමහර දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහු ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය 
වලොෙයො විසිනුත් සු ූ වෙොට සම්මත ෙරණ ලද්වද් ය. සී කපය්ි, ඒ දුේඛ 
වෙදනොවයහි වම් වලෝෙුසි පුද්ග්ලවතම යම් ෙිසි සුපේ වහෝ දුෙේ වහෝ, දුේසුප 
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වනො ෙන උවපේෂ්ඨොෙේ වහෝ විඳින්වන් වේ ද, ඒ සියල්ල ම පූර්ෙවයහි ෙරණ ලද 
ෙුශලොෙුශලෙර්මවහතුෙ ම ය යි ෙියො වම ඳු දෘෂ්ඨ්ටියේ ඇත්තො ෙූ වම ඳු ෙොදයේ 
ඇත්තො ෙූ යම් ශර මණ රොහ්මණ වෙවනේ ඇද් ද, ඒ මහණ මුවණෝ යම් ෙොරණයේ 
තමන් විසිනුත් දන්නො ලද ද, ඒ ෙොරණොෙත් දැනදැන ම තේම ෙන්නොහු ය. යම් 
ෙොරණයේ වලොෙවයහි සු ුෙ යි ෙියො දන්නො ලද ද, ඒ ෙොරණයත් තේමෙන්නොහු ය. 
එවහයින් ඒ ශර මණ රොහ්මණයන්වග්් ොනය මිථයො ෙන්වන් ය’ යි ෙියමි. ‘සී කපය්ි, 
වම් වලොෙවයහි ඇතුම් වසම්හසමුට්්ොන ෙූ දුේඛවෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. 
සී කපය්ි, සමහර ෙොතසමුට්්ොන ෙූත් වෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. සී කපය්ි, 
සමහර සන්නිපොතිෙ වෙදනො වෙවනෙුන් උපදනොහ. සී කප්්ි, ඇතුම් 
උතුපරිණොමජ ෙූත් වෙදනො වෙවනේ උපදනොහ. සී කපය්ි, විසමපරිහරජ ෙූත් 
ඇතුම් වෙදනොවෙවනේ උපදනොහ. සී කපය්ි, පවරොේෙමිෙ ෙූත් ඇතුම් 
වෙදනොවෙවනේ උපදනොහ. සී කපය්ි, වම් වලොෙවයහි ෙර්මොවිපොෙජ ෙූත් ඇතුම් 
දුේඛවෙදනොවෙවනේ උපදනොහු ය. සී කපය්ි, වම් වලොෙවයහි යම් පර ෙොරයෙින් 
ෙර්මවිපොෙජ ෙූ ඇතුම් වෙදනොවෙවනේ උපදින්නොහු ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය තමො 
විසිනුත් දත යුත්වත් ය. ‘සී කපය්ි, වම් වලොෙවයහි යම් පර ෙොරයෙින් ( 4 ) 
ෙර්මවිපොෙජ ෙූත් ඇතුම් වෙදනො වෙවනේ උපදින්නොහු ය” යි ෙියො වමම ෙොරණය 
වලොෙයො විසිනුත් සු ූ වෙොට දන්නො ලද්වද් ය. ‘සී කපය්ි, ඒ දුේඛවෙදනොවයහි 
වම් පුරුෂ්ඨපුද්ග්ලවතම යම් ෙිසි සුපතේ වහෝ දුෙේ වහෝ දුේසුප වනො ෙන්නො ෙූ 
උවපේෂ්ඨොෙේ වහෝ විඳින්වන් වේ ද, ඒ සියල්ල ම පූර්ෙවයහි ෙළ ෙුශලොෙුශලවහතුෙ 
ම ය’ යි ෙියො වම ඳු ෙූ ෙොදයේ ඇත්තො ෙූ වම ඳු ෙූ දෘෂ්ඨ්ටියේ ඇත්තො ෙූ යම් 
ශර මණ රොහ්මණ වෙවනේ ඇද් ද, ඒ මහණ මුවණෝ යම් වෙදනොෙේ තමො විසිනුත් 
දන්නො ලද ද, ඒ ෙොරණයත් තේමීවමන් අතිධොෙනය ෙරන්නොහු ය. යම් 
දුේඛවෙදනොෙොරණයේ වලොෙවයහිත් සතයසම්මත ී ද, ඒ ෙොරණයත් තේමෙන්නොහු 
ය. එවස් වහයින් ඒ මහණ මුණන්වග්් ොනය මිථයො ෙන්වන් ය යි ෙියමි’ යි වමවස් 
වම් සූතර ය නිමෙො ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ පර්ාළිය සී ක නම් සන්නොසියො ‘ස්ෙොමීනි, 
ඒ දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීහු ෙුමේ දනිද් ද? ෙටට ආෙේ ම ෙියන්නොහ. ස්ෙොමීනි, ඔෙුන්වග්් දෘෂ්ඨ්ටිය 
හුරපීමි. වමෙේ පටන් වලොෙුතුරො  ුදුන් සරණ වයමි’ යි ෙියො තුණුරුෙන් සරණ ග්ිවය් 
ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයන් ද සියලු ම දුේඛවේදනොවෙෝ ෙර්මවිපොෙජ වනො 
ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, ෙර්මේෂ්ඨය ෙළො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සියලු ම 
අෙුශලෙර්මයන් නසො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණිවස්ෙු යි ෙියො අප ෙී වම් ෙොරණය 
වමපරිද්වදන් ම සිත්හි ධරො ග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
වමවස් “තදින්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සියලු ම අෙුශලෙර්මයන් නසො  ුදු ෙූ 

වස්ේ ෙූ නම්, “ශ්රීපතුවලහි ග්ල්පතුර ෙුදීවමන් දුේඛවෙදනො උපන්වන් ය’ යි ෙී ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. එපෙත් සු ූ ී  නම්, ‘සියලු ම අෙුසල් නසො  ුදු ෙූවස්ෙු’ යි ෙියන 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙියො වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නය විාොළ ෙල්හි 
“මහරජොවනනි, සියලු ම අෙුශලෙර්මයන් නසො  ුදු ෙූ ෙොරණයත් සු ූ ම ය. අෙර්මෙ 
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ෙූ පවරොපෙර මයෙින් ශ්රීපතුවලහි ග්ල්පතුර ෙුදීවමන් වෙවහස උපන් ෙොරණයත් සු ූ 
ම ය” යි ෙියො වනොවයේ ෙොරණොවයන් අඟෙො ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු 
මහරජොවනෝ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් 
ෙොරණය වමපරිද්වදන් ම මමත් පිළිග්ත්වතමි” යි ෙීහ. 

 
කේර්ක්ෂයපර ශ්්ය ි්මි. 

 

විප කගුණපර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳු රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 

ෙහන්වස්වග්් යම්ෙිසි ෙට යුතු ෙෘතයවයේ ඇත් නම්, ඒ සියල්ල ම ව ොධිද්රුමමූලවයහි 
දී ම නිෂ්ඨ්්ො ෙරණ ලද්වද් ය. තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට මත්වතහි ෙළ මනො ෙට යුත්තේ 
වහෝ ෙරණ ලද ෙර්මයොවග්් පුරුදු ෙිරීමේ වහෝ නුතු යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. වම් තුන් මොසයේ මුළුල්වලහි පොරිවලයයෙනවයහි විවෙෙවයන් ෙුඩහුන් 
ෙොරණයේ දේනො ලුව යි. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් යම් ෙිසි ෙට යුතු ෙෘතයවයේ ඇද් ද, ඒ සියල්ල ම ව ොධිමූලවයහි දී ම 
( 41) නිෂ්ඨ්්ො ෙරණ ලද්වද් ී  නම්, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් නුෙත තතිරි ෙට යුත්තේ 
වහෝ ෙරණ ලද ෙෘතයයොවග්් පුරුදු ෙිරීමේ වහෝ නුත්වත් ී නම්, එවහයින් තුන් 
මොසයේ විවෙෙ ෙූවස්ෙු” යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් තුන්මොසයේ විවෙෙ ෙූවස්ේ නම්, එවහයින් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් යම්ෙිසි ෙට යුතු ෙෘතයවයේ ඇද් ද? ඒ සියල්ලම ව ොධිමූලවයහි දී ම 
නිෂ්ඨ්්ො ෙරණ ලදැ යි ෙියන්නො ෙූ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. සියලු ම ෙට යුතු 
වෙොට නිමෙන ලද්දා ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට නුෙුත විවේෙ ීමේ නුත්වත් ය. 
ෙරන්ට ෙට යුතු ඇත්තො හට ම විවෙෙය ෙුෙ මනො ෙන්වන් ය. ෙයොධියේ ඇත්තොහට 
ව වහත් ෙට යුතු ෙන්වන් ය. ෙයොධියේ නුත්තොහට ව වහතින් ෙම් ෙිම් ද? 
ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිතයොහට ම වභොජනවයන් ෙට යුත ්ුෙන්වන් ය. ේෂ්ඨුධොග්්නියේ 
නුත්තොහට වභොජනවයන් ෙම් ෙිම් ද? ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එපරිද්වදන් 
ම ෙෘතෙරණියයොහට විවෙෙෙතේ නුත්වත් ය. සෙරණීයයොහට ම පටිසල්ලොන නම් 
විවෙෙය ෙුෙ මනො ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් නුඹ ෙහන්වස් 
ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ෙට යුතු ෙූ යම් ෙිසි ෙෘතයවයේ 

ඇද් ද? ඒ සියල්ල ම ව ොධිමූලවයහි දී ම නිෂ්ඨ්්ො ෙරණ1 ලද්වද් ය. තථොග්තයන් 

                               
1 නිෂ්ඨ්්ොෙන 



 

 168 පටුන වෙත 

ෙහන්වස් විසින් මත්වතහි ෙළ මනො ෙට යුත්තේ වහෝ ෙරණ ලද ෙර්මයොවග්් පුරුදු 
ෙිරීමේ වහෝ නුත්වත් ය. එවස් ෙුෙත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් තුන්මොසයේ පතිසල්ලීන 
ෙ ෙුඩ හුන් වස්ෙ. මහරජොවනනි, විවෙෙ ෙ සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණියොහු ය. ඒ 
සර්ෙඥවයෝ ඒ සුෙෘතග්ුණය සිහි ෙරන්නොහු විවෙෙය වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් රජනජුරුෙන්වග්් සමීපවයන් ල න ලද ෙරපර සොද ඇත්තො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේවතම ල න ලද වභොග් ඇත්වත් ඒ සුෙෘතග්ුණය සිහි වෙවරමින් නුෙුත 
නුෙුතත් රජහට උපස්ථොනයට එන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සියලු ම 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො විවෙෙ ෙ සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණියොහු ය. ඒ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලො ඒ සුෙෘත ග්ුණය සිහි වෙවරමින් විවේෙය වසෙනය ෙරන්නොහුය. තෙද 
මහරජොවනනි, යම් වස් වරොග්ොතුර ෙූ එවහයින් ම දුඃිත ෙූ  ලෙත් ග්ිලන්ෙම් ඇත්තො 
ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම චෙදයොාොර්යයෙු වසෙනය වෙොට සුෙයට පුමිණිවය් 
සුෙෘතග්ුණය සිහි වෙවරමින් නුෙුත නුෙුතත් චෙදයොාොර්යයො වසෙනය ෙරන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එවපරිද්වදන් ම සියලු ම තථොග්තවයෝ විවෙෙ ෙත් පුරො 
සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණියොහු ය. ඒ සර්ෙඥෙරවයෝ ඒ සුෙෘතග්ුණය සිහි වෙවරමින් 
විවෙෙය වසෙනය ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් ග්ුණධර්ම වෙවනෙුන් දේනො ෙූ 
තථොග්තවයෝ විවෙෙය වසෙනය වෙවරද්ද, ඒ වම් විවෙෙග්ුණවයෝ ෙනොහි 
විසිඅටෙුදූරුම් ෙන්නොහ. 

 
“කතපර් අට්ෙවීසති  ඉධ ර්හාරාජ, පථසල්ලා්ං පටිසල්ලීය ර්ා්ං රක්ඛතී. 
ායුං  ඩ්පඪති. .ලං පදති.  ජ්ජං පිදහති. අයසර්පප්ති. ( 44) යසර් පප්ති. 
අරතීං විප්ාපදති. රතිර් පදහති. භයර්පප්ති. ප සරජ්ජං කපරාති. 
පකාසජ්ජර්පප්ති. වීවෙයර්භිජප්ති. රාගර්පප්ති. පදාස සර්පප්ති. 
පර්ාහර්පප්ති. ර්ා්ං ්ිහ්්ති. විතක්කං භ්්ජති. විත්තං කකග්ගං කපරාති. 
ර්ා්සං පස්හයති. හාසං ජප්ති. ගරැකං කපරාති. ලාභර්ුප්පාදයති. 
්ර්ස්සියං කපරාති. පීතිං පාපපති. පාපර්ාජ්ජං කපරාති. සඞ්ඛාරා ්ං සභා ං 
දස්සයති. භ ටිසන්ිං උග් ාපටති. සබ්.සා ර්්්්ං පදති. ඉපර් පඛා ර්හාරාජ, 
අට්ෙවීසති පටිසල්ලා් ගුණා, පය ගුපණ සර්්ුපස්ස්්තා තථාගතා 
පටිසල්ලා්ං පස ්්ති”. 
 
“ඒ විසිඅටග්ුණය ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි 

විවෙෙයවතම විවෙෙ ෙඩන්නෙුන් රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය. ආයු ෙඩන්වන් ය. ශරීර ලය 
වදන්වන් ය. ෙරද ෙසන්වන් ය. අයස දුරු ෙරන්වන් ය. යසස ලිං ෙරන්වන් ය. 
ශොසනවයහි අරතිය දුරු ෙරන්වන් ය. ශොසනආලවයහි පිහිටුෙන්වන් ය. භය දුරු 
ෙරන්වන් ය. විශොරද ෙරන්වන් ය. ෙුසීත ෙ පහ ෙරන්වන් ය. ීර්ය උපදෙන්වන් ය. 
රොග්ය පහ ෙරන්වන් ය. ද්වේෂ්ඨය පහ ෙරන්වන් ය. වමොහය පහ ෙරන්වන් ය. මොනය 
නසන්වන් ය. විතර්ෙය මර්දනය ෙරන්වන් ය. සිත එෙඟ ෙරන්වන් ය. මොනස 
පිණෙන්වන් ය. සතුටු උපදෙන්වන් ය. වලොෙයො හට මහත් ෙරන්වන් ය. ලොභය 
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උපදෙන්වන් ය. වලොෙයොවග්් නමස්ෙොරය ෙරෙන්වන් ය. චිත්තපරීතියට පමුණුෙන්වන් 
ය. පරවමොදයය ෙරන්වන් ය. සිංස්ෙොරයන්වග්් අනිතය ස්ෙභොෙය දේෙන්වන් ය. 
සර්ෙභෙ පර තිසන්ධිය නසන්වන් ය. සියලු ම ශරොමණයග්ුණය වග්ණ වදන්වන් ය. 
මහරොජවනනි, තථොග්තවයෝ යම් ග්ුණධර්ම වෙවනෙුන් දෙිමින් විවෙෙය වස්ෙනය 
වෙවරද් ද, ඒ වම් විවෙෙග්ුණවයෝ විසිඅටෙුදූරුම් ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, එවතෙුදු 
ෙුෙත් නිර්ෙොණසුපය හො සමොපත්තිරතිය අනුභෙ ෙරණු ෙුමුත්තො ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලො විවේෙග්ුණය වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, නිමෙන ලද 
චිත්තසිංෙල්පනො ඇත්තො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො සතරෙොරණයෙින් විවෙෙය 
වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. ෙෙර සතර ෙොරණයෙින් ද? යත්:- මහරජොවනනි, තථොග්තවයෝ 
විහොරඵොසුෙ පිණිසත් විවෙෙය වස්ෙනය ෙරන්නොහ, නිරෙදයග්ුණ හුලතොෙ පිණිසත් 
තථොග්තවයෝ විවේෙය වස්ෙනය ෙරන්නනොහු ය. සියලු ආර්යීි වහයිනුත් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො විවේෙය වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. සියලු ම අනන්ත ුදුෙරයන් 
විසින් ස්තුති පර ශිංසො ෙර්ණිත පර ශස්ත ෙරණ ලද වහයිනුත් තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො 
විවෙෙය වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, වම් සතර ෙොරණවයන් තථොග්තවයෝ 
විවෙෙය වස්ෙනය ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, වමවස් ෙනොහි තථොග්තවයෝ විවේෙය 
වස්ෙනය ෙරන්නොහ. ෙට යුතු ඇති  ුවින් වසෙනය ෙරන්වන්ත් වනො වෙයි. ෙරණ 
ලද ෙට යුතු පුරුදු ෙරණ පිණිස වස්ෙනය ෙරන්වන්ත් වනො වෙයි. එවස් ෙුෙත් ග්ුණ 
විවශෂ්ඨය දේනො  ුවින් තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො පතිසල්ලොන නම් විවෙෙග්ුණය 
වස්ෙනය ෙර ෙදාරණවස්ේලො ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
( 4 ) වමවස් තදින්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ව ෝමුල දී ම සියලු ම ෙට යුතු නිමෙො 

ෙදාළ  ෙ සු ූ ී නම්, ‘තුන් මොසයේ විවෙෙෙත් පිරූ වස්ෙු’ යි ෙී ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. ඒ  ෙ සු ූ ී නම්, ‘ව ෝමුල දී ම සියලු ම ෙට යුතු නිමෙො ෙදාළවස්ෙු’ 
යි ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය යි ෙියො උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නය විාොළ රජහට ඒ 
ෙොරණො වදෙ ම සු ූ වෙොට ෙදාළ ෙල්හි අතිපර සන්න ෙ මිලිඳු මහරජොවනෝ “සොධු! 
සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් 
ම ‘මමත් පිළිග්ත්වතමි” යි ෙීහ. 

 
විප කගුණපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

තරිර්ාසායුුඃ පවෙච්පඡදපර ශ්්ය 
 
නුෙුතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹවග්් 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් පවේිේ ාණස තරපයහි ‘ා්්්දපය්ි, තථොග්තයන් විසින් 
සතරසෘද්ධිපොදවයෝ සිත්හි ලො ෙඩන ලද්දාහු ය. නුෙත නුෙතත්  හුලීෙෘත ෙරණ 
ලද්දාහු ය. වයොදන ලද යොනොෙේ වමන් පුරුදු ෙරණ ලද්දාහු ය. පර තිෂ්ඨ්්ොධොර ෙූ 
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ග්ෘහෙොස්තුෙේ වමන් ෙරණ ලද්දාහු ය. නුෙත නුෙතත් උපදෙන ලද්දාහු ය. යහපත් 
වෙොට පුරුදු ෙරණ ලද්දාහු ය. මනො වෙොට ම පටන් ග්න්නො ලද්දාහු ය. ආනන්දවයනි, 
තථොග්තවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම් ෙල්පයේ වහෝ ෙපින් අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ 
යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද එම සූතරවයහි දී ම 
ර්ාරදි යපුතර යාහට ‘එම් ල මොරය, වතෝ තථොග්තයොනන්වග්් පිරිනිෙන් පූමට උත්සොහ 
වනො ෙරෙ. තථොග්තවයෝ ෙූ ෙලී ‘වමයින් තුන් මොසයේහුවග්් ඇෙූවමන් පිරිනිෙන් 
පොන්නොහ’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ආනන්දවයනි, තථොග්තයන් විසින් ෙනොහි 
සතරසෘද්ධිපොදවයෝ භොවිත  හුලීෙෘත ෙශවයන් පුරුදු ෙරණ ලද්දාහු ය. ා්්්දවයනි, 
‘තථොග්තවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම් ෙල්පයේ වහෝ ෙපින් අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ 
යි ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් තුන් මොසපරිේවඡදය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘වමයින් තුන් මොසයේහුවග්් ඇෙූවමන් 
තථොග්තවතවම් පිරිනිෙන් පොන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද ොනය සු ූ ී නම්, ඒ 
ෙොරණවයන් ‘ආනන්දවයනි, තථොග්තයන් විසින් සතර සෘද්ධිපොදවයෝ භොවිත  හුලීෙෘත 
ෙරණ ලද්දාහු ය. ආනන්දවයනි, ‘තථොග්තවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම් ෙපේ වහෝ ෙපින් 
අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ේනවන් ය. තථොග්තයන් 
ෙහ්නවස්ලොවග්් අෙොරණවයහි ග්ර්ජනොවෙේ නුත්වත් ය. භොග්යෙත් ෙූ  ුදුෙරවයෝ වනො 
සිස්ොන ඇත්තොහ. සතයොන ඇත්තොහ, වද ස් වනො ෙන ොන ඇත්තොහු ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. අතිසියුම් ෙන්වන් ය. වනො 
සිතිය හුේවේ ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහ්නවස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ දෘෂ්ඨ්ටිසමූහය 
ිඳ හුර ෙදාළ මුනුෙ. එෙොන්තවයන් නියම වෙොට ත ො ෙදාළ මුනුෙ. පරෙොදයන් 

ිඳහුර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
 
( 44) “මහරජොවනනි, සුග්ත තථොග්ත ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘ආනන්දවයනි, සිතූ පුතූ තොේ සෙලසමෘද්ධීන් සිද්ධ ෙරන වහයින් සෘද්ධි නම් ෙූ 
ඡන්දිද්ධිය ීරියිද්ධිය, චිත්තිද්ධිය, විමිංසිද්ධිය යන සතරසෘද්ධිපොදධර්මවයෝ 
තථොග්තයන් විසින් භොවිත ෙරණ ලද්දාහු ය.  හුලීෙෘත ෙරණ ලද්දාහු ය. නුග්ී යන්ට 
සූදූ යොනොෙේ වමන් ෙරණ ලද්දාහු ය. සර්වෙොපද්ර ෙවදාෂ්ඨ පහ ෙළ ග්ෘහෙොස්තුෙේ වමන් 
ෙරණ ලද්දාහු ය. අනු ෙ ම සිටින ලද්දාහු ය. පුරුදු ෙරණ ලද්දාහු ය. මනො වෙොට පටන් 
ග්න්නො ලද්දාහු ය. ා්්්දපය්ි, තථොග්තවතවම ෙුමුත්වත් ී නම් ෙල්පයේ වහෝ 
ෙපින් අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
‘නිෙන්පුර වයමි’ යි ෙියො තුන්මොස පරිේවඡදයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ෙල්පය 
ෙනොහි තමන් ෙහන්වස්වග්් මනුෂ්ඨයොයුෂ්ඨ්ෙල්පය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග්් තථොග්ත ලය ෙීර්තනය වෙවරමින් වමවස් වනො 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සෘද්ධි ලය දේෙො ෙදාරමින් 
‘ආනන්දවයනි, තථොග්තයන් විසින් සතරසෘද්ධිපොදවයෝ භොවිත ෙරණ ලද්දාහු ය. 
(යනොදීන්) ෙපින් අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
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මහරජොවනනි, යම් වස් රජනජුරුෙන්වග්් ශීඝර  ග්මන් ඇත්තො ෙූ ෙොතයට  ඳු ෙූ ජෙ ඇති 
ආජොනීයඅශ්ෙවයේ ඇති ෙන්වන් ී නම්, රජනජුරුවෙෝ ඒ අශ්ෙයොවග්් ජෙ ලය ෙියමින් 
නිග්මග්රොමිෙජනපද වයොධභට  ලපර ධොනිෙ  රොහ්මණ ග්ෘහපතිෙ අමොතයජනමධයවයහි 
‘පින්ෙත්නි, මොවග්් වම උ ම් අශ්ෙවතම ෙුමුත්වත් ී නම්, සමුද්ර ජලය වෙළෙර වෙොට 
සියලු පෘිවිවයහි හුසිර ඇසිල්වලෙින් ම වමහි එන්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් ෙියන්වන් 
ී නම්, ඒ ශීඝර  ෙූ ජෙග්තිය ඒ පිරිසට වනො ම දේෙන්වන් ය. ඒ අශ්ෙයොවග්් ද ශීඝර  ෙූ 
ජෙය ඇත්වත් ය. ඒ අශ්ෙවතම ේෂ්ඨණමොතරවයෙින් ම සමුද්ර ජලය පර්යන්ත වෙොට 
පෘිවිවයහි හුසිවරන්නට සමර්ථ ද ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් තමන් ෙහන්වස්වග්් සෘද්ධි ලය දේෙො ෙදාරමින් වමවස් 
ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙදාළ ොනයත් තරිවිදයොධර ෙූ ෂ්ඨඩභිඥාධර ෙූ මහ රහතන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
ද නිර්මල ේෂ්ඨීණොශරෙ ෙූ මහොසිංඝයො ෙහන්වස්වග්් ද දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයයන්වග්් ද 
මධයවයහි ෙුඩහිඳ, 

 
තථාගතස්ස පඛා ා්න්ද රත්තාපරා ඉද්ිපාදාස  භාවිතා.හුලීකතා යා්ීකථා 
 ුකථා අ්ුට්ිතා පවෙචිතා සුසර්ාරද්ධා ාකංඛර්ාප්ා පර ා්න්ද, 
තථාගපතා කප්පං  ා තිට්පෙයය කප්පා පසසං  ා. 
 
යන වම් වතපුල ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 

එ ඳු ෙූ සෘද්ධි ලයේ ඇත්වත් ය. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සෘද්ධි ලවයන් ෙල්පයේ වහෝ 
ෙපින් අර්ධයේ වහෝ ෙුඩ සිටින්ට සමර්ථ ෙන වස්ෙ. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඒ 
සෘද්ධි ලය ඒ සනරොමර පිරිසට වනො දැේෙූවස්ෙ. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
සියලු ම භෙයන්වග්න් පරවයෝජන වනො ෙුමුතිවස්ෙ. තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 
සියලු ම භෙවයෝ නින්දා වෙොට හරණ ලද්දාහු ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද්ය:-1 

 
‘පසයයථාපි භික්ඛප  අප්පර්ත්තපකා‘පි ගුපථා දුග්ගපන්ධා පහාති, ක පර්  
පඛා අහං භික්ඛප  අප්පර්ත්තකම්පි භ  ්  ණ්පණමි, අ්්තර්පසා 
අච්ඡරාසං ාතර්ත්තම්පී.’ 
 
(156) යනුවෙන් “මහරජොවනනි, යම් වස් අල්පමොතර  ෙූත් ග්ුථය දුර්ග්න්ධ ෙන්වන් 

ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම මම ෙනොහි යටත් පිරිවසයින් අසුරුසනේ පමණෙත් 
මඳෙුත් භෙය ෙර්ණනො වනො ෙරමි’ යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සියලු ම භෙ ග්ති ාතුර්විධ සත්ෙවයොනි අසුචි සම ෙ දැෙ 
සෘද්ධි ලය පිණිස භෙවයහි ඡන්දරොග්ය ෙර ෙදාරණ වස්ේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් සනරොමර වලොෙස්ෙොමී ෙූ අප 

                               
1 ෙදාරණලද්වද් ය 
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භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සෘද්ධියවග්්  ලය ෙීර්තනය ෙර ෙදාරමින් වම ඳු අසදෘශ ෙූ 
සර්ෙඥසිිංහනොදය ෙර ෙදාළවස්ෙ. වමවස් ‘තදින් ආනන්දය, තථොග්තවතවම් ෙුමුති 
නම් ෙල්පයේ වහෝ ෙපින් අර්ධයේ වහෝ සිටින්වන් ය’ යි ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 
ය” යි ෙියො වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය විාොළ ෙල ඒ ෙොරණො වදෙ ම සු ූ වෙොට 
සර්ෙඥ අභිපරොය අඟෙො ෙදාළ ෙල්හි රජනජුරුවෙෝ අතිපර සන්න ෙ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි. 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹෙහ්නවස් ෙදාළ වම් ෙොරණය ‘මමත් එවස් ම පිළිග්ත්වතමි” 
යි ෙියො ස්වතොතර  ෙළහ. 
 

තරිර්ාසායුුඃ පවෙච්පඡද පර ශ්් ය ්ිමි. 
 
 

පරර්ප.ෞද්ධාගර්ධාරී සත්පුරැෂජ්ය්් හා 
මිථයාදෘෂ්්්්පග් පර්ණ්ඩකයුද්ධයක් පර්්් .ල ත්    

 ාදපය්් යුක්ත .ැවි්් පර්ණ්ඩකපර ශ්් ්ම්    ශ්රී සද්ධේර්- 
දාස සපයහි පර ථර් ේගය ි්මිපය් ය. 

 
 

සික්ඛාසර් හ්් පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මම සියල්ල දැන ම ධර්මවදශනො වෙවරමි, වනො දැන 
වදශනො වනො වෙවරමි’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද 
විනයපර ඥප්තිවයහි ‘ා්්්දපය්ි, සිංඝවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම්, මොවග්් ඇෙූවමන් 
ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදයන් සමූහනනය වෙවර්ෙ’ යි ෙියො වමවස් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපද නපුරු වෙොට 
පණෙන ලද්දාහු ද? වනොවහොත් අෙොරණවයහි වනො දැන පණෙො ෙදාරණ ලද්දාහු ද? 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් තමන් ෙහන්වස් ඇෙූවමන් 
ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදයන් උද්ධරණය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ. එවහයින්, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අභිඤ්වඤයයොහිං 
භිේඛවෙ ධම්මිං වදවසමි වනො අනභිඤ්ාය’ ෙියො වම් පොලිය ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, 
ඒ ෙොරණවයන් ‘ආෙිංඛමොවනො ආනන්ද, සිංවඝො මමේාවයන ඛුද්දානු ඛුද්දෙොනි 
සිේඛොපදානි සමූහන්තු’ ය යි ෙියො යම් ෙදාළ ( 4 ) ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් විනයපර ඥප්තිවයහි ලො ‘ආනන්දවයනි, 
සිංඝවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම්, මොවග්් ඇෙූවමන් ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨො පදයන් වනො 
ස්ෙ හරීෙ’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘මහවණනි, මම 
දැනදැන ම ධර්මය වදශනො වෙවරමි. වනො දැන ධර්මය වදශනො වනො වෙවරමි’ යි ෙියො 
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ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයවතම තතො සියුම් 
ෙන්වන් ය. අති සූේෂ්ඨ්ම ෙන්වන් ය. ග්ම්භීර ෙන්වන් ය. අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. සිතින් 
සිතොලිය වනො හුේවේ ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නවයහි ලො නුඹ ෙහන්වස්වග්් පර ඥා ලවිස්ඵොරය දේෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මම සියල්ල දැන 

වග්ණ ම   ණ ෙියමි. වනො දැන වනො ෙියමි’ යි ෙියො වමම ොනයේ ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. නුෙුත විනයපර ඥප්තිවයහිත් ‘ආනන්දවයනි, සිංඝවතවම් ෙුමුත්වත් ී  නම්, මොවග්් 
ඇෙූවමන් ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපද උග්ුළුෙො හරීෙ’ යි ෙියොත් වමවස් ෙදාරණ ලද්වද් ම 
ය. මහරජොවනනි, ඒ ොනය ෙනොහි තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘මො විසින් එපො ෙරෙනු 
ල න්නො ෙූ මොවග්් ශරොෙෙවයෝ මො ඇෙූවමන් ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදයන් හරිද්වදෝ වහෝ? 
වනොවහොත් ග්ණිද්වදෝ වහො?’ යි ෙියො භිේෂ්ඨූන් පරීේෂ්ඨොෙර ෙදාරමින් ෙදාළවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, යම් වස් ාෙර ෙර්ති මහරජොවනෝ තමන්වග්් පුතර යන්ට වමවස් ෙියන්නොහ:- 

 
‘දරුවෙනි, වම් ෙනොහි මුළු මහත් දඹදිෙ මහජනපදය සියලු දිසොවෙන් 

මහොසොග්රය වෙළෙර වෙොට ඇත්වත් ය. දරුවෙනි, එපමණ ෙූ  ලයෙින් දරන්නට 
දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. එවහයින් දරුවෙනි, මූත අෙ මුනෙ. වතපි මොවග්් ඇෙූවමන් 
අතිදුරස්ථ ෙූ පර තයන්තමහොවදශයන් හරුෙ’ යි ෙීහු ෙූ නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
ඒ රොජෙුමොරෙරු පියරජනජුරුෙන් ඇෙූවමන් සියලු ජනපදයන් තමන්වග්් හස්තපරොප්ත 
ෙූ ෙල්හි ඒ සියලු පර තයන්තවදශයන් හරින්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, 
රජදරුවෙෝ ලුද්ධතරවයෝ ය. රොජෙුමොරවයෝ රොජයවලොභවයන් ඊට ෙුඩියේ ජනපද 
ද්විග්ුණතිග්ුණයේ ෙඩො ග්න්නොහු ය. ෙිවමේ ද, ඒ ෙුමොරවයෝ හස්තපරොප්ත ෙූ ජනපද 
හරිද් ද?1 මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් භිේෂ්ඨූන් පරීේෂ්ඨොෙර 
ෙදාරමින් ‘ආනන්දවයනි, සිංඝවතවම් ෙුමුත්වත් ී නම්, මොවග්් ඇෙූවමන් 
ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදයන් උග්ුළුෙො හරීෙ’ යි ෙියො වමවස් ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, සියලු ම සිංසොරදුඃඛවයන් මිදීම පිණිස සර්ෙඥ පුතර යන් 

ෙහන්වස්ලො ධර්මවලොභවයන් අනිෙුත් තතිරි ශිේෂ්ඨොපද එසිය පණසේ රේෂ්ඨො ෙළොහු 
ය. ෙිවමේ ද, ෙනොහි පර ෙෘතිවයන් ම පණෙො ෙදාළ ශිේෂ්ඨොපද හරිණවස්ේලො දැ?” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපද ය යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, වම් ෙදාළ ොනවයහි වම් 
වලොෙුසිවතම මුළො ෙූවය් ය ෙොිංේෂ්ඨො තපිද  ලෙත් ෙශවයන් ෙොිංේෂ්ඨොෙට පුමිණිවය් 
ය. ඒ ේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපද ෙෙවර් ද? අනුේෂ්ඨුද්ර  ෙූ ශිේෂ්ඨොපද ෙෙවර් දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, දුෂ්ඨ්ෙටය ෙුඩො ශිේෂ්ඨොපදය, දුර්භොෂ්ඨිතය අනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදය. වම් ( 41) 
ශිේෂ්ඨොපද වදෙ ේෂ්ඨුද්රොනුේෂ්ඨුද්ර ශිේෂ්ඨොපදවයෝ ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, ධර්මසිංග්ොයනො 

                               
1 හරිද්දැයි ෙීහ 
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ෙළ මහොෙොශයපස්ථවිරොදී ෙූ පූර්ෙමහොවථර සොමීන් ෙහන්වස්ලො විසිනුත් වමහි 
ෙොිංේෂ්ඨො උපදෙන ලද්වද් ය.1 උන් ෙහන්වස්ලො විසිනුත් සද්ධර්මස්ිතිය පිණිස ෙළ 
සිංග්ීතිවයහි දීත් එෙේ වෙොට තීන්දු වනො ෙරණ ලද්වද් ය. ෙොලතර යෙර්තී ෙූ සියල්ල 
දත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වම් පර ශ්නයවතම අනොග්ත ෙොලවයහි ෙුටවහන 
ආෙොරය දැෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්, නුඹ ෙහන්වස් දැෙ ෙදාළවස්ෙ. ව ොවහෝ ෙොලයේ 
සුඟී ති ූ සර්ෙඥරහස අද දැන් වලොෙවයහි විෙෘත වෙොට පර ෙොශ ෙර ෙදාරණ ලද්වද් 
ය” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 
 

ශික්ෂාසර් හ්් පර ශ්්ය ්ිමි. 
 

ාරායයමර්ුෂ්ටිපර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් විසින් ‘ා්්්දය, තථොග්තයොනන්වග්් ධර්මවයහි ආාොර්යමුෂ්ඨ්ටිවයේ 
නුත්වත් ය’ යි ෙියො වම් ොනය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුත ද ර්ධයර්්ිකායෙරවයහි 
ෙූ ර්ාුංපකයා ාද සූතරවයහි ර්ාුංකයපුතර  නම් වතරුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, වලොෙයවතම ශොශ්ෙතද? අශොශ්ෙත ද?’ යනොදීන් දෘෂ්ඨ්ටිග්තිෙෙශවයන් පර ශ්න 
විාොරණ ලද්දා ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඒ දෘෂ්ඨ්ටි පර ෙොශ වෙොට වනො ෙදාළවස්ෙ. 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය ෙනොහි අන්තවදෙේ ඇත්වත් ය. වනො 
දැනීවම්න වහෝ සුඟීවමන් වහෝ එෙොන්තනිශ්රීත ෙන්වන් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ආනන්දවයනි, 
තථොග්තයොනන්වග්් ධර්මවයහි ආාොර්යමුෂ්ඨ්ටි නම් ග්ුරු අඩේෙවමේ නුතු’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, එවහයින් මොලුිංෙයපුතර  නම් වතරුන් ෙහන්වස්ට වනො 
දැන්වමන් පර ෙොශ වනො ෙරණ ලද්වද් ය. තදින් දැනීවමන් පර ෙොශ වනො ෙරණ ලද්වද් ී 
නම්, එවහයින් ‘ආනන්දවයනි, තථොග්තයොනන්වග්් ධර්මවයහි ආාොර්යමුෂ්ඨ්ටිවයේ 
නුතු’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් 
නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුතු 
ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ආනන්දවයනි, තථොග්තයන් 

ෙහන්වස්වග්් සද්ධර්මවයහි ආාොර්යමුෂ්ඨ්ටිවයේ නුතු’ යි ෙියො වම් ොනයත් ෙදාරණ 

                               

1 ලද්දාහු ය 
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ලද්වද් ම ය. ර්ාුංකයපුතරවතරුන් ෙහන්වස් විසින් විාොරණ ලද පර ශ්නයත් වනො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. එවස් වනො ෙදාළ  ෙ ද වනො දැනීවමනුත් වනො ෙන්වන් ය. ග්ුය්හෙරණවයනුත් 
වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, පර ශ්න ෙයොෙරණවයෝ වම් සතවරෙ- ෙෙර සතවරේ 
ද? එෙිංසෙයොෙොරණීයපර ශ්නවයෙ. විභජනජෙයොෙරණීය පර ශ්නවයෙ. 
පටිපුේඡොෙයොෙරණීය පර ශ්නවයෙ. ්පනීයපර ශ්නවයෙ.  

 
“මහරජොවනනි, එෙිංසෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නය ෙෙවර් ද? යත්:- ‘රූපය 

අනිතයය’ යි යනු එෙිංසෙයොෙරණීය පර ශ්නවයෙ. ‘වෙදනෙො අනිතයය’ යි යනු ද, 
‘සිංඥාෙ අනිතයය’ යි ද, ‘සිංස්ෙොරය අනිතයය’ යි යනු ද, ‘විඥානය ( 40) අනිතයය’ යි 
යනු ද, එෙිංසෙයොෙරණීයපර ශ්නවයෙ. වම් එෙිංසෙයොෙරණීයපර ශ්නය නම් ෙන්වන් ය.  

 
“විභජනජෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නය ෙෙවර් ද? යත්- ‘රූපය ෙනොහි අනිතයය දැ?’ යි 

විාොරීම විභජනජෙයොෙරණීයපර ශ්නවයෙ. ‘වෙදනොෙ ෙනොහි අනිතයය දැ?’ යි විාොරීම ද, 
‘සිංඥාෙ ෙනොහි අනිතයය දැ?’ යි විාොරීම ද, ‘සිංස්ෙොරය අනිතයය දැ?’ යි විාොරීම ද, 
‘විඥානය අනිතයය දැ?’යි විාොරීම ද, විභජනජෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නවයෙ. වම් 
විභජනජොෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නය ෙන්වන් ය. 

 
‘පටිපුේඡොෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නය ෙෙවර් ද?- ‘ෙිවමේද, ඇසින් සියල්ල ම දැන 

ග්න්වන් දැ?’ යි විාොරීවමේ ඇද් ද, වම් පටිපුේඡොෙයොෙරණීය ෙූ පර ශ්නය නම් ෙන්වන් 
ය. 

 
“්පනීය ෙූ පර ශ්නයවතම ෙෙවර් ද? යත්- ‘වලොෙය නිතයය’ යි ෙියො 

ශොශ්ෙතදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් විාොරීමත් ්පනීය ෙූ පර ශ්නවයෙ. ‘වලොෙය වතම අනිතයය, 
මරණින් මත්වතහි නුතු’ යි ෙියො උේවඡදදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් විාොරීමත්, 
්පනීයපර ශ්නවයෙ. ෙසිණොවලොෙවයන් ාෙරොෙොටය පයයයන්ත වෙොට දැෙ ‘වලොෙය 
අන්තය’ යි ෙියො ග්න්නො ෙූ අන්තෙොදදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් පර ශ්න විාොරීමත් ්පනීය ෙූ 
පර ශ්නවයෙ. ‘ෙසිණොවලොෙවයන් ාෙරොෙොටය පරියන්ත වෙොට ව ොවහෝ සේෙළෙල් දැෙ 
වලොෙය අනන්තය’ යි ෙියො ග්න්නොෙූ අනන්තෙොදදෘෂ්ඨ්ටිෙශවයන් පර ශ්න විාොරීමත් 
්පනීය පර ශ්නවයෙ. ‘වම් වලොෙය උඩින් යටින් වෙළෙර ඇත. සරස අනන්ත ය’ යි 
ෙියො දැෙ ග්න්නො ෙූ අන්තොනන්තෙොදදෘෂ්ඨ්ටිෙශවයන් පර ශ්න විාොරීමත් ්පනීය 
පර ශ්නවයෙ. ‘වම්සත්ෙවලොෙය වනොම අනන්ත ය. අනන්තත් වනො වෙ’ යි ෙියො විතර්ෙ 
සිතීවමන් ෙුටහුනු පමණෙට ග්න්නො ෙූ වනෙන්තනොනන්තෙොද ෙශවයන් පර ශ්න 
විාොරීමත් ්පනීය පර ශ්නවයෙ. ‘තිං ීවෙිං තිං සරීරිං’ යනුවෙන් ‘ඒ ීවවිතය ම ඒ ශරීරය’ 
යි ෙියො උේවඡදදෘෂ්ඨ්ටිෙොදවයන් පර ශ්න විාොරීමත් ්පනීය පර ශ්නවයෙ. ‘අඤ්ඤිං ීවෙිං 
අඤ්ඤිං සරීරිං’ යනුවෙන් ‘ීවවිතය අනිවෙෙ. ශරීරය අනිවෙෙු’ යි ෙියො 
ශොශ්ෙතෙොදවයන් පර ශ්න විාොරීමත් ්පනීයපර ශ්නවයෙ. ‘සත්ෙවතම මරණින් මත්වතහි 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වහෝ, ‘සත්ෙවතම මරණින් මත්වතහි වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
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වහෝ, ‘සත්ෙවතම මරණින් මත්වතහි ෙන්වන්ත් ඇත. වනො ෙන්වන්ත් ඇතු’ යි ෙියො 
වහෝ ‘සත්ෙවතම මරණින් මත්වතහි වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ද ‘වනො ෙන්වන් වනො 
වෙ’ යි ෙියොද වමවස් අමරොවිේවෂ්ඨපිෙදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් පර ශ්න විාොරීමත් 
්පනීයපර ශ්නවයෙ. වම් වනො ෙියො තුිය යුතු පර ශ්නය නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් මොලුිංෙයපුතර  නම් වතරුන් ෙහන්වස්ට ඒ තුිය යුතු පර ශ්නය 
පර ෙොශ වෙොට වනො ෙදාළවස්ෙ. පර ශ්නයවතම ෙෙර ෙොරණයෙින් ්පනීය ීද? යත්- ඒ 
පර ශ්නයොවග්් දැේීවමන් සසර දුේ නසන නිෙන් පිණිස වහතුවයේ වහෝ ෙොරණවයේ 
වහෝ වනො ම ඇත්වත් ය. එවහයින් ඒ පර ශ්නය ්පනීය වි ය. භොග්යෙත් ෙූ අනන්ත 
 ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් අෙොරණ ෙූ අවහතුෙ ෙූ ොන ෙීවමේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. 
“සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය 
එපරිද්වදන් ම පිළිග්ත්වතමි” යි ෙීහ. 
 

ාරාේයර්ුෂ්ටිපර ශ්්ය ්ිමි. 
 

ර්රණභයපර ශ්්ය 
 
(16ක) නුෙතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
“සබ්ප. තස්් ්ති දණ්ඩස්ස-සබ්ප. භාය්්ති ර්ච්රුප්ා, 
අත්තා්ං උපර්ං කත්වා-් හප්යය ්  ාතපය.” 
 
යන වම් ග්ොථොෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ‘රහත්හු සියලු භය අතිෙරොන්ත ෙළොහු 

ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රහතන් 
ෙහන්වස්ලො ෙධදණ්ඩ භයින් භය වනො ෙන වස්ේ ලො ද? නරෙවයහි පෙො ග්ිනි වග්ණ 
දිලිවයන්නො ෙූ සෙලශරීරය හුණු ෙූ එවසයින් ම රත් ෙූ විවශෂ්ඨවයන් ම රත් ෙූ 
නිරිසත්ෙවයෝ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන මහග්ිනි දැලින් යුේත ෙූ ඒ මහොනරෙවයන් ාුත 
වෙමින් මරණයට භය ෙන්නොහු ද? ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘සියලු සත්ෙවයෝ ම ෙධදණ්ඩනයට තුති ග්න්නොහු ය. සියලු සත්ෙවයෝ 
ම මරණයට තුති ග්න්නොහු ය. තමන් උපමො වෙොට වග්ණ අනුන්ට හිිංසො වනො 
ෙරන්වන් ය. අනුන් වනො නසන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම් ඒ ෙොරණවයන් 
‘රහත්හු සියලු භය අතිෙරොන්ත ෙළොහු ය’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාරණ ලද ද, ඒ 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘රහත්හු සියලු ම භය 
අතිෙරොන්ත ෙළොහු ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද ෙොරණය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘සේවේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සේවේ භොයන්ති මේාුවනො’ යනොදීන් ෙදාළ ොනය ව ොරු 



 

 177 පටුන වෙත 

ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘සේවේ තසන්ති දණ්ඩස්ස 

සේවේ භොයන්ති මේාුවනො’ යනොදි වම් ොනය රහතන් ෙහන්වස්ලො උවදසො වනො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණවයහි එේ වනො වෙොට රහත්හු තතිරි වෙොට ත න 
ලද්වද් ය. රහත්හු විසින් භය ෙන ෙොරණය අතයර්ථවයන් නසන ලද්වද් ය. 
මහරජොවනනි, වෙවලස් සහිත ෙූ යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, යම් 
සත්ෙවෙවනෙුන්වග්්  ලෙත් ෙූ ‘මම ය, මවග්් ය’ යි ග්න්න අත්තොනුෙොදදෘෂ්ඨ්ටිවයේ 
ඇද් ද, යම් වෙවනේ සුප දුේ වදවෙහි උඩඟු ෙූ සිත් හො  ුග්ූපත් ෙූ සිත් ඇති වෙද් 
ද, ඒ පෘථග්්ජනසත්ෙයන් උවදසො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘සියල්වලෝ ම 
ෙධදණ්ඩණයට උතරොස වෙති. සියල්වලෝ ම මරණයට භය වෙති’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, රහතන් ෙහන්වස් විසින් දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨය 

නරෙතිර්යේවපරතඅසුරෙොය යන සියලු ම ග්තීන් මුවලොේින්නතොල ෙෘේෂ්ඨයේ වසයින් 
සිඳ හරණ ලද්වද් ය. ාතුර්විධ වයොනි විධ්ෙිංසනය ෙරන ලද්වද් ය. ඒ පර තිසන්ධි විසින් 
නසන ලද්වද් ය. සන්ධි වනො ෙළ හුෙි ග්ල්ෙරුෙේ වමන් සියලු ජොතිය ිඳ හරණ 
ලද්වද් ය. සිංසොරමහො පථය මනො වෙොට ම නසන ලද්වද් ය. සියලු ම භෙොලය සිඳින 
ලද්වද් ය. සර්ෙසිංස්ෙොරවයෝ නසන ලද්වදෝ ය. ෙුසල් අෙුසල්1 නසන ලද්වද් ය. 
නුනුෙණ සිංඛයොත අවිදයොෙත් නසන ලද්දී ය. සප්තවිඥානොධිෂ්ඨ්ිතබීජය 
තපස්ග්ින්වනන්  ුඳ අබීජ ෙරණ ලද්වද් ය. එවස් ම සර්ෙේවල්ශවයෝ දෙන ලද්වදෝ ය. 
වලොෙධර්මය අතිෙරොන්ත ෙරණ ලද්වද් ය. ( 6 ) එවස් වහයින් රහතන් ෙහන්වස් සියලු 
ම භයින් භය වනොෙන වස්ෙ.  

 
“මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි රජනජුරුෙන්වග්් රොජෙෘතයවයහි ඇලුනො ෙූ 

ල න ලද යශස් ඇත්තො ෙූ රජහට විශ්ෙොස ඇත්තො ෙූ මහත් ෙූ ්ශ්ෙර්යස්ථොනවයහි 
ත න ලද්දා ෙූ මහොමොතයවයෝ සතරවදවනේ ෙන්නොහු ෙූ නම්, තේිති රජනජුරුවෙෝ 
ෙිසියම් ෙට යුත්තේ පුමිණි  ෙල්හි ‘සියල්වලෝ ම මොවග්් වම් අය සිංඛයොත ෙූ 
 ලිෙර්මොන්තය වෙවරත්ෙ’ යි ෙියො යම් තොේ තමන් විජිතවයහි සියලු ජනයොහට 
අණෙො2 ෙියන්නොහු ‘මහොමොතයෙරවයනි, වතපි සතරවදන ඒ ෙට යුත්ත සොධො ලෙෙු’ 
ෙීෙොහු ෙූ නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොමොතයෙරුන් සතරවදනොට වසස්සන්ට 
වමන්  ලිෙර්මොන්තභයින් තුති ග්ුන්වමේ උපදවන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 

                               
1 ෙුසල්  
2 ඇණෙො 
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උත්තමස්ථොනවයහි රජහු විසින් ඔහු සතරවදන ත න ලද්දාහු ය. ඒ අමොතයෙරුන්වග්් 
 ලිෙර්මොන්තවයේ නුත්වත් ය. ඒ සතරවදන අතිෙරොන්ත ෙූ  ලිෙර්මොන්ත ඇත්වතෝ 
ය. අෙවශෂ්ඨජනයන් උවදසො රජහු විසින් ‘සියල්වලෝ ම මොවග්්  ලි ෙර්මොන්තය 
වෙවරත්ෙ’ යි ෙියො අණෙන1 ලදැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ෙදාළ 
ොනය භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් රහතුන් ෙහන්වස්ලො උවදසො වනො ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණවයහි රහතුන් ෙහන්වස් වනො ග්ුණ ත න ලද්වදෝ ය.2 රහතුන් 
ෙහන්වස් විසින් භය ෙන ෙොරණය නසන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, සේවල්ශිෙ ෙූ යම් 
සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, යම් සත්ෙවෙවනෙුන්වග්්  ලෙත් ෙූ සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය ඇද් ද, 
යම් සත්ෙවෙවනේ සුප දුේ වදවෙහි උඩඟුසිත් තුවිලිසිත් ඇත්තොහු ද, ඒ සත්ෙයන් 
උවදසො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘සේවේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සේවේ භොයන්ති 
මේාුවනො’ යනොදිය ෙදාරණ ලද්වද් ය. එවහයින් රහතුන් ෙහන්වස් සියලු ම භයින් වනො 
ම තුති ග්න්නොවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. 

 
එෙල රජනජුරුවෙෝ “අවහෝ! ස්ෙොමීනි, ‘නුළවිල්වලන් රෙටන ිළිඳෙු වමන් 

මදෙින් රෙටන රවජෙු’ යි වනො සිතන්න. වදසුට දෘෂ්ඨ්ටීන් ම දිෙඅග් වලලෙො අග්මුල 
විමසො තුේඡ වෙොට හුරපීමි. සුග්තොග්ම සොර වෙොට වග්ණ පිටෙතර ය ධරො 
මිතයොෙොදීන්වග්් මුඛ  න්ධනය ෙරණු පිණිස ඇදේ වමන් වපවණන තුවනෙ ෙොිංේෂ්ඨො 
සිඳ විාොරන්වනමි. ස්ෙොමීනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්ස, වම් ෙදාළ ොනය ‘සොෙවශෂ්ඨ 
ොනවයේ වනො ෙන්වන් ය. ‘සේවේ තසන්ති’ යනොදි වම් නිරෙවශෂ්ඨොනවයෙ. ඒ 
ොනවයහි ලො මට ඒ ොනය පර තිෂ්ඨ්්ො ෙරන්නට වෙනින් තතිරි ෙොරණයේ දේෙො 
ෙදාළ මුනෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි යම් ග්වමෙ ග්රොමස්ෙොමිෙ පුරුෂ්ඨවතම 

‘පින්ෙත් ෙූ ග්රොමවිධොනවයහි ආණොපෙවයනි, වමහි අෙ මුනෙ. මොවග්් වම් ග්රොමවයහි 
යම් පමණ ග්රොමිෙජනවෙවනේ ඇත් නම්, ඒ සියල්ල ම විග්විග්හට මොවග්් සමීපයට 
සන්නිපොත ෙරෙ’ යි ෙියො ආණොපෙ නම් පණිවිඩෙොරයොහට ඇණෙූවය් ී  ් ිනම් එපෙත් 
ඇසූ විධොනවයහි නියුේත ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨවතම ‘යහපත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු’ යි ෙියො එපෙත් 
පිළිවග්ණ දිෙ වග්ොස් ග්රොමමධයවයහි සිට ‘යම් පමණ වම් ග්රොමවයහි ග්රොමිෙවෙවනේ 
ඇත් නම්, ඒ සියල්වලෝ ම ශීඝර ශීඝර  ෙ අපවග්් ස්ෙොමීන් ( 61) ෙහන්වස්වග්් සමීපයට 
සන්නිපතිත වෙත්ෙ’ යි ෙියො තුන්ෙරේ මහත් වෙොට ශේදය අස්ෙො ලෙන්වන් ය. එෙල 
ඒ ග්රොමිෙවයෝ පණිවිඩෙොරයොවග්් ොනවයන් ෙහෙහො සන්නිපතිත ෙ ‘ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, 
ග්වම් සියල්වලෝ ම සන්නිපතිත ෙූහ. නුඹ ෙහන්වස් විසින් යමේ ෙට යුතු නම්, ඒ ෙට 
යුත්ත ෙර ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො ග්රොමවජයෂ්ඨ්්යොහට ෙියන්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
වමවස් ඒ ග්රොමවජයෂ්ඨ්්පුරුෂ්ඨවතම වග්ෙල් ඇති ෙුටිපුරුෂ්ඨයන් සන්නිපොතය ෙරෙමින් 

                               
1 ඇණ 
2 ලද්වද් 
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සියලු ම ග්රොමෙොසීන්ට අණෙන්වන් ය. ඒ අණෙනු1 ල න්නො ෙූ ද සියල්වලෝ ම 
සන්නිපතිත වනො වෙති. වග්ෙලට හිමි ෙුටිපුරුෂ්ඨවයෝ ම ස්ස් ෙන්නොහු ය. ‘මොවග්් 
ග්රොමවයහි ග්ම්ෙොසීහු වමපමණ ය’ යි ෙියො ග්රොමවජයෂ්ඨ්්වතවම් ද එවස් ම තෙසන්වන් 
ය. වසසුත් වනො ආෙො ෙූ ස්තරී පුරුෂ්ඨ දාසි දාස  ත්  ුළ ෙර්මෙොර ග්රොමිෙ ග්ිලන් වග්ො 
මහිස තිවරළු පවරළු යන පරොණීහු ව ොවහෝ වදවනෙ. ‘සියල්වලෝ ම ස්ස් වෙත්ෙ’ යි 
ෙියො ෙුටිපුරුෂ්ඨයන් උවදසො ම ආඥා ෙළ  ුවින් යම් වෙවනේ වනො ආෙොහු ද, ඒ 
සියලුවදන ෙුටිපුරුෂ්ඨසිංඛයොෙට වනො ග්ණිනු ලද්දාහු ය. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වම් ොනය 

රහතුන් උවදසො වනො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණය රහතන් ෙහ්නවස් වනො 
ෙදාරො ත න ලද්වද් ය. රහතන් ෙහන්වස් විසින් භය ෙන ෙොරණය නසන ලද්වද් ය. 
මහරජොවනනි, සේවලශිෙ ෙූ යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, යම් ඒ සත්ෙවෙවනෙුන්වග්් 
 ලෙත් ෙූ සත්ෙොය දෘෂ්ඨ්ටිය ඇද් ද, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ සුපදුේ වදවෙහි උඩඟු ෙූ 
සිත් හො  ුග්ූ ෙූ සිත් ඇත්තොහු ද, එ ඳු සත්ෙයන් උවදසො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘සේවේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සේවේ භොයන්ති මේාුවනො’ යනොදිය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ 
වහයින් රහතන් ෙහන්වස් සියලු භයින් තුති වනො ග්න්නොවස්ෙ. මහරජොවනනි, 
සොෙවශෂ්ඨ ෙූ අඩොළ ොනයත් ඇත. සොෙවශෂ්ඨ ෙූ අඩොළ අර්ථත් ඇත. සොෙවශෂ්ඨ ෙූ 
ොනයත් ඇත. නිරෙවශෂ්ඨ ෙූ තීන්දු අර්ථත් ඇත. නිරෙවශෂ්ඨ ෙූ ොනත් ඇත. සොෙවශෂ්ඨ 
ෙූ අර්ථත් ඇත. නිරෙවශෂ්ඨ ෙූ ොනත් ඇත. නිර්ෙවශෂ්ඨ ෙූ අර්ථත් ඇත. ඒ ඒ 
ෙොරණවයන් අර්ථය පිළිග්ත යුත්වත් ය. 

 
“මහරජොවනනි, ආහේාපදවයන් ද, රසවයන් ද, ආාොර්යෙිංශවයන් ද, 

අභිපරොයවයන් ද, ෙොරණුත්තරියතොවයන් ද යන වම් පඤ්ාපර ෙොරවයන් අර්ථ පිළිග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමහි ‘ආහේාපදය’ යි ෙියො සූතර ය දේෙන ලද්වද් ය. රසය 
නම් සූතරොනුවලොම ය. ආාොර්යෙිංශය නම් ආාොර්යෙොදය යි. අභිපරොය නම් අත්තවනොමති 
ය. ෙොරණුත්තරියතොෙ නම් වම් සතරින් සම ෙන්නො ෙූ ෙොරණ ය. මහරජොවනනි, වම් 
පස්ෙොරණවයන් අර්ථය පිළිග්ත යුත්වත් ය. වමවස් වම් පර ශ්නයවතම මො විසින් මනො 
වෙොට විනිශ්ාය ෙරණ ලද ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ එවස් ම වේෙො. ඒ ෙදාළ ෙොරණවයහි 

රහතන් ෙහන්වස් තතිරි වෙොට ත න ලද වේෙො. අෙවශෂ්ඨ සත්ෙවයෝ තුති ග්ණිත්ෙො. 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි. නරෙවයහි ෙනොහි  ලෙත් ෙූ දුේ ඇත්තො ෙූ ෙර්ෙශ ෙූ වෙදනොෙ 
විඳින්නො ෙූ ජනෙලිත පර ජනෙලිත සියලු ම අිංග්පර තයිංග්යන් ඇත්තො ෙූ නිති හඬන්නො ෙූ 
ෙරණ ෙට යුතු හඬින් හඬන්නො ෙූ ( 64) ෙඳුළු වහළො හඬන්නො ෙූ විලොප ෙියො 
හඬන්නො ෙූ වෙළවතොලු මුහුණු ඇත්තො ෙූ වනො තෙසිය හුෙි  ලෙත් දුෙින් මඩනො 

                               
1 ඇණෙනු 
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ලද්දා ෙූ ෙිසි රේෂ්ඨොෙේ නුත්තො ෙූ අසරණ ෙූ අසරණීයභූත ෙූ අපරීයන්ත වශොෙොතුර 
ෙූ ආසන්න පශ්චිමනිරයොග්්නී ම ඇත්තො ෙූ එෙොන්ත වශොෙ පරොයණ ෙූ උෂ්ඨ්ණ තීේෂ්ඨණ 
ාණ්ඩෙර සූර්යයොට  ඳු ෙූ වතජස් ඇත්තො ෙූ වඝොරභීමභයජනෙ නොදවයන් ම 
මහොශේද ඇත්තො ෙූ උඩින් යටින් සතර දිග්ින් නිේම ෙුවසන ලද ෂ්ඨ ආවිධ ෙූ 
ෙහ්නිජනෙොලො මොලොවෙන් ආෙුල ෙූ හොත්පසින් සියේ වයොදුන් තුන් නිති පුතිවරණ 
ග්ිලිදැල්වෙග් ඇත්තො ෙූ දැඩි ෙූ සිත්තුවිලි ඇත්තො ෙූ නිරිසත්ෙවයෝ මහොනරෙවයන් ාුත 
වෙමින් මරණයට භය ෙන්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, භය වෙත් ම ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 

ෙහන්ස, නරෙය එෙන්ත දුේඛවෙදනීය ෙූ නරෙොදිවයන් දුෙින් මිදී ාුත වෙමින් 
මරණයට භය වෙද් ද, ෙිවමේ ද? නරෙවයහි ආලය ෙරන්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ඒ නිරිසත්ෙවයෝ නරෙවයහි ආලය වනො ෙරන්නොහ. ඒ නිරිසත්ෙවයෝ 
නරෙවයන් මිවදනු ෙුමුත්තොහු ය. මහරජොවනනි, ඒ නරෙවයන් ාුත ෙන 
නිරිසත්ෙයන්ට යමේ ෙරණ වෙොට වග්ණ තුති ග්ුන්වමේ උපදවන් ය යන වම් 
ෙොරණය මරණයොවග්් අනන්තසත්ෙ වභදයය ෙරණ ආනුභොෙවයෙු” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘දුෙින් මිවදනු ෙුමුත්තෙුන්වග්් ාුතිවයහි යම් තුති 
ග්ුන්වමේ උපදවන් ය’ යි ෙදාළ වම් ෙොරණය මම වනො අදහන්වනමි. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ දුෙින් මිවදනු ෙුමුති සත්ෙවයෝ යම් පරොර්ථනොෙේ ල ද් ද, 
ඒ සතුටු උපදෙන්නො ෙූ ස්ථොනවයෙ. ෙොරණයෙින් මට අඟෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ‘මරණය’ යි යන වම් ෙොරණය ාතුස්සතයධර්මයන් වනො දැෙි 

සත්ෙයන්ට භයජනෙස්ථොනවයෙ. වමහි වම් වලෝෙුසිවතම තුති ග්න්වන් ය. ාෙිත 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යවමේ ෙෘෂ්ඨ්ණ සර්පයොහට භය ෙන්වන් ද, එවතම 
මරණයට භය වෙමින් ෙෘෂ්ඨ්ණ සර්පයොහට භය ෙන්වන් ය. යවමේ හස්තියොහට භය 
ෙන්වන් ද, සිිංහයොහට, ෙයොඝර යොහට, දිවියොහට, ෙලස්හට, ෙර ොන ෙලස්හට, 
මහිසයේහට, ග්ෙයේහට, ෙහ්නියට, උදෙයට, ෙණුෙටුෙට භය ෙන්වන් ය. යවමේ 
ශස්තර යට භය ෙන්වන් ද, ඒ වතම මරණයට භය වෙමින් ශස්තර යට භය ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ඒ මරණයොවග්් වේග්භොෙවතජස ෙන්වන් ය. ඒ මරණයොවග්් 
වෙග්භොෙවතජසින් ේවලශ සහිත සත්ෙවයෝ මරණයට තුති ග්න්නොහ. භය ෙන්නොහ. 
මහරජොවනනි, දුෙින් මිවදනු ෙුමුත්තොහු ද, නිරිසත්ෙවයෝ මරණයට තුති ග්ණිති. භය 
වෙති. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි පුරුෂ්ඨයේහුවග්් ශරීරවයහි වම්දවතල් ෙුඩීවමන් 
වම්දග්ඬුවෙේ උපන්වන් ී නම්, ඒ වරොග්වයන් දුේිත ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨවතම උපද්ර ෙවයන් 
මිවදනු ෙුමුති ෙ ග්ඬු විදින ශලයෙත්තෘ නම් වෙදෙු ෙුඳෙො ලෙන්වන් ය. ශලයෙත්තෘ 
නම් ඒ චෙදයොාොර්යවතම ඔහුවග්් ොනය පිළිවග්ණ ඒ වරොග්යොවග්් උද්ධරණය පිණිස 
ෙුෙ මනො උපෙරණ වග්න්ෙො ලඟ ත න්වන් ය. විදින ශස්තර ය මුෙහත් තීේෂ්ඨ්ණය 
ෙරන්වන් ය. පුලුස්සන ( 6 ) යෙඩෙූරු ග්ින්වනහි  හො ලන්වන් ය. ෙරලුණු අඹරණ 
ග්ලින් අඹරෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ වරොග්ොතුරයොහට සියුම් ශස්තරවයන් 
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සිඳීවමන් යෙඩෙූරුෙලින් දැීවමන් ෙොරලෙණ පරවෙශවයන් තුති ග්ුන්වමේ උපදවන් 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමවස් ඒ 
වරොග්වයන් මිවදනු ෙුමුත්තො ෙූ වරොග්ොතුරයොහට පෙො මරණවෙදනො භයින් තුති 
ග්ුන්ම උපදවන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නරෙවයන් මිවදනු ෙුමුත්තො ෙූ 
නිරිසත්ෙයන්ටත් මරණභයින් තුති ග්ුන්ම උපදවන් ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි 
පර ධොනිෙයොහට අපරොධිෙ ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම සිංඛලිෙ න්ධනවයන්  ඳින ලදු ෙ 
ග්ෘහග්ර්භවයෙ  හොලන ලද්වද් සිරවග්යින් මිදී යනු ෙුමුති ෙන්වන් ය. ඒ මිවදනු 
ෙුමුති පුරුෂ්ඨයො මුදා හරිණු ෙුමුත්තො ෙූ පර ධොනිෙපුරුෂ්ඨවතම ඔහු ෙුඳෙන්වන් ී 
නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඊශ්ෙරොපරොධිෙ පුරුෂ්ඨයොහට ‘ෙරණ ලද අපරොධ 
ඇත්වත් ම ය’ යි ෙියො දන්නොහට ඊශ්ෙරයො දැෙීවමන් තුති ග්ුන්වමේ උපදවන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, භය ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමවස් ෙරදින් 
මිදී යනු ෙුමුත්තො ෙූ ඒ ඊශ්ෙරොපරොධිෙ පුරුෂ්ඨයොහටත් ඊශ්ෙරභයින් සන්තරොසය 
උපදවන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නරෙවයන් මිවදනු ෙුමුත්තො ෙූ 
නිරිසත්ෙයන්ට මරණභයින් සන්තරොසය උපදවන් ය.” 

 
“්ාගපස් ස්ෙොමීනි, යම් ෙොරණයෙින් මම අදහන්වනම් ද, එ ඳු ෙූ අනිෙුත් 

තතිරි ෙොරණයේ ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි 
පුරුෂ්ඨවයේවතම දෂ්ඨ්ට ෙළ ෙල සෙල ශරීරය දරදණ්ඩේ වමන් ෙන විෂ්ඨ ඇත්තො ෙූ 
නයෙු විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද්වද් ී  නම්, ඒ විෂ්ඨ විෙොරවයන් ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙුවටන්වන් 
ය. තපිල ෙුවටන්වන් ය, ිම වපරවළන්වන් ය, ඔිවනො  වපරවළන්වන් ය. නුෙුත 
ඒ දැෙ අනයතර පුරුෂ්ඨවයේ  ලෙත් ෙූ මන්තර පදයෙින් දෂ්ඨ්ටවිෂ්ඨ ඇති ඒ ආශීවිෂ්ඨයො 
අල්ෙො වග්ණෙුත් නයො ලෙො දෂ්ඨ්ටවිෂ්ඨය ෙූ ඒ නයිවිෂ්ඨය උරෙොලෙන්වන් ී නම්, ෙිවමේ 
ද, මහරජොවනනි, ඒ විෂ්ඨග්ත ෙූ පුරුෂ්ඨයොහට සුෙ පිණිස ලඟට වග්ණොෙො ෙූ දෂ්ඨ්ට විෂ්ඨ 
ඇති සර්පයො වෙවරහි සන්තරොස භවයේ උපදවන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, 
ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, භය උපදවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමවස් සුෙ පිණිසත් ලඟට 
පුමිණියො ෙූ එ ඳු ෙූ නොග්යො වෙවරහි විෂ්ඨවෙග් ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨයොහට සන්තරොසය උපදවන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නරෙවයන් මිවදනු ෙුමුත්තො ෙූ නිරිසත්ෙයන්ටත් 
මරණ භයින් තුති ග්ුන්ම උපදවන් ය. මහරජොවනනි, සෙල සත්ෙයන්ට ම මරණය 
අනිෂ්ඨ්ට ෙන්වන් ය. එවහයින් නිරිසත්ෙවයෝ නරෙවයන් මිවදනු ෙුමුති ෙුෙත් 
මරණයට භය ෙන්නොහු ම ය” යි ෙීවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය මම එපරිද්වදන් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ.  

 
ර්රණභය පර ශ්්ය ි්මි. 
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පිවෙත් පර ශ්්ය 
 
නුෙුතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් විසින් ‘න අන්තලිේවඛ’ යනොදීන් ‘යම් තුවනෙ සිටියො ෙූ සත්ෙවතම 
මරණමන්වදන් මිවදන්වන් ී නම්, එ ඳු ( 64) භූමිපරවදශයේ වලොෙවයහි නුත්වත් ය. 
ආෙොශවයහිත් නුත්වත් ය. සමුද්ර මධයවයහිත් නුත්වත් ය, පර්ෙතයන්වග්් විෙරයෙට 
පර විෂ්ඨ්ට ෙ ද ග්ුලී යොමේ නුත්වත් ය’ යන වම් ග්ොථොෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙතත් 
එම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් පිරිත්ධර්ම වෙවනේ ද ෙදාරණ ලද්දාහ. ඒ ෙෙවර් ද:- 
රත්ස තර ය, ඛ්්ධපිවෙතය, පර්ාරපිවෙතය, ධජග්ගපිවෙතය, ාටා්ාටියපිවෙතය, 
අංගුලිර්ාලපිවෙතය , තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සත්ෙවතම මරණින් මිවදමි 
යි සිතො උඩ ආෙොශයට වග්ොසිනුත් මහොසමුද්ර මධයයට වග්ොසිනුත් පරොසොද ග්ෘහ ග්ල්වලන් 
භූමි ග්ුහො පර්ෙත ග්ුහො පේභොරතුලි දැදුරු1 ෙෘේෂ්ඨ ිල් විෙර පර්ෙතොන්තරයට ග්ිවය් ද, 
මරණපොසොවයන් වනො මිවදන්වන් ය. එවහයින් පිරිත් ෙිරීම ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
පිරිත් ෙිරීවමන් මරණපොසවයන් මිදීවමේ වේ නම් එයින් ‘න අන්තලිේවඛ’ යනොදීන් 
‘මරණපොසවයන් වනො මිවදන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනයත් ව ොරු ෙන්වන් ය. 
වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් ග්ර න්ිවයනුත් ග්ණ්ිතර ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
“් අ්්තලික්පඛ ් සර්ුද්දර්ජ්පඣ 
් පබ්.තා්ං වි රං පවිස්ස  
් විජ්ජති පසා ජගතිප්පපදපසා 
යට්ිපතා ර්ු්්පරයය ර්ච්රුපාසා.” 
 
ෙියො වම් ග්ොථොෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුතත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

ආරේෂ්ඨො පිරිත්හු වදසන ලද්දාහ. ඒ ෙදාළ පිරිත ෙනොහි සොෙවශෂ්ඨොයුෂ්ඨ ඇත්තො ෙූ 
ෙයස්සම්පන්න ෙූ පහ ෙූ අෙුශලෙර්මොෙරණය ඇත්තොහට ය. මහරජොවනනි, ේෂ්ඨය ෙූ 
ආයුෂ්ඨ ඇත්තොහට වනො නුසී සිටීම පිණිස ෙරියොවෙේ වහෝ උපෙර මවයේ වහෝ නුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, යම් වස් වියලී ග්ියො ෙූ දිරො ග්ියො ෙූ වතත සිඳී ග්ියො ෙූ ීවවිවතන්ද්රිය 
ෙුළෙුනො ෙූ ග්ත ෙූ ෙෘේෂ්ඨොයුෂ්ඨ ඇත්තො ෙූ මළො ෙූ ෙෘේෂ්ඨයේහට ෙළසියදහවසෙිනුත් 
පුන් ෙේෙරණ ෙල්හිත් වතත් ෙේ නිලිග්ත් පතර  ඇති ෙේ වහෝ වනො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ව වහත් පිරිත්ෙරණවයන් ේෂ්ඨීණොයුෂ්ඨයොවග්් සිටීම පිණිස 
ෙරියොෙේ වහෝ උපෙර මවයේ වහෝ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සෙල පෘිවිවයහි යම් ඒ 

                               
1 වදදුරු 



 

 183 පටුන වෙත 

ඖෂ්ඨධව වහත් ජොතිවයේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම ව වහත්හු ේෂ්ඨීණොයුෂ්ඨ්ෙයොහට 
ෙෘතයසොධෙ වනො ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, ෙයස් සම්පූර්ණ ෙූ පහ ෙූ 
අෙුශලෙර්මොෙරණ ඇත්තො ෙූ සොෙවශෂ්ඨොයුෂ්ඨ ඇති පුරුෂ්ඨයො පිරිත රෙින්වන් ය. 
වග්ොපනය ෙරන්වන් ය. ඒ ආයු ඇත්තො උවදසො ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් පිරිත්හු 
වදශනො ෙරණ ලද්දාහ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වග්ොවිතුන් ෙරණ ෙස්සෙපුරුෂ්ඨවතම ධොනය පුසුනු 

ෙල්හි ශසයෙරල් මත ෙල්හි ෙුඹුරට උදෙ පරවෙශය ෙළේෙන්වන් ය. වමඝවයන් 
උත්පත්ති ෙොරණ ෙූ ෙරල්1 වනො ග්ුන්වමන් ෙයස් සම්පන්න ෙූ තරුණ ෙූ යම් 
ශෂ්ඨයවයේ ඇද් ද, ඒ වග්ොයම ජලය ෙුඩීවමන් ෙුවඩන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම, ේෂ්ඨය ෙූ ආයුෂ්ඨ ඇත්තොහට ව වහත් පිරිත් ෙරියොවෙෝ වනො වෙොට ත න 
ලද්දාහ. ෙළේෙන ලද්දාහ. ෙයස් සම්පන්න ෙූ සොෙවශෂ්ඨොයුෂ්ඨ ඇත්තො ෙූ යම් ( 66) ඒ 
මනුෂ්ඨය වෙවනේ ඇද් ද, ඔෙුන් පිණිස පිරිත් ව වහත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. පිරිත් ව වහත් 
වදෙින් ඒ මනුෂ්ඨයවයෝ වනො මිය ස්වෙති. ෙඩිති” යි ෙීවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, හීනොයුෂ්ඨ්ෙයො2 නසින්වන් ය. සොෙවශෂ්ඨොයුෂ්ඨ්ෙයො ීවෙත් ෙන්වන් 
ය. එවහයින් පරිත්ත චභෂ්ඨජයවයෝ නිරර්ථෙ ෙන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
වතොප විසින් ව වහතින් නසන ලද්දා ෙූ ෙිසි වරොග්වයේ දේනො ලද්වද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, වනොවයේ සියග්ණවනේ දේනො ලද්වද් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් පරිත්තචභෂ්ඨජය ෙරියොවෙෝ නිරර්ථෙ ය යි ෙී යම් 
ොනයේ ඇද් ද, වතොපවග්් ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වෙදෙරුන්වග්් උපෙර මචභෂ්ඨජය-පොනොවලපවයෝ දේනො 
ලුව ති. ඒ වෙදෙරුන් උපෙර ම චභෂ්ඨජය පොනොවලපවයන් වරෝග්වයෝ ෙළෙින්නොහු 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පිරිතත් චමතරීපූර්ෙොිංග්ම ෙ පෙත්ෙන්නෙුන්වග්් ශේදය 
පුතිවරන්වන් ය. දිෙ වියවලන්වන් ය. චිත්තය වපරවළන්වන් ය. වනළුම්ෙුෙුළේ ෙුනි 
හෘදය ෙස්තුෙ වපවළන්වන් ය. උග්ුර  ුරෑඬි ෙන්වන් ය. ඒ පිරිත් ෙියන්නෙුන්වග්් 
පෙත්ෙන ඒ උපෙර මවයන් වරෝග්ීන්වග්් සියලු ෙයොධීහු ෙයපශමනය ෙන්වන් ය. 
සර්ෙොන්තරොයවයෝ හිරු පුමිණි අඳුර වමන් පහ ෙන්නොහ. 

 
“මහරජොවනනි, විෂ්ඨ විනොස ෙරන්නො ෙූ මන්තර පදයෙින් විෂ්ඨය  ස්ෙන ලද්දා ෙූ 

විෂ්ඨ සන්හිඳුෙන ලද්දා ෙූ ඌර්ධ්ෙොවධොභොග්වයහි ඖෂ්ඨධජලවයන් වතමන ලද්දා ෙූ නයෙ 
විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද්දා ෙූ ෙිසිවෙේ වතොප විසින් දේනො ලද්වද් ඇද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අද දැන් දේෙොත් ඒ විෂ්ඨ  ස්ෙන ෙොරිය 
වලොෙවයහි පෙත්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් පිරිත් ව වහත් 
ෙරියොවෙෝ නිරර්ථෙ ය යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 

                               
1 ‘තරුණිං වමඝසන්තීහිං’-පොළි (-තරුණ ෙූ ෙුසිෙලො ෙුළේ ෙුනි’) 
2 හීනොයුෂ්ඨයො 
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ය. මහරජොවනනි, ෙරණ ලද පිරිත් ආරේෂ්ඨොෙ ඇති පුරුෂ්ඨයො දෂ්ඨ්ට ෙරණු ෙුමුත්තො 
ෙූ නොග්යො දෂ්ඨ්ට වනො ෙරන්වන් ය. විෙෘත ෙළ මුඛය පියො ග්න්වන් ය. වසොරුන් විසින් 
තළන්නට ඔසෙො ග්ත් මුග්ුරු පෙො වනො පුමිවණන්වන් ය. ඒ වසොරු මුග්ුරු දමො ලඟට 
අෙුත් පරිය වෙවරති. ෙුපිත ෙූ හස්තිනොග් වතම ලඟට දිෙ අෙුත් ෙළෙින්වන් ය. දිලිවයන 
මහොෙහ්නිස්ෙන්ධය පෙො ලඟට පුමිණ නිවමන්වන් ය. වනො දැන අනුභෙ ෙරණ ලද 
 ලෙත් ෙූ විෂ්ඨය පෙො අමෘතව වත් ෙන්වන් ය. ආහොරොර්ථය පිණිස වහෝ ශරීරවයහි 
ෙයොප්ත ෙන්වන් ය. නසනු ෙුමුත්තො ෙූ ෙරදෙරුවෙෝ ලඟට අෙුත් දාස ෙට1 
පුමිවණති. පයින් මඬින ලද පොසය වනො ඇසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
ර්ය රජාතකපයහි ‘ෙරණ ලද පිරිත් ඇති මයූරයොවග්් පයට සත්සියයේ හෙුරුදු 
මුළුල්වලහි ෙුදිවතම පොසය පමුණුෙන්නට වනො හුෙි ෙූවය් ය. වනො ෙරණ ලද පිරිත් 
ඇති මයූරයොවග්් පොදයට එදෙස්හි ම පොසය පමුණුෙොලූවය් ය’ යි ෙියො වතොප විසින් 
වපර අසන ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අසන ලද්වද් ය. ඒ 
ශේදය වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි තතො උස් ෙ නුිංවග්් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ඒ ෙොරණවයනුත් පිරිත් ව වහත් ෙරියොවෙෝ නිරර්ථෙ ය යි ෙියන්නො ෙූ යම් ( 6 ) 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ වතොපවග්් ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය.” 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, දාස ්  නම් රොේෂ්ඨසවතම මනො ෙූ රූපශ්රී ඇති තරුණ 

ෙුමොරිෙොෙේ අල්ෙො වග්ණ, භොර්යො වෙොට රේෂ්ඨො වෙවරමින් ෙරඬුවෙෙ ලො ග්ිල 
 වඩහි ත ො වග්ණ ඇවිදින්වන් ය. දිවනෙ ෙුමොරිෙොෙ නහෙො සුෙඳින් මලින් සරසො 
විල්වතරෙ හිඳුෙො වතවම්ත් විලට  ුස පුන් සනහො වග්ොඩ නුඟී ෙරඬුෙ ග්ිල  ඩලො 
වග්ණ දිෙස් ඇති තපස්ීවෙවනෙුන් ලඟට වග්ොස් ෙුඳ එෙත්පස් ෙ උන්වන් ය. විල් 
වතර හුන් ෙුමොරිෙොවෙෝ අහසින් යන විදයොධරයෙු දැෙ අත ෙනො වග්න්ෙො වග්ණ 
ෙරඬුෙට ෙුද පිළී වපවරෙ වග්ණ උන්හ. එෙල දානෙයොවග්් මුඛවයන් ෙරඬුෙ සහ 
පරවෙශ ෙූ විදයොධරවතම ඈ හො සමග් අභිරතිය ෙරන්වන් ය. ඔෙුන් දුටු තපස්ීන් 
ෙහන්වස් ‘වතපි තුන්වදන වෙොතුන්හි සිට අෙු දැ’ යි විාොරො ‘අවහෝ තපස්ී හු 
උම්මත්තෙ ෙ වදාඩන නියො වදෝ වහො?’ යි ෙියො විපිළිසර උපන් දානෙයොහට ‘තො  ඩ 
ෙරඬුවෙේ ඇත. එහි ග්ූණු වෙවනේ ඇත. ඈ විදයොධරයෙු හො ෙසන්නී ය. ෙහො තො 
දිවි ස්වෙන උපොයයේ ෙරෙ’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්දා ෙූ ඒ දානෙ නම් රොේෂ්ඨස වතම 
‘අවහෝ මඳෙින් විදයොධරයො ෙඩුවෙන් මො  ඩ ෙපො ග්ිය’ යි ෙියො යම් දෙසෙ දැන 
ග්ත්වත් ද, ඒ වහයින් 2සිංවෙග්රූප ෙ භයින් තුති වග්ණ එතුන්හි ම ෙරඬුෙ ෙමනය 
වෙොට ඒ ෙරඬූවයහි  ායුස්සපුතර  නම් විදයොධරයො හො සමග් ඇලී සිටියො ෙූ 
පවිතර මොලොධොරී ෙූ තමොවග්් භොර්යොෙ දුටුවය් ය. දැෙ මරණ භයින් වෙෙුලො අඹුෙ වෙවරහි 

                               
1 දාසෙ 
2 ‘යදා වසො දානවෙො අඤ්ාසි අථ’-පොළි (-යම්විටෙ ඒ දානෙවතවම් දැන ග්ත්වත් ද 
එවිට) 
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ෙලෙිරී ඈ මිනිස්පථයට හුර සුප වස් හුසුරුවණ් ය. ඒ  ෙ දේෙො ෙදාරණ වලොෙුතුරො 
 ුදුන් විසින්:- 

 
‘සංවිග්ගරපපපා ඉසි් ා වියාකපතා 
පසා දාස ්ප ා ත සර්ුග්ගර්ුග්ගිලී, 
අද්දක්ි භවෙයං සුචිර්ාලධාවෙණිං 
 ායුස්ස පුත්පත් සහා තහිං රතං’ යි 
 
(ෙදාරණ ලදී) 
 
‘ෙරඬුෙ විෙෘත ෙිරීම හො සමග් ම ‘විදයොධරවතම අසු වනො ී යම් ෙුමුති 

අතෙින් ග්ිවය් ය’ යි ෙියො, මහරජ, වතොප විසින් අසන ලද්වද් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් 
ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අසන ලද්වද් ය, ඒ ශේදය ද වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි තතො 
උස් ෙ පුන නුිංවග්් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ විදයොධරවතම තමොවග්් මන්තර පිරිත් 
 ලවයන් ග්ර හණවයන් මිදුවන් වනො වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය; ස්ෙොමීන් 
ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් සර්ෙඥපිරිත් ලය ඇතු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

  
“තෙද, මහරජොවනනි, අනිෙුදු විදයොධරවයේ .රණැස් රජනජුරුෙන්වග්් 

අන්තඃපුරවයහි මවහසිෙොෙෙ හො සමග් දූෂ්ඨයය වෙවරමින් ග්ර හණපරොප්ත ෙූවය් 
මන්තර  ලවයන් ම ඇසිල්ලෙින් අදර්ශනයට ග්ිවය් ය යි ෙියො වතොප විසින් වපර අසන 
ලද්වද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අසන ලද්වද් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ විදයොධරවතම මන්තර  පිරිත් ලවයන් ග්ර හණවයන් මිදුවන් වනො වේ 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, මිදුවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ 
ෙොරණවයන් ද සර්ෙඥපිරිත් ලය ඇතු” යි ෙීවස්ෙ. 

 
( 61) “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියල්ලන් ම පිරිත රේෂ්ඨො 

ෙරො දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඇතුම් වෙවනෙුන් රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය, 
ඇතුම් වෙවනෙුන් රේෂ්ඨො වනො ෙරන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, එවහයින් පිරිත සියල්ලන්ට සොධොරණ ෙ සර්ෙොර්ිෙ වනො ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, වභොජනය සියල්ලන්වග්් ම ීවවිතය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් දැ” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සමහර වෙවනෙුවග්් ීවෙතය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය, සමහර 
වෙවනෙුන්වග්් ීවවිතය රේෂ්ඨො වනො ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඊට ෙොරණ 
ෙෙවර් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යම් වහයෙින් ඒ වභොජනය සමහර වෙවනේ 
ව ොවහෝ අනුභෙ වෙොට අීවර්ණ ෙ විසුවිෙො නම් අතීසොරවයන් නසින්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් වභොජනය සියල්ලෙුන්වග්් ීවවිතය රේෂ්ඨො වනො 
ෙරන්වන් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහ්නස, ව ොවහෝ වෙොට 
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ෙූවමන් වහෝ ජ්රොග්්නිය දුර්ෙල  ුවින් වහෝ ෙොරණ වදෙෙින් වභොජනය ීවවිතය 
නසන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ආයු වදන්නො ෙූ වභොජනය නපුරු 
උපාොරවයන් ීවවිතය ග්න්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පිරිත සමහර 
වෙවනෙුන් රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය. සමහර වෙවනෙුන් රේෂ්ඨො වනො ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, අෙුශලෙර්මොෙරණවයන් ද රොග්ොදී ෙූ ේවල්ශොෙරණවයන් ද වනො 
ඇදහීවමන් ද යන තුන් ෙොරණයෙින් පිරිත සත්ෙයන් වනො රෙින්වන් ය. 
මහරජොවනනි, සෙල සත්ෙයන් ම වනො හුර ම රේෂ්ඨො ෙරන්නො ෙූ පිරිත තමො විසින් 
ම ෙර ග්ත් වදයින් ආරේෂ්ඨොෙ දුරු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මූනිවයෝ 
 ඩට පුමිණියො ෙූ පුතර යො හිත ෙූ උපාොරවයන් වපොෂ්ඨය ෙරන්නොහු ය. දසමසෙින් 
ෙදන්නොහු ය. ෙදා අසූචි මල මුතර  වෙල වසොටු පහ ෙරන්නොහු ය. එවස් වෙොට උත්තම 
පර ෙර සුග්න්ධය වෙර ග්ොන්නොහු ය. අනුන්වග්් පුතර යන් ආවෙරොශ ෙරණ ෙල්හි ද, 
හස්තොදිවයන් තළන ෙල්හි ද ෙම්පො ෙූ සිතින්  ලවයන් අල්ෙො ඇද වග්ණ වග්ොස් ‘වම් 
පුටිවයෝ මො දරුහට තුළුෙ  ුන්හ’ යි ෙියො ඔෙුන්වග්් දැනුමුතියන් ලඟට 
පමුණුෙන්නොහු ය. තදින් ඇවග්් පුතරවතම අපරොධයේ වෙොට වෙරල තේමෙන ලද ී 
නම්, එෙල ඕ වතොවමෝ පුතර යොහට දඬු මුග්ුරු දණමිටි ආදිවයන් තළන්නී ය.1 නුෙත 
වපොථනය ෙරන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ පුතර යොවග්් මූනිවයෝ ආෙ ආවන 
පරිෙ ආවනය ග්ර හණය ස්ෙොමියන්වග්් සමීපයට වග්ණ යොම ෙරන්ට ල න්නී දැ” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ” 
යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, තමොවග්් පුතරවතම ෙළ අපරොධවයනු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සත්ෙයන්වග්් ආරේෂ්ඨොපිරිත තමන්වග්් අපරොධවයන් 
විරුද්ධය ෙරන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
එෙල රජනජුරුවෙෝ අතිපර සන්න ෙ “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොවග්සනයන් ෙහන්ස, 

ග්ණීෙරපර ෙර ෙූ නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණි පර ශ්නයවතම නුඹෙහන්වස් විසින් මනො 
වෙොට විනිශ්ාය ෙරණ ලද්වද් ය. විමතිග්ර හණය වනො ග්ුන්ම ෙරණ ලද්වද් ය. විමති 
අන්ධෙොරවයහි ාණොවලොෙය ෙරණ ලද්වද් ය. දෘෂ්ඨ්ටි ල විනිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් 
ය” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
පිවෙත් පර ශ්් ය යි. 

 

පර තයයලාභපර ශ්්ය. 
 

                               
1 තලන්වන් ය 
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නුෙතත් රජනජුරුවෙෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
චීෙර පිණ්ඩපොත වසනොසන ග්ිලොනපරතයය චභෂ්ඨජය පරිෂ්ඨ්ෙොරයන්1 ලොභීවස්ෙු’ යි 
ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ෙ. නුෙත ද, ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් චීෙර පිණ්ඩපොත 
වසනොසන ග්ිලොනපර තයය ව වහත් පරිෂ්ඨ්ෙොරයන් ලොභී වස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ ඒ 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම්ත් අතිශයින් ම මහත් ෙූ උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයෙ. 
අල්ප ුද්ධීන් විසින් නිර්වේනය ෙළ වනො හුේවේ ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් 
ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් චීෙර පිණ්ඩපොත වසනොසන 

ග්ිලොනපර තයය චභෂ්ඨජයපරිෂ්ඨ්ෙොරයන් ලොභීවස්ෙ. පඤ්ාසොල නම්  රොහ්මණ ග්මට පිඬු 
පිණිස ෙුඩ ෙිසි ම වදයේ වනො ලු  යම් වස් වස්දූ පොතරවයන් ම නිේම ෙුඩිවස්ෙ. 
ඒ ෙොරණය ෙනොහි පවිටු ෙූ මොරයොවග්් ෙොරණවයනු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ෙොරණවයන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ග්ණනපථය 
අතිෙරොන්ත ෙූ ෙල්පඅසිංඛයයේ මුළුල්වලහි ස්ස් ෙර ෙදාළ ෙුශලසම්භොරය ෙිවමේ ද, 
එදෙස් නිෂ්ඨ්් ො ී ද? දැන් වමසමවයහි මඳ ෙුශලයෙින් වදේවලොෙ නුඟුනො ෙූ පවිටු ෙූ 
මොරයො විසින් ඒ අනන්තෙල්ප නිචිත ෙුශල  ලවෙග්ෙොසය, ෙිවමේ ද, යට වෙොට 
ෙසන ලද ී ද? එවහයින් ස්ෙොමීනි, නොවග්සනයන් ෙහන්ස, ඒ ෙොරණවයහි ෙුශලයට 
ෙඩොත් අෙුශලය  ලෙතර ෙන්වන් ය යි ෙියො වහෝ  ුද්ධ ලයට ෙඩො මොර ලය  ලෙතර 
නම් ෙන්වන් ය යි ෙියො වහෝ වම් ද්විවිධ ස්ථොනවයහි විරුද්ධභොෙය පුමිවණන්වන් ය. 
එවහයින් ෙෘේෂ්ඨයොවග්් මුලට ෙඩො අග් භොරතර ෙන්වන් ය. සම්පර ෙීර්ණ ෙූ සියලු 
ග්ුණයට ෙඩො පොපී ෙ  ලෙතර ෙන්වන් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, එපමණෙින් ම ෙුශලෙර්මයට ෙඩො අෙුශලෙර්මය  ලෙතර 

නම් වනො ෙන්වන් ය.  ුද්ධ ලයට ෙඩොත් මොර ලය  ලෙතර නම් වනො ෙන්වන් ය. 
එවතෙුදු ෙුෙත් වමහි ෙොරණයේ සුලෙිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
පුරුෂ්ඨවයේ වතම ාෙර ෙර්ති රජනජුරුෙන්ට මීපුණි වහෝ මීපිඬු වහෝ අනිෙේ වහෝ 
රොජපඬුරේ වග්ණ එන්වන් ී නම්, රජනජුරුෙන්වග්් වදාරටුපොලයො ‘ඕහට ෙිසිෙේ ලුවේ 
වදෝ වහො’ යි සිතො ඊර්ෂ්ඨයොවෙන් ‘පින්ෙත, රජනජුරුෙන් දේනට වම් ෙල වනො ෙන්වන් 
ය. එවහයින් පින්ෙත, තොවග්් පඬුර වග්ණ තට රජනජුරුවෙෝ ‘වනො ෙොවල් ආවය් දැ’ යි 
ෙියො දඬුෙම් ෙරණවස්ෙ. ඊට පළමුවෙන් ෙහ ෙහො නෙතුෙ’ යි ෙියො වමවස් ෙියන්වන් 
ය. එෙල ඒ පුරුෂ්ඨවතම දණ්ඩනභයින් තුතිවග්ණ ෙලෙිරී ඒ පඬුර වග්ණ විග්විග්හට 
නෙත්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ාෙර ෙර්තී මහරජොවනෝ එපමණ ෙූ පඬුරු 
විෙලමොතර යෙින් ම වදාරටුපොලයොට ෙඩො දුර්ෙලතර නම් ෙන්නොහු ද? අනිේ ෙිසි පඬුරේ 
වහෝ වනො ල න්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ වදාරටුපොලවතම ඊර්ෂ්ඨයො 

                               
1 පරිෂ්ඨ්ෙොරයන්වග්න්  
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පර ෙෘති ෙ පඬුර ෙළේෙොලී ය. ස්ෙොමීනි, අනිේ ෙොසල්වදාරටුෙෙින් රජනජුරුෙන්ට සියදහස් 
ග්ුණවයන් පඬුරු පුමිවණන්වන් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඊර්ෂ්ඨයොපර ෙෘති ෙ පවිටු ර්ාරදි යපුතර  වතම 

ප්්රසාලක1  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො හුර ම ආවෙස ී ය. එෙල ‘භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි දිෙය ඔජස්  හොලම්හ’ යි සිතො වෙනින් වනොවයේ වද්ෙතොවෙෝ 
සියදහස් ග්ණවනේ අමෘත ෙූ දිෙයඔජස් වග්ණ පුමිණියොහු ඒ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට 
නමස්ෙොර වෙවරමින් ෙුඳ වග්ණ සිටියොහු ය” යි ෙදාළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ඒ ෙොරණය එවස් ම වේෙො. වලොෙවයහි උත්තමපුරුෂ්ඨ ෙූ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්ට සිෙුපසය සුලභ ෙන්වන් ය. දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් යොේා ෙරණ ලද්දා ෙූ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සිෙුපසය ෙළඳා ෙදාරණවස්ෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් ඒ මොර වතම 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වභොජනයට යම් අන්තරොයේ වෙවළ් ය. එවහයින් 
එපමණෙින් මොරයොවග්් යම් අභිපරොයවයේ ඇත් නම්, ඒ අභිපරොය සිද්ධ ී ය. වම් 
ෙොරණවයහි, ස්ෙොමීනි, මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨොෙ වනො සිවඳන්වන් ය. එහි විමති උපන්නො ෙූ 
මම ෙොිංේෂ්ඨොෙට පුමිණිවයමි. තථොග්තත්ෙොදිග්ුවයන් යුේත ෙූ අර්හත්ෙොදිග්ුණවයන් 
යුේත ෙූ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි අග්ර පුද්ග්ල ෙූ උතුම් සුාරිතපුණයමහිමවයන් 
ජනිත ෙූ ෙිසිවෙෙු හො අසම ෙූ අනූපම ෙූ තතිරි පර තිවෙධධර්මයේ නුත්තො ෙූ 
ාතුස්සතයධර්මයන් අෙව ොධ ෙළො ෙූ සමයේසම් ුද්ධසර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස්ට නින්දිත ෙූ ලොමෙ ෙූ ස්ෙල්ප ෙූ පවිටු ෙූ උතුම් වනො ෙන්නො ෙූ මොරවතම 
යම් ලොභොන්තරොයේ වෙවළ් ය. එහි මොවග්් සිත නිෂ්ඨ්්ොෙෙට වනො පුමිවණන්වන් ය” 
යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ‘අදිට්්න්තරොය ය, උද්දිස්සෙටන්තරොය ය, උපේඛටන්තරොය 

ය, පරිවභොග්න්තරොය ය’ යි ෙියො වම් අන්තරොයවයෝ සතරවදවනෙ. ඒ 
ාතුර්විධඅන්තරොයයන් අතුවරන් අදෘෂ්ඨ්ටොන්තරොය නම්: ‘ ුදුන්ට ය යි නියම වනො වෙොට 
අදර්ශනවයන් ෙරණ ලද වභොජනය අනුන්ට දීවමන් ෙම් ෙිම් දැ?’ යි ෙියො ෙිසිවෙේ 
අන්තරොය ෙරන්වන් ය. වම් අදෘෂ්ඨ්ටොන්තරොය නම් ෙන්වන් ය. උද්දිස්සෙටන්තරොය 
නම් ෙෙවර් ද? වම් වලොෙවයහි ‘වම නම් පුරුෂ්ඨයොහට ය යි නියම වෙොට සමහර 
පුද්ග්ලවයෙු උවදසො වභොජනය පිළිවයල ෙරණ ලද ෙන්වන් ය’ යි ඒ වභොජනයට 
ෙිසිවෙේ අන්තරොය ෙරන්වන් ය. වම් උද්දිස්සෙටන්තරොය නම් ෙන්වන් ය. 
උපේඛටන්තරොය නම් ෙෙවර් ද? වම් වලොෙවයහි ‘යම් ෙිසි වභොජනයේ ෙරණ ලද ී 
ද, වනො පිළිග්න්නො ලද ද, එහි ෙිසිවෙේ අන්තරොය ෙරන්වන් ය.’ වම් උපේඛටන්තරොය 
නම් ෙන්වන් ය. පරිවභොග්න්තරොය නම් ෙෙවර් ද? වම් වලොෙවයහි ‘පොරිවභොග්ිෙ ෙූ 
යම් ෙිසි ෙස්තුවෙේ ඇද් ද, එහි අන්තරොය ෙරන්වන් ය. වම් පරිවභොග්න්තරොය නම් 
ෙන්වන් ය.’ මහරජොවනනි, වමොහු ෙනොහි ාතුර්විධ අන්තරොයවයෝ ය.  

                               
1 පඤ්ාොලෙ 
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“යම් වහයෙින්1 ෙනොහි පොපී ෙූ මොරදිෙයපුතරවතම පඤ්ාසොලෙ 

 රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො හුර ම ආවෙස ී ද, ඒ අන්තරොය (   ) භොග්යෙතුන් 
ෙහ්නවස්වග්් පරිවභොග්අන්තරොයයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. උපේඛටන්තරොයයෙුත් වනො 
ෙන්වන් ය. උද්දිස්සෙටන්තරොයයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ෙරො 
වනො පුමිණියො ෙූ අසම්පරොප්ත ෙූ අදර්ශනවයන් අන්තරොයෙරණ ලද්වද් ය.2 ඒ 
අන්තරොය ෙළ ෙොරණය එෙ ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට ම වනො ෙන්වන් ය. එෙල 
එසමවයහි යම් භිේෂ්ඨුවෙවනේ  ුදුන් ෙරො පුමිණ සමග් නිේමුනොහු ද, ඒ සියලු ම 
වදනො ෙහන්වස්ත් එදෙස් ආහොරය වනො ලද්දාහු ය. මහරජොවනනි, යවමේවතම ඒ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්්3 උද්දිස්සෙටලොභයෙට4 වහෝ උපේඛටලොභයෙට වහෝ 
පරිවභොග්යෙට5 වහෝ අන්තරොය වෙවර් ද, එ ඳු පුද්ග්ලවයේ වදවියන් සහිත ෙූ මරුන් 
සහිත ෙූ  ර හ්මයන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි ද ශර මණ රොහ්මණයන් සහිත ෙූ සිංෙෘතිවදවියන් 
හො අෙවශෂ්ඨ මනුෂ්ඨයයන් සහිත ෙූ සත්ෙවලොෙයො අතුවරහි මම වනො දේවනමි. තදින් 
ෙිසිවෙේ  ුදුන්ට ඊර්ෂ්ඨයොවෙන් උද්දිස්සෙටලොභයෙට වහෝ උපේඛටලොභයෙට වහෝ 
පරිවභොග්යෙට වහෝ අන්තරොය වෙවළ් ී නම්, ඔහුවග්් මස්තෙය සියේ ෙඩට වහෝ 
දහසේ ෙඩට වහෝ පුළී යන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයොනන් ෙහන්වස්වග්් ෙිසිෙෙු විසින් අනොෙරණීය ෙූ 

වම් ග්ුණධර්මසතවරෙ. ඒ සතරග්ුණය ෙෙවර් ද? මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් උද්දිස්සෙට ෙූ උපේඛට ෙූ ලොභය වතම ෙිසිවෙෙු විසින් අන්තරොය 
ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරොනුග්ත 
ෙූ සරියන්  යොමපර භො වතොම ෙිසිවෙෙු විසින් අන්තරොය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්නී ය.6 
මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානරත්නය ෙිසිවෙෙු විසින් 
අන්තරොය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහවන්ස්වග්් 
සර්ෙඥතොඥානරත්නය ෙිසිවෙෙු විසින් අන්තරොය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ීවවිතයවතම ෙිසිවෙෙු විසින් අන්තරොය 
ෙරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් සතර ෙනොහි භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ෙිසිවෙෙු විසින් අනොෙරණය ෙූ ග්ුණවයෝ ය.  

 

                               
1 යම් අන්තරොයේ  
2 වමහිද පරිෙර්තනවයහි ෙුස්දී තිවේ. 
3 ෙහන්වස්ට 
4 ලොභයේ 
5 පරිවභොග්යේ 
6 ෙන්වන් ය 
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“මහරජොවනනි, වම ෙී සියලු ග්ුණවයෝ අවිනොශග්ුණවයන් යුේත  ුවින් 
එෙෙෘතයවයෝ ය. අන්තරොයවරොග්යේ නුති ෙන  ුවින් අවරොග්වයෝ ය. වෙොපයය ෙළ 
වනො හුෙි  ුවින් අපවරොපෙර මවයෝ ය. අනය ෙරියොෙේ වනො ෙුදග්න්නො  ුවින් 
අඵුසනෙරියොවෙෝ ය. මහරජොවනනි, පවිටු ෙූ ර්ාරවතම අදර්ශනවයන් වනො වපණී සුඟී 
තඳ ප්්රසාලක  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන්ට ආවෙස වි ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
රජනජුරුෙන්වග්් විෂ්ඨම ෙූ පර තයන්ත වදශවයහි වසොරු වනො වපණීවමන් සුඟී හිඳ 
මොර්ග්ය දූෂ්ඨණය ෙරන්නොහු ය. තදින් රජනජුරුවෙෝ ඒ වසොරුන් දේනොහු ෙූ නම් ෙිවමේ 
ද, ඒ වසොරු සුපතේ ල ද් ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, වපොවරොවින් සියේෙර 
වහෝ දහසේ ෙඩ වෙොට වහෝ පළෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
පොපී ෙූ මොරවතම රහසින් සුඟී හිඳ ප්්රසාලක  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො හුර 
ආවේස වි ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨයො ඇති ස්තරීවතොම වනො වපණී වමන් 

සුඟී හිඳ පරපුරුෂ්ඨයන් වස්ෙනය ෙරන්නී ද, එපරිද්වදන් ම, මහරජොවනනි, 
අදර්ශනවයන් පොපී ෙූ මොරවතම සුඟී හිඳ පඤ්ාසොලෙ  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො 
හුර ම ආවේස වි ය. තදින්, මහරජොවනනි, (  1) ස්තරීවතොම ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයොවග්් 
සම්මුඛභොෙවයහි දී පරපුරුෂ්ඨයන් වස්ෙනය ෙරො නම්, ෙිවමේ ද, ඒ ස්තරීවතොම සුපතේ 
ල ො දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨවතම ඈ නසන්වන් වහෝ ය. 
ෙධ ෙරන්වන් වහෝ ය. දැඩි වෙොට  ඳින්වන් වහෝ ය. දාසිත්ෙයට වහෝ පමුණුෙන්වන් ය” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අදර්ශනවයන් පොපී ෙූ මොරවතම සුඟී හිඳ 
ප්්රසාලක  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො හුර ම ආවේස වි ය. තදින් මහරජොවනනි,  
පොපී ෙූ මොරවතම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් උවදසො ෙළ වභොජනයේ වහෝ සමීප වෙොට 
පිරිනුමූ උපේඛට වභොජනයේ වහෝ පරිවභොග් ෙරණ වදයේ වහෝ අන්තරොය ෙරන්වන් 
ී නම්, ඔහුවග්් මස්තතෙය සියේෙඩ ෙ වහෝ දහසේෙඩ ෙ වහෝ පුළී යන්වන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ එවස් ම ය. පොපී ෙූ මොරයො විසින් වම් 
ආහොරය ෙුළෙූ ෙොරණය වසොරෙමින් ම ෙරණ ලද්වද් ය. පවිටුමොරවතම සුඟී හිඳ 
ප්්රසාලක  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන් වනො හුර ම ආවේස වි ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, ඒ 
පවිටු මොරවතම භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් තමන් උවදසො ෙළ වදයේ වහෝ සමීප ෙ 
ෙෘත වදයේ වහෝ පරිවභොග්වදයේ වහෝ අන්තරොය ෙරන්වන් ී නම්, ඔහුවග්් මස්තෙය 
සියේෙඩ ෙ වහෝ සහසර ෙඩ ෙ වහෝ පුවළන්වන් ය. ඔහුවග්් ශරීරය වහෝ ව ොල්මිටේ 
වමන් විසිර යන්වන් ය” (යි ෙදාළවස්ෙ.) “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

 
පර තයයලාභපර ශ්් ය ්ිමි 
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අ්ාපත්තිපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘වනො දැන යවමේ 

පොණොතිපොතය ෙරන්වන් ද, එවතම  ලෙත් ෙූ අපූණයය ස්ස් ෙරන්වන් ය’ යි 
ෙියනවස්ෙ. නුෙත ද ඔ වග්් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් විනයපර ඥප්තිවයහි ‘වමනම් 
සත්ෙයො මරමි’ යි ෙියො වනො දන්නොහට ආපත්ති නුතු’යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වනො දැන පොණොතිපොතය වෙවරමින්  ලෙත් 
ෙූ අෙුසල් ස්ස් ෙරන්වන් ී නම්, එවහයින් ‘අනොපත්ති අජොනන්තස්ස’ ෙියො ෙදාළ යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘අනොපත්ති අජොනන්තස්ස’ ෙියො 
ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘අජොනිත්ෙො පොණොතිපොතිං ෙවරොන්වතො 
 ලෙතරිං අපුඤ්ඤිං පසෙති’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම්ත් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයෙ. උත්තරවිරහිත ෙූ, ෙිසිෙෙු විසින් අතිෙර මණය ෙළ වනො 
හුෙි  ුවින් දුරතිෙර ම ෙූ, ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘පයා අජා්්්පතා 

පාණාතිපාතං කපරාති, පසා .ල තරං අපු ්්්ං පස තී’ ති යනු ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
නුෙුත විනයපර ඥප්තිවයහි භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් ‘අනොපත්ති අජොනන්තස්ස’ 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ වදශනොවයහි අර්ථවිවශෂ්ඨවයේ ඇත්වත් ය. ෙෙර නම් 
අර්ථ විවශෂ්ඨවයේ ද? යත්- 

 
“මහරජොවනනි, චිත්තොිංග්යොවග්් අභොෙවයන් (  4) මිවදන  ුවින් 

‘සඤ්ාීවමොේඛ’ නම් ෙූ ආපත්ති ඇත්වත් ය. චිත්තොිංග්යොවග්් අභොෙවයන් වනො 
මිවදන  ුවින් ‘වනොසේාොවිවමොේඛ’ නම් ආපත්තිත් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් 
වම් ආපත්තියේ සඤ්ාවිවමොේඛ ී ද, ඒ ආපත්තිය අරභයො විශාලාර්හ්ු ර 
භීේෂ්ඨොවෙහි ග්ිය භිේෂ්ඨුනවමේ පුටුෙේ පිට වරද්දේ ෙසො හුන් ිළිඳෙු හිඳ මරො පසු ෙ 
දැන ‘පොරොජිෙ’ ෙන්වනම් වදෝ වහො’ යි මහොවශොෙවයන්  ුදුන් ෙරො වග්ොස් සුළවෙවළ් 
ය. එවස් ම භිේෂ්ඨුනවමේ විෂ්ඨමිශරවභොජනයේ ලදින් වෙවහරට වග්ණ වග්ොස් විෂ්ඨමිශර  ෙ 
වනො දැන සභොග්භිේෂ්ඨුනමෙට ෙළඳෙො විෂ්ඨවයන් මළ ෙල මහොවශොෙවයන්  ුදුන් ෙරො 
වග්ොස් සුළවෙවළ් ය. එෙල  ුදුහු ‘මහවණනි, වතපි දනු දැ?’ යි විාොරො ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, 
අපි වනො දනුම්හ’ යි ෙී ෙල වම් පරවයොග්වයන් වම් සත්ෙයො නස්වන් ය’ යි ෙියො වනො 
දුන්නහුවග්් පරවයොග්යෙින් අනුන් මළ ද ෙරද නුති  ුවින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘මහවණනි, වනො දන්නොහට අනොපත්තිය’ යි ෙදාරණ ලද්වද් ය. ආසනවයහි පරීේෂ්ඨොෙොරී 
වනො ී හුන් භිේෂ්ඨූහු අරභයො ‘මහවණනි, ග්ෘහස්ථයන් විාොරො ම ආසනවයහි හුන 
මුනෙ. යවමේ වනො විාොරො ආසනවයහි හුන්වන් ී නම්, ඕහට දුේෙටොපත්තියේ 
ෙන්වන් ය’ යි දුේෙටයේ පණෙො ෙදාළවස්ෙ. වමවස් තදින් ස්ෙොමීනි, ‘වනො දැන 
පරොණඝොත ෙළොහට අෙුසල් ව ොවහෝ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ ෙොරණය සු ූ ී නම්, 
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ඒ විනයපර ඥප්තිවයහි එම ‘පරොණඝොතය වනො දැන ෙළොහට ආපත්තිය නුතු’ යි ෙියො 
ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය.” යනොදීන් විාොළ රජහට “මහරජොවනනි, 
අෙුශලවිපොෙය වනො දැන පරොණඝොත ෙළොහට පේ ව ොවහෝ ෙන නියොෙත් සු ූ ම ය. 
විනයපර ඥප්තිවයහි ‘වමනම් පරවයොග්වයන් ීවවිතයේ නස්වන් ය’ යි ෙියො වනො දන්නො 
භිේෂ්ඨුහටත් අනොපත්ති ය යි ෙදාළ ෙොරණයත් සු ූ ම ය” යි ෙියො ෙදාළ ෙල්හි 
අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් 
ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
අ්ාපත්තිපර ශ්්ය ි්මි. 

 

පිවෙස් පවෙහරණ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ආනන්දවයනි, 

තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙනොහි ‘මම භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය වෙවරමි’ යි ෙියො වහෝ 
‘භිේෂ්ඨුසිංඝවතම මො ම උද්වදසෙ1 වෙොට ඇත්වත් ය යි ෙියො වහෝ වම ඳු සිවතේ 
වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුත ද රර්තරිය නම් 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ස්ෙභොෙ ග්ුණය දේෙො ෙදාරණ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘දැන් මම යම් වස් වනොවයේ සියග්ණන් භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය වෙවරම් ද, එවස් ම 
ඒ චමවතරය ද්විපවදාත්තමයොවනෝ අවනෙසහසර  ග්ණන් භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය 
ෙරණවස්ෙු’ යි ෙියො වමවස් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, තථොග්තයොනන් ෙහන්වස් විසින් ‘තථොග්තස්ස වඛො ආනන්ද එෙිං වහොති, අහිං 
භිේඛු සිංඝිං පරිහරොමීති ෙො මමුද්වදසිවෙො භිේඛුසිංවඝොති ෙො’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
(   ) ී නම්, එවහයින් චමවතරය සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් ස්ෙභොෙ ග්ුණය දේෙො 
ෙදාරණ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘වසො අවනෙ සහස්සිං භිේඛුසිංඝිං පරිහරිස්සති, 
වසයයථොපි අහිං එතරහි අවනෙසතිං භිේඛුසිංඝිං පරිහරොමි’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් චමවතරය භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ස්ෙභොෙ ග්ුණය දේෙො 
ෙදාරණ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘වසො අවනෙසහස්සිං භිේඛුසිංඝිං පරිහරිස්සති 
වසයයථොපි අහිං එතරහි අවනෙසතිං භිේඛුසිංඝිං පරිහරොමි’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය 
සු ූ ී නම්, ‘එවහයින් තථොග්තස්ස වඛො ආනන්ද න එෙිං වහොති අහිං භිේඛුසිංඝිං 
පරිහරොමීති ෙො මමුද්වදසිවෙො භිේඛුසිංවඝොති’ ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. 
වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 

                               
1 උද්වද්සිෙ 
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“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ා්්්දවයනි, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ෙනොහි ‘මම භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය වෙවරමි’ යි ෙියො වහෝ 
‘භිේෂ්ඨුසිංඝවතම මො උද්වදස වෙොට ඇත්වත් ය’ යි ෙියො වහෝ වමවස් සිවතේ වනො 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. රර්පතරය නම් 
ද්විපවදාත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් ස්ෙභොෙග්ුණය දේෙො ෙදාරණ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ‘දැන් මම යම් වස් වනොවයේ සියග්ණන් භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය වෙවරම් ද, 
එවස් ම ඒ චමවතරය ද්විපවදෝත්තමයොවනෝ වනොවයේ දහස්ග්ණන් භිේෂ්ඨුසිංඝයො 
පරිහරණය ෙරණ වස්ෙු’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. මහරජොවනනි, ඒ ෙදාළ 
වදශනොවයහි ද පර ශ්නවයේ ඇත. එේ අර්ථවයේ සොෙවශෂ්ඨ ය. එේ අර්ථවයේ 
නිරෙවශෂ්ඨ ය. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් පිරිස හො අනුග්ොමිෙ වනො 
ෙනවස්ෙ. පිරිස ෙනොහි තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට අනුග්ොමිෙ ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, 
වම් ෙොරණයවතම සම්මුතිවයෙ. ‘මම ය ෙියො වහෝ මොවග්් ය’ යි ෙියො වහෝ වම් වතම 
පරමොර්ථවයේ වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් වපරමය පහ 
ෙන ලද්වද් ය. ස්වන්හය ද පහ ෙ ග්ිවය් ය. ‘මොවග්් ය’ යි ෙියො තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් 
ග්ර හණයේ නුත්වත් ය. ග්ුණීම පිණිස ෙනොහි වලොෙයහට පිහිට ෙනවස්ෙ. ආධොර 
ෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් පෘිවිවතොම භූමිවයහි ෙසන සියලු සත්ෙයන්ට 
පර තිෂ්ඨ්්ො ෙන්නී ද, ආෙොසය ෙන්නී ද, මහරජොවනනි, පෘිවිවයහි සිටින්නො ෙූ ‘වම් සෙල 
සත්ෙවයෝ මොවග්් ය’ යි ෙියො සිතිවිල්ලේ ෙත් පෘිවියවග්් අවපේෂ්ඨොවෙේ ෙත් වනො ම 
ඇති වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් සියලු ම සත්ෙයන්ට 
පර තිෂ්ඨ්්ො ෙනවස්ෙ. වම් සෙල සත්ෙවයෝ තථොග්තයන් ෙහන්වස් නිසො සිටින්නොහ. 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට වමොෙුහු ‘මොවග්් ය’ යි ෙියො අවපේෂ්ඨොෙේ වනො ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ මහොවමඝවයේ ෙර්ෂ්ඨො වෙවරමින් තෘණ 

ෙෘේෂ්ඨ ලතො ග්ෙ මහිෂ්ඨ මනුෂ්ඨයයන්ට මහත් ෙෘද්ධිය වදන්වන් ය. සන්තතිය පොලනය 
ෙරන්වන් ය. සියලු ම වම් සත්ෙවයෝ ෙෘෂ්ඨ්ටිය1 ම උපීවෙනය වෙොට ඇත්තොහු ය. 
මහොවමඝයොහට වම් සත්ෙවයෝ ‘මොවග්් ය’ යි ෙියො අවපේෂ්ඨොෙේ වනො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් සෙල සත්ෙයන්වග්් (175) ෙුශල 
ධර්මය උපදෙන්වන් ය. උපන් ෙුශලධර්මය පොලනය ෙරන්වන් ය. වම් සෙල සත්ෙවයෝ 
ම සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් නමුති2 ෙෘෂ්ඨ්ටිය උපීවෙනය වෙොට ඇත්තොහු ය. වමොෙූහු 
‘මොවග්් ය’ යි ෙියො තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට අවපේෂ්ඨොෙේ වනො ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො 
ෙෙවර් ද? යත්:- ‘සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය පර හීණ ෙූ  ුවිනු” යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ 
“සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය වතම  හුවිධ ෙූ ෙොරණවයන් 
සුනිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ම්භීරය උත්තොනී ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ණ්ිය ිඳින 

                               
1 ෙෘද්ධිය 
2 ෙහන්වස්වග්් 
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ලද්වද් ය. ග්හනය අග්හනය1 ෙරණ ලද්වද් ය. අන්ධෙොරවයහි ආවලොෙය ෙරණ ලද්වද් 
ය. පරෙොද ිඳිනො ලද්වද් ය. සර්ෙඥපුතරෙරුන්ට පර ඥාාේෂ්ඨුස උපදෙන ලදැ” යි ස්තුති 
ෙළහ. 

 
පිවෙස්පවෙහරණ පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

අපභදයපිවෙස් පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් 

අවභදයපිරිස් ෙූවස්ෙු’ යි ෙියනවස්ෙ. නුෙත ද පද දත්ත වතරුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘පන්සියයේ භිේෂ්ඨූන් එෙ පහරින් ිඳින ලදැ’ යි ෙියනවස්ෙ. තදින්, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් අවභදයපිරිස් ඇතිවස්ේ ෙූ නම්, 
එවහයින් වදෙදත්තයන් විසින් ‘එෙපහරින් පන්සියයේ භිේෂ්ඨූහු ිඳින ලදැ’ යි ෙී යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘වදෙදත්වතන එෙප්පහොවරන 
පඤ්ාභිේඛුසතනො භින්නොනි’ යි ෙී ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘තථොග්වතො 
අවභජනජපරිවසො’ යි ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණියො ෙූ 
වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. අවිශද ුද්ධියෙු විසින් 
නිර්වේනය වනො ෙළ හුෙි  ුවින් උනො ලිය වනො හුෙි ග්ණ්ියෙටත් ෙඩො 
ග්ණ්ිතරවයෙ. වම් පර ශ්නවයහි2 වම් වලෝෙුසිවතම විමතිවයන් ආෙෘත ෙන ලද්වද් ය. 
නිෙෘත ෙන ලද්වද් ය. ෙුවසන ලද්වද් ය. ෙලඳනො ලද්වද් ය. එහි නුඹ ෙහන්වස්වග්් 
ාණ ලය පරෙොදනිග්ර හවයහි දේෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් අවභදයපිරිස් ඇතිවස්ෙ. 

පද දත්තවතරුන් ෙහන්වස් විසින් ද එෙ පුහුර පන්සියයේ භිේෂ්ඨූහු ිඳින ලද්දාහු ය. 
ඒ ිඳුනු ෙොරණය වභදෙයොවග්්  ලවයේ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වභදෙයන් ඇති 
ෙල්හි වනො ි වඳන පිරිවසේ නම් නුත්වත් ය. වභදෙයන් ඇති ෙල්හි මූනිවයෝ පුතර යො 
හො ිවඳන්නොහ. පුතර යොත් මූනියන් හො ිවඳන්වන් ය. පියොවනෝත් පුතර යො හො 
ිවඳන්නොහ. පුතර යොත් පියොනන් හො ිවඳන්වන් ය.  ූයොත් නුග්නියන් හො ිවඳන්වන් 
ය. නුග්නිවයෝත්  ූයො හො ිවඳන්නොහ. යහළුෙොත් යහළුෙො හො ිවඳන්වන් ය. 
වනොවයේ දාරුසමූහවයන් සිංඝටිත ෙූ නුෙත් ස්ළවෙග් පර හොරවයන් ිවඳන්වන් ය. මී 
හො සමොන රස ඇති ඵලසම්පන්න ෙූ ෙෘේෂ්ඨය ෙොත ලවෙග්වයන් ඇඹර ී ිවඳන්වන් 
ය. ජොතිමත් ස්ෙර්ණයත් වලොහවයන් ිවඳන්වන් ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් 

                               
1 ග්ර හණය අග්ර හණය 
2 පර ශ්නය 
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තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘වභදයපිරිස් ඇතිවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ වම් අභිපරොය 
නුෙණුත්තන්වග්් අභිපරොයවයේ වනො ෙන්වන් ය. වම් වතොවමෝ ග්ුණනුෙණින් (  6) ෙුඩ 
සිටි ෙෘද්ධයන්වග්් අධිමුත්තියේ වනො ෙන්නීය. වම් වතම පණ්ඩිතෙරුන්වග්් ආලවයේ 
වනො ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් වමහි යම් ෙොරණයෙින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
‘අවභදයපිරිස් ඇතිවස්ෙු’ යි ෙියො ෙියනු ලුවේ ද, එ ඳු ෙූ ෙොරණයේ ඇත්වත් ය. 
වමහි ඒ ෙොරණය ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ෙරණ 
ලද අදාන1 ෙරියොෙෙින් වහෝ අපරියොනවයෙින් අනර්ථාර්යොෙෙින් වහෝ 
අසමොනොත්මතොෙෙින් වහෝ යම් ෙිසි වහයෙින් හුසිර ෙදාරන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් පිරිස ි වඳන ලදැ යි ෙියො මො විසින් වනො අසන ලද්වද් ය. ඒ ෙොරණවයන් 
‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් අවභදයපිරිස් ෙූවස්ෙු’ යි ෙියනු ලුව යි. මහරජොවනනි, වම් 
ෙොරණය වතොප විසිනුත් දත යුත්වත් ය. නෙොිංග්ශොසන ුද්ධොනවයහි වපර 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ වමනම් ෙොරණවයන් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ‘පිරිස ිවඳන ලදැ’ යි ෙියො සූතරවයහි ආෙො ෙූ ෙිසිෙේ ඇසුවය් ඇද් ද?” 
යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, වම න්දේ වලොෙවයහි වනො ම දේනො ලුව යි. 
අසනුත් වනො ලුව යි. යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ 
වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
අපභදයපිවෙස් පර ශ්් ය ්ිමි. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පර්ණ්ඩකපර ශ්් 

්ම්    පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි 
පදප ්ි  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 

පශරෂ්ෙධර්ම පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් මිලිඳු මහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් විසින් අග්්ග්ඤ්ඤසූතරවයහි ෙොවසට්් නම්  රොහ්මණයො හට 
‘ ාපසට්ෙයාප්්ි, වම් ජනසමූහයො වෙවරහි තහොත්මභොෙවයහි ද, පරවලේහි ද 
ග්ුණධර්මය ෙනොහි වශරෂ්ඨ්්  ය’ යි ෙියො වමම ොනය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුතත් එම 
 ුදුමුඛවයන් ම ‘ෙසන ලද සතර අපොයද්ෙොරයන් ඇත්තො ෙූ සමයේදෘෂ්ඨ්ටියවග්් 
ෙශීපරොප්ත ෙූ සර්ෙඥානුශොසනොෙ දැන ග්ත්තො ෙූ එවහයින් ම වසෝෙොන් ෙූ ග්ෘහස්ථ ෙූ 
උපොසෙවතම පෘථග්්ජන ෙූ උපසම්පන්න නමේ ෙුෙත් සොමවණරනමේ ෙුෙත් පසඟ 
පිහිටුෙො ෙඳින්වන් ය. දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්වන් ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් 

                               
1 අධි 
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ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ධම්වමො හි 
ෙොවසට්් වසට්ව්ො ජවනතස්මිිං දිට්ව් ෙ ධම්වම අහිසිංපරොවය ෙො’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් සු ූ ී නම් එවහයින් ‘උපොසවෙො ග්ිහී වසොතොපන්වනො පිහිතොපොවයො 
දිට්ිප්පත්වතො විඤ්ාතසොසවනො භිේඛුිං ෙො සොමවණරිං ෙො පුථුජනජනිං අභිෙොවදති 
පේාුට්ව්ති’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
‘උපොසවෙො ග්ිහී වසොතොපන්වනො පිහිතොපොවයො දිට්ිප්පත්වතො විඤ්ාතසොසවනො 
භිේඛුිං ෙො සොමවණරිං ෙො පුථුජනජනිං අභිෙොවදති පේාුට්ව්ති’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය 
සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘ධම්වමො හි ෙොවසට්් වසට්ව්ො ජවනතස්මිිං දිට්ව්ෙ ධම්වම 
අහිසම්පරොවය ෙො’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. (   ) වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් ඒ 
පර ශ්නයවතම තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
‘මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙොවසට්් නම්  රොහ්මණයොහට 

‘ෙොවසට්්ය, වම් වලොෙෙොසී ජනයො වෙවරහි තහොත්ම භොෙවයහි ද පරවලේහි ද ධර්මය 
ෙනොහි වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය’ යි ෙියොත් වමම ොනය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුත ද ‘ෙසන 
ලද සතරඅපොයයන් ඇත්තො ෙූ දෘෂ්ඨ්ටියවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ සර්ෙඥානුශොසනොෙ දැන ග්ත්තො 
ෙූ වසෝෙොන් ග්ෘහස්ථඋපොසෙවතම පෘථග්්ජනඋපසම්පන්න නමෙට වහෝ 
සොමවණරනමෙට වහෝ පසඟ  පිහිටුෙො ෙඳින්වන් ය. දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්වන් 
ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. එහි ෙොරණයේ ඇත. ඒ ෙොරණය ෙෙවර් ද? යත්:- 
මහරජොවනනි, යම් ග්ුණධර්ම වෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට වග්ණ ශර මණවතම අභිෙොද 
පර තයුපස්ථොන සම්මොන පූජනයට සුදුසු වේ ද, ශර මණයොවග්් ශර මණෙරණධර්මවයෝ ඒ 
වම් විසිවදවනේ වෙති. වේසවයෝ ද විවිධ ෙන්නොහු ය. 

 
“කතපර් විසති සර්ණස්ස සර්ණකරණාධම්ර්ා පෙ   ලිඞ්ගා්ි  
පසට්ෙභුමිසපයා1 අග්පගා ්ීයාපර්ා2 රාපරා විහාපරා සංයපර්ා සං පරා ඛ්්ති 
පසාරච්රං කකත්තරවෙයා කකත්තා භීරති පටිසල්ලා්ං හිවෙඔත්තප්පං විවෙයං 
අප්පර්ාපදාස  සික්ඛාපදාස ්ං උද්පදපසා පවෙපුච්ඡා සීලාභිරතා ්ිරාලයතා සික්ඛා 
පදපවෙප වෙතා කාසා ධාරණං භණ්ඩුභාප ා, ඉපර් පඛා, ර්හාරාජ, වීසති 
සර්ණස්ස සර්ණකරණා ධම්ර්ා පෙ   ලිඞ්ගා ි්.” 
 
‘ඒ ද්විවිධ ලිඟු හො ශර මණයොවග්් ශර මණෙරණ ධර්මවයෝ විසිවදන ෙෙර? යත්:- 

 ුද්ධොදී ආර්යයන් විසින් පසස්නො ලද  ුවින් ග්ෘහස්ථයන්ට ෙඩො පර ශස්ත ෙූ ග්ුණවයන් 

                               
1 වසට්ව්ො සවමො 
2 සිංයවමො 
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යුේත  ෙ ය1, ෙොයෙොදා මනස්සිංඛයොත තරිවිධද්ෙොරය ේවලශසිංසර්ග්වයන් වනො තසිලී 
ම ය, වශරෂ්ඨ්් ග්ුණවයන් යුේත ෙ ය, නිෙන් වදන පර තිපත්තිවයන් යුේත ෙ ය, 
පර තිපත්තිවයහි හුසිරීවමන් යුේත ෙ ය, සන්හුන් ඊර්යොපථවිහරණවයන් යුේත ෙ ය, 
ෙොයෙොේ සිංයමවයන් යුේත ෙ ය, තන්ද්රියසිංෙරවයන් යුේත ෙ ය, ේෂ්ඨොන්තිවයන් 
යුේත ෙ ය, සුො ෙීෙරු භොෙවයන් යුේත ෙ ය, එෙලො ෙ හුසිරීවමන් යුේත  ෙ 
ය, එෙලො ෙ හුසිරීවමහි ඇලීවමන් හො ෙොය විවේෙවයන් යුේත ෙ ය, 
චිත්චතෙොග්ර තොවෙන් යුේත ෙ ය, පොපවයහි ලජනජො භයින් යුේත ෙ ය, නිෙන් සොධන 
සතර සමයේපරධොනීර්යවයන් යුේත ෙ ය, නිෙන් වසොයන අපර මොදස්මෘතිවයන් 
යුේත ෙ ය, ශිේෂ්ඨොපදයන්වග්් තවග්ණීම ය, ශිේෂ්ඨොපදයන්වග්් අර්ථ විාොරීම ය, 
ශීලොදිග්ුණ ධර්මවයහි ඇලීම ය, පඤ්ාෙොමවයහි ඇලුම් නුති  ෙ ය, පර ඥප්තශිේෂ්ඨොපද 
සම්පූර්ණ වෙොට තවග්ණීම ය, සිෙුරු ධොරණවයන් යුේත ෙ ය, හිස මුඩු  ෙ දැ යි යන 
වම් විසි ග්ුණය ෙනොහි, මහරජොවනනි, ශර මණයොවග්් ද්විවිධ ෙූ වේසය හො 
ශර මණෙරණධර්මවයෝ’ යි. 

 
‘භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් වම් යවථොේත ෙූ ග්ුණධර්මයන් සමොදන් ෙ වග්ණ 

පෙත්ෙනවස්ෙ. ඒ භිේෂ්ඨුවතම ඒ ග්ුණධර්මයන්වග්් අනූන  ුවින් පරිපූර්ණ  ුවින් 
සම්පන්න  ුවින් සමන්නොග්ත  ුවින් හිේමීමට තතිරි වදයේ නුති  ුවින් අවසඛභූමි 
නම් ෙූ අරහත්තභූමියට පුමිවණන්වන් ය. වශරෂ්ඨ්් ෙූ අමෘතමහොඅෙෙොශභූමියට 
පුමිවණන්වන් ය. (  1) මහරජොවනනි, මහණ ීවමන් රහතුන්වග්් ආසන්නයට 
ග්ියවස්ෙු’ යි ෙියො වසෝෙොන් උපොසෙවතම පෘථග්්ජනභිේෂ්ඨුනමට පසඟ පිහිටුෙො 
ෙඳින්නට ද දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘ේෂ්ඨීණොශර ෙයන් 
ෙහන්වස්ලො හො යම් භිේෂ්ඨුනවමේ සමොන  ෙට පුමිණිවස්ේ ද, ඒ සොමග්රී ලොභය මට 
නුතු’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම පෘථග්්ජන භිේෂ්ඨුනමට අභිෙොදනය ෙරන්නට 
ද ආසනවයන් නුඟී සිටින්ට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘උන්ෙහන්වස් රහතුන්වග්් අග්ර පිරිසට 
පුමිණිවස්ෙ. මම ඒ තසුරට වනො පුමිණිවයමි’ යි සිතො වසෝෙොන් උපොසෙවතම 
පෘථග්්ජනභිේෂ්ඨු නමට ෙඳින්නට ද ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. 
‘උන් ෙහන්වස් වපොවහොය වෙවරමින් පොවමොේවදශනොෙ අසන්ට ල නවස්ෙ. මම ඒ 
වදශනොෙ අසන්ට වනො ල මි’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම පෘථග්්ජනභිේෂ්ඨුනමට 
ෙඳින්නට ද ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘උන් ෙහන්වස් දශෙයස් 
පිරි උපොධයොය ෙ ෙර්මොාොර්ය ෙ වසස්සන් මහණ ෙරණවස්ෙ. නිසවදනවස්ෙ. 
උපසම්පදා ෙරණවස්ෙ. ජිනශොසනය ෙර්ධනය ෙරණවස්ෙ. වම ඳු ෙට යුතු ෙරන්නට 
මම වනො ල මි’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම පෘථග්්ජනභිේෂ්ඨුනමට ෙඳින්නට ද 
ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘උන් ෙහන්වස් අපර මොණ ෙූ 
ශිේෂ්ඨොපදවයහි සම්පූර්ණෙොරී ෙනවස්ෙ. මම ඒ ශිේෂ්ඨොපදයන් වෙවරහි වනො 

                               
1 ‘ග්ෘහස්ථයන්ට ෙඩො වශරෂ්ඨ්් ෙූ පර ෙර ජයො භූමිවයහි සිටින  ෙ ය’ යි පරිෙර්තනය විය 
යුතු ය.  
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පෙත්වනමි’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙ වතම පෘථග්්ජන  භිේෂ්ඨුනමට ෙඳින්නට ද 
ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘උන්ෙහන්වස් ශර මණවෙශයට 
පුමිවණමින්  ුද්ධොභිපරොවයහි සිටිවස්ෙ. මම ඒ ශර මණවෙශවයන් දුරට පහ ෙ ග්ිවයමි’ 
යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම පෘථග්්ජනවතම භිේෂ්ඨුනමට පසඟ පිහිටුෙො ෙඳින්නට 
ද දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. ‘උන්ෙහන්වස් දිේ ෙූ 
ෙේෂ්ඨවලොමයන් ඇතිවස්ෙ. ෙස්තරොභරණවයන් හො අඳුන් වනො ඇඳීම් වනො සුරසීම් 
ඇතිවස්ෙ. ආවලප ෙූ ශීලසුග්න්ධයන් ඇතිවස්ෙ. මම ෙනොහි මණ්ඩනොභරණවයහි 
ඇලුම් ඇත්වත්මි’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම පෘථග්්ජන භිේෂ්ඨුනමට ෙඳින්නට 
ද දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් 
‘යම් ඒ විසිෙුදූරුම් ෙූ ශර මණෙරණධර්මවෙවනේ ඇද් ද, ද්විවිධ වෙශවයන් ඇද් ද, 
සියලු ම ඒ ග්ුණධර්මවයෝ භිේෂ්ඨූහු වෙවරහි පෙත්නොහ. භිේෂ්ඨූහු ම ඒ ධර්මයන් 
ධරණවස්ෙ. වසස්සනුත් එහි හිේමෙන වස්ෙ. ඒ ආග්මධොරණය ද හිේමෙො ලීම ද මට 
නුතු’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙ වතම පෘථග්්ජන භිේෂ්ඨුනමට  ුස ෙඳින්නට ද 
දැෙ නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් රොජෙුමොරවතම පුවරොහිතයොවග්් සමීපවයහි 

විදයොෙ උග්න්වන් ය. රොජධර්මය ශිේෂ්ඨණය ෙරන්වන් ය.1 ඒ රොජෙුමොරවතම 
මූතභොග්වයහි පිය රජනජුරුෙන්වග්් ඇෙූවමන් රොජොභිවෂ්ඨෙයට පුමිණ ‘වම් වතම 
මොවග්් ශිේෂ්ඨෙ ග්ුරුන්ෙහන්වස් ය’ යි සිතො ග්ුරුෙරයොට  ුස ෙඳින්වන් ය. දැෙ 
ආසනවයන් නුඟී සිටින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශිේෂ්ඨෙ2 ෙූ 
‘මුන්ෙහන්වස් (  0) ශොසනෙිංශය ධරණවස්ෙු’ යි සිතො වසෝෙොන් ෙූ උපොසෙවතම 
පෘථග්්ජනභිේෂ්ඨු නමට  ුස ෙඳින්නට ද දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටින්නට ද සුදුසු 
ෙන්වන් යි.  

 
“තෙද, මහරජොවනනි, භිේෂ්ඨුභූමිවයහි වම් මහත් ෙ ද අසමවිපුල  ෙ ද වම් 

ෙොරණවයනුත් දැන ග්ත මුනුෙ. තදින්, මහරජොවනනි, වසෝෙොන් ෙ සිටි උපොසෙවතම 
අර්හත්ඵලය සිද්ධ වෙවළ් නම්, ඕහට ග්තීහු වදවෙේ ෙන්නොහ. අනිේ ග්තියේ 
නුත්වත් ය.3 ෙෙර වදග්තිවයේ ද? යත්:- ඒ රහත් ෙූ දෙවසහි ම පිරිනිෙන් පොන්වන් 
වහෝ භිේෂ්ඨුභොෙයට පුමිවණන්වන් වහෝ ය. මහරජොවනනි, ඒ පර ෙර ජයොවතොම අාල ෙූෙො 
ය. තතො මහත් ෙූෙො ය. යම් වම් භිේෂ්ඨුභූමිය තතො උස් ෙ පුන නුිංග්ොය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
එෙල මිලිඳු මහරජොවනෝ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තීේෂ්ඨණඥානවයන් යුේත ෙූ වම් පර ශ්නයවතම  ලෙත් ෙූ දෘ් ෙූ  ුද්ධි ඇති නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් යහපත් වෙොට නිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් ය. නුඹ ෙහන්වස් සදෘශ ෙූ 

                               
1 ෙරෙන්වන් ය 
2 ශිේෂ්ඨොපිත 
3 නුත්තොහ 



 

 199 පටුන වෙත 

පර ඥාෙතුන් ෙහන්වස් වෙවනෙුන් විසින් හුර වම් පර ශ්නය වමවලස නිර්වේනය 
ෙරන්ට අනිේ සමර්ථ වෙවනේ නුතු” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

පශරෂ්ෙධේර්පර ශ්් ය ්ිමි. 
 

උණුපල් ්ිේගත පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් සෙල 

සත්ෙයන්වග්් අහිතය පහ වෙොට හිතෙුඩ උපදෙන වස්ෙු’ යි ෙියනවස්ෙ. නුෙත 
‘අග්්නිස්ෙන්වධොපමධර්මවදශනොෙ ෙදාරණ ෙල්හි සුටනමේ පමණ භිේෂ්ඨූන්වග්් 
මුඛවයන් උණුවල් උද්ග්ත ී ය’ යි ෙියනවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, අග්්නිස්ෙන්වධොපම 
ධර්මවදශනොෙ වදශනො ෙරණ තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් සුටේ පමණ භිේෂ්ඨූන්වග්් 
හිතෙුඩ පහ වෙොට අෙුඩ උපදෙන ලද්වද් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් සෙල සත්ෙයන්වග්් අෙුඩ පහ වෙොට ෙුවඩහි පිහිටුෙනවස්ේ 
ෙූ නම්, එවහයින් අග්්ග්ිේඛන්වධොපමධර්මවදශනොෙ ෙදාරණ ෙල්හි සුටේ  පමණ 
භිේෂ්ඨූන්වග්් මුඛවයන් උණුවල් නිර්ග්ත ී ය’ යි ෙී යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘අග්්ග්ිේඛන්වධොපවම ධම්මපරියොවය භඤ්ඤමොවන 
සට්ිමත්තොනිං භිේඛුනිං උණ්හිං වලොහිතිං මුඛවතො උග්්ග්තිං’ යි ෙී ොනය සු ූ ී 
නම්, එවහයින් ‘තථොග්වතො සේ සත්තොනිං අහිතමපවනත්ෙො හිතමුපදහති’ යි ෙී 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො 
පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් සෙලසත්ෙයන්වග්් අෙුඩ පහ 

වෙොට ෙුඩ උපදෙනවස්ෙ. අග්්ග්ිේඛන්වධොපම ධර්මවදශනොෙ වදශනො ෙරණ ෙල්හි 
සුටේ පමණ භිේෂ්ඨූන්වග්් මුඛවයන් උනුවල් නිේවමන ලද්වද් ය. ඒ වල් ෙමනය ෙූ 
 ෙ ෙනොහි තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ෙෘතියෙින් වනො ෙන්වන් ය. ඔෙුන්වග්් ම තමන් 
ෙළ වදයින් ම ය” යි ෙීවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් අග්්ග්ිේඛන්වධොපම ධර්මවදශනොෙ වනො ෙදාළවස්ේ ී නම්, ෙිවමේ ද, ඒ 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොවග්් ( 1 ) මුඛවයන් උණුවල් ෙමනය වේ දැ” යි විාොවළෝ ය. “නුත, 
මහරජොවනනි, මිත්ථයොපර තිපන්න ෙූ ඒ භිේෂ්ඨුෙට භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 
ධර්මවදශනොෙ අසො ශරීරවයහි ග්ිනියම උපන්වන් ය. ඒ ග්ිනියමින් ඔෙුන්වග්් මුඛවයන් 
උණුවල් ෙමනය ෙන ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“එවහයින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙළ 

ධර්මවදශනොවෙන් ම ඔෙුන්වග්් මුඛවයන් උණුවල් උද්ග්ත ෙන ලද්වද් ය. තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ඔෙුන්වග්් නුසීම පිණිස එහි පර ධොන ෙනවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, නොග්වයේ යම් වස් තුඹසෙට පරවෙශ වේ නම්, එෙල පස් ඕනු ෙුමුත්තො ෙූ 
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එේතරො පුරුෂ්ඨවයේ ඒ තුඹස ිඳ පස් වග්ණ යන්වන් ය. ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් පස් 
ග්ුණීවමන් ෙම්මිෙයොවග්් සුසිර නම් ෙූ තුඹස් ෙට ෙුවහන්වන් ය. එෙල ඒ සර්පවතම 
ඒ තුඹස ඇතුවළහි ම ආශ්ෙොස වනො ල මින් නසින්වන් ය. ස්ෙොමීනි, ඒ නොග්වතම ඒ 
පුරුෂ්ඨයො ෙළ ෙරියොවෙන් මරණයට පුමිණිවය් වනො වේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, 
මහරජොවනනි, ෙීවස්ෙ. “එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ම ඒ භිේෂ්ඨූන්වග්් නුසී යොම පිණිස එහි පර ධොන ෙූවස්ෙු” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, සද්ධර්මය වදශනො ෙරන්නො ෙූ අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් 

අනුනයපර තිඝය වනො ෙරණවස්ෙ. අනුනය සිංඛයොත ආලවයන් හො පර තිඝසිංඛයොත 
වෙරොධවයන් මිදී ධර්මවදශනො ෙරණවස්ෙ. වමවස් ධර්මවදශනො ෙරණ ෙල්හි ඒ 
ධර්මවයහි යම් වෙවනේ මනො වෙොට පිළිපුද්දාහු ද, ඒ සත්ෙවයෝ අර්හත්ඵලය 
අෙව ොධ වෙවරති. යම් වෙවනේ නපුරු වෙොට පිළිපුද්දාහු ද, ඒ සත්ෙවයෝ සසරට 
ෙුවටති. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයෙු විසින් අඹෙෘේෂ්ඨයේ වහෝ දඹෙෘේෂ්ඨයේ 
වහෝ මීග්සේ වහෝ වසොලෙන ෙල්හි එහි  ලෙත් ෙූ දැඩි ෙූ නුටි ඇති යම් ඵලවෙවනේ 
ඇද් ද, ඒ ඵලවයෝ එහි ම වනො තග්ිල සිටින්නොහ. එහි ෙුණු ෙූ නුටි මුල් ඇත්තො ෙූ 
දුර්ෙල  න්ධන ඇත්තො ෙූ යම් ඵල වෙවනේ ඇද් ද, ඒ ඵලවයෝ ිම ෙුවටන්නොහ. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් ධර්මවදශනො ෙර ෙදාරමින් ආලය 
වෙරොධය වනො ෙරණවස්ෙ. අනුනය පර තිඝවයන් මිවදමින් ධර්මවදශනො ෙරණ වස්ෙ. 
වමවස් ධර්ම වදශනො ෙරණ ෙල්හි ඒ ධර්මවයහි යම් වෙවනේ මනො වෙොට 
පිළිපන්නොහු ද, ඒ සත්ෙවයෝ නිෙන් අෙව ොධ ෙරන්නොහු ය. ධර්මවිනවයහි 
මිතයොපර තිපන්න ෙූ යම් වෙවනේ ඇද් ද, ඒ සත්ෙවයෝ සිංසොරසොග්රවයහි ෙුවටන්නොහු 
ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් ධොනය වරොපණය ෙරණු ෙුමුත්තො ෙූ සීසොන 
පුරුෂ්ඨවතම වෙත සොන්වන් ය. ඔහු සීසොන ෙල්හි වනොවයේ සියදහස්ග්ණන් තෘණවයෝ1 
නසින්නොහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
ශර ද්ධොදිපඤ්වාන්ද්රියන්වග්් ෙශවයන් පුසුනො ෙූ සිත් ඇති සත්ෙයන්ට 
ාතුස්සතයොෙව ොධය වෙවරමින් අනුනයපර තිඝවයන් මිදී ධර්මවදශනො ෙරණවස්ෙ. 
වමවස් ධර්මවදශනො ෙරණ ෙල්හි එහි යම් වෙවනේ මනො ෙ පිළිපන්නොහු ද, ඒ 
උත්තමවයෝ පර තිවෙධය අෙව ොධ ෙරන්නොහ. යම් වෙවනේ මිථයොෙ පිළිපන්නොහු ද, 
ඒ අනුෙණවයෝ වෙවතහි මියන ෙල් වමන් මියන්නොහු ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ රසය නිසො ( 1 ) උේදඬු යන්තරවයහි 

ලො මිරිෙන්නොහු ය. ඔෙුන් විසින් උේදඬු මිරිෙන ෙල්හි එහි යන්තර මුඛයට පුමිණියො 
ෙූ යම් ෙරිමීහු වෙවනේ ඇද් ද, ඒ පණුවෙෝ2 මිරිවෙන්නොහ. එපරිද්වදන් ම, 
මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් මූෙළො ෙූ ශර ද්ධොදි සිත් ඇති සත්ෙයන්ට 

                               
1 තෘණ 
2 පණුෙන්  
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ාතුස්සතයධර්මයන් අෙව ොධ වෙවරමින් සද්ධර්මමහොයන්තර ය මිරිෙනවස්ෙ. ඒ 
සද්ධර්මයන්තරවයහි යම් වෙවනේ මිථයොෙ පිළිපන්නොහු ද, ඒ සත්ෙවයෝ පණුෙන් වමන් 
නසින්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොවග්් ඒ 

ධර්මවදශනොවෙන් ම වල් ෙුවටන ලද්වද් වනො වේ ද?” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ලී සහිත ෙඩුපුරුෂ්ඨවතම ෙපො වහලූ ෙෘේෂ්ඨය වනො සුහු රේෂ්ඨො 
වෙවරමින් සෘජු වෙොට පිරිසිදු වෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, හුරිය යුතු 
ඇද පහ වෙොට ෙඩුවතම වමවස් වම් දැෙ ඇද හුර පිරිසිදු ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් පිරිස් රේෂ්ඨො වෙවරමින් 
ාතුස්සතයොෙව ොධය ෙන සත්ෙයන්ට නිෙන් අෙව ොධය ෙරෙන්ට වනො හුෙි1 
ෙනවස්ෙ. මිථයොපර තිපන්න සත්ෙයන් පහවෙොට වමවස් වම් අෙව ොධ ෙන පින්ෙත් 
සත්ෙයන්ට නිෙන් අෙව ොධය ෙර ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, තමන් ෙර ග්ත් වදයින් 
ම ඒ මිථයොපර තිපන්න සත්ෙවයෝ විනොශවයහි ෙුවටන්නොහු ය.  

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම්වස් ෙදලිෙෘේෂ්ඨය (හො උණග්ස ද) 

ආජොවනයඅශ්ෙවධනුෙ ද තමො නිසො උපන් වදයින් ම නස්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම මිතයොපර තිපන්න ෙූ යම් වෙවනේ ඇද් ද, ඒ සත්ෙවයෝ තමන් ෙර ග්ත් 
වදයින් ම නස්නොහ. ෙුවටන්නොහ. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් වනොවයේ රට ග්ම් 
වපරළි ෙරණ වසොරු තමන් ෙර ග්ත් වදයින් ම වනොවයේ ෙධ විඳ ඇස් උපුටො හුරීමට 
ද ෙදව ර ග්ුස්ීමට ද2 දිෙස් උල හිඳුෙොලීමට ද හිස් ෙුපීමට ද පුමිවණන්නොහ. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම  යම් සත්ෙවෙවනේ මිථයොපර තිපන්න ෙූෙොහු ද, ඒ 
සත්ෙවයෝ තමන් ෙර ග්ත් වදයින් ම නස්නොහු ය. සර්ෙඥ ශොසනවයන් පහෙ 
ෙුවටන්නොහු ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ සුටනමේ පමණ භිේෂ්ඨූන්වග්් මුඛවයන් උණු වල් 

ෙමනය ෙන ලද ද, ඔෙුන්වග්් ඒ වල් ෙමනය උණු ෙ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
ෙළ වදයෙිනුත් වනො ෙන්වන් ය. අනුන් විසින් ෙළ වදයෙිනුත් වනො ෙූවය් ය. තමන් 
ෙර ග්ත් වද් ම ය. අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් මහසඟ පිරිෙරො පකාපසාල්රට 
මහොමොර්ග්වයෙ ෙඩනොවස්ේ, හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ ඇවිවලන්නො ෙූ ග්ිනි ම ෙඳේ ෙූ 
මහො ග්ිනිෙඳේ දැෙ ‘වම්ත් චෙවනයජනපියුම් පරව ොධ ෙිරීමට ෙොරණවයෙු’ යි සිතො 
මොර්ග්වයන් වෙන් ෙූ මහරුෙේ මුල ෙුඩහිඳ ‘මහවණනි, වතල ග්ිනිෙඳ දේනොහු දැ?’ 
යි විාොරො ‘එවස් ය, ෙහන්සු’ යි දැන්ෙූ ෙල්හි ‘මහවණනි, වතපි වහ් ෙුමේ නම් සිතෙු 
ද? දිලිවහන්නො ෙූ හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ ඇවිවළන්නො ෙූ ග්ිනි ම ෙඳේ ෙූ යම් වම් 

                               
1 ෙරන්නට හුෙි 
2 ග්ුසීමට 



 

 202 පටුන වෙත 

මහග්ිනිෙඳ වදඅතින් ෙුලඳ වග්ණ සමීපවයහි හිඳින්වන් වහෝ වේ ද, ලඟ සයනය 
ෙරන්වන් වහෝ වේ ද, මෘදු තරුණ ෙූ හස්ත පොද ඇති සර්ෙලේෂ්ඨණ සම්පන්නරොජ 
ෙුමොරිෙොෙෙ වහෝ  රොහ්මණෙුමොරිෙොෙෙ වහෝ ග්ෘහපතිෙුමොරිෙොෙෙ වහෝ වදඅතින් 
ආලිිංග්නය ( 11) වෙොට සමීපවයහි හිඳින්වන් වහෝ වේ ද, සමීපවයහි සයනය ෙරන්වන් 
වහෝ වේ ද, වමයින් ෙෙරේ උතුම් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, මෘදු වමොවළොේ ෙූ 
හස්තපොදයන් ඇති සර්ෙලේෂ්ඨණ සම්පන්න යම් ේෂ්ඨතරිය,  රොහ්මණ, 
ග්ෘහපතිෙුමොරිෙොෙෙ ෙුලඳවග්ණ සමීපවයහි හිඳින්වන් වහෝ වේ ද, සමීපවයහි සයනය 
ෙරන්වන් වහෝ වේ ද, වම්  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, වම් දිලිවයන මහග්ිනිෙඳ 
ෙුලඳ වග්ණ ලඟ හිඳීවමේ සයනය ෙිරීවමේ ඇද් ද, වම්  ෙ මරණ ෙන මහදුෙු’ යි 
දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට මම ෙියමි. මහවණනි, වතොපට මම දන්ෙමි. 
සර්ෙොපවිතරවයන් වෙවලසුනු ෙස්තර ෙඩේ වමන් සර්ෙපර ෙොරවයන් වෙවලසුනු සිල් ඇති 
 ුවින් දුශ්ශීල ෙූ පවිටු ෙූ ෙරියොවෙන් ශිේෂ්ඨොපදයන් තේමෙො පුමිණි 
සප්තොපත්තිස්ෙන්ධයන් ඇති අසුචියට ෙුත වනො ී ෙදින ග්ම්හූරෙු වමන් දුශ්ශිලය 
ෙරියොවයහි ම හුසිවරණ සමොාොර ඇති ‘මොවග්් ශිේෂ්ඨොපද ෙයතිෙර මණය වසස්වසෝ වනො 
දනිත්ෙ’ යි ෙියො පෙත්නො ෙූ පර තිේඡන්න ෙර්මොන්ත ඇත්තො ෙූ 
ේවලශෙයුපශමනශර මණග්ුණයේ නුති  ුවින් අශර මණ ෙූ අභයන්තරවයහි 
ශීලශුද්ධිවිරහිත ෙ ශර මණවෙශමොතරවයන් ම ‘ශර මණ වයමි’ යි ෙියො පර තිඥා වදන්නො ෙූ 
ෙොයොදිද්ෙොරතරවයන් ෙරණ සුාරිතෙරියොෙේ නුති  ුවින් අ ර හ්මාොරී ෙූ සිිංහසම් 
වපොවරොෙො ග්ත් වෙොටළුවෙෙු වමන් අර්හද්ධ්ෙජය ධොරණමොතරවයන්  ර හ්මාරියෙොසය 
වලොෙට පර තිඥා ෙරන්නො ෙූ අභයන්තරවයහි දුශ්ශීලයෙුණු ම ෙුණු ීවමන් අෙස්සුත ෙූ 
ේවලශෙුණු තපදීමට ෙසළවග්ොඩේ ෙුනි ෙූ ඕහට ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ 
හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ ඇවිවළන්නො ෙූ ග්ිනිෙඳේ ම ෙූ යම් වම් මහග්ිනිෙඳේ වදඅතින් 
ෙුලඳ වග්ණ ලඟ හිඳින්වන් වහෝ වේ ද, ලඟ සයනය ෙරන්වන් වහෝ වේ ද, යන වම් 
 ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. 

 
‘ඊට ෙොරණ ෙෙවර් ද? යත්:- මහවණනි, ඒ වතම ඒ ෙොරණවයන් මරණයට 

වහෝ පුමිවණන්වන් ය. මරණය සමොන දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. එපමවණේ මුත් 
ඒ ග්ිනි ෙුලඳ ග්ත් ෙොරණවයන් ශරීරවභදවයන් මරණින් මත්වතහි සියලු ම සුපතින් 
පහ ෙූ සියලු ම දුෙට පිහිට ෙූ විෙස ෙ ෙුවටන්නො ෙූ සුප ආස්ෙොදයේ නුති 
මහොනරෙවයහි වනො උපදින්වන් ය. මහවණනි, පොපධර්මයන් ඇත්තො ෙූ අපවිතර  ෙූ 
ෙොයෙොේසමොාොර ඇත්තො ෙූ පර තිේඡන්නෙරියොෙන් ඇත්තො ෙූ අශර මණ ෙූ ශර මණ පර තිඥා 
ඇත්තො ෙූ  ර හ්මාොරී වනො ෙන්නො ෙූ ‘ ර හ්මාොරීය’ යි පර තිඥා වදන්නො ෙූ ඇතුළු සතන 
උපදනො අෙුශලධර්මයන් විසින් ඇතුළතින් ෙුණු ෙු වෙවලස් ෙසළ උපදින 
ෙසළවග්ොඩේ ෙූ ඒ දුශ්ශීලවතම මෘදු වමොවළොේ ෙූ හස්තපොදයන් ඇති සර්ෙලේෂ්ඨණ 
සම්පන්න ෙූ ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණග්ෘහපතිෙුමොරිෙොෙෙ ආලිිංග්නය වෙොට සමීපවයහි 
හිඳින්වන් ී නම්, සමීපවයහි සයනය ෙරන්වන් ී නම්, මහවණනි, ඒ ෙොරණය ඕහට 
ව ොවහෝ ෙලේ අෙුඩ පිණිස දුේ පිණිස ෙන්වන් ය. ශරීර වභදවයන් මරණින් 
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මත්වතහි සුපතින් පහ ෙූ දුෙට පිහිට ෙූ විෙස ම පතිත ෙන්නො ෙූ සුප ආස්ෙොදයේ 
නුත්තො ෙූ නරෙවයහි උපදින්වන් ය.  

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ යම් දුශ්ශීලයෙු 

අල්ෙො අස්වලොමින් ඇඹරූ දැඩි ෙූ වයොතෙින් වදෙෙුල් දැඩි වෙොට වෙළවෙළො ෙුර දී 
අහුරුෙන්වන් ී නම්, ඒ වයොත්වතම ෙහො දුේ ( 14) උපදෙමින් ඡවිය සිඳින්වන් ය. 
ඡවිය සිඳ මස් සිඳින්වන් ය. මස් සිඳ හුර නහර සිඳින්වන් ය. නහර සිඳ හුර අස්ති 
සිඳින්වන් ය. අස්ි සිඳ හුර ඇටමිදුළු පුහුර සිටින්වන් ය.  යම් දුශ්ශීලවය්ෙ 
ේෂ්ඨතරියමහොසොරයන්වග්්  රොහ්මණමහොසොරයන්වග්් ග්ෘහපති මහොසොරයන්වග්් වහෝ  
පසඟ පිහිටුෙො ෙරණ නමස්ෙොරය තෙසන්වන් ී නම් වම් වදෙින් ෙෙරේ උතුම් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ේෂ්ඨතරිය  රොහ්මණග්ෘහපතිෙයන්වග්් පසඟ පිහිටුෙො ෙරණ 
යම් නමස්ෙොරයේ තෙසීවමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි,  ලෙත් ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේ යවමෙු අල්ෙොවග්ණ දැඩි ෙූ ෙොලවයොතෙින් වදෙෙුල් මුල දේෙො දැඩි වෙොට 
වෙළවෙළො ඝිංසනය ෙරන්වන් ී නම්, ඒ ෙොලරජනජුෙ1 ඡවි ාර්ම මස් නහර ඇටමිදුළු 
පුහුර සිටින්වන් ී නම්, වම්   ෙ මහදුේ ෙන්වන් ය’ යි දැන්ෙූහ.  

 
 
‘මහවණනි, වතොපට ෙියන්වනමි. මහවණනි’ වතොපට දන්ෙන්වනමි. යම් වස් 

දුශ්ශීල ෙූ පොපධර්ම සමන්නොග්ත ෙූ අසූචි සිංෙස්සර සමොාොර ෙූ පර තිේඡන්නෙර්මොන්ත 
ඇති අශර මණ ෙූ ශර මණපර තිඥා ඇති වශරෂ්ඨ්්ාොරී වනො ෙන්නො ෙූ ‘වශරෂ්ඨ්්ාොරිය’ යි පර තිඥා  
වදන්නො ෙූ ඇතුළත්හි දුශ්ශීලෙුවණන් අෙස්සුත ෙූ වෙවලස් උපදින ෙසළවග්ොඩේ 
ෙුනි ෙූ ඔහු2  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ අල්ෙො වදෙෙුල් දැඩි ෙූ ෙොලවයොතෙින් දැඩි වෙොට 
වෙළවෙළො ඝිංසනය ෙරන්වන් ී නම්, ඒ ෙොලවයොත්වතම ඡවි ාර්ම මස් නහර ඇට 
ඇටමිදුළු පුහුර සිටින්වන් ී නම්, වම්  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙර? 
යත්:- මහවණනි, ඒ ෙොරණවයන් ඒ වතම මරණයට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. මරණ 
සමොන දුෙෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. එපමණේ මුත් ඒ ෙොරණවයන් වඝොර ෙූ නරෙ 
දුෙට වනො පුමිවණන්වන් ය. මහවණනි, ඒ දුශ්ශීලවතම ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන්වග්් 
පසඟ පිහිටුෙො ෙරණ යම් නමස්ෙොරයේ තෙසන්වන් ී නම්, මහවණනි, ඒ ෙොරණය 
ඕහට ව ොවහෝ ෙලේ අහිත පිණිස දුේ පිණිස ෙන්වන් ය. මරණින් මිය නරෙවයහි 
උපදින්වන් ය. 

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ වතල් ග්ො මුෙහත් 

ත න ලද්දා ෙූ තීේෂ්ඨණ ෙූ ශස්තර යෙින් ශරීරමධයවයහි වෙොටන්වන් ී නම්, යවමේ 

                               
1 ෙොලරජනජුවතොවමෝ 
2 ඕහට 
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ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණ ග්ෘහපතයොදීන්වග්් වදයත නඟො ෙඳින අඤ්ලිෙර්මය තෙසන්වන් ී 
නම්, වමයින් ෙෙරේ උතුම් දැ’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන්වග්් 
අඤ්ලිෙර්මය තෙසන්වන් ී නම්, වම්  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි,  ලෙත් ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේ වතල් ග්ො මුෙහත් ත න ලද්දා ෙූ තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ ශස්තර යෙින් හෘදය මධයවයහි 
පහර වදන්වන් ී නම්, ඒ  ෙ මහත් දුේ ෙන්වන් ය’ යි දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට 
ෙියන්වනමි. මහවණනි, වතොපට දන්ෙන්වනමි. ෙිසි ශීලසිංෙෘතග්ුණයේ නුති 
දුශ්ශීලයොහට  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ තීේෂ්ඨ්ණ ෙ මුෙහත් ෙළ ශස්තර යෙින් 
හෘදයමධයවයහි පහරන්වන් ය යන වම්  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? 
යත්- මහවණනි, එවතම ඒ ෙොරණවයන් මරණයට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. මරණ 
සමොන දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. එපමණේ මුත් ඒ ෙොණවයන් මරණින් මත්වතන් 
වඝොර ෙූ නරෙදුෙට වනො පුමිවණන්වන් ය. මහවණනි, ඒ පොපී ෙූ දුශ්ශීලයො 
ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන්වග්් අඤ්ලිෙර්මය තෙසුවය් ී නම් මහවණනි, ඒ ( 1 ) ෙොරණය 
ඕහට ව ොවහෝ ෙොලයේ මුළුල්වලහි අහිත පිණිස දුේඛවිපොෙය පිණිස ෙන්වන් ය. 
මරණින් මත්වතහි වඝොර ෙූ දුේ ඇති නරෙවයහි උපදින්වන් ය. 

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම ග්ිනි වග්ණ 

දිලිවයන්නො ෙූ හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ ඇවිවළන්නො ෙූ ග්ිනි ම සහිත ෙූ රත් ෙූ 
වලොවහොදැලින් සෙල ශරීරය වෙළන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණ 
මහොසොරොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද්දා ෙූ සිෙුරු ෙලඳින්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, 
වමයින් ෙෙරේ උතුම් ෙන්වන් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, 
ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණමහොසොරොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද සිෙුරු ෙලඳින්වන් ය යන 
යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ ග්ිනි වග්ණ 
දිලිවයන වලොවහොදැලින් සෙලශරීරය වෙළන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ   ෙ තෙසිය 
වනො හුෙි මහදුෙු’ යි දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට ෙියන්වනමි. මහවණනි වතොපට 
දන්ෙන්වනමි. ඒ පොපී ෙූ ආපත්ති සමොදාන ඇති දුශ්ශිලයොහට  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ 
ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන සවජොතිභූත ෙූ අවයොමය ෙූ දැලින් සෙලශරීරය වේනය 
ෙරන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණ ෙෙවර් ද? යත්- 
මහවණනි, ඒ ෙොරණවයන් ඒ දුශ්ශීලයො මරණයට වහෝ මරණ සමොන දුෙට වහෝ 
පුමිවණන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් මරණින් මත්වතහි වඝොර ෙූ නරෙවයහි වනො 
උපදින්වන් ය. මහවණනි, ඒ දුශ්ශීලයො රජ  මුණු වෙවළඳ වග්ොවි ආදීන් විසින් 
ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද සිෙුරු පරිවභොග් ෙරන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ ෙොරණය, 
මහවණනි, ඕහට ව ොවහෝ ෙොලයේ මුළුල්වලහි අහිත පිණිස දුේ පිණිස ෙන්වන් ය. 
මරණින් මත්වතහි නරෙවයහි උපදින්වන්ය. 

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ ග්ින්වනන් රත් 

ෙූ යෙඩ අඬුෙෙින් මුඛය විෙෘත වෙොට ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ සම්පර ජනෙලිත ෙූ 
සවජොතිභූත ෙූ රත් ෙූ වලොවහො ග්ුලියේ මුඛවයහි  හො ලන්වන් ී නම්, ඒ 
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වලොවහොග්ුළිය ඔහුවග්් ඕෂ්ඨ්්යත් දෙමින් මුඛයත් දෙන්වන් ය. දිෙත් දෙන්වන් ය. උග්ුරත් 
දෙන්වන් ය.  ඩත් දෙන්වන් ය.  ඩෙුලුත් අතුනු හනුත් ඇද වග්ණ අවධොභොග්වයන් 
නිේම යන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද 
පිණ්ඩපොතය ෙළඳන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, වමයින් ෙෙරේ උතුම් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. 
‘ස්ෙොමීනි, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද පිණ්ඩපොතය ෙළඳන්වන් 
ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි,  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ 
ග්ින්වනන් රත් ෙූ යෙඩ අඬුෙෙින් මුඛය විෙෘත වෙොට ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන වලොවහො 
ග්ුළියේ මුඛවයහි  හොලන්වන් ී  නම්, වලෝග්ුළිය ඔහුවග්් ඔෂ්ඨ්්යත් දෙමින් මුඛය රහදිෙ 
උග්ුර  ඩ දෙො  ඩෙුල අතුනු හන ඇද වග්ණ අවධොමොර්ග්වයන් නිේම යන්වන් ය 
යන නමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ ම අවහෝ! මහදුෙු’ යි දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට 
ෙියන්වනමි. මහවණනි, වතොපට දන්ෙන්වනමි. භින්නොජිවිෙපොපී ෙූ ඒ දුශ්ශීලයොහට 
 ලෙන්ත පුරුෂ්ඨවයේ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන යෙඩඅඬුවෙන්මුඛය විෙෘත වෙොට ග්ිනි 
වග්ණ දිලිවයන වලොවහොපිණ්ඩය මුඛවයහි  හො ලන්වන් ( 14) ී නම්, ඒ 
වලොවහොග්ුළිය ඔහුවග්් ඔෂ්ඨ්්යත් දෙමින් මුඛය උග්ුර  ඩ දෙො  ඩෙුල අතුනු හන ඇද 
වග්ණ අවධොභොග්වයන් නිේම යන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් 
ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- මහවණනි, ඒ ෙොරණවයන් එවතම මරණයට වහෝ 
පුමිවණන්වන් ය. මරණ සමොන ෙූ දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. ඒ පර තයයවයන් 
මරණින් මත්වතහි නරෙවයහි වනො ම උපදින්වන් ය. මහවණනි, ඒ අශර මණ ෙූ 
දුශ්ශීලපුද්ග්ලවතම රජ  මුණු ආදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද පිණ්ඩපොතය ෙළඳා 
නම්, ඒ ෙොරණය, මහවණනි, ඕහට ව ොවහෝ ෙොලයේ අෙුඩ පිණිස සතර අපො දුේ 
පිණිස ෙන්වන් ය. මරණින් මත්වතහි නරෙවයහි උපදින්වන් ය. 

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම දැඩි වෙොට 

හිස වහෝ අල්ෙො වග්ණ පිටිෙර වහෝ අල්ෙො වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන යෙඩමය ඇඳෙ 
වහෝ යඩමය පුටුවෙෙ වහෝ හිඳුෙො ලන්වන්ය. සයනය ෙරෙො ලන්වන් ය යන යමේ 
ඇද් ද, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් වදන ලද ඇඳ පුටු පරිවභොග් ෙරන්වන් 
ය යන යමේ ඇද් ද, වමයින් ෙෙරේ උතුම් දැ? යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, රජ  මුණු 
ආදී ෙූ ශර ද්ධොෙතුන් විසින් වදන ලද ඇඳපුටු ආදිය පරිවභොග් ෙරන්වන් ය යන යමේ 
ඇද් ද, ඒ  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි,  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ හිස වහෝ අල්ෙො 
වග්ණ ශරීරය වහෝ අල්ෙො වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන යෙඩමය පුටුවෙේහි හිඳුෙො 
ලන්වන් ය. යෙඩ ඇවඳහි සයනය ෙරෙො ලන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ මහදුේ 
ෙන්වන් ය’ යි දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට ෙියන්වනමි. මහවණනි, වතොපට 
දන්ෙන්වනමි. පොපී ෙූ අෙර්තෙයවස්ෙනය ෙරණ දුශ්ශීලයොහට  ලෙත් පුරුෂ්ඨවයේ හිස 
වහෝ ෙඳ වහෝ අල්ෙො වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන පුටුෙෙ හිඳුෙො ලන්වන් ය. ඇඳෙ 
වහෝ සයනය ෙරෙො ලන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, වම්  ෙ ම උතුම් ෙන්වන් ය. ඊට 
ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- මහවණනි, ඒ වතම ඒ ෙොරණවයන් මරණයට වහෝ 
පුමිවණන්වන් ය. මරණ සමොන ෙූ දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. එපමණේ මුත් ඒ 
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ෙොරණවයන් මරණන් මත්වතහි නරෙවයහි වනො උපදින්වන් ය. මහවණනි, ඒ 
දුශ්ශීලවතම ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන්වග්් ශර ද්ධොවෙන් දුන් ඇඳපුටු පරිවභොග් ෙරන්වන් ය 
යන යවමේ ඇද් ද, ඒ ෙොරණය, මහවණනි, ව ොවහෝ ෙලේ ඕහට අහිත පිණිස දුේ 
පිණිස ෙන්වන් ය. මරණින් මත්වතහි නරෙවයහි උපදින්වන් ය.  

 
‘මහවණනි, වහ් වතපි ෙුමේ සිතෙු ද?  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම යවමෙු 

ඌර්ධ්ෙපොද වෙොට අධඃශීර්ෂ්ඨ වෙොට අල්ෙො වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ 
සම්පර ජනෙලිත ෙූ සවජොතිභූත ෙූ රත් ෙූ මහවලොවහොෙටොරවයෙ  හොලන්වන් ී නම්, 
එවතම ඒ වලොවහොෙටොරවයහි වපණ නුවඟන ශරීරවයන් පුවසමින් ෙවරෙ පුසිපුසී 
මත්තට යන්වන් ය. ෙවරෙ පුසිපුසී අවධොභොග්යට යන්වන් ය. ෙවරෙ පුසිපුසී සරස 
යන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් තනෙො වදන 
ලද පන්සල් විහොරෙල් පරිවභොග් ෙරන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, වමයින් ෙෙරේ උතුම් 
දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණමහොසොරොදීන් විසින් ශර ද්ධොවෙන් ෙරෙො 
වදන ලද විහොර පරිවභොග් ෙරන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. 
ස්ෙොමීනි,  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ ( 16) යවමෙු ඌර්ධ්ෙපොද අධඃශීර්ෂ්ඨ වෙොට අල්ෙො 
වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන තප්ත ෙූ වලොවහොෙුම්භිවයෙ පර ේවෂ්ඨප ෙරන්වන් ී නම්, 
එවතම ඒ සුවළහි වපණ නුවඟන ශරීර ඇති ෙ පුවසමින් ෙවරෙ ඌර්ධ්ෙ යන්වන් 
ය ෙවරෙ යට යන්වන් ය. ෙවරෙ සරස යන්වන් ය යන යමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ ‘තතො 
දුෙු’ යි දැන්ෙූහ. ‘මහවණනි, වතොපට මම ෙියන්වනමි. මහවණනි, වතොපට මම 
දන්ෙන්වනමි. ඒ පොපී ෙූ දුශ්ශීලයොහට  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ ඌර්ධ්ෙපොද අධඃශීර්ෂ්ඨ 
වෙොට අල්ෙො වග්ණ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන මහොවලොහෙුම්භිවයෙ  හො ලන්වන් ී නම්, 
එවතම වඵණුද්වද්හෙ ෙ පුවසමින් ඌර්ධෙොවධොසරස පුවසන්වන් ය යන යමේ ඇද් 
ද, ඒ  ෙ උතුම් ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණ ෙෙවර් ද? යත්:- ඒ ෙොරණවයන්, මහවණනි, 
එවතම මරණයට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. මරණ සමොන දුෙට වහෝ පුමිවණන්වන් ය. 
ඒ පර තයයවයන් මරණින් මත්වතහි නරෙවයහි වනො උපදින්වන් ය. මහවණනි, ඒ 
දුශ්ශීල ෙූ පොපධර්මයන් ඇති අසුචිසිංෙස්සරසමොාොර ඇති පර ේඡන්නෙර්මොන්තයන් 
ඇති අශර මණ ෙූ ශර මණපර තිපදා ඇති වශරෂ්ඨ්්ාොරී වනො ෙූ වශරෂ්ඨ්්ාොරි පර තිඥා ඇති 
ඇතුළත්හි අෙුශලධර්මවයන් ෙුණු ෙූ නිතයවයන් වෙවලසුන් විසින් මඩනො ලද්දා ෙූ 
පොපෙසළ එෙතු ෙන ෙසළ වග්ොඩේ ෙූ පුද්ග්ලවතම ේෂ්ඨතරියමහොසොරයන්වග්් 
 රොහ්මණමහොසොරයන්වග්් ග්ෘහපතිමහොසොරයන්වග්් විහොරෙල් පරිවභොග් ෙරන්වන් ය 
යන යමේ ඇද් ද, ඒ ෙොරණය, මහවණනි, ඕහට ව ොවහෝ ෙොලයේ අහිත පිණිස 
දුේඛවිපොෙය පිණිස ෙන්වන් ය. ශරීරයොවග්් වභදවයන් මරණින් මත්වතහි සුපතින් 
පහ ෙූ දුෙට පිහිට ෙූ විෙස ෙ පතිත ෙන්නො ෙූ සුපආස්ෙොදයේ නුත්තො ෙූ නරෙවයහි 
උපදින්වන් ය. 

 
“තස්ර්ා තිහ භික්ඛප  ක ං සික්ිතබ්.ං; පයස්්ර ර්යං පවෙභු් ්ජාර් 
ීව රපිණ්ඩපාතපස්ාස්ගිලා්පච්රයපභසජ්ජපවෙක්ඛාරං පතසං පත කාරා 
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ර්හප් ලා භවිස්ස්්ති ර්හා්ිසංසා, අම්හාකං පර ායං පබ්.ජ්ජා අ් ජ්ජා 
භවිස්සති ස ලා සඋර යාති, ක ං හි ප ා භික්ඛප  සික්ි තබ්.ං, අත්තං රා 
භික්ඛප  සම්පස්සර්ාප්් අලපර්  අප්පර්ාපද් සම්පාපදතුං පරං  ා 
භික්ඛප  සම්පස්සර්ාප්් අලපර්  අප්පර්ාපද් සම්පාපදතුං, උභයං  ා 
භික්ඛප  සම්පස්සර්ාප්් අලපර්  අප්පර්ාපද් සම්පාපදතු”්්ති. 
 
“එවහයින්, මහවණනි, වම් ජිනශොසනවයහි අර්හද්ධ්ෙජය ධරණුෙන් විසින් 

වමවස් හිේමිය යුත්වත් ය. අපි යම් ශර ද්ධොෙත් ග්ෘහස්ථවෙවනෙුන්වග්් චීෙර පිණ්ඩපොත 
වසනොසන ග්්ලොනපර තයය ව වහත් පිරිෙර ෙළඳින්නවමෝ වෙමු ද? ඔෙුන්වග්් ඒ 
පර තයුපෙොරවයෝ මහත්ඵල වෙද් ද, මහොනිසිංස වෙද් ද, අපවග්් වම් පර ෙර ජයොෙත් අපට 
සිස් වනො වේ ද, ස්ෙර්ග් වමොේෂ්ඨ සුපත් ලුබීවමන් සඵල වේ ද, ස්ෙර්ග්වමොේෂ්ඨසුපතට 
ෙුඳීවමන් සඋද්ර ය වේ ද, වමවස් මහවණනි, වතොප විසින් හිේමිය යුත්වත් ය. 
මහවණනි, ආත්මොර්ථය වහෝ  ලන්නොහු විසින් අපර මොදවයන් තරිවිධ ශිේෂ්ඨොෙ 
සම්පොදනය ෙරන්නට සුදුසු ෙන්වන් ය. මහවණනි, පරොර්ථය වහෝ  ලන්නොහු විසින් 
තරිවිධශිේෂ්ඨොෙ අපර මොදවයන් සම්පොදනය ෙරන්ට සුදුසු ෙන්වන් ය. ( 1 ) මහවණනි, 
ආත්මොර්ථපරොර්ථද්ෙය වහෝ  ලන්නොහු විසින් තරිවිධශිේෂ්ඨොෙ සම්පොදනය ෙරන්නට 
සුදුසු ෙන්වන් මය’ යි ෙියො වම් දුශ්ශීල භයිංෙර ෙූ අග්්ග්ිේඛන්වධොපම සූතර ය 
චතරවලොෙයතිලෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ෙදාළවස්ෙ. වම් වෙයයොෙරණ නම් 
නිර්ග්ොථෙසූතරොන්තධර්මවදශනොෙ ෙදාරණ ෙල්හි සුටේ පමණ අශිේෂ්ඨිතොාොර ෙූ 
දුශ්ශීලභිේෂ්ඨූන්වග්් හෘදය උණු ෙ වල් තතිවරමින් මුඛවයන් හුණු වල් ෙමනය වි ය. 
සුටේ පමණ භිේෂ්ඨූහු ‘අපි මහණ ෙ සිට සිල් රේනට වනො හුෙියම්හ’ යි සිතො 
හිේෂ්ඨයොපර තයොඛයොනය වෙොට ග්ිහි ෙූහ. ජිනොනුශොසනවයහි පිරිසිදු ෙ හුසුරුණො ෙූ 
සුටවදවනෙුන් ෙහන්වස් මොරෙොරණදර්පමර්නදය ෙළො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 
වදාවහොත් මුදුන් දී ‘දුේෙරිං භග්ෙො සුදුේෙරිං භග්ෙො’ යනොදීන් පර තිොන වදමින් 
ධර්මවදශනොෙ පිළිග්ත්හ. ඒ සුටවදනො ෙහන්වස්වග්් චිත්තවයෝ තෘෂ්ඨ්ණො දෘෂ්ඨ්ටි 
ෙශවයන් ෙිසිෙේ වනො ග්ුණීවමන් ාතුරොශර ෙයන් වෙවරන් මිදුනොහු ය. එවහයින් ඒ 
සුටවදනො තමන් ෙර ග්ත් වදයින් ම විනොශ ෙූහ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ සියල්ලන්ට ම අමෘතරසයේ වදන්වන් ය. 

ඒ ජනවයෝ ඒ අමෘතරසය අනුභෙ වෙොට අවරෝග්ී ෙ දීර්ඝොයුෂ්ඨ්ෙ ෙ සියලු ම උපද්ර ෙවයන් 
මිවදන්නොහු ය. එෙල එේතරො අඥානපුරුෂ්ඨවයේ ඒ අමෘතය අනුභෙ වෙොට ඔහුවග්් 
දුරුපාොරවයන් මරණයට පුමිවණන්වන් ය. ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, ඒ අමෘතය දුන් 
පුරුෂ්ඨවතම ඒ ෙොරණවයන් මඳෙුත් අපුණයයෙට පුමිවණ් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
දසසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට අමෘතමහොධර්මදානය වදනවස්ෙ. යම් ඒ 
සත්ෙවෙවනේ සද්ධර්මොමෘතපොනය ෙිරීමට වයොග්යවයෝ ද, ඒ සත්ෙවයෝ 
සද්ධර්මොමෘතය පොනය ෙිරීවමන් ාතුස්සතයය අෙව ොධ වෙවරති. යම් ඒ 
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සත්ෙවෙවනේ අභෙයවයෝ ද, ඒ සත්ෙවයෝ ධර්මොමෘතය පොනය ෙිරීවමන් නසින්නොහ. 
පතිත ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, වභොජනය සෙලසත්ෙයන්වග්් ීවවිතය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් 
ය. ඒ වභොජනය සමහර වෙවනේ අනුභෙ වෙොට අීවර්ණ ෙ විවරෙො ොධවයන් 
නසින්නොහු ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ වභොජනය දුන් පුරුෂ්ඨවතම ඒ ෙොරණවයන් 
මඳෙුත් අපුණයයෙට පුමිවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් දශසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි ෙසන 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට සද්ධර්මොමෘතමහොදානය වදනවස්ෙ. යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ වයොග්ය 
ෙූ ද, ඒ සත්ෙවයෝ සද්ධර්මොමෘතපොනවයන් ාතුස්සතයය අෙව ොධ ෙරන්නොහ. යම් ඒ 
සත්ෙවෙවනේ නිෙන් ලුබීමට අවයොග්ය ෙූ ද, ඒ සත්ෙවයෝ සද්ධර්මොමෘතවයන් 
නසින්නොහ. පතිත ෙන්නොහ” යි ෙදාළවස්ෙ. වම් පර ශ්නෙයොඛයොනවයන් අතිපර සන්න ෙූ 
මිලිඳු මහරජොවනෝ “සොධු! සොධු!! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ජිවනන්ද්ර  
ශොසනවයන් පහ ෙ දුෙන රඟට දුශ්ශීලයන්ට තර්ජනය ෙර ෙදාළවස්ෙ. දුශ්ශීලරජස් 
පිඹ හුර ෙදාළවස්ෙ. යහපත, ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් 
ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ.  

උණුපල් ි්ේගත පර ශ්්ය ්ිමි. 

පසල පර ශ්්ය. 
 
( 11) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්, 
 
“කාපය් සං පරා සාධු-සාධු  ාරාය සං පරා, 
ර්්සා සං පරා සාධු-සාධු සබ්. සං පරා, 
සබ්. සං ුපතා භික්ඛු-සබ්.දුක්ඛා පර්ුච්රති” 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘ෙොයද්ෙොරයට හසු ෙන ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයොලම් නයට සිත වනො 

දුෙෙන විසින් ෙයින් සිත ස්ේම යහපත. මුසොෙොදාදිය වනො ෙියන විසින් ොනවයන් 
සිත ස්ේම යහපත. මවනොද්ෙොරයට හසු ෙ අභිධයො ෙයොපොදාදිය වනො සිතන විසින් 
තමොවග්් සිත ස්ේම යහපත. ාේෂ්ඨුරොදි සවදාර ම සිංෙරය යහපත. සවදාර ම රේෂ්ඨිත ෙූ 
මහණවතම සියලු ම සිංසොර දුේඛවයන් මිවදන්වන් ය’ යන වම් අර්ථය ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. වමවස් ෙියො නුෙත ද ඒ තථොග්තයන් ෙහන්වස් සිේෙණේ පිරිස්මුද ෙුඩහිඳ 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්වග්් තදිරිවයහි පසල නම්  රොහ්මණයොහට වෙොවසොහිත ෙස්තර ග්ුය්හය 
දේෙො ෙදාළවස්ෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘ෙයින් සිංෙරීම යහපතු’ යි යනොදීන් ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, එවහයින් 
පසල රොහ්මණයොහට ‘වෙොසවයහි අෙහිත ෙූ ෙස්තර ග්ුය්හ නම් පුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණය දේෙො 
ෙදාළවස්ෙු’ යි ෙියන ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් වසල රොහ්මණයොහට ඒ 
‘වෙොවසොහිතෙස්තර ග්ුය්හ දේෙො ෙදාළො ය’ යි යන ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් 
‘ෙොවයන සිංෙවරො සොධු’ යනොදීන් ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙ 
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පර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් ඒ පර ශ්නය තසිලිය 
යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ෙොවයන සිංෙවරො සොධු’ යනොදී 

වම් ග්ොථොෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. පසල නම්  රොහ්මණයොහට වෙොසවයහි අෙහිත ෙූ 
ෙස්තර ග්ුහයයත් දේෙන ලද්වද් ම ය. මහරජොවනනි, යවමෙුට යම් වහයෙින් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් වෙවරහි ෙොිංේෂ්ඨො උපන්වන් ද, ඕහට අෙව ොධ ෙරෙන පිණිස භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් සෘද්ධිවයන් ඒ හො සමොන ෙයේ1 මෙො දේෙන වස්ෙ. වහ්2 ඒ පරොතිහොර්ය 
දේවන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ෙොරණයෙින් පිරිසට 
පුමිණි ෙල්හි ‘එවෙේ ම3 ඒ ෙස්තර ග්ුය්හය දේවන් ය. ඒ පිරිවසහි ම විදයමොන ෙූ වසසු 
සත්ෙවයෝ වනො දේනොහු ය’ යි ෙියන වම් ොනය ෙෙවරේ නම් අදහන්වන් ද? 
එ ුවින් මට නුඹෙහන්වස් එහි ෙොරණයේ දේෙො ෙදාළ මුනෙ. ෙොරණයෙින් මට 
අඟෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඥාතිමිතර යන් විසින් පිරිෙරණ ලද්දා ෙූ 
ෙයොධිවයන් පීඩිත ෙූ ෙිසි පුරුෂ්ඨවයේ වතොප විසින් දේනො ලද්වද් ඇද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම යම් දුේඛවේදනොෙෙින් දුේ විඳිනු ලුවේ ද, ඒ වේදනොෙ ඒ පිරිස දෙිද් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම වතවම් ම වෙවහස විඳින්වන් ය” යි 
ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වෙවනෙුන්ට ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් 

වෙවරහි ෙොිංේෂ්ඨො උපදනො ලද ද, ඕහට අෙව ොධය ෙරෙන පිණිස තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් සෘද්ධිවයන් ඊට ම සුදුසු ෙූ වලසේ දේෙො ෙදාරණවස්ෙ. ඔහු ම ඒ 
පරොතිහොර්යය දේවන් ය. තෙද මහරජොවනනි, ( 10) යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨයෙුහට 
යේෂ්ඨවයේ ආවෙස ෙන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, එතුන්හි ස්ස් ෙූ ඒ 
පිරිස ඒ යේෂ්ඨග්ර හණය දෙිද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, ඒ ආතුරයො ම 
යේෂ්ඨයොවග්් එන ග්මන දේවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් 
වෙවනෙුන්ට  ුදුන් වෙවරහි ෙොිංේෂ්ඨො උපදනො ලද ද, වහ් ම ඒ පරොතිහොර්යය දේවන් 
ය” යි ෙීහ. ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් යමේ 
එෙේහටත් වනො දැේවිය යුතු වේ ද? ඒ  ෙ ද්ෙොෙ ලීවමන් අතිදුෂ්ඨ්ෙර වදයේ ෙරණ 
ලද්වද් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් පුරුෂ්ඨග්ුහයය වනො ම දේෙො 
ෙදාළවස්ෙ. සෘද්ධිවයන් ඡොයොෙ දේෙො ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඡොයොවෙන් 
ෙුෙත්  යමේ දැෙ නිෂ්ඨ්්ොෙට ග්ිය  ුවින් දැෙීවමන් පුරුෂ්ඨග්ුහයය දේනො ලද්වද් ම ෙන්වන් 
ය” යි ෙීහ. “දුෂ්ඨ්ෙර වදයත්, මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ව ොධවනයය ෙූ 

                               
1 සෘද්ධියත්  
2 ඔහු 
3 එේවෙවනේ 
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සත්ෙයන්ට අෙව ොධය ෙරන්ට ෙර ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, තදින් තථොග්තයන් 
ෙහ්නවස් ඒ එ ෙරියො හුර1 ෙදාරණවස්ේ ී නම්, නිෙන් අෙව ොධ ෙට වහන2 සත්ෙවයෝ 
ාතුස්සතයොෙව ොධය වනො ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් අෙව ොධ ෙන3 
සත්ෙයන්ට අෙව ොධය ෙරෙන්ට තථොග්තයන් ෙහන්වස් උපොය දන්නොවස්ෙ. එවහයින් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් යම් යම් උපොයෙින් නිෙන් අෙව ොධය ෙන3 සත්ෙවයෝ 
ාතුස්සතයය අෙව ොධය වෙවරද් ද, ඒ උපොවයන් අෙව ොධය ෙන3 සත්ෙයන් 
අෙව ොධය ෙරෙනවස්ෙ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ශලයෙත්තෘ ෙූ වෙවදේ යම් යම් 
චහතෙින් ආතුරවතම අවරොග්ී වේ ද, ඒ ඒ ව වහතින් ආතුරයො ෙරො එළවඹන්වන් 
ය. එළඹ, ෙමනය ෙළ යුතු වදය4 ෙමනය ෙර ෙන්වන් ය. විවරෙය ෙළ යුතු වදය4 
විවරෙ ෙරෙන්වන් ය. ආවලපය ෙළ යුතු වදය5 ආවලපය ෙරෙන්වන් ය. වතල් ෙස්ති 
ෙළ යුතු වදය1 වතල් ෙස්ති ෙරෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් යම් යම් උපොයෙින් අෙව ොධය ෙන6 සත්ෙවයෝ අෙව ොධය ෙරත්7 ද, ඒ ඒ 
උපොවයන් අෙව ොධය ෙරෙනවස්ෙ. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මූව ෙූ දරුග්ර්භය 
ඇති ස්තරීවතොම චෙදයොාොර්යයොහට වනො දැේවිය යුතු ෙූ ස්තරීග්ුහයය දේෙන්නී ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් අෙව ොධ ෙළ මනො සත්ෙයන් 
අෙව ොධ ෙරෙන්ට අදර්ශනීය ෙූ ග්ුහයවයහි8 සෘද්ධිවයන් ඡොයොෙ දේෙො ෙදාළවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, පුද්ග්ලයෙු නිසො අදර්ශනීය නම් ෙූ අෙෙොශස්ථොනවයේ නුත්වත් ය. 
තදින්, මහරජොවනනි, ෙිසිවෙේ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් හෘදයෙස්තුෙ දැෙ අෙව ොධය 
වෙවර්9 නම්, ඕහටත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් උපොවයන් තමන් ෙහන්වස්වග්් 
හෘදයෙස්තුෙ දේෙො ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, පරසිත් හුඳින ධර්ම වදශනො 
ෙිරීවමහි දේෂ්ඨ ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් වනොවයේ උපොය දන්නොවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග්් මල් ෙූ ් ්්ද ෙූ නම් 

වතරුන් ෙහන්වස්වග්් අභිපරොය දැන ඒ ් ්්ද වතරුන් ෙහන්වස් දිෙයභෙනයට වග්ණ 
වග්ොස් ‘වම් ෙොරණවයන් වම් ෙුලපුතරවතම නිෙන් අෙව ොධය වෙවර’ යි සිතො 
කකුටපාදි්ී නම් වදෙඟනන් දේෙො ෙදාළවස්ේ වනො වේ ද? එවහයින් ඒ ෙුලපුතරවතම 
නිෙන් අෙව ොධය ( 0 ) වෙවළ් ය. මහරජොවනනි, වමවස් තථොග්තයන් ෙහන්වස් 

                               
1 ෙරියො ඒ ඒ චිත්ත හුර 
2 අෙව ොධය ෙන 
3 ‘ෙටවහන’ යි විය යුතු 
4 ‘ෙරවිය යුේතහු’යි විය යුතුයි 
5 ‘ෙරවිය යුේතහු’ යි විය යුතුයි 
6 ‘ෙටවහන’ යි විය යුතු 
7 වෙත් 
8 ග්ුය්හය 
9 වේ 
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වනොවයේ ෙොරණවයන් ශුභනිමිත්තග්ර හණයට ග්ර්හො වෙවරමින් නින්දා වෙවරමින් 
පිළිෙුල් වෙවරමින් ඒ ්්්ද වතරුන් ෙහන්වස්ට ාතුස්සතය අෙව ොධය ෙරෙනු 
පිණිස කකුටපාදි්ී නම් දිෙයොිංග්නොෙන් දේෙො ෙදාළවස්ෙ. වමවස්ත් උපොය දන්නො 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් ධර්මවදශනොවයහි දේෂ්ඨවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, නුෙත ද අනිෙුදු ෙොරණවයේ ඇත. තථොග්තයන් ෙහන්වස් 

භරොතෘ ෙූ ර්හාප ්්ථක වතරුන් ෙහන්වස් විසින් වෙවහරින් යෙ යි පහ ෙරණ ලද්දා ෙූ 
එවහයින් ම වදාම්නස් ෙූ රුල්ලප්්ථක වතරුන් ෙහන්වස්ට ‘වමයින් ම වම් 
ෙුලපුතරවතම නිෙන් අෙව ොධය ෙරන්වන් ය’ යි දැන වපරමඟට ෙුඩ ‘රුල්ලප්්ථකය, 
වදාම්නස් ෙන්නට ෙරුණු ෙිම් දැ?’ යි විාොරො, ‘ස්ෙොමීනි, මොවග්්  ූයොනන් විසින් 
වෙවහරින් පහ ෙරණ ලද්වදමි’ යි ෙී ෙල්හි ‘රුල්ලප්්ථක ය වතපි වෙොයි යෙු ද? වම් 
ශොසනය මොවග්් මුත්, තොවග්්  ූයො සතු වදවයේ වනො වෙ’ යි ෙදාරො ‘වමොහු කසුප් 
.ුදු්් සමවයහි ධර්මය පුහුණු ෙරණ මහණේහට හීලනය වෙොට ඒ පොපවයන් වම් 
සමවයහි සොරමසෙින් එෙ ම ග්ොථොෙ පර ග්ුණ ෙරන්ට වනො හුෙි වි ය. තෙත් අතීතවයෙ 
ෙවලෙ රජ පුමිණ සිෙුරඟවසනඟ පිරිෙරො ඇත්ෙඳපිටීන් නුෙර පර දේෂ්ඨිණො වෙවරමින් 
මුහුණ වතමී ග්ිය ඩහදිය සළුපටින් පිස අනිතයය භොෙනො ෙළ ෙුශලවයන් වමසමවයහි 
රහත් ෙන්වන් ය’ යි දැෙ ‘ාුල්ලපන්ථෙය, මො ෙීෙොේ ෙරෙ. හිරට මුහුණ ලො හිඳ ‘රපජා 
හරණං’ ‘රපජා හරණං’ ෙිය ෙියො වමයින් මූණ පිසෙ’ යි ෙියො සියුම් ෙූ ෙස්තර ෙඩේ 
මෙො දුන්වස්ෙ. ඒ ෙුලපුතරවතම ද ඒ ෙොරණවයන් ම රහත් ෙ ජිනශොසනවයහි 
ෙශීභොෙයට පුමිණිවය් ය. වමවස් ද උපොය දන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
ධර්මවදශනොවයහි දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, නුෙත ද අනිේ ෙොරණයෙුත් ඇත. වමොඝරොජ  රොහ්මණයො 

විසින් තුන්ෙරේ දේෙො ම පර ශ්න විාොරණ ලද්දා ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘වමොඝරොජය, 
වතපි හිඳුෙ’ යි වදෙරේ ෙදාරො පර ශ්නය වනො ෙදාරමින් තුන්ෙුනි ෙොරවයහි ‘වම් 
ආෙොරවයන් වම් ෙුලපුතර යොවග්් මොනය ෙයපශමනය ෙන්වන් ය. මොවනොපසමය ී වමන් 
නිර්ෙොණොභිසමය ෙන්වන් ය’ යි දැන තුන්ෙුනි ෙොරවයහි දී පර ශ්නය විසඳා ‘සුඤ්ඤවතො 
වලොෙ අවෙේඛස්සු’ යනොදීන් ධර්මවදශනො ෙළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද ඒ 
ෙුලපුතර යොවග්් මොනය ෙයපශමනය විය. මොවනොපසමය ීවමන් රහත් ෙන්ට ෙුසල් 
මූෙළො ෙූ  රොහ්මණවතම  ුදුසසුන් ෙුද මහණ ෙ රහත් ෙ දිෙඇස්නුෙණ ය, 
දිෙෙන්නුෙණ ය, වපර විසූ ෙඳපිළිවෙල දන්නො නුෙණ ය, වනොවයේ වලසින් 
සෘද්ධිපරොතිහොර්ය ෙරණ නුෙණ ය, පරසිත් දන්නො නුෙණ ය, සෙලේවලශයන්වග්් සිවි 
නුති වෙොට ෙුඩූ ආශර ෙේෂ්ඨයෙර ඥානය යන ෂ්ඨඩභිඥාවයහි ෙශීභොෙ පරොප්ත ෙූවස්ෙ. 
වමවස් ද උපොය දන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් ධර්මවදශනොවයහි දේෂ්ඨ ෙූවස්ෙ. 

 
පසල නම්  රොහ්මණවතම සර්ෙවලොෙොග්ර  ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් එේදහස් 

වදසියපණසේ පමණ සිංඝයො ෙහන්වස් හො සමග් අංගුත්තරාපණ නම් දනේවෙහි 
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සුරිසරණ ෙල ‘ශොෙයපුතර  ෙූ සිද්ධාේථෙුමොරයොනන් ෙහන්වස් වලොෙුතුරො  ුදු ෙ දැන් 
අෙුත් වම් ාපණ නම් නිග්මග්රොමවයහි ෙුඩෙසන වස්ෙු’ යි ෙියො තමොවග්් මිතර  ෙූ 
පකණිය නම් ජටිලයන්වග්න් ( 0 ) අසො විස්මය පත් ෙ ‘අවහෝ! සර්ෙඥෙරවයෝනම් 
වලොෙවයහි අති දුර්ලභ ෙන්නොහ. සර්ෙඥාෙර ෙර්ති ෙන මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණයන් දන්නො 
ශොස්තරවයහි මම පොරපරොප්තවයමි. එ ුවින්  ුදු වනො  ුදු ෙ පරීේෂ්ඨො වෙවරමි’යි සිතො 
තුන්සියයේ පමණ  රොහ්මණමොණෙෙයන් හො  ුදුන් ෙරො වග්ොස් ආදර දේෙො 
එෙත්පවසෙ සිට වදසියවසොළසේ පමණ මිංග්ලය ලේෂ්ඨණවයන් වශොභමොන ෙ පුරො 
සිටි ස්ෙර්ණමිරිෙුඩි වදෙේ වමන් සම්පූර්ණ ෙූ වදපතුල් දුටුවය් ය. ඒ යටිපතුල්තලෙල 
හට ග්ත්තො ෙූ පද්ම වර්ණු ෙුනි දහසේ දැී ඇති ාෙරොන්තවයහි පිහිටි නිම්ෙලළු ඇති 
නොභි සහිත ෙූ නොභිය ෙඩො සිටි වරඛොදි සර්ෙොෙොර පරිපූර්ණ ෙූ වදපතුල් පුරො සිටි 
ාෙර ලේෂ්ඨණය දුටුවය් ය. ෙට ෙූ රත්පලස් පිඩු වදෙේ ෙුනි ෙූ විලිඹු ලේෂ්ඨණය ද, 
දීර්ඝොිංග්ුලි  ෙ ද, මෘදුවමොවළොේ හස්තපොද  ෙ ද, ජොලහස්ත පොදාදිසමතිසේ  පමණ 
මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණයන් දැෙ  පහූතජිේහොලේෂ්ඨණය හො වෙොවසොහිතෙස්තර ග්ුය්හය වනො 
දැෙ ෙොිංේෂ්ඨො ෙරන්ට ෙන. එෙල භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඔහු වෙවරහි පතළ 
මහොෙරුණොවෙන් ජිේහො ධොතුෙ දිග්ු වෙොට වදෙන් නොසො නලල්තලය පිරිමදිමින් ඕහට 
ම වපවණන වස් සෘද්ධිවයන් සිෙුරු සහ ඡොයොරූපමොතරවයෙින් ෙස්තර ග්ුය්හය දේෙො 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල ෙොිංේෂ්ඨො විරහිත ෙූ  රොහ්මණවතම පරීතිවයන් පිණො  ුදු ෙූ  ෙ වනො 
දැන:- 

 
“රාජා අරහසි භවිතුං-රක්ක ත්ති රපථසපභා, 
රාතුර්්පතා විජිතාවී-ජර්.ුසණ්ඩස්ස ඉස්සපරා. 
ඛත්තියා පභාජරාජාප්ා-අ්ුයුත්තා භ ්්තු පත, 
රාජාභිරාජා ර්්ුජිපන්න්දාස -රජ්ජං කාපරහි පගාතර්.” 
 

යනොදීන් උදිවතොදිතශොෙයෙුලපුසූත ෙූ වග්ෞතමවග්ොතර  ඇති සිද්ධාේථ ෙුමොරවයනි, නුඹ 
ෙහන්වස්වග්් ආශ්ාර්යෙත් ෙූ ශ්රීශරීරවයහි ාෙර ෙර්ති ලේෂ්ඨණ ෙූ 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයෝ විදයමොන ෙූහ. ශරීරය ස්ෙර්ණෙර්ණවයන් අතිමවනොහර 
ය. විදුලිය ෙන් ෙන්සඟලින් හො වදේදුනු ෙුනි  ුමිසඟලින් හො නීවලොත්පලදලොෙොර 
වනතර යුග්ලින් හො අෙුණුසනේ වමන් නිති දිවලන ඌර්ණවරොමවයන් හො පුන්සඳේ 
වමන්   ළන ශ්රී මුඛමණ්ඩලවයන් යුේතෙ ශර මණග්ණයො මධයවයහි සූර්යදිෙයරොජයො 
වස්   ළො ෙදාරණවස්ෙ. වම  ඳු ෙූ උතුම් රූපෙර්ණයේ ඇත්තො ෙූ නුඹ ෙහන්වස්ට 
ශර මණභොෙවයන් ෙම් ෙිම් ද? සතරදිග්ින් ාෙරොෙොරය අන්ත වෙොට ඇති සතරදිග් ජය 
ග්න්නො ෙූ සතරදිග්ට ඊශ්ෙර ෙූ රථවශරෂ්ඨ්් ෙූ ාෙර ෙර්තිරජ ෙන්ට සුදුසු ෙනවස්ෙ. 
සතරදිග් අනන්තවභොග්ෙත් රජ දරුවෙෝ නුඹ ෙහන්වස්වග්් ආඥාාෙර යට අනුයුේත වෙති. 
සප්තවිධ රත්නොධිපති ෙූ රොජොධිරොවජොත්තම ාෙර ෙර්තිරොජයශ්රීෙර ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙී 
ෙල්හි:- 
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අභි්්ප්යයං අභි්්ඤාතං-භාප තබ්.්්ර භාවිතං, 
පහාතබ්.ං පහීණම්පර්-තස්ර්ා .ුද්පධාස්මි .රාහ්ර්ණ. 
වි්යස්සු ර්යි කඞ්ඛං-අිර්ුච්රස්සු .රාහ්ර්ණ, 
දුල්ලභං දස්ස්ං පහාති-සම්.ුද්ධා්ං අභිණ්හපසා. 
( 01) පයසං ප  දුල්ලපභා පලාපක-පාතුභාප ා අභිණ්හපසා. 
පසාහං .රාහ්ර්ණ සම්.ුද්පධා-සල්ලකත්පතා අ්ුත්තපරා. 
.ර හ්ර්භූපතා අතිතුපලා-ර්ාරපස්ප්පර්ද්දප්ා, 
සබ්.ාමිත්පත  සීකත්වා-පර්ාදාස මි අකුපතාභපයා.’ 

යනොදීන් ‘එම් ො පසලපය්ි’ තො ෙී තොේ ාෙර ෙර්තිරොජයශ්රී සම්පත්තිය අලුයම 
දැමූ වෙළපිඬේ වස් දමො රොග්ොදිසෙලේවලශයන් භග්්නය වෙොට අනුත්තර ෙූ 
සුන්දරොර්යමොර්ග්වයන් වග්ොස් සද්ධර්මෙරාෙර ෙර්තිරජ ීමි. සමස්තවලොෙවයහි ෙිසි 
වෙවනෙුන් විසින් පෙත්ෙොලිය වනො හුේෙො ෙූ සද්ධර්මෙරාෙර ය යට අජටොෙොශවයහි 
පටන් මත්වතන් භෙොග්ර ය පර්යන්ත වෙොට සරසින් අනන්තොපරිමොණවලොෙධොතුවයහි 
ධර්මවයන් පෙත්ෙන්වනමි. තෙද, පසල.රාහ්ර්ණය, මො විසින් දත මනො ‘දුේඛසතය 
ධර්මය එෙොන්ත දුෙු’ යි ෙියො අෙව ොධය ෙරණ ලද්වද් ය. භොවිත ෙළමනො ෙූ 
මොර්ග්සතයධර්මයන් භොවිත ෙරණ ලද්වද් ය. පර හොණය ෙට යුතු ෙූ සමුදයසතයධර්මයන් 
පර හොණය ෙරණ ලද්වද් ය. අෙව ොධ ෙළ යුතු ෙූ ාතුරොර්යසතයධර්මයන් 
හස්තොමෙෙර මවයන් ම අෙව ොධය ෙළ වහයින්  ුද්ධ නම් ීමි. පසල රොහ්මණවයනි, 
සර්ෙඥෙරයන්වග්් නිරන්තරවයන් දර්ශනය දුර්ලභ ෙන්වන් ය. මො වෙවරහි අසර්ෙඥ 
වදෝ වහො? යි ෙියො උපන් ෙොිංේෂ්ඨොෙ දුරු ෙරෙ. නිෂ්ඨ්්ොෙට යෙ. තෙද,  රොහ්මණවයනි, 
වලොෙවයහි යම් සර්ෙඥවෙවනෙුන් නිරන්තරවයන් පහළ ී ම එෙොන්තවයන් ම දුර්ලභ 
වේ ද, ඒ දුර්ලභ ෙූ මම ේවලශෙයොධි අනුපත්ති ෙරණවයන් අනුත්තර ෙූ රොග්ොදි 
ෙයොධියට ශලයෙත්තෘ ෙූ සමයේසම් ුද්ධ වයමි. එවහයින් තුන් වලොෙට අග්ර  ී මි. වශරෂ්ඨ්් 
ීමි, අතුලය ීමි. පර ෙර ීමි. ෙස්තුෙොමොදි මොරවසනොෙ මර්දනය වෙවළමි. 
ේවලශොභිසිංස්ෙොරස්ෙන්ධමෘතයු වදෙපුතර මොරසිංඛයොත ෙූ සර්ෙොමිතර යන් ෙසඟ වෙොට 
වග්ණ ෙිසිෙෙිනුත් භයේ නුත්තො ෙූ මම අර්හත්ඵලසමොපත්තිසුප විහරණවයන් සතුටු 
ෙන්වනමි’ යි ෙදාළවස්ෙ. එෙල්හි ාෙර ෙර්තිරජ ෙන්ට ආරොධනො වෙොට සිටි 
පසල රොහ්මණයොවනෝ ාෙර ෙර්තිරොජයසම්පත් වතවම් ලද්දාේ වමන් පරීතිවයන් භරිත ෙ 
 ුදුන්වග්් ශ්රීපොදවයහි ෙුඳ ෙුටී ‘සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, දශසහශ්රීවලොෙධොතුෙ එෙ සින් 
ෙසඟ ෙරණ  ෙ අද දන්වනමි. පස්මරුන් මුළු ෙද්දා මුළුවලොෙට නිෙන්රසය ව දන 
 ෙ අද දන්වනමි. තුන්වලොෙට තිලෙ ෙ අද දන්වනමි. මොරෙොරණවෙශරීන්ද්ර භූත ෙූ 
මොවග්් තිවලෝග්ුරු  ුදුරජොවනනි, අප හුමත් ශොසනවයහි මහණ වෙොට 
නිර්ෙොණමෘතපොනය ෙරෙො ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො ආරොධනො ෙළහ. එෙල1 
‘වසලවයනි, මොවග්්  ර හ්මාරියවයහි වතපි හුමත් හුසිවර්ෙ’ යි ෙියො ෙදාළ  සින් 

                               
1 ෙළෙල 
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තුන්සියයේ  රොහ්මණමොණෙෙයන් හො සමග් වපර ෙළ පිණින් සෘද්ධිමය පොසිෙුරු ධරො 
සුටෙයස් පිරුණු සඟවපළේ වස් පුන්සඳ ෙටො සිටි තරුවපළේ වමන්  ුදුන් පිරිෙරො 
සිට ග්ත්හ. වමවස් ෙන පරෙුඩ තෙො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වෙොවසොහිතෙස්තර ග්ුය්හය 
දේෙො ෙදාළවස්ෙු’ යි ෙියො වම් උභවතොවෙොටිපර ශ්නය විසඳා ෙදාළ ෙල්හි “සොධු, සොධු, 
ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, අවනෙවිධ ෙූ ෙොරණවයන් පර ශ්නය සුනිර්වේනය 
ෙරණ ලද්වද් ය. ග්හනය අග්හනය ෙරණ ලද්වද් ය. අන්ධෙොරවයහි ( 04) ආවලොෙය 
ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ණ්ිවභදය ෙරණ ලද්වද් ය. පරෙොදෙල් ිඳින ලද්වද් ය. 
අනොග්තවයහි පහළ ෙන සෙයඥපුතර ෙරුන් ෙහන්වස්ලොට නුඹෙහන්වස් විසින් පර ඥා ඇස 
උපදෙන ලද්වද් ය. පර ෙරග්ණීන්ද්ර භූත ෙූ නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ තීර්ථෙවයෝ ෙථො 
නුති ෙූහ” යි  ෙියො ස්තුති ෙළහ. 

පසලපර ශ්් ය ්ිමි. 

පර්ා පුවෙස ාද පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්යන් ෙහන්ස, සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාවෙපුතර  ස්ථවිර 

ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින් ‘ඇෙුත්නි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් පිරිසිදු ෙූ ෙොේසමොාොර 
ඇතිවස්ෙ. තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘මොවග්් වම් ෙොග්්දුශ්ාරිතය අනයසත්ෙවතම වනො 
දනීෙ’ යි ෙියො යම් ෙචීසමොාොරයේ රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ී නම්, එ ඳු ෙොග්්දුශ්ාරිතයේ 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් නුතු’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, 
එම තථොග්තයන් ෙහන්වස් කල්්දකපුතර  නම් සුදි්්්  වතරුන් ෙහන්වස්වග්් 
අපරොධවයහි පර ථමපොරොජිෙොෙ පණෙො ෙදාරමින් පරුෂ්ඨොන ෙූ වමොඝපුරුෂ්ඨෙොදවයන් 
ෙදාළවස්ෙ. වමොඝපුරුෂ්ඨෙොදය ෙරණ වෙොට වග්ණ කල්්දක වතරුන් ෙහන්වස් මහත් 
ෙූ නින්දාෙට පුමිණිවය් ය. භය ෙ විප්පටිසොර ෙ ආර්ය මොර්ග්ය පර තිවෙධය ෙරන්ට 
වනො හුෙි ෙූ වස්ෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පරිසුද්ධෙචීසමොාොවරො 
ආෙුවසො තථොග්වතො. නත්ි තථොග්තස්ස ෙචීදුේාරිතිං’ ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී 
නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘වථරස්ස සුදි්්්ස්ස ෙලන්දෙපුත්තස්ස අපරොවධ වමොඝ 
පුරිසෙොවදන සමුදාචිණ්ණිං’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් “වථරස්ස සුදි්්්ස්ස 
ෙලන්දෙපුත්තස්ස අපරොවධ වමොඝපුරිසෙොවදන සමුදා චිණ්ණිං’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය 
සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘පරිසුද්ධ ෙචීසමොාොවරො ආෙුවසො තථොග්වතො නත්ි 
තථොග්තස්ස ෙචීදුේාරිතිං’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශොරිපුතර  ස්ථවිර ස්ෙොමින් ෙහන්වස් 

විසින් ‘පරිසුද්ධෙචීසමොාොවරො ආෙුවසො තථොග්වතො, නත්ි තථොග්තස්ස ෙචීදුේාරිතිං 
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යිං තථොග්වතො රේවඛයය මො වම තදිං පවරො අඤ්ාසි’ යි යන වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ සුදි්්් නම් නම් කල්්දක පුතර යොනන්වග්් අපරොධවයහි 
පොරොජිෙොෙ පණෙන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් තුේඡපුරිසෙොදවයන් ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ  ෙ දුෂ්ඨ්ට සිතෙිනුත් වනො ෙන්වන් ය. උපද්ර ෙ ෙරණ සිතෙිනුත් වනො 
ෙන්වන් ය. ස්ෙභොෙලේෂ්ඨණවයන් ම එහි ෙදාළ ෙිසිවෙේ ඇත් නම්, ඒ ස්ෙභොෙ ලේෂ්ඨණ 
ම ය. මහරජොවනනි, යම් පුරුෂ්ඨවයෙුට වම් තහොත්ම භොෙවයහි දී ාතුස්සතයොෙව ොධ 
වනො වේ නම්, ඔහුවග්් පුරුෂ්ඨත්ෙය සිස් ෙන්වන් ය. අනිෙේ ෙරණු ල න්වන් අනිවෙේ 
පුමිවණන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් වමොඝපුරුෂ්ඨය යි ෙියන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, 
වම් ෙොරණවයන් ද භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ සුදි්්් නම් කල්්දක 
පුතර  වතරුන් ෙහන්වස්ට ස්ෙභොෙ ෙූ ොනවයේ ෙදාරණ ( 0 ) ලද්වද් ය. අභූතෙොදයෙින් 
ෙී ොනයේ වනො ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඇති ෙූ ස්ෙභොෙ වදයෙට ෙුෙත් යවමේ 

ආවෙරොශ වෙවරමින් අනුන්ට ආවෙරොශ ෙරන්වන් ී  නම්, ඕහට අපි ෙහෙණුෙේ පමණ 
දඩ ෙරම්හ. ඒ ආවෙරොශ ෙරණ පුද්ග්ලවතම ෙොරණයේ පිණිස වෙන් ෙූ ොන 
ෙයෙහොරවයෙින් හුසිවරමින් ආවෙරොශ ෙරන්වන් ී නම් අපරොධය ම ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් ෙිසි අපරොධයේ ෙළ පුරුෂ්ඨවයෙුහට එතුන්හි ම පසඟ පිහිටුෙො 
ෙුඳීවමේ වහෝ දැෙ ආසනවයන් නුඟී සිටීවමේ වහෝ සත්ෙොර ෙිරීවමේ වහෝ 
උපොසනොනුපර දානයේ වහෝ ෙළ  ෙේ වතොප විසින් අසන ලද්වද් ඇද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහ්නස, යම් ෙිසිවෙෙින් යම් ෙිසිවෙේහි අපරොධිෙ 
පුරුෂ්ඨවතම  ුණීම් ඇසීමට සුදුසු ෙන්වන් ය. තර්ජනයට සුදුසු ෙන්වන් ය. ඔහුවග්් 
උත්තමොිංග්යත් ෙපො හරිති. හිිංසොත් වෙවරති. පිටිවතොල හයො  ඳිති. දිවි නසිති. ධන 
හොනිවයන් නිර්ධනිෙ වෙවරති” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එවහයින් භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් වනො සරුප් ෙරියොවෙහි 

ම නිග්ර හ ෙරණ ලද්වද් ය. අෙරියොවයේහි නිග්ර හයේ වනො ෙළ වස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙරියොෙේ ෙුෙත් ෙරන්නොහු විසින් සුදුසු ෙූ වදයෙින් 
ම ෙට යුත්වත් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුසුදුසු ොන ශර ෙණවයන් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට වදවියන් සහිත ෙූ වලෝෙුසිවතම භය ෙන්වන් ය. ලජනජො 
ෙන්වන් ය. දැෙීවමන් ද, එළඹීවමන් ද, ආශර ය ෙිරීවමන් ද, ඊටත් ෙඩො ව ොවහෝ වසයින් 
ම භය ෙන්වන් ය. ලජනජො ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
චිෙිත්සොෙොරවතම වදාස් ෙුපිත ෙ සෙලශරීරවයහි ෙයොප්ත ෙූ ෙල්හි ස්වනහනීය ෙූ 
මෘදුව වහත් වදන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහ්නස, නිවරොග් ෙරණු 
ෙුමුත්තො ෙූ චෙදයවතම වරොග්ීහට තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ වලඛනීය ෙූ ව වහත් වදන්වන් ය” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් සෙල ේවලශෙයොධිය 
ෙයපශමනය පිණින අනුශොසනො නමුති ව වහත් වදනවස්ෙ. 
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“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් පරුෂ්ඨොනය ෙුෙත් සත්ෙයන්ට 
ස්වනහය ෙරන්වන් ය. මෘදු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් උෂ්ඨ්ණ උදෙය 
ස්වනහනීය ෙූ යම් ෙිසිෙේ වතත් ෙරන්වන් ය. මෘදු ෙරන්වන් ය. එපරිද්වදන් ම 
මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් පරුෂ්ඨොනය ෙරුණො සහග්ත ෙූ අර්ථෙත් 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පිතෘොනය පුතර යන්ට ෙරුණොසහග්ත ෙූ අර්ථෙත් 
වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් පරුෂ්ඨොනය ෙුෙත් 
ෙරුණොසහග්ත ෙූ අර්ථෙත් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් 
පරුෂ්ඨොනය සත්ෙයන්වග්් ේවලශපර හොණය ෙරණ සුලු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් 
වස් දුර්ග්න්ධ ඇති ව ොන ලද්දා ෙූ වග්ොමුතර ය ද පහ ෙූ රස ඇති අනුභෙ ෙරණ ලද 
ව වහත් ද, සත්ෙයන්වග්් සියලු ෙයොධීන් නසන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
පරුෂ්ඨ ෙුෙත් තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ෙරුණො සහග්ත ෙූ ොනවතම පරවයෝජනෙත් 
ෙන්වන් ය. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් පර්ෙතයේ සො මහත් ෙූ පුලුන්වග්ොඩේ 
අනුන්වග්් ශරීරවයහි ෙුටී රුදාෙ වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් පරුෂ්ඨොනය ෙිසි වෙවනෙුන්ට දුෙේ නූපදෙන්වන් ය” යි 
ෙීවස්ෙ. ( 04) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නයවතම අවනෙවිධ 
ෙොරණවයන් මනො වෙොට ම විනිශ්ාය ෙරණ ලද්වද් ය. සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්න (විසර්ජනය) එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පර්ා පුවෙස ාදපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

අපරත් ෘක්ෂපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 

පලාසජාතකපයහි:- 
 
“අපරත්ං .රාහ්ර්ණ අසු්්්තං, 
ජාපතා අජා්්්තං ඉර්ං පලාසං, 
ාරද්ධවිවෙපයා ධු ං අප්පර්ත්පතා, 
සුඛපසයයං පුච්ඡසි කිස්ස පහතු.” 
 
යන ග්ොථොවෙන් ෙුලූෙෘේෂ්ඨවයහි ෙෘේෂ්ඨවදෙතො ෙ උපන් ව ොධිසත්ෙයන් 

තමන් ෙසන ෙූලෙෘේෂ්ඨය සෙසො සරසො උදය සුපවසයයොෙ විාොරමින් නිති පුදන 
දුග්ී රොහ්මණයෙුහට ‘ රොහ්මණය ෙිසි වාතනොෙේ නුත්තො ෙූ ෙිසිෙේ වනො අසන්නො 
ෙූ ෙිසිෙේ වනො දන්නො ෙූ වම් පලොසෙෘේෂ්ඨය අතින් වනො දනිමින් ම අපර මොද ෙ පටන් 
ග්න්නො ලද ීර්යවයන් යුේත ෙ ෙෙර නම් අර්ථයේ පිණිස අතයර්ථවයන් 
සුපවසයයොෙ විාොරන්වනහි දැ?’ යි යන වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද- 
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“ඉති කන්ද්රැක්පඛාපි-තා පද ජ්ඣභාසථ, 
ර්ය්හම්පි  ර්ං අත්ථථ-භාරද් ාජ සුපණාහි පර්.” 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ක්්ද්ජාතකපයහි ෙොලසිිංහයොවග්් ොනවයන් 

වෙෝන්ෙෘේෂ්ඨය ෙපන්ට ආෙො ෙූ භොරද්ෙොර නම් ෙඩු රොහ්මණයොහට එවේවලහි ම 
වෙෝන්ෙෘේෂ්ඨය වතවම්ත් ‘භාරද් ාජවයනි, මොවග්් ොනයේ ඇත. මොවග්් ොනය අසෙ’ 
යි වමවස් ෙීවය් ය යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
ෙෘේෂ්ඨයවතම සිත් නුත්වත් ී නම්, එවහයින් එන්දනෙෘේෂ්ඨය භොරද්ෙොජ රොහ්මණයො හො 
සග් ෙථො ෙරණ ලදැ යි ෙී යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
ස්ෙොමීනි, එන්දනෙෘේෂ්ඨයවතම භොරද්ෙොර රොහ්මණයො සමග් ෙථො ෙරණ ලද්වද් සු ූ 
ී නම්, එවහයින් ෙෘේෂ්ඨයවතම අවාතනය යි ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් ඒ 
පර ශ්නය තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘රැක්පඛා අපරතප්ා’ ෙියො වමම 

ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘එන්දන ෙෘේෂ්ඨය භොරද්ෙොජ  රොහ්මණයො හො සමග් ෙථො 
ෙරණ ලදැ’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ොනය ෙනොහි වලොෙෙයෙහොරවයන් ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, අවාතන ෙූ ෙෘේෂ්ඨයොවග්් ෙථොවෙේ නම් නුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් ෙෘේෂ්ඨය යි ෙියො ඒ ෙෘේෂ්ඨවයහි අධිග්ෘහිත ෙූ 
වදෙතොෙොහට වම් පර්යොයොනවයෙ. ‘ෙෘේෂ්ඨය ෙථො ෙරන්වන් ය’ යි යන වම් ොනය 
වලොෙෙයෙහොරවයෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් ධොනයවයන් පුරෙන ලද ග්ුල ‘ධොනය 
ග්ුල ය’ යි ෙියො වලෝෙුසිවතම ෙයෙහොර ෙරන්වන් ය. ඒ ග්ුල ධොනයමය ග්ුලේ වනො 
ෙන්වන් ය. ෙෘේෂ්ඨමය ( 06) ග්ුල නම් ෙන්වන් ය. ඒ දාරුමයග්ුවලහි ධොනය1 පුරෙන 
ලද  ුවින් ධොනය ග්ුල ය යි ෙියො වලෝෙුසි ජනවතම ෙියන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ෙෘක්ෂය වතම ෙථො වනො ෙරන්වන් ය. ෙෘේෂ්ඨය සිත් නුත්වත් ය. ඒ 
ෙෘේෂ්ඨවයහි ෙනොහි අධිග්ෘහිත ෙූ යම් වදෙතොවෙේ ඇද් ද, ෙෘේෂ්ඨය යි ෙියො ඒ 
වදෙතොෙොහට වම් පර්යොය ොනවයෙ. ‘ෙෘේෂ්ඨය වතම ෙථො ෙරන්වන් ය’ යි යන වම් 
ෙථොවතොම වලොෙ පර ඥප්තිවයෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් ‘දීෙිරි මථනය වෙවරමින් 
වමෝරු මථනය ෙරන්වනමි’ යි ෙියන්වන් ය. යමේ ඒ පුරුෂ්ඨවතම මථනය වෙවරමින් 
වමෝරු මථනය වෙවරමි යි ෙියන්වන් ද ඒ මථනය ෙළ වදය වමෝරු වනො ෙන්වන් ය. 
දී ම ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙෘේෂ්ඨයවතම ෙථො වනො ෙරන්වන් ය. ඒ 
ෙෘේෂ්ඨයවතම අවාතන ය. ඒ ෙෘේෂ්ඨවයහි ෙනොහි අධිග්ෘහිත ෙූ යම් වදෙතොවෙේ ඇද් 
ද, ‘ඒ ෙෘේෂ්ඨය’ යි ෙියො ඒ වදෙතොෙොහට වම් පර්යොයොනවයෙ. ෙෘේෂ්ඨය වතම ෙථො 
ෙරන්වන් ය යි ෙියො වමෝ වතොවමෝ වලොෙ ෙයෙහොරවයෙ. තෙද මහරජොවනනි, යම් 

                               
1 ධොනයවයන් 
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වස් අවිදයමොන ෙූ වදයේ සොදනු ෙුමුත්තො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ‘නුත්තේ සොදමි’ යි 
ෙියන්වන් ය. අසිද්ධයේ සිද්ධ ය යි ෙියන්වන් ය. වමවස් ෙියන්නො ෙූ ෙථොවතොම 
වලොෙෙයෙහොරසිංඥාවෙෙ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ෙෘේෂ්ඨයවතම වනො ම ෙථො 
ෙරන්වන් ය. ෙෘේෂ්ඨය සිතේ නුත්වත් ය. ඒ ෙෘේෂ්ඨවයහි ෙනොහි අධිග්ෘහිත ෙූ යම් 
වදෙතොවෙේ ඇද් ද, ‘ෙෘේෂ්ඨය’ යි ෙියො ඒ වදෙතොෙොහට වම් පර්යොය ොනවයෙ. 
‘ෙෘේෂ්ඨය ෙථො ෙරන්වන් ය’ යි වමෝ වතොවමෝ වලොෙ ෙයෙහොරවයෙ. මහරජොවනනි, 
යම් වලොෙපර ඥප්තියෙින් වලෝෙුසිවතම ෙයෙහොර වෙවර් ද අප තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ත් ඒ වලොෙෙයෙහොරවයන් ම සත්ෙයන්ට ධර්මවදශනො ෙර ෙදාරණ වස්ෙු” 
යි ෙීවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි නොග්වසනයන් ෙහන්ස. ඒ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් 
ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

අපරත් ෘක්ෂපර ශ්් ය ්ිමි. 
 

රුන්ද භත්ත පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ථමධර්මසිංග්ීතිෙොරෙ මහොවථරස්ෙොමීන් 

ෙහන්වස්ලො අතුවරන්:- 
 
“රුන්දස්ස භත්තං භු ්්ජිත්වා-කම්ර්ාරස්සාතී පර් සුතං, 
ා.ාධං සර් ුසී .ුද්පධා-ප.ාළහං ර්ාරණ ්්තිකං” 
 
යන ග්ොථොවෙන් ‘සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් රු්්ද නම් කේර්ාරපුතර යාපග්  ත ෙළඳා 

 ලෙත් ෙූ මොරණොන්තිෙ ෙූ ආ ොධය ස්පර්ශ ෙළවස්ෙු’ යි ෙියො මො විසින් අසන 
ලද්වද් ය. යන වම් අර්ථය ා් ්්දස්ථවිර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
නුත ද, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ආනන්දවයනි, සම ෙූ සමඵල ඇති සමවිපොෙ 
ඇති වම් පිණ්ඩපොතවදවදන අනිේ පිණ්ඩපොතදානයන්ට ෙඩො තතො මහත්ඵලතර ද 
ෙන්වන් ය. මහොනිසිංසතර ද ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රු්්දයාවග්්  ත ෙළඳා ෙදාළො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට ෙරූර 
ෙූ ආ ොධය උපන්වන් ී නම්, මරණොසන්න ෙූ  ලෙත් වේදනොෙ පුෙුත්වත් ී නම්, 
ඒ ෙොරණවයන් ‘ද්වෙ වම පිණ්ඩපොතො සමො සමඵලො ( 0 ) සමීපොෙො අතිවිය 
අඤ්වඤහි පිණ්ඩපොවතහි මහප්ඵලතරො වාෙ මහොනිසිංසතරො ාො ති’ යි ෙියො ෙදාළ 
යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘ද්වෙ ‘වම පිණ්ඩපොතො සමො 
සමථලො සමවිපොෙො අතිවිය අඤ්වඤහි පිණ්ඩපොවතහි මහප්ඵලතරො වාෙ 
මහොනිසිංසතරො ෙො ති’ ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘භග්ෙවතො 
ාුන්දස්ස ෙම්මොරපුත්තස්ස භත්තිං භුත්තොවිස්ස ඛවරො ආ ොවධො උප්පන්වහො,  ොළ්හො 
වෙදනො පෙත්නො මොරණන්තිෙො’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. ෙිවමේ 
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ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ පිණ්ඩපොතයවතම  ුදුන්වග්් දිවි නසන විෂ්ඨයේ 
වමන් විෂ්ඨ ග්ත  ුවින් මහත්ඵල ී ද? වරොග්ුප්පොදෙ  ුවින් මහත්ඵල ී ද?  ුදුන්වග්් 
ආයුෂ්ඨ විනොශ ෙළ  ුවින් මහත්ඵල ී ද?  ුදුන්වග්් ීවවිතය නුසූ  ුවින් මහත්ඵල ී 
ද? එහි මට අනයදෘෂ්ඨ්ටීන්ට නිග්ර හ ෙරණු පිණිස ෙොරණයේ ෙදාළ මුනුෙ. වම් 
අර්ථවයහි ‘භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් රසවලොභවයන් පමණ වනො දැන තතො ව ොවහෝ 
වෙොට ෙුළඳූ  ුවින් අීවර්ණ ෙ වලොහිතපේඛන්දිෙො ොධය උපන්වන් ය’ යි ෙියො 
වලෝෙුසි වතම තතො මුළො ෙට පුමිණිවය් ය. වම්ත් මිහිරි ෙූ අර්ථරස ඇති පණ්ඩිත 
වග්ොාර ෙූ උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නවයෙ. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො 
පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ධර්මසිංග්ීතිෙොරෙ මහොවථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
“රුන්දස්ස භත්තං භු ්්ජිත්වා-කම්ර්ාරස්සාති පර් සුතං, 
ා.ාධං සම් ුසී .ුද්පධා-ප.ාළහං ර්ාරණ ්්තිකං” 
 
යන ග්ොථොවයන් වම් අර්ථය ෙදාරණ ලද්වද් ය. අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

පිරිනිෙන් මිංග්ලයයට කුසි්ාරානුෙරට ෙඩනොවස්ේ චනෙවෙොටි සහසර ග්ණන් 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් පිරිෙරො පා ා නම් නුෙරට ෙුඩ රු්්ද නම් ෙර්මොරපුතර යොවග්් 
අඹඋයන්හි ලුග්ුම් ග්ත්වස්ෙ. එෙල රු්්ද නම් ෙර්මොර පුතරවතම සතුටින් පිණො දිෙ 
අෙුත් ෙුඳ ෙුතිර  ුදුන්ට පර මුඛ ෙූ වනොවයේ දහස්ග්ණන් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ට ආරොධනො 
වෙොට වග්ොස් තමොවග්් නිවෙසනවයහි ආහොරසූපොදිය සම්පොදනය ෙරෙමින් තරුණ ෙූ 
හූරුමසේ ලදින් ‘වමයින්  ුදුන් ෙළඳෙමි’1 යි සිතො වතවම් ම සෙස් වෙොට පිසන්ට 
පටන් ග්ත. එෙල සෙලවලොෙෙොසී ෙූ වදෙතොවේ ‘අවන්! අප  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
සුජාතා නම් සිටු දුෙනියන් විසින් දුන් ෙිරි ත ෙළඳා වලොෙුතුරො  ුදු ෙ 
පන්සොළිස්හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි අපට ධර්මවදශනො ෙර ෙදාළවස්ෙ. අද ෙූ ෙලී 
රු්්දයාවග්් හූරුමස ෙළඳා පිරිනිෙන් පො ෙදාරණවස්ෙ. වලොෙුතුරො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 
වෙවනෙුන්වග්් වලොෙවයහි පහළ ී ම ෙල්පඅසිංඛයයෙිනුදු දුර්ලභ ෙන්වන් ය’ යි සිතො 
සතරමහදිෙයින ඇති තොේ දිෙයමයරසඔජස් වග්ණ එෙ ම හූරුමවසහි  හොලූහ. 
ෙර්මොරපුතර  වතවම්ත් වදවෙනි දෙස් සපිරිෙර  ුදුන් ෙඩො හිඳුෙො ෙළඳෙො ලී ය. 

 
“සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ාුන්දයො පර මුඛ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට දානෙථොදිවයන් 

ධර්මවදශනො වෙොට ‘ා්්්දපය්ි, කුසි්ාරා නුෙරට යම්හ’ යි නුඟී සිට නිර්මලතර 
අනන්ත ෙූ තොරෙොසමූහය පිරිෙරො ග්මන් ග්ත් අනන්තවශොභොරිංජිතාන්ද්ර මණ්ඩලය වස් 
ග්ණන පථය අතිෙරොන්ත ෙූ ශර මණසමූහයො ( 01) පිරිෙරො කුසි්ාරා නුෙර ෙරො ෙඩනට 
පටන් ග්ත්වස්ෙ. එෙල සර්ෙඥ අතුලය ෙූ සිෙුමුලි ශරීරවයහි ාන්ද්ර යොවග්් හූරු මොිංසය 

                               
1 ෙළඳමි 



 

 220 පටුන වෙත 

නිධොන ග්ත ෙූ ෙොරණවයන් වලොහිතපේඛන්දිෙො නම් වරොග්ය හට වග්ණ මරණොසන්න 
ෙ වෙදනොෙ තතො  ලෙත් ී ය. සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් සිහිනුෙණින් වයදී ඒ වේදනොෙ 
ධයොන ලවයන් මුඩ පෙත්ෙො වග්ණ ෙඩනොවස්ේ මොර්ග්වයන් තෙත් ෙ එේතරො රුෙේ 
මුලට ෙුඩ ‘ආනන්දවයනි, ේලොන්ත ීමි. හිඳිනො ෙුමුත්වතමි. සඟළසිෙුර සතර ග්ුණ 
වෙොට අතුරෙ’ වි ෙදාරො මඳේ ෙල් එහි ෙුඩහිඳ ‘ආනන්දවයනි, පිපොසිතවයමි. පුන් 
ෙළඳනු ෙුමුත්වතමි’ යි පුන් වග්න්ෙො ෙළඳා ෙදාරො එයින් නිේම ෙඩනොවස්ේ පුක්කුස 
නම් මල්ල පුතර යොහට ධර්මවදශනො වෙොට සරණ සිල් ග්න්ෙො ඔහු පිදූ 
ශෘිංග්ීස්ෙර්ණෙර්ණ ෙස්තර යුග්ලය හුඳ වපවරෙවග්ණ කකුත්ථා නම් ග්ිංග්ොෙට ෙුඩ පුන් 
සනහො ෙදාරමින් චීෙර ශරීරොවලොෙවයන් වදග්ිංභිත්ති ස්ෙර්ණෙර්ණ වෙවරමින් ඊට 
නුදුරු ෙූ ආවමරොදයොනයට ෙුඩ ආනන්ද නම් වතරුන් ෙුඳෙො ‘ා්්්දවයනි, ේලොන්ත 
ීමි. සයනය ෙරණු ෙුමුත්වතමි. ෙහො ාතුර්ග්ුණ වෙොට සඟළ සිෙුර අතුරෙ’ යි ෙදාරො 
පණෙන ලද සිෙුර මත්වතහි සිහි නුෙණින් වයදී සිිංහශයයොවෙන් ෙුද වහොත් වස්ෙ. 

 
“වමවස් ස්ෙභොෙ ලවයන් වෙළදහසේ ඇතුන්වග්්  ල ධරන්නො ෙූ මොවග්් 

සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි වරොග්ය හට ග්ත් 
වේවලහි පටන් ශ්රීපොදද්ෙන්දද්ෙය නග්ො යො වනො හුෙි ෙ මහත් ෙූ ශරීරොයොසවයන් 
ෙඩනොවස්ේ, වයෞෙන මදමත්ත ජනයන්වග්් වයෞෙනමදයට නින්දාෙරන්නො වස්, 
සිංසොරවයහි ඇලුම් ෙරණ සත්ෙයන්ට සිංසොරවදාෂ්ඨය දේෙන්නො වස්, සියලු සත්ෙයන්ට 
ජොති ජරො ෙයොධි මරණ දුේ දේෙන්නො වස්, ඇසුෙන්වග්් සිත් ෙම්පො ෙරෙමින්, 
දුටුෙන්වග්් ඇස් ෙඳුළු ග්න්ෙමින්, සිතූෙන්වග්් සිත් වශොෙ ෙරෙමින්, තුන්වලෝෙොසීන්ට 
සිංසොරදුේ වතෝරෙමින්, ‘ා් ්්දවයනි, ේලොන්ත ීමි, ආනන්දවයනි, පිපොසිතවයමි. 
ආනන්දවයනි, පුන් ෙළඳනු ෙුමුත්වතමි. ආනන්දවයනි, ෙුද වහෝනො ෙුමුත්වතමි’ 
යි ෙදාරෙදාරො තුන්ග්ෙු පමණ දුර මොර්ග්වයහි පස්විසි තුවනෙ ෙුඩ හිඳහිඳ මහත් ෙූ 
ශරීරොයොසවයන් ෙඩනොවස්ේ, කුසි් ාරා නුෙරට නුදුරු ෙූ අවමරොදයොනයට ෙුඩ 
‘ා් ්්දවයනි, ාුන්දයොහට යම් ෙිසිවෙේ ාුන්දය, තො දුන් දානය ෙළඳා  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පො ෙදාළවස්ෙ. වතොපට ෙූවය් මහත් අලොභවයෙු’ යි ෙියො ෙුෙුස් 
උපදෙො ලූවය් ී නම්, ‘ආනන්දවයනි, වතපි වමවසයින් ාුන්දයොවග්් ෙුෙුස් 
සන්සිඳුෙොලෙ. ඇෙුත්නි, ාුන්දවයනි, වතොපට ෙූවය් මහත් ලොභවයෙ. ඇෙුත්නි, 
රු්්දවයනි, අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සම්මුඛවයන් ම අසන ලද්වද් ය. සම්මුඛවයන් ම 
පිළිග්න්නො ලද්වද් ය. ආනන්දවයනි, සම ෙූ සමඵල ඇත්තො ෙූ සමවිපොෙ ඇත්තො ෙූ 
අනින් පිණ්ඩපොතදානයන්ට ෙඩො තතො මහත්ඵලතර ෙූ, මහොනිසිංසතර ෙූ වම් 
පිණ්ඩපොතවයෝ වදවදවනේ වෙති. ඒ පිණ්ඩපොතද්ෙය ෙෙවර් ද? තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
සුජොතොෙන් දුන් යම් පිණ්ඩපොතයේ ෙළඳා අනුත්තර ෙූ සමයේසම්ව ොධිය අෙව ොධෙර 
ෙදාළවස්ේ ද, රු්්දයා දුන් යම් පිණ්ඩපොතයේ ෙළඳා අනුපොදිවශෂ්ඨ ෙූ නිර්ෙොණධොතුවෙන් 
පිරිනිෙන් පොනොවස්ේ ද, වම් පිණ්ඩපොතොවයෝ වදවදන එෙ සම ෙූහ. සම ඵල ෙූහ. 
සමවිපොෙ ෙූහ. වසසු පිණ්ඩපොතයන්ට ෙඩො මහත්ඵලතර ද, මහොනිසිංසතර ද 
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ෙන්නොහ.1  ( 00) ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ රු්්ද නම් ෙර්මොර පුතර යො විසින් ආයුසිංෙත්තනිෙ ෙූ 
ෙුසලෙර්මයේ ස්ස් ෙරණ ලද්වද් ය. ෙර්ණ සුප යස සිංෙත්තනිෙ ෙූ 
ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ෙූ ආධිපතය2 සිංෙත්තනිෙ ෙූ ෙුශලෙර්මයේ ස්ස් ෙරණ ලද්වද් ය’ 
යි ෙියො, ආනන්දවයනි, ාුන්දයොවග්් ෙුෙුස් සන්හිඳුෙො ලෙ’ යි ෙියො භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. ඒ පිණ්ඩපොතය ෙනොහි ව ොවහෝ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් 
ය. අවනෙොනිසිංස ඇත්වත් ය. 

 
“මහරජොවනනි, සන්වතොෂ්ඨ ෙූ පර සන්න ෙූ සිත් ඇති වදෙතොවෙෝ ‘වම් අප 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් අන්තිම ෙූ පිණ්ඩපොතවයෙු’යි සිතො දිෙයමය ෙූ රසඔජස් 
වග්ණ සූෙරමද්දෙ නම් ඒ තරුණ ෙූ ඌරුමොිංසවයහි  හොලූහ. ඒ මස ෙනොහි මනො ෙ 
විපොෙ ෙූවය් ය. මෘදු ෙූ විපොෙ ෙූවය් ය. මවනොඥ ෙූවය් ය. ව ොවහෝ රස ඇත්වත් ය. 
ජ්රොග්්නිවතවජො ධොතුෙට හිත ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, ඒ මොිංසය ෙළඳා ෙදාළ 
ෙොරණවයන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට වනො උපන්නො ෙූ ෙිසි වරොග්යේ වනො උපන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ේෂ්ඨීණ ෙූ ආයුසිංස්ෙොරය 
ඇති පර ෙෘතිවයන් ම දුර්ෙල ෙූ ශරීරවයහි උපන්නො ෙූ වරොග්ය ව ොවහෝ වසයින් ම 
ෙුඩුවන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පර ෙෘතිවයන් ම ඇවිළ දිලිවයන්නො ෙූ ග්ින්වනහි 
වෙනින් ග්ිනිවපවනලි දුන් ෙල්හි ව ොවහෝ වසයින් ම ග්ිනි වග්ණ ඇවිවළන්වන් ම ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් පර ෙෘතිවයන් ම ේෂ්ඨීණ ෙූ 
ආයුසිංස්ෙොර ඇති දුර්ෙල ෙූ ශරීරවයහි උපන් වරොග්ය ව ොවහෝ වසයින් ම ෙුඩුවන් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් නිති ෙුවහන්නො ෙූ පර ෙෘති ෙූ උදෙවශරොතය 
මහොවමඝය ෙර්ෂ්ඨො ෙරණ ෙල්හි ව ොවහෝ වසයින් මවහොඝය ෙූ උදෙෙොහෙය වේ ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් පර ෙෘතිවයන් ම 
ේෂ්ඨීණොයුස්සිංස්ෙොරය ඇති දුර්ෙල ෙූ ශරීරවයහි උපන්නො ෙූ වරොග්යවතම ව ොවහෝ 
වසයින් ම ෙුඩුවන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් පර ෙෘතිවයන් ම පිරුණො ෙූ ආහොර ධොතු ෙුේෂ්ඨිය3 

අනය ආහොරයේ ෙුළඳූ ෙල්හි ව ොවහෝ වසයින් ම වනො දිරො ෙළෙින්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ඒ පරිද්වදන් ම භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් පර ෙෘතිවයන් ම දුර්ෙල ෙූ 
වග්ෙුනු ආයුසිංස්ෙොරය ඇති ශරීරවයහි උපන් වරොග්යවතම ව ොවහෝ වසයින් ම 
ෙුඩුවන් ය. මහරජොවනනි, එවහයින් ඒ පිණ්ඩපොතවයහි වදාෂ්ඨවයේ නුත්වත් ය. ඒ 
පිණ්ඩපොතයට වදාෂ්ඨය ආවරොපණය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් ඒ පිණ්ඩපොතවයෝ වදවදන 
එෙසම ෙූ ද? සමඵල ෙූ ද? සමවිපොෙ ෙූ ද? වසසු  පිණ්ඩපොතයන්ට ෙඩො තතො 

                               
1 ෙන්වන් ය 
2 ආධිපර තයය  
3 ෙුේෂ්ඨිවතොම 
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මහත්ඵලතර වෙද් ද? මහොනිසිංසතර වෙද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඒ 
පිණ්ඩපොතවයෝ වදවදන ධර්මොනුමොර්ජන සමොපත්ති ෙශවයන් එෙසම ෙූහ. සමඵල ෙූහ. 
සමවිපොෙ ෙූහ. වසසු පිණ්ඩපොත දානයන්ට ෙඩො තතො මහත්ඵලතර ෙූහ. මහොනිසිංසතර 
ෙූහ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ධර්මවෙවනෙුන්වග්් 

අනුමොර්ජනසමොපත්ති ෙශවයන් ඒ පිණ්ඩපොතවයෝ වදවදන එෙ සම ෙූ ද? සමඵල ෙූ 
ද? සමවිපොෙ ෙූ ද? වසසු පිණ්ඩපොතයන්ට ෙඩො තතො මහත් ඵලතර ෙූ ද? 
මහොනිසිංසතර ෙූ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් (1  ) 
ෙහන්වස් එදෙස් සෙස් වේවලහි ඒ ආවමරොදයොනවයන් නිේම හිරණය තී නම් ග්වඟන් 
එවතර කුසි් ාරාවෙහි1 ශොවලොදයොනයට ෙුඩ උදයොන ෙරීඩොෙට වග්ණො ර්ල්ලරජුන්වග්් 
ශ්රී යහනේ දැෙ ‘ා්්්දවයනි, ේලොන්ත ීමි, සයනය ෙරණු ෙුමුත්වතමි. ෙහො මට 
ශොලෙෘේෂ්ඨයන් වදවදනො අතුවරහි උත්තර ශීර්ෂ්ඨ වෙොට ශ්රීයහන පණෙෙ’ යි ෙදාරො 
පණෙන ලද ශ්රීයහන් මස්තෙවයහි උතුරට හිස ලො නුෙුත නුඟී වනො සිටින පරිද්වදන් 
සිහිනුෙණින් වයදී දේෂ්ඨිණපොර්ශෙවයන් සිිංහශයයොවෙන් දසදහසේසේෙළ 
දිෙය ර හ්මයන් විසින් නිති පුදන පූජොවෙන් යුේත ෙ ෙුදවහොත් වස්ෙ. වමවස් ෙුඩහිඳ 
‘ආනන්දවයනි, ර්ල්ලරජුන්ට ෙථො වනො වෙොට නිෙන්පුර ග්ිවයම් නම්, මල්ල 
රජදරුවෙෝ, ‘අවන්! අප  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අපවග්් ග්රොමේවෂ්ඨතරවයහි දී ම පිරිනිෙන් 
පො ෙදාළ වස්ෙ. අවහෝ! අන්තිම ෙොලවයහි දූස් පුරො  ුදුන් දේනට වනො ලදුම්හ. අප 
ෙරො ෙුඩි  ුදුන්වග්න් දහම් අසොපියන්ටත් වනො ලදුම්හ. සිත් සෙසො ෙුඳපියන්ටත් වනො 
ලදුම්හ’ යි මහොවශොෙී වෙති. එ ුවින් මො ආ පෙත් මල්ලරජුන් ෙරො වග්ොස් ෙියෙ’ යි 
ෙදාළවස්ෙ. ‘යහපත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු’ යි ෙියො ා්්්ද වථරස්ෙොමීන් ෙහන්වස් මල්ල 
රජුන්වග්් සන්ථොග්ොරශොලොෙට වග්ොස් ‘පින්ෙත් ෙූ  ාපසට්ෙෙරුනි, අප  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් දැන් වතොපවග්් සල්උයවනහි ෙුඩ ෙසනවස්ෙ. අද අලුයම්හි පිරිනිෙන් පො 
ෙදාරණවස්ෙ. ‘අවහෝ!  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අපවග්් ග්ම් වදාර දී පිරිනිෙන් පො 
ෙදාළවස්ෙ. ‘අවහෝ! අන්තිමෙොලවයහි  ුදුන් දැෙ  ණ අසොපියන්ට වනො ලදුම්හ’ යි 
පශ්ාොත්තොප වනො ී ෙහො වග්ොස් අප   ුදුන් දෙිත්ෙො’ යි ෙදාළවස්ෙ. එපෙත් ඇසූ 
සුටදහසේ පමණ මල්ලරජදරුවෙෝ ද ඒ තොේ ිවසෝෙරුන් හො ෙුමොරෙරු ද, වය්ළිනී 
ෙුමොරිෙොෙරු ද:- 

 
“අ ාවීප්ා දුම්ර්තා පරපතාදුක්ඛසම්ප්පිතා අප්පපකපර  පකපස පකිවෙය 
කන්්්ති, .ාහා පග්ගය්හ කන්ද ්්ති, ි්්් පපාතං පපත්්ති, ා ට්පට්්ති, 
වි ට්පට්්ති, අතිිප්පං භග ා පවේිබ්.ායිස්සති, අතිිප්පං සුගපතා 
පවේිබ්.ායිස්සති. අතිිප්පං රක්ඛුං පලාපක අ ්්තරධායිස්සතී’ති.” 
 

                               
1 ෙුසිනොරොෙන්වග්් 
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යනොදීන් උපන්නො ෙූ මහදුේ ඇති ෙ වදාම්නස් ඇති ෙ චිත්තදුේඛවයන් 
සමප්පිත ෙ ‘අවන් අප භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් තතො ෙඩිනමින් පිරිනිෙන් 
පො ෙදාරණවස්ෙ. අවහෝ! අප සුග්ත තථොග්තයන් ෙහන්වස් තතො ෙඩිනමින් පිරිනිෙන් 
පො ෙදාරණවස්ෙ. අවහෝ! වලොෙවයහි අප සියල්ලන් වග්් දුේ  ලන්නො ෙූ  ුදුඇස තතො 
ෙඩිනමින් අන්තර්ධොන ෙන්වන් ය’ යි ෙියෙියො සමහර වෙවනේ හිසවෙස් විසුරුෙො1 
වග්ණ හඬන්නොහ. සමහර වෙවනේ හිස අත  ුඳ වග්ණ හඬන්නොහ. සමහර 
වෙවනේ ින්නෙෘේෂ්ඨපතනොෙොරවයන් ඒ ඒ අතට නුමිනුමී හඬන්නොහ. සමහර 
වෙවනේ හඬො ෙුටී වපරළී එමින් ආෙර්තනය ෙන්නොහ. ඒ ඒ අතට වපරළිවපරළී 
යමින් විෙර්තනය ෙන්නොහ. වමවස් අවනෙ වශොෙොතුර ෙ හඬො ෙුලප ා්්්දස්ථවිර 
දර්ශනපරීතිවයන් සිහි උපදෙො වග්ණ නුඟී සිට මහොවශොෙවයන් හඬහඬො  ුදුන් ෙරො 
වග්ොස්  ුද්ධදර්ශනයට විෂ්ඨය ෙන තොේ තන්හි ෙුතිර සිට ග්ත්තොහ. ඔෙුන්ට 
ධර්මවදශනො (1  ) ෙිරීවමන් වශොෙ තුනී වෙොට සමු වදමින් සුභර  නම් පරි රොජෙයො 
විනයනය වෙොට රහත් ෙරෙො ර්හාසුදේශ්සූතර ය වදශනො වෙොට දසදහසේ සේෙළින් 
අෙුත් ස්ස් ෙූ දිෙය ර හ්මොදීන්ට ධර්මවදශනො වෙොට ශකරපදප ්්ර යාහට ශෙරවදවෙන්ද්ර ය 
යි ෙදාරො:- 

 
“පතිට්ෙස්සති පදවින්ද-ලඞ්කායං ර්ර් සාස්ං, 
තස්ර්ා සපවෙ ාරං තං-රක්ඛ ලඞ්ක්්ර සාධුකං. 
විජපයා ලාළවිසයා-සීහ.ාහු්වෙන්දපජා, 
කපකා ලඞ්කර්්ුප්පත්පතා-සත්තාර්ච්රසතා්ුපයා” යී 
 
යනොදීන් ‘එම් ො! ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, මොවග්් තරිවිධ ෙූ ශොසනය වමහි ශ්රී 

ලංකාද්වීපපයහි සුස්ිර ෙ පිහිටයි. සිංහ.ාහු නම් නවරන්ද්ර යොවග්් පුතර  ෙූ විජය නම් 
එේ රොජෙුමොරවයේ ලාඩ වද්ශවයන් සත්සියයේ අමොතය වයොධයන් වග්ණ ශ්රී 
ලිංෙොද්ී පයට පුමිණ මනුෂ්ඨයෙොස වෙවරයි. එ ුවින් පිරිෙර සහිත ෙූ ඒ රොජෙුමොරයො 
හො ලිංෙොශොසනය යහපත් වෙොට රේෂ්ඨො ෙරෙ’ යි ෙියො ලිංෙොරජුන් හො ශොසනය 
ශෙරවදවෙන්ද්ර යොහට භොර වෙොට අලුයම්වේවලහි සිංඝයොට ආමන්තර ණය වෙොට 
‘මහවණනි, මො විසින් පන්සොළිස්හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි ෙී ධර්මවයහි වතොපට සුෙයේ 
ඇත් නම්,  ුදුන්වග්න් අසොපියන්ට වනො ලදුම්හ’ යි ෙියො වශොෙ වනො වෙොට මොවග්න් 
ඇසුෙ මුනුෙ. එවස්ත් භය ඇතියො නම් ඔෙුවනොෙුන් හො සමග් ෙථො ෙළ මුනුෙු’ යි 
ෙදාරො එ ඳු සුෙයේ නුති  ුවින් තූෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ හුන් සිංඝයො  ලො ‘භ්්දදාස ්ි භික්ඛප  
ාර්්්තයාමි ප ා,  යධම්ර්ා සංඛාරා, අප්පර්ාපද් සම්පාපදථ’ යි යනුවෙන් එවස් ී 
නම්, ‘මම නිෙන්පුර යන්වනමි. වතොපට ආමන්තර ණය ෙරන්වනමි. සර්ෙසිංස්ෙොර 
ධර්මවයෝ ෙයයස්ෙභොෙ ෙූහ. තරිවිධශිේෂ්ඨොෙ අපර මොදවයන් සම්පොදනය ෙරේ’ ෙියො 
අපර මොදපදවයන් අෙෙොද වෙොට නෙමහොඅනුපූර්ෙවිහොරසමොපත්ති සිංඛයොත ෙූ 

                               
1 විසිර 
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පර ථමධයොනය ද්විතීයධයොනය තෘතීයධයොනය ාතුර්ථධයොනය අරූපධයොනසතර ය 
සිංඥාවෙදයිතනිවරොධසමොපත්තිය යන වම් සූවිසි වෙළලේෂ්ඨයේ පමණ පරවභද ඇති 
නෙවිධ ෙූ අනුපූර්ෙවිහොරසමොපත්තීන්ට වනො ෙරදෙො ම අනුවලොමපර තිවලොම ෙශවයන් 
සමෙුද ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, නෙවිධ ෙූ අනුපූර්ෙවිහොරසමොපත්තීන්වග්් අනුවලොම පර තිවලොම 

සමෙුදීම් ෙශවයන් ඒ පිණ්ඩපොතවයෝ වදවදන සම ෙූහ. සම ඵල ෙූහ. සමවිපොෙ ෙූහ. 
අනිේ පිණ්ඩපොතයන්ට ෙඩො තතො මහත්ඵලතර ද ෙූහ. මහොනිසිංසතර ද ෙූහ” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලොෙුතුරො  ුද්ධරොජයයට පුමිණ ෙදාළො ෙූ 
ද, පිරිනිෙන් පො ෙදාළ ෙූ ද වදදෙස්හි ම අධිෙමොතර  ෙ තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
නෙොනුපූර්ෙවිහොර සමොපත්ති අනුවලොමපර තිවලොම ෙශවයන්1 සමෙුද ෙදාළවස්ේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි,” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තතො ආශ්ාර්ය ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තතො අද්භූත ය, වම් අප  ුදුන්වග්් 
 ුද්ධේවෂ්ඨතරවයහි අසදෘශ ෙූ පරම ෙූ යම් අසදෘශදානවයේ ඇද් ද, ඒ අසදෘශදානයත් 
වම් පිණ්ඩපොතද්ෙය හො සදෘශ  ෙට වනො ග්ණින ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, තතො (1 1) ආශ්ාර්ය ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තතො අද්භූත ය. 
යම් තොේ නෙමහොඅනුපූර්ෙවිහොරසමොපත්තීන් යම් වතවනේහි නම්, ඒ තොේ 
නෙොනුපූර්ෙවිහොරසමොපත්ති ෙශවයන් ාුන්දයොවග්් දානය මහත් ඵලතර ෙන්වන් ය. 
මහොනිසිංසතර ෙන්වන් ය. සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් 
ෙදාළ ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
රු්්දභත්තපර ශ්්ය ි්මි. 

 

ාමිසප ජාපර තිපක්ෂප පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 

‘ා් ්්දපය්ි, වතපි තථොග්තයොවග්් ශරීරපූජොෙ පිණිස ෙයොපෘත වනොෙෙු’ යි ෙියො වම් 
ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ‘පූජනීයයොවග්් ඒ ධොතු යථොශේතීන් පූජොසත්ෙොර 
ෙරෙු. වමවස් ෙරන්නො ෙූ නුෙණුත්වතෝ වම් මිනිස්වලොවින් ස්ෙර්ග්වලොෙයට යන්නොහ’ 
යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘අෙයොෙටො තුම්වහ ආනන්ද වහොථ තථොග්තස්ස සරීරපූජොය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘පූවජථ නිං පූජනීයස්ස ධොතුිං, එෙිංෙරො 
සග්්ග්මිවතො ග්මිස්සථ’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 

                               
1 අනුවලොම පර තිවලොමයට  
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ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘පූවජථ නිං පූජනීයස්ස ධොතුිං, එෙිංෙරො 
සග්්ග්මිවතො ග්මිස්සථ’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘අෙයොෙටො 
තුම්වහ ආනන්ද, වහොථ තථොග්තස්ස සරීරපූජොය’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. වම්ත් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයෙ. නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අෙයොෙටො තුම්වහ ආනන්ද, 

වහොථ තථොග්තස්ස සරීරපූජොය’ යන වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද ‘පූවජථ 
නිං පූජනීයස්ස ධොතුිං, එෙිංෙරො සග්්ග්මිවතො ග්මිස්සථ’ යි යන වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ 
ලද්වද් ම ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණය ෙනොහි ‘අෙයොෙටො තුම්වහ ආනන්ද, වහොථ තථොග්තස්ස 
සරීරපූජොය’ යි ෙියො වමවස් සියලු ම ජිනපුතර යන් අරභයො වනො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
මහරජොවනනි, සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් එම පිරිනිෙන් සමවයහි අ්ඳ 
මහවතරුන් ෙහන්වස්ට:- 

 
‘අ යා ටා තුම්පහ ා්න්ද, පහාථ තථාගතස්ස සරීර ප ජාය, ඉඞ්  තුම්පහ 
ා්න්ද, සදප  ටත. සදර් ු්යු්්ජථ සදප අප්පර්ත්තා ාතාපිප්ා 
පහීතත්තා විහරථ. ස්්තා ්න්ද, ඛත්තියපණ්ිතා‘පි .රාහ්ර්ණපණ්ිතා‘පි 
ගහපති පණ්ිතා‘පි තථාගපත අභිප්පස්්තා, පත තථාගතස්ස සරීරප ජං 
කවෙස්ස ්්ති.’ 
 
යනුවෙන් ‘ා්්්දපය්ි, වතපි තථොග්තයොවග්් ශරීරපූජොෙ පිණිස ෙයොපෘත 

වනො ෙෙු. ආනන්දවයනි, වතපි උතුම් ෙූ අර්හත්ඵලවයහි ෙයොයොම ෙරෙු. එම 
අර්හත්ඵලය උපදෙොලීමට වනො හුර ම ීර්ය ෙරෙු. තමන්වග්් ස්ෙෙීය ෙූ උතුම් 
නිර්ෙොණොර්ථ සිද්ධිවයහි අපර මොද ෙ වෙවලසුන් නසන ී ර්යවයන් (1 4) යුේත ෙ නිෙන් 
පිණිස වමවහයන ලද සිත් ඇති ෙ ෙොසය ෙරෙු. ආනන්දවයනි, තථොග්ත ෙූ මො වෙවරහි 
අභිපර සන්න ෙූ රොජපණ්ඩිතෙරුන් ඇත.  රොහ්මණපණ්ඩිතෙරුත් ඇත. 
ග්ෘහපතිපණ්ඩිතෙරුත් ඇත. ඒ ග්ෘහස්ථපණ්ඩිතෙරු තථොග්ත ෙූ මොවග්් ශරීරධොතු පූජො 
වෙවරති’ යි ෙියො භිේෂ්ඨූන් පර තිපත්තිපූජොවයහි වයොදා ග්ෘහස්ථයන් ආමිෂ්ඨ පූජොවයහි 
වයොදා ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වම් ආමිසපූජොෙේ ඇද් ද, වම් වතම ෙනොහි සර්ෙඥපුතර යන් 

විසින් ෙට යුතු ෙර්මවයේ වනො ෙන්වන් ය. සර්ෙසිංස්ෙොරයන් අනිතයෙශවයන් 
සම්මර්ශනය ෙිරීම ද, වයොනිවසොමනස්ෙොරය ද, සතරසතිපට්්ොනුපස්සනො වෙවනේ 
ඇද් ද, අනිතයොදි ආරම්මණවයහි සොරග්ර හණවයේ ඇද් ද, ේවලශයන් හො යුද්ධයේ ඇද් 
ද, අර්හත්ඵලවයහි වයදීවමේ ඇද් ද, වම් වතම ජිනපුතර යන් විසින් ෙට යුතු වදය නම් 
ෙන්වන් ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් ආමිසපූජො ෙට යුතු ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිවයහි රජදරුෙන් විසින් හස්තිශිල්පය, අශ්ෙශිල්ප ය, 
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රථශිල්ප ය, ඛඞ්ග්ශිල්ප ය, ධනුශ්ශිල්ප ය, අේෂ්ඨරලිි ත ය, ඇඟිල්ල අල්ලො ෙියන 
සොමුද්රිෙොශිල්ප ය, ේෂ්ඨතරිය1 මොයම් දන්නො ේෂ්ඨතරියමන්තර  ය, ශරුතිශොස්තර  ය, ස්මෘතිශොස්තර  
ය, යුද්ධපරවයොග් ෙරියොෙ ය (යන වමය) ෙට යුතු ෙන්වන් ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ ව ොවහෝ 
ග්ෘහපතිශුද්ර යන් විසින් ෙෘෂ්ඨිෙණිේ ග්ෙ රේෂ්ඨො ෙට යුතු ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වම් ආමිසපූජොවෙේ ඇද් ද ජිනපුතර යන් 

විසින් වම් වතම ෙට යුතු වදයේ වනො ෙන්වන් ය සිංස්ෙොරයන් සම්මර්ශනය ෙිරීම 
ද, වයොනිවසොමනස්ෙොරය ද සතර සතිපට්්ොන දර්ශනය ද අරමුවණහි සොරග්ර හණය ද 
ෙිවලසයුද්ධය ද නිර්ෙොණොර්ථවයහි වයදීම ද යන වම් වතම සර්ෙඥපුතර යන් විසින් ෙට 
යුතු ෙන්වන් ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් වසසු පූජො ෙට යුතු ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස්  රොහ්මණමොණෙෙයන් විසින් සෘග්්වෙදය යජුර්වෙදය 

සොමවෙදය අථර්ෙන් නම් තන්ද්ර ජොලවිදයොය2 වම ඳු ලේෂ්ඨණවයන් සමන්විත ෙූවය් රජ 
ෙන්වන් ය, යනොදීන් ෙියන ලේෂ්ඨණශොස්තර ය ද භාරතරාර්ායණාදි පුරොණෙථොෙ ද, 
ෙෘේෂ්ඨොදීන්වග්් නම් ෙියන3 නිඝණ්ඩු ශොස්තර ය ද, ෙර්ණපොද න්ධන පදාර්ථොදිවයන් 
සර්ෙොෙොරනිර්මල ෙූ වෙටුභ නම් පර  න්ධ ෙරණ ශොස්තර ය ද, මූර්ධජඔෂ්ඨ්්ජොදී විසින් 
අේෂ්ඨරයන්වග්් ස්ථොන ෙරණ නිර්ොනභොෙවයන් අේෂ්ඨරපරවභදය ද, 
නොමොඛයොවතොපසර්ග්නිපොතය යන ාතුර්විධ පදය ද, ඒ ඒ ශේදාර්ථයන් පර ෙොශ ෙරන්නො 
ෙූ ෙයොෙරණ ශොස්තර ය ද, අර්ථෙථනමොර්ග්ය වදෝ වහෝ වනොවහොත් භොෂ්ඨය මොර්ග් නම්4 
ශොස්තර ය ද, වසණ ග්ුසීම් ආදිය දැෙ ‘වම ඳු තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ටවයේ ඇතු’ යි ෙියන්නො ෙූ 
උත්පොතිෙශොස්තර ය ද, ස්ෙප්නයන්වග්් තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ට ෙියන්නො ෙූ ස්ෙප්නමොලොශොස්තර ය ද, 
ඒ ඒ ෙොර්ය පරීේෂ්ඨො වෙොට  ලො ෙියන්නො ෙූ නිමිතිශොස්තර ය ද, ෂ්ඨ ආවිධ ෙූ 
වෙදාිංග්ශොස්තර ය ද, ාන්ද්ර ග්ර හණය ද, සූර්යග්ර හණය ද, ශුෙර රොහුාරිතය ද, ග්ර හතොරෙොයුද්ධ 
ද, අසනිපොත ෙශවයන් ආෙොශවයහි ශුෂ්ඨ්ෙ ෙලොහෙ ග්ර්ජනො වෙවරමින් යන 
වදෙදුන්හිස්සරය ද, ාන්දුසූර්යොදීන්වග්් රොශි ග්මන වදෝ වහෝ වනොවහොත් අෙෙරොන්තිය 
ද, ආෙොශවයන් ග්ිනිසිළු ෙුටීම් ෙශවයන් පෙත්නො උල්ෙොපොතය ද, පෘිවි ෙම්පොෙ ද, 
ෙහ්නිශිඛොවෙන් දිේ දාහය ද, භූමයන්තරීේෂ්ඨවයහි වදාෂ්ඨ පරීේෂ්ඨො වෙොට (1  ) 
ග්ෘහෙස්තුශුද්ධිය ෙියන්නො ෙූ භූමයන්තරීේෂ්ඨශොස්තර ය ද, ග්ණිතොඛය ෙූ 
වජයොතිශ්ශොස්තර ය ද, වලොෙොයතිෙ නම් තර්ෙය ද, සොෙෙර  නම් ශොස්තර ය ද, මෘග්ාෙර  
නම් ශොස්තර ය ද, අන්තරාෙර  නම් ශොස්තර ය ද, මිශරවෙොත්ථොශොස්තර ය ද, පේෂ්ඨීන්වග්් 
හුඬීම් ශේද අසො ඵලොඵල ෙියන ශොස්තර ය ද යන වමෙී ශිේෂ්ඨොවෙෝ ෙට යුත්තොහු ය. 
ව ොවහෝ චෙශය ශුද්ර යන් විසින් ෙෘෂ්ඨිෙණිේ ග්ෙ රේෂ්ඨො ෙට යුත්තොහු ය. 

                               
1 ශොෙය 
2 වමහි වමවස් ෙීෙත් අථර්වෙදය තන්ද්ර ජොලවිදයොෙ වනොෙ මන්තර විදයොෙ ය. 
3 ෙියන ලද 
4 භොසමොර්ග් නම එනමි 
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“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥපුතර යන් විසින් යම් වම් ආමිස පූජො 

ෙිරීවමේ ද ඇද් ද, වම් වතම ෙට යුත්වතේ වනො ෙන්වන් ය. සර්ෙ සිංස්ෙොරයන් 
වෙවරහි සම්මර්ශනය වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් පුෙුත්ම ද ෙොයොනුපස්සනොදි 
සතරසතිපට්්ොනය දැෙීම ද, අරමුවණහි සොරග්ර හණය ද, තත් තත් මොර්ග්වයන් 
ේවලශයන් නුසීම් ෙශවයන් ෙරණ ේවලශ යුද්ධය ද, අර්හත්ඵලවයහි වයදීම ද යන 
වම් පර තිපත්තිපූජොෙ සර්ෙඥ පුතර යන් විසින් ෙට යුතු ෙන්වන් ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් ආමිසපූජො ෙට යුතු ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, එවහයින් අප  ුදුරජොනන් ෙහ්නවස් ‘මොවග්් වම් ශරොෙෙවයෝ 

අෙර්මවයහි වනො වයවදත්ෙ’ යි ‘මොවග්් වම් ශරොෙෙවයෝ ෙට යුතු ෙර්මවයහි ම 
වයවදත්ෙ’ යි ෙියො ෙරුණො ෙර ෙදාරමින් ‘අෙයොෙටො තුම්වහ ආනන්ද, වහොථ 
තථොග්තස්ස, සරීරපූජොය’ යි ෙියො වම් පොළිය ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, තදින් අප 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් වම් ෙොරණය වමවස් වනො ෙදාළවස්ේ නම් පස්ෙොදහසේ හෙුරුදු 
මුළුල්වලහි භිේෂ්ඨූහු තමතමන්වග්් පොතර සිෙුරුත් පූජො පිණිස වග්ණ  ුද්ධපූජොෙ ම 
ෙරන්නොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. “යහපත ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙොරණය 
ෙදාළ නිසො යම් පරිද්වදෙින් ද එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” ෙීහ. 

 
ාමිසප ජාපර තික්පෂපපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

පපටිකාපතිතපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ෙුඩ ෙදාරණ ෙල්හි 

වම් අවාතන ෙූ මහොපෘිවිවතොවමෝ මිටිතුන් පිරි සමතලො ෙන්නී ය.1 උස්තුන් නුමී 
සමභූමි ෙන්නී ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙියන වස්ෙ. නුෙත ද, ‘භොග්යෙතුන් 
ෙහ්නවස්වග්් ශ්රීපොදයවතම ග්ල්පතුරෙින් ෙදින ලද්වද් ය’ යි ෙියනවස්ෙ. යම් ඒ 
ග්ල්පතුරේ  ුදුන්වග්් ශ්රීපොදවයහි පතිත ෙන ලද ද, ඒ ග්ල්පතුර  ුදුන්වග්් ශ්රීපොදය 
වෙවරන් පහ ෙ ෙුමේ පිණිස වනො නෙත්නො ල්දවද් ද? තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ‘භග්ෙවතො ග්ේඡන්තස්ස අයිං අවාතනො මහොප්වි නින්නිං උන්නමතී, 
උන්නතිං ඔනමතී’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘භග්ෙවතො පොවදා 
සඛලිෙොය ඛවතො’ ෙියො යම් ොනයේ ෙදාවළ්2 ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. 
තදින් ‘භග්ෙවතො පොවදා සඛලිෙොය ඛවතො’ යි ෙී ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 

                               
1 ෙන්වන් ය. 
2 ෙදූළො 
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‘භග්ෙවතො ග්ේඡන්තස්ස අයිං අවාතනො මහොප්වි නින්නිං උන්නමතී, උන්නතිං 
ඔනමතී’ යි ෙී ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයත් නුඹ 
ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් ම තසිලිය යුත්වත් 
ය” යි ෙීහ. 

 
“සු ූෙ, මහරජොවනනි, ‘ෙුඩම ෙර ෙදාරන්නො ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට 

වම් අවාතන ෙූ මහොපෘිවිය මිටිතුන් පිරී යන්වන් ය. උස් තුන් මිටි ෙන්වන් ය’ යි 
ෙී වම් ොනය ඇත්වතේ ම ය. (1 4) භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි ග්ල්පතුරේ 
ෙදින ලද්වද් ය. ඒ ග්ල්පතුර තමොවග්් ස්ෙභොෙවයන් තවේ ම වනො ෙුවටන ලද්වද් ය. 
පද දත්තයොවග්් උපෙර මවයන් ෙුවටන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, වදෙදත්තවයෝ 
ව ොවහෝ ජොතිසියදහස්ග්ණන් මුළුල්වලහි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වෙවරහි චෙර  ුඳ 
වග්ණ ආෙොහ. එවස් වහයින් ඒ පද දත්තපයෝ ඒ චෙරවයන් ෙූටොග්ොරයේ පර මොණ 
මහග්ලේ ‘භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් හිස මත්වතහි වහළමි’ යි සිතො  අද්දා වහළුහ. 
එෙල භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් ෙුශලමහිමවයයන් මහොපර්ෙතවයෝ වදවදවනේ 
පෘිවිවයන් විසිරියනේ පමණ උස් ෙ නුඟී ඒ මහග්ල වදඅතින් ඇල්ලූ ෙලේ වමන් 
පිළිග්ත්තොහු ය. එෙල ඔෙුන්වග්් ෙුද ග්ුණීවමන්්් මතු ග්ලින් ග්ල්පතුරේ ිඳී තග්ිල යම් 
ඒ වෙොයි අතෙ ෙත් ෙුවටන්නො ෙූ ග්ල් පතුර භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් ශ්රීපොදවයහි 
ෙුවටන ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් පර ෙොරයෙින් ම ඒ පර්ෙතවයෝ වදවදන 

උඩින් එන ග්ල පිළිග්ත්තොහු ද, එපරිද්වදන් ම ග්ල්පතුවරේ පිළිග්න්ට නපුරු දැ?” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි පිළිග්න්නො ලද්දා ෙූත් ඇතුම් වදයේ පග්්ඝරණය 
ෙන්වන් ය. තතිරි ෙොහින්වන් ය. අස්ථොනයට පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
වදඅතින් ග්න්නො ලද පූන් ඇඟිලි අතුවරන් පග්්ඝරණය ෙන්වන් ය. ෙොහින්වන් ය. 
අස්ථොනයට පුමිවණන්වන් ය. තෙ ද අතින් ග්න්නො ලද ෙිරිවමෝරු මීපුණි ග්ිවතල් 
තලවතල් මත්සය තස්ම මොිංස තස්ම ඇඟිලි අතුවරන් පග්්ඝරණය ෙන්වන් ය. 
ෙොහින්වන් ය. යථොස්ථොනවයහි වනො සිට නුවමන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම ග්ල පිළිග්න්නො පිණිස පුමිණියො ෙූ පර්ෙතයන් වදවදනොවග්් ෙුද ග්ත් පහරින් ග්වල් 
ග්ල්පතුරේ තග්ිළ යම් ඒ තුවනෙ වෙොතන ෙත් ෙුවටන්නො ෙූ ග්ල්පතුර භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි ෙුටුවන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මෘදු සියුම් ෙූ ේෂ්ඨුද්ර රජස් සම ෙුලි මිටින් ග්ත් 

ෙල්හි ඇඟිලි අතුවරන් නුවමන්වන් ය. පර සර ෙණ ෙන්වන් ය. යථොස්ථොනවයහි වනො 
සිටින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ග්ල පිළිග්න්නො පිණිස සම ෙ ග්ියො ෙූ 
පර්ෙතයන් වදවදනොවග්් සම්පර හොරවයන් ග්ලින් පතුරේ ිඳී යම් තුවනේහි වහෝ 
එතුන්හි වහෝ ෙුවටන්නො ෙූ පපටිෙොවතොම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි 
ෙුවටන ලද්දී ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මුඛවයන් ග්න්නො ලද්දා ෙූ  ත්පිඩ වම් 
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වලොෙවයහි ඇතුම් වෙවනෙුන්වග්් මුඛවයන් මිදී ෙුග්ිවරන්වන් ය. ෙොහින්වන් ය, 
 ත්හුළු ෙුවටන්වන් ය, යථොස්ථොනයට ම පුමිණ වනො සිටින්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ග්ල පිළිග්න්ට සම ෙ යන්නො ෙූ පර්ෙතයන් වදවදනොවග්් සම්පර හොරවයන් 
පොසොණවයන් ග්ල් පතුරේ ිඳී යම් අතෙ ෙුවටන්නො ෙූ ග්ල්පතුර භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි ෙුටුවන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහ්නස, 
ඒ එවස් ම වේෙො. පර්ෙතයන් වදවදනො විසින් ෙුවටන ග්ල පිළිග්න්නො ලද්වද් වේෙො. 
නුෙත ග්ල්පතුර විසිනුත් ඛොණුෙණ්ටෙේලොදි උපද්ර ෙ පහ වෙොට සමභූමි ෙන 
මහොපෘිවිය යම් වස් ද, එවමන් අපචිති ෙටයුතු1 වනො වේ දැ?” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, වදාවළොස් වදවනේ අපචිතියේ වනො ෙරති. ඒ වදාවළොස් වදන 

ෙෙරු2 ද? යත්:- රොග්වයන් රත් ෙූ පුරුෂ්ඨවතම නිරන්තරවයන් රොග්ස්ෙොදය ෙරණ 
ෙශවයන් (1 6) අපචිති නම් පූජොසත්ෙොරයේ තුණුරුෙන් වෙවරහි වනො ෙරන්වන් ය. 
ද්වේෂ්ඨවයන් දූෂ්ඨිත ෙූ පුරුෂ්ඨ වතම තමොවග්් ද්වේෂ්ඨය ෙරණ වෙොට වග්ණ පූජොසත්ෙොර 
වනො ෙරන්වන් ය. වමොහවයන් මුළො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම තමොවග්් නුනුෙණ ෙශවයන් 
පූජොසත්ෙොර වනො ෙරන්වන් ය. උඩඟු ෙූ පුරුෂ්ඨවතම මොන ෙශවයන් හො 
නිර්ග්ුණිෙපුරුෂ්ඨවතම ෙිසි විවශෂ්ඨතොෙේ වනො දන්නො  ුවින් හො නඟුලිස ග්ිලපු පිඹුරෙු 
වමන් මහතුන්වග්් අෙෙොදයට වනො නුවමන තතො දැඩි පුරුෂ්ඨවතම වනො මුවඩන  ුවින් 
හො, හීනයො තමොවග්් හීනස්ෙභොෙ  ුවින් හො, ෙීෙොේ ෙරන්ට හුදී සිටින ොනෙරයො 
තමොවග්් අපර මොණිෙ  ුවින් හො, ලොමෙයො තමොවග්් ෙදරිය  ුවින් හො, දුෙට පත් ෙූ 
තුනුත්වත් දුේිත  ුවින් හො, වලොභීපුරුෂ්ඨවතම වලොභවයන් මුඩ පෙත්නො  ුවින් 
පූජොසත්ෙොරයේ වනො ෙරන්වන් ය. ආයූහිතයො ඥාතිමිතර යන්ට අර්ථ සොධනවයන් 
පූජොසත්ෙොරයේ රත්නතරවයහි වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමෙී වදාවළොස්වදන 
අපචිතියේ වනො ෙරන්නොහු ය. ඒ ග්ල්පතුරු වතොම ද ග්ල් පර හොරවයන් ිඳී 
අනිමිත්තෙෘත දිශො ග්මන් ඇති ෙ යම් තුවනෙ වහෝ ෙුවටමින් භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපතුවලහි පතිත ෙූ ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මෘදු සියුම් ේෂ්ඨුද්ර රජස් ෙොත ලවයන් මඩනො 

ලද්වද් අනිමිත්තෙෘතදිශො ග්මන් ඇති ෙ යම් තුනෙ වහෝ එතුන්හි වහෝ විසිර යන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ග්ල්පතුර පොෂ්ඨොණ පර හොරවයන් ිඳී ‘වම් දිසොෙට 
එමි’ යි  ෙියො නියම වනො ෙළ අනිමිත්තෙෘතදිශො ඇති ෙ යම් තුවනෙ වහෝ ඒ තුන්හි 
වහෝ ෙුවටන්වන් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි පතිත ෙූ ය. මහරජොවනනි, 
තදින් ඒ ග්ල්පතුර වතොම උඩින් ෙුටුනු ග්ල වෙවරන් වෙන් වනො ෙූෙො නම්  ුදුන් 
ඇඟට නිය ම එෙවිට ම ආෙො නම්, ඒ පර්ෙතවයෝ වදවදන ඒ ග්ල්පතුරේ උඩ පුන 
අල්ෙො ග්න්නොහු ය. මුඛයට ග්ත්  ත් පිඩින් හුළේ ෙුටුනු ෙලේ වමන් 

                               
1 ෙටයුත්නී 
2 ෙෙවර් 
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සිලොඝට්ටනවයන් ග්ල්පතුරේ සරස වෙන් ෙ පලො ග්ිවය් ය. මහරජොවනනි, ඒ ග්ල්පතුර 
භූමිවයහි සිට ග්ිවයත් වනො වෙයි. අහස්හි සිට ආවයත් වනො වෙයි. අන්තරවයහි 
ශීලොසම්පර හොරවෙග්වයන් ි ඳී අනිමිත්තෙෘතදිශො ග්මන් ඇති ෙ යම් අතෙ වහෝ ඒ අතෙ 
වහෝ ෙුවටමින් භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි පතිත ෙූ ය. 

 
තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙොතමණ්ඩලවයන් නඟො ග්ත් පරඬලො පතර ය 

අනිමිත්තෙෘත දිශො ග්මන් ඇති ෙ යම් දිසොෙෙ වහෝ එතුන්හි වහෝ ෙුවටන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ග්ල්පතුර ග්ල් සම්පර හොර වෙග්වයන් ම 
අනිමිත්තෙෘතදිශො ග්මන් ඇති ෙ යම් තුනෙ වහෝ එතුන්හි වහෝ ෙුවටන්නී 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි පතිත ෙූ ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් 
මහොඅෙෘතඥ ෙූ අනොර්ය ෙූ ලොමෙ ෙූ අසත්පුරුෂ්ඨ ෙූ වදෙදත්තයොහට මඳෙින් වනො 
හුර ෙල්පයේ මුළුල්වලහි අීචිවයහි වහළො ෙප්ලේෂ්ඨයේ1 මුළුල්වලහි සතර අපොවයහි 
මහදුේ අනුභෙ ෙරණු පිණිස ඒ ග්ල්පතුරුවතොම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීපොදවයහි 
පතිත ෙූ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙදාළ 
ෙොරණය මමත් එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පපටිකාපතිත පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

ශර ර්ණවි්ිශ්රය පර ශ්්ය 
 
(1  ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘ෙොමොශර ෙොදී ආශර ෙයන්වග් ේෂ්ඨයීවමන් ශර මණ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, ‘සතර ධර්මයෙින් යුේත ෙූවය් ී නම්, ඒ මනුෂ්ඨයයො 
එෙොන්තවයන් ම ශර මණයො ය යි ෙියො වලොවෙයහි නුෙණුත්වතෝ ෙියන්නොහු ය’ යි 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. එහි ේෂ්ඨොන්තිය, අල්පොහොර ෙය, ආලය හුරීමය, 
ආෙිඤ්ාඤ්ායතන ධයොනග්ුණය යන වම් සතරධර්මවයෝ ය. වම් සියල්ල ම ේෂ්ඨය 
වනො ෙළ ආශර ෙයන් ඇති සේවල්ශයොහට ම ෙන්නොහු ය. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ආසෙොනිං ඛයො සමවණො වහොතී’ ති ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී 
නම්, ඒ ෙොරණවයන්,  

 
“රතූහි ධම්පර්හි සර්ංගීභූතං 
තං ප  ්රං සර්ණං ාහු පලාපක” 

                               
1 ෙප්ලේෂ්ඨයේ යනු ෙුරදියි. එය පොළි වපොවතහි වනො ආෙෙි. වදෙදත්ත පර ෙර ජයොපර ශ්නය 
ෙියෙු  ුලිය යුතු. 
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ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘ාතූහි 

ධම්වම්හි සමිංග්ීභූවතො සමවණො වහොති’ යි ෙී ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘ආසෙොනිං ඛයො සමවණො වහොතී’ ෙී ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් 
විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘ආසෙොනිං ඛයො සමවණො වහොති’ ෙියො වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, 

 
‘රතූහි ධම්පර්හි සර්ංගීභුතං, 
තං පර ්රං සර්ණං ාහු පලාපක’ 
 
ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, යම් වම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය 

ඒ ඒ පුද්ග්ලයන්වග්් ග්ුණ ෙශවයන්, 
 
‘රතූහි ධම්පර්හි සර්ංගීභුතං, 
තං ප  ්රං සර්ණං ායු පලාපක’ 
 
යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘ආශර ෙයන්වග්් ේෂ්ඨය ෙිරීවමන් ශර මණ ෙන්වන් ය’ යි 

ෙදාළ වහයින් ශර මණ ෙන්ට තතිරි ධර්මයේ නුත. වම් නිරෙවශෂ්ඨ ෙූ ොනයෙ. 
 
“මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් ‘යම්ෙිසි වෙවනේ ේවලශෙයපශමනය පිණිස 

පිළිපුද්දාහු ද, ඒ සියල්ලන් උපොදායුපොදය1 ේෂ්ඨීණොශර ෙ ෙූ ශර මණවතම අග්ර ය’ යි ෙියනු 
ලුව යි.  තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ජලජ ෙූ ථලජ ෙූ යම්ෙිසි පුෂ්ඨ්පජොතිවයේ ඇද් 
ද, ඒ පුෂ්ඨ්පයන්ට ෙඩො ‘දූසමන් මල් අග්ර  ය’ යි ෙියනු ලුව යි. අෙවශෂ්ඨ යම්ෙිසි 
අවනෙපර ෙොර පුෂ්ඨ්පජොතිවයේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම මල්ජොතියට ෙඩො දූසමන් මල් ම 
සියලු ජනයො විසින් පරොර්ිත ය. ෙුමුති ෙන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
යම් ෙිසි උත්තමවෙවනේ සෙලේවලශෙයපශමනය පිණිස පිළිපන්නොහු ද, ඒ 
සියල්ලන් ෙඩො ‘ේෂ්ඨීණොශර ෙශර මණවතම අග්ර ය’ වි ෙියනු ලුව යි. තෙද මහරජොවනි, යම් 
වස් සියලු ධොනයජොතීන්ට ෙඩො ‘රත්හුල් අග්ර  ය’ යි ෙියනු ලුව යි. යම් ෙිසි අෙවශෂ්ඨ 
ෙූ නොනොපර ෙොර ධොනයජොතිවයේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම ධොනයයන්ට ෙඩො ශරීරය යොපනය 
ෙන වභොජනවයන් ඇල්ී ම සියලු ම ධොනයජොතීන්ට අග්ර  ය යි ෙියනු ලුව යි. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ‘යම්ෙිසි වෙවනේ ේවල්ශෙයපශමනය පිණිස 
පිළිපන්නොහු ද, ඒ සියලුවදන උපොදායුපොදය ේෂ්ඨීණොශර ෙ ෙූ ශර මණවතම අග්ර  ය’ යි ෙියනු 
ලුව යි, ෙදාළවස්ෙ. 

                               
1 වම් පොළි පූර්ෙෙරියො පද යි. ‘වග්ණ වග්ණ’ යනු එහි අර්ථ යි. ‘සියල්ලන් වනො හුර 
වග්ණ ඒ හුම වදනො අතුවරන් ේෂ්ඨීණොශර ෙයො අග්ර  ය’ යනු පෝවයහි අදහස යි.  
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“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ෙොරණය අපි දු එපරිද්වදන් ම 

පිළිග්ණුම්හ” යි ෙීහ.  
 

ශර ර්ණවි්ිශ්රයපර ශ්්ය ්ිමි. 
 

උබ්ිල්ලාවිතපර ශ්්ය 
 
(1 1) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මහවණනි, අනයසත්ෙවයෝ මොවග්් වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද, ධර්මවයහි වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද, 
සිංඝයොවග්් වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද, ඒ ග්ුණ ෙීවමහි වතොප විසින් පරීති වනො ෙට යුත්වත් ය. 
සන්වතොෂ්ඨ වනො ෙට යුත්වත් ය. සිතින් උඩඟු ෙ තල්වපන ෙේ වනො ෙට යුත්වත් ය’ 
යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. තථොග්තයන් ෙහන්වස් පසල රොහ්මණයො විසින් 
විදයමොන ෙූ  ුදුග්ුණ ෙියන ෙල්හි ඊට පරීති ෙූ වස්ෙ. සන්වතොෂ්ඨ ෙූවස්ෙ. සිතින් උඩඟු 
ෙ තල්වපමින් ව ොවහෝ තතිරි ෙූ තමන් ෙහන්වස්වග්් ග්ුණ රොශියේ,  

 
‘රාජාහර්ස්මි පසලාති-ධම්ර්රාජා අ්ුත්තපරා, 
ධම්පර්් රක්කං  ත්පතමි-රක්කං අප්පති ත්තියං’ 
 
යනොදීන් ග්ුණ පර ෙොශ ෙර ෙදාළවස්ෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මමිං ෙො භිේඛවෙ පවර ෙණ්ණිං හොවසයයුිං ධම්ර්ස්ස, 
ෙො සිංඝස්ස ෙො ෙණ්ණිං භොවසයයුිං, තතර  තුම්වහහි න ආනන්වදා න වසොමනස්සිං න 
වාතවසො උේිල්ලොචිතත්තිං ෙරණීයිං’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘වසලස්ස  රොහ්මණස්ස යථො භූේවා ෙණ්වණ භඤ්ඤමොවන ආනන්දිවතො සුමවනො 
උේිල්ලොවිවතො භිවයයො උත්තරිිං සෙග්ුණිං පෙිත්වතසි’ යි ෙී යම් ොනයේ ඇද් ද, 
ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘වසලස්ස  රොහ්මණස්ස යථොභූේවා ෙණ්වණ 
භඤ්ඤමොවන ආනන්දිවතො සුමවනො උේිල්ලොවිවතො භිවයයො උත්තරිිං සෙග්ුණිං 
පෙිත්වතසි’ යි ෙී ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘මමිං ෙො භිේඛවෙ පවර 
ෙණ්ණිං භොවසයයුිං ධම්මස්ස ෙො සිංඝස්ස ෙො ෙණ්ණිං භොවසයයුිං, තතර  තුම්වහහි න 
ආනන්වදා න වසොමනස්සිං න වාතවසො උේිල්ලොවිතත්තිං ෙරණීයිං’ යි ෙී ොනවයන් 
ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. 
ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, අනය ජනවයෝ මොවග්් 

වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද? ධර්මයොවග්් වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද, සිංඝයොවග්් වහෝ ග්ුණ ෙියද් ද, ඒ 
ග්ුණ ෙීවමහි වතොප සුමවදනො විසින් පරීති වනො ෙට යුත්වත් ය. වසොම්නස් වනො ෙට 
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යුත්වත් ය. සිතින් උඩඟු ෙ තල්වපන ෙේ වනො ෙට යුත්වත් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණයත් 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. පසල රොහ්මණයො විසින් ද,  ුදුන්වග්් විදයමොන ෙූ ග්ුණෙර්ණනොෙ 
ෙියන ෙල්හි ව ොවහෝ වස් තතිරි ෙූ තමන් ෙහන්වස්වග්් ග්ුණය, 

 
‘රාජා හර්ස්මි පසලාති-ධම්ර්රාජා අ්ුත්තපරා, 
ධම්පර්් රක්කං  ත්පතමි-රක්කං අප්පති ත්තියං’ 
 
යනොදීන් පර ෙොශ ෙර ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, පළමු වෙොට ම 

සද්ධර්මයොවග්් ස්ෙභොෙ රස ලේෂ්ඨණය හො නිව ොරු ෙූ විදයමොන ෙූ ඇත්තො ම ෙූ 
තදර්ථය දේෙන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මමිං ෙො භිේඛවෙ පවර ෙණ්ණිං 
භොවසයයුිං, ධම්මස්ස ෙො සිංඝස්ස ෙො ෙණ්ණිං භොවසයයුිං, තතර  තුම්වහහි න ආනන්වදා 
න වසොමනස්සිං න වාතවසො උේිල්ලොවිතත්තිං ෙරණීයිං’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ද, පසල රොහ්මණයො විසින් විදයමොන ෙූ ග්ුණ ෙර්ණනො 
ෙරණ ෙල්හි ව ොවහෝ වසයින් තතිරි ෙූ තමන් ෙහන්වස්වග්් ‘රොජො හමස්මි වසලොති 
ධම්මොරොජො අනුත්තවරො’ යනොදීන් (1 0) යම් ග්ුණයේ ෙදාරණ ලද ද, ඒ ග්ුණය ෙුෙමනො 
ලොභයේ පිණිසත් වනො ෙදාළවස්ෙ. යස පිණිසත් වනො ෙදාළවස්ෙ. පේෂ්ඨග්ර හණය 
පිණිසත් වනො ෙදාළවස්ෙ. අතෙුසි ෙර ෙදාරණ පිණිසත් වනො ෙදාළවස්ෙ. නුෙුත 
ෙුමේ පිණිස ද? යත්:- ‘වම් ආෙොරවයන් තුන්සියයේ පමණ  රොහ්මණමොණෙෙයන්ට 
හො වම් පසලයාහට ාතුස්සතයොභිසමය ෙන්වන් ය’ යි දැන ෙරුණොවෙන්1 
අනුෙම්පොවෙන් හිත ෙුඩ ෙසවයන් ම ‘පසලවයනි, මම රජ ීමි. අනුත්තර ෙූ 
සද්ධර්මෙරාෙර ෙර්තිරොජවයමි. සමස්තවලොෙවයහි ෙිසිෙෙු විසින් පෙත්ෙො ලිය වනො 
හුේෙො ෙූ ආඥාාෙර ය මම ධර්මවයන් පෙත්ෙන්වනමි, යනොදීන් ව ොවහෝ වසයින් ම 
තතිරි ෙූ තමන් ෙහන්වස්වග්් ග්ුණරොශියේ ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙීවස්ෙ. “යහපත 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි 
ෙීහ. 

 
උබ්ිල්ලාවිතපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

අහිංසා්ිගර හපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘වලොෙවයහි 

අනුන්ට හිිංසො වනො ෙරන්නො ෙූ මොමෙ පුරුෂ්ඨවතම වලොෙයො හට පරිය ෙන්වන් ය’ යි 
ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, නිග්ර හ ෙිරීමට සුදුස්සොහට නිග්ර හ 

                               
1 ෙරුණො ෙූ 
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ෙරන්වන් ය. පර ශිංසො ෙරන්නට සුදුස්සොට පර ශිංසො ෙරන්වන් ය’ ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නිග්ර හෙරණ අය1 නම් අත් සිඳීම ය, පො සිඳීම ය, 
ෙධ ෙිරීම ය,  ුඳීම ය තුළීම ය, මුරීම ය, ීවවිතසන්තතිය වෙන් ෙිරීම ය. වම් ොනය 
ෙදාරන්ට භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට යුතු වනො ෙන්වන් ය. වම් ොනය ෙදාරන්ට 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් සුදුසු වනො ෙන වස්ේ ම ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහිිංසයිං පරිං වලොවෙ පිවයො වහො හිති2 
මොමවෙො’ ති ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘නිග්්ග්ණ්වහ නිග්්ග්හොරහිං 
පග්්ග්ණ්වහ පග්්ග්හොරහිං’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 
ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘නිග්්ග්ණ්වහ නිග්්ග්හොරහිං පග්්ග්ණ්වහ 
පග්්ග්හොරහිං’ ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී  නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘අහිිංසයිං පරිං වලොවෙ 
පිවයො වහොහිති මොමවෙො’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් 
විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහිිංසයිං පරිං වලොවෙ 

පිවයො වහොහිති මොමවෙො’ ති යන වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘නිග්්ග්ණ්වහ 
නිග්්ග්හොරහිං පග්්ග්ණ්වහ පග්්ග්හොරහිං’ යන වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි පරහට හිිංසො වනො ෙරන්නො ෙූ සෙලසත්ෙයන් 
වෙවරහි මමත්ෙය ඇති මොමෙ පුරුෂ්ඨවතම වලොෙට පරිය ෙන්වන් ය. වම් පරහට හිිංසො 
වනො ෙිරීම සියලු ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් ාොරිතරවයෙ. වම් වතොම 
අනුශොසනොවෙෙ. වමෝ වතොම ධර්මවද්ශනොවෙෙ. මහරජොවනනි, ධර්මය ෙනොහි 
අවිහිිංසොෙ ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇත්වත් ය. වම් වතම ස්ෙභොෙොනවයෙ. මහරජොවනනි, 
අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘නිග්්ග්ණ්වහ නිග්්ග්හොරහිං පග්්ග්ණ්වහ පග්්ග්හොරහිං’ ෙියො 
යමේ ෙදාළවස්ේ ද, වම් ොනොර්ථයවතම ස්ෙභොෙොනවයෙ. (1  ) මහරජොවනනි, 
වනො සන්හුන් චිත්තය නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. සන්හුන් චිත්තය පර ශිංසො ෙට යුත්වත් ය. 
අෙුශලචිත්තය නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. ෙුශලචිත්තය පර ශිංසො ෙට යුත්වත් ය. 
අවයොනිවසොමනස්ෙොරය නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. වයොනිවසොමනස්ෙොරය පර ශිංසො ෙට 
යුත්වත් ය. මිථයො පර තිපන්නපුද්ග්ලයො නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. මනො ෙ 
පර තිපන්නපුද්ග්ලයො පර ශිංසො ෙට යුත්වත් ය. අනොර්යයො නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. ආර්ය 
ෙූ උත්තමයො පර ශිංසො ෙට යුත්වත් ය. වාෞරයො නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. වනො වසොරො 
සිංග්ර හ ෙට යුත්වත් ය.” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ එවස් ම වේෙො. දැන් නුඹ 

ෙහන්වස් මොවග්් විෂ්ඨයට ම පුමිණ ෙදාළවස්ෙ. යම් අර්ථයේ මම විාොරම් ද, ඒ අර්ථයට 

                               
1 ෙරණ අය 
2 වහොති හි 
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ම පුමිණිවස්ෙ.1 ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වසොරහු නිග්ර හ ෙරන්නෙුන් විසින් 
වෙවස් නිග්ර හ ෙට යුත්වත් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වසොරහු නිග්ර හ 
ෙරන්නෙුන් විසින් වදාෂ්ඨ ෙථනය ෙළ යුත්තහුවග්්2 වදාෂ්ඨ ෙථනය ෙළ යුත්වත් ය. 
දණ්ඩනය ෙළ යුත්තහුට දණ්ඩනය ෙළ යුත්වත් ය. රටින් නුඟිය යුත්තහු රටින් නුඟිය 
යුත්වත් ය. සිංඛලිෙොදිවයන්  ුන්ද යුත්තහු  න්ධනය ෙළ යුත්වත් ය. නුසිය යුත්තහු 
නුසිය යුත්වත් ය. වමවස් වසොරහු නිග්ර හ ෙට යුත්වත් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වසොරුන්වග්් යම් ඝොතනයේ ඇද් ද, ඒ ඝොතනය  ුදුෙරයන් 
ෙහන්වස්ලො විසින් අනුදන්නො ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජොවනනි,” යි 
ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙුමේ පිණිස ‘වසොරහු අනුසොසනීය ය’ යි ෙියො තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසින් අනුදන්නො ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් ඒ වසොවරේ 
අනුන් විසින් නසනු ලුවේ ද, එවතම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් අනුදැනීවමන් නසනු 
වනො ලුව යි. තමො ෙර ග්ත් අපරොධවයන් ම එවතම ඝොතනය ෙනු ලුව යි. එවතෙුදු 
ෙුෙත්  ුදුන් විසින් ධර්මොනුශොසනොෙ අනුශොසනො ෙරණු ලුව යි. 

 
“මහරජොවනනි, ෙිසි ෙරදේ වනො ෙළො ෙූ ෙිසි අපරොධයේ නුත්තො ෙූ ීිවයහි 

හුසිවරන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ අල්ෙො වග්ණ නුෙණුත්වතෙු විසින් නසොපියන්ට හුෙි 
වේදැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් 
ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඔහු ෙරදේ වනො ෙළ  ුවිනු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වසොරහු තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් අනුදැනීවමන් 
වනො නසින්වන් ය. තමො ෙර ග්ත් වදයින් ම ඒ වසොරවතම නස්වන් ය. ෙිවමේ ද? 
වමහි අනුශොසනො ෙළ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ෙිසි ෙරදෙට පුමිවණනවස්ේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “එවහයින් මහරජොවනනි, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් අනුශොසනො වතොවමෝ සෙලසත්ෙසොධොරණ ෙූ අනුශොසනොෙේ නම් 
ෙන්වන් යි.” “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙදාළ පර ශ්නය 
එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

අහිංසා ි්ගර හපර ශ්් ය ්ිමි. 
 

සං ප්ාමිත පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මම වෙරොධ 

නුත්වතමි යි උපුටො හුරීවමන් පහ ෙරණ ලද පඤ්ා වාවතොිලයන් ඇත්වත් ීමි’ යි 
ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, තථොග්තයන් (1  ) ෙහන්වස් සියලු 

                               
1 පුමිණිවය් ය 
2 යුත්තහු 
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ම පිරිස් සහිත ෙූ ශාවෙපුතර  ර්හර්ුගල්් වතර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස්ෙරුන් පනොමය1 ෙර 
ෙදාළවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහ්නවස් 
ෙිවපමින් සිංඝපිරිස පනොමය ෙර ෙදාළවස්ේ ද? වනොවහොත් සන්වතොස වෙමින් ‘යෙ’ 
යි ෙියො එළෙො ෙදාළවස්ේ ද? වම් ෙොරණය ඇති තොේ ම වම ඳු ය යි ෙියො දැන් ෙදාළ 
මුනුෙ. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙිවපමින් සිංඝපිරිස පනොමය ෙර 
ෙදාළවස්ේ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් වෙරොධය වනො මුඩ 
පෙත්ෙන ලද්වද් ය. තදින් සන්වතොෂ්ඨවයන් පනොමය ෙර ෙදාළවස්ේ ී නම්, එවහයින් 
සිංඝයො වෙවරහි ෙිසි ෙරදේ නුති ෙ අෙොරණවයහි ම ෙුමෙුත් වනො දැනීවමන් පන්නො 
ෙදාළවස්ෙ. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය වතවම්ත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. 
නුඹ ෙහන්වස් විසින් ඒ පර ශ්නයවතවම් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ධ්ිය නම් සිටු පුතරවතම කාශයප  ුදුන්වග්් ශොසනවයහි 

විසිදහසේ හෙුරුදු පෙත්නො සමවයහි පින් වෙවරමින් සලොෙදාන විස්සේ වදමින් එයින් 
ාුත ෙ වදේවලොෙ තපද  ුද්ධොන්තරයේ මුළුල්වලහි දිෙයසම්පත් ෙළඳා අප  ුදුන් 
සමවයහි වදෙුවලොවින් අෙුත් ප පදහරට සිටුපුතරවයේ ෙ තපද ෙුඩිවිය පුමිණ 
තිස්දහසේ ග්ෙයන් හො විසිදහසේ ෙිරිවදනුන් වපොෂ්ඨය වෙවරමින් ීවවිෙො වෙවරයි. 
ඔහුවග්් පුතරවයෝ සත් වදවනෙ. දියනිවයෝ සත්වදවනෙ. වය්ළිනීහු සත්වදවනෙ. 
ෙුඩෙරුවෙෝ වනොවයේ සියදහස්ග්ණවනෙ. එවතම වහමන්ත ග්රීෂ්ඨ්මසෘතුද්ෙයවයහි 
ග්ෙයන්ට තෘවණොදෙය දුර්ලභ  ුවින් ග්මින් නිේ ම ඵොසු තුන් වසොයමින් මහොසමුද්ර ය 
සමීපවයහි ර්හී නම් ග්ිංග්ොෙ ව දී වග්ොස් අන්තරදිෙයිනොෙොරවයන් පිහිටො ග්ියො ෙූ 
මහොරමයභූමිවයෙ නිෙොසයේ වෙොට වග්ණ පිරිෙර සහිත ෙ ෙොසය වෙවරයි. එේ 
දිවනෙ පේෂ්ඨීන්2 ෙෘේෂ්ඨොග්ර ශොඛොවයහි ෙුදලි තනන්නො ෙූ ෙර්ෙටෙයන් උදෙ 
සමීපවයහි ිලෙල් ෙසො ථල  සමීපවයහි ිල තනො සිංාොරණය ෙරන්නො ෙූ 
ෙර්ෂ්ඨොනිමිත්තලේෂ්ඨණය දැෙ තමො හුන් අන්තරදීපවයන් නිේම ර්හාර්හී නම් ග්ිංග්ොෙවග්් 
පරතීරවයහි සත්සතියේ මුළුල්වලහි ෙර්ෂ්ඨො ෙරණ ෙල්හිත් උදෙවයන් ඔත්ථරණය වනො 
ෙන්නො ෙූ ස්ථොනවයෙ නිෙොසස්ථොනය වෙොට වග්ණ ෙොසය වෙවරමින් සියලු ම 
ග්ෙයන්ට තෘවණොදෙය සම්පොදනය ෙරෙො පුතර දාර දාසෙර්මෙරපුරුෂ්ඨයන්ට නොනොපර ෙොර 
ෙූ ඛොදයොවභොජයොදිය පිළිවයල ෙළ ෙල්හි සතරදිග්ින් වමඝය නඟො ෙසින්ට ෙන. සිටු 
පුතරවතම සත්විසි දහසේ ෙිරිවදනුන්වග්න් ේෂ්ඨීරවදාහනය ෙරෙො ත ො, ෙේඡොසොලොවෙහි 
ග්ෙදරුෙන්  න්ධනය ෙරෙො, ග්ෙයන්ට සතර දිග්ින් දුම් ෙරෙො, සියලු පිරිෙර ජනයන්ට 
 ත් අනුභෙ ෙරෙො, ඒ ඒ තන්හි පහන් දල්ෙො, වතවම්ත් මිහිරි ෙිවරන්  ත් අනුභෙ 
වෙොට, මහොසයනයෙට නුඟී සිට, තමොවග්් මහෝශ්ෙර්යසම්පත්තිය විමසො  ලො, 
සතුවටන් පිණො ඒ ඒ අත වමඝධ්ෙනි අසො පරීතිවයන් පිරී සිට, ‘පේවෙොදවනො 

                               
1 පර ණොමය 
2 පේෂ්ඨීහු 
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දුද්ධඛීවරොහමස්මි’ යනොදි ග්ොථොවෙන් ‘සිද්ධ ෙරණ ලද  ත් ඇත්වතමි. වදනුන්වග්න් 
ෙිරි වදෙ ග්න්නො ලද්වද් ීමි’ යි යනොදීන් උදන් ඇනී ය.  

 
‘එෙල සත්සියයේ වයොදුවනන් වහෙත් අටසිය වදදහසේ ග්ේවෙන් ඔේව හි 

ෙූ වදේරම්වෙවහර ශ්රී මහොසුග්න්ධග්න්ධෙුටිවයහි ෙුඩ ෙසන්නො ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් ඒ (1 1) ධ්ියයොවග්් උදන් ග්ොථොෙ මනුෂ්ඨයෙණ 
තේම සිටියො ෙූ විශුද්ධ ෙූ දිෙයවශරොතර ධොතුවෙන් අසො ෙදාරමින්  ුද්ධඥානවයන්  ලො 
ෙදාරො ග්ෙසම්පත්ති ම ධන වෙොට ඇති  ුවින් ධ්ිය නම් ෙූ ධනියයො හො ඔහුවග්් 
භොර්යොෙ ද දැෙ, ‘වම් වදවදන ම ෙෘතොධිෙොර ඇත්වතෝ ය. තදින් මම වග්ොස් ඔෙුන්ට 
ධර්ම වදශනො වෙවළම් නම්, වදවදනො ම සියලු සුපත් හුර මොවග්් ශොසනවයහි මහණ 
ෙ රහත් ෙ අමොමහනිෙන් දේනොහ. තදින් වනො ග්ිවය් ී නම්, වසට දෙස් මහත් ෙූ 
උදවෙොඝවයන් මුහුදු  ත් ෙ නස්නොහ’ යි ෙියො දැෙ ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම සෘද්ධිවයන්1 
ඔෙුන් ෙසන තුනට අහසින් ෙුඩ ඔෙුන්වග්් වග්් මුදුවනහි ආෙොශවයහි ෙුඩ සිටිවස්ෙ. 
සිටුපුතර යො නුෙතත් එම ග්ොථොෙ ම ග්ොයනො ෙරන්වන් ය. නිෂ්ඨ්්ො වනො ෙරන්වන් ය. 
එෙල සර්ෙඥ රොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් ‘ධනිය, වතෝ ඔදනෙරියොවෙන් සතුටු 
වෙමින් ීවවිතොන්තය දේෙො ධනය වසීවමන් ේෂ්ඨය ෙිරීවමන් දුේඛවයහි ම සිට, දුෙින් 
ම සතුටු ෙන්වනහි ය. වෙරොධීපුද්ග්ලවතවම් නෙ ආඝොතෙස්තුවෙන් වෙරොධය උපදෙමින් 
හෘදය උණු ෙ වග්ණ තෙන්වන් ය. ඇතුම් වෙවනේ ඊට ෙුඩියේ ෙිවපමින් මුඛශේද 
මොතර යේ ම ෙරන්වන් ය. ඇතුම් වෙවනේ ඊටත් ෙඩො ෙිපී පරුෂ්ඨොන ෙියනු ෙුමුති 
ෙ හනුෙ වසොලෙන මොතර යේ ම ෙරන්වන් ය. සමවරේ ඊටත් ෙඩො ෙිපී පරුෂ්ඨ ොන 
ෙියන්වන් ය. අනිවෙේ ඊටත් ෙඩො ෙිපී වෙේලවෙේලො අනුන් නසන්ට දණ්ඩේ වහෝ 
ශස්තරයේ වහෝ වසොයමින් ඒ ඒ අත දිෙන්වන් ය. එවස් ම අනිවෙේ ෙිපී 
දණ්ඩශස්තරොදියේ ඇද වග්ණ පනින්වන් ය. එවස් ම අනිවෙේ ෙිපී දණ්ඩශස්තරොදිය 
වග්ණ දිෙන්වන් ය. අනිවෙේ  ලෙතරවයන් ෙිපී වදතුන් පහරේ තළන්වන් ය. 
අනිවෙේ වෙරොධවයන් මත් ෙ වග්ොස් ඥාතිමිතර සුහෘදය්නවග්් දිවි නසන්වන් ය. අනිවෙේ 
ඊට ෙඩො2  ලෙතරවයන් ෙිපී විපිළිසර ෙ තමොවග්්ත් දිවි නසො ග්න්වන් ය. මම එ ඳු 
වෙරොධය  ුදු ෙූ දා ම නුසුවයමි. අවෙරොධ ීමි. සන්වතොස වෙමින් 
සොන්දෘෂ්ඨ්ටිෙසොම් රොයිෙදුඃඛයොවග්් අභොවෙන් සතුටු ෙන්වනමි. ධනිය, වතෝ ‘වදාහනය 
ෙරණ ලද ෙිරි ඇත්වත් ීමි’ යි සතුටු ෙන්වනහි ය. මම ෙනොහි ‘පහෙරණ ලද 
පඤ්ාවාවතොිලයන් ඇත්වත් ීමි’ යි සතුටු ෙන්වනමි. යනොදීන් ධ්ිය 
සූතර ධර්මවදශනොෙ ෙරන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අේවෙොධවනො 
විග්තිවලො හමස්මි’ ෙියො වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 

                               
1 සෘද්ධි වෙමින්  
2 වම් සඳහො වපොත්හි වයදුවන් වම් අර්ථ ඇති ‘තවතො’ යන්නය. එය වමහි වනො 
ග්ුළවප්.  
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“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් රාතුර්ා නම් නුෙර ශොෙයයන්වග්් 
ාර්ලකී නම් උයවනහි ෙුඩ ෙසන ෙල්හි සැවෙයුත් ර්ුගල්් වදවදනො ෙහ්නවස් පර ධොන 
වෙොට ඇති පන්සියේ වදනො ෙහන්වස්  ුදුන් දේනට ාර්ලකාරාර්යට අෙුත් 
වනෙොසිෙභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො හො සමග් සතුටු වෙමින් වසනොසනෙල් පණෙමින් 
පොතර සිෙුරු තුන්පත් ෙරමින් ත න්නොහු උස් ෙූ ශේද මහොශේද ෙළොහු ය. සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස් ඒ අසො ‘ා්්්දපය්ි, මේඡවිවලොපනවයහි වෙෙුළන් වස් උස් ෙූ මහොශේද 
ෙරන්වනෝ1 ෙෙුරු දැ?’ යි විාොරො ‘ස්ෙොමීනි, ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ සැවෙයුත් ර්ුගල්් වදවදනො 
ෙහන්වස් හො ආග්න්තුෙ ෙ පුමිණියො ෙූ පන්සියයේ වදනො ෙහන්වස්ට වසනොසනොදිය 
පුණීවමන් පුෙුති ශේදය’ යි දැන්ෙූ ෙල්හි ‘යෙ, ආනන්දවයනි, මොවග්් ොනවයන් 
සියලු ම සිංඝයො ෙුඳෙො ලෙ’ යි ෙදාරො අ්ඳමහවතරුන් (1 4) ෙහන්වස් සිංඝයො 
සන්නිපොත ෙළ ෙල්හි ‘ෙිවමේ ද, මහවණනි, වතපි මත්සයීවලොපනවයහි වෙෙුළන් 
වස් උස් ෙූ ශේද මහොශේද මොවග්් සම්මුඛවයහි ම ෙරේ ද? ‘ග්ේඡථ භිේඛවෙ, පනොවමමි 
වාො, න වෙො මම සන්තිවෙ ෙත්ථේ ිං’ යනුවෙන් ‘යෙ, මහවණනි, වතොප පනොමය 
වෙවරමි. වතොප විසින් මොවග්් සමීපවයහි වනො ෙුසිය යුතු ය’ යි ෙදාළ ෙල්හි 
 ුද්ධවතජසින් භය වග්ණ සියලු ම සිංඝයො ෙහන්වස්  ුදුන් ෙුඳ පුදෙුණු වෙොට සමු 
වග්ණ පොතර සිෙුරු ධරො ශාකයරජනජුරුෙන්වග්් සන්ථොග්ොරශොලෙ සමීපවයන් ෙඩනොවස්ෙ. 
ඒ දැෙ රාතුපර්යයක නම් ශොෙයරජදරුවෙෝ ෙහො දිෙ වග්ොස් ෙුඳ ෙුටී, ‘ස්ෙොමීනි, 
ව ොවහෝ වදවනෙුන් ෙහන්වස් වම් අවේලොවෙහි වෙොයි යන ග්මවනේ වදෝ වහො?’ යි 
විාොළ ෙල ‘ඇෙුත්නි, වලොෙුතුරො  ුදුන් විසින් වෙවහරන් එලෙනු ලදුම්හ’ යි 
ෙදාළවස්ෙ. ‘එවස් ී නම්, ආයුෂ්ඨ්මතුන් ෙහන්වස්ලො වමහි මදේ ෙල් ෙුඩ හුන මුනුෙ. 
අපි   ්ුදුන් ෙරො වග්ොස් පහදෙො අභය වග්ණ වදම්හ’ යි ෙියො  ුදුන් ෙරො වග්ොස් ෙුඳ 
ෙුටී වදාවහොත් නඟො වග්ණ ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, වලොෙුතුරො  ුදුරජොවනනි, භිේෂ්ඨුසිංඝයො 
වෙවරහි අභිනන්දනය ෙර ෙදාළ මුනෙ. තෙසො ෙදාළ මුනුෙ. ස්ෙොමීනි, යම් වස් පුන් 
වනො ල න්නො ෙූ තරුණ ෙූ බීජජොතීන්වග්් අනයථොත්ෙය වේ ද, විනොශය වේ ද? යම් 
වස් මූනියන් වනො දේනො තරුණ ෙූ ග්ෙිලිඳේහට අනයථොත්ෙය වේ ද, විනොශය වේ 
ද, ස්ෙොමීනි, එවමන් වම් ශොසනවයහි අළුත මහණ ෙූ දහරභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ෙරුත් 
ඇත. වම් ධර්මවිනයට අළුත පුමිණි මහවතරුන් ෙහන්වස්ෙරුත් ඇත. වලොෙුතුරො 
 ුදුන් වනො දේනො ෙූ ඒ ලදරු ෙූ තරුණු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොට අනයථොත්ෙය 
ෙන්වන් ය. විනොශය ෙන්වන් ය. එවස් වහයින්, ස්ෙොමීනි, භිේෂ්ඨුසිංඝයො වෙවරහි 
අභිනන්දනය ෙර ෙදාළ මුනුෙ’ යි ෙියො ආරොධනො ෙර සිටින වේවලහි සහම්පති 
මහො ර හ්මවතවම්ත් එපෙත් දැෙ  ර හ්මවලොෙවයන් අන්තර්ධොන වෙමින් ේෂ්ඨණවයෙින් 
අෙුත්  ුදුන් වපරටු ෙ නුමී ෙුඳ වග්ණ සිට ‘අභිනන්දතු භන්වත භග්ෙො භිේඛුසිංවඝ’ 
යනොදීන් එවස් ම ආරොධනො වෙොට සිටිවය් ය. එපෙත් දිෙුසින්  ලො සිටි 
ර්ුගල්්මහවතරුන් ෙහන්වස් ‘ආයුෂ්ඨ්මත්නි, ශාකයයන් හො ර්හා.ර හ්ර්යා විසින් අපවග්්  
 ුද්ධ වසෙනය පිණිස යොේා ෙර සිටින ලද්වද් ය. සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ද තෙසූවස්ෙ. 

                               
1 ෙරන්වන්  
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‘ ුදුන් දේනට යම්හ.  ුදුන් දේනට යම්හ’ යි ෙියෙියො වග්ොස්  ුදුන් ෙුඳ පිරිෙරො උන්හ. 
එෙල සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ‘ශාවෙපුතර වයනි, මො විසින් භිේෂ්ඨුසිංඝයො පනොමය ෙළ ෙල 
වතොපට ෙුමන සිතිවිල්වලේ ෙූවය් දැ?’ යි විාොරො ‘ස්ෙොමීනි, අල්වපොත්සොහි ෙ 
දෘෂ්ඨ්ටධර්මසුප විහරණවයන් යුේත ෙ ෙසම්හ යි ෙියො සිතිමි’ යි දැන්ෙුවස්ෙ. එවිට 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ‘ආග්වමහි ත්ෙිං සොරිපුත්ත. ආග්වමහි ත්ෙිං සොරිපුත්ත න වඛො 
වත සොරිපුත්ත පුනපි එෙිං චිත්තිං උප්පොවදතේ ිං’ යනුවෙන් ‘ශොරිපුතර වයනි, වතපි 
හිඳුෙ. ශාරීපුතරවයනි, වතොප විසින් නුෙත වම ඳු සිතේ වනො උපදෙොලිය යුත්වත් ය’ 
යි ෙදාරො ‘පර්ාග්ගල්ලා්වයනි, වතොපට ෙුමන සිතිවිල්වලේ ෙූවය් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. 
‘ස්ෙොමීනි, වලොෙුතුරො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් සිංඝයො හුර දෘෂ්ඨ්ටධර්මසුපවිහරණවයන් 
යුේත ෙ ෙොසය ෙරණ වස්ෙ. එවහයින් දැන් මම වහෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ශොරීපුතර  
ස්ථවිරයොවනෝ වහෝ භිේෂ්ඨුසිංඝයො පරිහරණය (1  ) වෙොට රේෂ්ඨො ෙරම්හ යි ෙියො සිතීමි’ 
යි දැන්නූවස්ෙ. ‘සොධු, සොධු, වමොග්්ග්ල්ලොනවයනි, වතොපි සිතුවය් ෙලයොණ ෙූ 
වාතනොවෙෙු’ යි යනොදීන් ර්ධයර්්ිකායෙරවයහි ෙූ රාතුර්ස තර ය ෙදාරණ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් පිරිෙර සහිත ෙූ සුරියුත් මුග්ලන් මහොසිංඝයො පනොමය ද ෙරණ 
ලද්වද්ත් සු ුෙ. ඒ වනරපු ෙොරණය ද, ෙිපි සිතෙින් වනො ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේවතම මහො පෘිවිවයහි 

මුවලෙ වහෝ ෙණුවෙෙ වහෝ ග්වලෙ වහෝ ෙුවටෙ වහෝ විෂ්ඨම ෙූ භූමිභොග්වයෙ වහෝ 
පය ෙුදී පුෙිල ෙුවටන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිය ෙිපී ඒ පුරුෂ්ඨයො 
වහළන්නී දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, මහොපෘිවියවග්් ෙිපීවමේ වහෝ 
පර සොදවයේ වහෝ නුත්වත් ය. මහොපෘිවිවතොම ආලය වෙරොධය වදෙින් මිදුනො ය. ඒ 
අලසපුරුෂ්ඨවතම වතවම් ම පය පුෙිල ෙුටුවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් ෙිපීවමේ වහෝ පර සොද ී වමේ වහෝ නුත්වත් ය. තථොග්ත 
ෙූ අර්හත්සමයේසම් ුද්ධ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්ලො අනුනයපර තිඝවයන් මිදුනුවස්ේ ලො 
ය. එවහයින් ම සිංඝයො ෙහන්වස්ලො තමන් ෙරණ ලද්දා ෙූ තමන්වග්් අපරොධවයන් ම 
පනොමය ෙරණ ලද්දාහු ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි මහොසමුද්ර යවතම මළො ෙූ ෙුණපය හො 

එේ ෙ වනො ෙසන්වන් ය. මළො ෙූ යම් ෙුණපයේ ඇත් නම්, ඒ ෙුණපය සමුද්ර යවතම 
ෙහො ම වග්ොඩ දමන්වන් ය. තලයට නඟන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
මහොසමුද්ර යවතම ෙිවපමින් ඒ ෙුණපය වග්ොඩ දමො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, 
මහොසමුද්ර යොවග්් ෙිවපන්නො ෙූ වෙරොධයේ වහෝ සතුටු ෙන්නො ෙූ පර සොදවයේ වහෝ 
නුත්වත් ය. මහොසමුද්ර ය වතම අනුනයපර තිඝවයන් මිදුවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් වෙෝපවයේ වහෝ පර සොදවයේ වහෝ නුත්වත් 
ය. තථොග්ත ෙූ අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥයන් ෙහ්නවස්ලො අනුනයපර තිඝවයන් 
මිදුනුවස්ේ ලො ය. එවහයින් ඒ සිංඝයො ෙහන්වස්ලො තමන් විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ 
තමන්වග්් අපරොධවයන් ම පනොමය ෙරණු ලද්දාහු ය. 
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“මහරජොවනනි, යම් වස් වපොවළොවෙහි ඛලිත ෙූවය් ෙුවටනු ලුවේ ද, 

එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥානුශොසනෙරවයහි ඛලිත ෙූවය්  ුදුන් විසින් පනොමය ෙරණු 
ලුව යි. යම් වස් මහොසමුද්රවයහි මළො ෙූ ෙුණපය ස්ළින් වග්ොඩ ලනු ලුවේ ද, 
එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥශොසනෙරවයහි ඛලිත ෙූවය් පනොමය ෙරණු ලුව යි. 
මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘යම් ෙොරණයෙින් ඒ සිංඝයො ෙහන්වස්ලො 
පනොමය ෙළවස්ේ ද, ඒ ෙොරණය වම් ආෙොරවයන් වම් භිේෂ්ඨූහු ජොති ජරො ෙයොධි මරණ 
දුේඛවයන් මිවදන්නොහු ය’ යි දැෙ භිේෂ්ඨූන්ට ෙුඩ ෙුමුත්තො ෙූ හිත ෙුමුත්තො ෙූ සුප 
ෙුමුත්තො ෙූ ේවල්ශශුද්ධිය ෙුමුත්තො ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් සිංඝයො 
පනොමය ෙර ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
නුඹෙහන්වස් ෙදාළ වම් ෙොරණය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ස්තුති ෙළහ. 

 
සං ප්ාමිත පර ශ්්ය ්ිමි. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පර්ණ්ඩකපර ශ්් ්ම්    
පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි තෘතීය ේගය ්ිමිපය් ය. 

 

පර්ෞද්ගලයා් සෘද්ිවිභාගපර ශ්්ය. 
 
(1 4) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මහවණනි, මොවග්් සෘද්ධි ඇත්තො ෙූ ශරොෙෙභිේෂ්ඨූන් අතුවරන් යම් වම් 
ර්හාපර්ාග්ගල්ලා් ස්ථවිරවයෝ ය යන (යම් වෙවනේ වෙත් ද) වම් වතම අග්ර  ය’ යි 
ෙියො වම් එතදග්ර පොලිය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද ඒ මුග්ලන් මහොවථරස්ෙොමීන් 
ෙහන්වස් ‘වසොරුන් විසින් මුග්ුරුෙලින් වපොිත ෙරණ ලදු ෙ ිඳුනු හිස් ඇති ෙ අස්ි 
සුණු ෙ මස්නහර මර්දිත ෙ ග්ර්හො වෙමින් පිරිනිෙන් පූවස්ෙු’ යි යනු ඇසීමි. තදින්, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ර්හර්ුගල්් වතරුන් ෙහන්වස් සෘද්ධිවයහි වෙළ 
පුමිණිවස්ේ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘වසොරුන් විසින් මුග්ුරුෙලින් වපොළු  ොන ලදු ෙ 
පිරිනිෙන් පූවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 
ය. තදින් මුග්ුරුෙලින් වපොිත ෙ පිරිනිෙන් පූවස්ේ ී නම්, එවහයින් ‘සෘද්ධිවයහි 
වෙළ පුමිණිවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, 
සෘද්ධයොනුභොෙවයන් තමහට පුමිණියො ෙූ නුස්ම පහ ෙර ග්න්ට අසමර්ථ ෙල වදවියන් 
සහිත ෙූ වලොෙයොහට පිළිසරණ ෙන්ට සුදුසු ෙනවස්ේ ද? වම් උභවතොවෙොටිෙ  
පර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් 
තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 



 

 241 පටුන වෙත 

“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘කතදග්ගං භික්ඛප  ර්ර් 
සා කා්ං භික්ඛ ්ං ඉද්ිර්්්තා්ං යදිදං ර්හාපර්ාග්ගල්ලාප්ා’ යි ෙියො වමම 
ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ර්හාපර්ාග්ගල්ලා්ස්ථවිරවයෝ ද මුග්ුරු ෙුද 
පිරිනිීවස්ෙ. ඒ  ෙ ෙනොහි ‘ෙර්මොධිග්ෘහීත වහයිනු’ යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සෘද්ධිමතුන් ෙහන්වස්ලොවග්් සෘද්ධිවිෂ්ඨයත් ෙර්මවිෂ්ඨයත් වදෙ 
ම අචින්වතයය ෙන්නොහ. එවස් ෙල අචින්වතයය ෙූ සෘද්ධිවයන් අචින්වතයය ෙූ ෙර්මය 
පහ ෙළ යුතු වනො වේ ද? ස්ෙොමීනි, යම් වස් ඵල ෙුමුත්තො ෙූ ෙිසි වෙවනේ 
දිෙුල්වග්ඩිවයන් දිෙුල්වග්ඩිය වපොථනය වෙවරති. අඹවයන් අඹය වපොථනය වෙවරති. 
එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අචින්වතයයවයන් අචින්වතයයය 
වපොථනය වෙොට පහ ෙළ යුත්වත් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අචින්වතයය ෙූ 
ධර්මයන්වග්න් ද එෙ ම ධර්මයේ අධිෙ ෙූ  ලතර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
වපොවළෝතලවයහි සමොනජොති ඇත්තො ෙූ රජදරුවෙෝ වෙති. සමජොති ඇත්තො ෙූ ඔෙුන් 
අතුවරන් එේ වෙවනේ ම සියල්ලන් ම අභිභෙනය වෙොට ආඥාෙ පෙත්ෙන්නොහ.1 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ අචින්තය ධර්මයන්වග්න් ෙර්මවිපොෙය ම තතො අධිෙ 
ෙූ  ලෙත් ෙන්වන් ය. ෙර්ම විපොෙය ම සියල්ලන් අභිභෙනය වෙොට ආඥා 
පෙත්ෙන්වන් ය. අෙුශල ෙර්මය අධිග්ෘහිත ෙූ ෙල්හි අෙවශෂ්ඨෙුසලෙරියොවෙෝ 
අෙෙොශයේ වනො ල ති. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙනොහි ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ 
ෙිසි යම් ෙට යුත්වතෙ අපරොධයේ වෙවළ් ී නම්, ඔහුවග්් මූනිවයෝ වහෝ පියොවනෝ 
වහෝ නුග්නි භොතෘවෙවනේ වහෝ මිතර  යහළුවෙවනේ  වහෝ, අසමර්ථ  ුවින් රේෂ්ඨො 
වනො ෙරති. එෙල රජනජුරුවෙෝ ම එහි සියල්ලන් අභිභෙනය වෙොට (1 6) රොජොඥාෙ 
පෙත්ෙන්වනෝ ය. එහි ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- රොජොපරොධය ෙළ  ුවින. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අචින්තනීය ධර්මයන්ට ෙඩො ෙර්මවිපොෙය ම අධිෙ ෙූ 
 ලතර ෙන්වන් ය. ෙර්මවිපොෙය ම සියල්ල මුඩ පෙත්ෙො වග්ණ ආඥාෙ පෙත්ෙන්වන් 
ය. ෙර්මොධිග්ෘහීතයොවග්් අෙවශෂ්ඨ ෙූ ෙුශලෙරියොවෙෝ අෙෙොශයේ වනො ල ති. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිවයහි ලුේග්ින්නේ නුග්ි ෙල්හි 

ෙළදහසෙින් වග්වණන ලද ජලය ෙුෙත් ඒ ග්ින්න නිෙන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 
එෙල ෙනොහි ෙහ්නිය එහි අභිභෙනය වෙොට ආඥාෙ පෙත්ෙන්වන් ය. එහි ෙොරණො 
ෙිම? යත්:- ෙහ්නියවග්්  ලෙත්  ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ 
අචින්තනීයධර්මයන් අතුවරන් ෙර්ම විපොෙය ම අධිෙමොතරවයන්  ලතර ෙන්වන් ය. 
ෙර්මවිපොෙය ම සියල්ල අභිභෙනය වෙොට ආඥාෙ පෙත්ෙන්වන් ය. ෙර්මය අධිපති ෙූ 
පුරුෂ්ඨයොවග්් වසසු ෙුශලෙරියොවෙෝ අෙෙොශයේ වනො ල න්නොහු ය. 

 
“මහරජොවනනි, මහොවමොග්්ග්ල්ලොන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් සූවිසි  ුදුෙරයන් 

ෙහන්වස්ලොට ම වපණිවපණී අග්ර ශරොෙෙව ොධිය පිණිස පොරමිතොධර්මයන් පූරණය 

                               
1 පෙත්ෙන්වන් ය. 
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ෙරණවස්ේ සසර එේ ජොතිවයෙ තමන්වග්් වදයුස් අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන් රේෂ්ඨො 
වෙවරමින් ෙොසය වෙොට ෙල් යොවමන් අඹුෙ වෙවරහි සිත්  ුඳි ෙොමවයන් අන්ධ ෙ 
භොර්යොෙවග්් ොනවයන් වදමෙුපියන් මරණ උපොයේ වසොයමින් ‘මිනිසුන් නුති 
ෙනවයහි දී මරමී’ යි සිතො ‘අපවග්් ඔේවේ ග්ම්හි නූවයෝ නුඹලො දේනො ෙුමුත්තම්හ’ 
යි ෙියො එෙූහ. එ ුවින් නූයන් දේනට යම්හ’ යි ෙියො මහෙනයේ මධයවයන් යමින් 
‘අම්ම, පියොවනනි, වම් මග් වසොරහු මිනී මරති, වසොරුන් එන වලසේ වමන් 
වපවණන්වන් ය’ යි ෙියො ෙඤ්ාොවෙන් වතවම් ම දිෙ තෙුත් අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන් 
මුග්ුවරන් තළන ෙල්හි ‘පුතණ්ඩ, වසොරු අප මරති, පුතණ්ඩ, වසොරු අප මරති, 
පුතණ්ඩ, වතපි දිවි ස්ෙ ග්ණුෙ’ යි ෙියොෙියො මහහඬ තළන ෙල්හි ද, ෙිසි ෙරුණොෙේ 
වනො වෙොට වදමෙුපියන් තලො මරො මහෙනයට දමො වග්ොස් අඹුෙ හො සිත් වස් ෙොසය 
වෙොට එයින් මිය මහනරෙවයහි ෙුටී ව ොවහෝ දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි මහනරෙ දුේ 
විඳපියොත් පේ වනො වග්ෙුනු වහයින් සියේ ජොතිවයෙ තුළුම් ෙො මරණයට පුමිණ 
වපර ෙළ මහපින් ඇති වහයින් අප  ුදුන් සමවයහි ද්විතීය අග්ර ශරොෙෙතනතුරට පුමිණ 
සෘද්ධිමතුන් වෙවරහි අග්ර ස්ථොනොන්තරය ලදින් ෙසන ෙල මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්න් අල්ලස් 
ග්ත් වසොරු අල්ෙො වග්ණ මුග්ුරුෙලින් සෙලශරීරය තළො පයියෙ පුරො ලූ සොල් වමන් 
අස්ීන් ිඳ ‘මළොහ’ යි දමො ග්ියොහු ය. එවහයින් ෙර්මොධිග්ෘහීත ෙූ මුග්ුරුෙලින් 
වපොථනය ෙන්නො ෙූ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ මහමුග්ලන් වතරුන් ෙහන්වස්ට සෘද්ධිවයන් තමන් 
ග්ළෙො ග්ුණීම වනො ෙූවය් ය” යි ෙීවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
ඒ වම් ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ.  

 
පර්ෞද්ගලයා් සෘද්ිවිභාග පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

වි්යපර තිච්ඡ්්්පර ශ්්ය. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

තථොග්තයොනන් විසින් ෙියන ලද ධර්මවිනයවතම විෙෘත ෙ   ළන්වන් ය. පටිේඡන්න 
වනො ෙන්වන්’ ය.1 යන වම් පොළිය ෙදාරණ ලද්වද් ය. (1  ) නුෙත ද, ‘සියලු 
විනයපිටෙය හො පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය පිහිත ය, පර තිේඡන්න ය’ යි ෙියන ලද්වද් ය. 
තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විනයපර ඥප්තිය විෙෘත ෙ   ළන්වන් ී නම් 
ජිනශොසනවයහි යුේතයේ වහෝ පරොප්තවදයේ වහෝ පර තිවෙධධර්මයේ වහෝ ල න්වන් 
ය. ඒ විනයපිටෙවයහි දශවිධශිේෂ්ඨොපදසිංෙර ශීලය, ඛන්ධෙොදිෙත්ය, ශීල ග්ුණය, 
ආාොරපර ඥප්ති, අර්ථරසය, ධර්මරසය, විමුේතිරසය යන සියලු ම විනය ෙෙර 
ෙොරණයෙින් පර තිේඡන්න ී ද? පිහිත ී ද තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 

                               
1 ‘පටිේඡන්න ෙූවය් වනො   ළන්වන් ය’ යි විය යුතු 
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භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘තථොග්තප්පවෙදිවතො භිේඛවෙ ධම්මවිනවයො විෙවටො 
විවරොාති වනො පටිේඡන්වනො’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, එවහයින් 
‘පොතිවමොේඛුද්වදවසො වෙෙලඤ්ා විනයපිටෙිං පිහිතිං පටිේඡන්නිං’ යි ෙියො ෙදාළ යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘පොතිවමොේඛුද්වදවසො 
වෙෙලඤ්ා විනයපිටෙිං පිහිතිං පටිේඡන්නිං’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, 
එවහයින් ‘තථොග්තප්පවෙදිවතො භිේඛවෙ ධම්මවිනවයො විෙවටො විවරොාති වනො 
පටිේඡන්වනො’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘තථොග්තප්පවේදිවතො භිේඛවෙ 

ධම්මවිනවයො විෙවටො විවරොාති වනො පටිේඡන්වනො’ යි ෙියො වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. නුෙත ද, ‘පොතිවමොේඛුද්වදවසො වෙෙලඤ්ා විනයපිටෙිං පිහිතිං 
පටිේඡන්නිං’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ  ෙ ෙනොහි භිේෂ්ඨූන් හුර වසසු සියල්ලන්ට 
ෙුද්ද වනො දී සීමො වෙොට ෙසන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
තුන් පරෙොරයෙින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය සීමො වෙොට අනුපසම්පන්නයන්ට වනො 
දේෙො ෙසන ලද්වද් ය. පූර්ෙතථොග්තයන්වග්් ෙිංශය ෙශවයනුත් ෙසන ලද්වද් ය. 
සද්ධර්මයන්වග්් ග්ුරු  ුවිනුත් පිහිත ෙරණ ලද්වද් ය. භිේෂ්ඨුභූමියවග්් මහත්  ුවිනුත් 
පර තිේඡන්න ෙරණ ලද්වද් ය. 

 
“පුරාණ පගෞතර්, දීපංකරාදි පූර්ෙතථොග්තයන්වග්් ෙිංශ ෙශවයන් 

පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය සීමො වෙොට වෙවස් ෙසන ලද්වද් ද? යත්:- මහරජොවනනි, පූර්ෙ 
සියලු තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් යම් වම් භිේෂ්ඨූන් මධයවයහි වදසන 
පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශවයේ ඇද් ද, වම් වතම අනන්ත තථොග්තෙිංශවයෙ. අෙවශෂ්ඨ ෙූ 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට වන ් ොදේෙො ෙසන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ේෂ්ඨතරියයන්වග්් 
ේෂ්ඨතරියමොයො ේෂ්ඨතරියයන් වෙවරහි ම පෙත්වන් ය. හුසිවරන්වන් ය. වමවස් වම් 
ෙොරණය ේෂ්ඨතරියයන්වග්්1 වලොෙ පරවෙණයෙ. අෙවශෂ්ඨ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට වනො දේෙො 
ෙසන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පූර්ෙවයහි ෙූ සියලු ම තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් යම් වම් භිේෂ්ඨූන් මධයවයහි ම වදසන පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශවයේ ඇද් 
ද, වම් වතම අනන්ත ෙූ  ුදුන්වග්් ෙිංශවයෙ, වසසු දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට වනො දේෙො 
ෙසන ලද්වද් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිවයහි ජනසමූහවයෝ වෙන් වෙන් ෙ 

පෙතිති. වහ් ෙෙවර් ද? යත්:- ර්ල්ල පයෝ ය, අප්ාණපයෝ ය, පබ්.තපයෝ ය, 
ධේර්ගිවෙපයෝ ය, .ර හ්ර්ගිවෙපයෝ ය, ්ාටකපයෝ ය, ්ෘතයකාරපයෝ ය, ලංගිකපයෝ ය, 

                               
1 ශොෙය 
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පිසාරපයෝ ය, ර්ණිභරපයෝ ය, (1 1) ප ේණභරපයෝ ය, ර්්ර ස ේයභක්තිකපයෝ ය, 
සිවෙපද තාප ෝ ය, කාළි පද තාප ෝ ය, ශි  ්ම් ඊශ් රභක්තිකපයෝ ය,  ාසුපද පයෝ 
ය,  ්ිකපයෝ ය, අසිපාසපයෝ ය, භද්දියපුතරපයෝ ය යනොදි ජනසමූහ වෙවනේ ඇද් ද, 
ඔෙුවනොෙුන්වග්් රහස් ඒ ඒ ජනසමූහයො වෙවරහි ම පෙතින්වන් ය. හුසිවරන්වන් ය. 
එයින් පිටත් අෙවශෂ්ඨයන්ට වනො දේෙො ෙසන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
පූර්ෙ ෙූ සියලු ම තථොග්තයන්වග්් යම් වම් භිේෂ්ඨුමධයවයහි පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශවයේ 
ඇද් ද, වම් වතම අනන්ත තථොග්තෙිංශවයෙ, අෙවශෂ්ඨ ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට වනො දේෙො 
ෙසන ලද්වද් ය. වමවස් පූර්ෙතථොග්තයන්වග්් ෙිංශය ෙශවයන් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය 
සීමො වෙොට ෙසන ලද්වද් ය.  

 
“සද්ධර්මයොවග්් මහත්  ුවින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය වෙවස් නම් සීමො වෙොට 

ෙසන ලද්වද් ද? යත්:- මහරජොවනනි, ධර්මයවතම තතො මහත් ෙන්වන් ය. තතො 
 ුරෑරුම් ෙන්වන් ය. එහි ාතුරොර්යමොර්ග්ය භොවිත ෙිරීවමන් සම්මත්තෙොරී ෙූ 
භිේෂ්ඨුවතම අර්හත්ඵලය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. ඒ භිේෂ්ඨුවතම ඒ ධර්මවයහි පරම්පරොවෙන් 
සම්මත්තෙොරිත්ෙයට පුමිවණන්වන් ය. ඒ භිේෂ්ඨුවතම ඒ ධර්මවයහි පරම්පරොවෙන් 
සම්මත්තෙොරිත්ෙයට වනො පුමිණිවය් ී නම් ‘අවහෝ! වම් සොරධර්මය පර ෙරධර්මයවතම 
ආර්යමොර්ග්භොවිතොෙේ නුති  ුවින් අසම්මත්තෙොරී ෙූ දෘෂ්ඨ්ටිෙොදීන්වග්් හස්ග්ත ෙ 
ලොමෙ ෙ දැනීවමේ, නින්දා ෙ දැනීවමේ, නින්දා ෙිරීවමේ, ිඳීවමේ, ග්ර්හොවෙේ වනො 
වේ ෙ’ යි ෙියො ද, වම් ‘සොරධර්මය පර ෙරධර්මය දුර්ජනයන් ෙරො පුමිණ ලොමෙ ෙ 
දැනීවමේ, නින්දා ෙ දැනීවමේ, නින්දා ෙිරීවමේ, ධර්මයොවග්් වභදවයේ, ග්ර්හො ෙිරීවමේ 
වනො වේ ෙ’ යි ෙියො ද වමවස් විනයධර්මයොවග්් මහත්  ුවින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය 
හො විනයපිටෙය භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සීමො වෙොට අපර ෙට වෙොට ෙසන ලද්වද් 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, ‘යම් වස් සොරෙරපර ෙරොභිජොත ෙූ ජොතිමත් ලේෂ්ඨයේ අවග්් ඇති 

රත්නපර මොණ ෙූ රේතවලොහිතසඳුන්හරය සෙරපුර නම් ෙූ ාණ්ඩොල නුෙරට පුමිණ 
ඔාත ෙන්වන් ය. අෙඥාත ෙන්වන් ය. හීලිත ෙන්වන් ය. ඛලිත ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් සොරධර්ම පර ෙරධර්මය පරම්පරොවෙන් 
පමණ වනො දන්නො අසම්මත්තෙොරීන්වග්් හස්තග්ත ෙ ඔාත අොත හීළිත ිලිත 
ග්ර්හිතවයේ වනො වේ ෙ’ යි ෙියො ද, ‘වම් සොරධර්මය පර ෙරධර්මය දුර්ජනග්ත ෙූවය් 
ඔාත අොත හීළිත ිලිත ග්ර්හිතවයේ වනො වේ ෙ’ යි ෙියො ද, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් වමවස් ධර්මයොවග්් මහත්  ුවින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය සීමො වෙොට 
ෙසන ලද්වද් ය. 

 
“භිේෂ්ඨුභූමියවග්් ග්රු  ුවින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය වෙවස් නම් සීමො වෙොට 

ෙසන ලද්වද් ද? යත්:- මහරජොවනනි, භිේෂ්ඨුභොෙය ෙනොහි සදෘශ වදයේ නුති  ුවින් 
අතුලය ෙන්වන් ය. පර මොණ ෙළ යුතු වදයේ නුති  ුවින් අපර මොණ ෙන්වන් ය. අග්ය 
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ෙළ වනො හුෙි  ුවින් අනර්ඝ ෙන්වන් ය. ‘මො විසින් වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨුභොෙවයහි සිටින 
ලද්වද් ය. වලොෙය හො සම සම වේ ය’ යි ෙියො ෙිසිෙේ ෙරණ වෙොට වග්ණ අග්ය 
ෙරන්නට සදෘශ ෙරන්නට පමණ ෙරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. එවහයින් භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස්වග්් අතුවරහි ම පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශය හුසිවරන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වලොෙවයහි පර ෙර උතුම් භොණ්ඩයේ වහෝ ෙස්තර යේ 

වහෝ ආස්තරයේ වහෝ හස්තයශ්ෙ රථ ස්ෙර්ණ රජත මුතු මුණිේ ස්තරී රත්නොදියේ වහෝ 
(1 0) ජයග්ෘහිත ෙෘතය සුරොපොනයේ වහෝ ජයග්ර හණය ෙරණ ශිල්පෙර්මොන්ත ඇති ශූර 
වෙවනේ වහෝ ඇද් ද? ඒ සියල්ල ම රජුන් ෙරො පුමිවණන්නොහ. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වලොෙවයහි යම් තොේ සුග්තොග්මපර්යොප්ති ශිේෂ්ඨොපදවයේ ඇද් ද, ආාොර 
සිංයමසීලසිංෙරග්ුණවයේ ඇද් ද, ඒ සියල්ල ම භිේෂ්ඨුසිංඝයො ෙරො පුමිණියොහු වෙති. 
වමවස් භිේෂ්ඨුභූමියවග්් ග්රු  ුවින් පරොතිවමොේවෂ්ඨොද්වදශයවතම දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට 
ආෙරණ ෙිරීවමන් සීමො වෙොට පර තිේඡන්න ෙරණ ලදැ” යි ෙිවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙදාළ ෙොරණය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
වි්යපර තිච්ඡ්්් පර ශ්් ය ්ිමි. 

 

ර්ුසා ාදපාරාජිකාපර ශ්්ය. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘දැන දැන 

මුසොෙොද ෙීවමහි පොරොජිෙො ෙන්වන් ය’ යි යන වම් ොනය ෙදාරන ලද්වද් ය. නුෙත 
ද, ‘දැන දැන මුසොෙොද ෙීවමහි ලහුෙොපත්තියට පුමිවණන්වන් ය. එෙ භිේෂ්ඨුනමේ ලඟ 
දී වදශනොවෙන් ශුද්ධ ෙන වදශනොෙස්තුෙ ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමය ෙනොහි විවශෂ්ඨය ෙෙවර් ද? තදින් එෙමුසොෙොදයෙින් 
මූවලොේින්න ෙ ශොසනවයන් පහ ෙ යන්වන් ය. තදින් එෙමුසොෙොදයෙින් සවතෙිේඡ 
ෙන්වන් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘සම්පජොනමුසොෙොවද පොරොජිවෙො වහොති’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘සම්පජොනමුසොෙොවද ලහුෙිං ආපත්තිිං ආපජනජති එෙස්ස සන්තිවෙ වදසනො ෙත්ථුෙිං’ 
යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් 
ෙහ්නවස් විසින් ‘සම්පජොනමුසොෙොවදා ලහුෙිං ආපත්තිිං ආපජනජති එෙස්ස සන්තිවෙ 
වදසනොෙත්ථුෙිං’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය සු ූ ී නම් ඒ ෙොරණවයන් 
‘සම්පජොනමුසොෙොවද පොරොජිවෙො වහොති’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. 
වම්ත් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයෙ. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. 
නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 
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“මහරජොවනනි, ෙුදූරට  ග්ගුර්ුදාස  නම් ග්ිංවතර ෙස් විසූ ව ොවහෝ භිේෂ්ඨූහු 
පර තයය ඵොසු වනො ලදින් ‘වම් නම් ෙහන්දූ පර ථමධයොන ලොභීවස්ෙ. වසෝෙොන් වස්ෙ, 
රහත්වස්ෙු’ යි යනොදීන් ඔෙුවනොෙුන්වග්් නුති ග්ුණ ග්ෘහස්ථයන්ට පහළ වෙොට 
පහදෙො වග්ණ පර තයය ල ො සමග් සතුටු ෙ ීවෙත් වෙමින් ෙස් අන්තවයහි  ුදුන් ෙරො 
වග්ොස් ෙුඳ එෙත්පස් ෙ උන්හ.  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ඒ භිේෂ්ඨූන්වග්් සුපදුේ විාොරමින් 
නුති ග්ුණ පහළ වෙොට පර තයය ලු ූ ෙ අසො අවනෙොෙොරවයන් ග්ර්හො ෙර ෙදාරමින් 
‘වෙවස් න්ම වතපි, තුේඡ පුරුෂ්ඨවයනි, උදරොර්ථය පිණිස ග්ෘහස්ථයන්ට වතොප වෙවර් 
නුති වලොවෙොත්තරධර්මයොවග්් ග්ුණ ෙිෙු ද? වමොඝපුරුෂ්ඨවයනි, වතොප උදරොර්ථය 
පිණිස ඔෙුවනොෙුන් වෙවරහි නුති උත්තරී මනුෂ්ඨයධර්මයොවග්් ග්ුණ ෙියො වලොෙ රෙටො 
ෙූමට ෙඩො තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ වග්රි ෙපන ෙුත්වතන්  ඩෙුල් ෙපො තරණ ලද්වද් මුනෙු. 
දිලිවයන වලොවහොග්ුළි ග්ිලින ලද්වද් තතො උතුම. මොවග්්සද්ධර්මාෙර යට විරුද්ධ ෙ හුසිර 
නරෙවයහි උපදින මහවසොරහු පස්වදවනෙ. එේ මහවසොවරේ (නම් යවමේ) ‘අවහෝ! 
මම (11 ) ෙෙර දෙසෙ සියයේ වහෝ දහසේ වහෝ පිරිෙරො වග්ණ 
ග්ෘහස්ථපර ෙර ජිතයන්වග්න් සිෙුපසය ලදින් සත්ෙොර ග්රුෙොරොදිය ලදින් 
ග්රොමනිග්මරොජධොනි ආදිවයහි හුසිවරම් වදෝ? වහො’ යි සිතො 
අවනෙඅෙර්තෙයසමොදානවයන් පිරිස් සොධො වග්ණ එවස් ම හුසිවරන්වන් ී නම්, වම් 
පර ථම මහවසොරො ය. අනිෙුත් ඇතුම් පවිටු මහවණේ ධර්මවිනය තවග්ණ එහි වනො 
පිහිටො මිහිරි සින් වලොෙ රෙටො අනයොපවදශ1 රහිත ෙ ඒ ධර්මය තමො වෙවරහි ම 
පිහිටුෙො ග්න්වන් ී නම්, වම් වදවෙනි වසොරො ය. තෙත් පවිටුමහවණේ සුපිරිදු ෙ 
 ර හ්මාර්යය හුසිවරන්නො ෙූ සුශීලභිේෂ්ඨුනමෙට අමූලිෙ ෙූ ස්තරීධර්මවයන් ෙරද 
නග්න්වන් ී නම්, වම් තුන්ෙුනි මහවසොරො ය. තෙත් මොවග්් වම් ශොසනවයහි ඇතුම් 
පවිටුමහවණේ සොිංඝිෙ ෙූ පුෂ්ඨ්පොරොම ඵලොරොම ආරොමෙොස්තු ඇඳ පුටු ිසි ිම්ව ොහන 
වලොවහොසුළ ෙටොරම් වලොවහොෙළ වලොවහො ෙටොහ ෙූ වපොවරෝ වෙවට්රි උදලු 
නියිංෙටු වේෙුල් හුණ මෘදුතෘණ   ුස්තෘණ මුටි මුටිභොණ්ඩ දාරු දාරුභොණ්ඩ යන 
ග්රු භොණ්ඩොදිවයන් ග්ිහින්වග්් සිත් ග්න්වන් ී නම්, නළෙන්වන් ී නම්, එවතම සතර 
ෙුනි මහවසොරො ය. යවමේ ‘තමො වෙවරහි අවිදයමොන ෙූ උත්තරීමනුෂ්ඨයධර්මය තමො 
වෙවරහි ඇතු’ යි පර ෙොශ වෙොට ෙියො නම්, සියලු දිෙය  ර හ්ම මොර මොනුසිෙ 
සෙලසත්ෙවලොෙවයහි වම් වතම අග්ර මහොවසොවරෙ. එ ුවින් මහවණනි, වතොප විසින් 
ග්ෘහස්ථයන් රහතුන් උවදසො දුන් පිණ්ඩපොතය වසොරෙමින් ෙළඳන ලද්වද් ය. 
වලොවෙොත්තුග්ුණධරම් තමො වෙවරහි නුති ෙ දැන දැන ව ොරු ෙීවමහි 
වෙවලස්වසොරුන් විසින් පරදෙන ලද  ුවින් පොරොජිෙ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වමම 
ෙොරණය   ුදුන් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. වනො ෙී වනො ෙළ වදයේ ෙියන ලද්වද් ය. 
ෙරණ ලද්වද් ය. ෙියො දැන දැන ව ොරු ෙීවමහි ලහුෙ ෙූ පචිති ආපත්තියට 
පුමිවණන්වන් ය. එෙ ම භිේෂ්ඨුනමේහුවග්් සමීපවයහි උේෙුටුෙවයන් හිඳ 

                               
1 අවනයොපවදශ 
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දසනඛසවමොධොනවයන් ෙුඳ වග්ණ තමො1  ොල ෙූ ෙ ‘අහම්භන්වත සම් හුලො 
සම්පජොන මුසොෙොදාපත්තිවයො ආපජනජිිං, තො තුම්හමූවල පටිවදවසමි’ ෙියො ‘ආපත්ති 
වදශනොවෙන් ශුද්ධ ෙන වදශනොෙස්තුෙය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ 
ෙොරණය ෙස්තුෙශවයන් ග්රුෙ ලහුෙ ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, වතපි ඒ ෙුමේ සිතෙු ද? වම් නුෙර ීිවයහි ෙිසි පුරුෂ්ඨවය්ෙ 

අනය පුරුෂ්ඨයේහට අතින් පහරේ දුන්වන් ී නම්, වතපි ඕහට ෙෙර දඬුෙමේ 
පමණෙන්නොහු ද?” යි විාොළවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, ඒ පුරුෂ්ඨයො ‘ේෂ්ඨමො වනො වෙමි’ 
යි ෙීවය් ී නම්, ඔහුවග්න් අපි ේෂ්ඨමො වනො ෙන ෙල්හි ෙහෙණුෙේ දඩ ග්න්ෙම්හ” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමහි ඒ පුරුෂ්ඨයො ම එම අතින් ම වතොපට පහරේ දුන්වන් ී 
නම්, වතපි ඕහට එවිට ෙෙර දඬුෙමේ පණෙන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “අවහෝ! 
ස්ෙොමීනි, එවස් ී නම් මඳෙින් වනො හරුම්හ. ඔහුවග්් අතත් සිඳුෙො ලෙම්හ. පයත් 
සිඳුෙො ලෙම්හ. ඔහුවග්් හිස දේෙොත් ෙලීරේවඡදවයන් සිඳුෙො ලෙම්හ. ඔහුවග්් සියලු ම 
වග්ය  ඩු පුහුර ග්න්ෙො ලම්හ. ඔහුවග්් මෙුපිය වදපේෂ්ඨවයන් සත්ෙන ෙුලපරම්පරොෙ 
දේෙොත් නස්ෙො ලම්හ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එෙේහට දුන් පොණිපර හොරවයහි යම් 
සියුම් ෙහෙණුෙේ දඩෙන්වන් ය. වතොපට දුන් පොණිපර හොරවයහි යම් හස්තේවඡදනය 
පොදේවඡදනය (11 ) යම් ෙලීරේවඡදනය සර්ෙග්ෘහොදානය මෙුපියවදපේෂ්ඨවයන් සත්ෙන 
ෙුලපරම්පරොෙ දේෙො නුසීම ෙන්වන් ය. වමහි විවශෂ්ඨ ෙෙවර් ද? ෙොරණ ෙෙවර් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, හීවනොත්ෙෘෂ්ඨ්ට ෙූ මනුෂ්ඨයවභදවයනු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම, සම්පජොන මුසොෙොදය ද, හීවනොත්ෙෘෂ්ඨ්ටෙස්තුෙශවයන් 
ග්රුෙ ලහුෙ ෙන්වන් ය” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ෙදාළ වම් ෙොරණය යම් වස් ද, එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
ර්ුසා ාදපරාජිකාපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

කාලවිපලාක්පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් පළමුවෙන් ම 

‘ව ොධිසත්ෙෙරයන්වග්් මොතෘපීතෘවදවදන නියත ෙන්නොහ. ව ොධිය නියත ෙන්වන් ය. 
අග්ර ශරොෙෙවදවදන නියත ෙන්නොහ. පුතරවතම නියත ෙන්වන් ය, උපස්ථොයෙවතම 
නියත ෙන්වන් ය. වහ් ධර්මතොවෙෙ. ස්ෙභොෙෙොරණවයෙු’ යි ෙියො වම්  ෙ ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. නුෙත ද ‘තුසිත ෙොයවයහි සිටියො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙොලය 
 ලනවස්ෙ. දිෙයින  ලනවස්ෙ, වදශය  ලනවස්ෙ, ෙිංශය  ලනවස්ෙ, මූනියන් 

                               
1 වතවම්  



 

 248 පටුන වෙත 

 ලනවස්ෙ, ආයුස  ලනවස්ෙ, මොසය  ලනවස්ෙ, චනෂ්ඨ්ෙර මය  ලන වස්ෙු’ යි 
ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥතොඥානයට 
පර ඥාෙ වනො මුහු ෙළ ෙල්හි සියල්ල අෙව ොධවයන්  ුදු ීමේ නම් නුත්වත් ය. 
සර්ෙඥතොඥානයට පර ඥාෙ මුහු ෙළ ෙල්හි නිවමසන්තරය යි ෙියන ලද ලඝු අේෂ්ඨරයේ 
ෙථනමොතර ෙොල ෙූ ේෂ්ඨණයෙුදු වනො  ුදු ෙ සිටින්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 
පොරමිතොෙන්වග්් පිරීවමන් පුසුනො ෙූ චිත්තය අතිෙර මණය ෙළ වනො හුෙි ෙන්වන් ම 
ය. ෙෙර ෙලෙ උපදිම්1 වදෝ වහො?’ යි ෙියො ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙුමේ නිසො 
ෙොලය  ලො ෙදාරණවස්ේ ද? ඥානය වනො මුහු ෙළ ෙල්හි  ුදුීවමේ නම් නුත්වත් ය. 
ඥානය වමෝරො ග්ිය ෙල්හි නිවමෂ්ඨමොතර  ෙූ ේෂ්ඨණයෙු දු වනො  ුදු ෙ සිටින්ට වනො හුෙි 
ෙන්වන් ය. එවහයින් ෙුමේ පිණිස ව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් ෙොලය   ලො ෙදාරණ 
වස්ේ ද? තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ව ොධිසත්ෙයන්වග්් තපදීමට2 පළමු 
වෙොට ම මෙුපිය වදවදන නියත ෙ උපදනො  ෙ සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ෙිංශය 
 ලනවස්ෙු යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
උපදනට පළමු ෙ ෙිංශය  ලනවස්ෙු යි ෙී ොනය සු ූ ී නම් ඒ ෙොරණවයන් 
‘පුේව ෙ වඛො ව ොධිසත්තස්ස මොතොපිතවරො නියතො’ යි ෙී ොනය වහෝ ව ොරු 
ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නයත් නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, පළමු වෙොට ම ව ොධිසත්ෙයන්වග්් මොතෘපිතෘ වදවදන නියත 

ෙන  ෙත් සු ූ ම ය. ෙුලය ද ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්  ලො ෙදාරණවස්ෙ. ෙිවමේ 
ද, ෙනොහි මොවග්් යම් වදමෙුපිය වෙවනේ ඇද් ද, ඒ වදමෙුපිවයෝ රජ වදාවහො? 
වනොවහොත්  රොහ්මණ වදෝ වහො?’ යි ෙියො ෙුලය  ලනවස්ෙ. වමවස් ෙිංශය  ලනවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, පළමු වෙොට ම අටවදවනෙුන් විසින් අනොග්තය  ුලිය යුතු ෙන්වන් ය. 
ෙෙර අටවදවනෙුන් විසින් ද? යත්:- මහරජොවනනි, ෙොණිජයො (111) විසින් පළමු වෙොට 
ම විෙුණන  ඩුෙ  ුලිය යුතු ෙන්වන් ය. හස්ති නොග්යො විසින් පළමු වෙොට ම වසොඬින් 
අනොග්තමොර්ග්ය  ුලිය යුතු ෙන්වන් ය. ග්ුල්ප පුද වග්ණ යන සොෙටිෙයො විසින් 
පළමු වෙොට ම අනොග්තතීර්ථය  ුලිය යුතු ෙන්වන් ය.  නුේෙොරයො විසින් පළමු 
වෙොට ම වපර වනො ග්ියො ෙූ අනොග්තවතොට සලෙො  ලො නුෙ හුරිය යුතු ෙන්වන් ය. 
වෙදා විසින් පළමු වෙොට ම ආයු පරීේෂ්ඨො වෙොට  ලො වරොග්ොතුරයො ෙරො එළඹිය යුතු 
ෙන්වන් ය. වහ්දඬු ආදිවයන් එතර ෙන්නොහු විසින් පළමු වෙොට ම ිරොිර  ෙ දැන 
වග්ණ වස්තුෙට නුග්ිය යුතු ෙන්වන් ය. භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො විසින් පළමු වෙොට ම 
හිරමුදුන දේෙො තතිරි අනොග්තෙොලය  ලො වභොජනය ෙුළඳිය යුතු ෙන්වන් ය. 
ව ොධිසත්ෙෙරයන් ෙහන්වස්ලො විසින් පළමු වෙොට ම ‘රොජෙිංශය වහෝ  රොහ්මණ ෙිංශය 
වහෝ ෙෙවරේ උතුම් වදෝ වහො’ යි ෙියො උපදනො ෙිංශය  ුලිය යුතු ෙන්වන් ය. 

                               
1 උපදිද්ද, 
2 තපදීම 
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මහරජොවනනි, වම් අටවදනො විසින් පළමු වෙොට ම අසම්පරොප්ත ෙූ අනොග්තය  ුලිය 
යුතු ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් 
ෙොරණයත් යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
කාලවිපලාක්පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

ර්රණසර්ුච්පඡද පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මහවණනි, තමන් වනො වහළිය යුත්වත් ය. යවමේ තමන් වහළන්වන් ී නම්, ඕහට 
ධර්මය ෙූ පරිද්වදන් ෙට යුත්වත් ය’ යි ෙියො වම් පොලිධර්මය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත 
ද, යම් ෙිසි තුවනෙ දී සුග්තශරොෙෙයන්ට ධර්ම වදශනො ෙර ෙදාරන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් ‘වනොවයේ ෙොරණවයන් ජොති ජරො ෙයොධි මරණයොවග්් නුසීම පිණිස ධර්මය 
වදශනො ෙර ෙදාරණවස්ෙ. යම් ෙිසිවෙේ ජොති ජරො ෙයොධි මරණය අතිෙර මණය වෙවර් 
නම්, ඔහුට උතුම් ෙූ පර ශිංසොවෙන් පර ශිංසො ෙර ෙදාරණවස්ෙු’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘න 
භිේඛවෙ අත්තොනිං පොවතතේ ිං, වයො පොවතයය යථො ධම්වමො ෙොවරතේව ො’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘ජොති ජරො ෙයොධි මරණයොවග්් නුසීම 
පිණිස ධර්මය වදශනො ෙරණවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘ජොතියො ජරොය ෙයොධිවනො මරණස්ස සමුේවඡදාය ධම්මිං 
වදවසති’ යි ෙී ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘න භිේඛවෙ අත්තොනිං පොවතතේ ිං, 
වයො පොවතයය, යථො ධම්වමො ෙොවරතේව ො’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු 
ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නය ද, නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නය වතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ‘ග්ිහිවග්් හුර මහණ ෙූ එේතරො භිේෂ්ඨුනවමේ ේවල්ශෙොමවයහි 

සිත්  ුඳී අනභිරතිවයන් වපවළමින්  ර හ්මාරියොෙ රේෂ්ඨො ෙළ වනො හී පොපවිතර්ෙ 
සිතීවමන් ශොසනවයහි ෙොසයට ෙඩො මිය යොම උතුමු’ යි සිතො ගිජ්ඣකූටපේ තයට 
නුග්ී මහොපර පොතවයේහි (114) පනිමින්  ටදඬු වසොයො ආ එේතරො සුඩයේහු ඇඟ 
ෙුතිර වග්ණ මුරූවය් ය. ග්ිරිමුදුවනන් පුන පියොත් මරණ වනො ෙූ ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් 
‘අනුන් නුසීවමන් පොරොජිෙ ෙන්වනම් වදෝ වහො?’ යි සිතො  ුදුන්ට එපෙත් 
සුළෙළවස්ෙ. සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ඒ අසො ‘මහණ, තට පොරොජිෙොවෙන් ඇෙුත් 
නුතු’ යි ෙියො ෙදාරො ‘න භිේඛවෙ අත්තොනිං පොවතතේ ිං වයො පොවතයය, යථො 
ධම්වමො ෙොවරතේව ො’ යි ෙියො වම් පොළිය භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. යම් ෙිසි තුවනේහි දී ශරොෙෙයන්ට ධර්ම වදශනො ෙරණ ෙල්හි භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් වනොවයේ ෙොරණවයන් ජොති ජරො ෙයොධි මරණයොවග්් සිඳීම පිණිස 
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ධර්මයත් වදශනො ෙරණ ලද්වද් ය. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් දිවි නසො 
ග්ුණීම පර තිේවෂ්ඨප ෙරණවස්ේ ද, ජොතිය නුසීවමහි වයොදා ෙදාරණවස්ේ ද, එහි 
ෙොරණවයේ ඇතු” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් දිවි 

නසො ග්ුණීම පර තිේවෂ්ඨප ෙරණවස්ේ ද, ජොතිය නුසීවමහි සමොදන් ෙරෙනවස්ේ ද, 
වමහි ඒ ෙොරණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සිල් ඇත්තො ෙූ 
සීලසම්පන්න ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් සෙලසත්ෙයන්වග්් ේවල්ශ විනොශ ෙිරීවමහි 
දිෙව වහතේ හො සමොන ෙූවස්ෙ. සත්ෙයන්වග්් ේවල්ශෙයොධිෙයපශමනවයහි 
දිෙයඖෂ්ඨධයේ හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. සෙල සත්ෙයන්වග්් ේවල්ශරජස්දැලි පහ ෙිරීවමහි 
උදෙස්ෙන්ධයේ හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. සත්ෙයන්ට සියලු සම්පත් දීවමහි 
සිතුමිණිරුෙනේ හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. සෙලසත්ෙයන්ට ෙොවමොඝොදි 
ාතුර්විධමවහොඝවයන් එවතර ෙ යොවමහි නුෙේ හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. සත්ෙයන්ට 
ජොතිෙොන්තොරවයන් මිදී යොවමහි ග්ුල්සොර්ථෙොහෙයෙු හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. 
සත්ෙයන්වග්් රොග්ොදීතරිවිධොග්්නිසන්තොපය ශොන්ත වෙොට නිීවමහි මිහිරි මොරුතයේ හො 
සදෘශ ෙනවස්ෙ. සත්ෙයන්වග්් මනවදාළ පිරීවමහි මහොවමඝයේ හො සදෘශ ෙනවස්ෙ. 
සත්ෙයන්ට තරිවිධ ෙුශලෙර්මය උග්න්ෙොලීවමහි අසහොය ෙූ ආාොර්යේහු සදෘශ 
ෙනවස්ෙ. සෙල සත්ෙයන් නිර්ෙොණේවෂ්ඨම නග්රපරවෙශ ෙිරීවමහි 
මොර්වග්ොද්වදශෙවෙවනෙුන් හො සදෘශ ෙනවස්ෙ.  

 
“මහරජොවනනි, ‘වම ඳු ෙූ ව ොවහෝ ග්ුණ ඇත්තො ෙූ අවනෙ ග්ුණ ඇත්තො ෙූ 

අපර මොණග්ුණ ඇත්තො ෙූ ග්ුණරොශියේ ෙුනි ෙූ ග්ුණවග්ොඩේ ඇත්තො ෙූ සත්ෙයන්ට 
අභිෙෘද්ධිෙර ෙූ සිල්ෙත් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් වනො නසිත්ෙ’ යි සිතො සෙලසත්ෙයන්ට 
අනුෙම්පොවෙන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ‘මහවණනි, තමන් මරණට වනො ම වහලිය 
යුත්වත් ය. යවමේ තමන් වහළො නම්, ධර්මය පරිද්වදන් ෙට යුත්වත් ය’ යි ෙියො 
ශිේෂ්ඨොපද පණෙො ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් 
මරණ පර තිේවෂ්ඨපය ෙර ෙදාළවස්ේ නම්, වම් වමහි ෙොරණය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය විචිතර චිතර ි ෙ ෙූ කුර්ාර කාශයප වතරුන් ෙහන්වස් විසින් 
පායාසිරාජ ්්් නම්  රොහ්මණයොහට1 පරවලොෙය දේෙො ෙදාරමින්- ‘රොජඤ්ඤය, 
ෙලයොණ ධර්මවයන් සමන්විත ෙූ සිල්ෙත් ෙූ ශර මණ රොහ්මණවයෝ යම් යම් පරිද්වදෙින් 
ව ොවහෝ දීර්ඝ ෙොලයේ මුළුල්වලහි වනො නුසී සිටිද් ද, ඒ ඒ පරිද්වදන් ව ොවහෝ 
ජනයොට හිත පිණිස ව ොවහෝ ජනයොට සුප පිණිස දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට ෙුඩ පිණිස සුප 
පිණිස වලොෙොනුෙම්පොවෙන් පිළිපදනොහු ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 

                               
1 ‘රොජනයයොට’ යි විය යුතු. ‘රොජඤ්වාති අනභිසිත්තෙරොජො’ යනු අටුෙො යි. 
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(11 ) “ශතපුණයධරත්ෙොදී අවනෙභොග්යවයන් යුේත ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
ෙෙර ෙොරණයෙින් ජොතිජරොදීන්වග්් විනොශය සමොදන් ෙරෙන වස්ේ ද, මහරජොවනනි, 
මනුෂ්ඨයතිරශ්චීනොදී ජොතිය ද දුේ ෙන්නී ය. ඇඟ ෙුරලි දන්තාලන හිස පුසීම් ආදි 
ජරොෙ ද දුේ ෙන්නී ය. මධුවමහ භග්න්දරො ෙුෂ්ඨ්් වරොග් අතීසොර රුජොදී ෙූ ෙයොධිය ද 
දුේ ෙන්වන් ය.1’ සර්ෙ ඥාති මිතර  ග්රොම ධන සුපත් හුර මහණ ීම ද, දුේ ෙන්වන් ය. 
නුසුනු වදයට වශොෙ ෙිරීමත් දුේ ෙන්වන් ය. එවස් ම විලොප ෙියො හුඬීමත් දුේ 
ෙන්වන් ය. වනො ලුව න වදයට දුේ ීමත් දුේ ෙන්වන් ය. සිත්හි වදාම්නස් තපදීමත් 
දුේ ෙන්වන් ය. උපොයොස නම් සිත්තුවිල්ලත් දුේ ෙන්වන් ය. අපරියයන් හො එේීමත් 
දුේ ෙන්වන් ය. පරියයන්වග්න් වෙන් ීමත් දුේ ෙන්වන් ය. මොතුමරණය ද දුේ ෙන්වන් 
ය. පීතුමරණය ද දුේ ෙන්වන් ය. එෙ ෙුස උපන් භොතුමරණය ද, දුේ ෙන්වන් ය. 
නුග්නියන් මරණය ද දුේ ෙන්වන් ය, පුතර  මරණය ද දුේ ෙන්වන් ය. අඹු මරණය ද 
දුේ ෙන්වන් ය. නූයන්වග්් මරණය ද දුේ ෙන්වන් ය. නූයන්ට ෙන ෙයසනය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. වරොග්ෙයසනය ද දුේ ෙන්වන් ය. වභොග් ෙයසනය ද දුේ ෙන්වන් ය. 
ශීලවිනොශය ද දුේ ෙන්වන් ය. දෘෂ්ඨ්ටි ෙයසනය ද දුේ ෙන්වන් ය. රොජදණ්ඩනය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. වසොරුන්වග්න් ෙන භය ද දුේ ෙන්වන් ය. චෙරීන්වග්න් ෙන භය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. දුර්භිේෂ්ඨවයන් ෙන භය ද දුේ ෙන්වන් ය. ග්ින්වනන් ෙන භය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. උදෙවයන් ෙන භය ද දුේ ෙන්වන් ය. රළවේග්වයන් ෙන භය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. ජලසළොවයන් ෙන භය ද දුේ ෙන්වන් ය. ෙිඹුලන්වග්න් ෙන භය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. සුසූෙ නම් මත්සයයන්වග්න් ෙන භය ද දුෙ ්්ෙන්වන් ය. අත්තොනුෙොදභය 
ද දුේ ෙන්වන් ය. පරොනුෙොදභය ද දුේ ෙන්වන් ය. ධනදණ්ඩභය ද දුේ ෙන්වන් ය. 
දුර්ග්තිභය ද දුේ ෙන්වන් ය. විනිශ්ාය පිරිසට එළඹීවමන් උපදනො සොරජනජභය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. අනයදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්න් ෙන ආීවෙෙභය ද දුේ ෙන්වන් ය. අනුන්වග්න් ෙන 
මරණභය ද දුේ ෙන්වන් ය. වනො ෙී වනො ෙළ දූ ෙළහ’ යි ෙියො වේෙුලින් තුළීමත් 
දුේ ෙන්වන් ය. ෙසෙලින් තුළීමත් දුේ ෙන්වන් ය. වදරියන් දිග් ඇති මුග්ුරුෙලින් 
තුළීමත් දුේ ෙන්වන් ය. අත් ෙුපීමත් දුේ ෙන්වන් ය. පො ෙුපීමත් දුේ ෙන්වන් ය. 
අත් පො ෙුපීමත් දුේ ෙන්වන් ය. ෙන් ෙුපීමත් දුේ ෙන්වන් ය. නොසාවඡදය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. ෙර්ණනොසේවඡදය ද දුේ ෙන්වන් ය. හිස්ෙ ල් උග්ුළුෙො ෙොඩිදිය උණු 
වෙොට ෙත් ෙරන්නො ෙූ ිලංගථාලික ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. හිස සම් උග්ුළුෙො 
ව ොරළුවයන් උලො සෙේ වමන් ෙරන්නො ෙූ සංඛර්ුණ්ික ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. 
අඬුවෙන් මුඛය විෙෘත වෙොට පහන්ෙඩ අෙුළුෙො මුඛවයහි  හොලන්නො ෙූ රාහුර්ුඛ නම් 
ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. සෙල ශරීරවයහි වතල් පිළී සිසොරො ග්ිනි දල්ෙන්නො ෙූ 
පජාතිර්ාලික ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. එවස් ම වදයත් ග්ිනි වදන්නො ෙූ 
හත්ථපජ්පජාතික ධය ද, දුේ ෙන්වන් ්්ය. ෙටිවයහි පටන් ාර්මය උග්ුළුෙො 
වෙණ්ඩවයහි ෙළලු වෙොට ත න්නො ෙූ කරක ත්තික ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. තන 
මත්වතහි පටන් ාර්මය උග්ුළුෙො තවඟහි  හො ෙුහුරි වෙොට අඳෙන්නො ෙූ ීවරක ාසික 

                               
1 ෙන්නී ය. 
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නම් ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. වදදණ වදෙුලමිටි එේ වෙොට යපත් ග්සො යෙුල හිඳුෙො 
ෙට වෙොට (114) ග්ිනි අෙුළුෙන්නො ෙූ කප්යයක නම් ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. අවයොමය 
ිළීවෙොේවෙහි අමුණො එල්ෙන්නො ෙූ .ළිසර්ංසික නම් ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. 
ෙහෙණු වමන් ශරීරයහි මස් ෙපො හරින්නො ෙූ කහාපණක නම් ෙධය ද දුේ ෙන්වන් 
ය. ශරීරවයහි වෙඳි ෙත් වෙොට ේෂ්ඨොරලුණු ඇඹුල් ග්ල්ෙන්නො ෙූ ඛාරාපතච්ික නම් 
ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. එේ ඇළයෙින් භූමිවයහි සයනය ෙරෙො ෙවණහි යෙුලේ ග්සො 
එෙ ෙෙුලේ අල්ෙො වග්ණ ෙට වෙොට ෙරෙෙන්නො ෙූ පලී පවෙ ත්තික නම් ෙධය ද 
දුේ ෙන්වන් ය. සෙල ශරීරවයහි ඇට මස් තළො වපොඩි වෙොට පිදුරු ිස්සේ වමන් 
අෙුළුෙන්නො ෙූ පලාලපීෙක ෙධය ද දුේ ෙන්වන් ය. ග්ින්වනන් රත් ෙරණ ලද වතලින් 
ඇඟට තසින්නො ෙූ ෙධයත් දුේ ෙන්වන් ය. සුනඛයන් ලෙො ෙෙන්නො ෙූ ෙධය ද දුේ 
ෙන්වන් ය. දිෙස්හුල හිඳුෙොලීම ද දුේ ෙන්වන් ය. ෙධව ර ග්ස්ෙොලීමත් දුේ ෙන්වන් 
ය. ෙඩුවෙන් තස ෙුපීම ද දුේ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ ව ොවහෝ ෙධ ෙූ 
අවනෙවිධ ෙූ අනන්තදුේ සිංසොරග්ත සත්ෙවතම අනුභෙ ෙරන්වන්ය, විඳින්වන් ය.  

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් හිර් ත්පර්ෙතවයහි ෙස්නො ලද ෙර්ෂ්ඨොජලය පන්සියේ 

ග්ෙු දිග් ඇති ගංගා නම් නදියවග්් පොසොණ සේඛරො ඛර මරුම්  දියසළො ග්ර්හලෙ ස්ළ 
ෙිංෙ ෙලො වෙරල ආෙරණ මුල් සොඛොදිවයහි පුතිර වග්ණ යන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වම ඳු ෙූ ව ොවහෝ විධ ෙූ අවනෙවිධ ෙූ දුේ අනන්ත ෙූ සිංසොර දුේ 
සිංසොරග්ත සත්ෙවතම අනුභෙ ෙරන්වන් ය. එවහයින් මහරජොවනනි, ජොතියවග්් 
පුෙුත්ම දුේ ෙන්වන් ය. වනො පුෙුත්ම සුප ෙන්වන් ය. අපර ෙෘත්තියවග්් ආනිසිංසය 
ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, පුෙුත්වමහි ෙන භය දේෙො ෙදාරන්නො ෙූ  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් ව ොවහෝ ග්ුණ ඇත්තො ෙූ අපර ෙෘත්තියවග්් සොේෂ්ඨොත් ෙිරීවමන් සියලු ම ජොති 
ජරො ෙයොධි මරණය තේමෙොලීම පිණිස ජොතයොදිධර්මයන්වග්් විනොශවයහි වයොදා 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින් 
ජොතිය නුසීම පිණිස සමොදන් ෙරෙො ෙදාළවස්ේ ද, වම් එහි ෙොරණය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සිංසොරදුඃඛය විවශෂ්ඨවයන් ම දේෙො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. පර ශ්නයවතම සුනිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් ය. ඊට ම ෙොරණො සුන්දර 
වෙොට ෙථනය ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් වම් පර ශ්නය යම් වස් ද, එවස් ම පිළිග්ත්වතමි” 
යි ෙීහ. 

 
ර්රණසර්ුච්පඡදපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

පර්ත්තා්ිසංසපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

ආවසෙනය ෙරණ ලද්දා ෙූ භොවිත ෙරණ ලද්දා ෙූ  හුලීෙෘත ෙරණ ලද්දා ෙූ යොනොෙේ 
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වමන් ෙරණ ලද්දා ෙූ ග්ෘහෙොස්තුෙේ වමන් ෙරණ ලද්දා ෙූ අනු ෙ ම සිටින ලද්දා ෙූ 
පුරුදු ෙරණ ලද්දා ෙූ මනො ෙ පටන් ග්න්නො ලද්දා ෙූ ෙයොපොදචිත්තවයන් මිවදන ලද්දා 
ෙූ චමතරියවග්් එෙොදසොනිසිංසවෙවනේ සිතින් ෙුමුති ෙන ලද්දාහ. ෙෙර 
එෙොදසොනිසිංසවයේ ද? යත්:- සුෙ වස් නිවද්රොපග්ත ෙන්වන් ය. සුෙ වස් ම පු ුදින්වන් 
ය. දුඃස්ෙප්න වනො දේවන් ය. මනුෂ්ඨයයන්ට පරිය ෙන්වන් ය. අමනුෂ්ඨයයන්ට ද පරිය 
ෙන්වන් ය. වදෙතොවෙෝ රේෂ්ඨො වෙවරති. ඒ චමතරීසමිංග්ීපුද්ග්ලයො හට (116) ෙහ්නියේ 
වහෝ විෂ්ඨයේ වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො ෙදින්වන් ය. රූපශේදාදිවයහි වනො දුෙන විසින් 
ෙහො සිත එෙඟ ෙන්වන් ය. මුඛ ෙර්ණය දුටුෙන්ට පරොසොදිෙ ෙන්වන් ය. වනො මුළො ෙ 
ෙොලෙරියො ෙරන්වන් ය. අධිග්ම පර තිවෙධ වනො ෙළවහොත් මරණින් මත්වතහි  ර හ්ම 
වලොෙූපග්ත ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. “නුෙත ද, 
‘චමතරීවිහරණවයන් යුේත ෙූ සාර්ෙුමොරයන් ෙහන්වස් මෘග් සමූහයො විසින් පිරිෙරණ 
ලදු ෙ, ෙනවයහි හුසිවරණවස්ේ පිළියක්ඛ නම් රජනජුරුෙන් විසින් විෂ්ඨ වපෙූ හීයෙින් 
විදින ලද්වද් එතුන්හි ම මූර්ිත ෙ ෙුවටන ලද්වද් ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘වමත්තොය භිේඛවෙ’ යනොදීන් ‘ ර හ්මවලොෙවයහි උපදින්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘සොවමො ෙුමොවරො වමත්තොවිහොරි මිග්සිංවඝන පරිෙුවතො පෙවන 
විාරන්වතො පිළියේවඛන රඤ්ා විද්වධො විස පීවතන සල්වලන තත්වථෙ මුේිවතො 
පතිවතො’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
‘සොවමො ෙුමොවරො වමත්තොවිහොරි මිග්සිංවඝන පරිෙුවතො පෙවන විාරන්වතො 
පිළියේවඛන රඤ්ා විද්වධො විසපීවතන සල්වලන තත්වථෙ මුේිවතො පතිවතො’ යි 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘වමත්තොය භිේඛවෙ’ යනොදීන් 
‘චමතරීසමිංග්ී ඒ පුද්ග්ලයොහට ෙහ්නියේ වහෝ විෂ්ඨයේ වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො 
ෙදින්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද අතිතීේෂ්ඨ්ණ ෙන්වන් ය. පහ ෙූ මෘදුත්ෙය ඇත්වත් ය. 
සියේෙර පුළු අස්වලොම් අග්ේ වමන් අතිසියුම් ෙන්වන් ය. මදුරුතුඩින් සමුද්ර ජලය බී 
පියො පමණ ෙළ වනො හුේෙො වස් අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. ෙොලවෙධි රූපීන් ෙුනි 
පර ඥාවෙන් අති දේෂ්ඨ ෙූ මනුෂ්ඨයපණ්ඩිතෙරුන්වග්් ද ශරීරවයහි දහඩිය වසොලෙන්වන් ය. 
ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. මහඅෙුවලන් ෙුළඳ සිටියො ෙූ ඒ 
පර ශ්නය නිරෙුල් වෙොට විජටනය ෙර ෙදාළ මුනුෙ. වම් පර ශ්නයොවග්් තසිලීම පිණිස 
අනොග්තවයහි පහළ ෙන සර්ෙඥපුතර  ෙූ පිටෙතර යධොරීන් ෙහන්වස්ලොට පර ඥාවනතර ය 
ශුද්ධ වෙොට වදෙො ෙදාළ මුනෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘වමත්තොය භිේඛවෙ’ 

යනොදීන් ‘චමතරීසමිංග්ීපුද්ග්ලයොහට ෙහ්නියේ වහෝ විෂ්ඨයේ වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො 
ෙදින්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. ‘සොවමො ෙුමොවරො 
වමත්තොවිහොරි මිග්සිංවඝන පරිෙුවතො පෙවන විාරන්වතො පිළියේවඛන රඤ්ා විද්වධො 
විසපීවතන සල්වලන තත්වථෙ මුේිවතො පතීවතො’ යි ෙියො ෙදාළ ොනයේ සු ූ ම 
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ය. මහරජොවනනි, එහි ෙොරණයේ ඇත. ඒ ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් 
ආනිසිංසවයෝ පුද්ග්ලවයෙුවග්් වනො ෙන්නොහ. වම් ආනිසිංසවයෝ චමතරීභොෙනොෙවග්් 
ම ය. මහරජොවනනි, ෙිසි පෙේ සීනවයනුත් වනො සිතො සොමෙුමොරයන් ෙහන්වස් පුන් 
ෙළය පුරෙො ඔසෙො ග්න්නවස්ේ ඒ ේෂ්ඨණවයහි චමතරීභොෙනොවයහි පර මොද ෙූවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, යම් ේෂ්ඨණවයෙ පුද්ග්ලවතම චමතරියට පුමිණිවය් ී නම්, ඒ 
පුරුෂ්ඨයොහට ඒ ේෂ්ඨණවයහි ෙහ්නිවයේ (11 ) වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො ෙදින්වන් ය. 
ඔහුට අහිතෙොමී ෙූ යම් ෙිසි වෙවනේ දිෙ අෙුත් ඔහු වනො දේනොහ. එහි හොනියෙට 
අෙෙොශයේ වනො ල න්නොහ. මහරජොවනනි, වම්  පුද්ග්ලයොවග්් ආනිසිංසයේ වනො 
ෙන්වන් ය. චමතරීභොෙනොෙවග්් වම් ආනිසිංසවයෝ ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි 
සිංග්රොමොොර ශූරපුරුෂ්ඨවයේවතම ෙිසිෙෙින් වභදයය ෙළ වනො හුේෙො ෙූ අවයොමය 
දැලින් ෙළ  ලෙත් ෙූ සන්නොහයෙින් සන්නද්ධ ෙ යුද්ධයට  ස්වන් ී නම් ඕහට විදින 
ලද්දා ෙූ හීග්ස් ලඟට වග්ෝ වනො ෙුද ෙුවටන්නොහ. විසිවරන්නොහ. ඔහු වෙවරහි 
අෙෙොශයේ වනො ල න්නොහ. මහරජොවනනි, වම් ආනිසිංසවයෝ සිංග්රොමශූරයොවග්් වනො 
ෙන්නොහු ය. වම් සිංග්රොමශූරයේහට විදින ලද සුරවයෝ සමීපයට අෙුත් ෙුවටත් ද, 
විසිවරද් ද, ඒ වම් ආනිසිංසය අවභදය සන්නොහ ජොලිෙයොවග්් ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් ආනිසිංසවයෝ පුද්ග්ලයේහුවග්් වනො ෙන්නොහු ය. වම් 
ආනිසිංසවයෝ චමතරීභොෙනොෙවග්් ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් ඇසිල්වලෙ 
පුද්ග්ලවතම චමතරීසමන්නොග්ත ෙූවය් වේ ද, ඒ පුද්ග්ලයොහට ඒ ඇසිල්වලහි ග්ින්නේ 
වහෝ විෂ්ඨයේ වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො ෙදින්වන් ය. ඕහට අහිත ෙුමුත්තො ෙූ යම් 
ෙිසි වෙවනේ ශස්තරොදිය වග්ණ දිෙ අෙුත් ඔහු වනො දෙිති. විනොශයට ඔහු වෙවරහි 
අෙෙොශයේ වනො ල ති. මහරජොවනනි, වම් ආනිසිංසවයෝ ඔහුවග්් වනො ෙන්නොහු ය. 
වම් ආනිසිංසවයෝ චමතරීභොෙනොෙවග්් ෙන්නොහු ය.  

 
“තෙද, මහරජොවනනි, මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි පුරුෂ්ඨවයේවතම දිෙයමය 

අන්තර්ධොන ඇති ව වහත් මුලේ හස්තයට ග්ර හණය වෙවළ් ී නම්, ව වහත් මුල යම් 
තොේ ඔහුවග්් හස්තග්ත ෙන ලද්වද් වේ ද, ඒ තොේ ෙල් අනිේ ෙිසි පර ෙෘතිමනුෂ්ඨයවයේ 
ඒ පුරුෂ්ඨයො වනො දේවන් ය. මහරජොවනනි, වම් ආනිසිංසය පුරුෂ්ඨයොවග්් වනො ෙන්වන් 
ය. අන්තර්ධොනයොවග්් යමේ ඒ පර ෙෘතිමනුෂ්ඨයවතම ාේෂ්ඨුඃපථවයන් වනො දේවන් ී 
නම්, ඒ ව වහ්ත මූලයොවග්් ම ඒ ආනිසිංසය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වම් ග්ුණොනිසිංසය පුද්ග්ලයොවග්් වනො ෙන්වන් ය. වම් ග්ුණොනිසිංසය 
චමතරීභොෙනොෙවග්් ම ය. මහරජොවනනි, යම් ේෂ්ඨණයෙ පුද්ග්ලවතම චමතරියට 
පුමිණිවය් වේ ද, ඒ පුද්ග්ලයොහට ඒ ේෂ්ඨණවයහි ග්ින්නේ වහෝ විෂ්ඨයේ වහෝ ශෂ්ඨ්තර යේ 
වහෝ වනො ෙදින්වන් ය. ඕහට අහිත ෙුමුත්තො ෙූ (111) යම් ෙිසි වෙවනේ ලඟට 
අෙුත් ඔහු වනො දෙිති. ඔහු වෙවරහි අෙෙොසයේ වනො ල ති. මහරජොවනනි, වම් 
ආනිසිංසය පුද්ග්ලයොවග්් වනො ෙන්වන් ය. වම් ආනිසිංසය චමතරීභොෙනොෙවග්් ම ය.  
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“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් මනො වෙොට ෙරණ ලද මහත් ෙූ 
මහග්ල්වලනෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ පුරුෂ්ඨයෙු විවශෂ්ඨවයන් ෙර්ෂ්ඨො ෙරන්නො ෙූ මහොවමඝයවතම 
වතමන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් ආනිසිංසය පුරුෂ්ඨයොවග්් 
වනොෙන්වන් ය. මහත් ෙූ මහොවමඝය ෙර්ෂ්ඨො වෙවරමින් යම් පුරුෂ්ඨයෙු වනො 
වතවමන්වන් වේ ද? ඒ ආනිසිංසය මහො වලනයොවග්් ම ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වම් ආනිසිංසවයෝ පුද්ග්ලයොවග්් වනො ෙන්නොහු ය, වම් ආනිසිංසවයෝ 
චමතරීභොෙනොෙවග්් ම ය. මහරජොවනනි, යම් ේෂ්ඨණයෙ පුද්ග්ලවතම 
චමතරීසමන්නොග්ත ෙූවය් වේ ද, ඒ ේෂ්ඨණවයහි ඒ පුරුෂ්ඨයොහට ග්ින්නේ වහෝ විෂ්ඨයේ 
වහෝ ශස්තර යේ වහෝ වනො ෙදින්වන් ය. ඕහට අෙුඩ ෙුමුත්තො ෙූ යම් ෙිසි වෙවනේ 
ලඟට අෙුත් ඔහු වනො දේනොහු ය. ඕහට අෙුඩේ ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, වම් ග්ුණොනිසිංසවයෝ පුද්ග්ලයොවග්් වනො ෙන්නොහු ය. වම් 
ග්ුණොනිසිංසවයෝ චමතරිභොෙනොෙවග්් ම ය. 

 
ශෙර යන්වග්් ආරොධනොවෙන් දුකූල තපස්ීන් ෙහන්වස් පාවෙකා නම් 

තපස්සීනීන්දූවග්් නොහිපරොමර්ශනය ෙළ වේවලහි ව ොධිසත්ෙවයෝ වදේවලොවින් අෙුත් 
පාවෙකා ්්  ඩ තපිද මේෙුසින් ිහි ෙ ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ ශරීරයේ ඇති  ුවින් සාර් 
නම් ෙුමොර ෙූවස්ෙ. ඔෙුන්වග්් චමතරී ආනුභොෙවයන් ඒ ෙනවයහි ෙසන ෙිඳුරුවධනූහු 
අෙුත් ව ොධිසත්ෙයන් ෙඩො වග්ණ වග්ොස් ෙඳුස්ළිආදිවයන් නහෙො අවනෙවිධ විසිතුරු 
ෙන ෙුසුමවයන් සරහො හිරියල්තිලෙ වදමින් පන්සල වග්ණ ලො නිති රෙිති. 
මෘග්වපොතෙවයෝ අෙුත් ව ොධිසත්ෙයන් ෙරීඩොමඩුල්වලන් නළෙො රෙිති. වම් නියොවයන් 
වසොවළොස් අෙුරුදු පිරුණු ෙල වදමෙුපියන්වග්් පූර්ෙ ෙර්මයෙින් ඇස් අන්ධ වි ය. 
මහව ෝසතොවනෝ අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන් පන්සුල හිඳුෙො උණුදිය සිහිල්දිය මධුර ෙූ 
ඵලොඵලයන් දී වපොෂ්ඨය වෙවරමින් ෙුස දිවනෙ වදමෙුපියන් ෙුඳ සමු වග්ණ මෘග්යන් 
පිරිෙරො ඵලොඵල පිණිස පර්ෙතොන්තරවයහි ෙිඳුරන් හො සමග් ඇවිදිමින් ඵලොඵල 
වග්ණෙුත් පන්සුල ත ො ‘පුන් වග්වණමි’ යි ෙියො ෙළය වග්ණ මුෙන් වදවදවනෙු 
පිට ෙළය ත ො අල්ෙො වග්ණ මෘග්යන් පිරිෙරො මිගසම්ර්තා නම් ග්ඟට පුමිණිවස්ෙ. 
එෙල  රණුස් නුෙර රජ ෙරණ පිළියක්ඛ නම් රජනජුරුවෙෝ මෘග්මොිංසවලොභවයන් 
දහසේ වදන ඇද නඟන දළ්හධනුෙ හො විෂ්ඨපීත හී වග්ණ හිමොලවයහි මෘග්ඝොතනය 
වෙොට ඇවිදිමින් ර්ෘගසම්ර්තා නම් ග්ඟට පුමිණ මෘග්පොද සටහන්  ලො වග්ොස් 
මෘග්යන් එන මිං  ලො වෙොටුපවතෙ සුඟී හිඳ, සොම ෙුමොරයන් දැ, විස්මය පත් ෙ, 
‘යේෂ්ඨවයේ වදෝ වහො? වනොවහොත් නොග්වයේ වදෝ වහො?’ යි ‘ෙථො ෙරපීම් නම් 
අන්තර්ධොන ෙ වයයි. එවහයින් විදපියො දුර්ෙල වෙොට වතොරතුරු අසො වග්ණ වග්ොස් 
අමොතයයන්ට ෙියමි’ යි සිතසිතො හුන්නොහු ය. එෙල සාර්ෙුමොරයන් සියලු මුෙන් පුන් 
බී වග්ොඩ නුඟි ෙල්හි ග්ඟට  ුස පුන් නො වග්ණ වග්ොඩ නුඟී ෙුහුරි සිෙුර හුඳ 
අජිනාර්මය එෙොිංශ වෙොට  හො වග්ණ පුන් ෙළය ඔසෙො ෙම්ෙර ත ොපියන වේවලහි 
දුේඛවෙදනොෙ තපිද චමතරීභොෙනොෙයහි සිත මදේ පර මොද වි ය. ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම 



 

 256 පටුන වෙත 

රජනජුරුවෙෝ සාර්ෙුමොරයන්ට විද්දාහු ය. ඒ සුරය සාර්ෙුමොරයන්වග්් දෙුණුවලහි ෙුදී 
ෙම්ඇළවයන් නිේම ග්ිවය් ය. 

 
ඒ දැෙ මෘග්වයෝ භයින් තුති වග්ණ පලො ග්ියහ. ඒ සුරය ෙදින ලද්දා ෙූ 

ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ සොමෙුමොරවයෝ පුන්ෙළය ිම වනො වහළො ම සිහි උපදෙො වග්ණ 
සනිෙ ම ෙරින්  ො ෙුලි පීරො, ෙළය ත ො වදමෙුපියන් ෙසන දිසොෙට හිස දමො ෙුඳ 
ෙුතිර ෙුලි මත්වතහි රන්පිළිමයේ වස් මුණින් හිඳ ‘වම් ෙනවයහි මට සතුරුවෙවනේ 
නුත්වත් ය. මොවග්ත් ෙිසි වෙවනෙුන් වෙවරහි චෙරයේ නුත්වත් ය’ යි ෙියමින් 
මුඛවයන් එන වල් ෙමොර ෙමොරො- 

 
‘පකා ්ු ර්ං උසු්ා විජ්ි - පර්ත්තං උදහාරකං, 
ඛත්තිපයා .රාහ්ර්පණා ප ස්පසා - පකා ර්ං විද්ධා ්ිලීයසී.’ 
 
(110) යනොදීන් පුන් ඔසෙො වග්ණ යන්නො ෙූ. එවහයින් ම චමතරී භොෙනොවයහි 

පර මොද ෙූ මට  ලෙත් ෙූ හී පහරින් ෙෙවරේ විද්වද් ද? රජ වෙවනේ ද?  රොහ්මණ 
වෙවනේ ද? ග්ෘහපතිවෙවනේ ද? ෙෙවරේ මො විද සුඟී ග්ිවය් ද? මොවග්් මිංස ෙූ 
යුතු වද්ෙුත් වනො ෙන්වන් ය. සමින් පරවයෝජනයෙුත් නුත්වත් ය. එවස් ෙල ෙුමන 
ෙොරණයෙින් මො විදින්ට සිතුවය් ද? මො විද්දා ෙූ වතපි ෙුෙරු දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. එ ස් 
අසො රජනජුරුවෙෝ ‘අවහෝ! වම් වතම මො විසින් විෂ්ඨපීත සුරවයන් විද වහළන ලදු ෙ ද, 
ෙිසි වෙරොධයේ වනො වෙොට පරියොනවයන් ම ෙථො ෙරන්වන් ය’ යි සිතො ෙහො ලඟට 
දිෙ අෙුත් සිට- 

 
‘රාජාහර්ස්මි කාසී්ං - පිළියක්පඛාති ර්ං විදූ, 
පලාභා රට්ෙං පහත්වා්  මිගප  ස්්රරාර්හං. 
ඉස්සප රස්මි කුසපලා - දළ්හධම්පර්ාති විස්සුපතා. 
්ාපගාපි පර් ් ර්ු ්්පරයය - ාගපතා උසුපාත්ං.’ 
 
යනොදීන් ‘පින්ෙත, මම කාශිපදශෙොසීන්ට රජ ීමි. ‘මො පිළියක්ඛරජය’ යි ෙියො 

දන්වන් ය. මම මොිංසවලොභවයන් .රණැස හුර අෙුත් මුෙන් වසොයමින් වම් ෙනවයහි 
හුසිවරන්වනමි. මම ධනුශ්ශිල්පවයහි අති දේෂ්ඨ ීමි. දහසේ වදනො ඇද නඟන (දුන්න 
නඟන වහයින්) දළ්හධනුර්ධර ය යි ෙියො පර සිද්ධවයමි. මො විසින් විද හරණ ලද හී 
සුරය වතම හස්ති රොජයෙු ෙුෙත් වනො හුර විනිවිද යන්වන් ය’ යි ‘වමවස් 
යේෂ්ඨනොග්ොදීහුත් මනුෂ්ඨයභොෂ්ඨොවෙන් ෙථො වෙවරති. වමොහු යේෂ්ඨනොග්ොදී ෙෙවරෙු  ෙත් 
වනො දනිමි. ෙිපී මොවග්් දිවි නුසුවය් ී නම් නපුර.’ ‘මම රජනජුරුවයමි’ යි ෙීෙල ‘භය 
වනො ෙන්නො ෙූ වෙවනේ නම් නුතු” යි සිතො තමොවග්් වතජස් හො  ලය දේෙො ෙථො 
වෙොට සාර්ෙුමොරයන්වග්් නොමවග්ොතර ය විාොවළෝය. ඒ අසො සොමෙුමොරවයෝ- 
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‘ප්සාද පුත්පතා භද්ද්්පත - සාපර්ා ඉති ර්්්ඤාතපයා, 
ාර්්්තයිංසු ජී ්්තං - පසා අජ්පජ ං අපතා සපය, 
 
යනොදීන් ‘පින්ෙත් මහරජ, නුඹ ෙහන්වස්ට ෙුවඩේ වේෙ යි. මම වනසොද 

පුතරවයේමි. ීවෙත් ෙ සිටින්නො ෙූ මට සොම ය යි ෙියො වමවස් මොවග්් වදමෙුපියනූවයෝ 
ආමන්තර ණය ෙරන්නොහු ය. ඒ මම අද මරණමුඛවයහි පිහිටිවයමි. මරණපරොයණ ෙ 
සයනය වෙවරමි. මහරජොවනනි, විෂ්ඨෙත් මහත් යෙුලෙින් විනිවිද ග්ිය මෘග්යෙු වමන් 
මොවග්් ශරීරවයන් ග්ලන රුධිරධොරොවයහි ග්ුලී සුසුම් වහළමි. මොවග්් දෙුණුළවයන් 
ෙුද ෙම් ඇළවයන් සම්මස්විනිවිද ග්ිය යෙුල  ුලුෙ මුනුෙ. මුඛවයන් ග්ලන වල් 
 ුලුෙ මුනුෙ. නොසවයන් එන වල් ෙිඹිස හරිමි. වම ඳු ෙූ  ලෙත් මරණොතුර ෙ 
විාොරමි. ෙුමේ පිණිස මො විදපියො ෙනග්හනවයහි සුඟී ග්ිවය් දැ?’ යි ෙියො 
චමතරීසිතින් ම විාොළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ අවනෙොෙොරවයන් විමසො  ලො, 
මනුෂ්ඨයවයේ ම ය යි නිශ්ාය වෙොට දැන  ලෙත් ෙූ වශොෙයට පුමිණ ‘වම ඳු ෙූ 
ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ සොමෙුමොරවයෝ එෙලො ම ෙ වමම මහොෙනවයහි ෙොසය ෙරන්වනෝ 
වනො වෙති. නූ වෙවනෙුන් හො සමග් විසිය යුතු ෙන්වන් ය’ යි සිතො ‘පින්ෙත් ෙූ මො 
යහළු සොමෙුමොරවයනි, වතපි ෙෙර වදශයෙින් වම් ෙනයට අෙුත් ෙසෙු ද? ‘ග්ඟට 
වග්ොස් පුන් වග්වණෙ යි (14 ) ෙියො ෙෙුරුන් විසින් එෙන ලද්දා ෙූ වතපි වම් 
මෘග්සම්මතො නම් ග්ඟට ආෙොහු දැ?’ යි විාොවළෝ ය. එෙල ආ වතොරතුරු ෙියනු ෙුමුති 
ෙූ මහව ෝසතොවනෝ මුඛවයන් වල් ෙමොරෙමොරො- 

 
‘අන්ධා ර්ාතා පිතා ර්ය්හං - පත භරාමි .ර හා ප් 
පතසාහං උදහාරපකා - ාගපතා මිගසම්ර්තං’ 
 
අත්ථථ පතසං උසා ර්ත්තං - අථ සාහස්ස ජීවිතං 
උදකස්ස ර අලාපභ් - ර්්්ප් අන්ධා ර්වෙස්සපර, 
 
ඉදං දුතියකං සල්ලං - කම්පපති හදයං ර්ර්, 
යං ර අපන්ධ ් පස්සාමි - යං ර පහස්සාමි ජීවිතං.’ 
 
යනොදීන් ‘මහරජොවනනි, මොවග්් මෙුපිවයෝ වදවදන අන්ධ ෙූහ. වම් මහො 

ෙනවයහි මධූර ෙූ ඵලොඵල වග්ණෙුත් වදමින් ඒ අන්ධ ෙූ මෙුපියන් වදවදනො වපොෂ්ඨය 
වෙවරමින් ඒ අන්ධෙූ වදමෙුපියන්ට පුන් වග්ණ යන්නො ෙූ මම ෙළය වග්ණ වම් 
මෘග්සම්මතොෙට ආවයමි. ඒ වදමෙුපියන්ට පුන් වග්ණ යන්නො ෙූ මම ෙළය වග්ණ 
වම් මෘග්සම්මතොෙට ආවයමි. ඒ වදමෙුපියන්ට වභොජනමොතරවයේ ම ඇත. ඒ 
වභොජනමොතරවයන් සදෙසේ පමණ ීවවිතය පෙත්වන් ය. පුන් වනො ලුබීවමන් මොවග්් 
අන්ධ ෙූ වදමෙුපිවයෝ මුවරත් ම ය’ යි සිතන්වනමි. මට පුමිණියො ෙූ වම් දුෙට ෙඩො 
මොවග්් අන්ධවදමෙුපියන් වනො දේනො දුෙ තතො  ලෙත් ෙන්වන්ය. ඒ මොවග්් අන්ධ ෙූ 
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මූනිවයෝ තතො දිළිඳු ෙ ව ොවහෝ ෙලේ හඩනදූ ය. දිළිඳු ෙූ ඒ මොවග්් පියොවනෝ ව ොවහෝ 
ෙලේ හඩනදූ ය. මො වනො දේනො ෙූ මොවග්් මෙුපිය වදවදන ‘සාර්, සාර් ය’ යි විලොප 
ෙියමින් මහෙනවයහි ඇවිදිති. මොවග්් අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන් වනො දේනො යම් දුවෙේ 
ඇද් ද, අද මොවග්් දිවි නුසී යන යම් දුවෙේ ඇද් ද, එයින් වදමෙුපියන් වනො දේනො 
වම් වදවෙනි මහොවශොෙ ශලයය මොවග්් හෘදය ෙම්පො ෙරන්වන් ය’ යි අවනෙ අවඳෝනො 
ෙියො සිටි ෙල්හි රජනජුරුෙන් ‘අවහෝ! වම් වතම අතයන්ත ර හ්මාොරී ෙ අන්ධ ෙූ 
වදමෙුපියන් රේෂ්ඨො වෙවරයි. වම් සො මහත් මරණදුෙට පුමිණපියොත් වදමෙුපියන් 
උවදසො ම හඬන්වන් ය. මො ෙළ මහොඅපරොධවයන් නරෙවයහි ෙුවට් ම ය. එයින් මට 
රොජයසම්පත්තිවයන් ෙම් ෙිම් ද? වමොෙුන්වග්් වදමෙුපියන්ට දාසභූත ෙ උපස්ථොන 
වෙවරමි’ යි සිතො ‘මොවග්් ස්ෙොමීනි, සාර්ෙුමොරවයනි, නුඹවග්් වදමෙුපියන්ට මම 
උපස්ථොන වෙවරමි. නුඹ ෙහ්නවස් වශොෙ වනො ෙළ මුනුෙ. වදමෙුපියන් ෙසන වදස 
මට ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො සිටි ෙල්හි වදමෙුපියන් ෙසන පන්සලට පොර ෙියො 
වදමෙුපියන්ට උපස්ථොන ෙරන්ට රජහට ග්රුතර ෙ අඤ්ජලිය වෙොට යෙො තමො 
විසිංඥ ෙට පුමිණිවය් ය. ඒ  ෙ දේෙො ෙදාරණ වලොෙුතුරො  ුදුන් විසින්:- 

‘ඉදං විත්වා් පසා සාපර්ා - යු ං කලයාණදස්සප්ා, 
ර්ුච්ිපතා විසප පග් - විස්්්ං සර්පජ්ජථා.’ 
 
යනුවෙන් ‘මහවණනි, ඒ ෙලයොණදර්ශනය ඇත්තො ෙූ ලදරුෙයස් ඇත්තො ෙූ 

ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ සොමෙුමොරවතම පිළියේ රජහට ‘මහරජොවනනි, මොවග්් වදමෙුපියන් 
රේෂ්ඨො ෙරන්නු’ යි යන වම් ොනය ෙියො සුරපහර ෙුදග්ත් විෂ්ඨවෙග්වයන් ශරීරය 
ථද්ධ ීවමන් මුඛය ෙුසී ග්ිවය් ය. ෙථො සිඳී (14 ) ග්ිවය් ය, ඇස් පියී ග්ිවය් ය, 
චිත්තසන්තතිය හෘදයෙස්තුෙ නිසො පුෙුත්වත් ය. එවහයින් මුර්ඡො වෙමින් විසිංඥ ෙට  
පුමිණිවය් ය. සෙලශරීරය වලවහවයන් ආවලප විය. ඒ දැෙ පිළියක් රජනජුරුවෙෝ හෘදය 
පුළී යන වස් අධිෙතර ෙූ සිංවෙග්යට පුමිණ ‘සාර්ෙුමොරවයෝ මළහ’ යි ෙියො හට 
ග්ත්තො ෙූ වශොෙය දරො ග්ත වනො හී දූත් මුදුවනහි ත ො වග්ණ මහහඬින් හඬමින් 
‘අවහෝ! මම වමවතේ ෙල් මුළුල්වලහි මො අජරොමර වෙවනෙුන් වමන් සිතො උන්වනමි. 
අද වම් සොමෙුමොරයන් නුසුනු ෙ දැෙ ඒ මරණ මටත් වසස්සන්ටත් පුමිවණන  ෙ 
අද දැන ග්ත්වතමි. මීට පළමුවෙන් වනො දත්වතමි’ යනොදී අවනෙවිලොපවයන් හඬන්ට 
ෙන. එෙල සාර්ෙුමොරයන්ට සත්ෙුනි ආත්මභොෙවයහි මොතෘ ෙූ .හුපසාදරී නම් 
දිෙයොිංග්නොෙේ ග්්ධර්ාද්පර්ෙතවයහි සිට මහොව ොධිසත්ෙයන් පුතර ස්වනහවයන් 
ආෙර්ජනො වෙොට  ලො දැෙ ‘අවහෝ! පිළියක් රජහු මො පුතනුවෙෝ සොමෙුමොරයො1 විද 
වහළො මළහ’ යි ෙියො හඬන්වන් ය. තදින් මම එතුනට වනො ග්ිවය් ී නම්, මොවග්් පුතර  
ෙූ ස්ෙර්ණෙර්ණසොම ෙුමොරවයෝ ඒ ග්ඟ ෙුල්වලහි ම නස්නොහ. රජහුවග්්ත් හෘදය 

                               

1 සොමෙුමොරවයෝ 
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පුවළයි. සොමෙුමොරයන්වග්් මෙුපිවයෝ වදවදන ද අහරපුන් වනො ලු  වියලී නස්නොහු 
ය. මො ග්ිය ෙල්හි සොමෙුමොරවයෝ ීවෙත් වෙති. වදමෙුපිවයෝ ඇස් ල ති. රජනජුරුවෙෝ 
සොමෙුමොරයන්වග්න්  ණ අසො පුහුද මහදන් පෙත්ෙො දශරොජධර්මවයන් රජ 
වෙවරමින් වදේවලොෙ උපදනොහ’ යි ෙියො දැෙ මහත් ෙූ පරීතිවයන් 
ග්්ධර්ාද්පර්ෙතවයන් අන්තර්ධොන ෙ ආෙොශවයහි වනො වපණී සිට:- 

 
‘ාගුං කරී ර්හාරාජ - අකරා කම්ර් දුක්කරං, 
අදූසකා පිතා පුත්තා - තපයා කකුසු් ා හතා.’ 
 
‘මහරජොවනනි, වතපි මහොඅපරොධ ෙූ මහොපොයේ ෙළොහු ය. නපුරු ෙූ 

ලොමෙෙර්මයේ ෙළොහු ය. නිර්වදාෂ්ඨ ෙූ මොතෘපිතෘ පුතර  යන තුන් වදවනේ1 එෙ හී 
පහරින් විදින ලද්වදෝ ය.2 එවහයින් වතොප3 මූත අෙ මුනුෙ. යම් වලසෙින් වතොපට 
සුග්තිවයේ වේ නම්, එපරිද්වදන් වතොපට මම අනුශොසනො වෙවරමි. සොමෙුමොරයන් 
වමන් වම් ෙනවයහි අන්ධ ෙූෙන් ධර්මවයන් වපොෂ්ඨයය ෙරෙ. එවස් ෙල වතොප විසින් 
සුග්තියට ග්ිය යුතු ෙන්වන් ය යි ෙියන්වනමි’ යි ෙියො අෙෙොද ෙළොහ. රජනජුරුෙන් 
දිෙයොිංග්නොෙවග්් අෙෙොදය අසො අතිශයින් භය වග්ණ ‘මට රොජයසුවෙන් ෙම් නුත. 
සොමෙුමොරයන්වග්් අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන්ට උපස්ථොනය වෙවරමින් නරෙදුේඛවයන් 
මිදී වයමි’ යි සිතො අවනෙවිධ ෙූ විසිතුරු ෙූ ෙනෙුසුමවයන් සොමෙුමොරයන්ට පූජො 
වෙොට තුන් ෙරේ පර දේෂ්ඨිණො වෙවරමින් සතර තුවනෙ  ුස වහෙ ෙුඳ ෙුතිර 
මහොවශොෙවයන් හඬ හඬො පුන් ෙළය වග්ණ පන්සලට වග්ොස් දුකුල තොපසයයන් හො 
පාවෙකා නම් තපස්විනීන් දැෙ පිළිසඳර ෙථො වෙොට සාර්ෙුමොරයන් මළ පෙත් හො තමන් 
උපස්ථොනයට ආ පෙත් ෙී ෙල්හි මහොවශොෙවයන් ලය පුහුර වග්ණ ඒ රජහුවග්් 
වදපත්ලස හඬො වපරවළමින් ‘අවන්! ෙසීමහරජොවනනි, වතොප ෙඳුම්හ. අප 
සොමෙුමොරයන් මළ තුනට වග්ණ වග්ොස් හරුෙ. අපි දු සොමෙුමොරයන් මළ තුන 
මරණෙල්  ලො හිඳුම්හ. අවන්, ෙසීමහරජොවනනි, අප සොමෙුමොරයන් මළ තුනට 
වග්ණ වග්ොස් හරුෙ’ යි ෙියෙියො විලොපයට පටන් ග්ත්ෙල්හි (141) පිළියක්ඛරජනජුරුෙන් 
ද හෘදය පුළීයන තරම් අධිෙතර ෙූ වශොෙයට පුමිණ ‘අවහෝ! දැන් හිරු අස්තිංග්ත 
ීවමන් අන්ධෙොරය පුමිණිවය් ය. වම් අන්ධෙොරවයහි දැන් සොමෙුමොරයන් මළ තුනට 
වමොෙුන් ෙුඳෙො වග්ණ ග්ිවය් ීම් නම්, එතුන ම හෘදය පුළී නස්නොහු ය. එවස් ෙල 
මො නරෙවයහි උපන්නොේ ෙුන්න. එවහයින් වමොෙුන් ෙල් යෙො වශොෙ තුනී වෙොට 
ෙුඳෙො වග්ණ වයමි’ යි සිතො ‘ ර ෙොහොලමිග්ොෙිණ්ණිං’ යනොදීන් 
‘අන්ධෙොරෙනග්හනවයහි වදාෂ්ඨ දේෙොපියොත් නෙත්ෙො ග්ත වනො හී ෙුඳෙො වග්ණ 
වග්ොස් ‘අම්ම, පියොවනනි, වම් වතොපවග්් පුතනුවෙෝ සොමෙුමොරවයෝ ය’ යි ෙියො දැන්ෙූ 

                               
1 වදවනෙුන්  
2 ලද්වද් ය. 
3 වතපි. 



 

 260 පටුන වෙත 

ෙල්හි ‘පුතණ්ඩ, මොවග්් සොමෙුමොරවයනි, නුඹට ෙන් දුේ අසො අපි ආම්හ. අපට ෙන් 
දුේ වග්ෙො නුග්ිටින්නු’ යි ‘අම්ම පියොවනනි, ෙියන  සේ ෙියොලන්නු’ යි ෙියොෙියො 
මූනිවයෝ වදපය වග්ණ ඔේෙ ත ො වග්ණ හඬන්ට ෙන්හ. පියොවනෝ හිස ඔේෙ 
ත ොවග්ණ හඬන්ට ෙන්හ. වමවස් අවනෙ වශොෙොතුර ෙ ආලොපවිලොපවයන් වමවස් 
හඬහඬො මූනියන් සොම ෙුමොරයන්වග්් ලය අත ත ො උෂ්ඨ්ණග්ති පරීේෂ්ඨො වෙවරමින් 
‘වනො මළහ’ යි දැන මහොපරීතින් ‘සතයෙරියො වෙොට විෂ්ඨ විනොශය වෙවරමින් උපදෙමි’ 
යි සිතො:- 

 
‘පය් සච්පර් යං සාපර්ා - ධම්ර්රාරී පුපර අහ , 
කපත් සච්ර ජ්පජ් - විසං සාර්ස්ස හ්්්තු.’ 
 
යනොදීන් ‘වම් සොමෙුමොරවතම මීට පූර්ෙභොග්වයහි ඇත්තො ෙූ යම් ෙොරණයෙින් 

ෙුශලෙර්මපථාොරී ී ද, වම් සතයොනුභොෙවයන් සොමෙුමොරයොවග්් සුරෙවෙග්විෂ්ඨය 
අලපත ෙතුර වසයින් විනොශ වේෙො. තෙද, වම් සොම ෙුමොරවතම උපන් තුන් පටන් 
අද දේෙො ම  ර හ්මාොරී ී  ද, සතයෙොදී ී  ද, මොතෘපිතෘවපොෂ්ඨෙ ී  ද, ෙුලවජට්්ොපාොයිෙ 
ී ද, මොවග්් පරොණයට ෙඩො පරියතර ී ද, වදමෙුපිය ෙූ අප විසින් ෙරණ ලද යම් 
ෙුශලෙර්මයේ ඇද් ද, වම් සතයොනුභොෙවයන් හිරු දුටු අඳුරේ වමන් සොමෙුමොරයන්වග්් 
ශරීරග්ත විෂ්ඨය විනොශ වේෙ’ යි සතයෙරියො ෙළ ෙල්හි සොමෙුමොරවයෝ ආශ්ෙොස ලදින් 
එේ ඇළයට ෙරෙුී හුන්නොහ. එෙල පියොවනෝ ‘අවහෝ! මො පුතනුවෙෝ ීවෙත් ෙ 
වෙවසති. මම ද සතයෙරියො වෙවරමි’ යි ෙියො එවස් ම සතයෙරියො ෙවළෝ ය. එෙල 
මහව ෝසතොවනෝ ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොස ලදින් ඇළයට ෙුෙුී ෙුද වහොත් වස්ෙ. ඒ දැෙ 
දිෙයොිංග්ොවනෝ ද. සතයෙරියො ෙරණුවෙෝ:- 

 
‘පබ්.තයාහං ගන්ධර්ාදප් - චිරරත්ත ්ි ාසී් ී, 
් පර් පියතපරා පකාචි - අ්්පඤා සාර්ා ් විජ්ජති, 
කපත් සච්ර ජ්පජ් - විසං සාර්ස්ස හ්්්තු. 
 
යනොදීන් ‘සර්ෙසුග්න්ධවයන් සුග්න්ධිත ෙූ ග්්ධර්ාද්පර්ෙතවයහි ව ොවහෝ 

ෙොලයේ ෙොසය ෙළො ෙූ මට සොමෙුමොරයන්ට ෙඩො අනිේ පරියතර වෙවනේ නුත්වත් 
ය. වම් මොවග්් සතයොනුභොෙවයන් සොමෙුමොරයොවග්් ශස්තර විෂ්ඨය නසීෙ’ යි ෙියො 
සතයෙරියො ෙළොහ. වමවස් ඒ වදමෙුපියන් හො දිෙයොිංග්නොෙන්වග්්  ුග්ූපත් ෙරුණො 
චමතරීසතයග්ුණොනුභොෙවයන් සතයෙරියොෙසොනවයහි සොමෙුමොරයන් ෙහන්වස් නිවරොග්ි 
ෙ නුග්ී සිට ෙථො ෙළවස්ෙ. සෙල ශරීරවයහි ෙයොප්ත ෙූ විෂ්ඨවෙග්ය පියුම්පතරවයහි 
(144) වනො රඳා ෙුවටන ජලින්දුෙේ වසයින් පහ ෙ ග්ිවය් ය. ‘විදි සුරය ෙුදී ග්ිවය් 
වමතන වදෝ වහෝ? වමතන වදෝ වහො?’ යි ෙියො වසොයො දේනටත් වනො හුෙි වි ය. 
වමවස් මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් නීවරොග් ෙ ද, අන්ධ ෙූ වදමෙුපියන්වග්් ඇස් 
ලුබීම ද, රොතරිය වග්ී අරුණු නුඟීම ද, ඔෙුන් සතරවදනොවග්් පර්ණශොලොපරවෙශය ද 
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වදෙොනුභොෙවයන් එෙවිට ම විය. ඒ ආශ්ාර්යයට පුමිණි වදමෙුපිවයෝ පරීතිවයන් පිණො 
අෙුත් මහො ව ොධිසත්ෙයන් ෙුලඳ වග්ණ හඬමින් සතුටුෙඳුවළන් වදනුෙන් පුරො ග්ත්හ. 
පිළියක්ඛරජනජුරුවෙෝ ද පරීතිවෙග්වයන් ෙුල්මත් වෙමින් වදාවහොත් මුදුවන් ත ො වග්ණ 
‘ස්ෙොමීනි, මොවග්් සොමෙුමොරවයනි, මම නුඹ ෙහන්වස්වග්් සරණ වයමි. නුඹ ෙහන්වස් 
මට නරෙ මොර්ග්ය ෙළේෙො ස්ෙර්ග්මොර්ග්යට හරෙො පිළිසරණ ී ෙදාළ මුනුෙු’ යි 
ෙියො ෙුඳ ෙුතිර ග්ියොහ. එෙල ඒ  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ ‘මහරජොවනනි, තදින් වතපි 
වදේවලොෙට නුමුළො ෙ යනු ෙුමුතියෙු නම්:- 

 
‘ධම්ර්ං රර ර්හාරාජ - ර්ාතාපිතුසු ඛත්තිය, 
ඉධ ධම්ර්ං රවෙත්වා් - රාජා සග්ගං ගමිස්සසි.’ 
 
යනොදීන් ‘මහරජොවනනි, මොතෘපිතෘන් වෙවරහි වදමෙුපිය වපොෂ්ඨෙ ධර්මවයහි 

හුසුරුණ මුනුෙ. ේෂ්ඨතරියමහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි ධර්මවයහි 
හුසිවරමින්, මහරජොවනනි, නුඹ ෙහන්වස් ස්ෙර්ග් වලොෙයට නුමුළො ෙ යනවස්ෙු’ යි 
ෙියො ග්ොථොදහසෙින් දශරොජධර්මවයන් ධර්මවදශනො ෙළවස්ෙ. එහි පිළියක්ඛරජහු 
ධර්මවදශනොෙ ශිවරොමස්තෙවයන් පිළිවග්ණ  රණුසට වග්ොස් දශරොජධර්මවයන් 
රොජය වෙවරමින් (සිට මරණින් මත්වතහි) වදේවලොෙ උපන්නොහු ය. ව ෝසතුන් 
ෙහ්නවස් ධයොන උපදෙො වදමෙුපියන් හො සමග් ම  ඹවලොෙ උපන්හ’ යි ෙදාළවස්ෙ. 
“අවහෝ! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තතො ආශ්ාර්ය ම ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහ්නස, තතො අද්භූත ෙන්වන් ය. අතයර්ථවයන් ම චමතරි 
භොෙනොවතොම සියලු ම පේ ෙළෙන්වන් ය” යි ෙියො ස්තුති ෙළහ. මහරජොවනනි, 
චමතරීභොෙනොවතොම හිතයන්ට ද, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ විඥාන පර ති ද්ධ ෙූ ද, ඒ 
සියල්ලන්ට ම සියලු ෙුශලග්ුණය එළෙන්නී ය.1 චමතරී භොෙනොවතොම සියල්ලන්ට ම 
මහොනිසිංසය විභජනය ෙරන්නී ය”2 යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
පර්ත්තා්ිසංසපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

කුශලාකුශලකාරීවිපශෂ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙුශලෙොරීහුවග්ත් අෙුශලෙොරීහුවග්ත් 

විපොෙය සමසම වේ ද? වනොවහොත් ෙිසි විවශෂ්ඨයෙුත් ඇද් ද?” යි ෙියො විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ෙුශලයොවග්් ද අෙුශලයොවග්් ද විවශෂ්ඨවයේ ඇත. මහරජොවනනි, 

                               
1 එලෙන්වන් ය.  
2 ෙරන්වන් ය.  



 

 262 පටුන වෙත 

ෙුශලය සුප විපොෙ ඇත්වත් ය. ස්ෙර්ග් සිංෙත්තනිෙ ෙන්වන් ය. අෙුශලය 
දුේඛවිපොෙය ඇත්වත් ය. නරෙයට පමුණුෙන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පද දත්තය්් ෙහන්වස් එෙොන්තපොපීවස්ෙ. 
එෙොන්තපොපධර්මවයන් සමන්නොග්ත ෙූවස්ෙ. ව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් එෙොන්ත 
ෙුශලිවස්ෙ. එෙොන්ත ෙුශලධර්මවයන් සමන්නොග්ත ෙූවස්ෙු’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. එෙොන්ත ෙුශලධර්මවයන් සමන්නොග්ත ෙූවස්ෙු’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. නුෙත ද, පද දත්තය්් ෙහන්වස් ජොතිජොතිවයහි ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් හො යශසින් ද, පේෂ්ඨ ලවයන් ද, සම ෙන්වනෝ ය. ෙිසිෙවලෙ අධිෙතර ද 
ෙන්වනෝ ය. (14 ) යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ .රණැස්නුෙර .ර හ්ර්දත්ත රජනජුරුෙන්වග්් 
පුවරොහිතයොවග්් පුතර  ෙූවෙෝ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ ජ ක නම් ාණ්ඩොල ෙූවස්ෙ. 
අෙොල ආමර ඵල ග්න්ෙන්නො ෙූ විදයොධරවයේ මන්තර ය දැප වෙොට අෙොලවයහි ආමර ඵල 
උපදෙො ලූවස්ෙ. වම් අම්.ජාතකපයහි ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් වදෙදත්තයන්ට ෙඩො 
ජොතිවයන් හීන ෙූවස්ෙ. යසසින් ද හීන ෙූවස්ෙ. තෙත් නුෙත ද, යම් ෙවලෙ 
වදෙදත්තවයෝ ර්ගධරට සර්ෙෙොමසමිංග්ී ෙූ ර්හාර්හීපතී නම් මග්ධරජ ෙූ ද, එෙල 
මහව ෝසතොවනෝ ඒ රජහුවග්් පොරිවභොග්ිෙ ෙූ සර්ෙලේෂ්ඨණ සම්පන්න ෙූ ඇලිඇත්රොජන් 
ෙූවස්ෙ. ඒ හස්තිරොජයොවග්් මවනොඥ ෙූ හස්තිග්තිවිලොසශ්රීය දැෙ තෙසිය වනො හුෙි ෙූ 
රජනජුරුෙන් ෙධ වෙොට මරෙනු ෙුමුති ෙ හස්තයොාොරීයොහට ‘ආාොර්යවයනි, වතොපවග්් 
හස්තිරොජයො අශිේෂ්ඨිත ෙූවය් ය’ යි වමවස් ෙියො, ‘ඒ හස්තිරොජයොවග්් ශිේෂ්ඨිතත්ෙය 
 ලමි’ යි සිතො පිරිෙර සහිත ෙූ ප පුල්ල නම් පර්ෙතය මුදුනට නුඟී, ‘ආාොර්යවයනි, 
වම් හස්තියොවග්් එේ පයේ නඟො හිඳින වස් ෙරෙ, වදපයේ නඟො හිඳින වස් ෙරෙ. 
තුන් පයේ නඟො වග්ණ හිඳින වස් ෙරෙ, සතරපය ම නඟො ආෙොශවයහි ග්මනොෙොරය 
ෙරෙ’ යි ෙී ෙල්හි හස්තයොාොරියොවග්් ොනවයන් සතරපය ම නඟො වග්ණ 
පුණයසෘද්ධිවයන් අහසට පුන නුඟී .රණැස් ්ු රට ග්ිවය් ය. ඒ දුම්පර්ධජාතකපයහි 
ද වදෙදත්තයන්ට ෙඩො ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ජොතිවයන් හීන ෙූ වස්ෙ. ලොමෙ ෙූ 
වස්ෙ තිරශ්චීනග්ත ෙූවස්ෙ.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ  රණුස වග්ොවිවයේ ෙ තපද 

ෙෘෂ්ඨිෙොර්මොන්තවයන් ීවෙත් වෙමින් වග්ොන් වසොයො ෙනවයහි ඇවිදිමින් මිං මුළො ෙ 
සද්දෙසේ නිරොහොරවයන් තින්දුෙ රුෙෙට නුඟී ඵල ෙමින් එයින් සුටරියන් උස 
නරොෙවළෙ ෙුටී ඒ මිනිසුන් නුති මහෙනවයහි නුසීමට පුමිණිවයෝ ද,1 එෙල 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් මහොපෘිවිය වස් මහොග්ුණ ඇති  ුවින් ‘ර්හාපෙවි’ නම් 
ෙඳුවරේ ෙ ෙනවයහි වග්ොදුරු වසොයො ඇවිදින්වන් නරොෙළ හුන් පුරුෂ්ඨයො දැෙ ෙරුණො 
උපදෙො මිනිස්  ඳේ පර මොණ ෙූ ග්ලේ  ඩ  ුඳ වග්ණ ෙළට පුනපියො, ෙිරුම්  ර  ලො, 
ෙළට පුන, දුෙට පත් පුරුෂ්ඨයො ඔසෙො වග්ණෙුත් වග්ොඩට දමො තතො වෙවහස ෙූ වහයින් 
ේලොන්ත ෙ ඔහුවග්් ෙලෙවයහි හිස ත ො මඳේ සුතපී ග්ත්වස්ෙ. එෙල 

                               
1 පුමිණිවය් ය. 
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අෙෘතඥපුරුෂ්ඨයො ෙඳුරො මරො මස් ෙනු ෙුමුති ෙ ලඟ තු ූ මහග්ල්ෙුටේ වග්ණ 
ෙණඇටවයහි ග්ුසූ ෙල්හි ෙහො පු ුදු ීම හො සමග් ම ෙම්මුල් මස් උපුටො ග්ිවයන් 
ෙෘේෂ්ඨොග්ර යට පුන නුඟී, ‘අෙෘතඥ පුරුෂ්ඨය, තට මම පරොිංමුඛ ීම් නම්, වතෝ වම් 
ෙනොන්තරවයහි නස්වන් ය. මො ෙළ ීර්යපොරමිතොවයහිත් ෙම් නුත. වතෝ මො යන දිග් 
 ලො ිමින් එෙ’ යි ෙියො මිනිස්පථයට වග්ණ හුරිවයෝ ය. ඒ ර්හාකපිජාතකපයහිත් 
මනුෂ්ඨයොත්මයොවග්්ත් තිරශ්චීනොත්මයොවග්්ත් විවශෂ්ඨය දේනො ලුව යි. එහිත් 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් වදෙදත්තයන්ට ෙඩො ජොතිවයන් හීන ෙූ වස්ෙ.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ මහත්  ල ඇති  ලෙත්තර ෙූ 

ඇත් ල ඇත්තො ෙූ ‘පසාණුත්තර’ නම් ෙුද්වදේ ෙ මනුෂ්ඨය ෙූහ. එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ 
හිර්ාලපයහි අටදහසේ පමණ ආෙොශාොරී ෙූ හස්තීන්ට නොයෙ ෙූ මුඛපොද රත් ෙූ 
සර්ෙොිංග්ය සුදු ෙූ අසූඅටරියන් උස ඇති එසියවිසිරියන් දිග් ඇත්තො ෙූ රිදීදමේ ෙුනි 
පණස්අටරියන් වසොඬ ඇත්තො ෙූ පසවළොස්රියන් ෙට හො තිස් (144) රියන් දිග් ඇති 
දන්ත යුග්ලින් ෂ්ඨ ආෙර්ණ ෙූ රශ්මි විහිවදන්නො ෙූ ඡද්ද්්ත නම් හස්තිරොජන් ෙ තපද, 
අටදහසේ හස්තීන් පිරිෙරො වග්ණ, ඡද්ද්්ත නම් විල ෙරීඩො වෙොට, හුසිවරමින් 
පවස් ුදුන් නිති පුදා ෙොසය ෙරණවස්ේ ද,1 එෙල  රණුස් රජනජුරුෙන්වග්් සුභද්දා නම් 
අග්රමවහසිෙොෙවග්් ොනවයන් ඒ වසොණුත්තර නම් ෙුදිපුතරවතම හිමොලයට වග්ොස් 
වපොවළෝ යට ෙළේ ෙපො හිඳ, විෂ්ඨ වපෙූ හීයෙින් ඒ හස්තිරොජයො විද මරො, දත් ෙපො 
වග්ණ ආවය් ය. ඒ ඡද්ද්්තජාතකපයහි ද වදෙදත්තවය් ම අධිෙතර ෙූෙොහු ය.   

 
“නුෙත ද, යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ කලිඟු රට වෙළඳුන්වග්්  ඩු ඇද ීවෙත් 

ෙන්නො ෙූ තමහට නිල ෙූ වග්යේ නුති  ුවින් අනිවෙෙ ෙොසී ෙූ ‘ෙනාොරණ’ නම් 
මනුෂ්ඨයවයේ ෙූෙොහු ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ පේෂ්ඨී ෙ තපද වෙදතර ය තවග්ණ මන්තර  
හදාරන්නො ෙූ ‘තිත්තිර’ නම් පණ්ඩිත ෙූවස්ෙ. මුළු මහත් දඹදිෙ ෙොසීන්ට වෙදතර ය 
උග්න්ෙමින් ෙනොන්තර පරවදශයෙ ෙොසය ෙරණවස්ෙ. එෙල ඒ ෙනාොරණ නම් 
පුරුෂ්ඨවතම ීවෙත් ෙන උපොයේ සිතො තපස් වෙශයෙින් ඒ ෙනයට පුමිණ ඒ තිත්තිර 
පණ්ඩිතයන් මරො ෙූවය් ය. ඒ තිත්තිරජාතකපයහි ද, වදෙදත්තවය් ම ජොතිවයන් 
අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“නුෙත ද, යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ  රණුස ෙලො ු නම් ෙසී රජ ෙූ ද, 

එසමවයහි ව ොධිසත්ෙවයෝ අසූවෙොටියේ ධනය ඇති  රොහ්මණ ෙුලයෙ තපිද, සියලු 
සුපත් හුර සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි ෙ ෙනොන්තරවයහි ෙොසය වෙොට ලුණුඇඹුල් 
වසොයනො පිණිස .රණැස් නුෙරට අෙුත් වසනොපතින් උපොසෙ වෙොට වග්ණ 
රොවජයදයොනවයහි ෙොසය ෙරණ වස්ෙ. එෙල ඒ කලා.ුරජ උදයොන ෙරීඩොෙට වග්ොස් 
ව ෝසතුන් දැෙ ‘ක්ෂා ්්ති ාදීහ’ යි අසො ෙිපී ‘ේෂ්ඨොන්තිය  ලමි’ යි ෙධෙරුෙො වග්න්ෙො 

                               
1 වස්ෙ. 
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ෙටුසුමිටිවයන් තපස්ීන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරය සතර පුත්තට පොර වදදහසේ ග්ස්ෙොලී 
ය. එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි ඡවි සම් මස් සිඳී වග්ොස් වල් 
ෙුග්ිවරන්නට පටන් ග්ත. එෙල්හි ද ේෂ්ඨොන්තිෙොදීවස්ේ ම ය. නුෙතත් අත්වදෙ සිඳුෙො 
ලී ය. එවිටත් ේෂ්ඨොන්තිෙොදීවස්ේ ම ය. තෙත් පොවදෙ සිඳුෙො ලී ය. වමවස් හස්ත 
පොදයන් උණ වග්ො  වසයින් සිඳුෙො ලී ය. එවිටත් ේෂ්ඨොන්තිෙොදීවස්ේ ම ය. ෙුපූ 
සතරසන්ධිවයන් ඝටේිද්රොෙලින් ෙූවහන සොදිලිිංග්ම්ෙල්ෙ වසයින් වල් ෙොහින්ට ෙන. 
‘නුෙතත් වදෙන් නොසො සිඳුෙො ලෙමි. ෙූටජටිල තපස්විය, වතෝ ෙුමන ෙොදී දැ?’ යි 
විාොරො ‘මහරජොවනනි, මම ේෂ්ඨොන්තිෙොදීමි’ යි ෙියො ෙදාළ ෙල ‘ෙූටජටිලය, තොවග්් 
ේෂ්ඨොන්තිය වතෝ ම නඟො ග්ණුෙ’ යි ෙියො විලිඹින් ව ොධිසත්ෙයන්වග්් ලයට ඇන පලො 
ග්ිවය් ය. එෙල උපස්ථොයෙ ෙූ වසනොපතිහු එපෙත් අසො ෙහො දිෙ අෙුත් ෙුඳ ෙුතිර 
මහොවශොෙවයන් වපොවළෝ පස් ෙෙො වපරළී හඬමින් ‘අවන් ස්ෙොමීනි, නුඹෙහන්වස්ට 
ෙධ වෙවළ් රජහු මුත් වසස්වසෝ වනො වෙති. රටෙොසීන්ට වනො ෙිවපන්නු’ යි ෙී 
ෙල්හි:- 

 
“පයා පර් හප ර පාපද ර - කණ්ණ්ාස්්ර පඡදයී, 
චිරං ජී තු පසා රාජා - ් හි කුජ්ඣ්්ති ර්ාදිසා.” 
 
යනොදීන් ‘එම් ො වසනොපතිය, යම් රවජේ මොවග්් හස්තපොදයන් හො ෙන්නොසො 

වඡදනය ෙරෙොලී ද, ඒ රජවතම ව ොවහෝ ෙලේ ීවෙත් වේෙො. මො ෙුනි 
ේෂ්ඨොන්තිචමතරිවයන් යුේත ෙූ පණ්ඩිතෙරු වනො ෙිවපන්නොහ’ යි (146) ෙියො ෙදාරමින් 
පිරිනිවි1 වස්ෙ. ඒ ක්ෂා්්ති ාදිජාතකපයහි ද ව ොධිසත්ෙයන්ට ෙඩො වදෙදත්තවයෝ ම 
ජොතිවයන් හො යසසින් අධිෙතර ෙූෙොහු ය. 

 
“නුෙත ද, යම් ෙවලෙ පද දත්තපයෝ ෙනවයහි සතුන් මරො ීවෙත් ෙන ෙනාොරී 

මනුෂ්ඨයවයේ ෙූහ.2 එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් හිර්ාලපයහි අසූදහසේ පමණ 
ෙඳුරන්ට නොයෙ ෙූ ්්්දිය නම් ෙොනවරන්ද්ර  ෙූවස්ෙ. එවතේ ෙඳුරුවසනඟ හුර 
තමන්වග්් අන්ධ ෙූ මූනියන් රේනො පිණිස මහෙනින් නිේ ම අෙුත් තමන්වග්් මලනුෙන් 
හො සමග් පර තයන්ත ග්ම් අසවලේහි ෙූ නුවග්්ෙ හිඳ අන්ධ ෙූ මූනියන් රේෂ්ඨො 
ෙරණවස්ෙ. එෙල්හි ද, ඒ ෙනාොරී ෙුදිවතම දුනු හී වග්ණ ෙනවයහි ඇවිද ෙිසිෙේ 
වනො ලු  සිස් අතින් වග්ට එනුවය් අතර මග් මහනුග්රුෙ උඩ  ලො අන්ධ ෙූ ෙුඳිරිය 
දැෙ, දුන්න නඟො උර පුරො ඇද මොන්  ලයි. එපෙත් දුටු ්්්දිය නම් ව ෝසතොනන් 
අතුපතරින් පුන එමින් ‘මලණ්ඩ, රුල්ල්්්දිය, මම මූනියන්ට දිවි පුදමි. මො මූනියන් 
වතපි රෙුෙ’ යි ෙියො දිෙ අෙුත් මූනියන් පසු වෙොට ලො හිඳ ‘පින්ෙත් ෙූ මොවග්් 

                               
1 ‘පිරිනිී’ යන්න වමහි වයදීම ෙුරදි ය පිරිනිවෙන්වන් ේෂ්ඨීණොශර ෙවයෙි. 
ව ොධිසත්ෙසම් න්ධ ෙූ වම් තොපසයන් ෙහන්වස් එවස් නුෙූහ. 
2 ී ය. 
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ෙුද්දනුවෙනි. අන්ධ ෙූ ජරො දුර්ෙල ෙූ මොවග්් මූනියන් වනො විදුෙ. මූනියන් නියොෙට 
මො දිවි පුදමි’ යි ෙියෙියො සිටි ඒ ෙොනවරන්ද්ර යන් හො එවස් ම ෙියො සිටි  ොලමලනුෙන් 
හො මහලු මූනියන් විද මරො වග්ණ ග්ිවය් ය. ඒ ාුල්ල්්්දිය ජාතකපයහි ද 
ව ොධිසත්ෙයන්ට ෙඩො වදෙදත්තවයෝ ම ජොතිවයන් අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ කාරම්භිය නම් අවාලෙ වෙශධොරී 

ෙූ මනුෂ්ඨයවයේ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ පණ්ඩරක නම් නොග්රොජ ෙූවස්ෙ. ඒ 
පණ්ඩරජාතකපයහිත් වදෙදත්තවයෝ ජොතිවයන් අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ෙනවයහි ෙසන ෙූටජටිල තපස්ී  

ෙූ මනුෂ්ඨයවයේ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවය් තච්ඡක නම් මහහූවරේ ෙූවස්ෙ. එහිත් 
වදෙදත්තවයෝ ම ජොතිවයන් අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ පර ථමෙල්පිෙ මහො  ර හ්මයන්වග්් 

සම්මතවයන් සම්මත ෙූ ර්හාසම්ර්ත රජහු පටන් පුෙත ආ රර නම් අසිංඛයොයු රජහට 
පුතර  ෙ උපරර නම් ෙූ ද, ඒ වතම ෙර මවයන් ෙුඩී පරතිය රට සුරපවෙරර නම් පරතිය 
රජ විය. ඕහට වදෙතොවෙෝ සතර වදවනේ ඛඞ්ග් ධරො සතරදිග් මුර වෙවරති. ඔහුවග්් 
ශරීරවයන් සඳුන් සුෙඳ පුතිවරයි. මුඛවයන් දිෙමහවනල් මල්සුෙඳ නිේවමයි. පුරුෂ්ඨ 
පර මොණ අහස්තලය මත්වතහි යන අහස් ග්මන් ඇත්වත් ය. වම් ාතුර්විධ සෘද්ධිවයන් 
හො අනන්ත්ශ්ාර්යවයන් යුේත ෙ රජ වෙවරයි. එසමවයහි මහොව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් කපිල නම් පුවරොහිත  රොහ්මණ ෙූවය් රජහුවග්් අවිශ්ෙොසය දැෙ මහණ ෙනු 
ෙුමුති ෙ තමොවග්් පුතර යොහට පුවරොහිත තනතුර වදන වස් නිල වෙොට පරතියරජහට 
අනුදන්ෙො සමුවග්න සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි ෙ ධයොනසමොපත්ති උපදෙො වග්ණ 
තමොවග්් පුතර යොවග්් ආරොධනොවෙන් එම නුෙර රොවජයොදයොනවයහි ෙසනවස්ෙ. එෙල 
පරතියරජ තමො හො සමග් එෙ තීර්ථොයතනවයහි ශොස්තර  උග්්ත පකාරකළම්.ක නම් 
 රොහ්මණයො ෙුඳෙො ‘වෙොරෙළම් ෙවයනි, තොවග්් භරොතෘහු පුවිදි ෙූවයන් වතපි 
පුවරොහිතතනතුර ෙරෙ’ යි ෙීහ. ‘ස්ෙොමීනි, අපවග්් පරම්පරොවෙන් පුෙුත ආ 
්ොනොන්තරය මොවග්් භොතෘන් ෙහන්වස් විසින් පුතර යොට වදන ලද්වද් ය’ යි ෙීහ. ‘එවස් 
ී නම්, මම වතොප ෙුඩිමහලු වෙොට ෙපිලයන් (14 )  ොල වෙවරමි’ යි ෙීහ. ‘ස්ෙොමීනි, 
ඒ වෙවස් දැ?’ වි විාොවළ් ය. ‘සද්දෙසේ මුළුල්වලහි මහපිරිස් ස්ස් ෙරෙො ඒ පිරිස් 
මධයවයහි අහස හිඳ ‘කපිලපයෝ  ොලයහ. පකාරකළම්.කපයෝ ෙුඩිමහල්ලහ’ යි 
ව ොරුෙේ වෙොට වතොපට තනතුරු වදමි’ යි ෙීහ. එපෙත් මුළු නුෙර ඇළලී වග්ොස් 
‘වෙොල, රජනජුරුෙන් ෙහන්වස් මුසොෙොදයේ වෙොට ෙුඩිමහල්ලහු  ොල වෙවරමින් 
 ොලහු ෙුඩිමහලු වෙොට පුවරොහිතතනතුර වදනවස්ේ ලු. ‘මුසොෙොදය’ නම් වෙ ඳු 
වදයේ වදෝ? නීලෙර්ණවයේ වදෝ වහෝ? වනොවහොත් ශ්වෙතෙර්ණ පීතෙර්ණොදියේ වදෝ 
වහො’ යි ෙියො විතර්ෙ උපදෙො මුසොෙොදයේ එෙල වලොෙවයහි නුති  ුවින්  ලනු 
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පිණිස සද්දෙසේ මුළුල්වලහි ස්ස් වෙමින් රොජොිංග්ණවයහි මුසි පිට මුසි  ුඳ වග්ණ 
සිට ග්ත්හ. 

 
“එෙල වාතියරජ ාෙර ෙර්තිවිලොසවයන් සුරසී මුසොෙොදය පහළ ෙිරීමට 

ආෙොශවයහි දිෙයරොජයෙු වස් පලේ  ුඳ සිට ග්ත්වත් ය. එෙල පුවරොහිතපුතර යොවග්් 
ොනවයන් කපිලතපස්ීන් ෙහන්වස්ත් අහසින් අෙුත් රජහුවග්් අභිමුඛවයහි අහස 
පලේ  ුඳ ෙුඩ හිඳ, ‘මහරජ, මුසොෙොදය නම් සියලු ම ග්ුණ නසන්නො ෙූ සතර 
අපොවයහි උපෙන්නො ෙූ  ලෙත් ෙූ පොපවයෙ. මුසොෙොදය පහළ වෙොට ව ොරු ෙියො 
වජට්්ොපාොයනධර්මය නසො වතවම්ත් නුවසන්වන් ය. වදෙතොවෙෝ ෙඩු දමො පලො 
වයති, ශරීරය හො මුඛ ෙුණුග්ඳ ෙුවහයි. අහස වනො තඳ ිම ෙුවටයි. එයිත් දැන දැන 
මුසොෙොදය වනො ෙියෙ’ යි යනොදීන් අෙෙොද ෙරණ ෙල්හි පකාරකළම්.කයා  මුහුණ 
 ලො ඡන්දාග්තියට වග්ොස් අභිපරොය ම සොධන පිණිස ‘ත්ෙමසී භන්වත වජට්ව්ො 
වෙොරෙළම් වෙො’ යි ෙියො ව ොරු ෙීවය් ය. ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම වදෙතොවෙෝ ෙඩු පොමුල 
දමො අන්තර්ධොන ෙූහ, ෙුණු ෙූ ෙුේෙුටබීජයේ වමන් මුඛය ෙුණුග්ඳ විය. විෙෘත ෙළ 
නොනවග්යේ වමන් ශරීරය දුර්ග්න්ධ ෙූහින. ආෙොසවයන් තපිළ ිම ෙුටුවන් ය. එවිට 
කපිලතපස්ීන් ෙහන්වස් ‘මහරජ, දැන් වම් දැන දැන මුසොෙොදය හුර සතයවයහි 
පිහිටිවය් නම් නටුෙො ෙූ සෘද්ධියත් පර ෙෘති වෙවරමි. විාොරණ ලද අර්ථය යම් රවජේ 
වනො ෙියො දැන දැන මුසොෙොද වෙොට ෙීවය් ී නම්, රජහුවග්් විජිතවයහි ෙලට ෙුසි 
වනො ෙස්වන් ය. අෙොලවයහි ෙර්ෂ්ඨො ෙරන්වන් ය. ජොතිජොතිවයහිත් ඔහුවග්් දිෙ 
නොග්යොවග්් වමන් ද්විවිධ ෙන්වන් ය. උපනුපන් තුන මත්සයයොවග්් වමන් දිෙ ලුහුඬු 
ෙ වග්ොලු ෙන්වන් ය. ජන්මජන්මවයහි ඕහට දුන් මුත් පුත්තු වනො ලුව ති.1 පුතර යන් 
ලද වහොත් අනුපෙොරී ෙ වනො ෙීෙරු ෙ පලොවයති’ යනොදීන් ධර්ම වදශනො ෙරණ 
ෙල්හි එපෙත් වනො වග්ණ ‘ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්  ොල ෙූවස්ෙ. වෙොරෙළම් ෙවයෝ 
ෙුඩීසිටියහ’ යි මුසොෙොද ෙියත් ම වග්ොප්මස දේෙො වපොවළෝ ග්ිලින, වදදණ දේෙො 
ග්ිලින, ෙටිය දේෙො ග්ිලින, නොභිය දේෙො ග්ිලින, තන මත්ත දේෙො ග්ිලින. එෙල 
පෘිවිය විෙර ෙ අවිචිවයන් ග්ිලි දැවලේ අෙුත් වෙළො අවිචියට වග්ණ ග්ිවය් ය. ඒ 
පරතියජාතකපයහි ද වදවිදත් ජොතිවයන් හො යසසින් අධිෙතර ෙූවය් ය. 

 
“තෙද, නුෙුතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ‘සාර්’ නම් මනුෂ්ඨයවයේ ෙූ ද, 

එෙල මහව ෝසතොවනෝ ‘රපරැ’ නම් මෘග්රජොවයේ ෙූහ. එහි ද වදෙදත්තවයෝ ජොතිවයන් 
අධිෙතර ෙූහ. නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ෙනවයහි හුසිවරන්නො ෙූ ෙුද්වදේ 
ෙූ ද, එෙල මහව ෝසතොවනෝ (141) හිර්ාලපයහි හස්තිවයොනිවයෙ තපිද රිදීපර්ෙතයේ 
ෙුනි ශරීරයේ ඇත්තො ෙූ රේතෙම්ිලියේ හො සොදෘශය ෙූ මුහුණේ ඇත්තො ෙූ 
තන්ද්ර නීලමොණිෙය රත්නග්ුළ පර තිභොග් ෙූ වනතර ද්ෙයේ ඇත්තො ෙූ ස්ෙර්ණ  ු ුල් එ ූ 
රජතදාමයේ හො සොදෘශය ෙූ වසොඬේ ඇත්තො ෙූ ලොේෂ්ඨොරසෙර්ණ නඛ පිංේතියේ 

                               
1 පුතුන් වනො ලුව යි.  



 

 267 පටුන වෙත 

ඇත්තො ෙූ සමතරිිංශත්පොරමිතො නමුති චිතර ෙොරයන් විසින් නිර්මිත ෙරණ ලද්දා ෙූ 
ග්ුණශීලමහිමවයන් ශීල  නම් හස්තිරොජ ෙ අසූදහසේ හස්තීන් පිරිෙරො ෙොසය 
වෙවරමින් ග්ණ 1සිංග්ණිෙො වදාෂ්ඨවයන් දුරු ෙ එොොරී ෙ ෙොසය ෙරණවස්ෙ. එෙල 
ඒ ෙුදිපුතර යො තමො ීවෙත් ෙන වදයේ වසොයො ෙනවයහි ඇවිද මිංමුළො වෙමින් මහහඬින් 
හඬො ඇවිදුත් ඒ හස්තිරොජයොවග්් සහොයත්ෙවයන් මිනිස්පථයට පුමිණ හස්තිදන්ත 
විෙුණන්නෙුන් දැෙ ‘ීවෙදන්ත වග්වණමි’ යි ෙියො මොර්වග්ොපෙරණ හො ෙූ ෙියත් වග්ණ 
වපර පුරුදු මොර්ග්වයන් හිර්ාලයට වග්ොස් ‘ස්ෙොමීනි, මම ීවෙත්විය වනො හුෙි දුග්ී 
දුප්පත් වහයින් නුඹ ෙහන්වස්වග්න් දන්ත ෙඬේ ල ො වග්ණ වග්ොස් විෙුට ෙොපියන්ට 
ආමි’ යි ෙියො හස්තිරොජයොහට දැන්නූ ෙල්හි ‘අවහෝ! වම් නියො මහෙනවයහි මො වසොයො 
මොවග්් දානපොරමිතොෙ පූරණය ෙරෙොලීමට ආෙො ෙූ ෙලයොණ මිතරවයෙු’ යි සිතො ‘දරුෙ, 
වමයින් දළෙඩේ ෙියතෙින් ෙපො ග්ණුෙ’ යි ෙියො පෘිවිවයහි ග්ෙවසයයොවෙන් ෙුද 
වහොත්වස්ෙ. 

 
“එෙල ෙුද්දනුවෙෝ තමහට වග්ණ යන  රට ෙියතින් වදදන්තයන් අග්ින් සිඳ 

වහළු ය. මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් දන්තෙඩයන් වසොඬින් වග්ණ  ලො, ‘මොවග්් 
දිවි රෙින්නො ෙූ වම් දන්ත යුග්ල මට පරිය නුත්වතන් අනුන්වග්් දිවි රේනට වදන්වන් 
වනො වෙමි. මීට ෙඩො මට ශතසහසර ග්ුණවයන් සර්ෙඥතොඥානය පරිය ෙන්වන් ය. වම් 
දන්තදානපොරමිතොවෙන් මට මතු වලොෙුතුරො සර්ෙඥතොඥානය මස්තෙපරොප්ත වේෙ’ යි 
ෙියො  ුදු ෙ පතො දත්යුෙල ෙුද්දහු අත තු ූවස්ෙ. ඔහුත් දත් වග්ණ වග්ොස් විෙුට ෙො 
වම් නියොවයන් සෙරේ වග්ණ වග්ොස් සත්ෙුනි ෙර මහපෘිවිවයහි ෙුද වහොත්තො ෙූ 
මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් රජතදාමයේ හො සදෘශ ෙූ වසොඬ පයින් මුඩවග්න 
රකලාසකූටපර්ෙතය ෙුනි ෙුම්භස්ථලයට නුග්ී නිෂ්ඨ්ෙොරුනිෙ යමවයෙුවස් විලිඹින් 
දත්මුල් පුහුර මස් වනරෙො හුර සිනිඳු වමොවළොේ ෙූ ෙුඹය පිට හිඳ, ෙරූරතර රළු 
ෙියතින් වල් හො මස් ෙලවිටු වෙවරමින් දත් මුල් ෙපො වග්ණ ග්ිවය් ය. ඒ තොේ 
මරණොසන්න ෙූ  ලෙත් වෙදනොවයහි මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ‘මොවග්් දාන 
පොරමිතොවෙන් වලොෙුතුරො  ුදු ෙ අනෙරොග්ර සිංසොරය ලුහුඬු වෙොට තුන්වලෝෙොසීන් 
අමොමහනිෙන් දේෙමි’ යි ෙියො  ුදු  ෙ පුතූවස්ෙ. ඒ සීල ්ාගරාජජාතකපයහි ද 
වදෙදත්තවයෝ ම මනුෂ්ඨයවයොනි ෙසවයන් අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“තෙ ද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ‘ේෂ්ඨතරියධර්මය’ යි ෙියන ලද රජ 

ෙන්නො ෙූ මන්තර යේ උග්ත්තො ෙූ ග්ෘග්ොලවයේ ෙූ ද, ඒ ග්ෘග්ොලවතම යම් තොේ සියලු 
ජම් ුද්ීපවයහි පරවදශරජ වෙවනේ ඇද් ද, ඒ සියලු ම රජදරුෙන් තමහට යටත් ෙ  
පෙත්නො වස් අනුයුත්තෙ වෙවළ් ය. එවස් වෙොට “පෘථවිවිජය” මන්තර ය මතුට අවනෙ 
ශෘග්ොල හස්තයශ්ෙ සිිංහ ෙයොඝර  දිවි ෙලස් හූරු මෘග්ොදීන් පිරිෙරො හස්තීන් වදවදවනෙුන් 
පිට සිිංහවයේ නඟො ඒ සිිංහයො පිට “සබ්.දාස ි” නම් ශෘග්ොල රජවතවම් නුඟී මහත් ෙූ 

                               
1 ජන 



 

 268 පටුන වෙත 

්ශ්ෙර්යවයන් (140) මත් ෙ, .රණැස්නුෙර රොජයය ග්න්නො පිණිස වග්ොස් 
වදාවළොස්වයොදුනේ තන්හි හොත්පසින් නුෙර ෙටො සිට, ‘රොජයය වහෝ වදෙ. යුද්ධ වහෝ 
ෙරෙ’ යි ෙියො  රණුස්නුෙර ෙොසීන් භරොන්ත වෙොට සිට ග්ත්වත් ය. එෙල 
අපමහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්  රණුස්රජහට පුවරොහිත ෙූ විධුර නම් 
 රොහ්මණපණ්ඩිත ෙ සර්ෙශොස්තරවයහි පරවතරට පුමිණ ඒ පෙවිවිජය මන්තර ය රහස් 
තුවනෙ හිඳ පොඩම් ෙියන ශේදය අසො ඒ ශෘග්ොලයො උග්ත් ෙ දන්නොවස්ේ 
‘මහරජොවනනි, මම වතල සේ දාි නම් ශෘග්ොලරජ හො සමග් යුද්ධ වෙවරමි’ යි ෙියො 
.රණැස්රජු අස්ෙසො  ළලුන් පටන් මිනිසුන් දේෙො සියල්ලෙුන්වග්් 
උභයෙර්ණේිද්රවයහි උඳුපිටි ග්න්ෙො නුෙර ඇතුළ මහඅටල්ලෙ නුඟී සිට ‘එම් ල, 
සබ්.දාස ිය, වතෝ ෙුමේ වෙොට යුද්ධ වෙවර් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ රොහ්මණය, මම 
සිිංහනොදය ෙරෙො මනුෂ්ඨයයන් ීවවිතේෂ්ඨය ෙරෙො රොජයය ග්ණිමි’ යි ෙීහ. ‘අවහෝ 
ජරශෘග්ොලය, වතෝත් වෙසරසිිංහරොජයන් ලෙො සිිංහනොද ෙරෙො පියන්ට සමර්ථවයහි 
දැ?’ යි ෙීවස්ෙ. එෙල සබ්.දාස ියා මහත් ෙූ මොනවයන් ෙිපී සිිංහනොදය ෙරණ වස් තමො 
යට හුන් සිිංහරොජයො හට සිංඥා වෙවල් ය. එෙල ඒ වෙසරසිිංහරොජවතම 
හස්තිෙුම්භස්ථලය මිරිෙො පොත් වෙොට ෙුර දී තුන් ෙරේ අභීතවෙසරසිිංහනොදය 
වෙවළ් ය එෙල සිෙල්රජ ි ම ෙුටී අත්පයින් සුණු විසුණු විය. වදාවළොස්වයොදුන් තන්හි 
තුර දී සිටි ාතුෂ්ඨ්පදිෙමහවසනඟ වසණහඬ දහස්ෙරින් ෙර ෙම්මුල් පුහුර ග්ිය ෙලේ 
වමන් උඩ ිම වනො දැන භයින් තුති වග්ණ ඇද වපරවළමින් හිසින් හිස, දතින් ඇඟ 
පයින් වෙර, ඔෙුවනොෙුන් පුහුර වග්ණ එතුන්හි ම මවළෝ ය. ලේෂ්ඨග්ණන් 
සිිංහරොජවයෝ මහෙනයට පලොග්ියොහ. නුෙර ෙටො වදාවළොස්වයොදුනේ තන්හි එෙ ම 
මස්වග්ොඩේ ී ය. ඒ සබ්.දාස ිජාතකපයහි ද වදෙදත්තවයෝ ම ව ොධිසත්ෙයන්ට ෙඩො 
්ශ්ෙර්ය යස පිරිෙරින් අධිෙතර ෙූෙොහු ය.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ හස්තිරොජ ෙ තපිද, ෙුටෙිරිල්ලී 

නම් පේෂ්ඨිවධනුෙවග්් දරුෙන් මුරුෙොහු ද, එසමවයහි ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
අසූදහසේ හස්තීන්ට පර ධොන ෙූ හස්තිරොජ ෙූවස්ෙ. ඒ ලටුකකිකජාතකපයහි ඒ වදවදන 
ම සම සම ෙූහ. තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ෙොමොොරදිෙයවලොෙවයහි 
අධේර් නම් වදෙතොවෙේ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ත් ධේර් නම් දිෙයරොජ 
ෙූවස්ෙ. ඒ ධේර්ජාතකපයහි ද වදවදන ම සම සම ෙූහ තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ 
වදේදත්හු පන්සියයේ ෙුලයට අධිපති ෙූ නොවිෙ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
පන්සියයේ ෙුලයට අධිපති ෙ නුේෙොර ෙූවස්ෙ. එහිත් වදවදන ම සම සම ෙූහ. තෙද, 
නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදේදත්හු පන්සියයේ ග්ුල්ෙලට පර ධොන ෙූ සොර්ථෙොහෙවයේ ෙූ 
ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝත් පන්සියයේ ග්ුල්ෙලට පර ධොන ෙ සොර්ථෙොහෙ ෙූවස්ෙ. 
අපණ්ණජාතකපයහිත් වදවදන ම සම සම ෙූහ. තෙද, යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ සාඛ 
නම් මෘග්රොජ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝත් ්ිපගරාධ නම් මෘග්රොජ ෙූහ. ඒ 
්ිපගරාධර්ෘගරාජජාතකපයහි ද වදවදන ම සම සම ෙූහ. තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ 
වදෙදත්තවයෝ සාඛ වසනොධිපතිවයේ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ ි්පගරාධ නම් රජ 
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ෙූවස්ෙ. ඒ ්ිපගරාධ (1  ) ජොතෙවයහි ද වදවදන ම සම සම ෙූහ. තෙද, නුෙතත් යම් 
ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ කකරාජ නම් .රණැස් රජහට අර්ථ ධර්ම අනුශොසෙ ෙූ 
ඛණ්ඩහාල නම් පුවරොහිත රොහ්මණවයේ ෙූ ද, එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ ඒ රජහට පුතර  ෙූ 
ර්්ද නම් ෙුමොර ෙූහ. එසමවයහි ඛණ්ඩහොලයො ම අධිෙතර විය.  

 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ .රණැස .ර හ්ර්දත්ත නම් රජ ෙූ ද, 

එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ ඒ රජහට පුතර  ෙූ විෙසිතපද්මොෙොර සශ්රීෙ ෙූ මුහුණේ ඇති 
 ුවින් ර්හාපදුර් නම් ෙුමොර ෙ ් ශ්ෙර්යයශශ්ශ්රීන් ෙුඩී යුෙරොජයය ෙරණවස්ෙ. එෙල 
ව ොධිසත්ෙයන්වග්් මොතෘවදීන් ෙොලෙරියො ෙළ වහයින් අනය තරුණිසෙේ 
අග්රවමවහසිෙො වෙොට ෙොසය වෙවරමින් රජනජුරුෙන් පර තයන්තයුද්ධ මථනයෙට ග්ිය 
ෙල්හි ඒ ි සේ මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් ් ශ්ෙර්යෙත් ෙූ රූපවශොභොවෙහි  ුඳී ෙර්තෙය 
වසෙනයට අවනෙොෙොරවයන් උත්සොහ වෙවරමින් මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් 
හස්තග්ර හණය වෙොට ආෙ ආවනය ෙළ ෙලු, නුමී දූත් නඟො ෙුඳ වග්ණ, ‘මෘ 
මූණිවයනි, වම් ජොතිවයහි මොවග්් තඳුරන් ිඳ සස්ෙොමිෙස්තරීරූපයේ වනො  ුලූ විරීමි. 
වම න්දේ මො ෙණ වනො වහළන්න’ යි ෙීවස්ෙ. ‘එවස් ී න්ම රජනජුරුෙන් ෙහන්වස් 
ආ විට තො හිස සිඳුෙො ලමි’ යි ෙියො මහොවෙරොධවයන් වනො ෙො වනො බී සිට, ශතරුමථනය 
වෙොට රජනජුරුෙන් නුෙරට අෙුත් ිසෙ අතින් සුප දුේ විාොළ ෙල, පදුර් ෙුමොරයන් 
දුන් පහරින් වෙවහස ෙ ග්ිලන් ෙූ  ෙේ වමන් අඟෙො ‘ස්ෙොමිනි, පදුමෙුමොරවයෝ මො හො 
සමග් අෙර්තෙයවසෙනයට අෙුත් පුමිණි ෙල ‘පුතණ්ඩ, පදුමෙුමොරවයනි, මම 
වතොපවග්් මූනිවයමි. වතොපවග්් පිය රජනජුරුේ සිහි ෙරෙ’ යි ෙීමි. එවිට ‘වතෝ මොවග්් 
ෙුමන මූනිවෙවනේ දැ?’ යි ෙියො, මොවග්් හිසවේෙරල වග්ණ ඔිවනො  ඇද ෙඩො මට 
වනො ෙී වනො ෙළ ෙධවයේ නම් නුතු’ යි ෙියො රජනජුරුෙන් ිඳුෙොලුෙ. එෙල 
අපරීේෂ්ඨොෙොරී ෙූ ඒ රජනජුරුෙන් ආශිවිෂ්ඨයෙු වස් ෙිපී ෙහො පදුර්ෙුමොරයන් අල්ෙො 
වනොවයේ ෙධ ෙරෙො දැඩි වෙොට  ුඳ, රත්මල් ෙර එල්ෙො, සතර ීදිවයහි ෙදව ර 
ග්ස්ෙන ෙල්හි ‘රජනජුරුෙන්වග්් පොපී ෙූ ිසෙවග්් ොනවයන් නිරපරොධ ෙූ 
ර්හාපදුර්ෙුමොරයන් අල්ෙො  ුඳ ෙධ ව ර ග්ස්ෙන වස්ෙු’ යි ෙියො ඒ සියලු නුෙර 
ඇලළී වග්ොස් මහවසනඟ  දිෙ අෙුත් ඇඟින් ෙුවටන වල්  ලො දූසින් ෙුවහන1 ෙඳුළු 
 ලො ‘අවහෝ! වම් නියො ෙධයේ ග්ුණශීලමහිමවයන් නිර්මිත ෙූ නුඹ ෙහන්වස්ටත් 
පුමිණිවය් දැ?’ යි ෙියෙියො වදපතුල් මුල හඬො ෙුවටමින් මහත් වෙොලොහල වෙවළ් ය. 
ඒ ශේදය අසො රජනජුරුවෙෝ මහොපදුමෙුමොරයන් වග්න්ෙො මුහුණ දෙුත් ම 
මහොවෙරොධවයන් ෙිපී, ‘වමොහු මොවග්් අන්තඃපුරයට වග්ොස් ිසෙුන් හො සමග් ෙරද 
වෙවළ් ය. වමොහු වග්ණ වග්ොස් වසොරුන් දමන මහොපර්ෙතවයන් දමෙ’ යි නිවයොග් 
ෙවළෝ ය. එෙල මහව ෝසතොවනෝ ‘පියොනන් ෙහන්ස, මො අන්තඃපුරවයහි ෙළ ෙරවදේ 
නුත. මහො මොයොෙොරී ෙූ ස්තරීන්වග්් ොනවයන් නිරපරොධ ෙූ මොවග්් දිවි වනො නසන්නු’ 

                               
1 ෙහින 
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යි ෙියොත් වදනුෙන් වතමො ෙඳුළු ෙස්ෙන්ට ෙන්හ.1 ඒ දැෙ වසොවළොස්දහසේ අන්තඃපුර 
ිවසෝෙරු ද ලය උණු ෙ වග්ණ ‘පුතණ්ඩ, මහොපදුම ෙුමොරවයනි, නුඹවග්් ෙරදේ 
වමවතේ ෙල් අපි නුදුටු විරූම්හ’ යි (1  ) ෙියමින් රජවග්ය මිනී මළ තුනේ වසයින් 
(ෙරමින්) මහත් වෙොට හුඬූහ. එෙල ේෂ්ඨතරිය  රොහ්මණ ග්ෘහපති 
මහොසොරොදිමහොජනසමූහවයෝ ද රජහු ෙටො හඬහඬො සිට ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, 
ශීලොාොරසම්පන්න ෙූ මහොපදුමෙුමොරවයෝ රොජෙිංශොනුරේෂ්ඨණවයහි නියුේත ෙූවස්ෙ. 
වම ඳු ෙූ ග්ුණනුෙණින් රූසිරින්යුේත ෙූ ෙුමොර වෙනෙුන් පසු ෙ වනො ලුිය හුේවේ 
ය. අපරීේෂ්ඨොෙොරී ෙ ස්තරීන්වග්් ොනවයන් ීවවිතය වනො නුසුෙ මුනුෙ. රජදරුවෙෝ 
නම් පරීේෂ්ඨොෙොරී විය යුත්තොහු ය’ යි ෙියන්නොහු:- 

 
‘්ාදිට්ො පරපතා පදාස සං - අණුං ථුලා්ි සබ්.පසා, 
ඉස්සපරා ප්පය දණ්ඩං - සාර්ං අප්පටිප ක්ිය. 
පයා ර අප්පටිප ක්ිත්වා - දණ්ඩං කුබ්.ති ඛත්තිපයා, 
සකණ්ටකං පසා ගීලති - ජච්රපන්ධා‘  සර්ක්ිකං.’ 
 
යනොදීන් ‘පින්ෙත් ෙූ වදෙ ස්ෙොමීනි, යම් පෘිවිහ්ෙර රජවෙවනේ අනුන්වග්් 

ෙුඩො මහත් ෙූ සියලු ෙරද තමොවග්් ඇසින් වනො දැෙ දින් වනො අසො අනයසොේෂ්ඨීන්වත් 
ොනයත් පරීේෂ්ඨො වෙොට වනො  ලො වතවම් ම පර තයේෂ්ඨ වනො වෙොට වග්ණ අනුන්ට 
ෙධ දඬුෙම් වනො පණෙන්වන් ය. මුළු වපොවළොෙට රජ ෙූ මහොසම්මතරොජෙිංශවයහි 
භය ග්ුන්ීමට ෙඩො අධිෙ ෙූ දඬුෙවමේ නුත්වත් ය. තුළීම් ග්ර්හො ෙිරීම් රටින් හුරීමට 
ෙඩො හස්තපොේවඡදන ඝොතන නම් ෙධවයේ නුත්වත් ය. පසු පසු ෙ පුමිණි වලහි 
ග්ුණ නුති ෙර්ෙශ රජුන්වග්් ෙොලවයහි සීසඤ්වඡදනොදී2 අවනෙෙධ උපන්වන් ය. 
එ ුවින් අනුන්වග්් ෙරද ඇසින් වනො දැෙ දඬුෙම් වනො ම ෙළ යුතු ය. යම් පෘිීශ්ෙර 
මහරජොන වෙවනේ අග්තියට වග්ොස් වදාෂ්ඨ පරීේෂ්ඨො වනො වෙොට හස්තපොේවඡදාදී 
දඬුෙම් වෙවර් ද, ඒ රජවතම තමහට ව ොවහෝ දුේ විඳීමට ෙොරණය ෙරණ වහයින් 
දිවි නුසීමට ෙොරණො ෙූ ෙටු සහිත ෙූ වභොජනවයේ ග්ිලින්වන් වෙයි. මුස්සන් සහිත 
මධුපටලයේ අනුභෙ ෙරන්නො ෙූ ජොතයන්ධයෙු ෙුන්වන් ය. යම් පෘිීශ්ෙරවයේ 
වතම දණ්ඩනයට වනො නිසි ෙූ නිරපරොධයන්හට දණ්ඩනය වෙවර් ද, දණ්ඩනයට නිසි 
ෙූ සොපරොධවයෙුහට තර්ජන පේ ොජනොදි3 දණ්ඩනයේ වනො වෙොට තමොවග්් අභිපරොයේ 
ම වෙවර් ද, ඒ රජවතම විෂ්ඨම ෙූ මොර්ග්යට පුමිණ ඛොණුෙණ්ටෙශිලොදිවයහි පුෙිල 
ෙුවටන අන්ධයෙු වමන්  ධර්මය වනො දැන සතරඅපොවයහි ෙුටී මහත් දුේ විඳින්වන් 
ය’ යි යනොදීන් අනුසොසනො වෙොට සිටි ෙල්හි එපෙත් වනො වග්ණ ‘වමොහු වග්ණ වග්ොස් 
වසොරුන් දමන මහග්ලින් වහළෙ’ යි ෙියො පරාරපර පාත නම් පර්ෙතවයන් අධඃශීර්ෂ්ඨ 

                               
1 ෙස්නට ෙන 
2 සීසඝොතනොදි 
3 පේ ජනොදි 
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වෙොට වහළෙො ලූවය් ය. එෙල ව ොධිසත්ෙයන්වග්් චමතරී ආනුභොෙවයන් ඒ 
පර්ෙතවයහි අධිග්ෘහිත ෙූ දිෙයපුතරවතම ‘මොවග්් මහොපදුම ෙුමොරවයනි, නුඹ ෙහන්වස් 
භය වනො ෙන්නු’ යි ෙියො වද අත දිග්ු වෙොට ෙඩො වග්ණ දිෙපහස් ග්න්ෙො වෙවහස 
දුරුවෙොට දිෙයමයෙස්තරොභරණවයන් සරහො දිෙව ොජුන් වම් නිමෙො ඒ 
පර්ෙතපොර්ශ්ෙවයහි නොග්භෙනයට වග්ණ වග්ොස් නොරජහුවග්් වපණග්ර්භවයහි හිඳුෙො 
ලූවය් ය. නොරජවතම සතුටු ෙ ඔහුවග්් නොග්භෙනය වදෙට ව දා අර්ධරොජයය දුන්වන් 
ය. මහො ව ොධිසත්ෙවයෝ ෙලේ එහි ෙුස නොරජහට (1 1) ෙියො ඔහුවග්් සහොයත්ෙවයන් 
හිමොලයට වග්ොස් පුවිදි ෙ ධයොන උපදෙො ෙොසය ෙළවස්ෙ. ඒ  ෙ දේෙො ෙදාරණ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘චි්්රාර්ාණවිකා ර්ාතා - පද දත්පතා ර පර් පිතා, 
ා්පන්දාස  පණ්ිපතා ්ාපගා - සාවෙපුත්පතා ර පද තා, 
අභං තදාස  රාජපුත්පතා - ක ං ධාපරථ ජාතකං’ යි. 

 
(ෙදාරණ ලදී). 

 
වම් නියොවයන් ම යම් ෙිසි තුවනේහි පියවතම පුතර යන්ට ෙඩො අධිෙතර 

ෙන්වන් ය. විවශෂ්ඨතර ෙන්වන් ය. එහි වදෙදත්තවයෝ ම අධිෙතර ෙූ ය. 
 
“තෙද, නුෙතත් යම් ෙවලෙ වදෙදත්තවයෝ ර්හාපර තාප, නම් රජ ෙූ ද, එෙල 

ව ොධිසත්ෙවයෝ ඒ රජහට පුතර  ෙූ ධේර්පාල නම් ෙුමොර ෙූවස්ෙ. එෙල ඒ රජවතම 
තමොවග්් පුතර  ෙූ ධර්මපොලෙුමොරයොවග්් හස්තපොදයන් හො හිස සිඳුෙො ලී ය. ඒ 
ධේර්පාලජාතකපයහි ද වදෙදත්තවයෝ ම ෙුඩි ෙූ ය. අධිෙතර ෙූ ය. දැන් වමසමවයහිත් 
වදවදන ම ශොෙයෙිංශවයහි ම උපන්නොහු ය. එයින් ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
සෙලවලොෙනොයෙ ෙූ සියල්ල දන්නො ෙූ වලොෙුතුරො  ුදු ෙූවස්ෙ. වදෙදත්තයන් 
ෙහන්වස් ඒ වදෙොතිවදෙ ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් ශොසනවයහි මහණ ෙ අහසින් 
යන සෘද්ධි උපදෙො  ුද්ධලීලො ෙළවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
මො විසින් යමේ ෙියන ලද්වද් ද, ඒ සියලු ම ජොතෙ ඇත්වතේ ද? වනොවහොත් 
නුත්වතේ ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වතපි ව ොවහෝ යම් ෙොරණයන් ෙීෙොහු 
ද? ඒ සියල්ල ම එවස් ම ය. අනයථොවෙේ නුතු” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අෙුශලෙොරිපුරුෂ්ඨවතවම්ත් 

ෙුශලෙොරීපුරුෂ්ඨවතවම්ත් වදවදන ම සමග්තිෙ ෙන්නොහු ය. එවස් වහයින් 
ෙුශලධර්මයත් අෙුශලධර්මයත් වදෙ ම සම සම විපොෙ වේදැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ෙුශලධර්මයත් අෙුශලධර්මයත් වදෙ සම සම විපොෙ වනො ෙන්වන් ය. 
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මහරජොවනනි, වදෙදත්තවයෝ සියලු ම ජනයන් වෙවරහි විරුද්ධත්ෙ1 ඇත්වතෝ2 වනො 
වෙති. ව ොධිසත්ෙයන් වෙවරහි ම විරුද්ධත්ෙ ඇත්වතෝ ය. ඒ වදෙදත්තයොවග්් 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් වෙවරහි යම් විවරොධවයේ ඇද් ද? ඒ වෙරොධය වතම ඒ ඒ 
භෙවයහි පුමිවණන්වන් ය. ඵල වදන්වන් ය. මහරජොවනනි, රොජ්ශ්ෙර්යවයහි සිටියො 
ෙූ වදෙදත්තවයෝ ජනපදවයහි ආරේෂ්ඨො පිහිටුෙන්වනෝ ය. වහ්දඬු ලෙන්වනෝ ය, සභො 
ෙරෙන්වනෝ ය, පුණයශොලො ෙරෙන්වනෝ ය, ශර මණයන්ට හො දුග්ී මග්ී ෙනිේ ෙයන්ට ද 
නොථොනොථයන්ට ද නිති පිහිටුෙො දන් වදන්වනෝ ය. ඒ දානයොවග්් විපොෙවයන් ඒ 
වදෙදත්තවතම ජොතිජොතිවයහි ්ශ්ෙර්යසම්පත් ල න්වන් ය. මහරජොවනනි, ‘යවමේ 
දානය ශීලය ෙොයෙොාොසිංයමය උවපොසථෙර්මය හුර සම්පත්තියේ අනුභෙ ෙරන්වන් 
ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙියන්ට ෙෙවරේ3 නම් හුෙි වේ ද? වනො හුේවේ ම ය. 
මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි ‘වදෙදත්තවයෝත් ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ත් වදවදන ම 
එෙට සසර හුසුරුණොහ’ යි ෙියො වමවස් යම් ෙොරණයේ ෙීෙොහු ද, ඒ සමොග්මය වතම 
ජොතිසයයේහුවග්් ඇෙූවමනුත් නුෙූවය් ය. ජොතිසහසර යේහුවග්් ඇෙූවමනුත් වනො ෙූවය් 
ය. ශතසහසර යේ ජොතීන්වග්් ඇෙූවමනුත් (1 4) වනො ෙූවය් ය. ව ොවහෝ 
අනන්තදිනරොතරීන්වග්් ඇෙූවමන් ෙිසි ෙවලේහි ඒ වදවදනොවග්් ඒ සමොග්මය ෙූවය් ය. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් මනුෂ්ඨයොත්මභොෙ පර තිලොභය 

පිණිස යම් වම් ෙොණෙේඡවපොපමොෙේ ෙදාරණ ලද ද, මහරජොවනනි, වම් වදෙදත්ත-
ව ොධිසත්ෙ වදවදනොවග්් එෙතු ෙන සමොග්මය එ ඳු ෙූ උපමො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් වදෙදත්තයන් හො සමග් ජොති පිළිවෙළින් 
සමොග්මවයේ වනො ෙූවය් ය. ඒ  ෙ සිත්හි මනො වෙොට ධරොග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“තෙද, මහරජොවනනි, සුරියුත්මහවතරුන් ෙහන්වස් ද, අවනෙජොතිශතසහසරවයහි 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට පීතෘ ෙූවස්ෙ. මහොපීතෘ ෙූවස්ෙ. ාුල්ලපීතෘ ෙූවස්ෙ. භොතෘ 
ෙූවස්ෙ. භොග්ිවනයය ෙූවස්ෙ. මිතර  ෙූවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ද අවනෙජොති ශතසහසරවයහි 

සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස්ට පිය ෙූවස්ෙ. මහපිය ෙූවස්ෙ, සුළුපිය ෙූවස්ෙ, මල් ූ 
ෙූවස්ෙ, පුතර  ෙූවස්ෙ,  ූන ෙූවස්ෙ, මිතර  ෙූවස්ෙ. මහරජොවනනි, සත්ෙෙොයපරියොපන්න 
ෙූ සිංසොරමහොවශරොතයට පුමිණියො ෙූ සිංසොරමහොවශරොතවයන් වග්ණ යනු ල න්නො ෙූ 
සියලු සත්ෙවයෝ ම තමන්හට පරිය ෙූෙන් හො ද, අපරිය ෙූෙන් හො ද එෙතු වෙති. 
මහරජොවනනි, යම් වස් වශරොතවයන් වග්ණ යන්නො ෙූ ජලය අසුචිය පවිතර  වදය යහපත් 
ෙූ ලොමෙ ෙූ වද් හො එෙතු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
සත්ෙෙොයපරියොපන්න ෙූ සිංසොරමහොවශරොතයට පුමිණියො ෙූ සිංසොරමහොවශරොතවයන් 

                               
1 විරුද්ධ 
2 ඇත්වත් 
3 ෙෙරේහට 
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වග්ණ යනු ල න්නො ෙූ සියලු සත්ෙවයෝ ම අපරියයන් හො ද පරියයන් හො ද සමග් එෙතු 
වෙති. 

 
“මහරජොවනනි, පද දත්තපයෝ යේෂ්ඨ1 ෙූෙහු තුමූ අධර්ම ෙ අනයයන් 

අධර්මවයහි වයොදා ඒ පොපවයන් නරෙවයහි ෙුටී සත්පණස්ෙර්ෂ්ඨවෙොටි සුටලේෂ්ඨයේ 
හෙුරුදු මුළුල්වලහි මහොනරෙවයහි පුසුවනෝ ය. මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් ද ඒ ෙොමොෙදරදිෙයවලොෙවයහි වතවම් ධේර් නම් යේෂ්ඨරොජ ෙූවස්ේ, 
අනයයන් ධර්මවයහි වයොදා එම ෙුශල  ලවයන් සත්පණස්ෙර්ෂ්ඨවෙොටිසුටලේෂ්ඨයේ 
හෙුරුදු මුළුල්වලහි සර්ෙපඤ්ාෙොමසමිංග්ී ෙ ස්ෙර්ග්වයහි පර මුදිත ෙූවස්ෙ. තෙද, 
මහරජොවනනි, වදෙදත්තවයෝ වම් භෙවයහි දී ෙිසි වෙවහසේ වනො වින්ද යුතු ෙූ 
වලොෙුතුරො  ුදුන්ට ශීලොපොතනොදිවයන් වෙවහස විඳුෙො සමග්ි ෙූ සිංඝයො ද ිඳ වපොවළෝ 
යට ග්ිලී ග්ිවයෝ ය. අප වලොෙුතුරො තථොග්වතොත්තමයොන් ෙහන්වස් දත මනො සියලු ම 
ධර්මයන් අෙව ොධ වෙොට වලොෙුතුරො ුදු ෙ රොග්ොදි සර්වෙොපධීන් ේෂ්ඨය ෙිරීවමන් 
පිරිනිෙන් පූ ෙදාළ වස්ෙ.” “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් 
පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්ත්වතමි” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
කුශලාකුශලකාරීවිපශෂපර ශ්්ය ි්මි. 

 

අර්රාපද්වීපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්, 
 
‘සපර ලපභථ ඛණං  ා රපහා  ා 
්ිර්්්තකං  ාපි ලපභථ තාදිසං, 
සබ්.ාපි ඉත්ථථපයා කපරයයුං පාපං 
අ්්්ං අලද්ධා පීෙසප්පි්ා සද්ිං’ 
 
(1  ) යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘තදින් සියලු ස්තරීහු අෙෙොශයේ වහෝ රහස් ීමේ 

වහෝ ලද්දාහු ෙූ නම්, එ ඳු ෙූ නිමන්තර ණයේ වහෝ ලද්දාහු ෙූ නම්, අනය සුදුසු පුරුෂ්ඨයෙු 
වනො ලදින් අත් පො නුති පී්සප්පි නම් පුරුෂ්ඨයො හො සමග්ත් පරපුරුෂ්ඨ වසෙනය 
ෙරන්නොහු ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙුත ද ‘නුෙරින් පිටත 
ග්වමෙ සිටියො ෙූ, ෙුස ග්ිය2 පුරුෂ්ඨයො ඇත්තො ෙූ වදවෙනි වෙවනෙුන් නුති  ුවින් 

                               
1 පේෂ්ඨ 
2 ෙුස යන ලද 
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රහසි ෙ සිටියො ෙූ, එවස් ම හුදෙළො ෙූ, ර්පහෞෂධපණ්ඩිතයන්වග්් භොර්යොෙ ෙූ අර්රා 
නම් ස්තරීවතොම රජවෙවනෙුන් හො සදෘශ ෙූ ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයෙු සරහො හරණ ලද පුරුෂ්ඨයො 
විසින් මසුරන්දහසෙින් නිමන්තර ණය ෙරණ ලදු ෙ පොපයේ වනො ෙළො ය’ යි ෙියො නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් ෙියනු ලුව යි. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘සපර ලපභථ ඛණං  ා රපහා  ා 
්ිර්්්තකං  ාපි ලපභථ තාදිසං, 
සබ්.ාපි ඉත්ථථපයා කපරයයුං පාපං 
අ්්්ං අලද්ධා පීෙසප්පි්ා සද්ිං.’ 
 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘ර්පහාසධස්ස හවෙයා අර්රා ්ාර් 

ඉත්ථ ගාර්පක ෙපිතා ප ුත්ථපතිකා රපහා ්ිසි් ්්ා විවිත්තා රාජපටිසර්ං සාමිකං 
කවෙත් ා සහස්පස් ්ිර්්්තියර්ා්ා පාපං ්ාකාසී’ යනොදීන් ෙී යම් ොනයේ ඇද් ද, 
ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘මවහොසධස්ස භරියො අමරො නොම තත්ි ග්ොමවෙ 
්පිතො පෙුත්ථපතිෙො රවහො නිසින්නො විවිත්තො රොජපටිසමිං සොමිෙිං ෙරිත්ෙො 
සහස්වසන නිමන්තියමොනො පොපිං නොෙොසී’ යි ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, ඒ 
ෙොරණවයන්:- 

 
‘සපර ලපභථ ඛණං  ා රපහා  ා 
්ිර්්්තකං  ාපි ලපභථ තාදිසං, 
සබ්.ාපි ඉත්ථථපයා කපරයයුං පාපං 
අ්්්ං අලද්ධා පීෙසප්පි්ා සද්ි’ යි. 
 
ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙ පර ශ්නය ද 

නුඹෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් 
ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ස්තරීන්වග්් අග්ුණ පර ෙොශිත ෙූ කුණාලජාතකය ෙදාරන්නො ෙූ 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, වපර .රණැස කණ්ඩරී නම් රජනජුරුෙන්වග්් 
සර්ෙලේෂ්ඨණසම්පන්න ෙූ කි්්්රා නම් අග්ර මවහසිෙොෙෙ රජහු නිවද්රොපග්ත ෙල්හි 
මධයමරොතරිවයහි පරොසොද ෙෙුළුවයන් වසොරො  ුස ඇතුළු පරොෙොරය ලඟ පිහිටි 
ජම් ුරුේවසෙණ ෙසන අත් පො වෙොර1 ෙූ පී්සප්පී නම් මනුෂ්ඨයවපරතයෙු හො සග් පොප 
ෙරියො වෙොට එමින් ෙල් යෙො ෙොසය ෙළ  ෙ2 අරභයො:-   

                               
1 වෙොට 
2 තළොෙූ ිසෙේ 
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‘සපර ලපභථ ඛණං  ා රපහා  ා 
්ිර්්්තකං  ාපි ලපභථ තාදිසං, 
සබ්.ාපි ඉත්ථථපයා කපරයයුං පාපං 
අ්්්ං අලද්ධා පීෙසප්පි්ා සද්ිං.’ 
 
(1 4) යන වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද උම්ර්ග්ගජාතකපයහි 

ග්වමෙ වග්ණෙුත් සිටුෙන ලද්දා ෙූ,  ුහුර ග්ිය ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයො ඇත්තො ෙූ, එෙලො 
ීවමන් රහස් ෙ සිටින ලද්දා ෙූ, හුදෙලො ෙූ, ර්පහෞෂධ නම් පණ්ඩිවතොත්තමයොවග්් 
භොර්යොෙ ෙූ අර්රා නම් ස්තරීවතොම රජ වෙවනෙුන් සදෘශ ෙූ ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයෙු වෙොට 
සරහො මසුරන් දහසෙින් යොේා වෙොට සිටින ලදු ෙ පරපුරුෂ්ඨපොපෙරියොෙන් වනො ෙළො 
ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. 

 
“මහරජොවනනි, තදින් ඒ අමරොවතොවමෝ අෙෙොශයේ වහෝ රහසේ වහෝ 

නිමන්තර ෙයෙු1 වහෝ එ ඳු ෙූ පේ ෙරණ අෙෙොශයේ ලු ුෙො2 නම්, පේ වනො ෙරන්නී 
ද? ඒ ස්තරීවතොම මසුරන් දහසේ ල මින් එ ඳු ෙූ රොජ ලීලො හො සදෘශ ෙූ පුරුෂ්ඨයො හො 
සමග් පොපෙර්මය ෙරො ම ය. මහරජොවනනි, අෙෙොශයේ වහෝ රහසේ වහෝ 
නිමන්තර ෙයෙු වහෝ වසොයන්නො ෙූ ඒ අමරො නම් ස්තරීවතොම එ ඳු ෙූ පේ ෙරණ 
අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. පරවලොෙ විඳිනො නරෙදුේඛභයින් අෙෙොශයේ වනො 
දැේෙොහ. ‘පරපුරුෂ්ඨ වස්ෙනය ෙරණ පොපය ෙර්ෙශවිපොෙ ඇතු’යි සිතො අෙෙොශයේ 
වනො දැේෙොහ. පරිය ෙූ පුරුෂ්ඨයො වනො හරිණු ෙුමුති ෙ අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. 
ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයොවග්් මහත් ග්රු  ුවින් අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. ධර්මයට වග්ෞරෙ 
ෙරමින් අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. ආර්ය වනො ෙන්නො ෙ නීාෙෘතයයට ග්ර්හො 
වෙවරමින් අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. පතිෙර තොෙරියොෙ වනො ිඳුනු ෙුමුති ෙ 
අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. වම ඳු ෙූ ව ොවහෝ ෙොරණයන් ෙරණ වෙොට වග්ණ 
අෙෙොශයේ වනො දැේෙොහ. ඒ අර්රාප ෝ වලොෙවයහි රහසෙුදු වසොයො වනො දැෙ 
පොපයේ වනො ෙළොහ.  

 
“තදින් ඒ අමරොවතොවමෝ මනුෂ්ඨයයන් වෙවරන් රහසේ ලු ුෙො නම්, එෙල 

අමනුෂ්ඨයයන්වග්න් රහසේ වනො ල න්නී ය. තදින් අමනුෂ්ඨයයන් වෙවරන් රහසේ 
ලු ුෙො නම්, නුෙුත ද, පරසිත් දන්නො දිෙුස් ඇති පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස්ලොවග්න් 
රහසේ වනො ල න්නී ය.3 තදින් පරසිත් දන්නො පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස්ලොවග්න් රහසේ 
ලු ුෙො නම්, නුෙත ද, පරසිත් දන්නො වදවියන්වග්න් රහසේ වනො ල න්නී ය. තදින් 

                               
1 නිමන්තර ණයෙු 
2 ලු ූවය්. 
3 වනො ල න්වන් ය 
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පරසිත් දන්නො වදවියන්වග්න් රහසේ ලු ුෙො නම්, නුෙුත ද, වතොවමෝ1 ම පොපවයන් 
රහසේ වනො ල න්නී ය. තදින් වතොවමෝ පොපවයන් රහසේ ලු ුෙො නම්, තෙ ද 
අධර්මවයන් රහසේ වනො ල න්නී ම ය. වම ඳු ෙූ අවනෙපර ෙොර ෙූ ෙොරණයන් ෙරණ 
වෙොට වග්ණ රහසේ වනො ලදින් පොපයේ වනො ම ෙළොහ. ඒ 
ර්පහෞෂධපණ්ඩිවතොත්තමයොවග්් අර්රාප ෝ වලොෙවයහි නිමන්තර ෙයෙු දු වසොයො 
එ න්දේහු වනො ලදින් පොපයේ වනො ම ෙළොහ.  

 
“මහරජොවනනි, ඒ ර්පහෞෂධ නම් පණ්ඩිවතොත්තමයොවනෝ අෂ්ඨ්ට 

විිංශතිග්ුණග්ණොිංග්යෙින් සමන්නොග්ත ෙූහ. ෙෙර නම් අටවිසි ග්ුණග්ණොිංග්යෙින් 
සමන්නොග්ත ෙූ ද යත්:- මහරජොවනනි, මවහෞෂ්ඨධ පණ්ඩිතයොවනෝ මහත් ශූර ල 
ඇත්තොහ. මහත් ලජනජො ඇත්තොහ. පොපවයහි මහත් භය ඇත්තොහ. පේෂ්ඨ ල ඇත්තොහ. 
ව ොවහෝ මිතර යන් ඇත්තොහ. ව ොවහෝ තෙසීම් ඇත්තොහ. වනො ෙඩ ෙූ සිල් ඇත්තොහ. 
සතයෙොදීහ. සුොග්ුණවයන් සමන්විතයහ. පරහට (1 6) වෙරොධ නුත්තොහ. 
නිහතමොනීහ. ඊර්ෂ්ඨයොෙ නුත්තොහ. මහත් ීර්යය ඇත්තොහ ධන පිරිස් ස්ස් ෙිරීම් 
ඇත්තොහ. සෙල ජනයොට සිංග්ර හ ෙිරීම් ඇත්තොහ. දානසිංවිභොග්ය ෙිරීම් ඇත්තොහ. 
සර්ෙජනපරියොන ඇත්තොහ, යටත් පර ෙෘත්ති ඇත්තොහ. ශ්පරවයොග් නුත්තොහ, ෙිංාො 
නුත්තොහ. තතො මහත් ෙූ පර ඥාවෙන් සමන්විතයහ, වදවිමිනිසුන් වෙවරහි පතළ ෙීර්ති 
ඇත්තොහ. වලොෙවයහි ඇති තොේ විදයොවෙන් සමන්විත ෙූහ, සියල්ලන්ට හිතෙුඩ 
ෙුමුත්තොහ, ආශර ය ෙරන්නෙුන් විසින් පරොර්ථනීය ෙූවෙෝ ය, සියලු ජනයොවග්් ධන 
සම්පත්තියේ ෙුනි ෙූවෙෝ ය සියලු ජනයොවග්් යසශේ ෙුනි ෙූවෙෝ ය. මහරජොවනනි, 
ඒ ර්පහෞෂධ නම් පණ්ඩිවතොත්තමයොවනෝ වම් යවථොේත ෙූ 
අෂ්ඨ්ටවිිංශතිග්ුණග්ණොිංග්වයන් සමන්නොග්ත ෙූෙොහු ය. මහරජොවනනි, ඇති තොේ සියලු 
ම ස්තරීග්ුණවයන් යුේත ෙූ ඒ අර්රා නම් මවහෞෂ්ඨධ භොර්යොවෙෝ නුෙණන් විමසො  ලමින් 
එ ඳු ෙූ අනිේ ෙියො සිටින නිමන්තර ෙයෙු වනො ලු  පරපුරුෂ්ඨ වසෙනය ෙූ පොපය වනො 
ෙළොහ” යි ෙදාළවස්ෙ.  

 
එෙල රජනජුරුවෙෝ අතිපර සන්න ෙ “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වස්නයන් ෙහන්ස, 

වම් පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් යම් පරිද්වදෙින් ෙදාළවස්ේ ද, මමත් එපරිද්වදන් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

අර්රාපද්වීපර ශ්්ය ි්මි. 
 

අේහත් ්ිේභයපර ශ්්ය 
 

                               
1 තමො 



 

 277 පටුන වෙත 

නුෙතත් පර ශ්නයේ පිළිවිසනු ෙුමුත්තො ෙූ මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘රහත්හු1 පහ ෙූ භයසන්තරොස 
ඇත්තොහු ය’ යි ෙියො වම් ොනය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙතත් ‘රජගහනුෙර දී 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් වෙවරහි එළෙො එන්නො ෙූ ධ්පාල නම් ්ාලාගිවෙ හස්තිරොජයො 
දැෙ පන්සියයේ රහතුන් ෙහන්වස් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් හුර එෙ ම අ්ඳමහවතරුන් 
ෙහන්වස් පමණේ ම හිඳුෙො දිසොනුදිසොෙට ග්ියොහු ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පන්සියයේ පමණ ඒ රහතන් 
ෙහන්වස්ලො ඇත්රජහට භයින් පුන ග්ියොහු ද? ශොන්තදාන්ත ෙූ ස්ෙෙීය ෙටයුත්වතන් 
තමන් ෙහන්වස්ට ම දැවනනෙො ඇතු යි ෙියො දස ලධොරී ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන් ඇද 
වහළෙනු ෙුමුති ෙ  පුන ග්ියොහු ද? වනොවහොත් තථොග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් 
අතුලය ෙූ මහත් ෙූ අසදෘශ ෙූ පරොතිහොර්ය දේනො ෙුමුති ෙ පුන ග්ියොහු ද? තදින් 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘විග්තභයසන්තොසො 
අරහන්වතො’ යි  ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘නග්වර රොජග්වහ 
ධනපොලෙිං හත්ිිං භග්ෙති ඔපතන්තිං දිස්ෙො පඤ්ාඛීණොසෙ සතොනි පරිේාජිත්ෙො 
ජිනෙරිං පේෙන්තොනි දිසොවිදිසිං එෙිං ්වපත්ෙො වථරිං ආනන්දිං’ යි ෙියො ෙදාළ  ෙ 
සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘විග්තභයසන්තොසො අරහන්වතො’ යි ෙියො ෙදාළ ොනය 
වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් (1  ) වම්ත් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නවයෙ. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” 
යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘රහත්හු පහ ෙූ භය සන්තරොස 

ඇත්තොහු ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණවයන් ෙදාරණ ලද්වද් ය. රාජගෘහනග්රෙරවයහි දී 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ෙරො ලිං ෙ එන්නො ෙූ ධ්පාලක නම් නොලොග්ිරිහස්තියො දැෙ 
පන්සියයේ පමණ රහතන් ෙහන්වස්ලො සර්ෙඥරොවජොත්තමයො හුර දිසොනුදිසොෙට එෙ 
ම අනඳ මහ වතරුන් ෙහන්වස් පමණේ  ුදුන් ලඟ ත ො ඒ ඒ අත ග්ියොත් සු ූ ම 
ය. ඒ හුර ග්ිය ෙොරණය ෙනොහි භයෙිනුත් වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් 
වහතුෙෙින් රහතන් ෙහන්වස්ලො භය ෙන්නොහු ෙූ නම්, තුති ග්න්නොහු ෙූ නම් රහතන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් ඒ වහතුෙ මූවලොේින්න වි ය. එවහයින් රහත්හු පහ ෙූ භයසන්තරොස 
ඇතිවස්ේ ලො ය. මහරජොවනනි, මහොපෘිවිය සොරණ ෙල්හි ද, ිඳිනො ෙල්හි ද සමුද්ර  
පර්ෙත ග්ිරිශිඛරයන් ධරණ ෙල්හි ද භය ග්ණී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි” යි 
ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙුමන ෙොරණයෙින් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යම් 

වහතුෙෙින් මහොපෘිවිය භය වේ ද, උත්තරොසත් වේ ද, එ ඳු වහතුෙේ මහොපෘිවිවයහි 
නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වහතුෙෙින් රහතන් ෙහන්වස්ලො 

                               
1 රහත් 
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භය ෙනවස්ේ ලො ද, තුති ග්න්නොවස්ේ ලො ද, එ ඳු ෙූ වහතුවෙේ රහතන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් නුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ‘පර්ෙතශිඛරය සිඳින ෙල්හි ද, 
උග්ුළුෙො වහළන ෙල්හි ද, ිඳින ෙල්හි ද, ග්ින්වනන් දෙන ෙල්හි ද භය වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් 
දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, යම් වහතුෙෙින් පර්ෙතශිඛරය භය වේ ද, තුති ග්ණී ද, 
එ ඳු ෙොරණවයේ පර්ෙතශිඛරයොවග්් නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
යම් ෙොරණයෙින් රහත්හු භය වෙද් ද, උත්තරොස වෙද් ද, එ ඳු ෙොරණයේ රහතුන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් නුත්වත් ය. තදින් මහරජොවනනි, ශතසහසරවලොෙධොතුවයහි 
සත්ෙෙොයපරියොපන්න ෙූ යම් ෙිසි සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, ඒ සියල්වලෝ ම නොනොවිධ 
ආෙුධ ග්ත් අත් ඇති ෙ එෙ ම රහතුන් ෙහන්වස් වෙනෙුන් ෙරො දිෙ අෙුත් ෙට වෙොට 
වග්ණ ‘මරම්හ’ යි ෙියො තුති ග්න්ෙන්නොහු ෙූ නමුත්, ඒ රහතන් ෙහන්වස්වග්් සිතට 
මඳෙුත් අනයථොත්ෙයේ වනො ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- භයට 
අෙෙොශයේ වනො ෙන  ුවින් අස්ථොනවයෙි.  

 
“මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් ඒ ේෂ්ඨීණොශර ෙයන් ෙහන්වස්ලොට වම ඳු ෙූ 

චිත්තවිතර්ෙවයේ ෙූවය් ය. ‘අවහෝ! අද දෙස් නරෙරපර ෙර ෙූ ජිනෙවරොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස් නග්රපර ෙරයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ ෙල්හි නුෙර මහොීිවයහි ද, නොලොග්ිරි නම් ධනපොල 
හස්තිරොජයො අභිමුඛයට දිෙ එන්වන් ය. එෙල  ුද්ධුපස්ථොයෙ ෙූ ආනන්දස්ථවිරයන් 
විසින් එෙොන්තවයන් ම වදෙොතිවදෙ ෙූ මතිසොග්රයන් ෙහන්වස්ට ීවවිතපරිතයොග්ය 
ෙරනු ලුව යි. තදින් අපි සියල්වලෝ ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් හුර වනො ග්ියවමෝ නම්, 
ආනන්දස්ථවිරයන්වග්් ග්ුණය පර ෙොශ වනො ෙන්වන් ය. වනො වසලී හිඳිනො අප 
ව ොවහෝ වදවනෙුන් දැෙ හස්තිරොජවතම ද, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ලඟට වනො එන්වන් 
ම ය. එ ුවින් අපි පහ ෙ යම්හ. වමවස් ඇති ෙල මහත් ෙූ ජනසමූහයොවග්් 
ේවල්ශ න්ධනවයන් මිදීම ෙන්වන් ය. ආනන්දස්ථවිරයන්වග්් ද, ග්ුණය පර සිද්ධ ෙන්වන් 
ය’ යි සිතො වමවස් ඒ රහතන් (1 1) ෙහන්වස්ලො මහත් ආනිසිංසය දැෙ දිසොනුදිසොෙට 
ෙුඩ ෙදාළවස්ේලොහ” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් 
පර ශ්නය මනො ෙ ම විභොග් වෙොට ෙදාරණ ලද්වද් ය. වම් ෙොරණය එවස් ම ය. රහතන් 
ෙහන්වස්ලොට භයේ වහෝ සන්තරොසවයේ වහෝ නුත්වත් ය. ආනිසිංසය දැෙ ඒ රහතන් 
ෙහන්වස්ලො දිසොනුදිසොෙට ෙුඩ ෙදාළහ” යි ෙීහ. 
 

අේහත්්ිේභයපර ශ්්ය ි්මි. 
 

සේ ඥා්ුර්ා් පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් ‘තථොග්තයන් 

ෙහන්වස් සියල්ල දන්නොවස්ෙු’ යි ෙියනවස්ෙ. නුෙත ද, ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
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විසින් ශාවෙපුතර  ර්ුගල්් පර මුඛ ෙූ භිේෂ්ඨුසිංඝයො පනොමය1 ෙර ෙදාළ ෙල්හි රාතුපර්යයක 
නම් ශොෙයවයෝ ද සහම්පතී නම් මහො ර හ්මයො ද, බීජූපමොෙ හො තරුණ ෙේජූපමොෙ ද 
දේෙො වලොෙුතුරො  ුදුන් පහදෙො ලූෙොහු ය. ේෂ්ඨමො වෙවරේෙොහු ය, ආදරය වෙවරේෙොහු 
ය’ යි ෙියො ෙියනවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් උපමො වදෙෙින් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් සිංඝයො වෙවරහි ඇලුනුවස්ේ ද, ේෂ්ඨමො ෙළ වස්ේ ද, 
සන්හිඳුනුවස්ේ ද, දයොෙට පුමිණිවස්ේ ද, ඒ උපමොද්ෙය තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 
දන්නො ලද ද, තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 
ඒ උපමො වනො දන්නො ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අසර්ෙඥ 
ෙූවස්ෙ. තදින් දන්නො ලද්වද් නම්, ඒ ෙොරණවයන් සිංඝයො ආෙ ආවනය වෙොට 
අභිභෙනය ෙරෙො විමසනු ෙුමුති ෙ පනොමය1 ෙර ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් අෙොරුණිෙතොෙ සම්භ ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් සර්ෙඥවස්ේ ම ය. භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් ඒ උපමොෙලින් ද පර සන්න ෙූවස්ෙ. ඇලුනුවස්ෙ. ේෂ්ඨමො ෙූවස්ෙ. උපශොන්ත 
ෙූවස්ෙ. නිජනඣන්තියට පුමිණිවස්ෙ. මහරජොවනනි, ධර්මස්ෙොමි ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්වග්් ඒ ෙථොග්තප්පවෙදිත ෙූ උපමොෙලින් ම තථොග්ත ෙූ   ුදුන් සිත් ග්ත්තොහු 
ය. සන්වතොස ෙළොහු ය, පුහුදීම ෙළොහු ය. ඔෙුන්වග්් ොනයට ද, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් පර සන්න ෙ ‘මුනුෙු’ යි ෙදාරො පිළිවග්න ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම්වස් 
ස්තරීවතොම ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයො සන්තෙ ෙූ ධනවයන් ම ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයො සිත් ග්න්නී ය. 
සන්වතොස ෙරෙන්නී ය. පහදෙන්නී ය. ඒ ඒ ෙටයුත්ත ද ස්ෙොමිවතම තතො මුනෙු යි 
ෙියො අනුවමෝදන් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම රාතුපර්යයක නම් 
ශොෙයවයෝ ද, සහම්පතී නම් මහො ර හ්මයොවනෝ ද, තථොග්තප්පවෙදිත ෙූ උපමොවෙන් ම 
 ුදුන් සිත් ග්ත්තොහු ය. සතුටු වෙවරේෙොහු ය. පුහුදීම වෙවරේෙොහු ය. ඔෙුන්වග්් 
ොනයට ද, තථොග්තයන් ෙහන්වස් පර සන්න ෙ ‘තතො මුනෙු’ යි ෙදාරො පිළිග්ත්වස්ෙ. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් අන්දම් ත න ෙප්පපුරුෂ්ඨවතම රජනජුරුෙන් ම 

සන්තෙ ෙූ රන්පණොවෙන් රජනජුරුෙන්වග්් උත්තමොිංග්ය පූපත නඟො පීරමින් 
රජනජුරුෙන් සිත් ග්න්වන් ය, සතුටු ෙරන්වන් ය, පහදෙන්වන් ය. ඒ ෙපුෙොහට ද 
පර සන්න ෙූ රජනජුරුවෙෝ ‘මුනුෙු’ යි ෙියො අනුවමෝදන් (1 0) ෙන්නොහු ය යම් ෙුමුති 
වදයේ වදන්නොහු ය. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම රාතුපර්යයක නම් ශොෙයවයෝ ද, 
සහම්පතී නම් මහො ර හ්මයොවනෝ ද, තථොග්තප්පවෙදිත ෙූ උපමොෙලින් ම  ුදුන් සිත් 
ග්ත්තොහු ය, සතුටු ෙළොහු ය, පහදෙො ලූෙොහු ය. ඔෙුන්වග්් ොනයට ද තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් පර සන්න ෙ ‘යහපතු’ යි අනුවමෝදන් ෙූවස්ෙ. 

                               
1 පර ණොමය 
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“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් සද්ධිවිහොරිෙවතම තමොවග්් උපොධයොයයන් විසින් 

වග්වණන ලද පිණ්ඩපොතය වග්ණ උපොධයොයයන් ෙහන්වස්ට පිරිනමමින් 
උපොධයොයයන් සිත් ග්න්වන් ය. සතුටු ෙරන්වන් ය, පහදෙන්වන් ය, ඒ ෙෘතයයට ද 
උපොධයොයයන් ෙහන්වස් පර සන්න ෙ යහපතු යි පිළිග්න්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම රාතුපර්යයක නම් ශොෙයරජදරුවෙෝ ද සහම්පතී නම් මහො ර හ්මයොවනෝ 
ද තථොග්තයන් ෙහන්වස් දැන ෙදාරන්නො ෙූ බීජතරුණෙේඡුපමොෙලින් ම  ුදුන් සිත් 
ග්ත්තොහු ය, සන්වතොස වෙවරේෙොහු ය, පර සොදය වෙවරේෙොහු ය. ඔෙුන්වග්් ොනයට 
ද තථොග්තයන් ෙහන්වස් පර සන්න වෙමින් ‘තතො මුනුෙු’ යි පිළිවග්ණ සියලු ම 
සිංසොරදුේඛවයන් මිදීම පිණිස සද්ධර්ම වදශනො ෙර ෙදාළවස්ෙු” යි ෙියො වම් පර ශ්නය 
විසඳූවස්ෙ. 

 
එෙල රජනජුරුවෙෝ “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වස්නයන් ෙහ්නස, වම් පර ශ්නය 

එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

සේ ඥා්ුර්ා්පර ශ්්ය ්ිමි. 
 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පර්ණ්ඩකපර ශ්් ්ම්    
පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි සතර ්  ේගය ි්මිපය් ය. 

 

පස්ාස්පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මිතර සන්ථෙවයන් භය උපදින්වන් ය. ග්ෘහවයන් වෙවලස් රජස් උපදින්වන් ය. අග්ෘහය 
අසන්ථෙය යන වම් ෙොරණය එෙොන්තවයන් ම ාණවයන් අග්තුන්පත් මුනීන්වග්් 
නිරෙදය දර්ශනය’ යි ෙියො වමම අර්ථය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද ‘රමය ෙූ විහොර 
ෙරෙන්වන් ය. ඒ විහොරවයහි  හුශරුත භිේෂ්ඨූන් ෙොසය ෙරෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘සන්ථ ාපතා භයං ජාපතා - ්ීපකතා ජායතී රපජා, 
අ්ිපකතර්සන්ථ ං - කතං ප  ර්ු්ිදස්ස්ං.’ 
 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘විහොවර ෙොරවය රම්වම 

ෙොසවයත්ථ  හුස්සුවත’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 
ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘විහොවර ෙොරවය රම්වම ෙොසවයත්ථ 
 හුස්සුවත’ ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘සත්ථෙොවතො භයිං ජොතිං’ 
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යනොදීන් ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද 
නුඹෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නය වතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් 
ය” යි ෙීහ. “සු ුෙ මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
(14 ) ‘සන්ථ ාපතා භයං ජාතං - ්ීපකතා ජායතී රපජා, 
අ්ිපකතර්සන්ථ ං - කතං ප  ර්ු්ිදස්ස්ං.’ 
 
ෙියොත් ග්ෘහවදාෂ්ඨ ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘විහොවර ෙොරවය රම්වම ෙොසවයත්ථ 

 හුස්සුවත’ ෙියොත් ආෙොසදානොනිසිංස ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් ‘සන්ථෙොවතො’ යනොදීන් යමේ ෙදාරණ ලද ද, ඒ ස්ෙභොෙොනවයෙ. 
අවශෂ්ඨොනවයෙ. නිස්වසසොනවයෙ. නිෂ්ඨ්පර්යොය ොනවයෙ, ශර මණොනුේඡවිෙ 
ොනවයෙ, ශර මණසොරුපය ොනවයෙ, ශර මණපතිරූප ොනවයෙ, 
ශර මණොර්හෙොනවයෙ, ශර මණවිෂ්ඨය ෙූ ොනවයෙ, ශර මණපර තිපදාොනවයෙ, 
ශර මණපර තිපත්තිොනවයෙ, මහරජොවනනි, යම්වස් ආරණයෙ මෘග්වතම අරණය 
ෙනොන්තරවයහි වග්ොාරය වෙොට හුසිවරමින් එෙ තුවනෙ ආලයේ නුති ෙ ග්ෘහයේ 
නුත්වත් ය, අභිපරොය තුවනෙ සයනය ෙරන්වන් ය, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
උපසම්පදා ෙූ භිේෂ්ඨූහු විසින්:- 

 
‘සන්ථ ාපතා භයං ජාතං - ්ීපකතා ජායතී රපජා, 
අ්ිපකතර්සන්ථ ං - කතං ප  ර්ු්ිදස්ස්ං.’ 
 
යන වම් ශ්රී මුඛ පොලිවයහි අර්ථය සිතියයුත්වත් ය, මහරජොවනනි, අප 

භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
‘විහාපර කාරපය රම්පර් -  ාසපය .හුස්සුපත, 
පපං ර වි ප් කයිරා - දුග්පග සංකර්්ා්ි ර.’ 
 
යන වම් ග්ොථොවයන් වෙොසලසිංයුත්තෙවයහි යම් ආෙොසදානොනිසිංසයේ 

ෙදාරණ ලද ද, ඒ ෙදාළ ෙොරණය ආෙොසයොවග්් පරවයොජනද්ෙයයේ දැෙ ෙදාරන්නො ෙූ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ පරවයොජනද්ෙය ෙෙවර් ද? යත්:- 
විහොරදානය නම් සියලු ම සර්ෙඥෙරයන් විසින් පර ශිංසො ෙරණ ලද්වද් ය. අනුදන්නො 
ලද්වද් ය, ස්තුති ෙරණ ලද්වද් ය. පරශස්ත  ෙර ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ආෙොසදානය දී 
දායෙවයෝ එෙොන්තවයන් ම ජොති ජරො ෙයොධි මරණ දුෙින් මිවදමින් නිෙන් දේනොහු ය. 
විහොරදානයොවග්් වම් පළමුෙන ආනිසිංසය නම් ෙන්වන් ය. තෙද, ආෙොසය ඇති ෙල්හි 
භිේෂ්ඨුණීහු ෙයේත ෙූ සලෙුණු ඇති වෙති. භිේෂ්ඨූන් දේනො ෙුමුත්තෙුන්ට දර්ශනය 
සුලභ ෙන්වන් ය. ග්ෘහය නුති ෙල්හි දුඃඛදර්ශනය ඇත්තොහු වෙති. සුෙ වස් භිේෂ්ඨූන් 
දේනට වනො ලුව ති. විහොරදානවයහි වම් වදවෙනි ආනිසිංසය නම් ෙන්වන් ය. වම් 
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පරවයොජනද්ෙය දැෙ ෙදාරන්නො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘විහොවර ෙොරවය රම්වම 
ෙොසවයත්ථ  හුස්සුවත’ යන වම් ආෙොසදානිසිංසය ෙදාරණ ලද්වද් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් 
 ුද්ධපුතර යන් විසින් ඒ ආෙොසවයහි ආලය වනො ෙළ යුත්වත් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පස්ාස්පර ශ්්ය ි්මි. 

 

උදරසංයත පර ශ්්ය 
 
(14 ) නුෙුතත් “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘භිේෂ්ඨොටනය වෙොට ලුිය යුතු ආහොරවයහි වග්පිළිවෙළින් සිඟන විසින් පර මොද වනො 
ෙන්වන් ය. උදරවපොෂ්ඨණවයහි පමණ දැන ෙුළඳීවමන් සිංයතෙොරී ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද එම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
ර්හාඋදාස යිස තරපයහි ‘උදාස යී පරි රොජෙවයනි, මම ෙනොහි සමහර දෙවසෙ මොවග්් වම් 
පොතරවයන් සම්පූර්ණ ෙූ ආහොරයත් ෙළඳමි. එයට ෙඩොත් ෙළඳන්වනමි’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘උත්තිට්ව් නප්පමජනවජයය උදවර සිංයවතො සියො’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ 
ෙොරණවයන් ‘අහිං වඛො පනුදායි අප්වපෙදා තමිනො පත්වතන සමිතිත්තිෙම්පි භුඤ්ජොමි. 
භීවයයොපි භුඤ්ජොමි’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. 
තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහිං වඛො පනුදායි අප්වපෙදා තමිනො පත්වතන 
සමතිත්ති ෙම්පි භුඤ්ජොමි. භීවයයොපි භුඤ්ජොමී’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ 
ෙොරණවයන් ‘උත්තිට්ව් නප්පමජනවජයය, උදවර සිංයවතො සීයො’ ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය 
වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් 
ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘උත්තිට්ව් නප්පමජනවජයය 

උදවර සිංයවතො සියො’ යන වම් ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. තෙද ‘අහිං වඛො 
පනුදායි අප්වපෙදා තමිනො පත්වතන සමතිත්තිෙම්පි භුඤ්ජොමි. භිවයයොපි භුඤ්ජොමි’ 
ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘උත්තිට්ව් 
නප්පමජනවජයය උදවර සිංයවතො සියො’ ෙියො යමේ ෙදාරණ ලද්වද් ද, ඒ 
ස්ෙභොෙොනවයෙ, අවශෂ්ඨ ොනවයෙ, නිරෙවශෂ්ඨොනවයෙ, ෙොරණසහිත 
ොනවයෙ, විදයමොන ෙූ ොනවයෙ, සතයොනවයෙ, යථොස්ෙරූප ොනවයෙ, 
අවිපරීත ොනවයෙ, සෘෂ්ඨීන්වග්් ොනවයෙ, මුනීන්ද්ර ොනවයෙ, භොග්යෙතුන්වග්් 
ොනවයෙ, රහතුන්වග්් ොනවයෙ, පරවතයෙ ුද්ධ ොනවයෙ, ජිවනන්ද්ර  ොනවයෙ, 
සර්ෙඥොනවයෙ, තථොග්තඅර්හත්සමයේසම් ුද්ධ ොනවයෙ. මහරජොවනනි, යවමේ 
උදර වපොෂ්ඨණවයහි අසිංඥතෙොරී ී නම්, එවතම පරපරොණය ද නසන්වන් ය. නුදුන් 
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ෙස්තුෙ ද ග්න්වන් ය. පරදාරවයහි ද හුසිවරන්වන් ය, මුසොෙොද ද ෙියන්වන් ය, 
සුරොපොනය ද ෙරන්වන් ය, මූනියන්වග්් ීවවිතයත් වතොර ෙරන්වන් ය. පියොනන්වග්් 
ීවවිතයත් වතොර ෙරන්වන් ය. අරහන්තඝොතනය ද ෙරන්වන් ය, සිංඝවභදය ද 
ෙරන්වන් ය, දුෂ්ඨ්ට ෙූ සිතින් තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි වල් උපදෙන්වන් ය.  

 
“මහරජොවනනි, පද දත්තය්් ෙහන්වස් උදරවපොෂ්ඨණවයහි අසිංයත ෙූහ.1 

සමොනසිංඝයො ිඳ ෙල්පස්ථොයිෙ ෙූ අෙුශලෙර්මයේ ස්ස් ෙර ග්ත්වත් වනො වේ ද? 
මහරජොවනින, වම ඳු ෙූ අනිෙුදු ව ොවහෝ විවිධ ෙූ ෙොරණයන් දැෙ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘උත්තිට්ව් නප්පමජනවජයය උදවර සිංයවතො සියො’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, උදරවයහි සිංයතෙොරී ෙූ පුද්ග්ලවතම ාතුරොර්යසතයය 
පර තිවෙධය ෙරන්වන් ය. වසෝෙොන්ඵලොදි ාතුර්විධ ශරොමණයඵලය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. 
අර්ථ (141) ධර්ම නිරුේති පර තිභොන පටිසම්භිදා ය යි ෙියන ලද සිෙුපිළිසිඹියොවයහි ද, 
පර ථමධයොන ද්විතීයධයොන තෘතීයධයොන ාතුර්ථධයොනය යන සතර රූපධයොන හො 
ආෙොසොනඤ්ාොයතන විඤ්ාණඤ්ාොයතන ආෙිඤ්ාඤ්ායතන 
වනෙසඤ්ානොසඤ්ායතනසමොපත්තිය යන වම් අෂ්ඨ්ටසමොපත්තිවයහි ද, 
දිෙයාේෂ්ඨුරභිඥානය, දිෙයවශරොතර ඥානය, පරචිත්තවිජොනනඥානය, 
පූර්වෙනිවෙසොනුස්මෘතිඥානය, අවනෙවිධ ෙූ සෘද්ධිවිධඥානය, සෙල ේවල්ශයන්වග්් 
සිවි නුති වෙොට ෙුඩූ ආශර ාේෂ්ඨයෙරඥානය යන ෂ්ඨඩභිඥාවයහි ද ෙශීභොෙපරොප්ත 
ෙන්වන් ය. සියලු ම ශර මණධර්මය සම්පූර්ණය ෙරන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, අතීතවයහි වනොවයේ ලේෂ්ඨග්ණන් ග්ිරොවපොතෙවයෝ 

හිර්ාලවයහි රුෙින් රුෙ දිඹුල්ඵල අනුභෙ වෙවරමින් ෙොසය වෙවරති. එේ 
ග්ිරොවපොතෙවයේ තමන් ෙසන දිඹුල්රුෙ ම ඵලපතර  අනුභෙ වෙවරමින් නිමි ෙල 
සුඹුලු අනුභෙ ෙරමින් ග්ඟින් පුන් බී, අපිස් සවතොස් ග්ුණය යි ෙියන ලද උදරවයහි 
සිංයතෙොරී ෙ තා තිංසභෙනය දේෙො ෙම්පො වෙොට ශකරවදවෙන්ද්ර යන් උපස්ථොනයට 
වග්න්ෙූවය් වනො වේ ද? එෙල ශකරවතම ‘පොණ්ඩුෙම් ලසිලොසනය හුණු ෙූවය් ෙොට 
ෙන් දුෙෙින් වදෝ වහො?’ යි  ලො අෙුත් දිඹුල්රුෙ ේෂ්ඨය වනො ෙන ඵලපතර  ලියලෙො දී 
ග්ිවය් ය. මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ අනිෙුදු ව ොවහෝ ෙොරණයන් දැෙ භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘උත්තිට්ව් නප්පමජනවජයය උදවර සිංයවතො සියො’ ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහිං වඛො පනුදායි අප්වපෙදා 
තමිනො පත්වතන සමතිත්තිෙම්පි භුඤ්ජොමි. භිවයයොපි භුඤ්ජොමි’ ෙියො යමේ ෙදාරණ 
ලද ද, ඒ ෙදාළ ෙොරණය සර්ෙඥ ව ොධිය පිණිස වෙොට නිමෙන ලද ෙෘතයයන් 
ඇත්තොෙූ නිෂ්ඨ්්ොෙරියොෙන් ඇත්තො ෙූ දීපංකරපොදමූලවයහි දී සිතූ අර්ථය සිද්ධ ෙළො ෙූ 
ෙුස නිමෙන ලද දීපිංෙරොදි ුද්ධොනුශොසනොෙන් ඇත්තො ෙූ ෙිසිවෙෙ ආෙරණයේ 

                               
1 ෙූවය් ය. 
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නුත්තො ෙූ සියල්ල දත්තො ෙූ ස්ෙයම්භූඥාන ෙූ අප තථොග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
විසින් තමන් ෙහන්වස් උවදසො ම ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙමනය ෙරෙන ලද්දා ෙූ විවර්ෙය ෙරෙන ලද්දා ෙූ 

ෙස්තිෙර්මය ෙරෙන ලද්දා ෙූ වරොග්ොතුරයොහට සප්පොයෙරියොවෙෝ ෙුමුති විය යුත්තොහු 
වෙද් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ‘ේවල්ශයන් සහිත ෙ පෙත්නො ෙූ 
ාතුස්සතයධර්මය වනො දැේෙහු විසින් සතර පස් පිඩේ අහර වනො ෙළඳා1 පුන් බී 
සසරෙතර වග්ෙන්ට උත්සොහ ෙළ මුනුෙු’ යි ෙදාළ අෙෙොද සිතට නඟො වග්ණ 
උදරවපොෂ්ඨණවයහි සිංයම ෙට යුතු ෙන්වන් ය. තෙද මහරජොවනනි, එවස් ම 
ඝනොන්ධෙොරවයහි හොත්පසින් සතර ග්ේෙේ පර මොණ තන්හි ආවලොෙ ෙරන්නො ෙූ පර භො 
ඇත්තො ෙූ ජොතිමත් ෙූ උපන් තුන් පටන් ම අතිපරිශුද්ධ ෙූ ාෙර ෙර්තිමොණිෙය 
රත්නයොවග්් ඔප් නුග්ීම පිණිස මර්දන ඝිංසන වධොෙනවයන් ෙටයුත්තේ වනො වේ ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සර්ෙඥ ුද්ධවිෂ්ඨයවයහි පොරමිතො ධර්මයට පුමිණියො ෙූ 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ෙෘතයෙරණවයහි ආෙරණයේ වනො ෙන්වන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. එෙල රජනජුරුවෙෝ අතිපර සන්න ෙ “සොධු, භන්වත නොග්වසන, එෙවමතිං, 
තථො සම්පටිේඡොමි” යි ෙීහ. 

 
උදරසංයතපර ශ්්ය ි්මි. 

 

.ක්කුලපර පර ශ්්ය 
 
(144) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මහවණනි, මම   ොහිත ෙරණ ලද පොපයන් ඇති  ුවින්  රොහ්මණ ෙූ යොාවයොග්ී ෙූ 
සදා පවිතර හස්තයන් ඇති උත්තරීතරවයෙු විරහිත  ුවින් අනුත්තර ෙූ ේවලශවරොග්යට 
චෙදයොාොර්යයෙු ෙුනි ෙූ ේවල්ශෙයොධියට ශලයෙත්තෘ නම් වෙවදෙු ෙුනි ෙූ 
අන්තිමවදහධොරී ීමි’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත එම භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මොවග්් අල්පො ොධිෙ ෙූ ශරොෙෙභිේෂ්ඨූන් අතුවරන් යම් වම් 
.ක්කුලස්ථවිරවතම අග්ර  ය’ යි ෙියො වම් එතදග්ර පොලිය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රී ශරීරවයහි ද ව ොවහෝ ෙවරෙ ආ ොධ උපන්වන් ය’ යි ෙියො ධර්මවයහි 
දේනො ලුව යි. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
අනුත්තර ෙූවස්ේ ෙූ නම්, එවහයින් ‘කතදග්ගං භික්ඛප  ර්ර් සා කා්ං භික්ඛ ්ං 
අප්පා.ාධා්ං යදිදං .ක්කුපලා’ යි ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින්  ේෙුලමහවතරුන් ෙහන්වස් සියලු ම අල්පො ොධ තුනට අග්රවස්ේ 

                               
1 අහර පිඩු වෙොට ෙළඳා 
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ෙූ නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘අහමස්මි භිේඛවෙ  රොහ්මවණො යොාවයොවග්ො සදා පයතපොණි 
අන්තිමවදහධොරි අනුත්තවරො භිසේවෙො සල්ලෙත්තො’ ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ 
ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහමස්මි භිේඛවෙ 

 රොහ්මවණො යොාවයොවග්ො සදා පයතපොණි අන්තිමවදහධොරි අනුත්තවරො භිසේවෙො 
සල්ලෙත්තො’ යන වම් පොළියත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. ‘එතදග්්ග්ිං භිේඛවෙ මම 
සොෙෙොනිං භිේඛුනිං අප්පො ොධොනිං යදිදිං  ේෙුවලො’ යි ෙියො වම් එතදග්ර පොළියත් 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණය ෙනොහි තමන් ෙහන්වස් (තුළ) විදයමොන ෙුෙ ද, 
තන් පිටත් ෙූ ආග්මධරී ෙූ අධිග්මධොරි ෙූ පර්යොප්තිධර ෙූ ශරොෙෙයන් සඳහො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. 

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ්ොනාිංෙමිෙ ෙූ ශරොෙෙයන් 

ෙහන්වස්ලො ඇති. ඒ සිටින සේමන් ෙරණ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො සිටීවමන් සේමන් 
ෙිරීවමන් දිෙොරොතරිවයහි ෙල් යෙො ෙදාරණවස්ේලො ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් සිටීවමන් සේමනින් හිඳීවමන් සයනය ෙිරීවමන් දිෙොරොතරිවයහි ෙල් යෙො 
ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, රක්ඛුපාලස්ථවිරොදි ෙූ යම් ඒ ්ොනාිංෙමිෙ භිේෂ්ඨු 
වෙවනේ ඇද් ද, ඒ ශරොෙෙවයෝ ඒ ග්ුණග්ණොිංග්වයන් අතිවර්ෙ ෙූහ. මහරජොවනනි, අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශොසනවයහි එෙොසනිෙොිංග්ය රේෂ්ඨො ෙරණ භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස්ලොත් ඇත. ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො දිවිහිමිවයනුත් වදවෙනි වභොජනයේ වනො 
ෙළඳනවස්ේලො ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් උදය ෙළඳා වදෙනුෙත් ෙල් 
දේෙො තුන්ෙනුෙත් ආහොර ෙළඳා ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් ඒ එෙොසනිෙ භිේෂ්ඨූහු 
වෙවනේ ඇද් ද, ඒ ශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො ඒ ග්ුණග්ණොිංග්වයන් ෙුඩි ෙූහ. 
මහරජොවනනි, ඒ ඒ ශරොෙෙයන්වග්් ඒ ඒ ෙොරණවයෝ අවනෙවිධ ය. ඒ ෙොරණය සඳහො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ශීල සමොධි පර ඥා විමුේති 
විමුේතිඥානදර්ශන දශ ල ාතුර්චෙශොරදයඅෂ්ඨ්ටොදශ ුද්ධධර්ම 
ෂ්ඨ ආඅසොධොරණඥානවයන් අනුත්තර ෙූ වස්ෙ. සර්ෙඥවිෂ්ඨය ෙූ සියලු (14 ) ධර්මවයහි ද 
අග්ර පරොප්ත ෙූවස්ෙ. ඒ අනුත්තරභොෙය සඳහො ‘අහමස්මි භිේඛවෙ  රොහ්මවණො 
යොාවයොවග්ො සදා පයතපොණි අන්තිමවදහධොරි අනුත්තවරො භිසේවෙො සල්ලෙත්තො’ 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි මනුෂ්ඨයයන් අතුවරන් 
එේවෙවනේ1 උත්තම ජොති ඇති ෙන්වන් ය. එේවෙවනේ මහත් ධන සම්පත් ඇති 
ෙන්වන් ය. එේවෙවනේ විවශෂ්ඨවිදයො ඇති ෙන්වන් ය. එේවෙවනේ නිර්මලශිල්ප 
ඇති ෙන්වන් ය. එේවෙවනේ අතිදේෂ්ඨෙන්වන් ය. එේවෙවනේ මහත් ෙූ පර ඥාෙ 

                               
1 ‘එවෙේ’ යි විය යුතුය. ‘එේ වෙවනේ’ යි වයදුවනොත් අෙසොන ෙරියොපදය  හුොන 
විය යුතු ය.  
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ඇත්වත් ය. වමෙී සියලු වදන ම අභිභෙනය වෙොට රජනජුරුවෙෝ ම ඒ සියලු වදනොහට 
උතුම් ෙන්වනෝ ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
සනරොමරසෙල සත්ෙයන්ට අග්ර  ෙූවස්ෙ. වජයෂ්ඨ්් ෙූවස්ෙ. වශරෂ්ඨ්් ෙූවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙොරණයෙින් ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ  ේෙුලස්ථවිරයන් 
ෙහන්වස් අල්පො ොධිෙ ෙූවස්ේ ද, ඒ ෙොරණය අභිනීභොර ෙශවයන් සිද්ධ ෙූවය් ය.  
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“මහරජොවනනි, ඒ .ක්කුල මහවතරහු වම් ර්හාභර කල්පයට 
එෙොසිංඛයෙල්පලේෂ්ඨයෙින් යට වලොෙවයහි  ුදු ෙූ අප්ාර්දස්සි නම්  ුදුන් දෙස 
වෙදතර වයහි වෙළ පුමිණි  රොහ්මණවයේ ෙ සියලු සුපත් හුර සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි 
ෙ පඤ්ාඅභිඥා අෂ්ඨ්ටසමොපත්ති උපදෙො ෙසමින් අප්ාර්දස්සි  ුදුන්වග්න්  ණ අසො 
සරණ සිල් පිහිටො ධයොන සුපතින් ෙල් යෙනුවය් ඒ අවනොමදස්සි  ුදුන්ට උපන්නො ෙූ 
උදරො ොධයට නොනොපර ෙොර ව වහත් සම්පොදනය වෙොට ආ ොධය ග්ුණ ෙරෙො  ුදුන් 
ෙුඳ ෙුතිර ‘ස්ෙොමීනි, ඔ  ෙහන්වස්ට ෙළො ෙූ වම් චභෂ්ඨජයෙරියො පුණයොනුභොෙවයන් 
මො උපනුපන් ජොතිවයහි ෙිරිපීරේ වදෝන ෙලු දු මට ශරීරෙයොධියේ වනො වේෙ’ යි ෙියො 
පරොර්ථනො වෙවරමින් ඒ ආත්මභොෙවයන් ාුත ෙ  ර හ්මවලොෙවයහි තපිද 
එෙොසිංඛයෙල්පයේ මුළුල්වලහි දිෙයමනුෂ්ඨය (වලොෙ) වදේහි සුරිසරමින් පදුර්ුත්තර 
නම්  ුදුන් සමවයහි හංස තී නම් නුෙර තපිද ෙුඩිවිය පුමිණ දිවනෙ පදුර්ුත්තර නම් 
 ුදුන් විසින් සිෙුෙණේ පිරිස් මුද එේ භිේෂ්ඨුනමෙට ‘අල්පො ොධිෙ භිේෂ්ඨූන්ට වම් වතම 
අග්ර ය’ යි ෙියො අග්ර ් ොනොන්තර වදන ෙල්හි අතිපර සන්න ෙ ‘මම ද අනොග්තවයහි වමවස් 
ම  ුදුවෙවනෙුන්වග්් ශොසනවයහි අල්පො ොධිේොනොන්තරය ල මි’ යි පරොර්ථනො වෙොට 
දානශීලොදී ව ොවහෝ ෙුසල් ස්ස් වෙවරමින් වදේවලොෙ තපිද දිෙයසම්පත් ෙළඳමින් සසර 
සුරිසරො විපස්සි  ුදුන් උපදනොට වපරටු ෙ වදේවලොවින් අෙුත් .්්ධුර්තී නුෙර 
 රොහ්මණෙුලවයහි තපද ෙුඩි විය පුමිණ සසර ෙලෙිරී සියලු ම සුපත් හුර 
සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි ෙ ධයොන උපදෙො හිර්ාලපයහි ෙොසය වෙවරමින් විපස්සි  ුදුන් 
 ුදු ෙ  ණ ෙදාරණ ෙල හිමොලවයන් අෙුත්  ණ අසො පුහුද තිසරණ පිහිටො තමන් 
පුමිණි ධයොනග්ුණය හුරපිය වනො හුෙි ෙ ෙලින් ෙලට  ුදුන් ෙරො එන්වන් ය. එෙල 
විපස්සි  ුදුන් හො අග්රොශරොෙෙ යුග්ය හුර අටසුටලේෂ්ඨයේ පමණ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ට 
හිමොලයවයහි විෂ්ඨෙෘේෂ්ඨයන්වග්් මල් පිපී විෂ්ඨමිශර  ෙ ආ ෙොතස්පර්ශවයන් තෘණ පුෂ්ඨ්පෙ 
නම් වරොග්යේ උපන්වන් ය. (255) ඒ දැෙ තපස්ී න් ෙහන්වස් තමන්වග්් ආනුභොෙවයන් 
නොනොවිධ ෙූ ව වහත් ස්ස් වෙොට වයොදා භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලොට චෙදයෙරියො වෙවළ් 
ය. ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම සියලු ම භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො නීවරොග් ෙූහ. 

 
“තපස්ීන් ෙහන්වස්ත් එයින් ාුත ෙ  ර හ්මවලොෙවයහි තපද එෙොනුෙපේ 

මුළුල්වලහි දිෙයමනුෂ්ඨයසම්පත් ෙළඳා කාශයප නම්  ුදුන් දෙස .රණැස් නුෙර තපද 
ෙුඩිවිය පුමිණ ඝරොෙොසවයන් යුේත ෙ ෙොසය වෙවරමින් තමන්වග්් පුරොණ වග්ය 
ීවර්ණ ෙ ග්ිය වහයින් ‘නෙග්ෘහයේ වෙවරමි’ යි සිතො වනොවයේ ෙඩුෙන් හො ව ොවහෝ 
වදවනෙුන් පිරිෙරො වග්ණ දැෙදඩු පිණිස පර තයන්තග්මෙට යනුවය් අතුරුමග් ීවර්ණ ෙ 
දිරො ග්ිය මහොවිහොරයේ දැෙ ‘අවහෝ! මොවග්් ග්ෘහෙර්මොන්තය තිවේෙො. වම් ආයයයයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් විහොරය ෙරෙො වදමින් අනුග්ොමිෙ ෙූ ෙුසල් ස්ස් වෙවරමි’ යි සිතො 
ෙනොන්තරවයන් ව ොවහෝ දාරුසම්භොරයන් වග්න්ෙො ඒ ීවර්ණවිහොරය තෙත් වෙොට 
මහවපොවහෝ වග්යේ වෙවළ් ය. වභොජනශොලොෙේ හො ග්ිනිහල්වග්යේ වෙවළ් ය. 
වනොවයේ විසිතුරු ග්ෘහපන්තියේ හො සේමන්මළුෙේ වෙවළ් ය. ග්ම්භීර ෙූ 
ෙුසිෙිළියේ වෙවළ් ය. වනොවයේ ෙප්පියභොණ්ඩ හො අවනෙවිධ ෙූ ව වහත් ඩු 
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සම්පොදනය වෙොට ත ො මහොසිංඝයොෙහන්වස්ට සිංඝොරොමය පූජො වෙවරමින් 
දිවිහිමිවයන් ෙුසල් ස්ස් වෙොට දිෙයවලොෙවයහි තපද එේ  ුද්ධොන්තරයේ මුළුල්වලහි 
දිෙයමනුෂ්ඨයශ්රී සම්පත් අනුභෙ වෙවරමින් අප  ුදුන් ෙහන්වස් පකාසඹපනුෙර සිටු 
ෙුලවයෙ උපන්හ.  

 
“ඔහු උපන් දෙස් පටන් ඒ සිටුෙුලය ලොභොග්ර  යවශොග්ර  පරොප්ත විය. මෙුෙුසින් 

ිහි ෙූ පුතර යො දැෙ මූනිවයෝත් ‘මො පුතනුවෙෝ මහපින් ඇති වෙවනෙ. යම් තොේ ෙල් 
නීවරොග් ෙ දීර්ඝොයුෂ්ඨ්ෙ ෙ වෙවසත් නම්, ඒ තොේ ෙල් අපට මහසුපත් සිද්ධ වෙවරති’ 
යි සිතො උපන් දෙස් ම ර්හායර්ු් ා නම් ග්ඟින් නුහු ෙූ ෙුමොරවයෝ දීර්ඝයුෂ්ඨ්ෙ වෙති’ 
යි යනු අසො නහෙනු පිණිස මහවපරහරින් යුෙූහ. ෙිරිමූනියන් විසින් ෙුමොරයො මහග්ඟ 
ග්ලග්ලො නහෙන ෙල්හි ‘වග්ොදුරෙු’ යි සිතො මහොමත්සයවයේ දිෙ අෙුත් ග්ිලපීහ. 
ෙුමොරයොවග්් පුණයොනුභොෙවයන් ෙිසි දුෙේ වහෝ අන්තරොයේ වනො ී ය. 
ස්ෙර්ණමුදුරෙට ෙන් ෙල වමන් විය. ෙුමොරයොවග්් වතවජොනුභොෙවයන් මත්සයවතම 
රත් ෙූ හීෙුලේ ග්ිලපු ෙලේ වමන් ලය දෙො වග්ණ මහත් වෙග්වයන් තිස්වයොදුනේ 
වග්ෙො වග්ොස් .රණැස්නුෙර පක ුළ්්පග් දැවලෙ ෙුටී මවල් ය. වෙෙුවළෝ මහමසු දැෙ 
උග්ුලො ෙදින් වග්ණ යමින් දුටු දුටුෙන්ට ‘ෙහෙණු දසයෙට වදම්හ’ යි ෙියෙියො 
ීිවයහි ඇවිදිමින් අසූවෙොටියේ ධන ඇති දරුෙන් නුති සිටුවග්යෙට දී ෙහෙණුෙේ 
වග්ණ ග්ියොහ. ඒ වග්ය සිටු භොර්යොවෙෝ ද එදෙස් මසු දැෙ ලඟට අෙුත් ශස්තරවයන් මසු 
පිට වසවමන් මස් වෙවරමින් මසු ඩ හුන් ස්ෙර්ණෙර්ණෙුමොරයන් දැෙ පරීතිවයන් පිණො 
‘මම ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ පුතනු වෙවනෙුන් ලද්වදමි’ යි මහත් වෙොට හඬ ග්සො ෙුමොරයො 
ෙඩො වග්ණ සිටොනන් ලඟට ග්ියොහ. සිටොවනෝ ද මහත් ෙූ පරීතියට පුමිණ නුෙර ව ර 
හසුරුෙො මහවපරහරින් වග්ණ වග්ොස් .රණැස්රජුහට දැේෙූහ.  රණුස්රජ ද පර සන්න 
ෙ ‘මහසිටොවනනි, වමොහු මහපිණුති වෙවනෙ. මහවපරහරින් වපොෂ්ඨය ෙරෙ’ යි 
නිවයොග් වෙවළ් ය. 

 
“එෙල වෙොසඹූ (146) නුෙර සිටුභොර්යොවෙෝ ‘ රණුස් නුෙර අපුතර ෙසිටුභොර්යො 

වෙවනේ මවසෙු  ඩින් රන්ෙන් පුතනු වෙවනෙුන් ලද්වදෝ’ යි යනු අසො මහවසනඟ 
සමග්ින් ෙහො වග්ොස් පුතර යොනන් දැෙ හුඳින ‘මොවග්් පුතර යො ය, මොවග්් පුතර යො ය’ යි 
ඔෙුවනොෙුන් විෙොද ෙඩො වග්ණ වදවග්ොල්ල ම රජනජුරුෙන් ෙරො වග්ොස් පුමිණියොහු ය. 
රජනජුරුෙන් ෙහන්වස් ද ඔෙුන්වග්් විෙොදය තත් ෙූ පරිද්වදන් විනිශ්ාය වෙොට ‘මූ තම 
දසමොසයේ ම උසුලො වග්ණ ෙුදූ වහයින් අමොතෘ ෙරන්ටත් නඩු නුත්වත් ය. එවහයින් 
වදසිටු වග්ෙල ධනසම්පත්තියට වමොහු දායොදපුතර  ෙූහ. ‘මුරවයන් මුරය වමොහු වපොෂ්ඨය 
ෙළ මුනුෙු’ යි ෙියො භොර දුන්හ.1  එෙල වදනුෙර සිටුෙරු වදවදන ම පර සන්න ෙ 
මහත් ෙූ වපරමවයන් වපොෂ්ඨයය වෙවරති. ෙුමොරයොවග්් ද පුණයොනුභොෙවයන් ඒ 
සිටුෙරුන් වදවදනොවග්් යසලොභ සම්පත් ෙුවඩන්වන් ය. ‘ඔහු සිටුෙුලයන් 

                               
1 දුන්වන් ය. 
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වදවදවනෙුන්වග්් වපොෂ්ඨයවයන් ෙුඩුනු වහයින්  ේෙුලෙුමොරයො ය’ යි ෙියො 
දඹදිේතවලහි පර සිද්ධ ෙූහ. ඒ  ේෙුලෙුමොර යන තන්හි ‘ද්ප  කුලා්ි අස්සාති 
ද් ක්කුපලා’ යි ෙියො යුතු තුන අනයොර්ථ සමොසවිෂ්ඨවයහි ‘.ා රත්තාළීසාපදාස ’ යන 
සූතරවයන් ද්විශේදයහට  ෙොරොවදශ වෙොට ‘ ේෙුල ෙුමොර ය’ යි ෙියො 
ෙයොෙරණෙර්තෘහු අර්ථ ෙියති. ඒ ෙුමොරවතම ෙුඩි විය පුමිණි ෙල්හි ඕහට වදනුෙර 
සප්තභූමෙපරොසොද තුණ තුණ  ුවින් සයේ වෙති. එහි වදෙඟනන් ෙුනි නරඟවනෝ 
දිෙයමය සුෙපහස් වග්ණ නිති පතො ස්ෙ හිඳිති. ඒ නොටෙස්තරීන් පිරිෙරො එවෙෙ නුෙර 
සොරමසේ සොරමසේ  ුග්ින් සම්පත් අනුභෙ ෙරන්වන් ය. නුෙරින් නුෙර යන මොර්ග්ය 
ද ර්හාර්හී නම් මහග්ඟ පිටින් මහනුෙපිට විසිතුරු මණ්ඩපවයන් වදෙඟනන් ෙුනි 
නරඟනන් සමග්ින් මහොසම්පත් විඳිමින් සොර මසෙින් එේ නුෙරෙට යන්වන් ය. ඒ 
නුෙර ෙොසීහු මහනුේපිටින් වදමොසයේ වපරමග්ට වග්ොස් මහවපරහරින් ෙඩො වයති. 
වමවස් මහත් ෙූ ්ශ්ෙර්ය ශ්රී සම්පත් අනුභෙ ෙරන්නො ෙූ  ේෙුලමහසිටොනන්ට අසූ 
හෙුරුද්වදේ අතිෙරොන්ත ී ය. එෙෙට අප භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
වලොෙුතුරො  ුද්ධරොජයයට පුමිණ වලෝෙුඩ පිණිස දනෙු සුරිසරො ෙඩනොවස්ේ 
පකාසඹපනුෙරට ෙුඩ ෙදාළවස්ෙ.  

 
“එෙල .ක්කුලමහසිටොවනෝ ද ග්ඳදුම්මල්පහන් ග්ත් අත් ඇති ෙ  ුදුන් ෙරො 

වග්ොස්   ණ අසො පුහුද සියලු සුපත් හුර මහණ ෙ සිෙුපිළිසිඹියොපත් රහත් ෙූවස්ෙ. 
එෙල්හි දු  ේෙුල මහවතරුන් ෙහන්වස්වග්් වදනුෙර පුරොණ දුතියිෙොෙරු අඩමස 
අඩමස  ුග්ින් මොහුඟි ෙූ චීෙරොදි සිෙුපසවයන් උපස්ථොන ෙළොහු ය. ඒ  ේෙුල 
මහවතරුන් ෙහන්වස්ට අසූහෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි ග්ිහිවග්යි ෙසන ෙලත් 
අසූහෙුරුද්දේ මහණ ෙ ෙසන ෙලත් දූඟිල්වලන් සුෙඳපිඩේ වග්න තඹපියන මොතර  
ෙොලයෙු දු ෙිසි ආ ොධවයේ නම් වනො ී ය. වමවස් අල්පො ොධ ීමට නිසි ෙූ මහත් 
ෙුසල් ෙළ  ුවින් නීවරොග් ෙට පුමිණිවස්ෙ. එවහයින් අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ‘එතදග්්ග්ිං භිේඛවෙ මම සොෙෙොනිං භිේඛුනිං අප්පො ොධොනිං යදිදිං  ේෙුවලො’ 
ෙියො වම් අර්ථය ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට ෙයොධියත් උපදනො ෙල්හි ද වනො 

උපදනො ෙල්හි ද ධුතොිංග්සමොදාන ෙශවයන් ග්ර හණය ෙරණ ෙල්හි ද (14 ) වනො ෙරණ 
ෙල්හි ද භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් හො සදෘශ ෙූ ෙිසි සත්ෙ වෙවනේ සමස්තවලොෙවයහි 
ම නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය චතරවලොෙයස්ෙොමි ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ 
අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සිංයුත්තනිෙොයෙරලොඤ්ඡනවයහි ද ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. වහ් වමවස් යි:- ‘යොෙතො භිේඛවෙ සත්තො අපදා ෙො දිපදා ෙො’ යනොදීන් ‘මහවණනි 
අපද ෙූ වහෝ දිපද ෙූ වහෝ ාතුෂ්ඨ්පද ෙූ වහෝ  හුප්පද ෙූ වහෝ රූපී ෙූ වහෝ අරූපී ෙූ වහෝ 
සඤ්ඤී ෙූ වහෝ අසඤ්ඤී ෙූ වහෝ වනෙසඤ්ඤීනොසඤ්ඤී ෙූ වහෝ යම් පමණ 
සත්ෙවෙවනේ ඇද් ද, ඒ සෙල සත්ෙයන්ට ම තථොග්තත්ෙොදිග්ුණවයන් යුේත ෙූ 
අර්හත්සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් අග්ර  ය යි ෙියනු ලුව යි’ යන වම් ශ්රී 
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මුඛපොලිය වග්ණ හුර දේෙො ෙදාළ වස්ෙ. එෙල්හි රජනජුරුවෙෝ “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය එපරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
.ක්කුලත්පථරපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

්ි මාණර්ාේගපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධ ෙූ තථොග්තවතම නූපන් මොර්ග්ය උපදෙන සුලුවස්ෙු’ යි ෙියො 
වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, එම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘මහවණනි, මම පූර්ෙ ෙූ සමයේ සම් ුද්ධයන් විසින් හුසුරුණො ෙූ ‘පුරොණ අඤ්ජසය 
යි ෙියන ලද පුරොණ මොර්ග්ය දුටුවයමි’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් නූපන් මොර්ග්ය1 උපදෙනසුලු වස්ේ ෙූ 
නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘අද්දසිං වඛො අහිං භිේඛවෙ පුරොණිං මග්්ග්ිං පුරොණිං අඤ්ජසිං 
පුේ වෙහි සම්මොසම් ුද්වධහි අනුයොතිං’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය 
ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘අද්දසිං වඛො අහිං භිේඛවෙ 
පුරොණිං මග්්ග්ිං පුරොණිං අඤ්ජසිං පුේ වෙහි සම්මොසම් ුද්වධහි අනුයොතිං’ ෙියො 
ෙදාරණ ල්දවද් සු ූ ී  නම්, එවහයින් ‘තථොග්තවතො භිේඛවෙ අරහිං සම්මොසම් ුද්වධො 
අනුප්පන්නස්ස මග්්ග්ස්ස උප්පොවදතො’ ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ 
ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘තථොග්වතො භිේඛවෙ අරහිං 

සම්මොසම් ුද්වධො අනුප්පන්නස්ස මග්්ග්ස්ස උප්පොවදතො’ ෙියො වමම ෙොරණයත් 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, ‘අද්දසිං වඛො අහිං භිේඛවෙ පුරොණිං මග්්ග්ිං පුරොණිං 
අඤ්ජසිං පුේ වෙහි සම්මොසම් ුද්වධහි අනුයොතිං’ ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. ඒ ෙදාළ 
ෙොරණද්ෙයය මත් ස්ෙභොෙොනවයේ ම ය. මහරජොවනනි, පූර්ෙතථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් අන්තර්ධොන ීවමන් අනුශොසනො ෙරණ මොර්ග්වදශෙයන් නුති ෙල්හි 
ආර්යමොර්ග්ය අන්තර්ධොන වි ය. සිඳුනො ෙූ නුසුනො ෙූ ග්ූළ්හ ෙූ ෙුසුනො ෙූ පර තිේඡන්න 
ෙූ අසිංෙරණ ෙූ ආර්යමොර්ග්ය තථොග්ත ෙූ ඒ අප  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ාතුස්සතයය 
දේනො පර ඥාාේෂ්ඨුසින් සම්මර්ශනය ෙර ෙදාරණ වස්ේ ‘පූර්ෙ සමයේසම් ුද්ධයන් විසින් 
ග්ිය මොර්ග්ය වම්ය’ යි (141) ෙියො දැෙ ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ‘අද්දසිං වඛො අහිං 
භිේඛවෙ පුරොණිං මග්්ග්ිං පුරොණිං අඤ්ජසිං පුේ වෙහි සම්මොසම් ුද්වධහි අනුයොතිං’ 

                               
1 මොර්ග්යොවග්්  
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යන වම් පොළිය ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, පූර්ෙ තථොග්තයන්වග්් අන්තර්ධොනය ී වමන් 
අනුශොසෙ ෙූ ශරොෙෙයන් නුති ෙල්හි යම් ආර්යමොර්ග්යේ සිඳී ග්ිවය් ද, නුසී ග්ිවය් ද, 
ග්ූළ්හ ී ද, පිහිත ී ද, පර තිේඡන්න ී ද? ඒ ආර්ය මොර්ග්ය වමසමවයහි දැන් අප 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් වලොෙවයහි හුසිරීම ෙර ෙදාළවස්ෙ. උපදෙො ෙදාළවස්ෙ. ඒ 
ෙොරණවයන් ‘තථොග්වතො භිේඛවෙ අරහිං සම්මොසම් ුද්වධො අනුප්පන්නස්ස මග්්ග්ස්ස 
උප්පොවදතො’ ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ාෙර ෙර්තිමහරජොනන් අන්තර්ධොන 

ීවමන් මොණිෙයරත්න ප පුල්ලපේ තශිඛරොන්තරවයහි සුඟී යන්වන් ය. අනිේ 
ාෙර ෙර්තිමහරජොනවෙවනෙුන්වග්් මනො ෙ ාෙර ෙර්තිෙත් පිරීවමන් මොණිෙයරත්නය 
අහසින් අෙුත් සමීපයට පුමිවණන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
මොණිෙයරත්නය ඒ පශ්චිම ාෙර ෙර්තිරජහු විසින් නිර්මිත ෙරන ලද්වද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ මොණිෙයරත්නය විදයමොන ෙූ පර ෙෘතියේ ම 
ය. ස්ෙොමීනි, ඒ ාෙර ෙර්තිරජහු විසින් ෙනොහි උපදෙන ලදැ” යි1 ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම පර ෙෘතිෙ ෙූ අෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙනිර්ෙොණමොර්ග්ය පූර්ෙ තථොග්තයන් විසින් වනො 
හුර පුරුදු ෙරණ ලද්වද් ය. අනුශොසෙ ෙූ පුද්ග්ලයන් නුති ෙල්හි ලුග්්ග් වි ය. පලුග්්ග් 
විය, ග්ූළ්හ වි ය, පිහිත වි ය, පර තිේඡන්න වි ය, අසිංෙරණ වි ය. ‘තථොග්වතො භිේඛවෙ 
අරහිං සම්මො සම් ුද්වධො අනුප්පන්නස්ස මග්්ග්ස්ස උප්පොවදතො’ ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් විදයමොන ෙූ ම පුතර යො වයොනිමොර්ග්වයන් 

උපදෙො මූනිවයෝ ‘ජනිෙොෙය’ යි ෙියනු ලුව ත් ද,2 මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්ත් ලුග්්ග් ෙූ පලුග්්ග් ෙූ ග්ූළ්හ ෙූ පර තිේඡන්න ෙූ අසිංාරණ ෙූ 
වපරත් ඇත්තො ම ෙූ නිර්ෙොණමොර්ග්ය පර ඥා ාේෂ්ඨුසින් සම්මර්ශනය ෙර ෙදාරමින් උපදෙො 
ෙදාළවස්ෙ. හුසිරීම ෙර ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ‘මහවණනි, අර්හත් 
සමයේසම් ුද්ධ ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් නූපන් මොර්ග්ය උපදෙන වස්ෙු’ යි ෙියො 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ නටුෙො ෙූ යම් ෙිසි 

ෙස්තුෙේ දුටුවය් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයො විසින් ඒ භොණ්ඩය උපදෙන ලදැ යි ෙියො 
වලොෙෙොසී සත්ෙවතම ෙියන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ලුග්්ග් පලුග්්ග් ෙූ ග්ූළ්හ පිහිත ෙූ පර තිේඡන්න අසිංාරණ ෙූ වපරත් ඇත්තො ම 
ෙූ මොර්ග්ය පර ඥාාේෂ්ඨුසින් සම්මර්ශනය වෙවරමින් උපදෙො ෙදාළවස්ෙ. සිංාරණය ෙර 
ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ‘මහවණනි, අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධ ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් නූපන් මොර්ග්ය උපදෙන වස්ෙු’ යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

                               
1 ‘වතන පන නිේ ත්තිං’ ‘ඒ සේවිතිරජහු නිසො පහළ ී ය’ යි විය යුතු ය. 
2 ලුව යි. 
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“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි පුරුෂ්ඨවයේවතම ෙනොන්තරය වෙොටො 

පොයො ශුද්ධ වෙොට භූමිය ආෙරණය ෙර ග්න්වන් ය. ඒ භූමිවතොම ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් ය යි 
ෙියො වලොෙෙොසී ජනවතම ෙයෙහොරය ෙරන්වන් ය. ඒ භූමිවතොම ඒ පුරුෂ්ඨයො විසින් 
සම්  ෙරණ ලද්වද්ත් වනො වේ ම ය. ඒ භූමිය ශුද්ධ වෙරීම් ආදි ෙටයුතු වෙොට 
භූමිස්ෙොමිෙ නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් සිඳී 
ග්ියො ෙූ නුසී ග්ියො ෙු ග්ූළ්හ ෙූ පිහිත ෙූ පර තිේඡන්න ෙූ සිංාරණයේ නුත්තො ෙූ 
පූර්ෙවයහිත් ඇත්තො ම ෙූ නිර්ෙොණමොර්ග්ය පර ඥාාේෂ්ඨුසින් දැෙ (140) උපදෙො ෙදාළවස්ෙ. 
වලොෙවයහි හුසිරීම ෙර ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
‘මහවණනි, අර්හත් සමයේසම් ුද්ධ ෙූ තථොග්ත වතම නූපන් මොර්ග්ය1 උපදෙන වස්ෙු’ 
යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, පූර්ෙ තථොග්තයන් සමවයහිත් වම් නිර්ෙොණමොර්ග්ය 
ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ 

පරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

්ිේ ාණර්ාේගපර ශ්්ය ි්මි. 
 

පලාර්සකාශයපපර ශ්්ය 
 
“භන්වත, නොග්වසන, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘පූර්ෙවයහි මම මනුෂ්ඨයභූත 

ෙූවය් සත්ෙයන්ට වෙවහස වනො ෙරණ සල ී මි’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. නුෙත ද, ‘පලාර්සකාශයප නම්, සෘෂ්ඨි ෙූවය් වනොවයේ සියග්ණන් පරොණයන් නසො 
යොග්ය ෙළ යුතු ෙූ මහොයොග්යේ වෙවළ්2 යි’ ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘පුේව ෙොහිං මනුස්සභූවතො 
සමොවනො සත්තොනිං අවිවහ්ෙජොතිවෙො අවහොසිිං’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, 
ඒ ෙොරණවයන් ‘වලොමසෙස්සවපන තසිනො අවනෙසවත පොවණ ඝොතයිත්ෙො 
ෙොජවපයයිං මහොයඤ්ඤිං යජිතිං’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් ‘වලොමසෙස්සවපන තසිනො අවනෙසවත පොවණ ඝොතයිත්ෙො 
ෙොජවපයයිං මහොයඤ්ඤිං යජිතිං’ ෙියො ෙදාළ ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
‘පුේව ෙොහිං මනුස්සභූවතො සමොවනො සත්තොනිං අවිවහ්ෙජොතිවෙො අවහොසිිං’ ෙියො 

                               
1 මොර්ග්යොවග්් 
2 යොග්යේ ෙරණ ලද්වද් 



 

 294 පටුන වෙත 

ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් 
ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘පුේව ෙොහිං මනුස්සභූවතො 

සමොවනො සත්තොනිං අවිවහ්ෙජොතිවෙො අවහොසිිං’ යන වම් ොනයත් ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. ‘පලාර්සකාශයප නම් සෘෂ්ඨීන් ෙහන්වස් විසින් වනොවයේ සියග්ණන් පරොණයන් නසො 
ෙළ යුතු ෙූ මහොයොග්ය යදින ලදැ’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. ඒ යොග්යට පටන් 
ග්ත් ෙොරණය ෙනොහි රොග්ෙශවයන් විසිංඥ වෙමින් විෂ්ඨමවාතනොෙෙින් වනො ෙන්වන් 
ය”1 යි ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වම් පුද්ග්ලවයෝ 
අටවදවනේ පරපරොණය නසති. ඒ ෙෙර අටවදවනේ ද? යත්:- රොග්වයන් තුෙුනු 
පුරුෂ්ඨවතම රොග්ෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. ද්වෙෂ්ඨවයන් දූෂ්ඨිත පුරුෂ්ඨවතම 
ද්වෙෂ්ඨෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. වමොහවයන් මුළො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම 
වමොහෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. මොනවයන් තුෙුනු පුරුෂ්ඨවතම මොනවයන් 
පරපරොණය නසන්වන් ය. වලොභීපුරුෂ්ඨවතම වලොභ ෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. 
ෙිසි ධනයේ නුති අෙිිංාන පුරුෂ්ඨයො තමොවග්් ීවවිෙොර්ථය පිණිස පරපරොණය නසන්වන් 
ය.  ොල ෙූ ලදරුවතම සිනො ෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. පෘිවිශ්ෙර රජ වතම 
වලොෙයො හිේමෙොලීම් ෙශවයන් පරපරොණය නසන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, වමෙී පුද්ග්ලවයෝ අටවදන පරපරොණය නසන්නොහු ය. (16 ) “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පලාර්සකාශයප ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් පර ෙෘතියේ 
ම ෙරණ ලදැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් පර ෙෘතියේ 
ෙරණ ලද්වද් වනො වෙයි. මහරජොවනනි, තදින් ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
පර ෙෘතිභොෙවයහි සිටිවස්ේ ෙූ නම්, ඒ මහොයොග්ය යදින්නට වනො නුවමන වස්ෙ. වම් 
ග්ොථොෙ ද වනො ෙියනවස්ෙ. 

 
“සසර්ුද්දපවෙයායං-ර්හිං සාගරකුණ්ඩලං, 
් ඉච්පඡ සහ ්ින්දාය-ක ං සය්හ විජා්හි’ යි. 
 
‘මහරජොවනනි, වලොමසෙොශයප නම් සෘෂ්ඨීන් ෙහන්වස්වග්් ශීල සමොධයොදි 

තවපොවතජසින් ශෙර යොවග්් පොණ්ඩුෙම් ලචශලොසනය හුණු ී ය. එෙල 
ශෙරවදවෙන්ද්රවතම ‘වම් ෙෙර ෙොරණයේ වදෝ වහො’ යි ෙියො දහසේ නුෙණුසින් 
මුළුවලොෙ  ලො මහොව ොධිසත්ෙයන් දැෙ භයින් තුති වග්ණ ‘වම් වතම මො 
ශෙර සම්පත්තිවයන් පහ වෙවර් වදෝ? වහො’ යි ෙියො වමොහවයන් මුළො ෙ ශීලවිනොශය 
ෙරෙනු පිණිස ශකර භ ්වයන් අන්තර්ධොන වෙමින් .රණැස් රජනජුරුෙන්වග්් 

                               
1 ‘රොග්ෙවසන විසඤ්ඤිනො වනො සවාතවනන’ යන පොලි පෝවයහි වම් පරිෙර්තනය 
ෙුරදි යි. ‘ඒ ෙනොහි රොග්ෙශවයන් විසිංඥෙූෙහු විසින් ෙරණ ලද්දෙි. වාතනො සහිත 
ෙූෙහු වනො වේ.’ යනු එහි අදහස යි.  
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සයනඝරවයහි වපණී සිට ‘මහරජ, ‘මම ශකරපදප ්්රවයමි, වතපි සියලු ම 
පෘිවිතලයට අධිපති ෙ ශකරපදප ්්ර විලොශවයන් රොජයශ්රීසම්පත් විඳිනු ෙුමුත්තහු 
නම්, හිර්ාලපයහි ෙසන වලොමසෙොශයප නම් සෘෂ්ඨීන් වග්න්ෙො ඇතුන් පටන් සර්ෙ 
ාතුෂ්ඨ්පදිෙ සතුන් නසො මහොයොග්යේ ෙරෙ’ යි ෙියො අෙෙොද වෙොට ග්ිවය් ය.  

 
“එවිට  රණුස් රජනජුරුවෙෝ ද ‘යහපත, ශකරවදවෙන්ද්ර න් ෙහන්සු’ යි ෙියො නුෙර 

ව ර හසුරුෙො හිර්ාලයට යන මොර්වග්ොපවදශෙ ෙුද්දේහු ලදින් ඔහු හො සය්හ නම් 
මහොමොතයවයෙු යෙූහ. ඒ අමොතයයො මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙරො වග්ොස් ෙුඳ ෙුතිර, 
‘ස්ෙොමීනි, පලාර්සකාශයපයොනන් ෙහන්ස, අප .රණැස් මහොරොවජෝත්තමයොනන් 
ෙහන්වස් ාතුෂ්ඨ්පොදිෙ මහොයොග්යේ ෙරෙො සියලු ම පෘිවිතලයට රජ ෙනු ෙුමුති ෙ 
නුඹෙහන්වස් ලෙො යොග් ෙරෙො නුඹ ෙහන්වස්ට ෙුමුති සුපයේ වදන වස් මො 
එෙූවස්ෙ. මො හො ෙුඩිය මුනෙු’ යි ෙී ෙල්හි ‘සය්හවයනි, සතරමහොසොග්රය පිරිෙරො 
සිටි ාෙරොෙොටපර්ෙතය හො සතරමහදිෙයින ෙටො පිහිටි මුහුද ෙරණ වෙොට වග්ණ 
ෙර්ණලතොවයහි තු ූ ෙුණ්ඩලොභරණයේ ෙුනි ෙූ ාෙරොෙොටය මධයග්ත සියලු ම 
පෘිවිතලවයහි රොජයසම්පත්තිය උතුම් තවපොග්ුණයේ හුර ලොමෙ ෙූ රජසුපතට 
පුමිණිවය් ය’ යි වලොෙයො ෙරණ නින්දාවෙන් යුේත ෙ1 වනො ෙුමුත්වතමි. ‘වමවස් 
දැන ග්ණුෙ’ යි ෙියො වම් ග්ොථෙ ෙදාළවස්ේ වනො වේ ද? 

 
“මහරජොවනනි, වම ඳු ෙොදී ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ර්්ර  තී නම් 

රොජෙනයොෙ දැෙීම හො සමග් රොග්ෙශවයන් විසිංඥ ෙූවස්ෙ. පඤ්වාන්ද්රියයන් ිඳීවමන් 
සිත විේෂ්ඨිප්ත ෙළ වස්ෙ.2 රොග්වයන් රත් ෙූ වස්ෙ. සිංඥාෙවග්් විපර්යොසයට 
පුමිණිවස්ෙ.3 ආෙුලොෙුල ෙූවස්ෙ. ෙහෙහො (ෙරන්වනේ) ෙූවස්ෙ. ඒ විේෂ්ඨිප්ත භරොන්ත 
ලුලිත සිතින් මහත් ෙූ මහො ාතුෂ්ඨ්පදඝොත ෙූ ආශීවිෂ්ඨයෙු ෙුෙත් අතින් අල්ෙො ග්න්වන් 
ය. මත්තහස්තියො සමීපයට වනො  ො ෙ ම යන්වන් ය. පරවතරේ වනො දැෙ 
මහොසමුද්ර යටත් පනින්වන් ය. ග්රීෂ්ඨ්මෙොලවයහි වනොවයේ පණුෙන් පුවසන ග්ෙරෙළ ද, 
ග්ම්වදාර වනොවයේ ෙුණු දමන ඔලිග්ල්ලය ද, පයින් මුඩ ඇවිදින්වන් ය. ෙටු සහිත 
පරවදශයට ද නහින්වන් ය. පර පොතවයහි ද පනින්වන් ය, අසුචිය ද අනුභෙ ෙරන්වන් 
ය, නග්්න (16 ) ෙූවය් ද ීිවයහි ඇවිදින්වන් ය. අවනෙපර ෙොර ෙූ අනිෙුදු ව ොවහෝ 
අෙර්තෙයය ෙරන්වන් ය, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
.රණැස්රජනජුරුෙන්වග්් දුෙනියන් ෙූ ර්්ර  තී නම් රොජෙනයොෙ දැෙීම හො සමග් ම 
විසිංඥ ෙූවස්ෙ. චිත්ත විේවෂ්ඨප ෙූවස්ෙ, විපර්යොස ෙූවස්ෙ, ආෙුල ෙූවස්ෙ, ඒ විේෂ්ඨිප්ත 
භරොන්ත ලුලිත චිත්තවයන් මහත් ෙූමහොපසුඝොතන ග්ලරුධිර රොසියේ ෙන්නො ෙූ 
මහොයොග්යේ ෙළවස්ෙ. මහරජොවනනි, විේවෂ්ඨප ෙූ උමතුසිතින් ෙරණ ලද 

                               
1 යුේත ෙනු 
2 ෙූ 
3 විපර්යොසය ෙූ වස්ෙ. 
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අෙුශලෙර්මය දෘෂ්ඨ්ටධර්මවයහිත් මහත් සොෙදය වනො ෙන්වන් ය. පරවලොෙ විපොෙ 
වදන තන්හි ද, එවස් ම මහත් වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙිසි 
උම්මත්තෙවයේ වතම ෙරදෙට පුමිණිවය් ී නම්, ඕහට වතපි ෙෙර දඬුෙමේ 
පනෙන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, උම්මත්තෙයොහට ෙෙර දඬුෙමේ වේ ද? 
අපි ඕහට තළෙො පහ ෙරෙො ලෙම්හ, ඔහුට දඬුෙම් වමපමණ ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වමවස් ෙනොහි උම්මත්තෙයොවග්් අපරොධය යි දඬුෙමෙුත් වනො 

ෙන්වන් ය. එවහයින් උම්මත්තෙයො විසින් ෙළ ෙෘතයවයහි ද වදාෂ්ඨවයේ වනො ෙන්වන් 
ය, පිළියම් ෙළ වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පලාර්සකාශයප 
නම් සෘෂ්ඨීන් ෙහන්වස් ර්්ර  තී නම් රොජෙනයොෙවග්් දර්ශනය හො සමග් ම විසිංඥ 
ෙූවස්ෙ. විේෂ්ඨිප්ත සිත් ඇති ෙූවස්ෙ, රොග්වයන් රත් ෙූවස්ෙ, විපර්යොස ෙූවස්ෙ, පතළො 
ෙූ ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොෙට පුමිණිවය් ය, ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොවෙන් ආෙුලොෙු ෙූවය් ය, එම 
තෘෂ්ඨ්ණොවෙන් ෙහෙහො වයොමු ෙූවය් ය, ඒ විේෂ්ඨිප්ත භරොන්ත ලුලිත චිත්තවයන් මහත් 
ෙූ මහොපසුඝොතන ග්ලරුධිරරොශියේ ෙූ ෙොජවපයය නම් මහොයොග්ය ෙළවස්ෙ. 

 
“තෙ ද, පලාර්කකාශයප නම් ජොතෙවයහි ශකරපදප ්්රපයෝ නුෙතත් වපර 

වසයින් ම  රණුස් රජනජුරුෙන් ෙරො අෙුත් ‘මහරජ, පලාර්සකාශයපයා්්් වග්න්ෙන 
උපොයේ ෙියමි. වතොපවග්් ර්්ර  තී නම් ෙුමොරිෙොෙන් සරහො යෙො වලොමසෙොශයපයන් 
වග්න්ෙො යොග්ය ෙරෙ’ යි ෙීහ. ඒ අසො  රණුස් රජනජුරුවෙෝ තමන් ර්්ර  තී නම් 
දුෙනියන් වදෙඟනෙ වස් සර්ෙොභරණවයන් සරහො ලෙො මහපිරිෙරින් සය්හ නම් 
ඇමතියො හො සමග් හිමොලයට හුරියොහ. සය්හ නම් අමොතයයො මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙුඳ 
වග්ණ, ‘ස්ෙොමීනි, අපවග්්  රණුස් රජනජුරුවෙෝ ෙොජවපයය නම් මහොයොග්ය ෙරෙො නුඹ 
ෙහන්වස්ට වම් ර්්ර  තී නම් ෙුමොරිෙොෙන් හො අර්ධරොජය සම්පත්තිය වදන වස් මො 
ආරොධනොෙට එෙූවස්ෙු’ යි ෙී ෙල්හි තඳුරන් ිඳ ර්්ර  තී ෙුමොරිෙොෙන් මුහුණ 
දැෙීවමන් ම සියලු ම ධයොනග්ුණවයන් පිරිහී ෙොමුම්මත්තෙ ෙ  රණුස්නුෙර ෙරො 
වග්ොස් රොජ විධොනවයන් ෙළ මහොයොග්ශොලොවයහි ඇත් අස් ග්ෙ මහිස මෘග්ොදී වනොවයේ 
සිෙුපො සතුන්  න්ධනය ෙරෙො පර ථම යොග්ස්තම්භවයහි  ුඳි මිංග්ලහස්ති රොජයො 
ඝොතනය ෙරණු පිණිස ෙඩුෙ ඔසෙො ඝොතනයට ආරම්භ ෙළවස්ෙ. ඒ දැෙ 
හස්තිරොජවතවම් මරණ භයින් තුති වග්ණ මහහඬින් හුඬූහ. එෙල මහව ෝසතොවනෝ 
ෙළෙිරී අඳුන්දිවිසම් ෙේෂ්ඨවලොම ජටොමඬුලු දැෙ ‘අප ෙුනි තපස්ීන්ට වම් සුදුස්වසේ 
වනො ෙන්වන් ය’ යි සිතො ෙඩුෙ දමො යම් ෙවලෙ පර ෙෘති සිත් ෙූවස්ේ ද, මනො ෙූ සිහිය 
ලු ූවස්ේ ද, එෙල්හි නුෙතත් පර ෙර ජිතධර්මය පුරො හිමයට (161) ෙුඩ පඤ්ාඅභිඥා 
උපදෙො ෙොසය වෙොට ‘වනො පිරිහුණො ෙූ ධයොනවයන්  ර හ්ම වලොෙූපග්ත ෙූවස්ෙු’ යි 
ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නයත් එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පලාර්සකාශයපපර ශ්්ය ්ිමි. 
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පජාතිපාලර්ාණ කපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

ඡද්දන්ත නම් නොවග්න්ද්රවතම:- 
 
‘ ිස්ස පම් ්ත්ථථ පරාර්ස්්පතා-කාසා ර්ද්දක්ි ධජං ඉසී්ං 
දුක්පඛ්  ුට්ෙස්සුදපාදි ස්්ඤා-අරහද්ධපජා සබ්භි අ ජ්ඣරපපපා.’ 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘ෙල හුන් වම් පසාණුත්තරයා ෙධ වෙොට මරමි’ යි සිතො 

වසොඬින් අල්ලො පරොමර්ශනය වෙවරමින්  ුද්ධොදි සෘෂ්ඨිෙරයන්වග්් ධ්ෙජය යි ෙියන ලද 
ෙොසොයෙස්තර ය දුටුවය් ය. දැෙ අර්හත්ධ්ෙජය නම් සත්පුරුෂ්ඨපණ්ඩිතෙරුන් විසින් 
අෙධයස්ෙරූප වහයින් ‘එෙොන්තවය් ම සත්ෙොර ග්රුෙොර ෙට යුත්වත් ය’ යි ෙියො එ ඳු 
 ලෙත් දුේඛවෙදනොවෙන් ෙුලඳ සිටියො ෙූ හස්තිරොජයොහට ‘වම ඳු ෙූ 
සත්පුරුෂ්ඨසිංඥාවෙේ පහළ ෙූවය් ය’ යි ෙියො වම්  ෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද 
‘පජාතිපාල නම්  රොහ්මණමොණෙෙ ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් කාශයප නම් භග්ෙත් 
අර්හත් සමයේසම් ුද්ධ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්ට මුණ්ඩෙෙොදවයන් සත්පුරුෂ්ඨ වනො 
ෙන්නො ෙූ පරුෂ්ඨොනවයන් ආවෙරොශ ෙළහ.1 අෙනම් ු ොන ෙීවෙෝ ය’ යි ෙියොත් 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
තිරශ්චීනොත්ම ග්ත ෙූවය් ද, ෙොෂ්ඨොයෙස්තර යට මනො වෙොට ම පිදූවස්ෙ. එවහයින් 
‘පජාතිපාලමොනෙෙයන් විසින් කාශයප නම් භග්ෙත් අර්හත් සමයේසම් ුද්ධයන් 
ෙහන්වස්ට මුණ්ඩෙෙොදවයන් ශර මණෙෙොදවයන් සත්පුරුෂ්ඨ වනො ෙන්නො ෙූ පරුෂ්ඨ 
ොනවයන් ආවෙරොෂ්ඨය ෙරණ ලද්වද් ය. අෙනම් ු ෙරණ ලද්වද් ය’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් වජොතිපොල නම් මොණෙෙයොනන් 
විසින් කාශයපවග්ොතර  සම්භූත ෙූ භග්ෙත් අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධයන් ෙහන්වස්ට 
මුණ්ඩෙෙොදවයන් ශර මණෙ ෙොදවයන් අසභය ෙූ පරුෂ්ඨොනවයන් ආවෙරොශ ෙරණ 
ලද්වද් අෙනම් ු ෙරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, එවහයින් ‘ඡද්දන්ත නම් හස්තිරොජයොන්න 
විසින් ෙොෂ්ඨොයෙස්තර ය පුදන ලද්වද් ය’ යි ෙී ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
තිරශ්චීනග්ත ෙූ ෙර්ෙශෙරූ රතර ෙටුෙ වෙදනොෙ විඳින්නො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
විසින් පසාණුත්තර ෙුද්දහු ඇඳි ෙොෂ්ඨොයෙස්තර ය පෙො පුදන ලද්වද් ය. එවස් ෙල 
සර්ෙඥතොඥානයට පොරමිතොධර්මය මුහුෙළ ෙල මනුෂ්ඨය ෙ ද නුෙණ මුහුෙුරො සිට ෙල 
දස ලධොරී ෙූ වලොෙ නොයෙ ෙූ උදිවතොදිත  රොහ්මණ ෙුලපර සූත ෙූ නිති දිලිවහන 
 යොමපර භොෙේ ඇත්තො ෙූ පර ෙවරොත්තම ෙූ මනො වෙොට ෙලඳින ලද්දා ෙූ පර ෙර මවනොහර 

                               
1 වෙවළ් ය. 
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ෙොයිෙ ෙොෂ්ඨොයෙස්තර යන් ඇත්තො ෙූ ෙොශයප නම් භග්ෙත් අර්හත් සම් ුද්ධයන් ෙහන්වස් 
දැෙ ෙුමේ පිණිස පූජො වනො ෙළවස්ේ ද? වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ ෙහන්වස් 
ෙරො පුමිණිවය් ය. (164) ඒ පර ශ්නය වතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” 
යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, ඡද්දන්ත නම් 

හස්ති නොග්රොජවතම:- 
 
‘ ිස්ස පර් ්ත්ථථ පරාර්ස්්පතා-කාසා ර්ද්දක්ි ධජං ඉසී්ං, 
දුක්පඛ්  ුට්ෙස්සුදපාදිස්්ඤා-අරහද්ධපජා සබ්භි අ ජ්ඣරපපපා 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් වමම අර්ථයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. පජාතිපාල නම් 

 රොහ්මණමොණෙෙයොනන් විසින් ද මුණ්ඩෙෙොදවයන් ශර මණෙෙොදවයන් අසභය ෙූ 
පරුෂ්ඨොනවයන් කාශයප නම් භග්ෙත් අර්හත් සමයේසම් ුද්ධ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස්ට ආවෙරොශය ෙරණ ලද්වද් ය. අෙනම් ු ොනය 
ෙියන ලද්වද් ය. ඒ ආවෙරොශ පරිභෙ ෙළ ෙොරණය ෙනොහි ජොතිෙශවයන් ෙුලෙශවයන් 
ෙරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, පජාතිපාල රොහ්මණමොණෙෙවතම අශර ද්ධොෙත් ෙූ 
අපර සන්නෙුලවයහි උපන්වන් ය. ඒ වජොතිපොලමොණෙෙයොනන්වග්් මොතෘ පිතෘ නුග්නි 
භොතෘ දාසි දාස ෙම්ෙරු පරිෙොරෙ මනුෂ්ඨයවයෝ සියල්ල ම මහො ර හ්මයො වදෙතො වෙොට 
ඇත්තොහු ය. මහො ර හ්මයො ම ග්රු වෙොට ඇත්තොහු ය. ඒ සියල්වලෝ ම ‘ රොහ්මණවයෝ 
උත්තමවයෝ ය. පර ෙරවයෝ ය’ යි ෙියො අෙවශෂ්ඨ ෙූ පර ෙර ජිතයන්ට නින්දා වෙවරති. පිළිෙුල් 
වෙවරති.  ර හ්ම භේතිෙ ෙූ ඔෙුන්වග්් ඒ ොනය අසො  ොලෙොලවයහි පටන් පුරුදු ෙූ 
වජොතිපොලමොණෙෙවතම ෙුලිවෙළවයහි පටන් මිතර  ෙූ  ්කාර නම් ෙුම්භෙොරයො 
විසින්  ුදුන් දේනො පිණිස ෙුඳෙනු ලද ෙූවය් ‘සම්ම ඝටීෙොරවයනි, ඒ ශර මණවෙශධොරී 
ෙූ මුඬුමහණහු දැෙීවමන් අපට ෙෙර පරවයොජනවයේ දැ?’ යි වමවස් අෙනම් ු ොනයේ 
ෙීවය් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ අමෘතරසය පෙො නපුරු විෂ්ඨයට පුමිණ 
තිත්තරස ෙන්වන් ද, යම් වස් සීවතොදෙය ග්ින්නට පුමිණ හුණු ෙන්වන් ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පජාතිපාලමොණෙෙවයෝ අශර ද්ධ ෙූ අපර සන්න ෙූ  රොහ්මණ 
ෙුලවයහි උපන්වනෝ ය. ඒ වජොතිපොලවතම තමොවග්් ෙුල ෙසවයන් දෘෂ්ඨ්ටි වග්ණ 
වලොෙුතුරො  ුදුන්ට ආවෙරොශ වෙවළ් ය. අෙනම් ු වෙොට ෙීවය් ය.  

 
තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් ජනෙලිතපර ජනෙලිත ෙූ පර භො සහිත ෙූ මහො 

අග්්නීස්ෙන්ධයවතම ජලයට පුමිණ නුසුනො ෙූ උෂ්ඨ්ණපර භො ඇති ෙ සීතල ෙන්වන් ද, 
පුසුනො ෙූ නිර්ග්ුණ්ිඵලයේ හො සදෘශ ෙ ෙළු ෙන්වන් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම අනන්තපුණයසම්භොරයන් ඇත්තො ෙූ විශුද්ධ ශර ද්ධොෙේ ඇත්තො ෙූ මහත් ෙූ 
ාණොවලොෙය සහිත ෙූ පජාතිපාල නම් මොණෙෙවයෝ අශර ද්ධ ෙූ අපර සන්න ෙූ ෙුලවයහි 
උපන්වනෝ ය. ඒ වජොතිපොල මොණෙෙවතම මිථයොදෘෂ්ඨ්ටි ෙුලෙශවයන් අප කාශයප නම් 
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තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ආවෙරොශ වෙවළ් ය. අෙනම් ු වෙොට ෙීවය් ය. ඒ අසො ඝටීෙොර 
නම් ෙුම්භෙොරවතම ‘අවහෝ! මොවග්් යහළු ෙූ වජොතිපොල ෙුමොරයන් අෙුඩින් මුදා ෙුවඩහි 
සලස්ෙොලමි’ යි සිතො ව ොධිසත්ෙයන්වග්් හිසවේ ෙරල ෙුරවය් අල්ෙො අදිමින් ‘මො යහළු 
ෙූ වජොතිපොලෙුමොරවයනි, වලොෙුතුරො  ුදුන් දේනට යම්හ’ යි ෙුඳෙො ලී ය. එවිට 
පජාතිපාල ෙුමොරවතම ‘අවහෝ! වමොහු වමොහුවග්් නීාජොතිවග්ොතර යත් වනො සලෙො ම 
මොවග්් හිස වග්ණ ඇත්වත් ය. එෙොන්තවයන් මට මහත් ෙූ අභිෙෘද්ධි (16 ) සොධෙ ෙූ 
ෙොරණයේ ඇතු’ යි සිතො ‘සම්ම, ඝටීෙොරවයනි,  ුදුන් දේනට එමි. හිස ෙරල හරුෙ’ 
යි ෙියො ග්ලෙො වග්ණ මිතර සහොයත්ෙවයන් වලොෙුතුරො  ුදුන් ලඟට වග්ොස්  ණ අසො 
 ුදුග්ුණ දැනීවමන් දාසභූත ෙූෙොේ වමන් ෙූවය් ය. ඒ ජිනශොසනවයහි පුවිදි ෙ උපසම්පදා 
වෙමින් සිල් පුරො විෙරණශ්රී ලදින් අභිඥාසමොපත්ති උපදෙො  ර හ්මවලොෙූපග්ත ෙුවය් යු” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පජාතිපාල ර්ාණ කපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

 ්කාර ාසපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ඝටීෙොරස්ස 

ෙුම්භෙොරස්ස ආවෙසනිං සේ ිං වතමොසිං ආෙොසේඡදනිං අට්්ොසි න ාොභිෙස්සී’ 
යනුවෙන් ‘ ්කාර නම් ෙුම්භෙොරයොවග්් සියලු ම වග්ය තුන්මොසයේ මුළුල්වලහි 
ආෙොශය ම ඡදනය වෙොට සිටිවය් ය. වග්ට වනො ෙුස්වස් ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ‘කාශයප නම් තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් විහොරවග්ය ෙර්ෂ්ඨො 
ෙුස වතමුවන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් 
මහ්ත ෙූ ෙුශලමූලයන් ඇත්තො ෙූ තථොග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් විහොරවග්ය 
ෙුමේ පිණිස වතවම් ද, දසවපරුම් පිරූ තථොග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස්ට නම් ඒ 
ආනුභොෙයවතම ෙුමුති විය යුත්වත් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
‘ඝටීෙොර නම් ෙුම්භෙොරයොවග්් ආවෙසනය ෙර්ෂ්ඨොවෙන් වනො වතමී අහස්ඡදන ෙූවය් ී 
නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් විහොරවග්ය වතමුවන් ය’ යි ෙදාළ යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් 
විහොරවග්ය වතමුවන් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන්, ඝටීෙොර නම් ෙුම්භෙොරයොවග්් 
ආවෙසනය අවනොෙස්සෙ ෙ අහස් වසවෙනි ෙූවය්’ යි ෙදාළ ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් 
ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද, නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ පර ශ්නයවතම 
නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ඝටීෙොරස්ස ෙුම්භෙොරස්ස 

ආවෙසනිං සේ ිං වතමොසිං ආෙොසේඡදනිං අට්්ොසි න ෙොභිෙස්සී’ යි ෙියො වමම 



 

 300 පටුන වෙත 

ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘කාශයප නම් තථොග්තයන් ෙන්වස්වග්් විහොරෙුටිය 
ෙුස්වසන් වතමුවන් ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, ඒ  ්කාර නම් 
ෙුම්භෙොරවතම නිර්මලතර සිල් ඇත්වත් ය, යහපත් ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය, මහත් ෙූ ෙුශල 
මූලයන් ඇත්වත් ය, ඒ වතම අන්ධ ෙූ ීවර්ණ ෙූ මෙුපියන් වපොෂ්ඨය ෙරන්වන් ය. ඔහුවග්් 
අසම්මුඛවයන් වනො විාොරො ම ඔහුවග්් ග්ෘහවයහි තෘණ වසවෙනි වග්ණ වග්ොස් 
සිංඝයොෙහන්වස්ලො කාශයප  ුදුන්වග්් විහොරය ෙසොලූහ. ඒ තෘණ වග්ණ ග්ිය ෙොරණය 
ෙරණ වෙොට වග්ණ ඝටීෙොර නම් ඒ ෙුම්භෙොරවතම අෙම්පිත ෙූ අසඤ්ාලිත ෙූ 
සුසණ්ිත ෙූ මහත් ෙූ අසදෘශ ෙූ පරීතිසුපයේ ලු ුවය් ය. ‘අවහෝ! සර්ෙවලොවෙොත්තම 
ෙූ භොග්යෙත් සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් එෙොන්තවයන් ම මට අතිවිශ්ෙොස වස්ෙු’ යි සිතො 
ව ොවහෝ වසයින් අතුලය ෙූ වසොම්නස් උපදෙොලී ය. ඔහුට උපන් පරීතිසුපය අඩමසේ 
සිතින් පහ වනො ී ය. ඒ ෙොරණවයන් ඕහට තහොත්මභොෙවයහි දී ම ඵල වදන්නො ෙූ 
දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ (164) විපොෙය උපන්වන් ය. ‘මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
එපමණ ෙූ වග්් වතමුනො ෙූ විෙොරමොතරවයන් ෙම්පො වනො ෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් 
වස් ර්හාපම්රැපේ තරොජවතම අවනෙශතසහසර  ග්ණන් ෙොතමණ්ඩලසම්පර හොරවයනු දු 
ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය. වනො වසලවෙන්වන් ය. තෙ ද, මවහොදධී ෙූ 
ෙරපර ෙරමහොසොග්රවතම අවනෙ සියනහුතමහොග්ිංග්ො ශතසහසරවයනු දු වනො 
පිවරන්වන් ය. විෙොරයෙට වනො පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් වතමුනො ෙූ එපමණ ෙූ විෙොරවයන් ෙම්පො වනො ෙනවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් විහොරවග්ය වතමුවන් ය’ යි ෙියො යම් 
ෙොරණයේ ෙදාළො ඇද් ද, ඒ ෙොරණය ෙනොහි මහත් ෙූ ජනසමූහයොහට අනුෙම්පො පිණිස 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් අර්ථද්ෙයේ දැෙ ෙදාරන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො 
තමන් නිර්මිත ෙළ පර තයය වනො ෙළඳන වස්ේ ලො ය. ෙෙර අර්ථද්ෙයේ ද? යත්:- ‘වම් 
ශොස්තෘ ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අග්ර දේෂ්ඨිණීය ෙූවස්ෙු යි සිතො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට 
සිෙුපසය දන් දී දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ සියලු දුර්ග්ති දුෙින් මිවදති’ යන සිතො ද ‘පරොතිහොර්ය 
වලොෙට දේෙො ෙෘත්තිය වසොයන්නොහු ය යි ෙියො වසස්වසෝ අපෙොද වනො වෙවරත්ෙ’ 
යි ෙියො ද යන වම් අර්ථද්ෙය දේනො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො තමන් ෙහ්නවස්ලො 
විසින් නිර්මිත ෙර ග්ත් පර තයය වනො ෙළඳන්නොහු ය. තදින් මහරජොවනනි, 
ශකරපදප ්්රවතම වහෝ ඒ විහොරවග්ය වනො වතවමන වස් ෙරන්වන් නම්1 
ර්හා.ර හ්ර්වතම වහෝ වනො වතවමන වස් ෙරන්වන් නම් ග්ෘහය වතවම් ම වහෝ වනො 
වතවමන්වන්2 ී නම්, ඒ ෙොරණය සොෙදය ෙන්වන් ය. වදාෂ්ඨ ෙන්වන් ය. සනිග්ර හ 
ෙන්වන් ය. ‘වම්  ුදුෙරවයෝ දේෂ්ඨෙරියො වෙොට වලොෙයො මුළො ෙරන්නොහු ය යි අධිෙතර 
ෙරියො ෙරන්නොහු ය’ යි අපෙොද වෙවරති. එවහයින් ඒ ෙොරණය හුරිය යුතු ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො ෙිසි ෙස්තුෙේ වනො තල්ෙන වස්ේලො ය. ඒ 

                               
1 ෙරන්වන් ය 
2 වනො වතමීම ෙන්වන්  
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ෙස්තු තල්ී වමන්  ුදුෙරවයෝ ස්ෙල්පොනීයහු වනො ෙන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නයත් එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
 ්කාර ාසපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

.රාහ්ර්ණරාජ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

මම තල්ලූ වදය දීමට වයොග්ය ෙූ  ොහිත ෙරණ ලද පොපයන් ඇති  ුවින්  රොහ්මණ ීමි’ 
යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, ‘එම් ො පසලපය්ි, ‘මම ිය ීමි’ 
යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘අහමස්මි භිේඛවෙ  රොහ්මවණො යොාවයොවග්ො’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘රොජොහමස්මි වසල’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ 
ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘රොජොහමස්මි වසල’ යි 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘අහමස්මි භිේඛවෙ  රොහ්මවණො 
යොාවයොවග්ො’ ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. රවජේ වහෝ ෙන්වන් ය, 
වනොවහොත්  රොහ්මණවයේ වහෝ ෙන්වන් ය. උපන් එෙ ම ජොතිවයහි ජොති වදෙේ නම් 
නුත්වත් ය. (166) වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. ඒ 
පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අහමස්මි භිේඛවෙ 

 රොහ්මවණො යොාවයොවග්ො’ ෙියො වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, 
‘රොජොහමස්මි වසල’ යි ෙියො වසල රොහ්මණයොහටත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. යම් ෙොරණයෙින් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණ ෙනවස්ේ ද, රජ ෙනවස්ේ ද, එහි ෙොරණයේ ඇතු” 
යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ෙොරණයෙින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
 රොහ්මණ ෙන වස්ේ ද, රජ ෙන වස්ේ ද, ඒ ෙොරණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“මහරජොවනනි, සියලු පවිටු ෙූ අෙුශලධර්ම1 තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 

 ුහුර ෙරණ ලද්වද් ය. පර හීණ ෙරණ ලද්වද් ය, පහ ෙරණ ලද්වද් ය, දුරු ෙරණ 
ලද්වද් ය, මූවලොේින්න ෙරණ ලද්වද් ය, ේෂ්ඨය ෙරණ ලද්වද් ය, විනොශයට පමුණුෙන 
ලද්වද් ය, නිරුද්ධ ෙරණ ලද්වද් ය, සන්හිඳුෙන ලද්වද් ය. ඒ ෙොරණවයන් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ‘ රොහ්මණ වස්ෙු’ යි ෙියනු ලුව යි. ේෂ්ඨීණොශර ෙ ෙූ  රොහ්මණවතම නම් දුරු 
ෙරණ ලද වනොවයේ ෙොිංේෂ්ඨො විමතිපථයන් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 

                               
1 ෙර්මධර්මවයෝ 
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ෙහන්වස් ද දුරු ෙරණ ලද වනොවයේ ෙොිංේෂ්ඨො විමතිපථයන් ඇතිවස්ෙ. ඒ 
ෙොරණවයන් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන ලද්වද් ය. 
 රොහ්මණවතම නම් සියලු ම භෙග්තිවයොනි හුරිවය් ය. වෙවලස්රජස් ග්තිවයන් 
මිවදමින් අසහොය ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද, සියලු ම 
භෙග්තිවයොනි හුර ෙදාළවස්ෙ. වෙවලස් මල රජස්ග්තිවයන් මිදුනුවස්ේ අසහොය 
ෙූවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන ලද්වද් ය. 
 රොහ්මණවතවම් නම් අග්රවශරෂ්ඨ්් ෙරපර ෙර දිෙයවිහරණය  හුල වෙොට ඇත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද අග්රවශරෂ්ඨ්්ෙරපර ෙරදිෙයවිහරණය  හුල වෙොට 
ඇතිවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද ‘භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්   රොහ්මණ වස්ෙු’ යි ෙියන ලදී. 
 රොහ්මණවතවම් නම් හුදූරීම් හදාරෙොලීම් දේෂ්ඨිණො දාන පිළිග්ුනීම්, තන්ද්රියදමනය ීම්, 
ශීලසිංෙරය ීම්, ෙර ත දැරීම් සිංඛයොත ෙූ පූර්ෙොනුශොසනොපරවෙණිෙිංශයන් දරන්වන් ය 
මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද හුදූරීම්, හදාරෙොලීම්, දේෂ්ඨිණො දාන පූජො 
පිළිග්ුනීම්, තන්ද්රිය දමන ශීලසිංෙර ධුතග්ුණොදි පූර්ෙ ජිනොනුශොසනොපරවෙණිෙිංශය 
ධරනවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන ලදී. 
 රොහ්මණවතවම් නම් මහත් ෙූ සුපවිහරණ ධයොන සමෙුදීම් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් ද මහත් ෙූ සුපවිහරණ ධයොන සමෙුදීම් ඇතිවස්ෙ. ඒ 
ෙොරණවයන් ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන ලදී.  රොහ්මණවතවම් 
නම් මහත් ෙූ සුපවිහරණ ධයොන සමෙුදීම් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් ද මහත් ෙූ සුපවිහරණ ධයොන සමෙුදීම් ඇතිවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද 
‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණ වස්ෙු’ යි ෙියන ලදී.  රොහ්මණ වතවම් නම් 
සර්ෙභෙොභෙග්තිවයහි විවශෂ්ඨ ජොතිෙෘත්තිය හුසිරීම දන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද සර්ෙභෙොභෙග්තිවයහි විවශෂ්ඨජොතිෙෘත්තිය අනුාරිතය දැන 
ෙදාරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් ද  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන 
ලදී. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට ‘ රොහ්මණ’ ය යි ෙියන ලද වම් නොමය 
(16 ) මූනියන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. පියොනන් විසින් ෙරණ 
ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. භරොතෘවෙවනෙුන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො 
ෙන්වන් ය. නුග්නි වෙවනෙුන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. 
මිතරොමොතයවෙවනෙුන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය.  නූසිය 
වෙවනෙුන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. ශර මණ රොහ්මණයන් විසින් 
ෙරණ ලද නොමයෙුත් වනො ෙන්වන් ය. දිෙය ර හ්මයන් විසින් ෙරණ ලද නොමයෙුත් 
වනො ෙන්වන් ය. භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ව ොධිද්රුම මූලවයහි දී මොරවසනොෙ 
විධමනය වෙොට අතීතඅනොග්තපර තයුත්පන්න ෙූ සර්ෙපවිටු අෙුශලධර්මයන් දුරු වෙොට 
සර්ෙඥතොඥානපර තිලොභය හො සමග් ම ලු  ෙදාළවස්ෙ. යම් වම්  රොහ්මණ යන 
නොමවයේ ඇද් ද, එය සර්ෙඥතොඥානය උපන් මොතරවයහි ම පහළ ෙූ පර තයේෂ්ඨ ෙරණ 
ලද නොමවයෙි. ඒ ෙොරණවයන් ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස්  රොහ්මණවස්ෙු’ යි ෙියන ලදි.” 
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“ඒ එවස් ය, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් ‘තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් රජය’ යි ෙියො ෙියනු ලුව ත්1 දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් ෙිසි 
රවජේ නම් දශධර්මවයන් රොජයය ෙරන්වන් ය. උපොවයන් වලොෙයොට අනුශොසනො 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද දශසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි 
සද්ධර්මවයන්  ුද්ධ රොජයශ්රී ෙර ෙදාරණවස්ෙ. ෙොමොොර වදවියන් සහිත ෙූ මොරයන් 
සහිත ෙූ සියලු ම  ර හ්මරොජයන් සහිත ෙූ ශර මණ  රොහ්මණයන් සහිත ෙූ පර ජොසිංඛයොත 
සත්ෙවලොෙයොට ‘වම් වනො ෙරෙ, වම් වද් ෙරෙ’ යි ෙියො අනුශොසනො ෙර ෙදාරණවස්ෙ. 
ඒ ෙොරණවයන් ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් රජ ය’ ෙියනු ලුව යි.2  

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, රජනජුරුවෙෝ නම් සියලු මනුෂ්ඨයජනයන් අභිභෙනය 

වෙොට නූසමූහයො සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමින් අමිතර සමූහයො වශොෙ පත් වෙවරමින් මහත් 
ෙූ මහොයසශ්ශ්රී භොර ෙූ ස්ිර ෙූ ේෂ්ඨොන්ති නමුති අරටු ඡතර දණ්වඩන් වහියො ෙූ 
පර ෙරඥාන නමුති අනූන ෙූ ඡතර සලොෙො සියවයන් අලිංෙෘත ෙූ නිර්මල ශ්වෙතේඡතර ය 
උස්ෙො ලෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද සියලු ම මොරවසනොෙ 
අභිභෙනය වෙොට දුෂ්ඨ්පර තිපන්න පුද්ග්ලයන් වශොෙ පත් වෙවරමින් මනො ෙ පිළිග්න්නො 
ෙූ දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයයන් සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමින් දශසහශ්රී වලොෙධොතුවයහි මහත් ෙූ 
මහොයසශ්ශ්රීභර ෙූ ස්ිර ෙූ ේෂ්ඨොන්ති නමුති අරටු ඡතර දණ්වඩන් යුේත ෙූ පර ෙර ෙූ 
අනොෙරණඥාන නමුති අනූන ෙූ ඡතර සලොෙොසියවයන් අලිංෙෘත ෙූ අග්ර පර ෙර ෙූ 
අර්හත්ඵල සමොපත්ති නුමති නිර්මලධෙලේඡතර ය නග්ො ෙදාරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් 
ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් රජ ය’ යි ෙියනු ලුව යි. රජනජුරුවෙෝ නම් සමිපග්ත ෙූ 
සමීපයට සම්පරොප්ත ෙූ ව ොවහෝ ජනයන් විසින් ෙුන්ද යුතු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද සමීපග්ත ෙූ සමීපයට සම්පරොප්ත ෙූ ව ොවහෝ දිෙය ර හ්ම 
මනුෂ්ඨයයන් විසින් පසඟ පිහිටුෙො ෙුන්ද යුතු ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් ද, 
‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් රජ ය’ ෙියනු ලුව ත්. 

 
රජනජුරුවෙෝ නම් යම් ෙිසි සිත් වස් ෙටයුතු ෙරණ ආරොධෙවයේහට පුහුද 

ාොරිතරොනුෙූල ෙූ ෙර වදමින් (161) පඤ්ාෙොමවයන් සන්වතොෂ්ඨය ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද ෙයින් ොසින් මනසින් සමයේ පර තිපත්තිය 
ෙිරීවමන් ආරොධෙ ෙූ යම්ෙිසිෙේහට පුහුද  

 

                               
1 ලුවේ. 
2 ලුව යි. 
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අනුත්තර ාරිතෙර ෙූ සර්ෙසිංසොරදුඃඛයොවග්් මිදීම වදමින් අවශෂ්ඨෙොමොොරවයන් ද 
තර්පණය ෙර ෙදාරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් රජ ය’ යි ෙියන 
ලද්වද් ය. පෘිවිතලතිලෙ ෙූ රජනජුරුවෙෝ නම් රොජොඥාෙ තේමෙන්නොහට නින්දා 
ෙරන්නොහු ය, දණ්ඩදානය ෙරන්නොහු ය, නසන්නොහු ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් නිර්මලතර ශොසනෙරවයහි ද දැන දැන ආපත්තියට පුමිවණන්නො ෙූ 
පුමිණි විට ද ව ොරුවෙන් සඟෙන්නො ෙූ සතර අග්තියට යන්නො ෙූ අලජනජියො  ුද්ධොඥාෙ 
තේමෙමින් නිස්වතජස්භොෙවයන් ලොමෙ වෙමින් නින්දාවෙමින් ග්ර්හිත වෙමින් 
සර්ෙඥසොසනෙරවයන් පහ ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් ද තථොග්තයන් ෙහන්වස්  ුදුරජ 
ය යි ෙියනු ලුව යි. 
 

“මහරජොවනනි, වලොෙපොලරජදරුවෙෝ නම් මහොසම්මතොදි පූර්ෙ ෙූ ධර්මිෂ්ඨ්් ෙූ 
රජදරුෙන්වග්් පරවෙණි ෙූ අනුශොසනොවෙන් ධර්මොනුධර්ම වදෙ වනො හුර ම දේෙො 
දශධර්මවයන් රොජයය වෙවරමින් ජනහෘෂ්ඨ්ට ෙන්වනෝ ය, පරිය ෙන්වනෝ ය, පරොර්ථනීය 
ෙන්වනෝ ය, සියලු ම මනුෂ්ඨය ජනයන්වග්් රොජෙුශලෙිංශය රොජධර්මග්ුණ ලවයන් 
ව ොවහෝ ෙොලයේ පිහිටුෙො ලෙන්වනෝ ය. මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ද 
ස්ෙයම්භූත ෙූ දීපංකරාදි පූර්ෙ ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් පරවෙණි ෙූ සර්ෙඥ 
අනුශොසනොවෙන් ධර්මොනුධර්ම වදෙ වනො හුර ම දේෙො සද්ධර්මවයන් වලොෙය 
අනුශොසනො ෙර ෙදාරණවස්ේ දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයයන්ට සන්වතොෂ්ඨ ෙනවස්ෙ. පරිය 
ෙනවස්ෙ. පරොර්ථනීය ෙනවස්ෙ. සර්ෙඥශොසනය ධර්ම ග්ුණ ලවයන් ව ොවහෝ ෙොලයේ 
පෙත්ෙො ෙදාරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් ද තථොග්තයන් ෙහන්වස්  ුදුරජ ය යි ෙියනු 
ලුව යි. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් යම් ෙොරණයෙින්  රොහ්මණ ද රජ ද 
ෙනවස්ේ ද වමවස් (එ ඳු) අවනෙවිධ ෙූ ෙොරණ ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, අපටත් 
ෙඩො අතිසමර්ථ ෙූ භිේෂ්ඨුනමේ ෙල්පයේ මුළුල්වලහිත් සම්පොදනය වෙොට ෙියන්වන් 
ී නමුත් නිමොෙට වනො යන්වන් ය. එවහයින් තතො ව ොවහෝ වෙොට ෙීවමන් ෙම් ෙිම් 
ද? සිංේවෂ්ඨපවයන් පිළිග්ත යුත්වත් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
.රාහ්ර්ණරාජපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

ස මඥපගාරර පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹවග්් වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 

විසින්:- 
 
‘ගාථාභිගීතම්පර් අපභාජ්ීයං 
සම්පස්සතං .රාහ්ර්ණ ප්ස ධම්පර්ා 
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ගාථාභිගීතං ප්ුද්්ති .ුද්ධා 
ධම්පර් සති .රාහ්ර්ණ  ුත්තිපරසා.’ 
 
(160) යන ග්ොථොවෙන් ‘ රොහ්මණය, මො විසින් ග්ොථො ෙියො වම් ෙිරි  ත ල න  

ලද්වද් ය. එවහයින් ෙළඳන්ට නිසි වනො වෙයි. හුම වලසින් ම ආීවෙසුද්ධිය  ලන්නො 
ෙූ  ුදුෙරයන්වග්් ග්ොථො ෙියො ලද වදය ෙුළඳීම නම් ාොරිතර ධර්මවයේ වනො ෙන්වන් ය. 
එවහයින්,  රොහ්මණය, ග්ොථො ෙියො ලත් වභොජනය  ුදුෙරවයෝ වනො ෙළඳා පර තිේවෂ්ඨප 
වෙවරති.  ුදුන්වග්් ආීවෙපොරිශුද්ධි සුාරිතාොරිතර ධර්මය වනො නුසී විදයමොන ෙ 
පෙත්නො ෙල්හි වම් පුෙතීම වතම  ුදුන්වග්් එෙොන්ත නිර්මල විශුද්ධ ෙූ ීවවිෙො 
ෙෘත්තිවයෙු’ යි ෙියො වමම අර්ථයේ ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
පිරිසට ධර්මවදශනො වෙවරමින් අනුපූර්ෙෙථොෙ වෙවරමින් පළමු වෙොට ම දානෙථොෙ 
ෙදාරණවස්ෙ. සර්ෙවලොවෙශ්ෙර ෙූ ඒ භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් භොෂ්ඨිතය අසො 
දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ විවශෂ්ඨ වෙොට සරහො දන් වදන්නොහු ය. ඒ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් උපදෙන ලද්දා ෙූ ඒ දානය සුග්තශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො ෙළඳා ෙදාරණවස්ේ ලො 
ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘ගාථාභි 
ගීතම්පර් අපභාජ්ීයං’ යනොදීන් ෙදාරණ ලද්වද් සු ූ ී  නම්, ඒ ෙොරණවයන් ස්ෙොමීනි, 
‘භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් පළමු වෙොට දානෙථොෙ ෙදාරණවස්ෙු’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් 
ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් ‘දාස ්කථං පෙර්ං කපථති’ ෙී 
ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘ග්ොථොභි ග්ීතම්වම අවභොජනීයිං’ ෙී ොනය වහෝ 
ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් වදෙ ම සු ූ ෙන්ට ෙොරණො නුත, එෙේ ව ොරු වෙයි, එෙේ 
සු ූ වෙයි. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත වහොත්:- ස්ෙොමීනි, යම් ඒ අග්ර දේෂ්ඨිණීය ෙූ 
භිේෂ්ඨුනමේ ග්ිහින්ට පිණ්ඩපොතදානයොවග්් ආනිසිංසය ෙියන්වන් ය. ඒ භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස්වග්් ධර්මෙථොෙ අසො පර සන්නසිත් ඇත්තො ෙූ ඒ ග්ෘහස්ථවයෝ නුෙත නුෙතත් 
දන් වදති. යම් සුග්තශරොෙෙ වෙවනේ ඒ දානය ෙළඳිත් නම්, ඒ සියලු සුග්තශරොෙෙවයෝ 
ම ග්ොථො ෙියො ලත් වභොජනය ෙළඳන්නොහු නම් වෙති. වම් සර්ෙඥවග්ොාර ෙූ 
උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද සියේෙර පුලූ අස්වලොම්අග්ේ වමන් අතිසියුම් ෙන්වන් ය. 
ජලවපොවළෝ වසයින් අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් 
ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය යුත්වත් ය. නුඹවග්් සමර්ථතොෙ  ලමි” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
‘ගාථාභිගීතම්පර් අපභාජ්ීයං 
සම්පස්සතං .රාහ්ර්ණ ප්ස ධම්පර්ා, 
ගාථාභිගීතං ප්ුද්්ති .ුද්ධා 
ධම්පර් සති .රාහ්ර්ණ  ුත්තිපරසා’ 
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යන වම් ග්ොථොඅර්ථයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් පළමු වෙොට 
ම දානෙථොෙ ද ෙදාරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණය ෙනොහි සියලු ම තථොග්තයන්වග්් 
ාොරිතර ෙරියොවෙෙ. පළමු වෙොට ම දානෙථොවෙන් එහි සිත අභිරමණය ෙරෙො පසු ෙ 
ශීලවයහි වයොදා ෙදාරණවස්ේ ලො ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ තරුණ දරුෙන් 
නළෙනු  පිණිස පළමු වෙොට ෙරීඩොභොණ්ඩයේ වදන්නොහු ය. වහ් ෙෙවර් ද යත්:- ෙුඩො 
නග්ුල ය, ඝටිෙ නම් ෙල්ලිෙරීඩොභොණ්ඩය, චිිංග්ුලිෙ නම් තල්වෙොළඇඹරුම ය, 
වෙළිනුළිය, (1  ) ෙුඩො රථය, ෙුඩො දුන්න ය වම් ආදි වෙළිභොණ්ඩය,  පසු ෙ ඒ 
ලදරුෙන් ස්ෙෙීය ෙර්මොන්තවයහි වයොදෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් පළමු වෙොට ම දාන ෙථොවෙන් එහි සිත අභිරමණය ෙරෙො පසු 
ෙ ශීලවයහි වයොදා ෙදාරණවස්ෙ.  

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් වස් චෙදයොාොර්යවතවම් වරොග්ොතුරයන්ට පළමු 

වෙොට ඖෂ්ඨධ ලය පිහිටන පිණිස ශරීරය වමොවළොේ ෙන පිණිස සතර පස්දෙසේ 
වතල් වපොෙො ලන්වන් ය. පසු ෙ විවරෙ ෙර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් පළමු වෙොට ම දානෙථොවෙන් සිත අභිරමණය ෙරෙො පසු ෙ 
ශීලවයහි වයදා ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, දානපති ෙූ දායෙයන්වග්් සිත මෘදු ෙන්වන් 
ය. මර්දනය ෙන්වන් ය. සිනිද්ධ ෙන්වන් ය. ඒ දායෙවයෝ ඒ දානවසතු සිංෙර මණවයන් 
දාන නමුති මහනුවින් සිංසොරමහොසොග්රයොවග්් පරවතරට පුමිවණන්නොහු ය. 
එවහයින් ඒ ග්ෘහස්ථයන්ට පළමු වෙොට ෙටයුතු භූමිය අනුශොසනො ෙර ෙදාරණවස්ෙ. 
ඒ ෙොරණවයන්  ුදුරජොණන් ෙහන්වස් විඤ්ඤත්තියට වනො පුමිවණනවස්ෙු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘විඤ්ඤත්තියයි’ ෙියො යමේ ෙදාළ වස්ේ ද, 

ඒ විඤ්ඤත්තීහු වෙොපමවණේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, විඤ්ඤත්තීහු 
‘ෙොයවිඤ්ඤත්තිය, ෙචීවිඤ්ඤත්තිය’ යි ෙියො වම් වදවෙේ වෙති. එහි සොෙදය ෙූ 
ෙොයවිඤ්ඤත්තියෙු දු ඇත. අනෙදය ෙූ ෙොයවිඤ්ඤත්තියෙු දු ඇත. සොෙදය ෙූ 
ෙචීවිඤ්ඤත්තියෙු දු අනෙදය ෙූ ෙචීවිඤ්ඤත්තියෙු දු ඇත. 

 
“සොෙදය ෙූ ෙොයවිඤ්ඤත්තිය ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි 

මහණ ෙූ ඇතුම් භිේෂ්ඨුනමේ උපොසෙෙුලයට එළඹ පිණ්ඩපොතවයන් සිටීමට නිසි වනො 
ෙන අනෙෙොශස්ථොනවයහි සිට භිේෂ්ඨොාොරයට නිසි ස්ථොනවයහි වනො තඳ, පිණ්ඩපොත 
ෙත ිඳින්වන් ය. වම් ෙොයවිඤ්ඤත්තිය සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙොයවිඤ්ඤත්තිවයන් 
විනෙන ලද්දා ෙූ වභොජනය  ුද්ධොදී ආර්යවයෝ වනො ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතවම් ද 
ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි ලොමෙ ෙන්වන් ය, නින්දා ෙන්වන් ය. ි ඳීම ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත 
ෙන්වන් ය,  පිළිෙුල් ෙන්වන් ය, අචිත්තීෙෘත ෙන්වන් ය, භින්නොීවෙෙ සිංඛයොෙට 
යන්වන් ය. නුෙත ද, මහරජොවනනි, අනිෙ ද ඇතුම් භිේෂ්ඨුනමේ උපොසෙෙුලයට 
එළඹ අනෙෙොශස්ථොනවයහි සිට ග්රීෙය නමො ‘වමවස් ඇති ෙල, වමොෙුහු  ලති’ යි සිතො 
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මයූර  ුල්වමන්  ලන්වන් ය. ඒ ග්රීෙය නමො  ුලීම ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ 
උපොසෙෙරු ද ඒ මහණහු දෙිති. වම් ෙොයවිඤ්ාත්තිය ද සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙොය 
විඤ්ඤත්තිවයන් විනෙන ලද වභොජනය  ුද්ධොදී ආර්යවයෝ වනො ෙළඳන්නොහු ය. ඒ 
පුද්ග්ලවතවම් ද ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි ලොමෙ ෙන්වන් ය. නින්දා ෙන්වන් ය, ිඳීම 
ෙන්වන් ය, ිඳීම ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත ෙන්වන් ය, පිළිෙුල් ෙන්වන් ය, අචිත්තීෙෘත 
ෙන්වන් ය, භින්නොීවවිෙසිංඛයොෙට යන්වන් ය, නුෙත ද, මහරජොවනනි, වම් 
ශොසනවයහි අනිෙු දු සමහර භිේෂ්ඨුනමේ හනුවෙන් වහෝ  ුමින් වහෝ ඇඟිල්වලන් වහෝ 
අඟෙන්වන් ය. වම් ෙොය විඤ්ඤත්තිය ද සොෙදය ෙන්වන් ය, ඒ ෙොයවිෙොරවයන් 
විනෙන ලද වභොජනය  ුද්ධොදී ආර්යවයෝ වනො ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතවම් ද 
ආර්යයන්වග්් සමයේදෘෂ්ඨ්ටි ෙූ ශොසනවයහි ලොමෙ ෙන්වන් ය. නින්දා ෙන්වන් ය. ග්ර්හිත 
ෙන්වන් ය, පිළිෙුල් ෙන්වන් ය, අචිත්තීෙෘත ෙන්වන් ය, ‘භින්නොීවෙය ඇත්වත් ය’ යි 
ෙියො සිංඛයොෙට යන්වන් ය. 

 
“අනෙදය ෙූ (1  ) ෙොයවිඤ්ඤත්තිය ෙෙවර් ද? යත්:- වම් ශොසනවයහි සිල්ෙත් 

මහණවතම වසියොවයහි ෙී වසයින් උපොසෙෙුලයට එළඹ සිහිනුෙණින් වයදී සිංහිඳී 
ස්ථොනවයහිත් අස්ථොනවයහිත්  ුදුන් ෙදාළ අනුශොසනො පරිද්වදන් වග්ොස් නිසි 
ස්ථොනවයහි සිටින්වන් ය. ෙිසිෙේ වදනු ෙුමුති ෙල්හි සිටින්වන් ය, වනො වදනු 
ෙුමුති ෙල්හි වනො තඳ යන්වන් ය, වම් ෙොයවිඤ්ඤත්තිය අනෙදය ෙන්වන් ය, ඒ 
අනෙදය ෙූ ෙොයවිඤ්ඤත්තිවයන් විනෙන ලද වභොජනය  ුද්ධොදි ආර්යවයෝ 
ෙළඳන්නොහු ය. ඒ ආර්යොීවෙශුද්ධිෙපුද්ග්ලවතම ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි ෙර්ණිත 
ෙරණ ලද ෙන්වන් ය, පර ශස්ත ෙරණ ලද්වද් ය, සල්වලිෙොාොර ඇත්වත් ය, 
සුපරිසුද්ධොීවෙය ඇති සිංඛයොෙට යන්වන් ය, මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් විසින් ද:- 

 
‘් ප  යාර්්ති සප්ප්්ඤා-අවෙය ගරහ්්ති යාර්ං, 
උද්දිස්ස අවෙයා තිට්ේ්ති-කසා අවෙයා් යාර්ා.’ 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘සපරොඥ ෙූ ආර්යවයෝ ෙිසිෙේ වනො තල්ෙති. තල්ී මට ග්ර්හො 

වෙවරති, උෙමනො වදයේ උවදසො ආර්යවයෝ සිටිති. වමෝවතොවමෝ ආර්යයන්වග්් තල්ී ම 
ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. සොෙදය ෙූ ෙචීවිඤ්ඤත්තිය ෙෙවර් ද? 
යත්:- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි මහණවතම ොනවයන් ව ොවහෝ ෙූ චීෙර 
පිණ්ඩපොත වසනොසන ග්ිලොනපර තයය ව වහත් පිරිෙර තල්ෙන්වන් ය, වම් 
ෙචීවිඤ්ඤත්තිවතොම සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙචීවිඤ්ඤත්තිවයන් තපද ෙූ සිෙුපසය 
ආර්යවයෝ වනො ෙළඳති. ඒ පුද්ග්ලවතවම් ද ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි ලොමෙ ෙන්වන් 
ය, හීලිත ෙන්වන් ය, ිලිත ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත ෙන්වන් ය, පරිභූත ෙන්වන් ය, 
අචිත්තීෙෘත ෙන්වන් ය, ‘ිඳුනො ෙූ ආීවෙය ඇත්වත්ම ය’ යි ෙියො සිංඛයොෙට යන්වන් 
ය. නුෙත ද, මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි අනිෙුදු ඇතුම් භිේෂ්ඨුනමේ අනුන්වග්් 
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යමේ තල්ෙමින් ‘වම් වදයින් මට පරවයොජන ඇතු’ යි වමවස් ෙියන්වන් ය. ෙයින් 
ොනවයන් අනුන්ට අස්ෙො ලීවමන් ඒ මහණහට ලොභය උපදවන් ය. වම් 
ෙචීවිඤ්ඤත්තිය ද සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙචීවිඤ්ඤත්තිවයන් උපදෙන ලද ලොභය 
ආර්යවයෝ වනො ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතවම් ද ආර්යයන්වග්් සමයේ ලේධිවයහි 
ලොමෙ ෙන්වන් ය, හීලිත ෙන්වන් ය, ිලිත ෙන්වන් ය, අෙමොන ෙන්වන් ය, 
අචිත්තීෙෘත ෙන්වන් ය, භින්නොීවෙය ඇත්වත් ය” යි ෙියො සිංඛයොෙට යන්වන් ය.  

 
“නුෙත ද, මහරජොවනනි, අනිෙුදු සමහර භිේෂ්ඨුනවමේ වම් ශොසනවයහි ොන 

පුතිරීවමන්1 ‘වමපරිද්වදන් භිේෂ්ඨූන්ට දිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො පිරිසට අස්ෙොලන්වන් 
ය. ඒ පිරිස ඒ ොනය අසො ග්ුණ ෙී පර තයය වග්ණෙුත් වදති. වම් ෙචීවිඤ්ඤත්තිය ද 
සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙචීවිඤ්ඤත්තිවයන් විනෙන ලද්දා ෙූ පසය ආර්යවයෝ වනො 
ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතම ද ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි ලොමෙ ෙන්වන් ය, හීලිත 
ෙන්වන් ය, ිලිත ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත ෙන්වන් ය, පරිභූත ෙන්වන් ය, අචිත්තීෙෘත 
ෙන්න් ය, භින්නොීවවිෙ සිංඛයොෙට යන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, ශාරීපුතර මහවතරුන් ෙහන්වස් ද හිරු අස්තිංග්ත ෙල්හි 

රොතරිභොග්වයහි  ලෙත් ෙූ  ඩරුජොවෙේ ඇති ෙ මහත් ෙූ දුේඛ වෙදනොවෙන් වපවළමින් 
ග්ිලන් ෙුවස්ෙ.2 ර්හර්ුගල්් පතරැ්් ෙහ්නවස් (1 1) විසින් ඒ දැෙ ‘ෙහන්ස, වපර වම් 
රුජොෙ ග්ත් ෙල ෙුළඳූ ව වහත් ෙෙවර් දැ?’ යි විාොරණ ලද්වදෝ ‘ඇෙුත්නි, මො ග්ිහි 
ෙොලවයහි අපවග්් මූනිවයෝ වහලඟිවතල් මී සෙුරු එේ වෙොට වයොදා දිය නුමුසු වෙොට 
පිසූ ෙිරි තේ වදති. ඒ ෙිරි තින් වම් රුජොෙ සන්හිවඳන්වන් ය’ යි ෙියො ෙොග්්වභදය 
ෙර ෙදාළවස්ෙ. මුග්ලන් මහවතරුන් ෙහන්වස් ද ‘ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස්වග්් වහ් මොවග්් 
වහෝ පිවණේ ඇත්වත් ී නම්, ව වහත් ෙිරි ත ල ම්හ’ යි ෙීදූ ය. එෙල එ ස් අසො 
සේමන් වෙළෙර ෙෘේෂ්ඨවයහි හුන් වදෙතොෙො ර්ුගල්් මහවතරුන් ෙහන්වස්වග්් 
උපොසෙෙුලයට එළඹ ෙුඩිමහලු පුතරයොවග්් ශරීරවයහි ආවෙශ වෙමින් වෙවහස වෙවළ් 
ය. එෙල ඕහට පිළියම් ෙරන්නට ස්ස් ෙූ නූයන්ට ‘වෙොල, වතපි ෙුමේ ෙරේ ද? 
සැවෙයුත්මහවතරුන් ෙහන්වස්ට ග්ිවතල් මී සෙුරු එේ වෙොට ෙිරි තේ උයො යෙුෙ 
වහොත් යේෂ්ඨවලඩ හරිමි’ යි වෙෙුලො ෙීවය් ය. ඒ අසො උපොසෙෙරු ‘මහොයේෂ්ඨයොවනනි, 
වතොප වනො ෙීෙත් අපි වතරුන් ෙහන්වස්ට නිරන්තරවයන් ම දන් වදම්හ’ යි ෙියො 
වදවෙනි දෙස් එ ඳු ෙිරි තේ පිස වග්ණ මග්  ල ලො උන්හ. මුග්ලන් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් ද එදෙස් උදය ම නුඟී සිට වපර පුරුදු ෙූ ඒ උපොසෙෙුලයට ෙුඩ ෙදාළවස්ෙ. 
ඒ දැෙ සතුටින් උපොසෙෙරු පොතර ය ල ො වග්ණ ෙිරි ත් පුරෙො දුන්හ. වතරුන් ෙහන්වස් 
ෙිරි ත් වග්ණ ෙඩනොෙොර දැේෙූවස්ෙ. ඒ දැෙ උපොසෙෙරු ‘ෙහන්ස, වම්  ත ෙළඳා 
මුනුෙ. අනිේ ෙිරි ත්පොතර යේ වදම්හ’ යි ෙියො ඒ  ත ෙුළඳූ නුෙත පොතර ය පුරෙො 

                               
1 පුෙතීවමන් 
2 ෙූවය් 
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ෙිරි ත් දුන්හ. වතරුන්ෙහන්වස් ඒ ෙිරි ත වග්ණ වග්ොස් ‘ෙහන්ස, වම් ෙිරි ත ෙළඳා 
ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස්ට පිරිනුමූ වස්ෙ. ඒ 
සැවෙයුත්මහවතරුන් ෙහන්වස්ට ෙොග්්වභදවයන් ඒ ව වහත් ෙිරි ත උපන්වන් ය. එවිට 
සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් යහපත් ෙූ ඒ ෙිරි ත දැෙ ‘වම් ෙිරි ත වෙවස් උපන්වන් 
වදෝ වහො?’ යි දිෙුසින්  ලො වදෙතොෙො උපොසෙෙුලයට එළඹ දුේ දී තපද ෙූ  ෙ දැෙ 
‘ෙොග්්වභදවයන් මට වම් ව වහත්ෙිරි ත උපන්වන් ය. මොවග්් සමයග්්ආීවෙය වනො 
ිවඳ්ෙ’ යි සිතො ආීවෙවභදභයින් ඇෙුත්නි, වම් ව වහත් ආහොරය අනුභෙයට සුදුසු 
වනො වෙයි. පහ ෙරෙ’ යි ෙියො ඒ ව වහත හුර ෙදාළ වස්ෙ. ඒ ෙිරි තින් ීවවිෙො වනො 
ෙළවස්ෙ. මුග්ලන් මහවතරුන් ෙහන්වස් ද ‘මො ෙුනි සෘද්ධිමත් මහොශරොෙෙ 
වෙවනෙුන් වග්ණ ආ  ත වනො ෙළඳනවස්ෙු’ යි වනො සිතො එෙ ොනවයන් ම 
පොතර මුෙවිට අල්ෙො වග්ණ එේ පවසේහි මුණින් නුමූවස්ෙ. එවෙවණහි ම සුරියුත් 
මහවතරුන් ෙහන්වස්වග්්  ඩරුජොෙත් සන්හිඳින. එතුන්පටන් පිරිනිෙන් පොන තුන් 
දේෙො පන්සොළිස්හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි ඒ රුජොෙ හට ග්ත්වත් වනො වේ. වම ඳු ෙූ 
ෙචීවිඤ්ඤත්තිය ද සොෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙචීවිඤ්ඤත්තිවයන් විනෙන ලද්දා ෙූ ආහොරය 
 ුද්ධොදී ආර්යවයෝ වනො ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතම ද ආර්යයන්වග්් ලේධිවයහි 
ඔාත ෙන්වන් ය. හීලිත ෙන්වන් ය, ිලිත ෙන්වන් ය, ග්ර්හිත ෙන්වන් ය, පරිභූත 
ෙන්වන් ය, අචිත්තීෙෘත ෙන්වන් ය, භින්නොීවවිෙ සිංඛයොෙට යන්වන් ය. 

 
“අනෙදය ෙූ ෙචීවිඤ්ඤත්තිය ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි 

මහණවතම ෙරුණේ ඇති ෙල්හි නූ පුෙරු ෙුලවයන් ව වහත් තල්ෙන්වන් ය. ඒ 
ෙචීවිඤ්ඤත්තිය අනෙදය ෙන්වන් ය. ඒ ෙචීවිඤ්ඤත්තිවයන් (1 4) විනෙන ලද පසය 
 ුද්ධොදී ආර්යවයෝ ෙළඳන්නොහු ය. ඒ පුද්ග්ලවතම ද ආර්යයන්වග්් සමයේලේධිවයහි 
ෙර්ණනො ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. ස්තුති ෙරණ ලද ෙන්වන් ය, පර ශස්ත ෙරණ ලද 
ෙන්වන් ය, පරිශුද්ධොීවෙය ඇති සිංඛයොෙට යන්වන් ය. තථොග්ත ෙූ අර්හත් 
සමයේසම් ුද්ධයන් ෙහන්වස්ලො විසින් පරිසුද්ධොීවෙය ඇත්වත් ය” යි අනුදන්නො ලද්වද් 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් කසීභාරද් ාජ නම්  රොහ්මණයොවග්් යම් 

වභොජනයේ වනො වග්ණ දුරු ෙළවස්ේ ද, ඒ වභොජනය තද අර්ථයන්වග්් වෙළීම් දඟ 
හුරීම් ඇදීම් නිග්ර හ ෙිරීම් පර තිෙර්මවයන් උපදනො ලද්වද් ය. එවහයින් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ඒ පිණ්ඩපොතය පිළිවනොවග්ණ පර තිේවෂ්ඨපය ෙළවස්ෙ. එයින් ීවවිෙොෙ වනො 
ෙළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, සෙලසුරනරෙන්දනීය ෙූ අප තථොතයන් ෙහන්වස් 

එේසමවයේහි ර්ගධරට රජගහනුෙර ෙටො පිහිටි පර්ෙතයට දෙුණු භොග්වයහි ෙූ වහයින් 
දක්ෂිණගිවෙ නම් විහොරවයහි කක්ාලක නම්  රොහ්මණ ග්රොමය නිසො ෙුඩ ෙොසය 
ෙරණවස්ෙ. එසමවයහි එම කක්ාලක නම්  රොහ්මණග්රොමයට වජයෂ්ඨ්් ෙූ 



 

 311 පටුන වෙත 

ෙෘෂ්ඨිෙර්මවයන් ීවෙත් ෙන වහයින් ද භාරද් ාජවග්ොතර ෙශවයන් ද කසීභාරද් ාජ නම් 
 රොහ්මණයොවග්් ෙුෙුලම් සො ෙපුරන්නො ෙූ ෙප්මඟුවලේ විය. ඒ ෙප්මඟුවලහි 
රේතශ්වෙතොදී ෙර්ණ ඇත්තො ෙූ දහසේ පමණ හීවග්ොනුන්වග්් සතරපො රිදීෙුර ග්සො 
සියලු අිං රන්වෙොපුවයන් ෙසො සර්ෙොිංග්ය සුෙඳ පසඟුල් වදමින් සුදුමල් පලඳෙන 
ලද්වද් ය. පන්සියයේ නඟුල් හිස් ීය. වෙවිටි ස්ෙර්ණවයන්  හො ෙරණ ලද්වද් ය. 
පන්සියයේ පමණ ෙෘෂ්ඨිෙොර්මිෙවයෝ නෙෙස්තරොභරණවයන් සුරහී සමන්මල් උර  
පුලඳ සිරියල්මවනෝසීලෙල්ෙවයන් වෙර ආවල්ප වග්ණ දස දස වදන වපළ සුදී 
පන්සියයේ නඟුල් වග්ණ වග්ොන් වයොදා සොමින් වයති. එවතේ වදන ග්ුලින් ී තසිමින් 
වයති. පන්සියයේ වග්ොන් විඩො හරිති.  රොහ්මණවතම ද උදය ම නොපියො ස්ෙුළ අන්දම් 
වග්ණ සුෙඳ විලෙුන් ආවලප වෙොට පන්සියයේ අවග්් ඇති සළුෙේ හුඳ දහසේ අවග්් 
ඇති සළුෙේ වපරෙවග්ණ, දසුඟිල්වලහි විසිමුන්වදේ  හො වග්ණ, ෙර්ණයුග්ලවයහි 
ෙුණ්ඩලොභරණ පුලඳ වග්ණ, දසදහසේ අවග්් ඇති මුණ්ඩොසනයේ හිස  හො වග්ණ, 
රන්මොලයේ ෙර ලො වග්ණ,  රොහ්මණ ජනයො  පිරිෙරො වග්ණ ෙුපිරීම්  ලමින් ඒ ඒ 
තන්හි උස්සිතධජපතොෙොවයන්   ලන ේවෂ්ඨ්තර භූමිවයහි ඇවිදින්වන් ය. එෙල 
කසීභාරද් ාජයාවග්්  ුමිණිය වනොවයේ සියග්ණන් භොජනයන්හි ෙිරි ත් පිසෙො 
මහග්ුලෙ නග්ො වග්ණ වදෙඟනෙ වස් සුරහී  ුමිණියන් පිරිෙරො වග්ණ ෙර්මොන්ත 
භූමියට අෙු ය.  රොහ්මණවතවම් ද තමන් අනුභෙ ෙරණ තලිවයහි ෙිරි ත පුරෙො 
මධුශර්ෙරො ග්ිවතලින් සරහො නිංග්ල ලිෙර්මය වෙොට නිමෙො පන්සියයේ පමණ 
ෙසීපුරුෂ්ඨයන් හො වදාවළොස්දහස්පන්සියයේ වසනග් ෙඩො හිඳුෙො රන්මිරිෙුඩි පය ලො 
වග්ණ රේතෙර්ණ රන්වසෝලුලීයේ අතින් වග්ණ ‘වමොහුට ෙිරි ත් වදෙ, වමොහුට 
ග්ිවතල් වදෙ, වමොහුට ශර්ෙරො වදෙ’ යි ෙියෙියො විධොන වෙවරමින් වයයි.  ුමිණි 
ස්ෙර්ණරජතවලොහතොමර මය භොජනයන් වග්න්ෙො වග්ණ රන්සුන්වදන් ෙිරි ත් ආදිය 
ව දමින් වයයි. එදෙස් අප තිවලෝග්ුරු සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් අලුයම්හි 
නුඟී සිට මහොෙරුණොසමොපත්තියට සමෙුදී අද (1  ) වෙවස් නම් වලෝෙුඩේ 
වෙවරම් වදා වහො?” යි  ුදුඇසින් සියලු වලෝෙය  ලො ෙදාරණවස්ේ තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ පර ඥාග්ති 
ඇති කසීභාරද් ාජ නම්  රොහ්මණයො රහත් ීමට ෙුසල් වමෝරො ිජු ෙපුරමින් සිටි  ෙ 
දැෙ මහත් ෙූ ෙරුණොවෙන් ඔහු විනයනය ෙර ෙදාරණ පිණිස උදය ෙොලවයහ ම 
පොසිෙුරු වග්ණ ෙදාරමින් ේෂ්ඨණයෙින්  ත් නිමෙන තුනට ෙුඩ  රොහ්මණයොට 
වපවණන වස් උස් තුවනෙ ෙුඩ සිටිවස්ෙ. එවස් ෙුඩසිට සහසර ග්ණන් 
ාන්ද්ර සූර්යයන්වග්් පර භොෙට අපහොස ෙරන්නොේ වමන් සශ්රීෙ ෙූ ස්ෙර්ණෙර්ණශ්රී 
ශරීරවයන් නිේමුනො ෙූ ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ  ුද්ධරශ්මිමණ්ඩලය ෙරණ වෙොට වග්ණ 
රන්ෙන් මයූරපිඤ්ජයේ විදාපී ෙලේ වමන් හොත්පසින් උඩින් යටින් සරසින් අසූරියනේ 
පමණ තන්හි  ුදුස්ස් පතුරුෙො ෙදාළවස්ෙ.  රොහ්මණයොවග්් ෙර්මොන්තශොලො භිත්තිෙෘේෂ්ඨ 
සො ෙුසූ පස්පිඬු ආදි ෙූ සියල්ල ම රන්ෙන්මය ෙූෙොේ වමන් විය. එෙල ෙිරි ත් ෙෙො 
හුන් මනුෂ්ඨයවයෝ ෙට්ටිංග්ුලයොදී අශීතයනුෙයිංජනලේෂ්ඨණවයන් පිරිෙරො සිටි 
ද්ෙොතරිිංශද්ෙරමහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් පර තිමණ්ඩිත ෙූ ශරීරයේ ඇත්තො ෙූ 
 යොමපර භොපරිේවෂ්ඨපවයන් විභූසිත ෙූ  ොහුයුග්ලයේ ඇත්තො ෙූ ශිවරොධොතු මස්තෙවයන් 



 

 312 පටුන වෙත 

රියනේ පමණ තුන් අහසට නුඟී නිරන්තරවයන්   ලන්නො ෙූ 
වෙතුමොලොලිංෙොරවයන් සශ්රීෙතර දර්ශනයේ ඇති, ෂ්ඨ ආෙර්ණඝන ුද්ධරශ්මිමොලොවෙන් 
  ළන්නො ෙූ අනන්තතොරෙොසමූහවයන්   ළන ග්ග්නතලය හො සදෘශ ෙූ ෙප්ග්ිනි ග්ත් 
රුෙන් වමරේ වමන් අනන්තශ්රීවයන් දිලිවසන්නො ෙූ එෙත් පවසෙ සිටි ඒ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් දැෙ සතුටින් පිණො වග්ොස් අත් පො වධොෙනය 
වෙොට වදාවහොස් මුදුවනහි ත ො වග්ණ  ුදුන් පිරිෙරො සිට ග්ත්හ. කසීභාරද් ාජ 
 රොහ්මණවතම ද එපෙත් දැෙ ‘අවහෝ! වම් මහොශර මණවතම මොවග්් ෙර්මොන්තය භිංග් 
ෙරණු පිණිස ආවය් ය’ යි සිතො වනො සතුටු ෙ  ුදුන්වග්් රූපසම්පත්තිය දැෙ ‘තදින් වම් 
වතම අප වස් ම ෙෘෂ්ඨිෙර්මොන්තවයහි නියුේත ී නම් මුළුමහත් දඹදිෙට අග්ර  වෙයි. 
තමොවග්් අලසතොවෙන් ෙර්මොන්තයේ වනො වෙොට ෙප්මඟුල ආදිවයහි පිඬු සිඟො 
ෙළඳමින් ෙොය ෙුසීත ෙ ෙොසය ෙරන්වන්’ යි සිතො ද ‘සුද්පධාද්’ නම් රජහට පුතර  ෙ 
ශාකයරාජකුලපයහි ෙුමොරවයේ උපන්වන් ය’ යි වපර ඇසූවය් ඇත. ඒ වම් වතම 
ාෙර ෙර්තිරොජයය හුර වග්ණ මහණ ෙ දැන් ේලොන්ත ී ය’ යි පරිභෙ ෙරණු පිණිස 
තමන් මහත් නුෙණුති  ුවින් ෙථො උපදෙනු පිණිස ද ‘ශර මණය, මම සී සොන්වනමි, 
ෙපුරන්වනමි, සී සොමින් ෙපුරමින් ධොනයයන් වග්ණ අනුභෙ වෙවරමි. මහණ, වතපිදු 
සී සොෙ, ී ෙපුරෙ, සීසොමින් ී ෙපුට ධොනයයන් වග්ණ අනුභෙ ෙරෙ’ යි ෙීය. 

 
“එෙල  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ද ෙතොෙට නිසි ෙල් වහයින් ‘ රොහ්මණය, මම ද 

සොන්වනමි, ෙපුරන්වනමි, සොමින් ෙපුරමින් අමෘතඵල අනුභෙ ෙරමි’ යි ෙදාළවස්ෙ. 
එෙල  රොහ්මණවතම ‘වම් ශර මණයන් ෙහන්වස් ‘සො ෙපුට ෙළඳමි’ යි ෙියනවස්ෙ. 
එවතෙුත් වියනිංග්ලොදියේ දේනට නුත. ‘ව ොරු ෙීවස්ේ වදෝ වහො’ යි සිතො  ුදුන්වග්් 
පොදාන්තවයහි පටන් වෙශොන්තය දේෙො  ලමින් ද්ෙොතරිිංශද්ෙරමහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණයන් 
දැෙ විස්මය පත් ෙ ‘වම ඳු ෙූ උත්තමශ්රීධරපුරුෂ්ඨවය් ව ොරු වනො ෙියති’ යි ෙියො සිත්හි 
උපන් මහත්  ුහුමන් ඇති ෙ ශර මණෙොදය හුර පගෞතර්පගාතර පය්් ෙථො වෙවරමින් 
‘භෙත් වග්ෞතමයන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස්වග්් සී සොන වියනඟුල් (1 4) සීෙුල් වෙවිටි 
වග්ොන් අපි වනො දෙුම්හ. නුඹ ෙහන්වස්වග්් ෙෘෂ්ඨිභොණ්ඩය ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙී ය. 
එෙල වලොවෙොත්තර ෙූ ෙෘෂ්ඨිභොණ්ඩය දේෙො ෙදාරණ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්:- 

 
‘සද්ධා බීජං තපපා  ුට්ි-ප්්ඤා පර් යුග්ඞ්ගලං, 
හීවෙ ඊසා ර්ප්ා පයාත්තං-සති පර්  ාලපාර්ං. 
කායගුත්පතා  ීවගුත්පතා-ාහාපර උදපර යපතා, 
සච්රං කපරාමි ්ිද්දාස ්ං-පසාරච්රං පර් පපර්ාර්ං. 
 
විවෙයම්පර් ධුරපධාරය්හං-පයාගක්පඛර්ාදි ාහ්ං, 
ගච්ඡති අ ි් ත්ත ්්තං-ය ග්්ත්වා ් පසාරති. 
ක පර්සා කසී කට්ො-සා පහාති අර්තප් ලා, 
කතං කසිං කසිත්වා්-සබ්.දුක්ඛා පර්ුච්රති.’ 
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යන වමයින් ‘ෙසීභොරද්ෙොජවයනි, මොවග්් සර්ෙඥශොසනය නමුති ේවෂ්ඨ්තර වයහි 

වරොපණයට ව ොරදිය පහදන උදෙපර සොදෙ මුණිේ වසයින් ද ආදාසතල 
ජලතලොදීන්වග්් පර සොදය ෙුනි ෙ චිත්තයොවග්් පුහුදීම ෙරන්නො ෙූ සම්පර සොදෙොදී 
ශර ද්ධොවතොවමෝ යට සිල්මුලින් පිහිටො මත්වතහි සමථ විදර්ශනො අිංෙුර නුඟීවමන් 
විරූහණොර්ථවයන් ිජුෙට නම් වෙයි. අෙුශලධර්මයන් හො ශරීරය තෙන අර්ථවයන් 
තප නම් ෙූ තන්ද්රියසිංෙර ධුතොිංග් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවතොවමෝ ෙර්ෂ්ඨොෙ ය. විදර්ශනොමොර්ග් 
පර ඥාවතොවමෝ වලොෙුතුරොධර්ම සීයට විය හො නඟුල් ය. සියලු අෙුශලධර්මවයහි ලජනජො 
භයොෙොරවයන් පෙත්නො හිරිවතොවමෝ මොවග්් වලොවෙොත්තරසීයට නඟුලිස ය. 
චිත්තසම්පර යුේත ෙූ සමොධිය වියනඟුල්  ඳින වයොත් ලනු ය. සරණ ලේෂ්ඨණ ෙූ 
විදර්ශනොමොර්ග්ය හො සම්පර යුේත ෙූ ස්මෘතිවතොවමෝ මොවග්් වලොවෙොත්තරසීවයහි පදින 
අර්ථවයන් සීෙුල් වෙවිටි ය. මොවග්් ශර ද්ධොබීජවයන් උපන් වනොවයේ ෙුසල්වග්ොයම් 
තරිවිධ ෙූ ෙොය සුාරිතවයන් රේනො ලද්වද් ය. ාතුර්විධ ෙූ ෙොේසුාරිතවයන් රේනො 
ලද්වද් ය. උදරො ය ෙූ  ඩට ෙන ඛොදයවභොජයොදි ාතුර්විධොහොරවයහි පස් විෙො 
ෙුළඳීවමන් පමණ දන්නො ලද ව ොජුන් ඇත්වතමි. වම් තරිවිධ ෙූ ෙුටින් ස්ෙ මොවග්් 
ෙුසල්වග්ොයම් නසන ෙඤ්ාොදීතෘණයන් සතයවයන් වනළීම වෙවරමි. සුන්දරතර 
නිර්ෙොණවයහි ඇලුනු වහයින් වසොරේා නම් ෙූ අර්හත් ඵලවිමුේතිය මොවග්් ීර්ය 
 ලිෙර්දයන්වග්් මිදීම නම් ෙන්වන් ය. පර ඥාවියනඟුල් සිංඛයොත ෙූ ධුරය උසුලන්නො ෙූ 
මොවග්් ාතුර්විධ සමයේ පර ධොන ෙූ ීර්යවතම නිර්ෙොණයට අභිමුඛ ෙ උසුලන්වන් 
නුෙුත්මේ නුත්වත් පර ථමොදිමග්ින් වෙවලසුන් සිඳිමින් යන්වන් ය. එවස් යන්නො ෙූ 
ඒ මොවග්් ීර්යධුරවධොරය්හය යම් තුනෙට වග්ොස් වශොෙ වනො වෙවර් ද, ඒ 
අමෘතමහොනිර්ෙොණස්ථොනයට යන්වන් යි. වමවස් ශර ද්ධොබීජොදී වම් සිවතොවමෝ සොන 
ලද්දී ය. ඕ වතොවමෝ අමෘතඵල ඇත්තී වෙයි. යම් ෙිසිවෙේ වම් සීය සො 
සිංස්ෙොරවිපරිණොම සිංඛයොත ෙූ සියලු ම දුෙින් මිවදනු ල න්වන් ය.  

 
“එම් ො, ෙසීභොරද්ෙොජය, වම් ශර ද්ධොබීජ තවපොෙෘෂ්ඨ්ටිවයන් අනුග්ර හ ෙරණ ලද 

සීවතොවමෝ පර ඥාමයවියනඟුල් ද, හිරීමය නඟුලිස ද (1 6) චිත්තසමොධිය වයොත් ොනින් 
එෙො ද්ධ වෙොට පර ඥා නමුති නඟුවලහි සිහි නමුති සීෙුල ග්සො වග්ණ සිහි නමුති 
ෙුවිට වග්ණ ෙොයෙොාො ආහොර ග්ුත්තිවයන් වග්ොපනය වෙොට සතයවයන් වනළීම 
වෙොට රහත්ඵල විඳීම ෙූ ී ර්ය සිංඛයොත ෙූ ධුවරොද්ෙොහෙයො ාතුර්විවධෞඝවයන් ේවෂ්ඨම 
ෙූ නිර්ෙොණොභිමුඛ වෙොට වනො නෙත්නො වෙොට උසුලන්නොහු විසින් සොන ලද්වද් සීෙම් 
වෙළෙර ෙූ සතර ශරොමණයඵලසිංඛයොත සතරඵලයට පමුණුෙන ලද්දී ය. ‘ඒ මොවග්් සී 
වතොවමෝ නිර්ෙොණොමෘතඵල ඇත්තී ය’ යි ෙියො වමවස් භොග්යෙත් ෙූ  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස්  රොහ්මණයොහට අර්හත්ඵලය ෙුළු වග්ණ නිර්ෙොණය අෙසොන වෙොට 
ධර්මවද්ශනො ෙර ෙදාළවස්ෙ. එෙල  රොහ්මණවතම ග්ම්භීරොර්ථවයන් යුේත ෙූ 
ධර්මවදශනොෙ අසො අති පර සන්න ෙ මහත් ෙූ පරීතිවයන් ලේෂ්ඨයේ අග්නො මහත් ෙූ 
ස්ෙර්ණථොලිවයහි ෙිරි ත් පුරෙො මධුඵොණිතොදිවයන් විචිතර  වෙොට සරහො දුහුල්වියනෙින් 
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ෙසො වදඅතින් ඔසෙො වග්ණෙුත් ආදරවයන් නුමී. ‘භෙත් වග්ෞතමයොනන් ෙහන්වස් 
ෙිරි ත් ෙළඳා ෙදාළ මුනුෙ. උතුම් ෙස්සෙ ෙූ භෙත් වග්ෞතමයොනන් ෙහන්වස් නිෙන් 
අනුසස් වෙොට ඇති සීසො ෙදාරණවස්ෙු’ යි ෙීය.1  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්ට පිරිනමො ලී 
ය. එෙල  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ‘උදයෙොලවයහි පටන් වෙත සමීපවයහි සිට 
 ත්සුන්දෙුත් වනො ලු  සියලු  ුදුග්ුණ පර ෙොශ වෙොට ලත් වභොජනය 
නෘතයග්ීතෙොරොදීන් විසින් නටො ග්ී ෙියො ලත් වදයේ සදෘශ ය’ යි සිතො ‘ග්ොථොභි ග්ීතිං 
වම අවභොජනීයිං’ යනොදීන් ඒ වභොජනය පර තිේවෂ්ඨප ෙර ෙදාළවස්ෙ. එෙල්හි  රොහ්මණ 
වතම ‘මොවග්් ෙිරි ත් පර තිේවෂ්ඨප ෙරණවස්ෙ. වම් වභොජනය මහණුන් ෙහන්වස්ලොට 
ෙුප වනො ී ය. දන් දී ග්ත නුහුනු වහයින් මම නිර්ධනිෙ ීමි’ යි වදාම්නස් උපදෙො 
‘අනිේ දනේ පිළිග්ත්වස්ේ නම් වයවහෙු’ යි සිතී ය. එෙල පරසිත් දන්නො මොවග්් 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයන් ෙහන්වස් ඒ සිත දැෙ ‘වදාම්නස් පහ ෙරෙො නිර්ෙොණධර්මය 
අෙව ොධ ෙරෙමි’ යි සිතො:- 

 
‘අ්්ප්් ර පක ලී් ං ර්පහසිං 
ඛීණාස ා කුක්කුච්ර   පස්්තං, 
අත්පත් පාප්් උපට්ෙහස්සු 
පඛත්තං හි තං පු ්්්පපඛස්ස පහාති.’ 
 
යන ග්ොථොවෙන් ‘එම් ො, කසීභාරද් ාජවයනි, සියලු ම වලෞෙිෙ 

වලොවෙොත්තරග්ුණය ඇති මහත් ෙූ ශීලස්ෙන්ධොදිග්ුණය වසීවමන් මවහසී ෙූ සන්හුන් 
හස්තපොද ෙුෙුස් හො විනය පිළි ඳ ෙූ සියලු ෙුෙුස් ඇති ේෂ්ඨය ෙරණ ලද සෙලොශර ෙයන් 
ඇති රහත්හු වම් පොයොසවයන් අනය ෙූ ඛොදයවභොජයොදි තරිවිධොහොරවයන් ද අෂ්ඨ්ටවිධ ෙූ 
පොනෙර්ග්වයන් ද උපස්ථොන ෙරෙ. පින් ෙුමුත්තොහට උභයවලොෙයට හිත ෙූ 
පින්වෙත් ෙන්වන් ය’ යි වමවස්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්  රොහ්මණයොවග්් වදාම්නස් හරෙො 
වසසු  ත් පිළිග්න්නො  ෙ පරියොවයන් ෙදාළ ෙල  රොහ්මණවතම ‘අනිේ දනේ 
පිළිග්න්වන් ඇතු’ යි සිතො සතුටු ෙ ‘ ුදුන්ට පිරි නුමූ වම් පොයොසයත් මොවග්් 
ෙුමුත්වතන් අන් ෙිසිෙේහට වදන්නට නුසුදුස්වස් ය’ යි සිතො ‘භෙත් වග්ෞතම 
ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, වම් ෙිරි ත මම ෙෙරේහට වදම් දැ’ යි විාොවළ් ය. 

 
(1  ) එවිට  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් සුජාතා පග් ේෂ්ඨීරවභොජනවයහි වමන් 

රු්්දයාපග් ඌරුමොිංසවයහි වමන් ප ර්්ජාපයහි දී  ුදුන් ග්න්නො ආවලොපවයහි 
වමන් පභසජ්ජක්ඛ ්්ධකපයහි ග්ුණපිණ්ඩවයහි වමන්  ුදුන්ට ෙිරි ත පිරිනමනො 
වේවලහි වදෙතොෙන් දිෙයමයරසඔජස්  හො ලූ වහයින් අනන්තරසෙත් ෙිරි ත  ුදුන් 
රහතුන් මිස සමස්තවලොෙවයහි ෙිසිෙේහට දිරෙො ග්ත වනො හුෙි ෙ දැන ‘ රොහ්මණය, 
පඤ්ාෙොමොොර වදවියන් සහිත ෙූ වදෙපුතරොදීපස්මරුන් සහිත ෙූ රූපොොර ර හ්මයන් 

                               
1 ෙීහ 



 

 315 පටුන වෙත 

සහිත ෙූ අෙෙොශවලොෙවයහි ශොසනපර තිපේෂ්ඨ මහණ මුණන් සහිත ෙූ සම්මුති වදවියන් 
හො අෙවශෂ්ඨ මනුෂ්ඨයයන් සහිත ෙූ සත්ෙවලොෙයො අතුවරන් තථොග්තයන් ෙහන්වස් වහෝ 
තථොග්තශරොෙෙ ෙූ ේෂ්ඨීණොශර ෙනමේ වහෝ හුර යම් වෙවනෙුන් විසින් වම් ෙිරි ත 
ෙළඳන ලද්වද් මනො වෙොට දිරීමට වය් නම්, එවස් ෙූ වෙවනෙුන් මම වනො දේවනමි. 
එවහයින්,  රොහ්මණය, වතපි වම් ෙිරි ත වග්ණ වග්ොස් තෘණ නුති ග්ල්තවලෙ වහෝ 
දමොපියෙ. පණුෙන් නුති මහත්දියෙවඳෙ වහෝ උපුල්ෙොපියෙ’ යි ෙදාළ ෙල්හි 
 රොහ්මණවතම ෙිරි ත් වග්ණ වග්ොස් පණුෙන් නුති මහදියෙවඳෙ දමොපී ය. එෙල ඒ 
ෙිරි ත  ුද්ධොනුභොෙවයන් දෙසේ මුළුල්වලහි උෂ්ඨ්ණවයහි ලො රත් ෙළ සීෙුලේ දිවයහි 
 හො ලූ ෙලේ වමන් ‘විේචිටොයන විටිචිටොයන’ ශේද වෙවරමින් හොත්පසින් දුම්ෙඳ 
නුිංවග්් ය. ඒ දැෙ  රොහ්මණවතම සිත්හි ෙන් භයට පුමිණ සෙලශරීරය වලොමුදැහු 
වග්ණ  ුදුන් ෙරො වග්ොස් ෙුඳ ෙුතිර ‘අභිේෙන්තිං භන්වත’ යනොදීන් ස්තුති පූජො 
වෙොට   ුදුසසුන් ෙුඳ මහණ ෙ රහත් ී ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙළඳා ෙදාරණ 

ෙල්හි හුම ෙොලවයහි ම වදෙතොවෙෝ දිෙයඔජස් පොතරවයහි  හො ලන්නොහු ද? 
වනොවහොත් ශූෙරමර්දෙවයහි ද මධුපොයොසවයහි ද යන පිණ්ඩපොතද්ෙවයහි ම දිෙයඔජස් 
 හොලුෙොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙළඳා ෙදාරන්නො 
ෙූ සියලු ෙොලවයහි ම වදෙතොවෙෝ දිෙයමයරසඔජස් වග්ණ ලඟ සිට නුඟූ  නුඟූ 
ආවලොපවයහි  හොලති. මහරජොවනනි, යම් වස් රජනජුරුෙන්වග්් රසෙොරෙපුරුෂ්ඨවතම 
රජනජුරුෙන් වම් නිමෙන වේවලහි ෙයිංජන වග්ණ ලඟ සිට පිණ්ඩපිණ්ඩවයහි සූපවයහි 
රසය  හන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ෙළඳා 
ෙදාරන්නො ෙූ සියලු ෙොලවයහි ම වදෙතොවෙෝ දිෙයඔජස් වග්ණ ලඟ සිට නුඟු නුඟූ 
ආවලොපවයහි දිෙයඔජස්  හොලති. මහරජොවනනි, ප ර්්ජාපයහි දී ද තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසින් වියලි යෙවපති ෙළඳා ෙදාරණ වේවලහි වදෙතොවෙෝ දිෙයඔජසින් 
වතමවතමො ලිං ෙළොහු ය. ඒ ෙොරණවයන් තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී ශරීරය 
සම්පූර්ණ ී  ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වදෙතොවෙවනේ 
තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරපටිජග්්ග්නවයහි නිරන්තරවයන් යම් උත්සොහයෙට 
පුමිණියොහු ද, ඒ වදෙතොෙන්ට එෙොන්තවයන් ම මහත් ලොභවයෙ. සොධු, සොධු, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
සේ ඥපගාරරපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

.ර හ්ර්ාරාධ්ා පර ශ්්ය. 
 
(1 1) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් 

ාතුරසිංඛයෙල්පලේෂ්ඨයෙින් හො වම් අතරතුවරහි මහත් ෙූ ජන සමූහයොවග්් වග්ොඩ 



 

 316 පටුන වෙත 

නුඟීම පිණිස සර්ෙඥතොඥානය මුහු ෙරෙන ලදැ’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ෙ. 
නුෙත ද ‘සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළො ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්වග්් සිත 
මන්වදාත්සොහ  ෙට නුමුවන් ය. ධර්මවදශනොෙට සිත වනො නුමුවන් ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් දුනුෙොවයේ වහෝ දුනුෙොයන්වග්් අන්වතෙොසිෙවයේ 
වහෝ ව ොවහෝ දෙසේ මුළුල්වලහි යුද්ධ ෙරනු පිණිස විඳීම් ශිේෂ්ඨිත ෙ මහොයුද්ධයේ 
සම්පරොප්ත ෙල්හි පසු  ස්වන් වේ ද, එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් සොරොසිංවඛයයයෙින් හො ෙල්ප ලේෂ්ඨයෙින් යුේත ෙූ වම් 
තොේ දීර්ඝෙොලයේ මුළුල්වලහි මහත් ෙූ ජන සමූහයොවග්් වග්ොඩ නුඟීම පිණිස 
සර්ෙඥතොඥානය මුහු ෙරෙො වග්ණ සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළො ෙූ  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් විසින් ධර්ම වදශනො ෙිරීවමහි පසු  ස්නො ලද්වද් ය. 

 
“තෙද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් මල්ලෙවයේ වහෝ 

මල්ලෙයන්වග්් අන්වතෙොසිෙවයේ වහෝ ව ොවහෝ දෙසේ මුළුල්වලහි මල්ලෙයුද්ධ පුරුදු 
වෙොට මල්ලෙයුද්ධයේ සම්පරොප්ත ෙල්හි පසු  ස්වන් වේ ද, එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් එයින් සොරොසිංවඛයයයෙින් හො 
ෙප්ලේෂ්ඨයෙින් යුේත ෙූ ඒ තොේ ෙල් මුළුල්වලහි මහත් ෙූ ජනසමූහයො වග්ොඩ නග්ොලීම 
පිණිස සර්ෙඥතොඥානය මුහු ෙරෙො වග්ණ දැන් සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළො ෙූ 
 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ධර්මවදශනො ෙිරීවමහි පසු  ස්නො ලද්වද් ය. ෙිවමේ ද, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් තුන්වලෝෙොසීන්ට  ණ 
ෙියන්ට භයින් පසු  ස්නො ලද්වද් ද? වනොවහොත්  ණ ෙියන්ට වනො දැවනන  ුවින් 
පසු  ස්නො ලද්වද් ද? නුතවහොත් අසමර්ථ  ුවින් පසු  ස්නො ලද්වද් ද? වනොවහොත් 
අසර්ෙඥ  ුවින් පසු  ස්නො ලද්වද් ද? ඒ  ණ වදශනො වනො ෙිරීවමහි මුළි ෙූ ෙොරණො 
ෙෙවර් ද? මොවග්්ත් වලෝෙයොවග්්ත් ෙොිංේෂ්ඨො දුරු ෙන පිණිස ෙහො නුඹ ෙහන්වස් මට 
ෙොරණයේ ෙදාළ මුනෙ. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් විසින් ‘ාතුහි ා අසිංවඛවයයහි ෙප්පොනිං සතසහස්වසන ා එත්ථන්තවර 
සේ ඤ්ුතාණිං පරිපොචිතිං මහවතො ජනෙොයස්ස සමුද්ධරණොය’ ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘සේ ඤ්ු තිං පත්තස්ස අප්වපොස්සුේෙතොය 
චිත්තිං නමි, වනො ධම්මවදසනොය’ ෙියො ෙදාළ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු 
ෙන්වන් ය. තදින් ‘සේ ඤ්ුතිං පත්තස්ස අප්වපොස්සුේෙතොය චිත්තිං නමි. වනො 
ධම්මවදසනොය’ ෙී ොනය සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘තථොග්වතන ාතුහි ා 
අසිංවඛවයයහි ෙප්පොනිං සතසහස්වසවන ා එත්ථන්තවර සේ ඤ්ුතාණිං 
පරිපොචිතිං මහවතො ජනෙොයස්ස සමුද්ධරණො ය’ ෙී ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. 
වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය. දුෂ්ඨ්ෙර ෙූ නිර්වේනය ඇත්වත් 
ය. ඒ පර ශ්නයවතම නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් තසිලිය 
යුත්වත් ය’ යි ෙීහ. 
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“මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ාතුරසිංවඛයයෙල්ප ලේෂ්ඨයෙින් 
පොරමිතොධර්මය මුහු ෙරෙන ලද්වද්ත් සු ූ ම ය. ඒතොේ (1 0) දීර්ඝෙොලයේ 
මුළුල්වලහි මහත් ෙූ ජනසමූහයො වග්ොඩ නඟොලීම පිණිස සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ 
ෙදාළො ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස්වග්් සිත ධර්මවදශනො ෙිරීවමහි වනො නුමුවන් ම ය. 
මන්වදාත්සොහ ෙ පුමිණ ෙදාළ ෙොරණය ෙනොහි නිර්ෙොණධර්මයොවග්් ජලවපොවළොෙ 
වසයින් අති ග්ම්භීර  ෙ ද, සියේෙර පුලූ අස්වලොම්අග්ේ වමන් අතිසූේෂ්ඨ්ම ෙ ද, 
මහත් ෙූ ඝනතරපර්ෙතයෙින් පර තිේඡන්න ෙූ ෙස්තුෙේ වමන් දැේෙ වනො හුෙි  ෙ ද, 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් හුර වසසු වලොෙයොවග්් ාණවයන් අෙව ොධ වනො ෙට හුෙි 
 ෙ ද සර්ෙඥතොඥානය හුර වලෞෙිෙ ඥානවයන් දැේෙ වනො හුෙි වහයින් අතිසියුම් ෙ 
ද, ාතුරොර්යසතයඥාන දර්ශනීය ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් හුර වසසු 
වලෞෙිෙඥානෙතුන් විසින් පර තිවෙධය දුෂ්ඨ්ෙර ෙ ද, 
සනරොමරසෙලවලොෙෙොසීසත්ෙයන්වග්් ෙස්තුෙොමේවල්ශෙොමවයහි ආලයොරොම ෙ ද, 
ෙිඹුලො ෙටින් ඩුහු ග්ත් වදයේ ග්ලෙො ග්ත වනො හුේෙො වස් සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටියවග්් දැඩි 
වෙොට සුග්ෘහිත  ෙ ද, දැෙ ෙදාරො ‘ෙිම වදෝ වහො යි? වෙවස් වදෝ? වහො’ යි ෙියො 
මන්වදාත්සොහ ෙට සිත නුමූවස්ෙ. ධර්මවදශනො ෙිරීවමහි වනො නුමූවස්ෙ. වම් 
මවන්දාත්සොහ ෙූ  ෙ ද, සනරොමරසෙලවලොෙෙොසීසත්ෙයන්ට ාතුස්සතය පර තිවෙධය 
සිතන සිත ම ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ශලයෙත්තෘ ෙූ චෙදයොාොරිවතම වනොවයේ 

ෙයොධිවයන් පීඩිත ෙූ මනුෂ්ඨයයෙු ෙරො එළඹ ‘ෙෙර නම් උපෙර මයෙින් ෙෙර නම් 
ව වහතෙින් වමොහුවග්් ෙයොධිය ෙයපශමනය වේ වදෝ වහො’ යි ෙියො වමවස් සිතන්වන් 
වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘සියලු ම 
ේවල්ශෙයොධිවයන් පීඩිත ෙූ ජනයො ද නිර්ෙොණධර්මයොවග්් ග්ම්භීර නිපුණ දුරදර්ශෙ 
දුරනුව ොධ සියුම් දුෂ්ඨ්පර තිවෙධ ෙ ෙිම් වදෝ වහො යි වෙවස් වදෝ වහො?’ යි ෙියො 
මන්වදාත්සොහ ෙට සිත නුමූවස්ෙ. ධර්මවදශනො ෙිරීමට වනො නුමූවස්ෙ. වම් 
මන්වදාත්සොහ ෙූ  ෙ ද සනරොමරසෙලවලොෙෙොසීසත්ෙයන්ට ාතුස්සතයපර තිවෙධය 
සිතන මනස ම ය.1 සිතම ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ේෂ්ඨතරියොභිවෂ්ඨෙවයන් අභිවෂ්ඨ්ෙ ෙූ 

ේෂ්ඨතරියමහරජහට තමොවග්් වදාරටුපොල අිංග්පොල පොරිෂ්ඨදය නිග්මවයොධභට  ලපර ධොනිෙ 
අමොතයේෂ්ඨතරිය පර භෘති ෙූ රොජූපීවවිෙ ජනයන් දැෙ ‘ෙිම වදෝ? වහො යි වෙවස් වදෝ?’ 
වහො යි ‘වෙවස් නම් වමොෙුන්ට සිංග්ර හ වෙවරම් දැ?’ යි ෙියො වමවස් සිත් උපදවන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් නිර්ෙොණධර්මයොවග්් 
ග්ම්භීරොතිසූේෂ්ඨ්ම දූරදර්ශෙ දුරනුව ොධසුඛුමදුෂ්ඨ්පර තිවෙධ  ෙ ද, සියලු සත්ෙයන්වග්් 
ෙස්තුෙොමොදි ආලයොරොම ෙ ද, සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටියවග්් දෘවසුග්ෘහීත  ෙ ද දැෙ ‘ෙිවමේ 

                               
1 පර තිවෙධ ෙරණ සිත නමන සමය 
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වදෝ වහො යි වෙවස් වදෝ වහො?’ යි ෙියො මන්වදාත්සොහ ෙට සිත නුමූවස්ෙ. 
ධර්මවදශනො ෙිරීවමහි සිත වනො නුමූවස්ෙ. ඒ මන්වදාත්සොහ ෙූ  ෙ ද සියලු 
සත්ෙයන්ට ාතුස්සතයපර තිවෙධය සිතන මනස ම ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් 
‘මහො ර හ්මයො විසින් ආරොධනො ෙරන ලද්දා ෙූ තථොග්තවයෝ ධර්මවදශනො ෙරන්නොහු ය’ 
යි යන වම් ෙොරණය වතම සියලු ම තථොග්තයන්වග්් ධර්මතොවෙෙ. එහි ෙනොහි ෙොරණො 
ෙෙවර් ද? යත්:- ඒ  ුදුන් ධර්මවදශනො ෙිරීමට පූර්ෙෙොලවයහි යම් මනුෂ්ඨයවෙවේ ඇද් 
ද, තපස්ී  වෙවනේ ඇද් ද, පරි රොජෙවෙවනේ ඇද් ද, ශර මණ රොහ්මණ වෙවනේ ඇද් 
ද, ඒ සියල්වලෝ ම  ර හ්මයො වදෙතො වෙොට ඇත්තොහු ය.  ර හ්මයො ම ග්රු වෙොට 
ඇත්තොහු ය.  ර හ්මයො ම පිළිසරණ වෙොට ඇත්තොහු ය. එවහයින් මහත්  ෙ ඇත්තො ෙූ 
මුළු වලෝ (11 ) පතළ යශස් ඇත්තො ෙූ පර සිද්ධ ෙූ අග්ර  ෙූ තතිරී සිටියො ෙූ තතො උස් ෙ 
සිටියො ෙූ මහො ර හ්මයන් ෙුඳීවමන් වදවියන් සහිත ෙූ වලෝෙුසිවතම නමස්ෙොරය 
ෙරන්වන් ය. සිතන්වන් ය, සනිටුහන් ෙරන්වන් ය, මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයන් 
ද  ර හ්මරොජයො විසින් යොේා ෙර සිටින ලද්දා ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො ධර්මය 
වදශනො ෙරණවස්ේලො ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් මහොරොවජොත්තමවෙවනේ වහෝ 

රොමහොමොතයවයේ වහෝ ශර මණොදි යම් ෙිසිෙෙුට නමස්ෙොරය වෙවරත් ද1, තතො මහත් 
ෙූ රොජ ලවයන් යුේත ෙූ ඒ රජනජුරුෙන්වග්් ෙුඳීවමන් අෙවශෂ්ඨ ෙූ ජනසමූහයොත් 
නමස්ෙොරය ෙරන්වන් ය, පූජොසත්ෙොර ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
මහො ර හ්මයො පර ණොමය ෙළ ෙල්හි තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොට වදවියන් සහිත ෙූ 
වලෝෙුසිවතම ද නමස්ෙොර ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වලොෙෙොසීසත්ෙවතම පූජිත 
පූජො ඇත්වත් ය. පුදන්නෙුන් දැෙ පුදන්වන් ය. එවහයින් ඒ මහො ර හ්මරොජයො සියලු ම 
තථොග්තයන් ෙහ්නවස්ලොට ධර්මවදශනො ෙිරීම පිණිස යොේා ෙර සිටින්වන් ය. ඒ 
ෙොරණවයන් ද මහො ර හ්මරොජයො විසින් ආරොධනො ෙරණ ලද්දා ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ලො ධර්මවදශනො ෙර ෙදාරණවස්ේලො ය.  

 
“මහරජොවනනි, අප තිවලෝග්ුරු සර්ෙඥරොවජොත්තමයන් ෙහන්වස් වලොෙුතුරො 

 ුදු ෙ අටෙනසතිවයහි අජපාල නම් නිවග්රොධමූලවයහි ෙුඩ සිට අනන්තොපරිවමයය ෙූ 
 ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් සිතිවිලිෙර මවයන් ම සිතො ෙදාරණවස්ේ ‘මොවග්් 
නිර්ෙොණධර්මය අතිග්ම්භීර ෙන්වන් ය, සත්ෙයන්වග්් නුෙණ ලොමෙ ය. රොග්ද්වෙෂ්ඨොදි 
ේවල්ශවයෝ ද තතො උත්සන්නවයෝ ය. මො  ුදු ෙු  ෙ මුත් ධර්මවදශනො ෙිරීමට 
අල්පරජස්ෙ ෙවලේ වනො වෙයි. ධර්මවදශනො වනො වෙවරමි වද් වහො?’ යි 
ධර්මග්ම්භීරත්ෙවයන් පසු  ටවස්ෙ. එවෙවණහි ම සහම්පතී නම් මහො ර හ්මරොජයො 
‘නස්සති ෙත වහො වලොවෙො, විනස්සති ෙත වහො වලොවෙො’ යනොදීන් දස දහසේ 
සේෙළට ඇවසන වස් ෙියෙියො දසදහසේ සේෙළ දිෙය ර හ්ම නොග් සුපර්ණ ග්රුඬ 

                               
1 වෙවර් 



 

 319 පටුන වෙත 

ග්ොන්ධර්ෙ යේෂ්ඨ රොේෂ්ඨස උෂ්ඨ්ණෙලොහෙ අභර ෙලොහෙ සීතෙලොහෙ ෙස්සෙලොහෙ 
සිද්ධවිදයොධරොදී දිෙයවස්නොෙ වෙෙුල්ෙො මහ හඬින් ග්ුග්ුරුෙො දසදහසේසේෙළ 
වදවියන් ස්ස් වෙොට එේලේෂ්ඨපණස් දහසේ  ර හ්මරොජයන් පිරිෙරො දසදහසේසේෙළ 
අනූදහසේ දිෙයරොජයන් හො සමග් වම් මග්ුල් සේෙළ ස්ස් ෙ තමොවග්් අටසොළිස්ග්ෙු 
උස ශරීරවයහි සත්ග්ෙුසමොර  ුග්ින් දිග් ඇති වදපතුලින් හො වදාවළොස්ග්ෙු දිග් රියන් 
හො සග්ෙු දිග් වියත් හො අඩග්ෙු තුන් ෙසොල ඇඟිලින් හො ඇතුළු ෙූ වදාවළොස් වයොදුන් 
දිෙසළු පුලඳ වදාවළොස්වයොදුන් සළු එෙොිංශ වෙොට වසොවළොස් ග්ෙු උස මුණිේඔටුනු 
පුලඳ තමොවග්් දසුඟිල්වලන් දිෙු ස්ස්ෙඳින් දසදහසේසේෙළ හිරුදහස් සඳුදහස් 
නුිංග්ො වස් එෙොවලොෙ වෙවරමින් දසදහසේසේෙළ දිෙය ර හ්මයන් වග්ණ අපවග්් 
සද්ධර්මාරාෙර ෙර්ති ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ෙරො ඒ අජපාල්යපගරාධ මූලයට දිෙ 
තමොවග්් වදාවළොස්ග්ෙු උස දෙුණු දණමඬල නමො හිඳ තමොවග්් සග්ෙු පළල් විශොල ෙූ 
වදාවහොත් මුදුවනහි ත ො වග්ණ පුන්සඳ ෙන් මුහුණ  ල ලො ‘ස්ෙොමීනි,  ුදුවෙවනෙුන් 
තපදීම ෙප්අසිංඛයයෙිනුත් තතො දුර්ලභ ෙන්වන් ය. නුඹ ෙහන්වස් වම් සොරොසිංවඛයය 
ෙප්ලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි පොරමිතොධර්මයන් (11 ) පුරො මහත් ෙූ දුේ ග්ත්වත් 
ධර්මවදශනො වෙොට සියලු සතුන් සිංසොරසොග්රවයන් වග්ොඩ නඟමි’ යි ෙියො වනො වේ 
ද? එවස් ෙූ නුඹ ෙහන්වස් දැන් සද්ධර්මාරාෙර ෙර්තිරජ ෙ ධර්මාෙර ය වනො පෙත්ෙමි යි 
සිතූ වස් වනො වයවදයි. නුඹ ෙහන්වස්වග්් වදශනො නමුති රශ්මිවයන් පරව ොධය  ලො 
හිඳිනො වම් විවනයජනපද්මවයෝ අසිංවඛයය ග්ණවනෙ. නුඹ ෙහන්වස්වග්් ධර්මාෙර ය 
තේම පෙත්වන් ී නම්, මම මොවග්් ආඥා ාෙරවයන් හිේමෙො වදන්වනමි. ‘වදවසතු 
සුග්වතො ධම්මිං. වදවසතු භග්ෙො ධම්මිං’ යනොදීන් ධර්මවදශනොෙට ආරොධනො වෙවළ් 
ය. ඒ සර්ෙවලොවෙශ්ෙර ෙූ  ර හ්මොරොධනොෙ පිළිවග්ණ ධර්ම වදශනො ෙළවස්ෙු” යි ෙී 
වස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් පර ශ්නය 
සුනිර්වේනය ෙරණ ලද්වද් ය. නුඹ ෙහන්වස්වග්් පර ශ්නය පර ෙොශ ෙිරීම අතිමවනොඥ 
ය. වමවස් වම් පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
.ර හ්ර්ාරාධ්ාපර ශ්්ය ්ිමි. 

 
සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    පර්ණ්ඩකපර ශ්් 

්ම්    පම් ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සපයහි 
පස් ැ ි්  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 

ගුරැවිරහිතපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
‘් පර් ාරවෙපයා අත්ථථ-සදිපසා පර් ් විජ්ජති 
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සපද කස්මිං පලාකස්මිං-්ත්ථථ පර් පටිපුග්ගපලා.’ 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘මට ආාොර්ය වෙවනේ වනො ම ඇත. මට සදෘශ වෙවනෙු 

දු නුත්වත් ය. වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි මට ෙුඩි පුද්ග්ලවයේ නුත්වත් ය’ යි 
ෙියො වම් ග්ොථොෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද:-  

 
‘ඉති පඛා භික්ඛප  ාලාපරාකාලාපර්ා ාරවෙපයා පර් සර්ාප්ා අ්්පත ාසිං 

ර්ං සර්ා්ං අත්ත්ා සර්සර්ං ෙපපසි. උළාරාය ර ර්ං ප ජාය ප පජසි’ යි. 
 
යන වමයින් ‘මහවණනි, ‘වමවස් ආළොරෙොලොමවතම මට ආාොර්ය ෙූවය් 

අන්වතෙොසිෙ ෙූ මො තමො හො සම සම ෙ තු ුවය් ය. මට මහත් ෙූ පූජොෙේ පූජො 
වෙවළ් ය’ යි ෙියොත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘් පර් ාරවෙපයා අත්ථථ-සදිපසා පර් ් විජ්ජති, 
සපද කස්මිං පලාකස්මිං-්ත්ථථ පර් පටිපුග්ගපලා’ යි. 
 
වමම ග්ොථොෙ ෙදාරණ ලද්වද් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘තති වඛො භිේඛවෙ 

ආළොවරොෙොලොවමො ආාරිවයො වම සමොවනො අන්වතෙොසිිං මිං සමොනිං අත්තනො 
සමසමිං ්වපසි’ යි ෙී ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනය ව ොරු ෙන්වන් ය. තදින් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් විසින් ‘තති වඛො භිේඛවෙ ආළොවරොෙොලොවමො ආාරිවයො වම 
සමොවනො අන්වතෙොසිිං මිං සමොනිං අත්තනො සමසමිං ්වපසි’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
සු ූ ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් ‘න වම ආාරිවයො අත්ි සදිවසො වම න විජනජති’ යනොදි 
ෙදාළ (111) ඒ ොනය වහෝ ව ොරු ෙන්වන් ය. වම් උභවතොවෙොටිෙපර ශ්නය ද නුඹ 
ෙහන්වස් ෙරො පුමිණිවය් ය. නුඹ ෙහන්වස් විසින් ඒ පර ශ්නයවතම තසිලියයුත්වත් ය” 
යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
‘් පර් ාරවෙපයා අත්ථථ-සදිපසා පර් ් විජ්ජති, 
සපද කස්මිං පලාකස්මිං-්ත්ථථ පර් පටිපුග්ගපලා.’ 
 
යන වම් ග්ොථොෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද:- 
 
‘ඉති පඛා භික්ඛප  ාළාපරා කාලාපර්ා ාරවෙපයා පර් සර්ාප්ා අ්්පත ාසිං 

ර්ං සර්ා්ං අත්ත්ා සර්සර්ං ෙපපසි. උළාරාය ර ර්ං ප ජාය ප පජසි.’ 
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(111) ෙියො වමම ෙොරණයත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ොනය ෙනොහි  ුදු 
ීමට පූර්ෙවයහි ම අභසම් ුද්ධ වනො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් ආාොර්යභොෙය 
සඳහො ෙදාරණ ලද්වද් ම ය. මහරජොවනනි,  ුදු ීමට පූර්ෙවයහි ම යම් වෙවනෙුන් 
විසින් අනුශොසනො ෙරණ ලද්දා ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ඒ ඒ තන්හි  දෙස් හුර 
ෙදාළවස්ේ ද, ඒ අභිසම් ුද්ධ වනො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් වම් ආාොර්යෙරවයෝ 
පස්වදවනෙ. ඒ ග්ුරුෙරවයෝ පස්වදන ෙෙරහු ද? යත්:- මහරජොවනනි, යම් ඒ 
 රොහ්මණවයෝ අටවදවනේ ව ොධිසත්ෙයන් උපන් ෙල්හි ලේෂ්ඨණ පරීේෂ්ඨො ෙළොහු ද, 
වහ් ෙෙරහු? යත්:- ාතුර්වෙදවයහි නිපුණ ෙූ රාර් ය, ධජ ය, ලක්ඛණ ය, ර්්්ති ය, 
ය්්් ය, සුයාර් ය, සුපභාජ ය, සුදත්ත ය යන ඒ  රොහ්මණවයෝ ව ොධිසත්ෙයන්වග්් 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණොදිය  ලො ‘වම්වතම ග්ෘහ ෙොසවයහි විසී නම් ාෙර ෙර්තිරජ 
වෙයි. මහණ ී නම්, වලොෙුතුරො  ුදු වෙ’ යි ෙියො වදඇඟිලි නුඟූහ. හුමට ම  ොල 
සුදත්ත නම්  රොහ්මණයො මෙුළුහුයේ ෙඅන් ඌර්ණොවරොම ධොතුෙ  ලො ‘වම් වතම 
එෙොන්තවයන් ම වලොෙුතුරො  ුදු වේ ම ය’ යි ෙියො එෙුඟිල්ලේ නඟො ලී ය. වමවස් 
ව ොධිසත්ෙයන්වග්් සිරිවසත් පර ෙොශ වෙොට ෙියො රේෂ්ඨො ෙට යුතු වෙවරේෙොහු ය. ඒ 
අට වදන පළමුෙන ආාොර්යවයෝ ය. 

 
“නුෙත ද, මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන්වග්් පිතෘ ෙූ සුද්පධෝද් නම් 

මහරජොවනෝ එසමවයහි විවශෂ්ඨජොති ඇති උදිච්ර.රාහ්ර්ණ ංශ ඇති පදෙ 
වෙයයොෙරණඡළිංග්ශොස්තර  දන්නො සබ්.මිත්ත නම්  රොහ්මණවයෙු ලඟට වග්න්ෙො 
ස්ෙර්ණභිිංෙොරවයන් පුන් ෙත්වෙොට ‘වම් ෙුමොරයොට ශිල්ප උග්න්ෙ’ යි ෙියො භොර 
දුන්නොහු ද, වම් වදවෙනි ආාොර්යයො ය.  

 
“තෙද, මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සොරමසින් සොර මසින් 

ශකරපදප ්්ර විලොසවයන් සුරසී උදයොනෙරීඩොෙට ෙඩනො ෙල්හි යම් ඒ වදෙතොවෙේ1 
මහණවෙසය සතර ෙුනි වෙොට ජරො ෙයොධි මෘත රූපයන් දේෙො ව ොධිසත්ෙයන්ට 
සිංවෙග් වෙවළ් ද2 යම් වදෙතොෙෙුවග්් ආනුභොෙවයන් ෙියූ රථොාොර්යයොවග්් ොනය 
අසො ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් තුන් භෙය ම ග්ිනි ග්ත් වදයේ වස් සිතො සසර ෙලෙිරී 
උද්විග්්න ෙ ඒ ේෂ්ඨණවයහි ම චනෂ්ඨ්ෙර මය නිේම පුවිදි ෙූවස්ේ ද වම් තුන්ෙුනි 
ආාොර්යයො ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, අප මහව ෝසතනොනන් ෙහන්වස් පාණ්ඩ  නම් 
පර්ෙතග්ුහොවයන් නිේම ඒ ඒ තුන විහරණය ෙරණවස්ේ (114) අරූපසමොපත්තිලොභී 
ෙූ ාළාරකාලාර් නම් තපස්ීන් ෙරො එළඹ ෙොසය වෙොට අෂ්ඨ්ටසමොපත්ති උපදෙො වග්ණ 
‘වම් ආාොර්යයොවග්් සමයවයහි නිෙන් වමවතේ ම ය’ යි එතුනින් තෙත ෙුඩිවස්. වම් 
සතරෙුනි ග්ුරුෙරයො ය. නුෙුතත්, මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙවයෝ උද්දකරාර්පුතර  නම් 
තපස්ීන් ෙරො වග්ොස් ෙොදය වෙොට ‘ධයොනමොතර යේ මිස එහිත් නිෙන් නුතු’ යි සිතො 

                               
1 වදෙතොවෙේ වතොම 
2 ෙළො ද 
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එහිත් වනො රඳා උරැප ලා ට ෙුඩියවස්ෙ. වම් පස්ෙුනි ආාොර්යවතම ය. 
මහරජොවනනි, සම්ව ොධියට පූර්ෙවයහි ම සම් ුද්ධ වනො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස්වග්් වම් ග්ුරුෙරවයෝ පස්වදනො ය. ඒ ආාොර්යෙරවයෝ ෙනොහි 
වලෞෙිෙග්ුණධර්මවයහි වයදූහ. මහරජොවනනි, වම් වලොවෙොත්තර ෙූ 
නිර්ෙොණග්ුණධර්මවයහි සර්ෙඥතොඥානය පර තිවෙධ ෙිරීවමහි තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 
අනුත්තර ෙූ අනුශොසෙ ග්ුරුෙරවයේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, අප තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් අවනයොපවදශ විරහිත ෙ ස්ෙයම්භූඥානවයන් ම  ුදු ෙූ වස්ෙ. ආාොර්ය 
විරහිතවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘් පර් ාරවෙපයා අත්ථථ-සදිපසා පර් ් විජ්ජති, 
සපද කස්මිං පලාකස්මිං-්ත්ථථ පර් පටිපුග්ගපලා.’ යි. 
 
යන වම් ග්ොථොෙ ෙදාරණ ලදැ” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්ය්් 

ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය ද එවස් ම මමත් පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

ගුරැවිරහිතපර ශ්්ය ි්මි. 
 

කක.ුද්ධධාරණීපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 
 
‘අට්ෝපර්තං භික්ඛප  අ් කාපසා යං කකිස්සා 
පලාකධාතුයා ද්ප  අරහ්්පතා සම්ර්ාසම්.ුද්ධා අපුබ්.ං 
අරවෙර්ා උප්පජ්පජයයුං, ප්තං ෝං විජ්ජති’ යි. 
 
යන වමයින් .හුධාතුකසූතරවයහි ‘මහවණනි, එේ වලොෙධොතුවයේහි අර්හත් 

සමයේ සම් ුද්ධෙරවයෝ වදවදවනේ එේ ෙ උපදනොහු ය යන යවමේ ඇද් ද, ඒ  ෙ 
අෙොරණවයෙ. එ ඳු පර තයයවයේ වනො ෙන්වන් ය. එ ඳු ෙොරණයේ විදයමොන වනො 
ෙන්වන් ය’යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වදශනො ෙරන්නො ෙූ ද සියලු ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො 
සත්තිස්ව ොධිපොේෂ්ඨිෙධර්මයන් වදශනො ෙරණවස්ේලො ය. ෙථනය වෙවරමින් ද 
ාතුරොර්යසතයධර්මය ෙථනය ෙරණවස්ේලො ය. ශිේෂ්ඨණය ෙරෙන්නොහු ද 
තරිවිධශිේෂ්ඨොවයහි ම ශිේෂ්ඨණය ෙරෙති. අනුශොසනො ෙරන්නොහු ද 
අපර මොදපර තිපත්තිවයන් අනුශොසනො වෙවරති. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
සියලු ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් එෙ වදශනොෙ ම ය. ෙථොෙත් එෙ ම ය. 
ශිේෂ්ඨොෙේ එෙ ම ය. අනුශොසනොෙත් එෙොෙොර ම ය. ෙෙර ෙොරණයෙින් තථොග්තයන් 
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ෙහන්වස්ලො වදවදවනේ එෙවිට ඒ ේෂ්ඨණවයහි වනොෙුපදනොවස්ේ ලො ද? එෙ ම 
වලොෙුතුරො  ුදුවෙවනෙුන්වග්්  ුද්වධොත්පොදවයන් ම වම් දශසහශ්රීවලොෙයවතම 
පර භොෙත් වි ය. තදින් තෙත් වදවෙනි  ුදුවෙවනේ පහළ ෙූවස්ේ නම්, ඒ වදවදනො 
ෙහන්වස්වග්් පර භොවෙන් වම් දශසහශ්රී වලොෙයවතම (11 ) ව ොවහෝ වසයින් ම 
පර භොෙෙත්1 ෙන්වන් ය. අෙෙොද ෙර ෙදාරන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලො වදවදන ද 
සුප වස් අෙෙොද ෙරන්නොහු ය. අනුශොසනො ෙරන්නොහු ද සුප වස් අනුශොසනො 
වෙවරති. එහි මම යම් පර ෙොරයෙින් සුෙ නුති වෙම් ද, එවස් ම මට එ ඳු ෙූ 
ෙොරණයේ නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, අප  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් උපන් තිඹිරිවග්යේ ෙුනි ෙූ වම් 

දශසහශ්රීවලොෙධොතුවතොම එෙ  ුද්ධධොරණීය ය. එෙ ම  ුදු වෙවනෙුන්වග්් ග්ුණය 
ධරන්නී ය. 

 
‘යදි දුතිපයා .ුද්පධා උප්පජ්පජයය, ්ායං දසසහස්සී පලාකධාතු ධාපරයය, 

රපලයය, කම්පපයය, ්පර්යය ඔ්පර්යය, වි්පර්යය, විකිපරයය, විධපර්යය, 
විධංපසයය, ්ට්ෝර්ුපගච්පඡයය.’ 

 
‘තදින් වදවෙනි  ුදුන් ෙහන්වස් වෙවනේ උපන්වනෝ ෙූ නම්2 සශසහශ්රී 

වලොෙධොතුවතොම වනො දරන්නී ය. වෙෙුලන්නී ය. ෙම්පො ෙන්නී ය, නුවමන්නී ය, 
ඔනමනය ෙන්නී ය, විවශෂ්ඨවයන් නුවමන්නී ය, විෙිවරන්නී ය, විධමනය ෙන්නී ය 
විධ්ෙිංසනය ෙන්නී ය, යථොස්ථොනයට පුමිණ වනො සිටින්නී ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
එේ පුරුෂ්ඨයෙු එවතර ෙරන්නො ෙූ නුවෙේ ී නම්, එෙ පුරුෂ්ඨවයෙු නුඟි ෙල්හි 
සම ර ෙන්නී ය, උසුලන සුලු ෙන්නී ය. නුෙත ද එ ඳු ෙූ ආයුෂ්ඨවයන් ෙර්ණවයන් 
වයෞෙනවයන් පර මොණවයන් ෙෘශස්ථූලවයන් සර්ෙොිංග්පර තයිංග්වයන් යුේත ෙූ වදවෙනි 
පුරුෂ්ඨවයේ එන්වන් ය. ඒ ආ පුරුෂ්ඨවතවම්ත් ඒ නුෙට නුඟුවන් ී නම්, ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ඒ වෙොල්ලූ නම් නුෙ ඒ පුරුෂ්ඨයන් වදන්නො ම උසුලො දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, එවස් ී න්ම, ඒ වෙොල්ලූෙ- ‘ාවලයය ෙම්වපයය 
නවමයය විනවමයය විෙිවරයය විධවමයය විද්ධිංවසයය’ තීරස්ථොනයට වනො 
පුමිවණන්වන් ය. ජලවයහි ග්ිවලන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම එෙ 
 ුදුවෙවනෙුන් උසුලන්නො ෙූ වම් දශසහශ්රීවලොෙධොතුෙ එෙ ම  ුදුවෙවනෙුන්වග්් 
ග්ුණය ම උසුලන්වන් ය. ඒ එෙ ම  ුදුන්වග්් වම් මඟුල් සේෙළ මෙුෙුස උපදනො දෙස් 
ිහිෙන දෙස්  ුදු ෙන දෙස් දම්සේ වදසන දෙස් ආයුෂ්ඨය හරණො දෙස් පිරිනිෙන් පොනො 
දෙස් වම් දශසහශ්රී වලොෙධොතුෙ යදණ්වඩන් ග්ුසූ වලෝතලියේ වමන් ශතසහසර  
ෙොරවයහි ෙම්පො වෙයි. මහොවමරුපර්ෙතවයෝ අත් ඹර වස්  භර මණය වෙති. තදින් 

                               
1 පර භොෙ තපදීම 
2  ුදුවෙවනෙුන් ෙහන්වස් වෙවනේ උපන්වන් ී නම් 
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වදවෙනි  ුදු වෙවනෙුන් ෙහන්වස් උපන්වස්ේ ී නම්, ‘නොයිං දසසහස්සීවලොෙධොතු 
ධොවරයය ාවලයය ෙම්වපයය නවමයය ඔනවමයය විනවමයය විෙිවරයය විධවමයය 
විද්ධිංවසයය නට්්ොනමුපග්ේවඡයය’ යන වම් අර්ථ සම් න්ධ යි. තෙ ද, මහරජොවනනි, 
යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ අභිපරොය පමණේ වභොජනය පුෙරි වෙවරමින් උග්ුර දේෙො මනො 
වෙොට පුරුෙො අනුභෙ ෙරන්වන් ය. අනුභෙ ෙිරීවමන් පිරුණො ෙූ සම්පූර්ණ ෙූ පරිපූර්ණ 
ෙූ අතුරේ නුත්තො ෙූ සමෘද්ධ ෙරණ ලද්දා ෙූ වනො නුමිය1 හුේෙො ෙූ දඬු ෙූ ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම නුෙතත් වපර වස් ම සම්පූර්ණ වෙොට වභොජනය අනුභෙ වෙවළ් ී නම්, 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ පුරුෂ්ඨයො සුෙපත් වේ දැ” යි විාොළවස්ෙ. නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, නුෙුත අනුභෙ ෙළ එෙෙරින් ම මුවරන්වන් ය” ෙීහ. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම:- 

 
(114) “අයං දසදහස්සීපලාකධාතු කක.ුද්ධධාරණී කකස්පස  තථාගතස්ස 

ගුණං ධාපරති. යදි දුතිපයා .ුද්පධා උප්පජ්පජයය, ්ායං 
දසසහස්සිපලාකධාතු ධාපරයය, රපලයය කම්පපයය ්පර්යය 
ඔ්පර්යය වි්පර්යය විකිපරයය විධපර්යය විද්ධංපසයය 
්ට්ෝර්ුපගච්පඡයය.’ 

 
යන වම් තොේ අනර්ථ වෙයි” ෙදාළවස්ෙ. 
 
“ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අතිධර්මභොරවයන් පෘිවිය 

ෙම්පො ෙන නියො දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වම් මනුෂ්ඨයවලොෙවයහි ග්ුල් 
වදෙේ ග්ුල්මුහුණ සම වෙොට රත්න පුරෙන ලද ෙන්නොහු ී නම්, එයින් එේ ග්ලෙින් 
රත්න වග්ණ අනිේ ග්ුවලහි ම  හො ලන්නොහු ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
ග්ුල ග්ුල්වදවේ ම රත්න උසුලො දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ 
සෙටයොවග්් නොභියත් පුවලන්වන් ය. ඒ ග්ුවලහි අරද ිඳී යන්නොහු ය. ඒ ග්ුවලහි 
නිම්ෙළලු ද ග්ලෙො ෙුවටන්නොහු ය. ඒ ග්ුවලහි ග්ුල්අෙුර ද ිවඳන්වන් ය.” යි ෙීහ. 
“ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, රත්නයන්වග්් තතො  ර  ුවින් ග්ුල ිවඳන්වන් දැ?” යි 
විාොලවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
අතිධර්මභොරවයන් වපොවළෝ වසලවෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් වම් අප 
ෙී ෙොරණය අසදෘශ ෙූ  ුදු ලය දේෙන පිණිස අස්ෙන ලද්වද් ය. එහි යම් ෙොරණයෙින් 
සමයේසම් ුද්ධයන් ෙහන්වස්ලො වදවදවනේ එෙවිට වනොෙුපදනවස්ේලො ද, ඊට ම 
අනිෙුදු ස්ෙරූප ෙූ ෙොරණයේ වතපි තඳුරො ම අසො ග්ණුෙ, මම ෙියන්වනමි. තදින්, 
මහරජොවනනි, සර්ෙඥෙරවයෝ වදවදවනේ එෙවිට ම උපන්වස්ලො නම්, ඒ  ුදුෙරයන් 
වදවදනොවග්් පිරිවසහි විෙොදවයේ උපදින්වන් ය. ‘වතොපවග්්  ුදුහු අපවග්්  ුදුහ’ යි 
ෙියො වදපොර්ශෙවයහි පේෂ්ඨ ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් වස්  මහත්  ල ඇත්තො 

                               
1 වනොනුමුන 



 

 325 පටුන වෙත 

ෙූ අමොතයයන් වදවදවනෙුන්වග්් පිරිවසහි විෙොදවයේ උපන්වන් ය. ‘වතොපවග්් 
අමොතයයහ, අපවග්් අමොතයය’ යි ෙියො වදපේෂ්ඨවයහි ම පේෂ්ඨ ග්ර හණය වෙයි.1 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තදින්  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලො වදවදවනේ එෙවිට 
උපන්වස්ේලො නම්, ඒ වදවදනො ෙහන්වස්ලොවග්් පිරිවසහි විෙොදවයේ උපදවන් ය. 
‘වතොපවග්්  ුදුෙරයොවනෝ ය. අපවග්්  ුදුෙරයොවනෝ ය’ යි ෙියො වදපොර්ශෙවයහි 
පේෂ්ඨග්ර හණය වෙයි. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් සර්ෙඥෙරවයෝ වදවදවනේ 
එෙවිට නූපදනොහු ද, ඒ වම් පළමුෙන ෙොරණය යි. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් සමයේ සම් ුද්ධෙරවයෝ වදවදවනේ 

එෙවිට නූපදනොහු ද, ඊට ම අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනුෙ. තදින්, 
මහරජොවනනි, සමයේ සම් ුද්ධයන් ෙහන්වස්ලො වදනමේ එෙවිට ම උපන්නොහු ී 
නම්, සර්ෙඥවතම අග්ර  ය’ යි  ෙියන්නොෙූ යම් ොනයේ ඇද් ද, ඒ ොනයත් මිථයො 
ෙන්වන් ය. සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් වජයෂ්ඨ්්ය’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද්ද, ඒ 
ොනයත් මිථයො ෙන්වන් ය. ‘වශරෂ්ඨ්්  ුද්ධ ය’ යි ෙියන්නො ෙූ යම් ොනයේ ඇද්ද, ඒ 
ොනයත් ව ොරු ෙන්වන් ය. ‘විසිට්ව්ො  ුද්වධො’ ෙියන ොනය ද ‘උත්තවමො  ුද්වධො’ 
ෙියන ොනය ද ‘පර ෙර ුද්ධ ය’ ෙියන ොනය ද ‘අසම ුද්ධය’ යි ෙියන ොනය ද, 
‘අසමසම  ුද්ධ ය’ යි ෙියන ොනය ද, ‘අපර තිම  ුද්ධ ය යි ෙියන ොනය ද ‘අපර තිභොග් 
 ුද්ධ ය’ යි ෙියන ොනය ද, ‘අපර තිපුද්ග්ල  ුද්ධ ය’ යි ෙියන ොනය ද යන (116) යම් 
ොනයේ ඇද්ද, ඒ ොනය මිථයො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි. යම් ෙොරණයෙින් 
සර්ෙඥෙරවයෝ වදවදවනේ එෙවිට වනොෙුපදනොහු ද, ඊට ම වම් ෙොරණයත් වතපි අර්ථ 
ෙශවයන් පිළිග්ණුෙ. එවතෙුදු ෙුෙත් මහරජොවනනි, වම් එෙ ම   ුදුවෙවනෙුන් 
ෙහන්වස් වෙවනේ වලෝෙවයහි උපදනොවස්ෙු යි යන වමෝවතොම භොග්යෙත් ෙූ 
 ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් ස්ෙභොෙ පර ෙෘතිවයෙ. වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් ද? යත්- 
සර්ෙඥ  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්්  ුදුග්ුණය තතො මහත්  ුවින. මහරජොවනනි, වම් 
වලොෙවයහි අනිෙුදු මහත් වදයේ ඇත් නම්, එවෙේ ම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් 
මහොපෘිවිය මහත් ෙූෙො ය. ඒ පෘිවිවතොම එෙේ ම ෙූෙො ය. මහො සොග්රයවතම තතො 
මහත් ෙූවය් ය. ඒ මහොසමුද්ර යවතම එවෙේ ම ෙන්වන් ය. මහොවමරුපර්ෙතයවතම 
තතො මහත් ෙන්වන් ය. ඒ පර්ෙතය එෙේ ම ෙන්වන් ය. ආෙොශයවතම තතො මහත් 
ෙන්වන් ය. ඒ ආෙොශය එෙේ ම ෙන්වන්  ය. ශෙරවදවෙන්ද්රවතම තතො මහත් ෙන්වන් 
ය. ඒ ශෙරවදවෙන්ද්රවතම එේ වෙවනේ ම ෙන්වන් ය. මොරදිෙයපුතරවතම මහත් ෙුවය් 
ය. ඒ මොරවතම එේවෙවනේ ම ෙන්වන් ය. මහො ර හ්මරොජවතම තතො මහත් ෙන්වන් 
ය. ඒ මහො ර හ්මරොජ වතම එේවෙවනේ ම ෙන්වන් ය. අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධ 
තථොග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස් තතො මහත් ෙන්වන් ය. ඒ තථොග්වතොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස් එේවෙවනෙුන් ෙහන්වස් ම ය. වලොෙවයහි යම් තුවනෙ ඒ මහත් ෙූ පෘිවි 
ආදීහු උපදිද්ද, එහි එ ඳු ෙූ අනිෙේහට අෙෙොශයේ වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
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එවහයින් අප තථොග්ත අර්හත් සමයේසම් ුද්ධ සර්ෙඥරොවජොත්තම ෙූ එේ වෙවනෙුන් 
ෙහන්වස් ම වලොෙවයහි උපදනොවස්ෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස. වම් පර ශ්නය වතම නුඹ ෙහන්වස් විසින් සුන්දරතර උපමො ෙොරණයන් 
දැේීවමන් මනො වෙොට ම ෙදාරණ ලද්වද් ය. පර ඥාවයහි දේෂ්ඨ වනො ෙූ මඳ නුෙණුත්තෙු 
දු වම් පර ශ්නය අසො සතුටු ෙන්වන් ය. මො ෙුනි ෙූ මහොපරොඥවයෙු සන්වතොෂ්ඨ ෙන  ෙ 
ෙියනු ම ෙෙවර් ද? සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
කක.ුද්ධධාරණීපර ශ්්ය යි. 

 

සං ප ජ්ීය පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් මොතෘ ෙූ 

ර්හාර්ායාවදීන්වග්් නුග්නි ෙූ ර්හාපර ජාපතිපගාතමි නම් ෙුඩො මූනියන් විසින් තමන් 
ෙහන්වස්ට ෙුසිසළුසිෙුරේ වදන ෙල්හි භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘පගෞතර් පගාතර  
ඇති මො මූනිවයනි, වතල සිෙුර සිංඝයො වෙවරහි දුන මුනුෙ. නුඹ විසින් සිංඝයො 
වෙවරහි සිෙුර දුන් ෙල්හි මම ද පුදන ලද ීමි. සිංඝවතවම් ද පුදන ලද ෙන්වන් ය’ 
යි ෙියො වමපෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් සිංඝරත්නයට ෙඩො  ුරෑරුම් වනො ෙනවස්ේ ද? මහත් වනො 
ෙනවස්ේ ද? දේෂ්ඨිණොර්හ වනො ෙනවස්ේ ද? තථොග්තයන් ෙහන්වස් තමන්වග්් ෙුඩො 
මූනියන් විසින් තමො ම පිඤ්ජනය ෙරණ ලද්දා ෙූ තමො ම සිඳින ලද්දා ෙූ තමො ම 
වපොිත ෙරණ ලද්දා ෙූ යම් ෙුසිසළුසිෙුරේ තමන් ෙහන්වස්ට වදන ෙල්හි සිංඝයො 
ෙහන්වස්ට වදෙො ෙදාළවස්ෙ. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් සිංඝරත්නයට ෙඩො උත්තරීතර ෙනවස්ේ ී නම්, අධිෙතර (11 ) ෙනවස්ේ 
ී නම්, විවශෂ්ඨතර ෙනවස්ේ ී නම්, සිෙුර මට දුන් ෙල්හි මහත් ඵලය ෙන්වන් ය’ යි 
ෙියො දන්නොවස්ේ ී නම් තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙුඩො මූනියන් ලෙො තමො විසින් ම 
පිඤ්ජනය ෙරණ ලද්දා ෙූ තමො විසින් ම ලුඤ්ානය ෙරණ ලද්දා ෙූ තමො විසින් ම පුලුන් 
ග්සන ලද්දා ෙූ තමො විසින් ම ෙටින ලද්දා ෙූ තමො විසින් ම වියන ලද්දා ෙූ ෙුසිසළුසිෙුර 
සිංඝයො වෙවරහි වනො වදෙො ෙදාරණවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් 
වහයෙින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් තමන් පූජොෙට වනො එළවඹනවස්ේ සමීප  වනො 
ෙනවස්ේ ද, එවහයින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙුඩො මූනියන් ලෙො ෙුසිසළුසිෙුර 
සිංඝයො ෙහන්වස්්් වදෙො ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, සුද්පධෝද් නම් මහරජොනන්ට අග්රවමවහසිෙො ෙූ 

ර්හාර්යාවද්ීන් ෙහන්වස් අප  ුදුන් උපන් සත්දෙසින් ෙලුරිය වෙොට වදෙුවලොෙ 
උපන්හ. එෙල මහොපර ජොපතීවග්ොතමී ෙහන්වස් එදෙස් තමන් ෙුසින් උපන් 
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්්්දෙුමොරයන් ෙිරිමෙුන්ට භොර වෙොට මහොව ොධිසත්ෙයන් මහත් ෙූ වපරමවයන් 
ෙුඩූහ. එවහයින් වලොෙුතුරො  ුදු ෙ ඥාති සිංග්ර හය පිණිස කපිල ස්තුපුරයට ෙුඩි ග්මවන් 
අනන්ත ෙූ  ුද්ධශ්රීවයන්   ළන්නො ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන් දැෙ ‘වම් නියො වලොෙුතුරො 
තුන්වලොෙට වසත්සිරිවදන  ුදුරුෙනේ වපොෂ්ඨයය වෙොට ෙුඩූවයමි’ යි ෙියො මහත් ෙූ 
පරීතියට පුමිණ මහත් ෙූ වපරමවයන් ස්ෙහස්තවයන් ම සිෙුරේ වෙොට ‘වලොෙුතුරො  ුදුන් 
පලඳෙමි’ යි සිතො සමීපොපණයෙින් ෙපු වග්න්ෙො වග්ණ සියතින් ෙපු ෙපො පුළුන් තළො 
ෙළු වෙොට සිහින් නූල් ෙුට ඇතුළු මළුවයහි ම ශොලොෙේ ෙරෙො වපවහරුන් ස්ස් 
ෙරෙො ෙූම්පීම් ආදිය වදෙො වියමන් සදෙො වදෙඟනේ වස් මහත් ෙූ ශ්රීවයන් ස්තරින් 
පිරිෙරො ශොලොෙට වග්ොස් නඩොෙ වහළො වෙළුම වෙළෙර අල්ෙො තද වෙොට එේ නුහුලේ 
වියො වපවහරුන්ට සත්ෙොර ෙරෙො සළුවදෙේ වියෙො වග්ණ සුෙඳ ෙෙො පත් වෙොට 
විසිතුරු ෙරඬුවෙෙ ලො හිස ත ො වග්ණ වනොවයේ වපරහරින් ් ිපගරාධාරාර්යට වග්ොස් 
 ුදුන් ෙුඳ ‘ස්ෙොමීනි, මොවග්් ස්ෙහස්තවයන් නුඹ උවදසො ම ෙළ වම් සිෙුරු පිළිවග්ණ 
ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො පිරිනමොලුෙ. 

 
“එෙල භොග්යෙත්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් ඒ මොතෘ නුඟනි ෙූ 

ර්හාපර ජාපතීපගාතමී ්් ෙහන්වස් විසින් ඒ ෙුසිසළුසිෙුරු වදන ෙල්හි ‘පගෞතර්පගාතර  
ඇති මොවග්් මූනිවයනි, සිෙුරු සිංඝයො වෙවරහි දුන මුනුෙ. සිංඝයොට දුන් ෙල්හි මම 
ද පුදනු ල න්වනමි යි, සිංඝවතම ද පුදන ලද වෙයි’ ෙියො, වමපෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය 
ඒ ෙදාළ  ෙ ෙනොහි තමන් ෙහන්වස්ට පූජො ෙළොහට අවිපොෙ  ුවිනුත් වනො ෙන්වන් 
ය. අදේෂ්ඨිණොර්හ  ුවිනුත් වනො ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් ‘මතු පන්දහසේ හෙුරුදු 
මුළුල්වලහි සිංඝවතම මොවග්් ඇෙූවමන් වලොෙයො විසින් පූජො ෙරණ ලද වේෙො’ යි 
සිතො සිංඝයොවග්් විදයමොන ෙූ ග්ුණය ම පර ෙොශ ෙර ෙදාරණවස්ේ ‘පගෞතර්වග්ොතර  ඇති 
මූනිවයනි, සිෙුර සිංඝයො වෙවරහි දුන් ෙල්හි මම ද පුදන ලද ෙන්වනමි. සිංඝවතම 
ද පුදන ලද ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් සිංඝයොට හිතෙුඩ පිණිස අනුෙම්පොවෙන් ම 
ෙදාළවස්ෙ. තෙ ද මහරජොවනනි, යම් වස් පියොනන් ීවෙත්ෙන ෙොලවයහි ම තමොවග්් 
පුතර යො ග්ුණ ෙියො ‘වම් රොජසභොවයහි ත න ලද්වද් ී නම්, අනොග්ත ෙොලවයහි 
ජනසමූහයො මධයවයහි පූජිත ෙන්වන් ය’ යි සිතො පුතර යො වග්ණ වග්ොස් අමොතය වයොධ 
භට  ල පර ධොනිෙ වදාරටුපොල රොජවදහොෙයට රේනො අමොතයරොජ (111) 
පිරිස්ජනමධයවයහි රජනජුරුෙන් සමීපවයහි දී පුතර යොවග්් විදයමොන ෙූ ග්ුණය ම පර ෙොශ 
වෙොට ෙියන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහන්වස්ත්:-  

 
‘හිතාය අ්ුකම්පාය අ්ාගතර්ද්ධා්ං සංප ා ර්ර්ච්රපය් චිත්තීකපතා 

භවිස්සතීති විජ්ජර්ාප්පය  ගුපණ පවෙකිත්තය්්පතා ක ර්ාහ: ‘සංප  පගාතමී පදහි. 
සංප  පත දි්්ප් අහ්්පර  ප ජිපතා භවිස්සාමි සංප ා ර’ යි 

 
ෙියො වමම අර්ථය ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, ෙස්සිෙසොටිෙොනුපර දානමොතර  ෙූ 

එපමණෙින් ම සිංඝවතම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙඩො අධිෙතර වනො ෙනවස්ෙ. 
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විවශෂ්ඨතර ද වනො ෙනවස්ෙ. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් වදමෙුපිවයෝ පුතර යොවග්් 
ඇඟ උළන්නොහු ය, මර්දනය ෙරන්නොහු ය, නහෙන්නොහු ය, සම් ොහණය ෙරන්නොහු 
ය, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ උේඡොදන පරිමර්දන නහොපන පමණෙින් ම පුතරවතම 
මොතෘපිතෘන්ට ෙඩො අධිෙතර වේ ද? විවශෂ්ඨතර වේ දැ? යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, ස්ෙොමීනි, පුතරවයෝ මොතෘපිතෘන් විසින් අෙොමෙරණීවයෝ ය. පුතර යන්වග්් වනො 
ෙුමුත්වතන් ම වෙවරති. එවස් වහයින් ම වදමෙුපිවයෝ පුතර යන්වග්් ශරීරය උේඡොදන 
පරිමර්දන නහොපන සම් ොහනය ෙරන්නොහු ය’ යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
එපමණ ෙුසිසළුසිෙුර දුන් මොතර යෙින් ම සිංඝවතම තථොග්තයන් ෙහ්නවස්ට ෙඩො අධිෙ 
වනො ෙනවස්ෙ. විවශෂ්ඨ වනො ෙනවස්ෙ. එවතෙු දු ෙුෙත් තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
අෙොමෙරණීය ෙරණවස්ේ ෙුඩො මූනියන්වග්් ඒ ෙුසිසළුසිෙුර සිංඝයො ෙහන්වස්ට 
වදෙො ෙදාළවස්ෙ. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේ පෘිවිශ්ෙර ෙූ 
රජේහට අයපඬුරේ වග්ණෙුත් දැේෙූවය් ී නම්, රජනජුරුවෙෝ ඒ අයපඬුරු වග්ණ 
එේතරො වයොධභටවයෙුට වහෝ  ලපර ධොනවයෙුට වහෝ වසනොපතිහට වහෝ 
පුවරෝහිතයොහට වහෝ වදන්නොහු ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ අයපඬුරු පර තිලොභ1 
මොතර යෙින් ම ඒ පුරුෂ්ඨවතම ඒ රජහට අධිෙතර වේ ද? විවශෂ්ඨතර වේ දැ” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ පුරුෂ්ඨවතම රොජභතිෙයො ය. ස්ෙොමීනි, 
රජනජුරුෙන් නිසො ීවෙත් ෙන්නෙුන් ඒ ීවෙනස්ථොනවයහි ත න්නො ෙූ රජනජුරුවෙෝ ඒ 
අයපඬුර වදනවස්ෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ෙස්සිෙසොටිෙොනුපර දානමොතර  ෙූ එපමණෙින් ම සිංඝයො ෙහන්වස් තථොග්තයන් 
ෙහන්වස්ට ෙඩො අධිෙ වනො ෙනවස්ෙ. විවශෂ්ඨතර ද වනොෙන වස්ෙ. එවස් ෙල 
සිංඝවතම  ුදුන් අනුදත් වදයේ ම අනුභෙ ෙරණ වහයින් තථොග්ත වභොජෙ ෙනවස්ෙ. 
තථොග්ත ීවවිෙ ෙූ සිංඝයො ීවෙනස්ථොනවයහි ත ො ෙදාරන්නො ෙූ තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
සිංඝයො ෙහන්වස්ට ෙුසිසොරමසට ෙලඳින ෙුසිසළු සිෙුර වදෙො ෙදාළවස්ෙ. එවතෙුදු 
ෙුෙත්, මහරජොවනනි, අප තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට වම  ඳු ෙූ ෙරුණොවෙේ වි ය. මොවග්් 
වම් සිංඝවතම ද ස්ෙභොෙවයන් ම පූජනීය ෙූවය් ය. එවහයින් මො සන්තෙ ෙ පිරිනුමුනු 
වම් සිෙුවරන් සිංඝයො පූජො වෙවරමි යි සිතො සිංඝයො ෙහන්වස්ට ෙස්සිෙසොටිෙය වදෙො 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස් තමන් ෙහන්වස්ට ම ෙරණ පූජොෙ 
ෙර්ණනො වනො ෙරණවස්ෙ, වනොවහොත් වලොෙවයහි යම් වෙවනේ පූජොසත්ෙොරයට 
සුදුසු වෙද්ද, ඔෙුන්ට ෙරණ පූජො (110) සත්ෙොරය ද තථොග්තයන් ෙහන්වස් ෙර්ණනො 
ෙර ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, අල්වපේඡ ෙූ පර තිපත්තිය පර ෙොශ ෙර ෙදාරන්නො ෙූ 
වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ර්ධයර්්ිකාය රලොිංඡනවයහි ෙූ 
ධේර්දාස යාදස තරවයහි ‘මොවග්් පූජයතර ෙූ පර ශසයතර ෙූ පළමුෙන භිේෂ්ඨුනවමේ ෙූවය් ම 
ය’ යි2 ෙියො වම්  ෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට ෙඩො 

                               
1 පර තිෂ්ඨ්්ො ලොභ 
2 වමහි ද පරිෙර්තනය ෙුරදී ය ‘පිණ්ඩපොතය වනො ෙුළඳූ ඒ පළමු භිේෂ්ඨු නම ම තතො 
පිදිය යුතු ද පුසසිය යුතු ද වෙයි’ යනු පොළිපෝවයහි වත්රුම යි. 
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දේෂ්ඨිණොර්හ ෙූ උත්තරීතර ෙූ වහෝ අධිෙ ෙ වහෝ විවශෂ්ඨතර ෙූ වහෝ ෙිසි ම සත්ෙවයේ 
භෙතරවයහි ම නුත්වත් ය. තථොග්තයන් ෙහන්වස් ම උත්තරතර ෙූවස්ෙ. අධිෙ ෙූවස්ෙ. 
විවශෂ්ඨතර ෙූවස්ෙ. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය සංයුත්සඟිෙරවයහි ර්ාණ ගාමික නම් 
දිෙයපුතර යො විසින් වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් තදිරිපිට සිට සියලු දිෙයමනුෂ්ඨයයන් මධයවයහි 
ෙියන ලද්වද් ය:- 

 
‘විපුපලා රාජගහිකා්ං-ගිවෙ පසට්පො ප ුච්රති, 
පසපතා හිර් තං පසට්පො-ාදිච්පරා අ ගාමි්ං. 
සර්ුද්පදාස  උදී්ං පසට්පො-්ක්ඛත්තා්්්ර රන්දිර්ා, 
සපද කස්ස පලාකස්ස-.ුද්පධා අග්පගා ප ුච්රති.’ 
 
යනුවෙන් ‘වලොෙුතුරො  ුදුරජොවනනි, රජගහ්ු ර ෙටො පිහිටි සියලු පර්ෙතයන්ට 

ෙඩො වම් විපුල නම් පර්ෙතය වශරෂ්ඨ්් ය’ යි ෙියනු ලුව යි. හිමොලවයහි ෙූ පර්ෙතයන්ට 
ෙඩො ශ්වෙත නම් පර්ෙතය වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය. ආෙොශග්ොමීන්ට ෙඩො සූර්යදිෙයරොජවතම 
වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය. සියලු ම ජලස්ථොනයන්ට ෙඩො මහොසමුද්ර ය වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය. සියලු 
ම නේෂ්ඨතර  තොරෙොෙන්ට ෙඩො ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය. දිෙය ර හ්ම 
මොරමොනුෂ්ඨිෙ සෙල සත්ෙවලොෙයොහට සේවන් වග්ෙො දත් වලොෙුතුරො  ුදුරජොවනෝ අග්ර  
ය යි ෙියනු ලුව ’ යි ෙියො වමවස් ෙීවය් ය: මහරජොවනනි, ඒ වම් ෙනොහි 
ර්ාණ ගාමිකදිෙයපුතර යො විසින් ග්ොථො මනො වෙොට ෙියන ලද්වද්  ය. නපුරු වෙොට 
වනො ෙියන ලද්වද් ය. සුභොෂ්ඨිත වෙොට ෙියන ලද්වද් ය. දුර්භොෂ්ඨිත වෙොට වනො ෙියන 
ලද්වද් ය  ුදුන් විසින් ද මුනුෙුයි අනුදන්නො ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, 
සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ සැවෙයුත් මහවතරුන් ෙහන්වස් විසින් ද ‘මොර ල නසන්නො ෙූ 
වලොෙුතුරො  ුදුන් වෙවරහි ෙරණ ලද එෙ ම චිත්තපර සොදවයේ වහෝ සරණොග්මනවයේ 
වහෝ නමස්ෙොරවයේ වහෝ ඇද්ද, ඒ වතම ඒ සත්ෙයන් සසරින් එවතර ෙරන්ට සමර්ථ 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද වනො වේ ද? වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ද ‘මහවණනි, වලොෙවයහි එේ පුද්ග්ලවයේ උපදිමින් ව ොවහෝ ජනයොහට හිත 
පිණිස සුප පිණිස වලෝෙොනුෙම්පො පිණිස පරවයෝජන පිණිස දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට හිතසුප 
පිණිස උපදවන් ය. ඒ ෙෙර නම් එෙ පුද්ග්ලවෙවනේ ද? යත්:- තථොග්ත අර්හත් 
සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥරොජවතම සියලු ම දිෙයමනුෂ්ඨයොදින්ට හිතසුප පිණිස උපදවන් 
ය’ යි යනොදි ෙදාරණ ලද්වද් ය. එවතෙුදු ෙුෙත්, මහරජොවනනි, අප තථොග්වතොත්තමයොන් 
(10 ) ෙහන්වස් දක්ෂිණාවිභංගස තරා්්තවයහි තුදුස්පර ෙොර පුද්ග්ලිෙදානයන් පර ෙොශ 
වෙොට දානොනිසිංසහො සිංඝග්ත දේෂ්ඨිණොවයහි මහත්ත්ෙය දේෙනවස්ේ:- 

 
‘තතරා්න්ද, තිරච්ඡා්ගපත දාස ්ං දත්වා සතගුණා දක්ිණා 

පාටිකංිතබ්.ං. පුථුජ්ජ්දුස්සීපල දාස ්ං දත්වා සහස්සගුණා පාටිකංිතබ්.ා. 
පුථුජ්ජ්සීල ්්පත දාස ්ං දත්වා සත සහස්සගුණා දක්ිණා පාටිකංිතබ්.ා. 
.ාහිරපක කාපර්සු වීතරාපග දාස ්ං දත්වා පකාටිසතසහස්සගුණා දක්ිණා 
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පාටිකංිතබ්.ා. පසාතාපත්ති ලසච්ිකිවෙයාය පටිප්්ප් දාස ්ං දත්වා 
අසංපඛයයා අප්පපර්යයා දක්ිණා පාටිකංිතබ්.ා. පකා ප්  ාපදාස  
පසාතාප ්්ප්  පකා ප්  ාපද සකදාස ගාමි ලසච්ිකිවෙයාය පටිප්්ප්  පකා 
ප්  ාපදාස  සකදාස ගාමිස්ස  පකා ප්  ාපදාස  අ්ාගාමි ලසච්ිකිවෙයාය 
පටිප්්ප්ා  පකා ප්  ාපදාස  අ්ාගාමිස්ස  පකා ප්  ාපදාස  
අරහත්ත ලසච්ිකිවෙයාය පටිප්්ප්  පකා ප්  ාපදාස  අරහ්්පත  පකා ප් 
 ාපදාස  පච්පරක.ුද්පධ  පකා ප්  ාපදාස  තථාගපත අරහ්්පත සම්ර්ාසම්.ුද්පධ  
 

‘සත්ත පඛා ප්ීර්ා්න්ද, සඞ් ගතා දක්ිණා-.ුද්ධපර්ුපඛ 
උභපතාසඞ්ප  දාස ්ං පදති, අයං පෙර්ා සඞ් ගතා දක්ිණා. තථාගපත 
පවේිබ්.ුපත උභපතාසඞ්ප  දාස ්ං පදති, අයං දුතියා සඞ් ගතා දක්ිණා. 
භික්ඛුසඞ්ප  දාස ්ං පදති, අයං තතියා සඞ් ගතා දක්ිණා. භික්ඛුණීසඞ්ප  දාස ්ං 
පදති. අයං රතුත්ථථ සඞ් ගතා දක්ිණා. කත්තකා පර් භික්ඛු ර භික්ඛුණිපයා ර 
සඞ් පතා උද්දිසථාති දාස ්ං පදති, අයං ප්්රමී සඞ් ගතා දක්ිණා. කත්තකා 
පර් භික්ඛුසඞ් පතා උද්දිසථාති දාස ්ං පදති, අයං ඡට්ි සඞ් ගතා දක්ිණා. 
කත්තකා පම් භික්ඛුණිපයා සඞ් පතා උද්දිසථාති දාස ්ං පදති, අයං සත්තමී 
සඞ් ගතා දක්ිණා. භවිස්ස්්ති පඛා ප්ා්න්ද, අ්ාගතර්ද්ධා්ං 
පගාතර භූප්ා කාසා කණ්ො දුස්සීලා පාපධම්ර්ා, පතසු දුස්සීපලසු සඞ් ං 
උද්දිස්ස දාස ්ං දස්ස ්්ති, තදාස පහං ා්න්ද සඞ් ගතං දක්ිණං අසංපඛයයං 
අප්පපර්යයං  දාස මි. ්පත්ව ාහං ා්න්ද, පක්චි පවෙයාපය් සඞ් ගතාය 
දක්ිණාය පාටිපුග්ගලිකං දාස ්ං ර්හප් ලතරං  දාස මි.’ 
 
“ආනන්දවයනි, එහි තිරශ්චීනග්ත සත්ෙයො වෙවරහි දන් දී ඒ පින්ෙමින් 

සියේජොතිවයහි ආයු ෙර්ණ සුප  ල නුෙණ යන අනුසස්පසේ  ුග්ින් පන්සියේ 
අනුසස් ලුබීවමන් ඒ දේෂ්ඨිණොෙ1 සියයේ අනුසස් ෙුමුති විය යුතු ෙන්වන් ය. ලුිය 
යුතු ෙන්වන් ය. වමවසයින් පෘථග්්ජන දුශ්ශීල මිනිසේහට දන් දී දහසේ ජොතිවයහි 
පන්දහසේ අනුසස් ලුිය යුතු ෙන්වන් ය. පෘථග්්ජන සිල්ෙත් මිනිසේහට දන් දී (10 ) 
ලේෂ්ඨයේ ජොතිවයහි පනස්ලේෂ්ඨයේ අනුසස් ලුිය යුතු ෙන්වන් ය. ශොසනවයන් පිටත  
පහ ෙූ ෙොමරොග් ඇති ධයොන ලොභියේහට දන් දී වෙොටිලේෂ්ඨයේ ජොතිවයහි 
පස්වෙොටිලේෂ්ඨයේ අනුසස් ලුිය යුතු ෙන්වන් ය. වසෝෙොන්මොර්ග්යට පුමිණියේහට 
දන් දී අසිංවඛයය ෙූ අපරවමය ෙූ අනුසස් ලුවේ ම ය. වසෝෙොන්ඵලපරොප්ත ෙූ 
වෙවනෙුන්හට දුන් දානවයහි අනුසස් ෙියනු ම ෙෙවර් ද සෙෘදාග්ොමි මොර්ග්යට 
පුමිණියේහට ෙියනු ම ෙෙවර් ද? සෙෘදාග්ොමිඵලයට පුමිණියේහට ෙියනු ම ෙෙවර් 
ද? අනොග්ොමිමොර්ග්යට පුමිණියේහට ෙියනු ම ෙෙවර් ද? අනොග්ොමිඵලයට 
පුමිණියේහට ෙියනු ම ෙෙවර් ද? අර්හත් මොර්ග්යට පුමිණියේහට දුන් දානවයහි 

                               
1 දේෂ්ඨිණොවතොම 
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අනුසස් වනො  ුදු ෙූ ෙෙවරේ ෙියො ද? එවස් ම රහත් වෙනෙුන්හට දුන් දානවයහි 
අනුසස් ෙියනු ම ෙෙවර් ද? පවස් ුදු වෙනෙුන්හට දුන් දානවයහි අනුසස් ෙියනු ම 
ෙෙවර් ද? තථොග්ත අර්හත් සමයේසම් ුද්ධ වෙවනෙුන්හට දුන් දානවයහි අනුසස් 
ෙෙවරේ නම් ෙියො ද? 

 
“ආනන්දවයනි, වම් සිංඝග්ත දේෂ්ඨිණොවෙෝ සත්ෙුදූරුම් වෙති. වහ් ෙෙවර් ද? 

යත්:-  ුදුන් පර මුඛ ෙූ භිේෂ්ඨුභිේෂ්ඨුණී සිංඛයොත ෙූ උභවතො සිංඝයො ෙඩො හිඳුෙො දන් 
වදන්වන් ය. වම් පළමු ෙන සිංඝග්තදේෂ්ඨිණොෙ ය. තථොග්තයන් පිරිනිවි ෙල 
වදපොර්ශෙවයහි උභවතොසිංඝයො ෙඩො හිඳුෙො මධයවයහි  ුද්ධොසනයේ පණෙො ඒ 
අස්නට සධොතුෙ පිළිමයේ ෙඩො  ුදුන් වපරටු ෙ ආධොරවයෙ හුම පිදිය යුතු1 දූ සදා 
ත ො ‘තමිං භිේඛිං සසූප යඤ්ජනිං තමස්මිං නිසින්නස්ස  ුද්ධපමුඛස්ස සෙලස්ස 
භිේඛුසිංඝස්ස වදමි’2 යන ෙොෙයය ෙියො හුමදූ පළමු ෙ  ුදුන්ට පුදා සඟනට 
පිළිවෙළින් දිය යුතු ෙන්වන් ය වම් වදවෙනි ෙූ සිංඝග්ත දේෂ්ඨිණොෙ ය. සඟුන් ම ෙඩො 
හිඳුෙො පසය එළෙො ‘වමහි ෙුඩඋන් සියලු සඟනට වම් පසය වදමි’ යි ෙියො වදන්වන් 
ය. වම් තුන්ෙුනි සිංඝග්තදේෂ්ඨිණොෙ ය. භිේෂ්ඨුණීසිංඝයො ම ෙඩො හිඳුෙො ‘වමහි ෙුඩඋන් 
සියලු භිේෂ්ඨුණීසිංඝයොට වම් පසය වදමි’ යි ෙියො වදන්වන් ය. වම් සතරෙන 
සිංඝග්තදේෂ්ඨිණොෙ ය. යවමේ වෙවහරට වග්ොස් සඟුන් ෙුඳ ‘ෙහන්ස, සඟින් මට 
වමපමණ භිේෂ්ඨුසිංඝයො වමපමණ භිේෂ්ඨුණීසිංඝයො වදන්වන් ය’ යි ෙියො 
සොිංඝිෙනිමන්තර ණයේ පෙරො දන් වදන්වන් ය. වම් පස්ෙන සිංඝග්ත දේෂ්ඨිණොෙ ය. 
‘ෙහන්ස, මට සඟින් වමපමණ සිංඝයො වදන්වන් ය’ යි ෙියො සොිංඝිෙ නිමන්තර ණවයන් 
පෙරො දන් වදන්වන් ය. වම් සෙන සිංඝග්තදේෂ්ඨිණොෙ ය. ‘ෙහන්ස, මට සඟින් වමපමණ 
භිේෂ්ඨුණීසිංඝයො වදන්වන් ය’ යි ෙියො පෙරො දන් වදන්වන් ය. වම් සත්ෙන 
සිංඝග්තදේෂ්ඨිණොෙ ය. ආනන්දවයනි, අනොග්ත ෙොලවයහි සහඹු ෙ ෙොසය ෙිරීවමන් 
පොපධර්මසමන්නොග්ත ෙූ දුශ්ශීලොාොර ඇති ෙර  ුඳි ෙඩින් ‘උපසම්පන්නයම්හ’ යි ෙියො 
පර තිඥා ඇති වග්ොතර භූ නම් දුශ්ශීලවයෝ ෙර්ග්වයේ වෙති. එෙල ෙුසල් ෙරණ සත්ෙවයෝ 
‘දන් සරහො සිංඝයොහට වදම්හ’ යි ෙියො ඒ දුශ්ශීලයන්ට මොවග්් සිංඝයො උවදසො දන් 
වදති. ‘ආනන්දවයනි, එෙල්හි දු සිංඝග්ත ෙූ ඒ දේෂ්ඨිණොෙ අසිංවඛයය ෙූ අපරවමය ෙූ 
අනුසස් ඇතු’ යි මම ෙියන්වනමි. ‘ආනන්දවයනි, සිංඝග්ත ෙූ හො දේෂ්ඨිණොෙ (101) 
පුද්ග්ලීෙදානය ෙෙර ෙොරණයෙින් මහත් ඵල ඇතුයි ෙියො මම වනො ෙියන්වනමි’ යි 
ෙියො පස්ෙොදහසේ හෙුරුදු මුලුල්වලහි සිංඝරත්නය දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට පින්වෙත් වෙොට 
ත ො ෙදාළ වස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් 
පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ.  

 
සං ප ජ්ීයපර ශ්් ය යි. 

                               
1 පිදිය 
2 වම් පෝය ද ධර්මොනුෙූල වනො වේ. 
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පර  ර ජයාවිපශෂ පර ශ්්ය 
 
“පින්ෙත් ෙූ නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් 

ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, මම ග්ෘහස්ථයොවග්් වහෝ පර ෙර ජිතයොවග්් වහෝ 
සමයේපර තිපත්තිය ෙර්ණනො වෙවරමි. මහවණනි, ග්ෘහස්ථවයේ වහෝ පර ෙර ජිතවයේ වහෝ 
මනො වෙොට පිළිපන්වන් සමයේපර තිපත්ති ෙරණවයන් අනෙදය ෙූ යහපත් ෙූ 
නිර්ෙොණධර්මය සිද්ධ ෙිරීවමන් ආරොධෙ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ශ්වෙතෙස්තරොදි විසිතුරු ෙූ ෙස්තර  
ධරන්නො ෙූ පඤ්ාෙොමසම්පත් අනුභෙ ෙරන්නො ෙූ පුතර දාරොෙන්වග්න් සම් ොධ ෙූ 
සයනවයහි ෙොසය ෙරන්නො ෙූ ඡවිරොග් ෙරණය සඳහො ෙසො සඳුන් ෙලඳින්නො ෙූ 
මල්සුග්න්ධ විවලපනවයන් ධොරණවයන් සුරවහන්නො ෙූ ස්ෙර්ණරජතොදිය සිතින් 
තෙසන්නො ෙූ මොණිෙයස්ෙර්ණවයන් විචිතර  ෙූ ඔටුනු  ඳනො ලද්දා ෙූ මනො වෙොට 
පිළිපන්නො ෙූ ග්ෘහස්ථ වතම අනෙදය ෙූ නිර්ෙොණධර්මය සිද්ධ ෙරන්වන් වේ නම්, හිස 
මුඩු ෙ වග්ණ ෙොෂ්ඨොෙස්තර  ධරන්නො ෙූ වදාර වදාර සිඟො ල න රසපිණ්ඩයට එළවඹන්නො 
ෙූ ාතුර්විධශීලස්ෙන්ධවයහි මනො වෙොට සම්පූර්ණෙොරී ෙූ එසියපණසේ පමණ 
ශිේෂ්ඨොපදයන් සමොදන් ෙ පෙත්නො ෙූ වතවළස් ධුතොිංග්ග්ුණයන් නිරෙවශෂ්ඨ වෙොට 
සමොදන් ෙ පෙත්නො ෙූ මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස් ද අනෙදය ෙූ 
නිර්ෙොණධර්මය සිද්ධ ෙර ග්න්වන් වේ නම්, ස්ෙොමීනි, එහි ග්ෘහස්ථයොවග්් ද පර ෙර ජිතයන් 
ෙහන්වස්වග්් ද විවශෂ්ඨ ෙෙවර් ද? තපස්ෙරියොෙ අඵල ෙන්වන් ය. පර ෙර ජයොෙත් නිරර්ථෙ 
ෙන්වන් ය. ශිේෂ්ඨොපද රේෂ්ඨො ෙිරීමත් ෙඳ ෙන්වන් ය. ධුතොිංග්ග්ුණසමොදානය ද සිස් 
ෙන්වන් ය. ඒ පර ෙර ජිතෙෘතයවයහි දුේ ස්ස් ෙිරීවමන් ෙම් ෙිම් ද? සුපවයන් ම සුපතට 
පුමිණිය යුතු වනො වේ දැ’ යි ෙීහ. 

 
“සු ූෙ, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්- 
 

‘ගිහිප්ා  ාහං භික්ඛප  පබ්.ජිතස්ස  ා සම්ර්ාපටිපත්තිං  ණ්පණමි. 
ගිහී  ා භික්ඛප  පබ්.ජිපතා  ා සම්ර්ාපටිප්්ප්ා සම්ර්ාපටිපත්තාිකරණං 
ාරාධපකා පහාති ඤායං ධම්ර්ං කුසලං’ යි 
 
ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ ෙදාළ ෙොරණය එවස් ම ය. 

මහරජොවනනි, මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ පුද්ග්ලයො ම වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යවමේ පර ෙර ජිත ෙූවය් ද, මම පුවිදි ීමි යි ෙියො මනො වෙොට 
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මහණධර්මය වනො පිළිපදිවන් ී නම් එවස් ෙල වහවතම1 ශර මණ භොෙවයන් දුරු (104) 
ෙූවය් ය. උත්තමභොෙවයන් ද දුරු ෙූවය් ය. ශ්වෙත ෙස්තර ධොරී ෙූ ග්ෘහස්ථයො මනො වෙොට 
පිළිපදී නම් ෙියනුම ෙෙවර් ද? මහරජොවනනි, මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ ග්ෘහස්ථවතම 
අනෙදය ෙූ නිර්ෙොණ ධර්මය සිද්ධ ෙරන්වන් වේ. මහරජොවනනි, පර ෙර ජිත ෙූවය් ද මනො 
වෙොට පිළිපදවන් අනෙදය ෙූ නිර්ෙොණධර්මය සිද්ධ ෙරන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, 
එවතෙුදු ෙුෙත් පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස් ම ශර මණ ෙට ඊශ්ෙර ෙන්වන් ය. අධිපති ෙන්වන් 
ය, මහරජොවනනි, පර ෙර ජයොෙ ව ොවහෝ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. අවනෙ ග්ුණ ඇත්වත් ය. 
අපර මොණ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. පර ෙර ජයොෙවග්් ග්ුණය පර මොණ ෙරන්ට වනො හුේවේ ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් ෙුමුති ෙුමුති සියලු ම සම්පත් වදන්නො ෙූ චින්තොමොණිෙය 
රත්නයොවග්් අනග්ි ෙ මොණිෙයරත්නයට ‘මිල ය වමපමණ ය’ යි ෙියො ෙිසි ධනයේ 
හො පර මොණ ෙරන්ට වනො හුේවේ වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ෙර ජයොෙ 
ව ොවහෝ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. අවනෙග්ුණ ඇත්වත් ය. අපර මොණ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. 
පර ෙර ජයොෙවග්් ග්ුණය පර මොණ ෙරන්ට වනො හුේවේ ම ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහොසමුද්රවයහි ස්ළ නුඟීම් ‘මහොසමුද්රවයහි ස්ළ 

වමපමණ ය’ යි ෙියො පර මොණය ෙරන්නට වනො හුේවේ වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම පර ෙර ජයොෙ ව ොවහෝ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. අවනෙ ග්ුණ ඇත්වත් ය. 
අපර මොණ ෙූ ග්ුණ ඇත්වත් ය. පර ෙර ජයොෙවග්් ග්ුණය පර මොණ ෙරන්නට වනො හුේවේ ම 
ය, මහරජොවනනි, පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස්වග්් යම් ෙිසි ෙළ මනො ෙෘතයවයේ ඇත්වත් 
ී නම්, ඒ සියලු ම ෙෘතයය ෙහො ම සිද්ධ ෙන්වන් ය. ව ොවහෝ ෙල් වනො යෙන්වන් 
ය. එයට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්:- මහරජොවනනි, පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස් අල්වපේඡ 
ෙනවස්ෙ. සන්තුෂ්ඨ්ට ෙනවස්ෙ. විවෙෙ ෙනවස්ෙ. අසිංසෘෂ්ඨ්ට ෙනවස්ෙ. පටන් ග්න්නො 
ලද ීර්ය ඇති ෙනවස්ෙ. නිරොලය ෙනවස්ෙ. නිතයග්ෘහයේ නුති ෙනවස්ෙ. සම්පූර්ණ 
ෙූ සිල් ඇති ෙන වස්ෙ. සුහුල්ලු පර ෙෘත්ති ඇති ෙනවස්ෙ. ධුතොිංග්පර තිපත්තිවයහි දේෂ්ඨ 
ෙනවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් පර ෙර ජිතයන් ෙහන්වස්වග්් යම්ෙිසි ෙටයුතු ෙෘතයවයේ ඇද්ද, 
ඒ සියල්ල ම ෙල් වනො යෙො ෙහො ම සමෘද්ධ ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් 
ෙිසි ග්ර න්ියේ නුත්තො ෙූ ෙට සම ෙූ යහපත් වස් මුෙහත් ෙරණ ලද්දා ෙූ සෘජු ෙූ 
නිර්මල ෙූ යහපත් වෙොට හරණ ලද්දා ෙූ අවයොමය නොරොායවතම මනො වෙොට පුමිවණ් 
ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම මහණුන් ෙහන්වස්වග්් යම් ෙිසි ෙට යුතු ෙෘතයවයේ 
ඇද්ද, ඒ සියල්ල ම ෙහො ම සමෘද්ධ ෙන්වන් ය. ව ොවහෝ ෙලේ පමො වනො ෙන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පර  ර ජයාවිපශෂපර ශ්්ය යි. 

 

                               
1 ඔහු 



 

 334 පටුන වෙත 

දුෂ්කරකරියා පර ශ්්ය. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ශාකයකුල පර සූත ෙූ ඒ අප මහො 

ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ග්ෘහොභිනිේමන් නිේම  ුද්ධෙොරෙධර්මයන් වසොයනවස්ේ 
යම් ෙවලෙ  ුදු විය වනො හී දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙර ෙදාළවස්ේ ද, (10 ) අනිේ ෙොලවයෙ 
එ ඳු ෙූ ී ර්යවයේ එ ඳු ෙූ පරොෙර මවයේ එ ඳු ෙූ ේවල්ශයුද්ධවයේ එ ඳු ෙූ මොරවසනො 
විධමනවයේ එ ඳු ෙූ ආහොර ෙුළෙීවමේ එ ඳු ෙූ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙේ වනො ෙූවය් ය. 
වම ඳු ෙූ පරොෙර මවයන් මදෙුත් ආස්ෙොදයේ වනො ලු  එම චිත්තය ෙර මවයන් 
පිරිවහලො වග්ණ:- 

 
‘් පඛා ප්ාහං ඉර්ාය කටුකාය දුක්කරකාවෙකාය අි ගච්ඡාමි 

උත්තවෙර්්ුස්සධම්ර්ා අලර්වෙයඤාණදස්ස් විපසසං. සියා ්ු පඛා අ්්පඤා 
ර්ග්පගා ප.ාධාය ’ 
 
යනොදීන් ‘මම ෙනොහි වම් ෙර්ෙශ ෙූ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙන් උතුම් ෙූ සර්ෙඥතො 

ඥානදර්ශනයට වපොවහොසත් ෙූ විවශෂ්ඨයෙට වහෝ උත්තරීමනුෂ්ඨයධර්මයට වනො 
පුමිවණන්වනමි. සර්ෙඥතොඥානොෙව ොධය පිණිස අනිේ මොර්ග්වයේ ෙන්වන් ම ය’ යි 
වමවස් ෙියො ඒ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොමොර්ග්වයන් ෙලෙිරී සුහුල්ලු ෙූ අනිේ මොර්ග්යෙින් 
සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ නුෙත ඒ දුෂ්ඨ්ෙර ෙූ පර තිපදාවෙන් ම ශරොෙෙයන්ට අනුශොසනො 
ෙර ෙදාරණවස්ෙ. සමොදන් ෙර ෙදාරණ වස්ෙ. ‘මහවණනි:- 

‘ාරභථ ි්ක්ඛර්ථ-යු්්ජථ .ුද්ධසාසප්, 
ධු්ාථ ර්ච්රුප්ා පස්ං-්ළාගාරං ර කු්්ජපරා.’ 
 
යන වමයින් ‘ ුද්ධශොසනවයහි ෙොයචිත්තීර්යවයන් වයවදෙු. ෙර්මස්ථොන 

වග්ණ ෙෘේෂ්ඨමූලසුසොනොදියට නිේවමෙු. ේවල්ශයුද්ධ මථනයට පටන් ග්ණිෙු. 
හුණ ටග්ෘහයේ සුණු විසුණු ෙරණ හස්තිරොජවයෙු වමන් මරහුවග්් මොරවස්නොෙ 
නසෙු’ ෙියො දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙහි ම වයොදා ෙදාරණවස්ෙ. ස්ෙොමිනි, ‘නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් අතිදුෂ්ඨ්ෙර ෙූ යම් පර තිපදාෙෙින් තමන් ෙහන්වස් 
ෙලෙිරුණුවස්ේ, වනො ඇලුනුවස්ේ, ඒ පර තිපදාවයහි ෙෙර ෙොරණයෙින් ශරොෙෙයන්ට 
අනුශොසනො ෙරණවස්ේ ද? සමොදන් ෙර ෙදාරණවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“මහරජොවනනි, එෙල්හි දු දැනු දු ඒ මධයමපර තිපදාෙ ම පිළිපුද ඒ මොවග් ශ්රී 

මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් වලොෙුතුරො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ෙ. 
එවතෙුදු ෙුෙත්, මහරජොවනනි, ඒ අපවග්් ශ්රීමහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
සර්ෙඥතොඥානය පිණිස ශතොසිංඛයෙල්පලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි මවනොපර ණිධොනය පුරො 
නෙොසිංඛයෙල්පලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි ෙොේපර ණිධොනය පුරො සෙල වලොෙශිෙිංෙර ෙූ 
දීපංකර නම් වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සම්මුඛවයන් නියතවිෙරණ ශ්රී ලදින් 
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සොරොසිංඛයෙල්පලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි සමතරිිංශත්පොරමීධර්මයන් පූරණය වෙවරමින් 
ප ස්ස ්්තරාත්ර්භොෙයට පුමිණ වමම සර්ෙඥතොඥානය පිණිස ම වපරමතර ෙූ 
පුතර දාරොදීන් පරිතයොග් ෙිරීවමන් සත්ෙවරෙ මහොපෘිවි වමරුයුග්න්ධරොදිය ෙම්පො වෙොට 
පොරමිතොධර්මයන් සම්පූර්ණ වෙවරමින් තුසී නම් වදෙුවලොෙ තපිද දසදහසේ සේෙළ 
දිෙය ර හ්මයන්වග්් ආරොධනොවෙන් තුසීපුරවයන්  ාුත ෙ ර්හාසම්ර්තපරම්පරොනුයොත 
විසුද්ධසූර්යෙිංවශොද්භූත ෙ සුද්පධෝද් නම් මහරජොනන් නිසො අමොයොභූත ෙූ 
ර්හාර්ායාවදීන් ෙුස (104) තපද දසඑෙඩමසින් මහො ර හ්මයොවග්් අතට ිහි ෙ  ඹ සුර 
නරන් අතින් ෙර මවයන් වග්ොස් භූමියට පුමිණ පුණයමහිමවයන් පෘතිවි පර දාලනය වෙොට 
පුන නුිංග්ො ෙූ සත් ුමුමහපියුම්පිටින් සත්පියෙරේ නිරුත්තර ෙූ උත්තර දිශොභිමුඛ ෙ 
ෙඩුත් ශ්රීශරීරවයන් නිෙුත් ස්ෙර්ණොවලොෙවයන් තුන්වලෝ උතුරුෙො 
වලොෙොන්තරිෙමහොනරෙ හිරුදහස් සඳුදහස් නුඟී ෙලේ වස් එෙොවලොෙ වෙවරමින් 
සප්තපදෙයතිහොරොෙසොනවයහි ෙුඩ සිට දසදිසො විවලොෙනය වෙවරමින් ‘අග්්වග්ො 
‘හමස්මි වලොෙස්ස, වජට්ව්ො ‘හමස්මි වලොෙස්ස, වසට්ව්ො ‘හමස්මි වලොෙස්ස 
යනොදීන් දසදහසේ සේෙළට ඇවසන වස් අභීතවෙසරසිිංහනොද පතුරුෙො සෙල 
වලොෙෙොසීන් සුණවෙළිවයන් නළෙො දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයවපරහරින් අන්වතොපුර පර විෂ්ඨ්ට 
ෙ අසූසොරදහසේ ෙල්පවයෙ පුෙුති වතොරතුරු අතුඹුල වස් දේනට සමර්ථ ෙූ 
කාළපද ල නම් සෘෂ්ඨීන්වග්් ජටොන්තරවයහි වදපතුල් ත ො ෙුඳුම් ලදින් පරොර්ිත ෙූ 
සිද්ධාේථ නමින් පර සිද්ධ ෙ ෙුවඩන පුන්සඳේ වස් ෙුඩී ෙෘතපුණයධොරී ෙූ යපශාධරා 
වද්ීන් පර ධොන වෙොට ඇති සතළිස්දහේ ිවසෝෙරුන් පිරිෙරො සෘතුතර යට වයොග්ය ෙූ 
පරොසොදතරවයහි ෙොසය වෙොට ශෙර  වදවෙන්ද්ර විලොසවයන් එෙුන්තිස්හෙුරුද්දේ 
මුළුල්වලහි රොජශ්රීසම්පත් අනුභෙ වෙවරමින් උදයොනයොතරොවයහි වදවියන් දේෙොලූ 
සතර පූර්ෙ නිමිත්ත දැෙ භෙතරවයහි ෙලෙිරී මහණ ෙනු ෙුමුති ෙ යපශාධරාවද්ීන් 
රාහුලෙුමොරයන් ෙුදූ දිනවයහි ිවසෝවග්ය ෙරො වග්ොස් වදාර හුර දෙුණු පය එළිපත 
මත්වතහි ත ො රන් ොපත අත ත ො සිට සුෙඳෙුටපහන් ආවලොෙවයන් දිලිවසන්නො ෙූ 
ශ්රීයහන්ග් ඩොවයහි අමුණේ සමන්මල් අතුළ ශ්රීයහන් මස්තෙවයහි රාහුලෙුමොරයන්ට 
 ඩ දී වග්ණ වදෙඟනෙ වස් සුතවපන්නො ෙූ යපශාධරාවද්ීන් දැෙ ‘මො පුතනුෙන් 
ෙඩො වග්ණ සිඹ සනසො පියො වයම් වදෝ වහො?’ යි සිතො ‘එෙල යපශාධරාවෙොත් පිිද 
වයති.  

 
මොවග්් මහණ ීමට ද අන්තරොය වපවණයි. අද රොහුලයන් මුහුණ  ලො 

ග්ෘහ න්ධනවයන්  ුඳී ග්ිවය් ීම් නම්, මතු තුන්වලෝෙොසීහු ෙොවග්් මුහුණ  ලො 
සිංසොර න්ධනවයන් ග්ුලවෙන්නොහු ද? පසු ෙ  ුදු වෙලො අෙුත් රොහුලයන් දේවනමි’ 
යි සිතො මහවමර ඔසෙන්නො වස් ශ්රීපොදය නග්ො වග්ණ පරොසොදවයන්  ුස ක්්ථක නම් 
අශ්ෙරොජයො පිටට පුන නුඟී ඡ්්් නම් අමොතයයො හො සමග් රොතරියවග්් 
පස්වළොස්පූවේලොවෙහි දහසේ පමණ වයොධපුරුෂ්ඨයන් විසින් හුරපියන මහවදාරටුෙට 
පුමිණිවස්ෙ. 
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“ඒ වේවලහි වදෙතොවෙෝ ‘ස්ෙොමීනි, අපට නිෙන්වදාර හුර දුන මුනුෙු’ යි 
ෙියො ෙොසල්වදාර හුරපූහ. එවෙවණහි  ශ ේතිර්ාරයා ‘අවහෝ! අද සිද්ධාේථෙුමොරයො 
වම් වදාරින් පිටත් ෙ ග්ිවය් ී නම්, ඒෙොන්තවයන් ම වලොෙුතුරො ුදු වෙයි. එදෙස් මොවග්් 
නරෙෙල ග්ිනි නිෙයි. හුම නරෙ සිස් වෙවරයි. නිෙන්පුරය පුරෙො ලයි. මොවග්් ආඥාෙ 
ිඳ මට මහත් හොනි වෙවරයි. මොයමෙින් ඔහු නෙත්ෙො ලමි’ යි සිතො දිෙ අෙුත් 
ආෙොශවයහි වපණී සිට:- 

 
‘ර්ා තික්ඛර් ර්හාවීර-ඉපතා පත සත්තපර් දිප්, 
දිබ්.්්තු රක්කරත්ං-අද්ධා පාතු භවිස්සති.’ 
 
(106) යන ග්ොථොවෙන් ‘වනො යෙ මහොීර පුරොවෂ්ඨොත්තමයොවනනි, වමයට 

සත්ෙන දෙස් වතොපර දිෙයමයාෙර රත්නය පර ධොන ෙ ඇති සප්තවිධරත්නවයන් යුේත 
ෙූ ාෙර ෙර්තිරොජයය එෙොන්තවයන් ම පහළ වෙයි. වදදහසේ වෙොවදේ පිරිෙර වෙොට 
ඇති සතරමහදිෙයින සහිත වම් සේෙළ මුලුල්වලහි ාෙර ෙර්තිරොජයශ්රීය ෙරෙ. යහළුෙ, 
වනො යෙ, වනො යෙ’ යි ෙියො  ොධො වෙවළ් ය. එෙල ව ොධිසත්ෙවයෝ අහස  ලො ‘වතෝ 
ෙෙවරහි දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. මොරයො ඒ අසො ‘මො යහළු සිද්ධාේථෙුමොරවයනි, සෙන 
පර්ිේමිත ශ ේති දිෙයවලොෙවයහි මම මොරදිෙයපුතරවයමි. මො ෙීෙොේ ෙරෙ’ යි ෙී ය. 
එවිට මහව ෝසතොවනෝ:- 

 
‘ර්ාර ජා්ාර්හං ර්ය්හං-රක්කස්ස ප් සම්භ ං, 
අ්ත්ථථපකා‘හං රජ්පජ්-තිට්ෙ ත්වං ර්ාර ර්ා ඉධ.’ 
 
 



 

 337 පටුන වෙත 
 



 

 338 පටුන වෙත 

‘මොරය, මට ාෙර ෙර්තිරොජයය සම්භෙ ෙන  ෙ තට ෙඩො මමත් දනිමි. 
ාෙර ෙර්තිරොජයවයන් මට පරවයෝජන නුත්වත් වෙමි. තො වස් සියදහසේ මොරවයෝ ආෙුත් 
නෙත්ෙත් මුත් වනො ෙළෙින්වනමි. මොරය, වතෝ මට  ොධො වනො වෙොට මොවග්් වම් 
වදාරෙඩ වනො තඳ පලොයෙ. මම දසදහසේ සේෙළ ග්ුග්ුරුෙො වලොෙුතුරො  ුදු වෙම් ම 
ය. ධර්මවදශනොවෙන් දසදහසේ සේෙළ උතුරුෙොලම්මු’ යි ෙියො අභීතග්ර්ජනො 
වෙවරමින් ෙහසල්වදාරටුවෙන් නිේමුනුවස්ෙ. 

 
“එවෙවණහි දසදහසේ සේෙළ පෘිවිතලය යදණ්වඩන් ග්ුසූ වලොවහොතලියේ 

වමන් මහහඬින් ග්ුග්ුරො ෙම්පො වි ය. දසදහසේ සේෙළ දිෙය ර හ්මවස්නොෙ ‘අපවග්් 
සිද්ධාේථ ෙුමොරවයෝ මහිනිේමන් ෙරණ වස්ෙ. අපි අද රෑ අඳුරු දුරු වෙොට 
මහිනිේමන් පූජො ෙරම්හ’ යි ස්ස් ෙ වපරට සුටදහසේ වදවිවයෝ සුටදහසේ පමණ 
මුණිේදඬුෙුඩපහන් වග්ණ සිටියොහ. දෙුණුළවයන් සුටදහසේ පහන් වග්ණ සිටියොහ. 
ෙම්ඇළවයන් ද සුටදහසේ පහන් වග්ණ සිටියොහ. පිටිපස්හි ද සුට දහසේ පහන් 
වග්ණ සිටියොහ. වසසු වදවිවයෝ සේෙළග්ල ෙටො උවරන් උර ග්සො මුණිේදඬුෙුටපහන් 
වග්ණ සිට ග්ත්හ. එදා රෑ වම් සො සේෙළ මුළුල්වලහි අඳුවරන් ෙුවසන්නො ෙූ 
අල්ලේසොත් අෙෙොශවයේ වනො ී ය. ෙුරුෙුහුඹුෙන් දේෙොත් ඔෙුවනොෙුන්ට 
වපවණන්ට ෙන. වසසු වදවිවයෝ ද නොග්වයෝ ද ග්රුඬවයෝ ද ග්න්ධර්ෙවයෝ ද දිෙමලින් 
සුෙඳින් පුදන්ට ෙන්හ. වදවියන් දමන පරසතු මදාරො මලින් හො අසුරයන් දමන 
පවළොල්මලින් හො නයින් දමන ෙඩුපුල්මලින් හො ආෙොශවයහි අතුරු නුති ෙ ෙස්නො 
ඝනමහොෙර්ෂ්ඨොෙේ වස් මල්දාරො ෙසින්ට ෙන. දසදහසේ සේෙළ ග්න්ධර්ෙ වදෙතොවෙෝ 
තුන්ග්ෙු දිග් වභරි ීණොදිය ෙර ලො වග්ණ දිෙ අෙුත් තදිරිවයහි අටසුටදහසේ වදන 
පඤ්ාොිංග්ිෙතූර්යනොද වෙවරමින් වයති. දෙුණු වදසින් අටසුටදහසේ තූර්යනොද 
වෙවරමින් වයති. ෙමත් පස ද අටසුට දහසේ දිෙයවභරිනොද වෙවරමින් වයති, 
පිටිපස්හි ද අටසුටදහසේ වභරි නොද වෙවරමින් වයති. අෙවශෂ්ඨ ෙූ ග්න්ධර්ෙවයෝ 
සිටිනට අෙෙොශ නුත්වතන් සේෙළ වමෝවිට සිසොරො සිට ග්ත්හ. එදා ඒ 
වභරිනොදවඝොෂ්ඨොෙ මිහිමඬල පටන් අෙනිෂ්ඨ්් (10 )  ඹවලොෙ දේෙො එෙනින්නොද විය. 

 
“වමවස් අනනයසොධොරණපුණයනිර්මිත ෙූ ශ්රීමහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 

දසදහසේසේෙළ වදවියන් ෙරණ පූජො විඳිමින් අසුෙුරින් හිසින් වදවියන් පුදන මල්ෙඳු 
පිහිරෙපිහිරෙො තිස්වයොදුන් මග් වග්ෙො අලුයම්වේවලහි අප්ාර්ා නම් ග්ිංවතරට 
පුමිණිවස්ේ ඡ්්් නම් අමොතයයො ලෙො අසුෙොලධිය ග්න්ෙො අශ්ෙයොහට විලිඹින් සන් 
ෙළවස්ෙ. එවේවලහි අශ්ෙරොජවතම ඡ ්්්යා හො ව ොධිසත්ෙයන් උසුලො වග්ණ 
අටසියයේ රියන් පළල ඇති ග්ඟින් එවතර පුන ෙුලිතලොවයහි රිදීපිඩේ වස් සිටිවය් 
ය. එවිට මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් පර සන්න ෙ මඟුල් ෙඩුවෙන් සිග්ොෙරල ෙපො 
අහසට දමො මහො ර හ්මයො වග්ණෙුත් දුන් අට පිරිෙර ෙුලඳ පුලඳි සළු අහසට දමො 
ඡන්නයොහට සියනුෙරට යන වස් සමු වදමින් එයින් අ්ුපිය නම් අඹෙනයට ෙුඩ 
මහණපරීතිසුපවයන් සද්දෙසේ නිරොහොරවයන් ෙුඩ සිට සත්ෙන දෙස් එයින් 
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තිස්වයොදුන් මග් වග්ෙො රජගහනුෙරට ෙුඩ වග්පිළිවෙළින් සිඟමින් මහො ර හ්මයො පුමිණි 
ෙලේ වමන් සියලු නුෙර විස්මය පත් ෙරෙො ලත් ආහොර පාණ්ඩ  නම් 
පර්ෙතේඡොයොවයහි ෙුඩ හිඳ ෙළඳා ෙදාරො වදවෙනි දෙස් රජගහනුෙර පිඬු සිඟන ෙල 
ෙහො දිෙ අෙුත් ෙුඳ ෙුතිර රොජයසම්පත්තිවයන් පූජො ෙළ ි ම්ිසාර රජහට  ුදු ෙ අෙුත් 
පළමු වෙොට ධර්මවදශනො ෙරණ වස් පර තිඥා දී ඒ පාණ්ඩ  නම් පර්ෙතග්ුහොවයන් 
නිේම දනෙු සුරිසරණවස්ේ ාළාර ය උද්දක ය යි ෙියන ලද තොපසෙරුන් ෙරො 
වග්ොස් ෙීපදෙසෙින් ම අෂ්ඨ්ට සමොපත්ති උපදෙො වග්ණ ‘වම් තපස්ීන්වග්් සමවයහිත් 
නිෙන් නුතු’යි ෙියො එයින් නිේම උරැප ලා නම් දනේෙට ෙුඩ එහි ෙසන 
පස් ග්මහණුන් හො සමග් සතුටු ෙ ෙොසය වෙවරමින් ‘අද  ුදු වෙමි’ ‘වසට  ුදුවෙමි’ 
යි ෙිය ෙියො සොෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙරණවස්ේ මහත් ෙූ ී ර්යවයන් යුේත 
ෙ දන්තපන්තිවයන් දන්තපන්තිය තද වෙොට පිහිටුෙො වග්ණ දිවින් තල්ල පුහුර වග්ණ 
ෙුසලසිතින් අෙුසල සිතට නිග්ර හ වෙවරමින් වදපේෂ්ඨවයන් ද ඩො වසලවෙන1 තොේ 
ීර්ය ෙරත්  ුදු විය වනො හී ‘වම් නියො ීර්යවයන්  ුදු විය වහම් වදෝ වහො?’ යි සිතො 
මුඛවයන් නොසිෙොවෙන් ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසය ෙළේෙො වග්ණ, ීර්ය ෙරණවස්ෙ. 
ෙඹුරුසම්තුඩින් නිේවමන සුළිං වසයින් මහත් ෙූ හඬින් උභෙර්ණිද්රවයන් ෙොතය 
නිේවමන තොේ දේෙො මහත් ෙූ දුේඛවෙදනොවෙන් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො වෙවරමින්  ුදු විය 
වනො හී තෙත් වනො හුර ම ීර්ය ෙරණවස්ෙ. මුඛවයන් ද නොසිෙොවයන් ද 
උභයෙර්ණවශරොතවයන් ද ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොස ෙළේෙො වග්ණ  ලෙත් ෙූ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො 
ෙරණවස්ේ, මහත් පල ඇති පුරුෂ්ඨයෙු තීේෂ්ඨ්ණ ෙූ යෙඩ විදින ෙටුෙෙින් මස්තෙය 
විදින්නොේ වමන්  ලෙත් ෙූ දුේඛවෙදනො ෙන තොේ ීර්ය ෙරපියොත්  ුදු විය වනො හී 
තෙත් එවස් ම ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසය ෙළේෙො වග්ණ පර ධොනේෂ්ඨම ෙූ අසල්ලීන ෙූ ීර්ය 
ෙරණවස්ේ  ලෙත් ෙූ පුරුෂ්ඨවයෙු දැඩි ෙූ අස්වලොම්වයොතෙින්  ලෙත් වෙොට ශීර්ෂ්ඨය 
වෙළන ෙලේ වමන්  ලෙත් ෙූ දුේඛවෙදනො විඳිමින් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො වෙොට පියොත්  ුදු 
විය වනො හී එවස් ම ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසය ෙළෙො ීර්ය ෙරණවස්ේ  ලෙත් ෙූ ෙොතය 
හිස පුහුර මස්තෙය ි ඳ (101) යො වනො හුෙි ෙ වපරළො ඇතුළු ෙුේෂ්ඨියට ෙුද තීේෂ්ඨ්ණ 
ෙූ මස් ෙපන ෙුත්වතන් ඇතුළු ග්ර්භය ෙපො ලන්නොේ වමන් තතො  ලෙත් ෙූ දුේඛ 
වෙදනො ෙන තොේ දේෙො ම වනො හුර ීර්ය වෙවරමින් මහත් ල ඇති පුරුෂ්ඨයන් 
වදවදවනෙුන් දුර්ෙලතරපුරුෂ්ඨවයෙු දැඩි වෙොට අල්ෙො වග්ණ මහත් ෙූ ග්ිනිඅඟුරු 
ස්වසේහි ලිං වෙොට තෙන ෙලේ වමන් සෙලශරීරය ඩො වසලවෙන තොේ දේෙො 
ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසය ෙළේෙො වග්ණ නිරොශ්ෙොසෙ ධයොනය ෙඩමින් 
සොරොසිංඛයෙප්ලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි සර්ෙඥතො ඥානය පිණිස ෙර ෙදාළො ෙූ ීර්යය වම් 
ම දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙන් ම සමස්ත වලොෙෙොසීන්ට දේෙමින් සෙල දිෙය ර හ්මොදීන් විස්මය 
පත් ෙරෙො දුෂ්ඨ්ෙර ෙරියොවයහි වෙළ පුමිණපියොත්  ුදු විය නුහුනුවස්ේ, ‘මඳ මඳ වෙොට 
ආහොර ග්ුනීවමන් ීර්ය වෙවරමි’ යි සිතො මුිං පිසූ යුෂ්ඨපතේ ලදින් එයිනුදු 
යුවපනවස්ේ, වෙොල්ලු පිසූ යුෂ්ඨපතේ ලදින් එයිනුදු යුවපනවස්ේ, දෙස තලඇටේ 

                               
1 වදපේෂ්ඨවයන් වසලවෙන 
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සො වභොජනයෙිනුත් යුපී දෙස් යෙනවස්ේ, මිරිස්ෙුනේ ලද්දාත් තිේ ටුෙුනේ ලද්දාත් 
එයින් යුපී අතිී ර්ය ෙරණවස්ේ, සර්ෙපර ෙොරවයන් ම ආහොරය ෙර්ජිත වෙොට 
දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙරණවස්ේ ම ය. 

 
“එෙල වදෙතොවෙෝ ‘අපවග්් සිද්ධොර්ථෙුමොරවයෝ ආහොර ෙුළෙීවමන් වනො 

නසිත්ෙ’ යි සිතො නෙොනූදහසේ වලොමෙූපවයන් දිෙයරසඔජස්  හො ලමින් ීවවිතය 
රේෂ්ඨො වෙවරති. මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් අනන්තපුණයනිර්මිත ෙූ ශ්රීශරීරය 
ආහොර ෙර්ජිත ෙිරීවමන් දුර්ෙල ෙූ ෙොලෙර්ණ ී ය. මනුෂ්ඨයවයෝ දැෙ 
‘ෙොලෙර්ණශර මණභෙත් වග්ෞතමයන් ෙහන්වස් ය’ යි ෙියති. 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයෝ ද ශරීරවයහි ම සුඟී ග්ියොහු ය. වදසියවසොළසේ 
මිංග්ලලේෂ්ඨණවයන් විරොජමොන ෙූ ශ්රීපොදද්ෙන්දය හො උල්මොසය මස් සිඳී ඔට්්පදාෙොර 
වි ය. පිට්ිෙණ්ටෙය තඳිඇට විද ඇමුණු ෙට්ටනොෙලියේ වමන් සන්ධි සන්ධි උස්මිටි 
ෙන්වන් ය. තලඅස්ීහු ීවර්ණ ෙූ ශොලොවයෙ වග්ොනුස් වමන් වසලවෙන්නොහ. 
නීවලොත්පලදලොෙොර සශ්රීෙ ෙූ වනතර ද්ෙන්දය ග්ම්භීර ෙූ ලිඳ පුන්හි දේනො උදෙ 
තොරෙොය යි ෙියන ලද දිය ු ුලුවදෙේ වසයින් අතිග්ුඹුරු වි ය. පුන් සඳේ ෙුනි 
මුහුණුමඬලින් යුේත ෙූ සිවරොධොතුෙ වනො වම්රූ තිත්ත ලො ුෙේ වනළො ආතපවයන් 
වියලු ෙලේ වමන් විරූප වි ය. ‘ ඩසම අල්ෙමි’ යි සිතො ග්ත් අතට ෙුළෙ පිටවෙොන්ද 
හසු ෙ යන්වන් ය. ‘පිට අල්ෙමි’ යි සිතො ග්ත් අතට  ඩසම හසු ෙ යන්වන් ය.  ඩසමත් 
පිටෙටුෙත් වදෙ එෙට ඇලී ග්ිවය් ය. ‘මලමුතර  වෙවරමි’ යි ෙියො ආරම්භ ෙළ ෙල 
භර මණ ෙණ්ටවයන් විදින ෙලේ වමන්  ලෙත් ෙූ දුේඛවෙදනොවෙන් වපළී එතුන්හි ම 
මුණින් ෙුටී යන්වන් ය. මුඛවයන් නොසිෙොවෙන් ආශ්ෙොසය වෙවරමින් අතින් ග්ොතර  
පිරිමදින ෙල ෙුණු ෙූ මුල් ඇති වලෝමවයෝ ෙයින් තපිළ ෙුවටන්නොහු ය. සිතූ තුවනෙ 
පය ත ොපිය වනො හුෙි ෙූ අස්ි ාර්මමොතර  ෙූ ශරීරවයන් ‘අද  ුදු වෙමියි, වසට  ුදු 
වෙමි’ යි සිතසිතො අති දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙරණවස්ේ සමහර විවටෙ මුණින් ෙුටී ෙල් 
යෙනවස්ෙ. ඒ දැෙ වද්ෙතොවෙෝ ‘අවහෝ! සිද්ධාේථෙුමොරයන් ෙහන්වස්  ුදු විය වනො හී 
මළොහ’ යි මහොවසොෙවයන් හඬො ෙුලප වයති, සමහර වදෙතො වෙවනේ තෙ ම වනො 
මළොහ. නස්වන් ඇතු’ යි ෙියති. සමහර (100) වදෙතො වෙවනේ ‘සිද්ධොර්ථ ෙුමොරවයෝ 
වනො මළොහ. සිත ෙයට නඟො වග්ණ හිඳිනොවස්ෙ. වනො  ුදුෙ මරණ පත් වනො 
ෙනවස්ෙු’ යි  ලො හිඳිති. සමහර වදෙතොවෙවනේ සුද්පධෝද්රජනජුරුෙන් ෙරො වග්ොස් 
‘මහරජොවනනි, වතොප පුතනුවෙෝ සිද්ධොර්ථෙුමොරවයෝ අද  ුදු වෙමි යි, වසට  ුදු වෙමි’ 
යි ෙියෙියො මහත් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො වෙවරමින්  ුදු විය වනො හී මළොහ’ යි ෙියති. වමවස් 
තරිභුෙනජනෙන්දනීය ෙූ ශ්රී මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් තතොමත් ෙූ දුේඛවෙදනො 
විඳිමින් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙළහ. ආහොරෙර්ජිත ෙූ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙන් ඒ මහතොනන්වග්් 
චිත්තවයහි අතිදුර්ෙල  ෙ උපන්වන් ය. ඒ චිත්තදුර්ෙල  ෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ 
මහොව ෝසතොනන් ෙහන්වස් සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ පියන්නට වනො හුෙි ෙූවස්ේ, 
‘ආහොරෙර්ජිත ෙූ වම ඳු ෙූ ීයයයවයන්  ුදු විය වනො වහමි. එවහයින් මඳ මඳ වෙොට 
ෙඩ ෙඩො ආහොරය ෙළඳමි’ යි සිතො ඒ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙ ලිිංෙොහොරය පමණ 
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පමණ වෙොට වසෙනය වෙවරමින් පහන්රුෙේ ඇවිළග්ියො වස්   ළන්නො ෙූ 
වදතිස්මහොපුරුෂ්ඨලේෂ්ඨණවයන් විරොජමොන වෙමින් එම මධයමපර තිපදාවෙන් ම වග්ොස් 
සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, අතීතොනොග්තෙර්තමොන යන ෙොලතර යෙර්තී ෙූ සියලු ම 

තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් සර්ෙතොඥානපර තිලොභය පිණිස එම මධයමපර තිපදාෙ ම ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් සෙල සත්ෙයන්ට ආහොරය උපස්තම්භෙ ෙන්වන් ය. සියලු 
සත්ෙවයෝ ආහොරය උපනිශරිත ෙූෙොහු සුප අනුභෙ ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම සියලු ම තථොග්තයන් ෙහන්වස්ලොවග්් සර්ෙඥතොඥානපර තිලොභය පිණිස 
එම මධයමපර තිපත්තිය ම ය. මහරජොවනනි, ඒ  ුදු වනො ී පර මොද ෙූ වදාෂ්ඨය වතම පටන් 
ග්ත් ීයයයයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. පරොෙර මයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. 
ේවල්ශයුද්ධයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. තථොග්තයන් ෙහන්වස් ඒ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොසමවයහි 
යම් අධිෙීයයයයේ ෙරණ වෙොට වග්ණ සර්ෙඥතො ඥානයට වනො පුමිණිවස්ේ ද, එෙල 
ඒ ආහොරෙර්ජිතයොවග්් වදාෂ්ඨය ම ය. ඒ පර තිපදාෙ හුමෙල ම පටියත්ත ම ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේවතම මොර්ග්වයහි  ලෙත් ෙූ වෙග්වයන් යන්වන් ී 
නම්, ඒ ෙොරණවයන් ඒ පුරුෂ්ඨවතම වදඅත් විනොස ෙූෙොේ වමන් වහෝ ෙන්වන් ය. පො 
දඬු ෙ පී්සප්පිෙ වහෝ ෙන්වන් ය. අෙසඟ ෙ පෘිවිතලවයහි වහෝ ෙුවටන්වන් ය. 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම යමේ ෙරණ වෙොට වග්ණ අත් ි ඳීම් පො ිඳීම් 
ආදී ෙිසි ෙයසනයෙට පුමිවණන ලද්වද් ී නම්, මහො පෘිවියවග්් වදාෂ්ඨවයේ ඇද් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, මහොපෘිවිවතොම සදා පටියත්ත ම ය. ස්ෙොමීනි, 
ඒ පෘිවියවග්් වදාෂ්ඨවයේ වෙොයින් ද? ඒ පුරුෂ්ඨවතම යම් ශීඝර ග්මනේ ෙරණ වෙොට 
වග්ණ හස්තවභදනොදියෙට පුමිණිවය් ී නම් ඒ වම් වදාෂ්ඨය ීර්යයොවග්් ම ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම තථොග්තයන් ෙහන්වස් යමේ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ 
දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො සමවයහි සර්ෙඥතො ඥානයට වනො පුමිණිවස්ේ ද, වම් වදාෂ්ඨය පටන් 
ග්න්නො ලද ීයයයයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොපරොෙර මයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් 
ය. (4  ) ේවල්ශයන් හො ෙළ යුද්ධයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. එෙල ආහොර ෙර්ජිතයොවග්් 
ම වම් වදාෂ්ඨය ෙන්වන් ය. ඒ මධයමපර තිපදාවතොම හුම දෙස් ම පිළිවයල ෙ ම පෙත්වන් 
ය. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේවතම ෙිලුටු ෙූ ෙස්තර යේ ෙලඳින්වන් ය. 
ඒ ෙස්තර ය ඔහු වනොවසෝදෙන්වන් ී නම්, ඒ වදාෂ්ඨය උදෙයොවග්් වනො ෙන්වන් ය. 
උදෙය හුම දෙස්හි ම පිළිවයළ ෙ ම පෙත්වන් ය. ඒ අලස ෙූ පුරුෂ්ඨයොවග්් ම වම් 
වදාෂ්ඨය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ආහොරෙර්ජිතයේ ෙරණ වෙොට 
වග්ණ අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් ඒ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොසමවයහි සර්ෙඥතොඥානයට වනො 
පුමුණුනුවස්ේ ද, වම් වදාෂ්ඨය ීර්යයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. පරොෙර මයොවග්්ත් වනො 
ෙන්වන් ය. ේවල්ශයුද්ධයොවග්්ත් වනො ෙන්වන් ය. එෙල්හි ආහොරෙර්ජිතයොවග්් ම වම් 
වදාෂ්ඨය ෙන්වන් ය. එම මධයමපර තිපදාවතොම සදා ම පිළිවයල ෙ ම පෙත්වන් ය. එවහයින් 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් ඒ මධයමපර තිපදාවෙන් ම තමන්ෙහන්වස්වග්් ශරොෙෙයන්ට 
අනුශොසනො ෙරණවස්ෙ. සමොදන් ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ. මහරජොවනනි, වමවසසින් 
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අනෙදය ෙූ ඒ පර තිපදාවතොවමෝ සදා පිළිවයල ෙ පෙත්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය ද එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි 
ෙීහ. 
 

දුෂ්කරකරියා පර ශ්් ය යි. 
 

සීරළු පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම්  ුද්ධශොසනය තතො මහත් ෙන්වන් ය, 

සොර ෙන්වන් ය, උතුම් ෙන්වන් ය, වශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය, පර ෙර ෙන්වන් ය, අනුපම 
ෙන්වන් ය, පරිශුද්ධ ෙන්වන් ය, විමල ෙන්වන් ය, පිරිසිදු ෙන්වන් ය. අනෙදය ෙන්වන් 
ය. ග්ෘහස්ථයන් එපමණෙින් ම පුවිදි ෙරන්නට යුතු වනො ෙන්වන් ය. ග්ෘහස්ථභූමිවයහි 
දී ම එේ මොර්ග්ඵලයෙ හිේමෙො ලමින් යම් ෙවලෙ සිෙුරු හුර වනො යොවමන් 
අපුනරොෙර්තිෙ වේ ද, එෙල ඒ ග්ෘහස්ථයො පුවිදි ෙළ යුත්වත් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් 
ද? යත්:- වම් නුෙණ මඳ සමහර දුර්ජන වෙවනේ පළමු වෙොට ම අතයන්ත පිරිසිදු ෙූ 
 ුද්ධශොසනවයහි පුවිදි ෙ පර තිපත්ති පිරීවමන් ෙුළෙ සිෙුරු හුර ලොමෙ ෙූ 
ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණන්නොහු ය. ඒ අඥානයොවග්් ෙුළෙ එන ග්මනින් වම් 
වලොෙෙොසී ෙූ සමහර මහජන වෙවනේ පින්ෙත්නි, වම් ජනවයෝ යම් ෙොරණයෙින් 
ශොසනවයන් ෙුළෙ එන්නොහු ද, ඒ ෙොරණවයන් ‘ශර ර්ණ භ ත්පගෞතර්යන් 
ෙහන්වස්වග්් වම් ශොසනය එෙොන්තවයන් ම තුේඡ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වමවස් 
සිතන්නොහ.1 වම් වමහි ෙොරණ ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වහ් වතපි ෙුමේ ෙියෙූ ද? යම් වස් පවිතර  විමල සීතලජලවයන් 

සම්පූර්ණ ෙූ මහවිවලේ ෙන්වන් ය. පසු ෙ සෙලශරීරය රජස්මලෙර්දම ඝන ෙ 
වෙවලසුනො ෙූ යම් ෙිසිවෙේ ඒ විලට වග්ොස් පුන් වනො නො ම වෙවලසුනො ෙූ 
ශරීරවයන් ම ග්ිවය් ී  නම්, මහරජොවනනි, එහි සත්ෙවතම රජස් ආදිවයන් වෙවලසුනො 
ෙූ පුරුෂ්ඨයොහට වහෝ යහපත් ෙූ විලට වහෝ ෙෙරේහට ග්ර්හො ෙරන්වන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, ‘මූ විලට වග්ොස් පුන් වනො නො ම වෙවලසුනු (4  ) 
ශරීරවයන් ම පලො ආවය් ය. ෙිවමේ ද? වනො නොනු ෙුමුත්තො ෙූ මූ විලවතවම් වතවම් 
ම නහෙොලන්වන් ද? අවහෝ! විලවග්් වදාෂ්ඨ ෙෙවර් දැ?’ යි ෙියො සත්ෙවතම රජස් ආදිවයන් 
වෙවලසුනො පුරුෂ්ඨයොහට ම ග්ර්හො ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
අප තථොග්ත ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ෙිවලසුමලින් වෙවලසනො ෙූ යම්ෙිසි 
සත්ෙවෙවනේ ඇද්ද, ආත්මොර්ථ පරොර්ථ සිඳින්නො ෙූ පොපවාතනො ඇත්තො ෙූ යම් 

                               
1 සිතන්වන් ය. 
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සත්ෙවෙනේ ඇද්ද, ඒ සත්ෙවයෝ ‘වම් විලින් නොපියො සර්ෙේවල්ශයන් පහ 
ෙරන්නොහුය’ යි සිතො අර්හත්ඵල නමුති උතුම් ෙූ අමෘතජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ 
සද්ධර්මෙරමහවිලේ මෙො ෙදාළවස්ෙ. තදින් ෙිසි අඥානවයේ ඒ ශොසන නමුති 
සද්ධර්මෙරමහවිලට වග්ොස් අර්හත්ඵල නමුති අමෘතජලවයන් වනො නො ේවල්ශයන් 
සහිත ෙ ම සිට ශොසනවයන් ෙුළෙ ලොමෙ ෙූ ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිණිවය් ී නම්, වම් 
වලොෙෙොසී ජනවතම ‘අවහෝ! වම් අඥානවතම සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ එහි 
පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ වනො ලු  ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිණිවය් ය. ෙිවමේ ද? ෙිසි සීලෙර තයේ 
වනො පිළිපදනො ෙූ මූ සර්ෙඥ ශොසනයවතවම් වතවම් ම වෙවස් පිරිසිදු ෙරෙො ලන්වන් 
ද? සර්ෙඥ ශොසනයොවග්් ෙෙර වදාෂ්ඨවයේ දැ?’ යි ෙියො ඒ සීරළුහට ම ග්ර්හො ෙරන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් උපමොෙේ ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් 

පරමෙයොධිවයන් පීඩිත ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම තරිවිධ ෙූ වරොග්ුප්පත්ති දැනීවමහි දේෂ්ඨ ෙූ 
ස්ිර සිද්ධෙර්මොන්ත ඇති ශලයෙත්තෘ නම් චෙදයොාොර්යවයෙු ෙරො වග්ොස් දැෙ 
පිළියම් වනො ෙරෙො වග්ණ ෙයොධිසහිත ෙ ම වපරළො ආවය් ී නම්, එහි වම් වලෝෙුසි 
ජනවතවම් වරොග්ොතුරයොහට වහෝ චෙදයොාොර්යයොහට වහෝ ෙෙරේහට ග්ර්හො 
ෙරන්වන් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වම් වලොෙෙොසී ජනවතම ‘අවහෝ! වම් ජඩ 
මූවවතම වරොග්ුප්පත්ති දැනීවමහි දේෂ්ඨ ෙූ ස්ිර සිද්ධ ෙර්මොන්ත ඇති ශලයෙත්තෘ වෙදා 
ෙරො වග්ොස් දැෙ චෙදයෙරියොෙේ වනො ෙරෙො වග්ණ ෙයොධිසහිත ෙ ම වපරළො ආවය් 
ය. ෙිවමේ ද? පිළියම් වනො ෙරෙො ග්න්නො ෙුමුත්තො ෙූ වමොහුට චෙදයොාොර්යවතම 
වතවම් ම වෙවස් පිළියම් ෙරන්වන් ද? චෙදයොාොර්යයොවග්් වදාෂ්ඨය ෙෙවර් දැ?’ යි 
ෙියො වරොග්ොතුරයොහට ම ග්ර්හො ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් සර්ෙේවල්ශ ෙයොධිවයන් පර තිපීඩිත ෙ සමයේ සිතිවිලි 
ඇත්තො ෙූ යම්ෙිසි වි ුධජන වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සුධීජනවයෝ ‘වම් අමෘවතෞෂ්ඨධය පොනය 
වෙොට සර්ෙ ේවල්ශෙයොධි ම ෙයපශමන වෙවරති’ යි ෙියො සිතො ෙදාරො 
තමන්ෙහන්වස්වග්් ශොසන නමුති ෙනෙෙරඬුවයහි හොත්පසින් සියලු ම ේවල්ශ 
ෙයොධීන් ෙයපශමනවයහි සමර්ථ ෙූ වලොවෙොත්තර ෙූ අමෘතමහොඖෂ්ඨධයන් පර ේවෂ්ඨප 
ෙර ෙදාළවස්ෙ. තදින් ෙිසිවෙේ ඒ අමෘතමහොඖෂ්ඨධය පොනය වනො වෙොට සෙිවලස ෙ 
ම ශොසනවයන් ෙුළෙ ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිණිවය් ී  නම්, වලොෙෙොසී ජනවතම ‘අවහෝ! 
වම් ජඩ මූවවතම සර්ෙඥ ශොසනවයහි පුවිදි ෙ එහි පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ වනො ලු  
ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිණිවය් ය. ෙිවමේ ද? ශීලෙර තොදියේ වනො පිළිපදනො ෙූ වම් 
පුරුෂ්ඨයො සර්ෙඥශොසනය වතවම් ම වෙවස් පිරිසිදු ෙරෙො ලන්වන් ද? සර්ෙඥ 
ශොසනයොවග්් ෙෙර නම් වදාෂ්ඨවයේ ද? ෙියො ඒ සීරළුහට ම (4 1) ග්ර්හො ෙරන්වන් ය” 
යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නුෙුතත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “එවස් ී නම්, 

තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ වතම 
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මහොපුණයෙතුන්වග්් මහොපුණයභේතපරිවෙශනයෙට වග්ොස් ඒ පුණය ත් අනුභෙ වනො 
වෙොට ේෂ්ඨුධොග්්නිවයන් ම පලො ග්ිවය් ී නම්, වලෝෙුසි ජනවතම එහි  ත් වනො ෙො 
ග්ිය ේෂ්ඨුධොවයන් පීඩිතයොහට වහෝ ඒ පුණය තට වහෝ ෙෙරේහට ග්ර්හො ෙරන්වන් දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ජනවතම ‘අවහෝ! වම් ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූ පුරුෂ්ඨවතම 
යහපත් ෙූ පුණය තේ සුප වස් ලු  ේෂ්ඨුධොග්්නිය මෙො වනො ෙො ේෂ්ඨුධොවෙන් පලො 
ග්ිවය් ය. ෙිවමේ ද?  ත් අනුභෙ වනො ෙරන්නො ෙූ වමෝහට වභොජනය වතවම් ම 
වෙවස් නම් මුඛයට පරවේශ වේ ද? වභොජනයොවග්් ෙෙර වදාෂ්ඨවයේ දැ?’ ෙියො  ත් 
අනුභෙ වනො ෙළො ෙූ ේෂ්ඨුධොවයන් පීඩිතයට හට ම ග්ර්හො ෙරන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් ‘ේවල්ශයන් විසින් ේලොන්ත 
ෙරණ ලද ආධයොත්මිෙයන් ඇති තරිවිධතෘෂ්ඨ්ණො ෙශයට ග්ිය සිත් ඇති යම්ෙිසි 
සවාතනිෙ වි ුධජන වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සුධීජනවයෝ වම් ෙොයග්තොසති නමුති 
අමෘතවභොජනය අනුභෙ වෙොට ෙොමභෙ රූපභෙ අරූපභෙ සිංඛයොත තරිවිධභෙවයහි 
සියලු ම තෘෂ්ඨ්ණොෙ පහ වෙවරති’ යි ෙියො සිතො ෙදාරො තමන් ෙහන්වස්වග්් තරිවිධශොසන 
නමුති ස්ෙර්ණවපලොන්තරවයහි පරම පර ෙර ශොන්ත ශිෙ පර ණීතොමෘත පරම මධුර ෙූ 
ෙොයග්තොසති නමුති අමෘතවභොජනය ත ො ෙදාළවස්ෙ. තදින් ෙිසිවෙේ ඒ 
අමෘතවභොජනය වනො ෙළඳා තරිවිධතෘෂ්ඨ්ණොෙශී ෙ ම ශොසනවයන් ෙුළෙ හීන ෙූ 
ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිණිවය් ී නම්, වම් වලෝෙුසිවතම ‘අවහෝ! වමොහු 
සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ අර්හත් පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ වනො ලු  සිෙුරු හුර ග්ෘහස්ථ ෙූවය් 
ය. ෙිවමේ ද, ශොසනපර තිපත්තියේ වනො පිළිපදින්නො ෙූ වමොහු වතවම් ම 
සර්ෙඥශොසනය වෙවස් නම් පිරිසිදු ෙරෙො ලන්වන් ද?  ුද්ධශොසනවයහි ෙෙර 
වදාෂ්ඨවයේ දැ?” යි ෙියො ඒ අශුද්ධිෙ ජඩ මූව දුර්ජන මූර්ඛ පර ඥා හීන ෙූ සීරළුහට ම 
ග්ර්හො ෙරන්වන් යි. මහරජොවනනි, තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම 
එෙ මොර්ග්ඵලවයේහි පුමිණීවමන් විනීත ෙූ ග්ෘහස්ථයො පුවිදි ෙරෙො ෙදාරණවස්ේ ී 
නම්, වම් පර ර ෙර ජයොවතොවමෝ ේවල්ශපර හොණිය පිණිස වනො ෙන්වන් ය. ේවල්ශශුද්ධිය 
පිණිස ද වනො ෙන්වන් ය. ග්ිහිවග්ය හුර පුවිදි ෙන පර ෙර ජයොවෙනුදු ෙට යුත්වතේ 
නුත්වත් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ වතම වනොවයේ සිය ග්ණන් 

ෙර්මොන්තජනයො ලෙො වපොෙුණේ සොරෙො ලෙො පසු ෙ පිරිසට ‘පින්ෙත්නි, මොවග්් වම් 
විලට ෙර්දම රජසොදීන් සෙිලිටු ෙූ ෙිසි වෙවනේ වනො  සිෙු. පහ ෙරණ ලද රජස්දැලි 
ඇත්තො ෙූ නිර්මල ෙූ වෙර ඔප් නුඟීම් ඇත්තො ෙූ සුපරිසුද්ධ ෙූ ජනවයෝ වම විලට 
 සිෙු’ ෙියො වමවස් අනුශොසනො ෙරන්වන් ී  නම් ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, පහ ෙරණ 
ලද රවජොජල්ලයන් ඇත්තො ෙූ පරිසුද්ධ ෙූ යහපත් ෙූ වෙර ඔප් නුඟීම් ඇත්තො ෙූ ඒ 
ජනයන්ට ඒ විලින් පරවයොජන ෙටයුත්වතේ ෙන්වන් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, වම් උදෙස්නොනොර්ථය පිණිස ඒ පිරිසිදු ෙූ ජනවයෝ ඒ විල ෙරො පුමිවණද් ද, 
ඒ ෙටයුත්ත ඔෙුන් විසින් අනිේ තුනෙ දී ම ෙරණ (4 4) ලද්වද් ය. එවහයින් ඔෙුන්ට 
ඒ විලින් ෙම් ෙිම් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් 



 

 345 පටුන වෙත 

තදින් ග්ෘහස්ථයො ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම එේ මොර්ග්ඵලයේහි හිේමෙො පසු ෙ  පුවිදි 
ෙරෙො ෙදාරණවස්ේ ී නම්, ඒ ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම ඔෙුන් විසින් ෙළමනො ෙෘතයය 
ෙරණ ලද්වද් ය. ඔෙුන්වග්් මහණ ීවමන් ෙම් ෙිම් දැ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “තෙද, මහරජොවනනි, 

යම් වස් ස්ෙභොෙවයන් ම සෘෂ්ඨිභේතිෙ ෙූ ශරුතමන්තර ධොරී ෙූ චෙදයෙරියො වනො දැනීම් 
ෙශවයන් විතර්ෙයේ නුත්තො ෙූ සර්ෙවරොවග්ොත්පත්ති දැනීවමහි දේෂ්ඨ ෙූ අසිස් ෙූ ස්ිර 
ෙූ සිද්ධෙර්මොන්ත ඇත්තො ෙූ ශලයෙත්තෘ ෙූ චෙදයොාොර්යවයේ වතම 
සර්ෙවරොග්ෙයපශමනය ෙන චභෂ්ඨජයයේ ස්ස් ෙරෙො තම පිරිසට ‘පින්ෙත්නි, 
ෙයොධියේ ඇත්තො ෙූ ෙිසිවෙවනේ මොවග්් සමීපයට වනො එළවඹෙු. ෙිසි ෙයොධියේ 
නුත්තො ෙූ අෙයොධිෙවයෝ මොවග්් සමීපයට එළවඹත්ෙ’ යි ෙියො වමවස් අනුශොසනො 
ෙරන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, අෙයොධිත ෙූ අවරොග්ි ෙූ සම්පූර්ණ ෙ 
පෙත්නො තරියෙු ඇත්තො ෙූ තපිල පුන නුඟී පෙත්නො සිත් ඇත්තො ෙූ ඔෙුන්ට ඒ 
චෙදයොාොර්යයොවග්න් ෙට යුත්වතේ ෙන්වන් දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, යම් චෙදයෙරියො පරවයෝජන පිණිස ඒ නීවරොග්ිජනවයෝ ශලයෙත්තෘ ෙූ ඒ 
චෙදයොාොර්යයො ෙරො එළවඹද් ද, ඒ ෙට යුත්ත ඔෙුන් විසින් අනිේ තුනෙ දී ම ෙරණ 
ලද්වද් ය. එවහයින් ඔෙුන්ට ඒ වෙදහුවග්න් ෙම් ෙිම් දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තදින් තථොග්තයන් ෙහන්වස් ග්ෘහස්ථයො ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම එේ 
මොර්ග්ඵලවයේහි විනීත ෙරෙො පුවිදි ෙරෙො ෙදාරණවස්ේ ී නම්, ඒ ග්ෘහස්ථභූමිවයහි 
දී ම ඔෙුන්වග්් ෙට යුත්ත ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. එවහයින් ඔෙුන්වග්් නුෙත 
පර ර ෙර ජයොවෙන් ෙම් ෙිම් දැ?” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, තෙත් උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “තෙද, මහරජොවනනි, 

යම් වස් ෙිසියම් මහොධනෙත් පුරුෂ්ඨවයේ වතම මහො ශොලොවයෙ වනොවයේ සියග්ණන් 
සුළතොලිවයහි පිසූ වභොජනය පිළිවයළ ෙරෙො පිරිසට “පින්ෙත්නි, මොවග්් වම්  ත් 
අනුභෙ ෙරණ තුනට ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූ ෙිසිවෙවනේ වනො එළවමෙු. මනො වෙොට 
අනුභෙ ෙළො ෙූ  ත් අනුභෙ ෙිරීවමන් තෘප්තියට පුමිණියො ෙූ සුහිත ෙූෙො ෙූ 
සම්පූර්ණතොවෙන් ධොත ෙූ අනූනතොවෙන් පීණිත ෙූ ෙුේෂ්ඨය පිරීවමන් පරිපූර්ණ ෙූ 
ජනවයෝ වම්  ත් අනුභෙ ෙරණ තුනට එළවඹත්ෙ’ යි ෙියො වමවස් අනුශොසනො 
ෙරන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, සිත් වස්  ත් අනුභෙ ෙළො ෙූ තෘප්තියට 
පුමිණියො ෙූ ේෂ්ඨුධොෙ සිංහිඳී සුහිත ෙූ හුෙිතොේ අනුභෙ ෙිරීවමන් දැඩි ෙූ පීණිත ෙූ 
පරිපූර්ණ ෙූ ඒ ජනයන්ට ඒ පිළිවයළ ෙළ වභොජනවයන් ෙට යුත්වතේ ෙන්වන් දැ?” 
යි විාොළ වස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, යම් ආහොරොර්ථයේ පිණිස ඒ ජනවයෝ ඒ 
 ත් අනුභෙ ෙරණ තුනට එළවඹද් ද, ඒ  ත් අනුභෙ ෙරණ ෙටයුත්ත ඔෙුන්වග්් 
අනිේ තුනෙ දී ම ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. එවහයින් ඒ  ත් අනුභෙ ෙරණ තුනට 
යොවමන් ඔෙුන්ට ෙෙර පරවයොජනවයේ දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අප 
තථොග්තයන් ෙහන්වස් තදින් එේ මොර්ග්ඵලයෙ හිේමුනො ෙූ ග්ෘහස්ථයො ම පුවිදි ෙරෙො 
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ෙදාරණසවස්ේ ී නම්, ඒ ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම ඔෙුන්වග්් ශර මණ ෙට යුත්ත ෙරණ 
ලද ෙන්වන් ම ය. නුෙත ඔෙුන්වග්් මහණ ීවමන් ෙවමේ නුත්වත් යි. 

 
(4  ) “මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් යම් අඥානවෙවනේ සිෙුරු හුර 

ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණද් ද, ඒ සිෙුරුහළ ජනවයෝ සර්ෙඥ ශොසනයොවග්් අසදෘශ ෙූ 
පඤ්ාවිධ ෙූ ග්ුණයේ දේෙති. ඒ පඤ්ාවිධ ෙූ ග්ුණය ෙෙවර් ද? යත්- පර ෙර ජයොභූමිවයහි 
මහත් ෙ දේෙති. පර ෙර ජයොවෙහි පරිසුද්ධවිමලභොෙය දේෙති. පොපයන් හො 
අසිංෙොසිභොෙය දේෙති. දුෂ්ඨ්පර තිවෙධභොෙය දේෙති. ව ොවහෝ ෙූ සිංෙර රේෂ්ඨො ෙරණ ෙ 
දේෙති. එහි භූමි මහන්තභොෙය වෙවස් දේෙද් ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි 
ධනයේ නුත්තො ෙූ හීනජොති ඇත්තො ෙූ විදයොශොස්තරොදි ෙිසි විවශෂ්ඨයේ නුත්තො ෙූ පර ඥා 
පර හීණ ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම මහත් ෙූ මහොරොජයශ්රී සම්පත්තියේ ලු  වනොව ෝ 
ෙොලයෙින් ම ඒ යශශ්ශ්රීන් පිරිවහන්වන් ය. ෙුවටන්වන් ය, නුවසන්වන් ය, ඒ 
රජතසුරු ධරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- 
රොජයශ්රීසම්පත්තියවග්් තතො මහත්  ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙිසි විවශෂ්ඨයේ 
නුත්තො ෙූ වපර ෙළ පිණේ නුත්තො ෙූ පර ඥා පර හීණ ෙූ යම්ෙිසි ජනවෙවනේ සර්ෙඥ 
ශොසනවයහි පුවිදි වෙද් ද, ඒ ජනවයෝ පර ෙවරොත්තම ෙූ ඒ පර ෙර ජයොෙ ධරන්නට වනො 
හුෙි ෙූෙොහු වනොව ෝ ෙලෙින් ම සර්ෙඥශොසනවයන් තපිල ෙුටී නුසී පිරිහී 
ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණති. ජිනශොසනවයහි අර්හධ්ෙජය ධරන්නට වනො හුෙි වෙති. 
ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- සර්ෙඥශොසනභූමියවග්් තතො මහත්  ුවින. වමවසයින් 
ශොසනභූමිමහද්භොෙය දේෙති. පරිශුද්ධ ෙූ නිර්මලභොෙය වෙවස් දේෙද් ද? යත්- 
මහරජොවනනි, යම් වස් පියුම්පතරවයහි ජලය වනො රඳා විෙිවරන්වන් ය. විධමනය 
ෙන්වන් ය. විධ්ෙිංසනය ෙන්වන් ය. යථොස්ථොනවයහි වනො සිටින්වන් ය, වනො 
ඇවලන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- පියුම්පතර යොවග්් අතයන්තපරිසුද්ධ ීම 
 ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනොවයේ ශ්පරවයොග් ඇත්තො ෙූ වනොවයේ 
ෙඤ්ානෙරියො ඇත්තො ෙූ වනොවයේ ස්ෙටිලි ඇත්තො ෙූ වනොවයේ ෙුටිලපර ෙෘත්ති ඇත්තො 
ෙූ විෂ්ඨම ෙූ වනොවයේ සිතිවිලි ඇත්තො ෙූ යම්ෙිසි වෙවනේ  ුද්ධශොසනවයහි පුවිදි 
වෙද් ද, ඒ ජනවයෝ පරිසුද්ධ විමල ෙණ්ටෙ පණ්ඩර පර ෙර ෙූ ශොසනවයන් ාුත ෙ 
වනොව ෝ ෙොලයෙින් ම විෙිර ෙ විධමන ෙ විධ්ෙිංසන ෙ වනො සිට වනො ඇලී 
ග්ිහිභොෙයට පුමිවණති. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- සර්ෙඥශොසනයොවග්් පරිසුද්ධ 
විමල  ුවින. වමවස් පරිසුද්ධ විමලභොෙය දේෙති. පොපයන් හො අසිංෙොසි ෙ වෙවස් 
දේෙද් ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් වස් මහොසමුද්ර යවතම මළො ෙූ ෙුණපය හො සමග් 
වනො ෙසන්වන් ය. මහොසමුද්රවයහි මළො ෙූ යම් ෙුණපයේ ඇති ී නම්, ඒ ෙුණපය 
ෙහො ම වතරට පමුණුෙන්වන් ය. ථලයට වහෝ නඟො ලන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් 
ද? යත්- මහොසමුද්ර ය තිමිිංග්ලොදි මහොභූතයන්ට ෙොසභෙනය ෙූ  ුවින. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වනොවයේ පොපෙරියො ඇත්තො ෙූ ෙොයසුාරිතොදියේ වනො ෙිරීවමන් අෙිරිය 
ෙූ භරණ ලද සමයේීර්ය ඇත්තො ෙූ ෙුිත ෙූ ේවල්ශයන්වග්න් වෙවලසුනො ෙූ දුර්ජන 
ෙූ යම්ෙිසි මනුෂ්ඨය වෙවනේ සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි වෙද් ද, ඒ අසත්පුරුෂ්ඨවයෝ 
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වනොව ෝ ෙොලයෙින් ම අර්හත් නිර්මලේෂ්ඨීණොශර ෙමහොභූතයන් ෙහන්වස්ලොවග්් (4 4) 
ෙොසභෙනය ෙූ සර්ෙඥශොසනවයන් නිේම ශොසනවයහි වනො ෙුස හීන ෙූ 
ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණති. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- පොපයන් හො සර්ෙඥ 
ශොසනයොවග්් අසිංෙොසිෙ  ුවින. වමවසයින් පොපයන් හො අසිංෙොසිෙභොෙය දේෙති. 
දුෂ්ඨ්පර තිවෙධ ෙ වෙවස් දේෙද් ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් වස් ධනුශ්ශිල්පවයහි 
දේෂ්ඨ ෙේ නුත්තො ෙූ සිේිත ෙේ නුත්තො ෙූ ධනුශ්ශිල්පය වනො දන්නො ෙූ නුෙණ 
විපර හීණ ෙූ යම්ෙිසි අල්ප ුද්ධිෙ ධනුර්ධර වෙවනේ විදුලිය එළිවයන් දුන්න නඟො 
වග්ණ  ට්ට අනුසොරවයන් ලෙ වනො ෙරදෙො අශ්ෙවලොමොග්ර ය පළො විදින්නො ෙූ 
ෙොලොග්රවෙධිය විදින්නට වනො හුේෙොහු පලොයන්නොහ. පහ ෙ යන්නොහ. ඊට ෙොරණො 
ෙෙවර් ද? යත්- අශ්ෙවලොමොග්ර යොවග්් මෘදු සියුම් දුෂ්ඨ්පර තිවෙධ ෙූ  ුවින. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම දුෂ්ඨ්පරොඥ ෙූ ජඩ ෙූ වෙළවතොලු ෙූ මුළො ෙූ පර මොදග්තිෙ ෙූ යම්ෙිසි නපුරු 
ජනවෙවනේ සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි වෙද් ද, ජනවයෝ ඒ පරමසණ්හසුඛුම ෙූ 
ාතුස්සතයපර තිවෙධය ෙරන්නට වනො හුෙි ෙූෙොහු සර්ෙඥශොසනවයන් පහ ෙ තෙත් ෙ 
වනොව ෝෙොලයෙින් ම ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණන්නොහු ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? 
යත්- ාතුරොර්යසතයධර්මයන්වග්් පරමසණ්හසුඛුම දුෂ්ඨ්පර තිවෙධ ෙූ  ුවින. වමවසයින් 
දුෂ්ඨ්පර තිවෙධභොෙය දේෙන්නොහු ය. ව ොවහෝ ෙූ සිංෙර රේෂ්ඨො ෙට යුතු ෙ වෙවස් දේෙද් 
ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසියම් පුරුෂ්ඨවයේවතම මහත් ෙූ මහොයුද්ධභූමියට 
පුමිණිවය් සතුරුවස්නොෙ විසින් දිසොනුදිසොවෙන් හොත්පසින් පිරිෙරණ ලදුවය් සමීපයට 
එන්නො ෙූ ශස්තර  ග්ත් අත් ඇති ජනයො දැෙ භය වග්ණ පසු  ස්වන් ය. තදිරියට වනො 
වග්ොස් ෙළෙින්වන් ය. පුන දුෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්-  හුවිධ ෙූ 
යුද්ධමූණෙල් රේනො  ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනොවයේ පේ ෙළො ෙූ ෙිසි 
ශීලයේ ෙර තයේ නුත්තො ෙූ පොප ෙරණවයහි ෙිසි සුෙයේ නුත්තො ෙූ ෙිසි 
සුාරිතෙරියොෙේ නුත්තො ෙූ ෙිසි ශොන්තියේ නුත්තො ෙූ ාපල ෙූ ාලිත ෙූ ස්ෙල්ප ෙූ 
යම්ෙිසි ජනවෙවනේ සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි වෙද් ද? ඒ ජනවයෝ ව ොවහෝ ෙූ 
ශිේෂ්ඨොපද රේෂ්ඨො ෙරන්නට වනො හුෙි ෙූෙොහු ශොසනවයන් පහ ෙ ෙුළෙ තෙත් ෙ 
වනොව ෝ ෙලෙින් ම ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණන්නොහු ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- 
සර්ෙඥශොසනයොවග්් ව ොවහෝ ෙූ සිංෙරශීලය රේෂ්ඨො ෙටයුතු  ුවින. වමවසයින් 
ව ොවහෝ ෙූ සිංෙරශීල රේෂ්ඨො ෙට යුතු  ෙ දේෙන්නොහු යි. 

 
“මහරජොවනනි, වග්ොඩ උපන්නො ෙූ උතුම් ෙස්සිෙො ලුහුව හි ද පණුෙන් විදි 

පුෂ්ඨ්පවයෝ1 ඇති ෙන්නොහ. පණුෙන් විදීවමන් හුෙුළුනො ෙූ ඒ අිංෙුර නම් මල්වපති 
අන්තරොවයන් ම ග්ිලිහී ෙුවටන්වන් ය. ඒ මල් වපති ෙුෙුලු ග්ිලිහී ෙුටුනු ෙල්හි ඒ 
සමන්මල් අෙුල ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය. ඒ මල්ෙුල් ලුහුව හි වනො ෙුටී සිටියො 
ෙූ යම් පිපුනු මල් ස්වසේ ඇද් ද, ඒ පුෂ්ඨ්පවයෝ මනො සුග්න්ධවයන් දිසොනුදිසොවයහි 
පුතිවරන්නොහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ 

                               
1 පුෂ්ඨ්පයන්  
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සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ නුෙුත සිෙුරු හුර ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණද් ද, ඒ 
සත්ෙවයෝ ෙර්ණ (4 6) ග්න්ධරහිත ෙූ පණුෙන් විදි සමන් මල් වමන් සර්ෙඥශොසනවයහි 
නිර්ෙොර්ණොෙොරශීලී ෙූ විපුලභොෙයෙට අවයොග්ය ෙූ ඒ අඥානයන්වග්් ග්ිහි ීවමන් 
සර්ෙඥශොසනය ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය. පණ්ඩරෙරපර ෙර ෙූ ශොසනවයන් වනොව ෝ 
ෙලෙින් ම එහි පිහිටියො ෙූ යම් ඒ නිර්මල ෙූ භිේෂ්ඨූන්ෙහන්වස්ලො වෙවනේ ඇද් ද, ඒ 
භිේෂ්ඨූහු වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි ශීලසුග්න්ධවයන් පුතිවරන්නොහු ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, නීවරොග්ී ෙූ සුග්න්ධරත්හුල් අතුවරහි ද ෙොරුම්භෙ නම් 
ෙොෙලුපඳුරුජොතිවයේ තපිද හුල් පුවසන අතුවරහි ම නස්වන් ය, ඒ ෙොෙලු හුල්ජොතිය 
විනොශ ෙූ  ුවින් සුෙඳරත්හුල් ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය.1 ඒ හුල්වෙවතහි මනො 
වෙොට ෙලට පුසී සිටියො ෙූ යම් සුෙඳ රත්හුල් ජොතිවයේ ඇද් ද, ඒ රත්හුල් 
රජදරුෙන්ට පරිවභොග්ොර්භ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ඒ සත්ෙ 
වෙවනේ සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ සිෙුරු හුර වයද් ද, ඒ සත්ෙවයෝ සුෙඳ රත්හුල් 
අතුවරහි ෙොරුම්භෙ වමන්  ුද්ධශොසනවයහි වනො ෙුඩී විපුලත්ෙය ෙට වනො පුමිණ 
අතරතුවරහි ම ග්ිහි ෙන්නොහු ය. ඒ සිෙුරු හළ ජනයන් වග්් ග්ෘහස්ථීවමන් 
සර්ෙඥශොසනය ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය. ඒ විශුද්ධ  ුද්ධශොසනවයහි මනො වෙොට 
සුශීලොදිග්ුණවයහි පිහිටියො ෙූ යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ ඇද් ද, ඒ භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස්ලො අර්හත්ඵලයොවග්් උපදෙො ලීමට සුදුසු ෙනවස්ේලො ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ෙුමුති ෙුමුති සම්පත් වදන්නො ෙූ මොනිෙයරත්නයොවග්් පරිශුද්ධ ෙූ යම් පරවදශයේ 
ඇද්ද, ඒ මොණිෙයපරවදශය ජනයොහට සන්වතොෂ්ඨෙර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ සිෙුරු හුර ග්ිහි 
වෙද්ද, ඒ අඥානවයෝ සර්ෙඥශොසන නමුති චින්තොමොණිෙය රත්නවයහි ෙර්ෙශ ෙූ 
නිෂ්ඨ්පරවයොජන ග්ල්පතුරු ෙුන්වනෝ ය. ඔෙුන්වග්් ග්ෘහස්ථීවමන් සර්ෙඥශොසනය 
ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය. ඒ ශොසනවයහි යහපත් වස් සිටියො ෙූ යම් භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස්ලො වෙවනේ ඇද්ද, ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො දිෙය  ර හ්ම මොනුසිෙ ජනයන්ට 
පර මුදිතජනෙ ෙන්නොහු යි. තෙද මහරජොවනනි, ජොතිසම්පන්න ෙූ වලොහිතාන්දනයොවග්් 
ද එේ පරවදශයේ ෙුණු ෙ දිරො සුග්න්ධ නුති ෙන්වන් ය. එයින් වලොහිතාන්දනය 
ග්ර්හිත නම් වනො ෙන්වන් ය. ඒ රත්හඳුන්ඛණ්ඩවයහි ෙුණු වනො ෙූ සුෙඳ ඇත්තො ෙූ 
යම් පරවදශයේ ඇද්ද, ඒ සුග්න්ධෙත් ෙූ පරවදශයවතම හොත්පසින් සුෙඳ හමො ලන්වන් 
ය. පතුරුෙො ලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අශර ද්ධොෙත් ෙූ යම් ඒ 
සත්ෙවෙවනේ සර්ෙඥ ශොසනවයහි පුවිදි ෙ ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණද්ද, ඒ 
අනුෙණජනවයෝ රේතාන්දනසොරොන්තරවයහි ෙුණු ෙූ පරවදශය වමන් 
සර්ෙඥශොසනවයන් පහ වෙොට දැමිය යුත්තොහු ය. ඒ අසජනජනයන්වග්් ග්ිහි ීවමන් 
සර්ෙඥ ශොසනය ග්ර්හිත නම් වනො ේනවන් ය. ඒ විශුද්ධතර ශොසනවයහි විශුද්ධ ෙූ 
ශීලෙර තොදි ග්ුණවයහි ඇලී සිටියො ෙූ යම් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ ඇද්ද, ඒ 
සර්ෙඥපුතර  ෙූ ආර්යයන් ෙහන්වස්ලො වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙය 

                               
1 වනො ෙන්නොහ. 
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ශීලාරාන්දනසුග්න්ධවයන් ලිම්පනය ෙර ෙදාරණවස්ේලො ය” යි ෙදාළ වස්ෙ. සොධු, 
සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, සර්ෙග්ණීන්ද්ර භූත ෙූ නුඹ ෙහන්වස් 
විසින් ඒ ඒ සුදුසු (4  ) ආෙොරවයන් ඒ ඒ සදෘශ ෙූ ෙොරණවයන් සර්ෙඥශොසනය 
නිරෙදය ෙට පමුණුෙන ලද්වද් ය. වශරෂ්ඨ්්භොෙවයන් ම පර ෙොශ ෙරණ ලද්වද් ය. හීන 
ෙූවෙෝ ග්ෘහස්ථභොෙයට පුමිවණන්නොහු ද, ඒ සිෙුරු හළ ජනවයෝ සර්ෙඥශොසනයොවග්් 
වශරෂ්ඨ්්භොෙය ම දේෙන්නොහු ය” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
සීරළු පර ශ්් ය යි. 

 

කකප ද්ා පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘රහතන්ෙහන්වස් ෙොයිෙ ෙූ එෙ ම 

වෙදනොෙේ විඳිනොවස්ෙ. වාතසිෙ ෙූ වෙදනොෙ වනො විඳිනවස්ෙු’ යි ෙියො නුඹ 
ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රහතන් 
ෙහන්වස්වග්් චිත්තය යම් ශරීරයේ නිසො පෙත්වන් ද, ඒ ශරීරවයහි රහතුන් ෙහන්වස් 
අනීශ්ෙරවස්ේ ද? අස්ෙොමිෙවස්ේ ද? අෙශෙර්තිවස්ේ ද?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, 
මහරජ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ රහතුන් ෙහන්වස් 
ස්ෙෙීය චිත්තය තමන් ෙසඟවයහි පෙත්නො ෙල්හි ශරීරවයහි අනීශ්ෙර ෙනවස්ෙ. 
අස්ෙොමිෙ ෙනවස්ෙ. අෙශෙර්ති ෙනවස්ෙු යි ෙියන්නො ෙූ යම් යම් ෙොරණවයේ ඇද්ද, 
ඒ වම් ෙොරණය යුත්වතේ වනො ෙන්වන් ම ය. ස්ෙොමීනි, පේෂ්ඨිවතම පෙො යම් ෙුදැල්ලෙ 
ෙොසය වෙවර් ද, එහි ඒ පේෂ්ඨිවතම ඊශ්ෙර ෙන්වන් ය, ස්ෙොමි ෙන්වන් ය, ෙශෙර්ති 
ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ශරීරොනුග්ත ෙූ වම් ධර්මවයෝ දශවදවනේ ජොති 
ජොතිවයහි ශරීරය අනු ෙ දිෙන්නොහු ය. අනු ෙ පෙත්නොහු ය. ඒ දශධර්ම1 ෙෙවර් ද? 
යත්- සීත ය, උෂ්ඨ්ණ ය, සොග්ිනි ය, පිපොසො ය, අසුචි ය, මුතර  ය, ෙොයඅෙර්මණය ලේෂ්ඨණ 
ෙූ ීන ය හො චිත්ත සිංවෙොානලේෂ්ඨණ ෙූ මිද්ධ ය ද වනොවහොත් නිද්රොෙ ද, ජරොෙ ද, 
ෙයොධිය ද, මරණය ද යන වම් ශරීරොනුග්ත ෙූ ධර්මවයෝ දශවදන. මහරජොවනනි, ජොති 
ජොතිවයහි වනො හුර ශරීරය අනු ෙ ම දිෙන්නොහු ය. අනු ෙ පෙත්නොහු ය. ඒ 
දශධර්මයවයහි රහතන් ෙහන්වස් අනීශ්ෙරවස්ෙ. අස්ෙොමිෙවස්ෙ. අෙශෙර්තිවස්ෙ.” 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් රහතුන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි 
ආඥාෙ වනො පෙත්වන් ද? තසුරු  ෙ වනො පෙත්වන් ද? එහි මට ෙොරණො ෙදාළමුනුෙු” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් පෘතිවිනිශරිත ෙූ යම්ෙිසි සත්ෙවෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියලු 
සත්ෙවයෝ ම පෘිවිය නිසො හුසිවරන්නොහු ය. ෙොසය ෙරන්නොහු ය, ීවවිෙො ෙරන්නොහු 
ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, පෘිවිවයහි ඒ සත්ෙයන්වග්් ආඥාෙ පෙත්වන් ද, තසුරු 

                               
1 ධර්මවයෝ 



 

 350 පටුන වෙත 

 ෙ  පෙත්වන් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම රහතන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තය ශරීරය නිසො පෙත්වන් ය. රහතන් 
ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි ආඥාෙ වනො ම පෙත්වන් ය, තසුරු ෙ ද වනො පෙත්වන් ය.” 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් පෘථග්්ජනවතම ෙොයිෙ ෙූ ද, 
චාතසිෙ ෙූ ද වෙදනොද්ෙය ම විඳිවන් දැ” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සමථ 
විදර්ශනොදි විසින් චිත්තයොවග්් භොවිතොෙේ නුති  ුවින් පෘථග්්ජනවතම ෙොයිෙ ෙූ ද, 
චාතසිෙ ෙූ ද වෙදනොද්ෙය ම විඳින්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ෙලෙිරීමට 
පුමිණියො ෙූ ේෂ්ඨුධොවයන් පීඩිත ෙූ ෙෘෂ්ඨභවයේ (4 1) වතම අ ල දුර්ෙල ස්ෙල්ප ෙූ 
ෙදලිතොලපට්ටොදි තෘණයෙින් වහෝ ෙිසියම් ලතොයෙින් වහෝ දැඩි වෙොට  ඳනො ලද්වද් 
ී ද, යම් දෙසෙ ෙෘෂ්ඨභවතම ෙිවපන ලද්වද් වේ ද, එෙල ඒ  ුම්ම හො සමග් ෙඩො 
වග්ණ පුන යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සමථවිදර්ශනොදි විසින් 
භොවිතොෙේ නුති චිත්තයොවග්් වෙදනොෙ තපද චිත්තය ෙිවපන්වන් ය. ෙිපුනො ෙූ චිත්තය 
වතම ශරීරය මර්දනය ෙරන්න් ය. ෙුළඳ ග්න්වන් ය. සම්පරිෙර්තනය ෙරන්වන් ය. 
එෙල්හි ඒ අභොවිත සිත් ඇත්තො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ාෙිත ෙන්වන් ය. භය ෙන්වන් ය, 
හඬන්වන් ය, භයොනෙ ෙූ මහහඬින් හඬන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් 
පෘථග්්ජනවතම ෙොයිෙ ෙූ ද, චාතසිෙ ෙූ ද, වෙදනොද්ෙය ම විඳින්වන් වේ ද, වම් 
වමහි ෙොරණ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, යම් ෙොරණයෙින් රහතන් ෙහන්වස් තදින් ෙොයිෙ ෙූ එෙ ම 

වෙදනොෙේ විඳිනවස්ේ ද, චාතසිෙ ෙූ වෙදනොෙ වනො විඳිනවස්ේ ද, ඒ ෙොරණය 
ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, රහතන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තය 
සමථවිදර්ශනොදි විසින් භොවිත ෙූවය් ය. සුභොවිත ෙූවය් ය. පර ථමධයොනොදිවයන් දමනය 
ෙූවය් ය. මනො ෙ දමනය ෙූවය් ය. ෙීෙරු ෙූවය් ය. ොනෙර ෙූවය් ය. එවහයින් ඒ 
රහතන් ෙහන්වස් මරණ ෙූ දුේඛෙදනොෙෙිනුදු ස්පර්ශෙන ලද ෙූවය් ‘අනිතයහ’ යි ෙියො 
සිත දැඩි වෙොට ග්න්නො වස්ෙ. එෙොග්ර  ෙූ සමොධිස්තම්භවයහි සිත  න්ධනය ෙරණවස්ෙ. 
ඵලසමොධිටුවඹහි  ඳන ලද්දා ෙූ ඒ රහතන් ෙහන්වස්වග්් ඒ නිර්ෙොණසුප ඇති චිත්තය 
ෙිසි දුෙෙින් ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය. වනො වසලවෙන්වන් ය, අවිේෂ්ඨිප්ත ෙ සිටින 
ලද්වද් වෙයි. ඒ රහතන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරය ෙනොහි දුේඛවෙදනොවිෙොර විස්ඵුරණවයන් 
ෙුලඳ ග්න්වන් ය, පහළ ෙන්වන් ය, නුෙුත නුෙුතත් ෙුළඳ ග්න්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් රහතන් ෙහන්වස් ෙොයිෙ ෙූ එෙ ම වෙදනොෙේ 
විඳිනවස්ේ ද, චාතසිෙ ෙූ වෙදනොෙ වනො විඳිනවස්ේ ද, වම් වමහි ෙොරණය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ශරීරය ෙම්පොෙන ෙල්හි එහි ම පිහිටියො ෙූ 

චිත්තය ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය’ යන යමේ ඇද්ද, ඒ ෙොරණය නම් වලොෙවයහි තතො 
ආශ්ාර්ය ෙන්වන් ය. එහි මට ෙහො ෙොරණයේ දේෙො ෙදාළ මුනෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ඛන්ධශොඛො පලොස සම්පන්න ෙූ මහොෙෘේෂ්ඨවයහි පර ාණ්ඩ ෙූ 
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ෙොත ලය පුමිණි ෙල ශොඛො වසලවෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, ඒ ෙෘේෂ්ඨයොවග්් මහෙඳත් 
වසලවේ ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. ‘මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම දුේඛවෙදනොවෙන් ස්පර්ශ ෙන ලද්දා ම ෙූ රහතන් ෙහන්වස් ‘අනිතයහ’ 
යි ෙියො චිත්තය දෘව වෙොට ග්ර හණය ෙරණවස්ෙ. සමොධි ස්ථම්භවයහි සිත  න්ධනය 
ෙරණවස්ෙ. සමොධි නමුති මහොස්ථම්භවයහි මොර්ග්ඵල නමුති වයොතින්  ඳනො ලද්දා 
ෙූ උන්ෙහන්වස්වග්් ඒ චිත්තය ෙිසිෙෙින් ෙම්පො වනො ෙෙන්වන් ය. වනො 
වසලවෙන්වන් ය. අවිේෂ්ඨිප්ත ෙ සිටින ලද්වද් වේ. දුේඛවෙදනො විෙොර විස්ඵුරණවයන් 
උන්ෙහන්වස් ශරීරය ෙුළඳ ග්න්වන් ය, නිර්භුජනය1 ෙන්වන් ය, සම්පරිෙර්තනය 
ෙන්වන් ය. ඒ රහතන් ෙහන්වස් (4 0) වග්් චිත්තය ෙනොහි මහොෙොතවයන් ෙම්පො වනො 
ෙන මහොෙෘේෂ්ඨයොවග්් මහෙඳ වමන් ෙිසිෙෙින් ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය. වනො 
වසලවෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
එෙල සෙල පෘිවිතලතිලෙ ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ පරීතිවයන් තපිල පුන නුඟී 

“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, 
මහොස්ඵටිෙමොණිෙයෙදම් යේ ෙුනි ෙූ තුිංග් ෙූ ෙට ඇති ආෙොශග්ිංග්ොෙ මොවග්් හෘදය 
පුහුර ග්ිය ෙලේ වමන් වම් පර ශ්නෙයොඛයොනවයන් මොවග්් හෘදය අතිසිහල ෙ ග්ිවය් 
ය. ස්ෙොමීනි, තතො ආශ්ාර්ය ෙන්වන් ය, තතො අද්භූත ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම ඳු ෙූ සර්ෙෙොලිෙ ෙූ සද්ධර්මපර දීපවයේ මො විසින් වපර 
වනො දේනො ලද්වද් ය” යි ෙියො ස්වතොතර  ෙළහ. 
 

කකප ද්ා පර ශ්් ය ්ිමි. 
 

ගෘහස්ථපාරාජික පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි යම්ෙිසි ග්ෘහස්ථවයේවතම 

වනො දැන මොතෘ මුරීවමන් පීතෘ මුරීවමන් ව ොධි ෙුපීවමන් රහතුන් මුරීවමන්  ුදුන් 
ඇඟින් වල් වසලීවමන් භිේෂ්ඨුණී දූෂ්ඨණය ෙිරීවමන් පොරොජිෙොෙට පුමිවණන ලද 
ෙන්වන් ී නම්, ඒ ග්ෘහස්ථ භූමිවයහි දී ම පොරොජිෙොෙට පුමිණි ඒ පුරුෂ්ඨවතම එයින් 
මූත ෙොලවයෙ ශොසනවයහි පුවිදි ෙන්වන් ී නම්, ‘ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම 
පොරොජිෙොෙට පුමිවණන ලද්වද් ීමි’ යි ෙියො වහ්2 වතවම් මත් වනො දන්වන් ී නම් 
ඕහට, අනිේ ෙිසිවෙේ එළඹ ‘වතෝ ග්ිහි ෙල පොරොජිෙොෙට පුමිවණන ලද්වද් ය’ යි 
ෙියො වනො ෙීවය්ත් ී නම්, ඒ වතම රහත්ඵලය පිණිස පිළිපදවන් ී නම්, ෙිවමේ ද, 

                               
1 නිර්භුඤ්ජනය 
2 ඔහු 
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ඕහට ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් 
දැ?” යි විාොවළෝ ය. “සද්ධර්මොභිසමය පිණිස ඔහුවග්් යම් වහතුවෙේ ඇද් ද, ඒ වහතුෙ 
ඔහුවග්් මූවලොේින්න වි ය. එවහයින් නිර්ෙොණොභිසමය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙළ ෙරද දන්නොහුට ෙුෙුස් ෙන්වන් ය. ෙුෙුස් ඇති 
ෙල්හි චිත්තය ශීලග්ුණොදිවයහි ආෙරණය ෙන්වන් ය. චිත්තය ෙුළෙුනු ෙල්හි 
ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙදාරණවස්ෙ. එෙල ෙරදේ වනො 
දන්නො ෙූ ෙිසි ෙුෙුසේ නූපන්නො ෙූ ශොන්ත ෙූ සිතින් විහරණය ෙරන්නො ෙූ වමෝහට 
ෙනොහි ෙෙර ෙොරණයෙින් ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ද? ස්ෙොමීනි, වම් පර ශ්නය වසසු 
පර ශ්නයන් වමන් වනො ෙ විස්මයවයන් විස්මයට යන්වන් ය. ස්ෙෙීය ෙූ ශරුතෙත් ෙූ 
 ුද්ධීන් සිතො පරීේෂ්ඨො ෙර ෙදාරමින් විසඳා ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, මනො වෙොට ම වදසීය සොනො ලද්දා ෙූ ෙලල් මඩ ඇත්තො ෙූ 

පූපත නඟො ෙප් වහලූ ෙුඹුවරහි ධොනය සොරය වදන්නො ෙූ යහපත් වෙොට ෙොපනය 
ෙරණ ලද්දා ෙූ බීජසිංඛයොත ඵලමුල් මනො ෙ ම හට ග්ණී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, 
ස්ෙොමීනි, මනො වෙොට හට ග්ණී ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ බීජ සිංඛයොත 
ෙූ ඵලමුල් ම ඝනචශලශිලොතලවයහිත් මනො වෙොට හට ග්ණී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, (4  ) ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ඒ ිජු 
ම ෙලල් මවඩහි හට ග්න්වන් ද? ෙුමේ පිණිස ඝන චශලවයහි වනො හට ග්න්වන් 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ බීජයොවග්් හට ග්ුණීම පිණිස ඒ ඝනචශලවයහි 
වහතුවෙේ නුත්වත් ය. අවහතුෙ  ුවින් ග්වලහි ිජු වනො හටග්න්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් වහතුෙෙින් ඕහට ධර්මොභිසමය ෙන්වන් ී නම්, 
ඔහුවග්් ඒ වහතුෙ සමුේින්න ෙූවය් ය. අවහතුෙ  ුවින් ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් 
ය” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, තෙත් මධුරතර ෙූ උපමොෙේ ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ලීදඬු ෙුටග්ල් ලෙුට මුග්ුරු පෘිවිවයහි ෙුටී නෙත්නො 
ස්ථොනයට පුමිවණන්නොහු ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, එම දණ්ඩ වල ආඩු ලෙුට 
මුග්්ග්රවයෝ ආෙොශවයහිත් වනො ෙුටී සිටින ස්ථොනයෙට පුමිණ සිටින්නොහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වමහි ෙනොහි යම් 
ෙොරණයෙින් එම දණ්ඩ වල ආඩු ලෙුට මුග්ුරු පෘිවිවයහි නෙත්නො ස්ථොනයට 
පුමිවණන්නොහු ද, ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? ෙෙර ෙොරණයෙින් ආෙොශවයහි වනො ෙුටී 
වනො සිටින්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ දණ්ඩ වල ආඩු ලෙුට මුග්්ග්රයන්වග්් 
පිහිටීම පිණිස ආෙොශවයහි වහතුවෙේ නුත්වත් ය. අවහතුෙ  ුවින් වනො සිටින්නොහු 
ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඔහුවග්් ඒ වදාෂ්ඨවයන් ධර්මොභිසමය ෙන 
වහතුෙ සිඳී ග්ිවය් ය. වහතුෙ නුසුනු ෙල්හි අවහතුවෙන් නිර්ෙොණොභිසමය වනො 
ේනවන් යි. තෙද, මහරජොවනනි, එ ම ග්ිනි ජලවයහිත් ඇවිවල් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් එම ෙහ්නිය 
ථලවයහි ඇවිවළන්වන් ද, ෙෙර ෙොරණයෙින් ජලවයහි වනො ඇවිවළන්වන් ද? වමහි 
ෙනොහි ෙොරණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙහ්නියවග්් දීප්තිමත් ී ම පිණිස 
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ජලවයහි වහතුවෙේ නුත්වත් ය. අවහතුෙ  ුවින් දීප්තිමත් වනො ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ග්ෘහස්ථපොරොජිෙයොවග්් ඒ ෙළ වදාෂ්ඨවයන් නිෙණට 
වහතු සිඳී ග්ිවය් ය. වහතු නුසී ග්ිය ෙල්හි අවහතුවෙන් නිර්ෙොණොභිසමය වනො ෙන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුෙතත් වමම අර්ථය වමවනහි ෙර ෙදාළ 

මුනුෙ. ‘ෙොයෙයතිෙර මණය ෙූ ෙරදේ වනො දන්නොහට ෙුෙුසෙුදු නුති ෙල්හි 
ස්ෙර්ග්වමොේෂ්ඨොෙරණය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ඒෙොන්තවයන් ම ඒ වි්යපිටකපයහි සිතට 
ෙරද පුණ ෙූ චිත්තපර ඥප්තියේ වනො ෙන්වන් ය. ෙොරණයෙින් ම මට අෙව ොධ ෙරෙො 
ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, ග්ූව ෙූ ශෘිංග්ිවිෂ්ඨය වනො දන්නහු 
විසින් ෙන ලද්වද් ීවවිතය නසො ද? වනො නසො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, 
ීවවිතය නසො ම ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො දන්නහු විසින් ෙරණ 
ලද පොපය ෙුෙත් අභිසමයන්තරොය ෙරෙන්වන් යි. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ෙහ්නිය 
වනො දැන පයින් මඩින්නොහු දෙො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එවස් ය, ෙහ්ස, දෙො ම ය” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො දන්නහු විසිනුදු ෙරණ ලද (4  ) පොපය ෙුෙත් 
අභිසමයන්තරොය ෙරෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, නිද්රොෙරණොදි විසින් වනො 
දන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයෙු නොග්වයේ දෂ්ඨ්ට වෙොට ීවවිතය පහ වෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය ෙහන්ස, දිවි නසො ය” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො දන්නහු 
විසින් ෙරණ ලද පොපය ද අභිසමයන්තරොය ෙරෙන්වන් යි. තෙද මහරජොවනනි, 
කාලිංගප.ාිජාතකපයහි ආත්මවලොභවයන් රජ සුප හුර ෙනොන්තරවයහි 
තොපසපර ෙර ජයොවෙන් ෙල් යුෙූ රොජතපස්ීන් නිසො උපන් කාලිංගෙුමොරවයෝ තමන්වග්් 
පුණයසෘද්ධිවයන් තමන් සතු ෙූ කලිඟුරටට අහසින් අෙුත් රජ පුමිණ 
කාලිංගභාරද් ාජපගාතර  නම් පුවරොහිත රොහ්මණ පණ්ඩිවතොත්තමයොනන්වග්් 
සහොයවයන් දශවිධාෙර ෙර්තිෙත් පුරො ාෙර ෙර්තිරොජයය ලු  සප්තවිධරත්නයන් පිරිෙරො 
ග්ත්හ. ශර මණවෙශ ග්ත් රජුන්ට පුතර  ෙ උපන් වහයින් ශර ර්ණපකාල්්් නම් ෙූ ඒ 
කාලිංගාෙර ෙර්තිමහරජොවනෝ සතිස්වයොත්වනෙ පුතිර සිටින මහ වසනඟ පිරිෙරො 
වග්ණ පපෞෂථහස්තිරත්නය පිටට පුන නුඟී වදමෙුපිය ඥාතිෙුලයන් දේනො පිණිස 
ෙනයට ආෙොශවයන් යනුවෙෝ1 මහව ෝමුඩට ලිං ෙ ‘වමහි  ුදුන් පහළ ෙන 
ව ෝමුවඩේ ඇතු’ යි ෙියො වනො දන්වනෝ ෙූ නමුත්2 මහව ෝමුඩට මස්තෙවයන් 
යන්නට වනොහුෙි ෙූවෙෝ වනො වෙද්ද? මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් ‘වනො දන්නහු 
විසිනුදු ෙරණ ලද පොපය නිර්ෙොණන්තරොය ෙරෙන්වන් ය’ යි යන වම් ෙොරණය ෙදාළ 
වස්ෙ. “තතිෙින් එවතේ ම ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙොරණය 
සර්ෙඥභොෂ්ඨිත ෙන ලද්වද් ය. පටිේවෙොසනය ෙරන්නට වනො හුේවේ ය. වම් 
පර ශ්නයොවග්් අර්ථය වමම ෙදාළ වලස ම ය. ඒ ෙොරණය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ.  

                               
1 යනුවය් 
2 වනො දන්වන් ී නමුත් 



 

 354 පටුන වෙත 

ගෘහස්ථපාරාජිකපර ශ්් ය යි. 
 

ශර ර්ණදුශ්ශීල පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස ග්ිහිවිනය ෙරදෙො පිළිපදින්නො ෙූ 

ග්ෘහස්ථදුශ්ශීලයොවග්් ද ශර මණවිනය ෙරදෙො පිළිපදින්නො ෙූ ශර මණදුශ්ශීලයොවග්් ද 
විවශෂ්ඨය ෙෙවර් ද? වෙනස් ෙූ ෙොරණය ෙිවමේ ද? වමොහු වදවදන ම මරණින් 
මත්වතහි සම සම ෙූ දුර්ග්තිග්මන් ඇත්තො ෙූ ද වදවදනොහට ම සමසම ෙූ දුේඛවිපොෙය 
වේ ද? වනොවහොත් මඳේ ෙත් වෙනස් ෙොරණයේ ඇද්දැ” යි විාොළහ. “මහරජොවනනි, 
ශර මණදුශ්ශීලයොවග්් ග්ෘහස්ථදුශ්ශීලයොට ෙඩො විවශෂ්ඨවයන් තතිරි ෙූ වම් ග්ුණවයෝ දශ 
වදවනෙ. තතිරි ෙූ ෙොරණො දශයෙින් ද දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙන්වන් ය. 
ශර මණදුශ්ශීලයොවග්් ග්ෘහස්ථදුශ්ශීලයොට ෙඩො විවශෂ්ඨවයන් ම අතිවරෙ ෙූ දශග්ුණය 
ෙෙවර් ද? යත්- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි ශර මණදුශ්ශීල වතම  ුදුන් වෙවරහි 
වග්ෞරෙ ඇති ෙන්වන් ය. ධර්මවයහි වග්ෞරෙ ඇති ෙන්වන් ය. ස ර හ්මාොරීන් වෙවරහි 
වග්ෞරෙ ඇති ෙන්වන් ය. උද්වදස පටිපුේඡොවයහි ී ර්ය ෙරන්වන් ය. ව ොවහෝ ෙූ ඇසීම් 
ඇති ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, භින්නශීලී ෙූ දුශ්ශීලවතම යම් පිරිසෙට ග්ිවය් ද, මනො 
ෙූ ස්මෘති උපදෙන්වන් ය. ග්ර්හොභයින් ෙොයිෙය ෙොාසිෙය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය. ඔහුවග්් 
සිත භොෙනොභිමුඛ (4 1) ෙන්වන් ය. භිේෂ්ඨූන්වග්් ශරොමණයයට එළවඹන ලද ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ශර මණදුශ්ශීල වතම පේ ෙරන්වන් ද පර තිේඡන්න වෙොට හුසිවරන්වන් 
යි. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨයො ඇති ස්තරීවතොම සුඟ ී රහසින් ම පරපුරුෂ්ඨ පොප 
ෙරියොවෙහි හුසිවරන්නී ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශර මණදුශ්ශීල වතම පේ 
ෙරන්වන් ද, පර තිේඡන්න ෙ ම හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමොහු ෙනොහි 
ශර මණදුශ්ශීලයොවග්් ග්ෘහස්ථදුශ්ශීලයට ෙඩො විවශෂ්ඨවයන් ම අතිවරෙ ෙූ දශග්ුණවයෝ යි.  

 
‘කතපර්හි දසහි කාරපණහි උත්තවෙං දක්ිණං විපසාපධති. 
අ ජ්ඣක රධාරණතායපි දක්ිණං විපසාපධති. ඉසීසාර්්්්-
භණ්ඩුලිඞ්ගධාරණපතාපි දක්ිණං විපසාපධති. සං සර්ය ර්්ුපවිට්ෙතායපි 
දක්ිණං විපසාපධති. .ුද්ධ ධම්ර් සඞ්  සරණගතතායපි දක්ිණං විපසාපධති. 
පධා්ාසය්ිපකත  ාසිතායපි දක්ිණං විපසාපධති. 
ජි්සාස්ධ්පවෙපයස්පතාපි දක්ිණං විපසාපධති. ප රධම්ර්පදස්පතාපි 
දක්ිණං විපසාපධති. ධම්ර්දීපගති පරායණතායපි දක්ිණං විපසාපධති, 
අග්පගා .ුද්පධාති කක්්ත උජුදිට්ිතායපි දක්ිණං විපසාපධති, 
උපපාසථසර්ාදාස ්පතාපි දක්ිණං විපසාපධති. ඉපර්හි පඛා ර්හාරාජ දසහි 
කාරපණහි උත්තවෙං දක්ි ණං විපසාපධති’. 
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“ෙෙර නම් දශවිධ ෙූ ෙොරණයෙින් මත්වතහි දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු වෙවර් ද? යත්- 
ඒ ශර මණදුශ්ශීලවතම සර්ෙේවල්ශශතරුමථනයට තරිවිධ  ුදුෙරයන් ෙහන්වස්ලො විසින් 
පුලඳ ෙදාරණ ලද්දා ෙූ අර්හධ්ෙජ නමුති අෙධයස්ෙරූප ෙූ උරේඡදනධොරණතොවයනුදු 
දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. සෘෂ්ඨිශරොමණයභොවෙොපග්ත ෙූ මුඩුවස ධොරණවයන් ද 
දේෂ්ඨිණොෙ ස්ෙර්ග්වමොේෂ්ඨ සම්පත් සොධො ලීම් ෙශවයන් පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. 
සිංඝසමූහයොට ඇතුළත් ෙූ පර විෂ්ඨ්ට ෙූ  ුවින් ද පරවලෝ අදහො වදන්නො ෙූ දේෂ්ඨිණොෙ 
පිරිසිදු ෙරන්වන් ය.  ුද්ධ ධර්ම සිංඝ සරණග්ත  ුවින් ද දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙන්වන් 
ය. ීර්යෙරණයට ආධොර ෙූ ජනශූනය ග්ෘහවයහි ෙොසය ෙරණ  ුවින් ද දේෂ්ඨිණොෙ 
පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. සර්ෙඥ ශොසන නමුති වශරෂ්ඨ්් ෙූ ධනය වසොයන  ුවිනුත් 
දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. පර ෙරසද්ධර්මය වදශනො ෙරණ  ුවින් ද දේෂ්ඨිණොෙ 
පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. ධර්මදීපග්ති පරොයණ  ුවින් ද දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් ය.  
 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් තුන් වලොෙට අග්ර  ය, යි ෙියො එෙොන්තවයන් ම සෘජු ෙූ දෘෂ්ඨ්ටි 
ඇති  ුවින් ද දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. නෙඋවපොසථය වනො ෙරදෙො සමොදන් 
ෙ පොවමොේ ඇසීවමන් ද දේෂ්ඨිණො පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් දශවිධ ෙූ 
ෙොරණවයන් මත්වතහි ෙුශලර්ීන් විසින් වදන ලද්දා ෙූ දේෂ්ඨිණොදානය පිරිසිදු ෙරන්වන් 
යි. මහරජොවනනි, තතො විපරිත ෙූ පිළිපදින්වන් ද ශර මණදුශ්ශීල වතම දායෙයන්වග්් 
දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ජලයවතම තතො ව ොවහෝ ෙූ 
ෙලල ෙර්දම රවජොජල්ලිෙො ෙසළ වසෝදා පහ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම තතො විපරිත ෙ පිළිපදින්වන් ද ශර මණදුශ්ශීලවතම දායෙයන්වග්් දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු 
ෙරන්වන් යි. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් තතො දැඩි ෙ හුණු ෙූ උෂ්ඨ්වණොදෙයවතවම් 
ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ මහත් ෙූ ග්ිනිෙඳ ෙුෙත් නිෙොලන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තතො විපරි (4 4) තෙ පිළිපන්නො ෙූ ශර මණදුශ්ශීලවතම ද දායෙයන්වග්් 
දේෂ්ඨිණොෙ පිරිසිදු ෙරන්වන් යි. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් පහ ෙූ රස ඇත්තො ෙූ ද 
වභොජනයවතම ේෂ්ඨුධොග්්නි හො ශරීර දුර්ෙල ෙ පහ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම තතො ෙරදෙො පිළිපන්නො ෙූ ද ශර මණදුශ්ශීලවතම දායෙයන්වග්් දේෂ්ඨිණොෙ 
විවශොධනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ 
සනරොමරවලොෙස්ෙොමී ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
ර්ධයර්්ිකායෙරලොඤ්ඡනවයහි ෙූ වෙයයොෙරණ සිංඛයොත දක්ිණාවිභංග 
ස තරා්්තපයහි ද ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
‘පයා සීල ා දුස්සීපලසු දදාස ති දාස ්ං 
ධම්පර්් ලද්ධා සුපස ්්් චිත්පතා, 
අභිසද්දහං කම්ර් ලං උළාරං 
සා දක්ිණා දාස යකපතා විසුජ්ඣති’ යි. 
 
‘පූර්ෙොපරමධයමවාතනො සුද්ධ ෙරණ විසින් සුපර සන්න සිත් ඇත්තො ෙූ යම් 

සිල්ෙත් පුද්ග්ලවයේවතම නිරොශොවයන් වෙොට සෙල සම්පත්ති පර දානය ෙිරීවමන් මහත් 
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ෙූ ෙුශලෙර්මඵලය විවශෂ්ඨවයන් අදහමින් දැහුමින් ල න ලද්දා ෙූ ධනයෙින් ෙිසි 
දානයේ දුශ්ශීලයන් වෙවරහි වදන්වන් ී නම්, ඒ දේෂ්ඨිණොවතොවමෝ දායෙයො වෙවරන් 
පිරිසිදු ෙන්වන් ය. මහත්ඵල ෙන්වන් යි.’ 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය විසඳා ෙදාළ පරිදි තතො ආශ්ාර්ය 

ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය විසඳූ නියොෙ තතො අද්භූත 
ෙන්වන් ය. අපි එපමණෙට පර ශ්නය විාොළීම්හ. ඒ පර ශ්නය නුඹ ෙහන්වස් වනොවයේ 
උපමො විසින් ෙොරණො විසින් විභොග් වෙවරමින් වශරොතර යට අමෘතමධුර රස වෙොට 
පශ්චිමජනයොහට ෙර්ණොභරණ වෙොට ත ො ෙදාළවස්ෙ. ස්ෙොමීනි, යම් වස් 
රජනජුරුෙන්වග්් සූදවයේ වහෝ සූදයොවග්් අතෙුසිවයේ වහෝ එපමණෙට මොිංසයේ ලු  
නොනොපර ෙොර ෙූ දුරුමිරිස්ලොෙණොදිවයන් සම්පොදනය වෙොට රොජූපවභොග්ය වෙවර් ද, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එපරිද්වදන් ම එපමණෙින් අපි පර ශ්නය විාොළම්හ. 
ඒ පර ශ්නය නුඹෙහන්වස් වනොවයේ උපමො විසින් ෙොරණො විසින් විභොග් වෙොට 
අමෘතමධුර ෙූ ශර ෙවණොපග්ය ෙර ෙදාළ වස්ෙු” යි ෙීහ. 

 
ශර ර්ණදුශ්ශීලපර ශ්් ය යි. 

 

උදකපරාණිපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් සීවතොදෙය ග්ින්වනන් තෙන ෙල්හි 

ව ොවහෝ වෙොට චිට්විටොයන ශේද ෙන්වන් ය. චිටිචිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. තෙ තෙත් 
ෙුදුමහත් ශේද ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්(4  ) වසනයන් ෙහන්ස, උදෙය 
පරොණය සහිත ෙ ීවෙත් ෙන්වන් ද? ෙිවමේ ද? වෙළිමින් ශේද ෙන නිසො ද? වනොවහොත් 
අනිේ වෙවනෙුන් විසින් පීඩිත ෙරණ ලද්වද් ශේද වෙවර් ද?” යි විාොළහ. 
“මහරජොවනනි, උදෙය ීවෙත් වනො ෙන්වන් ය. උදෙවයහි ීවවිතවයේ වහෝ පරොණවයේ 
වහෝ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් 
උදෙය චිට්චිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. චිටිචිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. වෙනත් ව ොවහෝ 
ශේද ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි 
සමහර මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිෙ වෙවනේ ‘උදෙය ීවෙත් ෙන්වන් ය’ යි ෙියො පරොණඝොත භයින් 
සිහිල්පුන් පර තිේවෂ්ඨප වෙොට පුන් හුණු ෙරෙො වග්ණ හුණුහුණුවයන් අනුභෙ 
ෙරන්නොහු ය. ඒ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීහු නුඹ ෙහන්වස්ලොට ‘අවහෝ! ශර ර්ණ භ ත් පගෞතර්ය්්පග් 
ශර මණශොෙයපුතරවයෝ පරොණීවෙය පමණින් එෙින්ද්රිය ෙූ ීවෙය නසන්නොහු ය’ යි ෙියො 
ග්ර්හො ෙරන්නොහු ය. නින්දා ෙරන්නොහු ය. ඒ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීන්වග්් ග්ර්හොෙ, නින්දා ෙිරීම 
දුරු ෙර ෙදාළ මුනෙ. පහ ෙර ෙදාළ මුනුෙ. හරෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, උදෙය ීවෙත් වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, උදෙවයහි 
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පරොණීවෙවයේ වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් ය. චිට්චිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. 
චිටිචිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. තෙත් ව ොවහෝ ශේද ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් වහප් විල් නදී දහ තළොෙ ෙන්දර පුළී1 විෙර 

ෙූ ද පදර හො ලිිං වහෝ වපොෙුණු ග්ත ෙූ උදෙය ෙොතොතපවෙග්යො වග්් මහත්  ුවින් 
පෘිවිවයහි ෙයොප්ත ෙන්වන් ය. සිඳී යන්වන් ය. ේෂ්ඨය ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද? වහප් 
සර සරිතොදිවයහිත් උදෙය චිට්චිටොයන ශේද වේ ද? චිටිචිටොයන ශේද වේ ද? වෙනත් 
ව ොවහෝ ශේද වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “තදින් 
මහරජොවනනි, උදෙය ීවෙත් ෙ පරොණය ඇති වෙවනේ ී නම්, ඒ වහප් සර නදී 
ආදිවයහිත් උදෙය ශේද ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුත් වතපි දැන 
ග්ණුෙ. උදෙවයහි ීවෙවයේ වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් ය. අග්්නි 
සන්තොපවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් උධෙය චිට්චිටොයන ශේද ෙන්වන් ය. චිටිචිටොයන 
ශේද ෙන්වන් ය. වෙනත් ව ොවහෝ ෙූ ශේද ෙන්වන් යි. තෙද, මහරජොවනනි, අනිෙුදු 
තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. උදෙවයහි ීවෙවයේ වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් 
ය. අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් තතො මහත්  ුවින් උදෙය ශේද ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙය යම් ෙවලෙ සහල් හො මිශර  ෙ භොජනග්ත ෙූවය් වේ ද, 
ෙසන ලද්වද් උදුවනහි වනො ත න ලද්වද් වේ ද, එෙල්හි ෙිවමේ ද, ඒ භොජනග්ත ෙූ 
උදෙය ශේද වෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ශොන්ත ශොන්ත ෙ 
අාල ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ සිහිල් උදෙය ම භොජනග්ත වෙොට ග්ිනි 
දල්ෙො උදුවනහි ත න ලද්වද් වේ ද, ෙිවමේ ද, එහි උදෙය ශොන්ත ශොන්ත ෙ අාල ෙ 
ම පෙත්වන් දැ“ යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ෙම්පො ෙන්වන් ය, (4 4) ාලිත 
ෙන්වන් ය, වලල වදන්වන් ය, ෙුළවඹන්වන් ය, ස්ළ තපදීම ෙන්වන් ය, 
ඌර්ධ්ෙොවධොදිශොනුදිශොෙට යන්වන් ය, තතිවරන්වන් ය, පුතිවරන්වන් ය, 
වඵණමොලොෙුල ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ඒ පර ෙෘති ෙූ උදෙය 
නිශ්ාල වේ ද? ශොන්ත ශොන්ත වේ ද? ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ෙහ්නිග්ත ෙල්හි ෙම්පො 
ෙන්වන් ද? ාලිත ෙන්වන් ද? වලල වදන්වන් ද? ෙුළවඹන්වන් ද? ස්ළ පතර තපදීම 
ෙන්වන් ද? උර්ධ්ෙොවධොදිශොනුදිශොෙට යන්වන් ද? වඵණමොලොෙුල ෙන්වන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, පර ෙෘති ෙූ උධෙය වනො වසලවෙන්වන් ය. අග්්නිග්ත 
ෙූ උදෙය ෙනොහි අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් තතො මහත්  ුවින් ‘චිට්චිටොයන’ ශේද 
ෙන්වන් ය. ‘චිටිචිටොයන’ ශේද ෙන්වන් ය. ව ොවහෝ ෙූ වෙනත් ශේද ෙන්වන් ය” යි  
ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයනුදු ඒ සීවතොදෙවයහි ීවෙවයේ වහෝ පරොණවයේ 
වහෝ නුත්වත් ය. අග්්නිසන්තොප වෙග්යොවග්් තතො මහත්  ුවින් උදෙය ශේද ෙන්වන් 
ය යි ෙියො දැන ග්ණුෙ” යි ෙදාළ වස්ෙ.  

 

                               
1 පොළි 
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තෙද, මහරජොවනනි, තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. උදෙවයහි ීවෙවයේ වහෝ 
පරොණවයේ වහෝ නුත්වත් ය. අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් උදෙය ශේද 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ඒ සීවතොදෙය වග්යේ වග්යේ පොසො ම පුන්ෙළග්ත ෙ 
ත න ලද වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, මනුෂ්ඨයවයෝ එවස් 
උධෙඝට ත ති” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ඒ භොජනග්ත ෙූ උදෙය ෙම්පො 
වේ ද?”  ාලිත වේ ද? ලුලිත වේ ද? ෙුලවේ ද? ස්ළ උපදනො ලද වේ ද? ඌර්ධ්ෙොවධො 
දිශොනුදිශොෙට වය් ද? තතිවර් ද? වඵණමොලොෙුල වේ දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, පර ෙෘති ෙූ ජලය ඒ පුන්ෙළග්ත ෙල දු අාල ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වතොප විසින් ෙනොහි මහො සමුද්රවයහි උදෙය ෙම්පො ෙන්වන් ය, ාලිත 
ෙන්වන් ය, ලුලිත ෙන්වන් ය, ආවිල ෙන්වන් ය, ස්ළ උපදනො ලද ෙන්වන් ය, 
ඌර්ධ්ෙොවධොදිශොෙට යන්වන් ය, තතිවරන්වන් ය, පුතිවරන්වන් ය, වපණමොලොෙුල 
ෙන්වන් ය, උස් ෙ පුන පුන මුහුදුවෙරවලහි ෙුද යන්වන් ය, ව ොවහෝ ශේද 
පෙත්ෙන්වන් ය යි ෙියො අසන ලද්වද් ඇද්ද?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, වම් ෙදාළ ෙොරණය මො විසින් අසන ලද්වද් ී ය. දේනො ලද්වද් ී ය. 
මහොසමුද්රවයහි උදෙය සියේ රියන් තුන්හි ද වදසියේ රියන් තුන්හි ද ආෙොශවයහි 
පනින්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස පුන් ෙළයට පුමිණියො ෙූ උදෙය 
ෙම්පො වනො වේ ද? ශේද වනො පෙතී ද? ෙුමේ පිණිස ෙනොහි මහොසමුද්රවයහි උදෙය 
ෙම්පො වේ ද? ශේද පෙතී දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙොතවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් 
මහොසමුද්රවයහි උදෙය ෙම්පො ෙන්වන් ය. පුන්ෙළය ග්ත ෙූ ෙල්හි උදෙය ෙිසිෙෙින් 
ඝට්ටනය වනො ෙළ ෙල්හි ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය, ශේද වනො පෙත්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් වස්් ් ෙොතවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් මහොසමුද්රවයහි උදෙය ෙම්පො 
වෙ ද, ශේද පෙතී ද, එපරිද්වදන් ම අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් උදෙය 
ශේද පෙත්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, වියලුනො ෙූ වභරිමුඛය වියලුනො ෙූ වග්රිසමින් ෙලඳෙො ලන්වන් 

ද? සදා ලන්වන් දැ? යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ඒ වභරියොවග්් පරොණීවෙවයේ වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ ඇද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත. ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස වෙවස් 
ඒ වභරිය ශේද ෙරො දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ස්තරියෙවග්් වහෝ පුරුෂ්ඨයෙුවග්් වහ් 
තත්ෙෘතයසොධෙ ෙූ ීයයයවයන් වහෝ උත්සොහවයන් වහෝ වභරි ශේද පෙත්වන් ය” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ස්තරියෙවග්් වහෝ පුරුෂ්ඨයොවග්් වහෝ තර්ජනවයන් වතෝ 
ෙයොයොමවයන් වහෝ1 වභරි ශේද පෙතී ද? එපරිද්වදන් ම අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් 
මහත්  ුවින් උදෙය ශේද පෙත්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුදු උදෙවයහි 

                               
1 ‘තර්ජනවයන්’ යනොදී පරිෙර්තනය ෙුරදී යි ‘තජනවජන ෙොයොවමන’ යනු පොළි යි. ‘ඒ 
ස හො ෙූ උපන් ෙූයමින්’ යනු එහි අර්ථ යි. 
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ීවෙෙවයේ වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් ය. ‘අග්්නිසන්තොපවෙග්යොවග්් මහත්  ුවින් 
උදෙය ශේද පෙත්වන් ය.’ යි ෙියො දැන ග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, වමවස් වම් පර ශ්නය යම් තොේ මනො ෙූ විනිශ්ාය වේ ද? ඒ 

තොේ දේෙො මො විසිනුත් වතොපවග්න් විාොළ ම යුත්වතේ ඇත්වත් ය. ෙිවමේ ද 
මහරජොවනනි, තෙනු ල න්නො ෙූ උදෙය සියලු භොජනවයහි ම ශේද පෙත්ෙො1 ද? 
වනොවහොත් තෙනු ල න්නො ෙූ උදෙය සමහර භොජනවයේහි ශේද පෙත්ෙො2 දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන්ෙහන්ස, තෙනු ල න්නො ෙූ උදෙය සියලු භොජනවයහි ම වනො 
ම ශේද පෙත්ෙන්වන් ය. තෙනු ල න්නො ෙූ උදෙය ඇතුම් භොජනවයේහි ශේද 
පෙත්ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් වතොපවග්් ස්ෙෙීය දෘෂ්ඨ්ටිය 
වතොප ම හරණ ලද්වද් ය. මොවග්් විෂ්ඨයට ම වතපිත් පුමිණියොහු ය. උදෙවයහි ීවෙවයේ 
වහෝ සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් ම ය. තදින් මහරජොවනනි, තෙනු ල න්නො ෙූ උදෙවයහි 
සියලු ම භොජනෙල ශේද පෙත්වන් ී නම් වම් ‘සීවතොදෙය ීවෙත්ෙන පරොණවයෙු’ යි 
ෙියන්නට යුතු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ‘සීවතොදෙයේ ශේද පෙත්ෙො ද, ඒ 
සීවතොදෙය ීවෙත් ෙන්වන් ය. යම් සීවතොදෙයේ ශේද වනො පෙත්ෙො ද, ඒ සීවතොදෙය 
ීවෙත් වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො එෙ ම සීවතොදෙය වදෙේ වනො ෙන්වන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. තදින්, මහරජොවනනි, උදෙය ීවෙත් ෙන්වන් ී නම් වසොඬින් උරෙො නඟො 
වග්ණ මුඛවයහි පර ේවෂ්ඨප වෙොට ෙුේෂ්ඨියට පරවෙශ ෙරන්නො ෙූ තරිමදග්ලිත ෙූ උත්සන්න 
ෙූ මදමණ්ඩල ඇති සවභදන ෙූ මත්තහස්තිරොජයන්වග්් ඒ වසොඬින් ග්ත් උදෙය ද 
ඔෙුන්වග්් දත් අතුවරහි තුර වදන ලද්වද් ශේද පෙත්ෙන්වන් ය. මහත් ෙූ අතිහොර ෙූ 
වනොවයේ සියදහස්ග්ණන් භොණ්ඩවයන් හො ව ොවහෝ මනුෂ්ඨයයන්වග්න් පිරුණො ෙූ 
සියේ රියන් දිග් ඇත්තො ෙූ මහොවනෞෙොවෙෝ මහොසමුද්රවයහි ෙොතවෙග්වයන් ඔිවනො  
හුසිවරන්නොහ. ඒ වනෞෙොෙලින් තුර වදන ලද්දා ෙූ උදෙය ශේද පෙත්ෙන්වන් ය. තෙ 
ද, මහරජොවනනි, වනොවයේ සියග්ණන් වයොදුන් දිග් ශරීර ඇත්තො ෙූ තිමි ය, තිමිිංග්ල 
ය, තිමිරපිිංග්ල ය යනොදි මහත් ෙූ මත්සයවයෝ මහොසමුද්ර ය ඇතුවළහි ග්ුලී 
මහොසමුද්රවයහි ෙොසස්ථොන  ුවින් ෙොසය ෙරන්නොහු මහො උදෙධොරොෙන් ආාමනය 
ෙරන්නොහ. ග්ිලින්නොහ. ශේද ෙරන්නොහ. පිඹින්නොහ. ඒ මහොමත්සයයන්වග්් ද දත් 
අතුවරහිත් උදරොන්තරවයහිත් මිරිවෙන ලද්දා ෙූ උදෙය ශේද පෙත්ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් වම ඳු ෙූ වම ඳු ෙූ මහත් ෙූ මහත් ෙූ පීඩනවයන් පීඩිත 
ෙූ උදෙය ශේද වනො ෙරන් (4  ) වන් ය. එවහයින් උදෙවයහි ීවෙවයේ වහෝ 
සත්ෙවයේ වහෝ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මො ෙී වමපරිද්වදන් ම උදෙවයහි 
පරොණිවයෙු නුති  ෙ දරො ග්ණුෙ, අදහො ග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥවදශනොග්ත ෙූ පර ශ්නයවතම 

සුදුසු ෙූ ව දීවමන් ම ව දන ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් 

                               
1 පෙතී. 



 

 360 පටුන වෙත 

මොහුඟි ෙූ මහත් ෙූ මොණිෙයරත්නයේ සුශිේෂ්ඨිත ෙූ අතිදේෂ්ඨ ෙූ සමර්ථ ෙූ ග්ුරුවග්ොතර  
ඇති මණිෙොරයෙු ෙරො පුමිණ ෙීර්තියේ ම ල න්වන් ය. ස්තුතියේ ම ල න්වන් ය. 
පර ශිංසොෙේ ම ල න්වන් ය. මොහුඟි ෙූ මුතුරත්නයේ වහෝ මුතුෙරන්නේහු ෙරො පුමිණ 
මොහුඟි ෙස්තර යේ වහෝ සොයම්ෙොරයෙු ෙරො පුමිණ රේත ාන්දනයේ වහෝ සුෙඳ 
ෙරන්නො ෙරො පුමිණ ෙීර්තියේ ම ල න්වන් ය. ස්තුතියේ ම ල න්වන් ය. පර ශිංසොෙේ 
ම ල න්වන් ය. එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්ෙඥ වදශනො ග්ත 
ෙූ වම් පර ශ්නය සුදුසු ෙූ ව දීවම් ව දා දීවමන් ව දා ෙදාරණ ලද්වද් ය. වමවස් වම් 
පර ශ්නය මම ද එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 
 

උදකපරාණිපර ශ්්ය යි. 
 

සකලජ්ර්ප්ා්්්ද්ීය    ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සපයහි 
ස ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 
 

්ිෂ්පර ප්්රපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 

‘මහවණනි, වතපි නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාොරොම ෙ ෙොසය ෙරෙු. නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාවයහි ඇලි ෙොසය 
ෙරේ’ ෙියො වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, ඒ ෙදාළ නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය ෙෙවර් 
දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, දෘෂ්ඨ්ටිපර පඤ්ාවයන් විරත වහයින් වසොතොපත්තිඵලය 
නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය නම් ෙන්වන් ය. සෙෘදාග්ොමිඵලය ද නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය නම් ෙන්වන් ය. 
තෘෂ්ඨ්ණොපර පඤ්ාවයන් විරත වහයින් අනොග්ොමිඵලය නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය නම් ෙන්වන් ය. 
තෘෂ්ඨ්ණො දෘෂ්ඨ්ටි මොන පර පඤ්ාය යන තරිවිධ පර පඤ්ාවයන් විරත වහයින් අර්හත්ඵලය 
නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය නම් ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වසොතොපත්ති ඵලයත් නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය ී නම්, සෙෘදාග්ොමිඵලයත් නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය ී නම්, 
අනොග්ොමිඵලයත් නිෂ්ඨ්පර පඤ්ාය ී නම් රහත්ඵලයත් නිෂ්ඨ්පපර පඤ්ාය ී නම්, ෙුමේ 
පිණිස ෙනොහි වම් ශොසනග්ත ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො  ුදුන් ෙදාළ ‘සූතර’ නම් ධර්මයේ 
ඇද් ද, ‘වග්යය’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද, ‘වෙයයොෙරණ’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද, ‘ග්ොථො’ නම් 
ධර්මයේ ඇද්ද, ‘උදාන’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද, ‘තතිෙුත්තෙ’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද, ‘ජොතෙ’ 
නම් ධර්මයේ ඇද්ද, යම් ‘අේභූත’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද, ‘වෙදල්ල’ නම් ධර්මයේ ඇද්ද 
යන වම් නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනය ෙොාුග්්ග්ත වෙොට හදාරණවස්ේලො ද, එහි අර්ථ 
විාොරණවස්ේලො ද, ෙුමේ පිණිස දානවයන් ද පූජොසත්ෙොර ෙරණවයන් ද 
ඛණ්ඩුඵුල්ලපටිසිංඛරණ (4 1) වයන් ද නෙෙර්මොන්තවයන් ද පලිව ොධය ෙනවස්ේලො 
ද, ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් විසින් පර තිේවෂ්ඨප ෙරණ ලද්දා ෙූ ෙට 
යුතු ෙරන්නොහු වනො වෙත් දැ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ශොසනග්ත ෙූ යම් 
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භිේෂ්ඨුවෙවනේ සූතර  ය, වග්යය ය, වෙයයොෙරණ ය, ග්ොථො ය, උදාන ය, තතිෙුත්තෙ ය, 
ජොතෙ ය, අේභූත ධර්ම ය, වෙදල්ල ය යන නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනය හදාරද්ද, අර්ථ 
විාොරත් ද, දානවයන් ද, පූජොවයන් ද, ඛණ්ඩඵුල්ලපටිසිංඛරණොදි නෙෙර්මවයන් ද 
පලිව ොධය වෙද්ද, ඒ සියලු ම භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො රහත්ඵලයට පුමිණීම පිණිස ම 
ඒ ෙට යුතු ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ස්ෙභොෙවයන් ම 
පිරිසිදු ෙූ පූර්ෙවයහි ෙරණ ලද ෙොසනො ඇත්තොහු ද, ඒ අල්පරජස්ෙවයෝ එෙ ම 
චිත්තේෂ්ඨණවයහි ම රහත් වෙති. යම් ඒ භිේෂ්ඨුවෙවනේ මන්දභොග්ය ඇත්තොහු ද, ඒ 
මහොරජස්ෙවයෝ වම්  ණ භොෙනොදි පරවයොග්වයන් ෙර මවයන් ම රහත් වෙති. 
මහරජොවනනි, යම් වස් එේ පුරුෂ්ඨවයේවතම ේවෂ්ඨ්තරවයහි ිජු ෙපුට වරොපණය වෙොට 
තමොවග්් යථො ල ෙූ ීර්යවයන් ේවෂ්ඨ්තර ය ෙටො වපර ෙළ අග්ල් තෙුරු ඇති  ුවින් 
අළුත් පරොෙොරයේ වහෝ ෙුටේ වහෝ නුති ෙ ම සුප වස් ම ධොනයයන් නඟො ග්න්වන් 
ය. එහි යම් වහයෙින් ධොනයය ග්ුණීම පිණිස ඒ අලසපුරුෂ්ඨයොවග්් ඒ ෙතිපරොෙොරයන් 
වසීමේ අමුතුවෙන් නුත්වත් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ස්ෙභොෙවයන් ම 
පරිශුද්ධ ෙූ යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ පූර්ෙවයහි ෙරණ ලද ෙොසනො ඇත්තොහු ද, ඒ 
ිප්පොභිඤ්ඤ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො එෙ චිත්තේෂ්ඨණවයන් ම ෙතිපරොෙොර නුති ෙ සුප 
වස් ී  නඟො ග්න්නො පුරුෂ්ඨයො වමන් රහත් ෙන්නොහු ය. යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ  ලෙත් 
ෙූ රොග්ොදිවෙවලස් ඇත්තොහු ද, ඒ මහොරජස්ෙවයෝ වම් පරවයොග්වයන් වග්ොස් ෙතිපර ෙොර 
වෙොට ධොනය නඟො ග්න්නො පුරුෂ්ඨයො වමන් රහත් ෙන්නොහු ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
යම් වස් මහත් ෙූ ආමර  ෙෘේෂ්ඨයේ මස්තෙවයහි මහත් ඵලපිණ්ඩවයේ ී නම්, එෙල ඒ 
අඹ ෙුමුත්තො ෙූ යම් ෙිසි අහසින් යන සෘද්ධිමත් වෙවනේ අෙුත් ඒ ෙෘේෂ්ඨයොවග්් 
ඵලය සුප වස් වග්ණ යන්වන් ය. එතුනට සෘද්ධියේ නුති ෙිසිවෙේ ආවය් ී නම්, 
එවතම ෙනවයන් දඬුෙුල් ෙපො වග්ණෙුත් හිණිමඟේ  ුඳ වග්ණ එයින් රුෙට නුඟී 
ඵල ෙඩො වග්ණ යන්වන් ය. ඵල ග්ර හණය පිණිස ඒ සෘද්ධිමත්හුවග්් යම් ඒ නිස්වසණි 
වසීමේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ස්ෙභොෙවයන් ම පිරිසිදු ෙූ 
අංගුලිර්ාලර්හාකාශයප ස්ථවිරොදි ෙූ යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ඇද්ද, පූර්ෙවයහි ෙරණ 
ලද ෙොසනො ඇත්තොහු ද, ඒ ඒ උත්තමවයෝ එෙචිත්තේෂ්ඨණවයන් ම අඹරුෙින් ඵල 
වග්ණ යන්නො ෙූ සෘද්ධිමතුන් ෙහන්වස් වමන් මොර්ග්ඵලසමිංග්ීහු වෙති. යම් ඒ භිේෂ්ඨු 
වෙවනේ  ලෙත් ෙූ වෙවලස්රජස් ඇති  ුවින් මහොරජස්ෙ ෙූ ද ඒ භිේෂ්ඨූහු වම් 
පරවයොග්වයන් නිස්වසණිවයන් අඹරුෙෙට නුඟී අඹ වනළො වග්ණ ග්ිය පුරුෂ්ඨයො වමන් 
ාතුස්සතයධර්මයන් අභිසමය ෙරන්නොහු ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ස්ෙොර්ථසිද්ධිෙොරෙ ෙූ එේ වයොධ පුරුෂ්ඨවයේ 

තමොවග්් ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨවෙවනෙුන්වග්් ෙිසි ෙට යුත්තේ පුමිණි ෙල්හි වතවම් එෙලො ෙ 
ම වග්ොස් ඒ ස්ෙොමිපුරුෂ්ඨයොවග්් අර්ථය සිද්ධ ෙරන්(4 0) වන් ය. එවස් ම අසමර්ථ ෙූ 
ධනෙත් ෙූ එේ පුරුෂ්ඨවයේ ධනය ෙශවයන් පිරිස ෙඩො වග්ණ ඒ පිරිස ලෙො පුමිණි 
අර්ථය සිද්ධ ෙරෙො ලන්වන් ය. පුමිණි අර්ථය සිද්ධ ෙිරීම පිණිස ඒ වයොධපුරුෂ්ඨයොවග්් 
යම් ඒ පිරිස් ස්ස් ෙිරීවමේ නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ඒ 
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භිේෂ්ඨුවෙවනේ ස්ෙභොෙවයන් ම පිරිසිදුහු ද, වපර ෙරණ ලද ෙොසනො ඇත්තොහු ද, ඒ 
අල්පරජස්ෙවයෝ පමො වනො ී එෙ චිත්තේෂ්ඨණවයන් ම එෙලො ෙ ම, අර්ථසිද්ධිය ස්ස් 
ෙරන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයො වමන්, ෂ්ඨ ආඅභිඥාවයහි ෙසීභොෙයට පුමිවණන්නොහු ය. යම් ඒ 
භිේෂ්ඨුවෙවනේ මහොරජස්ෙ ෙූ ද, ඒ මහොරජස්ෙවයෝ වම් පරවයොග්වයන්, පිරිස ලෙො 
අර්ථ සිද්ධිය ෙරෙන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයො වමන් ශරොමණයොර්ථය සොධන්නොහු යි. 
මහරජොවනනි, වපළපොළිය සෙසො හුදූරීම ද ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. එම වපළ 
අර්ථ ඇසීම ද ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. ඛණ්ඩපුල්ල පටිසිංඛරණොනි නෙෙර්මය 
ද ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. ආමිසදාන ධර්මදාන ශේදදානය ද ව ොවහෝ උපෙොර 
ඇත්වත් ය. රත්නතරවයහි පූජො සත්ෙොරෙරණය ද ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. ඒ ඒ 
ෙට යුත් ෙෘතයවයහි ව ොවහෝ ෙූ ආනිසිංස ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
රජනජුරුෙන් වස්ෙනය ෙරන්නො ෙූ අමොතය වයොධ භට  ල පර ධොනිෙ වදාරටුපොල රජවග්ය 
රේනො අනීෙට්් පොරිෂ්ඨදයජනයො අතුවරන් හුමට ෙඩො රජනජුරුෙන්වග්් සිත වස් 
රොජවසෙනය ෙරන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ ී නම්, ඒ රොජෙොරුණිෙපුරුෂ්ඨයොහට යම් ෙට 
යුත්තේ පුමිණි1 ෙල්හි ඒ අමොතය වයොධ භට  ල පර ධොනිෙොදි සියල්වලෝ උපෙොර 
ෙන්නොහු ය. ආදර ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ඒ ෙට යුතු අතුවරන් 
වපළපොළිය හුදූරීමත් ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. අර්ථ විාොරීමත් ව ොවහෝ උපෙොර 
ඇත්වත් ය. නෙෙර්මයත් ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. දන් දීමත් ව ොවහෝ උපෙොර 
ඇත්වත් ය. පූජොසත්ෙොරත් ව ොවහෝ උපෙොර ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, තදින් 
සියල්වලෝ ම ස්ෙභොෙ ජොතිවයන් ම පිරිසිදු ෙන්නොහු නම්, අනුශොසෙ ෙූ   ුදුන්වග්නුත් 
ෙට යුත්තේ වනො ෙන්වන් වේ ද? මහරජොවනනි, යම් වහයෙින් සද්ධර්ම ශර ෙණවයන් 
ෙට යුත්වතේ ෙන්වන් ම ය. මහරජොවනනි, අපරිමිත අසිංඛයග්ණන් ෙල්ප පටන් ස්ස් 
ෙරණ ලද දානශීලොදි ෙුශලමූලයන් ඇත්තො ෙූ පර ඥාවෙහි වෙළ පුමිණියො ෙූ ශාවෙපුතර  
මහොවථර සොමීන් ෙහන්වස් ද තමන් ෙහන්වස් පෙො ආශර ෙේෂ්ඨයෙට පුමිණීමට 
සද්ධර්මශර ෙණය හුර වනො හුෙි ෙූවස්ෙ. මහරජොවනනි, එවස් වහයින් සද්ධර්මශර ෙණය 
ව ොවහෝ ෙූ උපෙොර ඇත්වත් ය. එවස් ම වපළ හුදූරීම ද අර්ථ විාොරීම ද ව ොවහෝ ෙූ 
උපෙොර ඇත්වත් ය. එවහයින් උද්වදසපරිපුේඡොවතොම ද නිෂ්ඨ්පර පඤ්ා සිංඛයොත ෙූ 
අසිංඛතධර්මවයෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ශ්නය වතම නුඹ ෙහන්වස් 

විසින් මනො වෙොට ම චින්තනය ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් වම් පර ශ්නයත් එවස් 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
්ිෂ්පර ප්්රපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

                               
1 පුමිවණන්වන් 
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පෙගතිපර ශ්්ය 
 
(41 ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘යවමේ ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී ම 

රහත්ඵලයට  පුමිණිවය් ී නම්, එදෙස් ම ඔහු පුවිදි ෙන්වන් වහෝ ය. පිරිනිෙන් 
පොන්වන් වහෝ ය. ඕහට වම් ග්තිහු වදවෙේ ම ෙන්නොහ. අනිේ ග්තිවයේ නුත්වත් ය. 
ඒ රහත් ෙූ දෙස ග්ෘහස්ථභූමිවයහි ම සිට අතිෙරොන්ත ෙරන්නට වනො හුේවේ ය’ යි 
ෙියො නුඹ ෙහන්වස් ෙදාරණ වස්ෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් ඒ 
ග්ෘහස්ථභූමිවයහි දී රහත් ෙූ පුද්ග්ලවතම ඒ රහත් ෙූ දෙස්හි ම ෙර්මෙොෙයය ෙියන 
ආාොර්යයේහු වහෝ සිෙුරු නිස වදන උපොධයොයයේහු වහෝ පොතර ය හො තුන්සිෙුරු වහෝ 
වනො ලු ුවන් ී නම්, ෙිවමේ ද, ඒ රහතන් ෙහන්වස් වතවම් ම පුවිදි ෙනවස්ේ ද? 
දෙස අතිෙරොන්ත ෙරණවස්ේ ද? සෘද්ධි ඇති රහතන් ෙහන්වස් වෙවනේ වහෝ අෙුත් 
ඔහු පුවිදි ෙරෙො ෙදාරණවස්ේ ද? වනොවහොත් පිරිනිෙන් පොනොවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. 

 
“මහරජොවනනි, ඒ රහතන් ෙහන්වස් වතවම් ම  පුවිදි වනො ෙනවස්ෙ. වතවම් 

ම පුවිදි ීවමන්1 ලිිංග්ත්වථනභොෙයට පුමිවණන්වන් ය. එවහයින් පුවිදි වනො 
ෙනවස්ෙ. දෙස ද අතිෙරොන්ත වනො ෙරණවස්ෙ. අනිේ රහතන් ෙහන්වස් 
වෙවනෙුන්වග්් ආග්මනයේ ෙන්වන් වහෝ ය. වනොවහොත් වනො ෙූවය් ී නම්, එදෙස් 
ම පිරිනිෙන් පොනවස්ෙු” යි ෙීවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යමේ ෙරණ 
වෙොට වග්ණ පුමිණියො ෙූ රහත්ග්ුණය ීවවිතය නුසීම පිණිස වේ ද, ඒ ෙොරණවයන් 
රහතන් ෙහන්වස්වග්් සත්පුරුෂ්ඨග්ුණභොෙය පහෙන ලද ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ග්ිහිවෙශය විෂ්ඨම ෙූවය් ය. විෂ්ඨම ෙූ වෙශවයහි වෙශයොවග්් දුර්ෙල  ුවින් 
රහත් ෙූ ග්ෘහස්ථවතම එදෙස්හි ම පුවිදි ෙන්වන් වහෝ ය. පිරිනිෙන් පොන්වන් වහෝ ය. 
මහරජොවනනි, වම් වදාෂ්ඨය රහතන් ෙහන්වස්වග්් වනො ෙන්වන් ය. ග්ිහිවෙශයොවග්් දුර්ෙල 
 ුවිනු යි ෙියො වම් ග්ිහිවෙශයොවග්් වම් වදාෂ්ඨය නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් 
වස් සෙල සත්ෙයන්වග්් ආයු පොලනය ෙරන්නො ෙූ සොලිමිංසොදිවභොජනය ජ්රොග්්නිය 
මඳ ෙ දුර්ෙලග්ර හණිෙ ෙූ විෂ්ඨම ෙූ ෙුේෂ්ඨියවග්් ආහොරය වනො පුසීවමන් ීවවිතය නස්වන් 
ද, මහරජොවනනි, වම් වදාෂ්ඨය වභොජනයොවග්් වනො ෙන්වන් ය. වම් වදාෂ්ඨය මන්දාග්්නි ෙූ 
ෙුේෂ්ඨියවග්් ෙන්වන් ය. (එනම්2) ජ්රොග්්නිය දුර්ෙල ෙ ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම විෂ්ඨම ෙූ වෙසවයහි වෙසයොවග්් දුර්ෙල  ුවින් රහත්ඵලයට පුමිණි ග්ෘහස්ථ වතම 
එදෙස්හි ම  පුවිදි ෙන්වන් ය. වනොවහොත් පිරිනිෙන් පොන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් 

                               
1 වෙමින් 
2 වහ් ෙෙවර්ද යත් 
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වදාෂ්ඨය රහතන් ෙහන්වස්වග්් වනො ෙන්වන් ය. වම් වදාෂ්ඨය ග්ිහිවෙශයොවග්් ම ය. (එනම්)1 
ග්ිහිවෙසයොවග්් දුර්ෙල  ෙ ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ස්ෙල්ප ෙූ 
තෘණසලොෙොසිංඛයොත හුණු ලූල්ලේ මත්වතහි මහත් ෙූ ග්ලේ තු ූ ෙල්හි දුර්ෙල 
 ුවින් ිඳී ෙුවටන්වන් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම රහත්ඵලයට පුමිණි 
ග්ෘහස්ථවතම ඒ ග්ෘහස්ථවෙශවයන් රහත්භොෙය ධරන්ට වනො හුෙි ෙ එදෙස්හි ම පුවිදි 
ෙනවස්ෙ. වනොවහොත් පිරිනිෙන් පො ෙදාරණවස්ෙ. 

 
(41 ) “තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ශරීර ලයේ නුති  ුවින් අ ල ෙූ 

පිරිස් ලයේ නුති  ුවින් දුර්ෙල ෙූ රොජ රොහ්මණ වග්ොතර  වනො ෙන  ුවින් හීනජොති 
ඇත්තො ෙූ වපර ෙළ මහත් ෙූ පිණේ නුති  ුවින් මඳ පින් ඇත්තො ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම 
මහත් ෙූ රොජයසම්පත්තියේ ලු  ේෂ්ඨණයෙින් ම වනො ව ෝ ෙලෙින් ම එයින් 
පිරිවහන්වන් ය, නසින්වන් ය, පසු  සින්වන් ය, ඒ රොජතසුරු ධරන්නට වනො හුෙි 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අර්හත්ඵලයට පුමිණියො ෙූ ග්ෘහස්ථවතම ඒ 
ග්ිහිවෙශවයන් රහත්භොෙය ධරන්ට වනො හුෙි ෙනවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් එදෙස්හි ම 
පුවිදි ෙනවස්ෙ. නුතවහොත් පිරිනිෙන් පො ෙදාරණ වස්ෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් මම එවස් ම පිළිග්න්වනමි” 
යි ෙීහ. 

 
ද්ප ගතිපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

අසම්පර්ාහ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රහතන් ෙහන්වස්වග්් සිහි මුළො ීවමේ 

ඇද්ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, රහතන් ෙහන්වස්ලො පහ ෙූ සතිසම්වමොස 
ඇතිවස්ේලො ය. රහතන් ෙහන්වස්ලොවග්් සිහි මුළො ීවමේ නුතු” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, රහතන් ෙහන්වස් ආපත්තියට පුමිණ ෙදාරණවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “එවස් ය, මහරජ, පුමිවණන්වන් ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ෙෙර ෙස්තුවෙේහි දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සුග්ත්වියතින් වදාවලොස්වියතේ දිග්ින් හො සත්වියතේ 
පුළුලින් හො ෙුන්ථෙීපිල්ලිෙබීලොදි උපද්ර ෙයේ නුති වග්ොන් වයදූ රථය වග්පළ ෙටො පුද 
යො හුෙි උපාොරය ඇති ෙ, සඟුන් ෙඩො භූමිය වදසො උඩින් යටින් සිතියම් ෙර්මොන්ත 
වෙොට වතවම් ම තමො උවදසො ම ෙරන්නො ෙූ (ෙුටිය පිළි ඳ) කුටිකාරකශික්ෂාපදවයහි 
වසොපද්ර ෙභූමිවයහි වහෝ අනුපාොරවයහි වහෝ ෙස්තු වදසීමට සඟුන් වනො එළෙො වහෝ 

                               
1 වමහි ‘යදිදිං යන නිපොතවයන් වහ් ෙෙවර් ද යන අර්ථය’ යන පෝයේ වපවණ්. 
‘යදිදිං’ යනු ‘යිං’ තදිං’ යන නොම පද වදෙයි ‘යම් වම් පනු එහි අර්ථ යි. 



 

 365 පටුන වෙත 

ෙදාළ තොේ පර මොණවයන් මඳේ ෙඩො වහෝ සිංයොචිෙ ෙුටිය ෙරන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් 
අවිත්තෙසමුට්්ොන වහයින් ෙුටිෙොරෙසිංඝොදිවසසොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ස්තරීපුරුෂ්ඨ වදවදනොවග්න් අභිපරොය වග්ණ ඔිවනො  ෙියො හුසිරීවමන් 
ෙන්නො ෙූ ඡසමුට්්ොනිෙ ෙූ සංරවෙත්තසං ාදිපසසාපත්තිය ෙයිනුත් නඟින්වන් ය, 
ොනවයනුත් නඟින්වන් ය, ෙොයොනවයනුත් නඟින්වන් ය, ෙොයචිත්තවයනුත් 
නඟින්වන් ය, ෙොාොචිත්තවයනුත් නඟින්වන් ය, ෙොයෙොාොචිත්තවයනුත් නඟින්වන් ය. 
එවහයින් ෙදාළ පර ඥප්තිය වනො දන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස්ටත් 
ෙොයෙොාොසමුට්්ොනවයන් ආපත්තිය නඟින්වන් ය. රහතන් ෙහන්වස්වග්් 
මෙුපියවදවදන ෙලහ ෙඩො වෙන් ෙ පලො ග්ියොහු වෙද් ද, එෙල රහතන් ෙහන්වස් 
පියොනන් නිසො ග්ෘහයට ෙුඩි ෙල ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, නුඹවග්් මූනියන් ෙහන්වස් මහලු 
ෙූ මො හුර නූෙුලයට ග්ියොහ. ස්ෙොමීනි, මූනියන් ලඟට වග්ොස් ඈ මට උපස්ථොනයට 
එෙො ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙීෙල පියොනන්වග්් ොනය වග්ණ මූනියන් ලඟට වග්ොස් විමසො 
නුෙත පියොනන්ට ලඟට අෙුත් මූනියන් එන  ෙ වහෝ වනො එන ෙ වහෝ (411) 
ෙියන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් සිංඝොදිවසසොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ.1 හිරු අෙර 
ීවමන් විෙල ෙූ අෙොලවයහි ෙොලසිංඥාවෙන් ආහොරෙෘතයය ෙරන්නො ෙූ රහතන් 
ෙහන්වස් විෙොලවභොජනොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ. සප්තවිධධොනයවයන් ෙළ  ත ය. 
සප්තවිධධොනයයන් ෙරණ වෙොට හිරු අෙර ීවමන් විෙල ෙූ අෙොලවයහි 
ෙොලසිංඥාවෙන් ආහොරෙෘතයය ෙරන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් විෙොලවභොජනොපත්තියට 
පුමිවණනවස්ෙ. සප්තවිධධොනයවයන් ෙළ  ත ය. සප්තවිධධොනයයන් ෙරණ වෙොට 
 ුඳ සුණු ෙරණ ලද යෙවයන් ෙළ වෙොමු ය. දිවයහි උපන් මස් ය, වග්ොඩ උපන් මස් 
ය යන වම් පඤ්ාවිධ ෙූ වභොජනවයන් එෙේ ෙළඳමින් සිටිනවිට2 දායෙයො 
වදරියන්වියත් අත්පසට පුමිණ3 පඤ්ාවිධවභොජනවයන් එෙේ වදනු4 ෙුමුති ෙ 
පිරිනුමූ විට5 ෙොයවිෙොරවයන් වහෝ ොනවයන් පර තිේවෂ්ඨප ෙිරීම ය යන වම්  
පඤ්ාොිංග්වයන් පෙොරණය ෙූ ෙල්හි අප්පෙොරිතසිංඥාවෙන් යම්ෙිසි වභොජනයේ 
ෙළඳන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් පොචිත්තියොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ. 
සුශීලභිේෂ්ඨුනමේ ලඟ උේෙුටුෙවයන් ඇඳිලි  ුඳ හිඳ ‘න පුවනෙිං ෙරිස්සොමි’ යන 
වදසනො සුද්ධිෙොෙයය වදසො ආපත්තිවයන් මිවදන්වන් ය. උදය පෙොරණ ෙ ෙිසිෙේ 
වනො ෙුළඳිය යුතු ෙ සිට සප්තවිනය ෙර්මවයන් ෙුප ෙළ අතිරිත්තවභොජනවයහි 
පඤ්ාවිධ ෙූ ශර මණෙයෙහොර ෙප්පියවයන් ෙුප ෙරණ ලද්දා ෙූ භිේෂ්ඨූහු විසින් පිළිවග්ණ 
ෙරණ ලද්දා ෙූ, ෙුප ෙරෙො ග්ුණීමට ආ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් ලෙො භොජනය මඳේ නඟෙො 
වහෝ ඇලයෙට නම්ෙො ෙරණ ලද්දා ෙූ, ෙුප ෙරෙො ග්ුණීමට ආ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්වග්් 

                               
1 පුමිවණන්වන් ය. 
2 සිටිවය් 
3 පුමිණ සිටිවය් ඔහු අත 
4එෙේ ෙූවය් ඔහු විසින් වභොජනය වදනු  
5 පිරිනුමූවය්. 



 

 366 පටුන වෙත 

අත්පසින් ඇතුළත සිටියොහු විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ, ෙුප ෙරණ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් විසින් 
පෙොරණය ීමට සූවහන වභොජනයේ ෙළඳන ලදු ෙ ෙරණ ලද්දා ෙූ, අනුභෙ ෙළො ෙූ 
පෙොරණ ෙළො ෙූ, ආසනවයන් වනො නුිංග්ො ෙූ භිේෂ්ඨූහු විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ, ෙුප 
ෙරණ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් විසින් ‘අලවමතිං සේ ිං’ ෙියො ෙුප ෙරණ ෙොෙයය ෙියන 
ලද්දා ෙූ වම් සප්තවිධ ෙූ විනයෙර්මවයන් ෙුප ෙළ අතිරිත්තවභොජනය ද ග්ිලන්හට 
වග්ණෙුත් තතිරි ෙූ අතිරිත්තවභොජනය දැ යි යන වම් අතිරිත්ත ෙූ වභොජන (වයන් අනය 
ෙූ අනතිරිත්තවභොජනයේ අතිරිත්තවභොජන) සිංඥාවෙන් ෙළඳන්නො ෙූ රහතන් 
ෙහන්වස් පොචිත්තියොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ. තමන් වෙවරහි විදයමොන ෙූ 
උත්තරීමනුෂ්ඨයධර්මය අනුපසම්පන්නයේහට ෙියන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් 
පොචිත්තියොපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ. පර ඥප්තිය වනො දන්නො ෙූ රහතන් ෙහන්වස් 
ෙොයසමුට්්ොනවයන් ද ෙොාොසමුට්්ොනවයන් ද ෙොයෙොාො සමුට්්ොනවයන් ද යන තරිවිධ 
අචිත්තෙ සමුට්්ොනවයන් ෙන්නො ෙූ ආපත්තියට පුමිවණනවස්ෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘යම් උපසම්පන්න වෙවනේ ආපත්තියට 

පුමිවණද්ද, ඒ සඟහු ශිේෂ්ඨොපදවයහි අනොදරවයන් වහෝ ශිේෂ්ඨොපදය වනො දැනීවමන් 
වහෝ යන ෙොරණද්ෙවයන් ආපත්තියට පුමිවණන්නොහු ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙදාරණවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රහතන් ෙහන්වස් යම් 
ආපත්තියෙට පුමිවණනවස්ේ ද, එවහයින් රහතන් ෙහන්වස්ට ශිේෂ්ඨොපදවයහි අනොදර 
වේ දැ” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, රහතන් ෙහන්වස්ට අනොදරය වනො ෙන්වන් ය” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, නොවග්සනයන් ෙහන්ස, රහතන් ෙහන්වස් ආපත්තියට 
පුමිවණනවස්ේ නම්, රහතන් ෙහන්වස්ට අනොදරවයේ වනො වේ නම්, ඒ (414) 
ෙොරණවයන් රහතුන් ෙහන්වස්ට සිහි මුළො ීම ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, රහතන් 
ෙහන්වස්ට සිහි මුළො ී ම නුත්වත් ය. රහතන් ෙහන්වස් ආපත්තියට පුමිවණනවස්ෙු” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “එවහයින් ස්ෙොමීනි, මට ෙොරණයෙින් අඟෙො ෙදාළ මුනුෙ. එහි 
ෙොරණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ‘ේවල්ශවයෝ වලොෙෙදය ය, 
පර ඥප්තිෙදය ය’ යි ෙියො වදවදනෙ. මහරජොවනනි, ඒ වලොෙෙදයය ෙෙවර් ද යත්- 
‘පරොණඝොත අදින්නොදාන ෙොමමිථයොාොර මුසොෙොද පිසුනොෙොාො සම්ඵපර ලොප අභිදයො 
ෙයොපොද මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය යන දශඅෙුශලෙර්මපථවයෝ වම් වලොෙොෙදයය’ යි ෙියනු ලුවේ. 
පර ඥප්තිෙදයය ෙෙවර් ද? යත්- ‘වලොෙවයහි ශර මණශොෙය පුතර යන්ට සුදුසු වනො ෙන්නො 
ෙූ අනුවලොමි වනො ෙන්නො ෙූ ග්ිහින්ට අනෙදය ෙූ යමේ ඇද්ද, එහි දිවිහිමිවයන් වනො 
තේමිය යුතු ය’ යි ෙියො  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ශරොෙෙයන්ට ශිේෂ්ඨොපද පණෙො 
ෙදාළවස්ෙ.  

 
‘විකාල පභාජ්ං ර්හාරාජ පලාකස්ස අ් ජ්ජං, තං සාසප්  ජ්ජං. 
භූතගාර්විපකාප්ං ර්හාරාජ පලාකස්ස අ් ජ්ජං, තං ජි්සාසප්  ජ්ජං. 
උදපක හස්සධම්ර්ං ර්හාරාජ පලාකස්ස අ් ජ්ජං. තං ජි්සාසප්  ජ්ජං. ඉති 
ක රපපා්ි ර්හාරාජ ජි්සාසප්  ජ්ජා ි්. ඉදං  ුච්රති පණ්ණත්ති ජ්ජං. යං 
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කිපලසං පලාක ජ්ජං, අභබ්ප.ා ඛීණාසප ා ්ං අජ්ඣාරවෙතුං, යං කිපලසං 
පණ්ණත්ති  ජ්ජං, තං අජා්්්පතා ාපජ්පජයය’ යී. 
 
“මහරජොවනනි, විෙොලවභොජනය වලොෙයොහට අනෙදය ෙන්වන් ය. ඒ 

විෙොලවභොජනය සර්ෙඥශොසනවයහි සොෙදය ෙන්වන් ය, මහරජොවනනි, 
තෘණෙෘේෂ්ඨොදිය විවෙොපනය ෙිරීම වලොෙයොහට නිරෙදය ෙන්වන් ය. ඒ 
තෘණෙෘේෂ්ඨොදිය විවෙොපනය ෙිරීම සර්ෙඥශොසනවයහි සොෙදය ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, උදෙවයහි සිනො වෙොට දිය වෙළීම වලොෙයොහට නිරෙදය ෙන්වන් ය. 
ඒ උදෙෙරීඩො සර්ෙඥශොසනවයහි සොෙදය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමවස් වම ඳු 
වම ඳු ෙූ වදය සර්ෙඥශොසනවයහි සොෙදය ෙන්වන් ය. වම් පර ඥප්තිෙදය ය යි ෙියනු 
ලුවේ. වලොෙෙදය ෙූ යම් ේවල්ශධර්මයේ ඇද්ද, ඒ සොෙදයධර්මවයහි හුසිවරන්නට 
ේෂ්ඨීණොශර ෙයන් ෙහන්වස් අවයොග්ය ෙනවස්ෙ. පර ඥප්තිෙදය ෙූ යම් ේවල්ශධර්ම 
වෙවනේ ඇද්ද, ඒ ධර්මවයහි ේෂ්ඨීණොශර ෙයන් ෙහන්වස් වනො දැන පුමිවණනවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ශුෂ්ඨ්ෙවිදර්ශෙ ෙූ ඇතුම් රහතන් ෙහන්වස් වෙවනෙුන්හට සියලු ම 
වදය දැනග්න්ට අවිෂ්ඨය ෙන්වන් ය. ඒ ශුෂ්ඨ්ෙ විදර්ශෙ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ට සියල්ල දැන 
ග්න්ට ඥාන ලයේ වනො ම ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, සර්ෙේවල්ශයන්වග්් සිවි නුති 
වෙොට ෙුඩූ ආශර ෙේෂ්ඨයෙරඥානය පමණේ ලද්දා ෙූ රහතන් ෙහන්වස් විසින් තමන් 
වනො හඳුනන ස්තරීපුරුෂ්ඨයන්වග්් නොමය ද වග්ොතර ය ද වනො දන්නො ලද්වද් ය. ඒ රහතන් 
ෙහන්වස් විසින් පෘිවිවයහි වනො පුරුදු මොර්ග්ය වනො දන්නො ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, 
දිෙයඥානපූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘතිඥානොදි ෙිසි විවශෂ්ඨයේ නුති ඇතුම් රහතන් ෙහන්වස් 
නවමේ අර්හත්ඵල විමුේතිය ම දන්නොවස්ෙ. වෙවලසුන් නුසූ පමවණේ ම ය. දිෙය 
(41 ) ාේෂ්ඨුරභිඥානොදි ෂ්ඨ ආභිඥාලොභී ෙූ මහරහතන් ෙහන්වස් තමන්වග්් විෂ්ඨය ෙූ සියලු 
ධර්මය දන්නොවස්ෙ. මහරජොවනනි, සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණියො ෙූ තථොග්තයන් 
ෙහන්වස් ම සියල්ල ම දැන ෙදාරණවස්ෙ. එවහයින්  ුදු පවස් ුදු වදවදනො ෙහන්වස් 
ම ආපත්තියට වනො පුමිවණනවස්ෙ. වසසු රහතන් ෙහන්වස් පර ඥප්තිෙදය ෙූ 
ආපත්තියට පුමිවණනවස්ෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් එවස් ම  පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
අසම්පර්ාහපර ශ්්ය ි්මි. 

 

සිංහ්ාද පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලෝෙවයහි  ුදුෙරවයෝත් දේනො ලුව ති. 

පවස් ුදුෙරවයෝත් දේනො ලුව ති. සුග්තශරොෙෙවයෝත් දේනො ලුව ති. ාෙර ෙර්ති 
මහරජහුත් දේනො ලුව ති. පරවදශමහරජහුත් දේනො ලුව ති. දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයවයෝත් 
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දේනො ලුව ති. සධනිෙ සත්ෙවයෝත් දේනො ලුව ති. නිර්ධනිෙ සත්ෙවයෝත් දේනො 
ලුව ති. සුග්තිසත්ෙවයෝත් දේනො ලුවේ.1 ස්තරීහට පුරුෂ්ඨලිඟු පහළ ීමත් දේනො 
ලුවේ.1 සුෙෘත දුෂ්ඨ්ෙෘත ෙර්මෙලුත් දේනො ලුවේ.1 යහපත් නපුරු ෙර්මයන්වග්් 
විපොෙූපවභොග්ී ෙූ සත්ෙවයෝත් දේනො ලුව ති. අණ්ඩජ ෙූ ජලො ුජ ෙූ සිංසවදජ ෙූ 
ඔපපොතිෙ ෙූ සත්ෙවයෝත් ඇත. අපොද ෙූ දිපොද ෙූ ාතුප්පදිෙ ෙූ  හුප්පදිෙ ෙූ සත්ෙවයෝත් 
ඇත. වලොෙවයහි යේෂ්ඨවයෝ ය, රොේෂ්ඨසවයෝ ය, ෙුම්භොණ්ඩවයෝ ය, අසුරවයෝ ය, 
දානෙවයෝ ය, ග්න්ධර්ෙවයෝ ය, වපරතවයෝ ය, පිසොාවයෝ ය යන වමොෙුහුත් ඇත. ෙිඳුවරෝ 
ය, මවහෝරග්වයෝ ය, නොග්වයෝ ය, ග්රුඬවයෝ ය, සිද්ධවයෝ ය, විදයොධරවයෝ ය යන 
වමොහුත් ඇත. හස්තීහු ය, අශ්ෙවයෝ ය, ග්ෙවයෝ ය, මීසරේහු ය, ඔටුවෙෝ ය, වෙොටළුවෙෝ 
ය, තිවරළුවෙෝ ය, එළුවෙෝ ය, මෘග්වයෝ ය, ශූෙරවයෝ ය, සිිංහවයෝ ය, ෙයොඝරවයෝ ය, 
දිවිවයෝ ය, ෙලස්සු ය, වෙොේනොවෙෝ ය, ෙර ොනො ෙලස්සු ය. සුනඛවයෝ ය, ශෘිංග්ොලවයෝ 
ය යන වමොහුත් ඇත අවනෙපර ෙොර ෙූ ව ොවහෝ  පේෂ්ඨීහුත් ඇත. රන් රිදී මුතු මුණිේ 
සිංඛ ශිලො පර ෙොල වලොහිතිංෙ මසොරග්ල්ල වෙළුරිය ීදුරු ස්ඵටිෙ මොණිෙය යන වම් 
රත්නජොතියත් ඇත. ෙළුවලොභ ය, තඹ ය, ෙටවලොභය, ෙස්වලොහ ය යන වම් 
වලොහජොතියත් ඇත. වෙොමුපිළි ය, පටපිළි ය, ෙපුපිළි ය, සණපිළි ය, .ංගාපල් පිළි ය, 
ෙම්ිලිපිළි ය, යන වම් ෙස්තර ජොතියත් ඇත. හුල් ී ජොති ය, යෙ ී ජොති ය, තණජොති 
ය, ෙඵහමුජොති ය, සුදුහමුජොති ය, වහොරෙොල ය, මුිං ය, මූ ය, තල ය, වෙොල්ලු ය යන 
වම් ධොනයජොතියත් ඇත. මූලග්න්ධ ය, සොරග්න්ධ ය, සුඹුළුග්න්ධ ය, ත්ෙෙග්න්ධ ය, 
පතර ග්න්ධ ය, පුෂ්ඨ්පග්න්ධ ය, ඵලග්න්ධය සර්ෙසිංහොරග්න්ධ ය යන වම් සුග්න්ධජොතියත් 
ඇත. තෘණ ලතො පුළ ෙෘේෂ්ඨ ඔෂ්ඨධී ඵල නදී පර්ෙත සමුද්ර  මත්සය ෙුසුප් යන වම් 
සියල්ලත් වලොෙවයහි ඇත. ස්ෙොමීනි, වම් ෙී තොේ වදය හුර වලොෙතරවයහි යම් වදයේ 
නුත්වත් ී නම් ඒ නුති වදය මට ෙදාළ වහොත් සමර්ථවස්ෙු” යි ෙීහ. 

 

                               
1 ලුව ති. 
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එෙල නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොවනෝ- 
 
(414) “තීණිර්ා්ි ර්හාරාජ, පලාපක ්ත්ථථ. කතර්ා්ි තීණි  සපරත්ා  ා අපරත්ා  ා 
අජරාර්රා පලාපක ්ත්ථථ. සංඛාරා ්ං ්ිච්රතා ්ත්ථථ. පරර්ප් සත්තුපලද්ී ්ත්ථථ. 
ඉර්ා්ි පඛා ර්හාරාජ තීණි පලාපක ්ත්ථථ” ති. 
 

යනුවෙන් “මහරජොවනනි, වම් තරිවිධ ෙූ ධර්මවෙවනේ වලොෙතර යවයහි ම 
නුත්වත් ය. ෙෙර නම් තරිවිධ ධර්මවෙවනේ ද? යත්- දිෙය  ර හ්ම මනුෂ්ඨය තිරශ්චීනොදි 
සවාතනිෙ ෙූ වහෝ ෙෘේෂ්ඨපර්ෙතොදි අවාතනිෙ ෙූ වහෝ ජරොමරණ වනො ෙන්නො ෙූ 
අජරොමරයේ වලොෙවයහි නුත්වත් ය. ස්පර්ශ වෙදනො සිංඥා වාතනොදි 
සර්ෙසිංස්ෙොරයන්වග්් නිතයතොවෙේ නුත්වත් ය. පරමොර්ථවයන් සත්තුපලද්ධිවයේ 
නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් තරිවිධධර්මවයෝ වලොෙවයහි නුතු” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පණ්ඩිතජනොහෘදයොනන්ද වෙවරමින් 
සිිංහනොදයේ ෙර ෙදාළවස්ෙ. වලොෙවයහි අජරොමර වදයෙු දු නුත්වත් ය. 
සිංස්ෙොරයන්වග්් නිතයතොෙෙුත් නුත්වත් ය. පරමොර්ථ ෙශවයන් විමසො  ුලූ ෙල 
ලුිය යුතු සත්ෙවයෙු දු නුත්වත් ය. යහපත, ස්ෙොමීනි, වමවස් වම් පර ශ්නයත් මම 
එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
සිංහ්ාදපරශ්් ය ්ිමි. 

 

්ිේ ාණවිර්තිච්පඡද්පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් පර ශ්නයේ අසනු ෙුමුත්තො ෙූ මිලිඳුමහරජොවනෝ “ස්ෙොමීනි, 

නොග්වසනස්ථවිරයොනන් ෙහන්ස, වලොෙවයහි ෙුශලොෙුශලෙර්මවයන් උපන්නොහුත් 
දේනො ලුව ති. වහතු නිසො උපන් වදයත් දේනො ලුව ති. සෘතුවෙන් උපන් වදයත් 
දේනො ලුව ති. වම් ඇර වලොෙවයහි ෙර්මවයන් නූපන් උපන් අෙර්මජ ෙූ ද 
වහතුෙෙින් නූපන්  ුවින් අවහතුජ ෙූ ද සෘතුෙෙින් නූපන්  ුවින් අනුතුජ ෙූ ද යමේ 
ඇත් නම්, ඒ වදය මට ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
එෙල නොග්වසනස්ථවිරයොනන් ෙහන්වස්- 
 
“පෙ පර් ර්හාරාජ, පලාකස්මිං අකම්ර්ජා අපහතුජා අ්ුතුජා. කතපර් පෙ  

ාකාපසා ර්හාරාජ අකම්ර්පජා අපහතුපජා අ ු්තුපජා. ්ිබ්.ාණං ර්හාරාජ අකම්ර්ජං 
අපහතුජං අ්ුතුජං. ඉපර් පඛා ර්හාරාජ, පෙ අකම්ර්ජා අපහතුජා අ්ුතුජා” ති. 
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යනුවෙන් “මහරජොවනනි, වලොෙවයහි වමොහු වදවදවනේ අෙර්මජ ෙූහ. 
අවහතුජ ෙූහ. අනුතුජ ෙූහ. ෙෙර වදවදවනේ ද? යත්- මහරජොවනනි, අෙොශය අෙර්මජ 
ය. අවහතුජ ය. අනුතුජ ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය අෙර්මජ ෙූවය් ය. අවහතුජ ෙූවය් 
ය. අනුතුජ ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, වමොහු වදවදන ෙනොහි අෙර්මජ ෙූහ. අවහතුජ ෙූහ. 
අනුතුජ ෙූහ” යි ෙදාළවස්ෙ. “අවහෝ! අවහෝ! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සර්ෙඥොනය වනො මෙන්න. වනො දැන පර ශ්න වනො ෙියන්න. 
වනො දන්නො පර ශ්නවයහි ෙයොපෘත වනො ෙන්නු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මම ෙුමේ 
ෙියන්වනම් ද? මට වතපි ‘මො භන්වත, නොග්වසන ජින ොනිං මේවඛහි මො (416) 
අජොනිත්ෙො පඤ්හිං ෙයොෙවරොහී’ යි ෙියො යම් ොනයේ වමවස් ෙියන්නොහු ය. වහ් 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ආෙොශය අෙර්මජ ය, 
අවහතුජ ය. අනුතුජ ය’ යි ෙියො වම් ොනය නුඹ ෙහන්වස්ට ෙදාරන්ට යුතු ෙන්වන් 
ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වනොවයේ සියදහස් ෙොරණවයන් වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලොට නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම 
පිණිස ආයයයමොර්ග්ය ෙදාරණ ලද්වද් ය. එවස් ෙල නුඹ ෙහන්වස් ‘ඒ නිර්ෙොණය 
අවහතුජ ය’ යි ෙියො වමවස් ෙදාරණ වස්ෙු” යි ෙීහ. “සු ුෙ, මහරජොවනනි, අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වනොවයේ සියග්ණන් ෙොරණවයන් ශරොෙෙයන්ට 
නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස ආයයයමොර්ග්ය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නිර්ෙොණයොවග්් 
උපදෙො ලීම පිණිස වහතුවයේ වනො ෙදාරණ ලදැ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් අර්ථවයේහි නුඹ ෙහන්වස් 

‘අමෘතමහොනිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස ආයයයමොර්ග් සිංඛයොත ෙූ වහතුවයේ 
ඇත්වත් ය. ඒ නිර්ෙොණධර්මයොවග්් ෙනොහි උපදෙො ලීම පිණිස වහතුවයේ නුතු’ යි 
ෙියො ෙදාළ වම් අර්ථවයහි අපි මුළො ෙ අන්ධෙොරයෙින්  ලෙත් අන්ධෙොරයෙට 
පුමිණියම්හ. ෙනොන්තරයෙින් මහොෙනොන්තරයෙට පුමිණියම්හ. මහොෙනග්හනයෙින් 
අධිෙතර ෙූ ෙනග්හනයෙට පුමිණියම්හ. තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
නිර්ෙොණයොවග්් සොේෂ්ඨොත් ෙිරීම පිණිස වහතුවයේ ඇත් නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
නිර්ෙොණයොවග්් ද උපදෙො ග්ුණීම පිණිස වහතුවයෙුත් ෙුමුති විය යුත්වත් ය. ෙුෙමනො 
ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් පුතර යේහට පිතෘවෙවනේ 
ඇත්තොහ. ඒ ෙොරණවයන් පියොනන්හටත් පීතෘවෙවනෙුන් ෙුමුති විය යුතු ෙන්වන් 
ය. යම් වස් අන්වතෙොසිෙයො හට ග්ුරුවෙවනේ ඇත්තොහු ද, ඒ ෙොරණවයන් 
ග්ුරුෙරයොහටත් ග්ුරු වෙවනේ ඇතු යි ෙියො ෙුමුති විය යුත්වත් ය. යම් වස් අිංෙුර 
සිංඛයොත ෙූ දළුෙ නුග්ීමට බීජවයේ ඇත්වත් ය. ඒ ෙොරණවයන් බීජයටත් බීජයේ 
ෙුමුති විය යුත්වත් ය. එපරිද්වදන් ම, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් 
නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස වහතුවයේ ඇත්වත් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
අමෘතමහොනිර්ෙොණයොවග්් ද උපදෙොලීම පිණිස වහතුවයෙුත් ෙුමුති විය යුත්වත් ය. 
උෙමනො ෙන්වන් ය. යම් වස් ෙෘේෂ්ඨයෙ වහෝ ලීයෙ වහෝ මුදුන් දලුෙ ඇති ෙල්හි ඒ 
ෙොරණවයන් මධයයේ ඇත්වත් ය. මුලත් ඇත්වත් ය. එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, 
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නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස වහතුවයේ ඇත්වත් 
ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් අමෘතමහොනිර්ෙොණයොවග්් උපදෙො ග්ුණීම පිණිස ද වහතුවයේ 
ෙුමුති විය යුත්වත් ය. ඇතු යි ෙියො සුලෙිය යුත්වත් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
අමෘතමහොනිර්ෙොණය උපදෙොලිය හුෙි වදවයේ වනො ෙන්වන් ය. එවහයින් 
නිර්ෙොණයොවග්් උත්පොදය පිණිස වහතුවයේ  ුදුන් විසින් වනො ෙදාරණ ලදැ” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙොරණයේ දේෙො 
නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස වහතුවයේ ඇත. ‘නිර්ෙොණයොවග්් (41 ) උපදෙො 
ග්ුනීම පිණිස වහතුවයේ නුතු’ යි ෙියො යම් පරිද්වදෙින් මම දැන ග්ණිම් ද, එවස් ෙූ 
ෙොරණයෙින් මට අෙව ොධ ෙරෙො ෙදාළ මුනුෙ” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, එවස් ී  නම්, වතපි වශරොතර ය සෙස් වෙොට වයොමු ෙරෙ. යහපත් 

වෙොට ම අසො ග්ණුෙ. එහි ෙොරණයේ ෙියන්වනමි. මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨවයේ තමොවග්් 
පර ෙෘති ෙූ ශරීර ලවයන් වම් සාගල්පුරය පටන් හිර්ාලයපර්ෙතයට යන්නට හුෙි වේ 
දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, යන්නට හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම තමොවග්් පර ෙෘති ෙූ  ලවයන් ඒ තුන්දහසේ වයොදුන් 
පළල ඇති හිර්ාලයපර්ෙතරොජයො වම් සොග්ල්පුරයට වග්වණන්ට හුෙි වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස මොර්ග්ය ෙියන්නට හුෙි ෙන්වන් ය. 
නිර්ෙොණයොවග්් උපදෙො ලීම පිණිස ෙොරණයේ දේෙන්නට වනො හුේවේ ය. 
මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨවයේ පර ෙෘති ෙූ   ලවයන් මහොසමුද්ර ය නුවින් එතර ෙ පරවතරට 
යන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. එවස් ය, ෙහන්ස, හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, පර ෙෘති ෙූ  ලවයන් ඒ පුරුෂ්ඨවතම මහොසමුද්ර යොවග්් පරවතර වම් 
සාගල්පුරයට වග්ණන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. වනො හුේෙ, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයොවග්් සිද්ධ ෙිරීම පිණිස 
මොර්ග්ය ෙියන්නට හුෙි ෙන්වන් ය. නිර්ෙොණයොවග්් උපදෙො ග්ුනීම පිණිස වහතුවයේ 
දේෙන්නට වනො හුේවේ ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- නිර්ෙොණධර්මයොවග්් 
අසිංඛත  ුවිනු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ අමෘත මහො 
නිර්ෙොණය ෙිසි ෙුශලොෙුශල වහතුෙෙින් නූපන්නො ෙූ අසිංඛතධර්මවයේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, ඒ  අමෘතමහොනිර්ෙොණය ෙුශලොෙුශලෙර්මයෙින් 
නූපන්  ුවින් ද ෙෘේෂ්ඨලතොදීන් වමන් වහතුෙෙින් නූපන්  ුවින් ද පෘිවි වමරු 
යුග්න්ධරොදීන් වමන් සෘතුෙෙින් නූපන්  ුවින් ද අසිංඛත නම් විය. ෙොණසිංඛයොත ෙූ 
තෘෂ්ඨ්ණොෙ වෙවරන් තේම සිටි  ුවින් නිර්ෙොණය නම් විය. ශෙර  ර හ්මොදි ෙිසි 
වෙවනෙුන් විසින් නිර්මිත ද වනො ෙරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය 
උපන්වන් ය යි ෙියො වහෝ නූපන්වන් ය යි ෙියො වහෝ උපදවන් ය යි ෙියො වහෝ අතීත 
ය යි ෙියො වහෝ අනොග්ත ය යි ෙියො වහෝ ෙර්තමොන ය යි ෙියො වහෝ ාේඛුවිඤ්වඤයය 
ය යි ෙියො වහෝ වසොතවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ ඝොණවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ 
ජිේහොවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ ෙොයවිඤ්වඤයයය ය යි ෙියො වහෝ වනො ෙිය 
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යුත්වත් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “තදින් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නිර්ෙොණය 
උපන්වන්ත් වනො වේ නම්, නූපන්වන්ත් වනොවේ නම්, උපදවන්ත් වනො වේ නම්, 
අතීතත් වනො වේ නම්, අනොග්තත් වනො වේ නම්, ෙර්තමොනත් වනො වේ නම් ඇසින් 
දත යුතු ෙූ ාේඛුවිඤ්වඤයයයෙුත් වනො වේ නම්, වසොතවයන් දත යුතු ෙූ 
වසොතවිඤ්වඤයයයෙුත් වනො වේ නම්, ඝොණවයන් දත යුතු ෙූ ඝොණවිඤ්වඤයයයෙුත් 
වනො වේ නම්, දිවින් දත යුතු ෙූ ජිේහො විඤ්වඤයයයෙුත් වනො වේ නම්, ෙයින් දත 
යුතු ෙූ ෙොයවිඤ්වඤයයයෙුත් වනො වේ නම්, එවහයින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් නුති ස්ෙභොෙ ෙූ නිර්ෙොණයේ ෙදාරණවස්ෙ. නුඹ ෙහන්වස් ඒ 
නිර්ෙොණය ‘නිර්ෙොණය’ යි එෙෙන් ෙියනවස්ෙ. තතිෙින් නිර්ෙොණ නුතු” යි ෙීහ. 

 
(411) “අත්ථථ ර්හාරාජ, ්ිබ්.ාණං, ර්ප්ා වි්්ප්යයං ි්බ්.ාණං විසුද්පධ් 
ර්ා්පස් පණීපත් උජුපක් අ්ා රපණ් ්ිරාමිපස් සම්ර්ාපටිප්්ප්ා 
අවෙය සා පකා ්ිබ්.ාණං පස්සතී.” 
 
“මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය ඇත. නිර්ෙොණය මනසින් දත යුතු ෙූ 

මවනොවිඤ්වඤයය ෙන්වන් ය. ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්වයන් මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ 
ආර්යශරොෙෙයන් ෙහන්වස් විශුද්ධ ෙූ පර ණීත ෙූ සෘජු ෙූ අවිදයොෙරණ විරහිත ෙූ 
තෘෂ්ඨ්ණොමිෂ්ඨ විරහිත ෙූ අර්හත්ඵලමොනසින් අමෘතමහො නිර්ෙොණය දේනොවස්ෙු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, උපමො විසින් දැේවිය යුතු ෙූ විදයමොන 
ෙූ ඒ නිර්ෙොණය ෙනොහි වෙ ඳු ද? ඇති ස්ෙභොෙ ෙූ නිර්ෙොණය යම් යම් පර ෙොරයෙින් 
උපමො විසින් දැේවිය යුතු වේ ද, ඒ ඒ පර ෙොරවයන් මට ෙොරණයො විසින් අඟෙො ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“අත්ථථ ර්හාරාජ  ාපතා ්ාර්ාති. ාර් භ්්පත. ඉං  ර්හාරාජ,  ාතං දස්පසහි 
 ණ්ණපතා ා සණ්ෝපතා  ා අණුං  ා ථ ලං  ා දී ං  ා රස්සං  ා ති, ් 
සක්කා භ්්පත, ් ාගපස්  ාතං උපදස්සයිතං. ්  පසා  ාපතා හගහණං ා 
්ිම්ර්ද්ද්ං  ා උපපති. අපිර අත්ථථ පසා  ාපතාති. යදි ර්හාරාජ, ් සක්කා 
 ාපතා උපදස්සයීතුං, පත් හි ්ත්ථථ  ාපතාති. ජා්ාර්හං භ්්පත ්ාගපස් 
 ාපතා. අත්ථථ පර් හදපය අ්ුපතිට්ෙං ්  ාහං සක්පකාමි  ාතං 
උපදස්සයිතු්්ති. ක පර්  පඛා ර්හාරාජ අත්ථථ ් ිබ්.ාණං. ්  සක්කා ි්බ්.ාණං 
උපදස්සයිතුං  ණ්පණ්  ා සණ්ොප්්  ා” යි. 
 
“මහරජොවනනි, ෙොතය නම් ඇද්ද?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, 

ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී  නම් ඒ ෙොතය මට වතපි නීලපීතොදි ෙර්ණයෙින් 
වහෝ සණ්්ොනයෙින් වහෝ ේෂ්ඨුද්ර  ය යි ෙියො වහෝ ස්ථුල ය යි ෙියො වහෝ දීර්ඝය යි ෙියො 
වහෝ හර ස්ෙ ය යි ෙියො වහෝ දේෙො ලෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
‘ෙොතය වම ඳු ය’ යි ෙියො දේෙන්නට වනො හුේවේ ය. ඒ ෙොතය හස්ත ග්ර හණයට 
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වහෝ මර්දනය වෙොට අල්ෙො ග්ුණීමට වහෝ වනො පුමිවණන්වන් ය. එවස් ද ෙුෙත් 
ෙොතය ඇතු” යි ෙීහ. “තදින් මහරජොවනනි, ෙොතය දේෙොපියන්ට වනො හුේවේ වේ 
ද, එවහයින් ම ෙොතය නුද්ද?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මම 
ෙොතය ඇතු යි ෙියො ම දන්වනමි. මොවග්් හෘදවයහිත් පිහිටො පෙත්වන් ය. ශරීරවයහිත් 
ෙුද යන්වන් ය. මහොෙනොන්තරයන් ද අඹරෙො වග්ණ යන්වන් ය. මම ඒ ෙොතය දේෙො  
පියන්නට වනො හුේවෙමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
අමෘතමහොනිර්ෙොණයත් ඇත්වත් ම ය. මහරජොවනනි, අනන්තවලොෙධොතුවෙහි ඇති 
තොේ දුේ තේම සිටියො ෙූ අනන්තවලොෙ ධොතුවෙහි ඇති තොතේ සියලු සුපතින් අග්ර  
ෙ සිටියො ෙූ ඒ අමෘතමහොනිර්ෙොණය ෙර්ණයෙින් වහෝ ලේෂ්ඨණොදිසණ්්ොනයෙින් වහෝ 
වම ඳු ය යි ෙියො දේෙන්නට වනො හුේවේ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පස්ෙොදහසේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි පණ්ඩිතජන 
මවනොනන්ද(410) නය වෙවරමින් නුඹ ෙහන්වස් විසින් සුන්දරතර උපමො සුන්දර 
වෙොට ම දේෙන ලද්වද් ය. විදුවරන් විදුර විදින්නොේ වමන් ඊට ම නිසි ෙූ ෙොරණො ම 
මනො වෙොට දේෙන ලද්වද් ය. ඒ අමෘතමහොනිර්ෙොණය ඇත්වත් ම ය. වමවස් වම් 
පර ශ්නයත් එවස් ම මම පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
්ිේ ාණවිර්තිච්පඡද්පර ශ්්ය ි්මි. 

 

්ිේ ාණාකාපශාපර්ා පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි ෙර්මජවයෝ ෙෙුරු ද? 

වහතුජ ෙූවෙෝ ෙෙුරු ද? සෘතුජ ෙූවෙෝ ෙෙුරු ද? අෙර්මජ ෙූවෙෝ ෙෙුරු ද? අවහතුජ 
ෙූවෙෝ ෙෙුරු ද? අනුතුජ ෙූවෙෝ ෙෙුරු ද?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“පය පකචි ර්හාරාජ සත්තා සපරත්ා සබ්ප. පත කම්ර්ජා, අග්ගී ර සබ්.ා්ි 
ර බීජජාතා්ි පහතුජා්ි. පෙවි ර පබ්.තා ර උදක්්ර  ාපතා ර සබ්ප. පත 
උතුජා. ාකාපසා ර ්ිබ්.ාණ්්ර ඉපර් අකම්ර්ජා. අපහතුජා. අ්ුතුජා” ති.  
 
“මහරජොවනනි. ාතුරපොයපර්යොපන්නයන් හො මනුෂ්ඨයයන් හො දිෙය ර හ්මයන් හො 

අරූපීන් හො ඇතුළු ෙූ යම්ෙිසි සත්ෙෙොය පර්යොපන්න ෙූ සවාතනිෙ ෙූ සත්ෙවෙවනේ 
ඇද්ද, ඒ සියලු සත්ෙවයෝ ම ෙුශලොෙුශල ෙර්මවයන් උපන් වහයින් ෙර්මජවයෝ ය. 
ෙහ්නිය හො සියලු ම බීජ ජොතීහු වහතුවයන් උපන් වහයින් වහතුජවයෝ ය. පෘිවිය හො 
පර්ෙතයන් හො ජලය හො ෙොතය ද යන වම් සියල්ල සෘතුවයන් උපන්  ුවින් සෘතුජවයෝ 
ය. ආෙොශය ද නිර්ෙොණය ද යන වම් වදවදන අෙර්මජ ෙූහ. අවහතුජ ෙූහ. අනුතුජ 
ෙූහ. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය ෙනොහි ෙර්මජ ය යි ෙියො වහෝ වහතුජ ය යි ෙියො වහෝ 
සෘතුජ ය යි ෙියො වහෝ උපන්වන් ය යි ෙියො වහෝ නූපන්වන් ය යි ෙියො වහෝ උපදවන් 
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ය යි ෙියො වහෝ අතීත ය යි ෙියො වහෝ අනොග්ත ය යි ෙියො වහෝ ෙර්තමොන ය යි ෙියො 
වහෝ ාේඛුවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ වසොතවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ 
ඝොණවිඤ්වඤයය ය යි ෙියො වහෝ දිෙට දැවනන්වන් ය යි ෙියො වහෝ ෙොයවිඤ්වඤයයය 
ය යි ෙියො වහෝ, වනො ෙිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් ඒ අමෘතමහො 
නිර්ෙොණය සිතට දැවනන්නො ෙූ මවනොවිඤ්වඤයය ය නම් ෙන්වන් ය. මනො වෙොට 
පිළිපන්නො ෙූ ඒ ආර්යශරොෙෙයන් ෙහන්වස් යම් වම් අමෘත මහොනිර්ෙොණය විසුද්ධ ෙූ 
ාණවයන් දේනොවස්ෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය 
අතිරමණීය ෙූවය් ය. විවශෂ්ඨවයන් ම විනිශ්ායෙරණ ලද්වද් ය. නිස්සිංෙ ෙරණ ලද්වද් 
ය. ඒෙොන්තයට පුමිණිවය් ය. සර්ෙග්ණීන්ද්ර ෙර පර ෙර ෙූ නුඹ ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ 
මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨො සිඳී ග්ිවය් ය” යි ෙීහ. 

 
්ිේ ාණාකාපශාපර්ාපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

යක්ෂ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි යේෂ්ඨවයෝ නම් ෙූ 

සත්ෙවෙවනේ ඇද්ද?” යි විාොවළෝ ය. එවස් ය, මහරජොවනනි, වලොෙවයහි යේෂ්ඨවයෝ 
නම් ෙූ සත්ෙවෙවනේ ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඒ යේෂ්ඨවයෝ (44 ) ඒ 
යේෂ්ඨවයෝනිවයන් ාුත වෙද්දැ?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, ඒ යේෂ්ඨවයෝ 
ඒ යේෂ්ඨවයොනිවයන් ාුත ෙන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිරයන් 
ෙහන්ස, ෙොලෙරියො ෙළො ෙූ ඒ යේෂ්ඨයන්වග්් මෘතශරීර ෙුමේ පිණිස ෙනොහි වනො දේනො 
ලුවේ ද? දුර්ග්න්ධය ද වනො පුතිවරන්වන් ෙිම් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
මළො ෙූ යේෂ්ඨයන්වග්් මෘතශරීරත් දේනො ලුව යි. ඔෙුන්වග්් ෙුණපග්න්ධයත් හමන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, මළො ෙූ යේෂ්ඨයන්වග්් මෘතශරීර ෙටුසු ෙර්ණවයන් වහෝ දේනො 
ලුව යි. වනොවයේ පණුෙර්ණයෙින් වහෝ දේනො ලුව යි. ෙුහුඹුෙර්ණයෙින් වහෝ 
දේනො ලුව යි. පළඟුටිෙර්ණයෙින් වහ් දේනො ලුව යි. නයි ෙර්ණයෙින් වහෝ දේනො 
ලුව යි. වග්ෝනුසුෙර්ණයෙින් වහෝ දේනො ලුව යි. පත්තූෙර්ණයෙින් වහෝ දේනො 
ලුව යි. පේෂ්ඨිෙර්ණයෙින් වහෝ දේනො ලුව යි. මෘග්සිංඛයොත ෙූ සිෙුපොෙර්ණයෙින් 
වහෝ දේනො ලුව ” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ 
ෙහන්වස් ෙුනි ෙූ පර ඥාෙත් වෙවනෙුන් ෙහන්වස් හුර වම් පර ශ්නය විාොරණ ලද්දා ෙූ 
අනිේ ෙෙවරේ නම් විසර්ජනය ෙරන්වන් දැ?” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
යක්ෂපර ශ්්ය ්ිමි. 
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සේ ඥසෘෂිපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් සෘෂ්ඨිෙර වෙවනේ චිෙිත්සොෙොරයන්ට 

පූර්ෙිංග්ම ෙූ ද ආාොර්ය ෙූෙොහු ද, වහ් ෙෙවර් ද? යත්- ්ාරද නම් සෘෂ්ඨි ය, ධ්් ්්තරී 
නම් සෘෂ්ඨි ය, අංගීරස නම් සෘෂ්ඨි ය, කපිල නම් සෘෂ්ඨි ය, කණ්ඩරග්ගී නම් සෘෂ්ඨි ය, සාර් 
නම් සෘෂ්ඨි ය, අතුල නම් සෘෂ්ඨි ය, ප ේ කාතයාය් නම් සෘෂ්ඨි ය, වම ෙී 
පූර්ෙොාොර්යෙරවයෝ එෙෙර ම වරොග්ුප්පත්තිය නිදානය ද ස්ෙභොෙය ද සමුට්්ොනය ද 
චිෙිත්සොෙ ද ෙරියොෙ ද සොද්ධයොසොද්ධය ෙ ද යන ඒ සියල්ල ම නිරෙවශෂ්ඨ වෙොට 
තමන්වග්් ාණවයන් දැන වම් මනුෂ්ඨයශරීරවයහි වමපමණ ෙූ අටඅනූෙේ වරොග් 
නෙොනූෙේ ෙයොධි උපදවන් ය යි ෙියො එෙ  පහරින් ම ෙලොපග්ර හණය වෙොට ශ්වලොෙ 
 ුන්දාහු ය. වම ෙී සියලු සෘෂ්ඨිෙරවයෝ ම අසර්ෙඥෙරවයෝ ය, එවස් ෙල සර්ෙඥ ෙූ 
 ුදුරජොනන් ෙහන්වස් අනොග්තවයහි ශොසනවයහි ෙන නපුරුෙරියොෙන්  ුද්ධඥානවයන් 
 ලො දැන ෙදාරමින් වමපමණ ෙූ වනො සරුප් ෙස්තුවයහි වමපමණ ෙූ ශිේෂ්ඨොපද පුණවිය 
යුතු ෙන්වන් ය යි ෙියො ෙුමේ පිණිස පිරිසිඳ නිරෙවශෂ්ඨෙශවයන් ශිේෂ්ඨොපද වනො 
පණෙො ෙදාළ වස්ේ ද? උපනුපන් වනො සරුප් ෙස්තුවයහි අයස පර සිද්ධ ෙූ ෙල්හි වදාෂ්ඨය 
විස්තොර ෙූ ෙල්හි අයස මහත් ෙ ග්ිය ෙල මනුෂ්ඨයයන් ව ොවහෝ වෙොට නින්දා ෙළ ෙල 
ඒ ඒ ෙොලවයහි ශරොෙෙයන්ට ශිේෂ්ඨොපද පණෙො ෙදාළ වස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, වම් ජිවනන්ද්ර ශොසන ෙොලවයහි වම් මනුෂ්ඨයයන් වෙවරහි සොධිෙ ෙූ 
එසියපණසේ ශිේෂ්ඨොපද පුණවිය යුතු ෙන්වන් ය යි ෙියො අප තථොග්තයන් ෙහන්වස් 
විසින් වම් ෙොරණය දැන ෙදාරණ ලද්වද් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් තථොග්තයන් ෙහන්වස්ට 
වම ඳු ෙූ සිවතේ ෙූවය් ය. (44 ) තදින් මම සොධිෙ ෙූ එසියපණසේ ශිේෂ්ඨොපද එෙ 
පහරින් ම පණෙො ලන්වන් ීම් නම්, මහොජනවතම ‘අවහෝ! වම් ශොසනවයහි ව ොවහෝ 
වදයේ ස්ේෙ යුතු ෙන්වන් ය. ශර ර්ණ භ ත් පගෞතර්ය්් ෙහන්වස්වග්් ශොසනවයහි 
පුවිදි ෙන්නට එෙොන්තවයන් ම තතො දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය’ යි සිතො භයට පුමිවණන්වන් 
ය. පුවිදි ෙනු ෙුමුත්තොහු ද වනො පුවිදි වෙති. අපර මොද ෙ ශීලය රේෂ්ඨො ෙරේ, ෙියන්නො 
ෙූ මොවග්් ොනය ද වනො අදහති. මොවග්් අපර මොදධර්මය වනො අදහන්නො ෙූ ඒ 
මනුෂ්ඨයවයෝ ද අපර මොදධර්මයට වග්ෞරෙ වනො වෙොට අපොයග්ොමී වෙති. උපනුපන් වනො 
සරුප් ෙොරණවයහි නුෙුත වනො ෙරෙයි ෙියො ධර්මවදශනො ෙිරීවමන් අඟෙො වදාෂ්ඨය 
පර සිද්ධ ෙූ ෙල්හි ශිේෂ්ඨොපද පණෙොලමි යි සිතො ෙදාරො පුමිණි පුමිණි ෙොරණවයහි 
ශිේෂ්ඨොපද පුණෙූවස්ෙු”1 යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
 ුදුෙරයන්වග්් සර්ෙඥතොඥානය තතො ආශ්ාර්ය ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
 ුදුෙරයන්වග්් ඥානය තතො අද්භූත ය. අප තථොග්තයන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙඥතොඥානය 
යම්තොේ තතො මහත් ී ද, ඒ තොේ  ුදුෙරවයෝ ම මිස ෙෙුරු දනිද් ද? ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙදාළ ෙොරණය ඒ එවස් ම ය. වම් අර්ථයවතම තථොග්තයන් 
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ෙහන්වස් විසින් මනො වෙොට ම දැන ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘නෙවෙළදහස් එේසිය අසූවෙළ 
පණස්ලේෂ්ඨ සතිස් සිංෙරයේ ෙූ  ුවින් වම්  ුද්ධශොසනවයහි ව ොවහෝ ෙූ ශිේෂ්ඨොවෙෝ 
ස්ේෙ යුතු ය’ යි අසො මනුෂ්ඨයයන්ට භය උපදවන් ය. එෙ ම ශර ද්ධොෙවතෙු දු 
ජිනශොසනවයහි පුවිදි වනො ෙන්වන් ය. වමවස් වම් පර ශ්නයත් මම එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
සේ ඥසෘෂිපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

ස ේපයාපක්පලශ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් සූර්යදිෙයරොජවතම සර්ෙ ෙොලවයහි ම 

තද ෙ දිලිවය් ද? වනොවහොත් මඳේෙල් මඳ ෙ දිලිවය් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
සූර්යදිෙයරොජවතම සර්ෙෙොලවයහි ම ෙරූර ෙ දිලිවයන්වන් ය. මඳේ ෙල් ෙත් මඳ ෙ 
වනො දිලිවයන්වන් ය. ර්හපර්රැපර්ෙතය ෙටො පිහිටියො ෙූ යුග්්ධරපර්ෙතය භූමිය පටන් 
වදසොළිස්දහසේ වයොදුන් උස ඇත්වත් ය. යුග්න්ධරපර්ෙතය පටන් සේෙළ ග්ල දේෙො 
වමරට හොත්පසින් රාතුේර්හාරාජිකය පිහිටිවය් ය. එහි අනන්ත ෙූ උදයොන විමොන 
ෙල්පෙෘේෂ්ඨොදිවයන් සුදුම් ලත් අජීිය ්ාගීිය පගාීිය ය යි යන ීිතර යවයහි 
සප්තවිිංසතිනේෂ්ඨතර  තොරෙොෙන් පිරිෙරො ර්්ර ස ේයවදවදන නිසි හුසිවරති. 
සූර්යදිෙයපුතරවතම ාන්ද්ර විමොනයට වයොදුනේ මත්වතන් යනුවය් ෙර මවයන් සරස ග්මන් 
ෙඩ ෙඩො ඇසළමස පටන් සමසේ මහවමර පටන් ාෙර ෙොරපර්ෙතය සමීපයට යන්වන් 
ය. පුපස්නුෙතලත් දුරැතුමොවස් පටන් සමොසයේ ාෙර ෙොටපර්ෙත සමීපය පටන් 
මහොවමරුපර්ෙතය සමීපයට යන්වන් ය. ාන්ද්ර සූර්යවදවදන අජවීථපයහි ග්මන් යන 
ෙල මිනිස්වලොෙට ෙුසි වනො ෙස්වන් ය. ්ාගවීථපයහි ග්මන් යන ෙල ෙුසි ව ොවහෝ 
ෙස්වන් ය. පගාවිථපයහි ග්මන් යන ෙල ෙුසි මධයමොෙොරවයන් ෙස්වන් ය. සෘතු සම 
ෙ පෙත්වන් ය. ර්්ර විර්ා්ය උසින් එෙුන් පණස්වයොදුන. හොත්පසින් ෙට තුන් 
වයොදුනෙින් අඩු ෙූ එසියපණස් වයොදුන. (441) ඇතුළ ස්ඵටිෙ මොණිෙයමය ය. පිටත 
රිදීමය ය. උභයපොර්ශ්ෙවයන් ම සිහිල් ග්ුණය ඇත්වත් ය. ස ේයවිර්ා්ය උසින් 
පණස්වයොදුන. හොත්පසින් ෙට එසියපණස් වයොදුන. ඇතුළත ස්ෙර්ණමය ය. පිටත 
එළිෙමය ය. උභයපොර්ශ්ෙවයන් ම උෂ්ඨ්ණ ඇත්වත් ය. ාන්ද්රවතම සෘජු ෙ යන ග්මන් 
පමො ෙ යන්වන් ය. සරස යන ග්මන් ශීඝර  ෙ යන්වන් ය. සූර්යදිෙයපුතරවතම සෘජු ෙ 
යන ග්මන් ශීඝර  ෙ යන්වන් ය. සරස යන ග්මන් පමො ෙ යන්වන් ය. සූර්යදිෙයපුතරවතම 
ෙළුෙර වපොවහොය අතිෙරොන්ත ෙූ ෙල පූළවිය දෙස් ාන්ද්ර මණ්ඩලය ලේෂ්ඨයේ ලේෂ්ඨයේ 
වයොදුන් තුන් පසු වෙොට යන්වන් ය. එෙල ාන්ද්ර මණ්ඩලය වරඛොෙේ වමන් 
වපවනන්වන් ය. දියෙේ දෙස්හි දු ලේෂ්ඨයේ වයොදුන් පසු වෙොට යන්වන් ය. වමම 
ෙර මවයන් ෙුඩී අටෙේදෙස ාන්ද්ර මණ්ඩලවයන් අර්ධයේ වපවණන්වන් ය. 
උපරිමඅර්ධය සූර්යරශ්මිවයන් ෙුසී වනො වපවනන්වන් ය. පසවළොස්ෙේ 
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වපොවහොයදෙස් සූර්දිෙයරොජවතම පසවළොස් ලේෂ්ඨයේ වයොදුන් පසු වෙොට යන්වන් ය. 
එෙල ාන්ද්ර මණ්ඩලය සූර්ය රශ්මිය ෙුළෙීවමන් ෙුඩී සම්පූර්ණ ෙන්වන් ය. නුෙුත 
අෙපූළවිය දෙස ලේෂ්ඨයේ වයොදුන් දිෙ වග්ොස් ලිං ෙන්වන් ය. එෙල ාන්ද්ර මණ්ඩලය 
සූර්යරශ්මිවයන් වරඛොමොතරවයේ ෙුසී වනො වපණන්වන් ය. වදවෙනි දෙස්හි දු 
ලේෂ්ඨයේ වයොදුන් තුන් දිෙවග්ොස් ලිං ෙන්වන් ය. වමම ෙර මවයන් ෙොලපේෂ්ඨ උවපොසථ 
දෙස්හි පසවළොස් ලේෂ්ඨයේ වයොදුන් දිෙ වග්ොස් ාන්ද්ර යො හො සමග් ග්මන් යන්වන් ය. 
ාන්ද්ර මණ්ඩලය ද අනුෙර මවයන් ෙලොවෙන් ෙලොෙ පිරිහී ෙළුෙර වපොවහෝ දෙස්හි 
සූර්යවිමොනයොවග්් අවධොභොග්යට පුමිණ හිරු හො සම ෙ යනුවය් සූර්යවතජසින් මඳෙුත් 
වනො වපවණන්වන් ය. වමවස් භූමියට වදසොළිස්දහසේ වයොදුන් මත්වතහි ආෙොශස්ථෙූ 
ෙනෙවිමොනවයන් හුසිවරන්නො ෙූ සූර්යදිෙය පුතරවතම එෙපහරින් තුන් දිෙයිනෙ 
ඝනොන්ධෙොරය විධමනය වෙවරමින්   ළන්වන් ය. වම් දඹදි ට යම් ෙවලෙ හිරු උදා 
වේ නම්, එෙල ප ේ විපදහයට හිරුමුදුන් ෙූ මධයොහ්නෙොලය ෙන්වන් ය. 
උතුරැකුරැදිෙයිනට හිරු අස්තිංග්ත ෙන්වන් ය. අපරපගායා්යට අර්ධරොතරිය ෙන්වන් 
ය. යම් ෙවලෙ අපරවග්ොයොනයට හිරු උදා වේ නම් එෙල වම් ජම් ුද්ීපයට හිරු මුදුන් 
ෙූ මධයොහ්න ෙොලය ෙන්වන් ය. පූර්ෙවිවදහයට හිරු අස්තිංග්ත ෙන්වන් ය. 
උතුරුෙුරුදිෙයිනට අර්ධරොතරිය ේනවන් ය. එයින් ෙීහ:- 

 
ඉර්ම්හි දීපම්හි යද උපදති-ර්ජ්ඣ්්තිපකා පහාති විපදහදීපප, 
කුරප් දීපම්හි ර අපර්ති-පගායා්දීපප භ තජ්ඣරත්ති. 
පගායා්දීපම්හි යදාස  උපදති-ර්ජ්ඣ්්තිපකා පහාති ර ජම්.ුදීපප, 
විපදහදීපම්හි ර අපර්ති-කුරප්රට්ෙම්හි ර අඩ්ඪරත්තී.” 
 
“වමවස් සූර්යමණ්ඩලය සර්ෙෙොලවයහි ම වදසොළිස්දහසේ වයොදුන් උස ඇති 

ෙ ාෙර ෙොටපර්ෙතය අෙසන් වෙොට සතරමහදිෙයින ඝනොන්ධෙොරය විධමනය 
වෙවරමින් දිලිවයන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
සූර්යදිෙයරොජවතම සර්ෙෙොලවයහි ම දැඩි ෙ දිලිවය් නම්, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි සමහර 
දෙවසෙ සූර්යදිෙයරොජවතම ෙරූර ෙ (444) දිලිවය් ද? සමහර දෙවසෙ ෙොන්ති මඳ ෙ 
දිලිවය් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජයොහට වම් වරොග්වයෝ 
සතරවදවනෙ. යම් වම් වරොග්යන් සතරවදනොවග්න් එේතරො වරොග්යෙින් වපළන ලද්දා 
ෙූ සූර්යදිෙයරොජවතම මඳ ෙ දිලිවය් ද, ඒ ෙෙර නම් සතර වදවනේ ද? යත්- 
මහරජොවනනි, ෙලොෙුළු සූර්යොහට එේ වරොග්වයෙ. ඒ වරොග්වයන් වපළන ලද්දා ෙූ 
සූර්යදිෙයරොජවතම ස්ස් මඳ ෙ දිලිවයන්වන් ය. මහරජොවනනි, භූමිවයන් නඟින්නො ෙූ 
මහිෙො නම් ධූමය සූර්යයොහට එේ වරොග්වයෙ. ඒ වරොග්වයන් වපළන ලද්දා ෙූ 
සූර්යදිෙයරොජවතම මඳ ෙ දිලිවයන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමඝය සූර්යයොහට එේ 
වරොග්වයෙ. ඒ වරොග්වයන් වපළන ලද්දා ෙූ සූර්යදිෙයරොජවතම මඳ ෙ දිලිවයන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, රාහුඅසුපර්්රවතම සූර්යයොහට එේ වරොග්වයෙ. ඒ වරොග්වයන් වපළන 
සූර්යදිෙයරොජවතම මඳ ෙ දිලිවයන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමොෙුන්වග්න් එේතරො 
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වරොග්යෙින් වපළන ලද්දා ෙූ සූර්යදිෙයරොජවතම මඳ ෙ දිලිවය් ද, ඒ සූර්යදිෙයරොජයොහට 
වම් වරොග්වයෝ සතරවදන ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය 
විසඳා ෙදාළ නියොෙ තතො ආශ්ාර්ය ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, විසඳා ෙදාළ පරිදි 
තතො අද්භූත ෙන්වන් ය. එෙ පහරින් තුන් දිෙයිනෙ ඝනොන්ධෙොරය විධමනය ෙරන්නො 
ෙූ මහත් ෙූ වතජස් සම්පන්න ෙූ සූර්යදිෙයරොජයොහට පෙො වරොග් උපදවන් ය. වසසු 
සත්ෙයන්ට වරොග් උපදින  ෙ ෙියනු ම ෙෙවර් ද? ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් සදෘශ ෙූ 
පර ඥාෙතුන් ෙහන්වස් වෙවනෙුන් විසින් ෙදාරණ ල්දදා ෙූ මධුරතර අර්ථ ව දීවමේ මිස 
ඒ ඇර අනිේ අල්ප ුද්ධියෙුහට වම ඳු ෙූ පර ඥාශේතිවයේ නුතු” යි ෙියො පර ශිංසො 
ෙළහ. 

 
ස ේපයාපක්පල්ශපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

කරපරපර භා පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, කැති්ැකත ලත් හිල්ර්ස 

වපෞර්ණමීවපොවහොය පටන් වහමන්තසෘතුවයහි සූර්යදිෙයරොජවතම ෙුේ පිණිස ෙරූ ර 
ෙ දිලිවය් ද? උතුරැපල්ගුපණ් නුෙුත ලත් මුදින්දින වපෞර්ණමී වපොවහොය පටන් 
ග්ිම්හොනසෘතුවයහි එවස් නුතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ග්රීෂ්ඨ්මසෘතුවයහි රජස්සමූහය 
ඌර්ධෙ අනුග්ත ෙන ලද වෙයි. ෙොතවයන් ෙුළුවඹන ලද්දා ෙූ දූවිලි ග්ග්නොනුග්ත 
වෙති. ආෙොශවයහි ද ෙලො තතො  හුල ෙන්නොහු ය. මහොෙොතය ද තතො  ලෙත් ෙ 
හමන්වන් ය. රවජොජල්ල දූවිලි ෙලො ෙොතය යන ඒ සියල්ල වනොවයේ රොශිවයන් යුේත 
ෙූෙොහු සූර්යරශ්මීන් ෙසො ග්ණිති. ඒ ෙොරණවයන් ග්රීෂ්ඨ්මසෘතුවයහි සූර්යදිෙයරොජවතම 
මඳ ෙ දිලිවයන්වන් ය. මහරජොවනනි, වහමන්ත සෘතුවයහි යට වපොවළොෙ සන්හිවඳන 
ලද ෙන්වන් ය. මත්වතහි මහො වමඝය පටන් ග්න්නො ලද ෙන්වන් ය. භූමිවයහි 
රවජොජල්ලය ශොන්ත ෙන ලද්වද් ය. වරණු සිංඛයොත ෙූ ධූලිය ද ශොන්ත ශොන්ත ෙ 
අහස්හි හුසිවරන්වන් ය. ආෙොශය පහ ෙූ ෙලො ඇති ෙන්වන් ය. ෙොතය ද මඳ මඳ ෙ 
හමන්වන් ය. රවජොජල්ලය දූවිලි ෙලො ෙොතය යන ඒ උපේවල්ශයන්වග්් ෙුළෙීවමන් 
සූර්යරශ්මීහු පිරිසිදු ෙන්නොහු ය. උපද්ර ෙවයන් මිදුනො ෙූ සූර්යදිෙයරොජයොවග්් තොපය තතො 
 ලෙත් (44 ) ෙ දිලිවයන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් සූර්යදිෙයරොජවතම 
වහමන්තසෘතුවයහි ෙරූර ෙ දිලිවය් ද, ග්ිම්හොසෘතුවයහි එවස් වනො දිලිවය් ද, වම් වමහි 
ෙොරණ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සර්වෙොපද්ර ෙවයන් මිදුනො 
ෙූ සූර්යදිෙයරොජවතම ෙරූරතර ෙ දිලිවයන්වන් ය. වමඝොදි උපද්ර ෙ සහග්ත ෙූ 
සූර්යදිෙයරොජවතම ෙරූර ෙ වනො දිලිවයන්වන් ය. යහපත, ස්ෙොමීනි, එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි’ යි ෙීහ. 

 
කරපරපර භාපර ශ්් ය ්ිමි. 



 

 380 පටුන වෙත 

 
සකලජ් ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි 

සත් ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 
 
 

පුතර දාස ් පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියලු ම ව ොධිසත්ෙෙරවයෝ පුතර දාරොෙන් දන් 

වදන්නොහු ද? වනොවහොත් ප ස්ස ්්තර නම් රජනජුරුෙන් විසින් ම පුතර දාරොවෙෝ දන් වදන 
ලද්වදෝ1 දැ” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සියලු ම ව ොධිසත්ෙෙරවයෝ පුතර දාරොෙන් දන් 
වදති. ප ස්ස්්තර රජනජුරුෙන් විසින් ම පුතර දාරොෙන් දන් වදන ලද්වද් වනො වෙ” යි  
ෙියො ෙදාළවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ ව ොධිසත්ෙෙරවයෝ ඒ අඹුදරුෙන්වග්් 
සම්මතවයන් වදන්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඒ ප ස්ස්්තර 
රජනජුරුෙන්වග්් භොර්යොෙ2 ‘මුනුෙු’ වි තිෙො අනුදන්නො ලද්දී ය. ලඳව ොළඳ ෙූ 
ෙුමොරෙරු ෙනොහි ලදරු  ුවින් ‘අම්ම, පියොවනනි’ යි යනොදීන් ෙියො  ිණූහ. තදින් ඒ 
ෙුමොරෙරු ද අර්ථ ෙශවයන් දන්නොහු ෙූ නම්, ඔහුත් විලොප වනො ෙියන්නොහු ය. 
‘යහපතු’ යි ෙියො ඒ ෙුමොරෙරුත් අනුවමොදන් ෙන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ප ස්ස්්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ තමහට දා ෙූ පරියපුතර යන් 
ජ ජක නම්  මුණුහට දාසවමවහෙර පිණිස දුන්නොහු ය යි යන යම් ෙරියොෙේ 
ව ොධිසත්ෙයන් විසින් ෙරණ ලද ද, ඒ ෙරියොෙ තතො දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. තෙද, ඒ 
වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ තමොවග් තතො ලදරු ෙූ තරුණ ෙූ පරිය ෙූ 
ඖරසපුතර යන් මහෙුලෙින්  ුඳ වදමින් ඒ ජ ජක නම්  මුණො විසින් එම ෙුලින් අත් 
මර්දනය වෙොට වෙළන්නෙුන් දැෙ උවපේෂ්ඨෙ3 ෙූවස්ෙු යි යන වම් ෙොරණයේ ඇද්ද, 
වම් ඒ වදවෙනි ෙූ ෙොරණය ද දුෂ්ඨ්ෙරයටත් ෙඩො දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. තෙද ඒ 
වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ ස්ෙෙීය ෙූ  ලවයන් ජූජෙයොවග්්  න්ධනවයන් 
මිදී අත ග්ලෙො වග්ණ ලඟට ආෙො ෙූ භයට පුමිණියො ෙූ දරුෙන් එම ෙුලින්  ුඳ 
දුන්වස්ෙු යි යන යම් ෙොරණවයේ ඇද්ද, ඒ වම් තුන් ෙුනි ෙොරණය ද දුෂ්ඨ්ෙරවයනුත් 
දුෂ්ඨ්ෙරතර ෙන්වන් ය. තෙද, ඒ වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ ෙුමොර වදවදනො 
‘අවහෝ! පියොවනනි, වම් යේෂ්ඨයො අප ෙො මරන්නට වග්ණ යන්වන් ය’ යි ෙියෙියො 
විලොප ෙියන ෙල්හි ‘වදදරුවෙනි, වතපි වනො  ෙ’ යි ෙියො අස්ෙසො වනො ෙදාළවස්ෙු’ 
යි යන යමේ ඇද්ද, ඒ වම් සතර ෙුනි දුෂ්ඨ්ෙර ෙොරණය ද දුෂ්ඨ්ෙරවයනුත් අතිදුෂ්ඨ්ෙර 

                               
1 පුතර දාරොෙන් දන් වදන ලද්වද් 
2 භොයයයොවෙෝ 
3 උවපේෂ්ඨො 
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ෙන්වන් ය. තෙද, ඒ වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ වදපතුල හඬො ෙුටී 
‘පියොවනනි, මො නුඟනියන් කෘෂ්ණජි්ා ්් නෙත්ෙොලුෙ මුනුෙ. (444) වම් යේෂ්ඨයො 
මො ෙොපියො ද වම් යේෂ්ඨයො හො සමග් මම යන්වනමි’ යි යොේා ෙර සිටින්නො ෙූ 
වදාවහොත් මුදුන් වග්ණ හඬන්නො ෙූ ජාලියෙුමොරයන්හට එවස් මුනුෙු යි ෙියො වනො 
පිළිග්ත්වස්ෙු යි යන යමේ ඇද්ද, ඒ වම් පස්ෙුනි ෙූ ෙොරණය ද දුෂ්ඨ්ෙරවයනුත් 
දුෂ්ඨ්ෙරතර ෙන්වන් ය. තෙද ‘ඒ වෙස්සන්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ ‘පියොවනනි, වතල 
නුඹවග්් හෘදය එෙොන්තවයන් ම ග්ලේ ෙුන්න. යම්  ඳු ෙූ නුඹ ෙහන්වස් දුේිත ෙූ 
අප  ලොහිඳිමින් මිනිසුන් නුති මහොෙනොන්තරවයහි යේෂ්ඨවයෙු විසින් අප වග්ණ යන 
ෙල වනො ෙළේෙනවස්ෙු’ යි ෙියො විලොප ෙියන්නො ෙූ ජොලියෙුමොරයොහට ෙිසි 
ෙරුණොෙේ වනො ෙළවස්ෙු’ යි යන යමේ ඇද්ද, ඒ වම් සෙන දුෂ්ඨ්ෙරය ද දුෂ්ඨ්ෙරයටත් 
ෙඩො අතිදුෂ්ඨ්ෙරවයෙ. තෙද ඒ ජූජෙයො විසින් ෙුමොරෙරුන් වග්ණ ග්ිය ෙල්හි 
අදර්ශනයට ග්ිය පසු ‘ර්රී් ් ඵලොඵල වග්ණ ආ ෙල ෙුමේ ෙියො අස්ෙසොලිය වහම් වදෝ 
වහො’ යි සිතො ියපත් ෙ පුතර ්වනහවයන් හඬ හඬො සිටියො ෙූ ඒ වෙස්සන්තර නම් 
 ුද්ධොිංෙුරයොනන්වග්් හෘදය සියේ ෙඩේ ෙ වහෝ දහසේ ෙඩේ ෙ වහෝ වනො පුළුවණ් 
ය යි යන යමේ ඇද්ද, ඒ වම් සත්ෙුනි ෙූ ෙොරණය ෙනොහි දුෂ්ඨ්ෙරවයනුත් දුෂ්ඨ්ෙරතර 
ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි,  පින් ෙුමුත්තො ෙූ මනුවජන්ද්ර යො විසින් අනුනවග් සිතට ෙයට 
දුේ පමුණුෙො ලීවමන් ෙම් ෙිම් ද? තමන් සතු ධනධොනය ීවවිතය ආදි දානය දිය යුතු 
ෙන්වන් වනො වේදැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වපර ග්ියදෙස සිවිරට ජයතුරානුෙර 
සඳමහරජොනන් නිසො  ුසතිවද්ීන් ෙුස උපන් ශ්රීමහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් මෙු 
ෙුසින් ිහි වෙමින් ම මෙුවද්ීන් මුහුණ  ලො ‘අම්ම, දන් දීපියන්නට ෙිසිවෙේ ඇද්දැ?” 
යි ෙියො වදඅතර දිග්ු වෙවරමින් දානපොරමිතොෙවග්් පරිපූරණතොෙ පිණිස උපන්  ෙ 
සෙලවලොෙෙොසීන්ට අඟෙො වනොවයේ ෙුමොරවපරහරින් දිෙයෙුමොරලීලොවයන් 
ශුේලපේෂ්ඨොභිෙර්ධන-මොනාන්ද්රමණ්ඩලොනුෙොරවයන් ෙර මවයන් ෙඩනොවස්ේ 
පියරජනජුරුෙන් විසින් නෙෙොරවයෙ පලඳෙොලූ නෙලේෂ්ඨයේ අග්නො ස්ෙර්ණමොලොෙන් 
ෙඩෙඩො ෙිරිමෙුන්ට දන් වදමින් දානෙරීඩොවයන් අට අෙුරුදු පිරුණු සඳ  ොහිරෙස්තු 
දන් දීවමන් චිත්තය තෘප්තියට වනො පුමිණ දිවනෙ පරොසොදාභිරූව ෙ  
 ද්ධපර්යිංෙවයන් හිඳ දානපරමොර්ථපොරමිතො චිත්තනවයන් සමස්තවලොෙෙොසීන්වග්න් 
නමස්ෙොර ලත්වස්ෙ. ඒ  ෙ දේෙො ෙදාරන්නො ෙූ තිවලෝග්ුරු සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස් රේයාපිටකපයහි:- 

 
‘යදාස හං දාස රපකා පහාමි-ජාතියා අට්ෙ ස්සිපකා, 
තදාස  ්ිසජ්ජ පාසාපද-දාස ්ං දාස තුං විචි්්තයිං. 
හදයං දපදයයං රක්ඛුම්පි-ර්ංසංපි රැිරම්පි ර, 
දපදයයං කායං සාප ත්වා-යදි පකාචි යාරපය ර්ර්ං. 
සභා ං චි්්තය්්තස්ස-අකම්පිතර්සණ්ිතං, 
අකම්පි ත පුථුවී-සිප්රැ ් ටංසකා’ යි. 
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යන වමයින් කිඹුල් ත්පුරයට ෙුඩි ග්මවන්  ුදු ෙූ  ෙ වනො දැන ‘අපට  ොල ෙූ 
සිද්ධාේථෙුමොරයන් වනො ෙඳුම්හ’ යි ෙියො හුන් නූයන්වග්් මොන මර්දනය සඳහො 
ආෙොශයට සෘද්ධි වෙමින් දසදහසේ සේෙළ වමර (446) මුදුන්හි මෙොලූ රුෙන්සේමන්හි 
සර්ෙඥලීලොවෙන් සේමන් ෙර ෙදාරමින් දසදහසේ සේෙළ 
දිෙය ර හ්මමොරමනුෂ්ඨයනොග්යේෂ්ඨොදි සියලු සත්ෙයන්ට ම වපණි වපණී රේයාපිටකය 
වදශනොෙරණවස්ේ, රුෙන්සේමන් වෙළෙර නඟොලූ පර දීපයේ වස්  ුදුන් දසොෙට ෙුඳුම් 
වග්ණ හුන් ශාරීපුතර ස්ථවිරයන්  ණෙො ‘ශාරීපුතරවයනි, වමම සර්ෙඥතොඥානය පිණිස ම 
පොරමිතොධර්මයන් පූරණය ෙරන්වනම්, යම් ෙවලෙ මම ප ස්ස්්තරෙුමොර ීම් ද, 
එදෙස් ජොතිවයන් අටෙයස් ෙූවයම්, පරොසොදවයහි  ද්ධපර්යිංෙවයන් හිඳ වම්  ුදු ෙ 
පිණිස ම මොවග්් ීවවිතදානය වදන්නට සිතීමි. තදින් ෙිසි යොාෙවයේ අෙුත් මොවග්් 
හෘදයෙස්තුෙ තල්ලූවය් ී නම්, මොවග්් වෙර පළො හෘදයෙස්තුෙ උපුටො දන් වදමි. මොවග්් 
වදඇස තල්ලූවය් ී  නම්, වදඇස උපුටො දන් වදමි. ශරීරමොිංසය තල්ලූවය් ී  නම්, මොවග්් 
ශරීරමොිංසය ෙපෙපො දන් වදමි. රුධිරය තල්ලූවය් ී නම්, මොවග්් ශරීරය පුවසෙ ලො 
මිරිෙො  ඳුන් පුරො වල් දන් වදමි. ‘වෙස්සන්තරය, මට දාසභූත ෙ’ යි ෙියො දාසවමවහෙර 
තල්ලුවය් ී  නම්, ‘වමොහුට මම දාස ී මි’ යි ෙියො සියලු ම වම් සිවිරටෙොසීන්ට අස්ෙොලෙො 
මොවග්් ෙය දාසත්ෙයට වදන්වනමි’ යි ෙියො වමවස් මසුරුභොෙවයහි වනො පිහිටියො ෙූ 
අාල ෙූ ස්ෙභොෙය සිතන්නො ෙූ ප ස්ස්්තරෙුමොරයන්වග්් සිත අනු ෙ ම ඒ 
ීවවිතපරිතයොග්ි වාතනොවයහි ර්හාපර්රැපර්ෙතය හො හිර්ාලයපර්ෙත නමුති 
මුදුන්මල්ෙඩින් යුේත ෙූ මහීෙොන්තොවතොවමෝ ෙම්පො ෙන ලද්දී ය. මහොවමරුපර්ෙතය 
නුමි නුමී නමස්ෙොර වෙවළ් ය. අෙොලවමඝ ග්ර්ජනො වෙොට ෙර්ෂ්ඨො වෙවළ් ය. අහස 
විදුලිය පුහුර ග්ිවය් ය. මහොසමුද්ර ය විපරිෙර්තනොෙොර විය. ශකරපදප ්්රවතම 
අත්වපොළසන් දින. මහො ර හ්මොදීහු සොධුෙොර දුන්හ. වමවස් අන් සතෙු විසින් වනො සිතිය 
හුේෙො ෙූ දුෂ්ඨ්ෙර ෙූ ීවවිතපරිතයොග් වාතනොවෙන් සියලු වලොෙය විස්මය පත් ෙරෙො 
පුරසඳ වසයින් ෙුඩී වසොවළොස් හුවිරිදි පිරුණුසඳ සඳර්හරජාප්ෝ මපුතුවග්් 
රොජයශ්රීසම්පත් මොවග්් ඇස්හමුවයහි ම දේනො ෙුමුත්වතමි’ යි ෙියො පරතියරටින් 
වදෙඟනෙ ෙුනි ර්රි නම් ෙුමොරිෙොවෙවනෙුන් මහවපරහරින් වග්න්ෙො 
ව ොධිසත්ෙයන්ට අභිවසෙ වෙොට රොජයශ්රීසම්පත් දුන්වන් ය. එතුන් පටන් 
ප ස්ස ්්තර නම්  ුද්ධොිංෙුරයොවනෝ දශරොජධර්මවයන් රොජයශ්රී වෙවරමින් අපර මොද ෙ 
වදමෙුපියන්ට උපස්ථොන වෙවරමින් සදන්හල් ෙරෙො දෙස සලේෂ්ඨයේ වියදම් ෙරෙො 
මහදන් වදමින් ජාලියෙුමොර ය, කෘෂ්ණජි්ා ය යන මහපින්ෙත් පුරුත්රුෙන් ලදින් 
ෙසනවස්ේ කලිඟුරට ෙුසි වනො ලු  දුර්භිේෂ්ඨ භයින් පීඩිත ෙූ සරොජිෙ ජනයොවග්් 
සම්මතවයන් ඇලිඇතු දන් තල්ෙො ආ  මුණන්ට ඇලිඇතු දන් වදන දෙස් 
සූවිසිලේෂ්ඨයේ අග්නො ෙූ සත්රුෙන්මය හස්තයොලිංෙොරවයන් විචිතර  වෙොට සරහන ලද්දා 
ෙූ සතර පො රන්ග්ිග්ිරි ලන ලද්දා ෙූ චෙලොශෙූටපර්ෙතය වස් අතිධෙල ෙූ 
හස්තිරොජයොවග්් රිදීදමේ ෙුනි ඇත්වසොඬ දෙුණු අතින් වග්ණ ෙොමහස්තවයන් 
ස්ෙර්ණභිිංෙොරය වග්ණ ‘අවහෝ! සොධු! වම් ඇතු දන් දුන් ෙුශල  ලවයන් මතු 
වලොෙුතුරො ුද්ධරොජයයට පුමිවණමි’ යි ෙියො  ුදු ෙ පරොර්ථනො වෙවරමින්  මුණන් අත 
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පුන් ෙත් වෙොට  රොහ්මණයන්ට හස්තිරොජයො දන් දුන්වස්ෙ. ඒ සර්ෙොිංග්ශ්වෙත ෙූ 
නොවග්න්ද්ර යො දන් වදන්නො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන්වග්් සිත හො අනු ෙ ම එ ද (44 ) ෙස්හි දු 
මහොවමරු හිමොලයපර්ෙත නමුති මුදුන්මල්ෙඩ වලලෙො මහීෙොන්තොවතොවමෝ ෙම්පො 
ෙන ලද්දී ය. දිෙය ර හ්මවයෝ සොධුෙොර දුන්හ. වමම රේයාපිටකපයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 
‘්ාගං ගපහත්වා පසාණ්ඩාය-භිංකාපර රත්ාර්පය, 
ජලං හප ාකිවෙත්වා-.රාහ්ර්ණා්ං අදං ගජං. 
පු්ාපරං දද්්තස්ස-සබ්.පසතං ගජුත්තර්ං, 
තදාස පි පෙවී කම්පි-සිප්රැ ්  ටංසකා’- යි. 
 
“වමවස් ඇලිඇතු දන් දුන් ෙල අසුරයන් ෙන් ශකර පුරය වමන් ජයතුරා නුෙර 

එෙ වෙොලොහල විය. නග්ර ෙොසීහු ෙිපී සඳර්හරජනජුරුෙන් ෙරො වග්ොස් හඬහඬො ‘අවන්! 
ස්ෙොමීනි, අප දන්ෙන්නේ අසො ෙදාළ මුනෙ. අපවග්් ප ස්ස්්තර මහතොනන් ෙහන්වස් 
 ොල ෙල ම රජ පුමිණ අප රේෂ්ඨො ෙරණවස්ෙු යි සිතො උන්නම්හ. දැන් අප රේෂ්ඨො 
ෙර ෙදාළ නියො අසො ෙදාළ මුනුෙ. අවන්! ස්ෙොමීනි, මිනිස්වලොෙට අතිදුර්ලභ ෙූ මොහුඟි 
ෙූ ආභරණවයන් හො සූවිසිලේෂ්ඨයේ අනග්ි ෙස්තුවෙන් සරහන ලද්දා ෙූ වදවියන් විසින් 
මිනිස් වලොෙට පහළ ෙරණ ලද්දා ෙූ අෙොලවයහි ෙුසි ෙස්ෙොපියන තරම් 
මහොනුභොෙසම්පන්න ෙූ පිණ්ඩා නම් හස්තිරත්නය ෙලිඟුරටින් ආ  මුණන්ට දන් 
වදමින් අප නුසූවස්ෙ. අවන්! ස්ෙොමීනි, ශර ද්ධොෙ ඇතියො නම්, වසසු ඇතුන් දීපිය වනො 
හුෙි වේ ද? වනොවයේ රන්රුෙන් දීපිය වනො හුෙි වේ ද? වම් නියො මුළුවලොෙට 
අතිදුර්ලභ ෙූ ඇත්රජ දන් දුන්වස්ෙු’ යි ෙියෙියො හඬන්නට පටන් ග්ත්තොහු ය. එෙල 
සඳර්හරජොවනෝ තතො  ලෙත් ෙ නග්රෙොසීහු ෙිපුනු  ුේ දැන උපොවයන් වමොෙුන් 
සන්හිඳුෙොලමි යි සිතො ‘සග්වයනි, ඒ වනො ෙළ මනො වදවයෙ. සග්වයනි, ඒ වනො ෙළ 
මනො වදය ෙළ තුනුත්තොහට වතොප ෙී දඬුෙමේ ෙරන්වනමි’ යි ෙීහ. එවිට 
නග්රෙොසීහු මඳේ සන්හිඳී සිට ‘ස්ෙොමීනි, එවස් ෙළ වනො හුේෙ. වම් නුෙර ම සිට 
අප නුසූ තුනුත්තන් වම රට හින්ද වනො දී  ංකගිවෙ නම් පර්ෙතයට යෙම්හ’යි සම්මත 
ෙළොහු ය. 

 
“මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් එපෙත් අසො පියරජනජුරුෙන්වග්න් වදදෙසෙට 

අෙසර වග්ණ මහදන් සරහො ලෙො සර්ෙොිංග්යන් සුෙඳපසඟුල් වදමින් 
ස්ෙර්ණොලිංෙොරවයන් සරහන ලද්දා ෙූ රන්ධ්ෙජ නඟන ලද්දා ෙූ රන්දැලින් ෙසන ල්දදා 
ෙූ ඇතුන් සත්සියයේ හො එවස් ම අසුන් සත්සියයේ හො එවස් ම අසුන් වයොදා සිිංහසම් 
ඔ ො සත්රුෙන් ෙර්මොන්තවයන් නිමියො ෙූ රන්ධජ නඟන ලද්දා ෙූ සත්සියයේ රථ හො 
සර්ෙොභරණවයන් සරහන ලද්දා ෙූ වදෙඟනන් ෙුනි ෙූ නරඟනන් සත්සියයේ හො 
සුශිේෂ්ඨිතොාොර ඇති සත්සියයේ දාසීන් හො එවස් ම සර්ෙොභරණ විභූෂ්ඨිත ෙූ දාසයන් 
සත්සියයේ හො ෙිරිවදනුන් සත්සියයේ හො සත්රුෙන් පර්යිංෙ සත්සියයේ ද යනොදී 
මනුෂ්ඨයයන්ට උපවභොග් පරිවභොග් ෙූ ෙස්තූන් සත්සියයේ සත්සියයේ  ුග්ින් දන් 



 

 384 පටුන වෙත 

වදමින් වදවෙනි දෙස් මුළුල්වලහි දානෙරීඩො වෙොට අසුර සිංග්රොමවයන් ජය ග්ත් 
ශකරපදප ්්ර යා වස් පරීතිවයන් පිණො (441) ‘තතිෙින් මම හිර්ාලවයහි තපස්ෙරීඩොෙට 
යන්වනමි’ යි ෙියො වදමෙුපියන් ෙුඳ අෙසර වග්ණ ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, තතිෙින් අප 
රේවනෝ ෙෙුරුදැ?” යි ෙියෙියො හිස අත  ුඳ වග්ණ වපොවළෝ ෙුතිර හඬන්නො ෙූ 
වසොවළොස් දහසේ ිවසෝෙරුන් වදස වනො  ලො ‘හිමි, අප මුඛය පස් හුණහ’ යි 
ෙියෙියො දණ්ඩනමස්ෙොරවයන් ෙුඳ වපරවළමින් හඬන්නො ෙූ සුට දහසේ සහජොත 
අමොතයයන්ට අෙෙොද වෙවරමින් ‘මොහිමිතුමන් වනො දැෙ රජවග්යි විසීමට ෙඩො 
මහොෙනවයහි මිය යොම උතුමු’ යි ෙියො වදදරුෙන් වග්ණ පසු ග්මන් ග්ත් ර්රීවදීන් 
 ලො ‘මද්රිනි, හිමොලවයහි ාණ්ඩ ෙූ වඝොර ෙූ භයොනෙ ෙූ සිිංහ ෙයොඝර  දිවි ෙලස් දාරපිඹුරු 
හූරු ආදින්වග්න් හො සීතසුළිං ආදිවයන් ව ොවහෝ ෙූ උපද්ර ෙ ඇත්වත් ය. වතපි අතයන්ත 
රොජසුඛුමොල  ුවින් මහහිමවයහි ෙුසපිය වනො හුේෙු’ යි ෙදාරත් ම ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, 
ඒ තොේ වෙවහස මොහිමි දේනො මට රජ සුපතේ ්ොහ සදෘශය’ යි ෙියො එන්නො ෙූ 
ර්රීවදීන් වෙවරහිත් උවපේෂ්ඨෙ ෙ ම නුෙරින් නිේම ෙඩනො වස්ේ ‘අවහෝ! මම වම ඳු 
ෙූ දිෙයශ්රීසම්පත්තියේ ෙුනි ෙූ රොජයශ්රීසම්පත්තියේ හො ආත්මය සමොන ෙූ මිතරොමොතය 
 න්ධූන් හුර උදේ ශර ද්ධොවෙන් හිමෙත් ෙුද ශීලවග්ොපනය වෙවරමි’ යි සිතො ‘පරීතිවයන් 
නුෙර  ලමි’ යි සිතත් ම මහවපොවළොෙ ෙරෙුී ව ොධිසත්ෙයන් නුෙරට අභිමුඛ වෙවළ් 
ය. වදලේෂ්ඨසතළිස්දහසේ වයොදුන් ඝනෙඩ මහොපෘිවිය ෙම්පො විය. පර්රැයුග්්ධරාදි 
පර්ෙතවයෝ නමස්ෙොර ෙළොහු ය. දිෙය ර හ්මවයෝ සොධුෙොර දුන්හ. එයින් ෙදාළහ.  

 
රේයාපිටකපයහි:- 

 
‘හත්ථථ අස්පස රථං දත්වා - දාස සි දාස ස ග ං ධ්ං, 
ර්හාදාස ්ං දදිත්වා් - ්ගරා ්ික්ඛමිං තදාස . 
්ික්ඛමිත්වා් ්ගරා - ්ි ත්තිත්වා විපලාකිපත, 
තදාස පි පෙවී කම්පි - සිප්රැ  ් ටංසකා’ යි. 
 
“වමවස් දුෂ්ඨ්ෙර ෙූ චනෂ්ඨ්ෙර මයපොරමිතොදිය පූරණතොවයන් පෘිවි ෙම්පොදිය 

ෙරෙො තමන් ෙහන්වස් ජාලියෙුමොරයන් ෙඩො වග්ණ කෘෂ්ණජි්ාෙන් ෙඩො ග්ත් 
ර්රීවදීන් සහ අසුන් වයදූ රථයට නුඟී ෙඩනොවස්ෙ. එෙල  ුසතිවදීන් ෙහන්වස් 
හෘදය පුළී යන වස් මහත් ෙූ වසොෙවයන් හඬමින් ‘අවහෝ! මපුතනුෙන් ෙහන්වස් තතො 
දිළිඳු ෙූවස්ෙ. වමයින් මොර්වග්ොපෙරණ වේෙ’ යි ෙියො දහසේ සත්රුෙන් ග්ුල් පුරෙො 
යෙූහ. මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ඒ සත්රුෙන් රොශිය මොර්ග්වයහි පුමිණි 
යොාෙයන්ට දන් වදමින් නිමෙො ෙඩනොවස්ෙ. එෙල සත්තසතක ර්හා දාස ්යට වනො 
පුමිණියො ෙූ  රොහ්මණයන් සතරවදවනෙුන් ජයතුරානුෙරට පුමිණ මහොව ොධිසත්ෙයන් 
වනො දැෙ ෙහො දිෙ වග්ොස් ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, අපවග්් පින් මඳ වහයින් ඔ වග්න් ෙිසිෙේ 
වනො ලදුම්හ. වතල අසුන් අපට දුන මුනුෙ’ යි ෙියො තල්ලූ (ෙල ඒ)  මුණන්ට ඒ 
චසන්ධෙයන් සතර වදන දුන්වස්ෙ. එෙල රථාෙර  අහස්හි ම සිටිවය් ය. එවිට 
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වදෙතොවෙෝ සතරවදවනේ ෙහො අෙුත් වරොහිත මෘග්වෙස් වග්ණ රථය අදිමින් වයති. 
එෙල්හි දු වපර වස් ම ජයතුරා ට පුමිණියො ෙූ  රොහ්මණවයේ මහොව ොධිසත්ෙයන් 
වෙොයි දැ යි විාොරො (440)  ංකගිවෙ නම් පර්ෙතයට  ග්ියහ යි යනු අසො ෙහො දිෙ වග්ොස් 
‘අවන්! සෙල සත්ෙයන්වග්් මනවදාළ පුරණ ෙල්පෙෘේෂ්ඨයේ ෙුනි ෙූ ප ස්ස ්්තර 
ස්ෙොමීනි, මහග්ඟ ෙතුරු වසයින් ඔ  දුන් මහොදානවයන් ෙිසිෙේ වනො ලද්වදමි. වතල 
රථය මට දුන මුනුෙු’ යි ෙියො රථය තල්ලී ය. ඒ  මුණුහට රථය දන් දී වදදරුෙන් 
වග්ණ පයින් ම ෙඩනොවස්ෙ. එෙල මොර්ග්වදපොර්ශ්ෙවයහි පිහිටි ආමර  ජම් ු ජම්බීර 
නොරිංග්ොදි නොනො ඵලභරිත ෙෘේෂ්ඨයන් දැෙ ෙුමොරෙරු වදඅත් ඔසෙො වග්ණ ‘අම්මො, 
පියොවනනි’ යි ෙියෙියො හඬති. එෙල වම් ෙප  ුදු ෙන්නො ෙූ ඒ ප ස්ස්්තර නම් 
 ුද්ධොිංෙුවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් පුණයවතජොනුභොෙවයන් ආමර  නොරිංග්ොදි ඒ ඒ 
ඵල භරිත ෙෘේෂ්ඨවයෝ වතවම් ම නුමි නුමී ඵල ග්න්ෙොලති. වමවස් ඒ ජයතුරො නුෙර 
පටන් පරතියරජුන්වග්් නුෙර දේෙො තිස්වයොදුන් ෙනමොර්ග්ය වදෙතොවෙෝ ලදව ොලඳ 
සිෙුමුලි ෙූ ෙුමොරෙරුන් වෙවරහි අනුෙම්පොවෙන් හර ස්ෙ වෙොට නුඟූහ. එවහයින් 
ජයතුරානුෙරින් නිේමුනු දෙස්හි ම තිස් වයොදුන් මග් වග්ෙො සෙස් වේවලහි 
පරතියරජුන්වග්් නුෙරට ෙන්හ. 

 
එයින් ෙදාළහ:- 

‘සංිපිංසු පථං යක්ඛා - අ්ුකම්පාය දාස රපක, 
්ික්ඛ්්තදි පසප්  - පරතීරට්ෙර්ුපාගර්ං’ යි 
 
“වමවස් මයිලනු රජුන්වග්් නුෙරට පුමිණ ඇතුළු රජවග්ට වනොවග්ොස් 

ෙොසල්වදාර ශොලොවයෙ ලුග්ුම් ග්ත් ෙල එපෙත් සියලු නුෙර ඇලළී වග්ොස් 
පරතියමහරජොනන් හො සුටදහසේ වාතියරජදරුවෙෝ ද ඒතොේ ිවසෝෙරු ද 
ේෂ්ඨණයෙින් දිෙ අෙුත් මහහඬින් හඬො වදඅතින් ෙුලඳ වග්ණ “අවහෝ! 
ප ස්ස ්්තරමහරජොවනනි, ෙුමන ග්මවනේ ද? දුරුෙතර වග්ෙො ෙුඩියො ෙූ ඔ වග්් 
නීවරොග්ි ෙ ෙිවමේ ද? නිදුේ ෙ ෙිවමේ ද? නුඹවග්් පියොනන්වග්් නීවරොග්ි ෙ ෙිවමේ 
ද? සිවිරට වසස්සන්වග්් නිදුේ ෙ ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, නුඹවග්් මහ ලවසනඟ 
වෙොයි ද? නුඹ ෙහන්වස්වග්් රථවසනඟ වෙොයි ද? අසුන් නුති ෙ ම රථ නුති ෙ ම 
ෙූණම් නුති ෙ ම ව ොවහෝ දීර්ඝමොර්ග්වයේහි ශරීරය මුඩී වග්ණ වම් වදශයට 
පුමිණිවස්ෙ. මො දුෙනියන් නුඟී ආ රන්වදෝලි වෙොයි ද? රන්සිවි වග්ෙල් වෙොයි ද? මො 
මුනු ුවරෝ අෙුසුළිං විඳ වෙවස් අෙු ද? වතොප රටින් වනරපුවෙෝ ෙෙුරු ද? ජයතුරොනුෙර 
සතුරන් හස්තග්ත ී ද? වම් වෙ ඳු ෙූ විපත්තිවයේ දැ?” යි විාොළොහු ය. එෙල 
මහව ෝසතොවනෝ “මයිලනුෙන් ෙහන්ස, නුඹ විාොළතොේ හොනිවයේ නුත. යළිදු මොවග්් 
පිණින් වදවියන් විසින් පහළ ෙරෙො වදන ලද්දා ෙූ රකලාශකූටපර්ෙතය වස් අතිධෙල 
ෙූ පණ්ඩුකම්.ලසිලොසනය වස් මොහුඟි ෙූ සර්ෙලේෂ්ඨණසම්පන්න ෙූ පිණ්ඩා නම් 
හස්තිරත්නය  මුණන්ට දන් දිනිමි. එවහයින් සිවිරට ෙොසීහු ෙිපී මො  ංකගිවෙපර්ෙතයට 
යන වස් සම්මත ෙළොහු ය. ඒ මම  ංකගිවෙ පර්ෙතයට යන්වනම් වමහි පුමිණිවයමි’ 
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යි ෙී ෙල්හි එ සට පර සන්න ෙූ සුටදහසේ රජදරුවෙෝ ‘ස්ෙොග්තන්වත මහොරොජ’ 
යනොදීන් ‘පින්ෙත් ෙූ වෙස්සන්තරමහොරොවජොත්තමයොන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස්වග්් වම් 
ආග්මන තතො යහපත් ග්මවනෙ. වමහි ෙුඩ හිඳ අප හුමට රොජයශ්රී ෙර ෙදාළ මුනුෙු” 
යි ෙියො රජ සුපතින් පුෙරූහ. 

 
(4  ) “එෙල මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් අවනෙොදීනෙයන් වග්ණ හුර 

දේෙො රොජයශ්රීසම්පත් පර තිේවෂ්ඨප වෙොට එදෙස් රෑ එහි ම ෙුස වදවෙනි දෙස් අනන්ත 
ෙූ ාතුරිංග්ිනීවසනොෙ පිරිෙර වෙොට ඇති සුටදහසේ පරතියරජුන් පිරිෙරො 
ශකරපදප ්්ර  ලීලොවයන් ෙඩනොවස්ෙ. පරතියරජදරුවෙෝ ද පසවළොස්වයොදුන් සුළු 
ෙනය වග්ෙො වග්ොස් සිට දෙුණත් ඔසෙො  ංකගිවෙයට මොර්ග්යට ෙියො මුහුණු පිරුණු 
ෙඳුවළන් සිත් පිරුණු වශොෙවයන් මහහඬින් හඬො ෙුඳ සමු වග්ණ මහෙන වදාර මුර 
සලස්ෙො ග්ියොහු ය. ඒ වාතිය රජුන් ෙී සලෙුවණන් මහෙනවයහි ෙඩොවස්ේ, 
සර්ෙසුග්න්ධවයන් ග්න්ධිත ෙූ ග්්ධර්ාද්පර්ෙතවයහි දෙසේ ෙුස එයින් විපුල නම් 
පර්ෙතපොදවයන් වග්ොස් පකතුර්තී නම් ග්ඟට පුමිණ ෙුද්දේහුවග්් සහොයත්ෙවයන් 
ග්ඟින් එවතර ෙ ඔහු දුන් මී හො අඟුරුමස් ෙළඳා ඕහට රන්ඔටුන්න තද ෙරණ ලේෂ්ඨයේ 
අවග්් ඇති රන්තද්ද වදෙො ෙදාරමින් එයින් නිේම සා්ුපර්ෙතය නිසො  පිහිටි අමෘතඵල 
ඇති මහො නයවග්රොධෙෘේෂ්ඨවයන් මධුර ෙූ ඵල අනුභෙ වෙොට එයින් ්ාලික නම් 
පර්ෙතය වග්ෙො ර්ුරලි් ්ද නම් විල්වතරින් වග්ොස් ග්ිරිදුර්ග් ෙනදුර්ග් වග්ෙො 
එෙපදිෙමොර්ග්වයන් වග්ොස්  ංකග්ිරියට නුදුරු ෙූ සතස්ස් වපොෙුණට පුමිණිවස්ෙ.  

 
“එවෙවණහි ශකරපදප ්්ර යන්වග්් නිවයොග් ලත් විශ් කේර්දිෙයපුතරවතම ෙහො 

වදේවලොවින් අෙුත්  ංකගිවෙ නම් පර්ෙතෙුේෂ්ඨිවයහි ආග්මවදෙේ හො තෙුස්පිරිෙර මෙො 
‘පුවිදි ෙන්නොෙුන්ට ෙුප ය’ යි ෙියො භිත්තිවයහි අෙුරු ඇඳ හොත්පසින් 
වදාවළොස්වයොදුනේ පර මොණවයහි ාණ්ඩ ෙූ සිිංහෙයොඝරොදීන් ලුහු ඳෙො වදේවලොෙ ග්ිවය් 
ය. ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් මද්රීවදීන් හො ෙුමොරෙරුන් වපොෙුණුවතර හිඳුෙො වග්ොස් 
පන්සල් හො පිරිෙර දැෙ අෙුරු  ලො අඳුන්දිවිසම් ෙුලඳ ජටොමඩුලු ධරො තපස්වෙසධොරි 
ෙූවස්ෙ. ර්රිපද්වී්්ෙහන්වස් ද එවස් ම වග්ොස් ෙුමොරෙරුන් හො පුවිදි ෙ මධුර ෙූ 
ඵලොඵල වග්ණෙුත් ප ස්ස්්තරමහරජොනන් ෙහ්නවස් හො ෙුමොරෙරුන් වපොෂ්ඨයය 
වෙවරමින් ෙොසය ෙරණ ෙල්හි කලිඟුරට දු්්්ිවිට්ෙ නම්  මුණුග්ම ජ ජක නම් 
 මුවණේ  ොලෙොලවයහි පටන් සිඟො ෙහෙණුසියයේ ලදින් එේ දුග්ී  මුණෙු ලඟ 
ත ො වග්ොස් ෙල් යොමෙින් අෙුත් ‘යහළුෙ, මොවග්් ෙහෙණු වදෙ’ යි ෙියො තල්ී  ය. 
“යහළු මො දුේපත්  ුවින් තොවග්් ෙහෙණු විවෙොට ෙොපීමි. තොවග්් ෙහෙණු නියොෙට 
මොවග්් අමිත්තතාපා නම් දුෙනියන් වග්ණ යෙ’ යි ෙියො දුෙනියන් භොර වෙවළ්ය. ජ ජක 
නම්  රොහ්මණවතම ද තමන් දාමදාස  ුවින් ඈ දු්්්ිවිට්ෙ නම්  රොහ්මණග්රොමයට වග්ණ 
වග්ොස් අඹු වෙොට වග්ණ ඈ වෙවරහි අපර මොද ෙ ෙොසය වෙවරයි. ඒ අමිත්තතාපා නම් 
 ුමිණිය ද ජ ජකයා වෙවරහි මහත් ෙූ වග්ෞරෙවයන් උපෙොර සත්ෙොර ෙරන්නී ය. 
එෙල ඒ  මුණුග්ම  රොහ්මණමොණෙෙවයෝ තමතමන්වග්්  ුමිණියන්ට ස්හුණි ෙ 
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‘වෙල්ලනි, වතොප1 අප වෙවරහි පර මොද ෙන්නට ෙරුණු ෙිම් ද? ජ ජක නම් මහලු 
 මුණුහට අමිත්තතාපා නම් තරුණ ෙූ  රොහ්මණභොර්යො වෙවනේ යහපත් වස් සෙසො 
උපස්ථොන ෙරන්නී වනො වෙත් දැ’ යි ෙියො වහළො දෙිති. එ ස් ඇසූ  ුමිණිවයෝ ‘ඈ 
ජූජෙයොවග්් ග්ෘහවයන් වතොර ෙරම්හ’ යි ෙියො සම්මත (4  ) වෙවරමින් අමිත්තතාපා 
නම්,  ුමිණි පුනට යන ෙල්හි  ලො වග්ොස් ෙට වෙොට වග්ණ ‘එම් ල, පේ ෙළ 
තුනුත්තිය, වමවස් නෙවයෞෙනවයන් යුේත ෙූ තී ජරොදුර්ෙල ෙූ ජූජෙයොහට දුන් තිවග්් 
වදමෙුපිවයෝ තිට සතුවරෝ ය. තී වපර නෙෙේහි යොග්වයහි ලූ  ත් පළමු වෙොට ම මහලු 
ෙෙුවඩේ ෙූ වහයින් මහලුසුමියෙු ලද්දී ය. ග්ුරඬිසමේ ෙුනි ඇඟ ස්ළි ඇති ෙඩදත් 
ඇති වෙළවතොලු මහලු  මුණු හො තිවග්් ෙෙර නම් පඤ්ාෙොම සුපවතේ දැ” යි 
යනොදීන් ිණුහ. 

 
“අමිත්තතාපා නම්  ුමිණිය ඒ අසො හඬ හඬො පුන් ෙළය වග්ණ වග්ොස් ත ො 

ජ ජකයොවග්් ස්ෙුල ෙුරවය් අල්ෙො වග්ණ ‘අවහෝ!  මුණ තො වෙවරහි හුන් විපොෙය අද 
ලද්වදමි. වම් ග්ම ලදැරිවයෝ මට පුන් වතොට දී වනො ෙී වනො ෙළ නින්දාවෙේ නම් 
නුත. ෙහො වග්ොස් දාසයෙු වහෝ දාසියෙ වග්වණෙ. නුත වහොත් තො වෙවරහි වනො තඳ 
වයමි’ යි ෙිෙු ය. එෙල ජූජෙවතවම් ෙියනුවය් ‘එම් ො වසොඳුර, මො මහලු ෙූ  ුවින් දාස 
දාසීන් ලද2 වනො වහමි. වමෙේ පටන් වතොපට දරත් වග්ණ වදමි. දියත් වග්ණ වදමි. 
වතපි වග්ය ස්ෙ හිඳුෙ’ යි ෙීවය් ය. ‘අවහෝ!  රොහ්මණය, සුමියන්වග්න් වමවහෙර 
ග්න්නො ෙුලවයෙ වනො උපන්වනමි. නපුරු ස් වනො ෙියො දාසයෙු වහෝ දාසියෙ වග්ණ 
එෙ’ යි ෙිෙු ය. ‘වසොඳුර, දාසදාසීන් වෙවස් ල ම් දැ?’ යි ෙීවය් ය. ‘අවහෝ! මහලු 
 රොහ්මණය, එවිතරෙුත් වනො දන්වනහි ද? ප ස්ස්්තර නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් 
අඹුදරුෙන් සහිත ෙ ම  ංකගිවෙ නම් පර්ෙතවයහි ෙසනවස්ෙ. යෙ, වග්ොස් දාසදාසියන් 
වග්ණ එෙ’ යි ෙියො මොර්වග්ොපෙරණ සොදා දුන්නී ය.  රොහ්මණවතවම්ත් අඹුෙ වෙවරහි 
මහත් භයින් ව ොවහෝ දර වග්ණෙුත් වග්වදාර පුරෙො දිය වග්ණෙුත් ෙලන් පුරෙො වග්්ෙට 
ෙුටෙඩුලුෙටු පුලලි  ුඳ අඹුෙ ෙුලඳ ආදර දේෙො තුන් තුනෙ ෙුඳ ෙුටී සමු වග්ණ 
හඬ හඬො අඹුෙ ෙටො තුන්යළේ පර දේෂ්ඨිණො වෙවරමින් මොර්වග්ොපෙරණ පයිය ෙරලො 
වග්ණ ජයතුරානුෙර ෙරො වග්ොස් දුටු දුටුෙන්වග්න් ‘ප ස්ස ්්තරමහරජොවනෝ වෙොයි දැ?” 
යි විාොවළ් ය. 

 
“එෙල නග්රෙොසීහු ෙිපී වම ඳු ෙූ දුර්ජන  මුණු මහල්වලෝ අෙුත් අෙුත් අපවග්් 

ප ස්ස ්්තර නම් නරවදෙයන් ෙහන්වස්  ංකගිවෙයට පන්ෙොලූහ’ යි ෙියො ෙුටපහර 
වදමින් ලුහු ුඳ ග්ත්හ. ජ ජක නම්  රොහ්මණවතවම් ද මරණභයින් දුෙනුවය් වදවියන්වග්් 
ආනුභොෙවයන්  ංකගිවෙයට යන මොර්ග්වයන් වග්ොස් පරතපුතර  නම් ෙුදිපුතර යො ස්ෙෙල 

                               
1 වතපි 
2 ලද්වද් 
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හුන්  න්ධොෙොරයට පුමිණිවය් ය. එෙල්හි1 ෙුදිපුතර යොවග්් ෙීන ල්වලෝ ලුහු ුඳ ග්ත්තො. 
එෙල ජ ජකයා මහලු ෙඳුරෙු වස් මරණභයින් රුෙෙට නුඟී වෙෙුලවෙෙුලො අවනෙ 
විලොපයට පටන් ග්ත්වත් ය. ෙුදිපුතර යො ඒ අසො දිෙ අෙුත් උර පුරො දුන්න ඇද ‘අවහෝ! 
 රොහ්මණය, තොවග්් මවහෝදරය විද පළො අතුණු හනින් වම් මහොෙනමොර්ග්වයහි 
වදෙතොෙුන්ට ිලි පූජො වෙවරමි’ යි ෙී ෙල්හි ජූජෙයො අතිශයින් භය වග්ණ ‘පින්ෙත, 
මො වනො විදුෙ. ජයතුරානුෙර සිවිරටෙොසීන්වග්් සම්මතවයන් ආ දූතවයමි. 
ප ස්ස ්්තරමහරජොනන්වග්් ජයතුරානග්රපරවෙශමිංග්ලයයට දූතවමවහෙරයට 
යන්වනමි’ යි ව ොරුෙේ වග්ොතො ෙීවය් ය. එෙල ෙුදි පුතරවතම පර සන්න ෙ  ල්ලන් 
ග්ස්  ුඳ  මුණු  ස්ෙො ව ොවහෝ සත්ෙොර වෙවරමින්  ංකගිවෙයට මොර්ග්ය ෙියො 
නුෙුත්වත් ය. (4 1) ඔහු ෙී මොර්ග් සලෙුවණන් වග්ොස් විපුල නම් පර්ෙතවයහි ෙසන 
අච්රුත නම් තොපසයන් ෙහන්වස් දැෙ ෙුඳ පිළිසඳර ෙථො වෙොට ‘ස්ෙොමීනි, 
වෙස්සන්තර රජනජුරුෙන්  ොල ෙල අෙුරු ෙරෙොලීමි. දැන් සත්මොසයේ මුළුල්වලහි මො 
ඇස වනො දැේවෙමි. සුපදුේ විාොරොපියන්නට යන්වනමි’ යි ෙියො තොපසයන් ෙහන්වස් 
ෙඤ්ාො වෙොට මොර්ග්ය විාොරො වග්ණ ඒ මොර්ග්වයන් වග්ොස් සන්ධයොසමවයහි 
ෙිංෙග්ිරිපර්ෙතොසන්නයට පුමිණ ර්රීවදීන් ෙහන්වස් පර්ණශොලොවයහි වෙවසති. 
ස්තරීහු නම් දානමොනොදියට අන්තරොයෙොරීහු ය. එවහයින් ෙුමොරෙරුන් දන් ල ො 
පියන්නට වනො වදති. උදය ඵලොඵලයට ග්ිය ෙල වග්ොස් ෙුමොරෙරුන් දන් ල මි’ යි 
සිතො එෙ ග්ල්තුල්ලෙ සුඟී හුන්වන් ය. එදෙස් රෑ පශ්චිමයොමවයහි ර්රිපදවි 
නපුරුස්ෙප්නයේ දැෙ භයින් තුති වග්ණ ප ස්ස්්තරරජනජුරුෙන්වග්් පන්සලට වග්ොස් 
වදාරට ග්ුසූ ය එෙල වෙස්සන්තරරජනජුරුවෙෝ ‘ෙේ දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, මම 
ර්රි ය’ යි ෙිෙු ය. ‘ර්රි් ි, ෙොලවයහි මුත් අෙොලවයහි මොවග්් පන්සලට වනො ෙදනො වස් 
ෙතිෙොවෙේ සම්මත ෙරණ ලද්වද් වනො වේ දැ?’ යි ෙදාළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, අෙොරණවයහි 
ආවයම් වනො වෙමි. නපුරු ස්ෙප්නයේ දැෙ විාොරො පියන්නට ආමි’ යි ෙිෙු ය. ‘වෙ ඳු 
ස්ෙප්නවයේ දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, ෙොලෙර්ණ ෙූ එේ  පුරුෂ්ඨවයේ 
ෙසොපිළිවදෙේ හුඳ වදෙණ රත්මල් පුලඳ භයොනෙ ෙූ ආයුධයේ අතින් වග්ණ මොවග්් 
පන්සලට ෙුද ජටොමඬුලු සහිත ෙූ මොවග්් හිස වග්ණ භූමිවයහි මො වහළො හඬෙහඬෙො 
මොවග්් ඇස් වදෙ උපුටො වග්ණ වදඅත් ෙපො වග්ණ හෘදය පළො වල් වහළවහළො හෘදය 
මොිංසය වග්ණ ග්ිවය් ය’ යි ෙිෙු ය. මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් එපෙත් අසො තමොවග්් 
දානපොරමිතොෙ පුරෙොලීමට ෙලයොණමිතරවයෙු එන්වන් ඇතු යි සිතො ‘ර්රී්ි, රජසුපත් 
හුර වම් ෙනවයහි නපුරු ව ොජුන් ෙළඳන්නො ෙූ වතොපට වපවණන ස්ෙප්න යු’ යි 
ෙියො අස්ෙසො යෙූවස්ෙ.  

 
‘ර්රීපද්වී්් ද අරුණු නුග්ුනු ෙල ෙළ මනො සියලු ම ෙතොෙත් වෙොට නිමෙො 

වදදරුෙන් ෙුලඳ වග්ණ සිඹ සනහො ‘දරුවෙනි, අද නපුරු ස්ෙප්නයේ දේනො ලද්වද් 
ය. ි ය පත් ෙ විසුෙ මුනුෙු’ යි අෙෙොද වෙොට ‘මො දුටු ස්ෙප්නවයහි මඳෙුත් සුභවයේ 

                               
1 පුමිණි ෙල්හි 
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නුත. මො දරුෙන් ස්ෙ ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො ව ොධිසත්ෙයන්ට වදදරුෙන් භොර වෙොට 
වෙේෙ හො පුස වග්ණ ෙඳුළු පිසපිස ෙනයට ඵලොඵල පිණිස ග්ියොහ. 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ද ‘දැන් යොාෙ වෙවනෙුන් එන්වන් ඇතු’ යි සිතො 
පන්සලින් නිේම ග්ල් වපෝරුෙේ මත්වතහි ස්ෙර්ණපර තිමොෙේ වස් ෙුඩ හිඳිනොවස්ෙ. 
ෙුමොරෙරු පොමුල වෙළිමින් හිඳිති. එෙල ජූජෙයො සා්ු පර්ෙතවයන්  ුස එෙ 
පදිෙමොර්ග්වයන් පන්සලට ග්ිවය් ය. මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ජ ජකයා දැෙ 
ජාලියෙුමොරයන්  ණෙො ‘පුතනුෙනි, වතල  රොහ්මණයොවග්් පිරිෙර වග්ණ සත්ෙොර 
ෙරෙ’ යි ෙදාළ ෙල්හි ‘යහපතු’ යි ෙියො වපර මග්ට වග්ොස් පිරිෙර තල්ලූ ෙල ‘වමොහු 
මට වෙස්සන්තරරජනජුරුෙන් වදන දාසවයෙ. එ ුවින් මෘදුෙමේ ඇඟීම් නම් මතු මට 
සුො වනො ෙන්වන් ය’ යි සිතො ‘තෙත යෙ. තෙත යෙ’ යි ෙියො පරුෂ්ඨොනවයන් ෙිපී 
වලස් දැේෙූවය් ය. ජාලියෙුමොරවයෝ භයින් තෙත් ෙ ග්ිවයෝ ය. ජූජෙවතම 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙරො වග්ොස් සුපදුේ විාොරො එෙත් පවසෙ හුන්වන් ය. 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ද ඕහට ෙළ මනො සත්ෙොර වෙොට ආ වතොරතුරු විාොළ 
ෙල්හි ‘ස්ෙොමීනි, යම් වස් පඤ්ාමහොග්ිංග්ොවයහි ජලස්ෙන්ධය වෙවතේ වදනො විසින්  
ඇද බීපියන ෙල්හිත් සදාෙල්හි ම ේෂ්ඨය වනො වේ ද, එවමන් ශර ද්ධොජලවයන් පිරුණො 
ෙූ නුඹ ෙහන්වස්වග්න් මම ෙිසිෙේ තල්ලො පියන්නට ආමි. තල්ෙන ලද්දා ෙූ නුඹ 
ෙහන්වස්වග්න් පුතර ෙරුන් මට දාසත්ෙයට දුන මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“එෙල ශ්රී මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් පරීතිවයන් පිණො සොධුෙොර වදමින් 

‘ රොහ්මණය, මො වදදරුෙන් වතොපට දන් වදමි. ඔෙුන්වග්් මූනිවයෝ ඵලොඵලයට ග්ිවයෝ 
ය. අද වමහි ලුග් වසට උදය ම දරුෙන් වග්ණ යෙ’ යි ෙදාළවස්ෙ. ‘අවහෝ! ස්ෙොමීනි, 
ස්තරීහු නම් දානයට  ොධොෙොරීහු ය. ඔෙුන්වග්න් ෙම් ෙිම් ද? වදත වහොත් දැන් ම දුන 
මුනුෙු’ යි ෙීවය් ය. ‘එවස් ී නම්,  රොහ්මණය, මොවග්් වම් පරියව ොලඳ ෙූ දරුෙන් 
වග්ණ සිවිරටට යෙ. මො දරුෙන්වග්් මුත්තනු ෙූ සඳර්හරජනජුරුෙන් ෙහන්වස් වතොපට 
ව ොවහෝ සුපත් වදනවස්ෙු’ යි ෙදාළවස්ෙ. ‘අවහෝ! වෙස්සන්තර මහොරොවජොත්තමයන් 
ෙහන්ස, උපොවයන් මො නසොපියන උපොයේ වසොයො ග්ත් වස්ේ ද? වම ඳු ෙූ 
ෙුමොරෙරුන්  ුඳවග්ණ ග්ියො ෙූ මො දැෙ ෙස්තු වදන්වනෝ ෙෙුරු ද? වමොහු අපවග්් 
ෙුමොරෙරුන් වසොරො වග්ණ වය් ය යි ෙියො උදුරො ග්ණිති. නුත වහොත් මො දිවි නසති. 
වදෙයන් ෙහන්ස, වනො පමො ෙ ම වතල දරුෙන් මට දාසභොෙයට දුන මුනුෙු’ යි 
ෙියමින් හුන්වන් ය. ඒ වතපුල් අසො හුන් ෙුමොරෙරු භයින් තුති වග්ණ සිත් පිරුණු 
වසෝෙවයන් දූස් ෙඳුවළන් දූතින් වදනුෙන් ෙඳුළු පිසපිස ‘නග්ණ්ඩ, ෙෘෂ්ඨ්ණජිනොවෙනි, 
අපි වෙවස් ග්ුලී යන්නවමෝ දැ’ යි ෙියෙියො සිිංහභයින් භරොන්ත ෙූ මෘග්වපෝතෙයන් 
වසයින් වෙෙුලවෙෙුලො දිෙ වග්ොස් පන්සල් පිටිපස්හි සුඟී හුන්හ. 

 
“එතුන්හි දු ජ ජකයා ම වපවණන වහයින් නිේම ෙන ලුහුේහි සුඟී උන්හ. 

ග්ිය ග්ිය තුන ම ජූජෙයො වපවණන වහයින් ෙිසි තුනෙ සුඟී ග්ත වනො හී 
ඔිවනො  දුෙමින් සිෙුස්ස් වපොෙුණට ෙුද ෙරෙටේ දියට  ුස ‘නග්ණ්ඩ, ෙිසිෙේ වනො 
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 ුණ හිඳුම්හ’ යි  ෙියො වග්ණ වපොෙුරු පතින් හිස ෙසො වග්ණ, සුඟී උන්හ. 
එවෙවණහි  රොහ්මණයො ෙුමොරෙරුන් වනො දැෙ ‘අවහෝ! ප ස්ස්්තරමහරජොවනනි, නුඹ 
ෙහන්වස් දැන් ම මට ොනවයන් දරුෙන් දී ඔෙුන්ට තඟි වෙොට ලො පන්ෙොලමින් වනො 
දේනොේ වමන් හිඳිනොවස්ෙ. තමන් ෙහන්වස් සදෘශ ෙූ මුසොෙොදි වෙවනෙුන් වලොෙ 
නුතු’ යි ෙීවය් ය. එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ‘ රොහ්මණය, මො දරුවෙෝ භයින් 
පලො ග්ිවයෝ ය. වසොයො වග්ණෙුත් වදමි’ යි ෙියො හුන් තුනින් නුඟී වග්ොස් පන්සලින් 
පිට  ලමින් වනො දැෙ වෙළිමඬුලු ෙනලුහුේ රුේවසෙණ  ලො වනො දැෙ සතස්ස් 
වපොෙුණුවතර පියෙර සටහන් දැෙ ‘මොවග්් පරිය පුතනුවෙනි, ජාලියෙුමොරවයනි, වමො  
එන්න, මොවග්් දානපොරමිතොෙ පුරෙො ලන්නු’ යි ෙියො හඬ ග්ො (4  ) ලූවස්ෙ. ඒ ශේදය 
ෙණ ෙුටුනු ජාලියෙුමොරයන් ෙහන්වස් ජ ජක නම් යෙු මො ෙො මරො නුමුත් පියොනන් 
වදවිටේ හඬ ග්ො පියන වතේ වනො හිඳිමි’ යි සිතො ‘මපියොවනනි, ෙියමින් වනළුම්පත් 
තෙත් වෙොට අෙුත් ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් දෙුණු පය වග්ණ හඬන්නට ෙන්හ. 
එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් පුතණ්ඩ, ජාලියෙුමොරවයනි, වතොප නුග්නිවයෝ 
කෘෂ්ණජි්ාප ෝ වෙොයි දැ?’ යි විාොළවස්ෙ. ‘මො පියොවනනි, භයේ පුමිණි සත්ෙවයෝ 
නම් තමහට ම පිහිට වසොයන්නොහු ය’ යි ෙීහ. එෙල මහව ෝසතොවනෝ ‘මො මූනිවයනි, 
පරියතර දුෙනිවයනි, වමහි අෙ මුනෙ. මොවග්් දානපොරමිතොෙ පුරෙො ලන්නු’ යි ෙියො 
ෙදාරත් ම ෙහො වපොෙුණින් වග්ොඩ අෙුත් ව ොධිසත්ෙයන්වග්් ෙම්පය වග්ණ හඬන්නට 
ෙන්හ. ඒ ෙුමොරෙරුන් වදවදනොවග්් මුහුණින් ෙුවහන, ෙඳුළු මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් 
සූත්පුල්ලරේතපද්මෙර්ණ ෙූ පොපිට ෙුවටන්වන් ය. මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් මුහුණ 
වතමො  ස්නො ෙඳුළු රන්පුෙරු සදෘශ ෙූ ඔෙුන්වග්් පිට වතමො ෙුවටන්වන් ය. එෙල 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙුමරුන් නුඟිටුෙො අස්ෙසො ලමින් ‘දරුවෙනි, වතොප ම 
මහොවනෞෙො වෙොට වග්ණ වම් අනෙරොග්ර  සිංසොරසොග්රයොවග්් පරවතරට එවතර ෙනු 
ෙුමුත්වතමි. මම එවතර ෙ වතොපත් ඇතුළු ෙූ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙයො 
සිංසොරසොග්රවයන් එවතර ෙරන්වනමි. දරුවෙනි, වතපි මොවග්් දානොධයොශය වනො 
දන්නොහු ද? දරුවෙනි, මොවග්් දානපොරමිතොෙ මත්සෙපරොප්ත ෙරෙොලුෙ මුනුෙු’ යි ෙියො 
අස්ෙසො ලමින් ‘පුතණ්ඩ, වතපි නිදහස් ෙනු ෙුමුත්තහු නම්  මුණුහට 
රන්නිෂ්ඨ්ෙදහසේ වදමින් නිදහස් ෙුෙ මුනුෙු. වතොප නුග්නියන් නිදහස් වෙොට 
ග්න්නො ෙුමුත්තහු නම්  මුණුහට දාසදාසීන් ඇත් අස් රථ ග්ෙ ෙෘෂ්ඨභ රන්නිෂ්ඨ්ෙ 
යනොදිවයන් සියයේ  ුග්ින් දී නිදහස් වෙොට ග්ණුෙ’ යි ෙියො ෙුමොරෙරුන්වග්් අත් 
වග්ණ ‘ රොහ්මණය, මූත එෙ. මො දරුෙන් වෙවරහි පරිය නුත්වතම් වදන්වනම් වනො 
වෙමි. වමයට ෙඩො සර්ෙඥතොඥානය ශතසහසර  ග්ුණවයන් ම මට පරියතර ෙන්වන් ය. 
මො දරුෙන් දන් වදමින් ඒ ෙුශල  ලවයන් මතු සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ මුළුවලොෙට 
වසත් වෙවරමි’ යි ෙියො  ුදු ෙ පරොර්ථනො වෙවරමින් ෙමඬලොවෙන්  මුණු අත පුන් 
ෙත් වෙොට දරුෙන් දන් දුන්වස්ෙ. එවෙවණහි වදලේෂ්ඨසතළිස්දහසේ වයොදුන් 
ඝනෙඩමහොපෘිවිය ෙම්පො විය. මහවමරුපර්ෙතය නුමනුමී නමස්ෙොර වෙවළ් ය. 
ශකරාදි වදවිවයෝ සොධුෙොර දුන්හ. ර්හා.ර හ්ර්පයෝ අත්වපොළසන් දුන්හ. අෙොලවිදුලිය 
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පුහුර ෙර්ෂ්ඨො වෙවළ් ය. හිමොලය ඒෙනින්නොද වෙොට සිිංහවයෝ සිිංහනොද ෙවළෝ ය. 
මිහිමඬල පටන්  ඹවලොෙ දේෙො එෙවෙොලොහල වි ය. එයින් ෙදාළහ. රේයාපිටකවයහි- 

 
‘සපක පුත්පත රජ්්තස්ස - ජ ජපක .රාහ්ර්පණ යදාස , 
තදාස පි පෙවී කම්පි - සිප්රැ ් ටංසකා’ යි. 
 
“ජූජෙ නම්  මුණු වතවම් ද මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස්  ල ලො හින්ද දී 

ම ෙනවයන් ෙුලේ දතින් ෙඩො වග්ණ ජාලියෙුමොරයන්වග්් දෙුණු අත හො 
කෘෂ්ණජි්ාෙන්වග්් ෙම් අතත් වදෙ එෙට  ුඳ අල්ෙො වග්ණ (4 4) ෙුල්වපොටින් 
තළතළො වග්ණ යන්වන් ය. ෙුල ෙුදුනු ෙුදුනු තුන්හි සම් තපිල වල් ෙුවහන්වන් ය. 
ෙුමොරයන්වග්් පිට වහන පහරට නුග්නිවයෝ පිට අල්ෙති. නුග්නියන්වග්් පිට වහන 
පහරට ෙුමොරවයෝ පිට අල්ෙති. මරණ භයින් පුන දුෙන්නට ෙුරවය් ඇදපියති. විෂ්ඨම 
ස්ථොනයෙ පය පුෙිල  මුණු ෙුටුනු ෙල්හි අත් පො මල ග්ලෙො වග්ණ දිෙ අෙුත් 
ව ොධිසත්ෙයන්වග්් වදපතුල මුහුණ ත ො හඬන්නොහු:- 

 
‘අම්ර්ා ර තාත ්ික්ඛ්්තා - ත්ව්්ර ප්ා තාත දස්සසි, 
යා  අම්ර්ම්පි පස්පසර් - අථ ප්ා තාත දස්සසි. 
 
අම්ර්ා ර තාත ්ික්ඛ ්්තා - යා  අම්ර්ා ර කති ප්ා, 
තදාස යං .රාහ්ර්පණා කාර්ං - වික්කිණාතු හ්ාතු  ා. 
 
.ලංකපාපදාස  දුට්ේපඛා - අපථා ඔ ට්ටපිට්ිපකා, 
දී ුත්තපරාට්ෙ රපපලා - කලාපරා භග්ග්ාසපකා. 
 
කුම්භූදපරා භග්ගපිට්ි - අපථා විසර්රක්ඛුපකා, 
ර්ස්සුභවෙතපකපසා ර -  ලිපතා තිලකාභපතා. 
 
පිඞ්ගපලා ර වි්පතා ර - විකපතා ර .ර හාකපරා, 
අජි්ාහි ර ඔ්ද්පධා - අර්්ුස්පසා භයා්පකා. 
 
ර්්ුස්පසා උදාස හු යක්පඛා - ර්ංසපලාහිතපභාජප්ා, 
ගාර්ා අර්්්ං ාගම්ර් - ධ්ං තාත්්ර යාරති. 
 
යස්ර්ා පත පිසාපර් - කි්්්ු තාත උදික්ඛසි, 
අස්ර්ා හි ්ු් පත හදයං - ායසං දළ්හ.න්ධ්ං. 
 
පසා ප්ා .ද්පධ ් ජා්ාසි - .රාහ්ර්පණ් ධප්සි්ා, 
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අච්රායිපක් ුද්පධ් - පසා ප්ා ගප ා  සුම්භති. 
 
ඉපධ  අච්ඡතං තණ්හා - ් සා ජා්ාති කිසමිචි, 
මිගී  සරසම්ර්ත්තා - ය ථා හී්ා පකන්දතී’-යි. 
 
“යනුවෙන් ‘පියොනන් ෙහන්ස, අම්මො ඵලොඵලයට නිේම ග්ියො ය. පියොවනනි, 

නුඹ ෙහන්වස් ද අප මූනියන් වනො ආ ෙල ම  මුණුහට දුන්නොහු ය. නුෙුත එවස් 
වනො ෙරන්න. යම් තොේ ෙලෙින් අපි මූනියන් දේනවමෝ ද, එෙල අප පියොවනනි, 
 මුණුහට දුන මුනුෙ. යම් තොේ ෙලෙින් අම්මො එන්නී ද, එෙල පියොනන් ෙහන්ස, 
නුඹ ෙහන්වස් අප වම්  රොහ්මණයො ෙුමුති වලස විෙුණො වහෝ මරො වහෝ  මුණුහට 
දුන මුනුෙ. එවතෙුදු ෙුෙත්, මපියොවනනි, වම් ෙර්ෙශ ෙූ පරුෂ්ඨ ෙූ  මුණු වතම  ෙල 
ෙූ පොද ඇත්වත් ය, ෙුණු ෙූ නිය ඇත්වත් ය, අවධොග්ලිත ෙූ මස්පිඬු ඇත්වත් ය, මුඛය 
ෙුසී තිව න උත්තවරොෂ්ඨ්්ය ඇත්වත් ය, වදවතොල්ිතින් ෙුවහන වෙළ ඇත්වත් ය, 
හූරුදන්ත ෙුනි ෙූ නපුරු දත් ඇත්වත් ය, මුදින් ිඳී නුමුනු නොසය ඇත්වත් ය, 
ෙළයේ  ඳු මවහොදරය ඇත්වත් ය, මුදින් ිඳුනු ෙුදු ෙූ පිටේ ඇත්වත් ය, විෂ්ඨම ෙූ 
ඇස් ඇත්වත් ය, ෙඹස්ෙුල් ඇත්වත් ය, රන්ෙන් හිසවේ ඇත්වත් ය, ඇඟ සම්හි 
ෙොලෙර්ණ ෙූ තලෙුලුල් ඇත්වත් ය,  ළල්ඇස් ඇත්වත් ය, ෙටි ය පිට ය පපුෙ ය 
යන තුන් තුනෙින් නුමුනු ශරිරයේ ඇත්වත් ය. විෙර ෙන්නො ෙූ අ ද්ධ ඇටසන්ධි 
ඇත්වත් ය, අතිදීර්ඝ ෙූවය් ය, අජිනාර්මසන්නද්ධ ෙූවය් ය යන වම් අටවළොස් ෙුදූරුම් 
පුරුෂ්ඨවදාෂ්ඨවයන් යුේත ෙූ භයොනෙ ෙූ අමනුෂ්ඨයවයෙ. වනොවහොත් මනුෂ්ඨයවෙශවයන් 
හුසිවරන්නො ෙූ මස්වල් වභොජන වෙොට ඇත්තො ෙූ යේෂ්ඨවයේ ම ය. වමොහු ග්මින් 
ෙනයට අෙුත් අපවග්් මස් ෙනු ෙුමුති ෙ, නුඹවග්න් පුතර  ධනය තල්ෙන්වන් ය. 
මපියොවනනි, යවෙෙු විසින් අප ෙො මරන්නට වග්ණ යන ෙල්හි මධයස්ථ ෙ  ලො 
හිඳිවන් ඇයි ද? මපියොවනනි, වදමෙුපියන්වග්් හෘදය නම් දරුෙන් වෙවරහි තතො මෘදු 
ෙන්වන් ය. නුඹවග්් සිත එෙොන්තවයන් ම යපතින් දැඩි වෙොට  ුඳි  ුම්මේ ෙුන්න. 
සිත් පිත් නුති ග්ලේ ෙුන්න. දාසධනය වසොයන්නො ෙූ  රොහ්මණයො විසින් අප  ුඳ 
ග්ත් ෙ ඒ නුඹ ෙහන්වස් වනො දන්නොහු ද? තතො වරෞද්ර යෙු විසින් වයොදා ග්ත් 
වග්රි ොනේ වස් වපොථනය ෙරන්වන් ය. මපියොවනනි, වම් මො නුග්නිවයෝ 
කෘෂ්ණජි්ාප ෝ ෙිසි දුෙේ වනො දන්නී ය. මෘග් සමූහවයන් පිරිහුනො ෙූ ෙිරි වනො ලු  
හොමත් ෙූ මෘග්වපොතිෙොෙෙ වමන් මො අම්මණ්ඩීන් වනො දැෙ ෙිරට හඬන්නී ය. අම්මො 
වනො දැෙ හඬො වියලී නස්නී ය. එවහයින් මො  මුණුහට දුන මුනුෙ. මො නුග්නිවයෝ 
වමහි ම හිඳිත්ෙයි. මම  මුණො හො යන්වනමි. මො වනො දේනො මො මූනිවයෝ තතො දිළිඳු 
ෙන දූ ය. මො නුග්නියන් වනො දේනො මො මූනිවයෝ තතො දිළිඳු ෙ හඬන දූ ය’ යනොදීන් 
අවනෙවිලොපවයන් හඬන ෙල්හි මහව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙිසිෙේ වනො  ුණ 
හුන්වස්ෙ. 
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“එෙල ජ ජකයා දිෙ අෙුත්  ුඳ තළතළො වග්ණ යන්වන් ය. එෙල 
මහොව ෝධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට පුතර යන් උවදසො  ලෙත් ෙූ වසොෙ උපන්වන් ය. 
හෘදයමොිංසය හුණු ී ය. වෙසරසිිංහරොජවයෙුට හසු ෙූ තරිමදග්ලිතහස්තිරොජවයෙු වස් 
වසොෙවයන් තුවෙමින් දූසින් ෙුවහන ෙඳුළු අතින් පිස පිස1 පන්සලට ෙුද ‘අවහෝ! 
අපවග්් රජවග්යි ෙසන දාසයෙුටත් වනො ෙරණ ෙද වම් නපුරු  මුණු මො දුෙනියන්ට 
වෙවරයි. ලුහු ුඳ වග්ොස් ඔහු මරො මො දරුෙන් වග්වණමි’ යි සිතො ‘අවහෝ! මො සිතුවය් 
නපුරු වාතනොවෙෙ. පූර්ෙව ොධිසත්ෙෙරවයෝ ධන2 පරිතයොග්ය අිංග් පරිතයොග්ය 
ීවවිතපරිතයොග්ය පුතර පරිතයොග්ය ෙලතර පරිතයොග්ය යන පඤ්ාමහොපරිතයොග්ය වෙොට 
වලොෙුතුරො  ුදු ෙූහ. මම ද පුතර පරිතයොග්ය වෙොට ඒ මවහොත්තමයන්ට ඇතුළත් ෙූ 
වලොෙුතුරො  ුදු වෙමි’ යි සිතො අෙෙොද වෙොට වග්ණ පන්සලින් නිේම පුෙරුෙෙ 
හුන්වස්ෙ. එෙල ෙුමොරෙරු  රොහ්මණයො විෂ්ඨමස්ථොනයෙ පය පුෙිල ෙුටුනු ෙල්හි 
වපර වස් ම  ුම්ම ග්ලෙො වග්ණ පහර ලදින් මරණ භයින් හඬ ලන ෙුෙුළන් වසයින් 
ිය පත් ෙූ ශේද වෙවරමින් පලො අෙුත් මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් පොමුල ෙුඳ ෙුටී 
හඬන්නට ෙන්හ. ජ ජකවතවම්ත් ෙහො දිෙ අෙුත් ‘වෙොල්වලනි, වතපි පුන යන්ට තතො 
සමර්ථයහ’ යි ෙියො තුති ග්න්ෙමින් අල්ෙො  ුඳ වග්ණ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
 ල ලො හින්ද දී ම සොඛො තපලින් තළතළො වග්ණ (4  ) යන්වන් ය. එෙල 
කෘෂ්ණජිනොෙන් ෙරෙුී මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් මුහුණ  ල ලො ‘අම්මණ්ඩිනි, වම් 
 රොහ්මණයො තමොවග්් වග්යෙ උපන් දාසියෙ වස් මො තළතළො වග්ණ යන්වන් ය. වමොහු 
ධොර්මිෙ  රොහ්මණවයේ වනො ෙන්වන් ය.  යේෂ්ඨවයේ  රොහ්මණෙර්ණවයන් අෙුත් මො 
ෙො මරන්නට වහ් පිස පියන්නට වහෝ වග්ණ යන්වන් ය. අම්මණ්ඩිනි, වම් පිසොායෙු 
විසින් වග්ණ යන ෙල්හි  ලො හිඳිවන් ඇයි ද? මො පිටින් ෙොහින වල් වනො වපවණ් ද? 
රන්සුණු ආවල්ප වෙොට සුෙඳ දිවයන් නහෙො සමන්මල් පිට ලො මො ෙුඩුවය් වම ඳු ෙූ 
දුේ දීපියන්නට ද?’ යනොදීන් අවනෙ විලොප ෙියෙියො යන ෙල්හි මහොව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස්ට තතො  ලෙත් ෙූ වසොෙ උපන්වන් ය. හෘදයෙස්තුෙ හුණු වි ය.  ලෙත් ෙ 
නිේවමන ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසයට නොසය වනො සූහීවමන් මුඛවයන් අතිඋෂ්ඨ්ණ ෙූ 
ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොසය නිේවමන්නට ෙන. දූසින් වල් ෙඳුළු ෙොහින්ට ෙන. හෘදය පුළී යන 
වස්  ලෙත් ෙූ වසොෙවයන් තුවෙත් තුවෙත් සර්ෙඥතොඥානය ම සිහි වෙවරමින් 
පර ඥා ලවයන් වසොෙසල්ලය නුති වෙොට ග්ත් වස්ෙ. ෙුමොරෙරු ද ෙිසි පිළිසරණේ 
නුත්වතන් ‘න වඟෝ ෙවරෝ, නුසී යම්හ. වමවිට අපවග්් දිවි වනො ස්වේ ම ය. මපියොනන් 
ලය ග්ලේ ෙුන්න. අප මූනිවයෝ අෙු නම්, වම් සො දුේ ෙුද්ද වනො වදන දූ ය. අවහෝ! 
මෙුනුදු ඇසින් දේනො වනො ලදුම්හ. අවන්! ෙන වදෙතොවෙනි, වතොපට යටත් ෙ ෙඳුම්හ. 
පියුම්සර ෙසන නොවග්න්ද්රවග්ොල්වලනි, වතොප ෙඳුම්හ. වම් පසාභ් නම් නදීතීර්ථවයහි 
අධිග්ෘහීත ෙූ වදෙතොවෙනි. වතොප ෙඳුම්හ. අප අම්මණ්ඩීන් ෙුඳ සමු ග්ත්  ෙ ෙියන්වන් 

                               
1 පිසිත් පිසිත් 
2 දාන 
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ය අප නීවරොග් ෙ1 ෙියන්වන් ය. අප  මුණු වග්ණ ග්ිය  ෙ ෙියන්වන් ය. අවන්! 
රුේවදවිවයනි, අප හො පුරුද්වදනි, අපවග්් ර්රි නම් මූනියන්ට ‘තදින් වතපි ලුහු ුඳ 
යනු ෙුමුත්තහු නම්, අනු ඳනො ෙූ වතපි දරුෙන් ෙහො ම දේනහු ය’ යි ෙියන්වන් ය. 
අවන් ෙනවදෙතොවෙනි, අපි යම්හ. අවන් අප හො පුරුද්වදනි, අපට සමු වදන්වන් ය’ 
යනොදීන් විලොප ෙියෙියො හඬ වදන්නො ෙූ ෙුමොරෙරුන් ජූජෙයො යමයෙු වස් මරමරො 
වග්ණ ග්ිවය් ය. 

 
“ර්රීවදීන් ෙහන්වස් ද ‘අවහෝ! මො විසින් රොතරිවයහි නපුරු ස්ෙප්නයේ දේනො 

ල්දවද් ය. උදය ම පන්සලට වයමි’ යි සිතො ඵලොඵල අල වසොයමින් ඇවිදින ෙල 
වතප්පින්න අතින් ෙුවටන්වන් ය. පුස උවරන් ග්ුලී ෙුවටන්වන් ය. පුස උවරන් 
ග්ුලී ෙුවටන්වන් ය. දෙුණු ඇස නටන්වන් ය. අඵලරුේ ඵලරුේ වස් වපවණන්වන් 
ය. දශදිශොෙ වම් ය යි ෙියො වනො දැවනන්වන් ය. සර්ෙොිංග්ය වෙෙුලන්වන් ය. එෙල 
ෙනවයහි අධිග්ෘහිත ෙූ වදෙතොවෙෝ ‘අවහෝ! ර්රිවදීන් ෙහන්වස් ඵලොඵල වග්ණ අද 
උදය ම පන්සලට ග්ිවයෝ නම්, දරුෙන් වනො දැෙ විමසො පියෙර  ලොදිෙ වග්ොස්  ලෙත් 
ෙූ දුෙට පුමිවණති. එ ුවින් සිිංහ ෙයොඝර  දිවිවෙස් වග්ණ මොර්ග්ය රෙිම්හ’ යි ෙියො 
තුන්වදවනෙු සිිංහවෙස් ෙයොඝරවෙස් දිවිවෙස් වග්ණ ර්රීවදීන්ට වපණිවපණී සරස් ෙ 
මොර්ග්ය රෙිමින් හිරු අස්තිංග්ත ෙූ ෙල අන්තර්ධොන ෙූහ. ර්රීවදීන් ෙහන්වස් 
මහොවසොෙවයන් තුවිතුී එදෙස් මුළුල්වලහි පන්සලට යො වනො හුෙි ෙ අවනෙවිලොප 
ෙියො ඇවිදිමින් වදෙතොෙන් තෙත් ෙ ග්ිය ෙල පන්සලට වග්ොස් ෙුමොරෙරුන් වනො දැෙ 
‘අවහෝ! මො දරුවෙෝ වමවතේ දෙස් දිෙ අෙුත් අම්ම (4 1) ෙියති. ඵලොඵල තල්ෙති. පුස 
ග්ණිති. මො ෙර එල්ී  වයති. අද එෙොන්තවයන් ම මො දරුවෙෝ ‘නස්නො ලද්වදෝ ය’ යි 
සිතො මහොවසොෙවයන් ලය උණු ෙ වග්ණ ව ොධිසත්ෙයන් ලඟට වග්ොස් පුස ිම ත ො 
වදාවහොත් නග්ො ෙුඳ වග්ණ ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, මො දරුවෙෝ වෙොයි ද? ඇතුළුවග්ට ෙුද 
සුතපී ග්ත්තු ද? ෙරීඩො පර සෘත ෙ ෙන මුද ග්ියොහු ද? සිිංහ ෙයොඝරොදීන් විසින් වග්ණ යන 
ලද්වදෝ ද? මුත්තනුෙන්වග්් රටින් අෙුත් වග්ණ ග්ිවයෝ ද? අහසින් ඇත්ෙඳලිහිණිවයෝ 
වග්ණ ග්ියොහු ද? ෙිසිෙේ වනො  ුණ හිඳිවන් ඇයි ද, හිමි, මපුත්තු වෙොයි දැ?’ යි විාොළී 
ය. එෙල මහව ෝසතොවනෝ මුවෙන් වනො  ුණ හුන්වස්ෙ. එවිට ම මද්රීවදීන් ෙහන්වස් 

‘අවන්! ස්ෙොමීනි, මට නුඹ ෙහන්වස් ෙිසිෙේ වනො  ුණ හිඳුනු එේ දුවෙෙ. මො දරුෙන් 
වනො දේනො එේ දුවෙෙ. මහොරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්ස, අද රෑ උදය ම නුඹ 
ෙහන්වස් මොවග්් මෘතශරීරය දේනොවස්ෙු’ යි යනොදීන් විලොප ෙියෙියො හුඬූහ. එෙල 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ‘ෙර්ෙශ ෙූ ෙථොවෙන් මූවග්් පුතරවශොෙය තුනී 
වෙවරමු’ යි සිතො:- 

 
‘්්ු ර්ද්දි  රාපරාහා-රාජපුත්ති යසස්සි්ී, 
පාපතා ගාතාසි උංඡාය-කිමිදං සායර්ාගතා.’ 

                               
1 නිවරෝග්ී ෙ 



 

 395 පටුන වෙත 

 
යනුවෙන් ‘මද්රීනි, වතපි උතුම් ෙූ ආවරොහපරිනොහවයන් යුේත ෙූහ. 

පෘිවිතලතිලෙ ෙූ වාතියමහරජොනන්වග්් දුෙනි ෙූහ. අනන්ත ෙූ යසස් ඇත්තී ය. 
ඵලොඵල භිේෂ්ඨොාර්යොෙට උදය ම ග්ිවයෝ1 ෙුෙ. හිර්ාලවයහි නම් ව ොවහෝ ෙූ ෙනාරයන් 
හො තොපස සිද්ධ විදයොධරවයෝ හුසිවරන්නොහු ය. වතොප විසින් ෙරණ ලද ෙිසිෙේ 
ෙෙුරු දනිද් ද? වතපි උදය ම වග්ොස් වම් සඳපහනින් යුත් රොතරි ෙනතුරු ලදරුෙන්වග්් 
පෙත් වෙවස් වදෝ වහො යි ෙියො වහෝ මොවග්් ස්ෙොමිපුතරවතම ෙිසිෙේ සිතනවස්ෙු යි 
ෙියො වහෝ වමවිෙරෙුත් වනො සිතො ම ෙිවමේ ද, වම් සෙස ාන්ද්රවලොෙවයහි අෙු ය. 
මො දුර්ග්ත ෙූහ යි සිතූවයහි ද? අරණයයට ග්ියො ෙූ සස්ෙොමිෙ ස්තරීහු නම්, වම  ඳු වනො 
ෙන්නොහු ය’ යි ෙියො තුති ග්න්ෙො ෙඤ්ාො වෙොට ෙථො ෙළවස්ෙ. එපෙත් අසො 
ර්රිවදීන් ෙහන්වස් ‘අවන්! ස්ෙොමීනි, වම් ෙනොන්තරවයහි සිිංහෙයොඝරොදීන්වග්් භයොනෙ 
ෙූ ශේද වනො ඇසූවස්ේ ද? මම ෙනොන්තරවයහි ඵලොඵල වසොයමින් වනොවයේ 
නපුරුනිමිති දැෙ ‘නුඹ ෙහන්වස්ට වහෝ මො දරුෙන්ට ෙූ හොනිවයේ ඇතු’ යි සිතො උදය 
ම එන්වනම් සිිංහ ෙයොඝර  දිවි යන තුන්වදවනෙු මග් සරස් ෙ මොවග්් ග්මනට අන්තරොය 
ෙළ වහයින් පමො ෙ ආමි. ස්ෙොමීනි, මට ේෂ්ඨමො ෙළ මුනෙ’ යි ෙිෙු ය. මහව ෝසතොවනෝ 
ෙිසිෙේ වනො  ුණ හුන්වස්ෙ. එෙල ර්රීවදීන් ෙහන්වස් අවනෙවිලොප ෙියො හඬත් 
ම මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ ම හිඳිනොවස්ෙ. එවිට මද්රීවදීන් 
ෙහන්වස් මහො වසොෙවයන් ෙම්පො වෙමින් ‘මො දරුවෙෝ වෙොයි ග්ියො වදෝ වහො’ යි 
ෙියෙියො මහෙනයට ෙුද ාන්ද්රොවලොෙවයහි දරුෙන් වසොයො ඇවිදිමින් ‘මොවග්් පරිය 
පුතනුවෙනි, ජාලියෙුමොරවයනි, වමො  එන්වන් ය. මො මූනිවයනි, කෘෂ්ණජි්ාවෙනි, 
වමො  එන්වන් ය. අම්ම ය යන  සේ මො ෙණ වහළො ලන්වන් ය. මොවග්් ලය ග්ිනි 
නිෙො ලන්වන් ය’ යි ෙියෙියො හිස ලය පුහුර හඬහඬො වෙළ පුරුදු රුේවසෙණ 
ෙුලිතලො ලියමඬුලු  ලො වනො දැෙ වෙළි ෙලන් ඇත් අස් වග්ොන්රූ   ලො වනො දැෙ 
‘මො දරුවෙෝ මළොහු (349) ය’ ෙියො මහොවිලොපවයන් හඬන්නො ෙූ ශේදය අසො ඒ ඒ 
අතින් දිෙ ආ මෘග්ොදීන් දැෙ ‘අවන්! ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ සොම නම් ෙුඩො මුෙවග්ොල්වලනි, 
වතොප හො පුරුදු මොවග්් දරුවෙෝ දේනො ලද්වදෝ ද? අවන්! සස වග්ොල්වලනි, 
ෙදලිමෘග්වයනි, උලූෙවයනි, ස්ෙර්ණෙර්ණ ෙූ හිංසවයනි, මයූරවයනි, වතොප හො පුරුදු 
ෙූ මොවග්් දරුවෙෝ දේනො ලද්වදෝ ද? අවන්! මො දරුෙන් හො පුරුදු ෙූ වෙොස්ලිහිණිවයනි, 
මො දරුවෙෝ වනො දේනො ලද්වදෝ ද? යනොදීන් විලොප ෙියෙියො මුළු ෙනය විමසො දරුෙන් 
වනො දැෙ අෙුත්, මහො ව ොධිසත්ෙයන්වග්් පො මුල හඬො ෙුටී ‘ස්ෙොමීනි, මො දරුවෙෝ 
වෙොයි දැ?’ යි විාොළී ය. 

 
එෙල ව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් තුෂ්ඨ්ණීම්භූත ෙ ම හුන්වස්ෙ. එවිට මද්රීවදීන් 

ෙහන්වස් පහර ෙූ ෙිෙිළියෙ වස් මහොවසොෙවයන් හඬො ෙනයට ෙුද වපර වස් ම 
විමසො අෙුත් ‘ස්ෙොමීනි, මො දරුවෙෝ වෙොයි දැ?’ යි විාොළී ය. මහොව ොධිසත්ෙයන් 

                               
1 ග්ිවය් 
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ෙහන්වස් ෙිසිෙේ වනො ෙදාළවස්ෙ. තුන්ෙුනි ෙටහි දු මද්රීවදීන් ෙහන්වස් 
පුතරවශොෙවයන් මහොෙනයට ෙුද සියලු ෙෘේෂ්ඨ පර්ෙත ග්ිංග්ො විල් වපොෙුණු ග්ල්ග්ුහොදිය 
විමසො තුන්ග්මනින් පසවළොස්වයොදුනෙ ග්මන් වග්ෙො හුසිර දරුෙන් වනො දැෙ අරුණු 
නුඟුනු ෙල උමතු ග්ත්තියෙ වස් පන්සලට ෙුද මහොව ොධිසත්ෙයන්වග්් පොමුල 
‘ස්ෙොමීනි, මො දරුෙන් නුතු’ යි ෙියො හිස අත  ුඳ මහහඬින් හඬො පුතර  වශොෙවයන් 
විසිංඥ ෙ ස්ෙර්ණෙදලිස්ෙන්ධයේ ෙපො වහලූ ෙලේ වමන් එතුන පෘිවිවයහි පතිත 
ෙූහ. එයින් ෙදාළහ:- 

 
‘ඉති ර්ද්දී  රාපරාහා-රාජපුත්තී යසස්සි්ී, 
.ාහා පග්ගය්හ කන්දිත්වා-තප  පපතා ඡර්ා’ යි. 
 
“එෙල අප මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ‘ර්රී මළොහ’ යි සිතො ෙම්පො වෙමින් 

‘අවහෝ! අස්ථොන ෙූ මහොෙනවයහි ෙලුරිය ෙවළෝ ය. තදින් මද්රී මොවග්් ජයතුරානුෙර 
ෙලුරිය ෙළො නම් මහත් ෙූ ආදාහන වපරහවරේ ෙන්වන් ය. වදරට වසල්ී යන්වන් ය. 
මම ෙනොහි අරණයවයහි එෙලො ෙ ම ෙුමේ වෙවරම් දැ?’ යි ෙියො උපන්නො ෙූ  ලෙත් 
වසොෙවයන් තුවෙමින් නුෙත සිහි උපදෙො වග්ණ ‘තෙත් පරීේෂ්ඨො වෙවරමි’ යි සිතො 
නුඟිට හෘදවයහි අත ත ො පරොණග්ති ඇති  ෙ දැන ෙහො ෙමණ්ඩලොවෙන් පුන් 
වග්ණෙුත් සත්මොසයේ මුළුල්වලහි අතින් ශරීරය වනො ඇල්ලූවය් ද  ලෙත් ෙූ 
වසොෙවයන් පර ෙර ජිතභොෙයත් සලෙො ග්ත වනො හුෙි ෙූවස්ේ, ‘මො මද්රීනි, යි ෙියමින් 
ෙඳුළු පිරුණු ඇසින් යුේත ෙ නුමී දූතින් මද්රී වදීන්වග්් හිස ඔසෙො වදපො දිග්ු වෙොට 
හිඳ ඔේෙ ත ො වග්ණ පුන් තස මුඛය හො හෘදය පිරිමුද මුද සුසුම් ලලො හුන්වස්ෙ. 
මද්රීවදීන් ෙහන්වස් ද මඳේ ෙල් මූර්ඡො ෙ හිඳ සිහි ලදින් හිරිඔතප් උපදෙො නුඟී සිට 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙුඳ, ‘ස්ෙොමීනි, මොවග්් වෙස්සන්තරමහරජොවනනි, මොවග්් දරුවෙෝ 
වෙොයි ග්ියොහු දැ?’ යි විාොළී ය. ‘වදවිනි, එේතරො මහලු  මුණේහට  ුදු ෙ පතො දන් 
දිනිමි. වතපි දු පින් අනුවමෝදන් ෙ’ යි ෙදාළවස්ෙ. ‘අවහෝ! ස්ෙොමීනි, වමපෙත් වනො 
ෙදාරො තුන්යම් රෑ මො වෙවහසො ෙදාළවස්ෙු’ යි ෙියො සතුටින් පුන නුඟී ‘සොධු! ස්ෙොමීනි, 
පින් අනුවමෝදන් ීමි. සොධු! සොධු! ස්ෙොමීනි, පින් අනුවමෝදන් ීමි’ යි ෙියො තුන්යළේ 
සොධුෙොර (44 ) දුන්හ. එවෙවණහි ඇවග්් පින් අනුවමෝදන් ීම හො සමග් ම හිර්ාලපයහි 
නොරදපර්ෙතෙොසී ෙූ විවිධවදෙනිෙොවයහි වදවිවයෝ තමතමන්වග්් විමන්වදාර හිඳ ‘සොධු! 
සොධු! වදීනි, අපි දු පින් අනුවමෝදන් ෙම්හ’ යි ෙියො සොධුෙොර දුන්හ. ශෙර  ර හ්මොදී 
වදවිවයෝ ද සතුටින් පින් අනුවමෝදන් ෙ සොධුෙොර දුන්හ. වමවස් පුතර දානවයහි පින් 
අනුවමෝදන් ෙ ඔෙුවනොෙුන් සමග් සතුටු ෙථො වෙවරමින් හුන් ෙල ශකරපදප ්්රවතම 
සිතනුවය් ‘අවහෝ! සොධු! අපවග්් ප ස්ස්්තර නම්  ුද්ධොිංෙුවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
හීවය් දෙස් පෘිවි ෙම්පො ෙරෙො ෙුමොරෙරුන් දන් දුන්වස්ෙ. සර්ෙශීලොාොරසම්පන්න 
ෙූ මද්රීවදීනු දු අනිේ හීන ජොති ඇති යොාෙයේහට දුන්වස්ේ ී නම්, නපුර. 
ව ොධිසත්ෙවයෝ ද එෙල එෙලො ෙ ම වෙවසති. එ ුවින් මම  මුණුවෙසින් වග්ොස් 
ර්රීවදීන් දන් ල ො පොරමිතොධර්මයන් ෙුළු ග්න්ෙො ඒ ර්රීවදීන් රජහට ම භොර 



 

 397 පටුන වෙත 

වෙවරමින් එමි’ යි සිතො මහලු ෙූ  රොහ්මණවෙශයේ මෙො වග්ණ මහොව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් ෙරො වග්ොස් සුපදුේ විාොරො එෙත්පවසෙ හිඳ ‘මහොරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්ස, මම තතො මහලු ීමි.  

 



 

 398 පටුන වෙත 

  

 



 

 399 පටුන වෙත 

ස්ෙහස්තවයන් ෙර්මොන්තයෙු දු වෙොට ග්ත වනො හුේවෙමි. එ ුවින් වම් 
තොේ දුරුෙතර වග්ෙො වමො  එන්වනම්, වතල ර්ද්රීවදීන් පිණිස ආමි. ඈ මට භොර්යො 
වෙොට දුන මුනුෙු’ යි ෙීහ. එෙල මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සතුටින් පිණො 
සොධුෙොර වදමින් මද්රිවදීන් මුහුණ  ලො ‘මද්රිනි, මොවග්් පරියවදීනි, වතොප නිසො ම 
සිංසොරසොග්රවයන් එවතර ෙනු ෙුමුත්වතමි. මොවග්් පරිය වදීනි, වතොපවග්් 
ආධොරවයන් ම වලොෙුතුරො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිවණනු ෙුමුත්වතමි. මද්රීනි, 
වතොපවග්් සහොවයන් ම වලොෙුතුරො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ වතොප ඇතුළු ෙූ 
තුන්වලෝෙොසීන් සිංසොර සොග්රවයන් එවතර ලනු ෙුමුත්වතමි. වම් තොේ ආත්මොර්ථ 
පරොර්ථ සලෙෙ’ යි ෙදාළ ෙල්හි ‘යහපත, ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස්වග්් අභිපරොය වලසේ 
ෙර ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙීෙල සතුටින් පුනනුග්ී ‘ මුණ, වමො  එෙ’ යි ෙදාරො 
මද්රීවදීන්වග්් අත වග්ණ  මුණු අත ත ො ‘සොධු! සොධු! මොවග්් වම් පරියතර 
ෙලතර දානවයන් මතු වලොෙුතුරො  ුද්ධරොජයයට පුමිණ සූවිසි අසිංඛයයේ සත්ෙයන් 
නිෙන් දේෙමි’ යි ෙියො  ුදු ෙ පතො  මුණු අත පුන් ෙේ වෙොට මද්රීවදීන් දන් 
දුන්වස්ෙ. එෙල ර්රීපදවී්් වදන ෙල්හි දු භූමිය පටන්  ර හ්මවලොෙය දේෙො 
එෙනින්නොද වෙොට ග්ග්නතලවයහි වදවිවයෝ පර මුදිත ෙ සොධුෙොර දුන්හ. 
වදලේෂ්ඨසතළිස්දහසේ වයොදුන් ඝනෙජ මහොපෘිවිය ද මහහඬින් ග්ුග්ුරො ෙම්පො ී ය. 
මහවමර නුමී නමස්ෙොර වෙවළ් ය. හිර්ාලයපර්ෙතය හො සප්තෙුලපර්ෙතවයෝ ද 
නුමිනුමී ෙුඳුම් ග්ත්හ. වලොෙවයහි අවනෙ ආශ්ාර්ය පහළ ී ය. එයින් ෙදාළහ. 
රේයාපිටකපයහි:- 

 
‘ර්ද්දියා දීයර්ා්ාය-ගගප් පද ා පපර්ාදිතා, 
තදාස පි පෙවි කම්පි-සිප්රැ ් ටංසකා’ යි. 
 
“වමවස් ශකර .රාහ්ර්ණවතවම් මද්රීවදීන් දන් ලු , ‘එම් ො, රජනජුරුවෙනි, මො ලත් 

වම් ිරින්ද වතොපට ම භොර වෙවරමි. මට මුත් අනිෙේහට වනො වදෙ’ යි ෙියො 
ව ොධිසත්ෙයන්ට ම භොර වෙොට ශෙරවදවෙන්ද්ර විලොසවයන් (44 ) අහස සිට, 
‘මහරජොවනනි, මොවග්න් අටෙරයේ ග්ණුෙ’ යි ෙියො ෙී තොේ ෙර වදමින් ‘මොවග්් ශ්රී 
මහොව ෝසතොනන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස්වග්් වම් දානපොරමිතොෙ සමග් ම 
දශපොරමිතොධර්මවයෝ ම අද මස්තෙපරොප්ත ෙූහ. වතල ර්රීපදවී්් දන් දුන් වේවලහි 
මහවපොවළොෙ ෙම්පො ී ය, වදදරුෙන් දන් දුන් වේවලහි ද මහවපොවළොෙ ෙම්පො ී ය. 
එයින් නුඹෙහන්වස් වම් ෙල්පවයහි ම වලොෙුතුරො  ුදු ෙනවස්ේ ම ය. වමවිට වම් 
ෙනවයහි වෙවහස ෙ ෙොසය වනො වෙොට සියනුෙරට වග්ොස් රොජයශ්රී විඳ වදේලොෙට 
අෙ මුනුෙ. නුඹ ෙහන්වස්වග්් වදදරුෙන් වග්ණ ග්ිය ජ ජක නම්  මුණුවතම මිංමුලො 
ෙ සඳර්හරජනජුරුෙන් ෙරො ග්ිවය් ය. සඳර්හරජනජුරුවෙෝ  මුණුහට අග්ය ෙළ තොේ ෙස් 
වදමින් නිදහස් වෙොට වග්ණ මුණු ුරන්වග්න් වදමෙුපියන්වග්න් වතොරතුරු අසො 
මහොවසොෙවයන් ෙම්පො වෙමින් සුටදහසේ පරතියරජුන් හො ඒ තොේ ිවසෝෙරුන් හො 



 

 400 පටුන වෙත 

 ුසතීවදීන් ඇතුළු ෙ වදරට මහවසනග් වග්ණ වතොපපියොවනෝ සත් දෙසෙින් වතොප 
ෙරො එතී’ ෙියො ෙියො වදේවලොෙට ග්ිවය් ය.  

 
වමවස් ශකරපදප ්්ර යන් ෙියො ග්ිය පරිද්වදන් ම සඳර්හාරොවජොත්තමයොවනෝ 

සත්දෙසින් වදරට මහවසනග් වග්ණ  ංකගිවෙයට වග්ොස් මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් 
දෙිත් ම ලය හුණු ෙ වග්ණ වදඅතින් මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙුලඳ ග්ත්වතෝ ය. 
මහොව ොධිසත්ෙවයෝ ද වපර ග්මන් වග්ොස් පියොනන් ෙුලඳ ග්ත්වතෝ ය. මද්රීවදීන් හො 
ඵුසතිවදීන් ඔෙුවනොෙුන් ෙුලඳ ග්ත්වතෝ ය. වදදරුවෙෝ දිෙ අෙුත් මද්රීවදීන්වග්් වදතන 
එල්ී ග්ිවයෝ ය. එපෙත්දුටු ෙිසිවෙවනේ ස්ෙභොෙවයන් හින්ද වනො හී ඔෙුන්වග්් වපරම 
නමුති ෙල්පොන්ත මහොෙොතවයන් මුලින් උපුටො ග්ිය මහසල් ෙනයේ වස් මිහිමඬල 
ග්ලො හඬො ෙුටී අස්ෙස් වනො ලු  උන්හ. ඒ දැෙ ශෙර  වදවෙන්ද්ර යන් ෙස්ෙොලූ 
වපොෙුරුෙර්ෂ්ඨොවෙන් වතමී සීසන් ලු  ඔෙුවනොෙුන්වග්් සුප දුේ විාොළොහු ය. 
එවෙවණහි ද මහවපොවළොෙ ෙම්පො වි ය. එයින් ෙදාළහ:- 

 
‘පු්ාපරං .ර හාර්්ප්-ර්ාතාපිතු සර්ාගපර්, 
කරැණං පවෙපද ්්පත-සල්ලප්්පත සුඛං දුඛං. 
 
හිපරාත්තප්පප් ගුරැ්ා-උභි්්්ං උපසංකමි 
තථාපි පෙවි කම්පි-සිප්රැ ්  ටංසකා’ යි. 
 
“වමවස් නූයන් සහිත ෙූ මොතෘපිතෘසමොග්මවයහි හඬො ෙුලප 

සඳමහරජනජුරුෙන්වග්් ආරොධනොවෙන් ඔටුනු පුලඳ ශෙරවදවෙන්ද්ර  විලොසවයන් 
මහවපරහරින් ජයතුරානුෙරට ෙුඩි දෙස්හි දු මහවපොවළොෙ මහහඬින් ග්ුග්ුරො ෙම්පො වි 
ය. හිමොලයපර්ෙතය හො සප්තෙුලපර්ෙතවයෝ නුමි නුමී ෙුඳුම් ග්ත්හ. මහවමර නුමී 
නමස්ෙොර වෙවළ් ය. අෙොලවමඝ ෙර්ෂ්ඨො වෙොට භූමිය ශුද්ධ වෙවළ් ය. සත්රුෙන් 
ෙර්ෂ්ඨො වෙවළ් ය. ශකර පුරය වසයින් ජයතුරානුෙර අනන්ත ෙරීඩො මග්ුල් වි ය. එයින් 
ෙදාළහ. රේයාපිටකපයහි:- 

 
‘පු්ාපරං .ර හාර්්ඤා-්ික්ඛමිත්වා සඤාතිහි, 
පවිසාමි පුරං රම්ර්ං-පජතුත්තරපුරැත්තර්ං. 
 
(441) රත්ාති සත්ත ස්සිංසු-ර්හාපර්ප ා ප ස්සථ, 
තදාස පි පෙවී කම්පි-සිප්රැ ්  ටංසකා’ යි. 
 
“මහරජොවනනි, වමවස් ඒ ප ස්ස්්තර නම්  ුද්ධොිංෙුවත්තමයොවනෝ අටෙයස්හි 

ීවවිතපරිතයොග්වාතනොෙ ය, හස්තිදාන ය, නග්රවිවලොෙන ය, පුතර දාන ය, ෙලතර දාන ය, 
ෙිංෙග්ිරිය ාතිසන්නිපොතය, ජයතුරො නග්ර පරවෙශය යන සත් තුවනෙ පෘිවි ෙම්පො 



 

 401 පටුන වෙත 

ෙරෙො තමන්ෙහන්වස්වග්් ආත්මය සමොන අතිවිශ්ෙොස ෙූ තතො සුො ෙීෙරු ෙූ 
ග්ුණනුෙණින් තුන්වලෝ අග්නො ෙූ ජාලියකුර්ාර කෘෂ්ණජි්ා ර්රීපදවී්්  ුදු ෙ පරොර්ථනො 
වෙොට  මුණන්ට දන් වදමින් මහවපොවළොෙ ග්ුග්ුරුෙො මහවමර නමො ෙුඳුම් ග්ණිමින් 
තුන්වලෝෙොසීන් ලෙො සොධුෙොර වදෙමින් පොරමිතොධර්මයන් පුරො මස්තෙපරොප්ත ෙර 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, වමවස් අතිදුෂ්ඨ්ෙර ෙූ ෙරියොෙන් ෙළ  ුවින් 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් ෙීර්තිවඝොෂ්ඨොෙ දසදහසේ සේෙළ මුළුල්වලහි 
දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ වෙවරහි තතො උස් ෙ පුන නුිංවග්් ය. සදිෙයවලොෙවයහි වදවිවයෝ 
තමතමන්වග්් දිෙයභෙනෙල හිඳ ‘අවහෝ! ප ස්ස්්තරරජනජුරුෙන්වග්් පුතර දානය ආශ්ාර්ය 
ය’ යි ෙියො පර ශිංසො වෙවරති. අසුරවයෝ අසුරභෙනවයහි පර ශිංසො වෙවරති, ග්රුඬවයෝ 
ග්රුඬභෙනවයහි පර ශිංසො වෙවරති, නොග්වයෝ නොග්භෙනවයහි පරශිංසො වෙවරති. 
යේෂ්ඨවයෝ යේෂ්ඨභෙනවයහි පර ශිංසො වෙවරති. ඒ ප ස්ස්්තර 
මහරජොනන්වග්්  ෙීර්තිශේදය මුඛපරම්පරොවෙන් ම පිළිවෙළින් ම අද දේෙො අපවග්් වම් 
සරොජිෙශර මණපිරිසට පුමිණිවය් ය. ඒ දානය යහපත් වෙොට වදන ලද්වද් ය. වනොවහොත් 
නපුරු වෙොට වදන ලද්වද් ය යි ෙියො අපි දැන් අග්ුණ ෙියමින් ෙිවපමින් උන්නම්හ. 
මහරජොවනනි, ඒ වම් ෙීර්ති ශේදයවතවම් පර ඥාවෙන් නිපුණ ෙූ ාණෙත් විද්ෙජනජන ෙූ 
අතිසයින් පර ඥාෙ භොවිත ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ලොවග්් දශග්ුණයේ දේෙන්වන් ය, 
ෙෙර දශග්ුණවයේ ද? යත්:- ෙිසිවෙෙ වනො ග්ිජු  ෙ ය, නිරොලය ෙ ය, ෙස්තු පරිතයොග් 
ය, සියලු සුපත් හුරීම ය, නුෙත ග්ිහිවග්ට වනො එන  ෙ ය, ව ොධිසත්ොරිතයොවග්් 
මෘදු  ෙ ය, තතො මහත්  ෙ ය,  ුද්ධෙොරෙධර්මයොවග්් අෙව ොධ වනො ෙට හුෙි ෙ ය, 
අතිදුර්ලභ ෙ ය, අසදෘශතොෙ ය යන වමොහු ය. මහරජොවනනි, ඒ වම් ෙීර්තිශේදයවතම 
නුෙණින් නිපුණ ෙූ ාණෙත් ෙූ විද්ෙජනජන ෙූ අතිසයින් පර ඥාෙ භොවිත ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් වමෙී දශග්ුණයන් ෙන්වන් ය” (යි ෙදාළ වස්ෙ.) “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ අනුන්ට දුේ වදෙො දන් වදන්වන් ය, ෙිවමේ ද, ඒ 
දානය ස්ෙර්ග්සිංෙර්තනිෙ ෙු වලොීවලොෙුතුරො සුපවිපොෙවයේ වේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, ඒ දානය ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ෙ ෙිය යුතු ෙිම් ද? අනන්ත 
සුප ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “එවස් ී නම් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මට 
ෙොරණයේ වග්ණ හුර දේෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි 
ෙලයොණධර්ම සමන්නොග්ත ෙූ සිල්ෙත් ෙූ ෙිසි ශර මණවෙවනේ වහෝ  රොහ්මණවෙවනේ 
වහෝ ෙන්නොහ. වහවතම අත්පො ිඳුවන් වහෝ වෙොර ෙූවය් වහෝ අනිේ ෙිසි ෙයොධියෙට 
වහෝ පුමිණිවය් වහෝ ී නම්, ඒ දුෙට පත් ෙූ ඔහු දැෙ යම් ෙිසි පින් ෙුමුත්තො ෙූ (444) 
පුරුෂ්ඨවයේ වග්ොන් වයදූ සෙටරථොදි යොනොෙෙට නඟො ඔහු පරොර්ිත ෙූ ෙුමුති 
වදසයෙට පමුණුෙො ලූවය් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ පින් ෙුමුති 
පුරුෂ්ඨයොහට ඒ ෙොරණවයන් ෙිසි සුපතේ පහළ වේ ද? ඒ පුණයෙර්මය 
ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඕහට සුප 
උපදනො ෙ ෙිය යුතු ෙිම් ද? ස්ෙොමීනි, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙුමුති නම් වනොවයේ 
හස්තිෙොහන වහෝ ල න්වන් ය. අශ්ෙයොනොෙන් වහෝ ල න්වන් ය, රථයොනොෙන් වහෝ 
ල න්වන් ය, ථලවයහි ථලයොනොෙන් වහෝ ල න්වන් ය, ජලවයහි ජලයොනොෙන් 
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ල න්වන් ය, දිෙයවලොෙවයහි දිෙයයොනොෙන් ල න්වන් ය, මනුෂ්ඨය වලොෙවයහි 
මනුෂ්ඨයයොනොෙන් ල න්වන් ය, උපනුපන් භෙයේ භෙයේ පොසො එයට සුදුසු සුදුසු ෙූ 
එයට අනුවලොමිෙ ෙූ යොනොෙන් පහළ ෙන්වන් ය. ඕහට එයට සුදුසු ෙූ සුපසම්පත් ද 
පහළ ෙන්වන් ය, එම ෙුශලවයන් ම සුග්තිවයන් සුග්තියට යන්වන් ය, එ ම 
ෙුශලොනිසිංසවයන් ම සෘද්ධි යොනොෙට නුඟී පරොර්ිත ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණපුරයට 
පුමිවණන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ පින් ෙුමුත්තො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම යොනොෙ 
උසුලන  ලිෙද්දයන්ට යම් දුෙේ අනුභෙ ෙරෙො වතවම් වම ඳු ෙූ වලොවිවලොෙුතුරො 
සුපසම්පත් අනුභෙ ෙරන්වන් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් අනුන්ට දුේ දීවමන් වදන ලද 
දානය ද ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ෙූ සුපවිපොෙ ෙන්වන් ය.” 

 
“තෙ ද, මහරජොවනනි, යම්  පර ෙොරයෙින් අනුන්ට දුේ පමුණුෙො ලීවමන් වදන 

ලද්දා ෙූ දානය ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ෙූ සුපවිපොෙය වේ ද, එයට වතපි අනිෙුදු තතිරි 
ෙොරණයේ අසෙ. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි පෘිීශ්ෙර ෙූ යම්ෙිසි 
නරවදවෙන්ද්ර වයේ වතම තමොවග්් ආඥාෙ පෙත්නො ජනපදවයන් රජවග්ට නියත ෙූ 
ධොර්මිෙපඬුරු ආඥා පෙත්ෙො ලීවමන් වග්න්ෙො එයින් දන් වදන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ඒ රජනජුරුවෙෝ ඒ ෙොරණවයන් ෙිසි සුපතේ අනුභෙ වෙවරද් ද? ඒ 
දානය ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ද?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, 
ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ  ෙ ෙිය යුතු ෙිම් ද? ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ මහරජොනන් ෙහන්වස් 
ඒ දන් දුන් ෙොරණවයන් ඒ රජසුපතට අධිෙ ෙූ අවනෙශතසහසර  ග්ුණයන් ල න්වන් 
ය. සියලු රජදරුෙන්ට අධිපති ෙ අතිරොජ ෙන්වන් ය, සියලු වදවියන්ට අතිදිෙයරොජ 
ෙන්වන් ය, සියලු  ර හ්මයන්ට අධිපති ෙ අති ර හ්මරොජ ෙන්වන් ය, සියලු ශර මණයන්ට 
අධිපති ෙ අතිශර මණ ෙන්වන් ය, සියලු ම  රොහ්මණයන්ට අධිපති ෙ අති රොහ්මණ 
ෙන්වන් ය. සියලු ම රහතන් ෙහන්වස්ට ෙඩො අතිඅරහන්ත ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ රජ1 අය පඬුරු වග්ණ ජනයො පීඩිත වෙොට වදන ලද්දා ෙූ දානවයන් 
වම ඳු ෙූ යම් අධිෙ ෙූ යසසම්පත්තියේ අනුභෙ ෙරන්වන් ී නම්, එවහයින් 
පරදුේඛොපොනවයන් වදන ලද්දා ෙූ දානය ද ස්ෙර්ග්සිංෙත්තනිෙ ෙූ සුපවිපොෙ ෙන්වන් 
යි.” “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ප ස්ස්්තර නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් 
තමන් ෙහන්වස්වග්් යම් භොර්යොවෙවනෙුන් අනිෙේහට භොර්යො පිණිස දුන්වස්ේ ද, 
තමන්වග්් ඖරසපුතර ෙරුන් ජ ජක රොහ්මණයොට දාසභොෙයට දුන්වස්ේ ද, ඒ ප ස්ස ්්තර 
(44 ) මහරජොනන් විසින් දෘව ෙූ දානයේ වදන ලද්වද් ද, අතිදාස ්ය නම්, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලොෙවයහි නුෙණුත්තන් විසින් නින්දා ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ර්හො 
ෙරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වස් තතො දැඩි ෙූ භොරවයන් 
ග්ුවලහි අෙුර ිවඳන්වන් ය, අතිභොරවයන් නුෙ ග්ිවලන්වන් ය, අතිඅනුභෙවයන් 
වභොජනය විසමයට යන්වන් ය, අතිෙර්ෂ්ඨොවෙන් ධොනයය විනොස ෙන්වන් ය, 
අතිදානවයන් වභොග්ේෂ්ඨය  ෙන්වන් ය, අතිතොපවයන් ඇඟ දන්වන් ය, අතිරොග්වයන් 
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උම්මත්තෙ ෙන්වන් ය, අතිද්වෙෂ්ඨවයන් ෙධපරොප්ත ෙන්වන් ය, අතිවමොහවයන් 
අනයෙයසනයට පුමිවණන්වන් ය, අතිවලොභවයන් වාොරග්ර හණයට පුමිවණන්වන් ය, 
අතිභයින් නිරුද්ධ ෙන්වන් ය1 තතො පිරීවමන් ග්ඟ තතිර යන්වන් ය, අතිෙොතවයන් 
අසනිපොත ෙන්වන් ය, අතිෙහ්නිවයන් ඔදනය තතිර ෙුවටන්වන් ය, අතිසිංාොරවයන් 
ව ොවහෝ ෙලේ ීවෙත් වනො ෙන්වන් ය, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එපරිද්වදන් 
ම අතිදානය නම් වලොෙවයහි නුෙණුත්තන් විසින් නින්දා ෙරණ ලද්වද් ය. ග්ර්හො ෙරණ 
ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ප ස්ස්්තර රජනජුරුෙන් විසින් අතිදානය 
වදන ලද්වද් ය. එහි අතිදානවයන් ෙුමුති විය යුතු ෙූ ලුිය යුතු ෙූ මඳෙුත් ඵලයේ 
නුතු” යි ෙීහ.  

 
“මහරජොවනනි, අතිදානය වලොෙවයහි නුෙණුත්තන් විසින් ෙර්ණනො ෙරණ 

ලද්වද් ය, ස්තුති ෙරණ ලද්වද් ය, පර ශස්ත ෙරණ ලද්වද් ය, යම්ෙිසිවෙවනේ යම්ෙිසි 
දානයේ වදන්නොහු ය, අතිදානය වදන්නො ෙූ දායෙ වතම වලොෙවයහි ෙීර්තියට 
පුමිවණන්වන් ය, මහරජොවනනි, යම් වස් අතිපර ෙර  ුවින් දිෙයමය අන්තර්ධොන ඇති 
ව වහත්මුලේ ග්න්නො ලද පුරුෂ්ඨයො හස්තපොසවයහි සිටියො ෙූ පරජනයන්ට වනො 
දේෙනු ල න්වන් ය. සර්ෙෙයොධිඝොතෙ ෙූ චභෂ්ඨජයවතම අතිජොතිතොවෙන් 
සර්ෙවරොග්යන් වෙළෙර ෙරන්වන් ය. ෙහ්නිවතම අතිවජොති  ුවින් සියල්ල දෙන්වන් 
ය. උදෙය අතිසීත  ුවින් උෂ්ඨ්ණය නිෙන්වන් ය. පද්මය අතිපිරිසිදු  ුවින් 
උදෙෙර්දමය හො වනො ඇවලන්වන් ය, මොණිෙයරත්නය අතිග්ුණ  ුවින් ෙුමුති සුපත් 
වදන්වන් ය, විදුර අතිතිිණ  ුවින් මුතුමුණිේපළිඟු විදින්වන් ය, පෘිවිය අතිමහත් 
 ුවින් නවරොරමෘග් පේෂ්ඨි ජල චශල පර්ෙත ෙෘේෂ්ඨයන් ධරන්වන් ය. සමුද්ර ය අතිමහත් 
 ුවින් වනො පිවරන්වන් ය, මහවමර අතිභොරිත  ුවින් අාල ෙන්වන් ය, ආෙොශය 
අතිවිස්තොර  ුවින් අනන්ත ෙන්වන් ය, සූර්යදිෙයරොජයො අතිපර භො  ුවින් අන්ධෙොරය 
නසන්වන් ය, සිිංහරොජවතම අතිජොත  ුවින් පහ ෙූ භය ඇත්වත් ය, මල්ලෙයො අති ල 
ඇති  ුවින් පර තිමල්ලෙයො ෙහො ම උඩ ඔසෙො දමන්වන් ය, රජනජුරුවෙෝ අතිපින්ෙත් 
 ුවින් අධිපති ෙන්වනෝ ය, භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් අතිසිල්ෙත්  ුවින් නොග් යේෂ්ඨ නර 
අමරුන් විසින් නමස්ෙොර ලුිය යුතු ෙනවස්ෙ.  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් තුන්වලොෙට 
අතිඅග්ර   ුවින් අවනොපවමයය ෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අතිදානය නම් 
වලොෙවයහි නුෙණුත්තන් විසින් (444) ෙර්ණනො ෙරණ ලද්වද් ය. ස්තුති ෙරණ ලද්වද් 
ය, පර ශස්ත ෙරණ ලද්වද් ය. යම් ෙිසි වෙවනේ යම්ෙිසි වදයේ වදත්. එවහත්2 අතිදානය 
වදන්නො ෙූ දායෙවතම වලොෙවයහි ෙීර්තියට පුමිවණන්වන් ය. අතිදානවයන් 
ප ස්ස ්්තර නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් ද දසසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි වදවියන් විසින් 

                               
1 වමය ‘අතිහොසවය් නිරූම්භිත ෙන්වන්ය’ යි විය යුතු ය යි හුවඟ්. ‘අධිෙ සිනොවෙන් 
හුස්ම නුති ෙන්වන් ය’ 
2 වෙවනේ යම්  ඳු ෙූ දානයේ වදන්නොහු ී නම් වෙ ඳු ෙූ දානයේ වදන්නොහු දැ යි 
ෙියො පරසිද්ධ ෙ වග්ොස් 



 

 404 පටුන වෙත 

ෙර්ණනො ෙරණ ලද්දාහ.1 පසස්නො ලද්දාහ, පුදන ලද්දාහ. ෙීර්තනය ෙරණ ලද්දාහ. ඒ 
අති දානවයන් ම ප ස්ස්්තර නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් අද දැන් දේෙො 
සදිෙයවලොෙයට අග්ර  ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් ෙ උපන්වස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, වලොෙවයහි දන් පිළිග්න්නො දේෂ්ඨිණීය පුද්ග්ලයන් පුමිණි ෙල්හි 

වනො දිය යුතු තුිය යුතු ෙූ යම් දානවයේ නම් ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
්ාගපස්ය්් ෙහන්ස, වලොෙවයහි අදාන සම්මත ෙූ යම් වම් දානවයෝ දසවදවනෙ. 
යවමේ ඒ දානයන් වදන්වන් ී නම්, ඒ වතම අපොයග්ොමිනී ෙන්වන් ය. ඒ දසදාන2 
ෙෙවර් ද? යත්- ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මදයදානය වලොෙවයහි අදාන සම්මත 
ය. යවමේ ඒ දානය වදන්වන් ී නම්, ඒ වතම අපොයග්ොමිනී ෙන්වන් ය. සමජනජ දානය 
ද, ස්තරී දානය ද, ෙෘෂ්ඨභ දානය ද, චිතර ෙර්ම දානය ද, ශස්තර  දානය ද, වි විෂ්ඨ දානය ද, 
සිංඛලිෙ දානය ද, ෙුේෙුට සූෙර දානය ද, ෙඤ්ෙොපරවයොග් ඇති තුලොෙූට මොනෙූට දානය 
ද වලොෙවයහි අදාන සම්මත ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ ඒ දානය 
වදන්වන් ී නම්, එවතම අපොය ග්ොමිනී ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වම් දශවිධ දානවයෝ වලොෙවයහි අදාන සම්මතවයෝ ය. යවමේ ඒ දානයන් වදන්වන් ී 
නම්, ඒ වතම අපොයග්ොමිනී ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මම ඒ දාන සම්මතයේ 
වනො විාොරන්වනමි. මහරජොවනනි, මම වතොපවග්න් වම් අර්ථය විාොරන්වනමි. 
මහරජොවනනි, වලොෙවයහි දේෂ්ඨිණීය පුද්ග්ලවයෙු පුමිණි ෙල්හි වනො දිය යුතු ෙූ යම් 
්පනීයය ෙූ දානවයේ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, වලොෙවයහි 
දේෂ්ඨිණීය පුද්ග්ලවයෙු පුමිණි ෙල්හි වනො දිය යුතු ෙූ ්පනීයය ෙූ යම් දානවයේ නම් 
නුත්වත් ය. චිත්තපර සොදය උපන් ෙල්හි සමහර වෙවනේ දේෂ්ඨිණොර්හ ජනයන්ට 
වභොජනයන් දන් වදන්නොහු ය. සමහර වෙවනේ ෙස්තර  දන් වදන්නොහ. සමහර 
වෙවනේ ආසන දන් වදන්නොහ. සමහර වෙවනේ ආෙොසයන් වදන්නොහ. සමහර 
වෙවනේ ආස්තරණ වපොවරෝනයන් වදන්නොහු ය, සමහර වෙවනේ දාසිදාසියන් 
වදන්නොහ. සමහර වෙවනේ වෙත්ෙත් වදන්නොහ, සමහර වෙවනේ 
ද්විපදාතුෂ්ඨ්පදයන් වදන්නොහ, සමහර වෙවනේ ෙස්තුසියේ දහසේ වදන්නොහ. සමහර 
වෙවනේ මසුරන් ශතසහසර යේ වදන්නොහ, සමහර වෙවනේ මහත් ෙූ රොජයශ්රී සම්පත් 
වදන්නොහ, සමහර ශර ද්ධොෙත් වෙවනේ තමොවග්් ීවවිතයත් දන් වදන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, තදින් සමහර වෙවනේ තමොවග්් ීවවිතයත් වදන්නොහු නම්, ෙුමන 
ෙොරණයෙින් ප ස්ස්්තර නම් දානපතීන් ෙහන්වස්ට තතො දැඩි වෙොට නින්දා 
ෙරන්වනහි ද? වෙස්සන්තර මහරජොවනෝ පුතර දාරොෙන් මනො වෙොට ම දුන්වස්ෙ. තෙද, 
මහරජොවනනි, පියොවනෝ නය ග්ුති ෙූවෙෝ3 වහෝ ීවවිෙො ෙෘත්ති (446) වෙොට ග්ත 

                               
1 ලද්වද් ය 
2 දානවයෝ 
3 ෙූවය් ය. 



 

 405 පටුන වෙත 

නුහුනුවෙෝ1 වහෝ තමොවග්් පුතර යො අන්තුවනෙ ඇපවග්් හිඳුෙන්නට වහෝ විෙුණන්නට 
වහෝ ල න්නොහු ය යි යන වලොෙපර ෙෘතිවයේ වලොොොරිතරවයේ ඇද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, නය ග්ුති ෙූෙො ෙූ වහෝ ීවවිෙො වෙොට ග්ත 
නුහුනුෙූෙො ෙූ වහෝ පිතෘවතම තමොවග්් පුතර යො ඇපවය් හිඳුෙො ලන්නට වහෝ විෙුණන්නට 
වහෝ ල න්වන් ය යි යන වලොෙ පර ෙෘතිවයේ ඇතු” යි ෙීහ. “තදින්, මහරජොවනනි, 
නය ග්ුති ෙූ ීවෙත් විය වනො හුෙි ෙූ පීතෘවතම පුතර යො ඇපවයහි හිඳුෙන්නට 
විෙුණන්නට ල න්වන් ී  නම්, මහරජොවනනි, ප ස්ස්්තර නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් 
ද සර්ෙඥතොඥානය වනො ල මින් විවයොග්යට පුමිණි වස්ේ චිත්තදුේඛයට පුමිණිවස්ේ 
ඒ සර්ෙඥතොඥානධනලොභය පිණිස පුතර දාරොෙන් ඇපවයහි හිඳුෙොලූවස්ෙ. විෙුණො 
ෙදාළවස්ෙ. මහරජොවනනි, වම් පර ෙොරවයන් ප ස්ස්්තර මහරජොනන් විසින් වසස්සන් 
විසින් දුන් වදයේ ම වදන ලද්වද් ය. අනයයන් විසින් ෙළ වදයේ ම ෙර ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එවස්ෙල වතපි ෙනොහි ෙුමේ පිණිස ඒ දානය ෙරණ වෙොට 
වග්ණ ප ස්ස්්තර නම් දානපතීන් ෙහන්වස්ට තතො  ලෙත් වෙොට අපසොදනය 
ෙරන්නහු ද? අසන්වතොෂ්ඨ ෙන්නහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මම ප ස්ස්්තර නම් දානපතීන් 

ෙහන්වස්වග්් දානයට ග්ර්හො වනො ෙරන්වනමි. එවතෙුදු ෙුෙත් යොාෙයන් පුතර දාරොෙන් 
තල්ෙන ෙල්හි ඒ ලදරුෙන් වනො දී තමන් නියම වෙොට දිය යුතු වනො වේ දැ?” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් පුතර දාරොවෙවනෙුන් තල්ෙන ෙල්හි ඔෙුන් වනො දී තමන් වදන්වන් 
ී නම්, වම් ෙනොහි අසත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් ෙොරණවයෙ. යම් යම් වදයේ තල්ෙන ෙල ඒ 
ඒ වදය ම දිය යුත්වත් ය. වම් සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් ෙරියොවෙෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
පුන් පොනය ෙරණු ෙුමුත්තො ෙූ ෙිසි පුරුෂ්ඨවයේ පුන් වග්වණෙ යි ෙියො වග්න්ෙන 
ෙල්හි ඕහට යවමේ වභොජනයේ වදන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම ඒ පුන් ව ොනු ෙුමුති පුරුෂ්ඨයොහට ෙෘතයෙොරි ෙන්වන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ පුරුෂ්ඨයො යම් උදෙයේ තල්ෙන්වන් ී නම්, 
ඕහට ඒ උදෙය ම වදනුවය් ෙෘතයෙොරි ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වෙස්සන්තර මහරජොනන් ෙහන්වස්  රොහ්මණයන් පුතර දාරොෙන් තල්ෙන ෙල්හි 
පුතර දාරොෙන් ම දුන්වස්ෙ. මහරජොවනනි, තදින්  රොහ්මණයො අෙුත් 
වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ශරීරය තල්ලුවය් ී නම්, මහරජොවනනි, ඒ වෙස්සන්තර 
නම් මහරජොනන් ෙහන්වස් ආත්මය වනො රේනොවස්ෙ. ෙම්පො වනො ෙන වස්ෙ. 
ීවවිතවයහි වනො ඇවලනවස්ෙ. ආලය හුර ඒ  මුණුහට වදන ලද ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ෙිසිවෙේ වෙස්සන්තර නම් දානපතීන් ෙහන්වස් ෙරො පුමිණ ‘මහරජ, 
මට දාසභොෙයට එළවඹෙ’ යි ෙියො දාසත්ෙය තල්ලුවය් ී නම්, ඒ වෙස්සන්තර නම් 
මහරජොනන්වග්් ශරීරය ආලය හුර ම වදන ලද ෙන්වන් ය. ඒ වෙස්සන්තර නම් 
මහරජොනන් ෙහන්වස් ීවවිතදානය දී පසු ෙ වනො තුවෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, 

                               
1 නුහුණුවය් 
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වෙස්සන්තරමහරජොනන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරය ව ොවහෝ වදනො හට සොධොරණ ෙන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පිසූ මොිංස සියල්ල (44 ) ව ොවහෝ වදනොහට සොධොරණ වේ 
ද, මහරජොවනනි, යම් වස් මධුර ඵල ඇති ෙෘේෂ්ඨය වනොවයේ පේෂ්ඨිසමූහයොට සොධොරණ 
වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වෙස්සන්තරමහරජොනන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරය 
ව ොවහෝ වදනොහට සොධොරණ ෙන්වන් ය. ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- වමපරිද්වදන් ම 
මහපෘිවිය වස් සර්ෙ සොධොරණ ෙ පිළිපදිමින් සමයේසම්ව ොධියට පුමිවණමි යි යන 
ෙරුණොධයොශය ඇති  ුවිනි. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි ධනයේ නුත්තො ෙූ 
ධනවයන් පරවයොජන ෙුමුත්තො ෙූ ධනය වසොයන පිණිස හුසිවරන්නො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේවතම අජපථවයහි ද හුල්ී එල්ී යන සිංෙුපථවයහි ද වේෙුල් ආදිවයහි 
එල්ී යන වාත්ත පථවයහි ද මහත් ෙූ උත්සොහවයන් යන්වන් ය, ජලථලවයහි වෙළඳාම් 
ෙරන්වන් ය, ෙයින් ොසින් සිතින් ධනය උපදෙො ග්න්වන් ය, ධන පර තිලොභය පිණිස 
ීර්ය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, පරිද්වදන් ම වෙස්තන්තර දානපතීන් ෙහන්වස් 
 ුද්ධධනවය් අධන ෙූවස්ේ, සර්ෙඥරත්න පර තිලොභය පිණිස යොාෙයන්ට ධනධොනයයන් 
දුන්වස්ෙ. දාසි දාසයන් දුන්වස්ෙ. අනන්ත ෙූ යොනෙොහන හො සියලු ම ෙස්තු දුන්වස්ෙ, 
තමොවග්් පුතර දාරොෙන් හො ආත්මයත් පරිතයොග් වෙොට සමයේසම්ව ොධිය ම විමසූවස්ෙ. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් හස්තොිංග්ුලි අල්ෙො ග්ණන් දේනො මුද්රොග්ණන් 

වපවරේෙුෙ ෙුමුත්තො ෙූ අමොතයවයේවතම ඒ මුද්රොසිංඛයොත ෙූ ග්ණන ෙරණ වෙොට 
වග්ණ ව ොවහෝ ෙස්තු උපදෙනු පිණිස තමොවග්් ග්ෘහවයහි මඳේ ෙත් යම් 
ධනධොනයවයේ ඇද්ද, හිරණයස්ෙර්ණවයේ ඇද්ද, ඒ සියල්ල ම රජවග්ට දීපියොත් 
මුද්රොපර තිලොභය පිණිස ෙයොයොම ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වෙස්සන්තර 
නම් දානපතීන් ෙහන්වස් ඒ සියලු ම  ොහිරොභයන්තර ෙූ ධනධොනයොදියත් තමන්වග්් 
ීවවිතයත් අනුන්ට දී සමයේසම්ව ොධිය ම වසොයො ෙදාළවස්ෙ. 

 
“තෙද මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර නම් දානපතීන් ෙහන්වස්ට වම ඳු ෙූ සිවතේ 

ෙූවය් ය. වෙ ඳු ෙූ සිවතේ ද? යත්- ‘ඒ  රොහ්මණයො යමේ තල්ලුවය් ී නම්, ඕහට මම 
ඒ තල්ලූ වදය ම වදමින් ෙෘතයෙොරී නම් වෙමි’ යි සිතො ඒ මහොව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් ඒ  මුණුහට පුතර දාරොෙන් දුන්වස්ෙ. මහරජොවනනි, වෙස්සන්තරදානපතීන් 
ෙහන්වස් පුතර දාරොෙන් අපරියතොවෙන්  මුණුහට දුන්වස්ෙුත් වනො ෙන්නොහ.1 පුතර දාරොෙන් 
වනො දේනො ෙුමුති  ුවින් දුන්වස්ෙුත් වනො ෙන්නොහ.1 මොවග්් පුතර දාරොවෙෝ තතො 
ව ොවහෝ ෙූහ. ඔෙුන් වපොෂ්ඨය ෙරන්නට වනො හුේවෙමි’ යි සිතො පුතර දාරොෙන් 
දුන්වස්ෙුත් වනො ෙන්නොහ.2 වම් අඹුදරුවෙෝ මට අපරියවයෝ ය යි සිතො ෙලෙිරී පහ 
ෙරණු ෙුමුති ෙෙින් පුතර දාරොෙන් දුන්වස්ෙුත් වනො ෙන්නොහ. එවස් ෙල ෙුමේ පිණිස 
ද? යත්- සර්ෙඥතො ඥාන නමුති රත්නයොවග්් ම පරිය  ුවින් සර්ෙඥතොඥානයොවග්් ම 

                               
1 වනො ෙන්වන් ය. 
2 වනො ෙන්වන් ය. 
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ලුබීමට ෙොරණො පිණිස ම ඒ අප වෙස්සන්තර නම් මහොරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
 මුණුහට වම ඳු ෙූ අතුලය විපුල අනුත්තර පියමනොප දයො ර පරොණසම ෙූ පුතර දාර 
දානපර ෙරයේ දුන්වස්ෙ. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ම රේයාපිටකපයහි ම ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
(441) ‘් පර් පදස්සා උපභා පුත්තා-ර්ද්දිපදවී ් පදස්සියා, 
සබ්.්්්ැතං පියං ර්ය්හං-තස්ර්ා පිපය අදාස සහං’ යි. 
 
යන වමයින් ‘ශාවෙපුතරවයනි, ඒ වෙස්සන්තර ෙ උපන්නො ෙූ මට පුතරවයෝ 

වදවදන අපරියවයෝ නුෙූහ.  ර්රීවදී ද අපරිය වනො ී ය. එයට ෙඩො මට සර්ෙඥතොඥානය 
පරියතර ෙන්වන් ය. එවහයින් මම පරිය ෙූ අඹුදරුෙන් දන් දිනිමි’ යි ෙදාළවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ඒ වෙස්සන්තරොත්මභොෙවයහි ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් පුතර යන් දන් දී 
පර්ණශොලොෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙ ෙුද වහොත්වස්ෙ. ඒ අතිවපරමවයන් දුේිත ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස්ට  ලෙත් ෙූ වසොෙ උපන්වන් ය. වපණ නුවඟන මස්සුළියේ වමන් 
හෘදයෙස්තුෙ හුණු වි ය. නොසිෙොෙ වනො සුහීවමන් මුඛවයන් උෂ්ඨ්ණ ෙූ ආශ්ෙොසපර ශ්ෙොස 
ඇරියවස්ෙ. ෙඳුළු වල් මිශර  ෙ වපරළී වල් ින්දු ෙ වන්තරවයන් නිේමුවන් ය.1 
මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ මහොදුේඛවයන් ප ස්ස්්තරමහරජොනන් ෙහන්වස් මොවග්් 
දානපථය වනො පිරිවහෙ යි සිතො  රොහ්මණයොහට පුතර දානය දුන්වස්ෙ. එවතෙුදු ෙුෙත්, 
මහරජොවනනි, වෙස්සන්තර මහරජොනන් ෙහන්වස් අර්ථද්ෙයයේ පිණිස  රොහ්මණයො 
හට වදදරුෙන් දුන්වස්ෙ. ෙෙර නම් අර්ථද්ෙයවයේ ද? යත්- ‘මොවග්් දානපථය වනො 
පිරිවහලන ලද වේෙො යි සිතො ද. ෙනමූලඵලොහොරවයන් දුේිත ෙූ මොවග්් පුතර ෙරුන් 
වම් ෙොරණවයන් මුත්තනුවෙෝ මුදන්නොහ’ යි සිතො ද, මහරජොවනනි, 
වෙස්සන්තරමහරජොනන් ෙහන්වස් ‘මොවග්් දරුවෙෝ ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් 
උපෙොර විඳින්නට වනො හුේවෙෝ ය’ යි ෙියො ද, ‘වම් දරුෙන් මුත්තනුවෙෝ මිල දී 
ග්න්නොවස්ෙ. එවස් ෙල අපට ද සිවිරටට ග්මන ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ද දැන ෙදාරණවස්ේ 
ම ය. මහරජොවනනි, වම් අර්ථද්ෙය සලෙො වෙස්සන්තරමහරජොවනෝ  මුණුහට 
වදදරුෙන් දුන්වස්ෙ. තෙ ද, මහරජොවනනි, ‘වම්  රොහ්මණවතම ජරොීවර්ණ ෙූවය් ය, 
ෙවයොෙෘද්ධ ෙූවය් ය, මහලු ෙූවය් ය, දුර්ෙල ෙූවය් ය, වෙොන්ද අභිමුඛයට නුමුවන් ය, 
සුරයටිය ආධොර වෙොට ඇත්වත් ය. ේෂ්ඨීණොයුෂ්ඨය ඇත්වත් ය, තතො මඳ ෙූ පින් ඇත්වත් 
ය. වම්  මුණුවතවම් වම් දරුෙන් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් විඳින්ට සමර්ථ වනො 
ේනවන් ම ය’ යි ෙියො වෙස්සන්තරමහරජොනන් ෙහන්වස් දන්නොවස්ෙ. මහරජොවනනි, 
පුරුෂ්ඨවයේ තමොවග්් පර ෙෘති ෙූ ශරීර ලවයන් වමවස් මහත් සෘද්ධි ඇත්තො ෙූ වමවස් 
මහත් ආනුභොෙ ඇත්තො ෙූ වම් ාන්ද්ර  සූර්යයන් වදවදනො අල්ෙො වග්ණ වපට්ටියෙ වහෝ 
ෙරඬුවයෙ වහෝ සඟෙො ත ො නිෂ්ඨ්පර භොෙත් වෙොට රජතස්ෙර්ණතොලෙ පරිවභොග්වයන් 
පරිවභොග් ෙරන්ට හුෙි ෙන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “අවහෝ! ස්ෙොමීනි, එවස් වනො 

                               
1 නිේමුණොහු ය. 



 

 408 පටුන වෙත 

හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වම් වලොෙවයහි ාන්ද්ර සූර්යයන් සදෘශ 
ෙූ ප ස්ස්්තර මහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරු ෙිසි වෙවනෙුන් විසින් දාසපරිවභොග්වයන් 
ෙළඳින්නට වනො හුේෙොහ. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් 

ෙිසිවෙවනෙුන් විසින් දාසපරිවභොග්වයන් භුේති විඳින්නට වනො හුෙි වේ ද? ඊට ම 
අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහ (440) රජොවනනි, යම් වස් ාෙර ෙර්ති 
මහරජොනන්වග්් යහපත් ෙූ ජොතිමත් ෙූ අටුස් ෙූ සුපරිෙර්ම ෙරණ ලද්දා ෙූ සතර රියන් 
දිග් ඇත්තො ෙූ ග්ුල්නොභි පමණ ෙට ඇත්තො ෙූ සතරග්ේවෙෙ ඝනොන්ධෙොරයන් 
විධමනය ෙරන්නො ෙූ මොණිෙයරත්නය ෙිසිවෙවනෙුන් විසින් ෙස්තර ෙඩෙින් වෙළො 
වපට්ටියෙ ලො වග්ණ ශස්තර  මුෙහත් ෙරණ ෙරග්ල් පරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට 
වනො හුේවේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වලොෙවයහි ාෙර ෙර්තිමහරජොනන්වග්් 
මොණිෙයරත්න පර තිභොග් ෙූ වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් ෙිසිවෙවනෙුන් 
විසින් දාස පරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ යි. තෙ ද, මහරජොවනනි, 
යම් ෙොරණයෙින් වෙස්සන්තර මහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් ෙිසිවෙෙු විසින් 
දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ වේ ද, ඊට ම අනිෙුදු තතිරි 
ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් තරිධොපර භින්න ෙූ සර්ෙශ්වෙත ෙූ 
සප්තපර තිෂ්ඨ්ිත ෙූ අටරියන් උස ඇත්තො ෙූ නෙරත්න පර මොණ ආයොම පරිණොහ ඇත්තො 
ෙූ පරොසොදිෙ ෙූ දර්ශනීය ෙූ පහර් නම් ෙුලවයහි ඇතුන් දසවදවනෙුන්වග්්  ල ධරන්නො 
ෙූ ආෙොශාොරී ෙූ උපපාසථ නම් හස්තිරොජයො ෙිසිවෙෙු විසින් ෙුල්ලෙින් වහෝ 
මොලොෙෙින් වහෝ ෙසොපියන්නට වහෝ වග්ොන් ෙස්වසෙු වමන් ෙේඡ ශොලොවෙෙ පර ේවෂ්ඨප 
වෙොට පරිහරණය ෙරන්නට වනො හුෙි වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වලොෙවයහි උවපොසථ නොවග්න්ද්ර  පර තිභොග් ෙූ වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් 
ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වෙස්සන්තර මහරජොනන්වග්් 

ෙුමොරෙරුන් ෙිසිවෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ 
වේ ද, ඊට ම අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
දිග්පුළුලින් විස්තීර්ණ ෙූ අතිග්ම්භීර ෙූ අපර මොණ ෙූ එවතර විය වනොහුේෙො ෙූ  ුසපිය 
වනො හුේෙො ෙූ ෙිසි ආෙරණයේ නුත්තො ෙූ මහොසමුද්ර ය ෙිසිෙෙු විසින් 
සර්ෙපර ෙොරවයන් ෙසො එෙ ම වතොටෙින් එවතර වමවතර යොම් ආදීන් විසින් පරිවභොග් 
ෙරන්නට වනොහුේවේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වලොෙවයහි මහොසමුද්ර පර තිභොග් 
ෙූ වෙස්සන්තර මහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරු ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් 
ෙරන්නට වනො හුේවේ ය. 

 
“තෙද මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වෙස්සන්තර මහරජොනන්වග්් 

ෙුමොරෙරුන් ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ වේ 
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ද, ඊට ම අනිෙුදු ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
හිර් ත්පර්ෙතරොජයො ආෙොශවයහි පන්සියයේ වයොදුන් තුන් තතො උස් ෙ සිටිවය් ය. 
අයම්විතරින් තුන්දහසේ වයොදුන් විතර ඇත්වත් ය. සුෙොසූදහසේ පර්ෙතෙූටවයන් 
පර තිමණ්ඩිත ෙූවය් ය, පන්සියයේ මහොග්ිංග්ොෙන්ට උත්පත්තිභූත ෙ සිටිවය් ය. 
මහොයේෂ්ඨ සමූහයොට ග්ෘහභූත ෙ සිටිවය් ය. නොනොවිධ සුග්න්ධ ධරමින් සිටිවය් ය. 
වනොවයේ සියග්ණන් දිවෙෞෂ්ඨධවයන් සමලිංෙෘත ෙූවය් ය. නහස්ථලවයහි ෙසො සිටි 
මහොෙලොෙුළේ වමන් තතො උස් ෙ දේනො ලුව යි. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වලොෙ 
(46 ) වයහි හිමෙත් පර්ෙතරොජයො පර තිභොග් ෙූ වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් 
ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග් විඳින්නට වනො හුේවේ යි. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් 

ෙුමොරෙරුන් ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පරිවභොග්ය ෙරන්නට වනො හුෙි වේ 
ද, ඊට ම අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් රොතරියවග්් 
ඝනතරතිමිරොන්ධෙොරවයහි මහො පර්ෙතොග්ර යේ මස්තෙවයහි දිලිවයන්නො ෙූ 
මහොඅග්්නිස්ෙන්ධයේවතම තතො දුරස්ථයොට ද වපවණන්වන් ය.  මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වෙස්සන්තර මහරජොනන් ෙහන්වස් පර්ෙතොග්රවයහි දිලිවයන්නො ෙූ 
මහොග්ිනිෙඳේ වමන් තතො දුරස්ථ ෙ පර ෙට ෙ වපවණන්නොහ. ඒ 
වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් 
පරවයොජනය විඳින්නට වනො හුේවේ ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් ප ස්ස්්තරමහරජොනන් ෙහන්වස්වග්් 

ෙුමොරෙරුන් ෙිසිෙෙු විසින් දාසපරිවභොග්වයන් පර වයොජන විඳින්නට වනො හුෙි වේ ද, 
ඊට ම අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් 
හිර්ාලයපර්ෙතවයහි නොමල් පිවපන ෙල්හි ෙොතය සෘජු ෙ හමන ෙල දසවයොදුනේ 
වහෝ වදාවළොස්වයොදුනේ වහෝ මල්සුෙඳ පුතිවරන්වන් ය, හමන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ප ස්ස්්තර මහරජොනන් ෙහන්වස් ද ග්ුණෙීර්තිශේදය සරසින් 
ශතසහසර ග්ණන් වයොදුන් දේෙො ද මත්වතන් අෙනිටො ඹවලොෙ දේෙො ද වම් තොේ 
අතුවරහි සර්ෙසුරොසුරග්රුඬග්න්ධර්ෙරොේෂ්ඨස නොග් ෙින්නර ශෙර   ර හ්ම සිංඛයොත ෙූ ඒ 
ඒ තන්ද්ර භෙනවයහි තතො උස් ෙ පුන නුිංවග්් ය. ඒ වෙස්සන්තර මවහොත්තමයොවග්් 
පවිතර පර ෙරශීල සුග්න්ධය ද එවස් ම හමො ග්ිවය් ය. ඒ ෙොරණවයන් 
වෙස්සන්තරමහරජොනන්වග්් ෙුමොරෙරුන් ෙිසිවෙවනෙුන් විසින් දාසපරිහරණවයන් 
පරිවභොග් ෙරන්නට වනො හුේවේ යි. 

 
“මහරජොවනනි, පීතෘ ෙූ ප ස්ස්්තරමහරජනජුරුෙන් විසින් ‘පුත, 

ජාලියෙුමොරවයනි, නුඹවග්් මුත්තනු ෙූ මපියොවනෝ  රොහ්මණයොහට ධන සම්පත් දී වතොප 
විෙුණ ග්න්නොවස්ේ නම්, නුඹට ස්ෙර්ණ නිෂ්ඨ්ෙදහසේ දී විෙුණ ග්න්නොවස්ේෙො. 
කෘෂ්ණජි්ා ්් විෙුණ ග්න්නොවස්ේ නම්, දාසයේ සියවයෙ දාසීන් සියවයෙ ඇතුන් 
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සියවයෙ, අසුන් සියවයෙ, වදනුන් සියවයෙ, වග්ොනුන් සියවයෙ, රන්නිෂ්ඨ්ෙසියයේ දැ 
යි යනොදීන් සියල්වලන් සියය සියය  ුග්ින් සියලු ම වදය දී විෙුණ ග්න්නොවස්ේෙො. 
තදින්, ‘පුතනුවෙනි, නුඹවග්් මුත්තනුවෙෝ වතොප  රොහ්මණයො අතින් රොජොඥාවෙන් වහෝ 
රොජ ලවයන් වහෝ වනොමුදලෙින් වහෝ උදුරො ග්න්නො වස්ේ නම්, වතපි මුත්තනුෙන්වග්් 
ොනය නහමේ ෙරෙු.  රොහ්මණයොට ම අනු ෙ හුසිවරෙු’ ෙියො ජොලියෙුමොරයන් 
අනුශිෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද්වද් ය. හිේමෙන ලද්වද් ය. වමවස් අනුශොසනො වෙොට පුතර ෙරුන් 
හුර ෙදාළ වස්ෙ. එයින් ඒ ජොලියෙුමොරවයෝ ද ග්ුරුවළෙුට හසු ෙූ නොග්යෙු වස් 
මහොවසොෙවයන් තුවෙමින් හඬමින් ජූජෙයො හො සමග් ජයතුරානුෙරට වග්ොස් 
මුත්තනුෙන් දැෙ (46 ) වනො ලිං ෙ නුදුරු ෙ සිටිවස්ෙ. එෙල සඳර්හරජනජුරුවෙෝ 
සිෙුමුලිෙුමරුෙන් දැෙ සතුටින් වදඅත් නඟො ‘මො මුනු ුරොවනනි, ජාලියෙුමොරවයනි, 
මොවග්් ඇෙයට එන්වන් ය. මො මූනිවයනි, කෘෂ්ණජි්ාවෙනි, මොවග්් ඇෙයට එන්වන් 
ය’ යි ෙියො පරිය වතපුවලන් හඬග්ොලූ ෙල්හි ජොලියෙුමොරවයෝ හඬහඬො ‘මුත්තනුවෙනි, 
වම ඳු ෙූ  මුණන්වග්් දාස ෙූවෙෝ ශොෙයරජුන්වග්් ඔේෙට වනො නුවඟන්නොහ’ යි ෙීහ. 
ඒ වතපුල් අසො සඳර්හරජනජුරුෙන් හෘදය පුළී යන වස්  ලෙත් ෙූ වශොෙවයන් 
තුවෙමින් හඬමින් ‘මො මුණු ුරොවනනි, වතොප  මුණුහට වදන ෙල පියොනන් ෙුමේ 
ෙියො දුන් නියො දැ?’ යි ෙියො මුත්තනුෙන් විසින් විාොරණ ලද්දා ෙූ ජොලියෙුමොරවයෝ 
වමවස් ෙීහ:- 

 
‘සහස්සග් ං හි ර්ං තාත-.රාහ්ර්ණස්ස පිතා අදාස , 
අපථා කණ්හාජි්ං ක්්්ං-හත්ථථ්්්ර සපත් ර’ යි. 
 
යන වමයින් ‘නරවදවෙන්ද්ර  ෙූ මොවග්් මුත්තනුවෙනි, මො පියොවනෝ රන් 

නිෂ්ඨ්ෙදහසේ අවග්් වෙොට  මුණුහට දුන්වස්ෙ. නුෙත මොවග්් නුග්නි ෙූ ෙෘෂ්ඨ්ණජිනො 
නම් වම් ලදව ොලඳ ෙූ රොජෙනයොෙට හස්ති පටන් සියවයන් සියය අවග්් වෙොට 
 මුණුහට දුන්වස්ෙු’ යි ෙීහ. එවිට සඳර්හරජොවනෝ පරීතිවයන් පිණො සමීපවයහි උන් 
ඛත්තා නම් ඇමති  ණෙො:-  

 
“උට්පෙහි ඛත්පත තරර්ාප්ා-.රාහ්ර්ණස්ස අ ාකර, 
දාස සිසතං දාස සසතං-ග ං හත්ථථ සතං සතං, 
ජාතරපප සහස්ස ්්ර-පුත්තා්ං පදහි ්ීක්කයං’ යි. 
 
  යන වමයින් “ඛත්තය, ෙහො නුඟිවටෙ.  මුණුහට දාසීන් සියවයෙ. දාසයන් 

සියවයෙ, ෙිරිවදනුන් සියවයෙ. ඇතුන් සියවයෙ. ෙෘෂ්ඨභයන් සියවයෙ, අසුන් 
සියවයෙ, රථ සියවයෙ, රත්රන් සියවයෙ යනොදීන් වනොවයේ වදයින් සියය සියය හො 
රන්නිෂ්ඨ්ෙ දහසේ වදෙ. මො දරුෙන් නිදහස් වෙොට වදෙ’ යි ෙී ෙල්හි ඛත්තො නම් 
ඇමුතිවතම යුහු ෙ නුඟී සිට ෙී තොේ ෙස්තු  මුණුහට වදමින් ෙුමොරෙරුන් නිදහස් 
වෙොට සඳමහොනවරන්ද්ර යන්වග්් ඇෙවය් ෙඩොලූවය් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, 
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ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසින් පර ශ්නය සුනිර්වේනය ෙරණ 
ලද්වද් ය. දෘෂ්ඨ්ටිසමූහය ිඳ හරණ ලද්වද් ය, පරෙොද මර්දනය ෙරණ ලද්වද් ය, ස්ෙෙීය 
ෙූ සමයේදෘෂ්ඨ්ටිය මනො වෙොට දේෙන ලද්වද් ය, ස්ෙෙීය ෙූ සමයේදෘෂ්ඨ්ටිය මනො වෙොට 
දේෙන ලද්වද් ය, අර්ථෙයඤ්ජනය පරිවසොධිත ෙරණ ලද්වද්ය. අර්ථය මනො ෙ ම 
ව දන ලද්වද් ය. වමවස් වම් පර ශ්නයත් වස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
පුතර දාස ්පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

ඤාණපවෙපාක පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සියලු ම ව ොධිසත්ෙෙරවයෝ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොෙ 

ෙරන්නොහු ද? වනොවහොත් වග්ෞතම ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් ම දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොෙ 
ෙරණ ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සියලු ම ව ොධිසත්ෙෙරයන්වග්් ෙරණ 
දුෂ්ඨ්ෙර ෙරියොවෙේ නුත්වත් ය. වග්ෞතම (461) ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් ම 
දුෂ්ඨ්ෙර ෙරියොෙ ෙරණ ලදැ” යි ෙදාළවස්ෙ. “භෙත් ්ාගපස්ය්් ෙහ්නස, තදින් වමවස් 
ව ොධිසත්ෙයන්වග්් ව ොධිසත්ෙයන් හො ෙමත්තතොවෙේ ෙන්වන් ය යි යන යවමේ 
ඇද්ද, ඒ වෙනස්  ෙ අයුත්ත ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, සතර ෙොරණයෙින් 
ව ොධිසත්ෙයන්වග්් ව ොධිසත්ෙෙරයන් හො වෙමත්තතොෙ ෙන්වන් ය. ෙෙර නම් සතර 
ෙොරණයෙින් ද? යත්- ේෂ්ඨතරිය මහොසොරෙිංශවයහි වහෝ  රොහ්මණ මහොසොරෙිංශවයහි 
වහෝ තපදීම් ෙශවයන් ෙුලයොවග්් වෙමත්තතොෙ ද උපදනො ෙොලවයහි හෙුරුදු සියදහස් 
ලේෂ්ඨ ෙශවයන් අද්ධොනවෙමත්තතොෙ ද එවස් ම ආයුෂ්ඨයොවග්් වෙමත්තතොෙ ද ඒ ඒ 
ෙොලවයහි පුරුෂ්ඨපර මොණ ෙ උපදනො වෙමත්තතොෙ දැ යි යන, මහරජොවනනි, වම් සතර 
ෙොරණවයන් ව ොධිසත්ෙෙරයන් ෙහන්වස්ලොවග්් සමහර ව ොධිසත්ෙෙරයන් 
ෙහන්වස්ලො හො විවශෂ්ඨතොෙ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, සියලු ම  ුදුෙරයන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් රූපවයහි ශීලවයහි සමොධිවයහි පර ඥාවයහි විමුේතිවයහි 
විමුේතිඥානදර්ශනවයහි ාතුර්වෙශොරදයවයහි දශවිධතථොග්ත ලවයහි ෂ්ඨ ආවිධ 
අසොධොරණඥානවයහි ාතුර්දශ ුද්ධඥානවයහි අෂ්ඨ්ටොදශ ුද්ධධර්මවයහි සියලු ම 
 ුද්ධධර්මවයහි ද යන වමහි වෙමත්තතොවෙේ නුත්වත් ය. සියලු සර්ෙඥෙරවයෝ ම 
 ුද්ධ ධර්මවයන් සම සම ෙූහ” යි ෙදාළවස්ෙ. “තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහ්නස, 
සියලු  ුදුෙරවයෝත්  ුද්ධධර්මවයන් සම සම ෙූ නම්, ෙෙර ෙොරණයෙින් පගෞතර් 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් ම සොෙුරුද්ද මුළුල්වලහි දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොෙ ෙරණ ලද්වද් 
දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ාතුස්සතයය දේනො ඥානය වනො මූ ෙළ ෙල්හි 
සර්ෙඥතොඥානය වනො මූ ෙළ ෙල්හි අප වග්ෞතම ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
චනෂ්ඨ්ෙර මයයට නිේමුනුවස්ේ වනො මූ ෙළ ඥානය පුසෙන්නො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් 
විසින් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොෙ ෙරණ ලදැ” යි ෙදාළවස්ෙ. 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් ඥානය වනො මූ ෙළ ෙල්හි සර්ෙඥතොඥානය වනො මූ ෙළ ෙල්හි මහිනිේමන් 
නිේමුනුවස්ේ ද? ාතුස්සතයඥානය වමෝරෙො වග්ණ ඥානය වමෝරො සිටි ෙල්හි 
මහභිනිේමන් නිේමිය යුත්වත් ය. ෙිවමේ ද, එවස් නපුරු දැ?” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් උදයොන ග්මනින් ෙලෙිරී අෙුත් පරම රමණිය ෙූ පරොසොදාභිරූව 
ෙ සිරිසයනවයහි ෙුදවහොත් වස්ෙ. එෙල සුද්පධාද්මහරජොනන්වග්් නිවයොග්වයන් 
වදෙඟනන් හො සදෘශ ෙූ සතළිස්දහසේ පමණ තරුණ පුරොිංග්නොවෙෝ දිෙයොිංග්නොෙන් 
වස් සුරහී මවනොහර ෙූ මධුරධ්ෙනි මෘදිංඟ ී ණොදී තූයයයභොණ්ඩයන් වග්ණ ‘මහතොනන් 
පඤ්ාෙොමවයන්  ඳුම්හ’ යි ෙියො පිරිෙර වග්ණ අනන්තලීලො දේෙමින් නෘතයග්ීත 
ෙොදිත ග්ොයනොදිවයහි ෙයොප්ත ෙූහ. ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ේවලශෙොමවයහි සිත 
වනො ඇවලන  ුවින් මඳේ නිද්රොෙට පුමිණිවස්ෙ. නොටෙස්තරීහු ඒ දැෙ ‘අවහෝ! අපවග්් 
ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් නිද්රො ෙර ෙදාරණ ෙල අපි ෙොට නෘතය ග්ීත දේෙවමෝ දැ?’ යි ෙියො 
ග්ත්ග්ත් තූයයයභොණ්ඩ ෙුලඳ වග්ණ ඒ ඒ තුන ෙුද වහෙ නිදන්නොහු ය. සමහවරේ 
ෙටින් ෙුණුවෙළ වපරති. සමහවරේ ෙට දත් ෙති. සමහවරේ ෙථො (464) ෙරමින් 
වග්ොරෙති. සමහවරේ වනොවයේ දූ වදාඩෙති. සමහවරේ අපග්තෙස්තරවයන් වෙවසති. 
සමහවරේ භය වග්ණ දඟලති, සමහවරේ මුේතවෙශි ෙ වනොවයේ විෙොර වෙවරති. 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් පිිද ශ්රීයහන් මස්තෙවයහි  ද්ධපයයයිංෙවයන් හිඳ ඒ 
ස්තරීන්වග්් විපරීත ෙූ විෙොරය දැෙ විපිළිසර ෙූවස්ෙ. ඒ විපිළිසර ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස්ට අරතිසිත් උපන්වන් ය. ඒ අරතිසිත් උපන් ෙ දැෙ එේතරො මොරෙොයිෙ 
දිෙයපුතරවයේ ‘සිද්ධාේථෙුමොරයන්වග්් අරතිචිත්තය පර හොණය ෙරණ පිණිස වම් ෙලු’ 
යි සිතො වදේවලොවින් දිෙ අෙුත් පරොසොදයට නුදුරු ෙ ආෙොශවයහි සිට ‘මොවග්් 
නිදුෙොවනනි, නුඹ ෙහන්වස් වනො ෙලෙිවරන්වන් ය. නුඹ ෙහන්වස්ට වමයින්  
සත්ෙුනි දෙස්හි දහසේ දැී ඇත්තො ෙූ නිම්ෙළලු සහිත ෙූනොභි සහිත ෙූ සර්ෙොෙොර 
පරිපූර්ණ ෙූ දිෙයමයාෙර රත්නය පහළ ෙන්වන් ය. ආෙොශවයහි සිටිනට සමර්ථ ෙූ 
හස්තිරත්නොදිය හො පෘිවිග්ත ෙූ වසසු රත්නවයෝ ද වතොපට වතවම් වතවම් ම අෙුත් 
පහළ වෙති. වදදහසේ වෙොවදේ පිරිෙර වෙොට ඇති සතර මහොද්ී පවයහි වතොපවග්් 
එෙ මුඛවයන් ආඥා පෙත්ෙනු ල න්වන් ය. ශූර ෙූ වදවියන් ෙුනි ෙූ රූ ඇත්තො ෙූ 
ීයයයෙත් ශරීර ඇත්තො ෙූ සතුරුවස්නො මර්දනවයහි සමර්ථ ෙූ දහසෙින් ෙුඩියේ 
පුතරවයෝ වතොපට පහළ ෙන්නොහු ය. ඒ පුතර යන් විසින් පිරිෙරණ ලද්දා ෙූ වතපි 
සප්තරත්න සමන්නොග්ත ෙ සතර මහොද්ීපයට අනුශොසනො ෙරන්නහු ය’ යි ෙියො වම් 
ොනය ෙීවය් ය. 

 
“එෙල යම් වස් දෙසේ මුළුල්වලහි උෂ්ඨ්ණවයෙ ලො රත් ෙරණ ලද්දා ෙූ 

සර්ෙභොග්වයන් ම ඇල් විය වනො හුෙි ෙ දෙන්නො ෙූ යෙඩ උලේ ෙර්ණවශරොතර යට 
ෙුද ග්ිවය් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ ොනය ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් 
ෙර්ණවශරොතර යට පර විෂ්ඨ්ට ෙ ග්ිවය් ය. වමවස් ඒ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ආෙෘතිවයන් 
ම ෙලෙිරුණුවස්ෙ. ඒ මොරෙොයිෙවදෙතොෙොවග්් ොනවයන් නුෙතත් අපර මොණ ෙ 
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ෙලෙිරුණුවස්ෙ. භය ෙූවස්ෙ. සිංවේග්යට පුමිණිවස්ෙ. තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් 
වස් දිලිවයන්නො ෙූ මහත් ෙූ මහොෙහ්නිස්ෙන්ධය වෙනින් දැර දැමූ ෙල ව ොවහෝ වසයින් 
දිලිවයන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පර ෙෘතිවයන් ම ෙලෙිරුණො ෙූ 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ඒ මොරෙොයිෙවදෙතොෙොවග්් ොනවයන් ව ොවහෝ වසයින් ම 
ෙලෙිරුණු වස්ෙ. භය ෙූවස්ෙ. සිංවේග්යට පුමිණිවස්ෙ. තෙ ද, මහරජොවනනි, යම් 
වස් පර ෙෘතිවයන් ම වතත් ෙූ හට ග්න්නො ලද තෘණ ග්හන හො අභිනෙ තෘණ ඇත්තො 
ෙූ ෙුලඳ ග්ිය ජලය ඇත්තො ෙූ උපන් ෙර්දමය ඇත්තො ෙූ මහොපෘිවිය නුෙත නුෙතත් 
මහොවමඝය ෙර්ෂ්ඨො ෙරණ ෙල ව ොවහෝ වසයින් ම චිේඛල්ලතර වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම පර ෙෘතිවයන් ම ෙලෙිරුණො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ඒ මොරපොේෂ්ඨිෙ 
ෙූ වදෙතොෙොවග්් ොනවයන් ව ොවහෝ වසයින් ෙලෙිරුණුවස්ෙ. භය ෙූවස්ෙ. 
සිංෙවග්යට පුමිණිවස්ෙ.” 

 
“ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට 

‘තදින් සත්ෙුනි දෙස්හි දිෙයාෙර රත්නය පහළ ෙන්වන් ී  නම් ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
දිෙයාෙර රත්නය පහළ ෙූ ෙල්හි මහණ වනො ී නෙතිනවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, සත්ෙන දෙස්හි (46 ) ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට දිෙයාෙර රත්නය 
පහළ වනො ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් පඤ්ාෙොමවයහි ආලය ෙඩෙො සිත් වපොලඹන 
පිණිස ඒ මොරෙොයිෙවදෙතොෙො විසින් මුසොෙොදයේ ෙියන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, 
තදින් සත්ෙන දෙස්හි දිෙයාෙර රත්නය පහළ ෙන්වන් ී නමුත් ව ොධිසත්ෙයන් 
ෙහන්වස් මහණ වනො ී වනො නෙත්නොවස්ෙ. ෙෙර ෙොරණයෙින් ද? යත්- 
මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් රූප වෙදනො සිංඥා සිංස්ෙොර විඥාන යන 
පඤ්ාස්ෙන්ධය අනිතය ය යි ෙියො දැඩි වෙොට සිතො ග්ත්වස්ෙ. ජොති ජරො ෙයොධි මරණොදි 
විසින් සිංසොර පර ෙෘත්තිය දුෙු යි ෙියො දැඩි වෙොට සිතො ග්ත්වස්ෙ. පිංාස්ෙන්ධය 
අනොත්ම ය යි ෙියො දැඩි වෙොට සිතො ග්ත්වස්ෙ. උපොදානස්ෙන්ධය යි ෙියන ලද ආලය 
ෙශවයන් ග්ුන්මවග්් ේෂ්ඨයට පුමිණිවස්ෙ. මහරජොවනනි, යම් වස් අප්ාතත්ත විලින් 
ජලයනිේම ගංගා නම් ග්ඟින් මහොසමුද්ර යට යන්වන් ය. මහසමුද්රවයන් පොතොලමුඛයට 
යන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, පොතොලමුඛයට ග්ියො ෙූ ඒ උදෙය නුෙත ෙරෙුී 
මහොසමුද්ර යට පරවෙශ වේ ද? මහොසමුද්රවයන් ගංගා නම් ග්ඟට පරවෙශ වේ ද? ග්ිංඟො 
නම් ග්ඟින් නුෙත අවනොතත්ත විලට පරවෙශ වේ ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, ඒ උදෙය නුෙත වනො එන්වන් ය” යි  ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් සොරොසිංවඛයය ෙප්ලේෂ්ඨයේ මුළුල්වලහි වලොෙුතුරො 
 ුදු ෙන වම් භෙය පිණිස ම සමතරිිංශත්පොරමිතො ෙුශලධර්මය මුහු ෙරෙන ලද්වද් ය. 
ඒ වම් අන්තිම ආත්මභොෙය පුමිණිවය් ය. සර්ෙඥතොඥානය වමෝරො සිටිවය් ය. 
සහෙුරුද්දෙින් මත්වතහි වලොෙොග්ර පුද්ග්ල ෙූ සර්ෙඥ ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුෙනවස්ෙ. 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් ාෙර ෙර්තිරොජයය පිණිස  ුදු වනො 
ී ෙළේනොවස්ේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ.  
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“තෙද, මහරජොවනනි, සියලු ම ෙන සහිත ෙූ පර්ෙත සහිත ෙූ මහො පෘිවිය 
වපරවළ් නමුදු මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් සමයේ සම්ව ොධියට වනො පුමිණ වනො 
නෙත්නොවස්ේ ම ය. මහරජොවනනි, තදින් ග්ිංඟො නම් නදියවග්් උදෙය උඩුග්ඟට 
නුවඟන්වන් නමුදු මහොව ොධි සත්ෙයන් ෙහන්වස් සමයේසම්ව ොධියට වනො පුමිණ 
වනො නෙත්නො වස්ේ ම ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, තදින් මහොවම්රුපර්ෙතරොජයො 
සියේෙඩ ෙ දහසේ ෙඩ ෙ වහෝ පුළී වය් නමුදු මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහ්නවස් 
සමයේසම්ව ොධියට වනො පුමිණ වනො නෙත්නොවස්ේ ම ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
තදින් තොරෙොෙන් සහිත ෙූ ාන්ද්ර සූයයය වදවදන ෙුරු වමන් ෙහො පෘිවිවයහි 
ෙුවටන්නොහු නමුදු මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සමයේසම්ව ොධියට වනො පුමිණ 
වනො නෙත්නොවස්ේ ම ය. තෙද, මහරජොවනනි, තදින් ආෙොශය ෙලල්ෙඩේ වමන් 
හුෙිවළ් නමුදු මහව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සමයේසම්ව ොධියට වනො පුමිණ වනො 
නෙත්නොවස්ේ ම ය. ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- සියලු ම සිංසොර න්ධනයන් පර දාලනය 
ෙර ෙදාළ  ුවිනු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
(464) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වලොෙවයහි  න්ධනවයෝ වෙොපමණ 

දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වලෝෙවයහ යම්  න්ධනයෙින්  ුඳුනො ෙූ සත්ෙවයෝ 
ග්ිහිවග්යින් වනො නිේවමද් ද, නිේම වග්ොස් නුෙුත ග්ිහිවග්ට ම එද්ද, ඒ වම් 
 න්ධනවයෝ දශවදවනෙ. ෙෙර දශවදවනේ ද? යත්- 

 
“මොතො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. පිතො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. භරියො 

මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. පුත්තො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. ාතී මහොරොජ වලොවෙ 
 න්ධනිං. මිත්තො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. ධනිං මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. ලොභ 
සේෙොවරො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. තස්සරියිං මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. 
පඤ්ාෙොමග්ුණො මහොරොජ වලොවෙ  න්ධනිං. තමොනි වඛො මහොරොජ දස වලොවෙ 
 න්ධනොනි, වයහි  න්ධවනහි  ද්ධො සත්තො න නිේඛමන්ති. නිේඛමිත්වො 
පටිනිෙත්තන්තී” තී. 

 
“මහරජොවනනි, ‘ශොසනවයහි මහණ ීම් නම්, මොවග්් මූනිවයෝ ීවෙත් විය වනො 

වහති’ යි සිතන විසින් වලොෙවයහි මූනිවයෝ ද මහණ විය වනො හුෙි ෙන 
ග්ෘහ න්ධනවයෙ. එවස් ම මහරජොවනනි, පියොවනෝ ද වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. 
වපරමතර ෙූ භොර්යොවෙෝ ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. පරියතර ලදරු 
ෙූ පුතරවයෝ ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. අසරණීභූත ෙූ නූසමූහයො 
ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. සුෙදුේහි සම ෙ පෙත්නො ෙූ මිතරවයෝ 
ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. අපරිමිතධන සම්පත්තිය ද 
මහරජොවනනි, වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. ලොභසත්ෙොරය ද මහරජොවනනි, 
වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. රොජොමොතයොදි තසුරු සම්පත්තිය ද මහරජොවනනි, 
වලොෙවයහි ග්ෘහ න්ධනවයෙ. පඤ්ාෙොමග්ුණය ද මහරජොවනනි, වලොෙවයහි මහණ 
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විය වනො හුෙි ෙූ ග්ෘහ න්ධනවයෙ. මහරජොවනනි, යම්  න්ධනයෙින්  ුඳුනො ෙූ 
සත්ෙවයෝ ග්ිහිවග්ය හුර වනො වයද්ද, නිේම වග්ොස් නුෙත ග්ිහිවග්ට ම එද්ද, 
වලොෙවයහි ඒ වම්  න්ධනවයෝ දසවදන ය. ඒ දශපර ෙොර ෙූ  න්ධනවයෝ 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් නිරොලය ෙශවයන් සිඳ හරණ ලද්දාහු ය, පර දාලනය 
ෙරණ ලද්දාහු ය, මහරජොවනනි, ඒ ෙොරණවයන් මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
ාෙර ෙර්තිරොජයය පිණිස මහණ වනො ී වනො නෙත්නොවස්ෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් මහව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 

මොරෙොයිෙවදෙතොෙොවග්් ොනවයන් අරතිචිත්තය උපන් ෙල්හි ාතුස්සතයඥානය වනො 
මූ ෙළ ෙල්හි ම සර්ෙඥතොඥානය වනො මූ ෙළ ෙල මහොභිනිේමන් නිේමුනුවස්ෙ. ඒ 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින් ෙරණ ලද්දා ෙූ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියොවෙන් ෙම් ෙිම් ද? 
ාතුස්සතයඥාන පරිපොෙය  ලො ෙදාරන්නො ෙූ ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් විසින්  ුදු ෙන 
ෙල් පුමිවණන තුරු සියලු ම සම්පත් අනුභෙ ෙිරීවමන් යුේත ෙ විසීම නපුරු දැ?” යි 
ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, පුද්ග්ලවයෝ දසවදවනේ වලොෙවයහි ලොමෙ ෙරණු ල න්නොහු 

ය. අෙඥා ෙරණු ල න්නොහු ය, ග්ර්හො ෙරණු ල න්නොහු ය, ෙරූර ස් අසනු ල න්නොහු 
ය, නින්දා ෙරණු ල න්නොහු ය, වදාෂ්ඨ වතපුල් අසනු (466) ල න්නොහු ය. අනොදර ෙරණු 
ල න්නොහු ය. මහරජොවනනි, වලොෙවයහි පුරුෂ්ඨයො නුති ස්තරීවතොම ජනයන් විසින් 
ලොමෙ ෙරණු ල න්නී ය, අෙඥා ෙරණු ල න්නී ය, ග්ර්හො ෙරණු ල න්නී ය. ෙරූර ස් 
අසනු ල න්නී ය, නින්දා ෙරණු ල න්නී ය, වදාෂ්ඨවතපුල් අසනු ල න්නී ය. අනොදර 
ෙරණු  ල න්නී ය. මහරජොවනනි, ෙලහෙොමී ෙූ දුරුෙල පුරුෂ්ඨ වතමද, මහරජොවනනි, 
ඥාතිමිතර  විරහිත ෙූ පුද්ග්ලවතම ද, මහරජොවනනි, පමණ වනොදැන මහත් වෙොට ව ොවහෝ 
අනුභෙ ෙරණ පුද්ග්ලවතම ද, මහරජොවනනි, අවග්ෞරෙ ෙුලෙොසී පුද්ග්ලවතම ද, 
මහරජොවනනි, පොපමිතර යන් භජනය ෙරණ  පුද්ග්ලවතම ද, මහරජොවනනි, ධනහීන ෙූ 
පුද්ග්ලවතම ද, මහරජොවනනි, ජොතිවග්ොතර යට නිසි ෙූ ාොරිතර හීන ෙූ පුද්ග්ලවතම ද, 
මහරජොවනනි, ෙෘෂ්ඨිෙොණිජයොදී ෙර්මොන්ත හීන ෙූ පුද්ග්ලවතම ද, මහරජොවනනි, 
පරවයොග් හීන ෙූ පුද්ග්ලවතම ද වලොෙවයහි සත්ෙයන් විසින් ලොමෙ ෙරණු ල න්වන් 
ය, අෙඥා ෙරණු ල න්වන් ය, ග්ර්හො ෙරණු ල න්වන් ය. ෙරූර ස් අසනු ල න්වන් 
ය, නින්දා ෙරණු ල න්වන් ය, වදාෂ්ඨවතපුල් අසනු ල න්වන් ය, අනොදර ෙරණු 
ල න්නොහු ය. මහරජොවනනි, වම් දසෙොරණය සිහි ෙර ෙදාරන්නො ෙූ 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට වම ඳු සිංඥාවෙේ උපන්වන් ය. ‘තදින් මම ෙනොහි 
ෙර්ම හීන වනො ෙන්වනමි. දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් ග්ර්හිත ෙූ පරවයොග්හීනයෙුදු වනො 
ෙන්වනමි. මම ෙර්මස්ෙොමි ීම් නම් තතො වයවහෙ. ෙරියොෙ ම ග්රු වෙොට ඇත්තො ෙූ 
ෙර්මය පර තිෂ්ඨ්්ො වෙොට ඇත්තො ෙූ ෙර්මය ම උසුලන්නො ෙූ ෙර්මසිංඛයොත ෙූ ෙරියොෙ ම 
ග්ෘහෙොස වෙොට ඇත්තො ෙූ මම ෙොයචිත්ත ීර්යවයන් අපර මොද ෙ ෙොසය වෙවරමි’ යි 
ෙියො වම ඳු ෙූ සිංඥාවෙේ උපන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමවස් මහොව ොධිසත්ෙයන් 



 

 416 පටුන වෙත 

ෙහන්වස්  ුද්ධඥානය මුහු ෙරෙමින් සොෙුරුද්දේ දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙර ෙදාළවස්ෙු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් 
දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙරණවස්ේ ‘මම ෙනොහි වම් ෙටුෙ ෙූ දුෂ්ඨ්ෙර ෙරියොවෙන් උතුම් ෙූ 
සර්ෙඥතොඥාන දර්ශනයට වපොවහොසත් ෙූ විවශෂ්ඨයෙට වහෝ උත්තරිමනුෂ්ඨයධර්මයට 
වනො පුමිවණන්වනමි. සර්ෙඥතො ඥානොෙව ොධය පිණිස අනිේ සුහුල්ලු ෙූ 
මොර්ග්වයේ ෙන්වන් ම ය’ යි වමවස් ෙීවස්ේ වනො වේ ද? සිතූවස්ේ වනො වේ ද? 
ෙිවමේ ද? එසමවයහි ආර්යමොර්ග්ය අරභයො මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට 
සතිසම්වමොසය ී දැ?” යි විාොවළෝ ය. මහරජොවනනි, යමේ විසින් දුර්ෙල ෙරණ ලද්දා 
ෙූ චිත්තය ආශර ෙයන්වග්් ේෂ්ඨය ෙිරීම පිණිස මනොෙ ම වනො පුමිවණ් ද, ඒ වම් 
චිත්තදුේ ලීෙරණධර්මවයෝ පස්විසිවදවනෙ, ෙෙර නම් පස්විසිවදවනේ ද? යත්- 

 
“වෙොවධො මහොරොජ චිත්තස්ස දුේ ලීෙරවණො ධම්වමො, වයන දුේ ලිෙතිං 

චිත්තිං න සම්මො සමොධියති ආසෙොනිං ඛයොය. උපනො වහො-මේවඛො-පලොවසො-තස්සො-
මේඡරියිං-මොයො-සොව්යයිං-ථම්වභො- (367) සොරම්වභො- මොවනො-අතිමොවනො- මවදා- 
පමොවදා-ීනිං-මිද්ධිං-තන්දි-ආලස්සිං-පොපමිත්තතො-රූපො-සද්දා-ග්න්ධො-රසො-වඵොට්්ේ ො-
ඛුදා-පිපොසො-අරති මහොරොජ චිත්තස්ස දුේ ලී ෙරවණො ධම්වමො, වයන දුේ ලී ෙතිං 
චිත්තිං න සම්මො සමොධියති ආසෙොනො ඛයොය.” 

 
“මහරජොවනනි, යම් වෙරොධ ධර්මයෙින් දුර්ෙල ෙරණ ලද චිත්තය ආශර ෙේෂ්ඨය 

පිණිස මනො වෙොට එෙඟ වනො වේ ද, නෙොඝොතෙස්තුෙ ෙශවයන් අනුන් වෙවරහි 
ෙරණ වෙරොධය චිත්තයොවග්් දුර්ෙලීෙරණධර්මවයෙ. චෙර  ුඳීම ද අනුන්වග්් ග්ුණමෙු 
 ෙ ද, යුග්ග්රොහ ලේෂ්ඨණ ෙූ ග්ුණ ඇත්තෙුන් හො තමො සම වෙොට සිතො ග්ුන්ම ද, අනුන් 
වෙවරහි ෙරන ඊර්ෂ්ඨයොෙ ද, මසුරු ෙ ද, තමොවග්් ඇති අග්ුණ සඟෙන මොයොෙ ද, 
තමොවග්ග්් නුනතින ග්ුණ පහළ ෙරණ ස්ග්ුණය ද, මහතුන්වග්් අෙෙොදයට වනො 
නුවමන දැඩි ෙූ සිත් ඇති  ෙද, ‘යවමෙු එෙේ ෙී ෙල මම වදෙේ ෙියමි’ යි යන 
ෙරණුත්තරිය ෙරණය ද, මොනය ද, අධිෙ ෙූ මොනය ද, ජොතයොදීන් ෙරණ මදය ද, තරිවිධ 
පුණයෙරියොෙස්තුවෙහි පර මොද ෙන  ෙ ද, දාන ශීල ධයොන භොෙනොවයහි චිත්තසිංවෙොාන 
ලේෂ්ඨණ ෙූ ී නය ද, ෙොයොෙර්මණයලේෂ්ඨණ ෙූ මිද්ධය ද, තන්දි සිංඛයොත ෙූ නිද්රො  හුල 
 ෙ ද, අලස  ෙ ද, පවිටුමිතුරන් වසෙනය ෙරණ  ෙ ද, ස්තරීරූපොදි රූපදර්ශනය ද, 
වභරිීණොදි ශේදශර ෙණය ද, ශොන්දු ජ ොදි පුෂ්ඨ්පොදි සුග්න්ධොඝරොණය ද, 
ශොලිමොිංසොදිවභොජනරසය ද, මෘදු ස්නිග්්ධ ෙස්තර රූපොදියේ වසයින් ස්පර්ශ ෙිරීම ද, 
 ලෙත් ෙූ ේෂ්ඨුධොෙ ද,  ලෙත් ෙූ පිපොසය ද මහරජොවනනි, යම් ධර්මයෙින් දුර්ෙල 
ෙරණ ලද්දා ෙූ චිත්තය ාතුරොශර ෙයන්වග්් ේෂ්ඨය ෙිරීම පිණිස මනො වෙොට එෙඟ වනො 
වේ ද, ඒ වම් අරතිය චිත්තයොවග්් දුර්ෙලීෙරණ ධර්මවයෙ. මහරජොවනනි, යම් ධර්ම 
වෙවනෙුන් විසින් දුර්ෙල ෙරණ ලද්දා ෙූ චිත්තය ාතුරොශර ෙයන්වග්් ේෂ්ඨය ෙිරීම පිණිස 
මනො වෙොට එෙඟ වනො වේ ද, ඒ වම්  පස්විසිධර්මවයෝ චිත්තදුේ ලීෙරණ ධර්මවයෝ 
ය. මහරජොවනනි, ේෂ්ඨුධොපිපොසොෙය ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරවයහි ෙයොප්ත 
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ෙූෙොහු ය. ේෂ්ඨුධොපිපොසොද්ෙය ශරීරවයහි ෙයොප්ත ෙූ ෙල්හි චිත්තය ආශර ෙයන්වග්් ේෂ්ඨය 
ෙිරීම පිණිස මනො වෙොට එෙඟ වනො ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් සොරොසිංවඛයය ෙප් ලේෂ්ඨයේ 

මුළුල්වලහි ර්හාජ්ක සරභංගාදී ඒ ඒ ජොතිවයහි ාතුරොර්ය සතයධර්මයන්වග්් 
පර තිවෙධය ම වසොයො ෙදාළවස්ෙ. ෙිවමේ ද, ඒ මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට 
පශ්චිමභවිෙ ෙූ ාතුරොර්යසතයධර්මය පර තිවෙධය ෙන්නො ෙූ වම් ජොතිවයහි 
ාතුරොර්යමොර්ග්ය අරභයො සතිසම්වමොසය වේ ද? මහරජොවනනි, එවතෙුදු ෙුෙත් 
දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙරන්නො ෙූ මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට ාතුස්සතයපර තිවෙධය පිණිස 
අනිේ මොර්ග්වයේ වේ වදෝ වහො යි ෙියො සිංඥාමොතරවයේ උපන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
 ුදුීමට පූර්ෙවයහි ව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්වග්් උපන් ජොතිවයන් එෙමොසිෙ ෙූවස්ේ 
තමන් ෙහන්වස්වග්් පිතෘ ෙූ සුද්පධාද් නම් ශොෙය රජනජුරුෙන්වග්් මිංග්ලය වනයයොඩම් 
ඇති ෙප්මඟුල් දෙස්හි ෙර්මොන්ත භූමියට නුදුරු ෙූ සිහිල් ෙූ දඹරුේ වසෙණුල්වලහි 
විචිතර  විතොන වතොරණ තිර ජෙනිෙොදිවයන් සුරේෂ්ඨිත ෙූ පරිේවෂ්ඨප ඇති ශ්රී යහන් 
මස්තෙවයහි  රන්පිළිමයේ වස් පලඟ  ුඳ (461) ෙුඩ හිඳ ෙස්තුෙොම ේවල්ශෙොමවයන් 
වෙන් ෙූ රොග්ද්වෙෂ්ඨොදී අෙුශලධර්මවයන් වෙන් ෙූ විතර්ෙසහිත ෙූ විාොරසහිත ෙූ 
විවෙෙවයන් උපන්නො ෙූ පරීතිසුප ඇති පර ථමධයොනය උපදෙො විහරණය ෙළවස්ෙ. 
විතර්ෙ විාොර වදවදනොවග්් සන්හිඳීම වහතු වෙොට වග්ණ ස්ෙසන්තොනය විවශෂ්ඨවයන් 
ම පුහුදීම ෙරන්නො ෙූ චිත්තයොවග්් එෙඟ ෙ ඇති විතර්ෙ රහිත ෙූ විාොර රහිත ෙූ 
සමොධිවයන් උපන්නො ෙූ පරීතිසුප ඇති ද්විතීයධයොනය උපදෙො විහරණය ෙළවස්ෙ. 
පරීතියවග්් විරොග්ය වහතු වෙොට වග්ණ ද උවපේෂ්ඨො ඇත්වත් ද ස්මෘති ඇත්වත් ද 
සම්පජොනෙොරී ෙූවය් ද ෙසන්වන් ය. ආර්යවයෝ ‘යම් ඳු ෙූ ඕහට උවපේෂ්ඨො ඇත්වත් ය. 
ස්මෘති සම්පන්න ය. සුපවිහරණයන් ඇත්වත් ය’ යි ෙියද් ද, එ ඳු සුපය ද ෙයින් 
විඳින්වන් තෘතීයධයොනයට සමෙුද විහරණය ෙළවස්ෙ. සුපයොවග්් පර හොණය වහතු 
වෙොට වග්ණ ද දුඃඛයොවග්් පර හොණය වහතු වෙොට වග්ණ ද වසෞමනසය 
වදෞර්මනසයයන්වග්් පළමු විනොසය වහතු වෙොට වග්ණ දුේ නුති සුප නුති 
උවපේෂ්ඨො ස්මෘති පොරිශුද්ධි ඇති ාතුර්ථධයොනයට සමෙුද විහරණය ෙළවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ාතුරොර්යසතයධර්මය පර තිවෙධය ෙිරීම වසොයන්නො ෙූ 
මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට සතිසම්වමොසය වනො ෙන  ෙ වමයින් දත යුතු ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ාතුස්සතයඥානය මුහු 
ෙරෙන්නො ෙූ මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො ෙර ෙදාළවස්ෙ. වමවස් වම් 
පර ශ්නයත් එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
ඤාණපවෙපාක පර ශ්්ය යි. 
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පුණයාිකතරභා  පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙුශලෙර්මය වහෝ අෙුශලෙර්මය වහෝ වම් 

වදෙින් ෙෙවරේ විවශෂ්ඨවයන් ම   ලතර ී දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
ෙුශලෙර්මය විවශෂ්ඨවයන් ම   ලතර ෙන්වන් ය. අෙුශලෙර්මය එවස් අධිෙතර නුතු” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙුශලෙර්මය විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර 
ෙන්වන් ය. අෙුශලෙර්මය එවස් අධිෙතර නුතු’ යි ෙියො ෙදාළ ඒ ොනය මම වනො 
පිළිග්න්වනමි. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි පරොණඝොතය 
ෙරණුවෙෝ ද දනො අයත් ෙස්තු වසොරෙමින් වහෝ  ලොත්ෙොරවයන් ග්ර හණය ෙරණුවෙෝ 
ද, සස්ෙොමිෙ ස්තරීපුරුෂ්ඨයන් සම් න්ධිත ෙූ ෙොමවයහි මිථයො ෙ හුසිවරණුවෙෝ ද, 
මුසොෙොද ෙියනුවෙෝ ද, ග්ොමඝොතෙවයෝ ද, මොර්ග්වයහි යන එන්නන් නසො ෙස්තු පුහුර 
ග්න්වනෝ ද, සුඟී හිඳ ෙස්තු පුහුර ග්න්නො ෙූ වනෙතිෙවයෝ ද, වනොවයේ 
ෙඤ්ානපරවයොග් ඇත්තොහු ද යනොදි සත්ෙවයෝ දේනො ලුව ති. ඒ සියලු ජනවයෝ 
එපමණ ෙූ පොපෙරියොවෙන් හස්තේවඡදය පොදේවඡදය ෙර්ණේවඡදය නොසොේවඡදය 
ෙර්ණනොසොේවඡදය බීලිංග්තොලිෙ ෙධය සිංඛමුණ්ඩි ෙධය රොජමුඛ ෙධය වජොතිමොලිෙ 
ෙධය හත්ථපජනවජොතිෙ ෙධය ඒරෙෙත්තිෙ ෙධය ීරෙ ෙොසිෙ ෙධය එවණයයෙ ෙධය 
 ලිසමිංසිෙ ෙධය ෙහොපණෙ ෙධය ඛොරොපතේිෙ ෙධය පළිඝපරිෙත්තිෙ ෙධය 
පලොලපී්ෙ ෙධය හුණු ෙළ වතලින් ඇඟ ෙත් ෙිරීම ය, සුනඛයන් ලෙො ඇඟ ෙෙොලීම 
ය, දිෙස්හුල නුඟීම ය, ෙඩුවෙන් හිස ෙුපීම ය යනොදීන් (460) වනොවයේ ෙධ න්ධන 
ල න්නොහු ය. සමහර වෙවනේ රොතරිවයහි මිතයොාොරොදි පොපෙරියොෙන් වෙොට දෙල්හි 
ම ෙධ න්ධනොදි විපොෙ අනුභෙ ෙරන්නො. ෙිසි වෙවනේ දෙල්හි පොපෙරියොෙන් වෙොට 
එදෙස් ම ෙධ න්ධනොදිය අනුභෙ ෙරන්නොහ. සමහරවෙවනේ දෙල්හි පරොණඝොතොදි 
පේ වෙොට එදෙස් ම රොතරිවයහි ෙර්ෙශ විපොෙ අනුභෙ ෙරන්නොහ. ෙිසිවෙවනේ 
පවිටුෙර්ම වෙොට වදතුන් දෙසේ තෙුත් ෙූ ෙල විපොෙ අනුභෙ ෙරන්නොහ. ඒ සියලු 
වදන ම තහොත්මභොෙවයහි දී ම විපොෙ වදන්නො ෙූ දෘෂ්ඨ්ටධර්මවයහි ම විපොෙ අනුභෙ 
ෙරන්නොහු ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එේනමෙට වහෝ වදනමෙට වහෝ 
තුන්නමෙට වහෝ සතරනමෙට වහෝ පස්නමෙට වහෝ දසනමෙට වහෝ සියේනමෙට 
වහෝ දහසේනමෙට වහෝ ලේෂ්ඨයේ වදනො ෙහන්වස්ට වහෝ පිරිෙර සහිත ෙූ මහදන් දී 
දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ වභොග්යේ වහෝ යශසේ වහෝ සුපතේ වහෝ අනුභෙ ෙළො ෙූ යම්ෙිසි 
ශර ද්ධොෙත් ෙූ උපොසෙවෙවනේ ඇද්ද? ශීලවයන් වහෝ උවපොසථෙර්මවයන් වහෝ වම් 
වලොෙ ම සුප ලු ූ වෙවනේ ඇද් ද?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“හුයි, මහරජොවනනි, දන් දී සිල් සමොදන් ෙ වග්ණ වපොවහොය වපවහවි 

උවපොසථෙර්මය වෙොට දෘෂ්ඨ්ටධර්මවෙදනීය ෙුශලෙර්මවයන් එම ශරීර වදහවයන් ම 
දිෙයවලොෙවයහි අනන්ත ෙූ යසසම්පත්තියට පුමිණියො ෙූ පුරුෂ්ඨවයෝ සතරවදවනේ 
ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ඔහු ෙෙුරු ෙෙරු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
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“මහරජොවනනි, ර්හාර්්්ධාතුරජනජුරුවෙෝ ය, ්ිමිරජනජුරුවෙෝ ය, 
සාී්රජනජුරුවෙෝ ය, ග්න්ධර්ෙවයහි දේෂ්ඨ ෙූ ගුත්තිලපණ්ඩිතවය් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ෙොරණය වනොවයේ සියදහස්ග්ණන් ජොතිවයන් 
අතර ෙූ වදයෙ. වම් නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ ෙොරණය අපවදපේෂ්ඨයට ම පවරොේඛ ය යි 
ෙියන ලද අනුමොන ෙූ වනො දුටු ෙොරණවයෙ. තදින්, ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස් 
සමර්ථවස්ේ ී නම්, වම් ෙර්තමොනෙොලවයහි අප  ුදුන් ධරමොන ෙොලවයහි ෙථොෙේ 
ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, වම් ෙර්තමොනභෙවයහි ද ප ේණක නම් දාසවතම 

සැවෙයුත්මහවතරුන් ෙහන්වස්ට දන් දී එදෙස්හි ම සිටුතනතුරට පුමිණිවය් ය. ඒ 
පූර්ණෙයො දැන් වමසමවයහි ප ේණකසිටාප්ෝ ය’ යි ෙියො මුළුවලොෙ පර සිද්ධ ී ය. 
පගාපාල ර්ාතෘපදවී නම් දුේපත් සිටුදුෙනිවයෝ තමොවග්් හිසවේ ෙපො විෙුණො ලත් 
අටෙහෙණුෙෙින් දන් සපයො ර්හාකෘතයාය්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් අටෙුනි වෙොට ඇති 
සඟ අටනමෙට පිණ්ඩපොතදානය දී එදෙස්හි ම උපද්්ි නම් නරනිඳුන්හට 
අග්රවමවහසිෙො තනතුරට පුමිණියොහ. සුප්පියා නම් උපොසිෙොවතොවමෝ අනයතර ෙූ 
උපසපන් ග්ිළන්නමෙට තමොවග්් ෙලවේ මොිංසවයන් මොිංසරසයේ වෙොට දන් දී 
වදවෙනි දෙස්හි පිරී පර ෙෘති ෙූ ෙණේඡවි ඇති ෙ අවරෝග්ී ෙූහ. ර්ල්ලිකා වදී වලොෙුතුරො 
 ුදුන්ට ස්යේ තෙුත් ීවමන් ආභිවදාසිෙ ෙූ වෙොමුපිඬු දන් දී එදෙස්හි ම 
පකාපසාල්මහරජහට අග්රවමවහසිෙො ෙූහ. සුර්් නම් මොලොෙොරවතම සමන්මල් 
අටමිටෙින් වලොෙුතුරො  ුදුන්ට පූජො වෙොට එදෙස්හි ම මහත් ෙූ සම්පත්තියට පුමිණිවය් 
ය. කකසාටක රොහ්මණ වතම තමොවග්් උතුරුසළුවෙන්  ුදුන් පුදා එදෙස්හි ම ග්ම්ෙර 
අටේ  ුග්ින් (4  ) සියල්වලන් ම සේ ට්ෙ නම් මහොරොජසම්මොනයේ ලු ුවය් ය. 
මහරජොවනනි, වම් ෙී සියලුවදන ම තහොත්මභොෙවයහි ම ලුිය යුතු දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ 
වභොග්ය ද යශස් ද අනුභෙ ෙළොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“අවන්! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මහොසමුද්ර යට ෙුද මුතු සයේ වසොයො 

ග්ත් වෙවනෙුන් වමන් නුඹ ෙහන්වස් වමවතේ ජිවනන්ද්ර  ශොසනයට ෙුද වසොයවසොයො 
වග්ොස් සවදවනෙුන් ම දැෙ ෙදාළවස්ෙු” යි ෙීහ. “එවස් ය, මහරජ” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“එවහයින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අෙුශලෙර්මය විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර 
ෙන්වන් ය. ෙුශලෙර්මය එවස් අධිෙතර නුත්වත් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
මම ෙනොහි එෙදෙවසේහි ම පොපෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් දිෙස්හුල නග්න්නො ෙූ 
පුරුෂ්ඨයන් දශවදවනෙුනුදු දේවනමි. විස්සෙුදු තිහෙුදු සතළිසෙුදු පණස් වදවනෙුනුදු 
පුරුෂ්ඨයන් දේවනමි. පොපෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් හුල හිඳුෙන්නො ෙූ පුරුෂ්ඨයන් 
සියයෙුදු පුරුෂ්ඨයන් දහසෙුදු දේවනමි. තෙද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් 
දඹදි ට අධිපති ෙ රජ ෙළ ් ්්දගුත්ත නම්  රොහ්මණෙිංශවයහි භර සාල නම් වසනොපති 
පුතරවයේ වි ය. එවතම ශාකය ංභාභිජාත ෙූ ර්්ර ගුප්ත නම් රජහට විරුද්ධ ෙ 
අනන්තවසනොෙොහන වග්ණ ඒ ාන්ද්ර ග්ුප්ත නම් රජු හො යුද්ධ ෙරණු පිණිස සන්නද්ධ 



 

 420 පටුන වෙත 

ෙ අෙුත් පුමිණි ෙල්හි මහත් ෙූ සිංග්රොමවයේ පුමිණිවය් ී  ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, ඒ වදවදනොවග්් යුද්ධවයහි උභයපේෂ්ඨවයන් ම  ලවසනොවයහි අසූෙේ තමණ 
ෙෙන්ධ රූපීහු ෙූහ. ඇතුන් දසදහසේ හො අසුන් ලේෂ්ඨයේ හො රථ පණස්දහස් 
එේසියයේ හො පො ලවස්නොෙවග්න් සියේවෙෝටියේ සත්ෙඝොතන ෙූ යුද්ධභූමිවයහි 
ශීර්ෂ්ඨරොශියට ශීර්ෂ්ඨෙලන්ද ය යි ෙියො පරසමයෙොදීන්වග්් මතවයෙ. ඒ එෙම 
ශීර්ෂ්ඨෙලන්දයේ පරිපූර්ණ ෙූ ෙල්හි ෙෙන්ධරූපය’ යි ෙියන ලද හිස් නුති එේ 
මෘතශරීරයේ නුඟිට යුද්ධභූමිවයහි නටන්වන් ය. වම ඳු ෙෙන්ධරූප අසූවෙේ ෙරින් 
ෙර ඒ යුද්ධභූමිවයහි නුිංවග්් ය. වම ෙී සියලු වදන ම පවිටුෙර්මයොවග්් විපොෙවයන් 
මහත් ෙූ අනයෙයසනයට පුමිණියොහු ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් 
ෙොරණවයනුදු අෙුශලය ම විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර ෙන්වන් ය’ යි ෙියන්වනමි. ෙුශලය 
එවස් අධිෙතර නුත්වත් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පගෞතර් ුදුන්වග්් 
ශොසනවයහි පකාපසාල්මහරජොනන් ෙහන්වස් විසින් අසදෘශදානයේ වදන ලද්වද් ය යි 
ෙියො අසන ලද්වද් ඇද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “එවස් ය, මහරජොවනනි, අසන ලද්වද් ය” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ පකාපසාල්මහරජොනන් 
ෙහන්වස් ඒ අසදෘශදානය දී ඒ වහතුවයන් මදේ ෙත් දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ වභොග්යේ වහෝ 
යශසේ වහෝ සුපතේ වහෝ ලු ූවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජ” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“තදින්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පකාපසාල්මහරජොනන් ෙහන්වස් වම ඳු ෙූ 
නිරුත්තර ෙූ මහො දානයේ දී පියොත් ඒ දන් දුන් වහතුවයන් දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ වභොග්යේ 
වහෝ යශසේ වහෝ සුපතේ වහෝ වනො ලු ූවස්ේ ී නම්, එවහයින්, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අෙුශලය ම විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර ෙන්වන් ය. ෙුශලය එවස් 
අධිෙතර නුතු” යි ෙීහ. 

 
(4  ) “මහරජොවනනි, අෙුශලය තතො ස්ෙල්ප  ුවින් ෙහො ම පිරිනුවමන්වන් ය. 

ෙුශලය තතො මහත්  ුවින් දීර්ඝෙොලයෙින් පිරිනුවමන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් 
ෙොරණය උපමොවයනුදු පරීේෂ්ඨො ෙටයුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
අපර්්තජනපදවයහි ෙපුරන්නො ෙූ ෙුමුදභොණ්ඩිෙො නම් ධොනයජොතියේ මසින් සිඳින 
වහයින් මසලු නම් විය, ඒ ධොනයජොතිය වග්ොවියන්වග්් ඇතුළු වග්ට එේමසින් යන ලද 
ෙන්වන් ය. හුල්ජොතිය පස්මොසයෙින් වග්ොවියන්වග්් වග්ට පුමිවණන්වන් ය. ෙිවමේ 
ද, මහරජොවනනි, ෙුමුදුභණ්ඩිෙො නම් ශසයජොතියවග්් ද හුල් ජොතියවග්් ද යන වම් 
වදභොග්වයහි වභද ෙූ විවශෂ්ඨය ෙෙවර් දැ?” යි විාොළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, 
ෙුමුදුභණ්ඩිෙ ධොනයජොතියවග්් ස්ෙල්ප  ුවින් හො හුල්ජොතීන්වග්් තතොමහත්  ුවින. 
භෙත් නොග්වසනයන් ෙහන්ස, හුල්ජොතිය නම් රොජොර්හ ෙන්වන් ය. රොජවභොජනය 
ෙන්වන් ය. ෙුමුදභණ්ඩිෙො ධොනයය නම් දාසෙර්මෙොරයන්ට වභොජනය ෙන්වන් ය” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අෙුශලය ස්ෙල්ප  ුවින් ෙහො පිරිනුවමන්වන් ය. 
ෙුශලය තතො මහත්  ුවින් දීර්ඝෙොලයෙින් පරිනුවමන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එහි යමේ ෙහො පිරිනුවම් නම්, ඒ වදය වලොෙවයහි 
විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර නම් ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් අෙුශලය විවශෂ්ඨවයන් ම 



 

 421 පටුන වෙත 

 ලතර ෙන්වන් ය. ෙුශලය එවස් අධිෙතර නුත්වත් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, යම් වස් යම්ෙිසි වයොධවයේ මහත් ෙූ මහොයුද්ධභූමියෙට වග්ොස්  ලෙත් 
සතුරන් අල්ෙො වග්ණ හිස් ෙිසිල්වලන් දැඩි වෙොට වග්ණ ඇද වග්ණ ෙහො ම තමොවග්් 
ස්ෙොමීන්ට සමීප වෙොට නමන්වන් ී නම්, ඒ වයොධවතම වලොෙවයහි සමර්ථ නම් 
ෙන්වන් ය. ශූර නම් ෙන්වන් ය. යම් චෙදයොාොරිවයේ වතම අනුන් වෙර ඇනි උලේ 
ෙහො උග්ුළුෙො සුෙපත් වෙවර් ද, ෙයොධි පහ වෙොට සුෙපත් වෙවර් ද, ඒ 
චෙදයොාොරිවතම දේෂ්ඨ නම් ෙන්වන් ය. යම් ග්ණෙවයේ ෙහ ෙහො ග්ණන් වෙොට 
ෙඩිනම දේෙො ද, ඒ ග්ණෙවතම දේෂ්ඨ නම් ෙන්වන් ය. යම් මල්ලෙවයේ ෙහො ම 
පර තිමල්ලෙයො ඔසෙො උත්තොන වෙොට ඇද වහළන්වන් ී නම්, ඒ මල්ලෙවතම සමර්ථ 
ෙන්වන් ය. ශූර නම් ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එපරිද්වදන් ම 
ෙුශලය වහෝ අෙුශලය වහෝ යමේ ෙහො ම පිරිනුවමන්වන් ී  නම්, ඒ වදය වලොෙවයහි 
විවශෂ්ඨවයන් ම  ලතර ෙන්වන් ය’ යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් ෙුශලොෙුශලෙර්මවදෙ 
මත් අනතුරු භෙවයහි තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ට ෙූ විපොෙොනිසිංස විඳුෙන්වන් ම ය. එවතෙුදු ෙුෙත් 
අෙුශලය සොෙදය  ුවින් පේ ෙළ ඇසිල්වලන් ම දෘෂ්ඨ්ටධර්මවෙදනීය ෙූ දුේඛවිපොෙ 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, පූර්ෙ ෙූ රජදරුෙන් විසින් ‘යවමේ පරොණඝොතය වෙවළ් නම්, 
එවතම ෙධදණ්ඩයට ධනදණ්ඩයට සුදුසු ෙන්වන් ය. යවමේ ෙස්තු ස්ෙොමීහු විසින් 
ෙයින් ොසින් නුදුන් ෙස්තු වසොරෙමින් වහෝ  ලොත්ෙොරවයන් ග්ණී ද, යවමේ අනුන් 
පිළි ඳ ස්තරීන් වෙවරහි හුසිවර් ද, යවමේ මුසොෙොද ෙියො ද, යවමේ මිං  පුහුර ග්ණී 
ද, යවමේ සුඟී හිඳ ෙස්තු පුහුර ග්ුණීම් ආදී ෙූ ෙඤ්ාන පරවයොග් වෙවර් ද, වහවත 
ෙධදණ්ඩයට ධනදණ්ඩයට සුදුසු ෙන්වන් ය. ඔහු අල්ෙො ෙධ ෙළ යුත්වත් ය. ෙුපිය 
යුත්වත් ය, ින්ද යුත්වත් ය, නුසිය (4 1) යුත්වත් ය’ යි ෙියො වම් නියමය ත න 
ලද්වද් ය. ඒ නියම ෙළ ෙධයයො1 වසොයො වග්ණ ඒ ෙධෙොරෙජනවයෝ දඬුෙම් වෙවරති. 
ෙධ වෙවරති. හිස් ෙපති, අත් පො ිඳිති, ීවවිතය නසති. ෙිවමේ ද මහරජොවනනි, 
‘යවමේ දානයේ වහෝ වද් ද, ශීලයේ වහෝ රේෂ්ඨො වෙවර් ද, උවපොසථෙර්මයේ වහෝ 
වෙවර් ද, ඕහට ධනයේ වහෝ යශසේ වහෝ දිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො ෙිසි වෙවනෙුන් 
විසින් ත න ලද්දා ෙූ නියමවයේ ඇද්ද? වනොවහොත් ෙරණ ලද පොපෙරියො ඇති 
වසොරහුහට ෙරණ ෙධ න්ධනය වමන් ඒ සුාරිතෙරියොෙ ෙළො ෙූ පුරුෂ්ඨයො වසොයො 
ධනයේ වහෝ යශසේ වහෝ වදන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු’ 
යි ෙීහ. 

 
“තදින්, මහරජොවනනි, දායෙයන්ටත් වසොයවසොයො ධනසම්පත් වහෝ යසසම්පත් 

වහෝ වදන්නොහු ී නම්, ෙුශලධර්මයන් දෘෂ්ඨ්ටධර්මවෙදනීය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
යම් වහයෙින් ‘ධනයේ වහෝ යශසේ වහෝ වදම්හ’ යි ෙියො ෙිසි වෙවනේ දායෙයන් 
වනො වසොයද්ද, එවහයින් ෙුශලෙර්මය දෘෂ්ඨ්ටධර්මවෙදනීය වනො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, වම් ෙොරණවයනුදු අෙුශලෙර්මය දෘෂ්ඨ්ටධර්මවෙදනීය ෙන්වන ්්ය. යම් 

                               
1 ෙධය 
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දායෙවයේ පරවලේහි සුපවෙදනොෙ විඳිනු ලුවේ ද, එවහයින් ඒ ෙුශලෙර්මය 
විවශෂ්ඨවයන් ම අධිෙතර ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් හො සදෘශ ෙූ පර ඥාෙතුන් ෙහන්වස් වෙවනෙුන් විසින් හුර වම් 
පර ශ්නය සුනිර්වේනය ෙළ හුෙි වනො ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
මො විාොළ වම් වලෞෙිෙ ෙූ පර ශ්නය වලොවෙොත්තර ෙූ අර්ථවයන් අඟෙන ලදැ” යි ෙියො 
ස්වතොතර  ෙළහ. 

 
පුණයාිකතරභා පර ශ්්ය ්ිමි. 

 

ඥාතිපපරත පි්්පපත් පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙෙොසී දායෙවයෝ දන් දී තමන්වග්් 

මිය පරවලොෙ ග්ියො ෙූ, ඥාතිවපරතයන්ට ‘වම් දානවයහි පින්වපත් ඒ අපවග්් 
ඥාතිවපරතයන්ට පුමිවණ්ෙ’ යි ෙියො පින් වදන්නොහු ය. ෙිවමේ ද, ඒ  පින් දුන් 
ෙොරණවයන් මදේ ෙුෙත් විපොෙයේ ඒ ඥාතිවපරතවයෝ ල න්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, සමහර වපරත වෙවනේ ල ති, සමහර වපරත වෙවනේ වනො 
ල න්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ෙෙර වෙවනේ ල න්නොහු ද? ෙෙර 
වෙවනේ වනො ල න්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, එේසිය සතිස් 
මහනරෙවයහි උපන්නො ෙූ නිරිසත්ෙවයෝ පින්වපත් හො දුන්  ත් වනො ල ති. 
ස්ෙර්ග්වලොෙයට පුමිණියො ෙූ වදවිවයෝත් වනො ල න්නොහ. තිරශ්චීන 
වයොනිග්තසත්ෙවයෝත් වනො ල න්නොහු ය. වපරතවයොනිග්ත ෙූ ාතුර්විධවපරතයන්වග්න් 
අවනෙෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි මහදුේ අනුභෙ වෙවරමින් ඒ ඒ තන්හි ෙමන ග්ර්භමොලොදිය 
අනුභෙ වෙවරමින් ෙසන්නො ෙූ ෙන්තොසිෙ නම් වපරතවයෝ ද, අවනෙ ුද්ධොන්තරවයහිත් 
යුවපන ආහොර පොනයේ වනොලදින් සොපිපොසොවයන් වපවළන්නො ෙූ ඛුප්පිපොසිෙ 
වපරතවයෝ ද, ීවර්ණ ෙූ රුේසිදුරු ඇවිළ ග්ත් ග්ිනි වසයින් ඇතුළු ෙුේෂ්ඨිවයහි ඇවිළ 
දෙන්නො ෙූ ෙහ්නිජනෙොලොවෙන් දැී (4 4) මහදුේ අනුභෙ ෙරන්නො ෙූ නිජනඣොමතණ්හිෙ 
නම් වපරතවයෝ ද යන වම් තරිවිධ ෙූ වපරතවයෝත් ඒ පින් වපත් වනො ල ති. ඥාතිමිතරොදීන් 
විසින් දුන් වදයින් යුවපන්නො ෙූ වපරතවයෝ ඒ පින්වපත් ල ති. ඒ පරදත්තූපීවී ෙූ 
වපරතවයෝ ද සිහි ෙරන්නොහු ම ල න්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් වපරතවෙවනෙුන් උවදසො දානොදියේ 

ෙරණ ලද්වද් ද, තදින් ඒ වපරතවයෝ පින්වපත් වනො ල න්නොහු නම්, ඒ ෙොරණවයන් 
දායෙයන්වග්් දානය අස්ථොනග්ත ෙන්වන් ය. නිෂ්ඨ්ඵල ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
දානය අඵල වනො ෙන්වන් ය. අවිපොෙ වනො ෙන්වන් ය. දායෙවයෝ ඒ දානයොවග්් 
ඵලොනිසිංසය අනුභෙ ෙරන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහ්නස, එවහයින් මට 
ෙොරණයෙින් අඟෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙිසි 
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මනුෂ්ඨයවයේ තමන්වග්් නූයින්  ලොපියන්නට යනු ෙුමුති ෙ මත්සයමොිංස සුරො හො 
 ත් ද ෙුවිලි ද පිළිවයල වෙොට වග්ණ ඥාතීන්වග්් ෙුලයට වයති. එෙල තදින් ඒ 
නූවයෝ සම්භෙ වනො ීවමන් ඒ මත්සයමොිංස සුරො ෙුවිලි සහිත ෙූ  ත වනො පිළිග්ත්තු 
නම්, ෙිවමේ ද, උපොයනය යි ෙියන ලද ඒ පර්ණොෙොර අස්ථොනයට යන්වන් වේ ද, 
විනොස ෙනවන් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ වග්ණො පඬුරු 
අස්ථොනවයහි වනො නස්වන් ය, හිමියන්ට ම ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම දායෙවයෝ ම ඒ දානයොවග්් ඵලය අනුභෙ ෙරන්නොහු ය. තෙ ද, 
මහරජොවනනි,  යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ ග්ෘහග්ර්භයෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් වපරට නිේම යන 
වදාරටුෙේ නුති ෙල්හි ෙෙර වතනෙින් නිේමවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
පර විෂ්ඨ්ට ෙූ ද්ෙොරවයන් ම නිේම යන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
දායෙවයෝ ම ඒ දානයොවග්් ඵලය අනුභෙ ෙරන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් ෙදාළ ෙොරණය එවස් ම වේෙො. 

මම ද එවස් ම පිළිග්න්වනමි. දායෙවයෝ ම ඒ දානයොවග්් ඵලය අනුභෙ ෙරන්නොහු ය. 
ඒ ෙොරණය අපි විරුද්ධ වනො ෙරම්හ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් වම් 
දායෙයන් විසින් වදන ලද්දා ෙූ මතෙදානය ඥාතිවපරතයන්ට පුමිවණන්වන් ය. ඒ 
ඥාතිවපරතවයෝ ද ඒ දානයොවග්් විපොෙය අනුභෙ වෙවරති. ඒ ෙොරණවයන් පරොණඝොත 
ෙරන්නො ෙූ වරෞද්ර  ෙූ සත්ෙඝොතනය ෙිරීවමන් වල් ෙුෙුණු අත් ඇත්තො ෙූ පදුෂ්ඨිත ෙූ 
චිත්තසිංෙල්පනො ඇති යවමේ ව ොවහෝ මනුෂ්ඨයයන් නසො දරුණු ෙූ අෙුශලෙර්මයන් 
වෙොට ‘මොවග්් වම් අෙුශලෙර්මයොවග්් විපොෙය ඥාතිවපරතයන්ට පුමිවණ්ෙ’ යි ෙියො 
ඥාතිවපරතයන්ට අෙුසල් වදන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, ඒ අෙුශලෙර්මයොවග්් විපොෙය 
ඥාතිවපරතයන්ට පුමිවණ් දැ?”යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, එවස් අෙුසල් වනො 
පුමිවණන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යමේ ෙරණ 
වෙොට වග්ණ ෙුශලෙර්මය පුමිවණන්වන් ය. අෙුසලෙර්මය වනො පුමිවණන්වන් ය’ 
යි ෙදාළ ෙූ ඒ අර්ථවයහි එවස් ෙන්නට වහතුවෙේ නුත්වත් ය. එවස් ෙන්නට ෙොරණය 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වම් වතම ඇසිය යුතු ෙූ පර ශ්නවයේ වනො 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, (4  ) (වතපි නහමේ විසඳන්වනේ ඇතු යි වනො සිතෙ. 
වතපි වනො ඇසිය යුත්තේ විාොළොහු ය.1) ‘ෙුමේ පිණිස ආෙොශය එල්ී ග්ත වහන 
වදයේ නුති ෙ නිරොලම් න ී  ද? ෙුමේ පිණිස ග්ිංග්ොවෙෝ ඌර්ධෙමුඛ ෙ වනො යන්නොහු 
ද? ෙුමේ පිණිස වම් මනුෂ්ඨයවයෝ ද්විපද ෙූ ද? ෙුමේ පිණිස පේෂ්ඨීහු ද්විපද ෙූ ද? ෙුමේ 
පිණිස මෘග්ජොතීහු ාතුෂ්ඨ්පදි ෙූ දැ’ යි ෙියො ඒ ෙොරණයත් වතපි මොවග්න් විාොරන්නොහු 
ද? වම ඳු ෙූ වදය විාොළ යුත්තේ වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මම නුඹෙහන්වස් වෙවහසනු ෙුමුති ෙ වනො විාොරන්වනමි. 
එවතෙුදු ෙුෙත් ශිංෙොෙවග්් පර ති ොහනය පිණිස විාොරන්වනමි. ‘වලොෙවයහි ව ොවහෝ ෙූ 

                               
1 ෙරහන් තුළ තිව න පෝය “විසඳන්වනෙු ඇතුයි සිතො වනො විාොළ යුත්තේ වනො 
විාොරෙ” යි විය යුතු ය.  



 

 424 පටුන වෙත 

මනුෂ්ඨයවයෝ ෙොමග්රොහී ෙූහ. ෙරදෙො ග්න්නොහ. පහ ෙූ නුෙණුස් ඇත්තොහ. ෙිවමේ ද? ඒ 
අඥානවයෝ අෙෙොශයේ වනො ල ත්ෙ’ යි සිතො වමවස් මම නුඹ ෙහන්වස්වග්න් 
විාොරන්වනමි” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, පොපෙර්මය සමග් වනො ෙළ ෙල්හි දු ‘වම ඳු ෙූ පරවයොග්වයන් 

පරොණඝොතොදිය ෙරෙ’ යි ෙියො වනො අනුදත් ෙල්හි දු පොප ෙර්මය සමග් ව දා ග්න්නට 
වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ හුණ ටමොතිෙොදි උදෙය 
තසිලීවමන් ජලය තතො දුරට ද වග්ණ යන්නොහ. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
ඝනචශලමහොපර්ෙත හුණ ඵලෙොදි තසිලීමෙින් අභිපරොය වතනෙට වග්ණ යන්නට 
හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ෙුශලෙර්මය ව දා ග්න්නට හුෙි ෙන්වන් ය. අෙුශල ෙර්මය ව දා 
ග්න්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් තිලචතලොදීන් පර දීපය 
දල්ෙන්නට හුෙි ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ජලවයනුත් පර දීපය දල්ෙන්නට 
හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ෙුශලෙර්මය ඔෙුවනොෙුන්ට ව දා ග්න්නට හුෙි ෙන්වන් ය. 
අෙුශලෙර්මය ව දා ග්න්නට වනො හුේවේ ය. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් හීෙොරවයෝ 
විලින් පුන් හරෙො වග්ණ වග්ොස් ධොනය ෙපුට පුස ෙන්නොහු ය. ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, මහොසමුද්රවයනුත් පුන් හරෙො වග්ණෙුත් ධොනයය පුසෙො ග්න්නට හුෙි 
වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ෙුසල් ව දා ග්න්නට හුේවේ ය. අෙුසල් ව දා ග්න්නට වනො හුේවේ 
ය.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් ෙුසල් ව දා ග්න්නට 

හුෙි වේද? අෙුසල් ව දා ග්න්නට වනො හුෙි වේ ද? ෙොරණයෙින් මට අඟෙො ෙදාළ 
මුනුෙ. මම ෙිසිෙේ වනො දේනො අන්ධවයේ වනො වෙමි. නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ දැයේ 
අසො දැන ග්න්වනමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, අෙුශලය තතො ස්ෙල්ප ෙන්වන් ය. මඳ 
ෙන්වන් ය. ෙුශලය තතො ව ොවහෝ ෙන්වන් ය, මහත් ෙන්වන් ය, ස්ෙල්ප  ුවින් අෙුශල 
ෙරන්නොහු ම ග්ර හණය වෙවරයි. ෙුශලය මහත්  ුවින් වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි 
පුතිවරන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මීට ම උපමොෙේ ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි 
ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් තතො ේෂ්ඨුද්ර  ෙූ ජල ින්දුෙේ මහොපෘිවිවයහි පතිත 
ෙන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ජල ින්දුෙ මහොපෘිවිවයහි දසවදාවළොස් 
වයොදුනේ තුන් පුතිවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, යම් (375) 
තුවනෙ ඒ ජල ින්දුෙ පතිත ෙන ලද ද, එතුන්හි ම සිඳී යන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ජල ින්දුෙවග්් 
ෙුඩො  ුවිනු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අෙුසලය තතො ෙුඩො ෙන්වන් ය. 
ස්ෙල්ප  ුවින් පේ ෙරන්නොහු ග්ර හණය වෙොට හිඳිවන් ය. අනුන් හො ව දන්ට වනො 
හුේවේ ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ මහොවමඝවයේ සෙල පෘිවිතලය 
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පීණනය වෙවරමින් ෙස්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොවමඝය 
හොත්පසින් දිසොනුදිසොවයහි පුතිවර් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය. ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ 
මහොවමඝයවතම වහප් විල් ග්ිංග්ො සුළු ග්ිංග්ො ෙඳුස්ළි පෘිවි පුළුණු විෙර මහවිල් ලිිං 
වපොෙුණු පුරෙො වග්ණ දසවදාවළොස් වයොදුන් තන්හි පුතිවරන්වන් ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, මහොවමඝයොවග්් 
තතො මහත්  ුවිනු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙුශලය තතො ව ොවහෝ 
ෙන්වන් ය. තතො ව ොවහෝ  ුවින් සියලු දිෙයමනුෂ්ඨයයන් හො සමග්ත් ව දන්නට 
හුේෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනී, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙෙර ෙොරණයෙින් අෙුසල් මඳ ී ද, ෙුසල් 

ව ොවහෝ ී දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි යම් ෙිසිවෙේ 
 ුද්ධොදීන්ට දන් වදන්වන් ය. සිල් සමොදන් ෙන්වන් ය. වපොවහෝ ෙර්මොන්ත ෙරන්වන් 
ය. එෙල්හි ඒ පුරුෂ්ඨවතම සතුටු ෙන්වන් ය. විවශෂ්ඨවයන් ම සතුටු ෙන්වන් ය. 
සන්වතොෂ්ඨ ෙන්වන් ය. විවශෂ්ඨවයන් ම සන්වතෝෂ්ඨ ෙන්වන් ය. පර මුදිත ෙන්වන් ය, 
පර සන්න ෙූ සිත් ඇත්වත් ය, ජනිත ෙූ පරීති ඇති ෙන්වන් ය, ඕහට නුෙත නුෙතත් පරීති 
උපදවන් ය, පරීතිසිත් ඇත්තොහට නුෙත නුෙතත් ෙුසල් ෙඩින්වන් ය. මහරජොවනනි, 
යම් වස් ව ොවහෝ ෙූ මධුරජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ ලිිංහි එේ වදසින් උල්පත්ජලය ලිඳට 
පරවෙශ ෙන්වන් ී නම්, එේ වදසෙින් පිරුණු පුන් නිේම යන්වන් ය, එවස් 
නිරන්තරවයන් පුන් නිේම යන ෙල්හිත් නුෙත නුෙතත් පුන් උපදවන් ය. ෙිසි 
වෙවනෙුන් විසින් ඇදපියොත් ඒ ලිඳපුන් විනොශයට පමුණුෙොපියන්නට වනො හුෙි 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ෙුශලෙර්මය නුෙත නුෙතත් ෙඩින්වන් ය. 
මහරජොවනනි, තදින් පුරුෂ්ඨවතම අෙුරුදු සියයෙිනිදු ඈත ෙරණ ලද්දා ෙූ ෙුශලෙර්මය 
ආෙර්ජනො ෙරන්වන් ී නම්, ආෙර්ජිත ආෙර්ජිත ේෂ්ඨණවයහි නුෙත නුෙතත් ෙුසල් 
ෙඩින්වන් ය. ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් ඒ ෙුශල ෙර්මය යම් ෙුමුති වෙවනෙුන් හො සමග් ව දා 
ග්න්නට හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් පර ශ්නවයහි යම් ෙොරණයෙින් 
ෙුශලෙර්මය තතො ව ොවහෝ ී ද, ඊට ම දේෙොලූ වම් ෙොරණය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“මහරජොවනනි, යවමේ අෙුශලෙර්මය වෙවරමින් අජාතශතරැනවරන්ද්රොදීන් වමන් පසු 
ෙ විපිළිසර ඇති ෙන්වන් ය. ‘මො ෙළ දූ නපුස්’ යි ෙියො විපිළිසර ෙන්නොහුවග්් චිත්තය 
හුෙිවළන්වන් ය, ෙළෙින්වන් ය, ආෙට්ටනය ෙන්වන් ය, වනො පුතිවරන්වන් ය, 
වසොෙ ෙරන්වන් ය, තුවෙන්වන් ය, භය ෙන්වන් ය, වතවම් ම වාෝදනොෙට 
පුමිවණන්වන් ය, වනො ෙුවඩන්වන් ය, එහි ම ේෂ්ඨයභොෙයට පුමිවණන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් ව ොවහෝ උස් මිටි ෙූ (4 6) ව ොවහෝ ෙුලි ඇත්තො ෙූ වියලි 
ග්ිංග්ොවයහි ෙෙුටු ෙූ එේ භොග්යෙින් ග්ඟ තහළ පටන් එන්නො ෙූ ස්ෙල්ප ෙූ ජලය 
පිරිවහන්වන් ය, ේෂ්ඨය ෙන්වන් ය, වනො ෙඩින්වන් ය, ඒ ග්ඟ ෙුල්වලහි ම සිවඳන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අෙුශලෙර්මය ෙරන්නොහුවග්් චිත්තය හුෙිවලන්වන් 
ය, ෙෙුටු ෙන්වන් ය, වපරවළන්වන් ය, වනො පුතිවරන්වන් ය, වසොෙ ෙරන්වන් ය, 
තුවෙන්වන් ය, පිරිවහන්වන් ය, ේෂ්ඨය ෙන්වන් ය, වනො ෙුවඩන්වන් ය, පේ ෙළ 
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තන්හි ම ේෂ්ඨය භොෙයට පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් පර ශ්නවයහි යම්  
ෙොරණයෙින් අෙුශලෙර්මය ස්ෙල්ප ී ද, මඳ ී ද, ඊට ම දේෙො ලූ වම් ෙොරණය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො ස්වතොතර  ෙළහ. 

 
ඥාතිපපරත පි් ්පපත්පර ශ්් ය ්ිමි. 

 

ර්හාස් ප්් පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් වලොෙවයහි ස්තරීපුරුෂ්ඨවයෝ යහපත් ෙූ 

ද, පවිටු ෙූ ද, වපර දුටුෙො ෙූ ද, නුදුටුෙොෙූ ද, වපර ෙළො ෙූ ද, වපර වනො ෙළො ෙූ ද, 
සුප ඇත්තො ෙූ ද, භය සහිත ෙූ ද, ස්ෙප්න දෙිති. තතො දුරස්ථවයහි ද, සමීපස්ථවයහි 
ද,  හුපර ෙොර ෙූ ද වනොවයේ සියදහස්ග්ණන් ෙර්ණ ඇති ස්ෙප්න දෙිති. වම් ස්ෙප්න 
නම් ෙිවමේ ද, වම් ස්ෙප්න ෙෙවරේ දෙී ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සිතට 
යමේ අරමුණු ෙ පුමිවණ් ද, වම් සුපිනය නම් ඒ නිමිත්තමොතරවයෙ. 

 
“ඡයිපර් ර්හාරාජ සුපි් ං පස්ස්්ති.  ාතිපකා සුපි්ං පස්සති. පිත්තිපකා 

සුපි්ං පස්සති. පසම්හිපකා සුපි් ං පස්සති. පද තූපසංහාරපතා සුපි්ං පස්සති. 
සර්ුදාස චිණ්ණ පතා සුපි්ං පස්සති. පුබ්.්ිමිත්තපතා සුපි්ං පස්සති. තතර  ර්හාරාජ යං 
පුබ්.්ිම්තතපතා සුපි්ං පස්සති. තං පය  සච්රං. අ පසසං මිච්ඡාති” යි. 

 
“මහරජොවනනි, ෙොතපර ෙෘති ෙූ පුද්ග්ලවතම අහස්ග්මනොදි ස්ෙප්න දේවන් ය. 

පිත්තපර ෙෘති ෙූ පුද්ග්ලවතම අග්්නිදාහොදි ස්ෙප්න දේවන් ය. වසම් ෙිපුනො ෙූ 
පුද්ග්ලවතම ජලෙරීඩොදි ස්ෙප්න දේවන් ය. අර්ථොනර්ථ සොධනු ෙුමුත්තො ෙූ වදෙතොෙන් 
විසින් ෙලයොණ නපුරු දැේීවමන් ස්ෙප්න දේවන් ය. වපර පුරුදු ෙථොසල්ලොප ෙරියොදි 
විසින් ස්ෙප්න දේවන් ය, තමහට මතු ෙන ෙුඩ අෙුඩ පිණිස පූර්ෙනිමිති ෙශවයන් 
ස්ෙප්න දේවන් ය. මහරජොවනනි, වමොහු සවදන ම ස්ෙප්න දේනොහු ය. මහරජොවනනි, 
ඒ සෙුදූරුම් ෙූ ෙොරණවයහි පූර්ෙනිමිති ෙශවයන් යම් ස්ෙප්නයේ දේවන් ී නම්, ඒ 
ස්ෙප්නය ම සතය ෙන්වන් ය. වසස්ස ව ොරු ෙන්වන් යි.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යවමේ පූර්ෙනිමිති ෙශවයන් ස්ෙප්න 

දේවන් ය. ෙිවමේ ද, ඔහුවග්් චිත්තය වතවම් ම වග්ොස් ඒ නිමිත්ත වසොයන්වන් ද? ඒ 
නිමිතිලේෂ්ඨණ වහෝ සිතට හමු ෙ පුමිවණ් ද? වනොවහොත් අනිවෙේ වහෝ අෙුත් ඕහට 
ෙියො දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඔහුවග්් චිත්තය වතවම් ම වග්ොස් ඒ 
නිමිතිලේෂ්ඨණය වනො වසොයන්වන් ය. අනිේ ෙිසිවෙේ වහෝ අෙුත් ඕහට වනො ම 
ෙියන්වන් ය. හුවදේ ඒ  නිමිතිලේෂ්ඨණය ම (4  ) චිත්තයට ආපොථග්ත ෙන්වන් ය. 



 

 427 පටුන වෙත 

මහරජොවනනි, යම් වස් ආදාසය වතවම් ම ෙිසි තුනෙට වග්ොස් ඡොයොෙ වනො ම 
වසොයන්වන් ය. අනිේ ෙිසිවෙේ වහෝ ඡොයොෙ වග්ණෙුත් ආදාසයට වනො ම නග්න්වන් 
ය. හුවදේ යම්ෙිසි තුවනෙින් ඡොයොෙ අෙුත් ආදාසයට ආපොථග්ත ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඔහුවග්් චිත්තය වතවම් ම වග්ොස් ඒ නිමිතිලේෂ්ඨණය 
වනො ම වසොයන්වන් ය. අනිේ ෙිසිවෙේ වහෝ අෙුත් වනො ම ෙියන්වන් ය. හුවදේ 
යම්ෙිසි තුවනෙින් ඒ නිමිතිලේෂ්ඨණය ම අෙුත් සිතට ආපොථග්ත ෙන්වන් ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, චිත්තය යම් ඒ ස්ෙප්නයේ දේවන් ද, 
ෙිවමේ ද, සුපතේ වහෝ භයේ වහෝ වම් නම් විපොෙවයේ ෙන්වන් යු’ යි ෙියො ඒ 
චිත්තය දනී දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ‘සුපතේ වහෝ භයේ වහෝ වම ඳු ෙූ 
විපොෙවයේ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ඒ චිත්තය වනො ම දන්වන් ය.  යම් වෙවනෙුන්ට 
එ ඳු ෙූ ස්ෙප්නලේෂ්ඨණවයේ උපන්වන් ී නම්, එෙල්හි ඒ වතම අනිේ ජනයන්ට 
ෙියන්වන් ය. එෙල ඒ වි ුධජනවයෝ අර්ථ ෙථනය වෙවරති” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එ ුවින් මට ෙොරණයේ දේෙො ෙදාළ 

මුනුෙ” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් තමහට ෙන්නො ෙූ ලොභයේ පිණිස වහෝ 
අලොභයේ පිණිස වහෝ යශසේ පිණිස වහෝ අයසේ පිණිස වහෝ නින්දාෙේ පිණිස වහෝ 
පර ශිංසොෙේ පිණිස වහෝ සුපතේ පිණිස වහෝ දුෙේ පිණිස වහෝ ශරීරවයහි තලෙුලල් 
තනිග්ුට දදහු නග්ින්නොහු ය. ෙිවමේ ද? මහරජොවනනි, ඒ තලෙුලුල් දදහු ‘වම ඳු ෙූ 
ෙුඩ අෙුඩ ෙන්වන් ය’ යි ෙියො දැන උපදනොහු ද? ‘අපි වම නම් අර්ථයේ සොධො ලම්හ’ 
යි ෙියො උපදනොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීනි, අෙෙොශ වතවනෙ තලෙුලුල් 
ද හිනිග්ුට දදහු හට ග්න්නොහු ය. එහි ඒ පිළිෙොදිය දැෙ චනමිත්තෙජනවයෝ වම නම් 
විපොෙවයේ ෙන්වන් යු යි ෙියො පර ෙොශ වෙොට ෙියන්නොහු ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම චිත්තය යම් ඒ ස්ෙප්නයේ දේවන් ද, ඒ චිත්තය සුපතේ වහෝ භයේ 
වහෝ වම නම් විපොෙයේ ෙන්වන ්්යු යි ෙියො වනො දන්වන් ය. යම් ෙිසිෙේහට 
යවථොේත ෙූ නිමිතිලේෂ්ඨණයේ උපන් ෙල්හි එවතම අනුන්ට ෙියන්වන් ය. එයින් ඒ 
ජනවයෝ අර්ථොනර්ථ ෙියන්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
යවමේ ස්ෙප්න දේවන් ී නම්, වම් වතම නිදිමත වෙමින් දේවන් ද? වනො වහොත් 
නිදිෙර්ජිත වෙමින් දේවන් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් පුරුෂ්ඨවයේ ස්ෙප්න 
දේවන් ද? ඒ පුරුෂ්ඨවතම නිදිමත වෙමින් වනො දේවන් ය. නිදිෙර්ජිත වෙමිනුත් වනො 
දේවන් ය. ෙපිනිද්රොෙට පුමිණි ෙල්හි චිත්තය භෙොිංග්යට අසම්පරොප්ත ෙල්හි වම් 
අතුවරහි ස්ෙප්න වපවනන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිද්රොෙට පුමිණියොහුවග්් චිත්තය 
ෙුදැල්ලට ෙන් පේෂ්ඨියෙු වමන් භෙොිංග්ග්ත ෙන්වන් ය. හෘදයෙස්තුෙ නිසො පෙත්නොෙූ 
ඒ භෙොිංග්ග්ත චිත්තය ෙිසිෙෙ වනො පෙත්වන් ය. ඒ ෙිසිෙෙ වනො පෙත්නො චිත්තය 
ෙිසි සුප දුෙේ වනො ම දන්වන් ය. සුෙදුේ විභොග් වනො දන්නො චිත්තයට ස්ෙප්න 
අරමුවණේ වනො ෙන්වන් ය. සුෙදුේ ආදිවයහි චිත්තය පෙත්නො ෙල්හි ම ස්ෙප්න 
වපවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් (4 1) ෙිසි ආවලොෙයේ නුත්තො ෙූ 
ඝනතරතිමිරොන්ධෙොරවයහි තතො පිරිසිදු ෙූ ආදාසවයහි ද ඡොයොෙ වනො වපවණන්වන් 
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ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිද්රොෙට පුමිණි ෙල්හි චිත්තය භෙොිංග්ග්ත ෙ සිටි 
ෙල්හි දු ාම්මිෙොභයන්තරග්ත සර්පයෙු වමන් චිත්තය ශරීරොභයන්තරවයහි ම ෙන්වන් 
ය. අරමුණු සුලෙීම් ෙශවයන් චිත්තය වනො පෙත්නො ෙල්හි ස්ෙප්න වනො 
වපවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, ආදාසය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම ශරීරය දත යුත්වත් 
ය. අන්ධෙොරය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම නිද්රොෙ දත යුත්වත් ය. ඡොයොෙ යම් වස් ද, 
එවමන් චිත්තය දත යුත්වත් ය. තෙද මහරජොවනනි, යම් වස් මීදුමින් ෙුවසන ලද්දා ෙූ 
සූර්යදිෙයරොජයොවග්් පර භොෙ වනො වපවණන්වන් ය. ඇත්තො ම ෙූ ඒ සූර්යරශ්මිය වනො 
පෙත්වන් ය. සූර්යරශ්මිය වනො පෙත්නො ෙල්හි ආවලොෙය වනො පෙත්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිද්රොෙට පුමිණියහුවග්් චිත්තය භෙොිංග්ග්ත ෙන්වන් ය. 
භෙොිංග්ග්ත ෙූ චිත්තය සුෙදුේ අරමුවණෙ වනො පෙත්වන් ය. චිත්තය වනො පෙත්නො 
ෙල්හි ස්ෙප්න වනො වපවනන්වන් ය. මහරජොවනනි, සූර්යමණ්ඩලය යම් වස් ද, එවමන් 
ශරීරය දත යුත්වත් ය. මීදුමින් ෙුසි යොම යම් වස් ද, එවමන් නිද්රොෙ දත යුත්වත් ය. 
සූර්යරශ්මිය යම් වස් ද, එවමන් සිත දත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වදවදවනෙුන්වග්් 
විදයමොන ෙූ ද ශරීරවයහි චිත්තය වනො පෙත්වන් ය. නිවද්රොපග්ත ෙූ භෙොිංග්ග්තයොවග්් 
විදයමොන ෙූ ශරීරවයහි ද, චිත්තය වනො පෙත්නො ලද ෙන්වන් ය. නිවරොධසමොපත්තියට 
පුමිණියො ෙූ රහතන් ෙහන්වස්වග්් ශරීරය විදයමොන ෙූ ෙල්හි ද, චිත්තය අපර ෙෘත්ත ෙන 
ලද ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිදිෙර්ජිතයොවග්් චිත්තය වලොල් ෙන්වන් ය, විෙෘත 
ෙන්වන් ය, පර ෙට ෙන්වන් ය, නි ඳ එෙ අරමුවණෙ වනො සිටින්වන් ය. වම ඳු ෙූ 
සත්ෙයොවග්් චිත්තවයහි ස්ෙප්නලේෂ්ඨණයේ ආපොථයට වනො එළවඹන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් රහස් ෙියන්ට නුසුදුසු ෙූ විශ්ෙොස වනො ෙට යුතු ෙූ පර ෙට ෙන 
ෙරියො ඇත්තො ෙූ විෙෘත ෙරණ ලද රහස්ෙරියො ඇති පුරුෂ්ඨයො රහස් ෙුමුත්තො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයෝ දුරු ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිදිෙර්ජිත ෙූෙහුට 
පර ෙෘතිමනුෂ්ඨය විෂ්ඨය වනො ෙන්නො ෙූ දිෙයමය ෙූ ෙොරණය අරමුණු වනො ෙන්වන් ය. 
එවහයින් නිදිෙර්ජිත ෙූ පුද්ග්ලවතම ස්ෙප්න වනො දේවන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් 
වස් ිඳුනො ෙූ ආීවෙමර්යොදා ඇත්තො ෙූ ආාොරශීල විරහිත ෙූ පොපමිතර යන් ඇත්තො ෙු 
දුශ්ශීල ෙූ ෙුසිත ෙූ පසු ට ීර්ය ඇත්තො ෙූ භිේෂ්ඨූහු ෙරො සත්තිස්ව ොධිපොේෂ්ඨිෙ ෙූ 
ෙුශලධර්මවයෝ අරමුණට වනො පුමිවණද්දා, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිදි ෙර්ජිත 
ෙූෙොහට දිෙය ෙූ ෙොරණය අරමුණට වනො පුමිවණන්වන් ය. එවහයින් නිදිෙර්ජිත ෙූ 
පුද්ග්ලවතම ස්ෙප්න වනො දේවන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මිද්ධ’ ය යි ෙියන ලද නිද්රොෙවග්් ආදිවයේ 

ඇද්ද, මධයවයේ ඇද්ද, අෙසොනවයේ ඇද්ද?” යි විාොවළෝ ය. එවස් ය, මහරජොවනනි, 
මිද්ධයොවග්් ආදියත් ඇත, මධයයත් ඇත, අෙසොනයත් ඇතු” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
ඒ ආදිය ෙෙවර් ද? මධයය ෙෙවර් ද? අෙසොනය (4 0) ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ආෙොශය ෙුසී යන වමඝපටලය වමන් ශරීරවයහි  ුවඳන්නො ෙූ යම් 
ඔනොහවයේ ඇද්ද, හොත්පසින් ශරීරයොවග්්  ුඳීයොවමේ ඇද්ද, දුර්ෙල වෙේ ඇද්ද, 
ශේති මඳ  වෙේ ඇද්ද, ශරීරයොවග්් අෙර්මණයතොවෙේ ඇද්ද, වම් මිද්ධයොවග්් ආදිය 
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නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යවමේ ෙපිනිද්රොවෙන් යුේත ෙූවය් 
සර්වෙොපහොරචිත්තය තේමුනො ෙූ භෙොිංග්චිත්තයට වනො පුමිණියො ෙූ 
විෙීර්ණෙචිත්තවයන් නිද්රොේෂ්ඨය වෙවර් ද, වම් මිද්ධයොවග්් මධයය නම් ෙන්වන් ය. 
චිත්තය භෙොිංග්ග්ත ීම මිද්ධයොවග්් පරිවයොසොනය නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
නිද්රොචිත්තමධයග්ත ෙූ ෙපිනිද්රොවෙන් යුේත ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ස්ෙප්න දෙින්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් සතරසමයේපර ධොනීර්යවයන් යුේත ෙූ පර ථම ධයොනවයන් 
සිංහිඳුනො ෙූ සිත් ඇති ෙොවාොද්ග්ත ෙ ස්ිර ෙ සිටියො ෙූ පර්යොප්තිධර්මයන් ඇති ස්ිර 
ෙූ පර ඥාෙ ඇති පර හීණ ෙූ අනොර්යෙථො සල්ලොප ශේද ඇති ෙිසි ශරොෙෙවයේවතම විවෙෙ 
රමණීය ෙූ ෙනයට ෙුද එොොරිවෙශරසිිංහරොජයෙු වස් හුසිවරමින් සුඛම ෙු අර්ථ 
චින්තනය ෙරන්වන් ය. ඒ ආර්යශරොෙෙවතම ඒ ෙනවයහි නිද්රොෙට වනො පුමිවණන්වන් 
ය. සිංහිඳුනො ෙූ එේසිත් ඇත්තො ෙූ ඒ ආර්යශරොෙෙවතම ඒ ෙනවයහි හිඳ සියුම් ෙූ 
අර්ථය පර තිවෙධය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිදිෙර්ජිත ෙූ නිද්රොෙට 
වනො පුමිණියො ෙූ මඳ මඳ නිද්රොෙට පුමිණියො ෙූ ෙපිනිද්රොවෙන් යුේත ෙූ පුද්ග්ලවතම 
ස්ෙප්න දේවන් ය. මහරජොවනනි, අනොර්ය ෙූ වෙොතුහල ශේදය යම් වස් ද, එවමන් ම 
නිදි ෙුළෙීම දත යුත්වත් ය. විවෙෙ රමය ෙූ විචිතර ෙනය යම් වස් ද, එවමන් 
ෙපිනිද්රොවයන් යුේත ෙූ පුද්ග්ලවතම දත යුත්වත් ය. ඒ ආර්යශරොෙෙවතම අනොර්ය ජන 
ෙථොසල්ලොපශේද හුර මිද්ධය විෙර්ජිත වෙොට මධයස්ථ ෙූවය් සියුම් ෙූ අර්ථවයන් 
යුේත ෙූ අර්හත්ඵලය යම් වස් පර තිවෙධය වෙවර් ද, එවමන් නිදි ෙුළෙීවමන් යුේත 
ෙූ අධිෙනිද්රොෙට වනො පුමිණියො ෙූ ෙපිනිද්රොෙට පුමිණියො ෙූ ෙපිනිද්රොවෙන් යුේත ෙූ 
පුරුෂ්ඨවතම ස්ෙප්න දේවන් ය. එවස් දේනො ෙූ ස්ෙප්න ද පූර්ෙනිමිති ෙශවයන් 
පකාසලනවරන්ද්රොදීන් විසින් දුටු වසොවළොස් ස්ෙප්නොදිය වසයින් සතයය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ස්වතොතර  ෙළහ. 

 
ර්හාස් ප්්පර ශ්් ය ්ිමි. 

 

 

අකාලර්රණ පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ නස්නොහු ද, ඒ වම් 

සියලු සත්ෙවයෝ ම ෙොලවයහි ම නස්නොහු ද? වනොවහොත් අෙොලවයහිත් නස්නොහු දැ?” 
යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ෙොලවයහිත් මරණ ඇත, අෙොලවයහිත් මරණ ඇතු” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙොලයට නසින්නො ෙූ ඒ සත්ෙවයෝ 
ෙෙුරු ද? ෙෙර සත්ෙවෙවනේ අෙොලවයහි නස්නොහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, වතොප විසින් ෙනොහි ආමර ෙෘේෂ්ඨෙලින් වහෝ දඹෙෘේෂ්ඨෙලින් වහෝ අනිේ 
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ඵලෙෘේෂ්ඨෙලින් වහෝ ආමය ෙූ ද, පුසුනො ෙූ ද ෙුවටන්නො ෙූ ඵලවයෝ දේනො ලද්වදෝ 
ඇද්ද?” යි විාොළ (41 ) වස්ෙ. එවස් ය, ස්ෙොමීනි, දේනො ලද්වදෝ ඇතු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ ඵල වෙවනේ ෙෘේෂ්ඨවයන් ෙුවටන්නොහු ද, ඒ සියලු ඵලවයෝ 
ෙොලවයහි ම ෙුවටන්නොහු ද? වනොවහොත් අෙොලවයහිත් ෙුවටද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පුසුනො ෙූ විලිෙුන් ෙූ යම් ඵල වෙවනේ ෙුවටද් 
ද, ඒ සියලු ම ඵලවයෝ ෙොලවයහි ෙුවටන්නොහු ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ යම් ඒ ඵල වෙවනේ 
ෙුවටද්ද, ඒ ඵල අතුවරන් ෙිසි ඵල වෙවනේ පණුෙන් විසින් විදිනො ලද්දාහු 
ෙුවටන්නොහ. ෙිසි ඵලවෙවනේ වපොල්වලන් ෙදින ලද්දාහු ෙුවටන්නොහ, ෙිසි 
ඵලවෙවනේ ෙොතවයන් වසලී ෙුවටන්නොහ, ෙිසි ඵලවෙවනේ ඇතුළ ෙුණු ෙ 
ෙුවටන්නොහ. ඒ සියලු ම ඵලවයෝ අෙොලවයහි ම ෙුවටන්නොහු ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ ජරොවෙග්වයන් නසින ලද්දාහු 
ෙුවටද්ද, ඒ සත්ෙවයෝ ම ෙොලවයහි නස්නොහු ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ සත්ෙයන් අතුවරන් 
සමහර වෙවනේ තමන් වපර ෙළ අෙුශලෙර්මයොවග්් තතො දැඩි  ුවිනුත් නස්නොහු ය. 
ෙිසි වෙවනේ ග්මන පර ති ොළ්හතොවෙනුත් නස්නොහු ය, ෙිසි වෙවනේ 
ෙරියොපර ති ොළ්හතොවෙනුත් නස්නොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ උපේවඡදාදි ෙර්මපර ති ොධවයන් නස්නොහු ද, යම් ඒ 
සත්ෙවෙවනේ යොතරොදී පර තිවිරුද්ධතොවෙන් නස්නොහු ද, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ 
විසමොහොරවසෙන උදෙපතනොදි ෙරියොවිවරොධවයන් නස්නොහු ද, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ 
ජරොවෙග්වයන් පීඩිත ෙත් නස්නොහු ද, ඒ සියලු වදන ම ෙොලවයහි ම නස්නොහ. යවමේ 
වතම මොතෘෙුේෂ්ඨි ග්ත ෙූවය් ද නස්වන් ය. ඕහට ඒ ෙොලය යි. ෙොලවයහි ම ඒ වතම 
නස්වන් ය. යවමේ ෙුදූවග්යි දී නසින්වන් ය. ඕහට ඒ ෙොලය නම් ෙන්වන් ය. ඒ 
උපන් ෙොලවයහි ම ඒ වතම නසින්වන් ය. යවමේ උන් මොසවයන් ම නසින්වන් ය. 
යවමේ උපන් හෙුරුද්වදන් නසින්වන් ය. යවමේ උපන් සියේ හෙුරුදු ෙූවය්ත් 
නසින්වන් ය. ඕහට ඒ ෙොලය නම් ෙන්වන් ය. ඒ ෙොලවයහි දී ම එවතම නසින්වන් 
ය. ඒ ෙොරණවයන්, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අෙොලවයහි මරණයේ නම් වනො 
ෙන්වන් ය. යම්ෙිසි වෙවනේ නසිත් නම්, ඒ සියල්වලෝ ම ෙොලවයහි ම නසින්නොහු 
ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, ආයුෂ්ඨය මතු ඇති ෙල්හි දු වමොහු සත්වදවනේ අෙොලවයහි 

නස්නොහු ය. ෙෙර සත්වදවනේ ද? යත්- මහරජොවනනි, ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූ 
පුරුෂ්ඨවතම වභොජනය වනො ල නුවය් ජ්රොග්්නි වෙග්වයන් දෙන ලද අභයන්තරය 
ඇති ෙ මත්වතහි ආයුෂ්ඨය විදයමොන ෙල්හි ද අෙොලවයහි නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, 
පිපොසොවයන් පීඩිත ෙූ පුරුෂ්ඨවතම පුන් වනො ල නුවය් වියලුනො ෙූ හෘදය ඇති ෙ 
මත්වතහි ආයුෂ්ඨය ඇති ෙල්හි ද අෙොලවයහි ම නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, නොග්යො 
විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද්දා ෙූ විෂ්ඨවෙග්වයන් පීඩිත ෙන ලද්දා ෙූ පුරුෂ්ඨවතම 
චිෙිත්සොෙොරවයෙු වනො ල නුවය් මතු ආයුෂ්ඨය විදයමොන තල්හි ද අෙොලවයහි 
නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, විෂ්ඨ ෙළඳන ලද්දා ෙූ පුරුෂ්ඨවතම අිංග්පර තයිංග්වයන් විෂ්ඨ 
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වතජසින් දැවෙන ෙල්හි දු ව වහදේ වනො ල නුවය් මත්වතහි ආයුෂ්ඨය ඇති ෙල්හි ම 
අෙොලවයහි නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, ග්ිනි ග්ත්තො ෙූ සෙල (41 ) ශරීරය ග්ින්වනන් 
දැවෙන ලද්දා ෙූ පුරුෂ්ඨවතම ග්ිනි නිෙොලීමේ වනො ල නුවය් ආයුෂ්ඨය තතිරි ෙ විදයමොන 
ෙල්හි ද අෙොලවයහි නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, මහජලයට පුමිණියො ෙූ පුරුෂ්ඨවතම 
වග්ොඩ යොමට පර තිෂ්ඨ්්ොෙේ වනො ලදින් මතු ආයුෂ්ඨය විදයමොන ෙල්හි ද, අෙොලවයහි ම 
නස්වන් ය. මහරජොවනනි, ශස්තරවයන් පර හොර ලද්දා ෙූ එවහයින් ආ ොධිෙ ෙූ පුරුෂ්ඨවතම 
චෙදයොාොර්යවයෙු වනො ල නුවය් මත්වතහි ආයුෂ්ඨය විදයමොන ෙල්හි දු අෙොලවයහි 
ම නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, වමොහු සද්වදන මත්වතහි ආයුෂ්ඨය විදයමොන ෙල්හි දු 
අෙොලවයහි ම නස්නොහු ය. මහරජොවනනි, ඒ මරණවයහි ද මම එේ ෙොරණයේ ම 
වනො ෙියමි. මහරජොවනනි, අටපර ෙොරයෙින් සත්ෙයන්වග්් ෙොලෙරියොෙ ෙන්වන් ය. 
ෙොතසමුට්්ොනවයන් ද, පිත්ත සමුට්්ොනවයන් ද, වසම්හසමුට්්ොනවයන් ද, 
සන්නිපොතවයන් ද, සෘතු පරිෙර්තනවයන් ද, විසම පරිහරණවයන් ද, උපෙර මවයන් ද, 
ෙර්මවිපොෙවයන් දැ යි යන වම් අට පර ෙොරවයන්, මහරජොවනනි, සත්ෙයන්වග්් 
ෙොලෙරියොෙ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ඒ අෂ්ඨ්ටවිධ ෙූ ෙොලෙරියොෙන් අතුවරන් යම් වම් 
ෙර්මවිපොෙවයන් ෙන ෙොලෙරියොවෙේ ඇද්ද, ඒ ෙොලෙරියොෙ ම ඒ ෙොලෙරියොෙන් 
අතුවරන් ෙොලයට ම ෙන්නො ෙූ සොමයිෙ ෙොලෙරියොෙ ය. අෙවශෂ්ඨ ෙූ ෙොලෙරියොවෙෝ 
අසොමොයිෙ ෙොලෙරියොවෙෝ ය. එපෙත් වමහි ග්ොථොවෙන් දැේී ම ෙන්වන් ය:- 

 
“ජිගච්ඡාය පිපාසාය-අහි් ා දට්පො විපස් ර, 
අග්ගි උදක සත්තිහි-අකාපල ත මීයතී. 
 ාත පිත්පත් පසම්පභ්-ස්්්ිපාපත්ුතූහි ර, 
විසපර්ාපක්කර්කම්පර්හි-අකාපල ත මීයති” යි. 
 
“ඒ මරණවයහි ේෂ්ඨුධොවෙන් ද, පිපොසොවයන් ද, නොග්යින් විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ 

ලදු ෙ ද,  ලෙත් විෂ්ඨවයන් ද ෙහ්නි උදෙ ශස්තරවයන් දැ යි යන වම් සත්ෙොරණවයන් 
අෙොලවයහි මිවයනු ලුවේ. ෙොතවයන් ද, පිත්තවයන් ද, ශ්වල්ස්මවයන් ද, 
සන්නිපොතවයන් ද, සෘතු වපරළීවමන් ද, විෂ්ඨවමොපෙර ම ෙරියොවෙන් දැ යි යන වම් 
සත්ෙොරණවයන් ඒ අෙොලවයහි මිවයනු ලුවේ. වමොහු අෙොලමරණ ය’ යි ෙියනු 
ලුවේ. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, සමහර සත්ෙවෙවනේ වපර ෙළ ඒ අෙුශල 

ෙර්මවිපොෙවයන් නස්නොහු ය. මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි යවමේ අතීතවයහි 
අනුන් ේෂ්ඨුධොවෙන් මරෙන්වන් ය. ඒ සත්ෙවතම නරෙවයහි තපිද අනන්තදුේ විඳපියො 
ෙිසිෙවලෙ මිනිස්පිවයෙ උපන්වන් ී නම්, තතො දීන ෙ විරූප ෙ ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත 
ෙ සයින් වපවළනුවය් සොදුෙින් ේලොන්ත ෙ වියලී මලොනිෙ ෙූ හෘදය ඇති ෙ 
සොග්ින්වනන් ශුෂ්ඨ්ෙ ෙ විවශෂ්ඨවයන් ම ශුෂ්ඨ්ෙ ෙ ේෂ්ඨුධොග්ින්වනන් දැවෙනුවය් හොත්පසින් 
අභයන්තරය සොග්ින්වනන් දැවෙනුවය් ව ොවහෝ ෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි මහදුේ විඳිමින් 



 

 432 පටුන වෙත 

ලදරු ෙූවය් ම මධයම ෙූවය් ද, මහලු ෙූවය් ද,  ත් වනො ලදින් ේෂ්ඨුධොවෙන් ම 
මුවරන්වන් ය. වම් වපර ෙළ පේ ඇත්තො ෙූ ඔහුවග්් ෙොලෙර්ම ෙූ සොමයිෙ මරණය 
නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ අතීතවයහි අනයයන් පුන් වනො දී පිපොසොවයන් මරන්වන් ය. එවතම 

සතර අපොදුේ විඳ (411) පියො ෙිසි ෙවලෙ මිනිස්පියේ ලද්වද් නම් 
නිජනඣොමතණ්හිෙවපරතයෙු සමොන ෙ මනුෂ්ඨයවපරත ෙ රූේෂ්ඨ ෙූ ශරීර ඇති ෙ 
පිපොසොවයන් වියලුනො ෙූ ශරීර ඇති ෙ ව ොවහෝ අවනෙෙර්ෂ්ඨ ශතසහසරවයහි මහදුේ 
විඳ තරුණ ෙූවය් ද, මධයම ෙූවය් ද, මහලු ෙූවය් ද, පිපොසොවයන් ම මුවරන්වන් ය. ඒ 
වපර ෙළ පේ ඇත්තො ෙූ ඔහුවග්් වම් ද සොමයිෙ මරණය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ අතීතවයහි අනයයන් සර්පයන් ලෙො දෂ්ඨ්ටෙරෙො මරෙන්වන් ය. එවතම 

ව ොවහෝ ෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි නරෙදුේ විඳපියො තිරිසන් වයෝනිග්ත ෙ දාරපිඹුරු 
සර්පොදීන්ට වග්ොදුරු ෙ පිඹුරුමුඛවයන් පිඹුරු මුඛයට ග්ුරඬි මුඛවයන් ග්ුරඬිමුඛයට 
ෙෘෂ්ඨ්ණසර්පමුඛවයන් ෙෘෂ්ඨ්ණ සර්පමුඛයට වපරළි වපරළී ඇවිදිමින් මිනිස්පියේ ලද්වද් 
ද, එ ම සර්පොදීන් විසින් වල් වපරවපරො ෙඩො ෙන ලද්වද් ම තරුණ ෙූවය් ද, මධයම 
ෙූවය් ද මහලු ෙූවය් ද, සර්පයන් විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද්වද් ම මුවරන්වන් ය. පේ ෙළො 
ෙූ ඔහුවග්් වම් ද සොමයිෙ මරණය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ අතීතවයහි අනුන් විෂ්ඨ දී මුරුවය් ී නම්, ඒ සත්ෙවතම නරෙවයහි 

ෙුටී අනන්තදුේ විඳපියොත් වපරත ෙ ග්ිනිවග්ණ දැවෙන්නො ෙූ අිංග්පර තයිංග්වයන් ව ොවහෝ 
ෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි වපරතදුේ විඳ ෙිසිෙවලෙ මිනිස් ෙේ ලද්වද් නම්, මනුෂ්ඨයවපරත ෙ 
ඒ ඒ වතනින් ෙුණු ෙ සිඳුනු ිඳුනු ශරීරවයන් සර්ෙජනපර තිෙූලය ෙූ ෙුණුග්ඳ හමනුවය් 
තරුණ ෙූවය් ද, මධයම ෙයසට පුමිණිවය් ද, මහලු ෙූවය් ද තමහට අපරිය ෙූ විෂ්ඨවයන් 
ම මුවරන්වන් ය. ඔහුවග්් වම් ද සොමයිෙ මරණය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ අතීතවයහි අනුන් ග්ින්වනන් මුරුවය් ී නම්, ඒ සත්ෙ වතම 

ග්ිනිඅඟුරු නරෙවයහි ෙුටී ග්ින්වනන් දදා මහහඬින් හඬහඬො අිංග්ොර පර්ෙතයට 
නග්ිමින්  සිමින් සීවෙයන් වසයින් ෙර්මවයන් මුී අල්ෙො වග්ණ ෙධ ෙරණ 
යමපලුන්වග්් යම් විෂ්ඨවයන් යම විෂ්ඨයට පුමිණ ව ොවහෝ අවනෙෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි 
අිංග්ොරෙොග්්නිවයන් දැවෙනුවය් එයින් පරිෙර්තන ෙ ෙිසිෙවලෙ මිනිස්පියේ ලද්වද් 
නම්, තරුණෙයස් ඇත්වත් ද මධයම ෙයස් ඇත්වත් ද, මහලු ෙයස් ඇත්වත් ද, 
ග්ින්වනන් දැවෙන ලද ග්ොතර  ඇත්වත් අග්්නිවයන් ම මුවරන්වන් ය. ඔහුවග්් වම් ්්ද 
සොමයිෙ මරණය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ අතීතවයහි අනුන් උදෙවයන් මුරුවය් ී  නම්, ඒ සත්ෙ වතම අනන්ත 

නරෙදුේ විඳපියො මිනිස්පියට පුමිණිවය් ද, විරූප ෙ නුසුනු සිඳුනු ිඳුනු දුර්ෙල ෙූ 
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ශරීර ඇති ෙ ව ොවහෝ ෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි මහදුේ විඳිමින් වනොවය්ෙ භයින් ාලිත ෙන 
ලද සිත් ඇති ෙ ලදරු ෙූවය් ද, මධයම ෙූවය් ද, මහලු ෙූවය් ද තමන් වපර ෙළ 
ෙර්මසොදෘශයවයන් ග්ිංග්ො හුලි වදාළ ෙුේ වපොෙුණු ආදිවයන් ග්ුලී උදෙවයන් ම 
මුවරන්වන් ය. ඔහුවග්් වම් ද සොමයිෙමරණය නම් ෙන්වන් ය. 

 
“යවමේ වපර අනුන් ශස්තරවයන් මුරුවය් ී නම්, ඒ සත්ෙවතම නිරො ෙුද 

ව ොවහෝ අවනෙෙර්ෂ්ඨශතසහසරවයහි නරෙදුේ විඳපියොත් පේ වනො වග්ෙුවනන් හූරු 
මෘග් ෙර්ෙටෙ ෙුේෙුටොදි තිරිසන්වයොනි ග්ත ෙ ශස්තරවයන් ින්නභින්නවඡදය ෙ 
මුවරමින් ෙිසි ෙවලෙ මිනිසත් ෙේ ලද්වද් ද, අවනෙජොතිවයහි ශස්තර මුඛවයන් 
නුවසමින් තරුණ ෙූවය් ද, මධයම ෙූවය් ද, මහලු ෙූවය් ද, ශස්තර මුඛවයන් ම 
මුවරන්වන් ය. වපර ෙළ පේ ඇත්තො ෙූ ඔහුවග්් වම් ද සොමයිෙමරණය නම් ෙන්වන් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. වමොහු ෙොලමරණවයෝ ය. 

 
(414) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අෙොලමරණවයේ ඇතු යි ෙියො නුඹ 

ෙහන්වස් යමේ ෙදාළවස්ේ ද, එහි මට නුඹ ෙහන්වස් ෙහො ම ෙොරණයේ දේෙො ෙදාළ 
මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ මහත් 
ෙූ මහොඅග්්නිස්ෙන්ධවයේ ග්ර හණය ෙරණ ලද තෘණ ෙොෂ්ඨ්ට ශොඛො පතර  ඇත්වත් ේෂ්ඨය 
ෙ ග්ියො ෙූ ආහොර ඇත්වත් ග්ිනිවපවනලි ේෂ්ඨය ීවමන් නිී යන්වන් ය. නිරුපද්ර  ෙූ ඒ 
අනුපද්ර ෙ ෙූ අග්්නිස්ෙන්ධය ෙොලයට ම නිී ග්ිවය් නමුයි ෙියනු ලුවේ ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම, යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ දෙස් හෙුරුදු සියදහස් ග්ණවනේ 
නීවරොග්ි ෙ ීවෙත් ෙ ජරොවෙන් ීවර්ණ ෙ ආයුසයොවග්් ේෂ්ඨය ී වමන් අනුපද්ර  ෙ ෙ නිරුපද්ර  
ෙ ෙ මුවර් ද, එවතම ෙොලවයහි ම මරණයට පුමිණිවය් ය’ යි ෙියනු ලුවේ. තෙ ද, 
මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ර හණය ෙරණ ලද තෘණ ෙොෂ්ඨ්ට ශොඛො පතර යන් ඇති මහත් ෙූ 
මහොඅග්්නි ස්ෙන්ධවයේ ෙූවය් වේ ද, ඒ අග්්නිස්ෙන්ධය ේෂ්ඨය වනො ෙූ තෘණ ෙොෂ්ඨ්ට 
ශොඛො පතර යන් ඇති ෙල්හි ම මහත් ෙූ මහොවමඝවයේ ෙර්ෂ්ඨො වෙොට නිී ග්ිවය් ී නම්, 
ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොඅග්්නිස්ෙන්ධය ෙොලවයහි නිවෙන ලද නම් වේ දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු’ යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ  පිණිස ෙනොහි 
ඒ පසු ෙූ අග්්නිස්ෙන්ධය පූර්ෙ ෙූ ග්ිනිෙඳ හො සමග්තිෙ වනො ෙන්වන් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ආග්න්තුෙ ෙූ මහොවමඝවයන් පර තිපීඩිත ෙන ලද්දා ෙූ ඒ 
අග්්නිස්ෙන්ධය අෙොලවයහි ම නිවෙන ලදැ” යි ෙිහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් 
ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි මිවය් ද, ඒ සත්ෙවතම ආග්න්තුෙ ෙූ වරොග්වයන් පර තිපීඩිත ෙ 
නස්වන් ය. ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තසමුට්්ොනවයන් වහෝ 
වසම්හසමුට්්ොනවයන් වහෝ සන්නිපොතවයන් වහෝ සෘතු පරිෙර්තනවයන් වහෝ 
විසමපරිහොරවයන් වහෝ ඖපෙර මිෙවයන් වහෝ ේෂ්ඨුධොවෙන් වහෝ පිපොසොවයන් වහෝ 
සර්පයන් දෂ්ඨ්ට ෙිරීවමන් වහෝ විෂ්ඨ ෙුළඳීවමන් වහෝ ග්ින්වනන් වහෝ උදෙවයන් වහෝ 
ශස්තරවයන් වහෝ පර තිපීඩිත ෙන ලදු ෙ අෙොලවයහි ම මුවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
යම් ෙොරණයෙින් අෙොලමරණවයේ ඇතු’ යි ෙීම් ද, වම් වමහි ඒ ෙොරණය නම් 
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ෙන්වන් ය. තෙ ද මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ග්නවයහි මහත් ෙූ මහෙුසිෙලොවෙේ නුඟී 
නිම්නස්ථොන ථලස්ථොන පරිපූරණය වෙවරමින් ෙර්ෂ්ඨො ෙරන්වන් ී  නම්, ඒ මහොවමඝය 
අනුපද්ර ෙ ෙ නිරුපද්ර ෙ ෙ ෙස්වන් ය’ යි ෙියනු ලුවේ ද, මහරජොවනනි එපරිද්වදන් ම 
යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ ෙලේ ීවෙත් ෙ ජරොවෙන් ීවර්ණ ෙ ආයුේෂ්ඨයීවමන් අනුපද්ර ෙ 
ෙූවය් නිරුපද්ර ෙ ෙූවය් නස්වන් ද, එවතම ෙොලවයහි ම මරණයට පුමිණිවය් ය” යි 
ෙියනු ලුව යි. තෙ ද, “මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ග්නතලවයහි මහත් ෙූ මහ ෙුසි 
ෙළොවයේ නුඟී මහත් ෙ හමන්නො ෙූ මහොෙොතවයන් විනොශයට යන්වන් ය. ෙිවමේ 
ද? මහරජොවනනි, ඒ ෙුසිෙලොෙ ෙොලවයහි ම පහ ෙන ලද නම් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ඒ පසු ෙ 
නුඟී ෙලොෙ පූර්ෙ නුඟී ෙුසිෙලොෙ හො සමග්තිෙ වනො ෙූවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ආග්න්තුෙ ෙූ ෙොතවයන් පීඩිත ෙන ලද්දා ෙූ ඒ ෙලොහෙයවතම අසමයට 
පුමිණිවය් ම පහ ෙ ග්ිවය් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ 
(41 ) අෙොලවයහි මිවය් ද, එවතම ආග්න්තුෙ ෙූ වරොග්වයන් පීඩිත ෙ 
ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තොදිසමුට්්ොනයෙින් වහෝ ශස්තරවෙග්වයන් වහෝ පීඩිත ෙ 
අෙොලවයහි නසින්වන් ය. මහරජොවනනි, වමහි යම් ෙොරණයෙින් අෙොලවයහි 
මරවණේ ඇතු’ යි ෙීවයම් ද, වම් ඒ ෙොරණොෙ ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහත්  ල ඇත්තො ෙූ ෙිපුනො ෙූ ආශීර්විෂ්ඨයෙු 

ෙිසියම් පුරුෂ්ඨයෙු දෂ්ඨ්ට වෙවළ් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් අනීතිෙ අනුපද්ර ෙ ෙූ ඒ විෂ්ඨය 
ඔහු මරණයට පමුණුෙන්වන් ය. අනීතිෙ අනුපද්ර ෙ ෙූ විෂ්ඨය ඒ වෙළ පුමිණිවය් ය” යි 
ෙියනු ලුව යි.  “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ ෙලේ ීවෙත් 
ෙ ජරොීවර්ණ ෙ ආයුෂ්ඨය වග්ීවමන් අනුපද්ර ෙ ෙ නිරුපද්ර ෙ ෙ මුවරන්වන් ය. ඒ පුරුෂ්ඨ 
වතම අනුපද්ර ෙ ෙූ නිරුපද්ර ෙ ෙූ ීවවිතයොවග්් වෙළ පුමිණියො ෙූ සොමයිෙ මරණයට 
පුමිණිවය් ය” යි ෙියනු ලුවේ. තෙද, “මහරජොවනනි, යම් වස් උග්ර  විෂ්ඨ ඇති  ලෙත් 
ෙූ ආශීර්විෂ්ඨයෙු විසින් දෂ්ඨ්ට ෙරණ ලද පුරුෂ්ඨයේහට ඒ අතවරහි ම අහිග්ුණ්ිෙවයේ 
ව වහදේ දී අවිෂ්ඨය වෙවළ් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ විෂ්ඨය ෙොලවයහි පහ 
ෙන ලද නම් ෙන්වන් ද?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, ඒ ෙුමේ පිණිස ෙනොහි පශ්චිම ෙූ විෂ්ඨය පළමු විෂ්ඨය හො සමග්තිෙ වනො 
ෙූවය් වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ආග්න්තුෙ ෙූ ව වහතින් වපවළන ලද විෂ්ඨය 
වෙළ පුමිණීම පහ ෙ ග්ිවය් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ 
අෙොලවයහි මිවය් ද, එවතම ආග්න්තුෙ ෙූ වරොග්වයන් පර තිපීඩිත ෙූ 
ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තොදි සමුට්්ොනයෙින් වහෝ ශස්තරවෙග්වයන් වහෝ පීඩිත 
ෙ අෙොලවයහි ම මුවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් අෙොලමෘතයුවයහි යම් 
ෙොරණයෙින් අෙොලවයහි මරවණේ ඇතු’ යි ෙියො ෙීවයම් ද, ඒ වම් ෙොරණය ෙන්වන් 
ය. 
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“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ධනුශ්ශිල්පිවයේ හීසුරයේ පතනය ෙරන්වන් 
ී නම්, තදින් ඒ හීසුරය ග්මන ෙූ පරිද්වදන් ග්මනපථයොවග්් මස්තෙයට යන්වන් ය. 
ඒ හීසුරය අනුපද්ර  ෙ නිරුපද්ර  ෙ ග්මන ෙූ පරිද්වදන් ම ග්මනපථයොවග්් මස්තෙයට 
ග්ිවය් නමුයි ෙියනු ලුවේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ 
ෙලේ ීවෙත් ෙ ජරොීවර්ණ ෙ ආයු වග්ීවමන් අනීතිෙ ෙ අනුපද්ර  ෙ ම මුවරන්වන් ය. 
එවතම අනීතිෙ ෙ අනුපද්ර  ෙ ෙොලවයහි ම මරණයට පුමිණිවය් ය” යි ෙියනු ලුව යි. 
තෙද, “මහරජොවනනි, යම් වස් ධනුශ්ශිල්පිවයේ හීසුරයේ පතනය වෙවළ් ී නම්, ඒ 
ධනුර්ධරයොවග්් ඒ හීසුරය ඒ විදි ේෂ්ඨණවයහි ම ෙිසි  ලෙවතේ1 සුරය ෙළේෙො 
ග්ර හණය වෙවළ් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ග්මන ෙූ පරිද්වදන් ම යන්නො ෙූ ඒ 
හීසුරය ග්මනපථයොවග්් මුදුන් පුමිණිවය් නම් ෙන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, 
ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ඒ පසු ෙු හී සුරය 
පළමු විදි සුරය හො සමග්තිෙ වනො ෙූවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ආග්න්තුෙ ෙූ 
ග්ර හණවයන් ඒ හී සුරයොවග්් ග්මන ෙුළෙුවන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම යම් ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි මිවය් ද, එවතම ආග්න්තුෙ ෙූ වරොග්වයන් පර තිපීඩිත ෙ 
ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තොදිසමුට්්ොනයෙින් වහ් ශස්තර  (414) වේග්වයන් වහෝ 
පීඩිත ෙ අෙොලවයහි මියයන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් මෘතයුවයහි යම් ෙොරණයෙින් 
අෙොලවයහි මරවණේ ඇතු’ යි ෙීවයම් ද, ඒ වම් ෙොරණය ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් ෙිසිවෙේ වලෝහමයභොජනයේ යම් වස් ආවෙොටනය 

ෙරන්වන් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් පහරින් ශේද තපිද ග්ති පරිද්වදන් ම ග්මනපථ 
මස්තෙයට යන්වන් ය. අනීතිෙ ෙූ අනුපද්ර ෙ ෙූ ඒ ශේදය යථොග්ති ග්මනපථ මස්තෙයට 
ග්ිවය් නමුයි ෙියනු ලුවේ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ දෙස් 
හෙුරුදු සිය දහසේ මුළුල්වලහි ීවෙත් ෙ ජරොීවර්ණ ෙ ආයු වග්ීවමන් නිරුපද්ර ෙ ෙ 
මිවය් ද, ඊතිසිංඛයොත උපද්ර ෙ විරහිත ෙූ අනුපද්ර ෙ ෙූ එවතම ෙොලවයහි ම මරණයට 
පුමිණිවය් ය” යි ෙියනු ලුව යි. තෙද, “මහරජොවනනි, යම් වස් යම් ෙිසිවෙේ 
වලොහමය භොජනයේ දණ්ඩොදියෙින් පහරන්වන් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨයොවග්් ආවෙොටනය 
ෙරණ වෙොට වග්ණ මධුර ශේදවයේ පහළ ෙන්වන් ය. පහළ ෙූ ශේදය තතො දුරට 
වනො ග්ිය ෙල්හි ම ෙිසිවෙේ ඒ වලෝෙඩභොජනය ඇල්ලුවය් ී නම්, ආමසනය හො 
සමග් ම ඒ ශේදය නිරුද්ධ ෙන්වන් ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ශේදය ග්මන 
පරිද්වදන් ම ග්මනපථයොවග්් මස්තෙයට පුමිණිවය් ී  නම් ෙන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි පසු ෙූ ඒ 
ශේදය පළමු ශේදය හො සමග්තෙ වනො ෙන්වන් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
ආග්න්තුෙ ෙූ ආමසනවයන් ඒ ශේදය උපහත ී  ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම යම් ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි මිවය් ද, එවතම ආග්න්තුෙ ෙූ වරොග්වයන් වපවළන ලදු 
ෙ ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තොදිසමුට්්ොනයෙින් වහ් ශස්තර  වෙග්පර තිපීඩිත ෙන 

                               
1  ලෙත් වෙවනේ 



 

 436 පටුන වෙත 

ලදු ෙ වහෝ අෙොලවයහි මුවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වම් 
මෘතයුවයහි අෙොල මරවණේ ඇතු’ යි ෙීවයම් ද ඒ වම් ෙොරණය ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් යහපත් ෙූ වෙදාරවයහි හට ග්ත්තො ෙූ පුළ මුල් 

ධොනය ිජු මනො ෙ පෙත්නො ෙූ ෙර්ෂ්ඨොෙ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඝන ෙූ පතළ ෙූ ආෙීර්ණ 
ෙූ ව ොවහෝ ඵල ෙ වග්ොයම් නඟන ෙලට මනො ෙ පුසීමට පුමිවණන්වන් ය. ඒ ධොනයය 
නිරුපද්ර ෙ ෙ අනුපද්ර ෙ ෙ ෙොලයට පුමිණිවය් නම් ෙන්වන් ය” යි ෙියනු ලුව යි. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ ව ොවහෝ දෙස් හෙුරුදු සියදහසේ ීවෙත් 
ෙ ජරොීවර්ණ ෙූවය් ආයුේෂ්ඨය ීවමන් අනීතිෙ ෙ අනුපද්ර ෙ ෙ මුවරන්වන් ය. එවතම 
අනීතිෙ ෙ අනුපද්ර ෙ ෙ ෙොලවයහි ම මරණට පුමිවණන ලදැ” යි ෙියනු ලුවේ. තෙද, 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ේවෂ්ඨ්තරවයහි හට ග්ත්තො ෙූ ධොනයිජු පුන් ෙුළෙ මුරුවණ් 
ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ධොනයය ෙොලයට පුසුනො නම් වේ දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙුමේ පිණිස ෙනොහි 
ඒ පසු ෙ ෙපුළ ධොනයය වපර ෙපුළ ධොනයය හො සමග්තිෙ වනො ෙූවය් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ආග්න්තුග් ෙූ උෂ්ඨ්ණවයන් පර තිපීඩිත ෙන ලද්දා ෙූ ඒ ධොනයය 
නුවසන ලදැ” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, (416) එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි 
මිවය් ද, එවතම ආග්න්තුග් ෙූ වරොග්වයන් පර තිපීඩිත ෙ ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ 
පිත්තොදිසමුට්්ොනයෙින් වහෝ ශස්තරවෙග්පර තිපීඩිත ෙ වහෝ අෙොලවයහි නසින්වන් ය. 
මහරජොවනනි, වම් මෘතයුවයහි යම් ෙොරණයෙින් අෙොලවයහි මරවණේ ඇතු යි ෙියො 
මම ෙිවයම් ීම් නම් ඒ වම් ෙොරණය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නුඹ විසින් ෙනොහි 
සම්පූර්ණ ෙූ තරුණ ෙූ වග්ොයවමහි පණුවෙෝ නුඟී මුල් සහිත ෙ නසන්නොහු ය යි ෙියො 
අසන ලද්වද් ඇද්දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “සු ෙ, ස්ෙොමීනි, ඒ ෙොරණය අප විසින් අසන 
ලද්වද්ත් ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ වග්ොයම් ෙොලවයහි නස්නො ලද 
ද? වනොවහොත් අෙොලවයහි නුසුවන් දැ” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, අෙොලවයහි 
නුසුවන් ය. තදින්, ෙොලයට යහපත් ෙ පුසී පුමිවණන්නොහු ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ආග්න්තුග් ෙූ උපඝොතවයන් ශසය නසින්වන් ය. නුසීමේ නුත්තො ෙූ 
ශසය වග්ොයම් ෙපො නඟන ෙලට යහපත් ෙ පුමිවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, 
ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි මිවය් ද, 
එවතම ආග්න්තුග් ෙූ වරොග්වයන් පර තිපීඩිත ෙ ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ 
පිත්තසමුට්්ොනොදියෙින් වහෝ ශස්තරවෙග්වයන් පීඩිත ෙ වහෝ මුවරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, වම් මෘතයුවයහි යම් ෙොරණයෙින් අෙොලවයහි මරවණේ ඇතු යි 
ෙීවයම් ද, වම් ඒ ෙොරණය ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, නුඹ විසින් ෙනොහි ඵලභොරවයන් ඒ ඒ වදසට නුමුනො ෙූ ෙරල් 

පතර  ඇත්තො ෙූ සශ්රීෙ ෙ පුසුණු ශසයවයහි පොෂ්ඨොණෙර්ෂ්ඨො නම් ෙූ ෙර්ෂ්ඨොජතියේ නිපතිත 
ෙ ෙරල් විනොස ෙරන්වන් ය. අපල ෙරන්වන් ය යි ෙියො අසන ලද්වද් දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “සු ුෙ, ස්ෙොමීනි, ඒ ෙොරණය අප විසින් අසන ලද්වද්ත් ඇත, දේනො 
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ලද්වද්ත් ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ෙරල් නුඟුනු වග්ොයම් ෙොලවයහි 
නස්නො ලද ද? වනොවහොත් අෙොලවයහි නටුවය් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
අෙොලවයහි නුසුවන් ය. තදින්, ස්ෙොමීනි, ඒ ශසයය ෙරෙ ෙුස්ස වනො ෙුස්වස් ී නම් 
ශවසයොද්ධරණ සමයට පුමිවණන්වන් ය” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, 
ආග්න්තුග් ෙූ උපඝොතනවයන් ශසයය විනොශ ෙන්වන් ය. නුසීමේ නුත්තො ෙූ ශසයය 
ශවසයොද්ධරණ ෙොලයට පුමිවණ් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි” යි ෙීහ. 
‘මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසිවෙේ අෙොලවයහි මිවය් ද, ඒ සත්ෙවතම 
ආග්න්තුග් ෙූ වරොග්වයන් පීඩිත ෙ ෙොතසමුට්්ොනවයන් වහෝ පිත්තසමුට්්ොනවයන් වහෝ 
වසම් ෙිපීවමන් වහෝ සන්නිපොතිෙවයන් වහෝ සෘතුපරිෙර්තනවයන් වහෝ විෂ්ඨම 
පරිහරණවයන් වහෝ ආත්මපවරොපෙර මයෙින් වහ් ේෂ්ඨුධොවෙන් වහෝ පිපොසොවයන් වහෝ 
සර්පයන්වග්් දෂ්ඨ්ට ෙිරීවමන් වහෝ විෂ්ඨ අනුභෙ ෙිරීමෙින් වහෝ ෙහ්නිවයන් වහෝ 
උදෙවයන් වහෝ ශස්තරවෙග්පර තිපීඩිත ෙ වහෝ අෙොලවයහි ම වහෝ මිවයන්වන් ය. තදින් 
ෙනොහි ආග්න්තුග් ෙූ වරොග්වයන් පීඩිත වනො ෙූවය් ී නම්, ෙොලවයහි මරණයට 
පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් ෙොරණයෙින් වම් මෘතයුවයහි අෙොලමරවණේ 
ඇතු යි ෙීවයම් ද, ඒ වම් ෙොරණය ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
(41 ) “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය විසඳා ෙදාළ නියොෙ 

තතො ආශ්ාර්ය ෙන්වන් ය. සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පර ශ්නය 
විසර්ජනය ෙර ෙදාළ පරිදි තතො අද්භූත ෙන්වන් ය. මවනොනන්දනීය ෙූ ෙොරණො යහපත් 
වෙොට ම දේෙන ලද්වද් ය. අෙොලවයහි මරණ ඇතු යි ෙියො ලුහුල්ලු ෙරණ ලද්වද් 
ය. පර ෙට ෙරණ ලද්වද් ය. පර සිද්ධ ෙරණ ලද්වද් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
සිත් නුත්තො ෙූ විේෂ්ඨිප්ත ෙූ මනුෂ්ඨයවයෙුදු එෙ එෙ උපමොවෙෙින් ම අෙොලවයහි 
මරණ ඇතු යි ෙියො නිෂ්ඨ්්ොෙට යන්වන් ය. සිත් සහිත ෙූ මො ෙුනි මනුෂ්ඨයවයෙු 
නිෂ්ඨ්්ොෙට යන  ෙ ෙියනු ම ෙෙවර් ද? ස්ෙොමීනි, මට පළමු ෙදාළ උපමොවෙන් ම 
අෙොලවයහි මරණ ඇතු යි ෙියො ම අෙව ොධ විය. එවතෙුදු ෙුෙත් නුෙුත නුෙුතත් 
පර ෙොශ ෙිරීම අසනු ෙුමුති ෙ වනො පිළිග්ත්වතමි. අද වම් පර ශ්නය විසඳා ෙදාළ නියොෙට, 
තදින් සනරොමර වලොෙ පූජිත ෙූ සර්ෙඥශොස්තෘන් ෙහන්වස් ෙුඩෙොසය ෙරණවස්ේ ී 
නම්, ශ්රී හස්තය දිග්ු වෙොට නුඹ ෙහන්වස්වග්් ශිවරොමස්තෙය පිරිමදිමින් සොධුෙොර 
වදන වස්ෙ. සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, වම් පර ශ්නයත් එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ස්වතොතර  
ෙළහ. 

 
අකාලර්රණපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

රරතය පරාතිහායයම පර ශ්්ය 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පිරිනිවියො ෙූ සියලු ම රහතුන්වග්් 
චාතයෙල පරොතිහොර්ය පහළ වේ ද? වනොවහොත් ඇතුම් රහතුන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
චාතයවයහි ම පරොතිහොර්ය පහළ වේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සමහර 
රහතුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්ය ෙන්වන් ය, සමහර රහතුන්වග්් චාතයවයහි 
පරොතිහොර්ය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළ වස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙෙර වෙවනෙුන්වග්් 
චාතයවයහි පරොතිහොර්ය වේ ද? ෙෙර වෙවනෙුන්වග්් චාතයවයහි වනො වේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. 

 
“තිණ්ණන්නිං වඛො මහොරොජ-වප-පොටිහීරිං වහොති” 
 
“මහරජොවනනි, තුන්වදවනෙුන් අතුවරන් අනයතරයේහුවග්් අධිෂ්ඨ්්ොනවයන් 

පිරිනිවියො ෙූ රහතුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්යය ෙන්වන් ය. ෙෙර තුන්වදවනෙුන් 
අතුවරන් ද? යත්:- මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි රහතුන් ෙහ්නවස් ‘මොවග්් 
චාතයවයහි වම ඳු ෙු පරොතිහොර්යවයේ වේෙ’ යි සිතො ීවෙමොන ෙ සිටිමින් ම 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට අනුෙම්පොවෙන් අධිෂ්ඨ්්ොන ෙර ෙදාරණවස්ෙ. ඒ රහතුන් ෙහන්වස්වග්් 
අධිෂ්ඨ්්ොන ෙශවයන් චාතයවයහි පරොතිහොර්ය ෙන්වන් ය. වමවස් පිරිනිවියො ෙූ රහතුන් 
ෙහන්වස්ලොවග්් චාතයවයහි අධිෂ්ඨ්්ොන ෙශවයන් පරොතිහොර්යය ෙන්වන් ය. නුෙත ද, 
මහරජොවනනි, සමයේදෘෂ්ඨ්ටිෙ වදෙතොවෙෝ මනුෂ්ඨයයන්ට අනුෙම්පොවෙන් වම ඳු ෙූ 
පරොතිහොර්යවයන් වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සද්ධර්මය නිතයවයන් වලොෙයො විසින් ග්ර හණය 
ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. පර සන්න ෙූ මනුෂ්ඨයවයෝ ද ෙුශලධර්මවයන් ෙුවඩන්නොහු ය” යි 
සිතො පිරිනිවියො ෙූ (411) රහතුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්යය දේෙන්නොහු ය. වමවස් 
වදෙතොෙන්වග්් අධිෂ්ඨ්්ොනයන් පිරිනිවියො ෙූ රහතුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්යය 
ෙන්වන් ය. නුෙත ද, මහරජොවනනි, ශර ද්ධොෙත් ෙූ රත්නතරවයහි පර සන්න ෙූ පණ්ඩිත ෙූ 
සද්ධර්ම ශර ෙණ ධොරණවයන් ෙයේත ෙූ සද්ධර්මසොග්රවයහි පිහිනන මනො  ුද්ධි ඇති 
මහත් ෙූ පර ඥාවෙන් යුේත ෙූ ස්තරියේ වහෝ පුරුෂ්ඨවයේ වහෝ  ුදුග්ුණ නුෙණින් සිතො 
සලෙො සුග්න්ධද්ර ෙයයේ වහෝ සුමනෙෙුලොදී මල් වහෝ වඛොමෙොසිෙොදී ෙස්තර යේ වහෝ 
අන්ෙිසිෙේ වහෝ  ුද්ධචාතයොදිවයහි සෙසො පුදා වම ඳු පරොතිහොර්යවයේ වේෙ” යි 
අධිෂ්ඨ්්ොන වෙොට නඟන්වන් ය. ඒ ශර ද්ධොෙත්හුවග්් අධිෂ්ඨ්්ොනවයන් පිරිනිවියො ෙූ 
තරිවිධ ුදුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්ය ෙන්වන් ය. වමවස් මනුෂ්ඨයයොවග්් අධිෂ්ඨ්්ොන 
ෙශවයන් පිරිනිවියො ෙූ තරිවිධ  ුදුන්වග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්ය පහළ ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, වම් රහත් වදෙතො ශර ද්ධොෙත් යන තුන්වදනො අතුවරන් එේතරො 
වෙවනෙුන්වග්් අධිෂ්ඨ්්ොන ෙශවයන් පිරිනිවියොහුවග්් චාතයවයහි පරොතිහොර්ය පහළ 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, තදින් ඔෙුන්වග්් අධිෂ්ඨ්්ොනවයේ වනො ී නම්, 
වාවතොෙශිපරොප්ත ෙූ ෂ්ඨ ආභිඥාලොභී ෙූ මහොේෂ්ඨීණොශර ෙයන් ෙහන්වස් වෙවනෙුන්වග්් 
චාතයවයහි වහෝ පරොතිහොර්යය පහළ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් 
යවථොේතපර ෙොරවයන් පරොතිහොර්යයේ නුති ෙල්හි ද ඒ පරොතිහොර්යය පහළ වනො ෙන 
 ෙ දැෙ තමොවග්් පූර්ෙ ෙෘතපුණයතොෙයෙින් වහෝ තහොත්මභොෙවයහි 



 

 439 පටුන වෙත 

සුාරිතග්ුණ ලයෙින් වහෝ ලුිය යුතු වහයින් අපර මොද ෙ ම ශර ද්ධොෙත් සුජනජනයො 
විසින් රහතුන්වග්් සුපරිසුද්ධභොෙය ෙල්පනො ෙට යුත්වත් ය. වම් සර්ෙඥපුතර  ෙූ රහතුන් 
ෙහන්වස් පිරිනිෙන් පූ ෙදාළවස්ෙු යි ෙියො නිෂ්ඨ්් ොෙට ග්ිය යුත්වත් ය. ඇදහිය යුත්වත් 
ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් ඒ 
ෙදාළ පරිද්වදන් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
රරතයපරාතිහාේයපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

්ි මාණාභ ය පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම් ඒ පිළිපුද්දා ෙූ සත්ෙ වෙවනේ මනො 

වෙොට පිළිපදින්නොහු ී නම්, ඒ සියල්ලන්ට ම ධර්මොභිසමය වේ ද? වනොවහොත් 
ෙිසිෙේහට ධර්මොභිසමය වනො වේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ෙිසිෙේහට 
ධර්මොභිසමය ෙන්වන් ය. ෙිසිෙේහට ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, ෙෙරේහට ධර්මොභිසමය වේ ද? ෙෙරේහට ධර්මොභිසමය වනො වේ දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ තිරශ්චීන ග්තයොහට ද 
ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය. මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වපරතවිෂ්ඨවයහි උපන්නොහට 
ද නියත මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිෙයොහට ද, ෙුහෙො හට ද, මොතෘඝොතෙයොහට ද, පීතෘඝොතෙයොහට 
ද, අරහන්තඝොතෙයොහට ද, සිංඝවභදෙයොහට ද, වලොහිතුප්පොදෙයොහට ද, 
වථයයසිංෙොසෙයොහට ද,  ුදුසසුන් හුර තීර්ථෙසමයට ග්ියොහට ද, භිේෂ්ඨුණීදූෂ්ඨෙයොහට 
ද, වතවළස් සිංඝොදිවසසොපත්තින් අතුවරන් එේතරො ආපත්තියෙට පුමිණ වදශනො 
ෙර මවයන් පිරිසිදු ෙ වනො නුිංග්ොහට ද, පණ්ඩෙයොහට ද, උභවතො යිංජනෙයොහට ද, 
යන වමවතේ වදනොහට ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය. (410) අඩු ෙූ සත්හුවිරිදි ඇත්තො 
ෙූ යම් මනුෂ්ඨයලදරුවෙේ ඇද්ද, මනො ෙ පිළිපන්නො ෙූ ඕහටත් ධර්මොභිසමය වනො 
ෙන්වන් ය. “මහරජොවනනි, මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වම් වසොවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ 
පුද්ග්ලයන්ට ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පසවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ යම් පුද්ග්ල වෙවනේ 

ඇද්ද, ඒ  පුද්ග්ලවයෝ ශීලයට විරුද්ධවයෝ ම ය. ඔෙුන්ට ධර්මොභිසමය වේෙො වහෝ වනො 
වේෙො වහෝ එපෙත් එවස් ම ය. ෙිවමේ ද, ෙෙර ෙොරණයෙින් මනො වෙොට පිළිපදින්නො 
ෙූ උනුසත්හෙුරුදු ඇත්තො ෙූ මනුෂ්ඨයලදරුෙොහට ධර්මොභිසමය වනො වේ ද? වමහි ම 
මොවග්් පර ශ්නවයේ ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, ලදරුෙොහට රොග්වයේ වනො ෙන්වන් ය. 
ද්වෙෂ්ඨයෙුදු වනො ෙන්වන් ය, වමොහයෙුදු වනො ෙන්වන් ය, මොනයෙුදු වනො ෙන්වන් 
ය, මිථයොදෘෂ්ඨ්ටියෙුදු වනො ෙන්වන් ය, අරතියෙුදු වනො ෙන්වන් ය, ෙොමවිතර්ෙයෙුදු 
වනො ෙන්වන් ය, ේවල්ශයන් හො ද අමිශර  ෙූවය් ය. ඒ ලදරුවතම නම් නිර්ෙොණසම්පත් 
ලුබීමට යුේත ෙූවය් ය. පරොප්ත ෙූවය් ය. ාතුරොර්යසතයධර්මයන් එෙපර තිවෙධවයන් ම 



 

 440 පටුන වෙත 

පර තිවෙධය ෙරන්නට සුදුසු ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, මනො වෙොට පිළිපන්නො 
ෙූ උනු සත්හෙුරුදු මනුෂ්ඨයලදරුෙොහට යම් ෙොරණයෙින් ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් 
ය යි යන වමහි වතොපට මම ෙොරණයේ ෙියන්වනමි. සෙසො අසො සිතින් ධරො ග්ණුෙ. 
මහරජොවනනි, තදින් උනුසත්හෙුරුදු ලදරුවතම රජනීය ෙූ රූප ශේදාදිවයහි 
ඇවලන්වන් ී නම් දූෂ්ඨණීයවයහි දූෂ්ඨිත ෙන්වන් ී නම්, වමොහනීයවයහි මුළො ෙන්වන් 
ී නම්, මදනීයවයහි මත් ෙන්වන් ී නම්, සමයේදෘෂ්ඨ්ටිය දන්වන් ී නම්, අභිරතිය හො 
අනභිරතිය දන්වන් ී නම්, ෙුශලොෙුශලය සිතින් සිතන්වන් ී නම්, ඒ ලදරුෙොහට ද 
ධර්මොභිසමය ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් මහරජොවනනි, උනුසත්හෙුරුදු  ලදරුෙොවග්් 
චිත්තය අ ල ය, දුර්ෙල ය, ශූනය ය, අල්ප ය, ස්ෙල්ප ය. මඳ ය, අපර සිද්ධ ය, අසිංඛත 
ෙූ නිර්ෙොණධොතුෙ ග්රු ෙූෙො ය,  ර ෙූෙො ය, විපුල ෙූෙො ය, මහත් ෙූෙො ය, මහරජොවනනි, 
උනුසත්හෙුරුදු ලදරුවතම ඒ පරිත්ත ෙූ මඳ ෙූ අපතළො ෙූ අපර සිද්ධ ෙූ දුර්ෙල ෙූ 
චිත්තවයන් ග්රුෙ ෙූ භොරිෙ ෙූ විපුල ෙූ මහත් ෙූ අසිංඛත ෙූ නිර්ෙොණධොතුෙ පර තිවෙධය 
ෙරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ර්හපර්රැ පර්ෙතරොජවතම 
ග්රුෙ ෙූවය් ය. භොරිෙ ෙූවය් ය. විපුල ෙූවය් ය, මහත් ෙූවය් ය. ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨයෙු තමොවග්් පර ෙෘති ෙූ ථොම ලීර්යවයන් ඒ 
මහොවමරුපර්ෙතරොජයො උග්ුළු ෙන්නට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් 
වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, පුරුෂ්ඨයොවග්් දුර්ෙල  ුවින් හො මහොවමරු පර්ෙතයොවග්් තතො මහත්  ුවිනු” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම උනුසත්හෙුරුදු ෙූ ලදරුෙොවග්් චිත්තය අ ල 
ෙූවය් ය, ස්ෙල්ප ෙූවය් ය, අල්ප ෙූවය් ය, මඳ ෙූවය් ය, අවිභූත ෙූවය් ය. අසිංඛත ෙූ 
අමෘතමහොනිර්ෙොණධොතුෙ ග්රුෙ ෙූවය් ය, භොරිෙ ෙූවය් ය. විපුල ෙූවය් ය, මහත් ෙූවය් 
ය. උනුසත්හෙුරුදු ෙූ මනුෂ්ඨයලදරුවතම ඒ අ ල ෙූ දුර්ෙල ෙූ ස්ෙල්ප ෙූ මඳ ෙූ අවිභූත 
ෙූ චිත්තවයන් (40 ) ග්රුෙ ෙූ භොරිෙ ෙූ විපුල ෙූ මහත් ෙූ අසිංඛත ෙූ නිර්ෙොණධොතුෙ 
පර තිවෙධය ෙරන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. යහපත් වෙොට පිළිපන්නො ෙූ ද, 
උනුසත්හෙුරුදු ෙූ මනුෂ්ඨයලදරුෙොහට වම් ෙොරණවයන් ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවිවතොම ව ොවහෝ දීර්ඝ ෙූෙො ය. ආයත ෙූෙො ය, 
පෘථුල ෙූෙො ය, විස්තොර ෙූෙො ය, විසොල ෙූෙො ය, විස්තීර්ණ ෙූෙො ය, විපුල ෙූෙො ය, තතො 
මහත් ෙූෙො ය. ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ මහොපෘිවිය ස්ෙල්ප ෙූ ජලින්දුෙෙින් 
වතමො උදෙචිේඛල්ලය ෙරන්ට හුෙි වේ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් ඒ 
ජලින්දුෙෙින් පෘිවිය වග්ෝරුමඩ ෙරන්නට වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
ඒ ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ජලින්දුෙවග්් තතො ෙුඩො  ුවින් 
හො මහොපෘිවියවග්් තතො මහත්  ුවිනු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
උනුසත්හෙුරුදු ඇත්තහුවග්් චිත්තය අ ල ය, දුර්ෙල ය, පරිත්ත ය, අප්ප ය, වථොෙ ය, 
මන්ද ය, අවිභූත ය, අසිංඛත ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණධොතුෙ දීර්ඝ ය, ආයත ය, පෘථුල 
ය, විත්ථත ය, විසොල ය, විස්තීර්ණ ය, විපුල ය, මහත් ෙූවය් ය. උනුසත්හෙුරුදු 
ලදරුවතම ඒ ස්ෙල්ප ෙූ මඳ ෙූ අවිභූත ෙූ දුර්ෙල ෙූ චිත්තවයන් මහත් ෙූ අසිංඛත ෙූ 
අමෘතමහොනිර්ෙොණධොතුෙ පර තිවෙධය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් 



 

 441 පටුන වෙත 

මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ උනුසත් හෙුරුදු මනුෂ්ඨයලදරුවතම ධර්මොභිසමය වනො 
ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් අ ල දුර්ෙල පරිත්ත අප්පවථොෙ මන්දාග්්නිවයේ 

ෙන්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, එපමණ ෙූ මන්දාග්්නිවයන් වදවියන් සහිත 
ෙූ සියලු ම වලොෙවයහි ඝනතරතිමිරොන්ධෙොරය විධමනය වෙොට ආවලොෙ ෙරන්ට 
හුෙි වේදැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, 
වහ් ෙෙර ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, ෙහ්නිය තතො මඳ  ුවින් හො 
වලොෙයො තතො මහත්  ුවිනු” යි ෙීහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම උනුසත්හෙුරුදු ෙූ 
ලදරුෙොවග්් සිත අ ල ෙූවය් ය, දුර්ෙල ෙූවය් ය, තතො ෙුඩො ෙූවය් ය, අල්ප ෙූවය් ය, 
ස්ෙල්ප ෙූවය් ය, මඳ ෙූවය් ය, අපර ෙට ෙූවය් ය, මහත් ෙූ අවිදයොන්ධෙොරවයන් ෙුවසන 
ලද්වද් ය. එවහයින් පර ඥාවලොෙය දේෙන්ට දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් මනො 
වෙොට පිළිපන්නො ෙූ උනුසත්හෙුරුදු ලදරුෙොහට නිර්ෙොණොභිසමය වනො ෙන්වන් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් වරොග්ොතුර ෙූ ෙෘශ ෙූ පමණින් යුත් ෙුඩො ශරීරය ඇත්තො 
ෙූ සොලෙ නම් ෙෘමිවතම තමො හුන් තුනට පුමිණියො ෙූ නෙරියන්දිග් ඇත්තො ෙූ 
තුන්රියන් පළල් ආසනය ඇත්තො ෙූ  ඳෙට දසරියන් ඇත්තො ෙූ අටරියන් අඋස ඇත්තො 
ෙූ තරිමදග්ලිත ෙූ උවපොසථ නොවග්න්ද්ර යො දැෙ ග්ිලින්නට අදින්වන් ී නම්, ෙිවමේ ද, 
මහරජොවනනි, ඒ සොලෙ නම් ෙෘමිවතම ඒ හස්තිනොවග්න්ද්ර යො ග්ිලින්ට හුෙි වේ දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “අවහෝ! ස්ෙොමීනි, එවස් වනො හුේෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ෙෙර 
ෙොරණයෙින් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, සොලෙ ශරීරයොවග්් ෙුඩො  ුවින් හො 
හස්තිනොවග්න්ද්ර යොවග්් තතො මහත්  ුවිනු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
උනුසත්හෙුරුදු මනුෂ්ඨයලදරුෙොවග්් සිත අ ල ය, දුර්ෙල ය, තතො ෙුඩො ය, අල්ප ය, මඳ 
ය, අපර ෙට ය. අසිංඛත ෙූ අමෘතමහො (40 ) නිර්ෙොණධොතුෙ තතො මහත් ෙන්වන් ය. ඒ 
ලදරු වතම අ ල ෙූ දුර්ෙල ෙූ ෙුඩො ෙූ මඳ ෙූ අපර ෙට ෙූ ඒ චිත්තවයන් මහත් ෙූ 
අසිංඛත ෙූ අමොතමහොනිර්ෙොණධොතුෙ පර තිවෙධය ෙරන්ට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. ඒ 
ෙොරණවයන් මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ උනුහත්හෙුරුදු මනුෂ්ඨයෙුමරුෙොහට 
ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නයත් එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
්ිේ ාණාභ යපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

්ි මාණ සාත පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් චනෙෙොදිෙොරණවෙශරීන්ද්ර භූත ෙූ මිලිඳු නම් මහරජොවනෝ 

පරමරමණීය ෙූ නිර්ෙොණසුපවතහි ලො සියලු ම විවනයජනහෘදයොනන්දනය ෙරන්නො 
ෙූ පර ඥාවග්ොාර ෙූ පර ශ්නයේ අසනුවෙෝ “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
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නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ී ද? වනොවහොත් දුෙින් මිශර  දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ම ය. දුෙින් අමිශරිත ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ඇතු යි ෙියො 
නුඹෙහන්වස් විසින් ෙදාළ ඒ ොනය අපි වනො අදහො ග්ණුම්හ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, වමවස් නුඹ ෙහන්වස් ෙදාළ වම් අර්ථවයහි ‘අපි නිර්ෙොණය දුෙින් මිශරිත ය’ 
යි ෙියො ග්ණුම්හ. නිර්ෙොණය දුෙින් මිශරිත ය යි ෙියො අප ෙියන වම් අර්ථවයහි 
ෙොරණයෙුදු දැෙ ලද්දවමෝ ය. එහි ෙොරණය ෙෙවර් ද? යත්- ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, වමවස් නුඹ ෙහන්වස් යම් ඒ නිෙන් ෙුමති වෙවනේ නිර්ෙොණය වසොයද් ද, 
ඔහුවග්් ශරීරයොවග්් ද, චිත්තයොවග්් ද දුේඛතොපනය වසොෙතොපනය දේනො ලුව යි. 
සිටීම් සේමන් ෙිරීම් පල්ලිංෙ ෙ හිඳීම් ආහොර ග්ුණීම් සයනය ෙිරීම් නිදිමත ෙුළෙීම් 
දේනො ලුව යි. ාේෂ්ඨු වසොත ඝොණ ජිේහො ෙොය මන යන ෂ්ඨඩොයතනයන්වග්් මිරිෙීම් 
දේනො ලුව යි. වනොවයේ ධනධොනය පරිය ෙූ නූ මිතර යන් හුරීම දේනො ලුව යි. වම් 
වලොෙවයහි යම්ෙිසි වෙවනේ සුි ත ෙූ ද, සුපතින් ෙුඩුනොහු ද, ඒ සියල්වලෝ ම 
පඤ්ාෙොමග්ුණවයන් ාේෂ්ඨුරොදී ෂ්ඨඩොයනතනයන් රමණය ෙරෙති. පිණෙති, සන්වතොෂ්ඨ 
ෙරෙති. මනොප මනොප ෙූ ව ොවහෝ ශුභෙොරණො ෙූ රූපය ෙරණ වෙොට වග්ණ ඇස 
රමණය ෙරෙති. පිණෙති, මනොප මනොප ෙූ ව ොවහෝ ග්ීතෙොදය ශුභ ෙොරණ ෙූ මධුර ෙූ 
ශේදය ෙරණ වෙොට වග්ණ වශරොතය රමණය ෙරෙති. පිණෙති. මනොප මනොප ෙූ 
ව ොවහෝ පුෂ්ඨ්පඵල පතර ත්ෙේ මුල් හර ශුභ ෙොරණ ෙූ සුග්න්ධවයන් නොසය රමණය 
ෙරෙති, පිණෙති. මනොප මනොප ෙූ ව ොවහෝ ඛොදය වභොජය වලයය වපයය සොයනීයය 
ශුභෙොරණ ෙූ රසවයන් දිෙ රමණය ෙරෙති, පිණෙති. මනොප මනොප ෙූ සිනිඳු ෙූ සියුම් 
ෙූ මෘදු වමොවළොේ ෙූ ව ොවහෝ ශුභෙොරණ ෙූ ස්පර්ශවයන් ශරීරය රමණය ෙරෙති, 
පිනෙති. මනොප මනොප ෙූ යහපත් නපුරු ශුභොශුභ ෙූ ව ොවහෝ නින්දිත විතර්ෙ 
මනස්ෙොරවයන් සිත රමණය ෙරෙති, පිණෙති. නුඹ ෙහන්වස්ත් වම්ත් ාේඛු වසොත 
ඝොණ ජිේහො ෙොය මන යන ෂ්ඨඩොයතනයන්වග්් පිණීම නසනවස්ෙ. සිඳ හරණවස්ෙ, 
උපේවඡදය ෙරණවස්ෙ, ෙළේනොවස්ෙ, උපරුන්ධනය ෙරණවස්ෙ. ඒ ෙොරණවයන් 
(401) ශරීරයත් දුෙ වස් තුවෙන්වන් ය. සිතත් දුෙ වස් තුවෙන්වන් ය. ශරීරය දුෙ 
වස් තුෙුනු ෙල්හි ෙොයිෙදුේඛවෙදනොෙ විඳිනු ලුව යි. සිත තුෙුනු ෙල්හි 
චාතසිෙදුේඛවෙදනොෙ විඳිනු ලුව යි. ර්ාග්්දිය සූතරවයහි ද ර්ාග්්දිය නම් 
පරි රොජෙවතම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට ග්ර්හො වෙවරමින් ‘භුනහු සමවණො වග්ොතවමො’ 
යන පදවයන් ‘ශර මණ භෙත් වග්ෞතමයන් ෙහන්වස් අනභිෙෘද්ධි ෙරණවස්ෙු’ යි වමවස් 
ෙීවය් වනො වේ ද? ‘නිර්ෙොණය දුෙින් මිශර ය’ යි ෙියො මම යම් ෙොරණයෙින් ෙියන්වනම් 
ද? වම් එහි ෙොරණය ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය දුෙින් මිශර  නුත. නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ම ය. 

මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි නිර්ෙොණසුපත දුෙු යි ෙියො යමේ ෙියෙු ද? ඒ වම් 
නිර්ෙොණසුපත දුෙේ නම් නුත්වත්  ය. නිර්ෙොණයොවග්් ෙනොහි සිද්ධ ෙිරීම පිණිස වම් 
පූර්ෙභොග් පර තිපදාෙ නම් ෙන්වන් ය. නිර්ෙොණය වසීම නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
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නිර්ෙොණය එෙොන්තවයන් ම සුප ඇත්වත් ම ය. දුෙින් අමිශර  ම ය. එහි මම ෙොරණයේ 
ෙියන්වනමි. මහරජොවනනි, පෘිීශ්ෙර ෙූ රජුන්වග්් රොජයසුපත නම් ෙූ වදයේ ඇද්දැ?” 
යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, රජදරුෙන්වග් රොජයසුපත නම් වදවයේ 
ඇතු’ යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ රජසුපත දුෙින් මිශර  දැ?” යි  විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ රජදරුවෙෝ පර තයන්තරටෙල් 
ෙුපිත ෙූ ෙල්හි ඒ පර තයන්ත නිශ්රීත ෙූ සතුරන් සොදනු පිණිස පිරිස් නොයෙ 
මහොමොතයයන් හො වයොධයන් හො  ලපර ධොනිෙයන් හො වනොවයේ වසනග් පිරිෙරො වග්ණ 
ෙොඩිෙොසයට වග්ොස් මුසි මදුරු සීත සුළිං ෙුසි අෙු ආදිවයන් පීඩිත ෙ ෙුමේ පිණිස 
සම විෂ්ඨමස්ථොනවයහි දිෙ පනින්නොහු ද, මහත් ෙූ යුද්ධ ෙරන්නොහු ද, ීවවිතය වනො 
ලුව යි ෙියො ෙොිංේෂ්ඨොෙටත් පුමිවණන්නොහු” යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වස්නයන් ෙහන්ස, වම් යුද්ධෙරියොෙ රජසුපතේ වනො ෙන්වන් ය. රජසුපත 
වසීම පිණිස වම් පූර්ෙභොග්ෙරියොවෙෙ. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, රජදරුවෙෝ 
දුෙින් ම රොජයය වසොයො පසු ෙ රජසුපත අනුභෙ වෙවරති. නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
වම් පර ෙොරවයන් රොජසුපත දුෙින් අමිශර  ම ය. ඒ රොජයසුපත අනිවෙෙ. දුේඛය 
අනිවෙෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අමෘතමහොනිර්ෙොණය ද එෙොන්ත 
ෙූ සුප ඇත්වත් ය. දුෙින් මිශර  ද නුත්වත් ය. යම්ෙිසි වෙවනේ ඒ නිර්ෙොණය වසොයත් 
නම්, ඒ ශර ද්ධොෙත් උත්තමවයෝ ශරීරයත් චිත්තයත් වදෙ වෙවලසුන් තෙන ීර්යවයන් 
තෙො ්ොනෙිංෙර මණය නිෂ්ඨදයො සයනොහොර පමණින් යුේත වෙොට ග්න්ෙො නිදිෙර්ජිත 
වෙොට ාේෂ්ඨුරොදි ෂ්ඨඩින්ද්රියයන් පීළනය වෙොට ෙොයීවවිතවදෙ පරිතයොග් වෙොට දුෙ වස් 
නිර්ෙොණය වසොයො නසන ලද පසමිතුරන් ඇති ෙ රජසුප අනුභෙ ෙරණ රජදරුෙන් 
වමන් එෙොන්ත සුප ෙූ නිර්ෙොණසම්පත්තිය අනුභෙ වෙවරති. මහරජොවනනි, වමවස් 
නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ඇත්වත් ය. දුෙින් මිශර  නුත්වත් ය. නිර්ෙොණය අනිවෙෙ. 
දුේ අනිවෙෙ. 

 
(404) “මහරජොවනනි, අනිෙුදු තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනෙ. නිර්ෙොණය 

එෙොන්ත සුප ඇත්වත් ය. දුෙින් මිශර  නුත්වත් ය. දුෙ අනිවෙෙ. නිර්ෙොණය අනිවෙෙ. 
මහරජොවනනි, ශිල්පෙත් ආාොර්යෙරයන්වග්් ශිල්ප සුපවයේ නම් ඇද් ද?” යි 
විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ශිල්පෙත් ෙූ ආාොර්යෙරයන්වග්් ශිල්ප සුපවයේ 
ඇතු” යි ෙීහ. “ෙිවමේ ද, මහරජොවනනි, ඒ ශිල්පසුපත දුෙින් මිශර  ද?” යි විාොළවස්ෙ. 
“නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ අන්වතෙොසිෙවයෝ ෙුමේ පිණිස 
ආාොර්යෙරයන්ට අභිෙොදන පර තයුත්ථොනවයන් හො පොනීයොභරණ ග්ෘහස්මමොර්ජන දැහුටි 
මුවඛොදෙොනුපර දානවයන් හො තඳුල් පර තිග්ර හණ වෙර තළීම් නුහුීම් පොදපරිෙර්මවයන් 
තමොවග්් සිත හුරපියො අනුන්වග්් සිත වස් පෙතිමින් දුේි ත ෙ සයනය ෙිරීවමන් 
අවෙලොවෙහි විෂ්ඨම වභොජනය අනුභෙ ෙිරීවමන් ශරීරය තෙොලන්නොහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ වම් ශරීර තොපනය ශිල්පසුපවතේ 



 

 444 පටුන වෙත 

නම් වනො ෙන්වන් ය.1 ශිල්පය වසීවමහි වම් පූර්ෙභොග් ෙරියොවෙෙ. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අන්වතෙොසිෙවයෝ දුෙ වස් ආාොර්යශිල්පය වසොයො වග්ණ පසු 
ෙ සිල්සුපත අනුභෙ ෙරන්නොහු ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් පර ෙොරවයන් 
ශිල්පසුපත දුෙින් අමිශර  ම ය. ඒ ශිල්පසුප අනිවෙෙ. ඒ පුෙති දුේඛය අනිවෙෙු” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය එෙොන්ත සුප ඇත්වත් ය, දුෙින් 
මිශර  නුත්වත් ය. යම් වෙවනේ ඒ නිර්ෙොණය වසොයන්නොහු නම්, ඒ සත්ෙවයෝ ශරීරයත් 
සිතත් වදෙ තෙො සිටීවමන් සේමන් ෙිරීවමන් හිඳීවමන් ආහොර ග්ුණීවමන් පමණින් 
යුේත වෙොට වග්ණ නිදිෙර්ජිත වෙොට ාේෂ්ඨුරොදි ෂ්ඨඩොයතනය පීළනය වෙොට නිෙන් 
පිණිස ෙොයීවවිතය පරිතයොග් වෙොට දුෙ වස් නිර්ෙොණය වසොයො එෙොන්තසුප ෙූ 
නිර්ෙොණය ශිල්පසුපත අනුභෙ ෙරණ ග්ුරුන් වසයින් අනුභෙ ෙරන්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, වමවස් නිර්ෙොණය එෙොන්ත ෙූ සුප ඇත්වත් ය, දුෙින් මිශර  නුත්වත් 
ය. නිෙන් වසොයන දුෙ අනිවෙෙ, නිෙන් අනිවෙෙු” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම්වස් වම පර ශ්නය ද එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි 
ෙීහ. 

 
්ිේ ාණසාතපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

්ි මාණ අරපප පර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් යමේ නිර්ෙොණය නිර්ෙොණය 

යි ෙියො එේෙන් ෙ ෙියනවස්ෙ. ඒ නිර්ෙොණයොවග්් නීලපීතොදි රූපවයේ වහෝ සටහනේ 
වහෝ ෙයසේ2 වහෝ හර ස්ෙදීර්ඝොදී පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ 
වහ්තුෙෙින් වහෝ නයෙින් වහෝ මට දේෙො පියන්නට හුෙි ෙනවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය අසදෘශ ය, නිර්ෙොණයොවග්් නීලපීතොදී රූපයේ වහෝ 
සටහනේ වහෝ ෙයසේ වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ 
වහතුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ දේෙොපියන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් ෙදාළ ොනය (40 ) මම සු ෙු යි ෙියො වනො 
පිළිග්න්වනමි. නිර්ෙොණධර්මයොවග්් රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ ෙයසේ වහෝ 
පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහතුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ 
පුණීවමන් ඇත්වත් ම ය. ඒ  ෙ ෙොරණයෙින් මට අඟෙො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 

 

                               
1 වනො ෙන්නොහ 
2 ෙොසයේ 
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“මුනුෙ. මහරජොවනනි, ෙොරණයෙින් වතොපට අෙව ොධ ෙරෙන්වනමි. 
මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර ය වතවම් ඇත්වත් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් 
ෙහන්ස, වම් මහොසමුද්ර ය ඇත්වත් ම ය” යි ෙීහ. “තදින්, මහරජොවනනි, ෙිසිවෙේ වතොප 
අතින් ‘මහරජොවනනි, මහොසමුද්රවයහි ජලය ෙළ නොළිෙොදිවයන් වෙොපමවණේ ඇත්වත් 
ද? මහොසමුද්ර වයහි ෙසන්නො ෙූ යම් සත්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සත්ෙවයෝ ග්ණනින් 
වෙොපමවණේ දැ?” යි ෙියො වමවස් විාොවළ් ී නම්, මහරජොවනනි, වමවස් විාොරණ 
ලද්දා ෙූ වතපි ඕහට වෙොපමණ ඇතු යි ෙියො ෙියන්නොහු දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “තදින්, 
ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ෙිසිවෙේ මො අතින් “මහරජොවනනි, මහොසමුද්රවයහි ජලය වෙවතේ 
ද? මහොසමුද්රවයහි ෙසන්නො ෙූ යම් ඒ සත්ෙවයෝ වෙවතේ ද?” යි ෙියො වමවස් විාොවළ් 
ී නම්, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, මම ඕහට වමවස් ෙියන්වනමි. ‘එම් ල, පුරුෂ්ඨය, වතෝ මො 
අතින් වනො විාොළ යුතු වදයේ අසන්වනහි ය. වම් තොවග්් විාොරීම ෙිසිවෙවනෙුත් 
ඇසිය යුතු වදයේ වනො ෙන්වන් ය. වම් තො විාොළ පර ශ්නයවතම වනො ෙියො තුිය 
යුතු ෙන්වන් ය. පූර්ෙවයහි වලොෙය විභොග් වෙොට ෙියන්නෙුන් විසින් උදෙ සත්ෙ 
ෙශවයන් මහොසමුද්ර ය ව දා වනො ෙියන ලද්වද් ය. එවස් වහයින් මහොසමුද්රවයහි 
ජලස්ෙන්ධය මුන පමණ ෙරන්නට වනොහුේවේ ය. එහි ෙොසයට පුමිණියො ෙූ යම් 
ඒ සත්ෙවෙවනේ ඇද්ද, ඒ සත්ෙවයෝ ද සිංඛයො වෙොට ෙිය වනො හුේවේ ම ය’ යි 
ෙියො, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, වමවස් මම ඕහට පර තිොන වදන්වනමි” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, වතපි ෙුමේ පිණිස ෙනොහි ඇති ස්ෙභොෙ ෙූ මහොසමද්රවයහි වමවස් 
පර තිොන වදන්නහු ද? ග්ණන්  ලො ‘මහොසමුද්රවයහි ජලය වමපමණ ය, මහොසමුද්රවයහි 
වමපමණ සත්ෙවයෝ ෙසන්නොහු ය’ යි ෙියො ඒ විාොළ පුරුෂ්ඨයොහට ෙිය යුතු වනො වේ 
දැ?” යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, එවස් ෙිය වනො හුේවේ ය. වම් පර ශ්නය අවිෂ්ඨය 
ෙන්වන් ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඇති ස්ෙභොෙ ෙූ මහොසමුද්රවයහි ජලය මුනපියො 
ග්ණන් ෙරන්ට යම් වස් වනො හුෙි වේ ද, ඒ සමුද්රවයහි ෙොසයට පුමිණියො ෙූ යම් 
සත්ෙවෙවනෙුන් ග්ණන් වෙොට පිය වනො හුෙි වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ඇති ස්ෙභොෙ ෙූ නිර්ෙොණයොවග්් රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ ෙයසේ1 වහෝ පර මොණයේ 
වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහ්තුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ 
දේෙොපියන්නට වනො හුේවේ ම ය. මහරජොවනනි, චිත්තයොවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ සෘද්ධි 
ඇත්තො ෙූ මහොනුභොෙසම්පන් ෙූ පුද්ග්ලවතම මහො සමුද්රවයහි ජලය ද එහි ෙසන්නො ෙූ 
සත්ෙයන් ද ග්ණන් ෙරන්නට සමර්ථ ෙන්වන් ය. ඒ ඒ චිත්තයොවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ 
සෘද්ධිමත්වතම නිර්ෙොණයොවග්් රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ ෙයසේ වහෝ පර මොණයේ 
වහ් උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහතුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ 
දේෙොපියන්නට වනො හුෙි ෙන්වන් ය. 

 

                               
1 ෙොසයේ  
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(404) “මහරජොවනනි, ස්ෙභොෙවයන් ම ඇත්තො ෙූ නිර්ෙොණයොවග්් රූපයේ වහෝ 
සටහනේ වහෝ ෙයසේ1 වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ 
වහ්තුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහ් දේෙො පියන්නට වනො හුේවේ වේ ද, ඊට ම අනිෙුදු 
තතිරි ෙොරණයේ ඇසුෙ මුනුෙ. මහරජොවනනි, අරූපොොරවදෙනිෙොවයහි 
අරූපෙොයිෙො නම් වදවිවෙවනේ ඇද් ද?” යි විාොළවස්ෙ. “එවස් ය, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, 
වදවියන් වෙවරහි අරූපෙොයිෙො නම් වදවිවෙවනේ ඇතු යි ෙියො අසන ලද්වද් ය” 
යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, ඒ අරූපෙොයිෙො නම් වදවියන්වග්් රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ 
විනොශයේ වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහ්තුෙෙින් වහෝ 
ෙර මයෙින් වහෝ දේෙො පියන්නට හුෙි වේදැ?”යි විාොළවස්ෙ. “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, එවස් 
වනො හුේවෙමි” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, එවස් ී නම්, අරූපෙොයිෙො නම් වදවිවයෝ 
නුද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “ඇත, ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අරූපෙොයිෙො නම් වදවිවයෝ ඒ 
අරූපීන්වග්් රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ විනොශයේ වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් 
වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහ්තුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ දේෙොපියන්නට වනො 
හුේවේ ය” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් වස් ඇත්තො ෙූ අරූපෙොයිෙො නම් වදවියන්වග්් 
රූපයේ වහෝ සටහනේ වහෝ ෙයසේ වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ 
ෙොරණයෙින් වහෝ වහ්තුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ දේෙොපියන්නට වනො හුේවේ වේ 
ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ස්ෙභොෙවයන් ම ඇත්තො ෙූ නිර්ෙොණයොවග්් රූපයේ 
වහෝ සටහනේ වහෝ ෙයසේ වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ 
වහතුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් වහෝ දේෙොපියන්නට වනො හුේවේ ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නිර්ෙොණය ඒෙොන්ත සුප ඇත්වත් ය’ යි 

ෙදාළ ෙොරණය එවස් ම වේෙො. ඒ නිර්ෙොණයොවග්් රූපයේ වහෝ සටනේ වහෝ ෙයසේ 
වහෝ පර මොණයේ වහෝ උපමොෙෙින් වහෝ ෙොරණයෙින් වහෝ වහතුෙෙින් වහෝ ෙර මයෙින් 
වහෝ දේෙොපියන්නට වනො හුේවේ ම ය. ස්ෙොමීනි, නිර්ෙොණයොවග්් අනයවෙවනෙුන් 
විසින් වනො දේනො ලද්දා ෙූ උපමො දර්ශනමොතර  ෙූ ෙිසි ග්ුණයේ ඇද් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, ස්ෙරූප ෙශවයන් රූපවයේ නුත්වත් ය. ග්ුණ ෙශවයන් ෙනොහි 
ෙිසි උපමොදර්ශනමොතර යේ දේෙොපියන්නට හුෙි ෙන්වන් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. “යහපත, 
ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මම යම් පරිද්වදෙින් නිර්ෙොණයොවග්් ග්ුණ ෙශවයන් 
දේෙන්නො ෙූ එෙ වදශමොතර යේ ෙත් ල න්වනම් ද, එ ඳු පර ෙොරයෙින් මට 
අතිෙඩිනමින් ෙදාළ මුනුෙ. මොවග්් හෘදයපරිලොභය විග්ස සීතලමධුරොන 
මොරුතවයන් නිර්ෙොපණය ෙර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, පද්මයොවග්් 
එේග්ුණවයේ නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට වි ය. උදෙයොවග්් වදග්ුණවයේ නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට 
වි ය. අග්දයොවග්් තරිවිධ ග්ුණවයෙ. මහොසමුද්ර යොවග්් සතර ග්ුණවයෙ. වභොජනයොවග්් 
පඤ්ා ග්ුණවයෙ. ආෙොසයොවග්් දශ ග්ුණවයෙ, මොණිෙයරත්නයොවග්් තුන් ග්ුණවයෙ, 
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රත්තාන්දනයොවග්් තුන් ග්ුණවයෙ, සප්පිමණ්ඩයොවග්් තුන් ග්ුණවයෙ, පර්ෙත (406) 
ශිඛරයොවග්් පඤ්ා ග්ුණවයෙ යන වමතේ ග්ුණ වෙවනේ නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පද්මයොවග්් එේ ග්ුණවයේ නිර්ෙොණයට 

පර විෂ්ඨ්ට ී යු’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද,  පද්මයොවග්් නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට 
ෙු ඒ එෙ ග්ුණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, පද්මය යම් වස් උදෙය 
හො අනුපලිප්ත ී ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය රොග්ොදී සර්ෙේවලශයන් 
හො අනුපලිප්ත ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, පද්මයොග්් වම් එේ ග්ුණය නිර්ෙොණයට 
අනුපර විෂ්ඨ්ට ී ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, උදෙයොවග්් වදග්ුණ වෙවනේ නිර්ෙොණයට 

පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ’ යි ෙියො නුඹෙහන්වස් යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට 
ෙූ උදෙයොවග්් ග්ුණද්ෙයය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ජලය 
සීතලග්ුණ ඇත්වත් වේ ද, ශරීරපරිදාහ නිර්ෙොපණය වෙවර් ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම අමෘත මහොනිර්ෙොණය සීතලග්ුණය ඇත්වත් ය. සර්ෙේවලශග්ිනිය ම 
නිෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වම් උදෙයොවග්් පළමුෙන ග්ුණය නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට 
ෙූවය් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ජලය ේලොන්ත තසිත පිපොස ග්රීෂ්ඨ්මොභිතප්ත ෙූ ජන 
ාතුෂ්ඨ්පදාදී සත්ෙයන්වග්් පිපොසය දුරු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
නිර්ෙොණය ද අෂ්ඨ්වටොත්තරශතපරවභද ෙූ ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොෙ හො වලොෙය ඇතු යි ෙියො 
ශොශ්ෙතදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් ග්න්නො භෙතෘෂ්ඨ්ණොෙ ද මරණින් මත්වතහි නුතු යි ෙියො 
උේවඡදදෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් ග්න්නො විභෙතෘෂ්ඨ්ණොෙ ද යන වම් තරිවිධ පිපොසය දුරු 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් වදවෙනි ග්ුණය නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට වි 
ය. මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් ග්ුණවයෝ වදවදන නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘චභෂ්ඨජයයොවග්් තුන් ග්ුණ වෙවනේ 

නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් යමේ ෙදාළ වස්ේ ද, නිර්ෙොණයට 
පර විෂ්ඨ්ට ෙූ චභෂ්ඨජයයොවග්් ඒ තුන්ග්ුණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
චභෂ්ඨජයය යම් වස් විෂ්ඨවයන් පීඩිත ෙූ සත්ෙයන්ට පිළිසරණ වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය ද රොග්ොදි ේවලශ ෙශවයන් පීඩිත ෙූ සෙල සත්ෙයන්ට 
පිළිසරණ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ චභෂ්ඨජයයොවග්් වම් 
පළමුෙන ග්ුණය ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නුෙත ද අනිේ ග්ුණවයේ ඇත. 
චභෂ්ඨජයය සියලු ම වරොග්යන්වග්් වෙළෙර ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම නිර්ෙොණය සියලු ම සිංසොරදුඃඛයන් වෙළෙර ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ ඖෂ්ඨධයොවග්් වම් වදවෙනි ග්ුණය ෙන්වන් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, ඖෂ්ඨධයවතම අමෘත ග්ුණය ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
නිර්ෙොණයවතම අජරොමෘතග්ුණවයන් යුේත ය. මහරජොවනනි, ඖෂ්ඨධයොවග්් වම් 
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තුන්ෙුනි ග්ුණය ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ඖෂ්ඨධයොවග්් වම් ග්ුණවයෝ තුන්වදන 
නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මහොසමුද්ර යොවග්් සතර ග්ුණයේ නිර්ෙොණයට 

පර විෂ්ඨ්ට ී ය’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් යමේ ෙදාළවස්ේ ද, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
මහොසමුද්ර යොවග්් ඒ සතරග්ුණය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. (40 ) “මහරජොවනනි, යම් 
වස් මහොසමුද්ර යවතම සියලු ෙුණපවයන් ශූනය ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, මහො සමුද්ර යොවග්් 
නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වම් පළමුෙන ග්ුණය ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහත් ෙූ 
සමුද්ර යවතම  ුස වග්ොඩ දෙින එවතර වමවතර නුත්වත් ය. සියලු ම ග්ිංග්ොෙලින් වනො 
පිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අවනොරපොර ඇති මහත් ෙූ නිර්ෙොණයවතම 
අනන්ත අසිංඛය ෙූ සියලු සත්ෙයන්වග්න් වනො පිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
මහොසමුද්ර යොවග්් නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වම් වදවෙනි ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, නුෙත ද අනිේ ග්ුණවයේ ඇත. මහොසමුද්ර යවතම මහො මත්සය 
තිමිතිමිිංග්ල තිමිරපිිංග්ලොදි මහොසත්ෙයන්ට ආෙොසය ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයවතම ශාවෙපුතරා ්්්ද ර්හාකාශයපාදී 
නිර්මලවිමලේෂ්ඨීණොශර ෙ ලපරොප්ත ෙශීභූත මොහභූත ෙූ රහතන් ෙහන්වස්ලොට ආෙොස 
ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යොවග්් නි්්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වම් තුන්ෙුනි ග්ුණය 
නම් ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යවතම අපරිමිත  
විපුලරළපුෂ්ඨ්පෙුසුමවයන් ග්ුෙසී ග්ත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
නිර්ෙොණයවතම අපරිමිත විවිධවිපුල පරිශුද්ධවිදයොවිමුේතිපුෂ්ඨ්පවයන් පිපී ග්ිවය් ය. 
ෙුසුමිත වි ය. මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යොවග්් නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වම් සතරෙුනි 
ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ මහො සමුද්ර යොවග්් වම් 
සතරග්ුණය නම් ෙන්වන් ය.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වභොජනයොවග්් පඤ්ාග්ුණයේ නිර්ෙොණයට 

පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් යු’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් යමේ ෙදාළවස්ේ ද, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
වභොජනයොවග්් ඒ පඤ්ාග්ුණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
වභොජනය සියලු සත්ෙයන්වග්් ආයුෂ්ඨය දරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
නිර්ෙොණයවතම සොේෂ්ඨොත් ෙළෙුන්වග්් ජරො මරණ නුසීම් ෙසවයන් ආයුෂ්ඨය දරන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, වභොජනයොවග්් නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වම් පර ථමග්ුණය ෙන්වන් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, වභොජනය නම් සියලු සත්ෙයන්වග්්  ල ෙඩන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයවතම සොේෂ්ඨොත් ෙළො ෙූ සියලු සත්ෙයන්වග්් 
අවනෙවිධ සෘද්ධි ල ෙඩන්වන් ය. මහරජොවනනි, වභොජනයොවග්් නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට 
ෙූ වම් වදවෙනි ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, වභොජනය සියලු 
සත්ෙයන්වග්් ශරීරෙර්ණය උපදෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය 
සොේෂ්ඨොත් ෙළො ෙූ සියලු සත්ෙයන්වග්් ග්ුණෙර්ණනොෙ උපදෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වභොජනයොවග්් වම් තුන්ෙන ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය. තෙද, 
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මහරජොවනනි, වභොජනය සියලු සත්ෙයන්වග්් දරථය ෙයපශමනය ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයවතම සොේෂ්ඨොත් ෙළො ෙූ සියලු සත්ෙයන්වග්් 
සර්ෙේවලශ දරථය ෙයපශමනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
වභොජයොවග්් වම් සතරෙන ග්ුණය ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, වභොජනය සියලු 
සත්ෙයන්වග්් ේෂ්ඨුධොවෙන් ෙන දුර්ෙල ෙ දුරු ෙරන්වන් ය. (401) මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයවතම සොේෂ්ඨොත් ෙළො ෙූ සියලු සත්ෙයන්වග්් සර්ෙදුඃඛ 
ේෂ්ඨුධොවෙන් ෙන දුර්ෙල ෙ දුරු ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
වභොජනයොවග්් වම් පස්ෙන ග්ුණය ෙන්වන් ය.  මහරජොවනනි, වභොජනයොවග්් වම් 
පඤ්ාවිධ ග්ුණවයෝ නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ආෙොශයොවග්් දශග්ුණ වෙවනේ 

නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ’ යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ආෙොශයොවග්් 
නිර්ෙොණය අනු ෙ ග්ියො ෙූ දශග්ුණවයෝ ෙෙරහු ද?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“යථා ර්හාරාජ ාකාපසා ්  ජායති, ්  ජීයති, ්  මීයති, ්  ර ති, ්  උප්පජ්ජති, 

දුප්පසපහා, අපරාරාහරපණා අ ි්ස්සිපතා, විහඞ්ගර්ගර්ප්ා, ්ීරා රපණා, අ් ්්පතා, 
ක පර්  පඛා ර්හාරාජ ්ිබ්.ාණං ් ජායතී, ් ජියති, ් මීයති, ් ර ති, ් 
උප්පජ්ජති, දුප්පසහං, අපරාරාභරණං, අ්ීස්සිතං, අවෙයගර්්ං ්ිරා රණං, අ්්්තං. 
ඉපර් පඛා ර්හාරාජ ාකාසස්ස දසගුණා ි්බ්.ාණං අ්ුපවිට්ොති” 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ආෙොශය වනො උපදින්වන් ය. වනො ීවෙත් ෙන්වන්ය, 

වනො මියන්වන් ය, ාුත වනො ෙන්වන් ය, මතු වනො උපදින්වන් ය. මුඩලිය වනො 
හුේවේ ය, වසොරුන් ග්ත වනො හුේවේ ය. ෙිසි ආශර යේ නුත්වත් ය, විහග් හුසිරීම් 
ඇත්වත් ය, ෙිසි ආෙරණයේ නුත්වත් ය. අනන්ත ෙූවය් ය, එපරිද්වදන් ම 
මහරජොවනනි, නිර්ෙොණය වතම වනො උපදින්වන් ය, වනො ීවෙත් ෙන්වන් ය, වනො 
මියන්වන් ය, ාුත වනො ෙන්වන් ය, මතු වනො උපදින්වන් ය, මුඩ ග්ත වනො හුේවේ 
ය. වසොරුන් ග්ත වනො හුේවේ ය, ෙිසි ආශර යේ නුත්වත් ය, තුන්  ුදු ආර්යග්මන යො 
ෙිසි ආෙරණයේ නුත්වත් ය, අනන්ත ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, වමොහු ෙනොහි 
නිර්ෙොණය අනු ෙ ග්ියො ෙූ ආෙොශයොවග්් දශග්ුණවයෝ” යි. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘චින්තොමොණිෙයරත්නයොවග්් තුන්ග්ුණයේ 

නිර්ෙොණය හො අනු ෙ ග්ිවය් ය” යි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් යමේ ෙීවස්ේ ද, 
මොණිෙයරත්නයොවග්් නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ියො ෙූ ඒ තුන් ග්ුණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මොණිෙය රත්නය ෙුමුති වදයේ වදන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය ෙුමුති වදය වදන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
මොණිෙයරත්නයොවග්් නිර්ෙොණයට අනුෙ ග්ියො ෙූ වම් පළමු ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය.තෙද, 
මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නය පරීති ජනනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
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ම නිර්ෙොණය ද පරීතිජනනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් 
වදවෙනි ග්ුණය නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් ය. තෙද මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් 
 ු ළීවමන් පරවයොජන ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය ද 
 ු ළීවමන් පරවයොජන ෙරන්වන් ය. “මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් තුන්ෙන 
ග්ුණය නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් ග්ුණවයෝ 
තුන්වදන නිර්ෙොණය හො අනුෙ ග්ියොහු ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
(400) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘රත්තාන්දනයොවග්් තුන්ග්ුණවෙවනේ 

නිර්ෙොණය හො අනුෙ ග්ියොහු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ නිර්ෙොණය හො අනු ෙ 
ග්ියො ෙූ රත්තාන්දනයොවග්් තුන්ග්ුණය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. ‘මහරජොවනනි, යම් 
වස් රත්නාන්දනය දුර්ලභ වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය දුර්ලභ 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ වලොහිතාන්දනයොවග්් වම් පර ථම 
ග්ුණය නම් ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, වලොහිතාන්දනය අසදෘශ ෙූ සුග්න්ධ 
ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය ද අසදෘශ ෙූ ග්ුණ සුග්න්ධ ඇත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, වලොහිතාන්දනයොවග්් වම් වදවෙනි ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, වලොහිතාන්දනය සජනජනයන් විසින් පර ශස්ත ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය  ුද්ධොදී ආර්යජනයන් විසින් පර ශස්ත ෙන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, වම් වලොහිතාන්දනයොවග්් තුන්ෙන ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් 
ය. මහරජොවනනි, වමොහු ෙනොහි වලොහිතාන්දනයොවග්් නිෙණට අනු ෙ ග්ියො ෙූ තුන් 
ග්ුණවයෝ ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ග්ිවතල්මණ්ඩයොවග්් තුන්ග්ුණ වෙවනේ 

නිර්ෙොණය හො අනු ෙ ග්ියොහු ය” යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
ඒ සප්පිමණ්ඩයොවග්් තුන්ග්ුණවයෝ ෙෙරහු ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
ග්ිවතල් මණ්ඩය ෙර්ණසම්පන්න ී ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය 
ග්ුණෙර්ණවයන් සම්පන්න ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, සප්පිමණ්ඩයොවග්් වම් පර ථමග්ුණය 
නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සප්පිමණ්ඩය සුග්න්ධ ඇත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය මුළු වලෝ පතළ සීලසුග්න්ධය ඇත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, සප්පිමණ්ඩයොවග්් වම් වදවෙනි ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ි්ග්වය් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, සප්පිමණ්ඩය මිහිරි රසය ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම නිර්ෙොණය ද අනන්තරස ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, ග්ිවතල්මණ්ඩයොවග්් වම් 
තුන්ෙන ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් ය. මහරජොවනනි, වමොහු ෙනොහි සප්පි 
මණ්ඩයොවග්් නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ියො ෙූ තුන්ග්ුණවයෝ යි.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පර්ෙතශිඛරයොවග්් පඤ්ා ග්ුණ වෙවනේ 

නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූහ’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, නිර්ෙොණයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
පර්ෙතශිඛරයොවග්් ඒ පස්ග්ුණවයෝ ෙෙරහු දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
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ර්හාපර්රැ පර්ෙතශිඛරය තතො උස් ෙ ග්ිවය් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය 
ද තුන්වලෝ තේම තතො උස් ෙ ග්ිවය් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් පළමු 
ෙන ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් ය. තෙද, මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරය අාල 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය අාල ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් වදවෙනි ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනුෙ ග්ිවය් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයට නුග්ීම දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම සේවලශයන්ට නිර්ෙොණයට නුඟීම දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් තුන්ෙන ග්ුණය නිර්ෙොණයට අනු ෙ ග්ිවය් ය. (   ) තෙද, 
මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයවතම සියලු බීජජොතීන්වග්් වනො හට ග්ුණීම ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණය සර්ෙේවලශයන්වග්් වනො හට ග්ුණීම 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් සතරෙන ග්ුණය නිර්ෙොණය හො 
අනු ෙ ග්ිවය් ය. තෙද, මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයවතම අනුනය පර තිඝවයන් මිදුවන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයවතම දයො වෙරොධ වදෙින් මිදුවන් ය. 
මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් පස්ෙන ග්ුණය වතම නිර්ෙොණයට අනු පර විෂ්ඨ්ට 
ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතශිඛරයොවග්් වම් පඤ්ාග්ුණවයෝ නිර්ෙොණය හො අනු ෙ 
ග්ියොහු යි. මහරජොවනනි, අජරොමෘත ෙූ නිර්ෙොණ ධර්මයොවග්් රූපෙර්ණොදියේ නුති 
නියොෙ හො අනන්ත ෙූ ග්ුණවයන් යුේත  ෙ අප ෙී වම් එෙුන්සොළිස් ග්ුණොනුසොරවයන් 
වතොපවග්් නුෙණින් මනො වෙොට දැනග්ණුෙ” යි ෙදාළවස්ෙ. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය එවස් ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
්ිේ ාණඅරපපපර ශ්්ය ්ිමි. 

 

්ි මාණ සාක්ෂාත්කරණ පරශ්්ය 
 
“අවහෝ! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘නිර්ෙොණය අතීත ෙූවය්ත් වනො 

වෙයි, අනොග්ත ෙූවය්ත් වනො වෙයි. ෙර්තමොන ෙූවය්ත් වනො වෙයි, උපන්වන්ත් වනො 
වෙයි. නූපන්වන්ත් වනො වෙයි, තපදිය යුතුත් වනො වෙයි ෙියො නුඹ ෙහන්වස් 
ෙියනවස්ේ වනො වේ ද? ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම්  ුද්ධශොසනවයහි යම් 
ෙිසි ශර ද්ධොෙන්තවයේ වතම මනො වෙොට පිළිපදිමින් තු ූ නිර්ෙොණයේ සිද්ධ වෙවර් 
ද, වනොවහොත් ඔහු ම උපදෙො වග්ණ සිද්ධ වෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ යම් ෙිසිවෙේ නිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවර් නම්, එවතම තපිද 
තු ූ නිර්ෙොණයේ සිද්ධ ෙරන්වන්ත් වනො වෙයි, නුති නිෙණේ උපදෙො වග්ණ සිද්ධ 
ෙරන්වන්ත් වනො වෙයි. එවතෙුදු ෙුෙත්, මහරජොවනනි, මනො ෙ පිළිපන්නො ෙූ ඒ 
පුරුෂ්ඨවතම යම් නිර්ෙොණයේ සිද්ධ වෙවර් ද, ඒ වම් නිර්ෙොණධොතුෙ ඇතු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “අවන්! මොවග්් ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වම් නිර්ෙොනපර ශ්නය 
පර තිේඡන්න වෙොට වනො දේෙන්න. විෙර වෙොට පර ෙට වෙොට දේෙො ෙදාරන්න. ව ොවහෝ 
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වස් ආලය උපදෙමින් උත්සොහ උපදෙමින් නුඹ ෙහන්වස් විසින් ශොසනග්ත ෙූ තුන් 
පටන් උග්න්නො ලද්දා ෙූ යම් අර්ථධර්මයේ ඇද්ද, ඒ සියලු ම උග්ත් වදය වම් පර ශ්නවයහි 
ම  හොලුෙ මුනුෙ. වම් පර ශ්නවයහි වම් වලොෙෙොසී සත්ෙවතම ව ොවහෝ වස් ම මුළො 
ෙූවය් ය. විමති උපදෙන ලද්වද් ය, ෙොිංේෂ්ඨොෙට පුමිණිවය් ය. වම් මොවග්්ත් ඇතුළු 
සතන්හි උපන්නො ෙූ වම් ෙොිංේෂ්ඨොවදාෂ්ඨශලයය ිඳ හුර ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, පරම ශොන්තසුඛ පර ණීත ෙූ වම් නිර්ෙොණධොතුෙ ඇත්වත් ම ය. ඒ 
නිර්ෙොණය මනො වෙොට පිළිපදිමින් සර්ෙඥානුශොසන ෙූ පරිද්වදන් 
සර්ෙසිංස්ෙොරධර්මයන් සම්මර්ශනය වෙවරමින් පර ඥාවෙන් සිද්ධ ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් අන්වතෙොසිෙවතම ආාොර්යොනුශොසනො ෙූ පරිද්වදන් විදයොෙ 
පර ඥාවෙන් සිද්ධ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම මනො වෙොට පිළිපදිමින් 
සර්ෙඥශොසනො ෙූ පරිද්වදන් පර ඥාවෙන් නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් ය” යි ෙීවස්ෙ. 

 
(   ) “ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, ඒ නිර්ෙොණය වෙවස් දත යුතු දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

“මහරජොවනනි, ඒ නිර්ෙොණය අනුපද්ර ෙෙශවයන් නිරුපද්ර ෙ ෙශවයන් අභයෙශවයන් 
ේවෂ්ඨමෙශවයන් ශොන්තෙශවයන් සුෙෙශවයන් සුපෙශවයන් පර ණීතෙශවයන් 
පවිතර ෙශවයන් සිහිල්ෙශවයන් දත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ව ොවහෝ ෙොෂ්ඨ්ට 
රොශියේ ෙරණ වෙොට වග්ණ හුණු ෙ ඇවිවලන්නො ෙූ ග්ින්වනන් දැවෙන්නො ෙූ 
පුරුෂ්ඨවයේ වතම මහත් ෙූ ෙයොයොමයෙින් එයින් මිදී ග්ිනි නුති අෙෙොශස්ථොනයෙට 
වග්ොස් එහි පරමසුපතේ ල න්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ මනො 
ෙ පිළිපදිමින් එවතම වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් පහ ෙරණ ලද 
රොග්ද්වෙෂ්ඨවමොහසිංඛයොත තරිවිධොග්්නිසන්තපොය ඇති පරමසුප ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, පුරුෂ්ඨයො ෙුලඳ ග්ත් ෙහ්නිය යම් වස් ද, එවස් ම රොග්ොදි 
තරිවිධොග්්නිය දත යුත්වත් ය. ෙහ්නියට පුමිණි පුරුෂ්ඨයො යම් වස් ද එවස් ම මනො වෙොට 
පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොර වතම දත යුත්වත් ය. නිරග්්ග්ිෙ ෙූ අෙෙොශස්ථොනය යම් වස් 
ද, එපරිද්වදන් නිර්ෙොණය දත යුත්වත් යි. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් වනොවයේ තුනින් සිල් ෙ ෙුණුග්ඳ ෙුවහන්නො 

ෙූ ග්රඬි නයිෙුණප සුනඛෙුණප මනුෂ්ඨය ෙුණප ශරීර ෙුලඳි වෙොට්්ොස රොශිග්ත ෙූ 
ෙුණප අෙුවලන් ම ෙුලඳ සිටි ඒ මධයයට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ මහත් ෙූ 
ෙයොයොමයෙින් එයින් මිදී ෙිසි ෙුණපයේ නුති රමය ෙූ අෙෙොශස්ථොනයෙට පර විෂ්ඨ්ට ෙූ 
පරමසුඛොස්ෙොදයේ ල න්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ මනො වෙොට 
පිළිපදිමින් එවතම වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් පහ ෙරණ ලද වෙවලස්ෙුණපයන් ඇති 
පරම සුඛ පර ණීත ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, වනොවයේ ෙුණප 
යම් වස් ද, එවස් ම රූපශේදාදී පඤ්ාෙොමග්ුණවයෝ දත යුත්තොහු ය. ඒ වනොවයේ 
ෙුණපමධයයට පුමිණි පුරුෂ්ඨයො යම් වස් ද, එපරිද්වදන් මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ 
වයොග්ොොරවතම දත යුත්වත් ය. ෙිසි ෙුණපයේ නුති රමය ෙූ අෙෙොශස්ථොනය යම් 
වස් ද, එපරිද්වදන් ම අමෘතමහොනිර්ෙොණය දත යුත්වත් යි. 
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“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙඩු ග්ත් අත් ඇති ශතරුවස්නොෙේ මධයග්ත ෙූ 

පුරුෂ්ඨවයේ භයින් හීන ෙූවය් තසිත ෙූවය් ෙම්පිත ෙූවය් විපරීත භරොන්ත ෙූ සිත් ඇත්වත් 
මහත් ෙූ ෙයොයොමයෙින් ඒ සතුරුවස්නොෙවග්න් මිදී දෘවස්ි රඅාලඅභයස්ථොනයෙට 
ෙුද එහි පරම සුඛොස්ෙොදය ල න්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ 
මනො ෙ පිළිපදිමින් එවතම වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් පහ ෙරණ ලද භය සන්තරොසය 
ඇති පරම සුඛ පර ණීත ෙූ නිර්ෙොණසම්පත්තිය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, අමිතර  
භයස්ථොනය යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම ජොතිජරොෙයොධිමරණය නිසො නුෙත නුෙතත් 
පෙත්නො භය දත යුත්වත් ය. භයින් භීත ෙූ පුරුෂ්ඨයො යම් වස් ද, එපරිද්වදන් ම මනො 
වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොරවතම දත යුත්වත් ය. නිර්භයස්ථොනය යම් වස් ද, 
එවමන් අමෘතමහොනිර්ෙොණය දත යුත්වත්” ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ේලිෂ්ඨ්ට මලින ෙලල ෙර්දම පරවදශයෙ ෙුටුනො 

ෙූ පුරුෂ්ඨවයේ මහත් ෙූ ෙයොයොමයෙින් ඒ ෙලල් වග්ෝරු මඩ පහ වෙොට 
අතයන්තපරිශුද්ධ නිර්මල පරවදශයෙට වග්ොස් එහි උතුම් ෙූ සුප ල න්වන් වේ ද, (  1) 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවමේ මනො වෙොට පිළිපදිමින් එවතම 
වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් පහ ෙ ග්ිය ේවලශ්මල ෙර්දම ඇති පරම සුප ෙූ නිර්ෙොණය 
සිද්ධ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, ෙලල් මඩ යම් වස් ද, එවමන් ලොභ සත්ෙොර ස්තුති 
දත යුත්වත් ය. ෙලල් මඩට පුමිණි පුරුෂ්ඨයො යම් වස් ද, එවමන් සමයේපර තිපත්තිවයහි 
හුසිවරණ වයොග්ොොරවතම දත යුත්වත් ය. පිරිසිදු ෙූ නිර්මල තර පරවදශය යම් වස් 
ද, එවමන් අමෘතමහොනිර්ෙොණය දත යුත්වත්” යි. 

 
“ස්ෙොමීන් ෙහන්ස, අමෘතමහොනිර්ෙොණය වයොග්ොොරවතම මනො වෙොට 

පිළිපදිමින් ෙුමේ වෙොට සිද්ධ වෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් ඒ 
වයොග්ොොරවතම මනො වෙොට පිළිපදිමින් එවතම සර්ෙසිංස්ෙොරධර්මයන්වග්් පුෙුත්ම 
සම්මර්ශනය ෙරන්වන් ය. ඒ පර ෙෘත්තිය සම්මර්ශනය වෙවරමින් ඒ පුෙුත්වමහි ජොති 
තපදීම දේවන් ය. ජරොෙ දේවන් ය. ෙයොධිය දේවන් ය. මරණය දේවන් ය. ඒ ජොති 
තපදීවමහි ආදිවයහිත් මධයවයහිත් පරිවයොසොනවයහිත් මඳෙුත් සුපතේ වනො දේවන් 
ය. ඒ වයොග්ොොරවතම එහි නිතය සුපය යි ෙියො ග්ත යුතු ෙූ ෙිසිෙේ වනො දේවන් 
ය. මහරජොවනනි, යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේවතම දෙසේ මුළුල්වලහි උෂ්ඨ්ණවයහි ලො රත් 
ෙළො ෙූ ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ සවජොතිභූත ෙූ අතිශයින් රත් ෙූ විවශෂ්ඨවයන් හුණු 
ෙූ යග්ුළිවයහි ආදිවයහිත් මධයවයහිත් පරිවයොසොනවයහිත් අල්ෙො ග්ත යුතු ෙූ මඳෙුත් 
පරවදශයේ වනො දේවන් වේ ද,  මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් 
වයොග්ොොරවයේවතම සර්ෙසිංස්ෙොරපර ෙෘත්තිධර්මයන්වග්් පර ෙෘත්තිය සම්මර්ශනය 
ෙරන්වන් ය. ඒ වයොග්ොොරවතම පර ෙෘත්තිය සම්මර්ශනය වෙවරමින් එහි 
සර්ෙභෙවයොනිග්තිස්ිතිසත්ෙොෙොසවභදග්ත ෙූ ඒ ඒ සෙල සත්ෙයන්වග්් ඒ ඒ 
සත්ෙනිෙොවයහි තපදීම හො රූපොදිපඤ්ාස්ෙන්ධයන්වග්් පහළ ීම ද, ාේෂ්ඨුරොදි 



 

 454 පටුන වෙත 

ෂ්ඨඩොයතනයන්වග්් පර තිලොභ ය යි ෙියන ලද ජොතිය දේවන් ය. එවස් ම ඒ ඒ 
සත්ෙයන්වග්් ශරීර ජරොෙ ද ීවර්ණතොෙ ද දත් ෙුටීම් හො හිස පුසීම ද ශරීර ෙුරළි 
ෙුටීම ද ආයුෂ්ඨයොවග්් නුසී යොම ද ෂ්ඨඩින්ද්රියයන්වග්් පුසී යොම ය යි ෙියන ලද වම් 
තොේ ජරොෙ දේවන් ය. ඒ ඒ සත්ෙයන්ට ෙන මධුවමහ භග්න්දර ෙුෂ්ඨ්්වරොග් අතීසොර 
විෂ්ඨමජනෙර සන්නිපොතොදි ෙයොධිය ද දේවන් ය. ඒ ඒ සත්ෙයන්වග්් ඒ ඒ 
සත්ෙනිෙොයවයන් සර්ෙඥාතිමිතර  සූම ධන සුපත් හුර ාුත ීම ය, නුවසන  ෙ ය, 
ශරීරවභදය පරොණඅන්තර්ධොන ය, මෘතයු මරණ ය, ෙොලෙරියො ය, පඤ්ාස්ෙන්ධයන්වග්් 
වභද ය, මෘතශරීරයොවග්් ෙනවයහි දැමීම ය යි ෙියන ලද වම ඳු මරණ දේවන් ය. 
වමවස් දැෙ ඒ ජොති තපදීවමහි සුපය යි ෙියො මඳෙුත් සුපතේ වනො දේවන් ය. ඒ 
ජොතියවග්් ආදි මධය පරිවයොසොනවයහි සොරග්ර හණය ෙට යුතු මඳෙුත් පරවද්ශයේ වනො 
දේවන් ය. සොරග්ර හණයෙට වදයේ වනො දේනො ෙූ ඒ වයොග්ොොරයොවග්් සිත්හි සසර 
ෙලෙිරීම් ෙශවයන් නිරොලය පිහිටන්වන් ය. ශරීරවයහි ඩහදිය වසලවෙන්වන් ය. 
එවහයින් ෙිසි රේෂ්ඨොෙේ නුත්තො ෙූ ෙිසි පිහිටේ නුත්තො ෙූ අසරණ ෙූ ඒ 
වයොග්ොොරවතම භෙතර යවයහි ෙලෙිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් 
පුරුෂ්ඨවයේවතම ග්ෘහයෙ දිලිවයන (  4) ග්ිනිදැල් ඇති මහත් ෙූ ෙහ්නිස්ෙන්ධයේ 
ලඟට පරවෙශ ෙන්වන් ී නම්, ඔහු එතුන්හි ෙිසි රේෂ්ඨොෙේ නුත්වත් ෙිසි පිහිටේ 
නුත්වත් අසරණ ෙූවය් ග්ිනිෙඳ වෙවරහි ෙලෙිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම ජොතියවග්් සොරග්ර හණ ෙට යුතු වදයේ වනො දේනො ෙූ ඒ වයොග්ොොරයොවග්් සිත්හි 
අරති උපදවන් ය. ශරීරවයහි ඩො වසලවෙන්වන් ය. ඒ අනොථ ෙූ අසරණීභූත ෙූ 
වයොග්ොොරවතම ග්ිනි ග්ත් වග්ට ෙන් එෙේහු වස් භෙතරවයහි ෙලෙිවරන්වන් ය. 
වමවස් දැවලහි  ුඳුනු මත්සයවයෙු වමන් ද සර්පමුඛයට පුමිණි මණ්ඩුෙයෙු වමන් ද 
මුදිරියෙ ලූ ෙන පේෂ්ඨියෙු වමන් ද ග්රුඬමුඛයට පුමිණි නොග්යෙු වමන් ද 
රොහුමුඛපරොප්ත ාන්ද්ර යො වමන් ද සර්ෙසිංස්ෙොරධර්මයන් වෙවරන් මිවදනු ෙුමුති සසර 
ෙලෙිරී සියලු ම ජොතිපර ෙෘත්තිවයහි භය දේනො සුලු ෙූ ඒ වයොග්ොොරයො හට වම ඳු 
සිවතේ උපදවන් ය. වෙ ඳු සිවතේ ද? යත්:- වම් ජොතියවග්් පුෙුත්ම රොග්ොදි 
තරිවිධොග්්නිවයන් රත්ෙූවය් ය. රොග්ොදයග්්නිවයන් දීප්තිමත් ෙූවය් ය. තරිවිධොග්්නිවයන් 
සම්පර ජනෙලිත ෙූවය් ය. සොන්දෘෂ්ඨ්ටිෙ සොම්පරොයිෙ ෙූ ව ොවහෝ දුේ ඇත්වත් ය. 
ේවලශෙර්දමවයහි ආලය ෙිරීම් ෙශවයන් ව ොවහෝ ෙූ සිත්තුවිලි ඇත්වත් ය. තදින් 
ෙිසිවෙේ ඒ ජොතියවග්් වනො පුෙුත්ම ලු ුවය් වි නම්, වම් ශොන්ත ෙට ග්ිවය් ය. වම් 
පර ණීත ෙට ග්ිවය් ය. ඒ ෙෙර? යත්- සර්ෙසිංස්ෙොර ධර්මයන්වග්් සන්හිඳවිම ය. 
සර්ෙේවලශයන් දුරු ෙිරීම ය, තරිවිධතෘෂ්ඨ්ණොෙ ේෂ්ඨයෙිරීම ය, රොග්ය හුරීම ය, නිවරොධ 
ය, තෘෂ්ඨ්ණොෙ හුරීම ය. වමවස් නිර්ෙොණොභිමුඛ ෙූ සිත උපදවන් ය. වමවස් ජොතියවග්් 
අපර ෙෘත්තිෙචිත්තවයහි ම ඒ වයොග්ොොරයොවග්් සිත මො විසින් භෙනිස්සරණය ලද්වද් 
ය යි ෙියො පනින්වන් ය, පහදින්වන් ය, සතුටු ෙන්වන් ය, විස්මය පත් ෙන්වන් ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් අනයවදශයෙට ග්ියො ෙූ අතිදූරවයහි දි මග් නුසීම 

පරොප්ත ෙූ පුරුෂ්ඨවයේවතම ස්ෙෙීය වදශයට වනො මුළො ෙ පුමිණිය යුතු මහොමොර්ග්යේ 



 

 455 පටුන වෙත 

දැෙ මො විසින් නිර්ෙොණමොර්ග්යේ ල න ලද්වද් ය යි ෙියො එහි පනින්වන් ය. පහදින්වන් 
ය. සතුටු ෙන්වන් ය. විස්මය පත් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
සර්ෙසිංස්ෙොර පර ෙෘත්තිවයහි භය දේනො ෙූ වයොග්ොොරමහණුන් ෙහන්වස් සිත 
සර්ෙසිංස්ෙොර පර ෙෘත්තීන්වග්් අභොෙවයහි ම ‘මො විසින් පිළිසරණේ ලද්වද් ය’ යි ෙියො 
පනින්වන් ය, පහදින්වන් ය, සතුටු ෙන්වන් ය, විස්මය පත් ෙන්වන් ය. ඒ මහණුන් 
ෙහන්වස් වෙවලසුන් තෙන ීර්යවයන් යුේත ෙ සිංසොර පර ෙෘත්තියවග්් අභොෙය පිණිස 
ආර්යමොර්ග්භොෙනොෙ ස්ස් ෙරන්වන් ය. වසොයන්වන් ය, ෙඩන්වන් ය,  හුලීෙෘත 
ෙරන්වන් ය, ඒ වයොග්ොොරයොවග්් ස්මෘතිවතොම සසර හො වනො හුනී තේම සිටි  ුවින් 
නිස්සරණොඛයොත ඒ නිර්ෙොණොර්ථවයහි ම එළඹ සිටින්වන් ය. එම නිස්සරණොර්ථවයහි 
ම ීරිය ද එළඹ සිටින්වන් ය, එම නිස්සරණොර්ථවයහි ම පරීතිය ද එළඹ සිටින්වන් ය. 
වමවස් නුෙත නුෙතත් සිත්හි ෙරන්නො ෙූ ඔහුවග්් සිත ආර්යමොර්ග්වයන් වග්ොස් 
සිංසොරපර ෙෘත්තිය අතිෙර මණය වෙොට අපර ෙෘත්ති ය යි ෙියන ලද අර්හත්ඵලයට 
පුමිවණන්වන් ය. 

 
(   ) “මහරජොවනනි, වමවස් මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ අපර ෙෘත්තියට 

පුමිණියො ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් අජරොමරනිතය මිංග්ලපරමසුන්දර ෙූ 
අමෘතමහොනිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. අනන්ත  ුදුන් විසින් ද වම් නිස්සරණය 
වමපරිද්වදන් දේෙන ලද්වද් යි. “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, 
නිර්ෙොණොමෘතරසය ව ොවහෝ වෙොට ෙදාළවස්ෙ. යහපත, ස්ෙොමීනි, වම් පර ශ්නය එවස් 
ම පිළිග්න්වනමි” යි ෙීහ. 

 
්ිේ ාණසාක්ෂාත්කරණපර ශ්් ය ්ිමි. 

 

්ි මාණසිද්ිපර ශ්්ය 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, පූර්ෙදිශොවයහි වහෝ දේෂ්ඨිණ දිශොවයහි වහෝ 

පශ්චිමදිශොවයහි වහෝ උත්තරදිශොවයහි වහෝ උඩ යට වහෝ සරස වහෝ යම් තුවනෙ 
නිර්ෙොණය පිහිටිවය් ද, එ ඳු පරවදශවයේ ඇද්ද? ඒ පරවදශය වෙොතුන්හි දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, පූර්ෙදිශොවයහි වහෝ දේෂ්ඨිණදිශොවයහි වහෝ පශ්චිමදිශොවයහි 
වහෝ උත්තර දිශොවයහි වහෝ උඩ අහස්හි වහෝ යට පෘිවිවයහි වහෝ සරස අනන්ත 
සේෙවළහි වහෝ යම් තුවනෙ නිර්ෙොණය පිහිටිවය් ය යි යන එ ඳු පරවදශයේ නුතු” 
යි ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, තදින් නිර්ෙොණයොවග්් පිහිටියො ෙූ 
ස්ථොනවයේ නුත්වත් ී නම්, ඒ ෙොරණවයන් නිර්ෙොණයේ නුත්වත් ය. යම් 
දිෙයමනුෂ්ඨයවෙවනෙුන් විසින් නිර්ෙොණය සිද්ධෙරණ ලද්වද් ී නම්, ඔෙුන්වග්් ඒ 
නිෙන් සිද්ධ ෙිරීම ද ව ොරු ෙන්වන් ය, ඇත්තේ වනො ෙන්වන් ය. ඊට ෙොරණයේ මම 
ෙියන්වනමි. පින්ෙත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම්වස් වපොවළෝ වතවලහි ධොනය 



 

 456 පටුන වෙත 

නුඟීසට වෙවතේ ඇත්වත් ය. සුෙඳ නුඟීමට මල් ඇත්වත් ය, මල් නුඟීමට 
ෙනලුහුව ේ ඇත්වත් ය, ඵල නුඟීමට රුවෙේ ඇත්වත් ය, රත්න පහළ ීමට 
ආෙරවයේ ඇත්වත් ය. එහි යම් ෙිසිවෙේ පුෂ්ඨ්පඵලොදි යම් යම් වදයේ ෙුමුත්වත් ී 
නම්, එවතම ෙෘේෂ්ඨග්ුම් ොදි ඒ ඒ වතනට වග්ොස් පුෂ්ඨ්පඵලොදි ඒ ඒ වදය වග්ණ යන්වන් 
ය. පින්ෙත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්ස, එපරිද්වදන් ම තදින් නිර්ෙොණයත් ඇත්වත් ී 
නම්, ඒ නිර්ෙොණයොවග්් පුන නුවග්න්නො ෙූ ස්ථොනයෙුත් ෙුමුති විය යුත්වත් ය. 
ෙුෙමනො ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, යම්වහයෙින් නිර්ෙොණයොවග්් 
පුන නහින්නො ෙූ ස්ථොනවයේ නුද්ද, එවහයින් නිර්ෙොණයත් නුතු යි ෙියන්වනමි. 
යම් දිෙයමනුෂ්ඨය වෙවනෙුන් විසින් නිර්ෙොණය සොේෂ්ඨොත් ෙරණ ලද ද, ඔෙුන්වග්් ඒ 
නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙිරීම ද මිථයො ය” යි ෙීහ. 

 
“මහරජොවනනි, නිර්ෙොණයොවග්් පිහිටියො ෙූ ස්ථොනයේ නුත්වත් ය. එවස් ෙුෙත් 

වම් අමෘතමහොනිර්ෙොණයත් ඇත්වත් ම ය. මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොරයන් 
ෙහන්වස් වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් ඒ නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරණවස්ේ ම ය. 
මහරජොවනනි, වම් වලොෙවයහි ෙහ්නිය ඇත්වත් ම ය. ඒ ෙහ්නියවග්් තිව න 
ස්ථොනවයේ නුත්වත් ය. ෙොෂ්ඨ්ටද්ෙයේ ඝර්ෂ්ඨණය ෙරණ ෙල්හි ෙහ්නිය පුමිවණන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නිර්ෙොණයත් ඇත්වත් ය. ඒ නිර්ෙොණයොවග්් සන්නිහිත 
ස්ථොනවයේ නුත්වත් ය. (  4) මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොරවතම 
වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් 
වස් ාෙර ෙර්තිරජනජුරුෙන්වග්් සප්තවිධ රත්නවයේ නම් ඇත. වහ් ෙෙවර් ද? යත්- අහස  
පිහිටන ාෙර  රත්න ය, අහසින් යන හස්තිරත්නය ආෙොශාොරී අශ්ෙරත්න ය, නිති 
දිවලන මොණිෙයරත්නය, මනුෂ්ඨයරූපය තේම සිටි ස්තරීරත්න ය, සතර ග්ෙුවපොවළෝ 
නිධොන දේනො ග්ෘහපතිරත්න ය, පිරිස් නොයෙ ෙූ පුතර රත්න ය යන වම්යි. ඒ සප්තවිධ 
රත්නය්නවග්් සන්නිහිතස්ථොනවයේ වනො ම ඇත්වත් ය, දශවිධ ෙූ ාෙර ෙර්තිෙත් 
පිරීවමන් මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙු ේෂ්ඨතරිය මහරජොනන්වග්් පර තිපත්ති ලවයන් ඒ 
සප්තවිධ රත්නවයෝ සමීපයට එළවඹන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
අමතෘමහොනිර්ෙොණයේ ඇත්වත් ය. ඒ නිර්ෙොණයොවග්් සන්නිහිත ස්ථොනවයේ නුත්වත් 
ය. මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් වයොනිවසොමනස්ෙොරය යි 
ෙියන ලද නුෙණින් ඒ නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන්” යි. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, නිර්ෙොණයොවග්් පිහිටි ස්ථොනවයේ වනො වෙයි. ඒ  ෙ සු ෙ. වයොග්ොොරවතම 
මනොෙ පිළිපදිමින් යම් තුවනෙ සිට නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරණවස්ේ ද එ ඳු ෙූ 
ස්ථොනවයේ ඇද්ද?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“එවස් ය, මහරජොවනනි, වයොග්ොොරවතම යම් තුවනෙ සිට මනො වෙොට 

පිළිපදිමින් නිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවර් ද, එ ඳු ස්ථොනවයේ ඇත්වත් ය” යි ෙීවස්ෙ. 
“ස්ෙොමීනි, වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ වෙොට පිළිපදිමින් නිර්ෙොණය සිද්ධ 
ෙරන්වන් ය යි යන ඒ ස්ථොනය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. මහරජොවනනි, ශීලය ඒ 
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ස්ථොනය ෙන්වන් ය. ශීලවයහි පිහිටියො ෙූ වයොග්ොොරවතම නුෙණින් සිත්හි වෙවරමින් 
ස්ෙෙීය ය ්වදශවයහි ද, ීව්මිලාතවදශවයහි ද, අලස්්දාස වයහි ද, ්ිකුබ් වදශවයහි 
ද, කාශිපකාශලවදශවයහි ද, කාශ්මීරවදශවයහි ද, ග්්ධාරවදශවයහි ද, ර්හපර්ර 
මුදුවනහි ද,   ඹවලොවෙහි ද, යම්ෙිසි තුවනේහි සිටිවය් මනො වෙොට පිළිපදිමින් 
නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් යි. මහරජොවනනි, යම් වස් ඇස් ඇත්තො ෙූ යම්ෙිසි 
පුරුෂ්ඨවයේ වතම ස්ෙෙීය යෙනවදශවයහි ද, ීව්මිලාතවදශවයහි ද, අලස්්දාස වයහි ද, 
්ිකුබ් වදශවයහි ද, කාශිපකාශලවදශවයහි ද, කාශ්මීරවදශවයහි ද, ග ්්ධාරවදශවයහි 
ද, වමර මුදුවනහි ද,  ර හ්මවලොෙවයහි ද යම්ෙිසි තුවනෙ සිටිවය් ආෙොශය දෙී ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශීලවයහි පර තිෂ්ඨ්ි ත ෙූ වයොග්ොොරවතම නුෙණින් 
සලෙමින් ස්ෙෙීය යෙන නම් වදශොදි යම්ෙිසි තුවනෙ සිටිවය් මනො වෙොට පිළිපදිමින් 
නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ස්ෙෙීය යෙන වදශොදි 
යම් තුවනෙ පර තිෂ්ඨ්ිත ෙූ ඒ පුරුෂ්ඨයොහට පූර්ෙදිශොභොග්ය ඇද්ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම ශීලවයහි පර තිෂ්ඨ්ිත ෙූ නුෙණ සිත්හි ෙරන්නො ෙූ ස්ෙෙීය පයා්කවදශොදි 
යම්ෙිසි තුවනෙ සිටියො ෙූ මනො වෙොට පිළිපන්නො ෙූ වයොග්ොොරයොවග්් නිර්ෙොණය 
සොේෂ්ඨොත් ෙරියොෙ ඇතු යි ෙදාළවස්ෙ. වමවස් යවථොේත ෙූ පර ඥාවග්ොාර 
නිර්ෙොණපර ශ්නය විසර්ජනොෙසොනවයහි මිලිඳු මහරජොවනෝ සද්ධොලම් න පරීතිවයන් පිණ 
(  6) පිණො වදාවහොත් මුදුන් දී “සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අවනෙ 
මධුවරොදාර  විසිතුරු උපමො ෙොරණයන් දැේීවමන් නුඹෙහන්වස් විසින් 
අමෘතමහොනිර්ෙොණය වදශනො ෙරණ ලද්වද් ම ය. සොේෂ්ඨොත් ෙරියොෙන් වදශනො ෙරණ 
ලද්වද් ම ය. සිලොනිසිංසය ද දේෙො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තරිවිධව ොධියොතරොවයහි සමයේ 
පර තිපත්තියේ දේෙන ලද්වද් ය, සර්ෙදෘෂ්ඨ්ටි මථනවයන් විජය ෙූ සද්ධර්ම ධ්ෙජය තතො 
උසස් වෙොට නඟන ලද්වද් ය. විපරිතදෘෂ්ඨ්ටියෙු විසින් පන්දහස්ෙස් වසොලෙොලිය වනො 
වහන වස් ධර්මවිනය ස්ිර වෙොට ත න ලද්වද් ය. නිෙන් වසීවමහි සුපර යුේත ෙූ 
උත්තමයන්වග්් සමයේ පරවයොග්ය සිස් වනො ෙන්වන් ය, සඵල ෙන්වන් ය, මොවග්් 
පින්ෙත් ෙූ සර්ෙග්ණීන්ද්ර  පර ෙවරොත්තමයොනන් ෙහන්ස, වමවස් වම් පර ශ්නය එවස් ම 
පිළිග්න්වනමි” යි ෙියො පර ශිංසො ෙළහ. 

 
්ිේ ාණසිද්ි පර ශ්් ය ්ිමි. 

 
 

සකලජ් ර්ප්ා්්්ද්ීය    පම් ශ්රීසද්ධේර්ාදාස සපයහි 
අට ැ්ි  ේගය ්ිමිපය් ය. 
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ර්හාඅ්ුර්ා් පර ශ්්ය 
 
නුෙතත් පර ඥාධනනිධොන ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ යම් තුවනෙ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ 

නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ෙුඩ ෙොසය ෙර ෙදාරණවස්ේ ද, එතුන්හි එළඹියොහ. 
එවස් එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ ්ාගපස් ස්ථවිවරොත්තමයොනන් සෙසො ෙුඳ එෙත්පවසේහි 
හුන්නොහ. එෙත්පවසෙ හුන්නො ෙූ ඒ මිලිඳු මහරජොවනෝ විවශෂ්ඨවයන් ම සුග්තොග්ම 
දෙිනු ෙුමුති ෙූෙොහු අසනු ෙුමුති ෙූෙොහු සිතින් දරණු ෙුමුති ෙූෙොහු පර ඥාවලොෙය 
දේනො ෙුමුති ෙූෙොහු නුනුෙණ ිඳ හරිණු ෙුමුති ෙූෙොහු පර ඥාවලොෙය උපදෙනු 
ෙුමුති ෙූෙොහු අවිදයොන්ධෙොරය නසනු ෙුමුති ෙූෙොහු අධිෙ ෙූ චධර්යයද උත්සොහය 
ද, සිහිය ද, පර ඥාෙ ද උපදෙො ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසනයන් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට වම් 
මතු ෙියන ෙථොෙ ෙීහ. “ෙිවමේ ද, ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්ය්් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් 
විසින් සර්ෙඥ  ුදුරජවතවම් දේනො ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජු” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ෙිවමේ ද, ෙහන්ස, නුඹවග්් ආාොර්යෙරුන් විසින් සර්ෙඥවතවම් දේනො 
ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “නුත, මහරජු” යි ෙදාළවස්ෙ. “පින්ෙත් ෙූ ්ාගපස්ය ්් 
ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් විසිනුත් වලොෙුතුරො  ුදුරජවතවම් වනො දේනො ලද්වද් ය, නුඹ 
ෙහන්වස්වග්් ආාොර්යෙරයන් විසිනුත් වලොෙුතුරො  ුදුරජවතවම් වනො දේනො ලද්වද් ය. 
පින්ෙත් ෙූ නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඒ ෙොරණවයන්  ුදුහු නුත්තොහ.1 වමහි 
 ුදුවෙවනේ මට වනො දැවනන්නොහ2” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, යම් ඒ රජවෙවනේ 
වතොපවග්් රොජෙිංශයට පූර්ෙිංග්ම ෙූෙොහු ද, ඒ පූර්ෙරජදරුවෙෝ ඇද් දැ?” යි විාොළවස්ෙ. 
“එවස් ය, ස්ෙොමීනි, ෙෙර ෙොිංේෂ්ඨොවෙේ ද? මොවග්් රොජ ෙිංශයට යම් රජදරු වෙවන්ෙ 
පූර්ෙිංග්ම ෙූෙොහු ද, ඒ පූර්ෙරජදරුවෙෝ ඇතු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, වතොප විසින් ඒ 
පූර්ෙරජදරුවෙෝ දේනො ලද්වදෝ දැ?” යි විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, (   ) වතොපට ය්ම පුවරොහිත වසනොපති විනිශ්ාය මහොමොතයවෙවනේ 
අනුසොසනො වෙවරද්ද, ඔෙුන් විසින් ඒ පූර්ෙරජ දරුවෙෝ දේනො ලද්දාහු දැ?” යි 
විාොළවස්ෙ. “නුත, ස්ෙොමීන් ෙහන්සු” යි ෙීහ. “මහරජොවනනි, තදින් වතොප විසිනුත් 
පූර්ෙ රජදරුවෙෝ වනො දේනො ලද්දාහු නම්, වතොපට අනුශොසනො ෙරන්නෙුන් විසිනුත් 
පූර්ෙ රජදරුවෙෝ වනො දේනො ලද්දාහු ී නම්, එහි පූර්ෙ රජදරුවෙවනේ නුත්තොහ. 
වම් වතොපවග්් රොජෙිංශවයහි පූර්ෙ ේෂ්ඨතරියවෙවනේ මට වනො දැවනන්නොහ3” යි 
ෙදාළවස්ෙ. “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, අපවග්් පූර්ෙරජදරුෙන් විසින් අනුභෙ 
ෙළො ෙූ පරිවභොග් ෙළො ෙූ භොණ්ඩය දේනො ලුව යි. වහ් ෙෙවර් ද? යත්- මොහුඟි ෙූ 
ධෙලේඡතර ය, නළල් පට ය, රන්මිරිෙුඩි සඟල ය, ෙල්විදුනොෙ ය, ඛඞ්ග්රත්න ය, මහොර්හ 
ෙූ ශ්රී යහන් ය. යම් භොණ්ඩ වෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට වග්ණ අපි පූර්ෙ රජදරුවෙෝ 

                               
1 නුත්වත් ය 
2 වනො දැවනන්වන් ය 
3 වනො දැවනන්වන් ය 
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ඇතු යි ෙියො අදහන්නවමෝ ද, දැන ග්න්නවමෝ ද, ඒ වම් භොණ්ඩවයෝ ය” යි ෙීහ. 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම අපිදු ඒ වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඇතු” යි ෙියො 
දැන ග්ණුම්හ. අදහො ග්ණුම්හ. යම් ෙොරණයෙින් ඒ වලොෙුතුරො  ුදුන් ඇතු යි ෙියො දැන 
ග්න්නවමෝ ද, අදහො ග්න්නවමෝ ද, ඊට ම ෙොරණයේ ඇතු” යි ෙදාළ වස්ෙ. “ඒ ෙොරණය 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, භොග්යෙත් ෙූ සියල්ල දත්තො ෙූ සියල්ල 
දේනො ෙූ අර්හත් ෙූ ඒ සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් විසින් 
අනුභෙ ෙර ෙදාළො ෙූ පරිවභොග්භොණ්ඩවයෝ ඇත. ඒ ෙෙවර් ද? යත්- සතර 
සතිපට්්ොනවයෝ ය, සතර සමයේපර ධොනවයෝ ය, සතර සෘද්ධිපොදවයෝ ය, 
පඤ්වේන්ද්රියවයෝ ය, පඤ්ා ලවයෝ ය, සප්ත ව ෞද්ධොිංග්වයෝ ය, 
ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්ය දැ යි යන යම් ධර්මවෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ 
වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඇතු යි ෙියො වදවියන් සහිත ෙූ වලෝෙුසිවතම 
දන්වන් ද, අදහන්වන් ද, ඒ වම් වලොවෙොත්තර භොණ්ඩවයෝ නම්වෙති. මහරජොවනනි, 
වම් ෙොරණවයන් ද වම් වහතුවයන් ද වම් ෙර මවයන් ද වම් අනුමොනවයන් ද වලොෙුතුරො 
 ුදුහු ඇතු යි ෙියො දත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් ද්ීපවදාත්තම ෙූ 
වලොෙුතුරො  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් වෙවනේ ව ොවහෝ දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයයන් 
සිංසොරසොග්රවයන් එවතර වෙොට උපධි සිංඛයොත සර්ෙේවලශයන් ේෂ්ඨය ෙිරීවමන් 
පිරිනිී ග්ිය වස්ේ ද, වම් අනුමොනවයන් ඒ ද්විපවදාත්තමයොනන් ෙහන්වස් ඇතු යි 
ෙියො දත යුත්වත් යි. එයින් ෙදාළහ:- 

 
‘.හු ජප් තාරයිත්වා-්ිබ්.ුපතා උපිසංඛපය, 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්ප.ා-අත්ථථ පසා දීපදුත්තපර්ා’ යි. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වමපමණෙින් මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨොෙ විරමණය 

වනො වෙයි තෙත් උපමොෙෙුත් ෙර අදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ. “සු ෙ, මහරජොවනනි, 
ග්ම්භීර ෙූ අර්ථධර්ම උපමො දර්ශනවයන් සමහර පණ්ඩිතෙරු අෙව ොධය වෙවරති. 
මහරජොවනනි, යම් වස් නුෙරේ මෙනු ෙුමුත්තො ෙූ නුෙර ෙඩුවතම පළමු වෙොට ම 
සම ෙූ උස් මිටි තුන් නුත්තො ෙූ ව ොරළු ග්ල් නුත්තො ෙූ නිරුපද්ර ෙ ෙු ෙිසි වදාෂ්ඨයේ 
නුත්තො ෙූ රමණීය ෙූ භූමිපරවදශයේ විමසො  ලො එහි විෂ්ඨම ෙූ යමේ ඇත් නම් ඒ සම 
ෙරෙො ෙණු (  1) ෙටු පහ ෙිරීවමන් භූමිය ශුද්ධ ෙරෙො ඒ භූමිපරවදශවයහි සර්ෙ 
නග්රොිංග්ශ්රීවයන් වශොභන ෙූ සර්ෙවදාෂ්ඨ විරහිත ෙූ වග්ිම් ව දීම් ඇති 
රොජග්ෘහමණ්ඩපොිංග්ණොදී පර මොණවයන් යුේත ෙූ ග්ම්භීර ෙූ අග්ලින් හො උස් ෙූ 
පරොෙොරපිංේතීන් ඇති දැඩි ෙූ ෙහසල් වදාරටු හො අටලු වෙොටු ඇති පෘථුලොිංග්ණ 
ාතුෂ්ඨ්ෙසන්ධි ඇති පවිතර  සමතලො රොජමොර්ග් ඇති සුන්දරොෙොරවයන් ව දා ෙරණ ලද 
අතරතුර සල්පිල් ඇති ආරොවමොදයොන ෙුේ වපොෙුණු ලිඳින් සම්පූර්ණ ෙූ ව ොවහෝ ෙූ 
වදෙොලයස්ථොනවයන් පර තිමණ්ඩිත ෙූ පහ ෙූ සර්ෙවදාෂ්ඨ ඇති මහනුෙරේ මෙොලන්වන් 
ී නම්, සර්ෙපර ෙොරවයන් ඒ නුෙර විපුල ෙට පුමිණි ෙල්හි ඒ ෙඩුපුරුෂ්ඨවතම අනිේ 
වදශයෙට යන්වන් ය. නුෙත ඒ නුෙර අනිේ ෙොලයෙ සෙලසම්පත්වයන් සමෘද්ධ 
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ෙන්වන් ය. සුත්ඵුල්ලපද්මයේ වසයින් සම්පූර්ණ ෙන්වන් ය. ඛොදයවභොජයොදිවයන් 
සුභිේෂ්ඨ ෙන්වන් ය. ේවෂ්ඨම ෙන්වන් ය, වනොවයේ සමෘද්ධි ඇත්වත් ය, මිංග්ලයෙරියො 
ඇත්වත් ය, උෙදුරු නුත්වත් ය, නිරුපද්ර ෙ ෙන්වන් ය, නොනො ජනයන්වග්න් ආෙුල 
ෙන්වන් ය.  

 
“පුථු ඛත්තියා .ර හ්ර්ණා ප ස්සා සුද්දාස  හාපරාහා අස්සා පරාහා රථකා 
පත්තිකා ධ්ුග්ගහා ථරැග්ගහා පරලකා රලකා පිණ්ඩදාස යකා ර්හාපයාධා උග්ගා 
රාජපුත්තා පක්ඛන්දිප්ා ර්හා ්ාගා ස රා රම්ර්පයාිප්ා දාස සිපුත්තා භටපුත්තා 
ර්ල්ලගණා ාලාවෙකා සුදාස  කප්පකා ්හාපකා රුන්දා ර්ාලාකාරා සු ණ්ණකාරා 
සජ්ජුකාරා සීසකාරා තිපුකාරා පලාහකාරා තට්ටකාරා අයකාරා ර්ණිකාරා 
පපසකාරා කුම්භකාරා පලාහකාරා රම්ර්කාරා රථකාරා ද්්තකාරා රජ්ජුකාරා 
පකාච්ඡකාරා සුත්තකාරා විලී කාරා ධ්ුකාරා ජියාකාරා උසුකාරා චිත්තකාරා 
රඞ්ගකාරා රජකා ත්්ත ායා තු්්් ායා පහර්්්ිකා දුස්සිකා ගන්ිකා 
තිණහාරකා කට්ෙහාරකා භතකා පණ්ණිකා  ලිකා ර් ලිකා ඔද්ිකා ප විකා 
ර්ච්ිකා ර්ංසිකා ර්ජ්ජිකා ්ටකා ්ච්රකා ලං කා ඉන්දජාලිකා පරතාලිකා 
ර්ල්ලා ඡ ඩාහකා පුප් ඡඩ්ඪකා ප ණිකා ප්සාදාස  ගණිකා ලසිකා කුම්භදාස සිපයා 
සකය ්ා ීව්මිලාතා උප්පජ්ීකා භාරැකච්ඡකා කාසිපකාසලා පර්්තකා 
ර්ාගධකා සාපකතකා පසාරට්ෙකා පාපෙයයකා පකාටුම්.රකා ර්ධුරකා 
ාලසන්දා කස්මිරා ගන්ධරා තං ්ගරං  ාසාය උපගතා ්ා්ාවිසයිප්ා ජ්ා 
් ං සුවිභත්තං අපදාස සර්් ජ්ජං රර්ණීයං තං ්ගරං පස්සිත්වා අ්ුර්ාප්් 
ජා්්්ති: පඡපකා  ත පභා පසා ්ගර ඩ්ඪකී පයා ඉර්ස්ස ්ගරස්ස 
ර්ාපපතාති.”  
 
“එනුෙර ෙොසයට එවළඹියො ෙූ ස්ෙෙීය ය ් නම් වදශෙොසීහු ද, ීව් මිලාත 

වදශෙොසීහු ද, උපද් ි්රට ෙොසීහු ද, භාරැකච්ඡරට ෙොසීහු ද, කාශි පකාශලවදශ ෙොසීහු 
ද, අපර්්තකවයෝ ද, ර්ගධරට ෙොසීහු ද, සාපකතපයෝ ද, පසාරට්ෙපයෝ ද, 
පාපෙයයකපයෝ ද, පකාටුම්.රපදශ ෙොසීහු ද, ර්ථුරාරට ෙොසීහු ද, ාලස්්දාස ප ෝ ද, 
කාශ්මීරරට ෙොසීහු ද, ග්්ධාරපදශ ෙොසීහු ද, යනොදි වනොවයේ වදශ ෙොසී ෙූ  වනොවයේ 
ේෂ්ඨතරියවයෝ ය,  රොහ්මණවයෝ ය, චෙශයවයෝ ය, ශුද්රවයෝ ය, හස්තයොවරොහවයෝ ය, 
අශ්ෙොවරොහවයෝ ය, රථොවරොහවයෝ ය, (  0) පො ලවසනොෙ ය, දුනු ග්ත්වතෝ ය, ෙඩු 
ග්ත්වතෝ ය, යුද්ධවයහි ජයවෙොඩි වග්ණ වපරටු ෙ යන වෙලෙවයෝ ය, යුද්ධවයහි 
වසනො රොශි සදමින් ඒ ඒ තුන දිෙ පනින්නො ෙූ ාලෙවයෝ ය,  සිංග්රොමවයහි 
වයොධොදීන්ට  ත් පුන් වදන්නො ෙූ පිණ්ඩදායෙවයෝ ය, ශතරුවසනොමධයයට පනිමින් 
හිස් සිඳ තපිල පුන එන්නො ෙූ සොහිෙමහො වයොධවයෝ ය, උග්ර  ෙූ විෙර ම ඇති 
සිංග්රොමොොර රොජපුතරවයෝ ය, ‘ෙොවග්් ශීර්ෂ්ඨය ෙොවග්් ආයුධය වග්වණම් දැ?” යි විාොරො 
ශතරුවසනොමධයයට පුන එම ෙී හිස් හො ෙඩු වග්ණ එන්නො ෙූ පේඛන්දිෙ නම් 
මහොසූරවයෝ ය, තරිමදග්ලිත හස්තිරොජවයෙු ෙුෙත් අභිමුඛයට පුමිණි ෙල වනො පසු 
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 ස්නො මහොනොග් නම් වයෝධවයෝ ය, මුහුදින් එවතර පිහිනො පියන තරම් එෙචින්ති 
සූරවයෝ ය, සම්සුට්ට වපරෙො වග්ණ යුද්ධ ෙරණ ාර්මවයෝධවයෝ ය,  ලෙත් ස්වන්හ 
ඇති ග්ෘහදාසෙ පුතරවයෝ ය, රොජභටයන්වග්් පුතරවයෝ ය, මල්ලෙජනවයෝ ය, 
රසෙොරෙවයෝ ය, සූපෙොරෙවයෝ ය, අලිංෙොර ෙරණවයන් අන්දම් ත න ෙපුවෙෝ ය, 
ාුර්ණවිවලපනොදීවයන් රජුන් නහෙන්වනෝ ය, ලි ලියන ෙඩුවෙෝ ය, මොලොෙොරවයෝ ය, 
ස්ෙර්ණෙොරවයෝ ය, රිදීෙොරවයෝ ය, ෙෘෂ්ඨ්ණ ඊයම්ෙොරවයෝ ය, තිපුෙොරවයෝ ය, 
වලොහෙොරවයෝ ය, තුටිෙොරවයෝ ය, යෙඩෙොරවය් ය, මුණිේෙොරවයෝ ය, වපසෙොරවයෝ 
ය, ෙුම්භෙොරවයෝ ය, වලෝෙුරුවෙෝ ය, වසොම්මරුවෙෝ ය, රථෙොරවයෝ ය, දන්තෙොරවයෝ 
ය, ලනුෙොරවයෝ ය, පණොෙොරවයෝ ය, නූල්ෙොරවයෝ ය, හුඩවයෝ ය, දුනුෙොරවයෝ ය, 
දුනුදිය ෙරන්වනෝ ය, හීෙඩුවෙෝ ය, චිතර ෙොරවයෝ ය, සොයම්ෙොරවයෝ ය, රදෙු ය, නූල් 
වියන්වනෝ ය, සන්නොලිවයෝ ය, රන්මසු තනන්වනෝ ය, පිළිවෙවළන්වදෝ ය, සුෙඳ 
තනන්වනෝ ය, තෘණහොරෙවයෝ ය, දර වග්වණන්වනෝ ය,  ත්  ුළවයෝ ය, පර්ණිෙවයෝ 
ය, එළිෙවයෝ ය, මූලඅල හරවණෝ ය, ඔදනිෙවයෝ ය, පූවිෙවයෝ ය, මත්සයවෙවළන්වද් 
ය, මොිංස වෙවළන්වදෝ ය, සුරොවෙවළන්වදෝ ය, නුට්ටුවෙෝ ය, නෘතයෙොරවයෝ ය, 
පිනුම්ෙොරවයෝ ය, තන්ද්ර ජොල දන්වනෝ ය, වෙතොලවයහි මිංග්ලොෂ්ඨ්ටෙ ෙියන්නො ෙූ 
වෙතොලිෙ වයෝ ය, මුෂ්ඨ්ටිමල්ලෙවයෝ ය, මළමිනි දෙන්වනෝ ය, මල්පර දමන්වනෝ ය, 
ීණොෙොරවයෝ ය, ෙුද්වදෝ ය, වේසිවයෝ ය, පරිතිවයන් තපිවලන්නොේ වමන් පුනනුඟි 
නුඟී නටන්නො ෙූ ලසිෙො නම් නෘතයොිංග්නොවෙෝ ය. ෙුම්භ දාසිවයෝ ය, යනොදි ජනවයෝ 
නග්රොිංග් විශිඛොදි මනො ෙූ ව දුම් ඇති නිර්වදාෂ්ඨොනෙදයරමණීය ෙූ ඒ අලුත් නුෙර දැෙ 
විස්මය පත් ෙ ‘පින්ෙත්නි, යම් ෙඩුවෙේ වම් නුෙර මෙොලූවය් වේ ද, ඒ නග්රෙ ආවෙී 
පුරුෂ්ඨවතම එෙොන්තවයන් ම අතිදේෂ්ඨ ය යි ෙියො අනුමොනවයන් ම දැනග්න්නොහු යි. 

 
“ක පර්  පඛා ර්හාරාජ පසා භග ා අසපර්ා අසර්සපර්ා අප්පටිපර්ා අසදිපසා 
අතුපලා අසංපඛපයයා අප්පපර්පයයා අපවෙපර්පයයා අමිතගුපණා 
ගුණපාරමිප්පත්පතා අ්්්තිති අ්්්තපතපජා අ්්්තවිවෙපයා 
අ්්්ත.පලා .ුද්ධ.ලපාරමීගපතා, සපස්ං ර්ාරං පරාපජත්වා දිට්ිජාලං 
පදාස පලත්වා අවිජ්ජං පඛපපත්වා විජ්ජං උප්පාපදත්වා ධම්ර්ුක්කා ධාපරත්වා 
සබ්.්්ු තං පාපුණිත්වා  ්ිජ්ජිතවිජිතසංගාපර්ා ධම්ර්්ගරං ර්ාපපසි. 
භග පතා පඛා ර්හාරාජ ධම්ර්්ගරං සීලපාකාරං හිවෙපවෙඛා ඤාණොර 
පකාට්ෙකං විවෙයට්ටාලකං (   ) සද්ධා සිකං සතීපදාස  ාවෙකා ප්්ඤාපාසාදං 
සුත්ත්්ත ච්රරං අභිධම්ර්සං ාටකං වි්ය වි්ිච්ඡයසාලං සතිපට්ෝවීථ, 
තස්සං පඛා ප් ර්හාරාජ සති පට්ෝං වීථයං ක රපපා ාපණා පසාවෙතා 
පහා්්ති. පසයයථදං පුප් ාපණං ගන්ධාපණං  ලාපණං අගදාස පණං ඔසධාපණං 
අර්තාපණං රත්ාපණං සබ්.ාපණ්්ති.” 
 
“මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ඒ භග්ෙත් අරහත් සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥ 

රොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් අසම ෙූවස්ෙ, අසම සම ෙූවස්ෙ, අපර තිම ෙූවස්ෙ, 
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අසදෘශ ෙූවස්ෙ, අතුලය ෙූවස්ෙ, අසිංවඛයයග්ුණවයන් යුේත ෙූවස්ෙ. 
අපරවමයග්ුණවයන් යුේත ෙූවස්ෙ. අපරිමොණග්ුණවයන් යුේත ෙූවස්ෙ, පමණ නුති 
ග්ුණවයන් යුේත ෙූවස්ෙ, ග්ුණපොරමිතොෙවග්් වෙළ පුමිණිවස්ෙ, අනන්තචධර්ය 
ඇතිවස්ෙ, අනන්තවත්ජස් ඇති වස්ෙ, අනන්ත ෙූ ීර්ය ඇතිවස්ෙ අනන්ත ෙු 
ාණ ල ඇතිවස්ෙ. සර්ෙඥ ලපොරමිතොෙවග්් වෙොටිපරොප්ත ෙූවස්ෙ, ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොදි 
මොරවසනොෙ සහිත ෙූ ෙශෙර්තිමොරයොවග්් දරපමර්දනය ෙිරීවමන් පරොජය වෙොට 
වදපතුල් ෙඳෙො වග්ණ දෘෂ්ඨ්ටිග්තිෙයන් විසින් සෙලසත්ෙයන්  දා සතර අපොවයහි 
වහළන දෘෂ්ඨ්ටිදැල අර්හන්මොර්ග්ඥානශස්තරවයන් පරදාලනය වෙොට ාතුස්සතය පර තිේඡොදෙ 
අවිදයොෙ ේෂ්ඨය වෙොට සර්ෙවමොහන්ධෙොරය විධ්ෙිංසනය ෙරන්නො ෙූ අෂ්ඨ්ටවිදයොෙ 
උපදෙො පර ඥා නමුති මහග්ිනිසුළ දරො සර්ෙඥතොඥානයට පුමිණ නිර්ජිත විජිත සිංග්රොම 
ඇතිවස්ේ සද්ධර්ම මහනුෙරේ මෙො ෙදාළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සද්ධර්මමහනුෙර ෙටො වෙවලස් 

වසොරුන් ෙුද්ද වනො වදන ශීලමයපරොෙොර ඇත්වත් ය, ලජනජො නමුති මඩඅග්ල් ඇත්වත් 
ය, ාණ නමුති ෙොසල්ෙඩ ඇත්වත් ය, ීර්ය නමුති අට්ටොල ඇ්තවත් ය, ශර ද්ධො 
නුමුති තන්ද්ර ඛීල ඇත්වත් ය, සිහි නමුති වදාර ඇත්වත් ය, පර ඥා නමුති මහොපරොසොද 
ඇත්වත් ය, සූතරොන්ත ධර්ම නුමුති රොජොිංග්ණ ඇත්වත් ය, අභිධර්ම නමුති 
සතරමිංසන්ධි ඇත්වත් ය, විනයධර්ම නමුති විනිශ්ායශොලො ඇත්වත් ය, සතර 
සතිපට්්ොන නමුති සතර මහොීි ඇත්වත් ය, මහරජොවනි, ඒ සතර සතිපට්්ොන 
නමුති ීිවයහි වම ඳු සල්පිල් සදන ලද්දාහු වෙති. වහ් ෙෙර ද? යත්- පුෂ්ඨ්පොපණ ය, 
ග්න්ධොපණ ය, ඵලොපණ ය, අග්දාපණ ය. ඔසධොපණ ය, අමෘතොපණ ය, රතනොපණ ය, 
සර්ෙොපණ ය යන වම් අෂ්ඨ්ටොපණවයෝ සදන ලද්දාහු යි. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥ රොවජොත්තමයොනන් 

ෙහන්වස්වග්් පුෂ්ඨ්පොපණය ෙෙවර් දැ” යි විාොවළෝ ය. මහරජොවනනි, ඒ භොග්යෙත් ෙූ 
සියල්ල දේනො ෙූ අර්හත් සමයේ සම් ුද්ධ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් විසින් 
ෙදාරණ ලද්දා ෙූ අරමුණු ව දීම්හු ඇත්තොහු ය. වහ් ෙෙවර් ද? යත්- රූප වේදනො සිංඥා 
සිංස්ෙොර විඥාන ය යන පඤ්ාස්ෙන්ධය අනිතය යු යි ෙියො සලෙන්නො ෙූ අනිතය 
සිංඥාෙ ය. ාේෂ්ඨුඃ වශොතර  යනොදි ද්ෙොදශොයතනවයෝ අනොත්ම ය යි ෙියො දන්නො ෙු 
අනොත්ම සිංඥාෙ ය. වම් ශරීරය වදපතුල පටන් හිස දේෙො හිස පටන් වදපතුල දේෙො 
හිසවේ (   ) වරොම නිය දත් මල මූතරොදී වදතිස් ෙුණපවයන් ආෙුල ෙූවය් ය යි ෙියො 
අසුභොෙොරවයන් සිතන්නො ෙූ අශුභ සිංඥාෙ ය. ‘වම් ශරීරවයහි උපදනො ෙූ අටඅනූෙේ 
වරොග් වහයින් නෙ අනූෙේ ෙයොධි වහයින් වම් ෙය ව ොවහෝ ෙූ දුේ ඇත්වත් ය, 
ව ොවහෝ ෙූ ආදීනෙ ඇත්වත් ය’ යි ෙියො ආදීනෙ ෙසවයන් සිතන්නො ෙූ ආදීනෙ සිංඥාෙ 
ය, සිත්හි උපන් ෙොම විතර්ෙය, ෙයොපොදවිතර්ෙ ය, විහිිංසො විතර්ෙ ය හො උපනුපන් 
වනොවයේ අෙුශලධර්මයන් වනො තෙසො පහ ෙරන්නො ෙූ පර හොණ සිංඥාෙ ය, ‘යම් ඳු ෙූ 
වම් සර්ෙසිංස්ෙොරයන්වග්් සිංහිඳීම ය, සර්ෙේවලශයන්වග්් හුරීම ය, තෘෂ්ඨ්ණොෙවග්් 
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ේෂ්ඨය ීම ය, රොග්වයන් වෙන් ීම ය, නිර්ෙොණ ය යි යන වම් ශොන්ත ෙන්වන් ය. වම් 
පර ණීත ෙන්වන් ය’ යි ෙියො සිතන්නො ෙූ විරොග්සිංඥාෙ ය. ‘යම් ඳු ෙූ වම් 
සර්ෙසිංස්ෙොරයන්වග්් සිංහිඳීම ය, සර්ෙේවලශයන්වග්් හුරීම ය, සියලු දුේඛයොවග්් 
නිරුද්ධ ීම ය, නිර්ෙොණ ය යි යන වම් ශොන්ත ය, වම් පර ණීත ය’ යි ෙියො සිතන්නො 
ෙූ නිවරොධ සිංඥාෙ ය, පඤ්ාස්ෙන්ධය පිණිස යම් ග්ුණුම් වෙවනේ ඇද්ද, සිතට 
පිහිටෙන්නො ෙූ අරමුණු අනු ෙන වෙවලස් වෙවනේ ඇද්ද, ඔෙුන් පහ වෙවරමින් 
වනො වග්ණ දුරු ෙන්නො ෙූ මුළු වලොෙ වනො ඇවලන සිංඥාෙ ය, එසියපන්සොළිස් 
පරවභදග්ත ෙූ චිත්ත චාතසිෙධර්මවයහි හො විසිඅට ෙුදූරුම් ෙූ රූපධර්මය යන 
සර්ෙසිංස්ෙොරධර්මවයහි වපවළන්නො ෙූ ලජනජො ෙන්නො ෙූ පිළිෙුල් ෙන්නො ෙූ අනිතය 
සිංඥාෙ ය. සියලු සසර දුෙ වස් දැෙ නිෙන් වසොයනු ෙුමුති ෙිසිවෙේ අරණය 
ෙෘේෂ්ඨමූල ශූනයස්ථොනවයහි පලඟ  ුඳ ෙය සෘජු වෙොට ත ො අරමුණු අෙුළුෙන සිහි 
එළෙො වහ් සිහි ඇත්වත් ම ආශ්ෙොසය අදවන් ය. සිහි ඇත්වත් ම පර ශ්ෙොසය පදවන් ය. 
දිේ වෙොට නොසොෙොතය අදිමින් දිේ වෙොට නොසොෙොතය අදිමි යි ෙියො දන්වන් ය. දිේ 
වෙොට නොසොෙොතය පදවන් දිේ වෙොට නොසොෙොතය පදිමි යි ෙියො දන්වන් ය. ලුහුඬු 
වෙොට නොසොෙොතය වග්වණන්වන් ද, ලුහුඬු වෙොට නොසොෙොතය වග්වණමි යි ෙියො 
දන්වන් ය. ලුහුඬු වෙොට නොසොෙොතය වහළන්වන් ද ලුහුඬු වෙොට නොසොෙොතය වහළමි 
යි ෙියො දන්වන් ය. සියලු ආශ්ෙොසෙොයොවග්් ආදි මධය පරිවයොසොනය විදිත වෙවරමින් 
පර ෙට වෙවරමින් ඥානසිංපර යුේත චිත්තවයන් ආශ්ෙොසය පෙත්ෙමින් දැන හිේවමන්වන් 
ය. සියලු ආශ්ෙොස ෙොයයොවග්් ආදි මධය පරිවයොසොනය විදිත වෙවරමින් පර ෙට 
වෙවරමින් ඥානසිංපර යුේතචිත්තවයන් පර ශ්ෙොසය පෙත්ෙමින් දැන හිේවමන්වන් ය. 
නොස්ිල වනො සූවහන්නොේ වමන්   ලෙත් ෙ පෙත්නො ඔළොරිෙ ෙූ ෙොය ෙොතය 
පටිප්පසම්භනය වෙවරමින් සන්හිඳුෙමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. 
නොස්ිල වනො සූවහන්නොේ වමන්  ලෙත් ෙ  පෙත්නො ෙූ ඔළොරිෙ ෙූ ෙොයෙොතය 
පටිප්පස්සම්භනය වෙවරමින් සන්හිඳුෙමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් 
ය. සපරීතිෙධයොන සමොපත්තිේෂ්ඨණවයහි පර තිලොභේෂ්ඨණවයහි උපදනො පරීතිය විදිත 
වෙවරමින් පර ෙට වෙවරමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. සපරීතිෙ 
ධයොනසමොපත්තිේෂ්ඨණවයහි පර තිලොභේෂ්ඨණවයහි උපදනො පරීතිය විදිය වෙවරමින් පර ෙට 
වෙවරමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. තෘතීයධයොනසමොපත්ති (  1) 
පර තිලොභේෂ්ඨණවයහි උපදනො ධයොනසුප විඳිමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන 
හිේවමන්වන් ය. තෘතීය ධයොනසමොපත්ති පර තිලොභේෂ්ඨණවයහි උපදනො ධයොනසුප 
විඳිමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. ඔළොරිෙ ෙූ චිත්ත 
චාතසිෙධර්මයන් විඳිමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. ඔළොරිෙ ෙූ 
චිත්තචාතසිෙධර්මය පටිප්පස්සම්භනය වෙවරමින් සන්හිඳුෙමින් ආශ්ෙොසය 
වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. ඔළොරිෙ ෙූ චිත්තචාතසිෙධර්මය පටිප්පස්සම්භනය 
වෙවරමින් සන්හිඳුෙමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. සතර 
ධයොනචිත්තයන් පහළ වෙවරමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. සතර 
ධයොනචිත්තයන් පහළ වෙවරමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. 
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සමොධිවිපස්සනො ෙසවයන් චිත්තය සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන 
හිේවමන්වන් ය. සමොධි විපස්සනො ෙසවයන් චිත්තය සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමින් පර ශ්ෙොසය 
වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. පර ථමධයොනොදි ෙශවයන් ආරම්මණවයහි චිත්තය සම 
වෙොට පිහිටුෙමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. සතර ධයොනවයහි 
නීෙරණ විතර්ෙ විාොර පරීති සුඛ දුඃඛවයන් සිත මුදමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන 
හිේවමන්වන් ය. සතර ධයොනවයන් නීෙරණ විතර්ෙ පරීති සුඛ දුඃඛවයන් සිත මුදමින් 
පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. පඤ්ාස්ෙන්ධයන්වග්් අනිතය ලෙුණ 
දනිමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. පඤ්ාස්ෙන්ධයන්වග්් අනිතය 
ලෙුණ දනිමින් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. ඛයඅේාන්තවිරොග්ද්ෙය 
දනිමින් ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. ඛයඅේාන්න විරොග්ද්ෙය දනිමින් 
පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. සර්ෙ සිංස්ෙොරයන්වග්් විනොශය ෙිරීවමන් 
ේෂ්ඨයනිවරොධය හො අේාන්ත නිවරොධය නම් අමෘතමහොනිර්ෙොණය දේවනම් ආශ්ෙොසය 
වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. එම නිවරොධද්ෙය දේවනම් පර ශ්ෙොසය වෙවරමියි දැන 
හිේවමන්වන් ය. අමෘතමහොනිර්ෙොණයට පනින්නො ෙූ විපස්සනොමොර්ග්ය දේවනම් 
ආශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය. අමෘතමහොනිර්ෙොණයට පනින්නො ෙූ 
විපස්සනො මොර්ග්ය දේවනම් පර ශ්ෙොසය වෙවරමි යි දැන හිේවමන්වන් ය ය යි යන 
වම් වසොළසොෙොර ෙූ ආනොපොනසති භොෙනොෙ ය, අමුවසොවහෝන ආදිවයහි දමන ලද 
භයොනෙ ෙූ තදිමග්ියො ෙූ මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ ෙන්වන් 
ය යි ෙියො උද්ධුමොතෙසිංඥාෙ උපදෙො “උද්ධුමොතෙපටිේෙූලිං උද්ධුමොතෙපටිේෙූලිං” 
ෙියො වමවනහි ෙරන්නො ෙූ උද්ධුමොතෙ සිංඥාෙ ය, එවස් ම නිලමුසි ආදීන් විසින් 
පිරිෙරන ලද ග්ුරඬිෙුණේ වස් නිල් ෙ ග්ිය මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු 
ෙූ ස්ෙභොෙ ඇත්වත් ය’ යි ෙියො භොෙනො ෙරන්නො ෙූ විනීලෙ සිංඥාෙ ය, වනොවයේ 
තුනින් සිල් ෙ වග්ණ සම් තග්ිල ෙුණුදිය (  4) ෙුවහන්නො ෙූ දුර්ග්න්ධ ෙූ 
මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ ඇත්වත් ය’ යි සිතො භොෙනො 
ෙරන්නො ෙූ විපුේ ෙ සිංඥාෙ ය, එවස් ම වනොවයේ තුන සිදුරු ඇති1 දුර්ග්න්ධ 
ෙුවහන්නො ෙූ භයොනෙ ෙූ මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ 
ඇත්වත් ය’ යි සිතො භොෙනො ෙරන්නො ෙූ විේිද්ර ෙ සිංඥාෙ ය. එවස් ම වසොවහොන්හි 
දමන ලද්දා ෙූ ෙොෙ උෙුසු ශෘග්ොලොදීන් විසින් ඔෙුවනොෙුන් පරදෙො ඒ ඒ වතනින් මස් 
ෙඩො ෙන ලද්දා ෙූ මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ ෙන්වන් ය’ 
යි දැන සිතො භොෙනො ෙරන්නො ෙූ විේඛොයිතෙ සිංඥාෙ ය, මනුෂ්ඨයඝොතනස්ථොනොදිවයහි 
හස්ත පොද හිස් සිඳ ඒ ඒ වදස්හි දමන ලද භයොනෙ ෙූ මෘතශරීර දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් 
වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ ෙන්වන් ය’ යි සලෙො භොෙනො ෙරන්නො ෙූ විේි ත්තෙ සිංඥාෙ ය, 
එවස් ම සෙල ශරීරය ශස්තරවයන් ෙොෙපොදාෙොරවය්න සුත් එළො හස්තපොදහිස් සිඳ 
වසොවහොන්හි දමන ලද්දා ෙූ භයොනෙ ෙූ මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ 
දුේ වනො තේම සිටිවය් ය’ යි සිතො වමවනහි ෙරන්නො ෙූ හතවිේිත්තෙ ෙර්මස්ථොන 

                               
1 තුනින් සිදුරු දැෙ 
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භොෙනොෙ ය, රොජනිවයොග්ොදිවයන් සත්ෙඝොතන ස්ථොනවයහි රුධිරවයන් ආවල්ප ෙූ 
ෙෙන්ධරූපොදිය දැෙ ‘මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ ස්ෙභොෙ ඇත්වත් ය’ යි සලෙො භොෙනො 
ෙරන්නො ෙූ වලොහිතෙ සිංඥාෙ ය, වසොවහොන්හි ෙුණු ෙ නෙද්ෙොරවයන් ෙො ෙදින 
වනොවයේ පණුෙන්වග්න් හො සෙල ශරීරය පණුරොශියේ ෙුනි ෙූ  ුලිය වනො හුේෙො 
ෙූ සිංසොර ආලය සිදුෙන්නො ෙූ මනුෂ්ඨයෙුණපය දැෙ ‘අවහෝ! මොවග්් ශරීරයත් වම ඳු ෙූ 
ස්ෙභොෙ ෙන්වන් ය’ යි සිතො පුලෙෙ සිංඥාෙ උපදෙො ‘පුලෙෙපටිේෙූලිං පුලෙෙ 
පටිේෙූලිං’ යි වමවනහි ෙරන්නො ෙූ පුලෙෙ සිංඥාෙ ය, එවස් ම වසොවහොන්හි දිරො පහ 
ෙ ග්ිය මස් වල් නහර වෙළුම් ඇති ඇටෙටු රොශිය දැෙ ‘අවහෝ! මොවග්් වම් ශරීරයත් 
ඇටසුෙිල්ලෙු’ යි සිතො ‘අට්ිෙ පටිේෙූලිං අට්ිෙ පටිේෙූලිං’ යි වමවනහි ෙරන්නො 
ෙූ අස්ිෙ සිංඥා ෙර්මස්ථොන භොෙනොෙ ය, හිතොහිත ෙූ සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි චමතරී 
පතුරුෙො ‘සේව  සත්තො අවෙරො වහොන්තු. අ යොපජනජො අනීඝො සුඛී අත්තොනිං 
පරිහරන්තු’ යනොදීන් චමතරීෙරණවයන් ජනිත ෙන චමතරී සිංඥාධයොනචිත්තය, 
‘පරදුේවඛ සති සොධූනිං මවනො ෙම්පනිං ෙවරොතීති  ෙරුණො. ෙිණොති ෙො පරදුේඛිං 
හිිංසති විනොවසතීති ෙරුණො’ යනුවෙන් අනුන්ට ෙන් දුෙේ ඇති ෙල්හි 
සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් සිත ෙම්පො වෙවර් නු යි, අනුන්වග්් දුේ ග්ණී නු යි නසො නු යි 
විනොශ වෙවර් නු යි ෙරුණො නම් ෙූ ෙරුණොෙ හිතොහිත ෙූ සෙල සත්ෙයන් වෙවරහි 
පතුරුෙො ෙඩන්නො ෙූ ෙරුණොසිංඥාධයොන චිත්ත ය, ්ශ්ෙර්ය යශශ් ශ්රී 
සම්පත්තිපර තිලොභවයන් සජනජිත ෙූෙන් දැෙ ‘අවහෝ! සොධු, අවහෝ! සොධු’ යි ෙියො පර මුදිත 
ෙන්නො ෙූ මෘදුචිත්තය හිතොහිත ෙූ සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි පතුරුෙො විහරණය 
ෙරන්නො ෙූ මුදිතොසිංඥාධයොන චිත්ත ය,  හිතොහිත ෙූ සෙල සත්ෙයන් වෙවරහි 
මධයස්ථොෙොර ෙූ උවපේෂ්ඨොවිහරණවයන් යුේත ෙූ ධයොනචිත්ත ය, ‘සර්ෙඥාතිමිතරොමොතය 
ධනසුපත් හුර වනො ෙුමුති පරිද්වදන් ම වම් ජිවිතය මරුමුඛයට යන්වන් ය’ යි ෙියො 
නිරන්තරවයන් සිහි ෙරන්නො ෙූ මරණොනුස්සති භොෙනොෙ ය. ‘වම් ශරීරය (   ) නෙ 
ද්ෙොරවයන් ෙුවහන අසූචිවයන් හො වදතිස්ෙුණපවෙොට්්ොසවයන් ග්ුෙසී ග්ත්වත් ය’ 
යි ෙියො භොෙනො ෙරන්නො ෙූ ෙොයග්තොසතිභොෙනොෙ ය, මහරජොවනනි, අප භොග්යෙත් 
ෙූ  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් විසින් වම් තොේ අරමුණු ව දීම්හු ෙදාරණ ලද්දාහ. එහි යම් 
ෙිසිවෙේ ජොති ජරො ෙයොධි මරණ දුේඛවයන් මිවදනු ෙුමුත්වත් ී  නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම 
අරමුණු ව දීම් අතුවරන් එේතරො අරමුණේ ග්න්වන් ය. ඒ ග්ත් අරමුවණන් 
ෙොමරොග්වයන් මිවදන්වන් ය, ද්වේෂ්ඨවයන් මිවදන්වන් ය, වමෝහවයන් මිවදන්වන් ය, 
මොනවයන් මිවදන්වන් ය, වනොවයේ දෘෂ්ඨ්ටිවයන් මිවදන්වන් ය, සිංසොරවයන් එවතර 
ෙන්වන් ය. තෘෂ්ඨ්ණො නමුති උදෙවසොතය ෙළේෙන්වන් ය, රොග්ොදි තරිවිධමලය වසෝදා 
පිරිසිදු ෙරන්වන් ය, සර්ෙේවල්ශයන් විනොශ වෙොට ේවල්ශමලය නුත්තො ෙූ පහ ෙූ 
ේවල්ශරජස් ඇති අති පරිශුද්ධ ෙූ සුදුසු ෙූ අජර ෙූ අමර ෙූ අනන්තසුප ඇති ශීතීභූත 
ෙූ නිර්භය ෙූ නග්වරොත්තම ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණනුෙර වග්ොස් අර්හත්ඵලවයහි ලො සිත 
මුදන්වන් යි. මහරජොවනනි, අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් වහ් වම් පුෂ්ඨ්පොපණය 
යි ෙියනු ලුව යි. සිංසොර  න්ධනවයන් මිදීයොම පිණිස ෙුශලෙර්ම නමුති මිල වග්ණ 
වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් අනිතයසිංඥාදි අවනෙොෙොර ෙූ පුෂ්ඨ්පොපණය ෙරො වනො පමො ෙ 
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එළවඹෙු. ඒ පුෂ්ඨ්පොපණවයන් අනිතයොදි ෙිසි අරමුණේ වග්ණ සිංසොර  න්ධනවයන් 
මිවදෙු. එයින් ෙීහ:- 

 
“කම්ර්ර් ලං ගපහත්වා්-ාපණං උපගච්ඡථ 
ාරම්ර්ණං කිණිත්වා්-තපතා ර්ු ්්රථ ර්ුත්තියා.” 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් 

ග්න්ධොපණය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, ඒ භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො 
 ුදුන් විසින් ෙදාරණ ලද්දා ෙූ සීල ව දීම්හු ඇත. යම් ශීල සුග්න්ධයෙින් අනුලිප්ත ෙූ 
වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් පුතර  ෙූ ශරොෙෙවයෝ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙය ශීලසුග්න්ධවයන් 
දුම් වෙවරති. සතර දිසොවයහි ද අනුදිසොවයහි ද යටි සුළවඟහි ද උඩු සුළවඟහි ද 
ශීලසුග්න්ධය පෙත්ෙොලති. විවශෂ්ඨවයන් ම පතුරුෙොලති, තුන්වලොෙ පතුරුෙො සිටිති. ඒ 
ශීලවිභේතීහු ෙෙවර් ද? යත්- ශරණ ශීලය, පඤ්ා ශීලය, අෂ්ඨ්ටොිංග් ශීලය, දශොිංග් ශීලය, 
නිදාන පොරොජිෙ සිංඝොදිවශෂ්ඨ අනියත විස්තොවරොද්වදශය යන පඤ්වාොද්වදශ 
පරියොපන්න ෙූ පරොතිවමොේෂ්ඨසිංෙර ශීලය යි. මහරජොවනනි, වම් අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් 
ග්න්ධොපණය යි ෙියනු ලුව යි. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන් විසින්- 

 
‘් පුප් ගපන්ධා පටි ාතපර්ති-් රන්ද්ං තගරර්ල්ලිකා  ා, 
සත්්ර ගපන්ධා පටි ාතපර්ති- සබ්.ාදිසා සප්පුවෙපසා ප ාති. 
 
රන්ද්ං තගරං  ාපි-උප්පලං අථ  ස්සිකී, 
කපතසං ගන්ධජාතා්ං-සීලගපන්ධා අ්ුත්තපරා. 
 
අප්පර්ත්පතා අයං ගපන්ධා-යායං තගර රන්ද්ී, 
පයා ර සීල තං ගපන්ධා- ාති පදප සු උත්තපර්ා.” 
 

(415) යන වම් ග්ොථො අර්ථවයන් ‘මහවණනි, සපු දුනුවේ ආදි ෙූ පුෂ්ඨ්පයන්වග්් සුග්න්ධය 
උඩු සුළඟට වනො පුමිවණන්වන් ය. සඳුන් සුෙඳ තුෙරලො සුෙඳ සීනිද්ද ව ොලිද්දාදි සුෙඳ 
ද උඩු සුළඟට වනො යන්වන් ය.  ුද්ධොදී සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් ශීලසුග්න්ධය ෙනොහි 
උඩුසුළඟට පුමිවණන්වන් ය. සත්පුරුෂ්ඨවතම ශීලසුග්න්ධ වහයින් සියලු ම 
දශදිශොවෙහි පුතිවරන්වන් ය. සඳුන් තුෙරලො මහවනල් දූසමන්මල් ද යන වම් ෙියන 
ලද සුග්න්ධ සමූහයන්වග්් සුග්න්ධයට ෙඩො සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් ශීලසුග්න්ධය තමහට 
තතිරියේහු නුති වහයින් නිරුත්තර ෙන්වන් යි. තුෙරලො සඳුන් සම් න්ධි ෙූ යම් වම් 
සුග්න්ධවයේ ඇද්ද, වහ් වම් සුග්න්ධය ස්ෙල්පමොතර  ෙන්වන් ය. සිල්ෙත් ෙූ  ුද්ධොදි 
සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්් යම් වම් ශීලසුග්න්ධවයේ ඇද්ද, වහ් වම් උතුම් ෙූ ශීලසුග්න්ධය වතම 
දිෙය රහ්මයන් වෙවරහි දු හමන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද්  යි.” 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥ රොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රීසද්ධර්මෙර මහොනග්රීිවයහි ඵලොපණය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්දා ෙූ ඵලජොතිවයේ ඇති. 
වහ් ෙෙවර් ද? යත්- වසොතොපත්තිඵලය, සෙෘදාග්ොමිඵලය, අනොග්ොමිඵලය, අර්හත්ඵලය, 
රොග් ද්වෙෂ්ඨ වමොහොදි අෙුශලයන්වග්න් ශූනය ෙූ ශූනයතොඵලසමොපත්තිය, 
රොග්ද්වෙෂ්ඨවමොහොදි අෙුශලධර්මවයහි නිමිත්තග්ර හණයේ නුත්තො ෙූ 
අනිමිත්තඵලසමොප්තතිය, රොග්ද්වෙෂ්ඨවමොහොදිඅෙුශලධර්මයන්වග්් පරොර්ථනොෙේ නුත්තො 
ෙූ අප්පණිහිතඵලසමොපත්තිය යන වම් සත්ෙුදූරුම් ෙූ ඵලවයෝ ය, එහි යම්ෙිසි 
වෙවනේ යම් ඵලයේ ෙුමුත්වත් ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨවතම ෙර්මස්ථොන නමුති මිල දී 
පරොර්ථනො ෙළ ඵලයේ ග්න්වන් ය. තදින් වසොතොපත්තිඵලයෙුමුති නම් 
වසොතොපත්තිඵලය ග්න්වන් ය. තදින් සෙෘදාග්ොමිඵලය ෙුමුති නම් සෙොදාග්ොමිඵලය 
ග්න්වන් ය. අනොග්ොමි ඵලය ෙුමුති නම් අනොග්ොමිඵලය ග්න්වන් ය. රහත්ඵලය ෙුමුති 
නම් රහත්ඵලය ග්න්වන් ය. තදින් ශූනයතොඵලසමොපත්තිය ෙුමුති නම් 
ශූනයතොඵලසමොපත්තිය ග්න්වන් ය. තදින් අනිමිත්තඵලසමොපත්තිය ෙුමුති නම් 
අනිමිත්තඵලසමොපත්තිය ග්න්වන් ය. තදින් අප්පණිහිත ඵලසමොපත්තිය ෙුමුති ම් ඒ 
නිෙන් අරමුණු වෙොට වග්ණ ෙසන අප්පණිහිතඵලසමොපත්තිය ග්න්වන් ය. 
මහරජොවනනි, යම් වස් ෙිසි පුරුෂ්ඨයේහුවග්් නිතය ඵල ඇති ආමර ෙෘේෂ්ඨවයේ ෙන්වන් 
ී නම්, ඒ පුරුෂ්ඨ වතම යම්තොේ අඹ මිලයට ග්න්නො වෙවළන්වදේ වනො එළවේ ද, ඒ 
තොේ ෙල් ඒ රුෙින් ඵල වනො වනළන්වන් ය. අඹ මිලයට ග්න්නො වෙවළන්වදෙු 
පුමිණි ෙල්හි ඔහුවග්් මිල වග්ණ ‘පින්ෙත්, ෙූ පුරුෂ්ඨය වම් ආමර  ෙෘේෂ්ඨය නිතය ඵල 
ඇත්වත් ය. සලොටුෙ ෙූ වහෝ මලොන ෙූ වහෝ වෙසිෙ ෙූ වහෝ ආමය ෙූ වහෝ විලිෙුන් ෙූ 
වහෝ එයින් යම් ෙර්ග්යේ ෙුමුත්වතහි නම් වමපමණ අඹඵල ග්ණුෙ යි’ ෙියො වමවස් 
ෙියන්වන් ය. එෙල ඒ පුරුෂ්ඨවතම තමන් දුන් ඒ මිලවයන් තදින් සලොටුෙ අඹ 
ෙුමුත්වත් නම් සලොටුෙ නම් ලො අඹ ග්න්වන් ය. තදින් වදෝවිල අඹ ෙුමුත්වත් (416) 
නම් වදෝවිල නම්  ු ුල් අඹ ග්න්වන් ය, තදින් වෙසිෙ අඹ ෙුමුත්වත් නම් වෙසිෙ 
අඹ ග්න්වන් ය. අමුඅඹ ෙුමුත්වත් නම් අමුඅඹ ග්න්වන් ය. තදින් විලිෙුන් අඹ 
ෙුමුත්වත් නම්, විලිෙුන් අඹ ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යවම්ෙ යම් 
ඵලයේ ෙුමුත්වත් ී නම්, එවතම ෙර්මස්ථොන නමුති මිල දී තදින් 
වසොතොපත්තිඵලොදියේ වහෝ තදින් අප්පණිහිතඵලසමොපත්තියේ වහෝ පරොර්ිත ෙූ ඵලයේ 
ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, තරිභුෙනජනෙන්දනීය ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් 
ඵලොපණය යි ෙියනු ලුව යි. ධීරීරශීලග්ුණොලිංෙෘතජනවයෝ සල්පිල ෙරො වග්ොස් 
ෙර්මස්ථොන නමුති මිල දී අමෘතමහොනිර්ෙොණඵල ග්ර හණය වෙවරති. 
අමෘතමහොනිර්ෙොණඵලය යම් වෙවනේ ග්ත්තොහු වෙද්ද, ඒ සුග්වතොෙොදෙොරී ජනවයෝ 
ඒ නිර්ෙොණඵලය ග්ුණීවමන් සියලු ම සිංසොර දුේ වග්ෙො සුෙපත් වෙති. එයින් ෙීහ- 
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“කම්ර්ර් ලං ජ්ා දත්වා-ගණ්හ්්ති අර්තප් ලං, 
පත් පත සුිතා පහා්්ති-පය ඛීණා අර්තප් ලා” යි. 
 

“පින්ෙත් ෙූ මොවග්් නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්ස. භොග්යෙත් ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් අග්ද නම් සල්පිල ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් ව වහදේ ෙරණ වෙොට වග්ණ ඒ අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් දිෙය ර හ්මයන් සහිත ෙූ වලොෙයො රොග්ොදිේවල්ශවිෂ්ඨවයන් මුදා ෙදාරණ වස්ේ 
ද, ඒ ව වහත්හු අප භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් ෙදාරණ ලද්දාහු ය. ඒ ව වහත් ෙෙවර් 
ද? යි යත වහොත්- මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් යම් වම් 
ාතුරොර්යසතය වෙවනේ ෙදාරණ ලද්දාහු ද, ඒ ෙෙවර් ද? යත්- ‘ජොතිපි දුේඛො ජරොපි 
දුේඛො ෙයොධිපි දුේවඛො’ යනොදීන් ෙදාළො ෙූ දුේඛසතයය සසර රොග්ොදි වෙවලසුන් විසින් 
වපවළන  ුවින් පීළනට්්වයන් ද, වහතු නිසො උපන් පඤ්ාස්ෙන්ධය වහයින් 
සිංඛතට්්වයන් ද, රොග්ොදි වෙවලසුන් විසින් තෙන  ුවින් සන්තොපට්්වයන් ද, 
ෙොමභෙොදි නෙභෙවයහි පඤ්ාස්ෙන්ධය සිටි ෙන වනො සිට වපරළීවමන් 
විපරිණොමට්්වයන් ද යන වම් සතරධර්මවයන් යුේත ෙූ දුඃඛසතයය දුේ ෙ  ුද්ධොදි 
ආර්යයන් විසින් සතයය යි ෙියො දේනො ලද වහයින් ආර්ය සතය නම් ෙූ දුඃඛොර්යසතයය 
ද, ‘යොයිං තණ්හො වපොවනොභවිෙො’ යනොදීන් ෙදාළො ෙූ දුේඛසමුදයසතයය ෙුශලොෙුශල 
ෙර්මයන් ස්ස් ෙරන්නො ෙූ ආයූහනට්්වයන් ද, සසර හො එේ වෙොට වයොදන්නො ෙූ 
සිංවයොග්ට්්වයන් ද, සිංසොරවයහි ම පිහිටුෙන්නො ෙූ නිදානට්්වයන් ද, සසර  ලො 
නිෙන් ෙළෙො අනොදිමත් සසර සිටුෙන්නො ෙූ පළිව ොධවයන් ද යන වම් සතරධර්මවයන් 
යුේත ෙූ සමුදයසතයය දුේ උපදෙන  ෙ සතයය යි ෙියො  ුද්ධොදි ආර්යයන් විසින් 
දේනො ලද වහයින් දුේඛසමුදයොර්යසතයය ම් ෙූ සමුදයයොර්යසතයය ද, ඒ තරිවිධ ෙූ 
තෘෂ්ඨ්ණොෙවග්් සර්ෙපර ෙොරවයන් ම යම් පර හොණවයේ ඇද්ද යනොදීන් ෙදාළො ෙූ දුේඛ 
නිවරොධොර්යසතයය එෙිවනෙට දුරු ෙූ අහස වපොවළොෙ වමන් ද, මුහුදු එවතර වමවතර 
වෙරළ වමන් ද සසර හො (417) වනො හුනී තේම සිටිනො ෙූ නිස්සරට්්වයන් ද, සසර 
නමුති මහනපුරු ෙතරින් වෙන් ෙූ නිරොෙුල ෙූ විවෙෙස්ථොන ෙූ විවෙෙට්්වයන් ද, 
වහතු නිසො වනො උපන්නො ෙූ අසිංඛතට්්ග්ුණවයන් ද, යට අජටොෙොශවයහි පටන් 
මත්වතන් භෙොග්ර ය පරියන්ත වෙොට ඇති සරස අනන්තොපරිමොණ සේෙළ තමො හො 
සමොන රසයේ නුත්තො ෙූ අමතට්්ග්ුණවයන් ද යන වම් සතරධර්මවයන් යුේත ෙූ 
නිවරොධසතයය වමවතෙින් දුේ නිරුද්ධ ෙන  ෙ සතය ය යි ෙියො   ුද්ධොදි ආර්යයන් 
විසින් දේනො ලද  ුවින් දුේඛනිවරොධොර්යසතය නම් ෙූ නිවරොධ සතයය ද, ‘සම්මොදිට්ි 
සම්මොසිංෙප්වපො’ යනොදීන් ෙදාළො ෙූ ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙ මොර්ග්සිංඛයොත ෙූ 
දුේඛනිවරොධග්ොමිනී-පර තිපදාර්යසතයය නිෙන් පසේෙරණවයන් යුේත ෙූ 
නියයොනට්්ග්ුණවයන් ද, නිෙන් දේෙන  ුවින් යුේත ෙූ දස්සනට්්ග්ුණවයන් ද, 
නිෙණට ම වහතු  ුවින් වහතට්් ග්ුණවයන් ද, සියලු ම අනන්තොපරිමොණ සේෙළ 
තමො හො සම වෙවනෙුන් නුත්තො ෙූ අධිපතිග්ුණවයන් ද යන වම් සතරධර්මවයන් 
යුේත ෙූ මොර්ග්සතයය දුේ නිරුද්ධ ෙිරීම පිණිස පුමිවණන්නො ෙූ පර තිපදාෙ සතයය යි 
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ෙියො  ුද්ධොදි ආර්යයන් විසින් දේනො ලද  ුවින් දුේඛනිවරොධග්ොමිනීපර තිපදාර්යසතය 
නම් ෙූ මොර්ග්සතයය යි ද යන වම් වසොවළොසොෙොර ෙූ ාතුස්සතයධර්මවයෝ අප 
වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. එහි ාතුරොර්යසතයය 
අෙව ොධය ෙුමුත්තො ෙූ යම් ෙිසි වෙවනේ  ුදුන් ෙරො එළඹ සුග්වතොෙොදධර්මය අසද් 
ද, ඒ සුග්වතොෙොදෙොරීහු ජොතිදුවෙන් මිවදති, ජරොදුෙින් මිවදති, මරණදුෙින් මිවදති, 
වසොෙපරිවදෙදුේඛ වදෞර්මනසය උපොයොසවයන් මිවදති, මහරජොවනනි, 
තරිභුෙචනෙපර දීපොයමොන ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් ‘අග්දාපණ ය’ යි ෙියනු 
ලුවේ. වලොෙවයහි විෂ්ඨ පර ති ොහනය ෙරන්නො ෙූ යම් ෙිසි අග්ද නම් චභෂ්ඨජය 
වෙවනේ ඇද්ද, ඒ අග්දවයෝ ෙනොහි වලෞෙිෙ ෙයොධි නසති. එවහයින් සද්ධර්මොග්දය 
හො සදෘශවයේ නුත්වත් ය. මහවණනි, වම් සද්ධර්මොග්දය පොනය ෙරේ. එයින් ෙදාළහ:- 

 
“පය පකචි පලාපක අගදාස -විසා්ං පටි.ාහකා. 
ධම්ර්ාගද සර්ං ්ත්ථථ-කතං පි ථ භික්ඛප ා” යි. 
 

“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස්වග්් ඖෂ්ඨධොපණය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් ඖෂ්ඨධජොතීහු ද ෙදාරණ ලද්දාහු ය. යම් ඖෂ්ඨධ වෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට 
වග්ණ ඒ භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට පිළියම් ෙරණවස්ේ ද, 
වහ් ෙෙවර් ද? යත්- ශරීරය වදතිස්ෙුණපවෙොට්්ොස වෙොට  ලො ෙය අසුභ වෙොට 
දේනො ෙොයොනුපස්සනොෙ ය, තරිවිධවෙදනොදි වනොවයේ වෙදනො වහයින් ෙය දුේ වෙොට 
දේනො වෙදනොනුපස්සනොෙ ය, චිත්තයොවග්් උප්පදට්ිතිභිංග්ය දැෙ සිත අනිතය වෙොට 
දේනො චිත්තොනුපස්සනොෙ ය, පඤ්ාස්ෙන්ධොදි ෙූ ධර්මපුඤ්ජය දැෙ ආත්ම අනොත්මය 
වෙොට දේනො ධර්මොනුපස්සනොෙ ය යන සතර සති (41 ) පට්්ොනය ද, වනො උපන් 
අෙුසල් වනො උපුද්ද වදන  ෙ ය, උපන් අෙුසල් දුරු ෙරණ  ෙ ය, වනො උපන් ෙුසල් 
උපදෙන  ෙ ය, උපන් ෙුසල් තහෙුරු ෙරණ  ෙ ය යන වම් ීර්ය ශේති වහයින් 
පර ධොනත්ෙයට ග්ියො ෙූ සතරසමයේපර ධොනවයෝ ද, දාන ශීල භොෙනො පොදෙ වෙොට වග්ණ 
 ුදු ෙ වෙළෙර වෙොට ඇති සිතූ පුතූ තොේ සෙල සමෘද්ධි සිද්ධෙරණවයන් සෘද්ධිපොද 
නම් ෙූ ඡන්දිද්ධිපොදය යනු භොෙනො ෙළ මුනුෙු යි යන සිත ය, විරියිද්ධිපොදය යනු 
නිෙන් වසොයො මුත් වනො පසු ස්නො ීර්ය ය, චිත්තිද්ධිපොදය යනු සිත ෙසඟ ෙරණ 
 ෙ ය, විමිංසිද්ධිපොදය යනු නුෙණ ය යන වම් සතර සෘද්ධිපොදවයෝ ද, අශර ද්ධොෙ මුඩ 
ආධිපතයය ෙරන්නො ෙූ ශර ද්වධන්ද්රිය ද, ෙුසීතභොෙය මුඩ තන්ද්ර ත්ෙය ෙරන්නො ෙූ 
විරියින්ද්රිය ද, මුට්්ස්සතිය මුඩ තන්ද්ර ත්ෙය ෙරන්නො ෙූ සතින්ද්රියය ද, සිත වනො 
සන්හුන්  ෙ ය යි ෙියන ලද උද්ධේාය මුඩ තන්ද්ර ත්ෙය ෙරන්නො ෙූ සමොධින්ද්රියය ද, 
නුනුෙණ මුඩ ආධිපතයය ෙරන්නො ෙූ පඤ්ඤින්ද්රිය ය ද යන වම් පඤ්වාන්ද්රිය ය ද, 
අශර ද්ධොවෙන් ෙම්පො වනො ෙන්නො ෙූ ශර ද්ධො ලය ද, ෙුසීතභොෙවයන් ෙම්පො වනො 
ෙන්නො ෙූ ීර්ය ලය ද, මුට්්ස්සතිවයන් ෙම්පො වනො ෙන්නො ෙූ ස්මෘති ලය ද, 
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උද්ධේාවයන් ෙම්පො වනො ෙන්නො ෙූ සමොධි ලය ද, අවිදයොවෙන් ෙම්පො වනො ෙන්නො 
ෙූ පර ඥා ලය ද යන වම් පඤ්ා ලවයෝ ද, නිෙන් ග්න්නට භොෙනො ෙරණ ‘ව ොධි’ නම් 
ෙූ පුද්ග්ලයොහට අිංග් ෙූ සතිසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ සිහිය ද, 
ධර්මවිායසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ නුෙණ ද, ීර්යසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ 
ීර්යය ද, පරීතිසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ පරීතිය ද, පස්සද්ධිසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත 
ෙූ ෙය හො සිත හො වදෙ සිංසුන්  ෙ ද, සමොධිසම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ සිත එෙඟ 
ෙ ග්ිය  ෙ ද, උවපේඛො සම්ව ොජනඣිංග් සිංඛයොත ෙූ උවපේෂ්ඨොෙ ද යන වම් 
සප්තව ොජනඣිංග්වයෝ ද,  ුද්ධ පරවතයෙ ුද්ධ මහරහතන්ෙහන්වස්ලො අනොර්ය ෙූ 
පෘථග්්ජනයන් ආර්ය ෙරෙො වග්ණ නිර්ෙොණපුරයට ෙුඩ ෙදාළො ෙූ අසොධොරණග්ුණ සහිත 
ෙූ මොර්ග්ය ෙූ වහයින් ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්ය නම් ෙූ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිවයන් පහ ෙූ 
සමයේදෘෂ්ඨ්ටිය ද, මිථයොෙල්පනොවෙන් පහ ෙූ සමයේ ෙල්පනොෙ ද, මිථයොොනවයන් 
පහ ෙූ සමයේොනය ද, මිථයොෙර්මොන්තවයන් පහ ෙූ සමයේ ෙර්මොන්තය ද, මිථයො 
ආීවෙවයන් පහ ෙූ සමයේ ආීවෙය ද, මිථයො ෙයොයොමවයන් පහ ෙූ සමයේ ෙයොයොමය 
ද, මිථයො සිහිවයන් පහ ෙූ සමයේ සිහිය ද, මිථයො සමොධිවයන් පහ ෙූ සමයේ සමොධිය 
ද යන වම් ආර්ය අෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙ මොර්ග්ය ද, වමවස් සත්තිස්ව ොධිපොේෂ්ඨිෙ ෙූ ධර්ම නමුති 
ඖෂ්ඨධයන් ෙරණ වෙොට වග්ණ අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
වදසුටමිථයොදෘෂ්ඨ්ටි නමුති ආමය විවරෙ ෙරෙනවස්ෙ. මිථයොෙල්පනොෙ විවරෙ 
ෙරෙනවස්ෙ. මිථයොොනය විවරෙ ෙරෙනවස්ෙ. මිථයො ෙර්මොන්තය විවරෙ 
ෙරෙනවස්ෙ. මිථයොීවෙය විවරෙ ෙරෙන වස්ෙ. මිථයොෙයොයොමය විවරෙ ෙරෙනවස්ෙ, 
මිථයොස්මෘතිය විවරෙ ෙරෙනවස්ෙ, මිථයොසමොධිය විවරෙ ෙරෙනවස්ෙ, වලොභය 
ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ, ද්වෙෂ්ඨය ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ, වමොහය ෙමනය 
ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ, මොනය ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ, දෘෂ්ඨ්ටිය ෙමනය ෙරෙො 
ෙදාරණවස්ෙ,  ුද්ධොදී (419) අටතුන්හි ෙොිංේෂ්ඨො ෙරන්නො ෙූ විචිෙිේඡොෙ ෙමනය ෙරෙො 
ෙදාරණවස්ෙ, සිත වනොසන්හුන්  ෙ ය යි ෙියන ලද උද්ධේාය ෙමනය ෙරෙො 
ෙදාරණවස්ෙ, චිත්තයොවග්් හුෙිළීම ය යි ෙියන ලද ීනය හො ෙොය අෙර්මණය ය යි 
ෙියන ලද මිද්ධය ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ, ග්ම්හූරො අසූචියට ෙුත නුත්තො වස් 
පොපයට ෙුත නුත්තො ෙූ අහිරිෙ ෙ හො වපොළඟුටියො පොනට වනො  ො පනින්නො වස් 
පොපයට වනො  ො ෙ ම පනින්නො ෙූ අවනොතප්ප ෙ ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ,  
සර්ෙේවල්ශ ෙමනය ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙ,  මහරජොවනනි, තරිභුෙනජනෙන්දනීය ෙූ අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් ඖෂ්ඨධොපණ ය යි ෙියනු ලුව යි. වලොෙවයහි නොනො 
පර ෙොර ෙූ ව ොවහෝ ෙූ යම් ෙිසි ඖෂ්ඨධ වෙවනේ විදයමොන වෙද්ද, ඒ ඖෂ්ඨධ වෙවතේ 
ෙුෙත් සද්ධර්මඖෂ්ඨධය හො සම ෙූ ඖෂ්ඨධයේ නුත්වත් ය. මහවණනි, වම් 
සද්ධර්මඖෂ්ඨධය පොනය  ෙරෙු. නෙවිධ විදර්ශනොඥානය ෙඩො සමොධිධර්මය ස්පර්ශ 
වෙොට සද්ධර්වමෞෂ්ඨධය පොනය වෙොට සර්ෙේවල්වශොපධියේෂ්ඨය ෙිරීවමන් පිරිනිවියොහු 
අජරොමර ෙන්නොහු ය. වමම ෙදාරණ ලද්වද් මුයි:- 
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‘පය පකචි ඔසධා පලාපක-විජ්ජ ්්ති විවිධා .හු, 
ධම්පර්ාසධසර්ං ්ත්ථථ-කතං පි ථ භික්ඛප ා. 
 
ධම්පර්ාසධං පිවිත්වා්-අජරාර්රණා සියුං, 
භා යිත්වා් පස්සිත්වා-්ිබ්.ුතා උපික්ඛපය” යී. 
 

“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 
ෙහන්වස්වග්් අමෘතොපණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, අප වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් අමෘතයෙින් වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙයො අභිවෂ්ඨෙය ෙර 
ෙදාළවස්ේ ද, යම් අමෘතයෙින් අභිෂ්ඨිේත ෙූ දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ ජොති ජරො ෙයොධි මරණ 
වසොෙ පරිවදෙ දුේඛ වදෞර්මනසය උපොයොසවයන් මිදුනොහු ද, ඒ අමෘතයන් අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය. ඒ අමෘතය ෙෙවර් ද? යත වහොත්- යම් 
වම් ෙොයග්තොසති භොෙනොෙ යි. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘යම්ෙිසි වෙවනේ ෙොයග්තොසති භොෙනොෙ (සිත නමුති) 
මුඛවයන් අනුභෙ වෙවරත් නම් මහවණනි, ඒ මොවග්් චෙවනයජනවයෝ අමෘතරසය 
අනුභෙ ෙරන්නොහු ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, සද්ධර්ම ාෙර ෙර්ති ෙූ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් අමෘතොපොණය යි ෙියනු ලුව යි. “සෙලජනනයන 
රසොයන ෙූ වලොෙුතුරො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් සිංසොරෙයොධිවයන් පීඩිත ෙූ ජනසමූහයො 
දැෙ ෙොයග්තොසති නමුති අමෘතොපණය පර සොරණය ෙර ෙදාළවස්ේ ද, සිංසොරවයහි භය 
දේනො සුලු ෙූ භිේෂ්ඨූනි, ඒ සල්පිල් ෙරො වග්ොස් ෙර්මස්ථොන මිල දී වග්ණ ෙොයග්තොසති 
අමෘතරසය අනුභෙ ෙරෙු. එයින් ෙියන ලදී:- 

 
“.යාිතා ජ්තං දිස් ා-අර්තාපණං පසාරයි, 
කම්පර්් තං කිණිත්වා්-අර්තා ාපදථ භික්ඛප ා” යි. 
 

(42ක) “භෙත් නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස්වග්් රත්නොපණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින් රත්නජොතිය ද ෙදාරණ ලද්වද් ය. යම් රතනොලිංෙොරයෙින් සුරහුනො 
ෙූ සර්ෙඥපුතර  ෙූ ශරොෙෙවයෝ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙයො   ුළුෙති. ඔභොසය වෙවරති, 
පර භො වෙවරති, තමනුත් දිලිවයති, විවශෂ්ඨවයන් ම දිලිවයති, ඌර්ධ්ෙොවධො සරස 
ආවලොෙයන් දේෙති, ඒ රත්නවයෝ ෙෙුරු ද? යත්- ශීලරත්නය සමොධිරත්නය 
පර ඥාරත්නය විමුේතිරත්නය විමුේතිඥානදර්ශනරත්නය පර තිසම්භිදා රත්නය 
ව ොද්ධයිංග්රත්නය යි. මහරජොවනනි, ඒ වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 
ශීලරත්නය නම් ෙෙවර් ද? යත්- පරොතිවමොේෂ්ඨසිංෙරශීලය, තන්ද්රියසිංෙරශීලය, 
ආීවෙපොරිශුද්ධිශීලය, පර තයය-සිංනිශරිතශීලය, ාුල්ලශීලය, මධයමශීලය, මහොශීලය, 
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මොර්ග්ශීලය, ඵලශීලය. මහරජොවනනි, ශීලරත්නවයන් සුරහුනො ෙූ පුරුෂ්ඨයොහට වදවියන් 
සහිත ෙූ වලොෙොෙොසී සත්ෙ වතම ද මරුන් සහිත ෙූ  ර හ්මයන් සහිත ෙූ 
ශර මණ රොහ්මණයන් සහිත ෙූ සත්ෙවතම ද ෙුමුති ෙන්වන් ය. නුෙුත නුෙුතත් 
පරොර්ථනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, ශීලරත්නය පුලුන්දා ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් 
දිශොවයහි ද අනුදිශොවයහි ද උඩ  ඹවලොෙ දේෙො ද යට අජටොෙොශය දේෙො ද සරස 
අනන්තො පරිමොණ සේෙවළහි ද   ළනවස්ෙ. තතො මහත් ෙ   ළනවස්ෙ. යටින් 
අීචිය හො මත්වතන් භෙොග්ර ය දේෙො වම් තොේ අතර ඇත්තො ෙූ සර්ෙරත්නජොතීන් 
අතිෙරොන්ත වෙොට විවශෂ්ඨෙත් වෙොට අජනවඣොත්ථරණය වෙොට සිටිනොවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ ශීල රත්නජොතීහු වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් 
රත්නොපණවයහි සදන ලද්දාහ. මහරජොවනනි, අනන්තඥානවග්ොාර ෙූ වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් ‘ශීලරත්නය’ යි ෙියනු ලුව යි. වම ඳු ෙූ ශීලරත්න 
ජොතීහු වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සල්පිල්හි ඇත්තොහ, ‘ෙර්මස්ථොනවයන් ඒ රත්න වග්ණ 
භිේෂ්ඨූනි, වතපි ශීලරත්නය පලඳිේ’ ෙීවේ මුවනෝ:- 

 
“ක රපපා්ි සීලා්ි-ස්්ති .ුද්ධස්ස ාපපණ, 
කම්පර්් තං කිණිත්වා්-රත්ං ප ා පිලන්ධථ” යි.  
 

“මහරජොවනනි, අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සමොධිරත්නය ෙෙවර් ද? 
යත්- සමොධි ය යි ෙියන ලද අනෙදය සුඛලේෂ්ඨණ ෙූ චිත්චතෙොග්ර තො වතොවමෝ 
ඝණ්්ොභිජොත ශේදයේ වමන් පෙත්නො ෙූ විතර්ෙය සහිත  ුවින් හො එම අනුරොෙය 
ෙුනි ෙූ විාොරය සහිත  ුවින් සවිතර්ෙ සවිාොර සමොධි නම් ෙූ ‘වඣ-චින්තොයිං’ යන 
ධොතුෙට සිද්ධ ෙූ පර ථමද්ධයොන සමොධිය ද, නීෙරණසතුරන්ට ආසන්න ෙු අරමුණු 
සිතීවමහි වදාෂ්ඨ දැෙීවමන් හො විාොරවයහි ආදීනෙ වනො දැෙ විාොරය ම එෙොන්ත ශොන්ත 
ය යි දැෙ විතර්ෙය පර හොණය වෙොට විාොරමොතර යේ ඇති ද්විතීය ධයොනය උපදෙො 
ෙසන්වන් ය, යන වම් අවිතර්ෙ විාොරමොතර  ෙූ සමොධිය ද, තෘතීය ාතුර්ථ 
පඤ්ාමධයොනතර යවයහි චිචතෙොග්ර තොෙ විතර්ෙ විාොරද්ෙය විරහිත වහයින් අවිතර්ෙ 
අවිාොර සමොධි නම් ෙූ වලෞෙිෙ වලොවෙොත්තරොදිය විසින් ද සපරීතිෙ සුඛ උවපේෂ්ඨො 
විසින් ද  හුපර ෙොර ෙූ අවිතර්ෙ අවිාොර සමොධිය ද, (421) රොග්ොදිඅෙුශලධර්මයන්වග්න් 
ශූනය ෙූ ශූනයතො සමොධිය ද, රොග්ොදි තරිවිධ අෙුශලධර්මයන්වග්් නිමිත්තග්ර හණයේ 
නුත්තො ෙූ අනිමිත්තසමොධිය ද, රොග් ද්වෙෂ්ඨ වමොහොදි අෙුශලධර්මයන්වග්් පර ණිධියේ 
නුත්තො ෙූ අපර ණිහිත සමොධිය ද යන වමොහු සමොධිරත්නවයෝ ය. මහරජොවනනි, 
සමොධිරත්නය පුලුන්දා ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්වග්් යම් ඒ ෙොම විතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, 
ෙයොපොද විතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, විහිිංසොවිතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, මොවනොද්ධේා දෘෂ්ඨ්ටි 
විචිෙිේඡොදි ෙිවල්සෙස්තු වෙවනේ ඇද්ද, නොනො පර ෙොර ෙූ ලොමෙ අෙුශලවිතර්ෙ 
වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියලුම අෙුශලධර්මවයෝ එෙොරමුවණහි චිත්ත චාතසිෙයන්වග්් 
පිඩු ෙ වනො විසිර පිහිටියො ෙූ සමොධිය ෙරො පුමිණ විසිවරති. විධමනය වෙති. 
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විධ්ෙිංසනය වෙති. වනො සිටිති, සිත්හි වනො ඇලී පහ ෙ වයති. මහරජොවනනි, යම් වස් 
වනළුම් පතරවයහි ජලය විසිර යන්වන් ය. විධමනය ෙන්වන් ය. විධ්ෙිංසනය ෙන්වන් 
ය, වනො පිහිටන්වන් ය, වනො ඇවලන්වන් ය, ඊට ෙොරණො ෙෙවර් ද? යත්- පියුම් 
පතර යොවග්් පිරිසිදු  ුවින. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සමොධිරතනොලිංෙොරවයන් 
සුරහුනො ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්වග්් යම් ඒ ෙොමවිතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, ෙයොපොද විතර්ෙ 
වෙවනේ ඇද්ද, විහිිංසො විතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද,  මොවනොද්ධේා දෘෂ්ඨ්ටි විචිෙිේඡො 
ෙිවල්සෙස්තු වෙවනේ ඇද්ද, නොනොපර ෙොර ෙූ ලොමෙ විතර්ෙ වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියලු 
ම අෙුශලධර්මවයෝ සමොධිය ෙරො පුමිණ විසිවරත්. විධමනය වෙත්. විධ්ෙිංසනය වෙත්, 
වනො සිටිත්, වනො ඇවලත්, ඊට වහ්තු ෙෙවර් ද? යත්- උවපේෂ්ඨොපොරිශුද්ධි 
චිත්චතෙොග්ර තොසමොධියවග්් අතයන්තපරිශුද්ධ  ුවිනි. මහරජොවනනි, සෙල 
චෙවනයජන ෙුමුදෙන පරව ොධ ෙරණවයහි සූර්යදිෙයරොජයො ෙුනි ෙූ වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් සමොධිරත්නය යි ෙියනු ලුව යි. මහරජොවනනි, වම ඳු 
ෙූ සමොධිරත්නජොතීහු වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් රතනොපණවයහි සදන 
ලද්දාහු යි. සමොධිරත්නමොලවයන් සුරහුනො ෙූ රහතන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තසන්තොනවයහි 
ේවල්ශෙොමොදීන්වග්් පර තිලොභය සිතීම ය යි ෙියන ලද ෙොමවිතර්ෙොදි ලොමෙවිතර්ෙවයෝ 
වනො උපදනො ලුව ත්. සමොධියවග්් ෙශීපරොප්ත ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තය, විදුර 
වනො දිරන්නො වස්, වනො වපවළන්වන් ය. පින්ෙත්නි, සසර දුේ වග්ෙනු ෙුමතියොහු 
නම්, වතපි දු වම් රත්නොලිංෙොරය අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සල්පිලින් ල ො ග්ණිේ. 
ෙදාවළ් මුවනෝ:- 

 
“සර්ාිරත්ර්ාලස්ස-කුවිතක්කා ් ජායපර, 
් ර වික්ිපපත චිත්තං-කතං තුම්පභ පිලන්ධ” යි. 
 

“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් පර ඥාරත්නය ෙෙවර් ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් 
පර ඥාෙේ ෙරණ වෙොට වග්ණ ආර්යශරොෙෙයන් ෙහන්වස් වම් ෙුශලෙර්මය යි ෙියො තත් 
ෙූ පරිද්වදන් දැන ග්න්නොවස්ේ ද, වම් අෙුශලධර්මය යි ෙියො ද තත් ෙූ පරිද්වදන් දැන 
ග්න්නොවස්ේ ද, වම් සොෙදයධර්ම ය යි ෙියො ද, වම් නිරෙදය ය යි ෙියො ද, වම් වසවිතෙය 
ය, වම් අවසවිතෙය ය යි (422) ෙියො ද, ‘වම් හීන ය, වම් පර ණීත ය’ යි ෙියො ද, ‘වම් 
ෙෘෂ්ඨ්ණ ශුේල සපර තිභොග් ධර්ම ය’ යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දැන ග්න්නො වස්ේ ද, වම් 
දුඃඛසතයය යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දැන ග්න්නොවස්ේ ද, වම් දුඃඛසමුදයසතයය යි 
ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දැන ග්න්නොවස්ේ ද, වම් දුඃඛනිවරොධසතයය යි ෙියො තත් ෙූ 
පරිද්වදන් දැන ග්න්නොවස්ේ ද, වම් දුඃඛනිවරොධග්ොමිනී පර තිපදාෙ ය යි ෙියො තත් ෙූ 
පරිද්වදන් දැන ග්න්නොවස්ේ ද, මහරජොවනනි, ශොෙයෙුල පර සූත ෙූ අප වලොෙුතුරො 
 ුදුන්වග්් වම් පර ඥාරත්නය යි ෙියනු ලුවේ. පර ඥාරත්න නමුති මොලොලිංෙොරවයන් 
සුරහුනො ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්වග්් භෙ සිංඛයොත ෙූ පඤ්ාස්ෙන්ධය ව ොවහෝ ෙලේ 
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වනො පෙත්වන් ය. ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් තරිවිධභෙය ම වනො ෙුමුති ෙනවස්ෙ. ෙහොම 
අමෘතමහොනිර්ෙොණය ස්පර්ශ ෙරණ වස්ෙ. ෙදාවළ් මුවනෝ:- 

 
“ප්්ඤාරත්ර්ාලස්ස-් චිරං  ත්තපත භප ා, 
ිප්පං  ස්පසති අර්තං-්ර පසා පරාරපත භප ” යි. 
 

“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් විමුේති රත්නය ෙෙවර් ද? යත්- 
මහරජොවනනි, විමුේතිරත්නය යි ෙියො අර්හත් ඵලය ෙියනු ලුව යි. මහරජොවනනි, 
රහත්ඵලයට පුමිණියො ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් ‘විමුේතිරත්නය පලඳිනො ලද්වද් ය’ යි 
ෙියනු ලුව යි. මහරජොවනනි, යම් වස් මුේතෙලොප මොණිෙය ස්ෙර්ණ 
පර ෙොලොභරණවයන් සුරවහන ලද්දා ෙූ අග්ුරු ෙළුඅග්ිල් තුෙරලො තලිස් රත්හඳුන් ආවලප 
ෙරණ ලද වදහය ඇත්තො ෙූ නොග් පුන්නොග් ශොල සල්ල සපු සීනිද්ද වයොවහොඹු පවළොල් 
උපුල් දූසමන් ව ෝලිද්දාදි මලින් සුරවහන ලද්දා ෙූ උත්තම ශ්රීධර පුරුෂ්ඨවතම 
මොලොග්න්ධ රත්නොභරණයන් ෙරණ වෙොට වග්ණ වසසු ජනයො තේමෙො   ළන්වන් 
ය. විවශෂ්ඨවයන්   ළන්වන් ය. ඔභොස ෙන්වන් ය, පර භොෙත් ෙන්වන් ය, විවශෂ්ඨවයන් 
පර භොෙත් ෙන්වන් ය, දිලිවයන්වන් ය, පර ජනෙලිත ෙන්වන් ය, වසස්සන් අභිභෙනය 
ෙරෙන්වන් ය, මුඩපෙත්ෙො ලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වලෞෙිෙ 
පලඳනොෙන් පුලුඳ ග්ුණීමට ෙඩො විමුේති රත්නොලිංෙොරය පුලුන්දා ෙූ අර්හත්ඵලයට 
පුමිණියො ෙූ ේෂ්ඨීණොශර ෙයන් ෙහන්වස් අර්හත්ඵල විමුේතිය ෙරණ වෙොට වග්ණ වසසු 
තදිංග්විෂ්ඨ්ෙම්භණොදී විමුේතිමත් භිේෂ්ඨූන් අතිෙර මණය වෙොට   ළනවස්ෙ. 
විවශෂ්ඨවයන්   ළනවස්ෙ. ඔභොස ෙනවස්ෙ, පර භොෙත් ෙනවස්ෙ, විවශෂ්ඨවයන් ම 
පර භොෙත් ෙනවස්ෙ. දිලිවසනවස්ෙ, අතිශයින් දිලිවසනවස්ෙ, වලොෙය අභිභෙනය 
ෙරණ වස්ෙ, මුඩපෙත්ෙන වස්ෙ, ඊට වහ්තු ෙෙවර් ද? යත්- මහරජොවනනි, යම් වම් 
අර්හත්ඵල පලඳනොවෙේ ඇද්ද, ඒ වම් පලඳනොෙ සියලු ම පලඳනොෙන්ට ෙඩො අග්ර  
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, අප වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් වම් විමුේතිරත්න ය’ යි ෙියනු 
ලුව යි. ස්ෙර්ණ මොණිෙය මොලොලිංෙොරධොරී ෙූ ෙුලවජට්්ස්ෙොමිපුතර යො 
ග්ෘහනිශ්රීතජනවතවම් තෘප්තිවයන්  ලන්වන් ය. එවස් ම අර්හත්ඵලරත්න මොලොධොරි ෙූ 
රහතන් ෙහන්වස් සදිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ පරීතිමත් ෙ තෘප්තිවයන් ම  ලන්නොහු යි. ෙීවය් 
මු වනෝ:- 

 
( 14) “ර්ණිර්ාලාධරං පගහ-ජප්ා සාමීං උදික්ඛති, 
විර්ුත්තිරත්් ර්ාල්්තු-උදික්ඛ්්ති සපද කා” යි. 
 

“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් විමුේතිඥාන දර්ශනරත්නය 
ෙෙවර් ද? යත්- මහරජොවනනි, ආර්ය ශරොෙෙයන් ෙහන්වස් යම් ඥානයෙින් මොර්ග්ඵල 



 

 475 පටුන වෙත 

නිර්ෙොණ ධර්මයන් හො පර හීණ ේවල්ශොෙශිෂ්ඨ්ටේවල්ශයන් පර තයවෙේෂ්ඨො ෙරණවස්ේ ී 
නම්, ඒ පර තයවෙේෂ්ඨොඥානය වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් විමුේතිඥානදර්ශන 
රත්න ය යි ෙියනු ලුවේ. ආර්යශරොෙෙවයෝ යම් ඥානයේ ෙරණ වෙොට වග්ණ 
ෙෘතෙෘතයතොෙ ය යි ෙියන ලද රහත් ෙ අෙව ොධය වෙවරද් ද, ඒ ඥානරත්නය 
ල න්නට ජිවනන්ද්ර පුතර ෙරවයනි, වතපි දු ෙයොයොම් ෙරේ. 

“පය් ඤාපණ් .ුජ්ඣ්්ති-අවෙයා කතකිච්රතං, 
තං ඤාණරත්ං ලද්ධුං- ායපර්ථ ජිප්ාරසා” යි. 
 

“මහරජොවනනි, අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් පර තිසම්භිදාරත්නය ෙෙවර් ද? යත්- 
මහරජොවනනි, පර තිසම්භිදාවෙෝ අර්ථපර තිසම්භිදා ය, ධර්මපර තිසම්භිදා ය, 
නිරුේතිපර තිසම්භිදා ය, පර තිභොනපර තිසම්භිදා ය යි ෙියො සතර වදවනේ වෙති. 
මහරජොවනනි, වම් ාතුර්විධ ෙූ පර තිසම්භිදාරත්නවයන් සුරහුනො ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්, 
තදින් රජපිරිසෙට වහෝ තදින්  රොහ්මණ පිරිසෙට වහෝ තදින් ග්හපතිපිරිසෙට වහෝ 
ශර මණපිරිසෙට වහෝ යම් යම් පිරිසෙට එළවඹනවස්ේ නම්, විශොරද ෙ එළවඹනවස්ෙ. 
වතජස් නුති වනො ී පහ ෙූ වලොමුදහ ග්ුණුම් ඇති ෙ තුති ග්ුණුම් නුති ෙ උත්තරොස 
වනො ී නිර්භය ෙ පිරිසට එළවඹන්වන් ය. මහරජොවනනි,  යම් වස් 
පඤ්ාොයුධසන්නද්ධ ෙූ අසම්භීත ෙූ සිංග්රොමශූර ෙූ වයොධවතම ‘තදින් සතුරු වසනග් 
දුර දී සම්භෙ වේ නම්, හී පහරින් විද වහළන්වනමි. එවහයින් මූත දී සම්භ වේ නම්, 
වහල්ලවයන් ඇන වහළන්වනමි. එයටත් මූත දී සම්භෙ වේ නම්, ෙණය සිංඛයොත ෙූ 
තලුේවෙෝලවයන් පුහුර වහළන්වනමි. සමීපයට පුමිණියො ෙූ සතුරු 
සත්ෙවෙවනෙුන් ඇත් නම්, ෙඩුවෙන් වදපළු වෙොට සිඳ හරින්වනමි. ඇඟට ලිං ෙූ 
සතුරු වසනො වෙවනෙුන් ඇත් නම්, ඡුරිෙො සිංඛයොත ෙූ ෙිරිසිවයන් ඇන විනිවිද 
හරින්වනමි’ යි ෙියො යුද්ධයට  ස්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ාතුර්විධ ෙූ 
පර තිසම්භිදාවෙන් සුරහුනො ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් ද ‘යම් ෙිසිවෙේ අර්ථපර තිසම්භිදාවයහි 
ලො මොවග්න් පර ශ්නයේ විාොවළ් ී නම්, ඕහට පර ශ්නෙයොෙරණවයන් අර්ථවයන් අර්ථය 
ග්ළපො ෙියමි. ෙොරණවයන් ෙොරණය දේෙො ෙියමි. වහතුවෙන් වහතුෙ අඟෙො ෙියමි. 
නයින් නය දේෙො ෙියමි. සුෙ නුති වෙවරමි. ෙුෙුස් දුරු වෙවරමි. සන්වතොෂ්ඨ 
වෙවරමි’ යි ෙියො ද, ‘යම්ෙිසිවෙේ මො ධර්මපර තිසම්භිදාවෙන් පර ශ්නයේ විාොවළ් නම්, 
ඕහට පර ශ්නෙයොෙරණවයන් ධර්මවයන් ධර්මය ග්ළපො ෙියමි. අමෘතවයන් අමෘතය 
වයොදා ෙියමි. අසිංඛතවයන් අසිංඛතය ෙියමි. නිර්ෙොණවයන් නිර්ෙොණය ෙියමි. 
ශූනයවයන් ශූනයය ෙියමි. අනිමිත්තවයන් අනිමිත්තය ෙියමි. අපර ණිහිතවයන් 
අපර ණිහිතය ෙියමි. ආවනඤ්ජසමොධිවයන් ආවනඤ්ජසමොධිය ෙියමි. නිශ්ශිංෙ (424) 
වෙවරමි. ෙුෙුස් පහ වෙවරමි. සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමි’ යි සිතො ද, ‘යම් ෙිසිවෙේ මො 
නිරුේතිපර තිසම්භිදාඥානවයහි ලො පර ශ්නයේ විාොරන්වන් ී නම්, ඕහට ඒ පර ශ්නය 
වතෝරො ෙීවමන් නිරුත්තිවයන් නිරුත්තිය සිංසන්දන වෙොට ෙියමි. ාතුර්විධවයන් 
ාතුර්විධපදය ෙියමි. අනුපදවයන් අනුපදය ෙියමි. අේෂ්ඨරවයන් අේෂ්ඨරය ෙියමි. 
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සන්ධිවයන් සන්ධිය ෙියමි. ෙෙොරොදි ෙයඤ්ජනවයන් ෙයඤ්ජනය ෙියමි. 
අනුෙයඤ්ජනවයන් අනුෙයඤ්ජනය ෙියමි. ෙර්ණවයන් ෙර්ණය ෙියමි. ස්ෙරවයන් 
ස්ෙරය ෙියමි. පර ඥප්තිවයන් පර ඥප්තිය ෙියමි. ෙයෙහොරවයන් ෙයෙහොරය ෙියමි. 
නිශ්ශිංෙ වෙවරමි. විමතිය පහ වෙවරමි. සන්වතොෂ්ඨය වෙවරමි’ යි සිතො ද, ‘යම් 
ෙිසිවෙේ මො පර තිභොනපර තිසම්භිදා ඥානවයන් පර ශ්නයේ විාොරන්වන් නම්, ඕහට පර ශ්න 
ෙයොෙරණවයන් පර තිභොනවයන් පර තිභොනය ෙියමි. උපමොවෙන් උපමොෙ සිංසන්දනය 
වෙොට ෙියමි. ලේෂ්ඨණවයන් ලේෂ්ඨණය ෙියමි. රසවයන් රසය ෙියමි. නිශ්ශිංෙ 
වෙවරමි. සන්වතොෂ්ඨ වෙවරමි’ යි සිතො ද, අසම්භීත ෙ පිරිසට එළවඹන වස්ෙ. 
මහරජොවනනි, වම් අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සතර පර තිසම්භිදාරත්නය 
යි ෙියනු ලුව යි. වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සල්පිලින් 
පර තිසම්භිදාරත්නය වග්ණ ඥානය හො ස්පර්ශ වෙොට උත්තමශ්රීධර ෙ අසම්භීත ෙ අාලිත 
ෙ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙවයහි අතිශයින්   ළනවස්ෙ. 

 
“පටිසම්භිදාස  කිණිත්වා්-ඤාපණ්  ස්සපයයය පසා, 
අසම්භීපතා අ්ුබ්ිග්පගා-අතිපරාරති සපද පක” යි. 
 
“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ව ොද්ධයිංග්රත්නය ෙෙවර් ද? යත්- 

මහරජොවනනි, ව ොද්ධයිංග්වයෝ ද ස්මොතිසම්ව ොද්ධයිංග්ය පර ඥා සම්ව ොද්ධයිංග්ය 
ීර්යසම්ව ොද්ධයිංග්ය පරීතිසම්ව ොද්ධයිංග්ය පස්සද්ධි සම්ව ොද්දයිංග්ය 
සමොධිසම්ව ොද්ධයිංග්ය උවපේෂ්ඨො සම්ව ොද්ධයිංග්ය යි ෙියො වමොහු සප්තවිධ වෙති. 
මහරජොවනනි, වම් සප්තවිධ ෙූ ව ොද්ධයිංග් රත්නවයන් පර තිමණ්ඩිත ෙූ භිේෂ්ඨූන් 
ෙහන්වස් සියලු ම පොපොන්ධෙොරය මුඩ වදවියන් සහිත ෙූ වලොෙයො   ුළුෙනවස්ෙ. 
පර භොෙත් ෙරණවස්ෙ. ෙුශලොවලොෙය උපදෙන වස්ෙ. මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් වම් ව ොද්ධයිංග්රත්නය යි ෙියනු ලුවේ. 
ව ොද්ධයිංග්රත්නමොලොලිංෙොරවයන් සුරසුනො ෙූ ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ට වදවියන් සහිත 
ෙූ වලොෙෙොසීහු නුඟී සිටීම් ෙශවයන් වග්ෞරෙ වෙවරති. එවහයින් ෙර්මස්ථොන 
මිලවයන් ඒ ව ොද්ධයිංග්රත්නය වග්ණ, පින්ෙත්නි, වතපි දු ව ොද්ධයිංග්ය රත්නය 
පලඳිේ. 

 
“ප.ාජ්ඣඞ්ග රත්ර්ාලස්ස-උට්ෙහ්්ති සපද කා, 
කම්පර්් තං කිණිත්වා්-රත්ං ප ා පිලන්ධථ” යි.  
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් 

ෙහන්වස්වග්් සර්ෙොපණය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සූතර  වග්යය 
වෙයයොෙරණොදි නෙොිංග් ශොස්තෘොනයේ ඇද්ද, ශොරීරිෙධොතු වෙවනේ ඇද්ද, 
පොරිවභොග්ිෙ ධොතුවෙවනේ ඇද්ද, පර තිමොරූප පොදලොිංඡන ව ොධිද්රුම චාතයවෙවනේ 
ඇද්ද, සිංඝරත්නවයේ (425) ඇද්ද, ඒ වම් වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස්වග්් 
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සර්ෙොපණය නම් ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, සියලු සම්පත් සූදූ සර්ෙොපණවයහි 
වලොෙුතුරො  ුදුන් විසින් දිෙය  ර හ්ම මනුෂ්ඨය ජොති සම්පත් සදන ලද්වද් ය. වභොග් සම්පත් 
සදන ලද්වද් ය. ආයුසම්පත් සදන ලද්වද් ය. ආවරොග්ය සම්පත් සදන ලද්වද් ය. 
ෙර්ණසම්පත් සදන ලද්වද් ය. පර ඥාසම්පත්තිය සදන ලද්වද් ය. මනුෂ්ඨයසම්පත්තිය සදන 
ලද්වද් ය, දිෙයසම්පත්තිය සදන ලද්වද් ය,   ර හ්මසම්පත්තිය සදන ලද්වද් ය, 
නිර්ෙොණසම්පත්තිය සදන ලද්වද් ය. ඒ සල්පිලින් යම් සත්ෙ වෙවනේ යම් ඒ 
සම්පත්තියේ ෙුමුති වෙත් නම්, ඒ සත්ෙවයෝ ෙුශලෙරියො මිල දී පුතු පුතූ 
සම්පත්තියේ ලු  ග්ණිති. ෙිසි වෙවනේ ශීලසමොදානවයන් ග්ණිති. ෙිසි වෙවනේ 
උවපොසථෙර්මවයන් ග්ණිති, ස්ෙල්ප මොතර  ෙූ ෙුශලෙර්මමිලවයනුත් ෙඩ ෙඩොත් සම්පත් 
ල ති. මහරජොවනනි, යම් වස් ෙඩ වෙවළන්දාවග්් සල්පිල්හි තල මුිං උඳු මූ ආදිය තතො 
මඳ ෙූ ස්ෙල්ප මිලවයන් ෙඩ ෙඩොත් ග්ණිති. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් සර්ෙොපණවයහි ස්ෙල්පමොතර  ෙූ ද ෙුශලෙරියොමිලවයන් ෙඩ 
ෙඩො සම්පත්තීන් ල ති. මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් වම් 
සර්ෙොපණය යි ෙියනු ලුවේ. ආයුරොවරොග්ය ශරීරෙර්ණය ද, ස්ෙර්ග් සම්පත්තිය හො 
 ර හ්මසම්පත්තිය ද, උතුම් ජොතිසම්පත්තිය ද, අසිංඛත ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණසම්පත්තිය 
ද යන වම් වලොී වලොෙුතුරො සෙල සම්පත් ම ජිවනන්ද්ර  ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් 
සර්ෙොපණවයහි ඇත්වත් යි. අල්ප ෙූ ද, ව ොවහෝ ෙූ ද, තරිවිධ ෙූ ෙුශලෙරියොමිලවයන් ඒ 
සම්පත් ග්න්වන් ය. සිංසොරවයහි භය දේනො සුලු ෙූ භිේෂ්ඨූනි, නුඹ ෙහන්වස්ලො ද, ශර ද්ධො 
නමුති මිලවයන් ඒ වලොවිවලොෙුතුරො සම්පත් වග්ණ සමෘද්ධ ෙුෙ මුනුෙ. 

 
“ායු අපරාගතා  ණ්ණං-සග්ගං උච්රාකුලී් තං, 
අසඞ්ඛත්්ර අර්තං-අත්ථථ සබ්.ාපපණ ජිප්. 
 
අප්පප් .හුපක්ාපි-කම්ර්ර් පල් ගණ්හති, 
කිණිත්වා සද්ධාර් පල්-සමිද්ධා පහාථ භික්ඛප ා” යි. 
 
“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී සද්ධර්ම 

මහොනග්රෙරවයහි වම ඳු ෙූ ජනවයෝ ෙොසය ෙරන්නොහු ය. වෙ ඳු ජනවයෝ ද? යත්= 
සූතර වග්ණ හුර දේෙන්නො ෙූ සූතරොන්තිෙවයෝ ය, විනය වග්ණ හුර දේෙන්නො ෙූ 
වෙනයිෙවයෝ ය, අභිධර්ම ධරවයෝ ය, ධර්ම ෙිෙවයෝ ය, ජොතෙභොණෙවයෝ ය, 
දීර්ඝනිෙොය භොණෙවයෝ ය, මුඳුම් සඟිභොණෙවයෝ ය. සිංයුත්තසඟිභොණෙවයෝ ය, 
අිංවග්ොත්තර භොණෙවයෝ ය,  ුද්ධෙිංශය, ාර්යොපිටෙ ය, තතිෙුත්තෙ ය, විමොනෙස්තු 
ය, වපරත ෙස්තු ය, අනොග්තෙිංශ ය, සූතර නිපොත ය, දම්පියො ය, ජොතෙ ය, වථරග්ොථො ය, 
වථරිග්ොථො ය, උදාන ය, ාූලනිර්වදශ ය, මහොනිර්වදශ ය, පර තිසම්භිදා ය, යන පසවළොස් 
පර ෙරණවයන් යුේත ෙූ ෙුදුවග්ොත්සඟි භොණෙවයෝ ය, ශීලසම්පන්නවයෝ ය, සමොධි 
සම්පන්නවයෝ ය, පර ඥාසම්පන්නවයෝ ය, ව ොද්ධයිංග්භොෙනොවයහි ඇලී ෙසන්වනෝ ය, 
විදර්ශනො ෙඩන්වනෝ ය, අර්ථවයන් යුේත ෙූවෙෝ ය, ආරණයෙොිංග්ය (426) රේෂ්ඨො 
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ෙරන්නො ෙූ අරණයෙවයෝ ය, එවස් ම ෙෘේෂ්ඨමූලිෙවයෝ ය, අේවභොෙොසිෙය රේෂ්ඨො 
ෙරන්වනෝ ය, ශොඛො ආදිවයෙ පිදුරු ස්සේ ෙසො වග්ණ වනො වතමී යට හිඳ නිෙන් 
වසොයන්නො ෙූ පලොලපුිංජෙවයෝ ය. ‘වසොසොනිෙිංග්ිං සමොදියොමි, ෙියො සමොදන් ෙ 
මිනීෙුණු ඇති සුසොනයට වග්ොස් තුන් යම් රෑ වෙවලස් සුද්ධ ෙරණ වසොසොනිෙ 
පුරුවෂ්ඨොත්තමවයෝ ය, සයනයෙ පිට වනො ත ො තුන්යම් රෑ මුළුල්වලහි නිදි ෙර්ජිත 
ෙිරීවමන් නිෙන් වසොයන්නො ෙූ සිංසොරභීරුෙ වනසජනජිෙවයෝ ය, සතර මොර්ග්යට 
පිළිපන්වනෝ ය, සතර ඵලස්ථවයෝ ය, චශේෂ්ඨයවයෝ ය, ඵලසමිංග්ිවයෝ ය, වසොත 
සිංඛයොත ෙූ මොර්ග්වයන් ඵලයට පුමිණියො ෙූ සූවිසිෙුදූරුම් ෙූ වසොතොපන්න 
පුද්ග්ලවයෝ ය, වදාවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ සෙෘදාග්ොමී ආර්යවයෝ ය, අටසොළස් ෙුදූරුම් ෙූ 
අනොග්ොමි ආර්යවයෝ ය, වදාවළොස් ෙුදූරුම් ෙූ රහතන් ෙහන්වස්ලො ය , 
පූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘති ඥානය, පරචිත්තවිජොනන ඥානය, ආශර ෙේෂ්ඨයෙර ඥානය යන 
තරිවිදයොවෙන් යුේත ෙූ තරිවිදයොධරවයෝ ය, දිෙුසින් සෙල සත්ෙයන්වග්් 
ායුතිඋත්පත්තයොදිය දේනො දිෙයාේෂ්ඨුරභිඥානය ද, වශොතරවයන් දිෙය ෙූ ද, මනුෂ්ඨය ෙූ 
ද, දුරස්ථ සමීපස්ථ ෙූ ද, සියලු ශේදයන් ශර ෙණ ෙරණයට සමර්ථ ෙූ දිෙයවශරොතර ඥානය 
ද, තමොවග්් චිත්තවයන් අනුන්වග්් චිත්තය සරොග්ොදි වසොවළොස් ආෙොරවයන් පිරිසිඳ 
දේනට සමර්ථ ෙූ පරචිත්තවිජොනනඥානය ද, නොමවග්ොතරොදි ෙශවයන් තමොවග්් ද 
අනුන්වග්් ද වපර විසූ ෙඳපිළිවෙළ දේනට සමර්ථ ෙූ පූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘතිඥානය ද, 
වනොවයේ වලසින් සෘද්ධිපරොතිහොර්යෙරණයට සමර්ථ ෙූ සෘද්ධිපරවභදග්ත ඥානය ද, 
ාතුරොර්යසතයයන් තත් ෙූ පරිද්වදන් වසොවළොස් ආෙොරවයන් දැන ග්න්නට සමර්ථ ෙූ 
ආශර ෙේෂ්ඨයෙර ඥානය ද යන වම් ෂ්ඨ ආඅභිඥාවෙන් යුේත ෙූ ෂ්ඨ ආඅභිඥාලොභීන් ෙහන්වස්ලො 
ය, තමන් ෙුනි වෙොට සියදහස්ග්ණන් රූපනිර්මිත ෙිරීම් හො එේ වමොවහොතෙින් වදේ 
වලොෙ  ඹවලොෙ වපණියොම් ආදී අධිෂ්ඨ්්ොනසෘද්ධිය ද, ෙයත් සිතත් වදෙ සඟෙො 
තුන්වලෝෙොසීන්ට වනො වපණීම් හො ඇතුන් අසුන් සොග්රපර්ෙතොදිය මෙන්නො ෙූ 
විෙුර්ෙණසෘද්ධිය ද, වෙොපුවෙන් ෙඩුෙ අදනොේ වමන් ද, තණග්සින් තණවග්ොප් 
අදනොේ වමන් ද, ඇතුළු ශරීරය රන්ධර  වෙොට සිය දහස් ග්ණන් රූප වෙොට මෙො 
වනොවයේ පරොතිහොර්ය ෙරන්නො ෙූ මවනොමය සෘද්ධිය ද, පලඟ  ුඳ 
නිවරොධසමොපත්තිවයන් ෙුඩ හුන් පවස් ුදුන් රහතුන් වමර සො දරසූවයන් දෙොපියත් 
ෙිසි උෙදුරේ වනො ී සිෙුර හළු ග්සොපියො නුඟී ෙඩින්ට සමර්ථෙරෙන 
සමොධිවිෂ්ඨ්ඵොරසෘද්ධිය ද යන වම් අධිෂ්ඨ්්ොනවිෙුර්ෙණමවනොමය සමොධිවිෂ්ඨ්ඵොර යන 
ාතුර්විධසෘද්ධි ඇත්තො ෙූ මහරහතන් ෙහන්වස්ලො ය, පර ඥාපොරමිතොවයහි වෙළ 
පුමිණියො ෙූ මහො ශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො ය, සතිපට්්ොනය සමයේපර ධොනය 
සෘද්ධිපොදය තන්ද්රියය  ලය ව ොද්ධයිංග්ය ආර්යමොර්ග්ෙර ධයොන විවමොේෂ්ඨ රූපොරූප 
ශොන්තසුඛ පර ණීත සමොපත්තිවයහි දේෂ්ඨ ෙූ රහතන් ෙහ්නවස්ලො ය යන වම් තරිවිධ 
ශොසනොධොර රහතන් ෙහන්වස්ලොවග්න් ඒ සද්ධර්මමහොනග්රය හුණෙණයේ වමන් ද, 
පියුම්ෙනයේ වමන් ද, ආෙුල ෙූවය් ය. සමොෙුල ෙූවය් ය, ආෙීර්ණ ෙූවය් ය, ග්ුෙසී 
ග්ත්වත් යි. වමහි ඒ සද්ධර්මනොග්රිෙ ජනයන්වග්් ෙර්ණනොෙ ෙන්වන් යි:- 
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( 1 ) “විතරාගා වීතපදාස සා-වීතපර්ාහා අ්ාස ා, 
වීතතණ්හා අ්ාදාස ්ා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
ාර්්්කා ධුතධරා-ඣායිප්ා ලූඛීව රා, 
විප කාභිරතා ීරා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
ප්සජ්ජිකා සතිකා-අපථාපි ෝ ඞ්කර්ා, 
පංසුකූලධරා සබ්ප.-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
තිීව රධරා ස්්තා-රම්ර්ඛණ්ඩරතුකා, 
රතා කකාසප් වි ්්්ප-ධම්ර්්ගපර  ස ්්ති පත. 
 
අප්පිච්ඡා ්ීපකා ීරා-අප්පාහාරා අපලාුපා, 
ලාභා‘ලාපභ් ස්්තුට්ො-ධම්ර්්ගපර  ස ්්ති පත. 
 
ඣායී ඣා්රතා ීරා-ස්්තචිත්තා සර්ාහිතා, 
ාකි්්ර ්්ඤා පයා්ා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
පටිප්්්ා  ලට්ො ර-පසඛ ල සර්ඞ්ගිප්ා, 
ාසිංසකා උත්තර්ං-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
පසාතාප ්්් ා ර විර්ලා-සකදාස ගාමිප්ා ර පය, 
අ්ාගාමී ර අරහ ්්පතා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
සතිපට්ෝකුසලා-ප.ාජ්ඣඞ්ගභා ්ාරතා, 
විපස්සකා ධම්ර්ධරා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
ඉද්ිපාපදසු කුසලා-සර්ාිභා ්ාරතා, 
සම්ර්ප්පධා්ර්්ුයුත්තා-ධම්ර්්ගපර  ස ්්ති පත. 
 
අභි්්ඤාපාරමිප්පත්තා-පපත්තිපක පගාරපර රතා, 
අ්්තලික්ඛම්හි රරණා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
ඔක්ිත්තරක්ඛු මීතභාණි-ගුත්තොරා සුසං ුතා, 
සුද්්තා උත්තපර් ධම්පර්-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත. 
 
පතවිජ්ජා ඡළභි්්ඤා ර-ඉද්ියා පාරමී ගතා, 
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ප්්ඤාය පාරමිප්පත්තා-ධම්ර්්ගපර  ස්්ති පත.” 
 
“යන වමයින් ීතරොග්ි ෙූ ීතද්වෙෂ්ඨි ෙූ ීතවමොහි ෙූ ෙිසි ආශර ෙයේ නුත්තො ෙූ 

පහ ෙරණ ලද තරිවිධ තෘෂ්ඨ්ණොෙන් ඇත්තො ෙූ තෘෂ්ඨ්ණො දෘෂ්ඨ්ටි ෙශවයන් ෙිසිෙේ වනො 
ග්න්නො ෙූ ඒ පුරුවෂ්ඨොත්තමවයෝ වලොෙුතුරො  ුදන්වග්් සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
ෙසන්නොහු ය. ග්රොමයට දුනු පන්සියවයන් ද්රුර ෙූ අරණයවයහි ෙසන්නො ෙූ 
ග්ුණභූෂ්ඨණවයෝ ද, වයවහන් පමණෙින් ධුතොිංග් සමොදන් ෙ ෙසන්නො ෙූ ධුතොිංග්ධරවයෝ 
ය, ෙොයීවවිත නිරවපේෂ්ඨෙ ෙ වේලශශතරුමථනයට ී ර්යධ්ෙජ නඟො ධයොනවයන් යුේත 
ෙ ෙසන ධයොයිහු ද, රොග් විරොග් ෙරණවයහි ෙයොපෘත රූේෂ්ඨසිෙුරු ධරන්නො ෙූ 
ලුඛචීෙරවයෝ ද, සසරෙතර වග්ෙන්නට සුග්වතොෙොදය සිරසින් වග්ණ ( 11) විවේෙවයහි 
ඇලී ෙසන්නො ෙූ පරොඥවයෝ ද යන ඒ සර්ෙඥපුතරවයෝ සද්ධර්මමහොනුෙර ෙසන්නොහු ය. 
සූතිස්වයොධවයෝ ෙෙර වදාරින් ෙුද සිල් පුහුර ග්ණද්වදෝ වහොයි වනො නිදා ශීල 
වග්ොපනය ෙරන්නො ෙූ වනසජනජිෙොිංග්වයෝ ද නොනො වසනස්වනහි වලොල් ෙ පර තිේවෂ්ඨප 
වෙොට ලත් වසන්වනන් සතුටු ෙ ෙසන්නො ෙූ යථොසන්ථතිෙිංග්ය රේවනෝ ද, නීෙරණ 
නිෙොරණයට සතිපට්්ොනය වමවනහි වෙවරමින් සිටීවමන් සේමන් ෙිරීවමන් ෙල් 
යෙන්නො ෙූ පොපභීරුෙවයෝ ද, සිංෙොරස්ථොනය සුසොනොදිවයහි නිරවපේෂ්ඨ ෙ දැමූ ෙස්තර  
වග්ණ සිෙුරු වෙොට පලඳින්නො ෙු පොිංසුෙූලධරවයෝ ද යන වම් සියලු ග්ුණ මූලිෙවයෝ 
සද්ධර්මමහොනග්රවයහි ෙසන්නොහු ය. සම්ෙඩ සතර ෙුනි වෙොට ඇති චීෙරධොරී ෙූ 
සත්පුරුෂ්ඨග්ුණභූෂ්ඨණවයෝ ද, වෙන වෙන හස්වනහි හිඳ ෙරණ ආහොර පරිවභොග්ය 
පර තිේවෂ්ඨප වෙවරමින් එෙොසනිෙොිංග්වයහි ඇලී ෙසන්නො ෙූ නුෙණුත්වතෝ ද යන ඒ 
ග්ුණෙොමිෙවයෝ ධර්මමහොනග්රවයහි ෙසන්නොහු ය. අල්වපේඡ ෙූ ෙර්මස්ථොන 
පරිහරණවයහි නියුේත නිපෙ නම් පර ඥාෙ ඇත්තො ෙූ උපාොරඅර්පණොදිය උපදෙොලීවමහි 
නුෙණ ඇත්තො ෙූ රොග්මදෙුවඩන වහයින් අල්පොහොර ඇත්තො ෙූ නිෙන් වසීවමහි මුත් 
පර තයය ලොභවයහි වලොල් ෙේ නුත්තො ෙූ ලොභ අලොභ වදෙින් ම සතුටු ෙන්නො ෙූ 
ශීලසුග්න්ධ ඇති ඒ මුනීන්ද්ර පුතරවයෝ සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. 
ආලම් වනොපනිධයොනොදී ධයොනයන් ඇත්තො ෙූ ලේවෂ්ඨණොපනිධයොනොදි ධයොනවයහි 
ඇලුනො ෙූ පර ඥාෙත්හු ද, රූපශේදාදිවයහි සිත වනො දුෙන විසින් ශොන්ත සිත් ඇත්තො ෙූ 
උපාොරසමොධි අර්පණොසමොධි පර තිලොභවයන් එෙඟ ෙූ සිත් ඇති වයොග්ොොරවයෝ ද, 
අෙිඤ්ානස්ෙභොෙ ඇති නිර්ෙොණසම්පත්තිය පරොර්ථනො ෙරන්නො ෙූ නිර්ෙොණොභිලොෂ්ඨවයෝ 
ද යන ඒ නරෙවරොත්තමවයෝ සද්ධර්ම මහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. සතරමොර්ග්යට 
පිළිපන්නො ෙූ ආර්ය පුද්ග්ලවයෝ ද, ඵලස්ථ ෙූ පුද්ග්ලවයෝ ද, ඵලසමිංග්ි ෙූ චශේෂ්ඨයවයෝ 
ද, අර්හත්ඵලය පරොර්ථනො ෙරන්නො ෙූ ආර්යවයෝ ද යන ඒ පොපග්ර්හි ආර්යවයෝ 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. නිර්මල ෙූ ශීල ඇති වසොතොපන්න 
ආර්යශරොෙෙවයෝ ද, යම් සෙෘදාග්ොමි ආර්යශරොෙෙ වෙවනේ ඇද්ද, අනොග්ොමි ශරොෙෙ 
වෙවනේ ඇද්ද, ඔහු ද රහතුන් ෙහන්වස්ලො ද යන ඒ ආර්යවයෝ 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. සතර සතිපට්ටොනභොෙනොවයහි දේෂ්ඨ ෙූවෙෝ 
ද, සප්තව ොද්ධයිංග්භොෙනොවයහි ඇලුවනෝ ද, සමථවිදර්ශනොනුභොෙනොවයොග්ි ෙූ 
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ආර්යවයෝ ද ධර්මධරයතීන්ද්රවයෝ ද යන ඒ ආර්යවයෝ සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
ෙසන්නොහු ය. ාතුර්විධ සෘද්ධිපොදවයහි දේෂ්ඨ ෙූ ශරොෙෙවයෝ ද, උපාොර 
අර්පනොසමොධිවයහි ඇලුනො ෙූ ආර්යවයෝ ද, සතර සමයේපර ධොනීර්යවයහි ඇලුනො ෙූ 
නියුේත ෙූ ආර්යවයෝ ද යන ඒ සුග්තශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
ෙසන්නොහු ය. අභිඥාපොරමිතොෙට පුමිණියො ෙූ ද, තමන් පීතෘ ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් 
අනෙදයවග්ොාරවයහි ඇලුනො ෙූ ආර්යවයෝ ද, ස්ෙර්ණහිංසයන් වසයින් අහස්හි 
හුසිවරන්නො ෙූ අතුලයධයොනපොදවයෝ ද යන ඒ සර්ෙඥශරොෙෙවයෝ 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. වියදඬු පමණ දුර  ලන්නො ෙූ යටිෙුරු ෙරණ 
ලද ( 10) ඇස් ඇත්තො ෙූ, පමණින් යුේත ෙූ ෙථො ඇති, ග්ුප්ත ෙරණ ලද 
ාේෂ්ඨුරොදිද්ෙොරයන් ඇති සිංෙෘත ෙරණ ලද තන්ද්රියයන් ඇති උතුම් ෙූ සමොධිධර්මවයහි 
මනො වෙොට දමනය ෙූ ඒ ආර්යශරොෙෙවයෝ සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. 
තරිවිදයොධර ෙූ ආර්යවයෝ ද, ෂ්ඨඩභිඥාධොරි ෙූ ආර්යවයෝ ද, මවනොමය සෘද්ධිවිධඥානොදී 
සෘද්ධිවයහි පරවතරට පුමිණියො ෙූ ආර්යවයෝ ද, ශරොෙෙපර ඥාපොරමිතොවයහි වෙළ 
පුමිණියො ෙූ මහොශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො ද යන ඒ අනු ුද්ධශරොෙෙයන් ෙහන්වස්ලො 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙසන්නොහු ය. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨුවෙවනේ අපරිමිතාණෙරධොරීහු ද අසහොය ෙූ ද 

අතුලයග්ුණ ඇත්තොහු ද, අසදෘශයශස් ඇත්තොහු ද, අතුලය  ල ඇත්තොහු ද, අතුලය ෙූ 
වතජස් ඇත්තොහු ද, සද්ධර්මොඥාාෙර ය වනො හුර පෙත්ෙන්නොහු ද, පර ඥාපොරමිතොෙට 
පුමිණියොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ මහොශරොෙෙභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රීසද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි සද්ධර්මවසනොධිපතිහු ය” යි 
ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් භිේෂ්ඨු වෙවනේ අවනෙවිධ සෘද්ධි ඇත්තොහු ද, පුමිවණන 

ලද ාතුර්විධ පර තිසම්භිදාෙන් ඇත්තොහු ද, පුමිවණන ලද ාතුර්චෙශොරදයයන් ඇත්තොහු 
ද,  ඹවලෝ දේෙො අහස සුරිසරන්නොහු ද, අමිතර යෙු විසින් ලිං විය වනො හුේෙොහු ද, 
ෙිසිවෙවනෙුන් විසින් මුඩලිය වනො හුේෙොහු ද, ෙිසිවෙෙ වනො ඇලී හුසිවරන්නොහු 
ද, ාතුස්සොග්ර සහිත මහොපෘිවිය ධරන්නො ෙූ ාෙර ෙොටපර්ෙතය සහිත ෙූ මහොපෘිවිය 
ෙම්පො ෙරන්නොහු ද, අත දිඟු වෙොට ාන්ද්ර සූර්යයන් පිරිමදින්නොහු ද, විෙුර්ෙණසෘද්ධි 
අධිෂ්ඨ්්ොනසෘද්ධි ආදිවයහි අභිනීහොර වහයින් දේෂ්ඨ ෙූ සෘද්ධිවයහි පරවතරට පුමිණියො 
ෙූ මහොශරොෙෙවයෝ ද යන වම ඳු ෙූ ශරොෙෙවයෝ මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි අග්ර පුවරෝහිතවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි යම් භිේෂ්ඨුවෙවනේ ධුතොිංග් සමොදානයට 

පුමිණියොහු ද අල්වපේඡ ෙූෙොහු ද, ලද වදයෙින් සතුටු ෙන්නොහු ද, 
ෙොයෙොාොවිඤ්ඤත්තියට හො ෙුලදූෂ්ඨණය ෙරන්නො ෙූ එේවිසි අන්වෙෂ්ඨණයට පිළිෙුල් 
ෙරන්නොහු ද, මලට වෙවහස වනො වෙොට සුෙඳ වරොන් වග්ණ යන භෘිංග්රොජයන් වමන් 



 

 482 පටුන වෙත 

පිණ්ඩපොතවයන් උපොසෙෙුලය වනො වෙවහසො පිඬු සිඟො වග්ණ විවිේත ෙූ 
ෙනොන්තරයට පරවෙශ ෙන්නො ෙූ සපදානාොරීන් ෙහන්වස්ලො ද ශරීරවයහිත් ීවවිතවයහිත් 
උවපේෂ්ඨො විරහිත ෙ ෙසන්නොහු ද, වලෞෙිෙඥානය තේමෙො අර්හත්ඵලයට පුමිණියොහු 
ද, ධුතොිංග්ග්ුණ සමොදානවයහි ෙොමචිත්තය අග්ර  වෙොට තෙන ලද්දාහු ද, මහරජොවනනි, 
වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි විනිශ්ාය මහොමොතයවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ 

ේවල්ශමලොපග්මනවයන් පිරිසිදු ෙූෙොහු ද, තෘෂ්ඨ්ණමල විරමණවයන් නිර්මල ෙූෙොහු ද, 
නිේවල්ශිෙ ෙූෙොහු ද, ාුති උත්පොදද්ෙය දේනො ාණවයහි දේෂ්ඨ ෙූෙොහු ද, 
දිෙයඥානවයහි පරවතරට පුමිණියො ෙූ වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො, මහරජොවනනි, 
භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි නග්රවජොතිෙවයෝ ය” 
යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
( 4 ) “මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ ව ොවහෝ ඇසූ පිරූ 

තුන් ඇති වහයින්  හුශරුත ෙූෙොහු ද, සුග්තොග්මධොරී ෙූෙොහු ද, ධර්මධර ෙූෙොහු ද, 
විනයධර ෙූෙොහු ද, මොතෘෙොධර ෙූෙොහු ද, සිිල ධනිත දීර්ඝ හර ස්ෙ ග්ුරු ලඝු සිංඛයොත 
ෙූ අේෂ්ඨරයන්වග්් පර මොණ දැනීවමහි දේෂ්ඨ ෙූෙොහු ද, නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනධොරි ෙූෙොහු ද, 
මහරජොවනනි, වම ඳු භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ෙූ ධොර්මිෙ ෙූ ආරේෂ්ඨොග්ර හණවයහි නියුේත ෙූෙොහු ය” යි 
ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ විනය දන්නොහු ද, 

විනවයහි දේෂ්ඨ ෙූෙොහු ද, ආපත්ති වග්ණ හුර දැේීවමහි දේෂ්ඨ ෙූෙොහු ද, ආපත්ති 
අනොපත්ති ග්රුෙ ලහුෙ සවතෙිේඡ අවතෙිේඡ ෙුට්්ොන වදශනො නිග්ර හ පර තිෙර්ම 
ඔසොරණ නිස්සොරණ පර තිසොරණොදි විනයෙර්මවයහි අතිදේෂ්ඨ ෙූෙොහු ද විනයසොග්රවයහි 
පොරපරොප්ත ෙූෙොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ ශොසනෙොරෙ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො 
වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
ස්ෙභොෙපර තිෙර්මවයහි දේෂ්ඨ ෙූ රූපදේඛ අමොතයවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් භිේෂ්ඨු වෙවනේ අර්හත්ඵල නමුති පර ෙරෙුසුම මොලොවයන් 

 ද්ධ ෙූෙොහු ද, ෙරපර ෙරොනර්ඝ වශරෂ්ඨ්් භොෙයට පුමිණියොහු ද, ව ොවහෝ ජනයොවග්් මන 
ෙුඩීවමන් පරොර්ිත ෙූෙොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි පුෂ්ඨ්පසල්පිල්හු ය” යි ෙියනු 
ලුව ත්. 
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“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ාතුස්සතය පර තිවෙධය ෙළොහු ද, 
ාතුස්සතයය දේනො ලද්දාහු ද, සර්ෙඥශොසනය චනර්යොණිෙයහ යි ෙියො දේනො ලද්දාහු 
ද, සතර ශරොමණයඵලවයහි එවතර ෙූ ෙුෙුස් ඇත්තොහු ද, පර තිලේධ අර්හත්ඵලසුප 
ඇත්තොහු ද, අර්හත්ඵලය පිණිස පිළිපන්නො ෙූ චශේෂ්ඨයයන්ටත් ඒ සතරඵලයන් ව දා 
වදන්නොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ඵලොපණිෙවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් වෙවනේ ශීලසිංෙර සුග්න්ධවයන් 

ආවල්ප ෙූෙොහු ද, අවනෙවිධ ෙූ ව ොවහෝ ග්ුණ දරන්නොහු ද, ේවල්ශ මල දුර්ග්න්ධ 
නසන්නොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි සුග්න්ධොපණවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ධර්මපරීතිෙොෙයය පුෙතීම් ඇති ෙ 

ධර්මෙොමී ෙූෙොහු ද, අභිධර්මවයහි ද විනයධර්මවයහි ද මහත් ෙූ පරවමොදය ඇත්තොහු ද, 
අරණයයට ග්ියොහු ද, ෙෘේෂ්ඨමූලයට ග්ියොහු ද, ශූනයොග්ොරයට ග්ියොහු ද, ෙයින් ොසින් 
මනසින් සද්ධර්මෙරරසය පොනය වෙවරද්ද, සද්ධර්මොමෘතරසයට  ස්නො ලද්දාහු ද, 
 ලෙත් ෙූ පර තිභොනයන් ඇත්තොහු ද, තරිවිධ ධර්මවයහි පර්යොප්ති පර තිපත්ති පර තිවෙධ 
සිංඛයොත ෙූ ධර්මය වසොයමින් පිළිපන්නොහු ද, වමතුන්හි වහෝ එතුන්හි වහෝ යම් 
තුවනේහි අල්වපේඡෙථො, සන්තුෂ්ඨ්ටෙථො විවෙෙෙථො, අසිංසර්ග්ෙථො, ී ර්යොරම්භෙථො, 
සීලෙථො, සමොධිෙථො, පර ඥාෙථො, විමුේතිෙථො, විමුේතිඥාන දර්ශනෙථො ය යන දශෙථො 
පෙතී නම් ඒ ඒ තුනට වග්ොස් ඒ ඒ රසය පොනය වෙවරද්ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ 
( 4 )  ුද්ධශොසනෙොරෙ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි පිපොසය ඇති සුරොවසොණ්ඩජනවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨු වෙවනේ වපරයම පටන් පශ්චිම යොමය දේෙො 

නිදි ෙර්ජිත ෙිරීවමන් යුේත ෙ හිඳීවමන් සිටීවමන් සේමනින් රෑ දාෙල් තේමෙන්නොහු 
ද, සර්ෙේවල්ශයන්වග්් පර ති ොහනය පිණිස භොෙනොවයහි නියුේත ෙූ ීර්යවයන් යුේත 
ෙූෙොහු ද, අර්හත්ඵලය උපදෙො ලිවමහි ෙයොපෘත ෙූෙොහු ද, මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි නග්ර 
ග්ුත්තිෙවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි,  යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ නෙොිංග්  ුද්ධොනය 

අර්ථෙශවයන් ද, ෙයඤ්ජනෙශවයන් ද, නයෙශවයන් ද, ෙොරණෙශවයන් ද, 
වහතුෙශවයන් ද, උදාහරණෙශවයන් ද, උපමො ෙශවයන් ද ෙියන්නොහු ද, වනො හුර ම 
ෙියන්නොහු ද, වදශනො වෙවරද් ද, වනො හුර ම වදශනො වෙවරද් ද, මහරජොවනනි, 
වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
ධොර්මිෙොපණිෙවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 
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“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ සද්ධර්ම රත්න නමුති 

වභොග්වයන් හො ආග්ම පර්යොප්ති ශරුත වභොග්වයන් වභොග්ෙත් ෙූෙොහු ද, ධනෙත් ෙූෙොහු 
ද, නිර්දිෂ්ඨ්ට ස්ෙරෙයඤ්ජන ලේෂ්ඨණ පර තිවෙධ ඇත්තොහු ද, විදුවරන් විදුර විදින්නොේ 
වමන් අභිධර්ම පර ස්ථොනපර ෙරණොදිවයහි පර ඥාෙ පතුරුෙන්නො ෙූ පරොඥවයෝ ද යන වම ඳු 
ෙූ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි ධොර්මිෙ ෙූ සිටුෙරු ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් ඒ භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස්ලො වෙවනේ මහත් ෙූ ධර්මවදශනො 

පර තිවෙධ ඇතිවස්ේලො ද, පුරුදු ෙරණ ලද අරමුණු ව දීම් හො නිර්වදශ ඇත්තොහු ද, 
අධිශීල අධිචිත්ත අධිපඤ්ා යන තරිවිධශිේෂ්ඨො රොශියවග්් පරවතරට  පුමිණියොහු ද, 
මහරජොවනනි, වම ඳු ෙූ භිේෂ්ඨූන්ෙහන්වස්ලො වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී 
සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි පර සිද්ධ ෙූ ධොර්මිෙවයෝ ය” යි ෙියනු ලුව ත්. 

 
“මහරජොවනනි, වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සද්ධර්මනුෙර වමවස් මනො වෙොට ව දා 

ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් මෙන ලද්වද් ය. වමවස් පවිතර  ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් 
වලොවෙොත්තරරත්නවයන් පුරෙන ලද්වද් ය. වමවස් ෙයෙස්ථො ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් 
රේෂ්ඨො ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් වග්ොපනය ෙරණ ලද්වද් ය. වමවස් පර තිවිරුද්ධ ෙූ 
මොරොදි පසමිතුරන් විසින් යුද්ධ වෙොට පුහුර ග්ත වනො හුේවේ ය. මහරජොවනනි, 
වම් ෙොරණවයන් ද, වම් වහතුවයන් ද, වම් නයින් ද, වම් අනුමොනවයන් ද, ඒ 
වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් ඇතු යි ෙියො ම දැන ග්ත යුත්වත් යි. යම් වස් යහපත් 
වෙොට ව දා ෙරණ ලද මවනොරමය ෙූ නුෙර දැෙ ඒ නුෙරට පුමිණියො ෙූ ජනවයෝ 
අනුමොනවයන් ම ෙඩුෙොවග්් මහත්ත්ෙය දැන ග්ණිද්ද, එපරිද්වදන් ම 
සර්ෙවලොචෙෙනොයෙ ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් උතුම් ෙූ ශ්රී සද්ධර්මමහනුෙර දැෙ 
ව ෞද්ධොග්මධොරී ෙූ පණ්ඩිතජනවයෝ අනුමොනවයන් ම ඒ වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් ඇතු යි ම ෙියො දැන ග්න්නොහු යි. 

 
“යථාපි ්ගරං දිස් ා-සුවිභත්තං ර්ප්ාරර්ං, 
අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති- ඩ්ඪකිස්ස ර්හ්්තතං. 
 
( 41) තපථ  පලාක්ාථස්ස-දිස් ා ධම්ර්පුරං  රං, 
අ්ුර්ාප්් ජා්ත්ති-අත්ථථ පසා භග ා ඉති” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් මහොසමුද්රවයහි මහොෙඳු වස් අඹරෙන්නො ෙූ 

ඌමිවෙග්ය දැෙ ‘වම් මහොරළවෙග්වයේ දේනො ලුව යි. එවහයින් ඒ සමුද්ර යවතම තතො 
මහත් ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ජනවයෝ අනුමොනවයන් ම දැන ග්ණිද්ද, එපරිද්වදන් ම 
සදිෙයමනුෂ්ඨයවලොෙවයහි එෙපුහුර දුෙන්නො ෙූ සද්ධර්මරළවෙග්ය දැෙ යම් වස් 
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සද්ධර්මරළවෙග්ය මහත් ී ද, එපරිද්වදන් ම එවහයින්  ුදුරජොනන් ෙහන්වස් 
වලොෙතර යට ම අග්ර  ෙනවස්ෙු යි ෙියො අනුමොනවයන් ම සියලු ම වශොෙ දුරු ෙරන්නො 
ෙු හුම තුන්හි ම පරොජයේ නුත්තො ෙූ තරිවිධ තෘෂ්ඨ්ණොේෂ්ඨයට පුමිණියො ෙූ සියලු ම 
සිංසොරභෙවයන් මිදුනො ෙූ සියල්ල දත්තො ෙූ  ුදුහු දැන ග්ත යුතු ෙන්නොහ. 

 
“අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-ඌමී දිස් ා් සාගපර, 
යථායං දිස්සපත ඌමී-ර්හ්්පතා පසා භවිස්සති. 
 
තථා .ුද්පධා පසාක්ුපදාස -සබ්. ර්පරාජිපතා, 
තණ්හක්ඛයර්්ුප්පත්පතා-භ සංසාර පර්ාරප්ා. 
 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්ප.ා-ඌමිං දිස් ා සපද පක, 
යථා ධම්ර්ුමිවිප් ාපරා-අග්පගා .ුද්පධා භවිස්සති” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් තතො උස් ෙ පුන නුිංග්ො ෙූ හිමොලය පර්ෙතය 

දැෙ වලොෙෙොසීහු ‘වම් තතො උස් ෙූ ඒ හිමොලයපර්ෙතය ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
අනුමොනවයන් දැන ග්ණිද්ද, එපරිද්වදන් ම සිහිල් ෙූ උපධි රහිත ෙූ අාල ෙූ සුපර තිෂ්ඨ්ිත 
ෙූ භෙොග්ර ය දේෙො තතො උස් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සද්ධර්මපර්ෙතය දැෙ ‘ඒ මහොීර 
 ුදුරජවතවම් අග්ර  ෙන්වන් ය’ යි ෙියො එවස් ම අනුමොනවයන් ම දැන ග්ත යුතු ෙන්වන් 
ය. 

 
“අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-දිස් ා අච්රුග්ගතං ගිවෙං, 
යථා අච්රුග්ගපතා  පසා-හිර් ා පසා භවිස්සති. 
 
තථා දිස් ා ධම්ර්ගිවෙං-සීතිභූතං ්ිරපපිං, 
අච්රුග්ගතං භග පතා-අරලං සුප්පතීට්ිතං. 
 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්ප.ා-දිස් ා් ධම්ර්පබ්.තං, 
තථා හි පසා ර්හාවිපරා-අග්පගා .ුද්පධා භවිස්සති” යි. 
 
තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් හස්තිරොජයොවග්් පියෙර දැෙ මනුෂ්ඨයවයෝ ‘වම්  

පොද ත ො ග්ියො ෙූ වම් වතවම් මහොහස්තිරොජවයෙු’ යි ෙියො අනුමොනවයන් ම දැන 
ග්ණිද් ද, එපරිද්වදන් ම වලොෙුතුරො සර්ෙඥරොජ නමුති හස්තිරොජයොවග්් 
ාතුර්විධසෘද්ධිපොදයන් හො සච්ර.ද්ධ සර්්්තකූට ්ේර්දාස  ්දී පුලි්තීරාදිවයහි තු ූ 
ශ්රීපොදලොිංඡනයන් දැෙ නුෙණුත්වතෝ ඒ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් තතො 
මහත් ෙනවස්ෙු යි ෙියො නුෙණින් දැන ග්න්නොහු යි.  

( 44) “යථාපි ගජරාජස්ස-පදං දිස් ා් ර්ා්ුසා, 
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අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-ර්හා  පසා ගපජා ඉති. 
 
තපථ  .ුද්ධ්ාගස්ස-පදං දිස් ා විභාවිප්ා, 
අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-උලාපරා පසා භවිස්සති” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් භයින් භීත ෙූ ලොමෙමෘග්ජොතීන් දැෙ 

‘සිිංහරොජයොවග්් ශේදවයන් වම් ලොමෙ ෙූ මෘග්ජොතීහු වමවස් භය ෙූෙොහු ය’ යි ෙියො 
වලොෙෙොසී ජනවයෝ අනුමොනවයන් ම දැන ග්ණිද්ද, එපරිද්වදන් ම ‘අඤ්වඤපි අත්ි 
භිේඛවෙ ධම්මො ග්ම්භීරො දුද්දසො දුරනුව ොධො සන්තො පණීතො අතේෙොොරො නිපුණො 
පණ්ඩිතවෙදනීයො’ යනොදීන් වදශනො ෙර ෙදාරන්නො ෙූ 
සර්ෙඥවෙසරසිිංහරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් සද්ධර්ම ග්ර්ජනොෙ අසො භරොන්ත ෙූ 
සිත් ඇති විස්තීර්ණ ෙූ අනන්තතීර්ථෙ සමූහයන් දැෙ ‘එෙොන්තවයන් ම 
සද්ධර්මරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් විසින් ෙරණ ලද ග්ර්ජනොවෙෙු’ යි ෙියො 
අනුමොනවයන් ම දත යුත්වත් යි. 

 
“අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-භීපත දිස් ා් කුම්මිපග, 
මිගරාජස්ස සද්පද්-භීතා ‘පර් කුම්මිගා ඉති. 
 
තපථ  තිත්ථථපය දිස් ා-විපත භීතර්ා්පස, 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්.ං-ධම්ර්රාපජ් ගජ්ජිතං” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, මහොවමඝය ෙර්ෂ්ඨො වෙවරමින් මහොඋෂ්ඨ්ණය නිී ග්ියො ෙූ 

ලිිං පිහිලි වදණිපත් පිරීවමන් මවහොදිෙ ෙූ මනො ෙ නිල් ෙ ග්ියො ෙූ තෘණ ලතො පතර  
ඇති පෘිවිතලය දැෙ ජනවයෝ ‘වම් මහොනියඟ මහොවමඝවයන් ශොන්ත ෙ නිී යන ලදැ’ 
යි ෙියො අනුමොනවයන් ම දැන ග්ණිද්ද, ඒ එපරිද්වදන් ම ස්ෙර්ග්වමොේෂ්ඨ සම්පත්ති 
පර තිලොභවයන් ආවමොදිත පර මුදිත ෙූ වම් සත්ෙවලොෙයො දැෙ ‘එෙොන්තවයන් ම සද්ධර්ම 
මහොවමඝවයන් සන්තර්පිත ෙූවය් ය’ යි ෙියො ලේෂ්ඨණොනුසොර ෙූ අනුමොන ඥානවයන් 
දැන ග්ත යුත්වත් යි. 

 
“්ිබ්.ුතං පෙවිං දිස් ා-හරීතපත්තං ර්පහාදිකං, 
අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති-ර්හාපර්ප ් ්ිබ්.ුතං. 
 
තපථවිර්ං ජ්ං දිස් ා-ාපර්ාදිත පපර්ාදිතං, 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්.ං-ධම්ර්පර්ප ්තප්පිතං” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් තු ූ පය ග්ුලී ඇවලන්නො ෙූ මහමඩ 

වග්ොවහොරුෙේ ෙූ ව ොරමඩින් වතත් ෙු මහොපෘිවිතලයේ දැෙ මනුෂ්ඨයවය් ‘අවහෝ! වම් 
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වග්ෝරු මඩ ීමට වමහි මහොජලස්ෙන්ධවයේ ආවය් ෙනු’ යි ෙියො ලේෂ්ඨණොනුසොර ෙූ 
අනුමොනඥානවයන් ම දැන ග්ණිද්ද, එපරිද්වදන් ම අප වලොෙුතුරො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් 
ේවල්ශරජස්ෙර්දමවයන් ෙුලඳ සිටියො ෙූ වම් ජනසමූහයො දැෙ ෙරුණොෙර ෙදාරමින් 
ධර්මවදශනො නමුති ග්ිංග්ොවෙන් උසුලමින් වලොවෙොත්තරධර්ම නමුති 
අමෘතමහොසොග්රවයහි හරණ ලද්වද් ය. එවහයින් සද්ධර්මොමෘතමහොසොග්රයට පුමිණියො 
ෙූ ( 4 ) දිෙය ර හ්මයන් සහිත ෙූ පෘිවිනිඃශරිත ෙූ වම් මනුෂ්ඨයජනයො දැෙ නුෙණුත්තන් 
විසින් ‘අවහෝ! මහොධර්මස්ෙන්ධවයේ පුතිර ග්ිවය් ය’ යි ෙියො අනුමොනඥානවයන් ම 
දැන ග්ත යුත්වත් යි. 

 
“ලග්ගං දිස් ා භුසං පඞ්කං-කලලද්දගතං ර්හිං, 
අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති- ාවෙක්ඛපන්ධා ර්හා ගපතා. 
 
තපථවීර්ං ජ්ං දිස් ා-රපජාපඞ්කසපර්ාහිතං, 
 හිතං ධම්ර්ං ්දියා-විස්සට්ෙං ධම්ර්සාගපර. 
 
ධම්ර්ාර්තගතං දිස් ා-සපද කමිර්ං ර්හිං, 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්ප.ා-ධම්ර්ක්ඛපන්ධා ර්හාගපතා” යි. 
 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් උතුම් ෙූ සුග්න්ධය නොසවයන් ආඝරොණය වෙොට 

‘වම් මහොසුග්න්ධවයේ හමන්වන් ය. එවහයින් සුපුෂ්ඨ්පිත මල් ඇති සපු දුනුවේ මුහුනොදී 
ෙෘේෂ්ඨවයෝ සමීපවයහි එන්නොහු ය’ යි ෙියො ජනවයෝ අනුමොනවයන් ම දැන ග්ණිද්ද, 
එපරිද්වදන් ම ‘වම් ශීලසුග්න්ධය ද සනරොමර සෙල වලොෙවයහි පුතිර හමන්වන් ය. 
ඒ ෙොරණවයන් අනුත්තර ෙූ අප තිවලෝග්ුරු සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස්ත් 
ඇතු’ යි ෙියො ම අනුමොන සිංඛයොත ඥානවයන් දැන ග්ත යුත්වත් යි. 

 
“අ්ුර්ාප්් ජා්්්ති- ායිත්වා ගන්ධර්ුත්තර්ං, 
යථායං  ායති ගපන්ධා-පහස්ස්්ති පුප්ිතා දුර්ා. 
 
තපථ ායං සීලගපන්ධා-ප ායති සපද පක, 
අ්ුර්ාප්් ඤාතබ්ප.ා-අත්ථථ .ුද්පධා අ්ුත්තපරා” යි. 
 
“මහරජොවනනි, එ ඳු ෙූ ෙොරණො සියයෙින් ෙොරණො දහසෙින් වහතු සියයෙින් 

වහතු දහසෙින් නය සියයෙින් නය දහසෙින් උපමො සියයෙින් උපමො දහසෙින් 
 ුද්ධ ලය වග්ණ හුර දේෙො  පියන්නට සමර්ථවයමි. හුෙි ෙන්වනමි. එවස් ෙුෙත් 
 ුදු ල වනො වග්වේ්් ම ය. මහරජොවනනි, යම් වස් මල් වග්තීවමහි අතිදේෂ්ඨ ෙූ 
මොලොෙොරවයේ වතම සුග්න්ධවෙතෙී ෙෙුල සපු සීනිද්ද දූසමන් ආදී 
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නොනොපර ෙොරපුෂ්ඨ්පරොශියෙින් ආාොර්යොනුශොසන ෙූ පරිද්වදන් තමො තුළ ෙූ ශේතිවයන්1 
විසිතුරු ෙූ මොලො න්ධන රොශියේ ෙරන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
තරිභුෙන ජන ෙන්දනීය ෙූ ඒ අප භොග්යෙත් ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
අවනෙෙර්ණ ඇති විසිතුරු ෙූ මල්රොශිය වමන් අනන්ත ෙූ ග්ුණ ඇතිවස්ෙ. අපරවමය 
ෙූ ග්ුණ ඇතිවස්ෙ. වම් සර්ෙඥශොසනවයහි මම දැන් මල් වග්ොතන්නො ෙූ මොලොෙොරවයෙු 
වමන් පූර්ෙොාොර්යෙරයන්වග්් අර්ථෙථො2 මොර්ග්වයන් ද මොවග්් පර ඥාශේති ලවයන් ද 
අසිංඛය ෙූ ෙොරණවයන් සුග්තතථොග්තඅර්හත්-සමයේසම් ුද්ධ ලය අනුමොනවයන් ම 
වතොපට දේෙො ෙියන්වනමි. පර ෙොශ වෙවරමි. ඒ අප වලොෙුතුරො සද්ධර්ම ාෙර ෙර්ති ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් වම් යවථොේත ෙූ සද්ධර්මමහොනග්රෙරවයහි 
 ුද්ධරොජයශ්රී ෙර ෙදාරමින් අමෘතමහොනිර්ෙොණපුර පර විෂ්ඨ්ට ෙූවස්ෙ. පරිවභොග්ය ෙර 
ෙදාළො ෙූ සත්තව ොද්ධයිංග්ොදී වලොවෙොත්තර ෙූ පරිවභොග් ( 44) භොණ්ඩයන් දැෙ අප 
 ුදුන් ඇති  ෙ තත් ෙූ පරිද්වදන් ම දන්වනමි. මහරජොවනනි, වතපි ෙනොහි මො ෙී වම් 
අනුමොන පර ශ්නොර්ථවයහි තෙත් අර්ථ අසනු ෙුමුත්තොහු නම්, අසනු පිණිස සඳ උපදෙ” 
යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, නුඹ ෙහන්වස් මුත් 

වලොෙුතුරො  ුදුන් හුර වම් පර ශ්නය විසඳන්වනෝ ෙෙුරු ද? වම ඳු ෙූ ෙොරණො දැේීවමන් 
අනුමොනවයන් ම සර්ෙඥ ල දේෙො පියන්නට වසස්සන්ට දුෂ්ඨ්ෙර ෙන්වන් ය. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, නුඹ ෙහන්වස්වග්් වම් සෙල සුර නර 
හෘදයොනන්දනය ෙරෙන්නො ෙූ පරම විචිතර  මධුරතර පර ශ්න ෙයොෙොරණවයන් මම 
සහසර ෙිරණයොවග්් රශ්මිවයන් පරව ොධ ෙූ පද්මයේ වසයින් නිර්ෙෘත ීමි” යි ෙියො 
ස්වතොතර  ෙළහ. 

 
ර්හාඅ්ුර්ා්පර ශ්්ය ්ිමි. 

   
 

                               
1 ‘සතුරුපුරුෂ්ඨොෙොරවයන් මල් අල්ෙො’ යන වමය ‘පේාත්තපුරිසෙොවරන යන්වනහි 
අර්ථය වනො වේ.  
2 අර්ථ ග්ුණ ෙථො 
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ධුතඞ්ගා්ිසංස පර ශ්්ය. 
 
නුෙතත් මිලිඳුමහරජොවනෝ එේ දිවනෙ තමොවග්් රොජභෙනවයහි ශ්රී 

යහන්මස්තෙවයහි ෙුද වහෙ තමන් ්ාගපස්ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්න් 
විාොළ තොේ අර්ථධර්මයන් වමවනහි ෙරමින් සර්ෙඥ ශොසනය නිර්මල වස් දැෙ 
පරීතිවයන් පිණො නුෙුත නුෙුතත් පර ඥාවෙන් විමසමින් වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණයට  ටුෙො 
ෙූ ආරණයෙ භිේෂ්ඨූන් දුටුෙොහු ය. නුෙුත අනොග්ොමිඵලයට පුමිණ සිටින්නො ෙූ ව ොවහෝ 
ග්ෘහස්ථයන් දුටුෙොහු ය. ඒ වදපේෂ්ඨයන්  ලො ‘තදින් ග්ෘහස්ථවතම මොර්ග්ඵලධර්මයන් 
අෙව ොධ ෙරන්වන් ී නම්, දුෂ්ඨ්ෙර ෙූ වතවළස් ධුතොිංග්ය නිෂ්ඨ්ඵල ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
ඒ මිලිඳු මහරජහට මහත් ෙූ ෙුෙුවසේ උපන්වන් ය. ඒ ෙුෙුස් උපන්නො ෙූ මිලිඳු 
මහරජොවනෝ ‘එ ුවින් මම පරෙොදීන්වග්් ෙොදමථනය ෙරන්නො ෙූ පිටෙතර යධර්මවයහි 
නිපුණ ෙූ චිතර ෙීන්ට වශරෂ්ඨ්් ෙූ නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්න් 
විාොරමි. ඒ නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් මොවග්් ෙොිංේෂ්ඨොෙ දුරු ෙර 
ෙදාරණවස්ෙු’ යි සිතූහ. තේිති මිලිඳු මහරජොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසන 
ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් යම් තුවනෙ ෙුඩ ෙොසය ෙර ෙදාරණවස්ේ ද, 
එතුන්හි එවළඹියොහු ය. එළඹ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
ෙුඳ එෙත්පවසෙ සිටියොහු ය. එෙත්පවසෙ සිටියො ෙූ මිලිඳුමහරජොවනෝ ආයුෂ්ඨ්මත් ෙූ 
නොග්වසන ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්ට වමපෙත් ෙීෙොහු ය:- “ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ග්ිහිවග්යි ෙොසී ෙූ පඤ්ා ෙොමවභොග්ී ෙූ පුතර දාරොෙන්වග්න් 
සම් ොධ ෙූ ශයනවයහි ෙසන්නො ෙූ ෙොසිෙසඳුන් පරිවභොග් විඳින්නො ෙූ මල් ග්ඳ 
විවලෙුන් දරන්නො ෙූ රන් රිදී සිතින් තෙසන්නො ෙූ මුේතොමොණිෙයස්ෙර්ණවයන් විචිතර  
ෙූ ඔටුනු  ඳනො ලද්දා ෙූ ෙිසි ග්ෘහස්ථවයේ ඇද්ද, ඒ යම් ග්ෘහස්ථවයෙු විසින් ශොන්ත 
ෙූ පරමොර්ථ ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරණ ලද්වද් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

 
“මහරජොවනනි, ග්ෘහස්ථභූමිවයහි ම සිට නිෙන් දැේෙො ෙූ සත්ෙවයෝ එෙ ම 

සියයෙුදු වනො ෙන්නොහ.1 වදසියෙුදු වනො ෙන්නොහ.1 තුන්සියයෙුත් සොරසියයෙුදු 
පන්සියයෙුදු වනො ෙන්නොහ.1 දහසෙුදු වනො ෙන්නොහ.1 ලේෂ්ඨයෙුදු වනො ෙන්නොහ. 
සියේවෙොටියෙුදු වනො ෙන්නොහ. ( 46) වෙොටිදහසෙුදු වනො ෙන්නොහ. 
වෙොටිලේෂ්ඨයෙුදු වනො ෙන්නොහ. මහරජොවනනි, දසවදනෙුන්ට සියේ වදනෙුන්ට 
දහසේ වදනෙුන්ට ෙූ අභිසමය තිවේෙො. මහරජොවනනි, වතොපට වෙ ඳු ෙු 
ෙොරණයෙින් ෙථො ෙිරීමට අෙෙොශ වදන්වනම් ද?2 වතපි ම වම් ෙොරණය ෙියෙ. 

                               
1 වනො ෙන්වන් ය. 
2 ‘වතොපට’ යනොදි පෝය “ෙතවමන වත පරියොවයන අනුවයොග්ිං දම්මි” යන පොලි 
පෝවයහි පරිෙර්තනය ෙුෙත් අදහස පුහුදිලි වනො වේ. “ෙෙර වලසෙින් වතොපට 
පර ශ්න විාොරීම වදම් ද?” යනු පොලිපෝවයහි අදහස යි.  



 

 490 පටුන වෙත 

මහරජොවනනි, එවහයින් ම වතොපට ෙොරණො සියයෙින් වහෝ දහසෙින් වහෝ ශත 
සහසර යෙින් වහෝ වෙොටියෙින් වහෝ සියේවෙොටියෙින් වහෝ වෙොටි දහසෙින් වහෝ 
වෙොටිශතසහසර යෙින් වහෝ ෙියන්වනමි. නෙොිංග්ශොස්තෘ ොනවයහි යම් ෙිසි 
සල්වලිතොාොරපර තිපත්තිධුතග්ුණෙරොිංග්නිඃශරිත ෙූ ධර්මෙථොවෙේ ඇද්ද, ඒ සියලු ම 
ෙථොවෙෝ වම්  ධුතොිංග්පර ශ්නවයහි ම ඇතුළත් වෙත්. මහරජොවනනි, යම් වස් මිටි උස් 
සම විසම වනො වග්ොඩ වග්ොඩ ෙූ පරවදශභොග්වයහි ෙර්ෂ්ඨො ෙරණ ලද්දා ෙූ ඒ සියලු ම 
උදෙය ඒ ඒ ෙර්ෂ්ඨො ෙළ තුනින් ග්ලො අෙුත් ඇළින් වහොයට ග්ඟින් වග්ොස් මවහොද්ධි ෙූ 
මහොසමුද්ර යට යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම නෙොිංග් ුද්ධ ොනවයහි යම් 
ෙිසි සල්වලිතොාොරපර තිපත්තිධුතොිංග්ග්ුණෙරොිංග් නිඃශරිත ෙථොෙන් සම්පොදනය ෙරණ 
පුද්ග්ලයන් ඇති ෙල්හි ඒ සියලු ෙථොවෙෝ වම් ධුතොිංග් පර ශ්නවයහි සවමොසරිත වෙති. 
මහරජොවනනි, වම් පර ශ්නවයහි මොවග්් හොත්පසින් ෙයේත ෙූ පර ඥාවෙන් ෙොරණො දැේී ම 
සවමොසරිත ෙන්වන් ය. ඒ ෙොරණවයන් වම් අර්ථය මනො වෙොට විභොග් ෙරණ ලද 
ෙන්වන් ය. විචිතර  ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. පරිපූර්ණ ෙන්වන් ය. සිතින්  ුහුමන් ෙරණ 
ලද ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් දේෂ්ඨ ෙූ සුශිේෂ්ඨිත ෙූ ලියනොාොර්යවයේ තමොවග්් 
මිතරොමොතයොදීන්ට ලියමනේ අස්ෙනු ෙුමුති ෙූවය් තමොවග්් ෙයේත  ුවින් හො 
පර ඥාවෙන් වනොවයේ ෙොරණො දැේීවමන් ලියමනේ ලියො පරිපූර්ණ ෙරන්වන් ය. 
වමවස් ලියන ලද්දා ෙූ ඒ ලියමන පරිපූර්ණ ෙ අනූන ෙ සම්පූර්ණ ෙන්වන් ය. 
එපරිද්වදන් ම මොවග්් ද සර්ෙොෙොරවයන් ෙයේත ෙූ විශදපර ඥාවෙන් වම් පර ශ්නවයහි 
වනොවයේ ෙොරණො දැේී ම පුමිවණන්වන් ය. එවහයින් වම් අර්ථය මනො වෙොට විභොග් 
ෙරණ ලද ෙන්වන් ය. විචිතර  ෙරණ ලද ෙන්වන් ය, පරිපූර්ණ ෙන්වන් ය, සිතින් 
 ුහුමන් ෙරණ ලද ෙන්වන් යි. 

 
“මහරජොවනනි, සැ ැත්නුෙර අප වලොෙුතුරො සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් උපොසෙ 

උපොසිෙො ෙූ පස්වෙොටියේ පමණ ආර්යශරොෙෙවයෝ ය. ඔෙුන් අතුවරන් 
තුන්ලේෂ්ඨපණස්සත්දහසේ වදන අනොග්ොමිඵලවයහි පිහිටියොහු ය. ඒ සියල්වලෝ ම මත් 
පර ෙර ජිත වනො ෙූ ග්ෘහස්ථවයෝ ය. නුෙත ද එම ශරොෙස්තිපුරවයහි ම 
ගණ්ඩම්.ෙෘේෂ්ඨමූලවයහි ෙුඩ  හිඳ ෙර ෙදාළො ෙූ යමෙපරොතිහොර්යවයහි 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්වග්න් විසිවෙොටියේ වදන මොර්ග් ඵලොධිග්මය ෙළොහු ය. නුෙත 
ර්හාරාහුපලා ාදසූතරවදශනොෙ ෙර ෙදාළ දෙස්හි ද, ර්හාර්ංගලසූතරොන්තවයහි ද, 
සර්චිත්තපේයායසූතරොන්තවයහි ද, පරාභ සූතරොන්තවයහි ද, පුරාපභදසූතරොන්තවයහි ද, 
කලහවි ාදසූතරොන්තවයහි ද, ර ළ.යුහසූතරොන්තවයහි ද, ර්හා.ය හසූතරොන්තවයහි ද, 
තු ටකසූතරොන්තවයහි ද, ශාරීපුතර සූතරොන්තවයහි ද ග්ණනපථය අතිෙරොන්ත ෙූ 
දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට ධර්මොභිසමය ෙූවය් ය. රාජගෘහනග්රවයහි වලොෙුතුරො ( 4 )  ුදුන්වග්් 
උපොසෙ උපොසිෙො ෙූ ආර්යශරොෙෙවයෝ තුන්ලේෂ්ඨපණස්  දහවසෙ. නුෙත ඒ 
රොජග්ෘහනග්රවයහි ම ධ්පාලහස්ති්ාපග ්්ර  දමනවයහි අනූවෙොටියේ පරොණීහු 
අධිග්මයට පුමිණියොහ. ර්ගධරට වදාවළොස්වයොදුන් ශිලොතලය මස්තෙවයහි ෙූ 
වදෙොලයස්ථොනවයහි ෙුඩ හිඳ වසොවළොස්දහසේ  මුණන්ට පාරායණය වදසූ 
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පොරොයණසමොග්මවයහි තුදුස්වෙළේ පරොණීහු අමොමහනිෙන් දැේෙොහ. එම ර්ගධරට 
ප දීය පර්ෙතවයහි ඉ්්ර ශාලා නම් ග්ල්ග්ුහොවයෙ ෙුඩ හිඳ සක්පදවිඳුහට ශකර  පර ශ්්  
සූතර ය වදසූ දෙස්හි අසූවෙෝටියේ  පමණ වදවිවයෝ අධිග්මයට පුමිණියොහ. නුෙත ද, 
.ාරා ය, ් සී ය යන ග්ිංග්ොද්ෙයෙින් පර තිමණ්ඩිත ෙූ වහයින් .ාරා්සී නම් ෙූ සෘෂ්ඨීන්වග්් 
පතනවයන් තසිපතන නම් ෙූ මෘග්යන්ට අභයදායෙ ෙූ මිගදාස ය නම් ෙූ 
ඉසිපත්ාරාර්වයහි ෙුඩ හිඳ ෙර ෙදාළ පර ථම ධර්මවදශනොවයහි අටවළොස්වෙොටියේ 
 ර හ්මවයෝ රහත් ෙූහ. අපර මොණ ෙූ වදෙතොවෙෝ අධිග්මයට පුමිණියොහු ය. නුෙත 
තේතිසාභ ්වයහි පොණ්ඩුෙම් ලචශලොසනවයහි ෙුඩ හිඳ ෙර ෙදාළ 
අභිධර්මවදශනොවයහි අසූවෙොටියේ වදවිවයෝ අධිග්මයට පුමිණියොහු ය. ඒ අභිධර්ම 
වදශනොෙසොනවයහි ශකර පුරය පටන් සකස්පුර වදාරටුෙ දේෙො පිහිටි සත් රුෙන් විචිතර  
ෙූ මොණිෙය වසොපොනමොලොවෙන් අනන්ත ෙූ  ුද්ධශ්රීවයන් දිලිවයමින් යට අීචිවයහි 
පටන් මත්වතන් භෙොග්ර ය පර්යන්ත වෙොට සරස ශතසහශ්රීවලොෙධොතුෙ එෙොවලොෙ 
වෙවරමින් ඒ තොේ සමස්තවලොෙෙොසීන්ට වලොෙවිෙරණපරොතිහොර්යවයන් 
රූපෙොයසම්පත් දේෙදේෙො දිෙය  ර හ්මයන් විසින් ෙරණ ලද අනන්තපූවජොත්සෙ 
විඳිමින් මිංපඩිවයන් මිංපඩිය පොපියුම් ත ත ො මනුෂ්ඨයපථයට ෙුඩ සෙස්පුර 
ආසන්නවයහි මොණිෙයවසොපොනොසන්නවයහි ෙුඩ හිඳ වලොෙවිෂ්ඨය ශරොෙෙවිෂ්ඨය ෙූ 
පර ශ්න විාොරො ෙදාරො ධර්මවදශනො ෙළ ෙල පර සන්න දිෙයමනුෂ්ඨයයන්වග්න් තිස් 
වෙොටියේ පරොණීන්ට නිර්ෙොනොභිසමය ෙූවය් ය. නුෙත තමන් ෙහන්වස්වග්් නූ ෙූ 
ශාකයරජුන් නිසො කපිල ස්තුපුරයට ෙුඩි ග්මවන් ්ිපගරාධාරාර්වයන් අහසට ෙඩිමින් 
රුෙන් සේමන ෙුඩ හිඳ ෙදාළ .ුද්ධ ංශධර්ම වදශනොවයහි හො රේයාපිටකවදශනොවයහි 
ර්හාසර්යසූතරොන්තවදශනොවයහි ද ග්ණනපථය අතිෙරොන්ත ෙූ දිෙය ර හ්මමනුෂ්ඨයයන්ට ද 
නිර්ෙොණොභිසමය ෙූවය් ය. නුෙත සුර්්ර්ාලාකාර සමොග්මවයහි ද, ගරහදි්්් 
සමොග්මවයහි ද, ා්්්ද පසට්ි සමොග්මවයහි ද, ජම්.ුකාජී ක සමොග්මවයහි ද, 
ර්ණ්ඩුකවදෙපුතර  සමොග්මවයහි ද, ර්ට්ටකුණ්ඩලී වදෙපුතරසමොග්මවයහි ද, සුලසා 
්ගරපසාභි් ී සමොග්මවයහි ද, සිවෙර්ා නග්රවසොභිනී සමොග්මවයහි ද, පපසකාරිතු 
සමොග්මවයහි ද, ර ළසුභරා සමොග්මවයහි ද, සාපකත.රාහ්ර්ණයොවග්් 
ආදාහනදර්ශනසමොග්මවයහි ද, සු් ාපර්්තක සමොග්මවයහි ද, ‘සේ දානිං ධම්මදානිං 
ජිනොති’ යනොදින් විසඳා ෙදාළ ශකර  පර ශ්් සමොග්මවයහි ද, තිපරාකුඩ්ඩ සමොග්මවයහි ද, 
රත්ස තර  සමොග්මවයහි ද යන වම් පසවළොස් සමොග්මවයහි වෙන වෙන ම 
සුෙොසූදහසේ සුෙොසූදහසේ පරොණීන්ට නිර්ෙොණොභිසමය ෙූවය් ය.  

 
“මහරජොවනනි, භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් යම් තොේ ෙල් වලොෙවයහි ෙුඩ 

සිටිවස්ේ ද, ඒතොේ ෙල් දඹදිෙට නොභිමණ්ඩලොෙොරවයන් පිහිටි ( 41) ව ෝමුඩ ෙට 
තුන්සියයේ වයොදුන් පර මොණ ඇති අන්වතොමණ්ඩලවයහි ද සසියේ වයොදුන් පර මොණ 
ඇති ර්ධයර්ණ්ඩලවයහි ද පශ්චිම දිග්් භොග්වයහි ථූන නම්  රොහ්මණග්රොමය පටන් 
පූර්ෙදිග්්භොග්වයහි කජංගලා නම් නිග්මග්රොමොන්තවයහි ර්හාශාල ෘක්ෂය දේෙො 
තුන්සියයේ වයොදුන් දිග් ඇත්තො ෙූ දෙුණුවදසින් පසතකණ්ණික නම් නියම්ග්ම පටන් 
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උත්තර දිශොවයහි උසීරද්ධජ නම් පර්ෙතය දේෙො වදසියපණස්වයොදුන් පළල ඇත්තො 
ෙූ නෙසියයේ වයොදුන් ෙට ඇත්තො ෙූ ර්හාර්ණ්ඩලවයහි ද යන වම්  ුද්ධ පරවතයෙ ුද්ධ 
ආර්යශරොෙෙ ාෙර ෙර්තීන්වග්් උත්පත්තිස්ථොන ෙූ තරිවිධමණ්ඩලවයහි ව ොවහෝ වසයින් 
ෙුඩත් ධර්මවදශනො ෙරණවස්ෙ. එයින් පිටත් අඟු ර්ගධ කාශි පකාශල  ැදප ර්ල්ල 
පච්තිය සාේණ කුරැ ප්්රාල ර්ත්සය ස රපස්්  අස්සක අ ්්ති ග්්ධාර කාම්පභාජ 
යන වසොවළොස් මහොජනපදවයහි ද යම් යම් වතවනෙ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
තුරිතොතුරිස ාොරිෙො වෙොට ෙුඩ ෙොසය ෙර ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ඒ තන්හි ව ොවහෝ වසයින් 
වදවදන තුන්වදන සතරවදන පස්වදන සියයේ දහසේ ශතසහසර යේ වදවිවයෝ ද, 
මනුෂ්ඨයවයෝ ද  ණ අසො ශොන්තසුඛ පර ණීත ෙූ උතුම් අමෘතමහොනිර්ෙොණය සිද්ධ ෙළොහු 
ය. මහරජොවනනි, යම් ඒ සත්ෙවෙවනේ මහණ වනො ී ම නිෙන් ලද්දාහු ද, ඒ සත්ෙවයෝ 
ග්ිහිවයෝ ම ය. ඒ සත්ෙවයෝ පර ෙර ජිත නුෙූවෙෝ ය. මහරජොවනනි, වම් ග්ණන් දැේ ෙු 
දිෙයමනුෂ්ඨයවයෝ ද, අනිෙුත් වනොවයේ අග්ොරිෙ ෙූ ෙොමවභොග්ී ෙූ ග්ෘහස්ථ ෙූ වදෙතොවෙෝ 
වෙොටිශතසහසර ග්ණවනේ ශොන්තසුඛ පර ණීත පරමෙර අමෘතමහොනිර්ෙොණය සොේෂ්ඨොත් 
ෙළොහු ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“යහපත, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, නුඹෙහන්වස් ව ොවහෝ ෙූ 

ධර්මරොශියේ ෙදාළවස්ෙ. එවහයින් තදින් අග්ොරිෙ ෙූ ෙොමවභොග්ී ෙූ ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ 
ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්නොහු ය. එවස් ෙල වම් වතවළස්ධුතොිංග්වයෝ ෙුමන අර්ථයේ 
සොධන්නොහු ද, ඒ ෙොරණවයන් වතවළස්ධුතොිංග්වයෝ අෙෘතයෙර වෙති. තදින් ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනයන් ෙහන්ස, මන්වතරෞෂ්ඨධවයන් පරවයොජනයේ නුති ෙ ම ෙයොධීහු 
ෙයපශමනය වෙත් නම්, ෙමනවිවරානොදි, ශරීර දුර්ෙල ෙරණවයන් ෙම් ෙිම් ද, තදින් 
මිටි පහරින් පරසතුරන් නිග්ර හ ෙට හුෙි වේ නම්, අසි වතෝමර සර ධනු වහෝ දඬු 
වපොලු මුග්ුරුෙලින් ෙම් ෙිම් ද? තදින් ග්ර න්ි ෙුටිල ශුෂ්ඨිර ෙණ්ටෙ ලතො ශොඛොෙන් එල්ී  
වග්ණ මහරුෙට නුඟීම වේ නම්, දිග් දැඩි හිණිමිං වසීවමන් ෙම් ෙිම් ද? තදින් පෘිවි 
ශයනවයන් ම ධොතු සමනය වේ නම්, යහපත් ෙූ සුඛස්පර්ශ ඇති මහත් ෙූ මහොශ්රීයහන් 
වසීවමන් ෙම් ෙිම් ද? තදින් අසහොය ෙූ එවෙේ ම ශිංෙො භය සහිත ෙූ විෂ්ඨම ෙූ 
ෙොන්තොරය තරණයට සමර්ථ වේ නම්, සන්නොහ සන්නද්ධ ෙ සුරහුනු මහත් ෙූ 
මහොසොර්ථෙොහවසනොෙ වසීවමන් ෙම් ෙිම් ද? තදින් මහත් නදී විල් වදයතින් පිහිනො 
එවතර ෙන්නට සමර්ථ වේ නම්, ස්ිර ෙූ වහ්දඬු පොලම් නුේ ඔරු වසීවමන් ෙම් 
ෙිම් ද? තදින් තමො සන්තෙ ෙූ වභොග්වයන්  ත් වෙොට ේෂ්ඨුධොග්්නි නිෙො  ත් ෙන්නට 
සමර්ථ වේ නම්, මිතරොමොතයොදීන් වසෙනය ෙිරීවමන් හො පරියවතපුල් ෙීවමන් ද පසු ෙ 
වහෝ වපරටු ෙ දිීවමන් ද ෙම් ෙිම් ද? තදින් වනො සූරූ විලෙින් පුන් ලුවේ නම්, 
ලිිං විල් වපොෙුණු සූරීවමන් ෙම් ෙිම් ද? එපරිද්වදන් ම ( 40) ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් 
ෙහන්ස, තදින් ග්ිහිවග්යි ෙසන්නො ෙූ ෙොමවභොග්ී ෙූ ග්ෘහස්ථවයෝ ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ 
නිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවරත් නම්, ධුතොිංග්ග්ුණෙරසමොදානවයන් ෙෙර පරවයොජනවයේ දැ?” 
යි ෙීහ. එෙල නොග්වසනයන් ෙහන්වස්:- 
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“අට්ෙවිසති පඛා ප්ිපර්ා ර්හාරාජ ධුතාඞ්ගගුණා -පප- පත්ථථතා්ි” යි1 
 
“මහරජොවනනි, යම් ග්ුණවෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට වග්ණ සියලු ම  ුදුෙරයන් 

විසින් ධුතොිංග්වයෝ ෙුමුති ෙන ලද්දාහු ද, පරොර්ථනො ෙරණ ලද්දාහු ද, විදයමොන ෙූ වම් 
ග්ුණ ඇති වම් ධුතොිංග්ග්ුණවයෝ ෙනොහි විසිඅට වදවනෙ. ෙෙර නම් විසිඅටග්ුණවයේ 
ද? යත්- මහරජොවනනි, වම් සුග්තශොසනවයහි ධුතොිංග්ය පිරිසිදු ෙු ආීවෙය ඇති ෙ ය, 
සුපවිපොෙ ඇති  ෙ ය, නිෙරදි ෙ ය, පරහට දුේ වනො වදන ෙ ය, නිර්භය ෙ ය, 
අනුන් වනො වපවළන ෙ ය, එෙොන්තොභිෙෘද්ධිෙ  ෙ ය, පිරිහීමේ නුති ෙ ය, 
අමොයො ෙ ය, ආරේෂ්ඨො ෙ ය, පත්ිතය වදන ෙ ය, සියලු සත්ෙයන් දමනය ෙරණ ෙ 
ය, සිංෙරයට හිත ෙ ය, ශොසනොනුරූප ෙ ය, තෘෂ්ඨ්ණො නිශරිත වනො ෙන ෙ ය, 
තෘෂ්ඨ්ණොවෙන් මිදුන ෙ ය, රොග්ේෂ්ඨය ෙරණ ෙ ය, ද්වෙෂ්ඨේෂ්ඨය ෙරණ ෙ ය, 
වමොහේෂ්ඨය ෙරණ ෙ ය, මොනපර හොණය ෙරණ  ෙ ය, ලොමෙවිතර්ෙ සිඳින ෙ ය, 
ෙොිංේෂ්ඨො දුරු ෙරණ ෙ ය, ෙුශීතය විධ්ෙිංසනය ෙරණ ෙ ය, ශොසනොනභිරති පර හොණය 
ෙරණ ෙ ය. සියලු ම දුේ සහනය ෙරණ ෙ ය, අතුලය ග්ුණ ඇති ෙ ය, අපර මොණ ෙූ 
අනුසස් ඇති ෙ ය, සර්ෙසිංසොරදුඃඛේෂ්ඨය පිණිස යන ග්මන් ඇති ෙ ය. මහරජොවනනි, 
යම් ග්ුණ වෙවනෙුන් ෙරණ වෙොට වග්ණ ෙොලතර යෙර්ති ෙූ සියලු ම  ුදුෙරයන් විසින් 
ධුතොිංග්වයෝ සිතින් ෙුමුති ෙන ලද්දාහු ද, පරොර්ථනො ෙරණ ලද්දාහු ද, විදයමොන ග්ුණ 
ඇති ඒ වම් අෂ්ඨ්ටවිිංශද්ධුත ග්ුණවයෝ යි. 

 
“පය පඛා පත ර්හාරාජ ධුතඞ්ගගුපණ සම්ර්ා උපපස ්්ති, පත 

අට්ොරසහි ගුපණහි සර්ුපපතා භ ්්ති. -පප- පත ඉපර්හි අට්ොරසගුපණහි 
සර්ුපපතා භ ්්ති” යි.2 
 
(   ) “මහරජොවනනි, යම් ඒ සිංසොරභීරුෙ ෙූ වථර මජනඣිම නෙෙ භිේෂ්ඨු 

වෙවනේ ේවල්ශධර්මයන් ෙම්පො ෙරණ ෙොරණවයන් ධුතොිංග් නම් 
වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණයන් මනො වෙොට වසෙනය වෙවරද් ද, ඒ ආර්යවයෝ 
අටවළොස්ග්ුණයෙින් යුේත වෙති. ෙෙර නම් අටවළොස් ග්ුණයෙින් ද? යත්- ඒ 
ධුතොිංග්ධරයන්වග්් සර්ෙඥශොසනවයහි හුසිරීම සුවිසුද්ධ ෙන්වන් ය. පූර්ෙභොග්පර තිපදාෙ 
යහපත් වෙොට පුරණ ලද ෙන්වන් ය. ෙොයිෙය ෙොාසිෙය යහපත් වෙොට රේෂ්ඨො ෙරණ 
ලද ෙන්වන් ය. මනස්සමොාොරය සුවිසුද්ධ ෙන්වන් ය. ීර්යය අතිශයින් ග්ර හණය ෙරණ 
ලද ෙන්වන් ය, සියලු භය ෙයපශමනය ෙන්වන ්්ය, සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය ෙයපග්ත ෙන්වන් 
ය, චෙරය ෙුළවෙන ලද ෙන්වන් ය, සෙල සත්ෙයන් වෙවරහි චමතරිය එළඹ සිටින 
ලද ෙන්වන් ය, පමණ දැන ෙුළඳීවමන් ආහොරය පරිඥාත ෙන්වන් ය, සියලු සත්ෙයන් 
විසින් වග්ෞරෙ ෙරණ ලද ෙන්වන් ය, වභොජනවයහි මොතර ඥතොෙ ද ඇති ෙන්වන් ය. 

                               
1 සම්පූර්ණ පොලිපෝය පොලි මිලින්ද පඤ්හවයහි 2 1 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්. 
2 සම්පූර්ණපෝය පොලිමිලින්ද පඤ්හවයහි 2 1, 2 2 ෙන පිටුෙල වපවණ්. 



 

 494 පටුන වෙත 

නිදිෙර්ජිත ෙිරීවමහි නියුේත ෙන ලද ෙන්වන් ය, ග්ෘහයේ නුත්වත් ද ෙන්වන් ය, යම් 
වතවනෙ ඵොසු ී නම්, එතුන්හි ෙොසය ෙරන්වන් ද වේ. පොපයට පර තිෙූලෙොරී ෙන්වන් 
ය, විවෙෙොරොම ෙන්වන් ය, නිරන්තරවයන් අපර මොද ෙන්වන් ය, මහරජොවනනි, යම් ඒ 
වථරමජනඣිම නෙෙ භිේෂ්ඨු වෙවනේ ධුතොිංග්ග්ුණයන් මනො වෙොට වසෙනය වෙවරද් 
ද, ඒ ආර්යවයෝ වම් යවථොේත ෙූ අටවළොස්ග්ුණවයන් සමුපලේෂ්ඨිත ෙන්නොහු ය. 

 
“දස පර් ර්හාරාජ පුග්ගලා ධුතඞ්ගගුණාරහා. කතපර් දස  සද්පධා 

පහාතී හිවෙර්ා ිතිර්ා අකුපහා අ සී අපලාපලා සික්ඛා කාපර්ා 
දළ්හසර්ාදාස ප්ා අ ු්ජ්ඣා්.හුපලා පර්ත්තාවිහාරී. ඉපර් පඛා ර්හාරාජ 
දසපුග්ගලා ධුතඞ්ගගුණාරහා” යි. 
 
“මහරජොවනනි, ධුතොිංග්ග්ුණය පරිහරණයට සුදුසු වම් පුද්ග්ලවයෝ දසවදවනෙ. 

ෙෙර දසවදවනේ ද? යත්- යවමේ ශර ද්ධොෙ ඇත්වත් වේ ද, පොපවයහි ලජනජො ඇත්වත් 
වේ ද, අධිෙ ෙූ චධර්ය ඇත්වත් වේ ද, ජන ෙඤ්ානවයහි ෙුහෙ පරවයොග් නුත්වත් 
වේ ද, ශොසනොභිෙෘද්ධිය පිණිස ෙසන්වන් වේ ද, ාතුර්විධ පර තයවයහි ග්ිජු ෙේ 
නුත්වත් වේ ද, ශිේෂ්ඨොෙොමි ෙ ෙොසය ෙරන්වන් වේ ද, දෘව ෙූ සමොදාන ඇත්වත් වේ 
ද, ෙිපිසිත්  හුල වෙොට නුතවත් වේ ද, සෙල සත්ෙයන් වෙවරහි පතළ චමතරී 
විහරණය ඇත්වත් වේ ද, මහරජොවනනි, වම ෙී දශවිධ ෙූ පුද්ග්ලවයෝ ධුතොිංග්ග්ුණ 
ධොරණයට සුදුස්වසෝ යි. මහරජොවනනි, අග්ොරිෙ සිංඛයොත ග්ිහිවග්යි ෙොසි ෙූ 
පඤ්ාෙොමවභොග්ි ෙූ යම් ඒ ග්ෘහස්ථ වෙවනේ ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ 
(   ) වෙවරද් ද, ඒ සියල්වලෝ ම මීට පූර්ෙ ජොතිවයහි වම් වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයහි 
ෙරණ ලද අභයොස ඇත්තොහු ද, ෙරණ ලද ධුතොිංග්භූමිෙර්ම ඇත්තොහු ද වෙති. ඒ 
ජනවයෝ ඒ අතීතවයහි ාොරිතර ය ද පර තිපත්තිය ද සුද්ධ වෙොට හුසිර වමසමවයහි දැන් 
අද දේෙො ග්ිහි ෙ ම ෙසන්නොහු ද, ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්නොහු 
ය. මහරජොවනනි, දේෂ්ඨ ෙූ ධනුශ්ශිල්පිවයේ යම් වස් පළමු වෙොට ම අන්වතෙොසිෙයන් 
ශිල්පශොලොවයහි ලො ධනුපරවභද ධනු ආවරොපණ ග්ර හණ මුෂ්ඨ්ටි පර තිපීඩන අිංග්ුලි පර ණමන 
පොද තුබීම් තවග්ණීම් සන්නද්ධීම් ඇඳීම් සන්ධොරණය ෙිරීම් ලෙ නියම ෙිරීම් හො 
හුරීවමහි ද තෘණ පුරුෂ්ඨ විදමනය ඡණෙ1 තෘණ විදමනය පිදුරුිසි විදමනය 
මත්තිෙොරොසි විදමනය දිඹුල්වපෝරු විදමනය යනොදී ලෙ වෙදවයහි වනො හුර හිේමෙො 
රජදරුෙන්වග්් සමීපවයහි භොවිත ෙූ ශිල්ප දේෙො සිත් වග්ණ ආජඤ්ඤරථ ග්ජ තුරඟ 
ධනධොනය හිරණය ස්ෙර්ණ දාසි දාස භොර්යො ග්රොමෙරොදිය ල න්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම අග්ොරිෙ ෙූ ෙොමවභොග්ි ෙූ යම් ග්ෘහස්ථවෙවනේ ශොන්තපර ණිතපරමොර්ථ 
ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවරද් ද, ඒ සියල්වලෝ ම ඒ ඒ පුරිමජොතිවයහි 
වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයහි ෙරණ ලද අභයොස ඇත්තොහු ද, ෙරණ ලද ධුතොිංග් භූමිෙර්ම 
ඇත්තොහු ද වෙති. ඒ ජනවයෝ ඒ ජොතිවයහි ම ාොරිතර ය ද පර තිපත්තිය ද පිරිසිදු වෙොට 

                               
1 ජනයෙ 
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වමසමවයහි අද දැන් ග්ෘහස්ථ ෙ ම ෙසන්නො ෙූ ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ 
ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, ධුතොිංග්ග්ුණවයහි පූර්ෙවසෙනයේ නුති ෙ වමම 
ජොතිවයහි අර්හත්ඵලය සිද්ධ ෙිරීම වනො ෙන්වන් ය. වමවස් වපර පුරුදු ෙූ ධුතොිංග්ග්ුණ 
ඇත්තහුට ම උතුම් ෙූ ීර්යවයන් උතුම් ෙූ පර තිපත්තිවයන් ෙලයොණමිතර  ෙූ එ ඳු 
ආාොර්යවෙවනේ ෙරණ වෙොට වග්ණ රහත්ඵලය සොේෂ්ඨොත් ෙිරීම් ෙන්වන් ය. 

 
“තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ශලයෙත්තෘ ෙූ චෙදයෙරියොෙොරවයේ වතම 

තමොවග්් ආාොර්යෙරයො ෙිසි ධනයෙින් වහෝ ෙෘත්තපර තිෙෘත්තයෙින් වහෝ සිත් වග්ණ 
ග්ඩු පළන ශස්තර  ග්ර හණ වඡදන ලිඛන වෙධන හුල් උද්ධරණ ෙර ණ වධොෙන වියලන 
චභෂ්ඨජයොනුලිම්පන ෙමන විවරානොනුෙොසන ෙරියොෙන් වනො හුර සුශිේෂ්ඨිත ෙ 
විදයොවයහි ෙරණ ලද සුශිේෂ්ඨිතත්ෙය ඇති ෙ ෙරණ ලද භොවිතො ඇති ෙ දේෂ්ඨ ෙ වරොග් 
පිළියම් පිණිස වරොග්ොතුරයන් ෙරො එළවඹන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් 
ඒ ග්ෘහස්ථ අග්ොරිෙ ෙොමවභොග්ීහු ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ නිර්ෙොණය සිද්ධ වෙවරද් ද, 
ඒ සියල්වලෝ ම ඒ ඒ පූර්ෙජොතිවයහි වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයහි ෙරණ ලද අභිවයොග් 
ඇති ෙ ෙරණ ලද භූමිෙර්ම ඇති ෙ ඒ ජොතිවයහි ම ාොරිතර ය ද පර තිපත්තිය ද පිරිසිදු 
වෙොට වමසමවයහි අද දැන් දේෙො ග්ිහි ෙ ම ෙසන්නොහු ශොන්ත ෙූ පරමොර්ථ ෙූ 
නිර්ෙොණය සිද්ධ ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, ධුතොිංග්ග්ුණවයන් සුද්ධ නුෙූෙන්ට 
ධර්මොභිසමවයේ වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙයොවග්් අවසානවයන් 
බීජ ජොතීන්වග්් වනො හට ග්ුණීම් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ධුතොිංග් 
ග්ුණවයන් සුද්ධනුෙූෙන්ට ධර්මොභිසමය වනො ෙන්වන් ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් 
වනො ෙරණ ලද ෙුසල් ඇත්තො ෙූ වනො ෙරණ ලද ශුභ ෙරියොෙන් ඇත්තො ෙූ (  1) 
සත්ෙයන්ට ස්ෙර්ග්යොතරොවෙේ වනො වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
ධුතොිංග්ග්ුණවයන් විසුද්ධ වනො ෙූෙන්ට නිර්ෙොණොභිසමවයේ වනො ෙන්වන් ය. 

 
“පෙවී සර්ං ර්හාරාජ ධුතඞ්ගගුණං -පප- අපවෙමිතර්සඞ්පඛයය 

ර්ප්පපර්යයට්පේ ර.”1 
 
(  4) මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය නිර්ෙොණසම්පත්තිය ෙුමුත්තෙුන්ට 

පර තිෂ්ඨ්්ොර්ථවයන් පෘිවිය සමොන ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය නිර්ෙොණය 
ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙේවල්ශමලවධොෙනොර්ථවයන් නිර්මලතර ජලයේ හො සදෘශ 
ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙේවල්ශෙනය දෙන 
අර්ථවයන් මහොෙහ්නිස්ෙන්ධයේ සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය 
නිෙන්සුප ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙේවල්ශරජස් චිත්තසන්තොනවයන් පහ වෙොට වග්ණ 
යන අර්ථවයන් ාණ්ඩමොරුතයේ හො සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, විසුද්ධි 
ෙුමුත්තෙුන්ට ධුතග්ුණය සර්ෙේවල්ශෙයොධීන් ෙයපශමනය ෙරණ අර්ථවයන් දිෙ 

                               
1 සම්පූර්ණ පොලිපෝය පොළි මිලින්ද පඤ්හවයහි 2 3 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්.  
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ව වහදේ හො සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය නිෙන් ෙුමුත්තෙුන්ට 
සර්ෙේවල්ශවිෂ්ඨ විනොශය ෙරණ අර්ථවයන් දිෙය අමෘතයේ හො සදෘශ ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි සිංඛයොත නිර්ෙොණය ෙුමුත්තෙුන්ට සියලු ම 
ශර මණග්ුණධර්මයොවග්් උපදනො අර්ථවයන් ේවෂ්ඨ්තර යේ සම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට පරොර්ිත ෙූ මනොපිෙ ෙූ සෙල සම්පත්ති පර ෙරයන් 
වදන අර්ථවයන් මවනොහොර ෙූ චින්තොමොණිෙයරත්නයේ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
විසුද්ධි සිංඛයොත ෙූ නිර්ෙොණසම්පත් ෙුමුත්තෙුන්ට ධුතග්ුණය සිංසොරසොග්රයොවග්් 
පරවතරට වග්ණ යන අර්ථවයන් මහනුෙේ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, විසුද්ධි 
ෙුමුත්තෙුන්ට ධුතග්ුණය ජොති ජරො මරණ දුෙින් භීතෙූෙන් වනො  ොෙයි ෙියො අස්ෙසන 
අර්ථවයන් රේෂ්ඨස්ථොනයේ ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට 
ධුතග්ුණය ේවල්ශදුේඛවයන් පීඩිතෙූෙන්ට අනුග්ර හ ෙරණ අර්ථවයන් ෙුදූ මොතෘවෙේ 
ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, සියලු ම ශර මණග්ුණය උපදෙන අර්ථවයන් ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට පීතෘසම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට 
ධුතග්ුණය සියලු ම ශර මණග්ුණ වසොයන්නො ෙූ අවිසිංෙොදෙ අර්ථවයන් 
ෙලයොණමිතරවයෙු ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට 
සර්ෙේවල්ශමලවයන් ලිප්ත වනො ෙන අර්ථවයන් පද්මයේ ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට ේවල්ශදුර්ග්න්ධ පහ ෙරණ අර්ථවයන් වෙොෙුම් 
වයොන්පුප් තුෙරලො තුරුේවතල් යන උතුම් සිෙුදූග්ඳ හො සම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට අෂ්ඨ්ටවලොෙධර්ම නමුති මහොෙොතවයන් ෙම්පො වනො 
ෙන අර්ථවයන් මහොවමරුපර්ෙත රොජයො හො සම ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙස්ථොනවයහි ග්ර හණ විරහිත මහත් පතළ විස්තොර මහත් ෙූ 
අර්ථවයන් ආෙොශය ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුග්තුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට 
ේවල්ශමල උසුලො යන අර්ථවයන් ග්ිංග්ොෙේ ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට ජොතිෙොන්තොරවයන් හො ේවල්ශෙනග්හණවයන් එතර ෙරණ 
අර්ථවයන් සුවදශිෙ පුරුෂ්ඨයේහු හො සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි 
ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙභයශූනය ේවෂ්ඨම අභයෙර පර ෙර නිර්ෙොණමහොනුෙරට පමුණුෙන 
අර්ථවයන් මහොසොර්ථෙොහයන් හො සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, (   ) ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට සර්ෙසිංස්ෙොරයන්වග්් අනිතය ස්ෙභොෙ දේනො අර්ථවයන් 
සුමර්දිත නිර්මලතර ආදාසතලයේ හො සදෘශ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට ේවල්ශ නමුති මුග්ුරු හී ශස්තරොදිය පර ති ොහනොර්ථවයන් 
ඵලෙොයුධයේ හො සමොන ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට 
ේවල්ශෙර්ෂ්ඨොෙ ෙහො රොග්ොග්්නි ද්වෙෂ්ඨොග්්නි වමොහොග්්නි සිංඛයොත තරිවිධොග්්නිසන්තොපය 
හො සූර්ය තොපය පර ති ොහන අර්ථවයන් ඡතර යේ ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය 
විසුද්ධි ෙුමුත්තො ෙූ වි ුධජනයන්ට ෙුමුති ෙන පරොර්ිත ෙන අර්ථවයන් 
ාන්ද්ර දිෙයරොජයො ෙුන්වන් ය. මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධිය ෙුමුත්තො ෙූ 
වි ුධජනයන්ට වමොහොන්ධෙොරය නසන අර්ථවයන් සූර්යදිෙයරොජයො සම ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තෙුන්ට අවනෙපර ෙොර ෙූ ශරොමණයග්ුණ නමුති 
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උතුම් රත්න ජොතීන්වග්් පහළ ෙන අර්ථවයන් හො අපරිමිතඅසිංඛයඅපරවමයොර්ථවයන් 
මහොසමුද්ර ය ෙුන්වන් ය.  

 
“ක ං පඛා ර්හාරාජ ධුතඞ්ගගුණං -පප- ප රං අග්ගා” යී1 
 
“මහරජොවනනි, වමවස් ධුතග්ුණය විසුද්ධි ෙුමුත්තො ෙූ වි ුධජනයන්ට ව ොවහෝ 

උපෙොර ඇත්වත් ය, සර්ෙේවල්ශපීඩො පරිදාහ දුරු ෙරන්වන් ය, සියලු භය දුරු 
ෙරන්වන් ය, තරිවිධභෙ දුරු ෙරන්වන් ය, පඤ්ාවාවතොිලය දුරු ෙරන්වන් ය, 
රොග්මලොදිය දුරු ෙරන්වන් ය, වසොෙ දුරු ෙරන්වන් ය, සර්ෙසිංසොරදුේ දුරු ෙරන්වන් 
ය, ෙොමරොග්ය දුරු ෙරන්වන් ය, ද්වෙෂ්ඨය දුරු ෙරන්වන් ය, වමොහය දුරු ෙරන්වන් ය, 
මොනය දුරු ෙරන්වන් ය, සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය හො සියලු ම මිථයොදෘෂ්ඨ්ටීන් දුරු ෙරන්වන් 
ය, සියලු ම අෙුශලධර්මයන් දුරු ෙරන්වන් ය, යස පමුණුෙන්වන් ය, හිත 
පමුණුෙන්වන් ය, සුප පමුණුෙන්වන් ය, ඵොසු ෙරන්වන් ය, පරීති ෙරන්වන් ය, 
වයොග්ේවෂ්ඨම ෙරන්වන් ය, නිරෙදය ෙන්වන් ය, ධනධොනයපරිග්ර හයේ නුති ෙ ය, 
නිරෙදය ෙූ පිඩු වසොයන  ෙ ය, දැහුමින් පිඬු ෙළඳන ෙ ය, අපට වෙවහස ෙළොහ යි 
රටෙොසීන්වග්් වෙලසීමේ නුති ෙ ය, උපෙරණවයහි ඡන්දරොග්යේ නුති ෙ ය, 
වාෞරවිවලොපනවයහි නිර්භය ෙ ය, රජමහඇමතියන් හො අසිංසෘෂ්ඨ්ට  ෙ ය, සතරදිේහි 
වනො පුෙිවළන ෙ ය යන අෂ්ඨ්ටවිධ ෙූ ශර මණසුප විපොෙ ඇත්වත් ය. ශර මණග්ුණ 
රොශිවයෙ, ශර මණග්ුණ වග්ොවඩෙ, අපර මොණ ෙූ අපරවමය ෙූ උතුම් ග්ුණ ඇත්වත් ය, පර ෙර 
ෙන්වන් ය, අග්ර  ෙන්වන් යි. 

 
මහරජොවනනි, යම් වස් මනුෂ්ඨයවයෝ ීවෙත්ී මට ආධොර පිණිස වභොජනය 

වසෙනය වෙවරති, ශරීරයට හිත පිණිස ව වහත් වසෙනය වෙවරති, තමහට උපෙොර 
පිණිස මිතර යන් වසෙනය වෙවරති, මුහුදින් (  4) එතර ෙන පිණිස නුෙ වසෙනය 
වෙවරති. ඇඟ සුෙඳ ෙිරීම පිණිස මල් සුෙඳ වසෙනය වෙවරති, අභය පිණිස 
නිර්භයස්ථොන වසෙනය වෙවරති, පර තිෂ්ඨ්්ොෙ පිණිස පෘිවිය වසෙනය වෙවරති, ශිල්ප 
පිණිස ග්ුරුන් වසෙනය වෙවරති, යස පිණිස රජනජුරුෙන් වසෙනය වෙවරති, ෙුමුති 
වදය වදන වහයින් මොණිෙයරත්න වසෙනය වෙවරති. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
සියලු ම ශරොමණයග්ුණ වදන වහයින් ආර්යවයෝ ධුතග්ුණය වසෙනය ෙරන්නොහු ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙය ිජු හට ග්ුණීම පිණිස වේ ද, ෙහ්නිය දැීම 
පිණිස වේ ද, ආහොරය  ල ග්ුණීම පිණිස වේ ද, ෙුල්  ුඳීම පිණිස වේ ද, ශස්තර ය 
වඡදනය පිණිස වේ ද, පුන් පිපොස විනොසය පිණිස වේ ද, නිධොනය අස්ෙුසීම් ෙරණු 
පිණිස වේ ද, නුෙ එතර පුමිණීම පිණිස වේ ද, ව වහත් ෙයොධි ෙයපසමනය පිණිස 
වේ ද, යොනොෙ සුප ග්මන් පිණිස වේ ද, නිර්භයස්ථොනය භය විවනොදනය පිණිස වේ 
ද, රජවතම වලොෙට ආරේෂ්ඨො පිණිස වේ ද, ඵලෙොයුධය දඬු වපොලු ෙුට මුග්ුරු හී 

                               
1 සම්පූර්ණ පොලිපෝය මිලින්ද පඤ්හවයහි 2 4 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්. 
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ශස්තර  පර ති ොහනය පිණිස වේ ද, ආාොර්ය වතම ශිෂ්ඨයොනුශොසනොෙ පිණිස වේ ද, 
මූනිවතොවමෝ පුතර  වපොෂ්ඨණය පිණිස වේ ද, ආදාසය මුහුණ  ුලීම පිණිස වේ ද, 
අලිංෙොරය වසොභනය පිණිස වේ ද, ෙස්තර ය හුඳීම පිණිස වේ ද, නිවශරණිය නුඟීම 
පිණිස වේ ද, තරොදිය සදෘශෙ ෙිරීම පිණිස වේ ද, මන්තර ය ජප ෙිරීම පිණිස වේ ද, 
ආයුධය තර්ජනය පර ති ොහනය පිණිස වේ ද, පර දීපය අන්ධෙොර විධමනය පිණිස වේ 
ද, ෙොතය පරිලොභ නිර්ෙොපණය පිණිස වේ ද, ශිල්පය ීවවිෙොෙෘත්ති සොධනය පිණිස වේ 
ද, චභෂ්ඨජයය දිවි රේනො පිණිස වේ ද, ආෙරය සත්රුෙන් තපදීම පිණිස වේ ද, 
රත්නය අලිංෙොර පිණිස වේ ද, ආඥාෙ වනොයිතේමෙොලීම පිණිස වේ ද, තසුරු ෙ 
ෙසඟවයහි පෙත්ෙොලීම පිණිස වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ධුතග්ුණය 
ශරොමණයිජු හට ග්ුණීම පිණිස ෙන්වන් ය. ේවල්ශමල දැීම් පිණිස ෙන්වන් ය. 
සෘද්ධි ල ග්ුණීම පිණිස ෙන්වන් ය, ස්මෘති සිංෙර  න්ධනය පිණිස ෙන්වන් ය, විමති 
විචිෙිේඡො සිඳීම පිණිස ෙන්වන් ය. තෘෂ්ඨ්ණොපිපොසො දුරු ෙිරීම පිණිස ෙන්වන් ය, 
අභිසමය ආශ්ෙොස වහතු පිණිස ේනවන් ය, ාතුර්විවධොඝවයන් එතරීම පිණිස 
ෙන්වන් ය, ේවල්ශෙයොධි ෙයපසමනය පිණිස ෙන්වන් ය. නිර්ෙොණසුප පර තිලොභය 
පිණිස ෙන්වන් ය, ජොති ජරො ෙයොධි මරණ වසොෙ හුඬීම් දුේඛවදෞර්මනසය උපොයොස 
යනොදි සිංසොර භය දුරු ෙිරීම පිණිස ෙන්වන් ය, ශර මණග්ුණ රේෂ්ඨොෙ පිණිස ෙන්වන 
්්ය, අරති ෙුවිතර්ෙ පර ති ොහනය පිණිස ෙන්වන් ය, සෙල ශරොමණයොර්ථොනුශොසනොෙ 
පිණිස ේනවන් ය, සෙල ශරොමණයග්ුණ වපොෂ්ඨණය පිණිස ෙන්වන් ය, සමථ විපස්සනො 
මොර්ග්ඵල නිර්ෙොණ දර්ශනය පිණිස ෙන්වන් ය, සෙල වලොෙ ථුතිවථොමිෙ මහත් ෙූ 
මහොවසොභොෙරණය පිණිස ෙන්වන් ය, එේසියසතිස් මහොනරෙ ෙුසීම පිණිස ෙන්වන් 
ය, ශරොමණයොර්ථ නමුති මහොපර්ෙතශිඛරය මුදුනට නුඟීම පිණිස ෙන්වන් ය, 
ෙිංෙෙුටිල විසම සිත හුරීම පිණිස ෙන්වන් ය, වසවිතෙයොවසවිතෙය ධර්මයන් යහපත් 
වෙොට සජනඣොයනය ෙිරීම පිණිස ෙන්වන් ය, සර්ෙ ේවල්ශ පර තිශතරූන් (  6) තර්ජනය 
පිණිස ෙන්වන් ය, අවිදයොන්ධෙොරය විධමනය පිණිස ෙන්වන් ය, තරිවිධොග්්නි සන්තොප 
පරිදාහ නිර්ෙොපණය පිණිස ෙන්වන් ය, සණ්හ සුඛුමශොන්තපර ණීතසමොපත්ති උපදෙොලීම 
පිණිස ෙන්වන් ය, ශොසනිෙ සෙල ශරොමණයග්ුණ රේෂ්ඨොෙ පිණිස ෙන්වන් ය, 
සප්තව ොද්ධයිංග්ෙර රතනුප්පොදනය පිණිස ෙන්වන් ය, වයොග්ිජනොලිංෙොරෙරණය 
පිණිස ෙන්වන් ය, අනෙදය නිපුණ සියුම් ශොන්තසුෙ වනො තේමීම පිණිස ෙන්වන් ය, 
සෙල ශරොමණය ආර්යධර්මය ෙසඟවයහි පෙත්නො පිණිස ෙන්වන් ය, මහරජොවනනි, 
වමවස් වමොෙුන්වග්් ග්ුණය අධිග්මය පිණිස ෙන්වන් ය, ඒ වම් එෙ ම එෙ ම 
ධුතග්ුණයේ ම නිෙන් පිණිස ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, වමවස් ධුතග්ුණය අතුලය 
ෙන්වන් ය, අපරවමය ෙන්වන් ය, අසම ෙන්වන් ය, අපර තිසම ෙන්වන් ය, අපර තිභොග් 
ෙන්වන් ය, අපර තිවශරෂ්ඨ්් ෙන්වන් ය, සියලු ග්ුණයට ෙඩො තතිර සිටිවය් ය, වශරෂ්ඨ්් ෙ 
සිටිවය් ය, විශිෂ්ඨ්ට ෙ සිටිවය් ය, අධිෙ ෙ සිටිවය් ය, දිේ ෙ සිටිවය් ය, පෘථුල ෙ සිටිවය් 
ය, පුතිර සිටිවය් ය, විස්තෘත ෙ සිටිවය් ය, ග්රුෙ ෙ සිටිවය් ය,  ුරෑරුම් ෙ සිටිවය් 
ය, තතො මහත් ෙ සිටිවය් යි. 

 



 

 499 පටුන වෙත 

“යො ඛො ර්හාරාජ පුග්ගලො පාපිර්ඡො ඉර්ඡාපකතො -පප- 
පපපතා හුත්වා ාහිණ්ඩර්ාප්ා ර්හියා අට්ටස්සරං කපරාති” යි1 
 
“මහරජොවනනි, නුති ග්ුණ පහළ ෙරණු ෙුමුති පොපිේඡතොවෙන් යුේත ෙූ 

නුති ග්ුණ පහළ ෙිරීම සිංඛයොත ලොමෙ අදහසින් වපවළන ලද්දා ෙූ පර තයය වනො 
පිළිග්න්නො වෙවනෙුන් වමන් ග්ෘහස්ථයන්ට අඟෙො ෙිංාොෙන පරවයොග්වයන් පර තයය 
ව ොවහෝ වෙොට උපදෙන ෙුහෙ පරවයොග්වයන් යුේත ෙූ වරෞද්ර  ෙූ උදර වපොෂ්ඨණය නිසො 
ශොසනවයහි ෙසන වහයින් ඔදාරිෙ ෙූ පර තයය ලොභවයහි ග්ිජු ෙූ යස සිංඛයොත පිරිෙර 
ෙුමත්තො ෙූ ඒ ඒ තන්හි ග්ුණෙථන ෙශවයන් පෙත්නො ෙීර්ති ෙුමුත්තො ෙූ අර්හත්ධ්ෙජ 
ධොරණයට යුතු වනො ෙන්නො ෙූ පර තිපත්ති පූරණයට අපරොප්ත ෙූ ජිවනන්ද්ර  ශොසනයට 
සුදුසු වනො ෙන වහයින් අනනුේඡවිෙ ෙූ ශර මණභොෙ (   ) යට සුදුසු වනො ෙූ 
ජිනසුනුභොෙයට අපර තිරූප ෙූ යම් පුද්ග්ලවයේ ධුතොිංග් සමොදන් වේ ද, ඒ පුද්ග්ලවතම 
ද්විග්ුණ ෙූ දඬුෙමට පුමිවණන්වන් ය, සියලු ම ග්ුණධර්මයොවග්් නුසීමට 
පුමිවණන්වන් ය, දෘෂ්ඨ්ටධොර්මිෙ ෙූ ග්ර්හොෙිලනය නින්දා පරිහොසය තෙත දැමීම 
අසම්වභොග්ය ශොසනවයන් පිටත්ෙිරීම පර තිෙූලොෙොරවයන් ෙරණ වඛලොපොතනය පහ 
ෙිරීම ශොසනවයන් වනරපීම ල න්වන් යි, මරණින් මත්වතහි පරවලොේහි ද නරෙවයහි 
තපිද උෂ්ඨ්ණ ෙින තප්ත සිංතප්ප ෙූ ෙහ්නිශිඛොජනෙොලමොලොවයන් ආෙුල ෙූ 
සියේවයොදුන් අීචිමහොනරෙවයහි අවනෙෙර්ෂ්ඨවෙොටිශසසහසරවයහි ඌර්ධෙොවධො 
සරස්හි වපරවළන්නො ෙූ නිරොග්්නිවයන් දැීවමන් වපනග්ත් ශරීර ඇති ෙ පුවසන්වන් 
ය, එයින් මිදී වපරතනිෙොවයහි උපන ද ෙෘශ පරුෂ්ඨ ෙොලෙ අිංග්පර තයයන් ඇත්තො ෙූ 
සුචිමුඛපර මොණ මත්වතන් සිදුරු මුඛය ඇති හිස් ඇත්තො ෙූ ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූ 
පිපොසොවයන් වියලුනො ෙූ විසම භයොනෙ ෙූ රූපසටහන් ඇත්තො ෙූ සිඳුණු ිඳුණු 
ෙර්ණවශරොතයන් ඇත්තො ෙූ උන්මීලිත නිමීලත වනතර නයනයන් ඇත්තො ෙූ ෙර ණග්ොතර  
හො පුසෙො ෙුණු දිය ෙුවහන ග්ොතර  ඇත්තො ෙූ සෙල ශරීරවයහි වනොයේ තුනින් 
ෙොෙදින පණුෙන්වග්න් ආෙීර්ණ ෙූ ෙොතමුඛවයහි දිලිවයන්නො ෙූ අග්්නිස්ෙන්ධයේ 
වමන් ඇතුලු ශරීරය ග්ිනිවග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ හොත්පසින් ග්ිනි වග්ණ දිලිවයන්නො ෙූ 
වදහ ඇති ෙිසි රේෂ්ඨොස්ථොනයේ නුත්තො ෙූ ෙිසි සරණේ නුත්තො ෙූ, තෙසිය වනො 
හුෙි වපරතදුෙින් දුේිත ෙ හඬන්නො ෙූ මහහඬින් හඬන්නො ෙූ,  ුග්ූපත් හඬින් විලොප 
ෙියො හඬන්නො ෙූ, ආවරොදන ෙොරුණයරවින් විලොප ෙියන්නො ෙු, නිජනඣොමතෘෂ්ඨ්ණිෙ 
ෙූ, ශර මණවෙශ ධොරණවයන් ශර මණමහොවපරත ෙ පෘිවිවයහි ඇවිදිමින් දුඃඛස්ෙර 
පතුරුෙන්වන් යි. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් රොජොභිවෂ්ඨෙයට අයුේත ෙූ අනනුේඡවිෙ ෙූ 

රොජයශ්රීපර තිලොභයට සුදුසු වනො ෙූ අපර තිරූප ෙ ෙුලහීන ෙූ නීාජොති ඇත්තො ෙූ ෙිසිවෙේ 
ේෂ්ඨතරියොභිවෂ්ඨෙවයන් රොජයොභිවෂ්ඨෙයට පුමිවණ් ද, එවතම හස්තේවඡදනය 

                               
1 පොළිමිලින්දපඤ්හවයහි 2 6 ෙන පිටුවෙහි සම්පූර්ණ පෝය වපවණ්.  



 

 500 පටුන වෙත 

පොදේවඡදනය හස්තපොදේවඡදනය ෙර්ණේවඡදනය නොසේවඡදනය, 
ෙර්ණනොසේවඡදනය, ිලිංග්ථොලිෙෙධය සිංඛමුණ්ඩිෙය රොහුමුඛය වජොතිමොලිෙය 
එරෙෙත්තිෙය චීරෙෙොසිෙය එවණයයෙය  ලිසමිංසිෙය ෙහොපණෙය 
පලිඝපරිෙත්තිෙය පලොල පීිෙය රත් ෙූ වතලින් ඇඟ ෙත් ෙිරීම ය සුනඛයන් ලෙො 
ෙෙොලීම ය, දිෙස්හුල නුඟීම ය, ෙඩුවෙන් හිස සිඳීම ය යනොදි ෙධ ල න්වන් ය. 
අවනෙපර ෙොර ෙූ ෙම්ෙටුළු අනුභෙ ෙරන්වන් ය. ෙෙර ෙොරණයෙින් ද? යත්- 
රොජයෙරණයට යුේත වනො ෙූ රොජයපර තිලොභයට පරොප්ත වනො ෙූ අනනුේඡවිෙ ෙූ 
රොජයොභිවෂ්ඨෙයට සුදුසු වනො ෙූ අපර තිරූප ෙූ ෙුලහීන ෙූ නීාජොති ඇත්තො ෙූ එවතම 
මහත් ෙූ රොචජශ්ෙර්යයස්ථොනවයහි තමන් තු ූ වහයින් තමන්වග්් සීමොෙ නුසුවය් 
ය, එවහයිනි. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම යම් ෙිසි පුද්ග්ලවයේ ශොසනයට ෙුද 
උදරවපොෂ්ඨණය පිණිස පොපිේඡතොදි වනොවයේ ෙිංාොවෙන් වයදී ධුතොිංග් සමොදන් වේ 
ද, එවතම අීචිමහොනරෙවයහි ෙුටී ව ොවහෝ ෙලේ දුේවිඳ එයින් මිදී ශර මණමහොවපරත 
ෙ තපිද (  1) සෙලසත්ෙ භයොනෙ ෙූ සර්ෙොිංග්පර තයිංග්වයන් හො වනොවයේ තුනින් 
ෙොෙදින පුළෙරොසීන්වග්න් ආෙීර්ණ ෙ ෙොතමුඛවයහි දිලිවයන මහග්ිනි ෙඳේ වසයින් 
ඇතුළුශරීරය ඇවිල ග්ත් ග්ින්වනන් දදා අවනෙවිලොපවයන් හඬ හඬො පෘිවිවයහි ඒ ඒ 
තුනින් ඇවිදිමින්  ුග්ූපත් ස්ෙර පතුරුෙන්වන් ය.  

 
“පයා ප් ර්හාරාජ පුග්ගපලා යුත්පතා -පප- විර්ුත්තිපණ්ඩර විර්ල 

පසතච්ඡත්පත් අභිසි් ්රති” යි.1 
 
මහරජොවනනි, ශර මණග්ුණධොරණයට යුතු ෙූ පර තිපත්ති පිරීමට පර යුේත ෙූ, 

අනුේඡවිෙ ෙූ, ශොෙයපුතර භොෙයට සුදුසු ෙූ, පර තිරූප ෙූ, අල්වපශ්ෙ ෙූ, සන්තුෂ්ඨ්ට ෙූ, 
විවෙෙී ෙූ, පර තයයදායෙ ග්ෘහස්ථයන් හො සිංසේතයේ නුත්තො ෙූ, පටන් ග්න්නො ලද 
ීර්ය ඇත්තො ෙූ, නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද ෙොයීවවිතය ඇත්තො ෙූ, නුති ග්ුණ පහළ 
වනො ෙරන්නො ෙූ, ෙළ ෙරද වනො සඟෙන්නො ෙූ, උදරවපොෂ්ඨණෙොරී වනො ෙන්නො ෙූ, 
ලොභෙොමී වනො ෙන්නො ෙූ, යසෙොමී වනො ෙන්නො ෙූ, ෙීර්තිෙොමී වනො ෙන්නො ෙූ, ශර ද්ධොෙ 
ඇත්තො ෙූ, ාතිවභොග්පරිහීනතොදි විරහිත ෙූ ශර ද්ධොවෙන් ම පුවිදි ෙන ලද්දා ෙූ, 
ජරොමරණින් මිවදනු ෙුමුත්තො ෙූ, යම් පුද්ග්ලවයේ සර්ෙඥ ශොසනය ස්ිර වෙොට 
ග්ණිමි යි සිතො ධුතොිංග්ග්ුණ සමොදන් වේ ද, එවතම ද්විග්ුණ ෙූ පූජොෙට සුදුසු ෙන්වන් 
ය. වදවියන්ට ද මනුෂ්ඨයයන්ට ද පරිය ෙන්වන් ය, මනොප ෙන්වන් ය, පරොර්ිත ෙන්වන් 
ය, ස්නොනය වෙොට සළු පුළඳ ාන්දනොනුලිප්ත ෙූ පුරුෂ්ඨවයේහට දූසමන් මල්ලිෙොදි 
මල් වමන් ද, ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිතයේහට පර ණීත මධුරතර වභොජනයේ වමන් ද, 
පිපොසොවෙන් පීඩිත ෙූෙේහට සීතල විමල සුෙඳ පුනේ වමන් ද, විසග්ත පුරුෂ්ඨයේහට 
උතුම් දිෙයඖෂ්ඨධයේ වමන් ද, (  0) ශීඝර  ග්මන් ෙුමුති පුරුෂ්ඨයේහට 
ආජොවනයචසන්ධෙයන් වයදූ උතුම් ආජඤ්ඤරථෙරයේ වමන් ද ධන ෙුමුති 

                               
1 පොළිමිලින්දපර ශ්නවයහි 2 7 ෙන පිටුවෙහි සම්පූර්ණපෝය වපවණ්. 



 

 501 පටුන වෙත 

පුරුෂ්ඨයේහට මවනොහර සිතුමිණිරුෙනේ වමන් ද, රොජොභිවෂ්ඨෙයට පුමිවණනු ෙුමුති 
රොජෙුමොරයේහට ශුභර  විමලධෙලේඡතර යේ වමන් ද, ාතුස්සතයධර්මය ෙුමුතියේහට 
අනුත්තර ෙූ අර්හත්ඵලොධිග්මයේ වමන් ද, දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට පරිය ෙනවස්ෙ. මනොප 
ෙනවස්ෙ, ෙුමුති ෙනවස්ෙ, පරොර්ථනීය ෙනවස්ෙ. ඒ ධුතොිංග්ධරයන් ෙහන්වස්ට 
සතරසතිපට්්ොනභොෙනොවෙෝ සම්පූර්ණභොෙයට වයති. සතරසමයේපර ධොනය ද, 
සතරසෘද්ධිපොදය ද, පඤ්වාන්ද්රියය ද, පඤ්ා ලය ද, සප්තව ොද්ධයිංග්වයෝ ද, 
ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්ය ද යන ධර්මවයෝ භොෙනොපරිපූරණයට වයති. සමථවිදර්ශනොෙට 
පුමිවණන්වන් ය, අධිග්මය හො පර තිපත්තිය පිරිනුවමන්වන් ය, සතරශර මණයඵලය ද, 
සිෙුපිළිසිඹියොෙ ද, තරිවිදයොෙ ද, ෂ්ඨඩභිඥාෙ ද, සියලු ම ශර මණධර්මය ද යන සියලු ම 
ධර්මවයෝ ධුතොිංග්ධර ඒ භිේෂ්ඨුහට අයිති ෙන්නොහ. එවහයින් ඒ ධුතොිංග්ධරයන් ෙහන්වස් 
අර්හත්ඵල නමුති පණ්ඩරතර විමල ධෙලේඡතරවයන් අභිවෂ්ඨෙයට පුමිවණනවස්ෙ.  

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් උභයෙුලපරිශුද්ධතොවෙන් උපන් විශිෂ්ඨ්ට ෙිංශ ඇත්තො 

ෙූ, උභයෙුලපරිශුද්ධ ෙූ රොජෙනයොෙෙ ‘වදෙයන් ෙහන්ස, සියලු රොජෙුලයො 
නුඹෙහන්වස්ට යටත් ෙූහ’ යි සියලු ේෂ්ඨතරියසමූහයොට පීතෘස්ථොනවයහි පිහිටො 
දශරොජධර්මය වෙොපය වනො වෙොට රොජයශ්රී ෙර ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො 
දේෂ්ඨිණශිංඛවයන් උත්තමොිංග්වයහි පුන් ෙේ ෙිරීම ය, පුවරොහිත රොහ්මණවයෙු ද 
‘වදෙයන් ෙහන්ස, සියලු ම  රොහ්මණවයෝ නුඹ ෙහන්වස්ට යටත් ෙූහ. සියලු 
 රොහ්මණසමූහයොට පීතෘස්ථොනවයහි පිහිටො දශරොජධර්මවයන් රොජයශ්රී ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු’ යි ෙියො රිදීසිංඛවයන් පුන් ෙේෙිරීම ය, ග්ෘහපතිවශරෂ්ඨ්්වයෙු ද ‘වදෙයන් 
ෙහන්ස, සියලු ග්ෘහපතිසමූහවයෝ නුඹ ෙහන්වස්ට යටත් ෙූහ. සියල්ලන්ට 
පිතෘස්ථොනවයහි පිහිටො රේෂ්ඨො වෙවරමින් දශරොජධර්මවයන් රොජයශ්රී ෙර ෙදාළ 
මුනුෙු’ යි ෙියො ස්ෙර්ණසිංඛවයන් මස්තෙවයහි  පුන් ෙේෙිරීම ය යන 
ේෂ්ඨතරියොභිවෂ්ඨෙවයන් අභිවෂ්ඨෙ ෙරණ ලද්දා ෙූ ේෂ්ඨතරිය මහරජහට රටෙුසියන් සහිත ෙූ 
වනග්ම ජොනපදිෙ වයොධභට  ලපර ධොනිෙවයෝ උපස්ථොනයට එළවඹන්නොහ. 
අෂ්ඨ්ටතරිිංශත්රොජපිරිස ද, නුට්ටුෙන් හො නෘතයෙොරවයෝ ද, මුඛමිංග්ලෙවයෝ ද, 
වසොභනෙොානිෙවයෝ ද, ශර මණ  රොහ්මණවයෝ ද, සියලු පොසණ්ඩග්ණවයෝ ද, සමීපයට 
එළවඹන්නොහ. පෘිවිවයහි මඳේ ෙුෙත් පටුනුරතනොෙොර නග්ර සුිංෙස්ථොන 
නොනොවදශිෙ වඡදය වභදය ජනයන්ට යම් අනුශොසනොවෙේ ඇද්ද, ඒ හුම තන්හි 
අධිපති ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශොසනොනුරූප ෙූ පර තිපත්ති 
පරිපූරණයට යුේතපරොප්ත ෙූ යම්ෙිසි පුද්ග්ලවයේ ශොසනොභිෙෘද්ධිය පිණිස ධුතොිංග් 
සමොදන් වේ ද, එවතම ද්විග්ුණයේ පූජොෙට සුදුසු ෙන්වන් ය. දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට ද පරිය 
ෙන්වන් ය, වලෞෙිෙ වලොවෙොත්තර ෙූ සියලු ග්ුණධර්මයට ද හිමි ෙන්වන් ය, 
අර්හත්ථල නමුති පණ්ඩරවිමල ධෙලේඡතරවයන් අභිවෂ්ඨෙපරොප්ත ෙන්වන් ය.  

 



 

 502 පටුන වෙත 

( 4 ) “පතරසිපර් -පප- තස්සාපධයයා පහා්්ති පක ලා ස්්තා සුඛා 
සර්ාපත්තිපයා” යි.1 

 
“මහරජොවනනි, යම් ධුතොිංග්වෙවනෙුන් විසින් ෙෘද්ධියට පමුණුෙන ලද්දා ෙූ 

වයොග්ොොරවතම නිර්ෙොණ නමුති මහොසමුද්ර යට පර විෂ්ඨ්ට ෙ අවනෙ පර ෙොර ෙූ 
ධර්මෙරීඩොෙන් ෙරීඩනය වෙවර් ද, රූපොරූප අෂ්ඨ්ටසමොපත්තීන්ෙලදී ද, 
සෘද්ධිපරවභදග්තඥානය ද, දිෙයවශරොතර ධොතුෙ ද, පරචිත්තවිජොනන ඥානය ද, 
පූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘතිඥානය ද, දිෙයාේෂ්ඨුරභිඥානය ද, ආශර ෙේෂ්ඨයෙරඥානය ද යන 
ෂ්ඨ ආඅභිඥාෙට පුමිවණ් ද, ඒ වම් ධුතොිංග් වතවළසෙ. ෙෙර වතවළසේ ද? යත්- 
පොිංසුෙූලිෙිංග්ය වතචීෙරිෙිංග්ය පිණ්ඩපොතිෙිංග්ය සපදානාොරිෙිංග්ය එෙොසනිෙිංග්ය 
පත්තපිණ්ඩිෙිංග්ය ඛලුපේඡොභත්තිෙිංග්ය ආරඤ්ඤිෙිංග්ය රුේඛමූලිෙිංග්ය 
අේවභොෙොසිෙිංග්ය වසොසොනිෙිංග්ය යථොසන්ථතිෙිංග්ය වනසජනජිෙිංග්ය යි. 
මහරජොවනනි, වපර ආවසවිත නිවසචිත ෙූ පුරුදු ෙූ හුසුරුණො ෙූ පුරණ ලද්දා ෙූ වම් 
වතවළස් ධුත ග්ුණවයන් සියලු ම ශරොමණයභලය ල න්වන් ය, ඒ ධුතොිංග්ධර භිේෂ්ඨුහට 
සර්ෙේවල්ශවිරමණවයන් ශොන්ත ෙූ අර්හත්ඵලසමොපත්ති සුප ඇත්තො ෙූ සියලු ම 
අරූපසම්පත්තිහු අයිති වෙත්. එහි පිංසුෙූලිෙිංග්ය නම්:- ‘පිංසුෙූලචීෙරිං නිස්සොය 
පේ ජනජො තත්ථ වත යොෙීවෙිං උස්සොවභො ෙරණීවයො’ යි යන වමයින් ‘මහණ, තො ලත් 
වම් පර ර ෙර ජයොෙ පොිංශුෙූල චීෙර පිණිස ය. ඒ පොිංශුෙූල වසීවමහි තො විසින් දිවිහිමිවයන් 
උත්සොහ ෙට යුතු ය’ යි ෙියො ෙදාළ සුග්වතොෙොද සිරසින් වග්ණ සසරසයුවරන් එවතර 
ෙනු ෙුමුති වයොග්ොොරයො විසින් ‘ග්හපති චීෙරිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ 
‘පිංසුෙූලිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ යි ෙියො වහෝ වමයින් එේ ෙොෙයයේ ෙියො සමොදන් විය 
යුත්වත් ය. වමවසයින් සමොදන් ෙූ උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො විසින් වසොවහොන්හි දමො ග්ිය 
ෙස්තර ෙඩය, සල්පිල්වදාර දැමූ ෙස්තර ෙඩය, පුණයොර්ීන් විසින් ෙෙුළුවදාරින් ී ියට වහලූ 
ෙස්තර ෙඩ ය, ෙසළවග්ොඩ දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, ග්ර්භමල පිස දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, යේෂ්ඨවෙදුන් 
විසින් හිස් ෙසො නහො දමො ග්ිය ෙස්තර ෙඩ ය, නොනවතොට දමොග්ිය ෙස්තර ෙඩ ය, 
මනුෂ්ඨයයන් වසොවහොනට වග්ොස් අෙුත් දමො ග්ිය ෙස්තර ෙඩ ය, ග්ින්වනන් දූ වහයින් දැමූ 
ෙස්තර ෙඩ ය, සරේ ෙූ වහයින් දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, වේයන් ෙූ වහයින් දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, 
මූසිෙයන් ෙූ වහයින් දැමූ ෙස්තර ඩ ය, අන්තය සිඳුනු ( 4 ) වහයින් දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, 
දශොෙ සිඳුනු වහයින් දැමූ ෙස්තර ෙඩ ය, නුේ නඟිනෙුන් ධ්ෙජය  ුඳ ග්ිය ෙස්තර ෙඩ ය, 
තුඹස් ෙසො  ලි පූජො ෙළ ෙස්තර ෙඩ ය, භිේෂ්ඨූන් සන්තෙ සිෙුර ය, රජුන් විසින් 
අභිවෂ්ඨෙස්ථොනවයහි දමන ලද ෙස්තර ෙඩ ය, ඒ භිේෂ්ඨූන්වග්් සෘද්ධිමය සිෙුරු ය, 
මොර්ග්වයහි යමින් සිහි මුළො ෙ දමො ග්ිය ෙස්තර ෙඩ ය, ෙොතවයන් දුරස්ථොනයට ග්ිය 
ෙස්තර ෙඩ ය, අ්ුරැද්ධ ස්ථවිරයන්ට වමන් වදවියන් විසින් වදන ලද සිෙුර ය, සමුදුර 
ස්ළින් වග්ොඩලන ලද ෙස්තර ෙඩ ය යන වම් වතවිසිපොිංශුෙූලිෙ වෙතින් ෙස්තර  වග්ණ 

                               
1 සම්පූර්ණ පොළිපෝය ෙුෙ මනො අය පොළිමිලින්ද පඤ්හවයහි 2 7 ෙන පිටුෙ  ුලිය 
යුතු.  



 

 503 පටුන වෙත 

සිෙුරු වෙොට ෙුලඳිය යුත්වත් ය. වමම සමොදාන විධිවයන් සමොදන් ෙූ මධයම 
පොිංශුෙූලිෙයො උවදසො තු ූ ෙස්තර  ග්න්වන් ය, මෘදුෙයො පොමුල තු ූ ෙස්තර  ග්න්වන් ය, 
වම් තුන්වදන ම ග්ෘහපති සිෙුරු තෙසූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳන්වන් ය. 

 
වතචීෙරිෙිංග්ය ද ‘ාතුත්ථෙචීෙරිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘වතචීෙරිෙිංග්ිං 

සමොදියොමි’ යි ෙියො වහෝ වම් ෙොෙයද්ෙවයන් එෙේ ෙියො සමොදන් ෙූ උත්ෙෘෂ්ඨ්ට 
වතචීෙරිෙයො විසින් සිෙුරුපිළී ලදින් හූ තදිෙටු වනො ලදින් වහෝ සිංවිධොන වෙොට ලන 
වෙවනෙුන් වහෝ වනො ලදින් පරිෂ්ඨ්ෙොරවාොල නමින් අධිෂ්ඨ්්ොන වෙොට ත ත් ෙරද 
නුත. වග්ත්තම් වෙොට පඬු ස්ඳූ තුන් පටන් ත න්නට වනො ෙටී. ත ො නම් 
ධුතොිංග්වසොරො නම් වෙයි. සිෙුරු පඬු වපොෙන ෙල්හි දු අඳනය වහෝ උත්තරොසිංග්ය 
වහෝ පඬු වපොෙො වේලො හුඳ සිංඝොටිය පඬු වපොෙොලිය යුත්වත් ය. මධයමෙයො සිෙුරු 
පඬු රඳන ෙල්හි ඇන්ද යුතු රජනශොලොවයහි ‘රජන සිෙුර ය’ යි යන සිෙුවරේ ඇත. 
ඒ සිෙුර හුඳ චීෙරරජනවධොෙනොදී ෙර්මොන්ත ෙළ යුතු ය. මෘදුෙයොහට රජනශොලොවයහි 
සිෙුර ද සභොග් භිේෂ්ඨූන්වග්් සිෙුරු ද හුඳ රජනෙර්මොන්ත ෙරන්නට ෙටී. සභොග් 
භිේෂ්ඨූන්වග්් සිෙුරු අතරතුර පරිවභොග් විඳින්ට ද ෙටී. වමම තුන්වදනො ම පුළුල ෙඩු 
වියත් දිග් මිටි තුන්රියන් අසිංෙඩය හුර සතරෙන සිෙුරේ තෙසූ වෙවණහි ධුතිංග්ය 
ිවඳ්. 

 
අතිවරෙලොභිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘පිණ්ඩපොතිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ යි ෙියො 

වහෝ පිණ්ඩපොතිෙිංග්ය සමොදන් ෙූ උත්ෙෘෂ්ඨ්ට මධයම මෘදුෙ යන තුන්වදනො විසින් ම 
සිංඝ ත ය, උද්වදස ත ය, නිමන්තර ණ  ත ය, සලොෙ ත ය, මසින් පේෂ්ඨවයෙ වදන 
 ත ය, වපොවහො ත ය, පූළවියදා වදන  ත ය, ආග්න්තුග් ත ය, ග්මිෙ ත ය, 
ග්ිලොන ත ය, ග්ිලොනුපස්ථොයෙ ත ය, විහොර ත ය, ධුර ත ය, ෙොර ත ය යන වම් 
තුදුස් ත වනො තෙසිය යුතු ය. තදින් ‘සිංඝ  ත් ග්ණුෙ’ යි යනොදීන් වනො ෙියො ‘සඟහු 
අපවග්් වහයින් භිේෂ්ඨොෙ ග්ණිති. වතොප ද භිේෂ්ඨොෙ ග්ණුෙ’ යි ෙියො භිේෂ්ඨො නමින් වදන 
ලද්වද් තෙසන්නට ෙටී. සඟින් ලුව න නිරොමිස සලොෙ ද වෙවහර පිසූ  ත් ද තෙසන්ට 
ෙටී. භිේෂ්ඨොාොරියොවයහි තදිරිවයන් පස්වසන් වග්ණො භිේෂ්ඨොෙ ද, පුමිණි වදාර දී පො 
වග්ණ වදනුෙො ද වභොජනශොලොෙට පො වග්ණ දුන් භිේෂ්ඨොෙ ද ග්න්ට ෙටී. මධයම 
පිණ්ඩපොතිෙයො එෙ දෙසෙුදු පො  ලො මුත් භිේෂ්ඨොෙ  ලො වනො හිඳින්වන් ය. 
සරුප්වතපුවලන් නෙත්ෙො ලුෙ වෙවහර හිඳ පො දී දෙසෙට තෙසන්වන් ය. මෘදුෙ ෙූ 
පිණ්ඩපොතිෙයො තුන්දෙසට තෙසන්වන් ය. වම් තුන්වදනො ම සිංඝහත්තොදි 
අතිවරෙලොභයේ තෙසූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
( 41) ‘වලොලුප්පාොරිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘සපදානාොරිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ 

යි ෙියො වහෝ සපදානාොරිෙිංග්ය සමොදන් ෙූ සපදානාොරිෙයන් විසින් යම් ග්වමෙ වහෝ 
ීියෙ වහෝ උෙදුරු ඇත් නම් වහෝ යම් වග්යෙ තුන් දෙසේ සිඟො ෙිසිත් වනො ලුවේ 
නම්, එග්ම්ීි වග්ෙල් හුර යන්ට ෙටී. තදින් වෙවහර දී සඟනට දන් වදන්නොහු ද, 
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අතර මග් එන්නො දැෙ පො වග්ණ අහර වදත් නම්, පිළිග්න්නට ෙටී. 
භිේෂ්ඨොාොරවේලොවයහි පුමිණි වග්ෙල් වනො හුර ම හුමතුන පහයන පුන්සඳේ වමන් 
පිළිවෙළින් ම යො යුතු. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටසපදානාොරිෙයො තදිරිවයනුදු තෙුත් වග්යිනුදු 
ව ොජුන්හලට වග්ණෙුත් දුන් වභොජනය ද වනො ග්න්වන් ය. සිංපරොප්ත ද්ෙොරවයහි ෙනොහි 
පොතර ය ග්ණුෙන්ට පොතර ය වදන්වන් ය. මධයම සපදාන ාොරිෙයො තදිරිවයනුදු තෙුත් 
වග්යිනුදු ව ොජුන්හලට පොතර ය වග්ණදුන් භිේෂ්ඨොෙ ද තෙසන්වන් ය. මෘදුෙ 
සපදානාොරිෙයො එෙ දෙසෙට පුෙරුෙො තෙසන්වන් ය. වම් තුන්වදනො ම රස 
තෘෂ්ඨ්ණොවෙන් වග්යේ හුර වග්යෙට යන වලොලුප්ාොරය තපදෙූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය 
ිවඳ්. 

 
‘නොනොසනවභොජනිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘එෙොසනිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ යි 

ෙියො වහෝ එෙොසනිෙිංග්ය සමොදන් ෙූෙොහු විසින් ආසන ශොලොවයහි හිඳිනො ෙල 
වථරස්ථොනවයහි වනො තඳ ‘වම් ආසනය මට පුමිවණ් ය’ යි සිතො සදුසු ආසනයේ 
සලෙො තන්ද යුතු. තදින් වමොහු අඩොළ ෙළ ව ොජුන් ඇති ෙල්හි ඇදුරු වතරහු වහෝ 
උපොධයොය වතරහු වහෝ අෙු නම්, නුඟී සිට ෙත් ෙරන්නට ෙටී. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටවතම මඳ ෙූ 
ව ොවහෝ ෙූ යම් වභොජනවයේ ෙළඳන්නට අත එී ද එතුන් පටන් අනිේ වභොජනයේ 
ග්න්නට වනො ලුවේ. තදින් මනුෂ්ඨයවයෝ ග්ිවතල් වෙඬරු ආදී තුන් ෙොලිෙවයන් යමේ 
දුන්නු නම්, ව වහත් පිණිස මුත් ආහොර පිණිස වනො ෙටී. මධයෙවතම, යම්තොේ 
පිළිග්ත් පොතරවයහි  ත් වනො වග්වේ ද, ඒ තොේ අනයසූපෙයඤ්ජනොදියේ පිළිග්න්නට 
වනො ලුවේ. මෘදුෙ වතම යම්තොේ ආසනවයන් වනො නුවඟ් ද, ඒතොේ වභොජනොදිය 
පිළිවග්ණ ෙළඳන්නට ල න්වන් ය. වම් තුන්වදනොවග්් ම නොනොසනවයහි හිඳ 
වභොජනය ෙුළඳූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
‘දුතියෙ භොජනිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘පත්තපිණ්ඩිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ යි 

ෙියො වහෝ සමොදන් ෙු පත්තපිණ්ඩිෙයො විසින් ෙුඳ ෙළඳන ෙල යම් ෙිසි අෙුළේ දුන, 
ෙුඳ ත ො අෙුළු ෙළඳන්නට ෙටී. ඒ ත ො ෙුඳ ෙළඳන්නට ෙටී. මිරිස්අතු ආදී එෙතින් 
වග්ණ ෙළඳින්ට ෙටී, යටත්පිරිවසයින් වදෙනු ෙ සල් මිලිල පතර යෙුදු වනො ග්ත යුතු. 
උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයොහට උේසප හුර වසසු ෙසළෙුදු හරින්නට වනො ෙටී,  ත්ෙුටි මේඡමිංස 
අෙුළු ආදිය අතින් දතින් සුතින් සිඳ ිඳ ෙළඳන්නට වනො ෙටී, මධයමයො හට එෙතින් 
ෙඩො ෙළඳන්නට ෙටී, මෘදුෙයොහට ෙනොහි පොතර මුෙවිටින් ඇතුළු ෙූ යම් ෙිසිෙේ ඇත, 
ඒ සියල්ල අතින් දතින් ශස්තරවයන් සිඳ ිඳ ෙළඳන්ට ෙටී. වම් තුන්වදනොවග්් වදවෙනි 
භොජනයේ තෙසූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
‘අතිරිත්ත වභොජනිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘ඛලුපේඡොභත්තිෙිංග්ිං 

සමොදියොමි’ යි ෙියො වහෝ සමොදන් ෙූ ඛලුපේඡොභත්තිෙයො විසින් උදය ෙළඳමින් පෙොරණ 
ෙ නුෙුත ව ොජුන් ෙුප ෙරෙො වග්ණ වනො ෙුළඳිය යුතු. ( 44) වමහි ‘ඛලු’ ය යන 
පදය පර තිවෂ්ඨධොර්ථවයහි නිපොතවයෙ. පෙොරණ ෙූ මහණහු විසින් පසු ෙ ල න ලද  ත 
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‘පේඡොභත්ත’ නම් වේ. ඒ පේඡොභත්තයොවග්් වභොජනය පේඡොභත්ත නම් වේ. ඒ 
පේඡොභත්ත වභොජනවයහි පේඡභත්තසිංඥා වෙොට ‘පේඡොභත්ත ස්ෙභොෙ වමෝහට 
ඇත්වත් නු’ යි ‘ඛලුපේඡොභත්තිෙ’ නම් වේ. සමොදාන ෙශවයන් පර තිේවෂ්ඨප ෙළ 
අතිරිේතවභොජනයට වම් නවමෙ, වනොවහොත් ඛලු සිංඛයොත ෙූ එේ පේෂ්ඨිවයෙ. ඒ 
පේෂ්ඨිවතම තුඩින් ඵලයේ වග්ණ ඒ ඵලය ෙුටුනු ෙල නුෙත අනිේ ඵලයේ වනො 
ෙන්වන් ය. වම් ධුතොිංග්ධරවතම එ ඳු ෙූවය් නු යි. “ඛලුපේඡොභත්තිෙ’ නම් ී. ඔහුවග්් 
අිංග්ය ‘ඛලුපේඡොභත්තිෙිංග් ය’ යි. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො පර ථම පිඩ ෙළඳමින් පෙොරණය ෙූවය් 
වදවෙනි පිඩ වනො ෙළඳන්වන් ය. මධයමවතම යම් වභොජනවයේහි පෙොරණය ෙූවය් 
ඒ වභොජනය ම ෙළඳා අන් වභොජනයේ වනො ග්ණී. මෘදුෙවතම එම අස්වනහි ම හිඳ 
වනො නුවඟනො තොේ දුන් වදය ෙළඳයි. වම් තුන්වදනො ම පෙොරණ ෙ ෙුප ෙරෙො 
වග්ණ අතිරිේතවභොජනයේ ෙුළඳූ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
‘ග්මන්තවසනොසනිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘ආරඤ්ඤීෙිංග් සමොදියොමි’ යි 

ෙියො වහෝ එේතරො ොනයෙින් සමොදන් ෙූ ආරණයෙයො විසින් මිනිසුන් ෙසන ග්ම 
පටන් ද, ග්ොමන්තවසනොසනය පටන් ද, වදෙට සනේ තුන් හුර එතුන් පටන් 
නෙවියත් දුන්න වියතේ ග්ුඹුරු ෙන වස් නඟො එයින් පන්සියයේ දුන්වනන් අන්තිම 
ෙූ ආරණයවයහි හුම ෙල ම ෙුස අරුණු නුඟිය යුතු, මධයමයො ෙුසිසොරමස්හි 
ග්රොමොන්තවසනස්වනහි ෙසන්වන් ය, මෘදුෙයො වහමන්ත ග්ිම්හ අටමස්හි 
ග්රොමොන්තවසනොවයහි ෙසන්වන් ය. වමම තුන්වදනො ම ෙනවයන් අෙුත් ග්රොමවයහි  ණ 
අසන ෙලද, අසො යන ෙල ද අතරමඟ අරුණු නුඟුෙ ධුතොිංග්ය වනො ිවඳ්. 

 
‘ඡන්නිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘රුේඛමූලිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ යි ෙියො වහෝ 

සමොදන් ෙූ රුේඛමූලිෙයො විසින් සීමො අතුර පිහිටි ෙෘේෂ්ඨය ද, චාතයෙෘේෂ්ඨය ද, 
ලහටු  සින ෙෘේෂ්ඨය ද, ආමර පනසොදී ඵලෙෘේෂ්ඨය ද, ෙෙුලන් ලග්ින ෙෘේෂ්ඨය ද, මහත් 
සිදුරු ඇති ෙෘේෂ්ඨය ද, විහොරමධයවයහි පිහිටි ෙෘේෂ්ඨය ද යන වම ෙී රුේ හුර විහොර 
වෙළෙර පිහිටි රුෙේ ග්ත යුත්වත් ය. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො විසින් තමොහට රිසිවයන රුෙේ 
වග්ණ අනුන් ලෙො පිළිවයළ ෙරෙො වනො ග්ත යුතු ය. පයින් පරඬලො ෙසළ පහ වෙොට 
වග්ණ විසිය යුතු ය. මධයමෙයො එතුනට පුමිණියෙුන් ලෙො පිළිවයල ෙරෙො වග්ණ 
ෙසන්වන් ය, මෘදුෙයො විසින් ආරොමිෙ සොමවණරොදීන් ෙුඳෙො වග්ණ පිරිසිදු වෙොට 
සම ෙරෙො ෙුලි අතුරුෙො පෙුරු  ඳෙො වදාර වයොදෙො වග්ණ විසිය යුත්වත් ය. වෙවහර 
මහත් පූජො දෙස් රුේඛ මූලිෙයො විසින් ඒ රුේ මුලින් පහ ෙ අන් තුවනෙ සුඟ ී 
තන්ද යුත්වත් ය. වම් තුන්වදන ම වපොවහෝ පෙුරුණු ආදි පරවයෝජනයෙින් විනො ඡන්න1 
ස්ථොනවයෙ ෙොසය ෙළ වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්. දැන දැන අන් තුවනෙ අරුණු 
නුඟු ෙ ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 

                               
1 විතොනේඡත්ත 



 

 506 පටුන වෙත 

‘ඡන්නිං ා රුේඛමූලිං ා පටිේිපොමි’ යන පදය ( 4 ) ෙියො වහෝ 
‘අේවභොෙොසිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ ෙියො වහෝ අේවභොෙොසිෙිංග්ය1 සමොදන් විය යුත්වත් ය. 
ඒ ධුතොිංග්ය පුරණ මහණහු විසින්  ණ ඇසීම් ආදී පරවයෝජනයේ ඇද්ද, අනුන්වග්් 
පිරිෙර ආදිය ග්න්නො ලදු ෙ ද පලවසෙණි ඡන්නයට යන්ට ෙටී. ෙන් වෙවණහි ෙුසි 
ෙසී නම් ෙුසි ෙළේනො වතේ ද හිඳ යො යුතු. මහලු සඟුන්වග්් පිරිෙර ග්න්නො ලද්වද් 
ී නම්. මග් දී ෙුසි ආ නම් ම සිට ශොලොෙට යන්ට ෙටී. තමො අත මහල්ලන්වග්් පිරිෙරත් 
නුත් නම් වේග්වයන් වනො වග්ොස් පර ෙෘති ග්මනින් ශොලොෙට වග්ොස් ෙුසි නිමි ෙල යො 
යුතු. රුේඛමූලිෙයොහටත් වමවස් මු යි. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො විසින් ෙෘේෂ්ඨමූල පර්ෙත ග්ෘහයන් 
නිසො ෙොසය වනො වෙොට අේභයෙෙොශවයහි සිෙුරුෙුටියේ වෙොට වග්ණ විසිය යුතුය. 
මධයමෙයො ෙෘේෂ්ඨ පර්ෙත ග්ෘහයන් නිසො ද දිය වහළුවමන් ඇතුළට වනො ෙුද 
ෙසන්වන් ය. මෘදුෙයොහට වනො සුන් දියෙටොර ඇති පර්ෙතතුලුදු වෙොළමඬු ද පිටි ග්ූ 
පිළී ද එතන ති ූ වග්ොවියන් හුර ග්ිය පුල් ද වසොවහොන් වග්ෙුලුදු ෙටී. වමතුන්වදනො 
ම ෙොසය පිණිස ඡන්නයෙට වහෝ ෙෘේෂ්ඨමූලයෙට වහෝ ෙන් වෙවණහි ධුතොිංග්ය  ි වඳ්. 
අපරවයොජනය පිණිස ෙන්නොහු දැන දැන අරුණු නුඟුෙ ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
‘සුසොනිං පටිේිපොමි’ යි ෙියො වහෝ ‘වසොසොනිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ ෙියො වහෝ 

සමොදන් ෙු වසොසොනිෙිංග්යො විසින් වසොවහොන්හි සේමන් මණ්ඩපොදි වෙොට වනො විසිය 
යුතු. ඇඳ පුටු පණෙො වනො තන්ද යුතු. පුන් නඟො වනො තුිය යුතු.  ණ ෙියමින් ද 
වනො තන්ද යුතු. අමනුෂ්ඨයයන්ට පරිය ෙූ තල මූ පිටි ආදිවයන් ෙළ වභොජනය ද දිවයහි 
වග්ොවඩහි මස් ද. ෙිරිවතල් සෙුරු ආදිය ද වනො ෙුළඳිය යුතු. ෙුලවග්ට වනො ෙුද්ද 
යුතු. වම් ධුතොිංග්ය මහත් ග්රු  ුවින් පුමිණි උෙදුරේ දුරු ෙරණ පිණිස තමො ෙසන 
වෙවහර මහවතරුන්ට වහෝ ග්රොමවභොජෙවජයෂ්ඨ්්යේහට වහෝ තමො වසොවහොන්හි 
ෙසන ෙ දන්ෙො මුදියන්යම්හි මහමග් හුර ෙුඩො යසරෙින් වසොවහොනට එළඹ සිටිය 
මනො තන්හි සිට ඇස් වෙළෙරින් දැවෙන මිනී ද,  ලු ෙුණහිල් ආදීන් විසින් ෙන මිනී 
ද, මස් ෙො දැමූ ඇට සුෙිලි ද,  ල ලො භොෙනො වෙොට සේමන් වෙවරමින් යෙුන් හඬ 
තළො වසොවහොන්හි ඇවිදින්නෙුන් ෙිසිෙෙින් වනො තළො මුදුම්යම් වග්ෙො වසොවහොනින් 
නුඟී වෙවහරට යො යුතු. එේ දෙසෙුදු වසොවහොනට වනො යන්නට වනො ෙටී. 
උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො විසින් හුමෙල ම දෙන මිනීෙුණප හො හුඬීම් ඇති වසොවහොන්හි විසිය 
යුතු. මධයමයො විසින් නිති මිනීදැීම් ද ෙුණු ෙුග්ිවරන ෙුණප දෙොලීම් හුඬීම් යන 
තුණින් එෙෙින් යුේත ෙූ වසොවහොන්හි විසිය යුතු. මෘදුෙයො වදාවළොස්අෙුරුද්දෙින් යට 
දැෙූ මිනී ඇති වසොවහොන්හි ෙසන්වන් ය. වම් තුන්වදන ම වසොවහොන්හි එේ ස්යෙුදු 
වනො ග්ිය ධුතොිංග්ය ිවඳ්. 

 
‘වසනොසනවලොලුප්පිං පටිේිපොමි’ ෙියො වහෝ ‘යථොසන්ථතිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ 

ෙියො වහෝ යථොසන්ථතිෙිංග්ිංය සමොදන් ෙූෙොහු විසින් ‘වම් වසනස්න වතොපට පුමිවණ’ 

                               
1 රුේඛමූලිෙිංග්ය 



 

 507 පටුන වෙත 

යි ෙිෙ එයින් ම සතුටු විය යුතු. අනිේ වසනස්නේ වනො පුතිය යුතු. උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයො 
තමහට පුමිණි වසනොසනය දුර ය යි ෙියො ( 44) වහෝ තතො ලඟ ය යි ෙියො වහෝ 
අමනුෂ්ඨයපරිග්ෘහිත ය යි ෙියො වහෝ නයි ආදීන්වග්න් උපද්ර ෙ ඇතු යි ෙියො වහෝ උෂ්ඨ්ණ 
ය යි ෙියො වහෝ සීතල ය යි ෙියො වහෝ විාොරන්නට වනො ලුව න්වන් ය. මධයම වතම 
විාොරන්නට ල න්වන් ය. වග්ොස්  ලන්නට වනො ල න්වන් ය. මෘදුෙයො වග්ොස්  ලො 
තදින් වනො ෙුමුති ෙුෙ, ඒ ඇර අනුන්ට වනො පුමිණි වසනස්නේ ග්න්නට ද ෙටවන් 
ය. වම් තුන්වදනොවග්් ම වසනොසන වලොභය උපන් වෙවණහි ධුතොිංග්ය ිවඳ්.  

 
‘වසයයිං පටිේිපොමි’ ෙියො වහෝ ‘වනසජනජිෙිංග්ිං සමොදියොමි’ ෙියො වහෝ 

වනසජනජිෙොිංග්ය සමොදන් විය යුතු. වම් අිංග්ය පුරණ මහණහු විසින් රෑ තුන්යමින් 
එෙේ සේමන් ෙට යුතු. සතර තරියේවෙන් වහෝනො තරියේෙ ම වනො ෙටී. 
උත්ෙෘෂ්ඨ්ටයොහට පිට අටුෙ ද සිෙුවරන් අෙෙටුෙ ද වයොග්ිපටිය ද යන වමහිත් ෙුතිර 
හිඳින්නට වනො ෙටී. මධයමයොහට සිෙුවරන් පිටඅටුෙ සිෙුවරන් අෙෙටුෙ වයොග්ිපටිය 
යන වමයින් එෙේ ෙටී. මෘදුෙයොහට වමෙී තුණ ද වෙොට්ටය ද පඤ්ාොිංග්සිංඛයොත ෙූ 
එේ වදවසෙින් පිට ලූල්ල සදා ෙළ ආසනය ද සත්තිංග් සිංඛයොත ෙූ තුන් වදවසෙින් 
ලූලි සදා ෙළ ආසනය ද ෙටී. වම් තුන්වදන ම වසයයොෙ ෙළ වෙවණහි ධුතොිංග්ය 
ිවඳන්වන් ය. වමවස් මධයවමොත්ෙෘෂ්ඨ්ට හීන ෙශවයන් එෙුන්සතළිසේ පරවභදග්ත ෙූ 
වතවළස්ධුතොිංග් පුරන්නො ෙූ  ුද්ධොනුශොසනො ෙොරෙ ෙූ සිංසොරභීරුෙග්ුණභූෂ්ඨණයන් 
ෙහන්වස්ලො ම සියලු ම සර්ෙඥශොසනිෙ ෙූ වලෞෙිෙවලොවෙොත්තර ග්ුණධර්මයට හිමි 
වෙත්. 

 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහත් ෙූ පටුනුග්වමේහි නිරෙවශෂ්ඨ වෙොට අය 

ග්ුණීවමන් යහපත් වෙොට ෙරණ ලද සුිංෙ ඇත්තො ෙූ මහත් ධන ඇති 
සමුද්ර නොවිෙවයේවතම වනො ලත් අමුත් ෙස්තු උපදෙන පිණිස තමොවග්් පිරිෙර සහිත 
ෙ නුවින් මහොසමුද්ර යට පර විෂ්ඨ්ට ෙ ෙුමුති නම්  ගුරටට වහෝ තක්පකාල රටට වහෝ 
වහෝ ීව්වදශයට වහෝ පසාවීරරටට වහෝ පසෞරාෂ්ටර යට වහෝ අලස්්දාස  ට වහෝ 
පකාලපටු්ට වහෝ ස් ේණභූමියට වහෝ යන්වන් ය. නුවින් හුසිරිය යුතු ෙූ යම් ෙිසි 
අනිේ රටෙට වහෝ යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පූර්ෙවයහි ආවසවිත ෙූ 
නිවෂ්ඨවිත ෙූ පුරුදු ෙූ හොත්පසින් පුරුදු ෙරණ ලද්දා ෙූ හුසුරුණො ෙූ පුදන ලද්දා ෙූ 
පුරණ ලද්දා ෙූ හොත්පසින් පුරණ ලද්දා ෙූ වම් වතවළස්ධුතොිංග්වයන් සියලු ම ශර මණ ෙ 
ල න්වන් ය. සියලු ම ශොන්තසුඛ පර ණීත ෙූ සමොපත්තීහු ඔහු අයිති වෙත්. තෙ ද 
මහරජොවනනි, යම් වස් ෙෘෂ්ඨිෙොර්මිෙපුරුෂ්ඨවතම පළමු වෙොට ේවෂ්ඨ්තරවදාෂ්ඨ ෙූ තෘණ 
ෙොෂ්ඨ්ට ග්ල්වග්ඩි පහ වෙොට සීසො ෙපුට මනො වෙොට උදෙ පරවෙශ වෙොට පුල් තනො 
ස්ෙ  ලො වග්ොපනය වෙොට වග්ොයම් ෙපො මුඩ ග්ුණීවමන්  හුධොනයෙ ෙන්වන් ය. 
යම් ෙිසි අධන ෙෘපණ දිළිඳු දුර්ග්ත ජන වෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියල්වලෝ ම  හු ධොනයෙ 
පුරුෂ්ඨයො අයිති ෙන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පූර්ෙවයහි ආවසවිත 
නිවෂ්ඨවිතොදීන් භොවිත  හුලීෙෘත ෙරණ ලද්දා ෙූ වම් වතවළස්ධුතොිංග්වයන් සියලු ම 
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ශර මණග්ුණය ල න්වන් ය. සියලු ම ශොන්තසුඛපර ණීත ෙූ ( 46) සමොපත්තීහු ඔහු අයිති 
වෙත්. තෙද,  මහරජොවනනි, යම් වස් උභයෙුල පරිශුද්ධතොවෙන් උපන් විශුද්ධරොජෙිංශ 
ඇත්තො ෙූ ේෂ්ඨතරියොභිවෂ්ඨෙවයන් අභිවෂ්ඨෙ ෙූ ේෂ්ඨතරියමහරජවතම වඡදය වභදය 
ජනොනුශොසනවයහි ඊශ්ෙර ෙන්වන් ය. සියලු ජනයන් තමො ෙසඟවයහි පෙත්ෙන සුලු 
ෙන්වන් ය. සියලු ජනපදයට ස්ෙොමි ෙන්වන් ය. සියල්ලන් අභිභෙනය වෙොට තමන් 
ෙුමුත්තේ ෙරන්නට හුෙි ෙන්වන් ය. සියලු ම මහොපෘිවිතලය ඔහු අයිති ෙන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පූර්ෙජොතිවයහි ආවසෙනය ෙළො ෙූ පුරුදු ෙළො ෙූ 
හොත්පසින් පුරුදු ෙළො ෙූ හුසුරුණො ෙූ පර තිපත්තිපූජො වලසින් හුසුරුණො ෙූ පරිපූරණය 
ෙළො ෙූ වම් වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණ ඇති මහණවතම වම් ජිවනන්ද්ර  ශොසනෙරවයහි 
ඊශ්ෙර ෙන්වන් ය. සියලුවදන ෙසඟවයහි පෙත්ෙන සුලු ෙන්වන් ය. සියලුවදනොහට 
ස්ෙොමි ෙන්වන් ය. තමොහට ෙුමුති දූ ෙරණ සුලු ෙන්වන් ය. සියලු ම ශර මණග්ුණවයෝ 
ඔහු අයත් ෙන්නොහු ය. 

 
“මහරජොවනනි,  ංගත්ත රොහ්මණයොවග්් පුතර  ෙූ උපපස්ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් 

සල්වලඛ1 පර ෙෘත්තිවයහි හො ධුතග්ුණවයහි පරිපූරෙොරි ෙන  ුවින් ‘විවෙෙවයහි ෙුඩ 
ෙසන  ුදුන් ලඟට පිණ්ඩපොතය වග්ණ යන නමේ හුර වසසු ග්ිය වෙවනේ ඇත්නම් 
පචිති ආපත්ති ය’ යි  ෙියො සම්මත ෙළො ෙූ සැ ැත්්ු ර සිංඝයොවග්් ෙතිෙොෙ වනො 
වග්ණ තමන් ෙහන්වස්වග්් සුවිනීත ෙූ පන්සියයේ පමණ පිරිෙර සහිත ෙ විවෙෙවයහි 
ෙුඩ ෙොසය ෙර ෙදාරන්නො ෙූ නරදමයසොරි ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන් ෙරො එළඹ  ුදුන්වග්් 
ශ්රීපොදද්ෙන්දය සිරසින් ෙුඳ වදාවහොත් නඟො එෙත්පවසෙ හුන්වස්ේ වනො වේ ද? ඒ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහ්නවස් ද, ඒ සුවිනීත ෙූ යහපත් පිරිස  ලො ෙදාරො හෘෂ්ඨ්ට 
තුෂ්ඨ්ට පර මුදිත ඔදෙුඩියො ෙූ සිත් ඇතිවස්ේ, ඒ පිරිස හො සමග් දුේසුප විාොරමින් 
ෙථොසල්ලොපය වෙොට නිමෙො ෙුරීෙනොද පර තිභොග් ෙූ අසම්භින්න ෙූ  ර හ්මස්ෙරවයන් 
වම් මතු පහළ ෙන මධුර ෙූ ෙථොෙ ෙදාළවස්ෙ. ‘පොසොදිෙො වඛො පනොයිං උපවසන 
පරිසො. ෙථිං ත්ෙිං උපවසන පරිසිං විවනසී’ යි ‘උපවසනය, වතොපවග්් වම් 
අන්වතෙොසිෙ පිරිස ෙනොහි තතො පර සොදෙහ ෙූහ. උපවසනය, වතපි ෙෙර පර ෙොරයෙින් 
වම් පිරිස හිේමෙොලූෙො ද?’ යි විාොරො ෙදාළවස්ෙ. වමවස් වදෙොතිවදෙ ෙූ දශ ලධොරී ෙූ 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් විසින් විාොරණ ලද්දා ෙූ ඒ උපවසනස්ථවිරවතම ද විදයමොන ෙූ 
ස්ෙභොෙ ග්ුණවයන් ම භොග්යෙතුන් ෙහන්වස්ට වම් මතු  පහළ ෙන ෙථොපර ෙෘත්තිය 
සුළෙළවස්ෙ. ‘ස්ෙොමීනි, වලොෙුතුරො භොග්යෙත් සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්ස, යම් 
ෙිසිවෙේ මො ෙරො එළඹ පර ෙර ජයොෙ වහෝ නිස වහෝ තල්ෙො සිටින්වන් ී නම්, ඕහට 
‘ඇෙුත්නි, මම ෙනොහි ආරණයෙවයමි. පිණ්ඩපොතිෙවයමි. පොිංසුෙූලිෙවයමි, 
වතචීෙරිෙවයමි. තදින් වතපි දු ආරණයෙ ෙන්නහු නම්, පිණ්ඩපොතිෙ ෙන්නහු නම්, 
පිංසුෙූලිෙ ෙන්නොහු නම්, වතචීෙරිෙ ෙන්නහු නම්, වමවස් ෙන්නො ෙූ තො මම පුවිදි 
වෙවරමි. නිස වදන්වනමි’ යි ෙියො වමවස් ෙියමි. ස්ෙොමීනි, තදින් ඒ පුරුෂ්ඨවතම මොවග්් 

                               
1 සුහුල්ලුෙ 
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ොනය අසො එහි සතුටු (457) වේ ද, ඇවල් ද, වමවස් මම ඔහු පුවිදි වෙවරමි. නිස 
වදන්වනමි. තදින් සතුටු වනො වේ ද, (සිත) වනො අලෙො ද, ඔහු පුවිදි වනො වෙවරමි. 
නිස වනො වදමි. ස්ෙොමීනි, වමවස් මම පිරිස හිේමෙොලමි’ යි සුළ ෙළවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, වමවස් ධුතග්ුණෙරසමොදානවයන් යුේත ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් 

සර්ෙඥශොසනවයහි ඊශ්ෙර ෙනවස්ෙ. සියල්ලන් ෙසඟවයහි පෙත්ෙන සුලු ෙන්නහු ය. 
සියල්ලන්ට ස්ෙොමි ෙන්නහු ය. ශොසන පර තිරූප ෙූ ෙුමුති දූ ෙරණ සුලු ෙනවස්ෙ. 
ශොසනිෙ සියලු ම ශොන්ත සුඛ පර ණීත ෙූ සමොපත්තීහු ඔහු අයිති ෙන්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, අභිෙෘද්ධිපරිශුද්ධවශරෂ්ඨ්්ජොතවයන් හට ග්න්නො ෙූ පද්මය යම් වස් තතො 
සිනිඳු වේ ද, මෘදු වේ ද, වලොභනීය වේ ද, සුෙඳ ඇති වේද, වලොෙයොහට පරිය වේ ද, 
පරොර්ිත වේ ද, පර ශස්ත වේ ද, උදෙ ෙර්දමය හො අනුලිප්ත වේ ද, මනො වෙොට පුමිණි 
වෙසරුෙර්ණිෙොවයන් සුරවහන ලද වේ ද. අවනෙවිධභර මරග්ණයො විසින් වසෙනය 
ෙරණ ලද වේ ද, සීතවලොදෙවයන් ෙර්ධනය වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම මීට 
පූර්ෙජොතිවයහි ආවසෙනය ෙළො ෙූ නිවෂ්ඨෙනය ෙළො ෙූ පුරුදු ෙළො ෙූ හොත්පසින් පුරුදු 
ෙළො ෙූ හුසුරුණො ෙූ පිදීම් ෙශවයන් හුසුරුණො ෙූ සම්පූර්ණ ෙළො ෙූ වම් 
වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයන් ආර්යශරොෙෙවතම උතුම් තිස්ග්ුණධර්මයෙින් යුේත 
ෙනවස්ෙ. 

 
“ෙතවමහි තිිංසග්ුණෙවරහි-සිනිද්ධ මුදු මද්දෙ වමත්ත චිත්වතො වහොති-වප-

තවමහි තිිංසග්ුණෙවරහි සමුවපවතො වහොති” යි.1 
 
ෙෙර නම් තිස්ග්ුණෙරයෙින් ද? යත්- සිනිඳු මෘදු වමොවළොේ ෙූ චමතරීසිත් ඇති 

ෙන්වන් ය, ඝොතිෙ හත විහත ේවල්ශයන් ඇති ෙන්වන් ය, නසන ලද දුරු ෙරණ ලද 
මොනදර්ප ඇති ෙන්වන් ය, අාල ෙ දැඩි ෙ පිහිටියො ෙූ නිර්වෙමතිෙශර ද්ධොෙ ඇති ෙන්වන් 
ය, පරිපූර්ණ ෙූ සම්පූර්ණ ෙූ සන්වතොෂ්ඨජනෙ ෙූ වලොභනීය ෙූ රූපොරූපසමොපත්තිලොභී 
ෙන්වන් ය, ( 41) ශීලෙරපර ෙරොතුලයපවිතර සුග්න්ධවයන් ෙයොප්ත ෙ ෙුවඩන ලද ෙන්වන් 
ය, සෙල දිෙයමනුෂ්ඨයයන්ට පරිය මනොපෙන්වන් ය, ේෂ්ඨීණොශර ෙෙරොර්යපුද්ග්ලයන් විසින් 
පරොර්ිත ෙන ලද්වද් ය, දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් වපරමභරිත ෙ නමස්ෙොර ෙරණ ලද්වද් 
ය, දිෙයමනුෂ්ඨයයන් විසින් යථො ශේතීන් පුදන ලද්වද් ය, සු ුද්ධිෙ වි ුධ 
පණ්ඩිතජනයන් විසින් ස්තුත පර ශස්ත ෙරණ ලද ෙන්වන් ය, වමවලොෙ වහෝ පරවලොෙ 
වහෝ වලෝෙයො හො වනො ඇවලන ලද ෙන්වන් ය, තතො ෙුඩො ෙූ අල්පස්ෙල්ප ෙරවදහි දු 
භය දේනො සුලු ෙන්වන් ය, මහත් ෙූ උතුම් සම්පත් ෙුමුත්තෙුන්ට මොර්ග්ඵල නමුති 
උතුම් ධනය සොධනවස්ෙ, අරොධනොවෙන් වදන ලද  මහත් පර ණීත පර තයයට භොග්ි 
ෙනවස්ෙ, අනිවෙතසයන ෙනවස්ෙ, ස්ෙචිත්තවයන් වතොර වනො වෙොට උපනිධයොනය 
ෙරණ ලද ධයොන හො වෙවලසුන් තෙන උතුම් ීර්යවයන් යුේත ෙූ විහරණය 

                               
1 සම්පූර්ණ පොලිපෝය පොළිමිලින්ද පඤ්හවයහි 2 9 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්. 



 

 510 පටුන වෙත 

ඇතිවස්ෙ, අෙුල් හරණ ලද ේවල්ශ ජොල ෙස්තූන් හො ිඳින ලද්දා ෙූ භග්්න ෙරණ ලද්දා 
ෙූ හෙුළුෙන ලද්දා ෙූ සිඳින ලද්දා ෙූ පඤ්ාමහොග්තීන් හො පඤ්ානීෙරණයන් ඇතිවස්ෙ, 
අවෙොපය ෙූ වලොවෙොත්තරධර්මයන් ඇතිවස්ෙ, ග්ුණොනුභොෙවයන් පමුණුෙන ලද 
දශවිධ ආර්යෙොස ඇතිවස්ෙ, අනෙදය ෙූ පර තයපරිවභොග් ඇතිවස්ෙ, පඤ්ාග්තිවයන් 
මිදුනවස්ෙ, එවතර ෙන ලද  ුද්ධොදී අටතන්හි උපදනො සියලු විචිෙිේඡොෙන් ඇතිවස්ෙ, 
අර්හත්ඵලොධිග්මය උපනිධයොනය ෙරණ ලද ආත්මය ඇතිවස්ෙ, දේනො ලද 
ාතුස්සතයධර්මයන් ඇතිවස්ෙ, අාල ෙූ දෘව ෙූ භයින් ග්ුලවෙන රේෂ්ඨොස්ථොනයට 
එළවඹනවස්ෙ, අර්හන්මොර්ග් ඥාන නමුති ශස්තරවයන් මූවලොේින්න ෙරණ ලද 
ෙොමරොග්ොනුශයොදි සත්තොනුසයන් ඇතිවස්ෙ, සර්ෙොශර ෙ ේෂ්ඨයට පුමිණිවස්ෙ, 
සොන්තසුඛ සමොපත්ති විහරණය  හුල වෙොට ඇතිවස්ෙ, සියලු ම ශර මණග්ුණවයන් 
උපලේෂ්ඨිත ෙනවස්ෙ, ධුතොිංග්වසෙනය ෙළ ආර්යශරොෙෙවතම වම් තිස් ග්ුණෙරවයන් 
උපලේෂ්ඨිත ෙනවස්ෙ. 

 
“මහරජොවනනි, සෙලවලොෙොාොර්ය ෙූ දශ ලධොරි ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් හුර 

දශසහශ්රීවලොෙධොතුවයහි ෙසන්නො ෙූ සියලු සත්ෙයන්ට ශොරීපුතර ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් 
අග්ර පුරුෂ්ඨ ෙූවස්ේ වනො වේ ද? ඒ සුරියුත් මහොස්ථවිරයන් ෙහන්වස් ද අපරවමය ෙූ 
අසිංවඛයයග්ණන් ෙල්පවයහි ස්ස් ෙරණ ලද ෙුශලමූලයන් ඇතිවස්ේ, 
 රොහ්මණමහොසොරෙුලවයහි තපද වශරෂ්ඨ්් ෙූ  රොහ්මණෙිංශ ඇතිවස්ේ මවනොරමය ෙූ 
පඤ්ාෙොමසම්පත්තිය ද අවනෙසියදහස්ග්ණන් ෙරධනසම්භොරය ද හුර පර ඥාසොරධනය 
ම විජයධ්ෙජය වෙොට නඟො වග්ණ පරි රොජෙවෙශවයන් දඹදිේතවලහි නුෙණුත්තන් 
විමසො ඇවිදිමින් අස්සජීමහවතරුන් ෙදාළ සද්ධර්මග්ොථොෙ අසො ජිවනන්ද්ර ශොසනවයහි 
පුවිදි ෙ වම් වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයන් ෙොය ෙොේ චිත්තය දමනය වෙොට වග්ණ අද 
දැන් දේෙො අනන්තග්ුණසමන්නොග්ත ෙූවස්ේ, වග්ෞතම සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්වග්් 
ශොසනවයහි සද්ධර්ම ාෙර ය වනො හුර පෙත්ෙන සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූවස්ෙ. 
මහරජොවනනි, ධර්මසිංග්ීතිෙොරෙ ෙූ ර්හාකාශයපස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින් සත්රුෙන් 
භොණ්ඩොග්ොරවයේහි රොජමුද්රො නඟන මහොමොතයවයෙු වමන් ( 40) උතුම් ධර්මරොශිවයහි 
අංපගාත්තර්ිකාය ය යි ෙියො ධර්මමුද්රොෙ නග්න ලද්වද් ය. ඒ අිංවග්ොත්තරනිෙොයට 
අන්තර්ග්ත ෙූ එෙෙනිපොතවයහි වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
‘මහවණනි, තථොග්ත ෙූ  ුදුරජ ෙූ මො විසින් පෙත්ෙන ලද්දා ෙූ අනුත්තර ෙූ ධර්මාෙර ය 
යවමේ මනො වෙොට අනු ෙ පෙත්ෙො ද, ශොරීපුතර යන් හුර එ ඳු ෙූ අනිේ එෙ ම 
පුද්ග්ලවයෙුදු වනො දේවනමි. මහවණනි, ශාරීපුතරවතම තථොග්තයන් විසින් පෙත්ෙන 
ලද්දා ෙූ අනුත්තර ෙූ සද්ධර්මාෙර ය මනො වෙොට ම අනු ෙ පෙත්ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
වම් ධුතග්ුණය ම වශරෂ්ඨ්් ෙ ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙදාළවස්ෙ. 

 
“සොධු, සොධු, ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්ස, යම්ෙිසි 

නෙොිංග්ශොස්තෘොනවයේ ඇද්ද, යම් ඒ වලොවෙොත්තර ෙරියොවෙේ ඇද්ද, වලොෙවයහි 
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යම් අධිග්ම විපුලෙර සම්පත්තිවයන් ඇද්ද, ඒ සියල්ල වතවළස්ධුතොිංග්ග්ුණවයහි ම 
ඇතුළත් ීමට පුමිණිවය් ය” යි ෙියො ස්වතොතර  ෙළහ. 
 

ධුතාංගා්ිසංසපර ශ්් ය ්ිමි. 
 

්  ැ්ි  ේගය ්ිමිපය් ය. 
 

පයාගි කථා පර ශ්්ය 
 
නුෙත ද ශර ද්ධො ශීල ශරුත තයොග් පර ඥා යන පඤ්ාධර්මයන්වග්න් යුේත ෙූ සෙල 

පෘිවිතලතිලෙොයමොන ෙූ මිලිඳු මහරජොවනෝ සර්ෙෙොදිෙොරණ වෙශරීන්ද්ර භූත ෙූ 
නොග්වසන ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්වග්් විචිතරධර්මෙථො පර ශ්න ෙයොඛයොනවයන් 
සර්ෙඥශොසනය චනර්යොණිෙ පර ණීත ෙ දැන සියලු රොජයශ්රීසම්පත් හො ීවවිතවයහි 
ආලය හුර අර්හත්ඵලය ම උපදෙනු ෙුමුති ෙ එයට නිසි පර තිපත්තිය විාොරණුවෙෝ 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, වෙොපමණ අිංග්වෙවනෙුන්වග්න් සමන්නොග්ත ෙූ 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් අර්හත්ඵලය සිද්ධෙරණවස්ේ දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

 
එෙල නොග්වසන ස්ථවිරපොදවයෝ:- 
 
“ඉධ ර්හාරාජ අරහත්තං සච්ිකාතුකාපර්් භික්ඛු් ා. ප ාරස්සරස්ස කකං 

අඞ්ගං ගපහතබ්.ං, -පප- භර්රස්ස පෙ අඞ්ගා්ි ගපහතබ්.ා්ී” යි.1 
 
( 6 ) “මහරජොවනනි, වම් ශොසනවයහි අර්හත්ඵලය සිද්ධ ෙරණු ෙුමුත්තො ෙූ 

භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් විසින් වඝොරස්ෙරයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය. ෙුේෙුටයොවග්් 
පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙලන්දෙයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
දිවිවදනවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, දිවියොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය, 
තදි ුෙොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, හුණෙෘේෂ්ඨයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 
ය, ධනුෙවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙොෙයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, 
ෙඳුරොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, ලො ුලතොෙවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
පද්මයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, බීජයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, 
සල්ෙුලණියවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, වනෞෙොෙවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 
ය, නුේ  ඳින සිනියවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙූපයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 

                               
1 සම්පූර්ණ පොලිපෝය ෙුෙමනො අය පොළි මිලින්දපඤ්හවයහි 29ක ෙන පිටුෙ පටන් 
 ුලිය යුතු 
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යුත්වත් ය, නොවිෙයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, නුේ රේනො ෙම්ෙරුෙොවග්් 
එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මහොසමුද්ර යොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මහො 
පෘිවියවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, උදෙයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
ෙහ්නියවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙොතයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
පර්ෙතයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ආෙොශයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
ාන්ද්ර යොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, සූර්යයොවග්් සප්තොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
ශෙර යොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ාෙර ෙර්තිරජනජුරුෙන්වග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත  
යුත්වත් ය, වේයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය,  ළලොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් 
ය, මූෂ්ඨිෙයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, වග්ෝනුස්සොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 
ය, මුග්ටියොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මහලු ශෘිංග්ොලයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, මුෙොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ග්ෙරූපයොවග්් ාතුරොිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, සූෙරයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, හස්තියොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, සිිංහයොවග්් සප්තොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, සේෙොලිහිණියොවග්් තුන් අිංග්යේ 
ග්ත යුත්වත් ය, ( 61) වපණොහිෙො ය යි ෙියන ලද ෙූඳැත්තියවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, මනුෂ්ඨයඝර පවරවියොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය.  ෙ මුණු 
පේෂ්ඨියොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙුහුස්ල් පේෂ්ඨියොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, ෙෙුලොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය, පූඩුෙොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 
ය, සර්පයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, පිඹුරොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
මොර්ග්වයහි දැල්  ඳින පන්ථෙමෙුළුෙොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ථනය වග්ණ 
ේෂ්ඨීර පොනය ෙරණ ලදරුෙොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, චිතර ෙධර තදි ුෙොවග්් 
එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මහොෙනයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙෘේෂ්ඨයොවග්් 
තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මහොවමඝයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
මොණිෙයරත්නයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මුෙෙුද්දාවග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, මස්වෙෙුලොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, දඬුෙඩුෙොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, ඝටයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙොලොයසයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, ඡතර යොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ේවෂ්ඨ්තර යොවග්් අිංග්තර යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, අග්දයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, වභොජනයොවග්් අිංග්තර යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, ධනුශ්ශිල්පියොවග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, රජදරුෙන්වග්් අිංග්සතරේ 
ග්ත යුත්වත් ය, වදාරටුපොලයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, දාග්වලහි එේ අිංග්යේ 
ග්ත යුත්වත් ය, පර දීපයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, මයූරයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, අශ්ෙයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, සුරොවසොණ්ඩයොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත 
යුත්වත් ය, තන්ද්ර ඛීලයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, තුලොෙවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය, ඛඞ්ග්යොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, මත්සයයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත 
යුත්වත් ය, නයග්ුති පුරුෂ්ඨයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, වරොග්ොතුරයොවග්් 
අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය, උම්මත්තයොවග්්1 අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය, ග්ිංග්ොෙවග්් 
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අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය,  ෙෘෂ්ඨභයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, මොර්ග්යොවග්් 
අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය, සුිංෙසොයිෙයොවග්්1 එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, 
වාෞරපුරුෂ්ඨයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, පේෂ්ඨීන් අනුභෙ ෙරන්නො ෙු 
සෙුණග්්ඝි නම් පේෂ්ඨියොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, සුනඛයොවග්් එේ අිංග්යේ 
ග්ත යුත්වත් ය, චෙදයොාොරියොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ග්ර්භිණියවග්් 
අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, වසමරියවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙිරලියවග්් 
අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, පවරවිවධනුෙවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, එේ ඇසේ 
ඇති පුරුෂ්ඨයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, ෙෘෂ්ඨිෙර්මෙපුරුෂ්ඨයොවග්් තුන් අිංග්යේ 
ග්ත යුත්වත් ය, ජම් ුෙ නම් ශෘග්ොලියවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, රදෙුන්වග්් අළු 
වපරණ වපරහන්ෙවඩහි අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය, සුන්වද් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 
ය. නය සොධෙයොවග්් තුන් අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, අනවිචිනයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය. රථොාොර්යයොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය. වභොජෙයොවග්් අිංග්වදෙේ 
ග්ත යුත්වත් ය, සන්නොලියොවග්් ( 64) එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, නොවිෙයොවග්් එේ 
අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය, භෘිංග්යොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය. 

 
පදසියතිස්හතරඅංගයක් ඇති කසියපහක් පර්ණ ර්ාතෘකාපද ්ිමි. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වඝොරස්ෙරයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ෙෙර එෙොිංග්යේ ග්ත යුතු දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් වඝොරස්ෙරය ඇති ග්ද්ර භවතම සිංෙොරස්ථොනවයහි ද සතර 
මිංසන්ධිවයහි ද තුන් මිංසන්ධිවයහි ද ග්ොමද්ෙොරවයහි ද ීවපොතු රොශිවයහි ද යම්ෙිසි 
තුවනෙ ෙුද වහෙ සයනය වෙවර් ද, නිද්රො  හුල වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම භොෙනොවයහි වයවදන්නො ෙූ වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් විසින් තණ 
ඇතිරිවයහි වහෝ පර්ණ ඇතිරිවයහි වහෝ දඬුමුස්වසහි වහෝ පෘිවිවයහි වහෝ යම් ෙිසි 
තුනෙ සම්ෙඩ අතුරො වග්ණ සයනය ෙළ යුත්වත් ය. නිද්රො  හුල වනො විය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, වෙොටළුෙොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් 
සයනය  හුල වනො විය යුතු ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප තිවලෝග්ුරු භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘කලිඞ්ගරැපධා්ා භික්ඛප  කතරහි ර්ර් සා කා විහර්්ති අප්පර්ත්තා 

ාතාපිප්ා පධා්ස්මිං’ යි. 
 
‘මහවණනි, දැන් මොවග්් ශරොෙෙවයෝ නිරර්ථෙ ෙූ දරෙඩ ම හිස ත න ෙන්ෙයින් 

වෙොට වග්ණ ේවල්ශයන් තෙන ීර්යවයන් යුේත ෙ සමයේපර ධොන ීර්යවයහි අපර මොද 
ෙ ෙොසය ෙරන්නොහු ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද, මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය 

                               
1 සුිංෙ ඝොයිතයො වග්් 



 

 514 පටුන වෙත 

ශාරී නම්  රොහ්මණ වදීන්වග්් පුතර  ෙූ සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ වථරසොමීන් ෙහන්වස් 
විසින් ද,  

 
‘පල්ලඞ්පක් ්ිසි ්්්ස්ස-ජණ්ණුපක්ාභි ස්සති, 
අලං  ාසු විහාරාය-පහිතත්තස්ස භික්ඛුප්ා’ යී. 
 
‘භොෙනොනුවයොග්යට පල්ලිංෙවයන් හුන්නහුවග්් උභය ජොණුෙවයහි ෙුසි ෙුස 

වනො වතවම් නම්, නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද ආත්මය ඇත්තො ෙූ භිේෂ්ඨුහට සුප 
විහරණය පිණිස පමණ ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් යි. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙුෙුළොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙුෙුළුවතම සන්ධයො ෙොලවයහි වේලොපස ම ලුග්්මට 
එළවඹන්වන් ය. විවෙෙි ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සමථවිදර්ශනොවයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් ඒ ඒ ෙොලයට නිසි ෙූ වෙලොවයහි ම විහොර 
චාතයොිංග්ණ හුමද ෙුළඳිය යුතු ෙූ පුන් පරහො නඟො ත ො ශරීරවයහි විඩො හුර 
මදේ සුතපී ශරීරපර තිජග්්ග්නය වෙොට පුන් නහොපියො සෙසො හුඳ චාතයොදිය ෙුඳ 
ෙුඩිමහලු භිේෂ්ඨූන් දන්නො පිණිස වග්ොස් සමු වග්ණ ෙල් වේලොවයහි ජනශූනයොග්ොරයට 
පර විෂ්ඨ්ට විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙුේෙුටයොවග්් වම් පළමු ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. නුෙත ද, මහරජොවනනි, ෙුෙුළු වතම ෙල් ( 6 ) වේලො වනො ෙරදෙො ම අලුයම 
සත්පුයින් අඬ ලො අරුණු  ලො හිඳ ලුග්්වමන් නුඟිටී ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම භොෙනොනුවයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් ෙල් වේලොවයහි ම අරුණට 
පළමු ෙ නුඟිට දැහුටි ෙළඳා උදය ම චාතයොිංග්ණොදිය හුමද ෙළඳන පුන් 
පරිවභොජනීය ෙූ පුන් පරහො නඟො ත ො ශරීරය පර තිජග්්ග්නය වෙොට සිෙුරු හුඳ 
චාතය පර තිමො ෙුඳ නුෙතත් ෙල් ඇත ශූනයොග්ොරයට පර විෂ්ඨ්ට විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙුෙුළොවග්් වම් වදවෙනි අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. නුෙත ද, මහරජොවනනි, 
ෙුෙුළුවතම පෘිවිය පයින් ම සොර සොරො අනුභෙ ෙළ යුතු ෙූ වග්ොදුරු ග්ිලින්වන් වේ 
ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොෙනොනුවයොග්ී ෙූ වයෝග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් 
‘වෙළි පිණිසත් වනො ෙළඳමි, මද ෙඩනො පිණිසත් වනො ෙළඳමි, ශරීර අලිංෙොර පිණිසත් 
වනො ෙළඳමි, පුරස්තරීන් වමන් සුරහීම පිණිසත් වනො ෙළඳමි. යම් තොේ වම් ශරීරයොවග්් 
සිටීම පිණිස ද, සතරතරියේ පුෙුත්ී වමන් යුපීම පිණිස ද, සොපිපොසොදී දුේ නසන 
පිණිස ද, ශොසන ර හ්මාරියොනුග්ර හ පිණිස ද, වමවස් ආහොරය වනො ෙුළඳීවමන් ෙූ 
පුරොණ වෙදනොෙ නසමි. ආහොරහත්ථෙ අලිංසොටෙ භුත්තෙමිතෙ තතර ෙට්ටෙ 
ෙොෙමොසෙ මුණන් වමන් පමණ තෙුත් වෙොට ෙුළඳීවමන් ෙන අළුත් වෙදනොෙන් 
පමණ දැන ෙුළඳීවමන් වනො උපදෙමි. මොවග්් ීවවිතය පුෙුත්ීම පිණිස ෙන්වන් ය. 
අෙුප වලසින් නූපන් පස  ුවින් නිෙුරදි ෙ ද ෙර්මස්ථොන වමවනහි ෙිරීමට ආහොර 
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ෙුළඳීවමන් සුප විහරණය ද ෙන්වන් ය’ යි1 වමවස් පර තයවෙේෂ්ඨො වෙොට අනුභෙ ෙළ 
යුතු ෙූ ආහොරය අනුභෙ ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙුෙුළොවග්් තුන්ෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය:-  

 
“ක්්තාපර පුත්ත ර්ංසං  -අක්ඛස්සබ්භ්්ජ්ං යථා, 
ක ං ාහවෙ ාහාරං-යාප්ාය ර්ුච්ිපතා” යි.  
 
ෙොන්තොරමොර්ග්වයහි මොර්වග්ොපෙරණ සිඳී දිවි රේනට අනුභෙ ෙරණ 

පුතර මොිංසයේ වමන් ද, ෙොන්තොරපථවයහි පමො ෙ ග්මන් ග්ත් ග්ුල් අෙුවරහි වතල් 
අවලපනය ෙිරීම යම් වස් ද, එවසයින් ම ේෂ්ඨුධොවෙන් පීඩිත ෙූවය් ශරීරයොවග්් යුපීම 
පිණිස ආහොරය ෙළඳන්වන් යි. නුෙත ද, මහරජොවනනි, ෙුෙුළොට ඇස් ඇත්වත් ද, 
රොතරිවයහි අන්ධ ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් 
ෙහන්වස් විසින් අනන්ධ ෙූවය් ම අන්ධවයෙු හො සම විය යුත්වත් ය. අරණයවයහි ද 
වග්ොදුරුග්ම් හි ද පිඬු පිණිස හුසිවරණ ෙල්හි ද රජනීය ෙූ රූප ශේද ග්න්ධ 
රසස්පර ෂ්ඨ්ටෙයධර්මවයහි අන්ධ ෙූ  ධිර ෙූ මූවයෙු වමන් විය යුතු ය. රූපශේදාදිය 
නිමිත්තග්ර හණය වනො ෙට යුත්වත් ය. එම රූපොදිය නුෙත නුෙතත් විමසීවමන් 
ෙයඤ්ජන ග්ර හණය වනො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙුෙුළොවග්් සතරඅිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය ර්හාකාතයාය් වථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් 
විසින්:- 

 
“රක්ඛුර්ස්ස යථා අපන්ධා-පසාත ා .ිපරා යථා, 
ජිේහා  ස්ස යථා ර්ුපගා-.ල ා දුබ්.පලාවෙ , 
අථ අප සර්ුප්ප්්ප්ා-සපයථ ර්ත්සායිකං” යි. 
 
( 64) ‘යම් වස් වයොග්ොොරමහරණ ඇස් ඇත්වත් ද අන්ධවයෙු වමන් විය යුතු 

ය. වශරොතර ය ඇත්වත් ද  ධිරවයෙු වමන් විය යුතු ය. යම් වස් දිෙ ඇත්වත් ද වග්ොලුවෙෙු 
වමන් විය යුතු ය.  ල ඇත්වත් ද දුර් ලවයෙු වමන් විය යුතු ය. නුෙුත අර්ථයේ 
උපන් ෙල්හි මනසොයිෙචිත්තය2 ම නිෙන් අරමුණු වෙොට වග්ණ සයනය ෙරන්වන් ය’ 
යි2 ෙදාරණ ලදී.  

 
“නුෙත ද මහරජොවනනි, ෙුේෙුටවතම ෙුටෙුිලිති දඬු වපොලු මුග්ුරුෙලින් 

වහළනු ල න්වන් ද, තමො ෙසන ස්ෙෙීය ග්ෘහය වනො හරින්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම සිෙුරු වග්ත්තම් ෙරන්නො ෙූ ද, නෙෙර්මොන්ත ෙරන්නො ෙූ ද, 

                               
1 වම් පරිෙර්තන අවයොග්ය ය.  
2 ‘මනසොයිෙ චිත්තය ම’ යනොදී පරිෙර්තනය සුදුසු වනො වේ.  
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ෙත්පිළිවෙත් ෙරන්්ොන ෙූ ද, වපළ හදාරන්නො ෙූ ද, වපළ ෙියන්නො ෙූ ද වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයන් ෙහ්නවස් විසින් වයොනිවසොමනස්ෙොරය වනො හුරිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය ෙනොහි වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස්වග්් ස්ෙෙීයග්ෘහවයෙ. 
වහ් ෙෙවර් ද? යත්- වයොනිවසොමනස්ෙොරය යි. මහරජොවනනි, ෙුේෙුටයොවග්් වම් 
පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ද ‘මහවණනි, භිේෂ්ඨුහුවග්් ස්ෙෙීය ෙූ පියන් අයත් ෙූ සර්ෙඥපියොනන්ට විෂ්ඨය ෙූ 
ෙිසි වග්ොාරවයේ ඇද්ද, වහ් ෙෙවර් ද? යත්- සතරසතිපට්්ොනවයෝ ය’ යි ෙියො වම් 
ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ 
සුරියුත්මහවතරුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
‘යථාසුප්ප්්පතා1 ර්ාතඞ්පගා-සකං පසාණ්ඩං ් ර්ද්දතී, 
භක්ඛාහක්ඛා විජා්ාති-අත්තප්ා  ුත්තිකප්ප්ං. 
 
තපථ  .ුද්ධපුත්පත්-අප්පර්ත්පත්  ා ප්, 
ජි් ර්ං ් ර්ද්දිතබ්.ං-ර්්සිකාර රැත්තර්ං.’ 
 
‘යම් වස් සයනය ෙරන්නො ෙූ හස්තිරොජවතම තමොවග්් වසොඬ වනො මඩින්වන් 

ය. තමොවග්් ජිවිෙොෙෘත්තිය ෙරන්වන් ය. භේෂ්ඨයොභේෂ්ඨය වදෙ වදන්වන් ය. එපරිද්වදන් 
ම තරිවිධ ශිේෂ්ඨොවයහි අපර මොද ෙූ  ුද්ධපුතර යන් ෙහන්වස් විසින් මනසිෙොරෙවරොත්තම ෙූ 
ජිවනන්ද්ර ොනය දැන දැන වනො මුඩිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො වමපෙත් ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“භෙත් නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙලන්දෙයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වලවහනො සතුරු සත්ෙවෙවනෙුන් ලිං ෙන ෙල්හි නඟුට 
වපොළොහර මහත් වෙොට විදා වග්ණ ඒ නඟුටු මුග්ුවරන් ම විරුද්ධසත්ෙයන් දුරු 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
ේවල්ශසතුරුවසනොෙ ලිං ෙන ෙල්හි සතිපට්්ොන නමුති වපොල්ල වපොළො ඒ 
සතිපට්්ොන වපොල්වලන් ම සර්ෙේවල්ශය ම දුරු ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වල්නොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය ාුල්ලපන්ථෙ 
වතරුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“යදාස  කිපලසා ඔපත්්ති-සාර්්්්ගුණධංස්ා, 
සතිපට්ෝ ලගුපඩ්-හ්්තබ්.ා පත පු්ප්පු්ං” යි. 
 

                               
1 සුමන්වතො 
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( 66) ‘යම් ෙවලෙ ශර මණග්ුණ නසන්නො ෙූ ේවල්ශවයෝ ලිං ෙ එද්ද, එෙල 
සතිපට්්ොනවපොල්වලන් නුෙත නුෙත ඒ ේවල්ශය නුසිය යුත්වත් ය’ යි ෙියන ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, ්ාගපස්ය්් ෙහන්ස, ‘දිවිවදනවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් දිවිවදන එේෙරේ ම දරු ග්ු  ග්න්නී ය. ඒ දරු ග්ුින් 
ඈට ෙූ වෙවහස දැන නුෙුත පුරුෂ්ඨයෙු ෙරො දිවිහිමිවයන් වනො එළවඹන්නී ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ආයතිභෙවයහි 
පර තිසන්ධිය, උත්පත්තිය, ග්ර්භශයනය, ාුතිය, මරණින් මිදී යොම ය, ේෂ්ඨය ී ම ය, විනොශ 
ීම ය, එම සිංසොරභය, දුර්ග්තිය යන වමවතේ දුෙින් තමො වපවළන ෙ දැෙ 
පුනර්භෙවයහි මම වනො පිළිසිඳ ග්න්වනමි’ යි ෙියො වයොනිවසොමනස්ෙොරය ෙට යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, දිවිවදනවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් 
ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ස තර ් ිපාතපයහි 
ධ්ියපගාපාලකසූතරවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය:- 

 
“උසපභාවෙ  පඡත්ව ඛන්ධ්ා්ී 
්ාපගා ප තිලතං   දාස ලයීත්වා, 
්ාහං පු් උපපස්සං ගබ්භපසයයං 
අථ පර පයසි ප ස්ස පද ” යි. 
 
“ න්ධනයන් සිඳ වග්ණ ග්ිය ෙෘෂ්ඨභයෙු වමන් ද, ෙිඳි ෙුලේ පර දාලනය වෙොට 

ග්ිය හස්තිරොජයෙු වමන් ද, ේවල්ශ න්ධනය හුරියො ෙූ මම නුෙත ග්ර්භවසයයොෙට 
වනො එළවඹමි. නුෙුත තදින් පජනජුන්නය, වතෝ ෙුමුත්වතහි නම් ෙර්ෂ්ඨණය ෙරෙ.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘දිවියොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුතු ය’ යි  ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
යම් වස් ශොර්දූලයො අරණයවයෙ තෘණ ග්හනයේ වහෝ ෙනග්හනයේ වහ් 
පර්ෙතග්හනයේ වහෝ ආශර ය වෙොට සුඟී හිඳ මෘග්යන් ග්ර හණය ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහ්නවස් විසින් අරණයය ද 
ෙෘේෂ්ඨමූලය ද පර්ෙතය ද ෙඳුස්ළිය ද පර්ෙතග්ුහොෙ ද සුසොනය ද මනුෂ්ඨයග්මනොග්මනය 
විරහිත ෙූ මහොෙනවයහි ෙූ පරොන්තවසනොසනය ද අේවභොෙොසය ද පළොලපුිංජය ද මහත් 
ශේද විරහිත ෙූ වසනොසනය ද මහත්වඝොෂ්ඨො විරහිත ෙූ වසනොසනය ද ාණ්ඩමොරුතය 
විරහිත ෙූ1 වසනොසනය ද මනුෂ්ඨයයන්වග්් රහස්ෙරියොෙට වයොග්ය ෙූ සුදුසු ෙු විවෙෙය 
ද වසෙනය ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, විවෙෙ වසෙනය ෙරන්නො ෙූ 

                               
1 ‘විජනෙොතිං’ යන්වනහි පරිෙර්තනය වස් වයදුනු වම් පෝවයහි එයින් ලුව න අර්ථය 
නුත. ‘ජනසඤ්ාොරවයන් ෙූ ෙොතය නුති’ යනු එහි වත්රුම යි.  



 

 518 පටුන වෙත 

වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් වනොව ෝ ෙලෙින් ම ෂ්ඨඩභිඥාවයහි ෙශීභොෙයට 
පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, දිවියොවග්් වම් පළමුෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ධර්මසිංග්ොයනො ෙළ මහොවථරපොදෙරුන් ෙහන්වස්ලො විසින් ද ‘යම් වස් 
ශොර්දූල ( 6 ) වතම සුඟ ී  හිඳ මෘග්යන් අල්ෙො ග්න්වන් ය. එවස් ම විදර්ශනො ෙඩන්නො 
ෙූ භොෙනොවයහි වයදුනො ෙූ වම් සර්ෙඥපුතර  ෙූ වයොග්ොොර වතම අරණයයට ෙුද 
වලොවෙොත්තර ෙූ අර්හත්ඵලය ග්න්වන් ය’ යි  ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
නුෙුත ද තතිරි අිංග්යන් ෙියන්වනමි.  

 
“යථා ර්හාරාජ දිපිපකා -පප- ඉදං ර්හාරාජ දීපිකස්ස දුතියං අඞ්ගං ගපහතබ්.ං” 

යි1 
 
“මහරජොවනනි, යම් වස් දීපිෙවතම යම් ෙිසි ෙෘෂ්ඨභොදි සතෙු මරො, ෙම් 

ඇළවයන් ෙුවටන ලද්වද් ී නම්, තමොවග්් දිවි වය් නමුදු ඒ සත්ෙයො අනුභෙ වනො 
වෙොට පලො යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම භොෙනොනුවයොග්ි ෙූ 
වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් ග්ිහියන්වග්් සිත් ග්න්නට හුණයටොදීය දීම ය යි ෙියන 
ලද වෙළුදානවයන් වහෝ තොලපර්ණ ශොඛොභිංග්ොදි පතර දානවයන් වහෝ දූසමන් රුේ 
වෙතෙී ෙෙුලොදී පුෂ්ඨ්පදානවයන් වහෝ තොලපනස නොලිවෙරොදි ඵලදානවයන් වහෝ පර ෙෘති 
මුටි හො ඇඟ උළන මුටි දීවමන් වහෝ මහරි සුණු ආදිය දීවමන් වහෝ දැහුටිදඬු ආදිය 
දීවමන් වහෝ නහනදිය මුෙ වසෝදනදිය දීවමන් වහෝ ජනෙිංාන පරවයොග්වයහි දේෂ්ඨ ෙූ 
ාොටුෙමයතොවෙන් වහෝ පිසු මුිං වස් අනුන්වග්් සිත් ග්න්නට සු ූ මද වෙොට ව ොරු 
ව වහෝ වෙොට ෙියන්නො ෙූ මුග්්ග්සූපයතොවෙන් වහෝ ලොභොශොවෙන් ග්ිහින්වග්් දරුෙන් 
නළෙො ෙුඩීම ය යි ෙියන ලද පොරිහට්ටෙතොවෙන් වහෝ පත්හසුන් වග්ණ එවග්න් 
එවග්ට යන ජිංඝවපසනියවයන් වහෝ වෙදෙම් ෙිරීවමන් වහෝ පත්හසුන් පඬුරු වග්ණ 
යන්නො ෙූ දූතෙර්මවයන් වහෝ වෙත්ෙත් ආදිවයහි වමවහෙර ආදියට යන 
පහීනග්මනවයන් වහෝ විෙොහමග්ුල් සම් න්ධෙ ෙියමින් වග්ණ ඔිවනො  ඇවිදිවමන් 
වහෝ තමො ලත් පර තයය ග්ිහීන්ට දී උන් වදනු ග්ුන්ම ය යි ෙියන ලද 
පිණ්ඩපර තිපිණ්ඩවයන් වහෝ සිෙුපස ලු  නුෙත ඔෙුන්ට සිංග්ර හ ෙිරීවමන් වහෝ ලිිං ිම් 
වග්ිම් ආදිය දේෙන්නො ෙූ ෙොස්තුවිදයොවෙන් වහ් තිි වහෝරො නේෂ්ඨතර  වදාෂ්ඨොවදාෂ්ඨ 
පරීේෂ්ඨො වෙොට ෙියන්නො ෙූ නේෂ්ඨතර විදයොවෙන් වහෝ ශරීරොිංග් පර තයිංග් ලේෂ්ඨණ  ලො 
වදාෂ්ඨොවදාෂ්ඨ ෙියන්නො ෙූ අිංග්විදයොවෙන් වහෝ යේෂ්ඨවිදයොදි අනයතර අනයතර ෙූ 
විදයොවෙන් වහෝ අනන්තවිදයොෙෙින් වහෝ අනන්ත සමයේසම් ුධ සර්ෙඥයන් 
ෙහන්වස්ලො විසින් නින්දා වෙොට හරණ ලද්දා ෙූ මිථයොීවෙවයන් උපදෙනො ලද ( 61) 
වභොජනය ෙම්පොර්ශ්ෙයට ෙුටුනු ග්ෙයො වනො ෙන දිවියො වමන් තමන් ෙහන්වස්වග්් 
දිවි වය් නමුදු වනො ෙුළඳිය යුතු ය. මහරජොවනනි, දිවියොවග්් වම් වදවෙනි අිංග්ය 
නිෙන් පතන වයොග්ොොරයො විසින් ග්ත යුත්වත් ය. 

                               
1 සම්පූර්ණ පෝය පොළිමිලින්දපඤ්හවයහි 259 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්. 



 

 519 පටුන වෙත 

 
“මහරජොවනනි, සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාරීපුතර  මහොවථරස්ෙොමීන් ෙහන්වස් 

හිරු අස්තිංග්ත ෙල්හි රොතරිභොග්වයහි  ලෙත් ෙූ  ඩරුජොවෙේ ඇති ෙ මහත් ෙූ 
දුඃඛවෙදනොවෙන් වපවළමින් ග්ිලන් ෙූහ. ර්හර්ුගල්් වතරුන්ෙහන්වස් විසින් එ දැෙ 
‘ෙහන්ස, වපර වම් රුජො ග්ත් ෙල ෙුළඳූ ව වහත් ෙෙවර් දැ?’ යි විාොරණ ලද්වද් 
‘ඇෙුත්නි, මො ග්ිහි ෙොලවයහි අපවග්් මූනිවයෝ ග්ිවතල් මී සෙුරු එේ වෙොට වයොදා 
දිය වනො මුසු වෙොට පිසූ ෙිරි තේ වදති. ඒ ෙිරි තින් වම් රුජොෙ සන්සිවඳන්වන් ය’ 
යි ෙියො ෙොග්්වභදය ෙර ෙදාළවස්ෙ. ර්ුගල්්මහවතරුන් ෙහන්වස් ද ‘ෙහන්ස, නුඹ 
ෙහන්වස්වග්් වහෝ මොවග්් වහෝ පිවණේ ඇත්වත් ී නම්, ව වහත් ෙිරි ත ල ම්හ’ යි 
ෙීදැ ය. එෙල එ ස් අසො සේමන් වෙළෙර ෙෘේෂ්ඨවයහි හුන් වදෙතොෙො 
මුග්ලන්මහවතරුන් ෙහන්වස්වග්් උපොසෙෙුලයට එළඹ ෙුඩිමහලු පුතර යොවග්් ශරීරවයහි 
ආවෙසවෙමින් වෙවහස වෙවළ් ය. එෙල ඕහට පිළියම් ෙරන්නට ස්ස් ෙූ නූයන්ට 
‘වෙොල, වතපි ෙුමේ ෙරෙූ ද? සැවෙයුත්ර්හපතරැ්්ෙහන්වස්ට ග්ිවතල් මී සෙුරු එේ 
වෙොට ෙිරි තේ පිස යෙුෙවහොත් යේෂ්ඨවලඩ හරිමි’ යි වෙෙුලො ෙීවය් ය. ඒ අසො 
උපොසෙෙරු ‘මහොයේෂ්ඨයොවනනි, වතපි වනො ෙීෙත් අපි වතරුන් ෙහන්වස්ට 
නිරන්තරවයන් ම දන් වදම්හ’ යි  ෙියො වදෙන දෙස් එ ඳු ෙූ ෙිරි ත් පිස වග්ණ මග් 
 ල ලො උන්හ. ර්ුගල්්වතරුන් ෙහන්වස් ද එදෙස් උදය ම නුග්ී සිට වපර ඒ පුරුදු 
ෙූ උපොසෙෙුලයට ෙුඩ ෙදාළ වස්ෙ. ඒ දැෙ සතුටින් උපොසෙෙරු පොතර ය ල ො වග්ණ 
ෙිරි ත් පුරෙො දුන්හ. වතරුන් ෙහන්වස්ත්  ත් පිළිවග්ණ ෙඩනොෙොර දැේෙූවස්ෙ. ඒ 
දැෙ උපොසෙෙරු ‘ෙහන්ස, වම්  ත ෙළඳා ෙදාළ මුනුෙ. අනිේ ෙිරි ත් පොතර යේ වදම්හ’ 
යි ෙියො ඒ   ත ෙළඳෙො නුෙත පොතර ය පුරෙො ෙිරි ත් දුන්හ. වතරුන් ෙහන්වස් ඒ 
ෙිරි ත වග්ණ වග්ොස් ‘ෙහන්ස, වම් ෙිරි ත ෙළඳා ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙියො සැවෙයුත් 
මහවතරුන් ෙහන්වස්ට පිරිනුමූ වස්ෙ. ඒ සැවෙයුත්මහවතරුන් ෙහ්නවස්ට 
ෙොග්්වභදවයන් ඒ ව වහත් ෙිරි ත් උපන්වන් ය. එවිට සුරියුත්මහවතරුන් ෙහන්වස් 
යහපත් ෙූ ඒ ෙිරි ත දැෙ ‘වම්  ත වෙවස් උපන්වන් වදෝ වහෝ?’ යි දිෙුසින්  ලො 
වදෙතොෙො උපොසෙෙුලයට එළඹ දුේ දී තපදෙූ  ෙ දැෙ- 

 
“ ීව වි ්්්ත්ති විප් ාරා-උප්ප්්් ර්ධුපායසා, 
සපර භුත්පතා භප යයාහං-සාජීප ා ගරහිපතා ර්ර් 
 
යදිපි පර් අ්්ත ගුණං-්ික්ඛමීත්වා .හි රපර, 
ප්  භිපන්දයය ාජී ං- ජර්ාප්ාපි ජීවිතං” යි. 
 
“ඇෙුත්නි, ෙොග්්විඤ්ඤත්තිය පුතිරීවමන් මට වම් ව වහත්ෙිරි ත උපන්වන් 

ය. තදින් වම ෙිරි ත මම ෙුළඳූවය් විම් නම්, මොවග්් සමයග්් ආජිෙය නින්දිත ෙන්වන් 
ය. තදින්  ත් වනො ලුබීවමන් මොවග්්  ඩෙුල ( 60) මුඛවයන් නිේම පිටත 
හුසිවරන්වන් ී නමුදු මොවග්් ීවවිතය හරින්වන් නමුදු සමයග්්ආීවෙය වනො ිඳිමි’ යි 



 

 520 පටුන වෙත 

ෙියො ‘ඇෙුත්නි, වම් ව වහත්ආහොරය අනුභෙයට සුදුසු වනො වෙයි, පහ ෙරෙ’ යි ෙියො 
ඒ ව වහත හුර ෙදාළවස්ෙ. ඒ ෙිරි තින් ීවවිෙො වනො ෙළවස්ෙ. ර්ුගල්් මහවතරුන් 
ෙහන්වස් ද, ‘මො ෙුනි සෘද්ධිමත් මහොශරොෙෙ වෙවනෙන් වග්ණ ආ  ත වනො 
ෙළඳනවස්ෙු’ යි වනො සිතො එෙොනවයන් ම පොතර  මුෙවිට අල්ෙො වග්ණ එේ පවසේහි 
මුණින් නුමුවස්ෙ. එවෙවණහි ම සුරියුත්මහවතරුන් ෙහන්වස්වග්්  ඩරුජොෙේ 
සන්හිඳින. එතුන්පටන් පිරිනිෙන් පොන තුන් දේෙො පන්සොළිස්හෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි 
ඒ රුජොෙ වනො හට ග්ත්වත් ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙියන ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙූර්මයො ය යි ෙියන ලද පූර්ණෙයොවග්් 

පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙවයහි හුසිවරන්නො ෙූ ෙූර්මයො 
ජලවයහි ම ෙොසය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයන් ෙහ්නවස් විසින් සෙලපරොණීභුතපුද්ග්ලයන් වෙවරහි විපුල ෙූ මහත් ෙූ 
අපර මොණ ෙූ අවෙරි ෙූ නිදුේ ෙූ හිතොනුෙම්පී ෙූ චමතරීසහග්ත ෙූ සිතින් සෙලසත්ෙයන් 
ඇති සර්ෙවලොෙය ස්පර්ශ වෙොට විසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පූර්ණෙයොවග්් වම් 
පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙූර්මයො උදෙවයහි තපිවලමින් හිස 
ඔසෙො  ලො තදින් ෙිසි වෙවනෙුන් දේවන් නම්, එහි ම ග්ිවලන්වන් ය. නුත වහොත් 
‘ඔෙුහු මො වනො දෙිත්ෙ’ යි ෙියො  ලෙත් ෙු ග්ුඹුවරහි ග්ුවලන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් ේවල්ශයන් ලිං ෙන එන 
ෙල්හි අනිතයොදි අරමුණු නමුති මහොවිවලහි ග්ුලිය1 යුත්වත් ය. නුෙත ේවල්ශවයෝ 
මො වනො දෙිත්ෙ’ යි ෙියො දැඩි වෙොට ග්ුඹුවරහි ග්ුලිය1 යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙූර්මයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙූර්මයො ජලවයන් 
නිේම ග්වලෙ වහෝ දණ්ඩෙ වහෝ හිඳ ඔහුවග්් ෙය සූයයයතොපවයන් වියවලන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් හිඳීම සිටීම 
සයනය ෙිරීම සේමන් ෙිරීම ය යන සතර තරියේවෙන් සිත පහ වෙොට වග්ණ සතර 
සමයේපර ධොනීයයය නමුති සූයයයතොපවයහි සිත තෙො වියලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙූර්මයොවග්් වම් තෘතියයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙූර්මයො පෘිවිය 
සොරො තමහට විවෙෙස්ථොනවයහි ෙොසය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් ලොභසත්ෙොර යශස් හුර ජනශූනය ෙූ විවෙෙ 
ෙූ ෙනය ද මහොෙනය ද පර්ෙතය ද ෙඳුස්ළිය ද ග්ිරිග්ුහොෙ ද යන අල්පශේද ඇති 
අල්පවඝොෂ්ඨො ඇති විවෙෙයට පුමිණ විවෙෙවයහි ම ෙොසයට එළඹිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, තදි ුෙොවග්් වම් සතරෙන ෙූ අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
 ංග්්ත පුතර    උපපස් පථර ස්ෙොමීන් විසින් ද, ‘විවෙෙසුප පිණිස නිෙන් වසොයන 
භිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් අල්පවඝොෂ්ඨ ඇති ෙයොලමෘග්වසවිත ෙූ විවිේත ෙූ වසනොසනය 
වසෙනය (   ) ෙරණ වස්ෙු’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. නුෙත ද, 

                               
1 ග්ුලුණු 
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මහරජොවනනි, ෙූර්මයො වග්ොාරොදී ෙෘතයවයහි හුසිවරමින් තදින් තමහට භය ජනෙ ෙූ 
ෙිසිෙේ දෙී ද, එ ඳු ෙූ ශේදයේ අසො ද, එෙල ඔහුවග්් වසොඬ පස්ෙුනි ෙූ පිංාොග්යන් 
තමොවග්් තිෙ වලහි සඟෙො වග්ණ ශරීරය රේෂ්ඨො ෙරණුවය් අල්වපොත්සොහ ෙ 
තූෂ්ඨ්ණිම්භූත ෙ සිටින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ශර මණධර්මය රේෂ්ඨො 
ෙරන්නො ෙූ වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් රූප ශේද ග්න්ධ රස 
ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයධර්ම යන ෂ්ඨඩොලම් නයන් ලිං ෙන ෙල්හි ාේඛු වසොත ඝොණ ජිේහො ෙොය 
මන යන ෂ්ඨ ආද්ෙොරවයහි ෙසො ග්ත් සිංෙරශීල නමුති වදාර වනො හුර මනස සිංෙෘත 
වෙොට පිහිටුෙො වග්ණ හුම තුන ම සිහිනුෙණින් විසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙූර්මයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය 
වදෙොතිවදම ෙූ අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ද සංයුත්සඟිපයහි ෙූ උතුම් 
කුම්පර්ාපර්ස තරවයහිත් ෙදාරණ ලද්වද් ය- 

 
“කුම්පර්ා  අඞ්ගා්ි සපක කපාපල 
සපර්ාදහං භික්ඛු ර්ප්ා විතක්පක, 
අ්ිස්සිපතා අ්්්ර්පහෙයාප්ා 
පවේිබ්.ුපතා ් උප පදයය ක්්චි” යි. 
 
“තමොවග්් තිෙ වලහි පඤ්ාොිංග්යන්   හො වග්ණ දිවි රෙින්නො ෙූ ෙූර්මයො 

වමන් සිංසොරවයහි භය දේනො අර්ථවයන් භිේෂ්ඨු නම් ෙූ වයොග්ොොරවතම තමොවග්් 
සිත්හි උපදනො ෙොමවිතර්ෙොදීන් පර ථම ධයොනොදිවයහි පිහිටෙනුවය් රූපොලම් නොදිය 
විරහිත ෙූවය් පරහට පීඩො වනො ෙරණුවය් ේවල්ශපරිනිර්ෙොණවයන් පිරිනිවිවය් 
ෙිසිවෙෙුහට උපෙොද වනො ෙරන්වන් යි. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘හුණෙෘේෂ්ඨයොග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද? ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් හුණෙෘේෂ්ඨය ෙොතය යම් තුවනේහි ද, එහි ම අනු ෙ යන්වන් 
ය. අනිේ අතෙට ෙුටුෙ වනො දුෙන්වන් ය. ෙොතය හමන දිසොෙට හුණෙෘේෂ්ඨය 
නුවමන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් 
විසින් යම් නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනයේ ාතුස්සතයොෙග්මය ෙළො ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් ෙදාරණ ලද ද, ඒ නෙොිංග්ශොස්තෘොනය අනු ෙ වග්ොස් ශර මණයන්ට ෙුප ෙූ 
අනෙදයවයහි සිට ශර මණධර්මය ම වසවිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, හුණෙෘේෂ්ඨයොග්් 
වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය සර්ෙඥපුතර  ෙූ රාහුල 
ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරණ ලද්වද් ය:- 

 
“් ඞ්ග.ුද්ධ ර්ං-අ්ුපලාපර්ත්වා් සබ්.දාස  
කප්පිපය අ් ජ්ජස්මිං-ෙත්වා ‘පායං සර්ුත්තවෙං” යි, 
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“මම නෙොිංග් ුද්ධොනය අනුවලොම වෙොට හුම ෙල ම ශර මණයන්ට ෙුප ෙූ 
අනෙදයවයහි පිහිටො අය සිංඛයොත ෙූ සුපතින් පහ ෙූ වහයින් අපොය නම් ෙූ අපොදුෙින් 
එවතර ීමි.” 

 
(   ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ාොපයොවග්් එෙොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මුල පටන් අග් දේෙො අග් පටන් මුල දේෙො පමණින් යුේත 
වෙොට යහපත් වස් සුප ඔප් නඟන ලද්දා ෙූ දුන්න ඇද ලූ ෙල එෙ සම ෙ ම 
නුවමන්වන් ය. ටුඹේ වස් තද වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් උපසම්පදාවෙන් දසහෙුරුදු ෙූ පිරී ෙල් ග්ිය ස්ථවිරයන් 
වෙවරහි ද, වදතුන් හෙුරුදු පිරුණු නෙෙයන් වෙවරහි ද, පස්හෙුරුදු පිරුණු 
මධයමයන් වෙවරහි ද තමො හො සමෙයස් ඇති සමෙතුන් වෙවරහි ද යන වම් 
ස ර හ්මාොරීන් වෙවරහි නුමුන යුත්වත් ය. වනො ම දැඩි විය යුත්වත් ය. පටිප්ඵරිත වනො 
විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, දුන්වනහි වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණ වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
විධුරප ේණකජාතකපයහි:- 

 
“රාපපා  ් ්  පර් ීපරා- ංපසා  අ්ුපලාර්යං, 
පටිපලාර්ං ්  ත්පතයය-සරාජ සතිං  පස” යි. 
 
‘සම ෙ ග්ො සුදු දුන්න වමන් ද, ෙොතය අනු ෙ නුවමන හුණෙෘේෂ්ඨය වමන් ද 

නුෙණුති පණ්ඩිතවතම පින්ෙතුන්ට අනු ෙ නුවමන්වන් පර තිවලොම ෙ වනො පෙත්වන් 
ය. වමවස් ඒ නුෙණුති පණ්ඩිතතම ‘රොජෙසති ය’ යි ෙියන ලද රොජවසෙය ෙරන්වන් 
ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙොෙයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
යම් වස් ෙොෙවතම තමහට ෙෙර වෙවනේ ෙුට පහරොදීන් උපද්ර ෙයේ වෙවරද් වදෝ 
වහො යි යන ආසිංෙො පරිසිංෙො ඇති ෙ ම ග්ුලවියටි ෙ උත්සොහ ීර්ය ඇති ෙ ම 
හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් 
විසින් පුමිණියො ෙූ සීලොදිග්ුණවයන් පිරිවහ් වදෝ වහො යි යන ආසිංෙොපරිසිංෙොවයන් 
වෙවලසුන් ෙුද්ද වනො වදන ීර්යවයන් ෙසන ලද ාේෂ්ඨුරොදි ෂ්ඨඩින්ද්රියයන් ඇති ෙ 
එළඹ සිටින ලද සිහිවයන් යුේත ෙ හුසුරුණ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් 
ෙොෙයොවග්් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, ෙොෙවතම යම් ෙිසි 
වභොජනයේ දැෙ ශේද වෙොට නූයන් සමග් ව දා වග්ණ අනුභෙ ෙරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයෝග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් දැහුමින් උපන් 
වහයින් ධොර්මිෙ ෙූ දැහුමින් වසමින් ල න ලද්දා ෙූ යම් ඒ පර තයයලොභවයේ ඇද්ද, 
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යටත්පිරිවසයින් පොතර යට පුමිණියො ෙූ වභොජනමොතරවයේ ඇද්ද, එ ඳු ෙූ ලොභවයන් 
සිල්ෙත් ෙූ ස ර හ්මාොරීන් ෙහන්වස්ලො හො සමග් ‘වම පමණ වදමි. වම පමණ වනො 
වදමි’ යි ද සිතන ආමිසපර තිවිභේතිය ද, ‘අසෙලොහට වදමි, අසෙලොහට වනො වදමි’ යි 
ද සිතන පුද්ග්ලපර තිවිභේතිය ද ය විවිධ ෙූ ෙොරණය හුර හුමතුන ම ෙරණ ෙර්ෂ්ඨො 
වසයින් සර්ෙසොධොරණ ෙූ පර තිවිභේතවභොග්ිතොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙොෙයොවග්් වම් ද්විතියොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ (  1) ශාවෙපුතර  වථර සොමීන් ෙහන්වස් විසින් ‘තදින් 
වෙවලසුන් තුීවමහි නිරත ෙූ භිේෂ්ඨූහු මට තමන් ලත් පර තයය පිරිනමති. මම ඒ 
වභොජනය සියලුවදනොහට ව දා දී එයින් තතිරි ෙූ වභොජනයේ ෙළඳමි’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මර්ෙටයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ලුග්්මට එළවඹන්නො ෙූ ෙොනරවතම විවෙෙ ෙූ ඔිවනො  
ෙුලඳ සිටි ශොඛො ඇත්තො ෙූ භයින් ග්ුලවිය යුතු රේෂ්ඨොස්ථොනයේ ෙුනි ෙූ එ ඳු ෙූ 
අෙෙොශවයේහි මහත් ෙු මහොෙෘේෂ්ඨවයෙ ලුග්්මට එළවඹන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහ්නවස් විසින් ලජනජිවපසල ෙූ සිල්ෙත් ෙූ 
උග්න්නො ලද යහපත් පර්යොප්තිධර්මයන් ඇත්තො ෙූ  හුශරුත ෙූ ධර්මධර ෙූ සියල්ලන්ට 
පරිය ෙඩන්නො ෙූ සියල්ලන් විසින් වග්ෞරෙ ෙුඩිය යුතු ෙූ ෙුඩ අෙුඩ ෙියන සුලු ෙූ 
ොනේෂ්ඨම ෙූ අෙෙොද ෙරන්නො ෙූ වමවලෝ පරවලෝ ෙුඩ අඟෙන්නො ෙූ වමවලෝ පරවලෝ 
ෙුඩ දේෙන්නො ෙූ දේෙොලූ ෙුවඩහි සමොදන් ෙරෙන්නො ෙූ සමොදන් ෙූ ෙුවඩහි සිත 
තියුණු ෙරෙන්නො ෙූ එහි ම යහපත යහපතු යි ෙියො සිත් පර සන්න ෙරෙන්නො ෙූ වම ඳු 
ෙලයොණමිතර  ෙූ ආාර්ය වෙවනෙුන් ආශර ය වෙොට ෙොසය ෙට යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙොනරයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද,  මහරජොවනනි. 
ෙොනරවතම ෙෘේෂ්ඨවයහි ම හුසිවරන්වන් ය, සිටින්වන් ය, හිඳින්වන් ය, නිද්රොෙට 
පුමිවණන්වන් ය, එහි ම රොතරිවයහිත් ෙොසය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් අරණයොභිමුඛ විය යුත්වත් ය. අරණයවයහි 
ම ්ොනෙිංෙර මණ නිෂ්ඨදයොශයන යන සතර තරියේ පුෙුත්විය යුත්වත් ය. 
ග්රොමන්තවසනොසනවයහි ද, ධයොන උපදෙො අහස සුරිසුරීමට ෙඩො 
ආරණයෙවසනොසනවයහි නිද්රොෙ ෙිරීම උතුම් වහයින් ෙනවයහි ම නිද්රොෙට පුමිණිය 
යුත්වත් ය. එහි ම සිට සතරසතිපට්්ොන නමුති අමෘතවභොජනය අනුභෙ ෙට යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, මර්ෙටයොවග්් වම් ද්විතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශොරිපුතර  මහොවථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“රංකර්්්පතපි තිට්ෙ ්්පතා- ි්සජ්ජා සයප්්  ා, 
ප ප් පසාභපත භික්ඛු-ප ්්්තං    ණ්ණිතං” යි. 
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‘මහෙනවයහි සේමන් ෙරන්නො ෙූ ද, සිටින්නො ෙූ ද, නිෂ්ඨදයොශයනය ෙිරීවමන් 
ද භිේෂ්ඨුවතම වහොිවන් ය. ඒ ග්මට දුරු ෙන්වන් ය, අනන්ත  ුදුන් විසින් ෙර්ණනො 
ෙරණ ලද්වද් ය.” 

 
උද්දාන පද නම්:- 
 
‘ප ාරස්සපරා ර කුක්කුපටා-කලපන්දාස  දිපි්ි දීපිපකා, 
කුම්පර්ා  ංපසා  ාපපා ර- ායපසා අථ ර්ක්කපටා’ යි. 
 
පයාගිකථා පර ශ්් පයහි කක්විසි අංගයක් ඇති පර ථර්  ේගය ්ිමිපය් ය. 
 
(  4) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ලො ුලතොෙවග්් එෙොිංග්යේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ලො ුලතොෙ තෘණවයෙ වහෝ ෙොෂ්ඨ්ටවයෙ වහෝ ලීයෙ වහෝ 
වසොඬින් එල්ී වග්ණ එයට මත්වතහි ෙුඩී යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් අර්හත්භලවයහි ෙඩින ෙුමුත්තො ෙූ සිතින් 
අනිතයොදි අරමුවණෙ එල්ී වග්ණ අර්හත්ඵලවයහි ෙුඩුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ලො ුලතොෙවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය අප 
ධම්වසවනවි සැවෙයුත් මහොවථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින් ද:- 

 
“යථා ලාපුලතා ්ාර්-තිපණ කට්පෙ ලතාය  ා, 
ාලම්ිත්වා පසාණ්ිකාහි-තපතා  ඩ්ඪති උත්තවෙං, 
තපථ  .ුද්ධපුත්පත්-අරහත්ත ලකාමි්ා, 
ාරම්ර්ණං ාලම්ිත්වා- ඩ්ිතබ්.ං අපසඛභපල” යි. 
 
“ලො ුලතො නම් ලිය යම් වස් තෘණවයෙ වහෝ ෙොෂ්ඨ්ටවයෙ වහෝ ලීයෙ වහෝ 

වසොඬින් එල්ී එයින් ඒ ෙොරණවයන් මත්වතහි ෙඩින්වන් ය, එවස් ම අර්හත්ඵලය 
ෙුමුත්තො ෙූ  ුද්ධපුතර යන් ෙහන්වස් විසින් ග්ත් අරමුවණහි සිතින් එල්ී  අචශේෂ්ඨ ෙූ 
රහත්ඵලවයහි ෙුඩුන යුත්වත් ය” යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් යි.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පද්මයොවග්් අිංග්තර යයේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ජලවයහි උපන්නො ෙූ ජලවයහි ෙුඩුනො ෙූ පද්මය ජලය හො 
වනො ඇවලන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් 
ෙහන්වස් විසින් උපොසෙ ෙුලවයහි ද, ශිෂ්ඨයග්ණයො වෙවරහි ද, ලොභවයහි ද, යසවසහි 
ද, සත්ෙොරවයහි ද, සම්මොනවයහි ද, පරිවභොග් ෙට යුතු ෙූ ාතුර්විධපර තයයවයහි ද යන 
හුමතුන්හි ම වනො ඇලීවමන් විසිය යුතු ය. මහරජොවනනි, පද්මයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය 
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ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, පද්මය උදෙය වෙවරන් තතො උස් ෙ නුඟී 
සිටින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සියලු ම 
වලොෙය අභිභෙනය වෙොට තතො උස් ෙ නුඟී වලොවෙොත්තරධර්මවයහි සිටිය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, පද්මයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ස්ෙල්පමොතර  ෙූ මොරුතය ෙුදිෙුදී හුසිවරණ ලද පද්මය ාලිත ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වශෂ්ඨ ෙ සිටි අල්පමොතර  
ෙූ ද ේවල්ශයන් වෙවරන් සිංයම ය යි ෙියන ලද ෙුළෙීම ෙට යුත්වත් ය. ස්ෙල්පමොතර  
ෙූ ද ේවල්ශයන් වෙවරහි භය දේනො සුලු ෙ ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
පද්මයොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ‘අණුමත්වතසු ෙජනවජසු 
භයදස්සොවි සමොදාය සිේඛති සිේඛොපවදසු’ ෙියො අප භොග්යෙත් ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් විසිනුත් ‘ේවල්ශයන් වෙවරහි භයින් විහරණය 
ෙට යුත්වත් ය’ යි යන වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

 
(   ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘බීජයොවග්් අිංග්ද්ෙයයේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මඳ ෙූ ද, යහපත් ෙූ ී සරුවෙවතහි ෙපුරණ ලද්වද් ෙර්ෂ්ඨොෙ 
මනො වෙොට ෙස්නො ෙල්හි ව ොවහෝ ී වනො හුර ම වදන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් රේෂ්ඨො ෙරණ ලද්දා ෙූ ශීලය සියලු ම 
ශරොමණයඵලය වනො හුර ම වදන්වන් ය. එපරිද්වදන් මනො වෙොට පිළිපුද්ද යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, බීජයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, ෙල් 
නිමෙො මඩ වෙොට ෙප් වහළො පිරිසිදු ෙළ ේවෂ්ඨ්තරවයහි වරොපණය ෙරණ ලද්දා ෙූ ිජු 
ෙල් වනො යෙො ම හට ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ජනශූනයොග්ොරවයහි සිට පිරිසිදු ෙරණ ලද්දා ෙූ සිත සතිපට්්ොන 
නමුති ේවෂ්ඨ්තර ෙරවයහි ෙහො ම හට ග්න්වන් ය. මහරජොවනනි,  බීජයොවග්් වම් වදෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් බීවජොපමොෙ  ුදුන් මල් අනුරුද්ධ මහොවථර 
සොමීන් විසින්:- 

 
“යථා පඛත්ත පවෙසුද්පධ-බීජං  ස්ස පතිට්ිතං, 
විපුලං තස්ස  ලං පහාති-අපි පතාපසති කස්සකං. 
තපථ  පයාගිප්ා චිත්තං-සු්්ඤාගාපර විපසාිතං, 
සතිපට්ෝපඛත්තම්භි-ිප්පපර්  විරපහති” යි. 
 
‘යම් වස් පිරිසිදු ෙූ ේවෂ්ඨ්තරවයහි ිජු පිහිටන ලද්වද් වේ ද, ඒ ේවෂ්ඨ්තර යොවග්් 

මහත් ෙු ඵල ඇති ෙන්වන් ය. වග්ොවියො ද සතුටු ෙරන්වන් ය. එවස් ම ශූනයොග්ොරවයහි 
ම පිරිසිදු ෙරණ ලද්දා ෙූ වයොග්ියොවග්් චිත්තය සතිපට්්ොනේවෂ්ඨ්තරවයහි ෙහො ම පතළ 
ෙන්වන් ය’ යි ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 



 

 526 පටුන වෙත 

“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, සල්ෙලණෙෘේෂ්ඨයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් මවනොඥ ෙූ දර්ශනය ඇති සොෙලෙයොණිෙොෙ පස්වළෝ 
ඇතුළත්හි ම සියේරියනේ වහෝ ඊට ෙුඩියේ වහෝ ෙඩින්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සතරශරොමණයභලය ද සිෙුපිළිසිඹියොෙ ද 
ෂ්ඨ ආඅභිඥාෙ ද සියලු ම ශර මණධර්මය ද ශූනයොග්ොරවයහි දී ම පරිපූර්ණ ෙටයුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, සොලෙලයොණියවග්් වම් එෙොිංග්ය ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සර්ෙඥපුතර  ෙූ රොහුල ස්ථවිරයන් විසින්:- 

 
“සාලකලයාණිකා ්ාර්-පාදපපා ධරණීරැපහා, 
අ්්පතා පෙවියං පය -සතහපාපි  ඩ්ඪතී. 
 
යථාකාලම්භි සම්පත්පත-පවෙපාපක් පසා දුපර්ා, 
උග්ගංිත්වා් කකාහං-සතහපාපි  ඩ්ඪති. 
 
ක පර්  ර්හාවීර-සාලකලයාණිකා විය, 
අබ්භ්්තපර සු්්ඤාගාපර-ධම්ර්පතා අභි ඩ්ඪයිං” යි. 
 
(  4) ‘සර්ෙඥ පියොවනනි, පෘිවිවයහි හට ග්න්නො ෙූ සොල ෙලයොණිෙො නම් 

ද්රුවමන්ද්රවයේ ඇතුළු පෘිවිවයහි ම සියේ රියනෙුදු ෙඩින්වන් ය. එයින් ෙුඩියෙුදු 
ෙඩින්වන් ය. මුහු ෙිරීවමන් පෘිවිවයන් උද්ග්ත ෙන ෙල්හි සම්පරොප්ත ෙන ෙල්හි 
දුර්ලභ ෙූ දර්ශනය ඇති ඒ ද්රුවමන්ද්ර යො වපොවළොවින් උඩ නුග්ී එෙදෙසින් සියේරියන් 
තුන් අහසට ෙඩින්වන් ය. එපරිද්වදන් ම ස්ෙොමීනි, මහොීර ෙූ 
සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්ස, පෘිවිය ඇතුළත ෙුවඩන සොලෙලයොණිෙෘේෂ්ඨය 
වමන් ම ජනවිවිේත ෙූ ශූනයොග්ොරය ඇතුළත්හි ෙසමින් සමොධිවයන් ෙුඩුවනමි’ යි” 
ෙියො වමම ෙොරණය  ුදුන් සම්මුඛවයහිත් ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වනෞෙොෙවග්් අිංග්තුනේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වනෞෙොවතොම ව ොවහෝ ෙූ දාරුසමූහයොවග්් එෙතු ීම ෙරණ 
වෙොට වග්ණ ව ොවහෝ ෙූ ජනයන් එවතර ෙරන්නී ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ආාොර සමොාොර සීලග්ුණ ෙත්ත පටිෙත්ත සිංඛයොත 
ව ොවහෝ ෙූ ධර්මසමූහයන්වග්් එෙතු ීම ෙරණ වෙොට වග්ණ වදවියන් සහිත ෙූ 
වලෝෙුසිවතම සසරින් එවතර ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වනෞෙොෙවග්් වම් 
පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, නුෙ ව ොවහෝ ෙූ ස්ළ 
වඝොෂ්ඨොවේග්යොවග්් පුතිරීම ද සළොවේග්ය ද තෙසන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ව ොවහෝ ෙූ රොග්ොදීේවල්ශ ස්ළවේග්ය ද ලොභසත්ෙොර 
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යස සිවලොෙ පූජන ෙන්දනො පරෙුලයොවග්් නින්දා පර ශිංසො සුෙ දුේ සම්මොනොෙමොනොදී 
ව ොවහෝ ෙූ ස්ළවේග්ය ද තෙසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වනෞෙොෙවග්් වම් 
ද්විතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, නුෙ අපරිමිතොනන්තොපොර 
අේවෂ්ඨොභිත සුෙොසූදහසේ වයොදුන් ග්ුඹුරු ෙූ වසණහඬ වස් මහත් ෙූ මහොසමුද්රවඝොෂ්ඨො 
ඇත්තො ෙූ තිමි තිමිංගල ර්කරාදී මහොමත්සයග්ණයන්වග්න් ආෙුල ෙූ මහත් ෙූ 
මහොසමුද්රවයහි යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
තරිපරිෙර්තයේ හො ද්ෙොදශොෙොරයේ ඇති ාතුස්සතයලොභයොවග්් පර තිවෙධවයහි සිත 
හුසිර විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වනෞෙොෙවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් වමම ෙොරණය 
සංයුත්සඟිපයහි ෙූ සච්රසංයුත්තකපයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය. ‘විතේවෙන්තො ා වඛො 
තුම්වහො භිේඛවෙ තදිං දුේඛන්ති විතේවෙයයොථ” යනොදීන් “මහවණනි, වතපි යමේ 
සිතන්නොහු නම්, වම් දුේඛසතයය යි ෙියො සිතෙු. වම් දුේඛසමුදයසතයය යි ෙියො 
සිතෙු. වම් දුේඛනිවරොධසතයය’ යි ෙියො සිතෙු. වම් දුේඛනිවරොධග්ොමිනිපර තිපදාෙය යි 
ෙියො සිතෙු ය’ යි ාතුස්සතයය සිතන සිත ම තියුණු ෙරෙො ෙදාළවස්ෙ.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘නොෙොලෙනයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද්, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් නුේ නෙත්ෙො ලන්නො ෙූ ‘ලෙනෙය’ යි (  6) ෙියන ලද්දා ෙූ 
සිනිෙඳ මහත් ෙූ මහො සමුද්රවයහි ව ොවහෝ ෙූ ඌර්මජොලොවෙන් ආෙුල ෙූ විේවෂ්ඨොභිත 
ෙූ මහො ජලතලවයන් නුෙ ෙොතවයන් දිසොනුදිසොෙට වග්ණ යන්නට වනො වදන්වන් ය. 
නෙත්ෙන්වන් ය. සිටුෙො ලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් රොග් ද්වෙෂ්ඨ වමොහ නමුති තරිංග් සමූහයන් ඇති මහත් ෙූ 
මහොවිතර්ෙසම්පර හොරවයහි චිත්තය ෙළේෙො ලිය යුත්වත් ය. නෙත්ෙො ලිය යුත්වත් ය, 
ෂ්ඨඩින්ද්රියයන් විසින් දිශොනුදිශොෙට වග්ණ යන්නට නුදුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
නුේ ලෙනෙයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, නුේ සිටුෙො 
ලන සිනිෙඳ වනො තල්වපන්වන් ය. සියේරියන් ග්ුඹුරු ජලවයහි ද නුෙ සිටුෙොලන්වන් 
ය. සිටි ස්ථොනයට ම  පමුණුෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ලොභ යස සත්ෙොර මොනන ෙන්දන පූජනොදි අපචිතිවයහි ලොභොශර  
යසොග්රවයහි ද වනො තල්පුන යුත්වත් ය. ශරීරයොපනමොතරවයේහි ම චිත්තය තුිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් නුේ ලෙනෙයොවග්් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය ධම්පසප්වි සැවෙයුත්මහවථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින් 
ද :- 

 
“යථා සර්ුද්ද ලක්ං-් ජල ති ් සීදති, 
තපථ  ලාභසක්කාපර-ර්ජ ජල ථ විසීදථ” යි. 
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‘මහොසමුද්රවයහි ලෙනය යම් වස් වනො තල්වප් ද, වනො ග්ුවල් ද, එවස්ම 
ලොභසත්ෙොරවයහි වනො තල්වපෙු. යුවපන පමණෙට ග්ුවලෙ’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වනෞෙොයෂ්ඨ්ටියවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 

යුතවත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ 
ය. 

 
“යථා ර්හාරාජ කූපපා රජ්ජු ්්ර  රත්ත ්්ර ලකාර ්්ර 
ධාපරති -පප- අයං ප ා අම්හාකං අ්ුසාස්ී” ති.1 
 
“මහරජොවනනි, යම් වස් නුේෙුඹය මහලනුෙ ද, ෙරපට ද, රුෙල ද ධරන්වන් 

ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සිහිනුෙණින් 
සමන්නොග්ත විය යුත්වත් ය. තදිරියට යොවමහි ද, ආපසු යොවමහි ද තදිරි  ුලීවමහි ද, 
දිසොනුදිසො  ුලීවමහි ද, හස්තපොද හෙුළුෙො ලීවමහි ද, දිග් හුරීවමහි ද, සිංඝොටිපොතර  
සිෙුරුධොරණවයහි ද, පිණ්ඩපොත (   ) වභොජනය අනුභෙ ෙිරීවමහි ද, තර ලො දිය 
පීවමහි ද, පූප ඵලොදිය ෙූවමහි ද, මධුඵොණිතොදිය වලීවමහි ද, මලමුතරොදි නිලීන 
ෙරියොවයහි ද, ග්මවනහි ද, සිටීවමහි ද, හිඳීවමහි ද, නිද්රොවයහි ද, නිදි ෙුළුේවමහි ද, 
ෙථො ෙිරීවමහි ද, තුෂ්ඨ්ණීම්භොෙවයහි ද යන වමහි සොර්ථෙසම්පජඤ්ඤය 
සත්පරොයසම්පජඤ්ඤය වග්ොාරසම්පජඤ්ඤය අසම්වමොහසම්පජඤ්ඤය යන ාතුර්විධ 
සම්පජොනතොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙූපයොවග්් වම් එෙොිංග්ය 
ශොසනිෙ තුන් විසින් ග්ත යුත්වත් ය. 

 
මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ‘මහවණනි, 

අතීතවයහි ෙප්ග්ිනි ග්ත් රුෙන්වමරේ වස් අනන්ත ෙූ  ුද්ධශ්රීවයන්   ළන්නො ෙූ 
අසූරියන්  ුදු ඳින් තුන්වලෝ   ුළුෙමින් සොර ලේෂ්ඨයේ රහතුන් පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ 
අෙුරුදු වලෝ ෙුඩ ෙළො ෙූ දීපංකර නම්  ුදුරජොවනෝ ද, එවස් ම අටොසූරියන්  ුදු ඳින් 
මුළුවලොෙ   ුළුෙො වෙොටිලේෂ්ඨයේ රහතුන් පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ අෙුරුදු ෙුඩ හුන් 
පකාණ්ඩ ්්්  නම්  ුදුරජොවනෝ ද, වසොළසොසිංඛයෙප්ලේෂ්ඨයේ පිරූ පොරමිතො ඇති 
තමන් ෙහන්වස් මෙුෙුල උපන් දෙස් පටන් දසඑෙඩමසේ මුළුල්වලහි මූනියන්වග්් 
ඇඟින් නිේමුනු ආවලොෙවයන් අසූරියන් සුතවපන වග්යි පහන් වනො නිංෙො ම අඳුරු 
දුරු වෙොට දිලිවයමින් මෙුෙුසින් ිහිවෙමින් ෙුඩිවිය පුමිණ තිස්දහසේ පුරඟනන් 
පිරිෙරො නෙදහසේ හෙුරුදු රොජයශ්රී විඳ තුන්වෙොටියේ පුරුෂ්ඨයන් හො සමග් 
මහිනිේමන් නිේම නොග්ව ොධි මූලවයහි ෙුඩ හිඳ පස්මරුන් පරොජය වෙොට 
වලොෙුතුරො  ුදු ෙූ තුන් පටන් දසදහසේ සේෙළ ාන්ද්ර සූර්යයන් ෙවදෝපුණියන් වස් 

                               
1 සම්පූර්ණපෝය පොළිමිලින්දපඤ්හවයහි 3ක2 ෙන පිටුවෙහි වපවණ්. 
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නිෂ්ඨ්පර භ වෙවරමින් රෑ දාෙල් එෙොවලොෙ වෙොට දිලිවයමින් වෙොටිලේෂ්ඨයේ රහතන් 
පිරිෙරො අසූරියන්  ුදු ඳින් දසදහසේ සේෙළ එෙොවලොෙ වෙොට   ුළුෙමින් 
සද්ධර්මොමෘතපොනවයන් තුන්වලෝෙොසීන් පිණෙො අසූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් ර්ංගල 
නම්  ුදුරජොවනෝ ද,  අනූරියන්  ුදු ඳින් මුළුවලෝ   ුළුෙො වෙොටිලේෂ්ඨයේ රහතන් 
පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් සුර්් නම්  ුදුරජොවනෝ ද, අසූරියන්  ුදු ඳින් 
නිේමුනු  යොමපර භොමණ්ඩලවයන් රෑ දාෙල් සතරග්ේෙෙ අඳුරු දුරු වෙොට වෙොටිග්ණන් 
රහතන් පිරිෙරො සුටදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් පේ ත නම්  ුදුරජොවනෝ ද, 
අටපනස්රියන්  ුදු ඳින් තිස්වෙොටියේ රහතන් පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් 
පසාභිත නම්  ුදුරජොවනෝ ද, පනස්අටරියන්  ුදු ඳින් තිස්දහසේ රහතන් පිරිෙරො 
ලේෂ්ඨයේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් අප්ාර්දස්සී නම්  ුදුරජොවනෝ ද, පණස්අටරියන්  ුදු ඳින් 
වෙොටියේ රහතන් පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් පදුර් නම්  ුදුරජොවනෝ ද, 
අටඅසූරියන්  ුදු ඳින් නිේමුනු  යොමපර භොමණ්ඩලවයන් වදාවළොස්වයොදුවනෙ 
දිෙොරොතරිවයහි අඳුරු දුටු වෙොට අසූවෙොටියේ රහතන් පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ 
හුන් ් ාරද නම්  ුදුරජොවනෝ ද, එවස් ම අටොසූරියන්  ුදු ඳින් හුත්තූලේෂ්ඨයේ රහතන් 
පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් පදුර්ුත්තර නම්  ුදුරජොවනෝ ද, අටොසූරියන් 
 ුදු ඳින් සියේවෙොටියේ රහතන් පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් සුපර්ධ (  1) 
නම්  ුදුරජොවනෝ ද, අටපණස්රියන්  ුදු ඳින් වෙොටිලේෂ්ඨයේ රහතන් පිරිෙරො 
අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් සුජාත නම්  ුදුරජොවනෝ ද, අටොසූරියන්  ුදු ඳින් 
සියේලේෂ්ඨයේ රහතන් පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් පියදස්සී නම් 
 ුදුරජොවනෝ ද, අසූරියන්  ුදු  ඳින් නෙවෙොටියේ රහතන්  පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු 
ෙුඩ හුන් අත්ථදස්සි නම්  ුදුරජොවනෝ ද, අටොසූරියන්  ුදු ඳින් වෙොටිලේෂ්ඨයේ රහතන් 
පිරිෙරො හෙුරුදු ලේෂ්ඨයේ ෙුඩ හුන් ධම්ර්දස්සී නම්  ුදුරජොවනෝ ද, සුටරියන් උස 
 ුදු ඳින් නෙවෙළලේෂ්ඨයේ රහතන් පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් සිද්ධාේථ 
නම්  ුදුරජොවනෝ ද, සුටරියන්  ුදු ඳින් සියේ ලේෂ්ඨයේ රහතන් පිරිෙරො ලේෂ්ඨයේ 
හෙුරුදු ෙුඩ හුන් තිස්ස නම්  ුදුරජොවනෝ ද, පණස්අටරියන්  ුදු ඳින් වෙොටියේ 
රහතන් පිරිෙරො අනූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන්  ුස්ස නම්  ුදුරජොවනෝ ද, හොත්පසින් 
ෙට අටවිසි ග්ේවෙෙ රෑ දාෙල් නිති පුතිවරන්නො ෙූ  යොමපර භොමණ්ඩලවයන්   ළන්නො 
ෙූ අටොසූරියන් උස  ුදු ඳින් සුෙොසූදහසේ මහරහතන් පිරිෙරො අසූ දහසේ හෙුරුදු ෙුඩ 
හුන් විපස්සි නම්  ුදුරජොවනෝ ද, සුත්තූරියන් උස  ුදු ඳින් සුත්තූදහසේ රහතන් 
පිරිෙරො සුත්තූදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් සිඛී නම්  ුදුරජොවනෝ ද, සුටරියන්  ුදු ඳින් 
සුත්තූදහසේ ශරොෙෙයන් පිරිෙරො සුටදහසේ හෙුරුදු ෙුඩ හුන් ප ස්සභූ නම් 
 ුදුරජොවනෝ ද, සතළිස් රියන්  ුදු ඳින් සතළිස්ග්ේවෙෙ  යොමපර භොමණ්ඩලය පතුරුෙො 
සතළිස් දහසේ ශරොෙෙයන් පිරිෙරො සතළිස්දහසේ හෙුරුදු ෙුඩ සිටි කකුසඳ නම් 
 ුදුරජොවනෝ ද, තිස්රියන් උස  ුද්ධශරීරවයන් තිස්දහසේ රහතන් පිරිෙරො තිස්දහසේ 
හෙුරුදු වලෝ ෙුඩ හුන් පකා්ාගර්් නම්  ුදුරජොවනෝ ද, විසි රියන්  ුද්ධ ශරීරවයන් 
විසිදහසේ රහතන් පිරිෙරො විසිදහසේ හෙුරුදු මුළුල්වලහි වලෝෙුඩ ෙඩො ෙුඩ හුන් 
කාශයප නම්  ුදුරජොවනෝ ද යන තථොග්තයන් විසින් ද ‘මහණවතම සතරසතිපට්්ොන 
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සිංඛයොත සිහි නුෙණින් ෙොසය ෙරන්වන් ී නම්, මහවණනි, වතොපට වම් අපවග්් 
අනුශොසනොෙ ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘නියොමිෙයොවග්් අිංග්තුණේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තුණ ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් දිේ සුද්ධිය හො උෙදුරු  ලො නුෙ හසුරුෙන්නො ෙූ1 
නියොමෙවතම දිෙොරොතරිවයහි නිරන්තරවයන් ම අපර මොද ෙ ීර්ය පර තිීර්යය ඇති ෙ 
නුෙ හසුරුෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
නිරන්තරවයන් දිෙොරොතරිවයහි චිත්තය පර ථමධයොනොදිවයහි පමුණුෙො ලමින් අපර මොද ෙ 
වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් චිත්තය පර ථමධයොනොදිවයහි පමුණුෙො ලිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, මොමිනිශොස්තර ෙොරයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වදෙොතිවදෙ ෙූ අප මහො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ධම්ර්පදපයහි:- 

 
“අප්පර්ාදරතා පහාථ-සචිත්තර්්ුරක්ඛථ, 
දුග්ගා උද්ධරථත්තා්ං-පඞ්පක සත්පතා  කු්්ජපරා” යි. 
 
(  0) ‘මහවණනි, ‘ස්මෘතිඅවිපර ෙොසය’ යි ෙියන ලද වනො පමො වෙහි ඇවලෙු. 

රූපොදිනොනොලම් නවයහි දිෙන්නො ෙූ වතොපවග්් සිත එයින් ෙළෙො මනො වෙොට රෙිෙු. 
ග්ුඹුරු මවඩහි ග්ුලුනු ඇතු අතින් පයින් ෙූයම් වෙොට ඒ මඩින් වග්ොඩ නුිංග්ො වමන් 
ේවල්ශමවඩහි ග්ුලී ග්ිය වතොප ඒ වෙවලස්දුදුවළන් වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් යුේත 
ෙූ ීර්යය වෙොට වග්ොඩ නුවඟෙු’ ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, මොමිනිශොස්තර ෙොරයො විසින් මහොසමුද්රවයහි යම් ෙිසි යහපතේ වහෝ 
නපුරේ වහෝ ඇත් නම්, ඒ සියල්ල ම දන්නො ලද්වද් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයෝග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ෙුසලොෙුසලය ද සොෙදයොනෙදයය ද හීනපර තයය ද, 
ෙෘෂ්ඨ්ණශුේලපර තිභොග්ය ද යන සියල්ල දැන ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
මොමිනිශොස්තර ෙොරයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
මොමිනිශොස්තර ෙොර වතම ‘අන් ෙිසිවෙේ යන්තර ය වනො අල්ෙ’ යි ෙියො යන්තරවයහි 
මුද්රිෙොෙ වද් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ‘පවිටු ෙූ 
ෙිසියම් අෙුශලවිතර්ෙයේ වනො සිතෙ’ යි ෙියො තමොවග්් ස්ෙෙීය චිත්තවයහි සිංෙරශීල 
නමුති මුද්රිෙොෙ දිය යුත්තී ය. මහරජොවනනි, මොමිනිශොස්තර ෙොරයොවග්් වම් තුන්ෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
සංයුත්ත්ිකාය රපයහි ‘මහවණනි, පවිටු ෙූ අෙුශලවිතර්ෙයන් වනො සිතෙු. වහ් ෙෙර 
අෙුශල විතර්ෙ වෙවනේ ද? යත්- ෙොමවිතර්ෙය, ෙයොපොදවිතර්ෙය, විහිිංසො විතර්ෙය’ 
යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 

                               
1 ෙරෙෙන්නො ෙූ 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘නුේ පිළියම්ෙොරයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය’ යි ෙියො යම් අිංග්යේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් නුෙ සන්ධි සිදුරු විෙරොදිය  ලො පිළියම් ෙරන්නො 
ෙූ ෙර්මෙොරවතම ‘ ත් ුළයො ෙූ මම වම් නුවෙහි ෙර්මොන්ත වෙවරමි. වම් නුේ නිසො 
මම   ත් ෙුටුප් ල මි. මො විසින් පර මොදයේ වනො ෙට යුත්වත් ය. අපර මොදවයන් ම මො 
විසින් වම් නුෙ පිළියම් ෙිරීම් ෙශවයන් තසිලිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො නිරන්තරවයන් 
වමවස් සිතන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
නිරන්තරවයන් ම වමවස් සිතිය යුත්වත් ය:- ‘මම ෙනොහි වම් ස්තේදලේෂ්ඨණ ෙූ 
ප්විධොතුෙ ය, ද්ර ෙලේෂ්ඨණ ෙූ ආවපොධොතුෙ ය, උෂ්ඨ්ණලේෂ්ඨණ ෙූ වතවජොධොතුෙ ය, 
ාලනලේෂ්ඨණ ෙූ ෙොවයොධොතුෙ ය යන සතරමහොභූතයන්වග්න් ජනිත ෙූ ශරීරය 
සම්මර්ශනය වෙවරමින් නිරන්තරවයන් අපර මොද ෙ එළඹ සිටින ලද සිහි ඇති ෙ 
සිහිනුෙණින් යුේත ෙූවය් සන්හුන්වනම් එෙඟ ෙූ සිත් ඇති ෙ ‘ජොති ජරො ෙයොධි මරණ 
වසොෙ හුඬීම් දුේ වදාම්නස් සිත්තුවිලි යනොදිවයන් මිදී වයමි’ යි සිතො එේෙන් 
අපර මොදය ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙර්මොන්තෙොරයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ සැවෙයුත්මහොවථර 
ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“කායං ඉර්ං සම්ර්සථ-පවෙජා්ාථ පු්ප්පු්ං, 
කාපය සභා ං දිස් ා්-දුක්ඛස්ස්්තං කවෙස්සථ” යි. 
 
( 1 ) ‘ස ර හ්මාොරිනි, වම් ශරීරය සතරමහොභූතිෙ ෙශවයන් සම්මර්ශනය ෙරෙු. 

නුෙත නුෙතත් පිරිසිඳ අෙව ොධය ෙරෙු. ශරීරයොවග්් අනිතයොදිස්ෙභොෙය ද එෙොන්ත 
දුේඛ ෙ ද දැෙ සියලු ම සිංසොරෙෘත්ත දුේඛයොවග්් වෙළෙර ෙරෙු’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මහොසමුද්ර යොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහොසමුද්ර ය මළො ෙූ ෙුණපය හො සමග් වනො ෙසන්වන් ය, පහ 
ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් 
රොග් ද්වෙෂ්ඨ වමොහ මොන දෘෂ්ඨ්ටිය ද, අනුන්වග්් ග්ුණමෙු ෙ ද, යුග්ග්රොහලේෂ්ඨණ ෙූ 
පලොසය ද, ඊර්ෂ්ඨයොෙ ද, මොත්සර්යය ද, ෙළ ෙරද සඟෙන මොයොෙ ද නුති ග්ුණ පහළ 
ෙරණ ස් ෙ ද, ෙඤ්ාොපර ෙෘත්ති ඇති ෙුටිලත්ෙය ද යන විෂ්ඨම දුශ්ාරිත ේවල්ශමලය 
හො සමග් වනො ෙුසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සමුද්ර යොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනින, මහො සමුද්ර ය මුේතොමොණිෙය චෙඩූර්ය ශිංඛ ශිලො 
පර ෙොල ස්ඵටිෙ පර භෘති ෙූ විවිධ රත්නරොශීන් ධරන්වන් ය, තෙසන්වන් ය, මුහුදින් පිටත 
වනො විසුරුෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
මොර්ග්ඵල ධයොන විවමොේෂ්ඨ සමොධි සමොපත්ති විදර්ශනොභිඥාදී විවිධ ෙරග්ුණරත්නයන් 
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පුමිණීම් ෙශවයන් වග්ණ සිතින් තසිලිය යුත්වත් ය. සිතින් පිටත් වෙොට අසජනජනයන් 
වෙවරහි වනො පතළ ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යවතම මහත් ෙූ තිමි තිමිිංග්ග්ලය තිමිර 
පිිංග්ලය යනොදි මහොභූතයන් සමග් දිවිහිමිවයන් ම එේ ෙ ෙසන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් අල්වපේඡ ෙූ සන්තුෂ්ඨ්ට ෙූ ධුතොිංග්ෙොදි ෙූ 
සුහුල්ලුපර ෙෘත්ති ඇත්තො ෙූ ආාොරසම්පන්න ෙූ පොපවයහි ලජනජො ඇත්තො ෙූ වපසල ෙූ 
වග්ෞරෙ ෙුඩිය යුතු ෙූ ශීලෙථොදිය ෙියන්නො ෙූ ොනේෂ්ඨම ෙූ දුටු ෙරදින් වාොදනො 
ෙරන්නො ෙූ පොපයට ග්ර්හො ෙරන්නො ෙූ ෙරුණොපූර්ෙිංග්ම ෙ අෙෙොද ෙරන්නො ෙූ ෙළ 
ෙරදට අනුශොසනො ෙරන්නො ෙූ අර්ථ විඥාපනය ෙරෙන්නො ෙූ වමවලෝපරවලෝ ෙුඩ 
දේෙන්නො ෙූ දේෙොලූ ෙුවඩහි සමොදන් ෙරෙන්නො ෙූ සමොදන් ෙූ පිළිවෙත්හි සිත තියුණු 
ෙරෙන්නො ෙූ එහි ම ‘යහපත, යහපතු’ යි ෙියො සිත පර සන්න ෙරෙන්නො ෙූ එවහයින් 
ම ෙලයොණමිතර  ෙූ ස ර හ්මාොරී ෙූ ආාොර්ය වෙවනෙුන් ආශර ය වෙොට ෙුසිය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යවතම අළුත ෙුස්සො ෙූ ව ොවහෝ ෙූ ජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ 
ග්ිංග්ො යමුනො අචිරෙතී සරභූ මහී යනොදි සියදහස්ග්ණන් ග්ිංග්ොජලවයන් හො අහසින් 
ෙසින අනන්තජලධොරොවයන් පිවරණ ලද්වද් ද, තමොවග්් ස්ෙෙීය වෙරළ අඟලෙුදු වනො 
තේමෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් 
වලොෙයොවග්් ලොභසත්ෙොර ෙීර්ති පර ශිංසො ෙන්දන මොනන පූජො පිණිස සිත උඩඟු ෙ 
තමොවග්් දිවි වය් නමුදු දැන දැන ශිේෂ්ඨොපදෙයතිෙර මණය වනො ෙට යුත්වත් ය. ( 1 ) 
මහරජොවනනි, සමුද්ර යොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය හුවදේ මම ම ෙියන්වනම් වනො වෙමි. අප සනරොමර වලොෙස්ෙොමි ෙූ 
වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ද:- 

 
“පසයයථාපි ර්හාරාජ, ර්හාසර්ුද්පදාස  ිතධම්පර්ා ප ලං ්ාතික්කර්ති, ක පර්  

පඛා, ර්හාරාජ, යං ර්යා සා කා්ං සික්ඛාපදං ප්්්ත්තං, තං ර්ර් සා කා 
ජීවිතපහතුපි ්ාතික්කර්්්ති” යී. 

 
‘මහරජ, යම් වස් ි ත ස්ෙභොෙ ඇති මහොසමුද්ර ය වෙරළ වනො තේමෙො ද, මහරජ, 

එපරිද්වදන් ම ශරොෙෙයන්ට මො විසින් යම් ශිේෂ්ඨොපදයේ පණෙන ලද ද, ඒ ශිේෂ්ඨොපදය 
මොවග්් ශරොෙෙවයෝ තමන්වග්් දිවි පිණිසත් වනො තේමෙති’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර ය ගංගා,  යර්ු්ා, අචිර තී, සරභූ, ර්හී ආදී සියලු ම 
ග්ිංග්ොජලවයන් හො අහසින් ෙසින අනන්තජලධොරොවෙන් වනො පිවරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් වපළ ෙියෙො ග්ුණීම 
ය, එහි අර්ථෙථො ඇසීම ය, ධර්මශර ෙණය ෙිරීම ය, ඇසූ දහම් ධොරණය ෙිරීම ය, 
අර්ථවිනිශ්ාය ෙිරීම ය, අභිධර්ම තග්ුන්ම ය, විනය තග්ුන්ම ය, දැඩි ෙූ සූතරොන්ත 
තග්ුන්ම ය, විග්ර හපද තග්ුන්ම ය, සමොසපද තග්ුන්ම ය, සන්ධිපද තග්ුන්ම ය, 
ආඛයොතවිභේති තග්ුන්ම ය, නොම විභේති තග්ුන්ම ය යනොදිවයන් යුේත ෙූ 
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නෙොිංග්ශොස්තෘශොසනෙරය ව ොවහෝ වසයින් ශර ෙණය ධොරණය ෙරන්නොහු විසිනුදු 
ඇතු යි ෙියො තෘප්තියට වනො පුමිණිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහොසමුද්ර යොවග්් වම් 
පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සුතපසෝර්ජොතෙවයහි ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
“අග්ගී යථා තිණකට්ෙං ඩහ්්පතා 
් තප්පති සාගපරා  ා ්දීහි, 
ක ං හි පර් පණ්ිතා රාජපසට්ෙ 
සුත්වා ් තප්ප්්ති සුභාසිපත්” යි. 
 
“වපොරිසොදරජහට ‘භෙත් රොජවශරෂ්ඨ්්වයනි, තෘණෙොෂ්ඨ්් දෙන්නො ෙූ ෙහ්නිය යම් 

වස් තෘප්තියට වනො වය් ද, ග්ිංග්ොජලවයන් සමුද්ර ය වනො පිවර් ද. එවසයින් ම මොවග්් 
සුභොෂ්ඨිතය අසො පණ්ඩිතවයෝ තෘප්තියට වනො යන්නොහු ය.” 

 
උද්දාන පද නම්:- 
 
ලාප ලතා ර පදුර්ං-බීජං සාලකලයාණිකා 
්ා ා ර ්ා ාලක්ං-කූපපා තියාර්පකා තථා 
කම්ර්කාපරා සර්ුද්පදාස   - ග්පගා පත් ප ුච්රති. 
 

පදවිසිඅංගයක් ඇති පද ්  ේගය ්ිමි. 
 
( 11) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පෘිවියවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් ද?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් මහොපෘිවි වතොම තෂ්ඨ්ට ෙූ ෙපුරු ෙළුෙුල් තුෙරලො 
ාන්දෙුිංෙුමොදිය විසුරුෙන ෙල්හි යම් ඳු ී ද, පිත් වසම් සුරෙ වල් ඩහදිය වම්දවතල් 
වෙළ වසොටු සඳමිදුළු මුතර  අසූචි යනොදි අනිෂ්ඨ්ටෙස්තු  හො ලීවමහිත් එ ඳු ම වේ ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ට ෙූ 
ලොභොලොභවයහි ද යසොයසවයහි ද නින්දාපර ශිංසොවයහි ද සුඛදුේඛවයහි ද යනොදි 
හුමතුන්හි ම එෙොෙොර ෙූ සමොධිග්ුණවයන් ම යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
පෘිවියවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 

 
තෙද, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිවතොවමෝ පහ ෙූ ආභරණසුරහීම් ඇත්තී 

තමොවග්් පෘිවිග්න්ධවයන්ම ෙුවඩන ලද්දී ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
මහණුන් ෙහන්වස් විසින් පහ ෙරණ ලද ආභරණ හො ශරීරමණ්ඩනවයන් ඇති ෙ 
තමොවග්් ාතුපොරිශුද්ධිශීලග්න්ධවයන් හො ෙුඩීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, පෘිවියවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
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තෙද, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිවතොවමෝ අතුරේ නුත්තී ය. සිදුරේ නුත්තී ය. 

සුසිරයේ නුත්තී ය.  හල ෙූෙො ය, ඝන ෙූෙො ය. විස්තීර්ණ ෙූෙො ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් අතුරු නුත්තො ෙූ වනො ෙඩ ෙූ සිදුරු 
වනො ෙූ අසුසිර ෙු  හල ෙූ ඝන ෙූ විස්තීර්ණ ෙූ පිරිසිදු ශීලවයන් යුේත විය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, පෘිවියවග්් වම් තෘතියොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 

 
තෙද, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිවතොවමෝ ග්ොම නිග්ම නග්ර ජනපද ෙෘේෂ්ඨ 

පර්ෙත ග්ිංග්ො ෙුේ වපොෙුණු මෘග් පේෂ්ඨි මනුෂ්ඨය නරනොරි ජනසමූහයො ධරන්නී ද 
අෙුසීත ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම පරහට අෙෙොද ෙරන්නො ෙූ ද 
අනුශොසනො ෙරන්නො ෙූ ද අර්ථධර්මය අෙව ොධය ෙරන්නො ෙූ ද වමවලෝ පරවලෝ ෙුඩ 
දේෙන්නො ෙූ ද දේෙොලූ ෙුවඩහි සමොදන් ෙරෙන්නො ෙූ ද සමොදන් ෙූ ෙුවඩහි සිත 
තියුණු ෙරෙන්නො ෙූ ද ඒ පිළිවෙත්හි ම ‘යහපත, යහපතු’ යි ෙියො සිත පර සන්න 
ෙරෙන්නො ෙූ ද වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් පරහට ධර්මවදශනො ෙිරීවමහි 
අෙුසිත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පෘිවියොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. 

 
තෙද, මහරජොවනනි, මහොපෘිවිවතොවමෝ හිතොහිතයන් වෙවරහි දයො වෙරොධ 

වදෙින් මිදුනො ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් 
දයො වෙරොධ වදෙින් මිදුනො ෙූ පෘිවිය හො සම ෙූ සිතින් ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, පෘිවියවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
අප්්පිඬුසිටා්්්පග් දුහිතෘ ෙූ ර ලසුභරා නම් සිටු දියණියන් සාපකත නුෙර කාලක 
නම් සිටොනන්වග්් පුතර යොහට සරණ ග්ිය දෙස් ෙොලෙ නම් සිටොවනෝ, ‘මපුතනුෙන්වග්් 
සරණමග්ුවලහි පළමු වෙොට ම මොවග්් රහතුන් ෙළඳෙමි’ යි සිතො වනොවයේ දූ පිළිවයල 
ෙරෙො පන්සියයේ පමණ අවෙලෙයන්ට ආරොධනො වෙොට ෙඩො හිඳුෙො ‘මො 
වයවහළිනිවයෝත් වමො  අෙුත් වම් රහතුන් ෙුඳ පුදා පින් ග්ණුෙ’ යි ෙියො යෙූහ. එෙළ 
ර ළ ( 14) සුභරාප ෝ ද රහතුනු යි යන  ස අසො ෙහො ම අෙුත් නිඃශරිෙදර්ශනය ඇති 
නිර්ලජනජිත ෙූ තිරශ්චීන ස්ළේ වසයින්  ත් ෙූමට සූදිහුන් පන්සියයේ අවාලෙයන් 
දැෙ මහත් ෙූ ලජනජොෙට පුමිණ ‘අවහෝ! වමොහු ෙුමන රහත්හු ද? වමොෙුන්වග්් 
අභයන්තරවයහි ලජනජොවෙේ නම් නුත. පිටත්හි භවයේ නම් නුතු’ යි යනොදීන් නින්දා 
වෙොට වෙළ දමො තමො ෙසන වග්ට ම වග්ොස් ෙන්හ. එෙල මිථයොවෙෝ (?) ෙිපී 
‘මහසිටොවනනි, වම ඳු ෙූ ෙොලෙණ්ණි වෙල්ලේ වෙොයින් ලද්වද් ද? ෙිවමේ ද මුළු 
මහත් දඹදි  සිස් ී  දැ?’ යි යනොදීන් සිටොනන්ට නින්දා ෙළොහු ය. එෙල සිටොනන් ‘අවන්! 
ෙහන්වස්ෙරුනි, තතො ව ොළඳ තුනුත්තියවග්් වනො දැන ෙී  වසහි උරණ වනො ෙන්වන් 
ය’ යි සිත් තනො ඔෙුන් යෙො ාූළසුභද්රොෙන් ලඟට වග්ොස් ‘අම්ම, ාූළසුභද්රොවෙනි, 
මුළුවලොෙට පින්වෙත් ෙූ තමන් ෙුඳ පිදුෙන්ට නිෙන් සුපත් වදන්නො ෙූ 
ෙස්තර ෙඩවයහිත් ආලයේ වනො වෙොට වෙවලසුන් වෙවරන් දුරු ෙ ෙසන්නො ෙූ රහතන් 
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ෙුමේ පිණිස ලජනජො වෙොට ආ නියො දැ?’ යි විාොළ ෙල්හි ‘මයිලනුෙන් ෙහන්ස, රහත්හු 
නම් වම ඳු ෙූ අලජනජි වනො වෙති. මහවපොවළොෙ වමන් විපුල ෙූ ග්ුණ ඇත්තොහු ය’ යි 
ෙී ෙල ‘මො වයවහළිනි, ඒ නුඹවග්් රහත්හු වෙ ඳු නියො දැ?’ යි ෙියො කාලකසිටොනන් 
විසින් විාොරණ ලද්දා ෙූ, ස්ෙෙීය ෙූ ශර මණයන් පර ෙොශ වෙොට ෙියන්නො ෙූ මොර්ග්ඵලලොභී 
ෙූ ර ළසුභරා නම් උපොසිෙොෙන් විසින්-  

 
“කකං ප  .ාහං  ාසියා-තච්පඡයය කුපිතර්ා්පසා, 
කකං පර .ාහං ගපන්ධ්-ාලිම්පපයය පපර්ාදිපතා. 
 
අර්ුස්මිං පටිප ා ්ත්ථථ-රාපගා අස්මිං ් විජ්ජති, 
පෙවීසර්චිත්තා පත-තාදිසා සර්ණා ර්ර්” යි. 
 
යනුවෙන් ‘මයිලනුෙන් ෙහන්ස, තදින් ෙිපිසිත් ඇත්තො ෙූ ෙිසිවෙේ එේ 

 ොහුෙේ ෙූවයන් සස්වන් ය. තදින් සතුටු සිත් ඇත්තො ෙූ ෙිසිවෙේ එේ  ොහුෙේ 
සුග්න්ධවයන් ආවලපනය ෙරන්වන් ය. එවස් ෙරන්නොහු වෙවරහි වෙරොධවයේ 
නුත්වත් ය. ාන්දනොනුවලපනොදිවයන් වසත් ෙරන්නොහු වෙවරහි ඇල්මෙුත් නුත්වත් 
ය. ඒ රහත්හු පෘිවිය සමොන ෙූ සිත් ඇත්තොහු ය. මොවග්් ශර මණවයෝ එ ඳු ෙූහ.’ යි 
ෙියො වම් පෘිවි සමොන ෙූ ග්ුණය ෙියන ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, උදෙයොවග්් පඤ්ාොිංග්වෙවනෙුන් ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් උදෙය ෙුේ වපොෙුණු ආදිවයහි මනො ෙ ම පිහිටන 
ලද්වද් ය. ෙම්පො වනො ෙන්වන් ය. වනො ෙුලවඹන්වන් ය. එවහයින් ස්ෙභොෙවයන් ම 
පිරිසිදු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් 
ලොභසත්ෙොර උපදෙොලීම පිණිස ‘යවමේ වතොපවග්් සිෙුපසය පරිවභොග් වෙවර් ද, 
එවතම රහත් ය’ යි යනොදී දායෙයන් ලිං වෙොට වග්ණ ෙථො ෙිරීමය, පරොසොදිෙ ෙූ 
ඊයයයොපථයෙින් යුේත ෙ හිඳීම ය, පර තයය වනො පිළිග්න්නොේ වමන් පර තිේවෂ්ඨප ෙිරීම 
ය යන තරිවිධ ෙුහන ෙස්තුවෙන් තමො වලොෙයො සිත් විස්මයපත් ෙර ( 1 ) ෙන ෙ ය, 
ලොභසත්ෙොර ෙුමුති ෙ යම් වස් දායෙයො ෙිසිෙේ වද් ද, එවස් තමන්වග්් දායෙයො වහෝ 
උසස් වෙොට ෙථො ෙරන්නො ෙූ ලපන ෙ ය, ලොභසත්ෙොර ෙුමුති ෙ පර තයය වදන 
සිංඥාෙ අනුන්ට සඳහන් ෙරෙන්නො ෙූ ෙොයෙොේෙර්මය ඇති වනමිත්තෙ ෙ ය, 
ග්ුණොග්ුණ ෙීවමන් අනුන්වග්් සිත් සුණු වෙොට මිරිෙො ලොභසත්ෙොර උපදෙන්නො ෙූ 
නිප්වපසිෙ ෙ ය යන ෙුහන ලපන වනමිත්තෙ නිප්වපසිෙ ෙ ය, පහ වෙොට යහපත් 
වෙොට පිහිටන ලද්දා ෙූ ෙම්පො වනො ෙන ලද්දා ෙූ වනො ෙුළවඹන ලද්දා ෙූ ස්ෙභොෙවයන් 
ම පිරිසිදු ෙූ ආාොරශීලවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් 
පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, උදෙය ශීතලභොෙවයන් යුේත ෙ 
සිටිවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
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හිතොහිතසෙලසත්ෙයන් වෙවරහි ේෂ්ඨොන්ති චමතරීදයොසම්පන්න ෙූ හිවතසි ෙ 
අනුෙම්පොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, උදෙය අශූචිෙර්දමොදිය වසොධො සෙල ජනයන් 
පවිතර  ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් 
ග්රොමවයහි වහෝ අරණයවයහි වහෝ පිරිසිදු සඟමුද උේෙුටුෙවයන් හිඳ වදාවහොත් නඟො 
ෙුඳ වග්ණ ‘උපජනඣොවයො වම භන්වත වහොහි’ යන ෙොෙයවයන් ‘ෙහන්ස, මට නුඹ 
ෙහන්වස් උපොධයොය ෙුෙ මුනුෙු’ යි තුන් යළේ ෙියො පර තිඥා වග්ණ ‘අජනජතග්්වග්දානි 
වථවරො මය්හිං භොවරො. අහම්පි වථරස්ස භොවරො’ යන ෙොෙයවයන් ‘දැන් අද පටන් 
වතරුන් ෙහන්වස් මට භොර ය. මමත් වතරුන් ෙහන්වස්ට භොර ය’ යි ෙියො 
උපසම්පදාමොළෙවයහි දී භොරලත් උපොධයොයයන් ෙහන්වස් වෙවරහි ද, උපසම්පදා 
ෙර්මෙොෙයය ෙියො උපසම්පදා ෙළ ෙර්මෙොාොාොරීන් වෙවරහි ද, ධර්මය පුහුණු ෙරෙන 
ධර්මොාොරීන් වෙවරහි ද, නිසදායෙ ආාොරීන් වෙවරහි ද, ග්ුරුන් සම ෙූ ආාොර්යමොතර  
ස ර හ්මාොරීන් වෙවරහි ද, හුමතුන්හි ම වාොදනො ෙිරීමට අෙෙොශෙොරි ෙ අධිෙරණ 
විරහිත යුත්වත් ය, ෙොයෙොේසමොාොරවයන් සියල්ලන් සිත් පර සන්න ෙළ යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
උදෙය සෙලජනයන් විසින් පරොර්ිෙ ෙන ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් අල්වපේඡ සන්තුෂ්ඨ්ට පවිවිත්ත 
පටිසල්ලොනග්ුණවයන් නිරන්තරවයන් ම සනරොමරසෙලවලොෙයො විසින් පරොර්ථනීය විය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, උදෙයොවග්් වම් ාතුර්ථොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, උදෙයො ෙිසිෙේහට අහිතේ වනො පිහිටු ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ෙයින් ොසින් මනසින් පරහට භණ්ඩන 
ෙලහ විග්ර හ විෙොද සිස් ෙ ෙිපීම් ආදී වනො සතුටු උපදෙන්නො ෙූ නපුරුෙරියොෙේ වනො 
ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ආපයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් කණ්හ 
ජාතකපයහි:- 

 
“ රං පර පර් අදාස  සක්ක-සබ්.භූතා්මිස්සර, 
් ර්ප්ා  ා සරීරං  ා-ර්ංකපත සක්ක කස්සචි, 
කදාස චි උපහ්්ප්ථ-කතං සක්ක  රං  පර” යි. 
  
( 14) ‘ශ්රීමහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් ෙවලෙ .රණැස  රොහ්මණ ෙුලවයෙ 

තපිද ෙුඩි විය පුමිණ අපරිමිතධනසුපත් හුර සෘෂ්ඨිපර ෙර ජයොවෙන් පුවිදි ෙ හිර් ත් ෙුද 
උග්ර තපස් වෙවරමින් ධයොන උපදෙො ඉ්්ර  ාරැණී නම් නමඬනරුෙේ මුල ම හිඳ ඒ 
තුර ඵල මල් සුඹුළු පතර  දතින් සිඳ ෙළඳමින් පරමඅල්වපේඡතොවෙන් ෙසන ල ඒ 
ග්ුණමහිමවයන් සේවදවිඳු හුන් සලස්න හුණු ෙ අෙුත්  ණ අසො අතිපර සන්න ෙ 
දසනඛසවමොධොනවයන් නමස්ෙොර වෙවරමින් ‘ස්ෙොමීනි, නුඹ ෙහන්වස්ට ෙුමති 
ෙරයේ වග්ණ ෙදාළ මුනුෙු’ යි ෙී ෙල්හි ‘ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, තදින් වතපි මට ෙරයේ 
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වදන්නහු නම්, සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි වෙරොධ වනො ෙිරීම ය, ද්වෙෂ්ඨ වනො ෙිරීම ය, 
අනුන් සතු ෙස්තුවෙහි වලොභ වනො ෙිරීම ය, තමො සන්තෙ ෙු 
අවිඤ්ාණෙසවිඤ්ාණෙෙස්තුවෙහි ස්වනහ වනො ෙිරීම ය, වම් ෙනවයහි ෙසන්නො 
ෙූ මට අන්තරොයෙර ෙූ ෙයොධිවයේ නූපදීෙ යි යන වම් ෙර මට වදෙ’ යි ෙියො ෙර 
තල්ලූ ෙල ‘කෘෂ්ණපණ්ඩිතවයනි, වතොපට ෙී තොේ ෙර දිනිමි. තෙත් වතොපට ෙරයේ 
වදමි’ යි ෙීහ. එ ස් අසො මහොව ොධිසත්ෙවයෝ ෙරයේ ග්න්නො වස්ේ, 
‘සෙලපරොණීභූතයන්ට ඊශ්ෙර ෙූ ශකරවදවෙන්ද්රවයනි, වතපි මට ෙුමුති ෙර දුන්නොහ. 
තදින් තෙත් ෙරයේ වදනු ෙුමුත්වත් ී  නම්, ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, මො නිසො මට අනර්ථ 
ෙුමුති ෙූ මවනොද්ෙොර ෙොයද්ෙොර ෙොේද්ෙොර යන තරිවිධද්ෙොරය ෙිසි සත්ෙයේහට ෙිසි 
ෙවලෙත් දශඅෙුශලෙර්මපථය ෙිරීම් ෙශවයන් වනො ඝුවටන්වන් වේ ද, 
ශෙරවදවෙන්ද්රවයනි, වම් ෙරය මට උතුම් ෙන්වන් ය’ යි ෙියො වම් තුන්වදාරින් පෙේ 
වනො ෙරණ ෙරය ග්ත්වස්ෙු’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.’ 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙහ්නියවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පිංාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙහ්නිය තෘණ ෙොෂ්ඨ්් ශොඛො පතර  දෙො ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් තමොවග්් ාේෂ්ඨුශ්වශරොතොදී 
ආධයොත්මිෙ ෙූ වහෝ රූප ශේදාදී  ොහිරෙ ෙූ වහෝ තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ට අරමුණු ෙඩන්නො ෙූ යම් 
ඒ ේවල්ශ ධර්මවෙවනේ ඇද්ද, ඒ සියලු ම ේවල්ශධර්මයන් නෙමහොවිදර්ශනො 
ඥානොග්්නිවයන් දැවිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙහ්නියවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, යම් වස් ෙහ්නිය ෙිසි වෙවනෙුන්ට දයොෙේ නුද්ද, 
ෙරුණොෙේ නුද්ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් 
රොග්ද්වෙෂ්ඨොදී සියලු ම ේවල්ශයන් වෙවරහි ෙරුණොවෙේ දයොවෙේ වනො ෙට යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, ෙහ්නියවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
යම් වස් ෙහ්නිය සීත නසො ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් 
විසින් සෙලේවල්ශයන් තෙන්නො ෙූ ීර්යසන්තොපොග්්නි උපදෙො වග්ණ 
සෙලේවල්ශයන් නුසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙහ්නියවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙහ්නිය සියල්ලන් වෙවරහි දයොවෙරොධවදෙින් මිදී 
උෂ්ඨ්ණ උපදෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ ( 16) මහණුන් ෙහන්වස් 
විසින් සෙලසත්ෙයන් වෙවරහි දයො වෙරොධ වදෙින් මිදුනො ෙූ ෙහ්නිය හො සම ෙූ සිතින් 
ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙහ්නියවග්් වම් සතර ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙහ්නිය ඝනතරතිමිරොන්ධෙොරය දුරු ෙරන්වන් ය. මවනොහර 
ෙූ ආවලොෙය දේෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙ මහණුන් ෙහන්වස් 
විසින් ාතුස්සතයපර තිේඡොදෙ ෙූ අවිදයොන්ධෙොරය දුරු වෙොට විපස්සනොාණ 
මවනොමයිද්ධි ආදී ෙූ අෂ්ඨ්ට විදයොඥානොවලොෙය දැේවිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙහ්නියවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් වතවජොපමොෙ තමන් 



 

 538 පටුන වෙත 

ෙහන්වස්වග්් පුතර  ෙූ රාහුලස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට අෙෙොද ෙරන්නො ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ 
අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“පතපජාසර්ං, රාහුල, භා ්ං භාප භි, පතපජාසර්ං හි පත රාහුල භා ්ං 

භා යපතා අ්ුප්ප ්්්ාපර  අකුසලාධම්ර්ා ් උප්පජ්ජ්්ති උප්ප්්්ා ර අකුසලා 
ධම්ර්ා චිත්තං ් පවෙයදාස ය ෙස්ස්්ති.” 

 
යන වමයින් ‘රොහුලවයනි, වතපි වතවජොසම ෙූ භොෙනොෙ භොෙනො ෙරෙ. 

රොහුලවයනි, වතවජොසම ෙ භොෙනො ෙඩන්නො ෙූ වතොපට නූපන්නො ෙූ අෙුශලධර්මවයෝ 
වනො උපදිත් ම ය. උපන්නො ෙූ අෙුශලධර්මවයෝ ද සිත ෙුලඳ වනො සිටිති. සිතින් පහ 
ෙ වයති’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ෙොතයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පිංාොිංග්යෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙොතය සුපුෂ්ඨ්පිත ෙනෂ්ඨණ්ඩය අතුරට මනො ෙ හමන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් අර්හත්ඵලසමොපත්ති 
නමුති පර ෙරෙුසුමවයන් සුපුෂ්ඨ්පිත ෙ සුරහුනො ෙූ දසෙසිණොරමුණු නමුති 
මහොෙනවයහි සිත රමණය ෙට යුත්වත් ය. ඇලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් 
ෙොතයොවග්් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙොතය භූමිවයහි හට ග්ත්තො 
ෙූ ෙෘේෂ්ඨසමූහයන් මථනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම සසරභයින් 
ෙනොන්තරග්ත ෙූ වාතනොෙ, ස්පර්ශය, මනස්ෙොරය යනොදී සර්ෙසිංස්ෙොරපර ෙෘත්තීන්වග්් 
තත්ත්ෙය වසොයන්නො ෙූ වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් සර්ෙේවල්ශමථනය ෙළ 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙොතයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, ෙොතය අහස හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් සතරමග් ය, සතර ඵල ය, නිර්ෙොණ ය යන නෙවලොවෙොත්තර 
සද්ධර්මවයහි සිත හසුරුෙො ලිය යුත්වත් ය, සිංාොරණය ෙරෙොලිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙොතයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙොතය 
ඒ ඒ සුග්න්ධය වනො හුර උසුලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් සීලසුග්න්ධය පරීතිසිතින් අනුභෙ ෙළ යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙොතය ෙිසි ( 1 ) ආලයේ නුත්වත් ය, වග්යෙ වනො ෙසන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් නිරොලය ෙ 
අනිවෙතෙොසී ෙ මිතර සන්ථෙ විරහිත ෙ හුම තුන ම මිදුනො ෙූ සිතින් යුේත විය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙොතයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සූතර නිපොතවයහි:- 

 
“සත්ව ාපතා භයං ජාතං-්ිපකතා ජායතී රපජා, 
අ්ීපකතර්සන්ථ ං-කතං ප  ර්ු්ිදස්ස්ං” යි. 
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‘මිතර සන්ථෙවයන් භය උපදවන් ය, ග්ෘහය නිසො ේවල්ශරජස් උපදවන් ය. එවස් 

වහයින් ග්ෘහෙොසයේ නුති ෙ හො ඇල්මේ නුති  ෙ ද වම් ෙොරණද්ෙයය 
එෙොන්තවයන් ම සර්ෙඥමුනීන් විසින් නිෙුරදි ෙසවයන් දේනො ලද්වද් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පර්ෙතයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, පර්ෙතය යම් වස් අාල ී ද, නිශ්ාල ී ද, ෙම්පො වනො වේ ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සම්මතවයහි ද, 
අෙමොනවයහි ද, සත්ෙොරවයහි ද, අසත්ෙොරවයහි ද, ග්රුෙොරවයහි ද, අග්රුෙොරවයහි 
ද, යසවසහි ද, අයවසහි ද, නින්දාවයහි ද, පර ශිංසොවයහි ද, සුෙවයහි ද, දුඃඛවයහි ද, 
තෂ්ඨ්ටොනිෂ්ඨ්ට ෙූ රූප ශේද ග්න්ධ රස ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයධර්ම යන හුම තන්හි ද ඇලුන මනො 
තන්හි වනො ඇලුන යුත්වත් ය. චිත්තදූෂ්ඨණය ෙළ මනො තන්හි චිත්ත දූෂ්ඨණය වනො ෙළ 
යුත්වත් ය. මුළො විය යුතු තන්හි මුළො වනො විය යුත්වත් ය, ෙම්පො වනො විය යුත්වත් 
ය, ාලිත වනො විය යුත්වත් ය, මහොඝන චශල පර්ෙතය වමන්  නිශ්ාල විය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතයොවග්් පරථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:-”””””” 

 
“පසපලා යථා කක ප්ා- ාපත් ් සමීරති, 
ක ං ්ින්දාපසංසාසු-් සමි්්ඡ ්්ති පණ්ිතා” යි. 
 
‘රන්ධුපටල විරහිත ීවමන් එෙඝන ෙූ පොිංශුවිරහිත ෙූ චශල පර්ෙතයවතම 

සතර දිග්ින් හමන පර ාණ්ඩෙොතවයන් යම් වස් ෙම්පො වනො වේ ද, එපරිද්වදන් ම 
නුෙණුති පණ්ඩිතවයෝ නින්දා පර ශිංසොදි අෂ්ඨ්ට වලොෙධර්මවයහි ෙම්පො වනො ෙන්නොහු 
ය’ යි ෙියො ෙදාරණය ලද්වද් ය. තෙද, මහරජොවනනි, පර්ෙතයවතම ස්තේධ ෙන්වන් 
ය. ෙිසිෙේ හො මිශර  නුත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ධයොවනොපොය වදේහි 
වයවදන වහයින් වයොග්ී නම් ෙු වයොග්ොොරයො විසින් සිංසෘෂ්ඨ්ටිවිරහිත ෙ ස්තේධ විය 
යුත්වත් ය. ෙිසිෙෙු හො සිංසර්ග්ය වනො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතයොවග්් 
වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් 
ෙහ්නවස් විසින්:- 

 
( 11)  ‘අසංසට්ෙං ගහට්පෙහි-අ්ාගාපරහි ර භයං, 

අප්ාකසාවෙං අප්පිච්ඡං-තර්හං .රපමි .රාහ්ර්ණං’ යි. 
 
‘මහවණනි, ග්ිහිමිනිසුන් හො ද, පර ෙර ජිතයන් හො ද යන වදපේෂ්ඨවයහි ඇත්තෙුන් 

හො දර්ශනසිංසර්ග්ය ශර ෙණසිංසර්ග්ය පරිවභොග්සිංසර්ග්ය ෙොය සිංසර්ග්ය 
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සමුල්ලපනසිංසර්ග්ය යන පඤ්ාවිධසිංසර්ග්යේ නුත්තො ෙූ ආලය සඤ්ාොරණයේ වහෝ 
තෘෂ්ඨ්ණො නමුති ග්ෘහවයහි හුසිරීමේ නුත්තො ෙූ ාතුර්විධපර තයවයහි ග්ිජුෙමේ නුති 
වහයින් අල්වපේඡ ෙූ ඒ ආර්යශරොෙෙයො ‘මම  රොහ්මණයො යි ෙියමි’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලද්වද් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ග්ල්පර්ෙතවයහි මූලබීජ ය, ඛන්ධබීජ ය, එලුබීජ ය, 
අග්්ග්බීජ ය, බීජබීජ ය යන පඤ්ාබීජජොතීහු වනො හට ග්න්නොහු ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් භොෙනො මොර්ග්වයහි වයවදන්නො ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් සිත්හි 
ේවල්ශයන් වනො හට ග්න්ෙොලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතයොවග්් වම් තුන්ෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වපර ෙළ පිණින් ෙනෙරජතමොණිෙයොදිවයන් 
අලිංෙෘත ෙූ දිෙයවතොරණේ වමන් ද, නීලොදීනොනොෙර්ණවිචිතර චිතර  ෙර්මොන්තවයන් 
නිර්මිත ෙූ ෙස්තර යේ වමන් ද, අතිවසොභමොන ෙූ රූපයේ ඇති  ුවින් සුභූති නම් ෙු 
වථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්:-”””””””””””””””””””””””””   

 
“රාගූපසංහිතං චිත්තං-යදාස  උප්පජ්ජපත ර්ර්, 
සයපර්  පච්රප ක්ිත්වා-කකපකා තං දපර්ර්හං. 
 
රජ්ජසී රජ්ිපයසු-දුස්ස්ීපයසු දුස්සසි, 
ර්ුය්හපස් පර්ාහ්ීපයසු-්ික්ඛර්ස්සු  ්ා තු ං. 
 
විසුද්ධා්ං අයං  ාපසා-්ීම්ර්ලා්ං තපස්සි්ං, 
ර්ා පඛා විසුද්ධං දූපසසි-්ික්ඛර්ස්සු  ්ා තු ං” යි. 
 
‘යම් ෙවලේහි මට රොග්නිශරිත ෙූ සිතේ උපදවන් ද, එෙල වතවම් ම 

පර තයවෙේෂ්ඨො වෙොට  ලො ‘එම් ල සුභූතිය, වතෝ  ොලජනයන් විසින් ඇලිය යුතු ෙූ 
රූපශේදාදිවයහි ඇවලන්වනහි ද? චිත්තදූෂ්ඨණය විය යුත්වතහි චිත්තදූෂ්ඨණය ෙන්වනහි 
ද? මුළො විය යුතු තන්හි මුළො ෙන්වනහි ද? එවස් ෙල වතෝ ආර්යයන්වග්් ෙනෙොසවයන් 
නිේම යෙ’ යි ෙියො ද, ‘රොග්ොදිේවල්ශයන් තෙන්නො ෙූ නිර්මලශීලී ෙූ 
ේවල්ශමලොග්මනවයන් විශුද්ධ ෙූ ආර්යයන්වග්් වම් ෙොසවයෙ. වතපි සුවිසුද්ධ ෙූ වම් 
ෙනෙොසය ේවල්ශපොපවිතර්ෙ සිතො නහමේ (දූෂ්ඨණය ෙරෙ) වම් ෙනෙොසවයන් නිේම 
යෙ’ යි ෙියො ද ‘එෙලො ෙූ මම ඒ රොග්නිශ්රීත ෙූ සිත දමනය වෙවරමි’ වි ෙියො වමම 
ෙොරණය ෙියන ලදී. තෙද, මහරජොවනනි, පර්ෙතරොජයො තතො උස් ෙ ග්ිවය් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ි ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
නෙමහොවිදර්ශනොඥානවයන් තතො උස් විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතයොවග්් වම් 
සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වදෙොතිවදෙ  ෙූ අප භොග්යෙතුන් 
ෙහන්වස් විසින්:- 

 
( 10) “පර්ාදං අප්පර්ාපද්-යදාස  ්ුදති පණ්ිපතා, 
ප්්ඤාපාසාදර්ාරැය්හ-අපසාපකා පසාකි්ිං පජං 
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පබ්.තට්පො  භුම්ර්ට්පෙ-ීපරා .ාපල අප ක්ඛති” යි 
 
‘පණ්ඩිත ෙූ ආර්යශරොෙෙවතම යම් ෙවලේහි ෙුශලධර්මවයහි ස්මෘති සම්පන්න 

ෙූ අපර මොදභොෙවයන් ෙුශලධර්මවයහි සිහි මඳ ෙ ෙොසය ෙිරීම ය යි ෙියන ලද  පර මොද ෙ 
දුරු වෙවර් ද, වනොවහොත් පුරොණ ජලයට අෙෙොශ වනො දී අෙුත් අෙුත් ෙදනො ජලය 
වමන් පර මොදයට අෙෙොශ වනො දී මුඩ වග්ණ අපර මොදය පෙත්ෙන්වන් වේ ද, එෙල්හි 
හිණිමග්ින් පහයට නුවඟන්නේහු වමන් දිෙස් ලුබීමට නිසි පිළිවෙත් පිරීවමන් අභිඥා 
සිංඛයොත පර ඥා නමුති පරොසොදයට නුඟී අනොග්ොමි මොර්ග්වයන් උපුටො පහ ෙරණ ලද 
වසොෙසල්ලය ඇති  ුවින් අවසොෙ ෙූ පර ඥාසම්පන්න ෙූ ේෂ්ඨීණොශර ෙවතම වනො උපුටො 
හරණ ලද වසොෙසල්ලයන් ඇති වහයින් ාුත ෙන්නො ෙූ ද, උපදින්නො ෙූ ද වසොෙ 
සහිත ෙූ සත්ෙසමූහයො දිෙ ඇසින්  ලන්වන් ය. ෙුමේ වමන් ද? යත්- ිම සිටියෙුන් 
සුෙ වස්  ලන්නො ෙූ පර්ෙතය මුදුවනහි සිටි එෙේහු වමන් අසමුේින්න ෙූ 
සිංසොරෙෘත්ති බීජ ඇති ාුත ෙන උපදින  ොලජනයන් දිෙ ඇසින් සුෙ වස් දේවන් ය 
යි ෙියො ාණවයන් උස් විය යුත්වත් ය’ යි යන වම් ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙ 
ද, මහරජොවනනි, පර්ෙතය උඩඟු වනො ෙන්වන් ය, යටත් වනො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ලොභොලොභ වදේහි 
උන්නතොෙනතයේ වනො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, පර්ෙතයොවග්් වම් පස්ෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, උඩඟු වනො ෙන වමම ෙොරණය සෙසමයෙොදී 
ෙූ ශර මණයන්වග්් ග්ුණ ෙියන්නො ෙූ ර ළසුභරා නම් උපොසිෙොෙ විසින්:- 

 
“ලාපභ් උ්්්පතා පලාපකා-අලාපභ් ර ඔ්පතා, 
ලාභාලාපභ් කකට්ො-තාදිසා සර්ණා ර්ර්” යි. 
 
“මයිලනුෙන් ෙහන්ස, වම් වලෝෙුසිවතම ලොභවයන් උඩඟු ෙන්වන් ය, අලොභය 

ෙරණ වෙොට වග්ණ ද, ඔනත ෙන්වන් ය, යම් වෙවනේ ලොභොලොභවදෙින් එෙොෙොර 
ෙ සිටියොහු නම්, මොවග්් ශර මණවයෝ එ ඳු ය’ යි ෙියන ලද්වද්  ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ආෙොශයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පිංාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ආෙොශය යම් වස් සර්ෙපර ෙොරවයන් ම ග්ර හණයේ නුත්වත් වේ ද, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සර්ෙපර ෙොරවයන් ම 
ේවල්ශයන් විසින් ග්ර හණවිරහිත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ආෙොශයොවග්් වම් 
පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, ආෙොශය ශීලභූෂ්ඨණසොසිග්ණ තොපස 
යේෂ්ඨ සෙුණග්ණයො විසින් හුසිවරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් ‘අනිතය ය, දුඃඛ ය, අනොත්ම ය’ යි ෙියො 
සිංස්ෙොරධර්මවයහි සිත සිංාොරණය ෙරෙො ලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ආෙොශයොවග්් ( 0 ) වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, ආෙොශය 
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ආස්ෙොද වනො ෙට යුතු1 ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් 
ෙහන්වස් විසින් සියලු ම භෙසිංසොර පර තිසන්ධිවයහි තමොවග්් සිත ෙලෙිරුෙො ලිය 
යුත්වත් ය. සියලු ම භෙවයහි සුප ආස්ෙොදවයේ වනො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ආෙොශයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, ආෙොශය අනන්ත 
ෙූවය් ය, අපර මොණ ෙූවය් ය. අපරවමය ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් අනන්ත ෙූ ශීලග්ුණවයන් හො අපිරිමිත ෙූ ාණවයන් යුේත විය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ආෙොශයොවග්් වම් සතර ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, 
මහරජොවනනි, ආෙොශයවතම ෙිසිවෙෙ ලග්්න වනො ෙූවය් ය. වනො ඇවලන්වන් ය, 
වනො පිහිටිවය් ය, පළිව ොධ විරහිත ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් උපොසෙෙුලයො වෙවරහි ද, ශිෂ්ඨයග්ණයො වෙවරහි ද, ලොභවයහි 
ද, ආෙොසවයහි ද, පළිවරොධ ලද මනො තන්හි ද, පර තයවයහි ද, සර්ෙේවල්ශයයන් 
වෙවරහි ද යන වම් සර්ෙස්ථොනවයහි ම අලග්්න විය යුත්වත් ය, අනොසත්ත අපළි ුද්ධ 
අප්පතිට්ිත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ආෙොශයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, තමන් ෙහන්වස්වග්් පුතර  ෙූ රාහුල ස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට 
අෙෙොද ෙරන්නො ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“පසයථාපි රාහුල ාකාපසා ් කවි පතිට්ිපතා -පප- ් පවෙයාදාස ය 
ෙස්ස්්ති” යි2 
 
රාහුලය, යම් වස් ආෙොශය ෙිසි තුනෙ වනො පිහිටන ලද වේ ද, රොහුල ය, 

වතෝ එපරිද්වදන් ම ආෙොශය සම ෙූ භොෙනොෙ ෙඩෙ. රාහුලය, ආෙොශය සම ෙූ භොෙනොෙ 
ෙඩන්නො ෙූ තොවග්් උපනුපන් මනොපිෙස්පර්ශවයෝ චිත්තය ෙුළඳ වග්ණ වනො 
සිටින්නොහු ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමිනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ාන්ද්ර දිෙයරොජයොවග්් පිංාොිංග්යේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පිංාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම ශුේලපේෂ්ඨවයහි උදාවෙමින් 
දෙසින් දෙස ෙුඩි ෙුඩියේ ෙඩින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ආාොරශීල ග්ුණ ෙත්පිළිවෙත්හි ද, ආග්ම අධිග්ම වදේහි ද, 
විවේෙවිහරණවයහි ද සතර සතිපට්්ොනවයහි ද, තන්ද්රියවයහි ග්ුප්තද්ෙොරතොවයහි ද, 
වභොජනවයහි මොතර ඥතොවයහි ද, ජොග්රියොනුවයොග්වයහි ද, යන වමෙී තන්හි දෙස් පතො 
ෙුඩිෙුඩියෙින් ෙුඩුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාන්ද්ර දිෙයරොජයොවග්් වම් පළමු ෙන 

                               
1 ආසොෙ නුසිය යුතු. 

2 පොළිමිලින්දපඤ්හවයහි 31ක ෙන පිටුවෙහි සම්පූර්ණ පෝය වපවණ්. 
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අිංග්ය නිෙන් වසොයන වයොග්ොොරයො විසින් ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, 
ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම මහත් ෙූ සිසිරග්ුණවයන් අධිපති ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ‘රහත් ෙ මුත් වනො පසු  ස්වනමි’ යි යන 
මහත් ෙූ ඡන්දවයන් අධිපති විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ( 0 ) ාන්ද්ර යොවග්් වම 
වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම රොතරිවයහි ම 
හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොර මහණහු විසින් 
විවෙෙහරණවයන් ම යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාන්ද්ර යොවග්් වම් 
තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම තමොවග්් 
එෙුන්පණස්වයොදුන් විමොනය ම ධ්ෙජය වෙොට ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් සතරසිංෙරශීල නමුති වෙතුවෙන් යුේත 
විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාන්ද්ර යොවග්් වම් සතර ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ 
ද, මහරජොවනනි, ාන්ද්ර දිෙයරොජවතම ෙිසි වෙවනෙුන් විසින් ආරොධනො වනො ෙරණ 
ලද්වද් පරොර්ථනො වනො ෙරණ ලද්වද් වතවම් ම උදා ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ආරොධනො පරොර්ථනො නුතුෙ ම 
උපොසෙෙුලයො ෙරො එළඹිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාන්ද්ර යොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ාන්වද්රොපම ෙූ ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සිංයුත්සඟිෙරවයහි:- 

 
“රන්දුපර්ා භික්ඛප  කුලා්ි උපසංකර්ථ, අපකස්පස  කායං අපකස්ස 

චිත්තං ්ීච්රං ්ප   කුපලසු අප්පගබ්හා පසයයථාපි පුවෙපසා ගම්භිරැදපා්ං 
 ා පස්පසයය පබ්.ත වීසර්ං  ා ්දීවිදුග්ගං  ා අපකස්පස  කායං අපකස්ස 
චිත්තං, ක පර්  පඛා රන්දුපර්ා භික්ඛප ා කුලා්ි උපසංකර්ථ අපකස්පස  
කායං අපකස්ස චිත්තං ්ිච්රං ්ප   කුපලසු අප්පගබ්භා” යි. 
 
යනුවෙන් ‘මහවණනි, වතපි ාන්වද්රොපමොවෙන් නිරන්තරවයන් ම හුෙුළුනො ෙූ 

ෙයින් හුෙුළුනො ෙූ සිතින් තමො විසින් භිේෂ්ඨොටනයට එළවඹන ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණොදි 
ෙුලවයහි ෙයින් වනො සරුප් ෙිරීම ය යි ෙියන ලද ෙොයපර ග්ල්හය ද,  සින් වනො සරුප් 
වතපුල් ිණීම ය යි ෙියන ලද ෙොේපර ග්ල්හය ද, මනසින් අවනෙපර ෙොර ෙූ 
ෙොමවිතර්ෙොදිය සිතීම යයි ෙියන ලද අවනෙවිධ ෙූ මනඃපර ග්ල්හය ද යන තරිවිධ 
පර ග්ල්හයන් නුති ෙ අළුත එළවඹන වෙවනෙුන් වමන් ේෂ්ඨතරිය  රොහ්මණග්ෘහපතයොදි 
උපොසෙ ෙුලයන් ෙරො එළවඹෙු. යම් වස් පුරුෂ්ඨවයේ හුෙුළුනො ෙූ ෙයින් හුෙුළුනො 
ෙූ සිතින් ග්ුඹුරු ෙූ ලිඳ පුනේ වහෝ දේවන් වේ ද, විෂ්ඨම ෙූ පර්ෙතපර පොතයේ වහෝ 
දේවන් වේ ද, භයොනෙ ෙූ නදීදුර්ග්යේ වහෝ   ලන්වන් වේ ද මහවණනි, එපරිද්වදන් 
ම ාන්දුපමොවෙන් නිරන්තරවයන් හුෙුළුනො ෙූ ෙයින් හුෙුළුනො ෙූ සිතින් 
උපොසෙෙුලවයහි පර ග්ල්භයේ නුතු ෙ අළුත එළවඹන වෙනෙුන් වමන් දායෙෙුලයන් 
ෙරො එළවඹෙු’ ෙියො ෙදාරණ ලදැ” යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ. 

 



 

 544 පටුන වෙත 

“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘සූර්යදිෙයරොජයොවග්් සප්තොිංග්යේ ග්ත 
යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ සප්තොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම යම් වස් සියලු ම උදෙය වියලො ේෂ්ඨය 
වෙවර් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො ( 01) විසින් 
සර්ෙේවල්ශයන් නිරෙවශෂ්ඨ වෙොට වියලො ේෂ්ඨය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සූර්යයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම 
ඝනතර තිමිරොන්ධෙොරය දුරු  ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් සියලු ම රොග්ොන්ධෙොරය ද්වෙෂ්ඨොන්ධෙොරය වමොහොන්ධෙොරය 
මොනොන්ධෙොරය දෘෂ්ඨ්ටයන්ධෙොරය ේවල්ශොන්ධෙොරය යන සියලු ම දුහ්ාරිතොන්ධෙොරය 
දුරු ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සූර්යයොවග්් වම් ද්විතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම නිරන්තරවයන් ම හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් නිරන්තරවයන් වයොනිවසොමනස්ෙොරය 
ෙළ  යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සූර්යයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද 
මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම සහසර රශ්මි මොලොෙේ ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සිතින් ග්ර හණය ෙරණ ලද අරමුණු 
නමුති මොලොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සූර්යයොවග්් වම් සතර ෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම මහොජනසමූහයො 
සන්තොපනය වෙවරමින් හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ආාොරශීල ග්ුණෙන්ත පර තිපත්තිවයන් හො ධයොනවිවමොේෂ්ඨ සමොධි 
පර තිපත්ති තන්ද්රිය  ල ව ෞධයිංග්ය සතිපට්්ොන සමයේපර ධොන සෘද්ධිපොදවයන් 
වදවියන් සහිත ෙූ වලෝෙුසියො ම සන්තොපනය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සූර්යයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම 
රාහුඅසුපර්්ර යා හට භයින් භීත ෙ හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් දුශ්ාරිත විසින් ද දුර්ග්ති විසින් ද විෂ්ඨම ෙූ ෙොන්තොරග්ත 
විසින් ද ජොතයන්ධ  ධිරොදි විපොෙොෙරණ ග්ත විසින් ද විෙස ම පතිත ෙන්නො ෙූ 
සිංීවෙොදි නරෙ විසින් ද ේවල්ශජොලවයන් ෙුලඳ සිටින ලද්දා ෙූ ශොශ්ෙවතොේවඡදාදි 
දෘෂ්ඨ්ටිසමූහවයන් ෙුවසන ලද්දා ෙූ මිථයොපථයට පනින ලද්දා ෙූ මිථයොමොර්ග්වයහි 
පිළිපන්නො ෙූ ද සිංසොරග්ත අනන්ත සත්ෙයන් දැෙ සිත්හි ඒ උපන් මහොසිංවෙග්භයින් 
තමොවග්් සිත සසර ෙලෙිරෙො ලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සූර්යයොවග්් වම් සෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජවතම වනොවයේ යහපත් 
නපුරු රූපයන් දේෙො ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
තන්ද්රිය ල ව ෞද්ධයිංග් සතිපට්්ොන සමයේපර ධොන සෘද්ධිපොදාදී වලෞෙිෙවලොවෙොත්තර 
ධර්මයන් දැේවිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සූර්යදිෙයරොජයොවග්් වම් සප්තමොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය  ංගීස නම් මහවතරහු විසින්:- 

 
“යථාපි සුවෙපයා උදය්්පතා-රපපං දස්පසති පාණි්ං, 
සුචිං ර අසුචිං රාපි-කලයාණං රාපි පාපකං. 
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තථාපි භික්ඛු ධම්ර්ධපරා-අවිජ්ජාපිහිතං ජ්ං, 
පථං දස්පසති විවිධං-ාදිච්පරා ර්ුදයං යථා” යි 
 
( 04) ‘යම් වස් උදා ෙන්නො ෙූ සූර්යදිෙයරොජවතම පවිතර  ෙූ ද, අපවිතර  ෙූ ද, 

යහපත් ෙූ ද, නපුරු ෙූ ද, නීලපීතොදීරූපයන් පරොණින්ට දේෙො ද, එවසයින් ම 
සද්ධර්මධරභිේෂ්ඨූන් ෙහන්වස් අවිදයොවෙන් ෙුවසන ලද්දා ෙූ ජනයන්ට උදාෙන්නො ෙූ 
සූර්යයො යම් වස් ද, එවමන් අවනෙපර ෙොර ෙූ ආර්යමොර්ග්ය දේෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ශකරපදප ්්ර යාපග් අිංග්තර යයේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර යය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ශකරපදප ්්රවතම එෙොන්තවයන් ම ස්ෙෙීය 
ශෙර සම්පත්තිවයහි පිහිටිවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො 
විසින් එෙොන්තවයන් ම තමන්වග්් විවේෙසුපවතහි ආලවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ශෙර යොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ශෙරවදවෙන්ද්ර වතම තමොවග්් තේතිසාදි යපලාක ෙොසී ෙූ වදවියන් දැෙ පරියොනොදීන් 
සිංග්ර හ ෙරන්වන් ය. සන්වතොෂ්ඨ උපදෙන්වන් ය, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන්ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ෙුශලධර්මවයහි වනො හුෙුළුනො ෙූ අනලස් ෙ ශොන්ත ෙූ සිත 
පර ග්ර හණය ෙට යුත්වත් ය, සන්වතොෂ්ඨ උපදෙො ලිය යුත්වත් ය.  පටන් ග්ත යුත්වත් ය, 
උත්සොහ ෙළ යුත්වත් ය, ීර්ය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ශකර යාපග් වම් වදෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, අනන්ත ශෙර සම්පත්තිවයහි සිත් අලෙො 
ෙසන්නො ෙූ ශකරපදප ්්ර යාහට ෙලෙිරීවමේ වනො උපදවන් වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ශූනයොග්ොරවයහි අනභිරතිවයේ වනො 
උපදෙො ලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ශෙර යොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වසොභන ෙූ රූපවසොභොෙේ ඇති සුභූති නම් මහවතරහු 
වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සම්මුඛවයහි:-  

 
‘සාසප් පත ර්හාවීර-යපතා පබ්.ජිපතා අහං 
්ාභිජා්ාමි උප්ප්්්ං-ර්ා්සං කාර්්ිස්සිතං.’ 
 
යන වම් ග්ොථොවෙන් ‘ස්ෙොමීනි, මහොීර ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුරජොවනනි, ඔ  

ෙහන්වස්වග්් වම්  ුද්ධශොසනවයහි මම යම් (තුනෙ පටන්) ග්ිහිවග්යින් නිේම පර ෙර ජිත 
ීම් ද, එතුන් පටන් සිත්හි උපන්නො ෙූ ෙොමනිශ්ශ්රීත ෙූ සිතේ මම අද දේෙො වනො 
දන්වනමි. අපර මොද ෙ ම ශූනයොග්ොරවයහි ම අභිරමණය වෙවළමි’ යි ෙියො 
සුළෙළවස්ෙ.” 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ාෙර ෙර්තිමහරජොනන් ෙහන්වස්වග්් 
ාතුරිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ 
ාතුරිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ාෙර ෙර්තිමහරජොවනෝ 
දාන පරියොන අර්ථාර්යො සමොනොත්මතො යන සතරසිංග්ර හෙස්තුවෙන් සතිස්වයොත්වනෙ 
පුතිර සිටින ජනයොවග්් සිත් ග්න්වනෝ ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් මුහුදුවතර දේෙොත් පුතිර සිටි භිේෂ්ඨු භිේෂ්ඨුණී උපොසෙ උපොසිෙො 
යන සිෙුෙණේ පිරිසවග්් සිත් ග්ත යුත්වත් ය. ධර්මවයන් අනුග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. ( 0 ) 
පර්යොප්තිපර තිපත්තිවයහි ‘යහපත, යහපතු’ යි ෙියො සිත් පර සන්න ෙරෙො ලිය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්ති මහරජොනන්වග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, 
මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්තිමහරජොනන්වග්් ආඥාෙ පෙත්නො ෙූ විජිතවයහි ග්ම් පහරණ 
වසොරු වනො නඟින්නොහ. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණුන් විසින් 
තමන්වග්් චිත්තසන්තොනවයහි ෙොමරොග් ෙයොපොද විහිිංසොවිතර්ෙයන් වනො උපදෙො ලිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්තිමහරජොනන්වග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
ධේර්පදපයහි:- 

 
“විතක්කූපසපර් ර පයා රපතා-අසුභං භා යති සදාස  සපතා. 
කස පඛා  ය්්තිකාහිති-කසච්පඡජ්ජති ර්ාර.න්ධ්ං” යි.   
 
‘යම් මහවණේ ෙොමවිතර්ෙොදි තරිවිධ විතර්ෙයන්වග්් ෙයපසමනය’ යි ෙියන ලද 

උඩුමොතෙොදී දශඅශුභොලම් නවයහි උපන් පර ථමධයොනවයහි ඇලුවන් වේ ද, හුම ෙල්හි 
ම සිහි ඇති ෙූවය් ඒ අශුභධයොනය උපදෙො ෙඩො ද, වමම මහණ ෙනොහි භෙතරවයහි 
උපදිනො ‘නිෙොන්ති ය’ යි ෙියන ලද තෘෂ්ඨ්ණොෙ පහ ෙරන්වන් ය. නසන්වන් ය. වම් 
මහණවතම චතරභූමිෙෙෘත්ත සිංඛයොත මොර න්ධනය අර්හන්මොර්ග්ඥාන නමුති 
ශස්තරවයන් ෙපන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද මහරජොවනනි, 
ාෙර ෙර්තිමහරජොවනෝ සතරමහොද්ීපවයහි සත්ෙයන්වග්් යහපත් පවිටු ෙරියොෙන් 
විමසමින් දෙස දෙස වම් සේෙළ මහොසමුද්ර ය වෙළෙර වෙොට ඇති මහොපෘිවිය 
නිශ්ශ්රීත ෙූ ජනයන්ට අනුශොසනො ෙරන්නොහු ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් දෙසේ දෙසේ පොසො ම ෙොයෙර්මය ෙචීෙර්මය මනඃෙර්මය 
යන තුන් තුනින් ෙරදේ නුත්තො ෙූ ‘මට ෙිවමේ ද, දෙස  පසු වේ වදෝ වහො?’ යි 
ෙියො පර තයවෙේෂ්ඨො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්ති මහරජොනන්වග්් වම් 
තෘතියොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් කකුත්තුවෙක නම් ෙූ අංපගාත්තර සහිපයහි- ‘ෙථිං භුතස්ස 
වම රතතින්දිෙො ීතිපතන්ති’ ති පේ ජිවතන අභිණ්හිං පේාවෙේිතේ ිං’ යනොදීන් 
‘මහවණනි, ග්ිහිවග්ය හුර සසුන් ෙුද මහණ ෙූෙොහු විසින් ‘හිසවේ දැළිරෙුළු ෙපො මුඩු 
ීවමන් ශරීර චෙෙර්ණයට ද, වනොවයේ ෙර්ණෙත් ෙූ ෙස්තරොදිය හුර එෙෙර්ණෙස්තර  
වනොවයේ තුනින් සිඳ වග්ොතො පඬු රඳා ෙර්ණ විෙොර වෙොට ෙලඳමින් පරිෂ්ඨ්ෙොර 
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චෙර්ණයට ද යන වම් වදෙුදූරුම් ෙූ විරුප ෙට පුමිණිවය් ීම්’ යි ෙියො එේෙන් 
සුලෙිය යුත්වත් ය. ‘සතරපසවයන් මොවග්් දිවි  පුෙුත්ී ම අනුන් පිළි ඳ ය’ යි ෙියො 
ද, ‘මො විසින් ඟිඟින්වග්් ග්මනොෙොරවයන් අනිේ ග්මනොෙොරවයේ ෙට යුතු ය යි ෙියො 
ද, ‘ෙිවමේ ද, මොවග්් සිත ශීලවයන් තොවග්් සිල් වනො පිරිසිදු ය’ යි පරිභෙ වනො වෙවර් 
වදෝ වහො’ යි ෙියො ද, ‘ෙිවමේ ද, මට නුෙණුති ස ර හ්මාොරින් ෙහන්වස්ලො මොවග්් සිල් 
විාොරො ශීලවය්න පරිභෙ වනො ව වණද් වදෝ වහො’ යි ෙියොද, ‘පරිය ෙූ මනොප ෙූ හුම 
නූ මිතරොදීන් වෙවරහි මොවග්් ජොතිවයන් නොනොභොෙය හො මරණින් විනොභොෙය’ යි ෙියො 
ද, ( 04) ‘ෙර්මය පිළි ඳ වෙොට ඇත්වතමි. ෙර්මය හිමි වෙොට ඇත්වතමි. ෙර්මය 
උත්පත්තියට ෙොරණො වෙොට ඇත්වතමි. ෙර්මය ම  න්ධු වෙොට ඇත්වතමි. ෙර්මය ම 
පිළිසරණ වෙොට ඇත්වතමි. යහපත් ෙූ වහෝ පවිටු ෙූ වහෝ ෙොයෙොේ මනස් යන 
තුන්වදාරින් යම් පුණයොපුණයෙර්මයේ වෙවරම් ද, ඒ ෙළ ෙර්මයට හිමි වෙමි’ යි ෙියො 
ද, ‘ෙිවමේ ද, රෑ දහෙල් ෙත්පිළිවෙත් පිරීවමන් වහෝ  ණ හුදූරීවම්න වහෝ 
ෙර්මස්ථොනවයහි වයදීවමන් වහෝ වෙවස් ෙූ මට රෑ දහෙල්හු තේවමද් වදෝ වහො?’ යි 
ෙියො ද, ‘ෙිම වදෝ? මම ජනශූනයොග්ොරවයහි සතරතරියේවෙන් එෙලො ෙ ඇවලම් වදෝ 
වහෝ’ යි ෙියො ද, ‘මොවග්් ඇතුළු සතන්හි උතුරුමිනිස්ධර්මවෙවන්ෙ ඇද්වදෝ වහෝ’ යි, 
‘ආයයයඥානදර්ශනයට වපොවහොසත් ෙූ විවශෂ්ඨයේ ල න ලද්වද් වදෝ වහො?’ යි, ‘ඒ මම 
මරණෙොලවයහි ස ර හ්මාොරීන් විසින් නිර්ෙොණ ධර්මය ලද්වද් දැ?’ යි විාොරණ ලදුවයම් 
ෙර  ො වනො හිඳීම් වද් වහො?’ යි ෙියො ද, වම් යවථොේත ෙූ දශධර්මයන් ග්ිහිවග්ය හුර 
මහණ ෙූෙොහු විසින් එේෙන් සුලෙිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො වම් තරිවිධ ෙූ සමොාොරය 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ාෙර ෙර්තිමහරජොනන්වග්් රොජයභයන්තර ෙු ද, 
‘ ොහිර ෙූ ද ආරේෂ්ඨොවතොවමෝ මනො වෙොට පිහිටන ලද්වද් ය, සුසිංවිහිත ෙූවය් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ාේෂ්ඨුශ්වශරොතොදී 
අභයන්තර ෙූ ද, රූපශේදාදි  ොහිර ෙූ ද ේවල්ශයන්ට ෙුද්ද වනො වදන්නො ෙූ ආරේෂ්ඨො 
පිණිස සිහි නුමුති වදාරටුපොලයො තුිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ාෙර ෙර්තිමහරජොනන්වග්් වම් සතර ෙන අිංග්ය දත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ද ෙදාරණ ලද්වද් ය. වෙවස් 
ද? යත්- 

 
“සතිපදාස  ාවෙපකා භික්ඛප  අවෙයසා පකා අකුසලං පජහති. කුසලං 

භාප ති. සා ජ්ජං පජහති. අ් ජ්ජා භාප ති. සුද්ධර්ත්තා්ං පවෙහරති.” යි. 
 
‘මහවණනි, ස්මෘතිය ද්ෙොරපොලයෙු වෙොට ඇති ආයයයශරොෙෙවතම අෙුසල් දුරු 

ෙරන්වන් ය. ෙුශලධර්මය ෙඩන්වන් ය. සොෙදයධර්මය දුරු ෙරන්වන් ය. 
නිරෙදයධර්මය ෙඩන්වන් ය. දුශ්ාරිතවිරමණවයන් පිරිසිදු ෙූ සිත පරිහරණය ෙරන්වන් 
ය.’ යි ෙියො ෙදාළවස්ෙ.’ 

 
වමහි උද්දානපද නම්:- 
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‘පෙවි ාපපා ර පතපජා ර- ාපයා ර පබ්.පත්  ,  
ාකාපසා රන්දසුවෙයා ර-සක්පකා ර රක්ක ත්ති් ා.’ 

 
කකු්්පණස්අංගයකි ්් යුක්ත    තෘතීය ේගය ්ිමිපය් ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වේයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් උපවිෙො නම් ෙූ වේයො මත්වතන් ( 06) වසවෙණි වෙොට 
වග්ණ තමන් ෙසො වග්ණ වග්් යටින් ම වග්ොදුරු පිණිස හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ශීලසිංෙරය වසවෙණි වෙොට වග්ණ සිත 
ෙසො වග්ණ සිංෙරශීල වසවෙණිය යටින් පිඬු පිණිස හුසුරුණ යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ශීලසිංෙර වසවෙණිය ෙරණ වෙොට වග්ණ වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් 
සියලුම සිංසොරභය තේමෙනවස්ෙ. මහරජොවනනි, වේයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය  ංග්්තපුතර  ෙූ උපපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් 
විසින්- 

 
“සීලසං ර ඡද්ං-පයාගී කත්වා් ර්ා්සං, 
අ්ුපලිත්පතා පලාපක්-භයා   පවෙර්ුච්රති” යි. 
 
‘වයොග්ීන් ෙහන්වස් සිත ශීලසිංෙර වසවෙණිය වෙොට වග්ණ වලොෙයො හො වනො 

ඇලි සියලු ම භයින් මිවදන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘බීළොරයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය’ ය 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ිළොරවතම පර්ෙත ග්ුහොදියට ග්ිවය් ද, ෙෘේෂ්ඨිළොදියට ග්ිවය් 
ද, ‘හම්මියන්තර ය’ යි ෙියන ලද පිට  රොඳ ඇති උඩුමහල්පරොසොද ඇතුළට ග්ිවය් ද, 
අනුභෙයට නිසි ෙූ මූෂ්ඨිෙයෙු ම වසොයන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම ග්ම්වදාරට 
ග්ියො ෙූ ද, අරණයයට ග්ියො ෙූ ද, ජනවිවෙෙයට ග්ියොෙූ ද, වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් 
විසින් සතතවයන් සමිතවයන් අපර මොද ෙ ෙොයග්තොසතිවභොජනය ම වසොයො ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි,  ළලොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, 
මහරජොවනනි, ිළොරවතම වදයේ ත ො හිඳීවමන් මූෂ්ඨිෙොදී වග්ොදුරු වසොයන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින්- 

 
“ඉපර්සු පය  ප්්රසුපාදාස ්ක්ඛපන්ධසු-පප-ඉති වි්්ඤාණස්ස අගපර්ා” ති1 

                               
1 පොළිමිලින්දපඤ්හ 314 ෙන පිටුෙ 
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‘වමවස් රූපය විසිඅට ෙුදූරුම් වෙයි. ඒ විසිඅට ෙුදූරුම් ෙූ රූපයොග්් වමවස් 

අවිදයොදිසමුදයන්වග්් ෙශවයන්  පඤ්ාපර ෙොර උත්පත්තිය ෙන්වන් ය. අවිදයොදීන්වග්් 
පඤ්ාපර ෙොර නිවරොධවයන් වමවස් රූපයොවග්් අස්තිංග්මය ෙන්වන් ය. වමවස් 
එවෙොවළොස්තස්හි සිටි රූපයන් නිසො පෙත්නො සුඛදුඃවඛොවපේෂ්ඨො සිංඛයොත වෙදනොතර ය 
ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොදිසමුදයයන්වග්් ෙශවයන් පඤ්ාපරොෙොර ෙූ වෙදනොෙවග්් 
උත්පත්තිය ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොනිවරොධොදි ෙශවයන් වෙදනොෙවග්් අස්තිංග්මය 
ෙන්වන් ය. වමවස් නීල පීතොදි අරමුණ ඇඳින ග්ුන්ම ස්ෙභොෙ වෙොට ( 0 ) ඇති 
සිංඥාෙ ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොදීන්වග්් පහළ ීවමන් පඤ්ාපර ෙොර සිංඥාෙවග්් පහළ 
ීම ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොනිවරොධොදි ෙශවයන් පඤ්ාපර ෙොරවයන් සිංඥාෙවග්් 
අස්තිංග්මය ෙන්වන් ය. වමවස් වාතනො ඵස්සොදී පණසේ පමණ චාතසිෙවයෝ 
සිංස්ෙොර නම් වෙති. වමවස් අවිදයොදීසමුදයයන්වග්් ෙශවයන් 
පඤ්ාපර ෙොරසිංස්ෙොරයන්වග්් උත්පත්තිය ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොනිවරොධොදී 
ෙසවයන් පඤ්ාපර ෙොරවයන් සිංස්ෙොරයන්වග්් අස්තිංග්මය ෙන්වන් ය. වමවස් 
වසොමනස්ස සහග්තොදි ඒෙොනූෙේ පමණ ෙුශලොෙුශලපර තිසන්ධිවිඥානචිත්තය ෙන්වන් 
ය. වමවස් අවිදයොදී සමුදයයන්වග්් ෙශවයන් පඤ්ාපර ෙොරවිඥානයොවග්් පහළ ීම 
ෙන්වන් ය. වමවස් අවිදයොනිවරොධොදි ෙසවයන් පඤ්ාපර ෙොර විඥානයොවග්් අස්තිංග්මය 
ෙන්වන් ය යි වම් පඤ්වාොපොදානස්ෙන්ධයන් වෙවරහි ම උදයෙයය දර්ශනඥානවයන් 
වයදී ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය.’ 

 
“ත කතපර්ා රපපක්ඛපන්ධා  යංකි ්්චි රපපං අතීතා්ාගත 

පච්රුප්ප්්්ං අජ්ඣත්තං  ා .හිද්ධා  ා ඔළාවෙකං  ා සුඛුර්ං  ා හී්ං  ා 
පණිතං  ා යං දූපර  ා ස ්්තිපක  ා තපදකජ්ඣං අභිස්්ුහිත්වා 
අභිසංිපිත්වා අයං  ුච්රති රපපක්ඛපන්ධා.” 
 
‘එහි රූපස්ෙන්ධය නම් ෙෙවර් ද? යත්- යම් ෙිසි අතීතොනොග්ත 

පර තයුත්පන්නරූපවයේ ඇද්ද, අධයොත්මිෙරූපවයේ ඇද්ද,  ොහිර ෙූ රූපවයේඅ ්ුද්ද, 
ඔළොරිෙ ෙූ රූපවයේ ඇද්ද, සියුම් ෙූ රූපවයේ ඇද්ද, හීන ෙූ රූපවයේ ඇද්ද, පර ණීත 
ෙූ රූපවයේ ඇද්ද, දූර ෙූ රූපවයේ ඇද්ද, සමීප ෙූ රූපවයේ ඇද්ද යන වම් 
එවෙොවළොස් තන්හි සිටි ඒ රූපය ඒෙරොශි වෙොට එෙට  හො ලමින් වම් රූපස්ෙන්ධය’ 
යි ෙියනු ලුව යි. ඒ උත්පත්ති ෙශවයන් එෙොදශස්ථොනවයෙ සිටියො ෙූ රූපස්ෙන්ධය 
ප්වි ධොත්ෙොදී විසින් ‘ප්විධොතු ආවපොධොතු වතවජොධොතු ෙොවයොධොතු ාේඛු වසොත 
ඝොණ ජිේහො ෙොය රූප සද්ද ග්න්ධ රස වඵොට්්ේ  තත්ථත්ත පුරිසත්ත හදයෙත්ථු 
ීවවිතින්ද්රිය ආෙොසධොතු ෙොයවිඤ්ඤත්ති ලහුතො මුදුතො ෙම්මඤ්ා උපාය සන්තති 
ජරතො අනිේාතො ය’ යි ෙියො විසිඅට ෙුදූරුම් වේ. එහි ප්විධොතුෙ ද ‘තසවේ වලොම් 
නිය දත් සම් මස් ඇට නහර ඇටමිදුළු ෙෙුග්ඩු හෘදයෙස්තු අේමො දල ු  ඩදිේ පපු 
 ඩෙුල් අතුණු හන් උදර අසුචි හිස්මිදුලු ය’ යි ෙියො විසි වෙොට්්ොසවයෙ. ද්ර ෙ ලේෂ්ඨණ 



 

 550 පටුන වෙත 

ෙූ ආවපොධොතුෙ ද ‘පිත් වසම සුරෙ රුධිර ඩහදිය වම්දවතල් ෙඳුළු ෙුරුණුවතල් වෙළ 
වසොටු සඳමිදුලු මූතර  ය’ යි ෙියො වදාවළොස් වෙොට්්ොසවයෙ. ‘මොිංසයේ ෙුණු වනො ෙන 
වස් ලූ ලුණේ වමන් වම් ශරීරය ෙුණු විය වනො දී පෙත්නො උෂ්ඨ්ණග්තිවයේ ඇද්ද, 
වහෙත් යම් වතවජො ග්ුණයෙින් වම් ශරීරසන්තොනය වසොෙපරිවදෙොදිය ඇති ෙූ ෙල 
තුවේ ද, යම් වතවජො ග්ුණයෙින් වම් ශරීරය දෙො ද, යම් වතවජොග්ුණයෙින් ශරීරය 
ජරොෙට පුමිවණ් ද, යම් වතවජොග්ුණයෙින් ෙූ බී අනුභෙ ෙළ රස විඳ ග්ත් සියලු 
ආහරජොතීහු පුවසද් ද, යන වම් සතරවෙොට්්ොසය ඇතුළු ෙූ යම් උෂ්ඨ්ණ ග්තිවයේ ඇත් 
නම්, වහ් වත්වජොධොතු නම් වේ. වම් ශරීරය ‘දරදණ්ඩේ වමන් සිටිය වනො දී ( 01) ඒ 
ඒ ෙරියොවෙහි පෙත්ෙන්නො ෙූ යම් ෙොයු ග්ුණවයේ ඇද්ද, වහෙත් වදපතුල පටන් සිරස 
දේෙො පෙත්නො ඌර්ධ්ෙිංග්ම නම් ෙොත ය, සිර පටන් වදපතුල දේෙො පේතනො අවධොග්ම 
නම් ෙොත ය, ෙුේෂ්ඨිග්ත ෙ  ඩෙුල පිට හුසිවරණ ෙුේිසය නම් ෙොත ය,  ඩෙුල 
ඇතුළත හුසිවරණ වෙොට්්ොසය නම් ෙොත ය, වදඅත් වදපො ආදී ෙූ අිංග් පර තයිංග්යන් 
ඇසුරු ෙරණ අිංග්මිංග්ොනුසොරී නම් ෙොත ය, තහළ පහළ නඟන  හන ආශ්ෙොස 
පර ශ්ෙොස නම් ෙොත ය’ යන වම් ෂ්ඨ ආවිධ ෙොතය පර ධොන වෙොට ඇති වම් ශරීරය ග්මන 
පාන වභොජනොදි සියලු ෙරියොවෙහි ම පෙත්ෙන යම් ශේතිග්ුණවයේ ඇත්නම්, වහ් 
ෙොවයොධොතු නම් වෙයි යන වම් සතරමහොධොතුහු ද නීල පීතොදි රූපදර්ශනයට ෙොරණො 
ෙූ ාේෂ්ඨුඃපර සොදය ද, වභරි ීණො වමඝ ග්ර්ජනොදි ශේද ශර ෙණයට ෙොරණො ෙූ 
වශරොතර පර සොදය ද, සුග්න්ධදුර්ග්න්ධොදිය ආඝරොණයට ෙොරණ ෙූ ඝරොණපර සොදය ද, 
ආහොරපොනොදී රසොස්ෙොදයට ෙොරණ ෙූ ජිහ්ෙොපර සොදය ද, ෙස්තරොභරණ ස්තරීපුරුෂ්ඨොදී 
ස්පර්ශග්ර හණයට ෙොරණ ෙූ ෙොයපර සොදය ද යන පර සොදරූපපස ද, ාේෂ්ඨුසට වග්ොාර ෙූ 
රූපොලම් නය ද, වශරොතර යට වග්ොාර ෙූ ශේදාලම් නය ද, ඝරොණයට විෂ්ඨය ෙූ 
ග්න්ධොලම් නය ද, දිෙට විෂ්ඨය ෙූ රසොලම් නය ද, ෙොවයන්ද්රියට විෂ්ඨය ෙූ 
ස්පර්ශොලම් නය ද යන විෂ්ඨයරූපපස ද, ස්තරීභොෙය පුරුෂ්ඨභොෙය මවනොධොතු 
මවනොවිඤ්ාණධොතූන්ට ආධොර හෘදයෙස්තුෙ ය. වදහස්ිතියට ෙොරණ ෙූ 
රූපීවවිවතන්ද්රිය ද, වදෙන් සිදුරු නොසොිල මුඛද්ෙොර උග්ුර මල මුතර  මොර්ග්වයෝ ය යන 
අටසිදුරු හො ෙන ව ොන වදය පිහිටන උදරපටල ය යන වම් නෙය පර ධොන වෙොට 
ඇති වම් ශරීරවයහි යම් සිදුරු වෙේ ී නම්, වහ් ආෙොශධොතු ම් වේ. ෙොයු ධොත්ෙධිෙ 
චිත්තජමහොභූතයන්වග්් ‘ආෙොරවිවශෂ්ඨ ය’ යි ෙියන ලද ෙයින් අභිපරොය අඟෙන්නො ෙූ 
ෙොයවිඤ්ඤත්තිය ද, පෘිවිධොත්ෙධිෙ චිත්තජමහොභූතයන්වග්් ‘විෙොර ය’ යි ෙියන ලද 
සවිඤ්ාණෙ ශේද සිංඛයොත ොනවයන් ඒ ඒ අභිපරොය අඟෙන්නො ෙු ද, වතවම්ත් 
ඇවඟනු ල න්නො ෙූ ද, ෙොග්් විඥප්තිය ද, දෙසේ මුළුල්වලහි ග්ින්වනන් රත් ෙූ 
යෙඩෙඳේ වමන් ‘ශරීරයොවග්් සුහුල්ලු ෙ ය’ යි ෙියන ලද ලහුත්ෙය ද, 
සුමර්දිතාර්මයේ වමන් ‘වනො දැඩි ෙ’ ය යි ෙින ලද රූපමෘදුත්ෙය ද, යහපත් වෙොට 
ග්ින්වනන් තුෙූ ස්ෙර්ණයේ වමන් ශරීරවයන් ෙට යුතු ෙූ ‘ෙරියොෙට අනුෙූල ෙ ය’ යි 
ෙියන ලද රූපෙර්මණයතොෙ ද, ග්ඟ ඩ ෙුපූ ෙූපයොවග්් පරිපූර්ණ උදවෙොද්ග්මනය 
වමන් එෙොදශරූපොයතනයන්වග්් මතුමත්වතහි උත්පත්ති ෙශවයන් ‘අභිෙෘද්ධි ය’ යි 
ෙියන ලද උපාය ද, පරිපූර්ණ ෙූ ෙූපවයන් පිටත තතිරී යොමේ වමන් උේතෙර මවයන් 



 

 551 පටුන වෙත 

උපචිත රූපයන්වග්් නුෙුත නුෙුතත් පර  න්වධොත්පත්ති ෙශවයන් ‘පර ෙෘත්ති ය’ යි 
ෙියන ලද සන්තතිය ද, රූපයන්වග්් උත්පොදාෙස්ථොනවයන් මත්වතහි ීවර්ණ ෙ 
‘භිංග්ොභිමුඛොෙස්ථොෙ ය’ යි ෙියන ලද ජරතොෙ ද, ‘රූපයන්වග්් පරිවභද ස්ෙභොෙ ෙූ 
‘අනිේාතොෙ’ දැ යි යන වම් අටවිසිරූපවයෝ රුප්පණොර්ථවයන් රූපනම්වේ. රොශි 
අර්ථවයන් රූපස්ෙන්ධ නම් වේ. 

 
වෙදනොස්ෙන්ධය නම්:- එම එවෙොවළොස්තන්හි සිටියො ෙූ රූපයට 

තෂ්ඨ්ටොලම් නවයේ ී නම් සුපවෙදනො වෙයි. අනිෂ්ඨ්ටොලම් නයේ ී නම් දුඃඛවෙදනො 
වෙයි. මධයස්ථඅරමුවණේ ී නම් උවපේෂ්ඨොවෙදනො වෙයි. ( 00) වනොවහොත් 
‘ාේඛුසම්ඵස්සජො වෙදනො’ යනොදි විසින් දැේෙූ සෙුදූරුම් ෙූ තරිවිධවෙදනොෙ මනොප ෙූ 
රූපය දැෙ සුපවෙදනො උපදී. අමනොප ෙූ රූපය දැෙ දුඃඛවෙදනො උපදී. පරියොපරිය විරහිත 
ෙූ භූමි පර්ෙත ෙුට ෙුිලිති ආදි මධයස්ථරූප දැෙ උවපේෂ්ඨොවෙදනොෙ උපදී. 
වමවසයින් මනොපශේදය අසො මනොපග්න්ධය ආඝරොණය වෙොට මනොපරසය ෙළඳා 
සවිඤ්ාණෙ අවිඤ්ාණෙ පරියෙස්තු ස්පර්ශ ෙිරීවමන් මනොප වදය සිතීවමන් 
සුපවෙදනො උපදි. අමනොපෙස්තු සිතීවමන් දුේඛවෙදනො උපදී. මනොප අමනොප 
විරහිතචින්තොවෙන් උවපේෂ්ඨොවෙදනො උපදී. වමවස් විස්තොරයට ග්ියො ෙූ 
ාේෂ්ඨුරොදිසවදාරින් උපදනො වෙදනොෙ වෙදනොස්ෙන්ධ නම් වෙයි. 

 
සිංඥාස්ෙන්ධය නම්:- ඇසින් දුටු නීලපිතොදි රූපයන්, ‘වම් අසෙල් රූපය’ යනොදී 

ෙසවයන් හුඳිනීම ය, එවස් ම ෙණින් ඇසූ වභරි ීණො මෘදිංග්ොදිශේදයන් වෙන් වෙන් 
වෙොට හුඳිනීම ය, නොසවයන් ආඝරොණය ෙළ සුග්ඳ දුග්ඳ වෙන් වෙන් වෙොට හුඳිනීම 
ය, දිවින් විඳි රසයන් ‘වම් ලුණුරස ය, වම් ඇඹුල්රස ය, වම් පුණිරස ය, වම් ෙිරිරස 
ය, වම් වතල් රස  ය’ යනොදි ෙසවයන් වෙන් වෙන් වෙොට හුඳිනීම ය, ෙයින් 
ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයය ස්පර්ශ වෙොට ‘වම් සුපස්පර්ශ ය, වම් දුඃඛස්පර්ශ ය’ යනොදි ෙසවයන් 
වත්රුම් වෙොට හුඳිනීම ය, මනසින් ධර්මයන් චින්තනය වෙොට ‘වම් අසෙල් වද් ය, 
වම් අසෙල් වද් ය’ යනොදි ෙසවයන් වෙන් වෙන් වෙොට හුඳිනීම ය යන වම් ෂ්ඨ ආවිධ 
ෙූ සිංඥාෙ සිංඥාස්ෙන්ධ නම් වේ.  

 
සිංස්ෙොරස්ෙන්ධය නම්:- 
 
“සඞ්ඛාපරා පරත්ා  ස්පසා-ර්්ක්කපරායුසංිතී, 
තක්පකා රාපරා ර  ායාපර්ා-පීති ඡපන්දාස ිපර්ාක්ඛපකා. 
 
සද්ධා සති හිපරාත්තප්පං-රාපගා පර්ත්තා ර්තී පු්, 
ර්ජ්ඣත්තතා ර පස්සද්ි -කායචිතත සා දුප . 
 
ලහුතා ර්ුදු කම්ර් ්්්-පාගු්්් උජුතා තථා, 
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දයා ර්ුදාස  සම්ර්ා ාරා-කම්ර්්්පතා ජීර සං පරා. 
 
පලාපභා පදාස පසා ර පර්ාපහා ර-දිට්ි උද්ධච්රපර්  ර, 
අහිවෙකර්ප්ාත්තප්පං-විචිකිච්ිතපර්  ර. 
 
ර්ාප්ා ඉස්සා ර ර්ච්ඡපරා-කුක්කුච්රං ථ්මිද්ධකං 
ඉති කතා්ි ප්්ඤාස-සංඛාරක්ඛන්ධු ස්්්ිතා.” 
 
යනු වහයින් පර ථම වෙොට උදූසන්හි භිත්ති ආදිවයහි පුතිර ෙුද ස්පර්ශ ෙ 

අෙුරශ්මියේ වස් පර ථම වෙොට ාේෂ්ඨුඃවශරොතොදීන් රූපශේදාදිය දැෙ අසො ඒ ඒ අරමුණු හො 
ග්ුවටන ආෙොරවයන් පෙත්නො ෙූ ස්පර්ශය ද, වග්ොවිවයේ තමන් යහළුෙන් 
වදපණස්වදවනෙුන් සමග් සීසූම් වග්ොයම් ෙුපීම් ආදියෙට තමන් ෙුඹුරට ග්ිවය් වසසු 
වදපණස්වදනොට ෙඩො ඕනූෙමින් මහත් උත්සොහවයන් වයදී ඒ ඒ ෙට යුතු වෙවර් ද, 
එපරිද්වදන් වසසු වදපණස්ධර්මයන්ට ෙඩො මහත් උත්සොහෙත් ලේෂ්ඨණවයන් යුේත ෙ 
(4  ) ඒ සියලු ධර්මයන් විසිර යො වනො දී ආරම්මණවයහි හසුරුෙන්නො ෙූ වාතනොෙ 
ද, ආජොනීයඅශ්ෙයන් වමවහයන්නො ෙූ සොරිවයෙු වම්න සහජොත ධර්මයන් 
ආලම් නොභිමුඛ වෙොට වමවහයන්නො ෙූ මනස්ෙොරය ද, උත්පලොදීන්ට ජලය වමන් 
සහජොතඅරූපධර්ම පරිපොලනවයහි ආධිපතයය ෙරණ ආයු සිංඛයොත ීවවිවතන්ද්රිය ද, 
යුද්ධමණ්ඩලයෙට මහොනවරන්ද්ර යෙු පිරිෙරො වග්ණ ග්ිය වසනඟේ ඒ මහරජනජුරුෙන් 
ෙහන්වස් ෙුඩිය ෙුඩිය තුනෙට ම වයද්ද, ඒ සියලු වසනඟ එෙරොසි ෙිරීමට පර ධොන 
ෙූ නවරන්ද්ර යයන් වස් ඵස්සොදි වසසු සියලු ධර්මයන් විසිර යො වනො දී එේ 
ආරම්මණවයෙ සම්පිණ්ඩනය ෙරණ චිත්චතෙොග්ර තොෙ ද ඝණ්ටොරවයහි පර ථම වෙොට 
ෙදින පහරේ වමන් අරමුණට පර ථම වෙොට චිත්තය නුඟීම ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති 
විතර්ෙය ද, ඒ පහරින් නුිංඟො ෙූ රොෙය ඝණ්ටොරවයහි පෙත්ෙො වස් විතර්ෙවයන් 
අරමුණට නුඟුන චිත්තයොවග්් නුෙුත නුෙුත පෙත්නො ලේෂ්ඨණ ස්ෙභොෙ ෙූ විාොරය 
ද, සියලු ෙට යුතු ෙෘතයවයහි පසු  ෙ වනො ෙන වයොධභටයෙු වස් හුම ෙරියොවයහි 
උත්සොහලේෂ්ඨණය ෙූ ීර්යය ද, පුන් නුති ග්රීෂ්ඨ්මෙොලවයහි ෙොන්තොරමොර්ග්වයහි 
පිපොසවයන් මිරිෙී යන පුරුෂ්ඨයේහට පස්පියුවමන් ග්ුෙසුන සිහිල්පුන් දැෙ උපදනො 
චිත්ත පිණීම් වස් තෂ්ඨ්ටොලම් නවයහි උපදනො චිත්තපරීතිය ද, ආලම් නග්ර හණවයහි 
සිතින් අත දිග්ු ෙරන්නොේ වමන් ෙන්තුෙමයතො ලේෂ්ඨණ ෙූ ඡන්දය ද, නිශ්ාල ෙූ 
තන්ද්ර ඛීලයේ වමන් අරමුවණහි සන්නිට්්ොන ලේෂ්ඨණ ෙූ අධිවමොේඛය ද, 
ාෙර ෙර්තීන්වග්් ාතුරිංග්ිණීවසනො ග්මනින් ෙුලඹී ග්ිය ජලයේ පර සන්න ෙරණ 
උදෙපර සොදෙමොණිෙයරත්නයේ වමන් වලොභොදිචිත්තේවල්ශයන් පහදෙන ලේෂ්ඨණ ෙූ 
ශර ද්ධොෙ ද, මහරජේහට ෙළ මනො වනො ෙළ මනො සියලු ම ෙට යුතු සඳහන් ෙරෙන 
විශ්ෙොස අමොතයයෙු වස් අෙුසලධර්මයන් හරිණ වස් ෙුසලධර්මයන් ෙරණ වස් සිහි 
ෙරණ ලේෂ්ඨණ ෙූ ස්මෘතිය ද, අෙුශලෙරියොවෙහි ලජනජො ස්ෙභොෙ ෙූ හිරිය ද, 
අෙුශලෙරියොවයහි භය ස්ෙභොෙ ෙූ ඔත්තප්පය ද, පියුම් පතරවයේහි පතිත ජලින්දුෙේ 
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වස් දුටු ඇසු ෙිසි අරමුවණෙ ඇලීම වනො ෙරන්නො ෙූ අවලොභය ද, අනුෙූලමිතර යෙු 
වස් අවිරුද්ධ ස්ෙභොෙ ෙූ අද්වෙෂ්ඨය ද, අන්ධෙොරවයහි රූපයන් පර ෙොශ ෙරණ  පර දීපයේ 
වස් අවිදයොන්ධෙොරය විධමනය වෙොට සියලු වහොඳ වනො වහොඳ පර ෙොශ ෙරණ ලේෂ්ඨණ 
ෙූ පර ඥාෙ ද, සම්පර යුේතචාතසිෙධර්මයන් ස්ෙෙීය ෙෘතයවයහි සම්පර ෙර්තනයට වහතු 
ෙූ තතර මධයස්තොෙ ද, වෙදනොදි ස්ෙන්ධතර යයොවග්් දරථ ය යි ෙියන ලද 
උද්ධතොදීේවල්ශයන් සන්හිඳුෙන ෙොයපර ශර ේධිය ද, විඥානස්ෙන්ධයොවග්් දරථ ය යි 
ෙියන ලද උද්ධතොදී ේවල්ශයන් සන්හිඳුෙන චිත්තපර ශර ේධිය ද, වෙදනොදි 
ස්ෙන්ධතර යයොවග්් දානශීලොදි පුණයෙර්මවයහි අවයොග්යතො ය යි ෙියන ලද 
ෙොමේඡන්දාදිේවල්ශයන් සන්හිඳුෙන ෙොයලහුතොෙ ද, විඥානස්ෙන්ධයොවග්් ග්රුභොෙය 
යි ෙියන ලද ිනමිද්ධොදිේවල්ශයන් සන්හිඳුෙන චිත්තලහුතොෙ ද, වෙදනොදි 
ස්ෙන්ධතර යයොවග්් ස්තේදභොෙය යි ෙියන ලද දෘෂ්ඨ්ටිමොනොදීන් සන්හිඳුෙන ෙොයමෘදුත්ෙය 
ද, විඥානස්ෙන්ධයොවග්් ස්තේධභොෙය යි ෙියන ලද දෘෂ්ඨ්ටි මොනොදීන් සන්හිඳුෙන 
චිත්තමෘදුත්ෙය ද, වෙදනොස්ෙන්ධතර යයොවග්් ද, දානශීලොදීපුණයෙර්මවයහි අවයොග්යතො 
ය යි ෙියන ලද ෙොමේඡන්දාදි ේවල්ශයන් (4  ) සන්හිඳුෙන ෙොයෙර්මණයතොෙ ද, 
විඥානස්ෙන්ධයොවග්් දානශීලොදි පුණයෙර්මවයහි අවයොග්යතො ය යි ෙියන ලද 
ෙොමේඡන්දාදීන් සන්හිඳුෙන චිත්තෙර්මණයතොෙ ද, වෙදනොදිස්ෙන්ධතර යොවග්් 
වග්ලඤ්ඤ ය යි ෙියන ලද අස්සද්ධි ආදීන් සන්හිඳුෙන ෙොයපරොග්ුණයතොෙ ද, 
විඥානස්ෙන්ධයොවග්් වග්ලඤ්ඤ ය යි ෙියන ලද අස්සද්ධි ආදීන් සන්හිඳුෙන 
චිත්තපරොග්ුණයතොෙ ද, ෙොයසිංඛයොත ෙූ වෙදනො සිංඥා සිංස්ෙොර යන ස්ෙන්ධතර යයොවග්් 
ෙුටිලභොෙෙර ෙූ මොයොසොව්යයොදි අෙුශලයන් සන්හිඳුෙන ෙොයසෘජුත්ෙය ද, 
විඥානස්ෙන්ධයොවග්් ෙිංෙස්ෙභොෙය ය යි ෙියන ලද මොයො සොව්යොදි අෙුසල් 
සන්හිඳුෙන චිත්තසෘජුත්ෙය ද, දුඃිතසත්ෙයන්වග්් දුේ පහ ෙරණු ෙුමුත්තො ෙූ 
ෙරුණොෙ ද, පරලොභසත්ෙොර ෙීර්ති පර ශිංසොවයහි වමොදන ලේෂ්ඨණ ෙූ මුදිතොෙ ද, ව ොල් 
සුළවඟ් හුර ී ස්ස් ෙරණ වග්ොවියෙු වස් මුසොෙොදාදිය දුරු වෙොට ෙොේසතයය 
පුෙුත්ී ම් ලේෂ්ඨණ ෙූ සමයග්්ොනය ද, අසුචි මලමුතරොදිය අත ග්ොනො ලදරුෙෙු වස් 
වනො වෙොට ෙළ මනො සොරෙත් ෙට යුතු ම ෙරණ පර ඥාෙන්තයෙු වස් යහපත් ෙොයෙර්ම 
ස්ෙභොෙ ෙූ සමයේෙර්මොන්තය ද, රත්රන් දෙො පිරිසිදු ෙරණ ස්ෙර්ණෙොරයෙු වස් 
ීවවිෙොෙ පිරිසිදු ෙිරීම් ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති සමයේආීවෙය ද, රූපශේදාදිවයහි 
පඤ්වාන්ද්රියන්වග්් ඇලිම ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති වලෝභය ද, දණ්වඩන් ග්ුසූ නයෙු 
ෙිවපන්නො වස් ෙිපීම් ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති ද්වෙෂ්ඨය ද, ාතුස්සතයය වනො දන්නො 
වමොහය ද, ‘වමවලෝ නුත, පරවලෝ නුත’ යනොදීන් ග්න්නො මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය ද, සිත වනො 
සන්සුන් ෙ ලේෂ්ඨණ ෙූ උද්ධේාය ද, ග්රොමශූෙරයො අසුචියට ෙුත නුත්තො වස් පොපයට 
ලජනජො නුති ෙ ලේෂ්ඨණ ෙූ අහිරිෙය ද, පර දීපයට සලභයො වනො  ොෙ පනින්නො වස් 
පොපයට භය නුති ෙ ලේසන ෙූ අවනොත්තප්පය ද,  ුද්ධ ධර්ම සිංඝ ශිේෂ්ඨො පූර්ෙොන්ත 
අපරොන්ත පූර්ෙොපරොන්ත තදප්පේායතො යනොදි පර තීතයසමුත්පන්නධර්මය යන අට 
තුන සුෙ සිතන්නො ෙූ විචිෙිේඡොෙ ද, ‘මම සියල්ලන්ටම ෙුඩිතරමු’ යි සිතන්නො ෙූ 
මොනය ද අනුන් වෙවරහි ෙරණ ඊර්ෂ්ඨයොෙ ද, ‘තමොවග්් සියලු ්ශ්ෙර්ය වෙන 
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වෙවනෙුන්ට වනො වෙෙ’ යි සිතන්නො ෙූ මොත්සර්යය ද, ෙළ වනො ෙළ වදවයහි තුීම් 
ලේෂ්ඨණ ෙූ ෙුේෙුේාය ද, චිත්තය හුෙිළීම් ලේෂ්ඨණ ෙූ ීනය ද, ෙොය අෙර්මණය 
ලේෂ්ඨණ ෙූ මිද්ධය ද යන වම් ග්ොථො නිර්දිෂ්ඨ්ට පණස්ධර්මවයෝ ෙනොහි 
සිංස්ෙොරස්ෙන්ධය නම් වේ. 

 
විඥානස්ෙන්ධය නම්:- ඇවසහි උෙුණුහිසේ පර මොණ ෙූ අභිමුඛ ග්ත රූපයන් 

දේනො ාේෂ්ඨුඃපර සොදවයන් දුටු නීලපීතොදිෙර්ණයන් දැන ග්න්නො ාේෂ්ඨුර්විඥානය ද, 
වශරොතරවයහි සිහින් තඹමුන්දේ පර මොණ ෙූ වරොමවයන් වනොවයේ ශේද අසො දැන ග්න්නො 
ෙූ වශරොතර විඥානය ද, නොසිෙොවෙහි එළුෙන්වග්් පියෙර සටහන්  ඳු ෙූ සුග්ඳ දුග්ඳ 
අසන්නො ෙූ ඝරොණපර සොදවයන් ග්න්ධොඝරොණය වෙොට දැන න්නො ෙූ ඝරොණවිඥානය ද, 
දිවෙහි මහවනල් මල් වපත්තෙට  ඳු ෙූ සටහන් ඇති වනොවයේ රස විඳින්නො ෙූ ජිේහො 
පර සොදවයන් රසය විඳ දැන ග්න්නො ෙූ ජිහ්ෙොවිඥානය ද, ෙයින් ලු ූ ස්පර්ශය දැන ග්න්නො 
ෙූ ෙොයවිඥානය ද, සිතින් සිතූ වනොවයේ සිතිවිලි දැන ග්න්නො ෙූ මවනොවිඥානය ද යන 
වම් ෂ්ඨ ආවිධ ෙූ විඥානය ද, සතරඅපොවයහි පිළිසිඳ (4 1) ග්න්නො ෙූ අෙුශලවිපොෙ 
අවහතුෙමවනොවිඥානධොතු චිත්තය ද, මිනිස්වලොෙ ජොතයන්ධ  ධිර උමතු වග්ොළු ිහිරි 
ආදි සත්ෙයන් පිළිසිඳ ග්න්නො ෙූ ෙුශලවිපොෙ අවහතුෙමවනොවිඥානධොතුචිත්තය ද, 
වදවියන් හො මිනිස්වලොෙ පින්ෙත් සත්ෙයන්වග්් පිළිසිඳ ග්ුණීමට වහ්තු ෙූ සවහතුෙ 
ෙොමොොරවිපොෙසිත් අට ද, රූපි ර හ්මවලොෙවයහි  පිළිසිඳ ග්ුණීමට වහ්තු ෙූ රූපොොර 
විපොෙසිත් පස ද, අරූපි ර හ්මවලොෙවයහි උපදෙන අරූපොොර විපොෙසිත් සතර ද, 
‘වසොමනස්ස සහග්තිං දිට්ිග්තසම්පයුත්තමසිංඛොරිෙ වමෙිං, සසිංඛොරිෙ වමෙිං’ 
තෂ්ඨ්ටොනුභෙලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති වසොමනස්ස සහ ග්ියො ෙූ අනිතයතොදි ධර්මස්ෙභොෙ 
හුර නිතය සුඛ ස්ෙභොදි ෙසවයන් විපරීත ෙූ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිවයන් යුේත ෙූ තමො විසින් 
වහෝ අනයයන් විසින් වහෝ ෙරණ ලද පූර්ෙපරවයොග් විරහිත වහයින් අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ 
අෙුශල චිත්තවයෙ, තමො විසින් වහෝ අනයයො විසින් වහෝ ෙරණ ලද පූර්ෙපරවයොග් 
සහිත ෙූ වහයින් සසිංඛොරිෙ ෙූ එේ අෙුශලචිත්තවයෙ, වසොම්නස් සහග්ියො ෙු 
ෙොමවයහි ආදිනෙවයේ නුතු යි යනොදීන් ග්ත් මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය හො අමිශර  ෙූ අනිේ 
වෙවනෙුන් විසින් උත්සොහයේ නුති ෙ ස්ෙභොෙ තීේෂ්ඨණ ෙූ සිතින් ම ෙොමවසෙනොදිය 
ෙරණ ෙල උපදනො අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ අෙුශලචිත්තවයෙ, එවස් ම වසොම්නස් සහග්ියො 
ෙූ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය හො අමිශර  ෙූ අවනයොත්සොහ සහිත ෙූ සිතින් ෙොමවසෙනොදිය වහෝ 
දෘෂ්ඨ්ටමිංග්ලොදිය වහෝ සොර ය යි ග්න්නො ෙල උපදනො සසිංඛොරිෙ ෙූ එේ 
අෙුශලචිත්තවයෙ, මධයස්ථොනුභොෙ ලේෂ්ඨණ ෙූ උවපේෂ්ඨොවෙදනොෙ හො 
එවෙොත්පොදාදිභොෙයට ග්ියො ෙූ විපරීතමිථයොදෘෂ්ඨ්ටිවයන් සම්පර යුේත ෙූ එේ 
අසිංඛොරිෙඅෙුශලචිත්තවයෙ. එවස් ම සසිංඛොරිෙ ෙු එේ අෙුශලචිත්තවයෙ, උවපේෂ්ඨො 
සහග්ත ෙූ විපරීතමිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය හො මිශර  වනො ෙූ අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ අෙුශල චිත්තවයෙ, 
උවපේෂ්ඨොසහග්ත ෙූ විපරීත ෙූ මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය හො මිශර  වනො ෙූ එේ 
සසිංඛොරිෙඅෙුශලචිත්තවයෙ යන වම් වලොභ සහග්ත ෙූ අෙුශල චිත්තවයෝ අටවදන 
ද, අනිෂ්ඨ්ටොනුභෙ ලේෂ්ඨණ ෙූ මොනසිෙදුඃඛවෙදනොෙ සහග්ත ෙූ ාණ්ඩස්ෙභොෙ ෙූ 



 

 555 පටුන වෙත 

අරමුවණහි ග්ුවටමින් උපදනො පර තිඝවයන් සම්පර යුේත ෙූ අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ 
අෙුශලචිත්තවයෙ. එවස් ම වදාම්නස් සහග්ත ෙූ පර තිඝවයන් සම්මිශර  ෙූ සසිංෙොරිෙ ෙු 
එේ අෙුශලචිත්තවයෙ යන වම් ද්වෙෂ්ඨසහග්තචිත්තවයෝ වදවදන ද, උවපේෂ්ඨො සහග්ියො 
ෙූ  ුද්ධොදි අටතුන්හි ඇද්ද නුද්වදෝ වහො යි උපදනො සිංශයලේෂ්ඨණ ෙූ විචිෙිේඡොවෙන් 
සම්පර යුේත ෙූ එේ අෙුශලචිත්තවයෙ, ආලම් නවයහි වනොසන්සුන් ෙය යි ෙියන ලද 
උද්ධේාය හො එවෙොද්පොදාදිපර ෙොරවයන් යුේත ෙූ එේ අෙුශලචිත්තවයෙ යන 
වමොමුය්හචිත්තවයෝ වදවදන ද යන වමෙී වදාවලොස්අෙුශලචිත්තවයෝ ද, 
උවපේෂ්ඨොවෙදනොෙ හො එවෙොත්පොදාදිභොෙයට ග්ියො ෙු රූපදර්ශනයට ෙොරණ ෙූ 
ාේෂ්ඨුඃපර සොදාය ආශර ය වෙොට පෙත්නො ාේෂ්ඨුර්විඥානය ද, එවස් ම උවපේෂ්ඨොසහග්ත ෙූ 
ශේදශර ෙණයට වහතු ෙූ වශරොතර පර සොදය ආශර ය වෙොට පෙත්නො ෙු වශරොතර විඥානය ද, 
ග්න්ධොඝරොණයට ෙොරණ ෙූ ඝරොණපර සොදය ආශර ය වෙොට පෙත්නො ෙූ ඝරොණවිඥානය ද, 
රසොස්ෙොදයට වහතු ෙූ ජිේහොපර සොදය ආශර ය (4 4) වෙොට පෙත්නො ජිහ්ෙො විඥානය ද, 
ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයස්පර්ශයට වහතු ෙූ ෙොයපර සොදය ආශර ය වෙොට පෙත්නො දුඃඛසසහග්ත ෙූ 
ෙොයවිඥානය ද, උවපේෂ්ඨො සහග්ියො ෙූ රූපොදීන් පිළිග්ණිමින් උපදනො 
සම්පටිේඡන්නචිත්තය ද, උවපේෂ්ඨො සහග්ියො ෙූ රූපොදීන් තීරණය වෙවරමින් උපදනො 
සන්තිරණචිත්තය ද යන වම් අෙුශලවිපොෙචිත්තවයෝ සත්වදන ද, උවපේෂ්ඨො සහග්ත 
ෙූ රූපදර්ශනයට වහතු ෙූ ාේෂ්ඨුඃපර සොදය ආශර ය වෙොට පෙත්නො ෙූ ාේෂ්ඨුර්විඥානය ද, 
එවස් ම වශරොතර විඥානය ද, ඝරොණවිඥානය ද, ජිේහොවිඥානය ද, තෂ්ඨ්ට ෙූ ෙොය චිත්ත සුප 
සහග්ත ෙූ ෙොයවිඥානය ද, උවපේෂ්ඨොසහග්ත ෙූ රූපොදි අරමුණු පිළිග්න්නො ෙූ 
සම්පටිේඡන්නචිත්තය ද එවස් ම පිළිග්ත් රූපශේදාදි අරමුණු විමසන්නො ෙු 
සන්තීරණචිත්ත ය යි ෙියන ලද ෙුශලචිත්ත අවහතුෙ මවනොවිඤ්ාණධොතුෙ ද, 
වසෞමනසයසහග්ත ෙූ සුපවෙදනො ඇති සන්තීරණචිත්තය ද යන වම් අෂ්ඨ්ටවිධ ෙු 
ෙුශලවිපොෙ අවහතුෙචිත්තවය් ද, උවපේෂ්ඨොසහග්ත ෙූ ාේෂ්ඨුරොදි පඤ්ාද්ෙොරවයහි 
ෙුදග්ත් රූපොදී අරමුණට චිත්තසන්තතිය වයොමු ෙරණ පඤ්ාද්ෙොරොෙර්ජනචිත්තය ද, 
උවපේෂ්ඨො සහග්ත ෙූ මවනොද්ෙොරයට හමු ෙූ රූපොදී අරමුණට චිත්තසන්තතිය වයොමු 
ෙරණ මවනොද්ෙොරොෙර්ජනචිත්තය ද, වසොම්නස් සහග්ියො ෙූ අවනෝදාරිෙ ආලම් නවයහි 
රහතුන්ට සිනො උපදෙන හසිවතොත්පොදචිත්තය ද යන වම් අවහතුෙෙරියොසිත් තුණ ද, 
අෙුශලවිපොෙ ෙුශලොවහතුෙවිපොෙ ෙරියො වභද ෙශවයන් දැේ ෙූ වම් සමතිස්චිත්තවයෝ 
ද, නිර්මලොනිසිංස දේනො  ුවින් හො විශුද්ධ ශර ද්ධො දෘෂ්ඨ්ටි පර තයය පර තිග්රොහෙොදි 
සම්පත්තිවයන් මොනසිෙසුඛවෙදනොෙ හො එවෙොත්පොදාදිභොෙවයන් වසොම්නස්සහග්ත ෙූ 
නිරෙදය ශිල්ප ග්ර හණ ධොරණ ේවල්ශයන්වග්් දූරීභොෙ තන්ද්රිය පරිපොෙවයන් දැ යි යනොදි 
ෙොරණවයන් ාණය හො සම්පර යුේත ෙූ අනිේ වෙනෙුන් විසින් උත්සොහයේ නුති ෙ 
ස්ෙභොෙ තීේෂ්ඨණ ෙූ සිතින් ම දානශීලොදි පින් ෙරණ ෙල උපදනො අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ 
ෙුශලචිත්තවයෙ, වසොම්නස් සහග්ත ෙූ ාණය හො සම්පර යුේත ෙූ ‘දන් වදෙ,  පින් 
ෙරෙ’ යනොදීන් අවනයොත්සොහ සහිත ෙූ සිතින් දානොදි පින් ෙරණ ෙල උපදනො 
සසිංඛොරිෙ එේ ෙුශලචිත්තවයෙ, තෂ්ඨ්ටොනුභෙලේෂ්ඨණමොනසිෙ සුඛවෙදනොදි 
ෙොරණවයන් වසොම්නස් සහග්ත ෙූ වදමෙුපියන්වග්් පුණයෙරියොදර්ශනවයහි සිංජොත 



 

 556 පටුන වෙත 

පරිාය ඇති  ොලදාරෙවයෝ භිේෂ්ඨූන් දැෙ වසොම්නස් උපදෙො ෙහො දිෙ වග්ොස් අත තු ූ 
ෙිසිෙේ වදද් ද, ෙඳිද් ද, එෙල ඔෙුන්ට වසොම්නස් සහග්ත ෙු ඥානවිපර යුේත ෙූ 
අසිංඛොරිෙ ෙූ ෙුශලචිත්තවයේ උපදවන් ය. විශුද්ධ ශර ද්ධො ුද්ධිසම්පන්න 
සත්පුරුෂ්ඨජනයන් ධොතු වපතිපිළිම සඟුරුෙන් දැෙ තමන් දරුෙන් ලිං වෙොට ‘පුතණ්ඩ, 
අප  ුදුරුෙන් ෙඳුෙ, පුදෙ’ යනොදීන් උත්සොහිත ෙූෙොහු සතුටු ෙ, ෙඳිද්ද,  පුදද් ද, එෙල 
වසොම්නස්සහග්ත ෙූ ඥානවිපර යුේතසසිංඛොරිෙ ෙූ ෙුශලචිත්තවයේ උපදවන් ය. 
උවපේෂ්ඨො සහග්ත ෙූ ඥානය හො සම්පර යුේත ෙූ අසිංඛොරිෙ ෙූ එේ ෙුශලචිත්තවයෙ, 
සසිංඛොරිෙ එේ ෙුශලචිත්තවයෙ, උවපේෂ්ඨො සහග්ත ෙූ ඥානය හො අසම්මිශර  ෙූ 
අසිංඛොරිෙ එේ ෙුශලචිත්තවයෙ, සසිංඛොරිෙ එේ ෙුශලචිත්තවයෙ,  ලෙත් ශර ද්ධොය 
විශුද්ධදෘෂ්ඨ්ටිය යන ආනිසිංසදර්ශනය ද,  පර තයය පර තිග්රොහෙ යන වසොම්නස් තපදීමට 
වහතු ෙූ වම් සතරඅර්ථවිෙල්පවයහි ම වසොම්නස් (4  ) රහිත ෙූ සිත් ඇති වෙද් ද, 
එෙල වම ෙී සතර සිත උවපේෂ්ඨොසහග්ත ෙූ උපදවන් ය යන වම් ෙොමොොරෙුසල්සිත් 
අට ද ‘වසොමනස්ස සහග්තිං’ යනොදි වමෙී ෙර මවයන් ම දැේ ෙූ ෙොමොොර 
සවහතුෙෙුශලවිපොෙසිත් අවටෙ, ෙොමොොර සවහතුෙ ෙරියොසිත් අවටෙු යි ෙියො 
ෙොමොොර ෙුසල්සිත් සූවිස්වසෙ, විතේෙ විාොර පරීති සුවඛෙොග්ර තො සහිත ෙු 
පර ථමධයොනෙුශලචිත්තය ද, විාොරපරීතිසුවඛෙොග්ර තො සහිත ෙූ ද්විතීයධයොනෙුශලචිත්තය 
ද, පරීතිසුවඛග්ර තො සහිත ෙූ තෘතීයධයොන ෙුශලචිත්තය ද, සුවඛග්ර තො සහිත ෙූ 
ාතුර්ථධයොන ෙුශලචිත්තය ද, උවපේවඛෙග්්ග්තො සහිත ෙූ පිංාමධයොනෙුශලචිත්තය 
ද, වමවස් යවථොේත ෙර මවයන් ම විපොෙසිත් පවසෙ, ෙරියොසිත් පවසෙු යි 
රූපොොරසිත් පසවළොවසෙ, අරූපොොර ෙුසල්සිත් සතවරෙ, විපොෙසිත් සතවරෙ, 
ෙරියොසිත් සතවරෙු යි වදාළවසේ වේ. ‘වසොතොපත්ති මග්්ග්චිත්ත’ යනොදි 
වදශනොනුෙර මවයන් මොර්ග් සිත් සතවරෙ, ඵලසිත් සතවරෙු යි වලොවෙොත්තර සිත් 
අවටේ වේ. යන වම් එෙුන්අනූෙේ පමණ චිත්ත විඥානස්ෙන්ධ නම් වෙයි. සියලු 
සිංසොරදුේ ග්න්නො ෙූ වම් යවථොේත ෙූ පඤ්ාස්ෙන්ධයන් වෙවරහි ම රූපොදි 
පඤ්ාස්ෙන්ධයන්වග්් උත්පත්තිය හො ේෂ්ඨය භිංග්ොදි විනොසය දේනො සමපණස්විධ ෙූ 
උදයෙයොනුදර්ශන ඥානවයන් යුේත ෙ ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මීයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
යම් වස් මූෂ්ඨිෙවතවම් ඔිවනො  හුසිවරමින් අනුභෙයට නිසි ෙූ ආහොරයේ පතමින් ම 
හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
ඔිවනො  හුසිවරමින් වයොනිවසොමනස්ෙොරය පුතීවමන් ම යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, උන්දුරයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ග්ුණොිංග්ය ෙිංග්න්තපුතර  ෙ උපවසනස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“ධම්ර්සීසං කවෙත්වා්-විහර්්පතා විපස්සපකා, 
අප්ාලීප්ා විහරති-උපස්්පතා සදාස  සපතා” යි. 
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‘හුම ෙල්හි සිහි ඇත්තො ෙූ සන්හුන්නො ෙූ විදර්ශෙ භිේෂ්ඨුවතම පර ඥා පර ධොන 

වෙොට වග්ණ ෙොසය වෙවරමින් ෙොමරොග්ොදිවයහි වනො ඇලී ෙොසය ෙරන්වන් ය’ යි 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වග්ෝනුස්සොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් තමොවග්් නඟුට ම ආයුධයේ වෙොට ඇති වග්ෝනුසුවතම ඒ 
නිංග්ුලොයුධය ම ඌර්ධෙ වෙොට නග්ො වග්ණ හුසිවරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ාණොයුධවයන් ම යුේත විය යුත්වත් 
ය. ාණොයුධය ම ඌර්ධෙ වෙොට නග්ො වග්ණ ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වග්ෝනුස්සොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය 
 ංග්්තපුතර  ෙූ උපපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින් ම:- 

 
(4 4) “ඤාණඛග්ගං ගපහත්වා්-විහර්්පතා විපස්සපකා, 
පවෙර්ුච්රති සබ්.භයා-දුප්පසපහා ර පසා භප ” යි. 
 
‘ඥානඛඞ්ග්ය වග්ණ විහරණය ෙරන්නො ෙූ විදර්ශෙභිේෂ්ඨුවතම සියලු ම සිංසොර 

භයින් මිවදන්වන් ය. ඒ වයොග්ොොර භිේෂ්ඨුවතම ෙිසිෙෙු විසින් මුඩ ලිය වනො හුෙි 
ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මුග්ටියොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් නොග්යන් හො යුද්ධයට එළවඹන්නො ෙූ මුග්ටිවතම ව වහතින් 
ශරීරය ෙයොප්ත වෙොට වග්ණ නයින් අල්ෙො ග්න්නට එළවඹන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වෙරොධ හුල ෙ 
ෙලහවිග්ර හවිෙොදවිවරොධවයන් ෙුඩුනො ෙූ වලොෙයො ෙරො එළවඹන ෙල්හි සිසිරතර 
චමතරී ව වහතින් සිත ග්ල්ෙො ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මුග්ටියොවග්් වම් 
එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සද්ධර්ම වසනොධිපති ෙූ 
අනු ුද්ධ ෙූ ශාවෙපුතර මහවථර සොමීන් ෙහන්වස් විසින් ද:- 

 
“තස්ර්ා සකං පපරසම්පි-කාතබ්.ා පර්ත්තා භා ්ා, 
පර්ත්තචිත්පත් කවෙතබ්.ං-කතං .ුද්ධා් සාස්ං” යි. 
 
‘ේෂ්ඨණමොතර ෙොලයෙුදු චමතරීභොෙනො ෙළොහට සසර අනන්ත සම්පත් වදන්වන් 

ය. ඒ ෙොරණවයන් තමන් සම් න්ධි ෙූ ස්ෙෙීය ජනයො වෙවරහි ද, අනුන් වෙවරහි ද, 
චමතරීභොෙනො ෙළ යුත්වත් ය. උර්ධෙොවධොසරස යන සමස්තවලොෙය චමතරීසිතින් 
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ස්පර්ශ ෙළ යුත්වත් ය. හීතොහිත සෙල සත්ෙයන් වෙවරහි චමතරී පතුරුෙන්නො ෙූ 
වම් ෙොරණය නම් ෙොලතර යෙර්ති ෙූ අනන්ත සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්ලොවග්් 
අනුශොසනොවෙෙු’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.  

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මහලු ශෘග්ොලයොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුතු 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහලු ශෘග්ොලවතම යම්ෙිසි වභොජනයේ ලු  පිළිෙුල් වනො 
ී ම හුෙි තොේ අනුභෙ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් පිණ්ඩපොත වභොජනය ලු  පිළිෙුල් වනො ී ම ශරීරය යුවපන 
පමණේ ෙුළඳිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහලු ශෘග්ොලයොවග්් වම් පළමුෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත්  ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය මහෙොශයපස්ථවිරයන් ෙහන්වස් 
විසින්:- 

 
“පස්ාස්ම්හා ඔරැය්හ-ගාර්ං පිණ්ඩාය පාවිසිං, 
භු්්ජ ්්තං පුවෙසං කුට්ිං-සක්කච්ර ්ං උපට්ෙහිං. 
 
පසා පර් පක්පක් හප්-ාපලාපං උප්ාර්යි, 
ාපලාපං පක්ිප්්තස්ස-අංගුලි ප් ිජ්ජථ. 
 
කුඩ්ඩර් ල්්ර ්ිස්සාය-ාපලාපං පවෙභු්්ජිහං, 
භු්්ජිර්ාප්  භුත්පත  ා-පජගුච්ඡං පර් ් විජ්ජති” යි. 
 
(4 6) යනුවෙන් ‘ඇෙුත්නි, මම අලුයම නුඟී සිට ෙළමනො ෙතොෙත් වෙොට 

නිමෙො පොසිෙුරු වග්ණ වසනොසනවයන්  ුස පිඬු පිණිස ග්ම්වදාරට ග්ිවයමි. එෙල ඒ 
ග්ම්හි සර්ෙජනපර තිෙූලය ෙූ තතො නපුරු ෙූ ෙුෂ්ඨ්ටවරොග්යෙින් වපළිවපළී දුේ විඳමින් 
අනුභෙ ෙළ යුතු වභොජනයේ ලදින් ඒ වභොජනය අනුභෙ වෙවරමින් හුන් 
ෙුෂ්ඨ්ටවරොග්ීපුරුෂ්ඨයො දැෙ ඔහුට ෙුඩේ සොධනු පිණිස භිේෂ්ඨොාර්යොෙතින් සෙසො ඔහු 
ෙරො වග්ොස් වපවණන වස් ලඟ සිටිවයමි. ඒ ෙුෂ්ඨ්ටවරොග්ියො මො දැෙ පර සන්න ෙ අනිේ 
පිදිය යුතු ෙූ දනේ වනො ලදින් තමන් අනුභෙ වෙවරමින් හුන්  තින් පිඩේ ෙුණු ෙූ 
අතින් වග්ණ මොවග්් පොතර යට පිරිනමො ලී ය. ඒ  ත්පිඩ පොතරවයහි  හොලන ෙල්හි 
ඔහුවග්් ෙුණු ෙූ අත ඇඟිල්ලේ සිඳී පොතරවයහි ෙුටුවන් ය. මම ද ඔහුට අනුෙම්පොවෙන් 
ඒ වභොජනය වග්ණ ඊට නුදුරු වග්ිත්තියේ නිසො පිහිටි වසෙණෙ හිඳ ඒ ෙුණු ෙූ 
ඇඟිලිෙඩ තෙත දමො ඒ   ත්පිඩ පස්විෙො ෙුළඳීමි. ඒ  ත්ආවලොපය ෙළඳන ෙල්හි ද, 
ෙුළඳූ ෙල්හි ද ශරීරයොවග්් ස්ෙභොෙ සිතන්නො ෙූ මට පිළිෙුවළේ වනො ෙූවය් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහලු ශෘඟොලවතම වභොජනයේ ලු  ‘රූේෂ්ඨ 
වදෝ වහො?’ යි පර ණීත වදෝ වහො?’ යි ෙියො වනො වසොයන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් පිණ්ඩපොතවභොජනයේ වහෝ සිංඝහත්තොදි 



 

 559 පටුන වෙත 

අතිවරෙලොභයේ වහෝ ලු  ‘රූේෂ්ඨ වදෝ වහො’ යි ෙියො වහෝ ‘නපුරු වදෝ වහො?’ යි  
ෙියො වහෝ වනො විමසිය යුත්වත් ය. ලද වදයෙින් ම සතුටු විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, මහලු ශෘඟොලයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය  ංග්්තපුතර  ෙූ උපපස් ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“ු පඛ් පිර ස්්තුස්පස-්ා්්්ං පප රසං .හුං, 
රපසසු අ්ුගිද්ධස්ස-ඣාප් ් රර්තී ර්ප්ා, 
ඉතිරීතපර් ස්්තුට්පො-සාර්්්්ං පවෙප රති” යි. 
 
‘මහණ ෙනොහි රූේෂ්ඨවයනුදු සතුටු ෙන්වන් ය. ව ොවහෝ ෙූ අනිේ රසයේ 

පරොර්ථනො වනො ෙරන්වන් ය. රසවයහි ග්ිජු ෙූෙොහුවග්් සිත ධයොනවයහි වනො ඇවළන්වන් 
ය. තතිරීතරපර තයවයන් සතුටු ෙන්නො ෙූ මහණවතම ශර මණග්ුණය සම්පුර්ණ ෙරන්වන් 
යු’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මෘග්යොවග්් අිංග්තුණේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
යම් වස් මෘග්වතම දහෙල් අරණයවයහි සුඟී ෙසන්වන් ය. රොතරිවයහි මරණ භයින් 
අභයෙෙොශ ෙූ එළිවයහි ෙොසය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් දහෙල් ජනශූනය ෙූ අරණයවයහි ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. 
රොතරිවයහි සිංසොරදුේ වමවනහි වෙවරමින් අභයෙෙොශවයහි සේමනින් ෙල් යුවිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මෘග්යොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය වලොෙොවලොෙදිෙොෙර ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් පලාර්හංස් පේයායපයහි- 

 
(4  ) “පසා පඛා අහං සාවෙපුත්ත යා තා රත්තිපයා-පප-දි ා අබ්පභාකාපසා 

විහරාමි රත්තිං  ්සණ්පඩ” යි1 
 
යනුවෙන් ‘ශාවෙපුතරවයනි, දුෂ්ඨ්ෙරෙරියො පුරන්නො ෙූ ඒ මම ෙනොහි තතො ශීත 

ඇත්තො ෙූ වහමන්තිෙ ෙූ යම් රොතරිවයේ ඇද්ද, නෙම්මස අන්තිම සතර දෙස හො 
මුදින්දිනවයහි පර ථම සතරදෙස ය යන අන්තරට්්ෙවයහි ද, පිනි  ොන ෙොලවයහි ද 
යන එ ඳු රොතරිවයහි අේවභොෙොසවයහි ෙොසය වෙවරමි. දහෙල් ෙනග්හනවයහි ෙොසය 
වෙවරමි. ග්රීෂ්ඨ්මසෘතුවයහි ෙූ වෙළෙරමොසවයහි දෙහල් අේවභොෙොසවයහි ෙොසය 
වෙවරමි. රොතරිවයහි ෙනග්හනවයහි ෙොසය වෙවරමි’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. තෙද, 

                               
1 පොළිමිලින්දපඤ්හ 316 පිටුෙ වහෝ මුදුම්සග්වයහි මහොසීහනොද සූතර ය 
1 දිපියනේහු 
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මහරජොවනනි, මෘග්වතම ශස්තර යේ වහෝ හීසුරයේ වහෝ තමොවග්් ෙයට ලිං ෙ එන 
ෙල්හි රෙටන්වන් ය, පලො යන්වන් ය, ශරීරයට ෙුද්ද වනො වදන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ේවල්ශයන් ලිං ෙ එන ෙල්හි ස්ෙටිය 
යුත්වත් ය. පලො ග්ිය යුත්වත් ය. ඒ චිත්තයට ෙුද්ද නුදුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
මෘග්යොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මෘග්වතම මිනිසුන් 
දැෙ ‘නුෙුත මනුෂ්ඨයවයෝ මො වනො දෙිත්ෙ’ යි සිතො යම් ඒ වදසෙට පලො යන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ඩ ර විග්ර හ විෙොදශීලි ෙූ 
පුද්ග්ලයන් ද, දුශ්ශීල පුද්ග්ලයන් ද,  පර තිපත්ති පූරණවයහි ෙුසීත ෙන පුද්ග්ලයන් ද, 
ෙරීඩො පර සෘත ජනසිංග්ණිෙොෙොමී  පුද්ග්ලයන් ද දැෙ ‘අවහෝ! වම් පර මොදෙොමී ෙූ පුද්ග්ලවයෝ 
මො වනො දෙිත්ෙ’ යි ෙියො ද, ‘මම ද ඒ පුද්ග්ලයන් වනො දෙිමි’ යි සිතො ද යම් ඒ ෙුමුති 
වදසෙට පලො ග්ිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මෘග්යොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය ධමය වසනවි සැවෙයුත්මහවතර සොමීන් විසින්- 

 
“ර්ා පර් කදාස වි පාපිච්පඡා-කුසීපතා හී් වීවෙපයා, 
අප්පස්සුපතා අ්ාරාපරා-සම්ර්පතා කවී අහු” යි. 
 
ෙිසි ෙවලෙත් පවිටු අදහස් ඇත්තො ෙූ ෙුසීත ෙූ පසු  ට ීයයය ඇත්තො ෙූ 

අල්පශරුත ෙූ අනොාොරී ෙූ ද යන ෙිසිවෙෙ සමොන ෙේ මට වනො වේෙ’ යි ෙියො වමම 
ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වග්ොරුපයොවග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ ාතුරිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වග්ොරූප සිංඛයොත ෙූ ෙෘෂ්ඨභවතම තමො ෙසන වග්ය වනො 
හරින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ‘වම් 
ාතුර්මහොභුතිෙ ෙූ ශරීරය අනිේාුේඡොදන පරිමද්දන වභදන විෙිර්ණ විද්ධිංසන ස්ෙභොෙ 
ඇත්වත් ය’ යි ෙියො ස්ෙෙීය ෙූ ශරීරය වනො හුරිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වග්ොරූපයොවග්් වම් පළමුෙන අිංග්ය දිය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ෙෘෂ්ඨභවතම  ර උසුලන්නට දිය යුත්තේහු (4 1) නුති  ුවින් ආදින්නධුර ෙූවය් ය. 
සුෙදුේ වදෙින් ධුරය උසුලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ආදින්න ර හ්මාොරියොවයන් සුෙදුෙින් ීවවිතයයයොෙසොනය දේෙො දිවි 
වෙළෙර වෙොට  ර හ්මායයයය හුසුරුණ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙෘෂ්ඨභයොවග්් වම් 
වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙෘෂ්ඨභවතම මහත් ෙූ ආලවයන් 
අතෘප්තිෙ ෙ ආඝරොණය වෙවරමින් පුන් ව ොන්වන්  ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ආාොර්වයෝපොධයොයෙරයන්වග්් අනුශොසනො ආලවයන් 
වපරමවයන් පර සොදවයන් අතෘප්තිෙ ෙ ආඝරොණවයන් පිළිග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙෘෂ්ඨභයොවග්් වම් තෘතියොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙෘෂ්ඨභවතම යම් 
ෙිසිවෙවනෙුන් විසින් උසුලෙනු ල න්වන් ම උසුලන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
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එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වථර නෙෙ මධයම භිේෂ්ඨූන්වග්් ද 
ග්ෘහස්ථ උපොසෙඋපොසිෙොෙන්වග්් ද අෙෙොදානුශොසනොවතොවමෝ මස්තෙවයන් පිළිග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙෘෂ්ඨභයොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සුග්තෙර සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශොරිපුතර මහොවථර 
ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්- 

 
“තදහු පබ්.ජිපතා ස්්පතා-ජාතියා සත්ත ස්සිපකා, 
පසාපි ර්ං අ්ුසාපසයය-සම්පටිච්ඡාමි ර්පක. 
 
තිබ්.ං ඡන්ද්්ර පපර්්්ර-තස්මිං දිස් ා උපට්ෙපප, 
ෙපපයයාරවෙයට්ොප්-සක්කච්ර ්ං පු්ප්පු්ං” යි. 
 
‘මනුෂ්ඨයජොතිවයන් සත්හෙුරුදු ෙූ සත්පුරුෂ්ඨග්ුණවයන් යුේත ෙූ එදෙස්හි ම  

පුවිදි ෙූ ඒ ලදරු සොමවණරවතම ද මට ධර්මවයන් අනුශොසනො ෙරන්වන් ී නම්, මම 
මොවග්් ශිවරොමස්තෙවයන් පිළිග්න්වනමි යි. ඒ සුග්වතොෙොදෙොරී පුද්ග්ලයො වෙවරහි මම 
 ලෙත් ෙූ ඡන්දය ද වපරමය ද උපදෙමි. ඔහු දැෙ නුෙුත නුෙුතත් සෙස් වෙොට ම 
ආාොයයයස්ථොනවයහි ත න්වනමි’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ශුෙරයොවග්් අිංග්ද්ෙයයේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ශූෙරවතම යම් වස් ග්රීෂ්ඨ්මවයන් හුණු ෙ ග්ියො ෙූ රත් ෙ ග්ියො ෙූ 
ග්රීෂ්ඨ්මෙොලය පුමිණි ෙල්හි ජලය ෙරො එළවඹන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ද්වෙෂ්ඨවයන් චිත්තය ෙුලඹී ග්ුටී භරොන්ත ෙ ෙලෙිරී 
හුණු ෙූ ෙල්හි ශීතලපර ණීත ෙූ චමතරීභොෙනොෙ ෙරො එළඹුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
හූරොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ශූෙරවතම මඩ මිශර  ෙූ 
ජලය ෙරො වග්ොස් නොසිෙොවෙන් පෘිවිය සොරො ඔරුෙේ වමන් වෙොට වග්ණ ඒ 
මඩඔරුෙවයහි සයනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් සිත්හි ශරීරය ත ො වග්න අනිතයොදි එේතරො අරමුණු අතුරෙට 
යොවමන් සයනය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ශූෙරොයවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය පිණ්පඩාලභාරද් ාජ නම් මහවතරහු විසින්- 

 
(4 0) “කාපය සභා ං දිස් ා්-විචි්ිත්වා විපස්සපකා, 
කකාකිපයා අදුතිපයා-පසති ාරම්ර්ණ්්තපර” යි. 
 
‘එෙලො ෙූ වදවෙනි වෙවනෙුන් ඇත්තො ෙූ විදර්ශෙභිේෂ්ඨුවතම ශරීරවයහි 

අනිතයොදි ස්ෙභොෙය වසොයො දැෙ අරමුණු අතුවරහි සයනය ෙරන්වන් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 



 

 562 පටුන වෙත 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘හස්තිරොජයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් හස්තිරොජවතම නම් මොර්ග්වයහි යමින් සිට ම පෘිවිය 
පර දාලනය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොර මහණහු 
විසින් තමොවග්් ශරීරය ධොත්ෙොදිෙශවයන් සම්මර්ශනය ෙිරීවමන් ම සර්ෙේවල්ශයන් 
පර දාලනය ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, හස්තියොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, හස්තිරොජවතම සියලු ශරීරවයන් ම ෙරෙුී  ලන්වන් ය. සෘජුෙ 
ම   ලන්වන් ය. ෙරෙෙො දිශොනුදිශොෙන් වනො  ලන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වග්ල ෙරෙෙො වනො  ලො සියලු ශරීරවයන් ම 
ෙරෙුී  ුලීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. ෙරෙුීෙරෙුී දිශොනුදිශොෙන් වනො  ුලිය 
යුත්වත් ය. උඩ වනො  ුලිය යුත්වත් ය. තතො අවධොමුඛ ෙ වනො  ුලිය යුත්වත් ය. 
වියදඬු පමණ දුර  ුලීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, හස්තියොවග්් වම 
වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, හස්ති රොජවතම නි ඳ ෙූ සයනයේ 
නුත්වත් ය. ෙනවයහි ඒ ඒ තුන වග්ොදුරු පිණිස ඇවිද පළමු සිටි ඒ පරවදශයට ම 
ෙොසය පිණිස වනො යන්වන් ය. එෙස්ථොනවයෙ නිතය ෙූ පර තිෂ්ඨ්්ොවයේ නුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයන් ෙහන්වස් විසින් 
අනි ද්ධසයනවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. නිරොලවයන් ම පිඬු පිණිස ග්ිය යුත්වත් ය. 
තදින් විදර්ශනො පුරණ වයොග්ොොරවතම මවනොඥ ෙූ පර තිරූප ෙූ යහපත් ෙූ 
පරවදශභොග්යේ වහෝ ෙෘේෂ්ඨමූලයේ වහ් ග්ුහොෙේ වහෝ ග්ල්වග්ෙල් වස් නුමී තිව න 
පේභොරයේ වහෝ දේවන් ී  නම්, එහි ම ෙොසයට එළඹිය යුත්වත් ය. නිතයපර තිෂ්ඨ්්ොවයෙ 
ආලවයේ වනො ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, හස්තියොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, හස්තිරොජවතම ජලයට පුමිණ පවිතර  විමල සීතල 
ජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ ෙුමුදුප්පල පදුම පුණ්ඩරීෙවයන් සුලුම් ලද්දා ෙූ මහත් ෙූ මහ 
පියුම්විලෙට  ුස උතුම් ෙූ හස්තිෙරීඩොෙන් වෙළින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් පවිතර  විමලොතිපර සන්න අනොවිලසද්ධර්මෙරජලවයන් 
සම්පූර්ණ ෙූ අර්හත්භල නමුති පර ෙරෙුසුමවයන් සුදුම් ලද්දා ෙූ සතරසතිපට්්ොන 
නමුති මහත් ෙූ මහොපුෂ්ඨ්ෙරණියට  ුස ාතුස්සතයඥානවයන් සර්ෙසිංස්ෙොරධර්මයන් 
ෙම්පො ෙළ යුත්වත් ය. විවශෂ්ඨවයන් ම ෙම්පො ෙළ යුත්වත් ය. වයොග්ොොරයන්වග්් 
විමුේති ෙරීඩොෙ වෙළිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, හස්තියොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය 
වයොග්ොොරයො විසින් ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, හස්තිරොජවතම සිහිවයන් 
පය නඟන්වන් ය. (51ක) සිහිවයන් ම පය ත න්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූහු විසින් සිහිවයන් නුෙණින් වයදී පය නුඟිය යුත්වත් ය. සිහිවයන් 
නුෙණින් වයදී පය තුිය යුත්වත් ය. තදිරියට යොවමහි ආපසු යොවමහි හස්තපොද 
හෙුළුෙො ලීවමහි දිේ ෙිරීවමහි යනොදි හුම තුන්හි ම සිහිනුෙණින් යුේත විය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, හස්තියොවග්් වම්  පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සංයුත්සඟි රපයහි:- 
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“කාපය් සං පරා සාධු-සාධු  ාරාය සං පරා, 
ර්්සා සං පරා සාධු-සාධු සබ්. සං පරා, 
සබ්. සං ුපතා ලජ්ජි-රක්ිපතාති ප ුච්රති” යි. 
 
යන ග්ොථොවෙන් ‘ෙොයද්ෙොරයට හසු ෙන ස්පර ෂ්ඨ්ටෙයොලම් නයට සිත වනො දුෙන 

විසින් ෙයින් සිත ස්ේම යහපත. මුසොෙොදාදිය වනො ෙියන විසින් ොනවයන් සිත ස්ේම 
යහපත. මවනොද්ෙොරයට හසුෙන අභිධයො ෙයොපොදාදිය වනො සිතන විසින් තමොවග්් සිත 
ස්ේම යහපත. ාේෂ්ඨුරොදි සවදාර ම ස්ේම යහපත. ාේෂ්ඨුරොදි සියල්වලහි ම සිංෙෘත ෙූ 
ලජනජිමහණවතම තරිවිධ ෙූ ශිේෂ්ඨොෙ ම රේවන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය. 

 
උද්දානපද නම්:- 

 
උපචිකා ිළාපරා ර-උන්දුපරා විච්ිපක් ර, 
්කුපලා සිගාපලා මිපගා-පගාරපපපා  රාපහා හත්ථථ්ා දසාති. 
 

පදවිසිඅංගයක් ඇති සතර ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වෙසරසිිංහරොජයොවග්් සප්තොිංග්යේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ සප්තොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි 
විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් සිිංහරොජවතවම් නම් ශ්වෙතපද්මයේ වස් 
සර්ෙොිංග්ය ශ්වෙත විමල පරිශුද්ධ ශුභර ෙර්ණ ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් මොර්ග්ඵලොධිග්ම පරොප්ත ීවමන් පහ ෙූ ෙුෙුස් ඇති 
ශ්වෙත විමල පරිශුද්ධ ශුහර  ෙූ චිත්තවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සිිංහරොජයොවග්් වම් පළමුෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
සිිංහරොජවතම දේෂ්ඨ ෙූ යොතරො ඇති සතරපයේ ඇත්වත් ය. වනොවහොත් විේෙන්තාොරී 
ෙූ සතරපොදයන් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො 
විසින් ාතුර්විධ ෙූ සෘද්ධිපොද නමුති ාතුෂ්ඨ්පොදවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, සිිංහයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
සිිංහරොජවතම අභිරූප ෙූ යහපත් වෙසරසමූහයන් ඇත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් අභිරූප ෙූ යහපත් සීල නමුති 
වෙසරසමූහවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සිිංහයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සිිංහරොජවතම තමොවග්් ීවවිතය විනොස වේ නමුදු 
ෙිසිෙේහට (4  ) යටත් වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් චීෙර පිණ්ඩපොත වසනොසන ග්ිලොනපර තයය චභෂ්ඨජය 
පරිෂ්ඨ්ෙොරයන්වග්් ේෂ්ඨය ීවමහි ද ෙිසිෙේහට පර තයය පිණිස යටත් වනො විය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, සිිංහයොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
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සිිංහරොජ වතම සපදානවයන් ලත් දඩයමේ ම අනුභෙ ෙරන්වන් ය. යම් තුවනේහි 
මෘග්වයේ ෙුටුවන් නම්, එහි ම සිට හුෙි තොේ අනුභෙ ෙරන්වන් ය. අනිේ උතුම් 
මධුර මසේ වසොයො වනො යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් සපදානාර්යොවයන් ම ලත් වභොජනයේ ම ෙුළඳීවමන් යුේත විය 
යුත්වත් ය. අනිේ මිහිරි ආහොර ලුව න ෙුලයන් වනො වසවිය යුත්වත් ය. 
භිේෂ්ඨොාර්යොෙතින් පුමිණි පළමු වග්ය හුර අනිේ ෙුලවග්යේ වසොයො වනො ග්ිය 
යුත්වත් ය. අනිේ මධුරවභොජනයේ වසොයො වනො ග්ිය යුත්වත්  ය. යම් ෙුලවයේහි පිඩු 
ල න ලද්වද් නම්, ඒ ෙුලවයහි වභොජනය ම වනො හුර ශරීරය යුවපන පමණ ෙුළඳිය 
යුත්වත් ය. අනිේ උතුම් වභොජනයේ වනො වසවිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සිිංහයොවග්් වම් පස්ෙන අඞ්ග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සිිංහරොජවතම 
සඟෙො ත ො අනුභෙ වනො ෙරණ වහයින් අසන්නිධිභේෂ්ඨය එේෙරේ මස් අනුභෙ 
වෙොට ඒ මස්වපොවළොට නුෙත වනො යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් අසන්නිධිෙොරපරිවභොග්වයන් යුේත විය යුත්වත් ය, 
මහරජොවනනි, සිිංහයොවග්් වම් සෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
සිිංහරොජවතම වභොජනයේ වනො ලද්වද් ද, වනො තුවෙන්වන් ය, වභොජනයේ වනො 
ලද්වද් ද, ආහොරතෘෂ්ඨ්ණො ග්ථනවයන් වනො වග්තී ආහොර තෘෂ්ඨ්ණොවෙන් මූර්ඡො වනො ී 
ආහොර තෘෂ්ඨ්ණොවෙහි වනො ග්ුලී අනුභෙ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වභොජනයේ වනො ලදින් වනො තුෙුන යුත්වත් ය, 
වභොජනයේ ලද්වද් ද, තෘෂ්ඨ්ණොග්ර ථනවයන් වනො වග්තී තෘෂ්ඨ්ණොවෙන් මූර්ඡො වනො ී 
තෘෂ්ඨ්ණොවෙහි වනො ග්ුලී ආදීනෙ දැෙීවමන් ‘නිස්සරණමුඛය ෙූ  ර හ්මාර්යොනුග්ර හ පිණිස’ 
ය යනොදී ෙූ පර තයවෙේෂ්ඨොඥානවයන් යුේත ෙ ෙුළඳිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සිිංහරොජයොවග්් වම් සත්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ර්හාකාශයපස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට පර ශිංසො ෙර ෙදාරන්නො ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සිංයුත්සඟිෙරවයහි:- 

 
“ස්්තුට්පොයං කස්සපපා ඉතරීතපර් පිණ්ඩපාපත්, -පප- 

්ිස්සරණප ්්පඤා පවෙභු්්ජති” යි.1 
 
‘වම් ෙොශයපස්ථවිරවතම හීන ෙූ ද, පර ණීත ෙූ ද, මද ෙූ ද, ව ොවහෝ ෙූ ද තමො 

ලද පිණ්ඩපොතවයන් සතුටු ෙන්වන් ය. උේතපර ෙොර ෙූ 
තතරීතරපිණ්ඩපොතසන්වතොසවයහි ද අනුන්ට ග්ුණ ෙර්ණනො වෙොට ෙියන සුලු ය. 
(4 1) පිණ්ඩපොතය ෙරණ වෙොට වග්ණ ශර මණයන්ට සුදුසු වනො ෙන්නො ෙූ එේවිසි 
අන්වෙසනයට වනො පුමිවණන්වන් ය. පිණ්ඩපොතය වනො ල න ලද්වද් ද, වනො 
තුවෙන්වන් ය. පිණ්ඩපොතය ල න ලද්වද් ද, තෘෂ්ඨ්ණොග්ර ථනවයහි වනො වග්තී 
තෘෂ්ඨ්ණොවෙන්න මූර්ඡො වනො ී තෘෂ්ඨ්ණොවයහි වනො ග්ුලී ආදිනෙ දේනො සුලු ෙ 

                               
1 පොලිමිලින්දපඤ්හ 32ක 



 

 565 පටුන වෙත 

පර තයවෙේෂ්ඨොඥානවයන් සමන්විත ෙ ෙළඳන්වන් ය’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ 
ලදී.” 

 
“ස්ෙොමිනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘සේෙොලිහිණියොවග්් අිංග්තර යයේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යම් ොනයේ ෙදාළවස්ේ වනො වේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් සේෙොලිහිණියො තමොවග්් 
දිවිහිමිවයන් ම අඹුෙ හුර වෙන් වනො ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් දිවිහිමිවයන් ම වයොනිවසොමනස්ෙොරය වනො හුරිය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, සේෙොලිහිණියොවග්් වම් පළමුෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, සේෙොලිහිණිවතම දියවසවෙල්, දියපරඬල් අනුභෙ ෙරන්වන් ය. ඒ 
ආහොරවයන් ම සන්වතොසයට පුමිවණන්වන් ය. ඒ සන්වතොසය ෙරණ වෙොට වග්ණ 
 ලවයන් ද, ෙර්ණවයන් ද, වනො පිරිවහන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් යථොලොභසන්වතොසය ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
යථොලොභවයන් සතුටු ෙන්නො ෙූ වයොග්ී ෙූ මහණවතම ශීලවයන් වනො පිරිවහන්වන් ය, 
සමොධිවයන් වනො පිරිවහන්වන් ය, පර ඥාවෙන් වනො පිරිවහන්වන් ය, 
අර්හත්ඵලවිමුේතිඥාන දර්ශනවයන් වනො පිරිවහන්වන් ය, සියලු ම 
වලෞෙිෙවලොවෙොත්තර ෙුශල ධර්මවයන් වනො පිරිවහන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
සේෙොලිහිණියොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
සේෙොලිහිණි වතම පරොණහිිංසොෙ වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් පරහිිංසො ෙධ න්ධන පිණිස දඬු මුග්ුරු ෙුල්  ොන් 
ඛඞ්ග් ෙුන්තොදී ශස්තර  වනො වග්ණ පරොණඝොතවයහි මහත් ෙූ ලජනජො ඇති ෙ සෙල 
සත්ෙයන් වෙවරහි ෙරුණො චමතරී ඇති ෙ සියලු ම පරොණිභූතයන් වෙවරහි හිතවයන් 
අනුෙම්පොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ාෙර ෙොෙයොවග්් වම් තුන්ෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප වලොෙුතුරො 
 ුදුන් විසින් රක්ක ාකජාතකපයහි:- 

 
“පයා ් හ්්ති ්  ාපතති-් ජි්ාති ් ජාපපය, 
අහිංසා සබ්.භූපතසු-ප රං තස්ස ් පක්චි” යි.   
 
‘යවමේ අනුන්ට හිිංසො වනො වෙවර් ද, අනුන් වනො නසො ද, පුරදීම් ෙසවයන් 

ජය වනො ග්ණී ද, අර්ථහොනි වනො ෙරෙො ද, සෙල පරොණිභූතයන් වෙවරහි 
හිිංසොවාතනොෙේ නුද්ද, ඔහුවග්් ෙිසි වෙවනෙුන් හො චෙරවයේ නුතු’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමිනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙූඳැත්තියවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙූඳැතිපේෂ්ඨිණී වතොවමෝ තමොවග්් (4 4) ස්ෙොමිපුතර  ෙූ ෙූඳැත්තහු 



 

 566 පටුන වෙත 

වෙවරහි ඊර්ෂ්ඨයොවෙන් පුටෙුන් වපොෂ්ඨය වනො ෙරන්නී ය. ‘වම් ෙූඳැත්තහු නිසො වම් 
දරුවෙෝ උපන්නොහ’ යි සිතො ෙූඳැත්තහුවග්් පතර  ඇවග්් තුඩින් උපුටො හුර එම රුේසිදුර 
ම හිඳුෙො පුටෙුන් වමෝරණ තුරු ෙනවයන් වග්ොදුරු වග්ණෙුත් වදන්නී ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් චිත්තවයහි 
ේවල්ශයන් උපන් ෙල්හි සිත වෙවරහි ඊර්ෂ්ඨයො ෙළ යුත්වත් ය. සතරසතිපට්්ොන 
ධර්මයන් සතරසිංෙරශීල නමුති ෙෘේෂ්ඨිලවයහි මනො වෙොට පර ේවෂ්ඨ්ප වෙොට 
මවනොද්ෙොරවයහි ෙොයග්තොසතිභොෙනො ෙුඩිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වපණොහිෙොෙවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙූඳැත්තිය 
දහෙල් වග්ොදුරු පිණිසි ෙනවයහි හුසිර සෙස තමොවග්් ආත්මොර්ෂ්ඨොෙ පිණිස 
පේෂ්ඨිසමූහයො ෙරො එළවඹන්නී ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ෙොමසිංවයොජනොදීන්වග්් මිදීම පිණිස එෙලො ෙූ විවෙෙය වසෙනය 
ෙළ යුත්වත් ය. රොතරිවයහි ඒ විවෙෙෙොලය වනො ල න මහණහු විසින් පරොපෙොදහය 
රේෂ්ඨො ෙරණ පිණිස සිංඝයො මුදට  ුස සිංඝරේිතවයෙු විසින් ෙොසය ෙළ යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, ෙූඳැත්තියවග්් වම් වදවෙනි අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ශතසහශ්රීවලොෙධොතුෙ තමොවග්් ශරීරොවලොෙවයන් එෙොවලොෙ ෙරණයට සමර්ථ ෙූ 
සහම්පතී නම් මහො ර හ්මරොජයො විසින් භොග්යෙත් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් සමීපවයහි දී:- 

 
“පසප ථ ප්්තා්ි පස්ාස්ා්ි 
රපරයය සංපයාජ්විප්පපර්ාක්ඛා, 
සපර රතිං ්ාිගච්පඡයය ත 
සඞ්ප   පස රක්ිතත්පතා සතීර්ා” යි. 
 
යන වම් ග්ොථොෙ ෙියො තමොවග්් වදාවළොස්ග්ෙු උස ඇති මුණිේ ඔටුන්වනන් 

සුදුම් ලත් අටසොළිස්ග්ෙු උස ඇති  රොහ්මොත්මභොෙය තන්ද්ර ධනුෙේ වස්  ුදුන් දසොෙට 
නමො අහස්හි නිර්මිත ෙූ පෘිවිතලවයහි දෙුණු දණමඬල හුන වදාවහොත් මුදුන් ත ො 
වග්ණ ‘ස්ෙොමීනි, වලොෙුතුරො  ුදුරජොවනනි, වම් සර්ෙඥශොසනවයහි පුවිදි ෙ 
ස්මෘතියවග්් අවිපර ෙොසවයන් යුේත ෙූ රේෂ්ඨො ෙරණ ලද සුශීලොත්මය ඇත්තො ෙූ 
ශර මණයන් ෙහන්වස් නරනොරි ජන වග්ොෂ්ඨ්ි විරහිත ෙූ ග්රොමයට දුනු පන්සියවයන් නුදුරු 
ෙූ පන්තවසනොසනයන් භජනය වසෙනය ෙරන්වනෝ ය. ෙොමොදි දසසිංවයොජනවයන් 
මිවදන පිණිස නිර්මල ෙූ පර තිපත්තිවයහි හුසිවරන්වන් ය. තදින් ඒ 
පන්තවසනොසනවයහි ආලයට වනො පුමිවණන්නොහු ී නම් සිංඝයො වෙවරහි 
ෙසන්වනෝ ය’ යි ෙියො වම් ෙොරණය ෙියන ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ග්ෘහපවරවියොවග්් එෙොිංග්යේ ග්ත යුතු ය ’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ග්ෘහපවරවිවතම මනුෂ්ඨයයන්වග්් ග්ෘහවයහි ෙසනුවය් ඒ 
මනුෂ්ඨයයන්වග්් ෙිසි භොණ්ඩයෙට නිමිත්තග්ර හණයේ වනො ෙරන්වන් ය. පේෂ්ඨිසිංඥා 
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 හුල ෙ මධයස්ථ ෙ ෙසන්වන් ය. මහරජොවනනි (4  ) එපරිද්වදන් ම පරෙුලයට 
එළඹුනො ෙූ වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ඒ ෙුලවයහි ස්තරීන්වග්් ද, පුරුෂ්ඨයන්වග්් ද 
ඇවඳෙ වහෝ පුටුවෙෙ වහෝ ෙස්තරවයෙ වහෝ ආභරණවයෙ වහෝ උපවභොග්ෙස්තුවෙෙ 
වහෝ පරිවභොග්ෙස්තුවෙෙ වහෝ සොලිමිංවසොදනොදී වභොජනවිෙෘතියෙ වහෝ 
නිමිත්තග්ර හණය වනො ෙළ යුත්වත් ය. මධයස්ථ විය යුත්වත් ය. ශර මණසිංඥාෙ තපද විය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් 
විසින් රුල්ල්ාරද ජොතෙවයහි:- 

 
“පවිසිත්වා පරකුලං-පාප්සු පභාජප්සු  ා, 
මිතං ඛාපද මිතං භු්්පජ- ් ර රපපප ර්්ාං කපර” යි. 
 
‘පරෙුලයට වග්ොස් ඔෙුන්වග්් පොනෙර්ග්වයහි ද, වභොජනවයහි ද, ආලයේ 

නිමිත්තග්ර හණයේ වනො වෙොට පමණින් යුේත ෙ අනුභෙ වෙවරමි, පමණින් යුේත ෙ 
ෙළඳමි, ස්තරීරූප ධන ධොනය ෙස්තරොභරණොදි රූපවයහි ආලය සිතේ වනො වෙවරමි’ යි 
ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ ෙමුහුණු පේෂ්ඨියොවග්් අිංග් වදෙේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් ද?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි,  ෙමුහුණු  පේෂ්ඨිවතම ෙොෙයන් හො පර තිවිරුද්ධ ය, ෙොෙයන් 
තලයට වග්ොස් රොතරිවයහි ව ොවහෝ ෙූ ෙොෙයන් නසන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් නුනුෙණ හො පර තිවිරුද්ධ ෙ ෙට යුත්වත් 
ය. එෙලො ෙ රහස් ෙ හිඳ නුනුෙණ මර්දනය ෙළ යුත්වත් ය. සහමුලින් සිඳ හළ යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, උලූෙයොවග්් වම් පළමුෙනෙ අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි,  ෙමුහුණු පේෂ්ඨිවතම එෙලො ෙ විවෙෙ ෙ හිඳිවන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් විවෙෙවයහි ඇලුවමන් විවෙෙොරොමවයන් 
යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, උලූෙයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය, 
ෙදාරණ ලදැ යි වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
සංයුත්්ිකාය රපයහි:- 

 
“ඉධ භික්ඛප  භික්ඛු පටිසල්ලා්ාරාපර්ා පටිසල්ලා්රපතා ඉදං 

දුක්ඛ්්ති යථාභූතං පජා්ාති. අයං දුක්ඛසර්ුදපයාති යථාභූතං පජා්ාති අයං 
දුක්ඛ්ිපරාපධාති යථාභූතං පජා්ාති. අයං දුක්ඛ්ිපරාධගාමි්ිපටිපදාස ති 
යථාභූතං පජා්ාති” යි. 
 
“මහවණනි, වම් ශොසනවයහි මහණවතම විවෙෙොරොම ෙ විවෙෙවයහි ඇලුවන් 

වම් දුෙු යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දනියි. වම් දුේ තපදීම ය යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් 
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දනී. වම් දුේ නිරුද්ධීම ය යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දනී. වම් දුේ නිවරොධග්ොමිනී 
පර තිපදාෙ ය යි ෙියො තත් ෙූ පරිද්වදන් දැන ග්න්වන් යි.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ශතපතර ධොරී ෙූ ෙූරල් පේෂ්ඨියොවග්් එේ 

අිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි  ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් 
දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙූරල් පේෂ්ඨිවතම (4 4) තමොවග්් 
ෙූරල්ශේදවයන් හඬො අනුන්ට ෙන සුපතේ වහෝ භයේ වහෝ ෙියන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් පරහට ධර්මවදශනො 
ෙිරීවමන් එේසියසතිස්මහ නරෙවයහි නරෙදුඃඛය තතො භය ෙසවයන් දේෙො ලිය 
යුත්වත් ය. තෘෂ්ඨ්ණොපග්ත ෙූ නිර්ෙොණය ේවෂ්ඨමෙශවයන් අභයෙශවයන් දේෙො ලිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ශතපතර යොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වමම ෙොරණය පිණ්පඩාලභාරද් ාජ නම් මහවතරුන් ෙහන්වස් විසින්:-””””””””  

 
“්ීරපය භයං සත්තා්ං -්ිබ්.ාපණ විපුලං සුඛං, 
උභයාප්තා්ි අා ි්-දස්පසතබ්.ා්ි පයාගි්ා” යි. 
 
‘වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූහු විසින් සත්ෙයන්ට නරෙවයහි භය ද, නිර්ෙොණවයහි මහත් 

ෙූ සුපය ද යන වම් උභයොර්ථයන් දේෙො ලිය යුත්වත් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් යි.” 
 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙෙුල් පේෂ්ඨියොවග්් අිංග්වදෙේ ග්ත යුතු ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, ෙෙුල්පේෂ්ඨිවතම මිනිසුන්වග්් ග්ෘහයට පරවෙශ ෙ ඔිවනො  
සඤ්ාොරණය වෙොට නිේම යන්වන් ය. ඒ ග්ෘහවයහි පළිව ොධ වනො ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ග්මට පිඬු පිණිස වග්ොස් 
සපදානාර්යොවෙන් හුසිර  පර තිලේධ ලොභවයන් ෙහො ග්මින් නිේමුන යුත්වත් ය, එහි 
පළිව ොධ වනො විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙග්්ග්ුලියොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙග්්ග්ුලිවතම අනුන්වග්් වග්යි ෙසමින් ඔෙුන්ට ෙිසි 
හොනියේ වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො 
විසින් ේෂ්ඨතරිය රොහ්මණග්ෘහපතයොදී උපොසෙ ෙුලයට එළඹ තතො ව ොවහෝ වෙොට 
තල්ීවමන් වහෝ ෙොයෙචිවිඤ්ඤත්ති  හුලතොවෙන් වහෝ තතො ව ොවහෝ ෙූ ෙථොවෙන් 
වහෝ සමොන ෙූ සුඛදුඃඛතොවෙන් වහෝ ඒ ග්ෘහස්ථයන්ට ෙිසි විපිළිසරයේ වනො ෙට 
යුත්වත් ය. ඔෙුන්වග්් මුල් ෙට යුතු වනො පිරිවහළිය යුත්වත් ය. ඔෙුන්ට 
සර්ෙපර ෙොරවයන් ම වමවලොවින් පරවලොවින් අභිෙෘද්ධියේ ම සිතිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙග්්ග්ුලියොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ සනරොමරවලොෙග්ුරු ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
දීර්ඝනිෙොවයහි ෙූ ලේෂ්ඨණ සූතරොන්තවයහි:- 

 



 

 569 පටුන වෙත 

“සද්ධාය සීපල් සුපත් .ුද්ියා, 
රාපග් ධම්පර්් .හ හි සාධුහී, 
ධප්් ධ්්ප්් ර පඛත්ත ු්ා 
පුත්පතහි දාස පරහි රතුප්පපදහි ර. 
 
ඤාතීහි මිත්පතහි ර .න්ධප හි 
.පල්  ණ්පණ් සුපඛ් ර භයං, 
කථං ් හාපයයයුං පපරති ඉච්ඡති 
අස්සමිද්ිං ර ප්ාභිකඞ්ඛති” යි. 
 
(4 6) ‘මහවණනි, අතීතවයහි  ුද්ධෙොරෙධර්මයන් පූරණය ෙරන්නො ෙූ 

මහව ොධිසත්ෙවතම ‘අවහෝ! සනරොමරසෙලවලොෙෙොසී ෙූ සියලු සත්ෙවයෝ ම 
ඔේෙප්පනශර ද්ධො ය, පර සොදශර ද්ධො ය යන ශර ද්ධොද්ෙවයන් හො පඤ්ාශීල, දශශීලවයන් හො 
ධර්මය ඇසීවමන් හො අතිදේෂ්ඨ ෙූ සියුම් පර ඥාවෙන් හො ෙස්තුපරිතයොග්වයන් හො 
වලෞෙිෙග්ුණධර්මවයන් හො අනිෙුත් වනො ෙී ව ොවහෝ ෙූ උත්තමග්ුණධර්මවයන් හො 
මුේතොමොණිෙයහිරණය ස්ෙර්ණොදිධනවයන් හො හුල් මහී ආදි ධොනයවයන් හො සරු 
ෙූ ේවෂ්ඨ්තර  ෙොස්තුවයන් හො සුො ෙීෙරු පුණයෙත් පුතර යන්වග්න් හො අඛණ්ඩිතොාොර 
ඇති ස්තරීන්වග්න් හො ෙොරණ තුරඟ ග්ෙොදි ාතුෂ්ඨ්පදිෙයන්වග්න් හො මෙු පිය 
වදපේෂ්ඨවයහි නූයන්වග්න් හො සුෙදුේහි සිත් වස් පෙත්නො මිතර යන්වග්න් හො ආත්මය 
වස් පෙත්නො  න්ධුෙර්ග්යොවග්න් හො ශරීර ල ඥාන ලවයන් හො 
ශරීරෙර්ණග්ුණෙර්ණවයන් හො ෙොය චිත්ත සුෙවයන් ද යන වම ෙී ශර ද්ධොදිවයන් වෙවස් 
නම් වදවලොවින් ම වනො පිරිවහද්වදෝ වහො යි සිතින් ෙුමුති ෙන්වන් ය, සිතන්වන් ය, 
සර්ෙොර්ථසිද්ධියවග්් සමෘද්ධිය ෙුමුති ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙූඩුල්ලොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් රේතපොයොහස්තපොදාදි තුවනේහි එල්ී  ග්ණී ද, එහි ම දැඩි ෙ 
එල්ී වල් වනො නමො ව ොන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් යම් අරමුවණේහි සිත ඇලුවන් වේ ද, ඒ අරමුණ ම නීලපීතොදි 
ෙර්ණ ෙශවයන් ද, හර ස්ෙදීර්ඝොදි සටහන් ෙශවයන් ද, දේෂ්ඨිවණොත්තරොදි දිේ ෙශවයන් 
පිහිටි අෙෙොශස්ථොන ෙශවයන් ද, පරිේවඡද ෙශවයන් ද, ස්ෙභොෙ ෙශවයන් ද, ලේෂ්ඨණ 
ෙශවයන් ද, දැඩි වෙොට සිත පිහිටුෙො වග්ණ එම අරමුණ ෙරණ වෙොට වග්ණ අර්හත්ඵල 
නමුති අමෘතරසය බීම1 ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ජලූෙයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය අ ු්රැද්ධමහොවථර ස්ෙොමීන් විසින්:- 

 

                               
1 වනොෙොහි ම 



 

 570 පටුන වෙත 

“පවෙසුද්පධ් චිත්පත්-ාරම්ර්පණපතිට්ොය, 
පත් චිත්පත් පාතබ්.ං-විර්ුත්තිරසර්පසර්ං” යි. 
 
“පිරිසිදු ෙූ සිතින් අරමුවණහි පිහිටො ඒ නිශ්ාල ෙූ සිතින් අවසෙන ෙූ (වනො 

ෙොහින්නො ෙූ) අර්හත්ඵලරසය පොනය ෙට යුත්වත් ය’ යි  ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 
 
‘ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘සර්පයොවග්් අිංග්තර යේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, සර්පවතම යම් වස් හෘදවයන් ම වය් ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් විසින් පර ඥා නමුති හෘදවයන් ම යො යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, පර ඥාවෙන් ම හුසිවරන්නො ෙූ මහණුන් ෙහන්වස්වග්් චිත්තය 
ාතුස්සතයඥානොෙව ොධවයහි ම හුසිවරන්වන් ය. (4  ) වමොහය දුරු ෙරන්වන් ය. 
සලේෂ්ඨණය ෙඩන්වන් ය. මහරජොවනනි, සර්පයොවග්් වම්  පළමුෙන අිංග්ය ග්ත  
යුත්වත්  ය. තෙද මහරජොවනනි, හුසිවරන්නො ෙූ සර්පවතම ඖෂ්ඨධ ෙෘේෂ්ඨොදිය හුර 
තෙතින් නිේම යන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
ෙොයදුශ්ාරිතොදිය දුරු ෙිරීවමන් යුේත ෙ හුසුරුණ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සර්පයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, සර්පවතම මිනිසුන් 
දැෙ භයින් තුති ග්න්වන් ය. වසොෙ ෙරන්වන් ය. ග්ුලී යන්ට සිතන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ලොමෙවිතර්ෙයන් සිතො 
‘අවහෝ! මො සිතූ වස් නපුස්’ යි ෙියො අරති උපදෙො තුෙුන යුත්වත් ය, වශොෙ ෙළ 
යුත්වත් ය. ‘මො විසින් පර මොදවයන් වම් දෙස තේමෙන ලද්වද් ය. අෂ්ඨ්ටදුෂ්ඨ්ටේෂ්ඨණවයන් 
විනිර්මුේත ෙූ තෙුත් ෙූ දෙස නුෙත ලු  ග්න්නට වනො හුේවෙමි’ යි  ෙියො එේෙන් 
සිතිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, සර්පයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය භල්ලාටියජාතකපයහි අඹුසුමි යන ෙිඳුරන් වදවදනො 
විසින් ෙියන ලදී:- 

 
“යපර්කරත්තිං විප්ප සිම්භලූද්ද 
අකාර්කා අ්්්ර්්්් ං සර්්තා, 
තපර්කරත්තිං අ්ුතප්පර්ා්ා 
පසා ාර් සා රත්ති පු ් පහස්සති” යි. 
 
“අප මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස් .රණැස භල්ලාටිය නම් රජ ෙ 

මොිංසවලොභවයන් රොජයය ඇමුතියන්ට භොර වෙොට සුශිේෂ්ඨිත ෙූ සුනඛයන් හො දුනු හී 
වග්ණ ෙන මුද ඒ ඒ තුන ඇවිදිමින් ඔෙුවනොෙුන් ෙුලඳ වග්ණ විවයෝ දුෙින් හඬන 
ෙිඳුරන් වදවදනො දැෙ වසෝෙපත් ෙ හඬන ෙරුණු විාොළ භල්ලාටිය රජහට ඊට ෙරුණු 
ෙියන ෙිඳුවරෝ:- ‘වම් ෙනවයහි  ල්ලන් හො දුනු හී වග්ණ ඇවිදින පින්ෙත් ෙූ 
ෙුද්දනුවෙනි, වපර අපි එේ දෙසේ ඔෙුවනොෙුන් වනො ෙුමුති ෙ ම ඔෙුවනොෙුන් සිතින් 
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සිහි වෙවරමින් යම් එෙ රොතරියේ වෙන් ෙ ෙොසය ෙළවමෝ ද, ඒ එේ රොතරිය මුළුල්වලහි 
විවයෝ දුෙින් තුෙුනො ෙූ අපි එ ඳු ෙූ රොතරිවයේ නුෙත අපට වනො ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
විවයොග්වයන් තෙුත් ෙූ රොතරිය අරභයො වසොෙ ෙරම්හ’ යි ෙියො දැන්ෙූෙොහු ය” යි 
ෙදාළවස්ෙ. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘පිඹුරොවග්් එෙොිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
පිඹුරුවතම මහත් ෙූ මහොදීර්ඝශරීරයේ ඇත්වත් ය, ව ොවහෝ දෙසේ ආහොරයේ වනො 
ලු  අඩු ෙූ දීර්වඝොදරයේ ඇත්වත් ය, තතො දිළිඳු ෙූවය් ය,  ඩ පුරො ආහොරයේ වනො 
ල න්වන් ය, අපරිපූර්ණ ෙූ ආහොර ඇත්වත් ය. යම් තොේ ශරීරය යුවපන මොතර  ෙූ මඳ 
ෙූ ආහොරයෙින් ම යුවපන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වනො පිළිවග්ණ තමො 
විසින් ම වග්ණ ෙුළඳීවමන් ෙුළුේෙො ෙූ අනුන් විසින් දුන් වදයේ ම සිතින් ෙුමුති 
ෙන්නො ෙූ පරපිණ්ඩයට ම එළවඹන ලද්දා ෙූ භිේෂ්ඨොාොර්යොවයහි ම (4 1) නියුේත ෙූ 
වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස්ට උදරය පිරීමට සූවහන්නො ෙූ නිෙුරදි ෙූ ආහොරය 
අතිදුර්ලභ ෙන්වන් ය. එවතෙුදු ෙුෙත් සසරදුේ වග්ෙනු ෙුමුති ෙූ නිර්ෙොණොර්ථ ෙශිෙො 
ෙූ ශර ද්ධොෙත් මහණුන් ෙහන්වස් විසින් දැහුමින් ලද්දා ෙූ වභොජනවයහිත් ග්ිජු වනො ී 
එේෙන් පස්විෙො යවපන පමණෙ ෙළඳා සතර පස්පිඩේ වනො ෙළඳා ඒ අෙවශෂ්ඨ ෙූ 
අඩුෙ පුන් ෙුළඳීවමන් පුරෙො වග්ණ ශර මණධර්මය ම සම්පූර්ණ වෙොට පිරිය යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, පිඹුරොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ සැවෙයුත්මහොවථර ස්ෙොමීන් විසින්:- 

 
“අල්ලං සුක්ඛං ර භු්්ඡ්්පතා-් .ාළ්හං සුහිපතා සියා, 
ඌ් දපරා මිතාහාපරා-සපතා භික්ඛු පවෙබ්.පජ. 
රත්තාපරා ප්්ර ාපලාපප-අභුත්වා උද්ං පිප , 
අලං  ාසුවිහාරාය-පහිතත්තස්ස භික්ඛුප්ා” යි. 
 
‘වතත් ෙූ ආහොර ද, ශුෂ්ඨ්ෙ ෙූ ආහොර ද ෙමින් තතො දැඩි වෙොට ෙුේෂ්ඨය 

සම්පූර්ණෙොරී වනො ෙන්වන් ය. එවසයින් යුේත ෙ ආහොර ග්න්නො ෙූ ඌවනොදරය ඇති 
ස්මෘතිසම්පන්න මහණවතම සතරපස්පිඩේ වනො ෙළඳා පුන් පොනය ෙරන්වන් ය. 
නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද සිත් ඇති මහණහට සුපවිහරණය පිණිස එපමණ ඇතු’ 
යි ෙදාරණ ලදී.” 

 
උද්දානපද නම්:- 

 
පකසරීරක්ක ාපකා  -පපණාහී රකපපාතපකා, 
උලූපකා සතපත්පතා ර- ග්ගුලී ර ජලූකිකා, 
සප්පපා අජගපරා පර - ග්පගා පත් ප ුච්රති.” 
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පතවිසිඅංගයක් ඇති පස් ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මොර්ග්වයහි දැල්  ුඳ සිටින්නො ෙූ 

පන්ථමර්ෙටෙයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළ වස්ේ ද, ඒ 
ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?”යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් 
පන්ථමර්ෙටෙවතම මොර්ග්වයහි මර්ෙටෙ දැලින් වියනේ වෙොට   ුඳ වග්ණ සුඟී 
හිඳී ද, තදින් ඒ මෙුළුදැවලහි ෙෘමිවයෙු වහෝ මුස්වසෙු වහෝ පළඟුටිවයෙු වහෝ 
ඇලුවන් ී නම්, ෙහො අෙුත් ඔහු අල්ෙො වග්ණ අනුභෙ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම භොෙනොවයහි වයදී ෙසන මහණුන් ෙහන්වස් විසින් ාේෂ්ඨුවශරොතොදි 
ෂ්ඨ ආද්ෙොරවයහි සතරසතිපට්්ොන නමුති දැල් වියන්  ුඳ වග්ණ විවෙෙවයහි සුඟී හිඳ 
තදින් ඒ දැවලහි ේවල්ශයන් නමුති මේෂ්ඨිෙොදීහු  ුඳුනොහු නම්, ෙහො ම ඒ ේවල්ශවයෝ 
උපන් තන්හි ම නුසිය යුත්වතෝ ය. මහරජොවනනි, පන්ථ මෙුළුෙොවග් වම් එෙොිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය අ්ුරැද්ධස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
(4 0)  ‘චිත්තං ්ියපර් ඡසු ොපරසු-සතිපට්ෝ රැත්තපර්, 
කිපලසා ත ලග්ගා පර-හ්්තබ්.ා පත විපස්සි් ා” යි. 
 
“චිත්තය ෙර ත විසින් ාේෂ්ඨුවශරොතර  ඝොණ ජිේහො ෙොය මන යන ෂ්ඨ ආද්ෙොරවයහි 

උතුම් ෙූ සතරසතිපට්්ොන දැල් හො විවෙෙවයහි සිටි ෙල්හි තදින් ේවල්ශවයෝ ඒ 
සතිපට්්ොනජොලවයහි ඇලුනොහු නම් විදර්ශෙ භිේෂ්ඨුහු විසින් ඒ ේවල්ශවයෝ නුසිය 
යුත්තොහු ය’ යි ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ථනය ෙුළඳ වග්ණ ේෂ්ඨීර පොනය ෙරන්නො 

ෙූ ථනසිත දාරෙයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි ෙියො ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු 
ෙු එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. මහරජොවනනි, යම් වස් ථනසිත ලදරුවතම 
තමොවග්් අර්ථවයහි ම ඇවලන්වන් ය. ෙිරි පිණිස ම හඬන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් ස්ෙෙීය අර්ථවයහි ම ඇලුන 
යුත්වත් ය. උද්වදස පර තිපෘේඡො සමයේ පරවයොග් පවිවෙෙ ග්ුරුවසෙන 
ෙලයොණමිතරවසෙනය යනොදි සර්ෙස්ථොනවයහි ද ාතුස්සතයය දේනො ෙූ ාණවයන් 
යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ථනසිතදාරෙයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සර්ෙමොරෙොරණවෙශරින්ද්ර භූත ෙූ වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් දීේ ්ිකාපයහි ෙූ උතුම් පවේිේ ාණස තරා්්තපයහි ‘තිංඝ 
තුම්වහ ආනන්ද සදත්වථ ඝටථ. සදත්වථ අනුයුඤ්ජථ. සදත්වථ අප්පමත්තො 
ආතොපිවනො පහිතත්තො විහරථ’ යි යනුවෙන් ‘ආනන්දවයනි, වතපි සදත්ථ සිංඛයොත ෙූ 
අර්හත්ඵලවයහි ෙයොයොම් ෙරෙු. ආාොර්යෙත් උපොධයොය ෙත් වසනොසනෙත් යනොදී ෙත් 
වනො පිරිවහළො ෙිරීවමන් අර්හත්ඵලවයහි ම වනො හුර ීර්යය ෙරෙු. එහි ම වයවදෙු. 
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අර්හත්ඵලය උපදෙො ග්ුණීම පිණිස අර්හත්ඵලවයහි ම ෙොයචිත්තීර්යවයන් අපර මොද ෙ 
වෙවලසුන් තෙන ීර්යවයන් යුේත ෙ නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද සිත් ඇති ෙ 
ෙොසය ෙරෙු’ ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් ය.” ‘ඉං ’ යනු වාොදනොර්ථවයහි නිපොදපදයයි. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස. ‘චිතර ෙධර ෙූර්මයොවග්් එේ අිංග්යේ ග්ත 

යුතු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් චිතර ෙධර ෙූර්ම වතම උදෙභයින් උදෙය දුරු වෙොට වග්ොඩ 
හුසිවරන්වන් ය. ඒ උදෙ ෙොසය හුරීවමන් තමොවග්් ආයුෂ්ඨවයන් වනො පිරිවහන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සුාරිතධර්ම විෂ්ඨවයහි 
ස්මෘතිවිපර ෙොසය යි ෙියන ලද පර මොදභොෙවයහි භය දැෙීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
සුාරිතධර්මවිෂ්ඨවයහි ස්මෘතිඅවිපර ෙොස ය යි ෙියන ලද අපර මොදභොෙවයහි ආත්මොර්ථ 
පරොර්ථ සොධෙ වහයින් ග්ුණවිවශෂ්ඨ දැෙීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. ඒ පර මොදවයහි 
දේනොසුලු ීවමන් සියලු ම ශර මණග්ුණවයන් වනො පිරිවහන්වන් ය. 
අමෘතමහොනිර්ෙොණයොවග්් සමීපයට පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි, චිතර ෙධර 
ෙුර්මයොවග්් වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ 
අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ධර්මපදවයහි:- 

 
(41 ) “අප්පර්ාදරපතා භික්ඛු-පර්ාපද භයදස්සි  ා, 
අභබ්ප.ා පවෙහා්ාය-්ිබ්.ාණස්පස  ස්්තිපක” යි. 
 
‘අපර මොදවයහි ඇලුනො ෙූ වහෙත් වනො පමො ෙ ෙසන්නො ෙූ නරවෙොත්පත්තියට 

ෙොරණො ෙූ පර මොදවයහි ම භය දේනො ෙූ වහෙත් නරවෙොත්පතයොදියට ෙොරණො ෙූ 
වහයින් පර මොදය භය විසින් දේනො ෙූ මහණවතම සමථවිදර්ශනොධර්මවයන් 
මොර්ග්ඵලොධිග්මවයන් පිරිහීමට අවයොග්ය ෙූවය් ේවල්ශනිර්ෙොණයට ද, 
අනුපොදාපරිනිර්ෙොණයට ද සමීපවයහි ම ෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මහෙනයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පිංාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් මහොෙනය නම් අසුචිෙන්ත ජනයන් මුෙහ වෙොට ෙසන්වන් 
ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ොොර මහණුන් ෙහන්වස් විසින් අනුන්වග්් 
අපරොධය වදාෂ්ඨය පතළ වනො වෙොට ෙුසිය යුත්වත් ය. විෙෘත වනො ෙට යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, මහෙනයොවග්් වම් පර ථම අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
මහෙනය ව ොවහෝ ෙූ වනොවයේ ජනයන්වග්න් ශූනය ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් රොග් ද්වේෂ්ඨ වමොහ මොන දෘෂ්ඨ්ටි 
සමූහවයන් ද, සර්ෙේවල්ශවයන් ද, ශූනය විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහෙනයොවග්් 
වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහෙනය ජනසම් ොධ විරහිත 
ෙ විවෙෙ ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 



 

 574 පටුන වෙත 

අනොර්ය ෙූ, ලොමෙ ෙූ අෙුශලධර්මවයන් විවේෙ ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
මහෙනයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහෙනය යහපත් 
ෙූවය් ය, පිරිසිදු ෙූවය් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
සන්හිඳී පිරිසිදු විය යුත්වත් ය. පර හීණ ෙූ, මොනවයන් පර හීණ ෙූ ග්ුණමෙු  ුවින්1 යුේත 
විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහෙනයොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද 
මහරජොවනනි, මහෙනය උත්තම ජනයන් විසින් වසෙනය ෙරණ ලද්වද් ය. පසස්නො 
ලද්වද් ය, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො උත්තම ෙූ 
ශීලග්ුණෙර තසමොදානවයන් මොර්ග්ඵලලොභී ෙූ ආර්යජනයන් විසින් නිතයවසෙනය ෙරණ 
ලද්වදෙු විය යුත්වත් ය. ආර්යයන් විසින් පසස්නො ලද්වදෙු විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, මහ ෙනයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සංයුත්සඟි ෙරවයහි:- 

 
“පවිවිත්පතහි අවෙපයහි-පවිවිත්පතහි ඣායිහි, 
්ීච්රං ාරද්ධවිවෙපයහි-පණ්ිපතහි සහා පස” යි. 
 
‘නිරන්තරවයන් විවෙෙෙොසී ෙූ නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද සිත් ඇත්තො ෙූ 

ආලම් වනොපනිධයොනොදි ධයොන ෙඩන්නො ෙු පටන් ග්න්නො ලද ීයයය ඇත්තො ෙු 
පණ්ඩිත ෙූ ආයයයයන් හො සමග් ෙොසය ෙරන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
(41 ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙෘේෂ්ඨයොවග්් අිංග්තරවයේ ග්ත යුත්වත් 

ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙෘේෂ්ඨය නම් පුෂ්ඨ්පඵල ධරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් 
ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් සිත් නමුති ෙෘේෂ්ඨවයහි හට ග්ත්තො ෙූ 
විමුේති පුෂ්ඨ්ප ය යි ෙියන ලද පඤ්ාස්ෙන්ධොදිධර්මයන් අනිතය දුඃඛ අනොත්ම වෙොට 
 ලො විදර්ශනොඥානවයන් අවිදයොදිේවල්ශයන් එ ූ වහයින් තදිංග්විමුේතිය ද, විතර්ෙ 
විාොර පරීති සුඛ චිචතෙොග්ර තො ය යන වම් පස් වදනො ෙොමේඡන්ද ෙයොපොද ීනමිද්ධ 
උද්ධේා ෙුේෙුේා විචිෙිේඡො යන පඤ්ානීෙරණවයන් ඔ ො පර ථමධයොනොදි 
අෂ්ඨ්ටසමොපත්තියට පුමිණි වහයින් විෂ්ඨ්ෙම්භන නම් ෙූ විමුේතිය ද, සත්ෙොයදෘෂ්ඨ්ටිය 
විචිෙිේඡොය සීලේ තපරොමොස ය යන තුණ හො දෘෂ්ඨ්ටයනුසය විචිෙිේඡොනුසය යන වදෙ 
හො දෘෂ්ඨ්ටිසිංවයොජනය විචිෙිේඡොසිංවයොජනය සීලේ තපරොමොස සිංවයොජනය යනොදි 
ේවල්ශයන් ෙුඩූ වසෝෙොන්මොර්ග්ය ද, ෙොමරොග්ය හො ෙයොපොදය හො ෙොමරොග්ොනුසය හො 
පටිඝොනුසය හො ෙොමරොග්සිංවයොජනය පටිඝසිංවයොජනය යන වමෙී අෙුසල් තුනී ෙළො 
ෙූ සෙෘදාග්ොමිමොර්ග්ය ද, ෙොමරොග්ය ෙයොපොදය යන වදෙ හො ෙොමරොග්ොනුසය 
පටිඝොනුසය යන වදෙ හො ෙොමරොග්සිංවයොජනය පටිඝසිංවයොජනය යන වමෙී 
ේවල්ශයන්වග්් සිටීම  නුති වෙොට ෙුඩූ අනොග්ොමිමොර්ග්ය ද, රූපරොග්ය, අරූපරොග්ය, 
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මොනය, උද්ධේාය, අවිජනජොය, භෙරොග්ොනුසය, මොනොනුසය, අවිජනජොනුසය, 
භෙරොග්සිංවයොජනය, මොනසිංවයොජනය, අවිජනජොසිංවයොජනය, ඊෂ්ඨයයොසිංවයොජනය, 
මේඡරිය සිංවයොජනය යනොදි ෙූ අනන්තේවල්ශයන් ෙුඩූ රහත්මොර්ග්ය ද, වම් සතර 
මග්ින් සෙලේවල්ශයන් සිටීම නුති වෙොට ෙුඩූ වහයින් වම් සමුේවඡද නම් විමුේතිය 
ද, ඒ මග්ින් ේවල්ශයන් ෙඩො සන්හුන්නො ෙූ සතරඵලචිත්ත සිංඛයොත ෙූ 
පටිප්පස්සද්ධිවිමුේතිය ද, ෙොමභෙ රූපභෙොදි ‘නෙභෙවයන් ද පඤ්ාමහොග්තිවයන් ද 
ාතුර්විධවයොනිවයන් ද සප්තවිධ විඥානස්ිතිවයන් ද නෙසත්තොෙොසවයන් ද වෙන් ෙූ 
අනෙරොග්ර  ෙූ සිංසොරය හො වනො හුනී සිටියො ෙූ අජරොමර ෙූ ශොන්ත අමොමහොනිර්ෙොණ 
සිංඛයොත නිස්සරණවිමුේතිය ද යන තදිංග් විෂ්ඨ්ෙම්භණ සමුේවඡද පටිප්පස්සද්ධි 
නිස්සරණවිමුේති යන පඤ්ාවිමුේති නමුති පුෂ්ඨ්ප හො සතරශරොමණයඵල ධරණ විසින් 
යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙෘේෂ්ඨයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, ෙෘේෂ්ඨයවතම තමොවග්් සමීපයට එළඹියො ෙූ පර විෂ්ඨ්ට ෙූ ජනයන්ට 
විඩො හුර හිඳීම පිණිස වසෙන වදන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
මහනුන් ෙහන්වස් විසින් තමොවග්් සමීපයට එළඹුනො ෙූ පර විෂ්ඨ්ට ෙූ පුද්ග්ලය්ට 
ආමිෂ්ඨසිංග්ර හවයන් වහෝ ධර්මසිංග්ර හවයන් වහෝ සිංග්ර හ ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
ෙෘේෂ්ඨයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙෘේෂ්ඨයවතම 
තමොවග්් ඡොයොෙ වෙනස් වනො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
මහණහු විසින් හිතොහිත ෙූ සෙල පරොණිභූතයන් වෙවරහි සිතින් වෙනස්  වෙේ වනො 
ෙට යුත්වත් ය. (411) ‘ෙිවමේ ද? වම් වලොෙෙොසී සියලු සත්ෙවයෝ ම අචෙරී ෙ නිදුේ 
ෙ නිවරෝග්ී ෙ සුෙපත් ෙූ තමන් පරිහරණය වෙවරත් නම් මුනුෙු’ යි  ෙියො වාෞරෙධෙ 
පසමිතුරන් වෙවරහි ද, තමහට හිත ෙුමුති  න්ධුමිතරොදීන් වෙවරහි ද වෙනස් වනො 
ෙූ සම ෙූ චමතරීභොෙනොෙ ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙෘේෂ්ඨයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ 
ශාරීපුත්තමහොවථර ස්ෙොමීන් ෙහන්වස් විසින්- 

 
“ ධපක පද දත්තම්හි-පරාපර අංගුලිර්ාලපක, 
ධ්පාපල රාහුපල පර -සබ්. සර්පකා ර්ු්ි” යි. 
 
‘පද දත්තමහවතරහු මහොව ොධිසත්ෙයන් ෙහන්වස්ට පස්වෙ ාණිජ ජොතෙවයහි 

රන්තලියට  ුඳී චෙරයන් පස්ෙපේ මුළුල්වලහි ධේර්පාල ජොතෙොදි වනොවයේ 
ජොතිශතසහසරවයහි ෙධ වෙොට අෙුත් දැන්  ුදු ෙන ජොතිවයහි තමන් ෙහන්වස්ට නූ 
ෙත් ලඟ පුවිදි ෙත් වපර චෙරවයන් වයදී  ුදුෙමත්, ග්ුරුෙමත්, නූෙමත් සලෙො ග්ත 
වනො හී ‘ ුදුන් මරො  ුද්ධරොජයය ග්ණිමි’ යි සිතො  ුදුන් විද මරන්නට දුනුෙොයන් 
වයදීවමන් ද, ගිජ්ඣකූටපර්ෙතවයහි එෙලො ෙ සේමන් ෙරණ  ුදුන් හිසට ග්ලේ 
වපරළීම් ආදී ෙු අවනෙපර ෙොර ෙරූරතර ෙධ පරවයොග් වයදූහ. ඒ ජොතිචෙරී ෙූ ඒ 
පද දත්තමහවතරහු වෙවරහි ද, ග්ුරුන්  ස් වග්ණ ‘ඇඟිලිමොලොවෙන් ග්ුරුන් පුදමි’ 
සිතො ෙඳු ෙඩෙත් මොර්ග් ස්ෙ හිඳ දුටුදුටුෙන් මරො ඇඟිලි ෙපො වග්ොතො ග්ණිමින් 
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අංගුලිර්ාල යේෂ්ඨවයෙු යි යන නමින් පර සිද්ධ ෙ දඹදිෙ විනොස වෙවරමින් ඇවිදිනො 
ෙල්හි දිවනෙ ඔහුවග්් ෙුදූ මූනියන් අත ෙපො ඒ පොපවයන් අපොයභොග්් ෙන පරිදි දැෙ 
ඒ අසො ‘අපොදුෙින් මුදමි’ යි ඔහු වෙවරහි ෙළ මහොෙරුණොවෙන් ෙුඩ ෙදාළ වලොෙුතුරො 
 ුදුන් දැෙ ‘වනො දුෙ මහණ’ යි ෙියෙියො සුග්ත්ඇඟිලි ෙපන්නට පුන්නූ අංගුලිර්ාල 
නම් මහවසොරහු වෙවරහි ද, අඥාන ෙූ වදෙදත්තසිංසර්ග්වදාෂ්ඨයන් අජාතශතරැ නම් 
නවරන්ද්ර යන් විසින් සුරො වසොවළොස්ෙළයේ වපොෙො මත් වෙොට  ුදුන් ෙඩනො වපර 
මඟට හළ රොමදින් මත් ෙ ඇත්හල සිඳ ිඳ සුණුවිසුණු වෙොට පියො යදම් ස්හුන් 
මෙූළුහු විෙරත් සරු වනො වෙොට ෙඩො වග්ණ දුටු දුටු තුන හුන මුරූ ග්ෙ මිනිසුන්වග්් 
වලවහවයන් රිදී ෙඳන් ෙුනි ශ්වෙතදන්තයන් රත්පුහු වෙවරමින් අලොතාෙර  ෙන් 
රතුස්  ම මො ෙප්ග්ින්නේ වස් සෙලසත්ෙ භයොනෙ ෙූ රූපවයන් වසණහඬේ වස් 
ග්ුග්ුරො පියො රජග්හනුෙර වපරළන්නොේ වමන් එෙවෙොලොහල වෙවරමින් තමන් විසින් 
හුන මරන්නට පුන්නූ ධ්පාල නම් ්ාලාගිවෙහු වෙවරහි ද අනන්තජොතිවයහි තමන් 
ෙහන්වස්වග්් පොරමිතොධර්මයන් සම්පූර්ණ ෙරෙො ලීමට සහොය ෙ අෙුත් දැන්  ුදු ෙන 
ජොතිවයහිත් ඖරසපුතර භොෙයට පුමිණ  ුදුන් කිඹුල් ත්පුරයට ෙුඩ විසිදහසේ රහතන් 
පිරිෙරො වග්පිළිවෙළින් පිඩු සිඟන ෙල යපසාධරාවදීන්වග්්  සින්  ුදුන් ෙරො වග්ොස් 
සිෙුරු වෙොණ අල්ලො වග්ණ  ුදුන් මුහුණ  ල ලො  ුදුන්වග්් පතුල් ලඟ තමන්වග්් පතුල් 
ත මින් ලේෂ්ඨණ  ල ලො පරියවතපුල් ෙියමින් දායොදසම්පත් තල්ලූ රාහුල (414) නම් 
ෙුමොරරත්නය වෙවරහි ද යන වම් හිතොහිත සෙල ජනයන් වෙවරහි ම ෙරුණො නිධොන 
ෙූ සර්ෙඥයන් ෙහන්වස් ‘තරොදිය උතුෙේ වමන්, එෙොෙොරවයන් සම ෙූ ෙරුණොචමතරී 
සිත් ඇතිවස්ෙු’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වමඝයොවග්් පඤ්ාොිංග්යේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ පඤ්ාොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වමඝය උපන්නො ෙූ රජස්ජොලය සන්හිඳුෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් උපන්නො ෙූ වෙවලස් 
රජස්ජොලය සන්හිඳුෙො ලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමඝයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහොවමඝය මහොපෘිවිවයහි උෂ්ඨ්ණ නිෙො ලන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් චමතරීභොෙනොෙ 
ෙුඩීවමන් වදවියන් මිනිසුන් සහිත ෙු වලොෙවයහි වෙරොධ නමුති උෂ්ඨ්ණය නිෙොලිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමඝයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, මහොවමඝය සියලු ම බීජ ජොතීන් හට ග්න්ෙොලන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සියලු සත්ෙයන්ට ශර ද්ධොෙ උපදෙො දී ඒ 
ශර ද්ධොබීජය දිෙයසම්පත්තිවයහි ද, මනුෂ්ඨයසම්පත්තිවයහි ද,  ර හ්මසම්පත් හො පරමොර්ථ 
ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණසම්පත්තිවයහි ද යන තරිවිධ සම්පත්තිවයහි වරොපණය ෙළ 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමඝයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, මහොවමඝයවතම වහමන්ත, ග්රීෂ්ඨ්ම, ෙස්සොනය යන සෘතුෙෙින් පුන 
නුඟී පෘිවිතලවයහි හට ග්ත්තො ෙූ තෘණ ෙෘේෂ්ඨ ලතො ෙනලුහුප් ඖෂ්ඨධජොති 



 

 577 පටුන වෙත 

ෙනවජයෂ්ඨ්් ෙෘේෂ්ඨ යනොදිය රේෂ්ඨො ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වයොනිවසොමනස්ෙොරය උපදෙො වග්ණ ඒ 
වයොනිවසොමනස්ෙොරවයන් සියලු ම ශර මණධර්මය රේෂ්ඨො ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
සියලු ම ෙුශලධර්මවයෝ වයොනිවසොමනස්ෙොරය මුල් වෙොට ඇත්තොහු ය. මහරජොවනනි, 
වමඝයොවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මහොවමඝයවතම 
ෙර්ෂ්ඨො වෙවරමින් ග්ිංග්ො ෙුේ වපොෙුණු ඇළ ෙඳුරු පෘිවි පුළී විෙර ෙූ පදර විල් වහේ 
ලිිං නිරන්තර උදෙ ධොරොවෙන් පරිපූර්ණ ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම 
වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සුග්තොග්මපර්යොප්තිවයන් සද්ධර්ම නමුති මහවමඝය 
තුන්වලෝ පුරො ෙර්ෂ්ඨො ෙරෙො නිර්ෙොණොධිග්මය ෙුමුත්තො ෙූ දිෙය මනුෂ්ඨයයන්වග්් සිත් 
පුරෙොලිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මහොවමඝයොවග්් වම් පස්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාරීපුතර මහොවථර සොමීන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“ප.ාධප්යයං ජ්ං දිස් ා-සතසහස්පසපි පයාජප්, 
ඛපණ් උපග්්ත්වා්-ප.ාපධති තං ර්හාර්ු ි්” යි. 
 
‘මහොමුනින්දු ෙූ සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් සියදහස් ග්ණන් 

වයොදුවනන් ඔේව හි ද නිෙන් අෙව ොධය ෙළ යුතු ෙූ විවනයය ජනයො දැෙ (41 ) 
ේෂ්ඨණයෙින් ලඟට ෙුඩ ඒ ෙෘතපුණයෙත් ෙූ ජනයොට අමෘතමහොනිර්ෙොණය අෙව ොධ 
ෙරෙො ෙදාරණවස්ෙු’ යි ෙියො වමම ෙොරණය ෙදාරණ ලද්වද් ය.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මොණිෙයරත්නයොවග්් අිංග්තරවයේ ග්ත 

යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් මොණිෙයරත්නය එෙොන්ත පරිශුද්ධ වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් එෙොන්තවයන් ම පිරිසිදු ෙූ 
ආීවෙපොරිශුද්ධශීලවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් 
පළමුෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නය ෙිසිෙේ සමග් 
මිශර  වනො වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
පොපයන්හො ද, පොපමිතර යන් හො ද මිශර  වනො විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
මොණිෙයරත්නය ජොතිරත්න හො වයොදනු ලුව යි. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී 
ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් මොර්ග්ස්ථ ඵලස්ථ වසඛඵල සමිංග්ී ෙූ උත්තමෙරජොතිමත් 
ආර්යයන් හො සමග් ෙොසය ෙළ යුත්වත් ය. වසෝෙොන් සෙෘදාග්ොමි අනොග්ොමි අර්හත් 
චතරවිදය ෂ්ඨඩභිඥය යන ශර මණමොණිෙයරත්නයන් හො සමග් දිවිහිමිවයන් ම ෙුසිය 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මොණිෙයරත්නයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් 
ස තර ් ිපාතපයහි:- 
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“සුද්ධාසුද්පධසු සං ාසං-කප්පයේපහා පතිස්සතා, 
තපතා සර්ග්ගා තිපකා-දුක්ඛස්ස ්්තං කවෙස්සථ” යි. 
 
‘මහවණනි, ශීලොදිග්ුණවයන් පිරිසිදු ෙූ ඔෙුවනොෙුන් වෙවරහි වග්ෞරෙ ඇත්තො 

ෙූ වතපි ශීලොදිග්ුණවයන් සුද්ධෙූෙන් හො එෙෙර්මොදි සමොනෙොසය ෙරෙු. එවහයින් 
වතපි සුද්ධ ෙ සුද්ධ ෙූෙන් හො වමවස් සිංෙොසය ෙරණ විසින් සමග් ෙ ෙර මවයන් නුෙණ 
මුහු ෙළො ෙූ වතපි සියලු ෙෘත්තදුඃඛොදි දුඃඛයොවග්් වෙළෙර ෙරෙු’ ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘මෘග්යන් නසො ීවෙත් ෙන්නො ෙූ 

මොග්විෙයොවග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළ වස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ 
ාතුරිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් මුෙෙුද්දහුවග්් නිද්රො අල්ප 
වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සමථවිදර්ශනොවයහි 
වයදීවමන් හො සේමන් ෙිරීම් ෙසවයන් අල්පනිද්රොවෙන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, මුෙ ෙුද්දාවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
මුෙෙුද්දහු තමොවග්් සිත මෘග්යන් ග්ර හණය ෙිරීවමහි ම උපනි න්ධනය ෙරන්වන් ය. 
පමුණුෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් 
එෙොහමත, ද්ී හමත, උද්ධුමොතෙොදි අරමුවණහි තමොවග්් සිත පමුණුෙො ග්ත යුත්වත් ය. 
(414) අනු ුඳ ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මුෙෙුද්දාවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මුෙෙුදිවතම තමොවග්් මෘග්ඝොතනෙෘතයයට ෙල් 
දන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ‘වම් 
විවෙෙයට ෙල් ෙන්වන් ය, වම් විවෙෙවයන් නිේමීමට ෙල් ෙන්වන් ය’ යි ෙියො 
තමොවග්් විවෙෙෙොසයට ෙල් දැන ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මුෙ ෙුද්දාවග්් වම් 
තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, මුෙෙුදිවතම මෘග්යන් දැෙ ‘වමොහු 
ල මි’ යි  ෙියො සතුටු උපදෙො ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො 
විසින් උපදාර අර්පණො ෙසිණොවලොෙොදිය දැෙ ‘මොර්ග්ඵලොධිග්මවිවශෂ්ඨයට 
පුමිවණන්වනමි’ යි ෙියො සන්වතොස උපදෙො ලිය යුත්වත් ය. අරමුවණහි අභිරමණය 
ෙළ යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, මුෙෙුද්දාවග්් වම් සතරෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වමොඝරොජ නම් මහවතරුන් ෙහන්වස් විසින් ද:- 

 
“ාරම්ර්පණ ලභිත්වා්-පහිතත්පත් භික්ඛු්ා, 
භිපයයා හාපසා ජප්තබ්ප.ා-අිගච්ිස්සාමි උත්තවෙං” යි. 
 
‘නිෙන් පිණිස වමවහයන ලද සිත් ඇති භින්නේවල්ශයන් ඇති භිේෂ්ඨූහු විසින් 

අරමුණු ලු  ‘උත්තරිසිංඛයොත අධිග්මයට පුමිවණමි’ යි ෙියො ව ොවහෝ සන්වතොස 
උපදෙො ලිය යුත්වත් ය’ යි ෙියන ලදී.” 
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“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ිළීෙටුවෙන් මසුන් මරො ීවෙත් ෙන්නහුවග්් 
අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුත්වත් ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය 
ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ඒ  ොළිසිෙ වතම  ළිසවයන් 
මසුන් වග්ොඩ අදින්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණහු විසින් 
නෙමහොවිදර්ශනො ඥානවයන් අධිග්මශරොමණයඵලයන් වෙවලස් මුහුදින් වග්ොඩ නඟො 
ඇද්ද යුත්වත් ය. මහරජොවනනි,  ොළිසිෙයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි,  ොළිසිෙවතම ේෂ්ඨුද්ර  ෙූ සතෙු නසො ිළිය අමුණො වග්ණ මහත් ෙූ 
මස්ලොභයට පුමිවණන්වන් වේ ද, මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ මහණහු 
විසින් ස්ෙල්ප ෙූ වලොෙොමිෂ්ඨමොතර ය හුරිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වලෞෙිෙ ෙූ සුප 
ආස්ෙොදය යි ෙියන ලද වලොෙොමිෂ්ඨමොතර ය හුර වයොග්ී ෙූ මහණුන් ෙහන්වස් මහත් ෙූ 
ශරොමණයභලයට පුමිවණන්වන් ය. මහරජොවනනි,  ොළිසිෙයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය 
ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය රොහුල මහොවථර සොමීන් ෙහන්වස් 
විසින්:- 

 
“සු්්්තං ර ්ිමිත්තං ර-විපර්ාක්ඛං රාප්පණිහිතං, 
රතුපරා  පල ඡළභි්්ඤා-රජිත්වා පලාකාමිසං ලපභ.” 
 
‘ශර මණවතවම් වලොෙොමිෂ්ඨ සිංඛයොත ෙූ පඤ්ාෙොමසුපය හුර 

ශූනයතොවිවමොේෂ්ඨය ද, අනිමිත්තවිවමොේෂ්ඨය ද, අපර ණිහිතවිවමොේෂ්ඨය ද, ාතුර්විධ 
මොර්ග්ඵල ද, ෂ්ඨ ආඅභිඥාෙ ද යනොදි වලොවෙොත්තරධර්මයන් ල න්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ 
ලදී.” 

 
(416) “ස්ෙොමිනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙඩුෙොවග්් අිංග්ද්ෙයේ ග්ත යුතු ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ෙඩුවතම දැලිනූල අනුවලොම් වෙොට දැෙය සහී ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සර්ෙඥශොසනය ෙදාළ ෙර මවයන් ම 
අනුවලොම් වෙොට වග්ොස් සතරසිංෙරශීල නමුති මහොපෘිවිවයහි සිට ශර ද්ධො නමුති 
හස්තවයන් පර ඥා නමුති ෙූය වග්ණ රොග්ොදිේවල්ශයන් සුස්ස යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ෙඩුෙොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය මහණුන් ෙහන්වස් විසින් ග්ත යුත්වත් ය. 
තෙද, මහරජොවනනි, ෙඩුවතම ෙෘේෂ්ඨවයහි සුඹුලු ඵල1 පහ වෙොට අරටුෙ ම ග්ණී ද, 
මහරජොවණනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ‘ඒ ීවවිතය ම ශරීරය’ යි 
ෙියො ග්න්නො දෘෂ්ඨ්ටිය ද, ‘ඒ ීවවිතය අනිවෙෙ, ශරීරය අනිවෙෙු’ යි ෙියො ග්න්නො 
දෘෂ්ඨ්ටිය ද, ‘ඒ අප ෙී ෙොදය ම උත්තම ය, වසස්ස ව ොරු ය’ යි ෙීම ද, ‘වමවස් ෙරෙ’ 
යි ෙියො පරවිධොන විරහිත ෙූ දුෙින් මිදීමට අවයොග්ය ෙූ පුරුෂ්ඨීර්යවයන් ලුිය යුතු 
ඵල නසන වහයින් පුරුෂ්ඨවිෙර මයේ වනො ෙන්නො ෙූ වශරෂ්ඨ්්යන්වග්් විසීමේ වනො ෙන්නො 

                               
1 ඵලපනය 
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ෙූ සෙල සත්ෙයන්ට අනර්ථ සූදීවමන් සත්ෙවිනොශය ෙරන්නො ෙූ නෙසත්ෙොෙොසවයහි 
සත්ෙජනනය ෙරන්නො ෙූ සර්ෙසිංස්ෙොරයන්වග්් ශොස්ෙතය ෙඩන්නො ෙූ ශොශ්ෙතදෘෂ්ඨ්ටිය 
ද,1 ‘මරණින් මත්වත් නුතු’ යි ෙියො ග්න්නො උේවඡද දෘෂ්ඨ්ටිය ද, ‘යවමේ 
ෙොයදුශ්ාරිතොදිය වෙවර් ද ඔහු ම  විපොෙ විඳින්වන් ය, අනිවෙේ ෙොයදුශ්ාරිතොදිය 
ෙරන්වන් ය, අනිවෙේ විපොෙ විඳින්වන් ය’ යි ෙියො ෙර්මඵල දේනො දෘෂ්ඨ්ටීහු ද, 
ෙරියොඵලෙොදීදෘෂ්ඨ්ටීහු ද යන වමවස් වම ඳු ෙූ දෘෂ්ඨ්ටීහු ද, අනිෙුදු විෙොදමුලිෙ ෙූ 
වදසුටදෘෂ්ඨ්ටීන් ද දුරු වෙොට හුර සර්ෙසිංස්ෙොර පර ෙෘත්තීන්වග්් ස්ෙභොෙය පරමශූනය 
ෙළ මනො ීර්ය විරහිත ෙූ සත්ෙසිංඥා විරහිත ෙූ ස්ථොන ෙර්ණ විසින් අවිදයමොන ෙූ 
සොර ෙූ අමෘතමහොනිර්ෙොණය ග්ත යුත්වත් ය.2 මහරජොවනනි, ෙඩුෙොවග්් වම් වදෙන 
අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ වලොෙුතුරො 
භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ස තර ් ිපාතපයහි:- 

 
“කාරණ්ඩ ං ්ිද්ධර්ථ-කසම්.ු්්රාපකස්සථ, 
 
තපතා පලාපප  ාපහථ-අස්සර්පණ සර්ණර්ා්ිප්. 
්ිද්ධමිත්වා් පාපිච්පඡ-පාපාරාරපගාරපර, 
 
සුද්ධාසුද්පධහි සං ාසං-කප්පයේපහා පතිස්සතා, 
තපතා සර්ග්ගා ්ිපකා-දුක්ඛස්ස ්්තං කවෙස්සථා” තී. 
 
යනුවෙන් ‘මහවණනි, ෙසළේ ෙුනි ඒ පුද්ග්ලයො නිරොලය ෙ සමන ෙසළේ 

වමන් තෙත දමෙු, ඔජො වපළො ග්ත් ෙොෂ්ඨ්්යේ වමන් ද, ෙසල්ලේ ෙුනි ඔහු ෙුලිත් 
ේෂ්ඨතරියොදි උත්තමයන් මධයයට ෙන් ිඳී ෙුග්ිවරණ ෙුෂ්ඨ්්වරොග් ඇති ාණ්ඩොලයෙු 
වමන් පිටිෙර වග්ණ පහ ෙරෙු. සිංඝොරොමය නම් සිල්ෙතුන්ට ම නිසි ය.2 එවහයින් 
පරමොර්ථවයන් සමිතපොපයේ නුති වහයින් ශර මණ නු ෙූ ශර මණවෙශමොතර ෙින් ම ‘අපි 
ශර මණයම්හ’ යන සිත් ඇති සුෙඳ රත්හුල් මධයග්ත සොල් නුති ව ොල් වමන් අභයන්තර 
(41 ) වයහි ශීලසොරයේ නුති දුශ්ශීල ෙූ ශර මණ ව ොල් ග්සො හුර පියෙු. නුති ග්ුණ  
පෙසන3 ලොමෙ අදහස් ඇති වහයින් පොපිේඡ ෙූ ෙයින් ශිේෂ්ඨොපදෙයතිෙර මණය ෙිරීම් 
ආදී ෙූ ලොමෙ ආාොර හො වෙශයොදිලොමෙවග්ොාරස්ථොනයට නිතර එළඹීවමන් 
පොපආාොර වග්ොාර ඇති දුශ්ශීල අලජනීවන් නිරොලය  දමන ෙසළේ වමන් ශොසනවයන් 
පිටත් වෙොට හුර ශීලොදිග්ුණධර්මවයන් පිරිසිදු ෙූ ඔෙුවනොෙුන් වෙවරහි වග්ෞරෙ 
ඇත්තො ෙූ ශීලොදිග්ුණවයන් සුද්ධ ෙූෙන් හො එෙෙර්ම එෙුද්වදස සමසිේඛතොදීන් දේෙන 

                               
1 වම් වෙොටවසහි පරිෙර්තනය ෙුරදි සහිත ය. 
2 නිස්සහ 

3 පතන 
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ලද සමොනසිංෙොස ෙරෙු. එවහයින් වතපි සුද්ධ ෙ සුද්ධයන් හො වමවස් සිංෙොසය ෙරණ 
විසින් ශීලදෘෂ්ඨ්ටිසොමනයතොවයන්1 එේ ෙ සමග් ම එේ ෙූ ෙර මවයන් නුෙණ මුහු ෙළො 
ෙූ වතපි සියලු ෙෘත්තදුඃඛොදි දුඃඛයොවග්් වෙළෙර ෙරෙු’ ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 
 
උද්දානපද නම්:- 

 
‘ර්ක්කපටා දාස රපකා කුම්පර්ා- තං රැක්පඛා ර ප්්රපර්ා, 
පර්ප ා ර්ණි ර්ාගවිපකා-.ාළිසි තච්ඡපක් රා ති.’ 

 
සත්විසිඅංගයක් ඇති ස ්  ේගය ්ිමිපය් ය. 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ඝටයොවග්් එෙොිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි ෙියො 

යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ එෙොිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. “මහරජොවනනි, 
යම් වස් සම්පූර්ණ ෙූ ෙුම්භය වනො සුවල් ද, ශේද වනො වෙවර් ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සුග්තොග්මවයහි පර තිවෙධවයහි 
පර්යොප්තිවයහි සතරශරොමණය ඵලවයහි පරවතරට පුමිණ වනො සුලුන යුත්වත් ය, 
උඩඟු ශේද වෙළ යුත්වත් ය, ඒ වෙළ පුමිණීම් ෙරණ වෙොට වග්ණ මොනයේ වනො 
ෙළ යුත්වත් ය, අහිංෙොරෙමේ වනො දැේවිය යුත්වත් ය, පහ ෙරණ ලද මොනවයන් පහ 
ෙරණ ලද දර්පවයන් අපරිය වනො ෙන ොනවයන් අත්තුේෙිංසන ෙසවයන් තමහට 
ස්තුති වනො ෙිරීවමන් සෘජුෙමින් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ෙුම්භයොවග්් 
වම් එෙොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ සනරොමර 
වලොවෙෙනොයෙ ෙූ අප වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් ස තර ් ිපාතපයහි ෙූ 
්ාලක ස තරපයහි:- 

“යදූ්කං තං ස්ති2-යං ප රං ස්්තපර්  තං, 
වෙත්තකුම්භූපපර්ා .ාපලා-රහපදාස  ප පරා  පණ්ිපතා” යි. 
 
‘යම් ඝටයේ අසම්පූර්ණ ද, ඒ ඝටය ශේද ෙරන්වන් ය, යම් ඝටයේ සම්පූර්ණ 

ද, ඒ ඝටය ශේද වනො ෙිරීවමන් ශොන්ත ම ය. එවමන් ආත්මොර්ථපරොර්ථ නසන්නො ෙූ 
අඥානවතම සිස් ෙූ ෙුම්භයට  ඳු ෙූ උපමො ඇත්වත් ය. ආත්මොර්ථ පරොර්ථ-උභයොර්ථ 
සොධන්නො ෙූ පණ්ඩිත වතම අනන්තජලවයන් සම්පූර්ණ ෙූ රහද සිංඛයොත ෙූ 
මහොසමුද්ර ය වමනි’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
(411) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ෙොලොයසයොවග්් අිංග් ද්ෙයයේ ග්ත 

යුතු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ 

                               
1 ශරොමණයවයන්  
2 සන්ති 
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ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් ෙොලොයස සිංඛයොත ෙූ යෙඩින් ෙළ ශස්තර  විවශෂ්ඨයවතම 
මනො වෙොට පණ වපොෙන ලදුවය් ෙෘේෂ්ඨලතොදිය සිඳීවමහි පුමිවණන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොනිවසොමනස්ෙොරවයහි සමොහිත වෙොට පිහිටුෙන 
ලද්දා ෙු වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයොවග්් සිත සමථ විදර්ශනොදිවයහි පුමිවණ්. මහරජොවනනි, 
ෙොලොයසයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත  යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ෙොලොයසවතම 
නිීම්1 ෙසවයන් ෙරේ  ුන් ජලය නුෙුත වනො ෙමොරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ඒ සුග්ත තථොග්ත අර්හත් 
සමයේසම් ුද්ධසර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් මවහශොඛය ෙූවස්ෙු යි ෙියො ද, ඒ 
භොග්යෙතුන් ෙහ්නවස් විසින් සද්ධර්මය මනො වෙොට ෙදාරණ ලදැ යි ෙියො ද, සිංඝයො 
ෙහන්වස් මනො ෙ පිළිපන්වස්ෙු යි ෙියො ද, ෙරේ උපන්නො ෙූ යම් පර සොදවයේ ඇද් ද, 
ඒ පර සොදය නුෙුත වනො ම ෙමනය ෙළ යුත්වත් ය. ‘රූපය අනිතය ය, වෙදනොෙ 
අනිතය ය, සිංඥාෙ අනිතය ය, සිංස්ෙොරය අනිතය ය, විඤ්ාණය අනිතය ය’ යි ෙියො 
ෙරේ උපන්නො ෙූ යම් ාණවයේ ඇද්ද, ඒ ාණය නුෙුත වනො ම ෙමනය ෙළ 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, යෙඩ විෙෘතියොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වම් ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“දස්ස්ම්හි පවෙපසාදිපත 2්පරා 

අවෙයධම්ර්3 ්ියපතා විපසසගුණං4 

පප ධති5 අප්කභාගපසා- 

සබ්.පතා ර ර්ුඛභා පර් 6 පසා” ති. 
 
‘ෙොය චිත්ත ීර්ය ෙරණ වහයින් නිර්ෙොණොභිලොසීන්වග්් මොර්ග්ඵල සිංඛයොත ෙූ 

දර්ශනය පිරිසිදු ෙල්හි ආර්යධර්මවයහි නියත ෙූ ඒ සත්ෙ වතම අවනෙපර ෙොරවයන් ද, 
සර්ෙපර ෙොරවයන් ද විවශෂ්ඨ සිංඛයොත නිර්ෙොණධර්මය පර තිවෙධ ෙරන්වන් ය’ යි ෙියො 
ෙදාරණ ලදී.”7 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ධෙලඡතර යොවග්් අිංග්තර යවයේ ග්ත යුතු ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 

                               
1 නිවින් 
2 පරිවසොධිවතො-පොළි මිලින්දපඤ්හ 
3 අරියධම්වම-පොළිමිලින්දපඤ්හ 
4 විවසසග්ූ-පොමිප 
5 න පවෙධති-පොමිප 

6 මුඛභොෙොනවමෙ-පොමිප 
7 වම් පරිෙර්තනවයහි ෙුරදි තුන් තිව තුයි හුවඟ්. 
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“මහරජොවනනි, යම් වස් ඡතර ය ජනයන්වග්් මුදුන්හි ම උඩ හුසිවරන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ොොරමහණහු විසින් ේවල්ශයන්වග්් මුදුන්හි උඩ 
හුසිරීවමන් යුේත විය යුතු ය. මහරජොවනනි, ඡතර යොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, ඡතර ය මුදුන්හි ම ෙර්ණිෙොෙ ආධොර වෙොට ඇති ෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වයොනිවසොමනස්ෙොරය 
ආධොර වෙොට ඇති විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ඡතර යොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ඡතර ය ෙොත ආතප වමඝ ෙර්ෂ්ඨො නසන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් අවනෙපර ෙොර ෙූ දෘෂ්ඨ්ටි 
ඇති පර ාුර ෙූ ශර මණ  රොහ්මණයන්වග්් නොනොමත නමුති (410) ාණ්ඩමොරුත හො 
රොග්ද්වෙෂ්ඨ වමොහොග්්නි සිංඛයොත තරිවිධොග්්නි නමුති සූර්යතොප තුීම් හො සර්ෙේවල්ශ 
ෙර්ෂ්ඨොෙ නුසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ඡතර යොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාවෙපුතරමහවථර සොමීන් 
ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“යථාපි ඡත්තං විපුලං-අච්ිද්දං ථරසංහතං, 
 ාතාතපං ති ාපරති-ර්හතී පද ටුට්ිපයා 
තපථ  .ුද්ධපුත්පතාපි-සීලඡත්තධපරා සුචි, 
කිපලස ුට්ිං  ාපරති-ස්්තාපතිවිධග්ගපයා” යි. 
 
“යම් වස් ස්ිර වෙොට ෙර්ණිෙොවයහි හමුනො ෙරණ ලද්දා ෙූ අේිද්ර  ෙූ මහත් ෙූ 

ඡතර ය ෙොතොතප හො මහත් ෙූ වමඝෙර්ෂ්ඨොෙන් ෙළේෙො ද, එවස් ම පවිතර  ෙූ ාතුර්විධ ෙූ 
ශීලේඡතර ය ධරන්නො ෙූ සර්ෙඥපුතරවතම සෙල සත්ෙයන් තෙන්නො ෙූ තරිවිධොග්්නිය හො 
ේවල්ශෙර්ෂ්ඨොෙ ෙළේෙන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ේවෂ්ඨතර යොවග්් අිංග්තර යවයේ ග්ත යුතු ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් ේවෂ්ඨතර ය දිය ඇළින් යුේත ෙන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ි ෙූ වයොග්ොොර මහණහු විසින් වම්  ුද්ධශොසනේවෂ්ඨතර යට සුාරිත 
ෙත්පිළිවෙත් නමුති දියඇළින් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, ේවෂ්ඨතර යොවග්් වම් 
පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, ේවෂ්ඨතර ය නියරවියලින් යුේත ෙන්වන් 
ය. ඒ නියර  ුඳ නියරින් උදෙය ස්ෙ මනුෂ්ඨයවයෝ ධොනයය පුසෙො ග්න්නොහු ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොර මහණහු විසින් ශීලය හො ලජනජොෙ 
ද නමුති නියරින් ශර මණ ග්ුණය ස්ෙ සතරශරොමණයඵල නමුති අග්ර ඵල පුසෙො ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වෙදාරයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, ේවෂ්ඨතර ය ශසයඵල නුඟීවමන් යුේත ෙන්වන් ය. වග්ොවියොට සන්වතොස 
උපදෙන්වන් ය, ෙපුරණ ලද්දා ෙූ මද ෙූ ිජු ද ව ොවහෝ ෙූ ඵල වදන්වන් ය, ව ොවහෝ 
ෙූ ිජු ෙපුරණ ලද්වද් ී නම් අපර මොණ ෙ ලේෂ්ඨ ග්ණන් හමුණු ඇති ෙන්වන් ය. 
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මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොර මහණහු විසින් මහත් ෙූ ඵල 
වදන්නො ෙූ ආනිසිංස නුඟීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. යම් වස් මඳේ වදන ලද්වද් 
ව ොවහෝ ෙූ ආනිසිංස ඇති වේ ද, ව ොවහෝ වදන ලද්වද් අපර මොණ ෙූ ආනිසිංස ඇති 
වේ ද, එවමන් ම දායෙයන්ට සන්වතොස උපදෙොලීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, වෙදාරයොවග්් වම් තුන්ෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම 
ෙොරණය ෙියන ලද මු යි,  විනයධර තුන් වෙවරහි අග්ර  ෙූ උපාලිමහවතරහු විසින්:- 

 
“පඛත්තූපපර්් භවිතබ්.ං-උට්ෝවිපුලදාස යි්ා, 
 ස පඛත්ත පරා ්ාර්-පයා දදාස ති විපුලං  ලං” යි. 
 
“පුන නඟින ලද විපුල ඵල වදන්නො ෙූ ේවෂ්ඨතර යේ වමන් විය යුත්වත් ය. යම් 

සිංඝරත්නවයේ වතම දායෙයන්ට විපුල ඵල වද් ද, ඒ වම් සිංඝරත්නය වතම උතුම් ෙූ 
ේවෂ්ඨතර ය නම් වේ.” 

 
(44 ) “ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, චභෂ්ඨජයයොවග්් අිංග්ද්ෙයවයේ ග්ත 

යුතු ය’ යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්ද්ෙය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවලෝ 
ය. “මහරජොවනනි, යම් වස් චභෂ්ඨජයවයහි ෙෘමීහු වනො හට ග්ණිද්ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් තමොවග්් සිත්හි රොග්ොදි ේවල්ශයන් වනො 
හට ග්න්ෙො ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, චභෂ්ඨජයයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් 
ය. තෙද, මහරජොවනනි, චභෂ්ඨජය වතම සර්පයන් දෂ්ඨ්ට ෙිරීවමන් ෙන් දෂ්ඨ්ටවිෂ්ඨය ද, 
ස්පර්ශ ෙිරීවමන් ෙන් ස්පෘෂ්ඨ්ටවිෂ්ඨය ද, දැෙීවමන් ෙන් දෘෂ්ඨ්ටවිෂ්ඨය ද, විෂ්ඨ මිශර  දූ අනුභෙ 
ෙිරීවමන් ෙන් අශිතවිෂ්ඨය ද, ව ොන දූ බීවමන් ෙන් පීතවිෂ්ඨය ද, ෙඩො ෙූ යුතු දූ 
ෙූවමන් ෙන් ඛොයිතවිෂ්ඨය ද, වල්හ ෙළ යුතු විෂ්ඨමිශර  වදය වල්හ ෙිරීවමන් ෙන් 
සොයිතවිෂ්ඨය ද යන සියලු ම විෂ්ඨ නසන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් සෙල සත්ෙයන් විෂ්ඨ මත් වෙොට නසන්නො ෙූ රොග් ද්වෙෂ්ඨ වමොහ 
මොන දෘෂ්ඨ්ටි නමුති සියලු විෂ්ඨය නුසිය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, චභෂ්ඨජයයොවග්් වම් 
වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය වදෙොතිවදෙ ෙූ අප 
වලොෙුතුරො භොග්යෙතුන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“සඞ්ඛාරා්ං සභා ං-දට්ෙුකාපර්් පයාගි්ා, 
අගපදප්  පහාතබ්.ං-කිපලසවිස්ාසප්” යි. 
 
‘සර්ෙසිංස්ෙොරපර ෙෘත්තීන්වග්් අනිතයදුඃඛොදිස්ෙභොෙොර්ථය දේනො ෙුමුත්තො ෙූ 

වයොග්ොොරයො විසින් සර්ෙේවලශවිෂ්ඨ විනොශ ෙරන්නො ෙූ ෙර්මස්ථොන සිත්හි ෙිරීම් 
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සිංඛයොත ෙූ චභෂ්ඨජයය හො සමග් ම සයනය ෙළ යුත්වත් ය,1 යි ෙියො ෙදාරණ ලද්වද් 
යි.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘වභොජනයොග්් අිංග්තර යවයේ ග්ත යුත්වත් ය’ 

යි ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ අිංග්තර ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් වභොජනය සියලු සත්ෙයන්ට ආධොර වේ ද, මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සියලු ම සත්ෙයන්ට 
ආර්යඅෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙමොර්ග්ොධොරවයන් යුේත විය යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, වභොජනය 
සියලු සත්ෙයන්වග්්  ල ෙඩන්වන් ය. මහරජොවනනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් පුණයයොවග්් ෙුඩීවමන් ෙුඩුන යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, 
වභොජනයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙ ද, මහරජොවනනි, වභොජනය 
සියලු ම සත්ෙයන් විසින් මනො ෙ ම පරොර්ථනො ෙරණ ලද්වද් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සනරොමරසමස්තවලොෙෙොසීන් විසින් 
මනො ෙ පරොර්ථනො ෙිරීවමන් යුේත විය යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වභොජනයොවග්් වම් 
තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය ර්හාපර්ාග්ගල්ලාය් 
ස්ථවිරයන් ෙහන්වස් විසින්:-  

 
“සංයපර්් ්ියපර්්-සීපල් පටිපත්තියා 
පත්ථථපත් භවිතබ්.ං-සබ්.පලාකස්ස පයාගි්ා” යී. 
 
(44 ) ‘වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූහු ෙොය ෙොාො සිංයමවයන් ද, ධුතෙර ත සමොදානවයන් ද, 

ාතුර්විධශීලවයන් හො පර තිපත්තිවයන් ද සමස්ත වලොෙෙොසීන් විසින් පරොර්ථනො ෙරණු 
ල න්වනෙු විය යුතු ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
“ස්ෙොමීනි, නොග්වසනයන් ෙහන්ස, ‘ධනුර්ධරයොවග්් ාතුරිංග්යේ ග්ත යුතු ය’ යි 

ෙියො යමේ ෙදාළවස්ේ ද, ඒ ග්ත යුතු ෙූ ාතුරිංග්ය ෙෙවර් දැ?” යි විාොවළෝ ය. 
“මහරජොවනනි, යම් වස් හී සුරයන් හරින්නො ෙූ ධනුර්ධරවතම පොදද්ෙන්දය පෘිවිවයහි 
දැඩි වෙොට පිහිටුෙන්වන් ය. වදදණ විෙල වනො ෙරන්වන් ය, සුරෙලොපය 
ෙටීසන්ධිවයහි එල්ෙො ග්න්වන් ය, සෙල ශරීරය තද ෙරන්වන් ය, උභයහස්තවයහි 
සන්ධිස්ථොනවයහි ෙුර වෙොට උඩ නඟන්වන් ය. මිට දෘව වෙොට මිරිවෙන්වන් ය. 
ඇඟිලි හුසෙන්වන් ය,2 ග්රීෙය පර ග්ර හණය ෙරන්වන් ය, වදඇස හො මුඛය ෙසො ග්න්වන් 
ය, සිත සෘජු ෙරන්වන් ය, ‘ලෙ විදිමි’ යි ෙියො සන්වතොෂ්ඨ උපදෙන්වන් ය. 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොර භිේෂ්ඨූහු විසින් සිල් නමුති 

                               
1 “වහ තේ ිං’ යන්වනහි වත්රුම ‘සයනය ෙළ යුත්වත් ය’ යන්න වනො ෙ වියයුත්වත් 
ය යන්නයි.  
2 හසුරුෙන්වන් ය. 



 

 586 පටුන වෙත 

මහොපෘිවිවයහි ීර්ය නමුති පොදය පිහිටුෙො ලිය යුත්වත් ය, ේෂ්ඨොන්ති සුොද්ෙය 
අවිෙල ෙට යුත්වත් ය, ආයතිසිංෙරවයහි සිත තුිය යුත්වත් ය, ෙොයෙොාොසිංයමවයහි 
හො ධුතෙර තසමොදානවයහි ආත්මය පමුණුෙොලිය යුත්වත් ය, තේඡොමුේඡො යන 
තෘෂ්ඨ්ණොවමොහද්ෙය පීඩිත ෙළ යුත්වත් ය, වයොනිවසොමනස්ෙොරවයහි සිත හුසෙො1 ලිය 
යුත්වත් ය. ීර්ය දැඩි වෙොට ග්ත යුත්වත් ය, ාේෂ්ඨුඃවශරොතර  ඝරොණ ජිේහො ෙොය මනස් 
යන සවදාර ෙසො ග්ත යුත්වත් ය. ස්මෘති උපදෙො ග්ත යුත්වත් ය. සර්ෙේවල්ශයන් 
මොර්ග්ඥාන නමුති නොරොාවයන් විද නසමි යි ෙියො සන්වතොස උපදෙො ලිය යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, තස්සොසයොවග්් වම් පර ථමොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ධනුර්ධරවතම නොරොා සිංඛයොත හීතලයොවග්් ඇද ෙිංෙ ෙුටිලත්ෙය සෘජු ෙරණය පිණිස 
ආලෙය පරිහරණය ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් ාොතුර්මහොභූතිෙ ෙූ වම් ශරීරවයහි සතිපට්්ොන නමුති ආලෙය 
ෙිංෙ ජිම්භ ෙුටිල චිත්තයොවග්් ඇද හුර සෘජු ෙරණ පිණිස පරිහරණය ෙළ යුත්වත් 
ය. මහරජොවනන, තස්සොසයොවග්් වම් වදෙන අිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, 
මහරජොවනනි, ධනුර්ධරවතම ලෙ විඳීවමහි අභයොස  ෙරන්වන් ය. මහරජොවනනි, 
එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් වම් මනුෂ්ඨයශරීරවයහි අභයොස ෙළ 
යුත්වත් ය. 

 
“කථං ර්හාරාජ පයාගි්ං පයාගා රපර් ඉර්ස්මිං කාපය උපාසිතබ්.ං - 

අ්ිච්රපතා උපාසිතබ්.ං, -පප- ඉදං ර්හාරාජ ඉස්සාසස්ස තතියං අඞ්ගං ගපහතබ්.ං.2” 
 
(441) “මහරජොවනනි, වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් ශරීරවයහි ෙෙර 

පර ෙොරයෙින් අභයොස ෙළ යුත්වත් ද? යත්:- මහරජොවනනි, රූපොදි පඤ්ාස්ෙන්ධය 
අනිතය ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වින්ද වනො හුෙි වනොවයේ සිංසොරදුේ 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වින්ද වනො හුෙි වනොවයේ සිංසොරදුේ ෙශවයන් 
අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වතවම් ද තමහට අස්ෙොමිෙ ෙන  ුවින් අනොත්ම ෙශවයන් 
අභයොස ෙට යුත්වත් ය. ජනෙරොතිසොරමධුවමහොදි වනොවයේ වරොග්යට ආෙර  ුවින් 
වරොග් ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වනොවයේ තුනින් සිඳී ිඳී ෙුණුදිය ෙුවහන 
අසොධය ග්ඩුෙේ ෙුනි  ුවින් ග්ණ්ඩ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. අසහන ෙූ 
අන්වතොපීඩොජනෙ  ුවින් සල්ල ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වනොවයේ අෙුඩ 
ග්ර්හො විඳුෙන  ුවින් අඝ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. වනොවයේ ආ ොධයට 
ආසන්න  ුවින් ආ ොධ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, තමන් ෙසඟ වනො ෙන 
 ුවින් පරෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ෙයොධි ජරො මරණින් විනොස ෙන  ුවින් 
පවලොෙ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, වනොවයේ ෙුසන එලෙන  ුවින් ඊති 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, සර්වෙොපද්ර ෙයට ෙොරණ   ුවින් උපද්ර ෙ ෙශවයන් 

                               
1 හසුරුෙො 
2 පොමිප-333 පිටුෙ 



 

 587 පටුන වෙත 

අභයොස ෙට යුත්වත් ය. උත්පත්ති පර ෙෘත්ති ආදි ෙු සියලු භයට ආෙර  ුවින් භය 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. අවනෙඅනර්ථයන් විසින් අනු ඳනො ලද  ුවින් 
උපසර්ග් ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ලොභොලොභොදී අෂ්ඨ්ටවලොෙධර්මවයන් ෙම්පිත 
ෙන   ුවින් ාල ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, උපෙර මොදිවයන් මරණයට 
පුමිවණන ස්ෙභොෙ ඇති  ුවින් පභිංග් ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. ස්ිර ෙ 
වනො පෙත්නො  ුවින් අද්ධුෙ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය. ග්ුලවිය හුෙි 
ේවෂ්ඨමස්ථොනයේ වනො ලුිය හුෙි  ුවින් අත්තොණ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් 
ය, සුඟවෙන්නට සුදුසු වනො ෙන  ුවින් ඇවලන ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, 
සියලු භයට පිහිටේ නුති  ුවින් අසරණ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ස්ෙභොෙ 
ෙශවයන් ම අසරණීභූත ෙන  ුවින් අසරණීභූත ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, 
ධුෙ සුඛ සුභ ආත්මභොෙ ය යි සිතො ග්ත් ෙල්හි සිස්  ුවින් රිේත ෙශවයන් අභයොස 
ෙට යුත්වත් ය, සිස්  ුවින් ම තුේඡ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ස්ෙොමිෙොරෙ 
විරහිත  ුවින් ශූනය ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, සුඛසොරත්ෙ විරහිත (444) 
 ුවින් අසොර ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, සියලු දුෙට මුල්  ුවින් අඝමූල 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, මිතර ෙධෙවයෙු වමන් විශ්ෙසොත්ෙය නසන  ුවින් 
ෙධෙ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, සිංසොරපර ෙෘත්තිය වනොවයේ දුඃඛොදීනෙ  ුවින් 
ආදීනෙ ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ජරො මරණ වදෙින් වපරවළ  ුවින් 
විපරිණොමධර්ම ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, විග්ති අභිෙෘද්ධි ඇති  ුවින් විභෙ 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, සර්ෙොශර ෙයන්ට ආසන්න ෙොරණ  ුවින් සොසෙ 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, අවිදයොදි වහතුපර තයයන් විසින් උපදෙන  ුවින් 
සිංඛත ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, මෘතයුමොර ේවල්ශමොරයන්ට ආහොරය ෙූ 
 ුවින් මොරොමිස ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ජොතිධර්ම ෙශවයන් අභයොස ෙට 
යුත්වත්  ය, ජරොධර්මෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, ෙයොධිධර්ම ෙශවයන් අභයොස 
ෙට යුත්වත් ය, මරණධර්ම ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, වසොෙයට ෙොරණ  ුවින් 
වශොෙධර්ම ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, පරිවදෙයට වහ්තු  ුවින් පරිවදෙධර්ම 
ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, උපොයොසයට ෙොරණ   ුවින් උපොයොසධර්ම ෙශවයන් 
අභයොස ෙට යුත්වත් ය, තෘෂ්ඨ්ණො දෘෂ්ඨ්ටි ආදි අෙුශලයන් විසින් වෙවලසන  ුවින් 
සිංේවල්ශධර්ම ෙශවයන් අභයොස ෙට යුත්වත් ය, මහරජොවනනි, වමවස් වයොග්ී ෙූ 
වයොග්ොොරයො විසින් වම් සතරමහොභූතිෙ ශරීරය අභයොස ෙට යුත්වත් ය. 
මහරජොවනනි, ඒ තස්සොසයොවග්් වම් තෘතීයොිංග්ය ග්ත යුත්වත් ය. තෙද, මහරජොවනනි, 
ධනුර්ධරවතම ධනුශ්ශිල්පය සෙස උදය පුරුදු ෙරන්වන් ය, අභයොස ෙරන්වන් ය, 
මහරජොවනනි, එපරිද්වදන් ම වයොග්ී ෙූ වයොග්ොොරයො විසින් සෙස උදය ධයොන අරමුණු 
අභයොස ෙට යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, තස්සොසයොවග්් වම් සතර ෙන අිංග්ය ග්ත 
යුත්වත් ය. මහරජොවනනි, වමම ෙොරණය සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාරීපුතර මහොවථර 
සොමීන් ෙහන්වස් විසින්:- 

 
“යථා ඉස්සාසපකා ්ාර්-සායං පාතං උපාසතී, 
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උපාස්ං ් වේ්ර ්්පතා-ලභතී භත්තප ත්ං. 
තපථ  .ුද්ධපුත්පතාපි-කපරාති කායුපාස්ං, 
කායුපාස්ං ් වේ්ර ්්පතා-අරහත්තර්ිගච්ඡති” යි. 
 
යම් වස් ධනුශ්ශිල්පී නම් සෙස උදය ශිල්පය අභයොස ෙරන්වන් ය, අභයොසය 

වනො හරිමින්  ත් පුන් ල න්වන් ය, එවස් ම සර්ෙඥපුතරවතම ශරීරය අනිතයොදි 
ෙශවයන් අභයොස ෙරන්වන් ය. ඒ අභයොසය වනො හරිමින් අර්හත්ඵලයට 
පුමිවණන්වන් ය’ යි ෙියො ෙදාරණ ලදී.” 

 
පස් ැ ි්    ඉස්සාස පර ශ්් ය ්ිමි. 

 
වමවස් වදවිසිෙර්ග්යෙින් පර තිමණ්ඩිත ෙූ ෂ්ඨට්විධ ෙූ පර ශ්නෙොණ්ඩවයහි 

වදසියසුටවදෙේ පමණ පර ශ්නවයෝ 
වම් පර ෙරණවයහි අවිනොස ෙ ආෙොහු ද, ඒ වම් මිලින්දපර ශ්නය නම් 

ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සය ්ිමි. 
 
 

්ිගර්්ය 
 

(44 ) පම් සිිංහල පර ෙරණයට වනො පුමිණියො ෙූ පර ශ්නවයෝ වදසොළිවසෙි. වම් 
පර ෙරණවයහි පුෙුත ආෙො ෙූ ද, වනො ආෙො ෙූ ද සියලු ම පර ශ්න එේ ෙළ ෙල 
තුන්සියසතවරෙි. ඒ සියලු ම පර ශ්න මිලි්්දපර ශ්්ය ෙියො සිංඛයොෙට වයති. 

 
වමවස් නවරන්ද්ර -යතීන්ද්ර  වදවදනොවග්් පර ශ්නපෘේඡොවිසර්ජනොෙසොනවයහි 

ජලවපොවළොෙ අෙසන් වෙොට වදලේෂ්ඨසතළිස්දහසේ ඝනෙඩ ඇති වම් මහොපෘිවිය 
ෂ්ඨට්පර ෙොරවයන් ෙම්පො ී ය. අහස විදුලි පුහුර ග්ිවය් ය. සවදේවලොෙ වදවිවයෝ 
දිෙමල්ෙර්ෂ්ඨො ෙළොහු ය. පසවළොස්  ඹවලෝ  ර හ්මවයෝ සොධුෙොර දුන්හ. මහොසමුද්ර ය 
මහොවමඝග්ර්ජනොෙේ වමන් මහොවඝොෂ්ඨො වෙවරමින් ග්ිවය් ය. එෙල ඒ ආශ්ාර්ය දුටුෙො 
ෙූ පන්සියයේ පමණ මග්ුල්මහඇමතියන් ඇතුළු ෙූ සොග්ල්පුර ෙොසීහු ද, 
අන්තඃපුරිවසෝෙරු ද වදාවහොත් මුදුන් වග්ණ සොධුෙොර වදමින් ්ාගපස් 
ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් ශ්රී පොදද්ෙන්ද්ෙය ෙුඳ ෙුතිර ග්ියොහු ය. ඒ ආශ්ාර්ය 
දැෙීවමන් අතිශයින් පර මුදිත ෙූ සිත් ඇත්තො ෙූ අතිශයින් සුමර්දිතමොනසහිත සිත් ඇත්තො 
ෙූ සර්ෙඥශොසනවයහි සොරත්ෙය දේනො නුෙණුත්තො ෙූ රත්නතරවයහි ෙිසි ෙොිංේෂ්ඨොෙේ 
නුත්තො ෙූ ෙිසි දෘෂ්ඨ්ටි අෙුලේ නුත්තො ෙූ ෙිසි දැඩිෙමේ නුත්තො ෙූ මිලිඳුමහරජොවනෝ 
 ුද්ධ ශොසනවයහි සිත සෘජු ෙ වග්ණ ්ාගපස්ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස්වග්් 
ග්ුණවයහි ද, ඊර්යොපථවයහි ද අතිපර සන්න ෙ, විස්සත්ථ ෙ, රොජය සුපවතහි නිරොලය 



 

 589 පටුන වෙත 

ෙ, පහ ෙූ මොනදරථ ඇති ෙ, සිත වනො සන්සුන් ෙ ය යි ෙියන ලද උද්ධේාවයන් 
එවතර ෙ වමවස් ෙීහ:- “සොධු, සොධු! ස්ෙොමීනි, නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොනන් 
ෙහන්ස, සර්ෙඥවිෂ්ඨය ෙූ ව ොවහෝ පර ශ්න නුඹ ෙහන්වස් විසින් විසඳන ලද්වද් ය. වම් 
පගෞතර්සර්ෙඥශොසනවයහි සද්ධර්මවසනොධිපති ෙූ ශාරීපුතර වථර සොමීන් ෙහන්වස් හුර 
පර ශ්න විසඳීවමහි නුඹ ෙහන්වස් හො සදෘශ ෙූ අනිේ සමර්ථ වෙවනේ නුත. ස්ෙොමීනි, 
නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්ස, නුඹ ෙහන්වස් වෙවහසො ව ොවහෝ වස් පර ශ්න 
විාොවළමි. ඒ මොවග්් ෙරද මට ේෂ්ඨමො ෙර ෙදාළ මුනුෙ. ස්ෙොමීනි, මොවග්් 
නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොවනනි, අද වමතුන් පටන් මොවග්් දිවිහිමිවයන් තුණුරුෙන් 
සරණ ග්ියො ෙූ උපොසෙවයෙු යි ෙියො මො ධරො ෙදාළ මුනුෙු” යි ෙීහ.  

 
මිලිඳුමහරජොවනෝ එෙල පන්සියයේ අමොතයයන් හො සමග් නුෙුත නුෙුතත් 

්ාගපස්ස්ථවිවරොත්තමයොනන් ආශර ය වෙොට ෙුඳ පුදා ව ොවහෝ ෙස්තු වියදම් ෙරෙො 
මිලිඳු නම් මහොවිහොරයේ ෙරෙො නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්වස්ට පුදා 
නොග්වසනස්ථවිරයන් ෙහන්වස් පර ධොන වෙොට ඇති සියේ වෙෝටියේ පමණ මහරහතන් 
ෙහන්වස්ට පර ධොන වෙොට ඇති සියේ වෙෝටියේ පමණ මහරහතන් ෙහන්වස්ට 
සිෙුපසවයන් උපස්ථොන ෙළොහු ය. වමවස් නොග්වසනස්ථවිවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් 
සර්ෙඥ විෂ්ඨයොනුෙූල ෙූ පර ශ්න ෙයොෙරණවයහි අතිපර සන්න ෙූ මිලිඳුමහරජොවනෝ 
සිතන්නොහු ‘මොවග්් තිවලෝග්ුරු සර්ෙඥරොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් ධරමොණෙොලවයහි 
එෙ ම ධර්මවදශනොෙේ ඇසුෙො ෙූ පපාක්ඛරසාතිය, රට්ෙපාල, පජාතිය, අ්ුරැද්ධාදි 
මවහෝත්තමවයෝ පෘිවිය සමොන ධන සුපත් හුර මහණ ෙ සිල් පුරො සිංසොරසොග්රවයන් 
එවතර ෙූහ. ‘මම ෙූ ෙලී සුෙොසුදහසේ ධර්මස්ෙන්ධය මොවග්් වශරොතර පථවයන් ස්පර්ශ 
වෙවරමින්  ුද්ධශොසනවයහි මහණ වනො ීම් නම්, සසරින් වෙවස් එවතර (444) වෙම් 
දැ?, යි සිතො තමොවග්් ෙුඩිමහලු රොජෙුමොරයොහට රොජයය පොෙොදී අග්ොර සිංඛයොත 
ග්ිහිවග්යින් නිේම  ුද්ධශොසනවයහි පුවිදි ෙ ෙෘතයොධිෙොර ඇති  ුවින් විදර්ශනො ෙඩො 
සිෙුපිළිසිඹියොපත් රහත් ෙූවස්ෙි. එයින් ෙීහ:- 

 
“ක ං විස්සජ්ජිපත ප ්්පහ-්ාගපසප්් ීර්තා, 
පීතියා ්ච්රර්ා්ා - සුධා කම්පි ප්කධා. 
පද ා සබ්ප.   .ර හ්ර්ාප්ා-්ාගා යක්ඛා ර ර්ා්ුසා, 
සාධුකාරං ප ත්පතසුං-තදාස  ස්්තුට්ෙර්ා්සා. 
රාජා රජ්ජසිවෙං දත්වා-රාජපුත්තස්ස අත්තප්ා, 
සාසප් පබ්.ිත්වා්-අරහත්තර්පාපුණි” යි.1 

                               
1 වම් ග්ොථො මුද්රිත පොලි මිලින්දපඤ්හවයහි වනො වපවණ්. 



 

 590 පටුන වෙත 

  

 



 

 591 පටුන වෙත 

වමවස් ද්රුහිවණොවපන්ද්ර  තන්ද්රොරි ාන්ද්රවශඛර ඵර්ණන්දාදී සමස්ත වලොවෙන්ද්ර  
ෙන්දිත පොදාරවින්දද්ෙන්වදෙොපවශොභිතොර්හොත් සමයේසම් ුද්ධ සර්ෙඥ-
රොවජොත්තමයොනන් ෙහන්වස් පන්සොළිස් අෙුරුද්දේ මුළුල්වලහි  ුද්ධරොජයශ්රී 
වෙවරමින් සේපසිංෙත්සරවයහි වෙසේමස පුරපසවළොස්ෙේ ලත් අඟහරුෙොදා අලුයම් 
වේවලහි පිරිනිෙන් පු ෙදාල ෙු මූෂ්ඨිෙ ෙෘෂ්ඨභ ෙයොඝර  ශශ නොග් සර්ප අශ්ෙ අජ ෙපි 
ෙුේෙුට වසොණ සූෙරොඛය ද්ෙොදශවිධ ෙූ සුග්ත්ෙර්ෂ්ඨවයන් වදදාස්තුන්සියවිස්සට පුමිණි 
වමම කපිසිංෙත්සරවයහි ශ්රීවදහවයන් භොස්ෙරොනුසොරි ෙ ස්ෙර්ණෙර්ණ ුදුස්ස් විහිවදන 
වහයින් අිංග්ීරස නම් ෙූ වලොෙුතුරො  ුදුන්වග්් ශොසනය මනො ෙ පිහිටියො ෙූ වසොභන ෙූ 
ෙොයග්මන් ඇති ධරමොණ ෙූ සුග්වතොත්තමයොනන් ෙහන්වස් ලිංෙොද්ී ප ෙොසී ෙූ 
ග්ෘහස්ථපර ෙර ජිත සෙලජනයන් සඳහො ෙුඩි තුන්තරො ග්මනින් වසොභමොන ෙු වමම ශ්රී 
ලිංෙොද්විපවයහි නිතය  ෘන්දාරෙනිෙවරොත්සෙ ෙරීඩොපර සෘතස්ෙර්ග්ෙණ්ඩයේ වමන් 
සෙල සම්පත්තීන්   ලන මවනොරමය ෙූ පසංඛණ්ඩ නම් ෙූ පුරපර ෙරවයහි විජයභූපොල 
පර භෘති ෙූ ලේදිෙ රජ ෙළ එේසියසුටසත්රජතුමොනන්ට තේිති ෙ රජ පුමිණි කීේති 
ශ්රී රාජසිංහ නම් ද්විපාෙර ෙර්තීහු වලොෙශොසනද්ෙය තමන් දිවි වමන් රේෂ්ඨො ෙරති. 
එයින් ෙීහ:-  

 
සම්.ුද්ධරාජ පවෙ ි්බ්.ුත පෙසහස්පස 
තීපත සත්තතය පිපර ප් වීස ස්පස, 
රම්පර් රරඞ්ගිරසසාස්සුප්පතිට්පෙ 
ලංකාය පසාගතසර්ාගතපසාභර්ාප්. 
පසඞ්ඛණ්ඩ ්ගපර රම්පර්-සග්ගකණ්ඩං  භාසුපර, 
කීත්තිස්සිවෙරාජසීපහ-පාපල්්පත පලාකසාස්ං” යි.1 
 
තෙද, සර්ෙඥශොසන නමුති නභස්තලයට පද්ම න්ධු ෙූ සූර්යදිෙය රොජයො ෙුනි 

ෙූ ශොශ්ෙවතොේවඡදාදයවනෙෙොදීන් නමුති ග්වජන්ද්ර  ෙුම්භස්ථල විදාරණය වෙොට 
ජයග්ර හණයට වෙසරසිිංහරොජයේහු ෙුනි ෙූ නොනොවිධ චෙරීසමූහ නමුති 
ඵණීන්ද්ර ග්ර හණයට සුපර්ණරොජයේහු ෙුනි ෙූ පර ඥාවග්ොාර ෙූ අවනෙශතසහසර යතිනිෙර 
පරිෙෘත ධුතෙර තශීලොභරණ භූෂ්ඨිත ෙූ  ැලිවිට සරණංකර නම් සිංඝරොජ 
ධුරන්ධවරොත්තමයොනන් ෙහන්වස් ජිවනන්ද්ර ශොසනය සුද්ධ වෙවරමින්   ළනවස්ෙ. 
එයින් ෙීහ- 

 
“සම්.ුද්ධ සාස් ්භම්.ුජ .න්ධු රාජා 
 ාදීගජින්ද ජිතපකසර සීහරාජා 
ප රීසර් හ භූජගින්ද විභංගරාජා 
රාපජති ීර සරණඞ්කර සඞ් රාජා” යි. 

                               
1 වම් ග්ොථොෙන්හි ෙුරදි තිවේ. 
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(446) ඒ සිංඝරොවජොත්තමයොනන්වග්් අතීශයොග්ර ශිෂ්ඨය ෙූ ග්ම්භීර ෙූ 

සමුද්ර ජලස්ෙන්ධය වමන් ධරණ ලද ඡන්දස්ෙයොෙරණොදි ශොස්තර රොශියේ ඇත්තො ෙූ 
අත්තරගරාර් ෙොසී ෙූ භණ්ඩාර රාජගුරැ නොමද්ෙයවයන් පර සිද්ධ ෙූ පණ්ඩිවතොත්තමයොවග්් 
අග්ර ශිෂ්ඨය ෙූ සුර්ංගල ස්ථවිර නවමේ ී සද්ධර්ම නමුති සිිංහචතලධොරණයට 
වහමහොජනයේ හො සදෘශ ෙූ රත්නතරවයහි ඇලුනො ෙූ පිටෙතරවයහි දේෂ්ඨ ෙූ ඡන්දස් 
නිරුේති ශොස්තරවයහි පරවතරට පුමිණියො ෙූ ෙවජරොපම ෙූ තීේෂ්ඨණ නුෙණුති 
නිරන්තරවයන් රොජොනුශොසනො ෙරන්නො ෙූ සී්ටිකුඹුපේ සුර්ංගල නම් යතීන්ද්රවතම 
එෙොන්තවයන් ම මහොසොග්රය මන්දරපර්ෙතවයන් මථනය ෙරන්නොේ වමන් ද. 
ෙුමුති පරිද්වදන් ම ඝනතර සෙල පෘිවිතලය වපරළන්නොේහු වම් ද සර්ෙභොෂ්ඨො 
මූලිෙ ෙූ මොග්ධිෙභොෂ්ඨොවෙන් පූර්ෙොාොරීන් විසින් පර ෙරණොරූව වෙොට ත න ලද්දා ෙූ 
සර්ධර්මොමෘතරසවයන් යුේත ෙූ ඝනතරපර්ෙත පර තිේඡන්න ෙස්තුෙේ වමන් 
දුර්දර්ශනීය සුන්දරතර පරීත ජනෙ අර්ථසමූහයේ ඇත්තො ෙූ අර්ථ ධර්ම පර සන්න 
ග්ම්භීරත්ෙවයන් ග්ම්භීර ෙූ මිලි්්දපර ශ්්ය ම් ෙූ පර ෙරණය ඒ මොග්ධිෙ නම් භොෂ්ඨොවෙන් 
වපරළො තමොවග්් විශුද්ධ ුද්ධිය ෙරණ වෙොට වග්ණ සමස්තජනෙර්ණොමෘතරසොයන ෙූ 
ග්ර න්ථ විවශෂ්ඨ ෙූ වම් සද්ධේර්ාදාස ස නම් ෙූ පර ෙරණය සිිංහල වදශභොෂ්ඨොවෙන් වෙවළ් යි. 
එයින් ෙීහ:- 

 
“තස්සග්ගසිස්ස  ර අත්තරගාර්  ාසී 
භණ්ඩාර රාජගුරැ ්ාර් පසිද්ධර්ාසී, 
ගම්භීර සින්ධුවෙ  ධාවෙත සරාසි 
තස්සග්ග සිස්සපි සුර්ඞ්ගලපථර ාසි. 
 
සද්ධම්ර්සීහ පතලස්ස-පහර් භාජ් ස්්්ිපහා, 
රත්ත්තය ාසත්පතා-පිටකත්තයපාටප ා 
 
ඡපන්දාස  ්ිරැත්ති පාර ්්ත-පත්පතා  ජිර .ුද්ිපකා, 
රාජා්සාසපකා ි්ච්රං-පයා පසා යති සුර්ඞ්ගපලා. 
 
ර්න්දාරගිවේා සාර්ං-ර්ථතං විය සාගරං, 
කාර්ංර පවෙ ත්පත්්පතා-සකලං  ්පර්දි්ිං. 
 
ෙපිතං ර් ලහාසාය-ධම්ර්ාභිරස ස්්් ැතං, 
මිලින්දප්්හං ගම්භීරං-දුද්දසං අජාලි්ං. 
 
අකා සිහළභාසාය-විපසසං සුද්ධ.ුද්ි යා, 
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සද්ධම්ර්ාදාස සකං කතං-පසාතාර්ත රසාය්” ්්ති.1 
 

සී්ටිකුඹුපේ සුර්ංගල ්ම් පතරහු කළ  
ශ්රී සද්ධේර්ාදාස සය ්ිමි. 

 

සිද්ිරසතු 
 
ඉං ර්ු්ින්ද සද්ධම්ර්ං- ණ්ණ  ්්පත් යං ර්යා 
සම්භතං අ්ුපර්ාද ්්තු-පු්්්ං පද ා ්රාසභා. 

                               
1 වම් ග්ොථො ද ෙුරදි සහිත ය. 
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මිලින්දපර ශ්් ගැටපද වි රණය 
 
 

අකථා  ර් ර්ය  (695) = ෙථොෙේ නුති 
 ෙ ම ය; 
අකේත ය (766) = වනො ෙට යුතු; 
අකේර්ජ (3691 ) = ෙර්මවයන් නූපන්; 
අකේර්ණය (47222) = ෙර්මයට නුසුදුසු, 
අලස; 
අකාර්කරණීයපයෝ (32  ) = වනො 
ෙුමුත්වතන් ෙටයුත්වතෝ; 
අකාලික (13537) = සුදුසු ෙොලයට අයත් 
වනො ෙූ; 
අකිංර් (29519) = ෙිසිෙේ නුති. 
නිර්ධන; 
අකි්්ර්ස් භා  (4 221) = ෙිසිෙේ 
නුති ග්තිය; 
අකෘතයකර (49325) = වනො ෙට යුතු 
ෙොරණ; 
අඛණ්ඩකාවෙ (11114) = වනො ෙඩ වෙොට 
ෙරණ; 
අගද (4479) = ව වහත්; 
අගාවෙක    (4931 ) = ග්ිහිවග්යි ෙූ; 
අගර දක්ෂිණීය (3ක132) = අග්ර  පූජොෙන්ට 
සුදුසු; 
අංගජාතය (1493) = රහසඟ; 
අංගර්ංගා්ුසාරී (5534) = අෙයෙයන්හි 
හුසිවරණ; 
අංගුලි පර ණර්් (49531) = ඇඟිලි නුමීම; 
අඟුරැර්ස් (3 535) = අඟුරුෙලින් පිළිස්සූ 
මස්; 
අචිත්තක සර්ුට්ෝ (3651ක) = ෙල්පනො 
වෙොට ශිේෂ්ඨොපදය උල්ලිංඝනය ෙිරීමේ 
නුති ෙ ඇති ෙන; 
 
 

අවිත්තීකෘත (3ක731) = සෙස් වෙොට 
වනො ෙළ 
අපරත් (22ක9) = වාතනො නුති; 
අපරලකය්්ට (53635) = නිර්ෙස්තර  
තෙුසන්ට; 
අජටාකාශ (793) = ජටො වහෝ අෙුල් නුති 
හිස් අහස; 
අජපථපයහි (4ක416) = එළුෙන්ට 
පමණේ යො හුෙි දුර්ග්ම මග්; 
අජි්රේර්ය (25912) = අඳුන් දිවිසම; 
අජ්පඣාත්ථරණය (4742) = ෙසො පුතිර 
සිටීම, මුඩීම; 
අජ්පඣාසිත  ( 99) = ග්ුලුනු; 
අඥා්තාපයහි (731) = වනො දත් ෙවමහි; 
අ්්ජලිය පකාට (26123) = ඇඳිලි  ුඳ 
අ්්්ර්්්ූ ප්ිස්සිත (5 11) = 
ඔෙුවනොෙුන් ඇසුරු ෙළ; 
අට්ටාල (46319) = අටල්ල, මුර වග්ය; 
අණ ්්ප්් (672ක) = නියම ෙරන්වන්; 
අණ්ඩජ (36913) = ිජුෙටින් උපදනො; 
අතැඹුල (33535) = අත්වලහි ෙූ වනල්ලි 
වග්ඩිය; 
අතිකරා්්ත (113) = තේමුනු; 
අතිගම්භීර (1714) = තතො ග්ුඹුරු, 
අෙව ොධයට දුෂ්ඨ්ෙර; 
අතිතිිණ (4ක126) = තතො සියුම්; 
අති පර  ර (4ක12ක) = තතො උතුම්; 
අතිපර ස්්්   (33 ) = තතො පුහුදී; 
අතිභාවෙත (4ක129) = තතො  ර; 
අතිර්ප්ාඥ (3 23) = තතො සිත්ෙලු; 
අතිසංරාරපය්් (4ක19) = අධිෙ 
හුසිරීවමන්; 
 
අති සුඛුර් (1ක77) = තතො සියුම්; 
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අති ස ක්ෂ්ර් ස්ථා්ාස්ථා් ගත (23) = 
තතො සියුම් තුනට වන තුනට පුමිණ; 
අතුණු .හ්ි්් (3 727) =  ඩෙුලින්; 
අතුලයපර ඥා තු්් (13435) = අසමොන 
නුෙණුත්තන්; 
අතෘප්තික   (56323) = වනො සූහී; 
අපතකිච්ඡ (4 416) = පිළියම් රහිත; 
අත්ත ාදූපාදාස ්ය (7933) = දැඩි වෙොට 
ග්ත් ආත්මෙොද දෘෂ්ඨ්ටිය; 
අත්තා්ු ාදදෘෂ්ටි (17926) = ආත්මයේ 
ඇතු යි ග්න්නො දෘෂ්ඨ්ටිය (වමය 
ආත්මොනුෙොද දෘෂ්ඨ්ටි විය යුතු) 
අත්තුක්කංස් (5 424) = තමො උසස් 
වෙොට ෙියො පූම, ආත්ම ෙර්ණනොෙ; 
අත්පසට (3653ක) = සමීපයට; 
අත් පා ර්ල (391 ) = අත් පො  ුඳි 
මලපුඩු; 
අතයේථපය්් (26424) = ඒෙොන්තවයන්; 
අදක්ෂිණාේහ (32725) = දේෂ්ඨිණොෙට 
නුසුදුසු; 
අදේශ්යට ( 43 ) = වනො වපණීමට; 
අදෘශයා ්්ජ් (613) = යම් ෙිසිෙෙ 
ආවලප ෙිරීවමන් එය වනො 
වපවණන්නට සලස්ෙන අඳුන; 
අද්ධා්ය (5 17) = දීර්ඝ මොර්ග්ය; 
අේථරේයා (54 22) = හිත ෙුවඩහි 
හුසිරීම; 
අේථ වි රණය (43ක) = වත්රුම පුහුදිලි 
ෙිරීම; 
අධුඃ ශීේෂ පකාට (2ක91ක) = හිස යටිෙුරු 
වෙොට; 
අිකාර (11422) = අධිෙ ෙූ ෙරියො; 
අිගර් අ්්තේධා්ය (16127) = 
මොර්ග්ඵලොෙව ොධය නුති ීම; 
 
අිගර්ධාරී (2  3) = මග් පල දරණ; 
අිගර්ය (4216) = අෙව ොධය; 

අි ාස්ක්ෂා්්තිය (1397) = තෙසීම 
නමුති ේෂ්ඨමොෙ; 
අපධාගලිත (3921) = පහතට එල්වලන; 
අධයාරාරය (15424) = වමෙුන්දම් 
වසීම; 
අ්ාගාවෙය (1ක329) = වග්යේ නුති, ග්ිහි 
නුෙූ; 
අ්්්තපුණය ්ිේමිත    (33913) = 
අපමණ පිණින් මුෙුනු; 
අ්භිරතිපයක් (54 1ක) = වනො 
ඇල්වමේ; 
අ් දයපගාරරපයහි (4 237) = නිෙුරදි 
තන්හි වහෝ අරමුවණහි; 
අ් රාගර  (57 17) = වෙළෙර නුති; 
අ්ාගාමි ලයට (4136) = ෙොම භොෙවයහි 
උත්පත්තිය වග්ණ දීවම් ශේතිය 
සම්පූර්ණවයන් සිඳ දැමූ අනොග්ොමිමොර්ග් 
සිවත් විපොෙ සිතට; 
අ්ාපත්ති (19434) = ඇෙුත් නුති; 
අ්ා රණඥා් (3ක434) = ආෙරණයේ 
නුති ෙ වනො පුෙිල පෙත්නො නුෙණ; 
අ්ා රණීය (19214) = ෙුළුේවිය වනො 
හුෙි; 
අ්ිපකත ාසී (26623) = වග්යෙ වනො 
ෙසන; 
අ්ිපකතසය් (5129) = වග්යෙ වනො 
නිදන; 
අ්ි.ද්ධසය්පය ්් (66519) = නිතර 
වනො නිදීවමන්; 
අ්ිමිත්තකෘතදිශා (2337) = අනියමිත 
වදස; 
අ්ීලජලපරප ශපය්් (13 24) = සුලඟ 
හො ජලය ඇතුල්ීවමන්; 
අ්ිෂ්ටා ු්භ  (5573 ) = අනිටු 
අරමුවණහි රස විඳීම; 
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අ්ිකට්ෙ පාවෙෂදය ජ්යා (3622 ) =  ල 
ඇණි පිරිස; 
අ්ීතික (4347) = උපද්ර ෙ (පීඩො) රහිත; 
අ්ුගාමික (2 93 ) = අනුෙ යන; 
අ්ුතුජ (36919) = සෘතුවෙන් නූපන්; 
අ්ු්යපර ති පය ්් (2ක314) = ආශොවෙන් 
හො වෙරොධවයන්; 
අ්ුපකාරී   (26926) = උපෙොර වනො 
ෙරන්වනෝ ෙ; 
අ්ුපර    (4532) = උෙදුරු නුති; 
අ්ුපර් (19111) = උපමො රහිත; 
අ්ුපාදාස ්ිේ ාණය (7623) = භෙවයහි 
උත්පත්තිය වනො වග්ණ නිෙණට 
පුමිණීම; 
අ්ුපාදිපශෂපවේිේ ාණය (3734) = 
උපොදි නම් ෙූ පඤ්ාස්ෙන්ධය තතිරි 
නුෙූ නිෙණ, රහතුන් ෙහන්වස් 
වෙවනෙුන් පිරිනිීවමන් ෙන නිෙණ; 
අ්ු යංජ් ( 73) = වදතිස් මහොපුරුෂ්ඨ 
ලේෂ්ඨණයන්ට වදෙනුෙ සිට ලේෂ්ඨණ 
පර ෙොශෙ ෙුඩො ලෙුණු; 
අ්ුර්ාේජ්ය (1ක529) = නුෙත නුෙත 
විමසීම; 
අ්ුලිප්ත (5111 ) = වනො තුෙරුණු, 
වනො ග්ූෙුනු; 
අ්ුසයපයක් (5211) = සිවතහි ලුග් 
වග්ණ පෙත්නො පර තයය, ලු ුනු විට 
නුඟී සිටින, ෙොමරොග් පර තිඝොදි ේවල්ශ 
වෙවනේ; 
අ් ් (19927) = වනො අඩු; 
අප්කපර කාර රභාණ්ඩ පවෙප වෙත (224) 
= වනොවයේ ආෙොර උතුම්  ඩුෙලින් 
පුරෙන ලද; 
අප්ක පර කාර  ස්තරාපණපය ්් (36) = 
නන් අයුරු ෙූ වරදි සොප්පුෙලින්; 
අප්ාත්තප්පය (55634) = පෙට වනො 
ිය  ෙ; 

 
අප්ෝදාස වෙක (55 3ක) = දළ වනො ෙූ; 
අප්ාපපර්යය (4ක136) = උපමො රහිත; 
අප්ාරපාර (44 26) = වමවතර එවතර 
නුති; 
අ්්තුඃපුර (223) = රජිවසෝෙරුන් ෙසන 
ඇතුළු මොලිග්ොෙ, ඇතුළු නග්රය; 
අ්්තරට්ෙකය (56226) = අතර දින අට; 
අ්්තරායකාරීහු (3  3) = අන්තරොය 
ෙරන්වනෝ; 
අ්්තේධා් ෙ (92 ) = අතුරුදහන් ෙ; 
අ්්තිර් පදහධාවෙ (2 717) = අන්තිම 
සිරුර දරණ (නුෙත නූපදනො  ුවිනි); 
අ්්පත ාසිකයා (11ක11) = ආාොර්යයන් 
යටවතහි ෙසන්නො; 
අ්්ධකාර  ් ගහ්පයහි (2634) = 
අඳුරු ඝන ෙුලූවෙහි; 
අ්යථාත් යක් (2 112) = වෙනස් ීමේ; 
අ්යදෘෂ්ටිකයකු (261ක) =  ුද්ධොග්වමන් 
පිටත්  ොහිර ආග්ම් අදහන්වනෙු; 
අප්යාපපදශවිරහිත ෙ (32214) = 
අනුන්වග්් උපවදශයේ නුති ෙ; 
අ්්ප ෂණයට (4 33ක) = වසීමට; 
අපගත (41ක27) = තෙත් ෙූ; 
අපිවෙමිතජලධාරී (41222) = අපමණ දිය 
දරණ; 
අපවෙමිතා්්්තාපාර (5297) = පරවතර 
රහිත; 
අපිස් (2 62ක) = ආසො රහිත; 
අපු්රා ේතික (34123) = වපරළො වනො 
එන්වන්; 
අප්ප ාවෙතසංඥාප ්් (36533) = වනො 
පෙරන ලද ය ය හුඟීවමන්; 
අපර තිපුද්ගල (32521) = විරුද්ධ වහෝ 
සමොන පුද්ග්ලවයෙු නුති; 
අපර තිභාග (3252ක) = අසමොන; 
අපර තිර් (3252ක) = පර තිමො රහිත, අසමොන; 
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අපර  ෘත්තියපග් (25524) = වනො 
පුෙුත්වම්; 
අබ්පභාකාසිකංගය (5ක331) = එළිමහන් 
තුන විසීම නමුති ධුතිංග්ය; 
අබ්භය්්තරය (43116) = ඇතුළ; 
අබ්භය කාශපයහි (9916) = එළිමහන් 
තුවනහි; 
අභාවිතචිත්තය්් (9916) = වනො ෙඩන 
ලද සිත්; 
අභිඥාපාරමිතා ට (4 236) = උතුම් 
ඥානවයහි වෙළෙරට; 
අභි්්්ද්ය (24115) = සතුටු ීම; 
අභි්ීහාර (2  35) = පරොර්ථනො; 
අභිභ ්ය (16ක14) = මුඩ පුෙුත්ීම; 
අභිර්ා්පය්් (2534) = අහිංෙොරවයන්; 
අභිරතිය (44ක7) = ආශොෙ; 
අභි ාද්ය (933) = ෙුඳීම; 
අභි ෘද්ි පවෙශුද්ධ පශරෂ්ෙජාතපය්් 
(51116) = ෙුඩීවමන් පිරිසිදු උසස් 
තපුත්වමන්; 
අභිසංඛරණ (7133) = සෙස්ෙිරීම; 
අභිසර්ය අ්්තරාය (35315) = 
අෙව ොධයට උපද්ර ෙ 
අපභදය ( 99) = වනො ිඳියහුෙි; 
අභර ෙලොහෙ (19713) = වමඝයට අධිපති 
වදවියො; 
අර්ාතෘ (29ක3 ) = වනො මූනියන්; 
අර් ලික (24919) = මුල්රහිත (ව ොරු; 
අයම්විතවේ් (4ක712) = දිග් පළලින්; 
අපයා්ිපසාර්්ස්කාර (23721) = 
නුනුෙණින් වමවනහි ෙිරීම; 
අපයාර්ය (2554) = යෙඩින් ෙළ; 
අරති සිත් (41ක31) = වනො ඇවලන සිත්; 
අර ද (32421) = ග්රොදි ද; 
අරහත්ත  ාත්ය (2 534) = රහතුන් 
නුසීම; 

අරැණු (1216) = පිණ්ඩපොතය සඳහො 
භිේෂ්ඨූන් වග්දරට ෙුඩි විට වග්යි පිදිය 
යුතු ආහොර නුති ෙල්හි ‘නුතු’ යි යන 
ොනය ෙියන්ට මුළි ෙූ වග්හිමියන් 
අහර නුති  ෙ හඟෙන පිණිස 
පුරොතනවයහි ෙයෙහොර ෙළ ොනයේ; 
අේධරාතරිය (3772 ) = මධයම රොතරිය; 
අේහත් ලයට (4136) = අර්හත් 
මොර්ග්චිත්තයට අනතුරු ෙ ඇති ෙන ඒ 
චිත්තවයහි විපොෙ සිතට; 
අේහත් ලවිර්ුක්ති (47615) = රහත්ඵලයට 
පුමිණ සියලු වෙවලසුන් වග්න් හො 
සසර දුෙින් මිදීම; 
අේහධ් ජ (3553) = සිෙුර, රහතුන්වග්් 
වෙොඩිය වහෙත් ලෙුණ; 
අලග්් (5443ක) = වනො ඇලුනු; 
අලජ්ජියා (3ක57) = ලජනජො නුත්තො 
(නුෙත නුෙත ඇෙතට පුමිවණන්නො); 
අලාතරකර  (57921) = අඳුවරහි 
වපවනල්ලේ වේග්වයන් ෙරෙෙන විට 
වපවණන ග්ිනි වරෝදය; 
අල්පරජස්ක (3199) = මඳ වෙවලස් 
ඇති; 
අල්පශරැත    (56317) = නූග්ත්; 
අල්පා.ාික (2 914) = නිවරොග්ී; 
අල්පපශාඛය (754) = අපර ධොන; 
අල්ලක් සාත් (33717) = අල්ලේ පමණත්; 
අල්ලරේර් ( 66) = වතත් සම; 
අ කරා්්ති (14 7) =  ුස ග්ුණීම,  
පිහිටීම; 
අ ධයස් රපප පහයි්් (29 9) = වනො 
නුසිය යුතු ස්ෙභොෙ ඇති වහයින්; 
අ ස්සුත (2ක57) = ෙුග්ුරුණු; 
අවික්ෂිප්තචිත්තපය්් (1ක79) = වනො 
විසුරුණු සිතින්; 
අවිේෂ්ඨිප්ත ෙ (35ක21) = වනොවයේ 
අරමුණුෙල වයදුනු සිත් නුති ෙ; 
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අවි්්ඤාණක සවි්්ඤාණක (53914) = 
සිත ඇති නුති; 
අවිදයාධයා්යට (723) = වමෝඩෙම 
නමුති ධයොනයට; 
අවිදයා  (6114) = වමොහය; 
අවිලං ්ීය (326) = තේමවිය වනො 
හුෙි; 
අවිශද (197 ) = වනො පුහුදිලි; 
අවිසං ාදක (49726) = වනො රෙටන; 
අවිසාරද (251 ) = නිර්භය වනො ෙන; 
අ යාකෘත (5227) = ෙුශලොෙුශල 
ෙශවයන් පර ෙොශ වනො ෙළ විපොෙ සිත් 
හො ෙරියො සිත්; 
අ යාිකපයෝ (34429) = වලඩ 
නුත්වතෝ; 
අශික්ෂිත (26519) = වනො හිේම ෙන ලද 
(හීලූ වනො ෙරණ ලද); 
අශීති ේෂපයහි (17) = අසූ විවයහි; 
අශීතය ු් යංජ් ලක්ෂණ (31139) = 
සිරුවරහි අසූෙේ ෙුඩො ලේෂ්ඨණ; 
අශුභාලම්.්පයහි (5492) = අසු  
අරමුවණහි; 
අපශෂ  ර්පයක (2 46) = අර්ථය 
තතුරු වනො ෙූ ොනවයෙි; 
අරශක්ෂ    (52617) = රහත් ෙූ; (හිේමුම 
අෙසන් ෙළ); 
අශර ද්ික (3433 ) = ශර ද්ධො රහිත; 
අෂ්ටදුෂ්ටක්ෂණපය්් (57323) = පින් 
ෙළ වනො හුෙි ෙොල අවටන්; 
අෂ්ටවිදයා (461) = විදර්ශනො ඥාන, 
මවනොමය සෘද්ධි, සෘද්ධිවිධ ඥාන, 
දිෙයවශරොතර, පරචිත්ත විජොනන, 
පූර්වෙනිෙොසොනුස්මෘති, දිෙයාේෂ්ඨුර්, 
ආශර  ෙේෂ්ඨය යන වශරෂ්ඨ්් ඥානඅ ට; 
අෂ්ට විංශති ගුණගණාංගයකි්් (2796) 
= ග්ුණොිංග් විසි අටෙින්; 
අෂ්ටවිංශද් (49424) = අටවිසි; 

අෂ්ට ුතපද (1ක614) = මිලිඳු රජතුමො සත් 
දෙසේ පිරූ ග්ුණ අට; 
අෂ්පටාත්තරශත (7927) = අටේ අධිෙ 
සියය, 1ක ; 
අසංසේග කථා (4   ) = වනො එේ ීම, 
(එෙල  ෙ) පිළි ඳ ෙථො; 
අසංසෘෂ්ට (3344) = අමිශර  (සිංසර්ග් 
රහිත); 
අසංඛත (363 ) = වලොවෙොත්තර, 
(වහතුෙෙින් පිළිවයල වනො ෙූ); 
අස්්රලිත (3ක114) = වනො සුලුනු; 
අස්ි (4ක1 ) = වහන; 
අස්්්ිිභක්ෂි (56716) = ත ො වග්ණ 
වනො ෙළඳන්වන්; 
අසර් (19111) = සමොනවයෙු නුති; 
අසර්සර් (32519) = අසමයන්ට සම; 
අසර්ුච්ි්්්  (54322) = වනො සිඳින ලද; 
අසම්භීත   (23 ) = වනො ිය ෙ; 
අසරණීභූත (4136) = පිහිටේ නුති; 
අසාර්යික (4312) = ෙොලවයහි වනොෙන 
(අෙොල); 
අසාරැපය ( 63ක) = නුසුදුසු, අවයොග්ය; 
අසුචිසංකස්සරසර්ාරාර (2ක923) = 
අපිරිසිදු සුෙ සහිත හුසිරීම්; 
අස්තගිවෙ පේ තය ( 52) =  ස්නොහිර දිග් 
ඇතුයි සුලෙූ ෙන්ද, තර  ුස යන 
තුන; 
අස්ථා්යට (4229) = වනො පුමිණිය 
යුතු තුනට; 
අස්ථ ( 99) = ඇට; 
අස්ථරේර්ර්ාතර     (3393ක) = ඇට සම් 
පමණේ ෙූ; 
අස් සා (1177) = සනසො; 
අස්සද්ි (55614) = ශර ද්ධො රහිත  ෙ; 
ාකඩ්ඪ්ය (27224) = ඈඳීම; 
ාකුලාකුල (29624) = වෙවසසින්, අෙුල්; 
ාපකාට්ය (4351 ) = ග්ුසීම; 
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ාගර්ධාරී (2  3) = පර්යොප්ති ධර්මය 
දරණ; 
ා ාත්පයහි (13123) = ෙරද ෙරුෙන්ට 
ෙධ වදන තුන; 
ා රාණය (6514) = නුහුවයන් ග්ඳ සුෙඳ 
දැන ග්ුණීම; 
ාරාේයර්ුෂ්ටි (17711) = ග්ුරුෙරයො 
අවතහි ම ත ො ග්ත යුතු 
ධර්මශොස්තරසොරය; 
ාජ්්්රථ (4962) = සොරියොවග්් 
අදහස් අනු ෙ ෙරියො ෙරණ උතුම් අසුන් 
වයදූ රිය; 
ාජී ය (49411) = දිවි පුෙුත්ම; 
ාජී  පාවෙශුද්ි ශීලපය්් (5 15) = ෙුස්දි 
ආජිෙවයන් වෙන් ෙ යහපත්වස් 
ීවවිෙොෙ ෙිරීම ෙූ ශීලය; 
ාඥාරකර ය (13119) = අණසෙ, වරොදයේ 
වමන් අෙට පුතිවරණ අණ; 
ාතපය (6325) = අේෙ; 
ාත්ර් පපරාපකර ර්යකි්් (4375) = 
තමන්වග්් වහෝ අනුන්වග්් උපෙර මයෙින්; 
ාදාස සය (6331) = ෙුටපත; ෙන්නොඩිය; 
ාදිකේමික (6 35) = පළමු ෙරට ෙරණ; 
ාදි්්්ධුර (5632 ) = ග්ත් විය දඬු 
ඇත්වත්; 
ාදී් යක් ( 629) = වදාෂ්ඨයේ;  
ාිපතයය (5911) = අධිපති  ෙ; 
ාධයාත්මික (6ක1 ) = සිවතහි  පෙත්නො; 
ා්ාපා්සති (4661) = ආශ්ෙොසය හො 
පර ශ්ෙොසය අරමුණු වෙොට පෙත්ෙන 
සිහිය; 
ාප්්්ජසර්ාිය (4772 ) = 
අරූපොොර සමොධිය; 
ාපදේථයක් (1112ක) = විපවතහි දී 
අෙශය අර්ථයේ; 
ාපාථගත (42611) = තදිරිපත් ෙු; 

ාපපාසාරැ  (5 5) = ආවපො රසය, දිය 
ග්තිය; 
ාභිපදසික (41 15) = පිළුණු; 
ාපභාගපයක් (11515) = ෙල්පනොවෙේ; 
ාපභාගර්්සිකාරය (3 31) = සිතො 
 ුලීම. 
ාර්ය (47212) = වනො පුසුනු ආහොර 
රසය; 
ාර්ස්ය (435) = ස්පර්ශ ෙිරීම, 
අතග්ූම; 
ාමිසදාස ් (36223) = සිෙුපසය දිම; 
ආමිසපර තිවිභේතිය ද ( 99) = සිෙුපසය 
ව දීම ද; 
ාපර්රාදයා් (22312) = අඹ උයන; 
ායතිසං රපයහි (5 93) = මතු 
හිේමීවමහි; 
ායාර් (1564) = තල්ලීම; 
ායාර් (4ක62 ) = දිග්; 
ායුසං ත්ත්ික    (2245) = ආයුෂ්ඨ 
පුෙුත්මට වහතු ෙූ; 
ායුසංස්කාර (1426) = නොමරූපයන් 
සෙස් ෙරණ ීවවිවතන්ද්රිය; 
ාරාමිකපයක්මි (936) = ආරොමවයහි 
වමවහ ෙරන්වනේමි; 
ාපරාද් (5ක114) = ෙුලපීම; 
ආර්ය අෂ්ඨ්ටොිංග්ිෙ මොර්ග්ය ( 99) = 
 ුද්ධොදි ආර්යයන්ට අයත් සම්මො දිට්ි, 
සිංෙප්ප, ෙොාො, ෙම්මන්ත ආීවෙ, 
ෙොයොම, සති, සමොධි යන අිංග් අටේ 
ඇති මොර්ග්ය; 
ාේයවීථ (11723) = ආර්යයන් ග්ිය 
මොර්ග්ය වහෝ ෙරියො ෙළ ෙර මය; 
ාේපයාප ාද (154 ) = ආර්යයන්ට 
අපෙොද ෙිරීම වහෝ ආවෙරොශ පරිභෙ 
ිණීම; 
ාලකය (6 913) = ඊ ඇද අරිණ 
උපෙරණය; 
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ආලම් න (1514) = එල්ව න වදය; 
ාලම්.ප්ාප්ිධයා්ාදි (4 217) = 
ධයොන භොෙනො ආදි; 
ාපලප්ය (53721) = ග්ුල්ීම; 
ාපලාපපයහි (31527) = පිඬුවෙහි; 
ා රණයක් (45ක9) = ෙුස්මේ; 
ා ේජ් (5 ) = වමවනහි ෙිරීම; 
ාප ේය (34 ) = වෙළීම; 
ාප ස්ය (3කක3ක) = නිෙස; 
ාශීවිෂපයකු (27236) = සර්පවයෙු; 
ාශ්රේයාද්භූත    (123) = පුදුම ෙූ; 
ාශ් ාසපර ශ් ාසපයෝ (374) = ඇතුළට 
ඇද ග්න්නො ෙොතය හො පිටත නිේවමන 
ෙොතය; 
ාසංකාපවෙසංකාපය්් (52427) = 
සුෙවයන් හො මහත් සුෙවයන්; 
ාපසවිත (5ක929) = ලඟට පුමිණ 
වසෙනො ලද; 
ාස්තරණය (24736) = ඇතිරිල්ල; 
ාස් ාදයක් (33423) = රස විඳීමේ; 
ාහච්රපද (1 26) = සම් ුද්ධ වදශිත 
සූතර ය; 
ඇලි ඇතු (3 3 ) = සුදු ඇතො; 
ඇළකඳුපර්් (4111) = දිවයන් හූරී ග්ිය 
ඇළ; 
ඉතරීතර (56211) = ලුව න පරිදි; 
ඉ්්ර ඛීලයක් (55526) = නුෙර වදාරටුවෙහි 
පිහිටූ ෙණුෙේ; 
ඉ්්ර  ධ්ු ක් පස් (56921) = වද්දුන්නේ 
වස්; 
ඉ්්ර  ්ීල ර්ාණිකයරත්්  ගුළ පර තිභාග 
(27ක3) = උතුම් තඳු නිල්මිණි ග්ුළියේ 
ෙුනි; 
ඉ්්රියසං ර ශීලය (47329) = ඇස් ආදි 
තඳුරන් හිේමෙො ග්ුණීම නමුති ශීලය; 
ඉවෙයාපථය (1311) = තරියේෙ; 

ඉුක්පකෝලපය්් (47713) = 
වතෝමරවයන්; 
ඉෂ්ටා්ුභ ලක්ෂණ (5593) = 
තෂ්ඨ්ටොලම් නවයහි රස විඳීම ලේෂ්ඨණ 
වෙොට ඇති; 
ඉහාත්ර්භා පයහි (43 34) = වම් 
අත් ුේහි; 
ඊේෂයා පර කෘති   (19ක3ක) = 
ස්ෙභොෙවයන් වනො තෙසීම් ග්තිවයන් 
යුේත ෙ; 
ඊශ් ර (572ක) = පර ධොන; 
උක්කා (1ක231) = පන්දම, හුළු එළිය; 
උච්ඡාද් (32 6) = තලීම; 
උච්පඡදදෘෂ්ටිය (6 319) = මරණින් මතු 
උත්පත්තියේ නුතු යි යන ෙල්පනොෙ; 
උතු්ී (14 22) = මල්ෙර ෙූ ස්තරී; 
උතුවෙණාර්ජ (16515) = සෘතු වෙනස් 
ීවමන් හට ග්ත්; 
උතු ක් පර්්් (57933) = තරොදි තටුෙේ 
වමන්; 
උත්තරීතර (2 715) = ෙඩො උසස්; 
උත්තා් (42ක12) = උඩුෙුරු; 
උත්තා්පසයයක (479) = උඩුෙුරු ෙ 
නිදන්නො; 
උත්තා්ී (19627) = පර ෙට ෙූ; 
උත්තරාස (2 ක35) = තුති ග්ුණුම්; 
උදක  ට (35 13) = දිය ෙළ; 
උදක වික්ඛල්ල (44ක33) = දිය සහිත මඩ 
ෙග්ුරේ; 
උදක පර සාද ර්ාණිකය රත්්ය (4115) = 
සේවිති රජුන්ට අයත් දිය පහදෙන 
මිණිරුෙන; 
උදක ාහක (22427) = ග්ඟ; 
උදරාේථය පිණිස (2496) =  ඩ ෙුඩුම් 
පිණිස; 
උදයත්ථගාමි්ීපර ඥා (16ක34) = 
උදයෙයයය අෙව ොධ ෙරණ පර ඥාෙ; 
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උදය යයා්ුදේශ් (55933) = තපදීම හො 
විනොශය නුෙත නුෙත  ුලීම; 
උදාස ් ( ක27) = පරීති ෙොෙය; 
උදිපතාදිත (2992) = තතො උසස්; 
උද්පදසික (1953) = ෙියන, දේෙන; 
උද්පදසපර තිපෘච්ඡා (57524) = තවග්ණීම 
හො පර ශ්න ෙිරීම; 
උද්ධතාදී (5561) = වනො සන්හුන්   ෙ 
ආදි; 
උද්ධුර්ාතක (4664) =  පිළිෙුල් ෙූ තදිමී 
ග්ිය මළ සිරුරු; 
උදයා්යාතරාපයහි (3363) = උයන් 
ග්මවනහි දී; 
උද්ප ගයට (2 32) = ෙලෙිරීමට; 
උ්ු සත්හ ුරැදු (43927) = සත්හෙුරුද්දට 
අඩු; 
උ්්දූරයාපග් (56ක2) = මීයොවග්්; 
උ්්්තා ්තයක් (54327) = ‘උසස් 
වෙමි, පහත් වෙමි’ යන අදහසේ, සතුට 
හො අසතුට; 
උපගණ්හ් (441 ) = ලිං ෙර ග්ුණීම; 
උප ාතපය්් (43621) = උෙදුවරන්; 
උපරය (55331) = ෙුඩීම, ස්ස්ීම; 
උපචිකා (55ක23) = වේයො; 
උපි රහිත    (4 73) = සත්ෙයන් 
සිංසොරවයහි නෙත්ෙන ෙොම, ස්ෙන්ධ, 
ේවල්ශ, අභිසිංස්ෙොර යන හතර නුති; 
උප්ිුඃක්පෂප (9119) = ලඟ තුබීම; 
උපශා්්ත (11412) = සන්හුන්; 
උපසංහරණය (16ක23) = පුමිණීම; 
උපස්තම්භ් (423ක) = රුෙුල් දීම; 
උපාදාස ් (3 21) = දැඩි වලස ග්ුණීම; 
උපාධයායය්්  හ්්පස් (1726) = ෙරද 
නිෙරද දේෙො අෙෙොද වදන 
ආාොර්යයන් ෙහන්වස්; 
උපාය් (4229) = තූග්ි; 
උපායාස (792ක) = දැඩි සිත් තුෙුල; 

උපපක්ෂක   (3 329) = මුදහත් ෙ; 
උප්පාදට්ිතිභංගය (47112) = තපුද්ම, 
පුෙුත්ම හො විනොශය; 
උභපතාපකාටික පර ශ්් ය (1133ක) = වමය 
වමවස් ෙීවෙොත් වම් වදාෂ්ඨය වෙයි, එවස් 
වනො ෙියො වමවස් ෙීවෙොත් වම් වදාෂ්ඨය 
වෙයි, ෙිය හුෙි වෙවලසෙින් ෙත් 
වේරුමේ නුති ග්ුටලු පර ශ්නය; 
උභයකේණිරපය්් (33 21) = වදෙන් 
සිදුවරන්; 
උභයකුලපවෙශුද්ධතාප ්් (5ක232) = මෙු 
පිය වදපවසහි පිරිසිදු  වෙන්; 
උභය ජා්ුකපයහි (5169) = වදදවණහි; 
උරච්ඡද් ධාරණතාපය්ුදු (3354) = 
සිෙුර දරණ  ුවිනුදු; (පපුෙ ෙසන 
වහයින් සිෙුර උරේඡදන නමි.) 
උලූක (39524) =  ෙමූණු; 
උෂ්ණාභිතප්ත (11537) = උෂ්ඨ්ණවයන් 
තුෙුනු; 
ඌමිපේගය (4 619) = ස්ළ වේග්ය; 
ඌේධ් ංගර් (55233) = උඩට යන; 
ඌේධ් පාද (2ක91ක) = උඩුෙුරු ෙූ පො 
ඇති; 
ඌේධ් ර්ුඛ (1467) = උඩුෙුරු මුහුණ 
ඇති; 
ඌේධ් ාපධාසරස (5613) = උඩ යට 
හරහ; 
ඌේමි ජාලාප ්් (52925) = ස්ළ 
සමූහවයන්; 
සෘද්ිපාද (5474) = සෘද්ධියට ආධොර 
ෙන ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමිංසො යන 
සතර; 
සෘතුතරයට (3361) = වහමන්ත, ග්ිම්හොන, 
ෙස්සොන යන සෘතු තුණට; 
සෘතුපවෙ ේත්පය ්් (4375) = සෘතු 
වපරළීවමන්; 
සෘෂිපර  ර ජයා (15ක24) = තෙුස් පුවිද්ද; 
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කකලා   ර් (26ක24) = තනිෙ ම; 
කක් ්් (37214) = නිතර; 
කකපදශර්ාතර යක් (4474) = එේ 
වෙොටසේ පමණේ; 
කක්ි්්්ාද (33729) = එෙම නොදවයන් 
පිරුණේ; 
කකපදිකර්ාේග (3 62) = එේ අවයෙුට 
පමණේ යො හුෙි පටු අඩිපොර; 
කක.ුද්ධ ධාරණීය ය (32315) = එේ 
 ුදුෙරවයෙු දැරීමට සුදුසු ය; 
කකශරැතිපය්් (265) = එේ ෙරේ 
ඇසීවමන්; 
කකංස යාකරණීය (17725) = 
එෙොන්තවයන් පිළිතුරු දියයුතු; 
කකාදශස්ථා්යක (55215) = 
එවෙොවළොස් තුනෙ; 
කකා්්තාභි ෘද්ික (49413) = 
එෙොන්තවයන් ෙුඩ සොදන; 
කකාස්ිකාංගය (2  12) = දෙසට එේ 
ෙරේ ෙුළඳීවම් අිංග්ය; 
කකාහර්ත (5 133) = මුරි එේ දෙස් ෙූ; 
කකීභා යට (7322) = එේී මට; 
කකු්්තිස් (3362) = විසිනෙ; 
කකු්්අ්  ක් (5593ක) = අසූනෙයේ; 
කපකාද්පදශපය්් (2211) = එෙම ෙරේ 
ෙියෙො ග්ුණීවමන්; 
ඔටෙපදාස කාර (33917) = ඔටු පයේ ෙුනි; 
ඔඤාත (31ක16) = පහත් වෙොට දන්නො 
ලද; 
ඔදවෙක    (5කක25) = සිය  ඩ පුරෙො 
ග්ුණීම පමණේ සිතන; 
ඔ්ත (4526) = නුමුනු, යටත්; 
ඔ්ර්් (14ක9) = නුමීම; 
ඔ්ාහපයක් (42 19) =  ුඳීමේ; 
ඔපපාතික (15211) = ග්ුව හි පිළිසිඳ 
ග්ුණීම් ආදිය නුති ෙ එෙෙරට ම අිංග් 
සම්පූර්ණ ෙ උපන්; 

ඔභාස් (4526) =  ු ළීම; 
ඔලීගල්ලය (29629) = ෙුණුෙල; 
ඔසාරණ (4 417) = ඇතුළත් ෙර ග්ුණීම; 
ඔළාවෙක (5736) = දළ මහත්; 
ඖපකර මිකපය්් (4332ක) = උපෙර මවයන් 
ෙූ වදයින්; 
ඖරස (3793ක) = ෙුස උපන්; 
කක්ෂපුට ණිග් ජ් සර් හයා (31ක) = 
ෙිසිල්වලහි  ඩු වපොදිය ග්න්ෙො වග්ණ 
ඇවිදින වෙළඳ සමූහයො; 
කක්ෂපලාර්ය්් (2කක2 ) = ෙිසිල්වලහි 
වලොම්; 
කටුමිකා (9ක31) = ෙෘතරිමිෙො, අනුන් 
විසින් ඇති ෙළ; 
කටු සැමිටිපය්් (2672) = ෙටු සහිත 
ෙසවයන්; 
කතකරණීයයා (17ක4) = ෙරණ ලද 
ෙටයුතු ඇත්තො; 
ක්්තුකර්යතා (55525) = ෙරණු ෙුමති 
 ෙ; 
කථාභි්්ඤාණ ( 114) = ෙථොෙ සිහි 
ෙරීම; 
කථාසල්ලාප (79) = එේ ෙ ෙරණ 
ෙථොෙ; 
කපදෝපැණිය්් (5314) = ෙලොමුදිරියන්; 
ක්ක (  2) = රන්; 
ක්්දර (327) = ෙඳුෙල දිය නුෙතී 
තිව න තුන; 
ක්් යි් ් (5165) = වෙොට්ට; 
කපි ි්රා ට (427 ) = ෙඳුරු නින්දට; 
කප්ගි්්්ක් පස් (57922) = 
ෙල්පොන්තවයහි හටග්ත් ග්ින්නේ 
වමන්; 
කප්පක පුරැෂ පතර් (2 229) = සරහන 
පුරුෂ්ඨයො; (ෙපුෙො) 
ක.ලිංකාහාරය (34ක9) = පිඬු ෙශවයන් 
 ුදින ආහොරය; 
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කර්ඬලාප ්් (39ක2 ) = වෙණ්ඩිවයන්; 
කඹුරැසමි්් (14ක15) = ග්ිනිඅඟුරු ෙළට 
පිඹින මයිනහමින්; 
කේකශ විපාක (27 16) = ෙටුෙ විපොෙ; 
කේණරසාය් (24) = ෙණට මිහිරේ 
එළෙන; 
කේණලතාපයහි (29616) = ෙන් 
වපත්වතහි; 
කේණිකා  (5 67) = වෙමිය; 
කේර්.හුල (1ක24) = ෙටයුතු අධිෙ; 
කේර්විපාකජ (1673) = ෙර්ම 
විපොෙවයන් උපන්; 
කේර්සාදෘශයපය්් (43224) = ෙර්මයට 
සමොන  ුවින්; 
කේර්ස්ථා් මිලපය්් (47 19) = 
ෙමටහන් නුමුති මිලවයන්; 
කේර්ාරපුතර  (12115) = ෙඹුරුපුත් 
(වලෝෙුරු) 
කේර්ා රණය (1 511) = ෙර්ම සිංඛයොත 
ආෙරණය; මොර්ග් ඵල ලුබීමට  ොධෙ 
ෙන පඤ්ාොනන්තර්ය ෙර්ම; 
කලතර  (39237) = භොර්යො; 
කල්්දකයාපග් (51326) = වල්නොවග්්; 
කලලරපපය (4717) = මෙුෙුස උපදින 
ලදරුෙොවග්් පළමු ෙ ඇතිෙන තතො ෙුඩො 
රූපය; 
කලල් කඩක් (41231) = ෙලොල 
ෙුව ල්ලේ (පුදුරේ); 
කලාපගර හණය පකාට (37516) = මිටි 
(සමූහ) ෙශවයන් වග්ණ; 
කලියුගපයහි (1621ක) = ෙල්පවයහි 
අධර්ම  හුල ෙූ සතර ෙුනි භොග්වයහි; 
කලීරච්පඡදපය්් (25ක16) = හුණ ආදි 
වග්ො යේ සිඳින්නොේ වමන්; 
කලයාණ ධේර් සර් ්්්ාගත    (39931) 
= යහපත් දහමින් යුත්; 
කසළකුදු (5ක62ක) = වරොඩු ද; 

කස්සක (1 525) = වග්ොවියො; 
කළු හර්ු (36 2 ) = ෙළු තණ නම් ධොනය 
ෙර්ග්ය; 
කාකස් ර (997) = ෙෙුඩු හඬ, එ ඳු රළු 
හඬ ඇති; 
කාංක්ෂා විර්තිපථය ්් (3ක36) = සුෙ 
විමති සහිත ෙරුණු; 
කාංක්ෂාවිප්ාද්ය ( 25) = සුෙ 
දුරුෙිරීම; 
කාංක්ෂාස්ථා් (1ක59) = සුෙ තුන්; 
කාණකච්ඡපපාපර්ා ක් (2752 ) = ෙණ 
ෙුස්ව ෙු උපමො ෙිරීමේ; 
කාර්තෘෂ්ණා (572 ) = තෂ්ඨ්ට රූපොදිය  
පුතීම් ෙශවයන් පෙත්නො වලොභය; 
කාර්්ිශ්ශරිත    (54 16) = ෙොම ඇසුරු 
ෙළ; 
කාර්ුම්ර්ත්තක   (2972 ) = ෙොමවයන් 
උමතුෙ; 
කාර් පදාස ් (7932) = දැඩි ෙශවයන් ෙූ 
ෙොමතෘෂ්ඨ්ණොෙ; 
කාර් පදාස ්ාදී රතුේවිධ උපාදාස ් (5924) = 
ෙොම, දිට්ි, සීලේ ත, අත්තෙොද යන 
දැඩි වලස ග්න්නො සතර ෙුදූරුම් 
ේවල්ශ සතර; 
කාපර්ස්ා (13911) = ෙොම ෙස්තූන් 
වසීම; 
කාපර්ා ාදී රතුේවිධ ඔ  (4222) = 
ෙොවමොඝ, භවෙඝ, දිට්ව්ොඝ, 
අවිජනවජොඝ යන සත්ෙයන් සසවරහි 
ග්ල්ෙන මහ ග්ිංෙතුර සතරේ ෙුනි 
වෙවලස් සතර; 
කායඅකේර්ණය ලක්ෂණ (34915) = නොම 
ෙොයය ෙරියොෙන්ට නුසුදුසු ීම ලේෂ්ඨණ 
වෙොට ඇති; 
කායසෘජුත් ය (5561 ) = නොම ෙවය් 
සෘජු  ෙ; 
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කායකුසීත   (31214) = අලස ෙය ඇති 
ෙ; 
කායගතාසති (34331) = ෙය අනුෙ ග්ිය 
සිහිය; 
කායපර ගල්භය (5464) = ෙවයහි දරදඬු 
ග්තිය; 
කායපර ශබ්ිය (5561) = නොම ෙවය් 
සන්සුන්  ෙ; 
කායපරාගුණයතා  (55614) = නොමෙවය් 
පර ග්ුණ  ෙ; 
කායලහුතා  (5565) = නොම ෙවය් 
සුහුල්ලු  ෙ; 
කාය ාක්සර්ාරාරපය ්් (53 29) = ෙය 
ොන වදවේ මනො හුසිරීවමන්; 
කාය ාරාවි ්්්ත්තියට (4 329) = 
ෙයින්, ොනවයන් ඇඟීමට; 
කායවි්්ඤාණය (3129) = ෙය ඇසුරුෙර 
උපදිනො සුඛ සහග්ත වහෝ දුඃඛසහග්ත 
සිත් වදෙ; 
කායික (5136) = ෙය පිළි ඳ; 
කායිකා.ාධ (16731) = ෙවයහි හටග්ත් 
වරොග්; 
කාරැම්භක (34734) = ෙල් පුළූටි 
විවශෂ්ඨයේ; 
කාලතර ය ේති (49422) = තුන් ෙල්හි 
පෙත්නො; 
කාලායස (5 59) = යෙඩ; 
කාලික (5ක69) = ෙොලයට අයත්; 
කාෂ්ට (433 ) = දර; 
කාෂ්ට ද් යක් (45716) = වියලි ලී 
වදෙේ; 
කැකුලම් සා (31ක3 ) = ෙුෙුලමට සොලො; 
කිවෙ පීරක් (2 99) = ෙිරි දහරේ; 
කීේත්ය (17416) = ෙීම; 
කුකුස් (31424) = සුෙ; 
කුක්කුට බීජයක් (26917) = ෙුෙුළු 
ිත්තරයේ; 

කුක්කුච්රය (55639) = පසුතුවිල්ල; 
කුටිලභා කර (55617) = ෙේ  ෙ ෙරණ; 
කුඩු පු ක් (1372ක) = හොල් ෙුඩුවිල්න පිසූ 
ෙුෙුමේ; 
කුථත (34623) = ෙුෙූරුණු; 
කුත්ථකීපිල්ලිකිලාදි (3654) = ෙඩි 
ෙුහුඹු මිල් ආදි; 
කුම්භකාරයා (6232) = මුටි  ඳුන් 
සොදන්නො; 
කුම්භය (5 41 ) = ෙළය; 
කුරවීක්ාද (51ක29) = වෙොෙුල් හඬ; 
කුලපර ස ත (2992) = ෙුලවයහි උපන්; 
කුශලකාරීහු (2643ක) = ෙුසල් ෙරන්නොහු; 
කුශලසම්භාරය (19ක7) = පින් ස්ස; 
කුශලාේථී්් (3551 ) = ෙුසල් 
ෙුමුත්තෙුන්; 
කුශලාපලාකය (47 16) = ෙුසල් නමුති 
එලිය; 
කුශලී (2654) = ෙුසල් ඇති; 
කුශීතය (4941 ) = අලසය; 
කුළුපගණ (3149) මතුපත් වෙොට 
(මුදුවනහි ත ො); 
කූපාදිය (953) = ලිිං ආදිය; 
කූේර්යා (5229) = තේ ො; 
කෘතකෘතයතා  (47633) = ෙරණ ලද 
සිෙුමග් ෙට යුතු ඇති  ෙ; 
කෘපණ (5ක937) = දීන,  ුග්ූපත්; 
පකතකී (4 95) = ෙුටවේ; 
පකදාස රපයහි (43532) = වෙවතහි , 
ෙුඹුවරහි; 
පකසරැකේණිකාපය්් (51119) = වර්ණු 
හො වමොට්ටුවෙන්; 
පකළපතාු (34637) = වදාඩමලු; 
පකාක්්ාප ෝ (36 21) = ෙෘෙවයෝ; 
පකාතුහල (624) = ෙුහුල්; 
පකාතුහලර්ංගලික (1127) = උදූසන 
සුභසම්මතයන් දැෙීම, ඇසීම, ග්මනේ 
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යන විට ශුභ නිමිත්තයන් හමුීම යන 
ආදිවයන් ඵල ලුව තු යි විශ්ෙොස 
ෙරන්නො; 
පකාපදේ (3362 ) = ෙුඩො දූපත්; 
පකාපය (19226) = වෙනස්; 
පකාර්පිඬු (1371ක) = යෙසොලින් ෙළ 
ආහොරයෙි; 
පකාර්ුපිළි (36 25) = වෙොමු ග්වසහි 
වෙඳිෙලින් වියූ ෙස්තර ; 
පකාළර්ඩු (5ක  ) = වෙොළ ෙලින් තුනූ 
මඬු; 
කායවිකර ය (331) = මිල දී ග්ුණීම හො 
විෙිණීම; 
කරීඩාපර සෘත   (39419) = ෙරීඩොෙන්හි ඇලී; 
ක්පල්ශපවේිේ ාණපය්් (52319) = 
වෙවලස් පිරිනිීවමන්, වෙවලසුන් 
නුසීවමන්; 
ක්පල්ශපාපවිතේක (5434) = වෙවලස් 
ෙුවඩන ලොමෙෙල්පනො; 
ක්පල්ශ.්්ධ්පය්් (2 125) = 
වෙවලස්  ුඳුවමන්; 
ක්පල්ශර්ලාපගර්්පය්් (5432) = 
වෙවලස් මල  ුහුර ීවමන්; 
ක්පල්ශ යපශර්් (2ක52) = වෙවලස් 
සිංහිවඳන; 
ක්පල්ශා රණය (1  2 ) = මොර්ග් ඵල 
ෙසො ලන වෙවලස්, නියත 
මිථයොදෘෂ්ඨ්ටිය; 
ක්පල්පශාපාි (47232) = අපොය දුෙට 
වහතුෙන වලොභොදිය; 
ක්ෂයභංගාදී (55933) = වග්ීම, ිඳීම 
ආදි; 
ක්ෂාර (2556) = ෙොරම්; 
ක්ෂුරා ු්ක්ෂුර  ශික්ෂාපද (1626) = ෙුඩො ෙූ 
සහ ඊට ෙඩො ෙුඩො ෙූ ද ශිේෂ්ඨොපද; 
ක්ෂුධාග්්ි (4933 ) = සොග්ින්න; 
ක්ෂුධාප ්් (769) =  ඩග්ින්වනන්; 

ඛඞ්ගය (974) = ෙඩුෙ; 
ඛඞ්ග ධරා (26 1 ) = ෙඩු දරො; 
ඛණ්ඩ ුල්ල පටිසංඛරණ (36115) = 
ෙුඩුම් ිඳුම් අළුත්ෙුඩියො ෙිරීම; 
ඛ්්ධසාඛා පලාස සම්ප්්්    (35ක3ක) 
= ෙඳ අතු වෙොළ යුත්; 
ඛ්්ධා ාරයට (3 723) = ෙඳෙුරට; 
ඛලිත (11122) = පටලුෙුනු; 
ඛුපච්ඡාභත්තිකංගය (5ක33ක) = 
වභොජන පෙොරණය වෙොට නුෙත 
අතිරිත්ත ෙරීවමන් ෙුප ෙරෙො ග්ත් 
වහෝ ග්ිලවනෙු තතිරි ෙළ වහෝ ව ොජුන 
වනො ෙළඳන භිේෂ්ඨූහු වග්් එවස් වනො 
ෙුළඳීම නමුති ධුතිංග්ය; 
ඛාණුකණ්ටකකෙලාදී (23211) = ෙණු 
ෙටු ෙුිලිති ආදි; 
ිප්ය (5113) = දැමීම; 
ිප්පාභි ්්්  (3612 ) = ෙහො නිෙන් 
අෙව ොධ ෙරණ; 
පඛලපාත්ය (5කක33) = වෙල ග්ුසීම; 
ගග්ා්ුගත (37 31) = අහසට නුඟුවන්; 
ගණ්පථය (241 ) = ග්ණන් මොර්ග්ය, 
ග්ණවනන් දැේවිය යුතු තරම් පර මොණය; 
ගණසංගණිකා පදාස ෂපය්් (27ක7) = 
සමූහයො හො එේ ෙ විසීවම් වදාෂ්ඨවයන්; 
ගණාරාේය (629) = සමූහයොට ග්ුරු ෙූ; 
ගණ්ිතපයක (1979) = තද ග්ුටවයෙි; 
ගර භ (51531) = වෙොටළු; 
ග්්ධාප්ය (46325) = සුෙඳ ද්ර ෙය 
විෙුණන වෙළඳ සුල; 
ගර්්පථ (43522) = ග්මන් මග්; 
ගාර් ාතකපයෝ (4175) = ග්ම් 
පහරන්වනෝ; 
ගැලක් (6 13) = ෙරත්තයේ; 
ගැල් ්ාභි (4ක616) = රථවය් 
ව ොස්වග්ඩිය; 
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ගැල් සාේථ ාහයකු (25314) ; ග්ුල් 
පදෙන්නෙු; 
ගිවෙශිඛර (2 ක32) = ෙඳු මුදුන්; 
ගුත්තිපය්් (31332) = ස්ෙීවමන්; 
ගුප්තද් ාරතාපයහි ද (54512) = ස්ෙි 
වදාරටු ඇති  ුේහි ද; 
ගුළ්හ (29326) = සුඟෙුනු; 
ගෘහ ාස්තු (17213) = වග්ිම; 
ගෘහසම්ර්ාේජ් (4447) = වග්් හුමදීම; 
ගෘහස්ථ පර  ර ජිත සජ්ජ්ය්් පග ්් (417) 
= ග්ිහි පුවිදි සත්පුරුෂ්ඨයන්වග්න්; 
පගල්්්ය (55615) = ග්ිලන් ෙ; 
පගහ්ිශරිත (5323) = වග්ය ඇසුරු ෙළ 
තෘෂ්ඨ්ණො සහග්ත; 
පගා්ැස් (4512) = වග්යි ෙහවලහි 
වයොදන ෙේ ෙූ ලීය, පරොලය; 
පගාප්ය (4 22) = ස්ෙීම; 
ගර ථ්පය්් (56725) = වග්තීවමන්; 
ගර ් ්ථස්ථා්ය (15 22) = ග්ුටලුතුන; 
ගර හණයක් (1965) = ග්ුණීමේ; 
ගර හණවිරහිත (5441ක) = ග්ුණීම් නුති; 
ගරාර්පජයෂ්ෙයා (1 11 ) = ග්වමහි 
පර ධොනයො; 
ගරාර්පභාජක පජයෂ්ෙයක්හට (5ක 2ක) = 
පර ධොන ග්ම්මුලොදූනිවයෙුට; 
ගරාමික (1ක16) = ග්ම්ෙුසි; 
ගරීෂ්ර්ාභිතප්ත (4473ක) = උෂ්ඨ්ණවයන් 
තතො තුෙුනු; 
 ට්ට්ය (7ක5) = ග්ුටීම; 
 ්තර තිමිරා ්්ධකාරය (4419) = තතො 
තද අඳුර; 
 ්තර පේ ත පර තිච්ඡ්්් (5941ක) = 
තතො ඝන පර්ෙතයෙින් ෙුසුනු; 
 ්ා්්ධකාරපයහි (466) = තද අඳුවරහි; 
 ාත්ය (23737) = නුසීම; 
රකිත  ්්ප්් ය (35ක6) = තුති ග්න්වන් 
ය. 

 ංකර ර්ණ (52529) = සේමන; 
රතුරංගිණී පස්ාප ්් (227) = ඇත්, 
අස්, රිය, පො ල යන අෙයෙ සතරේ 
ඇති වසනොවෙන්; 
රතුේර්හාභූතික    (56323) = සතර මහො 
භූතයන්වග්න් හටග්ත්; 
රතුේවිධ ාහාර (31315) = ඛොදය, 
වභොජය, වලයය, වපයය; 
රතුේවිධ සෘද්ිපාදපයහි (4 232) = 
ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමිංසො යන 
සතවරහි; 
රතුේවිධ පයා්ි (51 16) = අණ්ඩජ, 
ජලො ුජ, සිංවසදජ, ඔපපොතිෙ යන 
තපදීම් සතර; 
රතුේවිධ ශීලස්ක්්ධපයහි (3331) = 
පරොතිවමොේෂ්ඨ, තන්ද්රිය සිංෙර, 
ආීවෙපොරිශුද්ධි, පර තයය සන්නිශරිත යන 
සිෙුෙුදූරුම් ශීලවයහි; 
රතුේර ශාරදය ( 54) ; සර්ෙඥ ෙ, 
ේෂ්ඨීණොශර ෙ  ෙ, චනර්යොනිෙ 
ධර්මයන් දන්නො  ෙ, අන්තරොයෙර 
ධර්මයන් දන්නො  ෙ යන සතවරහි 
නිර්භය භොෙය; 
රතුස්සතය ධේර්ය්් (4613) = දුඃඛ, 
සමුදය, නිවරොධ, මොර්ග් යන සතයධර්ම 
සතර. 
රතුස්සතයපර තිච්ඡාදක (46312) = සිෙුසස් 
ෙසන; 
රතුස්සාගර (4 32ක) = සිෙු සයුර; 
ර්්ද් කුංකුර්ාදිය (53523) = සඳුන් 
වෙොෙුම් ආදිය; 
රපලතාප ්් (1ක91 ) = ාිංාල 
භොෙවයන්; 
රාටු කර්යතාප ්් (52ක16) = 
ස්ෙටීවමන්; 
රාපයාපග් (5244) = දුන්වන්; 
චිකිත්සාකාර (21 3ක) = චෙදය; 
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චිත්ත දූෂණය (54129) = සිත ෙිලිටි ීම; 
චිත්තවික්පෂපයට (773) = සිත් 
ෙුලඹුමට; 
චිත්ත විතේකපයක් (2 116) = සිත්හි 
ෙල්පනොවෙේ; 
චිත්තස ්්තා්පයහි (4751ක) = චිත්ත 
පරම්පරොවෙහි; 
චි්්තාර්ාණිකයරත්්යාපග් (33324) = 
සිතූ පුතූ සුපත් වදන මුණිවෙහි; 
චිතර කාරය්් (27ක5) = සිත්තරුන්; 
චිතර කථ (271ක) = විසිතුරු ෙථො ඇති; 
පරපතාපණිි (1562 ) = චිත්ත 
පරොර්ථනොෙ; 
පරපතා ශිපරාප්ත (43 3ක) = සිත ෙසඟ 
ෙර ග්ුණීමට පුමිණි; 
පරෞරවිපලාප්පයහි (49 31) = 
වසොරුන් නුසීවමහි; 
ඡතර සලාකා (3ක419) = සුත් හිරටු (ෙුඩ 
නන) 
ඡ්්දරාගය (17414) = තද ආශොෙ; 
ඡ්්්ස්ථා්පයක (5ක729) = වසවිලි 
ෙළ තුනෙ; 
ඡවිරාග (33227) = සිවිවයහි (සවමහි) 
පොට; 
ඡාය පර්ා  (333ක) = වසෙනුල්ල සමොන 
ෙිරීම; 
ි්්්  ෘක්ෂ පත්ාකාරපය්් (22632) 
= ෙුපූ ග්සේ ෙුවටන අයුරින්; 
ි්්්තාල  ෘක්ෂයක් (17632) = සිඳින 
ලද තල් ග්සේ; 
පඡදය පභදය (51ක6) = සිඳිය යුතු ිඳිය 
යුතු (දඬුෙම් ෙල යුතු); 
ජං පපස්ියපය්් (52ක2ක) = පණිෙුඩ 
වග්ණ යූවමන්; 
ජෙරාග්්ි (22415) = ආමොසග්ත ග්ින්න; 
ජඩ ර් ඪ පතර් (34232) = ාපල ෙූ වමෝඩ 
තුනුත්වත්; 

ජ්ර්්ජ්ය (1ක55) = ජනයො සතුටු 
ෙිරීම; 
ජ් ංර් පරපයාගපයහි (52ක15) = 
ජනයො රෙටන ෙරියොවයහි; 
ජ් විවික්ත (1ක726) = ජනයොවග්න් 
වතොර; 
ජ්ශූ්යාගාරපයහි (55ක2) = ජනයො 
නුති වග්හි; 
ජ් සංගණිකාකාමි (5631ක) = ජනයො හො 
එේෙනු ෙුමුති; 
ජ්හෘෂ්ට (3ක513) = ජනයන් සතුටු ෙළ; 
ජම්භීර (3 422) = වදාඩම්; 
ජලරර (14ක2ක) = දිවයහි හුසිවරණ; 
ජලජ (23416) = දිවයහි හට ග්ත්; 
ජල සළාපය්් (25419) = දිය සුළිවයන්; 
ජලස්්ා්ය (53ක) = ෙතුර නූම; 
ජලා.ුජ (36 13) = දල ුවෙන් (මෙුෙුස) 
උපදින; 
ජ ි්කා (416 ) = තිර; 
ජාගවෙයා්ුපයාගපයහි ද (54513) = නිදි 
දුරු ෙිරීවමහි ද; 
ජාතභූමිය (9529) = උපන් ිම; 
ජාතිස්ර්රණ ්ු ණ (9123) = වපර 
ජොතීන් සිහි ෙරණ නුෙණ; 
ජි් පදශ්ා  (4ක25) =  ුද්ධ වදශනොෙ; 
ජි්සු ු්භා යට (5කක29) = 
 ුද්ධපුතර භොෙයට; 
ජීේණභා යට (7724) = දිරීමට; 
ජීේණ  ගිය පහයි්් (2 934) = දිරො ග්ිය 
වහයින්; 
ජීවිකා ෘත්තිපයහි ( 912) = ීවෙත් 
ීවමහි; 
පජට්ොපරාය් ධේර්ය (2691ක) = 
ෙුඩිහිටියන් පිදීවම් ග්ුණය; 
පජාතිපාසාණය (6325) = සූර්ය රශ්මියට 
ඇල්ලූ විට ග්ිනි උපදෙන ග්ල් විවසස: 
පළිඟු ග්ල; 
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ජ් ලිතපර ජ් ලිත    (29933) = දැල්ෙුනු, 
වෙවසසින් දැල්ෙුනු; 
ඥා්ඛඞ්ගය (56ක17) = නුෙණ නමුති 
ෙඩුෙ; 
ඤාණ සම්පර යුක්ත චිත්තපය්් (46432) = 
ාණය හො වයදුනු සිතින්; 
ඩ.රවිගර හ වි ාදශීලී    (5639) = 
ස්ෙභොෙවයන් ෙලවෙොලොහල ෙරණ; 
ඩා පසලප ් (33 1 ) = දහඩිය දමන; 
ෙප්ියපර ශ්්  ( - ) = පිළිතුරු වනො දී 
තුිය යුතු පර ශ්නය; 
ෝ රංකමික (2  1ක) = සිටීම සේමන 
යන තරියෙුෙලින් යුත්; 
තත් කෘතය සාධක (3593) = ඒ ෙට යුතු 
සිද්ධ ෙරණ; 
තතර ර්ධයස්ථතා  (55539) = මුදහත්  ෙ; 
තථාගතප්පප දිත (2 21 ) =  ුදුන් දෙස 
පුෙසූ; 
තෘපණාදකය (2399) = තණ හො දිය; 
තේපණය (3ක52) = සතුටු ෙිරීම; 
තළාකපයහි (16ක7) = විවලහි; 
තසිත (44729) = පිපොසිත; 
තාල ප්ස ්ාලිපකරාදි (52ක13) = තල් 
වෙොස් වපොල් ආදි; 
තාලම්පට (7ක ) = ෙයිතොලම්;  
තාල ණ්ටයකි්් (11521) = විජිනි 
පතෙින්; 
ති්්දුක (2653ක) = තිඹිරි; 
තිඹිවෙපගයක් (32314) = ෙුදුම් වග්යේ 
(සූතිෙොග්ොරයේ); 
තිරශ්ීව් (43911) = තිරිසනො; 
තිලක ාදී්් (664) = වශරෂ්ඨ්් ෙොදීන්; 
තිලකායර්ා් (51316) = තිලෙයන් ෙුනි; 
තිපලෝගුරැ (11) = ෙොම-රූප-අරූප වහෝ 
ස්ෙර්ග්-මොතයය-පොතොල යන තුන්වලොෙට 
ආාොර්ය ෙූ; 
තීක්ෂණ (114) = තියුණු; 

තීේථකය ්්ට (616) = මිසදිටුෙන්ට; 
තිේථායත්පයහි (26 27) = 
තීර්ථෙශොසනවයහි; 
තුංග (351 ) = උස්; 
තුච්ඡ (3413ක) = හිස්; 
තුවෙතාතුවෙත රාවෙකා (49312) = තේමන් - 
වනො තේමන් ාොරිෙො; 
තුරැක් පතල් (4973ක) = සුෙඳ ෙර්ග්යේ; 
තුලාකූට (4ක217) = වහොර තරොදිවයන් 
ෙිරො දීම; 
තුලා පග් (5157) = තරොදිවය්; 
තෘප්තියට (53512) = සූහීමට; 
පතල අසු් ් (3 411) = අර (ඔය) 
අශ්ෙයන්; 
තරිධාපර භි ්්්    (4ක627) = තුන් අයුරෙින් 
ිඳුනු (තුන් තුනෙින් ිඳුනු) 
තරිපවෙ ේතයක් (52911) = ෙට තුණේ; 
තරිපිටක (2217) = සූතර - අභිධර්ම-විනය 
යන  ුද්ධ ොනය; 
තරිර්ද ගලිත ( - ) = වදෙන්-පුල්ලිිංග් යන 
තුන් තුනින් මද ග්ලන; 
තරිවිදයාධර (17332) = වපර විසූ ෙඳ 
පිළිවෙළ දන්නො නුෙණ-දිෙ ඇස - 
ආශර ෙේෂ්ඨය ෙරණ නුෙණ යන ාණ 
තුණ දරණ; 
තරිවිධ කුශල කෘතයය (7ක24) = දාන - ශීල 
- භොෙනො යන තුන් ෙුදූරුම් පුණය 
ෙරියො; 
තරිවිධ තෘෂ්ණා ්් (4 12) = ෙොම-භෙ-
විභෙ යන ආසො; 
තරිවිධ ප.ාි (45 25) =  ුද්ධ ව ොධි-
පේවාෙ ව ොධි - ශරොෙෙ ව ොධි යන 
තුණ; 
තරිවිධ    පරාගුප්පත්ති (34226) = ෙො - 
පිත් - වසම් යන වරෝග් තපුත්වම් 
වහ්තූන් තුණ; 
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තරිවිධ ශික්ෂාපයහි (3222 ) = අධිසීල - 
අධිචිත්ත - අධිපඤ්ා යන ශිේෂ්ඨො 
තුවණහි; 
රතරතල (451) = තුන්වලොෙ; 
ත්   (36 3ක) = වපොත්ත; 
ථලජ (2341 ) = වග්ොඩ හටග්ත්; 
ථලපයහි (4කක3) = වග්ොඩිම; 
ථ්සිත (57519) = ෙිරි ව ොන; 
ථාර් (44ක17) = ශේතී; 
ථ්ය (5571) = සිවත් මුලි ග්තිය; 
ථරාථර .  (2513ක) = ශේතිය ඇති නුති 
 ෙ; 
ථුතිපථාමිත (49939) = ස්තුතිවයන් ස්තුති 
ෙරණ ලද; 
පථයයසං ාසක ( - ) = පුවිද්දට හොනි 
පුමිණ ද පුවිද්වදෙු වමන් වපණී 
සිටින්නො; 
දක්ෂිණීය (4ක2 ) = දීමට සුදුසු; 
දඟ හැරීම් (31ක31) = ග්ුට හුරීම්; 
දණ්ඩ පරාප්ත (5436) = දඬුෙමට පුමිණි; 
දණ්ඩ් භයි්් (19ක26) = දඬුෙමට 
ිවයන්; 
ද්්ත කඩක් (27ක13) = දත් ෙුව ල්ලේ; 
දරථ ( - ) = පීඩොෙ, වෙවහස; 
දේපපය ්් (5 424) = ආඩම් රවයන්; 
දසකසිණාරර්ුණු (54ක29) = ප්වි, 
ආවපො, වතවජො, ෙොයු, නීල, පීත, 
වලොහිත, ඔදාත, ආෙොස, ආවලොෙ යන 
ෙසිණ අරමුණු දශය; 
දස්ඛ සපර්ාධා්පය්් (539 ) = නිය 
දසය එේ ෙිරීවමන්, වද අත් එේ 
ෙිරීවමන්); 
දාස ්්ිස්ස්්ද ල (14ක5) = දානය වහතු 
වෙොට වග්ණ ෙූ යහපත් විපොෙය; 
දාස ්  (36 16) = අසුර විවශෂ්ඨයේ; 
දාස ්පසතුසංකර ර්ණපය ්් (3ක713) = දාන 
නමුති ඒදඬු-පොලම් ෙලින්; 

දාස ප්ාපකරණ (3534) = දානය පිණිස 
ෙුෙමනො ෙරණ ද්ර ෙය; 
දාස යාද පුතර  (2913) = උරුම ල න පුතො; 
දාස ර පිඹුරැ (3 325) = දාර නම් ෙූ පිඹුරො; 
දාස සිත් යට (193 ) = දාසියෙ  ෙට; 
දික්ශුද්ිය (53213) = දිශොෙන්හි පිරිසිදු 
 ෙ, උතුර ආදි දිශොෙන් නිසි වස් 
විනිශ්ාය ෙර ග්ුණීම; 
දියත්තක් (471 ) = දිය ටිෙේ; 
දි ස්හුල (25513) = මහොපරොධ ෙළ 
ීවෙතුන් ත න හුල; 
දි යරක්ෂුරභිඥා්ය (2 612) = දිෙුස; 
දි යපශරාතර ධාතු  (944) = වදවියන්වග්් 
ෙන ෙුනි, ඈත සියුම් ශේද පෙො ඇසිය 
හුෙි, පිත්තශ්වල්ෂ්ඨ්මොදීන් පීඩිත වනො ෙූ, 
ධයොනොදි  ලවයන් නිපන් විශිෂ්ඨ්ට 
ඥානය; 
දීපික (52ක7) = දිවි; 
දුුඃඛ්ිපරාධාේයසතයය (47ක16) = දුේ 
නුති ෙිරීමට වහතුෙන නිර්ෙොණය ෙූ 
ආර්ය සතයය; 
දුදුපළ ්් (53226) = දුර්ග්වයන්; 
දුප්පසහ (1ක3) = මුඩ පුෙුත්විය වනො 
හුෙි; 
දුර්ස්දළු (13329) = ෙුණු ෙූ මස් දළු; 
දුර්ුප.ාධ (43ක) = අෙව ොධ ෙට වනො 
හුෙි; 
දුරාසද (1ක2) = ලිං විය වනො හුෙි; 
දුේගත (5ක937) = දුග්ී; 
දුේදේශ් (31737) = දේනට අපහසු  ෙ; 
දුේදේශ ී්ය (5941ක) = දැෙීම අපහසු; 
දුේ ලගර හණික  ු (3645) = අහර 
පුසෙන ග්ින්න අඩු; 
දුෂ්ශීල භයංකර    (21ක13) = 
දුශ්ශීලයන්ට ියෙරු ෙූ; 
දුෂ්කරකරියා (33 15) = ෙිරීමට අපහසු 
ෙරියො; 
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දුෂ්පර තිප ්්් (3ක422) = ෙුස්දි වස් 
පිළිපන්; 
දුෂ්පර තිප ධභා ය (3452 ) = 
අෙව ොදයට අපහසු  ෙ; 
දුහුල් (3147) = සිහින් ෙස්තර ; 
දෘෂ්ටධේර්පයහිත් (2971) = වම වලොෙත්; 
දෘෂ්ටධේර්සුඛප ද්ීය (13635) = වම් 
අත් ුේහිම සුප වින්දහුෙිෙූ; 
දෘෂ්ටිජාල (1139) = මිථයො දෘෂ්ඨ්ටි නමුති 
දැල; 
දෘෂ්ටි ාදපය්් (173 ) = ආග්ම ධර්මයන් 
පිළි ඳ ෙොදවයන්; 
පදකටස්ක් තැ්් (5ක71ක) = හඬ සණ 
වදෙේ පමණ තුන්; 
පදගං භිත්ති (22311) = ග්වඟ් තෙුරු 
වදෙ; 
පදපක්ෂපය්් (33 17) = දැවළන්; 
පදපත්ලස (2623ක) = වදපතුල ලඟ 
පද ාතිපද     (2 12ක) = වදවියන්ට ද 
ෙඩො වශරෂ්ඨ්් වදවි ෙූ; 
රැපර්්්ර යා (52 17) = ෙෘේෂ්ඨ රොජයො 
(උතුම් ග්ස); 
ද්වීපපදාස ත්ත (46ක17) = වදපො ඇත්තන්ට 
උතුම්  ුදුරජ; 
ධ්පභාගසාරපය්් (1914) = ධනවයන් 
හො පරිවභොග් ෙටයුතු ෙස්තුසොරවයන්; 
ධ්ුශ්ශිල්පපයහි (7621) = දුන්වනන් 
විදීම උග්න්ෙන ශොස්තරවයහි; 
ධර්කපයෝ (3637) = පිඹින්වනෝ; 
ධේර්රවෙයා (246) = ධර්මවයහි හුසිරීම, 
සුාරිත ෙරියො; 
ධේර්චි්්තා ්් (6ක29) = ධර්මොලම් න 
සිතීම්; 
ධේර්දීපගති පරායණ (35513) = දහම් 
නමුති පිහිට; 
ධේර්තා  (11323) = ස්ෙභොෙය; 
ධේර්ස්්තතිය (4 5) = ධර්ම පරම්පරොෙ; 

ධේර්ාභිසර්ය (2411) = ධර්මොෙව ොධය; 
ධ ලච්ඡතර ය (45934) = වස්සත; 
ධාත් ික (5532ක) = ධොතු අධිෙ; 
ධාේමිකාපණිකපයෝ (4 526) = දැහුමි 
වෙවළන්වදෝ; 
ධුතාංගභූමිකේර් (49526) = ධුතොිංග්යනට 
ආධොර ෙූ ෙර්ම; 
ධුතාංගය්් (2427) = වෙවලස් ෙම්පො 
ෙිරීමට තෙහල් ෙන පිංසුෙුලිෙිංග්ොදි 
වතවළස් ෙරුණු; 
්ගර ගුත්තිකපයෝ (4 519) = නග්ර 
ආරේෂ්ඨෙවයෝ; 
්ගර පජෝතිකපයෝ ය (4 46) = නග්රය 
  ුළුෙන්වනෝ ය, (පහන් දල්ෙන්වනෝ); 
නග්ර ෙ ආඩෙී ( 99) = නුෙර ෙඩුෙො, 
නග්රයේ නිසි වස් ව දා සොදන 
ශිල්පියො; 
්ගුලිස (3131ක) = නඟුවලහි වියග්හ සවි 
ෙරණ ලීය; 
්ංගල .ලි කේර්ය (31119) = නඟුලට 
වහෝ ඊට අධිපති වද්ෙතොෙට පිවද්නි දීම; 
්ංගුලායුධය (56ක11) = නග්ුල නමුති 
අවිය; 
්දි දුේගයක් (5461ක) = ග්හෙ යූමට 
අපහසු තුනේ; 
්භස්තලපයහි (4ක716) = අහස් 
තලවයහි; 
්රදර්යසාරථ ( - ) = දමනය ෙට යුතු 
පුරුෂ්ඨයන් හිේමන; 
්රා පළක (26531) = තතො ග්ුඹුරු දුග්ඳ 
හමන ෙවළේහි; 
්පරාරාග (4ක127) = (නර උරග්) මිනිස්, 
සර්ප; 
්  ා ාත  ස්තු (24ක7) = වෙරොධය 
තපදීමට ආධොර ෙන ‘වම වතම මට 
අනර්ථ වෙවළ් ය. ෙරයි, ෙරන්වන් ය 
යන වලසින් තමො පිළි ඳ තුණේ ද, 
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එවස් ම තමොවග්් හිතෙතුන් පිළි ඳ 
තූණේ ද, ‘වම වතම මොවග්් සතුරනට 
යහපත වෙවළ් ය, ෙරයි, ෙරන්වන් ය, 
යන වලසින් තුණේ දැ යි වමවස් නෙ 
ෙුදූරුම් අදහස්; 
්  උපපාසථය (35516) = පුර අෙ වද 
පේෂ්ඨවයහි පස්ෙුනි, අටෙුනි, 
තුදුස්ෙුනි, පසවළොස් ෙුනි තිි ලත් 
වපොවහෝ දෙස් අට හො පටිජොග්රණ 
උවපොසථ දින ද යන නෙය වනොවහොත් 
ාොතුද්දසී, පඤ්ාදසී, සොමග්්ග්ි සඟ 
වපොවහෝ, ග්ණ, වපොවහෝ, පුඟුල් 
වපොවහෝ, සුත්තුද්වදස, උවපොසථ, 
පොරිසුද්ධි උවපොසථ, අධිට්්ොන යන 
නෙය; 
් සත්තා ාස (5 317) = සත්ෙයන් 
ෙසන නොනත්තෙොය, නොනත්තසඤ්ඤී, 
නොනත්තෙොය එෙත්තසඤ්ඤී, 
එෙත්තෙොය නොනත්තසඤ්ඤී, 
එෙත්තෙොය එෙත්තසඤ්ඤී යන සතර 
ද, අරූපවලොෙ සතර ද, ආසඤ්ඤ 
සත්තය දැ යි යන ස්ථොන නෙය; 
්  සලිලපය්් (14526) = අළුත් 
ෙතුවරන්; 
් ාංගශාස්තෘ ශාස් (46) = සුත්ත, 
වග්යය වෙයොෙරණ, ග්ොථො, උදාන, 
තතිෙුත්තෙ, ජොතෙ, අේභුතධම්ම, 
වෙදල්ල යන අිංග් නෙයේ ඇති  ුදු 
සසුන; 
්හර්ක් කර ු (4ක 16) = වනො ෙරෙු; 
්හාප් (32 6) = නුහුීම; 
්ා්ාපදශා්ීත (36) = වනොවයේ 
රටෙලින් වග්වණන ලද; 
්ාභි පරාර්ේශ්ය (25 26) = නු  
පිරිමුදීම; 
්ාභි ර්ණ්ඩලාකාරපය්් (4923 ) = නු  
මඬුල්ලෙ අයුරින්; 

්ාර්රපප (5416) = චිත්ත චාතසිෙ හො 
රූපය; 
්ාරංග (3 422) = නොරිං; 
්ා ාලක්යාපග් (52921) = නුෙ 
නෙත්ෙන නුිංග්ූරවම්; 
්ාළිකාදිපය්් (44513) = නුළි 
ආදිවයන්; 
්ික්පල්ෂී (3 1 ) = ෙිවලස් නුති; 
්ිගර හ (1229) = නින්දාෙ; 
්ිචිත (19ක9) = ස්ස් ෙරණ ලද; 
්ිදි ේජිත (44421) = නින්ද දුරු ෙිරීම; 
්ිපුණ (31737) = සියුම්; 
්ිර්්්තර කයකු (27 12) = ෙුඳෙන්නෙු; 
්ිම්ර්ුජ්ජ්ය (1415) = ග්ුලීම;  
්ිපර්ස්්තරය (25ක34) = ඇසිපිය 
වහලන තරම් ෙොලයෙ අතර; 
්ිම්්ස්ථා් (43326) = පහත්තුන්; 
්ිරග්ගික (45314) = ග්ින්නේ නුති; 
්ිරපපක්ෂක   (4 16) =  
 ලොවපොවරොත්තු රහිත ෙ; 
්ිර දය දේශ්ය (2 317) = නිෙුරදි 
දැෙීම; 
්ිර පශෂ (14721) = තතුරු නුති; 
්ිරාමිස (5ක516) = ආමිස නුති, 
යොෙෙොලිෙය හුර වසසු පොන ෙර්ග් හො 
ග්ිවතල් ආදි වද්; 
්ිවෙසත් පයෝ (7716) = නරෙවයහි උපන් 
සත්ෙවයෝ; 
්ිරැත්තර ( 12ක) = තමොට ෙඩො 
වශරෂ්ඨ්්යෙු නුති; 
්ිපරාධසර්ාපත්තිය (1114) = 
චිත්තනිවරොධයට පුමිණීවම් සමෙත, 
අනොග්ොමීන් සහ රහත්හු 
තහොත්මභොෙවයහි නිෙන්සුෙ විඳිනු 
සඳහො සමෙදින සමොපත්තිය; 
්ිේගාථක (21ක15) = ග්ොථො රහිත; 
්ිේගුණ්ි (29935) = නිෙ; 
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්ිේජට ි්ේගුම්. (123) = අෙුල් නුති; 
්ිේර්ල ධ ලච්ඡතර ය (3ක427) = පිරිසිදු 
වස්සත; 
්ිේ ාණාේථ  ශික    (57419) = නිෙන් 
නමුති පරවයොජනයට ෙසඟ ෙු; 
්ිේ ාපණය (4477) = නිී ම; 
්ිේප ේය (349) = නිී ම; 
්ිේප ර්තික ශර ද්ධා  (51129) = සුෙ 
රහිත ශර ද්ධොෙ; 
්ිල පකාට (26 24) = විධොන වෙොට; 
්ිප ස්ය (1ක49) = වග්ය; 
්ිශ්ශ්රීත (5491ක) = ඇසුරු ෙළ; 
්ිපශරණිය (4992ක) = තණිමග්; 
්ිශ්රීක දේශ්ය (5371) = වශභො රහිත 
නින්දිත දැෙීම; 
්ිෂදයා (52529) = හිඳීම; 
්ිපෂවිත (5ක95ක) = නිතර වසෙුනො ලද; 
්ිෂ්ො (16919) = අෙසන් ෙිරීම; 
්ිෂ්පේයාය  ර්පයක (2 46) = අනිේ 
ෙර මයේ නුති එෙොන්ත ොනවයෙි. 
්ිසදාස යක (53 27) = නිස වදන; 
්ිස්පතජස්ක   (366) = වතජස 
(ආනුභොෙ) නුති ෙ; 
්ිස්සරණය (45616) = වෙවලසුන් වග්න් 
ග්ුලීම, නිෙණ; 
්ීරාස්යක් (2115) = මිටි අසුනේ; 
්ීපලාත්පලදලාකාර (21519) = නිලුපුල් 
වපති ෙුනි; 
්ුහු් ුප ෝ (4ක34) = වනොහුේවෙෝ; 
ප්මිත්තක .   ය (53 7) = ෙයින් වහෝ 
ොනවයන් යමේ අඟෙන ග්තිය; 
ප්යියාඩම් (4166) = නුටුම්; 
ර්ේයාණික (4 42 ) = නීෙණට 
පමුණුෙන; 
ර්ෂ්කර ර්ය (545) = නිේමීම; 
ප්ා සරැප් (37519) = නුසුදුසු, (වනො 
ග්ුළවපන) ; 

පක්ෂ ගර හණය (3253) = පේෂ්ඨයේ 
ග්ුණීම; 
පග් රණය  ්්ප්් ය (23124) = 
ෙුග්ිවරන්වන් ය; 
පජ්ජු්්්ය (5191 ) = වමඝය; 
ප්්රකාර්පයහි (3ක29) = රූප, ශේද, 
ග්න්ධ, රස, ස්පර්ශ යන ෙොමෙස්තු 
පවසහි; 
ප්්ර පරපතාිල ( - ) =  ුද්ධ, ධම්ම, 
සිංඝ, සිේඛො යන ෙරුණු සතර පිළි ඳ 
සුෙ හො ස ර හ්මාොරීන්ට ෙිපීම ද යන 
සිතට උල් ෙුනි ෙරුණු පස; 
ප්්ර ී් රණය්් (4ක32) = ෙොමේඡන්ද, 
ෙයොපොද, ීනමිද්ධ, උද්ධේා ෙුේෙුේා, 
විචිෙිේඡො යන සිවත් දියුණුෙ ෙසො 
දමන ධර්ම පස; 
ප්්රර්හා ගංගාප ෝ ( 127) = ග්ිංග්ො, 
යමුනො, අචිරෙතී, සරභූ, මහී යන ග්ිංග්ො 
පස; 
ප්්රර්හාගතී්් (51213) = නරෙ, වපරත, 
තිරශ්චීන, මනුෂ්ඨය, වදෙ යන ග්ති පස; 
ප්්රවිධපඥය ර්ණ්ඩලපයහි (115) = 
සිංස්ෙොර, විෙොර, ලේෂ්ඨණ, නිර්ෙොණ, 
පර ඥප්ති යන පස් ෙුදූරුම් ෙූ දතයුතු 
ධර්ම විෂ්ඨවයහි; 
ප්්රවිර්ුක්ති (4327) = තදිංග්, 
විෂ්ඨ්ෙම්භණ, සමුේවේද, පර තිපර ශර ේධි, 
නිස්සරණ යන විමුේති පස; 
ප්්රා්්්තවෙය (3ක31) = මෙු මුරීම, 
පියො මුරීම, රහතන් මුරීම,  ුදුන්වග්් 
ඇඟින් වල් වසලීම, සිංඝයො වභද 
ෙිරීම යන අනන්තර ජොතිවයහි විපොෙ 
වදන ෙර්ම පස; 
පටිපාටිය (6ක24) = පිළිවෙළ; 
පටිප් වෙත (52414) = විරුද්ධ ෙ 
පුතුරුණු; 
පටිප්පස්සම්භ්ය (46437) = සිංසිඳීම; 
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පටිභා් (9924) = ෙුටහීම; 
පටියත්තර්ය (34ක24) = පිළිවයළ ෙූවය් 
ම ය; 
පටිස්්ථාරර්ාතර යක් (134) = පිළිසඳර 
පමණේ; 
පටිසල්ලා් (17ක5) = විවේෙය; 
පටුගපර්ක්හි (5ක922) = වනොවයේ 
වදසින් වෙවළඳුන් පුමිවණන ග්මෙ, 
නග්රයෙ; 
පණ්ඩකයා (1ක91) = නපුිංසෙයො; 
පණ්ඩර (34612) = සුදු (පිරිසිදු); 
පතිරපපපදස (1ක934) = වයොග්ය වදශය; 
පත්පකාට (22715) = නෙො; 
පත්තක්ඛ ්්ධ (721) = යටට නුමුනු ෙර 
ඇති, අවධො මුඛ ෙූ; 
පත්ථත ය (49414) = පතන ලද ය; 
පදාස ල්යකර (41233) = පළො; 
ප්ාර්ය (23 24) = අපනමය, වනරපිම; 
ප්්ථර්ේකටයාපග් (5752) = මඟ දැල් 
 ඳින මෙුළුෙොවග්්; 
පපටිකා (2322) = පතුර; 
පබ්.ාජ් (2744) = වනරපීම, පිටමිං 
ෙිරීම; 
පබ්භාර (4523) = නුමුනු; 
පබ්භාරයක් (56523) = ග්ුහොෙේ; 
පරචිත්ත විජා්් ඥා්ය (2 612) = 
අනුන් සිත් දැනීවම් නුෙණ; 
පරදුක්ඛාප්පය්් (4කක31) = අනුන්වග්් 
දුේ  ුහුර ෙිරීවමන්; 
පරර් යාිපය්් (34226) = දරුණු 
වරොග්යෙින්; 
පරර්සණ්හසුඛුර් (3463 ) = තතොමත් 
සිහින්, සියුම්; 
පරර්ාේථය (373ක) = උසස් 
 ලොවපොවරොත්තුෙ; 

පර ාදීභ කුම්භ විදාස රණ පකශරී්්ර  භූත 
(11132) = විරුද්ධෙොදී නමුති හස්තීන්වග්් 
ෙුඹු පුළීවමහි සිිංහරොජයෙු ෙුනි; 
පරශතරැ පීඩා ක් (22ක) = පරසතුරු 
උෙදුරේ; 
පරාප ාදපයක් (1ක317) = අනුන් ෙරණ 
වදාෂ්ඨොවරොපණවයේ; 
පරාර්ේශ්ය (14725) = ස්පර්ශ ෙිරීම; 
පරාංර්ුඛවීම් ්ම් (2663) = අහෙ  ලො 
ග්තිම් නම්; 
පවෙක්පෂප (416 ) = ෙටෙිරීම; 
පවෙරාරක (2991 ) = පිරිෙරො හුසිවරණ 
වමවහෙොර; 
පවෙඥාත ( - ) = වහොඳින් දන්නො ලද; 
පවෙ ්්ප්යය ( ක ) = පිරිසිඳ දත යුතු; 
පවෙත්ත අප්ප පථාක (44ක39) = තතො මඳ; 
පවෙදාස හ (49 19) = දැවිල්ල; 
පවෙපාකය (5214) = වම්රීම, සම්පූර්ණ 
ීම; 
පවෙභ  (1212) = නින්දා; 
පවෙභූත  ්්ප්් ය (3ක 31) = පරිභෙ 
ෙරණ ලද්වදේ ෙන්වන් ය; 
පවෙපභාග (251) = අනුභෙය, පොවිේචිය; 
පවෙර්ේද් (32 6) = පිරිමුදීම; 
පවෙයාය ර් (1කක1ක) = සමොනොර්ථ ඇති 
ොනය; 
පවෙ ේත්ය (14623) = වපරළීම; 
පවෙළාහ (1152ක) = දැීම; 
පවෙහරණය ( 531) = පෙත්ෙොග්ුණීම; 
පේණශාලා පරප ශය (2646) = පන්සලට 
පිවිසීම; 
පේණාකාර (4229) = පඬුරු; 
පයයම්්ත (17329) = වෙළෙර; 
පේයාය  ර් (22ක19) = සමොන අර්ථ 
ඇති ොන; 
පේ තශිඛර ( - ) = ෙඳු මුදුන; 
පලාලපුංජය (51927) = පිදුරු ෙුටිය; 
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පුග්ග (29326) = වෙවසසින්, ිඳී ග්ිය; 
පවිචිත්ත ( - ) = අතිශය විවෙෙවයන් 
යුත්; 
පසපළාස්රරණ ධේර්ය්් (2919) = 
උත්තම ශීලය; තන්ද්රිය සිංෙරය, 
වභොජනමොතර ඥත්ෙය, නිද්රො ෙර්ජනය, 
ශර ද්ධොෙ, හ්රීය, අපතර පොෙ, 
 හුශරුතත්ෙය, පරො ෙර මය, ස්මෘතිය, 
පර ඥාෙ, ධයොන සතර යන ධර්ම 
පසවළොස; 
පසු ාත් ගල රැිර (29636) = 
සිෙුපොෙුන් නුසීවමන් උන්වග්් වග්වල් 
වල්; 
පස්කඳ (3115) = රූප, වෙදනො, සඤ්ා, 
සිංඛොර, විඤ්ාණ යන ස්ෙන්ධ පස; 
පස්පල ති් ් (3714) =  ුලත් විටට 
ග්න්නො ෙපුරු, තෙුල්, නොරිං වපොතු, 
ලමඟ, (ෙරො ු නුටි) තඟුරු යන ද්ර ෙය 
පසින්; 
පස්ර්රැ්් ( - ) = පඤ්ාමොරයන්, ඛන්ධ 
- ේවල්ශ - අහිසිංඛොර මේාු, වදෙපුත්ත 
යන වමොහු පඤ්ාමොරවයෝ ය; 
පස්ර්ුල් (5ක31) = ව ලි, මිදි, වතොටිල, 
පවළොල්, ඇද්වදමට යන මුල් පස වහෝ 
එල ටු, ෙටුෙුල් ටු, අස්ෙුන්න, 
පුස්ෙුන්න, වග්ොෙටු යන මුල් ෙර්ග් පස; 
පස්විකා (31316) = පර තයවෙේෂ්ඨො වෙොට 
(පරවයොජනය නුෙණින් සලෙො); 
පළිප.ාධ (1433) = උෙදුරු, හිරිහුර; 
පළිපරාධ විරහිත (54426) = ෙරදර නුති; 
පාංශු විරහිත (5421) = පස් නුති; 
පාණිපර හාරපයහි (25ක14) = අතින් පහර 
දීවමහි; 
පා්ීයාහරණ (4447) = පුන් එළීම; 
පා.ල පස්ා  (41 ) = අශ්ෙොදීන් පිට 
වනො නුඟි යුද භට වස්නොෙ; 

පාවෙභට්ටකතාප ්් (52ක19) = දරුෙන් 
නුලීම ආදි වමවහ ෙිරීවමන්; 
පාවෙපභාගික (1143) = පරිවභොග්යට 
(පොවිේචියට) අයත්; 
පා ුස්සික (1363) = ෙර්ෂ්ඨො ෙොලයට 
අයත්; 
පාෂාණ ේෂා (4363ක) = ග්ල් ෙුසි; 
පාසය (1 635) = මලපුඩුෙ; 
පපපත ්ගා (2 231) = පුහු ග්න්ෙො 
(ලේෂ්ඨණ වෙොට); 
පිටඅටු  (5ක911) = වහ්ත්තුෙන ලූල්ල; 
පිටකතර යධාවෙ (424) = සූතර -අභිධර්ම-
විනය යන පිටෙතර ය දරණ; 
පිටිපතාල හයා (21 2ක) = අත් පිටු පස 
ත ො; 
පියුම්සර (39329) = පියුම්විල්හි 
පිවෙ හාපිය්්්ට (163ක) = ෙට පොඩමින් 
ෙියන්නට; 
පිහිත (24524) = ෙසන ලද; 
පිළිසඳර කථා (3ක6) = සතුටු සොමිචි 
ෙථොෙ; 
පිළිසරණ (752 ) = පිහිට; 
පිළිකට්ටු (3716) = වරදි වපොදිය; 
පීෙසප්පි (27726) = පිලො, අත් පො වෙොරො; 
පීණ්ය (424 ) = පිණීම; 
පුක්කුසපයෝ ( 5) = මලමූතරොදි අශුචි 
 ුහුර දමන්වනෝ; 
පුරාණදුතියිකා (1497) = පරණ භොර්යොෙ 
පුරැෂකාර (1141 ) = පුරුෂ්ඨ ීර්යවයන් 
ෙට යුතු ෙරියොෙ; 
පුල රාශී ්්පග් (5ක136) = පණු 
ෙුලන්වග්න්; 
ප ේ කුශල කේර්ය (435) = අතීත 
අත් ුේහි ෙළ පින්ෙම; 
ප ේ කෘතපුණයතා කි්් (43 33) = වපර 
ෙළ පින් ඇති  ෙෙින්; 
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ප ේ ජි්ා්ුශාස්ා පරප ණි  ංශය 
(3ක32ක) = වපර  ුදුෙරයන්වග්් 
අනුශොසනො පිළිවෙළ; 
ප ේ භාග පර තිපදාස   (49431) = මුල් 
පර තිපත්තිය; 
ප ේ පයාගය (52) = පළමු වයදීම; 
ප ේ  ාස්ා .ලපය්් (14 ) = වපර 
පුරුදු  ලවයන්; 
ප ේ ලිි ත (933) = වපර ලියන ලද; 
ප ේ ාරාේයය්් (2927) = වපර සිටි 
ආාොර්යෙරයන්; 
පුේ ්ුශාස්ාපරප ණි  ංශය (3ක31 ) = 
පරම්පරොග්ත පුස්ණි අනුශොසනො; 
ප ේ ාහ්් සර්පයහි (1929) = වපරෙරු 
ෙොලවයහි; 
ප ේප ්ි ාසා්ුස්ර්ෘතිඥා්ය (2 613) = 
වපර විසූ ෙඳ පිළිවෙළ සිහි  ෙිරීවම් 
නුෙණ; 
පෘච්ඡාවිසේජ්ද් යපය්් (2 ) = පර ශ්න 
- විසඳීම් වදෙින්; 
පෘථවිරල්ය (1352) = වපොවළොෙ 
වසලීම; 
පෘථවි පර දාස ල්ය පකාට (33524) = 
වපොවළොෙ පලො වග්ණ; 
පෘථුලාංගණ (46ක33) = පළල් මිදුල්; 
පපණාහිකා පග් (569 ) = ෙූඳැත්තොවග්්; 
පපයය (44226) = පිය පුතු; 
පපසකාර ීතු (49231) = වපවහර දුෙ 
(වරදි වියන්නොවග්් දුෙ); 
පපපහරැ ්් (32712) = වරදි වියන්නන්; 
පපළා්්තරගත (2 2 ) = වපට්ටිය 
ඇතුළට ග්ිය; 
පපාකුරැ පතකි්් (3 927) = වනළුම් 
වෙොළයෙින්; 
පපාත්ථක්ි.්්ධ (911 ) = වපොත්හි ලියො 
තුබීම; 

පපාථ්ය කර්්ප ්් ය (3922ක) = 
තළන්වන් ය; 
පපාථත (24316) = තලන ලද; 
පපාපරාත්තු (215) = නුෙුත්ීම; 
පපෞේණමී (37 27) = පසවළොස්ෙේ; 
පර ගර හණය (5  32) = එසීම; 
පර රණ්ඩ (35ක31) = තතො සුඩ; 
පර ජා (3ක412) = සත්ෙයො; 
පර ඥප්ති  ය හාරය (3ක15) = පුණීම් 
ොනය, නොමය; 
පර ඥාප්තර ය (2572) = නුෙණ නමුති 
ඇස; 
පර ඥාවිරයප.ාධයංගය (977) = පර ඥාෙ ස්ස් 
ෙරණ ධම්මවිාය නම් ව ොධයිංග්ය; 
පර ණිි (47422) = පරොර්ථනොෙ; 
පර තිකූලය (432 ) = පිළිෙුල් ෙටයුතු; 
පර තිකූලකාරී (4951ක) = විරුද්ධ ෙරියො 
ෙරණ; 
පර ති පය්් (55 1) = ද්වෙෂ්ඨවයන්; 
පර තිච්ඡ්්් (1ක 4) = ෙුසුනු; 
පර තිපක්ෂ පසමිතුර්් (22ක) = 
විරුද්ධෙොරයන්; 
පර ති.ාළ්හතාප ්ුත් (42931) = 
විරුද්ධතොවෙනුත්; 
පර ති.ාහ්ය (9437) = ෙුළුේීම; 
පර තිර්ණ්ිත (3121) = යුේත; 
පර ති ර් (4452 ) = පිළිතුරු; 
පර තිවිභක්තපභාගිතාප ්් (5255) = ව දා 
ෙුළඳීවමන්; 
පර තිප ධය (4 427) = අෙව ොධය; 
පර තිප ධ ධේර්ය්් (19112) = අෙව ොධ 
ෙූ ධර්මයන්; 
පර තිශතරප්් (5කක5) = සතුරන්; 
පර තිෂ්ො (1152) = පිහිට, උපෙොරය; 
පර තිෂ්ෝ (3919) = පිහිටීම; 
පර තිස්්ි විඥා් චිත්තය (5524) = 
උත්පත්තිය සිදු ෙරණ සිත; 
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පර තීතයසර්ුත්පාද රකර ය (6ක1 ) = 
වරෝදයේ ෙුනි ෙු සිංස්ෙොරොදි ඵලයන් 
උපදෙන අවිදයොදි වහතු රොශිය; 
පර තය්්ත (729) = පිටිසර; 
පර තයප ක්ෂා (2ක13)  = ෙල්පනො ෙිරීම; 
පර තයුත්ථා්පය්් (4446) = වග්ෞරෙ 
පිණිස ආසනවයන් නුග්ී සිටීවමන්; 
පරපතයකප.ාි (1337) = පවස්  ුදු ීම; 
පර ථර් ප.ාිර් ලපයහි (11315) =  ුදු 
ීවමන් පසු පළමු එේවිසි අෙුරුදු 
ෙොලවයහි; 
පර දාස ල්ය (211) = පුළීම, දුරු ෙිරීම; 
පර .්්පධාත්පත්ති (55333) = පරම්පරො 
ෙශවයන් තපුත්ම; 
පර හෘති (31 6) = ආදි; 
පර ර්ුදිතජ්ක  ්්්ාහ (34 16) = සතුට 
උපදෙන්නොහ; 
පරපයාග හී් (41411) = උත්සොහ රහිත; 
පර  රගණී්්ර භූත    (2173) = උතුම් 
සමූහයෙට ස්ෙොමි ෙූ; 
පර  රඤාණපජ්පජාතය (14 1 ) = උතුම් 
නුෙණ නමුති පහන; 
පර ශසයතර    (3297) = අතිශයින් පර ශිංසො 
ෙට යුතු; 
පර සර  ණ  ්්ප ්් ය ( - ) = 
ෙූස්වසන්වන් ය; 
පර හාණය (941ක) = දුරු ෙිරීම; 
පරාණජී ය (6526) = පරොණ නමුති ීවෙය; 
පරාතිපර්ාක්ෂ ශීලස්ක්්ධය (4ක21) = 
භිේෂ්ඨූන්වග්් හිේමීමට පුණෙූ ශිේෂ්ඨොපද 
ස්ෙීවමන් ෙන ශීල සමූහය; 
පරාතිහාේය (43732) = වපළහර; 
පරා්්තපස්ාස්ය (51927) = ෙනවයහි 
තතො ඈත වසනසුන; 
පරාේථ්ීය (3 ) = පුතිය යුතු; 
පරාේථත    (33535) = පරොර්ථනො ෙරණ 
ලද; 

පරාසාදාස භිරපඪ   (41ක14) = පහයට නුඟී; 
පරාසාදික (25612) = පුහුදීම; 
පරීතිජ්්ය (45ක19) = පරීතිය තපදීම; 
ක්ී්්ර ගර හණයට (59321) = නොග්රොජයො 
ග්ුණීමට; 
 ලපිණ්ඩපයක් (36134) = වග්ඩියේ; 
 ලසර්ංගිපයෝ ය (4 ක3) = ඵලවයන් 
යුේතවයෝ ය; 
 ලාපණකපයෝ (4 433) = පලතුරු 
වෙවළන්වදෝ; 
ප ණර්ාලාකුල (35735) = වපණ 
සමූහවයන් අෙුල්; 
.ිරපයකු (51729) = බීවරෙු; 
.ලි.ේදය්්පග් (31319) = ග්ෙයන්වග්්  
.ළිසපය්් (5 219) = ිළිවයන්; 
.ලිසය්ය (477) = උඩුෙුරු ෙ නිදා 
ග්ුණීම; 
.හුලීකෘත (2562) =  හුල ෙශවයන් ෙළ; 
.හුශරැතය්් (219) = ව ොවහෝ ඇසූ පිරූ 
තුන් ඇති අය, උග්තුන්; 
.ාළිසික පතර් (5 219) = ිලි  ොන්නො; 
.ාහිත (2 714) =  ුහුර ෙළ; 
ිම්ප.ාහ් (24922) = වෙොට්ට; 
ිළාරයා පග් (551 ) =  ළලොවග්්; 
බීජගාර් (3924) = පුළෙන ඇට ආදි වද්; 
.ුද්ු සිහි (9319) =  ුදුග්ුණ නුෙත 
නුෙත සලෙන සිහිය; 
.ුද්ධකෘතයය්් (16) =  ුදුවෙනෙුන් 
විසින් ෙළ යුතු ෙුඩ; 
.ුද්ධගතාසතිය (931 ) =  ුද්ධග්ුණ 
නුෙත නුෙත සලෙන සිහිය; 
.ුද්ධා්්තරයක් (62) =  ුදුරුෙන් 
වදනමේ අතර ෙොලයේ; 
ප.ාජ්ඣංග (392ක) = ව ොධි නම් ෙූ 
මොර්ග්ඥානයන්ට ෙොරණොෙ සිටින සති, 
ධම්මවිාය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සමොධි, 
උවපේඛො යන ධර්ම සමූහය; 
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ප.ෞධයංගය (5473) = ව ොජනඣිංග් ධර්ම; 
.යාර්පර භා  ( 719) =  ුදුරදුන් අෙට 
විහිවදන  ඹයේ පමණ ආවලොෙය; 
.ර හ්ර්පලාකූපගත    පස්ක (29 1) = 
 ඹවලොෙ උපන් වස්ෙ; 
.රාහ්ර්ණ  ේණපය්් (39314) =  මුණු 
වෙසින්; 
භක්තකෘතයය (1314) =  ත්ෙිස, අහර 
ෙුළඳීම; 
භක්ෂයාභක්ෂය (51 16) = ෙූ යුතු වනො 
ෙූ යුතු; 
භංගාභිර්ුඛා ස්ථා  (55335) = ිඳීමට 
එළඹුණු අෙස්ථොෙ; 
භජ්ය (4331) = වසෙනය ෙිරීම; 
භණ්ඩණ කලහ විගර හ (53 3 ) = ද ර 
වෙෝලොහල: 
භය ස්්තරාස (27931) = ිය තුතිග්ුණුම් 
භ තරපයහි (3364) = ෙොම රූප, අරූප 
යන තුන් භෙවයහි; 
භ ාගර ය (4 74) = භෙවය් වෙළෙර 
(වනෙසඤ්ානොසඤ්ායතනය); 
භාගිප්යය (27535) =  ූනො; 
භාගී (5129) = වෙොටස් ෙරුවෙේ; 
භාවෙත    (44ක27) = භොර ඇති; 
භාවිත (4414) = ෙුඩූ; 
භාවිතා ක් (35ක3) = දියුණු ෙිරීමේ 
(පුරුදු ෙිරීමේ); 
භාස්කර (593 ) = සූර්යයො; 
භික්ෂාට්ය (2 52) = පිඩු පිණිස 
හුසිරීම; 
භි්්් ජී ක සංඛයා ට (3ක732) = ිඳින 
ලද ද්වි පුෙතුම් ඇත්වතෙ යන 
ග්ණනට; 
භූතගාර් (3926) = ග්ස්ෙුල් ආදිය; 
පභවෙර්ුඛ (35 36) = ව ර ඇහු; 
රභෂජයය (44 1) = ව වහත; 
රභෂජයකරියා (2 9 ) = ව වහත් ෙිරීම; 

රභෂජයා ු්ලිම්ප් (49619) = ව වහත් 
ග්ුල්ීම; 
පභාග යස් (25414) = සම්පත් නුසීම; 
පභාජ්ීය ( 916) = අනුභෙ ෙටයුතු; 
භර ර්ණ කණ්ටකපය්් (33926) =  ුරුම 
ෙටුවෙන්; 
භරාතෘ්් (26 3ක) = සවහෝදරයන්; 
භරා්්ත (29625) = භර මණය ෙූ (එේ 
අරමුණෙ වනො පෙත්නො); 
භරපයුග්ර්ය (15333) = වද  ුම; 
ර්ච්ඡවිපලාප්පයහි (24ක32) = මසුන් 
ඇල්ලීවමහි; 
ර්ණ්ඩලර්ාලක (2ක15) = මණ්ඩලොෙොර ෙූ 
ධර්මශොලොෙ; 
ර්ධුපටලයක් (2741) = මීෙදයේ; 
ර්ධු ාණිතාදිපය්් ( - ) = මීපුණි - 
උේසෙුරු ආදිවයන්; 
ර්ධුරධ් ්ි ර්ෘදංග (41ක1 ) = මිහිරි හඬ 
ඇති මිහිඟු ව ර; 
ර්ධුර ස් ර ගේජ්ා (2631) = මිහිරි 
හඬින් ෙරණ වඝොෂ්ඨොෙ; 
ර්්ස් සර්ාරාරය (4952) = සිවත් 
හුසිරීම; 
ර්්ාපික (5453) = මන ෙඩන; 
ර්්ුෂයපලාපකාත්පත්තිය (1ක17) = 
මිනිස්වලොවෙහි තපදීම; 
ර්ප්ාපර ණිධා්ය (33513) = සිතින් 
පරොර්ථනො තුබීම; 
ර්ප්ා් ්්ද්ීය (7234) = සිත සතුටු 
ෙිරීමට සමර්ථ; 
ර්ප්ාවි ්්ඤාණය (6615) = ද්වි පඤ්ා 
විඤ්ාණය හො මවනො ධොතු තරිෙය ද 
හුර තතිරි සිත් හුත්තූ හය වහෝ 
එෙසිය අට; 
ර්්්තර ය ්්  (132 ) = ශොස්තර , විදයො; 
ර්හාපභාගීහ (755) = මහත් ෙූ වභොග් 
ඇත්වත් ය; 
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ර්්්දාස යුෂ්කපයෝ (751) = අඩු ආයුෂ්ඨ 
ඇත්වතෝ; 
ර්යුර පි්්ජයක් (31135) = වමොනර පිල් 
ෙලඹේ; 
ර්රණ පරායණ   (26ක15) = මරණය 
පිහිට වෙොට; 
ර්රණා්්තිර් (577) = මරණය වෙළෙර 
වෙොට ඇති; 
ර්ර ර්රා (39337) = තළ තළො; 
ර්ේකටයාපග් (52511) = ෙඳුරොවග්්; 
ර්ල්දාස රා (33722) = මල් දහර (මල් ෙුසි); 
ර්සු (4192 ) = මොසවයන්, ෙපන; 
ර්හ කරැණා සර්ාපත්ති ඤාණය (1259) 
= මහො ෙරුණොෙ අරමුණු වෙොට 
තපුදෙූ ධයොනයට පුමිණීම; 
ර්හා ්රශලපේ තය (54131) = තනි 
ග්ල් ෙන්ද; 
ර්හා රතුෂ්පද  ාතක    ාශී විෂයකු 
(29625) = සිෙුපොෙුන් නසන මහො 
සර්පයෙු; 
ර්හා්ාගපයෝ (1ක432) = මහො වශරෂ්ඨ්්වයෝ 
(වමහි නොග් ශේදය වශරෂ්ඨ්්ොර්ථවයෝ ය); 
ර්හාපුණය භක්ත පවෙප ශ්යකට 
(34315) = පිණට  ත් ෙූ හුෙි තුනෙට 
(මහ දන්සුලෙට); 
ර්හාපුෂ්කරණියට (56531) = මහො 
වපොෙුණට; 
ර්හා හ්්ිස්ක්්ධය (14431) = මහො 
ග්ිනිෙඳ; 
ර්හාවිතේකසම්පර හාරපයහි (52929) = මහ 
විතර්ෙයන්වග්් යුද්ධවයහි; 
මහො සොර්ථෙොහ වසනොෙ (49335) = 
මහත් තෙලම් පිරිස; 
ර්පහශාඛය (522) = වශරෂ්ඨ්්; 
ර්පහාදරය (3 726) = මහ ඩ; 
ර්ාගවිකයාපග් (5 125) = මුෙ ෙුද්දාවග්්; 

ර්ාතෘ ාතක (43914) = මෙ මුරූ 
තුනුත්තො; 
ර්ාතර ඥතා ය (4957) = පමණ දන්නො 
 ෙ; 
ර්ාත්සේය (53336) = මසුරු; 
ර්ා්කූට (4ක217) = වහොර මිනුම්; 
ර්ාතිකා (42313) = ඇළ (ෙොණුෙ); 
ර්ාර ාරණ පකශවේ්ර භූත  ු (21627) = 
මොර නමුති ඇතුට වෙශර සිිංහවයේ 
ෙූ; 
ර්ාමි්ීශාස්තර කාරයා (53219) = නුේ 
පුදීවම් ශොස්තර ය දන්නො; 
මිතර  ස ්්ථ  (54117) = මිතුරන් හො 
එේීම; 
මිථයාපර තිප්්් (2ක3 ) = ෙුස්දි වස් 
පිළිපන්; 
මිද්ධය (5571) = චාතසිෙයන්වග්් මුළි 
ග්තිය; 
මි්ිස්පථය (27ක1ක) = මිනිසුන් ෙසන 
වපවදස; 
මිහිර්ඬල ( - ) = වපොවළොෙ; 
ර්ුක්ත පකශී (41ක2 ) = මිදු වෙස් ඇති; 
ර්ුග්ගස පයතාප ්් (52ක17) = මුිං ඇට 
ෙයඤ්ජනය වස් සු ූ - ව ොරු මුසු 
ෙථොවෙන්; 
ර්ු්්ර්පය්් (33ක) = මිදීවමන්; 
ර්ුට්ෙස්සතිය (47125) = මුළො සිහිය; 
ර්ුණ්ඩක  ාදපය්් (29 14) = හිස 
මුඩුෙළ තුනුත්තො ය යන ෙථොවෙන්; 
ර් ේිත   (25617) = සිහි මුළොෙ; 
ර් ලබීජ (5ක1) = පුළීවම් ශේතිය ඇති 
අල හො මුල්; 
ර් පලාච්ි්්් (2 ක3ක) = මුලින් ම සිඳන 
ලද; 
ර්ෘතයුපයහි (4357) = මරණවයහි; 
ර්ෘදංගාදි (55416) = මිහිඟුව ර ආදි; 
ර්ෘදුක (5ක59) = මෘදු ෙූ, තද වනො ෙු; 
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පර්ණ්ඩකයා (6936) =  ුටළුෙො; 
පර්ර සා (4 ක26) = වම්රූ පර්ෙතය 
පමණ; 
රර්තරිසර්ංගී (2569) = චමතරිවයන් 
යුත්; 
පර්ා පුරැෂ (21712) = හිස් පුරුෂ්ඨයො; 
පර්ාහ්ීයපයහි (44ක6) = මුළොෙ ඇති 
ෙරණ වදවයහි; 
පර්ාහා ්්ධකාරය (21) = වමෝඩෙම 
නමුති අඳුර; 
පර්ෝවිට (3372 ) = ග්ුටිය; 
යගුළිය (45423) = යෙඩ ග්ුළිය; 
යථාශක්තී්් (262ක) = ශේතිය ඇති 
පරිද්වදන්; 
යථාස්ථා්යට (3322ක) = නිසිතුනට; 
ය්්තර ර්ාරැ කි්් (16621) = යන්තරවයහි 
ෙොරුෙ වහෝ උපෙරණයෙින්; 
යර්කපරාතිහාේයය (12627) =  ුදුරජොනන් 
ෙහන්වස් විසින් දැේෙූ ශරීරවයහි එේ 
එේ වරොමයෙින් ග්ිනි ෙඳේ හො දිය 
ෙඳේ ද එෙෙර නිෙුත්ෙන වස් වපණුනු 
මහොපරොතිහොර්යය; 
ය ලා කය්් (391) = යෙ ෙපන්නන්; 
යාරපයාගී (2 715) = තයොග්ශීලී; 
යුගගරාහලක්ෂණ (53335) = එෙට එෙ 
ෙිරීම වහෝ ෙීම ලේෂ්ඨණ වෙොට ඇති; 
යුද්ධර්ුණ ල් (3479) = යුද වපරමුණු; 
පයාගා රර (39 ) = භොෙනොවෙහි 
වයදුනු තුනුත්වත්; 
පයා්කසුඛුර්ාලි්ී (7 17) = වයොනෙ 
වදශෙොසී සියුමුලි ෙොන්තොෙ; 
පයා්ිපසාර්්ස්කාරය (3 25) = 
නුෙණින් වමවනහි ෙිරීම; 
රක්තකම්ිලිය (213 ) = රතු වලොමමය 
ෙස්තර ය; 
රක්තර්්ද්සාරා්්තරපයහි (34 24) = 
රත්හඳුන් අරටුෙ තුළ; 

රක්තපායා (57221) = පූඩොෙො (ෙූඩුල්ලො); 
රජ ී්ය (44ක5) = ඇලුම් ෙටයුතු; 
රජස් මල ෙර්දම (4169) = දූවිලි-අසූචි-
මඩ; 
රපජාජල්ලපය්් (34412) = දූවිලි හො දැලි; 
රත ු්ප්පාද්පය ්් (5කක9) = රුෙන් 
තපදීවමන්; 
රථප ්්ජරය (3136) = රියමුදිරිය; 
ර්්ඉද්ද (3 536) = රනින් ෙළ ෙූර; 
ර්්ධර  පකාට (4 ක23) = සිදුරු වෙොට; 
ර්්.ාපත (3366) = රනින් ෙළ  ොපත, 
( ොපත නම් උළුෙස්වස් උඩ හරස් ලීය 
යි); 
ර්්්ිෂ්කදහසක් (39ක2ක) = රන් ෙොසි 
දහසේ; 
රසකාරක (3152 ) = අරේෙුමි; 
රාජකෘතයසංවිධා්පයහි (333) = 
රොජෙොර්යයන් පිළිවයළ ෙිරීවමහි; 
රාජසුඛුර්ාල (3125) = රජ වහයින් 
සියුමුලි; 
රාජ පජීවික (31 6) = රජු වෙත ීවෙත්ෙන; 
රාතය පශෂය (1ක416) = රොතරිය පිළි ඳ 
තතුරු වෙොටස; 
රැහැණි   (3 624) = ෙිපී; 
වෙදීසංඛපය ්් (5ක36) = රිදිවයන් ෙළ 
හේවග්ඩිවයන්; 
රැප්පණාේථපය්් (55336) = වෙනස්ෙන 
(නුවසන) අරුතින්; 
රපක්ෂ (5621) = රළු; 
පරාගුප්පාදක (2222) = වරොග් උපදෙන; 
පරාපණය (5432) = ෙුීම; 
ලක (5  33) = තලේෙය; 
ලක්ෂපණාප්ීධයා්ාදි (4 21 ) = 
අනිතයත්ෙොදි තරිලේෂ්ඨණවයන් සලෙන 
විදර්ශනොභොෙනොෙ ආදි; 
ලං ්ය (9 1 ) = පුනීම; 
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ලජ්ජාවිච්පඡද්ී (1461 ) = ලුජනජොෙ සිඳ 
දමන්නී; 
ලජ්ජිපපසල (52517) = ලජනජො ඇති, 
පරියශීලි (සිල්ෙත්); 
ලතු (471 ) = ලොෙඩ; 
ල ණරස (7511) =  ලුණුරස; 
ලහුකපවෙ ේත් (1 17) = සුහුල්ලු 
පුෙුත්ම; 
ලා.ුලතා පග් (5264) = ල ුෙුවල්; 
ලාහාගර  පයාපශාගර  පරාප්ත විය (29ක19) = 
ලොභවයන් - යශසින් - අග්තුන් 
පුමිණිවය් විය; 
ලාර්ක (19113) = පහත්; 
ලාර්කවිතේක (4941 ) = පහත් අදහස්; 
ලාස්ස (12111) = නුළි හතර; 
ලැේගි්්්ක් (2442ක) = ෙනවයහි අතු 
ග්ුටීවමන් හටග්න්නො ග්ින්න; 
ලිංගඅ්්තේධා්ය (16126) = 
ශර මණවෙශය අතුරුදහන් ීම; 
ලිංගත්පථ් භා යට (36325) = 
මහණවෙස වසොරෙම් ෙළ  ෙට; 
ුලිප්ත (49727) = ආවල්ප ෙළ; 
ුග්ග (29326) = නුසුවන්; 
ු්්ර්ය (32629) = සිඳීම; 
ුද්ධතර (176 ) = තතො වලොභි ෙූ; 
ුලිත (35 15) = ෙුලඹුවන්; 
ලූඛීව රපයෝ (4 1 ) = රළු සිෙුරු; 
පලඛ්ීය    ප.පහත් (21 33) = වදාස් 
සිඳීමට සුදුසු ව වහත්; 
පලඩ්ඩු (35221) = ග්ල්ෙුට; 
පලයය (4422 ) = වලවිය යුතු; 
පලාකපාලකය්් (2722) = වලොෙ 
රෙින්නන්; 
පලාකා්්තවෙක ර්හා ්රක (33527) = 
වලොෙ තුණේ අතර ඇති නරෙය; 
පලාකාමිස (5321) = පස්ෙම් සුප; 

පලාකායත ර්හා පුරැෂ ලක්ෂණ 
ශාස්තර ය (1337) = වලොෙවයහි පුතර ග්ිය 
විතණ්ඩ ශොස්තර ය හො මහො පුරුෂ්ඨ 
ලේෂ්ඨණ පර ෙොශෙ ශොස්තර ය, ස්ෙමතය 
ඔප්පු ෙිරීවමන් පමණේ පරමත 
ඛණ්ඩණය උග්න්ෙන ශොස්තර ය හො 
උේවඡදෙොදය ද වලොෙොයතන ශොස්තර  
නම් වේ. 
පලාකුත්තර (1කක11) = වලොෙ එතර 
ෙරණ වලොවින් එතර ෙූ; 
පලාර්හේෂණය (25) = වලොෙූ 
දහග්ුණීම, වලොම් වෙළින් සිටීම; 
පලාහිතර ්්ද් (45ක33) = රත්හඳුන්; 
පලාහිතපක්ඛ්්දිකා (1641 ) = වල් 
අතීසොරය; 
පලාහිතුප්පාදක (43915) =  ුදුන්වග්් 
ශරීරවයන් වල් නිේමෙන්නො; 
 කුල (4 96) = මූනමල්; 
 ග්ගුලියාපග් (57127) = ෙෙුලොවග්්; 
 පජරාපර් (5316) = ෙජර යෙට 
දියමන්තියෙට සමොන උපමො ඇති; 
 ්්රාපර  ෘත්ති (5341) = ස්ෙටිලි 
පුෙතුම්; 
 ට්ටංගුලයාදි (31139) = ෙට ඇඟිලි ආදි; 
 ට්ට්ා ලිය (3391 ) = ග්ුළි මොලය, 
නෙග්ුණෙුල; 
 ඩ.ාග්් ිය (9936) = මුහුවදහි ඇතුයි 
සුලවෙන වෙළඹෙවග්් මුඛය ෙුනි 
ග්ිනිදළුෙ; 
 ණච්ඡවි (41 14) = තුෙොලවය් සිවිය 
(හම); 
 ණපපාත් (1626) = ෙටපොඩම්; 
 තිපර කාර (36129) = ෙුට පෙුරු; 
 ධයයා (42ක2 ) = ෙධ ෙට යුත්තො 
(දඬුෙම් දියයුත්තො); 
 ්ෂණ්ඩය (54ක26) = ෙනලුහු ; 
 පුට (31221) = ෙපුරො; 
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 රපර  රා්ේ  (4 423) = තතො ෙටිනො; 
 රභ ් ශතසහසරපය්් (227) = උතුම් 
පරොසොද ලේෂ්ඨ ග්ණනින්; 
 ේණ පාද.්්ධ් (2291 ) = අෙුරු හො 
පද  ුඳුම්; 
 ශීපරාප්ත    (19 1ක) = යටතට පුමිණි; 
 ශීභා පරාප්ත (2 615) = ෙසඟ  ෙට 
පුමිණි; 
 ස්තුපුටය ්් (317) =  ඩුවපොදි; 
 ස්තර  ගුහයය (21123) = රහසඟ; 
 ස්සිකා (34719) = සමන්මල්; 
 හ්් ිස ්්තාප (3579) = ග්ින්වනන් 
තුීම; 
 ාක් පර ණිධා්ය (33514) = ොනවයන් 
පරොර්ථනොෙ තුබීම; 
 ාග්පභදය කර (3ක92ක) = ොනය ිඳ 
(ොනවයන් ෙියො); 
 ාරුග්ගත (1331) = ෙටපොඩම් ෙිරීම; 
 ාතපා්ය (6412) = ෙෙුළුෙ; 
 ාතසර්ුට්ෝ (16434) = ෙොතවයන් හට 
ග්ුණීම ඇති; 
 ාතාතප (35713) = (ෙොත ආතප) සුළිං 
අෙු; 
 ාදර්ථ්ය (49ක11) = ෙොද මුඩීම; 
 ාර්ගරාහී (4237) = ෙරදෙොග්ත්වතෝ 
(අනොදරවයන් ග්ත්වතෝ); 
 ාර් තුරඟ (57212) = ඇත් අස්; 
 ාලරජ්ජු  (2ක62) = වලොම් ස්හුන; 
 ාලප ීරැපී්් (25633) = වරොමයන් 
වදපළු ෙන වස් විදීවමහි දේෂ්ඨයන්; 
 ාස්තුවිදයාප ්් (52ක25) = වග්ිම් 
ශොස්තරවයන්; 
 ැසිසළු සි ුරක් (32615) = ෙුසි 
ෙොලවයහි පරවයොජන ග්ණු ල න 
ෙස්සිෙ සොටිෙො සිෙුරේ; 
 ැහැවෙ සි ුර (25911) = රුේ පට්ටොෙලින් 
ෙළ සිෙුර; 

විකිපර්්ප්් ය (3232ක) = විසිවරන්වන් 
ය; 
විකුණ ග්්් ා (4ක 9) = මිලදීග්න්නො; 
විපකාප්ය (3676) = ෙුඩීම, ිඳීම; 
වික්ෂිප්ත (29623) = විසුරුණු; 
විරාරය (7225) = චිත්තචාතසිෙයන් 
අරමුවණහි හසුරු ෙන චිත්තග්තිය; 
විචිතර විතා් (4167) = විසිතුරු වියන්; 
විජයධ් ජය (51232) = ජයවෙොඩිය; 
විජා්් ( - ) = දැන ග්ුණීම; 
විජි ි්පතර ය ( - ) පෙන් අත්ත; 
විජ්ජුල්ලතාප ්් (2632) = විදුලිවයන්; 
වි්්්ත්තියට (3ක617) = (ොනවයන්) 
හුඟීමට, තල්ලීමට; 
විතේකය (721 ) = චිත්තචාතසිෙ 
ධර්මයන් අරමුණට නිංෙන චිත්ත 
ග්තිය; 
විදේශ්ා (2ක13) = වලොෙය අනිතය දුඃඛ-
අනොත්ම ෙශවයන් සුලෙීම; 
විදුපර්් (4 531) = දියමන්තිවයන්; 
විද් ජ්ජ්    (39916) = පණ්ඩිත ෙූ; 
විදයාධර (26511) = වදෙ විවශෂ්ඨයේ; 
විදයාධරයකු (1 71ක) = විදයො ලවයන් 
අහසින් ග්මන් ෙරන්වනෙු; 
විධර්්ය (3232ක) = නුසීම; 
විධ ප් (16666) = හතස්ස් පෙන්පත; 
විධ් ංස්ය (423) = විනොශ ෙිරීම; 
වි්ය්ය (3113ක) = හිේමීම; 
වි්යභා  (54929) = වෙන්ීම; 
වි්ිපාත (7121) = අෙසඟ ෙ ෙුවටන දුේ 
 හුල තුන; 
විපරීත (35519) = වපරළුනු (වෙනස් ෙූ); 
විපාකූපපභාගි (36 12) = විපොෙ විඳින; 
විපිළිසර (42439) = පසුතුවිලි; 
වි.ුධ (5124) = නුෙණුති; 
විභජ්ය (7529) = ව දීම; 
විර්ල (3421) = පිරිසිදු; 
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විර්ලාතිපර ස්්් අ්ාවිල (56529) = 
පිරිසිදු - පහන් - වනොෙුලඹුනු; 
විර්ුක්තිකරීඩා  (56533) = 
වෙවලසුන්වග්න් මිදීම නමුති ෙරීඩොෙ; 
විර්ුක්ති ඥා් දේශ් ( - ) = 
පර තයවෙේෂ්ඨොඥානය; 
විපර්ාක්ෂ  ශපය්් (3ක337) = 
වෙවලසුන්වග්න් මිදීම් ෙශවයන්; 
විරර්ණපය්් (4 42) = වෙන් ීවමන්; 
විරපහණාේථපය්් (3135) = පුළවෙන 
අරුතින්; 
විපලාක්ය පකපරමි්් (33521) = 
 ලමින්; 
වි රයකට (1 427) = සිදුරෙට; 
විවික්ත    (4 332) = විවෙෙී ෙූ; 
විශද ( - ) = පිරිසිදු; 
විශුද්ධදෘෂ්ටිය (55915) = පිරිසිදු දැෙීඹ; 
විශුද්ධතර (34 26) = තතො පිරිසිදු; 
විශුද්ධශර ද්ධාදෘෂ්ටි (55 34) = පිරිසිදු 
ශර ද්ධොෙ හො දෘෂ්ඨ්ටිය; 
විෂපීත (2594) = විෂ්ඨ වපොෙනලද; 
විෂර් පරත්ා කි ්් (29512) = ෙුස්දි 
අදහසෙින්; 
විසංඥ   (3962) = සිහි නුති ෙ; 
විසභාග (9114) = සමොන වනො ෙු, 
වෙනස්; 
විසිර්ු්්පදක් (31111) = මුදු විස්සේ; 
විස්තීේණ (11 1) = පුතුරුණු; 
විස්තාර (4ක129) = පුතුරුණු; 
විස් ුරණපය්් (3571) = පුතිරීවමන්; 
විස්සත්ථ   (5923) = විශ්ෙොසී ෙ, සුෙ 
නුති ෙ; 
වීයයමධ් ජ (4 17) = ීර්ය නමුති 
වෙොඩිය; 
වීේය ධුරපධාරය්හ (31323) = ීර්ය 
නුමුති ධුරය උසුලන්නො; 

වීයයමස ්්තාපාග්්ි (54ක5) = ීර්ය 
නමුති තෙන ග්ිනි; 
 ෘක්ෂාගර යට (2662) = ග්ස මුදුනට; 
 ෘෂ්ටිය (19616) = ෙුස්ස; 
ප දතර ය (26626) = සෘේ-යජුෂ්ඨ් සොමන් 
යන වෙද තුණ; 
ප ර්ත්තතා  (4ක919) = වෙනස්  ෙ; 
ප යයාකරණ ඡළංගශාස්තර  (32122) = 
ෙයොෙරණ ඇතුළු ශොස්තරොිංග් සය, 
ෙයොෙරණ-ශිේෂ්ඨො-ෙල්ප-නිරුේති- 
ඡන්දස්-වජයොතිෂ්ඨ් යන සය; 
 යතිකර ර්ණය (2ක437) = ෙුඩීම; 
 ය ස්ථා්ය (1ක2 ) = නියම ෙිරීම; 
පිරිසිඳීම, 
 යාඛයා්පය්් (5131 ) = විස්තර 
ෙිරීවමන්; 
 යාිය (511) = වරොග්ය; 
 යාපාද විතේක (4649) = වෙරොධ සහග්ත 
ෙල්පනො; 
 යාපෘත (4 51 ) = වයදුනු; 
 යාප්ත    (2641) = පුතුරුණො ෙූ; 
 යායාර්පය්් (621 ) = උත්සොහවයන්; 
 යාලර්ෘග්ිපසවිත (5231) = නපුරු 
සතුන් විසින් ඇසුරු ෙළ; 
ශෙ (27916) = ෙපටි; 
ශතපුණයධරත් ාදි (25337) = පින් ලෙුණු 
සියයේ දැරීම් ආදි; 
ශතරැර්ථ්ය ( - ) = සතුරන් මුඩීම; 
ශර්රේයා (246) = වෙවලස් සිංසිඳීම 
පිණිස ෙූ ධොර්මිෙ පුෙුත්ම; 
ශරීර පටිජග්ග්පයහි (31537) = ශරීර 
වපොෂ්ඨණවයහි; 
ශරීරායාසපය්් (22319) = ශරීරවයහි 
පීඩොවෙන්; 
ශස්තරපය්් (5497) = ආයුධවයන්; 
ශස්තරප ගපර තිපීිත  ් ලදු   (4352 ) 
= අවි පහරින් වපළී; 
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ශපසයාද්ධරණ (43639) = උග්ුළන වහෝ 
ෙපන; 
ශෘේදූලයා (51922) = දිවියො; 
ශාලා ප්ාදයා්පයහි (1 ) = සල් 
උයන්හි; 
ශාස්පර තිරපප (51113) = ශොසනයට 
ග්ුළවපන; 
ශාස්ා්භිරති (49419) = සස්වනහි 
වනො ඇල්ම; 
ශාස්ායුුඃපරප ණිය (1613ක) = 
ශොසනයොවග්් ආයු පරම්පරොෙ; 
ශාශ් ත (1775) = හුම ෙල්හි පෙත්නො; 
ශික්ෂණය (3 9) = පුහුණු ෙිරීම; 
ශික්ෂාපද යතිකර ර්ණය (5343ක) = සිෙ 
පද මුඩීම; 
ශික්ෂාපර තයාඛයා්ය පකාට (21ක1 ) = 
ශිේෂ්ඨො පර තිේවෂ්ඨප වෙොට; 
ශිපරාර්ස්තක (4372 ) = හිස මත; 
ශීල පගාප්ය (3 332) = සිල් ස්ෙීම; 
ශීලභූෂණසෘෂිගණ (54411) = සිල් 
 රණින් සුරසුනු සෘෂ්ඨි සමූහයො; 
ශුක්ලපක්ෂාභි ේධර්ා් (3 ක35) = 
වපරපස ෙුවඩන; 
ශුෂ්ක ලාහක ගේජ්ා (2292 ) = ෙුසි 
නුති වග්රෙුම් හඬ; 
ශුෂ්ක විදේශක (36715) = හුදු විදර්ශනොෙ 
පමණේ උපදෙො ේවල්ශේෂ්ඨය ෙළ 
අභිඥාදිය නුති රහතන් ෙහන්වස්; 
ශුෂ්ක    (57426) = වියළි; 
ශූ්ය ( - ) = හිස්; 
ශූ්යාගාරපයහි (52 2) = හිග්් වග්හි; 
ශූ්යතා පර තිසංයුක්ත (2ක6) = හිස් ෙ 
පළ වෙවරණ ෙථොවෙන් යුේත; 
ශෘංග (3635) = අඟ; 
ශෘංගිප ර (7316) = තඟුරු; 

රශක්ෂයපයෝ ය (4 ක3) = රහතුන් 
ෙහන්වස් හුර වසසු මග් ඵල ලොභීහු 
නිේවමන වහයින් චශේෂ්ඨවයෝ ය; 
පශාතර ය (44223) = ෙණ; 
පශාභ් ( 329) = වහො නො, යහපත්; 
ශර ර්්ක ාදපය්් (29 2ක) = නින්දිත 
ශර මණයො යන ෙථොවෙන්; 
ශර ර්ණපර තිපදාස   ර්පයක (2 49) = 
පුවිද්දන්වග්් පර තිපත්තිය පුෙවසන 
ොනවයෙි; 
ශර ර්ණසාරපපය (2 41ක) = ශර මණයන්ට 
ග්ුළවපන; 
ශර ර්ණා්ුච්ඡවික ( - ) = ශර මණයන්ට 
සුදුසු; 
ශර  ණපර ගුණධාරණපය්් (425) = ඇසීම 
- පුහුණුෙිරීම - දැරීම යන වමයින්; 
පශරාතාපත්ති ලයට (4135) = 
වසොතොපත්තිමග්්ග් සිතට අනතුරුෙ 
ඇති ෙන ඒ ඒ චිත්තවයහි විපොෙ සිතට; 
පශරාතෘජ්ර්්ුඃපර සාදජ්ක    (434) = 
අසන ජනයන්වග්් සිත්හි සතුට 
උපදෙන්නොෙූ; 
ශ්ප ත ේණ පරාකාර පංක්තිපය ්් (222) 
= සුදු පෙුරු වපළින්; 
ෂට්විධ    සංඥා  (55433) = සෙුදූරුම් 
හුඟීම; 
ෂඩ්භිඥාලාභිත් පය ්් (11 ) = තද්ධිවිධ, 
දිේ වසොත, පරචිත්ත විජොනන, 
පුේව නිෙොසොනුස්සති, දිේ ාේඛු, 
ආසෙේඛය යන ාණ සය ලුබීවමන්; 
ෂඩායත්ය්් (59 ) = ාේඛු, වසොත, 
ඝොණ, ජිේහො, ෙොය, මන යන ආයතන 
සය; 
ෂඩ් අසාධාරණ ඥා්පය්් (2  21) = 
අනයයන් හො සොධොරණ වනො ෙූ ඥාන 
සයෙින්; 
සංයුක්ත (11233) = එෙට වයදුනු; 
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සං ෘත (4 32) = ෙසන ලද; 
සං ෘති පදවිය්් (192 ) = වදවියනු යි 
සම්මත ෙූ රජුන්; 
සංසක්තයක් (5ක23) = ඇලීමේ; 
සංස්්ද්ය (1591ක) = ග්ුළපීම; 
සංසාරභීරැක ගුණභූෂණ (5ක91 ) = 
සසරට ිය ෙන ග්ුණ නමුති අ රණ 
ඇති; 
සංසෘෂ්ටි විරහිත (5427) = සිංසර්ග් 
රහිත; 
සංපසදජ (36 13) = ෙුණු ආදිවයහි 
වතතමනින් උපදනො; 
සංස්කාර ධේර් (6125) = වහ්තුෙලින් 
හටග්න්නො වදය; 
සංස්කාර විපවෙණාර් (31326) = 
වහ්තුවෙන් හටග්ත් ධර්මයන්වග්් 
වෙනස් ීම; 
සකල ් ගරාංග ශ්රී සර්ෘද්ි සම්ප්්් ශ්රී 
 ේධ් පුරයට (44) = සියලු 
නග්රොෙයෙයන් වග්න් සුදුම් ලත් ශ්රී 
ෙර්ධන පුර නුමුති නග්රයට; 
සකලිකා (16417) = ෙු ුල්ල, ග්ල්පතුර; 
සකෘදාස ගාමි  ලයට (4135) = ෙොම 
භෙවයහි එේ ෙරෙට ෙඩො උත්පත්තිය 
වග්ණ දීවම් ශේතිය සිඳ දැමූ සෙදාග්ොමි 
මග්්ග් සිවත් විපොෙ සිතට; 
සක්ඛරා (25519) = ග්ල්ෙුට; 
සක්පල්ශයාහට (2332 ) = ේවල්ශ 
සහිතයොහට; 
සගපය්ි (626) = යහළුවෙනි; 
සංකාරස්ථා්පයහි (51531) = ෙසළ 
වග්ොවඩහි; 
සංකුපථපයහි (4ක417) = උල් සවිෙර එහි 
 ුඳී ස්හුන්හි එල්ලී යො යුතු පර්ෙත 
මොර්ග්වයහි; 
සංඛලීක. ්්ධ්පය්් (1 333) = 
හුෙිල්වලන් (මොිංාුවෙන්)  ුඳීවමන්; 

සඟළ සි ුර (2235) = වදපට සිෙුර; 
සං ාටි ( - ) = වදපට සිෙුර; 
සංඥා (3229) = හුඳිනීම; 
සපජාතිභූත (9737) = දැල්වෙන; 
සජ්ඣාය්ා (359) = පොඩම් ෙීම; 
සංජා්් (711) = හුඳින ග්ුණීම; 
සණ්ෝ (41ක) = සටහන; 
සණ්හ සුඛුර් ශා්්ත පර ණීත සර්ාපත්ති 
(5කක7) = තතො සියුම් ශොන්ත ෙූ උතුම් ඵල 
සමෙත්; 
සතර සෘද්ිපාදපයෝ (4324) = සෘද්ධියට 
අත්තිෙොරම් ෙන ඡන්ද - චිත්ත - විරිය 
- විමිංසො යන සතර; 
සතර සතිපට්ෝපයෝ (4323) = ෙොය, 
වේදනො, චිත්ත, ධම්ම යන සිහිය 
පිහිටුවිය යුතු ධර්ම සතර; 
සතර සංගර හ  ස්තු (1ක54) = දාන, පරිය 
ොන, අර්ථාර්යො, සමොනොත්මතො යන 
සතර; 
සතසහසර රා  (173) =සිය දහස් නොද; 
සති සම්පර්ාසය (41435) = සිහි මුළොෙ; 
සපතකිච්ඡ (4 416) = පිළියම් සහිත; 
සපතාස් (2 62ක) = ලත් වදයින් 
සතුටුීම; 
සත්කායදෘෂ්ටිය (31727) = ආත්මයේ 
ඇත යන දෘෂ්ඨ්ටිය 
සත්තූපලද්ිපයක් (3697) = සවතෙු-
පුද්ග්ලවයෙු ලුබීවමේ; 
සත්පරායසම්පජ්්්ය (53ක19) = 
ෙටයුත්තේ ෙිරීවම් දී එහි වහොඳ 
වනොවහොඳ සලෙො  ුලීම; 
සත් කාය පවෙයාප්්්    (2 19) = සත්ෙ 
සමූහයොට ඇතුළත් ෙූ; 
සද්්හල් (3 24) = දානශොලො සය; 
සද්ධේර්ාර්ෘත ේෂාප ්් (2633) = 
සදහම් අමො ෙුස්වසන්; 
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සද්ි්්රිය (3936) = සහජොත ධර්මයන්ට 
පර ධොන ෙූ ශර ද්ධොෙ; 
ස්රාර්රසකල පලාකය (53 34) = වදවි 
මිනිසුන් සහිත සියලු වලොෙය; 
ස්් (33734) = සිංඥා; 
ස්්තේපණය (2634) = මනො වෙොට 
පිණීම; 
ස්්තේපිත (4  7) = තෘප්ත; 
ස්්තාප්ය (5741) = තුීම; 
ස්්තිකයට (2 2) = සමීපයට; 
ස්්තරාසය (1 41) = තුති ග්ුණුම; 
ස්්ද් (1467) = ග්ලො  ුසීම; 
ස්්ධාරණ (49532) = මනො, දැරීම; 
ස්්්ාසියා (16 3 ) = ග්ිහිවග්ය හුර ග්ිය 
තොපසයො, පරි රොජෙයො; 
ස්්්ිපාත (14 13) = එේතුන් විම; 
සන්නිපොතිෙවයන් (4374) = තුන් වදාස් 
ෙිපීවමන්; 
ස්්්ිහිත (45729) = තුන්පත් ෙළ; 
සපදාස ්රාරී (4 333) = වග්පිළිවෙළින් පිඬු 
සිඟන; 
සපදාස ්රාවෙකංගය (5ක33ක) = 
වග්පිළිවෙළින් පිඬු සිඟීම නමුති 
ධුතොිංග්ය; 
සප්ත පද යතිහාරා සා්පයහි (3352 ) 
= පියෙර සතේ යූවමන් පසු; 
සප්තපර තිෂ්ිත (4ක627) = පො සතර-
වසොඬ-ෙලග්-රහසඟ යන අෙයෙ සත 
ිම පිහිටි; 
සප්තභූර්ක (29112) = සත්මහල්; 
සප්තවිධ රත්්පය්් (33626) = ාෙර -
හස්ති-අශ්ෙ-මණි-ස්තරී-ග්ෘහපති-
පරිණොයෙ යන රත්න සවතන්; 
සබ්.ට්ෙක (41 2ක) = සියල්වලන් අට 
 ුග්ින්; 
සපභද්    (35929) = මද ිඳීම් සහිත; 

සභයජ්ය්්පග්් (34) = 
සොමොජිෙයන්වග්න්; 
සර්ක තැ්් (52412) = සමොන අය; 
සර්ංගිභූත (5722) = යුේත ෙූ; 
සර්ජ්ජදාස ් (4ක215) = මුදල් අය වනොෙර 
නෘතය දැේීම; 
සර්තරිංශත් පාරමීධේර්ය්් (14) = 
වපරුම්දම් තිස, 1. දාන, 2. සීල, 3. 
වනේඛම්ම 4. පඤ්ා,  5. විරිය, 6. 
ඛන්ති, 7. සේා,  . අධිෂ්ඨ්්ොන, 9. 
වමත්තො, 1ක. උවපේඛො යන දශය, 
පොරමී - උපපොරමී - පරමත්ථ පොරමී 
ෙශවයන් සමතිවසෙි; 
සර්්්තරක්ඛු (13221) = සමතුස්, 
සර්ෙඥයන් ෙහන්වස්; 
සර්ථභා ්ා (4326) = සමොධිභොෙනො; 
සර්්්විත   (5722) = යුේත ෙ; 
සර්ස්ත ගුණගණාභරණ විභූෂිත    (414) 
= සියලු ග්ුණ සමූහ නමුති ආභරණයන් 
වග්න් අලිංෙෘත ෙූ; 
සර්ස්තවෙපු (326) = සියලු සතුරන්; 
සර්ස්තාවෙෂ්ටපාපා්්ධකාරය (423) = 
සියලු අයහපත් පොප නුමුති අඳුර; 
සර්ාි්්රිය (3936) = සහජොත ධර්මයන්ට 
පර ධොනෙන චිත්චතෙොග්ර තොෙ 
සර්ා් සං ාසය (12 2 ) = එේ ෙ 
විනයෙර්ම ෙිරීම නමුති ෙොසය; 
සර්ාිය (456) = සිවත් එෙඟෙම; 
සර්ාි ස්තම්භපයහි (35ක1 ) = එෙඟ 
 ෙනමුති ෙණුවෙහි; 
සමීපාප්යකි්් (3271ක) = ලඟ වෙළඳ 
සුලෙින්; 
සර්ුදයධේර් (2ක ) = වහ්තුෙේ 
මුල්ීවමන් හටග්න්නො ධර්ම; 
සර්ුල්ලප් සංසේගය (54213) = එේ ෙ 
ෙථො ෙිරීම නමුති සිංසර්ග්ය (ග්ුටීම); 
සර් හ්්ය (1756) = නුසීම, තග්ිල්ලීම; 
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සපර්ාසාවෙත (49112) = ඇතුළත්; 
සර්යග්දෘෂ්ටික (1127) = නිෙුරදි දැෙීම් 
ඇත්තො; 
සම්පක්ඛ ්්ද් (4ක3ක) = පිවිසීම; 
සම්පජා්කාරී (41617) = නුෙණින් 
සලෙො  ලො ෙරියො ෙරණසුලු; 
සම්පජා් ර්ුසා ාදය (25ක19) = දැන දැන 
ව ොරුෙීම; 
සම්පවෙ ේත්ය (35ක5) = හුම අතට 
වපරළීම; 
සම්පර ජා්් පර ඥාප ්් (5219) = මනො 
වස් දැනග්න්නො නුෙණින්; 
සම්පර දාස ල්ය (1 6) = පළො දැමීම, විනොශ 
ෙිරීම; 
සම්පර සාද් (4ක31) = පුහුදීම; 
සම්.ාධ    (33227) = ෙරදර සහිත ෙූ; 
සම්භ  (5ක26) = හට ග්ුණීම; 
සම්භ   ් .  (3371) = ලුව න  ෙ; 
සම්ර් (6ක7) = ෙයිතොළම; 
සම්ර්ත්තකාරී (2473) = යහපත්  ෙ 
ෙරණ; 
සර්යක් පර තිපත්තිපයහි (45411) = යහපත් 
පිළිවෙවතහි; 
සරාජික (39913) = රජුන් සහිත; 
ස් ේණ පපලා්්තරපයහි ( - ) = 
රන්වපට්ටිය තුළ; 
සේ ක්පල්ශ ශතරැ ර්ථ්යට (3552) = 
සියලු වෙවලස් නමුති සතුරන් 
මුඩීමට; 
සේ ජ් පර තිකූලය (56119) = සියලු 
වදනොට පිළිෙුල්; 
සේ ඥ ස ේය දි යරාජයාපග් (541ක) = 
තථොග්ත නමුති හිරු වදේ රජුවග්්; 
සේ ඥතාඥා්ය (13926) = සියල්ල 
දන්නො නුෙන; 
සේ ගෘහාදාස ්ය (25ක16) = වග්ය සහිත 
සියල්ල ග්ුණීම; 

සේ භ ාභ ගතිපයහි (3ක327) = සියලු 
උස් පහත් භෙවයහි හො දිෙයොදි 
ග්තිවයහි; 
සේ  ාදි  ාරණ පකශරී්්ර භූත (51316) 
= සියලු ෙොදී නමුති ඇතුන්ට 
සිිංහරොජවයේ ෙූ; 
සේ ශාස්තරාේණ පාරගත (335) = සියලු 
ශොස්තර  නමුති සොග්රයොවග්් පරවතරට 
ග්ිය; 
සේ ශීලාරාර සම්ප ්්් (39631) = සියලු 
යහපත් පුෙතුම්ෙලින් යුත්; 
සේ ාේථසිද්ි  කාරක (362 ) = සියලු 
යහපත ෙරණ; 
සේ ා්්තරායපයෝ (1 616) = සියලු 
උෙදුරු; 
සේ ාපණය (47 23) = සියල්ල ඇති 
වෙළඳ සුල; 
සේ  සංස්කාර පර  ෘත්තී්්පග් (54ක34) = 
සියලු සිංස්ෙොරයන්වග්් පුෙුත්වම්; 
සලභයා (55633) = පළඟුටියො; 
සල්කැළණියපග් (5146) = ශොලෙලයොණ 
ෙෘේෂ්ඨයොවග්්; 
සල්පලිකාරාර (3ක 1 ) = වෙවලස් 
සිඳින පුෙතුම්; 
සල්පලිතාරාර (4914) = වෙවලස් ෙපො 
ලන හුසිරීම්; 
සසංස්කාවෙක කුශලචිත්ත (529) = තමො 
විසින් වහෝ අනුන් විසින් ෙළ පසු ුසීම් 
ආදි පූර්ෙවයොග් ඇති ෙුසල් සිවතන්; 
සහජාත ධේර්ය්් (5559) = එෙට උපන් 
ධර්මයන්; 
සහඹු   (332 ) = භොර්යොෙ සහිත ෙ; 
සහල්පලක (16231) = උඩහල්වලෙ, ද්ර ෙය 
දමො උඩ එල්ලො ත න ෙූඩය; 
සහසර  කිරණයාපග් (4 929) = 
සූර්යයොවග්්; 
සළාපේගය (5292) = සුළිවය් වේග්ය; 
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සාකච්ඡා ට (2923) = ෙථො ස් ෙිරීමට; 
සාකටික (771) = ග්ුල් පදෙන්නො; 
සාක්ෂාත් (449 ) = පර තයේෂ්ඨ; 
සාේථක සම්පජ ්්්ය (53ක1 ) = 
ෙටයුත්තෙ පරවයොජන සහිත   ෙ 
සලෙො  ුලීම; 
සාදිය්ා (11536) = තෙසීම; 
සා්්දෘෂ්ටික (45524) = වම වලොෙට 
අයත්; 
සාය්ය (6435) = රස දැනීම; 
සායිත (5 725) = රස  ුලූ; 
සා දය ධේර්ය්් (4314) = සවදාස් 
ධර්මයන්; 
සා දයා් දය (53231) = ෙරද සහිත-
රහිත, ෙුරදි-නිෙුරදි; 
සාරගර හණයකට (4554) = සොර යයි 
ග්ුණීමෙට; 
සාරාසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් (13) = 
ලේෂ්ඨයේ අධිෙ වෙොට ඇති අසිංඛය 
ෙල්ප සතරේ; 
සැණපකළිපය්් (33531) = උත්සෙ 
ෙරීඩොවයන්; 
සැපවිහරණය (1 33) = සුෙ වස් විසීම; 
සැර පහර (2612 ) = ඊ පහර; 
සිගා රල (33 1) = වෙස්ෙුටිය; 
සිගාලයකු (2 24) = හිෙවලෙු; 
සි්ිකඳ (52924) = නුිංග්ූරම; 
සිලා ට්ට්පය්් (2334) = ග්ල් 
ග්ුටීවමන්; 
සිපලාක (5294) = ෙීර්තිය; 
සි ුපිළිසිඹියාපයහි (119) = අර්ථ, ධර්ම, 
නිරුේති, පර තිභොන යන සතර පිළි ඳ 
ාණයන්හි; 
සීර්ා අතුර ( - ) = සීමොෙ අතර; 
සුංක (5ක923) = අය ද්ද; 
සුංකස්ථා් (5ක315) =  දු වග්විය යුතු 
ස්ථොන; 

සුකෘත දුෂ්කෘත කේර් (733) = යහපත් 
වෙොට හො නපුරු වෙොට ද ෙරණ ලද 
ෙර්ම, ෙුසල්-අෙුසල්; 
සුගතගාර් (4595) =  ුද්ධධර්මය; 
සුගත ර ධේර් පස්ාිපති    (5646) = 
උතුම්  ුදු දහමට වසවනවි ෙූ; 
සුගපතා ාදකාරී (56411) =  ුදුන්වග්් 
අෙෙොද ෙරණ; 
සුග්්ධාපණපයෝ (4 437) = සුෙඳ වෙළඳ 
සුල්; 
සුගෘහීත (31 11) = තදින් අල්ෙොග්ත්; 
සු්ිේප ේය (19626) = මනො වෙොට 
ලිහීම; 
සු්්දරගුණ්ිධා් (1ක27) = යහපත් 
ග්ුණයන්ට නිධොනයේ ෙුනි; 
සුභාෂිතය (5351 ) = යහපත් ොනය; 
සුර්ේදිත රේර්යක් (55326) = වමොනෙට 
පදම් ෙළ හමේ; 
සුරාපසාණ්ඩ (1ක 31) = මත්පුවනහි 
වලොල් අය; 
සු ඳ පසඟුල් (3 36) = සුෙඳ 
ෙල්ෙොදිවයන් ඇඟිලි පස සිටින වස් 
සටහන් ෙිරීම; 
සුසණ්ිත (3ක114) = මනොෙ පිහිටි; 
සුහිත (345 ) = අනුභෙවයන් සූහීමට 
පත්; 
සුහුරැ.්්ධු (1322 ) = මොමොවග්් පුතො, 
මස්සිනො; 
ස ක්ෂ්ර් (122) = සියුම්; 
ස චි ර්ුඛ පර ර්ාණ (5ක15) = තදි ෙටු අග් 
පමණ; 
සුත් ුල්ල පද්ර්යක් (4613) = මනො ෙ 
පිපුනු පියුමේ; 
ස තර දශාතිපරකශත (11512) = දශයේ 
අධිෙ වෙොට ඇති සූතර  සියය, 11ක,  
ස දපයක් (35613) = අරේෙුමිවයේ; 
පස්තු ට (2513ක) = ඒදණ්ඩට; 
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පසවිත යධේර් (4329) = වස්ෙනය 
ෙටයුතු ධර්ම; 
රස්්ධ ය්් (2 9) = සින්ධු නදී 
තීරවයහි උපන් අශ්ෙයන්; 
පසාකසල්ලය (54319) = වසෝෙ නමුති 
හුල; 
පසාතපය්් ( - ) = ෙණින්; 
පසාපා් ර්ාලාප ්් (49214) = තරප්පු 
වප්ළිවයන්; 
පසාම්්සි්් (1ක425) = සතුටින්; 
ස්තබ්ධ (5427) = තද; 
ස්ථාප්ාචිතපර ඥා (1ක54) = 
(ස්ථොන+උචිත) තුනට සුදුසු නුෙණ; 
ස්ථාප්ාත්පත්තිකපර ඥා (527) = තුනට 
සුදුසු පරිදි උපන් නුෙණ; 
ස්ප්්හ්ීය    (21 3 ) = වතත් ෙටයුතු 
ෙූ; 
ස්පර ෂ්ට යය (55419) = ස්පර්ශ ෙටයුතු 
වදය; 
ස්ර්ෘතිසම්ප්්් (54311) = සිහිවයන් 
යුේත; 
ස් ේගගාමී (1346) = වදේවලොෙට යන; 
ස් ේණකදලිස්ක්්ධයක් (3962) = රන් 
වෙවසල් ෙඳේ; 
ස් ේණකාරපයකු (1ක1 ) = 
රන්ෙරුවෙෙු; 
ස් ේණභිංකාරය (3 212) = රන් 
වෙණ්ඩිය; 
ස් රණභාණ්ඩාගාර (314) = රන්  ඩු 
ග් ඩො; 
ස් ේණාංකුරද් යයක් (339) = රන් පුළ 
වදෙේ; 
ස් ල්ප ර ී්ය (3ක27) = සුළු යයි ෙිය 
යුතු; 

ස් ස්්තා්ය (41613) = සිය සිත් 
පරම්පරොෙ; 
ස් හස්තපය්් (1524) = සියතින්; 
හලාහල (1443 ) = නපුරු විෂ්ඨ; 
හසරකි්් (5ක 22) = මග්ෙින්; 
හස්තාංගුලි (4ක426) = අවත් ඇඟිලි; 
හස්තපාද කුකුස් (31424) = අත් පො 
විෙොර; 
හස්තපාච්පඡද්ය (1322) = අත් පො 
සිඳීම; 
හස්තර්ුරා ශාස්තර ය (6 32) = අතින් යම් 
යම් ලෙුණු දැේීවමන් අනයයන්ට සිය 
අදහස ඇඟීමට උග්න්ෙන ශොස්තර ය; 
හස්තයශ්  රථ ප්්ති (4521) = ඇත්-අස්-
රිය-පො ල; 
හිර්ගිවෙ ශිඛර (226) = හිමොලය, පර්ෙත 
මුදුන; 
හි්ි ගැට (42635) = තන්වනෝ; 
හීකාරපයෝ (42324) = වග්ොවිවයෝ; 
හී්ායුෂ්කයා (1 62) = වග්ෙුනු ආයු 
ඇත්තො; 
හීලිත (3ක 3ක) = නින්දිත; 
හී ැලක් (29ක19) = නග්ුල අග් සවිෙරණ 
යෙඩ පතුරේ; 
හුණ ලපල්ලක් (36413) = උණ ලූල්ලේ; 
හෘදය පවෙලාභය (4476) = වලහි දැවිල්ල; 
හෘෂ්ට තුෂ්ට පර ර්ුදිත (51ක27) = තුටු පහටු, 
පරීතිමත්; 
පහප් සර සවෙතාදිපයහි (35715) = 
වපොෙුණු-විල්-ග්ිංග්ොදිවයහි; 
පහර් භාජ්යක් (5942) = රන්  ඳුනේ; 
පහ  (26226) = ෙුටි; 
 

මිලි්්ද පර ශ්් පයහි ගැටපද වි රණය ්ිමි. 
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