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අඞ්ගුතනිකාෙ 
අට්ිනනකුනකළ 

3. ගහනතවග ාගො 
 
 

9. අක්ඛසග ු ං 
 

 

29. ‘‘‘ඛණකි ෙචො ෙලොෙකො, ඛණකි ෙචො ෙලොෙකො’ත, භි ඛෙව, 

අස් සුවවා පු ජෙනොාභවසත, ෙනොාචාෙඛොාෙසොාජවනවතාඛණණාවවාඅි ඛණණ 

වව. අට ඨෙෙ, භි ඛෙව, අි ඛණවාඅසෙයවාබහ් ෙචරයවවසවය. කුෙො

අට ඨ? ඉධ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙකාඋප පන ෙනොාෙහොතාඅඅහණා

සම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවාඅූ  ු ෙඅොා

 රසිම ෙසවඅථාස  ථව ෙිවෙූස් සවනණ බු ෙධොාභගවව, ධම ෙෙොාචා

ෙිසයතා පසසෙකො පරින බවයෙකොාසම ෙබොධගවමාසගුප පෙවදෙුො; 

අයඤ් චා ු ගෙලොාිඅයණාඋපපන ෙනොාෙහොත. අයණ, භි ඛෙව, පඨෙෙොා

අි ඛෙණොාඅසෙෙයොාබහ් ෙචරයවවසවය. 

‘‘ න චපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයතා පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලොාතඅි ඡවනෙයොිණ උපපන ෙනො 

ෙහොත. අයණ, භි ඛෙව, දතෙයො අි ඛෙණොාඅසෙෙයොාබහ් ෙචරයවවසවය.  
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‘‘ නාචපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයත  පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලොාෙප  තවසයණ උපපන ෙනොාෙහොත. 

අයණ, භි ඛෙව, ුතෙයො අි ඛෙණොාඅසෙෙයොාබහ් ෙචරයවවසවය.  

‘‘ නාචපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයත  පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලොාඅඤ් ඤුඅණාදීවාකණ ෙිවිකවයණා

උපපන ෙනොාෙහොත. අයණ, භි ඛෙව, චත ෙථො අි ඛෙණොාඅසෙෙයොා

බහ් ෙචරයවවසවය.  

 ‘‘ නාචපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයත  පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලොාපි චන තෙෙස ජනපෙිසා

පි චවජවෙුොාෙහොත, අවඤ් ඤවුවෙඅසාසලි ෙඛස, ය  ථාන  ථාගත 

භි ඛනණාභි ඛුනණාඋපවසකවනණාඋපවපකවනණ. අයණ, භි ඛෙව, පඤ් චෙෙොා

අි ඛෙණොාඅසෙෙයො බහ් ෙචරයවවසවය. 
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‘‘ නාචපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයත  පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලොාෙු ඣෙෙසාජනපෙිස පි චවජවෙුොා

ෙහොත, ෙසොාචාෙහොතාසි ඡවදට ඨෙකො වපපුිස් සෙනොා– ‘න  ථාදන නණ, 

න  ථායට ඨණ, න  ථා ුණ, න  ථාසකුදි කටවනණාකම ෙවනණාඵලණ 

වපවෙකො, න  ථාඅයණාෙලොෙකො, න  ථාපෙඅොාෙලොෙකො, න  ථාෙවුව, 

න  ථා ුව, න  ථ ස  ු වා පපවතකව, න  ථාෙලොෙකාසෙණබවහ් ෙණවා

සම ෙු ගුවාසම ෙවාපටපන නවාෙය ඉෙඤ් චාෙලොකණාපඅඤ් චාෙලොකණාසයණා

අභඤ් ඤවාසි ඡක  වවාපෙවෙින ත’ත. අයණ, භි ඛෙව, ඡටෙඨොාඅි ඛෙණොා

අසෙෙයො බහ් ෙචරයවවසවය. 

 ‘‘ න චපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙක උප පන ෙනොාෙහොත 

අඅහණාසම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව, 

ධම ෙෙොාචාෙිසයත  පසසෙකො පරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො; අයඤ් චා ු ගෙලො ෙු ඣෙෙසාජනපෙිසාපි චවජවෙුොා

ෙහොත, ෙසොාචාෙහොතාදප පඤ් ෙඤො ජෙළොාඑළමෙගොාන  පටබෙලොා

සභවපුදන භවපුස් සාඅ  ථෙඤ් ඤවතණ. අයණ, භි ඛෙව, ස  ු ෙෙොා

අි ඛෙණොාඅසෙෙයොාබහ් ෙචරයවවසවය. 

‘‘ නාචපඅණ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙකාඅූප පන ෙනොාෙහොතා

අඅහණ සම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවා

අූ  ු ෙඅොා රසිම ෙසවඅථ ස  ථවාෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව. 
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ධම ෙෙොාචානාෙිසයත  පසසෙකොාපරින බවයෙකො සම ෙබොධගවමා

සගුප පෙවදෙුො. අයඤ් ච  ු ගෙලොාෙු ඣෙෙසාජනපෙිසාපි චවජවෙුොා

ෙහොත, ෙසොාචාෙහොතාපඤ් ඤවවාඅජෙළොාඅෙනළමෙගො පටබෙලොා

සභවපුදන භවපුස් සාඅ  ථෙඤ් ඤවතණ. අයණ, භි ඛෙව, අට ඨෙෙොා

අි ඛෙණො අසෙෙයොාබහ් ෙචරයවවසවය. ‘ඉෙොෙඛො, භි ඛෙව, අට ඨා

අි ඛණවාඅසෙයව බහ් ෙචරයවවසවය’’’. 

‘‘එෙකොවා, භි ඛෙව, ඛෙණොාචාසෙෙයොාචාබහ් ෙචරයවවසවය. කුෙෙොා

එෙකො? ඉධ, භි ඛෙව, ුථවගෙුොාචාෙලොෙකාඋප පන ෙනොාෙහොතාඅඅහණා

සම ෙවසම බු ෙධො වු ජවචඅණසම පන ෙනොාසගෙුොාෙලොකවවාඅූ  ු ෙඅොා

 රසිම ෙසවඅථාස  ථව ෙිවෙූස් සවනණාබු ෙධොාභගවව. ධම ෙෙොාචා

ෙිසයත  පසසෙකොාපරින බවයෙකො සම ෙබොධගවම සගුප පෙවදෙුො. 

අයඤ් චා ු ගෙලොාෙු ඣෙෙස ජනපෙිස පි චවජවෙුොාෙහොත, ෙසොාචා

ෙහොතාපඤ් ඤවවාඅජෙළොාඅෙනළමෙගොාපටබෙලොාසභවපුදන භවපුස් ස 

අ  ථෙඤ් ඤවතණ. අයණ, භි ඛෙව, එෙකොවාඛෙණොාචාසෙෙයොාචා

බහ් ෙචරයවවසවයව’’ත. 

‘‘ෙූස් සලවභණ ලු ධවන, සු ධම ෙොසප පෙවදෙු; 

ෙයාඛණණානවධගි ඡන ත, අතනවෙෙන තාෙුාඛණණ. 

‘‘බහා ාඅි ඛණවාව  ු ව, ෙු ගස් සාඅන ු අවයකව; 

කිවචාකඅහචාෙලොෙක, උප පු ජන තාුථවගුව. 

‘‘ුස් පිණ සම මුඛුණ, යණ ෙලොකස් සණාසදු ලභණ; 

ෙූස් සපටලවෙභොාච, සු ධම ෙස් සාචාෙිසනව; 

අලණාවවයසතණාු  ථ, අ  ථකවෙෙන ජන තනව. 
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‘‘කථණ වජඤ් ඤවාසු ධම ෙණ, ඛෙණොාෙව ෙවාඋපි චගව; 

ඛණවතුවා ාෙසොචන ත, ිඅයම  ාසෙප  ුව. 

‘‘ඉධ ෙචානණාවඅවෙධත, සු ධම ෙස් සාියවෙුණ; 

වවණෙජොවාඅතු  ෙථො, චඅ  ු ණ අූු ස් සත. 

‘‘අවු ජවිවෙුොාෙපොෙසො, සු ධම ෙණාඅපඅවධෙකො; 

ජවතෙඅණසණසවඅණ, චඅණාපි චූෙභොස් සත. 

‘‘ෙයාචාලු ධවාෙූස් ස  ු ණ, සු ධම ෙොසප පෙවදෙු; 

අකණස ස  ප වචනණ, කරස් සන තාකෙඅොන තාවව. 

‘‘ඛණණාපි චවදණාෙලොෙක, බහ් ෙචරයණාඅූ  ු අණ; 

ෙයාෙු ගණාපටපු ජණස, ුථවගුප පෙවදුණ. 

‘‘ෙය සණවඅවාචි ඛෙුව, ෙිපුවදි චබන ධනව; 

ෙුස ග  ෙුොාසිවාසෙුො, වහෙඅාඅනවස් සෙුො. 

‘‘සන ෙබාඅූසෙයාෙඡ  වව, ෙවඅෙධය්සඅවූෙග; 

ෙුාෙවාපවඅගුව ෙලොෙක, ෙයාප  ු වාආසවි ඛය’’න ත. නවෙණ; 
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 අක්ඛසග ු වණඛණක (අට්ිකක) 
 

 

29. නවෙොඛෙණාකි චවිාකෙඅොතත ්ඛකි ාචො,  කවසණාලභ  වවවා

කි චවිාකෙඅොතතාඅ  ෙථො. ධම ාමොතාචතසි චධම ෙෙො. ඔනසමාිොත 

කෙලලපසෙවවෙහො. නරනන බකයාිොතාකෙලසපරින බවනකෙඅො. 

චතෙු ගඤවණසඞ ඛවුණාසම ෙබොධණාගි ඡතාසම පව ණවතත සම ාබොධගකම. 

දීකාිංකා වනිකෙන තාඉිණාඅසඤ් ඤණාෙිවිකවයණ සන ධවයාව  ු ණ. 

අව ඤි ි කුකාතසතාඅතවයාඅවඤ් ඤස. 

සු නාවදාුතාසකථෙු. අන ු තකයිකතාඅන ු අවයකඅව. ්ාඛොකාවක

මක උනි චගකතාඅයණාලු ෙධොාඛෙණොාෙවාඅති කස. ඉධ ාච ණංකවතකාධධතා

සෙචාෙකොචාපෙ  ු චවපාඉධ ඉෙණාඛණණාලභ  වව ාසු ධම ෙස් සාියවෙුණා

අරයෙු ගණාවඅවෙධතානාසම පවෙිත. අධුග ාකොතාහව ු  ෙථො. චතග ු ං 

අනුතසඤ සධතාචඅඅ  ු ණාෙසොචස් සත. යථවා ා‘‘අසකට ඨවෙනාභණ ඩණ 

සමප පන න’’න තාස  වවාඑෙකොාවවණෙජොානාගි ෙඡය්, අඤ් ෙඤාගන   වව 

ගණ ෙහය�ණ, ෙුසණාුණාඅට ඨගණම  ාිසගණම  ාභෙවය්. අථාඉුෙඅොා

‘‘ෙොඅ  ෙථො අති කන ෙුො’’තාඅූුෙපය්, එවණාෙයොාඉධාඛණණා

ලභ  වවාඅප පටපු ජන ෙුො සු ධම ෙස් සාියවෙුණාවඅවෙධත, ෙසොාඅයණා

වවණෙජොවාඅතු  ෙථො චඅණාඅූු ස් සතාෙසොචස් සත. කඤ් චාභෙය්ො 

අවි ජකනිාුොතාුථව. නි චවින ත පටවු ඣණස. සංවතකතාසලසණවඅව. 

මකතාධේසතකනාගතාෙවඅෙධය්සඞ ඛවුණාසණසවඅණාඅූගෙු. නකතගුකතා

ින බවනණාගුව. ාෙකනග ු ක ආසවක ් ෙන තාෙයාඅඅහ  ු ණාප  ු ව. එවසධා

ගවථවසාවට ටවවට ටණාකථුණ. 
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අක්ඛසග ු වණඛණක (ටික) 
 

 

29. නවෙොයස් ෙවාෙ ු ධකෙපුවාෙිවවසඅවනණාආවවහණාගි ඡන ත, 

වවවහණානාගි ඡන ත, ුස් ෙවාෙප  තවසෙයෙනවාඅසඅකවෙයොාග ෙුොතා

ෙවදුන ෙබො. ෙපුවසඅවාපනාෙපුවාඑවවතාෙුසණාෙපෙු ාසඞ ගෙහොා

අව  ු පු ෙධොව. 

 

Free Distribution www.aathaapi.org




