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අකා�ෙකො - අ�වාචාය◌� මතය �වැ�� ද? 
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 
වචනාථ වශෙය� ග� කලැ, න කාෙලො = කාලය# නැ�ෙ� අකාල $, අකාෙලොෙයව 

අකා�ෙකො = අකාලය ම අකා�ක $. ස්වාථෙය� &ක පත�ය $. ධමාථ වශෙය� ග� කලැ, 
න කාල�තෙරන ඵලදායෙකො = ක+ ෙනො යවා පල ෙද.ෙ/ අකා�ක $. ම�ගාන�තරං 
ඵ��ප��ෙතො = මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැ බ. ෙ/ අකා�ක $. ෙ6 අථකථා 8ගහය $. 

ධමෙය� :ණ 8ස්තර කරන <=රජාණ� වහ�ෙසේ, ස්වා�ඛාෙතො හගවතා ධ ෙමො 
ස�!"#ෙකො අකා�ෙකො එ%පස්&ෙකො ඔපන(ෙකො ප)ච�තං ෙව!ත+ෙබො -ඤ/්% > එ� 
:ණ සය# දැ#@ හ1. <=රජාණ� වහ�ෙසේ 81� ධමය මැනැ8� ෙදසන ලද බැ8� 
ස්වා#ඛාත යැ, තම .වණැ1� දැකගත B3 බැ8� ස�CDEක යැ, ක+ ෙනො යවා පල- 
8පාක ෙදන බැ8� අකාFක යැ, එව බලව Gයනට H1 බැ8� එ�පස්1ක යැ, 1ය 
1�සත�� IJ8K6 වශෙය� එළවාගත B3 බැ8� ඔපන$ක යැ, .වණැ�ත� 81� ෙවන 
ෙවන ම IJ8Cය B3 බැ8� පNච�තං ෙවC තPෙබො 8ඤ්Q� යැ $ පකාශ කළ හ. 

දහ6 :ණය� අතR අකාFක ය. එ# :ණයG. SIටකෙය� අකා�ක වචනය සඳහ� 
වන තැ� රාUෙයG. 8VWමාXගය ආC අZවා න$� අකා�ක වචනය 8ස්තර කැRෙද�නට 
ෙපR [�ත = 1ත IJබඳ හැ\�]ම# G^ම ෙ�46 ගැ_ම පහ` ව. ඇත. 

[�තාංගෙයෝ ෙහව� ෛචත1කෙයෝ [�ත = මනස ෙපරදැ^ ෙකොට ය�නාd යැ, මනස 
ෙශෂ්ඨ ෙකොට ඇ�තාd යැ, මන1� Hප�නාd යැ $2 කළ පකාශය� ෙගන 1ත h+ බව 
ෙසට බව පැහැCJ ෙN. ඒ [�තෙයෝ කාමාවචර - jපාචර - අjපාවචර - ෙලොk�තර $ l� 
වශ ෙය� සතර ආකාර වන අත kශල - 8පාක - mයා වශෙය� 3� වෑදැ46 ෙව�. kශල හා 
8පාක 1� 1o lp�� ම පහළ වන අතර mයා 1� පහළ ව�ෙ� ෙලොෙකො�තර l�ෙය� 
හැR ඉ�^ l�ෙය� ය. ෙහද රහත� වහ�ෙසේට පම&. 

kශල හා 8පාක [�තෙයෝ ෙලෞGක ෙලොෙකො�තර වශෙය� ෙදකට ෙබෙද�. ෙලෞGක 
kස+ 1� 8පාක Kමට පැය ගණ� Cන ගණ� මාස - වXෂ ගණ� ජා� හා ක+ප ගණ� ගත 
8ය හැG ෙN. ෙලොෙකො�තර kස+ 1� 8පාක Kමට එ බs කාලය# ගත ෙනො ෙN. එ ෙහ$� 
අකා�ක ය. ෙලෞGක kශල හා 8පාක 1� එ න�� ම හ=�වන අතර ෙලොෙකො�තර kස+ 
1� මtග = මාXග= මග න�� ද 8පාක 1� ඵල = පල න�� ද හs�ව. ලැෙP. එ ෙහ$� 
ෙසොතාප�� - සකදාගා�- අනාගා� - අරහ�ත යන මාXග 1� සතර ෙලොෙකො�තර kස+ 
1� ෙලස� ෙසොතාප�� ආC ඵල 1� සතර ෙලොෙකො�තර 8පාක 1� ෙලස� සැලැෙ#. 

අකා�ක - අ�� �වරණ 

 අකාFක යන දහ6 :ණ පදය 8VvwමාXගය ආC අZවාව�� 8ගහ ව�ෙ� ෙම ෙසේ 
ය: “අ�තෙනො ඵලදානං සyාය නාස්ස කාෙලො� අකාෙලො, අකාෙලොෙයව අකාFෙකො. න 
පඤ්චාහස�තාහාCෙහදං කාලං ෙඛෙප�වා ඵලං ෙද�, අ�තෙනො පන පව��සමන�තරෙමව 
ඵලං ෙද�”  - තම� ෙt ෙහව� තම� 81� කරන ලද kශල කමයාෙt ඵලදානය ෙහව� 
8පාක Kම සඳහා බැFය B3 කාලය# නැ�ෙ� . $ අකාල න6 ෙN. අකාලය ම අකාFක $. 
ෙලෞGක kශලයනට ෙම� 8පාක Kමට පස් Cන ස� Cන ආC ෙහද ඇ� කාලය ෙගවා පල 
ෙනො ෙv. තම� ෙt ෙහව� ෙලොෙකො�තර kශල කමයාෙt පැවැ�මට අන34 වැ ම පල 
ෙv.3 

“අකා�කං = ම�ගාන�තරං ඵ��ප��ෙතො න කාල�තෙර ප�ත+බ ඵලං”  - මඟ1තට 
අන34 වැ පල1ත ලැෙබ.ෙය� කාලා�තරෙයG� ප� 8ය B3 පලය# ෙනො ව�ෙ� 

                                                 
1 අං��තර �කාය i. (��ධජය�� �.) 279 �. 
2 ධ�මපද (��ධජය�� �.) 26 �. 
3 � �!ම"ග (ෙහේවා�තාරණ �.) 159 �. 
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අකා�ක $.4 “ෙයො එ1 අ2යම�ග ධ ෙමො ෙසො අ�තෙනො සමන�තරෙමව ඵලං ෙද3� 
අෙ1ො” - ෙම� ය6 ආXයමාග ධමෙය# ෙN ද ඒ ආXයමාගධමය තම� ෙt පැවැ�මට 
අන34 වැ ම පල ෙv ය. අXථ $.5 මඟ1තට අන34 වැ ම පල1ත ලැෙP { ෙසේ $, “ඉදං 
ම�ගෙමව ස5ාය 6�තං” - ෙ6 අකාFක පදය මාගය ම සඳහා Gයන ලK.6 ෙම ෙත# කළ 
8ස්තරෙය� පකාශ ව�ෙ� අකා�ක ය. ෙසෝවා� ආC ෙලොෙකො�තර මාග[�තෙයෝ ම ය. 

“ය6<v ධෙසDෙඨො ප^ව|ණ> `[ං 
සමාwමාන�ත^කඤ්ඤමාd 

සමාwනා ෙතන සෙමො න 8}ජ� 

ඉද6I ධ6ෙම රතනං ප~තං 
එෙතන ස�ෙචන `ව� ෙහො3” 

“<v ධ ෙශෂ්ඨ ෙතම අත��ත^Vvධ @ ය6 මාගසමාwය# වණනා ෙකෙළේ ද <v ධාKd 
ආන�ත^ක (අන34 ව ම පල ෙදන) සමාwය යැ $ යමකට Gය� ද, ඒ සමාwය හා සදෘශ 
(අ� සමාw) ෙය# නැත. ෙ6 ක4&� ද ආXයමාXගධමය උ36 4වෙනG. ෙ6 සත� 
බලෙය� ෙස� ෙN වා.”  7 

 ෙම� පකාශ o� ආන�ත^ක සමාwයද අථකථාචාXයය� වහ�ෙසේ, “යං ව 
අ�තෙනො පව��සමන�තරං 7යෙමෙනව ඵල�පදානෙතො ආන�ත2කසමා9� ආ:”  - 
තම� ෙt ෙහව� මාග[�තායා ෙt පැවැ�මට අන34 වැ Hයමෙය� ම පල ෙදන ෙහ$� 
ආන�ත^ක සමාw යැ $ Gය� 8 $ මග1තට අන34 වැ ම පල1ත ලැෙබන බව පැහැCJ 
කළ හ. ප"ඨාන�පකරණෙය% පත�ය� 8ස්තර කරන තැන මාග ඵලයට අන�තර 
පත�ෙය� පත�ය ෙN ය.ෙව� මග1තට අන34 වැ ම පල1ත ලැ�ම පකාශ කළ හ. 

 ෙම ෙත# පළ o. ක4� අ. වැ අකාFක න6, ක+ ෙනො යවා පල ෙදන ෙහව� 
මග1තට අන34 වැ ([�ත�ණ මාතෙයG� ව� අතර නැ� වැ) පල ෙදන ෙහ$� 
ෙලොෙකො�තර මාග[�තෙයෝ ය. ෙමය අZවා ඇ=4පාණ� ෙt කාලෙ/ පට� අද ද#වා 
1�න ධමාචාXය ව4� ෙග� 1යයට අ�නවයක IJග� මතය $. 

 ෙ6 අතR බ6බලI�ෙ/ ව�රාරාමවා� ෙසොම හා ෙඛ=> ෙත4� වහ�ෙසේ ෙද නම 
අකා�ක වචනය ගැන ප��ණය# කළ හ. ෙඛ�� ෙත4� වහ�ෙසේ <v ධවචනය අ.වැ 
මග1තට අන34 වැ පල1ත ලැ�ය හැ#කා# ෙම� ම මාXගය ලැ� පැය ගණ� Cග ගණ� 
මාස ගණ� අo4= ගණ� ප` ]� ඵලය ලැ�ය හැG බව ෙප�වා ෙද�. ෙම බs ක4�වල 
K එක වර IJග�ෙ�� නැ� වැ එක වර ප�ෙ�ප කර�ෙ�� නැ� වැ <vෙධොපෙදශය 
අ.වැ `ප���කා�වැ ෙසොයා බැFය B3 ෙN. 

 <vධාගම පඥාවට h+ තැන ෙදනවා 8නා අy8ශ්වාසයට තැන# ෙද�ෙ� නැත. එ 
ෙහ$� අy8ශ්වාසයට ෙලොk තැන# K 3<� කාලෙයකැ පහළ @ <=රජාණ� වහ�ෙසේ, 
“නා?�තය�ෙතො @2ෙසො -ෙසසමAග)ඡ�”  - ෙනො 1තන තැනැ�ෙ� 8ෙශෂ CB�වකට 
ෙනො පැ�ෙ| $ වදාර�� ශාවකය� 1ත�නට �4= �d� කළ හ. 

 මානව Hදහස# නැ� වැ ෙනොෙය# ආග�ක _�වF� �Hසා �^සනk ෙම� 
බැඳ3<� කාලෙයකැ උප� <=රජණ� වහ�ෙසේ අ� G1 ම ශාස්තෘවරයk ෙනො =� 
තරෙ6 මානව Hදහස# කාලාම �තෙය� K වදාළ හ. 

 “කාලාමෙයH, එව, 1. අ.ශව  ෙය� ව� ෙහව� hඛ පර6පරාෙව� අසාෙගනැ එන 
ආරං[ මාතෙය� ව�, 2. පර6පරාගත කථාෙව� ව� ෙහව� ෙමය අෙ� Iය h3� ��ත� 
ෙt උපෙදශ පර6පරාෙව� ෙගනැ එන ලvෙදකැ $ Gයා ව� 3. යමk { පම&� ෙමය ෙම 
ෙසේ 8ය B3 යැ $ IJගැ_ෙම� ව�, 4. Iටක ස6පදාෙය� ව� ෙහව� තමා උග� ෙපොතට 
එකඟ යැ $ Gයාව� 5. තකා.kල යැ $ ගැ_ෙම� ව� ෙහව�, සෑෙහන ක4� නැ� 
Vෂ්ක තක මාතෙය� ව�, 6. න�ායා. kල යැ $ සෑෙහන ෙහේ3 නැ� වැ අ.මානෙය� 
                                                 
4  �ත�පාත+ඨකථා (ෙහේවා�තාරණ �.) 375 �. 
5 /0ල��ෙ�ස+ඨකථා (ෙහේවා�තාරණ �.) 64 �, සං5�ත�කාය+ඨකථා I (එම) 34 �. 
6 � �!ම"ග (ෙහේවා�තාරණ �.) 160 �. 
7 8�දක�කාය (��ධජය�� �.) 8 �. 
8 එ: අ;වාව (ෙහේවා�තාරණ �.) 119 �. 
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ගැ_ෙම� ව�, 7. ආකාර ප^8තකෙය� ව� ෙහව� ෙමය ෙ6 ආකාරෙය� 8ය B3 යැ $ 
තමා ම හදාග� 8තකය� ෙග� ව�, 8. තමා ම 1තා ඇ3ෙළ� රඳවාග� දෘෂ්�ය හා සැසැෙඳේ 
ය Gයා ව�, 9 යම# Gයන තැනැ�තා ෙt උසස් බව සැලැ{ෙම� ව�, 10. ෙමය Gයන 
ශමණයා උ�තමෙයකැ :4වරෙයකැ $ Gයා ව� යම# IJගත B3 ෙනො ෙN. ෙ6 දහ6d 
kස+ හ, ෙ6 දහ6d HවැරC ය, ෙ6 දහ6d .වණැ�ත� 81� පසස්නා ලvදාd ය, ෙ6 
දහ6d ස6�ණ ෙකොට ග�නා ලvදාd IJපC. ලබ�නාd `ව I&ස පව��නා හ $ ෙතෙ6 
ම දැනග�ෙ� න6 IJගත B3 ෙN” .9  

‘මහාපෙදස’ ධමන�ාය 
 ෙම ෙසේ ශාවකය� �ත�නට උ�න= කළ, �4= �d� කළ, [�තන ශ#�ය CB� 

කළ <=රජණ� වහ�ෙසේ 1�ෙ6 කලාව�, අකමව� වැ 1�ෙම� වන 8නාශය�, කමව� 
වැ 1�ෙම� වන ශා��ය� ෙvශනා කළ හ. 1�ෙම පලව� හා කමව� G�මට මහාපෙදස 
ධ ෙමොපෙදශය =� හ. 

 “ඉධ �#ඛෙව �#< ඵවං වෙදය�, ස6hඛාෙමතං ආoෙසො භගවෙතො `තං ස6hඛා 
ප�tග�තං, අයං ධ6ෙමො අයං 8නෙයො අයං ස¡ුසාසන��. තස්ස �#ඛෙව �#<ෙනො 
භා1තං ෙනව අ�න£තPබං න ප�#ෙකො1තPබං, අන�න£¤ා අ�ප�#ෙකො1¤ා තාH 
පදබ�ඤ්ජනාH සා¥කං උtගෙහ¤ා `ෙතන ඔතාෙරතP බාH 8නය ස�ස ්ෙසතPබාH. තාH 
ෙච `�ෙත ඔතා^යමානාH 8නෙය ස�ස්1යමානාH න ෙචව `�ෙත ඔතර�� න 8නෙය 
ස£ස්ස�� HDඨෙමතං ග�තPබං: අvධා ඉදං න ෙචව තස්ස භගවෙතො වචනං අරහෙතො 
ස6මාස6<vධසස්. ඉමස්ස ච �#<ෙනො =tග¦ත�� ඉ� ඉදං �#ඛෙව ඡ¨ෙඩය�ාථ... තාH 
ෙච `�ෙත ඔත^යමානාH 8නෙය ස�ස්1යමානාH `�ෙත ෙචව ඔතර�� 8නෙය ච 
ස£ස්ස�� HDඨෙමතං ග�තPබං: අvධා ඉදං තස්ස භගවෙතො වචනං අරහෙතො 
ස6මාස6<v ධසස්. ඉමස්ස ච �#<ෙනො `tග¦ත�� ඉමං �#ඛෙව පඨමං මහාපෙදසං 
ධාෙරය�ාථ.” 

 “මහෙණH, ෙ6 ශාසනෙය� �#ªව#, ‘ඇවැ�H ෙ6 ධමය $, ෙ6 8නය $, ෙ6 
ශාස්තෘශාසනය $ මා 81� <=රජාණ� වහ�ෙසේ හhෙව� K අසන ලද, IJග�නා ලද යැ’$ 
Gය$. මහෙණH, ඒ �#ªව ෙt Gයමන ස3�� ෙනො IJගත B3ය, ප�ෙ�ප ද ෙනො කළ 
B3 ය. ස3�� ෙනො IJෙගන ප�ෙ�ප ද ෙනො ෙකොට ඒ පදව�ඤ්ජනය� මනා ෙකොට 
ඉෙගන �තෙය� බහාFය B3ය, 8නෙය� ලා සැසැ\ය B3ය. ඉC� ඒ ධම 8නෙයෝ �තෙය� 
බහාල. ලබ�නාd 8නෙය� ලා සසඳ. ලබ�නාd �තෙය� ෙනො ම බ1� ද, 8නෙය� ලා 
ෙනො සැසැ ෙඳ� ද, ‘ඒකා�තෙය� ෙමය ඒ භාග�ව� අXහ� සම�#ස6<vධය� වහ�ෙසේ 
ෙt වචනය ෙනො ෙN’  යැ $ Hෂ්ඨාවට යා B3 ය, Hගමනයට ප� 8ය B3 ය. මහෙණH, 
ෙමය ඒ �«ව 81� වරදවා වටහාග�නා ලvෙදකැ $ හළ B3 ය. ඉC� ඒ ධම 8නයෙයෝ 
�තෙය� බහාල. ලබ�නාd 8නෙය� ලා සසද. ලබ�නාd �තෙය� ලා බ1� ද, 8නෙය� 
ලා සැසැෙඳ� ද, ‘ඒකා�තෙය� ෙමය ඒ භාග�ව� අXහ� සම�# ස6<vධය� වහ�ෙසේ 
ෙt වචනය $. ෙමය ඒ �«ව 81� මනා ෙකොට ග�නා ලvෙදකැ’$ Hෂ්ඨාවට යා B3 ය, 
Hගමනයට ප� 8ය B3 ය. මහෙණH ෙම ෙසේ ෙ6 පළh මහාපෙදසය 1� � ලා දරo.”10  

ෙම ෙසේ වදාළ ධමන�ාය ෙහව� 1�ෙ6 කලාව අ.වැ දහ6 පදය# එකවර IJගත B3 ද 
ෙනො ෙN, හළ B3 ද ෙනො ෙN. එය ධමෙය� ලා 8නෙය� ලා සසඳා බලා ම IJගත B3ෙN, 
හළ B3 ද ෙN. අකා�ක = ක+ ෙනො යවා 8පාක ෙද$. එ න6 මඟ1තට අන34 වැ පල1ත 
සැෙP යන IJග� මතයට අ�ෙරක වැ මඟ1ත ලැ� පැය - Cන - ස� - මාස - අo4= ගණ� 
ගත ]� පල1ත ලැෙP යන මතය සලකා බැFමට SIටක පාF ෙය� ක4� ඉC^ප� කර. 
ලැෙP. 

මඟ�තට අන�� වැ පල�ත ලැෙ� ද? 
 ෙ6 ක4ණ සලකා බැ¬මට [�ත�ණ හා �vගල යන ෙද ක4ණ මනා වැ වටහා ගත 

B3  ෙN. නාමjප8ෙත®යයා ෙt පබyය - සමවාය - එක3ව ස��වයා යැ $ Gය. 
                                                 
9 අං�� තර�කාය (��ධජය�� �.) 340 �. 
10 <ඝ�කාය ii . (��ධජය�� �.) 192 �. 
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ලැෙP. නාමය 8�ත�ණය# පාසා ද jපය [�ත�ණ 17 # පාසා ද ෙවනස් ෙN. [�තයා 
ෙt ෙNගෙය� පමාණය දැ#]මට උපමා# නැතැ $ Gය. ලැෙP. සාධකය# හැ�යට 
Gයෙතො� ඉතා �&ක වැ 1= වන 8=Fය ෙක¯ෙ6 K එය දෘෂ්�පථයට වැෙටන 8ට 
[�ත�ණ රාUය# ගත ] අවසාන ය. 

SIටකෙය� ෙබොෙහෝ තැ�වල සදහ� වන ස�තෙසඛ - අ"ඨ අ2ය @�ගල - දස 
ආ:ෙනයC යන �tගලය� ද .ව&� මැදහ� වැ සලකා බ�න. මඟ1තට අන34 වැ 
පල1ත ලැෙබ$ යන න�ාය අ.වැ ග�ෙතො� ස�තෙසඛෙයෝ ව� අDඨඅ^ය�tගලෙයෝ ව� 
දස ආdෙනය� �tගලෙයෝ ව� ෙනො ලැෙබ�. මඟ1ත අන34 වැ පල1ත ලැෙබ�නා# 
ෙම� ම මඟ1ත ලැ� පැය - Cන - ස� - මාස - අo4= ගණ� ගත ] ද පල1ත ලැෙබ$ යන 
න�ාය අ.වැ ග�ෙතො� ස�තෙසඛෙයෝ, අDඨඅ^ය �tගලෙයෝ හා දසආdෙනය� 
�tගලෙයෝ ද ලැෙබ�. 

ස�තෙසඛා 
 “කතෙමො ච @�ගෙලො ෙසෙඛො: ව�තාෙරො ම�ගසමEFෙනො තෙයො ඵලසමEFෙනො 

@�ගලා ෙසඛා, අරහා අෙසෙඛො”  - කවර �vගලෙය# ෛශ� ෙN ද ය�: මාගස්ථ 
�vගලෙයෝ සතර ෙදන යැ ඵලස්ථ �vගලෙයෝ � ෙදන යැ යන ෙමොod ෛශ�ෙයෝ යැ. 
අරහ� ෙතෙ6 අෛශ� යැ11 යන ෙම� මtගස6°± සතර ෙදනා [�ත�ණ වශෙය� ෙනො 
වැ �vගලය� වශෙය� බව මනා වැ පැහැCJ ය. 

අ!ඨ#$ස#%ගලා 
 SIටකෙය� අXයස°ඝයා ෙt :ණ හැම තැන ම පැවැෙස�ෙ� ෙම ෙසේ ය: 

“`ප�ප�ෙනො භගවෙතො සාවකස°ෙඝො, උ³ප�ප�ෙනො භගවෙතො සාවකස°ෙඝො, 
ඤාය�ප�ෙනො භගවෙතො සාවකස°ෙඝො, ඤාය�ප�ෙනො භගවෙතො සාවකස°ෙඝො,  
සාp[ප�ප�ෙනො භගවෙතො සාවකස°ෙඝො, යCදං ච�තා^ �^සBගාH අDඨ�^ස�tගලා එස 
භගවෙතො සාවකස°ෙඝො, ආdෙන/ ෙයො, පාdෙන/ ෙයො, ද#´ෙණ/ ෙයො, අඤ්ඡFකර~ෙයො, 
අ.�තරං �ඤ්ඤ#ෙඛ�තං ෙලොකස්ස.” 

 භාග�ව3� වහ�ෙසේ ෙt ශාකස°ඝ ෙතෙ6 `ප�ප�න යැ, උ³ප�ප�න යැ, 
ඤායප�ප�න යැ, සාp[ප�ප�න යැ. ය6 ෙ6 �^සBග සතෙර# ෙN ද �^ස�vගලෙයෝ අට 
ෙදෙන# ෙවvද භාග�ව3� වහ�ෙසේ ෙt ෙ6 ශාවකසංඝ ෙතෙ6 ආdෙනය� යැ, පාdෙනය� 
යැ, ද#´ෙණය� යැ, අඤ්ජFකර~ය යැ, ෙලෝකයාෙt අ.�තර �ණ�ෙ�ත යැ. 

ෙම� සදහ� අDඨ�^ස�tගලා = �^ස�tගලෙයෝ අට ෙදෙනක ය�න SIටක 
පාFෙය� 8ස්තර ව�ෙ� ෙම ෙසේ ය: 

(ගµ මහ��වය සලකා 1ංහල ෙත4ම පමණ# පහත දැ#ෙN) 

“මහෙණH, ෙ6 අෂ්ට �vගලෙයෝ ආdෙනය� ෙව�, පාdෙනය� ෙව�, ද#´ෙණය� 
ෙව�, අඤ්ජFකර~ය ෙව�. කවර අට ෙදෙනක ය�: 

ෙසොතාප�න ය, ෙසෝවා� ඵල පස# G�ම IJප�ෙ� ය. සකදාගාp ය, සකදාගා�ඵල 
පස# G�මට IJප�ෙ� ය, අනාගාp ය, අනාගා� ඵල පස# G�මට IJප�ෙ� ය, රහ� 
ය, රහ�ඵල පස# G�ම IJප�ෙ� $. මහෙණH, ෙ6 අෂ්ට �vගලෙයෝ ආdෙනය� ෙව� -
ෙප- ෙලොකයට අ.�තර �ණ�ෙ�ත ෙව�.”12 

@�ගලපඤ්ඤ��ෙය% අDඨක Hvෙදසෙය� අDඨ�^ස�tගලය� 8ස්තර කර�ෙ� 
ෙම ෙසේ ය: 

“ඔoන3ෙර� ච3X8ධ මාXගෙය� B#ත o ච3X8ධ ඵලෙය� B#ත o �vගලෙයෝ 
කවර හ ය�: 

                                                 
11 >"ගලපඤ්ඤ�� (��ධජය�� �.) 268 �. 
12 අං��තර�කාය v. (��ධජය�� �.) 254 �. 
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ෙසොතාප�න යැ, ෙසොතාප��ඵලය සා�ා� කර. I&ස IJප�ෙ� යැ, සකදාගාp 
යැ, සකදාගා�ඵලය සා�� කර. I&ස IJප�ෙ� යැ, අනාගාp යැ, අනාගා�ඵලය 
සා�ා� කර. I&ස IJප�ෙ� යැ, අXහ� යැ, අXහ�ඵලය සා�ා� කර. I&ස 
IJප�ෙ� යැ යන ෙමොd ච3X8ධ මාXගෙය� B#ත o ච3X8ධ ඵලෙය� B#ත @ 
�vගලෙයෝ $.” 13 

 ද�Hණා-භEග Jතෙය% 8ස්තර කරන 3=ස් ෙපෞvගFකදාන අ3ෙර� දාන අට# 
ෙම ෙසේ ය: 

“අXහ� තථාගත ශාවකයා 8ෂයෙය� ද� ෙද$, රහ�පල පස# කර�නට IJප� 
ශාවකයා 8ෂ යෙය� ද� ෙද$ , ආනාගාp හට ද� ෙද$, අනාගාpපල පස# කර�නට 
IJප�නd ෙකෙර� ද� ෙද$, ෙසද ගැ� හට ද� ෙද$, ෙසදගැ�පල පස# කර�නට 
IJප�නd ෙකෙර� ද� ෙද$, ෙසෝවා�d ෙකෙර� ද� ෙද$, ෙසෝවා�පල පස# කර�නට 
IJප�නd ෙකෙර� ද� ෙද$.” 14 

ෙතවළා දහෙම� මාගස්ථයා හා ඵලසථ්යා ෙද ෙදනk හැ�යට ඉතා පැහැCJ වැ 
පකාශෙකොට ��ය K ඇතැ6 අථකථාචාXයය� වහ�ෙසේ අDඨ�^ස�tගල ය�න 8ගහ ෙනො 
ෙකොට ම අථකථා 8වරණය කැR ඇත. ෙම ෙසේ ]මට ෙහේ3ව මහාඅDඨකථාච^ය LMධෙඝොස 
මා��ය� වහ�ෙසේ මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැෙP > ග� �රණය 8ය හැG ය. එෙහ� 
අථකථාචාXය ධ6මපාල මා��ය� වහ�ෙසේ SIටක පාFයට අ.¶ල වැ අDඨ�^ස�tගලා 
ය�න 8ස්තර ෙකෙළේ ෙම ෙසේ ය: “අ"ඨ@2ස@�ගලා� @2ස@�ගලවෙසන එෙකො 
පඨමම�ග"ෙඨො එෙකො පඨමඵල"ෙඨො� ඉ=නා නෙයන අ"ඨ@2ස@�ගලා”  -  
අDඨ�^ස�tගලා ය. �^ස�tගල වශෙය� පථම මාXගසථ්යා එෙකG, පථම ඵලස්ථයා 
එෙකG. ෙ6 න$� �^ස�tගලෙයෝ අට ෙදෙනG.15 

අකාFක ය�ෙන� ෙ�4ම මග1තට අන34 වැ පල1ත පහළ 8ම පමණ# න6 
ෙසෝව� ෙසදගැ� අනගැ� රහ� යන පලය� පස# කර. සදහා IJප�නාo� ෙකෙර� ද� 
ෙද�ෙ� ෙක ෙසේ ද? <=රජණ� වහ�ෙසේ ෙt ෙ6 ෙvශනාව හා අZවා 8වරණය ෙනො 
සැසැ ෙඳේ ම ය. 

දස ආ(ෙනය�ා #%ගලා  
 “මහෙණH, ෙ6 �vගලෙයෝ දස ෙදන ආdනාXහ ද පාdනාXහ ද ද¸ණාXහ ද 

අඤ්ජFකරණාXහ ද ෙලොකයට අ.�තර �ණ�ෙ�ත ද ෙව�. කවර දස ෙදෙනක ය�: 
තථාගත අXහ� සම�# ස6<vධය හ, පෙත�ක <vධය හ, උභෙතොභාග 8h#ත ය, පඥා 
8h#ත ය, කායසා¸ ය, දෘෂ්�පා�ත ය, ශvධා8h#ත ය, ධමා.සා� ය, ශvධා.සා� ය, 
ෙගොතl $.” 16 

 ෙම$� ධමාPසාQ ශMධාPසාQ යන  ෙදෙදනා කවරd දැ $ ෙම� ලා සලකා බැ$ල 
B3 ෙN. 

“ධ6මා.සා�: ධ6ෙමො� පඤ්ඤා, පඤ්ඤා�Pබ°ගමං මtගං භාෙව�� අෙ¡ො. 
සvධා.සා^6�I එෙසව නෙයො. උෙභොෙපෙත ෙසොතාප��මtගDඨාෙයව.”  ධ6මා.සා� 
සvධා.සා� ෙද ෙදනා ම මාගස්ථය� බව පැහැCJ ය.17 

 “කතෙමො ච @�ගෙලො ධ මාPසාQ: යස්ස @ග�ලස්ස ෙසොතාප�� ඵලස)ST2යාය 
පUප�නස්ස පඤV්Wයං අAම�තං ෙහො� පඤඤ්ාවාX පඤ්ඤා@+බEගමං අ2යම�ගං 
භාෙව�. අයං 6)ච� @ග�ෙලො ධ මාPසාQ. ෙසොතාප��ඵලස)ST2යාය පUප�ෙනො 
@ග�ෙලො ධ මාPසාQ. ඵෙල #ෙතො !"#�ප�ෙතො.” 

                                                 
13 >"ගලපඤ්ඤ�� (��ධජය�� �.) 404 �. 
14 මA Bම�කාය (��ධජය�� �.) 522 �. 
15 ඉ�D�තක+ඨකථා (ෙහේවා�තාරණ �.) 224 �. 
16 අං��තර�කාය (��ධජය�� �.) 42 �. 
17 අං��තර�කාය+ඨකථා (ෙහේවා�තාරණ �.) 699 �. 
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“කතෙමො ච @�ගෙලො සMධාPසාQ: යස්ස @ග�ලස්ස ෙසොතාප�� ඵලස)ST2යාය 
පUප�නස්ස සMAWයං අAම�තං ෙහො� සMධාවාX සMධා@+බEගමං අ2යම�ගං භාෙව�. 
අයං 6)ච� @ග�ෙලො සMධාPසාQ. ෙසොතාප��ඵලස)ST2යාය පUප�ෙනො @ග�ෙලො 
සMධාPසාQ. ඵෙල #ෙතො සMධා-Z�ෙතො.” 

“කවර �vගලෙය# ධ6මා.සා� ෙN ද ය�: ෙසොතාප�� ඵලය සා�ා� කර. I&ස 
IJප� ය6 �vගලය#d ෙt පෙඥ®යය බලව� ෙN ද. පඥව එළවන `¹ පඥා �ව◌ංගම @ 
ආය◌�මාXගය වඩා ද ෙ6 �vගල ධමා.සා^ යැ $ Gය. ලැෙP. ෙසෝවා� ඵලය සා�ා� 
කර. I&ස IJප� �vගල ධමා.සා� ෙව$. ඵලෙය� 1�ෙ/ දෘෂ්�පා�ත $.” 

“කවර �vගලෙය# ශvධා.සා^ ෙN ද ය�: ෙසොතාප��ඵලය සා#ෂා� කර. I&ස 
IJප� ය6 �vගලය# d ෙt ශvෙධ®යය බලව� ෙN ද ශvධාව ඵළවන `¹ @ ශvධා 
�ව◌ංගම o ආය◌�මාXගය වඩා ද ෙ6 �vගල ෙතෙ6 ශvධා.සා� යැ $ Gය. ලැෙP. 
ෙසෝවා�පලය පස# කර. I&ස IJප� �දගල ෙතෙ6 ශvධා.සා� ෙව$. ඵලෙය� 1�ෙ/ 
ශvධා8h#ත $.”18 

 “මහෙණH, ඇස අHත� ය, ෙපරෙළන `¹ ය, ෙවනස් වන `¹ ය. කන නැහැය Cව 
කය මන ද එ ෙසේ ම ය. 

මහෙණH. යෙම# ෙ6 ධමය� ෙම ෙසේ අදහ$ ද, ශvධාෙව� �Kම# ලබ$ ද, 
ආය◌�මාXගයට පැ�&ෙ/ ස��4ෂ l�යට පැ�&ෙ/ පෘථtජනl�ය ඉ#මවා 1�ෙ/, 
Hරය �ර�ජානෙයොHය ෙපේත8ෂය යන ත�� උපදනට `=` කම G�මට අභව� ෙN.”  
ෙසෝවා�පලය සා�ා� ෙනො ෙකොට කාලmයා G�මට ද අභව� ෙN.” 19 ධමා.සා� �vගලයා 
ගැන ද ෙම ෙසේ ම ෙදශනා ෙකොට ඇත. 

)තක*+ 
 “කවර �vගෙය# ස්½තක+¾ ෙN ද ය�: ෙ6 �vගලයා� ෙසෝවා� ඵලය පස# 

කර�නට IJප�ෙ� ෙN න6, ක+පය තමා� දැෙවන ෙNලාව ෙN න6, ය6 තා# ෙ6 
�vගල ෙසෝවා�ඵලය සා �ා� ෙනො ෙකෙර� ද, ඒ තා# ක+පය ෙතෙ6 ෙනො දැෙN මැ $. 
ෙ6 �vගල ස්½ත ක+¾ යැ$ Gය. ලැෙP. මාXගස්ථ @ 1ය¹ මැ �vගලෙයෝ ස්½තක+¾d 
$.”20 

අථකථාචාXයය� වහ�ෙසේ ස්½තක+¾ �vගලයා ගැන Kඝ 8ස්තරය# ෙකොට ඇත. 
මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැෙP ය�න පමණ# IJග�ෙතො� ෙ6 <vධවචනයට 1= 
ව�ෙ� kම# දැ $ .ව&� සලකා බල�ෙ� මැනැ8. 

ච�-�ධ #.ගලෙයෝ 
ධමය අවෙබෝධ කරන ආකාර වශෙය� �vගලෙයෝ සතර ෙදෙනG.  
1. උMඝUතඥ = දහ6 පදය# කෙන� වැZ� ෙකෙණ� ම Hව� පස# කර�නාd ය. 

සැ^B� මහරහත� වහ�ෙසේ වැH අය ෙව�.  
2. -ප?තඥ = දහ6 පදය# 8ස්තර කළ ෙකෙණ� Hව� පස# කර�නාd ය. 

ෙකො|ඩඤ්ඤ මහරහත� වහ�ෙසේ වැH අය ෙව�.  
3. ෙනයC = ධමය ඉගැ_ෙම� හා IJපැKෙම� ද ප` වැ එ ම ජා�ෙය� ම Hව� පස# 

කර�නාd ය. ච#<පාල මහරහත� වහ�ෙසේ වැH අය ෙව�  
4. පදපරම = ධමය මනා වැ ඇ`ව� මනා වැ Iළපැvද� එ ම ජා�ෙය� ම Hව� පස# 

ෙනොකර�නාd ය. ස�චක පW3මා වැH අය ෙව�. 

                                                 
18 >"ගලපඤ්ඤ�� (��ධජය�� �.) 270, 272 �. 
19 සං5�ත�කාය+ඨකථා ii.  (ෙහේවා�තාරණ �.) 252 �. 
20 >"ගලපඤ්ඤ�� (��ධජය�� �.) 268 �. 
පඤ්චFපකරණ+ඨකථා (ෙහේවා�තාරණ �.) 28 �. 
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උvඝ�තඥ හා 8ප[තඥෙයෝ ධමය අසා Hව� පස# ක�නාd ෙව�. ෙනය� හා 
පදපරමෙයෝ ධමය අසා මාXගය වඩා Hව� පස# කර�නාd ෙව�. ධමය අසා සතරමඟ 
සතරපල IJෙවJ� රහ� ව�න oනට මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැ� ඇත. මාXගය වඩා 
Hව� පස# කර�නo� ෙග� සමහ4නට මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැ� ඇත. 
සමහ4නට මඟ1ත ලබා පැය - Cන - ස� - මාස - අo4= ගණ� ගත ] පල1ත ලැ� ඇත. එ 
ෙසේ ෙනොව�න ආ]ය@Mගෙයෝ අට ෙදෙන# ලැෙබ�ෙ� නැත. 

න�ායා01ල වැ �2ම 
න�ායා.kල වැ 1�මට මහාපෙදස ෙදසනා ඉC^ය ගත B3 ය. h+ තැන <vධවචනයට 

ය, ෙද වැH තැන අZවාවනට ය, ෙත වැH තැන ¯කාවනට ය, 1o වැH තැන සංගහ 
ගµයනට ය. <vධවචනය අ.වැ මඟ1තට අන34 වැ පල1ත ලැ�ය හැ#කා# ෙම� ම 
මඟ1ත ලැ� පැය - Cන - ස� - මාස - අo4= ගණ� ගත ] ද පල1ත ලැ�ය හැG ය. 
<vධෙඝොෂාචාXයපාදය� වහ�ෙසේ ෙt මතය අ. වැ මග1තට අන34 වැ පල1ත ලැ�ය B3 
ම ය. එෙහ� එය IJග�ෙතො� ආXය�vගලය� අට ෙදෙන# ලැෙබ�ෙ� නැත. එය 
<vධවචනය හා සැසැ ෙඳ�ෙ�� නැත. එ ෙහ$� අo4= දහස් ගණන# පාර6ප^ක වැ 
ෙගනාෙN යැ $ <vධෙඝොෂාචාXයපාදය� වහ�ෙසේ ෙt මතෙය� ම එ+බ 1��ෙ� නැ� වැ 
<vධවචනය හා සසඳා බල�ෙ� මැනැ8. 
 
SIටක ධමෙකෝෂය - 1 ෙවÀම 2 කලබ 
පඥාපභා 1 
 
ය34F]ම: සැ�ටා ට$�ෙස�� 


