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භා යවත්ුන් වහන්ගස් සැවැත්් නුවර ගෙව්රම් ගවගහගරහි වැඩ ගවගසන සමයක ග ාපල්ලකු 
උපමා ගකාට  නමිින් භකි්ෂූන් වහන්ගස්ලා උගෙසා ගෙසන ලෙ සූත්රයකි.  ව පාලකයකු ත්ුළ පවති්න 
දුර්වලත්ා නිසා ඔහු අසාර්ථක වන අයරුැ ඉදිරිපත්් ගකාට එම දුර්වලත්ා භික්ෂුවක් ගනාගහාත්් ශ්රාවකයකු 
ත්ුළ පැවැත්ිය ගහාත්් ඔහු ෙ අසාර්ථක වන බව ගමම සූත්රගයහි පැහැදිලි ගකාට ත්ිගේ. බුේධ ශ්ාසනගයහි 
යමකු ආධයාත්්මික වශ්ගයන් සාර්ථත්්වයට පත්්ීම සඳහා ත්මා ත්ුළ උපෙවා  ත් යුත්ු  ුණාාං  ගමානවාෙ 
යන්න ගමහි පැහැදිලිව විස්ත්ර ගකාට ඇත්. අසාර්ථක ග ාපල්ලකු ත්ුළ පවත්්නා දුර්වලත්ා බැහැර 
කළගහාත්් ග ාපල්ලා සාර්ථකත්්වයට පත්් ව  වරැල දියුණුවට පත්් වනන්ාක් ගමන් බුේධශ්රාවකයා ෙ ත්මා 
ගකගරහි පවත්්නා දුර්වලත්ා ඉවත්් ගකාට සාර්ථත්්වයට පත්්ීමට හැකියාව ලෙගහාත්් ඔහු සම්බුදු සසුගනහි 
ආධයාත්්මික පර ත්ියට පත්්වන බව මහාග ෝපාලක සූත්රගයහි පැහැදිලි ගකගර්. 

ගමහිදී බුදුරජාණන් වහන්ගස් සූත්රය ආරම්භ කරන්ගන් අාං  එගකාළසින් යුත්ු ග ාපල්ලාග ් 
 වයන් අභිවෘේියට වැඩීමට පත්් ගනාවන බව පැහැදිලි කරමිනි. එම අාං  ගමගස් ය. 

එකාෙසහි භික්ඛගව අාංග හි සමන්නා ගත්ා ග ාපාලගකා අභේගබා ග ා ණාං පරිහරිත්ුාං 
ඵාත්ිකත්්ත්ුාං. කත්ගමහි එකාෙසහි 

ඉධ භික්ඛගව ග ාපාලගකා න රූපඤ්්ූ ගහාත්ි. න ලක්ඛණකුසගල ා ගහාත්ි. න ආසාටිකාං 
සාගටත්ා ගහාත්ි. න වණාං පටිච්ඡාගෙත්ා ගහාත්ි. න ධූමාං කත්්ත්ා ගහාත්ි. නි ත්ති්්ථාං ජානාත්ි. න පීත්ාං 
ජානාත්ි. න ී ථාං ජානාත්ි. න ග ාචරකුසගලා ගහාත්ි. අනවගසසගොහි ච ගහාත්ි. ගය ගත් උසභා ග ාපිත්ගරා 
ග ාපරිණායකා ගත් න අත්ිගරක පූජාය පූගජත්ා ගහාත්ි. ඉගමහි ගඛා භික්ඛගව එකාෙසහි අාංග හි 
සමන්නාත් ගත්ා ග ාපාගලා අභේගභා ග ා ණාං පරිහරිත්ුාං ඵාත්ිකත්්ත්ුාං.  

1.  වයන්ග ් රූපගය් ස්වභාවය (වර්ණය) ගනාෙනී ෙ (න  රැපඤ්්ූ ගහාත්ි) 
2.  වයන්ග ් (සීරීම්, හැසිරීම් ආදිගයහි) ලක්ෂණ ගනාෙන ීෙ (න ලක්ඛණකුසගලා ගහාත්ි) 
3.  වයන්ග ් මැසිබිජු, මැක්කන් ආදිය ඉවත්් ගනාකරයි ෙ (න ආසාටිකාං සාගටත්ා ගහාත්ි) 
4.  වයන්ග ් වණයන් පිරිසිදු ගනාගකගර් ෙ (න වණාං පටිච්ඡාගෙත්ා ගහාත්ි) 
5.  වයන්ට දුම්  ැසමී ගනාකරන්ගන් ෙ (න ධූමාං කත්ත්්ා ගහාත්ි) 
6.  වයන් ජලයට  බස්සවන ගත්ාටුපල ගනාෙනී ෙ (න ති්ත්්ථාං ජානාත්ි) 
7.  වයන් ජලය පානය කළ ගනාකළ බව ගනාෙනී ෙ (න පීත්ාං ජානාත්ි) 
8.  වයන් යා යුත්ු මාර්  ගනා ෙනීෙ (න ීථාං ජානාත්ි) 
9.  වයන් හැසිරිය යුත්ු පරගෙශ්්, ත්ණභූමි ගනාෙනී ෙ (න ග ාචරකුසගලා ගහාත්ි) 
10. ඉත්ිරි නැත්ිව  වයන්ග න් කිරි ගොවයි ෙ (අනවගසසගොහි ච ගහාත්ි) 
11.  ව රැගල් සිටින වැඩිහිටි, නායක වූ  වයන්ට අත්ිගර්ක වශ්ගයන් ගනාසලකයි ෙ (ගය ගත් 

උසභා ග ාපිත්ගරා ග ාපරිණායකා ගත් න අත්ිගරක පූජාය පූගජත්ා ගහාත්ි) 
 

කිසියම් ග ාපල්ගලක් ගමම දුර්වලත්ාවලින් යුක්ත් නම් ඔහුග ්  වයන්ග  ්දියුණුවක් සදිු ගනාගව්. 
එගලසින් කිසියම් ශ්රාවකගයක් කරැණු 11කනි් යුක්ත් නම් ඔහු ෙ ගමම ශ්ාසන විෂයගයහි දියුණුවට පත්් 
ගනාගව්. ඒවා නම්, 

1. කිසියම් ශ්රාවකගයක් සත්ර මහභූත් රූප හා උපාොය රූප වශ්ගයන් රූපය පිරිසඳි ගනාෙනියි ෙ 
2. ගම් ශ්ාසනගයහි අඥාන බව සහ පරඥා බව කරියාව ලකෂ්ණ ගකාට ඇත්ැයි මැනැවින් ගනාෙනී ෙ 
3. යම් ශ්රාවකයකු ත්ම සිගත්හි උපන් කාමවිත්ර්ක, වයාපාෙ විත්ර්ක, විහිාංසා විත්ර්ක ගනාෙනී ෙ 

4. ඇස, කන ආදි ඉන්රිය සාංවර ගනාවූ කල්හි රූප, ශ්ේොදි අරමුණු පිළිබඳ අනවුයඤ්්ජන ග න 

ගලෝභ, ේගව්ශ් හට  නී ෙ  
5. ත්මා ධර්මය අසා එය පර ණු කළ පරිදි අන් අයට ධර්මය ගනාගෙසා ෙ 

6. ධර්මධර, විනයධර, මාත්ිකාධර බහුශ්රැත් භික්ෂූන් ගවත් ගනාඑළගේ ෙ 
7. ධර්මය ගේශ්නා කරන කලහ්ි එය පර ුණ කරන කල්හි ඉන් හට න්නා පරීත්ිය ගනාෙනී ෙ 



UD2 
 

8. නිවන සඳහා අනු මනය කළ යුත්ු මාවත් වූ ආර්ය අෂ්ටාාං ික මාර් ය ගනාෙනී ෙ 

9. නිර්වාණාවගබෝධය සඳහා හැසිරිය යුත්ු භමූිය වන සත්ර සත්ිපට්ඨානය ගනාෙනී ෙ 
10. යගමක් අන් අය ගවත්ින් ත්මන් අවශ්ය පරත්ය පහසුකම්වල සීමාව ගනාෙනී ෙ 
11. රාත්රඥ සාංඝපරිණායක භිකෂ්ූන් ගවත් කලින් කල ගනා එළගෙයි ෙ 

 
ගමකී දුර්වලත්ාවලින් යුකත්් වූ විට ශ්රාවකයකුට ත්මන් බලාගපාගරාත්්ත්ු වන පරිදි ආධයාත්්මික 

දියුණුවකට පත්්ීමට හැකයිාව ගනාලැගේ. 
ඉහත් සඳහන් දුර්වලත්ා ම හැර නිවන් ම ට සැබූ ගලස බැස  ැනමීට කරියා කළ ආකාරය 

ඉන්පසුව සූත්රගයහි විස්ත්ර ගකාට ත්ිගේ. ගමහිදී  බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගේශ්නා කරන්ගන් අාං  
එගකාගළාසකින් යුත්් ශ්රාවකයා ගම් ධර්මවිනගයහි අභිවෘේියට පත්් වන බවයි.  

 

එම අාං  නම්, 
1. රූපය මැනැවින් ෙන්ගන් ගවයි (රූපඤ්්ූ ගහාත්ි). බුදුෙහගමහි රූපය පිළිබඳ පරිපූර්ණ 

වි රහයක් ඉදිරිපත්් කරමින ්සත්ර මහභූත්රූප හා උපාොය රූප වශ්ගයන් රූප 28ක් ෙක්වා 
ත්ිගේ. ඒ අනුව ‘රූප’ යනු පඨවි, ආගපෝ, ගත්්ගජා, වාගයෝ හා උපාොය රූප 24 { (පරසාෙ රූප 
5 (චක්ඛු, ගසෝත්, ඝාණ, ජිව්හා, කාය), ග ෝචර රූප 4 (රූප, ශ්ේෙ,  න්ධ, රස), භාවරූප 2 
(ස්ත්රීභාව, පුරැෂභාව), හෙයවත්්ථු රූප, ජීවිත් රූපය, කබලිාංකාර ආහාර, ආකාශ් ධාත්ු, 
විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි රූප 2 (කාය විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි, වචී විඤ්්ඤ්ත්්ත්ි), විකාර රූප 3 (ලහතු්ා, මුදුත්ා, 
කම්මඤ්්ඤ්ත්ා), ලක්ෂණ රූප 4 (උපචය, සන්ත්ත්ි, ජරත්ා, අනිච්චත්ා) } යන අටවිසි රූපයි. 
ගමම රූපයන්හි පවත්්නා ස්වභාවය නම් ඒවා මනගස් ස්වභාවය අනුව හැම ගමාගහාත්කම 

ගවනස්ීමට භාජනය ීමය.ි එනම් ඒවා අනිත්ය වන අත්ර අවිෙයා, කර්ම, ත්ෘෂ්ණා, නිේබත්්ති් 
ලක්ෂණ ගනාදැනමී, ආහාර ආදි ගහ්ත්ු මත් වර්ත්මානගයහි හටග න ගහ්ත්ු නිරැේධ ීගමන් 
ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැේධීමයි. අනිත්ය හා අනාත්්ම ස්වභාවගයන් යුත්ු ගමම රූප මනාව ගත්්රැම් 
 ත්් පමණට බුෙධ්ශ්ාසනගයහි අභිවෘේියට පත්් ගව්.  
 

2. ලක්ෂණගයහි ෙක්ෂ ගවයි (ලක්ෂණකුසගලා ගහාත්ි). එනම් ත්මා කරන කරියාව අනුව යමකු 
බාලගයකු ගහෝ පණ්ඩිත්යකු වන බව පිළිබඳ අවගබෝධයයි. ඒ අනුව යගමක් සති් අපිරිසිදුව 

කයින්, වචනගයන්, සිත්නි් යමක් කළගහාත්් ඔහු ගකගලසීමට පත්් වන බවත්් සිත් පිරිසිදුව 
යමක් කළගහාත්් පාරිශ්ුේධත්්වයට පත්් වන බවත්් පිළිබඳ වැටහීමයි. යමකු වසලයකු ගහෝ  
බරාහ්මණයකු ගහෝ වන්ගන ් කර්මගයන් බවත්් (කම්මනා වසගලා ගහාත්ි කම්මනා ගහාත්ි 
බරාහ්මගණා) උපත්ින් ගනාවන බවත්් භා යවත්ුන් වහන්ගස් ගේශ්නා කගළ් ගම් අනුවය.ි ත්මා 
පිළිබඳවත්් අන ් අය පිළිබඳවත්් ගමම අවගබෝධය ඇත්ි කර  ැනමී ආධයාත්්මික වශ්ගයන් 
ඉදිරියට යාමට ගබගහවින් උපකාරී ගව්. 
 

3. මැසිබිජ ුඉවත්් කරන්ගන් ගවයි (ආසාටිකාං සාගටත්ා ගහාත්ි). එනම් බුදුසසුගනහි ශ්රාවකයා 
ත්ම සිත්්හි උපන් කාමවිත්ර්ක, වයාපාෙවිත්ර්ක විහාිංසාවිත්ර්කවලට සිගත්හි වාසයට ඉඩ 
ගනාත්බයි. ඒවා දුරැ කරය.ි  ගපළයි. ගකළවර කරයි. කරමානුකූලව ක්ෂය කරයි. මැස ිබිජු 
ගහවත්් ත්මාට හානිොයී සත්ුන් යනුගවන ්බුදුෙහමින ්ගපන්වා ගෙන්ගන් සිගත්හි හට න්නා 
අකුසල විත්ර්කය.ි ඒවා ඉහඳ පණුවන් ගස් සලකා වහා බැහැර කළ යුත්ුය. 

 

4. වණ නසන්ගන ් ගවයි (වණාං පටිච්ඡාගෙත්ා ගහාත්ි). වණ නැසමී වශ්ගයන් බුදුෙහගමහි 

දැක්ගවන්ගන් ඇස, කණ ආදි ඉන්රිය ඔස්ගස් රූප, ශ්ේොදි අරමුණු ග න ඒවා පළිිබඳ නමිිති් 
අනුවයඤ්්ජන ගනා ැනමීයි. එනම් ගකගලස් හට න්නා ගලස ඒවා අගයෝනිගසෝ 
මනසිකාරගයන් ගනා ැනමීයි. නිත්ර සිහිය හා නුවණ පවත්්වා  නමිින් ඉන්රිය සාංවරගයන් 
සිටීම ගමයනි් කයිැගව්. 
 

5. දුම් කරන්ගන් ගවයි (ධූමාං කත්්ත්ා ගහාත්ි). සම්බුදු සසුගනහි ශ්රාවකයකු විසනි් දුම් කරනු 
ලැබීම යනුගවන් අෙහස් කරන්ගන් ත්මා ඇසූ පරිදි පර ණු කළ ෙහම් කරැණු විස්ත්ර වශ්ගයන් 
අන් අයට කියා දීමයි. ත්මා ධර්මය අසා පර ුණ ගකාට ඉන් පරත්ිඵල ලබන අත්ර අන් අය 
ගකගරහි ෙ කරැණාධයාශ්ගයන් එය කයිා දීම බුදුෙහමින් අවධාරණය ගකගර්. 
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6. ගත්ාටුගපාළ ෙන්ගන් ගවයි (ත්ිත්්ථාං ජානාත්ි). එනම් ගම් ශ්ාසනගයහි බහුශ්රැත් ධර්මය 

මැනැවින් ෙත්් ධර්මධර, විනයධර, මාත්ිකාධර ස්ථවිර භික්ෂූන් ගවත් කලින් කල එළෙ ෙහම් 
කරැණු අසා දැනු  ැනීමයි. ධර්ම මාර් ය ආරම්භගයහි පටන් අවසානය ෙකව්ා ම කලයාණ 
මිත්ර ඇසුරින් සේධර්මය ශ්රවණය කිරීම බුදුෙහමින් නිත්ර අවධාරණය කර ත්ිගේ. එම ින් දැනට 
ෙන්නා ධර්ම කරැණු පරකට කර  ැනමීටත්් ගනාෙත්් ධර්ම කරැණු අසා දැන  ැනමීටත්් 
අවස්ථාව උොගව්.  
 

7. පානය ෙන්ගන ් ගවයි (පතී්ාං ජානාත්ි). සම්බුදු සසගුනහි පානය වශ්ගයන් දැක්ගවන්ගන් 
ධර්මවිනය ගේශ්නා කරන කල්හි එහි අර්ථය දැන සත්ුටු ීමයි. එනම් ධර්මාශ්රිත් පරීත්ියට 
පත්්ීමයි. ධර්මය හා සමාන ඖෂධයක් ගනාමැත්ි බවත්් එය පානය කරන ගලසත්් සඳහන් 

වන්ගන් ගම් නිසයි (ධම්ගමෝසධ සමාං නත්්ථ, එත්ාං පිවථ භික්ඛගවා) ගමම පරීත්ිය විවිධ 
මට්ටම්වලින් ලැබිය හැකයි. ධර්ම ශ්රවණය කරන ගමාගහාගත්හි මනා අවධානගයන් හා 
නුවණින් සිටිය ගහාත්් එම අවස්ථාගවහි දීම ගකගලසුන්ග න් සිත් මිදීම් වශ්ගයන් නිරාමිස 

පරීත්ියක් හට න.ී ඇසූ ධර්මය ත්වදුරටත්් පර ුණ කිරීම් වශ්ගයන් ධයාන, මාර් ඵල ලැබීම් 
වශ්ගයන් කරමගයන් නවීරණයන්ග න් සිත් මිදීගමන් පරීත්ිය දියුණු ගව්. ගමහි ඉහළ ම ත්ත්්ත්්වය 
නම් ආශ්රවයන්ග න් සිත් සපුරා මිදීගමන් ඇත්ි වන උසස් ම නිරාමිස පරීත්ියය.ි  
 

8. ීදිය ගහවත්් මාවත් ෙන්ගන් ගවයි (ීථාං ජානාත්ි). එනම් නිවන සඳහා මාවත් වූ ආර්ය 
අෂ්ටාාං ික මාවත් පිළිබඳ අවගබෝධයයි. චත්ුරාර්ය සත්යගයහි මාර්  සත්යය වශ්ගයන් ෙක්වා 
ඇත්්ගත්් අාං  අටකින් යුත්ු මධයම පරත්ිපොවයි. එනම් 

සම්මාදිට්ි,   සම්මසාංකප්ප,   සම්මාවාචා,   සම්මාකම්මන්ත්,   සම්මාආජීව,  සම්මාවායාම,  

සම්මාසත්ි, සම්මාසමාි යන ආර්ය අෂ්ටාාං ික මාර් යයි.  
 

9. ග ෝචර භූමිය ෙන්ගන් ගවය ි(ග ාචරකුසගලා ගහාත්ි). සම්බුදු සසුගනහි ග ෝචරභූමිය වශ්ගයන් 
ෙක්වා ඇත්්ගත්් සත්ර සත්ිපට්ඨානයයි. ගමගලාව උපත් ලෙ ත්ැනැත්්ත්ාට උපරව රහිත් ක්ගෂ්ම 
භූමිය වශ්ගයන් ෙක්වා ඇත්්ගත්් නිවන සඳහා ඒකායන පරත්ිපොව වශ්ගයන් දැක්ගවන සත්ර 
සත්ිපට්ඨානය ත්ුළ වාසය කිරීමයි. 
 

10. ඉත්ිරි ගකාට කිරි ගොවන්ගන් ගවයි (සාවගසසගොහි ච ගහාත්ි). සම්බුදු සසුගනහි ශ්රාවකයා අන් 
අය ගවත්ින් ලබන සිව්පසය අන් අයට බරක් ගනාවන පරිදි ලබා  ැනමී ගමම ින් ෙක්වා 
ත්ිගේ. එළගෙනග ් කිරි ඉත්ිරි ගනාකර ගෙවූ කලහ්ි පැටවනු්ට කිරි ගනාලැබී ඔවනු්ග ් 
වර්ධනයක් සදිු ගනාවන්නාක් ගමන් ධර්ම මාර් ගයහි යන ත්ැනැත්්ත්ා අන් අයට බරක් වන 

අයුරින් ත්ම අවශ්යත්ා ඉටු කර  ැනීමට යාම අන් අයට බරක්, ගවගහසක් ගමන් ම සාසන 
අභිවෘේියට එය බාධාවක් ෙ ගව්. 
 

11. චිරරාත්රඥ වූ පැවිදි වූ ගබාගහෝ කල් ඇත්ි සාංඝපිත්ෘ වූ සාංඝපරිණායක වූ යම් ස්ථවිර භිකෂ්ූහු 
ගවත්් නම් ඔවනු් අත්ිගර්ක පූජාගවන් පුෙන්ගන් ගවයි (ගය ගත් භකි්ඛූ ගථරා රත්්ත්ඤ්්ූ 
චරිපේබජිත්ා සාංඝපිත්ගරා සාංඝපරිඛණකායකා, ගත් අත්ිගරකපූජාය පුගජත්ා ගහාත්ි). ත්මාට 
වඩා වැඩිහිටි, ධර්මවිනයධර උත්ුමන් ගවත් කලින් කල එළෙ එත්ුමන්ට  රැසරැ දැක්ීම 
ශ්ාසනගය් අභිවෘේියට ගහ්ත්ුවකි. 

 

බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගමම ගේශ්නාව කළ කල්හි එය අසා සිටි භික්ෂූන් වහන්ගස්ලා ගබගහවින් 
සත්ුටට පත්් වූහ. ආධයාත්්මික දියුණුවකට ළඟා ීමට බලාගපාගරාත්්ත්ු වන ශ්රාවකයකුට ත්මන් යා යුතු් 
 මන ්ම  නවිැරදිව හඳුනා  ැනමීටත්් ඒ ඔස්ගස්  මන් ගකාට ත්ම ආධයාත්්මික අගප්ක්ෂා සඵල කර 
 ැනමීටත්් මහාග ෝපාලක සූත්රගය් ඇත්ුළත්් කරැණු ගබගහවින් උපකාරී ගව්. 

කලයාණ මිත්රත්්වගය් පටන් විමකු්ත්ි සාධනය ෙක්වා බුදුරදුන් ගේශ්නා කළ ආධයාත්්මික  මන් 
මග හි අත්යවශ්ය අාං  කිහිපයක් ගමම සූත්රගයන් අවධාරණය කර ත්ිගබනු ෙක්නට ලැගේ. අාං ුත්්ත්ර 
නිකාගයහි ෙසක නිපාත්ගයහි එන අවිෙයා සූත්රගයහි ෙ මීට සම ාමී වූ කරැණු අනපුිළිගවළින් ෙක්වා ත්ිගේ. 



UD4 
 

1. කලයාණමිත්ර ආශ්රය ඇත්ි විට සේධර්මශ්රවණය සැලගස.් 

2. සේධර්මශ්රවණය ලැගබන විට ශ්රේධාව ඇත්ි ගව්. 

3. ශ්රේධාව ඇත්ි විට ගයෝනිගසෝ මනසිකාරය දියුණු ගව්. 

4. ගයෝනිගසෝ මනසිකාරය ඇත්ි විට සත්ිසම්පජඤ්්ඤ්ය හට නී. 

5. සත්ිසම්පජඤ්්ඤ්ය ඇත්ි විට ඉන්රිය සාංවරය ඇත්ි ගව්. 

6. ඉන්රිය සාංවරය ඇත්ි විට ත්රිවිධ සුචරිත්ය දියුණු ගව්. 

7. ත්රිවිධ සුචරිත්ය ඇත්ි කල්හ ිසත්ර සත්ිපට්ඨානය වැගේ. 

8. සත්ර සත්ිපට්ඨානය වැගඩන විට සත්්ත් ගබාජ්ඣාං  පරිපූර්ණත්්වයට පත්් ගව්. 

9. සත්්ත් ගබාජ්ඣාං  දියුණු ීගමන් විෙයා විමුක්ත්යි සාක්ෂාත්් ගව්. 

 

  මහාග ෝපාලක සූත්රගයහි ඇත්ුළත්් කරැණු ඉහත් සඳහන් කරැණුවල ෙ අන්ත්ර් ත් ී ඇත්ි ආකාරය 

පැහැදිලවි ෙකන්ට ලැගේ. එහි සාරාාංශ්යක්  ත්ගහාත්් කලයාණ මිත්ර ආශ්රය, සේධර්ම ශ්රවණය, ඉන්රිය 

සාංවරය, සත්ර සත්ිපට්ඨානය යන කරැණු මූලික ගව්. ගම් සියල්ලට පෙනම වන්ගන් කලයාණමිත්ර ආශ්රගයන් 
පටිච්ච සමුප්පාෙය ගත්්රැම්  ැනමීය.ි එනම් දුගකහි හට ැනීම හා නිගරෝධය ගත්්රැම්  ැනමීය.ි 

ගලෝකය ගහවත්් දුගකහි හට ැනීම පළිිබඳ ගමම ත්ත්්ත්්වය කලයාණ මිත්රත්්වය ඔස්ගස්  
සේධර්මශ්රවණය ත්ළුින ්අසා දැන ත් ්ශ්රාවකයා හැකිත්ාක් දුරට සිහිගයන ්හා නුවණින් කරියා කරමින් යළි 
යළිත්් අවිෙයා සහ ත් උපාොනසක්න්ධ පාංචකයක් ග ාඩ ගනානැගඟන අයරුින් කරියා කරය.ි දුගකහි 
හට ැනීම හා නිගරෝධය ෙකින ත්ැනැත්්ත්ා හැකිත්ාක් ඉක්මනනි් දුකින් නෙිහස්ීමට කරියා කරයි. මක ්නිසාෙ 
යත්් ඔහු ත්වදුරටත්් දුක ්විඳීමට අකැමැත්ි වන ගහයිනි. දුගකහි හට ැනීම හා නැත්ිීම පළිිබඳ සිේධාන්ත්ය 
පැහැදිල ිගකගරන පටිච්ච සමුපප්ාෙය ෙකිනන්ා ධර්මය ෙකිය ි(ගයා පටිච්චසමුපප්ාොං පස්සත් ිගසා ධම්මාං 
පස්සත්ි). ධර්මය ෙකනි ත්ැනැත්්ත්ා පටිච්චසමුප්පාෙය ෙකයිි (ගයා ධම්මාං පස්සත්ි ගසා පටිච්චසමුප්පාොං 
පස්සත්ි). ගමගලස ධර්මය දැකීම බුදුරදුන් දැකමීට ෙ උපකාරී ගව් (ගයා ධම්මාං පස්සත්ි ගසා මාං පස්සත්ි). 

අවිෙයා සහ ත්ව ඇස, කන ආදි ඉන්රිය කරියාත්්මක වන විට ඊට අනරුූපව රූප, ශ්ේොදි අරමුණු 
නිර්මාණය ගව්. අපි කිසියම් අේදැකීම්ක් ලැබීගම් දී රූපාදි ස්කන්ධ පාංචකය ගපර ගනාත්ිබී හටග න ඉත්ිරි 

නැත්ි නිරැේධ ගව්. ගම් බව එවිට රූප, ගව්ෙනා, සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කන්ධ පාංචකය 
උපාොනස්කන්ධ පාංචකයක් බවට පත්් ී දුක් විඳීමට සදිු ගව්.  

සසර පැවැත්්ම - දුක හට න්නා ආකාරය 

අප ගලෝකය හා සම්බන්ධ වන්ගන් ඇස, කන ආදි ආයත්නය ඔස්ගස් රූප, ශ්ේොදි අරමුණු හරහා 
අරමුණු දැන  ැනීම් වශ්ගයනි. එහ ි දී පළමුගවන ්ඇස ආදි ආයත්න හා රූපාදි අරමුණ සම්බනධ් වන 
අවස්ථාව සැලගකන්ගන් අත්ීත් කර්මයන්ට ලැගබන විපාක අවස්ථාව වශ්ගයනි. ඇස, කන, නාසය, දිව, 
කය, මනස යන අභයන්ත්ර ආයත්න සම  රූප, ශ්ේෙ,  න්ධ, රස, ගඵාට්ඨේබ, ධම්ම යන අරමුණු සම්බන්ධ 
වන පළමු අවස්ථාව වහා හටග න නිරැේධ වන්නකි. එම ආයත්න හා අරමුණු ඒක ක්ෂණික වශ්ගයන් 
ගපර ගනාත්ිබී හටග න ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැේධ ගව් (අහුත්්වා සම්භුත්ාං හුත්වා න භවිස්සත්ි). රූප, ගව්ෙනා, 
සඤ්්ා, සාංඛාර, විඤ්්ාණ යන ස්කනධ් පාංචකය පහළ වන ගමම පළමු අවසථ්ාව අපට පාලනය කළ 
ගනාහැක්කක.ි අප ගලෝකය හා සම්බන්ධ ීමත්් සමඟ ම ගමම ත්ත්්ත්්වය හටග න වහා නිරැේධ ගව්. ගම් 
බව ගනාදැන අප අවිෙයා සහ ත්ව සිටිය ගහාත්් එම නිරැේධ වූ ආයත්න හා අරමුණුවලට අොළ ගව්ෙනා, 
සඤ්්ා, ගච්ත්නා නිත්ය, සැප, ආත්්ම වශ්ගයන් ග න ගමගනහි කිරීම් වශ්ගයන් උපාොනස්කන්ධ පාංචකයක් 
ග ාඩනැග ්. ගමගලස හට ත්් අවිෙයා සහ ත් උපාොනස්කන්ධ පාංචකය ගහ්ත්ුගවන් ත්ෘෂ්ණා, ෙෘෂ්ටි, මාන 
හටග න වැළැක්විය ගනාහැක්කකි. එවිට අවිෙයාගව් පමණට ඇලීම්,  ැටීම් හටග න එම ින් ජරා, මරණාදි 
දුක් විඳීමට අපට සිදුවනු ඇත්.  



UD5 
 

ගහ්ත්ු ඇත්ි කල්හි ස්කන්ධ පාංචකයක් හටග න නරිැෙධ් වන ආකාරය නුවණින් ගනාදුටුව ගහාත්් 
උපාොන ග ාඩනැග න ආකාරය මධු පිණ්ඩික සූත්රගයහි මැනැවින් විස්ත්ර ගව්.  නරිැේධ වූ සක්නධ් පාංචකය 
පිළිබඳ යථාවගබෝධය ගනාත්ිබුණ ගහාත්් රූප, ශ්ේොදි අරමුණු විෂයගයහි සිත් බැස  න.ී එවිට අත්ීත් 
කර්මයන්ට විපාක වශ්ගයන් හට ත්් සක්න්ධ පාංචකය උපාොනස්කන්ධ පාංචකයක් බවට පත්්ගව්. එනම් 
පරපාංච (ත්ෘෂ්ණා, ෙෘෂ්ටි, මාන) හට  නී. ගමම පරපාංචගයෝ පුේ ලයා මැඩග න සිටියි (යගත්ානිොනාං .... 
පුරිසාං පපඤ්්චසඤ්්ාසාංඛා සමුොචාරන්ත්ි). දුක හට න්ගන් ගම් ආකාරයටයි. උපාොනසක්න්ධ පාංචකයක් 
ග ාඩනැග න්ගන් ගම් ආකාරයටයි. ඒ සමඟ ම රා , පටිඝ, දිට්ි, විචිකිච්ඡා, මාන, භවරා , අවිජ්ජා යන 
කිසිදු අනුසය ධර්මයක ්හට නී. එම අනුසය ධර්ම ඇත්ි කල්හි ෙඬු  ැනීම්, ආයුධ  ැනමී්, කලහ, වි රහ, 
විරැෙධ්කථා, පරැෂ වචන, ගක්ලාම්, මුසාවාෙ ආදියට මුල් වූ ගච්ත්නා හට නී. භා යවත්ුන් වහන්ගස් ගමහිදී 
ගකටිගයන් ගේශ්නා කගළ් අවිෙයාව ගහ්ත්ුගවන් අකුසල විත්ර්ක හටග න දුක නරි්මාණය වන ආකාරයයි. 

අවිෙයා සහ ත්ව බාහිර ගලෝකය හා සම්බන්ධ වූ විට රූපාදී අරමුණු විෂයගයහි සත්ුටු වුව ෙ 
අසත්ුටු වුව ෙ මැෙහත්් ව සිටිය ෙ අප සිටින්ගන් දුක මත්යි. ගමහි දී  සිත් අපිරිසිදුව කරියා කළගහාත්් අකුසල් 
සිදුවන අත්ර සිත් පිරිසිදුව කරියා කළගහාත්් ගලෞකික කුසල් රැස් ගව්. නිරැේධ වූ ගලෝකය ඇත්ි ගෙයක් ගස් 
 ත්් කල්හි කුසල් කළ ෙ අකුසල් කළ ෙ අප සිටිනග්න් ගලෝකය ඇත් යන අන්ත්ය ත්ුළයි. එහි පරත්ිඵල 
වශ්ගයන් දු ත්ිය ගහෝ සු ත්ිය නිර්මාණය ගව්. ගම් ගෙකින් ම ජරාමරණ අත්්විඳීමට සිදුගව්. 

 මධුපිණඩ්ික සූත්රයට අනුව අවිෙයා සහ ත්ව ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ගස් රූපාදි අරමුණු  ැනීගම් දී 
පරපාංච හටග න ඊට අොළ උපාොන ස්කන්ධ පාංචකයක් ග ාඩනැඟී ජරා මරණාදි දුක් සමුොය හට න්නා 
ආකාරය මහාකච්චාන මහරහත්න් වහන්ගස් ත්වදුරටත්් විස්ත්රාත්්මක පැහැදිලි කරත්ි. ඒ අනුව, 

චක්ඛුාං ච පටිච්ච රූගප ච උප්පජ්ජත්ි චක්ඛුවිඤ්්ාණාං ත්ිණ්ණාං සාං ත්ි ඵස්ගසා 
ඵස්ස පච්චයා ගව්ෙනා යාං ගව්ගෙත්ි  ත්ාං සාංජානාත්ි යාං සාංජානාත්ි ත්ාං විත්ක්ගකත්ි යාං 
විත්ක්ගකත්ි ත්ාං පපාංගචත්ි යාං පපාංගචත්ි ත්ගත්ා නිොනාං පරුිසාං පපාංචසඤ්්ා සාංඛා 
සමුොචරන්ත්ි අත්ීත්ානා ත් පච්චුප්පන්ගන්සු චක්ඛුවිඤ්ග්ඤ්ගයයසු රූගපසු. 

ඇස, රූපය, චක්ඛුවිඤ්්ාණය, චක්ඛුසම්ඵස්සය, චක්ඛුසම්ඵස්සජා ගව්ෙනා, රූපසඤ්්ා, රූප 
විත්ක්ක, පපඤ්්ච ආදි වශ්ගයන් ස්කන්ධ පඤ්්චකයක් ග ාඩනැඟී ජරාමරණාදි දුක් සමොුය හට නන්ා 
ආකාරයක භා යවත්ුන් වහන්ගස් පැහැදිලි කරත්ි. ගමහිදී නිරැේධ වූ ඇස, රූපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය, 
ස්පර්ශ්ය, ඊට අොළ ගව්ෙනාව, සඤ්්ාව ආදිය ත්වදුරටත්් ඇත්ි ගෙයක ් ගස් ග න ගච්ත්නා (පරපාංච) 
ග ාඩන ා  නී.  

අවිෙයා සහ ත්ව ඇස උපන් කල්හි රූපය, චක්ඛු විඤ්ා්ණය, චක්ඛු සම්ඵස්සය, චක්ඛු සම්ඵස්සජා 
ගව්ෙනා, චක්ඛුසම්ඵස්ස ගව්ෙනා, රූපසඤ්්ා, රූප විත්ක්ක, පරපාංච සහිත් රූප සාංගච්ත්නා ආදි සියල්ල 
නිර්මාණය ගව්. කණ ආදි ගසසු ආයත්න සම්බන්ධ ත්ත්්ත්්වය ෙ ගමගස්යි. ගමගලස අවිෙයා සහ ත්ව 
ගලෝකය හා සම්බන්ධ ීගම් දී ඇස, රූපය, චක්ඛු විඤ්්ාණය ආදි ඉන්රිය ගලෝකය ඇත්ි ගෙයක් ගස් ග න 
ඒ ත්ුළ සිත් බැස  නී. එවිට ජරා, මරණාදිගයන් නිෙහස්ීමක් ගනාමැත්. 

 

සසර නැවැත්්ම - දුක නිරැේධ කරන ආකාරය 

මධුපිණඩ්ික සූත්රගයහි ගෙවන පියවරින් ම  ගපන්වනග්න් විෙයාසහ ත්ව සිහිගයන් හා නුවණින් 
කරියා කිරීගමන් දුක ඇත්ි ගනාවන ගලස ගලෝකය ගෙස බලන ආකාරයයි. අත්ීත් කර්මයන්ට ලැගබන විපාක 
වශ්ගයන් ඇස ආදි ඉන්රිය ඔස්ගස් හඳුනා න්නා රූපාදි අරමුණු පළිිබඳ නිර්මාණය වන ස්කන්ධ පාංචකය 
පිළිබඳ අවිෙයාගවන ්සිත් බැස ගනා ත් ගහාත්් දුක හට ගනා නී. එනම් දුටු ගෙගයහි දැකමී් පමණක ්(දිට්ගඨ 
දිට්ඨමත්්ත්ාං) වශ්ගයන් අවගබෝධය ලැබී පරපාංච ග ාඩ ගනානැග ්. එවිට හටග න නිරැේධ වන ස්කන්ධ 
පාංචකගයහි සත්ුටුීමක්,  ුණකීමක්, බැස ැනමීක් සිදු ගනාගව් (එත්්ථ ගච නත්්ථ අභිනන්දිත්ේබාං 
අභිවදිත්ේබාං අජ්ගඣාගසත්ේබාං). ඒ සමඟ ම රා , පටිඝ, දිට්ි, විචිකිච්ඡා, මාන, භවරා , අවිජ්ජා යන 
කිසිදු අනුසය ධර්මයක් හට ගනා නී. එම අනුසය ධර්ම නැත්ි කල්හි ෙඬු  ැනීම්, ආයුධ  ැනමී්, කලහ, 
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වි රහ, විරැේධකථා, පරැෂ වචන, ගක්ලාම්, මුසාවාෙ ආදියට මුල් වූ ගච්ත්නා නිමාවට පත්්ගව්. භා යවත්ුන ්
වහන්ගස් ගමහිදී ගකටිගයන් ගේශ්නා කගළ් අකුසල විත්ර්ක නිරවගශ්්ෂගයන් නරිැේධ කරන ආකාරයය.ි 
එය මහාකච්චාන මහරහත්න් වහන්ගස් සවිස්ත්රාත්්මකව විස්ත්ර කරන්ගන් ගමගස්යි.  

ගසා වත්ාවුගසා චක්ඛුස්මි අසත්ි රූගප අසත්ි චක්ඛුවිඤ්්ාගණ අසත්ි ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්්ත්ිාං 
පඤ්්ඤ්ගපස්සත්ීත්ි ගනත්ාං  ඨානාං විජ්ජත්ි. ඵස්සපඤ්්ඤ්ත්්ත්ියා අසත්ි ගවෙනාපඤ්්ඤ්ත්්ත්ිාං 
පඤ්්ඤ්ගපස්සත්ීත්ි ගනත්ාං ඨාන විජ්ජත්ි. ගව්ෙනාපඤ්්ඤ්ත්්ත්ියා අසත්ි සඤ්්ාපඤ්්ඤ්ත්්ත්ිාං 
පඤ්්ාගපස්සත්ීත්ි ගනත්ාං ඨානාං විජ්ජත්ි. සඤ්්ඤ්පඤ්්ඤ්ත්්ත්ියා අසත්ි විත්ක්කපඤ්්ඤ්ත්්ත්ිාං 
පඤ්්ාගපස්සත්ීත්ි ගනත්ාං ඨානාං විජ්ජත්ි. විත්ක්කපඤ්්ඤ්ත්්ත්ියා අසත්ි 
පපඤ්්චසඤ්්ාසාංඛාසමුොචරණපඤ්්ඤ්ත්්ත්ිාං පඤ්්ාගපස්සත්ීත්ි ගනත්ාං ඨානාං විජ්ජත්ි. 

'ඇවැත්්ත්ි, ඒකාන්ත්ගයන් ඔහු ඇස නැත්ි කල්හි රූපය නැත්ි කල්හි චක්ඛු විඤ්්ාණය නැත්ි කල්හි 
ස්පර්ශ්ය යැයි පැනීමක් කරන්ගන ්ය යන ගම් කාරණය විෙයමාන ගනාගව්. සප්ර්ශ්ය පැනීමක් නැති් 
කල්හි ගව්ෙනා යැයි පැනීමක් කරන්ගන් ය යන ගම් කරැණ විෙයමාන ගනාගව්. ගව්ෙනා යැයි පැනීමක් 
නැත්ි කල්හි සාංඥා යැය ිපැනීමක් කරන්ගන් ය යන ගම් කරැණ විෙයමාන ගනාගව්. සාංඥා යැයි පැනීමක් 
නැත්ි කල්හි විත්ර්ක යැය ි පැනීමක් කරන්ගන් ය යන ගම් කරැණ විෙයමාන ගනාගව්. විත්ර්ක යැයි 
පැනීමක ්නැත්ි කල්හි පරපාංච ගකාට්ඨාසයන්ග ් පැවැත්්ම පිළිබඳ පැනීමක් කරන්ගන් ය යන ගම් කරැණ 
විෙයමාන ගනාගව්.'  

ගමයින් විස්ත්ර වන්ගන් අවිෙයාව නැත්ි කල්හි ඉන්රිය කරියාකාරීත්්වගය් ස්වභාවයයි. ඇස නැත්, 
රූප නැත්ි කල්හි ආදි වශ්ගයන් දැක්ගවන්ගන ්ඇගස් ගපනීගම් ශ්ක්ත්ිය නැත්ි ීම ගහෝ රූප ගනාබලා සිටීම 
ගහෝ ගනාව අවිෙයා සහ ත් සිත්ින් ඇස, රූපය, චක්ඛු විඤ්්ාණ ආදිය ගනා න්නා ස්වභාවයයි. එනම් 
ඇස, රූප, චක්ඛුවිඤ්්ාණාදිගයහි අවිෙයාගවන් සිත් බැස ගනා න්නා සව්භාවයයි. සාංසාර චකරගයන් 
නිෙහස් වූ මානසික ස්වභාවය ගමමඟින් පැහැදිලි ගකගර්. 

ගමහිලා අප විසින් කළ යුත්ු පරධාන කාර්ය වන්ගන් ඉහත් දැක්වූ පරිදි දුගකහි හට ැනීම හා 
නිගරෝධය පිළබිඳ පටිච්චසමුපප්ාෙ ාණය හැකිත්ාක් උපෙවා ග න එක් අත්කනි් සමථ භාවනාවත්් අගනක් 
අත්ින් විෙර්ශ්නා භාවනාවත්් සම්පූර්ණ කරිීමයි. එනම් හැකිත්ාක් දුරට මමත්රී භාවනාව වඩමින් සිත් 

සමාිමත්් කරමින් රූපාදී සක්න්ධ පාංචකගය් සමෙුය වය නුවණින් ගමගනහි කරමින් පරඥාව දියුණු කිරීමයි. 
ගම් සඳහා මහාගමා ් ල්ලාන සූත්රගය් දැක්ගවන කරැණු ගබගහවින් උපකාරී ගව්. 

           
 

පැසදිනාහි ගලාස් ඇන්ජලිස් ගබෞේධ විහාරස්ථානගයහි 

ස්වාමීන් වහන්ගස්ලා විසින් ගමගහයවනු ලබන 

ධර්මචාරිකා වැඩසටහන 

ොයකත්්වය: 

උපාලි ගරාරි ූ මහත්්මා සහ මාලනී ගරාරි ූ මහත්්මිය ඇත්ුළු (ෙමිත්, අරැණ, යශ්ස්) ෙරැවන්  විසනිි. 

05/25/2019 ශ්නි දින (බු.ව. 2563 ගවසක්) 
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The Longer Discourse on the Cowherd 
Maha Gopalaka Sutta (MN) 

 

So, I have heard. At one time the Buddha was staying near Sāvatthī in Jeta’s Grove, 

Anāthapiṇḍika’s monastery. There the Buddha addressed his disciples (mendicants): 

“Disciples!” 

“Venerable sir,” they replied. The Buddha said this: 

“Disciples, a cowherd with eleven factors can’t maintain and expand a herd of cattle. What eleven? 

It’s when a cowherd doesn’t know form, is unskilled in characteristics, doesn’t pick out flies’ eggs, doesn’t 

dress wounds, doesn’t smoke out pests, doesn’t know the ford, doesn’t know satisfaction, doesn’t know the 

trail, is not skilled in pastures, milks dry, and doesn’t show extra respect to the bulls who are fathers and leaders 

of the herd. A cowherd with these eleven factors can’t maintain and expand a herd of cattle. In the same way, 

a disciple with eleven qualities can’t achieve growth, improvement, or maturity in this teaching and training. 

What eleven? It’s when a disciple doesn’t know form, is unskilled in characteristics, doesn’t pick out flies’ 

eggs, doesn’t dress wounds, doesn’t smoke out pests, doesn’t know the ford, doesn’t know satisfaction, doesn’t 

know the trail, is not skilled in pastures, milks dry, and doesn’t show extra respect to senior mendicants of long 

standing, long gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha. 

And how does a disciple of the Buddha not know form? It’s when a disciple doesn’t truly 

understand that all form is the four primary elements, or form derived from the four primary elements. That’s 

how a disciple doesn’t know form. 

And how is a disciple not skilled in characteristics? It’s when a disciple doesn’t understand that a 

fool is characterized by their deeds, and an astute person is characterized by their deeds. That’s how a 

mendicant isn’t skilled in characteristics. 

And how does a disciple not pick out flies’ eggs? It’s when a mendicant tolerates a sensual, 

malicious, or cruel thought that has arisen. They tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen. They 

don’t give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. That’s how a mendicant doesn’t pick 

out flies’ eggs. 

And how does a disciple not dress wounds? When a mendicant sees a sight with their eyes, they 

get caught up in the features and details. Since the faculty of sight is left unrestrained, bad unskillful qualities 

of desire and aversion become overwhelming. They don’t practice restraint, they don’t protect the faculty of 

sight, and they don’t achieve its restraint. When they hear a sound with their ears … smell an odor with their 

nose … taste a flavor with their tongue … feel a touch with their body … know a thought with their mind, they 

get caught up in the features and details. Since the faculty of the mind is left unrestrained, bad unskillful 

qualities of desire and aversion become overwhelming. They don’t practice restraint, they don’t protect the 

faculty of the mind, and they don’t achieve its restraint. That’s how a mendicant doesn’t dress wounds. 

And how does a disciple not smoke out pests? It’s when a disciple doesn’t teach others the 

Dhamma in detail as they learned and memorized it. That’s how a disciple doesn’t smoke out pests. 
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And how does a disciple not know the ford? It’s when a mendicant doesn’t from time to time go 

up to those mendicants who are very learned—knowledgeable in the scriptures, who have memorized the 

teachings, the texts on monastic training, and the outlines—and ask them questions: ‘Why, sir, does it say this? 

What does that mean?’ Those venerables don’t clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt 

regarding the many doubtful matters. That’s how a mendicant doesn’t know the ford. 

And how does a disciple not know satisfaction? It’s when a disciple, when the teaching and training 

proclaimed by the Realized One are being taught, finds no joy in the meaning and the teaching, and finds no 

joy connected with the teaching. That’s how a mendicant doesn’t know satisfaction. 

And how does a mendicant not know the trail? It’s when a disciple doesn’t truly understand the 

noble eightfold path. That’s how a disciple doesn’t know the trail. 

And how is a disciple not skilled in pastures? It’s when a mendicant doesn’t truly understand the 

four kinds of mindfulness meditation. That’s how a mendicant is not skilled in pastures. 

And how does a disciple milk dry? It’s when a mendicant is invited by a householder to accept 

robes, alms-food, lodgings, and medicines and supplies for the sick, and that mendicant doesn’t know 

moderation in accepting. That’s how a mendicant milk dry. 

And how does a disciple not show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone 

forth, fathers and leaders of the Saṅgha? It’s when a mendicant doesn’t consistently treat senior mendicants of 

long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha with kindness by way of body, speech, and 

mind, both in public and in private. That’s how a disciple doesn’t show extra respect to senior mendicants of 

long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha. 

A mendicant with these eleven qualities can’t achieve growth, improvement, or maturity in this 

teaching and training. 

A cowherd with eleven factors can maintain and expand a herd of cattle. What eleven? It’s when 

a cowherd knows form, is skilled in characteristics, picks out flies’ eggs, dresses wounds, smokes out pests, 

knows the ford, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn’t milk dry, and shows extra 

respect to the bulls who are fathers and leaders of the herd. A cowherd with these eleven factors can maintain 

and expand a herd of cattle. 

In the same way, a learned disciple with eleven qualities can achieve growth, improvement, and 

maturity in this teaching and training. What eleven? It’s when a disciple knows form, is skilled in 

characteristics, picks out flies’ eggs, dresses wounds, smokes out pests, knows the ford, knows satisfaction, 

knows the trail, is skilled in pastures, doesn’t milk dry, and shows extra respect to senior mendicants of long 

standing, long gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha. 

And how does a learned disciple know form? It’s when a mendicant truly understands that all form 

is the four primary elements, or form derived from the four primary elements. That’s how a mendicant knows 

form. 

And how is a disciple skilled in characteristics? It’s when a disciple understands that a fool is 

characterized by their deeds, and an astute person is characterized by their deeds. That’s how a disciple is 

skilled in characteristics. 
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And how does a disciple pick out flies’ eggs? It’s when a disciple doesn’t tolerate a sensual, malicious, or cruel 

thought that has arisen. They don’t tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get 

rid of them, eliminate them, and obliterate them. That’s how a mendicant pick out flies’ eggs. 

And how does a disciple dress wound? When a disciple sees a sight with their eyes, they don’t get 

caught up in the features and details. If the faculty of sight were left unrestrained, bad unskillful qualities of 

desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty 

of sight, and achieving its restraint. When they hear a sound with their ears … smell an odor with their nose 

… taste a flavor with their tongue … feel a touch with their body … know a thought with their mind, they 

don’t get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad unskillful 

qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting 

the faculty of mind, and achieving its restraint. That’s how a disciple dress wound. 

And how does a disciple smoke out pests? It’s when a disciple teaches others the Dhamma in detail 

as they learned and memorized it. That’s how a disciple smoke out pests. 

And how does a disciple know the ford? It’s when from time to time a disciple goes up to those 

mendicants who are very learned—knowledgeable in the scriptures, who have memorized the teachings, the 

texts on monastic training, and the outlines—and asks them questions: ‘Why, sir, does it say this? What does 

that mean?’ Those venerables clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt regarding the 

many doubtful matters. That’s how a disciple knows the ford. 

And how does a disciple know satisfaction? It’s when a disciple, when the teaching and training 

proclaimed by the Realized One are being taught, finds joy in the meaning and the teaching, and finds joy 

connected with the teaching. That’s how a disciple knows satisfaction. 

And how does a disciple know the trail? It’s when a mendicant truly understands the noble 

eightfold path. That’s how a mendicant knows the trail. 

And how is a disciple skilled in pastures? It’s when a mendicant truly understands the four kinds 

of mindfulness meditation. That’s how a disciple is skilled in pastures. 

And how does a disciple not milk dry? It’s when a mendicant is invited by a householder to accept 

robes, alms-food, lodgings, and medicines and supplies for the sick, and that mendicant knows moderation in 

accepting. That’s how a mendicant doesn’t milk dry. 

And how does a disciple show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, 

fathers and leaders of the Saṅgha? It’s when a disciple consistently treats senior mendicants of long standing, 

long gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha with kindness by way of body, speech, and mind, both in 

public and in private. That’s how a disciple shows extra respect to senior mendicants of long standing, long 

gone forth, fathers and leaders of the Saṅgha. 

A disciple with these eleven qualities can achieve growth, improvement, and maturity in this 

teaching and training.” 

That is what the Buddha said. Satisfied, the disciples were happy with what the Buddha said. 
 

(Translated by Bhikku Sujato) 


