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1. පූජා අපරතිග්රහණ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න්ට කරන පූජො සත්කොරයන්හී පරමයෝජනයක් තිමබ්බද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මබෝිෙූලමයහිදීෙ බුදුපියොම ෝ සියලුෙ මකමලස් පරහීන කළ මස්ක.
එමස්නේ අනුපොදිමශ්ෂ නිර්ෙො ධොතුමෙන් පිච්නිෙන් පො ෙදාළ බුදුපියො න්
පූජො සත්කොර මනොඉෙසන බෙ කිෙයුතු මනොමෙයි. සුච්යුත් මතර ුමෙෝ මෙමස්
ෙදාළහ. “මදවි ිනිසුන් විසින් අසෙසෙ ෙූ බුදුෙරු පුදනු ලබති. එමහත් බුදුෙරු
ඒ පූජො සත්කොරයන්හී මනොඇමලති. එය බුදුෙරයන්මේ ධර්ෙතොෙයකි.”
යනුමෙනි.
එමහත් බුදුපියොම ෝ “ආනන්දය, ෙොමේ ඇෙෑමෙන් පසු අපමේ ශොස්තෘන්
ෙහන්මස් දැන් නුතුයි මනොසිතිය යුතුය. ෙො විසින් මද්ශනො කරන ලද ධර්ෙ
විනය ෙොමේ ඇෙෑමෙන් ඔබට අනුශොසනො කරන ශොස්තෘ මකමනකි” යයි ෙදාළහ.
එෙ නිසො පිච්නිවියොෙු බුදුපියො න්ට කරන පුද සත්කොරමයෝ ෙඳ මනොමෙති.
මෙමස් බුදුපියො න් මකමරහි, ධර්ෙය මකමරහි අචල භක්තිය ඇත්මතෝ පුද
සත්කොර පෙත්ෙො කුසල ධර්ෙ ෙඩො ෙනිති. මදේ ිනිස් සුප ලබති. නිෙනට
ළඟො මෙති.

2. ආවර්ජනා පරතිබද්ධ පරශ්නය.
ිලිඳු රජු Non Commercial Distribution
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ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් සියල්ල දන්මන් නේ සෙහර මද්ෙල් ික මේලොෙක්
මෙමනහි කර පෙසන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුෙරු දත යුතු සියල්ල දනිති. බුදුෙරුන්මේ සිත අතිපිච්සිදු නිසො,
මේෙෙත් නිසො ඕනෑෙ මදයක් ෙහො සිහි කළ හුකිය. යෙො ෙහ මපළහර පෑමේදී
ශරීරමයන් ෙින්දර සහ ජලය එකෙර නිකුත් ෙන්නො මස් මපමනන්මන් සිමත්
ඇති මේෙෙත් බෙ නිසොය. එමහත් සුබුවින්ෙ සිදු ෙන්මන් එක සිතකින්
ෙින්දරත් අමනක් සිතකින් ජලයත් පිටකිරීෙයි.
ෙහරජ, බුදුෙරු සෙහර මද්ෙල් ික මේලොෙක් මෙමනහි කර දැන ෙන්නො බෙ
සතයය. සියල්ල ෙහො මනොදකින බෙ සතයය. පිහිට විය යුත්තන් මසොයො
යන්මන්ද දිනපතො අලුයෙ ෙහො කරු ො සෙොපත්තියට සෙෙුදීමෙනි. මෙමස්
මෙමනහි කිරීෙ සඳහො බුදුපියො න්ට ෙත ෙන්මන් ඉතො සුළු කොලයකි. හකුළුෙන
ලද අතක් දික් කිරීෙට ෙතෙනෙොටත් ෙඩො සුළු කොලයකි. දික් කරන ලද අතක්
හකුළුෙන්නට ෙතෙනෙොටත් ෙඩො අඩු කොලයකි. එක් අතක ඇති මදයක් අමනක්
අතට ෙුනීෙට ෙතෙන කොලයටත් ෙඩො සුළු කොලයකි. ඇසි පිය හුරීෙට
ෙතෙනෙොටත් ෙඩො සුළු කොලයකි. එමස් සුළු කොලයක් මෙමනහි කර අතීතය,
අනොෙතය, ෙර්තෙොනය සේබන්ධ ඕනෑෙ මදයක් ෙදාර මස්ක.
බුදුෙරුන්ට මෙමස් මෙමනහි කළ හුක්මක් බුදුෙරයකුමේ සිත රොෙමයන්
ද්මේෂමයන් මෙෝහමයන් කිලිි වී නුති බුවිනි. පෘථේජන ිනිසුන්ට මෙමස්
මෙමනහි කළ මනොහුක්මක් ඔෙුන්මේ සිත් රොෙමයන් ද්මේෂමයන් මෙෝහමයන්
ෙසො මෙන ඇති බුවිනි.

3. දද්වදත්ත පරවුජයා පරශ්නය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මද්ෙදත්ත පුවිදිෙ සිංඝ මභ්දය කර කල්පයක් ෙුළුල්මලහි අවීචි ෙහො
නරකමයහි පුමසන බෙ දැන දැනත් ඔහු පුවිදි කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මද්ෙදත්ත පුවිදි මනොවී ෙිහිෙ සිිමය් නේ මබොමහෝ අකුසල් කර කල්ප
මකෝි ෙ න් නරකමයන් නරකයට ෙුමටින් අපරෙො දුක් විඳින බෙ දිෙුසින්
දැක තෙොමේ සසුමනහි පුවිදි ෙූ අයට දුක් මකළෙර ෙන නිසො කරු ොමෙන්
ඔහු පුවිදි කළ මස්ක. බලෙත් පුරුෂමයක් තෙොමේ නෑමයකුට මහෝ ිතුමරකුට
රජ මකමනකුමෙන් දැඩි දඬුෙෙක් ලුබු ු විට කරු ු කියො දඬුෙෙ සුහුල්ලු
කර මදන්නොක් මෙන් ඔහුට උරුෙ වීෙට තිබූ බලෙත් දුක් සුහුල්ලු කළ මස්ක.
Non Commercial Distribution
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දක්ෂ ශලය චෙදයෙරමයක් ෙහත්ෙූ මරෝෙයක් ෂෂධ බලමයන් අඩුකර
මදන්නොක් මෙන් ඔහුට විඳීෙට තිබූ බලෙත් දුක් අඩුකර දුන් මස්ක.
ඒ මදේදත් මතරද මපර චෙරය නිසො බුදුපියො න් ෙුරීෙට මනොමයක් උත්සොහ
මෙන ඒ මනොහුකිෙූ තුන සිංඝ මභ්දයද කර ියයන මෙොමහොමතහි බුදුෙු
සිහි කමළ්ය. “ස්ෙොමීනි, ෙොමේ මලොේතුරො බුදුපියොම නි, ඔබෙහන්මස්ට අපරොධ
කර ෙො මකමරහිද අිංෙුලිෙොල මකමරහි දැක්ෙූ, නොලොෙිච් ඇත් රජ මකමරහි දැක්ෙූ,
රොහුල කුෙරු මකමරහි දැක්ෙූ කරු ොෙ දක්ෙනු ෙුනවි. ෙෙ සුමදාෙුන් ෙහ රජුට
බෑ නුෙන් වීි. යමශෝධරොෙන්ට සමහෝදරයො විි. රොහුල කුෙරුෙන්ට ෙොෙො වීි.
මේ නිසො ෙස් නරක (නිරො) දුකින් ෙලෙො ෙත ෙුනෙ” යයි කියො බුදුන් සර
ෙිමය්ය. මේ නිසො ඔහු ෙතු දිනක අවීචිමයන් ිදී සට්ඨිස්සර නේ පමස් බුදු
මකමනක් මෙයි.
ෙහරජ, මෙමස් බුදුපියොම ෝ ජල පහරට අසුෙ පහළ බලො යන මදේදත් උඩු
ෙඟ බලො හුරෙූ මස්ක. අෙොර්ෙයට පුිණි මදේදතුන් ෙොර්ෙයට පුි ෙූ මස්ක.
පරපොතයක ෙුටී සිි මදේදතුන්ට පිහිට ෙූ මස්ක.

4. විශ්වන්තර පෘථිවි කම්පා පරශ්නය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මපොමළොෙ කේපො වීෙ කරු ු අටක් නිසො සිදුමෙයි. එනේ
මබෝිසත්ෙයන් ෙේ කුස ඉපදීෙ, ිහිවීෙ, බුදුවීෙ, දේසක් මදසීෙ, ආයු
සිංස්කොරයන් හුරීෙ, පිච්නිෙන් පෑෙ, ෙොතය චිංචල වීෙ සහ ෙහොනුභොෙ
සේපන්න ශරෙ බරොහ්ෙ යන් ආමපෝ කසී යට සෙ ෙුදීෙ යනුමෙනි. එමස්
නේ මෙස්සන්තර රජු පුතර දානොදි ෙහ දන් මදන කල සත්ෙරක් ෙහ මපොමළොෙ
කේපිත ෙූමය් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, දන්දීෙ නිසො දිට්ඨධධේෙමේදනීය ෙශමයන් මෙමලොෙදීෙ විපොක ලුබූ සත්
මදමනකි. ිේිසොර රජුට මෙන යන ෙල් බුදුපියො න්ට පුදා ෙහ සුප ලුබූ
සුෙන ෙොලොකරුය. ෙෙනක් යන විට අඹුෙ හො තෙන් ෙච්න්ෙර මපොරෙො මෙන
යන එකෙ සළුෙ බ අසො බුදුපියො න්ට පුදා ඒ දෙසෙ මනොමයක් සුප ලුබූ
ඒකසොටක බෙු ොය. අනුන්ට බුල මෙමහෙර කරින් ජීෙත්ෙ සිියදීත් සුච්යුත්
මතරුන්ට දන් දී සිටු සුප ලුබූ පූර් ය. යෙෙලින් කළ ආහොරයක්
බුදුපියො න්ට පුදා එදෙසෙ එෙ කුසල් බලමයන් මකොමසොල් රජුට අෙ මෙමහසිය
ෙූ ෙල්ලිකො මද්වියය. තෙ නිෙසට ෙුඩි කසයින් ෙහ මතරුන් ඇතුළු සඟ අට
නෙක් දැක පිදීෙට මදයක් නුති නිසො තෙ මකො ්ඩය ෙසුරන් අටකට විකු ො
එයින් දන්දී ඒ කුසල් බලමයන් උමද්නි රජුමේ අෙ මෙමහසිය ෙූ මෙෝපොල ෙොතො
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නේ දුප්පත් සිටු දුෙය. මරෝෙොතුර මතර නෙකට කලමේ ෙස් කපො දන් දී
ෙර ොසන්නෙ සිට බුදුපියො න් දකිතෙ
් නිමරෝෙීෙ බ
අසො මසෝෙොන් ෙූ
සුප්පියො උපොසිකොෙය. කුෙුෙක් ඉමන් තබොමෙන දියට යන විට බුදුපියො න්
දැක එෙ කුෙුෙ පුදා බ අසො මසෝෙොන් ෙූ පු ් ො නේ දාසියය. මෙොෙුන්මේ
කීර්තිය මදවි ිනිසුන් අතර ඉතො ඉහළින් පුතිර ෙිමය්ය. එමහත් මෙොෙුන් දන්
මදන කල ෙහ මපොමළොෙ කේපො මනොවීය.
මෙස්සන්තර රජතුෙො සිල්ෙමතකි. එතුෙො දන් දුන්මන් රොෙමයන්, ද්මේෂමයන්,
මෙෝහමයන්, ෙොනමයන්, ෙුරදි දැකීමෙන් මනොෙ දාන පොරිතොෙ පුර ු පිණිසෙය.
තෙොමෙන් ධනය ඉල්ලො මෙන පුිණි යොචකයන් කුෙති පච්ද්මදන් ධනය ලුබ
සතුටුෙනු දකිනු පිණිසෙය. එතුෙො දන් දුන්මන් භෙ සේපත්තිය පතො මනොමෙයි.
ධන සේපත්තිය පතො මනොමෙයි. අනුන්මේ සිත් ෙන්නො පිණිස මනොමෙයි. ආයුෂ,
ෙර් , සුප, බල ලබනු පිණිසත් මනොමෙයි. පිච්ෙර ලබනු පිණිසත් මනොමෙයි.
දූ පුතුන් අඹුෙන් ලබනු පිණිසත් මනොමෙයි. උතුේ බුද්ධත්ෙය පතොෙ දන් දුනි.
දිනක් බුදුපියොම ෝ “ෙහම නි, ෙො මෙස්සන්තරෙ උපන් කල බුදු බෙ පතො
ජොලිය, කෘෂ් ජිනො යන දරුෙන්ද, ෙද්රි මද්වියද ආලයක් මනොෙුතිෙෙ දන් දුනිි”
යයි ෙදාළහ.
මෙස්සන්තර රජු මලෝකමයහි කිසිමෙකුට දිය මනොහුකි ෙූ දාන ෙස්තූන් ආලය
හුර දන් මදන කල ඒ ෙු සේභොරය දැච්ය මනොහුකිෙ ෙොතය කේපො විය.
ෙොතය කේපො ෙූ කල ජලය කේපො විය. ජලය කේපො ෙූ කල මපොමළොෙ කේපො
විය. උදාහර යකින් කිෙමහොත් සහල් භොජනයක් ලිමප් තුබූ විට ෙින්දර පළෙුෙ
භොජනය රත් කරයි. රත්ෙූ භොජනය ජලය රත් කරයි. රත් ෙූ ජලය සහල් රත්
කරන්නොක් මෙනි. මේ ෙහ මපොමළොෙ ජලමයහි පිහිටො ඇත. ඒ ජලය
ෙොතමයහිත්, ෙොතය හිස් අහමසහිත් (අභයෙකොශය) පිහිටො ඇත.
ෙහරජ, මලෝකමයහි පුෂ්පරොෙ, චෙමරොඩි, ඉඳුනිල් ආදී ෙශමයන් මබොමහෝ
ෙුණික් ෙර්ෙ තිබු ත් මේ සියලු ෙොණිකයයන් ඉක්ෙෙො චකරෙර්ති රජුමේ
චකරෙර්තී ෙොණිකය රත්නයඅෙර යයි කියනු ලුමබයි. එය හොත්පස ආමලෝක කරයි.
එමස්ෙ මේ මලෝකමයහි යේකිසි දානයක් ඇත්නේ බුදුපියො න් ජීෙෙොන කල
මකොමසොල් ෙහ රජු දුන් අසදෘශ දානය උතුේ මෙයි. ඒ සියලු දානයන් ඉක්ෙෙො
මෙස්සන්තර රජුමේ ෙහො දානය අෙර යයි කියනු ලුමබයි. මෙස්සන්තර රජු අට
හුවිච්දි විමය්දී බුදු බෙ පතො ජීවිත පච්තයොෙ කිරීෙට සිතු මෙොමහොමතහිද,
බෙු න්ට ඇතො දන් දුන් විටද, රජ සුප අත් හුර තපසට යන කලද, පූජකයොට
දරුෙන් දන් දුන් කලද, ෙහලු බෙු කුමේ මේෂමයන් පුිණි ශකරයොට ෙද්රි
මද්විය දන් දුන් කලද, ෙිංක ෙිච්යට පුිණි සියලු නෑයන්මේ දුක් ෙිනි නිෙොලු
කලද, ජයතුරො නේ තෙන්මේ නුෙරට පුි
තෙත් දන්මදියි සිතු
මෙොමහොමතහිද යනුමෙන් සත්ෙරක් ෙහමපොළෙ කේපො විය.
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5. සිවිරාජ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, සිවි ෙහ රජු විසින් අන්ධෙූ යොචකමයකුට මදඇස් දන් දුන් බෙද,
අන්ධෙූ සිවි රජු හට නුෙත දිෙ ඇස් උපන් බෙද කියමෙයි. එය සිදුෙූමය්
මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සිවි ෙහ රජු විසින් රජ සුපතින් යුත් ජීවිතමයහි කිසිදු මලෝභයකින්
මතොරෙ අන්ධ බෙුම කු මෙන් පුි මදඇස් ඉල්ලු සක් මදවිඳුට බුදු බෙ
පතො තෙ මදඇස උෙුලුෙො දන් දුනි. ඇස් දන් දුන් සිවි රජ තෙ දානය ෙුන
මබොමහෝ සතුටට පත් විය. එෙ පරීතිය දින ෙ නක්ෙ පුෙතුනි.
නුෙතත් සිවි රජු මෙත පුිණි සක්මදවිඳු “මබෝිසත්ෙයන් ෙහන්ස, ඔබ විඳින
මෙමහස දැක ෙෙ මදේමලොෙ සිට පුිණිමයි. එමහත් ඔබට ඇස් දීෙට ෙට
මනොහුකිය. ඔබ ෙහන්මස් දුන් දාන බලමයන්ෙ නුෙත ඇස් ලුබුෙ ෙුනෙ” යයි
පුෙසීය. එවිට සිවි රජු “ඇස් දන් දීමෙන් ෙට මබොමහෝ පරීති මසොේනස් ඇති
විය. මේ සතයොනුභොෙමයන් ෙට දිෙ ඇස් ලුමබ්බෙො” යයි සතය කරියො කමළ්ය.
එවිට මබොමහෝ දුර මපමනන දිෙ ඇස් උපන්මන්ය.
ෙහරජ, ෙොිංස ඇස නුතිවී ෙිය කල නුෙත එහි මපනීෙක් ඇති මනොමෙයි. සිවි
ෙහ රජුට ලුබුම ් භොෙනොෙය දිෙුසය. භොෙනො දියු ෙ
ු තුළින් ලුබූ මපනීෙය.

6. ශාසනායු පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ ආනන්ද මතරුන්ට පන්දහසක් අෙුරුදු සද්ධර්ෙය
පෙතින්මන්ය යයි ෙදාළහ. එමස්නේ සුභද්ර පච්බරොජකයොට පිච්නිෙන් පොන
සෙමයහි “ෙොමේ ශොසනමයහි භික්ෂුහු ෙනො මලස පරතිපත්තිමයහි මයමදන්මන්
නේ රහතුන්මෙන් මලෝකය හිස් මනොමෙයි.” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ “ආනන්දමයනි, කොන්තොෙන් ශොසනමය් පුවිදි මනොෙුමය්
නේ දස දහසක් අෙුරුදු සද්ධර්ෙය පෙතියි. දැන් සද්ධර්ෙය පෙතින්මන් අෙුරුදු
පන් දහසක් පෙණි” යයි ෙදාළහ. මෙහිදී බුදුපියොම ෝ ශොසනමය් විනොශය ද,
ඉතිච්ෙූ ශොසනොයුෂය ද මදවි ිනිසුන්ට ෙදාළහ. උපෙොෙකින් කිෙමහොත් යේකිසි
විපතකින් ෙස්තුෙ විනොශ ෙූ ිනිමසක්” ෙොමේ මෙපෙ ෙස්තුෙ නුතිවී ෙිමය්ය.
ඉතිරුෙූ ෙස්තුෙ මෙපෙ ය” යයි මපන්ෙො කියන්නොක් මෙනි. එමස්ෙ සුභද්ර
පච්බරොජකයොට “ෙොමේ භික්ෂුහු ෙනො මලස ෙොසය කරන්මන් නේ (සීල සෙොි
Non Commercial Distribution
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පරඥාමෙහි හුසිමරන්මන් නේ) මලෝකය රහතුන්මෙන් හිස් මනොමෙයි” යයි
නිර්ෙල ෙූ ශොසන පරතිපත්තිය දක්ෙො ෙදාළහ. සිහිල් ජලමයන් පිරු ු විලක්
ඇත්නේ නිරතුරු ෙසිනො ෙුස්මසන් එය නිතර පිමර් නේ ඒ විමල් ෙතුර
මනොසිමඳන්නොක් මෙනි. ඇවිමළන ෙිනි මෙොඩකට නුෙත නුෙතත් වියළි
ත මකොළ, මෙොෙ ෙුරි දැෙූ විට ෙඩ ෙඩොත් එය ඇවිමළන්නොක් මෙනි.
මනොනිමෙන්නොක් මෙනි. මෙමස් සේබුදු සසුන පරතිපත්තිය ෙුල් කර පෙතියි.
බබළයි.
බුදු පියො න් පිච්නිවී කොලයක් යන තුරු භික්ෂුහු රහත් බෙ ලබති. කල් යොමේදී
එමස් මනොහුකිෙ අනොෙොමී මෙති. සකෘදාෙොමී මෙති. මසෝෙොන් මෙති. අෙසන්
මසෝෙොන් ලොභියොමේ ජීවිතය ක්ෂය වීමෙන් ධර්ෙය අෙමබෝධ කර ෙුනීෙ මහෙත්
අිෙෙනය අතුරුදහන් මෙයි. පසුෙ භික්ෂුහු භොෙනො කර ෙොර්ෙඵල උපදෙො ෙත
මනොහුකිෙ සීලය පෙ ක් රක්ෂො කරති. ඉන්පසුෙ ශික්ෂොපද පෙ ක් රකිති.
කල් යොමේදී කුඩො කුඩො ශික්ෂොපදද කඩ කරති. ෙරද දුටු කල එකිමනකොට
මචෝදනො මනොකරති. මෙමස් සෙථ විදර්ශනො ආදී භොෙනො මනොකරන සිල් පිච්සිදු
මනොකරන භික්ෂුහු ඇති මෙති. ඔෙුන්මේ ශිෂය හිිෙරුද සිල් ැකකීෙට භොෙනො
කිරීෙට අසෙත් මෙති. එමහත් උපසේපදාෙ ලබති. පොපයට බුස සිින එෙ
භික්ෂුහු ධර්ෙයට කන් මනොමදන අතර ධර්ෙය මත්රුේ මනොෙනිති. නූෙත යුතු
මද් උෙන්නො අතර ධර්ෙය උෙත යුතු බෙ, භොවිතො කළ යුතු බෙ මනොසලකති.
ශොසනය ලිහිල් මකොට මෙන සිේපසය ෙුඩි කර ෙුනීෙ පිණිස පිළිපදිති.
ඔෙුන්මෙන් අන්තෙ
ි භික්ෂුෙමේ ජීවිතය ක්ෂය වීමෙන් පරතිපත්තිය මහෙත්
ධර්ෙය පිළිපුදීෙ අතුරුදහන් මෙයි.
අනොෙතමය් රජදරුමෙෝ, ඇෙතිෙරු සහ රටෙුසිමයෝ අධර්ිෂ්ධ මෙති. කලට
ෙුසි මනොලුමබයි. මෙොවිතුන් පොලු මෙයි. සිෙුපසය දිය මනොහුකි මෙයි.
ක්ලොන්ත ෙන භික්ෂුහු බුද්ධ ෙචනය උෙන්ෙන්නට අසෙත් මෙති. තෙොටත් ෙතක
තබො ෙුනීෙට අසෙත්ෙ අටුෙො හුර පොලි ධර්ෙය දරති. පොලි ධර්ෙයද දැච්ය
මනොහුකි මෙති. අභිධර්ෙ පිටකය පිච්මහයි. විනයත් පිච්මහයි. යේකිසි දිමනක
ධර්ිෂ්ට රමජක් දහසින් බුඳි පියල්ලක් ඇමතකු පිට තබො “බුදු දහින් සතර
පදයක බ කියො මේ සියලු ෙස්තුෙ ෙන්න” යයි තුන්ෙරක් නුෙර ෙමට්ඨ යෙොත්
ධර්ෙය දන්නො මකමනක් මනොලදින් ෙහො මශෝකීෙ හඬයි. ඒ දෙස පයයො ප්තිය
මහෙත් ධර්ෙය ඉමෙනීෙ අතුරුදහන් මෙයි.
කල් යොමේදී ෙහ හූ කුඩො කහ පොට මරදි කුබුල්ලක් හිමස්, අමත් මහෝ
මබල්මල් බුඳමෙන “අපි උපසේපන්නයේහ” යයි කියින් අඹුදරුෙන් සෙඟ
කෘෂිකර්ෙමයන්, මෙමළඳාමෙන් ජීෙත් මෙති. ිනිස්සු ඒ දුසිල් පවිටු ෙහ ුන්ට
කුසල් පතො සොිංඝික කර දානය මදති. එයද අනුසස් සහිතය. පසුෙ මනොමයක්
ෙුඩෙල මයමදන්නොෙූ ඔෙුහු මේ කහකඩින් ෙුඩක් නුතුයි එය කඩො දෙති. ඒ
දෙස ෙහ මේෂය අතුරුදහන් මෙයි.
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බුදුපියො න්මේ ශොරීච්ක ධොතු පන්දහසක් අෙුරුදු පෙතියි. පූජො සත්කොර
මනොලබන්නො ෙූ ධොතුන් ෙහන්මස්ලො බුදුපියො න්මේ අිෂ්ධොන බලමයන් පූජො
සත්කොර ලුමබන තුනට අහසින් ෙඩිති. කල් යොමේදී සෑෙ තුනෙ පූජො සත්කොර
මනොලුමබයි. එකල මලෝ ෙුඩ පිණිස විසිර පෙත්නට අිෂ්ධොන කළ සියලු
ධොතුන් ෙහන්මස් ෙහ මබෝෙුඩට ෙුඩ, බුද්ධ රෑපයක් ෙුමෙයි. ඒ දකින මදේ
බඹහු “අද බුදුපියො න්මේ ධොතු පච්නිර්ෙො ය සිදුෙන්මන්ය” යයි ෙහත්
සිංමේෙයට පුි
මනොමයකුත් පුද පූජො පෙත්ෙති. එවිට බුදුපියො න්මේ
අිෂ්ධොන බලමයන් එයින් නුමෙන ෙින්මනන් හුෙ ධොතු ආදාහනය කරයි. ඒ
දෙස ශොසනොයුෂය මෙමෙයි.

7. කර්මක්ෂය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, තථොෙතයන් ෙහන්මස් සියලුෙ අකුසල් නසො බුදුෙූමය් නේ, ශ්රී පොදමය්
ෙල් පතුරක් ෙුදීෙ, මලෝහිත පක්ඛන්ිකො ආබොධය, ෙොතොබොධ ෙුනි දුක්ඛ
මේදනො ඇතිෙුමය් මකමස්ද ?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සියලුෙ දුක් මේදනො කර්ෙය ෙුල් කර මනොෙුත. දුක් මේදනො අට
ආකොරයකින් උපදියි. එනේ ෙොතමයන්, පිමතන්, මසමෙන්, සන්නිපොතමයන්,
්තු මපරළීමෙන්, විෂෙ ආහොර ෙුනීමෙන්, අනුන්මේ කරියොෙකින් සහ
කර්ෙමයනි. කර්ෙමයන් ෙන ආබොධ අල්පය. අෙමශ්ෂ ආබොධ ඉතො මබොමහෝය.
ෙල් පතුරක් ෙුදීමෙන් ෙූ මේදනොෙ අනුන්මේ කරියොෙකින් උපන්මන්ය.
කොයිකොබොධ මසේ, පිත් ආදිය නිසො උපන්මන්ය.
මදේදත් මතර මස්ච්ෙොණීජ ආත්ෙ භොෙමයහි පටන් මබොමහෝ කොලයක් මබෝසතුන්
මකමරහි චෙර බුඳ ආමේය. සිදුහත් කුෙරො තෙොමේ නෑමයක් ය, බුදුපියො න්
තෙන්මේ ෙුරුෙරයොය යයි මනොසලකො
“බුදුපියො න් ෙරො බුද්ධත්ෙය
ෙනිි” යයි සිතො මනොමයක් උත්සොහ කමළ්ය. දිනක් ෙි ජුකූට පර්ෙතයට නුඟී
බුදුපියො න්මේ සිරස ෙත ෙුමටන මස් ෙලක් මපරළීය. එයින් ෙල් පතුරක්
ෙුලවී විත් බුදුපියො න්මේ ශ්රී පොදමයහි ෙුදී එතුන මල් පිච්ණි. මෙමස් මේ
මේදනොෙ උපන්මන් කර්ෙ විපොකයකින් මනොෙ අනුන්මේ කරියොෙකිනි. මලොහිත
පක්ඛන්ිකො (මල් අතීසොරය) ආබොධය ෙො, පිත,් මසේ කිපීමෙන් ඇතිෙුණි.
බුදුපියොම ෝ සීෙක නේ පච්බරොජකයොට මෙමස් ෙදාළහ. “සීෙකය, දුක් මේදනො
මනොමයක් ආකොරමයන් උපදියි. ෙොතය කිපීමෙන් මේදනො හට ෙනියි. පිත
කිපීමෙන් මේදනො හට ෙනියි. මසෙ කිපීමෙන් මේදනො හට ෙනියි. ෙො පිත් මසේ
යන තුනෙ කිපීමෙන් මේදනො හට ෙනියි.මද්ශෙු ය මෙනස් වීමෙන් මේදනො
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හට ෙනියි. විෂෙ ආහොර ෙුනීමෙන් මේදනො හට ෙනියි. අනුන්මේ කරියොෙලින්
මේදනො හට ෙනියි. කර්ෙමයන් මේදනො හට ෙනියි. දුක් මේදනො, සුප මේදනො,
ෙුදහත් මේදනො යන සියලු මේදනො හට ෙන්මන් මපර කළ කුසල් අකුසල් නිසො
යයි යමෙක් පෙසන්මන් නේ එය ෙුරදි ෙතයකි” යනුමෙනි.

8. විදේක ග්ුණ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් පොච්මලයය ෙනමයහි තුන් ෙොසයක් විමේකීෙ ෙුඩ සිිමය්
ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් විසින් කළ යුතු යෙක් ෙූමය් නේ, ෙුඩිය යුතු යෙක් ෙුමය්
නේ ඒ සියල්ල මබෝි ෙූලමයහිදී කර අෙසන් විය. එමහත් බුදුපියොම ෝ තුන්
ෙොසයක් විමේකීෙ ෙත කළහ. සියලුෙ තථොෙතයන් ෙහන්මස්ලො විමේකය කුෙති
මෙති. විමේකය ආයු ෙඩයි. ශරීර බලය මදයි. කේෙුලිකෙ නුති කරයි. වීයය
උපදෙයි. සිත එකඟ කරයි. සිත සතුටු කරයි. විමශ්ෂමයන්ෙ තථොෙතයන්
ෙහන්මස්ලො විමේකයට කුෙති ෙන්මන් එෙ කොලය තුළ නිෙන් සුපය සහ
සෙොපත්ති සුෙය විඳිය හුකි නිසොය. විමේකය සියලු බුදුෙරයන් විසින් පරශිංසො
කරන ලද්දකි.

9. තරිමාසායු පච්ජදේද පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, පච්නිර්ෙො
සූතරමය්දී බුදුපියොම ෝ ආනන්ද මතරුන්ට “සතර
්ද්ිපොද ෙුඩූ අයට කල්පයක් මහෝ ජීෙත් විය හුකිය” යයි ෙදාළහ. එමස් නේ
ෙොරයො හට “තථොෙත මතමේ මෙයින් තුන් ෙොසයක් ඇෙෑමෙන් පිච්නිෙන්
පොන්නොහ” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් ජන්ද, වීයය, චිත්ත, විෙිංසො යන සතර ්ද්ිපොද ෙුඩූ අයට
කුෙති නේ කල්පයක් මහෝ ෙුඩ සිිය හුකිය යයි පුෙසුමේ තථොෙතයන්
ෙහන්මස් මකමනකුට එබඳු ්ද්ි බලයක් ඇති බෙ පුහුදිලි කර දීෙටය. එමස්
මනොෙුතිෙ එෙ ්ද්ි බලය මපන්ෙනු පිණිස මනොමෙයි. මෙහි කල්පය යනු
තෙන් ෙහන්මස්මේ ෙනුෂය ආයු කොලයයි. බුදුපියොම ෝ කොෙ, රෑප, අරෑප යන
සියලු භෙයන්මේ පරමයෝජන මනොකුෙති මස්ක. ඒෙො පහත් මලස සුලකූ මස්ක.
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බුදුපියොම ෝ “ෙහම නි, ස්ෙල්ප ෙූ ෙුද ෙොර්ෙය දුර්ෙන්ධ මෙයි. එපච්දිෙ ෙෙ
අසුරුස ක් පෙ
කොලයක්ෙත් භෙය ෙර් නො මනොකරි” යයි ෙදාළහ.
බුදුපියොම ෝ සියලු භෙය අසූචි හො සෙෙ දුටු මස්ක.

10. ආචාර්ය මුෂි
් පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ආනන්ද, තථොෙතයන්මේ ධර්ෙමයහි ෙුරු ෙුෂ්ියක්
(ෙුරුෙරයොමේ අමතහිෙ තබො ෙත යුතු ධර්ෙ ශොස්තය
ර ) නුත” යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ ෙොලුිංකය පුතර මතරුන් මලෝකය ශොස්ෙතද? අශොස්ෙතද? යයි විෙසූ
විට පිළිතුරු නුදුන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් පරශන
් ෙලට පිළිතුරු මදන ආකොර සතරකි. ඔේ, නුහු
ෙශමයන් මකළින්ෙ පිළිතුරු මදයි. නුත්නේ හරෙො පරශ්නයක් අසයි. විෙරහ කර
පිළිතුරු මදයි. නිහඬෙ සිියි. මලෝකය ශොස්ෙතද? අශොස්ෙතද? සත්ෙයො ෙරණින්
ෙතු සිටීද? මනොසිටීද? ආදී පරශ්නෙලට පිළිතුරු මනොදුන්මන් කරු ු කීපයක්
නිසොය. පළෙුෙුන්න නේ සසච්න් ිදීෙ සඳහො මෙෙ කරු ු දැනෙුනීෙ අෙශය
මනොවීෙයි. මදෙුන්න පෘතේජන (ෙඟඵල මනොලුබූ) සිතට මෙබඳු තත්ෙයක්
මත්රුේ ෙුනීෙ අපහසු වීෙයි. ඒෙොට පිළිතුරු දුන්මන් නේ ෙචනමය් මත්රුෙ
අනුෙ මෙොස් ෙුරදි ෙුටහීෙක් ඇතිකර ෙුනීෙට ඉඩ තිබුණි. එමස්ෙ තථොෙතයන්
ෙහන්මස්ලොමේ නිෂ්ඵල ෙචන කීෙක්ද මනොෙුත.
ශොස්ෙත යනු ෙසකින් ෙසකට කුරුල්මලක් පියඹො යන්නොක් මෙන් ආත්ෙය යන
බෙයි. උජේමේද යනු පහනක් නිවී ෙියොක් මෙන් නුතිවී යන බෙයි. බුදුදහෙ මේ
මදකටෙ අයත් මනොමෙයි. බුදුපියොම ෝ “ඔහුත් මනොමෙයි. අමනකුත් මනොමෙයි”.
යනුමෙන් පුනර්භෙමය්දී සිදුෙන මදය ෙදාළහ.

11. මරණභය පරශ්නය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “සියලු සත්ෙමයෝ ෙර යට ිය මෙති” යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ නුෙත රහතන් ෙහන්මස්ලො ෙර යට ිය නුතුයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, චතුරොයය සතයය මනොදුටු මකමලස් සහිත සත්ෙයන්ට ෙර ය ිය
ජනකය. සෙහරු සර්පයොට ිය මෙති. සෙහරු සිිංහයොට ිය මෙති. සෙහරු
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හස්තියොට, ෙලසොට ිය මෙති. එමස් සිදුෙන්මන් ෙර යට ඇති ිය නිසොය.
ෙෙ, ෙොමේ යන ෙුරදි දැකීෙ ඔෙුන් තුළ ඇති නිසොය. හොත්පසින් ෙිනිමෙන
ඇවිමළන භයොනක නරකමයහි සිින, එයින් ිදීෙට කුෙති නිච්සත්තු පෙො
ෙර යට තුති ෙනිති. මකමනකුට සර්පමයක් දෂ්ට කළ විට මෙදදුමරක් ෙන්තර
බලයකින් සර්පයො අල්ෙො මෙන අෙුත් සර්පයො ලෙො විෂ උරෙොලයි. මෙමස්
තෙන්මේ සුෙ පිණිස ළඟට මෙනො සර්පයොටත් ඒ පුද්ෙලයො ිය ෙන්නොක් මෙනි.
එමහත් ධේෙපදමය් එන “සියලු සත්ෙමයෝ ෙර යට ිය මෙති” යන ෙචනය
රහතන් ෙහන්මස්ලො උමදසො අනුචිතය. මනොෙුළමපයි. සියලු මකමලස් නුසූ
උන්ෙහන්මස්ලො ෙර යට ිය මනොමෙති. එයට මහ්තුෙ කිසිෙක් ෙෙ, ෙොමේ
ෙශමයන් මනොෙුනීෙයි.

12. පිච්ත් පරශ්නය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, පිච්ත් කීමෙන් ෙර මයන් ිදිය හුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් රතන, ධජේෙ, ආටොනොිය, අිංෙුලිෙොල ආදී ආරක්ෂක
පිච්ත් මද්ශනො කර ඇත්මත් මනොමෙෙු ොෙූ ආයුෂ ඇති කුසල් සේපන්න
පුද්ෙලයන්ටය. මලඩ මරෝෙ විපත් ආදිමයහිදී ඔෙුන්ට පිච්ත මබමහතක් සහ
ආරක්ෂොෙක් ෙුනිය.
එමහත් ආයුෂ මෙෙු ු තුනුත්තොට මනොනුසී සිටීෙට මෙය උපකොරී මනොමෙයි.
වියළි දිරො ෙිය ෙසකට පුන් ෙත් කළත් දළු මනොදෙන්නොක් මෙනි. මලෝකමයහි
මකොපෙ
මබමහත් ෙර්ෙ තිබු ත් ආයුෂ පිච්හු ු තුනුත්තොට ඒෙොයින්
පරමයෝජනයක් මනොෙන්නොක් මෙනි. එමස්ෙ පිච්මතන් සියලු මදනොෙ ආරක්ෂො
මනොමෙයි. සෙහරුන්ට ආරක්ෂොෙ ලුමබයි. සෙහරුන්ට ආරක්ෂොෙ මනොලුමබයි.
උපෙොෙකින් කිෙමහොත් ආහොරය මකමනකුමේ ජීවිතය ආරක්ෂො කරයි. යේ
මකමනක් එය ෙුඩිපුර අනුභෙ කර අජීර් ෙුෙමහොත් එයින් ඔහු ියයොෙටද
ඉඩ ඇත. මෙමස්ෙ අකුසල් කරන, මකමලස් භච්ත, ධර්ෙය මකමරහි විශ්ෙොසයක්
නුති පුද්ෙලයන්ට පිච්මතන් ආරක්ෂොෙක් මනොලුමබයි.

13. පරතයයාාභ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න්ට සිෙුපසය මනොෙරදින බෙ සිෙුපසය සුලභ ෙන බෙ
කියමෙයි. එමස්නේ ෙරක් පිංචසොලක නේ බරොහ්ෙ ෙෙට ෙුඩි බුදුපියො න්ට
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කිසිෙ මදයක් මනොලුබ මස්දු හිස් පොතරය සහිතෙෙ ආපසු පුිණීෙට සිදුෙූමය්
මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ චීෙර, පි ්ඩපොත, මස්නොසන, ෙිලන්පස යන සිෙුපසමයහි
ලොභී මස්ක. සිෙුපසය ලුබීමෙහි පින් ඇති මස්ක. එමහත් පිංචසොලක බරොහ්ෙ
ෙෙට පිඬු පිණිස ෙුඩි බුදුපියො න්ට හිස් අතින් ඒෙට සිදුෙුමය් ෙොරයොමේ
උපකරෙයක් නිසොය. පවිටු ෙොර දිෙය පුතරයො එෙ ෙමේ බරොහ්ෙ යන්ට ආමේශ වී
දන්දීෙ ෙුළුක්විය. එදින දානය මනොලුබුමන් බුදුපියො න්ට පෙ ක් මනොමෙයි.
බුදුපියො න් සෙඟ ෙුඩි ෙහො සිංඝයොටද දානය මනොලුබුණි. එමහත් එවිට
මද්ෙතොමෙෝ මබොමහෝ මදමනක් බුදුපියො න්මේ ශරීරමයහි දිෙයෙය රස ඕජස්
බහොලෙුයි අෙෘතෙූ දිෙයෙය රස ඕජස් ැකමෙන පුිණියහ.
ෙහරජ, මෙහිදී සිදුෙූමය් බුද්ධ බලයට ෙඩො ෙොර බලය ඉස්ෙතු වීෙක් මනොමෙයි.
කුසල කර්ෙයට ෙඩො අකුසල කර්ෙය බලෙත් වීෙක් මනොමෙයි. ෙඳ කුසලයකින්
මදේමලොෙ ෙිය ෙොරයො විසින් සොරොසිංඛය කල්ප ලක්ෂයක් තිස්මස් මපරුේ පුරො
ලබොෙත් බුද්ධ බලමේෙය යටපත් කිරීෙක්ද මනොමෙයි. කිසිමෙකුට
බුදුපියො න්මේ ලොභයකට, රශ්ි ෙොලොෙට, සියල්ල දත් නුෙ ට, ජීවිතයට
අනතුරු කළ මනොහුකිය. යමෙක් බුදුපියො න්මේ ලොභයකට, දානයකට
අනතුරු කමළොත් ඔහුමේ හිස පුළී යයි. මෙහිදී ෙොර දිෙය පුතරයො මයදුමේ
උපකරෙයකි. ඔහු කපිකින් බරොහ්ෙ යන්ට ආමේශවී සුඟවී සිට දානයට
අනතුරු කමළ්ය. අපරොධකරුෙන් මපනි මපනී අපරොධ කමළොත් ඔෙුන්ට
රජුමෙන් දඬුෙේ ලුමබයි. එමහත් රහසින් සුඟවී සිට අපරොධ කමළොත් ඔහු
දඬුෙින් මබ්බමරන්නොක් මෙනි. විෙොහක කොන්තොෙක් තෙ ස්ෙොි පුරුෂයොට
මපනි මපනී අනොචොරමය් හුසිරුම ොත් ඇයට දඬුෙේ ලුමබයි. රහමස්
පරපුරුෂයන් මස්ෙනය කරන්මන් නේ ඇය දඬුෙින් මබ්බමරන්නොක් මෙනි.

14. අනාපත්ති පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, යමෙක් විපොක මනොදැන පේකේ කරන්මන් නේ ඔහුට මබොමහෝ අකුසල්
සිදුෙන බෙ කියමෙයි. එමස්නේ විනය පිටකමයහි “මේ සත්ෙයො ෙරි” යයි
මනොදන්නො අයටද පේ නුතුයි සඳහන් ෙන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, විශොලො ෙහනුෙර භික්ෂු නෙක් පිඬු සිඟො ෙඩිද්දී අනෙසරමයන්
නිෙසකට ඇතුළුවී මරද්දක් එළො තිබූ පුටුෙක ෙඩි විය. එහි මරද්දකින් ෙසො කුඩො
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ිළිඳකු නිදි කරෙො තිබු අතර භික්ෂුන් ෙහන්මස් ෙොඩිවීෙ නිසො ඒ දරුෙො ිය
ෙිමය්ය. එෙ භික්ෂුෙ විසින් මෙෙ සිද්ිය බුදුපියො න්ට සුළ කළ විට, ඒ බෙ
දැනමෙන කමළ්දැයි විචොරො, මනොදැන ෙූ බෙ පුෙසූ කල පොපයක් නුතුයි ෙදාළහ.
එමහත් ින් පසු නිෙුසියන් විචොරොෙ අසුන් ෙන්නුයි අෙෙොද කළ මස්ක.
තෙත් ෙමරක භික්ෂු නෙක් විෂ ිශර මභෝජනයක් ලුබ විහොරයට මෙන මෙොස්
හිතෙත් භික්ෂු නෙක් ෙළඳෙො විෂමයන් ෙළ කල ෙහො මශෝකමයන් බුදුපියො න්
කරො මෙොස් සුළ කමළ්ය. එවිට බුදුපියොම ෝ ඒ බෙ දැනමෙන කමළ්දැයි විචොරො
මනොදැන ෙූ බෙ පුෙසූ විට පේ නුතුයි ෙදාළහ. කර්ෙය යනු සිතො ෙතො කරන
කරියොය. දරුෙො ිය ෙියද, භික්ෂු නෙ ිය ෙියද ඔෙුන් ෙුරීමේ මජේතනොෙක්
කිසිමෙකුට මනොතිබුණි. මේ අනුෙ අකුසල් විපොක මනොදැන පේ කරන්නොට
මබොමහෝ අකුසල් ැකස්ෙන බෙත්, “මේ කරියොෙ නිසො මේ සත්ෙයො ිය යයි” කියො
මනොදන්නො අයට පේ නුති බෙත් සතයය.

15. පිච්ස් පච්හරණ පරශ්නය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ආනන්දමයනි, තථොෙතයන් ෙහන්මස්ට ෙෙ භික්ෂු
සිංඝයො පච්හර ය මකමරි කියො මහෝ භික්ෂු සිංඝයො ෙො නිසො සිිති කි යො
මහෝ සිතක් ඇති මනොමෙයි” යයි ෙදාළහ. එමස්නේ “දැන් ෙෙ මබොමහෝ භික්ෂු
සිංඝයො පිච්ෙරො සිින්නොමස්ෙ අනොෙතමය් උපදින චෙතරී බුදුපියොම ෝද
මබොමහෝ භික්ෂු සිංඝයො පිච්ෙරො සිිති” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ භික්ෂු සිංඝයො අනුෙ යන මකමනක් මනොමෙති. භික්ෂු
සිංඝයො බුදුරජො න් අනුෙ යති. බුදුපියො න් ‘ෙෙ’ යනුමෙන් ෙදාමළ් සේෙුතියක්
ෙශමයනි. බුදුපියො න්ට සත්කොය දෘෂ්ිය (තෙො තුළ පුද්ෙලමයක් සිට ඇසීෙ,
බුලීෙ, ආඝරො ය කිරීෙ, රස විඳීෙ, ස්පර්ශය, සිතීෙ ආදිය කරනෙොයයි සිතෙ
ී )
නුති බුවින් ෙෙ ෙොමේ ෙශමයන් ෙුනීෙක්ද නුත. කිසිෙක් මහෝ කිසි මකමනකු
මකමරහි ඇලීෙක්ද නුත. සියලු මලෝක සත්ෙයොට එකමස් පිහිට ෙන මස්ක”.
චෙතරී බුදුපියොම ෝ මබොමහෝ භික්ෂු සිංඝයො පිච්ෙරො සිිති” යයි ෙදාමළ් චෙතරී
බුදුපියො න්මේ ස්ෙොභොෙ ෙු ය දක්ෙනු පිණිසය.

16. අදභදය පිච්ස් පරශ්නය
ිලිඳු රජු -
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ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් අමභ්දය පිච්ස් (ිඳිය මනොහුකි) ඇති මකමනක් යයි
පුෙමසයි. එමස්නේ මදේදත් මතරුන් පන්සියයක් භික්ෂුන් තෙොමේ පුත්තට
හරෙො ෙත්මත් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න්ට මභ්ද මනොෙන පිච්ස් ඇති බෙ සතයය. බුදුපියො න් විසින්
කරන ලද අකටයුතු කරියොෙක් නිසො මහෝ කියන ලද ෙුරදි ෙචනයක් නිසො මහෝ
කිසිමෙක් මභ්දවී බුදුපියො න් අත් හුර ෙිය බෙක් කිසි තුනක සඳහන්
මනොමෙයි. එබඳු මදයක් මලොෙ කිසිදා සිදුෙන්මන්ත් නුත. මෙහිදී සිදුෙූමය්
මදේදත් මතරුන් මබොරු කියො භික්ෂුන් පිච්සක් රෙටොමෙන යෑෙයි. ඒ භික්ෂුහුද
සතයය ෙුටහු ු කල ආපසු පුිණියහ.
ෙහරජ, කපි, මක්ළොේ කියන පුද්ෙලයින් ඇති විට මනොිමඳන පිච්සක්
මනොෙුත. මෙබඳු පුද්ෙලයන්මේ බස් අසො ෙෑණිමයෝ පුතරයො හො අෙනොප මෙයි.
පියො පුතරයො හො අෙනොප මෙයි. යහළුෙො තෙ පරියතෙ යහළුෙොමෙන් මෙන් මෙයි.
සමහෝදරයො සමහෝදච්ය හො අෙනොප මෙයි. ශක්තිෙත් ෙූ නුෙක් රළ මේෙමයන්
ිමඳයි. රතරන් පෙො මලෝහ කලෙේ ෙූ විට ිමඳයි. මෙනස් මෙයි.

17. දශර්ෂ්ධ ධර්ම පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ ෙොමසට්ඨධ බරොහ්ෙ යොට ෙු ධර්ෙය උතුේ යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ “ධර්ෙය දුටුෙොෙූ මසෝෙොන් උපොසකයොද පෘථේජන උපසේපන්න
භික්ෂුෙක් මහෝ සොෙම ්ර නෙක් දුටු විට ආසනමයන් නුඟී සිිය යුතුය. පසඟ
පිහිටුෙො ෙුදිය යුතය
ු ” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, යේ යේ ෙු ධර්ෙයන් නිසො පුවිදි අය සේෙොනයට සුදුසු මෙති.
ෙිහියන්ට ෙඩො පුවිදි අය උතුේ ය. එයට මහ්තුෙ ඔෙුන් පරතිපත්තිමයහි
හුසිමර , සන්සුන් ඉච්යේ ඇති, කය ෙචන සිංෙර ෙූ, ඉන්ද්රිය සිංෙර ෙූ
ඉෙසීමෙන් යුක්තෙූ, කීකරු, තනිෙ හුසිමර , සිමතහි එකඟබෙ ඇති, පොපමයහි
ල ජොබය ඇති, සීලොදි ෙු ධර්ෙමයහි ඇලු ු, පිංචකොෙමයහි මනොඇලු ු, වීයයය
ඇති, අපරෙොද, සිෙුරු දරන, හිස ෙුඩු බෙ ඇති පිච්සක් වීෙය. මේ ෙු
ධර්ෙයන්මෙන් සේපූර් බුවින් ඔෙුහු රහත්බෙ ලබති. නිෙනට පුිම ති. මේ
ශරෙ ෙු ධර්ෙ මසෝෙොන් ෙුෙද ෙිහියො තුළ මනොෙුත.
පුවිදිවීෙ නිසො රහතන් ෙහන්මස්ලො ආසන්නයට ෙිමය් යයි සිතො මසෝෙොන්
උපොසක මතෙ පෘථේජන මහෙත් මසෝෙොන් මනොෙූ භික්ෂුෙට ෙුඳිය යුතුය.
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උන්ෙහන්මස්ලො අපරෙො ෙූ ශික්ෂොපදෙල සේපූර් ෙුෙත් ෙො එමස් මනොමෙියි
සිතො ෙුඳිය යුතුය. උන්ෙහන්මස්ලො සීල සුෙන්ධමයන් යුතු යයි සිතො ෙුඳිය
යුතුය. උන්ෙහන්මස්ලො අන් අය පුවිදි කිරීමෙන්, උපසේපදා කිරීමෙන් සේබුද්ධ
ශොසනය ෙර්ධනය කරන්මන්ය යයි සිතො ෙුඳිය යුතුය. භික්ෂුහු ධර්ෙය
දරන්නොමස්ෙ අන් අයටද කියො මදති යයි සිතො ෙුඳිය යුතය
ු . යේකිසි
රජකුෙමරක් පුමරෝහිතයොමෙන් ශිල්ප උෙනියි. පියරජුමෙන් පසු රජකෙට
පුිණියද ෙුරුෙරයො දුටු විට “මේ ෙොමේ ෙුරුෙරයො” යයි සිතො ආසනමයන්
නුඟී සිියි. ෙඳියි. එමලසෙ මසෝෙොන්ෙු උපොසකයොද පෘථේජන භික්ෂුෙක් දුටු
විට උන්ෙහන්මස්ලො ශොසන ෙිංශය දරතියි සිතො ෙුඳිය යුතුය.
ෙහරජ, භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො මේ මශර්ෂ්ධ බෙ, ෙහත් බෙ පරකොශ කරන තෙත්
කරු ක් ඇත. ෙිහිමයක් රහත්ෙුෙමහොත් ඔහු පුවිදි විය යුතුය. එමස්
නුතමහොත් පිච්නිෙන් පෑ යුතුය. ෙිහිමහයි සිට උතුේ රහත් බෙ දැච්ය මනොහුකිය.

18. උණුදා් නිර්ග්ත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් සියලු සත්ෙයන්ට හිත ෙුඩ සලසන මස්ක. එමස්නේ
බුදුපියො න් අේනිස්කන්මධෝපෙ ධර්ෙ මද්ශනොෙ කරන කල සුට නෙක්
භික්ෂුන් උ ු මල් ෙෙනය කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ඒ සුට නෙක් භික්ෂුන්මේ ෙුඛමයන් උ ු මල් ෙෙනය වීෙ බුදුපියො න්
නිසො සිදුෙූෙක් මනොමෙයි. අනුන් නිසො සිදුෙූෙක්ද මනොමෙයි. එෙ භික්ෂුන්
විසින්ෙ කර ෙන්නො ලද්දකි. මකමසල් ෙස සහ උ ෙස තෙො නිසො උපන්
මදයින්ෙ නසියි. ෙිං පහර මසොරු තෙන් කර ෙත් මද් නිසොෙ මනොමයක්
දඬුෙේ ෙලට ලක්මෙති. ෙර
දඬුෙෙටද ලක්මෙති. මෙමලස ෙුරදි මලස
හුසිමර අය තෙන් කර ෙත් මදය නිසොෙ නසිති.
බුදුපියොම ෝ මකරෝධමයන් මනොෙ හිතොනුකේපොමෙන්ෙ ධර්ෙ මද්ශනො කරන
මස්ක. මෙමස් ධර්ෙ මද්ශනො කරන කල ඒ ධර්ෙමයහි ෙනො මලස හුසුරු ු
අය අර්හත් ඵලය අෙමබෝධ කරති. ෙරදෙො හුසුරු ු අය සසරට ෙුමටති. යේ
මකමනක් අඹ ෙසක් මසොලෙන කල ශක්තිෙත් නුි ඇති අඹ මනොෙුටී, දුර්ෙල
නුි ඇති අඹ ිෙ ෙුමටන්නොක් මෙනි.
බුදුපියොම ෝ ෙහො සිංඝයො පිච්ෙරො මෙන මකොමසොල් රට ෙහො ෙොර්ෙයක ෙඩින
අෙස්ථොෙකදී හොත්පසින්ෙ ෙිනිමෙන ඇවිමළන ෙිනි කඳක් දැක, භික්ෂුන්
ෙහන්මස්ලොට එය මපන්ෙො මෙමස් ෙදාළහ. “ෙහම නි, සිත කය ෙචනමයහි
සිංෙර බෙක් නුති, සිිංහ හෙ මපොරෙොෙත් මකොටළුමෙකු මෙන් අර්හත් ධජයෙූ
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සිෙුර දැරීමෙන් පෙ ක් බරහ්ෙචයයොෙ මලොෙට පරකොශ කරන්නොෙූ දුසිල්ෙත්
භික්ෂුෙක් රෑෙත් කොන්තොෙක් ෙුළඳ මෙන සිිනෙොට ෙඩො හොත්පසින් ෙිනිමෙන
ඇවිමළන ෙිනි කඳක් ෙුළඳ මෙන ිය යොෙ ෙඩො යහපත්ය. එයට මහ්තුෙ එබඳු
මදයකින් ඔහු ිය ෙියත් නරකයට මනොයන මහයිනි. බරහ්ෙචයයොමෙහි හුසිමරියි
(චෙථූන මස්ෙනමයන් ෙුළකී සිටීෙ) පරතිඥා දී කොන්තොෙන් මනොෙනො මලස
ඇසුරු කිරීෙ ඔහුට මබොමහෝ දුක් පිණිස මෙයි. මබොමහෝ අෙුඩ පිණිස මෙයි.
ෙරණින් ෙතු නරකමයහි උපදියි. එමස්ෙ දුසිල්ෙත් භික්ෂුෙක් සුදැහුෙතුන් පසඟ
පිහිටුෙො කරන නෙස්කොරය ඉෙසනෙොට ෙඩො තියු ු ෙුෙහත ඇති ආයුධයකින්
පහර කෑෙ ෙඩො යහපත් ය. එයින් ඔහු ියෙියත් නරකයට මනොයන මහයිනි.
දුසිල්ෙත්ෙ සිට අන් අයමේ ෙුඳුේ පිදුේ ෙුනීෙ ඔහුට මබොමහෝ අහිත පිණිස
මෙයි. ෙරණින් ෙතු නරකමයහි උපදියි.
දුසිල්ෙත් භික්ෂුෙක් සුදැහුෙතුන් ශරද්ධොමෙන් මදන සිෙුරු පච්මභෝෙ කරනෙොට
ෙඩො ෙිනිමෙන දිලිමසන මලෝහ දැලකින් ශරීරය මෙලො ෙුනීෙ ෙඩො යහපත්ය.
එයින් ඔහු ියෙියත් නරකයට මනොයන මහයිනි. දුසිල්ෙත්ෙ සිට අනුන්මේ
සිෙුරු පච්මභෝෙ කිරීෙ ඔහුට මබොමහෝ කලක් අහිත පිණිස මෙයි.
දුසිල්ෙත්ෙ සිට සුදැහුෙතුන් ශරද්ධොමෙන් මදන දානය ෙළඳනෙොට ෙඩො ෙිනිමෙන
දිලිමසන මලෝහ ෙුලියක් ෙිලීෙ ෙඩො යහපත්ය. එයින් ඔහු ිය ෙියත් නරකයට
මනොයන මහයිනි. දුසිල්ෙත්ෙ සිට සුදැහුෙතුන්මේ දානය ෙුළදීෙ ඔහුට අහිත
පිණිස මෙයි.
දුසිල්ෙත්ෙ සිට සුදැහුෙතුන් ශරද්ධොමෙන් මදන ඇඳ පුටු පච්මභෝෙ කිරීෙට ෙඩො
ෙිනිමෙන දිලිමසන යකඩ පුටුෙක ෙොඩිවීෙ මහෝ යකඩ ඇඳක සයනය කිරීෙ
ෙඩො යහපත්ය. එයින් ඔහු ිය ෙියත් නරකයට මනොයන මහයිනි.
දුසිල්ෙත්ෙ සිට සුදැහුෙතුන් විසින් ශරද්ධොමෙන් තනෙො මදන විහොරෙල ෙොසය
කිරීෙට ෙඩො ෙිනිමෙන දිලිමසන මලෝහ කටොරෙකට (සුළියකට) බුසීෙ ෙඩො
යහපත්ය. එයින් ඔහු ිය ෙියත් නරකයට මනොයන මහයිනි.
එෙ නිසො බුදු සසුමනහි පුවිදිෙ අර්හත් ධජය ෙූ සිෙුර දර භික්ෂුන් විසින්
දායකයන් ශරද්ධොමෙන් මදන සිෙුපසය ෙළඳන්මන් නේ සීල, සෙොි, පරඥාමෙහි
හුසිරී ඔෙුන්මේ දානය ෙහත්ඵල ෙහොනිශිංස කළ යුතය
ු . පුවිදි බෙද සඵල කර
ෙත යුතුය යනුමෙනි.
එෙ මද්ශනොෙ ඇසූ සෙහර භික්ෂුහු රහත් ෙූහ. සුටක් පෙ දුශ්ශීල භික්ෂුන්ට
තෙන් කළ පේ සිහිවී ඒෙො දරොෙත මනොහුකි විය. ඔෙුන්මේ හදෙත උ ුෙ
ෙුඛමයන් උ ු මල් ෙෙනය විය. සුටක් පෙ භික්ෂුහු අපට දිවි හිිමයන්
පිච්සිදු මලස සිල් රකින්නට මනොහුකිය යයි කියො ෙිහි ෙූහ. මෙමස් ඔෙුහු තෙන්
කරෙත් මදයින්ෙ විනොශ ෙූහ.
ෙහරජ, ආහොරය සියලු සත්ෙයන්මේ ජීවිත ආරක්ෂො කරයි. මබොමහෝ මදනො
ආහොර අනුභෙ කර සුෙපත් මෙති. සෙහරු ආහොර ෙුරදි මලස අනුභෙ කර
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අජීර් ආදී මරෝෙ සොදා ෙනිති. ජීවිතය නුති කර ෙනිති. බුදුපියොම ෝ සියලු
මදවි ිනිසුන්ට සද්ධර්ෙය නුෙුති අෙෘතය මදන මස්ක. මබොමහෝ මදනො එය
පොනය කර චතුරොර්ය සතයය අෙමබෝධ කරති. නිෙන් දකිති. සෙහරු එය ෙුරදි
මලස පොනය කර දුකට පත් මෙති.

19. දස්ා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ සිත කය ෙචනය සිංෙරවීෙ යහපත් බෙත් ඇස කන
නොසය දිෙ ශරීරය සිත ආදී සියලු තුන සිංෙරෙු භික්ෂුෙ සසර දුකින් ිමදන
බෙත් ෙදාළහ. එමස්නේ මස්ල බරොහ්ෙ යොට සිේෙ ක් පිච්ස ෙුද මකෝමසෝහිත
ෙත්ථෙුය්හ නේ පුරුෂ ලක්ෂ ය දක්ෙො ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, උෙත් බරොහ්ෙ මයකු ෙූ මස්ල බරොහ්ෙ යො බුදුපියො න් ආප නේ
ෙමෙහි ෙුඩ ෙසන බෙ තෙ ිතුරන්මෙන් අසො “බුදුෙරු නේ මලෝකමය් අති
දුර්ලභය. මදතිස් ෙහො පුරුෂ ලක්ෂ
දන්නො ශොස්තරය ෙෙ මහොඳින් දනිි.
උන්ෙහන්මස් බුදු මනොබුදු බෙ පච්ක්ෂො කරි” යයි සිතො බුදුපියො න් මෙත
පුි ෙුඳ එකත්පමසක සිට මදතිස් ෙහොපුරුෂ ලක්ෂ මසවීය.
මබොමහොෙයක් ලකු ු ඔහු දුටු අතර පුහුදිලිෙ මනොමපමනන ෙහො පුරුෂ
ලක්ෂ මදකක් මකමරහි ඔහුට සුක ඇති ෙුණි. ඒ නිසො ඔහු තුළ පුහුදීෙක්
ඇති මනොවීය. එමස් සුක ඇති ෙූමය් මකෝමසෝහිත ෙත්ථෙුය්හ ලක්ෂ ය (පුරුෂ
ලිිංෙය ඇතුන්මේ සහ මෙනත් මබොමහෝ සිෙුපොෙුන්මේ මෙන් ශරීරය තුළට ෙිලී
තිබීෙ ) සහ පහුත ජිේහ මහෙත් පළල් ෙූ දිෙ ලක්ෂ ය පිළිබඳෙය. තෙන්
මකමරහි සුක ඉපදෙූ ඔහුට ධර්ෙය අෙමබෝධ කරෙන පිණිස බුදුපියොම ෝ
්ද්ිමයන් ඒ හො සෙොන කයක් ෙෙො මකෝමසෝහිත ෙත්ථෙුය්හ ලක්ෂ ය
මපමනන්නට සුලුස්ෙු මස්ක. එමස්ෙ දිෙ බුහුර කර මදකන් සිදුරු පිරෙුදීෙද,
නොසය පිච්ෙුදීෙද පෙ ක් මනොෙ පුළුල් දිමෙන් නළල් තලය ෙුසීෙද කළ මස්ක.
මස්ල බෙු ො පෙ ක් එය දුටුමේය. අන් අය නුදුටුමෙෝය. යමෙකුට යක්ෂමයක්
ආමේශ ෙන්මන් නේ අන් අය යක්ෂයො මනොදකිති. ආතුරයො පෙ ක් දකියි.
එමස්ෙ බුදුපියො න් මකමරහි සුක ඉපදෙු අය පෙ ක් ඒ පරොතිහොයයය දකිති.
අන් අය මනොදකිති.
යමෙකුට ධර්ෙය අෙමබෝධ ෙන්මන් යේ ආකොරයකින්ද බුදුපියොම ෝ ඒ
ආකොරමයන් ඔහුට ධර්ෙය අෙමබෝධ කරති. දක්ෂ චෙදයෙරමයක් මරෝෙියොට
ෙුළමපන මබමහතකින් ඔහු සුෙ කරන්නොක් මෙනි. මෙෝරො ෙිය දරු ෙුබ ඇති
ස්තරිය චෙදයෙරයොට මනොමපන්විය යුතු ස්ථොනද මපන්ෙන්නීය. එමලසෙ
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බුදුපියොම ෝ ධර්ෙය අෙමබෝධ කරෙනු පිණිස ්ද්ිමයන් මකෝමසෝහිත
ෙත්ථෙුය්හ ලක්ෂ ය මපමනන්නට සුලුස්ෙූ මස්ක. යමෙකුට හෘදය ෙස්තෙ
ු
දැක ධර්ෙය අෙමබෝධ ෙන්මන් නේ බුදුපියොම ෝ ඔහුට හෘදය ෙස්තුෙ මපන්ෙො
දහේ අෙමබෝධ කරෙන මස්ක. අනුන්මේ සිත් දැන ධර්ෙ මද්ශනො කරන
බුදුපියොම ෝ ධර්ෙය අෙමබෝධ කරෙන්නට මනොමයක් උපො දනිති.
අකෙුත්මතන් ෙහ ෙ ජනපද කලයොණිය ෙුනෙ සිතින් සිි තෙන්මේ එකෙ
සමහෝදරයො ෙූ නන්ද මතරුන් මදේමලොෙට කුඳෙො මෙන මෙොස් මදෙඟනන්
මපන්ෙො මහොඳින් බඹසර ැකක්මකොත් ඔෙුන් ලබො මදන බෙට ඇප ෙූ බුදුපියොම ෝ
නන්ද මතරුන්මේ සිත ෙහ දේ පිරීෙට මයොෙු කරෙූ මස්ක. නන්ද මතර ුමෙෝ
ික දිනකින්ෙ භොෙනො කර රහත් ෙූහ.
එමස්ෙ චුල්ලපන්ථක මතරුන්ට ෙුළමපන කෙටහන ලබො දුන්මන්ද
බුදුපියොම ෝය. චුල්ලපන්ථක මතරුන්ට පුවිදි වී සොර ෙසක් ෙතවීත් එක
ෙොථොෙක්ෙත් කටපොඩේ කර ෙත මනොහුකි විය.මේ ෙුන උර ෙූ ෙහොපන්ථක
මතර ුමෙෝ ඔහුට විහොරමයන් පිටෙ යන්න යයි පුෙසූහ. චුල්ලපන්ථක මතරුන්
එන මපරෙඟට ෙුඩි බුදුපියොම ෝ “චුල්ලපන්ථක ඔබ මකොමහ් යන්මන්ද? මේ
ශොසනය ෙමේ ිස ඔබමේ සමහෝදරයො සතු මදයක් මනොමෙයි” යයි පෙසො
බුදුනුෙණින් ඔහුමේ මපර භෙය විෙසො බුලූ මස්ක. එවිට එක් කමලක මෙොහු
රමජකුෙ සිට සිෙුරඟ මසනඟ පිච්ෙරො ඇතු පිින් නුෙර පුදකු ු කරන්මන්
ෙුහුම න් ෙුලු දහඩිය සළුෙකින් පිස, එය අපිච්සිදු ෙූ බෙ දැක, අනිතය භොෙනො
කළ කුසලමයන් මේ භෙමය්දී රහත්ෙන බෙ දැන මරදි කඩක් දී “දූවිලි හච්ි
දූවිලි හච්ි” යයි කියින් හු පිස දෙන්නුයි පුෙසූ මස්ක. එමස් කරද්දී මපර
භෙමය්දී ෙුඩූ අනිතය භොෙනොෙ අළු යට තිබූ ෙිනිපුපුරු මස් ෙතුවිය. පසුෙ එය
ෙඩො සියලු මකමලසුන් නසො රහත්විය.
ෙහරජ, මදතිස් ෙහො පුරුෂ ලක්ෂ
දුටු මස්ල බෙු ො පුවිදි වී මනොමබෝ
දිනකින්ෙ මකමලසුන් නසො රහත්විය. මෙමස් බුදුපියොම ෝ ධර්ෙ මද්ශනොමෙහි
දක්ෂෙූ මස්ක.

20. දමෝඝපුච්සවාද පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ පිච්සිදු ෙචන ඇති මස්ක. එමස් නේ සුදින්න නේ
මතරුන්ට හිස් පුරුෂමයකුයි නිෙරහ කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ සුදින්න නේ මතරුන්ට පළෙුෙන පොරොජිකොෙ (භික්ෂුත්ෙය
නුතිෙන කරු ු) පනෙින් ඔහු හිස් පුරුෂමයකුයි ෙදාළහ. එමස් කමළ් දුෂ්ට
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සිතකින් මහෝ හිිංසො කිරීමේ අදහසින් මනොමෙයි. භික්ෂුෙක් වී සිටත්
මෙොමලොෙදීෙ නිෙන අෙමබෝධ කර මනොෙන්මන් නේ සුබුවින්ෙ ඔහු හිස්
පුරුෂමයකි. එෙ නිසො එය සතය ෙචනයකි.
මකමනකු අපරොධයක් කළ විට අන් අය ඔහුට පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳීමෙහි මහෝ
ෙරු සත්කොර කිරීමෙහි සිච්තක් නුත. අපරොධය කළ පුද්ෙලයො බු ුේ ඇසීෙට
සුදුසු ෙන්මන්ය. නිෙරහයට සුදුසු ෙන්මන්ය. ඔහුට හිිංසොත් කරති. ධනය රොජ
සන්තක කරති. දිවි නසති. එමස්ෙ බුදුපියො න්මේ නුසුදුසු ෙචන ඇසීමෙන්
මදවියන් සහිත මලෝෙුසිමයෝ ිය මෙති. ල ජො මෙති. චෙදයෙරමයක් මබොමහෝ
මස් අසොධය ෙූ මරෝෙිමයකුට ෙෘදු මබමහත් මනොමදයි. මරෝෙයට ෙුළමපන
තියු ු මබමහත්ෙ මදයි. එමලසෙ බුදුපියොම ෝ මකමලස් නුෙුති මරෝෙය
සුෙකිරීෙ සඳහො අෙෙොද නුෙුති මබමහත් මදන මස්ක.
එමස්ෙ බුදුපියො න්මේ පරුෂ ෙචනය ෙුෙත් කරු ො සහෙතය. අර්ථෙත්ය. එය
අසන්නන්මේ මකමලස් නුති කරන සුලුය. උ ුෙතුර ෙුෙත් යේ යේ මද්ෙල්
මෙමලක් කරන්නොක් මෙනි. බුදුපියො න්මේ පරුෂ ෙචනය ෙුෙත් කරු ො
සහෙත බුවින් එය ඵලදායි මෙයි. යේමස් දුර්ෙන්ධ ෙූ නීරසෙු මබමහතද
සත්ෙයන්මේ සියලු මරෝෙ සුෙ කරන්නොක් මෙනි. එමස්ෙ පර්ෙතයක් සෙොන
පුළුන් මෙොඩක් මකමනකුමේ ශරීරයට ෙුටු ත් හොනියක් මනොෙන්නොමස්
බුදුපියො න්මේ පරුෂ ෙචනය ෙුෙත් කිසිමෙකුට දුකක් නූපදෙයි.

21. අදජතන වෘක්ෂ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ ෙස්ෙලට සිතක් නුති බෙ, කිසිෙක් මනොදැමනන බෙ
ෙදාළහ. එමස්නේ ඵන්දන ජොතකමයහි මකෝන් ෙෘක්ෂය කථො කළ බෙ සඳහන්
ෙන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ඵන්දන ජොතකමයහි තෙො කපන්නට පුිණි භොරද්ෙොජ ෙඩු බරහ්ෙ යොට
මකෝන් ෙෘක්ෂය කථො කළොය යන්මනන් අදහස් ෙන්මන් ඒ ෙෘක්ෂයට අිපති
ෙෘක්ෂ මද්ෙතොෙො කථො කළ බෙයි. ෙස කථො කළ බෙ පෙසන්මන් මලෝක
ෙයෙහොරයට අනුෙය. ධොනය පුරෙන ලද ෙුලට ධොනය ෙුල යයි කියනු ලුමබයි.
සුබවින්ෙ එය ධොනය ෙලින් තනන ලද ෙුලක් මනොමෙයි. ලී ෙලින් කරන
ලද්දකි. එමලසෙ ෙස් ෙලට කථො කළ මනොහුකිය. සිතක් නුත.
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22. චුන්ද භත්ත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ චුන්ද කර්ෙොර පුතරයොමේ දානය ෙළඳා බලෙත් මස් අසනීප
ෙූ මස්ක. එමස් නේ සුජොතොෙමේ සහ ඔහුමේ දාන අමනක් දානයන්ට ෙඩො
ෙහත්ඵල ෙන බෙ ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ කුසිනොරො නුෙරට යන අතර පොෙො නේ නුෙරට ෙුඩ චුන්ද
නේ කර්ෙොර පුතරයොමේ (කර්ෙොන්තකරු) අඹ උයමනහි ලුෙුේ ෙත් මස්ක. එවිට
චුන්ද කර්ෙොර පුතරයො සතුින් පුි බුදුපියො න් පරෙුඛ ෙහො සිංඝයොට දනට
ආරොධනො කමළ්ය. චුන්ද කර්ෙොර පුතය
ර ො බුදුපියො න්ට අෙසන් දානය සකස්
කරන බෙ දුටු මදවිෙරු “අමන්, අප බුදුපියොම ෝ සුජොතො නේ සිටු දියණිය දුන්
කිච්බත ෙළඳා මලොෙුතුරො බුදුෙ ෙසර හතළිස් පහක් ෙුළුල්මලහි අපට දහේ මදසු
මස්ක. අද චුන්ද කර්ෙොර පුතරයොමේ දානය ෙළඳා පිච්නිෙන් පොන මස්ක.
බුදුමකමනකුන් මලොෙ පහළවීෙ දුර්ලභය” යයි සිතො මබොමහෝ දිෙයෙය රස ඕජස්
මෙන බුදුපියො න් මෙනුමෙන් විමශ්ෂමයන් සකස් කළ සුකර ෙද්දෙමයහි
මයදූහ. එෙ දිෙයෙය රස ඕජස් ආයු සිංස්කොර හුර තිබූ, ස්ෙොභොෙමයන්ෙ
දුර්ෙලෙ තිබූ ශරීරයට දැච්ය මනොහුකි තරේ විය.
දානය ෙුළඳු පසු යටපත්වී තිබු ු මලෝහිත පක්ඛන්දිකො (මල් අතීසොරය) ආබොධය
යළි ෙතුවිය. ස්ෙොභොෙමයන්ෙ දහසක් ඇතුන්මේ ශක්තිය ඇති බුදුපියො න්ට
මරෝෙය හටෙත් මෙොමහොමතහි පටන් ඇවිදීෙද අපහසු විය. සසර අලුේ කරන
සත්ෙයන්ට (ිනිසුන්ට) සසර දුක මේ යයි මපන්ෙින්, ඇසුෙන්මේ සිත් කේපො
කරෙින්, දුටුෙන්මේ ඇස්ෙලට කඳුළු නිංෙින් “ක්ලොන්තයි ආනන්ද, පිපොසයි
ආනන්ද, පුන් ෙළඳනු කුෙුත්මති ආනන්ද, සයනය කරනු කුෙුත්මති
ආනන්ද” යයි පෙසින් විසිපස් තුනක පෙ
ෙඟ නුෙමතින් ෙහත්
අපහසුමෙන් කුසිනොරො නුෙරට ෙුඩි මස්ක.
එහිදී ආනන්ද මතරුන්ට කථො කර “ආනන්ද, යමෙක් චුන්ද කර්ෙොර පුතරයොට
ඔහුමේ දානය ෙළඳා බුදුපියො න් පිච්නිෙන් පෑ මස්ක යයි පුෙසුමෙොත් ඔහු
කේපොෙට පත්වීෙට ඉඩ ඇත. එෙ නිසො ඔබ ඔහු හෙුෙ බුදුපියොම ෝ සුජොතොෙමේ
දානය ෙළඳා සේෙො සේබුද්ධත්ෙය අෙමබෝධ කළ මස්ක. ඔබ දුන් දානය ෙළඳා
අනුපොදිමශ්ෂ ෙූ නිර්ෙො ධොතුමෙන් පිච්නිෙන් පො ෙදාළ මස්ක. මේ දාන මදකෙ
එක සෙොනය. සෙ විපොක ඇත. ඔබ මබොමහෝ කුසල් ැකස්කරන ලද්මද්ය යයි
පෙසො ඔහුමේ සුක දුරු කරන්න” යයි ෙදාළහ.
කුසිනොරො නුෙර ෙල්ල රජුන්මේ සල් උයමනහි පිච්නිෙන් ෙිංචකමයහි ෙුඩ සිි
බුදුපියොම ෝ එහි ැකස්ෙූ මදවි බඹුන්ට ධර්ෙ මද්ශනො කර සක්මදවිඳු අෙතො
මෙමස් ෙදාළහ. “සක්මදවිඳුනි, ෙමේ ශොසනය සිච්ලක ස්ථිරසොරෙ පිහිටයි.
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සිිංහබොහු නේ රජුමේ පුත් විජය නේ රොජ කුෙොරමයක් ලොට මද්ශමයන් සත්
සියයක් පිච්ස් මෙන ලක්දිෙට පුිම නු ඇත. ඒ රොජ කුෙොරයො සහ බුද්ධ
ශොසනයද ෙනොෙ ආරක්ෂො කරන්න” යනුමෙනි.

23. ආමිෂපූජා පරතිකද
් ෂ්ප පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ආනන්ද, ඔබ තථොෙතයන්මේ ශරීර පූජොෙ පිණිස
මනොමයමදන්න” යයි ෙදාළහ. එමස්නේ පූජනීයයොමේ ධොතුන් ෙහන්මස්ට පුද
සත්කොර කරන නුෙ ුත්මතෝ ෙරණින් ෙතු මදේමලොෙ යන බෙ ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ “ආනන්ද, ඔබ තථොෙතයන්මේ ශරීර පූජොෙ පිණිස
මනොමයමදන්න. රහත්බෙ ලුබීෙට උත්සොහ කරන්න. නිෙන් පිණිස මෙමහයෙන
ලද සිත් ඇතුෙ ෙොසය කරන්න. ෙො මකමරහි පුහුදු ොෙූ රජෙරුන්,
බරොහ්ෙ යන්, සිටුෙරුන් ආදී ෙිහය
ි න් විසින් ෙොමෙ ශරීර ධොතු පූජො කරනු ඇත”
යයි කියො ෙිහියන් ආිෂ පූජොමෙහිද භික්ෂුන් පරතිපත්ති පූජොමෙහිද මයදෙූහ.
භික්ෂුන් විසින් කළ යුත්මත් ආිෂ පූජොෙ මනොෙ මකමලස් යුද්ධයයි. මකමලසුන්
හො සටන් කිරීෙයි. නුෙණින් මෙමනහි කිරීෙයි. සතර සතිපට්ඨධොනමය් මයදීෙයි.
අනිතය දැකීෙයි. අමනකුත් මදවි ිනිසුන් ආිෂ පූජො කරනු ඇත. උපෙොෙකින්
කිෙමහොත් රජ දරුෙන් හස්ති ශිල්පය, ධනු ශිල්පය, අශ්ෙ ශිල්පය, යුද්ධ ශිල්පය
ආදිය ඉමෙන ෙන්නො අතර අමනක් අය කෘෂිකර්ෙය, මෙමළඳාෙ, ෙෙ පොලනය
ආදිමයහි මයමදන්නොක් මෙනි. බුදුපියො න් මෙමස් ෙදාමළ් භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො
කළ යුතු මදමයහිෙ මයොදෙනු පිණිසය. එමස් මනොෙදාමළ් නේ භික්ෂුන්
ෙහන්මස්ලො පන්දහසක් අෙුරුදු ෙුළුල්මලහි බුද්ධ පූජොමෙහිෙ මයමදනු ඇත.

24. පපිකා පතිත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ ෙඩින කල අමජේතනෙූ (සිතක් නුති) මපොමළොෙ ිි තුන්
පිරී සෙතලො ෙන බෙත්, උස් තුන් නුමී සෙ භූි ෙන බෙත් කියමෙයි. එමස්නේ
ෙල් පතුරක් ෙුදුම ් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ඒ ෙල් පතුර ඉමබ්බ ෙුටු ක් මනොමෙයි. මදේදත් මතරුන්මේ
උපකරෙමයන් ෙුමටන ලද්දකි. ජොති සිය දහස් ෙ නක් ෙුළුල්මලහි බුදුපියො න්
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මකමරහි චෙර බුඳමෙන පුිණි මදේදත් මතර බුදුපියො න්මේ හිස ෙත
මහළියි සිතො ෙහ ෙලක් මපරළීය. බුදුපියො න්මේ කුසල ෙහිෙමයන් ෙහ
පර්ෙත මදකක් ෙතුවී ඒ ෙල මදඅතින් ඇල්ලුෙොක් මෙන් පිළිෙත්මත්ය. එවිට
විසිෙු ෙල්පතුරක් බුදුපියො න්මේ ශ්රී පොදමයහි පතිත විය.
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, පර්ෙතමයෝ මදමදන උඩින් එන ෙල පිළිෙත්තො නේ ෙල් පතුරත් එමස්
පිළිමනොෙත්මත් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මේ මලෝකමයහි සෙහර මද්ෙල් අතට ෙත් විටද ඉහිරී යයි. මී පුණි,
ෙිමතල්, තලමතල්, දූවිලි ආදිය අතට ෙත් විට ඇඟිලි අතච්න් ෙුෙිමරයි.
සෙහරවිට කටට ෙත් බත් පිඩ කින් ෙුෙිමරයි. මෙහිදී සිදුෙූමය්ද එෙුන්නකි.
මකොතනක මහෝ ෙුමටන්නට තිබූ ෙල් පතුර බුදුපියො න්මේ සිච්පො ෙත ෙුටුණි.
එමස්ෙ මදේදතුන්මේ අකෘතඥ, අසත්පුරුෂකෙට දඬුෙෙක් ෙශමයන් ඔහු
නරකමයහි මහළනු පිණිසද ඒ ෙල්පතුර ශ්රී පොදමයහි පතිත විය.

25. ශරමණ විනිශ්චය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ කොෙ, භෙ, දිට්ඨි, අවි ජො යන මකමලසුන් දුරු කළ
පුද්ෙලයො ශරෙ ෙන බෙ ෙදාළහ. එමස්නේ ඉෙසීෙ, මභෝජනමයහි පෙ දන්නො
බෙ, මනොඇලීෙ, ආකි්්ච්්ඤායතන සෙොපත්තිය (සියල්මලහි හිස් බෙ දැකීෙ)
යන ෙු ධර්ෙ ඇති අයද ශරෙ ෙන බෙ ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙල් අතර දෑසෙන් ෙල් අෙරය. සියලු ධොනය අතර රත් හුල් අෙරය.
එමස්ෙ මකමලසුන් නුති කිරීෙ සඳහො උත්සොහ කරන අයට ෙඩො
කොෙෙස්තුෙලට ඇති කුෙුත්ත, නුෙත ඉපදීෙට ඇති කුෙුත්ත, ෙුරදි දැකීේ,
අවිදයොෙ යන මකමලස් නුති කළ අය අෙරය. ඉෙසීෙ, මභෝජනමයහි පෙ
දන්නො බෙ ආදි ෙු ඇත්මත් මකමලසුන් නුති කිරීෙට උත්සොහ කරන අය
තුළය.

26. උබ්බිා්ාාවීත පරශ්නය
ිලිඳු රජු Non Commercial Distribution
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ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙහම නි, අමනක් අය ෙොමේ මහෝ ධර්ෙමය් මහෝ
සිංඝයොමේ මහෝ ෙු
කියන විට ඔබලො ඒ ෙුන සතුටු මනොෙන්න , උඩඟු
මනොෙන්න” යයි ෙදාළහ. එමස්නේ මස්ල බරොහ්ෙ යො විසින් බුදුෙු කියන කල
සතුටු ෙූමය් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මස්ල බරොහ්ෙ යො තෙොට මපනු බුදුෙු කියන කල බුදුපියොම ෝ
එයින් සතුටුෙ
“මස්ලමයනි, ෙෙ සද්ධර්ෙ චකරෙර්ති රජ මෙි. සෙස්ත
මලෝකමයහි කිසිමෙකුටත් පුෙුත්විය මනොහුකි ආඥා චකරය ෙෙ ධර්ෙමයන්
පෙත්ෙන්මනි” යනුමෙන් තෙන් ෙහන්මස්මේ ඉතිච් ෙූ ෙු රොශියල්ද ෙදාළහ.
මෙමස් කමළ් ලොභය පිණිස මනොමෙයි. කීර්තිය පිණිස මනොමෙයි. මෙමස්
මද්ශනො කරන විට මස්ල බරොහ්ෙ යො ඇතුළු පිච්ස ධර්ෙය අෙමබෝධ කරන බෙ
දැනමෙන ඔෙුන් මකමරහි අනුකේපොමෙනි. ඔෙුන්මේ හිතෙුඩ පිණිසය. යහපත
පිණිසය.

27. අහිිංසා නිග්රහ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “අනුන්ට හිිංසො මනොකරන පුද්ෙලයො මලෝකයොට පරිය
ෙන්මන්ය” යයි ෙදාළහ. එමස්නේ නිෙරහ කළ යුත්තොට නිෙරහ කළ යුතු යයි
ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, අනුන්ට හිිංසො මනොකිරීෙ බුදුෙරුන්මේ සිච්තකි. බුදුෙරුන්මේ
අනුශොසනොෙකි. ධර්ෙය අවිහිිංසොෙ ලක්ෂ
කර ඇත. එමස්ෙ බුදුපියොම ෝ
“මනොසන්සුන් සිතට නිෙහ
ර කළ යුතුය. සන්සුන් සිතට පරශිංසො කළ යුතුය.
අකුසල්ෙලට නිෙරහ කළ යුතුය. කුසල්ෙලට පරශිංසො කළ යුතුය. අනුෙණින්
මෙමනහි කිරීෙට නිෙරහ කළ යුතුය. නුෙණින් මෙමනහි කිරීෙ පරශිංසො කළ යුතය
ු .
මසොරොට නිෙරහ කළ යුතුය. මසොරකේ මනොකරන්නොට සිංෙරහ කළ යුතුය” යයි
ෙදාළහ.
ෙහරජ, මසොරුන්ට මදාස් කිෙ යුතු නේ මදාස් කිෙ යුතය
ු . දඬුෙේ කළ යුතු නේ
දඬුෙේ කළ යුතුය. රින් මනරපිය යුතු නේ මනරපිය යුතුය. නුසිය යුතු නේ
නුසිය යුතුය. ඔෙුන් නසින්මන් තෙො කරෙත් අපරොධමයනි. එයට අන් කිසිමෙක්
ෙෙකිෙ යුතු මනොමෙයි. නිෙුරදි පුද්ෙලයො මෙමස් මදෝෂ දර්ශනයකට, දඬුෙෙකට
මහෝ ජීවිතය නුති වීෙකට ලක් මනොමෙයි. ඒ ඔහු ෙරදක් මනොකරන බුවිනි.
එමස්ෙ බුදුෙරුන්මේ අනුශොසනය සියලු සත්ෙයන්ටෙ සොධොර ෙූෙකි.
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28. සිංඝ පනාමිත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙෙ මකරෝධය නුති කළ මකමනක්ි” යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ අෙසෙු මදනෙ සෙඟ පුිණි භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො එළෙො දැෙුමේ ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, දිනක් ධනිය නේ සිටුපුතරයො දෙමස් කටයුතු නිෙ කර පහන් දල්ෙො ිහිච්
කිමරන් බත් අනුභෙ කර සුප පහසු අසුනක හිඳ සිින කල ෙහ ෙුස්සක් ඇද
හුලුණි. මෙහිදී තෙොමේ සේපත් සිහිකර සතුටට පත් සිටුපුතරයො “ෙෙ මදාෙො
ෙන්නො ලද කිච් ඇත්මති. උපයො ෙන්නො ලද සේපත් ඇත්මති. ෙුස්ස කුෙති
නේ ෙහින්න” යනුමෙන් පරීති ෙොකය පුෙසීය.
බුදුපියොම ෝ මෙය දිෙුසින් අසො ඔහු දහේ අෙමබෝධ කිරීෙට තරේ පින්
ඇත්මතක් බෙ දැන ඔහු ෙසන තුනට අහසින් ෙුඩ “ධනිය, මකරෝධය ඇති අය
තුමෙති. සෙහරු දත් ිි කති. සෙහරු පරුෂ ෙචන කියති. සෙහරු
ආයුධෙලින්, දඬු ෙුෙුරුෙලින් පහර මදති. සෙහරු අනුන්මේ දිවි නසති. සෙහරු
තෙන්මේත් දිවි නසො ෙනිති. ෙෙ එබඳු මකරෝධය බුදුෙු දිනෙ නුසුමෙි. අමකරෝධ
වීි. ඔබ මදාෙො ෙන්නො ලද කිච් ඇතුයි සතුටු මෙයි. ඔබ දුමකහි ෙුලී සිිින්ෙ
සතුටට පත් මෙයි. ෙෙ ියකරු දුක් විපොක මෙන මදන මකරෝධය නුසීෙ ෙුන
සතුටු මෙි. දුක් විපොක මෙන මදන මකමලස් නුති කිරීෙ ෙුන සතුටු මෙි”
යයි ෙදාළහ.
බුදුපියො න් චොතුෙො නේ නුෙර ආෙලකොරොෙමය් ෙුඩ සිියදී පන්සියයක් පෙ
භික්ෂුහු සුච්යුත් - ෙුෙලන් අෙසේ මදනෙ සෙඟ බුදුපියො න් දකින්නට
පුිණියහ. එෙ භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො ආසන පිළිමයල කර ෙුනීෙ ආදිය කමළ්
මන්ෙොසික භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො සෙඟ කථො බස් කිරිනි. පිච්ස විශොල නිසො
මඝෝෂොෙ ෙුඩි විය. බුදුපියොම ෝ ඒ අසො “ආනන්ද, ෙසුන් අල්ලන පිච්සක් මස්
ෙහො ශබ්බද කරන්මන් කේද” යයි විෙසූ මස්ක. පසුෙ එෙ භික්ෂු පිච්සට ෙහොෙ
ආරොෙමයන් පිටෙ යන මලසට නියෙ කළ මස්ක. ආපසු ෙඩින භික්ෂුන් දුටු
චොතුෙො නුෙර ෙුසි ශොකයමයෝ “ඔබෙහන්මස්ලො මේ දැන් අෙුත් මේ දැන් මකොමහ්
යන්මන්ද ?” යයි විෙසො සිදුෙු මද් දැනමෙන භික්ෂුන් ෙඟ නතර කර බුදුපියො න්
කරො මෙොස් මෙමස් පුෙසූහ. “ස්ෙොමීනි, පුන් මනොලබන ලපි පුළ විනොශයට
පත් මෙයි. ෙෙ මනොදකින කුඩො ෙසු පුටෙොට හොනියක් වීෙට ඉඩ ඇත. එමස්ෙ
මේ භික්ෂු පිච්ස අතර අලුත පුවිදි ෙූ අයද සිිති. ඔබෙහන්මස් මනොදකින
ඔෙුන්ට අනර්ථයක්, විනොශයක් සිදුවීෙට ඉඩ ඇත. ඔෙුන්ට සෙොෙුෙ ෙුනවි”
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යනුමෙනි.බුදුපියො න් එය ඉෙසො සිි කල භික්ෂුහු නුෙත බුදුපියො න් දැකීෙට
පුිණියහ.
ෙහරජ, තථොෙතයන් ෙහන්මස්මේ මකරෝධයක් නුත. මෙමස් කළ විට භික්ෂුහු
ජොති, ජරො, ෙයොි, ෙර දුක්ඛමයන් ිමදන බෙ දැන ඔෙුන්ට ෙුඩ පිණිස, හිත
පිණිස බුදුපියොම ෝ සිංඝයො මනරපො හුච් මස්ක. ෙලක ෙුලක හුපී යමෙකු
ෙුටීෙ සිදුෙනුමය් මපොමළොෙ කිපී එමස් කරන නිසො මනොෙ ඒ පුද්ෙලයොමේෙ
මනොසුලකිල්ල නිසොය. එමස්ෙ භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලොද තෙන් කරෙත් ෙරදින්ෙ
මෙමස් මදෝෂ දර්ශනයට ලක්ෙූහ.

29. දමෞද්ග්ායාන ්ද්ිවිභාග් පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ්ද්ිෙතුන් අතර අෙරෙු ෙුෙලන් මතර ුමෙෝ මසොරුන්මෙන් පහර
ලුබ පිච්නිෙන් පෑ මස්ක. ්ද්ි බලමයන් මසොරුන්මෙන් ෙුලවීෙත මනොහුකි
ෙූමය් ෙන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙුෙලන් ෙහ මතරුන් ෙහන්මස්මේ අතීත අකුසල කර්ෙයක් නිසො එමස්
පහර ලුබීෙට සිදු විය. අෙසේ තනතුර සඳහො මපරුේ පුර එක් ජොතියක දී
කොෙමයන් අන්ධෙ තෙ ිච්ඳමේ බස් අසො “නෑයන් දකින්නට යෙු” යයි කියො
අන්ධ මදෙේපියන් කුළයක් ෙුදට රෙටො මෙන ඇවිත් මසොරුන් පහර මදන
බෙක් අඟෙො ෙුෙුරුෙලින් පහර දුන්මන්ය. එමස් ෙුෙුරුෙලින් තලන කල, පුත
මසොරු අප ෙරති. ඔබ මේ දිවි ැකක ෙන්න” යයි කිය කියො ෙහො හඬ නඟද්දිත්
කිසිත් අනුකේපොෙක් නුතිෙ මදෙේපියන් ෙරො දෙො, ෙහ ෙනයට දෙො මෙොස්
ිච්ඳ සෙඟ සිත් මස් ෙොසය කමළ්ය. ඉන් පසු ිය මෙොස් නරකමයහි ෙුටී දිෙු
කලක් දුක් විඳ, මපර කළ ෙහො පින් ඇති මහයින් අප බුදුපියො න් කල ඉපිද
අෙසේ තනතුරට පත්විය.
එකල දඹදිෙ විසූ අනයොෙිකමයෝ ෙුෙලන් මතර ුෙන්ට දැඩි මලස චෙර කළහ.
ෙුෙලන් මතර ුමෙෝ මදේමලොෙට මෙොස් මදවියන් මපර කළ කුසල කර්ෙ
දැනමෙන අෙුත් ිනිසුන්ට දැන්ෙූහ. අපොයට මෙොස් එහි උපන් අය කළ අකුසල
කර්ෙ දැනමෙන අෙුත් ිනිසුන්ට දැන් ෙූහ. එෙ මතොරතුරු ඇසූ අය බුදුපියො න්
ඇතුළු භික්ෂුන්ට ෙහත් මලස සත්කොර කළහ. එෙ නිසො අනයොෙිකමයෝ ෙුෙලන්
මතරුන් ෙුරවීෙට තීර ය කර දරු ු මසොරුන් කිහප
ි මදමනකුට අල්ලස් දුන්හ.
මසොරු ෙුෙලන් මතරුන් සිි ආරොෙයට මෙොස් එය ෙුටලූහ. මදෙරක්ෙ ෙුෙලන්
මතර ුමෙෝ තෙ ්ද්ි බලය නිසො මසොරුන්මෙන් මබ්බච් පලො ෙිය අතර, මතෙන
දින උන්ෙහන්මස් තෙන් මපර අත්බෙයක කළ කර්ෙයක් පලදීෙට එන බෙ දැන
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ඉෙත්ෙ මනොමෙොස් ැකදී සිියහ. මසොරු උන්ෙහන්මස් අල්ලො මෙන තලො,
ඇටකටු මපොඩි කර පමසකට දෙො පුන ෙියහ.
ෙහරජ, කර්ෙය අිපතිෙූ විට මසසු කුසල කරියොෙන්ට ඉඩක් මනොලුමබයි. ලුේ
ෙින්නක් ඇතිෙූ විට කළ දහසකින් ජලය මෙනවිත් ෙුෙත් එෙ ෙින්න නිවිය
මනොහුකි ෙන්නොක් මෙනි. ලුේ ෙින්න බලෙත් ය. යමෙක් අපරොධයක් කළ විට
ඔහුමේ ෙෙට, පියොට, නුඟනියකට මහෝ යහළුමෙකුට ඔහුෙ ආරක්ෂො කර ෙත
මනොහුකිය. රජුමේ ආඥාෙෙ බලෙත් ය. එමස්ෙ කර්ෙය අිපතිෙූ ෙුෙලන්
මතරුන්ට ්ද්ි බලමයන් තෙන් ෙලෙො ෙත මනොහුකි විය.

30. විනය පරතිජජන්න පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ධර්ෙය විෙෘත ෙූ කලෙ බබළන්මන්ය යයි බුදුපියොම ෝ ෙදාළහ.
එමස්නේ පරොතිමෙෝක්ෂය (අි සිල් මහෙත් භික්ෂු සීලය) භික්ෂුන්ට පෙ ක්
ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ ධර්ෙය විෙෘත ෙූ කලෙ බබළන බෙ ෙදාළ බෙ සතයය.
එමස්ෙ ධර්ෙ විනය සීෙො කර ෙදාළ බෙද සතයය. එමස් කමළ් කරු ු තුනක්
නිසොය. පළෙුෙුනි කරු නේ භික්ෂුන්ට පෙ ක් පරොතිමෙෝක්ෂය මද්ශනො කිරීෙ,
එය මදවි ිනිසුන්ට මද්ශනො මනොකිරීෙ සියලු බුදුෙරයන්මේ සිච්තකි.
ධර්ෙතොෙයකි. උපෙොෙකින් කිෙමහොත් ක්ෂතරිය ෙොයේ ක්ෂතරියයන් අතර
පෙ ක්ෙ පෙතින්නො මස්ය. අන් අයට මනොමදන්නො මස්ය. මදෙන කරු නේ
විනය ඉතොෙ ෙහත් ය. ෙුඹුරුය. එය භොවිතො කිරීමෙන් භික්ෂුහු අර්හත් ඵලය
ලබති. ෙිනො සඳුන් කුබුල්ලක් එහි ෙිනොකෙ මනොදත් මකමනකු අතට පත්ෙූ
විට එය මනොෙිනො මදයක් බෙට පත්මෙයි. එමලසෙ උතුේ ධර්ෙය දුර්ජනයන්
අතට පත්වී අෙඥාෙට ලක්වීෙ ෙළක්ෙනු පිණිස පරොතිමෙෝක්ෂය සීෙොකර මද්ශනො
කළ මස්ක. තුන්ෙන කරු නේ භික්ෂු භොෙමයහි ඇති ෙහත් බෙයි. යේකිසි
රටක ෙිනො මහෝ උතුේ මදයක් ඇත්නේ ඒෙො රජුටෙ අයිති මෙයි. එමලසෙ
උතුේෙූ පරොතිමෙෝක්ෂය භික්ෂුන්ෙ සතුමෙයි.

31. මුසාවාද පාරාජිකා පරශ්නය
ිලිඳු රජු -
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ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ මබොරු කීමෙන් පොරොජිකො ෙන්මන්ය යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ දැන දැන ෙුසොෙොද කීමෙන් සුළු ෙරදක් ෙන්මන්ය යයි නුෙත ෙදාමළ්
ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙේෙුෙුදා නේ ෙිංමතර ෙස් විසූ භික්ෂු පිච්සක් ආහොරපොන මහොඳින්
මනොලුබු ු නිසො තෙන් තුළ නුති ෙු
පෙසො දායකයන් පහදෙො මෙන
සිෙුපසය ලබො ෙත් හ. මේ බෙ දැන ෙත් බුදුපියොම ෝ “හිස් පුරුෂමයනි, උදරය
පිණිස තෙන් තුළ නුති උත්තරීතර ෙු පරකොශ කිරීෙ බලෙත් ෙරදකි. එමස්
දායකයන් ෙුළො කර දානය ෙුළදීෙට ෙඩො මෙච් කපන කුත්තකින් බඩ කපො
ෙුනීෙ ෙඩො යහපත්ය.ෙිනිමෙන දිලිමසන මලෝහ ෙුළි ෙිලීෙ ෙඩො යහපත්ය. ෙො
මදසූ ධර්ෙයට විරුද්ධෙ හුසිරී නරකමයහි උපදින ෙහ මසොරු පස් මදමනකි.
ලොභ සත්කොර කීර්ති පරශිංසොෙලට මලෝභ කර පිච්ෙර පිච්ෙරො මෙන ෙේ
නියේෙේෙල හුසිමරන්නො පළෙුෙන ෙහ මසොරොය. ධර්ෙ විනය ඉමෙන අන්
අයටත් මනොදී තෙනුත් එහි මනොහුසිමරන්නො මදෙන ෙහ මසොරොය. පිච්සිදු
බරහ්ෙචයයොමෙහි හුසිමරන භික්ෂුෙකට ස්තරියක් සේබන්ධ කර මදාස් කියන්නො
තුන්ෙන ෙහ මසොරොය. යමෙක් සොිංඝික මද්ෙල් (ෙෘහ භො ්ඩ ආදිය) ෙිහියන්ට
දී ඔෙුන්මේ සිත් ෙන්මන් නේ ඔහු සතරෙන ෙහ මසොරොය. තෙො තුළ නුති
උත්තරීතර ධර්ෙයන් තෙො මකමරහි ඇති බෙ පෙසන්නො ෙොමේ ශොසනමයහි
සිින මසොරුන්මෙත් මසොරොය. ඔබලො විසින් ෙිහියන් රහතුන් උමදසො දුන්
පි ්ඩපොතය මසොරකින් ෙළඳන ලදි. ඔබලො මලෝමකෝත්තර ෙු ධර්ෙ තෙො
මකමරහි නුතිබෙ දැන දැන මබොරු කීමෙන් මකමලස් සතුරන් විසින් පරදෙන
ලද බුවින් පරදෙන ලද බුවින් පොරොජිකො ෙන්මන්ය” යයි ෙදාළහ.
එමස්ෙ මනොකළ මදයක්, මනොකී මදයක් කරන ලද්මද්ය, කියන ලද්මද්ය යයි
කීමෙන් සුළු ෙරදක් සිදු මෙයි. භික්ෂුෙක් ඉදිච්මයහි ෙොඩිවී ෙුඳමෙන තෙොමෙන්
සිදුෙූ ෙරද පුෙසීමෙන් තෙ සිල් පිච්සිදු කර ෙත හුකිය.
ෙහරජ, යේ පුද්ෙලමයක් තෙත් මකමනකුට අතින් පහරක් දී සෙොෙ
මනොෙතමහොත් ඔබ ඔහුට කහෙ ුෙක් දඩ ෙසයි. ඒ පුද්ෙලයොෙ එෙ අතින්ෙ
ඔබට පහරක් දුන්මනොත් ඔබ ඔහුට දරු ු දඬුෙේ පෙු ුෙයි. එමස් ෙන්මන්
ිනිසුන්මේ ඇති උස් පහත් මභ්දය නිසොය. එමස්ෙ ෙුසොෙොදයද සිදුෙන ෙරද
අනුෙ උස් පහත් මෙයි.

32. කාා විදාෝකන පරශ්නය
ිලිඳු රජු Non Commercial Distribution

30

ස්ෙොමීනි, මබෝසත්ෙරුන්මේ ෙෙ පියො ආදීන් නියත නේ පස් ෙහ බුලුේ
බලන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මබෝසත්ෙරයන්මේ ෙෙ, පියො, මබෝිය, අෙර ශරොෙකයන් මදමදනො සහ
උපස්ථොයක නියතය. එමහත් තුසිත මදේමලොෙ සිින මබෝිසත්ෙයන් ෙහන්මස්
කොලය, දීපය, මද්ශය, කුලය, ෙෙ යන පස් ෙහ බුලුේ බලන මස්ක. එයට මහ්තුෙ
මබෝසත්ෙරයන් විසින් පළෙුෙ රොජ ෙිංශය මහෝ බරොහ්ෙ ෙිංශය උතුේද කියො
උපදනො ෙිංශය බුලිය යුතු වීෙයි.
ෙහරජ, මේ මලෝකමයහි අට මදමනකුන් විසින් අනොෙතය බුලිය යුතුය.
මෙමළන්දා පළෙුෙ තෙො විකු න බඩු මදස බුලිය යුතුය. හස්තිරොජයො පළෙුෙ
තෙො යන ෙොර්ෙය මහොඬින් දැනෙත යුතුය. ෙුල්කරුෙො පළෙුෙ තෙො යන
ෙොර්ෙය ෙුන දැනෙත යුතුය. නොවිකයො පළෙුෙ තෙො යන ෙොර්ෙය දැනමෙන
ෙරොමයන් පිටවිය යුතුය. චෙදයෙරයො පළෙුෙ මරෝෙියොමේ ආයුෂ පච්ක්ෂො කර
මරෝෙියො කරො එළඹිය යුතය
ු . ඔරුපොරු ආදිමයන් එමතර ෙන්නො පළෙුෙ ඒෙොමය්
ශක්තිය ඇති නුති බෙ දැනමෙන ඒෙොට නුඟිය යුතුය. භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො
පළෙුෙ හිරු ෙුදුන්වීෙට ඇති කොලය සලකො බලො මභෝජනය ෙුළඳිය යුතුය.
මබෝිසත්ෙයන් ෙහන්මස්ලො පළෙුෙ රොජ ෙිංශය මහෝ බරොහ්ෙ ෙිංශය උතුේද
කියො උපදනො ෙිංශය බුලිය යුතුය. මේ අනුෙ අනොෙතය බුලීෙ
මබෝිසත්ෙෙරයන්මේ ධර්ෙතොෙයකි.

33. මරණ සමුජදේද පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ සියදිවි නසො ෙුනීෙ අනුෙත මනොකරන මස්ක. එමස්නේ
ජොති ජරො ෙයොි ෙර යන්මේ නුසීෙ පිණිස ධර්ෙ මද්ශනො කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සිල්ෙත් භික්ෂුෙ සියලු සත්ෙයන්මේ මකමලස් මරෝෙ විනොශ කරන දිෙ
ඔසුෙක් ෙුනිය. මකමලස් දූවිලි පහ කරන ජල පහරක් ෙුනිය. සසච්න් එමතර
කරන නුෙක් ෙුනිය. කොන්තොරමයන් එමෙොඩ කරන ෙුල් පදෙන්මනකු ෙුනිය.
රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ ෙිනි නිෙන සුළඟක් ෙුනිය. කුසල ධර්ෙයන් උෙන්ෙන
ෙුරුෙරමයකු ෙුනිය. මෙබඳු මබොමහෝ ෙු ඇති භික්ෂුන්මේ ජීෙත්වීමේ ඇති
පරමයෝජනය නිසොෙ සියලු සත්ෙයන් මෙත අනුකේපොමෙන් සිය දිවි නසො ෙුනීෙ
අනුෙත මනොකළ මස්ක. දිනක් කොශයප මතර ුමෙෝ පොයොසී බරොහ්ෙ යොට
මෙමස් පුෙසූහ. “සිල්ෙත් භික්ෂුන් මබෝමහෝ කොලයක් ජීෙත් මෙයි නේ ඒ කොලය
Non Commercial Distribution
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ෙුළුල්මලහිෙ ඔෙුහු මදවි ිනිසුන්ට ෙුඩ පිණිස, හිත පිණිස අනුකේපොමෙන්
කටයුතු කරති” යනුමෙනි.
ෙහරජ, ිනිස් තිච්සන් ආදී ෙශමයන් ඉපදීෙ දුකකි. ඇඟ ැකළි ෙුටීෙ, හිසමකස්
පුසීෙ ආදී ෙශමයන් දිරීෙද දුකකි. කුෂ්ධ මරෝෙ, අතීසොර ආදි මරෝෙද දුකකි.
නුතිෙූ මදයට මශෝක කිරීෙත් දුකකි. විලොප කියො හුඬීෙත් දුකකි. මනොලුමබන
මදයට දුක්වීෙත් දුකකි. අපරියයන් හො එක්වීෙත් දුකකි. පරියයන්මෙන් මෙන්වීෙත්
දුකකි. ෙෙමේ ෙර ය දුකකි. පියොමේ ෙර ය දුකකි. ිච්ඳමේ ෙර ය දුකකි.
පුතරයොමේ ෙර ය දුකකි. දඬුෙේ ලුබීෙද දුකකි. මසොර සතුරන්මෙන් ෙන ියද
දුකකි. ජලමයන් ෙන ියද දුකකි. ෙින්මනන් ෙන ියද දුකකි. අත් පො කුපීෙත්
දුකකි. බුදුපියො න් භික්ෂූන් ජොති, ජරො, ෙර යන්හී විනොශය පිණිස ධර්ෙ
මද්ශනො කමළ් මේ සියලු දුක් ඇතිෙන්මන් ඉපදීෙ නිසො ෙන බුවිනි. ඉපදීෙ
නුති කිරීෙ යනු ෙර ය ජය ෙුනීෙයි. සියලු දුක් නුති කිරීෙයි. ියකරු සසච්න්
එමතර වීෙයි.

34. දමත්තානිශිංස පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ චෙතරී භොෙනොෙ ෙඩන අයට ආයුධෙලින් හොනියක්
මනොෙන බෙ ෙදාළහ. එමස්නේ චෙතරිමයන් කල් යුෙූ සොෙ කුෙොරයො හී පහරක්
ෙුදී සිහිසුන්ෙ ෙුටුම ් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් විසින් “සුෙමස් නිදයි. සුෙමස් පිිමදයි. නපුරු සිහින
මනොදකියි. ිනිසුන්ට පරිය මෙයි. අෙනුෂයයන්ට පරිය මෙයි. මදවිමයෝ රකිති.
ෙින්මනන්, ෙස විමසන් මහෝ ආයුධ ෙලින් හොනියක් මනොමෙයි. ෙහො සිත එකඟ
මෙයි. සිහි ෙුළො මනොවී කලුච්ය කරයි. ෙුහු
පුහුපත් මෙයි. ෙඟපල
මනොලදමහොත් ෙරණින් පසු බරහ්ෙ මලෝකමයහි උපදියි” යනුමෙන් චෙතරී
භොෙනොමේ ආනිශිංස එමකොළහක් ෙදාළ බෙ සතයය. එමස්ෙ ෙනමයහි සුච්සුරෑ
සොෙ කුෙොරයො පිළියක්ඛ නේ රජු විසින් විදින ලද විෂ මපෙූ හීයක් ෙුදි
සිහිසුන්ෙ ෙුටු ු බෙද සතයය. ෙහරජ, මෙෙ සියලුෙ ආනිශිංස චෙතරී
භොෙනොමේ ආනිශිංසය. චෙතරිමයන් සිින මතක් ඔහුට හොනියක් කිරීෙට
කිසිමෙකුට ඉඩ මනොලුමබයි. නෙුත් හී පහර ෙුදුම ් භොෙනොමේ මයදී සිින
මෙොමහොතක මනොෙ පුන් මෙන යොෙට පුිණි මෙොමහොමත්දීය. යමෙක් හී සුර
මනොෙදින විදිමය් යුද ඇඳුෙක් ඇඳමෙන යුධ පිියට ෙියමහොත් හී පහරෙල්
ඔහුමේ ශරීරමයහි මනොෙදියි. ඒෙො විසිරී යයි. එය ඔහුමේ බලයක් නිසො
සිදුෙන්නක් මනොෙ ඇඳ සිින යුද ඇඳුමේ ස්ෙොභොෙය නිසො සිදුෙන්නකි.
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35. කුශාාකුශාකාරී විදශ්ෂ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, කුසලය සුප විපොක මදන බෙත්, ස්ෙර්ෙමයහි උපදෙන බෙත්
අකුසලය දුක් විපොක මදන බෙත්, නිරයට පෙු ුෙන බෙත් කියමෙයි. එමස්නේ
ඉතොෙ පොපී පුද්ෙලමයකු ෙූ මදේදතුන් මබොමහෝ ආත්ෙෙලදී මබෝසතුන් හො
සෙොනෙද සෙහරවිට මබෝසතුන්ටත් ෙඩො යස සේපත් ඇතුෙද ඉපදුමන්
මකමස්ද ?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, කුසල් අකුසල් සෙ විපොක මනොමෙයි. මදේදත් මතර මබෝසතුන් මකමරහි
චෙර ඇත්මතකි. එෙ නිසො මබොමහෝ ආත්ෙෙලදී උන්ෙහන්මස්ට විරුද්ධකේ
කමළ්ය. පියො ෙශමයන් ඉපිද සතුරුකේ කළ අෙස්ථොද ඇත. එමහත් සෑෙ
ආත්ෙයකදීෙ මෙමස් සිදු නිවීය. කලොතුරකින් එමස් සිදු විය. ෙහො කපි
ජොතකමය්දී මදේදතුන් ිනිමසකි. මබෝසතුන් ෙඳුමරකි. ජද්දන්ත ජොතකමය්දී
මදේදතුන් මසෝ ුත්තර නේ ෙුද්මදකු ෙන විට මබෝසතුන් ජද්දන්ත නේ ඇත්
රජ විය. මදේදතුන් කලොබු රජ ෙන විට මබෝසතුන් ක්ෂොන්තිෙොදී තොපසයො විය.
කලොබු රජු තෙොමේ මස්විකොෙන් තොපසයොමෙන් බ අසනු දැක මකෝපයට පත්ෙ
ඔහු ෙරො දැමීය. මදේදතුන් බරහ්ෙදත්ත නේ රජු ෙන විට මබෝසතුන් ෙහො පදුෙ
නේ පුත් කුෙරො විය. ඔහු සිය ිසෙකමේ කීෙ අසො ෙහො පදුෙ කුෙරු
පර්ෙතයකින් ිෙට මහළීය. එමහත් කුෙරුමේ ජීවිතය මබ්බරුනි. චුල්ල ධර්ෙපොල
ජොතකමය්දී ෙහො පරතොප රජු තෙ මද්විය තෙොට ෙඩො දරුෙොට සුලකිලි දක්ෙන
බෙ පෙසො ධර්ෙපොල කුෙරු ෙරො දැමීය. සිංසොර සොෙරයට ෙුටු
සියලුෙ
සත්ෙමයෝ තෙන්ට පරියෙුෙන් සෙඟද අපරියෙූෙන් සෙඟද එකතු මෙති. ෙලො යන
ජලයට පිච්සිදු මද්ෙල් මෙන්ෙ අපිච්සිදු මද්ෙල්ද එකතුෙන්නොක් මෙනි. ෙහරජ,
පොපී පුද්ෙලමයක් ෙුෙද රජකෙ ලුබු ු විට ජනතොෙට මස්ෙය කරයි. ජනතොෙ
ආරක්ෂො කරයි. ළිිං, මපොකු ු, අේබලේ, නිෙොස තනො මදයි. ශරෙ යන්ට හො දුෙී
ෙෙීන්ට දන් මදයි. එෙ දානෙල විපොකමයන් මදේදතුන්ට ෙුෙද උපනූපන්
ආත්ෙෙල සුප සේපත් ලුබුණි. මකමස්ෙුෙද ඔෙුන් සෙොනෙ ඉපදුමන් ආත්ෙ
කිහිපයකදී පෙණි. දාන, ශීල, භොෙනො යන සියලු පු ය කරියොෙල මයදු ු
මබෝසතොම ෝ මදේදතුන්ට ෙඩො සුප සේපත් අනුභෙ කළහ. පොපී පුද්ෙලමයක්ෙූ
මදේදත් මබොමහෝ කොලයක් නරකමයහි දුක් වින්මද්ය. මබෝසතොම ෝ තෙො කළ
කුසල් බලමයන් මදේසුප වින්දහ. මේ ආත්ෙමය්දීද මදේදතුන් බුදුපියො න්ට
හිච්හුර කර අපොෙත විය. මබෝසතොම ෝ දතු යුතු සියල්ල දැන මලොෙුතුරො බුදුෙ
පිච්නිෙන් පො ෙදාළ මස්ක.
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36. අමරාදද්වී පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ස්තරිහු අෙස්ථොෙක් ලද මහොත් පොපමයහි මයමදති” යයි
ෙදාළහ. එමස්නේ අෙරො මද්විය තෙො මෙත ෙසුරන් දහසක් ැකමෙන පුිණි
රෑෙත් පුරුෂයො හො පොපමයහි මනොමයදුම ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බර ුස ක ්ඩරී නේ රජුමේ කින්නරො නේ අෙිසෙ අනය සුදුසු
පුරුෂමයකු මනොලුබ විරෑපි ෙුහු ක් ඇති අත පය මකොට මකොමරකු හො සෙඟ
පරපුරුෂ මස්ෙනමයහි මයදු
බෙ කු ොල ජොතකමය්දී ෙදාළ බෙද සතයය.
එමස්ෙ උේෙේෙ ජොතකමය්දී ෙමහෞෂධ ප ්ඩිතයන් විසින් තෙ භොයයොෙ පරීක්ෂො
කිරීෙට සිතො ෙසුරන් දහසක් දී එෙූ රෑෙත් පුරුෂයො සෙඟ අෙරො මද්විය
පොපමයහි මනොමයදු බෙද සතයය. ෙමහෞෂධ ප ්ඩිතමයෝ රෑෙත් පුරුෂමයකු
කුඳෙො “අසුෙල් මෙයි ෙුහුණියක රඳෙො පුිණිමයි. මේ ෙසු දහස ැකමෙන
මෙොස් ඇය විෙසන්න” යයි පුෙසූහ. ඔහුද මබෝිසත්ෙයන් පුෙසූ මලස මෙොස්
අෙරො මද්වියට ෙසු දහස දී ඇය රෙටො ෙුනීෙට උත්සොහ කමළ්ය. එවිට ඇය
“මේ ෙසු දහස ෙමේ සුියොමේ පමය් පෑෙු ු පොපිස්සක් තරේෙත්
මනොෙින්මන්ය” යයි පුෙසුෙොය. මෙහිදී අෙරො මද්විය පොප කරියොෙක
මනොමයදුම ් ඇයට ඒ සඳහො ඉඩක් මනොලුබු ු නිසොය. සෙහරු අනුන් නින්දා
කරතියි සිතො පේ මනොකරති. අපොය බය නිසො පේ මනොකරති. තෙොමේ ස්ෙොි
පුරුෂයොට ඇති කුෙුත්ත නිසො පේ මනොකරති. ස්ෙොි පුරුෂයොට ඇති
මෙෞරෙය නිසො පේ මනොකරති. දහෙට ඇති මෙෞරෙය නිසො පේ මනොකරති.
පරපුරුෂ මස්ෙනය පහත් මදයක් යුයි සිතො පේ මනොකරති. පතිෙර තො ධර්ෙය
රකිනු පිණිස පේ මනොකරති. මෙබඳු මබොමහෝ කරු ු නිසො සෙහරු පේ කිරීෙට
ඉඩක් මනොලබති. යේ මහයකින් ඇය පේ කමළ් නේ එය ෙනුෂයයන්ට රහසක්
ෙුෙත් අෙනුෂයයන්ට රහසක් මනොමෙයි. අෙනුෂයයන්ට රහසක් ෙුෙත් එය
අනුන්මේ සිත් දන්නො පුවිදි අයට රහසක් මනොමෙයි. පුවිදි අයට රහසක් ෙුෙත්
පර සිත් දන්නො මදවියන්ට රහසක් මනොමෙයි. මදවියන්ට රහසක් ෙුෙත් තෙොමේ
සිතට රහසක් මනොමෙයි. එමස්ෙ ෙමහෞෂධ ප ්ඩිතමයෝ පොපමයහි භය
ඇත්මතකි. මබොමහෝ ිතරයන් ඇත්මතකි. සිල් ඇත්මතකි. සතයෙොදිමයකි. මකරෝධ
නුත්මතකි. නිහතෙොනී ෙූමෙකි. ඊර්ෂයොෙ නුත්මතකි. වීයය ඇත්මතකි. පරිය ෙචන
ඇත්මතකි. පරඥාමෙන් යුක්තය. සියල්ලන්ට හිතෙත් ය. අෙරො මද්විය නුෙණින්
විෙසො බලින් එබඳු ෙු
ඇති අමනක් පුරුෂමයකු නුති නිසො පරපුරුෂ
මස්ෙනමයහි මනොමයදු ොය
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37. අර්හත් නිර්භය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “රහතන් ෙහන්මස්ලො ෙර යට ිය මනොමෙති” යයි
ෙදාළහ. එමස්නේ රජෙහ නුෙරදී බුදුපියො න් කරො එන නොලොෙිච් ඇතො දැක
පන්සියයක් පෙ රහතන් ෙහන්මස්ලො මනොමයක් දිසොෙන්ට විසිරී ෙිමය් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, රහතන් ෙහන්මස්ලො එමස් විසිරී ෙිමය් ෙර
භයින් මනොමෙයි.
උන්ෙහන්මස්ලොට ියක් තුති ෙුනීෙක් මහෝ ියවීෙට, තුති ෙුනීෙට මහ්තුෙක්
මහෝ මනොෙුත. දහසක් මදනො ආයුධ අතුතිෙ පුි එකෙ රහතන් ෙහන්මස්
නෙක් ෙටකරමෙන ' ෙරෙු ' යයි කීෙත් උන්ෙහන්මස්ට ියක් ඇති මනොමෙයි.
සිමත් මෙනස්වීෙක් ඇති මනොමෙයි. ෙහ මපොමළොෙ හොරන විට, ිඳින විට ෙහ
මපොමළොෙ ිය මනොෙන්නොක් මෙනි. පර්ෙතයක් ිඳින කල, ෙින්මනන් දෙන
කල පර්ෙතය ිය මනොෙන්නොක් මෙනි. ිය ඇති ෙන්මන් ත ්හොෙ ඇති විටය.
ත ්හොෙ නුති කළ රහතන් ෙහන්මස්ලොට ියක් මනොෙුත. මකමස් ෙුෙද එදින
ආනන්ද මතරුන් පෙ ක් බුදුපියො න් ළඟ තනිකර දෙො අමනකුත් රහතන්
ෙහන්මස්ලො මනොමයක් දිසොෙන්ට විසිරී යොෙටද මහ්තුෙක් තිබුණි. නොලොෙිච්
ඇතො බුදුපියො න් හෙුෙට දිෙ එන්මන් නේ නිසුකමයන්ෙ ආනන්ද මතරුන්
ජීවිතය පරදුෙට තබො ඉදිච්යට යනු ඇත. සියලුෙ රහතන් ෙහන්මස්ලො එතුන
සිිමයොත් ආනන්ද මතරුන්මේ ෙු ය පරකොශ මනොමෙයි. ආනන්ද මතරුන්මේ
ෙු ය පරසිද්ධ කරනු පිණිසත් එය දකින ජනතොෙ තුළ ශරද්ධොෙ ඇතිෙනු පිණිසත්
රහතන් ෙහන්මස්ලො එතුනින් ඉෙත්ෙ ෙියහ.

38. සර්වඥානුමාන පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ සියල්ල දනිති යයි කියමෙයි. එමස්නේ චොතුෙො නෙරමය්දී
අෙසේ මදනෙ සෙඟ පුිණි භික්ෂුන් මනරපො හුරී විට ශොකය රජදරුෙන් සහ
සහේපතී නේ ෙහො බරහ්ෙයො පුි බීජ උපෙොෙ සහ ෙසු පුටෙොමේ උපෙොෙ
දක්ෙො බුදුපියො න්ට කරු ු පුහුදිලි කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියො න් සියල්ල දන්නො බෙ සතයය. චොතුෙො නෙරමය්දී ශොකය රජ
දරුෙන් සහ සහේපතී නේ ෙහො බරහ්ෙයො පුි
බීජ උපෙොෙ සහ ෙසු
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පුටෙොමේ උපෙොෙ දක්ෙො කතො කර බුදුපියො න්මේ සිත පරසන්න කළ බෙද
සතයය. ඔෙුහු බුදුපියො න්මේ උපෙොෙලින්ෙ බුදුපියො න්මේ සිත පරසන්න කළ
බෙද සතයය. ඔෙුහු බුදුපියො න්මේ උපෙොෙලින්ෙ බුදුපියො න්මේ සිත් ෙත් හ.
බුදුපියොම ෝද සතුටුෙ එෙ ඉල්ලීෙ ඉෙසො ෙදාළ මස්ක. උපෙොෙකින් කිෙමහොත්
ස්තරිය ස්ෙොිපුරුෂයො සතු මදයින්ෙ ඔහුට සිංෙරහ කර සිත් ෙන්නොක් මෙනි. යේ
අතෙුසි හිි නෙක් ෙුරු හිියන් විසින් මෙමනන ලද පි ්ඩපොතයෙ ෙරු සරු
ඇතුෙ යළිත් පිළිෙුන්වීමෙන් ෙුරු හිියන්මේ සිත් ෙන්නොක් මෙනි. කපුෙො රජු
සතු රන් පනොමෙන්ෙ හිස පීරින් රජුමේ සිත් ෙන්නොක් මෙනි.

39. දස්නාසන පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “රෙයෙූ විහොර කරවීමෙන් සුප ලුමබයි” යයි ෙදාළහ.
එමස්නේ “ෙෘහමයන් මකමලස් උපදියි” යනුමෙන් ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, විහොර දානය සියලු බුදුෙරයන් විසින් පරශිංසො කරන ලද්දකි. අනුෙත
කරන ලද්දකි. විහොරයක් සෑදු විට පින් සිදු මෙයි. ඒකොන්තමයන්ෙ ජොති ජරො
ෙයොි ෙර දුකින් ිමදයි. ආෙොසයක් ඇතිවිට භික්ෂුන් ෙහන්මස්ට ෙහ දේ
පිරීෙට ඉඩක් ලුමබයි. භික්ෂු දර්ශනය සුලභ මෙයි. දායකයන්ට ඒ විහොරයට
පුි භික්ෂුන් ෙහන්මස්මෙන් ධර්ෙය ඉමෙන ෙුනීෙට ලුමබයි. ආෙොසයක්
නුති විට භික්ෂුන් දක්නට කුෙති අයට සුෙමස් භික්ෂුන් දක්නට මනොලුමබති.
එමහත් ෙනමයහි ෙසන ෙුෙො එක් තුනක මනොඇමලන්නොක් මෙන් බුද්ධ
පුතරයන් ඒ ආෙොසයට ආලය මනොකළ යුතු යයි බුදුපියොම ෝ ෙදාළහ.

40. උදරසිංයත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ උදර මපෝෂ මයහි පෙ දැන ෙුළදීමෙන් සිංයතකොරී
මහෙත් සිංෙර ෙන්මන්ය යයි ෙදාළහ. එමස්නේ උදායි පච්බරොජකයොට “සෙහර
දෙසක ෙෙ පොතරය පුරො ෙළදි. එයට ෙඩොත් ෙළඳන්මනි” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, උදර මපෝෂ මයහි පෙ මනොදන්නො තුනුත්තො පේ කරයි. ඔහු පර
ප නසයි. අනුන් නුදුන් මදය ෙනියි. ෙුරදි කොෙ මස්ෙනමයහි මයමදයි. මබොරු
කියයි. සුරො පොනය කරයි. ෙෙ ෙරයි. රහතුන් ෙරයි. සිංඝ මභ්දය කරයි. මදේදත්
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මතර ුමෙෝද උදර මපෝෂ මයහි අසිංයත ෙුමෙක් ෙූහ. සිංඝ මභ්දය පෙො කර
අපරෙො අකුසල් ැකස් කර ෙත් හ. උදරමයහි සිංයතකොරී පුද්ෙලයො සීල සෙොි
පරඥාමෙහි හුසිමරයි. දිෙුසින් දැකීමේ හුකියොෙ, ඉතො සියුේ ශබ්බද පෙො ඇසීමේ
හුකියොෙ, අනුන්මේ සිත් දැන ෙුනීමේ හුකියොෙ, මපර භෙ දැකීමේ හුකියොෙ
ලබයි. ෙඟඵල ෙලට පුිම යි. චතුරොර්ය සතයය අෙමබෝධ කරයි. සියලුෙ
ශරෙ ධර්ෙ සේපූර් කරයි. මකමලස් සහිත අය සතර පස් පිඩක් ආහොර ෙළඳා
පුන් බී සසර කතර මෙවිය යුතුය. චතුරොර්ය සතයය අෙමබෝධය පිණිස ආහොර
සිංයෙය අතයෙශයය. බුද්ධත්ෙයට පුිණියොෙූ තථොෙතයන් ෙහන්මස්ට තෙ
කටයුතු මකමරහි සීෙොෙක්, ආෙර යක් මනොෙන්මන්ය. උපතින්ෙ පිච්සිදු ෙූ
ෙුණිකක ඔප් නුිංවීෙ සඳහො කිසිෙක් කිරීෙ අනෙශය ෙන්නොක් මෙනි.

41. බක්කුාත්දථ්ර පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙෙ භෙ දුකට මහෙත් මකමලස් මරෝෙයට මෙදා න්
මෙි” යයි ෙදාළහ. එමස්ෙ තෙොමේ අල්පොබොික (නීමරෝෙී) භික්ෂුන් අතර
බක්කුල මතර අෙර යයිද ෙදාළහ. බුදුපියො න් අනුත්තර ෙූමය් නේ එමස් ෙන්මන්
මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුසසුමනහි චක්ඛුපොල මතර, ෙහො කොශයප මතර ආදී ධූතොිංෙ පිරෑ
ශරොෙකමයෝද ෙූහ. ඒෙො උන්ෙහන්මස්ලොමේ අතිමර්ක ෙු ොිංෙමයෝය. මේ
මලෝකමයහි ිනිසුන් අතර මකමනක් උසස් ජොති ඇත්මතක් මෙයි. මකමනක්
ෙහත් ධන සේපත් ඇත්මතක් මෙයි. මකමනක් අතිදක්ෂ මෙයි. මකමනක් ෙහත්
පරඥාෙ ඇත්මතක් මෙයි. මේ සියලු මදනොෙ පරදෙො රජු උතුේ මෙයි. එමලසෙ
අප බුදුපියොම ෝද සියලු සත්ෙයන්ට අෙරෙූ මස්ක. මශර්ෂ්ධ ෙූ මස්ක. බක්කුල
මතරුන් අල්පොබොික ෙූමය් පරොර්ථනො ෙශමයනි. ෙහරජ, බක්කුල මතර ුමෙෝ
අමනෝෙදස්සී නේ බුදුපියො න් දෙස බුදුපියො න්ට ඇතිෙූ උදරොබොධයක් සුෙ
කර ඒ පිනින් උපනුපන් ජොතිෙල කිසිෙ මරෝෙයක් ඇති මනොමේෙො යයි පරොර්ථනො
කළහ. ඉන්පසු පදුෙුත්තර නේ බුදුපියො න් දෙස සිෙුෙ ක් පිච්ස ෙුද එක්
භික්ෂු නෙකට අල්පොබොික භික්ෂුන් අතර අෙතුන් තනතුරු මදනු දැක, එහි
පරසන්නෙ ෙතු බුදුමකමනකුමේ ශොසනමයහි එෙ තනතුර ලුමබ්බෙො යයි පරොර්ථනො
කර මබොමහෝ කුසල් කළහ. නුෙතත් කොශයප බුදුපියො න් දෙස දිරොපත් ෙූ
සිංඝොරොෙයක් දැක එය අලුත්ෙුඩියො කර ආමරෝෙය ශොලොෙක්ද තනෙො දුන්හ.
එයට අෙශය මබමහත් ෙර්ෙද සපයො දුන්හ. මේ සියලු කුසල් කර අප ෙහ
බුදුපියො න් දෙස මකොසඹෑ නුෙර සිටු කුලයක උපන්හ. ඔහු පිළිසිඳ ෙත් දින
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සිටෙ එෙ සිටු කුලයට යස ඉසුරු ළඟො විය. මදෙේපිමයෝ පුතුමේ නිමරෝෙි භොෙය
පතො උපන් දිනෙ යෙුනො ෙිංඟොමෙහි නෑවීෙට මෙන ෙියහ. එමස් යෙුනොමෙහි
ජලස්නොනය කරවීෙ නීමරෝෙී භොෙයට මහ්තු ෙන්මන්ය යනු එකල පිළිෙත්
ෙතයකි. කිච් ෙෙකමේ පරෙොද මදෝෂයකින් එක්තරො ෙත්සයමයක් මේ ළදරුෙො
ෙිල දැේමේය. කුෙරොමේ පිනින් කිසි අනතුරක් සිදු මනොෙුනි. ළදරුෙොමේ පිනින්
ෙත්සයයොමේ කුස තුළ මේදනොෙක් ඇතිවී තිස් මයොදුන් පෙ මේෙමයන් පීනො
මෙොස් බර ුස නුෙර විසූ ධීෙරයන්මේ දැලකට අසුවිය. ධීෙරමයක් මේ
ෙත්සයයො දැක සතුටුෙ කදක දෙො විකිණීෙට ෙිමය්ය. ඒ ෙසු ිලට ෙත් සිටු
භොයයොෙක් ෙත්සයයොමේ කුස හුන් රන්ෙන් ිළිඳු දැක පුතර ස්මන්හය උපදෙො
මපෝෂ ය කළොය. මකොසඹෑනුෙර විසූ මේ ළදරුෙොමේ සිටු මදෙේපියන්
බර ුස එක් අපුත්තක සිටු කුලයක තෙ පුතො ෙුමඩතුයි අසො එහි මෙොස් ඒ
දරු හට උරුෙකේ කීමයන් රජුමේ විනිශ්චය පච්දි මදකුලමයහිෙ මපෝෂ ය
සඳහො කුෙරො පුෙරීය. සිටු පෙුල් මදකක ෙුඩු නිසො බක්කුල කුෙරො යයි
දඹදිෙ පරසිද්ධ ෙූ මෙොහු අප බුදුපියො න් මකොසඹෑ නුෙරට ෙුඩි විට බ අසො
පුහුදී ෙහ ෙ රහත් විය. මපර කළ ෙහො කුසල් බලමයන් බක්කුල මතර ුමෙෝ
නීමරෝෙී භික්ෂුන් අතර අෙ තනතුරද ලදහ. ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ හො සෙොන
මකමනක් සෙස්ත මලෝකමය්ෙ නුත. බක්කුල මතරුන්ට ෙූමය් මපර බුදුෙරුන්
දෙස පින්දහේ කළ පරොර්ථනොෙක් ඉටුවීෙකි. එෙ අෙතුන මදන ලද්මද්
විෙුක්තිලොභී රහතුන් මෙනුමෙනි. බුදුපියො න් එයට අයත් මනොමෙයි.

42. නිර්වාණ මාර්ග් පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙෙ මපර බුදුෙරුන් හුසිරු ො ෙූ පුරො ෙොර්ෙය දුිි”
යයි ෙදාළහ. එමස්නේ “ෙෙ නූපන් ෙොර්ෙය උපදෙූමයි” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මපර බුදුෙරුන්මේ පිච්නිවීමෙන්, අනුශොසනො කරන ෙොර්ෙ මද්ශකයන්
නුති වීමෙන් ආයය ෙොර්ෙය අන්තර්ධොන විය. එමස් සුඟවී තිබු චතුරොර්ය
සතයය සියල්ල දන්නො නුෙණින් යළිත් මසොයො මෙන මලෝකයට ෙදාමළ් අප
බුදුපියො න් විසිනි. ෙනොන්තරයකින් ෙුසී තිබු ු පරමද්ශයක් එළිමපමහලි කර
ෙත් අමයක් එෙ භූිය තෙොමේ යයි පෙසන්නොක් මෙනි. සුබුවින්ෙ එෙ භූිය
ඔෙුන්මේ මනොෙ මපර තිබූ මදයකි.
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43. දාෝමස කාශයප පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ මපර භෙෙලදී තෙො කිසිමෙකුට හිිංසො මනොකළ බෙ
ෙදාළහ. එමස්නේ මබෝසත් මලෝෙස කොශයප තෙුසො සිය ෙ න් සතුන් ෙරො
යොෙයක් කිරීෙට සූදානේ ෙූමය් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, බර ුස් රජුට ෙුළු මලොෙෙ රජ වීමෙහි
කුෙුත්තක් ඇති විය. ඒ සඳහො මලෝෙස කොශයප තෙුසො ලෙො විශොල යොෙයක්
කළ යුතු විය. සිල්ෙතකුෙු තෙුසො එයට අකෙුති විය. එවිට රජු යොෙය කරන්මන්
නේ තෙ දියණිය ෙන චන්ද්රෙතිය තෙුසොට විෙොහ කර මදන බෙට මපොමරොන්දු
විය. රජ කුෙච්ය දුටු තෙුසො රොෙමයන් ෙත් විය. ධයොනෙලින් පිච්හුණි. විසුරු ු
සිත් ඇත්මතක් විය. යමෙකුමේ සිත විසුරු ු විට කළ මනොහුකි මදයක් නුත.
අසූචි අනුභෙ කරයි. නේනෙ වීදිමයහි ඇවිදියි. විෂකුරු සර්පයො ෙුෙද අතින්
අල්ලො ෙනියි. ෙද කිපු ු ඇතො ඉදිච්යට ෙුෙද ිය නුතිෙ යයි. ෙහො සෙුදුරටත්
පනියි. දුෂ්කර ෙිච් දුර්ෙ තර ය කරයි. පරපොතයකට ෙුෙද පනියි. මනොකටයුතු
මබොමහෝ මද් කරයි. මෙමස් මලෝෙස කොශයප තෙුසො පර ප නුසීෙට සූදානේ
ෙූමය් රොෙමයන් ෙත්ෙය. ඔහු මහොඳ සිහිමයන් සිිමය් නේ එමස් මනොකරනු
ඇත. කොෙමයන් ෙත්ෙූ තෙුසො පළෙු යොෙ ක ුමෙහි බුඳ සිි ඇතො ෙුරීෙට
කඩුෙ ඔසෙත්ෙ ඇතො ෙර භයින් තුතිමෙන ෙහො හඬ නුඟීය. ඒ අසො අමනක්
සත්තුද එක්විටෙ ෙහ හඬින් හුඬූහ. ඒ හඬ ඇසු තෙුසොට පරකෘති සිහය
ි ලුබුණි.
තෙො කරන්නට යන කරියොමේ බරපතලකෙ ෙුටහුණි. පසුෙ අප ෙුනි තෙුසන්ට
මෙබඳු මද්ෙල් සුදුසු නුතුයි පෙසො නුෙතත් ෙනයට මෙොස් ධයොන උපදෙො
මෙන ෙරණින් පසු බරහෙ
් මලෝකමයහි ඉපදුනි.

44. දජෝතිපාා මාණවක පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මබෝසතුන් ජද්දන්ත නේ ඇත් රජුෙ සිියදීත් අර්හත් ධජය ෙූ කොසොය
ෙස්තරයට ෙරු කළ බෙ සඳහන්ය. එමස්නේ මජෝතිපොල ෙො ෙකෙ සිියදී
කොශයප බුදුපියො න්ට නිෙො කමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මබෝිසත්ෙයන් ජද්දන්ත නේ ඇත් රජෙ සිියදී තෙො ෙරන්නට පුිණි
මසෝ ුත්තර නේ ෙුද්දා ඇඳ සිි කොසොය ෙස්තය
ර දැක ඔහුට හිච්හුර මනොකළ
බෙද සතයය. මජෝතිපොල නේ ෙො ෙකෙ සිියදී තෙොමේ ිතරයො ෙූ ඝටීකොර
නේ ෙො ෙකෙ සිියදී තෙොමේ ිතරයොෙූ ඝටීකොර නේ ෙළිං තනන්නො
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බුදුපියො න් දකින්නට යෙු යයි කී විට “සිෙුරු මපොරෙොෙත් ඒ ෙුඩු ශරෙ යො
දැකීමෙන් අපට කෙර පරමයෝජනයක්ද?” යයි පුෙසූ බෙද සතයය. එමස් පුෙසුමේ
ඔහු ිථයොදෘෂ්ික පෙුලක මකමනකුෙ සිි නිසොය. මජෝතිපොල ෙො ෙකයොමේ
ෙේපිමයෝ, නුඟණිය, සමහෝදරයො, දැසි දසුන් සියලු මදනො බරහ්ෙයො ෙරු මකොට
සුලකූ අය ෙූහ. බරොහ්ෙ යන් “තෙන් උසස්ය. අන් අය පහත් ය” යයි සිතොමෙන
සිි මකොටසකි. අමනක් ශරෙ අයට පුවිදි අයට නින්දා කිරීෙ, අෙනේබු කිරීෙ
ඔෙුන්මේ සිච්තක් විය. කුඩො කල සිටෙ මදෙේපියන්මේ ඒ ෙචන අසො තිබූ නිසො
මජෝතිපොල ෙො ෙකයො එබඳු නිෙරු ෙචන පුෙසීය. පසුෙ ිතුරොමේ මපැකත්තය
නිසො බුදුපියො න් හෙුෙට ෙිය මජෝතිපොල ෙො ෙකයො බ අසො පුහුදී පුවිදි
විය.

45. බරාහ්මණරාජ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙෙ බුහුර කරන ලද පේ ඇති බුවින් බරොහ්ෙ මෙි”
යයි ෙදාළහ. එමස්නේ මස්ල බරොහ්ෙ යොට “ෙෙ රජ මෙි” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බරොහ්ෙ මයක් ෙු කල දුරු කරන ලද මකමලස් ඇත්මත්ය. දුරු කරන
ලද සුක ඇත්මත්ය. ඉන්ද්රිය දෙනය ඇත්මත්ය. ශීල සිංෙරය ඇත්මත්ය. ධයොන
සෙෙුදීේ ඇත්මත්ය. භොෙයෙතුන් ෙහන්මස්ද දුරු කරන ලද මකමලස් ඇත්මත්ය.
ඉන්ද්රිය දෙනය ඇත්මත්ය. ශීල සිංෙරය ඇත්මත්ය. ධයොන ෙලට සෙෙුදීේ
ඇත්මත්ය. එනිසො බුදුපියොම ෝද බරොහ්ෙ නේ ෙන මස්ක. මෙය මදවි ිනිසුන්
විසින් මදන ලද නෙක් මනොෙ මකමලසුන්මෙන් ිදීේ ෙශමයන් ලුබු ු නෙකි.
මබෝි ෙූලමය්දී ෙොර මස්නොෙ පරොජය කර බුදුබෙ ලුබීෙත් සෙඟෙ ලුබු ු
නෙකි. ෙහරජ, රමජක්ෙූ විට දශරොජ ධර්ෙමයන් රට පොලනය කරයි. උපොමයන්
ෙුසියන්ට අනුශොසනො කරයි. එමලසෙ තථොෙතයන් ෙහන්මස්ද කොෙ රෑප අරෑප
යන තුන් මලෝකයෙ සද්ධර්ෙමයන් පොලනය කරන මස්ක. බුද්ධ රොජයය කරෙන
මස්ක. බරහෙ
් යන් මදවියන් ෙොරයන් සහිත ෙුළු මලෝකයොටෙ” මේ මද් කරන්න.
මේ මදය මනොකරන්න” ආදි ෙශමයන් අනුශොසනො කරන මස්ක. ෙහරජ,
රමජක්ෙූ විට සමීපමයහි සිින සමීපයට පුිණි මබොමහෝ මදනො විසින් ෙුන්ද
යුතුය. බුදුපියො න්ද සියලු මදවි බඹුන් ිනිසුන් විසින් පසඟ පිහිටුෙො ෙුඳිය
යුතුය. එපෙ ක් මනොෙ බුදුපියොම ෝ සියලු මදවි ිනිසුන්ට පරිය ෙන මස්ක.
මදවි ිනිසුන් විසින් පරොර්ථනො කරන මස්ක. බුදුසසුන ධර්ෙ ෙු බලමයන්
මබොමහෝ කොලයක් පෙත්ෙන මස්ක. එෙ නිසො බුදුපියොම ෝ ‘බුදු රජ’ නේ ෙන
මස්ක.
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46. සර්වඥදග්ෝචර පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙො විසින් ෙොථො කියො ලබො ෙත් මේ දානය ෙුළඳීෙට
සුදුසු මනොමෙයි” යයි කසීභොද්ෙොජ බරොහ්ෙ යොට ෙදාළහ. එමස්නේ ධර්ෙ මද්ශනො
කරන විට පළෙුෙ දානමයහි ආනිශිංස පෙසන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ දහේ මදසන විට පළෙුෙ දානමයහි ආනිශිංස පෙසන මස්ක.
එය සියලු බුදුෙරයන්මේ සිච්තකි. පළෙුෙ දාන කථොමෙන් සිත සතුටු කර
මදේමලෝ ආදිය ෙුන කියො මදෙනුෙ සීලමයහි මයොදෙන මස්ක. මදෙේපියන්
කුඩො දරුෙන් නුළවීෙට පළෙුෙ මසල්ලේ බඩු දී පසුෙ අෙශය කටයුතුෙල
මයොදෙන්නොක් මෙනි. බුදුපියොම ෝ ෙදාළ පච්දි භික්ෂුෙක් දායක නිෙසකට ෙිය
පසු ඔෙුන් යෙක් මදනු කුෙති නේ එය ලබොෙත යුතය
ු . මනොමදනු කුෙති නේ
එහි මනොසිට යො යුතුය. මරෝෙී භික්ෂුෙක් හුර අමනක් භික්ෂුෙක් සිෙුපසය ඉල්ලො
මෙන ෙුළඳීෙද නුසුදුසුය. බුදුපියො න් කසීභොරද්ෙොජ බරොහ්ෙ යොමේ දානය
පිළිමනොෙත්මත් එය ලුබුම ් මබොමහෝ දහේ කරු ු පුහුදිලි කිරීමෙන් පසුෙ
නිසොය. කසීභොරද්ෙොජ බරොහ්ෙ යො රහත් වීෙට තරේ කුසල් ඇත්මතක් බෙ බුදු
ඇසින් දුටු බුදුපියොම ෝ ඔහු ෙුඩ කරින් සිි කුඹුරට ෙුඩි මස්ක. කුඹුමරහි
ෙුඩ කරින් සිි ිනිස්සු බුදුපියො න් දැක පුි ෙුඳ පිච්ෙරො සිට ෙත් හ.
මෙයින් මනොසතුටට පත් බරොහ්ෙ යො බුදුපියො න්ට නිෙරහ කිරීෙට සිතො
“ශරෙ ය, ෙෙ ෙහන්සිවී මෙොවිතුන් කර බත් අනුභෙ කරි” ඔබද මෙොවිතුන්
කර බත් අනුභෙ කරන්න” යයි පුෙසීය. පසුෙ බුදුපියො න්මේ බ
අසො
පුහුදු ු බරොහ්ෙ යො රන් තලියක කිච්බත් පුරෙො මෙනවිත් “ස්ෙොමීනි, මෙය
ෙුළඳුෙ ෙුනෙ” යයි පුෙසීය. එවිට බුදුපියොම ෝ උදය කොලමයහි පටන් කුඹුර
සමීපමයහි සිට බත් සුන්දක්ෙත් මනොලුබ බුදුෙු පුෙසූ පසු ලුබු ු දානය
“නුටුේ ක ්ඩොයෙක් ෙී ෙයො නුටුේ නටො ලුබු මදයක් හො සෙොනය” යයි සිතො
දානය පරතික්මෂ්ප කර ෙදාළහ. එවිට බරොහ්ෙ යො ඒ පිළිෙුන්ෙූ දානය කොට
මදන්මන්දැයි විෙසීය. සුජොතොෙමේ කිච්බතට මෙන්, මේරිංජොමේදී වියළි යෙ
මපති ෙලට මෙන් දිෙයෙය රස ඕජස් ෙුහුකර තිබූ එෙ දානය බුදුපියො න්ට හුර
අමනක් මකමනකුට දිරෙො ෙත මනොහුකි බුවින් එය මෙන මෙොස් සතුන් නුති
තුනක දෙන්න යයි ෙදාළහ. එය දිමයහි දෙූ විට බුද්ධොනුභොෙමයන් චිි චිි
ශබ්බද මකමරින් දුේ නුෙුණි. එයින් ියට පත් කසීභොරද්ෙොජ බරොහ්ෙ යො
බුදුපියො න් කරො පුි ෙුඳ ෙුතිර පුවිදි බෙ ලබො රහත් විය.
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47. බරහ්මාරාධනා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ සියලු මදවි ිනිසුන්මේ යහපත උමදසො සොරොසිංඛය
කල්ප ලක්ෂයක් මපරුේ පුරො බුදුෙු මස්ක. එමස්නේ අජපොල නුෙරුක ෙුලදී
බුදුපියො න්මේ සිත ෙන්මදෝත්සොහී ෙූමය් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ධර්ෙය ෙුඹුරුය. සියුේ ය. මකමලස් භච්ත සත්ෙයන්ට අෙමබෝධ කිරීෙ
දුෂ්කරය. කිඹුලො කින් ඩුහුෙත් මදයක් ෙලෙොෙත (නුෙත ෙත) මනොහුකි මස්
ිනිසුන් තුළ ෙුල් බුස පෙතින සත්ෙ පුද්ෙල හුඟීෙ දුරු කිරීෙ අපහසු නිසො
මෙමස් බුදුපියො න්මේ සිත ෙන්මදෝත්සොහී විය. ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ “ෙො
අෙමබෝධ කළ සිෙුසස් දහෙ මහෙත් චතුරොර්ය සතයය ධර්ෙය දුකමස් දැකිය
යුතුය. අෙමබෝධ කිරීෙ දුෂ්කරය. ශොන්තය. පරණීතය. තර්කමයන් දැනෙත
මනොහුකිය. නුෙ ුතියන් විසින්ෙ දත හුකිය. රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ සහිත ෙූ
අයට මෙය අෙමබෝධ කළ මනොහුකිය. මකමස් මෙොෙුන්ට ධර්ෙය මද්ශනො
කරේද?” යයි ධර්ෙමය් ෙුඹුරු බෙ නිසො පසුබට ෙූ මස්ක. දක්ෂ චෙදයෙරමයක්
මරෝෙී ෙනුෂයමයක් කරො එලඹ කෙර උපකරෙයකින්, කෙර මබමහතකින්
මෙොහුමේ මරෝෙය සුෙ කරන්මන්දැයි සිතන්නොක් මෙනි. එමස්ෙ ෙහරජ, ෙහො
බරහ්ෙයොමේ ආරොධනොමෙන් පසුෙ ධර්ෙ මද්ශනො කිරීෙ සියලු බුදුෙරයන්මේ
ධර්ෙතොෙයකි. බුදුපියො න්ට මපර විසූ අය බරහෙ
් යො මද්ෙතො මකොට ෙරු මකොට
සුලකූමෙෝ ෙූහ. එෙන් බරහෙ
් යකු බුදුපියො න්ට ෙඳිනු දකින විට මදවියන් ඇතුළු
මලෝෙුසිමයෝත් එය නිතුතින්ෙ අනුෙෙනය කරින් බුදුපියො න්ට නෙස්කොර
කරති. ඒ අනුෙ සිතති. යේ ෙහරජ මකමනක් මහෝ ෙහොෙොතයමයක් යේ
මකමනකුට නෙස්කොර කරන විට අන් අයද නෙස්කොර කරන්නොක් මෙනි. පූජො
සත්කොර කරන්නොක් මෙනි. අජපොල නුෙරුක ෙුලදි බුදුපියො න්මේ සිත
ෙන්මදෝත්සොහී මෙත්ෙ මපනී සිි ෙහො බරහ්ෙයො ෙුඳ එකත්පස්ෙ සිට “ස්ෙොමීනි,
බුදු උපත දුර්ලභය. ඔබෙහන්මස් මෙපෙ කලක් දුක් වින්මද් සියලු සතුන්
සිංසොර සොෙරමයන් එමතර කිරීෙ සඳහොය. ඔබෙහන්මස් ධර්ෙය මද්ශනො
කරන්න. එය අෙමබෝධ කරන්මනෝ ඇති ෙන්නොහ” යයි දහේ මදසීෙට ආරොධනො
කමළ්ය. ඔහුමේ ආරොධනොෙ පිළිෙත් බුදුපියොම ෝ බුදු ඇසින් මලොෙ බලන්මන්
මකමලස් අඩු අය හො ෙුඩි අයද, දහේ දත හුකි අය හො මනොදත හුකි අයද
ඇති බෙ දුටු මස්ක.

48. ග්ුරු විරහිත පරශ්නය
ිලිඳු රජු Non Commercial Distribution
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ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙට ෙුරුෙරමයක් නුත. මදවියන් සහිත මලෝකමයහි ෙො
හො සෙොන මහෝ ෙට ෙුඩි මකමනක් මහෝ නුත” යනුමෙන් ෙදාළහ. එමස්නේ
“ෙොමේ ෙුරුෙරයො ෙූ ආළොරකොලොෙ ශිෂයයො ෙූ ෙො සෙ තත්ෙමය් ලො සුලකීය
සත්කොර කමළ්ය” යයි ෙදාමළ් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මබෝිසත්ෙයන්ට ෙුරුෙරු පස් මදමනක් මෙයි.
සිදුහත් කුෙරු උපන් කල මදතිස් ෙහො පුරුෂ ලක්ෂ
පරීක්ෂො කර බලො
ඒකොන්තමයන්ෙ ඔහු බුදුෙන බෙ පුෙසූ බරොහ්ෙ යන් අට මදනො පළෙුෙන
ෙුරුෙරයොය. සිදුහත් කුෙරුට කුඩො කල ශිල්ප ඉෙුන්ෙූ සබ්බබිත්ත බරොහ්ෙ යො
මදෙන ෙුරුෙරයොය. ෙච්න් ෙර පුි සතර මපර නිිති මපන්ෙො සිදුහත් කුෙරු
ෙිහිමෙයි කලකිරෙූ මද්ෙතොෙො තුන්ෙන ෙුරුෙරයොය. ආළොර කොලොෙ සතරෙන
ෙුරුෙරයොය. උද්දකරොෙපුතර පස්ෙන ෙුරුෙරයොය. ෙහ මබෝසතොම ෝ
ආළොරකොලොෙ තෙුසො මෙත පුි ඔහු දැන සිි අරෑප සෙොපත්ති උපදෙො මෙන
එය නිෙන් ෙඟ මනොෙන බෙ දැන එතුනින් ඉෙත්ෙ ෙියහ. නුෙත උද්දකරොෙපුතර
තෙුසො කරො මෙොස් ඔහු දැන සිි අරෑප සෙොපත්ති උපදෙො මෙන එයද නිෙනට
ෙඟ මනොෙන බෙ දැන එතුනින්ද ඉෙත්ෙ ෙියහ. මේ අනුෙ ආළොරකොලොෙ
උද්දකරොෙපුතර සහ කුඩො කල ශිල්ප ඉෙුන්ෙූ සබ්බබිත්ත බරොහ්ෙ යො ආදින්
මබෝිසත්ෙයන්මේ ෙුරුෙරුය. මබෝිසත්ෙයන් මලෞකික ෙු ධර්ෙෙල මයදූ
අයය. එමහත් බුද්ධත්ෙය ලබොෙුනීෙ සඳහො අනුශොසක ෙුරුෙරමයක් මනොවීය.
මබෝසතොම ෝ තෙන්මේ නුෙණින්ෙ සියල්ල දැනමෙන බුදුෙු මස්ක.

49. ඒකබුද්ධධාරණී පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුෙරයන් සියලු මදනොමේ මද්ශනොෙ, ශික්ෂොෙ, කථොෙ සහ
අනුශොසනොෙ එකෙය. එනිසො තථොෙතයන් ෙහන්මස්ලො මදනෙක් එකෙර පහළ
ෙන්මන් නේ මලෝකය මබොමහෝ පරභොෙත් ෙනු ඇත. එමස් පහළ මනොෙන්මන්
කෙර කරු ක් නිසොද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මලෝකයට ෙරකට දැච්ය හුක්මක් එක් බුදුෙරයකුමේ ෙු ය පෙණි.
බුදුෙරමයකු උපදින දෙස, ිහිෙන දෙස, බුදුෙන දෙස, දේසක් මදසන දෙස,
ආයුෂ හර ො දෙස, පිච්නිෙන් පොනො දෙස මේ මලෝකය කේපො මෙයි. එෙ නිසො
මදෙුනි බුදුෙරමයකුමේ උපත මලෝකයට දැච්ය මනොහුකිය. එක් අමයක් එමතර
ෙන ඔරුෙකට එක් අමයක් නුඟි කල එය සෙබර මෙයි. එෙ ෙයමස්ෙ එෙ ශරීර
පරෙො මය්ෙ තෙත් මකමනක් නුේමෙොත් එය ජලමයහි ෙිමලයි. යේ
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පුද්ෙලමයක් උෙුර දක්ෙො ආහොර අනුභෙ කර නුෙතත් එබඳුෙ ආහොර පරෙො යක්
අනුභෙ කළමහොත් ඔහු ිය යයි. එමස්ෙ ෙුල් (කරත්ත) මදකක රත් රන් පුරෙො
ඇති විට එයින් එක් ෙුලක ඇති රත් රන් මෙන අමනක් ෙුමලහිෙ පිරෙුෙමහොත්
එෙ ෙුල ිඳී යයි. බුදුබලය එබඳුය. ෙහරජ, බුදුෙරු මදමදමනක් එකෙර පහළ
ෙුෙමහොත් “ඔබමේ බුදුපියො න්ය. අපමේ බුදුපියො න්ය” යයි මබදීෙක්
ඇතිවීෙටද ඉඩ ඇත. එෙ මදපිච්මසහි සිින සද්ධර්ෙය මනොමත්මරන අය අතර
ෙොද විෙොද ඇති වීෙටද ඉඩ ඇත. එමස්ෙ බුදුෙරු මදමදමනකු පහළ ෙුෙමහොත්
'තථොෙතයන් ෙහන්මස් අෙරය'යන ෙචනය මබොරු මෙයි” තථොෙතයන් ෙහන්මස්
අසෙසෙය” යන ෙචනය මබොරු මෙයි. උත්තෙය යන ෙචනය මබොරු මෙයි.
බුදුෙු ය ඉතො ෙහත් බුවින් එක් බුදුෙරමයකු පහළවීෙ ධර්ෙතොෙයකි. මේ
මලෝකමය් ෙහත්ෙූ මද්ෙල් ඇත්මත් එක බුෙිනි. මපොමළොෙ ඇත්මත් එකකි. ෙහො
සොෙරය එකකි. ආකොශය එකකි. ෙොරයත් එක් මකමනකි. සක් මදවිඳුත් ඇත්මත්
එක් මකමනකි. ෙහො බරහ්ෙයන් එක් මකමනකි. බුදුෙරුද එමස්ෙය. මලෝකමය්
බුදුෙරු මදමදමනක් එකෙර පහළ මනොෙන බෙ බහූධොතුක සූතරමයහිද සඳහන්ය.

50. සිංඝ පූජනීය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, තෙ කිච් ෙෙ ෙන පරජොපතී මෙෝතිය විසින් තෙ අතින්ෙ වියු ෙුසි
සළුෙක් බුදුපියො න්ට පූජො කළ විට “ෙෑණියනි, ඔය සිෙුර සිංඝයොට පූජො
කරන්න. එවිට ෙටද පූජොකළො මෙයි” යනුමෙන් ෙදාළහ. එමස්නේ සිංඝරත්නය
බුදුපියො න්ට ෙඩො පූජො පිළිෙුනීෙට සුදුසු ෙන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සිදුහත් කුෙරු ඉපදී සත්දිනකට පසු ෙහොෙොයො මද්විය කලුච්ය කර
මදේමලොෙ උපන්නොය. එකල ෙහො පරජොපතී මෙෝතමී මද්විය එදෙස තෙන් කුසින්
උපන් නන්ද කුෙරු කිච්ෙේෙරුන්ට භොරදී ෙහො මබෝිසත්ෙයන් ෙහත්
මපර්ෙමයන් ෙුඩුෙොය. පසුෙ මලොෙුතුරො බුදුෙ කපිලෙස්තු පුරයට ෙුඩි විට
අනන්තෙූ බුද්ධශ්රීමයන් බබළන්නොෙු මලොේතුරො බුදුපියො න් දැක. “තුන්මලොෙට
මසත් මෙන මදන මෙෙන් බුදුරුෙනක් මපෝෂය කර ෙුඩුමෙි” යයි ෙහත්
පරීතියට පුි තෙ අතින්ෙ සිෙුරක් වියො බුදුපියො න්ට පුදියි සිතුෙොය. එමස්
සිතො සිෙුරක් වියො බුදුපියො න් කරො මෙොස් “ස්ෙොමීනි, ෙොමේ ස්ෙහස්තමයන්
ඔබ උමදසොෙ කළ මේ සිෙුර පිළිෙන්න” යයි පුෙසුෙොය. එවිට බුදුපියොම ෝ
“ෙෑණියනි, ඔය සිෙුර සිංඝයොට පූජො කරන්න. එවිට ෙටද පූජො කළො මෙයි”
යනුමෙන් ෙදාළහ. බුදුපියො න් එමස් ෙදාමළ් තෙන්ට සිෙුරු පිළිෙුන්වීමෙන්
පින් මනොලුමබන නිසොෙත්, තෙො දන් පිළිෙුනීෙට නුසුදුසු නිසොෙත් මනොෙ
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මහ්තු කීපයක් ඇතුෙය. බුදුපියොම ෝ අනොෙතමය්දී සිංඝ රත්නය මදවි ිනිසුන්ට
පින් මකත් කර තුබීෙ පිණිස එමස් ෙදාළහ. ෙතු පන්දහසක් අෙුරුදු ෙුළුල්මලහි
ෙොමෙන් පසු සිංඝ මතෙ මලෝකයො විසින් පූජො කරන ලද්මද් මේෙො යයි සිතො
එමස් ෙදාළහ. සිංඝයොමේ ෙු ය පරකොශ කිරීෙ සඳහො සිංඝයොට හිත ෙුඩ පිණිස
අනුකේපොමෙන්ෙ එමස් ෙදාළහ. පිය රජු ජීෙත්ෙ සිියදීෙ තෙ පුතරයොමේ ෙු
කියො යුෙරජ තනතුමරහි තබන්මන් නේ අනොෙතමය්දී ඔහු ජනතොෙමේ ෙරු
බුහුෙනට ලක්ෙන්මන්ය. බුදුපියොම ෝද තෙ පුතරයන්ට කළ යුතුෙූ යුතුකෙ ජීෙත්ෙ
සිියදීෙ ඉටු කළ මස්ක. ෙහරජ, බුදුපියො න්ට ෙඩො දන් පිළිෙුනීෙට සුදුසුෙූ
මකමනක් තුන් මලෝකමය්ෙ නුත. බුදුපියොම ෝෙ උත්තරීතර ෙූ මස්ක. “සියලු
මදවි ිනිසුන් අතර බුදුපියොම ෝ අෙරමෙති” යයි ෙො ෙෙොික දිෙයපුතරයො
විසින්ද පෙසන ලදි. එමහත් බුදුපියොම ෝ සිංඝෙත දක්ෂි ොමේ ෙහත්ඵල
දක්ෙින් මෙමස් ෙදාළහ. “ආනන්දය, දන් දීමේදී තිච්සනොට දුන්නත්, දුශ්ශීලයොට
දුන්නත් පින් සිදුමෙයි. සිල්ෙත් පුද්ෙලමයකුට, කොෙමයහි මනොඇමලන
අනයොෙිකමයකුට දුන්නත් අනුසස් ඇත. මසෝෙොන් ෙොර්ෙමය් ෙෙන් කරන
තුනුත්තොට, මසෝෙොන් තුනුත්තොට, සකෘදාෙොමී ෙොර්ෙමය් ෙෙන් ෙෙන් කරන
තුනුත්තොට, සකෘදාෙොමී ෙූ තුනුත්තොට, අනොෙොමී ෙොර්ෙමය් ෙෙන් ෙෙන්
කරන තුනුත්තොට, අනොෙොමී ෙූ තුනුත්තොට, අර්හත් ෙොර්ෙමය් ෙෙන් කරන
තුනුත්තොට, රහතන් ෙහන්මස්ට මදන දානමය් අනුසස් අපරෙො ය. පමස්
බුදුපියො න් මකමනකුට මහෝ බුදුපියො න්ට මදන දානමය් අනුසස් කියො නිෙක්
නුත. ආනන්දය, සොිංඝික දාන ෙර්ෙ හතකි. බුදුපියො න් පරෙුඛ භික්ෂු
භික්ෂූණීන්ට මදන දානය, බුදුපියො න් පිච්නිවි කල පළෙුෙ බුද්ධ පූජොෙ පෙත්ෙො
භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට මදන දානය, භික්ෂුන්ට පෙ ක් මදන දානය, භික්ෂුණීන්ට
පෙ ක් මදන දානය, මෙපෙ භික්ෂු භික්ෂුණීන් අෙශයය යයි පෙසො මදන
දානය මෙපෙ
භික්ෂුන් අෙශයය යයි පෙසො මදන දානය සහ මෙපෙ
භික්ෂුණීන් අෙශයය යයි පෙසො මදන දානය යනුමෙනි. අනොෙතමය්දී කර බුඳි
කහ කඩින් “අපි උපසේපන්නයන් මෙෙු” යයි පෙසන දුශ්ශීලයන්ට සොිංඝික කර
මදන දානමයහිද අපරෙො අනුසස් ඇත” යනුමෙනි. ෙහරජ, මෙමස් බුදුපියොම ෝ
දක්ෂි විභිංෙ සූතරමය්දී මපෞද්ෙලික දානයන් සහ සිංඝෙත දක්ෂි ො විස්තර
කර මපෞද්ෙලික දානයට ෙඩො සිංඝෙත දක්ෂි ොෙෙ ෙහත්ඵල ඇති බෙ ෙදාළහ.
සිංඝරත්නය මදේ ිනිසුන්ට පින් මකත් කර තබො ෙදාළහ.

51. පරවුජයා විදශ්ෂ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියොම ෝ “ෙෙ ෙිහය
ි ොමේ මහෝ පුවිදි අයමේ මහෝ නිෙුරදි
පරතිපත්තිය ෙර් නො කරි. ෙනොමලස පිළිපදියි නේ ෙිහියොටද නිෙන දැකිය
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හුකිය” යයි ෙදාළහ. එමස් සුපමයන්ෙ සුපතට පුිණිය හුකි නේ ශික්ෂොපද
ැකකීමේ, ධූතොිංෙ සෙොදන් වීමේ, පුවිදිෙ දුක් ෙුනීමේ මත්රුෙක් මනොෙුතිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, යමෙක් පුවිදිෙුෙත් ෙහ ධර්ෙය මනොපිළිපදින්මන් නේ ඔහු ශරෙ
භොෙමයන් දුරු ෙූමෙක් මෙයි. සුදුෙත් ආදි විසිතුරු ඇඳුේ හඳින, පස්කේ සුප
අනුභෙ කරන, අඹුදරුෙන් රකින, ෙල් සුෙඳ විලෙුන් දර , ෙුදල් පච්හර ය
කරන ෙිහය
ි ො ෙනොමලස පිළිපදින්මන් නේ නිෙන ළඟො කර ෙනියි. එමස් ෙුෙත්
පුවිදි බමේ අමන්ක අපරෙො
ෙු
ඇත. පුවිදි බමේ ෙු ය පරෙො
කළ
මනොහුකිය. සිතු පුතු මද් ලබොමදන සිතුි ිල කළ මනොහුකි මස්ය. ෙහ
ෙුහුමදහි රළ මෙපෙ යයි පුෙසිය මනොහුකි මස්ය. එමස්ෙ පුවිදි අයමේ
බලොමපොමරොත්තු ෙහො ඉටු මෙයි. මබොමහෝ කල් මනොයයි. එයට මහ්තුෙ
උන්ෙහන්මස්ලොට සුහුල්ලු පුෙතුේ ඇත. ෙුඩි ෙුඩ නුත. විමේකීය. සන්සුන්
ඉඳුරන් ඇත. පහසුමෙන් මපෝෂ ය කළ හුකිය. කුලමයහි මහෙත් දායකයන්
මකමරහි මනොඇමලති. ලද මදයින් සතුටු මෙති. පිළිමෙත් පුරති. ධූතොිංෙ පිරීමේ
දක්ෂ මෙති. නිතය ෙෘහයක් නුති ඔෙුහු සේපූර් සිල් ඇති අය මෙති. පටන්
ෙන්නො ලද වීයය ඇති අය මෙති.

52. සීරළු පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුසසුන උතුේ ය. පිච්සිදුය. නුෙ
ෙඳ සෙහරු අතිපිච්සිදු බුදු
සසුමනහි පුවිදිෙ පරතිපත්ති අත් හුර නුෙත ෙිහි බෙට පුිම ති. ඒ දකින
සෙහරු බුදුසසුන හිස් එකකුයි සිතති. එෙනිසො ෙඟඵල ලුබූ අය පෙ ක්
පුවිදි කළ යුතු මනොෙන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, උපුවිදි වීෙ සකල ශරීරයෙ අපවිතර ෙු පුද්ෙලමයක් පිච්සිදු ෙතුර ඇති
ෙනරේ විලකට මෙොස් එයින් පිච්සිදු මනොවී ආපසු එන්නොක් මෙනි. දක්ෂ
චෙදයෙරමයකු ළඟට යන මරෝෙිමයක් චෙදයෙරයොමෙන් පරතිකොර
මනොමෙනෙ ආපසු එන්නොක් මෙනි. බඩෙින්මන් පීඩිතෙූ පුද්ෙලමයක් ෙහො දන්
සුලකට මෙොස් බත් තිියදීත් බත් අනුභෙ මනොකර බඩෙින්මන්ෙ ආපසු
එන්නොක් මෙනි. මෙහිදී මලෝකයො ෙරද පටෙන්මන්, ෙර්හො කරන්මන් විලටෙත්
චෙදයෙරයොටෙත් මනොෙ ආපසු පුිණි ඒ අඥාන පුරුෂයොටෙය. එමස් ෙුෙත්
ෙහරජ, නුෙ
ෙඳ අය ෙිහි බෙට පුිණීමෙන් බුදු සසුමනහි උතුේ බෙෙ
දක්ෙති. පුවිදි බමෙහි උතුේ බෙෙ දක්ෙති. බුදු සසුන ෙහත් ය. පිච්සිදුය. එෙ
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නිසො අපිච්සිදු අයට, පොපී පුද්ෙලයන්ට, අදක්ෂ නුෙ ෙඳ ෙූෙන්ට, ශීලයක්
නුති අයට, සුචච්ත කරියො නුති අයට එහි සිිය මනොහුකිය. සසුමනන් පහෙ
හීනෙූ ෙිහි බෙට පුිම ති. ෙහරජ, ෙල් පිපී ඇති ෙනයක සෙහර ෙල් ප ුෙන්
කෑෙ නිසො ෙිලිහී ෙුමටයි. එයින් පිපු ු ෙල්ෙලට හොනියක් මනොමෙයි. මනොෙුටී
සිියොෙූ පිපු ු ෙල්ෙල සුෙඳ දස දිසොමෙහි පුතිමරයි. රත් හඳුන් කුබුල්ලක
එක් මකොටසක් දිරො සුෙන්ධය නුතුෙ යයි. මනොදිරෑ මකොටමසහි සුෙඳ හොත්පස
සුෙඳ කරයි. එමලසෙ සිල්ෙත් භික්ෂුන්මේ සිල් සුෙඳ මදවියන් සහිත මලෝකමයහි
පුතිමරයි. ශරද්ධොෙක් නුති, අනුෙ අයමේ ෙිහවී
ි මෙන් බුදුසසුනට හොනියක්
මනොමෙයි. ඔෙුන් ෙිහි බෙට පුිණීමෙන් බුදුසසුමනහි උතුේ බෙෙ දක්ෙති.

53. ඒක දේදනා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, “රහතන් ෙහන්මස්ලො කොයික මේදනො විඳිති. සිතින් මේදනො මනොවිඳිති”
යයි ඔබෙහන්මස් පෙසති. රහතන් ෙහන්මස්ලොට කය මකමරහි අිපති බෙක්
පුෙුත්විය මනොහුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ එමස්ය ෙහරජ, සිත එකඟ කරෙත් රහතන් ෙහන්මස්ලොටත් සීතය, උෂ් ය,
සොෙින්න, පිපොසය, අසූචි, ෙුතරො, නිදිෙත, ජරොෙට පත්වීෙ, ෙයොිය සහ ෙර ය
යන කරු ු මකමරහි පොලනයක් පුෙුත්විය මනොහුකිය. අිපති බෙක්
පුෙුත්විය මනොහුකිය. ඒෙො ශරීරය අනුෙෙ පෙතින මද්ෙල් ය. එමස් ශරීරය
මකමරහි පොලනයක් පුෙුත්විය මනොහුකි ෙූෙත් සීල සෙොි පරඥාමෙන් කීකරු
කරන ලද, දෙනය කරන ලද රහතන් ෙහන්මස්ලොමේ සිත නේ ෙර දුක්ඛ
මේදනොමෙන්ද කේපො මනොමෙයි. ෙහො සුළඟක් හෙන කල අතුපතර මබදී ෙිය
ෙසක අතු මසලෙුනත් කඳ මනොමසල්මෙන්නොක් මෙනි. රහතන් ෙහන්මස්මේ
සිතද ෙහො සුළඟින් කේපො මනොෙන ෙහ කඳ මෙන් කිසිෙකින් කේපො මනොමෙයි.

54. ග්ෘහස්ථ පාරාජිකා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, යමෙක් ෙිහි කල මනොදැන ෙෙ ෙුරීෙ, පියො ෙුරීෙ, මබෝි කුපීෙ,
රහතුන් ෙුරීෙ, බුදුපියො න්මේ ශරීරමය් මල් මසලවීෙ, භික්ෂුණීන් දූෂ ය කිරීෙ
යන පොප කර්ෙයන්මෙන් එකක් කර පසුෙ පුවිදිෙ රහත් ඵලය පිණිස උත්සොහ
කරන්මන් නේ ඔහුට නිෙන අෙමබෝධ කරෙත හුකිද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, නිෙන් අෙමබෝධය සඳහො මහ්තුෙන යේ මදයක් ඇද්ද, එය ඔහු තුළ
නුති නිසො ඔහුට රහත් විය මනොහුකිය. මහොඳින් සකස් කළ කුඹුරක ධොනය
මහොඳින් ෙුමඩයි. එමහත් ෙල් තලොෙක ධොනය මනොෙුමඩයි. ධොනය ෙුීමෙට
අෙශය මද්ෙල් එහි මනොෙුති බුවිනි. මෙොඩිෙ ෙිනි ඇවිමළයි. ජලමයහි ෙිනි
මනොඇවිමළයි. ෙින්න හටෙුනීෙට, ෙුඩි දියු ුවීෙට අෙශය මද්ෙල් ජලමයහි
මනොෙුති බුවිනි..

55. ශරමණ දුශ්ශීා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ෙිහි විනය ෙරදෙො පිළිපදින ෙිහි දුශ්ශීලයොමේ සහ ශරෙ
ෙරදෙො පිළිපදින පුවිදි දුශ්ශීලයොමේ මෙනස කුෙක්ද?

විනය

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙිහි දුශ්ශීලයො තුළ නුති ෙු කිහිපයක් ශරෙ දුශ්ශීලයො තුළ ඇත.
ශරෙ දුශ්ශීලයො බුදුපියො න්ට ෙරු කරයි. ධර්ෙයට ෙරු කරයි. ඉමෙනීෙට වීයය
කරයි. මබොමහෝ මද් අසො ඇත. පිච්සක් අතරට ෙිය විට ෙනො සිහිමයන් කටයුතු
කරයි. නින්දා අපහොසෙලට ඇති ිය නිසො මහෝ කය ෙචනමයහි සිංෙර බෙ ැකක
ෙනියි.සිත එකඟ කර ෙුනීෙට උත්සොහ කරයි. ස්ෙොි පුරුෂමයක් ඇති ස්තරියක්
රහසින් පරපුරුෂ මස්ෙනය කරන්නොක් මෙන් ශරෙ දුශ්ශීලයො පෙක් කළත් එය
මහොර රහමස් කරයි. එළිපිට මනොකරයි. ෙහරජ, ශරෙ දුශ්ශීලයොට සුදැහුෙතුන්
මදන දානය පෙො කරු ු කීපයක් නිසො පිච්සිදු මෙයි. ආනිශිංස මෙන මදයි.
එනේ ශරෙ
දුශ්ශීලයො බුදුපියො න් විසින් පෙො දරන ලද අරහත් ධජය ෙූ
කසොෙත දරයි. හිස ෙුඩුබෙ ඇත. සිංඝරත්නයට ඇතුළත්ය. මතරුෙන් සර
ෙිය මකමනකි. හුමදකලොෙ විමේකීෙ ෙොසය කරන මකමනකි. උතුේ සද්ධර්ෙය
මද්ශනො කරයි. බුදුපියො න් කොෙ රෑප අරෑප යන තුන් මලොෙටෙ අෙර බෙ
පිළිෙනියි. මනොෙරදෙො ශීලමයහි සෙොදන් මෙයි. මෙෙ කරු ු නිසො ෙුරදි මලස
හුසිමර දුශ්ශීලයො පෙො සුදැහුෙතුන් මදන දානය පිච්සිදු කරයි. නීරස ආහොරය
ෙුෙද බඩෙින්න නුති කර ශරීර ශක්තිය ලබො මදන්නො මස්ය. උ ුෙතුර ෙුෙද
ෙින්දර නිෙන්නො මස්ය. එමස්ෙ ශරෙ
දුශ්ශීලයොට මදන දානය දායකයො
මකමරන්ද පිච්සිදු මෙයි. සිල්ෙත් පුද්ෙලමයක් කර්ෙ විපොක සලකො දැහුිෙ ඉපයූ
ධනමයන් ශරෙ
දුශ්ශීලමයකුට දන් මදන්මන් නේ දායකයො මකමරන් එය
ෙහත්ඵල ෙන බෙ බුදුපියොම ෝ ෙදාළහ.
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56. නිෂ්පරපඤ්ච පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් ෙදාමළ් ත ්හොෙ, ෙුරදි දැකීෙ, ෙොනය යන
මකමලසුන්මෙන් දුරුෙ ෙොසය කරන මලසය. ෙෙඵලෙලට පුිම න මලසය.
එමස්නේ භික්ෂුන් ෙහන්මස්ලො ධර්ෙය ඉමෙනීමේ, දන්දීමේ, පුදපූජො
පුෙුත්වීමේ, විහොරොරොෙ අළුත්ෙුඩියො කිරීමේ පරමයෝජනයක් තිමබ්බද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මපර කළ පින් ඇති අය ඉක්ෙනින් රහත් මෙති. අිංෙුලිෙොල, ෙහොකොශයප
ආදී මතරෙරුන් එබඳු අයය. එමහත් රොෙොදි බලෙත් මකමලස් ඇති අය කල්ෙතවී
රහත් මෙති. එබඳු අයට ධර්ෙය ෙනොෙ ඉමෙනීෙ, දහේ ඇසීෙ, දහේ මදසීෙ,
දන් දීෙ, මතරුෙන් මකමරහි පූජො පුෙුත්වීෙ, විහොරොරොෙ අළුත්ෙුඩියො කිරීෙ
ආදිය මබොමහෝ උපකොරී මෙයි. පරඥාමෙහි මකළෙරට පුිණි සුච්යුත් ෙහ
මතරුන්ටද ධර්ෙය අසන තුරු රහත්විය මනොහුකි විය. දහේ ඇසීෙ එපෙ ෙ
ෙුදෙත්ය.

57. ද්දවග්ති පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, යමෙක් ෙිහිෙ සිියදීෙ රහත් ෙුෙමහොත් ඔහු එදෙසෙ පුවිදි විය යුතුය.
නුතමහොත් පිච්නිෙන් පෑ යුතුය. එය රහත් බමේ දුර්ෙලතොෙයක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, උ ලී ෙලින් කළ ලෑල්ලක් ෙත බර ෙලක් තුබුමෙොත් උ ලෑල්ල ිඳී
ෙුමටයි. එයට මහ්තුෙ උ ලෑල්මල් ඇති දුර්ෙල බෙය. එමලසෙ ෙිහි බෙ
දුර්ෙලය. ෙහත් ෙූ රහත් බෙ දැරීෙට එය අසෙත් මෙයි. එනිසො එදෙසෙ පුවිදි
විය යුතුය. නුතමහොත් පිච්නිෙන් පෑ යුතය
ු .

58. සිිංහනාද පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මලෝකමය් බුදුෙරු, පමස් බුදුෙරු, ෙහරහත්හූ දක්නට ලුමබති. ෙහ
රජෙරු, දිෙය, බරහ්ෙ, ෙනුෂයමයෝද දක්නට ලුමබති. සුෙතිෙොමීෙූ දුෙතිෙොමීෙූ
සත්ෙමයෝද දක්නට ලුමබති. අශ්ෙ, ෙෙ ආදී තිච්සන් සත්ෙමයෝද දක්නට
ලුමබති. රන්, ච්දි, ෙුතු ෙුණික්ද ඇත. ෙුිං, තල ආදී ධයොන ෙර්ෙද ඇත.
මලෝකමයහි නුති මදයකුත් ඇත්ද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, තුන් මලෝකමයහිෙ නුති ධර්ෙයන් මහෙත් කරු ු තුනක් ඇත. එනේ
ජරො ෙර යට පත් මනොෙන්නොෙූ මදයක් මහෝ මකමනක් මලොෙ නුත. මලොෙ
පෙතින කිසිෙක් නිතය නුත. සතය ෙශමයන් විෙසො බුලූ කල සත්ෙමයක්
පුද්ෙලමයක් නුත යනුමෙනි.

59. නිර්වාණ විමතිජදේදන පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මලෝකමයහි සියල්ල ඇතිෙන්මන් මහ්තෙ
ු ක් ඇතුෙය. මහ්තුෙක්
මනොෙුතිෙ හටෙන්නො මදයකුත් ඇද්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මහ්තුෙක් මනොෙුතිෙ හටෙන්නො මද්ෙල් මදකක් ඇත. එනේ ආකොශය
සහ නිෙනයි. නිෙන ඇත. එය ෙනසින් (සිතින්) දැන ෙත යුතු මදයකි. ආයය
අෂ්ටොිංෙික ෙොර්ෙමයහි ෙනො මලස ෙෙන් කළ තුනුත්තො, සීල සෙොි පරඥාමෙහි
හුසිරු ු තුනුත්තො අර්හත්ඵල ෙනසින් නිෙන දකියි. නිෙන ඇතත් නිෙමන්
ස්ෙොභොෙය මෙමස් යයි දැක්විය මනොහුකිය. ෙොතය ඇතත් ෙොතය මෙබඳු ෙර් ,
මෙබඳු ස්ෙොභොෙ ඇත්තකුයි දැක්විය මනොහුකිෙොක් මෙනි. එමස්ෙ නිෙන පිහිි
ස්ථොනයක්ද මනොෙුත.

60. සර්වඥ්ෂි පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, නොරද, අතුල ආදී ්ෂිෙරු ශරීරමයහි අට අනුෙක් මරෝෙ හටෙන්නො
බෙත්, ඒෙොට කල යුතු පරතිකොර මෙොනෙොද යන්නත් තෙන්මේ නුෙණින් දැන
එකෙරෙ පුෙසූහ. එමස්නේ සියල්ල දත් බුදුපියො න් ශික්ෂොපද සියල්ලෙ
එකෙර මනොපු ෙූමය් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙුලදීෙ ශික්ෂොපද පු ෙූමෙොත් “මේ ශොසනමය් මබොමහෝ මද් ැකකිය
යුතුය. පුවිදිවීෙ දුෂ්කරය” කියො පුවිදි වීෙට කුෙති අයද පුවිදි මනොවීෙට ඉඩ
ඇති බෙ බුදුපියො න්මේ බුදු ඇසට මපනුණි. ශික්ෂොපද පු වීෙට කරු ක්
ඇතිෙූ විටෙ පෙ ක් ශික්ෂොපද පු ෙූමය් එබුවිනි.
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61. සූදයයාපක්දා්ශ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, සූයයයො නිතරෙ දීප්තිෙත්ෙ බබළන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ එමස්ය ෙහරජ, සූයයයො සුෙ කලෙ දීප්තිෙත්ෙ බබළයි. සුළු මෙොමහොතක්ෙත් එහි
දීප්තිෙත් බෙ අඩු මනොමෙයි. සෙහර දිනෙල දීප්තිය අඩුෙන්මන් මහ්තු සතරක්
නිසොය. එනේ මපොමළොමෙන් නඟින දුේ නිසො, ෙලොකුළු තිමබන විට, ෙුස්ස
නිසො සහ රොහු ෙිල ෙුනීෙ නිසො යනුමෙනි.

62. කරෑරපරභා පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, සෙහර කොලෙලදී සූයයයො ඉතො තදින් දිලිසීෙටත්, සෙහර කොලෙලදී
එමස් මනොවීෙටත් මහ්තුෙ කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ශ්රීෂ්ෙ (උෂ් ) කොලමය්දී මපොමළොමෙන් නඟින දූවිලි ෙලින්, තද සුළිං
ෙලින් සහ ෙලොකුළුෙලින් සූයය රශ්ිය ෙසො ෙනියි. එවිට හිරු රශ්ිය අඩුමෙයි.
මහ්ෙන්ත (ශීත) කොලමය්දී ෙලොකුළු අඩුමෙයි. ෙඳ සුළිං හෙයි. දූවිලි නුත. අහස
පුහුදිලිය. එවිට හිරු ැකස් දැඩිමෙයි.

63. පුතරදාන පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, සියලුෙ මබෝසත්ෙරු අඹුදරුෙන් දන් මදන්මන්ද? එමස් මනොෙුතිනේ
මෙස්සන්තර රජු පෙ ක් අඹුදරුෙන් දන් දුන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සියලුෙ මබෝසත්ෙරු අඹුදරුෙන් දන් මදති. සිවි රට ජයතුරො නුෙර
සඳෙහ රජුමේ සහ ඵූසති මද්වියමේ පුතෙ
ු ූ මෙස්සන්තර කුෙරු කුඩො කොලමය්දීෙ
නෙ ෙරක් තෙ මෙමලහි පුළඳී රන් ෙොල කඩ කඩො කිච් ෙේෙරුන්ට දන්
දුන්මන්ය. අට හුවිච්දි විමය්දී බද්ධ පයයිංකමයන් ෙොඩිවී “යේමකමනක් පුි
ෙමේ හදෙත ඉල්ලන්මන් නේ හදෙත ෙලෙො මදි. මදඇස ඉල්ලන්මන් නේ
මදඇස ෙලෙො මදි. ශරීර ෙොිංසය ඉල්ලන්මන් නේ ශරීර ෙොිංශය මදි. රුිරය
ඉල්ලන්මන් නේ රුිරය මදි. “මෙස්සන්තර ෙට දාස මෙෙ” යයි යමෙක්
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කියන්මන් නේ ඔහුට දාස මෙි” යයි පෙසො බුදු බෙ පතො ජීවිතදානය මදන්නට
සූදානේ විය. දහසය හුවිච්දි විමය්දී ෙද්රි මද්විය හො විෙොහෙූ මෙස්සන්තර රජු
දශරොජ ධර්ෙමයන් ( දානය, සීලය, පච්තයොෙය, ්ජු භොෙය, ෙෘදු භොෙය,
මපමහෙස්හී මයදීෙ, චෙතරිය, අවිහිිංසොෙ, ඉෙසීෙ, අවිරුද්ධභොෙය ) කල් යුවීය.
ඒ අතරතුර දුර්භික්ෂමයන් පීඩිතෙ කලිඟු රින් පුිණි බෙු න්ට අකොලමයහි
ෙුසි ෙුස්සවීෙට තරේ ෙහොනුභොෙ සේපන්න “පි ්ඩො” නේ හස්ති රොජයො බුදු
බෙ පතො අතපුන් ෙත්කර දන් දුන්මන්ය. මෙයින් මකෝපයට පත් ෙුසිමයෝ
මෙස්සන්තර රජු ෙිංකෙිච් පර්ෙතයට පිටෙිං කරන්න යයි සඳෙහ රජුමෙන්
ඉල්ලො සිියහ. මෙපුෙත ඇසූ මෙස්සන්තර රජු සතුටට පත්ෙ තෙො සතු සියල්ල
දන් දී මදදරුෙන් සහ ෙද්රි මද්වියද කුටුෙ අශ්ෙ රථයකින් ෙිංකෙිච්ය බලො
පිටත්විය. අතරෙඟදී කිසිෙක් ඉල්ලො පුිණි බෙු න්ට රථයද දන්දී පයින්ෙ
ෙිංක ෙිච්ය බලො පිටත්විය. එහිදි තෙ දෑසෙන් ජොලිය, කෘෂ් ජිනො යන දරුෙන්
ජූජක බෙු ොට බෙු ොට දාස මෙමහෙර පිණිස දන් දුන්මන්ය. ෙහලු බෙු ොට
ෙද්රි මද්විය දන් දුන්මන්ය. මෙමස් ෙහ දන් මදන කල සත්ෙරක් ෙහ මපොමළොෙ
කේපො විය. මෙමස් අති දුෂ්කරෙූ කරියොෙන් කළ බුවින් කීර්ති මඝෝෂොෙද මදවි
ිනිසුන් අතර පතළ විය. මෙසතුරු රජ යමෙක් කිසිෙක් ඉල්ෙුමය් නේ ඒ මදයෙ
දන් දුනි. දූදරුෙන් ඉල්ලු බෙු ොට දූ දරුෙන් දන් දුනි. එතුෙො අඹුදරුෙන් දන්
දුන්මන් ඔෙුන් මකමරහි අපරියතොෙයකින් මහෝ ඔෙුන් දැකීෙට අකෙුති නිසො මහෝ
මපෝෂය කිරීෙට මනොහුකි නිසො මහෝ මනොෙ බුදුබෙ පතොෙය. ජූජක බෙු ො
දරුෙන්ට තලනු දුටු මෙසතුරු රජුමේ දෑස් කඳුලින් මතමී ෙිමය්ය. හදෙත උ ු
විය. එමහත් මපර මබෝිසත්ෙෙරයන් ධන පච්තයොෙය, අිංෙ පච්තයොෙය, ජීවිත
පච්තයොෙය, පුතර පච්තයොෙය, කලතර (භොයයොෙ) පච්තයොෙය යන පිංච ෙහො
පච්තයොෙ කර මලොේතුරො බුදුෙු බෙ සිතො, සිත සනසො ෙත්මත්ය. දිනක්
බුදුපියොම ෝ “ශොච්පුතරමයනි, ඒ මෙස්සන්තරෙ උපන්නොෙූ ෙට දරුෙන් මදමදන
අපරිය මනොවීය. ෙද්රි මද්විය අපරිය මනොවීය. එමහත් එයට ෙඩො ෙට සර්ෙඥතො
ඥානය පරිය විය. එමහයින් ෙෙ පරියෙූ අඹු දරුෙන් දන් දුනිි” යයි ෙදාළහ. ෙහරජ,
මබෝිසත්ෙෙරු අඹුදරුෙන් දන්මදන කල ඔෙුන්මේ කුෙුත්මතන්ෙ දන්මදති.
ෙද්රි මද්විය දන්මදන කල ඇය එෙ පින අනුමෙෝදන් ෙූෙොය. දරුෙන් “අේමේ
තොත්මත්” යනුමෙන් විලොප දුන්මන් ඔෙුන් ළදරු බුවින් සහ දානමයහි විපොක
මනොදන්නො බුවිනි. ශකර බරොහ්ෙ යො ෙද්රි මද්විය අමනක් අමයක් හට මනොමදෙයි
කියො රජුටෙ භොරදී ආපසු ෙිමය්ය. දරුෙන් දන්දීමෙන් සිදුෙූමය්ද යහපතකි.
ෙනමය් දුෂ්කර ජීවිතයක් මෙෙූ දරුෙන් බෙු ොට දන් දීෙ නිසො සඳෙහ රජු අතට
පත් විය. සඳෙහ රජු බෙු ොට සේපත්දී දරුෙන් නිදහස් කර ෙත්මත්ය.
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64. ඤාණපච්පාක පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, සියලුෙ මබෝිසත්ෙෙරු දුෂ්කර කරියො කරන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සියලුෙ මබෝිසත්ෙෙරු දුෂ්කර කරියො මනොකරති. මෙෞතෙ
මබෝිසත්ෙයන්ට සය ෙසරක්ෙ දුෂ්කර කරියො කිරීෙට සිදුෙූමය් අභිනිස්ෂ්කරෙ ය
කරන මෙොමහොත ෙන විට සියල්ල අෙමබෝධ කර ෙුනීමේ නුෙ
මෙෝරො
මනොතිබු ු නිසොය. මබෝසතොම ෝ සතර මපර නිිති දැක, නිළියන්මේ විපරකොරය
දැක සසර කලකිරී සතය සතර අෙමබෝධ කර ෙුනීමේ නුෙ මේරීෙට මපරෙ
අභිනිෂ්කරෙ ය කළහ. දුෂ්කර කරියො සෙමය්දීද ආහොර මනොෙුනීෙ නිසො සිත
එකඟ මනොෙුණි. පසුෙ කුඩො අෙදිමය්දී ෙප් ෙඟුල් දින දඹෙස් මසෙම ්දී ෙඩන
ලද ආනොපොනසති භොෙනොෙ සිහිපත්ෙ එය පිහිට කර මෙන බුද්ධත්ෙය ලුබූහ.

65. පුණයාිකතර පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මබොමහෝවිට අකුසල්ෙල විපොක මෙමලොෙදීෙ ලුමබයි. කුසල විපොක
එමලස මනොලුමබන්මන් ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, කුසල් කරන අය පරමලොෙදී සුප විපොකද අකුසල් කරන අය පරමලොෙදී
දුක් විපොකද ලබති. එමහත් අකුසල්ෙල විපොක සෙහරවිට මෙමලොෙදීෙ ලුමබයි.
ඒ අකුසල් කරන අයට පොප කරියො කරන අයට දඬුෙේ දිය යුතුය යයි නියෙ කර
ඇති බුවිනි. කුසල් කරන අයට සේපත් දිය යුතු යයි නියෙයක් නුත. එමහත්
දන්දීේ සිල් ැකකීේ ආදී කුසල් කර මෙමලොෙදීෙ විපොක ෙශමයන් ජීෙත්ෙ සිියදීෙ
මදේමලොෙ ෙිය සතර මදමනකු ෙුන කියමෙයි. ඒ ෙහොෙන්ධොතු රජු, නිි රජු,
සොධීන රජු සහ ෙුත්තිල ප ්ඩිතමයෝය. එමස්ෙ බුදුපියො න් ජීෙෙොන කල සිි
සත් මදමනක්ද දන්දීෙ නිසො මෙමලොෙදීෙ කුසල විපොක ලුබූ බෙ සඳහන් මෙයි.
එමස්ෙ ෙහරජ, අකුසලය ඉතො ස්ෙල්ප බුවින් ෙහො පිච්නුමෙයි. කුසලය ඉතො
ෙහත් බුවින් දීර්ඝ කොලයකින් පිච්නුමෙයි.

66. ඥාතිදපර්ත පින්දපත් පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ිය පරමලොෙ ෙිය පසු සියලු මදනොටෙ පින් ලබොෙත හුකිද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සෙහර ිය ෙිය අය පින් ලබති. සෙහර ිය ෙිය අය පින් මනොලබති.
මෙමලොෙ ජීෙත්ෙ සිියදී අකුසල් කරන අය ෙරණින් ෙතු නරකමයහි උපදිති.
ඔෙුන්ට නෑයන් පින් දුන්නද ඒෙො මනොලුමබයි. තිච්සන් මයෝනිමයහි උපදනො
අය තිච්සන් සතුන්මේ ආහොරමයන් යුමපති. තිච්සනුන්ටද පින් මනොලුමබයි.
සෙහරු ෙරණින් ෙතු මදේමලොෙ ඉපදී මදවියන්මේ ආහොරමයන් යුමපති. එයද
පින් මනොලුමබන තුනකි. ෙින්මනන් දෙනු ලබන ිල සහිත ෙසක් මෙන්
ශරීරය ඇතුළත ක්ෂුධො ෙින්මනන් ඇවිමළන නි ඣොෙත ්හිත මපර් තමයෝද,
මබොමහෝ කොලයක් කෑෙ බීෙ නුතුෙ සොපිපොසො මදකින් පීඩිත ෙුෙත් මනොෙුමරන
ඛුප්පිපොසික මපර්තමයෝද, ෙෙනය ෙුබ්බෙල ආදිය අනුභෙ කරන පිංසු පිසොචක
මපර්තමයෝද පින් මනොලබති. නෑයන් විසින් මදනු ලබන පින්ෙලින් යුමපන
පරදත්තූපජීවි නේ මපර්තමයෝ සිහිකරන විටෙ පින් ලබති. ිය ෙිය මකමනකු
උමදසො දන් දුන් විට ඔහු මපර්ත මලෝකයට පුි නුත්නේ මපර්ත මලෝකයට
පුි සිින අමනකුත් නෑමයෝ එෙ පින් ලබති. පින් ලබො ෙුනීෙට කිසිෙකු
නුත්නේ දානමය් විපොක දායකයොටෙ ලුමබයි. යේ මකමනක් තෙ නෑයන්
බුලීෙට රසෙත් කෑෙ, තෑෙි මබෝෙ සූදානේ කරමෙන යයි. ඔහුට එෙ නෑයන්
හෙු මනොෙුම ොත් ඒ මෙන ෙිය මද්ෙල් අපමත් මනොයයි. ඒෙො මෙන ෙිය අයටෙ
නුෙත ලුමබන්නොක් මෙනි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙකුට දරු ු අකුසලයක් කර එය තෙ ඥාති මපර්තයන්ට
පුිම ්ෙොයි අනුමෙෝදන් කළ මනොහුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, කුසල කර්ෙය මබදා ෙත හුකිය. එමහත්
අකුසලය මබදා ෙත මනොහුකිය. උපෙොෙකින් කිෙමහොත් මතලින් පහන් දැල්විය
හුකිය. ජලමයන් පහන් දැල්විය මනොහුකිය. ජලය ඇල මේලී කපො ඕනෑෙ
දුරකට මෙන යො හුකිය. එමහත් ෙල් පර්ෙත එමස් මෙන යො මනොහුකිය.
මෙොවිමයෝ ෙුේ මපොකු ුෙල ජලය මෙන මෙොවිතුන් කරති. ෙහො සෙුදුමරහි
ජලමයන් එය කළ මනොහුකිය. අකුසල් මබදා ෙත මනොහුක්මක් අකුසලය
ස්ෙල්ප ෙන බුවිනි. ෙඳ ෙන බුවිනි. අකුසලය ස්ෙල්ප බුවින් එය කරන්නොටෙ
යයි. අනුන් හො මබදා ෙත මනොහුකිය. කුඩො ජල ිිංදුෙක් මපොමළොෙට පතිතෙූ
(ෙුටු ු) කල මපොළමෙහි පුතිර මනොමෙොස් එතනෙ සිඳී යන්නො මස්ය. කුසලය
ඉතො මබොමහෝය. ෙහ ෙුස්සක් ෙුසි කල හොත්පස පුතිමරයි. විල්, ෙිංඟො, ළිිං
මපොකු ු පුරෙො ලයි. ඒ ෙුස්ස ෙහත් බුවිනි. එමස්ෙ කුසලයද මබොමහෝ ෙන
බුවින් සියලු මදවි ිනිසුන් සෙඟ මබදා ෙත හුකිය. කුසල් මබොමහෝ වීෙටද
මහ්තුෙක් ඇත. කුසල් කරන්නො සතුටු මෙයි. පරසන්න සිත් ඇත්මතක් මෙයි. පරිති
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සිත් ඇත්තොමේ කුසල් නුෙත නුෙතත් ෙුමඩයි. අෙුරුදු ෙ නකට කලින්
කරන ලද කුසලය නුෙත සිහි කරන්මන් නේ එයිනුත් කුසල් ෙුමඩයි. මබදා
ෙුනීෙටද හුකි මෙයි. අකුසල් කරන්නො අකුසල් කළ අජොසත් ෙහ රජු මෙන්
පසුෙ පසුතුවිලි මෙයි. ෙො කළ මද් නපුරුය යයි සිතො මශෝක කරයි. තුමෙයි.
ියමෙයි. අයින් අකුසල් මනොෙුමඩයි. මනොපුතිමරයි.

67. මහා ස්වප්න පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, මේ මලෝකමයහි ස්තරි පුරුෂමයෝ යහපත්ෙුද අයහපත්ෙුද සුප ඇත්තෙුද
භය සහිතෙුද සිහින දකිති. මේ සිහින යනු කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සිතට යෙක් අරෙු ුෙ පුිම ්ද එය සිහිනයයි. මනොමයක් මහ්තු නිසො
සිහින මපමනයි. ශරීරමය් ෙොතය කිපීෙ නිසො අහස් ෙෙන් ආදිය දකියි. පිත
කිපීෙ නිසො ෙින්දර දකියි. මසෙ කිපීෙ නිසො ජල කරී ඩො ආදිය දකියි. හිත ෙුඩ
පිණිස මදවියන් විසින් සිහන
ි දක්ෙයි. මපර පුරුදු කථො, කරීඩො ආදිය නිසො සිහන
ි
දකියි. තෙොට අනොෙතමය් සිදුෙන ෙුඩ අෙුඩ පිණිස පූර්ෙ නිිති ෙශමයන්
සිහින දකියි. මෙමස් සය ආකොරයකට සිහින දකියි. මෙයින් පූර්ෙ නිිති
ෙශමයන් දකින සිහන
ි සතය මෙයි. මසසු සිහින සුලකිය යුතු මනොමෙයි. පූර්ෙ
නිිති ෙශමයන් ෙහොෙොයො මද්විය මබෝසතුන් පිළිසිඳ ෙත් දින දුටු සිහිනය,
මබෝිසත්ෙයන් බුදුවීෙට මපර දුටු සිහින පස, මකොමසොල් රජු දුටු සිහින දහසය
මේ අනුෙ සතයය මෙයි. මකමනක් පූර්ෙ නිිති ෙශමයන් සිහින දකින විට සිත
මෙොස් ඒ නිිත්ත මනොමසොයයි. මෙන මකමනක් පුි ද මනොපෙසයි.
නිිත්තෙ සිතට ෙුටමහයි. කන්නොඩියක ඡොයොෙක් ෙුමටන්නොමස්ය. මෙෙ
සිහින දකින විට තද නින්මද්දීත් මනොදකියි. අෙදිමයන් සිින විටත් මනොදකියි.
ෙඳුරු නින්ද මහෙත් අඩ නින්මදහිදී සිහින දකියි. අෙදිමයන් සිින විට අරෙු ු
ෙන්නො නිසො සිහින මනොදකින අතර තද නින්මද්දී භෙොිංෙ ෙතෙූ සිත අරෙු ු
මනොෙන්නො බුවින් සිහින මනොදකියි.

68. අකාා මරණ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, අකල් ෙර

සිදුෙන්මන් මකමස්ද?
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ෙහරජ, මේ මලෝකමයහි කොලමයහි ිය යන සත්ෙයන් මෙන්ෙ අකොලමයහි ිය
යන සත්ෙයන්ද ඇත. උපෙොෙකින් කිෙමහොත් අඹ ෙසක සෙහර අඹ පුසී ඉදී
ෙුමටයි. සෙහර අඹ මෙඩි අකොලමය් කු ුවී ෙුමටයි. ප ුෙන් කො ෙුමටයි.
සුළඟින් මසලවී ෙුමටයි. ජරොෙට පත්ෙ ෙයසට පත්ෙ ිය යොෙ කොල ෙර යයි.
සෙහරු ෙොතය කිපීමෙන්, පිත කිපීමෙන්, ෙො පිත් මසේ තුනෙ කිපීමෙන්, විෂෙ
ආහොර ෙුනීමෙන්, මද්ශෙු ය මෙනස් වීමෙන් සහ අනුන්මේ උපකරෙ නිසො
අකොලමය් ිය යති. තෙත් සෙහරු මපර කළ අකුසල කර්ෙ ෙලින් ිය යති.
අනුන් බඩෙින්මන් තබො ෙුරෑ අය කුසෙින්මනන් පීඩිතෙ ආයුෂ තිියදී ිය යති.
අනුන්ට පුන් මනොදී තබො ෙුරෑ අය පුන් මපොදක් මනොලුබ ිය යති. අනුන්
සර්පයන් ලෙො දෂ්ට කරෙො ෙුරෑ අය නොෙයන් දෂ්ට කිරීමෙන් නිසි පරතිකොර
මනොලබො ිය යති. අනුන්ට විෂ දී ෙුරෑ අය ආහොරයට විෂ එක්වීමෙන් ිය යති.
අනුන් ෙින්මනහි ලො ෙුරෑ අය ෙින්මනන් දැවී ිය යති. අනුන්ට ආයුධෙලින්
පහරදී ෙුරෑ අය ආයුධෙලින් පහර ලුබ අකොලමය් ිය යති. අනුන් ජලමයහි
ෙිල්ෙො ෙුරෑ අය ෙිංඟො, ඇළ මදාළ, ෙුේ මපොකු ු ආදිමයහි ෙුටී මෙොඩ ඒෙට
ඉඩක් මනොලුබ ආයුෂ තිියදීෙ අකොලමය් ිය යති.

69. චචතය පරාතිහායය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි පිච්නිවියොෙූ සියලුෙ රහතන් ෙහන්මස්ලොමේ චචතයෙල (මසොමහොන්
මකොත්, සිහිෙටන ආදිමයහි) පරොතිහොයය පහළ මේද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සෙහර රහතන් ෙහන්මස්ලොමේ චචතයෙල පරොතිහොයය පහළ ෙන අතර
සෙහර රහතන් ෙහන්මස්ලොමේ චචතයෙල පරොතිහොයය සිදුමනොමෙයි. රහතන්
ෙහන්මස්ලොමේ අිෂ්ධොනමයන් පරොතිහොයයය සිදුවිය හුකිය. ිනිසුන්මේ ශරද්ධොෙ
දියු ු කිරීෙ සඳහො සෙහර මදවිෙරුද චචතයෙල පරොතිහොයය දැක්වීෙට ඉඩ ඇත.
බලෙත් සුදැහුෙතුන්මේ පු ය කරියොෙක් ෙඟින් මකමරන අිෂ්ධොනෙය සතය
කරියොෙලින්ද ඇතුේ විටක පරොතිහොයය සිදුවිය හුකිය.

70. නිර්වාණාභවය පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ෙනො මලස පිළිපදින්නොෙූ සියලු මදනොටෙ ධර්ෙය අෙමබෝධ කර ෙත
හුකිද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ෙනො මලස පිළිපදින්නොෙූ සියලු මදනොටෙ ධර්ෙය අෙමබෝධ මනොමෙයි.
ෙනො
මලස
පිළිපදින්නොෙූ
තිච්සනුන්ටද,
මපර්තයන්ටද,
නියත
ිතයොදෘෂ්ිකයන්ටද, කුහකයොටද, ආනන්තයය පොප කර්ෙ කළ තුනුත්තොටද,
භික්ෂුණී දූෂකයොටද ධර්ෙය අෙමබෝධ මනොමෙයි. අඩුෙු සත් හුවිච්දි ළදරුෙොටද
ධර්ෙය අෙමබෝධ මනොමෙයි. අඩුෙූ සත් හුවිච්දි ළදරුෙො තුළ රොෙය ද්මේෂය
මෙෝහය ෙොනය මනොෙුත. ඔහු ක්මල්ශයන් හො අිශරය. එමහත් ඔහුමේ චිත්තය
(සිත) දුබලය. ඉතො කුඩොය. එමහයින් දුර්ෙල ෙූ සිතන
ි ් ඉතො ෙහත්ෙූ අෙෘත ෙහො
නිර්ෙො ධොතුෙ ඔහුට අෙමබෝධ කළ මනොහුකිය. ජල ින්දුෙකින් ෙහ මපොළෙ
මතත් කළ මනොහුකි මස්ය. ජල ින්දුෙ කුඩොය. ෙහ මපොළෙ විශොලය. කුඩො
කෘියොට හස්තියකු ෙිලින්නට මනොහුකිෙොක් මෙනි. කෘියොමේ ශරීරය ඉතො
කුඩො ෙන අතර හස්තියොමේ ශරීරය ෙහත් ය. එමලසෙ අඩුෙු සත් හුවිච්දි
ළදරුෙොමේ සිත ෙහත්ෙූ අවිදයො අන්ධකොරමයන් ෙුසී ඇත. එනිසො පරඥා
ආමලෝකය දැල්වීෙ දුෂ්කරය.

71. නිර්වාණ සාත පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, නිෙන ඒකොන්ත සුප ඇති දුකින් අිශර ෙුෙක් යයි කියමෙයි. නිෙන
මසොයන පුද්ෙලයොට සක්ෙන් කිරීෙ, භොෙනො කිරීෙ, අල්ප ආහොර ෙුනීෙ,
නිදිෙර්ජිතෙ සිටීෙ ආදී මබොමහෝ දුක් විඳීෙට සිදුෙන්මන් නේ නිෙන දුකින් අිශර
ෙූෙක් යයි පෙසන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, නිෙන පරෙ සුපතයි. එහි දුකක් මනොෙුත. යේ දුකක් විදීෙට සිදුෙනෙො
නේ එමස් ෙන්මන් නිෙන් ෙඟ ෙෙන් කිරීමේදීය. රජ සුපත දුකින් අිශරය.
එමහත් රජ සුප ලබො ෙත යුත්මත් මබොමහෝ දුක් විඳ සතුරන් සෙඟ යුද්ධ පෙො
කිරීමෙනි. එෙ යුද්ධ කිරීෙ සුපතක් මනොමෙයි. සෙහරවිට ජීවිතය පෙො නුති
වීෙට ඉඩ ඇත. රජ සුප එකකි. එය ලබො ෙුනීමේදී විඳින දුක තෙත් එකකි.
දුක මස් සතුරන් නසො රජ සුප අනුභෙ කරන රජ දරුෙන් මෙන් නිෙන
මසොයන්නන් දුකමස් නිෙන මසොයො මෙන නිෙන් සුප විඳිය යුතුය.

72. නිර්වාණ අරෑප පරශ්නය
ිලිඳු රජු Non Commercial Distribution
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ස්ෙොමීනි, නිෙමනහි සටහනක් මහෝ රෑපයක් දැක්විය හුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, නිෙමනහි සටහනක් මහෝ රෑපයක් දැක්විය මනොහුකිය. ෙහො සෙුද්රය
ඇතත් එහි මකොපෙ ජල පරෙො යක් ඇතිද යයි කිෙ මනොහුකිෙොක් මෙනි.
එමහත් නිෙමනහි ෙු
දැක්විය හුකිය. එය පද්ෙයක් ජලමයන් මෙන්ෙ
පෙතින්නොමස් රොෙොදි මකමලසුන්මෙන් මෙන්ෙ පෙතියි. ජලය මස් සීතල ෙු ය
ඇත්මත් සියලු මකමලස් ෙිනි නිෙයි. මබමහතක් මස් සියලු සසර දුක් මකළෙර
කරයි. අජර, අෙර (ජරො ෙර නුති) මෙයි. ෙහො සෙුද්රය මස් සියලු මකමලස්
කූ පයන්මෙන් හිස් ෙූමය් මෙයි. සෙුද්රය සියලු ෙිංඟොෙන් ෙලො ආෙත්
මනොපිමරන්නො මස් නිෙනද සියලු මදනො නිෙන් දුටුෙත් මනොපිමරයි. ෙහො
සෙුද්රය ෙහො සත්ෙයන්ට ආෙොස (නිෙස) ෙුෙො මස් නිෙනද සියලු ෙහො කොශයප,
සොච්පුතර ආදී ෙහ රහතන් ෙහන්මස්ලොට ආෙොස මෙයි. නිෙන සොක්ෂොත් කළ
අයමේ ්ද්ිබල ෙු ෙර් නොෙ ෙුමඩයි. සියලු මකමලස් නසයි. ෙුණිකක්
මස් නිෙන පරීතිය ඇති කරයි. නිෙන ආකොශය මස් අනන්තය. පර්ෙතයක් මස්
අචලය. මෙමස් අනන්තෙූ ෙු යන්මෙන් මහිමය්ය.

73. නිර්වාණ සාක්ෂාත් කරණ පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, නිෙන මකබඳු මදයක්ද? එය ලබන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, නිෙන අභය භූියක්, ක්මෂ්ෙ භූියක් මලස සුලකිය යුතය
ු . කු ු ෙඳ
ෙසන ෙළකු ු සෙුහයකට (පස්කේ සුප) ෙුදිෙූ පුද්ෙලමයක් එයින් ෙුලවී
එන්නොක් මෙනි. කඩු ෙත් අත් ඇති සතුරු මස්නොෙකට (ජොති ජරො ෙයොි
ෙර ය නිසො ඇතිෙන ිය) ෙුදිෙූ මකමනක් එයින් ෙුලවී එන්නොක් මෙනි.
ෙින්නට අසුෙූ ෙින්නට ෙුදිෙූ පුද්ෙලමයක් ෙහත් ෙෑයමෙන් එයින් ිදී ෙිනි
නුති තුනකට මෙොස් ෙහත්ෙූ සුපතක් ලබයි. මෙහිදී ෙින්න රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ
බඳුය. පුද්ෙලයො මයෝෙොෙචරයො (භොෙනොනුමයෝෙියො) බඳුය. නිදහස් ස්ථොනය
නිර්ෙො ය බඳුය. සතිමයන් යුතුෙ මෙමස් රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ නුති කිරීමෙන්
නිෙනට ළඟො විය හුකිය. මයෝෙොෙචරයො සියල්ල මහ්තුඵල ෙශමයන් විෙසයි.
දකියි. ඔහු ජොතිය දකියි. ජරොෙ දකියි. ෙයොිය දකියි. ෙර ය දකියි. සියල්ල
අනිතය දුක්ඛ අනොත්ෙ බෙ දකියි. හරයක් නුති මද්ෙල් මලස දකියි. ෙඳ
සුපයකුදු මනොදකියි. සසර කලකිමරයි. දැලකට අසුෙු ෙත්සයයකු මස් උෙුලකට
අසුෙූ සමතකු මස් සසච්න් ිදීෙට කුෙති මෙයි. මකමලස් දුරු කරයි. ෙනමයහි
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අතරෙිං ෙූ පුද්ෙලමයක් තෙ ෙෙට පුිම න ෙොර්ෙයක් දැක සතුටු ෙන්නොක්
මෙන් නිෙනට පුිම න ෙඟ දැක සතුටු මෙයි. එෙ ආයය ෙොර්ෙමයහි වීයයමයන්
ෙෙන් කර නිෙනට ළඟො මෙයි.

74. නිර්වාණ සිද්ි පරශ්නය
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, නිෙන පිහිි ස්ථොනයක් තිමබ්බද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, නිෙන පිහිි ස්ථොනයක් මනොෙුත. මේ
මලෝකමයහි ෙින්දර ඇතත් එය පිහිි තුනක් මනොෙුත. වියළි ලී මදකක් එකට
අතුල්ලන විට ෙින්දර ෙතුමෙයි. එමලසෙ නිෙන ඇත. පිහිි තුනක් මනොෙුත.
ෙනො මලස පිළිපන් මයෝෙොෙචරයො සීලමයහි පිහට
ි ො නුෙණින් මෙමනහි
කිරීමෙන් නිෙනට ළඟො මෙයි.

75. මහා අනුමාන පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ඔබෙහන්මස් විසින් මහෝ ඔබෙහන්මස්මේ ෙුරුෙරු විසින් මහෝ
බුදුපියො න් දැක නුත. එමස්නේ බුදුපියො න් ෙුඩ සිි බෙ පෙසන්මන්
මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, ඔබමේ රොජෙිංශය ආරේභ කළ අය ඔබෙත් ඔබමේ පිය රජුෙත් දැක
නුත. එමහත් ඔෙුන් සිි බෙ ඔබ විශ්ෙොස කරයි. ඒ ඔෙුන් පරමයෝජනයට ෙත්
මස්සත්, නළල් පට, රන් ිච්ෙුඩි සඟල, ෙල් විදුනොෙ, ශ්රී යහන ආදිය දක්නට
ලුමබන මහයිනි. එමස්ෙ අප බුදුපියො න් විසින් පරමයෝජනයට ෙත්, භොවිතො
කළ මද්ෙල් අදත් දක්නට ඇත. සතර සතිපට්ඨධොනය සතර සෙයක් පරධොන, සතර
්ද්ිපොද, පිංච ඉන්ද්රිය, පිංච බල, සප්ත මබෝි අිංෙ සහ ආයය අෂ්ටොිංෙික
ෙොර්ෙය යන ධර්ෙයන් නිසො මදවි ිනිස්සු බුදුපියො න් සිි බෙ දනිති. අදහති.
ෙහරජ, ෙනොෙූ සුෙද ආඝරො ය කරන ිනිස්සු ෙල් පිපු ු සපු, දු ුමක් ආදි ෙස්
ළඟ ඇති බෙ දැනෙනිති. එමලසෙ මලොෙ පුතිර යන සීල සුෙන්ධ ය නිසො
මලෝෙුසිමයෝ බුදුපියො න් සිි බෙ අනුෙොනමයන් දැන ෙනිති. හස්තිරොජමයක්
ෙිය පියෙර දකින ිනිස්සු මේ හස්තියකුමේ පියෙර යයි අනුෙොනමයන් දැන
ෙනිති. එමලසෙ සජේච බද්ධ, සෙන්තකූට, නර්ෙදා නදී, පුලිනතිරය ආදිමයහි
තුබූ ශ්රීපොද ලකු ු දැක නුෙ ුත්මතෝ “බුදුපියොම ෝ ඉතො ෙහත් (උතුේ) ෙන
මස්ක” යයි දැන ෙනිති. ඒ අප මලොෙුතුරො සද්ධර්ෙ චකරෙර්තිෙූ සර්ෙඥ
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රොමජෝත්තෙයො න් ෙහන්මස් සද්ධර්ෙ ෙහො නෙරමයහි බුද්ධ රොජයය කරො අෙො
ෙහ නිෙන්පුර ෙුඩි මස්ක.

76. ධූතාිංග්ානිශිංස පරශ්නය
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, ෙිහියන්ට නිෙන් දැකිය හුකි නේ පොිංසුකූලික, පි ්ඩපොතික,
රුක්ඛෙුලික ආදී ධූතොිංෙයන්මෙන් ඇති පරමයෝජනය කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, පොිංසුකූල සිෙුරු පෙ ක් පච්හර ය කිරීෙ, තුන් සිෙුරු පෙ ක් හුඳීෙ,
මපරවීෙ, පි ්ඩපොතමයන් ලුමබන දානය හුර කිසිෙක් මනොෙුළඳීෙ,
මෙපිළිමෙලින් පිඬුසිඟො යොෙ, එක් ආසනයක් පෙ ක් පොවිජේචි කිරීෙ, එකෙ
පොතරමයහි පෙ ක් ෙුළදීෙ, දෙසට එක් ෙරක් පෙ ක් ෙුළඳීෙ, ෙනොන්තරෙල
ෙොසය කිරීෙ, ෙසක් ෙුල ෙොසය කිරීෙ, රොතරි කොලමයහි මසොමහොනක සිට භොෙනො
කිරීෙ, එළිෙහන් තුනක ෙොසය කිරීෙ, සිේපසමය්දී ලද මදයින් සතුටුවීෙ සහ
සුතපීමෙන් ෙුළකීෙ යනුමෙන් ධූතොිංෙ මහෙත් දුෂ්කර සිල් දහතුනකි.
ධූතොිංෙෙල ඇති ෙු නිසො සියලු බුදුෙරයන් ෙහන්මස්ලො ඒෙොට කුෙති මෙති.
එෙ ෙු නේ ධූතොිංෙ දිවි පුෙුත්ෙ පිච්සිදු කරයි. නිෙුරදි කරයි. සුප විපොක
මදයි. ධූතොිංෙ පුරන්නො නිර්භය මෙයි. අනුන්ට දුක් මනොමදයි. මනොපිච්මහයි.
සිංෙර මෙයි. තෘෂ් ොමෙන් ිමදයි. රොෙ ද්මේෂ මෙෝහ නුති කරයි. කේෙුලිකෙ
දුරු කරයි. එමස්ෙ ධූතොිංෙ එය දරන්නොට මබොමහෝ උපකොරී මෙයි. ඒෙො නේ
සියලු මකමලස් දුරු කරයි. ( මකමලස් කේපො කර හච්යි ) භය දුරු කරයි.
මශෝකය දුරු කරයි. රොෙය දුරු කරයි. සියලු දුක් නුති කරයි. සියලු අකුසල
ධර්ෙයන් දුරු කරයි. නිෙුැකදිෙ පි ්ඩපොතය මසොයයි. දැහුින් එය ෙළඳයි. ෙල්
මනොතලො මරොන් ෙන්නො බඹරුන්මස් දායකයන් මනොමපළයි. දායකයන් මෙමහස
කමළ් යයි මචෝදනො මනොලබයි. මදවි ිනිසුන්ට පරියමෙයි. ඉක්ෙනින්
අර්හත්ඵලයට පුිම යි. පුජොෙට සුදුසු මෙයි. ෙහරජ, සියලු මදනොටෙ ධූතොිංෙ
පිච්ය මනොහුකිය. ශරද්ධොෙ ඇති, පොපමයහි ල ජො භය ඇති, අික චධර්ය ඇති,
කපි නුති, සසුමනහි දියු ුෙ පතන, සිෙුපසමයහි ෙිජු බෙක් නුති,
ශික්ෂොකොමීෙ ෙොසය කරන, මනොකිමපන, චෙතරිමයන් ෙොසය කරන පුද්ෙලමයෝ
ධූතොිංෙ පිරීෙට සුදුස්මසෝ මෙති. මෙමස් ධූතොිංෙ පුර භික්ෂුහු බුදුසසුමනහි
ඊශ්ෙර මෙති.සියල්ලන් ෙසඟමයහි පෙත්ෙන සුලුය. සුෙඳ පද්ෙයක් මලෝකයොට
පරියෙන්නොක් මෙනි. එමෙන්ෙ මපර භෙමය්දී පුරුදු කරන ලද, සේපූර් කරන
ලද ධූතොිංෙ ඇත්මතෝ මේ භෙමය්දී චෙතරි සිත් ඇත්මතෝ මෙති. දුරු කරන ලද
ෙොනය ඇත්මතෝ මෙති. මදවි ිනිසුන්ට පරිය මෙති. සුළු ෙරමදහිද ිය දකිති.
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මලෝකයො හො මනොඇමලති. සද්ධර්ෙ මස්නොිපතිෙූ සුච්යුත් මතරුන්ද ධූතොිංෙ
පිරුමෙකි. ෙහරජ, ෙිහියන් නිෙන් දකිත් නේ ඒ සියලු මදනො මපර ජොතිෙල
ධූතොිංෙ පිරුෙන් ය. ධූතොිංෙ ෙු මයන් පිච්සිදු මනොෙූ අයට ධර්ෙය අෙමබෝධ
මනොමෙයි. ජලය මනොෙුතිෙ පුළ හට මනොෙන්නොක් මෙනි. කුසල්
මනොකරන්නොට, යහපත් කරියොෙන් මනොකරන්නොට ස්ෙර්ෙ සේපත්
මනොලුමබන්නොක් මෙනි.

77. දයෝග්ි කථා පරශ්න

දයෝග්ි කථා පරශ්නය 1
ිලිඳු රජු ස්ෙොමීනි, රහත් බෙ ලුබීෙට උත්සොහ කරන මකමනකු තුළ තිිය යුතු ෙු ධර්ෙ
මෙොනෙොද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, මේ ශොසනමයහි රහත් බෙ ලුබීෙට කුෙති තුනුත්තො කුකුළො අලුයෙ
අෙදිෙන්නොක් මෙන් අලුයෙ අෙදිවී කළ යුතු ෙතොෙත් කළ යුතුය. කුකුළො
මේලොසනෙ තෙ කූඩුමෙහි ලුෙීෙට යන්නො මස් භොෙනොනුමයෝෙියො සෙස් ෙන
විටෙ කළ යුතු ෙතොෙත් නිෙ කර භොෙනොෙට එළඹිය යුතුය. කුකුළො මපොමළොෙ
සොරින් අනුභෙ කළ යුතෙ
ු ූ ආහොර ෙන්නො මස් ජීවිතමය් පුෙුත්ෙ සඳහො
පෙ ක් ආහොර ෙත යුතය
ු . ශක්තිය ෙුීමෙ පිණිස, සිරුර ෙුීමෙ පිණිස ආහොර
මනොෙත යුතුය.සොපිපොසොදී දුක් නසනු පිණිස, ජීවිතමය් පුෙුත්ෙ පිණිස,
බරහ්ෙචයයොමෙහි හුසිරීෙට ( බරහ්ෙයකුමස් හුසිරීෙට ) අනුෙරහ පිණිස ආහොර ෙත
යුතුය. කුකුළොට මකොපෙ හිච්හුර කළත් තෙො ෙසන මෙය අත් මනොහච්න්නොක්
මෙන් නුෙණින් මෙමනහි කිරීෙ අත් මනොහුච්ය යුතය
ු . කුකුළොට ඇස් ඇතත්
රොතරිමයහි මනොමපමනන්නො මස් ඇස් ඇතත් අන්ධමයකු මෙන් විසිය යුතුය.
කුෙති රෑප, ශබ්බද, ෙන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ෙමනෝ අරෙු ුෙල මනොඇලිය යුතුය.
නුෙත නුෙත මෙමනහි මනොකළ යුතුය. ෙහො කජේචොයන මතරුන්
භොෙනොනුමයෝෙියො ඇස් ඇතත් අන්ධමයකු මස්ද, කන් ඇතත් ිහිරකු මස්ද, දිෙ
ඇතත් මෙොළුමෙකු මස්ද, බල ඇතත් දුබලමයකු මස්ද සිිය යුතුය යයි පුෙසුමේ
එබුවිනි. මල්නො සතුරකු ළිං ෙන විට ෙලිෙය විදහො මෙන පහර මදන්නොක්
මෙන් මකමලස් ෙතු ෙන විට සතිපට්ඨධොන නුෙති ෙුෙුමරන් ඒෙොට පහර දිය
යුතුය. දරුෙන් ෙුදීමේ දුක් දන්නො බුවින් මදෙන ෙරටත් ෙුබ්බ මනොෙුනීෙට
පරමේසේෙන දිවි මදනක මෙන් ජොති, ජරො, ෙයොි, ෙර
දුක් දැක නුෙත
නූපදින්නට සිතො ෙත යුතය
ු . දිවියො පර්ෙතයක, කුලෑෙක, දිය පහරක් ළඟ
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සුඟවී සිට ෙුෙන් අල්ලො ෙන්නො මස් ෙනොන්තර, ෙස්ෙුල්, පර්ෙත, ෙුහො ආදී
ිනිසුන් නිතර මනොෙුෙමසන විමේක නිහඬ ස්ථොනයක සිට භොෙනො කළ යුතුය.
ඔහු ඉක්ෙනින් පරතිඵල ලබයි. දිවියො තෙො ෙුරෑ සමතකු ෙේ පුත්තට
ෙුටුම ොත් ජීවිතය නුති ෙුෙත් අනුභෙ මනොකර පලො යන්නො මස් ෙුරදි මලස
ලත් මභෝජනය මනොෙුළදිය යුතුය. භික්ෂුෙක් නේ ෙිහය
ි න්මේ කටයුතු කර දීෙ,
ෙුරුකේ කර දීෙ, නුකත් බුලීෙ ආදිමයන් ලද මභෝජනය මනොෙුළඳිය යුතුය.
ඉදිබුෙො ජලමයහිෙ ෙොසය කරන්නො මස් භොෙනොනුමයෝෙියො චෙතරි සහෙත
සිතින්ෙ කල් යුවිය යුතය
ු . මකමනකු දුටු විට ඉදිබුෙො ජලමයහි ෙුඹුරට
ෙිමලන්නොමස් මකමලස් ෙතු ෙන විට අනිතයමයහි ෙිලිය යුතය
ු . අනිතය සිහිපත්
කළ යුතුය. ඉදිබුෙො මපොමළොෙ හොරො විමේකමයන් ෙොසය කරන්නො මස් ලොභ
සත්කොර හුර විමේකමයන් ෙොසය කළ යුතුය. ඉදිබුෙො භයක් පුිණි කල ඉි
කබමලහි සුඟමෙන්නො මස් රෑප, ශබ්බද, ෙන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ෙමනෝ අරෙු ු ළිං
ෙන විට සතිමයන් නිෙුරදි සිහිමයන් සිිය යුතුය. හු ෙස ෙොතය හෙන
දිසොෙට නුමෙන්නො මස් බුද්ධ ෙචනයෙ අනුෙෙනය කළ යුතය
ු . දුන්නක්
නුමෙන්නොමස් ෙරු කළ යුත්තන් මකමරහි නුිය යුතුය. මනොනුමෙන ෙතිය
දුරු කළ යුතුය. කපුටො කෙුරුන් මහෝ තෙොට හිච්හුර කරනු ඇතුයි විෙසිල්මලන්
සිින්නොමස් මකමලසුන් මකමරහි විෙසිල්මලන් සිිය යුතුය. මකමලසුන්ට ළිං
වීෙට ඉඩ මනොදිය යුතය
ු . කපුටො කෑෙක් දුටු විට ශබ්බද නඟො නෑයන් කුඳෙො
ඔෙුන් හො සෙෙ මබදා මෙන අනුභෙ කරන්නො මස් තෙන්ට ලුබු ු මදය අන්
අය හො මබදා මෙන ෙුළඳිය යුතුය. සුච්යුත් මතර ුමෙෝ තෙන්ට ලුමබන දානය
සියලු මදනොට මබදා දී එයින් ඉතුරුෙු මදය පෙ ක් ෙුළඳුහ. ෙොනරයො
ආරක්ෂොෙ ඇති ෙහ ෙසක ෙොසය කරන්නො මස් තෙොට යහපත සලසන
කලයො ිතරෙූ ෙුරුෙරයකු ඇසුරු කළ යුතුය. ෙොනරයො ෙමසහි හුසිමරින්,
එහිෙ හිඳිින්, එහිෙ නිදින්, රොතරියත් එහිෙ ෙත කරන්නොමස් ෙනමයහිෙ විසිය
යුතුය. එහිෙ සතර ඉච්යේ (ඇවිදීෙ, හිඳ ෙුනීෙ, සිට ෙුනීෙ, නිදීෙ) පුෙුත්විය
යුතුය. එහිෙ සිට සතර සතිපට්ඨධොන නුෙුති අෙෘතය අනුභෙ කළ යුතුය.
ලබුෙුල ෙසක මහෝ ලීයක එල්ලී ෙුමඩන්නො මස් අනිතය අරෙුම හිෙ එල්ලී
මෙන සිිය යුතය
ු .

දයෝග්ි කථා පරශ්නය 2
ජලමයහි ඉපිද ජලමයහි ෙුඩු පද්ෙය ජලය හො මනොඇමලන්නො මස් කිසිෙකු
මහෝ කිසි මදයක් මකමරහි මනොඇලිය යුතුය. පද්ෙය ජලමයන් ඉතො උස්ෙ නුඟී
සිින්නොක් මෙන් සීල, සෙොි, පරඥාමෙහි හුසිරී සියලු ිනිසුන් අභිබෙො සිිය
යුතුය. ෙඳ සුළඟටද පද්ෙය මසලමෙන බුවින් තෙො තුළ ඇති ස්ෙල්පෙූ
මකමලස් මකමරහිද ිය දක්නො සුලුෙ ෙොසය කල යුතය
ු . නුෙ මබොමහෝ ජනයන්
Non Commercial Distribution
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එමතර කරන්නො මස් මයෝෙොෙචරයො මදවි ිනිසුන් සසච්න් එමතර කළ යුතුය.
නුෙ රළ මේෙය ඉෙසන්නො මස් සුප, දුක්, නින්දා, පරශිංසො, ලොභ, අලොභ, යස,
අයස යන අෂ්ට මලෝක ධර්ෙමයහි කේපො මනොවිය යුතුය. නුෙ මකළෙරක්
මනොමපමනන ෙුඹුරුෙූ ෙහ සයුමරහිෙ ෙෙන් කරන්නො මස් චතුරොයය සතය
අෙමබෝධමයහිෙ සිත හුසිරවිය යුතුය. නොවිකයො ෙහ සයුමරහි ඇති යහපත්
අයහපත් තුන් දන්නො මස් කුසල් අකුසල් ෙනොෙ දැන ෙත යුතය
ු . නොවිකයො
අනතුරු ෙළක්ෙින් නුෙ සිහිනුෙණින් යුතුෙ හසුරුෙන්නො මස් සිහිනුෙණින්
යුතුෙ, වීයයමයන් යුතෙ
ු පරථෙ ධයොනය ෙුඩිය යුතුය. නොවිකයො අන් අයට නුෙ
හුසිරවීෙට ඉඩ මනොමදන්නො මස් තෙ සිතට කොෙ, ෙයොපොද, විහිිංසො යන
අකුසල් සිතුවිලිෙලට ඒෙට ඉඩ මනොදිය යුතුය. ෙහො සෙුද්රය ෙළකු ු සෙඟ
ෙොසය මනොකරන්නො මස්, ඒෙො රළ ෙඟින් මෙරළට ෙසන්නො මස්, රොෙ ද්මේෂ
මෙෝහ ෙු ෙකුබෙ කපිකෙ ආදි දුශ්චච්ත සෙඟ ෙොසය මනොකළ යුතුය. ඒෙො
ඉෙත් කළ යුතුය. ෙහො සයුර විවිධ රත්නයන් දරන්නොමස්, සයුමරන් පිටතට
මනොවිසුරුෙන්නො මස් තෙො ලත් සෙොි ධයොන ෙොර්ෙඵල ආදිය අසත්පුරුෂයන්ට
මනොකිෙ යුතුය. මකොපෙ
ජලය ෙලො ආෙත් ෙහො සයුර මෙරළ
මනොඉක්ෙෙන්නො මස් මකොපෙ
ලොභ සත්කොර ලුබු ත් ශික්ෂොපද කඩ
මනොකළ යුතය
ු . ජීවිතය පරදුෙට තබො ශික්ෂොපද ැකකිය යුතුය. මකොපෙ ජලය
ෙලො ආෙත් ෙහො සයුර මෙරළ මනොඉක්ෙ ෙන්නො මස් මකොපෙ ලොභ සත්කොර
ලුබු ත් ශික්ෂොපද කඩ මනොකළ යුතුය. ජීවිතය පරදුෙට තබො ශික්ෂොපද ැකකිය
යුතුය. මකොපෙ ජලය ෙලො ආෙත් ෙහො සයුර මනොපිමරන්නො මස් මකොපෙ
ධර්ෙමය් හුසිරු ත් තෘප්තියට මනොපුිණිය යුතුය. ෙහ මපොමළොෙ කපුරු
සඳුන් ආදි සුෙඳ ෙර්ෙ දෙන කලද මසේ මසොටු අසුචි ආදී අපවිතර මද් දෙන
කලද ඉෙසො සිින්නො මස් අෂ්ට මලෝක ධර්ෙමයහි අකේපිතෙ ෙොසය කළ යුතය
ු .
ෙහ මපොමළොමෙහි සිදුරු නුත්තො මස් සිදුරු මනොෙූ පිච්සිදු සීලමයන් යුක්ත විය
යුතුය. ෙහ මපොමළොෙ හිතෙතුන් මකමරහිත්, අහිතෙතුන් මකමරහිත් එක
සෙොනෙ සිින්නො මස් සෙ සිතින් ෙොසය කළ යුතය
ු . ජලය ස්ෙොභොෙමයන්ෙ
පිච්සිදුෙ පෙතින්නො මස් මයෝෙොෙචරයොද පිච්සිදු සීලමයන් යුතුෙ ෙොසය කළ
යුතුය. ජලය සීතල ෙු මයන් යුක්ත ෙූෙො මස් සියලු සත්ෙයන් මකමරහි හිතෙත්
විය යුතය
ු . ජලය සියලුෙ අපිච්සිදු මද් පිච්සිදු කරන්නො මස් කොයික ෙොචසික
සිංෙරමයන් සියලු මදනොමේ සිත් පරසන්න කළ යුතය
ු . සියලු මදනො ජලය
පරොර්ථනො කරන්නො මස් මලෝකයො විසින් ෙු ෙරුක මයෝෙොෙචරයන් පරොර්ථනො
කළ යුතය
ු . ජලය කිසිමෙකුට අහිතක් මනොකරන්නො මස් සිතින් කයින්
ෙචනමයන් කිසිමෙකුට නපුරක් මනොකළ යුතුය. ෙින්න සියල්ල දෙන්නො මස්
පරඥාමෙන් මකමලස් දැවිය යුතුය. ෙින්න කිසිමෙකුට දයොෙක් මනොදක්ෙන්නො මස්
රොෙ, ද්මේෂ ආදී සියලුෙ මකමලස් මකමරහි දයොෙක් මනොපෑ යුතුය. ෙින්න
සියල්ලන් මකමරහි සෙ සිතින් උ ුසුෙ මදන්නො මස් දයො, මකරෝධ මදකින් ිදී
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සියලු මදනො මකමරහි සෙ සිතින් ෙොසය කළ යුතය
ු . ෙින්න අඳුර දුරු කර
ආමලෝකය පතුරෙන්නො මස් අවිදයො අන්ධකොරය දුරු කර ඥානොමලෝකය
පුතිරවිය යුතුය. ෙොතය ෙස් කළඹන්නො මස් මකමලස් මසලවිය යුතය
ු . ෙොතය
අහමසහි හුසිමරන්නො මස් සතරෙඟ, සතරඵල, නිෙන යන මලෝමකෝත්තර
ධර්ෙයන්හී හුසිච්ය යුතුය. ෙොතය කිසි තුනක ෙොසය මනොකරන්නො මස් කිසිෙකු
මකමරහි මනොඇලී ිදු ු සිතින් ෙොසය කළ යුතය
ු .

දයෝග්ි කථා පරශ්නය 3
පර්ෙතය හෙන සුළඟින් මනොමසලමෙන්නොමස් අටමලෝ දහින් කේපො මනොවිය
යුතුය. පර්ෙතය කිසිමෙකු හො එකතු මනොෙන්නො මස් රෑප ශබ්බද ආදිමයහි
මනොඇලිය යුතුය. පර්ෙතමයහි පුළ හට මනොෙන්නො මස් තෙ සිමතහි මකමලස්
හටෙුනීෙට ඉඩ මනොදිය යුතුය. පර්ෙතය ඉතො උස්ෙ නුඟී සිින්නොමස්
පරඥාමෙන් උස්ෙ නුඟී සිිය යුතුය. පර්ෙතය උඩඟුද මනොෙන්නො මස්
කිසිමෙකුට යටත්ද මනොෙන්නො මස් උමප්ක්ෂො සහෙත (ෙුදහත්) විය යුතුය.
ආකොශය කිසිෙකට ආශො මනොකරන්නො මස් නුෙත ඉපදීෙට කුෙති මනොවිය
යුතුය. ආකොශය අනන්ත ෙූෙො මස් (මකළෙරක් නුති) අනන්ත ෙූ සීලමයන් හො
පරඥාමෙන් යුක්ත විය යුතය
ු . ආකොශය කිසිෙක මනොඇමලන්නො මස් කිසිෙක්
මහෝ කිසිෙකු මකමරහි මනොඇලිය යුතුය. සඳ පුර පක්ෂමයහි ෙුමඩන්නො මස්
ෙු
ධර්ෙමයන් ෙුඩිය යුතුය. සඳ කිසිමෙකුමේ ආරොධනයක් මනොෙුතිෙ
උදාෙන්නො මස් ආරොධනොෙක් මනොෙුතිෙෙ දායකයන් කරො පුිණිය යුතුය.
සූයයයො සියලු ජලය වියළන්නො මස් සියලු මකමලස් තුනී කළ යුතුය. සූයයයො
ෙනඳුර දුරුකරන්නොමස් රොෙ, ද්මේෂ, ෙොන, ෙුරදි දැකීේ යන සියලු අන්ධකොර
දුරු කළ යුතය
ු . සූයයයො නිරන්තරමයන් හුසිමරන්නො මස් නිතර සතිමයන් සිිය
යුතුය. ශකර සේපත්තිමයහි සිත් අලෙො ෙොසය කරන සක්මදවිඳුට කලකිරීෙක්
ඇති මනොෙන්නොමස් ෙනමපත්, රුක් ෙුල්, මසනසුන් මකමරහි සිත කලකිරෙො
මනොෙත යුතුය. සක්විති රජු දානය, පරියෙචනය, අර්ථචයයොෙ, සෙොනොත්ෙතොෙ යන
සතර සිංෙරහ ෙස්තුමෙන් ජනතොෙමේ සිත් ෙන්නො මස් ධර්ෙොනුශොසනො
කිරීමෙන් භික්ෂු භික්ෂුණී, උපොසක උපොසිකො යන සිේෙ ක් පිච්සමේ සිත් ෙත
යුතුය. සක්විති රමජකුමේ විජිතමයහි මසොරු ඇති මනොෙන්නො මස් තෙ සිමතහි
කොෙ ෙයොපොද විහිිංසො සිතුවිලි ඇති වීෙට ඉඩ මනොදිය යුතුය. සක්විති රජු
තෙොමේ ෙුසියන්මේ මහොඳ, නරක කරියො ෙුන විෙසිල්මලන් සිින්නොමස්
තෙොමේ කයින්, ෙචනමයන්, සිතින් ෙන කරියො ෙුන විෙසිල්මලන් සිිය යුතුය.
සක්විති රජුමේ විජිතමයහි ෙනො මලස ආරක්ෂොෙ ඇත්තො මස් මකමලසුන්ට
ළිංවිය මනොහුකි පරදි ආරක්ෂොෙ පිණිස සතිය නුෙුති මදාරටුපොලයො තුිය
යුතුය. සතිය මදාරටුපොලයො කර ඇති භික්ෂුෙ අකුසල් දුරු කරයි. කුසල් ෙඩයි.
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බළලො මකොමහ් ෙියත් ආහොරයට මීමයකුෙ මසොයන්නො මස් මකොමහ් ෙියත්
මකොමහ් සිියත් කොයොනුපස්සනොෙෙ මෙමනහි කළ යුතුය. මෙෝනුස්සො තෙොමේ
ෙලිෙයෙ ආයුධයක් කර මෙන හුසිමරන්නො මස් පරඥාෙෙ ආයුධයක් කර මෙන
හුසිච්ය යුතුය. ෙුෙියො නයින් සෙෙ සටන් කිරීෙට මපර විෂ සහිත මබමහතක්
ශරීර ෙත කරමෙන පුිම න්නොක් මෙන් චෙතරි මබමහත සිත ෙල්ෙො මෙන
මකරෝධ බහුල, කලහ බහුල මලෝකය කරො පුිණිය යුතුය. ෙහලු සිෙලො
මභෝජනයක් ලුබු ු විට පිළිකුලක් මනොෙුතිෙ අනුභෙ කරන්නො මස්,
පි ්ඩපොත මභෝජනයක් ලුබු ු විට පිළිකුලක් මනොෙුතිෙ අනුභෙ කළ යුතය
ු .
ෙහො කොශයප මතර ුමෙෝ මෙමස් ෙදාළහ. “ෙෙ දිනක් අලුයෙ නුෙිට කළයුතු
ෙතොෙත් කර පො සිෙුරු මෙන පිඬු පිණිස ෙෙකට ෙිමයි. එවිට ඒ ෙමෙහි සියලු
මදනො විසින් පිළිකුල් කරන ලද දරු ු කුෂ්ධ මරෝෙයකින් මපමළන පුද්ෙලමයකු
ආහොර අනුභෙ කරනු දුටුමෙි. ඔහුට පින් පිණිස ඔහු කරො මෙොස් මපමනන
මස් ළඟ සිිමයි. ඔහු ෙො දැක පරසන්නෙ අමනක් පිදිය යුතු දානයන් නුති
මහයින් අනුභෙ කරින් සිි බතින් මකොටසක් කු ුවී ෙිය අතින් මෙන ෙොමේ
පොතරයට පිච්නුමීය. ඒ බත් පොතරයට දෙද්දී ඔහුමේ කු ෙ
ු ූ අමත් ඇඟිල්ලක් කුීම
පොතරයට ෙුටුණි. ෙෙ ඔහුට අනුකේපොමෙන් ඔහුට යහපත සොදනු පිණිස එෙ
මභෝජනය මෙන මෙොස් නුදුරු තුනක හිඳ ඇඟිලි කඩ ඉෙත දෙො ෙුළඳීි. එය
ෙළඳන කලද, ෙුළදූ පසුද ශරීරමය් ස්ෙොභොෙය මෙමනහි කරන්නොෙූ, දන්නොෙූ
ෙට පිළිකුලක් ඇති මනොෙුණි” යනුමෙනි. ෙහලු සිෙලො මභෝජනයක් ලුබු ු විට
එය කටුකද පරණීතද කියො මනොමසොයන්නොක් මෙන් මයෝෙොෙචරයො
පි ්ඩපොතයක් ලුබු ු විට එය කටුකද පරණීතද යයි මනොවිෙසො ලද මදයින්
සතුටු විය යුතුය. රමසහි ෙිජුෙූ අයමේ සිත ධයොනමයහි මනොඇමලයි. ලද මදයින්
සතුටු ෙන භික්ෂුෙ ශරෙ ෙු ය සේපූර් කරයි.

දයෝග්ි කථා පරශ්නය 4
ෙුෙො ආයුධයක් මහෝ සුරයක් තෙොමේ කයට ළිංෙ එන විට පලො යන්නො මස් ,
ශරීරයට ෙුදීෙට ඉඩ මනොමදන්නො මස්, මකමලස් ළිංෙ එන විට පලො යො යුතුය.
සිතට මනොෙත යුතුය. ෙුෙො ිනිසුන් දුටු විට ඔෙුන්ට මනොමපමන්ෙො යයි සිතො
පලො යන්නො මස්, අසත්පුරුෂයන් දුටු විට ඔෙුන්මෙන් දුරු විය යුතුය. ඌරො
පොයන කොලය පුි විට ජලය කරො පුිම න්නොක් මෙන් ද්මේෂමයන් සිත
රත් ෙූ විට සීතල ෙූ පරණීත ෙූ චෙතරි භොෙනොෙ කළ යුතය
ු . හස්තිරොජයො
සිහිමයන් යුතෙ
ු පය තබන්නොමස්, ඔසෙන්නො මස්, භික්ෂුන් සිහි නුෙණින් යුතුෙ
ඉදිච්යට යොෙ, ආපසු ඒෙ, අතපය දික්කිරීෙ, හකුළුෙොලීෙ ආදී සියලු කටයුතුෙල
මයදිය යුතුය. මක්ශර සිිංහයොමේ සියලු ශරීරය පිච්සිදුෙ පෙත්නො මස්
මයෝෙොෙචරයොමේ සිත ෙොර්ෙඵලෙලට පුිණීමෙන් අතිශයින් පිච්සිදු විය යුතුය.
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සිිංහයොට පොද සතරක් ඇත්තොමස් ඡන්ද, වීයය, චිත්ත, විෙිංසො යන සතර
්ද්ිපොදෙලින් සෙන්විත විය යුතුය. සිිංහරොජයො තෙ ජීවිතය නුති ෙූෙත්
කිසිමෙකුට යටත් මනොෙන්නො මස් චීෙර, පි ්ඩපොත, මස්නොසන, ෙිලන්පස යන
සිෙුපසය සඳහො කිසිමෙකුට යටත් මනොවිය යුතුය. සිිංහරොජයො පළෙුෙ ලුබූ
දඩයෙෙ අනුභෙ කරන්නො මස්, පළෙුෙ ලද මදයින්ෙ සතුටු විය යුතය
ු . ිහිච්
ආහොරපොන ලුමබන තුන් ෙුන මනොමසවිය යුතුය. සිිංහයො ආහොරයක්
මනොලුබු ත් මනොතුමෙයි. ආහොරයක් ලුබු ත් එය ෙිජුකින් මතොරෙ අනුභෙ
කරයි. එමස්ෙ මයෝෙොෙචරයොද ආහොරයක් මනොලුබු ත් මනොතුවිය යුතුය.
ලුබු ු ආහොරය පරතයමේක්ෂොකර (කල්පනො කර) ෙුළඳිය යුතුය.
සක්ෙොලිහිණියො දිවි ඇති මතක් තෙ අඹුෙමෙන් මෙන් මනොෙන්නො මස් දිවි ඇති
මතක් සතිය අත් මනොහුච්ය යුතුය. සක්ෙොලිහිණියො දිය මසමෙල් අනුභෙ කරයි.
එයින් සතුටු මෙයි. බලමයන්ද ෙර් මයන්ද මනොපිච්මහයි. එමලසෙ
මයෝෙොෙචරයොද ලද මදයින් සතුටු විය යුතුය. එමස් සතුටු ෙන්නොෙූ ඔහුමේ
සීලය මනොපිච්මහයි. සේපත් මනොපිච්මහයි. පරඥාෙ මනොපිච්මහයි. සක්ෙොලිහිණියො
සත්ෙ හිිංසොෙ මනොකරන්නො මස් සියලු සත්ෙයින් මකමරහි චෙතරි මයන්
අනුකේපොමෙන් යුක්ත විය යුතුය. පමරවියො නිෙසක කූඩුෙක් සොදා මෙන සිියත්
එෙ නිෙුසියන්මේ කිසි මදයකට ආශො මනොකරන්නො මස් දායකයන්මේ
නිමෙස්ෙලට ෙිය විට ඔෙුන්මේ සේපත්ෙලට ආශො මනොකළ යුතුය. කෑරලො
තෙොමේ ශබ්බදමයන් හඬො අනුන්ට ෙන සුපතක් මහෝ දුකක් කියන්නො මස්, අන්
අයට නිරමයහි දුක හො නිෙමනහි ෙහත්ෙූ සුප කියො දිය යුතුය. ෙෙුලො නිෙසකට
පුිණියත් එහි මනොැකමඳන්නො මස්, පිඬු පිණිස හුසිරී ෙහො ෙින් නික්ිය
යුතුය. දායකයන්ට හිච්හුරයක් මනොවිය යුතය
ු . කූඩුල්ලො තුනක එල්ලු විට
එහි දැඩිෙ එල්ලී මල් මබොන්නො මස් කුසල් අරෙු ක ඇලු කල එහි දැඩිෙ එල්ලී
අර්හත්ඵල නුෙුති අෙෘත රසය පොනය කළ යුතය
ු . සර්පයො ිනිසුන් දුටුවිට
ියෙන්නො මස්, ෙුලවී යොෙට සිතන්නො මස්, සසර ිය දැක සසච්න් ෙුලවී
යොෙට උත්සොහ කළ යුතය
ු . දිෙු උදරයක් ඇති පිඹුරො බඩ පුරො ආහොරයක්
මනොලබන්නො මස්, ෙඳ ආහොරයකින් යුමපන්නො මස් පෙ දැන ආහොර ෙළඳා
ඉතිච් අඩුෙට පුන් පොනය කර පරතිපත්ති පිච්ය යුතුය. ෙකුළුෙො දැලක් බුඳමෙන
සුඟවී සිට එහි ැකමඳන කෘමීන් ෙහො අල්ෙො මෙන අනුභෙ කරන්නො මස් සතර
සතිපට්ඨධොන නුෙුති දැල බුඳමෙන සුඟවී සිට මකමලස් එහි ඇමලන විටෙ
විනොශ කළ යුතුය. කිච් මබොන ළදරුෙො කිච් පිණිසෙ හඬන්නො මස්, ෙෙ
මකමරහිෙ ඇලු ො මස් රහත් ඵලමයහිෙ ඇලිය යුතුය. උත්සොහ කළ යුතුය.
ෙහෙනය අපරොධකරුෙන් සඟෙො ෙන්නො මස්, රකින්නො මස් අනුන්මේ මදාස්
මනොකිෙ යුතය
ු . ෙහෙනය ජනයොමෙන් හිස් ෙූෙො මස් සිත රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ,
ෙොන, ෙුරදි දැකීේෙලින් හිස් විය යුතුය. ෙෘක්ෂය තෙො ළඟට පුිණි අයට
මසෙ මදන්නො මස් තෙො ළඟට පුිණි අයට ධර්ෙමයන් සිංෙරහ කළ යුතුය.
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ෙෘක්ෂය තෙ ඡොයෙ මෙනස් මනොකරන්නො මස් සියලු මදනො මකමරහි සෙ මෙත්
සිත පුතිර විය යුතුය. බුදුපියොම ෝ මදේදතුන්ටද, නොලොෙිච් ඇතුටද,
අිංෙුලිෙොලටද, රොහුල කුෙරුටද එකෙ මෙත් සිත පුතිර ෙූ මස්ක. ෙර්ෂොෙ දූවිලි
නුති කරන්නො මස් උපන් මකමලස් දූවිලි නුති කළ යුතුය. ෙර්ෂොෙ ෙිංඟො, ඇළ
මදාළ, ෙුේ, මපොකු ු පුරෙන්නොක් මෙන් ිනිසුන්මේ සිත් සද්ධර්ෙමයන් පිරවිය
යුතුය. ෙුණික අතිපිච්සිදු ෙන්නො මස් සීලමයන් අති පිච්සිදු විය යුතුය. ෙුණික
කිසිෙක් සෙඟ ිශර මනොෙන්නොක් මෙන් පොපයන් හො පොප ිතරයන් සෙඟ ිශර
මනොවිය යුතුය. ෙුණික රන් සෙඟ මයොදන්නොක් මෙන් ෙඟඵල පුිණි උතුෙන්
සෙඟ ෙොසය කළ යුතුය. ෙුෙ ෙුද්දා අල්ප නිද්රො ඇත්මතක් ෙන්නො මස් අල්ප
නිද්රො (අඩු නින්ද) ඇත්මතක් විය යුතය
ු . ෙුෙ ෙුද්දාමේ සිත ෙුෙන් ඇල්ලීෙ
මකමරහිෙ පෙතින්නො මස් සිත කුසල් අරෙු ුෙලෙ පුෙතිය යුතුය. ෙුෙ ෙුද්දා
ෙුෙන් ඇල්ලිය යුතු මෙලොෙ දන්නො මස් මයෝෙොෙචරයො භොෙනො කළ යුතු විමේක
ෙත යුතු කොලය දැන ෙත යුතුය. ෙුෙ ෙුද්දා ෙුෙන් දැක ඔෙුන් අල්ලො ෙනිියි
සතුටුෙන්නො මස් සෙොි ධයොන දැක ෙතු ෙඟඵලෙලට පුිම ියි සතුටු විය
යුතුය. ෙසුන් ෙරන්නො ිලි කටුමෙන් ෙසුන් අල්ලන්නො මස් පරඥාමෙන් සතරෙෙ
සතරඵලයන් මකමලස් ෙුහුමදන් මෙොඩ නඟො ඇදිය යුතුය. ෙසුන් ෙරන්නො කුඩො
සමතකු ිලිමයහි අෙු ො මලොකු ෙසුන් අල්ලන්නො මස් ස්ෙල්ප ෙූ මලෞකික
සුප අත් හුර ෙහත් ෙූ නිෙන් සුප ලබොෙත යුතුය. පිරු ු කළය
මනොසුමලන්නො මස්, ශබ්බද මනොකරන්නො මස් ෙොර්ෙඵලෙලට පුි
උඩඟු
මනොවිය යුතුය. සරුමකත මෙොවියොට සතුට මෙන මදන්නොක් මෙන් දායකයන්ට
ෙහත්ඵල මෙන මදන පින් මකතක් විය යුතුය. මබමහත සියලු විෂ නසන්නොමස්
රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහ, ෙොන, ෙුරදි දැකීේ යන සියලු මකමලස් නුසිය යුතුය.
මභෝජනය සියලු සත්ෙයන් විසින් ෙනොෙ පරොර්ථනො කරන්නො මස් සියලු
මලෝකෙොසීන් විසින් පරොර්ථනො කිරීමෙන් යුක්ත විය යුතුය. දුනුෙොයො උදය සෙස
දුනු ශිල්පය පුරුදු කරන්නො මස් උදය සෙස භොෙනො ෙුඩිය යුතුය. තරිලක්ෂ ය
මෙමනහි කළ යුතුය.

78.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සීලය කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සීලමයහි පිහිටන ලක්ෂ
ඇත. සියලුෙ කුසල ධර්ෙයන්ට සීලය
උපකොරී මෙයි. සීලමයහි පිහිි අයමේ සියලුෙ කුසල ධර්ෙමයෝ මනොපිච්මහයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, නුෙරක් සොදනු කුෙති පුද්ෙලයො පළෙුෙ එෙ
ස්ථොනය පිච්සිදු කර භූිය සෙකරෙො යහපත් නුෙරක් ෙෙයි. එමලසෙ
මයෝෙොෙචරයො (භොෙනොනුමයෝෙියො) සීලමයහි පිහිටො ශරද්ධොෙ, වීයයය, සතිය,
සෙොිය සහ පරඥාෙ ෙඩයි. බුදුපියොම ෝ නුෙ ුති පුද්ෙලයො සීලමයහි පිහිටො
සෙොිය හො පරඥාෙ ෙුීමමෙන් නිෙනට ළඟොෙන බෙ ෙදාළහ.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ශරද්ධොෙ කෙර ලක්ෂ ඇත්තක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ශරද්ධොමෙහි සිත පහදෙන ස්ෙොභොෙය ඇත.
එය පිංචනීෙර යටපත් කරයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, උදකපරසොදක (දිය පහදෙන) ෙුණික මබොර
ජලමයහි එබූ විට එහි ඇති දිය මසමෙල්, ෙඩ සිඳීමෙොස් ජලය පිච්සිදු මෙයි.
නිර්ෙල මෙයි. එමලසෙ ශරද්ධොෙ ඇති විට නිෙන් ෙෙ අෙුර පිංච නීෙර
යටපත් මෙයි. සිත පිච්සිදු මෙයි. එමස්ෙ ශරද්ධොෙ ඇති තුනුත්තො තෙන්
මනොපුිණි මසෝෙොන් සකෘදාෙොමී අනොෙොි ආදි ෙොර්ෙඵලයන්ට පුිණිෙට
උත්සොහ කරයි. ශරද්ධොෙ ඇති තුනුත්තො ියකරු සසර සයුර තර ය කරන
බෙ බුදුපියොම ෝ ෙදාළහ.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, වීයයය කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, වීයයය පිහිටෙන ස්ෙොභොෙය ඇත්තකි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මෙයක් එක් අතකට නුවී ෙුමටන කල
අමනක් කරුෙකින් ආධොර කළ විට එය මනොෙුමටයි. එමස්ෙ වීයය ය ඇති විට
සියලු කුසල ධර්ෙමයෝ මනොපිච්මහයි. මනොෙුමටයි. ඔහු අකුසල ධර්ෙයන් දුරු
කරයි. කුසල ධර්ෙයන් ෙඩයි. මකමලසුන් මකමරන් පිච්සිදු මෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සිහිය කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සිහිය (සතිය මහෙත් නිෙුරදි සිහිය) කුසල
ධර්ෙයන් සිහිපත් කරෙන ස්ෙොභොෙය ඇත්තකි. සිහිය ඇති තුනුත්තො ඇසුරු
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කළ යුතු ධර්ෙයන් ඇසුරු කරයි. ඇසුරු මනොකළ යුතු ධර්ෙයන් ඇසුරු
මනොකරයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කරමදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සක්විති රජුමේ පිච්සට අිපතියො “මෙොෙුන්
රජුට හිතෙත්ය. මෙොෙුන් රජුට විරුද්ධය” යයි රජුට හිතෙත් අහිතෙත් අය දනියි.
ඔහු අහිතයන් දුරු කරයි. හිතෙතුන් සමීපයට ෙනියි. එමලසෙ සිහිය ඇසුරු
කළ යුතු ධර්ෙයන් සහ ඇසුරු මනොකළ යුතු ධර්ෙයන් මසොයයි. ඇසුරු කළ
යුතු ධර්ෙයන් ඇසුරු කරයි. ඇසුරු මනොකළ යුතු ධර්ෙයන් දුරු කරයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සෙොිය කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සෙොිය පරෙුඛ ලක්ෂ ඇත්තකි. සියලු කුසල
ධර්ෙමයෝ සෙොිය පරෙුඛ කර ඇත. සෙොියට නුමී සිියි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ෙහලක සියලු පරොල ෙුදුන් ලීයට සේබන්ධ
වී ඇත්තොක් මෙනි. ඇත් අස් ච්ය පොබල යන සිෙු මසනඟ රජු පරධොන මකොට
රජුට යටත්ෙ ඇත්තොක් මෙනි. බුදුපියොම ෝ “ෙහම නි, සෙොිය ෙඩන්න.
සෙොිමයන් සුනසු පුද්ෙලයො මලොෙ යථො තත්ත්ෙය ෙනොෙ දැනෙනියි ” යයි
ෙදාළහ.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, පරඥාෙ කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, පරඥාෙ බුබළීේ සහ මකමලස් සිඳින ලක්ෂ
ඇත. පරඥාෙ පහළ ෙූ විට අවිදයො අන්ධකොරය (මනොදැනීෙ) දුරු මෙයි.
ඤා ොමලෝකය (නුෙ
නුෙුති ආමලෝකය) පහළ මෙයි. සියල්ල ෙහෙහො
මෙනස් ෙන බෙ, දුක් මෙන මදන බෙ, අපමේ ෙසඟමයහි මනොපෙතින බෙ
(අනිතය දුක්ඛ අනොත්ෙ යන තරිලක්ෂ ය) ෙුටමහයි. දුක, දුකට මහ්තුෙ, නිෙන,
නිෙනට ෙෙ පුහුදිලි මෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කරනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ෙනඳුමරහි ඇති මෙයක පහනක් දැල්ෙූ විට
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අන්ධකොරය දුරුවී ආමලෝකය පහළෙන්නොක් මෙනි. මනොමයක් ආකොරෙූ
රෑපයන් දකින්නොක් මෙනි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ශරද්ධොෙ වීයයය සතිය සෙොිය පරඥාෙ යන කුසල ධර්ෙමයෝ
එකෙ අර්ථයක් සිදුකරයිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - එමස්ය ෙහරජ, ශරද්ධොෙ වීයයය සතිය සෙොිය පරඥාෙ
යන කුසල ධර්ෙමයෝ එකෙ අර්ථයක් සිදු කරයි. එනේ සියලු මකමලසුන් නසයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඇත් අස් ච්ය පොබල යන සිෙු මසනඟ යුද
පිියකදී එකෙ අර්ථයක් සිදු කරති. එනේ සතුරන් පරදෙො ජය ෙනිති. එමලසෙ
මේ කුසල ධර්ෙමයෝත් එකෙ අර්ථයක් සිදු කරයි. සියලු මකමලස් විනොශ කරයි.

79.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ෙෙුකුසින් ිහිෙන සත්ත්ෙයො ිය යන මතක්ෙ ඔහුෙ මේද?
නුතමහොත් මෙනත් ආකොරයක මකමනක් මේද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔහුත් මනොමෙයි. අන් අමයකුත් මනොමෙයි.
මපර ඔබ කුඩො ළදරුමෙක්ෙ සිිමය්ය. අද ඔබ උස් ෙහත් ෙූ මකමනකි. එමහත්
ළදරුෙ සිිමය්ත් ඔබෙය. උස් ෙහත් වී සිින්මන්ත් ඔබෙය. මෙමස් ළදරුමෙක්
උපදියි. උස් ෙහත් ෙූ මකමනක් ියයයි. එමහත් එකෙ පුද්ෙලමයක් මස් සිතට
ෙුටමහයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, රොතරිය පුරො පහනක් දැල්මෙයි. එහි ෙුලදී
ෙිනිදලුෙ එකකි. ෙධයෙ රොතරිමයහි ෙිනි දලුෙ තෙත් එකකි. අලුයෙ කොලමයහි
දැල්මෙන්මන් මෙනත් ෙිනි දලුෙකි. මෙොමහොතින් මෙොමහොත ෙිනි දලුෙ මෙනස්
මෙයි. එමහත් එකෙ ෙිනිදලුෙ මස් සිතට ෙුටමහයි. මදාෙන ලද කිච් දෙසක්
ෙතෙු කල දීකිච් මෙයි. දීකිච් මෙඩරු මෙයි. මෙමස් මකමනක් උපදියි.
අන්මකමනක් ිය යයි.
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80.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙක් නුෙත මනොඋපදියි නේ ඔහු ඒ බෙ දන්මන්ද?
එමස් දැන ෙන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යමෙක් නුෙත මනොඋපදියි නේ ඔහු ඒ බෙ
දනියි. නුෙත පිළිසිඳ ෙුනීෙට යේ මහ්තුෙක් ඇද්ද, එෙ මහ්තුෙ නුති කිරීෙ
නිසො නුෙත නූපදින බෙ දනියි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මෙොවිතුනින් දිවි ැකකෙන්නො මකමනක්
මෙොවිතුන් කිරීෙ නෙත්ෙයි. ඔහු ඉදිච්මය්දී තෙොමේ අටුෙ සහලින් මනොපිමරන
බෙද දනියි. ඒ අටුෙ සහලින් පිරීෙට අෙශය කටයුතු ඔහු මනොකරන නිසොය.
මෙමස් රෑප, ශබ්බද, ෙන්ධ, රස, ස්පර්ශ ආදී අරෙු ුෙල නුෙත නුෙත
ඇමලන්නො ෙූ නන්දිරොෙය නිසො නුෙත උපත සිදුමෙයි. නන්දිරොෙය නුතිකළ
විට නිෙන ලුමබයි.

81.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙක් නුෙත නුපදීනේ (රහත් ෙූමය් නේ) ඔහු කිසියේ
දුක් මේදනොෙක් විඳියිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔහු කොයික මේදනො විඳියි. සිතින් මේදනො
මනොවිඳියි. කොයික දුක් මේදනො හටෙන්නො මහ්තු මනොනුසූ බුවින් කොයික
මේදනො විඳියි. එනේ කය මපර කර්ෙමයන් ලුබු ු මදයකි. සිමතහි දුක් මේදනො
හටෙන්නො මහ්තූන් මහෙත් රොෙ ද්මේෂ මෙෝහ නුසූ බුවින් සිතින් දුක් මේදනො
මනොවිඳියි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, රහතන් ෙහන්මස්ලො මෙමස් කොයික දුක් මේදනො විඳී නේ
පිච්නිෙන් මනොපොන්මන් ෙන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, කොයික මේදනො වින්දත් රහතන් ෙහන්මස්ලො
තෙ ආයුෂ මෙමෙන තුරු පිච්නිෙන් මනොපොති. උන්ෙහන්මස්ලොට කිසිෙක් මහෝ
කිසිමෙකු මකමරහි ඇල්ෙක් මහෝ ෙුටීෙක් මනොෙුත. නුෙණින් අෙ තුන්පත්
උන්ෙහන්මස්ලො තෙ ජීවිතය නුති කර මනොෙනිති. ආයුෂයෙ කුෙුති මෙති.
සුච්යුත් මතරුන් “ෙුටුපක් මනොලුබ අනුන්මේ ෙුඩ කරන මෙමහකරුමෙකු
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මෙන් ෙො ෙර යටත් සතුටු මනොමෙි. ජීෙත්ෙ ඉඳීෙටත් සතුටු මනොමෙි. ආයුෂ
කොලයෙ කුෙති මෙි” යයි පුෙසුමේ එබුවිනි.

82.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උත්පත්ති ෙශමයන් කෙමරක් පිළිසිඳ ෙන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, උත්පත්ති ෙශමයන් නොෙරෑප මදක පිළිසිඳ
ෙනියි. මේ සිතත් කයත් මදකෙ ෙතු මනොඋපදියි. සිත හො කය කර මකොට
කරන ලද යහපත් මහෝ අයහපත් කර්ෙ නිසො අමනක් නොෙ රෑපයක් පිළිසිඳ
ෙනියි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මේ සිතත් කයත් මදකෙ අමනක් තුමනක මනොඋපදින
නිසො ඔහු කළ පේෙලින් ෙුලමෙන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔහු රහත් ෙූමය් නේ ඔහු කළ පොප
කර්ෙයන්මෙන් ිමදයි. නුෙත උපදියි නේ පොප කර්ෙයන්මෙන් මනොිමදයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - යේ මකමනක් අමනක් මකමනකුමේ අඹ මසොරො
ෙනියි. එකල අඹ හිිකරුෙො අඹ මසොරො අල්ෙො රජුට ඉදිච්පත් කරයි. මසොරො
“ස්ෙොමීනි, ෙෙ මෙොහුමේ අඹ මසොරකේ මනොකමළි. මෙොහු මරෝප ය කමළ්
මෙනත් අඹයකි. ෙො විසින් ෙත්මත් මෙනත් අඹය” යයි පුෙසුමෙොත් ඔහුට
දඬුෙින් ිදිය හුකිද?
ිලිඳු රජු - මනොහුකිය ස්ෙොමීනි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - එමලසෙ ෙහරජ, මේ නොෙ රෑප මහ්තු කර මෙන
යහපත් මහෝ අයහපත් කර්ෙයක් කරයිද ඒ මහ්තුමෙන් අමනක් නොෙ රෑපයක්
පිළිසිඳ ෙනියි. එමහයින් පොප කර්ෙමයන් මනොිමදයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, රෑපය කුෙක්ද? නොෙය කුෙක්ද? මේෙො එකටෙ උපදින්මන්
ඇයි?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, එකමස් පුෙුත්ෙක් නුතු ධොතු සෙුහය (ආමපෝ
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මත්මජෝ ෙොමයෝ පධවි) රෑපයයි. සිත සහ සිතුවිලි නොෙයයි. නොෙරෑපමයෝ ෙලුත්
සුෙඳත් මෙන් ඔෙුමනොෙුන් ඇසුරු කර පෙතියි. උපදින විට එකටෙ උපදියි.
මෙය දිෙු කොලයක සිට පුරුදු ෙූෙකි.

83.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, අතීත අනොෙත ෙර්තෙොන කොල ඇතිවීෙට (සිංසොරමය්
දිෙින් දිෙට ෙෙන් කිරීෙට) මහ්තුෙ කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, චතුරොයය සතයය අෙමබෝධ කිරීෙට ඉඩ
මනොමදන අවිදයොෙ මහෙත් ෙුලොෙ ෙූලික මහ්තුෙයි. (ෙුළොෙ නුෙ ුස නුති කර
සත්ෙයො අන්ධ කරයි.ඔහුට ධර්ෙය අධර්ෙය මස් මපමනයි. අධර්ෙය ධර්ෙය මස්
මපමනයි) ෙුළොෙ නිසො සත්ෙයො සිංස්කොර මහෙත් පින් පේ ැකස් කරයි. පින් පේ
නිසො විඥානයත්, විඥානය නිසො නොෙ රෑපත්, නොෙරෑප නිසො ඇස කන නොසය
දිෙ ශරීරය සිත යන සළොයතනමයෝත් (ආයතන හය) පහළ මෙයි. සළොයතන
නිසො රෑප, ශබ්බද, ෙන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ ෙමනෝ අරෙු ු යන ස්පර්ශමයෝ පහළ
මෙයි. ස්පර්ශය නිසො සුප දුක් ෙුදහත් යන තරිවිධ මේදනොමෙෝ පහළ මෙයි.
මේදනොෙ නිසො ත ්හොෙත්, ත ්හොෙ නිසො උපොදානයත් ඇතිමෙයි. උපොදානය
මහෙත් රෑප ශබ්බද ආදී අරෙු ුෙලට ෙෙ ෙොමේ ෙශමයන් දැඩිෙ බුඳී යොෙ නිසො
භෙය මෙයි. භෙය මහ්තු කරමෙන ඉපදීෙ මෙයි. ඉපදීෙ නිසො ජරො ෙර මශෝක
පච්මද්ෙ දුක්ඛ මදෝෙනස්ස උපොයොස ආදි දුක් පහළ මෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සිංසොරමය් මකළෙරක් දැකිය හුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සිංසොරමය් මකළෙරක් මනොමපමනයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යේ මකමනක් කුඩො බීජයක් මපොමළොමෙහි
මරෝප ය කරයි. එෙ බීජය කරෙමයන් ෙහ ෙසක් බෙට පත්ෙ මෙඩි හට ෙනියි.
එෙ මෙඩිෙලින් නුෙත් නුෙතත් පුළ හට ෙනියි. මකළෙරක් මනොමපමනයි.
එමලසෙ කිකිළි ිත්තරයකින් කිකිළි පුටමෙක් හට ෙනියි. ඒ පුටෙො ෙුීම
නුෙත ිත්තර දෙයි. මකළෙරක් මනොමපමනයි.
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84.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මහ්තුඵල ෙශමයන් සිදුෙන මදයක් ඇද්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මහ්තුඵල ධර්ෙයක් ඇත. ඇස සහ රෑපය ඇති
කල චක්ඛු විඥානය මෙයි. චක්ඛු විඥානය ඇති විට චක්ඛු ස්පර්ශය මෙයි. චක්ඛු
ස්පර්ශය ඇති විට මේදනොෙ ඇති මෙයි. මේදනොෙ ඇති විට ත ්හොෙ මෙයි.
ත ්හොෙ ඇති විට තදින් බුඳී යොෙ (උපොදානය) ඇති මෙයි. උපොදානය ඇති කල
භෙය මෙයි. භෙය ඇති විට ඉපදීෙ මෙයි. ඉපදීෙ ඇති විට ජරො ෙර දුක්
මදාේනස් ආදී දුක් ැකස ඇති මෙයි. ඇස සහ රෑපය නුති කල චක්ඛු විඥානය
මනොමෙයි. එවිට චක්ඛු ස්පර්ශය මනොමෙයි. චක්ඛු ස්පර්ශය නුති විට මේදනොෙ
මනොමෙයි. මේදනොෙ නුති විට ත ්හොෙ සහ උපොදානය මනොමෙයි. උපොදානය
නුති විට භෙය මනොමෙයි. භෙය නුති විට ජොතිය මහෙත් ඉපදීෙ මනොමෙයි.
ඉපදීෙ නුති විට ජරො ෙර දුක් මදාේනස් ආදී දුක්ෙලින් නිදහස් මෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මහ්තුඵල ෙශමයන් සිදු මනොෙන මදයකුත් ඇද්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සියල්ල සිදුෙනුමය් මහ්තුඵල ෙශමයනි.
යේමස් ෙිනි ෙොන යට ලීය ඇත්නේ, උඩ ලීය ඇත්නේ, මරදි කුබුල්ලකුත්
ඇත්නේ, මකමනකුමේ උත්සොහයත් ඇත්නේ ෙින්දර ඇති මෙයි. ෙිනි ෙොන ලී
මදක නුත්නේ, මරදි කුබුල්ල නුත්නේ, මකමනකුමේ උත්සොහයත් නුත්නේ
ෙින්දර ඇති මනොමෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, තෙත් උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, කන්නොඩියක් ඇත්නේ, ආමලෝකයත් ඇත්නේ,
ෙුහු ත් ඇත්නේ ඡොයෙ පහළ මෙයි. කන්නොඩිය නුත්නේ ආමලෝකයත්
නුත්නේ ෙුහු ත් නුත්නේ ඡොයෙ පහළ මනොමෙයි.

85.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ජීෙ මකමනක් (සත්ෙමයක් පුද්ෙලමයක්) සිටීද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔබ විෙසන්මන් මකබඳු සත්ෙමයක්
පුද්ෙලමයක් ෙුනද?
Non Commercial Distribution

74

ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ශරීර අභයන්තරමය් යේ පරො ජීවිමයක් ඇසින් දකීද?
කනින් අසොද? නොසමයන් ෙඳ සුෙද දැන ෙනීද? දිමෙන් රස විඳීද? කයින් ස්පර්ශ
කරයිද? සිතින් සිතයිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, පරො
ජීවිමයක් ඇත්නේ ඔහු ඇමසන්,
කමනන්, නොසමයන්, දිමෙන්, ශරීරමයන්, සිමතන් ශබ්බදය ඇසිය යුතුය.
අභයන්තරමය් ජීවිමයක් ඇත්නේ දිමෙහි රසය තිබූ කල ඇතිෙන ඇඹුල්, තිත්ත
ලු ු පුණිරස ආදි රස කුස ඇතුළත ආහොරය ෙිය පසුත් දැනිය යුතුය. එමහත්
එමස් සිදු මනොමෙයි. යේ කිසි පුද්ෙලමයකුමේ කට මහොඳින් ෙසො බුඳ මී පුණි
ඔරුෙක එබුමෙොත් ඔහුට මී පුණි රස මනොදැමනයි. එයට මහ්තුෙ කට ෙසො ඇති
බුවිනි. ෙහරජ, ඇස හො රෑපය නිසො චක්ඛු විඥානයත් ( රෑපය දැන ෙන්නො සිත )
කන හො ශබ්බදය නිසො මසෝත විඥානයත් (ශබ්බදය දැනෙන්නො සිත), නොසය හො ෙඳ
සුෙඳ නිසො ඝො විඥානයත් (ෙඳ සුෙඳ දැන ෙන්නො සිත), දිෙ හො රසය නිසො
ජීේහො විඥානයත් (රස දැනෙන්නො සිත ), කය හො ස්පර්ශය නිසො කොය විඥානයත්
(සිරුමර් ඇතිෙන ස්පර්ශ දැනෙන්නො සිත), ෙනස හො අරෙු ු නිසො ෙමනෝ
විඥානයත් (චින්තන ශක්තිය) උපදියි. ඒ හුර ශරීර අභයන්තරමය් සිට රෑප ආදිය
බලන්නොෙූ ජීෙ මකමනක් (සත්ෙමයක් පුද්ෙලමයක්) මනොෙුත. ෙහරජ, චක්ඛු
පරසොදය (ඇමසහි කළු ඉිංෙිච්යොෙ ) නුත්නේ දැකිය මනොහුකිය. මසෝත පරසොදය
(කන ඇතුළත ෙුද්දක් ෙුනි මකොටස) නුත්නේ ඇසිය මනොහුකිය. ඝො
පරොසොදය (නොසය ඇතුළත එළු කුරයක් බඳු) නුත්නේ ෙඳ සුෙඳ දැනෙත
මනොහුකිය. ජීේහො පරසොදය (දිමෙහි මනලුේ ෙල් මපත්තක අෙ ෙුනි) නුත්නේ
රස විඳිය මනොහුකිය. කොය පරසොදය නුත්නේ ස්පර්ශය දැනෙත මනොහුකිය.

86.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ස්පර්ශය කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ස්පර්ශමයහි ෙුමටන ලක්ෂ
ඇත.
බුටළුෙන් මදමදමනක් මපොර අල්ලන විට එක් බුටළුමෙක් ඇස මස් ෙත යුතුය.
මදමෙනි බුටළුෙො රෑපය මස් ෙත යුතය
ු . තොලේ පට මදකක් එකට ෙසන විට
එක් තොලේ පටක් ඇස මස් ෙත යුතුය. මදමෙනි තොලේ පට රෑපය මස් ෙත
යුතුය. ඔෙුන්මේ එක්වීෙ ස්පර්ශය මස් දත යුතය
ු .
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මේදනොෙ කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මේදනොමෙහි විඳින, අනුභෙ කරන ලක්ෂ
ඇත. කිසියේ මකමනක් රජුට හිතෙත්ෙ මස්ෙය කරයි. රජු ඔහුට උසස් තනතුරක්
Non Commercial Distribution
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මදයි.එෙ තනතුර නිසො සුප විඳින ඔහු මපර රජුට හිතෙත්ෙ මස්ෙය කළ නිසො
මෙබඳු සුප මේදනො විඳිියි සතුටු මෙයි. මදේමලොෙ උපන් මකමනක් මපර
භෙමය්දී කුසල් කිරීෙ නිසො මෙබඳු සුප මේදනො අනුභෙ කරියි සිතො සතුටු
මෙයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සිංඥාෙ කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සිංඥාමෙහි හුඳින ෙන්නො ලක්ෂ ඇත. එය
සුදු පුහුයත් හඳුනයි. රතු පුහුයත් හඳුනයි. නිල් පුහුයත් හඳුනයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මජේතනො (සිතුවිලි) කෙර ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සිතුවිලිෙල සිතන ලක්ෂ ද, ෙනො මලස
කරන ලක්ෂ ද ඇත. යේ මකමනක් සතුන් ෙුරීෙ ආදී පොප කර්ෙ සිතින් සිතො
ඒ පොපමයන් ෙරණින් ෙතු අපොෙත මෙයි. ඔහුට උදේ කළ අයද අපොෙත මෙති.
තෙත් මකමනක් දාන, සීල ආදි කුසල් සිතන
ි ් සිතො ඒ පිනින් ෙරණින් ෙතු
සුෙතිමයහි උපදිති. ඔහු ඇසුරු කළ අයද සුෙතිමයහි උපදිති.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, විඥානය (සිත, සිතීමේ හුකියොෙ) කෙර ලක්ෂ
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, විඥානමයහි දැන ෙන්නො ලක්ෂ

ඇත්තක්ද?
ඇත.

ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, උපෙොෙකින් පුහුදිලි කර මදනු ෙුනවි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සතරෙිංසන්ියක සිින පුද්ෙලමයක්
නුමෙනහිර පුත්මතන් එන පුද්ෙලයොත් දකියි. බටහිර පුත්මතන් එන
පුද්ෙලයොත් දකියි. දකු ු පුත්මතන් එන පුද්ෙලයොත් දකියි. උතුරු පුත්මතන්
එන පුද්ෙලයොත් දකියි. එමලසෙ ඇසින් රෑපයක් දැක එය චක්ඛු විඥානමයන්
දැන ෙනියි. කනින් ශබ්බදයක් අසො එය මසෝත විඥානමයන් දැන ෙනියි. නොසමයන්
ෙඳ සුෙඳ විඳ එය ඝො විඥානමයන් දැන ෙනියි. දිමෙන් රසයක් විඳ එය ජීේහො
විඥානමයන් දැන ෙනියි. ශරීරමයන් යේ ස්පර්ශයක් කර එය කොය විඥානමයන්
දැන ෙනියි. සිතින් ෙමනෝ අරෙු ක් දැන එය ෙමනෝ විඥානමයන් දැන ෙනියි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, විතර්කමයහි සහ විචොරමයහි කෙර ලක්ෂ
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, විතර්කමයහි පිහිටන ලක්ෂ
Non Commercial Distribution

ඇත්මත්ද?
ඇත. රෑප ශබ්බද
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ආදී අරෙු ු හඳුනො ෙනියි. මී ෙුස්සකු ෙමලහි ෙසන්නොක් මෙනි. විචොරමයහි
නුෙත නුෙත හුසිමර ලක්ෂ ඇත. මී ෙුස්සො ෙමලහි මරොන් ෙන්නො මස්
නුෙත නුෙත අරෙුම හි හුසිමරයි. අරෙු මෙමනහි කරයි.

87.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ඇස කන නොසය දිෙ ශරීරය යන පසිඳුරන් එකෙ
කර්ෙයකින් උපදින්මන්ද? නුතමහොත් මනොමයක් කර්ෙයන්මෙන් උපදින්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඇස කන ආදී පසිඳුරන් ඔෙුමනොෙුන්මේ
මනොමයක් කර්ෙයන්මෙන් උපදියි. එකෙ කර්ෙයකින් මනොඋපදියි. එකෙ කුඹුරක
වී ෙර්ෙ පහක් ෙුපුරුමෙොත් ඒෙොමය් අස්ෙුන්නද විවිධ ෙන්නොක් මෙනි.

88.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, කුෙන කොර යකින් සියලු ිනිසුන් එක සෙොන
මනොෙන්මන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔෙුන් විසින් කරන ලද කුසල් අකුසල්ෙල
විවිධත්ෙය අනුෙ ිනිස්සු එක සෙොන මනොමෙති. සෙහරුන්ට අල්ප ආයුෂ ඇත.
සෙහරුන්ට දිෙු ආයුෂ ඇත. සෙහරු දුප්පත්ය. සෙහරු ධනෙත් ය. සෙහරුන්ට
ආබොධ ඇත. සෙහරු අල්පොබොධය. සෙහරු ෙර්
සේපන්නය. සෙහරු
දුර්ෙර් ය. සෙහරු අල්මප්ශොකයය (ෙඳ පිච්ෙර ඇත). සෙහරු ෙමහ්ශොකයය
(මබොමහෝ පිච්ෙර ඇත). සෙහරු හීන කුලෙල උපදිති. සෙහරු උසස් කුලෙල
උපදිති. සෙහරුන්ට නුෙ ෙඳය. සෙහරු පරඥාෙන්තය. ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ
සුභ නේ ෙො ෙකයොට “සත්ෙමයෝ කර්ෙය දායොද කර ඇත. කර්ෙයෙ නෑයන්
කර ඇත. කර්ෙය නිසොෙ සත්ෙමයෝ විවිධ මෙති” යයි ෙදාළහ

89.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මෙමලොෙ ෙින්නට ෙඩො නිරමයහි ෙිනි ෙහත්බෙ, භයොනක
බෙ ඔබෙහන්මස් පෙසති. එමස්නේ නිච්සත්ෙමයෝ ෙර්ෂ දස දහස් ෙ නක්
නිරමයහි පුමසද්දීත් විනොශ මනොෙන්මන් ෙන්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, කිඹුල් මේනුන් සහ මෙොනර මේනුන් ෙල් හො
මබොරළුෙල් කති. ඔෙුන්මේ කුමසහිදී ඒෙො දිරෙයි. එමහත් ඔෙුන්මේ කුමසහි දරු
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ෙුබක් ඇත්නේ එය එමලස විනොශ මනොමෙයි. එයට මහ්තුෙ කර්ෙයයි. එමලසෙ
කර්ෙය බලෙත් බුවින් ෙසර දස දහස් ෙ නක් නිරො ෙින්මනන් දැෙුනද
නිච්සත්ෙමයෝ විනොශයට පත් මනොමෙති. ිය මනොයති.

90.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, නිමරෝධය නිෙනද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, පෘථේජන සත්ෙමයෝ ෙහත්ෙූ මකමලස් ඇති
නිසොත් සසර පුරුද්ද නිසොත් ඇස කන නොසය දිෙ ශරීරය යන පසිඳුරන්මෙන්
ලබන රෑප ශබ්බද ෙන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී අරෙු ු මකමරහි සතුටු මෙති. එහි ෙු
කියති. එහිෙ බුස සිිති. එයින් ඔෙුහු සිංසොර සොෙරය කරො මෙනයනු ලබති.
ඒ අනුෙ ජොති ජරො ෙර යන්මෙන් මනොිමදති. රෑප ශබ්බද ආදිමයහි මදාස් දක්නො
ආයය ශරොෙකයො ඒ ෙඟින් සතුටු මනොමෙයි. එවිට ඔහුමේ ත ්හොෙ නිරුද්ධ (නුති)
මෙයි. උපොදානය මහෙත් ෙෙ ෙොමේ ෙශමයන් දැඩිෙ බුඳී යොෙ නිරුද්ධ මෙයි.
එයින් භෙය නුති මෙයි. දිෙය, බරහ්ෙ, ෙනුෂය ආදි ජොතිය නුති මෙයි. එයින්
ජරො ෙර ආදි සිංසොර දුක් නුති මෙයි. එයින් ජරො ෙර ආදි සිංසොර දුක්
නුතිමෙයි. මෙමස් සියලු සිංස්කොරයන්මේ (ඇස, කන, නොසය, දිෙ, ශරීරය, සිත
යන ද්ෙොර හමය් කරියොකොච්ත්ෙය) නිමරෝධය මහෙත් නුති කිරීෙ නිෙනය.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සියලු මදනො නිෙන් දකිත්ද? නොෙමස්න මතර ුමෙෝ ෙහරජ, සියලු මදනො නිෙන් මනොදකියි. එමහත් යමෙක් ෙනො මලස පිළිපදිින්
දැන ෙත යුතු ධර්ෙයන් (දුක) දැන ෙනීද, දුරු කළ යුතු ධර්ෙයන් (දුකට මහ්තුෙ
- ත ්හොෙ) දුරු කරයිද, භොවිත කළ යුතුෙු ෙොර්ෙ සතයය ( නිෙනට ෙඟ - ආයය
අෂ්ටොිංෙික ෙොර්ෙය) භොවිත කරයිද, අෙමබෝධ කළ යුතු නිමරෝධ සතයය (නිෙන)
අෙමබෝධ කරයිද ඔහු නිෙන ලබයි.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, නිෙන මනොලුබු මකමනක් නිෙමනහි සුප ඇති බෙ
මකමස් දැනෙනීද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, අමප් අත් පො මනොකුපුෙත් අත් පො කුපීෙ
දුක් මේදනො මෙන මදන බෙ අපි දනිෙු. ඒ අත් පො කපන ලද්දාෙූ මසසු
සත්ෙයන්මේ හුඬීේ හො විලොප ඇසීමෙනි. එමස්ෙ නිෙන් දුටු අයමේ පරීති ෙොකය
නිසො නිෙන සුප ඇති බෙ දැනෙත හුකිය.
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91.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මේ ආත්ෙ භොෙය (නොෙ රෑප මදක) අන් තුනකට
මනොයන්මන් නේ අන් තුනක උපදින්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යමෙක් පහනකින් පහනක් දල්ෙො ෙනියි. ඒ
ආමලෝකය පළෙු පහනින් නික්ෙ ආෙක් මනොමෙයි. ෙුරුෙරමයකුමෙන් යෙක්
උෙනියි. එය ෙුරුෙරයොමෙන් නික්ෙ ආෙක් මනොමෙයි. එපච්දිෙ මේ ආත්ෙ
භොෙය අන් තුනකට මනොයයි. අන් තුනක උපදියි.

92.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙක් සිතින් හො කයින් කුසල් අකුසල් කරයි. ඒ කුසල්
අකුසල් (කර්ෙය) මකොතුන්හි පිහිිමය්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යමෙක් විසින් කරන ලද කුසල් අකුසල්
ඡොයොෙ මෙන් ඔහු කුටුෙෙ යයි. එමහත් මෙඩි හට මනොෙත් ෙසක මේ මේ
තුන මෙඩි ඇතුයි දැක්විය මනොහුකිමස් කුසල් අකුසල් මේ මේ තුන ඇතුයි
දැක්විය මනොහුකිය.

93.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් ඇත්මත්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - එමස්ය ෙහරජ, බුදුපියො න් ඇත.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, එමස්නේ ෙුඩ සිින තුනක් දැක්විය හුකිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, බුදුපියො න් අනුපොදිමශ්ෂ ෙූ නිර්ෙො
ධොතුමෙන් පිච්නිෙන් පො ෙදාළ බුවින් බුදුපියො න් මේ ස්ථොනමය් ෙුඩ සිටී යයි
දැක්විය මනොහුකිය. එමහත් ධර්ෙකොය මහෙත් මදසු දහෙ කරන මකොට
බුදුපියො න් ඇතුයි කිෙ හුකිය.

94.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, පුවිදි අයට ශරීරය පරියමේද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, පුවිදි අයට ශරීරය පරිය නුත. ෙ යක් සෑදු ු
මකමනකු එයට මතල් මබමහත් ෙල්ෙනුමය් එය පරිය නිසො මනොෙ එය සුෙකර
ෙුනීෙටය. එමලසෙ පුවිදි අය බරහ්ෙචයයොමෙහි හුසිමර ු පිණිස ශරීරය
ෙ යක් මස් සිතො ආහොර මබමහත් ආදිය මදති. ෙහරජ, බුදුපියොම ෝ මෙමස්
ෙදාළහ. “මෙෙ ශරීරය මතත්ෙු කු ු සින් ෙුසී තිමබයි. ද්ෙොර නෙයකින් මසේ,
මසොටු, ෙල ෙූතර, කන්කු ු, ඇස් කබ නිති ෙෑමහයි. පිළියේ කර සුෙ කළ
මනොහුකි බුවින් අසොධය ෙ යක් ෙුනිය. පිළිකුල් කටයුතුය. දුර්ෙන්ධය
ඇත්මත්ය” යනුමෙනි.

95.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මකමනක් ෙෙ ියෙිය කල මපර්ෙමයන් හඬයි. තෙ
මකමනක් බ
අසො සද්ධර්ෙ මපර්ෙමයන් හඬයි. ඒ මදමදනොමේ කඳුළුෙල
මෙනස කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ෙෙ ියෙිය කල මපර්ෙමයන් හඬන අයමේ
කඳුළු රොෙ, ද්මේෂ, මෙෝහමයන් රත්වී ඇත. ඔහු සසර මබොමහෝ ෙෙන් කරයි.
බ අසො සද්ධර්ෙ මපර්ෙමයන් හඬන අයමේ කඳුළු පරීති මසොේනස් ෙශමයන්
නිර්ෙලය. සීතල ෙු ය ඇත. ඔහු සසර මබොමහෝ ෙෙන් මනොකරයි.

96.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සරොෙී පුද්ෙලයොමේත්, විතරොෙී (පහෙූ රොෙ ඇති)
පුද්ෙලයොමේත් මෙනස කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, සරොෙී පුද්ෙලයො ජීවිකො ෙෘත්තිමයහි පරමයෝජන
කුෙති මෙයි. විතරොෙී පුද්ෙලයො ජීවිත ෙෘත්තිමයහි පරමයෝජන මනොකුෙති මෙයි.
සරොෙී පුද්ෙලයො කෑෙ බීෙ ෙුනීමේදී රස තෘෂ් ොමෙහි ඇලී එය අනුභෙ කරයි.
වීතරොෙී පුද්ෙලයො තිත්ත පුණිරස දන්නො නෙුත් රස තෘෂ් ොමෙහි මනොඇලී
එය අනුභෙ කරයි.

97.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, සිංසොරය යනු කුෙක්ද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, මකමනක් මෙමලොෙ ඉපදී මෙමලොෙදී ිය යයි.
මෙමලොෙදී ිය මෙොස් අන් තුනක උපදියි. එතුන ඉපදී එතුනෙ ිය යයි.
එතුන ිය මෙොස් අන් තුනක උපදියි. සිංසොරය මෙමස් මෙයි. යමෙක් ඉදු ු
අඹ මෙඩියක් අනුභෙ කර අඹ ඇටය මරෝප ය කරයි. එය ෙුඩු ු විට එයින්ද
ඇටයක් මෙන මරෝප ය කරයි. මෙමස් මකළෙරක් මනොෙුතිෙ අඹ ෙස්
ඇතිමෙන්නොක් මෙනි.

98.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මබොමහෝ කොලයක් පරො ඝොත අකුසල් කළ මකමනක් ෙුෙත්
ෙර ොසන්න කොලමයහි බුදුෙු
සිහි කමළ් නේ ඔහු සුෙතෙොමී ෙන බෙ
ඔබෙහන්මස් පෙසති. එමස් ෙන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, බුදුෙු භොෙනොෙ යනු ෙහත් ෙු කුසලයකි.
එය මකොතරේ බර පුටෙුෙත් ජලමයහි ඉල්මපන නුෙක් මෙනි. උඩට ෙතුමෙයි.

99.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, බරහ්ෙ මලෝකයට මකොපෙ

දුරද?

නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ිනිස් මලොෙට බරහ්ෙ මලෝකය ඉතො දුරය.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, එමස්නේ ්ද්ිෙත් භික්ෂුන් ෙහන්මස් මකමනකුට දික්
කළ අතක් ෙක් කිරීෙට ෙතෙන කොලය තුළ බරහ්ෙමලෝකමයහි පහළ විය හුකි
බෙ ඔබෙහන්මස් පෙසන්මන් මකමස්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔබ ඉපදුන අලසන්දා නේ දිෙයින මෙහි සිට
මකොපෙ දුරද?
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මයොදුන් මදසීයකි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ඔබට දැන් අලසන්දාෙ සිහි කළ හුකිද?
ිලිඳු රජු - එමස්ය ස්ෙොමීනි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ඒ සඳහො කොලයක් ෙත ෙූමය්ද?
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ිලිඳු රජු - නුත ස්ෙොමීනි.
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, එමලසෙ ්ද්ිෙත් භික්ෂුන් ෙහන්මස්
මකමනකුට සිතන පෙොමෙන් බරහ්ෙමලෝකයට යො හුකිය.

100.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙක් කුසලයක් මහෝ අකුසලයක් කළ කල කෙරක්
මබොමහෝ මේද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, කුසල් මබොමහෝ මෙයි. අකුසල් ඉතො ෙඳ මෙයි.
අකුසල් කරන්නො තුමෙයි. ඒ නිසො මනොෙුමඩයි. කුසල් කරන්නො සතුටු මෙයි.
එයින් කුසල් ෙුමඩයි. කුසලය සුප විපොක ඇත්මත් ස්ෙර්ෙ සේපත්ති ලබො මදයි.
අකුසලය දුක් විපොක ඇත්මත් නරකයට පෙු ෙ
ු යි. එක් පුරුෂමයක් බුදු
මකමනකුට එක් ෙහම ල් ෙල් අහුරක් පුදා ඒ පිනින් මබොමහෝ කොලයක් අපො
දුකකට මනොපුිණිමය්ය.

101.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, යමෙක් දැන දැන පේකේ කරයි. තෙත් මකමනක් මනොදැන
පේකේ කරයි. ෙුඩිමයන් අකුසල් සිදුෙන්මන් කොටද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යමෙක් විපොක මනොදැන පේකේ කරන්මන්
නේ ඔහුට අකුසල් මබොමහෝය. රත්ෙූ යකඩ ෙුලියක් එක් අමයක් දැනමෙන
අල්ලන අතර අමනක් අය මනොදැන අල්ෙයි. මනොදැන ඇල්ලු තුනුත්තොමේ අත
ෙුඩිමයන් දැමෙයි. විපොක මනොදන්නො තුනුත්තොමේ මෙෝහය මහෙත් ෙුළොෙ
බලෙත් නිසො මබොමහෝ අකුසල් ැකස්කර ෙනියි. පේෙල විපොක දන්නො තුනුත්තො
පේ කළත් කරන්මන් මනොකර බුච් කෙකින් ිස කුෙුත්තකින් මනොමෙයි. ඔහු
පේකේ කරන්මන් නිතරෙ පසුබෑමෙන් ය. එෙ නිසො ඔහුමේ අකුසල් මනොදැන
පේ කරන්නොමේ තරේ බලෙත් මනොමෙයි

102.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, මේ කයින්ෙ අහසින් යන්මන් මකමස්ද?
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නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - “ෙෙ මෙතුන සිට උඩ පනිි” යයි සිතූ විෙසෙ ශරීරය
සුහුල්ලු වී අහසට යයි. එමලසෙ සිත ෙශී කර ෙත් ්ද්ිෙත් භික්ෂුහු කය
සිතට නඟොමෙන අද්රෙය ෙූ සිත ෙශමයන්ෙ අහසින් යති.

103.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, විඥානය (සිත, සිතීමේ හුකියොෙ) සහ පරඥාෙ යනු එකක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, විඥානය සහ පරඥාෙ යනු මදකකි. විඥානය
ෙුිමයක් රන් කොසියක් හඳුනො ෙුනීෙ හො සෙොනය. අරෙු පෙ ක් හඳුනො
ෙනියි. පරඥාෙ යනු රන්කරුමෙක් රන් කොසියක් හඳුනො ෙුනීෙ හො සෙොනය. ඔහු
එහි පරමයෝජන මහොඳ මනොමහොඳ විමශ්ෂමයන් දැන ෙනියි. පරඥාෙ අරෙු
විමශ්ෂමයන් දැන ෙනියි.

104.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, ජීෙ නේෙූ ආත්ෙ මකමනක් නුත්නේ කෙමරක් ඇසින්
රෑප දකියිද? කමනන් ශබ්බද අසයිද? කෙමරක් නොසමයන් ෙඳ සුෙඳ දැන ෙනියිද?
කෙමරක් දිමෙන් රස විඳියිද? කෙමරක් ශරීරමයන් ස්පර්ශ කරයිද? කෙමරක්
සිතින් සිතයිද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, ඔබ පෙසන පච්දි සත්ෙමයක් පුද්ෙලමයක්
ඇත්නේ ඇස නුති කලද ඔහු රෑප දැකිය යුතුය. කන නුති කලද ශබ්බද ඇසිය
යුතුය. දිෙ නුති කලද රස විඳිය යුතය
ු . එමහත් එමස් සිදු මනොමෙයි. එෙනිසො
ජීෙ මකමනක්ද මනොෙුත.

105.
ිලිඳු රජු - ස්ෙොමීනි, බුදුපියො න් විසින් මද්ශනො කළ අති දුෂ්කර මදය කුෙක්ද?
නොෙමස්න මතර ුමෙෝ - ෙහරජ, යමෙකුට නුෙකින් ෙහො සෙුද්රය ෙුදට මෙොස්
මදෝතින් ෙතුර මෙන දිෙ ෙො බලො මේ ෙිංඟො නේ ෙමඟ් ෙතුරය, මේ යෙුනො
ෙමඟ් ෙතුරය, මේ අචිරෙතී ෙමඟ් ෙතුරය, මේ සරභූ ෙමඟ් ෙතුරය, මේ ෙහී
ෙමඟ් ෙතුරය කියො හඳුනොෙත මනොහුකිය. එකෙ අරෙුම හි පෙතින්නො ෙූ
ස්පර්ශ, මේදනො, සිංඥා, මජේතනො, ෙනසිකොර යන චිත්ත චචතසිකයන් (සිත
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හො සිතුවිලි) මබදා දැක්වීෙ එයටත් ෙඩො අති දුෂ්කර කරු කි. බුදුපියොම ෝ මෙෙ
අරෑපි ධර්ෙයන් මබදා දැක්ෙූ මස්ක.

Non Commercial Distribution

84

