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සංඝං සරණං ග�ඡා�  
අ��ජ� ම�ෙහේ පඤ්ඤා�හ මහානායක මා��පාණ� වහ�ෙසේ 

 

��ධ �ත මහාසංඝයා වහ�ෙසේ ආ�යසංඝයා ය, ස��� සංඝයා යැ� ෙකොටස් ෙදකකට 
ෙබෙද�. ආ�ය සංඝයා න� සතරමඟ සතරඵල ප' ()� වහ�ෙසේ ය. ස��� සංඝයා න� 
උපස�පදා +නය ක�මෙය� සංඝ ගණයට ඇ/ළ' 1 ()� වහ�ෙසේ ය. 

ආ�යසංඝයා ෙසෝතාප�න මා�ග ඵල - සකෘදාගා% මා�ග ඵල - අනාගා� මා�ග ඵල - 
ලා&' අට ෙදනා ය. මා�ග *තට අන+, වැ ඵල *ත ලැෙබ/ෙය� අකා0ක යැ 1 2ගහ 
කරත5 එය එෙසේ ම ෙනො 2ය 8+ය. මා�ග *තට අන+, වැ ඵල *ත ලැෙබ�න5 9:ව�. 
එෙසේ ම මඟ *ත ලැ< පැය ගණ� ගත = ඵල *ත ලැෙබ�න5 9:ව�. >? මතය වන මඟ 
*තට අන+, වැ ඵල *ත ලැ<ම පමණ@ 9:ග5ෙතො5 අAඨ අCය DEගලය� ලැෙබ�ෙ� 
නැත. 

ආ�යෙයෝ ෙසේඛ අෙසේඛ වශෙය� ද ෙදකකට ෙබෙද�. ෙසේඛෙයෝ ෙසෝතාප�න මා�ගස්ථ 
ඵලස්ථ යන ෙදෙදනා ය, සකෘදාගා% මා�ගස්ථ ඵලස්ථ යන ෙදෙදනා ය, අනාගා� මා�ගස්ථ 
ඵලස්ථ ෙදෙදනා ය, අරහ5 මා�ගස්ථ යන ෙJ ස5 ෙදනා ය. අෙසේඛ නJ අ�හ5 ඵලස්ථයා ය. 
මඟ*තට අන+, වැ ම ඵල *ත ලැෙබ1 යන මතය 9:ග5ෙතො5 ෙසේඛය� හ5 ෙදනා 
ලැෙබ�ෙ� නැත. 

ෙසෝවා� ඵලස්ථෙයෝ ඒක<L ය. ෙකෝලංෙකො ්ල ය. ස5ත@ඛ5+ පරම යැ 1 +නකට 
ෙබෙද�. ඒක<L නJ එම භවෙය� N ම ඉ�C මා�ගඵලය� ලබා 9CPව� පා�නා ය. 
ෙකෝලංෙකෝල නJ Qලෙය� Qලයට ෙහව5 භවෙය� භවයට ය�නා ය. එනJ ෙJ 
භවෙය� Rත වැ ෙද +� භවය@ ෙහෝ වැ� ම Sෙණො5 භව සය@ ෙහෝ ඉ9ද රහ5 ව�නා ය. 
ස5ත@ඛ5+පරම නJ ස5වන වරට ඉ9ද රහ5 ව�නා ය. 

සකෘද ාගා% ඵලස්ථෙයෝ කාමභව - Tපභව - අTපබව යන +� ෙලU� N ඉ�C මා�ග ඵල 
අVගම ප5ව�න� වශෙය� +�වැදෑ,J ෙව�. 

ෙJ ෙසෝතාප�න සකෘදාගා% සෙදන ම X@ඛාපYපදා ආN වශෙය� සතර ප�පදාව� 
ෙ[ වශෙය� \2* වැදෑ,J ෙව�. එ ් ප�පදා සතර ෙමෙසේ ය: 1. X@ඛාපYපදා ද�ධා`ඤ්ඤා, 
2. X@ඛාපYපදා bcපා`ඤ්ඤා 3. eඛාපYපදා ද�ධා`ඤ්ඤා 4. eඛාපYපදා bcපා`ඤ්ඤා. 
ෙම� පYපදා නJ ��ව භාග 2ද�ශනා මා�ගය 1. අ`ඤ්ඤා ෙලොS+රා මඟපල /වණ 1. 

1. 34ඛාප6පදා ද�ධා(ඤ්ඤා - ඉතා අමා,ෙව� ෙකෙලe� යටප5 ෙකොට ෙබොෙහෝ 
ක?ගත = මා�ගඵල ලබා ගැgම 1. 2 . 34ඛාප6පදා 9:පා(ඤඤ්ා - ආමා,ෙව� 
ෙකෙලe� යටප5 ෙකොට ෙනොෙබෝ කෙලh� මා�ගඵල ලබා ගැgම1. 3.<ඛාප6පදා 
ද�ධා(ඤඤ්ා -පහeෙව� ෙකෙලe� යටප5 ෙකොට ෙබොෙහෝ ක? ගත = මා�ගඵල ලබා 
ගැgම 1. 4. <ඛාප6පදා 9:පා(ඤඤ්ා - පහeෙව� ෙකෙලe� යටප5 ෙකොට ෙනොෙබෝ 
කෙලh� මා�ගඵල ලබා ගැgම 1. යට i ෙසෝවා� �ෙදන ා හා ෙසදගැ� �ෙදනා ද යන ස 
ෙදනා ෙJ 9:ෙව5 සතෙර� වැ� කළ \2* ෙදෙන@ ෙව�. 

අනාගා� ඵලස්ථෙයෝ ද \2* ෙදෙන@ ෙව�. ඒ ෙමෙසේ ය: පඤ්ච eEධාවාසය� ෙග� 1. 
අ+හතලෙය? අ�තරාප@ABබාC ෙහව5 එ� උප� mණෙය� ම ෙහෝ මඳ කල@ ඉ@ම 
ෙගොස් ෙහෝ Pයම ආ8ෂෙය� මධ�ෙය� ෙහෝ රහ5 වැ 9CPෙව�ෙනෝ ය. 2. 
උපහDචප@ABබාC ෙහව5 ඒ බඹතෙල� ආ8ෂයාෙ[ මධ�ය ඉ@මවා රහ5 වැ 
9CPෙව�ෙනෝ ය. 3. සසංකාරප@ABබාC ෙහව5 ආනායාසෙය� - පහeෙව� 2ද�ශනා 
වඩා රහ5 වැ 9CPෙව�ෙනෝ ය. 5. උ�ධංෙසෝත අකAHඨගාJ ෙහව5 තම� උප� බඹ 
ෙලොෙව� N රහ5 2ය ෙනොහැh Sෙවො5 එයට ඉහ:� �ෙබන බඹෙලොෙවකැ ඉ9ද 2ද�ශනා 
වඩා රහ5 වැ 9CPෙව�ෙනෝ ය. ෙමෙසේ අ2හ - අතcප - eදස්ස - eදස්� යන බඹ ෙලU� 
>0� සඳහ� කළ පස් ආකාරෙය� ම 2ද�ශනා වඩා රහ5 වැ 9CPෙව�ෙනෝ ෙව�. 
අකPටාබඹෙලොවට වඩා ඉහළ බඹ ෙලොව@ නැ� Pසා ඉ�C *S ආකාරෙය� රහ5 වැ 
9CPෙව�ෙනෝ ෙව�. ෙමෙසේ අනාගා%ඵලස්ථෙයෝ \2* ෙදෙනh. 
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රහත� වහ�ෙසේ *S9:සැrයා ප5 රහ5' ය, *S9:සැrයා ෙනොප5 රහ5' යැ 1 
ෙකොටස් ෙදකක ට ෙබෙද�. ච+පYසJ`දා නJ, ධ�මය අවෙබෝධ කැර ගැgෙJ N පහළ වන 
2ෙශේෂඥාන සතෙරh. එනJ ධ�ම - t9ටක ධ�මය දැgම අ'ථ - ධ�මෙය� වචනා�ථ 
දැgම, AL4� දහJ පද 2ගහ ෙකොට දැgම, ප6හාන - මනා අවෙබෝධය. ෙවන5 වචනව0� 
hයනවා නJ අ`ඤ්ඤා හා ච+පYසJ`දා ඤාණය ඇ� නැ� රහත� වහ�ෙසේ ය. ෙමෙසේ 
ආ�ය සංඝයා වහ�ෙසේ හvනා ග�ෙ� මැන2. 

සJ>� සංඝයා වහ�ෙසේ කවර' ද ය5, wXරජාණ� වහ�ෙසේෙ[ කාලෙය�5 පeව5 
මා�ගඵල ෙනොලැx එෙහ5 ඒ මඟට බැස ග5 `y� වහ�ෙසේ සJ>� සංඝයා වහ�ෙසේ නJ 
ෙව�.ආ�ය මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ෙලෝක ශාසනයට වචනෙය� hය�නට ෙනොහැh තරJ 
උසස් ෙසේවය@ කළහ. ම0යෙEව මහ රහත� වහ�ෙසේෙ[ කාලෙය� පe ආ�ය සංඝයා 
ගැන සඳහ� නැත. එෙහ5 සJ>� මහා සංඝයා වහ�ෙසේ wEධ කාලෙය� පට� අද ද@වා ම 
ශාසනයට5 සමාජයට5 ෙසේවය ෙකෙර�� වැඩ *Y�. 

wXරජාණ� වහ�ෙසේ ආ�ය මහා සංඝයා වහ�ෙසේ 9:බඳ වැ ෙEශනා කළ zණ ස>දාය 
එදා වැඩ*Y සJ>� මහා සංඝයා වහ�ෙසේ ද අ/ගමනය කළහ. ෙමදා ආ�ය මහා සංඝයා 
වහ�ෙසේ නැත5 ෙමකල වැඩ *Yන සJ>� මහාසංඝයා වහ�ෙසේ ද අ/ගමනය කළ 8+ ම 
1. wXරජාණ� වහ�ෙසේ 2*� ෙEශනා කරන ලද ආ�ය සංඝ zණ ෙමෙසේ ය: 

භාග�ව+� වහ�ෙසේ ශාවකසංඝයා වහ�ෙසේ eපYප�නයහ, උ|පYප�නයහ, 
ඤායපYප�නයහ, සා%}පYප�නයහ, ඒ ශාවක සංඝයා වහ�ෙසේ අ'ෙනය�හ, 
පා'ෙනය�හ, ද@bෙණය�හ, අඤ්ජ0කර~යහ, ෙලෝකයාෙ[ අ/5තරDණ�ෙmතයහ. 

භගවෙතො ඔවාදාOසාසAං ස4කDචං <ණ�P� සාවකා - භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ 
අවවාදා/ශාසනා සකසා අස�ෙනෝ ශාවකෙයෝ ෙව�. ඒ ශාවකය� ෙ[ ස�හ ශාවකසංඝ 
නJ ෙU. 
�ප�ප�ෙනො 

<ප6ප�ෙනො� - <HQප6ප�ෙනො, ස�මාපදං - අAව'�ප6පදං - අOෙලොම ප6පදං - 
අපDචRකප6පදං - ධ�මාOධ�මප6පදං ප6ප�ෙනො - eපYප�න නJ මනාව 9:ප� 
බැ2/5 මනා 9:ෙවත ය, ෙනො නැෙමන 9:ෙවත ය, Pවනට අ/ෙලොJ වැ යන 9ළෙවත ය, 
අ2,Eධ ප�පදාව ය, ධ�මා/ධ�මප�පදාව යන ආ�ය අෂ්ටාං�ක මා�ගයට බැස ග5 
භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ ශාවක සංඝයා වහ�ෙසේ ෙව1. 
උ	ප�ප�ෙනො 

“යස්මා පන සා සBබා ප6පදා උS අවංකා අT6ලා අU�හා අ@ෙයො ච ඤාෙයො�V 
WDච�, අODඡ+ක'තා ච සාJY�V සංඛංගතා. තස්මා තං ප6ප�ෙනො අ@යසංෙඝො 
උSප6ප�ෙනො ඤායප6ප�ෙනො සාJYප6ප�ෙනො�V W'ෙතො.” 

කායවංක, වා@වංක, මෙනෝවංකය� නස/ 9�ස සෘ| � ආ�ය මා�ගයට 9:ප� 
ෙහ1� ඒ භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ ශාවක සංඝ ෙතෙJ උ|පYප�න නJ ව�ෙ� ය. 
ඤායප�ප�ෙනො 

ආ�යභාවෙය� න�ාය නJ � Pව� මඟට බැසග5 බැ2� ඒ භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ 
ශාවක සංඝ ෙතෙJ ඤායපYප�න නJ ව�ෙ� ය. 
සා��ප�ප�ෙනො 

සා%} නJ � eXe මඟට 9:ප� බැ2/5 සමචන �යා කර�නට eXe මඟට 9:ප� 
බැ2/5 ඒ භාග�ව+� වහ�ෙසේ ෙ[ ශාවක සංඝ ෙතෙJ සා%}පYප�න නJ ව�ෙ� ය. 
ය�දං ච�තා� ��ස�ගා� අ�ඨ��ස��ගලා 

භාග�ව+� වහ�ෙසේ ෙ[ ශාවක ස�හයා නJ ෙසෝවා� මා�ගස්ථ ඵලස්ථ වශෙය� 
DCස 8ග හතෙරh. ෙසෝවා� මා�ගස්ථයා යැ, ඵලස්ථයා යැ 1 DCස DEගල වශෙය� ග5 
කලැ DCස DEගලෙයෝ අට ෙදෙනh. 
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භගවෙතො සාවකසංෙඝ ා ආ&ෙන ෙය'ා 
භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ ශාවක සංඝයා ඉතා Xර *ට5 ෙගනS5 Dදන *Sපසය 

9:ග�නට eXe ෙහ1/5, හැම සැප5 ෙගනS5 Dද�නට P* තැ� වන ෙහ1/5 
ආ'ෙනය� නJ ව�ෙ� ය. 
භගවෙතො සාවකසංෙඝො පා&ෙන ෙය'ා 

භාග�ව+� වහ�ෙසේෙ[ ශාවක සංඝයා ෙනොෙය@ ෙද*� පැ�� ඥා� �තාN�ට 
9:ෙයළ සංගහ නJ � පා'නය ද ලබ�නට eXe ෙහ1/5 හැම අ8C� 9�ය 8+ ෙහ1/5 
පා'ෙනය� නJ ව�ෙ� ය. 
භගවෙතො සාවකසංෙඝො ද()ෙණ ෙය'ා 

භාග�ව+� වහ�ෙසේ ෙ[ ශාවක සංඝයා පරෙලොව අදහා �ය 8+ ද�ණාව ලබා ග�නට 
eXe වන ෙහ1� ද, ෙදන දානය මහ5ඵල මහාPසංස h�මට eXe ෙහ1� ද ද@bෙණය� 
නJ ව�ෙ� ය. 
භගවෙතො සාවකසංෙඝො අඤ්ජ-කර/ෙයො 

භාග�ව+� වහ�ෙසේ ෙ[ ශාවකයා සංඝයා ෙදොෙහො5 >Xෙ� තබා ග5 ෙලෝ වැස්ස� 
2*� මහ5 භ@�ෙය� කැෙරන ඇ�0 බැNJ ලබ�නට eXe ෙහ1� අඤ්ජ0කර~ය නJ 
ව�ෙ� ය. 
භගවෙතො සාවකසංෙඝො අ0�තරං �ඤ්ඤ(ෙඛ�තං ෙලොකස්ස 

භාග�ව+� වහ�ෙසේ ෙ[ ශාවක සංඝයා >� ෙලෝවැස්සනට එයට වැ� 9� ෙකත@ 
නැ� ෙහ1� හා ඉතා උසස් 9� පල උපදනා තැන වන ෙහ1� ද අ/5තර Dඤ්ඤ@ෙඛ5ත 
නJ ව�ෙ� ය. 
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