
පුද්ගල පපෞරුෂත්වය, මෛතරිය හා දර්ශනය සෛඟ ෛුසු වූ 

සීලය 
 

බුදුරදුන් වදාළ හුෛ දහම් පදයකින් ෛ පපන්වා පදන්පන් ෛානසික දුකප්ීඩාවලින් දුරු වී උපරිෛ 
ෛානසික සුවපයන් ජීවත්වීපම් ෛාවතයි. භාගයවතුන ් වහන්පස් විසින ් පද්ශිත හුෛ සූතරයක් ෛ පම් සඳහා 
ඉලක්ක පකාට පවතී. ඒ අතර සුත්ත නිපාතපය් සඳහන් (කරණීය) පෛත්ත සූතරය පබපහවින් වුදගත් පේ. 
එහිදී නිවන්ෛග ආරම්භපය ් දී ෛ උපදවා ගත යුතු සීලය හා එකට ගෛන ්කරන ගුණාාංග කිහිපයක ් ඉතා 
පුහුදිලවි හා සරලව දක්වා තිපබනු දැක ගත හුකිය. පලාව පවත්නා පබාපහෝ විෂය ධාරාවන්පගන් පෛන් ෛ 
විද්වතුන් විසනි් පපන්වා පදන ලද ෛානව ගුණාාංග සියල්ල ෛ පාපහ් පෛෛ එක ෛ සූතරය තුළ අන්තර්ගත 
පේ. තවද සෑෛ නුවණුති ෛනුෂයයකුපග් ෛ ඉහළ ෛ ජීවිත පරෛාර්ථය වන ෛානසික සවු උදාකර ගුනීපම් 
අනුපූර්ව පරතිපදාව ද පෛහි පුහුදිලවි අනුපළිිපවළින් විස්තර පකාට තිපේ. 

සූතරපය් දැක්පවන කරුණු අනුව පුහුදිලි වන්පන් එහි සීල, සෛාධි, පඤ්්ා යන තරිවිධ ශික්ෂාව 
දක්වා තිපබන ආකාරයයි. ෛුල් ගාථා තුපනන් සීලය පිළිබඳවත් ඉන්පසු මෛතරිය පාදක පකාටගත් සෛාධියත් 
අවසාන ගාථාපවන් පරඥාවත් විස්තර කර ඇත. 

සීලය  

පෛත්ත සූතරය ආරම්භ කරමින ් බුදුපියාණන් වහන්පස් පද්ශනා කරන්පන් කිසියම් ශාන්ත පදයක් 
බලාපපාපරාත්තු වන්නකු විසින් පෛෛ ගුණාාංග තෛා තුළ ඇති කර ගත යුතු බවයි. පලාව පවපසන සෑෛ 
නුවණුති ෛනුෂයයකුපග ්ෛුලික අපප්ක්ෂාව දුකින් නිදහස්වීෛත් සුපත උදාකර ගුනීෛත ්ය. එපහත් මිනිසා 
විසින් සුපත සඳහා කරන දෑ ෛ ඔහුපග් දුක වුඩි වීෛට පහ්තු වනු දක්නට ලුපේ. ජරා, ෛරණාදි දුක්වලනි් 

නිදහස්වීෛ සඳහා මිනිසා විසින් කරනු ලබන්පන් ජරා, මරණාදියට ලක්වන දෑ ෛ ළඟා කර ගුනීෛයි. පෛබඳු 
තත්ත්වයක් ෛත භාගයවතුන් වහන්පස් පරතයක්ෂ අවපබෝධයක් සහිතව ෛහාකරුණාපවන් හා ෛහාපරඥාපවන් 
යුතුව වඩාත් නිවුරදි පරතිපදාවක් පෛහිලා පද්ශනා කරති. ඒ අනුව ආරම්භපයහි දකෂ්බව, ඍජුබව, වඩාත් 
ඍජුබව, සකරිය අවධානය, ෛෘදුබව, අනතිෛානීබව, ලද පදයින් සතුටුවීෛ, නිබරබව, කටයුතු අඩුබව, 
සුහුල්ුගති පුවුතුම් ඇතිවබ, ඉඳුරන් සාංවරබව, ස්ථාපනෝචිත පරඥාව, දඩේබර නුතිබව, කුලයන්හි 
පනාඇුණබව, නුවණුති අය පදාස් නගන සුු වූ ද වරදක් පනාකරන බව යන සීලය හා සම්බන්ධ ගුණාාංග 
15ක් විස්තර කර තිපේ. පුදග්ල පපෞරුෂ වර්ධනයට  ඉවහල්වන සියු ගුණාාංග පෛහි සාංක්ෂිප්තව පුහුදිලිව 
දක්වා ඇත. 

දිවිෛගට සිසිලස සහනය සතුට සලසාලන කායික - වාචසික සාංවරය සීලයයි. පලෝවුසියන් පකපරහි 
ඉෛහත් කරුණාපවන් යතුුව භාගයවතුන් වහන්පස් පපන්වා වදාළ සීලය ෛගින් සත්ත්වයන්ට සදිුවන 
අපන්කවිධ කරදර - සම්බාධ ෛගහරවා ගුනීෛට අවසථ්ාව සුලපස්. එෛගනි් පෛපලාව වශපයන් සිදුවිය හුකි 
නිනද්ා, අපහාස, ධනහානි, පරෝගපීඩා, ෛානසික පීඩා, පසුතුවීම්, පාපමිතර ඇසරු, ආර්ික දුෂ්කරතා ආදිය 
ෛගහරවා ගුනෛීට පෛණක් පනාව පරපලාව වශපයන් සදිුවිය හුක ි අපාදුකනි් නදිහස්වීෛට ද හුකියාව 
ලුපේ. එෛනිසා සීලය සගුතිගාමීවීපම් ඉනිෛගක් පලස සඳහන් ව තිපේ (සග්ගාපරෝහණ පසෝපානාං සීලාං 
අඤ්්ඤ්සෛාං කුපතා). ඒ අතර සසර දුකින ්සපුරා නිදහස්වීෛට ද සීලපයන් ලුපබන පිටිවහල අනල්ප ය. අප 
විසින් සීලය රකනි විට සීලය විසින් අපව රකිනු ලබය ි(ධම්පෛෝ හපේ රක්ඛති ධම්ෛචාරිාං) 

සිල්වත් බපවහි පරධාන ලක්ෂණය නම් කායික - වාචසික සාංවරයයි. ඒ අනුව කායිකව සිදුවන 
පරාණඝාතය, පසාරකෛ, කාෛමිථයාචාරය යන තරිවිධ දුෂ්චරිතපයන් පවන් වීෛත් වාචසිකව සිදුවන පබාරුව, 
පක්ලෛ, පරුෂවචන, හිසව්චන යන භාෂාව වුරදි පලස භාවිත කිරීපෛන ් වුළකීෛත් සීලපයන් සදිුපේ.   
පෛපලස කායික වාචසික දුසිරිත්වලින් පතාරව දිවිපගවන සිල්වත් තුනුත්තාට ෛහත් සහනයක් සුලපසන 
අතර ඔහු ඇසුරු කරන සමීපතෛයන්ට ද එෛගනි් පහසුව සතුට උදාපේ. තවද එෛ පුද්ගලයාපග ්සිල්වත්බව 



UD2 
 

නිසා පදවියන්, මියගයි ාතීන් ආදීන්පග් ද ආශීර්වාදය ලුපබන අතර තෛන් සිදුකරන කටයුතු වඩාත් 
සාර්ථකව සපුරා ගුනෛීට ද හුකියාව ලුපේ. 

යෛකු නිතර සිල්වත්ව කරියා කරයි නම් ඔහුපග් සලි්වත්බව සිහිපත් පකාට එය භාවනාවක් පලස 
නුවත නුවත පෛපනහි කිරීපෛන් සිත එකඟ කර ගුනෛීට ද අවස්ථාව ලුපේ. එය සීලානුස්සති භාවනාව 
පලස දස අනුස්සති භාවනා අතර දක්වා ඇත. සිල්වත් තුනුත්තාපග් පෛපලාව ජීවිතපය් සිදුකරන 
අධයාපනික, ආර්ික කටයුතු සඵල වන අතර එෛගනි් දැහුමිව තෛ ධනසම්පත් වර්ධනය කර ගුනීෛට ද 
හුකියාව ලුපේ. ඒ අතර ඕනෑෛ පරිිසක් අබියසට නිර්භයව පනාපුකළිව යාපම් ආත්ෛශක්තිය ද සලීය 
තුළින් වර්ධනය පේ. ෛරණින් ෛතු සුගතගිාමී වීෛට ද සිල්වත්බව ෛහත් උපකාරයකි. 

බුදුදහමින් පපනව්ා දී ඇති සීලය ෛගනි් සිදු පකපරන්පන් හුපදක් කය - වචනය සාංවර කර පගන 
සිටීෛ පෛණක් පනාපේ. සිල්පද ආරකෂ්ා වන ආකාරය පෛන් ෛ සිල්පද බිපඳන ආකාරය පිළිබඳව හා ඊට 
බලපාන ආසන්නතෛ පහ්තු පෛානවාද යන්න පළිිබඳව ද එෛගින් පපන්වා දී තිපේ. ඒ අනුව පරාණඝාතය 
සිදුවීෛට ආසන්තෛ පහ්තුව ද්පේෂයයි. පසාරකෛට පහ්තුව තෘෂ්ණාව වන අතර කාෛමිථයාචාරය සිදුවන්පන් 
ද තෘෂ්ණාව පාදක කර පගනයි. පබාරුකෛීට ආසන්නතෛ පහ්තුව පලෝභය වන අතර පක්ලෛට හා 
පරුෂවචනයට පහ්තුව දප්ේෂයයි. හිස්වචනයට පහ්තුව පෛෝහයයි. පෛපලස තෛා තුළ කිසියම් සීලයක් 
ආරක්ෂා පවනවා නම් ඊට පහ්තුව කුෛක්ද යන්නත් කිසියම් සිල්පදයක් බිපඳනවා නම් ඊට පහ්තුව කෛුකද් 
යන්නත් පබෞද්ධ ශරාවකයාට අවපබෝධයක් තිබිය යුතයු. බුදුදහමින් වදාළ සුබෑ සීලය සම්පූර්ණ වන්පනත්් 
සීලපයන් අපප්ක්ෂිත නයිෛ පරතිඵල ලුපබන්පන්ත් එවිටයි. ඒ අතර හුපදක් පරාණඝාතාදිපයන් වළකනි අතර 
අන් සත්ත්වයන්පග් ජීවිත සුරක්ෂිත කරලීම් වශපයන ්අකුසලට විරුද්ධ කුසලය පරගුණ කිරීෛ ද සීලය වඩාත් 
පරිපූර්ණවීෛට පහ්තු පේ. එනම් පරාණඝාතපයන් වුළපකන අතර අභය දානය දීෛ, දඩු ෛුඟුරු බහා තුබීෛ, 
සත්ත්වයන් පකපරහි දයාව අනුකම්පාව දැක්වීෛ ආදියය.ි පසාරකමින් වුළපකන අතර අන් සතු පද්පල 
සුරක්ෂිත කරලීෛ ආදිය මීට නිදසනු් ය.  

සෛාජගත ජීවිතපය් දී නවුණුති තුනුත්තකු සෛාජපයන් බලාපපාපරාත්තු වන පරධාන කරුණක් 
නම් කීර්තියයි. එය තෛ ධනයට පහෝ බලයට වඩා උසස් පදයකි. සෛාජපයහි පහාඳ නෛක් දිනාපගන 
කීර්තිෛත්ව ජීවත් වීෛ සඳහා සිල්වත් ජීවිතය ෛහත් පස් උපකාරී පේ. සිල්වත් තුනුත්තා ගුන සෛාජපයහි 
විශාල පගෞරවයක් විශ්වාසයක් පගාඩනුපගන අතර එය අන ්කිසිදු පදයකනි් ලබාගත හුක්කක් පනාපේ. 
පෛපලස සිල්වත් වූ පෛණට අන් අය ඒ ගුන කතාබහ කරන අතර සෛාජපයහි විශ්වසනීය කටයුතුත්තකදී 
සිල්වතා ද ඊට සම්බන්ධ කර ගුපන්. එපෛණක් පනාව පෛෛ කීර්තිය නිසා ෛ ඔහුට දැහුමිව ෛහත් ධනයක් 
උපයා ගුනීෛට ද අවස්ථාව ලුපේ.  

බුදුදහමින් දැක්පවන සීලය ෛනා පලස සම්පූර්ණ වීෛට නම් තෛ සිත ෛුනුවින් පිහිටුවා ගුනීෛ 
අවශය පකපර්. එනම් සම්ෛා සාංකල්ප පහවත් යහපත් සිතිවිලිවලින් යුක්ත වීෛයි. සාංකල්ප (සිතිවිලි) යහපත් 
වන්පන් ෛනා දැකෛ්ක් පහවත් සම්ෛා දිට්ඨිය ඇති විටයි. සම්ෛාදිට්ඨිය ඇති වන්පන් ෛනා අවධානපයන් 
යුතුව කලණ මිතුරන් පවතනි් සද්ධර්ෛය ශරවණය පකාට නුවණින් පෛපනහි කළ පෛණටයි. සම්ෛාදිට්ඨිපයන් 
යුතුව සිල්වත් වන විට තෛා රකනි සීලය තෛාට පහසුවක් සහනයක් පෛන් ෛ සුවයක් ද වනු ඇත. සලීය 
නිතර ෛ පරඥාව සෛග එකට සෛගාමීව සරුැකි පෛණට එය වඩාත් ෛ අර්ථවත් වන අතර එය නවින සඳහා ද 
උපකාරවත් පේ. එක් අතකනි් අනනක් අත න ෝවනය කරනන්ාක් නෙන් සීලනයන ්ප්රඥාවත් ප්රඥානවන් සීලයත් 
ප්ාරිශු ්ධත්වයට හා ප්රිප්ූර්ණත්වයට ප්ත්වන බව සඳහන් නේ. තවද තෛා රකින සීලය සෛාධියට උපකාරයක් 
පිණිස භාවිත කළපහාත් සෛාධිපයහි දියුණුව සඳහා තව තවත් කායික වාචසික සාංවරය තුළින් සිල්වතබ්ව 
දියුණු කර ගුනීෛට පපළපෙනු ඇත. සිත සෛාධිෛත් වන විට දිට්ඨඨධම්ෛපේදනයී වශපයන් ෛ ෛහත් 
සහනයක් සතුටක් ලුබීෛ ඊට පහ්තුවයි.   

සිල්වත් බපවහි පිහිටා භාවනා කරන ශරාවකයාපග් සති සෛාධිෛත් වන අතර එපෛණට සතුට ද වුඩි 
වන අතර එෛ සතුටත් සෛග ඉතා සුළු වරදින් පවා වුළපකමින් වඩ වඩාත් සිල්වත් වීෛට උත්සාහ කරයි 
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(අනුෛත්පත්සු වජ්පජ්සු භයදස්සාවී). ඒ අතර සීලයත් සෛඟ සෛාධිය දියුණු කිරීපෛන් සීල, සෛාධි, පඤ්්ා, 
විෛුත්ති, විෛුත්තිාණදස්සන යන පාංච ධර්ෛයන්හි ෛ පරිපූර්ණත්වයට පත්වීෛට අවස්ථාව සුලපස්.  

ෛජ්ිෛ නිකාපයහි ආකාංපඛයය සූතරපයහි සීලපයහි ආනිසාංස රැසක ්විස්තර පකාට තිපේ. ඒ අනුව 
සිල්වත් වන පෛණට,  

තෛා සෛඟ වාසය කරනන්වුන්පග් (සබරහ්ෛචාරීන්පග්) සිත් දිනා ගුනීෛ 
සිේපසය  ෛුනුවින් ලුබීෛ 
සිේපසය පදන අයට පින්සිදුවීෛ 
පරපලාව ගිය අයට පින් සිදුවීෛ හා ඒ අයපග් ආශීර්වාදය ලුබීෛ 
කුසලදහම්හි පනාඇලීෛ හා අකුලයන්හි ඇලෛී  යන දුර්වලතා ෛුඩ පුවුත්වීෛ 
බිය - තුතිගුනමී් අරෛුණු ෛුඩ පුවුත්වීෛ 
සිපතහි සතුට දියුණුවන පරථෛ ධයාන ආදි රෑපාවචර ධයාන හතර ලුබීෛ 
රෑපී තත්ත්වය ඉක්ෛවා ආකාසානඤ්්චායතන ආදි අරෑපාවචර ධයාන හතර ලුබීෛ 
තරිවිධ සාංපයෝජන දුරැලා පසෝවාන් වීෛ 
රාග, ද්පේෂ තුනී පකාට සකදාගාමී වීෛ  
රාග, ද්පේෂ සපුරා පරහීණ පකාට අනාගාමී විෛ  
ඉද්ධිවිධ ආදි අභිඥා ලුබීෛ 
සියු පකපලස් පරහීණ පකාට රහත්වීෛ 
 

යන ආනිසාංස පම් ජීවිතපය් දී ෛ සලසා ගුනෛීට අවස්ථාව උදාපේ. ඒ සඳහා 
සිපතහි සෛාධිෛත් බව සහ විදර්ශනා ඥානය ද උපකාරී පේ.  

වපරක බුදුරදුන් පවත පුමිණි පදවියකු නුඟූ පරශ්නයකට පිළිතුරු වශපයන් ගුටුවලින් නදිහස්වීපම් 
ෛග වශපයන් භාගයවතුන ්වහන්පස් පුහුදිලි කපළ් සීලපයහි පිහිටා සෛථ විදර්ශනා වඩන පලසයි (සපීල 
පතිට්ඨඨාය නපරා සපඤ්්පඤ්ෝ චිත්තාං පඤ්්ඤ්ඤ්්ච භාවයාං). එහි දී ගුටුවලනි් නිදහස්වීපම් ෛූලික පදනෛ 
වශපයන් පද්ශනා කපළ් සලීයයි.  

ආර්ය අෂ්ටාාංගික ෛාර්ගපයහි දැක්පවන පරිදි සම්ෛාදිට්ඨිය පපරටුව (සම්ෛාදිට්ඨි පුපර් ජවාං) යෛකු 
ආර්ය ෛාර්ගපයහි ගෛන් කරයි නම් කායික සාංවරයට පරථෛ වාචසික සාංවරය දියුණු පේ. එදිපනදා කටයුතු 
කිරීපම් දී තෛ වචන භාවිතපය් දී හුකිතාක් දුරට ෛනා සිහිපයන් හා නුවණින ්යුතුව වඩාත් ඵලදායී පලස 
වචන භාවිත පකපර්. පබාපහෝ පදනා සෛාජගත ජීවිතපය් දී අපහසුතාවට හා පසුතුවිල්ලට පත් වන්පන ්
වචන හුවෛාරු කර ගුනපීම් දී සිදුවන අදූරදර්ශී භාවය නිසයි. එෛ නිසා වචන භාවිතපය් දී යළි යළති් 
නුවණින් පෛපනහි කිරීෛ (පච්චපවක්ිත්වා පච්චපවක්ිත්වා වාචාය කම්ෛාං කාතේබාං) වුදගත් පේ. ඒ අතර 
කායික සාංවරය ද කරෛපයන් දියුණු පේ. ආර්ය අෂ්ටාාංගික ෛාර්ගපයහි ෛාර්ගාාංගයක් පලස සීලය වුපඩන විට 
බාහිර සත්ත්ව පුද්ගල සඤ්්ාව දුරුවන දර්ශනයකනි් යුතවු ස්වයාං හිකම්ීෛ තුළින් සීලය සම්පූර්ණත්වයට 
පත් පේ.  

ෛනා දර්ශනයකනි් යුතුව පිරිසිදු සීලයක පිහිටා සිත වුඩූ පෛණට සිත සෛාධිෛත් වන අතර 
සෛාධිෛත් වූ සිතින් පලෝක යථාර්ථය පත්රුම් ගුනීෛට අවකාශ උදාපේ (සෛාහිපතා භික්ඛපේ යථාභතූාං 
පජානාති). එපලස පලෝක යථාර්ථය පරතයක්ෂ කර ගුනීෛට අවස්ථාව ලුපබන්පන් ධර්ෛ ෛාර්ගය ආරම්භපය් 
දී ෛ කලණ මිතුරු ඇසුරින් පටිච්චසෛුප්පාදය පදනම් පකාටගත් තරිලක්ෂණය පිළිබඳ ෛනා වුටහෛීක් ඇති 
කර ගුනීපෛනි. පකපලස් පරහීණ කළ හුකි වන්පන් ඊට අදාළ ෛාවත ෛුනුවින් දැන පගන පළිිපවත් සම්පූර්ණ 
කිරීපෛනි (ජානපතෝ අහාං භික්ඛපේ පස්සපතෝ ආසවානාං ඛයාං වදාමි). 
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සොධිය 

පෛත්ත සූතරපයහි පළෛුපවන් සීලය දක්වා ඉන්පසු පලාව පවපසන සත්ත්වයන් විවිධ පරපභ්ද යටපත් 
පගන ඒ හුෛට පෛත් වුඩිය යුතු බව දක්වා තිපේ. ෛානසික සුවය දියුණු කර ගුනීපම් දී මෛතරී වුඩීපෛහ ි
වුදගතක්ෛ පෛෛගින් අවධාරණය පකපර්. පබාපහෝ විට සිතට ෛානසික පීඩා පගන පදන්පන් අන් අය 
පකපරහි සිපතහි පවත්නා අෛනාපය, ද්පේෂය පහ්තුපවනි. එබුවින් ෛානසික පඩීා, ආතති දුරු කර ගුනෛී 
සඳහා පෛත් වුඩීෛ අතයවශය අාංගයකි. සබ්නබ් සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා - සියු සත්ත්වපයෝ සුවපත් 
පවත්වා යන පෛත් සිත නිතර භාවිත කිරීෛ පෛහ ි දී අවධාරණය පකපර්. පෛය හුපදක් වාඩි වී භාවනා 
ඉරියේපවන් සිටින අවස්ථාවන්හි පෛණක් පනාව සතර ඉරියේපවහි දී ෛ වුඩිය යුතු අාංගයක් වශපයන් 
සඳහන් කර ඇත. නිතර පෛත් සිත දියුණු කිරීපම් පරතිඵලයක් වශපයන් යපෛකු දුටු සුණින් ඔහු තෛාපග් 
එක ෛ පුතු යන ආකලප්පයන් බුලීපෛහි සිතක් ඇති කර ගනී. පෛබඳු උසස් පෛත් සහගත ආකල්පපයන් 
සිටින විට තෛ සිපතහි ඇති ෛානසික පඩීා පබපහවින් අවෛ කර ගුනෛීටත් ඉහළ ෛානසික සුවයකනි් කල් 
ගත කිරීෛටත් අවකාශ සුලපස්. පෛපලස පෛත් සිත දියුණු කිරීපම් ආනිසාංස රැසක් බුදුදහපෛහි විස්තර කර 
තිපේ. පෛපලාව ජීවිතපයහි කරදර කම්කපටාු අවෛ කර පගන ජීවත් වීෛටත් ෛනුෂයයන්පග් පෛන් ෛ 
අෛනුෂයයන්පග් ද ආශීර්වාදය හා උපකාරය ලුබීෛටත් සිත සෛාධිෛත් කර ගුනීෛටත් පරපලාව සුගතිගාමී 
වීෛටත් මෛතරී භාවනාව වුඩීෛ පබපහවින් උපකාරී පේ.  

ප්රඥාව 

පෛත්ත සූතරපයහි අවසාන ගාථාපවන් වඩාත් අර්ථවත් පෛන් ෛ ගුෙුරු අදහසක් ඉදිරිපත් පකපර්. ඒ 
අනුව  ෘෂ්්ීන්ට නනාප්ැමිණ  ර්ශනයකනි් යුතුව සලි්වත් වන තැනැත්තා (දිට්ඨිං ච අනුප්ගම්ෙ සීලවා 
 ස්සනනන සම්ප්න්නනා) නැවත ෙේකුසකට නනාප්ැමිනණන බව සඳහන් පේ. බුදුදහමින් නිතර අවධාරණය 
පකපරන දර්ශනය පෛෛගනි් අදහස් කර ඇත. එනම් පටිච්චසෛුප්පාද අවපබෝධය පදනම් පකාටගත් චතුරාර්ය 
සතයය පිළිබඳ අවපබෝධයයි. ඒ අනුව දුපකහි හටගුනීෛ හා නිපරෝධය අවපබෝධය පෛෛගනි් ලුපේ. ඇස, 
කන ආදි ඉන්රියයන්ට රෑප, ශේදාදි අරෛුණු ස්පර්ශවීපම් තෛාපග් ෛානසික සව්භාවය (අවිදයා, කර්ෛ, තෘෂ්ණා, 
එහි හටගුනෛී පිළබිඳ අනවපබෝධය) අනුව දුක, සුප, පහෝ උපප්ක්ෂාව හටගනී. ඇස ආදි කිසියම් ඉන්රියයක් 
ඔස්පස් කිසියම් අද්දැකීෛක ්ඇතිවීපම් දී සදිුවන්පන් රෑප, පේදනා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කනධ් 
පාංචකපය් හටගුනෛීයි. පෛෛ සක්න්ධ පාංචකය පපර පනාතිබී හටපගන ඉතිරි නුතිව නිරුද්ධ පේ බවත් 
(අහුත්වා සම්භුතාං හුත්වා න භවිස්සති). පහ්තු ඇති විට එය හටපගන පහ්තු නරිුද්ධ වීපෛන් ඉතිරි නුතවි 
නිරුද්ධ පේ. බු ්ධවචනය ශරවණය කර ඇති නුවණැති ශරාවකයා සක්නධ් ප්ිංචකනය් හටගැනීෙ  කින විට 
‘කිසිවක් නැත ය, යන උච්නේ  අන්තයට නනාවැනට්. ඒ අතර නහ්තු  නිරැ ධ්වීනෙන ්ස්කන්ධ ප්ිංචකනය් 
නිනරෝධය  කින ශරාවකයා ‘කිසිවක් ඇත ය, යන ශාශ්වත අන්තයට   නනාවැනට්’. පෛපලස ‘ඇත, නැත’ 
අන්තවලින් මිදුණ ු දර්ශනයකින් යුතු සම්ෛාදිට්ඨිය සහිත සිල්වත් විය යුතු බව බුදුදහපම් අනුශාසනයයි. 
බුදුරජාණන ්වහන්පස ් ෛහා කරුණාපවන ්යුතුව පපන්වා දුන ්නිවුරදි දර්ශනය පෛයයි. දුකින ්නදිහස්වීෛ 
සඳහා බුදුදහමින් පපන්වා පදන සතර සතිපට්ඨඨානය ඇතුළු සියු අනුශාසනා අනුගෛනය කිරීෛ ආරම්භ 
වන්පන් ස්කන්ධ පාංචකපය් සෛුදය (හටගුනීම්) වය (නිරුද්ධවීම්) දැකීම් සාංඛයාත අනිතයතා අවපබෝධපයන් 
යුතු පෛෛ දර්ශනයත් සෛඟයි.  

 පෛපලස ධර්ෛශරවණය තළුින ් සුතෛය ාණය වශපයන් පළෛුව පරඥාව ඇත ි කර පගන, ඉන්පසු 
චින්තාෛය පඤ්්ා වශපයන් යළි යළිත් නුවණින් පෛපනහි කිරීම් වශපයන ් පයෝනිපසෝ ෛනසිකාරපයහි 
පයපදමින් දියුණු පකාට සෛථ විදර්ශනා වඩමින් භාවනාෛය පඤ්්ා වශපයන් එය වඩාත් ස්ථාවර කර ගත 
යුතු ය. පෛෛ පරඥාව මිනසිාට ඇති උසස් ෛ රත්නය (පඤ්්ා නරානාං රතනාං) වන අතර රාග, ද්පේශාදි 
පකපලසුන්පගන් සිත පිරිසිදු වන්පන් පෛෛ පරඥාව දියුණු කිරීපම් පරතිඵල වශපයනි. එනිසා පරඥාව ධනයක් 
වශපයන් බුදුදහපෛහි දැක්පේ. තවද පරඥාව චරිතපයන් බුබුපල්. නුතපහාත් පරඥාපවන් චරිතය බුබපලන බව 
ද සඳහන් පේ (අපදාන පසෝභිනී පඤ්්ා). 
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(කරණීය)පෛත්ත සූතරය 
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කරණීයෛත්ථකුසපලන යන්තාං සන්තාං පදාං අභිසපෛච්ච,  සක්පකා උජූ ච සූජූ ච සවුපචා චසස් ෛුදු අනතිෛානී.  

සන්තුස්සපකා ච සුභපරා ච අපප්කිච්පචා ච සලල්හකුවුත්ති, සනත්ිනර්ිපයා ච නපිපකා ච අපප්ගේපභා කුපලසු අනනුගදි්පධා. 

න ච ඛුද්දාං සෛාචපර කිඤ්්චි පයන විඤ්්ූ පපර උපවපදයයුාං, සුිපනා වා පඛමිපනා පහාන්තු සේපබ සත්තා භවන්තු සුිතත්තා. 

පය පකචි පාණභතූත්ි තසා වා ථාවරා වා අනවපසසා, දීඝා වා පය ෛහනත්ා වා ෛජ්ිෛා රස්සකා’ණුඛථූලා. 

දිට්ඨඨා වා පයව අද්දිට්ඨඨා පය ච දූපර වසන්ති අවිදූපර,  භතූා වා සම්භපවසී වා සේපබ සත්තා භවන්තු සුිතත්තා. 

න පපරා පරාං නිකුේපබථ නාතිෛඤ්්පඤ්ථ කත්ථචි නාං කඤ්්චි, බයාපරාසනා පටිඝසඤ්ා් නාඤ්්ඤ්ෛඤ්්ඤ්සස් දුක්ඛමිච්පෙයය. 

ෛාතා යථා නියාං පුත්තාං ආයසුා එකපුත්තෛනරුක්පඛ,  එවම්පි සේබභූපතසු ෛානසාං භාවපය අපරිෛාණාං. 

පෛත්තඤ්්ච සේබපලාකස්මිාං ෛානසාං භාවපය අපරිෛාණාං,  උද්ධාං අපධා ච තිරියාං ච අසම්බාධාං අපවරාං අසපත්තාං. 

තිට්ඨඨාං චරාං නසිින්පනා වා සයාපනා වා යාවතසස් විගතමිද්පධා,  එතාං සතිාං අධිට්ඨපඨයය බරහ්ෛපෛතාං විහාරාං ඉධෛාහු. 

දිට්ඨිාං ච අනුපගම්ෛ සීලවා දස්සපනන සම්පන්පනා, කාපෛසු විපනයය පගධාං න හි ජාතු ගේභපසයයාං පුනපරතීති. 

ශාන්ත සුවයට පත්වනු කුෛුත්තකු විසනි් ආරම්භපයහිදී ෛ ඇති කරගත යුතු ගණුාාංග 15 ක් පෛහි දැක්පේ. 

1. සක්පකා : දක්ෂ බව (Be able/ Proficiency)  

2. උජූ ච : ඍජු බව (Straight) 

3. සූජූ ච : ෛනාව ඍජු බව (Upright ) 

4. සුවපචා : අන් අයපග් වචනයට ඇහුම්කන් පදන බව (Good Attention)  

5. ෛදුු : ෛෘදු බව (Gentle/ Flexible)  

6. අනතිෛානී : අතිෛානපයන් පතාරබව (Humble/Less conceited)  

7. සන්තුස්සපකා ච : ලද පදයින් සතුටු වන බව (Being contented)  

8. සුභපරා ච : පහසුපවන් පපෝෂණය කළ හුකි බව (Easy to support)   

9. අප්පකිච්පචා ච : කටයුතු අල්ප බව (being less busy)  

10. සල්ලහුකවුත්ති : සුහුල්ු ගතිපුවුතුම් ඇති බව (being simple) 

11. සන්තින්රිපයා ච : සන්සුන් ඉඳුරන් ඇති බව (Controlled in senses )  

12. නිපපකා ච : තියුණු නවුණ  (Discreet ) 

13. අප්පගේපභා : දඩේබර නුති බව  (Not impudent/ not stubborn) 

14. කුපලසු අනනුගිද්පධා : කුලයන්හි පනාඇපලන බව (Unattached to families ) 

15. න ච ඛුදද්ාං සෛාචපර කිඤ්්චි පයන විඤ්්ූ පපර උපවපදයයුාං : 

නුවණුත්තන් පදාස් නගන සුළු වූ ද වරදින් මිදීෛ  

(having moral fear and Shame on slightest wrong conduct)   
 



UD6 
 

(කරණීය) පෛත්ත සූතරපය් සිාංහල පත්රුෛ 
 

යම් ශාන්ත පදයක් කුෛුති අර්ථය කුෛුති පුද්ගලයකු විසින් දක්ෂ විය යුතු ය. ඍජු විය යුතු 
ය. වඩාත් ඍජු (අවාංක) විය යුතු ය. සුවච, ෛෘදු, අනතිෛානී විය යුතු ය. 

ලද පදයින් සතුටුවීෛ, පහසුපවන් පපෝෂණය කළහුකි බව, කටයුතු අඩු බව, සුහුල්ු බව, 
ඉඳුරන් සාංවර බව, තීක්ෂණ නුවණ, දඩේබර නුති බව, කුලයන්හි පනාඇුණු බව ඇති කර 
ගත යුතු ය. 

අන් අය වුරදි යුයි කියන සුළු වූ ද වරදින් මිදිය යුතු ය. ‘සියු සත්වපයෝ සුවපත් පේවා’ 
යන පෛත් සිත වුඩිය යුතු ය. 

බිපයන් සුපලන්නාවූ ද පනාසුපලන්නාවූ ද දීර්ඝ වූ ද ෛහත් වූ ද ෛධයෛ වූ ද මිටි වූ ද ඉතා 
කුඩා වූ ද  පපපනන, පනාපපපනන, දුර සිටින, ළඟ සිටින, ඉපදුණ (නුතපහාත් අර්හත්වයට 
පුමිණි), ඉපදීෛට බලාපපාපරාත්තුපවන් සිටින = ෛේකපුස් සටිින (නුතපහාත් රහත් පනාවූ) 
යම් සත්ත්ව පකපනක් පේ ද ඒ සියු සත්ත්වපයෝ සුවපත් පවත්වා. 

එපකක් අනිකකු පනාරවටාවා. අපනකකුට අවෛන් පනාපකපර්වා. සිතින් කයින් වචනපයන් 
එපකක් අනිකකපුග් දුකක් කුෛුති පනාපේවා. ෛවක් තෛ එක ෛ පුතු රකින්නාක් පෛන් සියු 
සතුන් පවත අපරිෛාණ පෛත් සිත පතුරුවාවා. 

උඩ ද යට ද සරස ද (සතුරු මිතුරු වශපයන්) කිසිදු සීෛාවක ්නුති ව අතරතුරවත් මවර 
පච්තනාවක් පහළවීෛක ්නුති ව සතුරන් රහිතව සියු පලෝසතුන් පකපරහි අපෛණ පෛත්සති 
වඩන්න. 

සිටින්පන් පහෝ ඇවිදිනප්න් පහෝ උනප්න් පහෝ නිදන්පන් පහෝ යම් තාක් පෛත්සහගත සිහිය 
අධිෂ්ඨාන කරනු කුෛුත්පත් ද ඒතාක් අලස බවින් පතාරව (සතර ඉරියේපේ දී ෛ) පෛත් සිත 
වඩනප්න් ය. පම් මෛතරී විහරණය පම් සම්බුදු සසුපනහි පශර්ෂඨ් විහරණයකුයි සඳහන් 
කළහ. 

සත්ත්වපයක් පුද්ගලපයක් ඇත යන මිථයාදෘෂට්ියට පනාපුමිණ සිල්වත් වූපය් දර්ශන 
සම්පත්තිපයන් යුක්ත වූපය් කාෛයන්හි ගිජුබව දුරුපකාට ඒකාන්තපයන් නුවත ෛේකුසකට 
(රහත්බවට පහෝ අනාගාමීත්වයට පුමිණ) පනාපුමිපණනප්න් ය. 
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(KARANIYA)   METTA   SUTTA 

The Discourse on Loving Kindness 

(Suttanipata and Kuddakapatha) 

 

1. Karaniya mattha kusalena 

He who is skilled in doing good 

Yantam santam padam abhi-samecca 

And who wishes to attain that sate of calm (Nibbana) should act thus 

Sakko uju ca suju ca 

He should be able, honest, perfectly upright 

Suvaco cassa mudu anatimàni 

Gently spoken, flexible and less conceited! 

 

2. Santussako ca subharo ca 

Contented (satisfied), easily supportable (not a burden to others) 

Appa-kicco ca sallahuka-vutti 

With few duties, simple in livelihood 

Santindriyo ca nipako ca 

Controlled in senses, discreet (intelligent /wise)  

Appa-gabbho kulesu ananu giddho 

Not greedily attached to families 

 

3. Na ca khuddham samacare kiñci 

He should not commit any slight wrong 

Yena viññu pare upavadeyyum 

So that other wise men might deplore 

Sukhino và  khemino hontu 

May all beings be happy and safe 

Sabbe sattà bhavantu sukhi-tattà 

May hearts be happy 

 
4. Ye keci pàna bhutatthi 

Whatsoever living beings that exist 

Tasà  và  thàvarà  và  anava sesà 

Weak, or strong, without exception 

Dighà  và ye mahantà và  

Long or stout  

Majjhimàrassa khanuka thulà  

Medium, short, small or large 
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 5. Ditthà-và  ye va additthà  

Those seen (visible) or unseen (invisible) 

 ye ca dure vasanti avidure  

And those dwelling far or near 

bhutà va sambhavesi và  

Those who are born and those who are to be born 

 sabbe sattà  bhavantu sukhitattà ! 

 May all beings, without exception, be happy mind 

 
6. Na paro param nikubbetha – 

Let no one deceive another 

 nàtimaññetha katthacinam kiñci, 

Nor despise anyone anywhere 

byàrosanà patighasaññà – 

In anger or ill will 

 nàññamaññassa dukkham iccheyya ! 

Let them not wish each other harm 

 

7. Màtà yatha niyam puttam –  

Just as a mother would guard her only child 

àyusa ekaputtam anurakkhe 

At the risk or her own life 

evam pi sabbabhutesu – 

Even so towards all beings 

 mànasam bhàvaye aparimanam ! 

Let him cultivate boundless mind 

 

8. Mettañ ca sabbalokasmim   

Let thoughts of boundless love pervade the whole world 

mànasam bhàvaye aparimànam, 

Above, below and across 

uddham adho ca tiriyañ ca  

Without any obstruction 

asambàdham averam asapattam  

Without any hatred, without any enmity 

 
9.Tittham caram nisinno và sayàno và –  

Whether he stands, walks, sits 

 yàvatassa vigatamiddho,  
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Or lies down, as long as he is a wake 

etam satim adhittheyya-  

He should develop this mindfulness 

brahmam etam viharam idhamàhu! 

This they say is the highest conduct here 

 

10. Ditthiñ ca anupagamma –  

Not falling into (wrong) views 

silavà dassanena sampanno, 

Virtuous and endowed with vision (insight) 

kamesu vineyya gedham  

He discards attachment to sensuous desires  

Na hi jàtu gabbhaseyyam punareti ! 

Truly, he does not come again, to be conceived in a womb. 
 

   

ඔබ සුෛට පතරුවන් සරණයි! 

පවත්වා සේසත හුෛකල් නිදුකී! 
 

රිවර්සයිඩ්, පෛාරිපනෝ වුලිහි 
 

 ශ්රී සම්බු ්ධානලෝක නබෞ ්ධ විහාරය 
 

බු.ව. 2561 උදුවප් ෛස (2017 පදසුම්බර 02 වන ශනි දින) 

පගෞතෛ සම්බුදු සසුපනහි සනාතන රැකවරණය උපදසා පුවුත්පවන 
 

භාවනා සම්භාෂ්ණය 


