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අඞ ගු තරනිකාෙ 
තිනනකතනකළ 

2. මහකවග ාගො 
 
 

5. ිකලකමසු තං 
 

 

66. එවං ෙම සුං – එකං සමයං භගවා ෙකොසෙලස  ාාකං   මාොො ම ුා 

භි ඛසස ෙඝා සද ධං ෙයා ෙකසපු ු ං ාාම කාලාමාාං නගෙමො ුතවසා. අස් ෙසොසං 

ෙඛො ෙකසපු තයා කාලාමා – ‘‘සමෙණො ඛල, ෙභො, ෙගොුෙමො සක්පු ෙුො සක්කලා 

පබ බජෙුො ෙකසපු ු ං අනු පු ෙුො. ුං ෙඛො පා භවන ු ං ෙගොුමං එවං කල්ාෙණො 

කු තසද ෙතො අබ භු ගෙුො – ‘ඉති ෙසො භගවා…ෙප.… සාධ ෙඛො පා ුතාාපාාං 

අ  ුං තස් සාං ෙ ොත’’’ත. 

අත ෙඛො ෙකසපු තයා කාලාමා ෙයා භගවා ෙුනපසස කමංස; උපසස කමු වා 

අු ෙපකච ෙ  භගවන ු ං අභවාෙතු වා එකමන ු ං නිසංස, අු ෙපකච ෙ  භගවුා සද ධං 

සම ෙමොසංස, සම ෙමොතනයං කතං සා රයං ංතසාෙ ු වා එකමන ු ං නිසංස, 

අු ෙපකච ෙ  ෙයා භගවා ෙුාඤ් ජලං පණාෙමු වා එකමන ු ං නිසංස, 

අු ෙපකච ෙ  ාාමෙගොු ු ං සාෙවු වා එකමන ු ං නිසංස, අු ෙපකච ෙ  තු හීුා 

එකමන ු ං නිසංස. එකමන ු ං නින ාා ෙඛො ෙු ෙකසපු තයා කාලාමා භගවන ු ං 

එුතෙවොචං – 

‘‘සන ත, භන ෙු, එෙක සමණබා ් මණා ෙකසපු ු ං ආගච ඡන ත. ෙු සකංෙයව 

වාතං දෙපන ත ෙජොෙුන ත, ප ු පවාතං පා ඛංෙසන ත වම ෙභන ත පාභවන ත ඔපපි ඛං 

කෙ ොන ත. අපෙ ි, භන ෙු, එෙක සමණබා  ්මණා ෙකසපු ු ං ආගච ඡන ත. ෙුි 

සකංෙයව වාතං දෙපන ත ෙජොෙුන ත, ප ු පවාතං පා ඛංෙසන ත වම ෙභන ත පාභවන ත 

ඔපපි ඛං කෙ ොන ත. ෙුසං ොො, භන ෙු, අම  ාකං ෙ ොෙුව කස ඛා ෙ ොත  වකච ඡා 

– ‘ෙකො ස ාාම ඉෙමසං භවුං සමණබා ් මණාාං සච  ං ආ , ෙකො මසා’’’ත? 
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‘‘අලඤ් හ ෙවො, කාලාමා, කස ඛතං අලං  වකච ඡතං. කස ඛනෙයව පා ෙවො ඨාො 

 වකච ඡා උු පන ාා’’. 

‘‘එත තම ෙ , කාලාමා, මා අනස් සෙවා, මා ප ම ප ාය, මා ඉතක ාය, මා 

ිිකසම පතාොා, මා ුි කෙ ත, මා ායෙ ත, මා ආකා පා ුි ෙකා, මා 

සි ඨනන ඣාාි ඛන තයා, මා භබ බාපුාය, මා සමෙණො ොො ගාත. යතා තම ෙ , 

කාලාමා, අු ු ාාව ජාොය්ාත – ‘ඉෙම ධම මා අකසලා, ඉෙම ධම මා සාවන ජා, ඉෙම 

ධම මා  ඤ ්ඤග හුා, ඉෙම ධම මා සමු ු ා සමාසන ාා අහුාය  ි ඛාය 

සංවු ු න ත’’’ත, අත තම ෙ , කාලාමා, පජෙ ය්ාත. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, ෙලොෙභො පාසස ්ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො 

උු පන ජත හුාය වා අහුාය වා’’ත? 

‘‘අහුාය, භන ෙු’’. 

‘‘ලද ෙධො පාායං, කාලාමා, පාසපු ගෙලො ෙලොෙභා අභීෙුො පායාසන ාවු ෙුො 

පාණම ි   නත, අසන ාම ි  ආසයත, ප තා ම ි  ගච ඡත, මසාි භණත, ප ම ි  ුතු ු ාය 

සමාතෙපත, යං ස  ෙ ොත දඝ ු ු ං අහුාය  ි ඛායා’’ත. 

‘‘එවං, භන ෙු’’. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, ෙතොෙසො පාසස ්ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො 

උු පන ජත හුාය වා අහුාය වා’’ත? 

‘‘අහුාය, භන ෙු’’. 

‘‘ ි ෙඨො පාායං, කාලාමා, පාසපු ගෙලො ෙතොෙසා අභීෙුො පායාසන ාවු ෙුො 

පාණම ි   න ත අසන ාම ි  ආසයත, ප තා ම ි  ගච ඡත, මසාි භණත, ප ම ි  ුතු ු ාය 

සමාතෙපත, යං ස ෙ ොත දඝ ු ු ං අහුාය  ි ඛායා’’ත. 

‘‘එවං, භන ෙු’’. 
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‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, ෙමොෙ ො පාසස ්ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො 

උු පන ජත හුාය වා අහුාය වා’’ත? 

‘‘අහුාය, භන ෙු’’. 

‘‘මූ් ෙ ො පාායං, කාලාමා, පාසපු ගෙලො ෙමොෙ ා අභීෙුො පායාසන ාවු ෙුො 

පාණම ි   නත, අසන ාම ි  ආසයත, ප තා ම ි  ගච ඡත, මසාි භණත, ප ම ි  ුතු ු ාය 

සමාතෙපත, යං ස ෙ ොත දඝ ු ු ං අහුාය  ි ඛායා’’ත. 

‘‘එවං, භන ෙු’’. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, ඉෙම ධම මා කසලා වා අකසලා වා’’ත? 

‘‘අකසලා, භන ෙු’’. 

‘‘සාවන ජා වා අාවන ජා වා’’ත? 

‘‘සාවන ජා, භන ෙු’’. 

‘‘ ඤ් ඤග හුා වා  ඤ් ඤු පසු තා වා’’ත? 

‘‘ ඤ් ඤග හුා, භන ෙු’’. 

‘‘සමු ු ා සමාසන ාා අහුාය  ි ඛාය සංවු ු න ත, ොො වා? කතං වා එු ත 

ෙ ොත’’ත? 

‘‘සමු ු ා, භන ෙු, සමාසන ාා අහුාය  ි ඛාය සංවු ු න තත. එවං ොො එු ත 

ෙ ොත’’ත. 

‘‘ඉත ෙඛො, කාලාමා, යං ුං අෙවොචම   – ‘එත තම ෙ , කාලාමා! මා අනස් සෙවා, 

මා ප ම ප ාය, මා ඉතක ාය, මා ිිකසම පතාොා, මා ුි කෙ ත, මා ායෙ ත, මා 

ආකා පා ුි ෙකා, මා සි ඨනන ඣාාි ඛන තයා, මා භබ බාපුාය, මා සමෙණො 

ොො ගාත. යතා තම ෙ  කාලාමා අු ු ාාව ජාොය්ාත – ‘ඉෙම ධම මා අකසලා, ඉෙම 

ධම මා සාවන ජා, ඉෙම ධම මා  ඤ ්ඤග හුා, ඉෙම ධම මා සමු ු ා සමාසන ාා අහුාය 
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 ි ඛාය සංවු ු න තත, අත තම ෙ , කාලාමා, පජෙ ය්ාතා’ත, ඉත යං ුං වු ු ං, 

ඉතෙමුං පටච   වු ු ං. 

‘‘එත තම ෙ , කාලාමා, මා අනස් සෙවා, මා ප ම ප ාය, මා ඉතක ාය, මා 

ිිකසම පතාොා, මා ුි කෙ ත, මා ායෙ ත, මා ආකා පා ුි ෙකා, මා 

සි ඨනන ඣාාි ඛන තයා, මා භබ බාපුාය, මා සමෙණො ොො ගාත. යතා තම ෙ , 

කාලාමා, අු ු ාාව ජාොය්ාත – ‘ඉෙම ධම මා කසලා, ඉෙම ධම මා අාවන ජා, ඉෙම 

ධම මා  ඤ් ඤු පසු තා, ඉෙම ධම මා සමු ු ා සමාසන ාා හුාය සඛාය සංවු ු න ත’ත, 

අත තම ෙ , කාලාමා, උපසම පන ජ   ෙ ය්ාත. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, අෙලොෙභො පාසස ්ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො 

උු පන ජත හුාය වා අහුාය වා’’ත? 

‘‘හුාය, භන ෙු’’. 

‘‘අලද ෙධො පාායං, කාලාමා, පාසපු ගෙලො ෙලොෙභා අාභීෙුො 

අපායාසන ාවු ෙුො ොව පාණං  ාත, ා අසන ාං ආසයත, ා ප තා ං ගච ඡත, ා 

මසා භණත, ා ප ම ි  ුතු ු ාය සමාතෙපත, යං ස ෙ ොත දඝ ු ු ං හුාය සඛායා’’ත. 

‘‘එවං, භන ෙු’’. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, අෙතොෙසො පාසස් ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො 

උු පන ජත…ෙප.… අෙමොෙ ො පාසස ්ස අන ඣු ු ං උු පන ජමාොො උු පන ජත…ෙප.… 

හුාය සඛායා’’ත. 

‘‘එවං භන ෙු’’. 

‘‘ුං කං මඤ් ඤත, කාලාමා, ඉෙම ධම මා කසලා වා අකසලා වා’’ත? 

‘‘කසලා, භන ෙු’’. 

‘‘සාවන ජා වා අාවන ජා වා’’ත? 

Free Distribution www.aathaapi.org



5 

 

‘‘අාවන ජා, භන ෙු’’. 

‘‘ ඤ් ඤග හුා වා  ඤ් ඤු පසු තා වා’’ත? 

‘‘ ඤ් ඤු පසු තා, භන ෙු’’. 

‘‘සමු ු ා සමාසන ාා හුාය සඛාය සංවු ු න ත ොො වා? කතං වා එු ත 

ෙ ොත’’ත? 

‘‘සමු ු ා, භන ෙු, සමාසන ාා හුාය සඛාය සංවු ු න ත. එවං ොො එු ත 

ෙ ොත’’ත. 

‘‘ඉත ෙඛො, කාලාමා, යං ුං අෙවොචම   – ‘එත තම ෙ , කාලාමා! මා අනස් සෙවා, 

මා ප ම ප ාය, මා ඉතක ාය, මා ිිකසම පතාොා, මා ුි කෙ ත, මා ායෙ ත, මා 

ආකා පා ුි ෙකා, මා සි ඨනන ඣාාි ඛන තයා, මා භබ බාපුාය, මා සමෙණො 

ොො ගාත. යතා තම ෙ , කාලාමා, අු ු ාාව ජාොය්ාත – ඉෙම ධම මා කසලා, ඉෙම 

ධම මා අාවන ජා, ඉෙම ධම මා  ඤ ්ඤු පසු තා, ඉෙම ධම මා සමු ු ා සමාසන ාා හුාය 

සඛාය සංවු ු න තත, අත තම ෙ , කාලාමා, උපසම පන ජ   ෙ ය්ාතා’ත, ඉත යං ුං 

වු ු ං ඉතෙමුං පටච   වු ු ං. 

‘‘ස ෙඛො ෙසො, කාලාමා, අායසාවෙකො එවං  ගුාභන ෙඣො  ගුබ්ාපාෙතො 

අසම මූ ්ෙ ො සම පජාොො පතස ්සෙුො ෙමු ු ාස ගෙුා ෙ ුසා එකං සසං ඵාු වා 

   ත, ුතා  තයං, ුතා ුතයං, ුතා  තු තං, ඉත උද ධමෙධො තායං සබ බධ 

සබ බු ු ුාය සබ බාවන ු ං ෙලොකං ෙමු ු ාස ගෙුා ෙ ුසා  පෙලා ම ු ගෙුා 

අු පමාෙණා අෙවෙ ා අබ්ාපන ෙඣා ඵාු වා    ත. කරණාස ගෙුා 

ෙ ුසා…ෙප.… මසුාස ගෙුා ෙ ුසා…ෙප.… උෙපි ඛාස ගෙුා ෙ ුසා එකං 

සසං ඵාු වා    ත, ුතා  තයං, ුතා ුතයං, ුතා  තු තං, ඉත උද ධමෙධො තායං 

සබ බධ සබ බු ු ුාය සබ බාවන ු ං ෙලොකං උෙපි ඛාස ගෙුා ෙ ුසා  පෙලා 

ම ු ගෙුා අු පමාෙණා අෙවෙ ා අබ්ාපන ෙඣා ඵාු වා    ත. 

‘‘ස ෙඛො ෙසො, කාලාමා, අායසාවෙකො එවං අෙව වු ෙුො එවං අබ්ාපන ඣවු ෙුො 

එවං අසංකලි ඨවු ෙුො එවං  සද ධවු ෙුො. ුස ්ස සි ෙඨව ධම ෙම  ු ු ාෙ ො අස ්සාසා 
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අධගුා ෙ ොන ත. ‘සෙ  ෙඛො පා අු ථ පෙ ො ෙලොෙකො, අු ථ සකි ි කිාාං 

කම මාාං ඵලං  පාෙකො, ඨාාම ං කායස ්ස ෙභතා ප ං ම ණා සගතං සු ගං ෙලොකං 

උපපන ජස් සාම’ත, අයමස් ස පඨෙමො අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘‘සෙ  ෙඛො පා ාු ථ පෙ ො ෙලොෙකො, ාු ථ සකි ි කිාාං  කම මාාං ඵලං 

 පාෙකො, ඉතා ං සි ෙඨව ධම ෙම අෙව ං අබ්ාපන ඣං අනඝං සඛං අු ු ාාං 

පා  ාම’ත, අයමස් ස  තෙයො අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘‘සෙ  ෙඛො පා කෙ ොෙුො කරයත පාපං, ා ෙඛො පාා ං කස් සව පාපං ෙ ෙුම. 

අකෙ ොන ු ං ෙඛො පා මං පාපකම මං කෙුො  ි ඛං ඵිස් සත’ත, අයමස් ස ුතෙයො 

අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘‘සෙ  ෙඛො පා කෙ ොෙුො ා කරයත පාපං, ඉතා ං උභෙයොව  සද ධං අු ු ාාං 

සමනපස ්සාම’ත, අයමස් ස  තු ෙතො අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘ස ෙඛො ෙසො, කාලාමා, අායසාවෙකො එවං අෙව වු ෙුො එවං අබ්ාපන ඣවු ෙුො 

එවං අසංකලි ඨවු ෙුො එවං  සද ධවු ෙුො. ුස ්ස සි ෙඨව ධම ෙම ඉෙම  ු ු ාෙ ො 

අස් සාසා අධගුා ෙ ොන ත’’ත. 

‘‘එවෙමුං, භගවා, එවෙමුං, සගු! ස ෙඛො ෙසො, භන ෙු, අායසාවෙකො එවං 

අෙව වු ෙුො එවං අබ්ාපන ඣවු ෙුො එවං අසංකලි ඨවු ෙුො එවං  සද ධවු ෙුො. 

ුස ්ස සි ෙඨව ධම ෙම  ු ු ාෙ ො අස් සාසා අධගුා ෙ ොන ත. ‘සෙ  ෙඛො පා අු ථ 

පෙ ො ෙලොෙකො, අු ථ සකි ි කිාාං  කම මාාං ඵලං  පාෙකො, ඨාාම ං කායස ්ස 

ෙභතා ප ං ම ණා සගතං සු ගං ෙලොකං උපපන ජස් සාම’ත, අයමස් ස පඨෙමො අස් සාෙසො 

අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘‘සෙ  ෙඛො පා ාු ථ පෙ ො ෙලොෙකො, ාු ථ සකි ි කිාාං  කම මාාං ඵලං 

 පාෙකො, ඉතා ං සි ෙඨව ධම ෙම අෙව ං අබ්ාපන ඣං අනඝං සඛං අු ු ාාං 

පා  ාම’ත, අයමස් ස  තෙයො අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 
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‘‘සෙ  ෙඛො පා කෙ ොෙුො කරයත පාපං, ා ෙඛො පාා ං – කස ්සව පාපං ෙ ෙුම, 

අකෙ ොන ු ං ෙඛො පා මං පාපකම මං කෙුො  ි ඛං ඵිස් සත’ත, අයමස් ස ුතෙයො 

අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘‘සෙ  ෙඛො පා කෙ ොෙුො ා කරයත පාපං, ඉතා ං උභෙයොව  සද ධං අු ු ාාං 

සමනපස ්සාම’ත, අයමස් ස  තු ෙතො අස් සාෙසො අධගෙුො ෙ ොත. 

‘‘ස ෙඛො ෙසො, භන ෙු, අායසාවෙකො එවං අෙව වු ෙුො එවං අබ්ාපන ඣවු ෙුො 

එවං අසංකලි ඨවු ෙුො එවං  සද ධවු ෙුො. ුස ්ස සි ෙඨව ධම ෙම ඉෙම  ු ු ාෙ ො 

අස් සාසා අධගුා ෙ ොන ත. 

‘‘අභි කන ු ං, භන ෙු, අභි කන ු ං, භන ෙු. ෙසය්තාි, භන ෙු, නි කන ජුං 

වා උි කන ෙජය්, පටච ඡන ාං වා  වෙ ය්, මූ්  ස ්ස වා මු ගං ආවි ෙඛය්, 

අන ධකාෙ  වා ෙුලපන ෙජොුං ධාෙ ය් ‘ ි ඛමන ෙුො ාපාන ති ඛන ත’ත; එවෙමවං, 

භන ෙු, භගවුා අොකපායාෙයා ධම ෙමො පකාිෙුො. එෙු මයං, භන ෙු, 

භගවන ු ං ස ණං ගච ඡාම ධම මඤ්   භි ඛසස ඝඤ්  . උපාසෙක ොො, භන ෙු, භගවා 

ධාෙ ත අන ජුු ෙග පාණෙපෙු ස ණං ගෙු’’ත. පඤ ්මං 
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 ිකලකමසු තවණ්ණක (අට්ිකක) 
 

 
66. පඤ ් ෙම ිකලකමකණං නගාමොත කාලාමා ාාම ඛු තයා, ෙුසං නගෙමො. 

ාිසපු තෙකත ෙකසපු ු නගමවාිොො. උනසඞ ි මංංත සු ි ාවනුාසෙභසන ජාන 

ෙ ව අි ඨ ධපාාකාන   ගා ාෙපු වා උපසස කමංස. සිංාෙව වකදං දානප තත 

අු ු ොොෙයව ලද ධං කෙතන ත. ාජොාතප තත පකාෙසන ත. ඛංාසප තත ඝි ෙින ත. 

වම ාභප තත අවජාාන ත. නරභවප තත ලාමකං කෙ ොන ත. ඔනනක ඛං ිාරොප තත 

උි ඛු ු කං කෙ ොන ත, උි ඛිු වා ඡඩ ෙඩන ත. අනාරප, භප ාතත ෙසො ක  

අි මෙඛ ගාෙමො, ුස ්මා ුු ත අි ං අති කන ු ා   අති කමතකාමා   වාසං 

කු ෙපන ත. ෙුසි පඨමං ආගුා අු ු ොො ලද ධං දෙපු වා පි කමංස, පච ඡා ආගුා 

‘‘කං ෙු ජාාන ත, අම  ාකං අන ෙුවාිකා ෙු, අම  ාකං සන තෙක කඤ් ව කඤ ්ව 

ිු පං උු ගු හංං’’ත අු ු ොො ලද ධං දෙපු වා පි කමංස. කාලාමා එකලද ධයම ි  

සු ඨහතං ා සි ඛංස. ෙු එුමු තං දෙපු වා භගවෙුො එවමාෙ ොෙ ු වා ාතසං 

ාණො, භප ාතතආසමා ංස. ුු ත ාහොාතව ිඞ ඛකත ෙ ොතෙයව කස ඛා. විචි ඡකත 

ුස ්ෙසව ෙවව ාං. අලන ත  ු ු ං. 

මක අනසස සාවණකත අනස ්සවකතායි මා ගු හු ත. මක නරම නරකෙකත 

ප ම ප කතායි මා ගු හු ත. මක ඉතචරකෙකත එවං ක  එුන ත මා ගු හු ත. මක 

පිිසම නදකාණණකත අම  ාකං ිිකුන තයා සද ධං සෙමතත මා ගු හු ත. මක 

තක ි ාහතත ුි කු ගාෙ ාි මා ගු හු ත. මක ණොහතත ායු ගාෙ ාි මා 

ගු හු ත. මක ආිකරනරවතක ාිණකත සන ත මතං කා ණන ත එවං 

කා ණපා ුි ෙකාි මා ගු හු ත. මක දට ඨනන ඣකණක ඛප තෙකත අම  ාකං 

නන ඣායු වා ඛමු වා ගහුසි ඨයා සද ධං සෙමතති මා ගු හු ත. මක 

භබ බරනතකෙකත අයං භි ඛ භබ බාෙපො, ඉමස් ස කතං ගෙ තං  ු ු න ති මා 

ගු හු ත. මක සමා්ො ාණො ගරත අයං සමෙණො අම  ාකං ගර, ඉමස ්ස කතං ගෙ තං 

 ු ු න ති මා ගු හු ත. සමු තකත පාපු ණා. සමකදප ණකත ගහුා ප ාමි ඨා. ෙංස 
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ාහොතත යං කා ණං ුස් ස පු ගලස් ස ෙ ොත. අෙලොභාතෙයො ෙලොභාසපටපි ඛවෙසා 

ෙවසුබ බා. වගතකාන ාඣොතආදහ ෙමු ු ාය පබ බභාෙගො කථෙුො. 

ඉතාන ෙමු ු ාසකං කම මි ඨාාං කෙතන ෙුො ාමු තකසහගාතණකතආසමා . ුු ත 

කම මි ඨාාකතාය වා භාවාාාෙය වා පාළවු ණාාය වා යං වු ු බ බං ියා, ුං 

සබ බං  සද ධමු ෙග ( සද ධ. 1.240) වු ු ෙමව. එවං අාවරිු ාතොත එවං 

අකසලෙව ස ්ස   පු ගලෙවාොො   ාු ථුාය අෙව වු ෙුො. අබ්කබන ඣිු ාතොත 

ෙකොධවු ු ස ්ස අභාෙවා නද  ි ඛවු ෙුො. අසංචිට ් ිු ාතොත කෙලසස ්ස 

ාු ථුාය අසංකලි ඨවු ෙුො. වසස ධිු ාතොත කෙලසමලාභාෙවා  සද ධවු ෙුො 

ෙ ොතත අු ෙතො. තසස සකත ුස ්ස එවාපස ්ස අායසාවකස ්ස. අසස සකසකත අවස ්සයා 

පති ඨා. සාච ාඛො නණ අු ථ නාරො ාලොාිොත යස ඉමම  ා ෙලොකා ප ෙලොෙකො ාාම 

අු ථ. ඨාාම ං ිකෙසස ස ාභදක නරම මර්ක…ාන.… උනනන ජසස සකමත අු ෙතුං 

කා ණං, ෙයාා ං කායස ්ස ෙභතා ප ම ම ණා සගතං සු ගං ෙලොකං උපපන ජස් සාමත 

එවං සබ බු ත ාෙයො ෙවසුබ ෙබො. අනීන ත නද  ි ඛං. සඛන ත සඛුං. උභාොණව 

වසස ධං අු තකණං සමනනසස සකමත යඤ ්  පාපං ා කෙ ොම, යඤ්   කෙ ොෙුොි ා 

කරයත, ඉමාා උභෙයාාි  සද ධං අු ු ාාං සමනපස ්සාම. ෙසසං සබ බු ත 

උු ු ාාු තෙමවාත. 
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ිකලකමසු තවණ්ණක (ටික) 
 

 

66. පඤ්  ෙම ෙකසපු ු ං නවාෙසො එෙුසන ත ාිසපු තෙකත ආ  

‘‘ාිසපු තනගමවකාාණො’’ත. අට ් වධනකණිකනත අම බපාාාසඅි ඨ ධාන පාාාන. 

‘‘මා අනස් සෙවාා’’තආදස පා එෙකො ත  කාලෙුො පි ඨාය එවං අනස ්සෙවො 

අු ථ, එවං ව කාලකුාය අනස ්සතයා ලබ භමාාං කතමතං අඤ් ඤතා ියා, ුස ්මා 

ීුෙමුන ත අනස් සෙවා ගු  ාත, ුතා ග ණං පටි ඛපන ෙුො ‘‘මක 

අනසස සාවණක’’ත ආ . අන අන සවාං අනසස සාවො. අපෙ ො ‘‘අම  ාකං 

ිතිුාම ාසවද ධාාං උපෙතසප ම ප ාය ඉතමාභුං, එවං ප ම ප ාභුකතං ාාම ා 

අඤ් ඤතා ියා, ුස ්මා ීුෙමු’’න ත ගු  ාත, ුං පටි ඛපන ෙුො ‘‘මක 

නරම නරකෙක’’ත ආ . එෙකො ෙකාව කස ්මඤ් ව වු ු මු ෙු ‘‘එවං ක  එු’’න ත 

ගු  ාත, ුං නෙසෙධන ෙුො ‘‘මක ඉතචරකෙක’’ත ආ . ිිකං ගන ෙතො සම පදයත 

එුස ්සාත ිිකසම පතාාං, ගන තස් ස උු ගු  ාෙකො. ෙුා 

ිිකඋු ගු  ාකභාෙවා එකච ෙ ො ුාසසං ගන තං පගණං කු වා ෙුා ුං 

සෙමන ු ං සෙමත, ුස් මා ‘‘ීුෙමු’’න ත ගු  ාත, ුං සන ධාෙයස පටි ෙඛෙපො ‘‘මක 

පිිසම නදකාණණක’’ත, අු ු ොො උු ග ගන තසම පු තයා මා ගු හු තාත වු ු ං 

ෙ ොත. සාමතන ත සංගුං. 

ෙකොව කඤ් ව  ුි ෙකන ෙුො ‘‘එවෙමව ෙුා භ ුබ බ’’න ත ෙකවලං අු ු ොො 

සස කු පවෙසා ‘‘ීුමත’’න ත ගු  ාත, ුං සන ධාෙයුං වු ු ං ‘‘මක තක ි ාහත’’ත. 

අඤ් ෙඤො ‘‘ඉමාය  ු තයා ීුමත’’න ත ෙකවලං අනමාාෙුො ායු ගාෙ ා ගු  ාත, 

ුං පටි ඛපන ෙුො ‘‘මක ණොහත’’ත ආ . කස් සව ‘‘එවෙමුං ියා’’ත 

පාකු ෙපන ු ස් ස එකං කා ණං උපි ඨාත, ෙසො ‘‘අු ෙතු’’න ත අු ු ොො 

පාකු ි ුාකාෙ ා ගු  ාත, ුං පටෙසෙධන ෙුො ‘‘මක ආිකරනරවතක ාිණක’’ත ආ . 

අප ස ්ස වන ු යෙුො යතාපාකු ි ුං කඤ් ව අු තං ‘‘එවෙමුං ා අඤ් ඤතා’’ත 

අභන සන ු ස ්ස එකා සි ඨ උු පන ජත. යා යස ්ස ුං කා ණං නන ඣායන ු ස ්ස 
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පච  ි ඛං  ය නාෙපු වා වන ෙුන ු ස ්ස ඛමත. ෙසො ‘‘අු ෙතු’’න ත 

සි ඨනන ඣාාි ඛන තයා ගු  ාත, ුං සන ධායා  ‘‘මක දට ඨනන ඣකණක ඛප තෙක’’ත. 

අකසලාවරසස සකත පාණාතපාුාසපඤ ්  ධං ෙව ං සන ධාය වතත. ෙකොෙධො ාාම 

ෙ ුෙසො  ි ඛන ත ආ  ‘‘ාිොධිු තසස ස අභකාවණක’’ත. චාලසසස සකත වු ු ං 

 බාෙධන ු ස් ස උපුාෙපන ු ස් ස උද ධච  කි කච  ාසකෙලසස් ස. ෙසසෙමු ත 

උු ු ාාෙමව. 

කාලාමසු ු වු ණාා නි ඨුා. 
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ාවණු ිකර 
 

 

‘‘අ ං ෙඛො පා, භි ඛෙව, කසෙලො ඉමස ්ස ෙලොකස ්ස කසෙලො ප ස් ස ෙලොකස ්ස, 

කසෙලො මා ෙධය්ස ්ස කසෙලො අමා ෙධය්ස් ස, කසෙලො මච චෙධය්ස් ස කසෙලො 

අමච චෙධය්ස් ස. ුස් ස මය  ං, භි ඛෙව, ෙය ෙසොුබ බං සද ත ාුබ බං මඤ් ඤස ්සන ත, 

ෙුසං ුං භ ස් සත දඝ ු ු ං හුාය සඛායා’’ත. 

මන්මනකාෙය - මලපුණාසෙක - ම ායමකවුෙග - චූෙගොපාලකසු ු ං  

 

 

‘‘අභඤ් ඤායා ං, භි ඛෙව, ධම මං ෙතෙසම, ොො අාභඤ් ඤාය. සනතාාා ං, 

භි ඛෙව, ධම මං ෙතෙසම, ොො අනතාාං. සු පාට ාායා ං, භි ඛෙව, ධම මං ෙතෙසම, 

ොො අු පාට ාායං. ුස ්ස මය  ං, භි ඛෙව, අභඤ් ඤාය ධම මං ෙතසයෙුො ොො 

අාභඤ ්ඤාය, සනතාාං ධම මං ෙතසයෙුො ොො අනතාාං, සු පාට ාායං ධම මං 

ෙතසයෙුො ොො අු පාට ාායං, ක රෙයො ඔවාෙතො, ක රයා අනසාසන.  

අලඤ ්  පා ෙවො, භි ඛෙව, ති ඨයා, අලං අු ු මාුාය, අලං ෙසොමාස් සාය – 

‘සම මාසම බද ෙධො භගවා, ස් වාි ඛාෙුො ධම ෙමො, සු පටපන ොො සස ෙඝො’’ත. 

ඉතමෙවො  භගවා. අු ු මාා ෙු භි ඛ භගවෙුො භාිුං අභාන  න ත. ඉමස ්මඤ්   

පා ෙවය්ාක ණස ්මං භඤ් ඤමාො ස ස් ි  ෙලොකධාත අකම ි ු තාත. ුතයං. 

අස ගු ු  නකාෙය - තකනපාෙු - භ ු්වුෙග - ෙගොුමකෙ තයසුුං 
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‘‘අු ථ, භි ඛෙව,  තු පතං ෙවය්ාක ණං යස් සද සි ඨස් ස  ඤ ්ඤ පාෙසො 

ාව ස ්ෙසව පඤ් ඤායු තං ආජාොය්. උද සිස් සාම ෙවො, භි ඛෙව, ආජානස ්සත ෙම 

ු’’න ත? ‘‘ෙක   මයං, භන ෙු, ෙක   ධම මස් ස අඤ් ඤාුාෙ ො’’ත? ෙයොි ෙසො, 

භි ඛෙව, සු තා ආමසගර ආමසතායාෙතො ආමෙසහ සංසි ෙඨො    ත ුස ්ස පායං 

එවාූ පෙණොපණ යා ා උෙපත – ‘එවඤ්   ොො අස ්ස අත ාං කෙ ය්ාම, ා   ොො 

එවමස ්ස ා ාං කෙ ය්ාමා’ත, කං පා, භි ඛෙව, යං ුතාගෙුො සබ බෙසො ආමෙසහ 

 සංසි ෙඨො    ත. සද ධස් ස, භි ඛෙව, සාවකස ්ස සු ථසාසො පාෙයොගාය  

වු ු ෙුො අයමනධම ෙමො ෙ ොත – ‘සු තා භගවා, සාවෙකො මස ්ම; ජාාාත භගවා, 

ාා ං ජාාාම’ත. සද ධස් ස, භි ඛෙව, සාවකස් ස සු ථසාසො පාෙයොගාය වු ු ෙුො 

රම නයං සු ථසාසාං ෙ ොත ඔජවන ු ං. සදධස්ස, භි ඛෙව, සාවකස ්ස සු ථසාසො 

පාෙයොගාය වු ු ෙුො අයමනධම ෙමො ෙ ොත – ‘කාමං ුෙ ො   න  ාර   අි ඨ   

අවිස ්සත, උපසස ්සත සරෙ  මංසෙලොහුං, යං ුං පාසතාෙමා පාසංාෙයා 

පාසප ි කෙමා පු ු බ බං ා ුං අපාපුු වා ංායස ්ස සන තාාං භ ස ්සත’ත. 

සද ධස් ස, භි ඛෙව, සාවකස ්ස සු ථසාසො පාෙයොගාය වු ු ෙුො ද  න ාං ඵලාාං 

අඤ් ඤු ං ඵලං පාටකස ඛං – සි ෙඨව ධම ෙම අඤ් ඤා, සත වා උපාසෙසෙස 

අාාගාමුා’’ත. 

 මන්මනකාෙය - මන්මපුණාසෙක - භිඛවුෙග - කිාාාසුුං  

 
‘‘එුතු ගං, භි ඛෙව, මම සා කාාං උපාිකාාං අනස ්සවු පසන ාාාං යසතං 

කාළ උපාිකා ක  ඝාකා ත. 

අස ගු ු  නකාෙය - එකකනපාෙු - එුතුගපාළ 

 

අත, කාළ උපාිකා, ප ස ්ස ධම ෙම ෙතියමාො ුතාගුං අසි ඨපබ බාව හු වා 

ප ස ්ස වඩ ඪුං ෙභොජාං භඤ් ජමාාා  ය ෙසොුාපු තඵෙල පති ඨාි. 

එකකනපාුිඨකතා 

Free Distribution www.aathaapi.org




