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උෙපොසථ 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
“උ�ෙදෙස පා	ෙමො�ඛස්ස ප�ණ�	ය�ෙපොසෙථ 

උපමාෙස ච අ�ඨංග උෙපොසථ �ෙන�යා” 
පා� ‘උෙපොසථ’ ශ�දය අ!ථ පෙස"� ෙයෙද#. ‘ෙපොෙහොය’  සඳ උෙපොසථ ය�ෙන� 

&'ෙණකැ # )ය�. 
1. ‘ආයාමා�ෙසො ක!"න උෙපොසථං ග#ස්සාම’ යන ආ+ ත�� -.ස්ව" පසෙළොස්ව" 

+නය�� මහණ ෙමෙහණ� ෙ0 පාෙමො" උෙද�ෙම� ද, 
2. ‘උෙපොසෙථො නාම නාගරාජා’ යන ආ+ ත�� ඇ3 4ලයකට තැ7 නාමෙය"� ද, 
3. ‘&� ධස්ස ෙව සදා ඵ*+ &� ධස්&ෙපොසෙථො සදා’ යන ආ+ ත�� උපවාසෙය� ෙහව3 

89ම:� ම :රාහාර වැ ෙහෝ )= > පැ? �+ @ෂ ආ+ය පමණ" ෙගනැ ෙහෝ කC යවන 
වතෙය� ද, 

4. ‘එවං අ�ඨංග සම-නාගෙතො ෙඛො /සාෙඛ උෙපොසෙථො උප ��ෙථො’ යන ආ+ ත�� 
ෙපොෙහොය දා E"ක @- අෂ්ඨාංග Hලෙය� ද, 

5. ‘තද0ෙපොසෙථ ප�ණරෙස’ යන ආ+ ත�� සාමාන� දවසට වඩා Jෙශේෂ HලාK Lණය� 
ෙග� ෙMN වාසය කරන +ෙන� දැ # යන අ!ථ පෙස"� උෙපොසථ ශ�දය ෙයෙද#. 
ෙO ෙපොෙහොය දවස P.රජාණ� වහ�ෙසේ ෙලොවැ පහළ ව�නට3 ෙපE සOමත Qෙව). 

ඉතා ෙපE ආ+ කාලෙය� JS ධා!�ක මUෂ�ෙයෝ සැමදා ම ෙමෙලොවැ කට@-වලැ පමණ" 
ෙනො ෙයK ස�යකට වර" පර ෙලොවැ Vභ XYZය සඳහා ආග�ක වතාව3� ෙය.ණාහ. 
ෙමකලැ ෙම� +න ද!ශන හා [ත \ලභ නැ� එකලැ අහෙස� සඳ ෙදස බලා ස�ෙය� 
ආග�ක +නය ෙහව3 ෙපොෙහොය දැනග3 බව )ව @- ය. P.රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ0 කාලය 
වන Jට බා�රක තාපසව_� ද ෙපොෙහොය ආග�ක +න හැ`යට ෙයොදාෙගන �&ණ. 

P.රජාණ� වහ�ෙසේ ෙ0 පථම ධ!මෙYශනාව පැවැ3Q තැ� පට� උ� වහ�ෙසේ3 
bc� වහ�ෙසේ3 ධ!ම ෙYශනා )dම3 උපාසක උපාXකාව� ධ!මශවණය )dම3 
ප�සC යෑම3 ආරOභ Jය. එෙහ3 එයට ෙවනම +නය" ෙනො N ය. එෙසේ N න83 අන� 
g!ථකාරාමය�� ෙපොෙහෝ +න ධ!මෙYශනා+ය පැවැ3Jණ. එ#� ඔi� ෙ0 j� පැJ+ 
සOබ�ධය තර Jය. 

&O&සාර රජ-මාෙණෝ ශYධාව�ත උපාසක ෙකෙන); ස\� +@lව කැමැ3ෙත). 
අන� g!ථකය� අතE j� පැJ+ සOබ�ධය තර වන ක_l වටහාග3 රජ-මාෙණෝ 
ෙබෞYධය� අතE ද ෙO කට@- ඇ� Nම මැනැවැ # Xතා P.රජාණ� වහ�ෙසේ හ8ව�නට 
ෙගොස් ක_l සැළ කළ හ. කාෙ0 iව ද ෙහොඳ ෙයෝජනාවනට ග_ කරන P.රජාණ� 
වහ�ෙසේ, “අUජානා� b"ඛෙo චා-Yදෙස පqණරෙස අrඨ�යා ච ප"ඛස්ස 
ස�:ප�-�� - මහෙණ:, -.ස්ව"� පසෙළොස්ව"� පsෙය� අටව"� Eස්ව�නට 
අUද:�” # වදාළ හ. ෙO ෙපොෙහෝ +නවලැ ශාවකය� ආරාමය�� Eස්ව�නට පට� ග3 
සැ`  #. 

PYධ :යමය ප=+ j� පැJ+ ෙදපස ම ෙපොෙහෝ +නය�� Eස් Q න83 ධ!ම ෙYශනා 
)dම" ෙනොN ය. එ#� ෙනොස-ටට ප3 Q j� ජනතාව ධ!මෙYශනා ෙනො)dම ගැන ෙදොස් 
නඟ�නට Jය. එය දැන ග3 P.රජාණ� වහ�ෙසේ, “අUජානා� b"ඛෙo චා-Yෙදෙස 
පqණ රෙස අrඨ�යා ච ප"ඛස්ස ස�:ප�3වා ධOමං භාX-�� - මහෙණ:, -.ස්ව"� 
පසෙළොස්ව"� ප"ෂෙය� අටව"� Eස්N දහO ෙදස�නට අUද:�”# වදාළහ. ෙO 
ආරාමය�� ෙපොෙහෝ +න ධ!මෙYශනා ආරOභ Q සැ` #. 

+න" Jශාඛා මෙහොපාXකාව P.රජාණ� වහ�ෙසේ හ8 ව�නට jයා ය. පැ�? 
කාරණය JමැS Jට Jශාඛා මෙහෝපාXකාව පකාශ කෙළේ තමා අද ෙපෙහවස් ර)න බව ය. ඒ 
සඳ P.රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපොෙහෝ +නය�� ෙපෙහවස් Evම w�බඳ K!ඝ Jස්තරය" පකාශ 
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කළ හ. yJධ උෙපොසථය� ද"වා ෙබෞYධය� ආ!@ෙපොසථෙය� ෙහව3 රහත� වහ�ෙසේ 
අUගමනය ෙකෙර�� ෙපෙහවස් Evම මැනැවැ # ෙYශනා කළ හ. ෙO ෙපොෙහෝ +නය� � 
අටX[� ෙපෙහNම ආරOභ Q සැ` #. 

+න" :හඬ වැ X`න P.රජාණ� වහ�ෙසේට ෙම බ' අදහෙස" පහළ N ය. “මා JX� 
bcනට යO Xකපද ෙකෙන" පනවන ලද ද, ඒ ඔiනට පාෙමො" උෙද�ම ෙකොට අUදැන 
වදාර�ෙ� නO මැනැJ. ඒ පාෙමො" උෙද�ම ඔiනට ෙපෙහකO ව�ෙ� ය”  යU #. ප\ වැ 
bc� අමතා, “අUජානා� b"ඛෙව, පා�ෙමො"ඛං උY+X-�� - මහෙණ:, පාෙමො" 
උෙදස�නට අUද:�”  # වදාළ හ. ඇතැO bc� +නපතා පාෙමො" උෙදස�නට පට� 
ග3ෙත� P.රජාණ� වහ�ෙසේ නැවැත3 bc� අමතා, “අUජානා� b"ඛෙව, ස)ං 
ප"ඛස්ස චා-Yදෙස වා පqණරෙස වා පා�ෙමො"ඛං උY+ස-�� - මහෙණ:, පsයකට 
වර" -.ස්ව"� ෙහෝ පසෙළොස්ව"� ෙහෝ පාෙමො" උෙදස�නට අUද:�”  # වදාළ හ. ෙO 
ෙපොෙහෝ +නය�� පාෙමො" උෙද�ම ආරOභ Q සැ` #. 

��ධ පා�ෙමො��ෙදස 
ඔවාදපා�ෙමො"{Yෙදස, ආණාපා�ෙමො"{Yෙදස # පාෙමො" උෙද�O ෙදක). 

ඔවාදපා�ෙමො
��ෙදස 
“ස1බපාපස්ස අකරණං 3සලස්ස උපස5පදා 
ස6�ත ප7ෙයොදපනං එතං 8�ධානසාසනං”  
“ඛ-9 පරමං තෙපො 		�ඛා :1බානං පරමං වද-	 8�ධා 
න ; ප1බ<ෙතො ප=පඝා	 සමෙණො ෙහො	 පරං /ෙහඨය-ෙතො”  
“අ@පවාෙදො අ@පඝාෙතො පා	ෙමො�ෙඛ ච සංවෙරො 
ම�තඤB්තාච භ�තස් #ං පDං ච සයනාසනං 
අE6�ෙත ච ආෙයොෙගො එතං 8�ධානසාසනං 

(ධOමපද) 
 

P.රජාණ� වහ�ෙසේ JX� පsයකට වර" ෙO ගාථා -ෙන� කරU ලබන අවවාදය 
‘ඔවාදපා�ෙමො"{Yෙදස’  නO ෙo. 
ආණාපා�ෙමො
��ෙදස 

‘&ණාF ෙම භ-ෙත සGෙඝො අHIෙපොසෙථො ප�ණරෙසො ය� සGඝස්ස 
ප�තකJලං සGෙඝො උෙපොසථං කෙරයK පා	ෙමො�ඛං උ��ෙසයK’  යන ඤ3� 
වාක�ය පකාශ ෙකොට 8ඛ�ය ෙYශනා )dෙම� කරU ලබන පාෙමො" උෙද�ම 
‘ආණාපා�ෙමො"{Yෙදස නO ෙo. 

“ඉමා පන 	ස්ෙසො ගාථාෙයො ස58� ධානං පා	ෙමො�M�ෙදසගාථා ෙහො-9	 
ෙව�ත1බා. තං 8� ධා එව උ��ස-	, න සාවකා. &ණාF ෙම භ-ෙත සංෙඝො	 
ආ�නා නෙයන ��තං ආණාපා	ෙමො�ඛං නාම තං සාවකා එව උ��ස-	, න 
8�ධා.”   

(Jනයාලංකාරය) 
 

ස�බපාපස්ස අකරණං යන ආK ගාථා -න හැම P.වරය� ම පමණ" පාෙමො" උෙදසන 
ෙO ගාථාෙවෝ ෙව�. එය ශාවකෙයෝ ෙනො උෙදස�. අණාපා�ෙමො"ඛය ශාවකය� වහ�ෙසේ 
ම පමණ" උෙදස�. එය P.ව_ ෙනො උෙදස�. /පස්� P.රජාණ� වහ�ෙසේ ස3 වසකට 
වර" ඔවාද පා�ෙමො"{Yෙදසය කළ හ. �P, ෙවස්සQ P.රජාණ� වහ�ෙසේලා සවසකට 
වෙර). ක3සඳ, ෙකොනාගමණ P.රජාණ� වහ�ෙසේලා වසකට වෙර). කස්සප P.රජාණ� 
වහ�ෙසේ සමසකට වෙර). ෙග  ෟතම P.රජාණ� වහ�ෙසේ පsයකට වෙර). 

අෙM P.රජාණ� වහ�ෙසේ 8C JX වසෙර� ම පsයකට වර" අවවාද පා�8ඛ�ය 
උෙදS ෙසේක. JX වැ: වස් පවාරණෙය� ප\ සැවැ3 Uවර �!වාරාමෙය� වසන ෙසේ" 
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~UEX +ෙනකැ ඔවාපාෙමො" උෙද�ම සඳහා සඟ මැදට වැඩම කළ ෙසේක. පථම යාමය ඉ"> 
ය3 ම අනඳ මා ��ෙයෝ, ස්වා>:, bc� Eස් වැ යාමය" ගත N ය. පාෙමො" උෙදස�නට 
යැ”# ආරාධනය කළ හ. P.රජාණ� වහ�ෙසේ :හඬ Q ෙසේක. මැ.Oයම ඉ"> ය3 ම අනඳ 
��ෙයෝ නැවැත3 ආරාධනා කළ හ. P.රජාණ� වහ�ෙසේ ෙපර ෙසේ ම :හඬ Q ෙසේක. 
පැXOයO� අනඳ ��ය� පාෙමො" උෙද�මට නැවැත3 ආරාධනා කෙළ� ‘ආන�ද, w=ස 
අw=X. යැ’# P.රජාණ� වහ�ෙසේ පකාශ කළ හ. 

ඒ සඟ w=ස් මැද වැඩ X` 8ගල� රහ3 මා��පාෙණෝ +වැX� එ" එ" ~Yගලයා ෙදස 
බල�නා� අw=X. තැනැ3තා දැකැ ඔ� ෙවතට ෙගොස් :"> යන ෙලසට අණ කළ හ. ඒ 
.XC මහණ ෙනොjෙය� ෙද වU ෙතවU වැ ද )යා ෙනො jෙය� 8ගල� මා ��ෙයෝ ඔ� 
අ�� අCලාෙගනැ ෙගොස් එ�යට දමා ෙදොර අL9 ලා P.රජාණ� වහ�ෙසේට වැඳ පාෙමො" 
උෙද�මට ආරාධනය කළ හ. 

“නදානාහං T�ඛෙව ඉෙතො පරං උෙපොසථං ක7ස්සා# පා	ෙමො�ඛං උ��ස්සා#. 
F5ෙහවදා: ඉෙතො පරං උෙපොසථං කෙරයKාථ, පා	ෙමො�ඛං උ��ෙසයKාථ 
අ�ඨානෙමතං T�ඛෙU අනවකාෙසො යං තථාගෙතො අප7&�ධාය ප7සාය උෙපොසථං 
කෙරයK පා	ෙමො�ඛං උ��ෙසයK”  

(උදාන පා[) 
 

“මහෙණ:, �� ප\ මම ෙපොෙහොය ෙනො කර�. පාෙමො" ෙනො උෙදස�. �� 
ප\ ෙතw ම ෙපොෙහොය කරi, පාෙමො" උෙදසo. අw=X. w=ස් මැදැ තථාගතය� 
ෙපොෙහොය )dම3 පාෙමො" උෙද�ම3 ෙනො X.ව�ෙන).”  එදා පට� 
ආණාපා�8ඛ�ය ෙYශනා )dම ආරOභ Jය. 

නව�ධ උෙපොසථ 
1.චා-Yද� 2.පqණර� 3.සාම0j � +න වශෙය� උෙපොසථ -ෙන). 4.ස�ඝ 

උෙපොසථ 5.ගණ උෙපොසථ 6.~0ගල උෙපොසථ # කාරක වශෙය� උෙපොසථ -ෙන) 
7.\3-Yෙදස උෙපොසථ 8.පා=\Y Z උෙපොසථ. 9.අZrඨාන උෙපොසථ � කතව� ාකාර 
වශෙය� උෙපොසථ -ෙන). 

1. චාF�දV = ව!ෂෙයකැ සෘ- -ෙන). එ" එ" සෘ-ෙවකැ ෙපොෙහොය අෙට). ඒ ඒ 
සෘ-වලැ -� වැ: ෙපොෙහොය චා-Yද� නO ෙo. 

2. ප�ණරV = චා-Yද� ෙපොෙහොය හය හැE ඉ�= ෙපොෙහොය XයCල ම පqණර� 
නO ෙo. 

3. සාම*X = ෙභද Q සංඝයා නැවැත සම� Q Jට එය තහi_ Nම සඳහා එ +න ම කරන 
ෙපොෙහොය සාම0j නO ෙo. 

4. සGඝ උෙප ාසථ = උපසප� Xi නම" ෙහෝ වැ� ගණන" ෙහෝ එ" N කරන 
ෙපොෙහොය ස�ඝ උෙපොසථ නO ෙo. 

5. ගණ උෙපොසථ = උපසප� ෙද නම" ෙහෝ ෙත නම" ෙහෝ එ" N කරන ෙපොෙහොය 
ගණ උෙපොසථ නO ෙo. 

6. Y*ගල උෙපොසථ = අන� එක නම4. ෙනොලැPl Jට �ෙදකලා වැ කරන 
ෙපොෙහොය ~0ගල උෙපොසථ නO ෙo. 

7. &�F�ෙදස = අවවාද පා�8ඛ�ය ෙහෝ ආණාපා�8ඛ�ය ෙහෝ ෙYශනා )dම 
\3-Yෙදස නO ෙo. 

8. පා7&�E උෙපොසථ = �මාෙවක K තමා ෙ0 w=X. බව පකාශ )dම පා=\YZ 
උෙපොසථ නO ෙo. 

9. අE�ඨාන උෙප ාසථ = �මාෙවක K �ෙදකලා වැ ෙපොෙහොය ඉටාගැ�ම අZrඨාන 
උෙපොසථ නO ෙo. 
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ෙපොෙහෝ කරන �නය 
“අUජානා� b"ඛෙව ස)ං ප"ඛස්ස චා-Yදෙස වා පqණරෙස වා පා�ෙමො"ඛං 

උY+X-�� - මහෙණ:, පsයකට වර� -.සව්"� ෙහෝ පසෙළොස්ව"� ෙහෝ පාෙමො" 
උෙදස�නට අUද:�”  # වදාළහ. 

“අUජානා� b"ඛෙo �මං සOම��-ං - මහෙණ:, �මාව සOමත කර�නට අUද:�”  
# ෙපොෙහෝ කරන ස්ථානය :යම කළ හ. 

�මා, බY ධ�මා - අබY ධ�මා � ෙද ෙකොටසකට ෙබෙද#. කමවාක� )යා සOමත කරන 
�මා, බY ධ �මා නO ෙo.  ඛqඩ �මා, සමානසංවාස �මා, අJMපවාස �මා බYධ �මාෙවෝ 
ෙව�. කමවාක� )යා සOමත ෙනොකරන ලද �මා අබY ධ �මා නO ෙo. ගාම �මා, 
ස3ත�භ�තර �මා උද4"ෙඛප�මා අබY ධ�මාෙවෝ ෙව�. 
පාෙමො� උෙද�ම 

චා-Yද� ෙහෝ පqණර� ෙහෝ සාම0j ෙහෝ ෙපොෙහෝ කරන +නෙය"� බY ධ ෙහෝ 
අබY ධ ෙහෝ Xමාවකට Eස් වැ ස�ඝයා පාෙමො" උෙද�මට අවස්ථාව සලසා KO වශෙය� කළ 
@- කට@- ෙකොටස් -නකට ෙබෙද#. 1.~�බකරණ - සංඝයා �මාවට Eස්ව�නට ෙපE කළ 
@- ක!ම  ච-ෂක්ය #. 2.~�බ)�ච - ස�ඝයා පැ�? ප\ කළ @- ක!ම පඤ්චකය #. 
3.ප3තකCල - පාෙමො" උෙද�මට කාලය ප8lවා KෙO කාරණ ච-ෂක්ය #. 
��බකරණ 

“ස5මHජZ ප[ෙපො ච උදකං ආසෙනන ච 
උෙපොසථස්ස එතා: Y1බකරණ-	 �\ච	”  

(පා�ෙමො"ඛ) 
 

1.සOම�ජ� - ස්ථNර bc� JX� අණ ලYද4 JX� �මාමාලකය ෙහෝ ��ය ෙහෝ 
හැමKම, 2.පKප - රා� කාලෙය"� iව ෙහො3 පහන දැCNම, 3.උදක - පැ�? සංඝයා ෙ0 
පෙයෝජනය w?ස පා�ය හා ප=ෙභොජ�ය ජලය �මාෙව� තැ�ම, 4.ආසන - සංඝයාට වැඩ 
��ම සඳහා අ\� පැනNම යන කට@- සතර සංඝයා පැ��මට ෙපර කළ @- බැJ� 
~�බකරණ #. 
��බ��ච 

“ඡ^පා7&�E උF�ඛානං T�Mගණනා ච ඔවාෙදො 
උෙපොසථස්ස එතා: Y1බ`\ච-	 �\ව	”  

(පා�ෙමො"ඛ) 
 

1-2.ඡ�ද හා පා=\YZ - අ� තැෙනකැ ෙපොෙහෝ ෙකොට පැ�? bc� ෙ0 ද jලU� 
ෙ0 ද 0ලාෙනොපස්ථායකය� ෙ0 ද කැමැ3ත හා w=X. බව3 ෙගන ඊම හා පැවැ�ම, 
3.උ-"ඛානං - ෙහම�ත, jOහාන, වස්සාන යන -� සෘ-ෙව� අසවC සෘ-ව ය, අ\වC 
ෙපොෙහොය # පැවැ�ම, 4.b"{ගණනා - �මා මාලකෙය� Eස් Q bc� j�ම, 5.ඔව ාෙදො - 
ෙපොෙහෝ +නෙය� b��නට අෂ්ටග_ධමෙය� අUශාසනා )dමට සංඝ සOමතෙය� b� 
නම" ප3 )dම යන කට@- පස ෙපොෙහෝ )dමට සංඝයා Eස් Q ප\, එෙහ3 පාෙමො" 
උෙද�මට ෙපE කළ @- බැJ� �වකෘත� නO ෙව#. 
ප�තක�ල 

“උෙපොසෙථො යාව	කා ච T�M 
ක5ම!ප�තා සභාගාප�	ෙයො ච 
න /Hජ-	 වHජZයා ච Y*ගලා 
තස්#ං න ෙහො-	 ප�තකJල-	 �\ච	”  

(පා�ෙමො"ඛ) 
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1.උෙපොසෙථො - චා-Yද�, පqණර�, සාම0j යන ෙපොෙහෝ -ෙන� එක" Nම, 
2.යාව�කා ච b"{ කOමMප3තා - Jනයකමය )dමට \.\ පකෘ� ස්වභාව ඇ� bc� 
යට3 w=ෙස#� හතර නම" ව3 ෙපොෙහෝ )dමට පැ�ණ අ3පස ෙන ා හැE X�ම, 
3.සභාගාප3�ෙයො ච න J�ජ�� - සභාගාප3� ෙනොNම. 4.ව�ජ�යා ච ~0ගලා තස්�ං න 
ෙහො�� - ව!ජ�ය ~Yගලය� අ3 පෙස� ෙනොNම යන කරl සතර පාෙමො" උෙද�මට 
කාලය \.\ ෙකොට ප8lවා ෙදUෙය� ප3තකCල න�. 
ආරාධනා 

“න b"ඛෙව ස�ඝස්ස ම�ෙඣ අන��rෙඨන පා�ෙම"ඛං උY+Xත�බං, ෙයො 
උY+ෙසය� ආප3� ."කටස්ස - මහෙණ:, ආරාධනය ෙනොකරන ලYද� JX� සඟ මැද 
පාෙමො" ෙන ා උෙදXය @-ය. යෙම" උෙදස�ෙ� ෙo නO .4ළා ඇවැ3 ෙo”  # වදාළ 
බැJ� පාෙමො" උෙද�මට Xය  කට@- සO�!ණ වැ තැPණ3 ආරාධනය කරන -_ 
පාෙමො" උෙද�ම ෙනොකළ හැ) ෙo. එෙහ#� “~�බකරණ ~�බ)�චා: සමාෙප3වා 
ෙදXතාප3�කස්ස සම0ගස්ස b"{ස�ඝස්ස අUම�යා පා�ෙමො"ඛං උYදX-ං ආරාධනං 
කෙරො� - �වකරණ �වකෘත� :මවා ෙදS ඇවැ3 ඇ� සමj b� සංඝයාෙ0 අUම�ෙය� 
පාෙමො" උෙදස�නට ආරාධනය ෙකෙර�”  # ආරාධනය කළ @- ෙo. 
ෙදසනා 

“අUජානා� b"ඛෙව ෙථරාෙධය�ං පා�ෙමො"ඛං - මහෙණ:, පාෙමො" උෙද�ම 
සංඝස්ථJරය� අය3 ය # අUද:�”  # වදාළ බැJ� පැ�? X` bc� අතෙර� 
ස�ඝස්ථJරය� පාෙමො" උෙද�ම කළ @- ය. ඉ+� සංඝස්ථJරය� වහ�ෙසේ අබල .බල 
නO, පාෙමො" උෙදස�නට ෙන ා ද:3 නO, “අUජානා� b"ඛෙව ෙයො ත3ථ b"{ 
ව�3ෙතො ප`බෙලො තස්සාෙධය�ං පා�ෙමො"ඛං - මහෙණ:, එ� ව�"ත ප�බල මහෙණ" 
ෙo නO, පාෙමො" උෙද�ම ඔ� අය3 ය # අUද:�”  # වදාළ බැJ� ස�ඝස්ථJරය� JX� 
ව�"ත ප�බල b�වකට පාෙමො" උෙද�ම :යම කළ @- ය. 
පා�ෙමො
��ෙ�ස 

පා�8ඛ� අ�Jස්තාර ය, එෙහ#� සO�!ණෙය� උෙද�ම අපහ\ අවස්ථාව�� K 
සං¡Mත )dම සඳහා නැවැ-O පස" ෙYශනා ෙකොට ඇත. “පඤ්¢ෙම b"ඛෙව 
පා�ෙමො"{YෙYසා - මහෙණ:, පා�ෙමො"{YෙYසෙයෝ පෙස).”  

1. “:දානං උY+X3වා අවෙසසං \ෙතන සාෙවත�බං - :දානය උෙදසා ෙසස්ස 
ශැ�ෙය� ඇස්Jය @- ය.”  ෙO පළ8 වැ: පාෙමො" උෙද�ම ෙo. 

2. “:දානං උY+X3වා ච3තා= පාරා£කා: උY+X3වා අවෙසසං \ෙතන සාෙවත�බං - 
:දානය උෙදසා, සතර ප=£ උෙදසා, ෙසස්ස ශැ�ෙය� ඇස්Jය @- ය”  ෙO ෙද වැ: 
පාෙමො" උෙද�ම ෙo. 

3. “:දානං උY+X3වා ච3තා= පාරා£කා: උY+X3වා ෙතරස ස�ඝා+ෙසස උY+X3වා 
අවෙසසං \ෙතන සාෙවත�බං - :දානය උෙදසා සතර ප=£ උෙදසා, ෙතෙළස් සඟ 
ෙවෙසස් උෙදසා, ෙසස්ස ශැ�ෙය� ඇස්Jය @- ය.”  ෙO ෙතවැ: පාෙමො" උෙද�ම 
ෙo. 

4. “:දානං උY+X3වා ච3තා= පාරා£කා: උY+X3වා ෙතරස ස�ඝ+ෙසෙස 
උY+X3වා  ෙව අ:යෙත උY+X3වා අවෙසසං \ෙතන සාෙවත�බං - :දානය 
උෙදසා, සතර ප=£ උෙදසා, ෙතෙළස් සඟෙවෙසස් උෙදසා, අ:යත ෙදක උෙදසා, 
ෙසස්ස ශැ�ෙය� ඇස්Jය @- ය.”  ෙO Xi වැ: පාෙමො" උෙද�ම ෙo. 

5. “J3ථාෙරන පඤ්චෙමො - Jස්තර වශෙය� පාෙමො" උෙද�ම පස් වැ: උෙද�ම ෙo. 
එනO, 89 පා�ෙමො"ඛය ම උෙද�ම #. 
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සං��තෙදසනා 
P.රජාණ� වහ�ෙසේ පාෙමො" උෙද�ම w�බඳ නැවැ-O පහ" ෙYශනා කෙළ� ඇතැO 

bc� තම� ෙ0 පහ\ව සලකා සැෙකJ� පාෙමො" උෙද�ම පට� ග�නා ල+. ෙමය 
දැනග3 P.රජාණ� වහ�ෙසේ, “න b"ඛෙව ස�¤3ෙතන පා�ෙමො"ඛං උY+Xත�බං, ෙයො 
උY+ෙසය� ආප3� ."කටස්ස - මහෙණ:, සැෙකJ� පාෙමො" ෙනො උෙදXය @- ය. 
යෙම" උෙදස�ෙ� නO .4ළා ඇවැ3 ෙo”  # වදාරා සැෙකJ� පාෙමො" උෙද�ම 
ප�ෙsප කළ ෙසේක 

අ!තරා 
P.රජාණ� වහ�ෙසේ සැෙකJ� පාෙමො" වැළැ"Qෙය� bc� Jස්තර වශෙය� 

පාෙමො" උෙද�ම කළ හ. +න" වනවැX �:\� ෙග� &ය" Qෙය� Jස්තර වශෙය� 
පාෙමො" උෙද�ම ෙනොකළ හැ) Jය. එ පව3 දැනග3 P.රජාණ� වහ�ෙසේ, “අUජානා� 
b"ඛෙව ස� අ�තරාෙය ස�¤3ෙතන පා�ෙමො"ඛං උY+X-ං - අUද:�”  # වදාළ හ. 
අ�තරා දසෙය). 

1. රාජ�තරාය - ර¥� ෙග� වන අ�තරාය, 
2. ෙචොර�තරාය - ෙසො_� ෙග� වන අ�තරාය, 
3. අග��තරාය - j�ෙන� වන අ�තරාය, 
4. උදක�තරාය - ජලෙය� වන අ�තරාය, 
5. මUස්ස�තරාය - �:\� ෙග� වන අ�තරාය, 
6. අමUස්ස�තරාය - අමUෂ�ය� ෙග� වන අ�තරාය, 
7. වාළා�තරාය - චqඩ මෘගය� ෙග� වන අ�තරාය, 
8. X=ංසප�තරාය - ස!පය� ෙග� වන අ�තරාය, 
9. ¦Jත�තරාය - ¦Jතයට වන අ�තරාය, 
10. බහ්මච=ය�තරාය - බහ්මච!යයට වන අ�තරාය. 
“අUජානා� b"ඛෙව එව¨ෙප\ අ�තරාෙය\ ස�¤3ෙතන පා� ෙමො"ඛං උY+X-ං, 

අස� අ�තරාෙය J©ාෙරන - මහෙණ:, ෙම බ' අ�තරාය" ඇ� කC� සැෙකJ� 
පාෙමො" උෙදස�නට ද අ�තරාය" නැ� කC� Jස්තර වශෙය� උෙදස�නට ද අUද:�”  
# වදාල බැJ� යටැ v අ�තරාය" නැ� කC� සැෙකJ�  පාෙමො" උෙද�ම ෙනො ව�. 
�න"�ෙදස 

bc� පාෙමො" උෙදසන කC� අන� bc� පැ�?ෙයො3 w�පැ+ය @- සැ`: 
“ඉධ පන b"ඛෙව අඤ්ඤතරස්�ං ආවාෙස තද�ෙපොසෙථ සOබ�ලා අ ාවාXකා b"{ 

ස�:පත�� ච3තාෙරො වා අ�ෙරකා වා. ෙත න ජාන�� අ3ථඤ්ෙඤ ආවාXකා b"{ 
අනාගතා�. ෙත ධOම සඤ්«ෙනො Jනයසඤ්«ෙනො ව0ගා සම0ගසඤ්«ෙනො 
උෙපොසථං කෙරො�� පා�ෙමො"ඛං උY+ස��. ෙත� උY+ස්සමාෙන පා�ෙමො"ෙඛ 
අථඤ්ෙඤ ආවාXකා b"{ ආග�ඡ�� බ�තරා. ෙත� b"ඛෙව b"{� ~න 
පා�ෙමො"ඛං උY+Xත�බං. උYෙදසකානං අනාප3� -  
මහෙණ:, ෙම� එ"තරා ආවාසෙයක එ දවස ෙපොෙහොෙය� Xi නම" ෙහෝ වැ� 

ගණන" ෙහෝ ෙබොෙහෝ Q ආවාXක bc� Eස් ෙව3. ඒ bc� ෙනොපැ�? අන� Q 
ආවාXක bc� ඇ3තා හ # ෙනො ද:3. ඒ ඒ bc� ධ!මය යන කCපනා ඇ3ෙතෝ 
Jනය යන කCපනා ඇ3ෙතෝ ව!ග Qවා� සම�ය යන කCපනා ඇ3ෙතෝ ෙපොෙහොය 
කර3; පාෙමො" උෙදස3, ඔi� පාෙමො" උෙදසU ලබන කC� නැවැත ඉතා ෙබොෙහෝ Q 
අන� Q ආවාXක bc� එ�. මහෙණ:, ඒ bc� JX� නැවැත පාෙමො" උෙදXය @- 
ය. උෙද\වනට ඇවැ3 ෙනො ෙo. 
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ඉ+� පාෙමො" උෙදසU ලබන කC� නැවැත පැ�ණ b� සංඛ�ාව පාෙමො" උෙදසන 
සංඛ�ාව හා සම සම නO, “උY+rඨං \උY+rඨං අවෙසසං ෙසොත�බං උYෙදසකානං 
අනාප3� - උෙදසන ලYද මනා ෙකොට උෙදසන ලYෙY ෙo, ෙසස්ස ඇXය @- ය. 
උෙද\වනට ඇවැ3 ෙනො ෙo”# ඉ+� නැවැත පැ�? w=ස අ¬ නO. “උෙදසන ලYද මනා 
ෙකොට උෙදසන ලYෙY ෙo. ෙසස්ස ඇXය @- ය. උෙද\වනට ඇව3 ෙනො ෙo”  # වදාළ ප=+ 
w�පැ+ය @- ය. 

ප ාෙමො" උෙදසා අවස� Q ෙකෙණ� bc� වැ� w=ස" පැ�? ෙයො3 නැවැත 
පාෙමො" උදXය @- ය. ඉ+� පැ�? w=ස සම සම නO ෙහෝ අ¬ නO ෙහෝ පාෙමො" 
උෙද\ව� ස>පෙය� පා=VYZය පකාශ කළ @- ය. 

පාෙමො" උෙදසා අවස� Q කC� එෙහ3 උෙදS w=ස ෙනො නැ�` කC� වැ� w=ස" 
පැ�?ෙයො3 නැවැත පාෙමො" ෙදXය @- ය. ඉ+� පැ�? w=ස සම සම නO ෙහෝ අ¬ නO 
ෙහෝ පාෙමො" උෙද\ව� ස>ප ෙය� පා=VYZය පකාශ කළ @- ය. 

පාෙමො" උෙදසා අවස� N w=ස අඩ" ෙහෝ සO�!ණෙය� ෙහේ නැ�` කC� වැ� 
w=ස" පැ�?ෙයො3 නැවැත පාෙමො" ෙදXය @- ය. ඉ+� පැ�? w=ස සම සම නO ෙහෝ 
අ¬ නO ෙහෝ පාෙමො" උෙද\ව� ස>පෙය� පා=VYZය පකාශ කළ @- ය . 
 
ෙම� එන උධෘත පාඨ මහාව0ග පා� PYධජය�� 8දණෙය:. 

 

අහංගම ® පඥාෙලෝක කලාපෙය: 
පඥාපභා 2 
 
ය-_[Nම: ච�ත ල"මාC මහතා 


