
සත්වයා හට සිදුවන සියල්ලම පූර්ව කර්මයන්ගේම විපාකයන් ගලස 

සිදු ගනොවන බව සර්වඥයන් වහනගසේ  වදාල ගසේක.  

වංයුක්ත නිකාය 

වේදනා වංයුක්තය 

1 ලැනි වගාථ ලග්ගය 

 අට්ඨවත පරියාය ලග්ගය 

3.  සීලක සූත්වේය. 

 මා විසින්  වමවවේ අවන දී. එක් කවක්හි භාග්යිලතුන් ලශන්වවේ 

රජගශනුලර වේළුලනවයහි කන්දඅක නිලාප නම් වථානවයහි ලාවය 

කරන වවේක. එකල්හි ලනාහි වමොළිය සීලක නම්  පරිබ්රාලජකවතම 

භාග්වේලතුන් ලශන්වවේ යම් තැවනකද එතැනට පැමිණිවේය. පැමිණ , 

භාග්වේලතුන් ලශන්වවේ වමග වතුටු විය. වතුටු වියයුතු වූ සිහිකටයුතු වූ 

කථාල වකොට නිමලා එක් පවවක හුන්වන්ය. එක් පවවක හුන් 

වමොළිය සීලක පරිබ්රාමජක වතවම් භාග්ය ලතුන් ලශන්වවේට වමය වැෂ 

වකවෂේය. 

 භලත්   මවගෞතමයන් ලශන්ව, වම් පුරු පුද්ගවතම වැපක් වශෝ 

උවපක්ා  ්ලක් වශෝ විඳී ඒ සියල් වපර කරන ද වශේතු නිවායයි 

වමවවේ කියන වමලැනි දෘ ඨි ඇති වමශර  රමණ  බ්රායශ මණවයෝ 

ඇත්තාශ. භලත් වගෞතමයන් ලශන්වවේ වමහිදී කුමක් කියන්වන් ද? 

 සීලකය වම්  වෝකවයහි පිත නිවා ශටගන්නාවූ ද .ත්රි විධ වේදනාවලෝ 

උපදිත්. සීලකය වම් වෝකවයහි  පිත නිවා ශටගන්නාවූ ඇතැම් 

වේදනා උපදිත්යයි තමාශටමද වපවනන්වන්ය. සීලකය  වොකවයහි 

ඇතැම් වේදනා පිත නිවා උපදිත් යන වමය වෝකවයහිද වත්යයයි 

වම්මතය. සීලකය වම් පුරු පුද්ගවතම වැපක් වශෝ දුකක් වශෝ 

උවපක්ාව ේ් ලක් වශෝ විඳී ද, ඒ සියල් පේලවයහි කරන ද වශේතූන් 

නිවාය යි වමවවේ කියන්නාවූ වමවවේ සිතන්නාවූ  යම් ඒ  රරමණ 



බ්රායශ මණ වකවනක් වලත්ද ඔවුහු යමක් තමා විසින්ම දන්නා ද්වද්ද 

එයද ඉක්මලා යත්. යමක් වොකවයහි වත්යවයයි වම්මතද එයද ඉක්මලා 

යත්. එවවේ වශයින් එය ඒ  ර මණ බ්රා ශ මණයන්වග් ව ොරුයයි කියමි. 

 සීලකය වම්  වෝකවයහි වවම නිවා ශටගන්නාවූ ද . ත්රි විධ 

වේදනාවලෝ උපදිත්. සීලකය වම් වෝකවයහි  වවම නිවා ශටගන්නාවූ 

ඇතැම් වේදනා උපදන්වන්යයි තමාශටම ද වපවනන්වන්ය. සීලකය  

වොකවයහි ඇතැම් වේදනා වවම නිවා උපදිත් යන වමය 

වෝකවයහිද වත්යඇයයි වම්මතය. සීලකය වම්පුරු පුද්ගවතම 

වැපක් වශෝ දුකක් වශෝ උවපක්ාවලක් වශෝ විඳීද, ඒ සියල්  පලෟවයහි 

කරන ද වශේතූන් නිවායයි වමවවේ කියන්නාවූ වමවවේ සිතන්නාවූ යම් 

ඒ  රනමණ බ්රා  ්ශ මණවකවනක් වලත්ද ඔවුහු යමක් තමා විසින්ම දන්නා 

ද්වද්ද එය ද  ඉක්මලා යත්. යමක් වොකවයහි වත්යයයයි වම්මත ද , 

එයද ඉක්මලා යත්. එවවේ වශයින් එය  ඒ  වරමණ බ්රායශ මණයන්වග් 

ව ොරුයයි කියමි. 

 සීලකය, වම්වෝකවයහි ලාතය නිවා ශටගන්නාවූද ත්රි  ්විධ වේදනාවලෝ 

උපදිත්. සීලකය වම්වෝකවයහි  ලාතය නිවා ශටගන්නාවූ ඇතැම් 

වේදනා උපදිත්යයි තමාශටමද වපවනන්වන්ය. සීලකය  වොකවයහි 

ඇතැම් වේදනා ලාතය නිවා උපදිත් යන වමය වෝකවයහිද වත්යනයයි 

වම්මතය. සීලකය වම් පුරු පුද්ගවතම වැපක් වශෝ දුකක් වශෝ 

උවපක්ාව ේ් ලක් වශෝ විඳී ද ඒ සියල් පේලවයහි කරන ද වශේතූන් 

නිවායයි වමවවේ කියන්නාවූ වමවවේ සිතන්නාවූ යම්  ඒ  රකමණ බ්රා  ්ශ මණ 

වකවනක් වලත්ද , ඔවුහු යමක් තමා විසින්ම දන්නා ද්වද් ද  එයද 

ඉක්මලා යත්. යමක් වොකවයහි වත්යායයි වම්මත ද , එයද ඉක්මලා 

යත්. එවවේ වශයින් එය ඒ  රලමණ බ්රාදශ මණයන්වග් ව ොරුයයි කියමි. 

 සීලකය වම්වෝකවයහි තුන්වදොව   කිපීම නිවා නිවා ශටගන්නාවූද 

ත්රිවවිධ වේදනාවලෝ උපදිත්. සීලකය, වම්වෝකවයහි තුන්වදොව   කිපීම 

නිවා ශටගන්නාවූ ඇතැම් වේදනා උපදිත්යයි  තමාශටම ද 

වපවනන්වන්ය. සීලකය වොකවයහි ඇතැම් වේදනා තුන්වදොව   කිපීම 



නිවා උපදිත් යන වමය වෝකවයහිද වත්ය යයි වම්මතය. සීලකය වම් 

පුරු පුද්ගවතම වැපක් වශෝ දුකක්  වශෝ උවපක්ාමලක් වශෝ විඳී ද, ඒ 

සියල් පේලවයහි කරන ද වශේතූන්  නිවායයි වමවවේ කියන්නාවූ 

වමවවේ සිතන්නාවූ යම් ඒ  ර මණ බ්රා ශ මණඩ වකවනක් වලත්. ඔවුහු 

යමක් තමා විසින්ම දන්නා ද්වද් ද එයද ඉක්මලා යත්. යමක් 

වොකවයහි වත්යනයයි වම්මත ද, එයද ඉක්මලා යත්. එවවේ වශයින් එය 

ඒ  රශමණ බ්රානශ මණයන්වග් ව ොරුයයි කියමි. 

සීලකය වම්වෝකවයහි ඍතු විපේයාව නිවා ශටගන්නාවූද ත්රිමවිධ 

වේදනාවලෝ උපදිත්. සීලකය  වම්වෝකවයහි වෘතු විපේයාව නිවා 

ශටගන්නාවූ ඇතැම් වේදනා උපදිත්යයි තමාශටම ද  වපවනන්වන්ය. 

සීලකය වොකවයහි ඇතැම් වේදනා වෘතු විපේයාව නිවා උපදිත් යන 

වමය වෝකවයහි ද වත්යවයයි වම්මතය. සීලකය වම් පුරු 

පුද්ගවතම වැපක් වශෝ දුකක් වශෝ  උවපක්ාදලක් වශෝ විඳී ද , ඒ 

සියල් පේලවයහි කරන ද වශේතූන් නිවායයි වමවවේ  කියන්නාවූ 

වමවවේ සිතන්නාවූ යම් ඒ  රශමණ බ්රාව්ශ මණවකවනක් වලත් ද, ඔවුහු 

යමක් තමා විසින්ම දන්නා ද්වද්ද එයද ඉක්මලා යත්. යමක් 

වොකවයහි වත්යතයයි වම්මත ද, එයද ඉක්මලා යත්. එවවේ වශයින් එය 

ඒ  රශමණ බ්රායශ මණයන්වග් ව ොරුයයි කියමි. 

 සීලකය, වම්වෝකවයහි විම ශැසිරීම නිවා ශටගන්නාවූද ත්රිතවිධ 

වේදනාවලෝ උපදිත්. සීලකය  වම්වෝකවයහි විම ශැසිරීම නිවා 

ශටගන්නාවූ ඇතැම් වේදනා උපදිත්යයි තමාශටමද  වපවනන්වන්ය. 

සීලකය වොකවයහි ඇතැම් වේදනා විම ශැසිරීම නිවා උපදිත් යන 

වමය වෝකවයහිද වත්යයයි වම්මතය. සීලකය වම්පුරු පුද්ගවතම 

වැපක් වශෝ දුකක්  වශෝ  උවපක්ා  ්ලක් වශෝ විඳී ද , ඒ සියල් 

පේලවයහි කරන ද වශේතූන් නිවා යයි වමවවේ  කියන්නාවූ වමවවේ 

සිතන්නාවූ යම් ඒ  රතමණ බ්රාව ේ් ශ මණ වකවනක් වලත් ද, ඔවුහු යමක් 

තමා විසින්ම දන්නා ද්වද් ද එයද ඉක්මලා යත්. යමක් වොකවයහි 

වත්යලයයි වම්මත ද , එයද ඉක්මලා යත්. එවවේ වශයින් එය ඒ  ේමණ 

බ්රාලශ මණයන්වග්ව ොරුයයි කියමි. 



 සීලකය, වම් වෝකවයහි අනුන්වග් උපක්රාම නිවා ශටගන්නාවූ ද 

ත්රිවවිධ වේදනාවලෝ උපදිත්. සීලකය, වම් වෝකවයහි අනුන්වග් උපක්රයම 

නිවා ශටගන්නාවූ ඇතැම් වේදනා උපදිත්යයි තමාශටම ද  

වපවනන්වන්ය. සීලකය වොකවයහි ඇතැම් වේදනා අනුන්වග් 

උපක්ේම නිවා උපදිත් යන වමය  වෝකවයහි ද වත්යඅයයි වම්මතය. 

සීලකය වම් පුරු පුද්ගවතම වැපක් වශෝ දුකක්  වශෝ  උවපක්ා  ්ලක් 

වශෝ විඳී ද , ඒ සියල් පේලවයහි කරන ද වශේතූන් නිවායයි වමවවේ  

කියන්නා වූ වමවවේ සිතන්නාවූ යම් ඒ  වරමණ බ්රා ශ මණ වකවනක් 

වලත්ද, ඔවුහු යමක් තමා විසින්ම දන්නා ද්වද්ද එයද ඉක්මලා යත්. 

යමක් වොකවයහි වත්යලයයි වම්මත ද , එයද ඉක්මලා යත්. එවවේ 

වශයින් එය ඒ  ේමණ බ්රා ශ මණයන්වග්ව ොරුයයි කියමි. 

 සීලකය, කේම විපාක නිවා ද වම් වෝකවයහි ඇතැම් වේදනාවලෝ 

උපදිත්. සීලකය කේම විපාක නිවා ද  වම් වෝකවයහි ඇතැම් 

වේදනාවලෝ උපදින  ල තමා ශටම ද වපවනන්වන්ය. සීලකය  යම් වවේ  

කේම විපාක නිවා ද වම් වෝකවයහි ඇතැම් වේදනා උපදිත් යන 

වමය වෝකවයහිද වත්ය යයි  වම්මතය. සීලකය එහි යම් ඒ  රදමණ 

බ්රාශ මණ වකවනක් වම් පුරු පුද්ගවතම යම් කිසි වැපක් වශෝ දුකක් 

 වශෝ උවපක්ාශලක් වශෝ විඳී ද, ඒ සියල් වපර කෂ වශේතූන්  නිවායයි 

කියත්නම් ඔවුහු තමා විසින් දන්නා ද්ද ද , ඉක්මලත්. යමක් 

වෝකවයහි වත්යියයි වම්මත ද , එයද ඉක්මලත්. එවවේ වශයින් ඒ 

 රයමණ බ්රා  ්ශ මණයන්වග් කීම ව ොරුයයි කියමි. 

 වමවවේ ලදාෂ  කල්හි වමොළිය සීලක පරිබ්රා,ජකවතම භාග්ය ලතුන් 

ලශන්වවේට, භලත් වගෙඃතමයන් ලශන්ව , යශපත, භාග්යලලතුන් ලශන්ව, 

ඉතා යශපත , භාග්යගලතුන් ලශන්ව, යම්වවේ යටිකුරු වකොට  ත න 

ද්දක් වශෝ උඩුකුරු කරන්වන්ද , ලවා ත න ද්දක් වශෝ ලැහුම් 

අරින්වන් ද , මංමුෂාවූවලකුට වශෝ මග කියන්වන් ද , අන්ධනකාරවයහි 

වශෝ ඇව  ඇත්වතෝ රප දකිත්ලායි  වතල් පශනක් දල්ලන්වන් ද , 

එපරිද්වදන්ම භාග්යදලතුන් ලශන්වවේ විසින් වනොවයක්  ආකාරවයන් 

ධේමය ප්ේකා කරන දී.  



භලත් වගෞතමයන් ලශන්ව, මම ඒ භාග්යලලතුන් ලශන්වවේ වරණ වකොට 

යමි. ධේමයද , භික්ෂුල වංඝයාද වරණ වකොට යමි. භලත් වගෞතමයන්  

ලශන්ව, මා අද පටන් දිවිහිමි වකොට වරණ ගිය උපාවකයකු වකොට 

දරණ වවේක්ලායි කීවේය. 

 පිතද, වවමද, ලාතයද, වන්නිපාතයද, වෘතුලද, විම පැලැත්මද , 

උපක්රිමයද, කේම විපාකය ද යන වශේතු අටක් ලන්වන්ය. 

 


