
සිගාල (සිගාලලෝවාද) සූත්රය 
(දී.නි. 3, බු.ජ.ත්රි. 288-310 පිට) 

   

බුදුරාජාණන් වහන්ලස් ක්රි. පූ. 6  වන  සයිවලසහි  භාරත්ලයහි පහළ ව පුරා  වසර  45ක්් ලලාවට 
දම් ලදසූහ. එහදිී භකි්්ෂ ු - භික්්ෂුණී - උපාසක් - උපාසික්ා යන සවි්වන පිරිස උන්වහන්ලස්ලග ්පරධාන 
ශ්රාවක්ලයෝ වූහ. බුදුරදුන්ලග ්ලබාලහෝ ලද්ශ්නා ලෙෙ සිව්වනක්් පිරිස ෙ ඉලක්ක්් ලක්ාට ලද්ශ්නා ක්ළ ඒවා 
ය. වයග්ඝපජ්ජ සූත්රය (අං.නි. 6, 234 පිට), සිගාලක් සූත්රය (දී.නි. 3, 288 පිට), ධම්ික් සූත්රය (සු.නි. 112), වසල සූත්රය 
(සු.නි. 44 පිට), පරාභව සූත්රය (සු.නි. 36 පිට), අනාථපිණ්ිලක්ෝවාද සූත්රය ආදී ලද්ශ්නා විලශ්්ෂලයන් ගිහි උපාසක් 
- උපාසික්ාවන් ඉලක්්ක් ලක්ාට ලදසන ලද සූත්රයි. ඒ අත්ර දීඝනික්ාලය් ඇත්ුළත් ්සිගාලක් සූත්රය ගෘහස්ථ 
ජීවිත්ලය් පිරිහීෙට ත්ුඩුලදන ක්රුණු ලෙන් ෙ ි ත්ුරන් හඳුනාගුනීෙට අදාළ ක්රුණු ෙගින් ජීවිත්ලය් අයහපත් 
බුහුර ලක්ාට ජීවිත් සඵල ක්ර ගුනීෙට අදාළ ක්රුණු රැසක්් ඉදිරිපත්් ක්රයි. එහි සඳහන් උපලදස් ෙගින් 
ගෘහස්ථ ජීවිත්ය නිසි ොවත්ට ලයාෙු ක්ර ගුනීෙට නුවණුත්ි ශ්රාවක්යාට අවක්ාශ් සුලලස්.  
 

බුදුරජාණන් වහන්ලස් රජගහ නුවර ලවළුවනාරාෙලයහි ක්ලන්දක්නවිාපලයහ ි වුඩ ලවලසන 
සෙලයහි දිනක්් අළුයෙ සගිාලක් නම් ගෘහපත්ියා රජගහ නුවරින් නික්ේ ලත්ත්් දියක්ින් හා හිසලක්සින් 
යුක්්ත් ව සදිසාවන්ට නෙස්ක්ාර ක්රින් සිටිලය් ය. ලම් අත්ර බුදුරජාණන් වහන්ලස් ලපරවරුලවහි 
පිණ්ඩපාත්ලයහි වුඩෙ ක්රන විට සදිසාවන ්නෙස්ක්ාර ක්රන සගිාලක් ෙුණගුසණුි. එහි දී උන් වහන්ලස් 
සිගාලක් ක්ෙුක්ට වඳින්ලන ්දැයි පරශ්්න ක්ළහ. ත්ෙ පයිා ිය යන විට සදිසාවන්ට නෙස්ක්ාර ක්රන ලලස 
අවවාද දුන් බවත්් පියාලග ්එෙ වචනය ගරු ක්ිරීෙ සඳහා ත්ො නුලගනහිර, දක්ුණ, බටහිර, උත්ුර, යට, 
උඩ යන සදිසාවන්ට නෙසක්්ාර ක්රන බවත්් සිගාලක් බුදුරදුන්ට පළිිත්ුරු දුන්ලන් ය. 
 

ලෙහි දී බුදුරජාණන ් වහන්ලස් පරක්ාශ් ක්රන්ලන ් ආර්ය විනලයහි සදිසා නෙස්ක්ාරය ලෙලස් 
ලනාවන බවයි. එවිට සිගාලක් ආර්ය විනලයහි සදිසා නෙස්ක්ාරය ලක්ලස් ද යනන් බුදුරදුන් ලවත්නි් පරශ්්න 
ක්ලළ් ය. එලස් නම් ෙනාලක්ාට අසන්න, ලෙලනහි ක්රන්න යුයි පවසා භාගයවත්ුන් වහන්ලස් එෙ ක්රුණු 
ලද්ශ්නා ක්ළහ. අනත්ුරුව සදිසාවන් විස්ත්ර ක්රිීෙට පරථෙ ආරම්භලයහි සදිසාවන් වසාලන චුද්දස (14) 
ලාෙක් ක්ර්ෙ විස්ත්ර ක්රත්ි. එනම් සත්ර ක්ර්ෙ ක්්ලල්ශ්, සත්ර අගත්ි හා අපායෙුඛ හය යන දාහත්රය.ි 
 

● සත්ර ක්ර්ෙ ක්්ලල්ශ් :- 
 

1. පරාණඝාත්ය         2. ලසාරක්ෙ  
3. ලබාරුක්ීෙ         4. පරදාර ලස්වනය 

 
පරාණඝාත්ය යනු දැන දැන අන් සත්ක්ුලග් දිවි ලත්ාර ක්ිරීෙයි. අනුන් අයත්් දෑ ලසාරසිත්ින් ගුනෙී 

අදින්නාදාන ලහවත්් ලසාරක්ෙය.ි අන් අය රවටන ෙලුා ක්රවන අදහසින ්ත්ෙ වචන ලහෝ චර්යා භාවිත් 
ක්ිරීෙ ෙුසාවාදයයි. පරදාර යනු අනුන් සත්ු අඹුවන් සම්ෙත්ය ඉක්්ෙවා ත්ෙ සිත්ුඟි ඉටුක්ර ගුනීෙට භාවිත් 
ක්ිරීෙයි. ලම්වා පුදග්ලයක්ුලග් යහපත් නසන සිත් ක්ිලිටි ක්රවන පාපයට ඇද දෙන දුගත්ියට පෙුණුවන 
ක්රුණුය.ි 

‘පාණාත්ිපාත්ං අදින්නාදානං ෙුසාවාලදා ච වුච්චත්ි, 
පරදාරගෙනඤ්ලචව නප්පසංසන්ත්ි පණ්ිත්ා.’ 

 
● සත්ර අගත්ි :- 

        1. ඡන්ද         2. ලදෝස 
        3. භය            4. ලෙෝහ 

 
ක්ුෙුත්්ත් නිසා ලහෝ ද්ලව්ෂය නිසා ලහෝ බිය නිසා ලහෝ ලෙෝඩක්ෙ නිසා ලහෝ ත්ීරණ ත්ීන්දු 

ගුනීලම්දී අගත්ිගාමී ව ක්ිරීෙ ලෙයනි් දැක්්ලව්. ඡනද්ය වරදක්් වන්ලන් එය ිථයාදෘෂ්ටිය ෙත් පිහිටා සිදු 
ක්රන විටයි. ලෙෙ ක්රුණු ෙගින් ත්ොටත්් අනුන්ටත්් ලෙලලාවටත්් පරලලාවටත්් අනර්ථයක්් අවුඩක් ්සිදු 
ලව්. 
 

            ‘ඡන්දා ලදාසා භයා ලොහා ලයා ධම්ෙං අත්ිවත්්ත්ත්ි, 
            නිහීයත්ි ත්ස්ස යලසා ක්ාළපක්්ලඛ’ව චන්දිො.’ 
 



UD2 
 

යලෙක්් ඡනද්, ද්ලව්ෂ, භය, ලෙෝහ යන ධර්ෙයන් ඉක්්ෙවයි ද ඔහුලග් ක්ීර්ත්යි / යසස අවපස සඳ 
ලෙන් පිරිහෙීට පත්් ලව්. ඡන්දාදී ලෙෙ ක්රුණු සාොනයලයන් ිනිසා ත්ුළ පවත්ී. එහි පවත්්නා වරද නම් 
ඒවා සීොව ඉක්්ෙවා පුවුත්ීෙයි. අගත්ියට පත්් වන්ලන් එවිටයි. ලෙෙ ක්රුණුවලින් යලෙක්් අන්ත්යට, 
අගත්ියට ගිය විට ඔහුලග් ආධයත්්ික් ජීවිත්ලය් පරිහානිය සදිුවන අත්ර ඔහුලගන් සොජයට ද අයහපත්ක්් 
සිදුලව්.  
 

‘ඡන්දා ලදාසා භයා ලොහා ලයා ධම්ෙං නාත්ිවත්්ත්ත්ි, 
              ආපූරත්ි ත්ස්ස යලසා සුක්ක්්පක්්ලඛ’ව චන්දිො.’ 
 

යෙලක්් ඡන්ද, ද්ලව්ෂ, භය, ලෙෝහ යන ධර්ෙයන් ලනාඉක්්ෙවයි ද ඔහුලග් ක්ීර්ත්යි / යසස පුරපස 
සඳ ලෙන ්දියුණුවට පත්් ලව්. ඡන්දාදි ලෙෙ ක්රුණුවලනි් යලෙක්් අන්ත්යට, අගත්ියට ලනාලගාස් ක්ටයුතු් 
ක්රන විට ඔහුලග් ආධයත්්ික් ජීවිත්ලය් දියුණවුක්් / අභිවෘද්ියක්් සිදුවන අත්ර ඔහුලගන් සොජයට ද 
ෙහත්් අර්ථයක්් / යහපත්ක් ්සිදුලව්. 
 

● අපාය ෙුඛ හය :-  
 

ලභෝගයන්ලග් විනාශ්යට ලහ්ත්ුවන ක්රුණු හයක්් ලෙෙගින් විස්ත්ර ලව්. 
 

        1. රහලෙර පානය  
(සුරාලෙරයෙජ්ජපොදට්ඨානානුලයාලගා ලඛා ගහපත්පිුත්්ත් ලභාගානං අපායෙුඛං) 

        2. ලනාක්ල්හි වීථි සංචාරය 
             (වික්ාලවිසිඛාචරියානුලයාලගා ලභාගානං අපායෙුඛං) 
        3. උත්්සව බුලීෙට /දැක්ෙීට යාෙ 
             (සෙජ්ජාභිචරණං ලභාගානං අපායෙුඛං) 
        4. දූ ලක්ළිලයහි ලයදීෙ 
             (ජූත්ප්පොදට්ඨානානුලයාලගා ලභාගානං අපායෙුඛං) 
        5. පාපිත්ුරන් හා එක්්වීෙ 

(පාපිත්්ත්ානුලයාලගා ලභාගානං අපායෙුඛං)  
6. අලසබව 

(ආලස්සානුලයාලගා ලභාගානං අපායෙුඛං) 
 

ලෙක්ී ලාෙක් ධර්ෙ දාහත්රින් අත්ිඳී සදිසාවන් නෙස්ක්ාර ක්ිරීලෙන් ලෙලලාව ද සත්ුටු ව පරලලාව 
ද සත්ුටු ව ෙරණින් ෙත්ු ෙනාප ගත්ි ඇත්ි ස්වර්ග ලලෝක්යට පුිලණන බව ලද්ශ්නා ක්රත්ි. 
 
 

ඉන්පසු ඉහත් සඳහන් ක්රුණු දාහත්ර ත්වදුරටත්් විස්ත්ර ලක්ලර්. 
 

1. රහලෙරපානලයහි ලදෝෂ (මජ්ජපානාදීනවා) හයක්ි.  
එනම්, 

I. ලෙලලාවදී ෙ ධනහානිය (සන්දිට්ික්ා ධනජානි) 
II. ක්ලහ වුිවීෙ (ක්ලහප්පවඞ්ඪනී) 
III. ලරෝගාදිය හටගුනෙී (ලරාගානං ආයත්නං) 
IV. අපක්ීර්ත්ිය පුත්ිරීෙ (අක්ිත්ත්්ිසඤ්ජනනී) 
V. ලුජ්ජාව නුත්විීෙ (ලක්ාපනීනිදංසනී) 
VI. නුවණ දුබලවීෙ (පඤ්ාය දුබ්බලීක්රණීත්ි) 

  
 

2. ලනාක්ල්හි වීථි සංචාරලයහි ලදෝෂ (විකාලචරියාදීනවා) 6 ක්ි. 
      එනම්, 

I. ත්ො ආරක්්ෂා රහිත් වීෙ   (අත්්ත්ාපි’ස්ස අගුත්්ලත්ා අරක්්ිලත්ා ලහාත්ි) 
II. ත්ෙ අඹු දරුවන් ආරක්්ෂා රහිත් වීෙ (පුත්්ත්දාලරාපි’සස් අගුත්්ත්ා අරක්්ිත්ා ලහාත්ි) 
III. ධනය ආරක්්ෂා රහිත් වීෙ (සාපලත්යයම්පිස්ස අගුත්්ත්ං අරක්්ිත්ං ලහාත්ි) 
IV. සුක් ක්ළයුත්ු පදු්ගලයක්ු වීෙ (සඞ්ක්ිලයා ච ලහාත්ි පාපලක්සු ඨාලනසු) 
V. අභූත් ලචෝදනා පුිණීෙ (අභූත්වචනං ච ත්ස්ිං රෑහත්ි) 
VI. ලබාලහෝ ක්රදරවලට ෙුහුණපෑෙ  (බහූනඤ්ච දුක්්ඛධම්ොනං පුරක්්ඛලත්ා ලහාත්ි) 



UD3 
 

  3. උත්්සව බුලීෙට යාලෙහ ිආදීනව (සමජ්ජාභිචරණාදීනවා) 6 ක්ි. 
      එනම්, 

I. නෘත්ය ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව නච්චං) 
II. ගීත් ගායනා ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව ගීත්ං) 
III. ලබර ආදී වාදන ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව වාදිත්ං) 
IV. ෙහාභාරත් ආදී ක්ථා ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව අක්්ඛානං) 
V. අත්්ත්ාලෙ ක්රීඩා ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව පාණිස්සරං) 
VI. ක්ළ පඹිීම් ක්රීඩා ලක්ාත්ුන ද (ක්්ව ක්ුම්භථූණං) 

ආදී වශ්ලයන් ලසායින් ඇවිදීෙට (සෙජ්ජාභිචරලණ) සිදුවීෙ 
 

4. දාදු ක්රීඩාලවහි (දූ ලක්ළිලයහි) ආදීනව (ජූතප්පමාදීනවා) 6 ක්ි. 
එනම්, 

I. සූදුලවන් දිනූ ක්ල්හි සත්ුරන් ඇත්ිවීෙ (ජයං ලවරං පසවත්ි) 
II. පුරදුණු ක්ල්හි වස්ත්ුව අනවු දුක්ව්ීෙ (ජිලත්ා විත්්ත්ෙනලුසාචත්ි) 
III. ඇස් අභිෙුව දී ෙ ධනය පරිිහීය (සන්දිට්ික්ා ධනජානි) 
IV. සොජලය් දී ඔහුලග් වචන ලනාපිළිගුනෙී (සභාගත්සස් වචනං න රෑහත්ි) 
V. ිත්රාොත්යාදීන්ලගන් අවඥා ලුබීෙ (ිත්්ත්ාෙච්චානං පරිභූලත්ා ලහාත්ි) 
VI. දූ ලක්ළිලයහි ලයදුණු ලම් පුරුෂයා ලක්ලස් අඹුදරුවන් රක්්ලන් දැයි ආවාහ විවාහ  

වීෙට ක්ිසවික්ු ක්ුෙුත්ි ලනාවීෙ (ආවාහවිවාහක්ානං අපත්්ථිලත්ා ලහාත්ි) 
 

  
5. පාපිත්ර ඇසුලරහි ආදීනව (පාපමිත්තානුයයාගාදීනවා) 6 ක්ි. 

      එනම්, 
I. සූදුක්ාරයන් ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය ධුත්්ත්ා ත්යාස්ස ිත්්ත්ා ලහාන්ත්ි) 
II. සල්ලාලයන් ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය ලසාණ්ඩා ත්යාස්ස ිත්්ත්ා ලහාන්ත්ි) 
III. ලබ්බද්දන් ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය පපිාසා ත්යාස්ස ිත්්ත්ා ලහාන්ත්ි) 
IV. ලබාරු රන් ආදිය දී රවටනන්න් (ලනක්ත්ික්යන්) ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය ලනක්ත්ික්ා) 
V. වංචනික්යන් ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය වඤ්චනික්ා) 
VI. සාහසික්යන් ත්ෙ ඇසුරට පුිණීෙ (ලය සාහසික්ා) 
  

 
6. අලසබලවහි ආදීනව (ආලස්සාදීනවා) 6 ක්ි. 

එනම්, 
I. ඉත්ා ශ්ීත් යුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිසීත්න්ත්ි ක්ම්ෙං න ක්ලරාත්ි) 
II. ඉත්ා උෂ්ණ යුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිඋණ්හන්ත්ි ක්ම්ෙං න ක්ලරාත්ි) 
III. ඉත්ා සවස යුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිසායන්ත් ික්ම්ෙං න ක්ලරාත්ි) 
IV. ඉත්ා උදෑසන යුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිපාලත්ා’ත්ි ක්ම්ෙං න ක්ලරත්ි) 
V. ඉත්ා බඩගිනියුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිජාලත්ා’ස්මීත්ි) 
VI. ඉත්ා ක්ුස පිරුලණ් යුයි ක්ටයුත්ුවල ලනාලයදීෙ (අත්ිධාලත්ා’ස්මීත්ි) 

  
ලෙලලස අලස ව සිටින්නන්ලග් නූපන් ලභෝග නපූදින අත්ර උපන ්ලභෝග විනාශ්යට ලයයි. 

 
මිතර පරතිරූපකයයෝ (මිත්තපතිරූපකා) 

 
ිත්ුරන් ලස් ලපනී සිටීන එලහත්් අවංක් ිත්ුරන් ලනාවන (ිත්ර පරත්ිරෑපක්) පුදග්ලයන් සිව් 

ලදලනක්ි. 
එනම්, 

1. අඤ්ඤදත්්ථුහර (ිත්ුරා සත්ු දෑ රැලගන යන) 
2. වචීපරෙ (වචනලයන් පෙණක්් උපක්ාර ක්රන) 
3. අනුප්පියභාණී (අපරිය දෑ ක්ත්ා ක්රන) 
4. අපායසහාය (අපාගත් වීෙට සහාය වන) 

 



UD4 
 

1. අඤ්ඤදත්්ථුහර නම් ිත්ර පරත්ිරෑපක්යාලග් ලක්ෂ්ණ 4 ක්ි. 
එනම්, 

I. ලක්ලස් ලහෝ යෙක්් රැලගන යයි. 
II. ටික්ක්් දී ලබාලහෝ දෑ ලගන යාෙට ක්ුෙුත්ි ලවයි. 
III. ත්ොට බියක්් විපත්ක්් ඇත්ි ක්ල්හි ඇසුරු ක්රයි. 
IV. ත්ෙ වාසිය සඳහා ඇසුරු ලක්ලරයි. 
  

‘අඤ්ඤදත්්ථුහලරා ලහාත්ි අප්ලපන බහුිච්ඡත්ි, 
භයස්ස ක්ිච්චං ක්ලරාත්ි ලසවත්ි අත්්ථක්ාරණා.’ 

 
2. වචීපරෙ නම් ිත්ර පරත්ිරෑපක්යාලග් ලක්්ෂණ 4 ක්ි. 

එනම්, 
I. අත්ීත්ලයන් සංගරහ ක්රයි (අත්ීලත්න පටිසන්ථරත්ි). 
II. අනාගත්ලයන් සංගරහ ක්රය ි(අනාගලත්න පටිසන්ථරත්ි). 
III. හිස් ලදයින් සංගරහ ක්රයි (නිරත්්ථලක්න සඞ්ගණ්හාත්ි). 
IV. ක්ටයුත්්ත්ක්් පුිණි ක්ල්හි එහි බිය දක්යිි (පච්චුප්පන්ලනසු ක්ිච්ලචසු බයාසනං දස්ලසත්ි). 

   
වුඩක්ට නුත්ි වචනලයන් පෙණක්් සංගරහ ක්රන වචීපරෙ ිත්ුරා ලෙලලස දත් යුත්ුය. 

 
 

3. අනුප්පියභාණී නම් ිත්ර පරත්ිරෑපක්යාලග් ලක්ෂ්ණ 4 ක්ි. 
එනම්, 

I. නරක් ලදය ද අනෙුත් ක්රයි (පාපක්ම්පි’ස්ස අනුජානාත්ි). 
II. ලහාඳ ලදය ද අනුෙත් ක්රයි (ක්ලයාණම්පි’ස්ස අනුජානාත්ි). 
III. ඇත්ි ත්ුන ගුණ ක්ියයි (සම්ෙුඛා’ස්ස වණ්ණං භාසත්ි). 
IV. නුත්ි ත්ුන ලදාස් ක්ියයි (පරෙුඛා’ස්ස අවණ්ණං භාසත්ි). 

 
 
  4. අපායසහාය නම් ිත්ර පරත්ිරෑපක්යාලග් ලක්්ෂණ 4 ක්ි. 

එනම්, 
I. රහලෙර පානලයහි සහාය ලවයි (සුරාලෙරයෙජ්ජපොදට්ඨානානුලයාලග සහාලයා ලහාත්ි).  
II. ලනාක්ල්හි වීථි සංචරණලයහි සහාය ලවයි (වික්ාලවිසිඛාචරියානුලයාලග සහාලයා ලහාත්ි). 

III. නෘත්ය දර්ශ්නලයහි සහාය ලවයි (සෙජ්ජාභිචරලණ සහාලයා ලහාත්ි). 
IV. දූ ලක්ළිලයහි සහාය ලවයි (ජූත්ප්පොදට්ඨානානුලයාලග සහාලයා ලහාත්ි). 

 
  

ිත්ුරු ලවසනි් ලපනී සිටින ලෙබඳු අිත්රයන් උවදුරු සහිත් බිය ලගන ලදන ොර්ගයක් ්ලස් සලක්ා 
දුරින් ෙ බුහුර ක්ළ යුත්ු ය. 
 

 
‘අඤ්ඤදත්්ථුහලරා ිත්්ලත්ා ලයා ච ිත්්ලත්ා වචීපලරා, 
අනුප්පයිඤ්ච ලයා ආහ අපාලයසු ච ලයා සඛා. 

එලත් අම්ත්්ලත් චත්්ත්ාලරා ඉත්ි විඤ්ාය පණ්ිලත්ා,  
ආරක්ා පරිවජ්ලජයය ෙගග්ං පටිභයං යථා’ත්ි.’ 

 
සුහද මිතරයයෝ 

 
ලහාඳ හදවත්් ඇත්ි (සුහද) ඇසුරු ක්ළ යුත්ු යහපත්් / ක්ලණ ිත්ුරන් සිව් ලදලනක්ි. 

එනම්, 
1. උපක්ාරක් ිත්ුරා 

 2. සොනසුඛදුක්්ඛ ිත්ුරා 
3. අත්්ථක්්ඛායී ිත්ුරා 
4. අනුක්ම්පක් ිත්ුරා 



UD5 
 

1. උපක්ාරක් ිත්ුරාලග් ලක්ෂ්ණ 4 ක්ි. 
එනම්, 

I. පරොද වූවන් රක්යිි (පෙත්්ත්ං රක්්ඛත්ි). 
II. පරොද වූ ිත්ුරාලග් වස්ත්ුව රක්ියි (පෙත්්ත්ස්ස සාපලත්යයං රක්්ඛත්ි). 
III. බියට පත්්වූවන්ට පිහිට ලවයි (භීත්ස්ස සරණං ලහාත්ි). 
IV. ක්ටයුත්ු උපන් ක්ල වුිලයන් ධනය ලදයි (උප්පන්ලන ක්ිච්චක්රණීලය ත්දද්ිගුණං ලභාගං අනපු්පලදත්ි). 

  
  2. සොනසුඛදුක්්ඛ ිත්ුරාලග් ලක්්ෂණ 4 ක්ි. 
     එනම්, 

I. රහස් ක්ියයි (ගයු්හෙස්ස ආචික්්ඛත්ි). 
II. රහස් රක්ියි (ගුය්හෙස්ස පරිගූහත්ි). 
III. විපලත්හි අත්් ලනාහරියි (ආපදාසු න විජහත්ි). 
IV. ක්රුණක්් ඇත්ි ක්ල්හි ජීවිත් වුවද පුදයි (ජීවිත්ම්පි’ස්ස අත්්ථාය පරිච්චත්්ත්ං ලහාත්ි). 

 
 3. අත්්ථක්්ඛායී ිත්ුරාලග් ලක්්ෂණ 4 ක්ි. 
    එනම්, 

I. පවින් වළක්යි (පාපා නිවාලරත්ි). 
II. යහපලත්හි පිහිටුවයි (ක්ලයාලණ නිලවලසත්ි). 
III. ලනාදත්් ලද් ක්ියයි (අස්සුත්ං සාලවත්ි). 
IV. සුගත්ියට ෙග ක්ියා ලදයි (සග්ගස්ස ෙගග්ං ආචික්්ඛත්ි). 

  
4. අනුක්ම්පක් ිත්ුරාලග් ලක්්ෂණ 4 ක්ි. 
    එනම්, 

I. ත්ෙ ිත්ුරාලග් පිරිහීලෙහි දී සත්ුටු ලනාලවයි (අභලවනස්ස න නන්දත්ි). 
II. ත්ෙ ිත්ුරාලග් අභිවෘද්ිලයහි දී සත්ුටු ලවයි (භලවනසස් නන්දත්ි). 
III. ත්ෙ ිත්ුරා පිළිබඳ ලදාස් ක්යින්නවුන් ඉන් වළක්යි (අවණ්ණං භණොනං නිවාලරත්ි). 
IV. ත්ෙ ිත්ුරා පිළිබඳ ගුණ ක්ියන්නවුන් පසසයි (වණ්ණං භණොනං පසංසත්ි). 

  
ලහාඳ හදවත්් ඇත්ි ත්ොට යහපත් සිදුක්රන ලෙබඳු සුහද ි ත්ුරන් ෙව ත්ෙ පුත්ුන් ලළහි දා රක්නි්නාක්් 

ලෙන් සත්්ක්ාර ලක්ාට ඇසරුු ක්ළ යුත්ු බව බුදුරජාණන් වහන්ලස් ලද්ශ්නා ක්රත්.ි 
 

‘උපක්ාලරා ච ලයා ිත්්ලත්ා ලයා ච ිත්්ලත්ා සුලඛ දුලඛ, 
අත්්ථක්්ඛායී ච ලයා ිත්්ලත්ා ලයා ච ිත්්ලත්ා’නුක්ම්පලික්ා. 
      එලත් පි ිත්්ලත් චත්්ත්ාලරා ඉත්ි විඤ්ාය පණ්ිලත්ා,  

සක්්ක්ච්චං පයිරුපාලසයයය ොත්ා පුත්්ත්ං’ව ඔරසං’ 
 

පාප ි ත්ුරන් බුහුර ලක්ාට සුහද ි ත්ුරන් ඇසුරු ක්රින් ක්ටයුත්ු ක්රන ගිහයික්ු ත්ෙ ධනය පිළබිඳ 
ව ක්රියා ක්ළ යුත්ු ආක්ාරය පිළිබඳ ව ද ලෙහි සඳහන් ලව්. ඒ අනුව ත්ො උපයන ධනය ලක්ාටස් හත්රක්ට 
ලබදා ඉන් එක්් ලක්ාටසක්් පරිලභෝජනය සඳහා ද ලදලක්ාටසක්් ත්ෙ වෘත්්ත්ිලයහි අභිවෘද්ිය සඳහා ද ඉත්ිරි 
ලක්ාටස විපත්ක්් පුිණි ක්ල්හි පරලයෝජනය පිණිස ඉත්ිරික්ිරීෙ සඳහා ද ලයදවිය යතු්ු බව දැක්්ලව්. 
 

‘එලක්න ලභාලග භුඤ්ලජයය ද්වීහි ක්ම්ෙං පලයාජලය, 
චත්ුත්්ථඤ්ච නිධාලපයය ආපදාසු භවිස්සත්ී.’ 

ඉන් අනත්ුරුව බුදුසසුලනහි දැක්්ලවන සදිසා වන්දනාව ලක්බඳු දැයි බුදුරජාණන ්වහන්ලස් සිගාල 
ත්රුණයාට පුහුදිලි ක්රත්.ි සොජලය් ලවලසන සුලවාෙ ලක්ාටස් හයක්ට ලබදා ඔවුන් දිසාවන් හයට 
ආලද්ශ් ලක්ාට ඔවුන් විසින ්අලනයානය වශ්ලයන් ක්ළයුත්ු යුත්ුක්ම් ලෙහි දී විස්ත්ර ලක්ාට ඇත්. ලෙහි ඇත්ි 
විලශ්්ෂත්්වය වන්ලන් සොජලය් සෑෙ ස්ත්රයක් ෙ සිටින්නවනු් විසින ්ත්ෙන්ට නයිිත් යුත්කු්ෙ ලනාලහාත්් 
වගක්ෙී ෙුනුවින් හඳුනාලගන එය ඉටු ක්ිරීෙයි. යලෙක්් ත්ෙ වගක්මී් නිසි ලලස ඉටු ක්රන විට එය 
අලනක්ාලග් අයිත්ිවාසික්ෙක්් බවට පත්් ලව්. බුදුදහෙට අනුව අයිත්ිවාසික්ම් යනු සටන් ලක්ාට ලබා ගන්නක් ්
ලනාව අලනක්ා විසින් ත්ෙ ක්ුෙුත්්ලත්ක්් වගක්ෙීක්් ලනාලහාත්් යුත්ුක්ම් ලලස ඉටු ක්රනු ලබන්නක්් ලව්. 
යුත්ුක්ම් හා අයිත්ිවාසික්ම් පිළිබඳ බුදුසෙලයන් නිර්ලද්ශ්ිත් ලෙෙ උපලද්ශ්නය ලබලහවින් වුදගත්් ලෙන් ෙ 
ශ්ිෂ්ට සම්ෙත් වවූක්ි. ලෙෙ ක්රෙය ලලාව ලබාලහෝ ෙුදහත්් වියත්ුන්ලග් සම්භාවනාවට පාත්ර වී ත්ිලබ්. 
 



UD6 
 

‘ොත්ාපිත්ා දිසා පුබ්බා ආචරියා දක්්ිණා දිසා, 
පුත්්ත්දාරා දිසා පච්ඡා ිත්්ත්ාෙච්චා ච උත්්ත්රා. 

දාසක්ම්ෙක්රා ලහට්ඨා උද්ධං සෙණබරාහ්ෙණා, 
එත්ා දිසා නෙස්ලසයය අලෙත්්ලත්ා ක්ුලල ගිහී.’ 

 
බුදුරදුන් සිගාල ගෘහපත්ියාට වදාළ සදිසාවන් ලෙෙ ගාථාවලින් දැක්්ලව්.  

ඒ අනුව,  
1. නුලගනහිර (ලපරදිග)-    ලදෙව්පයින් 
2. දක්ුණු දිග          -    ගුරුවරුන් 
3. බටහිර දිග        -    අඹුදරුවන් 
4. උත්ුරු දිග          -    ිත්ුරන් 
5. යට දිග          -    දැසිදස්සන් 
6. උඩ දිග         -    ෙහණ බෙුණන් 

 

1. නුලගනහිර ලහවත්් ලපරදිග නම් වූ ලදොපියන් ලක්ලරහි දරුවන් විසනි් පිළපිුදිය යුත්ු ක්රුණු 5ක්ි. 
   එනම්,  

I. ආහාරපානලයන් ලපෝෂණය ක්රන්ලනි (භලත්ා ලනසං භරිස්සාි). 
II. ඔවුන්ලග් ක්ටයුත්ු ක්ර ලදන්ලනි (ක්ිච්චං ලනසං ක්රිස්සාි). 
III. ක්ුලවංශ්ය රක්ින්ලනි (ක්ුලවංසං ඨලපස්සාි). 
IV. දායාද ආරක්්ෂා ක්රි(දායජ්ජං පටිපජ්ජාි). 
V. ොපියන් ියගයි ක්ල්හි දක්ෂ්ිණා සිදුලක්ාට පින් අනුලෙෝදන් ක්රවන්ලනි 

  (අථ වා පන ලපත්ානං ක්ාලක්ත්ානං දක්්ිණං අනුපදස්සාි). 
 

● ලෙලලස ලදොපියන් සංගරහ ලුබීෙට ක්රුණු පහක්ින් ඔවනු් විසනි් ද ක්රුණ ුපහක්ින් ත්ෙ දරුවන්ට 
සංගරහ ලක්ාට ත්ිබිය යුත්ු ය. 

එනම්,  
I. දරුවන් පවින් වළක්ව්ත්ි (පාපා නිවාලරන්ත්ි). 
II. යහපලත්හි ලයාදවත්ි (ක්ලයාලණ නිලවලසන්ත්ි). 
III. අධයාපනය / ශ්ිල්ප ලබා ලදත්ි (සිප්පං සික්්ඛාලපන්ත්ි). 
IV. සුදුසු දැරියන් හා ආවාහ ලක්ලරත්ි (පත්ිරෑලපන දාලරන සංලයාලජන්ත්ි). 
V. සුදුසු ක්ල්හි දායාද පවරා ලදත්ි (සෙලය දායජ්ජං නීයාලදන්ත්ි). 
  

ලදොපිය දූදරුවන් වශ්ලයන් ඔවුලනාවුන් අලනයනය වශ්ලයන් සිය යුත්ුක්ම් ඉටු ක්රන ක්ල ලපරදිග පදුන 
ලද්ලද් ලවය.ි උපද්රව රහිත් වූලය් ක්්ලෂ්ෙ වූලය් ද ලව්. 
 
 
2. දක්ුණු දිග නම් වූ ගුරුවරුන් ලක්ලරහි අත්වුසියන ්විසින් පිළපිුදිය යුත්ු ක්රුණු 5ක්ි. 

එනම්, 
I. ගුරුවරුන් දුටු විට හුනස්ලනන් නුගිටීලෙන් (උට්ඨාලනන) 
II. උපස්ථාන ක්ිරීලෙන් (උපට්ඨාලනන) 
III. ගුරුවරුන්ලග් බසට ඇහුනක්්න් දීලෙන් (සුස්සූසාය) 
IV. වත්ාවත්් ක්ිරීලෙන් (පාරිචරියාය) 
V. උගන්වන ශ්ිල්පය ෙුනුවින් ඉලගනීලෙන් (සක්ක්්ච්චං සිප්පපටිග්ගහලණන) 

 
● ලෙෙ ක්රුණු පලහන් පලිදන ගුරුවරයා සයි අත්වුසියන්ට ක්රුණු 5 ක්ින් සංගරහ ක්ළ යුත්ුය. 

 එනම්, 
I. ෙනාලක්ාට හික්්ෙවත්ි (සුවිනීත්ං විලනන්ත්ි). 
II. ෙනාලක්ාට උගන්වත්ි (සගුග්හිත්ං ගාහාලපන්ත්ි). 
III. සියලු ශ්ිල්පශ්ාස්ත්ර ගරුුෙුෂ්ටි රහිත් ව උගනව්ත්ි (සබ්බසපි්පසතු්ං සෙක්්ඛායිලනා භවනත්්ි). 
IV. ිත්රාොත්යාදීන්ට හඳුන්වා ලදත්ි (ිත්්ත්ාෙච්ලචසු පටියාලදන්ත්ි). 
V. දිශ්ාවන්හි ආරක්්ෂාව සලස්වත්ි. (දිසාසු පරිත්්ත්ානං ක්ලරාන්ත්ි). 
  
  



UD7 
 

   ගුරුවරුන ් හා අත්වුසියන් සිය වගක්ීෙ ෙුනුවින ් ලත්්රුම් ලගන ත්ොට අදාළ ක්රුණුවලනි් 
ඔවුලනාවුන් සංගරහ ක්ර ගන්නා ක්ල්හි දක්ුණු ලද ස උපද්රව රහිත් වූලය ්බිය රහති් වූලය් සරුක්්ෂිත් වූලය් 
ලවයි. 
 
3. පශ්්චිෙ ලහවත්් බටහිර දිග නම් වූ භාර්යාවන් ලක්ලරහි ස්වාිවරුන් විසින් පිළපිුදිය යුත්ු ක්රුණු 5ක්ි. 
     එනම්, 

I. ගරු ක්රිීලෙන් (සම්ොනනාය) 
II. අවෙන් ලනාකි්රීලෙන් (අනවොනනාය) 
III. භාර්යාවන් ලනාඉක්ේවීලෙන් (අනත්ිචරියාය) 
IV. ඓශ්්චර්ය පුවුරීලෙන් (ඉස්සරියලවාස්සග්ලගන) 
V. ආභරණ ලගනදීලෙන් (අලංක්ාරානුපප්දාලනන) 

  
 

● ලෙෙ ක්රුණුවලනි් සංගරහ ලබන භාර්යාවන් සිය සව්ාියන් ලවත් ක්රුණු 5ක්නි් පළිිපුදිය යුත්ුය. 
    එනම්, 

I. ක්ටයුත්ු ෙුනුවින් සංවිධානය ක්රයි (සුසංවිහිත්ක්ම්ෙන්ත්ා ච ලහාත්ි).  
II. පිරිවර ජනයාට ෙුනුවින් සංගරහ ක්රයි (සුසංගහිත්පරිජනා ච). 
III. ස්වාියා ලනා ඉක්ේවා යය ි(අනත්ිචාරිනී ච). 
IV. රැස්ක්ළ ලද් රක්ියි (සම්භත්ං අනුරක්්ඛත්ි). 
V. ක්ුදු ෙහත්් ක්ටයුත්ුවල දක්්ෂ ද අනලස් ද ලවයි (දක්්ඛා ච ලහාත්ි අනලසා සබ්බක්ිච්ලචසු).  
 
 

4. උත්ුරු දිශ්ාව නම් වූ ිත්ර ජනයන් ලවත් ක්ුලපුත්රයන ්විසින් ක්රුණු 5ක්ින් පිළිපුදිය යුත්ුය. 
     එනම්,  

I. පරිත්යාගලයන් (දාලනන) 
II. පරියවචනලයන් (ලපයයවජ්ලජන) 
III. අර්ථචර්යාලවන් (අත්්ථචරියාය) 
IV. සොනාත්්ෙත්ාලවන් (සොනත්්ත්ත්ාය)  
V. ලනාරැවටීලෙන් (අවිසංවාදනත්ාය) 

 
 
● ලෙලලස උපක්ාර ලබන ඔහු ක්රුණු 5ක්ින් ක්ුලපුත්රයාට අනුක්ම්පා ක්ළ යුත්ු ය. 
     එනම්,  

I. පො වූ ිත්ුරාව රක්ිත්ි (පෙත්්ත්ං රක්්ඛන්ත්ි). 
II. පො වූ ිත්ුරාලග් වස්ත්ු රක්ිත්ි (පෙත්්ත්ස්ස සාපලත්යයං රක්්ඛන්ත්ි). 
III. බියට පුිණියහුට පිහිට ලවත්ි (භීත්ස්ස සරණං ලහාන්ත්ි). 
IV. විපත්්වලදී පිටුලනාපාත්ි  (ආපදාසු න විජහන්ත්ි). 
V. ඔහුලග් ෙව්පිය අඹුදරුවන් ලවත් ලගෞරවලයන් පළිිපදිත්ි (අපරපජා චස්ස පටිපූලජන්ත්ි). 

 

    ලෙලලස ස්වාි භාර්යාවන් සිය යුත්ුක්ම් ෙුනුවින් ඉටු ක්රනන්ා ක්ල්හි පශ්්චිෙ දිශ්ාව උපද්රව රහිත් 
වූලය් බිය රහිත් වූලය් සුරක්්ෂිත් වූලය් ද ලවය.ි 
 
 
5. යටදිශ්ාව නම් වූ දැසික්ම්ක්රුවන් ලක්ලරහි ස්වාියා විසින් ක්රුණු 5ක්ින් පිළිපුදිය යුත්ු ය. 

එනම්, 
I. සුදුසු ලලස ක්ර්ොන්ත් සංවිධානලයන් (යථාබලං ක්ම්ෙන්ත්සංවිධාලනන)  
II. බත්්වුටුප් දීලෙන් (භත්්ත්ලවත්නානුපප්දාලනන) 
III. ගිලන් වූ ක්ල උවටුන් ක්රිීලෙන් (ගිලානුපට්ඨාලනන) 
IV. රස ලබාජුන් පරිිනුමීලෙන ්(අච්ඡරියානං රසානං සංවිභාලගන) 
V. සුදුසු ක්ල ක්ර්ොන්ත් පුවුරීලෙන් (සෙලය ලවාස්සගල්ගන) 
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● ලෙලලස උපස්ථාපිත් දැසකි්ම්ක්රුවන් විසනි් සිය ස්වාියා ලවත් ක්රුණු 5ක්ින් අනුගරහ ක්ළ යුත්ු ය. 
    එනම්, 

I. පළෙු ව නුඟිටිත්ි (පුබ්බුට්ඨායිලනා ච ලහාන්ත්ි). 
II. පසුව නදිාගුනීලෙන් (පච්ඡානිපාත්ිලනා ච). 
III. දුන් ලද් ගනිත්ි (දින්නා දායලිනා ච). 
IV. ක්ටයුත්ු සුලක්ිලිෙත්් ව ක්රත්ි (සුක්ත්ක්ම්ෙක්ාරා ච). 
V. ගුණ ක්ියත්ි (ක්ිත්්ත්ිවණ්ණහරා ච). 

 

ස්වාියන් හා දැසික්ම්ක්රුවන් ලෙලලස සිය යුත්ුක්ම් ඉටු ක්රගන්නා ක්ල යටදිශ්ාව උපද්රව රහිත් 
වූලය් බිය රහිත් වූලය් සුරක්්ෂිත් වූලය් ද ලවය.ි  
 
6. උඩ දිශ්ාව නම් වූ ෙහණ බෙුණන් ලක්ලරහි දායක්ාරක්ාදීන් 5ක්ින් පළිිපුදිය යුත් ුය. 
    එනම්, 

I. මෙත්රී සහගත් ක්ාය ක්ර්ෙලයන් (ලෙත්්ලත්න ක්ායක්ම්ලෙන) 
II. මෙත්රී සහගත් වාක්් ක්ර්ෙලයන් (ලෙත්්ලත්න වචීක්ම්ලෙන) 
III. මෙත්රී සහගත් ෙලනෝ ක්ර්ෙලයන් (ලෙත්්ලත්න ෙලනාක්ම්ලෙන) 
IV. ෙහණ බෙුණන් උලදසා ත්ෙ නිවස විවෘත් ව ත්ුබීලෙන් (අනාවට්ටද්වාරත්ාය) 
V. ලගෞරව සහගත් ආිස දානලයන් (ආිසානුප්පදාලනන) 

           
● ලෙලලස පිදුම් ලබන ෙහණ බෙුණන් විසනි් ක්ුල පතු්රයන්ට ක්රුණු 6ක්ින් අනකු්ම්පා ක්ළ යුත්ු ය. 
    එනම්, 

I. පවින් වළක්ත්ි (පාපා නිවාලරන්ත්ි). 
II. යහපලත්හි ලයාදවත්ි (ක්ලයාලණ නිලවලසන්ත්ි). 
III. යහපත්් සිත්ින් ආශ්ීර්වාද ක්රත්ි (ක්ලයාලණන ෙනසා අනුක්ම්පන්ත්ි). 
IV. ලනාදත්් ලද් ක්ියාලදත්ි (අසස්ුත්ං සාලවන්ත්ි). 
V. දත්් ලද් ෙුනුවින් පරගුණ ක්රවත්ි (සුත්ං පරිලයාදලපනත්්ි). 
VI. සුගත්ිගාමී ෙග ක්ියා ලදත්ි (සග්ගස්ස ෙගග්ං ආචික්්ඛනත්්ි). 

          
     උඩ දිශ්ාව නම් වූ ෙහණ බෙුණන් ක්ුල පුත්රයන් හා අලනයෝනය වශ්ලයන් යුත්කු්ම් ඉටුක්රගනන්ා ක්ල්හි 
උඩදිශ්ාව උපද්රව රහිත් වූලය්, බිය රහිත් වූලය් සුරක්ෂ්ිත් වූලය් ද ලවය.ි 
 

සොජලය් විවිධ ස්ත්රයන්හ ිසිටින අය ඔවුලනාවුන ්ලවත් යුත්ුක්ම් ඉටුක්ර ගුනීම් වශ්ලයන් අර්ථවත්් 
ලලස දිසා නෙසක්්ාරය සිදු ක්රන ආක්ාරය පළිිබඳ බුදුරදුන්ලග් අනුශ්ාසනාවට ඇහුම්ක්න ්දුන් සිගාලක් 
ත්රුණයා ලබලහවින් සත්ුටට පත්් විය. හුලදක්් ක්ායික් වශ්ලයන් සදිසාවන් වුඳීෙ ලනාව ලෙලලස 
පරාලයෝගික් ලලස යුත්කු්ම් ඉටුවන අයුරින් සිදුවන දිසා වන්දනය පිළිබඳ ව සගිාලක් ත්රුණයා බුදුරජාණන් 
වහන්ලස්ට ත්ෙ පරසාදය පළ ක්ලළ් ය. අවසානලයහි ඔහු දිවි හිි ලයන් ලත්රුවන් සරණ ගයි උපාසක්යක්ු 
බවට පත්් විය. 
 
    ලෙලලස සත්ර අගත්ි, සත්ර ක්ර්ෙ ක්්ලල්ශ්, අපාය ෙුඛ හය, ිත්ර පරත්ිරෑපක්යනල්ග් හා සුහද ිත්ුරන්ලග් 
ලක්්ෂණ, ධනය ලයදවිය යතු්ු ආක්ාරය, සදිසා වන්දනාව, සොජලය් විවිධ ස්ත්රවල සිටින අය විසින් සිදුක්ළ 
යුත්ු යුත්කු්ම් ආදිය ඇත්ුළත්් ලෙෙ සූත්රය ගෘහස්ථ ජීවිත් ගත්ක්රන්ලනක්ුට ලබලහවින් පරලයෝජනවත් ්වන 
ඉගුන්වීම් ඇත්ුළත්් සූත්රයක්් ලලස අගය ක්ළ හුක්ි ය. සූත්රලයන් ලපනව්ා ලදන ලෙෙ ක්රුණ ුආර්ථික් 
විදයාව, ලද්ශ්පාලන විදයාව, ගෘහ ආර්ථික් විදයාව, ආචාර විදයාව, ොනව හිික්ම්, සොජ විදයාව, ෙලනෝ 
විදයාව, ෙලනෝ උපලද්ශ්නය, ගුටුම් ක්ළෙනාක්රණය ආදී විෂය ක්්ලෂ්ත්ර රැසක්ට ෙහත්් ආලලෝක්යක්් සපයයි.    
 
 සිගාල සූත්රලයන් ඉදිරිපත්් ලක්ලරන ලෙෙ උපලදස් ගෘහස්ථ ජීවිත්ලය් සහජීවනලය් පටන් ලලෝක් 
සාෙය දක්ව්ාත්් ගෘහස්ථ ජීවිත්ලයෝ ආර්ථික් සෙෘද්ිලය් පටන් ත්ිරසාර ලලෝක් ආර්ථික් සංවර්ධනය දක්්වාත්්  
ලබලහවින් වුදගත්් ලව්. ලෙෙ ක්රුණු අනගුෙනය ක්ිරීෙ ලපෞදග්ලික් ොනසික් සංවර්ධනයට අත්ිශ්ය 
පරලයෝජනවත් ් ලව්. ලෙලලාව ජීවිත්ය සෙඟිව සාර්ථක්ව සුනසීලෙන් ගත් ක්රිීෙට ලෙන ් ෙ පරලලාව 
සුගත්ිගාමී වීෙට ද ලෙයින් නිවුරදි ොර්ලගෝපලද්ශ්යක්් සපයය.ි  
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Sigāla Sutta - Advice to Sigālaka 
(Bhikkhu Sujato) 

   

So, I have heard. At one time the Buddha was staying near Rājagaha, in the Bamboo Grove, the 

squirrels’ feeding ground. Now at that time the householder’s son Sigālaka rose early and left 

Rājagaha. With his clothes and hair all wet, he raised his joined palms to revere the quarters—east, 

south, west, north, below, and above. 
 

Then the Buddha robed up in the morning and, taking his bowl and robe, entered Rājagaha for 

alms. He saw Sigālaka revering the quarters and said to him, “Householder’s son, why are you 

revering the quarters in this way?” 
 

“Sir, on his deathbed my father said to me: ‘My dear, please revere the quarters.’ Honoring, 

respecting, and venerating my father’s words, I rose early and left Rājagaha and, with my clothes 

and hair all wet, raised my joined palms to revere the quarters—east, south, west, north, below, 

and above.” 

 

1. The Six Quarters 
“Householder’s son, that’s not how the six quarters should be revered in the training of the noble 

one.” 

 

“But sir, how should the six quarters be revered in the training of the noble one? Sir, please teach 

me this.” 

 

“Well then, householder’s son, listen and pay close attention, I will speak.” 

 

“Yes, sir,” replied Sigālaka. The Buddha said this: 

 

“Householder’s son, a noble disciple gives up four corrupt deeds, doesn’t do bad deeds on four 

grounds, and avoids six drains on wealth. When they’ve left these fourteen bad things behind they 

have the six quarters covered. They’re practicing to win in both worlds, and they succeed in this 

world and the next. When their body breaks up, after death, they’re reborn in a good place, a 

heavenly realm. 

 

 

2. Four Corrupt Deeds 
What four corrupt deeds have they given up? Killing living creatures, stealing, sexual misconduct, 

and lying: these are corrupt deeds. These are the four corrupt deeds they’ve given up.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 

 

“Killing, stealing, 

telling lies, 

and committing adultery: 

astute people don’t praise these things.” 
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3. Four Grounds 
“On what four grounds do they not do bad deeds? One does bad deeds prejudiced by favoritism, 

hostility, stupidity, and cowardice. When a noble disciple is not prejudiced by favoritism, hostility, 

stupidity, and cowardice, they don’t do bad deeds on these four grounds.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 

 

“If you act against the teaching 

out of favoritism, hostility, cowardice, or stupidity, 

your fame shrinks, 

like the moon in the waning fortnight. 

 

If you don’t act against the teaching 

out of favoritism, hostility, cowardice, and stupidity, 

your fame swells, 

like the moon in the waxing fortnight.” 

 

 

4. Six Drains on Wealth 
“What six drains on wealth do they avoid? Habitually engaging in the following things is a drain 

on wealth: drinking alcohol; roaming the streets at night; frequenting festivals; gambling; bad 

friends; laziness. 

 

5. Six Drawbacks of Drinking 
There are these six drawbacks of habitually drinking alcohol. Immediate loss of wealth, promotion 

of quarrels, susceptibility to illness, disrepute, indecent exposure; and weakened wisdom is the 

sixth thing. These are the six drawbacks of habitually drinking alcohol. 

 

6. Six Drawbacks of Roaming the Streets at Night 
There are these six drawbacks of roaming the streets at night. Yourself, your partners and children, 

and your property are all left unguarded. You’re suspected of bad deeds. Untrue rumors spread 

about you. You’re at the forefront of many things that entail suffering. These are the six drawbacks 

of roaming the streets at night. 

 

7. Six Drawbacks of Festivals 
There are these six drawbacks of frequenting festivals. You’re always thinking: ‘Where’s the 

dancing? Where’s the singing? Where’s the music? Where are the stories? Where’s the applause? 

Where are the kettle-drums?’ These are the six drawbacks of frequenting festivals. 

 

8. Six Drawbacks of Gambling 
There are these six drawbacks of habitually gambling. Victory breeds enmity. The loser mourns 

their money. There is immediate loss of wealth. A gambler’s word carries no weight in public 

assembly. Friends and colleagues treat them with contempt. And no-one wants to marry a gambler, 

for they think: ‘This individual is a gambler—they’re not able to support a partner.’ These are the 

six drawbacks of habitually gambling. 
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9. Six Drawbacks of Bad Friends 
There are these six drawbacks of bad friends. You become friends and companions with those who 

are scoundrels, drunkards, addicts, frauds, swindlers, and thugs. These are the six drawbacks of 

bad friends. 

 

10. Six Drawbacks of Laziness 
There are these six drawbacks of habitual laziness. You don’t get your work done because you 

think: ‘It’s too cold! It’s too hot. It’s too late! It’s too early! I’m too hungry! I’m too full!’ By 

dwelling on so many excuses for not working, you don’t make any more money, and the money 

you already have runs out. These are the six drawbacks of habitual laziness.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 
 

“Some are just drinking buddies, 

some call you their dear, dear friend, 

but a true friend is one 

who stands by you in need. 
 

Sleeping late, adultery, 

making enemies, harmfulness, 

bad friends, and avarice: 

these six grounds ruin a person. 
 

With bad friends, bad companions, 

bad behavior and alms-resort, 

a man falls to ruin 

in both this world and the next. 

 

Dice, women, drink, song and dance; 

sleeping by day and roaming at night; 

bad friends, and avarice: 

these six grounds ruin a person. 

 

They play dice and drink liquor, 

and consort with women loved by others. 

Associating with the worse, not the better, 

they diminish like the waning moon. 

 

A drunkard, broke, and destitute, 

thirsty, drinking in the bar, 

drowning in debt, 

will quickly lose their way. 

 

When you’re in the habit of sleeping late, 

seeing night as time to rise, 

and always getting drunk, 

you can’t keep up the household life. 
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‘Too cold, too hot, 

too late,’ they say. 

When the young neglect their work like this, 

riches pass them by. 

 

But one who considers hot and cold 

as nothing more than blades of grass— 

he does his manly duty, 

and happiness never fails.” 

 

11. Fake Friends 
“Householder’s son, you should recognize these four enemies disguised as friends: the taker, the 

talker, the flatterer, the spender. 

 

You can recognize a fake friend who’s all take on four grounds. 

 

Your possessions end up theirs. 

Giving little, they expect a lot. 

They do their duty out of fear. 

They associate for their own advantage. 
 

You can recognize a fake friend who’s all take on these four grounds. 

 

You can recognize a fake friend who’s all talk on four grounds. They’re hospitable in the past. 

They’re hospitable in the future. They’re full of meaningless pleasantries. When something needs 

doing in the present they point to their own misfortune. You can recognize a fake friend who’s all 

talk on these four grounds. 

 

You can recognize a fake friend who’s a flatterer on four grounds. They support you equally in 

doing bad and doing good. They praise you to your face, and put you down behind your back. You 

can recognize a fake friend who’s a flatterer on these four grounds. 

 

You can recognize a fake friend who’s a spender on four grounds. They accompany you when 

drinking, roaming the streets at night, frequenting festivals, and gambling. You can recognize a 

fake friend who’s a spender on these four grounds.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 
 

“One friend is all take, 

another all talk; 

one’s just a flatterer, 

and one’s a friend who spends. 

 

An astute person understands 

these four enemies for what they are 

and keeps them at a distance, 

as they’d shun a risky road.” 
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12. Good-Hearted Friends 
“Householder’s son, you should recognize these four good-hearted friends: the helper, the friend 

in good times and bad, the counselor, and the one who’s compassionate. 

 

You can recognize a good-hearted friend who’s a helper on four grounds. They guard you when 

you’re negligent. They guard your property when you’re negligent. They keep you safe in times 

of danger. When something needs doing, they supply you with twice the money you need. You 

can recognize a good-hearted friend who’s a helper on these four grounds. 

 

You can recognize a good-hearted friend who’s the same in good times and bad on four grounds. 

They tell you secrets. They keep your secrets. They don’t abandon you in times of trouble. They’d 

even give their life for you. You can recognize a good-hearted friend who’s the same in good times 

and bad on these four grounds. 

 

You can recognize a good-hearted friend who’s a counselor on four grounds. They keep you from 

doing bad. They support you in doing good. They teach you what you do not know. They explain 

the path to heaven. You can recognize a good-hearted friend who’s a counselor on these four 

grounds. 

 

You can recognize a good-hearted friend who’s compassionate on four grounds. They don’t delight 

in your misfortune. They delight in your good fortune. They keep others from criticizing you. They 

encourage praise of you. You can recognize a good-hearted friend who’s compassionate on these 

four grounds.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 

 

“A friend who’s a helper, 

one the same in both pleasure and pain, 

a friend of good counsel, 

and one of compassion; 

 

an astute person understands 

these four friends for what they are 

and carefully looks after them, 

like a mother the child at her breast. 

The astute and virtuous 

shine like a burning flame. 

 

They pick up riches as bees 

roaming round pick up pollen. 

And their riches proceed to grow, 

like an ant-hill piling up. 

 

In gathering wealth like this, 

a householder does enough for their family. 
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And they’d hold on to friends 

by dividing their wealth in four. 

 

One portion is to enjoy. 

Two parts invest in work. 

And the fourth should be kept 

for times of trouble.” 

 

13. Covering the Six Quarters 
“And how, householder’s son, does a noble disciple cover the six quarters? These six quarters 

should be recognized: parents as the east, teachers as the south, partner and children as the west, 

friends and colleagues as the north, bondservants and workers as beneath, and ascetics and 

brahmins as above. 

 

A child should serve their parents as the eastern quarter in five ways, thinking: ‘I will support those 

who supported me. I’ll do my duty for them. I’ll maintain the family traditions. I’ll take care of 

the inheritance. When they have passed away, I’ll make an offering on their behalf.’ Parents served 

by the children in these five ways show compassion to them in five ways. They keep them from 

doing bad. They support them in doing good. They train them in a profession. They connect them 

with a suitable partner. They transfer the inheritance in due time. Parents served by their children 

in these five ways show compassion to them in these five ways. And that’s how the eastern quarter 

is covered, kept safe and free of peril. 

 

A student should serve their teacher as the southern quarter in five ways: by rising for them, by 

serving them, by listening well, by looking after them, and by carefully learning their profession. 

Teachers served by their students in these five ways show compassion to them in five ways. They 

make sure they’re well trained and well educated. They clearly explain all the knowledge of the 

profession. They introduce them to their friends and colleagues. They provide protection in every 

region. Teachers served by their students in these five ways show compassion to them in these five 

ways. And that’s how the southern quarter is covered, kept safe and free of peril. 

 

A husband should serve his wife as the western quarter in five ways: by treating her with honor, 

by not looking down on her, by not being unfaithful, by relinquishing authority to her, and by 

presenting her with adornments. A wife served by her husband in these five ways shows 

compassion to him in five ways. She’s well-organized in her work. She manages the domestic 

help. She’s not unfaithful. She preserves his earnings. She’s deft and tireless in all her duties. A 

wife served by her husband in these five ways shows compassion to him in these five ways. And 

that’s how the western quarter is covered, kept safe and free of peril. 

 

A gentleman should serve their friends and colleagues as the northern quarter in five ways: giving, 

kindly words, taking care, equality, and not using tricky words. Friends and colleagues served by 

a gentleman in these five ways show compassion to them in five ways. They guard them when 

they’re negligent. They guard their property when they’re negligent. They keep them safe in times 

of danger. They don’t abandon them in times of trouble. They honor their descendants. Friends 

and colleagues served by a gentleman in these five ways show compassion to them in these five 

ways. And that’s how the northern quarter is covered, kept safe and free of peril. 
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A master should serve their bondservants and workers as the lower quarter in five ways: by 

organizing work according to ability, by paying food and wages, by nursing them when sick, by 

sharing special treats, and by giving time off work. Bondservants and workers served by a master 

in these five ways show compassion to them in five ways. They get up first, and go to bed last. 

They don’t steal. They do their work well. And they promote a good reputation. Bondservants and 

workers served by a master in these five ways show compassion to them in these five ways. And 

that’s how the lower quarter is covered, kept safe and free of peril. 

 

A gentleman should serve ascetics and brahmins as the upper quarter in five ways: by loving deeds 

of body, speech, and mind, by not turning them away at the gate, and by providing them with 

material needs. Ascetics and brahmins served by a gentleman in these five ways show compassion 

to them in five ways. They keep them from doing bad. They support them in doing good. They 

think of them with kindly thoughts. They teach them what they do not know. They clarify what 

they’ve already learned. They explain the path to heaven. Ascetics and brahmins served by a 

gentleman in these five ways show compassion to them in these five ways. And that’s how the 

upper quarter is covered, kept safe and free of peril.” 

 

That is what the Buddha said. Then the Holy One, the Teacher, went on to say: 

 

“Parents are the east,  

teachers the south, 

wives and children the west, 

friends and colleagues the north, 

 

servants and workers below, 

and ascetics and brahmins above. 

By honoring these quarters 

a householder does enough for their family. 

 

The astute and the virtuous, 

the gentle and the articulate, 

the humble and the kind: 

they’re who win glory.  

 

The diligent, not lazy, 

those not disturbed by troubles, 

those consistent in conduct, the intelligent: 

they’re who win glory. 

 

The inclusive, the makers of friends, 

the kind, those rid of stinginess, 

those who lead, train, and persuade: 

they’re who win glory. 

Giving and kindly words, 

taking care here, 
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and treating equally in worldly conditions, 

as befits them in each case; 

these ways of being inclusive in the world 

are like a moving chariot’s linchpin. 

 

If there were no such ways of being inclusive, 

neither mother nor father 

would be respected and honored 

for what they’ve done for their children. 

 

But since these ways of being inclusive do exist, 

the astute do regard them well, 

so they achieve greatness 

and are praised.” 

 

When this was said, Sigālaka the householder’s son said to the Buddha, “Excellent, sir! Excellent! 

As if he were righting the overturned, or revealing the hidden, or pointing out the path to the lost, 

or lighting a lamp in the dark so people with good eyes can see what’s there, the Buddha has made 

the teaching clear in many ways. I go for refuge to the Buddha, to the teaching, and to the 

mendicant Saṅgha. From this day forth, may the Buddha remember me as a lay follower who has 

gone for refuge for life.” 

 

 

        

ඔබ සුෙට ලත්රුවන් සරණයි ! 

එක්්සත්් ජනපදලය් ලක්ාවීනාහි යලාස් ඇන්ජලිස් ය ෞදධ් විහාරස්ථානයය් 

දසදින සූතරධර්ම විවරණ වැඩසටහන  02 වන යද්ශනය 

(2020 ලනාවුම්බර ෙස 30 වන සඳුදා)  (UD) 


