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නවමො තස් ස භගෙවතො අරහවතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

විනයපිටකෙ 

පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා(පඨක ොභාක ො) 

 න්ථාරම්භෙථා 
වයො කප් පවකොටීහිපි අප් පවමයයං; 

කාලං කවරොන් වතො අතිදුක් කරානි; 

වඛදං ගවතො වලොකහිතාය නාවථො; 
නවමො මහාකාරුණිකස් ස තස ්ස. 

අසම් බුධං බුද් ධනිවසවිතං යං; 

භොභෙං ගච් ඡති ජීෙවලොවකො; 
නවමො අවිජ් ජාදිකිවලසජාල- 
විද් ධංසිවනො ධම් මෙරස ්ස තස් ස. 

ගුවණහි වයො සීලසමාධිපඤ් ඤා- 

විමුත් තිඤාණප් පභුතීහි යුත් වතො; 

වඛත් තං ජනානං කුසලත් ථිකානං; 
තමරියසඞ් ඝං සිරසා නමාමි. 

ඉච් වචෙමච් චන් තනමස් සවනයයං; 

නමස් සමාවනො රතනත් තයං යං; 

පුඤ ්ඤාභිසන් දං විපුලං අලත් ථං; 
තස් සානුභාවෙන හතන් තරාවයො. 

යස් මිං ඨිවත සාසනමට් ඨිතස් ස; 

පතිට් ඨිතං වහොති සුසණ් ඨිතස් ස; 

තං ෙණ් ණයිස් සං විනයං අමිස් සං; 
නිස ්සාය පුබ් බාචරියානුභාෙං. 

කාමඤ් ච පුබ් බාචරියාසවභහි; 

ඤාණම් බුනිද් වධොතමලාසවෙහි; 

විසුද් ධවිජ් ජාපටිසම් භිවදහි; 
සද් ධම් මසංෙණ් ණනවකොවිවදහි. 

සල් වලඛිවය වනොසුලභූපවමහි; 
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මහාවිහාරස් ස ධජූපවමහි; 

සංෙණ් ණිවතොයං විනවයො නවයහි; 
චිත් වතහි සම් බුද් ධෙරන් ෙවයහි. 

සංෙණ් ණනා සීහළදීපවකන; 

ොවකයන එසා පන සඞ් ඛතත් තා; 

න කිඤ් චි අත් ථං අභිසම් භුණාති; 
දීපන් තවර භික් ඛුජනස ්ස යස් මා. 

තස් මා ඉමං පාළිනයානුරූපං; 

සංෙණ් ණනං දානි සමාරභිස් සං; 

අජ් වඣසනං බුද් ධසිරිව් හයස් ස; 
වථරස ්ස සම් මා සමනුස ්සරන් වතො. 

සංෙණ් ණනං තඤ් ච සමාරභන් වතො; 

තස් සා මහාඅට් ඨකථං සරීරං; 

කත් ො මහාපච් චරියං තවථෙ; 
කුරුන් දිනාමාදිසු විස් සුතාසු. 

විනිච් ඡවයො අට් ඨකථාසු වුත් වතො; 

වයො යුත් තමත් ථං අපරිච් චජන් වතො; 

තවතොපි අන් වතොගධවථරොදං; 
සංෙණ් ණනං සම් ම සමාරභිස් සං. 

තං වම නිසාවමන් තු පසන් නචිත් තා; 

වථරා ච භික් ඛූ නෙමජ් ඣිමා ච; 

ධම් මප් පදීපස් ස තථාගතස ්ස; 
සක් කච් ච ධම් මං පතිමානයන් තා. 

බුද් වධන ධම් වමො විනවයො ච වුත් වතො; 

වයො තස් ස පුත් වතහි තවථෙ ඤාවතො; 

වසො වයහි වතසං මතිමච් චජන් තා; 
යස් මා පුවර අට් ඨකථා අකංසු. 

තස් මා හි යං අට් ඨකථාසු වුත් තං; 

තං ෙජ් ජයිත් ොන පමාදවලඛං; 

සබ් බම් පි සික් ඛාසු සගාරොනං; 
යස් මා පමාණං ඉධ පණ් ඩිතානං. 
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තවතො ච භාසන් තරවමෙ හිත් ො; 

විත් ථාරමග් ගඤ් ච සමාසයිත් ො; 

විනිච් ඡයං සබ් බමවසසයිත් ො; 
තන් තික් කමං කිඤ් චි අවෙොක් කමිත් ො. 

සුත් තන් තිකානං ෙචනානමත් ථං; 

සුත් තානුරූපං පරිදීපයන් තී; 

යස් මා අයං වහස් සති ෙණ් ණනාපි; 
සක් කච් ච තස් මා අනුසික් ඛිතබ් බාති. 

බාහිරනිදානෙථා 
තත් ථ තං වණ්ණයිස්සං විනයන් ති වුත් තත් තා විනවයො තාෙ 

ෙෙත් ථවපතබ් වබො. වතවනතං වුච් චති – ‘‘විනවයො නාම ඉධ සකලං 

විනයපිටකං අධිප් වපත’’න් ති. සංෙණ් ණනත් ථං පනස ්ස අයං  ාතිො – 

වුත් තං වයන යදා යස් මා, ධාරිතං වයන චාභතං; 
යත් ථප් පතිට් ඨිතවචතවමතං ෙත් ො විධිං තවතො. 

වතනාතිආදිපාඨස් ස, අත් ථං නානප් පකාරවතො; 

දස් සයන් වතො කරිස් සාමි, විනයස් සත් ථෙණ් ණනන් ති. 

තත් ථ වුත්තං කයන යදා යස් ාති ඉදං තාෙ ෙචනං ‘‘වතන සමවයන 
බුද් වධො භගො වෙරඤ් ජායං විහරතී’’ති එෙමාදිෙචනං සන් ධාය වුත් තං. ඉදඤ් හි 

බුද් ධස් ස භගෙවතො අත් තපච් චක් ඛෙචනං න වහොති, තස් මා ෙත් තබ් බවමතං 

‘‘ඉදං ෙචනං වකන වුත් තං, කදා වුත් තං, කස ්මා ච වුත් ත’’න් ති? ආයස් මතා 

උපාලිත් වථවරන වුත් තං, තඤ් ච පන පඨමමහාසඞ් ගීතිකාවල. 

පඨ  හාසඞ්ගීතිෙථා 

පඨමමහාසඞ් ගීති නාම වචසා කිඤ් චාපි පඤ ්චසතිකසඞ්ගීතික්ඛන්ධකෙ 

වුත් තා, නිදානවකොසල් ලත් ථං පන ඉධාපි ඉමිනා නවයන වෙදිතබ් බා. 
ධම් මචක් කප් පෙත් තනඤ් හි ආදිං කත් ො යාෙ සුභද් දපරිබ් බාජකවිනයනා 
කතබුද් ධකිච් වච කුසිනාරායං උපෙත් තවන මල් ලානං සාලෙවන 
යමකසාලානමන් තවර විසාඛපුණ් ණමදිෙවස පච් චූසසමවය අනුපාදිවසසාය 

නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බුවත භගෙති වලොකනාවථ, භගෙවතො පරිනිබ් බාවන 
සන් නිපතිතානං සත් තන් නං භික් ඛුසතසහස් සානං සඞ් ඝත් වථවරො ආයස් මා 

මහාකස ්සවපො සත් තාහපරිනිබ් බුවත භගෙති, සුභද් වදන වුඩ් ඪපබ් බජිවතන 

‘‘අලං, ආවුවසො, මා වසොචිත් ථ, මා පරිවදවිත් ථ, සුමුත් තා මයං වතන 
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මහාසමවණන; උපද් දුතා ච වහොම – ‘ඉදං වෙො කප් පති, ඉදං වෙො න කප් පතී’ති! 

ඉදානි පන මයං යං ඉච් ඡිස ්සාම තං කරිස් සාම, යං න ඉච් ඡිස් සාම න තං 

කරිස ්සාමා’’ති (චූළෙ. 437; දී. නි. 2.232) වුත් තෙචනමනුස ්සරන් වතො ‘‘ඨානං 
වඛො පවනතං විජ් ජති යං පාපභික් ඛූ අතීතසත් ථුකං පාෙචනන් ති මඤ් ඤමානා 

පක් ඛං ලභිත් ො නචිරස් වසෙ සද් ධම් මං අන් තරධාවපයයං, යාෙ ච ධම් මවිනවයො 
තිට් ඨති තාෙ අනතීතසත් ථුකවමෙ පාෙචනං වහොති. වුත් තඤ් වහතං භගෙතා – 

‘වයො වෙො, ආනන් ද, මයා ධම් වමො ච විනවයො ච වදසිවතො 

පඤ ්ඤත් වතො, වසො වෙො මමච් චවයන සත් ථා’ති (දී. නි. 2.216). 

‘‘යංනූනාහං ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාවයයයං, යථයිදං සාසනං අද් ධනියං 
අස් ස චිරට් ඨිතිකං. 

යං චාහං භගෙතා – 

‘ධාවරස ්සසි පන වම ත් ෙං, කස ්සප, සාණානි පංසුකූලානි 

නිබ් බසනානී’ති ෙත් ො චීෙවර සාධාරණපරිවභොවගන වචෙ, 

‘අහං, භික් ඛවෙ, යාෙවද ආකඞ් ඛාමි විවිච් වචෙ කාවමහි…වප.… 

පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරාමි; කස ්සවපොපි, භික් ඛවෙ, යාෙවද 
ආකඞ් ඛති විවිච් වචෙ කාවමහි…වප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරතී’ති – 

එෙමාදිනා නවයන නොනුපුබ් බවිහාරඡළභිඤ් ඤාප් පවභවද 

උත් තරිමනුස ්සධම් වම අත් තනා සමසමට් ඨපවනන ච අනුග් ගහිවතො, තස් ස 

කිමඤ ්ඤං ආණණයං භවිස් සති; නනු මං භගො රාජා විය 
සකකෙචඉස ්සරියානුප් පදාවනන අත් තවනො කුලෙංසප් පතිට් ඨාපකං පුත් තං 

‘සද් ධම් මෙංසප් පතිට් ඨාපවකො වම අයං භවිස් සතී’ති මන් ත් ො ඉමිනා 
අසාධාරවණන අනුග් ගවහන අනුග් ගවහසී’’ති චින් තයන් වතො 
ධම් මවිනයසඞ් ගායනත් ථං භික් ඛූනං උස ්සාහං ජවනසි. යථාහ – 

‘‘අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො භික් ඛූ ආමන් වතසි – ‘එකමිදාහං, 

ආවුවසො, සමයං පාොය කුසිනාරං අද් ධානමග් ගප් පටිපන් වනො මහතා 

භික් ඛුසඞ් වඝන සද් ධිං පඤ ්චමත් වතහි භික් ඛුසවතහී’’ති (දී. නි. 2.231) 

සබ් බං සුභද්දෙණ්ඩංං විත් ථාරවතො වෙදිතබ් බං. 

තවතො පරං ආහ – 
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‘‘හන් ද මයං, ආවුවසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාවයයයාම. පුවර 

අධම් වමො දිප් පති, ධම් වමො පටිබාහියයති; අවිනවයො දිප් පති, විනවයො 

පටිබාහියයති. පුවර අධම් මොදිවනො බලෙන් වතො වහොන් ති, ධම් මොදිවනො 

දුබ් බලා වහොන් ති; අවිනයොදිවනො බලෙන් වතො වහොන් ති, විනයොදිවනො 

දුබ් බලා වහොන් තී’’ති (චූළෙ. 437). 

භික් ඛූ ආහංසු – ‘‘වතන හි, භන් වත, වථවරො භික් ඛූ උච් චිනතූ’’ති. වථවරො 
සකලනෙඞ් ගසත් ථුසාසනපරියත් තිධවර පුථුජ් ජන-වසොතාපන් න-සකදාගාමි-
අනාගාමි-සුක් ඛවිපස් සකඛීණාසෙභික් ඛූ අවනකසවත අවනකසහස් වස ච 
ෙජ් වජත් ො තිපිටකසබ් බපරියත් තිප් පවභදධවර පටිසම් භිදාප් පත් වත 
මහානුභාවෙ වයභුවයයන භගෙතා එතදග් ගං ආවරොපිවත වතවිජ් ජාදිවභවද 
ඛීණාසෙභික් ඛූවයෙ එකූනපඤ් චසවත පරිග් ගවහසි. වය සන් ධාය ඉදං වුත් තං – 
‘‘අථ වඛො ආයස ්මා මහාකස් සවපො එවකනූනාපඤ් චඅරහන් තසතානි උච් චිනී’’ති 

(චූළෙ. 437). 

කිස ්ස පන වථවරො එවකනූනමකාසීති? ආයස ්මවතො ආනන් දත් වථරස් ස 
ඔකාසකරණත් ථං. වතන හායස් මතා සහාපි විනාපි න සක් කා ධම් මසඞ් ගීති 

කාතුං, වසො හායස ්මා වසක් වඛො සකරණීවයො, තස් මා සහාපි න සක් කා; යස් මා 
පනස ්ස කිඤ් චි දසබලවදසිතං සුත් තවගයයාදිකං භගෙවතො අසම් මුඛා 

පටිග් ගහිතං නාම නත් ථි, තස් මා විනාපි න සක් කා. යදි එෙං වසක් වඛොපි 
සමාවනො ධම් මසඞ් ගීතියා බහුකාරත් තා වථවරන උච් චිනිතබ් වබො අස් ස. අථ 

කස ්මා න උච් චිනිවතොති? පරූපොදවිෙජ් ජනවතො. වථවරො හි ආයස් මන් වත 

ආනන් වද අතිවිය විස් සත් වථො අවහොසි, තථා හි නං සිරස් මිං පලිවතසු ජාවතසුපි 

‘‘න ොයං කුමාරවකො මත් තමඤ් ඤාසී’’ති (සං. නි. 2.154) කුමාරකොවදන 
ඔෙදති. සකයකුලප් පසුවතො චායං ආයස ්මා තථාගතස් ස භාතා චූළපිතුපුත් වතො. 

තත්ර හි භික් ඛූ ඡන් දාගමනං විය මඤ් ඤමානා ‘‘බහූ අවසක් ඛපටිසම් භිදාප් පත් වත 
භික් ඛූ ඨවපත් ො ආනන් දං වසක් ඛපටිසම් භිදාප් පත් තං වථවරො උච් චිනී’’ති 

උපෙවදයයං, තං පරූපොදං පරිෙජ් වජන් වතො ‘‘ආනන් දං විනා සඞ් ගීති න 

සක් කා කාතුං, භික් ඛූනංවයෙ අනුමතියා ගවහස් සාමී’’ති න උච් චිනි. 

අථ සයවමෙ භික් ඛූ ආනන් දස් සත් ථාය වථරං යාචිංසු. යථාහ – 

‘‘භික් ඛූ ආයස් මන් තං මහාකස් සපං එතදවෙොචං – ‘අයං, භන් වත, 
ආයස ්මා ආනන් වදො කිඤ් චාපි වසක් වඛො අභබ් වබො ඡන් දා වදොසා වමොහා 

භයා අගතිං ගන් තුං, බහු චාවනන භගෙවතො සන් තිවක ධම් වමො ච 

විනවයො ච පරියත් වතො; වතන හි, භන් වත, වථවරො ආයස් මන් තම් පි 
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පටුන 

ආනන් දං උච් චිනතූ’ති. අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො ආයස් මන් තම් පි 

ආනන් දං උච් චිනී’’ති (චූළෙ. 437). 

එෙං භික් ඛූනං අනුමතියා උච් චිනිවතන වතනායස් මතා සද් ධිං පඤ් ච 
වථරසතානි අවහසුං. 

අථ වඛො වථරානං භික් ඛූනං එතදවහොසි – ‘‘කත් ථ නු වඛො මයං ධම් මඤ ්ච 
විනයඤ් ච සඞ් ගාවයය් යාමා’’ති. අථ වඛො වථරානං භික් ඛූනං එතදවහොසි – 

‘‘රාජගහං වඛො මහාවගොචරං පහූතවසනාසනං, යංනූන මයං රාජගවහ ෙස් සං 

ෙසන් තා ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගාවයයයාම, න අඤ් වඤ භික් ඛූ රාජගවහ 

ෙස් සං උපගච් වඡයය’’න් ති. කස ්මා පන වනසං එතදවහොසි? ඉදං අම් හාකං 

ථාෙරකම් මං, වකොචි විසභාගපුග් ගවලො සඞ් ඝමජ් ඣං පවිසිත් ො 
උක් වකොවටයයාති. අථායස් මා මහාකස් සවපො ඤත් තිදුතිවයන කම් වමන 

සාවෙසි, තං සඞ්ගීතික්ඛන්ධකෙ වුත් තනවයවනෙ ඤාතබ් බං. 

අථ තථාගතස් ස පරිනිබ් බානවතො සත් තසු සාධුකීළනදිෙවසසු සත් තසු ච 

ධාතුපූජාදිෙවසසු වීතිෙත් වතසු ‘‘අඩ් ඪමාවසො අතික් කන් වතො, ඉදානි ගිම් හානං 

දියඩ් වඪො මාවසො වසවසො, උපකට් ඨා ෙස් සූපනායිකා’’ති මන් ත් ො 

මහාකස ්සපත් වථවරො ‘‘රාජගහං, ආවුවසො, ගච් ඡාමා’’ති උපඩ් ඪං භික් ඛුසඞ් ඝං 
ගවහත් ො එකං මග් ගං ගවතො. අනුරුද් ධත් වථවරොපි උපඩ් ඪං ගවහත් ො එකං 
මග් ගං ගවතො. ආනන් දත් වථවරො පන භගෙවතො පත් තචීෙරං ගවහත් ො 
භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුවතො සාෙත් ථිං ගන් ත් ො රාජගහං ගන් තුකාවමො වයන සාෙත් ථි 
වතන චාරිකං පක් කාමි. ආනන් දත් වථවරන ගතගතට් ඨාවන මහාපරිවදවෙො 

අවහොසි – ‘‘භන් වත ආනන් ද, කුහිං සත් ථාරං ඨවපත් ො ආගවතොසී’’ති. 
අනුපුබ් වබන පන සාෙත් ථිං අනුප් පත් වත වථවර භගෙවතො පරිනිබ් බානදිෙවස 
විය මහාපරිවදවෙො අවහොසි. 

තත්ර සුදං ආයස් මා ආනන් වදො අනිච් චතාදිපටිසංයුත් තාය ධම් මියා කථාය තං 
මහාජනං සඤ් ඤාවපත් ො වජතෙනං පවිසිත් ො දසබවලන ෙසිතගන් ධකුටියා 
ද් ොරං විෙරිත් ො මඤ් චපීඨං නීහරිත් ො පප් ව ොවටත් ො ගන් ධකුටිං සම් මජ් ජිත් ො 
මිලාතමාලාකචෙරං ඡඩ් වඩත් ො මඤ් චපීඨං අතිහරිත් ො පුන යථාඨාවන 
ඨවපත් ො භගෙවතො ඨිතකාවල කරණීයං ෙත් තං සබ් බමකාසි. අථ වථවරො 
භගෙවතො පරිනිබ් බානවතො පභුති ඨානනිසජ් ජබහුලත් තා උස් සන් නධාතුකං 
කායං සමස ්සාවසතුං දුතියදිෙවස ඛීරවිවරචනං පිවිත් ො විහාවරවයෙ නිසීදි. යං 
සන් ධාය සුවභන මාණවෙන පහිතං මාණෙකං එතදවෙොච – 

‘‘අකාවලො වඛො, මාණෙක, අත් ථි වම අජ් ජ වභසජ් ජමත් තා පීතා, 

අප් වපෙ නාම ස් වෙපි උපසඞ් කවමයයාමා’’ති (දී. නි. 1.447). 
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පටුන 

දුතියදිෙවස වචතකත් වථවරන පච් ඡාසමවණන ගන් ත් ො සුවභන 

මාණවෙන පුට් වඨො දීඝනිකාවය සුභසුත්තංනාම දසමං සුත් තමභාසි. 

අථ වථවරො වජතෙනවිහාවර ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං කාරාවපත් ො 
උපකට් ඨාය ෙස් සූපනායිකාය රාජගහං ගවතො. තථා මහාකස් සපත් වථවරො 
අනුරුද් ධත් වථවරො ච සබ් බං භික් ඛුසඞ් ඝං ගවහත් ො රාජගහවමෙ ගවතො. 

වතන වඛො පන සමවයන රාජගවහ අට් ඨාරස මහාවිහාරා වහොන් ති. වත 
සබ් වබපි ඡඩ් ඩිතපතිතඋක් ලාපා අවහසුං. භගෙවතො හි පරිනිබ් බාවන සබ් වබ 
භික් ඛූ අත් තවනො අත් තවනො පත් තචීෙරං ගවහත් ො විහාවර ච පරිවෙවණ ච 
ඡඩ් වඩත් ො අගමංසු. තත් ථ වථරා භගෙවතො ෙචනපූජනත් ථං 
තිත් ථියොදපරිවමොචනත් ථඤ ්ච ‘‘පඨමං මාසං ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං 
කවරොමා’’ති චින් වතසුං. තිත් ථියා හි එෙං ෙවදයයං – ‘‘සමණස් ස වගොතමස් ස 

සාෙකා සත් ථරි ඨිවතවයෙ විහාවර පටිජග් ගිංසු, පරිනිබ් බුවත ඡඩ් වඩසු’’න් ති. 
වතසං ොදපරිවමොචනත් ථඤ ්ච චින් වතසුන් ති වුත් තං වහොති. වුත් තම් පි වහතං – 

‘‘අථ වඛො වථරානං භික් ඛූනං එතදවහොසි – ‘භගෙතා වඛො, ආවුවසො, 

ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං ෙණ් ණිතං. හන් ද මයං, ආවුවසො, පඨමං 

මාසං ඛණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ඛරණං කවරොම, මජ් ඣිමං මාසං 

සන් නිපතිත් ො ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිස ්සාමා’’ති (චූළෙ. 438). 

වත දුතියදිෙවස ගන් ත් ො රාජද් ොවර අට් ඨංසු. අජාතසත් තු රාජා ආගන් ත් ො 

ෙන් දිත් ො ‘‘කිං, භන් වත, ආගතත් ථා’’ති අත් තනා කත් තබ් බකිච් චං පටිපුච් ඡි. 

වථරා අට් ඨාරස මහාවිහාරපටිසඞ් ඛරණත් ථාය හත් ථකම් මං පටිවෙවදසුං. ‘‘සාධු, 
භන් වත’’ති රාජා හත් ථකම් මකාරවක මනුස් වස අදාසි. වථරා පඨමං මාසං 

සබ් බවිහාවර පටිසඞ් ඛරාවපත් ො රඤ් වඤො ආවරොවචසුං – ‘‘නිට් ඨිතං, මහාරාජ, 

විහාරපටිසඞ් ඛරණං. ඉදානි ධම් මවිනයසඞ් ගහං කවරොමා’’ති. ‘‘සාධු, භන් වත, 

විස් සත් ථා කවරොථ. මය් හං ආණාචක් කං, තුම් හාකං ධම් මචක් කං වහොතු. 

ආණාවපථ, භන් වත, කිං කවරොමී’’ති? ‘‘සඞ් ගහං කවරොන් තානං භික් ඛූනං 

සන් නිසජ් ජට් ඨානං, මහාරාජා’’ති. ‘‘කත් ථ කවරොමි, භන් වත’’ති? 

‘‘වෙභාරපබ් බතපස් වස සත් තපණ් ණිගුහාද් ොවර කාතුං යුත් තං, මහාරාජා’’ති. 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති වඛො රාජා අජාතසත් තු විස් සකම් මුනා නිම් මිතසදිසං 
සුවිභත් තභිත් තිත් ථම් භවසොපානං නානාවිධමාලාකම් මලතආකම් මවිචිත් තං 
අභිභෙන් තමිෙ රාජභෙනවිභූතිං අෙහසන් තමිෙ වදෙවිමානසිරිං සිරියා 
නිවකතමිෙ එකනිපාතතිත් ථමිෙ ච වදෙමනුස් සනයනවිහඞ් ගානං 
වලොකරාමවණයයකමිෙ සම් පිණ් ඩිතං දට් ඨබ් බසාරමණ් ඩං මණ් ඩපං 
කාරාවපත් ො විවිධකුසුමදාම-ඔලම් බක-විනිග් ගලන් තචාරුවිතානං 
රතනවිචිත් තමණිවකොට් ටිමතලමිෙ ච නං 
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නානාපුප් ඵූපහාරවිචිත් තසුපරිනිට් ඨිතභූමිකම් මං බ්රහ් මවිමානසදිසං අලඞ් කරිත් ො 
තස් මිං මහාමණ් ඩවප පඤ් චසතානං භික් ඛූනං අනග් ඝානි පඤ් ච 
කප් පියපච් චත් ථරණසතානි පඤ ්ඤාවපත් ො දක් ඛිණභාගං නිස් සාය 
උත් තරාභිමුඛං වථරාසනං මණ් ඩපමජ් වඣ පුරත් ථාභිමුඛං බුද් ධස් ස භගෙවතො 
ආසනාරහං ධම් මාසනං පඤ් ඤාවපත් ො දන් තඛචිතං බීජනිඤ් වචත් ථ ඨවපත් ො 

භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ආවරොචාවපසි – ‘‘නිට් ඨිතං, භන් වත, මම කිච් ච’’න් ති. 

තස් මිං වඛො පන සමවය එකච් වච භික් ඛූ ආයස් මන් තං ආනන් දං සන් ධාය 
එෙමාහංසු – ‘‘ඉමස් මිං භික් ඛුසඞ් වඝ එවකො භික් ඛු විස් සගන් ධං ොයන් වතො 
විචරතී’’ති. වථවරො තං සුත් ො ‘‘ඉමස් මිං භික් ඛුසඞ් වඝ අඤ් වඤො විස් සගන් ධං 

ොයන් වතො විචරණකභික් ඛු නාම නත් ථි, අද් ධා එවත මං සන් ධාය ෙදන් තී’’ති 

සංවෙගං ආපජ් ජි. එකච් වච භික් ඛූ ආයස් මන් තං ආනන් දං ආහංසු – ‘‘ස් වෙ, 

ආවුවසො, සන් නිපාවතො ත් ෙඤ ්ච වසක් වඛො සකරණීවයො, වතන වත න යුත් තං 

සන් නිපාතං ගන් තුං, අප් පමත් වතො වහොහී’’ති. 

අථ වඛො ආයස් මා ආනන් වදො – ‘‘ස් වෙ සන් නිපාවතො, න වඛො පන වමතං 
පතිරූපං ය් ොහං වසක් වඛො සමාවනො සන් නිපාතං ගච් වඡයය’’න් ති බහුවදෙ 
රත් තිං කායගතායසතියා වීතිනාවමත් ො රත් තියා පච් චූසසමයං චඞ් කමා 
ඔවරොහිත් ො විහාරං පවිසිත් ො ‘‘නිපජ් ජිස ්සාමී’’ති කායං ආෙජ් වජසි. ද් වෙ පාදා 

භූමිවතො මුත් තා, අප් පත් තඤ් ච සීසං බිම් වබොහනං, එතස ්මිං අන් තවර අනුපාදාය 
ආසවෙහි චිත් තං විමුච් චි. අයඤ් හි ආයස ්මා චඞ් කවමන බහි වීතිනාවමත් ො 
විවසසං නිබ් බත් වතතුං අසක් වකොන් වතො චින් වතසි – ‘‘නනු මං භගො 

එතදවෙොච – ‘කතපුඤ් වඤොසි ත් ෙං, ආනන් ද, පධානමනුයුඤ් ජ; ඛිප් පං වහොහිසි 

අනාසවෙො’ති (දී. නි. 2.207). බුද් ධානඤ් ච කථාවදොවසො නාම නත් ථි. මම 
අච් චාරද් ධං වීරියං වතන වම චිත් තං උද් ධච් චාය සංෙත් තති. හන් දාහං 
වීරියසමථං වයොවජමී’’ති චඞ් කමා ඔවරොහිත් ො පාදවධොෙනට් ඨාවන ඨත් ො 

පාවද වධොවිත් ො විහාරං පවිසිත් ො මඤ් චවක නිසීදිත් ො ‘‘වථොකං 

විස් සමිස් සාමී’’ති කායං මඤ් චවක උපනාවමසි. ද් වෙ පාදා භූමිවතො මුත් තා, 
සීසඤ් ච බිම් වබොහනං අසම් පත් තං. එතස් මිං අන් තවර අනුපාදාය ආසවෙහි 

චිත් තං විමුත් තං, චතුඉරියාපථවිරහිතං වථරස් ස අරහත් තං අවහොසි. වතන 
ඉමස ්මිං සාසවන අනිපන් වනො අනිසින් වනො අට් ඨිවතො අචඞ් කමන් වතො ‘‘වකො 
භික් ඛු අරහත් තං පත් වතො’’ති වුත් වත ‘‘ආනන් දත් වථවරො’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. 

අථ වඛො වථරා භික් ඛූ දුතියදිෙවස කතභත් තකිච් චා පත් තචීෙරං 
පටිසාවමත් ො ධම් මසභායං සන් නිපතිතා. ආනන් දත් වථවරො පන අත් තවනො 
අරහත් තප් පත් තිං ඤාවපතුකාවමො භික් ඛූහි සද් ධිං න ගවතො. භික් ඛූ යථාවුඩ් ඪං 
අත් තවනො අත් තවනො පත් තාසවන නිසීදන් තා ආනන් දත් වථරස් ස ආසනං 
ඨවපත් ො නිසින් නා. තත් ථ වකහිචි ‘‘එතමාසනං කස ්සා’’ති වුත් වත 
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‘‘ආනන් දත් වථරස ්සා’’ති. ‘‘ආනන් වදො පන කුහිං ගවතො’’ති? තස් මිං සමවය 
වථවරො චින් වතසි – ‘‘ඉදානි මය් හං ගමනකාවලො’’ති. තවතො අත් තවනො 
ආනුභාෙං දස් වසන් වතො පථවියං නිමුජ් ජිත් ො අත් තවනො ආසවනවයෙ අත් තානං 
දස් වසසි. ආකාවසනාගන් ත් ො නිසීදීතිපි එවක. 

එෙං නිසින් වන තස් මිං ආයස් මන් වත මහාකස් සපත් වථවරො භික් ඛූ 

ආමන් වතසි – ‘‘ආවුවසො, කිං පඨමං සඞ් ගායාම, ධම් මං ො විනයං ො’’ති? 

භික් ඛූ ආහංසු – ‘‘භන් වත මහාකස් සප, විනකයො නා  බුද්ධසාසනස්ස ආයු, 

විනකයඨිකතසාසනංඨිතංකහොති; තස ්මා පඨමං විනයං සඞ් ගායාමා’’ති,. ‘‘කං 

ධුරං කත් ො’’ති? ‘‘ආයස ්මන් තං උපාලි’’න් ති. ‘‘කිං ආනන් වදො 

නප් පවහොතී’’ති? ‘‘වනො නප් පවහොති; අපි ච වඛො පන සම් මාසම් බුද් වධො 
ධරමාවනොවයෙ විනයපරියත් තිං නිස් සාය ආයස් මන් තං උපාලිං එතදග් වග 

ඨවපසි – ‘එතදග් ගං, භික් ඛවෙ, මම සාෙකානං භික් ඛූනං විනයධරානං යදිදං 

උපාලී’ති (අ. නි. 1.219, 228). තස් මා උපාලිත් වථරං පුච් ඡිත් ො විනයං 
සඞ් ගායාමා’’ති. තවතො වථවරො විනයං පුච් ඡනත් ථාය අත් තනාෙ අත් තානං 
සම් මන් නි. උපාලිත් වථවරොපි විස් සජ් ජනත් ථාය සම් මන් නි. තත්රායං පාළි – 

‘‘අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො සඞ් ඝං ඤාවපසි – 

‘‘සුණාතු වම, ආවුවසො, සඞ් වඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, අහං උපාලිං 
විනයං පුච් වඡයය’න් ති. 

‘‘ආයස ්මාපි උපාලි සඞ් ඝං ඤාවපසි – 

‘‘සුණාතු වම, භන් වත, සඞ් වඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, අහං 
ආයස ්මතා මහාකස් සවපන විනයං පුට් වඨො විස් සජ් වජයය’’න් ති. 

එෙං අත් තනාෙ අත් තානං සම් මන් නිත් ො ආයස ්මා උපාලි උට් ඨායාසනා 

එකංසං චීෙරං කත් ො වථවර භික් ඛූ ෙන් දිත් ො ධම් මාසවන නිසීදි, දන් තඛචිතං 
බීජනිං ගවහත් ො. තවතො ආයස් මා මහාකස් සවපො වථරාසවන නිසීදිත් ො 

ආයස ්මන් තං උපාලිං විනයං පුච් ඡි – ‘‘පඨමං, ආවුවසො උපාලි, පාරාජිකං කත් ථ 

පඤ ්ඤත් ත’’න් ති? ‘‘වෙසාලියං, භන් වත’’ති. ‘‘කං ආරබ් භා’’ති? ‘‘සුදින් නං 

කලන් දපුත් තං ආරබ් භා’’ති. ‘‘කිස ්මිං ෙත් ථුස් මි’’න් ති? ‘‘වමථුනධම් වම’’ති. 

අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො ආයස් මන් තං උපාලිං පඨමස් ස 

පාරාජිකස ්ස ෙත් ථුම් පි පුච් ඡි, නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, පඤ ්ඤත් තිම් පි 

පුච් ඡි, අනුපඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි; යථා ච 
පඨමස ්ස තථා දුතියස් ස තථා තතියස් ස තථා චතුත් ථස ්ස පාරාජිකස් ස ෙත් ථුම් පි 
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පුච් ඡි…වප.… අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි. පුට් වඨො පුට් වඨො උපාලිත් වථවරො 

විස් සජ් වජසි. තවතො ඉමානි චත් තාරි පාරාජිකානි ‘‘පාරාජිකකණ් ඩං නාම 
ඉද’’න් ති සඞ් ගහං ආවරොවපත් ො ඨවපසුං. වතරස සඞ් ඝාදිවසසානි 

‘‘වතරසක’’න් ති ඨවපසුං. ද් වෙ සික් ඛාපදානි ‘‘අනියතානී’’ති ඨවපසුං. තිංස 
සික් ඛාපදානි ‘‘නිස ්සග් ගියපාචිත් තියානී’’ති ඨවපසුං. ද් වෙනවුති සික් ඛාපදානි 

‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨවපසුං. චත් තාරි සික් ඛාපදානි ‘‘පාටිවදසනීයානී’’ති 
ඨවපසුං. පඤ ්චසත් තති සික් ඛාපදානි ‘‘වසඛියානී’’ති ඨවපසුං. සත් ත ධම් වම 
‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨවපසුං. 

එෙං මහාවිභඞ් ගං සඞ් ගහං ආවරොවපත් ො භික් ඛුනීවිභඞ් වග අට් ඨ 
සික් ඛාපදානි ‘‘පාරාජිකකණ් ඩං නාම ඉද’’න් ති ඨවපසුං. සත් තරස සික් ඛාපදානි 

‘‘සත් තරසක’’න් ති ඨවපසුං. තිංස සික් ඛාපදානි ‘‘නිස ්සග් ගියපාචිත් තියානී’’ති 

ඨවපසුං. ඡසට් ඨිසතසික් ඛාපදානි ‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨවපසුං. අට් ඨ සික් ඛාපදානි 
‘‘පාටිවදසනීයානී’’ති ඨවපසුං. පඤ ්චසත් තති සික් ඛාපදානි ‘‘වසඛියානී’’ති 
ඨවපසුං. සත් ත ධම් වම ‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨවපසුං. එෙං භික් ඛුනීවිභඞ් ගං 
සඞ් ගහං ආවරොවපත් ො එවතවනෙ උපාවයන ඛන් ධකපරිොවරපි ආවරොවපසුං. 
එෙවමතං සඋභවතොවිභඞ් ගඛන් ධකපරිොරං විනයපිටකං සඞ් ගහමාරූළ් හං 

සබ් බං මහාකස් සපත් වථවරො පුච් ඡි, උපාලිත් වථවරො විස් සජ් වජසි. 
පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනපරිවයොසාවන පඤ් ච අරහන් තසතානි සඞ් ගහං 
ආවරොපිතනවයවනෙ ගණසජ් ඣායමකංසු. විනයසඞ් ගහාෙසාවන 
උපාලිත් වථවරො දන් තඛචිතං බීජනිං නික් ඛිපිත් ො ධම් මාසනා ඔවරොහිත් ො 
වුඩ් වඪ භික් ඛූ ෙන් දිත් ො අත් තවනො පත් තාසවන නිසීදි. 

විනයං සඞ් ගායිත් ො ධම් මං සඞ් ගායිතුකාවමො ආයස් මා මහාකස් සවපො භික් ඛූ 
පුච් ඡි – ‘‘ධම් මං සඞ් ගායන් වතහි කං පුග් ගලං ධුරං කත් ො ධම් වමො 

සඞ් ගායිතබ් වබො’’ති? භික් ඛූ ‘‘ආනන් දත් වථරං ධුරං කත් ො’’ති ආහංසු. 

අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො සඞ් ඝං ඤාවපසි – 

‘‘සුණාතු වම, ආවුවසො, සඞ් වඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, අහං ආනන් දං 
ධම් මං පුච් වඡයය’’න් ති. 

අථ වඛො ආයස් මා ආනන් වදො සඞ් ඝං ඤාවපසි – 

‘‘සුණාතු වම, භන් වත, සඞ් වඝො යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, අහං ආයස් මතා 
මහාකස ්සවපන ධම් මං පුට් වඨො විස් සජ් වජයය’’න් ති. 

අථ වඛො ආයස ්මා ආනන් වදො උට් ඨායාසනා එකංසං චීෙරං කත් ො වථවර 
භික් ඛූ ෙන් දිත් ො ධම් මාසවන නිසීදි දන් තඛචිතං බීජනිං ගවහත් ො. අථ 
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මහාකස ්සපත් වථවරො ආනන් දත් වථරං ධම් මං පුච් ඡි – ‘‘බ්රහ් මජාලං, ආවුවසො 

ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති? ‘‘අන් තරා ච, භන් වත, රාජගහං අන් තරා ච 

නාළන් දං රාජාගාරවක අම් බලට් ඨිකාය’’න් ති. ‘‘කං ආරබ් භා’’ති? ‘‘සුප් පියඤ් ච 

පරිබ් බාජකං, බ්රහ් මදත් තඤ් ච මාණෙ’’න් ති. ‘‘කිස ්මිං ෙත් ථුස ්මි’’න් ති? 

‘‘ෙණ් ණාෙණ් වණ’’ති. අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො ආයස් මන් තං ආනන් දං 

බ්රහ් මජාලස් ස නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, ෙත් ථුම් පි පුච් ඡි. 

‘‘සාමඤ් ඤ ලං පනාවුවසො ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති? ‘රාජගවහ, භන් වත, 

ජීෙකම් බෙවන’’ති. ‘‘වකන සද් ධි’’න් ති? ‘‘අජාතසත් තුනා වෙවදහිපුත් වතන 
සද් ධි’’න් ති. අථ වඛො ආයස් මා මහාකස් සවපො ආයස් මන් තං ආනන් දං 

සාමඤ ්ඤ ලස ්ස නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි. එවතවනෙ උපාවයන 
පඤ ්ච නිකාවය පුච් ඡි. 

පඤ්චනිොයා නාම – දීඝනිකාවයො, මජ් ඣිමනිකාවයො, සංයුත් තනිකාවයො, 

අඞ් ගුත් තරනිකාවයො, ඛුද් දකනිකාවයොති. තත් ථ ඛුද් දකනිකාවයො නාම – 

චත් තාවරො නිකාවය ඨවපත් ො, අෙවසසං බුද් ධෙචනං. තත් ථ විනවයො 

ආයස ්මතා උපාලිත් වථවරන විස් සජ් ජිවතො, වසසඛුද් දකනිකාවයො චත් තාවරො ච 

නිකායා ආනන් දත් වථවරන. තවදතං සබ් බම් පි බුද් ධෙචනං රසෙවසන එකවිධං, 

ධම් මවිනයෙවසන දුවිධං, පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමෙවසන තිවිධං; තථා 

පිටකෙවසන, නිකායෙවසන පඤ් චවිධං, අඞ් ගෙවසන නෙවිධං, 
ධම් මක් ඛන් ධෙවසන චතුරාසීතිසහස් සවිධන් ති වෙදිතබ් බං. 

කථං රසවකසන එෙවිධං? යඤ ්හි භගෙතා අනුත් තරං සම් මාසම් වබොධිං 

අභිසම් බුජ් ඣිත් ො යාෙ අනුපාදිවසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, 
එත් ථන් තවර පඤ් චචත් තාලීසෙස් සානි වදෙමනුස් සනාගයක් ඛාදවයො 

අනුසාසන් වතන පච් චවෙක් ඛන් වතන ො වුත් තං, සබ් බං තං එකරසං 
විමුත් තිරසවමෙ වහොති. එෙං රසෙවසන එකවිධං. 

කථං ධම් විනයවකසන දුවිධං? සබ් බවමෙ වචතං ධම් වමො වචෙ විනවයො 

චාති සඞ් ඛ් යං ගච් ඡති. තත් ථ විනයපිටකං විනකයො, අෙවසසං බුද් ධෙචනං 

ධම්ක ො; වතවනොහ – ‘‘යංනූන මයං, ආවුවසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 

සඞ් ගාවයයයාමා’’ති. ‘‘අහං උපාලිං විනයං පුච් වඡයයං, ආනන් දං ධම් මං 
පුච් වඡයය’’න් ති ච එෙං ධම් මවිනයෙවසන දුවිධං. 

කථං පඨ  ජ්ඣි පච්ඡි වකසන තිවිධං? සබ් බවමෙ හිදං 

පඨමබුද් ධෙචනං, මජ් ඣිමබුද් ධෙචනං, පච් ඡිමබුද් ධෙචනන් ති තිප් පවභදං 
වහොති. තත් ථ – 
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‘‘අවනකජාතිසංසාරං, සන් ධාවිස් සං අනිබ් බිසං; 

ගහකාරං ගවෙසන් වතො, දුක් ඛා ජාති පුනප් පුනං. 

‘‘ගහකාරක දිට් වඨොසි, පුන වගහං න කාහසි; 

සබ් බා වත  ාසුකා භග් ගා, ගහකූටං විසඞ් ඛතං; 

විසඞ් ඛාරගතං චිත් තං, තණ් හානං ඛයමජ් ඣගා’’ති. (ධ. ප. 153-154); 

ඉදං පඨ බුද්ධවචනං. 

වකචි ‘‘යදා හවෙ පාතුභෙන් ති ධම් මා’’ති ඛන්ධකෙ උදානගාථං ආහු. එසා 
පන පාටිපදදිෙවස සබ් බඤ ්ඤුභාෙප් පත් තස් ස වසොමනස ්සමයඤාවණන 
පච් චයාකාරං පච් චවෙක් ඛන් තස් ස උප් පන් නා උදානගාථාති වෙදිතබ් බා. 

යං පන පරිනිබ් බානකාවල අභාසි – ‘‘හන් ද දානි, භික් ඛවෙ, ආමන් තයාමි 

වෙො, ෙයධම් මා සඞ් ඛාරා, අප් පමාවදන සම් පාවදථා’’ති (දී. නි. 2.218) ඉදං 

පච්ඡි බුද්ධවචනං. 

උභින් නමන් තවර යං වුත් තං එතං  ජ්ඣි බුද්ධවචනන් ති. එෙං 
පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමෙවසන තිවිධං. 

කථං පිටෙවකසන තිවිධං? සබ් බම් පි වහතං විනයපිටකං සුත් තන් තපිටකං 
අභිධම් මපිටකන් ති තිප් පවභදවමෙ වහොති. තත් ථ පඨමසඞ් ගීතියං සඞ් ගීතඤ් ච 

අසඞ් ගීතඤ් ච සබ් බම් පි සවමොධාවනත් ො උභයානි පාතිවමොක් ඛානි, ද් වෙ 

විභඞ් ගානි, ද් ොවීසති ඛන් ධකානි, වසොළසපරිොරාති ඉදං විනයපිටෙං නාම. 

බ්රහ් මජාලාදි චතුත් තිංසසුත් තසඞ් ගවහො දීඝනිකාවයො, මූලපරියායසුත් තාදි 

දියඩ් ඪසතද් වෙසුත් තසඞ් ගවහො මජ් ඣිමනිකාවයො, ඔඝතරණසුත් තාදි 

සත් තසුත් තසහස් ස සත් තසත ද් ොසට් ඨිසුත් තසඞ් ගවහො සංයුත් තනිකාවයො, 
චිත් තපරියාදානසුත් තාදි නෙසුත් තසහස් ස පඤ් චසත 

සත් තපඤ ්ඤාසසුත් තසඞ් ගවහො අඞ් ගුත් තරනිකාවයො, ඛුද් දකපාඨ-ධම් මපද-
උදාන-ඉතිවුත් තක-සුත් තනිපාත-විමානෙත් ථු-වපතෙත් ථු-වථරගාථා-වථරීගාථා-
ජාතකනිද් වදස-පටිසම් භිදා-අපදාන-බුද් ධෙංස-චරියාපිටකෙවසන 

පන් නරසප් පවභවදො ඛුද් දකනිකාවයොති ඉදං සුත්තන්තපිටෙං නාම. 

ධම් මසඞ් ගවහො, විභඞ් වගො, ධාතුකථා, පුග් ගලපඤ් ඤත් ති, කථාෙත් ථු, 

යමකං, පට් ඨානන් ති ඉදං අභිධම් පිටෙං නාම. තත් ථ – 

විවිධවිවසසනයත් තා, විනයනවතො වචෙ කායොචානං; 
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විනයත් ථවිදූහි අයං, විනවයො විනවයොති අක් ඛාවතො. 

විවිධා හි එත් ථ පඤ ්චවිධ පාතිවමොක් ඛුද් වදස පාරාජිකාදි 

සත් තආපත් තික් ඛන් ධමාතිකා විභඞ් ගාදිප් පවභදා නයා, විවසසභූතා ච 

දළ් හීකම් මසිථිලකරණප් පවයොජනා අනුපඤ් ඤත් තිනයා, 

කායිකොචසිකඅජ් ඣාචාරනිවසධනවතො වචස කායං ොචඤ් ච විවනති, තස් මා 
විවිධනයත් තා විවසසනයත් තා කායොචානඤ් ච විනයනවතො ‘‘විනවයො’’ති 
අක් ඛාවතො. වතවනතවමතස් ස ෙචනත් ථවකොසල් ලත් ථං වුත් තං – 

‘‘විවිධවිවසසනයත් තා, විනයනවතො වචෙ කායොචානං; 

විනයත් ථවිදූහි අයං, විනවයො විනවයොති අක් ඛාවතො’’ති. 

ඉතරං පන – 

අත් ථානං සූචනවතො, සුවුත් තවතො සෙනවතොථ සූදනවතො; 

සුත් තාණා සුත් තසභාගවතො ච, සුත් තන් ති අක් ඛාතං. 

තඤ ්හි අත් තත් ථපරත් ථාදිවභවද අත් වථ සූවචති, සුවුත් තා වචත් ථ අත් ථා 
වෙවනයයජ් ඣාසයානුවලොවමන වුත් තත් තා. සෙති වචතං අත් වථ සස් සමිෙ 

 ලං පසෙතීති වුත් තං වහොති. සූදති වචතං වධනුවිය ඛීරං, පග් ඝරතීති වුත් තං 

වහොති. සුට් ඨු ච වන තායති රක් ඛතීති වුත් තං වහොති. සුත් තසභාගඤ් වචතං, යථා 

හි තච් ඡකානං සුත් තං පමාණං වහොති; එෙවමතම් පි විඤ් ඤූනං. යථා ච සුත් වතන 

සඞ් ගහිතානි පුප්  ානි න විකිරියන් ති න විද් ධංසියන් ති; එෙවමවතන සඞ් ගහිතා 
අත් ථා. වතවනතවමතස් ස ෙචනත් ථවකොසල් ලත් ථං වුත් තං – 

‘‘අත් ථානං සූචනවතො, සුවුත් තවතො සෙනවතොථ සූදනවතො; 

සුත් තාණා සුත් තසභාගවතො ච, සුත් තන් ති අක් ඛාත’’න් ති. 

ඉතවරො පන – 

යං එත් ථ වුඩ් ඪිමන් වතො, සලක් ඛණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 

වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් වමො වතන අක් ඛාවතො. 

අයඤ් හි අභිසද් වදො වුඩ් ඪිලක් ඛණපූජිතපරිච් ඡින් නාධිවකසු දිස් සති. 
තථාවහස – ‘‘බාළ් හා වම ආවුවසො දුක් ඛා වෙදනා අභික් කමන් ති වනො 

පටික් කමන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.389; සං. නි. 5.195) වුඩ් ඪියං ආගවතො. ‘‘යා 

තා රත් තිවයො අභිඤ් ඤාතා අභිලක් ඛිතා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.49) ලක් ඛවණ. 

‘‘රාජාභිරාජා මනුජින් වදො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.399; සු. නි. 558) පූජිවත. 
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‘‘පටිබවලො විවනතුං අභිධම් වම අභිවිනවය’’තිආදීසු (මහාෙ. 85) පරිච් ඡින් වන. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤසඞ් කරවිරහිවත ධම් වම ච විනවය චාති වුත් තං වහොති. 

‘‘අභික් කන් වතන ෙණ් වණනා’’තිආදීසු (වි. ෙ. 75) අධිවක. 

එත් ථ ච ‘‘රූපූපපත් තියා මග් ගං භාවෙති, වමත් තාසහගවතන වචතසා එකං 

දිසං  රිත් ො විහරතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 160 ආදවයො) නවයන වුඩ් ඪිමන් වතොපි 
ධම් මා වුත් තා. ‘‘රූපාරම් මණං ො සද් දාරම් මණං ො’’තිආදිනා නවයන 

ආරම් මණාදීහි ලක් ඛණීයත් තා සලක් ඛණාපි. ‘‘වසක් ඛා ධම් මා, අවසක් ඛා 

ධම් මා, වලොකුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා නවයන පූජිතාපි පූජාරහාති අධිප් පාවයො. 
‘‘ ස ්වසො වහොති වෙදනා වහොතී’’තිආදිනා නවයන සභාෙපරිච් ඡින් නත් තා 

පරිච් ඡින් නාපි. ‘‘මහග් ගතා ධම් මා, අප් පමාණා ධම් මා, අනුත් තරා 
ධම් මා’’තිආදිනා නවයන අධිකාපි ධම් මා වුත් තා. වතවනතවමතස් ස 
ෙචනත් ථවකොසල් ලත් ථං වුත් තං – 

‘‘යං එත් ථ වුඩ් ඪිමන් වතො, සලක් ඛණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 

වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් වමො වතන අක් ඛාවතො’’ති. 

යං පවනත් ථ අවිසිට් ඨං, තං – 

පිටකං පිටකත් ථවිදූ, පරියත් තිබ් භාජනත් ථවතො ආහු; 

වතන සවමොධාවනත් ො, තවයොපි විනයාදවයො වඤයයා. 

පරියත් තිපි හි ‘‘මා පිටකසම් පදාවනනා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) පිටකන් ති 
වුච් චති. ‘‘අථ පුරිවසො ආගච් වඡයය කුදාලපිටකං ආදායා’’තිආදීසු (ම. නි. 

1.228; අ. නි. 3.70) යං කිඤ් චි භාජනම් පි. තස් මා පිටකං පිටකත් ථවිදූ, 
පරියත් තිබ් භාජනත් ථවතො ආහු. 

ඉදානි කතනසක ොධාකනත්වාතකයොපිවිනයාදකයො කඤයයාති. වතන එෙං 
දුවිධත් වථන පිටකසද් වදන සහ සමාසං කත් ො විනවයො ච වසො පිටකඤ් ච 

පරියත් තිභාෙවතො තස් ස තස් ස අත් ථස් ස භාජනවතො චාති විනයපිටකං, 

යථාවුත් වතවනෙ නවයන සුත් තන් තඤ් ච තං පිටකඤ් චාති සුත් තන් තපිටකං, 
අභිධම් වමො ච වසො පිටකඤ් චාති අභිධම් මපිටකන් ති එෙවමවත තවයොපි 
විනයාදවයො වඤයයා. 

එෙං ඤත් ො ච පුනපි වතස් වෙෙ පිටවකසු නානප් පකාරවකොසල් ලත් ථං – 

වදසනාසාසනකථා, වභදං වතසු යථාරහං; 

සික් ඛාපහානගම් භීර, භාෙඤ ්ච පරිදීපවය. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  බාහිරනිදානෙථා 

15 

පටුන 

පරියත් තිවභදං සම් පත් තිං, විපත් තිං චාපි යං යහිං; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාෙවය. 

තත්රායං පරිදීපනා විභාෙනා ච, එතානි හි තීණි පිටකානි යථාක් කමං ආණා 

වෙොහාර පරමත් ථවදසනා යථාපරාධ-යථානුවලොම-යථාධම් මසාසනානි, 
සංෙරාසංෙරදිට් ඨිවිනිවෙඨනාමරූපපරිච් වඡදකථාති ච වුච් චන් ති. 

එත් ථ හි විනයපිටකං ආණාරවහන භගෙතා ආණාබාහුල් ලවතො වදසිතත් තා 

ආණාකදසනා, සුත් තන් තපිටකං වෙොහාරකුසවලන භගෙතා 

වෙොහාරබාහුල් ලවතො වදසිතත් තා කවොහාරකදසනා, අභිධම් මපිටකං 
පරමත් ථකුසවලන භගෙතා පරමත් ථබාහුල් ලවතො වදසිතත් තා 

පර ත්ථකදසනාති වුච් චති. 

තථා පඨමං වය වත පචරාපරාධා සත් තා වත යථාපරාධං එත් ථ සාසිතාති 

යථාපරාධසාසනං, දුතියං අවනකජ් ඣාසයානුසයචරියාධිමුත් තිකා සත් තා 

යථානුවලොමං එත් ථ සාසිතාති යථානුක ො සාසනං, තතියං ධම් මපුඤ් ජමත් වත 
‘‘අහං මමා’’ති සඤ් ඤිවනො සත් තා යථාධම් මං එත් ථ සාසිතාති 

යථාධම් සාසනන් ති වුච් චති. 

තථා පඨමං අජ් ඣාචාරපටිපක් ඛභූවතො සංෙරාසංෙවරො එත් ථ කථිවතොති 

සංවරාසංවරෙථා, දුතියං ද් ොසට් ඨිදිට් ඨිපටිපක් ඛභූතා දිට් ඨිවිනිවෙඨනා එත් ථ 

කථිතාති දිට්ඨිවිනිකවඨනෙථා, තතියං රාගාදිපටිපක් ඛභූවතො 

නාමරූපපරිච් වඡවදො එත් ථ කථිවතොති නා රූපපරිච්කෙදෙථාති වුච් චති. 

තීසුපි ච වචවතසු තිස් වසො සික් ඛා, තීණි පහානානි, චතුබ් බිවධො ච 

ගම් භීරභාවෙො වෙදිතබ් වබො. තථා හි – විනයපිටවක විවසවසන අධිසී සික්ඛා 

වුත් තා, සුත් තන් තපිටවක අධිචිත්තසික්ඛා, අභිධම් මපිටවක අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

විනයපිටවක ච වීතික්ෙ ප්පහානං කිවලසානං, වීතික් කමපටිපක් ඛත් තා 

සීලස ්ස. සුත් තන් තපිටවක පරියුට්ඨානප්පහානං, පරියුට් ඨානපටිපක් ඛත් තා 

සමාධිස් ස. අභිධම් මපිටවක අනුසයප්පහානං අනුසයපටිපක් ඛත් තා පඤ ්ඤාය. 

පඨවම ච තදඞ් ප්පහානං කිවලසානං, ඉතවරසු 

වික්ඛම්භනසමුච්කෙදප්පහානානි. පඨවම ච දුච්චරිතසංකික සස්ස පහානං, 

ඉතවරසු තණ්හාදිට්ඨිසංකික සානං. 

එකවමකස ්මිඤ ්වචත් ථ චතුබ් බිවධොපි 

ධම් මත් ථවදසනාපටිවෙධගම් භීරභාවෙො වෙදිතබ් වබො. තත් ථ ධම්ක ොති පාළි. 
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අත්කථොති තස් සාවයෙත් වථො. කදසනාති තස් සා මනසාෙෙත් ථාපිතාය පාළියා 

වදසනා. පටිකවකධොති පාළියා පාළිඅත් ථස් ස ච යථාභූතාෙවබොවධො. තීසුපි 
වචවතසු එවත ධම් මත් ථවදසනාපටිවෙධා යස් මා සසාදීහි විය මහාසමුද් වදො 

මන් දබුද් ධීහි දුක් වඛොගාහා අලබ් භවනයයපතිට් ඨා ච, තස් මා ගම් භීරා. එෙං 
එකවමකස ්මිං එත් ථ චතුබ් බිවධොපි ගම් භීරභාවෙො වෙදිතබ් වබො. 

අපවරො නවයො – ධම්ක ොති වහතු. වුත් තං වහතං – ‘‘වහතුම් හි ඤාණං 

ධම් මපටිසම් භිදා’’ති. අත්කථොති වහතු ලං. වුත් තං වහතං – ‘‘වහතු වල ඤාණං 

අත් ථපටිසම් භිදා’’ති. කදසනාති පඤ් ඤත් ති, යථාධම් මං ධම් මාභිලාවපොති 

අධිප් පාවයො. පටිකවකධොති අභිසමවයො, වසො ච වලොකියවලොකුත් තවරො 

විසයවතො අසම් වමොහවතො ච අත් ථානුරූපං ධම් වමසු, ධම් මානුරූපං අත් වථසු, 
පඤ ්ඤත් තිපථානුරූපං පඤ් ඤත් තීසු අෙවබොවධො. 

ඉදානි යස් මා එවතසු පිටවකසු යං යං ධම් මජාතං ො අත් ථජාතං ො, යා 

චායං යථා යථා ඤාවපතබ් වබො අත් වථො වසොතූනං ඤාණස් ස අභිමුවඛො වහොති, 

තථා තථා තදත් ථවජොතිකා වදසනා, වයො වචත් ථ අවිපරීතාෙවබොධසඞ් ඛාවතො 
පටිවෙවධො සබ් බවමතං අනුපචිතකුසලසම් භාවරහි දුප් පඤ් වඤහි සසාදීහි විය 

මහාසමුද් වදො දුක් වඛොගාහං අලබ් භවනයයපතිට් ඨඤ ්ච, තස් මා ගම් භීරං. එෙම් පි 
එකවමකස ්මිං එත් ථ චතුබ් බිවධොපි ගම් භීරභාවෙො වෙදිතබ් වබො. 

එත් තාෙතා ච – 

‘‘වදසනා-සාසනකථා, වභදං වතසු යථාරහං; 
සික් ඛාපහානගම් භීරභාෙඤ් ච පරිදීපවය’’ති. 

අයං ගාථා වුත් තත් ථා වහොති. 

‘‘පරියත් තිවභදං සම් පත් තිං, විපත් තිඤ් චාපි යං යහිං; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාෙවය’’ති. 

එත් ථ පන තීසු පිටවකසු තිවිවධො පරියත්තිකභකදො දට් ඨබ් වබො. තිස් වසො හි 

පරියත් තිවයො – අලගද් දූපමා, නිස ්සරණත් ථා, භණ් ඩාගාරිකපරියත් තීති. 

තත් ථ යා දුග් ගහිතා උපාරම් භාදිවහතු පරියාපුටා, අයං අ  ද්දූප ා. යං 

සන් ධාය වුත් තං – ‘‘වසයයථාපි, භික් ඛවෙ, පුරිවසො අලගද් දත් ථිවකො 

අලගද් දගවෙසී අලගද් දපරිවයසනං චරමාවනො, වසො පස් වසයය මහන් තං 
අලගද් දං. තවමනං වභොවග ො නඞ් ගුට් වඨ ො ගණ් වහයය. තස් ස වසො 
අලගද් වදො පටිපරිෙත් තිත් ො හත් වථ ො බාහාය ො අඤ් ඤතරස් මිං ො 
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අඞ් ගපච් චඞ් වග ඩංවසයය. වසො තවතොනිදානං මරණං ො නිගච් වඡයය, 

මරණමත් තං ො දුක් ඛං. තං කිස් ස වහතු? දුග් ගහිතත් තා, භික් ඛවෙ, අලගද් දස ්ස. 

එෙවමෙ වඛො, භික් ඛවෙ, ඉවධකච් වච වමොඝපුරිසා ධම් මං පරියාපුණන් ති 
සුත් තං…වප.… වෙදල් ලං. වත තං ධම් මං පරියාපුණිත් ො වතසං ධම් මානං 
පඤ ්ඤාය අත් ථං න උපපරික් ඛන් ති. වතසං වත ධම් මා පඤ් ඤාය අත් ථං 
අනුපපරික් ඛතං න නිජ් ඣානං ඛමන් ති. වත උපාරම් භානිසංසා වචෙ ධම් මං 
පරියාපුණන් ති ඉතිොදප් පවමොක් ඛානිසංසා ච. යස් ස චත් ථාය ධම් මං 

පරියාපුණන් ති, තඤ් චස් ස අත් ථං නානුවභොන් ති. වතසං වත ධම් මා දුග් ගහිතා 

දීඝරත් තං අහිතාය දුක් ඛාය සංෙත් තන් ති. තං කිස ්ස වහතු? දුග් ගහිතත් තා, 

භික් ඛවෙ, ධම් මාන’’න් ති (ම. නි. 1.238). 

යා පන සුග් ගහිතා සීලක් ඛන් ධාදිපාරිපූරිංවයෙ ආකඞ් ඛමාවනන පරියාපුටා 

න උපාරම් භාදි වහතු, අයං නිස්සරණත්ථා. යං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘වතසං වත 

ධම් මා සුග් ගහිතා දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය සංෙත් තන් ති. තං කිස් ස වහතු? 

සුග් ගහිතත් තා, භික් ඛවෙ, ධම් මාන’’න් ති (ම. නි. 1.239). 

යං පන පරිඤ් ඤාතක් ඛන් වධො පහීනකිවලවසො භාවිතමග් වගො 
පටිවිද් ධාකුප් වපො සච් ඡිකතනිවරොවධො ඛීණාසවෙො වකෙලං 

පවෙණීපාලනත් ථාය ෙංසානුරක් ඛණත් ථාය පරියාපුණාති, අයං 

භණ්ඩා ාරිෙපඅයත්තීති. 

විනවය පන සුප් පටිපන් වනො භික් ඛු සීලසම් පත් තිං නිස් සාය තිස් වසො විජ් ජා 

පාපුණාති, තාසංවයෙ ච තත් ථ පවභදෙචනවතො. සුත් වත සුප් පටිපන් වනො 

සමාධිසම් පදං නිස ්සාය ඡ අභිඤ් ඤා පාපුණාති, තාසංවයෙ ච තත් ථ 
පවභදෙචනවතො. අභිධම් වම සුප් පටිපන් වනො පඤ් ඤාසම් පදං නිස ්සාය චතස් වසො 

පටිසම් භිදා පාපුණාති, තාසඤ් ච තත් වථෙ පවභදෙචනවතො. එෙවමවතසු 
සුප් පටිපන් වනො යථාක් කවමන ඉමං විජ් ජාත් තයඡළභිඤ් ඤාචතුපටිසම් භිදාවභදං 
සම් පත් තිං පාපුණාති. 

විනවය පන දුප් පටිපන් වනො 
අනුඤ් ඤාතසුඛසම්  ස් සඅත් ථරණපාවුරණාදි ස් සසාමඤ් ඤවතො පටික් ඛිත් වතසු 
උපාදින් න ස් සාදීසු අනෙජ් ජසඤ් ඤී වහොති. වුත් තම් පි වහතං – ‘‘තථාහං 

භගෙතා ධම් මං වදසිතං ආජානාමි, යථා වයවම අන් තරායිකා ධම් මා වුත් තා 

භගෙතා, වත පටිවසෙවතො නාලං අන් තරායායා’’ති (පාචි. 417; ම. නි. 1.234) 

තවතො දුස් සීලභාෙං පාපුණාති. සුත් වත දුප් පටිපන් වනො ‘‘චත් තාවරොවම, 

භික් ඛවෙ, පුග් ගලා සන් වතො සංවිජ් ජමානා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.5) අධිප් පායං 
අජානන් වතො දුග් ගහිතං ගණ් හාති. යං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘අත් තනා 
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දුග් ගහිවතන අම් වහ වචෙ අබ් භාචික් ඛති, අත් තානඤ් ච ඛනති, බහුඤ් ච 

අපුඤ් ඤං පසෙතී’’ති (පාචි. 417; ම. නි. 1.236) තවතො මිච් ඡාදිට් ඨිතං 
පාපුණාති. අභිධම් වම දුප් පටිපන් වනො ධම් මචින් තං අතිධාෙන් වතො 

අචින් වතයයානිපි චින් වතති, තවතො චිත් තක් වඛපං පාපුණාති. වුත් තං වහතං – 

‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛවෙ, අචින් වතයයානි න චින් වතතබ් බානි, යානි 

චින් වතන් වතො උම් මාදස් ස විඝාතස් ස භාගී අස් සා’’ති (අ. නි. 4.77). 
එෙවමවතසු දුප් පටිපන් වනො යථාක් කවමන ඉමං දුස් සීලභාෙමිච් ඡාදිට් ඨිතා 
චිත් තක් වඛපවභදං විපත් තිං පාපුණාතීති. 

එත් තාෙතා ච – 

‘‘පරියත් තිවභදං සම් පත් තිං, විපත් තිං චාපි යං යහිං; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බං විභාෙවය’’ති. 

අයම් පි ගාථා වුත් තත් ථා වහොති. එෙං නානප් පකාරවතො පිටකානි ඤත් ො 
වතසං ෙවසවනතං බුද් ධෙචනං තිවිධන් ති ඤාතබ් බං. 

කථං නිකායෙවසන පඤ් චවිධං? සබ් බවමෙ වචතං දීඝනිකාවයො, 

මජ් ඣිමනිකාවයො, සංයුත් තනිකාවයො, අඞ් ගුත් තරනිකාවයො, ඛුද් දකනිකාවයොති 

පඤ ්චප් පවභදං වහොති. තත් ථ කතවමො දීඝනිොකයො? තිෙග් ගසඞ් ගහානි 
බ්රහ් මජාලාදීනි චතුත් තිංස සුත් තානි. 

චතුත් තිංවසෙ සුත් තන් තා, තිෙග් වගො යස් ස සඞ් ගවහො; 

එස දීඝනිකාවයොති, පඨවමො අනුවලොමිවකො. 

කස ්මා පවනස දීඝනිකාවයොති වුච් චති? දීඝප් පමාණානං සුත් තානං 

සමූහවතො නිොසවතො ච, සමූහනිොසා හි නිකාවයොති වුච් චන් ති. ‘‘නාහං, 

භික් ඛවෙ, අඤ ්ඤං එකනිකායම් පි සමනුපස් සාමි එෙං චිත් තං; යථයිදං, 

භික් ඛවෙ, තිරච් ඡානගතා පාණා; වපොණිකනිකාවයො, චික් ඛල් ලිකනිකාවයො’’ති 

(සං. නි. 3.100) එෙමාදීනි වචත් ථ සාධකානි සාසනවතො ච වලොකවතො ච. එෙං 
වසසානම් පි නිකායභාවෙ ෙචනත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

කතවමො  ජ්ඣි නිොකයො? මජ් ඣිමප් පමාණානි පඤ ්චදසෙග් ගසඞ් ගහානි 
මූලපරියායසුත් තාදීනි දියඩ් ඪසතං ද් වෙ ච සුත් තානි. 

දියඩ් ඪසතං සුත් තන් තා, ද් වෙ ච සුත් තානි යත් ථ වසො; 
නිකාවයො මජ් ඣිවමො පඤ් ච-දසෙග් ගපරිග් ගවහො. 
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කතවමො සංයුත්තනිොකයො? වදෙතාසංයුත් තාදිෙවසන ඨිතානි 
ඔඝතරණාදීනි සත් ත සුත් තසහස් සානි සත් ත ච සුත් තසතානි ද් ොසට් ඨි ච 
සුත් තානි. 

සත් ත සුත් තසහස් සානි, සත් ත සුත් තසතානි ච; 

ද් ොසට් ඨි වචෙ සුත් තන් තා, එවසො සංයුත් තසඞ් ගවහො. 

කතවමො අඞ්ගුත්තරනිොකයො? එවකකඅඞ් ගාතිවරකෙවසන ඨිතානි 
චිත් තපරියාදානාදීනි නෙ සුත් තසහස් සානි පඤ් ච සුත් තසතානි 
සත් තපඤ ්ඤාසඤ් ච සුත් තානි. 

නෙ සුත් තසහස් සානි, පඤ ්ච සුත් තසතානි ච; 

සත් තපඤ් ඤාස සුත් තානි, සඞ් ඛයා අඞ් ගුත් තවර අයං. 

කතවමො ඛුද්දෙනිොකයො? සකලං විනයපිටකං අභිධම් මපිටකං 
ඛුද් දකපාඨාදවයො ච පුබ් වබ නිදස් සිතා පන් නරසවභදා ඨවපත් ො චත් තාවරො 
නිකාවය අෙවසසං බුද් ධෙචනන් ති. 

ඨවපත් ො චතුවරොවපවත, නිකාවය දීඝආදිවක; 

තදඤ් ඤං බුද් ධෙචනං, නිකාවයො ඛුද් දවකො මවතොති. 

එෙං නිකායෙවසන පඤ් චවිධං. 

කථං අඞ් ගෙවසන නෙවිධං? සබ් බවමෙ හිදං සුත් තං, වගයයං, 

වෙයයාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත් තකං, ජාතකං, අබ් භුතධම් මං, 
වෙදල් ලන් ති නෙප් පවභදං වහොති. තත් ථ 
උභවතොවිභඞ් ගනිද් වදසඛන් ධකපරිොරා සුත් තනිපාවත මඞ් ගලසුත් ත-
රතනසුත් ත-නාලකසුත් ත-තුෙට් ටකසුත් තානි අඤ් ඤම් පි ච සුත් තනාමකං 

තථාගතෙචනං සුත්තන් ති වෙදිතබ් බං. සබ් බම් පි සගාථකං සුත් තං ක යයන් ති 

වෙදිතබ් බං. විවසවසන සංයුත් තවක සකවලොපි සගාථාෙග් වගො, සකලං 

අභිධම් මපිටකං, නිග් ගාථකං සුත් තං, යඤ් ච අඤ ්ඤම් පි අට් ඨහි අඞ් වගහි 

අසඞ් ගහිතං බුද් ධෙචනං තං කවයයාෙරණන් ති වෙදිතබ් බං. ධම් මපදං, 

වථරගාථා, වථරීගාථා, සුත් තනිපාවත වනොසුත් තනාමිකා සුද් ධිකගාථා ච 

 ාථාති වෙදිතබ් බා. වසොමනස් සඤාණමයිකගාථාපටිසංයුත් තා ද් ොසීති 

සුත් තන් තා උදානන් ති වෙදිතබ් බං. ‘‘වුත් තඤ් වහතං 

භගෙතා’’තිආදිනයප් පෙත් තා දසුත් තරසතසුත් තන් තා ඉතිවුත්තෙන් ති 
වෙදිතබ් බං. අපණ් ණකජාතකාදීනි පඤ් ඤාසාධිකානි පඤ් ච ජාතකසතානි 

ජාතෙන් ති වෙදිතබ් බං. ‘‘චත් තාවරොවම, භික් ඛවෙ, අච් ඡරියා අබ් භුතා ධම් මා 
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ආනන් වද’’ති (දී. නි. 2.209) -ආදිනයප් පෙත් තා සබ් වබපි 

අච් ඡරියඅබ් භුතධම් මපටිසංයුත් තා සුත් තන් තා අබ්භුතධම් න් ති වෙදිතබ් බං. 
චූළවෙදල් ල-මහාවෙදල් ල-සම් මාදිට් ඨි-සක් කපඤ් හ-සඞ් ඛාරභාජනිය-
මහාපුණ් ණමසුත් තාදවයො සබ් වබපි වෙදඤ් ච තුට් ඨිඤ ්ච ලද් ධා ලද් ධා 

පුච් ඡිතසුත් තන් තා කවදල් න් ති වෙදිතබ් බං. එෙං අඞ් ගෙවසන නෙවිධං. 

කථං ධම් මක් ඛන් ධෙවසන චතුරාසීතිසහස් සවිධං? සබ් බවමෙ වචතං 
බුද් ධෙචනං – 

‘‘ද් ොසීති බුද් ධවතො ගණ් හිං, ද් වෙ සහස් සානි භික් ඛුවතො; 

චතුරාසීති සහස් සානි, වය වම ධම් මා පෙත් තිවනො’’ති. (වථරගා. 

1027); 

එෙං පරිදීපිතධම් මක් ඛන් ධෙවසන චතුරාසීතිසහස් සප් පවභදං වහොති. තත් ථ 
එකානුසන් ධිකං සුත් තං එවකො ධම් මක් ඛන් වධො. යං අවනකානුසන් ධිකං තත් ථ 
අනුසන් ධිෙවසන ධම් මක් ඛන් ධගණනා. ගාථාබන් වධසු පඤ් හාපුච් ඡනං එවකො 

ධම් මක් ඛන් වධො, විස් සජ් ජනං එවකො. අභිධම් වම එකවමකං තික-දුක-භාජනං, 

එකවමකඤ ්ච චිත් තොරභාජනං, එවකො ධම් මක් ඛන් වධො. විනවය අත් ථි ෙත් ථු, 

අත් ථි මාතිකා, අත් ථි පදභාජනීයං, අත් ථි අන් තරාපත් ති, අත් ථි ආපත් ති, අත් ථි 

අනාපත් ති, අත් ථි පරිච් වඡවදො; තත් ථ එකවමවකො වකොට් ඨාවසො, එකවමවකො 
ධම් මක් ඛන් වධොති වෙදිතබ් වබො. එෙං ධම් මක් ඛන් ධෙවසන 
චතුරාසීතිසහස් සවිධං. 

එෙවමතං අවභදවතො රසෙවසන එකවිධං, වභදවතො ධම් මවිනයාදිෙවසන 
දුවිධාදිවභදං බුද් ධෙචනං සඞ් ගායන් වතන මහාකස් සපප් පමුවඛන ෙසීගවණන 

‘‘අයං ධම් වමො, අයං විනවයො; ඉදං පඨමබුද් ධෙචනං, ඉදං මජ් ඣිමබුද් ධෙචනං, 

ඉදං පච් ඡිමබුද් ධෙචනං; ඉදං විනයපිටකං, ඉදං සුත් තන් තපිටකං, ඉදං 

අභිධම් මපිටකං; අයං දීඝනිකාවයො…වප.… අයං ඛුද් දකනිකාවයො; ඉමානි 

සුත් තාදීනි නෙඞ් ගානි, ඉමානි චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධසහස් සානී’’ති ඉමං 

පවභදං ෙෙත් ථවපත් ොෙ සඞ් ගීතං. න වකෙලඤ් ච එත් තකවමෙ, අඤ ්ඤම් පි 
උද් දානසඞ් ගහ-ෙග් ගසඞ් ගහවපයයාලසඞ් ගහ-එකකනිපාත-
දුකනිපාතාදිනිපාතසඞ් ගහ-සංයුත් තසඞ් ගහ-පණ් ණාසසඞ් ගහාදිඅවනකවිධං තීසු 
පිටවකසු සන් දිස ්සමානං සඞ් ගහප් පවභදං ෙෙත් ථවපත් ොඑෙ සත් තහි මාවසහි 
සඞ් ගීතං. සඞ් ගීතිපරිවයොසාවන චස් ස – ‘‘ඉදං මහාකස් සපත් වථවරන දසබලස් ස 
සාසනං පඤ ්චෙස් සසහස් සපරිමාණං කාලං පෙත් තනසමත් ථං කත’’න් ති 
සඤ ්ජාතප් පවමොදා සාධුකාරං විය දදමානා අයං මහාපථවී උදකපරියන් තං 
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කත් ො අවනකප් පකාරං කම් පි සඞ් කම් පි සම් පකම් පි සම් පවෙධි, අවනකානි ච 

අච් ඡරියානි පාතුරවහසුන් ති අයං පඨ  හාසඞ්ගීතිනාම. යා වලොවක – 

සවතහි පඤ් චහි කතා, වතන පඤ් චසතාති ච; 

වථවරවහෙ කතත් තා ච, වථරිකාති පවුච් චතීති. 

ඉමිස ්සා පන පඨමමහාසඞ් ගීතියා පෙත් තමානාය විනයං පුච් ඡන් වතන 

ආයස ්මතා මහාකස් සවපන ‘‘පඨමං, ආවුවසො උපාලි, පාරාජිකං කත් ථ 

පඤ ්ඤත් ත’’න් ති එෙමාදිෙචනපරිවයොසාවන ‘‘ෙත් ථුම් පි පුච් ඡි, නිදානම් පි පුච් ඡි, 
පුග් ගලම් පි පුච් ඡී’’ති එත් ථ නිදාවන පුච් ඡිවත තං නිදානං ආදිවතො පභුති 

විත් ථාවරත් ො වයන ච පඤ් ඤත් තං, යස් මා ච පඤ් ඤත් තං, සබ් බවමතං 
කවථතුකාවමන ආයස් මතා උපාලිත් වථවරන වුත් තං ‘‘වතන සමවයන බුද් වධො 
භගො වෙරඤ් ජායං විහරතී’’ති සබ් බං ෙත් තබ් බං. එෙමිදං ආයස් මතා 

උපාලිත් වථවරන වුත් තං, තඤ් ච පන ‘‘පඨමමහාසඞ් ගීතිකාවල වුත් ත’’න් ති 

වෙදිතබ් බං. එත් තාෙතා ච ‘‘ඉදං ෙචනං වකන වුත් තං, කදා වුත් ත’’න් ති 
එවතසං පදානං අත් වථො පකාසිවතො වහොති. 

ඉදානි කස ්මා වුත් තන් ති එත් ථ වුච් චවත, යස් මා අයමායස් මතා 
මහාකස ්සපත් වථවරන නිදානං පුට් වඨො තස් මාවනන තං නිදානං ආදිවතො පභුති 
විත් ථාවරතුං වුත් තන් ති. එෙමිදං ආයස් මතා උපාලිත් වථවරන 
පඨමමහාසඞ් ගීතිකාවල ෙදන් වතනාපි ඉමිනා කාරවණන වුත් තන් ති 

වෙදිතබ් බං. එත් තාෙතා ච වුත්තං කයනයදා යස් ාති ඉවමසං මාතිකාපදානං 
අත් වථො පකාසිවතො වහොති. 

ඉදානි ධාරිතං කයන චාභතං, යත්ථප්පතිට්ඨිතං කචතක තං වත්වා විධිං

තකතොති එවතසං අත් ථප් පකාසනත් ථං ඉදං වුච් චති. තං පවනතං ‘‘වතන 
සමවයන බුද් වධො භගො වෙරඤ් ජායං විහරතී’’ති 

එෙමාදිෙචනපටිමණ් ඩිතනිදානං විනයපිටකං වකන ධාරිතං, වකනාභතං, කත් ථ 

පතිට් ඨිතන් ති? වුච් චවත – ආදිවතො තාෙ ඉදං භගෙවතො සම් මුඛා ආයස් මතා 

උපාලිත් වථවරන ධාරිතං, තස් ස සම් මුඛවතො අපරිනිබ් බුවත තථාගවත 
ඡළභිඤ් ඤාදිවභවදහි අවනවකහි භික් ඛුසහස් වසහි පරිනිබ් බුවත තථාගවත 

මහාකස ්සපප් පමුවඛහි ධම් මසඞ් ගාහකත් වථවරහි. වකනාභතන් ති? ජම් බුදීවප 
තාෙ උපාලිත් වථරමාදිං කත් ො ආචරියපරම් පරාය යාෙ තතියසඞ් ගීති තාෙ 

ආභතං. තත්රායං ආචරියපරම්පරා – 

උපාලි දාසවකො වචෙ, වසොණවකො සිග් ගවෙො තථා; 

තිස් වසො වමොග් ගලිපුත් වතො ච, පඤ ්වචවත විජිතාවිවනො. 
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පරම් පරාය විනයං, දීවප ජම් බුසිරිව් හවය; 

අච් ඡිජ් ජමානමාවනසුං, තතිවයො යාෙ සඞ් ගවහො. 

ආයස ්මා හි උපාලි ඉමං විනයෙංසං විනයතන් තිං විනයපවෙණිං භගෙවතො 

සම් මුඛා උග් ගවහත් ො බහූනං භික් ඛූනං හදවය පතිට් ඨාවපසි. තස් ස 
හායස ්මවතො සන් තිවක විනයෙංසං උග් ගවහත් ො විනවය පකතඤ් ඤුතං 
පත් වතසු පුග් ගවලසු පුථුජ් ජන-වසොතාපන් න-සකදාගාමි-අනාගාමිවනො 

ගණනපථං වීතිෙත් තා, ඛීණාසොනං සහස් සවමකං අවහොසි. දාසකත් වථවරොපි 

තස් වසෙ සද් ධිවිහාරිවකො අවහොසි, වසො උපාලිත් වථරස් ස සම් මුඛා 
උග් ගවහත් ො තවථෙ විනයං ොවචසි. තස් සාපි ආයස් මවතො සන් තිවක 
උග් ගවහත් ො විනවය පකතඤ ්ඤුතං පත් තා පුථුජ් ජනාදවයො ගණනපථං 

වීතිෙත් තා, ඛීණාසොනං සහස් සවමෙ අවහොසි. වසොණකත් වථවරොපි 

දාසකත් වථරස් ස සද් ධිවිහාරිවකො අවහොසි, වසොපි අත් තවනො උපජ් ඣායස් ස 
දාසකත් වථරස් ස සම් මුඛා උග් ගවහත් ො තවථෙ විනයං ොවචසි. තස් සාපි 
ආයස ්මවතො සන් තිවක උග් ගවහත් ො විනවය පකතඤ් ඤුතං පත් තා 

පුථුජ් ජනාදවයො ගණනපථං වීතිෙත් තා, ඛීණාසොනං සහස් සවමෙ අවහොසි. 

සිග් ගෙත් වථවරොපි වසොණකත් වථරස් ස සද් ධිවිහාරිවකො අවහොසි, වසොපි 
අත් තවනො උපජ් ඣායස් ස වසොණකත් වථරස ්ස සන් තිවක විනයං උග් ගවහත් ො 
අරහන් තසහස් සස් ස ධුරග් ගාවහො අවහොසි. තස් ස පනායස් මවතො සන් තිවක 
උග් ගවහත් ො විනවය පකතඤ් ඤුතං පත් තා පුථුජ් ජන-වසොතාපන් නසකදාගාමි-
අනාගාමිවනොපි ඛීණාසොපි එත් තකානි සතානීති ො එත් තකානි සහස් සානීති ො 
අපරිච් ඡින් නා අවහසුං. තදා කිර ජම් බුදීවප අතිමහාභික් ඛුසමුදාවයො අවහොසි. 
වමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් වථරස ්ස පන ආනුභාවෙො තතියසඞ් ගීතියං පාකවටො 
භවිස ්සති. එෙමිදං විනයපිටකං ජම් බුදීවප තාෙ ඉමාය ආචරියපරම් පරාය යාෙ 
තතියසඞ් ගීති තාෙ ආභතන් ති වෙදිතබ් බං. 

පඨමමහාසඞ් ගීතිකථා නිට් ඨිතා. 

දුතියසඞ්ගීතිෙථා 

දුතියසඞ්ගීතිවිජානනත් ථං පන අයමනුක් කවමො වෙදිතබ් වබො. යදා හි – 

සඞ් ගායිත් ොන සද් ධම් මං, වජොතයිත් ො ච සබ් බධි; 

යාෙ ජීවිතපරියන් තං, ඨත් ො පඤ් චසතාපි වත. 

ඛීණාසො ජුතීමන් වතො, වථරා කස් සපආදවයො; 

ඛීණස ්වනහපදීපාෙ, නිබ් බායිංසු අනාලයා. 
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අථානුක් කවමන ගච් ඡන් වතසු රත් තින් දිවෙසු ෙස් සසතපරිනිබ් බුවත භගෙති 

වෙසාලිකා ෙජ් ජිපුත් තකා භික් ඛූ වෙසාලියං ‘‘කප් පති සිඞ් ගීවලොණකප් වපො, 

කප් පති ද් ෙඞ් ගුලකප් වපො, කප් පති ගාමන් තරකප් වපො, කප් පති ආොසකප් වපො, 

කප් පති අනුමතිකප් වපො, කප් පති ආචිණ් ණකප් වපො, කප් පති අමථිතකප් වපො, 

කප් පති ජවළොගිං පාතුං, කප් පති අදසකං නිසීදනං, කප් පති ජාතරූපරජත’’න් ති 
ඉමානි දස ෙත් ථූනි දීවපසුං. වතසං සුසුනාගපුත් වතො කාළාවසොවකො නාම රාජා 
පක් වඛො අවහොසි. 

වතන වඛො පන සමවයන ආයස් මා යවසො කාකණ් ඩකපුත් වතො ෙජ් ජීසු 
චාරිකං චරමාවනො ‘‘වෙසාලිකා කිර ෙජ් ජිපුත් තකා භික් ඛූ වෙසාලියං දස 
ෙත් ථූනි දීවපන් තී’’ති සුත් ො ‘‘න වඛො පවනතං පතිරූපං ය් ොහං දසබලස් ස 
සාසනවිපත් තිං සුත් ො අප් වපොස ්සුක් වකො භවෙයයං. හන් දාහං අධම් මොදිවනො 
නිග් ගවහත් ො ධම් මං දීවපමී’’ති චින් වතන් වතො වයන වෙසාලී තදෙසරි. තත්ර 
සුදං ආයස ්මා යවසො කාකණ් ඩකපුත් වතො වෙසාලියං විහරති මහාෙවන 
කූටාගාරසාලායං. 

වතන වඛො පන සමවයන වෙසාලිකා ෙජ් ජිපුත් තකා භික් ඛූ තදහුවපොසවථ 
කංසපාතිං උදවකන පූවරත් ො මජ් වඣ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ඨවපත් ො ආගතාගවත 

වෙසාලිවක උපාසවක එෙං ෙදන් ති – ‘‘වදථාවුවසො, සඞ් ඝස් ස කහාපණම් පි 

අඩ් ඪම් පි පාදම් පි මාසකරූපම් පි, භවිස ්සති සඞ් ඝස් ස පරික් ඛාවරන 

කරණීය’’න් ති සබ් බං තාෙ ෙත් තබ් බං, යාෙ ‘‘ඉමාය පන විනයසඞ් ගීතියා සත් ත 

භික් ඛුසතානි අනූනානි අනධිකානි අවහසුං, තස් මා අයං දුතියසඞ් ගීති 

සත්තසතිොති වුච් චතී’’ති. 

එෙං තස් මිඤ ්ච සන් නිපාවත ද් ොදස භික් ඛුසතසහස් සානි සන් නිපතිංසු 
ආයස ්මතා යවසන සමුස් සාහිතා. වතසං මජ් වඣ ආයස් මතා වරෙවතන 
පුට් වඨන සබ් බකාමිත් වථවරන විනයං විස් සජ් වජන් වතන තානි දස ෙත් ථූනි 

විනිච් ඡිතානි, අධිකරණං වූපසමිතං. අථ වථරා ‘‘පුන ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
සඞ් ගායිස් සාමා’’ති තිපිටකධවර පත් තපටිසම් භිවද සත් තසවත භික් ඛූ 
උච් චිනිත් ො වෙසාලියං ොලිකාරාවම සන් නිපතිත් ො මහාකස් සපත් වථවරන 
සඞ් ගායිතසදිසවමෙ සබ් බං සාසනමලං වසොවධත් ො පුන පිටකෙවසන 
නිකායෙවසන අඞ් ගෙවසන ධම් මක් ඛන් ධෙවසන ච සබ් බං ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
සඞ් ගායිංසු. අයං සඞ් ගීති අට් ඨහි මාවසහි නිට් ඨිතා. යා වලොවක – 

සවතහි සත් තහි කතා, වතන සත් තසතාති ච; 

පුබ් වබ කතං උපාදාය, දුතියාති ච වුච් චතීති. 

සා පනායං – 
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වයහි වථවරහි සඞ් ගීතා, සඞ් ගීති වතසු විස් සුතා; 

සබ් බකාමී ච සාළ් වහො ච, වරෙවතො ඛුජ් ජවසොභිවතො. 

යවසො ච සාණසම් භූවතො, එවත සද් ධිවිහාරිකා; 

වථරා ආනන් දවථරස ්ස, දිට් ඨපුබ් බා තථාගතං. 

සුමවනො ොසභගාමී ච, වඤයයා සද් ධිවිහාරිකා; 

ද් වෙ ඉවම අනුරුද් ධස ්ස, දිට් ඨපුබ් බා තථාගතං. 

දුතිවයො පන සඞ් ගීවතො, වයහි වථවරහි සඞ් ගවහො; 

සබ් වබපි පන් නභාරා වත, කතකිච් චා අනාසොති. 

අයං දුතියසඞ් ගීති. 

එෙමිමං දුතියසඞ් ගීතිං සඞ් ගායිත් ො වථරා ‘‘උප් පජ් ජිස ්සති නු වඛො 
අනාගවතපි සාසනස් ස එෙරූපං අබ් බුද’’න් ති ඔවලොකයමානා ඉමං අද් දසංසු – 

‘‘ඉවතො ෙස් සසතස් ස උපරි අට් ඨාරසවම ෙස් වස පාටලිපුත් වත ධම් ාකසොකෙො 
නාම රාජා උප් පජ් ජිත් ො සකලජම් බුදීවප රජ් ජං කාවරස ්සති. වසො බුද් ධසාසවන 
පසීදිත් ො මහන් තං ලාභසක් කාරං පෙත් තයිස් සති. තවතො තිත් ථියා 
ලාභසක් කාරං පත් ථයමානා සාසවන පබ් බජිත් ො සකං සකං දිට් ඨිං 
පරිදීවපස් සන් ති. එෙං සාසවන මහන් තං අබ් බුදං උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති. අථ වනසං 
එතදවහොසි – ‘‘කින් නු වඛො මයං එතස් මිං අබ් බුවද උප් පන් වන සම් මුඛා 

භවිස ්සාම, න භවිස ්සාමා’’ති. අථ වත සබ් වබෙ තදා අත් තවනො අසම් මුඛභාෙං 
ඤත් ො ‘‘වකො නු වඛො තං අධිකරණං වූපසවමතුං සමත් වථො භවිස් සතී’’ති 
සකලං මනුස ්සවලොකං ඡකාමාෙචරවදෙවලොකඤ් ච ඔවලොවකන් තා න කඤ් චි 

දිස ්ො බ්රහ් මවලොවක තිස්සං නාම මහාබ්රහ් මානං අද් දසංසු පරිත් තායුකං 
උපරිබ්රහ් මවලොකූපපත් තියා භාවිතමග් ගං. දිස් ොන වනසං එතදවහොසි – ‘‘සවච 
මයං එතස් ස බ්රහ් මුවනො මනුස් සවලොවක නිබ් බත් තනත් ථාය උස් සාහං 

කවරයයාම, අද් ධා එස වමොග් ගලිබ්රාහ් මණස් ස වගවහ පටිසන් ධිං ගවහස් සති. 
තවතො ච මන් වතහි පවලොභිවතො නික් ඛමිත් ො පබ් බජිස ්සති. වසො එෙං 
පබ් බජිත් ො සකලං බුද් ධෙචනං උග් ගවහත් ො අධිගතපටිසම් භිවදො හුත් ො 
තිත් ථිවය මද් දිත් ො තං අධිකරණං විනිච් ඡිත් ො සාසනං පග් ගණ් හිස් සතී’’ති. 

වත බ්රහ් මවලොකං ගන් ත් ො තිස් සං මහාබ්රහ් මානං එතදවෙොචං – ‘‘ඉවතො 
ෙස් සසතස ්ස උපරි අට් ඨාරසවම ෙස් වස සාසවන මහන් තං අබ් බුදං 
උප් පජ් ජිස් සති. මයඤ් ච සකලං මනුස් සවලොකං ඡකාමාෙචරවදෙවලොකඤ් ච 
ඔවලොකයමානා කඤ් චි සාසනං පග් ගවහතුං සමත් ථං අදිස් ො බ්රහ් මවලොකං 
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විචිනන් තා භෙන් තවමෙ අද් දසාම. සාධු, සප් පුරිස, මනුස් සවලොවක 
නිබ් බත් තිත් ො දසබලස් ස සාසනං පග් ගණ් හිතුං පටිඤ ්ඤං වදහී’’ති. 

එෙං වුත් වත මහාබ්රහ් මා, ‘‘අහං කිර සාසවන උප් පන් නං අබ් බුදං 
වසොවධත් ො සාසනං පග් ගවහතුං සමත් වථො භවිස් සාමී’’ති හට් ඨපහට් වඨො 

උදග් ගුදග් වගො හුත් ො, ‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් ො පටිඤ් ඤං අදාසි. වථරා 
බ්රහ් මවලොවක තං කරණීයං තීවරත් ො පුන පච් චාගමිංසු. 

වතන වඛො පන සමවයන සිග් ගෙත් වථවරො ච චණ් ඩෙජ් ජිත් වථවරො ච 

ද් වෙපි නෙකා වහොන් ති දහරභික් ඛූ තිපිටකධරා පත් තපටිසම් භිදා ඛීණාසො, වත 

තං අධිකරණං න සම් පාපුණිංසු. වථරා ‘‘තුම් වහ, ආවුවසො, අම් හාකං ඉමස් මිං 

අධිකරවණ වනො සහායකා අහුෙත් ථ, වතන වෙො ඉදං දණ් ඩකම් මං වහොතු – 

‘තිස් වසො නාම බ්රහ් මා වමොග් ගලිබ්රාහ් මණස් ස වගවහ පටිසන් ධිං ගණ් හිස ්සති, 

තං තුම් හාකං එවකො නීහරිත් ො පබ් බාවජතු, එවකො බුද් ධෙචනං 

උග් ගණ් හාවපතූ’’’ති ෙත් ො සබ් වබපි යාෙතායුකං ඨත් ො – 

සබ් බකාමිප් පභුතවයො, වතපි වථරා මහිද් ධිකා; 

අග් ගික් ඛන් ධාෙ වලොකම් හි, ජලිත් ො පරිනිබ් බුතා. 

දුතියං සඞ් ගහං කත් ො, විවසොවධත් ොන සාසනං; 

අනාගවතපි කත් ොන, වහතුං සද් ධම් මසුද් ධියා. 

ඛීණාසො ෙසිප් පත් ථා, පභින් නපටිසම් භිදා; 

අනිච් චතාෙසං වථරා, වතපි නාම උපාගතා. 

එෙං අනිච් චතං ජම් මිං, ඤත් ො දුරභිසම් භෙං; 

තං පත් තුං ොයවම ධීවරො, යං නිච් චං අමතං පදන් ති. 

එත් තාෙතා සබ් බාකාවරන දුතියසඞ්ගීතිවණ්ණනා නිට් ඨිතා වහොති. 

දුතියසඞ් ගීතිකථා නිට් ඨිතා 

තතියසඞ්ගීතිෙථා 

තිස්කසොපි වඛො  හාබ්රහ් ා බ්රහ් මවලොකවතො චවිත් ො වමොග් ගලිබ්රාහ් මණස ්ස 
වගවහ පටිසන් ධිං අග් ගවහසි. සිග් ගෙත් වථවරොපි තස් ස පටිසන් ධිග් ගහණවතො 
පභුති සත් ත ෙස් සානි බ්රාහ් මණස ්ස වගහං පිණ් ඩාය පාවිසි. එකදිෙසම් පි 
උළුඞ් කමත් තං ො යාගුං කටච් ඡුමත් තං ො භත් තං නාලත් ථ. සත් තන් නං පන 

ෙස් සානං අච් චවයන එකදිෙසං ‘‘අතිච් ඡථ, භන් වත’’ති ෙචනමත් තං අලත් ථ. 
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තංදිෙසවමෙ බ්රාහ් මවණොපි බහිද් ධා කිඤ් චි කරණීයං කත් ො ආගච් ඡන් වතො 

පටිපවථ වථරං දිස් ො, ‘‘වභො පබ් බජිත, අම් හාකං වගහං අගමිත් ථා’’ති ආහ. 

‘‘ආම, බ්රාහ් මණ, අගමිම් හා’’ති. ‘‘අපි කිඤ් චි ලභිත් ථා’’ති? ‘‘ආම, බ්රාහ් මණ, 
ලභිම් හා’’ති. වසො වගහං ගන් ත් ො පුච් ඡි – ‘‘තස ්ස පබ් බජිතස් ස කිඤ් චි 

අදත් ථා’’ති? ‘‘න කිඤ් චි අදම් හා’’ති. බ්රාහ් මවණො දුතියදිෙවස ඝරද් ොවරවයෙ 
නිසීදි ‘‘අජ් ජ පබ් බජිතං මුසාොවදන නිග් ගවහස් සාමී’’ති. වථවරො දුතියදිෙවස 
බ්රාහ් මණස ්ස ඝරද් ොරං සම් පත් වතො. බ්රාහ් මවණො වථරං දිස් ොෙ එෙමාහ – 
‘‘තුම් වහ හිවයයො අම් හාකං වගවහ කිඤ් චි අලද් ධාවයෙ ‘ලභිම් හා’ති 

අවෙොචත් ථ. ෙට් ටති නු වඛො තුම් හාකං මුසාොවදො’’ති! වථවරො ආහ – ‘‘මයං, 

බ්රාහ් මණ, තුම් හාකං වගවහ සත් ත ෙස් සානි ‘අතිච් ඡථා’ති ෙචනමත් තම් පි 

අලභිත් ො හිවයයො ‘අතිච් ඡථා’ති ෙචනමත් තං ලභිම් හ; අවථතං පටිසන් ථාරං 
උපාදාය එෙමවෙොචම් හා’’ති. 

බ්රාහ් මවණො චින් වතසි – ‘‘ඉවම පටිසන් ථාරමත් තම් පි ලභිත් ො ‘ලභිම් හා’ති 

පසංසන් ති, අඤ ්ඤං කිඤ් චි ඛාදනීයං වභොජනීයං ලභිත් ො කස් මා න 
පසංසන් තී’’ති පසීදිත් ො අත් තවනො අත් ථාය පටියාදිතභත් තවතො කටච් ඡුමත් තං 
භික් ඛං තදුපියඤ් ච බයඤ් ජනං දාවපත් ො ‘‘ඉමං භික් ඛං සබ් බකාලං තුම් වහ 

ලභිස ්සථා’’ති ආහ. වසො පුනදිෙසවතො පභුති උපසඞ් කමන් තස් ස වථරස් ස 
උපසමං දිස ්ො භිවයයොවසොමත් තාය පසීදිත් ො වථරං නිච් චකාලං අත් තවනො 
ඝවර භත් තවිස ්සග් ගකරණත් ථාය යාචි. වථවරො අධිොවසත් ො දිෙවස දිෙවස 
භත් තකිච් චං කත් ො ගච් ඡන් වතො වථොකං වථොකං බුද් ධෙචනං කවථත් ො 
ගච් ඡති. වසොපි වඛො මාණෙවකො වසොළසෙස් සුද් වදසිවකොවයෙ තිණ් ණං වෙදානං 
පාරගූ අවහොසි. බ්රහ් මවලොකවතො ආගතසුද් ධසත් තස් ස ආසවන ො සයවන ො 
අඤ ්වඤො වකොචි නිසජ් ජිතා ො නිපජ් ජිතා ො නත් ථි. වසො යදා ආචරියඝරං 

ගච් ඡති, තදාස ්ස මඤ් චපීඨං වසවතන ෙත් වථන පටිච් ඡාවදත් ො ලග් වගත් ො 

ඨවපන් ති. වථවරො චින් වතසි – ‘‘සමවයො දානි මාණෙකං පබ් බාවජතුං, චිරඤ් ච 

වම ඉධාගච් ඡන් තස් ස, න ච කාචි මාණෙවකන සද් ධිං කථා උප් පජ් ජති. හන් ද 
දානි ඉමිනා උපාවයන පල් ලඞ් කං නිස ්සාය උප් පජ් ජිස් සතී’’ති වගහං ගන් ත් ො 
යථා තස් මිං වගවහ ඨවපත් ො මාණෙකස් ස පල් ලඞ් කං අඤ් ඤං න කිඤ් චි 
ආසනං දිස් සති තථා අධිට් ඨාසි. බ්රාහ් මණස් ස වගහජවනො වථරං දිස් ො අඤ් ඤං 
කිඤ් චි ආසනං අපස් සන් වතො මාණෙකස් ස පල් ලඞ් කං අත් ථරිත් ො වථරස් ස 
අදාසි. නිසීදි වථවරො පල් ලඞ් වක. මාණෙවකොපි වඛො තඞ් ඛණඤ් වඤෙ 
ආචරියඝරා ආගම් ම වථරං අත් තවනො පල් ලඞ් වක නිසින් නං දිස් ො කුපිවතො 
අනත් තමවනො ‘‘වකො මම පල් ලඞ් කං සමණස් ස පඤ ්ඤවපසී’’ති ආහ. 

වථවරො භත් තකිච් චං කත් ො වූපසන් වත මාණෙකස් ස චණ් ඩික් කභාවෙ 

එෙමාහ – ‘‘කිං පන ත් ෙං, මාණෙක, කිඤ් චි මන් තං ජානාසී’’ති? මාණෙවකො 
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‘‘වභො පබ් බජිත, මයි දානි මන් වත අජානන් වත අඤ් වඤ වක ජානිස් සන් තී’’ති 

ෙත් ො, වථරං පුච් ඡි – ‘‘තුම් වහ පන මන් තං ජානාථා’’ති? ‘‘පුච් ඡ, මාණෙක, 
පුච් ඡිත් ො සක් කා ජානිතු’’න් ති. අථ වඛො මාණෙවකො තීසු වෙවදසු 
සනිඝණ් ඩුවකටුවභසු සාක් ඛරප් පවභවදසු ඉතිහාසපඤ් චවමසු යානි යානි 

ගණ් ඨිට් ඨානානි, වයසං වයසං නයං වනෙ අත් තනා පස් සති නාපිස් ස ආචරිවයො 

අද් දස, වතසු වතසු වථරං පුච් ඡි. වථවරො ‘‘පකතියාපි තිණ් ණං වෙදානං පාරගූ, 

ඉදානි පන පටිසම් භිදාප් පත් වතො, වතනස් ස නත් ථි වතසං පඤ් හානං 
විස් සජ් ජවන භාවරො’’ති තාෙවදෙ වත පඤ් වහ විස් සජ් වජත් ො මාණෙකං ආහ – 

‘‘මාණෙක, අහං තයා බහුං පුච් ඡිවතො; අහම් පි දානි තං එකං පඤ් හං පුච් ඡාමි, 

බයාකරිස ්සසි වම’’ති? ‘‘ආම, වභො පබ් බජිත, පුච් ඡ බයාකරිස ්සාමී’’ති. වථවරො 

චිත්තය කෙ ඉමං පඤ් හං පුච් ඡි – 

‘‘යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති 

නුප් පජ් ජිස් සති; යස් ස ො පන චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති නුප් පජ් ජිස් සති තස් ස 

චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣතී’’ති? 

මාණවෙො උද් ධං ො අවධො ො හරිතුං අසක් වකොන් වතො ‘‘කිං නාම, වභො 

පබ් බජිත, ඉද’’න් ති ආහ. ‘‘බුද් ධමන් වතො නාමායං, මාණො’’ති. ‘‘සක් කා 

පනායං, වභො, මය් හම් පි දාතු’’න් ති. ‘‘සක් කා මාණෙ, අම් වහහි ගහිතපබ් බජ් ජං 
ගණ් හන් තස් ස දාතු’’න් ති. තවතො මාණවෙො මාතාපිතවරො උපසඞ් කමිත් ො ආහ 

– ‘‘අයං පබ් බජිවතො බුද් ධමන් තං නාම ජානාති, න ච අත් තවනො සන් තිවක 

අපබ් බජිතස් ස වදති, අහං එතස ්ස සන් තිවක පබ් බජිත් ො මන් තං 
උග් ගණ් හිස් සාමී’’ති. 

අථස් ස මාතාපිතවරො ‘‘පබ් බජිත් ොපි වනො පුත් වතො මන් වත ගණ් හතු, 

ගවහත් ො පුනාගමිස් සතී’’ති මඤ් ඤමානා ‘‘උග් ගණ් හ, පුත් තා’’ති අනුජානිංසු. 
වථවරො දාරකං පබ් බාවජත් ො ද් ෙත් තිංසාකාරකම් මට් ඨානං තාෙ ආචික් ඛි. වසො 
තත් ථ පරිකම් මං කවරොන් වතො නචිරස් වසෙ වසොතාපත් ති වල පතිට් ඨහි. තවතො 

වථවරො චින් වතසි – ‘‘සාමවණවරො වසොතාපත් ති වල පතිට් ඨිවතො, අභබ් වබො 
දානි සාසනවතො නිෙත් තිතුං. සවච පනස් සාහං කම් මට් ඨානං ෙඩ් වඪත් ො 

කවථයයං, අරහත් තං පාපුවණයය, අප් වපොස් සුක් වකො භවෙයය බුද් ධෙචනං 

ගවහතුං, සමවයො දානි නං චණ් ඩෙජ් ජිත් වථරස ්ස සන් තිකං වපවසතු’’න් ති. 

තවතො ආහ – ‘‘එහි ත් ෙං, සාමවණර, වථරස ්ස සන් තිකං ගන් ත් ො බුද් ධෙචනං 

උග් ගණ් හ. මම ෙචවනන තඤ් ච ආවරොගයං පුච් ඡ; එෙඤ් ච ෙවදහි – 

‘උපජ් ඣාවයො මං, භන් වත, තුම් හාකං සන් තිකං පහිණී’ති. ‘වකො නාම වත 

උපජ් ඣාවයො’ති ච වුත් වත ‘සිග් ගෙත් වථවරො නාම, භන් වත’ති ෙවදයයාසි. 
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‘අහං වකො නාමා’ති වුත් වත එෙං ෙවදයයාසි – ‘මම උපජ් ඣාවයො, භන් වත, 
තුම් හාකං නාමං ජානාතී’’’ති. 

‘‘එෙං, භන් වත’’ති වඛො තිස් වසො සාමවණවරො වථරං අභිොවදත් ො 
පදක් ඛිණං කත් ො අනුපුබ් වබන චණ් ඩෙජ් ජිත් වථරස ්ස සන් තිකං ගන් ත් ො 
ෙන් දිත් ො එකමන් තං අට් ඨාසි. වථවරො සාමවණරං පුච් ඡි – ‘‘කුවතො 

ආගවතොසී’’ති? ‘‘උපජ් ඣාවයො මං, භන් වත, තුම් හාකං සන් තිකං පහිණී’’ති. 

‘‘වකො නාම වත උපජ් ඣාවයො’’ති? ‘‘සිග් ගෙත් වථවරො නාම, භන් වත’’ති. 

‘‘අහං වකො නාමා’’ති? ‘‘මම උපජ් ඣාවයො, භන් වත, තුම් හාකං නාමං 

ජානාතී’’ති. ‘‘පත් තචීෙරං දානි පටිසාවමහී’’ති. ‘‘සාධු, භන් වත’’ති 
සාමවණවරො පත් තචීෙරං පටිසාවමත් ො පුනදිෙවස පරිවෙණං සම් මජ් ජිත් ො 
උදකදන් තවපොනං උපට් ඨාවපසි. වථවරො තස් ස සම් මජ් ජිතට් ඨානං පුන 

සම් මජ් ජි. තං උදකං ඡඩ් වඩත් ො අඤ් ඤං උදකං ආහරි. තඤ් ච දන් තකට් ඨං 
අපවනත් ො අඤ් ඤං දන් තකට් ඨං ගණ් හි. එෙං සත් ත දිෙසානි කත් ො සත් තවම 
දිෙවස පුන පුච් ඡි. සාමවණවරො පුනපි පුබ් වබ කථිතසදිසවමෙ කවථසි. වථවරො 

‘‘වසො ෙතායං බ්රාහ් මවණො’’ති සඤ් ජානිත් ො ‘‘කිමත් ථං ආගවතොසී’’ති ආහ. 

‘‘බුද් ධෙචනං උග් ගණ් හත් ථාය, භන් වත’’ති. වථවරො ‘‘උග් ගණ් හ දානි, 
සාමවණරා’’ති ෙත් ො පුන දිෙසවතො පභුති බුද් ධෙචනං පට් ඨවපසි. තිස් වසො 

සාමවණවරොෙ හුත් ො, ඨවපත් ො විනයපිටකං සබ් බං බුද් ධෙචනං උග් ගණ් හි 
සද් ධිං අට් ඨකථාය. උපසම් පන් නකාවල පන අෙස් සිවකොෙ සමාවනො 
තිපිටකධවරො අවහොසි. ආචරියුපජ් ඣායා වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථරස ්ස 
හත් වථ සකලං බුද් ධෙචනං පතිට් ඨාවපත් ො යාෙතායුකං ඨත් ො පරිනිබ් බායිංසු. 
වමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් වථවරොපි අපවරන සමවයන කම් මට් ඨානං ෙඩ් වඪත් ො 
අරහත් තප් පත් වතො බහූනං ධම් මවිනයං ොවචසි. 

වතන වඛො පන සමවයන බින් දුසාරස් ස රඤ් වඤො එකසතපුත් තා අවහසුං. 
වත සබ් වබ අවසොවකො අත් තනා සද් ධිං එකමාතිකං තිස් සකුමාරං ඨවපත් ො 
ඝාවතසි. ඝාවතන් වතො ච චත් තාරි ෙස් සානි අනභිසිත් වතොෙ රජ් ජං කාවරත් ො 
චතුන් නං ෙස් සානං අච් චවයන තථාගතස් ස පරිනිබ් බානවතො ද් වින් නං 
ෙස් සසතානං උපරි අට් ඨාරසවම ෙස් වස සකලජම් බුදීවප එකරජ් ජාභිවසකං 

පාපුණි. අභිවසකානුභාවෙන චස් ස ඉමා රාජිද් ධිවයො ආගතා – මහාපථවියා 

වහට් ඨා වයොජනප් පමාවණ ආණා පෙත් තති; තථා උපරි ආකාවස 
අවනොතත් තදහවතො අට් ඨහි කාවජහි වසොළස පානීයඝවට දිෙවස දිෙවස වදෙතා 

ආහරන් ති, යවතො සාසවන උප් පන් නසද් වධො හුත් ො අට් ඨ ඝවට භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 

අදාසි, ද් වෙ ඝවට සට් ඨිමත් තානං තිපිටකධරභික් ඛූනං, ද් වෙ ඝවට 

අග් ගමවහසියා අසන් ධිමිත් තාය, චත් තාවරො ඝවට අත් තනා පරිභුඤ් ජි; 
වදෙතාඑෙ හිමෙන් වත නාගලතාදන් තකට් ඨං නාම අත් ථි සිනිද් ධං මුදුකං 
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රසෙන් තං තං දිෙවස දිෙවස ආහරන් ති, වයන රඤ් වඤො ච මවහසියා ච 
වසොළසන් නඤ් ච නාටකිත් ථිසහස් සානං සට් ඨිමත් තානඤ් ච භික් ඛුසහස් සානං 
වදෙසිකං දන් තවපොනකිච් චං නිප් පජ් ජති. වදෙසිකවමෙ චස් ස වදෙතා 
අගදාමලකං අගදහරීතකං සුෙණ් ණෙණ් ණඤ ්ච ගන් ධරසසම් පන් නං 
අම් බපක් කං ආහරන් ති. තථා ඡද් දන් තදහවතො පඤ ්චෙණ් ණනිොසනපාවුරණං 
පීතකෙණ් ණහත් ථපුච් ඡනපටකං දිබ් බඤ් ච පානකං ආහරන් ති. වදෙසිකවමෙ 
පනස ්ස න් හානගන් ධං අනුවිවලපනගන් ධං පාරුපනත් ථාය අසුත් තමයිකං 
සුමනපුප්  පටං මහාරහඤ් ච අඤ් ජනං නාගභෙනවතො නාගරාජාවනො ආහරන් ති. 
ඡද් දන් තදවහෙ උට් ඨිතස ්ස සාලිවනො නෙ ොහසහස් සානි දිෙවස දිෙවස සුකා 

ආහරන් ති. මූසිකා නිත් ථුසකවණ කවරොන් ති, එවකොපි ඛණ් ඩතණ් ඩුවලො න 

වහොති, රඤ් වඤො සබ් බට් ඨාවනසු අයවමෙ තණ් ඩුවලො පරිවභොගං ගච් ඡති. 
මධුමක් ඛිකා මධුං කවරොන් ති. කම් මාරසාලාසු අච් ඡා කූටං පහරන් ති. 
කරවීකසකුණා ආගන් ත් ො මධුරස් සරං විකූජන් තා රඤ් වඤො බලිකම් මං 
කවරොන් ති. 

ඉමාහි ඉද් ධීහි සමන් නාගවතො රාජා එකදිෙසං සුෙණ් ණසඞ් ඛලිකබන් ධනං 
වපවසත් ො චතුන් නං බුද් ධානං අධිගතරූපදස් සනං කප් පායුකං කාළං නාම 
නාගරාජානං ආනයිත් ො වසතච් ඡත් තස් ස වහට් ඨා මහාරවහ පල් ලඞ් වක 
නිසීදාවපත් ො අවනකසතෙණ් වණහි ජලජ ථලජපුප් ව හි සුෙණ් ණපුප් ව හි ච 
පූජං කත් ො සබ් බාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිවතහි වසොළසහි නාටකිත් ථිසහස ්වසහි 
සමන් තවතො පරික් ඛිපිත් ො ‘‘අනන් තඤාණස් ස තාෙ වම 
සද් ධම් මෙරචක් කෙත් තිවනො සම් මාසම් බුද් ධස් ස රූපං ඉවමසං අක් ඛීනං ආපාථං 
කවරොහී’’ති ෙත් ො වතන නිම් මිතං 
සකලසරීරවිප් පකිණ් ණපුඤ් ඤප් පභාෙනිබ් බත් තාසීතානුබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිතද් 
ෙත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණසස ්සිරීකතාය 
විකසිතකමලුප් පලපුණ් ඩරීකපටිමණ් ඩිතමිෙ සලිලතලං 
තාරාගණරස් මිජාලවිසදවිප් ඵුරිතවසොභාසමුජ් ජලිතමිෙ ගගනතලං 
නීලපීතවලොහිතාදිවභදවිචිත්රෙණ් ණරංසිවිනද් ධබයාමප් පභාපරික් වඛපවිලාසිතාය 
සඤ ්චාප් පභානුරාගඉන් දධනුවිජ් ජුලතාපරික් ඛිත් තමිෙ කනකගිරිසිඛරං 
නානාවිරාගවිමලවකතුමාලාසමුජ් ජලිතචාරුමත් ථකවසොභං නයනරසායතනමිෙ 
බ්රහ් මවදෙමනුජනාගයක් ඛගණානං බුද් ධරූපං පස් සන් වතො සත් ත දිෙසානි 
අක් ඛිපූජං නාම අකාසි. 

රාජා කිර අභිවසකං පාපුණිත් ො තීණිවයෙ සංෙච් ඡරානි බාහිරකපාසණ් ඩං 
පරිග් ගණ් හි. චතුත් වථ සංෙච් ඡවර බුද් ධසාසවන පසීදි. තස් ස කිර පිතා 

බින් දුසාවරො බ්රාහ් මණභත් වතො අවහොසි, වසො බ්රාහ් මණානඤ් ච 
බ්රාහ් මණජාතියපාසණ් ඩානඤ් ච පණ් ඩරඞ් ගපරිබ් බාජකාදීනං 
සට් ඨිසහස ්සමත් තානං නිච් චභත් තං පට් ඨවපසි. අවසොවකොපි පිතරා පෙත් තිතං 
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පටුන 

දානං අත් තවනො අන් වතපුවර තවථෙ දදමාවනො එකදිෙසං සීහපඤ් ජවර ඨිවතො 
වත උපසමපරිබාහිවරන ආචාවරන භුඤ් ජමාවන අසංයතින් ද්රිවය 
අවිනීතඉරියාපවථ දිස් ො චින් වතසි – ‘‘ඊදිසං දානං උපපරික් ඛිත් ො 

යුත් තට් ඨාවන දාතුං ෙට් ටතී’’ති. එෙං චින් වතත් ො අමච් වච ආහ – ‘‘ගච් ඡථ, 

භවණ, අත් තවනො අත් තවනො සාධුසම් මවත සමණබ්රාහ් මවණ අන් වතපුරං 

අතිහරථ, දානං දස් සාමා’’ති. අමච් චා ‘‘සාධු, වදො’’ති රඤ් වඤො පටිස් සුණිත් ො 

වත වත පණ් ඩරඞ් ගපරිබ් බාජකාජීෙකනිගණ් ඨාදවයො ආවනත් ො ‘‘ඉවම, 

මහාරාජ, අම් හාකං අරහන් වතො’’ති ආහංසු. 

අථ රාජා අන් වතපුවර උච් චාෙචානි ආසනානි පඤ් ඤවපත් ො 
‘‘ආගච් ඡන් තූ’’ති ෙත් ො ආගතාගවත ආහ – ‘‘අත් තවනො අත් තවනො පතිරූවප 

ආසවන නිසීදථා’’ති. වතසු එකච් වච භද් දපීඨවකසු, එකච් වච  ලකපීඨවකසු 
නිසීදිංසු. වත දිස් ො රාජා ‘‘නත් ථි වනසං අන් වතො සාවරො’’ති ඤත් ො වතසං 
අනුරූපං ඛාදනීයං වභොජනීයං දත් ො උවයයොවජසි. 

එෙං ගච් ඡන් වත කාවල එකදිෙසං රාජා සීහපඤ් ජවර ඨිවතො අද් දස 
නිවරොධසාමවණරං රාජඞ් ගවණන ගච් ඡන් තං දන් තං ගුත් තං සන් තින් ද්රියං 

ඉරියාපථසම් පන් නං. වකො පනායං නිකරොකධො නාම? බින් දුසාරරඤ් වඤො 
වජට් ඨපුත් තස් ස සුමනරාජකුමාරස් ස පුත් වතො. 

තත්රායං අනුපුබ්බිෙථා – 

බින් දුසාරරඤ් වඤො කිර දුබ් බලකාවලවයෙ අවසොකකුමාවරො අත් තනා 
ලද් ධං උජ් වජනීරජ් ජං පහාය ආගන් ත් ො සබ් බනගරං අත් තවනො හත් ථගතං 
කත් ො සුමනරාජකුමාරං අග් ගවහසි. තංදිෙසවමෙ සුමනස් ස රාජකුමාරස් ස 
සුමනා නාම වදවී පරිපුණ් ණගබ් භා අවහොසි. සා අඤ් ඤාතකවෙවසන 
නික් ඛමිත් ො අවිදූවර අඤ් ඤතරං චණ් ඩාලගාමං සන් ධාය ගච් ඡන් තී 
වජට් ඨකචණ් ඩාලස් ස වගහවතො අවිදූවර අඤ් ඤතරස ්මිං නිවරොධරුක් වඛ 

අධිෙත් ථාය වදෙතාය ‘‘ඉවතො එහි, සුමවන’’ති ෙදන් තියා සද් දං සුත් ො තස් සා 
සමීපං ගතා. වදෙතා අත් තවනො ආනුභාවෙන එකං සාලං නිම් මිනිත් ො ‘‘එත් ථ 
ෙසාහී’’ති අදාසි. සා තං සාලං පාවිසි. ගතදිෙවසවයෙ ච පුත් තං විජායි. සා තස් ස 

නිවරොධවදෙතාය පරිග් ගහිතත් තා ‘‘නිවරොවධො’’ ත් වෙෙ නාමං අකාසි. 
වජට් ඨකචණ් ඩාවලො දිට් ඨදිෙසවතො පභුති තං අත් තවනො සාමිධීතරං විය 
මඤ ්ඤමාවනො නිබද් ධෙත් තං පට් ඨවපසි. රාජධීතා තත් ථ සත් ත ෙස් සානි ෙසි. 
නිවරොධකුමාවරොපි සත් තෙස් සිවකො ජාවතො. තදා මහාෙරුණත් වථවරො නාම 
එවකො අරහා දාරකස් ස වහතුසම් පදං දිස් ො රක් ඛිත් ො තත් ථ විහරමාවනො 

‘‘සත් තෙස් සිවකො දානි දාරවකො, කාවලො නං පබ් බාවජතු’’න් ති චින් වතත් ො 
රාජධීතාය ආවරොචාවපත් ො නිවරොධකුමාරං පබ් බාවජසි. කුමාවරො 
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ඛුරග් වගවයෙ අරහත් තං පාපුණි. වසො එකදිෙසං පාවතොෙ සරීරං ජග් ගිත් ො 
ආචරියුපජ් ඣායෙත් තං කත් ො පත් තචීෙරමාදාය ‘‘මාතුඋපාසිකාය වගහද් ොරං 
ගච් ඡාමී’’ති නික් ඛමි. මාතුනිොසනට් ඨානඤ් චස් ස දක් ඛිණද් ොවරන නගරං 
පවිසිත් ො නගරමජ් වඣන ගන් ත් ො පාචීනද් ොවරන නික් ඛමිත් ො ගන් තබ් බං 
වහොති. 

වතන ච සමවයන අවසොවකො ධම් මරාජා පාචීනදිසාභිමුවඛො සීහපඤ් ජවර 
චඞ් කමති. තඞ් ඛණඤ් වඤෙ නිවරොවධො රාජඞ් ගණං සම් පාපුණි සන් තින් ද්රිවයො 
සන් තමානවසො යුගමත් තං වපක් ඛමාවනො. වතන වුත් තං – ‘‘එකදිෙසං රාජා 
සීහපඤ් ජවර ඨිවතො අද් දස නිවරොධසාමවණරං රාජඞ් ගවණන ගච් ඡන් තං දන් තං 
ගුත් තං සන් තින් ද්රියං ඉරියාපථසම් පන් න’’න් ති. දිස් ො පනස් ස එතදවහොසි – 
‘‘අයං ජවනො සබ් වබොපි වික් ඛිත් තචිත් වතො භන් තමිගප් පටිභාවගො. අයං පන 
දාරවකො අවික් ඛිත් තචිත් වතො අතිවිය චස් ස ආවලොකිතවිවලොකිතං 
සමිඤ් ජනපසාරණඤ් ච වසොභති. අද් ධා එතස් ස අබ් භන් තවර 
වලොකුත් තරධම් වමො භවිස් සතී’’ති රඤ් වඤො සහ දස් සවනවනෙ සාමවණවර 

චිත් තං පසීදි, වපමං සණ් ඨහි. කස් මා? පුබ් වබ හි කිර පුඤ් ඤකරණකාවල එස 
රඤ් වඤො වජට් ඨභාතා ොණිජවකො අවහොසි. වුත් තම් පි වහතං – 

‘‘පුබ් වබ ෙ සන් නිොවසන, පච් චප් පන් නහිවතන ො; 

එෙං තං ජායවත වපමං, උප් පලං ෙ යවථොදවක’’ති. (ජා. 1.2.174); 

අථ රාජා සඤ් ජාතවපවමො සබහුමාවනො ‘‘එතං සාමවණරං පක් වකොසථා’’ති 
අමච් වච වපවසසි. ‘‘වත අතිචිරායන් තී’’ති පුන ද් වෙ තවයො වපවසසි – ‘‘තුරිතං 
ආගච් ඡතූ’’ති. සාමවණවරො අත් තවනො පකතියා එෙ අගමාසි. රාජා 

පතිරූපමාසනං ඤත් ො ‘‘නිසීදථා’’ති ආහ. වසො ඉවතො චිවතො ච විවලොවකත් ො 
‘‘නත් ථි දානි අඤ් වඤ භික් ඛූ’’ති සමුස් සිතවසතච් ඡත් තං රාජපල් ලඞ් කං 
උපසඞ් කමිත් ො පත් තග් ගහණත් ථාය රඤ් වඤො ආකාරං දස් වසසි. රාජා තං 

පල් ලඞ් කසමීපං උපගච් ඡන් තංවයෙ දිස් ො චින් වතසි – ‘‘අජ් වජෙ දානි අයං 
සාමවණවරො ඉමස් ස වගහස් ස සාමිවකො භවිස් සතී’’ති සාමවණවරො රඤ් වඤො 
හත් වථ පත් තං දත් ො පල් ලඞ් කං අභිරුහිත් ො නිසීදි. රාජා අත් තවනො අත් ථාය 
සම් පාදිතං සබ් බං යාගුඛජ් ජකභත් තවිකතිං උපනාවමසි. සාමවණවරො 
අත් තවනො යාපනීයමත් තකවමෙ සම් පටිච් ඡි. භත් තකිච් චාෙසාවන රාජා ආහ – 

‘‘සත් ථාරා තුම් හාකං දින් වනොොදං ජානාථා’’ති? ‘‘ජානාමි, මහාරාජ, 

එකවදවසනා’’ති. ‘‘තාත, මය් හම් පි නං කවථහී’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජා’’ති 
රඤ් වඤො අනුරූපං ධම් මපවද අප් පමාදෙග් ගං අනුවමොදනත් ථාය අභාසි. 

රාජා පන ‘‘අප් පමාවදො අමතපදං, පමාවදො මච් චවනො පද’’න් ති සුත් ොෙ 

‘‘අඤ ්ඤාතං, තාත, පරිවයොසාවපහී’’ති ආහ. අනුවමොදනාෙසාවන ච ‘‘අට් ඨ 
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වත, තාත, ධුෙභත් තානි දම් මී’’ති ආහ. සාමවණවරො ආහ – ‘‘එතානි අහං 

උපජ් ඣායස් ස දම් මි, මහාරාජා’’ති. ‘‘වකො අයං, තාත, උපජ් ඣාවයො 

නාමා’’ති? ‘‘ෙජ් ජාෙජ් ජං දිස ්ො වචොවදතා සාවරතා ච, මහාරාජා’’ති. 

‘‘අඤ ්ඤානිපි වත, තාත, අට් ඨ දම් මී’’ති. ‘‘එතානි ආචරියස් ස දම් මි, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘වකො අයං, තාත, ආචරිවයො නාමා’’ති? ‘‘ඉමස ්මිං සාසවන 

සික් ඛිතබ් බකධම් වමසු පතිට් ඨාවපතා, මහාරාජා’’ති. ‘‘සාධු, තාත, අඤ ්ඤානිපි 

වත අට් ඨ දම් මී’’ති. ‘‘එතානිපි භික් ඛුසඞ් ඝස් ස දම් මි, මහාරාජා’’ති. ‘‘වකො අයං, 

තාත, භික් ඛුසඞ් වඝො නාමා’’ති? ‘‘යං නිස් සාය, මහාරාජ, අම් හාකං 
ආචරියුපජ් ඣායානඤ් ච මම ච පබ් බජ් ජා ච උපසම් පදා චා’’ති. රාජා භිවයයොවසො 

මත් තාය තුට් ඨචිත් වතො ආහ – ‘‘අඤ් ඤානිපි වත, තාත, අට් ඨ දම් මී’’ති. 
සාමවණවරො ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡිත් ො පුනදිෙවස ද් ෙත් තිංස භික් ඛූ ගවහත් ො 
රාජන් වතපුරං පවිසිත් ො භත් තකිච් චමකාසි. රාජා ‘‘අඤ් වඤපි ද් ෙත් තිංස භික් ඛූ 
තුම් වහහි සද් ධිං ස ්වෙ භික් ඛං ගණ් හන් තූ’’ති එවතවනෙ උපාවයන දිෙවස 
දිෙවස ෙඩ් ඪාවපන් වතො සට් ඨිසහස් සානං බ්රාහ් මණපරිබ් බාජකාදීනං භත් තං 
උපච් ඡින් දිත් ො අන් වතොනිවෙසවන සට් ඨිසහස් සානං භික් ඛූනං නිච් චභත් තං 
පට් ඨවපසි නිවරොධත් වථවර ගවතවනෙ පසාවදන. නිවරොධත් වථවරොපි රාජානං 
සපරිසං තීසු සරවණසු පඤ් චසු ච සීවලසු පතිට් ඨාවපත් ො බුද් ධසාසවන 
වපොථුජ් ජනිවකන පසාවදන අචලප් පසාදං කත් ො පතිට් ඨාවපසි. පුන රාජා 

අකසොොරා ං නාම මහාවිහාරං කාවරත් ො සට් ඨිසහස ්සානං භික් ඛූනං 
නිච් චභත් තං පට් ඨවපසි. සකලජම් බුදීවප චතුරාසීතියා නගරසහස් වසසු 
චතුරාසීතිවිහාරසහස් සානි කාරාවපසි චතුරාසීතිසහස් සවචතියපටිමණ් ඩිතානි 

ධම් වමවනෙ, වනො අධම් වමන. 

එකදිෙසං කිර රාජා අවසොකාරාවම මහාදානං දත් ො 
සට් ඨිසහස ්සභික් ඛුසඞ් ඝස් ස මජ් වඣ නිසජ් ජ සඞ් ඝං චතූහි පච් චවයහි 

පොවරත් ො ඉමං පඤ් හං පුච් ඡි – ‘‘භන් වත, භගෙතා වදසිතධම් වමො නාම 

කිත් තවකො වහොතී’’ති? ‘‘අඞ් ගවතො, මහාරාජ, නෙඞ් ගානි, ඛන් ධවතො 
චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධසහස ්සානී’’ති. රාජා ධම් වම පසීදිත් ො ‘‘එවකකං 
ධම් මක් ඛන් ධං එවකකවිහාවරන පූවජස් සාමී’’ති එකදිෙසවමෙ 

ඡන් නවුතිවකොටිධනං විසජ් වජත් ො අමච් වච ආණාවපසි – ‘‘එථ, භවණ, 
එකවමකස ්මිං නගවර එකවමකං විහාරං කාරාවපන් තා චතුරාසීතියා 
නගරසහස ්වසසු චතුරාසීතිවිහාරසහස් සානි කාරාවපථා’’ති. සයඤ් ච 
අවසොකාරාවම අවසොකමහාවිහාරත් ථාය කම් මං පට් ඨවපසි. සඞ් වඝො 
ඉන් දගුත් තත් වථරං නාම මහිද් ධිකං මහානුභාෙං ඛීණාසෙං 
නෙකම් මාධිට් ඨායකං අදාසි. වථවරො යං යං න නිට් ඨාති තං තං අත් තවනො 
ආනුභාවෙන නිට් ඨාවපසි. එෙම් පි තීහි සංෙච් ඡවරහි විහාරකම් මං නිට් ඨාවපසි. 
එකදිෙසවමෙ සබ් බනගවරහි පණ් ණානි ආගමිංසු. 
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පටුන 

අමච් චා රඤ් වඤො ආවරොවචසුං – ‘‘නිට් ඨිතානි, වදෙ, 
චතුරාසීතිවිහාරසහස් සානී’’ති. රාජා නගවර වභරිං චරාවපසි – ‘‘ඉවතො 
සත් තන් නං දිෙසානං අච් චවයන විහාරමවහො භවිස් සති. සබ් වබ අට් ඨ සීලඞ් ගානි 
සමාදියිත් ො අන් වතොනගවර ච බහිනගවර ච විහාරමහං පටියාවදන් තූ’’ති. 
තවතො සත් තන් නං දිෙසානං අච් චවයන සබ් බාලඞ් කාරවිභූසිතාය 
අවනකසතසහස ්සසඞ් ඛයාය චතුරඞ් ගිනියා වසනාය පරිවුවතො වදෙවලොවක 
අමරෙතියා රාජධානියා සිරිවතො අධිකතරසස් සිරීකං විය නගරං කාතුකාවමන 
උස් සාහජාවතන මහාජවනන අලඞ් කතපටියත් තං නගරං අනුවිචරන් වතො 
විහාරං ගන් ත් ො භික් ඛුසඞ් ඝස් ස මජ් වඣ අට් ඨාසි. 

තස් මිඤ ්ච ඛවණ සන් නිපතිතා අසීති භික් ඛුවකොටිවයො අවහසුං, 
භික් ඛුනීනඤ ්ච ඡන් නවුතිසතසහස් සානි. තත් ථ ඛීණාසෙභික් ඛූවයෙ 
සතසහස් සසඞ් ඛයා අවහසුං. වතසං එතදවහොසි – ‘‘සවච රාජා අත් තවනො 
අධිකාරං අනෙවසසං පස් වසයය අතිවිය බුද් ධසාසවන පසීවදයයා’’ති. තවතො 
වලොකවිෙරණං නාම පාටිහාරියං අකංසු. රාජා අවසොකාරාවම ඨිවතොෙ චතුද් දිසා 
අනුවිවලොවකන් වතො සමන් තවතො සමුද් දපරියන් තං ජම් බුදීපං පස් සති 
චතුරාසීතිඤ් ච විහාරසහස් සානි උළාරාය විහාරමහපූජාය විවරොචමානානි. වසො 
තං විභූතිං පස් සමාවනො උළාවරන පීතිපාවමොජ් වජන සමන් නාගවතො ‘‘අත් ථි 
පන අඤ් ඤස ්සපි කස් සචි එෙරූපං පීතිපාවමොජ් ජං උප් පන් නපුබ් බ’’න් ති 

චින් වතන් වතො භික් ඛුසඞ් ඝං පුච් ඡි – ‘‘භන් වත, අම් හාකං වලොකනාථස් ස 
දසබලස් ස සාසවන වකො මහාපරිච් චාගං පරිච් චජි. කස ්ස පරිච් චාවගො 

මහන් වතොති? භික් ඛුසඞ් වඝො වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථරස් ස භාරං අකාසි. 

වථවරො ආහ – ‘‘මහාරාජ, දසබලස ්ස සාසවන පච් චයදායවකො නාම තයා 

සදිවසො ධරමාවනපි තථාගවත න වකොචි අවහොසි, තවෙෙ පරිච් චාවගො මහා’’ති. 
රාජා වථරස් ස ෙචනං සුත් ො උළාවරන පීතිපාවමොජ් වජන නිරන් තරං 

ඵුට් ඨසරීවරො හුත් ො චින් වතසි – ‘‘නත් ථි කිර මයා සදිවසො පච් චයදායවකො, 

මය් හං කිර පරිච් චාවගො මහා, අහං කිර වදයයධම් වමන සාසනං පග් ගණ් හාමි. 

කිං පනාහං එෙං සති සාසනස් ස දායාවදො වහොමි, න වහොමී’’ති. තවතො 

භික් ඛුසඞ් ඝං පුච් ඡි – ‘‘භොමි නු වඛො අහං, භන් වත, සාසනස් ස දායාවදො’’ති? 

තවතො වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථවරො රඤ් වඤො ඉදං ෙචනං සුත් ො 
රාජපුත් තස ්ස මහින් දස් ස උපනිස් සයසම් පත් තිං සම් පස් සමාවනො ‘‘සවච අයං 
කුමාවරො පබ් බජිස ්සති සාසනස් ස අතිවිය වුඩ් ඪි භවිස් සතී’’ති චින් වතත් ො 

රාජානං එතදවෙොච – ‘‘න වඛො, මහාරාජ, එත් තාෙතා සාසනස් ස දායාවදො 

වහොති; අපිච වඛො පච් චයදායවකොති ො උපට් ඨාවකොති ො සඞ් ඛයං ගච් ඡති. 

වයොපි හි, මහාරාජ, පථවිවතො යාෙ බ්රහ් මවලොකපරිමාණං පච් චයරාසිං දවදයය 

වසොපි ‘සාසවන දායාවදො’ති සඞ් ඛයං න ගච් ඡතී’’ති. ‘‘අථ කථං චරහි, භන් වත, 
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සාසනස ්ස දායාවදො වහොතී’’ති? ‘‘වයො හි වකොචි, මහාරාජ, අඩ් වඪො ො දලිද් වදො 

ො අත් තවනො ඔරසං පුත් තං පබ් බාවජති – අයං වුච් චති, මහාරාජ, දායාවදො 
සාසනස ්සා’’ති. 

එෙං වුත් වත අවසොවකො රාජා ‘‘අහං කිර එෙරූපං පරිච් චාගං කත් ොපි වනෙ 
සාසනස ්ස දායාදභාෙං පත් වතො’’ති සාසවන දායාදභාෙං පත් ථයමාවනො ඉවතො 
චිවතො ච විවලොවකත් ො අද් දස මහින් දකුමාරං අවිදූවර ඨිතං. දිස් ොනස ්ස 

එතදවහොසි – ‘‘කිඤ් චාපි අහං ඉමං කුමාරං තිස් සකුමාරස් ස පබ් බජිතකාලවතො 

පභුති ඔපරජ් වජ ඨවපතුකාවමො, අථ වඛො ඔපරජ් ජවතොපි පබ් බජ් ජාෙ 

උත් තමා’’ති. තවතො කුමාරං ආහ – ‘‘සක් ඛසි ත් ෙං, තාත, පබ් බජිතු’’න් ති? 
කුමාවරො පකතියාපි තිස් සකුමාරස් ස පබ් බජිතකාලවතො පභුති පබ් බජිතුකාවමොෙ 

රඤ් වඤො ෙචනං සුත් ො අතිවිය පාවමොජ් ජජාවතො හුත් ො ආහ – ‘‘පබ් බජාමි, 

වදෙ, මං පබ් බාවජත් ො තුම් වහ සාසනදායාදා වහොථා’’ති. 

වතන ච සමවයන රාජධීතා සඞ් ඝමිත් තාපි තස් මිංවයෙ ඨාවන ඨිතා වහොති. 
තස් සා ච සාමිවකො අග් ගිබ්රහ් මා නාම කුමාවරො යුෙරාවජන තිස් සකුමාවරන 

සද් ධිං පබ් බජිවතො වහොති. රාජා තං දිස් ො ආහ – ‘‘ත් ෙම් පි, අම් ම, පබ් බජිතුං 

සක් ඛසී’’ති? ‘‘සාධු, තාත, සක් වකොමී’’ති. රාජා පුත් තානං මනං ලභිත් ො 

පහට් ඨචිත් වතො භික් ඛුසඞ් ඝං එතදවෙොච – ‘‘භන් වත, ඉවම දාරවක 
පබ් බාවජත් ො මං සාසවන දායාදං කවරොථා’’ති. සඞ් වඝො රඤ් වඤො ෙචනං 
සම් පටිච් ඡිත් ො කුමාරං වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථවරන උපජ් ඣාවයන 
මහාවදෙත් වථවරන ච ආචරිවයන පබ් බාවජසි. මජ් ඣන් තිකත් වථවරන 
ආචරිවයන උපසම් පාවදසි. තදා කිර කුමාවරො පරිපුණ් ණවීසතිෙස් වසොෙ වහොති. 
වසො තස් මිංවයෙ උපසම් පදසීමමණ් ඩවල සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පාපුණි. 

සඞ් ඝමිත් තායපි රාජධීතාය ආචරියා ආයුපාලිත් වථරී නාම, උපජ් ඣායා පන 
ධම් මපාලිත් වථරී නාම අවහොසි. තදා සඞ් ඝමිත් තා අට් ඨාරසෙස් සා වහොති. තං 
පබ් බජිතමත් තං තස් මිංවයෙ සීමමණ් ඩවල සික් ඛාය පතිට් ඨාවපසුං. උභින් නං 
පබ් බජිතකාවල රාජා ඡබ් බස් සාභිවසවකො වහොති. 

අථ මහින් දත් වථවරො උපසම් පන් නකාලවතො පභුති අත් තවනො 
උපජ් ඣායස් වසෙ සන් තිවක ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච පරියාපුණන් වතො ද් වෙපි 
සඞ් ගීතිවයො ආරූළ ්හං තිපිටකසඞ් ගහිතං සාට් ඨකථං සබ් බං වථරොදං තිණ් ණං 
ෙස් සානං අබ් භන් තවර උග් ගවහත් ො අත් තවනො උපජ් ඣායස ්ස 
අන් වතොසිකානං සහස් සමත් තානං භික් ඛූනං පාවමොක් වඛො අවහොසි. තදා 
අවසොවකො ධම් මරාජා නෙෙස් සාභිවසවකො වහොති. රඤ් වඤො පන 
අට් ඨෙස් සාභිවසකකාවලවයෙ වකොන් තපුත් තතිස් සත් වථවරො 
බයාධිපටිකම් මත් ථං භික් ඛාචාරෙත් වතන ආහිණ් ඩන් වතො පසතමත් තං සප් පිං 
අලභිත් ො බයාධිබවලන පරික් ඛීණායුසඞ් ඛාවරො භික් ඛුසඞ් ඝං අප් පමාවදන 
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ඔෙදිත් ො ආකාවස පල් ලඞ් වකන නිසීදිත් ො වතවජොධාතුං සමාපජ් ජිත් ො 
පරිනිබ් බායි. රාජා තං පෙත් තිං සුත් ො වථරස් ස සක් කාරං කත් ො ‘‘මයි නාම 
රජ් ජං කාවරන් වත එෙං භික් ඛූනං පච් චයා දුල් ලභා’’ති නගරස් ස චතූසු ද් ොවරසු 
වපොක් ඛරණිවයො කාරාවපත් ො වභසජ් ජස ්ස පූරාවපත් ො දාවපසි. 

වතන කිර සමවයන පාටලිපුත් තස් ස චතූසු ද් ොවරසු චත් තාරි 

සතසහස් සානි, සභායං සතසහස් සන් ති දිෙවස දිෙවස පඤ් චසතසහස් සානි 
රඤ් වඤො උප් පජ් ජන් ති. තවතො රාජා නිවරොධත් වථරස් ස වදෙසිකං සතසහස් සං 

විසජ් වජසි. බුද් ධස් ස වචතිවය ගන් ධමාලාදීහි පූජනත් ථාය සතසහස් සං. 

ධම් මස ්ස සතසහස් සං, තං ධම් මධරානං බහුස් සුතානං චතුපච් චයත් ථාය 

උපනීයති. සඞ් ඝස ්ස සතසහස් සං, චතූසු ද් ොවරසු වභසජ් ජත් ථාය සතසහස ්සං. 
එෙං සාසවන උළාවරො ලාභසක් කාවරො නිබ් බත් ති. 

තිත් ථියා පරිහීනලාභසක් කාරා අන් තමවසො ඝාසච් ඡාදනම් පි අලභන් තා 
ලාභසක් කාරං පත් ථයමානා සාසවන පබ් බජිත් ො සකානි සකානි දිට් ඨිගතානි 

‘‘අයං ධම් වමො, අයං විනවයො’’ති දීවපන් ති. පබ් බජ් ජං අලභමානාපි සයවමෙ 
මුණ් වඩත් ො කාසායානි ෙත් ථානි අච් ඡාවදත් ො විහාවරසු විචරන් තා 
උවපොසථම් පි පොරණම් පි සඞ් ඝකම් මම් පි ගණකම් මම් පි පවිසන් ති. භික් ඛූ වතහි 
සද් ධිං උවපොසථං න කවරොන් ති. තදා වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථවරො 

‘‘උප් පන් නං දානි ඉදං අධිකරණං, තං නචිරස් වසෙ කක් ඛළං භවිස ්සති. න වඛො 
පවනතං සක් කා ඉවමසං මජ් වඣ ෙසන් වතන වූපසවමතු’’න් ති 
මහින් දත් වථරස ්ස ගණං නීයයාවතත් ො අත් තනා  ාසුවිහාවරන විහරිතුකාවමො 
අවහොගඞ් ගපබ් බතං අගමාසි. වතපි වඛො තිත් ථියා භික් ඛුසඞ් වඝන ධම් වමන 
විනවයන සත් ථුසාසවනන නිග් ගය් හමානාපි ධම් මවිනයානුවලොමාය 
පටිපත් තියා අසණ් ඨහන් තා අවනකරූපං සාසනස් ස අබ් බුදඤ් ච මලඤ් ච 

කණ් ටකඤ් ච සමුට් ඨාවපසුං. වකචි අග් ගිං පරිචරන් ති, වකචි පඤ් චාතවපන 

තාවපන් ති, වකචි ආදිච් චං අනුපරිෙත් තන් ති, වකචි ‘‘ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
වෙොභින් දිස ්සාමා’’ති පග් ගණ් හිංසු. තදා භික් ඛුසඞ් වඝො න වතහි සද් ධිං 
උවපොසථං ො පොරණං ො අකාසි. අවසොකාරාවම සත් තෙස් සානි උවපොසවථො 
උපච් ඡිජ් ජි. රඤ් වඤොපි එතමත් ථං ආවරොවචසුං. රාජා එකං අමච් චං ආණාවපසි 
– ‘‘විහාරං ගන් ත් ො අධිකරණං වූපසවමත් ො උවපොසථං කාරාවපහී’’ති. 
අමච් වචො රාජානං පටිපුච් ඡිතුං අවිසහන් වතො අඤ් වඤ අමච් වච උපසඞ් කමිත් ො 
ආහ – ‘‘රාජා මං ‘විහාරං ගන් ත් ො අධිකරණං වූපසවමත් ො උවපොසථං 

කාරාවපහී’ති පහිණි. කථං නු වඛො අධිකරණං වූපසම් මතී’’ති? වත ආහංසු – 

‘‘මයං එෙං සල් ලක් වඛම – ‘යථා නාම පච් චන් තං වූපසවමන් තා වචොවර 

ඝාවතන් ති, එෙවමෙ වය උවපොසථං න කවරොන් ති, වත මාවරතුකාවමො රාජා 
භවිස ්සතී’’’ති. අථ වසො අමච් වචො විහාරං ගන් ත් ො භික් ඛුසඞ් ඝං 
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සන් නිපාවතත් ො ආහ – ‘‘අහං රඤ් ඤා ‘උවපොසථං කාරාවපහී’ති වපසිවතො. 

කවරොථ දානි, භන් වත, උවපොසථ’’න් ති. භික් ඛූ ‘‘න මයං තිත් ථිවයහි සද් ධිං 
උවපොසථං කවරොමා’’ති ආහංසු. අථ අමච් වචො වථරාසනවතො පට් ඨාය අසිනා 
සීසානි පාවතතුං ආරද් වධො. 

අද් දසා වඛො තිස් සත් වථවරො තං අමච් චං තථා විප් පටිපන් නං. තිස් සත් වථවරො 

නාම න වයො ො වසො ො, රඤ් වඤො එකමාතිවකො භාතා තිස් සකුමාවරො නාම, තං 
කිර රාජා පත් තාභිවසවකො ඔපරජ් වජ ඨවපසි. වසො එකදිෙසං ෙනචාරං ගවතො 
අද් දස මහන් තං මිගසඞ් ඝං චිත් තකීළාය කීළන් තං. දිස ්ොනස ්ස එතදවහොසි – 

‘‘ඉවම තාෙ තිණභක් ඛා මිගා එෙං කීළන් ති, ඉවම පන සමණා රාජකුවල 
පණීතානි වභොජනානි භුඤ් ජිත් ො මුදුකාසු වසයයාසු සයමානා කිං නාම කීළිතං 
න කීළිස් සන් තී’’ති! වසො තවතො ආගන් ත් ො ඉමං අත් තවනො විතක් කං රඤ් වඤො 

ආවරොවචසි. රාජා ‘‘අට් ඨාවන කුක් කුච් චායිතං කුමාවරන! හන් ද, නං එෙං 
සඤ ්ඤාවපස් සාමී’’ති එකදිෙසං වකනචි කාරවණන කුද් වධො විය හුත් ො ‘‘එහි 

සත් තදිෙවසන රජ් ජං සම් පටිච් ඡ, තවතො තං ඝාවතස ්සාමී’’ති මරණභවයන 
තජ් වජත් ො තමත් ථං සඤ් ඤාවපසි. වසො කිර කුමාවරො ‘‘සත් තවම මං දිෙවස 

මාවරස ්සතී’’ති න චිත් තරූපං න් හායි, න භුඤ් ජි, න සුපි, අතිවිය ලූඛසරීවරො 

අවහොසි. තවතො නං රාජා පුච් ඡි – ‘‘කිස ්ස ත් ෙං එෙරූවපො ජාවතො’’ති? 

‘‘මරණභවයන, වදො’’ති. ‘‘අවර, ත් ෙං නාම පරිච් ඡින් නමරණං 

සම් පස ්සමාවනො විස් සත් වථො න කීළසි? භික් ඛූ අස් සාසපස් සාසනිබද් ධං මරණං 
වපක් ඛමානා කථං කීළිස් සන් තී’’ති! තවතො පභුති කුමාවරො සාසවන පසීදි. 

වසො පුන එකදිෙසං මිගෙං නික් ඛමිත් ො අරඤ් වඤ අනුවිචරමාවනො අද් දස 
වයොනකමහාධම් මරක් ඛිතත් වථරං අඤ් ඤතවරන හත් ථිනාවගන සාලසාඛං 
ගවහත් ො බීජියමානං නිසින් නං. දිස් ො පාවමොජ් ජජාවතො චින් වතසි – ‘‘කදා නු 
වඛො අහම් පි අයං මහාවථවරො විය පබ් බවජයයං! සියා නු වඛො වසො දිෙවසො’’ති. 
වථවරො තස් සාසයං විදිත් ො තස් ස පස් සන් තස ්වසෙ ආකාවස උප් පතිත් ො 
අවසොකාරාවම වපොක් ඛරණියා උදකතවල ඨත් ො චීෙරඤ් ච උත් තරාසඞ් ගඤ ්ච 
ආකාවස ලග් වගත් ො න් හායිතුං ආරද් වධො. 

කුමාවරො වථරස් සානුභාෙං දිස් ො අතිවිය පසන් වනො ‘‘අජ් වජෙ 

පබ් බජිස් සාමී’’ති නිෙත් තිත් ො රඤ් වඤො ආවරොවචසි – ‘‘පබ් බජිස ්සාමහං, 
වදො’’ති. රාජා අවනකප් පකාරං යාචිත් ොපි තං නිෙත් වතතුං අසක් වකොන් වතො 
අවසොකාරාමගමනීයමග් ගං අලඞ් කාරාවපත් ො කුමාරං ඡණවෙසං ගාහාවපත් ො 
අලඞ් කතාය වසනාය පරිොරාවපත් ො විහාරං වනසි. ‘‘යුෙරාජා කිර 
පබ් බජිස් සතී’’ති සුත් ො බහූ භික් ඛූ පත් තචීෙරානි පටියාවදසුං. කුමාවරො 
පධානඝරං ගන් ත් ො මහාධම් මරක් ඛිතත් වථරස් වසෙ සන් තිවක පබ් බජි සද් ධිං 
පුරිසසතසහස් වසන. කුමාරස් ස පන අනුපබ් බජිතානං ගණනපරිච් වඡවදො නත් ථි. 
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පටුන 

කුමාවරො රඤ් වඤො චතුෙස් සාභිවසකකාවල පබ් බජිවතො. අථඤ් වඤොපි රඤ් වඤො 
භාගිවනවයයො සඞ් ඝමිත් තාය සාමිවකො අග් ගිබ්රහ් මා නාම කුමාවරො අත් ථි. 

සඞ් ඝමිත් තා තං පටිච් ච එකවමෙ පුත් තං විජායි. වසොපි ‘‘යුෙරාජා පබ් බජිවතො’’ති 

සුත් ො රාජානං උපසඞ් කමිත් ො – ‘‘අහම් පි, වදෙ, පබ් බජිස ්සාමී’’ති යාචි. 

‘‘පබ් බජ, තාතා’’ති ච රඤ් ඤා අනුඤ් ඤාවතො තංදිෙසවමෙ පබ් බජි. 

එෙං අනුපබ් බජිවතො, උළාරවිභවෙන ඛත් තියජවනන; 

රඤ් වඤො කනිට් ඨභාතා, තිස් සත් වථවරොති විඤ් වඤවයයො. 

වසො තං අමච් චං තථා විප් පටිපන් නං දිස් ො චින් වතසි – ‘‘න රාජා වථවර 

මාරාවපතුං පහිවණයය; අද් ධා ඉමස් වසවෙතං අමච් චස ්ස දුග් ගහිතං 
භවිස් සතී’’ති ගන් ත් ො සයං තස් ස ආසන් වන ආසවන නිසීදි. වසො වථරං 
සඤ ්ජානිත් ො සත් ථං නිපාවතතුං අවිසහන් වතො ගන් ත් ො රඤ් වඤො ආවරොවචසි 

– ‘‘අහං, වදෙ, උවපොසථං කාතුං අනිච් ඡන් තානං එත් තකානං නාම භික් ඛූනං 

සීසානි පාවතසිං; අථ අයයස් ස තිස් සත් වථරස් ස පටිපාටි සම් පත් තා, කින් ති 

කවරොමී’’ති? රාජා සුත් ොෙ – ‘‘අවර! කිං පන, ත් ෙං, මයා භික් ඛූ ඝාවතතුං 
වපසිවතො’’ති තාෙවදෙ සරීවර උප් පන් නදාවහො හුත් ො විහාරං ගන් ත් ො වථවර 

භික් ඛූ පුච් ඡි – ‘‘අයං, භන් වත, අමච් වචො මයා අනාණත් වතොෙ එෙං අකාසි, 

කස ්ස නු වඛො ඉමිනා පාවපන භවිතබ් බ’’න් ති? එකච් වච වථරා, ‘‘අයං තෙ 

ෙචවනන අකාසි, තුය් වහතං පාප’’න් ති ආහංසු. එකච් වච ‘‘උභින් නම් පි වෙො 

එතං පාප’’න් ති ආහංසු. එකච් වච එෙමාහංසු – ‘‘කිං පන වත, මහාරාජ, අත් ථි 

චිත් තං ‘අයං ගන් ත් ො භික් ඛූ ඝාවතතූ’’’ති? ‘‘නත් ථි, භන් වත, කුසලාධිප් පාවයො 
අහං වපවසසිං – ‘සමග් වගො භික් ඛුසඞ් වඝො උවපොසථං කවරොතූ’’’ති. ‘‘සවච 

ත් ෙං කුසලාධිප් පාවයො, නත් ථි තුය් හං පාපං, අමච් චස් වසවෙතං පාප’’න් ති. රාජා 

ද් වෙළ් හකජාවතො ආහ – ‘‘අත් ථි නු වඛො, භන් වත, වකොචි භික් ඛු මවමතං 

ද් වෙළ් හකං ඡින් දිත් ො සාසනං පග් ගවහතුං සමත් වථො’’ති? ‘‘අත් ථි, මහාරාජ, 

වමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් වථවරො නාම, වසො වත ඉමං ද් වෙළ් හකං ඡින් දිත් ො 
සාසනං පග් ගණ් හිතුං සමත් වථො’’ති. රාජා තදවහෙ චත් තාවරො ධම් මකථිවක 

එවකකභික් ඛුසහස් සපරිොවර, චත් තාවරො ච අමච් වච 
එවකකපුරිසසහස් සපරිොවර ‘‘වථරං ගණ් හිත් ො ආගච් ඡථා’’ති වපවසසි. වත 

ගන් ත් ො ‘‘රාජා පක් වකොසතී’’ති ආහංසු. වථවරො නාගච් ඡි. දුතියම් පි වඛො රාජා 

අට් ඨ ධම් මකථිවක, අට් ඨ ච අමච් වච සහස් සසහස් සපරිොවරවයෙ වපවසසි – 

‘‘‘රාජා, භන් වත, පක් වකොසතී’ති ෙත් ො ගණ් හිත් ොෙ ආගච් ඡථා’’ති. වත 

තවථෙ ආහංසු. දුතියම් පි වථවරො නාගච් ඡි. රාජා වථවර පුච් ඡි – ‘‘අහං, භන් වත, 

ද් වික් ඛත් තුං පහිණිං; කස ්මා වථවරො නාගච් ඡතී’’ති? ‘‘‘රාජා පක් වකොසතී’ති 

වුත් තත් තා, මහාරාජ, නාගච් ඡති. එෙං පන වුත් වත ආගච් වඡයය ‘සාසනං, 

භන් වත, ඔසීදති, අම් හාකං සාසනං පග් ගහත් ථාය සහායකා වහොථා’’’ති. අථ 
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රාජා තථා ෙත් ො වසොළස ධම් මකථිවක, වසොළස ච අමච් වච 

සහස් සසහස් සපරිොවර වපවසසි. භික් ඛූ ච පටිපුච් ඡි – ‘‘මහල් ලවකො නු වඛො, 

භන් වත, වථවරො දහවරො නු වඛො’’ති? ‘‘මහල් ලවකො, මහාරාජා’’ති. ‘‘ෙය් හං ො 

සිවිකං ො අභිරුහිස් සති, භන් වත’’ති? ‘‘නාභිරුහිස් සති, මහාරාජා’’ති. ‘‘කුහිං, 

භන් වත, වථවරො ෙසතී’’ති? ‘‘උපරි ගඞ් ගාය, මහාරාජා’’ති. රාජා ආහ – ‘‘වතන 

හි, භවණ, නාොසඞ් ඝාටං බන් ධිත් ො තත් වථෙ වථරං නිසීදාවපත් ො ද් වීසුපි 
තීවරසු ආරක් ඛං සංවිධාය වථරං ආවනථා’’ති. භික් ඛූ ච අමච් චා ච වථරස් ස 
සන් තිකං ගන් ත් ො රඤ් වඤො සාසනං ආවරොවචසුං. 

වථවරො සුත් ො ‘‘යං වඛො අහං මූලවතො පට් ඨාය සාසනං පග් ගණ් හිස ්සාමීති 
පබ් බජිවතොම් හි. අයං දානි වම වසො කාවලො අනුප් පත් වතො’’ති චම් මඛණ් ඩං 
ගණ් හිත් ොෙ උට් ඨහි. අථ ‘‘වථවරො ස් වෙ පාටලිපුත් තං සම් පාපුණිස් සතී’’ති 
රත් තිභාවග රාජා සුපිනං අද් දස. එෙරූවපො සුපිවනො අවහොසි – ‘‘සබ් බවසවතො 
හත් ථිනාවගො ආගන් ත් ො රාජානං සීසවතො පට් ඨාය පරාමසිත් ො දක් ඛිණහත් වථ 
අග් ගවහසී’’ති. පුනදිෙවස රාජා සුපිනජ් ඣායවක පුච් ඡි – ‘‘මයා එෙරූවපො 

සුපිවනො දිට් වඨො, කිං වම භවිස් සතී’’ති? එවකො තං, ‘‘මහාරාජ, සමණනාවගො 
දක් ඛිණහත් වථ ගණ් හිස් සතී’’ති. අථ රාජා තාෙවදෙ ‘‘වථවරො ආගවතො’’ති 
සුත් ො ගඞ් ගාතීරං ගන් ත් ො නදිං ඔතරිත් ො අබ් භුග් ගච් ඡන් වතො ජාණුමත් වත 
උදවක වථරං සම් පාපුණිත් ො වථරස් ස නාොවතො ඔතරන් තස ්ස හත් ථං අදාසි. 
වථවරො රාජානං දක් ඛිණහත් වථ අග් ගවහසි. තං දිස් ො අසිග් ගාහා ‘‘වථරස ්ස 

සීසං පාවතස් සාමා’’ති වකොසවතො අසිං අබ් බාහිංසු. කස් මා? එතං කිර චාරිත් තං 
රාජකුවලසු – ‘‘වයො රාජානං හත් වථ ගණ් හති තස් ස අසිනා සීසං 
පාවතතබ් බ’’න් ති. රාජා ඡායංවයෙ දිස් ො ආහ – ‘‘පුබ් වබපි අහං භික් ඛූසු 

විරද් ධකාරණා අස් සාදං න වින් දාමි, මා වඛො වථවර විරජ් ඣිත් ථා’’ති. වථවරො 

පන කස ්මා රාජානං හත් වථ අග් ගවහසීති? යස් මා රඤ් ඤා පඤ් හං 
පුච් ඡනත් ථාය පක් වකොසාපිවතො තස් මා ‘‘අන් වතොසිවකො වම අය’’න් ති 
අග් ගවහසි. 

රාජා වථරං අත් තවනො උයයානං වනත් ො බාහිරවතො තික් ඛත් තුං 
පරිොරාවපත් ො ආරක් ඛං ඨවපත් ො සයවමෙ වථරස් ස පාවද වධොවිත් ො 
වතවලන මක් වඛත් ො වථරස ්ස සන් තිවක නිසීදිත් ො ‘‘පටිබවලො නු වඛො 
වථවරො මම කඞ් ඛං ඡින් දිත් ො උප් පන් නං අධිකරණං වූපසවමත් ො සාසනං 

පග් ගණ් හිතු’’න් ති වීමංසනත් ථාය ‘‘අහං, භන් වත, එකං පාටිහාරියං 

දට් ඨුකාවමො’’ති ආහ. ‘‘කතරං පාටිහාරියං දට් ඨුකාවමොසි, මහාරාජා’’ති? 

‘‘පථවීකම් පනං, භන් වත’’ති. ‘‘සකලපථවීකම් පනං දට් ඨුකාවමොසි, මහාරාජ, 

පවදසපථවීකම් පන’’න් ති? ‘‘කතරං පවනත් ථ, භන් වත, දුක් කර’’න් ති? ‘‘කිං නු 

වඛො, මහාරාජ, කංසපාතියා උදකපුණ් ණාය සබ් බං උදකං කම් වපතුං දුක් කරං; 
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උදාහු උපඩ් ඪ’’න් ති? ‘‘උපඩ් ඪං, භන් වත’’ති. ‘‘එෙවමෙ වඛො, මහාරාජ, 

පවදසපථවීකම් පනං දුක් කර’’න් ති. ‘‘වතන හි, භන් වත, පවදසපථවීකම් පනං 

පස් සිස ්සාමී’’ති. ‘‘වතන හි, මහාරාජ, සමන් තවතො වයොජවන පුරත් ථිමාය දිසාය 

එවකන චක් වකන සීමං අක් කමිත් ො රවථො තිට් ඨතු; දක් ඛිණාය දිසාය ද් වීහි 

පාවදහි සීමං අක් කමිත් ො අස් වසො තිට් ඨතු; පච් ඡිමාය දිසාය එවකන පාවදන 

සීමං අක් කමිත් ො පුරිවසො තිට් ඨතු; උත් තරාය දිසාය උපඩ් ඪභාවගන සීමං 
අක් කමිත් ො එකා උදකපාති තිට් ඨතූ’’ති. රාජා තථා කාරාවපසි. වථවරො 
අභිඤ් ඤාපාදකං චතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් ො තවතො වුට් ඨාය ‘‘රාජා 
පස් සතූ’’ති වයොජනප් පමාණපථවීචලනං අධිට් ඨහි. පුරත් ථිමාය දිසාය රථස් ස 

අන් වතොසීමාය ඨිවතො පාවදොෙ චලි, ඉතවරො න චලි. එෙං දක් ඛිණපච් ඡිමදිසාසු 

අස් සපුරිසානං අන් වතොසීමාය ඨිතපාදාවයෙ චලිංසු, උපඩ් ඪුපඩ් ඪං සරීරඤ් ච. 
උත් තරදිසාය උදකපාතියාපි අන් වතොසීමාය ඨිතං උපඩ් ඪභාගගතවමෙ උදකං 

චලි, අෙවසසං නිච් චලමවහොසීති. රාජා තං පාටිහාරියං දිස් ො ‘‘සක් ඛති දානි 
වථවරො සාසනං පග් ගණ් හිතු’’න් ති නිට් ඨං ගන් ත් ො අත් තවනො කුක් කුච් චං පුච් ඡි 

– ‘‘අහං, භන් වත, එකං අමච් චං ‘විහාරං ගන් ත් ො අධිකරණං වූපසවමත් ො 

උවපොසථං කාරාවපහී’ති පහිණිං, වසො විහාරං ගන් ත් ො එත් තවක භික් ඛූ ජීවිතා 

වෙොවරොවපසි, එතං පාපං කස් ස වහොතී’’ති? 

‘‘කිං පන වත, මහාරාජ, අත් ථි චිත් තං ‘අයං විහාරං ගන් ත් ො භික් ඛූ 

ඝාවතතූ’’’ති? ‘‘නත් ථි, භන් වත’’ති. ‘‘සවච වත, මහාරාජ, නත් ථි එෙරූපං 

චිත් තං, නත් ථි තුය් හං පාප’’න් ති. අථ වථවරො රාජානං එතමත් ථං ඉමිනා 

සුත් වතන සඤ ්ඤාවපසි – ‘‘වචතනාහං, භික් ඛවෙ, කම් මං ෙදාමි. වචතයිත් ො 

කම් මං කවරොති – කාවයන ොචාය මනසා’’ති (අ. නි. 6.63). 

තවමෙත් ථං පරිදීවපතුං තිත්තිරජාතෙං (ජා. 1.4.75) ආහරි – ‘‘අතීවත, 

මහාරාජ, දීපකතිත් තිවරො තාපසං පුච් ඡි – 

‘ඤාතවකො වනො නිසින් වනොති, බහු ආගච් ඡතී ජවනො; 

පටිච් ච කම් මං ඵුසති, තස් මිං වම සඞ් කවත මවනො’ති. 

තාපවසො ආහ – ‘අත් ථි පන වත චිත් තං මම සද් වදන ච රූපදස් සවනන ච 

ආගන් ත් ො එවත පක් ඛිවනො බජ් ඣන් තු ො හඤ් ඤන් තු ො’ති? ‘නත් ථි, 
භන් වත’ති තිත් තිවරො ආහ. තවතො නං තාපවසො සඤ් ඤාවපසි – ‘සවච වත 

නත් ථි චිත් තං, නත් ථි පාපං; වචතයන් තවමෙ හි පාපං ඵුසති, නාවචතයන් තං. 

‘න පටිච් ච කම් මං ඵුසති, මවනො වච නප් පදුස ්සති; 

අප් වපොස ්සුක් කස ්ස භද්රස් ස, න පාපමුපලිම් පතී’’’ති. 
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පටුන 

එෙං වථවරො රාජානං සඤ් ඤාවපත් ො තත් වථෙ රාජුයයාවන සත් ත දිෙසානි 
ෙසන් වතො රාජානං සමයං උග් ගණ් හාවපසි. රාජා සත් තවම දිෙවස 
අවසොකාරාවම භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාවපත් ො සාණිපාකාරං පරික් ඛිපාවපත් ො 
සාණිපාකාරන් තවර නිසින් වනො එකලද් ධිවක එකලද් ධිවක භික් ඛූ එකවතො 
එකවතො කාරාවපත් ො එකවමකං භික් ඛුසමූහං පක් වකොසාවපත් ො පුච් ඡි – 

‘‘කිංොදී සම් මාසම් බුද් වධො’’ති? තවතොසස් සතොදිවනො ‘‘සස් සතොදී’’ති 
ආහංසු. එකච් චසස් සතිකා…වප.… අන් තානන් තිකා… අමරාවික් වඛපිකා… 
අධිච් චසමුප් පන් නිකා… සඤ ්ඤීොදා… අසඤ් ඤීොදා… 

වනෙසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීොදා … උච් වඡදොදා… දිට් ඨධම් මනිබ් බානොදා 
‘‘දිට් ඨධම් මනිබ් බානොදී’’ති ආහංසු. රාජා පඨමවමෙ සමයස් ස උග් ගහිතත් තා 

‘‘නයිවම භික් ඛූ, අඤ් ඤතිත් ථියා ඉවම’’ති ඤත් ො වතසං වසතකානි ෙත් ථානි 
දත් ො උප් පබ් බාවජසි. වත සබ් වබපි සට් ඨිසහස් සා අවහසුං. 

අථඤ් වඤ භික් ඛූ පක් වකොසාවපත් ො පුච් ඡි – ‘‘කිංොදී, භන් වත, 

සම් මාසම් බුද් වධො’’ති? ‘‘විභජ් ජොදී, මහාරාජා’’ති. එෙං වුත් වත රාජා වථරං 

පුච් ඡි – ‘‘විභජ් ජොදී, භන් වත, සම් මාසම් බුද් වධො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. 

තවතො රාජා ‘‘සුද් ධං දානි, භන් වත, සාසනං; කවරොතු භික් ඛුසඞ් වඝො 
උවපොසථ’’න් ති ආරක් ඛං දත් ො නගරං පාවිසි. 

සමග් වගො සඞ් වඝො සන් නිපතිත් ො උවපොසථං අකාසි. තස් මිං සන් නිපාවත 
සට් ඨි භික් ඛුසතසහස් සානි අවහසුං. තස් මිං සමාගවම 

වමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් වථවරො පරප් පොදං මද් දමාවනො ෙථාවත්ථුප්පෙරණං 
අභාසි. තවතො සට් ඨිසතසහස් සසඞ් වඛයසු භික් ඛූසු උච් චිනිත් ො 
තිපිටකපරියත් තිධරානං පභින් නපටිසම් භිදානං වතවිජ් ජාදිවභදානං භික් ඛූනං 
සහස් සවමකං ගවහත් ො යථා මහාකස් සපත් වථවරො ච කාකණ් ඩකපුත් වතො 

යසත් වථවරො ච ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිංසු; එෙවමෙ ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
සඞ් ගායන් වතො සබ් බං සාසනමලං විවසොවධත් ො තතියසඞ් ගීතිං අකාසි. 
සඞ් ගීතිපරිවයොසාවන අවනකප් පකාරං පථවී අකම් පිත් ථ. අයං සඞ් ගීති නෙහි 
මාවසහි නිට් ඨිතා. යා වලොවක – 

කතා භික් ඛුසහස් වසන, තස් මා සහස් සිකාති ච; 

පුරිමා ද් වෙ උපාදාය, තතියාති ච වුච් චතීති. 

අයං තතියසඞ් ගීති. 

එත් තාෙතා ච ‘‘වකනාභත’’න් ති එතස් ස පඤ ්හස ්ස විස් සජ් ජනත් ථං යං 
අවෙොචම් හ – ‘‘ජම් බුදීවප තාෙ උපාලිත් වථරමාදිං කත් ො ආචරියපරම් පරාය 

යාෙ තතියසඞ් ගීති තාෙ ආභතං. තත්රායං ආචරියපරම්පරා – 
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‘‘උපාලි දාසවකො වචෙ, වසොණවකො සිග් ගවෙො තථා; 

තිස් වසො වමොග් ගලිපුත් වතො ච, පඤ ්වචවත විජිතාවිවනො. 

‘‘පරම් පරාය විනයං, දීවප ජම් බුසිරිව් හවය; 

අච් ඡිජ් ජමානමාවනසුං, තතිවයො යාෙ සඞ් ගවහො’’ති. 

තස් සත් වථො පකාසිවතොෙ වහොති. 

තතියසඞ් ගහවතො පන උද් ධං ඉමං දීපං මහින් දාදීහි ආභතං. මහින් දවතො 
උග් ගවහත් ො කඤ් චි කාලං අරිට් ඨත් වථරාදීහි ආභතං. තවතො යාෙජ් ජතනා 
වතසංවයෙ අන් වතොසිකපරම් පරභූතාය ආචරියපරම් පරාය ආභතන් ති 
වෙදිතබ් බං. යථාහු වපොරාණා – 

‘‘තවතො මහින් වදො ඉට් ටිවයො, උත් තිවයො සම් බවලො තථා; 
භද් දනාවමො ච පණ් ඩිවතො. 

‘‘එවත නාගා මහාපඤ් ඤා, ජම් බුදීපා ඉධාගතා; 

විනයං වත ොචයිංසු, පිටකං තම් බපණ් ණියා. 

‘‘නිකාවය පඤ් ච ොවචසුං, සත් ත වචෙ පකරවණ; 

තවතො අරිට් වඨො වමධාවී, තිස් සදත් වතො ච පණ් ඩිවතො. 

‘‘විසාරවදො කාළසුමවනො, වථවරො ච දීඝනාමවකො; 
දීඝසුමවනො ච පණ් ඩිවතො. 

‘‘පුනවදෙ කාළසුමවනො, නාගත් වථවරො ච බුද් ධරක් ඛිවතො; 

තිස් සත් වථවරො ච වමධාවී, වදෙත් වථවරො ච පණ් ඩිවතො. 

‘‘පුනවදෙ සුමවනො වමධාවී, විනවය ච විසාරවදො; 

බහුස් සුවතො චූළනාවගො, ගවජොෙ දුප් පධංසිවයො. 

‘‘ධම් මපාලිතනාවමො ච, වරොහවණ සාධුපූජිවතො; 

තස් ස සිස ්වසො මහාපඤ් වඤො, වඛමනාවමො තිවපටවකො. 

‘‘දීවප තාරකරාජාෙ, පඤ ්ඤාය අතිවරොචථ; 

උපතිස ්වසො ච වමධාවී, ඵුස් සවදවෙො මහාකථී. 

‘‘පුනවදෙ සුමවනො වමධාවී, පුප්  නාවමො බහුස් සුවතො; 

මහාකථී මහාසිවෙො, පිටවක සබ් බත් ථ වකොවිවදො. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  බාහිරනිදානෙථා 

42 

පටුන 

‘‘පුනවදෙ උපාලි වමධාවී, විනවය ච විසාරවදො; 

මහානාවගො මහාපඤ් වඤො, සද් ධම් මෙංසවකොවිවදො. 

‘‘පුනවදෙ අභවයො වමධාවී, පිටවක සබ් බත් ථ වකොවිවදො; 

තිස් සත් වථවරො ච වමධාවී, විනවය ච විසාරවදො. 

‘‘තස් ස සිස ්වසො මහාපඤ් වඤො, පුප්  නාවමො බහුස් සුවතො; 

සාසනං අනුරක් ඛන් වතො, ජම් බුදීවප පතිට් ඨිවතො. 

‘‘චූළාභවයො ච වමධාවී, විනවය ච විසාරවදො; 

තිස් සත් වථවරො ච වමධාවී, සද් ධම් මෙංසවකොවිවදො. 

‘‘චූළවදවෙො ච වමධාවී, විනවය ච විසාරවදො; 

සිෙත් වථවරො ච වමධාවී, විනවය සබ් බත් ථ වකොවිවදො. 

‘‘එවත නාගා මහාපඤ් ඤා, විනයඤ් ඤූ මග් ගවකොවිදා; 

විනයං දීවප පකාවසසුං, පිටකං තම් බපණ් ණියා’’ති. 

තත්රායං අනුපුබ්බිෙථා – වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථවරො කිර ඉමං 
තතියධම් මසඞ් ගීතිං කත් ො එෙං චින් වතසි – ‘‘කත් ථ නු වඛො අනාගවත සාසනං 

සුප් පතිට් ඨිතං භවෙයයා’’ති? අථස ්ස උපපරික් ඛවතො එතදවහොසි – 
‘‘පච් චන් තිවමසු වඛො ජනපවදසු සුප් පතිට් ඨිතං භවිස් සතී’’ති. වසො වතසං වතසං 
භික් ඛූනං භාරං කත් ො වත වත භික් ඛූ තත් ථ තත් ථ වපවසසි. 

මජ් ඣන් තිකත් වථරං ෙස්මීර න්ධාරරට්ඨං වපවසසි – ‘‘ත් ෙං එතං රට් ඨං 
ගන් ත් ො එත් ථ සාසනං පතිට් ඨාවපහී’’ති. මහාවදෙත් වථරං තවථෙ ෙත් ො 

 හිංසෙ ණ්ඩ ං වපවසසි. රක් ඛිතත් වථරං වනවාසිං. 

වයොනකධම් මරක් ඛිතත් වථරං අපරන්තෙං. මහාධම් මරක් ඛිතත් වථරං 

 හාරට්ඨං. මහාරක් ඛිතත් වථරං කයොනෙක ොෙං. මජ් ඣිමත් වථරං 

හි වන්තකදසභා ං. වසොණත් වථරඤ් ච උත් තරත් වථරඤ් ච සුවණ්ණභූමං. 
අත් තවනො සද් ධිවිහාරිකං මහින් දත් වථරං ඉට් ටියත් වථවරන උත් තියත් වථවරන 

සම් බලත් වථවරන භද් දසාලත් වථවරන ච සද් ධිං තම්බපණ්ණිදීපං වපවසසි – 
‘‘තුම් වහ තම් බපණ් ණිදීපං ගන් ත් ො එත් ථ සාසනං පතිට් ඨාවපථා’’ති. සබ් වබපි 
තං තං දිසාභාගං ගච් ඡන් තා අත් තපඤ් චමා අගමංසු ‘‘පච් චන් තිවමසු ජනපවදසු 
පඤ ්චෙග් වගො ගවණො අලං උපසම් පදකම් මායා’’ති මඤ් ඤමානා. 

වතන වඛො පන සමවයන කස් මීරගන් ධාරරට් වඨ සස් සපාකසමවය 
අරොවළො නාම නාගරාජා කරකෙස් සං නාම ෙස් සාවපත් ො සස් සං හරාවපත් ො 

මහාසමුද් දං පාවපති.  ජ්ඣන්තිෙත් වථවරො පන පාටලිපුත් තවතො වෙහාසං 
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අබ් භුග් ගන් ත් ො හිමෙති අරොළදහස් ස උපරි ඔතරිත් ො අරොළදහපිට් ඨියං 
චඞ් කමතිපි තිට් ඨතිපි නිසීදතිපි වසයයම් පි කප් වපති. නාගමාණෙකා තං දිස් ො 

අරොළස ්ස නාගරාජස් ස ආවරොවචසුං – ‘‘මහාරාජ, එවකො 
ඡින් නභින් නපටධවරො භණ් ඩු කාසාෙෙසවනො අම් හාකං උදකං දූවසතී’’ති. 
නාගරාජා තාෙවදෙ වකොධාභිභූවතො නික් ඛමිත් ො වථරං දිස් ො මක් ඛං 
අසහමාවනො අන් තලික් වඛ අවනකානි භිංසනකානි නිම් මිනි. තවතො තවතො භුසා 

ොතා ොයන් ති, රුක් ඛා ඡිජ් ජන් ති, පබ් බතකූටානි පතන් ති, වමඝා ගජ් ජන් ති, 

විජ් ජුලතා නිච් ඡරන් ති, අසනිවයො  ලන් ති, භින් නං විය ගගනතලං උදකං 

පග් ඝරති. භයානකරූපා නාගකුමාරා සන් නිපතන් ති. සයම් පි ධූමායති, පජ් ජලති, 
පහරණවුට් ඨිවයො විස් සජ් වජති. ‘‘වකො අයං මුණ් ඩවකො 
ඡින් නභින් නපටධවරො’’තිආදීහි  රුසෙචවනහි වථරං සන් තජ් වජසි. ‘‘එථ 
ගණ් හථ හනථ නිද් ධමථ ඉමං සමණ’’න් ති නාගබලං ආණාවපසි. වථවරො 
සබ් බං තං භිංසනකං අත් තවනො ඉද් ධිබවලන පටිබාහිත් ො නාගරාජානං ආහ – 

‘‘සවදෙවකොපි වච වලොවකො, ආගන් ත් ො තාසවයයය මං; 

න වම පටිබවලො අස් ස, ජවනතුං භයවභරෙං. 

‘‘සවචපි ත් ෙං මහිං සබ් බං, සසමුද් දං සපබ් බතං; 

උක් ඛිපිත් ො මහානාග, ඛිවපයයාසි මමූපරි. 

‘‘වනෙ වම සක් කුවණයයාසි, ජවනතුං භයවභරෙං; 

අඤ ්ඤදත් ථු තවෙෙස් ස, විඝාවතො උරගාධිපා’’ති. 

එෙං වුත් වත නාගරාජා විහතානුභාවෙො නිප්  ලොයාවමො දුක් ඛී දුම් මවනො 
අවහොසි. තං වථවරො තඞ් ඛණානුරූපාය ධම් මියා කථාය සන් දස ්වසත් ො 
සමාදවපත් ො සමුත් වතවජත් ො සම් පහංවසත් ො තීසු සරවණසු පඤ් චසු ච 
සීවලසු පතිට් ඨාවපසි සද් ධිං චතුරාසීතියා නාගසහස් වසහි. අඤ් වඤපි බහූ 
හිමෙන් තොසිවනො යක් ඛා ච ගන් ධබ් බා ච කුම් භණ් ඩා ච වථරස් ස ධම් මකථං 
සුත් ො සරවණසු ච සීවලසු ච පතිට් ඨහිංසු. පඤ් චවකොපි යක් වඛො සද් ධිං භරියාය 
යක් ඛිනියා පඤ් චහි ච පුත් තසවතහි පඨවම  වල පතිට් ඨිවතො. අථායස ්මා 
මජ් ඣන් තිකත් වථවරො සබ් වබපි නාගයක් ඛරක් ඛවස ආමන් වතත් ො එෙමාහ – 

‘‘මා දානි වකොධං ජනයිත් ථ, ඉවතො උද් ධං යථා පුවර; 

සස් සඝාතඤ් ච මා කත් ථ, සුඛකාමා හි පාණිවනො; 

කවරොථ වමත් තං සත් වතසු, ෙසන් තු මනුජා සුඛ’’න් ති. 

වත සබ් වබපි ‘‘සාධු භන් වත’’ති වථරස් ස පටිස් සුණිත් ො යථානුසිට් ඨං 
පටිපජ් ජිංසු. තංදිෙසවමෙ ච නාගරාජස් ස පූජාසමවයො වහොති. අථ නාගරාජා 
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අත් තවනො රතනමයං පල් ලඞ් කං ආහරාවපත් ො වථරස් ස පඤ් ඤවපසි. නිසීදි 
වථවරො පල් ලඞ් වක. නාගරාජාපි වථරං බීජයමාවනො සමීවප අට් ඨාසි. තස් මිං 
ඛවණ කස ්මීරගන් ධාරරට් ඨොසිවනො ආගන් ත් ො වථරං දිස් ො ‘‘අම් හාකං 
නාගරාජවතොපි වථවරො මහිද් ධිකතවරො’’ති වථරවමෙ ෙන් දිත් ො නිසින් නා. 

වථවරො වතසං ආසීවිවසොපමසුත් තං කවථසි. සුත් තපරිවයොසාවන අසීතියා 

පාණසහස් සානං ධම් මාභිසමවයො අවහොසි, කුලසතසහස් සං පබ් බජි. තවතො 
පභුති ච කස් මීරගන් ධාරා යාෙජ් ජතනා කාසාෙපජ් වජොතා ඉසිොතපටිොතා එෙ. 

ගන් ත් ො කස් මීරගන් ධාරං, ඉසි මජ් ඣන් තිවකො තදා; 

දුට් ඨං නාගං පසාවදත් ො, වමොවචසි බන් ධනා බහූති. 

 හාකදවත් වථවරොපි මහිංසකමණ් ඩලං ගන් ත් ො කදවදූතසුත්තං කවථසි. 

සුත් තපරිවයොසාවන චත් තාලීස පාණසහස් සානි ධම් මචක් ඛුං පටිලභිංසු, 
චත් තාලීසංවයෙ පාණසහස් සානි පබ් බජිංසු. 

ගන් ත් ොන රට් ඨං මහිංසං, මහාවදවෙො මහිද් ධිවකො; 

වචොවදත් ො වදෙදූවතහි, වමොවචසි බන් ධනා බහූති. 

රක්ඛිතත් වථවරො පන ෙනොසිං ගන් ත් ො ආකාවස ඨත් ො 

අන තග් පරියායෙථාය ෙනොසිවක පසාවදසි. කථාපරිවයොසාවන පනස් ස 

සට් ඨිසහස ්සානං ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. සත් තතිසහස ්සමත් තා පබ් බජිංසු, 
පඤ ්චවිහාරසතානි පතිට් ඨහිංසු. එෙං වසො තත් ථ සාසනං පතිට් ඨාවපසි. 

ගන් ත් ොන රක් ඛිතත් වථවරො, ෙනොසිං මහිද් ධිවකො; 

අන් තලික් වඛ ඨිවතො තත් ථ, වදවසසි අනමතග් ගියන් ති. 

කයොනෙධම් රක්ඛිතත් වථවරොපි අපරන් තකං ගන් ත් ො 

අග්ගික්ඛන්කධොප සුත්තන්තෙථාය අපරන් තවක පසාවදත් ො සත් තති 
පාණසහස් සානි ධම් මාමතං පාවයසි. ඛත් තියකුලවතො එෙ පුරිසසහස් සානි 

පබ් බජිංසු, සමධිකානි ච ඡ ඉත් ථිසහස් සානි. එෙං වසො තත් ථ සාසනං 
පතිට් ඨාවපසි. 

අපරන් තං විගාහිත් ො, වයොනවකො ධම් මරක් ඛිවතො; 

අග් ගික් ඛන් වධොපවමවනත් ථ, පසාවදසි ජවන බහූති. 

 හාධම් රක්ඛිතත් වථවරො පන මහාරට් ඨං ගන් ත් ො 

 හානාරදෙස්සපජාතෙෙථාය මහාරට් ඨවක පසාවදත් ො චතුරාසීති 
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පාණසහස් සානි මග් ග වලසු පතිට් ඨාවපසි. වතරසසහස් සානි පබ් බජිංසු. එෙං 
වසො තත් ථ සාසනං පතිට් ඨාවපසි. 

මහාරට් ඨං ඉසි ගන් ත් ො, වසො මහාධම් මරක් ඛිවතො; 

ජාතකං කථයිත් ොන, පසාවදසි මහාජනන් ති. 

 හාරක්ඛිතත් වථවරොපි වයොනකරට් ඨං ගන් ත් ො 

ොළොරා සුත්තන්තෙථාය වයොනකවලොකං පසාවදත් ො 
සත් තතිසහස ්සාධිකස් ස පාණසතසහස් සස් ස මග් ග ලාලඞ් කාරං අදාසි. 
සන් තිවක චස් ස දසසහස් සානි පබ් බජිංසු. එෙං වසොපි තත් ථ සාසනං 
පතිට් ඨාවපසි. 

වයොනරට් ඨං තදා ගන් ත් ො, වසො මහාරක් ඛිවතො ඉසි; 
කාළකාරාමසුත් වතන වත පසාවදසි වයොනවකති. 

 ජ්ඣි ත් වථවරො පන ෙස්සපක ොත්තත් වථවරන අළෙකදවත් වථවරන 

දුන්දුභිස්සරත් වථවරන  හාකදවත් වථවරන ච සද් ධිං හිමෙන් තවදසභාගං 
ගන් ත් ො ධම් මචක් කප් පෙත් තනසුත් තන් තකථාය තං වදසං පසාවදත් ො 
අසීතිපාණවකොටිවයො මග් ග ලරතනානි පටිලාවභසි. පඤ් චපි ච වථරා පඤ් ච 
රට් ඨානි පසාවදසුං. එකවමකස් ස සන් තිවක සතසහස් සමත් තා පබ් බජිංසු. එෙං 
වත තත් ථ සාසනං පතිට් ඨාවපසුං. 

ගන් ත් ොන මජ් ඣිමත් වථවරො, හිමෙන් තං පසාදයි; 

යක් ඛවසනං පකාවසන් වතො, ධම් මචක් කපෙත් තනන් ති. 

කසොණත් වථවරොපි සද් ධිං උත්තරත් වථවරන සුෙණ් ණභූමිං අගමාසි. වතන 
ච සමවයන තත් ථ එකා රක් ඛසී සමුද් දවතො නික් ඛමිත් ො රාජකුවල ජාවත 
ජාවත දාරවක ඛාදති. තංදිෙසවමෙ ච රාජකුවල එවකො දාරවකො ජාවතො වහොති. 
මනුස් සා වථරං දිස් ො ‘‘රක් ඛසානං සහායවකො එවසො’’ති මඤ ්ඤමානා 
ආවුධානි ගවහත් ො වථරං පහරිතුකාමා ආගච් ඡන් ති. වථවරො ‘‘කිං තුම් වහ 
ආවුධහත් ථා ආගච් ඡථා’’ති ආහ. වත ආහංසු – ‘‘රාජකුවල ජාවත ජාවත 

දාරවක රක් ඛසා ඛාදන් ති, වතසං තුම් වහ සහායකා’’ති. වථවරො ‘‘න මයං 

රක් ඛසානං සහායකා, සමණා නාම මයං විරතා පාණාතිපාතා…වප.… විරතා 
මජ් ජපානා එකභත් තිකා සීලෙන් වතො කලයාණධම් මා’’ති ආහ. තස් මිංවයෙ ච 
ඛවණ සා රක් ඛසී සපරිොරා සමුද් දවතො නික් ඛමි ‘‘රාජකුවල දාරවකො ජාවතො 

තං ඛාදිස ්සාමී’’ති. මනුස් සා තං දිස් ො ‘‘එසා, භන් වත, රක් ඛසී ආගච් ඡතී’’ති 
භීතා විරවිංසු. වථවරො රක් ඛවසහි දිගුවණ අත් තභාවෙ නිම් මිනිත් ො වතහි 

අත් තභාවෙහි තං රක් ඛසිං සපරිසං මජ් වඣ කත් ො උවභොසු පස් වසසු පරික් ඛිපි. 
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තස් සා සපරිසාය එතදවහොසි – ‘‘අද් ධා ඉවමහි ඉදං ඨානං ලද් ධං භවිස් සති. මයං 
පන ඉවමසං භක් ඛා භවිස් සාමා’’ති. සබ් වබ රක් ඛසා භීතා වෙගසා පලායිංසු. 
වථවරොපි වත යාෙ අදස් සනං තාෙ පලාවපත් ො දීපස් ස සමන් තවතො රක් ඛං 
ඨවපසි. තස් මිඤ් ච සමවය සන් නිපතිතං මහාජනකායං 

බ්රහ් ජා සුත්තන්තෙථාය පසාවදත් ො සරවණසු ච සීවලසු ච පතිට් ඨාවපසි. 
සට් ඨිසහස ්සානං පවනත් ථ ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. කුලදාරකානං අඩ් ඪුඩ් ඪානි 

සහස් සානි පබ් බජිංසු, කුලධීතානං දියඩ් ඪසහස් සං. එෙං වසො තත් ථ සාසනං 
පතිට් ඨාවපසි. තවතො පභුති රාජකුවල ජාතදාරකානං වසොණුත් තරනාමවමෙ 
කවරොන් ති. 

සුෙණ් ණභූමිං ගන් ත් ොන, වසොණුත් තරා මහිද් ධිකා; 

පිසාවච නිද් ධවමත් ොන, බ්රහ් මජාලං අවදසිසුන් ති. 

 හින්දත් වථවරො පන ‘‘තම් බපණ් ණිදීපං ගන් ත් ො සාසනං පතිට් ඨාවපහී’’ති 
උපජ් ඣාවයන ච භික් ඛුසඞ් වඝන ච අජ් ඣිට් වඨො චින් වතසි – ‘‘කාවලො නු වඛො 
වම තම් බපණ් ණිදීපං ගන් තුං වනො’’ති. අථස් ස වීමංසවතො ‘‘න තාෙ කාවලො’’ති 

අවහොසි. කිං පනස් ස දිස් ො එතදවහොසි? මුටසිෙරඤ් වඤො මහල් ලකභාෙං. 

තවතො චින් වතසි – ‘‘අයං රාජා මහල් ලවකො, න සක් කා ඉමං ගණ් හිත් ො 
සාසනං පග් ගවහතුං. ඉදානි පනස් ස පුත් වතො වදොනංපියතිස් වසො රජ් ජං 
කාවරස ්සති. තං ගණ් හිත් ො සක් කා භවිස් සති සාසනං පග් ගවහතුං. හන් ද යාෙ 

වසො සමවයො ආගච් ඡති, තාෙ ඤාතවක ඔවලොවකම. පුන දානි මයං ඉමං 
ජනපදං ආගච් වඡයයාම ො න ො’’ති. වසො එෙං චින් වතත් ො උපජ් ඣායඤ් ච 

භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්ච ෙන් දිත් ො අවසොකාරාමවතො නික් ඛම් ම වතහි ඉට්ටියාදීහි චතූහි 

වථවරහි සඞ් ඝමිත් තාය පුත් වතන සු නසාමවණවරන භණ්ඩුකෙන ච 
උපාසවකන සද් ධිං රාජගහනගරපරිෙත් තවකන දක් ඛිණාගිරිජනපවද චාරිකං 
චරමාවනො ඤාතවක ඔවලොවකන් වතො ඡ මාවස අතික් කාවමසි. අථානුපුබ් වබන 
මාතු නිවෙසනට් ඨානං වෙදිසනගරං නාම සම් පත් වතො. අවසොවකො කිර 
කුමාරකාවල ජනපදං ලභිත් ො උජ් වජනිං ගච් ඡන් වතො වෙදිසනගරං පත් ො 
වෙදිසවසට් ඨිස් ස ධීතරං අග් ගවහසි. සා තංදිෙසවමෙ ගබ් භං ගණ් හිත් ො 
උජ් වජනියං මහින් දකුමාරං විජායි. කුමාරස් ස චද් දසෙස් සකාවල රාජා අභිවසකං 
පාපුණි. සා තස් ස මාතා වතන සමවයන ඤාතිඝවර ෙසති. වතන වුත් තං – 
‘‘අථානුපුබ් වබන මාතු නිවෙසනට් ඨානං වෙටිසනගරං නාම සම් පත් වතො’’ති. 

සම් පත් තඤ් ච පන වථරං දිස් ො වථරමාතා වදවී පාවදසු සිරසා ෙන් දිත් ො 
භික් ඛං දත් ො වථරං අත් තනා කතං වෙදිසගිරිමහාවිහාරං නාම ආවරොවපසි. 
වථවරො තස් මිං විහාවර නිසින් වනො චින් වතසි – ‘‘අම් හාකං ඉධ කත් තබ් බකිච් චං 

නිට් ඨිතං, සමවයො නු වඛො ඉදානි ලඞ් කාදීපං ගන් තු’’න් ති. තවතො චින් වතසි – 

‘‘අනුභෙතු තාෙ වම පිතරා වපසිතං අභිවසකං වදොනංපියතිස් වසො, 
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පටුන 

රතනත් තයගුණඤ් ච සුණාතු, ඡණත් ථඤ් ච නගරවතො නික් ඛමිත් ො 

මිස් සකපබ් බතං අභිරුහතු, තදා තං තත් ථ දක් ඛිස් සාමා’’ති. අථාපරං එකමාසං 
තත් වථෙ ොසං කප් වපසි. මාසාතික් කවමන ච වජට් ඨමූලමාසපුණ් ණමායං 
උවපොසථදිෙවස සන් නිපතිතා සබ් වබපි – ‘‘කාවලො නු වඛො අම් හාකං 

තම් බපණ් ණිදීපං ගමනාය, උදාහු වනො’’ති මන් තයිංසු. වතනාහු වපොරාණා – 

‘‘මහින් වදො නාම නාවමන, සඞ් ඝත් වථවරො තදා අහු; 

ඉට් ටිවයො උත් තිවයො වථවරො, භද් දසාවලො ච සම් බවලො. 

‘‘සාමවණවරො ච සුමවනො, ඡළභිඤ් වඤො මහිද් ධිවකො; 

භණ් ඩුවකො සත් තවමො වතසං, දිට් ඨසච් වචො උපාසවකො; 

ඉති වහවත මහානාගා, මන් තයිංසු රවහොගතා’’ති. 

තදා සක් වකො වදොනමින් වදො මහින් දත් වථරං උපසඞ් කමිත් ො එතදවෙොච – 

‘‘කාලඞ් කවතො, භන් වත, මුටසිෙරාජා; ඉදානි වදොනංපියතිස් සමහාරාජා රජ් ජං 

කාවරති. සම් මාසම් බුද් වධන ච තුම් වහ බයාකතා – ‘අනාගවත මහින් වදො නාම 

භික් ඛු තම් බපණ් ණිදීපං පසාවදස් සතී’ති. තස් මාතිහ වෙො, භන් වත, කාවලො 

දීපෙරං ගමනාය; අහම් පි වෙො සහාවයො භවිස් සාමී’’ති. කස් මා පන සක් වකො 

එෙමාහ? භගො කිරස් ස වබොධිමූවලවයෙ බුද් ධචක් ඛුනා වලොකං 
වෙොවලොවකත් ො අනාගවත ඉමස් ස දීපස් ස සම් පත් තිං දිස් ො එතමත් ථං 
ආවරොවචසි – ‘‘තදා ත් ෙම් පි සහාවයො භවෙයයාසී’’ති ච ආණාවපසි. තස් මා 
එෙමාහ. වථවරො තස් ස ෙචනං සම් පටිච් ඡිත් ො අත් තසත් තවමො වෙටිසකපබ් බතා 
වෙහාසං උප් පතිත් ො අනුරාධපුරස් ස පුරත් ථිමදිසාය මිස් සකපබ් බවත පතිට් ඨහි. 
යං පවනතරහි ‘‘වචතියපබ් බවතො’’තිපි සඤ් ජානන් ති. වතනාහු වපොරාණා – 

‘‘වෙටිසගිරිම් හි රාජගවහ, ෙසිත් ො තිංසරත් තිවයො; 

කාවලොෙ ගමනස් සාති, ගච් ඡාම දීපමුත් තමං. 

‘‘පළීනා ජම් බුදීපා වත, හංසරාජාෙ අම් බවර; 

එෙමුප් පතිතා වථරා, නිපතිංසු නගුත් තවම. 

‘‘පුරවතො පුරවසට් ඨස ්ස, පබ් බවත වමඝසන් නිවභ; 

පතිංසු සීලකූටම් හි, හංසාෙ නගමුද් ධනී’’ති. 

එෙං ඉට් ටියාදීහි සද් ධිං ආගන් ත් ො පතිට් ඨහන් වතො ච ආයස් මා 
මහින් දත් වථවරො සම් මාසම් බුද් ධස් ස පරිනිබ් බානවතො ද් වින් නං ෙස් සසතානං 
උපරි ඡත් තිංසතිවම ෙස් වස ඉමස් මිං දීවප පතිට් ඨහීති වෙදිතබ් වබො. 
අජාතසත් තුස් ස හි අට් ඨවම ෙස් වස සම් මාසම් බුද් වධො පරිනිබ් බායි. තස් මිංවයෙ 
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පටුන 

ෙස් වස සීහකුමාරස් ස පුත් වතො තම් බපණ් ණිදීපස් ස ආදිරාජා විජයකුමාවරො ඉමං 
දීපමාගන් ත් ො මනුස් සාොසං අකාසි. ජම් බුදීවප උදයභද් දස් ස චද් දසවම ෙස් වස 
ඉධ විජවයො කාලමකාසි. උදයභද් දස් ස පඤ් චදසවම ෙස් වස පණ් ඩුොසුවදවෙො 
නාම ඉමස් මිං දීවප රජ් ජං පාපුණි. තත් ථ නාගදාසකරඤ් වඤො වීසතිවම ෙස් වස 
ඉධ පණ් ඩුොසුවදවෙො කාලමකාසි. තස ්මිංවයෙ ච ෙස් වස අභවයො නාම 
රාජකුමාවරො ඉමස් මිං දීවප රජ් ජං පාපුණි. තත් ථ සුසුනාගරඤ් වඤො සත් තරසවම 
ෙස් වස ඉධ අභයරඤ් වඤො වීසතිෙස් සානි පරිපූරිංසු. අථ අභයස් ස වීසතිවම 
ෙස් වස පණ් ඩුකාභවයො නාම දාමරිවකො රජ් ජං අග් ගවහසි. තත් ථ 
කාළාවසොකස ්ස වසොළසවම ෙස් වස ඉධ පණ් ඩුකස ්ස සත් තරසෙස් සානි 
පරිපූරිංසු. තානි වහට් ඨා එවකන ෙස් වසන සහ අට් ඨාරස වහොන් ති. තත් ථ 
චන් දගුත් තස ්ස චද් දසවම ෙස් වස ඉධ පණ් ඩුකාභවයො කාලමකාසි. මුටසිෙරාජා 
රජ් ජං පාපුණි. තත් ථ අවසොකධම් මරාජස ්ස සත් තරසවම ෙස් වස ඉධ මුටසිෙරාජා 
කාලමකාසි. වදොනම් පියතිස ්වසො රජ් ජං පාපුණි. පරිනිබ් බුවත ච 
සම් මාසම් බුද් වධ අජාතසත් තු චතුවීසති ෙස් සානි රජ් ජං කාවරසි. උදයභද් වදො 

වසොළස, අනුරුද් වධො ච මුණ් වඩො ච අට් ඨ, නාගදාසවකො චතුවීසති, සුසුනාවගො 

අට් ඨාරස, තස් වසෙ පුත් වතො කාළාවසොවකො අට් ඨවීසති, තවතො තස් ස පුත් තකා 
දස භාතුකරාජාවනො ද් වෙවීසති ෙස් සානි රජ් ජං කාවරසුං. වතසං පච් ඡවතො නෙ 

නන් දා ද් වෙවීසතිවමෙ, චන් දගුත් වතො චතුවීසති, බින් දුසාවරො අට් ඨවීසති. 
තස් සාෙසාවන අවසොවකො රජ් ජං පාපුණි. තස් ස පුවර අභිවසකා චත් තාරි 
අභිවසකවතො අට් ඨාරසවම ෙස් වස ඉමස් මිං දීවප මහින් දත් වථවරො පතිට් ඨිවතො. 
එෙවමවතන රාජෙංසානුසාවරන වෙදිතබ් බවමතං – ‘‘සම් මාසම් බුද් ධස් ස 
පරිනිබ් බානවතො ද් වින් නං ෙස් සසතානං උපරි ඡත් තිංසතිවම ෙස් වස ඉමස් මිං 
දීවප පතිට් ඨහී’’ති. 

තස් මිඤ ්ච දිෙවස තම් බපණ් ණිදීවප කජට්ඨමූ නක්ඛත්තං නාම වහොති. 
රාජා නක් ඛත් තං වඝොසාවපත් ො ‘‘ඡණං කවරොථා’’ති අමච් වච ච ආණාවපත් ො 
චත් තාලීසපුරිසසහස් සපරිොවරො නගරම් හා නික් ඛමිත් ො වයන 
මිස් සකපබ් බවතො වතන පායාසි මිගෙං කීළිතුකාවමො. අථ තස් මිං පබ් බවත 
අධිෙත් ථා එකා වදෙතා ‘‘රඤ් වඤො වථවර දස් වසස් සාමී’’ති වරොහිතමිගරූපං 
ගවහත් ො අවිදූවර තිණපණ් ණානි ඛාදමානා විය චරති. රාජා තං දිස් ො 
‘‘අයුත් තං දානි පමත් තං විජ් ඣිතු’’න් ති ජියං ව ොවටසි. මිවගො අම් බත් ථලමග් ගං 
ගවහත් ො පලායිතුං ආරභි. රාජා පිට් ඨිවතො පිට් ඨිවතො අනුබන් ධන් වතො 
අම් බත් ථලවමෙ අභිරුහි. මිවගොපි වථරානං අවිදූවර අන් තරධායි. 

මහින් දත් වථවරො රාජානං අවිදූවර ආගච් ඡන් තං දිස ්ො ‘‘මමංවයෙ රාජා පස් සතු, 

මා ඉතවර’’ති අධිට් ඨහිත් ො ‘‘තිස් ස, තිස් ස, ඉවතො එහී’’ති ආහ. රාජා සුත් ො 
චින් වතසි – ‘‘ඉමස් මිං දීවප ජාවතො මං ‘තිස් සා’ති නාමං ගවහත් ො ආලපිතුං 
සමත් වථො නාම නත් ථි. අයං පන ඡින් නභින් නපටධවරො භණ් ඩු කාසාෙෙසවනො 
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මං නාවමන ආලපති, වකො නු වඛො අයං භවිස් සති මනුස් වසො ො අමනුස් වසො 

ො’’ති? වථවරො ආහ – 

‘‘සමණා මයං මහාරාජ, ධම් මරාජස් ස සාෙකා; 

තවෙෙ අනුකම් පාය, ජම් බුදීපා ඉධාගතා’’ති. 

වතන ච සමවයන වදොනම් පියතිස් සමහාරාජා ච අවසොකධම් මරාජා ච 
අදිට් ඨසහායකා වහොන් ති. වදොනම් පියතිස් සමහාරාජස් ස ච පුඤ් ඤානුභාවෙන 
ඡාතපබ් බතපාවද එකම් හි වෙළුගුම් වබ තිස් වසො වෙළුයට් ඨිවයො 

රථයට් ඨිප් පමාණා උප් පජ් ජිංසු – එකා ලතායට් ඨි නාම, එකා පුප්  යට් ඨි නාම, 

එකා සකුණයට් ඨි නාම. තාසු ලතායට් ඨි රජතෙණ් ණා වහොති, තං අලඞ් කරිත් ො 
උප් පන් නලතා කඤ් චනෙණ් ණා ඛායති. පුප්  යට් ඨියං පන 
නීලපීතවලොහිවතොදාතකාළෙණ් ණානි පුප්  ානි 
සුවිභත් තෙණ් ටපත් තකිඤ් ජක් ඛානි හුත් ො ඛායන් ති. සකුණයට් ඨියං 
හංසකුක් කුටජීෙජීෙකාදවයො සකුණා නානප් පකාරානි ච චතුප් පදානි සජීොනි 

විය ඛායන් ති. වුත් තම් පි වචතං දීපවංකස – 

‘‘ඡාතපබ් බතපාදම් හි, වෙළුයට් ඨී තවයො අහු; 

වසතා රජතයට් ඨීෙ, ලතා කඤ් චනසන් නිභා. 

‘‘නීලාදි යාදිසං පුප්  ං, පුප්  යට් ඨිම් හි තාදිසං; 

සකුණා සකුණයට් ඨිම් හි, සරූවපවනෙ සණ් ඨිතා’’ති. 

සමුද් දවතොපිස් ස මුත් තාමණිවෙළුරියාදි අවනකවිහිතං රතනං උප් පජ් ජි. 

තම් බපණ් ණියං පන අට් ඨ මුත් තා උප් පජ් ජිංසු – හයමුත් තා, ගජමුත් තා, 

රථමුත් තා, ආමලකමුත් තා, ෙලයමුත් තා, අඞ් ගුලිවෙඨකමුත් තා, 

කකුධ ලමුත් තා, පාකතිකමුත් තාති. වසො තා ච යට් ඨිවයො තා ච මුත් තා 
අඤ ්ඤඤ ්ච බහුං රතනං අවසොකස් ස ධම් මරඤ් වඤො පණ් ණාකාරත් ථාය 
වපවසසි. අවසොවකො පසීදිත් ො තස් ස පඤ් ච රාජකකුධභණ් ඩානි පහිණි – 

ඡත් තං, චාමරං, ඛග් ගං, වමොළිං, රතනපාදුකං, අඤ ්ඤඤ් ච අභිවසකත් ථාය 

බහුවිධං පණ් ණාකාරං; වසයයථිදං – සඞ් ඛං, ගඞ් වගොදකං, ෙඩ් ඪමානං, 

ෙටංසකං, භිඞ් ගාරං, නන් දියාෙට් ටං, සිවිකං, කඤ් ඤං, කටච් ඡුං, අවධොවිමං 

දුස් සයුගං, හත් ථපුඤ් ඡනං, හරිචන් දනං, අරුණෙණ් ණමත් තිකං, අඤ ්ජනං, 

හරීතකං, ආමලකන් ති. වුත් තම් පි වචතං දීපවංකස – 

‘‘ොලබීජනිමුණ් හීසං, ඡත් තං ඛග් ගඤ් ච පාදුකං; 

වෙඨනං සාරපාමඞ් ගං, භිඞ් ගාරං නන් දිෙට් ටකං. 
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‘‘සිවිකං සඞ් ඛං ෙටංසඤ් ච, අවධොවිමං ෙත් ථවකොටිකං; 

වසොෙණ් ණපාතිං කටච් ඡුං, මහග් ඝං හත් ථපුඤ් ඡනං. 

‘‘අවනොතත් වතොදකං කඤ් ඤං, උත් තමං හරිචන් දනං; 

අරුණෙණ් ණමත් තිකං, අඤ ්ජනං නාගමාහටං. 

‘‘හරීතකං ආමලකං, මහග් ඝං අමවතොසධං; 

සට් ඨිොහසතං සාලිං, සුගන් ධං සුෙකාහටං; 

පුඤ ්ඤකම් මාභිනිබ් බත් තං, පාවහසි අවසොකව් හවයො’’ති. 

න වකෙලඤ් වචතං ආමිසපණ් ණාකාරං, ඉමං කිර ධම් මපණ් ණාකාරම් පි 
වපවසසි – 

‘‘අහං බුද් ධඤ් ච ධම් මඤ ්ච, සඞ් ඝඤ් ච සරණං ගවතො; 

උපාසකත් තං වදවසසිං, සකයපුත් තස් ස සාසවන. 

‘‘ඉවමසු තීසු ෙත් ථූසු, උත් තවම ජිනසාසවන; 

ත් ෙම් පි චිත් තං පසාවදහි, සද් ධා සරණමුවපහී’’ති. 

ස් ොයං රාජා තං දිෙසං අවසොකරඤ් ඤා වපසිවතන අභිවසවකන 
එකමාසාභිසිත් වතො වහොති. 

විසාඛපුණ් ණමායං හිස් ස අභිවසකමකංසු. වසො අචිරස් සුතං – තං 
සාසනප් පෙත් තිං අනුස් සරමාවනො තං වථරස් ස ‘‘සමණා මයං මහාරාජ 
ධම් මරාජස් ස සාෙකා’’ති ෙචනං සුත් ො ‘‘අයයා නු වඛො ආගතා’’ති තාෙවදෙ 
ආවුධං නික් ඛිපිත් ො එකමන් තං නිසීදි සම් වමොදනීයං කථං කථයමාවනො. යථාහ 
– 

‘‘ආවුධං නික් ඛිපිත් ොන, එකමන් තං උපාවිසි; 

නිසජ් ජ රාජා සම් වමොදි, බහුං අත් ථූපසඤ් හිත’’න් ති. 

සම් වමොදනීයකථඤ් ච කුරුමාවනවයෙ තස් මිං තානිපි 
චත් තාලීසපුරිසසහස් සානි ආගන් ත් ො සම් පරිොවරසුං. තදා වථවරො ඉතවරපි ඡ 

ජවන දස් වසසි. රාජා දිස් ො ‘‘ඉවම කදා ආගතා’’ති ආහ. ‘‘මයා සද් ධිංවයෙ, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘ඉදානි පන ජම් බුදීවප අඤ් වඤපි එෙරූපා සමණා සන් තී’’ති? 

‘‘සන් ති, මහාරාජ; එතරහි ජම් බුදීවපො කාසාෙපජ් වජොවතො ඉසිොතපටිොවතො. 
තස් මිං – 

‘‘වතවිජ් ජා ඉද් ධිපත් තා ච, වචවතොපරියායවකොවිදා; 
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ඛීණාසො අරහන් වතො, බහූ බුද් ධස් ස සාෙකාති. 

‘‘භන් වත, වකන ආගතත් ථා’’ති? ‘‘වනෙ, මහාරාජ, උදවකන න 

ථවලනා’’ති. ‘‘රාජා ආකාවසන ආගතා’’ති අඤ් ඤාසි. වථවරො ‘‘අත් ථි නු වඛො 
රඤ් වඤො පඤ ්ඤාවෙයත් තිය’’න් ති වීමංසනත් ථාය ආසන් නං අම් බරුක් ඛං 

ආරබ් භ පඤ ්හං පුච් ඡි – ‘‘කිං නාවමො අයං, මහාරාජ, රුක් වඛො’’ති? 

‘‘අම් බරුක් වඛො නාම, භන් වත’’ති. ‘‘ඉමං පන, මහාරාජ, අම් බං මුඤ් චිත් ො 

අඤ ්වඤො අම් වබො අත් ථි, නත් ථී’’ති? ‘‘අත් ථි, භන් වත, අඤ් වඤපි බහූ 

අම් බරුක් ඛා’’ති. ‘‘ඉමඤ් ච අම් බං වත ච අම් වබ මුඤ් චිත් ො අත් ථි නු වඛො, 

මහාරාජ, අඤ ්වඤ රුක් ඛා’’ති? ‘‘අත් ථි, භන් වත, වත පන න අම් බරුක් ඛා’’ති. 

‘‘අඤ ්වඤ අම් වබ ච අනම් වබ ච මුඤ් චිත් ො අත් ථි පන අඤ් වඤො රුක් වඛො’’ති? 

‘‘අයවමෙ, භන් වත, අම් බරුක් වඛො’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, පණ් ඩිවතොසි. අත් ථි 

පන වත, මහාරාජ, ඤාතකා’’ති? ‘‘අත් ථි, භන් වත, බහූ ජනා’’ති. ‘‘වත 

මුඤ ්චිත් ො අඤ් වඤ වකචි අඤ ්ඤාතකාපි අත් ථි, මහාරාජා’’ති? ‘‘අඤ ්ඤාතකා, 

භන් වත, ඤාතවකහි බහුතරා’’ති. ‘‘තෙ ඤාතවක ච අඤ් ඤාතවක ච මුඤ් චිත් ො 

අත් ථඤ ්වඤො වකොචි, මහාරාජා’’ති? ‘‘අහවමෙ, අඤ ්ඤාතවකො’’ති. අථ වථවරො 

‘‘පණ් ඩිවතො රාජා සක් ඛිස් සති ධම් මං අඤ් ඤාතු’’න් ති චූළහත්ථිපකදොප සුත්තං 
කවථසි. කථාපරිවයොසාවන රාජා තීසු සරවණසු පතිට් ඨහි සද් ධිං චත් තාලීසාය 
පාණසහස් වසහි. 

තං ඛණඤ් වඤෙ ච රඤ් වඤො භත් තං ආහරියිත් ථ. රාජා ච සුත් තන් තං 
සුණන් වතො එෙ අඤ් ඤාසි – ‘‘න ඉවමසං ඉමස් මිං කාවල වභොජනං කප් පතී’’ති. 

‘‘අපුච් ඡිත් ො පන භුඤ් ජිතුං අයුත් ත’’න් ති චින් වතත් ො ‘‘භුඤ ්ජිස ්සථ, 

භන් වත’’ති පුච් ඡි. ‘‘න, මහාරාජ, අම් හාකං ඉමස් මිං කාවල වභොජනං 

කප් පතී’’ති. ‘‘කස ්මිං කාවල, භන් වත, කප් පතී’’ති? ‘‘අරුණුග් ගමනවතො 

පට් ඨාය යාෙ මජ් ඣන් හිකසමයා, මහාරාජා’’ති. ‘‘ගච් ඡාම, භන් වත, 

නගර’’න් ති? ‘‘අලං, මහාරාජ, ඉවධෙ ෙසිස් සාමා’’ති. ‘‘සවච, භන් වත, තුම් වහ 

ෙසථ, අයං දාරවකො ආගච් ඡතූ’’ති. ‘‘මහාරාජ, අයං දාරවකො ආගත වලො 

විඤ ්ඤාතසාසවනො පබ් බජ් ජාවපක් වඛො ඉදානි පබ් බජිස් සතී’’ති. රාජා ‘‘වතන හි, 

භන් වත, ස් වෙ රථං වපවසස් සාමි; තං අභිරුහිත් ො ආගච් වඡයයාථා’’ති ෙත් ො 
ෙන් දිත් ො පක් කාමි. 

වථවරො අචිරපක් කන් තස් ස රඤ් වඤො සුමනසාමවණරං ආමන් වතසි – ‘‘එහි 

ත් ෙං, සුමන, ධම් මසෙනස් ස කාලං වඝොවසහී’’ති. ‘‘භන් වත, කිත් තකං ඨානං 

සාවෙන් වතො වඝොවසමී’’ති? ‘‘සකලං තම් බපණ් ණිදීප’’න් ති. ‘‘සාධු, 
භන් වත’’ති සාමවණවරො අභිඤ් ඤාපාදකං චතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් ො 
වුට් ඨාය අධිට් ඨහිත් ො සමාහිවතන චිත් වතන සකලං තම් බපණ් ණිදීපං 
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සාවෙන් වතො තික් ඛත් තුං ධම් මසෙනස ්ස කාලං වඝොවසසි. රාජා තං සද් දං සුත් ො 

වථරානං සන් තිකං වපවසසි – ‘‘කිං, භන් වත, අත් ථි වකොචි උපද් දවෙො’’ති. 

‘‘නත් ථම් හාකං වකොචි උපද් දවෙො, ධම් මසෙනස ්ස කාලං වඝොසාපයිම් හ 

බුද් ධෙචනං කවථතුකාමම් හා’’ති. තඤ් ච පන සාමවණරස් ස සද් දං සුත් ො භුම් මා 
වදෙතා සද් දමනුස ්සාවෙසුං. එවතනුපාවයන යාෙ බ්රහ් මවලොකා සද් වදො 
අබ් භුග් ගච් ඡි. වතන සද් වදන මහා වදෙතාසන් නිපාවතො අවහොසි. වථවරො 

මහන් තං වදෙතාසන් නිපාතං දිස් ො ස චිත්තසුත්තන්තං කවථසි. 
කථාපරිවයොසාවන අසඞ් වඛයයයානං වදෙතානං ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. බහූ 
නාගා ච සුපණ් ණා ච සරවණසු පතිට් ඨහිංසු. යාදිවසොෙ සාරිපුත් තත් වථරස ්ස 

ඉමං සුත් තන් තං කථයවතො වදෙතාසන් නිපාවතො අවහොසි, තාදිවසො 
මහින් දත් වථරස ්සාපි ජාවතො. අථ තස් සා රත් තියා අච් චවයන රාජා වථරානං රථං 

වපවසසි. සාරථී රථං එකමන් වත ඨවපත් ො වථරානං ආවරොවචසි – ‘‘ආගවතො, 

භන් වත, රවථො; අභිරුහථ ගච් ඡිස් සාමා’’ති. වථරා ‘‘න මයං රථං අභිරුහාම; 

ගච් ඡ ත් ෙං, පච් ඡා මයං ආගච් ඡිස් සාමා’’ති ෙත් ො වෙහාසං අබ් භුග් ගන් ත් ො 
අනුරාධපුරස් ස පුරත් ථිමදිසායං පඨමකවචතියට් ඨාවන ඔතරිංසු. තඤ් හි වචතියං 
වථවරහි පඨමං ඔතිණ් ණට් ඨාවන කතත් තාවයෙ ‘‘පඨමකවචතිය’’න් ති වුච් චති. 

රාජාපි සාරථිං වපවසත් ො ‘‘අන් වතොනිවෙසවන මණ් ඩපං පටියාවදථා’’ති 
අමච් වච ආණාවපසි. තාෙවදෙ සබ් වබ හට් ඨතුට් ඨා අතිවිය පාසාදිකං මණ් ඩපං 
පටියාවදසුං. පුන රාජා චින් වතසි – ‘‘හිවයයො වථවරො සීලක් ඛන් ධං 

කථයමාවනො ‘උච් චාසයනමහාසයනං න කප් පතී’ති ආහ; ‘නිසීදිස් සන් ති නු වඛො 

අයයා ආසවනසු, න නිසීදිස් සන් තී’’’ති? තස් වසෙං චින් තයන් තස් වසෙ වසො 
සාරථි නගරද් ොරං සම් පත් වතො. තවතො අද් දස වථවර පඨමතරං ආගන් ත් ො 
කායබන් ධනං බන් ධිත් ො චීෙරං පාරුපන් වත. දිස් ො අතිවිය පසන් නචිත් වතො 

හුත් ො ආගන් ත් ො රඤ් වඤො ආවරොවචසි – ‘‘ආගතා, වදෙ, වථරා’’ති. රාජා 

‘‘රථං ආරූළ් හා’’ති පුච් ඡි. ‘‘න ආරූළ් හා, වදෙ, අපි ච මම පච් ඡවතො 
නික් ඛමිත් ො පඨමතරං ආගන් ත් ො පාචීනද් ොවර ඨිතා’’ති. රාජා ‘‘රථම් පි 

නාභිරූහිංසූ’’ති සුත් ො ‘‘න දානි අයයා උච් චාසයනමහාසයනං සාදියිස් සන් තී’’ති 

චින් වතත් ො ‘‘වතන හි, භවණ, වථරානං භූමත් ථරණසඞ් වඛවපන ආසනානි 
පඤ ්ඤවපථා’’ති ෙත් ො පටිපථං අගමාසි. අමච් චා පථවියං තට් ටිකං 
පඤ ්ඤවපත් ො උපරි වකොජෙකාදීනි චිත් තත් ථරණානි පඤ් ඤවපසුං. 

උප් පාතපාඨකා දිස් ො ‘‘ගහිතා දානි ඉවමහි පථවී, ඉවම තම් බපණ් ණිදීපස් ස 
සාමිකා භවිස් සන් තී’’ති බයාකරිංසු. රාජාපි ගන් ත් ො වථවර ෙන් දිත් ො 
මහින් දත් වථරස ්ස හත් ථවතො පත් තං ගවහත් ො මහතියා පූජාය ච සක් කාවරන ච 
වථවර නගරං පවෙවසත් ො අන් වතොනිවෙසනං පවෙවසසි. වථවරො 

ආසනපඤ් ඤත් තිං දිස් ො ‘‘අම් හාකං සාසනං සකලලඞ් කාදීවප පථවී විය 
පත් ථටං නිච් චලඤ් ච හුත් ො පතිට් ඨහිස ්සතී’’ති චින් වතන් වතො නිසීදි. රාජා 
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පටුන 

වථවර පණීවතන ඛාදනීවයන වභොජනීවයන සහත් ථා සන් තප් වපත් ො 
සම් පොවරත් ො ‘‘අනුළාවදවීපමුඛානි පඤ් ච ඉත් ථිසතානි වථරානං අභිොදනං 
පූජාසක් කාරඤ් ච කවරොන් තූ’’ති පක් වකොසාවපත් ො එකමන් තං නිසීදි. වථවරො 
භත් තකිච් චාෙසාවන රඤ් වඤො සපරිජනස් ස ධම් මරතනෙස් සං ෙස් වසන් වතො 

කපතවත්ථුං වි ානවත්ථුංසච්චසංයුත්තඤ්ච කවථසි. තං වථරස් ස ධම් මවදසනං 
සුත් ො තානි පඤ් චපි ඉත් ථිසතානි වසොතාපත් ති ලං සච් ඡාකංසු. 

වයපි වත මනුස් සා පුරිමදිෙවස මිස් සකපබ් බවත වථවර අද් දසංසු, වත වතසු 
වතසු ඨාවනසු වථරානං ගුවණ කවථන් ති. වතසං සුත් ො මහාජනකාවයො 
රාජඞ් ගවණ සන් නිපතිත් ො මහාසද් දං අකාසි. රාජා ‘‘කිං එවසො සද් වදො’’ති 

පුච් ඡි. ‘‘නාගරා, වදෙ, ‘වථවර දට් ඨුං න ලභාමා’ති විරෙන් තී’’ති. රාජා ‘‘සවච 

ඉධ පවිසිස් සන් ති, ඔකාවසො න භවිස ්සතී’’ති චින් වතත් ො ‘‘ගච් ඡථ, භවණ, 
හත් ථිසාලං පටිජග් ගිත් ො ොලුකං ආකිරිත් ො පඤ් චෙණ් ණානි පුප්  ානි 
විකිරිත් ො වචලවිතානං බන් ධිත් ො මඞ් ගලහත් ථිට් ඨාවන වථරානං ආසනානි 
පඤ ්ඤවපථා’’ති ආහ. අමච් චා තථා අකංසු. වථවරො තත් ථ ගන් ත් ො නිසීදිත් ො 

කදවදූතසුත්තන්තං කවථසි. කථාපරිවයොසාවන පාණසහස් සං වසොතාපත් ති වල 
පතිට් ඨහි. තවතො ‘‘හත් ථිසාලා අතිසම් බාධා’’ති දක් ඛිණද් ොවර 
නන් දනෙනුයයාවන ආසනං පඤ් ඤවපසුං. වථවරො තත් ථ නිසීදිත් ො 

ආසීවිකසොප සුත්තං කවථසි. තම් පි සුත් ො පාණසහස් සං වසොතාපත් ති ලං 
පටිලභි. 

එෙං ආගතදිෙසවතො දුතියදිෙවස අඩ් ඪවතයයසහස් සානං ධම් මාභිසමවයො 
අවහොසි. වථරස් ස නන් දනෙවන ආගතාගතාහි කුලිත් ථීහි කුලසුණ් හාහි 
කුලකුමාරීහි සද් ධිං සම් වමොදමානස ්වසෙ සායන් හසමවයො ජාවතො. වථවරො 
කාලං සල් ලක් වඛත් ො ‘‘ගච් ඡාම දානි මිස ්සකපබ් බත’’න් ති උට් ඨහි. අමච් චා – 

‘‘කත් ථ, භන් වත, ගච් ඡථා’’ති? ‘‘අම් හාකං නිොසනට් ඨාන’’න් ති. වත රඤ් වඤො 

සංවිදිතං කත් ො රාජානුමවතන ආහංසු – ‘‘අකාවලො, භන් වත, ඉදානි තත් ථ 

ගන් තුං; ඉදවමෙ නන් දනෙනුයයානං අයයානං ආොසට් ඨානං වහොතූ’’ති. ‘‘අලං, 

ගච් ඡාමා’’ති. පුන රඤ් වඤො ෙචවනනාහංසු – ‘‘රාජා, භන් වත, ආහ – ‘එතං 
වමඝෙනං නාම උයයානං මම පිතු සන් තකං නගරවතො නාතිදූරං නාච් චාසන් නං 

ගමනාගමනසම් පන් නං, එත් ථ වථරා ොසං කප් වපන් තූ’’’ති. ෙසිංසු වථරා 
වමඝෙවන උයයාවන. 

රාජාපි වඛො තස් සා රත් තියා අච් චවයන වථරස් ස සමීපං ගන් ත් ො 

සුඛසයිතභාෙං පුච් ඡිත් ො ‘‘කප් පති, භන් වත, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ආරාවමො’’ති පුච් ඡි. 

වථවරො ‘‘කප් පති, මහාරාජා’’ති ෙත් ො ඉමං සුත් තං ආහරි – ‘‘අනුජානාම, 

භික්ඛකව, ආරා ’’න් ති. රාජා තුට් වඨො සුෙණ් ණභිඞ් ගාරං ගවහත් ො වථරස ්ස 
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හත් වථ උදකං පාවතත් ො මහාවමඝෙනුයයානං අදාසි. සහ උදකපාවතන පථවී 
කම් පි. අයං මහාවිහාවර පඨවමො පථවීකම් වපො අවහොසි. රාජා භීවතො වථරං පුච් ඡි 

– ‘‘කස ්මා, භන් වත, පථවී කම් පතී’’ති? ‘‘මා භායි, මහාරාජ, ඉමස ්මිං දීවප 

දසබලස් ස සාසනං පතිට් ඨහිස ්සති; ඉදඤ් ච පඨමං විහාරට් ඨානං භවිස ්සති, 
තස් වසතං පුබ් බනිමිත් ත’’න් ති. රාජා භිවයයොවසොමත් තාය පසීදි. වථවරො 

පුනදිෙවසපි රාජවගවහවයෙ භුඤ් ජිත් ො නන් දනෙවන අන තග්ගියානි කවථසි. 

පුනදිෙවස අග්ගික්ඛන්කධොප සුත්තං කවථසි. එවතවනවුපාවයන සත් ත 
දිෙසානි කවථසි. වදසනාපරිවයොසාවන අඩ් ඪනෙමානං පාණසහස් සානං 
ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. තවතො පට් ඨාය ච නන් දනෙනං සාසනස් ස 

වජොතිපාතුභාෙට් ඨානන් ති කත් ො ‘‘වජොතිෙන’’න් ති නාමං ලභි. සත් තවම පන 

දිෙවස වථරා අන් වතපුවර රඤ් වඤො අප්ප ාදසුත්තං කථයිත් ො වචතියගිරිවමෙ 
අගමංසු. 

අථ වඛො රාජා අමච් වච පුච් ඡි – ‘‘වථවරො, අම් වහ ගාළ් වහන ඔොවදන 

ඔෙදති; ගච් වඡයය නු වඛො’’ති? අමච් චා ‘‘තුම් වහහි, වදෙ, වථවරො අයාචිවතො 

සයවමෙ ආගවතො; තස් මා තස් ස අනාපුච් ඡාෙ ගමනම් පි භවෙයයා’’ති ආහංසු. 
තවතො රාජා රථං අභිරුහිත් ො ද් වෙ ච වදවිවයො ආවරොවපත් ො වචතියගිරිං 
අගමාසි මහඤ් චරාජානුභාවෙන. ගන් ත් ො වදවිවයො එකමන් තං 
අපක් කමාවපත් ො සයවමෙ වථරානං සමීපං උපසඞ් කමන් වතො අතිවිය 

කිලන් තරූවපො හුත් ො උපසඞ් කමි. තවතො නං වථවරො ආහ – ‘‘කස ්මා ත් ෙං, 

මහාරාජ, එෙං කිලමමාවනො ආගවතො’’ති? ‘‘‘තුම් වහ මම ගාළ් හං ඔොදං දත් ො 

ඉදානි ගන් තුකාමා නු වඛො’ති ජානනත් ථං, භන් වත’’ති. ‘‘න මයං, මහාරාජ, 

ගන් තුකාමා; අපිච ෙස් සූපනායිකකාවලො නාමායං මහාරාජ, තත්ර සමවණන 
ෙස් සූපනායිකට් ඨානං ඤාතුං ෙට් ටතී’’ති. තංදිෙසවමෙ අරිට් වඨො නාම අමච් වචො 
පඤ ්චපණ් ණාසාය වජට් ඨකනිට් ඨභාතුවකහි සද් ධිං රඤ් වඤො සමීවප ඨිවතො 

ආහ – ‘‘ඉච් ඡාමහං, වදෙ, වථරානං සන් තිවක පබ් බජිතු’’න් ති. ‘‘සාධු, භවණ, 
පබ් බජස් සූ’’ති රාජා අනුජානිත් ො වථරං සම් පටිච් ඡාවපසි. වථවරො තදවහෙ 
පබ් බාවජසි. සබ් වබ ඛුරග් වගවයෙ අරහත් තං පාපුණිංසු. 

රාජාපි වඛො තඞ් ඛවණවයෙ කණ් ටවකන වචතියඞ් ගණං පරික් ඛිපිත් ො 
ද් ොසට් ඨියා වලවණසු කම් මං පට් ඨවපත් ො නගරවමෙ අගමාසි. වතපි වථරා 
දසභාතිකසමාකුලං රාජකුලං පසාවදත් ො මහාජනං ඔෙදමානා වචතියගිරිම් හි 
ෙස් සං ෙසිංසු. තදාපි වචතියගිරිම් හි පඨමං ෙස් සං උපගතා ද් ොසට් ඨි අරහන් වතො 
අවහසුං. අථායස් මා මහාමහින් වදො වුත් ථෙස ්වසො පොවරත් ො 

කත් තිකපුණ් ණමායං උවපොසථදිෙවස රාජානං එතදවෙොච – ‘‘මහාරාජ, 

අම් වහහි චිරදිට් වඨො සම් මාසම් බුද් වධො, අනාථොසං ෙසිම් හ, ඉච් ඡාම මයං 

ජම් බුදීපං ගන් තු’’න් ති. රාජා ආහ – ‘‘අහං, භන් වත, තුම් වහ චතූහි පච් චවයහි 
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උපට් ඨහාමි, අයඤ් ච මහාජවනො තුම් වහ නිස ්සාය තීසු සරවණසු පතිට් ඨිවතො, 

කස ්මා තුම් වහ උක් කණ් ඨිතත් ථා’’ති? ‘‘චිරදිට් වඨො වනො, මහාරාජ, 

සම් මාසම් බුද් වධො, අභිොදනපච් චට් ඨානඅඤ් ජලිකම් මසාමීචිකම් මකරණට් ඨානං 

නත් ථි, වතනම් හ උක් කණ් ඨිතා’’ති. ‘‘නනු, භන් වත, තුම් වහ අවෙොචත් ථ – 

‘පරිනිබ් බුවතො සම් මාසම් බුද් වධො’’’ති. ‘‘කිඤ් චාපි, මහාරාජ, පරිනිබ් බුවතො; අථ 

ඛ් ෙස් ස සරීරධාතුවයො තිට් ඨන් තී’’ති. ‘‘අඤ් ඤාතං, භන් වත, ථූපපතිට් ඨානං 

තුම් වහ ආකඞ් ඛථාති. කවරොමි, භන් වත, ථූපං, භූමිභාගං දානි විචිනාථ; අපිච, 

භන් වත, ධාතුවයො කුවතො ලච් ඡාමා’’ති? ‘‘සුමවනන සද් ධිං මන් වතහි, 
මහාරාජා’’ති. 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති රාජා සුමනං උපසඞ් කමිත් ො පුච් ඡි – ‘‘කුවතො දානි, 

භන් වත, ධාතුවයො ලච් ඡාමා’’ති? සුමවනො ආහ – ‘‘අප් වපොස ්සුක් වකො ත් ෙං, 

මහාරාජ, වීථිවයො වසොධාවපත් ො ධජපටාකපුණ් ණඝටාදීහි අලඞ් කාරාවපත් ො 
සපරිජවනො උවපොසථං සමාදියිත් ො සබ් බතාළාෙචවර උපට් ඨාවපත් ො 
මඞ් ගලහත් ථිං සබ් බාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතං කාරාවපත් ො උපරි චස් ස 
වසතච් ඡත් තං උස් සාවපත් ො සායන් හසමවය මහානාගෙනුයයානාභිමුවඛො යාහි. 
අද් ධා තස ්මිං ඨාවන ධාතුවයො ලච් ඡසී’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡි. වථරා 
වචතියගිරිවමෙ අගමංසු. තත්රායස් මා මහින් දත් වථවරො සුමනසාමවණරං ආහ – 

‘‘ගච් ඡ ත් ෙං, සාමවණර, ජම් බුදීවප තෙ අයයකං අවසොකං ධම් මරාජානං 

උපසඞ් කමිත් ො මම ෙචවනන එෙං ෙවදහි – ‘සහාවයො වෙො, මහාරාජ, 

වදොනම් පියතිස් වසො බුද් ධසාසවන පසන් වනො ථූපං පතිට් ඨාවපතුකාවමො, 
තුම් හාකං කිර හත් වථ ධාතු අත් ථි තං වම වදථා’ති. තං ගවහත් ො සක් කං 

වදෙරාජානං උපසඞ් කමිත් ො එෙං ෙවදහි – ‘තුම් හාකං කිර, මහාරාජ, හත් වථ 

ද් වෙ ධාතුවයො අත් ථි – දක් ඛිණදාඨා ච දක් ඛිණක් ඛකඤ් ච; තවතො තුම් වහ 

දක් ඛිණදාඨං පූවජථ, දක් ඛිණක් ඛකං පන මය් හං වදථා’ති. එෙඤ් ච නං ෙවදහි – 

‘කස ්මා ත් ෙං, මහාරාජ, අම් වහ තම් බපණ් ණිදීපං පහිණිත් ො පමජ් ජසී’’’ති? 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති වඛො සුමවනො වථරස් ස ෙචනං සම් පටිච් ඡිත් ො තාෙවදෙ 
පත් තචීෙරමාදාය වෙහාසං අබ් භුග් ගන් ත් ො පාටලිපුත් තද් ොවර ඔරුය් හ 
රඤ් වඤො සන් තිකං ගන් ත් ො එතමත් ථං ආවරොවචසි. රාජා තුට් වඨො 
සාමවණරස ්ස හත් ථවතො පත් තං ගවහත් ො ගන් වධහි උබ් බට් වටත් ො 
ෙරමුත් තසදිසානං ධාතූනං පූවරත් ො අදාසි. වසො තං ගවහත් ො සක් කං 

වදෙරාජානං උපසඞ් කමි. සක් වකො වදෙරාජා සාමවණරං දිස් ොෙ ‘‘කිං, භන් වත 

සුමන, ආහිණ් ඩසී’’ති ආහ. ‘‘ත් ෙං, මහාරාජ, අම් වහ තම් බපණ් ණිදීපං 

වපවසත් ො කස් මා පමජ් ජසී’’ති? ‘‘නප් පමජ් ජාමි, භන් වත, ෙවදහි – ‘කිං 

කවරොමී’’’ති? ‘‘තුම් හාකං කිර හත් වථ ද් වෙ ධාතුවයො අත් ථි – දක් ඛිණදාඨා ච 

දක් ඛිණක් ඛකඤ් ච; තවතො තුම් වහ දක් ඛිණදාඨං පූවජථ, දක් ඛිණක් ඛකං පන 
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මය් හං වදථා’’ති. ‘‘සාධු, භන් වත’’ති වඛො සක් වකො වදොනමින් වදො 
වයොජනප් පමාණං මණිථූපං උග් ඝාවටත් ො දක් ඛිණක් ඛකධාතුං නීහරිත් ො 
සුමනස ්ස අදාසි. වසො තං ගවහත් ො වචතියගිරිම් හිවයෙ පතිට් ඨාසි. 

අථ වඛො මහින් දපමුඛා සබ් වබපි වත මහානාගා අවසොකධම් මරාවජන 
දින් නධාතුවයො වචතියගිරිම් හිවයෙ පතිට් ඨාවපත් ො දක් ඛිණක් ඛකං ආදාය 

ෙඩ් ඪමානකච් ඡායාය මහානාගෙනුයයානමගමංසු. රාජාපි වඛො සුමවනන 
වුත් තප් පකාරං පූජාසක් කාරං කත් ො හත් ථික් ඛන් ධෙරගවතො සයං 
මඞ් ගලහත් ථිමත් ථවක වසතච් ඡත් තං ධාරයමාවනො මහානාගෙනං සම් පාපුණි. 

අථස් ස එතදවහොසි – ‘‘සවච අයං සම් මාසම් බුද් ධස ්ස ධාතු, ඡත් තං අපනමතු, 

මඞ් ගලහත් ථී ජණ් ණුවකහි භූමියං පතිට් ඨහතු, ධාතුචඞ් වකොටකං මය් හං 

මත් ථවක පතිට් ඨාතූ’’ති. සහ රඤ් වඤො චිත් තුප් පාවදන ඡත් තං අපනමි, හත් ථී 

ජණ් ණුවකහි පතිට් ඨහි, ධාතුචඞ් වකොටකං රඤ් වඤො මත් ථවක පතිට් ඨහි. රාජා 
අමවතවනෙ අභිසිත් තගත් වතො විය පරවමන පීතිපාවමොජ් වජන සමන් නාගවතො 

හුත් ො පුච් ඡි – ‘‘ධාතුං, භන් වත, කිං කවරොමා’’ති? ‘‘හත් ථිකුම් භම් හිවයෙ තාෙ, 

මහාරාජ, ඨවපහී’’ති. රාජා ධාතුචඞ් වකොටකං ගවහත් ො හත් ථිකුම් වභ ඨවපසි. 
පමුදිවතො නාවගො වකොඤ් චනාදං නදි. මහාවමවඝො උට් ඨහිත් ො වපොක් ඛරෙස ්සං 
ෙස් සි. උදකපරියන් තං කත් ො මහාභූමිචාවලො අවහොසි. ‘‘පච් චන් වතපි නාම 
සම් මාසම් බුද් ධස් ස ධාතු පතිට් ඨහිස ්සතී’’ති වදෙමනුස් සා පවමොදිංසු. එෙං 
ඉද් ධානුභාෙසිරියා වදෙමනුස් සානං පීතිං ජනයන් වතො – 

පුණ් ණමායං මහාවීවරො, චාතුමාසිනියා ඉධ; 

ආගන් ත් ො වදෙවලොකම් හා, හත් ථිකුම් වභ පතිට් ඨිවතොති. 

අථස් ස වසො හත් ථිනාවගො අවනකතාළාෙචරපරිොරිවතො අතිවිය උළාවරන 

පූජාසක් කාවරන සක් කරියමාවනො පච් ඡිමදිසාභිමුවඛොෙ හුත් ො, අපසක් කන් වතො 
යාෙ නගරස් ස පුරත් ථිමද් ොරං තාෙ ගන් ත් ො පුරත් ථිවමන ද් ොවරන නගරං 
පවිසිත් ො සකලනාගවරන උළාරාය පූජාය කරීයමානාය දක් ඛිණද් ොවරන 

නික් ඛමිත් ො ථූපාරාමස් ස පච් ඡිමදිසාභාවග මවහජෙත් ථු නාම කිර අත් ථි, තත් ථ 
ගන් ත් ො පුන ථූපාරාමාභිමුවඛොවයෙ පටිනිෙත් ති. වතන ච සමවයන ථූපාරාවම 
පුරිමකානං තිණ් ණං සම් මාසම් බුද් ධානං පරිවභොගවචතියට් ඨානං වහොති. 

අතීවත කිර අයං දීවපො ඔජදීවපො නාම අවහොසි, රාජා අභවයො නාම, නගරං 

අභයපුරං නාම, වචතියපබ් බවතො වදෙකූටපබ් බවතො නාම, ථූපාරාවමො 
පටියාරාවමො නාම. වතන වඛො පන සමවයන කකුසන් වධො භගො වලොවක 
උප් පන් වනො වහොති. තස් ස සාෙවකො මහාවදවෙො නාම වථවරො භික් ඛුසහස ්වසන 

සද් ධිං වදෙකූවට පතිට් ඨාසි, මහින් දත් වථවරො විය වචතියපබ් බවත. වතන වඛො 
පන සමවයන ඔජදීවප සත් තා පජ් ජරවකන අනයබයසනං ආපජ් ජන් ති. අද් දසා 
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පටුන 

වඛො කකුසන් වධො භගො බුද් ධචක් ඛුනා වලොකං ඔවලොවකන් වතො වත සත් වත 
අනයබයසනමාපජ් ජන් වත. දිස් ො චත් තාලීසාය භික් ඛුසහස ්වසහි පරිවුවතො 
අගමාසි. තස් සානුභාවෙන තාෙවදෙ පජ් ජරවකො වූපසන් වතො. වරොවග 
වූපසන් වත භගො ධම් මං වදවසසි. චතුරාසීතියා පාණසහස් සානං 
ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. භගො ධමකරණං දත් ො පක් කාමි. තං අන් වතො 
පක් ඛිපිත් ො පටියාරාවම වචතියං අකංසු. මහාවදවෙො දීපං අනුසාසන් වතො 
විහාසි. 

වකොණාගමනස ්ස පන භගෙවතො කාවල අයං දීවපො ෙරදීවපො නාම අවහොසි, 

රාජා සවමණ් ඩී නාම, නගරං ෙඩ් ඪමානං නාම, පබ් බවතො සුෙණ් ණකූවටො නාම. 
වතන වඛො පන සමවයන ෙරදීවප දුබ් බුට් ඨිකා වහොති දුබ් භික් ඛං දුස ්සස් සං. 
සත් තා ඡාතකවරොවගන අනයබයසනං ආපජ් ජන් ති. අද් දසා වඛො 
වකොණාගමවනො භගො බුද් ධචක් ඛුනා වලොකං ඔවලොවකන් වතො වත සත් වත 
අනයබයසනං ආපජ් ජන් වත. දිස් ො තිංසභික් ඛුසහස ්සපරිවුවතො අගමාසි. 
බුද් ධානුභාවෙන වදවෙො සම් මාධාරං අනුප් පවෙච් ඡි. සුභික් ඛං අවහොසි. භගො 
ධම් මං වදවසසි. චතුරාසීතියා පාණසහස් සානං ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. භගො 
භික් ඛුසහස ්සපරිොරං මහාසුමනං නාම වථරං දීවප ඨවපත් ො කායබන් ධනං 
දත් ො පක් කාමි. තං අන් වතො පක් ඛිපිත් ො වචතියං අකංසු. 

කස ්සපස් ස පන භගෙවතො කාවල අයං දීවපො මණ් ඩදීවපො නාම අවහොසි, 

රාජා ජයන් වතො නාම, නගරං විසාලං නාම, පබ් බවතො සුභකූවටො නාම. වතන 
වඛො පන සමවයන මණ් ඩදීවප මහාවිොවදො වහොති. බහූ සත් තා 
කලහවිග් ගහජාතා අනයබයසනං ආපජ් ජන් ති. අද් දසා වඛො කස් සවපො භගො 
බුද් ධචක් ඛුනා වලොකං ඔවලොවකන් වතො වත සත් වත අනයබයසනං 
ආපජ් ජන් වත. දිස් ො වීසතිභික් ඛුසහස් සපරිවුවතො ආගන් ත් ො විොදං 
වූපසවමත් ො ධම් මං වදවසසි. චතුරාසීතියා පාණසහස් සානං ධම් මාභිසමවයො 
අවහොසි. භගො භික් ඛුසහස ්සපරිොරං සබ් බනන් දං නාම වථරං දීවප 
පතිට් ඨාවපත් ො උදකසාටකං දත් ො පක් කාමි. තං අන් වතො පක් ඛිපිත් ො වචතියං 
අකංසු. එෙං ථූපාරාවම පුරිමකානං තිණ් ණං බුද් ධානං වචතියානි පතිට් ඨහිංසු. 

තානි සාසනන් තරධාවනන නස් සන් ති, ඨානමත් තං අෙසිස ්සති. තස් මා වුත් තං – 
‘‘වතන ච සමවයන ථූපාරාවම පුරිමකානං තිණ් ණං සම් මාසම් බුද් ධානං 
පරිවභොගවචතියට් ඨානං වහොතී’’ති. තවදතං විනට් වඨසු වචතිවයසු 
වදෙතානුභාවෙන කණ් ටකසමාකිණ් ණසාවඛහි නානාගච් වඡහි පරිවුතං තිට් ඨති 
– ‘‘මා නං වකොචි උච් ඡිට් ඨාසුචිමලකචෙවරහි පදූවසසී’’ති. 

අථ ඛ් ෙස ්ස හත් ථිවනො පුරවතො පුරවතො ගන් ත් ො රාජපුරිසා සබ් බගච් වඡ 
ඡින් දිත් ො භූමිං වසොවධත් ො තං හත් ථතලසදිසං අකංසු. හත් ථිනාවගො ගන් ත් ො 
තං ඨානං පුරවතො කත් ො තස් ස පච් ඡිමදිසාභාවග වබොධිරුක් ඛට් ඨාවන අට් ඨාසි. 
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අථස් ස මත් ථකවතො ධාතුං ඔවරොවපතුං ආරභිංසු. නාවගො ඔවරොවපතුං න වදති. 

රාජා වථරං පුච් ඡි – ‘‘කස ්මා, භන් වත, නාවගො ධාතුං ඔවරොවපතුං න වදතී’’ති? 

‘‘ආරූළ ්හං, මහාරාජ, ඔවරොවපතුං න ෙට් ටතී’’ති. තස් මිඤ ්ච කාවල අභයොපියා 

උදකං ඡින් නං වහොති. සමන් තා භූමි  ලිතා වහොති, සුඋද් ධරා මත් තිකාපිණ් ඩා. 
තවතො මහාජවනො සීඝං සීඝං මත් තිකං ආහරිත් ො හත් ථිකුම් භප් පමාණං 
ෙත් ථුමකාසි. තාෙවදෙ ච ථූපකරණත් ථං ඉට් ඨකා කාතුං ආරභිංසු. න යාෙ 
ඉට් ඨකා පරිනිට් ඨන් ති තාෙ හත් ථිනාවගො කතිපාහං දිො වබොධිරුක් ඛට් ඨාවන 

හත් ථිසාලායං තිට් ඨති, රත් තිං ථූපපතිට් ඨානභූමිං පරියායති. අථ ෙත් ථුං 

චිනාවපත් ො රාජා වථරං පුච් ඡි – ‘‘කීදිවසො, භන් වත, ථූවපො කාතබ් වබො’’ති? 

‘‘වීහිරාසිසදිවසො, මහාරාජා’’ති. 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති රාජා ජඞ් ඝප් පමාණං ථූපං චිනාවපත් ො 
ධාතුඔවරොපනත් ථාය මහාසක් කාරං කාවරසි. සකලනගරඤ් ච ජනපවදො ච 
ධාතුමහදස් සනත් ථං සන් නිපති. සන් නිපතිවත ච පන තස් මිං මහාජනකාවය 
දසබලස් ස ධාතු හත් ථිකුම් භවතො සත් තතාලප් පමාණං වෙහාසං අබ් භුග් ගන් ත් ො 
යමකපාටිහාරියං දස් වසසි. වතහි වතහි ධාතුප් පවදවසහි ඡන් නං ෙණ් ණානං 

උදකධාරා ච අග් ගික් ඛන් ධා ච පෙත් තන් ති, සාෙත් ථියං කණ් ඩම් බමූවල භගෙතා 
දස් සිතපාටිහාරියසදිසවමෙ පාටිහාරියං අවහොසි. තඤ් ච වඛො වනෙ 

වථරානුභාවෙන, න වදෙතානුභාවෙන; අපිච වඛො බුද් ධානුභාවෙවනෙ. භගො 
කිර ධරමාවනොෙ අධිට් ඨාසි – ‘‘මයි පරිනිබ් බුවත තම් බපණ් ණිදීවප 
අනුරාධපුරස් ස දක් ඛිණදිසාභාවග පුරිමකානං තිණ් ණං බුද් ධානං 
පරිවභොගවචතියට් ඨාවන මම දක් ඛිණක් ඛකධාතු පතිට් ඨානදිෙවස 
යමකපාටිහාරියං වහොතූ’’ති. 

‘‘එෙං අචින් තියා බුද් ධා, බුද් ධධම් මා අචින් තියා; 

අචින් තිවය පසන් නානං, විපාවකො වහොති අචින් තිවයො’’ති. (අප. වථර 

1.1.82); 

සම් මාසම් බුද් වධො කිර ඉමං දීපං ධරමානකාවලපි තික් ඛත් තුං ආගමාසි. 
පඨමං – යක් ඛදමනත් ථං එකවකොෙ ආගන් ත් ො යක් වඛ දවමත් ො ‘‘මයි 
පරිනිබ් බුවත ඉමස ්මිං දීවප සාසනං පතිට් ඨහිස් සතී’’ති තම් බපණ් ණිදීවප රක් ඛං 
කවරොන් වතො තික් ඛත් තුං දීපං ආවිජ් ජි. දුතියං – මාතුලභාගිවනයයානං 
නාගරාජූනං දමනත් ථාය එකවකොෙ ආගන් ත් ො වත දවමත් ො අගමාසි. තතියං – 
පඤ ්චභික් ඛුසතපරිොවරො ආගන් ත් ො මහාවචතියට් ඨාවන ච 
ථූපාරාමවචතියට් ඨාවන ච මහාවබොධිපතිට් ඨිතට් ඨාවන ච 
මහියඞ් ගණවචතියට් ඨාවන ච මුතියඞ් ගණවචතියට් ඨාවන ච 
දීඝොපිවචතියට් ඨාවන ච කලයාණියවචතියට් ඨාවන ච නිවරොධසමාපත් තිං 
සමාපජ් ජිත් ො නිසීදි. ඉදමස් ස චතුත් ථං ධාතුසරීවරන ආගමනං. 
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ධාතුසරීරවතො ච පනස් ස නික් ඛන් තඋදකඵුසිවතහි සකලතම් බපණ් ණිතවල 
න වකොචි අඵුට් වඨොකාවසො නාම අවහොසි. එෙමස් ස තං ධාතුසරීරං උදකඵුසිවතහි 
තම් බපණ් ණිතලස් ස පරිළාහං වූපසවමත් ො මහාජනස් ස පාටිහාරියං දස් වසත් ො 

ඔතරිත් ො රඤ් වඤො මත් ථවක පතිට් ඨාසි. රාජා ස ලං මනුස් සපටිලාභං 
මඤ ්ඤමාවනො මහන් තං සක් කාරං කරිත් ො ධාතුං පතිට් ඨාවපසි. සහ 
ධාතුපතිට් ඨාපවනන මහාභූමිචාවලො අවහොසි. තස් මිඤ ්ච පන ධාතුපාටිහාරිවය 
චිත් තං පසාවදත් ො රඤ් වඤො භාතා අභවයො නාම රාජකුමාවරො පුරිසසහස් වසන 

සද් ධිං පබ් බජි. වචතරට් ඨගාමවතො පඤ් ච දාරකසතානි පබ් බජිංසු, තථා 
ද් ොරමණ් ඩලාදීහි ගාමවකහි නික් ඛමිත් ො පඤ් චපඤ් ච දාරකසතානි සබ් බානිපි 
අන් වතොනගරවතො ච බහිනගරවතො ච පබ් බජිතානි තිංසභික් ඛුසහස් සානි 
අවහසුං. නිට් ඨිවත පන ථූපස් මිං රාජා ච රාජභාතිකා ච වදවිවයො ච 
වදෙනාගයක් ඛානම් පි විම් හයකරං පච් වචකං පච් වචකං පූජං අකංසු. නිට් ඨිතාය 
පන ධාතුපූජාය පතිට් ඨිවත ධාතුෙවර මහින් දත් වථවරො වමඝෙනුයයානවමෙ 
ගන් ත් ො ොසං කප් වපසි. 

තස් මිං වඛො පන සමවය අනුළා වදවී පබ් බජිතුකාමා හුත් ො රඤ් වඤො 

ආවරොවචසි. රාජා තස් සා ෙචනං සුත් ො වථරං එතදවෙොච – ‘‘අනුළා, භන් වත, 

වදවී පබ් බජිතුකාමා, පබ් බාවජථ න’’න් ති. ‘‘න, මහාරාජ, අම් හාකං මාතුගාමං 
පබ් බාවජතුං කප් පති. පාටලිපුත් වත පන මය් හං භගිනී සඞ් ඝමිත් තත් වථරී නාම 

අත් ථි, තං පක් වකොසාවපහි. ඉමස් මිඤ ්ච පන, මහාරාජ, දීවප පුරිමකානං 
තිණ් ණං සම් මාසම් බුද් ධානං වබොධි පතිට් ඨාසි. අම් හාකම් පි භගෙවතො 

සරසරංසිජාලවිස් සජ් ජනවකන වබොධිනා ඉධ පතිට් ඨාතබ් බං, තස් මා තථා 
සාසනං පහිවණයයාසි යථා සඞ් ඝමිත් තා වබොධිං ගවහත් ො ආගච් වඡයයා’’ති. 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති රාජා වථරස් ස ෙචනං සම් පටිච් ඡිත් ො අමච් වචහි සද් ධිං 

මන් වතන් වතො අරිට් ඨං නාම අත් තවනො භාගිවනයයං ආහ – ‘‘සක් ඛිස ්සසි ත් ෙං, 

තාත, පාටලිපුත් තං ගන් ත් ො මහාවබොධිනා සද් ධිං අයයං සඞ් ඝමිත් තත් වථරිං 

ආවනතු’’න් ති? ‘‘සක් ඛිස් සාමි, වදෙ, සවච වම පබ් බජ් ජං අනුජානිස් සසී’’ති. 

‘‘ගච් ඡ, තාත, වථරිං ආවනත් ො පබ් බජාහී’’ති. වසො රඤ් වඤො ච වථරස් ස ච 
සාසනං ගවහත් ො වථරස් ස අධිට් ඨානෙවසන එකදිෙවසවනෙ 
ජම් බුවකොලපට් ටනං ගන් ත් ො නාෙං අභිරුහිත් ො සමුද් දං අතික් කමිත් ො 
පාටලිපුත් තවමෙ අගමාසි. අනුළාපි වඛො වදවී පඤ් චහි කඤ් ඤාසවතහි පඤ් චහි 
ච අන් වතපුරිකාසවතහි සද් ධිං දස සීලානි සමාදියිත් ො කාසායානි ෙත් ථානි 
අච් ඡාවදත් ො නගරස් ස එකවදවස උපස් සයං කාරාවපත් ො නිොසං කප් වපසි. 

අරිට් වඨොපි තංදිෙසවමෙ රඤ් වඤො සාසනං අප් වපසි, එෙඤ් ච අවෙොච – 

‘‘පුත් වතො වත, වදෙ, මහින් දත් වථවරො එෙමාහ – ‘සහායකස් ස කිර වත 

වදොනම් පියතිස් සස් ස රඤ් වඤො භාතු ජායා අනුළා නාම වදවී පබ් බජිතුකාමා, 
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පටුන 

තං පබ් බාවජතුං අයයං සඞ් ඝමිත් තත් වථරිං පහිණථ, අයයාවයෙ ච සද් ධිං 
මහාවබොධි’’’න් ති. වථරස් ස සාසනං ආවරොවචත් ො සඞ් ඝමිත් තත් වථරිං 

උපසඞ් කමිත් ො එෙමාහ – ‘‘අවයය, තුම් හාකං භාතා මහින් දත් වථවරො මං 

තුම් හාකං සන් තිකං වපවසසි, වදොනම් පියතිස් සස් ස රඤ් වඤො භාතු ජායා 

අනුළා නාම වදවී පඤ් චහි කඤ් ඤාසවතහි, පඤ ්චහි ච අන් වතපුරිකාසවතහි 

සද් ධිං පබ් බජිතුකාමා, තං කිර ආගන් ත් ො පබ් බාවජථා’’ති. සා තාෙවදෙ 

තුරිතතුරිතා රඤ් වඤො සන් තිකං ගන් ත් ො එෙමාහ – ‘‘මහාරාජ, මය් හං භාතා 

මහින් දත් වථවරො එෙං පහිණි, ‘රඤ් වඤො කිර භාතු ජායා අනුළා නාම වදවී 
පඤ ්චහි කඤ් ඤාසවතහි පඤ් චහි ච අන් වතපුරිකාසවතහි සද් ධිං පබ් බජිතුකාමා 

මය් හං ආගමනං උදික් ඛති’. ගච් ඡාමහං, මහාරාජ, තම් බපණ් ණිදීප’’න් ති. 

රාජා ආහ – ‘‘අම් ම, පුත් වතොපි වම මහින් දත් වථවරො නත් තා ච වම 
සුමනසාමවණවරො මං ඡින් නහත් ථං විය කවරොන් තා තම් බපණ් ණිදීපං ගතා. 
තස් ස මය් හං වතපි අපස් සන් තස් ස උප් පන් වනො වසොවකො තෙ මුඛං පස් සන් තස ්ස 

වූපසම් මති! අලං, අම් ම, මා ත් ෙං අගමාසී’’ති. ‘‘භාරියං වම, මහාරාජ, භාතු 

ෙචනං; අනුළාපි ඛත් තියා ඉත් ථිසහස ්සපරිවුතා පබ් බජ් ජාපුවරක් ඛාරා මං 

පටිමාවනති; ගච් ඡාමහං, මහාරාජා’’ති. ‘‘වතන හි, අම් ම, මහාවබොධිං ගවහත් ො 

ගච් ඡාහී’’ති. කුවතො රඤ් වඤො මහාවබොධි? රාජා කිර තවතො පුබ් වබ එෙ 

ධාතුග් ගහණත් ථාය අනාගවත සුමවන ලඞ් කාදීපං මහාවබොධිං වපවසතුකාවමො, 

‘‘කථං නු වඛො අසත් ථඝාතාරහං මහාවබොධිං වපවසස ්සාමී’’ති උපායං 

අපස් සන් වතො මහාවදෙං නාම අමච් චං පුච් ඡි. වසො ආහ – ‘‘සන් ති, වදෙ, බහූ 
පණ් ඩිතා භික් ඛූ’’ති. තං සුත් ො රාජා භික් ඛුසඞ් ඝස් ස භත් තං පටියාවදත් ො 

භත් තකිච් චාෙසාවන සඞ් ඝං පුච් ඡි – ‘‘ගන් තබ් බං නු වඛො, භන් වත, භගෙවතො 

මහාවබොධිනා ලඞ් කාදීපං වනො’’ති? සඞ් වඝො වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථරස් ස 
භාරං අකාසි. 

වථවරො ‘‘ගන් තබ් බං, මහාරාජ, මහාවබොධිනා ලඞ් කාදීප’’න් ති ෙත් ො 

භගෙවතො පඤ්ච  හාඅධිට්ඨානානි කවථසි. කතමානි පඤ් ච? භගො කිර 
මහාපරිනිබ් බානමඤ් වච නිපන් වනො ලඞ් කාදීවප මහාවබොධිපතිට් ඨාපනත් ථාය 

‘‘අවසොකමහාරාජා මහාවබොධිග් ගහණත් ථං ගමිස් සති, තදා මහාවබොධිස් ස 
දක් ඛිණසාඛා සයවමෙ ඡිජ් ජිත් ො සුෙණ් ණකටාවහ පතිට් ඨාතූ’’ති අධිට් ඨාසි – 
ඉදවමකමධිට් ඨානං. 

තත් ථ පතිට් ඨානකාවල ච ‘‘මහාවබොධි හිමෙලාහකගබ් භං පවිසිත් ො 
පතිට් ඨාතූ’’ති අධිට් ඨාසි – ඉදං දුතියමධිට් ඨානං. 
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‘‘සත් තවම දිෙවස හිමෙලාහකගබ් භවතො ඔරුය් හ සුෙණ් ණකටාවහ 
පතිට් ඨහන් වතො පත් වතහි ච  වලහි ච ඡබ් බණ් ණරංසිවයො මුඤ් චතූ’’ති 
අධිට් ඨාසි – ඉදං තතියමධිට් ඨානං. 

‘‘ථූපාරාවම දක් ඛිණක් ඛකධාතු වචතියම් හි පතිට් ඨානදිෙවස 
යමකපාටිහාරියං කවරොතූ’’ති අධිට් ඨාසි – ඉදං චතුත් ථං අධිට් ඨානං. 

ලඞ් කාදීපම් හිවයෙ වම වදොණමත් තා ධාතුවයො මහාවචතියම් හි 
පතිට් ඨානකාවල බුද් ධවෙසං ගවහත් ො වෙහාසං අබ් භුග් ගන් ත් ො 
යමකපාටිහාරියං කවරොන් තූ’’ති අධිට් ඨාසි – ඉදං පඤ් චමං අධිට් ඨානන් ති. 

රාජා ඉමානි පඤ් ච මහාඅධිට් ඨානානි සුත් ො පසන් නචිත් වතො 
පාටලිපුත් තවතො යාෙ මහාවබොධි තාෙ මග් ගං පටිජග් ගාවපත් ො 
සුෙණ් ණකටාහත් ථාය බහුං සුෙණ් ණං නීහරාවපසි. තාෙවදෙ ච රඤ් වඤො චිත් තං 
ඤත් ො විස් සකම් මවදෙපුත් වතො කම් මාරෙණ් ණං නිම් මිනිත් ො පුරවතො අට් ඨාසි. 

රාජා තං දිස් ො ‘‘තාත, ඉමං සුෙණ් ණං ගවහත් ො කටාහං කවරොහී’’ති ආහ. 

‘‘පමාණං, වදෙ, ජානාථා’’ති? ‘‘ත් ෙවමෙ, තාත, ඤත් ො කවරොහී’’ති. ‘‘සාධු, 

වදෙ, කරිස ්සාමී’’ති සුෙණ් ණං ගවහත් ො අත් තවනො ආනුභාවෙන හත් වථන 
පරිමජ් ජිත් ො සුෙණ් ණකටාහං නිම් මිනි නෙහත් ථපරික් වඛපං 
පඤ ්චහත් ථුබ් වබධං තිහත් ථවික් ඛම් භං අට් ඨඞ් ගුලබහලං 
හත් ථිවසොණ් ඩප් පමාණමුඛෙට් ටිං. අථ රාජා සත් තවයොජනායාමාය 
තිවයොජනවිත් ථාරාය මහතියා වසනාය පාටලිපුත් තවතො නික් ඛමිත් ො 
අරියසඞ් ඝමාදාය මහාවබොධිසමීපං අගමාසි. වසනා සමුස් සිතධජපටාකං 
නානාරතනවිචිත් තං අවනකාලඞ් කාරපඅමණ් ඩිතං නානාවිධකුසුමසමාකිණ් ණං 
අවනකතූරියසඞ් ඝුට් ඨං මහාවබොධිං පරික් ඛිපි. රාජා සහස් සමත් වත 
ගණපාවමොක් වඛ මහාවථවර ගවහත් ො සකලජම් බුදීවප පත් තාභිවසකානං 
රාජූනං සහස් වසන අත් තානඤ් ච මහාවබොධිඤ් ච පරිොරාවපත් ො 
මහාවබොධිමූවල ඨත් ො මහාවබොධිං උල් වලොවකසි. මහාවබොධිස් ස ඛන් ධඤ් ච 
දක් ඛිණමහාසාඛාය චතුහත් ථප් පමාණප් පවදසඤ් ච ඨවපත් ො අෙවසසං 
අදස් සනං අගමාසි. 

රාජා තං පාටිහාරියං දිස් ො උප් පන් නපීතිපාවමොජ් වජො ‘‘අහං, භන් වත, ඉමං 
පාටිහාරියං දිස් ො තුට් වඨො මහාවබොධිං සකලජම් බුදීපරජ් වජන පූවජමී’’ති 
භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ෙත් ො අභිවසකං අදාසි. තවතො පුප්  ගන් ධාදීහි පූවජත් ො 
තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් ො අට් ඨසු ඨාවනසු ෙන් දිත් ො උට් ඨාය අඤ ්ජලිං 
පග් ගය් හ ඨත් ො සච් චෙචනකිරියාය වබොධිං ගණ් හිතුකාවමො භූමිවතො යාෙ 
මහාවබොධිස් ස දක් ඛිණසාඛා තාෙ උච් චං කත් ො ඨපිතස් ස සබ් බරතනමයපීඨස් ස 
උපරි සුෙණ් ණකටාහං ඨපාවපත් ො රතනපීඨං ආරුය් හ සුෙණ් ණතුලිකං 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  බාහිරනිදානෙථා 

62 

පටුන 

ගවහත් ො මවනොසිලාය වලඛං කත් ො ‘‘යදි මහාවබොධිනා ලඞ් කාදීවප 

පතිට් ඨාතබ් බං, යදි චාහං බුද් ධසාසවන නිබ් වබමතිවකො භවෙයයං, මහාවබොධි 
සයවමෙ ඉමස් මිං සුෙණ් ණකටාවහ ඔරුය් හ පතිට් ඨාතූ’’ති 
සච් චෙචනකිරියමකාසි. සහ සච් චකිරියාය වබොධිසාඛා මවනොසිලාය 
පරිච් ඡින් නට් ඨාවන ඡිජ් ජිත් ො ගන් ධකලලපූරස් ස සුෙණ් ණකටාහස් ස උපරි 
අට් ඨාසි. තස් ස උබ් වබවධන දසහත් වථො ඛන් වධො වහොති චතුහත් ථා පඤ් ච 

මහාසාඛා පඤ් චහිවයෙ  වලහි පටිමණ් ඩිතා, ඛුද් දකසාඛානං පන සහස් සං. අථ 
රාජා මූලවලඛාය උපරි තිෙඞ් ගුලප් පවදවස අඤ ්ඤං වලඛං පරිච් ඡින් දි. තවතො 
තාෙවදෙ පුප් ඵුළකා හුත් ො දස මහාමූලානි නික් ඛමිංසු. පුන උපරූපරි තිෙඞ් ගුවල 
තිෙඞ් ගුවල අඤ් ඤා නෙ වලඛා පරිච් ඡින් දි. තාහිපි දස දස පුප් ඵුළකා හුත් ො 
නවුති මූලානි නික් ඛමිංසු. පඨමකා දස මහාමූලා චතුරඞ් ගුලමත් තං නික් ඛන් තා. 
ඉතවරපි ගෙක් ඛජාලසදිසං අනුසිබ් බන් තා නික් ඛන් තා. එත් තකං පාටිහාරියං 
රාජා රතනපීඨමත් ථවක ඨිවතොවයෙ දිස් ො අඤ් ජලිං පග් ගය් හ මහානාදං නදි. 
අවනකානි භික් ඛුසහස් සානි සාධුකාරමකංසු. සකලරාජවසනා උන් නාදිනී 
අවහොසි. වචලුක් වඛපසතසහස් සානි පෙත් තයිංසු. භූමට් ඨකවදවෙ ආදිං කත් ො 
යාෙ බ්රහ් මකායිකා වදො තාෙ සාධුකාරං පෙත් තයිංසු. රඤ් වඤො ඉමං පාටිහාරියං 
පස් සන් තස් ස පීතියා නිරන් තරං ඵුටසරීරස් ස අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො ඨිතස් වසෙ 
මහාවබොධි මූලසවතන සුෙණ් ණකටාවහ පතිට් ඨාසි. දස මහාමූලානි 
සුෙණ් ණකටාහතලං ආහච් ච අට් ඨංසු. අෙවසසානි නවුති ඛුද් දකමූලානි 
අනුපුබ් වබන ෙඩ් ඪනකානි හුත් ො ගන් ධකලවල ඔරුය් හ ඨිතානි. 

එෙං සුෙණ් ණකටාවහ පතිට් ඨිතමත් වත මහාවබොධිම් හි මහාපථවී චලි. 
ආකාවස වදෙදුන් දුභිවයො  ලිංසු. පබ් බතානං නච් වචහි වදොනං සාධුකාවරහි 
යක් ඛානං හිඞ් කාවරහි අසුරානං ථුතිජප් වපහි බ්රහ් මානං අප් ව ොටවනහි වමඝානං 
ගජ් ජිවතහි චතුප් පදානං රවෙහි පක් ඛීනං රුවතහි සබ් බතාළාෙචරානං 
සකසකපටිභාවනහි පථවීතලවතො යාෙ බ්රහ් මවලොකා තාෙ එකවකොලාහලං 
එකනින් නාදං අවහොසි. පඤ් චසු සාඛාසු  ලවතො  ලවතො ඡබ් බණ් ණරංසිවයො 
නික් ඛමිත් ො සකලචක් කොළං රතනවගොපානසීවිනද් ධං විය කුරුමානා යාෙ 
බ්රහ් මවලොකා අබ් භුග් ගච් ඡිංසු. තං ඛණවතො ච පන පභුති සත් ත දිෙසානි 
මහාවබොධි හිමෙලාහකගබ් භං පවිසිත් ො අට් ඨාසි. න වකොචි මහාවබොධිං පස් සති. 
රාජා රතනපීඨවතො ඔරුය් හ සත් ත දිෙසානි මහාවබොධිපූජං කාවරසි. සත් තවම 
දිෙවස සබ් බදිසාහි හිමා ච ඡබ් බණ් ණරංසිවයො ච ආෙත් තිත් ො මහාවබොධිවමෙ 
පවිසිංසු. විගතහිමෙලාහවක විප් පසන් වන චක් කොළගබ් වභ මහාවබොධි 
පරිපුණ් ණඛන් ධසාඛාපසාවඛො පඤ ්ච ලපටිමණ් ඩිවතො සුෙණ් ණකටාවහ 
පතිට් ඨිවතොෙ පඤ් ඤායිත් ථ. රාජා මහාවබොධිං දිස් ො වතහි පාටිහාරිවයහි 
සඤ ්ජාතපීතිපාවමොජ් වජො ‘‘සකලජම් බුදීපරජ් වජන තරුණමහාවබොධිං 
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පටුන 

පූවජස ්සාමී’’ති අභිවසකං දත් ො සත් ත දිෙසානි මහාවබොධිට් ඨාවනවයෙ 
අට් ඨාසි. 

මහාවබොධි පුබ් බකත් තිකපොරණාදිෙවස සායන් හසමවය පඨමං 
සුෙණ් ණකටාවහ පතිට් ඨහි. තවතො හිමගබ් භසත් තාහං අභිවසකසත් තාහඤ් ච 
වීතිනාවමත් ො කාළපක් ඛස් ස උවපොසථදිෙවස රාජා එකදිෙවසවනෙ 
පාටලිපුත් තං පවිසිත් ො කත් තිකජුණ් හපක් ඛස් ස පාටිපදදිෙවස මහාවබොධිං 
පාචීනමහාසාලමූවල ඨවපසි. සුෙණ් ණකටාවහ පතිට් ඨිතදිෙසවතො සත් තරසවම 
දිෙවස මහාවබොධිස් ස අභිනෙඞ් කුරා පාතුරවහසුං. වත දිස ්ොපි පසන් වනො රාජා 
පුන මහාවබොධිං රජ් වජන පූවජන් වතො සකලජම් බුදීපාභිවසකමදාසි. තදා 
සුමනසාමවණවරො කත් තිකපුණ් ණමදිෙවස ධාතුග් ගහණත් ථං ගවතො 
මහාවබොධිස් ස කත් තිකඡණපූජං අද් දස. එෙං මහාවබොධිමණ් ඩවතො ආවනත් ො 

පාටලිපුත් වත ඨපිතං මහාවබොධිං සන් ධාය ආහ – ‘‘වතන හි, අම් ම, මහාවබොධිං 
ගවහත් ො ගච් ඡාහී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡි. 

රාජා මහාවබොධිරක් ඛණත් ථාය අට් ඨාරස වදෙතාකුලානි, අට් ඨ 

අමච් චකුලානි, අට් ඨ බ්රාහ් මණකුලානි, අට් ඨ කුටුම් බියකුලානි, අට් ඨ 

වගොපකකුලානි, අට් ඨ තරච් ඡකුලානි, අට් ඨ ච කාලිඞ් ගකුලානි දත් ො 

උදකසිඤ් චනත් ථාය ච අට් ඨ සුෙණ් ණඝවට, අට් ඨ ච රජතඝවට දත් ො ඉමිනා 
පරිොවරන මහාවබොධිං ගඞ් ගාය නාෙං ආවරොවපත් ො සයම් පි නගරවතො 
නික් ඛමිත් ො විජ් ඣාටවිං සමතික් කම් ම අනුපුබ් වබන සත් තහි දිෙවසහි 
තාමලිත් තිං අනුප් පත් වතො. අන් තරාමග් වග වදෙනාගමනුස් සා උළාරං 
මහාවබොධිපූජං අකංසු. රාජාපි සමුද් දතීවර සත් ත දිෙසානි මහාවබොධිං ඨවපත් ො 
සකලජම් බුදීපමහාරජ් ජං අදාසි. ඉදමස් ස තතියං ජම් බුදීපරජ් ජසම් පදානං වහොති. 

එෙං මහාරජ් වජන පූවජත් ො මාගසිරමාසස් ස පඨමපාටිපදදිෙවස අවසොවකො 
ධම් මරාජා මහාවබොධිං උක් ඛිපිත් ො ගලප් පමාණං උදකං ඔරුය් හ නාොයං 
පතිට් ඨාවපත් ො සඞ් ඝමිත් තත් වථරිම් පි සපරිොරං නාෙං ආවරොවපත් ො අරිට් ඨං 

අමච් චං එතදවෙොච – ‘‘අහං, තාත, මහාවබොධිං තික් ඛත් තුං 
සකලජම් බුදීපරජ් වජන පූවජත් ො ගලප් පමාණං උදකං ඔරුය් හ මම සහායකස් ස 

වපවසසිං, වසොපි එෙවමෙ මහාවබොධිං පූවජතූ’’ති. එෙං සහායකස් ස සාසනං 

දත් ො ‘‘ගච් ඡති ෙතවර, දසබලස් ස සරසරංසිජාලං විමුඤ් චන් වතො 
මහාවබොධිරුක් වඛො’’ති ෙන් දිත් ො අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො අස් සූනි 
පෙත් තයමාවනො අට් ඨාසි. සාපි වඛො මහාවබොධිසමාරූළ් හා නාො පස් සවතො 
පස් සවතො මහාරාජස් ස මහාසමුද් දතලං පක් ඛන් තා. මහාසමුද් වදපි සමන් තා 

වයොජනං වීචිවයො වූපසන් තා; පඤ් ච ෙණ් ණානි පදුමානි පුප් ඵිතානි; 

අන් තලික් වඛ දිබ් බානි තූරියානි පෙජ් ජිංසු; ආකාවස 
ජලජථලජරුක් ඛාදිසන් නිස ්සිතාහි වදෙතාහි පෙත් තිතා අතිවිය උළාරා පූජා 
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පටුන 

අවහොසි. සඞ් ඝමිත් තත් වථරීපි සුපණ් ණරූවපන මහාසමුද් වද නාගකුලානි 
සන් තාවසසි. වත ච උත්රස් තරූපා නාගා ආගන් ත් ො තං විභූතිං පස් සිත් ො වථරිං 
යාචිත් ො මහාවබොධිං නාගභෙනං අතිහරිත් ො සත් ත දිෙසානි නාගරජ් වජන 
පූවජත් ො පුන නාොයං පතිට් ඨාවපසුං. තංදිෙසවමෙ නාො ජම් බුවකොලපට් ටනං 
අගමාසි. අවසොකමහාරාජාපි මහාවබොධිවිවයොගදුක් ඛිවතො කන් දිත් ො වරොදිත් ො 
යාෙ දස ්සනවිසයං ඔවලොවකත් ො පටිනිෙත් ති. 

වදොනම් පියතිස් වසො මහාරාජාපි වඛො සුමනසාමවණරස් ස ෙචවනන 
මාගසිරමාසස ්ස පඨමපාටිපදදිෙසවතො පභුති උත් තරද් ොරවතො පට් ඨාය යාෙ 
ජම් බුවකොලපට් ටනං තාෙ මග් ගං වසොධාවපත් ො අලඞ් කාරාවපත් ො නගරවතො 
නික් ඛමනදිෙවස උත් තරද් ොරසමීවප සමුද් දසාලෙත් ථුස ්මිං ඨිවතොවයෙ තාය 
විභූතියා මහාසමුද් වද ආගච් ඡන් තංවයෙ මහාවබොධිං වථරස් ස ආනුභාවෙන 
දිස ්ො තුට් ඨමානවසො නික් ඛමිත් ො සබ් බං මග් ගං පඤ ්චෙණ් වණහි පුප් ව හි 
ඔකිරාවපන් වතො අන් තරන් තවර පුප්  අග් ඝියානි ඨවපන් වතො එකාවහවනෙ 
ජම් බුවකොලපට් ටනං ගන් ත් ො සබ් බතාළාෙචරපරිවුවතො පුප්  ධූමගන් ධොසාදීහි 

පූජයමාවනො ගලප් පමාණං උදකං ඔරුය් හ ‘‘ආගවතො ෙතවර, දසබලස් ස 
සරසරංසිජාලවිස් සජ් ජනවකො මහාවබොධිරුක් වඛො’’ති පසන් නචිත් වතො 
මහාවබොධිං උක් ඛිපිත් ො උත් තමඞ් වග සිරස් මිං පතිට් ඨාවපත් ො මහාවබොධිං 
පරිොවරත් ො ආගවතහි වසොළසහි ජාතිසම් පන් නකුවලහි සද් ධිං සමුද් දවතො 
පච් චත් තරිත් ො සමුද් දතීවර මහාවබොධිං ඨවපත් ො තීණි දිෙසානි 

සකලතම් බපණ් ණිදීපරජ් වජන පූවජසි, වසොළසන් නං ජාතිසම් පන් නකුලානං 
රජ් ජං විචාවරසි. අථ චතුත් වථ දිෙවස මහාවබොධිං ආදාය උළාරං පූජං 
කුරුමාවනො අනුපුබ් වබන අනුරාධපුරං සම් පත් වතො. අනුරාධපුවරපි 
මහාසක් කාරං කත් ො චාතුද් දසීදිෙවස ෙඩ් ඪමානකච් ඡායාය මහාවබොධිං 
උත් තරද් ොවරන පවෙවසත් ො නගරමජ් වඣන අතිහරන් වතො දක් ඛිණද් ොවරන 
නික් ඛමිත් ො දක් ඛිණද් ොරවතො පඤ ්චධනුසතිවක ඨාවන යත් ථ අම් හාකං 

සම් මාසම් බුද් වධො නිවරොධසමාපත් තිං සමාපජ් ජිත් ො නිසීදි, පුරිමකා ච තවයො 

සම් මාසම් බුද් ධා සමාපත් තිං අප් වපත් ො නිසීදිංසු, යත් ථ කකුසන් ධස ්ස 

භගෙවතො මහාසිරීසවබොධි, වකොනාගමනස් ස භගෙවතො උදුම් බරවබොධි, 

කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස ච නිවරොධවබොධි පතිට් ඨාසි, තස් මිං 
මහාවමඝෙනුයයානස් ස තිලකභූවත සුමනසාමවණරස් ස ෙචවනන පඨමවමෙ 
කතභූමිපරිකම් වම රාජෙත් ථුද් ොරවකොට් ඨකට් ඨාවන මහාවබොධිං පතිට් ඨාවපසි. 

කථං? තානි කිර වබොධිං පරිොවරත් ො ආගතානි වසොළස 
ජාතිසම් පන් නකුලානි රාජවෙසං ගණ් හිංසු. රාජා වදොොරිකවෙසං ගණ් හි. 
වසොළස කුලානි මහාවබොධිං ගවහත් ො ඔවරොපයිංසු. මහාවබොධි වතසං 
හත් ථවතො මුත් තසමනන් තරවමෙ අසීතිහත් ථප් පමාණං වෙහාසං 
අබ් භුග් ගන් ත් ො ඡබ් බණ් ණරංසිවයො මුඤ් චි. රංසිවයො සකලදීපං පත් ථරිත් ො 
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උපරි බ්රහ් මවලොකං ආහච් ච අට් ඨංසු. මහාවබොධිපාටිහාරියං දිස ්ො 
සඤ ්ජාතප් පසාදානි දසපුරිසසහස් සානි අනුපුබ් බවිපස් සනං පට් ඨවපත් ො 
අරහත් තං පත් ො පබ් බජිංසු. යාෙ සූරියත් ථඞ් ගමා මහාවබොධි අන් තලික් වඛ 
අට් ඨාසි. අත් ථඞ් ගමිවත පන සූරිවය වරොහිණිනක් ඛත් වතන පථවියං පතිට් ඨාසි. 
සහ වබොධිපතිට් ඨානා උදකපරියන් තං කත් ො මහාපථවී අකම් පි. පතිට් ඨහිත් ො 
ච පන මහාවබොධි සත් ත දිෙසානි හිමගබ් වභ සන් නිසීදි. වලොකස් ස අදස් සනං 
අගමාසි. සත් තවම දිෙවස විගතෙලාහකං නභං අවහොසි. ඡබ් බණ් ණරංසිවයො 
ජලන් තා විප් ඵුරන් තා නිච් ඡරිංසු. මහාවබොධිස් ස ඛන් වධො ච සාඛාවයො ච 
පත් තානි ච පඤ් ච  ලානි ච දස් සිංසු. මහින් දත් වථවරො ච සඞ් ඝමිත් තත් වථරී ච 
රාජා ච සපරිොරා මහාවබොධිට් ඨානවමෙ අගමංසු. වයභුවයයන ච සබ් වබ 
දීපොසිවනො සන් නිපතිංසු. වතසං පස ්සන් තානංවයෙ උත් තරසාඛවතො එකං  ලං 
පච් චිත් ො සාඛවතො මුච් චි. වථවරො හත් ථං උපනාවමසි.  ලං වථරස් ස හත් වථ 

පතිට් ඨාසි. තං වථවරො ‘‘වරොපය, මහාරාජා’’ති රඤ් වඤො අදාසි. රාජා ගවහත් ො 
සුෙණ් ණකටාවහ මධුරපංසුං ආකිරිත් ො ගන් ධකලලං පූවරත් ො වරොවපත් ො 
මහාවබොධිආසන් නට් ඨාවන ඨවපසි. සබ් වබසං පස් සන් තානංවයෙ 
චතුහත් ථප් පමාණා අට් ඨ තරුණවබොධිරුක් ඛා උට් ඨහිංසු. රාජා තං අච් ඡරියං 
දිස ්ො අට් ඨ තරුණවබොධිරුක් වඛ වසතච් ඡත් වතන පූවජත් ො අභිවසකං අදාසි. 
තවතො එකං වබොධිරුක් ඛං ආගමනකාවල මහාවබොධිනා පඨමපතිට් ඨිවතොකාවස 

ජම් බුවකොලපට් ටවන වරොපයිංසු, එකං තෙක් කබ්රාහ් මණස ්ස ගාමද් ොවර, එකං 

ථූපාරාවම, එකං ඉස් සරනිම් මානවිහාවර, එකං පඨමවචතියට් ඨාවන, එකං 

වචතියපබ් බවත, එකං වරොහණජනපදම් හි කාජරගාවම, එකං 
වරොහණජනපදම් හිවයෙ චන් දනගාවම. ඉතවරසං චතුන් නං  ලානං බීවජහි 
ජාවත ද් ෙත් තිංස වබොධිතරුවණ වයොජනියආරාවමසු පතිට් ඨාවපසුං. 

එෙං පුත් තනත් තුපරම් පරාය සමන් තා දීපොසීනං හිතාය සුඛාය පතිට් ඨිවත 
දසබලස් ස ධම් මධජභූවත මහාවබොධිම් හි අනුළා වදවී පඤ ්චහි කඤ් ඤාසවතහි 
පඤ ්චහි ච අන් වතපුරිකාසවතහීති මාතුගාමසහස් වසන සද් ධිං 
සඞ් ඝමිත් තත් වථරියා සන් තිවක පබ් බජිත් ො නචිරස් වසෙ සපරිොරා අරහත් වත 
පතිට් ඨාසි. අරිට් වඨොපි වඛො රඤ් වඤො භාගිවනවයයො පඤ් චහි පුරිසසවතහි සද් ධිං 
වථරස ්ස සන් තිවක පබ් බජිත් ො නචිරස ්වසෙ සපරිොවරො අරහත් වත පතිට් ඨාසි. 

අවථකදිෙසං රාජා මහාවබොධිං ෙන් දිත් ො වථවරන සද් ධිං ථූපාරාමං ගච් ඡති. 
තස් ස වලොහපාසාදට් ඨානං සම් පත් තස ්ස පුරිසා පුප්  ානි අභිහරිංසු. රාජා 
වථරස ්ස පුප්  ානි අදාසි. වථවරො පුප් ව හි වලොහපාසාදට් ඨානං පූවජසි. පුප් ව සු 

භූමියං පතිතමත් වතසු මහාභූමිචාවලො අවහොසි. රාජා ‘‘කස ්මා, භන් වත, භූමි 

චලිතා’’ති පුච් ඡි. ‘‘ඉස් මිං, මහාරාජ, ඔකාවස සඞ් ඝස් ස අනාගවත 

උවපොසථාගාරං භවිස් සති, තස් වසතං පුබ් බනිමිත් ත’’න් ති. 
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රාජා පුන වථවරන සද් ධිං ගච් ඡන් වතො අම් බඞ් ගණට් ඨානං පත් වතො. 
තත් ථස් ස ෙණ් ණගන් ධසම් පන් නං අතිමධුරරසං එකං අම් බපක් කං ආහරීයිත් ථ. 
රාජා තං වථරස් ස පරිවභොගත් ථාය අදාසි. වථවරො තත් වථෙ පරිභුඤ් ජිත් ො ‘‘ඉදං 
එත් වථෙ වරොවපථා’’ති ආහ. රාජා තං අම් බට් ඨිං ගවහත් ො තත් වථෙ 
වරොවපත් ො උදකං ආසිඤ් චි. සහ අම් බබීජවරොපවනන පථවී අකම් පි. රාජා 

‘‘කස ්මා, භන් වත, පථවී කම් පිත් ථා’’ති පුච් ඡි. ‘‘ඉමස ්මිං, මහාරාජ, ඔකාවස 

සඞ් ඝස ්ස අනාගවත ‘අම් බඞ් ගණං’ නාම සන් නිපාතට් ඨානං භවිස් සති, 
තස් වසතං පුබ් බනිමිත් ත’’න් ති. 

රාජා තත් ථ අට් ඨ පුප්  මුට් ඨිවයො ඔකිරිත් ො ෙන් දිත් ො පුන වථවරන සද් ධිං 
ගච් ඡන් වතො මහාවචතියට් ඨානං පත් වතො. තත් ථස් ස පුරිසා චම් පකපුප්  ානි 
අභිහරිංසු. තානි රාජා වථරස් ස අදාසි. වථවරො මහාවචතියට් ඨානං පුප් ව හි 

පූවජත් ො ෙන් දි. තාෙවදෙ මහාපථවී සඞ් කම් පි. රාජා ‘‘කස ්මා, භන් වත, පථවී 

කම් පිත් ථා’’ති පුච් ඡි. ‘‘ඉමස ්මිං, මහාරාජ, ඔකාවස අනාගවත බුද් ධස ්ස 

භගෙවතො අසදිවසො මහාථූවපො භවිස් සති, තස් වසතං පුබ් බනිමිත් ත’’න් ති. 

‘‘අහවමෙ කවරොමි, භන් වත’’ති. ‘‘අලං, මහාරාජ, තුම් හාකං අඤ් ඤං බහුකම් මං 

අත් ථි, තුම් හාකං පන නත් තා දුට් ඨගාමණී අභවයො නාම කාවරස් සතී’’ති. අථ 

රාජා ‘‘සවච, භන් වත, මය් හං නත් තා කරිස් සති, කතංවයෙ මයා’’ති 

ද් ොදසහත් ථං පාසාණත් ථම් භං ආහරාවපත් ො ‘‘වදොනම් පියතිස ්සස් ස රඤ් වඤො 
නත් තා දුට් ඨගාමණී අභවයො නාම ඉමස් මිං පවදවස ථූපං කවරොතූ’’ති අක් ඛරානි 

ලිඛාවපත් ො පතිට් ඨාවපත් ො ෙන් දිත් ො වථරං පුච් ඡි – ‘‘පතිට් ඨිතං නු වඛො, 

භන් වත, තම් බපණ් ණිදීවප සාසන’’න් ති? ‘‘පතිට් ඨිතං, මහාරාජ, සාසනං; 

මූලානි පනස් ස න තාෙ ඔතරන් තී’’ති. ‘‘කදා පන, භන් වත මූලානි ඔතිණ් ණානි 

නාම භවිස ්සන් තී’’ති? ‘‘යදා, මහාරාජ, තම් බපණ් ණිදීපකානං මාතාපිතූනං 
තම් බපණ් ණිදීවප ජාවතො දාරවකො තම් බපණ් ණිදීවප පබ් බජිත් ො 

තම් බපණ් ණිදීපම් හිවයෙ විනයං උග් ගවහත් ො තම් බපණ් ණිදීවප ොවචස් සති, 

තදා සාසනස් ස මූලානි ඔතිණ් ණානි නාම භවිස ්සන් තී’’ති. ‘‘අත් ථි පන, භන් වත, 

එදිවසො භික් ඛූ’’ති? ‘‘අත් ථි, මහාරාජ, මහාඅරිට් වඨො භික් ඛු පටිබවලො එතස් මිං 

කම් වම’’ති. ‘‘මයා එත් ථ, භන් වත, කිං කත් තබ් බ’’න් ති? ‘‘මණ් ඩපං, මහාරාජ, 

කාතුං ෙට් ටතී’’ති. ‘‘සාධු, භන් වත’’ති රාජා වමඝෙණ් ණාභයස් ස අමච් චස ්ස 
පරිවෙණට් ඨාවන මහාසඞ් ගීතිකාවල අජාතසත් තුමහාරාවජන 
කතමණ් ඩපප් පකාරං රාජානුභාවෙන මණ් ඩපං කාවරත් ො සබ් බතාළාෙචවර 
සකසකසිප් වපසු පවයොවජත් ො ‘‘සාසනස ්ස මූලානි ඔතරන් තානි 
පස් සිස ්සාමී’’ති අවනකපුරිසසහස් සපරිවුවතො ථූපාරාමං අනුප් පත් වතො. 

වතන වඛො පන සමවයන ථූපාරාවම අට් ඨසට් ඨි භික් ඛුසහස ්සානි 
සන් නිපතිංසු. මහාමහින් දත් වථරස ්ස ආසනං දක් ඛිණාභිමුඛං පඤ ්ඤත් තං 
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වහොති. මහාඅරිට් ඨත් වථරස ්ස ධම් මාසනං උත් තරාභිමුඛං පඤ ්ඤත් තං වහොති. 
අථ වඛො මහාඅරිට් ඨත් වථවරො මහින් දත් වථවරන අජ් ඣිට් වඨො අත් තවනො 
අනුරූවපන පත් තානුක් කවමන ධම් මාසවන නිසීදි. මහින් දත් වථරපමුඛා 
අට් ඨසට් ඨි මහාවථරා ධම් මාසනං පරිොවරත් ො නිසීදිංසු. රඤ් වඤොපි 
කනිට් ඨභාතා මත් තාභයත් වථවරො නාම ‘‘ධුරග් ගාවහො හුත් ො විනයං 
උග් ගණ් හිස් සාමී’’ති පඤ ්චහි භික් ඛුසවතහි සද් ධිං මහාඅරිට් ඨත් වථරස ්ස 
ධම් මාසනවමෙ පරිොවරත් ො නිසීදි. අෙවසසාපි භික් ඛූ සරාජිකා ච පරිසා 
අත් තවනො අත් තවනො පත් තාසවන නිසීදිංසු. 

අථායස් මා මහාඅරිට් ඨත් වථවරො වතන සමවයන බුද් වධො භගො 
වෙරඤ් ජායං විහරති නවළරුපුචිමන් දමූවලති විනයනිදානං අභාසි. භාසිවත ච 
පනායස් මතා අරිට් ඨත් වථවරන විනයනිදාවන ආකාසං මහාවිරෙං රවි. 
අකාලවිජ් ජුලතා නිච් ඡරිංසු. වදෙතා සාධුකාරං අදංසු. මහාපථවී උදකපරියන් තං 
කත් ො සඞ් කම් පි. එෙං අවනවකසු පාටිහාරිවයසු ෙත් තමාවනසු ආයස් මා 
අරිට් ඨත් වථවරො මහාමහින් දපමුවඛහි අට් ඨසට් ඨියා පච් වචකගණීහි 
ඛීණාසෙමහාවථවරහි තදඤ් වඤහි ච අට් ඨසට් ඨිභික් ඛුසහස් වසහි පරිවුවතො 
පඨමකත් තිකපොරණාදිෙවස ථූපාරාමවිහාරමජ් වඣ සත් ථු කරුණාගුණදීපකං 
භගෙවතො අනුසිට් ඨිකරානං කායකම් මෙචීකම් මවිප්  න් දිතවිනයනං විනයපිටකං 
පකාවසසි. පකාවසත් ො ච යාෙතායුකං තිට් ඨමාවනො බහූනං ොවචත් ො බහූනං 
හදවය පතිට් ඨාවපත් ො අනුපාදිවසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායි. වතපි වඛො 
මහාමහින් දප් පමුඛා තස් මිං සමාගවම – 

‘‘අට් ඨසට් ඨි මහාවථරා, ධුරග් ගාහා සමාගතා; 

පච් වචකගණිවනො සබ් වබ, ධම් මරාජස් ස සාෙකා. 

‘‘ඛීණාසො ෙසිප් පත් තා, වතවිජ් ජා ඉද් ධිවකොවිදා; 

උත් තමත් ථමභිඤ් ඤාය, අනුසාසිංසු රාජිවනො. 

‘‘ආවලොකං දස් සයිත් ොන, ඔභාවසත් ො මහිං ඉමං; 

ජලිත් ො අග් ගික් ඛන් ධාෙ, නිබ් බායිංසු මවහසවයො’’. 

වතසං පරිනිබ් බානවතො අපරභාවග අඤ් වඤපි වතසං වථරානං 
අන් වතොසිකා තිස් සදත් තකාළසුමන-දීඝසුමනාදවයො ච මහාඅරිට් ඨත් වථරස ්ස 

අන් වතොසිකා, අන් වතොසිකානං අන් වතොසිකා චාති එෙං පුබ් වබ 
වුත් තප් පකාරා ආචරියපරම් පරා ඉමං විනයපිටකං යාෙජ් ජතනා ආවනසුං. වතන 
වුත් තං – 
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‘‘තතියසඞ් ගහවතො පන උද් ධං ඉමං දීපං මහින් දාදීහි ආභතං, මහින් දවතො 

උග් ගවහත් ො කඤ් චි කාලං අරිට් ඨත් වථරාදීහි ආභතං, තවතො යාෙජ් ජතනා 
වතසංවයෙ අන් වතොසිකපරම් පරභූතාය ආචරියපරම් පරාය ආභත’’න් ති. 

ෙත්ථ පතිට්ඨිතන් ති? වයසං පාළිවතො ච අත් ථවතො ච අනූනං ෙත් තති, 

මණිඝවට පක් ඛිත් තවතලමිෙ ඊසකම් පි න පග් ඝරති, එෙරූවපසු අධිමත් තසති-
ගති-ධිති-මන් වතසු ලජ් ජීසු කුක් කුච් චවකසු සික් ඛාකාවමසු පුග් ගවලසු 
පතිට් ඨිතන් ති වෙදිතබ් බං. තස් මා විනයපතිට් ඨාපනත් ථං විනයපරියත් තියා 
ආනිසංසං සල් ලක් වඛත් ො සික් ඛාකාවමන භික් ඛුනා විනවයො 
පරියාපුණිතබ් වබො. 

තත්රායං විනයපරියත්තියා ආනිසංකසො – විනයපරියත් තිකුසවලො හි 

පුග් ගවලො සාසවන පටිලද් ධසද් ධානං කුලපුත් තානං මාතාපිතුට් ඨානිවයො වහොති, 
තදායත් තා හි වනසං පබ් බජ් ජා උපසම් පදා ෙත් තානුෙත් තපටිපත් ති 
ආචාරවගොචරකුසලතා. අපි චස් ස විනයපරියත් තිං නිස ්සාය අත් තවනො 

සීලක් ඛන් වධො සුගුත් වතො වහොති සුරක් ඛිවතො; කුක් කුච් චපකතානං භික් ඛූනං 

පටිසරණං වහොති; විසාරවදො සඞ් ඝමජ් වඣ වෙොහරති; පච් චත් ථිවක 

සහධම් වමන සුනිග් ගහිතං නිග් ගණ් හාති; සද් ධම් මට් ඨිතියා පටිපන් වනො වහොති. 

වතනාහ භගො – ‘‘පඤ ්චිවම, භික් ඛවෙ, ආනිසංසා විනයධවර පුග් ගවල; 
අත් තවනො සීලක් ඛන් වධො සුගුත් වතො වහොති සුරක් ඛිවතො…වප.… 

සද් ධම් මට් ඨිතියා පටිපන් වනො වහොතී’’ති (පරි. 325). 

වය චාපි සංෙරමූලකා කුසලා ධම් මා වුත් තා භගෙතා, විනයධවරො පුග් ගවලො 

වතසං දායාවදො; විනයමූලකත් තා වතසං ධම් මානං. වුත් තම් පි වහතං භගෙතා – 

‘‘විනවයො සංෙරත් ථාය, සංෙවරො අවිප් පටිසාරත් ථාය, අවිප් පටිසාවරො 

පාවමොජ් ජත් ථාය, පාවමොජ් ජං පීතත් ථාය, පීති පස් සද් ධත් ථාය, පස් සද් ධි 

සුඛත් ථාය, සුඛං සමාධත් ථාය, සමාධි යථාභූතඤාණදස් සනත් ථාය, 

යථාභූතඤාණදස් සනං නිබ් බිදත් ථාය, නිබ් බිදා විරාගත් ථාය, විරාවගො 

විමුත් තත් ථාය, විමුත් ති විමුත් තිඤාණදස් සනත් ථාය, විමුත් තිඤාණදස් සනං 

අනුපාදාපරිනිබ් බානත් ථාය. එතදත් ථා කථා, එතදත් ථා මන් තනා, එතදත් ථා 

උපනිසා, එතදත් ථං වසොතාෙධානං – යදිදං අනුපාදාචිත් තස් ස විවමොක් වඛො’’ති 

(පරි. 366). තස් මා විනයපරියත් තියා ආවයොවගො කරණීවයොති. 

එත් තාෙතා ච යා සා විනයසංෙණ් ණනත් ථං මාතිකා ඨපිතා තත් ථ – 

‘‘වුත් තං වයන යදා යස් මා, ධාරිතං වයන චාභතං; 

යත් ථප් පතිට් ඨිතං වචතවමතං, ෙත් ො විධිං තවතො’’ති. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  බාහිරනිදානෙථා 

69 

පටුන 

ඉමිස ්සා තාෙ ගාථාය අත් වථො පකාසිවතො විනයස් ස ච 
බාහිරනිදානෙණ් ණනා යථාධිප් පායං සංෙණ් ණිතා වහොතීති. 

තතියසඞ් ගීතිකථා නිට් ඨිතා. 

බාහිරනිදානකථා නිට් ඨිතා. 
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කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 
1. ඉදානි  

‘‘වතනාතිආදිපාඨස් ස, අත් ථං නානප් පකාරවතො; 

දස් සයන් වතො කරිස් සාමි, විනයස් සත් ථෙණ් ණන’’න් ති. 

වුත් තත් තා කතන ස කයන බුද්කධො භ වාතිආදීනං අත් ථෙණ් ණනං 

කරිස ්සාමි. වසයයථිදං – කතනාති අනියමනිද් වදසෙචනං. තස් ස සරූවපන 
අවුත් වතනපි අපරභාවග අත් ථවතො සිද් වධන වයනාති ඉමිනා ෙචවනන 
පටිනිද් වදවසො කාතබ් වබො. අපරභාවග හි විනයපඤ ්ඤත් තියාචනවහතුභූවතො 
ආයස ්මවතො සාරිපුත් තස් ස පරිවිතක් වකො සිද් වධො. තස් මා වයන සමවයන වසො 

පරිවිතක් වකො උදපාදි, වතන සමවයන බුද් වධො භගො වෙරඤ් ජායං විහරතීති 

එෙවමත් ථ සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. අයඤ් හි සබ් බස් මිම් පි විනවය යුත් ති, 
යදිදං යත් ථ යත් ථ ‘‘වතනා’’ති වුච් චති තත් ථ තත් ථ පුබ් වබ ො පච් ඡා ො 
අත් ථවතො සිද් වධන ‘‘වයනා’’ති ඉමිනා ෙචවනන පටිනිද් වදවසො කාතබ් වබොති. 

තත්රිදං මුඛමත් තනිදස් සනං – ‘‘වතන හි, භික් ඛවෙ, භික් ඛූනං සික් ඛාපදං 

පඤ ්ඤවපස් සාමි, වයන සුදින් වනො වමථුනං ධම් මං පටිවසවි; යස් මා පටිවසවි, 
තස් මා පඤ් ඤවපස් සාමී’’ති වුත් තං වහොති. එෙං තාෙ පුබ් වබ අත් ථවතො සිද් වධන 
වයනාති ඉමිනා ෙචවනන පටිනිද් වදවසො යුජ් ජති. වතන සමවයන බුද් වධො 

භගො රාජගවහ විහරති, වයන සමවයන ධනිවයො කුම් භකාරපුත් වතො රඤ් වඤො 
දාරූනි අදින් නං ආදියීති එෙං පච් ඡා අත් ථවතො සිද් වධන වයනාති ඉමිනා 
ෙචවනන පටිනිද් වදවසො යුජ් ජතීති වුත් වතො වතනාති ෙචනස් ස අත් වථො. 

ස කයනාති එත් ථ පන සමයසද් වදො තාෙ – 

සමොවය ඛවණ කාවල, සමූවහ වහතු-දිට් ඨිසු; 

පටිලාවභ පහාවන ච, පටිවෙවධ ච දිස් සති. 

තථා හිස් ස – ‘‘අප් වපෙ නාම ස් වෙපි උපසඞ් කවමයයාම කාලඤ් ච 

සමයඤ ්ච උපාදායා’’ති (දී. නි. 1.447) එෙමාදීසු සමොවයො අත් වථො. ‘‘එවකොෙ 

වඛො, භික් ඛවෙ, ඛවණො ච සමවයො ච බ්රහ් මචරියොසායා’’ති (අ. නි. 8.29) 

එෙමාදීසු ඛවණො. ‘‘උණ් හසමවයො පරිළාහසමවයො’’ති (පාචි. 358) එෙමාදීසු 

කාවලො. ‘‘මහාසමවයො පෙනස් මි’’න් ති එෙමාදීසු සමූවහො. ‘‘සමවයොපි වඛො වත, 

භද් දාලි, අප් පටිවිද් වධො අවහොසි – ‘භගො වඛො සාෙත් ථියං විහරති, භගොපි මං 
ජානිස ්සති – භද් දාලි නාම භික් ඛු සත් ථුසාසවන සික් ඛාය අපරිපූරකාරී’ති අයම් පි 

වඛො වත, භද් දාලි, සමවයො අප් පටිවිද් වධො අවහොසී’’ති (ම. නි. 2.135) එෙමාදීසු 
වහතු. ‘‘වතන වඛො පන සමවයන උග් ගහමාවනො පරිබ් බාජවකො 
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පටුන 

සමණමුණ් ඩිකාපුත් වතො සමයප් පොදවක තින් දුකාචීවර එකසාලවක මල් ලිකාය 

ආරාවම පටිෙසතී’’ති (ම. නි. 2.260) එෙමාදීසු දිට් ඨි. 

‘‘දිට් වඨ ධම් වම ච වයො අත් වථො, වයො චත් වථො සම් පරායිවකො; 

අත් ථාභිසමයා ධීවරො, පණ් ඩිවතොති පවුච් චතී’’ති. (සං. නි. 1.129); 

එෙමාදීසු පටිලාවභො. ‘‘සම් මා මානාභිසමයා අන් තමකාසි දුක් ඛස් සා’’ති (ම. 

නි. 1.28) එෙමාදීසු පහානං. ‘‘දුක් ඛස ්ස පීළනට් වඨො සඞ් ඛතට් වඨො 

සන් තාපට් වඨො විපරිණාමට් වඨො අභිසමයට් වඨො’’ති (පටි. ම. 2.8) එෙමාදීසු 
පටිවෙවධො අත් වථො. ඉධ පනස් ස කාවලො අත් වථො. තස් මා වයන කාවලන 
ආයස ්මවතො සාරිපුත් තස් ස විනයපඤ් ඤත් තියාචනවහතුභූවතො පරිවිතක් වකො 

උදපාදි, වතන කාවලනාති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

එත් ථාහ – ‘‘අථ කස ්මා යථා සුත් තන් වත ‘එකං සමය’න් ති 

උපවයොගෙචවනන නිද් වදවසො කවතො, අභිධම් වම ච ‘යස් මිං සමවය 

කාමාෙචර’න් ති භුම් මෙචවනන, තථා අකත් ො ඉධ ‘වතන සමවයනා’ති 

කරණෙචවනන නිද් වදවසො කවතො’’ති? තත් ථ තථා, ඉධ ච අඤ ්ඤථා 

අත් ථසම් භෙවතො. කථං? සුත් තන් වත තාෙ අච් චන් තසංවයොගත් වථො සම් භෙති. 

යඤ ්හි සමයං භගො බ්රහ් මජාලාදීනි සුත් තන් තානි වදවසසි, අච් චන් තවමෙ තං 

සමයං කරුණාවිහාවරන විහාසි; තස් මා තදත් ථවජොතනත් ථං තත් ථ 
උපවයොගනිද් වදවසො කවතො. අභිධම් වම ච අධිකරණත් වථො 
භාවෙනභාෙලක් ඛණත් වථො ච සම් භෙති. අධිකරණඤ් හි කාලත් වථො සමූහත් වථො 

ච සමවයො, තත් ථ වුත් තානං  ස් සාදිධම් මානං ඛණසමොයවහතුසඞ් ඛාතස් ස ච 
සමයස ්ස භාවෙන වතසං භාවෙො ලක් ඛියති. තස් මා තදත් ථවජොතනත් ථං තත් ථ 
භුම් මෙචවනන නිද් වදවසො කවතො. ඉධ පන වහතුඅත් වථො කරණත් වථො ච 
සම් භෙති. වයො හි වසො සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිසමවයො සාරිපුත් තාදීහිපි 

දුබ් බිඤ් වඤවයයො, වතන සමවයන වහතුභූවතන කරණභූවතන ච සික් ඛාපදානි 
පඤ ්ඤාපයන් වතො සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිවහතුඤ් ච අවපක් ඛමාවනො භගො තත් ථ 

තත් ථ විහාසි; තස් මා තදත් ථවජොතනත් ථං ඉධ කරණෙචවනන නිද් වදවසො 
කවතොති වෙදිතබ් වබො. වහොති වචත් ථ – 

‘‘උපවයොවගන භුම් වමන, තං තං අත් ථමවපක් ඛිය; 

අඤ ්ඤත්ර සමවයො වුත් වතො, කරවණවනෙ වසො ඉධා’’ති. 

වපොරාණා පන ෙණ් ණයන් ති – ‘එකං සමය’න් ති ො ‘යස් මිං සමවය’ති ො 

‘වතන සමවයනා’ති ො අභිලාපමත් තවභවදො එස, සබ් බත් ථ භුම් මවමෙ 
අත් වථො’’ති. තස් මා වතසං ලද් ධියා ‘‘වතන සමවයනා’’ති වුත් වතපි ‘‘තස ්මිං 
සමවය’’ති අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 
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බුද්කධො භ වාති ඉවමසං පදානං පරවතො අත් ථං ෙණ් ණයිස ්සාම. 

කවරඤ්ජායං විහරතීති එත් ථ පන කවරඤ්ජාති අඤ් ඤතරස ්ස නගරස් වසතං 

අධිෙචනං, තස් සං වෙරඤ් ජායං; සමීපත් වථ භුම් මෙචනං. විහරතීති අවිවසවසන 

ඉරියාපථදිබ් බබ්රහ් මඅරියවිහාවරසු අඤ් ඤතරවිහාරසමඞ් ගීපරිදීපනවමතං, ඉධ 
පන ඨානගමනනිසජ් ජාසයනප් පවභවදසුඅඉරියාපවථසු 

අඤ ්ඤතරඉරියාපථසමාවයොගපරිදීපනං, වතන ඨිවතොපි ගච් ඡන් වතොපි 
නිසින් වනොපි සයාවනොපි භගො විහරතිච් වචෙ වෙදිතබ් වබො. වසො හි එකං 
ඉරියාපථබාධනං අඤ් වඤන ඉරියාපවථන විච් ඡින් දිත් ො අපරිපතන් තං 

අත් තභාෙං හරති පෙත් වතති, තස් මා ‘‘විහරතී’’ති වුච් චති. 

නකළරුපුචි න්දමූක ති එත් ථ නකළරු නාම යක් වඛො, පුචි න්කදොති 

නිම් බරුක් වඛො, මූ න් ති සමීපං. අයඤ ්හි මූලසද් වදො ‘‘මූලානි උද් ධවරයය 

අන් තමවසො උසීරනාළිමත් තානිපී’’ති (අ. නි. 4.195) -ආදීසු මූලමූවල දිස් සති. 

‘‘වලොවභො අකුසලමූල’’න් ති (දී. නි. 3.305) -ආදීසු අසාධාරණවහතුම් හි. ‘‘යාෙ 

මජ් ඣන් හිවක කාවල ඡායා  රති, නිොවත පණ් ණානි පතන් ති, එත් තාෙතා 

රුක් ඛමූල’’න් තිආදීසු සමීවප. ඉධ පන සමීවප අධිප් වපවතො, තස් මා 
නවළරුයක් වඛන අධිග් ගහිතස් ස පුචිමන් දස් ස සමීවපති එෙවමත් ථ අත් වථො 
දට් ඨබ් වබො. වසො කිර පුචිමන් වදො රමණීවයො පාසාදිවකො අවනවකසං රුක් ඛානං 
ආධිපච් චං විය කුරුමාවනො තස් ස නගරස ්ස අවිදූවර ගමනාගමනසම් පන් වන 
ඨාවන අවහොසි. අථ භගො වෙරඤ් ජං ගන් ත් ො පතිරූවප ඨාවන විහරන් වතො 

තස් ස රුක් ඛස් ස සමීවප වහට් ඨාභාවග විහාසි. වතන වුත් තං – ‘‘කවරඤ්ජායං

විහරති නකළරුපුචි න්දමූක ’’ති. 

තත් ථ සියා යදි තාෙ භගො වෙරඤ් ජායං විහරති, 

‘‘නවළරුපුචිමන් දමූවල’’ති න ෙත් තබ් බං, අථ තත් ථ විහරති, 

‘‘වෙරඤ් ජාය’’න් ති න ෙත් තබ් බං, න හි සක් කා උභයත් ථ වතවනෙ සමවයන 

අපුබ් බං අචරිමං විහරිතුන් ති? න වඛො පවනතං එෙං දට් ඨබ් බං, නනු අවෙොචම් හ 
‘‘සමීපත් වථ භුම් මෙචන’’න් ති. තස් මා යථා ගඞ් ගායමුනාදීනං සමීවප 

වගොයූථානි චරන් තානි ‘‘ගඞ් ගාය චරන් ති, යමුනාය චරන් තී’’ති වුච් චන් ති; 
එෙමිධාපි යදිදං වෙරඤ් ජාය සමීවප නවළරුපුචිමන් දමූලං තත් ථ විහරන් වතො 
වුච් චති ‘‘වෙරඤ් ජායං විහරති නවළරුපුචිමන් දමූවල’’ති. 
වගොචරගාමනිදස් සනත් ථං හිස් ස වෙරඤ් ජාෙචනං. 
පබ් බජිතානුරූපනිොසනට් ඨානනිදස ්සනත් ථං නවළරුපුචිමන් දමූලෙචනං. 

තත් ථ වෙරඤ් ජාකිත් තවනන ආයස් මා උපාලිත් වථවරො භගෙවතො 

ගහට් ඨානුග් ගහකරණං දස් වසති, නවළරුපුචිමන් දමූලකිත් තවනන 

පබ් බජිතානුග් ගහකරණං, තථා පුරිවමන පච් චයග් ගහණවතො 

අත් තකිලමථානුවයොගවිෙජ් ජනං, පච් ඡිවමන ෙත් ථුකාමප් පහානවතො 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

73 

පටුන 

කාමසුඛල් ලිකානුවයොගවිෙජ් ජනුපායදස් සනං; පුරිවමන ච 

ධම් මවදසනාභිවයොගං, පච් ඡිවමන විවෙකාධිමුත් තිං; පුරිවමන කරුණාය 

උපගමනං, පච් ඡිවමන පඤ් ඤාය අපගමනං; පුරිවමන සත් තානං 

හිතසුඛනිප්  ාදනාධිමුත් තතං, පච් ඡිවමන පරහිතසුඛකරවණ නිරුපවලපනං; 

පුරිවමන ධම් මිකසුඛාපරිච් චාගනිමිත් තං  ාසුවිහාරං, පච් ඡිවමන 

උත් තරිමනුස ්සධම් මානුවයොගනිමිත් තං; පුරිවමන මනුස් සානං උපකාරබහුලතං, 

පච් ඡිවමන වදෙතානං; පුරිවමන වලොවක ජාතස් ස වලොවක සංෙඩ් ඪභාෙං, 

පච් ඡිවමන වලොවකන අනුපලිත් තතං; පුරිවමන ‘‘එකපුග් ගවලො, භික් ඛවෙ, 
වලොවක උප් පජ් ජමාවනො උප් පජ් ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය 
වලොකානුකම් පාය අත් ථාය හිතාය සුඛාය වදෙමනුස් සානං. කතවමො 

එකපුග් ගවලො? තථාගවතො අරහං සම් මාසම් බුද් වධො’’ති (අ. නි. 1.170) 

ෙචනවතො යදත් ථං භගො උප් පන් වනො තදත් ථපරිනිප්  ාදනං, පච් ඡිවමන යත් ථ 

උප් පන් වනො තදනුරූපවිහාරං. භගො හි පඨමං ලුම් බිනීෙවන, දුතියං 

වබොධිමණ් වඩති වලොකියවලොකුත් තරාය උප් පත් තියා ෙවනවයෙ උප් පන් වනො, 
වතනස් ස ෙවනවයෙ විහාරං දස් වසතීති එෙමාදිනා නවයවනත් ථ අත් ථවයොජනා 
වෙදිතබ් බා. 

 හතා භික්ඛුසඞ්කඝනසද්ධින් ති එත් ථ  හතාති ගුණමහත් වතනපි මහතා; 

සඞ් ඛයාමහත් වතනපි, වසො හි භික් ඛුසඞ් වඝො ගුවණහිපි මහා අවහොසි, යස් මා වයො 

තත් ථ පච් ඡිමවකො වසො වසොතාපන් වනො; සඞ් ඛයායපි මහා 

පඤ ්චසතසඞ් ඛයත් තා. භික් ඛූනං සඞ් වඝන භික්ඛුසඞ්කඝන; 

දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඛාතසඞ් ඝාවතන සමණගවණනාති අත් වථො. සද්ධින් ති 

එකවතො. පඤ්ච ත්කතහි භික්ඛුසකතහීති පඤ් ච මත් තා එවතසන් ති 

පඤ්ච ත්තානි. මත් තාති පමාණං වුච් චති. තස් මා යථා ‘‘වභොජවන 

මත් තඤ ්ඤූ’’ති වුත් වත වභොජවන මත් තං ජානාති, පමාණං ජානාතීති අත් වථො 

වහොති; එෙමිධාපි වතසං භික් ඛුසතානං පඤ් ච මත් තා පඤ් චප් පමාණන් ති 

එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. භික් ඛූනං සතානි භික්ඛුසතානි, වතහි පඤ් චමත් වතහි 

භික් ඛුසවතහි. එවතන යං වුත් තං – ‘‘මහතා භික් ඛුසඞ් වඝන සද් ධි’’න් ති, එත් ථ 
තස් ස මහවතො භික් ඛුසඞ් ඝස් ස සඞ් ඛයාමහත් තං දස් සිතං වහොති. පරවතො පනස් ස 

‘‘නිරබ් බුවදො හි, සාරිපුත් ත භික් ඛුසඞ් වඝො නිරාදීනවෙො අපගතකාළවකො සුද් වධො 

සාවර පතිට් ඨිවතො. ඉවමසඤ් හි, සාරිපුත් ත, පඤ ්චන් නං භික් ඛුසතානං වයො 
පච් ඡිමවකො වසො වසොතාපන් වනො’’ති ෙචවනන ගුණමහත් තං ආවිභවිස් සති. 

අස්කසොසි කඛො කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණොති අස්කසොසීති සුණි උපලභි, 

වසොතද් ොරසම් පත් තෙචනනිග් වඝොසානුසාවරන අඤ් ඤාසි. කඛොති 
පදපූරණමත් වත අෙධාරණත් වථ ො නිපාවතො. තත් ථ අෙධාරණත් වථන 

අස් වසොසි එෙ, නාස් ස වකොචි සෙනන් තරාවයො අවහොසීති අයමත් වථො 
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පටුන 

වෙදිතබ් වබො. පදපූරවණන පන බයඤ් ජනසිලිට් ඨතාමත් තවමෙ. වෙරඤ් ජායං 

ජාවතො, වෙරඤ් ජායං භවෙො, වෙරඤ් ජා ො අස් ස නිොවසොති කවරඤ්කජො. 
මාතාපිතූහි කතනාමෙවසන පනායං ‘‘උදවයො’’ති වුච් චති. බ්රහ් මං අණතීති 

බ්රාහ් කණො, මන් වත සජ් ඣායතීති අත් වථො. ඉදවමෙ හි ජාතිබ්රාහ් මණානං 
නිරුත් තිෙචනං. අරියා පන බාහිතපාපත් තා ‘‘බ්රාහ් මණා’’ති වුච් චන් ති. 

ඉදානි යමත් ථං වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො අස් වසොසි, තං පකාවසන් වතො 

ස කණො ඛලු කභො ක ොතක ොතිආදිමාහ. තත් ථ සමිතපාපත් තා ස කණොති 

වෙදිතබ් වබො. වුත් තං වහතං – ‘‘බාහිතපාවපොති බ්රාහ් මවණො (ධ. ප. 388), 

සමිතපාපත් තා සමවණොති වුච් චතී’’ති (ධ. ප. 265). භගො ච අනුත් තවරන 

අරියමග් වගන සමිතපාවපො, වතනස ්ස යථාභුච් චගුණාධිගතවමතං නාමං යදිදං 

සමවණොති. ඛලූති අනුස් සෙනත් වථ නිපාවතො. කභොති බ්රාහ් මණජාතිකානං 
ජාතිසමුදාගතං ආලපනමත් තං. වුත් තම් පි වහතං – 

‘‘වභොොදී නාමවසො වහොති, සවච වහොති සකිඤ් චවනො’’ති. (ධ. ප. 396; සු. 

නි. 625). ක ොතක ොති භගෙන් තං වගොත් තෙවසන පරිකිත් වතති, තස් මා 
‘‘සමවණො ඛලු වභො වගොතවමො’’ති එත් ථ සමවණො කිර වභො 

වගොතමවගොත් වතොති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. සෙයපුත්කතොති ඉදං පන 

භගෙවතො උච් චාකුලපරිදීපනං. සෙයකුල ා පබ්බජිකතොති 

සද් ධාපබ් බජිතභාෙපරිදීපනං, වකනචි පාරිජුඤ් වඤන අනභිභූවතො 

අපරික් ඛීණංවයෙ, තං කුලං පහාය සද් ධාය පබ් බජිවතොති වුත් තං වහොති. තවතො 

පරං වුත් තත් ථවමෙ. තං කඛොපනාති ඉත් ථම් භූතාඛයානත් වථ උපවයොගෙචනං, 

තස් ස වඛො පන වභොවතො වගොතමස් සාති අත් වථො. ෙ යාකණොති 

කලයාණගුණසමන් නාගවතො; වසට් වඨොති වුත් තං වහොති. කිත්තිසද්කදොති කිත් ති 

එෙ, ථුතිවඝොවසො ො. 

ඉතිපිකසොභ වාතිආදීසු පන අයං තාෙ වයොජනා – වසො භගො ඉතිපි අරහං, 
ඉතිපි සම් මාසම් බුද් වධො…වප.… ඉතිපි භගොති ඉමිනා ච ඉමිනා ච 
කාරවණනාති වුත් තං වහොති. 

ඉදානි විනයධරානං සුත් තන් තනයවකොසල් ලත් ථං විනයසංෙණ් ණනාරම් වභ 
බුද් ධගුණපටිසංයුත් තාය ධම් මියා කථාය චිත් තසම් පහංසනත් ථඤ් ච එවතසං 
පදානං විත් ථාරනවයන ෙණ් ණනං කරිස් සාමි. තස් මා යං වුත් තං – ‘‘වසො භගො 

ඉතිපි අරහ’’න් තිආදි; තත් ථ ආරකත් තා, අරීනං අරානඤ් ච හතත් තා, 

පච් චයාදීනං අරහත් තා, පාපකරවණ රහාභාොති ඉවමහි තාෙ කාරවණහි වසො 
භගො අරහන් ති වෙදිතබ් වබො. ආරකා හි වසො සබ් බකිවලවසහි සුවිදූරවිදූවර 

ඨිවතො, මග් වගන සොසනානං කිවලසානං විද් ධංසිතත් තාති ආරකත් තා අරහං; 

වත චාවනන කිවලසාරවයො මග් වගන හතාති අරීනං හතත් තාපි අරහං. 
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යඤ ්වචතං අවිජ් ජාභෙතණ් හාමයනාභිපුඤ් ඤාදිඅභිසඞ් ඛාරාරං ජරාමරණවනමි 
ආසෙසමුදයමවයන අක් වඛන විජ් ඣිත් ො තිභෙරවථ සමාවයොජිතං 

අනාදිකාලප් පෙත් තං සංසාරචක් කං, තස් සාවනන වබොධිමණ් වඩ වීරියපාවදහි 
සීලපථවියං පතිට් ඨාය සද් ධාහත් වථන කම් මක් ඛයකරං ඤාණ රසුං ගවහත් ො 

සබ් වබ අරා හතාති අරානං හතත් තාපි අරහං. 

අථ ො සංසාරචක් කන් ති අනමතග් ගසංසාරෙට් ටං වුච් චති, තස් ස ච අවිජ් ජා 

නාභි, මූලත් තා; ජරාමරණං වනමි, පරිවයොසානත් තා; වසසා දස ධම් මා අරා, 
අවිජ් ජාමූලකත් තා ජරාමරණපරියන් තත් තා ච. තත් ථ දුක් ඛාදීසු අඤ් ඤාණං 

අවිජ් ජා, කාමභවෙ ච අවිජ් ජා කාමභවෙ සඞ් ඛාරානං පච් චවයො වහොති. රූපභවෙ 
අවිජ් ජා රූපභවෙ සඞ් ඛාරානං පච් චවයො වහොති. අරූපභවෙ අවිජ් ජා අරූපභවෙ 
සඞ් ඛාරානං පච් චවයො වහොති. කාමභවෙ සඞ් ඛාරා කාමභවෙ 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස් ස පච් චයා වහොන් ති. එස නවයො ඉතවරසු. කාමභවෙ 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං කාමභවෙ නාමරූපස් ස පච් චවයො වහොති, තථා රූපභවෙ. 
අරූපභවෙ නාමස් වසෙ පච් චවයො වහොති. කාමභවෙ නාමරූපං කාමභවෙ 
සළායතනස් ස පච් චවයො වහොති. රූපභවෙ නාමරූපං රූපභවෙ තිණ් ණං 
ආයතනානං පච් චවයො වහොති. අරූපභවෙ නාමං අරූපභවෙ එකස් සායතනස ්ස 
පච් චවයො වහොති. කාමභවෙ සළායතනං කාමභවෙ ඡබ් බිධස් ස  ස් සස් ස 

පච් චවයො වහොති. රූපභවෙ තීණි ආයතනානි රූපභවෙ තිණ් ණං  ස් සානං; 
අරූපභවෙ එකමායතනං අරූපභවෙ එකස් ස  ස් සස ්ස පච් චවයො වහොති. 
කාමභවෙ ඡ  ස් සා කාමභවෙ ඡන් නං වෙදනානං පච් චයා වහොන් ති. රූපභවෙ 

තවයො තත් වථෙ තිස් සන් නං; අරූපභවෙ එවකො තත් වථෙ එකිස් සා වෙදනාය 
පච් චවයො වහොති. කාමභවෙ ඡ වෙදනා කාමභවෙ ඡන් නං තණ් හාකායානං 

පච් චයා වහොන් ති. රූපභවෙ තිස් වසො තත් වථෙ තිණ් ණං; අරූපභවෙ එකා 
වෙදනා අරූපභවෙ එකස් ස තණ් හාකායස් ස පච් චවයො වහොති. තත් ථ තත් ථ සා 

සා තණ් හා තස් ස තස් ස උපාදානස ්ස පච් චවයො; උපාදානාදවයො භොදීනං. 

කථං? ඉවධකච් වචො ‘‘කාවම පරිභුඤ් ජිස් සාමී’’ති කාමුපාදානපච් චයා 

කාවයන දුච් චරිතං චරති, ොචාය මනසා දුච් චරිතං චරති; දුච් චරිතපාරිපූරියා 

අපාවය උපපජ් ජති. තත් ථස් ස උපපත් තිවහතුභූතං කම් මං කම් මභවෙො, 

කම් මනිබ් බත් තා ඛන් ධා උපපත් තිභවෙො, ඛන් ධානං නිබ් බත් ති ජාති, පරිපාවකො 

ජරා, වභවදො මරණං. 

අපවරො ‘‘සග් ගසම් පත් තිං අනුභවිස් සාමී’’ති තවථෙ සුචරිතං චරති; 
සුචරිතපාරිපූරියා සග් වග උපපජ් ජති. තත් ථස් ස උපපත් තිවහතුභූතං කම් මං 
කම් මභවෙොති වසො එෙ නවයො. 
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අපවරො පන ‘‘බ්රහ් මවලොකසම් පත් තිං අනුභවිස් සාමී’’ති කාමුපාදානපච් චයා 

එෙ වමත් තං භාවෙති, කරුණං… මුදිතං… උවපක් ඛං භාවෙති, 
භාෙනාපාරිපූරියා බ්රහ් මවලොවක නිබ් බත් තති. තත් ථස ්ස නිබ් බත් තිවහතුභූතං 
කම් මං කම් මභවෙොති වසොවයෙ නවයො. 

අපවරො ‘‘අරූපෙභසම් පත් තිං අනුභවිස් සාමී’’ති තවථෙ 

ආකාසානඤ් චායතනාදිසමාපත් තිවයො භාවෙති, භාෙනාපාරිපූරියා තත් ථ 

නිබ් බත් තති. තත් ථස් ස නිබ් බත් තිවහතුභූතං කම් මං කම් මභවෙො, 

කම් මනිබ් බත් තා ඛන් ධා උපපත් තිභවෙො, ඛන් ධානං නිබ් බත් ති ජාති, පරිපාවකො 

ජරා, වභවදො මරණන් ති. එස නවයො වසසුපාදානමූලිකාසුපි වයොජනාසු. 

එෙං ‘‘අයං අවිජ් ජා වහතු, සඞ් ඛාරා වහතුසමුප් පන් නා, උවභොවපවත 

වහතුසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගවහ පඤ් ඤා ධම් මට් ඨිතිඤාණං; අතීතම් පි 

අද් ධානං, අනාගතම් පි අද් ධානං; අවිජ් ජා වහතු, සඞ් ඛාරා වහතුසමුප් පන් නා, 
උවභොවපවත වහතුසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගවහ පඤ් ඤා 
ධම් මට් ඨිතිඤාණ’’න් ති එවතන නවයන සබ් බපදානි විත් ථාවරතබ් බානි. තත් ථ 

අවිජ් ජා සඞ් ඛාරා එවකො සඞ් වඛවපො, විඤ් ඤාණ-නාමරූප-සළායතන- ස් ස-

වෙදනා එවකො, තණ් හුපාදානභො එවකො, ජාති-ජරා-මරණං එවකො. 

පුරිමසඞ් වඛවපො වචත් ථ අතීවතො අද් ධා, ද් වෙ මජ් ඣිමා පච් චප් පන් වනො, 
ජාතිජරාමරණං අනාගවතො. අවිජ් ජාසඞ් ඛාරග් ගහවණන වචත් ථ 

තණ් හුපාදානභො ගහිතාෙ වහොන් තීති ඉවම පඤ් ච ධම් මා අතීවත කම් මෙට් ටං; 
විඤ ්ඤාණාදවයො පඤ් ච ධම් මා එතරහි විපාකෙට් ටං. 
තණ් හුපාදානභෙග් ගහවණන අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා ගහිතාෙ වහොන් තීති ඉවම පඤ ්ච 

ධම් මා එතරහි කම් මෙට් ටං; ජාතිජරාමරණාපවදවසන විඤ් ඤාණාදීනං 
නිද් දිට් ඨත් තා ඉවම පඤ් ච ධම් මා ආයතිං විපාකෙට් ටං. වත ආකාරවතො 

වීසතිවිධා වහොන් ති. සඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණානඤ් වචත් ථ අන් තරා එවකො සන් ධි, 

වෙදනාතණ් හානමන් තරා එවකො, භෙජාතීනමන් තරා එවකො. ඉති භගො එෙං 

චතුසඞ් වඛපං, තියද් ධං, වීසතාකාරං, තිසන් ධිං පටිච් චසමුප් පාදං සබ් බාකාරවතො 

ජානාති පස් සති අඤ් ඤාති පටිවිජ් ඣති. තං ඤාතට් වඨන ඤාණං, 
පජානනට් වඨන පඤ් ඤා. වතන වුච් චති – ‘‘පච් චයපරිග් ගවහ පඤ් ඤා 
ධම් මට් ඨිතිඤාණ’’න් ති. ඉමිනා ධම් මට් ඨිතිඤාවණන භගො වත ධම් වම 
යථාභූතං ඤත් ො වතසු නිබ් බින් දන් වතො විරජ් ජන් වතො විමුච් චන් වතො 
වුත් තප් පකාරස් ස ඉමස් ස සංසාරචක් කස ්ස අවර හනි විහනි විද් ධංවසසි. එෙම් පි 

අරානංහතත්තාඅරහං. 

අග් ගදක් ඛිවණයයත් තා ච චීෙරාදිපච් චවය අරහති පූජාවිවසසඤ් ච; වතවනෙ 
ච උප් පන් වන තථාගවත වය වකචි මවහසක් ඛා වදෙමනුස් සා න වත අඤ් ඤත් ථ 
පූජං කවරොන් ති. තථා හි බ්රහ් මා සහම් පති සිවනරුමත් වතන රතනදාවමන 
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තථාගතං පූවජසි, යථාබලඤ් ච අඤ් වඤපි වදො මනුස් සා ච 
බිම් බිසාරවකොසලරාජාදවයො. පරිනිබ් බුතම් පි ච භගෙන් තං උද් දිස ්ස 
ඡන් නවුතිවකොටිධනං විසජ් වජත් ො අවසොකමහාරාජා සකලජම් බුදීවප 
චතුරාසීතිවිහාරසහස් සානි පතිට් ඨාවපසි. වකො පන ොවදො අඤ් වඤසං 

පූජාවිවසසානන් ති! එෙං පච්චයාදීනංඅරහත්තාපි අරහං. යථා ච වලොවක වකචි 

පණ් ඩිතමානිවනො බාලා අසිවලොකභවයන රවහො පාපං කවරොන් ති; එෙවමස න 

කදාචි කවරොතීති පාපෙරකණරහාභාවකතොපිඅරහං. වහොති වචත් ථ – 

‘‘ආරකත් තා හතත් තා ච, කිවලසාරීන වසො මුනි; 

හතසංසාරචක් කාවරො, පච් චයාදීන චාරවහො; 

න රවහො කවරොති පාපානි, අරහං වතන වුච් චතී’’ති. 

සම් මා සාමඤ් ච සබ් බධම් මානං බුද් ධත් තා පන සම් ාසම්බුද්කධො. තථා 

වහස සබ් බධම් වම සම් මා සාමඤ් ච බුද් වධො, අභිඤ් වඤය් වය ධම් වම 

අභිඤ් වඤයයවතො බුද් වධො, පරිඤ් වඤවයය ධම් වම පරිඤ් වඤයයවතො, 

පහාතබ් වබ ධම් වම පහාතබ් බවතො, සච් ඡිකාතබ් වබ ධම් වම සච් ඡිකාතබ් බවතො, 
භාවෙතබ් වබ ධම් වම භාවෙතබ් බවතො. වතවනෙ චාහ – 

‘‘අභිඤ් වඤයයං අභිඤ් ඤාතං, භාවෙතබ් බඤ ්ච භාවිතං; 

පහාතබ් බං පහීනං වම, තස් මා බුද් වධොස් මි බ්රාහ් මණා’’ති. (ම. නි. 

2.399; සු. නි. 563); 

අපිච චක් ඛු දුක් ඛසච් චං, තස් ස මූලකාරණභාවෙන තංසමුට් ඨාපිකා 

පුරිමතණ් හා සමුදයසච් චං, උභින් නමප් පෙත් ති නිවරොධසච් චං, 
නිවරොධප් පජානනා පටිපදා මග් ගසච් චන් ති එෙං එවකකපදුද් ධාවරනාපි 
සබ් බධම් වම සම් මා සාමඤ් ච බුද් වධො. එස නවයො වසොත-ඝාන-ජිව් හා-

කායමවනසුපි. එවතවනෙ නවයන රූපාදීනි ඡ ආයතනානි, 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදවයො ඡ විඤ් ඤාණකායා, චක් ඛුසම්  ස ්සාදවයො ඡ  ස් සා, 

චක් ඛුසම්  ස් සජාදවයො ඡ වෙදනා, රූපසඤ් ඤාදවයො ඡ සඤ් ඤා, 

රූපසඤ් වචතනාදවයො ඡ වචතනා, රූපතණ් හාදවයො ඡ තණ් හාකායා, 

රූපවිතක් කාදවයො ඡ විතක් කා, රූපවිචාරාදවයො ඡ විචාරා, රූපක් ඛන් ධාදවයො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, දස කසිණානි, දස අනුස් සතිවයො, උද් ධුමාතකසඤ් ඤාදිෙවසන 

දස සඤ ්ඤා, වකසාදවයො ද් ෙත් තිංසාකාරා, ද් ොදසායතනානි, අට් ඨාරස 

ධාතුවයො, කාමභොදවයො නෙ භො, පඨමාදීනි චත් තාරි ඣානානි, 

වමත් තාභාෙනාදවයො චතස් වසො අප් පමඤ් ඤා, චතස ්වසො අරූපසමාපත් තිවයො, 

පටිවලොමවතො ජරාමරණාදීනි, අනුවලොමවතො අවිජ් ජාදීනි පටිච් චසමුප් පාදඞ් ගානි 
ච වයොවජතබ් බානි. 
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තත්රායං එකපදවයොජනා – ‘‘ජරාමරණං දුක් ඛසච් චං, ජාති සමුදයසච් චං, 

උභින් නම් පි නිස ්සරණං නිවරොධසච් චං, නිවරොධප් පජානනා පටිපදා 
මග් ගසච් ච’’න් ති. එෙං එවකකපදුද් ධාවරන සබ් බධම් වම සම් මා සාමඤ් ච 

බුද් වධො අනුබුද් වධො පටිවිද් වධො. වතන වුත් තං – සම් ාසා ඤ්චසබ්බධම් ානං

බුද්ධත්තාපන සම් ාසම්බුද්කධොති. 

විජ් ජාහි පන චරවණන ච සම් පන් නත් තා විජ්ජාචරණසම්පන්කනො; තත් ථ 

විජ්ජාති තිස් වසොපි විජ් ජා, අට් ඨපි විජ් ජා. තිස් වසො විජ් ජා භයවභරෙසුත් වත (ම. 

නි. 1.34 ආදවයො) වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බා, අට් ඨ විජ් ජා අම් බට් ඨසුත් වත 

(දී. නි. 1.278 ආදවයො). තත්ර හි විපස් සනාඤාවණන මවනොමයිද් ධියා ච සහ ඡ 

අභිඤ් ඤා පරිග් ගවහත් ො අට් ඨ විජ් ජා වුත් තා. චරණන් ති සීලසංෙවරො, 

ඉන් ද්රිවයසු ගුත් තද් ොරතා, වභොජවන මත් තඤ් ඤුතා, ජාගරියානුවයොවගො, සත් ත 

සද් ධම් මා, චත් තාරි රූපාෙචරජ් ඣානානීති ඉවම පන් නරස ධම් මා වෙදිතබ් බා. 

ඉවමවයෙ හි පන් නරස ධම් මා, යස් මා එවතහි චරති අරියසාෙවකො ගච් ඡති 

අමතං දිසං තස් මා, චරණන් ති වුත් තා. යථාහ – ‘‘ඉධ, මහානාම, අරියසාෙවකො 

සීලො වහොතී’’ති (ම. නි. 2.24) විත් ථාවරො. භගො ඉමාහි විජ් ජාහි ඉමිනා ච 

චරවණන සමන් නාගවතො, වතන වුච් චති විජ් ජාචරණසම් පන් වනොති. තත් ථ 

විජ් ජාසම් පදා භගෙවතො සබ් බඤ ්ඤුතං පූවරත් ො ඨිතා, චරණසම් පදා 
මහාකාරුණිකතං. වසො සබ් බඤ ්ඤුතාය සබ් බසත් තානං අත් ථානත් ථං ඤත් ො 

මහාකාරුණිකතාය අනත් ථං පරිෙජ් වජත් ො අත් වථ නිවයොවජති, යථා තං 
විජ් ජාචරණසම් පන් වනො. වතනස් ස සාෙකා සුප් පටිපන් නා වහොන් ති වනො 

දුප් පටිපන් නා, විජ් ජාචරණවිපන් නානඤ් හි සාෙකා අත් තන් තපාදවයො විය. 

වසොභනගමනත් තා, සුන් දරං ඨානං ගතත් තා, සම් මාගතත් තා, සම් මා ච 

ගදත් තා සු කතො. ගමනම් පි හි ගතන් ති වුච් චති, තඤ් ච භගෙවතො වසොභනං 

පරිසුද් ධමනෙජ් ජං. කිං පන තන් ති? අරියමග් වගො. වතන වහස ගමවනන වඛමං 

දිසං අසජ් ජමාවනො ගවතොති කසොභන  නත්තාසු කතො. සුන් දරං වචස ඨානං 

ගවතො අමතං නිබ් බානන් ති සුන්දරංඨානං තත්තාපිසු කතො. සම් මා ච ගවතො 
වතන වතන මග් වගන පහීවන කිවලවස පුන අපච් චාගච් ඡන් වතො. 

වුත් තඤ ්වචතං – ‘‘වසොතාපත් තිමග් වගන වය කිවලසා පහීනා, වත කිවලවස න 
පුවනති න පච් වචති න පච් චාගච් ඡතීති සුගවතො…වප.… අරහත් තමග් වගන වය 

කිවලසා පහීනා, වත කිවලවස න පුවනති න පච් වචති න පච් චාගච් ඡතීති 

සුගවතො’’ති (මහානි. 38). සම් මා ො ආගවතො දීපඞ් කරපාදමූලවතො පභුති යාෙ 
වබොධිමණ් වඩො තාෙ සමතිංසපාරමිපූරිතාය සම් මාපටිපත් තියා සබ් බවලොකස ්ස 
හිතසුඛවමෙ කවරොන් වතො සස් සතං උච් වඡදං කාමසුඛං අත් තකිලමථන් ති ඉවම 

ච අන් වත අනුපගච් ඡන් වතො ආගවතොති සම් ා තත්තාපිසු කතො. සම් මා වචස 

ගදති, යුත් තට් ඨාවන යුත් තවමෙ ොචං භාසතීති සම් ා දත්තාපිසු කතො. 
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තත්රිදං සාධකසුත් තං – ‘‘යං තථාගවතො ොචං ජානාති අභූතං අතච් ඡං 

අනත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං අප් පියා අමනාපා, න තං තථාගවතො ොචං භාසති. 

යම් පි තථාගවතො ොචං ජානාති භූතං තච් ඡං අනත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං 

අප් පියා අමනාපා, තම් පි තථාගවතො ොචං න භාසති. යඤ් ච වඛො තථාගවතො 

ොචං ජානාති භූතං තච් ඡං අත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං අප් පියා අමනාපා, තත්ර 
කාලඤ් ඤූ තථාගවතො වහොති තස් සා ොචාය වෙයයාකරණාය. යං තථාගවතො 

ොචං ජානාති අභූතං අතච් ඡං අනත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං පියා මනාපා, න තං 
තථාගවතො ොචං භාසති. යම් පි තථාගවතො ොචං ජානාති භූතං තච් ඡං 

අනත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං පියා මනාපා, තම් පි තථාගවතො ොචං න භාසති. 

යඤ ්ච වඛො තථාගවතො ොචං ජානාති භූතං තච් ඡං අත් ථසංහිතං, සා ච පවරසං 

පියා මනාපා, තත්ර කාලඤ් ඤූ තථාගවතො වහොති තස් සා ොචාය 

වෙයයාකරණායා’’ති (ම. නි. 2.86). එෙං සම් ා  දත්තාපි සු කතොති 
වෙදිතබ් වබො. 

සබ් බථා විදිතවලොකත් තා පන ක ොෙවිදූ. වසො හි භගො සභාෙවතො 
සමුදයවතො නිවරොධවතො නිවරොධූපායවතොති සබ් බථා වලොකං අවෙදි අඤ ්ඤාසි 

පටිවිජ් ඣි. යථාහ – ‘‘යත් ථ වඛො, ආවුවසො, න ජායති න ජීයති න මීයති න 

චෙති න උපපජ් ජති, නාහං තං ගමවනන වලොකස ්ස අන් තං ඤාවතයයං 

දට් වඨයයං පත් වතයයන් ති ෙදාමි; න චාහං, ආවුවසො, අප් පත් ොෙ වලොකස් ස 

අන් තං දුක් ඛස ්ස අන් තකිරියං ෙදාමි. අපි චාහං, ආවුවසො, ඉමස ්මිංවයෙ 
බයාමමත් වත කවළෙවර සසඤ් ඤිම් හි සමනවක වලොකඤ් ච පඤ් ඤවපමි 
වලොකසමුදයඤ් ච වලොකනිවරොධඤ් ච වලොකනිවරොධගාමිනිඤ් ච පටිපදං. 

‘‘ගමවනන න පත් තබ් වබො, වලොකස ්සන් වතො කුදාචනං; 

න ච අප් පත් ො වලොකන් තං, දුක් ඛා අත් ථි පවමොචනං. 

‘‘තස් මා හවෙ වලොකවිදූ සුවමවධො; 

වලොකන් තගූ වුසිතබ්රහ් මචරිවයො; 

වලොකස ්ස අන් තං සමිතාවි ඤත් ො; 

නාසීසතී වලොකමිමං පරඤ් චා’’ති. (අ. නි. 4.45; සං. නි. 1.107); 

අපිච තවයො වලොකා – සඞ් ඛාරවලොවකො, සත් තවලොවකො, 

ඔකාසවලොවකොති; තත් ථ ‘‘එවකො වලොවකො – සබ් වබ සත් තා ආහාරට් ඨිතිකා’’ති 

(පටි. ම. 1.112) ආගතට් ඨාවන සඞ් ඛාරවලොවකො වෙදිතබ් වබො. ‘‘සස් සවතො 

වලොවකොති ො අසස් සවතො වලොවකොති ො’’ති (දී. නි. 1.421) ආගතට් ඨාවන 
සත් තවලොවකො. 

‘‘යාෙතා චන් දිමසූරියා, පරිහරන් ති දිසා භන් ති විවරොචනා; 
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තාෙ සහස් සධා වලොවකො, එත් ථ වත ෙත් තතී ෙවසො’’ති. (ම. නි. 1.503) 

– 

ආගතට් ඨාවන ඔකාසවලොවකො, තම් පි භගො සබ් බථා අවෙදි. තථා හිස් ස – 

‘‘එවකො වලොවකො – සබ් වබ සත් තා ආහාරට් ඨිතිකා. ද් වෙ වලොකා – නාමඤ් ච 

රූපඤ ්ච. තවයො වලොකා – තිස් වසො වෙදනා. චත් තාවරො වලොකා – චත් තාවරො 
ආහාරා. පඤ් ච වලොකා – පඤ ්චපාදානක් ඛන් ධා. ඡ වලොකා – ඡ අජ් ඣත් තිකානි 
ආයතනානි. සත් ත වලොකා සත් ත විඤ ්ඤාණට් ඨිතිවයො. අට් ඨ වලොකා – අට් ඨ 
වලොකධම් මා. නෙ වලොකා – නෙ සත් තාොසා. දස වලොකා – දසායතනානි. 

ද් ොදස වලොකා – ද් ොදසායතනානි. අට් ඨාරස වලොකා – අට් ඨාරස ධාතුවයො’’ති 

(පටි. ම. 1.112). අයං සඞ් ඛාරවලොවකොපි සබ් බථා විදිවතො. 

යස් මා පවනස සබ් වබසම් පි සත් තානං ආසයං ජානාති, අනුසයං ජානාති, 

චරිතං ජානාති, අධිමුත් තිං ජානාති, අප් පරජක් වඛ මහාරජක් වඛ තික් ඛින් ද්රිවය 
මුදින් ද්රිවය ස ්ොකාවර ද් ොකාවර සුවිඤ් ඤාපවය දුවිඤ් ඤාපවය භබ් වබ අභබ් වබ 

සත් වත ජානාති, තස් මාස් ස සත් තවලොවකොපි සබ් බථා විදිවතො. යථා ච 
සත් තවලොවකො එෙං ඔකාසවලොවකොපි. තථා වහස එකං චක් කොළං ආයාමවතො 
ච විත් ථාරවතො ච වයොජනානං ද් ොදස සතසහස් සානි තීණි සහස් සානි චත් තාරි 
සතානි පඤ ්ඤාසඤ ්ච වයොජනානි. පරික් වඛපවතො – 

සබ් බං සතසහස් සානි, ඡත් තිංස පරිමණ් ඩලං; 

දසඤ් වචෙ සහස් සානි, අඩ් ඪුඩ් ඪානි සතානි ච. 

තත් ථ – 

දුවෙ සතසහස් සානි, චත් තාරි නහුතානි ච; 

එත් තකං බහලත් වතන, සඞ් ඛාතායං ෙසුන් ධරා. 

තස් සා එෙ සන් ධාරකං – 

චත් තාරි සතසහස් සානි, අට් වඨෙ නහුතානි ච; 

එත් තකං බහලත් වතන, ජලං ොවත පතිට් ඨිතං. 

තස් සාපි සන් ධාරවකො – 

නෙසතසහස් සානි, මාලුවතො නභමුග් ගවතො; 

සට් ඨි වචෙ සහස් සානි, එසා වලොකස් ස සණ් ඨිති. 

එෙං සණ් ඨිවත වචත් ථ වයොජනානං – 
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චතුරාසීති සහස් සානි, අජ් වඣොගාළ් වහො මහණ් ණවෙ; 

අච් චග් ගවතො තාෙවදෙ, සිවනරුපබ් බතුත් තවමො. 

තවතො උපඩ් ඪුපඩ් වඪන, පමාවණන යථාක් කමං; 

අජ් වඣොගාළ් හුග් ගතා දිබ් බා, නානාරතනචිත් තිතා. 

යුගන් ධවරො ඊසධවරො, කරවීවකො සුදස් සවනො; 

වනමින් ධවරො විනතවකො, අස් සකණ් වණො ගිරී බ්රහා. 

එවත සත් ත මහාවසලා, සිවනරුස ්ස සමන් තවතො; 

මහාරාජානමාොසා, වදෙයක් ඛනිවසවිතා. 

වයොජනානං සතානුච් වචො, හිමො පඤ් ච පබ් බවතො; 

වයොජනානං සහස් සානි, තීණි ආයතවිත් ථවතො; 

චතුරාසීතිසහස් වසහි, කූවටහි පටිමණ් ඩිවතො. 

තිපඤ් චවයොජනක් ඛන් ධ, පරික් වඛපා නගව් හයා; 

පඤ ්ඤාස වයොජනක් ඛන් ධ, සාඛායාමා සමන් තවතො. 

සතවයොජනවිත් ථිණ් ණා, තාෙවදෙ ච උග් ගතා; 

ජම් බූ යස ්සානුභාවෙන, ජම් බුදීවපො පකාසිවතො. 

ද් වෙ අසීති සහස් සානි, අජ් වඣොගාළ් වහො මහණ් ණවෙ; 

අච් චග් ගවතො තාෙවදෙ, චක් කොළසිලුච් චවයො; 

පරික් ඛිපිත් ො තං සබ් බං, වලොකධාතුමයං ඨිවතො. 

තත් ථ චන් දමණ් ඩලං එකූනපඤ් ඤාසවයොජනං, සූරියමණ් ඩලං 

පඤ ්ඤාසවයොජනං, තාෙතිංසභෙනං දසසහස් සවයොජනං; තථා අසුරභෙනං, 

අවීචිමහානිරවයො, ජම් බුදීවපො ච. අපරවගොයානං සත් තසහස් සවයොජනං; තථා 

පුබ් බවිවදවහො. උත් තරකුරු අට් ඨසහස් සවයොජවනො, එකවමවකො වචත් ථ 

මහාදීවපො පඤ් චසතපඤ් චසතපරිත් තදීපපරිොවරො; තං සබ් බම් පි එකං 

චක් කොළං, එකා වලොකධාතු, තදන් තවරසු වලොකන් තරිකනිරයා. එෙං 
අනන් තානි චක් කොළානි අනන් තා වලොකධාතුවයො භගො අනන් වතන 

බුද් ධඤාවණන අවෙදි, අඤ ්ඤාසි, පටිවිජ් ඣි. එෙමස් ස ඔකාසවලොවකොපි 

සබ් බථා විදිවතො. එෙම් පි සබ්බථාවිදිතක ොෙත්තාක ොෙවිදූ. 

අත් තවනො පන ගුවණහි විසිට් ඨතරස් ස කස ්සචි අභාො නත් ථි එතස ්ස 

උත් තවරොති අනුත්තකරො. තථා වහස සීලගුවණනාපි සබ් බං වලොකමභිභෙති, 

සමාධි…වප.… පඤ් ඤා… විමුත් ති… විමුත් තිඤාණදස ්සනගුවණනාපි, 
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සීලගුවණනාපි අසවමො අසමසවමො අප් පටිවමො අප් පටිභාවගො 
අප් පටිපුග් ගවලො…වප.… විමුත් තිඤාණදස් සනගුවණනාපි. යථාහ – ‘‘න වඛො 

පනාහං, භික් ඛවෙ, සමනුපස ්සාමි සවදෙවක වලොවක සමාරවක…වප.… 
සවදෙමනුස ්සාය අත් තනා සීලසම් පන් නතර’’න් ති විත් ථාවරො. 

එෙං අග් ගප් පසාදසුත් තාදීනි (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90) ‘‘න වම ආචරිවයො 

අත් ථී’’තිආදිකා ගාථාවයො (ම. නි. 1.285; මහාෙ. 11) ච විත් ථාවරතබ් බා. 

පුරිසදම් වම සාවරතීති පුරිසදම් සාරථි, දවමති විවනතීති වුත් තං වහොති. 

තත් ථ පුරිසදම් ාති අදන් තා දවමතුං යුත් තා තිරච් ඡානපුරිසාපි මනුස් සපුරිසාපි 

අමනුස ්සපුරිසාපි. තථා හි භගෙතා තිරච් ඡානපුරිසාපි අපලාවළො නාගරාජා, 

චූවළොදවරො, මවහොදවරො, අග් ගිසිවඛො, ධූමසිවඛො, ධනපාලවකො හත් ථීති 

එෙමාදවයො දමිතා, නිබ් බිසා කතා, සරවණසු ච සීවලසු ච පතිට් ඨාපිතා. 
මනුස් සපුරිසාපි සච් චකනිගණ් ඨපුත් ත-අම් බට් ඨමාණෙ-වපොක් ඛරසාති-
වසොණදණ් ඩකූටදන් තාදවයො. අමනුස ්සපුරිසාපි ආළෙක-සූචිවලොම-ඛරවලොම-
යක් ඛ-සක් කවදෙරාජාදවයො දමිතා විනීතා විචිවත්රහි විනයනූපාවයහි. ‘‘අහං 

වඛො, වකසි, පුරිසදම් මං සණ් වහනපි විවනමි,  රුවසනපි විවනමි, 

සණ් හ රුවසනපි විවනමී’’ති (අ. නි. 4.111) ඉදඤ් වචත් ථ සුත් තං 
විත් ථාවරතබ් බං. අථ ො විසුද් ධසීලාදීනං පඨමජ් ඣානාදීනි 
වසොතාපන් නාදීනඤ් ච උත් තරිමග් ගපටිපදං ආචික් ඛන් වතො දන් වතපි 
දවමතිවයෙ. 

අථ ො අනුත් තවරො පුරිසදම් මසාරථීති එකවමවිදං අත් ථපදං. භගො හි තථා 

පුරිසදම් වම සාවරති, යථා එකපල් ලඞ් වකවනෙ නිසින් නා අට් ඨ දිසා 
අසජ් ජමානා ධාෙන් ති. තස් මා ‘‘අනුත් තවරො පුරිසදම් මසාරථී’’ති වුච් චති. 

‘‘හත් ථිදමවකන, භික් ඛවෙ, හත් ථිදම් වමො සාරිවතො එකංවයෙ දිසං ධාෙතී’’ති 

ඉදඤ් වචත් ථ සුත් තං (ම. නි. 3.312) විත් ථාවරතබ් බං. 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකපරමත් වථහි යථාරහං අනුසාසතීති සත්ථා. අපිච 

සත් ථා වියාති සත් ථා, භගො සත් ථොවහො. ‘‘යථා සත් ථොවහො සත් වථ 

කන් තාරං තාවරති, වචොරකන් තාරං තාවරති, ොළකන් තාරං තාවරති, 

දුබ් භික් ඛකන් තාරං තාවරති, නිරුදකකන් තාරං තාවරති, උත් තාවරති 

නිත් තාවරති පතාවරති වඛමන් තභූමිං සම් පාවපති; එෙවමෙ භගො සත් ථා 
සත් ථොවහො සත් වත කන් තාරං තාවරති ජාතිකන් තාරං තාවරතී’’තිආදිනා 

(මහානි. 190) නිද් වදසනවයනවපත් ථ අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

කදව නුස්සානන් ති දඑොනඤ් ච මනුස් සානඤ් ච 

උක් කට් ඨපරිච් වඡදෙවසවනතං වුත් තං, භබ් බපුග් ගලපරිච් වඡදෙවසන ච. භගො 
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පන තිරච් ඡානගතානම් පි අනුසාසනිප් පදාවනන සත් ථාවයෙ. වතපි හි භගෙවතො 
ධම් මසෙවනන උපනිස් සයසම් පත් තිං පත් ො තාය එෙ උපනිස් සයසම් පත් තියා 
දුතිවය තතිවය ො අත් තභාවෙ මග් ග ලභාගිවනො වහොන් ති. 
මණ් ඩූකවදෙපුත් තාදවයො වචත් ථ නිදස් සනං. භගෙති කිර ගග් ගරාය 
වපොක් ඛරණියා තීවර චම් පානගරොසීනං ධම් මං වදසයමාවන එවකො මණ් ඩූවකො 
භගෙවතො සවර නිමිත් තං අග් ගවහසි. තං එවකො ෙච් ඡපාලවකො දණ් ඩවමොලුබ් භ 
තිට් ඨන් වතො තස් ස සීවස සන් නිරුම් භිත් ො අට් ඨාසි. වසො තාෙවදෙ කාලං කත් ො 
තාෙතිංසභෙවන ද් ොදසවයොජනිවක කනකවිමාවන නිබ් බත් ති. 

සුත් තප් පබුද් වධො විය ච තත් ථ අච් ඡරාසඞ් ඝපරිවුතං අත් තානං දිස් ො ‘‘අවර, 
අහම් පි නාම ඉධ නිබ් බත් වතොස ්මි! කිං නු වඛො කම් මං අකාසි’’න් ති 

ආෙජ් වජන් වතො නාඤ් ඤං කිඤ් චි අද් දස, අඤ ්ඤත්ර භගෙවතො සවර 

නිමිත් තග් ගාහා. වසො තආෙවදෙ සහ විමාවනන ආගන් ත් ො භගෙවතො පාවද 
සිරසා ෙන් දි. භගො ජානන් වතොෙ පුච් ඡි – 

‘‘වකො වම ෙන් දති පාදානි, ඉද් ධියා යසසා ජලං; 

අභික් කන් වතන ෙණ් වණන, සබ් බා ඔභාසයං දිසා’’ති. 

‘‘මණ් ඩූවකොහං පුවර ආසිං, උදවක ොරිවගොචවරො; 

තෙ ධම් මං සුණන් තස ්ස, අෙධි ෙච් ඡපාලවකො’’ති. (වි. ෙ. 857-858); 

භගො තස් ස ධම් මං වදවසසි. වදසනාෙසාවන චතුරාසීතියා පාණසහස් සානං 
ධම් මාභිසමවයො අවහොසි. වදෙපුත් වතොපි වසොතාපත් ති වල පතිට් ඨාය සිතං 
කත් ො පක් කාමීති. 

යං පන කිඤ් චි අත් ථි වඤයයං නාම, තස් ස සබ් බස් ස බුද් ධත් තා 

විවමොක් ඛන් තිකඤාණෙවසන බුද්කධො. යස් මා ො චත් තාරි සච් චානි අත් තනාපි 

බුජ් ඣි, අඤ ්වඤපි සත් වත වබොවධසි; තස් මා එෙමාදීහිපි කාරවණහි බුද් වධො. 

ඉමස ්ස චත් ථස් ස විඤ් ඤාපනත් ථං ‘‘බුජ් ඣිතා සච් චානීති බුද් වධො, වබොවධතා 

පජායාති බුද් වධො’’ති එෙං පෙත් වතො සබ් වබොපි නිද් වදසනවයො (මහානි. 192) 

පටිසම් භිදානවයො (පටි. ම. 1.162) ො විත් ථාවරතබ් වබො. 

භ වාති ඉදං පනස් ස ගුණවිසිට් ඨසත් තුත් තමගරුගාරොධිෙචනං. වතනාහු 
වපොරාණා – 

‘‘භගොති ෙචනං වසට් ඨං, භගොති ෙචනමුත් තමං; 

ගරු ගාරෙයුත් වතො වසො, භගො වතන වුච් චතී’’ති. 

චතුබ් බිධඤ් හි නාමං – ආෙත් ථිකං, ලිඞ් ගිකං, වනමිත් තිකං, 
අධිච් චසමුප් පන් නන් ති. අධිච් චසමුප් පන් නං නාම වලොකියවෙොහාවරන 
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‘‘යදිච් ඡක’’න් ති වුත් තං වහොති. තත් ථ ‘‘ෙච් වඡො දම් වමො බලිබද් වදො’’ති එෙමාදි 
ආෙත් ථිකං. ‘‘දණ් ඩී ඡත් තී සිඛී කරී’’ති එෙමාදි ලිඞ් ගිකං. ‘‘වතවිජ් වජො 
ඡළභිඤ් වඤො’’ති එෙමාදි වනමිත් තිකං. ‘‘සිරිෙඩ් ඪවකො ධනෙඩ් ඪවකො’’ති 
එෙමාදි ෙචනත් ථමනවපක් ඛිත් ො පෙත් තං අධිච් චසමුප් පන් නං. ඉදං පන 

භ වාති නාමං වනමිත් තිකං, න මහාමායාය න සුද් වධොදනමහාරාවජන න 

අසීතියා ඤාතිසහස් වසහි කතං, න සක් කසන් තුසිතාදීහි වදෙතාවිවසවසහි. 
වුත් තඤ ්වහතං ධම් මවසනාපතිනා – ‘‘භගොති වනතං නාමං මාතරා 
කතං…වප.… විවමොක් ඛන් තිකවමතං බුද් ධානං භගෙන් තානං වබොධියා මූවල 

සහ සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස් ස පටිලාභා සච් ඡිකාපඤ් ඤත් ති, යදිදං භගො’’ති 

(මහානි. 84). 

යංගුණවනමිත් තිකඤ් වචතං නාමං, වතසං ගුණානං පකාසනත් ථං ඉමං 
ගාථං ෙදන් ති – 

‘‘භගී භජී භාගී විභත් තො ඉති; 

අකාසි භග් ගන් ති ගරූති භාගයො; 

බහූහි ඤාවයහි සුභාවිතත් තවනො; 
භෙන් තවගො වසො භගොති වුච් චතී’’ති. 

නිද් වදවස වුත් තනවයවනෙ වචත් ථ වතසං වතසං පදානමත් වථො 
දට් ඨබ් වබො. 

අයං පන අපවරො නවයො – 

‘‘භාගයො භග් ගො යුත් වතො, භවගහි ච විභත් තො; 

භත් තො ෙන් තගමවනො, භවෙසු භගො තවතො’’ති. 

තත් ථ ෙණ් ණාගවමො ෙණ් ණවිපරියවයොති එතං නිරුත් තිලක් ඛණං ගවහත් ො 
සද් දනවයන ො පිවසොදරාදිපක් වඛපලක් ඛණං ගවහත් ො යස් මා 
වලොකියවලොකුත් තරසුඛාභිනිබ් බත් තකං දානසීලාදිපාරප් පත් තං භාගයමස් ස 

අත් ථි, තස් මා ‘‘භාගයො’’ති ෙත් තබ් වබ ‘‘භගො’’ති වුච් චතීති ඤාතබ් බං. යස් මා 
පන වලොභ-වදොස-වමොහ-විපරීතමනසිකාර-අහිරිකාවනොත් තප් ප-වකොධූපනාහ-
මක් ඛ-පළාසඉස් සා-මච් ඡරිය-මායාසාවඨයය-ථම් භ-සාරම් භ-මානාතිමාන-මද-
පමාද-තණ් හාවිජ් ජා තිවිධාකුසලමූල-දුච් චරිත-සංකිවලස-මල-විසමසඤ් ඤා-
විතක් ක-පපඤ් ච-චතුබ් බිධවිපරිවයසආසෙ-ගන් ථ-ඔඝ-වයොගාගති-
තණ් හුප් පාදුපාදාන-පඤ් චවචවතොඛීල-විනිබන් ධ-නීෙරණාභිනන් දනඡවිොදමූල-
තණ් හාකාය-සත් තානුසය-අට් ඨමිච් ඡත් ත-නෙතණ් හාමූලක-දසාකුසලකම 
දිට් ඨිගත-අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතප් පවභද-සබ් බදරථ-පරිළාහ-

කිවලසසතසහස් සානි, සඞ් වඛපවතො ො පඤ් ච කිවලස-අභිසඞ් ඛාරඛන් ධමච් ච-
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වදෙපුත් ත-මාවර අභඤ් ජි, තස් මා භග් ත්තා එකතසං පරිස්සයානං භග් වාති 

ෙත් තබ් වබ භ වාති වුච් චති. ආහ වචත් ථ – 

‘‘භග් ගරාවගො භග් ගවදොවසො, භග් ගවමොවහො අනාසවෙො; 

භග් ගාස ්ස පාපකා ධම් මා, භගො වතන වුච් චතී’’ති. 

භාගයෙන් තතාය චස් ස සතපුඤ් ඤජලක් ඛණධරස ්ස රූපකායසම් පත් තිදීපිතා 

වහොති, භග් ගවදොසතාය ධම් මකායසම් පත් ති. තථා වලොකියපරික් ඛකානං 

බහුමතභාවෙො, ගහට් ඨපබ් බජිවතහි අභිගමනීයතා, අභිගතානඤ් ච වනසං 

කායචිත් තදුක් ඛාපනයවන පටිබලභාවෙො, ආමිසදානධම් මදාවනහි උපකාරිතා, 
වලොකියවලොකුත් තරසුවඛහි ච සම් පවයොජනසමත් ථතා දීපිතා වහොති. 

යස් මා ච වලොවක ඉස් සරිය-ධම් ම-යස-සිරී-කාම-පයත් වතසු ඡසු ධම් වමසු 

භගසද් වදො ෙත් තති, පරමඤ් චස් ස සකචිත් වත ඉස් සරියං, අණිමා ලඝිමාදිකං ො 
වලොකියසම් මතං සබ් බාකාරපරිපූරං අත් ථි තථා වලොකුත් තවරො ධම් වමො 

වලොකත් තයබයාපවකො යථාභුච් චගුණාධිගවතො අතිවිය පරිසුද් වධො යවසො, 
රූපකායදස ්සනබයාෙටජනනයනප් පසාදජනනසමත් ථා සබ් බාකාරපරිපූරා 

සබ් බඞ් ගපච් චඞ් ගසිරී, යං යං එවතන ඉච් ඡිතං පත් ථිතං අත් තහිතං පරහිතං ො, 

තස් ස තස් ස තවථෙ අභිනිප්  න් නත් තා ඉච් ඡිතිච් ඡි, තත් ථ නිප්  ත් තිසඤ් ඤිවතො 

කාවමො, සබ් බවලොකගරුභාෙප් පත් තිවහතුභූවතො සම් මාොයාමසඞ් ඛාවතො 

පයත් වතො ච අත් ථි; තස් මා ඉවමහි භවගහි යුත් තත් තාපි භ ා අස්ස සන්තීති 
ඉමිනා අත් වථන භගොති වුච් චති. 

යස් මා පන කුසලාදීහි වභවදහි සබ් බධම් වම, ඛන් ධායතන-ධාතුසච් ච-

ඉන් ද්රියපටිච් චසමුප් පාදාදීහි ො කුසලාදිධම් වම, පීළන-සඞ් ඛත-

සන් තාපවිපරිණාමට් වඨන ො දුක් ඛමරියසච් චං, ආයූහන-නිදාන-සංවයොග-

පලිවබොධට් වඨන සමුදයං, නිස ්සරණවිවෙකාසඞ් ඛත-අමතට් වඨන නිවරොධං, 

නියයාන-වහතු-දස් සනාධිපවතයයට් වඨන මග් ගං විභත් තො, විභජිත් ො 

විෙරිත් ො වදසිතොති වුත් තං වහොති. තස් මා විභත්තවාති ෙත් තබ් වබ භගොති 

වුච් චති. 

යස් මා ච එස දිබ් බබ්රහ් මඅරියවිහාවර කායචිත් තඋපධිවිවෙවක 
සුඤ ්ඤතප් පණිහිතානිමිත් තවිවමොක් වඛ අඤ් වඤ ච වලොකියවලොකුත් තවර 

උත් තරිමනුස ්සධම් වම භජි වසවි බහුලමකාසි, තස් මා භත්තවාති ෙත් තබ් වබ 
භගොති වුච් චති. 

යස් මා පන තීසු භවෙසු තණ් හාසඞ් ඛාතං ගමනමවනන ෙන් තං, තස් මා 

භකවසු වන්ත  කනොති ෙත් තබ් වබ භෙසද් දවතො භකාරං, ගමනසද් දවතො 
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ගකාරං, ෙන් තසද් දවතො ෙකාරඤ් ච දීඝං කත් ො ආදාය භගොති වුච් චති. යථා 

වලොවක ‘‘වමහනස ්ස ඛස් ස මාලා’’ති ෙත් තබ් වබ ‘‘වමඛලා’’ති වුච් චති. 

කසො ඉ ං ක ොෙන් ති වසො භගො ඉමං වලොකං. ඉදානි ෙත් තබ් බං 

නිදස ්වසති. සකදවෙන් ති සහ වදවෙහි සවදෙකං; එෙං සහ මාවරන ස ාරෙං; 

සහ බ්රහ් මුනා සබ්රහ් ෙං; සහ සමණබ්රාහ් මවණහි සස්ස ණබ්රාහ් ණිං; 

පජාතත් තා පජා, තං පජං; සහ වදෙමනුස් වසහි සකදව නුස්සං. තත් ථ 

සවදෙකෙචවනන පඤ් චකාමාෙචරවදෙග් ගහණං වෙදිතබ් බං, සමාරකෙචවනන 

ඡට් ඨකාමාෙචරවදෙග් ගහණං, සබ්රහ් මකෙචවනන 

බ්රහ් මකායිකාදිබ්රහ් මග් ගහණං, සස් සමණබ්රාහ් මණීෙචවනන සාසනස ්ස 

පච් චත් ථිකපච් චාමිත් තසමණබ්රාහ් මණග් ගහණං, සමිතපාප-බාහිතපාප-

සමණබ්රාහ් මණග් ගහණඤ් ච, පජාෙචවනන සත් තවලොකග් ගහණං, 
සවදෙමනුස ්සෙචවනන සම් මුතිවදෙඅෙවසසමනුස් සග් ගහණං. එෙවමත් ථ තීහි 

පවදහි ඔකාසවලොවකො, ද් වීහි පජාෙවසන සත් තවලොවකො ගහිවතොති 
වෙදිතබ් වබො. 

අපවරො නවයො – සවදෙකග් ගහවණන අරූපාෙචරවදෙවලොවකො ගහිවතො, 

සමාරකග් ගහවණන ඡකාමාෙචරවදෙවලොකා, සබ්රහ් මකග් ගහවණන 

රූපීබ්රහ් මවලොවකො, සස් සමණබ්රාහ් මණාදිග් ගහවණන චතුපරිසෙවසන 

සම් මුතිවදවෙහි ො සහ මනුස් සවලොවකො, අෙවසසසබ් බසත් තවලොවකො ො. 

අපිවචත් ථ සවදෙකෙචවනන උක් කට් ඨපරිච් වඡදවතො සබ් බස් සාපි 
වලොකස ්ස සච් ඡිකතභාෙං සාවධන් වතො තස් ස භගෙවතො කිත් තිසද් වදො 
අබ් භුග් ගවතො. තවතො වයසං සියා – ‘‘මාවරො මහානුභාවෙො ඡකාමාෙචරිස් සවරො 

ෙසෙත් තී; කිං වසොපි එවතන සච් ඡිකවතො’’ති? වතසං විමතිං විධමන් වතො 

ස ාරෙන් ති අබ් භුග් ගවතො. වයසං පන සියා – ‘‘බ්රහ් මා මහානුභාවෙො 

එකඞ් ගුලියා එකස් මිං චක් කොළසහස් වස ආවලොකං  රති, ද් වීහි…වප.… දසහි 

අඞ් ගුලීහි දසසු චක් කොළසහස් වසසු ආවලොකං  රති, අනුත් තරඤ් ච 

ඣානසමාපත් තිසුඛං පටිසංවෙවදති, කිං වසොපි සච් ඡිකවතො’’ති? වතසං විමතිං 

විධමන් වතො සබ්රහ් ෙන් ති අබ් භුග් ගවතො. තවතො වයසං සියා – 

‘‘පුථූසමණබ්රාහ් මණා සාසනපච් චත් ථිකා, කිං වතපි සච් ඡිකතා’’ති? වතසං 

විමතිං විධමන් වතො සස්ස ණබ්රාහ් ණිං පජන් ති අබ් භුග් ගවතො. එෙං 
උක් කට් ඨුක් කට් ඨානං සච් ඡිකතභාෙං පකාවසත් ො අථ සම් මුතිවදවෙ 
අෙවසසමනුස් වස ච උපාදාය උක් කට් ඨපරිච් වඡදෙවසන වසසසත් තවලොකස් ස 

සච් ඡිකතභාෙං පකාවසන් වතො සකදව නුස්සන් ති අබ් භුග් ගවතො. 
අයවමත් ථානුසන් ධික් කවමො. 
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පටුන 

සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිෙත්වා පකවකදතීති එත් ථ පන සයන් ති සාමං, 

අපරවනවයයො හුත් ො; අභිඤ්ඤාති අභිඤ් ඤාය, අධිවකන ඤාවණන ඤත් ොති 

අත් වථො. සච්ඡිෙත්වාති පච් චක් ඛං කත් ො, එවතන අනුමානාදිපටික් වඛවපො 

කවතො වහොති. පකවකදතීති වබොවධති ඤාවපති පකාවසති. කසො ධම් ංකදකසති

ආදිෙ යාණං…කප.… පරිකයොසානෙ යාණන් ති වසො භගො සත් වතසු 
කාරුඤ ්ඤතං පටිච් ච හිත් ොපි අනුත් තරං විවෙකසුඛං ධම් මං වදවසති. තඤ් ච 
වඛො අප් පං ො බහුං ො වදවසන් වතො ආදිකලයාණාදිප් පකාරවමෙ වදවසති. 

කථං? එකගාථාපි හි සමන් තභද්රකත් තා ධම් මස ්ස පඨමපාවදන 

ආදිකලයාණා, දුතියතතියපාවදහි මජ් වඣකලයාණා, පච් ඡිමපාවදන 

පරිවයොසානකලයාණා. එකානුසන් ධිකං සුත් තං නිදාවනන ආදිකලයාණං, 

නිගමවනන පරිවයොසානකලයාණං, වසවසන මජ් වඣකලයාණං. 

නානානුසන් ධිකං සුත් තං පඨමානුසන් ධිනා ආදිකලයාණං, පච් ඡිවමන 

පරිවයොසානකලයාණං, වසවසහි මජ් වඣකලයාණං. සකවලොපි සාසනධම් වමො 

අත් තවනො අත් ථභූවතන සීවලන ආදිකලයාවණො, සමථවිපස් සනාමග් ග වලහි 

මජ් වඣකලයාවණො, නිබ් බාවනන පරිවයොසානකලයාවණො. සීලසමාධීහි ො 

ආදිකලයාවණො, විපස් සනාමග් වගහි මජ් වඣකලයාවණො,  ලනිබ් බාවනහි 

පරිවයොසානකලයාවණො. බුද් ධසුවබොධිතාය ො ආදිකලයාවණො, 

ධම් මසුධම් මතාය මජ් වඣකලයාවණො, සඞ් ඝසුප් පටිපත් තියා 
පරිවයොසානකලයාවණො. තං සුත් ො තථත් තාය පටිපන් වනන අධිගන් තබ් බාය 

අභිසම් වබොධියා ො ආදිකලයාවණො, පච් වචකවබොධියා මජ් වඣකලයාවණො, 
සාෙකවබොධියා පරිවයොසානකලයාවණො. සුයයමාවනො වචස 

නීෙරණවික් ඛම් භනවතො සෙවනනපි කලයාණවමෙ ආෙහතීති ආදිකලයාවණො, 
පටිපජ් ජියමාවනො සමථවිපස් සනාසුඛාෙහනවතො පටිපත් තියාපි කලයාණවමෙ 

ආෙහතීති මජ් වඣකලයාවණො, තථා පටිපන් වනො ච පටිපත් ති වල නිට් ඨිවත 
තාදිභාොෙහනවතො පටිපත් ති වලනපි කලයාණවමෙ ආෙහතීති 

පරිවයොසානකලයාවණො. නාථප් පභෙත් තා ච පභෙසුද් ධියා ආදිකලයාවණො, 

අත් ථසුද් ධියා මජ් වඣකලයාවණො, කිච් චසුද් ධියා පරිවයොසානකලයාවණො. 
තස් මා එවසො භගො අප් පං ො බහුං ො වදවසන් වතො 
ආදිකලයාණාදිප් පකාරවමෙ වදවසතීති වෙදිතබ් වබො. 

සාත්ථං සබයඤ්ජනන් ති එෙමාදීසු පන යස් මා ඉමං ධම් මං වදවසන් වතො 

සාසනබ්රහ් මචරියං මග් ගබ්රහ් මචරියඤ් ච පකාවසති, නානානවයහි දීවපති; තඤ් ච 

යථානුරූපං අත් ථසම් පත් තියා සාත්ථං, බයඤ් ජනසම් පත් තියා සබයඤ්ජනං. 
සඞ් කාසනපකාසන-විෙරණ-විභජන-උත් තානීකරණ-පඤ ්ඤත් ති-

අත් ථපදසමාවයොගවතො සාත් ථං, අක් ඛරපද-
බයඤ ්ජනාකාරනිරුත් තිනිද් වදසසම් පත් තියා සබයඤ් ජනං. අත් ථගම් භීරතා-
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පටිවෙධගම් භීරතාහි සාත් ථං, ධම් මගම් භීරතාවදසනාගම් භීරතාහි සබයඤ් ජනං. 

අත් ථපටිභානපටිසම් භිදාවිසයවතො සාත් ථං, ධම් මනිරුත් තිපටිසම් භිදාවිසයවතො 

සබයඤ් ජනං. පණ් ඩිතවෙදනීයවතො පරික් ඛකජනප් පසාදකන් ති සාත් ථං, 
සද් වධයයවතො වලොකියජනප් පසාදකන් ති සබයඤ් ජනං. ගම් භීරාධිප් පායවතො 

සාත් ථං, උත් තානපදවතො සබයඤ් ජනං. උපවනතබ් බස ්ස අභාෙවතො 

සකලපරිපුණ් ණභාවෙන කෙව පරිපුණ්ණං; අපවනතබ් බස් ස අභාෙවතො 

නිද් වදොසභාවෙන පරිසුද්ධං; සික් ඛත් තයපරිග් ගහිතත් තා බ්රහ් මභූවතහි 

වසට් වඨහි චරිතබ් බවතො වතසඤ් ච චරියභාෙවතො බ්රහ් චරියං. තස් මා ‘‘සාත් ථං 
සබයඤ් ජනං…වප.… බ්රහ් මචරියං පකාවසතී’’ති වුච් චති. 

අපිච යස් මා සනිදානං සඋප් පත් තිකඤ් ච වදවසන් වතො ආදිකලයාණං 

වදවසති, වෙවනයයානං අනුරූපවතො අත් ථස් ස අවිපරීතතාය ච 

වහතුදාහරණයුත් තවතො ච මජ් වඣකලයාණං, වසොතූනං සද් ධාපටිලාවභන 
නිගමවනන ච පරිවයොසානකලයාණං වදවසති. එෙං වදවසන් වතො ච 

බ්රහ් මචරියං පකාවසති. තඤ් ච පටිපත් තියා අධිගමබයත් තිවතො සාත් ථං, 

පරියත් තියා ආගමබයත් තිවතො සබයඤ් ජනං, 

සීලාදිපඤ් චධම් මක් ඛන් ධයුත් තවතො වකෙලපරිපුණ් ණං, නිරුපක් කිවලසවතො 

නිත් ථරණත් ථාය පෙත් තිවතො වලොකාමිසනිරවපක් ඛවතො ච පරිසුද් ධං, 
වසට් ඨට් වඨන බ්රහ් මභූතානං බුද් ධ-පච් වචකබුද් ධ-බුද් ධසාෙකානං චරියවතො 
‘‘බ්රහ් මචරිය’’න් ති වුච් චති. තස් මාපි ‘‘වසො ධම් මං වදවසති 
ආදිකලයාණං…වප.… බ්රහ් මචරියං පකාවසතී’’ති වුච් චති. 

සාධුකඛොපනාති සුන් දරං වඛො පන අත් ථාෙහං සුඛාෙහන් ති වුත් තං වහොති. 

තථාරූපානං අරහතන් ති යථාරූවපො වසො භෙ වගොතවමො, එෙරූපානං 

යථාභුච් චගුණාධිගවමන වලොවක අරහන් වතොති ලද් ධසද් දානං අරහතං. දස්සනං

කහොතීති පසාදවසොම් මානි අක් ඛීනි උම් මීලිත් ො ‘‘දස් සනමත් තම් පි සාධු 

වහොතී’’ති එෙං අජ් ඣාසයං කත් ො අථ කඛො කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණො කයන

භ වාකතනුපසඞ්ෙමීති. 

2. කයනාති භුම් මත් වථ කරණෙචනං. තස් මා යත් ථ භගො තත් ථ 

උපසඞ් කමීති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. වයන ො කාරවණන භගො 

වදෙමනුස ්වසහි උපසඞ් කමිතබ් වබො, වතන කාරවණන උපසඞ් කමීති එෙවමත් ථ 

අත් වථො දට් ඨබ් වබො. වකන ච කාරවණන භගො උපසඞ් කමිතබ් වබො? 

නානප් පකාරගුණවිවසසාධිගමාධිප් පාවයන, සාදු ලූපවභොගාධිප් පාවයන 
දිජගවණහි නිච් ච ලිතමහාරුක් වඛො විය. උපසඞ් කමීති ච ගවතොති වුත් තං 

වහොති. උපසඞ්ෙමත්වාති උපසඞ් කමනපරිවයොසානදීපනං. අථ ො එෙං ගවතො 
තවතො ආසන් නතරං ඨානං භගෙවතො සමීපසඞ් ඛාතං ගන් ත් ොතිපි වුත් තං වහොති. 
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භ වතාසද්ධිංසම්ක ොදීති යථා ඛමනීයාදීනි පුච් ඡන් වතො භගො වතන, එෙං 

වසොපි භගෙතා සද් ධිං සමප් පෙත් තවමොවදො අවහොසි, සීවතොදකං විය 

උණ් වහොදවකන සම් වමොදිතං එකීභාෙං අගමාසි. යාය ච ‘‘කච් චි, වභො, වගොතම, 

ඛමනීයං; කච් චි යාපනීයං, කච් චි වභොවතො වගොතමස් ස, ච සාෙකානඤ් ච 
අප් පාබාධං අප් පාතඞ් කං ලහුට් ඨානං බලං  ාසුවිහාවරො’’තිආදිකාය කථාය 

සම් වමොදි, තං පීතිපාවමොජ් ජසඞ් ඛාතං සම් වමොදං ජනනවතො සම් වමොදිතුං 

යුත් තභාෙවතො ච සම්ක ොදනීයං. අත් ථබයඤ් ජනමධුරතාය සුචිරම් පි කාලං 

සාවරතුං නිරන් තරං පෙත් වතතුං අරහරූපවතො සරිතබ් බභාෙවතො ච සාරණීයං, 

සුයයමානසුඛවතො ො සම් වමොදනීයං, අනුස ්සරියමානසුඛවතො සාරණීයං. තථා 

බයඤ ්ජනපරිසුද් ධතාය සම් වමොදනීයං, අත් ථපරිසුද් ධතාය සාරණීයන් ති. එෙං 
අවනවකහි පරියාවයහි සම් වමොදනීයං සාරණීයං කථං වීතිසාවරත් ො 
පරිවයොසාවපත් ො නිට් ඨාවපත් ො වයනත් වථන ආගවතො තං පුච් ඡිතුකාවමො 
එකමන් තං නිසීදි. 

එෙ න්තන් ති භාෙනපුංසකනිද් වදවසො ‘‘විසමං චන් දිමසූරියා 

පරිෙත් තන් තී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.70) විය. තස් මා යථා නිසින් වනො එකමන් තං 
නිසින් වනො වහොති තථා නිසීදීති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. භුම් මත් වථ ො 

එතං උපවයොගෙචනං. නිසීදීති උපාවිසි. පණ් ඩිතා හි පුරිසා ගරුට් ඨානියං 
උපසඞ් කමිත් ො ආසනකුසලතාය එකමන් තං නිසීදන් ති. අයඤ් ච වතසං 

අඤ ්ඤතවරො, තස් මා එකමන් තං නිසීදි. 

කථං නිසින් වනො පන එකමන් තං නිසින් වනො වහොතීති? ඡ නිසජ් ජවදොවස 

ෙජ් වජත් ො. වසයයථිදං – අතිදූරං, අච් චාසන් නං, උපරිොතං, උන් නතප් පවදසං, 

අතිසම් මුඛං, අතිපච් ඡාති. අතිදූවර නිසින් වනො හි සවච කවථතුකාවමො වහොති 
උච් චාසද් වදන කවථතබ් බං වහොති. අච් චාසන් වන නිසින් වනො සඞ් ඝට් ටනං 
කවරොති. උපරිොවත නිසින් වනො සරීරගන් වධන බාධති. උන් නතප් පවදවස 
නිසින් වනො අගාරෙං පකාවසති. අතිසම් මුඛා නිසින් වනො සවච දට් ඨුකාවමො 

වහොති, චක් ඛුනා චක් ඛුං ආහච් ච දට් ඨබ් බං වහොති. අතිපච් ඡා නිසින් වනො සවච 
දට් ඨුකාවමො වහොති ගීෙං පසාවරත් ො දට් ඨබ් බං වහොති. තස් මා අයම් පි එවත ඡ 

නිසජ් ජවදොවස ෙජ් වජත් ො නිසීදි. වතන වුත් තං – ‘‘එකමන් තං නිසීදී’’ති. 

එෙ න්තං නිසින්කනො කඛො කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණො භ වන්තං

එතදකවොචාති එතන් ති ඉදානි ෙත් තබ් බමත් ථං දස් වසති. දොකරො 

පදසන් ධිකවරො. අකවොචාති අභාසි. සුතං ක තන් ති සුතං වම එතං, එතං මයා 

සුතන් ති ඉදානි ෙත් තබ් බමත් ථං දස් වසති. කභො ක ොත ාති භගෙන් තං 
වගොත් වතන ආලපති. 
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පටුන 

ඉදානි යං වතන සුතං – තං දස් වසන් වතො න ස කණො ක ොතක ොති 

එෙමාදිමාහ. තත්රායං අනුත් තානපදෙණ් ණනා – බ්රාහ් කණති ජාතිබ්රාහ් මවණ. 

ජිණ්කණති ජජ් ජරීභූවත ජරාය ඛණ් ඩිච් චාදිභාෙං ආපාදිවත. වුඩ්කෙති 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානං වුඩ් ඪිමරියාදප් පත් වත.  හල් කෙති ජාතිමහල් ලකතාය 

සමන් නාගවත, චිරකාලප් පසුවතති වුත් තං වහොති. අද්ධ කතති අද් ධානං ගවත, 

ද් වෙ තවයො රාජපරිෙට් වට අතීවතති අධිප් පාවයො. වකයො අනුප්පත්කතති 

පච් ඡිමෙයං සම් පත් වත, පච් ඡිමෙවයො නාම ෙස් සසතස ්ස පච් ඡිවමො තතියභාවගො. 

අපිච – ජිණ්කණති වපොරාවණ, චිරකාලප් පෙත් තකුලන් ෙවයති වුත් තං 

වහොති. වුඩ්කෙති සීලාචාරාදිගුණවුඩ් ඪියුත් වත.  හල් කෙති විභෙමහත් තතාය 

සමන් නාගවත මහද් ධවන මහාවභොවග. අද්ධ කතති මග් ගප් පටිපන් වන, 

බ්රාහ් මණානං ෙතචරියාදිමරියාදං අවීතික් කම් ම චරමාවන. වකයොඅනුප්පත්කතති 
ජාතිවුඩ් ඪභාෙං අන් තිමෙයං අනුප් පත් වතති එෙවමත් ථ වයොජනා වෙදිතබ් බා. 

ඉදානි අභිවාකදතීති එෙමාදීනි ‘‘න ස කණො ක ොතක ො’’ති එත් ථ 

වුත් තනකාවරන වයොවජත් ො එෙමත් ථවතො වෙදිතබ් බානි – ‘‘න ෙන් දති ො, 

නාසනා වුට් ඨහති ො, නාපි ‘ඉධ වභොන් වතො නිසීදන් තූ’ති එෙං ආසවනන ො 

උපනිමන් වතතී’’ති. එත් ථ හි ො සද් වදො විභාෙවන නාම අත් වථ, ‘‘රූපං නිච් චං 
ො අනිච් චං ො’’තිආදීසු විය. එෙං ෙත් ො අථ අත් තවනො අභිොදනාදීනි 

අකවරොන් තං භගෙන් තං දිස ්ො ආහ – ‘‘තයිදංකභොක ොත  තකථවා’’ති. යං තං 

මයා සුතං – තං තවථෙ, තං සෙනඤ් ච වම දස් සනඤ ්ච සංසන් දති සවමති, 
අත් ථවතො එකීභාෙං ගච් ඡති. ‘‘න හි භෙං වගොතවමො…වප.… ආසවනන ො 
නිමන් වතතී’’ති එෙං අත් තනා සුතං දිට් වඨන නිගවමත් ො නින් දන් වතො ආහ – 

‘‘තයිදං කභො ක ොත  න සම්පන්නක වා’’ති තං අභිොදනාදීනං අකරණං න 
යුත් තවමෙ. 

අථස් ස භගො අත් තුක් කංසනපරෙම් භනවදොසං අනුපගම් ම 
කරුණාසීතලහදවයන තං අඤ් ඤාණං විධමිත් ො යුත් තභාෙං දස් වසතුකාවමො 

ආහ – ‘‘නාහංතං බ්රාහ් ණ …කප.… මුද්ධාපිතස්ස විපකතයයා’’ති. තත්රායං 

සඞ් වඛපත් වථො – ‘‘අහං, බ්රාහ් මණ, අප් පටිහවතන 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණචක් ඛුනා ඔවලොවකන් වතොපි තං පුග් ගලං එතස ්මිං 

සවදෙකාදිවභවද වලොවක න පස ්සාමි, යමහං අභිොවදයයං ො පච් චට් වඨයයං 

ො ආසවනන ො නිමන් වතයයං. අනච් ඡරියං ො එතං, ය් ොහං අජ් ජ 
සබ් බඤ ්ඤුතං පත් වතො එෙරූපං නිපච් චකාරාරහං පුග් ගලං න පස් සාමි. අපිච 
වඛො යදාපාහං සම් පතිජාවතොෙ උත් තරාභිමුවඛො සත් තපදවීතිහාවරන ගන් ත් ො 

සකලං දසසහස් සිවලොකධාතුං ඔවලොවකසිං; තදාපි එතස ්මිං සවදෙකාදිවභවද 

වලොවක තං පුග් ගලං න පස් සාමි, යමහං අභිොවදයයං ො පච් චට් වඨයයං ො 
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පටුන 

ආසවනන ො නිමන් වතයයං. අථ වඛො මං වසොළසකප් පසහස් සායුවකො 

ඛීණාසෙමහාබ්රහ් මාපි අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො ‘‘ත් ෙං වලොවක මහාපුරිවසො, ත් ෙං 

සවදෙකස ්ස වලොකස් ස අග් වගො ච වජට් වඨො ච වසට් වඨො ච, නත් ථි තයා 

උත් තරිතවරො’’ති සඤ් ජාතවසොමනස් වසො පතිනාවමසි; තදාපි චාහං අත් තනා 
උත් තරිතරං අපස් සන් වතො ආසභිං ොචං නිච් ඡාවරසිං – ‘‘අග් වගොහමස් මි 

වලොකස ්ස, වජට් වඨොහමස් මි වලොකස ්ස, වසට් වඨොහමස් මි වලොකස් සා’’ති. එෙං 

සම් පතිජාතස් සපි මය් හං අභිොදනාදිරවහො පුග් ගවලො නත් ථි, ස් ොහං ඉදානි 

සබ් බඤ ්ඤුතං පත් වතො කං අභිොවදයයං ො…වප.… ආසවනන ො 

නිමන් වතයයං. තස් මා ත් ෙං, බ්රාහ් මණ, මා තථාගවත එෙරූපං නිපච් චකාරං 

පත් ථයිත් ථ. යඤ් හි, බ්රාහ් මණ, තථාගවතො අභිොවදයය ො…වප.… ආසවනන 

ො නිමන් වතයය, මුද් ධාපි තස් ස පුග් ගලස ්ස රත් තිපරිවයොසාවන 
පරිපාකසිථිලබන් ධනං ෙණ් ටා පවුත් තතාල ලමිෙ ගීෙවතො පච් ඡිජ් ජිත් ො 
සහසාෙ භූමියං විපවතයයාති. 

3. එෙං වුත් වතපි බ්රාහ් මවණො දුප් පඤ් ඤතාය තථාගතස් ස වලොවක 
වජට් ඨභාෙං අසල් ලක් වඛන් වතො වකෙලං තං ෙචනං අසහමාවනො ආහ – 

‘‘අරසරූකපො භවං ක ොතක ො’’ති. අයං කිරස් ස අධිප් පාවයො – යං වලොවක 

අභිොදනපච් චට් ඨානඅඤ් ජලිකම් මසාමීචිකම් මං ‘‘සාමග් ගිරවසො’’ති වුච් චති, තං 

වභොවතො වගොතමස් ස නත් ථි, තස් මා අරසරූවපො භෙං වගොතවමො, අරසජාතිවකො 
අරසසභාවෙොති. අථස් ස භගො චිත් තමුදුභාෙජනනත් ථං උජුවිපච් චනීකභාෙං 

පරිහරන් වතො අඤ් ඤථා තස් ස ෙචනස ්සත් ථං අත් තනි සන් දස් වසන් වතො ‘‘අත්ථි

ඛ්කවසබ්රාහ් ණපරියාකයො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ පරියාකයොති කාරණං; අයඤ් හි පරියායසද් වදො වදසනා-ොර-
කාරවණසු ෙත් තති. ‘‘මධුපිණ් ඩිකපරියාවයොත් වෙෙ නං ධාවරහී’’තිආදීසු (ම. 

නි. 1.205) හි එස වදසනායං ෙත් තති. ‘‘කස ්ස නු වඛො, ආනන් ද, අජ් ජ 

පරියාවයො භික් ඛුනිවයො ඔෙදිතු’’න් තිආදීසු (ම. නි. 3.398) ොවර. ‘‘සාධු, 

භන් වත, භගො අඤ් ඤං පරියායං ආචික් ඛතු, යථායං භික් ඛුසඞ් වඝො අඤ් ඤාය 

සණ් ඨවහයයා’’තිආදීසු (පාරා. 164) කාරවණ. ස් ොයමිධ කාරවණ ෙත් තති. 

තස් මා එත් ථ එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො – අත් ථි වඛො, බ්රාහ් මණ, එතං කාරණං; 
වයන කාරවණන මං ‘‘අරසරූවපො භෙං වගොතවමො’’ති ෙදමාවනො පුග් ගවලො 

සම් මා ෙවදයය, අවිතථොදීති සඞ් ඛයං ගච් වඡයය. කතවමො පන වසොති? වය වත 
බ්රාහ් මණ රූපරසා…වප.… ව ොට් ඨබ් බරසා වත තථාගතස් ස පහීනාති. කිං 

වුත් තං වහොති? වය වත ජාතිෙවසන ො උපපත් තිෙවසන ො 
වසට් ඨසම් මතානම් පි පුථුජ් ජනානං රූපාරම් මණාදීනි අස් සාවදන් තානං 
අභිනන් දන් තානං රජ් ජන් තානං උප් පජ් ජන් ති කාමසුඛස් සාදසඞ් ඛාතා 

රූපරසසද් දගන් ධරසව ොට් ඨබ් බරසා, වය ඉමං වලොකං ගීොය බන් ධිත් ො විය 
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ආවිඤ ්ඡන් ති, ෙත් ථාරම් මණාදිසාමග් ගියඤ් ච උප් පන් නත් තා සාමග් ගිරසාති 

වුච් චන් ති, වත සබ් වබපි තථාගතස් ස පහීනාති. මය් හං පහීනාති ෙත් තබ් වබපි 
මමාකාවරන අත් තානං අනුක් ඛිපන් වතො ධම් මං වදවසති. වදසනාවිලාවසො ො 
එස භගෙවතො. 

තත් ථ පහීනාති චිත් තසන් තානවතො විගතා ජහිතා ො. එතස් මිං පනත් වථ 
කරවණ සාමිෙචනං දට් ඨබ් බං. අරියමග් ගසත් වථන උච් ඡින් නං 

තණ් හාවිජ් ජාමයං මූලවමවතසන් ති උච්ඡින්නමූ ා. තාලෙත් ථු විය වනසං ෙත් ථු 

කතන් ති තා ාවත්ථුෙතා. යථා හි තාලරුක් ඛං සමූලං උද් ධරිත් ො තස් ස 
ෙත් ථුමත් වත තස් මිං පවදවස කවත න පුන තස් ස තාලස් ස උප් පත් ති 

පඤ ්ඤායති; එෙං අරියමග් ගසත් වථන සමූවල රූපාදිරවස උද් ධරිත් ො වතසං 
පුබ් වබ උප් පන් නපුබ් බභාවෙන ෙත් ථුමත් වත චිත් තසන් තාවන කවත සබ් වබපි 

වත ‘‘තාලාෙත් ථුකතා’’ති වුච් චන් ති. අවිරූළ් හිධම් මත් තා ො 
මත් ථකච් ඡින් නතාවලො විය කතාති තාලාෙත් ථුකතා. යස් මා පන එෙං 

තාලාෙත් ථුකතා අනභාෙංකතා වහොන් ති, යථා වනසං පච් ඡාභාවෙො න වහොති, 

තථා කතා වහොන් ති; තස් මා ආහ – ‘‘අනභාවංෙතා’’ති. අයඤ් වහත් ථ 

පදච් වඡවදො – අනුඅභාෙං කතා අනභාවංෙතාති. ‘‘අනභාෙං ගතා’’තිපි පාවඨො, 
තස් ස අනුඅභාෙං ගතාති අත් වථො. තත් ථ පදච් වඡවදො අනුඅභාෙං ගතා අනභාෙං 

ගතාති, යථා අනුඅච් ඡරියා අනච් ඡරියාති. ආයතිං අනුප්පාදධම් ාති අනාගවත 

අනුප් පජ් ජනකසභාො. වය හි අභාෙං ගතා, වත පුන කථං උප් පජ් ජිස් සන් ති? 

වතනාහ – ‘‘අනභාෙං ගතා ආයතිං අනුප් පාදධම් මා’’ති. 

අයං කඛො බ්රාහ් ණ පරියාකයොති ඉදං වඛො, බ්රාහ් මණ, කාරණං වයන මං 

සම් මා ෙදමාවනො ෙවදයය ‘‘අරසරූවපො සමවණො වගොතවමො’’ති. කනොචකඛො

යංත්වංසන්ධායවකදසීති යඤ් ච වඛො ත් ෙං සන් ධාය ෙවදසි, වසො පරියාවයො න 

වහොති. කස ්මා පන භගො එෙමාහ? නනු එෙං වුත් වත වයො බ්රාහ් මවණන 
වුත් වතො සාමග් ගිරවසො තස් ස අත් තනි විජ් ජමානතා අනුඤ් ඤාතා වහොතීති. 

වුච් චවත, න වහොති. වයො හි තං සාමග් ගිරසං කාතුං භබ් වබො හුත් ො න කවරොති, 
වසො තදභාවෙන අරසරූවපොති ෙත් තබ් වබො භවෙයය. භගො පන අභබ් වබොෙ 

එතං කාතුං, වතනස ්ස කරවණ අභබ් බතං පකාවසන් වතො ආහ – ‘‘වනො ච වඛො 
යං ත් ෙං සන් ධාය ෙවදසී’’ති. යං පරියායං සන් ධාය ත් ෙං මං ‘‘අරසරූවපො’’ති 

ෙවදසි, වසො අම් වහසු වනෙ ෙත් තබ් වබොති. 

4. එෙං බ්රාහ් මවණො අත් තනා අධිප් වපතං අරසරූපතං ආවරොවපතුං 

අසක් වකොන් වතො අථාපරං නිබ්කභොක ො භවං ක ොතක ොතිආදිමාහ. 
සබ් බපරියාවයසු වචත් ථ වුත් තනවයවනෙ වයොජනක් කමං විදිත් ො සන් ධාය 
භාසිතමත් තං එෙං වෙදිතබ් බං. බ්රාහ් මවණො තවමෙ ෙවයොවුඩ් ඪානං 
අභිොදනකම් මාදිං වලොවක සාමග් ගිපරිවභොවගොති මඤ් ඤමාවනො තදභාවෙන 
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භගෙන් තං නිබ්කභොක ොති ආහ. භගො පන ය් ොයං රූපාදීසු සත් තානං 
ඡන් දරාගපරිවභොවගො තදභාෙං අත් තනි සම් පස ්සමාවනො අපරම් පි පරියායං 
අනුජානාති. 

5. පුන බ්රාහ් මවණො යං වලොවක ෙවයොවුඩ් ඪානං 
අභිොදනාදිකුලසමුදාචාරකම් මං වලොකියා කවරොන් ති තස් ස අකිරියං 

සම් පස ්සමාවනො භගෙන් තං අකිරියවාකදොති ආහ. භගො පන, යස් මා 

කායදුච් චරිතාදීනං අකිරියං ෙදති තස් මා, තං අකිරියොදං අත් තනි 

සම් පස ්සමාවනො අපරම් පි පරියායං අනුජානාති. තත් ථ ච ොයදුච්චරිතන් ති 

පාණාතිපාත-අදින් නාදාන-මිච් ඡාචාරවචතනා වෙදිතබ් බා. වචීදුච්චරිතන් ති 
මුසාොද-පිසුණොචා- රුසොචා-සම්  ප් පලාපවචතනා වෙදිතබ් බා. 

 කනොදුච්චරිතන් ති අභිජ් ඣාබයාපාදමිච් ඡාදිට් ඨිවයො වෙදිතබ් බා. ඨවපත් ො වත 

ධම් වම, අෙවසසා අකුසලා ධම් මා ‘‘අකනෙවිහිතාපාපො අකුලස ාධම් ා’’ති 
වෙදිතබ් බා. 

6. පුන බ්රාහ් මවණො තවමෙ අභිොදනාදිකම් මං භගෙති අපස් සන් වතො ඉමං 
‘‘ආගම් ම අයං වලොකතන් ති වලොකපවෙණී උච් ඡිජ් ජතී’’ති මඤ ්ඤමාවනො 

භගෙන් තං උච්කෙදවාකදොති ආහ. භගො පන යස් මා අට් ඨසු 
වලොභසහගතචිත් වතසු පඤ ්චකාමගුණිකරාගස් ස ද් වීසු අකුසලචිත් වතසු 
උප් පජ් ජමානකවදොසස් ස ච අනාගාමිමග් වගන උච් වඡදං ෙදති. 
සබ් බාකුසලසම් භෙස් ස පන නිරෙවසසස් ස වමොහස් ස අරහත් තමග් වගන 

උච් වඡදං ෙදති. ඨවපත් ො වත තවයො, අෙවසසානං පාපකානං අකුසලානං 

ධම් මානං යථානුරූපං චතූහි මග් වගහි උච් වඡදං ෙදති; තස් මා තං උච් වඡදොදං 
අත් තනි සම් පස ්සමාවනො අපරම් පි පරියායං අනුජානාති. 

7. පුන බ්රාහ් මවණො ‘‘ජිගුච් ඡති මඤ් වඤ සමවණො වගොතවමො ඉදං 

ෙවයොවුඩ් ඪානං අභිොදනාදිකුලසමුදාචාරකම් මං, වතන තං න කවරොතී’’ති 

මඤ ්ඤමාවනො භගෙන් තං කජගුච්ඡීති ආහ. භගො පන යස් මා ජිගුච් ඡති 

කායදුච් චරිතාදීහි; කිං වුත් තං වහොති? යඤ් ච තිවිධං කායදුච් චරිතං, යඤ ්ච 

චතුබ් බිධං ෙචීදුච් චරිතං, යඤ ්ච තිවිධං මවනොදුච් චරිතං, යා ච ඨවපත් ො තානි 
දුච් චරිතානි අෙවසසානං ලාමකට් වඨන පාපකානං අවකොසල් ලසම් භූතට් වඨන 

අකුසලානං ධම් මානං සමාපත් ති සමාපජ් ජනා සමඞ් ගිභාවෙො, තං සබ් බම් පි ගූථං 

විය මණ් ඩනකජාතිවයො පුරිවසො ජිගුච් ඡති හිරීයති, තස් මා තං වජගුච් ඡිතං 
අත් තනි සම් පස් සමාවනො අපරම් පි පරියායං අනුජානාති. තත් ථ 

‘‘ොයදුච්චරිකතනා’’ති උපවයොගත් වථ කරණෙචනං දට් ඨබ් බං. 

8. පුන බ්රාහ් මවණො තවමෙ අභිොදනාදිකම් මං භගෙති අපස් සන් වතො ‘‘අයං 

ඉමං වලොකවජට් ඨකකම් මං විවනති විනාවසති, අථ ො යස් මා එතං 
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පටුන 

සාමීචිකම් මං න කවරොති තස් මා අයං විවනතබ් වබො නිග් ගණ් හිතබ් වබො’’ති 

මඤ ්ඤමාවනො භගෙන් තං කවනයිකෙොති ආහ. තත්රායං පදත් වථො – විනයතීති 

විනවයො, විනාවසතීති වුත් තං වහොති. විනවයො එෙ කවනයිකෙො, විනයං ො 

අරහතීති කවනයිකෙො, නිග් ගහං අරහතීති වුත් තං වහොති. භගො පන, යස් මා 

රාගාදීනං විනයාය වූපසමාය ධම් මං වදවසති, තස් මා වෙනයිවකො වහොති. 
අයවමෙ වචත් ථ පදත් වථො – විනයාය ධම් මං වදවසතීති වෙනයිවකො. විචිත්රා හි 
තද් ධිතවුත් ති! ස ්ොයං තං වෙනයිකභාෙං අත් තනි සම් පස ්සමාවනො අපරම් පි 
පරියායං අනුජානාති. 

9. පුන බ්රාහ් මවණො යස් මා අභිොදනාදීනි සාමීචිකම් මානි කවරොන් තා 

ෙවයොවුඩ් වඪ වතොවසන් ති හාවසන් ති, අකවරොන් තා පන තාවපන් ති 

විවහවසන් ති වදොමනස් සං වනසං උප් පාවදන් ති, භගො ච තානි න කවරොති; 
තස් මා ‘‘අයං ෙවයොවුඩ් වඪ තපතී’’ති මඤ් ඤමාවනො සප් පුරිසාචාරවිරහිතත් තා 

ො ‘‘කපණපුරිවසො අය’’න් ති මඤ් ඤමාවනො භගෙන් තං තපස්සීති ආහ. තත්රායං 

පදත් වථො – තපතීති තවපො, වරොවසති විවහවසතීති වුත් තං වහොති, 

සාමීචිකම් මාකරණස ්වසතං නාමං. තවපො අස් ස අත් ථීති තපස්සී. දුතිවය 
අත් ථවිකප් වප බයඤ් ජනානි අවිචාවරත් ො වලොවක කපණපුරිවසො ‘‘තපස් සී’’ති 

වුච් චති. භගො පන වය අකුසලා ධම් මා වලොකං තපනවතො තපනීයාති වුච් චන් ති, 

වතසං පහීනත් තා යස් මා තපස් සීති සඞ් ඛයං ගවතො, තස් මා තං තපස් සිතං 
අත් තනි සම් පස් සමාවනො අපරම් පි පරියායං අනුජානාති. තත්රායං පදත් වථො – 

තපන් තීති තපා, අකුසලධම් මානවමතං අධිෙචනං. වුත් තම් පි වහතං – ‘‘ඉධ 
තප් පති වපච් ච තප් පතී’’ති. තථා වත තවප අස් සි නිරස් සි පහාසි විද් ධංවසසීති 
තපස ්සී. 

10. පුන බ්රාහ් මවණො තං අභිොදනාදිකම් මං වදෙවලොකගබ් භසම් පත් තියා 
වදෙවලොකපටිසන් ධිපටිලාභාය සංෙත් තතීති මඤ් ඤමාවනො භගෙති චස් ස 

අභාෙං දිස් ො භගෙන් තං අප බ්කභොති ආහ. වකොධෙවසන ො භගෙවතො 
මාතුකුච් ඡිස් මිං පටිසන් ධිග් ගහවණ වදොසං දස් වසන් වතොපි එෙමාහ. තත්රායං 

පදත් වථො – ගබ් භවතො අපගවතොති අප බ්කභො, අභබ් වබො වදෙවලොකූපපත් තිං 

පාපුණිතුන් ති අධිප් පාවයො. හීවනො ො ගබ් වභො අස් සාති අපගබ් වභො, 

වදෙවලොකගබ් භපරිබාහිරත් තා ආයතිං හීනගබ් භපටිලාභභාගීති, හීවනො ොස් ස 
මාතුකුච් ඡිම් හි ගබ් භොවසො අවහොසීති අධිප් පාවයො. භගෙවතො පන යස් මා ආයතිං 

ගබ් භවසයයා අපගතා, තස් මා වසො තං අපගබ් භතං අත් තනි සම් පස ්සමාවනො 

අපරම් පි පරියායං අනුජානාති. තත්ර ච යස්සකඛොබ්රාහ් ණආයතිං  බ්භකසයයා

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති පහීනාති එවතසං පදානං එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො – 

බ්රාහ් මණ, යස් ස පුග් ගලස ්ස අනාගවත ගබ් භවසයයා, පුනබ් භවෙ ච 
අභිනිබ් බත් ති අනුත් තවරන මග් වගන විහතකාරණත් තා පහීනාති. 
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ගබ් භවසයයග් ගහවණන වචත් ථ ජලාබුජවයොනි ගහිතා. 
පුනබ් භොභිනිබ් බත් තිග් ගහවණන ඉතරා තිස් වසොපි. 

අපිච ගබ් භස් ස වසයයා  බ්භකසයයා, පුනබ් භවෙො එෙ අභිනිබ් බත් ති 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. යථා ච 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතීති වුත් වතපි න විඤ් ඤාණවතො අඤ ්ඤා ඨිති අත් ථි, එෙමිධාපි න 
ගබ් භවතො අඤ් ඤා වසයයාති වෙදිතබ් බා. අභිනිබ් බත් ති ච නාම යස් මා 

පුනබ් භෙභූතාපි අපුනබ් භෙභූතාපි අත් ථි, ඉධ ච පුනබ් භෙභූතා අධිප් වපතා. 
තස් මා වුත් තං – ‘‘පුනබ් භවෙො එෙ අභිනිබ් බත් ති පුනබ් භොභිනිබ් බත් තී’’ති. 

11. එෙං ආගතකාලවතො පට් ඨාය අරසරූපතාදීහි අට් ඨහි අක් වකොසෙත් ථූහි 
අක් වකොසන් තම් පි බ්රාහ් මණං භගො ධම් මිස ්සවරො ධම් මරාජා ධම් මස් සාමී 
තථාගවතො අනුකම් පාය සීතවලවනෙ චක් ඛුනා ඔවලොවකන් වතො යං ධම් මධාතුං 

පටිවිජ් ඣිත් ො වදසනාවිලාසප් පත් වතො වහොති, තස් සා ධම් මධාතුයා 
සුප් පටිවිද් ධත් තා විගතෙලාහවක අන් තලික් වඛ සමබ් භුග් ගවතො පුණ් ණචන් වදො 
විය සරදකාවල සූරිවයො විය ච බ්රාහ් මණස ්ස හදයන් ධකාරං විධමන් වතො 

තානිවයෙ අක් වකොසෙත් ථූනි වතන වතන පරියාවයන අඤ් ඤථා දස් වසත් ො, 
පුනපි අත් තවනො කරුණාවිප්  ාරං අට් ඨහි වලොකධම් වමහි අකම් පියභාවෙන 

පටිලද් ධං, තාදිගුණලක් ඛණං පථවීසමචිත් තතං අකුප් පධම් මතඤ් ච 
පකාවසන් වතො ‘‘අයං බ්රාහ් මවණො වකෙලං පලිතසිරඛණ් ඩදන් තෙලිත් තචතාදීහි 

අත් තවනො වුඩ් ඪභාෙං සඤ් ජානාති, වනො ච වඛො ජානාති අත් තානං ජාතියා 
අනුගතං ජරාය අනුසටං බයාධිනා අභිභූතං මරවණන අබ් භාහතං ෙට් ටඛාණුභූතං 
අජ් ජ මරිත් ො පුන ස් වෙෙ උත් තානසයනදාරකභාෙගමනීයං. මහන් වතන වඛො 

පන උස් සාවහන මම සන් තිකං ආගවතො, තදස් ස ආගමනං සාත් ථකං වහොතූ’’ති 
චින් වතත් ො ඉමස් මිං වලොවක අත් තවනො අප් පටිසමං පුවරජාතභාෙං 

දස් වසන් වතො කසයයථාපිබ්රාහ් ණාතිආදිනා නවයන බ්රාහ් මණස් ස ධම් මවදසනං 
ෙඩ් වඪසි. 

තත් ථ කසයයථාති ඔපම් මත් වථ නිපාවතො; පීති සම් භාෙනත් වථ; උභවයනාපි 

යථා නාම බ්රාහ් මණාති දස් වසති. කුලක්කුලටියාඅණ්ඩානිඅට්ඨවාදසවා ද්වාදස

වාති එත් ථ පන කිඤ් චාපි කුක් කුටියා වුත් තප් පකාරවතො ඌනාධිකානිපි 

අණ් ඩානි වහොන් ති, අථ වඛො ෙචනසිලිට් ඨතාය එෙං වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

එෙඤ් හි වලොවක සිලිට් ඨෙචනං වහොති. තානස්සූති තානි අස් සු, භවෙයයන් ති 

වුත් තං වහොති. කුලක්කුලටියාසම් ා අධිසයිතානීති තාය ජවනත් තියා කුක් කුටියා 

පක් වඛ පසාවරත් ො වතසං උපරි සයන් තියා සම් මා අධිසයිතානි. සම් ා

පරිකසදිතානීති කාවලන කාලං උතුං ගණ් හාවපන් තියා සුට් ඨු සමන් තවතො 

වසදිතානි, උස් මීකතානීති වුත් තං වහොති. සම් ා පරිභාවිතානීති කාවලන කාලං 

සුට් ඨු සමන් තවතො භාවිතානි, කුක් කුටගන් ධං ගාහාපිතානීති වුත් තං වහොති. 
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ඉදානි යස් මා තාය කුක් කුටියා එෙං තීහි පකාවරහි තානි අණ් ඩානි 
පරිපාලියමානානි න පූතීනි වහොන් ති. වයොපි වනසං අල් ලසිවනවහො වසො 

පරියාදානං ගච් ඡති. කපාලං තනුකං වහොති, පාදනඛසිඛා ච මුඛතුණ් ඩකඤ් ච 

ඛරං වහොති, කුක් කුටවපොතකා පරිපාකං ගච් ඡන් ති, කපාලස් ස තනුකත් තා 
බහිද් ධා ආවලොවකො අන් වතො පඤ ්ඤායති. අථ වත කුක් කුටවපොතකා ‘‘චිරං ෙත 

මයං සඞ් කුටිතහත් ථපාදා සම් බාවධ සයිම් හ, අයඤ් ච බහි ආවලොවකො දිස් සති, 
එත් ථ දානි වනො සුඛවිහාවරො භවිස් සතී’’ති නික් ඛමිතුකාමා හුත් ො කපාලං 

පාවදන පහරන් ති, ගීෙං පසාවරන් ති. තවතො තං කපාලං ද් වෙධා භිජ් ජති, 
කුක් කුටවපොතකා පක් වඛ විධුනන් තා තඞ් ඛණානුරූපං විරෙන් තා නික් ඛමන් ති. 
එෙං නික් ඛමන් තානඤ් ච වනසං වයො පඨමතරං නික් ඛමති වසො ‘වජට් වඨො’ති 
වුච් චති. තස් මා භගො තාය උපමාය අත් තවනො වජට් ඨකභාෙං සාවධතුකාවමො 

බ්රාහ් මණං පුච් ඡි – ‘‘කයොනුකඛොකතසං කුලක්කුලටච්ොපොනං…කප.…කින්ති

ස්වස්ස වචනීකයො’’ති. තත් ථ කුලක්කුලටච්ොපොනන් ති කුක් කුටවපොතකානං. 

කින්ති ස්වස්ස වචනීකයොති වසො කින් ති ෙචනීවයො අස් ස, කින් ති ෙත් තබ් වබො 
භවෙයය වජට් වඨො ො කනිට් වඨො ොති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

තවතො බ්රාහ් මවණො ආහ – ‘‘කජට්කඨොතිස්ස කභො ක ොත  වචනීකයො’’ති. 

වභො, වගොතම, වසො කජට්කඨො ඉති අස් ස ෙචනීවයො. කස ්මාති වච? වසො හි 

වනසං වජට් වඨො, තස් මා වසො වනසං වුඩ් ඪතවරොති අත් වථො. අථස ්ස භගො 

ඔපම් මං සම් පටිපාවදන් වතො ආහ – ‘‘එවක වකඛොඅහං බ්රාහ් ණා’’තිආදි. යථා 

වසො කුක් කුටච් ඡාපවකො වජට් වඨොති සඞ් ඛයං ගච් ඡති; එෙං අහම් පි අවිජ් ජාගතාය 

පජාය. අවිජ් ජාගතායාති අවිජ්ජා වුච් චති අඤ් ඤාණං, තත් ථ ගතාය. පජායාති 
සත් තාධිෙචනවමතං. තස් මා එත් ථ අවිජ් ජණ් ඩවකොසස් ස අන් වතො පවිට් වඨසු 

සත් වතසූති එෙං අත් වථො දට් ඨබ් වබො. අණ්ඩභූතායාති අණ් වඩ භූතාය ජාතාය 
සඤ ්ජාතාය. යථා හි අණ් වඩ නිබ් බත් තා එකච් වච සත් තා අණ් ඩභූතාති 

වුච් චන් ති; එෙමයං සබ් බාපි පජා අවිජ් ජණ් ඩවකොවස නිබ් බත් තත් තා 

අණ් ඩභූතාති වුච් චති. පරිකයොනද්ධායාති වතන අවිජ් ජණ් ඩවකොවසන 

සමන් තවතො ඔනද් ධාය බද් ධාය වෙඨිතාය. අවිජ්ජණ්ඩකෙොසංපදාක ත්වාති තං 

අවිජ් ජාමයං අණ් ඩවකොසං භින් දිත් ො. එකෙොව ක ොකෙති සකවලපි 

වලොකසන් නිොවස අහවමෙ එවකො අදුතිවයො. අනුත්තරං සම් ාසම්කබොධිං

අභිසම්බුද්කධොති අනුත් තරන් ති උත් තරවිරහිතං සබ් බවසට් ඨං. 

සම් ාසම්කබොධින් ති සම් මා සාමඤ් ච වබොධිං; අථ ො පසත් ථං සුන් දරඤ් ච 

වබොධිං; වබොධීති රුක් වඛොපි මග් වගොපි සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණම් පි නිබ් බානම් පි 

වුච් චති. ‘‘වබොධිරුක් ඛමූවල පඨමාභිසම් බුද් වධො’’ති (මහාෙ. 1; උදා. 1) ච 

‘‘අන් තරා ච ගයං අන් තරා ච වබොධි’’න් ති (මහාෙ. 11; ම. නි. 1.285) ච 
ආගතට් ඨාවනසු හි රුක් වඛො වබොධීති වුච් චති. ‘‘වබොධි වුච් චති චතූසු මග් වගසු 

ඤාණ’’න් ති (චූළනි. ඛග් ගවිසාණසුත් තනිද් වදස 121) ආගතට් ඨාවන මග් වගො. 
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පටුන 

‘‘පප් වපොති වබොධිං ෙරභූරිවමධවසො’’ති (දී. නි. 3.217) ආගතට් ඨාවන 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං. ‘‘පත් ොන වබොධිං අමතං අසඞ් ඛත’’න් ති ආගතට් ඨාවන 
නිබ් බානං. ඉධ පන භගෙවතො අරහත් තමග් ගඤාණං අධිප් වපතං. 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණන් තිපි ෙදන් ති. අඤ් වඤසං අරහත් තමග් වගො අනුත් තරා 

වබොධි වහොති, න වහොතීති? න වහොති. කස් මා? අසබ් බගුණදායකත් තා. 

වතසඤ් හි කස ්සචි අරහත් තමග් වගො අරහත් ත ලවමෙ වදති, කස ්සචි තිස් වසො 

විජ් ජා, කස ්සචි ඡ අභිඤ් ඤා, කස ්සචි චතස් වසො පටිසම් භිදා, කස ්සචි 
සාෙකපාරමිඤාණං. පච් වචකබුද් ධානම් පි පච් වචකවබොධිඤාණවමෙ වදති. 

බුද් ධානං පන සබ් බගුණසම් පත් තිං වදති, අභිවසවකො විය රඤ් වඤො 
සබ් බවලොකිස ්සරියභාෙං. තස් මා අඤ් ඤස් ස කස ්සචිපි අනුත් තරා වබොධි න 

වහොතීති. අභිසම්බුද්කධොති අබ් භඤ් ඤාසිං පටිවිජ් ඣිං; පත් වතොම් හි 
අධිගවතොම් හීති වුත් තං වහොති. 

ඉදානි යවදතං භගෙතා ‘‘එවක වකඛොඅහං බ්රාහ් ණා’’ති ආදිනා නවයන 

වුත් තං ඔපම් මසම් පටිපාදනං, තං එෙමත් වථන සද් ධිං සංසන් දිත් ො වෙදිතබ් බං. 

යථා හි තස් සා කුක් කුටියා අත් තවනො අණ් වඩසු අධිසයනාදිතිවිධකිරියාකරණං; 
එෙං වබොධිපල් ලඞ් වක නිසින් නස ්ස වබොධිසත් තභූතස් ස භගෙවතො අත් තවනො 
චිත් තසන් තාවන අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තාති තිවිධානුපස් සනාකරණං. 
කුක් කුටියා තිවිධකිරියාසම් පාදවනන අණ් ඩානං අපූතිභාවෙො විය 
වබොධිසත් තභූතස් ස භගෙවතො තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන 
විපස් සනාඤාණස් ස අපරිහානි. කුක් කුටියා තිවිධකිරියාකරවණන අණ් ඩානං 
අල් ලසිවනහපරියාදානං විය වබොධිසත් තභූතස ්ස භගෙවතො 
තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන භෙත් තයානුගතනිකන් තිසිවනහපරියාදානං. 
කුක් කුටියා තිවිධකිරියාකරවණන අණ් ඩකපාලානං තනුභාවෙො විය 
වබොධිසත් තභූතස් ස භගෙවතො තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන 
අවිජ් ජණ් ඩවකොසස් ස තනුභාවෙො. කුක් කුටියා තිවිධකිරියාකරවණන 
කුක් කුටච් ඡාපකස ්ස පාදනඛසිඛාතුණ් ඩකානං ථද් ධඛරභාවෙො විය 
වබොධිසත් තභූතස් ස භගෙවතො තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන 
විපස් සනාඤාණස් ස තික් ඛඛරවිප් පසන් නසූරභාවෙො. කුක් කුටියා 
තිවිධකිරියාකරවණන කුක් කුටච් ඡාපකස් ස පරිපාකකාවලො විය 
වබොධිසත් තභූතස් ස භගෙවතො තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන 
විපස් සනාඤාණස් ස පරිපාකකාවලො ෙඩ් ඪිතකාවලො ගබ් භග් ගහණකාවලො 
වෙදිතබ් වබො. 

තවතො කුක් කුටියා තිවිධකිරියාකරවණන කුක් කුටච් ඡාපකස ්ස 
පාදනඛසිඛාය ො මුඛතුණ් ඩවකන ො අණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො පක් වඛ 
පප් ව ොවටත් ො වසොත් ථිනා අභිනිබ් භිදාකාවලො විය වබොධිසත් තභූතස් ස 
භගෙවතො තිවිධානුපස් සනාසම් පාදවනන විපස ්සනාඤාණං ගබ් භං 
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පටුන 

ගණ් හාවපත් ො අනුපුබ් බාධිගවතන අරහත් තමග් වගන අවිජ් ජණ් ඩවකොසං 
පදාවලත් ො අභිඤ් ඤාපක් වඛ පප් ව ොවටත් ො වසොත් ථිනා 
සකලබුද් ධගුණසච් ඡිකතකාවලො වෙදිතබ් වබොති. 

ස්වාහංබ්රාහ් ණකජට්කඨොකසට්කඨො ක ොෙස්සාති වසො අහං බ්රාහ් මණ යථා 
වතසං කුක් කුටවපොතකානං පඨමතරං අණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො අභිනිබ් භිවදො 

කුක් කුටවපොතවකො වජට් වඨො වහොති; එෙං අවිජ් ජාගතාය පජාය තං 
අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො පඨමතරං අරියාය ජාතියා ජාතත් තා වජට් වඨො 
වුඩ් ඪතවරොති සඞ් ඛයං ගවතො. සබ් බගුවණහි පන අප් පටිසමත් තා වසට් වඨොති. 

එෙං භගො අත් තවනො අනුත් තරං වජට් ඨවසට් ඨභාෙං බ්රාහ් මණස ්ස 
පකාවසත් ො ඉදානි යාය පටිපදාය තං අධිගවතො තං පටිපදං පුබ් බභාගවතො පභුති 

දස් වසතුං ‘‘ආරද්ධං කඛො පන ක  බ්රාහ් ණා’’තිආදිමාහ. ඉමං ො භගෙවතො 
අනුත් තරං වජට් ඨවසට් ඨභාෙං සුත් ො බ්රාහ් මණස ්ස චිත් තවමෙමුප් පන් නං – 

‘‘කාය නු වඛො පටිපදාය ඉමං පත් වතො’’ති. තස් ස චිත් තමඤ් ඤාය ‘‘ඉමායාහං 
පටිපදාය ඉමං අනුත් තරං වජට් ඨවසට් ඨභාෙං පත් වතො’’ති දස් වසන් වතො එෙමාහ. 

තත් ථ ආරද්ධංකඛොපනක බ්රාහ් ණවීරියංඅකහොසීති බ්රාහ් මණ, න මයා අයං 
අනුත් තවරො වජට් ඨවසට් ඨභාවෙො කුසීවතන මුට් ඨස් සතිනා සාරද් ධකාවයන 

වික් ඛිත් තචිත් වතන අධිගවතො, අපිච වඛො තදධිගමාය ආරද් ධං වඛො පන වම 

වීරියං අවහොසි, වබොධිමණ් වඩ නිසින් වනන මයා චතුරඞ් ගසමන් නාගතං වීරියං 

ආරද් ධං අවහොසි, පග් ගහිතං අසිථිලප් පෙත් තිතන් ති වුත් තං වහොති. 

ආරද් ධත් තාවයෙ ච වම තං අසල්ලීනං අවහොසි. න වකෙලඤ් ච වීරියවමෙ, 

සතිපි වම ආරම් මණාභිමුඛීභාවෙන උපට්ඨිතා අවහොසි. උපට් ඨිතත් තාවයෙ ච 

අසම්මුට්ඨා. පස්සද්කධො ොකයො අසාරද්කධොති කායචිත් තපස් සද් ධිෙවසන 

කාවයොපි වම පස් සද් වධො අවහොසි. තත් ථ යස් මා නාමකාවය පස් සද් වධ 

රූපකාවයොපි පස් සද් වධොවයෙ වහොති, තස් මා නාමකාවයො රූපකාවයොති 

අවිවසවසත් ොෙ පස් සද් වධො කාවයොති වුත් තං. අසාරද්කධොති වසො ච වඛො 

පස් සද් ධත් තාවයෙ අසාරද් වධො, විගතදරවථොති වුත් තං වහොති. ස ාහිතං චිත්තං

එෙග් න් ති චිත් තම් පි වම සම් මා ආහිතං සුට් ඨු ඨපිතං අප් පිතං විය අවහොසි; 
සමාහිතත් තා එෙ ච එකග් ගං අචලං නිප්  න් දනන් ති. එත් තාෙතා ඣානස් ස 
පුබ් බභාගපටිපදා කථිතා වහොති. 

පඨ ජ්ඣානෙථා 
ඉදානි ඉමාය පටිපදාය අධිගතං පඨමජ් ඣානං ආදිං කත් ො 

විජ් ජත් තයපරිවයොසානං විවසසං දස් වසන් වතො ‘‘කසො කඛො අහ’’න් ති ආදිමාහ. 

තත් ථ විවිච්කචව ොක හි විවිච්ච අකුලසක හි ධම්ක හීතිආදීනං කිඤ් චාපි 

‘‘තත් ථ කතවම කාමා? ඡන් වදො කාවමො, රාවගො කාවමො, ඡන් දරාවගො කාවමො; 
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සඞ් කප් වපො කාවමො, රාවගො කාවමො, සඞ් කප් පරාවගො කාවමො – ඉවම වුච් චන් ති 

කාමා. තත් ථ කතවම අකුසලා ධම් මා? කාමච් ඡන් වදො…වප.… විචිකිච් ඡා – 
ඉවම වුච් චන් ති අකුසලා ධම් මා. ඉති ඉවමහි ච කාවමහි ඉවමහි ච අකුසවලහි 

ධම් වමහි විවිත් වතො වහොති පවිවිත් වතො, වතන වුච් චති – ‘විවිච් වචෙ කාවමහි 

විවිච් ච අකුසවලහි ධම් වමහී’’’තිආදිනා (විභ. 564) නවයන විභඞ් වගවයෙ 
අත් වථො වුත් වතො. තථාපි අට් ඨකථානයං විනා න සුට් ඨු පාකවටොති 
අට් ඨකථානවයවනෙ නං පකාසයිස් සාම. 

වසයයථිදං – විවිච්කචව ොක හීති කාවමහි විවිච් චිත් ො විනා හුත් ො 

අපසක් වකත් ො. වයො පනායවමත් ථ එෙකාවරො, වසො නියමත් වථොති 

වෙදිතබ් වබො. යස් මා ච නියමත් වථො, තස ්මා තස් මිං පඨමජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ 
විහරණසමවය අවිජ් ජමානානම් පි කාමානං තස් ස පඨමජ් ඣානස් ස 

පටිපක් ඛභාෙං කාමපරිච් චාවගවනෙ චස් ස අධිගමං දීවපති. කථං? ‘‘විවිච් වචෙ 
කාවමහී’’ති එෙඤ් හි නියවම කරියමාවන ඉදං පඤ ්ඤායති. නූනිමස් ස ඣානස් ස 

කාමා පටිපක් ඛභූතා, වයසු සති ඉදං න පෙත් තති, අන් ධකාවර සති පදීවපො විය, 

වතසං පරිච් චාවගවනෙ චස් ස අධිගවමො වහොති, ඔරිමතීරපරිච් චාවගන 

පාරිමතීරස් වසෙ, තස් මා නියමං කවරොතීති. 

තත් ථ සියා – ‘‘කස ්මා පවනස පුබ් බපවදවයෙ වුත් වතො න උත් තරපවද, කිං 

අකුසවලහි ධම් වමහි අවිවිච් චාපි ඣානං උපසම් පජ් ජ විහවරයයා’’ති? න වඛො 
පවනතං එෙං දට් ඨබ් බං. තන් නිස ්සරණවතො හි පුබ් බපවදඑෙ එස වුත් වතො. 
කාමධාතුසමතික් කමනවතො හි කාමරාගපටිපක් ඛවතො ච ඉදං ඣානං 

කාමානවමෙ නිස් සරණං. යථාහ – ‘‘කාමානවමතං නිස් සරණං, යදිදං 

වනක් ඛම් ම’’න් ති (ඉතිවු. 72). උත් තරපවදපි පන යථා ‘‘ඉවධෙ, භික් ඛවෙ, 

පඨවමො සමවණො, ඉධ දුතිවයො සමවණො’’ති (ම. නි. 1.139) එත් ථ එෙකාවරො 

ආවනත් ො වුච් චති, එෙං ෙත් තබ් වබො. න හි සක් කා ඉවතො අඤ් වඤහිපි 

නීෙරණසඞ් ඛාවතහි අකුසවලහි ධම් වමහි අවිවිච් ච ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරිතුං. 
තස් මා ‘‘විවිච් වචෙ කාවමහි විවිච් වචෙ අකුසවලහි ධම් වමහී’’ති එෙං 
පදද් ෙවයපි එස දට් ඨබ් වබො. පදද් ෙවයපි ච කිඤ් චාපි ‘‘විවිච් චා’’ති ඉමිනා 
සාධාරණෙචවනන තදඞ් ගවිවෙකාදවයො කායවිවෙකාදවයො ච සබ් වබපි විවෙකා 

සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. තථාපි කායවිවෙවකො, චිත් තවිවෙවකො, 

වික් ඛම් භනවිවෙවකොති තවයො එෙ ඉධ දට් ඨබ් බා. ‘‘කාවමහී’’ති ඉමිනා පන 
පවදන වය ච නිද් වදවස ‘‘කතවම ෙත් ථුකාමා මනාපියා රූපා’’තිආදිනා 

(මහානි. 1; විභ. 964) නවයන ෙත් ථුකාමා වුත් තා, වය ච තත් වථෙ විභඞ් වග ච 

‘‘ඡන් වදො කාවමො’’තිආදිනා (මහානි. 1) නවයන කිවලසකාමා වුත් තා, වත 
සබ් වබපි සඞ් ගහිතා ඉච් වචෙ දට් ඨබ් බා. එෙඤ් හි සති ‘‘විවිච් වචෙ කාවමහී’’ති 
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ෙත් ථුකාවමහිපි විවිච් වචොති අත් වථො යුජ් ජති. වතන කායවිවෙවකො වුත් වතො 
වහොති. 

විවිච්චඅකුලසක හිධම්ක හීති කිවලසකාවමහි සබ් බාකුසවලහි ධම් වමහි ො 
විවිච් චාති අත් වථො යුජ් ජති. වතන චිත් තවිවෙවකො වුත් වතො වහොති. පුරිවමන 

වචත් ථ ෙත් ථුකාවමහි විවෙකෙචනවතොවයෙ කාමසුඛපරිච් චාවගො, දුතිවයන 
කිවලසකාවමහි විවෙකෙචනවතො වනක් ඛම් මසුඛපරිග් ගවහො විභාවිවතො වහොති. 
එෙං ෙත් ථුකාමකිවලසකාමවිවෙකෙචනවතොවයෙ ච එවතසං පඨවමන 

සංකිවලසෙත් ථුප් පහානං, දුතිවයන සංකිවලසප් පහානං; පඨවමන 

වලොලභාෙස් ස වහතුපරිච් චාවගො, දුතිවයන බාලභාෙස් ස; පඨවමන ච 

පවයොගසුද් ධි, දුතිවයන ආසයවපොසනං විභාවිතං වහොතීති විඤ් ඤාතබ් බං. එස 

තාෙ නවයො ‘‘කාවමහී’’ති එත් ථ වුත් තකාවමසු ෙත් ථුකාමපක් වඛ. 

කිවලසකාමපක් වඛ පන ඡන් වදොති ච රාවගොති ච එෙමාදීහි අවනකවභවදො 
කාමච් ඡන් වදොවයෙ කාවමොති අධිප් වපවතො. වසො ච අකුසලපරියාපන් වනොපි 

සමාවනො, ‘‘තත් ථ කතවමො කාමඡන් වදො කාවමො’’තිආදිනා නවයන විභඞ් වග 

ඣානපටිපක් ඛවතො විසුං වුත් වතො. කිවලසකාමත් තා ො පුරිමපවද වුත් වතො, 
අකුසලපරියාපන් නත් තා දුතියපවද. අවනකවභදවතො චස් ස කාමවතොති අෙත් ො 
කාවමහීති වුත් තං. අඤ් වඤසම් පි ච ධම් මානං අකුසලභාවෙ විජ් ජමාවන ‘‘තත් ථ 

කතවම අකුසලා ධම් මා කාමච් ඡන් වදො’’තිආදිනා නවයන විභඞ් වග (විභ. 564) 
උපරිඣානඞ් ගපච් චනීකපටිපක් ඛභාෙදස් සනවතො නීෙරණාවනෙ වුත් තානි. 

නීෙරණානි හි ඣානඞ් ගපච් චනීකානි, වතසං ඣානඞ් ගාවනෙ පටිපක් ඛානි, 

විද් ධංසකානීති වුත් තං වහොති. තථා හි ‘‘සමාධි කාමච් ඡන් දස් ස පටිපක් වඛො, පීති 

බයාපාදස් ස, විතක් වකො ථිනමිද් ධස් ස, සුඛං උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස, විචාවරො 

විචිකිච් ඡායා’’ති කපටකෙ වුත් තං. 

එෙවමත් ථ ‘‘විවිච් වචෙ කාවමහී’’ති ඉමිනා කාමච් ඡන් දස් ස 
වික් ඛම් භනවිවෙවකො වුත් වතො වහොති. ‘‘විවිච් ච අකුසවලහි ධම් වමහී’’ති ඉමිනා 
පඤ ්චන් නම් පි නීෙරණානං. අග් ගහිතග් ගහවණන පන පඨවමන 

කාමච් ඡන් දස් ස, දුතිවයන වසසනීෙරණානං. තථා පඨවමන තීසු අකුසලමූවලසු 

පඤ ්චකාමගුණවභදවිසයස් ස වලොභස් ස, දුතිවයන ආඝාතෙත් ථුවභදාදිවිසයානං 
වදොසවමොහානං. ඔඝාදීසු ො ධම් වමසු පඨවමන කාවමොඝ-කාමවයොග-කාමාසෙ-

කාමුපාදාන-අභිජ් ඣාකායගන් ථ-කාමරාග-සංවයොජනානං, දුතිවයන 
අෙවසසඔඝ-වයොගාසෙ-උපාදාන-ගන් ථ-සංවයොජනානං. පඨවමන ච තණ් හාය 

තංසම් පයුත් තකානඤ් ච, දුතිවයන අවිජ් ජාය තංසම් පයුත් තකානඤ් ච. අපිච 

පඨවමන වලොභසම් පයුත් තඅට් ඨචිත් තුප් පාදානං, දුතිවයන වසසානං චතුන් නං 
අකුසලචිත් තුප් පාදානං වික් ඛම් භනවිවෙවකො වුත් වතො වහොතීති වෙදිතබ් වබො. 
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පටුන 

අයං තාෙ ‘‘විවිච් වචෙ කාවමහි විවිච් ච අකුසවලහි ධම් වමහී’’ති එත් ථ 
අත් ථප් පකාසනා. 

එත් තාෙතා ච පඨමස් ස ඣානස් ස පහානඞ් ගං දස් වසත් ො ඉදානි 

සම් පවයොගඞ් ගං දස් වසන් වතො සවිතක්ෙං සවිචාරන් තිආදිමාහ. තත් ථ 

විතක් කනං විතක් වකො, ඌහනන් ති වුත් තං වහොති. ස් ොයං ආරම් මවණ 

චිත් තස ්ස අභිනිවරොපනලක් ඛවණො, ආහනනපරියාහනනරවසො. තථා හි ‘‘වතන 
වයොගාෙචවරො ආරම් මණං විතක් කාහතං විතක් කපරියාහතං කවරොතී’’ති 

වුච් චති. ආරම් මවණ චිත් තස ්ස ආනයනපච් චපට් ඨාවනො. විචරණං විචාවරො, 

අනුසඤ් චරණන් ති වුත් තං වහොති. ස් ොයං ආරම් මණානුමජ් ජනලක් ඛවණො, 

තත් ථ සහජාතානුවයොජනරවසො, චිත් තස් ස අනුප් පබන් ධනපච් චපට් ඨාවනො. 
සන් වතපි ච වනසං කත් ථචි අවිප් පවයොවග ඔළාරිකට් වඨන 

ඝණ් ටාභිඝාතසද් වදො විය වචතවසො පඨමාභිනිපාවතො විතක් වකො, සුඛුමට් වඨන 
අනුරවෙො විය අනුප් පබන් වධො විචාවරො. විප්  ාරො වචත් ථ විතක් වකො 

පරිප්  න් දනභාවෙො චිත් තස් ස, ආකාවස උප් පතිතුකාමස් ස පක් ඛිවනො 
පක් ඛවික් වඛවපො විය පදුමාභිමුඛපාවතො විය ච ගන් ධානුබන් ධවචතවසො 

භමරස ්ස. සන් තවුත් ති විචාවරො නාතිපරිප්  න් දනභාවෙො චිත් තස් ස, ආකාවස 
උප් පතිතස් ස පක් ඛිවනො පක් ඛප් පසාරණං විය පරිබ් භමනං විය ච 
පදුමාභිමුඛපතිතස් ස භමරස් ස පදුමස ්ස උපරිභාවග. වසො පන වනසං විවසවසො 
පඨම-දුතියජ් ඣාවනසු පාකවටො වහොති. ඉති ඉමිනා ච විතක් වකන ඉමිනා ච 
විචාවරන සහ ෙත් තති රුක් වඛො විය පුප් ව න ච  වලන චාති ඉදං ඣානං 
‘‘සවිතක් කං සවිචාර’’න් ති වුච් චති. විභඞ් වග පන ‘‘ඉමිනා ච විතක් වකන 

ඉමිනා ච විචාවරන උවපවතො වහොති සමුවපවතො’’තිආදිනා (විභ. 565) නවයන 
පුග් ගලාධිට් ඨානා වදසනා කතා. අත් වථො පන තත්රාපි එෙවමෙ දට් ඨබ් වබො. 

විකවෙජන් ති එත් ථ විවිත් ති විවෙවකො, නීෙරණවිගවමොති අත් වථො. 

විවිත් වතොති ො විවෙවකො, නීෙරණවිවිත් වතො ඣානසම් පයුත් තධම් මරාසීති 

අත් වථො. තස් මා විවෙකා, තස් මිං ො විවෙවක ජාතන් ති විවෙකජං. පීතිසුඛන් ති 

එත් ථ පිනයතීති පීති, සා සම් පියායනලක් ඛණා කායචිත් තපීනනරසා,  රණරසා 

ො, ඔදගයපච් චපට් ඨානා. සුඛනං සුඛං, සුට් ඨු ො ඛාදති ඛනති ච 

කායචිත් තාබාධන් ති සුඛං, තං සාතලක් ඛණං, සම් පයුත් තකානං උපබූ්රහනරසං, 
අනුග් ගහපච් චපට් ඨානං. සතිපි ච වනසං කත් ථචි අවිප් පවයොවග 

ඉට් ඨාරම් මණපටිලාභතුට් ඨි පීති, පටිලද් ධරසානුභෙනං සුඛං. යත් ථ පීති තත් ථ 

සුඛං, යත් ථ සුඛං තත් ථ න නියමවතො පීති. සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ් ගහිතා පීති, 
වෙදනාක් ඛන් ධසඞ් ගහිතං සුඛං. කන් තාරඛින් නස ්ස 

ෙනන් වතොදකදස ්සනසෙවනසු විය පීති, ෙනච් ඡායප් පවෙසනඋදකපරිවභොවගසු 
විය සුඛං. තස් මිං තස් මිං සමවය පාකටභාෙවතො වචතං වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 
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අයඤ් ච පීති, ඉදඤ් ච සුඛං, අස් ස ඣානස් ස, අස් මිං ො ඣාවන අත් ථීති ඉදං 
ඣානං ‘‘පීතිසුඛ’’න් ති වුච් චති. 

අථ ො පීති ච සුඛඤ් ච පීතිසුඛං, ධම් මවිනයාදවයො විය. විවෙකජං 

පීතිසුඛමස ්ස ඣානස් ස, අස් මිං ො ඣාවන අත් ථීති එෙම් පි විවෙකජංපීතිසුඛං. 

යවථෙ හි ඣානං, එෙං පීතිසුඛං වපත් ථ විවෙකජවමෙ වහොති, තඤ් චස් ස 
අත් ථීති තස් මා එකපවදවනෙ ‘‘විවෙකජං පීතිසුඛ’’න් තිපි ෙත් තුං යුජ් ජති. 

විභඞ් වග පන ‘‘ඉදං සුඛං ඉමාය පීතියා සහගත’’න් තිආදිනා (විභ. 567) 
නවයවනතං වුත් තං. අත් වථො පන තත්රාපි එෙවමෙ දට් ඨබ් වබො. 

පඨ න් ති ගණනානුපුබ් බතා පඨමං, ඉදං පඨමං සමාපජ් ජතීතිපි පඨමං. 

පච් චනීකධම් වම ඣාවපතීති ඣානං, ඉමිනා වයොගිවනො ඣායන් තීතිපි ඣානං, 
පච් චනීකධම් වම ඩහන් ති වගොචරං ො චින් වතන් තීති අත් වථො. සයං ො තං 

ඣායති උපනිජ් ඣායතීති ඣානං, වතවනෙ උපනිජ් ඣායනලක් ඛණන් ති 

වුච් චති. තවදතං ආරම් මණූපනිජ් ඣානං, ලක් ඛණූපනිජ් ඣානන් ති දුවිධං වහොති. 

තත් ථ ආරම් ණූපනිජ්ඣානන් ති සහ උපචාවරන අට් ඨ සමාපත් තිවයො 

වුච් චන් ති. කස් මා? කසිණාදිආරම් මණූපනිජ් ඣායනවතො. 

 ක්ඛණූපනිජ්ඣානන් ති විපස් සනාමග් ග ලානි වුච් චන් ති. කස් මා? 
ලක් ඛණූපනිජ් ඣායනවතො. එත් ථ හි විපස් සනා අනිච් චලක් ඛණාදීනි 

උපනිජ් ඣායති, විපස් සනාය උපනිජ් ඣායනකිච් චං පන මග් වගන සිජ් ඣතීති 
මග් වගො ලක් ඛණූපනිජ් ඣානන් ති වුච් චති.  ලං පන නිවරොධස් ස තථලක් ඛණං 
උපනිජ් ඣායතීති ලක් ඛණූපනිජ් ඣානන් ති වුච් චති. ඉමස් මිං පනත් වථ 
ආරම් මණූපනිජ් ඣානවමෙ ඣානන් ති අධිප් වපතං. 

එත් ථාහ – ‘‘කතමං පන තං ඣානං නාම, යං සවිතක් කං සවිචාරං…වප.… 

පීතිසුඛන් ති එෙං අපවදසං අරහතී’’ති? වුච් චවත – යථා සධවනො 
සපරිජවනොතිආදීසු ඨවපත් ො ධනඤ ්ච පරිජනඤ් ච අඤ් වඤො අපවදසාරවහො 

වහොති, එෙං ඨවපත් ො විතක් කාදිධම් වම අඤ් ඤං අපවදසාරහං නත් ථි. යථා පන 

සරථා සපත් ති වසනාති වුත් වත වසනඞ් වගසුවයෙ වසනාසම් මුති, එෙමිධ 

පඤ ්චසු අඞ් වගසුවයෙ ඣානසම් මුති වෙදිතබ් බා. කතවමසු පඤ ්චසු? 

විතක් වකො, විචාවරො, පීති, සුඛං, චිත් වතකග් ගතාති එවතසු. එතාවනෙ හිස් ස 

‘‘සවිතක් කං සවිචාර’’න් තිආදිනා නවයන අඞ් ගභාවෙන වුත් තානි. අවුත් තත් තා 

එකග් ගතා අඞ් ගං න වහොතීති වච තඤ් ච න. කස් මා? වුත් තත් තා එෙ. සාපි හි 
විභඞ් වග ‘‘ඣානන් ති විතක් වකො විචාවරො පීති සුඛං චිත් තස් වසකග් ගතා’’ති 

එෙං වුත් තාවයෙ. තස් මා යථා සවිතක් කං සවිචාරන් ති, එෙං 
සචිත් වතකග් ගතන් ති ඉධ අවුත් වතපි ඉමිනා විභඞ් ගෙචවනන චිත් වතකග් ගතාපි 

අඞ් ගවමොති වෙදිතබ් බා. වයන හි අධිප් පාවයන භගෙතා උද් වදවසො කවතො, 
වසො එෙ වතන විභඞ් වගපි පකාසිවතොති. 
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උපසම්පජ්ජාති උපගන් ත් ො, පාපුණිත් ොති වුත් තං වහොති. උපසම් පාදයිත් ො 

ො, නිප්  ාවදත් ොති වුත් තං වහොති. විභඞ් වග පන ‘‘උපසම් පජ් ජාති පඨමස් ස 
ඣානස් ස ලාවභො පටිලාවභො පත් ති සම් පත් ති ඵුසනා සම් ඵුසනා සච් ඡිකිරියා 

උපසම් පදා’’ති වුත් තං. තස් සාපි එෙවමෙත් වථො වෙදිතබ් වබො. විහාසින් ති 
වබොධිමණ් වඩ නිසජ් ජසඞ් ඛාවතන ඉරියාපථවිහාවරන 
ඉතිවුත් තප් පකාරඣානසමඞ් ගී හුත් ො අත් තභාෙස් ස ඉරියං වුත් තිං පාලනං 
යපනං යාපනං චාරං විහාරං අභිනිප්  ාවදසින් ති අත් වථො. වුත් තඤ් වහතං 

විභඞ් වග – ‘‘විහරතීති ඉරියති ෙත් තති පාවලති යවපති යාවපති චරති විහරති, 

වතන වුච් චති විහරතී’’ති (විභ. 512). 

කිං පන කත් ො භගො ඉමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහාසීති? කම් මට් ඨානං 

භාවෙත් ො. කතරං? ආනාපානස් සතිකම් මට් ඨානං. අඤ් වඤන තදත් ථිවකන කිං 

කාතබ් බන් ති? අඤ ්වඤනපි එතං ො කම් මට් ඨානං පථවීකසිණාදීනං ො 

අඤ ්ඤතරං භාවෙතබ් බං. වතසං භාෙනානවයො විසුද් ධිමග් වග (විසුද් ධි. 1.55) 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. ඉධ පන වුච් චමාවන අතිභාරියං විනයනිදානං 

වහොති, තස් මා පාළියා අත් ථප් පකාසනමත් තවමෙ කවරොමාති. 

පඨමජ් ඣානකථා නිට් ඨිතා. 

දුතියජ්ඣානෙථා 

විතක්ෙවිචාරානංවූපස ාති විතක් කස ්ස ච විචාරස් ස චාති ඉවමසං ද් වින් නං 

වූපසමා සමතික් කමා; දුතියජ් ඣානක් ඛවණ අපාතුභාොති වුත් තං වහොති. තත් ථ 

කිඤ් චාපි දුතියජ් ඣාවන සබ් වබපි පඨමජ් ඣානධම් මා න සන් ති, අඤ ්වඤවයෙ 

හි පඨමජ් ඣාවන  ස් සාදවයො, අඤ ්වඤ ඉධ; ඔළාරිකස ්ස පන ඔළාරිකස් ස 
අඞ් ගස ්ස සමතික් කමා පඨමජ් ඣානවතො පවරසං දුතියජ් ඣානාදීනං අධිගවමො 
වහොතීති දීපනත් ථං ‘‘විතක් කවිචාරානං වූපසමා’’ති එෙං වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

අජ්ඣත්තන් ති ඉධ නියකජ් ඣත් තමධිප් වපතං. විභඞ් වග පන ‘‘අජ් ඣත් තං 

පච් චත් ත’’න් ති (විභ. 573) එත් තකවමෙ වුත් තං. යස් මා පන නියකජ් ඣත් තං 

අධිප් වපතං, තස් මා අත් තනි ජාතං අත් තවනො සන් තාවන නිබ් බත් තන් ති 
අයවමත් ථ අත් වථො. 

සම්පසාදනන් ති සම් පසාදනං වුච් චති සද් ධා. සම් පසාදනවයොගවතො 

ඣානම් පි සම් පසාදනං, නීලෙණ් ණවයොගවතො නීලෙත් ථං විය. යස් මා ො තං 
ඣානං සම් පසාදනසමන් නාගතත් තා විතක් කවිචාරක් වඛොභවූපසමවනන 

වචවතො සම් පසාදයති, තස් මාපි සම් පසාදනන් ති වුත් තං. ඉමස් මිඤ ්ච 
අත් ථවිකප් වප සම් පසාදනං වචතවසොති එෙං පදසම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. 
පුරිමස ්මිං පන අත් ථවිකප් වප වචතවසොති එතං එවකොදිභාවෙන සද් ධිං 
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වයොවජතබ් බං. තත්රායං අත් ථවයොජනා – එවකො උවදතීති එකෙොදි, 
විතක් කවිචාවරහි අනජ් ඣාරූළ ්හත් තා අග් වගො වසට් වඨො හුත් ො උවදතීති 
අත් වථො. වසට් වඨොපි හි වලොවක එවකොති වුච් චති. විතක් කවිචාරවිරහවතො ො 
එවකො අසහාවයො හුත් ොතිපි ෙත් තුං ෙට් ටති. අථ ො සම් පයුත් තධම් වම උදායතීති 

උදි, උට් ඨාවපතීති අත් වථො. වසට් ඨට් වඨන එවකො ච වසො උදි චාති එවකොදි, 
සමාධිස් වසතං අධිෙචනං. ඉති ඉමං එවකොදිං භාවෙති ෙඩ් ඪයතීති ඉදං 

දුතියජ් ඣානං එකෙොදිභාවං. වසො පනායං එවකොදි යස ්මා වචතවසො, න 

සත් තස් ස න ජීෙස ්ස, තස් මා එතං කචතකසොඑකෙොදිභාවන් ති වුත් තං. 

නනු චායං සද් ධා පඨමජ් ඣාවනපි අත් ථි, අයඤ් ච එවකොදිනාමවකො සමාධි; 

අථ කස ්මා ඉදවමෙ සම් පසාදනං ‘‘වචතවසො එවකොදිභාෙඤ් චා’’ති වුත් තන් ති? 
වුච් චවත – අදුඤ් හි පඨමජ් ඣානං විතක් කවිචාරක් වඛොවභන 

වීචිතරඞ් ගසමාකුලමිෙ ජලං න සුප් පසන් නං වහොති, තස් මා සතියාපි සද් ධාය 
සම් පසාදනන් ති න වුත් තං. න සුප් පසන් නත් තාවයෙ වචත් ථ සමාධිපි න සුට් ඨු 

පාකවටො, තස් මා එවකොදිභාෙන් තිපි න වුත් තං. ඉමස් මිං පන ඣාවන 

විතක් කවිචාරපලිවබොධාභාවෙන ලද් වධොකාසා බලෙතී සද් ධා, 

බලෙසද් ධාසහායප් පටිලාවභවනෙ ච සමාධිපි පාකවටො; තස ්මා ඉදවමෙ එෙං 
වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. විභඞ් වග පන ‘‘සම් පසාදනන් ති යා සද් ධා සද් දහනා 

ඔකප් පනා අභිප් පසාවදො, වචතවසො එවකොදිභාෙන් ති යා චිත් තස් ස ඨිති…වප.… 
සම් මාසමාධී’’ති එත් තකවමෙ වුත් තං. එෙං වුත් වතන පවනවතන සද් ධිං අයං 
අත් ථෙණ් ණනා යථා න විරුජ් ඣති අඤ ්ඤදත් ථු සංසන් දති වචෙ සවමති ච එෙං 
වෙදිතබ් බා. 

අවිතක්ෙංඅවිචාරන් ති භාෙනාය පහීනත් තා එතස ්මිං එතස් ස ො විතක් වකො 

නත් ථීති අවිතක් කං. ඉමිනාෙ නවයන අවිචාරං. විභඞ් වගපි (විභ. 576) වුත් තං 
‘‘ඉති අයඤ් ච විතක් වකො අයඤ් ච විචාවරො සන් තා වහොන් ති සමිතා වූපසන් තා 
අත් ථඞ් ගතා අබ් භත් ථඞ් ගතා අප් පිතා බයප් පිතා වසොසිතා විවසොසිතා 

බයන් තීකතා, වතන වුච් චති අවිතක් කං අවිචාර’’න් ති. 

එත් ථාහ – නනු ච ‘‘විතක් කවිචාරානං වූපසමාති ඉමිනාපි අයමත් වථො 

සිද් වධො, අථ කස ්මා පුන වුත් තං අවිතක් කං අවිචාර’’න් ති? වුච් චවත – එෙවමතං 

සිද් වධො ොයමත් වථො, න පවනතං තදත් ථදීපකං; නනු අවෙොචම් හ – 
‘‘ඔළාරිකස ්ස පන ඔළාරිකස් ස අඞ් ගස් ස සමතික් කමා පඨමජ් ඣානවතො පවරසං 
දුතියජ් ඣානාදීනං අධිගවමො වහොතීති දීපනත් ථං විතක් කවිචාරානං වූපසමාති 
එෙං වුත් ත’’න් ති. 

අපිච විතක් කවිචාරානං වූපසමා ඉදං සම් පසාදනං, න කිවලසකාලුසියස් ස. 
විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපසමා එවකොදිභාෙං න උපචාරජ් ඣානමිෙ 
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නීෙරණප් පහානා, න පඨමජ් ඣානමිෙ ච අඞ් ගපාතුභාොති එෙං 
සම් පසාදනඑවකොදිභාොනං වහතුපරිදීපකමිදං ෙචනං. තථා විතක් කවිචාරානං 

වූපසමා ඉදං අවිතක් කඅවිචාරං, න තතියචතුත් ථජ් ඣානානි විය 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි විය ච අභාොති එෙං අවිතක් කඅවිචාරභාෙස් ස 

වහතුපරිදීපකඤ් ච, න විතක් කවිචාරාභාෙමත් තපරිදීපකං. 
විතක් කවිචාරාභාෙමත් තපරිදීපකවමෙ පන ‘‘අවිතක් කං අවිචාර’’න් ති ඉදං 

ෙචනං, තස් මා පුරිමං ෙත් ොපි පුන ෙත් තබ් බවමොති. 

ස ාධිජන් ති පඨමජ් ඣානසමාධිවතො සම් පයුත් තසමාධිවතො ො ජාතන් ති 

අත් වථො. තත් ථ කිඤ් චාපි පඨමම් පි සම් පයුත් තසමාධිවතො ජාතං, අථ වඛො 
අයවමෙ ‘‘සමාධී’’ති ෙත් තබ් බතං අරහති විතක් කවිචාරක් වඛොභවිරවහන 
අතිවිය අචලත් තා සුප් පසන් නත් තා ච. තස් මා ඉමස් ස ෙණ් ණභණනත් ථං 

ඉදවමෙ ‘‘සමාධිජ’’න් ති වුත් තං. පීතිසුඛන් ති ඉදං වුත් තනයවමෙ. 

දුතියන් ති ගණනානුපුබ් බවතො දුතියං, ඉදං දුතියං සමාපජ් ජතීතිපි දුතියං. 

ඣානන් ති එත් ථ පන යථා පඨමජ් ඣානං විතක් කාදීහි පඤ් චඞ් ගිකං වහොති, 

එෙමිදං සම් පසාදාදීහි ‘‘චතුරඞ් ගික’’න් ති වෙදිතබ් බං. යථාහ – ‘‘ඣානන් ති 

සම් පසාවදො, පීති, සුඛං, චිත් තස ්වසකග් ගතා’’ති (විභ. 580). පරියාවයොවයෙ 
වචවසො. සම් පසාදනං පන ඨවපත් ො නිප් පරියාවයන තිෙඞ් ගිකවමවෙතං වහොති. 

යථාහ – ‘‘කතමං තස් මිං සමවය තිෙඞ් ගිකං ඣානං වහොති? පීති, සුඛං, 

චිත් තස ්වසකග් ගතා’’ති (ධ. ස. 161). වසසං වුත් තනයවමොති. 

දුතියජ් ඣානකථා නිට් ඨිතා. 

තතියජ්ඣානෙථා 

පීතියා චවිරා ාති එත් ථ වුත් තත් ථාවයෙ පීති. විරාක ොති තස් සා ජිගුච් ඡනං 

ො සමතික් කවමො ො. උභින් නමන් තරා ‘‘ච’’ සද් වදො සම් පිණ් ඩනත් වථො, වසො හි 
වූපසමං ො සම් පිණ් වඩති විතක් කවිචාරවූපසමං ො. තත් ථ යදා වූපසමවමෙ 

සම් පිණ් වඩති, තදා පීතියා විරාගා ච, කිඤ් ච භිවයයො වූපසමා චාති එෙං වයොජනා 
වෙදිතබ් බා. ඉමිස් සා ච වයොජනායං විරාවගො ජිගුච් ඡනත් වථො වහොති. තස් මා 
පීතියා ජිගුච් ඡනා ච වූපසමා චාති අයමත් වථො දට් ඨබ් වබො. යදා පන 

විතක් කවිචාරවූපසමං සම් පිණ් වඩති, තදා පීතියා ච විරාගා, කිඤ ්ච භිවයයො 
විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපසමාති එෙං වයොජනා වෙදිතබ් බා. ඉමිස ්සා ච 

වයොජනායං විරාවගො සමතික් කමනත් වථො වහොති. තස් මා පීතියා ච සමතික් කමා, 
විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපසමාති අයමත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

කාමඤ් වචවත විතක් කවිචාරා දුතියජ් ඣාවනවයෙ වූපසන් තා ඉමස් ස පන 
ඣානස් ස මග් ගපරිදීපනත් ථං ෙණ් ණභණනත් ථඤ් වචතං වුත් තං. 
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‘‘විතක් කවිචාරානං වූපසමා’’ති හි වුත් වත ඉදං පඤ් ඤායති – ‘‘නූන 
විතක් කවිචාරවූපසවමො මග් වගො ඉමස් ස ඣානස ්සා’’ති. යථා ච තතිවය 

අරියමග් වග අප් පහීනානම් පි සක් කායදිට් ඨාදීනං ‘‘පඤ ්චන් නං ඔරම් භාගියානං 

සංවයොජනානං පහානා’’ති (ම. නි. 2.132) එෙං පහානං වුච් චමානං 

ෙණ් ණභණනං වහොති තදධිගමාය උස් සුකානං උස් සාහජනකං; එෙවමෙං ඉධ 
අවූපසන් තානම් පි විතක් කවිචාරානං වූපසවමො වුච් චමාවනො ෙණ් ණභණනං 

වහොති. වතනායමත් වථො වුත් වතො – ‘‘පීතියා ච සමතික් කමා, 
විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපසමා’’ති. 

උකපක්ඛකෙොචවිහාසින් ති එත් ථ උපපත් තිවතො ඉක් ඛතීති උවපක් ඛා, සමං 

පස් සති, අපක් ඛපතිතාෙ හුත් ො පස් සතීති අත් වථො. තාය විසදාය විපුලාය 

ථාමගතාය සමන් නාගතත් තා තතියජ් ඣානසමඞ් ගී ‘‘උවපක් ඛවකො’’ති වුච් චති. 

උවපක් ඛා පන දසවිධා වහොති – ඡළඞ් ගුවපක් ඛා, බ්රහ් මවිහාරුවපක් ඛා, 

වබොජ් ඣඞ් ගුවපක් ඛා, වීරියුවපක් ඛා, සඞ් ඛාරුවපක් ඛා, වෙදනුවපක් ඛා, 

විපස් සනුවපක් ඛා, තත්රමජ් ඣත් තුවපක් ඛා, ඣානුවපක් ඛා, පාරිසුද් ධුවපක් ඛාති. 

එෙමයං දසවිධාපි තත් ථ තත් ථ ආගතනයවතො භූමිපුග් ගලචිත් තාරම් මණවතො, 

ඛන් ධසඞ් ගහ-එකක් ඛණකුසලත් තිකසඞ් වඛපෙවසන ච අට්ඨසාලිනියා 
ධම් මසඞ් ගහට් ඨකථාය වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බා. ඉධ පන වුච් චමානා 
විනයනිදානං අතිභාරියං කවරොතීති න වුත් තා. ලක් ඛණාදිවතො පන ඉධ 

අධිප් වපතුවපක් ඛා මජ් ඣත් තලක් ඛණා, අනාවභොගරසා, 

අබයාපාරපච් චපට් ඨානා, පීතිවිරාගපදට් ඨානාති. 

එත් ථාහ – නනු චායං අත් ථවතො තත්රමජ් ඣත් තුවපක් ඛාෙ වහොති, සා ච 

පඨමදුතියජ් ඣාවනසුපි අත් ථි, තස් මා තත්රාපි ‘‘උවපක් ඛවකො ච විහාසි’’න් ති 

එෙමයං ෙත් තබ් බා සියා, සා කස ්මා න වුත් තාති? අපරිබයත් තකිච් චවතො. 

අපරිබයත් තඤ් හි තස් සා තත් ථ කිච් චං, විතක් කාදීහි අභිභූතත් තා. ඉධ පනායං 
විතක් කවිචාරපීතීහි අනභිභූතත් තා උක් ඛිත් තසිරා විය හුත් ො පරිබයත් තකිච් චා 

ජාතා, තස් මා වුත් තාති. 

නිට් ඨිතා ‘‘උවපක් ඛවකො ච විහාසි’’න් ති එතස් ස සබ් බවසො අත් ථෙණ් ණනා. 

ඉදානි සවතො ච සම් පජාවනොති එත් ථ සරතීති සකතො, සම් පජානාතීති 

සම්පජාකනො. පුග් ගවලන සති ච සම් පජඤ් ඤඤ් ච වුත් තං. තත් ථ සරණලක් ඛණා 

සති, අසම් මුස ්සනරසා, ආරක් ඛපච් චපට් ඨානා; අසම් වමොහලක් ඛණං 

සම් පජඤ ්ඤං, තීරණරසං, පවිචයපච් චපට් ඨානං. තත් ථ කිඤ් චාපි ඉදං 

සතිසම් පජඤ ්ඤං පුරිමජ් ඣාවනසුපි අත් ථි, මුට් ඨස ්සතිස ්ස හි අසම් පජානස ්ස 

උපචාරජ් ඣානමත් තම් පි න සම් පජ් ජති, පවගෙ අප් පනා; ඔළාරිකත් තා පන 

වතසං ඣානානං භූමියං විය පුරිසස් ස චිත් තස ්ස ගති සුඛා වහොති, අබයත් තං 
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පටුන 

තත් ථ සතිසම් පජඤ ්ඤකිච් චං. ඔළාරිකඞ් ගප් පහාවනන පන සුඛුමත් තා ඉමස් ස 
ඣානස් ස පුරිසස ්ස ඛුරධාරායං විය සතිසම් පජඤ් ඤකිච් චපරිග් ගහිතාවයෙ 

චිත් තස ්ස ගති ඉච් ඡිතබ් බාති ඉවධෙ වුත් තං. කිඤ් ච භිවයයො? යථාපි වධනුපවගො 

ෙච් වඡො වධනුවතො අපනීවතො අරක් ඛියමාවනො පුනවදෙ වධනුං උපගච් ඡති; 
එෙමිදං තතියජ් ඣානසුඛං පීතිවතො අපනීතම් පි සතිසම් පජඤ් ඤාරක් වඛන 
අරක් ඛියමානං පුනවදෙ පීතිං උපගච් වඡයය පීතිසම් පයුත් තවමෙ සියා. සුවඛ 

ොපි සත් තා රජ් ජන් ති, ඉදඤ් ච අතිමධුරං සුඛං, තවතො පරං සුඛාභාො. 

සතිසම් පජඤ ්ඤානුභාවෙන පවනත් ථ සුවඛ අසාරජ් ජනා වහොති, වනො 
අඤ ්ඤථාති ඉමම් පි අත් ථවිවසසං දස් වසතුං ඉදං ඉවධෙ වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

ඉදානි සුඛඤ්ච ොකයන පටිසංකවකදසින් ති එත් ථ කිඤ් චාපි 

තතියජ් ඣානසමඞ් ගිවනො සුඛප් පටිසංවෙදනාවභොවගො නත් ථි, එෙං සන් වතපි 

යස් මා තස් ස නාමකාවයන සම් පයුත් තං සුඛං, යං ො තං නාමකායසම් පයුත් තං 

සුඛං, තංසමුට් ඨාවනනස් ස යස් මා අතිපණීවතන රූවපන රූපකාවයො ඵුවටො, 

යස් ස ඵුටත් තා ඣානා වුට් ඨිවතොපි සුඛං පටිසංවෙවදයය, තස් මා එතමත් ථං 
දස් වසන් වතො ‘‘සුඛඤ් ච කාවයන පටිසංවෙවදසි’’න් ති ආහ. 

ඉදානි යංතං අරියාආචික්ඛන්තිඋකපක්ඛකෙො සති ා සුඛවිහාරීති එත් ථ 
යංඣානවහතු යංඣානකාරණා තං තතියජ් ඣානසමඞ් ගීපුග් ගලං බුද් ධාදවයො 
අරියා ආචික් ඛන් ති වදවසන් ති පඤ් ඤවපන් ති පට් ඨවපන් ති විෙරන් ති විභජන් ති 

උත් තානීකවරොන් ති පකාවසන් ති, පසංසන් තීති අධිප් පාවයො. කින් ති? 

‘‘උවපක් ඛවකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති. තං තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහාසින් ති 
එෙවමත් ථ වයොජනා වෙදිතබ් බා. 

කස ්මා පන තං වත එෙං පසංසන් තීති? පසංසාරහවතො. අයඤ් හි යස ්මා 

අතිමධුරසුවඛ සුඛපාරමිප් පත් වතපි තතියජ් ඣාවන උවපක් ඛවකො, න තත් ථ 

සුඛාභිසඞ් වගන ආකඩ් ඪීයති, යථා ච පීති න උප් පජ් ජති; එෙං 
උපට් ඨිතස ්සතිතාය සතිමා. යස් මා ච අරියකන් තං අරියජනවසවිතවමෙ ච 

අසංකිලිට් ඨං සුඛං නාමකාවයන පටිසංවෙවදති, තස් මා පසංසාරවහො. ඉති 
පසංසාරහවතො නං අරියා වත එෙං පසංසාවහතුභූවත ගුවණ පකාවසන් තා 

‘‘උවපක් ඛවකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති එෙං පසංසන් තීති වෙදිතබ් බං. 

තතියන් ති ගණනානුපුබ් බවතො තතියං. ඉදං තතියං සමාපජ් ජතීතිපි තතියං. 

ඣානන් ති එත් ථ ච යථා දුතියං සම් පසාදාදීහි චතුරඞ් ගිකං; එෙමිදං උවපක් ඛාදීහි 
පඤ ්චඞ් ගිකං. යථාහ – ‘‘ඣානන් ති උවපක් ඛා සති සම් පජඤ් ඤං සුඛං චිත් තස් ස 

එකග් ගතා’’ති (විභ. 591). පරියාවයොවයෙ වචවසො. 
උවපක් ඛාසතිසම් පජඤ් ඤානි පන ඨවපත් ො නිප් පරියාවයන දුෙඞ් ගිකවමවෙතං 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

108 

පටුන 

වහොති. යථාහ – ‘‘කතමං තස් මිං සමවය දුෙඞ් ගිකං ඣානං වහොති? සුඛං, 

චිත් තස ්වසකග් ගතා’’ති (ධ. ස. 163). වසසං වුත් තනයවමොති. 

තතියජ් ඣානකථා නිට් ඨිතා. 

චතුත්ථජ්ඣානෙථා 

සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සචපහානාති කායිකසුඛස ්ස ච කායිකදුක් ඛස ්ස ච 

පහානා. පුබ්කබවාති තඤ් ච වඛො පුබ් වබෙ, න චතුත් ථජ් ඣානක් ඛවණ. 

කසො නස්සකදො නස්සානංඅත්ථඞ්  ාති වචතසිකසුඛස් ස ච වචතසිකදුක් ඛස් ස 
චාති ඉවමසම් පි ද් වින් නං පුබ් වබෙ අත් ථඞ් ගමා පහානා ඉච් වචෙ වුත් තං වහොති. 

කදා පන වනසං පහානං වහොති? චතුන් නං ඣානානං උපචාරක් ඛවණ. 

වසොමනස ්සඤ ්හි චතුත් ථජ් ඣානස ්ස උපචාරක් ඛවණවයෙ පහීයති, 
දුක් ඛවදොමනස් සසුඛානි පඨමදුතියතතියානං උපචාරක් ඛවණසු. එෙවමවතසං 

පහානක් කවමන අවුත් තානං, ඉන් ද්රියවිභඞ් වග පන ඉන් ද්රියානං 
උද් වදසක් කවමවනෙ ඉධාපි වුත් තානං සුඛදුක් ඛවසොමනස් ස වදොමනස් සානං 
පහානං වෙදිතබ් බං. 

යදි පවනතානි තස් ස තස් ස ඣානස් සුපචාරක් ඛවණවයෙ පහීයන් ති, අථ 

කස ්මා ‘‘කත් ථ චප් පන් නං දුක් ඛින් ද්රියං අපරිවසසං නිරුජ් ඣති? ඉධ, භික් ඛවෙ, 

භික් ඛු විවිච් වචෙ කාවමහි…වප.… පඨමජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, 
එත් ථුප් පන් නං දුක් ඛින් ද්රියං අපරිවසසං නිරුජ් ඣති. කත් ථ චප් පන් නං 

වදොමනස ්සින් ද්රියං… සුඛින් ද්රියං… වසොමනස් සින් ද්රියං අපරිවසසං නිරුජ් ඣති? 

ඉධ, භික් ඛවෙ, භික් ඛු සුඛස් ස ච පහානා…වප.… චතුත් ථජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ 

විහරති, එත් ථුප් පන් නං වසොමනස් සින් ද්රියං අපරිවසසං නිරුජ් ඣතී’’ති (සං. නි. 

5.510) එෙං ඣාවනස් වෙෙ නිවරොවධො වුත් වතොති? අතිසයනිවරොධත් තා. 

අතිසයනිවරොවධො හි වනසං පඨමජ් ඣානාදීසු, න නිවරොවධොවයෙ; 

නිවරොවධොවයෙ පන උපචාරක් ඛවණ, නාතිසයනිවරොවධො. තථා හි 
නානාෙජ් ජවන පඨමජ් ඣානූපචාවර නිරුද් ධස් සාපි දුක් ඛින් ද්රියස් ස 

ඩංසමකසාදිසම්  ස ්වසන ො විසමාසනුපතාවපන ො සියා උප් පත් ති, න ත් වෙෙ 

අන් වතොඅප් පනායං. උපචාවර ො නිරුද් ධම් වපතං න සුට් ඨු නිරුද් ධං වහොති; 
පටිපක් වඛන අවිහතත් තා. අන් වතොඅප් පනායං පන පීති රවණන සබ් වබො 
කාවයො සුවඛොක් කන් වතො වහොති. සුවඛොක් කන් තකායස ්ස ච සුට් ඨු නිරුද් ධං 

වහොති දුක් ඛින් ද්රියං; පටිපක් වඛන විහතත් තා. නානාෙජ් ජවන එෙ ච 
දුතියජ් ඣානූපචාවර පහීනස් ස වදොමනස ්සින් ද්රියස ්ස යස් මා එතං 

විතක් කවිචාරප් පච් චවයපි කායකිලමවථ චිත් තුපඝාවත ච සති උප් පජ් ජති, 
විතක් කවිචාරාභාවෙ වනෙ උප් පජ් ජති. යත් ථ පන උප් පජ් ජති තත් ථ 
විතක් කවිචාරභාවෙ. අප් පහීනා එෙ ච දුතියජ් ඣානූපචාවර විතක් කවිචාරාති 
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තත් ථස් ස සියා උප් පත් ති; අප් පහීනපච් චයත් තා. න ත් වෙෙ දුතියජ් ඣාවන; 
පහීනපච් චයත් තා. තථා තතියජ් ඣානූපචාවර පහීනස් සාපි සුඛින් ද්රියස ්ස 

පීතිසමුට් ඨානපණීතරූපඵුටකායස් ස සියා උප් පත් ති, න ත් වෙෙ තතියජ් ඣාවන. 
තතියජ් ඣාවන හි සුඛස් ස පච් චයභූතා පීති සබ් බවසො නිරුද් ධාති. තථා 

චතුත් ථජ් ඣානූපචාවර පහීනස් සාපි වසොමනස් සින් ද්රියස ්ස ආසන් නත් තා, 
අප් පනාප් පත් තාය උවපක් ඛාය අභාවෙන සම් මා අනතික් කන් තත් තා ච සියා 

උප් පත් ති, න ත් වෙෙ චතුත් ථජ් ඣාවන. තස් මා එෙ ච ‘‘එත් ථුප් පන් නං 
දුක් ඛින් ද්රියං අපරිවසසං නිරුජ් ඣතී’’ති තත් ථ තත් ථ අපරිවසසග් ගහණං 
කතන් ති. 

එත් ථාහ – ‘‘අවථෙං තස් ස තස් ස ඣානස් සූපචාවර පහීනාපි එතා වෙදනා 

ඉධ කස ්මා සමාහරී’’ති? සුඛග් ගහණත් ථං. යා හි අයං ‘‘අදුක් ඛමසුඛ’’න් ති 

එත් ථ අදුක් ඛමසුඛා වෙදනා වුත් තා, සා සුඛුමා අතිදුබ් බිඤ ්වඤයයා න සක් කා 
සුවඛන ගවහතුං. තස් මා යථා නාම දුට් ඨස් ස යථා ො තථා ො උපසඞ් කමිත් ො 
ගවහතුං අසක් කුවණයයස් ස වගොණස ්ස ගහණත් ථං වගොවපො එකස් මිං ෙවජ 

සබ් වබ ගාවෙො සමාහරති, අවථවකකං නීහරන් වතො පටිපාටියා ආගතං ‘‘අයං 

වසො, ගණ් හථ න’’න් ති තම් පි ගාහාපයති; එෙවමෙ භගො සුඛග් ගහණත් ථං 
සබ් බා එතා සමාහරි. එෙඤ් හි සමාහටා එතා දස් වසත් ො ‘‘යං වනෙ සුඛං න 

දුක් ඛං න වසොමනස් සං න වදොමනස් සං, අයං අදුක් ඛමසුඛා වෙදනා’’ති සක් කා 
වහොති එසා ගාහයිතුං. 

අපිච අදුක් ඛමසුඛාය වචවතොවිමුත් තියා පච් චයදස් සනත් ථඤ් චාපි එතා 
වුත් තාති වෙදිතබ් බා. සුඛප් පහානාදවයො හි තස් සා පච් චයා. යථාහ – ‘‘චත් තාවරො 

වඛො, ආවුවසො, පච් චයා අදුක් ඛමසුඛාය වචවතොවිමුත් තියා සමාපත් තියා. 

ඉධාවුවසො, භික් ඛු, සුඛස් ස ච පහානා…වප.… චතුත් ථජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ 

විහරති. ඉවම වඛො, ආවුවසො, චත් තාවරො පච් චයා අදුක් ඛමසුඛාය 

වචවතොවිමුත් තියා සමාපත් තියා’’ති (ම. නි. 1.458). යථා ො අඤ් ඤත් ථ 
පහීනාපි සක් කායදිට් ඨිආදවයො තතියමග් ගස ්ස ෙණ් ණභණනත් ථං තත් ථ 

පහීනාති වුත් තා; එෙං ෙණ් ණභණනත් ථම් වපතස් ස ඣානස් වසතා ඉධ 
වුත් තාතිපි වෙදිතබ් බා. පච් චයඝාවතන ො එත් ථ රාගවදොසානං අතිදූරභාෙං 

දස් වසතුම් වපතා වුත් තාති වෙදිතබ් බා. එතාසු හි සුඛං වසොමනස් සස් ස පච් චවයො, 

වසොමනස ්සං රාගස් ස, දුක් ඛං වදොමනස් සස් ස, වදොමනස ්සං වදොසස් ස. 
සුඛාදිඝාවතන ච වත සප් පච් චයා රාගවදොසා හතාති අතිදූවර වහොන් තීති. 

අදුක්ඛ සුඛන් ති දුක් ඛාභාවෙන අදුක් ඛං, සුඛාභාවෙන අසුඛං. එවතවනත් ථ 

දුක් ඛසුඛපටිපක් ඛභූතං තතියවෙදනං දීවපති, න දුක් ඛසුඛාභාෙමත් තං. 

තතියවෙදනා නාම – අදුක් ඛමසුඛා, උවපක් ඛාතිපි වුච් චති. සා 

ඉට් ඨානිට් ඨවිපරීතානුභෙනලක් ඛණා, මජ් ඣත් තරසා, අවිභූතපච් චපට් ඨානා, 
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සුඛනිවරොධපදට් ඨානාති වෙදිතබ් බා. උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධින් ති උවපක් ඛාය 
ජනිතසතිපාරිසුද් ධිං. ඉමස ්මිඤ ්හි ඣාවන සුපරිසුද් ධා සති. යා ච තස් සා සතියා 

පාරිසුද් ධි, සා උවපක් ඛාය කතා න අඤ් වඤන; තස් මා එතං 

උවපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධින් ති වුච් චති. විභඞ්ක පි වුත් තං – ‘‘අයං සති ඉමාය 

උවපක් ඛාය විසදා වහොති පරිසුද් ධා පරිවයොදාතා, වතන වුච් චති – 

‘උවපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධි’’’න් ති (විභ. 597). යාය ච උවපක් ඛාය එත් ථ සතියා 

පාරිසුද් ධි වහොති, සා අත් ථවතො තත්රමජ් ඣත් තතා වෙදිතබ් බා. න 

වකෙලඤ් වචත් ථ තාය සතිවයෙ පරිසුද් ධා, අපිච වඛො සබ් වබපි 

සම් පයුත් තධම් මා; සතිසීවසන පන වදසනා වුත් තා. 

තත් ථ කිඤ් චාපි අයං උවපක් ඛා වහට් ඨාපි තීසු ඣාවනසු විජ් ජති, යථා පන 
දිො සූරියප් පභාභිභො වසොම් මභාවෙන ච අත් තවනො උපකාරකත් වතන ො 
සභාගාය රත් තියා අලාභා දිො විජ් ජමානාපි චන් දවලඛා අපරිසුද් ධා වහොති 

අපරිවයොදාතා; එෙමයම් පි තත්රමජ් ඣත් තුවපක් ඛාචන් දවලඛා 
විතක් කවිචාරාදිපච් චනීකධම් මවතජාභිභො සභාගාය ච 
උවපක් ඛාවෙදනාරත් තියා අලාභා විජ් ජමානාපි පඨමාදිජ් ඣානවභවදසු 
අපරිසුද් ධා වහොති. තස් සා ච අපරිසුද් ධාය දිො අපරිසුද් ධචන් දවලඛාය පභා විය 

සහජාතාපි සතිආදවයො අපරිසුද් ධාෙ වහොන් ති; තස් මා වතසු එකම් පි 

‘‘උවපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධි’’න් ති න වුත් තං. ඉධ පන 
විතක් කාදිපච් චනීකධම් මවතජාභිභොභාො සභාගාය ච 
උවපක් ඛාවෙදනාරත් තියා පටිලාභා අයං තත්රමජ් ඣත් තුවපක් ඛාචන් දවලඛා 

අතිවිය පරිසුද් ධා, තස් සා පරිසුද් ධත් තා පරිසුද් ධචන් දවලඛාය පභා විය 

සහජාතාපි සතිආදවයො පරිසුද් ධා වහොන් ති පරිවයොදාතා, තස් මා ඉදවමෙ 
උවපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධින් ති වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

චතුත්ථන් ති ගණනානුපුබ් බවතො චතුත් ථං. ඉදං චතුත් ථං සමාපජ් ජතීතිපි 

චතුත් ථං. ඣානන් ති එත් ථ යථා තතියං උවපක් ඛාදීහි පඤ් චඞ් ගිකං; එෙමිදං 

උවපක් ඛාදීහි තිෙඞ් ගිකං. යථාහ – ‘‘ඣානන් ති උවපක් ඛා, සති 
චිත් තස ්වසකග් ගතා’’ති. පරියාවයො එෙ වචවසො. ඨවපත් ො පන සතිං 
උවපක් වඛකග් ගතවමෙ ගවහත් ො නිප් පරියාවයන දුෙඞ් ගිකවමවෙතං වහොති. 

යථාහ – ‘‘කතමං තස් මිං සමවය දුෙඞ් ගිකං ඣානං වහොති? උවපක් ඛා, 

චිත් තස ්වසකග් ගතා’’ති (ධ. ස. 165). වසසං වුත් තනයවමොති. 

චතුත් ථජ් ඣානකථා නිට් ඨිතා. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

111 

පටුන 

පුබ්කබනිවාසෙථා 

12. ඉති ඉමානි චත් තාරි ඣානානි වකසඤ් චි චිත් වතකග් ගතත් ථානි 

වහොන් ති, වකසඤ් චි විපස ්සනාපාදකානි, වකසඤ් චි අභිඤ් ඤාපාදකානි, 

වකසඤ් චි නිවරොධපාදකානි, වකසඤ් චි භවෙොක් කමනත් ථානි. තත් ථ 

ඛීණාසොනං චිත් වතකග් ගතත් ථානි වහොන් ති, වත හි සමාපජ් ජිත් ො 
‘‘එකග් ගචිත් තා සුඛං දිෙසං විහරිස් සාමා’’ති ඉච් වචෙං කසිණපරිකම් මං කත් ො 
අට් ඨ සමාපත් තිවයො නිබ් බත් වතන් ති. වසක් ඛපුථුජ් ජනානං ‘‘සමාපත් තිවතො 
වුට් ඨාය සමාහිවතන චිත් වතන විපස් සිස ්සාමා’’ති නිබ් බත් වතන් තානං 
විපස් සනාපාදකානි වහොන් ති. වය පන අට් ඨ සමාපත් තිවයො නිබ් බත් වතත් ො 
අභිඤ් ඤාපාදකං ඣානං සමාපජ් ජිත් ො සමාපත් තිවතො වුට් ඨාය ‘‘එවකොපි හුත් ො 

බහුධා වහොතී’’ති වුත් තනයා අභිඤ් ඤාවයො පත් වථන් තා නිබ් බත් වතන් ති, වතසං 
අභිඤ් ඤාපාදකානි වහොන් ති. වය පන අට් ඨ සමාපත් තිවයො නිබ් බත් වතත් ො 
‘‘නිවරොධසමාපත් තිං සමාපජ් ජිත් ො සත් තාහං අචිත් තකා හුත් ො දිට් වඨෙ 

ධම් වම නිවරොධං නිබ් බානං පත් ො සුඛං විහරිස් සාමා’’ති නිබ් බත් වතන් ති, වතසං 
නිවරොධපාදකානි වහොන් ති. වය පන අට් ඨ සමාපත් තිවයො නිබ් බත් වතත් ො 

‘‘අපරිහීනජ් ඣානා හුත් ො බ්රහ් මවලොවක උප් පජ් ජිස් සාමා’’ති නිබ් බත් වතන් ති, 
වතසං භවෙොක් කමනත් ථානි වහොන් ති. 

භගෙතා පනිදං චතුත් ථජ් ඣානං වබොධිරුක් ඛමූවල නිබ් බත් තිතං, තං තස් ස 
විපස් සනාපාදකඤ් වචෙ අවහොසි අභිඤ් ඤාපාදකඤ් ච නිවරොධපාදකඤ් ච 
සබ් බකිච් චසාධකඤ ්ච සබ් බවලොකියවලොකුත් තරගුණදායකන් ති වෙදිතබ් බං. 

වයසඤ් ච ගුණානං දායකං අවහොසි, වතසං එකවදසං දස් වසන් වතො ‘‘කසොඑවං

ස ාහිකත චිත්කත’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ කසොති වසො අහං. එවන් ති චතුත් ථජ් ඣානක් කමනිදස් සනවමතං. 

ඉමිනා කවමන චතුත් ථජ් ඣානං පටිලභිත් ොති වුත් තං වහොති. ස ාහිකතති 

ඉමිනා චතුත් ථජ් ඣානසමාධිනා සමාහිවත. පරිසුද්කධතිආදීසු පන 

උවපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිභාවෙන පරිසුද්කධ. පරිසුද් ධත් තාවයෙ පරිකයොදාකත, 
පභස ්සවරති වුත් තං වහොති. සුඛාදීනං පච් චයානං ඝාවතන 

විහතරාගාදිඅඞ් ගණත් තා අනඞ් කණ. අනඞ් ගණත් තාවයෙ ච 

වි තූපක්කික කස; අඞ් ගවණන හි චිත් තං උපක් කිලිස ්සති. සුභාවිතත් තා 

මුදුභූකත, ෙසීභාෙප් පත් වතති වුත් තං වහොති. ෙවස ෙත් තමානඤ් හි චිත් තං මුදූති 

වුච් චති. මුදුත් තාවයෙ ච ෙම් නිකය, කම් මක් ඛවම කම් මවයොග් වගති වුත් තං 

වහොති. මුදු හි චිත් තං කම් මනියං වහොති සුධන් තමිෙ සුෙණ් ණං, තදුභයම් පි ච 

සුභාවිතත් තා එෙ. යථාහ – ‘‘නාහං, භික් ඛවෙ, අඤ ්ඤං එකධම් මම් පි 

සමනුපස් සාමි, යං එෙං භාවිතං බහුලීකතං මුදු ච වහොති කම් මනියඤ් ච, යථයිදං, 

භික් ඛවෙ, චිත් ත’’න් ති (අ. නි. 1.22). 
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එවතසු පරිසුද් ධභාොදීසු ඨිතත් තා ඨිකත. ඨිතත් තාවයෙ 

ආකනඤ්ජප්පත්කත, අචවල නිරිඤ් ජවනති වුත් තං වහොති. 

මුදුකම් මඤ ්ඤභාවෙන ො අත් තවනො ෙවස ඨිතත් තා ඨිවත, සද් ධාදීහි 
පරිග් ගහිතත් තා ආවනඤ් ජප් පත් වත. සද් ධාපරිග් ගහිතඤ් හි චිත් තං 

අස් සද් ධිවයන න ඉඤ් ජති, වීරියපරිග් ගහිතං වකොසජ් වජන න ඉඤ් ජති, 

සතිපරිග් ගහිතං පමාවදන න ඉඤ් ජති, සමාධිපරිග් ගහිතං උද් ධච් වචන න 

ඉඤ ්ජති, පඤ ්ඤාපරිග් ගහිතං අවිජ් ජාය න ඉඤ් ජති, ඔභාසගතං 
කිවලසන් ධකාවරන න ඉඤ් ජති. ඉවමහි ඡහි ධම් වමහි පරිග් ගහිතං 
ආවනඤ් ජප් පත් තං චිත් තං වහොති. එෙං අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතං චිත් තං 
අභිනීහාරක් ඛමං වහොති අභිඤ් ඤාසච් ඡිකරණීයානං ධම් මානං 
අභිඤ් ඤාසච් ඡිකිරියාය. 

අපවරො නවයො – චතුත් ථජ් ඣානසමාධිනා සමාහිවත. නීෙරණදූරීභාවෙන 
පරිසුද් වධ. විතක් කාදිසමතික් කවමන පරිවයොදාවත. ඣානප් පටිලාභපච් චයානං 
පාපකානං ඉච් ඡාෙචරානං අභාවෙන අනඞ් ගවණ. අභිජ් ඣාදීනං 
චිත් තූපක් කිවලසානං විගවමන විගතූපක් කිවලවස. උභයම් පි වචතං 

අනඞ් ණවත්ථසුත් තානුසාවරන (ම. නි. 1.57 ආදවයො) වෙදිතබ් බං. 
ෙසිප් පත් තියා මුදුභූවත. ඉද් ධිපාදභාවූපගවමන කම් මනිවය. භාෙනාපාරිපූරියා 

පණීතභාවූපගවමන ඨිකත ආකනඤ්ජප්පත්කත. යථා ආවනඤ් ජප් පත් තං වහොති; 
එෙං ඨිවතති අත් වථො. එෙම් පි අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතං චිත් තං අභිනීහාරක් ඛමං 

වහොති අභිඤ් ඤාසච් ඡිකරණීයානං ධම් මානං අභිඤ් ඤාසච් ඡිකිරියාය, පාදකං 
පදට් ඨානභූතන් ති අත් වථො. 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණායාති එෙං අභිඤ් ඤාපාදවක ජාවත එතස් මිං 
චිත් වත පුබ් වබනිොසානුස් සතිම් හි යං ඤාණං තදත් ථාය. තත් ථ 

පුබ්කබනිවාකසොති පුබ් වබ අතීතජාතීසු නිවුත් ථක් ඛන් ධා. නිවුත් ථාති 
අජ් ඣාවුත් ථා අනුභූතා අත් තවනො සන් තාවන උප් පජ් ජිත් ො නිරුද් ධා 

නිවුත් ථධම් මා ො නිවුත් ථා, වගොචරනිොවසන නිවුත් ථා, අත් තවනො 

විඤ ්ඤාවණන විඤ් ඤාතා පරිච් ඡින් නා, පරවිඤ ්ඤාණවිඤ් ඤාතාපි ො 

ඡින් නෙටුමකානුස් සරණාදීසු. පුබ්කබනිවාසානුස්සතීති යාය සතියා 

පුබ් වබනිොසං අනුස් සරති, සා පුබ් වබනිොසානුස් සති. ඤාණන් ති තාය සතියා 
සම් පයුත් තඤාණං. එෙමිමස් ස පුබ් වබනිොසානුස් සතිඤාණස් ස අත් ථාය 
පුබ් වබනිොසානුස් සතිඤාණාය එතස් ස ඤාණස් ස අධිගමාය පත් තියාති වුත් තං 

වහොති. අභිනින්නාක සින් ති අභිනීහරිං. 

කසොති වසො අහං. අකනෙවිහිතන් ති අවනකවිධං, අවනවකහි ො පකාවරහි 

පෙත් තිතං සංෙණ් ණිතන් ති අත් වථො. පුබ්කබනිවාසන් ති සමනන් තරාතීතං භෙං 

ආදිං කත් ො තත් ථ තත් ථ නිවුත් ථසන් තානං. අනුස්සරාමීති ‘‘එකම් පි ජාතිං 
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ද් වෙපි ජාතිවයො’’ති එෙං ජාතිපටිපාටියා අනුගන් ත් ො අනුගන් ත් ො සරාමි, 

අනුවදෙ ො සරාමි, චිත් වත අභිනින් නාමිතමත් වත එෙ සරාමීති දස් වසති. 

පූරිතපාරමීනඤ් හි මහාපුරිසානං පරිකම් මකරණං නත් ථි, වතන වත චිත් තං 
අභිනින් නාවමත් ොෙ සරන් ති. ආදිකම් මිකකුලපුත් තා පන පරිකම් මං කත් ොෙ 

සරන් ති, තස් මා වතසං ෙවසන පරිකම් මං ෙත් තබ් බං සියා. තං පන වුච් චමානං 

අතිභාරියං විනයනිදානං කවරොති, තස ්මා තං න ෙදාම. අත් ථිවකහි පන 

විසුද්ධි ග්ක  (විසුද් ධි. 2.402 ආදවයො) වුත් තනවයවනෙ ගවහතබ් බං. ඉධ පන 
පාළිවමෙ ෙණ් ණයිස ්සාම. 

කසයයථිදන් ති ආරද් ධප් පකාරදස ්සනත් වථ නිපාවතො. වතවනෙ ය් ොයං 

පුබ් වබනිොවසො ආරද් වධො, තස් ස පකාරප් පවභදං දස් වසන් වතො එෙම්පි

ජාතින් තිආදිමාහ. තත් ථ එෙම්පි ජාතින් ති එකම් පි පටිසන් ධිමූලං 

චතිපරිවයොසානං එකභෙපරියාපන් නං ඛන් ධසන් තානං. එස නවයො ද්කවපි

ජාතිකයොතිආදීසු. අකනකෙපි සංවට්ටෙප්කපතිආදීසු පන පරිහායමාවනො 

කප් වපො සංෙට් ටකප් වපො, ෙඩ් ඪමාවනො විෙට් ටකප් වපොති වෙදිතබ් වබො. තත් ථ ච 
සංෙට් වටන සංෙට් ටට් ඨායී ගහිවතො වහොති තම් මූලකත් තා. විෙට් වටන ච 

විෙට් ටට් ඨායී. එෙඤ් හි සති යානි තානි ‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛවෙ, කප් පස් ස 

අසඞ් වඛයයයානි. කතමානි චත් තාරි? සංෙට් වටො සංෙට් ටට් ඨායී, විෙට් වටො 
විෙට් ටට් ඨායී’’ති වුත් තානි තානි සබ් බානි පරිග් ගහිතානි වහොන් ති. 

තත් ථ තවයො සංෙට් ටා – වතවජොසංෙට් වටො, ආවපොසංෙට් වටො, 

ොවයොසංෙට් වටොති. තිස් වසො සංෙට් ටසීමා – ආභස් සරා, සුභකිණ් හා, 

වෙහප්  ලාති. යදා කප් වපො වතවජන සංෙට් ටති, ආභස ්සරවතො වහට් ඨා අග් ගිනා 

ඩය් හති. යදා උදවකන සංෙට් ටති, සුභකිණ් හවතො වහට් ඨා උදවකන විලීයති. 

යදා ොවතන සංෙට් ටති, වෙහප්  ලවතො වහට් ඨා ොවතන විද් ධංසියති. 
විත් ථාරවතො පන සදාපි එකං බුද් ධක් වඛත් තං විනස් සති. 

බුද් ධක් වඛත් තං නාම තිවිධං වහොති – ජාතික් වඛත් තං, ආණාක් වඛත් තං, 
විසයක් වඛත් තඤ් ච. තත් ථ ජාතික් වඛත් තං දසසහස් සචක් කොළපරියන් තං 

වහොති, යං තථාගතස් ස පටිසන් ධිආදීසු කම් පති. ආණාක් වඛත් තං 

වකොටිසතසහස් සචක් කොළපරියන් තං වහොති. යත් ථ රතනපරිත් තං, 

ඛන් ධපරිත් තං, ධජග් ගපරිත් තං, ආටානාටියපරිත් තං, වමොරපරිත් තන් ති ඉවමසං 

පරිත් තානං ආනුභාවෙො පෙත් තති. විසයක් වඛත් තං පන අනන් තං අපරිමාණං, 

‘‘යං යාෙතා ො පන ආකඞ් වඛයයා’’ති (අ. නි. 3.81) වුත් තං යත් ථ යං යං 
ආකඞ් ඛති තං තං අනුස් සරති. එෙවමවතසු තීසු බුද් ධක් වඛත් වතසු එකං 
ආණාක් වඛත් තං විනස ්සති. තස් මිං පන විනස් සන් වත ජාතික් වඛත් තම් පි 

විනට් ඨවමෙ වහොති; විනස ්සන් තඤ් ච එකවතොෙ විනස ්සති, සණ් ඨහන් තම් පි 
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පටුන 

එකවතොෙ සණ් ඨහති. තස් ස විනාවසො ච සණ් ඨහනඤ ්ච විසුද්ධි ග්ක  (විසුද් ධි. 

2.404) වුත් තං. අත් ථිවකහි තවතො ගවහතබ් බං. 

වය පවනවත සංෙට් ටවිෙට් ටා වුත් තා, එවතසු භගො වබොධිමණ් වඩ 
සම් මාසම් වබොධිං අභිසම් බුජ් ඣනත් ථාය නිසින් වනො අවනවකපි සංෙට් ටකප් වප 

අවනවකපි විෙට් ටකප් වප අවනවකපි සංෙට් ටවිෙට් ටකප් වප සරි. කථං? 

‘‘අමුත්රාසි’’න් තිආදිනා නවයන. තත් ථ අමුත්රාසින් ති අමුම් හි සංෙට් ටකප් වප අහං 
අමුම් හි භවෙ ො වයොනියා ො ගතියා ො විඤ් ඤාණට් ඨිතියා ො සත් තාොවස ො 

සත් තනිකාවය ො අවහොසිං. එවංනාක ොති වෙස් සන් තවරො ො වජොතිපාවලො ො. 

එවංක ොත්කතොති භග් ගවෙො ො වගොතවමො ො. එවංවණ්කණොති ඔදාවතො ො 

සාවමො ො. එව ාහාකරොති සාලිමංවසොදනාහාවරො ො පෙත් ත ලවභොජවනො ො. 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංකවදීති අවනකප් පකාවරන කායිකවචතසිකානං 

සාමිසනිරාමිසාදිප් පවභදානං ො සුඛදුක් ඛානං පටිසංවෙදී. එව ායුපරියන්කතොති 
එෙං ෙස් සසතපරමායුපරියන් වතො ො චතුරාසීතිකප් පසහස ්සපරමායුපරියන් වතො 
ො. 

කසො තකතොචුකතොඅමුත්රඋදපාදින් ති වසො අහං තවතො භෙවතො වයොනිවතො 

ගතිවතො විඤ ්ඤාණට් ඨිතිවතො සත් තාොසවතො සත් තනිකායවතො ො චවතො, පුන 
අමුකස ්මිං නාම භවෙ වයොනියා ගතියා විඤ් ඤාණට් ඨිතියා සත් තාොවස 

සත් තනිකාවය ො උදපාදිං. තත්රාපාසින් ති අථ තත්රාපි භවෙ වයොනියා ගතියා 
විඤ ්ඤාණට් ඨිතියා සත් තාොවස සත් තනිකාවය ො පුන අවහොසිං. 
එෙංනාවමොතිආදි වුත් තනයවමෙ. 

අථ ො යස් මා අමුත්රාසින් ති ඉදං අනුපුබ් වබන ආවරොහන් තස ්ස යාෙදිච් ඡකං 

සරණං. කසො තකතො චුකතොති පටිනිෙත් තන් තස් ස පච් චවෙක් ඛණං. තස් මා 

ඉධූපපන්කනොති ඉමිස ්සා ඉධූපපත් තියා අනන් තරං අමුත්ර උදපාදින් ති 

තුසිතභෙනං සන් ධායාහාති වෙදිතබ් බං. තත්රාපාසිං එවංනාක ොති තත්රාපි 

තුසිතභෙවන වසතවකතු නාම වදෙපුත් වතො අවහොසිං. එවංක ොත්කතොති තාහි 

වදෙතාහි සද් ධිං එකවගොත් වතො. එවංවණ්කණොති සුෙණ් ණෙණ් වණො. 

එව ාහාකරොති දිබ් බසුධාහාවරො. එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංකවදීති එෙං 
දිබ් බසුඛප් පටිසංවෙදී. දුක් ඛං පන සඞ් ඛාරදුක් ඛමත් තවමෙ. 

එව ායුපරියන්කතොති එෙං 

සත් තපඤ ්ඤාසෙස් සවකොටිසට් ඨිෙස් සසතසහස් සායුපරියන් වතො. කසො තකතො 

චුකතොති වසො අහං තවතො තුසිතභෙනවතො චවතො. ඉධූපපන්කනොති ඉධ 
මහාමායාය වදවියා කුච් ඡිම් හි නිබ් බත් වතො. 

ඉතීති එෙං. සාොරං සඋද්කදසන් ති නාමවගොත් තෙවසන සඋද් වදසං, 

ෙණ් ණාදිෙවසන සාකාරං. නාමවගොත් තෙවසන හි සත් වතො ‘‘දත් වතො, තිස් වසො, 
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වගොතවමො’’ති උද් දිසීයති; ෙණ් ණාදීහි ඔදාවතො, සාවමොති නානත් තවතො 

පඤ ්ඤායති; තස් මා නාමවගොත් තං උද් වදවසො, ඉතවර ආකාරා. කිං පන 

බුද් ධාවයෙ පුබ් වබනිොසං සරන් තීති? වුච් චවත – න බුද් ධාවයෙ, 

පච් වචකබුද් ධ-බුද් ධසාෙක-තිත් ථියාපි, වනො ච වඛො අවිවසවසන. තිත් ථියා හි 

චත් තාලීසංවයෙ කප් වප සරන් ති, න තවතො පරං. කස් මා? දුබ් බලපඤ් ඤත් තා. 
වතසඤ් හි නාමරූපපරිච් වඡදවිරහවතො දුබ් බලා පඤ් ඤා වහොති. සාෙවකසු පන 

අසීතිමහාසාෙකා කප් පසතසහස් සං සරන් ති; ද් වෙ අග් ගසාෙකා 
එකමසඞ් වඛයයයං සතසහස් සඤ ්ච. පච් වචකබුද් ධා ද් වෙ අසඞ් වඛයයයානි 
සතසහස් සඤ ්ච. එත් තවකො හි වතසං අභිනීහාවරො. බුද් ධානං පන පරිච් වඡවදො 

නත් ථි, යාෙ ඉච් ඡන් ති තාෙ සරන් ති. තිත් ථියා ච ඛන් ධපටිපාටිවමෙ සරන් ති. 
පටිපාටිං මුඤ ්චිත් ො චතිපටිසන් ධිෙවසන සරිතුං න සක් වකොන් ති. වතසඤ් හි 

අන් ධානං විය ඉච් ඡිතප් පවදවසොක් කමනං නත් ථි. සාෙකා උභයථාපි සරන් ති; 
තථා පච් වචකබුද් ධා. බුද් ධා පන ඛන් ධපටිපාටියාපි චතිපටිසන් ධිෙවසනපි 
සීවහොක් කන් තෙවසනපි අවනකාසු කප් පවකොටීසු වහට් ඨා ො උපරි ො යං යං 

ඨානං ආකඞ් ඛන් ති, තං සබ් බං සරන් තිවයෙ. 

අයං කඛො ක  බ්රාහ් ණාතිආදීසු ක ති මයා. විජ්ජාති විදිතකරණට් වඨන 

විජ් ජා. කිං විදිතං කවරොති? පුබ් වබනිොසං. අවිජ්ජාති තස් වසෙ 

පුබ් වබනිොසස් ස අවිදිතකරණට් වඨන තප් පටිච් ඡාදකවමොවහො වුච් චති. තක ොති 

ස් වෙෙ වමොවහො තප් පටිච් ඡාදකට් වඨන ‘‘තවමො’’ති වුච් චති. ආක ොකෙොති 
සාවයෙවිජ් ජා ඔභාසකරණට් වඨන ‘‘ආවලොවකො’’ති වුච් චති. එත් ථ ච විජ් ජා 

අධිගතාති අයං අත් වථො, වසසං පසංසාෙචනං. වයොජනා පවනත් ථ – අයං වඛො 

වම විජ් ජා අධිගතා, තස් ස වම අධිගතවිජ් ජස් ස අවිජ් ජා විහතා, විනට් ඨාති 

අත් වථො. කස ්මා? යස් මා විජ් ජා උප් පන් නා. එස නවයො ඉතරස් මිම් පි පදද් ෙවය. 

යථා තන් ති එත් ථ යථාති ඔපම් මත් වථ. තන් ති නිපාවතො. සතියා 

අවිප් පොවසන අප්ප ත්තස්ස. වීරියාතාවපන ආතාපිකනො. කාවය ච ජීවිවත ච 

අනවපක් ඛතාය පහිතත්තස්ස, වපසිතචිත් තස් සාති අත් වථො. ඉදං වුත් තං වහොති – 
යථා අප් පමත් තස් ස ආතාපිවනො පහිතත් තස් ස විහරවතො අවිජ් ජා විහඤ් වඤයය 

විජ් ජා උප් පජ් වජයය, තවමො විහඤ් වඤයය ආවලොවකො උප් පජ් වජයය; එෙවමෙ 

මම අවිජ් ජා විහතා විජ් ජා උප් පන් නා, තවමො විහවතො ආවලොවකො උප් පන් වනො. 
එතස ්ස වම පධානානුවයොගස් ස අනුරූපවමෙ  ලං ලද් ධන් ති. 

අයංකඛොක බ්රාහ් ණපඨ ාඅභිනිබ්භිදාඅකහොසි කුලක්කුලටච්ොපෙස්කසව

අණ්ඩකෙොසම්හාති අයං වඛො මම බ්රාහ් මණ 
පුබ් වබනිොසානුස් සතිඤාණමුඛතුණ් ඩවකන පුබ් වබ 
නිවුත් ථක් ඛන් ධපටිච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො පඨමා අභිනිබ් භිදා 
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පඨමා නික් ඛන් ති පඨමා අරියාජාති අවහොසි, කුක් කුටච් ඡාපකස ්වසෙ 
මුඛතුණ් ඩවකන ො පාදනඛසිඛාය ො අණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො තම් හා 
අණ් ඩවකොසම් හා අභිනිබ් භිදා නික් ඛන් ති කුක් කුටනිකාවය පච් චාජාතීති. 

පුබ් වබනිොසකථා නිට් ඨිතා. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණෙථා 

13. කසො එවං…කප.… චුතූපපාතඤාණායාති චතියා ච උපපාවත ච 

ඤාණාය; වයන ඤාවණන සත් තානං චති ච උපපාවතො ච ඤායති, තදත් ථන් ති 

වුත් තං වහොති. චිත්තං අභිනින්නාක සින් ති පරිකම් මචිත් තං නීහරිං. කසො

දිබ්කබන…කප.… පස්සාමීති එත් ථ පන පූරිතපාරමීනං මහාසත් තානං 
පරිකම් මකරණං නත් ථි. වත හි චිත් වත අභිනින් නාමිතමත් වත එෙ දිබ් වබන 

චක් ඛුනා සත් වත පස් සන් ති, ආදිකම් මිකකුලපුත් තා පන පරිකම් මං කත් ො. 
තස් මා වතසං ෙවසන පරිකම් මං ෙත් තබ් බං සියා. තං පන වුච් චමානං අතිභාරියං 

විනයනිදානං කවරොති; තස් මා තං න ෙදාම. අත් ථිවකහි පන විසුද්ධි ග්ක  

(විසුද් ධි. 2.411) වුත් තනවයන ගවහතබ් බං. ඉධ පන පාළිවමෙ ෙණ් ණයිස් සාම. 

කසොති වසො අහං. දිබ්කබනාතිආදීසු දිබ් බසදිසත් තා දිබ්බං. වදෙතානඤ් හි 
සුචරිතකම් මනිබ් බත් තං පිත් තවසම් හරුහිරාදීහි අපලිබුද් ධං 
උපක් කිවලසවිනිමුත් තතාය දූවරපි ආරම් මණසම් පටිච් ඡනසමත් ථං දිබ් බං 
පසාදචක් ඛු වහොති. ඉදඤ් චාපි වීරියභාෙනාබලනිබ් බත් තං ඤාණචක් ඛු 

තාදිසවමොති දිබ් බසදිසත් තා දිබ් බං, දිබ් බවිහාරෙවසන පටිලද් ධත් තා අත් තනා 

ච දිබ් බවිහාරසන් නිස් සිතත් තාපි දිබ් බං, ආවලොකපරිග් ගවහන මහාජුතිකත් තාපි 

දිබ් බං, තිවරොකුට් ටාදිගතරූපදස් සවනන මහාගතිකත් තාපි දිබ් බං. තං සබ් බං 

සද් දසත් ථානුසාවරන වෙදිතබ් බං. දස් සනට් වඨන චක්ඛු. චක් ඛුකිච් චකරවණන 

චක් ඛුමිොතිපි චක් ඛු. චතූපපාතදස් සවනන දිට් ඨිවිසුද් ධිවහතුත් තා විසුද්ධං. වයො 

හි චතිමත් තවමෙ පස් සති න උපපාතං, වසො උච් වඡදදිට් ඨිං ගණ් හාති. වයො 

උපපාතමත් තවමෙ පස් සති න චතිං, වසො නෙසත් තපාතුභාෙදිට් ඨිං ගණ් හාති. 

වයො පන තදුභයං පස් සති, වසො යස් මා දුවිධම් පි තං දිට් ඨිගතං අතිෙත් තති, 
තස් මාස් ස තං දස් සනං දිට් ඨිවිසුද් ධිවහතු වහොති. තදුභයඤ් ච භගො අද් දස. 

වතවනතං වුත් තං – ‘‘චතූපපාතදස ්සවනන දිට් ඨිවිසුද් ධිවහතුත් තා විසුද් ධ’’න් ති. 

එකාදසඋපක් කිවලසවිරහවතො ො විසුද් ධං. භගෙවතො හි 

එකාදසපක් කිවලසවිරහිතං දිබ් බචක් ඛු. යථාහ – ‘‘වසො වඛො අහං, අනුරුද් ධ, 

‘විචිකිච් ඡා චිත් තස් ස උපක් කිවලවසො’ති ඉති විදිත් ො විචිකිච් ඡං චිත් තස් ස 
උපක් කිවලසං පජහිං. අමනසිකාවරො…වප.… ථිනමිද් ධං… ඡම් භිතත් තං… 
උප් පිලං… දුට් ඨුල් ලං… අච් චාරද් ධවීරියං… අතිලීනවීරියං… අභිජප් පා… 
නානත් තසඤ් ඤා… ‘අතිනිජ් ඣායිතත් තං රූපානං චිත් තස් ස උපක් කිවලවසො’ති 
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පටුන 

ඉති විදිත් ො අතිනිජ් ඣායිතත් තං රූපානං චිත් තස් ස උපක් කිවලසං පජහිං. වසො 

වඛො අහං, අනුරුද් ධ, අප් පමත් වතො ආතාපී පහිතත් වතො විහරන් වතො ඔභාසඤ් හි 

වඛො සඤ් ජානාමි, න ච රූපානි පස් සාමි. රූපානි හි වඛො පස් සාමි, න ච ඔභාසං 

සඤ ්ජානාමී’’ති (ම. නි. 3.242-243) එෙමාදි. තවදෙං 
එකාදසුපක් කිවලසවිරහවතො විසුද් ධං. 

මනුස් සූපචාරං අතික් කමිත් ො රූපදස් සවනන අතික්ෙන්ත ානුසෙං; 
මානුසකං ො මංසචක් ඛුං අතික් කන් තත් තා අතික් කන් තමානුසකන් ති 
වෙදිතබ් බං. වතන දිබ් වබන චක් ඛුනා විසුද් වධන අතික් කන් තමානුසවකන. 

සත්කත පස්සාමීති මනුස් සමංසචක් ඛුනා විය සත් වත පස් සාමි දක් ඛාමි 

ඔවලොවකමි. චව ාකන උපපජ්ජ ාකනති එත් ථ චතික් ඛවණ ො 

උපපත් තික් ඛවණ ො දිබ් බචක් ඛුනා දට් ඨුං න සක් කා, වය පන ආසන් නචතිකා 

ඉදානි චවිස් සන් ති වත චව ානා. වය ච ගහිතපටිසන් ධිකා සම් පතිනිබ් බත් තා 

ො, වත උපපජ්ජ ානාති අධිප් වපතා. වත එෙරූවප චෙමාවන උපපජ් ජමාවන ච 

පස් සාමීති දස් වසති. හීකනති වමොහනිස් සන් දයුත් තත් තා හීනානං 
ජාතිකුලවභොගාදීනං ෙවසන හීළිවත ඔහීළිවත උඤ් ඤාවත අෙඤ් ඤාවත. 

පණීකතති අවමොහනිස් සන් දයුත් තත් තා තබ් බිපරීවත. සුවණ්කණති 

අවදොසනිස ්සන් දයුත් තත් තා ඉට් ඨකන් තමනාපෙණ් ණයුත් වත. දුබ්බණ්කණති 

වදොසනිස ්සන් දයුත් තත් තා අනිට් ඨාකන් තඅමනාපෙණ් ණයුත් වත; අභිරූවප 

විරූවපතිපි අත් වථො. සු කතති සුගතිගවත, අවලොභනිස ්සන් දයුත් තත් තා ො 

අඩ් වඪ මහද් ධවන. දුග් කතති දුග් ගතිගවත, වලොභනිස ්සන් දයුත් තත් තා ො 

දලිද් වද අප් පන් නපාවන. යථාෙම්මූපක ති යං යං කම් මං උපචිතං වතන වතන 

උපගවත. තත් ථ පුරිවමහි ‘‘චෙමාවන’’තිආදීහි දිබ් බචක් ඛුකිච් චං වුත් තං; ඉමිනා 
පන පවදන යථාකම් මූපගඤාණකිච් චං. 

තස් ස ච ඤාණස් ස අයමුප් පත් තික් කවමො – වසො වහට් ඨා නිරයාභිමුඛං 

ආවලොකං ෙඩ් වඪත් ො වනරයිකසත් වත පස් සති මහන් තං දුක් ඛමනුභෙමාවන, 
තං දස් සනං දිබ් බචක් ඛුකිච් චවමෙ. වසො එෙං මනසි කවරොති – ‘‘කින් නු වඛො 

කම් මං කත් ො ඉවම සත් තා එතං දුක් ඛමනුභෙන් තී’’ති? අථස් ස ‘‘ඉදං නාම 
කත් ො’’ති තං කම් මාරම් මණං ඤාණං උප් පජ් ජති. තථා උපරි වදෙවලොකාභිමුඛං 
ආවලොකං ෙඩ් වඪත් ො නන් දනෙන-මිස් සකෙන- ාරුසකෙනාදීසු සත් වත 
පස් සති මහාසම් පත් තිං අනුභෙමාවන. තම් පි දස් සනං දිබ් බචක් ඛුකිච් චවමෙ. වසො 
එෙං මනසි කවරොති – ‘‘කින් නු වඛො කම් මං කත් ො ඉවම සත් තා එතං 

සම් පත් තිං අනුභෙන් තී’’ති? අථස් ස ‘‘ඉදං නාම කත් ො’’ති තංකම් මාරම් මණං 
ඤාණං උප් පජ් ජති. ඉදං යථාකම් මූපගඤාණං නාම. ඉමස් ස විසුං පරිකම් මං නාම 

නත් ථි. යථා චිමස් ස, එෙං අනාගතංසඤාණස් සපි. දිබ් බචක් ඛුපාදකාවනෙ හි 
ඉමානි දිබ් බචක් ඛුනා සවහෙ ඉජ් ඣන් ති. 
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පටුන 

ොයදුච්චරිකතනාතිආදීසු දුට් ඨු චරිතං දුට් ඨං ො චරිතං කිවලසපූතිකත් තාති 

දුච් චරිතං; කාවයන දුච් චරිතං, කායවතො ො උප් පන් නං දුච් චරිතන් ති 

ොයදුච්චරිතං. එෙං ෙචීමවනොදුච් චරිතානිපි දට් ඨබ් බානි. ස න්නා තාති 

සමඞ් ගීභූතා. අරියානං උපවාදොති බුද් ධ-පච් වචකබුද් ධ-බුද් ධසාෙකානං 
අරියානං අන් තමවසො ගිහිවසොතාපන් නානම් පි අනත් ථකාමා හුත් ො 

අන් තිමෙත් ථුනා ො ගුණපරිධංසවනන ො උපොදකා; අක් වකොසකා, ගරහකාති 

වුත් තං වහොති. තත් ථ ‘‘නත් ථි ඉවමසං සමණධම් වමො, අස් සමණා එවත’’ති 
ෙදන් වතො අන් තිමෙත් ථුනා උපෙදති. ‘‘නත් ථි ඉවමසං ඣානං ො විවමොක් වඛො 
ො මග් වගො ො  ලං ො’’ති ෙදන් වතො ගුණපරිධංසවනන උපෙදතීති 

වෙදිතබ් වබො. වසො ච ජානං ො උපෙවදයය අජානං ො, උභයථාපි අරියූපොවදොෙ 

වහොති. භාරියං කම් මං සග් ගාෙරණං මග් ගාෙරණඤ් ච, සවතකිච් ඡං පන වහොති. 
තස් ස ච ආවිභාෙත් ථං ඉදං ෙත් ථුමුදාහරන් ති – 

‘‘අඤ ්ඤතරස ්මිං කිර ගාවම එවකො වථවරො ච දහරභික් ඛු ච පිණ් ඩාය 
චරන් ති. වත පඨමඝවරවයෙ උළුඞ් කමත් තං උණ් හයාගුං ලභිංසු. වථරස් ස ච 

කුච් ඡිොවතො අත් ථි. වසො චින් වතසි – ‘අයං යාගු මය් හං සප් පායා, යාෙ න සීතලා 
වහොති තාෙ නං පිොමී’ති. වසො මනුස් වසහි උම් මාරත් ථාය ආහවට 
දාරුක් ඛන් වධ නිසීදිත් ො තං පිවි. ඉතවරො තං ජිගුච් ඡි – ‘අතිච් ඡාවතො ෙතායං 
මහල් ලවකො අම් හාකං ලජ් ජිතබ් බකං අකාසී’ති. වථවරො ගාවම චරිත් ො විහාරං 

ගන් ත් ො දහරභික් ඛුං ආහ – ‘අත් ථි වත, ආවුවසො, ඉමස් මිං සාසවන 

පතිට් ඨා’ති? ‘ආම, භන් වත, වසොතාපන් වනො අහ’න් ති. ‘වතන හාවුවසො, 

උපරිමග් ගත් ථාය ොයාමං මා අකාසි, ඛීණාසවෙො තයා උපෙදිවතො’ති. වසො තං 
ඛමාවපසි. වතනස් ස තං පාකතිකං අවහොසි’’. තස ්මා වයො අඤ් වඤොපි අරියං 

උපෙදති, වතන ගන් ත් ො සවච අත් තනා වුඩ් ඪතවරො වහොති, ‘‘අහං ආයස් මන් තං 

ඉදඤ් චිදඤ් ච අෙචං, තං වම ඛමාහී’’ති ඛමාවපතබ් වබො. සවච නෙකතවරො 

වහොති, ෙන් දිත් ො උක් කුටිකං නිසීදිත් ො අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො ‘‘අහං භන් වත 

තුම් වහ ඉදඤ් චිදඤ් ච අෙචං, තං වම ඛමථා’’ති ඛමාවපතබ් වබො. සවච වසො 

නක් ඛමති දිසාපක් කන් වතො ො වහොති, වය තස් මිං විහාවර භික් ඛූ ෙසන් ති වතසං 

සන් තිකං ගන් ත් ො සවච අත් තනා වුඩ් ඪතවරො වහොති ඨිතවකවනෙ, සවච 

නෙකතවරො උක් කුටිකං නිසීදිත් ො අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො ‘‘අහං, භන් වත, 

අසුකං නාම ආයස් මන් තං ඉදඤ් චිදඤ් ච අෙචං, ඛමතු වම වසො ආයස් මා’’ති එෙං 

ෙදන් වතන ඛමාවපතබ් වබො. සවච වසො පරිනිබ් බුවතො වහොති, 
පරිනිබ් බුතමඤ් චට් ඨානං ගන් ත් ො යාෙ සිෙථිකං ගන් ත් ොපි ඛමාවපතබ් වබො. 

එෙං කවත සග් ගාෙරණඤ් ච මග් ගාෙරණඤ් ච න වහොති, පාකතිකවමෙ වහොති. 

මච්ොදිට්ඨිොති විපරීතදස් සනා. මච්ොදිට්ඨිෙම් ස ාදානාති 

මිච් ඡාදිට් ඨිෙවසන සමාදින් නනානාවිධකම් මා, වය ච මිච් ඡාදිට් ඨිමූලවකසු 
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කායකම් මාදීසු අඤ් වඤපි සමාදවපන් ති. තත් ථ ෙචීදුච් චරිතග් ගහවණවනෙ 

අරියූපොවද, මවනොදුච් චරිතග් ගහවණන ච මිච් ඡාදිට් ඨියා සඞ් ගහිතායපි ඉවමසං 
ද් වින් නං පුන ෙචනං මහාසාෙජ් ජභාෙදස් සනත් ථන් ති වෙදිතබ් බං. 

මහාසාෙජ් වජො හි අරියූපොවදො ආනන් තරියසදිවසො. යථාහ – ‘‘වසයයථාපි, 

සාරිපුත් ත, භික් ඛු සීලසම් පන් වනො සමාධිසම් පන් වනො පඤ් ඤාසම් පන් වනො 

දිට් වඨෙ ධම් වම අඤ් ඤං ආරාවධයය; එෙංසම් පදමිදං, සාරිපුත් ත, ෙදාමි තං 
ොචං අප් පහාය තං චිත් තං අප් පහාය තං දිට් ඨිං අප් පටිනිස ්සජ් ජිත් ො යථාභතං 

නික් ඛිත් වතො, එෙං නිරවය’’ති (ම. නි. 1.149). 

මිච් ඡාදිට් ඨිවතො ච මහාසාෙජ් ජතරං නාම අඤ ්ඤං නත් ථි. යථාහ – ‘‘නාහං, 

භික් ඛවෙ, අඤ ්ඤං එකධම් මම් පි සමනුපස් සාමි, එෙං මහාසාෙජ් ජතරං, යථයිදං, 

මිච් ඡාදිට් ඨි. මිච් ඡාදිට් ඨිපරමානි, භික් ඛවෙ, ෙජ් ජානී’’ති (අ. නි. 1.310). 

ොයස්ස කභදාති උපාදින් නක් ඛන් ධපරිච් චාගා. පරං  රණාති තදනන් තරං 
අභිනිබ් බත් තක් ඛන් ධග් ගහවණ. අථො කායස් ස වභදාති ජීවිතින් ද්රියස් සුපච් වඡදා. 

පරං මරණාති චතිචිත් තවතො උද් ධං. අපායන් ති එෙමාදි සබ් බං නිරයවෙෙචනං. 

නිරවයො හි සග් ගවමොක් ඛවහතුභූතා පුඤ් ඤසම් මතා අයා අවපතත් තා, සුඛානං 

ො ආයස් ස අභාො අපාවයො. දුක් ඛස් ස ගති පටිසරණන් ති දුග් ති; 
වදොසබහුලතාය ො දුට් වඨන කම් මුනා නිබ් බත් තා ගතීති දුග් ගති. විෙසා 

නිපතන් ති එත් ථ දුක් කටකාරිවනොති විනිපාකතො; විනස ්සන් තා ො එත් ථ 
නිපතන් ති සම් භිජ් ජමානඞ් ගපච් චඞ් ගාති විනිපාවතො. නත් ථි එත් ථ 

අස් සාදසඤ් ඤිවතො අවයොති නිරකයො. 

අථ ො අපායග් ගහවණන තිරච් ඡානවයොනිං දීවපති. තිරච් ඡානවයොනි හි 

අපාවයො, සුගතියා අවපතත් තා; න දුග් ගති, මවහසක් ඛානං නාගරාජාදීනං 
සම් භෙවතො. දුග් ගතිග් ගහවණන වපත් තිවිසයං දීවපති. වසො හි අපාවයො වචෙ 

දුග් ගති ච සුගතිවතො අවපතත් තා, දුක් ඛස ්ස ච ගතිභූතත් තා; න තු විනිපාවතො 
අසුරසදිසං අවිනිපතිතත් තා. වපතමහිද් ධිකානඤ් හි විමානානිපි නිබ් බත් තන් ති. 
විනිපාතග් ගහවණන අසුරකායං දීවපති. වසො හි යථාවුත් වතනත් වථන අපාවයො 
වචෙ දුග් ගති ච සබ් බසමුස් සවයහි ච විනිපතිතත් තා විනිපාවතොති වුච් චති. 

නිරයග් ගහවණන අවීචි-ආදිඅවනකප් පකාරං නිරයවමෙ දීවපති. උපපන්නාති 

උපගතා, තත් ථ අභිනිබ් බත් තාති අධිප් පාවයො. වුත් තවිපරියාවයන සුක් කපක් වඛො 
වෙදිතබ් වබො. 

අයං පන විවසවසො – එත් ථ සුගතිග් ගහවණන මනුස් සගතිපි සඞ් ගය් හති. 

සග් ගග් ගහවණන වදෙගතිවයෙ. තත් ථ සුන් දරා ගතීති සු ති. රූපාදිවිසවයහි 

සුට් ඨු අග් වගොති සග්ක ො. වසො සබ් වබොපි ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් වඨන ක ොකෙොති 

අයං ෙචනත් වථො. විජ්ජාති දිබ් බචක් ඛුඤාණවිජ් ජා. අවිජ්ජාති සත් තානං 
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චතිපටිසන් ධිපටිච් ඡාදිකා අවිජ් ජා. වසසං වුත් තනයවමෙ. අයවමෙ වහත් ථ 
විවසවසො – යථා පුබ් වබනිොසකථායං 
‘‘පුබ් වබනිොසානුස් සතිඤාණමුඛතුණ් ඩවකන 

පුබ් වබනිවුත් ථක් ඛන් ධපඅච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො’’ති වුත් තං; 

එෙමිධ ‘‘චතූපපාතඤාණමුඛතුණ් ඩවකන චතූපපාතපටිච් ඡාදකං 
අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො’’ති ෙත් තබ් බන් ති. 

දිබ් බචක් ඛුඤාණකථා නිට් ඨිතා. 

ආසවක්ඛයඤාණෙථා 

14. කසො එවං ස ාහිකත චිත්කතති ඉධ විපස් සනාපාදකං 

චතුත් ථජ් ඣානචිත් තං වෙදිතබ් බං. ආසවානං ඛයඤාණායාති 
අරහත් තමග් ගඤාණත් ථාය. අරහත් තමග් වගො හි ආසෙවිනාසනවතො ආසොනං 

ඛවයොති වුච් චති. තත්ර වචතං ඤාණං තප් පරියාපන් නත් තාති. චිත්තං

අභිනින්නාක සින් ති විපස් සනාචිත් තං අභිනීහරිං. කසොඉදංදුක්ඛන් ති එෙමාදීසු 

‘‘එත් තකං දුක් ඛං, න ඉවතො භිවයයො’’ති සබ් බම් පි දුක් ඛසච් චං 
සරසලක් ඛණපටිවෙවධන යථාභූතං අබ් භඤ් ඤාසිං ජානිං පටිවිජ් ඣිං. තස් ස ච 

දුක් ඛස ්ස නිබ් බත් තිකං තණ් හං ‘‘අයං දුක් ඛසමුදවයො’’ති, තදුභයම් පි යං ඨානං 

පත් ො නිරුජ් ඣති තං වතසං අප් පෙත් තිං නිබ් බානං ‘‘අයං දුක් ඛනිවරොවධො’’ති, 

තස් ස ච සම් පාපකං අරියමග් ගං ‘‘අයං දුක් ඛනිවරොධගාමිනී පටිපදා’’ති 
සරසලක් ඛණපටිවෙවධන යථාභූතං අබ් භඤ් ඤාසිං ජානිං පටිවිජ් ඣින් ති 
එෙමත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

එෙං සරූපවතො සච් චානි දස් වසත් ො ඉදානි කිවලසෙවසන පරියායවතො 

දස් වසන් වතො ‘‘ඉක  ආසවා’’තිආදිමාහ. තස්ස ක  එවං ජානකතො එවං

පස්සකතොති තස් ස මය් හං එෙං ජානන් තස ්ස එෙං පස් සන් තස් ස සහ විපස් සනාය 

වකොටිප් පත් තං මග් ගං කවථති. ො ාසවාති කාමාසෙවතො. විමුච්චිත්ථාති ඉමිනා 

 ලක් ඛණං දස් වසති. මග් ගක් ඛවණ හි චිත් තං විමුච් චති,  ලක් ඛවණ විමුත් තං 

වහොති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණන් ති ඉමිනා පච් චවෙක් ඛණඤාණං 

දස් වසති. ඛීණා ජාතීතිආදීහි තස් ස භූමිං. වතන හි ඤාවණන භගො 
පච් චවෙක් ඛන් වතො ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදීනි අබ් භඤ ්ඤාසිං. කතමා පන භගෙවතො 

ජාති ඛීණා, කථඤ ්ච නං අබ් භඤ ්ඤාසීති? වුච් චවත – න තාෙස් ස අතීතා ජාති 

ඛීණා, පුබ් වබෙ ඛීණත් තා; න අනාගතා, අනාගවත ොයාමාභාෙවතො; න 

පච් චප් පන් නා, විජ් ජමානත් තා. යා පන මග් ගස් ස අභාවිතත් තා උප් පජ් වජයය 

එකචතුපඤ් චවෙොකාරභවෙසු එකචතුපඤ් චක් ඛන් ධප් පවභදා ජාති, සා මග් ගස් ස 

භාවිතත් තා අනුප් පාදධම් මතං ආපජ් ජවනන ඛීණා; තං වසො මග් ගභාෙනාය 
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පටුන 

පහීනකිවලවස පච් චවෙක් ඛිත් ො ‘‘කිවලසාභාවෙ විජ් ජමානම් පි කම් මං ආයතිං 
අප් පටිසන් ධිකං වහොතී’’ති ජානන් වතො අබ් භඤ් ඤාසිං. 

වුසිතන් ති වුත් ථං පරිවුත් ථං, කතං චරිතං නිට් ඨිතන් ති අත් වථො. 

බ්රහ් චරියන් ති මග් ගබ්රහ් මචරියං, පුථුජ් ජනකලයාණවකන හි සද් ධිං සත් ත 

වසක් ඛා බ්රහ් මචරියොසං ෙසන් ති නාම, ඛීණාසවෙො වුත් ථොවසො. තස් මා භගො 
අත් තවනො බ්රහ් මචරියොසං පච් චවෙක් ඛන් වතො ‘‘වුසිතං බ්රහ් මචරිය’’න් ති 

අබ් භඤ් ඤාසිං. ෙතං ෙරණීයන් ති චතූසු සච් වචසු චතූහි මග් වගහි 
පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරියාභාෙනාභිසමයෙවසන වසොළසවිධම් පි කිච් චං 

නිට් ඨාපිතන් ති අත් වථො. පුථුජ් ජනකලයාණකාදවයො හි එතං කිච් චං කවරොන් ති, 
ඛීණාසවෙො කතකරණීවයො. තස් මා භගො අත් තවනො කරණීයං 

පච් චවෙක් ඛන් වතො ‘‘කතං කරණීය’’න් ති අබ් භඤ් ඤාසිං. නාපරං

ඉත්ථත්තායාති ඉදානි පුන ඉත් ථභාොය එෙං වසොළසකිච් චභාොය 
කිවලසක් ඛයාය ො මග් ගභාෙනාකිච් චං වම නත් ථීති අබ් භඤ ්ඤාසිං. 

ඉදානි එෙං පච් චවෙක් ඛණඤාණපරිග් ගහිතං තං ආසොනං ඛයඤාණාධිගමං 

බ්රාහ් මණස ්ස දස ්වසන් වතො අයං කඛො ක  බ්රාහ් ණාතිආදිමාහ. තත් ථ විජ්ජාති 

අරහත් තමග් ගඤාණවිජ් ජා. අවිජ්ජාති චතුසච් චපටිච් ඡාදිකා අවිජ් ජා. වසසං 

වුත් තනයවමෙ. අයං පන විවසවසො – අයං කඛො ක  බ්රාහ් ණ තතියා

අභිනිබ්භිදා අකහොසීති එත් ථ අයං වඛො මම බ්රාහ් මණ ආසොනං 
ඛයඤාණමුඛතුණ් ඩවකන චතුසච් චපටිච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො 

තතියා අභිනිබ් භිදා තතියා නික් ඛන් ති තතියා අරියජාති අවහොසි, 
කුක් කුටච් ඡාපකස ්වසෙ මුඛතුණ් ඩවකන ො පාදනඛසිඛාය ො අණ් ඩවකොසං 
පදාවලත් ො තම් හා අණ් ඩවකොසම් හා අභිනිබ් භිදා නික් ඛන් ති කුක් කුටනිකාවය 
පච් චාජාතීති. 

එත් තාෙතා කිං දස් වසතීති? වසො හි බ්රාහ් මණ කුක් කුටච් ඡාපවකො අණ් ඩවකොසං 

පදාවලත් ො තවතො නික් ඛමන් වතො සකිවමෙ ජායති, අහං පන පුබ් වබ-
නිවුත් ථක් ඛන් ධපටිච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං භින් දිත් ො පඨමං තාෙ 

පුබ් වබනිොසානුස් සතිඤාණවිජ් ජාය ජාවතො, තවතො සත් තානං 
චතිපටිසන් ධිපටිච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං පදාවලත් ො දුතියං 

දිබ් බචක් ඛුඤාණවිජ් ජාය ජාවතො, පුන චතුසච් චපටිච් ඡාදකං අවිජ් ජණ් ඩවකොසං 

පදාවලත් ො තතියං ආසොනං ඛයඤාණවිජ් ජාය ජාවතො; එෙං තීහි විජ් ජාහි 
තික් ඛත් තුං ජාවතො. සා ච වම ජාති අරියා සුපරිසුද් ධාති ඉදං දස් වසසි. එෙං 

දස් වසන් වතො ච පුබ් වබනිොසඤාවණන අතීතංසඤාණං, දිබ් බචක් ඛුනා 

පච් චප් පන් නානාගතංසඤාණං, ආසෙක් ඛවයන 
සකලවලොකියවලොකුත් තරගුණන් ති එෙං තීහි විජ් ජාහි සබ් වබපි 
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සබ් බඤ ්ඤුගුවණ පකාවසත් ො අත් තවනො අරියාය ජාතියා වජට් ඨවසට් ඨභාෙං 
බ්රාහ් මණස ්ස දස ්වසසීති. 

ආසෙක් ඛයඤාණකථා නිට් ඨිතා. 

කදසනානුක ොදනෙථා 

15. එවං වුත්කත කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණොති එෙං භගෙතා 
වලොකානුකම් පවකන බ්රාහ් මණං අනුකම් පමාවනන විනිගූහිතබ් වබපි අත් තවනො 
අරියාය ජාතියා වජට් ඨවසට් ඨභාවෙ විජ් ජත් තයපකාසිකාය ධම් මවදසනාය 
වුත් වත පීතිවිප්  ාරපරිපුණ් ණගත් තචිත් වතො වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො තං 
භගෙවතො අරියාය ජාතියා වජට් ඨවසට් ඨභාෙං විදිත් ො ‘‘ඊදිසං නාමාහං 
සබ් බවලොකවජට් ඨවසට් ඨං සබ් බගුණසමන් නාගතං සබ් බඤ් ඤුං ‘අඤ ්වඤසං 
අභිොදනාදිකම් මං න කවරොතී’ති අෙචං – ‘ධීරත් ථු ෙතවර අඤ් ඤාණ’’’න් ති 
අත් තානං ගරහිත් ො ‘‘අයං දානි වලොවක අරියාය ජාතියා පුවරජාතට් වඨන 

වජට් වඨො, සබ් බගුවණහි අප් පටිසමට් වඨන වසට් වඨො’’ති නිට් ඨං ගන් ත් ො 

භගෙන් තං එතදවෙොච – ‘‘කජට්කඨො භවං ක ොතක ො කසට්කඨො භවං

ක ොතක ො’’ති. එෙඤ් ච පන ෙත් ො පුන තං භගෙවතො ධම් මවදසනං 

අබ් භනුවමොදමාවනො ‘‘අභික්ෙන්තං, කභො ක ොත , අභික්ෙන්තං, කභො 

ක ොත ා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථායං අභික් කන් තසද් වදො ඛයසුන් දරාභිරූපඅබ් භනුවමොදවනසු දිස ්සති. 

‘‘අභික් කන් තා, භන් වත, රත් ති; නික් ඛන් වතො පඨවමො යාවමො, චිරනිසින් වනො 

භික් ඛුසඞ් වඝො’’තිආදීසු (අ. නි. 8.20) හි ඛවය දිස් සති. ‘‘අයං වම පුග් ගවලො 

ඛමති, ඉවමසං චතුන් නං පුග් ගලානං අභික් කන් තතවරො ච පණීතතවරො 

චා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.100) සුන් දවර. 

‘‘වකො වම ෙන් දති පාදානි, ඉද් ධියා යසසා ජලං; 

අභික් කන් වතන ෙණ් වණන, සබ් බා ඔභාසයං දිසා’’ති. – 

ආදීසු (වි. ෙ. 857) අභිරූවප. ‘‘අභික් කන් තං, භන් වත’’තිආදීසු (දී. නි. 1.250) 

අබ් භනුවමොදවන. ඉධාපි අබ් භනුවමොදවනවයෙ. යස් මා ච අබ් භනුවමොදවන, 

තස් මා ‘‘සාධු සාධු, වභො වගොතමා’’ති වුත් තං වහොතීති වෙදිතබ් බං. 

‘‘භවය වකොවධ පසංසායං, තුරිවත වකොතූහලච් ඡවර; 

හාවස වසොවක පසාවද ච, කවර ආවමඩිතං බුවධො’’ති. 

ඉමිනා ච ලක් ඛවණන ඉධ පසාදෙවසන පසංසාෙවසන චායං ද් වික් ඛත් තුං 
වුත් වතොති වෙදිතබ් වබො. 
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අථ ො අභික්ෙන්තන් ති අතිඉට් ඨං අතිමනාපං අතිසුන් දරන් ති වුත් තං වහොති. 

තත් ථ එවකන අභික් කන් තසද් වදන වදසනං වථොවමති, එවකන අත් තවනො 

පසාදං. අයඤ් හි එත් ථ අධිප් පාවයො – ‘‘අභික් කන් තං, වභො වගොතම, යදිදං 

වභොවතො වගොතමස් ස ධම් මවදසනා, අභික් කන් තං යදිදං වභොවතො වගොතමස් ස 
ධම් මවදසනං ආගම් ම මම පසාවදො’’ති. භගෙවතොවයෙ ො ෙචනං ද් වෙ ද් වෙ 

අත් වථ සන් ධාය වථොවමති – වභොවතො වගොතමස් ස ෙචනං අභික් කන් තං 

වදොසනාසනවතො අභික් කන් තං ගුණාධිගමනවතො, තථා සද් ධාජනනවතො 

පඤ ්ඤාජනනවතො, සාත් ථවතො සබයඤ් ජනවතො, උත් තානපදවතො 

ගම් භීරත් ථවතො, කණ් ණසුඛවතො හදයඞ් ගමවතො, අනත් තුක් කංසනවතො 

අපරෙම් භනවතො, කරුණාසීතලවතො පඤ් ඤාෙදාතවතො, අපාථරමණීයවතො 

විමද් දක් ඛමවතො, සුයයමානසුඛවතො වීමංසියමානහිතවතොති එෙමාදීහි 
වයොවජතබ් බං. 

තවතො පරම් පි චතූහි උපමාහි වදසනංවයෙ වථොවමති. තත් ථ 

නික්කුලජ්ජිතන් ති අවධොමුඛඨපිතං, වහට් ඨාමුඛජාතං ො. උක්කුලජ්කජයයාති 

උපරිමුඛං කවරයය. පටිච්ෙන්නන් ති තිණපණ් ණාදිපටිච් ඡාදිතං. විවකරයයාති 

උග් ඝාවටයය. මූළ්හස්සාති දිසාමූළ ්හස ්ස.  ග් ං ආචික්කඛයයාති හත් වථ 

ගවහත් ො එස මග් වගොති ෙවදයය. අන්ධොකරති කාළපක් ඛචාතුද් දසී 
අඩ් ඪරත් ත-ඝනෙනසණ් ඩ-වමඝපටවලහි චතුරඞ් වග තමසි. අයං තාෙ 
අනුත් තානපදත් වථො. අයං පන අධිප් පායවයොජනා – යථා වකොචි නික් කුජ් ජිතං 

උක් කුජ් වජය් ය, එෙං සද් ධම් මවිමුඛං අසද් ධම් වම පතිට් ඨිතං මං අසද් ධම් මා 

වුට් ඨාවපන් වතන; යථා පටිච් ඡන් නං විෙවරයය, එෙං කස ්සපස් ස භගෙවතො 

සාසනන් තරධානා පභුති මිච් ඡාදිට් ඨිගහනපටිච් ඡන් නං සාසනං විෙරන් වතන; 

යථා මූළ් හස් ස මග් ගං ආචික් වඛයය, එෙං කුම් මග් ගමිච් ඡාමග් ගප් පටිපන් නස ්ස 

වම සග් ගවමොක් ඛමග් ගං ආචික් ඛන් වතන; යථා අන් ධකාවර වතලපජ් වජොතං 

ධාවරයය, එෙං වමොහන් ධකාවර නිමුග් ගස් ස වම බුද් ධාදිරතනත් තයරූපානි 
අපස් සවතො තප් පටිච් ඡාදකවමොහන් ධකාරවිද් ධංසකවදසනාපජ් වජොතං 

ධාවරන් වතන, මය් හං වභොතා වගොතවමන එවතහි පරියාවයහි පකාසිතත් තා 
අවනකපරියාවයන ධම් වමො පකාසිවතොති. 

වදසනානුවමොදනකථා නිට් ඨිතා. 

පසන්නාොරෙථා 
එෙං වදසනං වථොවමත් ො ඉමාය වදසනාය රතනත් තවය පසන් නචිත් වතො 

පසන් නාකාරං කවරොන් වතො ‘‘එසාහ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ එසාහන් ති එවසො 

අහං. භවන්තං ක ොත ං සරණං  ච්ොමීති භෙන් තං වගොතමං සරණන් ති 

ගච් ඡාමි; භෙං වම වගොතවමො සරණං, පරායණං, අඝස් ස තාතා, හිතස ්ස ච 
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විධාතාති ඉමිනා අධිප් පාවයන භෙන් තං වගොතමං ගච් ඡාමි භජාමි වසොමි 

පයිරුපාසාමි, එෙං ො ජානාමි බුජ් ඣාමීති. වයසඤ් හි ධාතූනං ගතිඅත් වථො, 

බුද් ධිපි වතසං අත් වථො; තස් මා ‘‘ගච් ඡාමී’’ති ඉමස් ස ජානාමි බුජ් ඣාමීති අයම් පි 

අත් වථො වුත් වතො. ධම් ඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චාති එත් ථ පන අධිගතමග් වග 
සච් ඡිකතනිවරොවධ යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජමාවන ච චතූසු අපාවයසු අපතමාවන 

ධාවරතීති ධම්ක ො; වසො අත් ථවතො අරියමග් වගො වචෙ නිබ් බානඤ් ච. වුත් තං 

වහතං – ‘‘යාෙතා, භික් ඛවෙ, ධම් මා සඞ් ඛතා, අරිවයො අට් ඨඞ් ගිවකො මග් වගො 

වතසං අග් ගමක් ඛායතී’’ති (අ. නි. 4.34) විත් ථාවරො. න වකෙලඤ් ච 

අරියමග් වගො වචෙ නිබ් බානඤ ්ච, අපි ච වඛො අරිය වලහි සද් ධිං 

පරියත් තිධම් වමොපි. වුත් තම් පි වහතං ෙත්ත ාණවෙවි ාකන – 

‘‘රාගවිරාගමවනජමවසොකං, ධම් මමසඞ් ඛතමප් පටිකූලං; 

මධුරමිමං පගුණං සුවිභත් තං, ධම් මමිමං සරණත් ථමුවපහී’’ති. (වි. ෙ. 

887); 

එත් ථ හි රා විරාක ොති මග් වගො කථිවතො. අකනජ කසොෙන් ති  ලං. 

ධම්  සඞ්ඛතන් ති නිබ් බානං. අප්පටිකූ ං  ධුරම ං පගුණං සුවිභත්තන් ති 
පිටකත් තවයන විභත් තා සබ් බධම් මක් ඛන් ධාති. දිට් ඨිසීලසඞ් ඝාවතන 

සංහවතොති සඞ්කඝො, වසො අත් ථවතො අට් ඨඅරියපුග් ගලසමූවහො. වුත් තඤ් වහතං 

තස් මිංවයෙ වි ාකන – 

‘‘යත් ථ ච දින් නමහප්  ලමාහු, චතූසු සුචීසු පුරිසයුවගසු; 

අට් ඨ ච පුග් ගලධම් මදසා වත, සඞ් ඝමිමං සරණත් ථමුවපහී’’ති. (වි. ෙ. 

888); 

භික් ඛූනං සඞ් වඝො භික්ඛුසඞ්කඝො. එත් තාෙතා ච බ්රාහ් මවණො තීණි 
සරණගමනානි පටිවෙවදසි. 

පසන් නාකාරකථා නිට් ඨිතා. 

සරණ  නෙථා 

ඉදානි වතස් වෙෙ තීසු සරණගමවනසු වකොසල් ලත් ථං සරණං, සරණගමනං, 

වයො සරණං ගච් ඡති, 

සරණගමනප් පවභවදො, සරණගමන ලං, සංකිවලවසො, වභවදොති අයං විධි 
වෙදි තබ් වබො. වසො පන ඉධ වුච් චමාවනො අතිභාරියං විනයනිදානං කවරොතීති න 
වුත් වතො. අත් ථිවකහි පන පපඤ් චසූදනියං ො මජ් ඣිමට් ඨකථායං 

භයකභරවසුත්තවණ්ණනකතො (ම. නි. අට් ඨ. 1.56) සුමඞ් ගලවිලාසිනියං ො 
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දීඝනිකායට් ඨකථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.250) සරණවණ්ණනකතො 
ගවහතබ් වබොති. 

සරණගමනකථා නිට් ඨිතා. 

උපාසෙත්තපටිකවදනාෙථා 

උපාසෙං  ං භවං ක ොතක ො ධාකරතූති මං භෙං වගොතවමො ‘‘උපාසවකො 
අය’’න් ති එෙං ධාවරතූති අත් වථො. උපාසකවිධිවකොසල් ලත් ථං පවනත් ථ වකො 

උපාසවකො, කස ්මා උපාසවකොති වුච් චති, කිමස් ස සීලං, වකො ආජීවෙො, කා 

විපත් ති, කා සම් පත් තීති ඉදං පකිණ් ණකං වෙදිතබ් බං. තං අතිභාරියකරණවතො 

ඉධ න විභත් තං, අත් ථිවකහි පන පපඤ්චසූදනියං ජ්ඣි ට්ඨෙථායං (ම. නි. 

අට් ඨ. 1.56) වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. අජ්ජතග්ක ති එත් ථ අයං 

අග් ගසද් වදො ආදිවකොටිවකොට් ඨාසවසට් වඨසු දිස් සති. ‘‘අජ් ජතග් වග, සම් ම 

වදොොරික, ආෙරාමි ද් ොරං නිගණ් ඨානං නිගණ් ඨීන’’න් තිආදීසු (ම. නි. 2.70) 
හි ආදිම් හි දිස ්සති. ‘‘වතවනෙ අඞ් ගුලග් වගන තං අඞ් ගුලග් ගං පරාමවසයය 

(කථා. 441), උච් ඡග් ගං වෙළග් ග’’න් තිආදීසු වකොටියං. ‘‘අම් බිලග් ගං ො 

මධුරග් ගං ො තිත් තකග් ගං ො (සං. නි. 5.374) අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, 

විහාරග් වගන ො පරිවෙණග් වගන ො භාවජතු’’න් තිආදීසු (චූළෙ. 318) 

වකොට් ඨාවස. ‘‘යාෙතා, භික් ඛවෙ, සත් තා අපදා ො ද් විපදා ො…වප.… 

තථාගවතො වතසං අග් ගමක් ඛායතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) වසට් වඨ. ඉධ 

පනායං ආදිම් හි දට් ඨබ් වබො. තස් මා අජ්ජතග්ක ති අජ් ජතං ආදිං කත් ොති 

එෙවමත් ථ අත් වථො වෙදිතබ් වබො. අජ්ජතන් ති අජ් ජභාෙන් ති වුත් තං වහොති. 

අජ්ජදග්ක  ඉච් වචෙ ො පාවඨො, දකාවරො පදසන් ධිකවරො, අජ් ජ අග් ගං කත් ොති 

වුත් තං වහොති. පාණුකපතන් ති පාවණහි උවපතං, යාෙ වම ජීවිතං පෙත් තති, 
තාෙ උවපතං අනඤ් ඤසත් ථුකං තීහි සරණගමවනහි සරණගතං මං භෙං 

වගොතවමො ධාවරතු ජානාතු, අහඤ් හි සවචපි වම තිඛිවණන අසිනා සීසං 

ඡින් වදයයං, වනෙ බුද් ධං ‘‘න බුද් වධො’’ති ො, ධම් මං ‘‘න ධම් වමො’’ති ො, 
සඞ් ඝං ‘‘න සඞ් වඝො’’ති ො ෙවදයයන් ති. එත් ථ ච බ්රාහ් මවණො පාණුවපතං 
සරණගතන් ති පුන සරණගමනං ෙදන් වතො අත් තසන් නියයාතනං පකාවසතීති 
වෙදිතබ් වබො. 

එෙං අත් තානං නියයාවතත් ො භගෙන් තං සපරිසං උපට් ඨාතුකාවමො ආහ – 

‘‘අධිවාකසතු ච ක  භවං ක ොතක ො කවරඤ්ජායං වස්සාවාසං සද්ධිං 

භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. කිං වුත් තං වහොති – උපාසකඤ් ච මං භෙං වගොතවමො 

ධාවරතු, අධිොවසතු ච වම වෙරඤ් ජායං ෙස් සාොසං, තවයො මාවස වෙරඤ් ජං 

උපනිස ්සාය මම අනුග් ගහත් ථං ොසං සම් පටිච් ඡතූති. අධිවාකසසි භ වා 

තුණ්හීභාකවනාති අථස් ස ෙචනං සුත් ො භගො කායඞ් ගං ො ොචඞ් ගං ො 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

126 

පටුන 

අවචොවපත් ො අබ් භන් තවරවයෙ ඛන් තිං චාවරත් ො තුණ් හීභාවෙන අධිොවසසි; 
බ්රාහ් මණස ්ස අනුග් ගහත් ථං මනසාෙ සම් පටිච් ඡීති වුත් තං වහොති. 

අථ කඛො කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණො භ වකතො අධිවාසනං විදිත්වාති අථ 

වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො සවච වම සමවණො වගොතවමො නාධිොවසයය, කාවයන 
ො ොචාය ො පටික් ඛිවපයය. යස් මා පන අප් පටික් ඛිපිත් ො අබ් භන් තවර ඛන් තිං 

ධාවරසි, තස් මා වම මනසාෙ අධිොවසසීති එෙං ආකාරසල් ලක් ඛණකුසලතාය 

භගෙවතො අධිොසනං විදිත් ො, අත් තවනො නිසින් නාසනවතො වුට් ඨාය චතූසු 
දිසාසු භගෙන් තං සක් කච් චං ෙන් දිත් ො තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් ො 
ආගතකාලවතො පභුති ජාතිමහල් ලකබ්රාහ් මණානං අභිොදනාදීනි න කවරොතීති 
විගරහිත් ොපි ඉදානි විඤ් ඤාතබුද් ධගුවණො කාවයන ොචාය මනසා ච 
අවනකක් ඛත් තුං ෙන් දන් වතොපි අතිත් වතොවයෙ හුත් ො 
දසනඛසවමොධානසමුජ් ජලං අඤ් ජලිං පග් ගය් හ සිරස ්මිං පතිට් ඨාවපත් ො යාෙ 
දස් සනවිසවයො තාෙ පටිමුවඛොවයෙ අපක් කමිත් ො දස් සනවිසයං විජහනට් ඨාවන 
ෙන් දිත් ො පක් කාමි. 

උපාසකත් තපටිවෙදනාකථා නිට් ඨිතා. 

දුබ්භික්ඛෙථා 

16. කතනකඛොපනස කයනකවරඤ්ජාදුබ්භික්ඛාකහොතීති යස් මිං සමවය 

වෙරඤ් වජන බ්රාහ් මවණන භගො වෙරඤ් ජං උපනිස් සාය ෙස් සාොසං යාචිවතො, 

වතන සමවයන වෙරඤ් ජා දුබ් භික් ඛා වහොති. දුබ්භික්ඛාති දුල් ලභභික් ඛා; සා පන 

දුල් ලභභික් ඛතා යත් ථ මනුස් සා අස් සද් ධා වහොන් ති අප් පසන් නා, තත් ථ 
සුසස් සකාවලපි අතිසමග් වඝපි පුබ් බණ් ණාපරණ් වණ වහොති. වෙරඤ් ජායං පන 

යස් මා න තථා අවහොසි, අපිච වඛො දුසස් සතාය ඡාතකවදොවසන අවහොසි තස් මා 

තමත් ථං දස් වසන් වතො ද්වීහිතිොතිආදිමාහ. තත් ථ ද්වීහිතිොති ද් විධා 

පෙත් තඊහිතිකා. ඊහිතං නාම ඉරියා ද් විධා පෙත් තා – චිත් තඉරියා, චිත් තඊහා. 

‘‘එත් ථ ලච් ඡාම නු වඛො කිඤ් චි භික් ඛමානා න ලච් ඡාමා’’ති, ‘‘ජීවිතුං ො 
සක් ඛිස ්සාම නු වඛො වනො’’ති අයවමත් ථ අධිප් පාවයො. 

අථ ො ද්වීහිතිොති දුජ් ජීවිකා, ඊහිතං ඊහා ඉරියනං පෙත් තනං 
ජීවිතන් තිආදීනි පදානි එකත් ථානි. තස් මා දුක් වඛන ඊහිතං එත් ථ පෙත් තතීති 

ද් වීහිතිකාති අයවමත් ථ පදත් වථො. කසතට්ඨිොති වසතකානි අට් ඨීනි එත් ථාති 
වසතට් ඨිකා. දිෙසම් පි යාචිත් ො කිඤ් චි අලද් ධා මතානං කපණමනුස් සානං 
අහිච් ඡත් තකෙණ් වණහි අට් ඨීහි තත්ර තත්ර පරිකිණ් ණාති වුත් තං වහොති. 

කසතට්ටිොතිපි පාවඨො. තස් සත් වථො – වසතා අට් ටි එත් ථාති වසතට් ටිකා. 
අට් ටීති ආතුරතා බයාධි වරොවගො. තත් ථ ච සස් සානං ගබ් භග් ගහණකාවල 
වසතකවරොවගන උපහතවමෙ පච් ඡින් නඛීරං අග් ගහිතතණ් ඩුලං 
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පණ් ඩරපණ් ඩරං සාලිසීසං ො යෙවගොධූමසීසං ො නික් ඛමති, තස් මා 

‘‘වසතට් ටිකා’’ති වුච් චති. 

ෙප් පකාවල සුට් ඨු අභිසඞ් ඛරිත් ොපි වුත් තසස ්සං තත් ථ සලාකා එෙ 

සම් පජ් ජතීති ස ාොවුත්තා; සලාකාය ො තත් ථ ජීවිතං පෙත් වතන් තීති 

ස ාොවුත්තා. කිං වුත් තං වහොති? තත් ථ කිර ධඤ් ඤවික් කයකානං සන් තිකං 
කයවකසු ගවතසු දුබ් බලමනුස ්වස අභිභවිත් ො බලෙමනුස් සාෙ ධඤ් ඤං 
කිණිත් ො ගච් ඡන් ති. දුබ් බලමනුස් සා අලභමානා මහාසද් දං කවරොන් ති. 
ධඤ ්ඤවික් කයකා ‘‘සබ් වබසං සඞ් ගහං කරිස් සාමා’’ති ධඤ ්ඤකරණට් ඨාවන 
ධඤ ්ඤමාපකං නිසීදාවපත් ො එකපස් වස ෙණ් ණජ් ඣක් ඛං නිසීදාවපසුං. 
ධඤ ්ඤත් ථිකා ෙණ් ණජ් ඣක් ඛස් ස සන් තිකං ගච් ඡන් ති. වසො ආගතපටිපාටියා 
මූලං ගවහත් ො ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස එත් තකං දාතබ් බ’’න් ති සලාකං ලිඛිත් ො 

වදති, වත තං ගවහත් ො ධඤ් ඤමාපකස ්ස සන් තිකං ගන් ත් ො දින් නපටිපාටියා 
ධඤ ්ඤං ගණ් හන් ති. එෙං සලාකාය තත් ථ ජීවිතං පෙත් වතන් තීති සලාකාවුත් තා. 

න සුෙරා උඤ්කෙන පග් කහන යාකපතුන් ති පග් ගවහන වයො උඤ් වඡො, 

වතන යාවපතුං න සුකරා. පත් තං ගවහත් ො යං අරියා උඤ් ඡං කවරොන් ති, 

භික් ඛාචරියං චරන් ති, වතන උඤ් වඡන යාවපතුං න සුකරාති වුත් තං වහොති. තදා 
කිර තත් ථ සත් තට් ඨගාවම පිණ් ඩාය චරිත් ො එකදිෙසම් පි යාපනමත් තං න 
ලභන් ති. 

කතනකඛොපනස කයනඋත්තරාපථොඅස්සවාණිජා…කප.… අස්කසොසි

කඛො භ වා උදුක්ඛ සද්දන් ති – කතනාති යස් මිං සමවය භගො වෙරඤ් ජං 
උපනිස ්සාය ෙස් සාොසං උපගවතො වතන සමවයන. උත් තරාපථොසිකා 
උත් තරාපථවතො ො ආගතත් තා එෙං ලද් ධවෙොහාරා අස් සොණිජා උත් තරාපවථ 
අස් සානං උට් ඨානට් ඨාවන පඤ ්ච අස් සසතානි ගවහත් ො දිගුණං තිගුණං ලාභං 
පත් ථයමානා වදසන් තරං ගච් ඡන් තා වතහි අත් තවනො වික් කායිකභණ් ඩභූවතහි 

පඤ ්චමත් වතහි අස් සසවතහි වෙරඤ් ජං ෙස් සාොසං උපගතා වහොන් ති. කස ්මා? 
න හි සක් කා තස් මිං වදවස ෙස් සිවක චත් තාවරො මාවස අද් ධානං පටිපජ් ජිතුං. 
උපගච් ඡන් තා ච බහිනගවර උදවකන අනජ් වඣොත් ථරණීවය ඨාවන අත් තවනො 
ච ොසාගාරානි අස් සානඤ් ච මන් දිරං කාරාවපත් ො ෙතියා පරික් ඛිපිංසු. තානි 
වතසං ෙසනට් ඨානානි ‘‘අස ්සමණ් ඩලිකාවයො’’ති පඤ ්ඤායිංසු. වතනාහ – 

‘‘කතහිඅස්ස ණ්ඩලිොසුභික්ඛූනං පත්ථපත්ථපු ෙංපඤ්ඤත්තංකහොතී’’ති. 

පත්ථපත්ථපු ෙන් ති එකවමකස් ස භික් ඛුවනො පත් ථපත් ථපමාණං පුලකං. 

පත් වථො නාම නාළිමත් තං වහොති, එකස ්ස පුරිසස් ස අලං යාපනාය. වුත් තම් පි 

වහතං – ‘‘පත් වථොදවනො නාලමයං දුවින් න’’න් ති (ජා. 2.21.192). පුලකං නාම 
නිත් ථුසං කත් ො උස් වසවදත් ො ගහිතයෙතණ් ඩුලා වුච් චන් ති. යදි හි සථුසා 

වහොන් ති, පාණකා විජ් ඣන් ති, අද් ධානක් ඛමා න වහොන් ති. තස් මා වත ොණිජා 
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අද් ධානක් ඛමං කත් ො යෙතණ් ඩුලමාදාය අද් ධානං පටිපජ් ජන් ති ‘‘යත් ථ 

අස් සානං ඛාදනීයං තිණං දුල් ලභං භවිස් සති, තත් වථතං අස් සභත් තං 
භවිස ්සතී’’ති. 

කස ්මා පන වතහි තං භික් ඛූනං පඤ් ඤත් තන් ති? වුච් චවත – ‘‘න හි වත 

දක් ඛිණාපථමනුස් සා විය අස් සද් ධා අප් පසන් නා, වත පන සද් ධා පසන් නා 

බුද් ධමාමකා, ධම් මමාමකා, සඞ් ඝමාමකා; වත පුබ් බණ් හසමයං වකනචිවදෙ 
කරණීවයන නගරං පවිසන් තා ද් වෙ තවයො දිෙවස අද් දසංසු සත් තට් ඨ භික් ඛූ 
සුනිෙත් වථ සුපාරුවත ඉරියාපථසම් පන් වන සකලම් පි නගරං පිණ් ඩාය චරිත් ො 
කිඤ් චි අලභමාවන. දිස ්ොන වනසං එතදවහොසි – ‘‘අයයා ඉමං නගරං 

උපනිස ්සාය ෙස් සං උපගතා; ඡාතකඤ් ච ෙත් තති, න ච කිඤ් චි ලභන් ති, අතිවිය 

කිලමන් ති. මයඤ් චම් හ ආගන් තුකා, න සක් වකොම වනසං වදෙසිකං යාගුඤ් ච 
භත් තඤ ්ච පටියාවදතුං. අම් හාකං පන අස් සා සායඤ් ච පාවතො ච ද් වික් ඛත් තුං 
භත් තං ලභන් ති. යංනූන මයං එකවමකස් ස අස් සස ්ස පාතරාසභත් තවතො 
එකවමකස ්ස භික් ඛුවනො පත් ථපත් ථපුලකං දවදයයාම. එෙං අයයා ච න 

කිලමිස ්සන් ති, අස් සා ච යාවපස් සන් තී’’ති. වත භික් ඛූනං සන් තිකං ගන් ත් ො 

එතමත් ථං ආවරොවචත් ො ‘‘භන් වත, තුම් වහ පත් ථපත් ථපුලකං පටිග් ගවහත් ො 
යං ො තං ො කත් ො පරිභුඤ් ජථා’’ති යාචිත් ො වදෙසිකං පත් ථපත් ථපුලකං 
පඤ ්ඤවපසුං. වතන වුත් තං – ‘‘වතහි අස් සමණ් ඩලිකාසු භික් ඛූනං 
පත් ථපත් ථපුලකං පඤ් ඤත් තං වහොතී’’ති. 

පඤ්ඤත්තන් ති නිච් චභත් තසඞ් වඛවපන ඨපිතං. ඉදානි භික්ඛූ

පුබ්බණ්හස යං නිවාකසත්වාතිආදීසු පුබ්බණ්හස යන් ති දිෙසස් ස 

පුබ් බභාගසමයං, පුබ් බණ් හසමවයති අත් වථො. පුබ් බණ් වහ ො සමයං 

පුබ් බණ් හසමයං, පුබ් බණ් වහ එකං ඛණන් ති වුත් තං වහොති. එෙං 

අච් චන් තසංවයොවග උපවයොගෙචනං ලබ් භති. නිවාකසත්වාති පරිදහිත් ො, 
විහාරනිොසනපරිෙත් තනෙවසවනතං වෙදිතබ් බං. න හි වත තවතො පුබ් වබ 

අනිෙත් ථා අවහසුං. පත්තචීවර ාදායාති පත් තං හත් වථහි චීෙරං කාවයන 

ආදියිත් ො සම් පටිච් ඡාවදත් ො, ධාවරත් ොති අත් වථො. වයන ො වතන ො හි 

පකාවරන ගණ් හන් තා ආදායඉච් වචෙ වුච් චන් ති, යථා ‘‘සමාදාවයෙ 

පක් කමතී’’ති (දී. නි. 1.21). පිණ්ඩංඅ භ ානාති සකලම් පි වෙරඤ් ජං චරිත් ො 

තිට් ඨතු පිණ් වඩො, අන් තමවසො ‘‘අතිච් ඡථා’’ති ොචම් පි අලභමානා. 

පත්ථපත්ථපු ෙං ආරා ං ආහරිත්වාති ගතගතට් ඨාවන ලද් ධං එකවමකං 

පත් ථපත් ථපුලකං ගවහත් ො ආරාමං වනත් ො. උදුක්ඛක  කෙොට්කටත්වා

කෙොට්කටත්වා පරිභුඤ්ජන්තීති වථරානං වකොචි කප් පියකාරවකො නත් ථි, වයො 
වනසං තං ගවහත් ො යාගුං ො භත් තං ො පවචයය. සාමම් පි පචනං 
සමණසාරුප් පං න වහොති න ච ෙට් ටති. වත එෙං වනො සල් ලහුකවුත් තිතා ච 
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පටුන 

භවිස ්සති, සාමපාකපරිවමොචනඤ් චාති අට් ඨ අට් ඨ ජනා ො දස දස ජනා ො 
එකවතො හුත් ො උදුක් ඛවල වකොට් වටත් ො වකොට් වටත් ො සකං සකං පටිවීසං 
උදවකන වතවමත් ො පරිභුඤ් ජන් ති. එෙං පරිභුඤ් ජිත් ො අප් වපොස ්සුක් කා 

සමණධම් මං කවරොන් ති. භගෙවතො පන වත අස් සොණිජා පත් ථපුලකඤ් ච 

වදන් ති, තදුපියඤ් ච සප් පිමධුසක් කරං. තං ආයස් මා ආනන් වදො ආහරිත් ො 
සිලායං පිසති. පුඤ ්ඤෙතා පණ් ඩිතපුරිවසන කතං මනාපවමෙ වහොති. අථ නං 
පිසිත් ො සප් පිආදීහි සම් මා වයොවජත් ො භගෙවතො උපනාවමසි. අවථත් ථ 
වදෙතා දිබ් වබොජං පක් ඛිපන් ති. තං භගො පරිභුඤ් ජති. පරිභුඤ් ජිත් ො 
 ලසමාපත් තියා කාලං අතිනාවමති. න තවතො පට් ඨාය පිණ් ඩාය චරති. 

කිං පනානන් දත් වථවරො තදා භගෙවතො උපට් ඨාවකො වහොතීති? වහොති, වනො 
ච වඛො උපට් ඨාකට් ඨානං ලද් ධා. භගෙවතො හි පඨමවබොධියං වීසතිෙස් සන් තවර 
නිබද් ධුපට් ඨාවකො නාම නත් ථි. කදාචි නාගසමාලත් වථවරො භගෙන් තං 

උපට් ඨාසි, කදාචි නාගිතත් වථවරො, කදාචි වමඝියත් වථවරො, කදාචි 

උපොණත් වථවරො, කදාචි සාගතත් වථවරො, කදාචි සුනක් ඛත් වතො 
ලිච් ඡවිපුත් වතො. වත අත් තවනො රුචියා උපට් ඨහිත් ො යදා ඉච් ඡන් ති තදා 
පක් කමන් ති. ආනන් දත් වථවරො වතසු වතසු උපට් ඨහන් වතසු අප් වපොස් සුක් වකො 

වහොති, පක් කන් වතසු සයවමෙ ෙත් තපටිපත් තිං කවරොති. භගොපි කිඤ් චාපි වම 

ඤාතිවසට් වඨො උපට් ඨාකට් ඨානං න තාෙ ලභති, අථ වඛො එෙරූවපසු ඨාවනසු 
අයවමෙ පතිරූවපොති අධිොවසසි. වතන වුත් තං – ‘‘ආයස ්මා පනානන් වදො 

පත් ථපුලකං සිලායං පිසිත් ො භගෙවතො උපනාවමසි, තං භගො පරිභුඤ් ජතී’’ති. 

නනු ච මනුස් සා දුබ් භික් ඛකාවල අතිවිය උස් සාහජාතා පුඤ් ඤානි 

කවරොන් ති, අත් තනා අභුඤ් ජිත් ොපි භික් ඛූනං දාතබ් බං මඤ් ඤන් ති. වත තදා 

කස ්මා කටච් ඡුභික් ඛම් පි න අදංසු? අයඤ් ච වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො මහතා 

උස් සාවහන භගෙන් තං ෙස් සාොසං යාචි, වසො කස ්මා භගෙවතො අත් ථිභාෙම් පි 

න ජානාතීති? වුච් චවත – මාරාෙට් ටනාය. වෙරඤ් ජඤ් හි බ්රාහ් මණං භගෙවතො 
සන් තිකා පක් කන් තමත් තවමෙ සකලඤ් ච නගරං සමන් තා ච වයොජනමත් තං 

යත් ථ සක් කා පුවරභත් තං පිණ් ඩාය චරිත් ො පච් චාගන් තුං, තං සබ් බං මාවරො 
ආෙට් වටත් ො වමොවහත් ො සබ් වබසං අසල් ලක් ඛණභාෙං කත් ො පක් කාමි. 
තස් මා න වකොචි අන් තමවසො සාමීචිකම් මම් පි කත් තබ් බං මඤ ්ඤිත් ථ. 

කිං පන භගොපි මාරාෙට් ටනං අජානිත් ොෙ තත් ථ ෙස් සං උපගවතොති? 
වනො අජානිත් ො. අථ කස් මා චම් පා-සාෙත් ථි-රාජගහාදීනං අඤ් ඤතරස ්මිං න 

උපගවතොති? තිට් ඨන් තු චම් පා-සාෙත් ථි-රාජගහාදීනි, සවචපි භගො තස් මිං 

සංෙච් ඡවර උත් තරකුරුං ො තිදසපුරං ො ගන් ත් ො ෙස් සං උපගච් වඡයය, තම් පි 
මාවරො ආෙට් වටයය. වසො කිර තං සංෙච් ඡරං අතිවිය ආඝාවතන 

පරියුට් ඨිතචිත් වතො අවහොසි. ඉධ පන භගො ඉමං අතිවරකකාරණං අද් දස – 
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පටුන 

‘‘අස් සොණිජා භික් ඛූනං සඞ් ගහං කරිස් සන් තී’’ති. තස් මා වෙරඤ් ජායවමෙ 
ෙස් සං උපගච් ඡි. 

කිං පන මාවරො ොණිජවක ආෙට් වටතුං න සක් වකොතීති? වනො න 

සක් වකොති, වත පන ආෙට් ටිතපරිවයොසාවන ආගමිංසු. පටිනිෙත් තිත් ො කස් මා 

න ආෙට් වටතීති? අවිසහතාය. න හි වසො තථාගතස් ස අභිහටභික් ඛාය 
නිබද් ධදානස් ස අප් පිතෙත් තස් ස අන් තරායං කාතුං විසහති. චතුන් නඤ් හි න 

සක් කා අන් තරාවයො කාතුං. කතවමසං චතුන් නං? තථාගතස් ස 
අභිහටභික් ඛාසඞ් වඛවපන ො නිබද් ධදානස් ස අප් පිතෙත් තසඞ් වඛවපන ො 
පරිච් චත් තානං චතුන් නං පච් චයානං න සක් කා වකනචි අන් තරාවයො කාතුං. 
බුද් ධානං ජීවිතස් ස න සක් කා වකනචි අන් තරාවයො කාතුං. අසීතියා 
අනුබයඤ් ජනානං බයාමප් පභාය ො න සක් කා වකනචි අන් තරාවයො කාතුං. 
චන් දිමසූරියවදෙබ්රහ් මානම් පි හි පභා තථාගතස් ස 
අනුබයඤ් ජනබයාමප් පභාප් පවදසං පත් ො විහතානුභාො වහොන් ති. බුද් ධානං 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස න සක් කා වකනචි අන් තරාවයො කාතුන් ති ඉවමසං 
චතුන් නං න සක් කා වකනචි අන් තරාවයො කාතුං. තස් මා මාවරන 
අකතන් තරායං භික් ඛං භගො සසාෙකසඞ් වඝො තදා පරිභුඤ් ජතීති වෙදිතබ් වබො. 

එෙං පරිභුඤ් ජන් වතො ච එකදිෙසං අස්කසොසිකඛොභ වා උදුක්ඛ සද්දන් ති 
භගො පත් ථපත් ථපුලකං වකොට් වටන් තානං භික් ඛූනං මුසලසඞ් ඝට් ටජනිතං 

උදුක් ඛලසද් දං සුණි. තවතො පරං ජානන්තාපි තථා තාති එෙමාදි යං පරවතො 

‘‘කින් නු වඛො වසො, ආනන් ද, උදුක් ඛලසද් වදො’’ති පුච් ඡි, තස් ස 
පරිහාරදස් සනත් ථං වුත් තං. තත්රායං සඞ් වඛපෙණ් ණනා – තථාගතා නාම 

ජානන් තාපි සවච තාදිසං පුච් ඡාකාරණං වහොති, පුච් ඡන් ති. සවච පන තාදිසං 

පුච් ඡාකාරණං නත් ථි, ජානන් තාපි න පුච් ඡන් ති. යස ්මා පන බුද් ධානං අජානනං 

නාම නත් ථි, තස් මා අජානන් තාපීති න වුත් තං. ො ංවිදිත්වා පුච්ෙන්තීති සවච 

තස් සා පුච් ඡාය වසො කාවලො වහොති, එෙං තං කාලං විදිත් ො පුච් ඡන් ති; සවච න 

වහොති, එෙම් පි කාලං විදිත් ොෙ න පුච් ඡන් ති. එෙං පුච් ඡන් තාපි ච අත් ථසංහිතං 

තථාගතා පුච් ඡන් ති, යං අත් ථනිස් සිතං කාරණනිස් සිතං, තවදෙ පුච් ඡන් ති, වනො 

අනත් ථසංහිතං. කස් මා? යස් මා අනත් ථසංහිවත වසතුඝාවතො තථාගතානං. 

කසතු වුච් චති මග් වගො, මග් වගවනෙ තාදිසස් ස ෙචනස් ස ඝාකතො, සමුච් වඡවදොති 
වුත් තං වහොති. 

ඉදානි අත්ථසංහිතන් ති එත් ථ යං අත් ථසන් නිස ්සිතං ෙචනං තථාගතා 

පුච් ඡන් ති, තං දස් වසන් වතො ‘‘ද්වීහාොකරහී’’ති ආදිමාහ. තත් ථ ආොකරහීති 

කාරවණහි. ධම් ං වා කදකසස්සා ාති අට් ඨුප් පත් තියුත් තං සුත් තං ො 

පුබ් බචරිතකාරණයුත් තං ජාතකං ො කථයිස් සාම. සාවොනං වා සික්ඛාපදං 
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පඤ්ඤකපස්සා ාති සාෙකානං ො තාය පුච් ඡාය වීතික් කමං පාකටං කත් ො 
ගරුකං ො ලහුකං ො සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපස් සාම ආණං ඨවපස් සාමාති. 

අථ කඛො භ වා…කප.… එත ත්ථං ආකරොකචසීති එත් ථ නත් ථි කිඤ් චි 
ෙත් තබ් බං. පුබ් වබ වුත් තවමෙ හි භික් ඛූනං පත් ථපත් ථපුලකපටිලාභං 
සල් ලහුකවුත් තිතං සාමපාකපරිවමොචනඤ් ච ආවරොවචන් වතො එතමත් ථං 

ආවරොවචසීති වුච් චති. ‘‘සාධු සාධු, ආනන්දා’’ති ඉදං පන භගො ආයස් මන් තං 
ආනන් දං සම් පහංවසන් වතො ආහ. සාධුකාරං පන දත් ො ද් වීසු ආකාවරසු එකං 

ගවහත් ො ධම් මං වදවසන් වතො ආහ – ‘‘තුම්කහහි, ආනන්ද, සප්පුරිකසහිවිජිතං, 

පච්ඡි ා ජනතා සාලි ංකසොදනං අති ඤ්ඤිස්සතී’’ති. තත්රායමධිප් පාවයො – 

තුම් වහහි, ආනන් ද, සප් පුරිවසහි එෙං දුබ් භික් වඛ දුල් ලභපිණ් වඩ ඉමාය 

සල් ලහුකවුත් තිතාය ඉමිනා ච සල් වලවඛන විජිතං. කිං විජිතන් ති? දුබ් භික් ඛං 

විජිතං, වලොවභො විජිවතො, ඉච් ඡාචාවරො විජිවතො. කථං? ‘‘අයං වෙරඤ් ජා 

දුබ් භික් ඛා, සමන් තවතො පන අනන් තරා ගාමනිගමා  ලභාරනමිතසස් සා 
සුභික් ඛා සුලභපිණ් ඩා. එෙං සන් වතපි භගො ඉවධෙ අම් වහ නිග් ගණ් හිත් ො 
ෙසතී’’ති එකභික් ඛුස් සපි චින් තා ො විඝාවතො ො නත් ථි. එෙං තාෙ දුබ් භික් ඛං 
විජිතං අභිභූතං අත් තවනො ෙවස ෙත් තිතං. 

කථං වලොවභො විජිවතො? ‘‘අයං වෙරඤ් ජා දුබ් භික් ඛා, සමන් තවතො පන 

අනන් තරා ගාමනිගමා  ලභාරනමිතසස් සා සුභික් ඛා සුලභපිණ් ඩා. හන් ද මයං 
තත් ථ ගන් ත් ො පරිභුඤ් ජිස් සාමා’’ති වලොභෙවසන එකභික් ඛුනාපි 
රත් තිච් වඡවදො ො ‘‘පච් ඡිමිකාය තත් ථ ෙස් සං උපගච් ඡාමා’’ති ෙස් සච් වඡවදො ො 
න කවතො. එෙං වලොවභො විජිවතො. 

කථං ඉච් ඡාචාවරො විජිවතො? අයං වෙරඤ් ජා දුබ් භික් ඛා, ඉවම ච මනුස් සා 
අම් වහ ද් වෙ තවයො මාවස ෙසන් වතපි න කිස් මිඤ ්චි මඤ ්ඤන් ති. යංනූන මයං 
ගුණොණිජ් ජං කත් ො ‘‘අසුවකො භික් ඛු පඨමස් ස ඣානස් ස ලාභී…වප.… 
අසුවකො ඡළභිඤ් වඤොති එෙං මනුස් සානං අඤ් ඤමඤ් ඤං පකාවසත් ො කුච් ඡිං 
පටිජග් ගිත් ො පච් ඡා සීලං අධිට් ඨවහයයාමා’’ති එකභික් ඛුනාපි එෙරූපා ඉච් ඡා න 
උප් පාදිතා. එෙං ඉච් ඡාචාවරො විජිවතො අභිභූවතො අත් තවනො ෙවස ෙත් තිවතොති. 

අනාගවත පන පච් ඡිමා ජනතා විහාවර නිසින් නා අප් පකසිවරවනෙ 
ලභිත් ොපි ‘‘කිං ඉදං උත් තණ් ඩුලං අතිකිලින් නං අවලොණං අතිවලොණං 

අනම් බිලං අච් චම් බිලං, වකො ඉමිනා අත් වථො’’ති ආදිනා නවයන 

සාලිමංවසොදනං අතිමඤ් ඤිස ්සති, ඔඤ ්ඤාතං අෙඤ් ඤාතං කරිස් සති. අථ ො 

ජනපවදො නාම න සබ් බකාලං දුබ් භික් වඛො වහොති. එකදා දුබ් භික් වඛො වහොති, 

එකදා සුභික් වඛො වහොති. ස් ොයං යදා සුභික් වඛො භවිස ්සති, තදා තුම් හාකං 
සප් පුරිසානං ඉමාය පටිපත් තියා පසන් නා මනුස් සා භික් ඛූනං 
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යාගුඛජ් ජකාදිප් පවභවදන අවනකප් පකාරං සාලිවිකතිං මංවසොදනඤ් ච දාතබ් බං 
මඤ ්ඤිස ්සන් ති. තං තුම් වහ නිස ්සාය උප් පන් නං සක් කාරං තුම් හාකං 
සබ්රහ් මචාරීසඞ් ඛාතා පච් ඡිමා ජනතා තුම් හාකං අන් තවර නිසීදිත් ො 

අනුභෙමානාෙ අතිමඤ් ඤිස ්සති, තප් පච් චයං මානඤ් ච ඔමානඤ් ච කරිස් සති. 

කථං? කස ්මා එත් තකං පක් කං, කිං තුම් හාකං භාජනානි නත් ථි, යත් ථ 
අත් තවනො සන් තකං පක් ඛිපිත් ො ඨවපයයාථාති. 

දුබ් භික් ඛකථා නිට් ඨිතා. 

 හාක ොග් ල් ානස්සසීහනාදෙථා 

17. අථ කඛො ආයස් ා  හාක ොග් ල් ාකනොතිආදීසු ආයස් ාති 

පියෙචනවමතං, ගරුගාරෙසප් පතිස ්සාධිෙචනවමතං.  හාක ොග් ල් ාකනොති 
මහා ච වසො ගුණමහන් තතාය වමොග් ගල් ලාවනො ච වගොත් වතනාති 

මහාවමොග් ගල් ලාවනො. එතදකවොචාති එතං අවෙොච. ඉදානි ෙත් තබ් බං ‘‘එතරහි 

භන් වත’’තිආදිෙචනං දස් වසති. කස ්මා අවෙොච? වථවරො කිර පබ් බජිත් ො 

සත් තවම දිෙවස සාෙකපාරමිඤාණස් ස මත් ථකං පත් වතො, සත් ථාරාපි 
මහිද් ධිකතාය එතදග් වග ඨපිවතො. වසො තං අත් තවනො මහිද් ධිකතං නිස් සාය 

චින් වතසි – ‘‘අයං වෙරඤ් ජා දුබ් භික් ඛා, භික් ඛූ ච කිලමන් ති, යංනූනාහං පථවිං 
පරිෙත් වතත් ො භික් ඛූ පප් පටවකොජං වභොවජයය’’න් ති. අථස ්ස එතදවහොසි – 
‘‘සවච පනාහං භගෙවතො සන් තිවක විහරන් වතො භගෙන් තං අයාචිත් ො එෙං 

කවරයයං, න වමතං අස් ස පතිරූපං; යුගග් ගාවහො විය භගෙතා සද් ධිං කවතො 
භවෙයයා’’ති. තස් මා යාචිතුකාවමො ආගන් ත් ො භගෙන් තං එතදවෙොච. 

කහට්ඨි ත ං සම්පන්නන් ති පථවියා කිර වහට් ඨිමතවල පථවිමණ් වඩො 

පථවෙොවජො පථවි-පප් පටවකො අත් ථි, තං සන් ධාය ෙදති. තත් ථ සම්පන්නන් ති 

මධුරං, සාදුරසන් ති අත් වථො. යවථෙ හි ‘‘තත්රස් ස රුක් වඛො සම් පන් න වලො ච 

උපපන් න වලො චා’’ති (ම. නි. 2.48) එත් ථ මධුර වලොති අත් වථො; එෙමිධාපි 

සම් පන් නන් ති මධුරං සාදුරසන් ති වෙදිතබ් බං. වසයයථාපි ඛුද්ද ධුංඅනීළෙන් ති 

ඉදං පනස් ස මධුරතාය ඔපම් මනිදස් සනත් ථං වුත් තං. ඛුද්ද ධුන් ති 

ඛුද් දකමක් ඛිකාහි කතමධු. අනීළෙන් ති නිම් මක් ඛිකං නිම් මක් ඛිකණ් ඩකං 
පරිසුද් ධං. එතං කිර මධු සබ් බමධූහි අග් ගඤ ්ච වසට් ඨඤ් ච සුරසඤ් ච 
ඔජෙන් තඤ් ච. වතනාහ – ‘‘වසයයථාපි ඛුද් දමධුං අනීළකං එෙමස් සාද’’න් ති. 

සාධාහං, භන්කතති සාධු අහං, භන් වත. එත් ථ සාධූති ආයාචනෙචනවමතං. 
පථවිපරිෙත් තනං ආයාචන් වතො හි වථවරො භගෙන් තං එෙමාහ. 

පරිවත්කතයයන් ති උක් කුජ් වජයයං, වහට් ඨිමතලං උපරිමං කවරයයං. කස ්මා? 
එෙඤ් හි කවත සුවඛන භික් ඛූ පප් පටවකොජං පථවිමණ් ඩං පරිභුඤ් ජිස ්සන් තීති. 

අථ භගො අනනුඤ් ඤාතුකාවමොපි වථරං සීහනාදං නදාවපතුං පුච් ඡි – ‘‘කයපන
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කත, ක ොග් ල් ාන, පථවිනිස්සිතා පාණා කත ෙථං ෙරිස්සසී’’ති. වය 

පථවිනිස ්සිතා ගාමනිගමාදීසු පාණා, වත පථවියා පරිෙත් තියමානාය ආකාවස 

සණ් ඨාතුං අසක් වකොන් වත කථං කරිස් සසි, කත් ථ ඨවපස් සසීති? අථ වථවරො 
භගෙතා එතදග් වග ඨපිතභාොනුරූපං අත් තවනො ඉද් ධානුභාෙං පකාවසන් වතො 

‘‘එොහං, භන්කත’’තිආදිමාහ. තස් සත් වථො – එකං අහං භන් වත හත් ථං යථා 

අයං මහාපථවී එෙං අභිනිම් මිනිස ්සාමි, පථවිසදිසං කරිස් සාමි. එෙං කත් ො වය 
පථවිනිස ්සිතා පාණා වත එකස් මිං හත් ථතවල ඨිවත පාවණ තවතො 
දුතියහත් ථතවල සඞ් කාවමන් වතො විය තත් ථ සඞ් කාවමස් සාමීති. 

අථස් ස භගො ආයාචනං පටික් ඛිපන් වතො ‘‘අ ං 

ක ොග් ල් ානා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අ න් ති පටික් වඛපෙචනං. විපල් ාසම්පි

සත්තාපටි කභයුන් ති විපරීතග් ගාහම් පි සත් තා සම් පාපුවණයයං. කථං? අයං 

නු වඛො පථවී, උදාහු න අයන් ති. අථ ො අම් හාකං නු වඛො අයං ගාවමො, උදාහු 

අඤ ්වඤස’’න් ති. එෙං නිගමජනපදවඛත් තාරාමාදීසු. න ො එස විපල් ලාවසො, 
අචින් වතවයයො හි ඉද් ධිමවතො ඉද් ධිවිසවයො. එෙං පන විපල් ලාසං පටිලවභයයං 

– ඉදං දුබ් භික් ඛං නාම න ඉදානිවයෙ වහොති, අනාගවතපි භවිස් සති. තදා භික් ඛූ 

තාදිසං ඉද් ධිමන් තං සබ්රහ් මචාරිං කුවතො ලභිස් සන් ති? වත වසොතාපන් න-
සකදාගාමි-අනාගාමි-සුක් ඛවිපස් සක-ඣානලාභි-පටිසම් භිදාප් පත් තඛීණාසොපි 
සමානා ඉද් ධිබලාභාො පරකුලානි පිණ් ඩාය උපසඞ් කමිස් සන් ති. තත්ර 
මනුස් සානං එෙං භවිස් සති – ‘‘බුද් ධකාවල භික් ඛූ සික් ඛාසු පරිපූරකාරිවනො 
අවහසුං. වත ගුවණ නිබ් බත් වතත් ො දුබ් භික් ඛකාවල පථවිං පරිෙත් වතත් ො 
පප් පටවකොජං පරිභුඤ් ජිංසු. ඉදානි පන සික් ඛාය පරිපූරකාරිවනො නත් ථි. යදි 

සියුං, තවථෙ කවරයයං. න අම් හාකං යං කිඤ් චි පක් කං ො ආමං ො ඛාදිතුං 

දවදයය’’න් ති. එෙං වතසුවයෙ අරියපුග් ගවලසු ‘‘නත් ථි අරියපුග් ගලා’’ති ඉමං 
විපල් ලාසං පටිලවභයයං. විපල් ලාසෙවසන ච අරිවය ගරහන් තා උපෙදන් තා 

අපායුපගා භවෙයයං. තස් මා  ාකතරුච්චි පථවිංපරිවත්කතතුන් ති. 

අථ වථවරො ඉමං යාචනං අලභමාවනො අඤ් ඤං යාචන් වතො ‘‘සාධු, 

භන්කත’’තිආදිමාහ. තම් පිස ්ස භගො පටික් ඛිපන් වතො ‘‘අ ං 

ක ොග් ල් ානා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කිඤ් චාපි න වුත් තං ‘‘විපල් ලාසම් පි සත් තා 

පටිලවභයය’’න් ති, අථ වඛො පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ ගවහතබ් බං; අත් වථොපි 

චස් ස වුත් තසදිසවමෙ වෙදිතබ් වබො. යදි පන භගො අනුජාවනයය, වථවරො කිං 

කවරයයාති? මහාසමුද් දං එවකන පදවීතිහාවරන අතික් කමිතබ් බං 
මාතිකාමත් තං අධිට් ඨහිත් ො නවළරුපුචිමන් දවතො උත් තරකුරුඅභිමුඛං මග් ගං 

නීහරිත් ො උත් තරකුරුං ගමනාගමනසම් පන් වන ඨාවන කත් ො දස් වසයය, යථා 
භික් ඛූ වගොචරගාමං විය යථාසුඛං පිණ් ඩාය පවිසිත් ො නික් ඛවමයයන් ති. 

නිට් ඨිතා මහාවමොග් ගල් ලානස් ස සීහනාදකථා. 
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විනයපඤ්ඤත්තියාචනෙථාවණ්ණනා 

18. ඉදානි ආයස් මා උපාලි විනයපඤ් ඤත් තියා මූලවතො පභුති නිදානං 
දස් වසතුං සාරිපුත් තත් වථරස ්ස සික් ඛාපදපටිසංයුත් තං විතක් කුප් පාදං 

දස් වසන් වතො ‘‘අථ කඛො ආයස් කතො සාරිපුත්තස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

රකහො තස්සාති රහසි ගතස් ස. පටිසල්ලීනස්සාති සල් ලීනස ්ස එකීභාෙං ගතස් ස. 

ෙතක සානන් ති අතීවතසු විපස් සීආදීසු බුද් වධසු කතවමසං. චිරං අස් ස ඨිති, 

චිරා ො අස් ස ඨිතීති චිරට්ඨිතිෙං. වසසවමත් ථ උත් තානපදත් ථවමෙ. 

කිං පන වථවරො ඉමං අත් තවනො පරිවිතක් කං සයං විනිච් ඡිනිතුං න 

සක් වකොතීති? වුච් චවත – සක් වකොති ච න සක් වකොති ච. අයඤ් හි ඉවමසං නාම 

බුද් ධානං සාසනං න චිරට් ඨිතිකං අවහොසි, ඉවමසං චිරට් ඨිතිකන් ති එත් තකං 

සක් වකොති විනිච් ඡිනිතුං. ඉමිනා පන කාරවණන න චිරට් ඨිතිකං අවහොසි, ඉමිනා 
චිරට් ඨිතිකන් ති එතං න සක් වකොති. මහාපදුමත් වථවරො පනාහ – ‘‘එතම් පි 

වසොළසවිධාය පඤ් ඤාය මත් ථකං පත් තස් ස අග් ගසාෙකස ්ස න භාරියං, 
සම් මාසම් බුද් වධන පන සද් ධිං එකට් ඨාවන ෙසන් තස් ස සයං විනිච් ඡයකරණං 
තුලං ඡඩ් වඩත් ො හත් වථන තුලනසදිසං වහොතීති භගෙන් තංවයෙ 

උපසඞ් කමිත් ො පුච් ඡී’’ති. අථස ්ස භගො තං විස් සජ් වජන් වතො ‘‘භ වකතො ච

සාරිපුත්තවිපස්සිස්සා’’තිආදිමාහ. තං උත් තානත් ථවමෙ. 

19. පුන වථවරො කාරණං පුච් ඡන් වතො කෙො නු කඛො, භන්කත, 

කහතූතිආදිමාහ. තත් ථ කෙොනුකඛොභන්කතති කාරණපුච් ඡා, තස් ස කතවමො නු 

වඛො භන් වතති අත් වථො. කහතු පච්චකයොති උභයවමතං කාරණාධිෙචනං; 

කාරණඤ් හි යස් මා වතන තස් ස  ලං හිවනොති පෙත් තති, තස් මා වහතූති වුච් චති. 

යස් මා තං පටිච් ච එති පෙත් තති, තස් මා පච් චවයොති වුච් චති. එෙං අත් ථවතො 
එකම් පි වෙොහාරෙවසන ච ෙචනසිලිට් ඨතාය ච තත්ර තත්ර එතං උභයම් පි වුච් චති. 
වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

ඉදානි තං වහතුඤ් ච පච් චයඤ් ච දස් වසතුං ‘‘භ වා ච සාරිපුත්ත

විපස්සී’’තිආදිමාහ. තත් ථ කි ාසුකනොඅකහසුන් ති න ආලසියකිලාසුවනො, න හි 
බුද් ධානං ආලසියං ො ඔසන් නවීරියතා ො අත් ථි. බුද් ධා හි එකස් ස ො ද් වින් නං 
ො සකලචක් කොළස් ස ො ධම් මං වදවසන් තා සමවකවනෙ උස් සාවහන ධම් මං 

වදවසන් ති, න පරිසාය අප් පභාෙං දිස් ො ඔසන් නවීරියා වහොන් ති, නාපි 
මහන් තභාෙං දිස් ො උස් සන් නවීරියා. යථා හි සීවහො මිගරාජා සත් තන් නං 
දිෙසානං අච් චවයන වගොචරාය පක් කන් වතො ඛුද් දවක ො මහන් වත ො පාවණ 

එකසදිවසවනෙ වෙවගන ධාෙති. තං කිස් ස වහතු? ‘‘මා වම ජවෙො පරිහායී’’ති. 
එෙං බුද් ධා අප් පකාය ො මහතියා ො පරිසාය සමවකවනෙ උස් සාවහන ධම් මං 
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වදවසන් ති. තං කිස් ස වහතු? ‘‘මා වනො ධම් මගරුතා පරිහායී’’ති. ධම් මගරුවනො 
හි බුද් ධා ධම් මගාරොති. 

යථා පන අම් හාකං භගො මහාසමුද් දං පූරයමාවනො විය විත් ථාවරන ධම් මං 

වදවසසි, එෙං වත න වදවසසුං. කස් මා? සත් තානං අප් පරජක් ඛතාය. වතසං 
කිර කාවල දීඝායුකා සත් තා අප් පරජක් ඛා අවහසුං. වත චතුසච් චපටිසංයුත් තං 

එකගාථම් පි සුත් ො ධම් මං අභිසවමන් ති, තස් මා න විත් ථාවරන ධම් මං වදවසසුං. 

වතවනෙ කාරවණන අප්පෙඤ්ච කනසං අකහොසි සුත්තං…කප.…

කවදල් න් ති. තත් ථ සුත් තාදීනං නානත් තං පඨ සඞ්ගීතිවණ්ණනායං 
වුත් තවමෙ. 

අපඤ්ඤත්තං සාවොනං සික්ඛාපදන් ති සාෙකානං නිද් වදොසතාය 
වදොසානුරූපවතො පඤ් ඤවපතබ් බං සත් තාපත් තික් ඛන් ධෙවසන ආණාසික් ඛාපදං 

අපඤ් ඤත් තං. අනුද්දිට්ඨං පාතික ොක්ඛන් ති අන් ෙද් ධමාසං ආණාපාතිවමොක් ඛං 

අනුද් දිට් ඨං අවහොසි. ඔොදපාතිවමොක් ඛවමෙ වත උද් දිසිංසු; තම් පි ච වනො 
අන් ෙද් ධමාසං. තථා හි විපස ්සී භගො ඡන් නං ඡන් නං ෙස් සානං සකිං සකිං 

ඔොදපාතිවමොක් ඛං උද් දිසි; තඤ් ච වඛො සාමංවයෙ. සාෙකා පනස් ස අත් තවනො 
අත් තවනො ෙසනට් ඨාවනසු න උද් දිසිංසු. සකලජම් බුදීවප එකස ්මිංවයෙ ඨාවන 
බන් ධුමතියා රාජධානියා වඛවම මිගදාවය විපස් සිස් ස භගෙවතො ෙසනට් ඨාවන 

සබ් වබොපි භික් ඛුසඞ් වඝො උවපොසථං අකාසි. තඤ් ච වඛො සඞ් ඝුවපොසථවමෙ; න 

ගණුවපොසථං, න පුග් ගලුවපොසථං, න පාරිසුද් ධිඋවපොසථං, න 
අධිට් ඨානුවපොසථං. 

තදා කිර ජම් බුදීවප චතුරාසීතිවිහාරසහස් සානි වහොන් ති. එකවමකස ්මිං 

විහාවර අබ් වබොකිණ් ණානි දසපි වීසතිපි භික් ඛුසහස් සානි ෙසන් ති, භිවයයොපි 
ෙසන් ති. උවපොසථාවරොචිකා වදෙතා තත් ථ තත් ථ ගන් ත් ො ආවරොවචන් ති – 

‘‘මාරිසා, එකං ෙස් සං අතික් කන් තං, ද් වෙ තීණි චත් තාරි පඤ් ච ෙස් සානි 

අතික් කන් තානි, ඉදං ඡට් ඨං ෙස් සං, ආගාමිනියා පුණ් ණමාසියා බුද් ධදස් සනත් ථං 
උවපොසථකරණත් ථඤ් ච ගන් තබ් බං! සම් පත් වතො වෙො සන් නිපාතකාවලො’’ති. 

තවතො සානුභාො භික් ඛූ අත් තවනො අත් තවනො ආනුභාවෙන ගච් ඡන් ති, ඉතවර 

වදෙතානුභාවෙන. කථං? වත කිර භික් ඛූ පාචීනසමුද් දන් වත ො 
පච් ඡිමඋත් තරදක් ඛිණසමුද් දන් වත ො ඨිතා ගමියෙත් තං පූවරත් ො 

පත් තචීෙරමාදාය ‘‘ගච් ඡාමා’’ති චිත් තං උප් පාවදන් ති; සහ චිත් තුප් පාදා 
උවපොසථග් ගං ගතාෙ වහොන් ති. වත විපස් සිං සම් මාසම් බුද් ධං අභිොවදත් ො 

නිසීදන් ති. භගොපි සන් නිසින් නාය පරිසාය ඉමං ඔවාදපාතික ොක්ඛං උද් දිසති. 

‘‘ඛන් තී පරමං තවපො තිතික් ඛා; 

නිබ් බානං පරමං ෙදන් ති බුද් ධා; 
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න හි පබ් බජිවතො පරූපඝාතී; 
න සමවණො වහොති පරං විවහඨයන් වතො. 

‘‘සබ් බපාපස් ස අකරණං, කුසලස් ස උපසම් පදා; 

සචිත් තපරිවයොදපනං, එතං බුද් ධාන සාසනං. 

‘‘අනුපොවදො අනුපඝාවතො, පාතිවමොක් වඛ ච සංෙවරො; 

මත් තඤ් ඤුතා ච භත් තස් මිං, පන් තඤ් ච සයනාසනං; 

අධිචිත් වත ච ආවයොවගො, එතං බුද් ධාන සාසන’’න් ති. (දී. නි. 2.90; ධ. 

ප. 183-185); 

එවතවනෙ උපාවයන ඉතවරසම් පි බුද් ධානං පාතිවමොක් ඛුද් වදවසො 
වෙදිතබ් වබො. සබ් බබුද් ධානඤ් හි ඉමා තිස් වසොෙ ඔොදපාතිවමොක් ඛගාථාවයො 

වහොන් ති. තා දීඝායුකබුද් ධානං යාෙ සාසනපරියන් තා උද් වදසමාගච් ඡන් ති; 
අප් පායුකබුද් ධානං පඨමවබොධියංවයෙ. සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිකාලවතො පන 

පභුති ආණාපාතිවමොක් ඛවමෙ උද් දිසීයති. තඤ් ච වඛො භික් ඛූ එෙ උද් දිසන් ති, න 
බුද් ධා. තස් මා අම් හාකම් පි භගො පඨමවබොධියං වීසතිෙස් සමත් තවමෙ ඉදං 
ඔොදපාතිවමොක් ඛං උද් දිසි. අවථකදිෙසං පුබ් බාරාවම මිගාරමාතුපාසාවද 

නිසින් වනො භික් ඛූ ආමන් වතසි – ‘‘න දානාහං, භික් ඛවෙ, ඉවතො පරං උවපොසථං 

කරිස ්සාමි පාතිවමොක් ඛං උද් දිසිස් සාමි, තුම් වහෙ දානි භික් ඛවෙ ඉවතො පරං 

උවපොසථං කවරයයාථ, පාතිවමොක් ඛං උද් දිවසයයාථ. අට් ඨානවමතං, භික් ඛවෙ, 

අනෙකාවසො යං තථාගවතො අපරිසුද් ධාය පරිසාය උවපොසථං කවරයය, 

පාතිවමොක් ඛං උද් දිවසයයා’’ති (චූළෙ. 386). තවතො පට් ඨාය භික් ඛූ 
ආණාපාතිවමොක් ඛං උද් දිසන් ති. ඉදං ආණාපාතිවමොක් ඛං වතසං අනුද් දිට් ඨං 
අවහොසි. වතන වුත් තං – ‘‘අනුද් දිට් ඨං පාතිවමොක් ඛ’’න් ති. 

කතසං බුද්ධානන් ති වතසං විපස් සීආදීනං තිණ් ණං බුද් ධානං. 

අන්තරධාකනනාති ඛන් ධන් තරධාවනන; පරිනිබ් බාවනනාති වුත් තං වහොති. 

බුද්ධානුබුද්ධානන් ති වය වතසං බුද් ධානං අනුබුද් ධා සම් මුඛසාෙකා වතසඤ් ච 

ඛන් ධන් තරධාවනන. කයකතපච්ඡි ා සාවොති වය වතසං සම් මුඛසාෙකානං 

සන් තිවක පබ් බජිතා පච් ඡිමා සාෙකා. නානානා ාති ‘‘බුද් ධරක් ඛිවතො, 

ධම් මරක් ඛිවතො’’තිආදි නාමෙවසන විවිධනාමා. නානාක ොත්තාති ‘‘වගොතවමො, 

වමොග් ගල් ලාවනො’’තිආදි වගොත් තෙවසන විවිධවගොත් තා. නානාජච්චාති 

‘‘ඛත් තිවයො, බ්රාහ් මවණො’’තිආදිජාතිෙවසන නානාජච් චා. නානාකුල ා

පබ්බජිතාති ඛත් තියකුලාදිෙවස වනෙ උච් චනීචඋළාරුළාරවභොගාදිකුලෙවසන 
ො විවිධකුලා නික් ඛම් ම පබ් බජිතා. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා 

137 

පටුන 

කත තං බ්රහ් චරියන් ති වත පච් ඡිමා සාෙකා යස් මා එකනාමා එකවගොත් තා 
එකජාතිකා එකකුලා පබ් බජිතා ‘‘අම් හාකං සාසනං තන් ති පවෙණී’’ති 

අත් තවනො භාරං කත් ො බ්රහ් මචරියං රක් ඛන් ති, චිරං පරියත් තිධම් මං පරිහරන් ති. 
ඉවම ච තාදිසා න වහොන් ති. තස් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං විවහවඨන් තා විවලොමං 

ගණ් හන් තා ‘‘අසුවකො වථවරො ජානිස ්සති, අසුවකො වථවරො ජානිස් සතී’’ති 

සිථිලං කවරොන් තා තං බ්රහ් මචරියං ඛිප් පඤ් වඤෙ අන් තරධාවපසුං, සඞ් ගහං 

ආවරොවපත් ො න රක් ඛිංසු. කසයයථාපීති තස් සත් ථස ්ස ඔපම් මනිදස් සනං. 

විකිරතීති වික් ඛිපති. විධ තීති ඨානන් තරං වනති. විද්ධංකසතීති ඨිතට් ඨානවතො 

අපවනති. යථාතංසුත්කතනඅසඞ් හිතත්තාති යථා සුත් වතන අසඞ් ගහිතත් තා 
අගන් ථිතත් තා අබද් ධත් තා එෙං විකිරති යථා සුත් වතන අසඞ් ගහිතානි 

විකිරියන් ති, එෙං විකිරතීති වුත් තං වහොති. එවක ව කඛොති 

ඔපම් මසම් පටිපාදනං. අන්තරධාකපසුන් ති ෙග් ගසඞ් ගහ-පණ් ණාසසඞ් ගහාදීහි 

අසඞ් ගණ් හන් තා යං යං අත් තවනො රුච් චති, තං තවදෙ ගවහත් ො වසසං 
විනාවසසුං අදස් සනං නයිංසු. 

අකි ාසුකනොචකතභ වන්කතොඅකහසුංසාවකෙකචතසා කචකතොපරිච්ච

ඔවදිතුන් ති අපිච සාරිපුත් ත වත බුද් ධා අත් තවනො වචතසා සාෙකානං වචවතො 

පරිච් ච පරිච් ඡින් දිත් ො ඔෙදිතුං අකිලාසුවනො අවහසුං, පරචිත් තං ඤත් ො 

අනුසාසනිං න භාරියවතො න පපඤ් චවතො අද් දසංසු. භූතපුබ්බං සාරිපුත්තාතිආදි 

වතසං අකිලාසුභාෙප් පකාසනත් ථං වුත් තං. භිංසනකෙති භයානවක 

භයජනනවක. එවං විතක්කෙථාති වනක් ඛම් මවිතක් කාදවයො තවයො විතක් වක 

විතක් වකථ.  ා එවං විතක්ෙයිත්ථාති කාමවිතක් කාදවයො තවයො 

අකුසලවිතක් වක මා විතක් කයිත් ථ. එවං  නසි ෙකරොථාති ‘‘අනිච් චං 

දුක් ඛමනත් තා අසුභ’’න් ති මනසි කවරොථ.  ා එවං  නසා කත් ථාති ‘‘නිච් චං 

සුඛං අත් තා සුභ’’න් ති මා මනසි අකරිත් ථ. ඉදංපජහථාති අකුසලං පජහථ. ඉදං

උපසම්පජ්ජ විහරථාති කුසලං උපසම් පජ් ජ පටිලභිත් ො නිප්  ාවදත් ො විහරථ. 

අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තානි විමුච්චිංසූති අග් ගවහත් ො විමුච් චිංසු. 

වතසඤ් හි චිත් තානි වයහි ආසවෙහි විමුච් චිංසු, න වත තානි ගවහත් ො 
විමුච් චිංසු. අනුප් පාදනිවරොවධන පන නිරුජ් ඣමානා අග් ගවහත් ො විමුච් චිංසු. 
වතන වුත් තං – ‘‘අනුපාදාය ආසවෙහි චිත් තානි විමුච් චිංසූ’’ති. සබ් වබපි වත 

අරහත් තං පත් ො සූරියරස් මිසම් ඵුට් ඨමිෙ පදුමෙනං විකසිතචිත් තා අවහසුං. තත්ර

සුදං සාරිපුත්ත භිංසනෙස්ස වනසණ්ඩස්ස භිංසනෙතස්මං කහොතීති තත්රාති 

පුරිමෙචනාවපක් ඛං; සුදන් ති පදපූරණමත් වත නිපාවතො; සාරිපුත්තාති ආලපනං. 

අයං පවනත් ථ අත් ථවයොජනා – තත්රාති යං වුත් තං ‘‘අඤ ්ඤතරස් මිං භිංසනවක 

ෙනසණ් වඩ’’ති, තත්ර වයො වසො භිංසනවකොති ෙනසණ් වඩො වුත් වතො, තස් ස 

භිංසනකස ්ස ෙනසණ් ඩස් ස භිංසනකතස් මිං වහොති, භිංසනකිරියාය වහොතීති 
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අත් වථො. කිං වහොති? ඉදං වහොති – වයො වකොචි අවීතරාවගො…වප.… වලොමානි 
හංසන් තීති. 

අථ ො තත්රාති සාමිඅත් වථ භුම් මං. සුඉති නිපාවතො; ‘‘කිං සු නාම වත 

වභොන් වතො සමණබ්රාහ් මණා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.469) විය. ඉදන් ති 

අධිප් වපතමත් ථං පච් චක් ඛං විය කත් ො දස් සනෙචනං. සුඉදන් ති සුදං, 

සන් ධිෙවසන ඉකාරවලොවපො වෙදිතබ් වබො. ‘‘චක් ඛුන් ද්රියං, ඉත් ථින් ද්රියං, 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියං (විභ. 219), ‘‘කිං සූධ විත් ත’’න් තිආදීසු (සං. 

නි. 1.73, 246; සු. නි. 183) විය. අයං පවනත් ථ අත් ථවයොජනා – තස ්ස 
සාරිපුත් ත භිංසනකස් ස ෙනසණ් ඩස ්ස භිංසනකතස් මිං ඉදංසු වහොති. 

භිංසනෙතස්මන් ති භිංසනකභාවෙති අත් වථො. එකස් ස තකාරස් ස වලොවපො 
දට් ඨබ් වබො. භිංසනකත් තස් මින් තිවයෙ ො පාවඨො. ‘‘භිංසනකතාය’’ ඉති ො 

ෙත් තබ් වබ ලිඞ් ගවිපල් ලාවසො කවතො. නිමිත් තත් වථ වචතං භුම් මෙචනං, තස් මා 

එෙං සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො – භිංසනකභාවෙ ඉදංසු වහොති, 
භිංසනකභාෙනිමිත් තං භිංසනකභාෙවහතු භිංසනකභාෙපච් චයා ඉදංසු වහොති. 

කයො කෙොචි අවීතරාක ො තං වනසණ්ඩං පවිසති, කයභුකයයන ක ො ානි

හංසන්තීති බහුතරානි වලොමානි හංසන් ති උද් ධං මුඛානි සූචිසදිසානි 

කණ් ටකසදිසානි ච හුත් ො තිට් ඨන් ති, අප් පානි න හංසන් ති. බහුතරානං ො 
සත් තානං හංසන් ති. අප් පකානං අතිසූරපුරිසානං න හංසන් ති. 

ඉදානි අයං කඛො, සාරිපුත්ත, කහතූතිආදි නිගමනං. යඤ් වචත් ථ 

අන් තරන් තරා න වුත් තං, තං උත් තානත් ථවමෙ. තස් මා පාළික් කවමවනෙ 

වෙදිතබ් බං. යං පන වුත් තං න චිරට්ඨිතිෙං අකහොසීති, තං පුරිසයුගෙවසන 
වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. ෙස් සගණනාය හි විපස් සිස් ස භගෙවතො 

අසීතිෙස් සසහස් සානි ආයු, සම් මුඛසාෙකානම් පිස් ස තත් තකවමෙ. එෙමස් ස 

ය් ොයං සබ් බපච් ඡිමවකො සාෙවකො, වතන සහ ඝවටත් ො සතසහස් සං 
සට් ඨිමත් තානි ච ෙස් සසහස් සානි බ්රහ් මචරියං අට් ඨාසි. පුරිසයුගෙවසන පන 
යුගපරම් පරාය ආගන් ත් ො ද් වෙවයෙ පුරිසයුගානි අට් ඨාසි. තස් මා න 
චිරට් ඨිතිකන් ති වුත් තං. සිඛිස් ස පන භගෙවතො සත් තතිෙස් සසහස් සානි ආයු. 
සම් මුඛසාෙකානම් පිස් ස තත් තකවමෙ. වෙස් සභුස ්ස භගෙවතො 
සට් ඨිෙස් සසහස ්සානි ආයු. සම් මුඛසාෙකානම් පිස ්ස තත් තකවමෙ. එෙං වතසම් පි 
වය සබ් බපච් ඡිමකා සාෙකා වතහි සහ ඝවටත් ො සතසහස් සවතො උද් ධං 
චත් තාලීසමත් තානි වීසතිමත් තානි ච ෙස් සසහස ්සානි බ්රහ් මචරියං අට් ඨාසි. 
පුරිසයුගෙවසන පන යුගපරම් පරාය ආගන් ත් ො ද් වෙ ද් වෙවයෙ පුරිසයුගානි 
අට් ඨාසි. තස ්මා න චිරට් ඨිතිකන් ති වුත් තං. 

20. එෙං ආයස් මා සාරිපුත් වතො තිණ් ණං බුද් ධානං බ්රහ් මචරියස් ස න 
චිරට් ඨිතිකාරණං සුත් ො ඉතවරසං තිණ් ණං බ්රහ් මචරියස ්ස චිරට් ඨිතිකාරණං 
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පටුන 

වසොතුකාවමො පුන භගෙන් තං ‘‘කෙො පන භන්කත කහතූ’’ති ආදිනා නවයන 
පුච් ඡි. භගොපිස් ස බයාකාසි. තං සබ් බං වුත් තපටිපක් ඛෙවසන වෙදිතබ් බං. 
චිරට් ඨිතිකභාවෙපි වචත් ථ වතසං බුද් ධානං ආයුපරිමාණවතොපි පුරිසයුගවතොපි 
උභයථා චිරට් ඨිතිකතා වෙදිතබ් බා. කකුසන් ධස ්ස හි භගෙවතො 

චත් තාලීසෙස් සසහස ්සානි ආයු, වකොණාගමනස ්ස භගෙවතො 

තිංසෙස් සසහස ්සානි, කස ්සපස් ස භගෙවතො වීසතිෙස් සසහස් සානි; 
සම් මුඛසාෙකානම් පි වනසං තත් තකවමෙ. බහූනි ච වනසං සාෙකයුගානි 
පරම් පරාය බ්රහ් මචරියං පෙත් වතසුං. එෙං වතසං ආයුපරිමාණවතොපි 
සාෙකයුගවතොපි උභයථා බ්රහ් මචරියං චිරට් ඨිතිකං අවහොසි. 

අම් හාකං පන භගෙවතො කස් සපස් ස භගෙවතො උපඩ් ඪායුකප් පමාවණ 
දසෙස ්සසහස ්සායුකකාවල උප් පජ් ජිතබ් බං සියා. තං අසම් භුණන් වතන 

පඤ ්චෙස් සසහස් සායුකකාවල, එකෙස ්සසහස් සායුකකාවල, 
පඤ ්චෙස් සසතායුකකාවලපි ො උප් පජ් ජිතබ් බං සියා. යස් මා පනස ්ස 
බුද් ධත් තකාරවක ධම් වම එසන් තස ්ස පරිවයසන් තස ්ස ඤාණං පරිපාවචන් තස ්ස 
ගබ් භං ගණ් හාවපන් තස් ස ෙස් සසතායුකකාවල ඤාණං පරිපාකමගමාසි. තස් මා 
අතිපරිත් තායුකකාවල උප් පන් වනො. වතනස් ස සාෙකපරම් පරාෙවසන 
චිරට් ඨිතිකම් පි බ්රහ් මචරියං ආයුපරිමාණෙවසන ෙස් සගණනාය 
නචිරට් ඨිතිකවමොති ෙත් තුං ෙට් ටති. 

21. අථ කඛො ආයස් ා සාරිපුත්කතොති වකො අනුසන් ධි? එෙං තිණ් ණං 
බුද් ධානං බ්රහ් මචරියස් ස චිරට් ඨිතිකාරණං සුත් ො සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිවයෙ 
චිරට් ඨිතිකභාෙවහතූති නිට් ඨං ගන් ත් ො භගෙවතොපි බ්රහ් මචරියස ්ස 
චිරට් ඨිතිකභාෙං ඉච් ඡන් වතො ආයස් මා සාරිපුත් වතො භගෙන් තං 

සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිං යාචි. තස් සා යාචනවිධිදස් සනත් ථවමතං වුත් තං – අථ

කඛො ආයස් ා සාරිපුත්කතො උට්ඨායාසනා …කප.… චිරට්ඨිතිෙන් ති. තත් ථ 

අද්ධනියන් ති අද් ධානක් ඛමං; දීඝකාලිකන් ති වුත් තං වහොති. වසසං 
උත් තානත් ථවමෙ. 

අථස් ස භගො ‘‘න තාොයං සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිකාවලො’’ති පකාවසන් වතො 

‘‘ආ ක හිත්වං සාරිපුත්තා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආ ක හිත්වන් ති තිට් ඨ තාෙ 

ත් ෙං; අධිොවසහි තාෙ ත් ෙන් ති වුත් තං වහොති. ආදරත් ථෙවසවනවෙත් ථ 
ද් වික් ඛත් තුං වුත් තං. එවතන භගො සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා සාෙකානං 
විසයභාෙං පටික් ඛිපිත් ො ‘‘බුද් ධවිසවයොෙ සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තී’’ති 

ආවිකවරොන් වතො ‘‘තථා කතො වා’’තිආදිමාහ. එත් ථ ච තත්ථාති 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියාචනාවපක් ඛං භුම් මෙචනං. තත්රායං වයොජනා – යං වුත් තං 

‘‘සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපයයා’’ති, තත් ථ තස් සා සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා 
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පටුන 

තථාගවතොවයෙ කාලං ජානිස ්සතීති. එෙං ෙත් ො අකාලං තාෙ දස් වසතුං ‘‘න

තාව සාරිපුත්තා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ආසො තිට් ඨන් ති එවතසූති ආසවට්ඨානීයා. වයසු 
දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකා දුක් ඛාසො කිවලසාසො ච 
පරූපොදවිප් පටිසාරෙධබන් ධනාදවයො වචෙ අපායදුක් ඛවිවසසභූතා ච ආසො 

තිට් ඨන් තිවයෙ, යස් මා වනසං වත කාරණං වහොන් තීති අත් වථො. වත 

ආසෙට් ඨානීයා වීතික් කමධම් මා යාෙ න සඞ් වඝ පාතුභෙන් ති, න තාෙ සත් ථා 

සාෙකානං සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපතීති අයවමත් ථ වයොජනා. යදි හි පඤ් ඤවපයය, 
පරූපොදා පරූපාරම් භා ගරහවදොසා න පරිමුච් වචයය. 

කථං? පඤ ්ඤවපන් වතන හි ‘‘වයො පන භික් ඛු වමථුනං ධම් මං 
පටිවසවෙයයා’’තිආදි සබ් බං පඤ් ඤවපතබ් බං භවෙයය. අදිස් ොෙ 
වීතික් කමවදොසං ඉමං පඤ ්ඤත් තිං ඤත් ො පවර එෙං උපොදඤ් ච උපාරම් භඤ් ච 
ගරහඤ් ච පෙත් වතයයං – ‘‘කථඤ් හි නාම සමවණො වගොතවමො භික් ඛුසඞ් වඝො 

වම අන් ොයිවකො ෙචනකවරොති එත් තාෙතා සික් ඛාපවදහි පලිවෙවඨස් සති, 

පාරාජිකං පඤ් ඤවපස් සති? නනු ඉවම කුලපුත් තා මහන් තං වභොගක් ඛන් ධං 

මහන් තඤ් ච ඤාතිපරිෙට් ටං හත් ථගතානි ච රජ් ජානිපි පහාය පබ් බජිතා, 

ඝාසච් ඡාදනපරමතාය සන් තුට් ඨා, සික් ඛාය තිබ් බගාරො, කාවය ච ජීවිවත ච 
නිරවපක් ඛා විහරන් ති. වතසු නාම වකො වලොකාමිසභූතං වමථුනං ො 

පටිවසවිස ්සති, පරභණ් ඩං ො හරිස් සති, පරස ්ස ො ඉට් ඨං කන් තං අතිමධුරං 

ජීවිතං උපච් ඡින් දිස ්සති, අභූතගුණකථාය ො ජීවිතං කප් වපස් සති! නනු 
පාරාජිවක අපඤ් ඤත් වතපි පබ් බජ් ජාසඞ් වඛවපවනවෙතං පාකටං කත’’න් ති. 
තථාගතස ්ස ච ථාමඤ් ච බලඤ් ච සත් තා න ජාවනයයං. පඤ් ඤත් තම් පි 

සික් ඛාපදං කුප් වපයය, න යථාඨාවන තිට් වඨයය. වසයයථාපි නාම අකුසවලො 

වෙජ් වජො කඤ් චි අනුප් පන් නගණ් ඩං පුරිසං පක් වකොසාවපත් ො ‘‘එහි වභො පුරිස, 
ඉමස ්මිං වත සරීරප් පවදවස මහාගණ් වඩො උප් පජ් ජිත් ො අනයබයසනං 

පාවපස් සති, පටිකච් වචෙ නං තිකිච් ඡාවපහී’’ති ෙත් ො ‘‘සාධාචරිය, ත් ෙංවයෙ 
නං තිකිච් ඡස ්සූ’’ති වුත් වතො තස් ස අවරොගං සරීරප් පවදසං  ාවලත් ො වලොහිතං 
නීහරිත් ො ආවලපනබන් ධනවධොෙනාදීහි තං පවදසං සඤ් ඡවිං කත් ො තං පුරිසං 

ෙවදයය – ‘‘මහාවරොවගො වත මයා තිකිච් ඡිවතො, වදහි වම වදයයධම් ම’’න් ති. 

වසො තං ‘‘කිමයං බාලවෙජ් වජො ෙදති? කතවරො කිර වම ඉමිනා වරොවගො 

තිකිච් ඡිවතො? නනු වම අයං දුක් ඛඤ් ච ජවනති, වලොහිතක් ඛයඤ් ච මං 

පාවපතී’’ති එෙං උපෙවදයය වචෙ උපාරම් වභයය ච ගරවහයය ච, න චස් ස 
ගුණං ජාවනයය. එෙවමෙ යදි අනුප් පන් වන වීතික් කමවදොවස සත් ථා සාෙකානං 

සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපයය, පරූපොදාදීහි ච න පරිමුච් වචයය, න චස් ස ථාමං ො 

බලං ො සත් තා ජාවනයයං, පඤ ්ඤත් තම් පි සික් ඛාපදං කුප් වපයය, න 
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යථාඨාවන තිට් වඨයය. තස් මා වුත් තං – ‘‘න තාව සාරිපුත්ත සත්ථා

සාවොනං…කප.…පාතුභවන්තී’’ති. 

එෙං අකාලං දස් වසත් ො පුන කාලං දස් වසතුං ‘‘යකතො ච කඛො

සාරිපුත්තා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යකතොති යදා; යස් මිං කාවලති වුත් තං වහොති. 
වසසං වුත් තානුසාවරවනෙ වෙදිතබ් බං. අයං ො වහත් ථ සඞ් වඛපත් වථො – 
යස් මිං සමවය ‘‘ආසෙට් ඨානීයා ධම් මා’’ති සඞ් ඛයං ගතා වීතික් කමවදොසා 

සඞ් වඝ පාතුභෙන් ති, තදා සත් ථා සාෙකානං සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපති, උද් දිසති 

පාතිවමොක් ඛං. කස ්මා? වතසංවයෙ ‘‘ආසෙට් ඨානීයා ධම් මා’’ති සඞ් ඛයං 
ගතානං වීතික් කමවදොසානං පටිඝාතාය. එෙං පඤ් ඤවපන් වතො යථා නාම 
කුසවලො වෙජ් වජො උප් පන් නං ගණ් ඩං  ාලනවලපනබන් ධනවධොෙනාදීහි 
තිකිච් ඡන් වතො වරොගං වූපසවමත් ො සඤ ්ඡවිං කත් ො න ත් වෙෙ උපොදාදිරවහො 

වහොති, සවක ච ආචරියවක විදිතානුභාවෙො හුත් ො සක් කාරං පාපුණාති; එෙං න 

ච උපොදාදිරවහො වහොති, සවක ච සබ් බඤ් ඤුවිසවය විදිතානුභාවෙො හුත් ො 

සක් කාරං පාපුණාති. තඤ් චස් ස සික් ඛාපදං අකුප් පං වහොති, යථාඨාවන 
තිට් ඨතීති. 

එෙං ආසෙට් ඨානීයානං ධම් මානං අනුප් පත් තිං සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා 
අකාලං උප් පත් තිඤ් ච කාලන් ති ෙත් ො ඉදානි වතසං ධම් මානං 

අනුප් පත් තිකාලඤ් ච උප් පත් තිකාලඤ් ච දස් වසතුං ‘‘න තාව සාරිපුත්ත

ඉකධෙච්කච’’තිආදිමාහ. තත් ථ උත් තානත් ථානි පදානි පාළිෙවසවනෙ 
වෙදිතබ් බානි. අයං පන අනුත් තානපදෙණ් ණනා – රත් තිවයො ජානන් තීති 

රත්තඤ්ඤූ, අත් තවනො පබ් බජිතදිෙසවතො පට් ඨාය බහුකා රත් තිවයො ජානන් ති, 

චිරපබ් බජිතාති වුත් තං වහොති. රත් තඤ් ඤූහි මහත් තං රත්තඤ්ඤු හත්තං; 
චිරපබ් බජිවතහි මහන් තභාෙන් ති අත් වථො. තත්ර රත් තඤ් ඤුමහත් තං පත් වත 
සඞ් වඝ උපවසනං ෙඞ් ගන් තපුත් තං ආරබ් භ සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තන් ති 
වෙදිතබ් බං. වසො හායස් මා ඌනදසෙස් වස භික් ඛූ උපසම් පාවදන් වත දිස් ො 
එකෙස ්වසො සද් ධිවිහාරිකං උපසම් පාවදසි. අථ භගො සික් ඛාපදං පඤ ්ඤවපසි – 

‘‘න, භික් ඛවෙ, ඌනදසෙස් වසන උපසම් පාවදතබ් වබො. වයො උපසම් පාවදයය, 

ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති (මහාෙ. 75). එෙං පඤ් ඤත් වත සික් ඛාපවද පුන භික් ඛූ 
‘‘දසෙස් සාම් හ දසෙස් සාම් හා’’ති බාලා අබයත් තා උපසම් පාවදන් ති. අථ භගො 

අපරම් පි සික් ඛාපදං පඤ් ඤාවපසි – ‘‘න, භික් ඛවෙ, බාවලන අබයත් වතන 

උපසම් පාවදතබ් වබො. වයො උපසම් පාවදයය, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. අනුජානාමි, 

භික් ඛවෙ, බයත් වතන භික් ඛුනා පටිබවලන දසෙස් වසන ො 

අතිවරකදසෙස් වසන ො උපසම් පාවදතු’’න් ති (මහාෙ. 76) රත් තඤ් ඤුමහත් තං 
පත් තකාවල ද් වෙ සික් ඛාපදානි පඤ් ඤත් තානි. 
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කවපුල්  හත්තන් ති විපුලභාවෙන මහත් තං. සඞ් වඝො හි යාෙ න 

වථරනෙමජ් ඣිමානං ෙවසන වෙපුල් ලමහත් තං පත් වතො වහොති, තාෙ 
වසනාසනානි පවහොන් ති. සාසවන එකච් වච ආසෙට් ඨානීයා ධම් මා න 
උප් පජ් ජන් ති. වෙපුල් ලමහත් තං පන පත් වත වත උප් පජ් ජන් ති. අථ සත් ථා 
සාෙකානං සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපති. තත් ථ වෙපුල් ලමහත් තං පත් වත සඞ් වඝ 
පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදානි ‘‘වයො පන භික් ඛු අනුපසම් පන් වනන උත් තරි 

දිරත් තතිරත් තං සහවසයයං කප් වපයය, පාචිත් තියං’’ (පාචි. 51); ‘‘යා පන 

භික් ඛුනී අනුෙස් සං වුට් ඨාවපයය, පාචිත් තියං’’ (පාචි. 1171); ‘‘යා පන භික් ඛුනී 

එකං ෙස් සං ද් වෙ වුට් ඨාවපයය, පාචිත් තිය’’න් ති (පාචි. 1175) ඉමිනා නවයන 
වෙදිතබ් බානි. 

 ාභග්  හත්තන් ති ලාභස් ස අග් ගමහත් තං; වයො ලාභස් ස අග් වගො 

උත් තවමො මහන් තභාවෙො, තං පත් වතො වහොතීති අත් වථො. ලාවභන ො 

අග් ගමහත් තම් පි, ලාවභන වසට් ඨත් තඤ් ච මහන් තත් තඤ් ච පත් වතොති අත් වථො. 

සඞ් වඝො හි යාෙ න ලාභග් ගමහත් තං පත් වතො වහොති, තාෙ න ලාභං පටිච් ච 

ආසෙට් ඨානීයා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති. පත් වත පන උප් පජ් ජන් ති, අථ සත් ථා 

සාෙකානං සික් ඛාපදං පඤ ්ඤවපති – ‘‘වයො පන භික් ඛු අවචලකස් ස ො 
පරිබ් බාජකස් ස ො පරිබ් බාජිකාය ො සහත් ථා ඛාදනීයං ො වභොජනීයං ො 

දවදයය, පාචිත් තිය’’න් ති (පාචි. 270). ඉදඤ් හි ලාභග් ගමහත් තං පත් වත සඞ් වඝ 
සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං. 

බාහුසච්ච හත්තන් ති බාහුසච් චස් ස මහන් තභාෙං. සඞ් වඝො හි යාෙ න 

බාහුසච් චමහත් තං පත් වතො වහොති, තාෙ න ආසෙට් ඨානීයා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති. 

බාහුසච් චමහත් තං පත් වත පන යස් මා එකම් පි නිකායං, ද් වෙපි…වප.… පඤ් චපි 
නිකාවය උග් ගවහත් ො අවයොනිවසො උම් මුජ් ජමානා පුග් ගලා රවසන රසං 
සංසන් දිත් ො උද් ධම් මං උබ් බිනයං සත් ථුසාසනං දීවපන් ති. අථ සත් ථා ‘‘වයො 
පන භික් ඛු එෙං ෙවදයය – තථාහං භගෙතා ධම් මං වදසිතං ආජානාමි…වප.… 

සමණුද් වදවසොපි වච එෙං ෙවදයයා’’තිආදිනා (පාචි. 418) නවයන සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤවපතීති. 

එෙං භගො ආසෙට් ඨානීයානං ධම් මානං අනුප් පත් තිකාලඤ් ච 
උප් පත් තිකාලඤ් ච දස් වසත් ො තස් මිං සමවය සබ් බවසොපි වතසං අභාෙං 

දස් වසන් වතො ‘‘නිරබ්බුකදො හි සාරිපුත්තා’’තිආදිමාහ. තත් ථ නිරබ්බුකදොති 

අබ් බුදවිරහිවතො; අබ් බුදා වුච් චන් ති වචොරා, නිච් වචොවරොති අත් වථො. වචොරාති ච 
ඉමස ්මිං අත් වථ දුස් සීලාෙ අධිප් වපතා. වත හි අස් සමණාෙ හුත් ො 
සමණපටිඤ ්ඤතාය පවරසං පච් චවය වචොවරන් ති. තස් මා නිරබ් බුවදොති 

නිච් වචොවරො, නිද් දුස් සීවලොති වුත් තං වහොති. නිරාදීනකවොති නිරුපද් දවෙො 

නිරුපසග් වගො; දුස් සීලාදීනෙරහිවතොවයොති වුත් තං වහොති. අප තොළකෙොති 
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පටුන 

කාළකා වුච් චන් ති දුස් සීලාවයෙ; වත හි සුෙණ් ණෙණ් ණාපි සමානා 
කාළකධම් මවයොගා කාළකාත් වෙෙ වෙදිතබ් බා. වතසං අභාො 

අපගතකාළවකො. අපහතකාළවකොතිපි පාවඨො. සුද්කධොති 

අපගතකාළකත් තාවයෙ සුද් වධො පරිවයොදාවතො පභස් සවරො. සාකර

පතිට්ඨිකතොති සාවරො වුච් චන් ති සීල-සමාධි-පඤ් ඤාවිමුත් ති-

විමුත් තිඤාණදස් සනගුණා, තස් මිං සාවර පතිට් ඨිතත් තා සාවර පතිට් ඨිවතො. 

එෙං සාවර පතිට් ඨිතභාෙං ෙත් ො පුන වසො චස් ස සාවර පතිට් ඨිතභාවෙො එෙං 

වෙදිතබ් වබොති දස් වසන් වතො ඉක සඤ්හි සාරිපුත්තාති ආදිමාහ. තත්රායං 
සඞ් වඛපෙණ් ණනා – යානිමානි වෙරඤ් ජායං ෙස් සාොසං උපගතානි පඤ් ච 

භික් ඛුසතානි, ඉවමසං වයො ගුණෙවසන පච් ඡිමවකො සබ් බපරිත් තගුවණො භික් ඛු, 

වසො වසොතාපන් වනො. කසොතාපන්කනොති වසොතං ආපන් වනො; වසොවතොති ච 
මග් ගස් වසතං අධිෙචනං. වසොතාපන් වනොති වතන සමන් නාගතස් ස පුග් ගලස ්ස. 
යථාහ – 

‘‘වසොවතො වසොවතොති හිදං, සාරිපුත් ත, වුච් චති; කතවමො නු වඛො, සාරිපුත් ත, 

වසොවතොති? අයවමෙ හි, භන් වත, අරිවයො අට් ඨඞ් ගිවකො මග් වගො, වසයයථිදං – 
සම් මාදිට් ඨි…වප.… සම් මාසමාධී’’ති. ‘‘වසොතාපන් වනො වසොතාපන් වනොති 

හිදං, සාරිපුත් ත, වුච් චති; කතවමො නු වඛො, සාරිපුත් ත, වසොතාපන් වනො’’ති? 

‘‘වයො හි, භන් වත, ඉමිනා අරිවයන අට් ඨඞ් ගිවකන මග් වගන සමන් නාගවතො, 
අයං වුච් චති – වසොතාපන් වනො. වසොයමායස් මා එෙංනාවමො එෙංවගොත් වතො’’ති 

(සං. නි. 5.1001). ඉධ පන මග් වගන  ලස් ස නාමං දින් නං. තස් මා  ලට් වඨො 
‘‘වසොතාපන් වනො’’ති වෙදිතබ් වබො. 

අවිනිපාතධම්ක ොති විනිපාවතතීති විනිපාවතො; නාස් ස විනිපාවතො ධම් වමොති 

අවිනිපාතධම් වමො, න අත් තානං අපාවයසු විනිපාතනසභාවෙොති වුත් තං වහොති. 

කස ්මා? වය ධම් මා අපායගමනීයා, වතසං පරික් ඛයා. විනිපතනං ො විනිපාවතො, 

නාස් ස විනිපාවතො ධම් වමොති අවිනිපාතධම් වමො, අපාවයසු විනිපාතනසභාවෙො 
අස් ස නත් ථීති වුත් තං වහොති. සම් මත් තනියාවමන මග් වගන නියතත් තා 

නියකතො. සම් වබොධි පරං අයනං පරා ගති අස් සාති සම්කබොධිපරායකණො. උපරි 

මග් ගත් තයං අෙස් සං සම් පාපවකොති අත් වථො. කස ්මා? 
පටිලද් ධපඨමමග් ගත් තාති. 

විනයපඤ ්ඤත් තියාචනකථා නිට් ඨිතා. 

බුද්ධාචිණ්ණෙථා 

22. එෙං ධම් මවසනාපතිං සඤ් ඤාවපත් ො වෙරඤ් ජායං තං ෙස් සාොසං 

වීතිනාවමත් ො වුත් ථෙස ්වසො මහාපොරණාය පොවරත් ො අථ කඛො භ වා 
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ආයස් න්තංආනන්දංආ න්කතසි. ආ න්කතසීති ආලපි අභාසි සම් වබොවධසි. 

කින් ති? ආචිණ්ණං කඛො පකනතන් ති එෙමාදි. ආචිණ්ණන් ති චරිතං ෙත් තං 

අනුධම් මතා. තං වඛො පවනතං ආචිණ් ණං දුවිධං වහොති – බුද් ධාචිණ් ණං, 

සාෙකාචිණ් ණන් ති. කතමං බුද් ධාචිණ් ණං? ඉදං තාෙ එකං – වයහි නිමන් තිතා 

ෙස් සං ෙසන් ති, න වත අනපවලොවකත් ො අනාපුච් ඡිත් ො ජනපදචාරිකං 
පක් කමන් ති. සාෙකා පන අපවලොවකත් ො ො අනපවලොවකත් ො ො යථාසුඛං 
පක් කමන් ති. 

අපරම් පි බුද් ධාචිණ් ණං – වුත් ථෙස් සා පොවරත් ො ජනසඞ් ගහත් ථාය 
ජනපදචාරිකං පක් කමන් තිවයෙ. ජනපදචාරිකං චරන් තා ච මහාමණ් ඩලං 
මජ් ඣිමමණ් ඩලං අන් තිමමණ් ඩලන් ති ඉවමසං තිණ් ණං මණ් ඩලානං 

අඤ ්ඤතරස ්මිං මණ් ඩවල චරන් ති. තත් ථ මහාමණ් ඩලං නෙවයොජනසතිකං, 

මජ් ඣිමමණ් ඩලං ඡවයොජනසතිකං, අන් තිමමණ් ඩලං තිවයොජනසතිකං. යදා 

මහාමණ් ඩවල චාරිකං චරිතුකාමා වහොන් ති, තදා මහාපොරණාය පොවරත් ො 
පාටිපදදිෙවස මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිොරා නික් ඛමිත් ො ගාමනිගමාදීසු මහාජනං 
ආමිසපටිග් ගවහන අනුග් ගණ් හන් තා ධම් මදාවනන චස් ස විෙට් ටුපනිස ්සිතං 
කුසලං ෙඩ් වඪන් තා නෙහි මාවසහි ජනපදචාරිකං පරිවයොසාවපන් ති. සවච පන 

අන් වතොෙස ්වස භික් ඛූනං සමථවිපස් සනා තරුණා වහොන් ති, මහාපොරණාය 
අප් පොවරත් ො පොරණාසඞ් ගහං දත් ො කත් තිකපුණ් ණමායං පොවරත් ො 
මාගසිරස් ස පඨමදිෙවස මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිොරා නික් ඛමිත් ො වුත් තනවයවනෙ 
මජ් ඣිමමණ් ඩවල අට් ඨහි මාවසහි චාරිකං පරිවයොසාවපන් ති. සවච පන වනසං 

වුත් ථෙස් සානං අපරිපාකින් ද්රියා වෙවනයයසත් තා වහොන් ති, වතසං 
ඉන් ද්රියපරිපාකං ආගවමන් තා මාගසිරමාසම් පි තත් වථෙ ෙසිත් ො ඵුස් සමාසස ්ස 
පඨමදිෙවස මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිොරා නික් ඛමිත් ො වුත් තනවයවනෙ 
අන් තිමමණ් ඩවල සත් තහි මාවසහි චාරිකං පරිවයොසාවපන් ති. වතසු ච 
මණ් ඩවලසු යත් ථ කත් ථචි විචරන් තාපි වත වත සත් වත කිවලවසහි 
විවයොවජන් තා වසොතාපත් ති ලාදීහි පවයොවජන් තා වෙවනයයෙවසවනෙ 
නානාෙණ් ණානි පුප්  ානි ඔචිනන් තා විය චරන් ති. 

අපරම් පි බුද් ධානං ආචිණ් ණං – වදෙසිකං පච් චූසසමවය සන් තං සුඛං 

නිබ් බානාරම් මණං කත් ො  ලසමාපත් තිසමාපජ් ජනං,  ලසමාපත් තියා 

වුට් ඨහිත් ො වදෙසිකං මහාකරුණාසමාපත් තියා සමාපජ් ජනං, තවතො 
වුට් ඨහිත් ො දසසහස් සචක් කොවළ වබොධවනයයසත් තසමෙවලොකනං. 

අපරම් පි බුද් ධානං ආචිණ් ණං – ආගන් තුවකහි සද් ධිං පඨමතරං 

පටිසන් ථාරකරණං, අට් ඨුප් පත් තිෙවසන ධම් මවදසනා, ඔතිණ් වණ වදොවස 
සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනන් ති ඉදං බුද් ධාචිණ් ණං. 
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කතමං සාෙකාචිණ් ණං? බුද් ධස් ස භගෙවතො කාවල ද් වික් ඛත් තුං 

සන් නිපාවතො පුවර ෙස් සූපනායිකාය ච කම් මට් ඨානග් ගහණත් ථං, 
වුත් ථෙස් සානඤ් ච අධිගතගුණාවරොචනත් ථං උපරි 

කම් මට් ඨානග් ගහණත් ථඤ ්ච. ඉදං සාෙකාචිණ් ණං. ඉධ පන බුද් ධාචිණ් ණං 

දස් වසන් වතො ආහ – ‘‘ආචිණ්ණං කඛොපකනතං, ආනන්ද, තථා තාන’’න් ති. 

ආයා ාති ආගච් ඡ යාම. අපක ොකෙස්සා ාති චාරිකං චරණත් ථාය 

ආපුච් ඡිස ්සාම. එවන් ති සම් පටිච් ඡනත් වථ නිපාවතො. භන්කතති 

ගාරොධිෙචනවමතං; සත් ථුවනො පටිෙචනදානන් තිපි ෙට් ටති. භ වකතො

පච්චස්කසොසීති භගෙවතො ෙචනං පටිඅස් වසොසි, අභිමුවඛො හුත් ො සුණි 
සම් පටිච් ඡි. එෙන් ති ඉමිනා ෙචවනන පටිග් ගවහසීති වුත් තං වහොති. 

අථ කඛො භ වා නිවාකසත්වාති ඉධ පුබ් බණ් හසමයන් ති ො 
සායන් හසමයන් ති ො න වුත් තං. එෙං සන් වතපි භගො කතභත් තකිච් වචො 
මජ් ඣන් හිකං වීතිනාවමත් ො ආයස් මන් තං ආනන් දං පච් ඡාසමණං කත් ො 
නගරද් ොරවතො පට් ඨාය නගරවීථිවයො සුෙණ් ණරසපිඤ් ජරාහි රංසීහි 
සමුජ් වජොතයමාවනො වයන වෙරඤ් ජස් ස බ්රාහ් මණස් ස නිවෙසනං 
වතනුපසඞ් කමි. ඝරද් ොවර ඨිතමත් තවමෙ චස් ස භගෙන් තං දිස් ො පරිජවනො 
ආවරොවචසි. බ්රාහ් මවණො සතිං පටිලභිත් ො සංවෙගජාවතො සහසා වුට් ඨාය 

මහාරහං ආසනං පඤ් ඤවපත් ො භගෙන් තං පච් චග් ගම් ම ‘‘ඉවතො, භගො, 
උපසඞ් කමතූ’’ති ආහ. භගො උපසඞ් කමිත් ො පඤ් ඤත් වත ආසවන නිසීදි. අථ 
වඛො වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො භගෙන් තං උපනිසීදිතුකාවමො අත් තනා 
ඨිතපවදසවතො වයන භගො වතනුපසඞ් කමි. ඉවතො පරං උත් තානත් ථවමෙ. 

යං පන බ්රාහ් මවණො ආහ – ‘‘අපිචකයොකදයයධම්ක ො, කසොනදින්කනො’’ති. 

තත්රායමධිප් පාවයො – මයා නිමන් තිතානං ෙස් සංවුත් ථානං තුම් හාකං වතමාසං 

දිෙවස දිෙවස පාවතො යාගුඛජ් ජකං, මජ් ඣන් හිවක ඛාදනීයවභොජනීයං, 
සායන් වහ අවනකවිධ පානවිකති ගන් ධපුප්  ාදීහි පූජාසක් කාවරොති එෙමාදිවකො 

වයො වදයයධම් වමො දාතබ් වබො අස් ස, වසො න දින් වනොති. තඤ්ච කඛො කනො

අසන්තන් ති එත් ථ පන ලිඞ් ගවිපල් ලාවසො වෙදිතබ් වබො. වසො ච වඛො 
වදයයධම් වමො අම් හාකං වනො අසන් වතොති අයඤ් වහත් ථ අත් වථො. අථ ො යං 

දානෙත් ථුං මයං තුම් හාකං දවදයයාම, තඤ් ච වඛො වනො අසන් තන් ති එෙවමත් ථ 
අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

කනොපි අදාතුෙ යතාති අදාතුකාමතාපි වනො නත් ථි, යථා 

පහූතවිත් තූපකරණානං මච් ඡරීනං. තංකුලකතත්ථ බ්භාබහුකිච්චා ඝරාවාසාති 

තත්රායං වයොජනා – යස් මා බහුකිච් චා ඝරාොසා, තස් මා එත් ථ සන් වතපි 

වදයයධම් වම දාතුකමයතාය ච තං කුවතො ලබ් භා කුවතො තං සක් කා ලද් ධුං, යං 
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පටුන 

මයං තුම් හාකං වදයයධම් මං දවදයයාමාති ඝරාොසං ගරහන් වතො ආහ. වසො කිර 

මාවරන ආෙට් ටිතභාෙං න ජානාති, ‘‘ඝරාොසපලිවබොවධන වම සතිසම් වමොවසො 

ජාවතො’’ති මඤ් ඤි, තස් මා එෙමාහ. අපිච – තං කුලකතත්ථ  බ්භාති ඉමස් මිං 

වතමාසබ් භන් තවර යමහං තුම් හාකං දවදයයං, තං කුවතො ලබ් භා? බහුකිච් චා හි 
ඝරාොසාති එෙවමත් ථ වයොජනා වෙදිතබ් බා. 

අථ බ්රාහ් මවණො ‘‘යංනූනාහං යං වම තීහි මාවසහි දාතබ් බං සියා, තං සබ් බං 

එකදිෙවසවනෙ දවදයය’’න් ති චින් වතත් ො අධිවාකසතු ක  භවං 

ක ොතක ොතිආදිමාහ. තත් ථ ස්වාතනායාති යං වම තුම් වහසු සක් කාරං 

කවරොවතො ස ්වෙ භවිස් සති පුඤ් ඤඤ් වචෙ පීතිපාවමොජ් ජඤ ්ච, තදත් ථාය. අථ 

තථාගවතො ‘‘සවච අහං නාධිොවසයයං, ‘අයං වතමාසං කිඤ් චි අලද් ධා කුපිවතො 

මඤ ්වඤ, වතන වම යාචියමාවනො එකභත් තම් පි න පටිග් ගණ් හාති, නත් ථි 

ඉමස ්මිං අධිොසනඛන් ති, අසබ් බඤ ්ඤූ අය’න් ති එෙං බ්රාහ් මවණො ච 

වෙරඤ් ජාොසිවනො ච ගරහිත් ො බහුං අපුඤ් ඤං පසවෙයයං, තං වතසං මා 

අවහොසී’’ති වතසං අනුකම් පාය අධිවාකසසිභ වා තුණ්හීභාකවන. 

අධිොවසත් ො ච අථ වඛො භගො වෙරඤ් ජං බ්රාහ් මණං ‘‘අලං 
ඝරාොසපලිවබොධචින් තායා’’ති සඤ් ඤාවපත් ො තඞ් ඛණානුරූපාය ධම් මියා 
කථාය දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකං අත් ථං සන් දස් වසත් ො කුසවල ධම් වම 
සමාදවපත් ො ගණ් හාවපත් ො තත් ථ ච නං සමුත් වතවජත් ො සඋස් සාහං කත් ො 
තාය සඋස් සාහතාය අඤ ්වඤහි ච විජ් ජමානගුවණහි සම් පහංවසත් ො 
ධම් මරතනෙස් සං ෙස් වසත් ො උට් ඨායාසනා පක් කාමි. පක් කන් වත ච පන 

භගෙති වෙරඤ් වජො බ්රාහ් මවණො පුත් තදාරං ආමන් වතසි – ‘‘මයං, භවණ, 

භගෙන් තං වතමාසං නිමන් වතත් ො එකදිෙසං එකභත් තම් පි නාදම් හ. හන් ද, 
දානි තථා දානං පටියාවදථ යථා වතමාසිවකොපි වදයයධම් වමො ස ්වෙ 
එකදිෙවසවනෙ දාතුං සක් කා වහොතී’’ති. තවතො පණීතං දානං පටියාදාවපත් ො 

යං දිෙසං භගො නිමන් තිවතො, තස් සා රත් තියා අච් චවයන ආසනට් ඨානං 
අලඞ් කාරාවපත් ො මහාරහානි ආසනානි පඤ් ඤවපත් ො 
ගන් ධධූමොසකුසුමවිචිත්රං මහාපූජං සජ් වජත් ො භගෙවතො කාලං ආවරොචාවපසි. 

වතන වුත් තං – ‘‘අථ කඛො කවරඤ්කජො බ්රාහ් කණො තස්සා රත්තියා

අච්චකයන…කප.… නිට්ඨිතංභත්ත’’න් ති. 

23. භගො භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුවතො තත් ථ අගමාසි. වතන වුත් තං – ‘‘අථකඛො 

භ වා…කප.… නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනා’’ති. අථ කඛො කවරඤ්කජො

බ්රාහ් කණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝන් ති බුද්ධප්පමුඛන් ති බුද් ධපරිණායකං; 

බුද් ධං සඞ් ඝත් වථරං කත් ො නිසින් නන් ති වුත් තං වහොති. පණීකතනාති 

උත් තවමන. සහත්ථාති සහත් වථන. සන්තප්කපත්වාති සුට් ඨු තප් වපත් ො, 

පරිපුණ් ණං සුහිතං යාෙදත් ථං කත් ො. සම්පවාකරත්වාති සුට් ඨු පොවරත් ො 
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‘අල’න් ති හත් ථසඤ් ඤාය මුඛසඤ ්ඤාය ෙචීවභවදන ච පටික් ඛිපාවපත් ො. 

භුත්තාවින් ති භුත් තෙන් තං. ඔනීතපත්තපාණින් ති පත් තවතො ඔනීතපාණිං; 

අපනීතහත් ථන් ති වුත් තං වහොති. තිචීවකරන අච්ොකදසීති තිචීෙරං භගෙවතො 

අදාසි. ඉදං පන වෙොහාරෙචනමත් තං වහොති ‘‘තිචීෙවරන අච් ඡාවදසී’’ති, 
තස් මිඤ ්ච තිචීෙවර එකවමවකො සාටවකො සහස් සං අග් ඝති. ඉති බ්රාහ් මවණො 
භගෙවතො තිසහස ්සග් ඝනකං තිචීෙරමදාසි උත් තමං කාසිකෙත් ථසදිසං. 

එෙක ෙඤ්ච භික්ඛුං එෙක කෙන දුස්සයුක නාති එකවමවකන 
දුස් සයුගවළන. තත්ර එකසාටවකො පඤ ්චසතානි අග් ඝති. එෙං පඤ් චන් නං 
භික් ඛුසතානං පඤ් චසතසහස ්සග් ඝනකානි දුස් සානි අදාසි. බ්රාහ් මවණො 
එත් තකම් පි දත් ො අතුට් වඨො පුන සත් තට් ඨසහස් සග් ඝනවක 
අවනකරත් තකම් බවල ච පට් ටුණ් ණපත් තපවට ච  ාවලත් ො  ාවලත් ො 
ආවයොගඅංසබද් ධකකායබන් ධනපරිස ්සාෙනාදීනං අත් ථාය අදාසි. 
සතපාකසහස් සපාකානඤ් ච වභසජ් ජවතලානං තුම් බානි පූවරත් ො එකවමකස් ස 

භික් ඛුවනො අබ් භඤ ්ජනත් ථාය සහස් සග් ඝනකං වතලමදාසි. කිං බහුනා, චතූසු 
පච් චවයසු න වකොචි පරික් ඛාවරො සමණපරිවභොවගො අදින් වනො නාම අවහොසි. 
පාළියං පන චීෙරමත් තවමෙ වුත් තං. 

එෙං මහායාගං යජිත් ො සපුත් තදාරං ෙන් දිත් ො නිසින් නං අථ වඛො භගො 
වෙරඤ් ජං බ්රාහ් මණං වතමාසං මාරාෙට් ටවනන 
ධම් මසෙනාමතරසපරිවභොගපරිහීනං එකදිෙවසවනෙ ධම් මාමතෙස ්සං 

ෙස් වසත් ො පුරිපුණ් ණසඞ් කප් පං කුරුමාවනො ධම්මයා ෙථාය 

සන්දස්කසත්වා…කප.… උට්ඨායාසනා පක්ොම. බ්රාහ් මවණොපි සපුත් තදාවරො 

භගෙන් තඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්ච ෙන් දිත් ො ‘‘පුනපි, භන් වත, අම් හාකං අනුග් ගහං 
කවරයයාථා’’ති එෙමාදීනි ෙදන් වතො අනුබන් ධිත් ො අස් සූනි පෙත් තයමාවනො 
නිෙත් ති. 

අථ කඛො භ වා කවරඤ්ජායං යථාභිරන්තං විහරිත්වාති යථාජ් ඣාසයං 
යථාරුචිතං ොසං ෙසිත් ො වෙරඤ් ජාය නික් ඛමිත් ො මහාමණ් ඩවල චාරිකාය 
චරණකාවල ගන් තබ් බං බුද් ධවීථි පහාය දුබ් භික් ඛවදොවසන කිලන් තං 
භික් ඛුසඞ් ඝං උජුනාෙ මග් වගන ගවහත් ො ගන් තුකාවමො වසොවරයයාදීනි 
අනුපගම් ම පයාගපතිට් ඨානං ගන් ත් ො තත් ථ ගඞ් ගං නදිං උත් තරිත් ො වයන 
බාරාණසී තදෙසරි. වතන අෙසරි තදෙසරි. තත්රාපි යථාජ් ඣාසයං විහරිත් ො 

වෙසාලිං අගමාසි. වතන වුත් තං – ‘‘අනුප ම්  කසොකරයයං…කප.…

කවසාලියංවිහරති  හාවකනකූටා ාරසා ාය’’න් ති. 

බුද් ධාචිණ් ණකථා නිට් ඨිතා. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 
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වෙරඤ් ජකණ් ඩෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තත්රිදං සමන් තපාසාදිකාය සමන් තපාසාදිකත් තස් මිං – 

ආචරියපරම් පරවතො, නිදානෙත් ථුප් පවභදදීපනවතො; 

පරසමයවිෙජ් ජනවතො, සකසමයවිසුද් ධිවතො වචෙ. 

බයඤ් ජනපරිවසොධනවතො, පදත් ථවතො පාළිවයොජනක් කමවතො; 

සික් ඛාපදනිච් ඡයවතො, විභඞ් ගනයවභදදස් සනවතො. 

සම් පස ්සතං න දිස් සති, කිඤ් චි අපාසාදිකං යවතො එත් ථ; 

විඤ ්ඤූනමයං තස් මා, සමන් තපාසාදිකාත් වෙෙ. 

සංෙණ් ණනා පෙත් තා, විනයස ්ස විවනයයදමනකුසවලන; 

වුත් තස ්ස වලොකනාවථන, වලොකමනුකම් පමාවනනාති. 

වෙරඤ් ජකණ් ඩෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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1. පාරාජිෙෙණ්ඩං 

1. පඨ පාරාජිෙං 
සුදින් නභාණොරෙණ් ණනා 

24. ඉවතො පරං කතන කඛො පන ස කයන කවසාලියා අවිදූකරතිආදි 
වයභුවයයන උත් තානත් ථං. තස් මා අනුපදෙණ් ණනං පහාය යත් ථ යත් ථ 

ෙත් තබ් බං අත් ථි, තං තවදෙ ෙණ් ණයිස් සාම. ෙ න්ද ාක ොති කලන් දකා 

වුච් චන් ති කාළකා, වතසං ෙවසන ලද් ධනාවමො ගාවමො. ෙ න්දපුත්කතොති 
ගාමෙවසන ලද් ධනාමස් ස රාජසම් මතස් ස චත් තාලීසවකොටිවිභෙස් ස 
කලන් දවසට් ඨිවනො පුත් වතො. යස් මා පන තස් මිං ගාවම අඤ් වඤපි 

කලන් දනාමකා මනුස් සා අත් ථි, තස ්මා කලන් දපුත් වතොති ෙත් ො පුන 

වසට් ඨිපුත් වතොති වුත් තං. සම්බහුක හීති බහුවකහි. සහායකෙහීති සුඛදුක් ඛානි 

සහ ආයන් ති උපගච් ඡන් තීති සහායා, සහායා එෙ සහායකා, වතහි සහායවකහි. 

සද්ධින් ති එකවතො. කෙනචිකදව ෙරණීකයනාති වකනචිවදෙ 

භණ් ඩප් පවයොජනඋද් ධාරසාරණාදිනා කිච් වචන; 
කත් තිකනක් ඛත් තකීළාකිච් වචනාතිපි ෙදන් ති. භගො හි කත් තිකජුණ් හපක් වඛ 
වෙසාලිං සම් පාපුණි. කත් තිකනක් ඛත් තකීළා වචත් ථ උළාරා වහොති. තදත් ථං 
ගවතොති වෙදිතබ් වබො. 

අද්දස කඛොති කථං අද් දස? වසො කිර නගරවතො භුත් තපාතරාසං 
සුද් ධුත් තරාසඞ් ගං මාලාගන් ධවිවලපනහත් ථං බුද් ධදස් සනත් ථං 
ධම් මසෙනත් ථඤ ්ච නික් ඛමන් තං මහාජනං දිස ්ො ‘‘ක් ෙ ගච් ඡථා’’ති පුච් ඡි. 

‘‘බුද් ධදස ්සනත් ථං ධම් මසෙනත් ථඤ ්චා’’ති. වතන හි ‘‘අහම් පි ගච් ඡාමී’’ති 
ගන් ත් ො චතුබ් බිධාය පරිසාය පරිවුතං බ්රහ් මස ්සවරන ධම් මං වදවසන් තං 

භගෙන් තං අද් දස. වතන වුත් තං – ‘‘අද්දස කඛො…කප.… කදකසන්ත’’න් ති. 

දිස්වානස්සාති දිස ්ොන අස් ස. එතදකහොසීති පුබ් වබ කතපුඤ් ඤතාය 

වචොදියමානස ්ස භබ් බකුලපුත් තස ්ස එතං අවහොසි. කිං අවහොසි? යංනූනාහම් පි 

ධම් මං සුකණයයන් ති. තත් ථ යන්නූනාති පරිවිතක් කදස ්සනවමතං. එෙං කිරස් ස 

පරිවිතක් වකො උප් පන් වනො ‘‘යමයං පරිසා එකග් ගචිත් තා ධම් මං සුණාති, අවහො 
ෙතාහම් පි තං සුවණයය’’න් ති. 

අථ කඛොසුදින්කනොෙ න්දපුත්කතොකයනසාපරිසාති ඉධ කස් මා ‘‘වයන 
භගො’’ති අෙත් ො ‘‘වයන සා පරිසා’’ති වුත් තන් ති වච. භගෙන් තඤ් හි 

පරිොවරත් ො උළාරුළාරජනා මහතී පරිසා නිසින් නා, තත්ර න සක් කා ඉමිනා 
පච් ඡා ආගවතන භගෙන් තං උපසඞ් කමිත් ො නිසීදිතුං. පරිසාය පන එකස් මිං 

පවදවස සක් කාති වසො තං පරිසංවයෙ උපසඞ් කමන් වතො. වතන වුත් තං – ‘‘අථ 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  පඨ පාරාජිෙං 

150 
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වඛො සුදින් වනො කලන් දපුත් වතො වයන සා පරිසා’’ති. එෙ න්තංනිසින්නස්ස

කඛො සුදින්නස්ස ෙ න්දපුත්තස්ස එතදකහොසීති න නිසින් නමත් තස් වසෙ 

අවහොසි, අථ වඛො භගෙවතො සිත් තයූපසංහිතං වථොකං ධම් මකථං සුත් ො; තං 
පනස ්ස යස් මා එකමන් තං නිසින් නස ්වසෙ අවහොසි. වතන වුත් තං – 
‘‘එකමන් තං නිසින් නස ්ස වඛො සුදින් නස ්ස කලන් දපුත් තස් ස එතදවහොසී’’ති. 

කිං අවහොසීති? යථායථාකඛොතිආදි. 

තත්රායං සඞ් වඛපකථා – අහං වඛො වයන වයන ආකාවරන භගෙතා ධම් මං 

වදසිතං ආජානාමි, වතන වතන වම උපපරික් ඛවතො එෙං වහොති යවදතං 
සිත් තයබ්රහ් මචරියං එකම් පි දිෙසං අඛණ් ඩං කත් ො චරිමකචිත් තං 

පාවපතබ් බතාය එකන් තපරිපුණ් ණං චරිතබ් බං, එකදිෙසම් පි ච කිවලසමවලන 
අමලීනං කත් ො චරිමකචිත් තං පාවපතබ් බතාය එකන් තපරිසුද් ධං. සඞ් ඛලිඛිතං 
ලිඛිතසඞ් ඛසදිසං වධොතසඞ් ඛසප් පටිභාගං චරිතබ් බං. ඉදං න සුකරං අගාරං 
අජ් ඣාෙසතා අගාරමජ් වඣ ෙසන් වතන එකන් තපරිපුණ් ණං…වප.… චරිතුං. 
යංනූනාහං වකවස ච මස් සුඤ ්ච ඔහාවරත් ො කසායරසපීතතාය කාසායානි 
බ්රහ් මචරියං චරන් තානං අනුච් ඡවිකානි ෙත් ථානි අච් ඡාවදත් ො පරිදහිත් ො 
අගාරස ්මා නික් ඛමිත් ො අනගාරියං පබ් බවජයයන් ති. එත් ථ ච යස් මා අගාරස් ස 

හිතං කසිොණිජ් ජාදිකම් මං අගාරියන් ති වුච් චති, තඤ් ච පබ් බජ් ජාය නත් ථි; 
තස් මා පබ් බජ් ජා ‘‘අනගාරියා’’ති ඤාතබ් බා. තං අනගාරියං පබ් බජ් ජං. 

පබ්බකජයයන් ති පරිබ් බවජයයං. 

25. අචිරවුට්ඨිතාය පරිසාය කයන භ වා කතනුපසඞ්ෙමීති සුදින් වනො 

අවුට් ඨිතාය පරිසාය න භගෙන් තං පබ් බජ් ජං යාචි. කස් මා? තත්රස් ස බහූ 

ඤාතිසාවලොහිතා මිත් තාමච් චා සන් ති, වත ‘‘‘ත් ෙං මාතාපිතූනං එකපුත් තවකො, 

න ලබ් භා තයා පබ් බජිතු’න් ති බාහායම් පි ගවහත් ො ආකඩ් වඪයයං, තවතො 
පබ් බජ් ජාය අන් තරාවයො භවිස් සතී’’ති සවහෙ පරිසාය උට් ඨහිත් ො වථොකං 
ගන් ත් ො පුන වකනචි සරීරකිච් චවලවසන නිෙත් තිත් ො භගෙන් තං 

උපසඞ් කම් ම පබ් බජ් ජං යාචි. වතන වුත් තං – ‘‘අථ කඛො සුදින්කනො

ෙ න්දපුත්කතොඅචිරවුට්ඨිතාය පරිසාය…කප.…පබ්බාකජතු ංභ වා’’ති. 

භගො පන යස් මා රාහුලකුමාරස් ස පබ් බජිතවතො පභුති මාතාපිතූහි 

අනනුඤ් ඤාතං පුත් තං න පබ් බාවජති, තස් මා නං පුච් ඡි – ‘‘අනුඤ්ඤාකතොසිපන

ත්වංසුදින්න ාතාපිතූහි…කප.… පබ්බජ්ජායා’’ති. 

26. ඉවතො පරං පාඨානුසාවරවනෙ ගන් ත් ො තං ෙරණීයං තීකරත්වාති 
එත් ථ එෙමත් වථො වෙදිතබ් වබො – ධුරනික් වඛවපවනෙ තං කරණීයං 

නිට් ඨාවපත් ොති; න හි පබ් බජ් ජාය තිබ් බච් ඡන් දස ්ස 
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භණ් ඩප් පවයොජනඋද් ධාරසාරණාදීසු ො නක් ඛත් තකීළායං ො චිත් තං නමති. 

අම් තාතාති එත් ථ පන අම් ාති මාතරං ආලපති; තාතාති පිතරං. ත්වංකඛොසීති 

ත් ෙං වඛො අසි. එෙපුත්තකෙොති එවකොෙ පුත් තවකො; අඤ ්වඤො වත වජට් වඨො ො 
කනිට් වඨො ො නත් ථි. එත් ථ ච ‘‘එකපුත් වතො’’ති ෙත් තබ් වබ අනුකම් පාෙවසන 

‘‘එකපුත් තවකො’’ති වුත් තං. පිකයොති පීතිජනනවකො.  නාකපොති 

මනෙඩ් ඪනවකො. සුකඛධිකතොති සුවඛන එධිවතො; සුඛසංෙඩ් ඪිවතොති අත් වථො. 

සුඛපරිහකතොති සුවඛන පරිහවතො; ජාතකාලවතො පභුති ධාතීහි අඞ් කවතො අඞ් කං 
හරිත් ො ධාරියමාවනො අස් සකරථකාදීහි බාලකීළනවකහි කීළමාවනො 
සාදුරසවභොජනං වභොජියමාවනො සුවඛන පරිහවතො. 

න ත්වං, තාත සුදින්න, කිඤ්චි දුක්ඛස්ස ජානාසීති ත් ෙං තාත සුදින් න 

කිඤ් චි අප් පමත් තකම් පි කලභාගං දුක් ඛස ්ස න ජානාසි; අථ ො කිඤ් චි දුක් වඛන 

නානුවභොසීති අත් වථො. කරණත් වථ සාමිෙචනං, අනුභෙනත් වථ ච ජානනා; අථ 

ො කිඤ් චි දුක් ඛං නස් සරසීති අත් වථො. උපවයොගත් වථ සාමිෙචනං, සරණත් වථ 
ච ජානනා. විකප් පද් ෙවයපි පුරිමපදස් ස උත් තරපවදන සමානවිභත් තිවලොවපො 

දට් ඨබ් වබො. තං සබ් බං සද් දසත් ථානුසාවරන ඤාතබ් බං.  රකණනපි යං කත

අො ොවිනා භවිස්සා ාති සවචපි තෙ අම් වහසු ජීෙමාවනසු මරණං භවෙයය, 

වතන වත මරවණනපි මයං අකාමකා අනිච් ඡකා න අත් තවනො රුචියා, විනා 

භවිස ්සාම; තයා විවයොගං ො පාපුණිස් සාමාති අත් වථො. කිංපන යංතන් ති එෙං 

සන් වත කිං පන කිං නාම තං කාරණං වයන මයං තං ජීෙන් තං අනුජානිස ්සාම; 
අථ ො කිං පන මයං තන් ති වකන පන කාරවණන මයං තං ජීෙන් තං 
අනුජානිස් සාමාති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

27. තත්කථවාති යත් ථ නං ඨිතං මාතාපිතවරො නානුජානිංසු, තත් වථෙ 

ඨාවන. අනන්තරහිතායාති වකනචි අත් ථරවණන අනත් ථතාය. 

28. පරිචාකරහීති ගන් ධබ් බනටනාටකාදීනි පච් චපට් ඨාවපත් ො තත් ථ 

සහායවකහි සද් ධිං යථාසුඛං ඉන් ද්රියානි චාවරහි සඤ් චාවරහි; ඉවතො චිවතො ච 
උපවනහීති වුත් තං වහොති. අථ ො පරිචාවරහීති ගන් ධබ් බනටනාටකාදීනි 

පච් චපට් ඨාවපත් ො තත් ථ සහායවකහි සද් ධිං ලළ, උපලළ, රම, කීළස ්සූතිපි 

වුත් තං වහොති. ොක පරිභුඤ්ජන්කතොති අත් තවනො පුත් තදාවරහි සද් ධිං වභොවග 

භුඤ ්ජන් වතො. පුඤ්ඤානි ෙකරොන්කතොති බුද් ධඤ ්ච ධම් මඤ් ච සඞ් ඝඤ ්ච ආරබ් භ 

දානප් පදානාදීනි සුගතිමග් ගවසොධකානි කුසලකම් මානි කවරොන් වතො. තුණ්හී

අකහොසීති කථානුප් පබන් ධවිච් වඡදනත් ථං නිරාලාපසල් ලාවපො අවහොසි. අථස් ස 
මාතාපිතවරො තික් ඛත් තුං ෙත් ො පටිෙචනම් පි අලභමානා සහායවක 

පක් වකොසාවපත් ො ‘‘එස වෙො සහායවකො පබ් බජිතුකාවමො, නිොවරථ න’’න් ති 
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ආහංසු. වතපි තං උපසඞ් කමිත් ො තික් ඛත් තුං අවෙොචං, වතසම් පි තුණ් හී 

අවහොසි. වතන වුත් තං – ‘‘අථ කඛො සුදින්නස්ස ෙ න්දපුත්තස්ස

සහායො…කප.…තුණ්හීඅකහොසී’’ති. 

29. අථස් ස සහායකානං එතදවහොසි – ‘‘සවච අයං පබ් බජ් ජං අලභමාවනො 
මරිස ්සති න වකොචි ගුවණො භවිස් සති. පබ් බජිතං පන නං මාතාපිතවරොපි 
කාවලන කාලං පස් සිස් සන් ති. මයම් පි පස් සිස් සාම. පබ් බජ් ජාපි ච නාවමසා 

භාරියා, දිෙවස දිෙවස මත් තිකාපත් තං ගවහත් ො පිණ් ඩාය චරිතබ් බං. 
එකවසයයං එකභත් තං බ්රහ් මචරියං අතිදුක් කරං. අයඤ් ච සුඛුමාවලො 

නාගරිකජාතිවයො, වසො තං චරිතුං අසක් වකොන් වතො පුන ඉවධෙ ආගමිස් සති. 
හන් දස් ස මාතාපිතවරො අනුජානාවපස් සාමා’’ති. වත තථා අකංසු. 

මාතාපිතවරොපි නං අනුජානිංසු. වතන වුත් තං – ‘‘අථ කඛො සුදින්නස්ස

ෙ න්දපුත්තස්ස සහායො කයන සුදින්නස්ස ෙ න්දපුත්තස්ස

 ාතාපිතකරො…කප.… අනුඤ්ඤාකතොසි  ාතාපිතූහි අ ාරස් ා අන ාරියං

පබ්බජ්ජායා’’ති. 

30. හට්කඨොති තුට් වඨො. උදග්ක ොති පීතිෙවසන අබ් භුන් නතකායචිත් වතො. 

ෙතිපාහන් ති කතිපයානි දිෙසානි. බ ං  ාකහත්වාති සප් පායවභොජනානි 

භුඤ ්ජන් වතො, උච් ඡාදනන් හාපනාදීහි ච කායං පරිහරන් වතො, කායබලං 

ජවනත් ො මාතාපිතවරො ෙන් දිත් ො අස් සුමුඛං ඤාතිපරිෙට් ටං පහාය කයනභ වා

කතනුපසඞ්ෙම…කප.… පබ්බාකජතු ංභන්කතභ වාති. භගො සමීවප ඨිතං 

අඤ ්ඤතරං පිණ් ඩචාරිකං භික් ඛුං ආමන් වතසි – ‘‘කතන හි භික්ඛු සුදින්නං

පබ්බාකජහි කචව උපසම්පාකදහි චා’’ති. ‘‘සාධු, භන් වත’’ති වඛො වසො භික් ඛු 
භගෙවතො පටිස ්සුණිත් ො සුදින් නං කලන් දපුත් තං ජිනදත් තියං සද් ධිවිහාරිකං 

ලද් ධා පබ් බාවජසි වචෙ උපසම් පාවදසි ච. වතන වුත් තං – ‘‘අ ත්ථ කඛො 

සුදින්කනො ෙ න්දපුත්කතො භ වකතො සන්තිකෙ පබ්බජ්ජං, අ ත්ථ

උපසම්පද’’න් ති. 

එත් ථ පන ඨත් ො සබ් බඅට් ඨකථාසු පබ් බජ් ජා ච උපසම් පදා ච කථිතා. මයං 

පන යථාඨිතපාළිෙවසවනෙ ඛන්ධකෙ කථයිස් සාම. න වකෙලඤ් වචතං, 
අඤ ්ඤම් පි යං ඛන් ධවක ො පරිොවර ො කවථතබ් බං අට් ඨකථාචරිවයහි 

විභඞ්ක කථිතං, තං සබ් බං තත් ථ තත් වථෙ කථයිස් සාම. එෙඤ් හි කථියමාවන 
පාළික් කවමවනෙ ෙණ් ණනා කතා වහොති. තවතො වතන වතන විනිච් ඡවයන 
අත් ථිකානං පාළික් කවමවනෙ ඉමං විනයසංෙණ් ණනං ඔවලොවකත් ො වසො වසො 
විනිච් ඡවයො සුවිඤ් වඤවයයො භවිස ්සතීති. 
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පටුන 

අචිරූපසම්පන්කනොති අචිරං උපසම් පන් වනො හුත් ො; උපසම් පදවතො 

නචිරකාවලවයොති වුත් තං වහොති. එවරූකපති එෙංවිවධ එෙංජාතිවක. 

ධුතගුකණති කිවලසනිද් ධුනනවක ගුවණ. ස ාදාය වත්තතීති සමාදියිත් ො 

ගණ් හිත් ො ෙත් තති චරති විහරති. ආරඤ්ඤිකෙොකහොතීති ගාමන් තවසනාසනං 
පටික් ඛිපිත් ො ආරඤ් ඤිකධුතඞ් ගෙවසන අරඤ් ඤොසිවකො වහොති. 

පිණ්ඩපාතිකෙොති අතිවරකලාභපටික් වඛවපන චද් දස භත් තානි පටික් ඛිපිත් ො 

පිණ් ඩපාතිකධුතඞ් ගෙවසන පිණ් ඩපාතිවකො වහොති. පංසුකූලිකෙොති 
ගහපතිචීෙරං පටික් ඛිපිත් ො පංසුකූලිකධුතඞ් ගෙවසන පංසුකූලිවකො වහොති. 

සපදානචාරිකෙොති වලොලුප් පචාරං පටික් ඛිපිත් ො සපදානචාරිකධුතඞ් ගෙවසන 

සපදානචාරිවකො වහොති; ඝරපටිපාටියා භික් ඛාය පවිසති. වජ්ජි ා න් ති ෙජ් ජීනං 
ගාමං ෙජ් ජීසු ො ගාමං. 

අඩ්ො  හද්ධනාතිආදීසු උපවභොගපරිවභොගූපකරණමහන් තතාය අඩ්ො; 

වය හි වතසං උපවභොගා යානි ච උපවභොගූපකරණානි, තානි මහන් තානි 
බහුලානි සාරකානීති වුත් තං වහොති. නිවධත් ො ඨපිතධනමහන් තතාය 

 හද්ධනා.  හාකභො ාති දිෙසපරිබ් බයසඞ් ඛාතවභොගමහන් තතාය මහාවභොගා. 

අඤ ්වඤහි උපවභොවගහි ජාතරූපරජතස් වසෙ පහූතතාය පහූතජාතරූපරජතා. 
අලඞ් කාරභූතස් ස විත් තූපකරණස් ස පීතිපාවමොජ් ජකරණස ්ස පහූතතාය 

පහූතවිත්තූපෙරණා. වෙොහාරෙවසන පරිෙත් වතන් තස් ස ධනධඤ් ඤස ්ස 

පහූතතාය පහූතධනධඤ්ඤාති වෙදිතබ් බා. 

කසනාසනං සංසාක ත්වාති වසනාසනං පටිසාවමත් ො; යථා න විනස් සති 

තථා නං සුට් ඨු ඨවපත් ොති අත් වථො. සට්ඨි ත්කත ථාලිපාකෙති 
ගණනපරිච් වඡදවතො සට් ඨිථාලිපාවක. එකවමවකො වචත් ථ ථාලිපාවකො 
දසන් නං භික් ඛූනං භත් තං ගණ් හාති. තං සබ් බම් පි ඡන් නං භික් ඛුසතානං භත් තං 

වහොති. භත්තාභිහාරං අභිහරිංසූති එත් ථ අභිහරීයතීති අභිහාකරො. කිං 

අභිහරීයති? භත්තං. භත් තවමෙ අභිහාවරො භත්තාභිහාකරො, තං භත් තාභිහාරං. 

අභිහරිංසූති අභිමුඛා හරිංසු. තස් ස සන් තිකං ගවහත් ො ආගමංසූති අත් වථො. 

එතස ්ස කිං පමාණන් ති? සට් ඨි ථාලිපාකා. වතන වුත් තං – ‘‘සට්ඨි ත්කත

ථාලිපාකෙ භත්තාභිහාරං අභිහරිංසූ’’ති. භික්ඛූනං විස්සජ්කජත්වාති සයං 
උක් කට් ඨපිණ් ඩපාතිකත් තා සපදානචාරං චරිතුකාවමො භික් ඛූනං 

පරිවභොගත් ථාය පරිච් චජිත් ො දත් ො. අයං හි ආයස් මා ‘‘භික් ඛූ ච ලාභං ලච් ඡන් ති 
අහඤ් ච පිණ් ඩවකන න කිලමිස් සාමී’’ති එතදත් ථවමෙ ආගවතො. තස් මා 
අත් තවනො ආගමනානුරූපං කවරොන් වතො භික් ඛූනං විස් සජ් වජත් ො සයං 
පිණ් ඩාය පාවිසි. 
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31. ඤාතිදාසීති ඤාතකානං දාසී. ආභිකදොසිෙන් ති පාරිොසිකං 
එකරත් තාතික් කන් තං පූතිභූතං. තත්රායං පදත් වථො – පූතිභාෙවදොවසන 

අභිභූවතොති අභිවදොවසො, අභිවදොවසොෙ ආභිවදොසිවකො, එකරත් තාතික් කන් තස් ස 

ො නාමසඤ් ඤා එසා, යදිදං ආභිවදොසිවකොති, තං ආභිවදොසිකං. කුලම් ාසන් ති 

යෙකුම් මාසං. ෙඩ්කඩතුො ා කහොතීති යස් මා අන් තමවසො දාසකම් මකරානම් පි 

වගොරූපානම් පි අපරිවභොගාරවහො, තස් මා තං කචෙරං විය බහි ඡඩ් වඩතුකාමා 

වහොති. සකචතන් ති සවච එතං. භගිනීති අරියවෙොහාවරන ඤාතිදාසිං ආලපති. 

ෙඩ්ඩනීයධම් න් ති ඡඩ් වඩතබ් බසභාෙං. ඉදං වුත් තං වහොති – ‘‘භගිනි, එතං සවච 

බහි ඡඩ් ඩනීයධම් මං නිස ්සට් ඨපරිග් ගහං, තං ඉධ වම පත් වත ආකිරා’’ති. 

කිං පන එෙං ෙත් තුං ලබ් භති, විඤ ්ඤත් ති ො පයුත් තොචා ො න වහොතීති? 

න වහොති. කස් මා? නිස ්සට් ඨපරිග් ගහත් තා. යඤ් හි ඡඩ් ඩනීයධම් මං 

නිස ්සට් ඨපරිග් ගහං, යත් ථ සාමිකා අනාලයා වහොන් ති, තං සබ් බං ‘‘වදථ ආහරථ 
ඉධ ආකිරථා’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. තථා හි අග් ගඅරියෙංසිවකො ආයස් මා 

රට් ඨපාවලොපි ‘‘ඡඩ් ඩනීයධම් මං කුම් මාසං ඉධ වම පත් වත ආකිරා’’ති (ම. නි. 

2.299) අෙච. තස් මා යං එෙරූපං ඡඩ් ඩනීයධම් මං අඤ් ඤං ො අපරිග් ගහිතං 

ෙනමූල ලවභසජ් ජාදිකං තං සබ් බං යථාසුඛං ආහරාවපත් ො පරිභුඤ් ජිතබ් බං, 

න කුක් කුච් චායිතබ් බං. හත්ථානන් ති භික් ඛාග් ගහණත් ථං පත් තං උපනාමයවතො 

මණිබන් ධවතො පභුති ද් වින් නම් පි හත් ථානං. පාදානන් ති නිොසනන් තවතො 

පට් ඨාය ද් වින් නම් පි පාදානං. සරස්සාති ‘‘සවචතං භගිනී’’ති ොචං 

නිච් ඡාරයවතො සරස් ස ච. නිමත්තං අග් කහසීති ගිහිකාවල සල් ලක් ඛිතපුබ් බං 
ආකාරං අග් ගවහසි සඤ් ජානි සල් ලක් වඛසි. සුදින් වනො හි භගෙවතො ද් ොදසවම 
ෙස් වස පබ් බජිවතො වීසතිවම ෙස් වස ඤාතිකුලං පිණ් ඩාය පවිට් වඨො සයං 

පබ් බජ් ජාය අට් ඨෙස් සිවකො හුත් ො; වතන නං සා ඤාතිදාසී දිස් ොෙ න සඤ් ජානි, 
නිමිත් තං පන අග් ගවහසීති. 

සුදින්නස්ස  ාතරං එතදකවොචාති අතිගරුනා පබ් බජ් ජූපගවතන 

සාමිපුත් වතන සද් ධිං ‘‘ත් ෙං නු වඛො වම, භන් වත, අවයයො 
සුදින් වනො’’තිආදිෙචනං ෙත් තුං අවිසහන් තී වෙවගන ඝරං පවිසිත් ො 

සුදින් නස ්ස මාතරං එතං අවෙොච. යග්කඝති ආවරොචනත් වථ නිපාවතො. සකචකජ

සච්චන් ති එත් ථ වජති ආලපවන නිපාවතො. එෙඤ් හි තස් මිං වදවස දාසිජනං 

ආලපන් ති, තස් මා ‘‘ත් ෙං, වභොති දාසි, සවච සච් චං භණසී’’ති එෙවමත් ථ 
අත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

32. අඤ්ඤතරංකුලට්ටමූ න් ති තස් මිං කිර වදවස දානපතීනං ඝවරසු සාලා 

වහොන් ති, ආසනානි වචත් ථ පඤ් ඤත් තානි වහොන් ති, උපට් ඨාපිතං 
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උදකකඤ් ජියං; තත් ථ පබ් බජිතා පිණ් ඩාය චරිත් ො නිසීදිත් ො භුඤ් ජන් ති. සවච 

ඉච් ඡන් ති, දානපතීනම් පි සන් තකං ගණ් හන් ති. තස් මා තම් පි අඤ් ඤතරස ්ස 
කුලස් ස ඊදිසාය සාලාය අඤ් ඤතරං කුට් ටමූලන් ති වෙදිතබ් බං. න හි පබ් බජිතා 
කපණමනුස ්සා විය අසාරුප් වප ඨාවන නිසීදිත් ො භුඤ් ජන් තීති. 

අත්ථි නා  තාතාති එත් ථ අත්ථීති විජ් ජමානත් වථ; නා ාති පුච් ඡනත් වථ 

මඤ ්ඤනත් වථ ච නිපාවතො. ඉදඤ් හි වුත් තං වහොති – ‘‘අත් ථි නු වඛො, තාත 

සුදින් න, අම් හාකං ධනං, න මයං නිද් ධනාති ෙත් තබ් බා, වයසං වනො ත් ෙං 

ඊදිවස ඨාවන නිසීදිත් ො ආභිවදොසිකං කුම් මාසං පරිභුඤ් ජිස ්සසි’’; තථා ‘‘අත් ථි 

නු වඛො, තාත සුදින් න, අම් හාකං ජීවිතං, න මයං මතාති ෙත් තබ් බා, වයසං වනො 

ත් ෙං ඊදිවස ඨාවන නිසීදිත් ො ආභිවදොසිකං කුම් මාසං පරිභුඤ් ජිස් සසි’’; තථා 

‘‘අත් ථි මඤ් වඤ, තාත සුදින් න, තෙ අබ් භන් තවර සාසනං නිස් සාය පටිලද් වධො 

සමණගුවණො, යං ත් ෙං සුවභොජනරසසංෙඩ් ඪිවතොපි ඉමං ජිගුච් ඡවනයයං 
ආභිවදොසිකං කුම් මාසං අමතමිෙ නිබ් බිකාවරො පරිභුඤ් ජිස් සසී’’ති. 

වසො පන ගහපති දුක් ඛාභිතුන් නතාය එතමත් ථං පරිපුණ් ණං කත් ො 

ෙත් තුමසක් වකොන් වතො ‘‘අත් ථි නාම, තාත සුදින් න, ආභිවදොසිකං කුම් මාසං 
පරිභුඤ් ජිස ්සසී’’ති එත් තකවමෙ අවෙොච. අක් ඛරචින් තකා පවනත් ථ ඉමං 

ලක් ඛණං ෙදන් ති – අවනොකප් පනාමරිසනත් ථෙවසන එතං අත් ථිනාමසද් වද 
උපපවද ‘‘පරිභුඤ ්ජිස් සසී’’ති අනාගතෙචනං කතං. තස් සායමත් වථො – අත් ථි 

නාම…වප.… පරිභුඤ් ජිස ්සසි, ඉදං පච් චක් ඛම් පි අහං න සද් දහාමි න 

මරිසයාමීති. තතායංආභිකදොසිකෙොති තවතො තෙ වගහවතො අයං ආභිවදොසිවකො 

කුම් මාවසො ලද් වධොති අත් වථො. තවතොයන් තිපි පාවඨො. තදායන් තිපි පඨන් ති, තං 

න සුන් දරං. කයන සෙපිතු නිකවසනන් ති වයන සකස් ස පිතු අත් තවනො පිතු 

නිවෙසනන් ති අත් වථො; වථවරො පිතරි වපවමවනෙ සුබ් බවචො හුත් ො අගමාසි. 

අධිවාකසසීති වථවරො උක් කට් ඨපිණ් ඩපාතිවකොපි සමාවනො ‘‘සවච 

එකභත් තම් පි න ගවහස් සාමි, අතිවිය වනසං වදොමනස් සං භවිස් සතී’’ති ඤාතීනං 
අනුකම් පාය අධිොවසසි. 

33. ඔපුඤ්ජාකපත්වාති උපලිම් පාවපත් ො. එෙං හිරඤ්ඤස්සාති එත් ථ 

හිරඤ්ඤන් ති කහාපවණො වෙදිතබ් වබො. පුරිකසොති නාතිදීවඝො නාතිරස් වසො 

මජ් ඣිමප් පමාවණො වෙදිතබ් වබො. තිකරොෙරණීයන් ති කරණත් වථ භුම් මං; 
සාණිපාකාවරන පරික් ඛිපිත් ොති අත් වථො. අථ ො තිවරො කවරොන් ති එවතනාති 

තිවරොකරණීයං, තං පරික් ඛිපිත් ො; සමන් තවතො කත් ොති අත් වථො. කතනහීති 

යස් මා අජ් ජ සුදින් වනො ආගමිස් සති වතන කාරවණන. හි ඉති පදපූරණමත් වත 

නිපාවතො. කතනාති අයම් පි ො උවයයොජනත් වථ නිපාවතොවයෙ. 
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34. පුබ්බණ්හස යන් ති එත් ථ කිඤ් චාපි පාළියං කාලාවරොචනං න වුත් තං, 

අථ වඛො ආවරොචිවතවයෙ කාවල අගමාසීති වෙදිතබ් වබො. ඉදංකතතාතාති ද් වෙ 

පුඤ ්වජ දස් වසන් වතො ආහ.  ාතූති ජවනත් තියා.  ත්තිෙන් ති මාතිවතො ආගතං; 
ඉදං වත මාතාමහියා මාතු ඉමං වගහං ආගච් ඡන් තියා දින් නධනන් ති අත් වථො. 

ඉත්ථිොය ඉත්ථිධනන් ති හීවළන් වතො ආහ. ඉත්ථිොය නාම 
ඉත් ථිපරිවභොගානංවයෙ න් හානචණ් ණාදීනං අත් ථාය ලද් ධං ධනං කිත් තකං 
භවෙයය. තස් සාපි තාෙ පරිමාණං පස් ස. අථ ො ඉදං වත තාත සුදින් න මාතු 

ධනං, තඤ් ච වඛො මත් තිකං, න මයා දින් නං, තෙ මාතුවයෙ සන් තකන් ති වුත් තං 

වහොති. තං පවනතං න කසියා න ෙණිජ් ජාය සම් භූතං, අපිච වඛො ඉත් ථිකාය 
ඉත් ථිධනං. යං ඉත් ථිකාය ඤාතිකුලවතො සාමිකකුලං ගච් ඡන් තියා ලද් ධබ් බං 

න් හානචණ් ණාදීනං අත් ථාය ඉත් ථිධනං, තං තාෙ එත් තකන් ති එෙවමත් ථ 
අත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

අඤ්ඤංකපත්තිෙංඅඤ්ඤංපිතා හන් ති යං පන වත පිතු ච පිතාමහානඤ් ච 

සන් තකං, තං අඤ ්ඤංවයෙ. නිහිතඤ් ච පයුත් තඤ් ච අතිවිය බහු; එත් ථ ච 

පිතා හන් ති තද් ධිතවලොපං කත් ො වෙදිතබ් බං. වපතාමහන් ති ො පාවඨො. 

 බ්භා තාත සුදින්න හීනායාවත්තිත්වාති තාත, සුදින් න, උත් තමං අරියද් ධජං 

පබ් බජිතලිඞ් ගං පහාය හීනාය ගිහිභාොය ආෙත් තිත් ො ලබ් භා වභොගා භුඤ් ජිතුං, 

නාලබ් භා භුඤ් ජිතුං, න ත් ෙං රාජභීවතො පබ් බජිවතො, න ඉණායිවකහි 

පලිබුද් වධො හුත් ොති. තාත න උස්සහාමීති එත් ථ පන තාතාති ෙචනං 

වගහසිතවපවමන ආහ, න සමණවතවජන. නඋස්සහාමීති න සක් වකොමි. න 

විසහාමීති නප් පවහොමි, න සමත් වථොම් හි. 

‘‘වකදයයා  කඛො තං  හපතී’’ති ඉදං පන ෙචනං සමණවතවජනාහ. 

නාතිෙඩ්කෙයයාසීති යං වත මයි වපමං පතිට් ඨිතං, තං වකොධෙවසන න 

අතිකඩ් වඪයයාසි; සවච න කුජ් වඣයයාසීති වුත් තං වහොති. තවතො වසට් ඨි 
‘‘පුත් වතො වම සඞ් ගහං මඤ් වඤ කත් තුකාවමො’’ති උදග් ගචිත් වතො ආහ – 

‘‘ෙවදහි තාත සුදින් නා’’ති. කතනහීති උවයයොජනත් වථ විභත් තිපතිරූපවකො 

නිපාවතො. තකතොනිදානන් ති තංනිදානං තංවහතුකන් ති පච් චත් තෙචනස් ස වතො-

ආවදවසො වෙදිතබ් වබො; සමාවස චස් ස වලොපාභාවෙො. භයං වාති ‘‘කින් ති වම 

වභොවග වනෙ රාජාවනො හවරයය’’න් තිආදිනා නවයන වුත් තං රාජාදිභයං; 

චිත් තුත්රාවසොති අත් වථො. ෙම්භිතත්තන් ති රාජූහි ො වචොවරහි ො ‘‘ධනං වදහී’’ති 
කම් මකාරණං කාරියමානස් ස කායිඤ් ජනං කායකම් වපො හදයමංසචලනං. 

ක ො හංකසොති උප් පන් වන භවය වලොමානං හංසනං උද් ධග් ගභාවෙො. 

ආරක්කඛොති අන් වතො ච බහි ච රත් තිඤ් ච දිො ච ආරක් ඛණං. 
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35. කතන හි වධූති වසට් ඨි ගහපති ධනං දස් වසත් ො පුත් තං අත් තනා 
ගිහිභාෙත් ථාය පවලොවභතුං අසක් වකොන් වතො ‘‘මාතුගාමසදිසං දානි පුරිසානං 
බන් ධනං නත් ථී’’ති මඤ් ඤිත් ො තස් ස පුරාණදුතියිකං ආමන් වතසි – ‘‘වතන හි 

ෙධූ’’ති. පුරාණදුතියිෙන් ති පුරාණං දුතියිකං පුබ් වබ ගිහිකාවල දුතියිකං, 

වගහසිතසුඛුපවභොගසහායිකං භූතපුබ් බභරියන් ති අත් වථො. කතන හීති වයන 

කාරවණන මාතුගාමසදිසං බන් ධනං නත් ථි. පාකදසු  කහත්වාති පාවද 

ගවහත් ො; උපවයොගත් වථ භුම් මෙචනං, පාවදසු ො තං ගවහත් ො. ‘‘කීදිසානා 

තා අයයපුත්ත අච්ෙරාකයො’’ති කස ්මා එෙමාහ? තදා කිර සම් බහුවල 
ඛත් තියකුමාවරපි බ්රාහ් මණකුමාවරපි වසට් ඨිපුත් වතපි මහාසම් පත් තිවයො පහාය 
පබ් බජන් වත දිස ්ො පබ් බජ් ජාගුණං අජානන් තා කථං සමුට් ඨාවපන් ති – ‘‘කස ්මා 
එවත පබ් බජන් තී’’ති. අථඤ් වඤ ෙදන් ති – ‘‘වදෙච් ඡරානං වදෙනාටකානං 
කාරණා’’ති. සා කථා විත් ථාරිකා අවහොසි. තං ගවහත් ො අයං එෙමාහාති. 

වථවරො තං පටික් ඛිපන් වතො න වඛො අහං භගිනීති ආහ. සමුදාචරතීති වෙොහරති 

ෙවදති. තත්කථව මුච්ඡිතා පපතාති නං භගිනිොවදන සමුදාචරන් තං දිස ්ො 
‘‘අනත් ථිවකො දානි මයා අයං වයො මං පජාපතිං සමානං අත් තනා සද් ධිං 
එකමාතුකුච් ඡියා සයිතදාරිකං විය මඤ් ඤතී’’ති සමුප් පන් නබලෙවසොකා හුත් ො 

තස් මිංවයෙ පවදවස මුච් ඡිතා පපතා; පතිතාති අත් වථො. 

 ා කනො විකහඨයිත්ථාති මා අම් වහ ධනං දස් වසත් ො මාතුගාමඤ් ච 

උවයයොවජත් ො විවහඨයිත් ථ; විවහසා වහසා පබ් බජිතානන් ති. කතනහිතාත

සුදින්නබීජෙම්පිකදහීති එත් ථ කතනහීති අභිරතියං උවයයොවජති. සවච ත් ෙං 

අභිරවතො බ්රහ් මචරියං චරසි, චරිත් ො ආකාවස නිසීදිත් ො පරිනිබ් බායිතා වහොහි, 

අම් හාකං පන කුලෙංසබීජකං එකං පුත් තං වදහි.  ා කනො අපුත්තෙං

සාපකතයයං ලිච්ෙවකයො අතිහරාකපසුන් ති මයඤ් හි ලිච් ඡවීනං ගණරාජූනං 

රජ් වජ ෙසාම, වත වත පිතුවනො අච් චවයන ඉමං සාපවතයයං එෙං මහන් තං 
අම් හාකං විභෙං අපුත් තකං කුලධනරක් ඛවකන පුත් වතන විරහිතං අත් තවනො 

රාජන් වතපුරං අතිහරාවපයයන් ති, තං වත මා අතිහරාවපසුං, මා 
අතිහරාවපන් තූති. 

එතංකඛොක , අම් , සක්ොොතුන් ති කස ්මා එෙමාහ? වසො කිර චින් වතසි 

– ‘‘එවතසං සාපවතයයස් ස අහවමෙ සාමී, අඤ ්වඤො නත් ථි. වත මං 

සාපවතයයරක් ඛණත් ථාය නිච් චං අනුබන් ධිස් සන් ති; වතනාහං න ලච් ඡාමි 

අප් වපොස ්සුක් වකො සමණධම් මං කාතුං, පුත් තකං පන ලභිත් ො ඔරමිස් සන් ති, 
තවතො අහං යථාසුඛං සමණධම් මං කරිස ්සාමී’’ති ඉමං නයං පස් සන් වතො 
එෙමාහාති. 
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36. පුප්ඵන් ති උතුකාවල උප් පන් නවලොහිතස් ස නාමං. මාතුගාමස් ස හි 
උතුකාවල ගබ් භපතිට් ඨානට් ඨාවන වලොහිතෙණ් ණා පිළකා සණ් ඨහිත් ො සත් ත 

දිෙසානි ෙඩ් ඪිත් ො භිජ් ජන් ති, තවතො වලොහිතං පග් ඝරති, තස් වසතං නාමං 

‘‘පුප්  ’’න් ති. තං පන යාෙ බලෙං වහොති බහු පග් ඝරති, තාෙ දින් නාපි පටිසන් ධි 

න තිට් ඨති, වදොවසවනෙ සද් ධිං පග් ඝරති; වදොවස පන පග් ඝරිවත සුද් වධ 

ෙත් ථුම් හි දින් නා පටිසන් ධි ඛිප් පං පතිට් ඨාති. පුප්ඵංසා උප්පජ්ජීති පුප්  ං අස් සා 

උප් පජ් ජි; අකාරවලොවපන සන් ධි පුරාණදුතියිොය බාහායං  කහත්වාති 

පුරාණදුතියිකාය යා බාහා, තත්ර නං ගවහත් ොති අත් වථො. 

අපඤ්ඤත්කතසික්ඛාපකදති පඨමපාරාජිකසික් ඛාපවද අට් ඨපිවත. භගෙවතො 

කිර පඨමවබොධියං වීසති ෙස් සානි භික් ඛූ චිත් තං ආරාධයිංසු, න එෙරූපං 

අජ් ඣාචාරමකංසු. තං සන් ධාවයෙ ඉදං සුත් තමාහ – ‘‘ආරාධයිංසු ෙත වම, 

භික් ඛවෙ, භික් ඛූ එකං සමයං චිත් ත’’න් ති (ම. නි. 1.225). අථ භගො 
අජ් ඣාචාරං අපස් සන් වතො පාරාජිකං ො සඞ් ඝාදිවසසං ො න පඤ් ඤවපසි. 
තස් මිං තස් මිං පන ෙත් ථුස් මිං අෙවසවස පඤ් ච ඛුද් දකාපත් තික් ඛන් වධ එෙ 
පඤ ්ඤවපසි. වතන වුත් තං – ‘‘අපඤ් ඤත් වත සික් ඛාපවද’’ති. 

අනාදීනවදස්කසොති යං භගො ඉදානි සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපන් වතො ආදීනෙං 

දස් වසස් සති, තං අපස් සන් වතො අනෙජ් ජසඤ් ඤී හුත් ො. සවච හි ‘‘අයං ඉදං න 

කරණීයන් ති ො මූලච් වඡජ් ජාය ො සංෙත් තතී’’ති ජාවනයය, සද් ධාපබ් බජිවතො 
කුලපුත් වතො තවතොනිදානං ජීවිතක් ඛයං පාපුණන් වතොපි න කවරයය. එත් ථ පන 
ආදීනෙං අපස් සන් වතො නිද් වදොසසඤ් ඤී අවහොසි. වතන වුත් තං – 

‘‘අනාදීනෙදස් වසො’’ති. පුරාණදුතියිොයාති භුම් මෙචනං. අභිවිඤ්ඤාකපසීති 

පෙත් වතසි; පෙත් තනාපි හි කායවිඤ් ඤත් තිවචොපනවතො ‘‘විඤ් ඤාපනා’’ති 
වුච් චති. තික් ඛත් තුං අභිවිඤ් ඤාපනඤ් වචස 
ගබ් භසණ් ඨානසන් නිට් ඨානත් ථමකාසීති වෙදිතබ් වබො. 

සාකතන බ්භං ණ්හීති සා ච වතවනෙ අජ් ඣාචාවරන ගබ් භං ගණ් හි, න 

අඤ ්ඤථා. කිං පන අඤ් ඤථාපි ගබ් භග් ගහණං වහොතීති? වහොති. කථං? 

කායසංසග් වගන, වචොළග් ගහවණන, අසුචිපාවනන, නාභිපරාමසවනන, 

රූපදස් සවනන, සද් වදන, ගන් වධන. ඉත් ථිවයො හි එකච් චා උතුසමවය 
ඡන් දරාගරත් තා පුරිසානං හත් ථග් ගාහ-වෙණිග් ගාහ-අඞ් ගපච් චඞ් ගපරාමසනං 
සාදියන් තිවයොපි ගබ් භං ගණ් හන් ති. එෙං කායසංසග් වගන ගබ් භග් ගහණං 
වහොති. 
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පටුන 

උදායිත් වථරස් ස පන පුරාණදුතියිකා භික් ඛුනී තං අසුචිං එකවදසං මුවඛන 

අග් ගවහසි, එකවදසං වචොළවකවනෙ සද් ධිං අඞ් ගජාවත පක් ඛිපි. සා වතන 
ගබ් භං ගණ් හි. එෙං වචොළග් ගහවණන ගබ් භග් ගහණං වහොති. 

මිගසිඞ් ගතාපසස් ස මාතා මිගී උතුසමවය තාපසස ්ස පස් සාෙට් ඨානං 
ආගන් ත් ො සසම් භෙං පස් සාෙං පිවි. සා වතන ගබ් භං ගණ් හිත් ො මිගසිඞ් ගං 
විජායි. එෙං අසුචිපාවනන ගබ් භග් ගහණං වහොති. 

සාමස ්ස පන වබොධිසත් තස් ස මාතාපිතූනං චක් ඛුපරිහානිං ඤත් ො සක් වකො 
පුත් තං දාතුකාවමො දුකූලපණ් ඩිතං ආහ – ‘‘ෙට් ටති තුම් හාකං 

වමථුනධම් වමො’’ති? ‘‘අනත් ථිකා මයං එවතන, ඉසිපබ් බජ් ජං 
පබ් බජිතාම් හා’’ති. ‘‘වතන හි ඉමිස් සා උතුසමවය අඞ් ගුට් වඨන නාභිං 
පරාමවසයයාථා’’ති. වසො තථා අකාසි. සා වතන ගබ් භං ගණ් හිත් ො සාමං 
තාපසදාරකං විජායි. එෙං නාභිපරාමසවනන ගබ් භග් ගහණං වහොති. එවතවනෙ 
නවයන මණ් ඩබයස් ස ච චණ් ඩපජ් වජොතස් ස ච ෙත් ථු වෙදිතබ් බං. 

කථං රූපදස් සවනන වහොති? ඉවධකච් චා ඉත් ථී උතුසමවය පුරිසසංසග් ගං 
අලභමානා ඡන් දරාගෙවසන අන් වතොවගහගතාෙ පුරිසං උපනිජ් ඣායති 

රාවජොවරොධා විය, සා වතන ගබ් භං ගණ් හාති. එෙං රූපදස් සවනන 
ගබ් භග් ගහණං වහොති. 

බලාකාසු පන පුරිවසො නාම නත් ථි, තා උතුසමවය වමඝසද් දං සුත් ො ගබ් භං 
ගණ් හන් ති. කුක් කුටිවයොපි කදාචි එකස් ස කුක් කුටස ්ස සද් දං සුත් ො බහුකාපි 
ගබ් භං ගණ් හන් ති. තථා ගාවී උසභස් ස. එෙං සද් වදන ගබ් භග් ගහණං වහොති. 

ගාවී එෙ ච කදාචි උසභගන් වධන ගබ් භං ගණ් හන් ති. එෙං ගන් වධන 
ගබ් භග් ගහණං වහොති. 

ඉධ පනායං අජ් ඣාචාවරන ගබ් භං ගණ් හි. යං සන් ධාය වුත් තං – 

‘‘මාතාපිතවරො ච සන් නිපතිතා වහොන් ති, මාතා ච උතුනී වහොති, ගන් ධබ් වබො ච 

පච් චපට් ඨිවතො වහොති, එෙං තිණ් ණං සන් නිපාතා ගබ් භස් සාෙක් කන් ති 

වහොතී’’ති (ම. නි. 1.408). 

භුම් ා කදවා සද්ද නුස්සාකවසුන් ති යස් මා නත් ථි වලොවක රවහො නාම 

පාපකම් මං පකුබ් බවතො. සබ් බපඨමං හිස් ස තං පාපං අත් තනා ජානාති, තවතො 

ආරක් ඛවදෙතා, අථඤ් ඤාපි පරචිත් තවිදුනිවයො වදෙතා. තස් මාස් ස පරචිත් තවිදූ 
සකලෙනසණ් ඩනිස ්සිතා භුම් මා වදො තං අජ් ඣාචාරං දිස් ො සද් දං 

අනුස ්සාවෙසුං. යථා අඤ් වඤපි වදො සුණන් ති, තථා නිච් ඡාවරසුං. කින් ති? 
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නිරබ්බුකදො වත, කභො…කප.… ආදීනකවො උප්පාදිකතොති. තස් සත් වථො 
වෙරඤ් ජකණ් වඩ වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. 

භුම් ානං කදවානං සද්දං සුත්වා චාතු හාරාජිොති එත් ථ පන භුම් මානං 

වදොනං සද් දං ආකාසට් ඨවදෙතා අස් වසොසුං; ආකාසට් ඨානං චාතුමහාරාජිකාති 

අයමනුක් කවමො වෙදිතබ් වබො. බ්රහ් ොයිොති අසඤ් ඤසත් වත ච අරූපාෙචවර 

ච ඨවපත් ො සබ් වබපි බ්රහ් මාවනො අස් වසොසුං; සුත් ො ච සද් දමනුස් සාවෙසුන් ති 

වෙදිතබ් වබො. ඉතිහ කතන ඛකණනාති එෙං වතන සුදින් නස ්ස 

අජ් ඣාචාරක් ඛවණන. කතන මුහුත්කතනාති අජ් ඣාචාරමුහුත් වතවනෙ. යාව 

බ්රහ් ක ොොති යාෙ අකනිට් ඨබ්රහ් මවලොකා. අබ්භුග් ච්ඡීති අභිඋග් ගච් ඡි 
අබ් භුට් ඨාසි එකවකොලාහලමවහොසීති. 

පුත්තංවිජායීති සුෙණ් ණබිම් බසදිසං පච් ඡිමභවිකසත් තං ජවනසි. බීජකෙොති

නා  ෙංසූති න අඤ් ඤං නාමං කාතුමදංසු, ‘‘බීජකම් පි වදහී’’ති මාතාමහියා 
වුත් තභාෙස් ස පාකටත් තා ‘‘බීජවකො ත් වෙෙස ්ස නාමං වහොතූ’’ති ‘‘බීජවකො’’ති 
නාමමකංසු. පුත් තස ්ස පන නාමෙවසවනෙ ච මාතාපිතූනම් පිස් ස නාමමකංසු. 

කත අපකරන ස කයනාති බීජකඤ් ච බීජකමාතරඤ් ච සන් ධාය වුත් තං. 
බීජකස ්ස කිර සත් තට් ඨෙස් සකාවල තස් ස මාතා භික් ඛුනීසු වසො ච භික් ඛූසු 
පබ් බජිත් ො කලයාණමිත් වත උපනිස් සාය අරහත් වත පතිට් ඨහිංසු. වතන වුත් තං 

– ‘‘උකභොඅ ාරස් ාඅන ාරියං පබ්බජිත්වාඅරහත්තංසච්ොෙංසූ’’ති. 

37. එෙං මාතාපුත් තානං පබ් බජ් ජා ස ලා අවහොසි. පිතා පන 

විප් පටිසාරාභිභූවතො විහාසි. වතන වුත් තං – ‘‘අථ කඛො ආයස් කතො

සුදින්නස්සඅහුකදව කුලක්කුලච්ච’’න් තිආදි. තත් ථ අහුකදවාති අහු එෙ, දකාවරො 

පදසන් ධිකවරො. අවහොසිවයොති අත් වථො. කුලක්කුලච්චන් ති අජ් ඣාචාරවහතුවකො 
පච් ඡානුතාවපො. විප් පටිසාවරොතිපි තස් වසෙ නාමං. වසො හි විඤ් ඤූහි 
අකත් තබ් බතාය කුච් ඡිතකිරියභාෙවතො කුක් කුච් චං. කතං අජ් ඣාචාරං 
නිෙත් වතතුං අසමත් ථතාය තං පටිච් ච විරූපං සරණභාෙවතො විප් පටිසාවරොති 

වුච් චති. අ ාභාවතක ති මය් හං ෙත අලාභා; වය ඣානාදීනං ගුණානං අලාභා 

නාම, වත මය් හං, න අඤ් ඤස ්සාති අධිප් පාවයො. නවතක  ාභාති වයපි වම 

පටිලද් ධා පබ් බජ් ජසරණගමනසික් ඛාසමාදානගුණා, වතපි වනෙ මය් හං ලාභා 

අජ් ඣාචාරමලීනත් තා. දුල් ද්ධං වත ක ති ඉදං සාසනං ලද් ධම් පි වම 

දුල් ලද් ධං. නවතක සු ද්ධන් ති යථා අඤ් වඤසං කුලපුත් තානං, එෙං න ෙත 

වම සුලද් ධං. කස් මා? යමහං එෙං ස් ොක් ඛාවතධම් මවිනවය…වප.… 

බ්රහ් මචරියං චරිතුන් ති. බ්රහ් චරියන් ති සික් ඛත් තයසඞ් ගහිතං මග් ගබ්රහ් මචරියං. 

කිකසො අකහොසීති ඛාදිතුං ො භුඤ් ජිතුං ො අසක් වකොන් වතො තනුවකො අවහොසි 
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අප් පමංසවලොහිවතො. උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුෙජාකතොති 
සඤ ්ජාතුප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුකභාවෙො පණ් ඩුපලාසප් පටිභාවගො. 

ධ නිසන්ථත ත්කතොති පරියාදින් නමංසවලොහිතත් තා සිරාජාවලවනෙ 

සන් ථරිතගත් වතො. අන්කතො කනොති අනුවසොචනෙවසන අබ් භන් තවරවයෙ 
ඨිතචිත් වතො. හදයෙත් ථුං නිස ්සාය පෙත් තනෙවසන පන සබ් වබපි 

අන් වතොමනාවයෙ. ලීන කනොති උද් වදවස පරිපුච් ඡාය කම් මට් ඨාවන අධිසීවල 
අධිචිත් වත අධිපඤ් ඤාය ෙත් තපටිපත් තිපූරවණ ච නික් ඛිත් තධුවරො 
අවිප්  ාරිවකො අඤ් ඤදත් ථු වකොසජ් ජෙවසවනෙ ලීවනො සඞ් කුචිවතො මවනො 

අස් සාති ලීනමවනො. දුක්ඛීති වචවතොදුක් වඛන දුක් ඛී. දුම් කනොති වදොවසන 

දුට් ඨමවනො, විරූපමවනො ො වදොමනස් සාභිභූතතාය. පජ්ඣායීති 
විප් පටිසාරෙවසන ෙහච් ඡින් වනො විය ගද්රවභො තං තං චින් තයි. 

38. සහායො භික්ඛූති තං එෙංභූතං ගණසඞ් ගණිකාපපඤ් වචන 
වීතිනාවමන් තං දිස ්ො යස් ස විස් සාසිකා කථා ාසුකා භික් ඛූ වත නං එතදවෙොචං. 

පීණින්ද්රිකයොති පසාදපතිට් ඨාවනොකාසස් ස සම් පුණ් ණත් තා 

පරිපුණ් ණචක් ඛුආදිඉන් ද්රිවයො. කසො දානිත්වන් ති එත් ථ දානීති නිපාවතො, වසො 

පන ත් ෙන් ති වුත් තං වහොති. ෙච්චිකනොත්වන් ති කච් චි නු ත් ෙං. අනභිරකතොති 

උක් කණ් ඨිවතො; ගිහිභාෙං පත් ථයමාවනොති අත් වථො. තස් මා තවමෙ අනභිරතිං 

පටික් ඛිපන් වතො ආහ – ‘‘න වඛො අහං, ආවුවසො, අනභිරවතො’’ති. අධිකුසලානං 

පන ධම් මානං භාෙනාය අභිරවතොෙ අහන් ති. අත්ථි ක  පාපෙම් ං ෙතන් ති 

මයා කතං එකං පාපකම් මං අත් ථි උපලබ් භති සංවිජ් ජති, නිච් චකාලං අභිමුඛං 

විය වම තිට් ඨති. අථ නං පකාවසන් වතො ‘‘පුරාණදුතියිොයා’’තිආදිමාහ. 

අ ඤ්හි කත, ආවුකසො සුදින්න, කුලක්කුලච්චායාති ආවුවසො සුදින් න, 

තුය් වහතං පාපකම් මං අලං සමත් ථං කුක් කුච් චාය; පටිබලං කුක් කුච් චං 

උප් පාවදතුන් ති වුත් තං වහොති. යං ත්වන් ති ආදිම් හි වයන පාවපන ත් ෙං න 

සක් ඛිස ්සසි බ්රහ් මචරියං චරිතුං, තං වත පාපං අලං කුක් කුච් චායාති එෙං 

සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. අථ නං අනුසාසන් තා ‘‘නනු ආවුකසො

භ වතා’’තිආදිමාහංසු. තත් ථ නනූති අනුමතිග් ගහණත් වථ නිපාවතො. 

අකනෙපරියාකයනාති අවනකකාරවණන. විරා ායාති විරාගත් ථාය. කනො

සරා ායාති වනො රාවගන රජ් ජනත් ථාය. භගෙතා හි ‘‘ඉමං වම ධම් මං සුත් ො 

සත් තා සබ් බභෙවභොවගසු විරජ් ජිස ්සන් ති, වනො රජ් ජිස ්සන් තී’’ එතදත් ථාය 
ධම් වමො වදසිවතොති අධිප් පාවයො. එස නවයො සබ් බපවදසු. ඉදං පවනත් ථ 

පරියායෙචනමත් තං. විසංකයො ායාති කිවලවසහි විසංයුජ් ජනත් ථාය. කනො

සංකයො ායාති න සංයුජ් ජනත් ථාය. අනුපාදානායාති අග් ගහණත් ථාය. කනො 

සඋපාදානායාති න සඞ් ගහණත් ථාය. 
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පටුන 

තත්ථ නා  ත්වන් ති තස් මිං නාම ත් ෙං. සරා ාය කචකතස්සසීති සහ 
රාවගන ෙත් තමානාය වමථුනධම් මාය වචවතස් සසි කප් වපස ්සසි 

පකප් වපස ්සසි; එතදත් ථං ොයමිස් සසීති අත් වථො. එස නවයො සබ් බත් ථ. පුන 
රාගවිරාගාදීනි නෙ පදානි නිබ් බත් තිතවලොකුත් තරනිබ් බානවමෙ සන් ධාය 
වුත් තානි. තස් මා රාගවිරාගායාති ො මදනිම් මදනායාති ො වුත් වතපි 
‘‘නිබ් බානත් ථායා’’ති එෙවමෙ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. නිබ් බානඤ් හි යස් මා තං 

ආගම් ම ආරබ් භ පටිච් ච රාවගො විරජ් ජති න වහොති, තස ්මා රා විරාක ොති 
වුච් චති. යස් මා පන තං ආගම් ම මානමද-පුරිසමදාදවයො මදා නිම් මදා අමදා 

වහොන් ති විනස් සන් ති, තස් මා  දනිම් දනන් ති වුච් චති. යස් මා ච තං ආගම් ම 

සබ් බාපි කාමපිපාසා විනයං අබ් භත් ථං යාති, තස් මා පිපාසවිනකයොති වුච් චති. 

යස් මා පන තං ආගම් ම පඤ් ච කාමගුණාලයා සමුග් ඝාතං ගච් ඡන් ති, තස් මා 

ආ යසමුග්ඝාකතොති වුච් චති. යස් මා ච තං ආගම් ම වතභූමකෙට් ටං උපච් ඡිජ් ජති, 

තස් මා වට්ටුපච්කෙකදොති වුච් චති. යස් මා පන තං ආගම් ම සබ් බවසො තණ් හා ඛයං 

ගච් ඡති විරජ් ජති නිරුජ් ඣති ච, තස් මා තණ්හක්ඛකයො විරාක ො නිකරොකධොති 

වුච් චති. යස ්මා පවනතං චතස් වසො වයොනිවයො, පඤ ්ච ගතිවයො, සත් ත 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිවයො, නෙ ච සත් තාොවස, අපරාපරභාොය විනනවතො 
ආබන් ධනවතො සංසිබ් බනවතො ොනන් ති ලද් ධවෙොහාරාය තණ් හාය නික් ඛන් තං 

නිස ්සටං විසංයුත් තං, තස් මා නිබ් බානන් ති වුච් චතීති. 

ො ානංපහානංඅක්ඛාතන් ති ෙත් ථුකාමානං, කිවලසකාමානඤ් ච පහානං 

වුත් තං. ො සඤ්ඤානං පරිඤ්ඤාති සබ් බාසම් පි කාමසඤ් ඤානං 

ඤාතතීරණපහානෙවසන තිවිධා පරිඤ් ඤා අක් ඛාතා. ො පිපාසානන් ති 

කාවමසු පාතබයතානං කාවම ො පාතුමිච් ඡානං. ො විතක්ොනන් ති 

කාමුපසඤ් හිතානංවිතක් කානං. ො පරිළාහානන් ති 
පඤ ්චකාමගුණිකරාගෙවසන උප් පන් නපරිළාහානං අන් වතොදාහානං. ඉවමසු 
පඤ ්චසු ඨාවනසු කිවලසක් ඛයකවරො වලොකුත් තරමග් වගොෙ කථිවතො. 
සබ් බපඨවමසු පන තීසු ඨාවනසු වලොකියවලොකුත් තරමිස ්සවකො මග් වගො 
කථිවතොති වෙදිතබ් වබො. 

කනතං ආවුකසොති න එතං ආවුවසො, තෙ පාපකම් මං අප් පසන් නානඤ ්ච 

පසාදාය එෙරූපානං පසාදත් ථාය න වහොති. අථ ඛ්කවතන් ති අථ වඛො එතං. අථ 

වඛො තන් තිපි පාවඨො. අඤ්ඤථත්තායාති පසාදඤ් ඤථාභාොය විප් පටිසාරාය 

වහොති. වය මග් වගන අනාගතසද් ධා, වතසං විප් පටිසාරං කවරොති – ‘‘ඊදිවසපි 

නාම ධම් මවිනවය මයං පසන් නා, යත් වථෙං දුප් පටිපන් නා භික් ඛූ’’ති. වය පන 

මග් වගනාගතසද් ධා, වතසං සිවනරු විය ොවතහි අචවලො පසාවදො ඊදිවසහි 
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ෙත් ථූහි ඉවතො ො දාරුණතවරහි. වතන වුත් තං – ‘‘එකච් චානං 
අඤ ්ඤථත් තායා’’ති. 

39. භ වකතොඑත ත්ථංආකරොකචසුන් ති භගෙවතො එතං අත් ථං ආචික් ඛිංසු 

පටිවෙදයිංසු. ආවරොචයමානා ච වනෙ පියකමයතාය න වභදපුවරක් ඛාරතාය, න 

තස් සායස ්මවතො අෙණ් ණපකාසනත් ථාය, න කලිසාසනාවරොපනත් ථාය, නාපි 

‘‘ඉදං සුත් ො භගො ඉමස් ස සාසවන පතිට් ඨං න දස් සති, නික් කඩ් ඪාවපස් සති 
න’’න් ති මඤ් ඤමානා ආවරොවචසුං. අථ වඛො ‘‘ඉමං සාසවන උප් පන් නං අබ් බුදං 

ඤත් ො භගො සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපස ්සති, වෙලං මරියාදං ආණං ඨවපස් සතී’’ති 
ආවරොවචසුං. 

එතස්මං නිදාකන එතස්මං පෙරකණති එත් ථ සුදින් නස ්ස 
අජ් ඣාචාරවීතික් කවමො සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා කාරණත් තා නිදානඤ් වචෙ 
පකරණඤ් චාති වුත් වතොති වෙදිතබ් වබො. කාරණඤ් හි යස් මා නිවදති අත් තවනො 

 ලං ‘‘ගණ් හාථ න’’න් ති දස් වසන් තං විය අප් වපති, පකවරොති ච නං කත් තුං 

ආරභති, කවරොතිවයෙ ො; තස් මා නිදානඤ් වචෙ පකරණඤ් චාති වුච් චති. වි රහි

බුද්කධොභ වාති බුද් වධො භගො විගරහි නින් දි; යථා තං ෙණ් ණාෙණ් ණාරහානං 
ෙණ් ණඤ ්ච අෙණ් ණඤ් ච භණන් වතසු අග් ගපුග් ගවලො. න හි භගෙවතො 
සීලවීතික් කමකරං පුග් ගලං දිස් ො ‘‘අයං ජාතියා ො වගොත් වතන ො 
වකොලපුත් තිවයන ො ගන් වථන ො ධුතඞ් වගන ො ඤාවතො යසස් සී ඊදිසං 

පුග් ගලං රක් ඛිතුං ෙට් ටතී’’ති චිත් තං උප් පජ් ජති, නාපි වපසලං ගුණෙන් තං 
දිස ්ො තස් ස ගුණං පටිච් ඡාවදතුං චිත් තං උප් පජ් ජති. අථ වඛො ගරහිතබ් බං ගරහති 

එෙ, පසංසිතබ් බඤ ්ච පසංසති එෙ, අයඤ් ච ගරහිතබ් වබො; තස් මා තං 
තාදිලක් ඛවණ ඨිවතො අවිකම් පමාවනන චිත් වතන විගරහි බුද් වධො භගො 
‘‘අනනුච් ඡවික’’න් තිආදීහි ෙචවනහි. 

තත් ථායං අත් ථෙණ් ණනා – යදිදං තයා, වමොඝපුරිස, තුච් ඡමනුස් ස කම් මං 

කතං, තං සමණකරණානං ධම් මානං මග් ග ලනිබ් බානසාසනානං ො න 

අනුච්ෙවිෙං, වතසං ඡවිං ඡායං සුන් දරභාෙං න අන් වෙති නානුගච් ඡති, අථ වඛො 

ආරකාෙ වතහි ධම් වමහි. අනනුච් ඡවිකත් තා එෙ ච අනනුක ොමෙං, වතසං න 

අනුවලොවමති; අථ වඛො විවලොමං පච් චනීකභාවෙ ඨිතං. අනනුවලොමිකත් තා එෙ 

ච අප්පතිරූපං, පතිරූපං සදිසං පටිභාගං න වහොති, අථ වඛො අසදිසං 

අප් පටිභාගවමෙ. අප් පතිරූපත් තා එෙ ච අස්සා ණෙං, සමණානං කම් මං න 

වහොති. අස් සාමණකත් තා අෙප්පියං. යඤ ්හි සමණකම් මං න වහොති, තං වතසං 

න කප් පති. අකප් පියත් තා අෙරණීයං. න හි සමණා යං න කප් පති, තං 

කවරොන් ති. තඤ් වචතං තයා කතං, තස ්මා අනනුච් ඡවිකං වත, වමොඝපුරිස, 

කතං…වප.… අකරණීයන් ති. ෙථඤ්හි නා ාති වකන නාම කාරවණන, කිං 
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නාම කාරණං පස් සන් වතොති වුත් තං වහොති. තවතො කාරණාභාෙං දස් වසන් වතො 

පරවතො ‘‘නනු යාක ොඝපුරිසා’’තිආදිමාහ. තං සබ් බං වුත් තත් ථවමෙ. 

ඉදානි යස් මා යං වතන පාපකම් මං කතං, තං විපච් චමානං අතිවිය 

දුක් ඛවිපාකං වහොති, තස් මාස ්ස තං විපාකං දස් වසතුං කතාපරාධං විය පුත් තං 

අනුකම් පකා මාතාපිතවරො දයාලුවකන චිත් වතන සුදින් නං පරිභාසන් වතො ‘‘වරං

කත ක ොඝපුරිසා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආසු සීඝං එතස් ස විසං ආගච් ඡතීති 

ආසීවිවසො. වඝොරං චණ් ඩමස ්ස විසන් ති වඝොරවිවසො, තස් ස ආසීවිසස්ස

කඝොරවිසස්ස. ‘‘පක් ඛිත් ත’’න් ති එතස ්ස ‘‘ෙර’’න් ති ඉමිනා සම් බන් වධො. 

ඊදිසස ්ස ආසීවිසස් ස වඝොරවිසස් ස මුවඛ අඞ් ගජාතං ෙරං පක් ඛිත් තං; සවච 

පක් ඛිත් තං භවෙයය, ෙරං සියා; සුන් දරං සාධු සුට් ඨු සියාති අත් වථො. න

ත්කවවාති න තු එෙ ෙරං න සුන් දරවමෙ න සාධුවමෙ න සුට් ඨුවමෙ. එස නවයො 

සබ් බත් ථ. ෙණ්හසප්පස්සාති කාළසප් පස් ස. අඞ් ාරොසුයාති 

අඞ් ගාරපුණ් ණකූවප, අඞ් ගාරරාසිම් හි ො. ආදිත්තායාති පදිත් තාය 

ගහිතඅග් ගිෙණ් ණාය. සම්පජ්ජලිතායාති සමන් තවතො පජ් ජලිතාය අච් චිවයො 

මුච් චන් තියා. සකජොතිභූතායාති සප් පභාය. සමන් තවතො උට් ඨිතාහි ජාලාහි 
එකප් පභාසමුදයභූතායාති වුත් තං වහොති. 

තංකිස්ස කහතූති යං මයා වුත් තං ‘‘ෙර’’න් ති තං කිස් ස වහතු, කතවරන 

කාරවණනාති වච?  රණං වා නි ච්කෙයයාති වයො තත් ථ අඞ් ගජාතං 

පක් ඛිවපයය, වසො මරණං ො නිගච් වඡයය මරණමත් තං ො දුක් ඛං. 

ඉකතොනිදානඤ්ච කඛො…කප.… උපපජ්කජයයාති යං ඉදං මාතුගාමස් ස 

අඞ් ගජාවත අඞ් ගජාතපක් ඛිපනං, ඉවතොනිදානං තස් ස කාරවකො පුග් ගවලො 

නිරයං උපපජ් වජයය; එෙං කම් මස ්ස මහාසාෙජ් ජතං පස් සන් වතො තං ගරහි, න 

තස් ස දුක් ඛාගමං ඉච් ඡමාවනො. තත්ථ නා  ත්වන් ති තස් මිං නාම එෙරූවප 

කම් වම එෙං මහාසාෙජ් වජ සමාවනපි ත් ෙං. යං ත්වන් ති එත් ථ යන් ති 

හීළනත් වථ නිපාවතො. ත්වන් ති තං-සද් දස ්ස වෙෙචනං; ද් වීහිපි යං ො තං ො 

හීළිතමෙඤ් ඤාතන් ති වුත් තං වහොති. අසද්ධම් න් ති අසතං නීචජනානං ධම් මං; 

වතහි වසවිතබ් බන් ති අත් වථො.  ා ධම් න් ති ගාමානං ධම් මං; 

ගාමොසිකමනුස ්සානං ධම් මන් ති වුත් තං වහොති. වස ධම් න් ති පාපධම් වම 

ෙසන් ති පග් ඝරන් තීති ෙසලා, වතසං ෙසලානං හීනපුරිසානං ධම් මං, ෙසලං ො 

කිවලසපග් ඝරණකං ධම් මං. දුට්ඨුල් න් ති දුට් ඨු ච කිවලසදූසිතං ථූලඤ් ච 

අසුඛුමං, අනිපුණන් ති වුත් තං වහොති. ඔදෙන්තිෙන් ති උදකකිච් චං අන් තිකං 

අෙසානං අස් සාති ඔදකන් තිවකො, තං ඔදකන් තිකං. රහස්සන් ති රවහොභෙං, 
පටිච් ඡන් වන ඔකාවස උප් පජ් ජනකං. අයඤ් හි ධම් වමො ජිගුච් ඡනීයත් තා න 

සක් කා ආවි අඤ් වඤසං දස් සනවිසවය කාතුං, වතන වුත් තං – ‘‘රහස් ස’’න් ති. 
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පටුන 

ද්වයංද්වයස ාපත්තින් ති ද් වීහි ද් වීහි සමාපජ් ජිතබ් බං, ද් ෙයං ද් ෙයං 

සමාපත් තින් තිපි පාවඨො. දයං දයං සමාපත් තින් තිපි පඨන් ති, තං න සුන් දරං. 

ස ාපජ්ජිස්සසීති එතං ‘‘තත් ථ නාම ත් ෙ’’න් ති එත් ථ වුත් තනාමසද් වදන 
වයොවජතබ් බං ‘‘සමාපජ් ජිස් සසි නාමා’’ති. 

බහූනං කඛො…කප.… ආදිෙත්තා පුබ්බඞ් ක ොති සාසනං සන් ධාය ෙදති. 

ඉමස ්මිං සාසවන ත් ෙං බහූනං පුග් ගලානං අකුසලානං ධම් මානං ආදිකත් තා, 

සබ් බපඨමං කරණවතො; පුබ් බඞ් ගවමො සබ් බපඨමං එතං මග් ගං පටිපන් නත් තා; 

ද් ොරංදවදො, උපායදස් සවකොති වුත් තං වහොති. ඉමඤ් හි වලසං ලද් ධා තෙ 
අනුසික් ඛමානා බහූ පුග් ගලා නානප් පකාරවක මක් කටියා 
වමථුනපටිවසෙනාදිවක අකුසලධම් වම කරිස් සන් තීති අයවමත් ථ අධිප් පාවයො. 

අකනෙපරියාකයනාති ඉවමහි ‘‘අනනුච් ඡවික’’න් තිආදිනා නවයන 

වුත් වතහි, බහූහි කාරවණහි. දුබ්භරතාය…කප.… කෙොසජ්ජස්ස අවණ්ණං

භාසිත්වාති දුබ් භරතාදීනං ෙත් ථුභූතස් ස අසංෙරස් ස අෙණ් ණං නින් දං ගරහං 
භාසිත් ොති අත් වථො. යස් මා හි අසංෙවර ඨිතස් ස පුග් ගලස ්ස අත් තා 

දුබ් භරතඤ් වචෙ දුප් වපොසතඤ් ච ආපජ් ජති, තස් මා අසංෙවරො ‘‘දුබ්භරතා, 

දුප්කපොසතා’’ති ච වුච් චති. යස් මා පන අසංෙවර ඨිතස ්ස අත් තා චතූසු පච් චවයසු 

මහිච් ඡතං සිවනරුප් පමාවණපි ච පච් චවය ලද් ධා අසන් තුට් ඨිතං ආපජ් ජති, 

තස් මා අසංෙවරො ‘‘ හිච්ෙතා, අසන්තුට්ඨිතා’’ති ච වුච් චති. යස් මා ච අසංෙවර 

ඨිතස ්ස අත් තා ගණසඞ් ගණිකාය වචෙ කිවලසසඞ් ගණිකාය ච සංෙත් තති, 

වකොසජ් ජානුගවතො ච වහොති අට් ඨකුසීතෙත් ථුපාරිපූරියා සංෙත් තති, තස් මා 

අසංෙවරො ‘‘සඞ් ණිො, කචවකෙොසජ්ජඤ්චා’’ති වුච් චති. 

සුභරතාය…කප.… වීරියාරම්භස්ස වණ්ණං භාසිත්වාති සුභරතාදීනං 
ෙත් ථුභූතස ්ස සංෙරස් ස ෙණ් ණං භාසිත් ොති අත් වථො. යස් මා හි අසංෙරං පහාය 

සංෙවර ඨිතස් ස අත් තා සුභවරො වහොති සුවපොවසො, චතූසු ච පච් චවයසු 

අප් පිච් ඡතං නිත් තණ් හභාෙං ආපජ් ජති, එකවමකස් මිඤ ්ච පච් චවය යථාලාභ-

යථාබල-යථාසාරුප් පෙවසන තිප් පවභදාය සන් තුට් ඨියා සංෙත් තති, තස් මා 

සංෙවරො ‘‘සුභරතාකචවසුකපොසතාචඅප්පිච්කෙොචසන්තුට්කඨොචා’’ති වුච් චති. 

යස් මා පන අසංෙරං පහාය සංෙවර ඨිතස් ස අත් තා කිවලසසල් වලඛනතාය 

වචෙ නිද් ධුනනතාය ච සංෙත් තති, තස් මා සංෙවරො ‘‘සල්ක කඛො ච ධුකතො 

චා’’ති වුච් චති. 

යස් මා ච අසංෙරං පහාය සංෙවර ඨිතස් ස අත් තා කායොචානං අප් පාසාදිකං 
අප් පසාදනීයං අසන් තං අසාරුප් පං කායෙචීදුච් චරිතං චිත් තස් ස අප් පාසාදිකං 
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අප් පසාදනීයං අසන් තං අසාරුප් පං අකුසලවිතක් කත් තයඤ් ච අනුපගම් ම 
තබ් බිපරීතස ්ස කායෙචීසුචරිතස් ස වචෙ කුසලවිතක් කත් තයස ්ස ච පාසාදිකස් ස 

පසාදනීයස් ස සන් තස් ස සාරුප් පස් ස පාරිපූරියා සංෙත් තති, තස් මා සංෙවරො 
‘‘පාසාදිවකො’’ති වුච් චති. 

යස් මා පන අසංෙරං පහාය සංෙවර ඨිතස් ස අත් තා 

සබ් බකිවලසාපචයභූතාය, විෙට් ටාය, අට් ඨවීරියාරම් භෙත් ථුපාරිපූරියා ච 

සංෙත් තති, තස් මා සංෙවරො ‘‘අපචකයොකචවවීරියාරම්කභොචා’’ති වුච් චතීති. 

භික්ඛූනංතදනුච්ෙවිෙංතදනුක ොමෙන් ති තත් ථ සන් නිපතිතානං භික් ඛූනං 

යං ඉදානි සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපස ්සති, තස් ස අනුච් ඡවිකඤ් වචෙ 

අනුවලොමිකඤ් ච. වයො ො අයං සුභරතාදීහි සංෙවරො වුත් වතො, තස් ස 
අනුච් ඡවිකඤ් වචෙ අනුවලොමිකඤ් ච සංෙරප් පහානපටිසංයුත් තං 
අසුත් තන් තවිනිබද් ධං පාළිවිනිමුත් තං ඔක් කන් තිකධම් මවදසනං කත් ොති 
අත් වථො. භගො කිර ඊදිවසසු ඨාවනසු පඤ් චෙණ් ණකුසුමමාලං කවරොන් වතො 

විය, රතනදාමං සජ් වජන් වතො විය, ච වය පටික් ඛිපනාධිප් පායා අසංෙරාභිරතා 
වත සම් පරායිවකන ෙට් ටභවයන තජ් වජන් වතො අවනකප් පකාරං ආදීනෙං 

දස් වසන් වතො, වය සික් ඛාකාමා සංෙවර ඨිතා වත අප් වපකච් වච අරහත් වත 
පතිට් ඨවපන් වතො අප් වපකච් වච අනාගාමි-සකදාගාමි-වසොතාපත් ති වලසු 
උපනිස ්සයවිරහිවතපි සග් ගමග් වග පතිට් ඨවපන් වතො දීඝනිකායප් පමාණම් පි 
මජ් ඣිමනිකායප් පමාණම් පි ධම් මවදසනං කවරොති. තං සන් ධාවයතං වුත් තං – 
‘‘භික් ඛූනං තදනුච් ඡවිකං තදනුවලොමිකං ධම් මිං කථං කත් ො’’ති. 

කතනහීති වතන සුදින් නස ්ස අජ් ඣාචාවරන කාරණභූවතන. සික්ඛාපදන් ති 

එත් ථ සික් ඛිතබ් බාති සික් ඛා, පජ් ජවත ඉමිනාති පදං, සික් ඛාය පදං සික් ඛාපදං; 
සික් ඛාය අධිගමුපාවයොති අත් වථො. අථ ො මූලං නිස් සවයො පතිට් ඨාති වුත් තං 
වහොති. වමථුනවිරතියා වමථුනසංෙරස් වසතං අධිෙචනං. වමථුනසංෙවරො හි 
තදඤ් වඤසං සික් ඛාසඞ් ඛාතානං සීලවිපස් සනාඣානමග් ගධම් මානං 
වුත් තත් ථෙවසන පදත් තා ඉධ ‘‘සික් ඛාපද’’න් ති අධිප් වපවතො. අයඤ් ච අත් වථො 
සික් ඛාපදවිභඞ් වග වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. අපිච තස් සත් ථස් ස දීපකං 

ෙචනම් පි ‘‘සික් ඛාපද’’න් ති වෙදිතබ් බං. වුත් තම් පි වචතං – ‘‘සික් ඛාපදන් ති වයො 
තත් ථ නාමකාවයො පදකාවයො නිරුත් තිකාවයො බයඤ් ජනකාවයො’’ති. අථ ො 
යථා ‘‘අනභිජ් ඣා ධම් මපද’’න් ති වුත් වත අනභිජ් ඣා එවකො 

ධම් මවකොට් ඨාවසොති අත් වථො වහොති, එෙමිධාපි ‘‘සික් ඛාපද’’න් ති 
සික් ඛාවකොට් ඨාවසො සික් ඛාය එවකො පවදවසොතිපි අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 
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දස අත්ථවකස පටිච්චාති දස කාරණෙවස සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිවහතු 

අධිගමනීවය හිතවිවසවස පටිච් ච ආගම් ම ආරබ් භ, දසන් නං හිතවිවසසානං 
නිප්  ත් තිං සම් පස ්සමාවනොති වුත් තං වහොති. ඉදානි වත දස අත් ථෙවස 

දස් වසන් වතො ‘‘සඞ්ඝසුට්ඨුතායා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සඞ්ඝසුට්ඨුතා නාම සඞ් ඝස ්ස 

සුට් ඨුභාවෙො, ‘‘සුට් ඨු වදො’’ති ආගතට් ඨාවන විය ‘‘සුට් ඨු, භන් වත’’ති 

ෙචනසම් පටිච් ඡනභාවෙො. වයො ච තථාගතස් ස ෙචනං සම් පටිච් ඡති, තස් ස තං 

දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය වහොති, තස් මා සඞ් ඝස් ස ‘‘සුට් ඨු, භන් වත’’ති මම 

ෙචනසම් පටිච් ඡනත් ථං පඤ ්ඤවපස් සාමි, අසම් පටිච් ඡවන ආදීනෙං 

සම් පටිච් ඡවන ච ආනිසංසං දස් වසත් ො, න බලක් කාවරන අභිභවිත් ොති 

එතමත් ථං ආවිකවරොන් වතො ආහ – ‘‘සඞ් ඝසුට් ඨුතායා’’ති. සඞ්ඝඵාසුතායාති 

සඞ් ඝස ්ස  ාසුභාොය; සහජීවිතාය සුඛවිහාරත් ථායාති අත් වථො. 

දුම් ඞ්කූනං පුග්  ානංනිග් හායාති දුම් මඞ් කූ නාම දුස් සීලපුග් ගලා; වය 

මඞ් කුතං ආපාදියමානාපි දුක් වඛන ආපජ් ජන් ති, වීතික් කමං කවරොන් තා ො 

කත් ො ො න ලජ් ජන් ති, වතසං නිග් ගහත් ථාය; වත හි සික් ඛාපවද අසති ‘‘කිං 

තුම් වහහි දිට් ඨං, කිං සුතං – කිං අම් වහහි කතං; කතරස ්මිං ෙත් ථුස ්මිං කතමං 

ආපත් තිං ආවරොවපත් ො අම් වහ නිග් ගණ් හථා’’ති සඞ් ඝං විවහවඨස් සන් ති, 
සික් ඛාපවද පන සති වත සඞ් වඝො සික් ඛාපදං දස් වසත් ො ධම් වමන විනවයන 
සත් ථුසාසවනන නිග් ගවහස් සති. වතන වුත් තං – ‘‘දුම් මඞ් කූනං පුග් ගලානං 
නිග් ගහායා’’ති. 

කපස ානං භික්ඛූනං ඵාසුවිහාරායාති වපසලානං පියසීලානං භික් ඛූනං 
 ාසුවිහාරත් ථාය. පියසීලා හි භික් ඛූ කත් තබ් බාකත් තබ් බං සාෙජ් ජානෙජ් ජං 

වෙලං මරියාදං අජානන් තා සික් ඛත් තයපාරිපූරියා ඝටමානා කිලමන් ති, 
සන් දිට් ඨමානා උබ් බාළ ්හා වහොන් ති. කත් තබ් බාකත් තබ් බං පන 
සාෙජ් ජානෙජ් ජං වෙලං මරියාදං ඤත් ො සික් ඛත් තයපාරිපූරියා ඝටමානා න 

කිලමන් ති, සන් දිට් ඨමානා න උබ් බාළ් හා වහොන් ති. වතන වනසං 
සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනා  ාසුවිහාරාය සංෙත් තති. වයො ො දුම් මඞ් කූනං පුග් ගලානං 

නිග් ගවහො, ස් වෙෙ එවතසං  ාසුවිහාවරො. දුස් සීලපුග් ගවල නිස් සාය හි 

උවපොසවථො න තිට් ඨති, පොරණා න තිට් ඨති, සඞ් ඝකම් මානි නප් පෙත් තන් ති, 

සාමග් ගී න වහොති, භික් ඛූ අවනකග් ගා උද් වදසපරිපුච් ඡාකම් මට් ඨානාදීනි 
අනුයුඤ් ජිතුං න සක් වකොන් ති. දුස් සීවලසු පන නිග් ගහිවතසු සබ් වබොපි අයං 

උපද් දවෙො න වහොති. තවතො වපසලා භික් ඛූ  ාසු විහරන් ති. එෙං ‘‘වපසලානං 
භික් ඛූනං  ාසු විහාරායා’’ති එත් ථ ද් විධා අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

දිට්ඨධම්මොනංආසවානංසංවරායාති දිට් ඨධම් මිකා ආසො නාම අසංෙවර 
ඨිවතන තස් මිඤ් වඤෙ අත් තභාවෙ පත් තබ් බා පාණිප් පහාර-දණ් ඩප් පහාර-
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හත් ථච් වඡද-පාදච් වඡද-අකිත් ති-අයසවිප් පටිසාරාදවයො දුක් ඛවිවසසා. ඉති 
ඉවමසං දිට් ඨධම් මිකානං ආසොනං සංෙරාය පිධානාය 
ආගමනමග් ගථකනායාති අත් වථො. 

සම්පරායිොනංආසවානංපටිඝාතායාති සම් පරායිකා ආසො නාම අසංෙවර 

ඨිවතන කතපාපකම් මමූලකා සම් පරාවය නරකාදීසු පත් තබ් බා දුක් ඛවිවසසා, 
වතසං පටිඝාතත් ථාය පටිප් පස ්සම් භනත් ථාය වූපසමත් ථායාති වුත් තං වහොති. 

අප්පසන්නානං පසාදායාති සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා හි සති 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිං ඤත් ො ො යථාපඤ් ඤත් තං පටිපජ් ජමාවන භික් ඛූ දිස් ො 

ො වයපි අප් පසන් නා පණ් ඩිතමනුස ්සා, වත ‘‘යානි ෙත වලොවක මහාජනස් ස 

රජ් ජන-දුස් සන-මුය් හනට් ඨානානි, වතහි ඉවම සමණා සකයපුත් තියා ආරකා 

විරතා විහරන් ති, දුක් කරං ෙත කවරොන් ති, භාරියං ෙත කවරොන් තී’’ති පසාදං 

ආපජ් ජන් ති, විනයපිටවක වපොත් ථකං දිස් ො මිච් ඡාදිට් ඨික-තිවෙදී බ්රාහ් මවණො 
විය. වතන වුත් තං – ‘‘අප් පසන් නානං පසාදායා’’ති. 

පසන්නානං භිකයයොභාවායාති වයපි සාසවන පසන් නා කුලපුත් තා වතපි 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිං ඤත් ො යථාපඤ් ඤත් තං පටිපජ් ජමාවන භික් ඛූ ො දිස් ො 

‘‘අවහො අයයා දුක් කරකාරිවනො, වය යාෙජීෙං එකභත් තං බ්රහ් මචරියං 
විනයසංෙරං අනුපාවලන් තී’’ති භිවයයො භිවයයො පසීදන් ති. වතන වුත් තං – 
‘‘පසන් නානං භිවයයොභාොයා’’ති. 

සද්ධම් ට්ඨිතියාති තිවිවධො සද් ධම් වමො – පරියත් තිසද් ධම් වමො, 

පටිපත් තිසද් ධම් වමො, අධිගමසද් ධම් වමොති. තත් ථ පිටකත් තයසඞ් ගහිතං 

සබ් බම් පි බුද් ධෙචනං ‘‘පරියත් තිසද් ධම් වමො’’ නාම. වතරස ධුතගුණා, චද් දස 

ඛන් ධකෙත් තානි, ද් වෙඅසීති මහාෙත් තානි, සීලසමාධිවිපස් සනාති අයං 
‘‘පටිපත් තිසද් ධම් වමො’’ නාම. චත් තාවරො අරියමග් ගා චත් තාරි ච 
සාමඤ ්ඤ ලානි නිබ් බානඤ් චාති අයං ‘‘අධිගමසද් ධම් වමො’’ නාම. වසො 
සබ් වබොපි යස් මා සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා සති භික් ඛූ සික් ඛාපදඤ් ච තස් ස 

විභඞ් ගඤ ්ච තදත් ථවජොතනත් ථං අඤ් ඤඤ් ච බුද් ධෙචනං පරියාපුණන් ති, 
යථාපඤ් ඤත් තඤ් ච පටිපජ් ජමානා පටිපත් තිං පූවරත් ො පටිපත් තියා 

අධිගන් තබ් බං වලොකුත් තරධම් මං අධිගච් ඡන් ති, තස් මා සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා 
චිරට් ඨිතිවකො වහොති. වතන වුත් තං – ‘‘සද් ධම් මට් ඨිතියා’’ති. 

විනයානුග් හායාති සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා හි සති සංෙරවිනවයො ච 
පහානවිනවයො ච සමථවිනවයො ච පඤ් ඤත් තිවිනවයො චාති චතුබ් බිවධොපි 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  පඨ පාරාජිෙං 

169 

පටුන 

විනවයො අනුග් ගහිවතො වහොති උපත් ථම් භිවතො සූපත් ථම් භිවතො. වතන වුත් තං – 

‘‘විනයානුග් ගහායා’’ති. 

සබ් බාවනෙ වචතානි පදානි ‘‘සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපස් සාමී’’ති ඉමිනා 

ෙචවනන සද් ධිං වයොවජතබ් බානි. තත්රායං පඨමපච් ඡිමපදවයොජනා – 

‘‘සඞ් ඝසුට් ඨුතාය සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපස් සාමි, විනයානුග් ගහාය සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤවපස් සාමී’’ති. 

අපි වචත් ථ යං සඞ් ඝසුට් ඨු තං සඞ් ඝ ාසු, යං සඞ් ඝ ාසු තං දුම් මඞ් කූනං 

පුග් ගලානං නිග් ගහායාති එෙං සඞ් ඛලිකනයං; යං සඞ් ඝසුට් ඨු තං සඞ් ඝ ාසු, යං 
සඞ් ඝසුට් ඨු තං දුම් මඞ් කූනං පුග් ගලානං නිග් ගහායාති එෙඤ් ච එවකකපදමූලිකං 

දසක් ඛත් තුං වයොජනං කත් ො යං වුත් තං පරිවාකර (පරි. 334) – 

‘‘අත් ථසතං ධම් මසතං, ද් වෙ ච නිරුත් තිසතානි; 

චත් තාරි ඤාණසතානි, අත් ථෙවස පකරවණ’’ති. 

තං සබ් බං වෙදිතබ් බං. තං පවනතං යස් මා පරිොවරවයෙ ආවි භවිස ්සති, 
තස් මා ඉධ න ෙණ් ණිතන් ති. 

එෙං සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියා ආනිසංසං දස් වසත් ො තස් මිං සික් ඛාපවද 

භික් ඛූහි කත් තබ් බකිච් චං දීවපන් වතො ‘‘එවඤ්චපන, භික්ඛකව, ඉ ංසික්ඛාපදං

උද්දිකසයයාථා’’ති ආහ. කිං වුත් තං වහොති? භික් ඛවෙ, ඉමං පන මයා ඉති 
සන් දස් සිතානිසංසං සික් ඛාපදං එෙං පාතිවමොක් ඛුද් වදවස උද් දිවසයයාථ ච 
පරියාපුවණයයාථ ච ධාවරයයාථ ච අඤ් වඤසඤ් ච ොවචයයාථාති. 

අතිවරකානයනත් වථො හි එත් ථ ච සද් වදො, වතනායමත් වථො ආනීවතො වහොතීති. 

ඉදානි යං වුත් තං ‘‘ඉමං සික් ඛාපද’’න් ති තං දස් වසන් වතො ‘‘කයො පන භික්ඛු

ක ථුනං ධම් ං පටිකසකවයය, පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසො’’ති ආහ. එෙං 
මූලච් වඡජ් ජෙවසන දළ් හං කත් ො පඨමපාරාජිවක පඤ් ඤත් වත අපරම් පි 
අනුපඤ් ඤත් තත් ථාය මක් කටීෙත් ථු උදපාදි. තස් සුප් පත් තිදීපනත් ථවමතං 

වුත් තං – එවඤ්චිදං භ වතා භික්ඛූනං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං කහොතීති. 

තස් සත් වථො – භගෙතා භික් ඛූනං ඉදං සික් ඛාපදං එෙං පඤ් ඤත් තං වහොති ච, 
ඉදඤ් ච අඤ් ඤං ෙත් ථු උදපාදීති. 

පඨමපඤ ්ඤත් තිකථා නිට් ඨිතා. 

සුදින් නභාණොරං නිට් ඨිතං. 
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මක් කටීෙත් ථුකථා 

40. ඉදානි යං තං අඤ් ඤං ෙත් ථු උප් පන් නං, තං දස් වසතුං ‘‘කතනකඛොපන

ස කයනා’’තිආදිමාහ. තත්රායං අනුත් තානපදෙණ් ණනා –  ක්ෙටිං

ආමකසනාති මහාෙවන භික් ඛූනං ඛන් තිවමත් තාදිගුණානුභාවෙන 
නිරාසඞ් කචිත් තා බහූ මිගවමොරකුක් කුටමක් කටාදවයො තිරච් ඡානා 
පධානාගාරට් ඨාවනසු විචරන් ති. තත්ර එකං මක් කටිං ආමිවසන 

යාගුභත් තඛජ් ජකාදිනා උපලාවපත් ො, සඞ් ගණ් හිත් ොති වුත් තං වහොති. තස්සාති 

භුම් මෙචනං. පටිකසවතීති පචරපටිවසෙවනො වහොති; පචරත් වථ හි 

ෙත් තමානෙචනං. කසො භික්ඛූති වසො වමථුනධම් මපටිවසෙනවකො භික් ඛු. 

කසනාසනචාරිෙං ආහිණ්ඩන්තාති වත භික් ඛූ ආගන් තුකා බුද් ධදස් සනාය 
ආගතා පාවතොෙ ආගන් තුකභත් තානි ලභිත් ො කතභත් තකිච් චා භික් ඛූනං 

නිොසනට් ඨානානි පස් සිස ්සාමාති විචරිංසු. වතන වුත් තං – ‘‘කසනාසනචාරිෙං 

ආහිණ්ඩන්තා’’ති. කයන කත භික්ඛූ කතනුපසඞ්ෙමීති තිරච් ඡානගතා නාම 
එකභික් ඛුනා සද් ධිං විස් සාසං කත් ො අඤ් වඤසුපි තාදිසඤ් වඤෙ චිත් තං 

උප් පාවදන් ති. තස් මා සා මක් කටී වයන වත භික් ඛූ වතනුපසඞ් කමි; 
උපසඞ් කමිත් ො ච අත් තවනො විස් සාසිකභික් ඛුස් වසෙ වතසම් පි තං විකාරං 
දස් වසසි. 

කෙප්පන් ති නඞ් ගුට් ඨං. ඔඩ්ඩීති අභිමුඛං ඨවපසි. නිමත්තම්පි අොසීති වයන 

නියාවමන යාය කිරියාය වමථුනාධිප් පායං වත ජානන් ති තං අකාසීති අත් වථො. 

කසො භික්ඛූති යස් සායං විහාවරො. එෙ න්තං නිලීයිංසූති එකස් මිං ඔකාවස 
පටිච් ඡන් නා අච් ඡිංසු. 

41. සච්චං, ආවුකසොති සවහොඩ් ඪග් ගහිවතො වචොවරො විය පච් චක් ඛං දිස් ො 

වචොදිතත් තා ‘‘කිං ො මයා කත’’න් තිආදීනි ෙත් තුං අසක් වකොන් වතො ‘‘සච් චං, 

ආවුවසො’’ති ආහ. නනු, ආවුකසො, තකථව තං කහොතීති ආවුවසො යථා 

මනුස් සිත් ථියා, නනු තිරච් ඡානගතිත් ථියාපි තං සික් ඛාපදං තවථෙ වහොති. 
මනුස් සිත් ථියාපි හි දස් සනම් පි ගහණම් පි ආමසනම් පි ඵුසනම් පි ඝට් ටනම් පි 
දුට් ඨුල් ලවමෙ. තිරච් ඡානගතිත් ථියාපි තං සබ් බං දුට් ඨුල් ලවමෙ. වකො එත් ථ 

විවසවසො? අවලසට් ඨාවන ත් ෙං වලසං ඔඩ් වඩසීති. 

42. අන්ත කසො තිරච්ොන තායපි පාරාජිකෙො කහොති අසංවාකසොති 
තිරච් ඡානගතායපි වමථුනං ධම් මං පටිවසවිත් ො පාරාජිවකො වයෙ වහොතීති 

දළ් හතරං සික් ඛාපදමකාසි. දුවිධඤ් හි සික් ඛාපදං – වලොකෙජ් ජං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජඤ ්ච. තත් ථ යස් ස සචිත් තකපක් වඛ චිත් තං අකුසලවමෙ වහොති, 
තං වලොකෙජ් ජං නාම. වසසං පණ් ණත් තිෙජ් ජං. තත් ථ වලොකෙජ් වජ 
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පටුන 

අනුපඤ් ඤත් ති උප් පජ් ජමානා රුන් ධන් තී ද් ොරං පිදහන් තී වසොතං 

පච් ඡින් දමානා ගාළ් හතරං කවරොන් තී උප් පජ් ජති, අඤ්ඤත්රඅධි ානා, අඤ්ඤත්ර 

සුපිනන්තාති අයං පන වීතික් කමාභාො අබ් වබොහාරිකත් තා ච වුත් තා. 
පණ් ණත් තිෙජ් වජ අකවත වීතික් කවම උප් පජ් ජමානා සිථිලං කවරොන් තී 

වමොවචන් තී ද් ොරං දදමානා අපරාපරම් පි අනාපත් තිං කුරුමානා උප් පජ් ජති, 

ගණවභොජනපරම් පරවභොජනාදීසු අනුපඤ් ඤත් තිවයො විය. ‘‘අන්ත කසො

තඞ්ඛණිොයපී’’ති එෙරූපා පන කවත වීතික් කවම උප් පන් නත් තා 

පඤ ්ඤත් තිගතිකාෙ වහොති. ඉදං පන පඨමසික් ඛාපදං යස් මා වලොකෙජ් ජං, න 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං; තස් මා අයමනුපඤ් ඤත් ති රුන් ධන් තී ද් ොරං පිදහන් තී 
වසොතං පච් ඡින් දමානා ගාළ් හතරං කවරොන් තී උප් පජ් ජි. 

එෙං ද් වෙපි ෙත් ථූනි සම් පිණ් වඩත් ො මූලච් වඡජ් ජෙවසන දළ් හතරං කත් ො 
පඨමපාරාජිවක පඤ් ඤත් වත අපරම් පි අනුපඤ් ඤත් තත් ථාය ෙජ් ජිපුත් තකෙත් ථු 
උදපාදි. තස් සුප් පත් තිදස් සනත් ථවමතං වුත් තං – ‘‘එෙඤ් චිදං භගෙතා භික් ඛූනං 

සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං වහොතී’’ති. තස් සත් වථො – භගෙතා භික් ඛූනං ඉදං 
සික් ඛාපදං එෙං පඤ් ඤත් තං වහොති ච ඉදඤ් ච අඤ් ඤම් පි ෙත් ථු උදපාදීති. 

මක් කටීෙත් ථුකථා නිට් ඨිතා. 

සන්ථතභාණවාකරො 

ෙජ් ජිපුත් තකෙත් ථුෙණ් ණනා 

43-44. ඉදානි යං තං අඤ ්ඤම් පි ෙත් ථු උප් පන් නං, තං දස ්වසතුං ‘‘කතන

කඛො පන ස කයනා’’තිආදිමාහ. තත්රාපි අයමනුත් තානපදෙණ් ණනා – 

කවසාලිොති වෙසාලිොසිවනො. වජ්ජිපුත්තොති ෙජ් ජිරට් වඨ වෙසාලියං කුලානං 

පුත් තා. සාසවන කිර වයො වයො උපද් දවෙො ආදීනවෙො අබ් බුදමුප් පජ් ජි, සබ් බං තං 
ෙජ් ජිපුත් තවක නිස ්සාය. තථා හි වදෙදත් වතොපි ෙජ් ජිපුත් තවක පක් වඛ ලභිත් ො 
සඞ් ඝං භින් දි. ෙජ් ජිපුත් තකා එෙ ච ෙස් සසතපරිනිබ් බුවත භගෙති උද් ධම් මං 
උබ් බිනයං සත් ථුසාසනං දීවපසුං. ඉවමපි වතසං වයෙ එකච් වච එෙං 
පඤ ්ඤත් වතපි සික් ඛාපවද යාෙදත් ථං භුඤ් ජිංසු…වප.… වමථුනං ධම් මං 
පටිවසවිංසූති. 

ඤාතිබයසකනනපීති එත් ථ අසනං බයසනං වික් වඛවපො විද් ධංසනං 

විනාවසොති සබ් බවමතං එකත් ථං. ඤාතීනං බයසනං ඤාතිබයසනං, වතන 

ඤාතිබයසවනන, රාජදණ් ඩබයාධිමරණවිප් පොසනිමිත් වතන 
ඤාතිවිනාවසනාති අත් වථො. එස නවයො දුතියපවදපි. තතියපවද පන 

ආවරොගයවිනාසවකො වරොවගො එෙ කරො බයසනං. වසො හි ආවරොගයං බයසති 
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වික් ඛිපති විනාවසතීති බයසනං. වරොවගොෙ බයසනං වරොගබයසනං, වතන 

වරොගබයසවනන. ඵුට්ඨාති අධිපන් නා අභිභූතා සමන් නාගතාති අත් වථො. 

න  යං, භන්කත ආනන්ද, බුද්ධ රහිකනොති භන් වත ආනන් ද, මයං න 

බුද් ධං ගරහාම, න බුද් ධස ්ස වදොසං වදම. න ධම් මගරහිවනො, න සඞ් ඝගරහිවනො. 

අත්ත රහිකනො  යන් ති අත් තානවමෙ මයං ගරහාම, අත් තවනො වදොසං වදම. 

අ ක්ඛිොති නිස ්සිරිකා. අප්පපුඤ්ඤාති පරිත් තපුඤ් ඤා. විපස්සො කුලස ානං

ධම් ානන් ති වය අට් ඨතිංසාරම් මවණසු විභත් තා කුසලා ධම් මා, වතසං 

විපස් සකා; තවතො තවතො ආරම් මණවතො වුට් ඨාය වතෙ ධම් වම විපස් සමානාති 

අත් වථො. පුබ්බරත්තාපරරත්තන් ති රත් තියා පුබ් බං පුබ් බරත් තං, රත් තියා අපරං 

අපරරත් තං, පඨමයාමඤ් ච පච් ඡිමයාමඤ් චාති වුත් තං වහොති. 

කබොධිපක්ඛිොනන් ති වබොධිස ්ස පක් වඛ භොනං, අරහත් තමග් ගඤාණස ්ස 

උපකාරකානන් ති අත් වථො. භාවනානුකයො න් ති ෙඩ් ඪනානුවයොගං. අනුයුත්තා 

විහකරයයා ාති ගිහිපලිවබොධං ආොසපලිවබොධඤ් ච පහාය විවිත් වතසු 
වසනාසවනසු යුත් තපයුත් තා අනඤ් ඤකිච් චා විහවරයයාම. 

එව ාවුකසොති වථවරො එවතසං ආසයං අජානන් වතො ඉදං වනසං 

මහාගජ් ජිතං සුත් ො ‘‘සවච ඉවම ඊදිසා භවිස් සන් ති, සාධූ’’ති මඤ් ඤමාවනො 

‘‘එෙමාවුවසො’’ති සම් පටිච් ඡි. අට්ඨානක තං අනවොකසොති උභයම් වපතං 
කාරණපටික් වඛපෙචනං. කාරණඤ් හි යස් මා තත් ථ තදායත් තවුත් තිභාවෙන 

 ලං තිට් ඨති. යස් මා චස් ස තං ඔකාවසො වහොති තදායත් තවුත් තිභාවෙන, තස් මා 

‘‘ඨානඤ් ච අෙකාවසො චා’’ති වුච් චති, තං පටික් ඛිපන් වතො ආහ – 

‘‘අට් ඨානවමතං, ආනන් ද, අනෙකාවසො’’ති. එතං ඨානං ො ඔකාවසො ො නත් ථි. 

යං තථා කතොති වයන තථාගවතො ෙජ් ජීනං ො…වප.… සමූහවනයය, තං 
කාරණං නත් ථීති අත් වථො. යදි හි භගො එවතසං ‘‘ලවභයයාම උපසම් පද’’න් ති 

යාචන් තානං උපසම් පදං දවදයය, එෙං සන් වත ‘‘පාරාජිවකො වහොති 

අසංොවසො’’ති පඤ් ඤත් තං සමූහවනයය. යස් මා පවනතං න සමූහනති, තස් මා 
‘‘අට් ඨානවමත’’න් තිආදිමාහ. 

කසොආ කතොනඋපසම්පාකදතබ්කබොති ‘‘යදි හි එෙං ආගවතො උපසම් පදං 

ලවභයය, සාසවන අගාරවෙො භවෙයය. සාමවණරභූමියං පන ඨිවතො සගාරවෙො 

ච භවිස ්සති, අත් තත් ථඤ් ච කරිස් සතී’’ති ඤත් ො අනුකම් පමාවනො භගො ආහ – 

‘‘වසො ආගවතො න උපසම් පාවදතබ් වබො’’ති. කසො ආ කතො

උපසම්පාකදතබ්කබොති එෙං ආගවතො භික් ඛුභාවෙ ඨත් ො අවිපන් නසීලතාය 

සාසවන සගාරවෙො භවිස ්සති, වසො සති උපනිස් සවය නචිරස් වසෙ උත් තමත් ථං 
පාපුණිස ්සතීති ඤත් ො උපසම් පාවදතබ් වබොති ආහ. 
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එෙං වමථුනං ධම් මං පටිවසවිත් ො ආගවතසු අනුපසම් පාවදතබ් බඤ ්ච 
උපසම් පාවදතබ් බඤ ්ච දස් වසත් ො තීණිපි ෙත් ථූනි සවමොධාවනත් ො පරිපුණ් ණං 

කත් ො සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපතුකාවමො ‘‘එෙඤ ්ච පන, භික් ඛවෙ, ඉමං 
සික් ඛාපදං උද් දිවසයයාථා’’ති ෙත් ො ‘‘වයො පන භික් ඛු…වප.… අසංොවසො’’ති 
පරිපුණ් ණං සික් ඛාපදං පඤ් ඤවපසි. 

ෙජ් ජිපුත් තකෙත් ථුෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුබ් බිධවිනයකථා 

45. ඉදානිස ්ස අත් ථං විභජන් වතො ‘‘කයොපනාති, කයො යාදිකසො’’තිආදිමාහ. 
තස් මිං පන සික් ඛාපවද ච සික් ඛාපදවිභඞ් වග ච සකවල ච විනයවිනිච් ඡවය 

වකොසල් ලං පත් ථයන් වතන චතුබ්බිකධොවිනකයො ජානිතබ් වබො – 

චතුබ් බිධඤ් හි විනයං, මහාවථරා මහිද් ධිකා; 

නීහරිත් ො පකාවසසුං, ධම් මසඞ් ගාහකා පුරා. 

කතමං චතුබ් බිධං? සුත් තං, සුත් තානුවලොමං, ආචරියොදං, 
අත් තවනොමතින් ති. යං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘ආහච් චපවදන රවසන 

ආචරියෙංවසන අධිප් පායා’’ති, එත් ථ හි ආහච්චපදන් ති සුත් තං අධිප් වපතං, 

රකසොති සුත් තානුවලොමං, ආචරියවංකසොති ආචරියොවදො, අධිප්පාකයොති 
අත් තවනොමති. 

තත් ථ සුත්තංනාම සකවල විනයපිටවක පාළි. 

සුත්තානුක ො ං නාම චත් තාවරො මහාපවදසා; වය භගෙතා එෙං වුත් තා – 

‘‘යං, භික් ඛවෙ, මයා ‘ඉදං න කප් පතී’ති අප් පටික් ඛිත් තං, තං වච අකප් පියං 

අනුවලොවමති; කප් පියං පටිබාහති, තං වෙො න කප් පති. යං, භික් ඛවෙ, මයා 

‘ඉදං න කප් පතී’ති අප් පටික් ඛිත් තං, තං වච කප් පියං අනුවලොවමති; අකප් පියං 

පටිබාහති, තං වෙො කප් පති. යං, භික් ඛවෙ, මයා ‘ඉදං කප් පතී’ති 

අනනුඤ් ඤාතං, තං වච අකප් පියං අනුවලොවමති, කප් පියං පටිබාහති; තං වෙො 

න කප් පති. යං, භික් ඛවෙ, මයා ‘ඉදං කප් පතී’ති අනනුඤ් ඤාතං, තං වච 

කප් පියං අනුවලොවමති, අකප් පියං පටිබාහති; තං වෙො කප් පතී’’ති (මහාෙ. 

305). 

ආචරියවාකදො නාම ධම් මසඞ් ගාහවකහි පඤ් චහි අරහන් තසවතහි ඨපිතා 
පාළිවිනිමුත් තා ඔක් කන් තවිනිච් ඡයප් පෙත් තා අට් ඨකථාතන් ති. 
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අත්තකනො ති නාම සුත් ත-සුත් තානුවලොම-ආචරියොවද මුඤ් චිත් ො 
අනුමාවනන අත් තවනො අනුබුද් ධියා නයග් ගාවහන උපට් ඨිතාකාරකථනං. 

අපිච සුත් තන් තාභිධම් මවිනයට් ඨකථාසු ආගවතො සබ් වබොපි වථරොවදො 

‘‘අත් තවනොමති’’ නාම. තං පන අත් තවනොමතිං ගවහත් ො කවථන් වතන න 
දළ් හග් ගාහං ගවහත් ො වෙොහරිතබ් බං. කාරණං සල් ලක් වඛත් ො අත් වථන 

පාළිං, පාළියා ච අත් ථං සංසන් දිත් ො කවථතබ් බං. අත් තවනොමති ආචරියොවද 

ඔතාවරතබ් බා. සවච තත් ථ ඔතරති වචෙ සවමති ච, ගවහතබ් බා. සවච වනෙ 

ඔතරති න සවමති, න ගවහතබ් බා. අයඤ් හි අත් තවනොමති නාම සබ් බදුබ් බලා. 
අත් තවනොමතිවතො ආචරියොවදො බලෙතවරො. 

ආචරියොවදොපි සුත් තානුවලොවම ඔතාවරතබ් වබො. තත් ථ ඔතරන් වතො 

සවමන් වතොවයෙ ගවහතබ් වබො, ඉතවරො න ගවහතබ් වබො. ආචරියොදවතො හි 
සුත් තානුවලොමං බලෙතරං. 

සුත් තානුවලොමම් පි සුත් වත ඔතාවරතබ් බං. තත් ථ ඔතරන් තං සවමන් තවමෙ 

ගවහතබ් බං, ඉතරං න ගවහතබ් බං. සුත් තානුවලොමවතො හි සුත් තවමෙ 
බලෙතරං. සුත් තඤ් හි අප් පටිෙත් තියං කාරකසඞ් ඝසදිසං බුද් ධානං 

ඨිතකාලසදිසං. තස් මා යදා ද් වෙ භික් ඛූ සාකච් ඡන් ති, සකොදී සුත් තං ගවහත් ො 

කවථති, පරොදී සුත් තානුවලොමං. වතහි අඤ් ඤමඤ් ඤං වඛපං ො ගරහං ො 

අකත් ො සුත් තානුවලොමං සුත් වත ඔතාවරතබ් බං. සවච ඔතරති සවමති, 

ගවහතබ් බං. වනො වච, න ගවහතබ් බං; සුත් තස ්මිංවයෙ ඨාතබ් බං. අථායං 

සුත් තං ගවහත් ො කවථති, පවරො ආචරියොදං. වතහිපි අඤ් ඤමඤ් ඤං වඛපං ො 
ගරහං ො අකත් ො ආචරියොවදො සුත් වත ඔතාවරතබ් වබො. සවච ඔතරති 

සවමති, ගවහතබ් වබො. අවනොතරන් වතො අසවමන් වතො ච ගාරය් හාචරියොවදො න 

ගවහතබ් වබො; සුත් තස් මිංවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං සුත් තං ගවහත් ො කවථති, පවරො අත් තවනොමතිං. වතහිපි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං වඛපං ො ගරහං ො අකත් ො අත් තවනොමති සුත් වත 

ඔතාවරතබ් බා. සවච ඔතරති සවමති, ගවහතබ් බා. වනො වච, න ගවහතබ් බා. 
සුත් තස් මිං වයෙ ඨාතබ් බං. 

අථ පනායං සුත් තානුවලොමං ගවහත් ො කවථති, පවරො සුත් තං. සුත් තං 

සුත් තානුවලොවම ඔතාවරතබ් බං. සවච ඔතරති සවමති, තිස් වසො සඞ් ගීතිවයො 

ආරූළ ්හං පාළිආගතං පඤ ්ඤායති, ගවහතබ් බං. වනො වච තථා පඤ් ඤායති න 

ඔතරති න සවමති, බාහිරකසුත් තං ො වහොති සිවලොවකො ො අඤ් ඤං ො 
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ගාරය් හසුත් තං ගුළ් හවෙස් සන් තරගුළ් හවිනයවෙදල් ලාදීනං අඤ් ඤතරවතො 

ආගතං, න ගවහතබ් බං. සුත් තානුවලොමස් මිංවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං සුත් තානුවලොමං ගවහත් ො කවථති, පවරො ආචරියොදං. 

ආචරියොවදො සුත් තානුවලොවම ඔතාවරතබ් වබො. සවච ඔතරති සවමති, 

ගවහතබ් වබො. වනො වච, න ගවහතබ් වබො. සුත් තානුවලොවමවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං සුත් තානුවලොමං ගවහත් ො කවථති, පවරො අත් තවනොමතිං. 

අත් තවනොමති සුත් තානුවලොවම ඔතාවරතබ් බා. සවච ඔතරති සවමති, 

ගවහතබ් බා. වනො වච, න ගවහතබ් බා. සුත් තානුවලොවමවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථ පනායං ආචරියොදං ගවහත් ො කවථති, පවරො සුත් තං. සුත් තං 

ආචරියොවද ඔතාවරතබ් බං. සවච ඔතරති සවමති, ගවහතබ් බං. ඉතරං 
ගාරය් හසුත් තං න ගවහතබ් බං. ආචරියොවදවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං ආචරියොදං ගවහත් ො කවථති, පවරො සුත් තානුවලොමං. 
සුත් තානුවලොමං ආචරියොවද ඔතාවරතබ් බං. ඔතරන් තං සවමන් තවමෙ 

ගවහතබ් බං, ඉතරං න ගවහතබ් බං. ආචරියොවදවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං ආචරියොදං ගවහත් ො කවථති, පවරො අත් තවනොමතිං. 

අත් තවනොමති ආචරියොවද ඔතාවරතබ් බා. සවච ඔතරති සවමති, ගවහතබ් බා. 

වනො වච, න ගවහතබ් බා. ආචරියොවදවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථ පනායං අත් තවනොමතිං ගවහත් ො කවථති, පවරො සුත් තං. සුත් තං 

අත් තවනොමතියං ඔතාවරතබ් බං. සවච ඔතරති සවමති, ගවහතබ් බං. ඉතරං 
ගාරය් හසුත් තං න ගවහතබ් බං. අත් තවනොමතියවමෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං අත් තවනොමතිං ගවහත් ො කවථති, පවරො සුත් තානුවලොමං. 
සුත් තානුවලොමං අත් තවනොමතියං ඔතාවරතබ් බං. ඔතරන් තං සවමන් තවමෙ 

ගවහතබ් බං, ඉතරං න ගවහතබ් බං. අත් තවනොමතියවමෙ ඨාතබ් බං. 

අථායං අත් තවනොමතිං ගවහත් ො කවථති, පවරො ආචරියොදං. ආචරියොවදො 

අත් තවනොමතියං ඔතාවරතබ් වබො. සවච ඔතරති සවමති, ගවහතබ් වබො; ඉතවරො 
ගාරය් හාචරියොවදො න ගවහතබ් වබො. අත් තවනොමතියවමෙ ඨාතබ් බං. 
අත් තවනො ගහණවමෙ බලියං කාතබ් බං. සබ් බට් ඨාවනසු ච වඛවපො ො ගරහා 
ො න කාතබ් බාති. 
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පටුන 

අථ පනායං ‘‘කප් පිය’’න් ති ගවහත් ො කවථති, පවරො ‘‘අකප් පිය’’න් ති. 

සුත් වත ච සුත් තානුවලොවම ච ඔතාවරතබ් බං. සවච කප් පියං වහොති, කප් පිවය 

ඨාතබ් බං. සවච අකප් පියං, අකප් පිවය ඨාතබ් බං. 

අථායං තස් ස කප් පියභාෙසාධකං සුත් තවතො බහුං කාරණඤ් ච විනිච් ඡයඤ් ච 

දස් වසති, පවරො කාරණං න වින් දති. කප් පිවයෙ ඨාතබ් බං. අථ පවරො තස් ස 

අකප් පියභාෙසාධකං සුත් තවතො බහුං කාරණඤ් ච විනිච් ඡයඤ් ච දස් වසති, 
අවනන අත් තවනො ගහණන් ති කත් ො දළ් හං ආදාය න ඨාතබ් බං. ‘‘සාධූ’’ති 

සම් පටිච් ඡිත් ො අකප් පිවයෙ ඨාතබ් බං. අථ ද් වින් නම් පි කාරණච් ඡායා දිස් සති, 

පටික් ඛිත් තභාවෙොවයෙ සාධු, අකප් පිවය ඨාතබ් බං. විනයඤ් හි පත් ො 

කප් පියාකප් පියවිචාරණමාගම් ම රුන් ධිතබ් බං, ගාළ ්හං කත් තබ් බං, වසොතං 

පච් ඡින් දිතබ් බං, ගරුකභාවෙවයෙ ඨාතබ් බං. 

අථ පනායං ‘‘අකප් පිය’’න් ති ගවහත් ො කවථති, පවරො ‘‘කප් පිය’’න් ති. 

සුත් වත ච සුත් තානුවලොවම ච ඔතාවරතබ් බං. සවච කප් පියං වහොති, කප් පිවය 

ඨාතබ් බං. සවච අකප් පියං, අකප් පිවය ඨාතබ් බං. 

අථායං බහූහි සුත් තවිනිච් ඡයකාරවණහි අකප් පියභාෙං දස් වසති, පවරො 

කාරණං න වින් දති, අකප් පිවය ඨාතබ් බං. අථ පවරො බහූහි 

සුත් තවිනිච් ඡයකාරවණහි කප් පියභාෙං දස් වසති, අයං කාරණං න වින් දති, 

කප් පිවය ඨාතබ් බං. අථ ද් වින් නම් පි කාරණච් ඡායා දිස් සති, අත් තවනො ගහණං 
න විස් සජ් වජතබ් බං. යථා චායං කප් පියාකප් පිවය අකප් පියකප් පිවය ච 

විනිච් ඡවයො වුත් වතො; එෙං අනාපත් තිආපත් තිොවද ආපත් තානාපත් තිොවද ච, 
ලහුකගරුකාපත් තිොවද ගරුකලහුකාපත් තිොවද චාපි විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

නාමමත් තංවයෙ හි එත් ථ නානං, වයොජනානවය නානං නත් ථි, තස් මා න 
විත් ථාරිතං. 

එෙං කප් පියාකප් පියාදිවිනිච් ඡවය උප් පන් වන වයො සුත් ත-

සුත් තානුවලොමආචරියොදඅත් තවනොමතීසු අතිවරකකාරණං ලභති, තස් ස ොවද 

ඨාතබ් බං. සබ් බවසො පන කාරණං විනිච් ඡයං අලභන් වතන සුත් තං න ජහිතබ් බං, 
සුත් තස් මිංවයෙ ඨාතබ් බන් ති. එෙං තස් මිං සික් ඛාපවද ච සික් ඛාපදවිභඞ් වග ච 
සකවල ච විනයවිනිච් ඡවය වකොසල් ලං පත් ථයන් වතන අයං චතුබ් බිවධො 
විනවයො ජානිතබ් වබො. 

ඉමඤ් ච පන චතුබ් බිධං විනයං ඤත් ොපි විනයධවරන පුග් ගවලන 

තිලක් ඛණසමන් නාගවතන භවිතබ් බං. තීණි හි විනයධරස්ස  ක්ඛණානි 

ඉච් ඡිතබ් බානි. කතමානි තීණි? ‘‘සුත් තඤ් චස ්ස ස් ොගතං වහොති සුප් පෙත් ති 
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සුවිනිච් ඡිතං සුත් තවතො අනුබයඤ් ජනවතො’’ති ඉදවමකං ලක් ඛණං. ‘‘විනවය 
වඛො පන ඨිවතො වහොති අසංහීවරො’’ති ඉදං දුතියං. ‘‘ආචරියපරම් පරා වඛො 
පනස ්ස සුග් ගහිතා වහොති සුමනසිකතා සූපධාරිතා’’ති ඉදං තතියං. 

තත් ථ සුත්තං නාම සකලං විනයපිටකං. තඤ් චස් ස ස්වා තංකහොතීති සුට් ඨු 

ආගතං. සුප්පවත්තීති සුට් ඨු පෙත් තං පගුණං ොචග් ගතං සුවිනිච් ඡිතං. සුත්තකතො

අනුබයඤ්ජනකතොති පාළිවතො ච පරිපුච් ඡවතො ච අට් ඨකථාවතො ච සුවිනිච් ඡිතං 

වහොති, කඞ් ඛච් වඡදං කත් ො උග් ගහිතං. 

විනවය වඛො පන ඨිවතො වහොතීති විනවය ලජ් ජීභාවෙන පතිට් ඨිවතො වහොති. 
අලජ් ජී හි බහුස් සුවතොපි සමාවනො ලාභගරුතාය තන් තිං විසංොවදත් ො 
උද් ධම් මං උබ් බිනයං සත් ථුසාසනං දීවපත් ො සාසවන මහන් තං උපද් දෙං 
කවරොති. සඞ් ඝවභදම් පි සඞ් ඝරාජිම් පි උප් පාවදති. ලජ් ජී පන කුක් කුච් චවකො 
සික් ඛාකාවමො ජීවිතවහතුපි තන් තිං අවිසංොවදත් ො ධම් මවමෙ විනයවමෙ ච 

දීවපති, සත් ථුසාසනං ගරුං කත් ො ඨවපති. තථා හි පුබ් වබ මහාවථරා 

තික් ඛත් තුං ොචං නිච් ඡාවරසුං – ‘‘අනා කත  ජ්ජී රක්ඛිස්සති,  ජ්ජී

රක්ඛිස්සති,  ජ්ජී රක්ඛිස්සතී’’ති. එෙං වයො ලජ් ජී, වසො විනයං අවිජහන් වතො 
අවෙොක් කමන් වතො ලජ් ජීභාවෙන විනවය ඨිවතො වහොති සුප් පතිට් ඨිවතොති. 

අසංහීකරොති සංහීවරො නාම වයො පාළියං ො අට් ඨකථායං ො වහට් ඨවතො ො 
උපරිවතො ො පදපටිපාටියා ො පුච් ඡියමාවනො විත් ථුනති විප්  න් දති සන් තිට් ඨිතුං 

න සක් වකොති; යං යං පවරන වුච් චති තං තං අනුජානාති; සකොදං ඡඩ් වඩත් ො 
පරොදං ගණ් හාති. වයො පන පාළියං ො අට් ඨකථාය ො වහට් ඨුපරිවයන ො 

පදපටිපාටියා ො පුච් ඡියමාවනො න විත් ථුනති න විප්  න් දති, එවකකවලොමං 

සණ් ඩාවසන ගණ් හන් වතො විය ‘‘එෙං මයං ෙදාම; එෙං වනො ආචරියා 

ෙදන් තී’’ති විස් සජ් වජති; යම් හි පාළි ච පාළිවිනිච් ඡවයො ච සුෙණ් ණභාජවන 

පක් ඛිත් තසීහෙසා විය පරික් ඛයං පරියාදානං අගච් ඡන් වතො තිට් ඨති, අයං වුච් චති 

‘‘අසංහීවරො’’ති. 

ආචරියපරම්පරා කඛො පනස්ස සුග් හිතා කහොතීති වථරපරම් පරා 

ෙංසපරම් පරා චස් ස සුඋ ගහිතා වහොති. සු නසිෙතාති සුට් ඨු මනසිකතා; 

ආෙජ් ජිතමත් වත උජ් ජලිතපදීවපො විය වහොති. සූපධාරිතාති සුට් ඨු උපධාරිතා 

පුබ් බාපරානුසන් ධිවතො අත් ථවතො කාරණවතො ච උපධාරිතා; අත් තවනො මතිං 
පහාය ආචරියසුද් ධියා ෙත් තා වහොති ‘‘මය් හං ආචරිවයො අසුකාචරියස් ස 

සන් තිවක උග් ගණ් හි, වසො අසුකස ්සා’’ති එෙං සබ් බං ආචරියපරම් පරං 
වථරොදඞ් ගං ආහරිත් ො යාෙ උපාලිත් වථවරො සම් මාසම් බුද් ධස් ස සන් තිවක 
උග් ගණ් හීති පාවපත් ො ඨවපති. තවතොපි ආහරිත් ො උපාලිත් වථවරො 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස සන් තිවක උග් ගණ් හි, දාසකත් වථවරො අත් තවනො 
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උපජ් ඣායස් ස උපාලිත් වථරස ්ස, වසොණකත් වථවරො අත් තවනො උපජ් ඣායස ්ස 

දාසකත් වථරස් ස, සිග් ගෙත් වථවරො අත් තවනො උපජ් ඣායස ්ස 

වසොණකත් වථරස ්ස, වමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් වථවරො අත් තවනො උපජ් ඣායස ්ස 
සිග් ගෙත් වථරස ්ස චණ් ඩෙජ් ජිත් වථරස් ස චාති. එෙං සබ් බං ආචරියපරම් පරං 
වථරොදඞ් ගං ආහරිත් ො අත් තවනො ආචරියං පාවපත් ො ඨවපති. එෙං උග් ගහිතා 
හි ආචරියපරම් පරා සුග් ගහිතා වහොති. එෙං අසක් වකොන් වතන පන අෙස් සං ද් වෙ 
තවයො පරිෙට් ටා උග් ගවහතබ් බා. සබ් බපච් ඡිවමන හි නවයන යථා ආචරිවයො ච 

ආචරියාචරිවයො ච පාළිඤ් ච පරිපුච් ඡඤ් ච ෙදන් ති, තථා ඤාතුං ෙට් ටති. 

ඉවමහි ච පන තීහි ලක් ඛවණහි සමන් නාගවතන විනයධවරන 
ෙත් ථුවිනිච් ඡයත් ථං සන් නිපතිවත සඞ් වඝ ඔතිණ් වණ ෙත් ථුස ්මිං වචොදවකන ච 

චදිතවකන ච වුත් වත ෙත් තබ් වබ සහසා අවිනිච් ඡිනිත් ොෙ ෙ ඨානානි 

ඔවලොවකතබ් බානි. කතමානි ඡ? ෙත් ථු ඔවලොවකතබ් බං, මාතිකා 

ඔවලොවකතබ් බා, පදභාජනීයං ඔවලොවකතබ් බං, තිකපරිච් වඡවදො 

ඔවලොවකතබ් වබො, අන් තරාපත් ති ඔවලොවකතබ් බා, අනාපත් ති 
ඔවලොවකතබ් බාති. 

ෙත් ථුං ඔවලොවකන් වතොපි හි ‘‘තිවණන ො පණ් වණන ො පටිච් ඡාවදත් ො 

ආගන් තබ් බං, න ත් වෙෙ නග් වගන ආගන් තබ් බං; වයො ආගච් වඡයය, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති (පාරා. 517) එෙං එකච් චං ආපත් තිං පස් සති. වසො තං සුත් තං 
ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 

මාතිකං ඔවලොවකන් වතොපි ‘‘සම් පජානමුසාොවද පාචිත් තිය’’න් තිආදිනා 

(පාචි. 2) නවයන පඤ් චන් නං ආපත් තීනං අඤ් ඤතරං ආපත් තිං පස් සති, වසො 
තං සුත් තං ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 

පදභාජනීයං ඔවලොවකන් වතොපි ‘‘අක් ඛයිවත සරීවර වමථුනං ධම් මං 

පටිවසෙති, ආපත් ති පාරාජිකස් ස. වයභුවයයන ඛයිවත සරීවර වමථුනං ධම් මං 

පටිවසෙති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්සා’’තිආදිනා (පාරා. 59 ආදවයො, අත් ථවතො 

සමානං) නවයන සත් තන් නං ආපත් තීනං අඤ් ඤතරං ආපත් තිං පස් සති, වසො 
පදභාජනීයවතො සුත් තං ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 

තිකපරිච් වඡදං ඔවලොවකන් වතොපි තිකසඞ් ඝාදිවසසං ො තිකපාචිත් තියං ො 

තිකදුක් කටං ො අඤ් ඤතරං ො ආපත් තිං තිකපරිච් වඡවද පස් සති, වසො තවතො 
සුත් තං ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 
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අන් තරාපත් තිං ඔවලොවකන් වතොපි ‘‘පටිලාතං උක් ඛිපති, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති (පාචි. 355) එෙං යා සික් ඛාපදන් තවරසු අන් තරාපත් ති වහොති 

තං පස් සති, වසො තං සුත් තං ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 

අනාපත් තිං ඔවලොවකන් වතොපි ‘‘අනාපත් ති භික් ඛු අසාදියන් තස ්ස, 

අවථයයචිත් තස ්ස, න මරණාධිප් පායස් ස, අනුල් ලපනාධිප් පායස් ස, න 

වමොචනාධිප් පායස ්ස, අසඤ් චිච් ච, අස් සතියා, අජානන් තස ්සා’’ති (පාරා. 72 

ආදවයො) එෙං තස් මිං තස් මිං සික් ඛාපවද නිද් දිට් ඨං අනාපත් තිං පස් සති, වසො තං 
සුත් තං ආවනත් ො තං අධිකරණං වූපසවමස් සති. 

වයො හි භික් ඛු චතුබ් බිධවිනයවකොවිවදො තිලක් ඛණසම් පන් වනො ඉමානි ඡ 

ඨානානි ඔවලොවකත් ො අධිකරණං වූපසවමස් සති, තස් ස විනිච් ඡවයො 

අප් පටිෙත් තිවයො, බුද් වධන සයං නිසීදිත් ො විනිච් ඡිතසදිවසො වහොති. තං වචෙං 
විනිච් ඡයකුසලං භික් ඛුං වකොචි කතසික් ඛාපදවීතික් කවමො භික් ඛු උපසඞ් කමිත් ො 

අත් තවනො කුක් කුච් චං පුච් වඡයය; වතන සාධුකං සල් ලක් වඛත් ො සවච 

අනාපත් ති වහොති, ‘‘අනාපත් තී’’ති ෙත් තබ් බං. සවච පන ආපත් ති වහොති, 

‘‘ආපත් තී’’ති ෙත් තබ් බං. සා වදසනාගාමිනී වච, ‘‘වදසනාගාමිනී’’ති ෙත් තබ් බං. 

වුට් ඨානගාමිනී වච, ‘‘වුට් ඨානගාමිනී’’ති ෙත් තබ් බං. අථස් ස පාරාජිකච් ඡායා 

දිස ්සති, ‘‘පාරාජිකාපත් තී’’ති න තාෙ ෙත් තබ් බං. කස් මා? 
වමථුනධම් මවීතික් කවමො හි උත් තරිමනුස් සධම් මවීතික් කවමො ච ඔළාරිවකො. 
අදින් නාදානමනුස් සවිග් ගහවීතික් කමා පන සුඛුමා චිත් තලහුකා. වත 

සුඛුවමවනෙ ආපජ් ජති, සුඛුවමන රක් ඛති, තස් මා විවසවසන තංෙත් ථුකං 

කුක් කුච් චං පුච් ඡියමාවනො ‘‘ආපත් තී’’ති අෙත් ො සචස් ස ආචරිවයො ධරති, 
තවතො වතන වසො භික් ඛු ‘‘අම් හාකං ආචරියං පුච් ඡා’’ති වපවසතබ් වබො. සවච 
වසො පුන ආගන් ත් ො ‘‘තුම් හාකං ආචරිවයො සුත් තවතො නයවතො ඔවලොවකත් ො 

‘සවතකිච් වඡො’ති මං ආහා’’ති ෙදති, තවතො අවනන වසො ‘‘සාධු සුට් ඨු යං 

ආචරිවයො භණති තං කවරොහී’’ති ෙත් තබ් වබො. අථ පනස් ස ආචරිවයො නත් ථි, 

සද් ධිං උග් ගහිතත් වථවරො පන අත් ථි, තස් ස සන් තිකං වපවසතබ් වබො – 

‘‘අම් වහහි සහ උග් ගහිතත් වථවරො ගණපාවමොක් වඛො, තං ගන් ත් ො පුච් ඡා’’ති. 
වතනාපි ‘‘සවතකිච් වඡො’’ති විනිච් ඡිවත ‘‘සාධු සුට් ඨු තස් ස ෙචනං කවරොහී’’ති 

ෙත් තබ් වබො. අථ සද් ධිං උග් ගහිතත් වථවරොපි නත් ථි, අන් වතොසිවකො 

පණ් ඩිවතො අත් ථි, තස් ස සන් තිකං වපවසතබ් වබො – ‘‘අසුකදහරං ගන් ත් ො 
පුච් ඡා’’ති. වතනාපි ‘‘සවතකිච් වඡො’’ති විනිච් ඡිවත ‘‘සාධු සුට් ඨු තස් ස ෙචනං 

කවරොහී’’ති ෙත් තබ් වබො. අථ දහරස් සාපි පාරාජිකච් ඡායාෙ උපට් ඨාති, වතනාපි 

‘‘පාරාජිවකොසී’’ති න ෙත් තබ් වබො. දුල් ලවභො හි බුද් ධුප් පාවදො, තවතො 
දුල් ලභතරා පබ් බජ් ජා ච උපසම් පදා ච. එෙං පන ෙත් තබ් වබො – ‘‘විවිත් තං 
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පටුන 

ඔකාසං සම් මජ් ජිත් ො දිොවිහාරං නිසීදිත් ො සීලානි වසොවධත් ො 
ද් ෙත් තිංසාකාරං තාෙ මනසි කවරොහී’’ති. සවච තස් ස අවරොගං සීලං 

කම් මට් ඨානං ඝටයති, සඞ් ඛාරා පාකටා හුත් ො උපට් ඨහන් ති, 

උපචාරප් පනාප් පත් තං විය චිත් තම් පි එකග් ගං වහොති, දිෙසං අතික් කන් තම් පි න 
ජානාති. වසො දිෙසාතික් කවම උපට් ඨානං ආගවතො එෙං ෙත් තබ් වබො – ‘‘කීදිසා 
වත චිත් තප් පෙත් තී’’ති. ආවරොචිතාය චිත් තප් පෙත් තියා ෙත් තබ් වබො – 

‘‘පබ් බජ් ජා නාම චිත් තවිසුද් ධත් ථාය, අප් පමත් වතො සමණධම් මං කවරොහී’’ති. 

යස් ස පන සීලං භින් නං වහොති, තස් ස කම් මට් ඨානං න ඝටයති, 

පවතොදාභිතුන් නං විය චිත් තං විකම් පති, විප් පටිසාරග් ගිනා ඩය් හති, 
තත් තපාසාවණ නිසින් වනො විය තඞ් ඛණඤ් වඤෙ වුට් ඨාති. වසො ආගවතො ‘‘කා 
වත චිත් තප් පෙත් තී’’ති පුච් ඡිතබ් වබො. ආවරොචිතාය චිත් තප් පෙත් තියා ‘‘නත් ථි 
වලොවක රවහො නාම පාපකම් මං පකුබ් බවතො. සබ් බපඨමඤ් හි පාපං 

කවරොන් වතො අත් තනා ජානාති, අථස් ස ආරක් ඛවදෙතා පරචිත් තවිදූ 

සමණබ්රාහ් මණා අඤ් ඤා ච වදෙතා ජානන් ති, ත් ෙංවයෙ දානි තෙ වසොත් ථිං 
පරිවයසාහී’’ති ෙත් තබ් වබො. 

නිට් ඨිතා චතුබ් බිධවිනයකථා 

විනයධරස් ස ච ලක් ඛණාදිකථා. 

භික් ඛුපදභාජනීයෙණ් ණනා 

ඉදානි සික් ඛාපදවිභඞ් ගස් ස අත් ථං ෙණ් ණයිස ්සාම. යං වුත් තං කයොපනාති

කයො යාදිකසොතිආදි. එත් ථ කයො පනාති විභජිතබ් බපදං; කයො යාදිකසොතිආදීනි 

තස් ස විභජනපදානි. එත් ථ ච යස් මා පනාති නිපාතමත් තං; කයොති අත් ථපදං; 

තඤ් ච අනියවමන පුග් ගලං දීවපති, තස් මා තස ්ස අත් ථං දස් වසන් වතො 
අනියවමන පුග් ගලදීපකං වයො සද් දවමෙ ආහ. තස් මා එත් ථ එෙමත් වථො 

වෙදිතබ් වබො – කයොපනාති වයො වයොවකොචීති වුත් තං වහොති. යස් මා පන වයො 

වයොවකොචි නාම, වසො අෙස් සං ලිඞ් ග-යුත් ත-ජාති-නාම-වගොත් ත-සීල-විහාර-

වගොචරෙවයසු එවකනාකාවරන පඤ් ඤායති, තස් මා තං තථා ඤාවපතුං තං 

පවභදං පකාවසන් වතො ‘‘යාදිකසො’’තිආදිමාහ. තත් ථ යාදිකසොති ලිඞ් ගෙවසන 

යාදිවසො ො තාදිවසො ො වහොතු; දීවඝො ො රස් වසො ො කාවළො ො ඔදාවතො ො 

මඞ් ගුරච් ඡවි ො කිවසො ො ථූවලො ොති අත් වථො. යථායුත්කතොති වයොගෙවසන 

වයන ො වතන ො යුත් වතො වහොතු; නෙකම් මයුත් වතො ො උද් වදසයුත් වතො ො 

ොසධුරයුත් වතො ොති අත් වථො. යථාජච්කචොති ජාතිෙවසන යංජච් වචො ො 

තංජච් වචො ො වහොතු; ඛත් තිවයො ො බ්රාහ් මවණො ො වෙස් වසො ො සුද් වදො ොති 

අත් වථො. යථානාක ොති නාමෙවසන යථානාවමො ො තථානාවමො ො වහොතු; 
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පටුන 

බුද් ධරක් ඛිවතො ො ධම් මරක් ඛිවතො ො සඞ් ඝරක් ඛිවතො ොති අත් වථො. 

යථාක ොත්කතොති වගොත් තෙවසන යථාවගොත් වතො ො තථාවගොත් වතො ො වයන 

ො වතන ො වගොත් වතන වහොතු; කච් චායවනො ො ොසිට් වඨො ො වකොසිවයො 

ොති අත් වථො. යථාසීක ොති සීවලසු යථාසීවලො ො තථාසීවලො ො වහොතු; 

නෙකම් මසීවලො ො උද් වදසසීවලො ො ොසධුරසීවලො ොති අත් වථො. යථාවිහාරීති 

විහාවරසුපි යථාවිහාරී ො තථාවිහාරී ො වහොතු; නෙකම් මවිහාරී ො 

උද් වදසවිහාරී ො ොසධුරවිහාරී ොති අත් වථො. යථාක ොචකරොති වගොචවරසුපි 

යථාවගොචවරො ො තථාවගොචවරො ො වහොතු; නෙකම් මවගොචවරො ො 

උද් වදසවගොචවරො ො ොසධුරවගොචවරො ොති අත් වථො. කථකරො වාති ආදීසු 

ෙවයොවුඩ් ඪාදීසු වයො ො වසො ො වහොතු; පරිපුණ් ණදසෙස් සතාය වථවරො ො 
ඌනපඤ ්චෙස් සතාය නවෙො ො අතිවරකපඤ් චෙස් සතාය මජ් ඣිවමො ොති 
අත් වථො. අථ වඛො සබ් වබොෙ ඉමස් මිං අත් වථ එවසො වුච් චති ‘‘වයො පනා’’ති. 

භික් ඛුනිද් වදවස භික් ඛතීති භික්ඛකෙො; ලභන් වතො ො අලභන් වතො ො 
අරියාය යාචනාය යාචතීති අත් වථො. බුද් ධාදීහි අජ් ඣුපගතං භික් ඛාචරියං 

අජ් ඣුපගතත් තා භික්ඛාචරියං අජ්ඣුප කතො නාම. වයො හි වකොචි අප් පං ො 

මහන් තං ො වභොගක් ඛන් ධං පහාය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිවතො, වසො 

කසිවගොරක් ඛාදීහි ජීවිකකප් පනං හිත් ො ලිඞ් ගසම් පටිච් ඡවනවනෙ භික්ඛාචරියං

අජ්ඣුප කතොති භික්ඛු. පරපටිබද් ධජීවිකත් තා ො විහාරමජ් වඣ කාජභත් තං 

භුඤ ්ජමාවනොපි භික්ඛාචරියං අජ්ඣුප කතොති භික්ඛු; පිණ් ඩියාවලොපවභොජනං 

නිස ්සාය පබ් බජ් ජාය උස් සාහජාතත් තා ො භික්ඛාචරියංඅජ්ඣුප කතොති භික්ඛු. 

අග් ඝ ස් සෙණ් ණවභවදන භින් නං පටං ධාවරතීති භින්නපටධකරො. තත් ථ 
සත් ථකච් වඡදවනන අග් ඝවභවදො වෙදිතබ් වබො. සහස් සග් ඝනවකොපි හි පවටො 
සත් ථවකන ඛණ් ඩාඛණ් ඩිකං ඡින් වනො භින් නග් වඝො වහොති. පුරිමග් ඝවතො 
උපඩ් ඪම් පි න අග් ඝති. සුත් තසංසිබ් බවනන  ස් සවභවදො වෙදිතබ් වබො. 
සුඛසම්  ස ්වසොපි හි පවටො සුත් වතහි සංසිබ් බිවතො භින් න ස ්වසො වහොති. 
ඛරසම්  ස ්සතං පාපුණාති. සූචිමලාදීහි ෙණ් ණවභවදො වෙදිතබ් වබො. 

සුපරිසුද් වධොපි හි පවටො සූචිකම් මවතො පට් ඨාය සූචිමවලන, 

හත් ථවසදමලජල් ලිකාහි, අෙසාවන රජනකප් පකරවණහි ච භින් නෙණ් වණො 

වහොති; පකතිෙණ් ණං විජහති. එෙං තීහාකාවරහි භින් නපටධාරණවතො 

භින්නපටධකරොති භික්ඛු. ගිහිෙත් ථවිසභාගානං ො කාසාොනං 

ධාරණමත් වතවනෙ භින්නපටධකරොතිභික්ඛු. 

ස ඤ්ඤායාති පඤ් ඤත් තියා වෙොහාවරනාති අත් වථො. සමඤ් ඤාය එෙ හි 
එකච් වචො ‘‘භික් ඛූ’’ති පඤ් ඤායති. තථා හි නිමන් තනාදිම් හි භික් ඛූසු 
ගණියමාවනසු සාමවණවරපි ගවහත් ො ‘‘සතං භික් ඛූ සහස් සං භික් ඛූ’’ති 
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ෙදන් ති. පටිඤ්ඤායාති අත් තවනො පටිජානවනන පටිඤ් ඤායපි හි එකච් වචො 

‘‘භික් ඛූ’’ති පඤ ්ඤායති. තස් ස ‘‘වකො එත් ථාති? අහං, ආවුවසො, භික් ඛූ’’ති (අ. 

නි. 10.96) එෙමාදීසු සම් භවෙො දට් ඨබ් වබො. අයං පන ආනන් දත් වථවරන 
වුත් තා ධම් මිකා පටිඤ් ඤා. රත් තිභාවග පන දුස් සීලාපි පටිපථං ආගච් ඡන් තා 
‘‘වකො එත් ථා’’ති වුත් වත අධම් මිකාය පටිඤ් ඤාය අභූතාය ‘‘මයං භික් ඛූ’’ති 
ෙදන් ති. 

එහි භික් ඛූති එහි භික් ඛු නාම භගෙවතො ‘‘එහි භික් ඛූ’’ති ෙචනමත් වතන 
භික් ඛුභාෙං එහිභික් ඛූපසම් පදං පත් වතො. භගො හි එහිභික් ඛුභාොය 
උපනිස ්සයසම් පන් නං පුග් ගලං දිස් ො රත් තපංසුකූලන් තරවතො සුෙණ් ණෙණ් ණං 

දක් ඛිණහත් ථං නීහරිත් ො බ්රහ් මවඝොසං නිච් ඡාවරන් වතො ‘‘එහි, භික් ඛු, චර 
බ්රහ් මචරියං සම් මා දුක් ඛස් ස අන් තකිරියායා’’ති ෙදති. තස් ස සවහෙ භගෙවතො 

ෙචවනන ගිහිලිඞ් ගං අන් තරධායති, පබ් බජ් ජා ච උපසම් පදා ච රුහති. භණ් ඩු 
කාසායෙසවනො වහොති. එකං නිොවසත් ො එකං පාරුපිත් ො එකං අංවස 
ඨවපත් ො ොමංසකූවට ආසත් තනීලුප් පලෙණ් ණමත් තිකාපත් වතො – 

‘‘තිචීෙරඤ් ච පත් වතො ච, ොසි සූචි ච බන් ධනං; 

පරිස් සාෙවනන අට් වඨවත, යුත් තවයොගස් ස භික් ඛුවනො’’ති. 

එෙං වුත් වතහි අට් ඨහි පරික් ඛාවරහි සරීවර පටිමුක් වකහිවයෙ 
සට් ඨිෙස් සිකත් වථවරො විය ඉරියාපථසම් පන් වනො බුද් ධාචරියවකො 
බුද් ධුපජ් ඣායවකො සම් මාසම් බුද් ධං ෙන් දමාවනොවයෙ තිට් ඨති. භගො හි 
පඨමවබොධියං එකස් මිං කාවල එහිභික් ඛූපසම් පදාය එෙ උපසම් පාවදති. එෙං 
උපසම් පන් නානි ච සහස ්සුපරි එකචත් තාලීසුත් තරානි තීණි භික් ඛුසතානි 

අවහසුං; වසයයථිදං – පඤ ්ච පඤ ්චෙග් ගියත් වථරා, යවසො කුලපුත් වතො, තස් ස 

පරිොරා චතුපණ් ණාස සහායකා, තිංස භද් දෙග් ගියා, සහස් සපුරාණජටිලා, 

සද් ධිං ද් වීහි අග් ගසාෙවකහි අඩ් ඪවතයයසතා පරිබ් බාජකා, එවකො 

අඞ් ගුලිමාලත් වථවරොති. වුත් තඤ් වහතං අට්ඨෙථායං – 

‘‘තීණි සතං සහස් සඤ් ච, චත් තාලීසං පුනාපවර; 

එවකො ච වථවරො සප් පඤ ්වඤො, සබ් වබ වත එහිභික් ඛුකා’’ති. 

න වකෙලඤ් ච එවත එෙ, අඤ ්වඤපි බහූ සන් ති. වසයයථිදං – 

තිසතපරිොවරො වසවලො බ්රාහ් මවණො, සහස් සපරිොවරො මහාකප් පිවනො, 

දසසහස් සා කපිලෙත් ථුොසිවනො කුලපුත් තා, වසොළසසහස් සා 
පාරායනිකබ්රාහ් මණාති එෙමාදවයො. වත පන විනයපිටවක පාළියං න 
නිද් දිට් ඨත් තා න වුත් තා. ඉවම තත් ථ නිද් දිට් ඨත් තා වුත් තාති. 
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‘‘සත් තවීස සහස් සානි, තීණිවයෙ සතානි ච; 

එවතපි සබ් වබ සඞ් ඛාතා, සබ් වබ වත එහිභික් ඛුකා’’ති. 

තීහි සරණ  කනහි උපසම්පන්කනොති ‘‘බුද් ධං සරණං ගච් ඡාමී’’තිආදිනා 
නවයන තික් ඛත් තුං ොචං භින් දිත් ො වුත් වතහි තීහි සරණගමවනහි 

උපසම් පන් වනො. අයඤ් හි උපසම් පදා නාම අට් ඨවිධා – එහිභික් ඛූපසම් පදා, 

සරණගමනූපසම් පදා, ඔොදපටිග් ගහණූපසම් පදා, පඤ ්හබයාකරණූපසම් පදා, 

ගරුධම් මපටිග් ගහණූපසම් පදා, දූවතනූපසම් පදා, අට් ඨොචිකූපසම් පදා, 

ඤත් තිචතුත් ථකම් මූපසම් පදාති. තත් ථ එහිභික් ඛූපසම් පදා, සරණගමනූපසම් පදා 
ච වුත් තා එෙ. 

ඔොදපටිග් ගහණූපසම් පදා නාම ‘‘තස් මාතිහ වත, කස ්සප, එෙං 
සික් ඛිතබ් බං – ‘තිබ් බං වම හිවරොත් තප් පං පච් චපට් ඨිතං භවිස් සති වථවරසු 

නවෙසු මජ් ඣිවමසු චා’ති. එෙඤ් හි වත, කස ්සප, සික් ඛිතබ් බං. තස් මාතිහ වත, 

කස ්සප, එෙං සික් ඛිතබ් බං – ‘යං කිඤ් චි ධම් මං වසොස් සාමි කුසලූපසංහිතං, 
සබ් බං තං අට් ඨිං කත් ො මනසි කත් ො සබ් බවචතසා සමන් නාහරිත් ො 

ඔහිතවසොවතො ධම් මං වසොස් සාමී’ති. එෙං හි වත, කස ්සප, සික් ඛිතබ් බං. 

තස් මාතිහ වත, කස ්සප, එෙං සික් ඛිතබ් බං – ‘සාතසහගතා ච වම කායගතාසති 

න විජහිස් සතී’ති. එෙඤ් හි වත, කස ්සප, සික් ඛිතබ් බ’’න් ති (සං. නි. 2.154) 
ඉමිනා ඔොදපටිග් ගහවණන මහාකස ්සපත් වථරස ්ස අනුඤ් ඤාතඋපසම් පදා. 

පඤ ්හබයාකරණූපසම් පදා නාම වසොපාකස් ස අනුඤ් ඤාතඋපසම් පදා. භගො 
කිර පුබ් බාරාවම අනුචඞ් කමන් තං වසොපාකසාමවණරං 

‘‘‘උද් ධුමාතකසඤ් ඤා’ති ො, වසොපාක, ‘රූපසඤ් ඤා’ති ො ඉවම ධම් මා 

නානත් ථා නානාබයඤ් ජනා, උදාහු එකත් ථා, බයඤ් ජනවමෙ නාන’’න් ති දස 
අසුභනිස ්සිවත පඤ ්වහ පුච් ඡි. වසො වත බයාකාසි. භගො තස් ස සාධුකාරං දත් ො 

‘‘කතිෙස ්වසොසි ත් ෙං, වසොපාකා’’ති පුච් ඡි. ‘‘සත් තෙස් වසොහං, භගො’’ති. 

‘‘වසොපාක, ත් ෙං මම සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාවණන සද් ධිං සංසන් දිත් ො පඤ් වහ 
බයාකාසී’’ති ආරද් ධචිත් වතො උපසම් පදං අනුජානි. අයං 
පඤ ්හබයාකරණූපසම් පදා. 

ගරුධම් මපටිග් ගහණූපසම් පදා නාම මහාපජාපතියා අට් ඨගරුධම් මස ්ස 
පටිග් ගහවණන අනුඤ් ඤාතඋපසම් පදා. 

දූවතනූපසම් පදා නාම අඩ් ඪකාසියා ගණිකාය අනුඤ් ඤාතඋපසම් පදා. 
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අට් ඨොචිකූපසම් පදා නාම භික් ඛුනියා භික් ඛුනිසඞ් ඝවතො ඤත් තිචතුත් වථන 
භික් ඛුසඞ් ඝවතො ඤත් තිචතුත් වථනාති ඉවමහි ද් වීහි කම් වමහි උපසම් පදා. 

ඤත් තිචතුත් ථකම් මූපසම් පදා නාම භික් ඛූනං එතරහි උපසම් පදා. ඉමාසු 

අට් ඨසු උපසම් පදාසු ‘‘යා සා, භික් ඛවෙ, මයා තීහි සරණගමවනහි උපසම් පදා 

අනුඤ් ඤාතා, තං අජ් ජතග් වග පටික් ඛිපාමි. අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, 

ඤත් තිචතුත් වථන කම් වමන උපසම් පාවදතු’’න් ති (මහාෙ. 69) එෙං 
අනුඤ් ඤාතාය ඉමාය උපසම් පදාය උපසම් පන් වනොති වුත් තං වහොති. 

භකරොති අපාපවකො. කලයාණපුථුජ් ජනාදවයො හි යාෙ අරහා, තාෙ භවද්රන 
සීවලන සමාධිනා පඤ් ඤාය විමුත් තියා විමුත් තිඤාණදස් සවනන ච 

සමන් නාගතත් තා ‘‘භවද්රො භික් ඛූ’’ති සඞ් ඛයං ගච් ඡන් ති. සාකරොති වතහිවයෙ 
සීලසාරාදීහි සමන් නාගතත් තා නීලසමන් නාගවමන නීවලො පවටො විය ‘‘සාවරො 
භික් ඛූ’’ති වෙදිතබ් වබො. විගතකිවලසව ග් ගුභාෙවතො ො ඛීණාසවෙොෙ 

‘‘සාවරො’’ති වෙදිතබ් වබො. කසකඛොති පුථුජ් ජනකලයාණවකන සද් ධිං සත් ත 

අරියා තිස් වසො සික් ඛා සික් ඛන් තීති වසඛා. වතසු වයො වකොචි ‘‘වසවඛො භික් ඛූ’’ති 

වෙදිතබ් වබො. න සික් ඛතීති අකසකඛො. වසක් ඛධම් වම අතික් කම් ම අග් ග වල 

ඨිවතො, තවතො උත් තරි සික් ඛිතබ් බාභාෙවතො ඛීණාසවෙො ‘‘අවසවඛො’’ති වුච් චති. 

ස ග්ක න සඞ්කඝනාති සබ් බන් තිවමන පරියාවයන පඤ් චෙග් ගකරණීවය 

කම් වම යාෙතිකා භික් ඛූ කම් මප් පත් තා, වතසං ආගතත් තා ඡන් දාරහානං 

ඡන් දස ්ස ආහටත් තා, සම් මුඛීභූතානඤ් ච අප් පටික් වකොසනවතො එකස් මිං කම් වම 

සමග් ගභාෙං උපගවතන. ඤත්තිචතුත්කථනාති තීහි අනුස් සාෙනාහි එකාය ච 

ඤත් තියා කාතබ් වබන. ෙම්ක නාති ධම් මිවකන විනයකම් වමන. අකුලප්කපනාති 
ෙත් ථු-ඤත් ති-අනුස ්සාෙන-සීමා-පරිසසම් පත් තිසම් පන් නත් තා අවකොවපතබ් බතං 

අප් පටික් වකොසිතබ් බතඤ් ච උපගවතන. ඨානාරකහනාති කාරණාරවහන 

සත් ථුසාසනාරවහන. උපසම්පන්කනො නාම උපරිභාෙං සමාපන් වනො, පත් වතොති 

අත් වථො. භික් ඛුභාවෙො හි උපරිභාවෙො, තඤ් වචස යථාවුත් වතන කම් වමන 
සමාපන් නත් තා ‘‘උපසම් පන් වනො’’ති වුච් චති. එත් ථ ච ඤත් තිචතුත් ථකම් මං 
එකවමෙ ආගතං. ඉමස් මිං පන ඨාවන ඨත් ො චත් තාරි සඞ් ඝකම් මානි නීහරිත් ො 
විත් ථාරවතො කවථතබ් බානීති සබ් බඅට් ඨකථාසු වුත් තං. තානි ච 
‘‘අපවලොකනකම් මං ඤත් තිකම් මං ඤත් තිදුතියකම් මං 
ඤත් තිචතුත් ථකම් ම’’න් ති පටිපාටියා ඨවපත් ො විත් ථාවරන ඛන් ධකවතො 
පරිොරාෙසාවන කම් මවිභඞ් ගවතො ච පාළිං ආහරිත් ො කථිතානි. තානි මයං 

පරිවාරාවසාකන ෙම් විභඞ්ක වයෙ ෙණ් ණයිස් සාම. එෙඤ් හි සති 

පඨමපාරාජිකෙණ් ණනා ච න භාරියා භවිස් සති; යථාඨිතාය ච පාළියා ෙණ් ණනා 
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පටුන 

සුවිඤ් වඤයයා භවිස් සති. තානි ච ඨානානි අසුඤ් ඤානි භවිස ්සන් ති; තස් මා 
අනුපදෙණ් ණනවමෙ කවරොම. 

තත්රාති වතසු ‘‘භික් ඛවකො’’තිආදිනා නවයන වුත් වතසු භික් ඛූසු. ය්වායං

භික්ඛූති වයො අයං භික් ඛු. ස ග්ක න සඞ්කඝන…කප.… උපසම්පන්කනොති 

අට් ඨසු උපසම් පදාසු ඤත් තිචතුත් වථවනෙ කම් වමන උපසම් පන් වනො. අයං

ඉ ස්මං අත්කථ අධිප්කපකතො භික්ඛූති අයං ඉමස් මිං ‘‘වමථුනං ධම් මං 
පටිවසවිත් ො පාරාජිවකො වහොතී’’ති අත් වථ ‘‘භික් ඛූ’’ති අධිප් වපවතො. ඉතවර 
පන ‘‘භික් ඛවකො’’ති ආදවයො අත් ථුද් ධාරෙවසන වුත් තා. වතසු ච 

‘‘භික් ඛවකො’’ති ආදවයො නිරුත් තිෙවසන වුත් තා, ‘‘සමඤ් ඤාය භික් ඛු, 

පටිඤ ්ඤාය භික් ඛූ’’ති ඉවම ද් වෙ අභිලාපෙවසන වුත් තා, ‘‘එහි භික් ඛූ’’ති 
බුද් වධන උපජ් ඣාවයන පටිලද් ධඋපසම් පදාෙවසන වුත් වතො. සරණගමනභික් ඛු 

අනුප් පන් නාය කම් මොචාය උපසම් පදාෙවසන වුත් වතො, ‘‘භවද්රො’’තිආදවයො 
ගුණෙවසන වුත් තාති වෙදිතබ් බා. 

භික් ඛුපදභාජනීයං නිට් ඨිතං. 

සික් ඛාසාජීෙපදභාජනීයෙණ් ණනා 

ඉදානි ‘‘භික්ඛූන’’න් ති ඉදං පදං විවසසත් ථාභාෙවතො අවිභජිත් ොෙ යං 
සික් ඛඤ ්ච සාජීෙඤ් ච සමාපන් නත් තා භික් ඛූනං සික් ඛාසාජීෙසමාපන් වනො 

වහොති, තං දස් වසන් වතො සික්ඛාතිආදිමාහ. තත් ථ සික් ඛිතබ් බාති සික්ඛා.

තිස්කසොති ගණනපරිච් වඡවදො. අධිසී සික්ඛාති අධිකං උත් තමං සීලන් ති 

අධිසීලං; අධිසීලඤ් ච තං සික් ඛිතබ් බවතො සික් ඛා චාති අධිසීලසික් ඛා. එස නවයො 
අධිචිත් ත-අධිපඤ ්ඤාසික් ඛාසු. 

කතමං පවනත් ථ සීලං, කතමං අධිසීලං, කතමං චිත් තං, කතමං අධිචිත් තං, 

කතමා පඤ් ඤා, කතමා අධිපඤ් ඤාති? වුච් චවත – පඤ් චඞ් ගදසඞ් ගසීලං තාෙ 
සීලවමෙ. තඤ් හි බුද් වධ උප් පන් වනපි අනුප් පන් වනපි වලොවක පෙත් තති. 
උප් පන් වන බුද් වධ තස් මිං සීවල බුද් ධාපි සාෙකාපි මහාජනං සමාදවපන් ති. 
අනුප් පන් වන බුද් වධ පච් වචකබුද් ධා ච කම් මොදිවනො ච ධම් මිකා 
සමණබ්රාහ් මණා චක් කෙත් තී ච මහාරාජාවනො මහාවබොධිසත් තා ච 
සමාදවපන් ති. සාමම් පි පණ් ඩිතා සමණබ්රාහ් මණා සමාදියන් ති. වත තං කුසලං 
ධම් මං පරිපූවරත් ො වදවෙසු ච මනුස් වසසු ච සම් පත් තිං අනුවභොන් ති. 

පාතිවමොක් ඛසංෙරසීලං පන ‘‘අධිසීල’’න් ති වුච් චති, තඤ් හි සූරිවයො විය 
පජ් වජොතානං සිවනරු විය පබ් බතානං සබ් බවලොකියසීලානං අධිකඤ් වචෙ 

උත් තමඤ් ච, බුද් ධුප් පාවදවයෙ ච පෙත් තති, න විනා බුද් ධුප් පාදා. න හි තං 

පඤ ්ඤත් තිං උද් ධරිත් ො අඤ් වඤො සත් වතො ඨවපතුං සක් වකොති, බුද් ධාවයෙ 
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පන සබ් බවසො කායෙචීද් ොරඅජ් ඣාචාරවසොතං ඡින් දිත් ො තස් ස තස් ස 
වීතික් කමස ්ස අනුච් ඡවිකං තං සීලසංෙරං පඤ් ඤවපන් ති. 

පාතිවමොක් ඛසංෙරවතොපි ච මග් ග ලසම් පයුත් තවමෙ සීලං අධිසීලං, තං පන ඉධ 
අනධිප් වපතං. න හි තං සමාපන් වනො භික් ඛු වමථුනං ධම් මං පටිවසෙති. 

කාමාෙචරානි පන අට් ඨ කුසලචිත් තානි, වලොකියඅට් ඨසමාපත් තිචිත් තානි ච 
එකජ් ඣං කත් ො චිත් තවමොති වෙදිතබ් බානි. බුද් ධුප් පාදානුප් පාවද චස් ස 

පෙත් ති, සමාදපනං සමාදානඤ් ච සීවල වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 
විපස් සනාපාදකං අට් ඨසමාපත් තිචිත් තං පන ‘‘අධිචිත් ත’’න් ති වුච් චති. තඤ් හි 

අධිසීලං විය සීලානං සබ් බවලොකියචිත් තානං අධිකඤ් වචෙ උත් තමඤ් ච, 

බුද් ධුප් පාවදවයෙ ච වහොති, න විනා බුද් ධුප් පාදා. තවතොපි ච මග් ග ලචිත් තවමෙ 

අධිචිත් තං, තං පන ඉධ අනධිප් වපතං. න හි තං සමාපන් වනො භික් ඛු වමථුනං 
ධම් මං පටිවසෙති. 

‘‘අත් ථි දින් නං, අත් ථි යිට් ඨ’’න් ති (ධ. ස. 1371; විභ. 793; ම. නි. 3.92) -

ආදිනයප් පෙත් තං පන කම් මස ්සකතඤාණං පඤ් ඤා, සා හි බුද් වධ 
උප් පන් වනපි අනුප් පන් වනපි වලොවක පෙත් තති. උප් පන් වන බුද් වධ තස් සා 
පඤ ්ඤාය බුද් ධාපි බුද් ධසාෙකාපි මහාජනං සමාදවපන් ති. අනුප් පන් වන බුද් වධ 
පච් වචකබුද් ධා ච කම් මොදිවනො ච ධම් මිකා සමණබ්රාහ් මණා චක් කෙත් තී ච 
මහාරාජාවනො මහාවබොධිසත් තා ච සමාදවපන් ති. සාමම් පි පණ් ඩිතා සත් තා 

සමාදියන් ති. තථා හි අඞ් කුවරො දසෙස ්සසහස් සානි මහාදානං අදාසි. වෙලාවමො, 

වෙස ්සන් තවරො, අඤ් වඤ ච බහූ පණ් ඩිතමනුස ්සා මහාදානානි අදංසු. වත තං 
කුසලං ධම් මං පරිපූවරත් ො වදවෙසු ච මනුස් වසසු ච සම් පත් තිං අනුභවිංසු. 

තිලක් ඛණාකාරපරිච් වඡදකං පන විපස් සනාඤාණං ‘‘අධිපඤ ්ඤා’’ති වුච් චති. සා 
හි අධිසීල-අධිචිත් තානි විය සීලචිත් තානං සබ් බවලොකියපඤ් ඤානං අධිකා වචෙ 

උත් තමා ච, න ච විනා බුද් ධුප් පාදා වලොවක පෙත් තති. තවතොපි ච 

මග් ග ලපඤ් ඤාෙ අධිපඤ් ඤා, සා පන ඉධ අනධිප් වපතා. න හි තං 
සමාපන් වනො භික් ඛු වමථුනං ධම් මං පටිවසෙතීති. 

තත්රාති තාසු තීසු සික් ඛාසු. යායං අධිසී සික්ඛාති යා අයං 

පාතිවමොක් ඛසීලසඞ් ඛාතා අධිසීලසික් ඛා. එතං සාජීවං නා ාති එතං සබ් බම් පි 

භගෙතා විනවය ඨපිතං සික් ඛාපදං, යස් මා එත් ථ 
නානාවදසජාතිවගොත් තාදිවභදභින් නා භික් ඛූ සහ ජීෙන් ති එකජීවිකා 

සභාගජීවිකා සභාගවුත් තිවනො වහොන් ති, තස් මා ‘‘සාජීෙ’’න් ති වුච් චති. තස්මං 

සික්ඛතීති තං සික් ඛාපදං චිත් තස ්ස අධිකරණං කත් ො ‘‘යථාසික් ඛාපදං නු වඛො 
සික් ඛාමි න සික් ඛාමී’’ති චිත් වතන ඔවලොවකන් වතො සික් ඛති. න 

වකෙලඤ් චායවමතස් මිං සාජීෙසඞ් ඛාවත සික් ඛාපවදවයෙ සික් ඛති, සික් ඛායපි 
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සික් ඛති, ‘‘එතං සාජීෙං නාමා’’ති ඉමස ්ස පන අනන් තරස් ස පදස් ස ෙවසන 

‘‘තස ්මිං සික් ඛතී’’ති වුත් තං. කිඤ් චාපි තං එෙං වුත් තං, අථ වඛො අයවමත් ථ 

අත් වථො දට් ඨබ් වබො – තස් සා ච සික් ඛාය සික් ඛං පරිපූවරන් වතො සික් ඛති, 

තස් මිඤ ්ච සික් ඛාපවද අවීතික් කමන් වතො සික් ඛතීති. කතන වුච්චති

සාජීවස ාපන්කනොති ඉදම් පි අනන් තරස ්ස සාජීෙපදස් වසෙ ෙවසන වුත් තං. 

යස් මා පන වසො සික් ඛම් පි සමාපන් වනො, තස් මා සික් ඛාසමාපන් වනොතිපි 
අත් ථවතො වෙදිතබ් වබො. එෙඤ් හි සති ‘‘සික් ඛාසාජීෙසමාපන් වනො’’ති එතස් ස 
පදස ්ස පදභාජනම් පි පරිපුණ් ණං වහොති. 

සික් ඛාසාජීෙපදභාජනීයං නිට් ඨිතං. 

සික් ඛාපච් චක් ඛානවිභඞ් ගෙණ් ණනා 

සික්ඛං අප්පච්චක්ඛාය දුබ්බ යං අනාවිෙත්වාති සික් ඛඤ ්ච 
අප් පටික් ඛිපිත් ො දුබ් බලභාෙඤ ්ච අප් පකාවසත් ො. යස ්මා ච දුබ් බවලය 

ආවිකවතපි සික් ඛා අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති, සික් ඛාය පන පච් චක් ඛාතාය 
දුබ් බලයං ආවිකතවමෙ වහොති. තස් මා ‘‘දුබ් බලයං අනාවිකත් ො’’ති ඉමිනා 
පවදන න වකොචි විවසසත් වථො ලබ් භති. යථා පන ‘‘දිරත් තතිරත් තං සහවසයයං 

කප් වපයයා’’ති වුත් වත දිරත් තෙචවනන න වකොචි විවසසත් වථො ලබ් භති, 
වකෙලං වලොකවෙොහාරෙවසන බයඤ් ජනසිලිට් ඨතාය මුඛාරූළ් හතාය එතං 
වුත් තං. එෙමිදම් පි වෙොහාරෙවසන බයඤ් ජනසිලිට් ඨතාය මුඛාරූළ් හතාය 
වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

යස් මා ො භගො සාත් ථං සබයඤ් ජනං ධම් මං වදවසති, තස් මා ‘‘සික් ඛං 
අප් පච් චක් ඛායා’’ති ඉමිනා අත් ථං සම් පාවදත් ො ‘‘දුබ් බලයං අනාවිකත් ො’’ති 
ඉමිනා බයඤ් ජනං සම් පාවදති. පරිොරකපදවිරහිතඤ් හි එකවමෙ අත් ථපදං 

වුච් චමානං පරිොරවිරහිවතො රාජා විය, ෙත් ථාලඞ් කාරවිරහිවතො විය ච පුරිවසො 

න වසොභති; පරිොරවකන පන අත් ථානුවලොවමන සහායපවදන සද් ධිං තං 
වසොභතීති. 

යස් මා ො සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස එකච් චං දුබ් බලයාවිකම් මං අත් වථො වහොති, 
තස් මා තං සන් ධාය ‘‘සික් ඛං අප් පච් චක් ඛායා’’තිපදස් ස අත් ථං විෙරන් වතො 
‘‘දුබ් බලයං අනාවිකත් ො’’ති ආහ. 

තත් ථ සියා යස් මා න සබ් බං දුබ් බලයාවිකම් මං සික් ඛාපච් චක් ඛානං, තස් මා 
‘‘දුබ් බලයං අනාවිකත් ො’’ති පඨමං ෙත් ො තස් ස අත් ථනියමනත් ථං ‘‘සික් ඛං 

අප් පච් චක් ඛායා’’ති ෙත් තබ් බන් ති, තඤ් ච න; කස ්මා? අත් ථානුක් කමාභාෙවතො. 

‘‘සික් ඛාසාජීෙසමාපන් වනො’’ති හි වුත් තත් තා යං සික් ඛං සමාපන් වනො, තං 
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පටුන 

අප් පච් චක් ඛායාති වුච් චමාවනො අනුක් කවමවනෙ අත් වථො වුත් වතො වහොති, න 
අඤ ්ඤථා. තස් මා ඉදවමෙ පඨමං වුත් තන් ති. 

අපිච අනුපටිපාටියාපි එත් ථ අත් වථො වෙදිතබ් වබො. කථං? 

‘‘සික් ඛාසාජීෙසමාපන් වනො’’ති එත් ථ යං සික් ඛං සමාපන් වනො තං 
අප් පච් චක් ඛාය යඤ් ච සාජීෙං සමාපන් වනො තත් ථ දුබ් බලයං අනාවිකත් ොති. 

ඉදානි සික් ඛාපච් චක් ඛානදුබ් බලයාවිකම් මානං විවසසාවිවසසං 

සික් ඛාපච් චක් ඛානලක් ඛණඤ් ච දස් වසන් වතො ‘‘අත්ථි භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ අත්ථි භික්ඛකවතිආදීනි ද් වෙ මාතිකාපදානි; තානි විභජන් වතො ‘‘ෙථඤ්ච

භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. තත්රායං අනුත් තානපදෙණ් ණනා – ෙථන් ති වකන 

ආකාවරන. දුබ්බ යාවිෙම් ඤ්චාති දුබ් බලයස් ස ආවිකම් මඤ ්ච. ඉධාති ඉමස් මිං 

සාසවන. උක්ෙණ්ඨිකතොති අනභිරතියා ඉමස් මිං සාසවන කිච් ඡජීවිකප් පත් වතො. 

අථ ො අජ් ජ යාමි, ස් වෙ යාමි, ඉවතො යාමි, එත් ථ යාමීති උද් ධං කණ් ඨං කත් ො 

විහරමාවනො, වික් ඛිත් වතො අවනකග් වගොති වුත් තං වහොති. අනභිරකතොති 
සාසවන අභිරතිවිරහිවතො. 

සා ඤ්ඤාචවිතුොක ොති සමණභාෙවතො අපගන් තුකාවමො. භික්ඛුභාවන් ති 
භික් ඛුභාවෙන. කරණත් වථ උපවයොගෙචනං. ‘‘කණ් වඨ ආසත් වතන 

අට් ටීවයයයා’’තිආදීසු (පාරා. 162) පන යථාලක් ඛණං කරණෙචවනවනෙ 

වුත් තං. අට්ටීය ාකනොති අට් ටං පීළිතං දුක් ඛිතං විය අත් තානං ආචරමාවනො; 
වතන ො භික් ඛුභාවෙන අට් වටො කරියමාවනො පීළියමාවනොති අත් වථො. 

හරාය ාකනොති ලජ් ජමාවනො. ජිගුච්ෙ ාකනොති අසුචිං විය තං ජිගුච් ඡන් වතො. 

ගිහිභාවං පත්ථය ාකනොතිආදීනි උත් තානත් ථානිවයෙ. යංනූනාහං බුද්ධං

පච්චක්කඛයයන් ති එත් ථ යංනූනාති පරිවිතක් කදස් සවන නිපාවතො. ඉදං වුත් තං 

වහොති – ‘‘සචාහං බුද් ධං පච් චක් වඛයයං, සාධු ෙත වම සියා’’ති. වදති 

විඤ්ඤාකපතීති ඉමමත් ථං එවතහි ො අඤ් වඤහි ො බයඤ් ජවනහි ෙචීවභදං 

කත් ො ෙදති වචෙ, යස් ස ච ෙදති, තං විඤ් ඤාවපති ජානාවපති. එවම්පීති 
උපරිමත් ථසම් පිණ් ඩනත් වතො පිකාවරො. එෙම් පි දුබ් බලයාවිකම් මඤ් වචෙ වහොති 

සික් ඛා ච අප් පච් චක් ඛාතා, අඤ ්ඤථාපි. 

ඉදානි තං අඤ් ඤථාපි දුබ් බලයාවිකම් මං සික් ඛාය ච අප් පච් චක් ඛානං 

දස් වසන් වතො ‘‘අථ වා පනා’’තිආදිමාහ. තං සබ් බං අත් ථවතො උත් තානවමෙ. 

පදවතො පවනත් ථ ආදිවතො පට් ඨාය ‘‘බුද් ධං පච් චක් වඛයයං, ධම් මං, සඞ් ඝං, 

සික් ඛං, විනයං, පාතිවමොක් ඛං, උද් වදසං, උපජ් ඣායං, ආචරියං, සද් ධිවිහාරිකං, 

අන් වතොසිකං, සමානුපජ් ඣායකං, සමානාචරියකං, සබ්රහ් මචාරිං 
පච් චක් වඛයය’’න් ති ඉමානි චද් දස පදානි පච් චක් ඛානාකාවරන වුත් තානි. 
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ගිහී අස්සන් තිආදීනි ‘‘ගිහී, උපාසවකො, ආරාමිවකො, සාමවණවරො, 

තිත් ථිවයො, තිත් ථියසාෙවකො, අස් සමවණො, අසකයපුත් තිවයො අස් ස’’න් ති ඉමානි 
අට් ඨ පදානි ‘‘අස් ස’’න් ති ඉමිනා භාෙවිකප් පාකාවරන වුත් තානි. එෙං 
‘‘යංනූනාහ’’න් ති ඉමිනා පටිසංයුත් තානි ද් ොවීසති පදානි. 

46. යථා ච එතානි, එෙං ‘‘යදි පනාහං, අපාහං, හන් දාහං, වහොති වම’’ති 
ඉවමසු එකවමවකන පටිසංයුත් තානි ද් ොවීසතීති සබ් බාවනෙ සතඤ් ච දස ච 
පදානි වහොන් ති. 

47. තවතො පරං සරිතබ් බෙත් ථුදස් සනනවයන පෙත් තානි ‘‘මාතරං 

සරාමී’’තිආදීනි සත් තරස පදානි. තත් ථ කඛත්තන් ති සාලිවඛත් තාදිං. වත්ථුන් ති 

තිණපණ් ණසාක ලා ලසමුට් ඨානට් ඨානං. සිප්පන් ති 
කුම් භකාරවපසකාරසිප් පාදිකං. 

48. තවතො පරං සකිඤ ්චනසපලිවබොධභාෙදස් සනෙවසන පෙත් තානි 

‘‘මාතා වම අත් ථි, සා මයා වපොවසතබ් බා’’තිආදීනි නෙ පදානි. 

49. තවතො පරං සනිස ්සයසප් පතිට් ඨභාෙදස් සනෙවසන පෙත් තානි ‘‘මාතා 

වම අත් ථි, සා මං වපොවසස් සතී’’තිආදීනි වසොළස පදානි. 

50. තවතො පරං එකභත් තඑකවසයයබ්රහ් මචරියානං 

දුක් කරභාෙදස් සනෙවසන පෙත් තානි ‘‘දුක් කර’’න් තිආදීනි අට් ඨ පදානි. 

තත් ථ දුක්ෙරන් ති එකභත් තාදීනං කරවණ දුක් කරතං දස් වසති. න

සුෙරන් ති සුකරභාෙං පටික් ඛිපති. එෙං දුච්චරං න සුචරන් ති එත් ථ. න

උස්සහාමීති තත් ථ උස් සාහාභාෙං අසක් කුවණයයතං දස් වසති. න විසහාමීති 

අසය් හතං දස් වසති. නර ාමීති රතියා අභාෙං දස් වසති. නාභිර ාමීති අභිරතියා 

අභාෙං දස් වසති. එෙං ඉමානි ච පඤ් ඤාස, පුරිමානි ච දසුත් තරසතන් ති 
සට් ඨිසතං පදානි දුබ් බලයාවිකම් මොවර වුත් තානීති වෙදිතබ් බානි. 

51. සික් ඛාපච් චක් ඛානොවරපි ‘‘කථඤ් ච භික් ඛවෙ’’ති ආදි සබ් බං 

අත් ථවතො උත් තානවමෙ. පදවතො පවනත් ථාපි ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමි, ධම් මං, 

සඞ් ඝං, සික් ඛං, විනයං, පාතිවමොක් ඛං, උද් වදසං, උපජ් ඣායං, ආචරියං, 

සද් ධිවිහාරිකං, අන් වතොසිකං, සමානුපජ් ඣායකං, සමානාචරියකං, 
සබ්රහ් මචාරිං පච් චක් ඛාමී’’ති ඉමානි චද් දස පදානි 
සික් ඛාපච් චක් ඛානෙචනසම් බන් වධන පෙත් තානි. සබ් බපවදසු ච ‘‘ෙදති 

විඤ ්ඤාවපතී’’ති ෙචනස ්ස අයමත් වථො – ෙචීවභදං කත් ො ෙදති, යස් ස ච ෙදති 
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තං වතවනෙ ෙචීවභවදන ‘‘අයං සාසනං ජහිතුකාවමො සාසනවතො 
මුච් චිතුකාවමො භික් ඛුභාෙං චජිතුකාවමො ඉමං ොකයවභදං කවරොතී’’ති 
විඤ ්ඤාවපති සාවෙති ජානාවපති. 

සවච පනායං ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති ෙත් තුකාවමො පදපච් චාභට් ඨං කත් ො 
‘‘පච් චක් ඛාමි බුද් ධ’’න් ති ො ෙවදයය. මිලක් ඛභාසාසු ො අඤ් ඤතරභාසාය 
තමත් ථං ෙවදයය. ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති ෙත් තුකාවමො උප් පටිපාටියා ‘‘ධම් මං 

පච් චක් ඛාමී’’ති ො ‘‘සබ්රහ් මචාරිං පච් චක් ඛාමී’’ති ො ෙවදයය, වසයයථාපි 
උත් තරිමනුස ්සධම් මවිභඞ් වග ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජාමී’’ති ෙත් තුකාවමො 

‘‘දුතියං ඣාන’’න් ති ෙදති, සවච යස් ස ෙදති වසො ‘‘අයං භික් ඛුභාෙං 

චජිතුකාවමො එතමත් ථං ෙදතී’’ති එත් තකමත් තම් පි ජානාති, විරද් ධං නාම 

නත් ථි; වඛත් තවමෙ ඔතිණ් ණං, පච් චක් ඛාතාෙ වහොති සික් ඛා. සක් කත් තා ො 
බ්රහ් මත් තා ො චතසත් වතො විය චවතොෙ වහොති සාසනා. 

සවච පන ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛි’’න් ති ො, ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛිස් සාමී’’ති ො, 

‘‘බුද් ධං පච් චක් වඛයය’’න් ති ොති අතීතානාගතපරිකප් පෙචවනහි ෙදති, දූතං ො 

පහිණාති, සාසනං ො වපවසති, අක් ඛරං ො ඡින් දති, හත් ථමුද් දාය ො තමත් ථං 

ආවරොවචති, අප් පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. උත් තරිමනුස ්සධම් මාවරොචනං පන 
හත් ථමුද් දායපි සීසං එති. සික් ඛාපච් චක් ඛානං මනුස් සජාතිකසත් තස් ස සන් තිවක 
චිත් තසම් පයුත් තං ෙචීවභදං කවරොන් තස් වසෙ සීසං එති. ෙචීවභදං කත් ො 

විඤ ්ඤාවපන් වතොපි ච යදි ‘‘අයවමෙ ජානාතූ’’ති එකං නියවමත් ො ආවරොවචති, 

තඤ් ච වසොවයෙ ජානාති, පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. අථ වසො න ජානාති, 

අඤ ්වඤො සමීවප ඨිවතො ජානාති, අප් පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. අථ ද් වින් නං 

ඨිතට් ඨාවන ද් වින් නම් පි නියවමත් ො ‘‘එවතසං ආවරොවචමී’’ති ෙදති, වතසු 
එකස ්මිං ජානන් වතපි ද් වීසු ජානන් වතසුපි පච් චක් ඛාතාෙ වහොති සික් ඛා. එෙං 
සම් බහුවලසුපි වෙදිතබ් බං. 

සවච පන අනභිරතියා පීළිවතො සභාවග භික් ඛූ පරිසඞ් කමාවනො ‘‘වයො 

වකොචි ජානාතූ’’ති උච් චසද් දං කවරොන් වතො ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති ෙදති, 
තඤ් ච අවිදූවර ඨිවතො නෙකම් මිවකො ො අඤ් වඤො ො සමයඤ් ඤූ පුරිවසො සුත් ො 

‘‘උක් කණ් ඨිවතො අයං සමවණො ගිහිභාෙං පත් වථති, සාසනවතො චවතො’’ති 

ජානාති, පච් චක් ඛාතාෙ වහොති සික් ඛා. තඞ් ඛණඤ් වඤෙ පන අපුබ් බං අචරිමං 

දුජ් ජානං, සවච ආෙජ් ජනසමවය ජානාති; යථා පකතියා වලොවක මනුස් සා 

ෙචනං සුත් ො ජානන් ති, පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. අථ අපරභාවග ‘‘කිං 

ඉමිනා වුත් ත’’න් ති කඞ් ඛන් වතො චිවරන ජානාති, අප් පච් චක් ඛාතා වහොති 
සික් ඛා. ඉදඤ් හි සික් ඛාපච් චක් ඛානඤ් ච උපරි අභූතාවරොචනදුට් ඨුල් ලොචා-
අත් තකාමදුට් ඨවදොසභූතා-වරොචනසික් ඛාපදානි ච එකපරිච් වඡදානි. 
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ආෙජ් ජනසමවය ඤාවත එෙ සීසං එන් ති, ‘‘කිං අයං භණතී’’ති කඞ් ඛතා චිවරන 
ඤාවත සීසං න එන් ති. යථා චායං ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති පවද විනිච් ඡවය 

වුත් වතො; එෙං සබ් බපවදසු වෙදිතබ් වබො. 

යස් මා ච යදා සික් ඛා පච් චක් ඛාතා වහොති, තදා ‘‘යංනූනාහං බුද් ධං 

පච් චක් වඛයය’’න් තිආදීනි අෙදතාපි දුබ් බලයං ආවිකතවමෙ වහොති; තස් මා 

සබ් වබසං පදානං අෙසාවන වුත් තං – ‘‘එවම්පි, භික්ඛකව, 

දුබ්බ යාවිෙම් ඤ්කචවකහොතිසික්ඛාචපච්චක්ඛාතා’’ති. 

තවතො පරං ගිහීති ංධාකරහීති එත් ථ සවචපි ‘‘ගිහී භවිස් සාමී’’ති ො ‘‘ගිහී 

වහොමී’’ති ො ‘‘ගිහී ජාවතොම් හී’’ති ො ‘‘ගිහිම් හී’’ති ො ෙදති, අප් පච් චක් ඛාතා 
වහොති සික් ඛා. සවච පන ‘‘අජ් ජ පට් ඨාය ගිහීති මං ධාවරහී’’ති ො ‘‘ජානාහී’’ති 

ො ‘‘සඤ ්ජානාහී’’ති ො ‘‘මනසි කවරොහී’’ති ො ෙදති, අරියවකන ො ෙදති 

මිලක් ඛවකන ො; එෙවමතස් මිං අත් වථ වුත් වත යස් ස ෙදති, සවච වසො ජානාති, 
පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. එස නවයො වසවසසුපි ‘‘උපාසවකො’’තිආදීසු 

සත් තසු පවදසු. එෙං ඉමානි ච අට් ඨ, පුරිමානි ච චද් දසාති ද් ොවීසති පදානි 
වහොන් ති. 

52. ඉවතො පරං පුරිමාවනෙ චද් දස පදානි ‘‘අලං වම, කින් නු වම, න 

මමත් වථො, සුමුත් තාහ’’න් ති ඉවමහි චතූහි වයොවජත් ො වුත් තානි ඡප් පඤ ්ඤාස 

වහොන් ති. තත් ථ අ න් ති වහොතු, පරියත් තන් ති අත් වථො. කිංනු ක ති කිං මය් හං 

කිච් චං, කිං කරණීයං, කිං සාවධතබ් බන් ති අත් වථො. න  ත්කථොති නත් ථි මම 

අත් වථො. සුමුත්තාහන් ති සුමුත් වතො අහං. වසසවමත් ථ වුත් තනයවමෙ. එෙං 
ඉමානි ච ඡප් පඤ ්ඤාස පුරිමානි ච ද් ොවීසතීති අට් ඨසත් තති පදානි සරූවපවනෙ 
වුත් තානි. 

53. යස් මා පන වතසං වෙෙචවනහිපි සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති, තස් මා 

‘‘යානි වා පනඤ්ඤානිපී’’තිආදිමාහ. තත් ථ යානි වා පනඤ්ඤානිපීති පාළියං 
‘‘බුද් ධ’’න් තිආදීනි ආගතපදානි ඨවපත් ො යානි අඤ් ඤානි අත් ථි. 

බුද්ධකවවචනානිවාති බුද් ධස් ස ො පරියායනාමානි…වප.… අසකයපුත් තියස ්ස 

ො. තත් ථ ෙණ් ණපට් ඨාවන ආගතං නාමසහස් සං උපාලිගාථාසු (ම. නි. 2.76) 
නාමසතං අඤ් ඤානි ච ගුණවතො ලබ් භමානානි නාමානි ‘‘බුද් ධවෙෙචනානී’’ති 
වෙදිතබ් බානි. සබ් බානිපි ධම් මස් ස නාමානි ධම් මවෙෙචනානීති වෙදිතබ් බානි. 
එස නවයො සබ් බත් ථ. 

අයං පවනත් ථ වයොජනා – බුද්ධං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙෙචවනන 

පච් චක් ඛානං යථාරුතවමෙ. ‘‘සම් මාසම් බුද් ධං පච් චක් ඛාමි, අනන් තබුද් ධිං, 
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අවනොමබුද් ධිං, වබොධිපඤ් ඤාණං, ධීරං, විගතවමොහං, පභින් නඛීලං, විජිතවිජයං 
පච් චක් ඛාමී’’ති එෙමාදිබුද් ධවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං. 

ධම් ං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං, යථාරුතවමෙ. 

‘‘ස් ොක් ඛාතං ධම් මං පච් චක් ඛාමි, සන් දිට් ඨිකං, අකාලිකං, එහිපස ්සිකං, 

ඔපවනයයිකං, පච් චත් තං වෙදිතබ් බං විඤ් ඤූහි ධම් මං පච් චක් ඛාමි. අසඞ් ඛතං 

ධම් මං පච් චක් ඛාමි; විරාගං, නිවරොධං, අමතං ධම් මං පච් චක් ඛාමි, දීඝනිකායං 

පච් චක් ඛාමි, බ්රහ් මජාලං මජ් ඣිමනිකායං, මූලපරියායං, සංයුත් තනිකායං, 

ඔඝතරණං, අඞ් ගුත් තරනිකායං, චිත් තපරියාදානං, ඛුද් දකනිකායං, ජාතකං, 

අභිධම් මං, කුසලං ධම් මං, අකුසලං ධම් මං, අබයාකතං ධම් මං, සතිපට් ඨානං, 

සම් මප් පධානං, ඉද් ධිපාදං, ඉන් ද්රියං, බලං, වබොජ් ඣඞ් ගං, මග් ගං,  ලං, 
නිබ් බානං පච් චක් ඛාමී’’ති චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධසහස් වසසු 
එකධම් මක් ඛන් ධස් සපි නාමං ධම් මවෙෙචනවමෙ. එෙං ධම් මවෙෙචවනන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

සඞ්ඝංපච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘සුප් පටිපන් නං සඞ් ඝං 

පච් චක් ඛාමි, උජුප් පටිපන් නං, ඤායප් පටිපන් නං, සාමීචිප් පටිපන් නං සඞ් ඝං, 

චතුපුරිසයුගං සඞ් ඝං, අට් ඨපුරිසපුග් ගලං සඞ් ඝං, ආහුවනයයං සඞ් ඝං, 

පාහුවනයයං, දක් ඛිවණයයං, අඤ ්ජලිකරණීයං, අනුත් තරං පුඤ් ඤක් වඛත් තං 
සඞ් ඝං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං සඞ් ඝවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

සික්ඛං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘භික් ඛුසික් ඛං 

පච් චක් ඛාමි, භික් ඛුනීසික් ඛං, අධිසීලසික් ඛං, අධිචිත් තසික් ඛං, අධිපඤ් ඤාසික් ඛං 
පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං සික් ඛාවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

විනයං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘භික් ඛුවිනයං 

පච් චක් ඛාමි, භික් ඛුනීවිනයං, පඨමං පාරාජිකං, දුතියං තතියං චතුත් ථං 

පාරාජිකං, සඞ් ඝාදිවසසං, ථුල් ලච් චයං, පාචිත් තියං, පාටිවදසනීයං, දුක් කටං, 
දුබ් භාසිතං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙමාදිවිනයවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං 
වහොති. 

පාතික ොක්ඛං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. 
‘‘භික් ඛුපාතිවමොක් ඛං භික් ඛුනීපාතිවමොක් ඛං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං 
පාතිවමොක් ඛවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

උද්කදසං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. 

‘‘භික් ඛුපාතිවමොක් ඛුද් වදසං, භික් ඛුනීපාතිවමොක් ඛුද් වදසං, පඨමං 
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පාතිවමොක් ඛුද් වදසං, දුතියං තතියං චතුත් ථං පඤ් චමං පාතිවමොක් ඛුද් වදසං, 

සම් මාසම් බුද් ධුද් වදසං, අනන් තබුද් ධිඋද් වදසං, අවනොමබුද් ධිඋද් වදසං, 

වබොධිපඤ ්ඤාණුද් වදසං, ධීරුද් වදසං, විගතවමොහුද් වදසං, පභින් නඛීලුද් වදසං, 
විජිතවිජයුද් වදසං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙමාදිඋද් වදසවෙෙචවනන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

උපජ්ඣායං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘වයො මං 

පබ් බාවජසි, වයො මං උපසම් පාවදසි, යස් ස මූවලනාහං පබ් බජිවතො, යස් ස 

මූවලනාහං උපසම් පන් වනො, යස් සමූලිකා මය් හං පබ් බජ් ජා, යස් සමූලිකා මය් හං 
උපසම් පදා තාහං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං උපජ් ඣායවෙෙචවනන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

ආචරියං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘වයො මං 

පබ් බාවජසි, වයො මං අනුස ්සාවෙසි, යාහං නිස ්සාය ෙසාමි, යාහං උද් දිසාවපමි, 

යාහං පරිපුච් ඡාමි, වයො මං උද් දිසති, වයො මං පරිපුච් ඡාවපති තාහං 
පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං ආචරියවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

සද්ධිවිහාරිෙං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘යාහං 

පබ් බාවජසිං, යාහං උපසම් පාවදසිං, මය් හං මූවලන වයො පබ් බජිවතො, මය් හං 

මූවලන වයො උපසම් පන් වනො, මය් හංමූලිකා යස් ස පබ් බජ් ජා, මය් හං මූලිකා 
යස් ස උපසම් පදා තාහං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං සද් ධිවිහාරිකවෙෙචවනන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

අන්කතවාසිෙං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘යාහං 

පබ් බාවජසිං, යාහං අනුස ්සාවෙසිං, වයො මං නිස ්සාය ෙසති, වයො මං 

උද් දිසාවපති, වයො මං පරිපුච් ඡති, යස් සාහං උද් දිසාමි, යාහං පරිපුච් ඡාවපමි තං 
පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං අන් වතොසිකවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

ස ානුපජ්ඣායෙං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘මය් හං 

උපජ් ඣාවයො යං පබ් බාවජසි, යං උපසම් පාවදසි, වයො තස් ස මූවලන 

පබ් බජිවතො, වයො තස් ස මූවලන උපසම් පන් වනො, යස් ස තම් මූලිකා පබ් බජ් ජා, 
යස් ස තම් මූලිකා උපසම් පදා තං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං 
සමානුපජ් ඣායකවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

ස ානාචරියෙං පච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘මය් හං 

ආචරිවයො යං පබ් බාවජසි, යං අනුස ්සාවෙසි, වයො තං නිස ්සාය ෙසති, වයො තං 
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උද් දිසාවපති පරිපුච් ඡති, යස් ස වම ආචරිවයො උද් දිසති, යං පරිපුච් ඡාවපති තං 
පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං සමානාචරියකවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

සබ්රහ් චාරිංපච්චක්ඛාමීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘වයනාහං සද් ධිං 

අධිසීලං සික් ඛාමි, අධිචිත් තං අධිපඤ් ඤං සික් ඛාමි තං පච් චක් ඛාමී’’ති එෙං 
සබ්රහ් මචාරිවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

ගිහීති  ං ධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘ආගාරිවකොති මං 

ධාවරහි, කස ්සවකො, ොණිවජො, වගොරක් වඛො, ඔකල් ලවකො, වමොළිබද් වධො, 
කාමගුණිවකොති මං ධාවරහී’’ති එෙං ගිහිවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං 
වහොති. 

උපාසකෙොති මං ධාවරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘ද් වෙොචිවකො 

උපාසවකොති මං ධාවරහි, වතොචිවකො උපාසවකො, බුද් ධං සරණගමනිවකො, 

ධම් මං සඞ් ඝං සරණගමනිවකො, පඤ් චසික් ඛාපදිවකො දසසික් ඛාපදිවකො 
උපාසවකොති මං ධාවරහී’’ති එෙං උපාසකවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං 
වහොති. 

ආරාමකෙොති  ං ධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. 

‘‘කප් පියකාරවකොති මං ධාවරහි, වෙයයාෙච් චකවරො, අප් පහරිතකාරවකො, 

යාගුභාජවකො,  ලභාජවකො, ඛජ් ජකභාජවකොති මං ධාවරහී’’ති එෙං 
ආරාමිකවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

සා කණකරොති ංධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘කුමාරවකොති 

මං ධාවරහි, වචල් ලවකො, වචටවකො, වමොළිගල් වලො, සමණුද් වදවසො’ති මං 
ධාවරහී’’ති එෙං සාමවණරවෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

තිත්ථිකයොති ංධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘නිගණ් වඨොති මං 

ධාවරහි, ආජීෙවකො, තාපවසො, පරිබ් බාජවකො, පණ් ඩරඞ් වගොති මං ධාවරහී’’ති 
එෙං තිත් ථියවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

තිත්ථියසාවකෙොති  ං ධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. 

‘‘නිගණ් ඨසාෙවකොති මං ධාවරහි’’ ආජීෙක තාපස පරිබ් බාජක 
පණ් ඩරඞ් ගසාෙවකොති මං ධාවරහීති එෙං තිත් ථියසාෙකවෙෙචවනන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

අස්ස කණොති ංධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘දුස් සීවලොති මං 

ධාවරහි, පාපධම් වමො, අසුචිසඞ් කස ්සරසමාචාවරො, පටිච් ඡන් නකම් මන් වතො, 
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අස් සමවණො සමණපටිඤ් වඤො, අබ්රහ් මචාරී බ්රහ් මචාරිපටිඤ් වඤො, අන් වතොපූති, 

අෙස් සුවතො, කසම් බුජාවතො, වකොණ් වඨො’ති මං ධාවරහී’’ති එෙං 
අස් සමණවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

අසෙයපුත්තිකයොති  ං ධාකරහීති න වෙෙචවනන පච් චක් ඛානං. ‘‘න 

සම් මාසම් බුද් ධපුත් වතොති මං ධාවරහි, න අනන් තබුද් ධිපුත් වතො, න 

අවනොමබුද් ධිපුත් වතො, න වබොධිපඤ් ඤාණපුත් වතො, න ධීරපුත් වතො, න 

විගතවමොහපුත් වතො, න පභින් නඛීලපුත් වතො, න විජිතවිජයපුත් වතොති මං 
ධාවරහී’’ති එෙමාදිඅසකයපුත් තියවෙෙචවනන සික් ඛාපච් චක් ඛානං වහොති. 

කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ්ක හි කතහි නිමත්කතහීති වතහි 
‘‘බුද් ධවෙෙචනානි ො’’තිආදිනා නවයන වුත් වතහි බුද් ධාදීනං වෙෙචවනහි. 

වෙෙචනානි හි සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස කාරණත් තා ආොරානි, බුද් ධාදීනං 

සණ් ඨානදීපනත් තා සික් ඛාපච් චක් ඛානසණ් ඨානත් තා එෙ ො ලිඞ් ානි, 
සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස සඤ් ජානනවහතුවතො මනුස් සානං තිලකාදීනි විය 

නිමත්තානීති වුච් චන් ති. එවං කඛො භික්ඛකවති ඉවතො පරං අඤ් ඤස ්ස 
සික් ඛාපච් චක් ඛානකාරණස් ස අභාෙවතො නියවමන් වතො ආහ. අයඤ් වහත් ථ 

අත් වථො, එෙවමෙ දුබ් බලයාවිකම් මඤ ්වචෙ වහොති සික් ඛාපච් චක් ඛානඤ් ච, න 
ඉවතො පරං කාරණමත් ථීති. 

54. එෙං සික් ඛාපච් චක් ඛානලක් ඛණං දස් වසත් ො අප් පච් චක් ඛාවන 
අසම් වමොහත් ථං තස් වසෙ ච සික් ඛාපච් චක් ඛානලක් ඛණස ්ස පුග් ගලාදිෙවසන 

විපත් තිදස ්සනත් ථං ‘‘ෙථඤ්ච, භික්ඛකව, අප්පච්චක්ඛාතා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

කයහි ආොකරහීතිආදි වුත් තනයවමෙ. උම් ත්තකෙොති යක් ඛුම් මත් තවකො ො 

පිත් තුම් මත් තවකො ො වයො වකොචි විපරීතසඤ් වඤො, වසො සවච පච් චක් ඛාති, 

අප් පච් චක් ඛාතා වහොති සික් ඛා. උම් ත්තෙස්සාති තාදිසස් වසෙ උම් මත් තකස ්ස; 

තාදිසස ්ස හි සන් තිවක සවච පකතත් වතො සික් ඛං පච් චක් ඛාති, උම් මත් තවකො න 

ජානාති, අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති සික් ඛා. ඛිත්තචිත්කතොති යක් ඛුම් මත් තවකො 

වුච් චති. පුරිමපවද පන උම් මත් තකසාමඤ් වඤන වුත් තං ‘‘යක් ඛුම් මත් තවකො ො 

පිත් තුම් මත් තවකො ො’’ති. උභින් නම් පි විවසවසො අනාපත් තිොවර ආවි භවිස් සති. 

එෙං ඛිත් තචිත් වතො සික් ඛං පච් චක් ඛාති, අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. තස් ස 
සන් තිවක පච් චක් ඛාතාපි තම් හි අජානන් වත අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. 

කවදනාට්කටොති බලෙතියා දුක් ඛවෙදනාය ඵුට් වඨො මුච් ඡාපවරවතො; වතන 
විලපන් වතන පච් චක් ඛාතාපි අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. තස් ස සන් තිවක 
පච් චක් ඛාතාපි තම් හි අජානන් වත අප් පච් චක් ඛාතා වහොති. 
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පටුන 

කදවතාය සන්තිකෙති භුම් මවදෙතං ආදිං කත් ො යාෙ අකනිට් ඨවදෙතාය 

සන් තිවක පච් චක් ඛාතාපි අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. තිරච්ොන තස්සාති 
නාගමාණෙකස ්ස ො සුපණ් ණමාණෙකස් ස ො කින් නර-හත් ථි-මක් කටාදීනං ො 

යස් ස කස ්සචි සන් තිවක පච් චක් ඛාතාපි අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. තත්ර 
උම් මත් තකාදීනං සන් තිවක අජානනභාවෙන අප් පච් චක් ඛාතාති ආහ. වදෙතාය 
සන් තිවක අතිඛිප් පං ජානනභාවෙන. වදෙතා නාම මහාපඤ් ඤා 

තිවහතුකපටිසන් ධිකා අතිඛිප් පං ජානන් ති, චිත් තඤ් ච නාවමතං ලහුපරිෙත් තං. 
තස් මා චිත් තලහුකස් ස පුග් ගලස් ස චිත් තෙවසවනෙ ‘‘මා අතිඛිප් පං විනාවසො 
අවහොසී’’ති වදෙතාය සන් තිවක සික් ඛාපච් චක් ඛානං පටික් ඛිපි. 

මනුස් වසසු පන නියවමො නත් ථි. යස් ස කස් සචි සභාගස් ස ො විසභාගස් ස ො 
ගහට් ඨස් ස ො පබ් බජිතස ්ස ො විඤ් ඤුස ්ස සන් තිවක පච් චක් ඛාතා 

පච් චක් ඛාතාෙ වහොති. සවච පන වසො න ජානාති, අප් පච් චක් ඛාතාෙ වහොතීති 

එතමත් ථං දස් වසන් වතො ‘‘අරියකෙනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අරියෙං නාම 

අරියවෙොහාවරො, මාගධභාසා. ම ක්ඛෙං නාම වයො වකොචි අනරියවකො 

අන් ධදමිළාදි. කසො ච න පටිවිජානාතීති භාසන් තවර ො අනභිඤ් ඤතාය, 
බුද් ධසමවය ො අවකොවිදතාය ‘‘ඉදං නාම අත් ථං එස භණතී’’ති 

නප් පටිවිජානාති. දවායාති සහසා අඤ් ඤං භණිතුකාවමො සහසා ‘‘බුද් ධං 

පච් චක් ඛාමී’’ති භණති. රවායාති රොභඤ් වඤන, ‘‘අඤ ්ඤං භණිස් සාමී’’ති 

අඤ ්ඤං භණන් වතො. පුරිවමන වකො විවසවසොති වච? පුරිමං පණ් ඩිතස් සාපි 
සහසාෙවසන අඤ් ඤභණනං. ඉදං පන මන් දත් තා වමොමූහත් තා 
අපකතඤ් ඤුත් තා පක් ඛලන් තස් ස ‘‘අඤ ්ඤං භණිස ්සාමී’’ති අඤ් ඤභණනං. 

අසාකවතුොක ොසාකවතීති ඉමස් ස සික් ඛාපදස් ස පාළිං ොවචති පරිපුච් ඡති 

උග් ගණ් හාති සජ් ඣායං කවරොති ෙණ් වණති, අයං වුච් චති ‘‘අසාවෙතුකාවමො 

සාවෙතී’’ති. සාකවතුොක ො න සාකවතීති දුබ් බලභාෙං ආවිකත් ො සික් ඛං 

පච් චක් ඛන් වතො ෙචීවභදං න කවරොති, අයං වුච් චති ‘‘සාවෙතුකාවමො න 

සාවෙතී’’ති. අවිඤ්ඤුස්ස සාකවතීති මහල් ලකස ්ස ො වපොත් ථකරූපසදිසස් ස, 

ගරුවමධස ්ස ො සමවය අවකොවිදස් ස, ගාමදාරකානං ො අවිඤ් ඤුතං පත් තානං 

සාවෙති. විඤ්ඤුස්සනසාකවතීති පණ් ඩිතස ්ස ඤාතුං සමත් ථස් ස න සාවෙති. 

සබ්බකසො වා පනාති ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’තිආදීසු වයන වයන පරියාවයන 

සික් ඛා පච් චක් ඛාතා වහොති, තවතො එකම් පි ෙචීවභදං කත් ො න සාවෙති. එවං

කඛොති අප් පච් චක් ඛානලක් ඛණං නියවමති. අයං වහත් ථ අත් වථො – ‘‘එෙවමෙ 

සික් ඛා අප් පච් චක් ඛාතා වහොති, න අඤ් වඤන කාරවණනා’’ති. 

සික් ඛාපච් චක් ඛානවිභඞ් ගං නිට් ඨිතං. 
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මූලපඤ් ඤත් තිෙණ් ණනා 

55. ඉදානි ‘‘ක ථුනං ධම් ං පටිකසකවයයා’’තිආදීනං අත් ථදස ්සනත් ථං 

‘‘ක ථුනධම්ක ො නා ා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ක ථුනධම්ක ො නා ාති ඉදං 

නිද් දිසිතබ් බස් ස වමථුනධම් මස් ස උද් වදසපදං. අසද්ධම්ක ොති අසතං 

නීචජනානං ධම් වමො.  ා ධම්ක ොති ගාමොසීනං වසෙනධම් වමො. 

වස ධම්ක ොති ෙසලානං ධම් වමො; කිවලසෙස් සනවතො ො සයවමෙ ෙසවලො 

ධම් වමොති ෙසලධම් වමො. දුට්ඨුල් න් ති දුට් ඨුඤ් ච කිවලවසහි දුට් ඨත් තා, ථූලඤ් ච 
අනිපුණභාෙවතොති දුට් ඨුල් ලං. ඉවතො පට් ඨාය ච තීසු පවදසු ‘‘වයො වසො’’ති ඉදං 

පරිෙත් වතත් ො ‘‘යං ත’’න් ති කත් ො වයොවජතබ් බං – ‘‘යං තං දුට් ඨුල් ලං, යං 

තං ඔදකන් තිකං, යං තං රහස් ස’’න් ති. එත් ථ ච යස් මා තස් ස කම් මස් ස 

පරිොරභූතං දස් සනම් පි ගහණම් පි ආමසනම් පි ඵුසනම් පි ඝට් ටනම් පි දුට් ඨුල් ලං, 
තස් මාපි තං කම් මං දුට් ඨුල් ලං. යං තං දුට් ඨුල් ලං වසො වමථුනධම් වමො. උදකං 

අස් ස අන් වත සුද් ධත් ථං ආදීයතීති උදකන් තං, උදකන් තවමෙ ඔදකන් තිකං; යං 

තං ඔදකන් තිකං, වසො වමථුනධම් වමො. රවහො පටිච් ඡන් වන ඔකාවස 

කත් තබ් බතාය රහස් සං. යං තං රහස් සං, වසො වමථුනධම් වමොති එෙං වයොජනා 
වෙදිතබ් බා. 

ද් ෙවයන ද් ෙවයන සමාපජ් ජිතබ් බවතො ද්වයංද්වයස ාපත්ති. තත් ථ 
වයොජනා – ‘‘යා සා ද් ෙයංද් ෙයසමාපත් ති වසො වමථුනධම් වමො නාමා’’ති. ඉධ 

පන තං සබ් බං එකජ් ඣං නිගවමන් වතො ආහ ‘‘එකසොක ථුනධම්ක ොනා ා’’ති. 

කිං කාරණා වුච් චති වමථුනධම් වමොති? උභින් නං රත් තානං සාරත් තානං 

අෙස් සුතානං පරියුට් ඨිතානං උභින් නං සදිසානං ධම් වමොති, තං කාරණා වුච් චති 
වමථුනධම් වමොති. 

පටිකසවති නා ාති ඉදං ‘‘පටිවසවෙයයා’’ති එත් ථ වයනාකාවරන 

පටිවසවෙයයාති වුච් චති, තස් සාකාරස් ස දස් සනත් ථං මාතිකාපදං. කයො

නිත්කතන නිමත්තන් තිආදීසු වයො භික් ඛු ඉත් ථියා නිමිත් වතන අත් තවනො 

නිමිත් තං, ඉත් ථියා අඞ් ගජාවතන අත් තවනො අඞ් ගජාතං සබ් බන් තිවමන 
පමාවණන එකතිලබීජමත් තම් පි ොවතන අසම් ඵුට් වඨ අල් වලොකාවස 

පවෙවසති, එවසො පටිවසෙති නාම; එත් තවකන සීලවභදං පාපුණාති, 
පාරාජිවකො වහොති. 

එත් ථ ච ඉත් ථිනිමිත් වත චත් තාරි පස් සානි, වෙමජ් ඣඤ් චාති පඤ් ච ඨානානි 

ලබ් භන් ති. පුරිසනිමිත් වත චත් තාරි පස් සානි, මජ් ඣං, උපරිචාති ඡ. තස් මා 
ඉත් ථිනිමිත් වත වහට් ඨා පවෙවසන් වතොපි පාරාජිවකො වහොති. උපරිවතො 

පවෙවසන් වතොපි, උවභොහි පස් වසහි පවෙවසන් වතොපි චත් තාරි ඨානානි 
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මුඤ ්චිත් ො මජ් වඣන පවෙවසන් වතොපි පාරාජිවකො වහොති. පුරිසනිමිත් තං පන 
වහට් ඨාභාවගන ඡුපන් තං පවෙවසන් වතොපි පාරාජිවකො වහොති. උපරිභාවගන 

ඡුපන් තං පවෙවසන් වතොපි, උවභොහි පස් වසහි ඡුපන් තං පවෙවසන් වතොපි, 
මජ් වඣවනෙ ඡුපන් තං පවෙවසන් වතොපි සමඤ් ඡිතඞ් ගුලිං විය 
මජ් ඣිමපබ් බපිට් ඨියා සඞ් වකොවචත් ො උපරිභාවගන ඡුපන් තං පවෙවසන් වතොපි 
පාරාජිවකො වහොති. තත් ථ තුලාදණ් ඩසදිසං පවෙවසන් තස් සාපි චත් තාරි 

පස් සානි, මජ් ඣඤ් චාති පඤ ්ච ඨානානි; සඞ් වකොවචත් ො පවෙවසන් තස් සාපි 

චත් තාරි පස් සානි, උපරිභාගමජ් ඣඤ් චාති පඤ් ච ඨානානි – එෙං සබ් බානිපි 
පුරිසනිමිත් වත දස ඨානානි වහොන් ති. 

නිමිත් වත ජාතං අනට් ඨකායප් පසාදං චම් මඛීලං ො පිළකං ො පවෙවසති, 
ආපත් ති පාරාජිකස් ස. නට් ඨකායප් පසාදං මතචම් මං ො සුක් ඛපිළකං ො 

පවෙවසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. වමථුනස් සාවදන වලොමං ො අඞ් ගුලි-
අඞ් ගුට් ඨබීජාදීනි ො පවෙවසන් තස් සාපි දුක් කටවමෙ. අයඤ් ච වමථුනකථා නාම 

යස් මා දුට් ඨුල් ලා කථා අසබ් භිකථා, තස් මා එතං ො අඤ් ඤං ො විනවය ඊදිසං 
ඨානං කවථන් වතන පටික් කූලමනසිකාරඤ් ච සමණසඤ් ඤඤ් ච 
හිවරොත් තප් පඤ ්ච පච් චපට් ඨවපත් ො සම් මාසම් බුද් වධ ගාරෙං උප් පාවදත් ො 
අසමකාරුණිකස ්ස වලොකනාථස් ස කරුණාගුණං ආෙජ් වජත් ො කවථතබ් බං. 
වසො හි නාම භගො සබ් බවසො කාවමහි විනිෙත් තමානවසොපි සත් තානුද් දයාය 
වලොකානුකම් පාය සත් වතසු කාරුඤ් ඤතං පටිච් ච සික් ඛාපදපඤ් ඤාපනත් ථාය 
ඊදිසං කථං කවථසි. ‘‘අවහො සත් ථු කරුණාගුවණො’’ති එෙං වලොකනාථස් ස 
කරුණාගුණං ආෙජ් වජත් ො කවථතබ් බං. 

අපිච යදි භගො සබ් බාකාවරන ඊදිසං කථං න කවථයය, වකො ජාවනයය 

‘‘එත් තවකසු 

ඨාවනසු පාරාජිකං, එත් තවකසු ථුල් ලච් චයං, එත් තවකසු දුක් කට’’න් ති. 
තස් මා සුණන් වතනපි කවථන් වතනපි බීජවකන මුඛං අපිධාය දන් තවිදංසකං 
හසමාවනන න නිසීදිතබ් බං. ‘‘සම් මාසම් බුද් වධනාපි ඊදිසං කථිත’’න් ති 
පච් චවෙක් ඛිත් ො ගබ් භිවතන හිවරොත් තප් පසම් පන් වනන සත් ථුපටිභාවගන 
හුත් ො කවථතබ් බන් ති. 

මූලපඤ් ඤත් තං නිට් ඨිතං. 

අනුපඤ් ඤත් තිොවර – අන්ත කසොති සබ් බන් තිවමන පරිච් වඡවදන. 

තිරච්ොන තායපීති පටිසන් ධිෙවසන තිරච් ඡාවනසු ගතායපි. පක ව

 නුස්සිත්ථියාති පඨමතරං මනුස් සජාතිකාය ඉත් ථියා. පාරාජිකෙත් ථුභූතා එෙ 
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පටුන 

වචත් ථ තිරච් ඡානගතිත් ථී තිරච් ඡානගතාති ගවහතබ් බා, න සබ් බා. තත්රායං 
පරිච් වඡවදො – 

අපදානං අහි මච් ඡා, ද් විපදානඤ් ච කුක් කුටී; 

චතුප් පදානං මජ් ජාරී, ෙත් ථු පාරාජිකස් සිමාති. 

තත් ථ අහිග් ගහවණන සබ් බාපි අජගරවගොනසාදිවභදා දීඝජාති සඞ් ගහිතා. 
තස් මා දීඝජාතීසු යත් ථ තිණ් ණං මග් ගානං අඤ් ඤතරස් මිං සක් කා 

තිල ලමත් තම් පි පවෙවසතුං, සා පාරාජිකෙත් ථු. අෙවසසා දුක් කටෙත් ථූති 
වෙදිතබ් බා. මච් ඡග් ගහවණන සබ් බාපි මච් ඡකච් ඡපමණ් ඩූකාදිවභදා ඔදකජාති 
සඞ් ගහිතා. තත්රාපි දීඝජාතියං වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකෙත් ථු ච දුක් කටෙත් ථු ච 

වෙදිතබ් බං. අයං පන විවසවසො – පතඞ් ගමුඛමණ් ඩූකා නාම වහොන් ති වතසං 

මුඛසණ් ඨානං මහන් තං, ඡිද් දං අප් පකං, තත් ථ පවෙසනං නප් පවහොති; 

මුඛසණ් ඨානං පන ෙණසඞ් වඛපං ගච් ඡති, තස් මා තං ථුල් ලච් චයෙත් ථූති 
වෙදිතබ් බං. කුක් කුටිග් ගහවණන සබ් බාපි කාකකවපොතාදිවභදා පක් ඛිජාති 
සඞ් ගහිතා. තත්රාපි වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකෙත් ථු ච දුක් කටෙත් ථු ච 
වෙදිතබ් බං. මජ් ජාරිග් ගහවණන සබ් බාපි රුක් ඛසුනඛ-මුඞ් ගුස-වගොධාදිවභදා 
චතුප් පදජාති සඞ් ගහිතා. තත්රාපි වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකෙත් ථු ච දුක් කටෙත් ථු 
ච වෙදිතබ් බං. 

පාරාජිකෙොති පරාජිවතො, පරාජයං ආපන් වනො. අයඤ් හි පාරාජිකසද් වදො 

සික් ඛාපදාපත් තිපුග් ගවලසු ෙත් තති. තත් ථ ‘‘අට් ඨානවමතං, ආනන් ද, 
අනෙකාවසො යං තථාගවතො ෙජ් ජීනං ො ෙජ් ජිපුත් තකානං ො කාරණා 

සාෙකානං පාරාජිකං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං සමූහවනයයා’’ති (පාරා. 43) එෙං 

සික් ඛාපවද ෙත් තමාවනො වෙදිතබ් වබො. ‘‘ආපත් තිං ත් ෙං, භික් ඛු, ආපන් වනො 

පාරාජික’’න් ති (පාරා. 67) එෙං ආපත් තියං. ‘‘න මයං පාරාජිකා, වයො අෙහවටො 

වසො පාරාජිවකො’’ති (පාරා. 155) එෙං පුග් ගවල ෙත් තමාවනො වෙදිතබ් වබො. 

‘‘පාරාජිවකන ධම් වමන අනුද් ධංවසයයා’’තිආදීසු (පාරා. 384) පන ධම් වම 

ෙත් තතීති ෙදන් ති. යස් මා පන තත් ථ ධම් වමොති කත් ථචි ආපත් ති, කත් ථචි 

සික් ඛාපදවමෙ අධිප් වපතං, තස් මා වසො විසුං න ෙත් තබ් වබො. තත් ථ සික් ඛාපදං 

වයො තං අතික් කමති, තං පරාවජති, තස් මා ‘‘පාරාජික’’න් ති වුච් චති. ආපත් ති 

පන වයො නං අජ් ඣාපජ් ජති, තං පරාවජති, තස් මා ‘‘පාරාජිකා’’ති වුච් චති. 

පුග් ගවලො යස් මා පරාජිවතො පරාජයමාපන් වනො, තස් මා ‘‘පාරාජිවකො’’ති 

වුච් චති. එතවමෙ හි අත් ථං සන් ධාය පරිවාකරපි – 

‘‘පාරාජිකන් ති යං වුත් තං, තං සුවණොහි යථාතථං; 

චවතො පරද් වධො භට් වඨො ච, සද් ධම් මා හි නිරඞ් කවතො; 
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සංොවසොපි තහිං නත් ථි, වතවනතං ඉති වුච් චතී’’ති වුත් තං. (පරි. 339); 

අයඤ් වහත් ථ අත් වථො – ‘‘තං සික් ඛාපදං වීතික් කමන් වතො ආපත් තිඤ් ච 

ආපන් වනො පුග් ගවලො චවතො වහොතීති සබ් බං වයොවජතබ් බං. කතන වුච්චතීති 
වයන කාරවණන අස් සමවණො වහොති අසකයපුත් තිවයො පරිභට් වඨො ඡින් වනො 

පරාජිවතො සාසනවතො, වතන වුච් චති. කින් ති? ‘‘පාරාජිවකො වහොතී’’ති. 

සහ ෙසන් ති එත් ථාති සංවාකසො, තං දස් වසතුං ‘‘සංවාකසොනා ා’’ති ෙත් ො 

‘‘එෙෙම් ’’න් තිආදිමාහ. තත්රායං සද් ධිං වයොජනාය ෙණ් ණනා – චතුබ් බිධම් පි 
සඞ් ඝකම් මං සීමාපරිච් ඡින් වනහි පකතත් වතහි භික් ඛූහි එකවතො කත් තබ් බත් තා 

එෙෙම් ං නා . තථා පඤ් චවිවධොපි පාතිවමොක් ඛුද් වදවසො එකවතො 

උද් දිසිතබ් බත් තා එකුලද්කදකසො නා . පඤ් ඤත් තං පන සික් ඛාපදං සබ් වබහිපි 

ලජ් ජීපුග් ගවලහි සමං සික් ඛිතබ් බභාෙවතො ස සික්ඛතා නා . එත් ථ යස් මා 

සබ් වබපි ලජ් ජිවනො එවතසු කම් මාදීසු සහ ෙසන් ති, න එවකොපි තවතො බහිද් ධා 

සන් දිස ්සති, තස් මා තානි සබ් බානිපි ගවහත් ො ‘‘එකසොසංවාකසොනා ා’’ති ආහ. 

වසො ච වුත් තප් පකාවරො සංොවසො වතන පුග් ගවලන සද් ධිං නත් ථි, වතන 
කාරවණන වසො පාරාජිවකො පුග් ගවලො අසංොවසොති වුච් චතීති. 

56. එෙං උද් දිට් ඨසික් ඛාපදං පදානුක් කවමන විභජිත් ො ඉදානි යං තං 

‘‘පටිවසවෙයයා’’ති එත් ථ වයනාකාවරන පටිවසවෙයයාති වුච් චති, 
තස් සාකාරස ්ස දස් සනත් ථං ‘‘පටිවසෙති නාමා’’ති ඉදං මාතිකාපදං ඨවපත් ො 

‘‘නිමත්කතනනිමත්තං අඞ් ජාකතනඅඞ් ජාත’’න් ති වුත් තං. තත් ථ යස ්මා න 

වකෙලං ඉත් ථියා එෙ නිමිත් තං පාරාජිකෙත් ථු, න ච මනුස් සිත් ථියා එෙ, 

සුෙණ් ණරජතාදිමයානඤ් ච ඉත් ථීනම් පි නිමිත් තං ෙත් ථුවමෙ න වහොති; තස් මා 

යං යං ෙත් ථු වහොති, තං තං දස් වසතුං ‘‘තිස් වසො ඉත් ථිවයො’’තිආදිනා නවයන 

වයසං නිමිත් තානි ෙත් ථූනි වහොන් ති, වත සත් වත ෙත් ො ‘‘මනුස ්සිත් ථියා තවයො 
මග් වග’’තිආදිනා නවයන තානි ෙත් ථූනි ආහ. 

තත් ථ තිස් වසො ඉත් ථිවයො, තවයො උභවතොබයඤ් ජනකා, තවයො පණ් ඩකා, 
තවයො පුරිසාති පාරාජිකෙත් ථූනං නිමිත් තානං නිස් සයා ද් ොදස සත් තා වහොන් ති. 

වතසු ඉත් ථිපුරිසා පාකටා එෙ. පණ් ඩකඋභවතොබයඤ් ජනකවභවදො 

පබ්බජ්ජාඛන්ධෙවණ්ණනායං පාකවටො භවිස ්සති. 

 නුස්සිත්ථියාතකයො ග්ක ක ථුනංධම් ං පටිකසවන්තස්සාති එත් ථ ච 
මනුස් සිත් ථියා තීසු මග් වගසූති අත් වථො වෙදිතබ් වබො. එෙං සබ් බත් ථ. සබ් වබ 

එෙ වචවත මනුස් සිත් ථියා තවයො මග් ගා, අමනුස ්සිත් ථියා තවයො, 

තිරච් ඡානගතිත් ථියා තවයොති නෙ; මනුස් සඋභවතොබයඤ් ජනකාදීනං නෙ; 
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මනුස් සපණ් ඩකාදීනං ද් වෙ ද් වෙ කත් ො ඡ; තථා මනුස් සපුරිසාදීනන් ති සමතිංස 
මග් ගා වහොන් ති. එවතසු නිමිත් තසඞ් ඛාවතසු යත් ථ කත් ථචි අත් තවනො 
අඞ් ගජාතං තිල ලමත් තම් පි පවෙවසත් ො වමථුනං ධම් මං පටිවසෙන් වතො 
පාරාජිකං ආපජ් ජති. 

පඨමචතුක් කකථාෙණ් ණනා 

57. ආපජ් ජන් වතො පන යස ්මා වසෙනචිත් වතවනෙ ආපජ් ජති, න විනා 

වතන; තස් මා තං ලක් ඛණං දස් වසන් වතො භගො ‘‘භික්ඛුස්ස කසවනචිත්තං

උපට්ඨිකත’’තිආදිමාහ. තත් ථ භික්ඛුස්සාති වමථුනවසෙනකස් ස භික් ඛුස් ස. 

කසවනචිත්තං උපට්ඨිකතති භුම් මත් වථ පච් චත් තෙචනං, වසෙනචිත් වත 

පච් චපට් ඨිවතති අත් වථො. වච්ච ග් ං අඞ් ජාතං පකවකසන්තස්සාති වයන 
මග් වගන ෙච් චං නික් ඛමති තං මග් ගං අත් තවනො අඞ් ගජාතං පුරිසනිමිත් තං 

තිල ලමත් තම් පි පවෙවසන් තස ්ස. ආපත්ති පාරාජිෙස්සාති ආපත් ති පාරාජිකා 

අස් ස වහොතීති අත් වථො. අථ ො ආපත්තීති ආපජ් ජනං වහොති. පාරාජිෙස්සාති 
පාරාජිකධම් මස් ස. එස නවයො සබ් බත් ථ. 

58. එෙං වසෙනචිත් වතවනෙ පවෙවසන් තස් ස ආපත් තිං දස් වසත් ො ඉදානි 

යස් මා තං පවෙසනං නාම න වකෙලං අත් තූපක් කවමවනෙ, පරූපක් කවමනාපි 

වහොති. තත්රාපි ච සාදියන් තස් වසෙ ආපත් ති පටිවසෙනචිත් තසමඞ් ගිස ්ස, න 
ඉතරස ්ස. තස් මා වය සද් ධාපබ් බජිතා කුලපුත් තා සම් මාපටිපන් නකා 

පරූපක් කවමන පවෙසවනපි සති න සාදියන් ති, වතසං රක් ඛණත් ථං 

‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිො  නුස්සිත්ථි’’න් තිආදිමාහ. 

තත් ථ පටිපක් ඛං අත් ථයන් ති ඉච් ඡන් තීති පච්චත්ථිො, භික් ඛූ එෙ 

පච් චත් ථිකා භික්ඛුපච්චත්ථිො; විසභාගානං වෙරිභික් ඛූනවමතං අධිෙචනං. 

 නුස්සිත්ථිං භික්ඛුස්ස සන්තිකෙ ආකනත්වාති ඉස් සාපකතා තං භික් ඛුං 
නාවසතුකාමා ආමිවසන ො උපලාවපත් ො මිත් තසන් ථෙෙවසන ො ‘‘ඉදං 
අම් හාකං කිච් චං කවරොහී’’ති ෙත් ො කඤ් චි මනුස් සිත් ථිං රත් තිභාවග තස් ස 

භික් ඛුස ්ස ෙසවනොකාසං ආවනත් ො. වච්ච ග්ක නඅඞ් ජාතංඅභිනිසීකදන්තීති 
තං භික් ඛුං හත් ථපාදසීසාදීසු සුග් ගහිතං නිප් පරිප්  න් දං ගවහත් ො ඉත් ථියා 

ෙච් චමග් වගන තස් ස භික් ඛුවනො අඞ් ගජාතං අභිනිසීවදන් ති; සම් පවයොවජන් තීති 
අත් වථො. 

කසො කචතිආදීසු වසො වච භික් ඛු ෙච් චමග් ගබ් භන් තරං අත් තවනො 
අඞ් ගජාතස් ස පවෙසනං සාදියති අධිොවසති තස් මිං ඛවණ වසෙනචිත් තං 

උපට් ඨාවපති. පවිට් ඨං සාදියති අධිොවසති, පවිට් ඨකාවල වසෙනචිත් තං 

උපට් ඨාවපති. ඨිතං සාදියති අධිොවසති, ඨානප් පත් තකාවල 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  පඨ පාරාජිෙං 

202 

පටුන 

සුක් කවිස් සට් ඨිසමවය වසෙනචිත් තං උපට් ඨාවපති. උද් ධරණං සාදියති 

අධිොවසති, නීහරණකාවල පටිවසෙනචිත් තං උපට් ඨාවපති. එෙං චතූසු 

ඨාවනසු සාදියන් වතො ‘‘මම වෙරිසමවණහි ඉදං කත’’න් ති ෙත් තුං න ලභති, 

පාරාජිකාපත් තිවමෙ ආපජ් ජති. යථා ච ඉමානි චත් තාරි සාදියන් වතො ආපජ් ජති; 

එෙං පුරිමං එකං අසාදියිත් ො තීණි සාදියන් වතොපි, ද් වෙ අසාදියිත් ො ද් වෙ 

සාදියන් වතොපි, තීණි අසාදියිත් ො එකං සාදියන් වතොපි ආපජ් ජතිවයෙ. සබ් බවසො 
පන අසාදියන් වතො ආසීවිසමුඛං විය අඞ් ගාරකාසුං විය ච පවිට් ඨං අඞ් ගජාතං 

මඤ ්ඤමාවනො නාපජ් ජති. වතන වුත් තං – ‘‘පකවසනං න සාදියති…කප.…

උද්ධරණං න සාදියති, අනාපත්තී’’ති. ඉමඤ් හි එෙරූපං ආරද් ධවිපස් සකං 
කාවය ච ජීවිවත ච අනවපක් ඛං එකාදසහි අග් ගීහි සම් පජ් ජලිතානි ච 
සබ් බායතනානි උක් ඛිත් තාසිවක විය ච ෙධවක පඤ් ච කාමගුවණ පස් සන් තං 
පුග් ගලං රක් ඛන් වතො භගො පච් චත් ථිකානඤ් චස් ස මවනොරථවිඝාතං 
කවරොන් වතො ඉමං ‘‘පවෙසනං න සාදියතී’’තිආදිකං චතුක් කං නීහරිත් ො 
ඨවපසීති. 

පඨමචතුක් කකථා නිට් ඨිතා. 

එකූනසත් තතිද් විසතචතුක් කකථා 

59-60. එෙං පඨමචතුක් කං දස් වසත් ො ඉදානි යස් මා භික් ඛුපච් චත් ථිකා 

ඉත් ථිං ආවනත් ො න වකෙලං ෙච් චමග් වගවනෙ අභිනිසීවදන් ති, අථ වඛො 
පස් සාෙමග් වගනපි මුවඛනපි. ඉත් ථිං ආවනත් ොපි ච වකචි ජාගරන් තිං 

ආවනන් ති, වකචි සුත් තං, වකචි මත් තං, වකචි උම් මත් තං, වකචි පමත් තං 

අඤ ්ඤවිහිතං වික් ඛිත් තචිත් තන් ති අත් වථො. වකචි මතං අක් ඛායිතං, 
වසොණසිඞ් ගාලාදීහි අක් ඛායිතනිමිත් තන් ති අත් වථො. වකචි මතං වයභුවයයන 

අක් ඛායිතං, වයභුවයයන අක් ඛායිතා නාම යස් සා නිමිත් වත ෙච් චමග් වග 
පස් සාෙමග් වග මුවඛ ො බහුතවරො ඔකාවසො අක් ඛායිවතො වහොති. වකචි මතං 

වයභුවයයන ඛායිතං, වයභුවයයන ඛායිතා නාම යස් සා ෙච් චමග් ගාදිවක 

නිමිත් වත බහුං ඛායිතං වහොති, අප් පං අක් ඛායිතං. න වකෙලඤ් ච 

මනුස් සිත් ථිවමෙ ආවනන් ති, අථ වඛො අමනුස් සිත් ථිම් පි තිරච් ඡානගතිත් ථිම් පි. 

න වකෙලඤ් ච වුත් තප් පකාරං ඉත් ථිවමෙ, උභවතොබයඤ් ජනකම් පි පණ් ඩකම් පි 
පුරිසම් පි ආවනන් ති. තස් මා වතසං ෙවසන අඤ් ඤානිපි චතුක් කානි 

දස් වසන් වතො ‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිො නුස්සිත්ථිං ජා රන්ති’’න් තිආදිමාහ. 

තත් ථ පාළියා අසම් වමොහත් ථං වුත් තචතුක් කානි එෙං සඞ් ඛයාවතො 
වෙදිතබ් බානි – මනුස ්සිත් ථියා තිණ් ණං මග් ගානං ෙවසන තීණි 

සුද් ධිකචතුක් කානි, තීණි ජාගරන් තීචතුක් කානි, තීණි සුත් තචතුක් කානි, තීණි 

මත් තචතුක් කානි, තීණි උම් මත් තචතුක් කානි, තීණි පමත් තචතුක් කානි, තීණි 
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මතඅක් ඛායිතචතුක් කානි, තීණි වයභුවයයන අක් ඛායිතචතුක් කානි, තීණි 

වයභුවයයන ඛායිතචතුක් කානීති සත් තවීසති චතුක් කානි. තථා අමනුස් සිත් ථියා; 
තථා තිරච් ඡානගතිත් ථියාති ඉත් ථිොවර එකාසීති චතුක් කානි. යථා ච 
ඉත් ථිොවර එෙං උභවතොබයඤ් ජනකොවර. පණ් ඩකපුරිසොවරසු පන ද් වින් නං 
මග් ගානං ෙවසන චතුපණ් ණාස චතුපණ් ණාස වහොන් ති. එෙං සබ් බානිපි 

ද් වෙසතානි, සත් තති ච චතුක් කානි වහොන් ති, තානි උත් තානත් ථානිවයෙ. 

සබ් බොවරසු පවනත් ථ ‘‘ තං කයභුකයයන අක්ඛායිතං ඛායිත’’න් ති 
එතස් මිං ඨාවන අයං විනිච් ඡවයො – තම් බපණ් ණිදීවප කිර ද් වෙ විනයධරා 

සමානාචරියකා වථරා අවහසුං – උපතිස ්සත් වථවරො ච, ඵුස ්සවදෙත් වථවරො ච. 
වත මහාභවය උප් පන් වන විනයපිටකං පරිහරන් තා රක් ඛිංසු. වතසු 
උපතිස ්සත් වථවරො බයත් තතවරො. තස් සාපි ද් වෙ අන් වතොසිකා අවහසුං – 
මහාපදුමත් වථවරො ච මහාසුමත් වථවරො ච. වතසු මහාසුමත් වථවරො නක් ඛත් තුං 

විනයපිටකං අස් වසොසි, මහාපදුමත් වථවරො වතන සද් ධිං නෙක් ඛත් තුං, විසුඤ් ච 

එකවකොෙ නෙක් ඛත් තුන් ති අට් ඨාරසක් ඛත් තුං අස් වසොසි; අයවමෙ වතසු 

බයත් තතවරො. වතසු මහාසුමත් වථවරො නෙක් ඛත් තුං විනයපිටකං සුත් ො 
ආචරියං මුඤ් චිත් ො අපරගඞ් ගං අගමාසි. තවතො මහාපදුමත් වථවරො ආහ – 

‘‘සූවරො ෙත, වර, එස විනයධවරො වයො ධරමානකංවයෙ ආචරියං මුඤ ්චිත් ො 
අඤ ්ඤත් ථ ෙසිතබ් බං මඤ් ඤති. නනු ආචරිවය ධරමාවන විනයපිටකඤ් ච 

අට් ඨකථා ච අවනකක් ඛත් තුං ගවහත් ොපි න විස් සජ් වජතබ් බං, නිච් චකාලං 

වසොතබ් බං, අනුසංෙච් ඡරං සජ් ඣායිතබ් බ’’න් ති. 

එෙං විනයගරුකානං භික් ඛූනං කාවල එකදිෙසං උපතිස් සත් වථවරො 
මහාපදුමත් වථරප් පමුඛානං පඤ් චන් නං අන් වතොසිකසතානං 
පඨමපාරාජිකසික් ඛාපවද ඉමං පවදසං ෙණ් වණන් වතො නිසින් වනො වහොති. තං 

අන් වතොසිකා පුච් ඡිංසු – ‘‘භන් වත, වයභුවයයන අක් ඛායිවත පාරාජිකං, 

වයභුවයයන ඛායිවත ථුල් ලච් චයං, උපඩ් ඪක් ඛායිවත වකන භවිතබ් බ’’න් ති? 

වථවරො ආහ – ‘‘ආවුවසො, බුද් ධා නාම පාරාජිකං පඤ ්ඤවපන් තා න සාෙවසසං 

කත් ො පඤ් ඤවපන් ති, අනෙවසසංවයෙ කත් ො සබ් බං පරියාදියිත් ො වසොතං 
ඡින් දිත් ො පාරාජිකෙත් ථුස ්මිං පාරාජිකවමෙ පඤ ්ඤවපන් ති. ඉදඤ් හි සික් ඛාපදං 

වලොකෙජ් ජං, න පණ් ණත් තිෙජ් ජං. තස් මා යදි උපඩ් ඪක් ඛායිවත පාරාජිකං 

භවෙයය, පඤ ්ඤවපයය සම් මාසම් බුද් වධො. පාරාජිකච් ඡායා පවනත් ථ න දිස් සති, 
ථුල් ලච් චයවමෙ දිස් සතී’’ති. 

අපිච මතසරීවර පාරාජිකං පඤ් ඤවපන් වතො භගො වයභුවයයන 
අක් ඛායිවත ඨවපසි ‘‘තවතො පරං පාරාජිකං නත් ථී’’ති දස් වසතුං. ථුල් ලච් චයං 
පඤ ්ඤවපන් වතො වයභුවයයන ඛායිවත ඨවපසි ‘‘තවතො පරං ථුල් ලච් චයං 
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නත් ථී’’ති දස් වසතුන් තිපි වෙදිතබ් බං. ඛායිතාඛායිතඤ් ච නාවමතං 

මතසරීරස ්මිංවයෙ වෙදිතබ් බං, න ජීෙමාවන. ජීෙමාවන හි නඛපිට් ඨිප් පමාවණපි 
ඡවිමංවස ො න් හාරුම් හි ො සති පාරාජිකවමෙ වහොති. යදිපි නිමිත් තං සබ් බවසො 

ඛායිතං ඡවිචම් මං නත් ථි, නිමිත් තසණ් ඨානං පඤ් ඤායති, පවෙසනං ජායති, 
පාරාජිකවමෙ. නිමිත් තසණ් ඨානං පන අනෙවසවසත් ො සබ් බස් මිං නිමිත් වත 
ඡින් දිත් ො සමන් තවතො තච් වඡත් ො උප් පාටිවත ෙණසඞ් වඛපෙවසන 
ථුල් ලච් චයං. නිමිත් තවතො පතිතාය මංසවපසියා උපක් කමන් තස් ස දුක් කටං. 

මතසරීවර පන යදිපි සබ් බං සරීරං ඛායිතං වහොති, යදිපි අක් ඛායිතං, තවයො පන 

මග් ගා අක් ඛායිතා, වතසු උපක් කමන් තස ්ස පාරාජිකං. වයභුවයයන අක් ඛායිවත 
පාරාජිකවමෙ. උපඩ් ඪක් ඛායිවත ච වයභුවයයන ඛායිවත ච ථුල් ලච් චයං. 

මනුස් සානං ජීෙමානකසරීවර අක් ඛිනාසකණ් ණච් ඡිද් දෙත් ථිවකොවසසු 
සත් ථකාදීහි කතෙවණ ො වමථුනරාවගන තිල ලමත් තම් පි අඞ් ගජාතං 
පවෙවසන් තස් ස ථුල් ලච් චයවමෙ. අෙවසසසරීවර උපකච් ඡකාදීසු දුක් කටං. 

මවත අල් ලසරීවර පාරාජිකක් වඛත් වත පාරාජිකං, ථුල් ලච් චයක් වඛත් වත 

ථුල් ලච් චයං, දුක් කටක් වඛත් වත දුක් කටං. යදා පන සරීරං උද් ධුමාතකං වහොති 
කුථිතං නීලමක් ඛිකසමාකිණ් ණං කිමිකුලසමාකුලං නෙහි ෙණමුවඛහි 

පග් ගළිතපුබ් බකුණපභාවෙන උපගන් තුම් පි අසක් කුවණයයං, තදා 

පාරාජිකෙත් ථුඤ ්ච ථුල් ලච් චයෙත් ථුඤ ්ච විජහති; තාදිවස සරීවර යත් ථ කත් ථචි 
උපක් කමවතො දුක් කටවමෙ. තිරච් ඡානගතානං හත් ථි-අස් ස-වගොණ-ගද්රභ-
ඔට් ඨමහිංසාදීනං නාසාය ථුල් ලච් චයං. ෙත් ථිවකොවස ථුල් ලච් චයවමෙ. 

සබ් වබසම් පි තිරච් ඡානගතානං අක් ඛිකණ් ණෙවණසු දුක් කටං, අෙවසසසරීවරපි 

දුක් කටවමෙ. මතානං අල් ලසරීවර පාරාජිකක් වඛත් වත පාරාජිකං, 

ථුල් ලච් චයක් වඛත් වත ථුල් ලච් චයං, දුක් කටක් වඛත් වත දුක් කටං. 

කුථිතකුණවප පන පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ සබ් බත් ථ දුක් කටං. 
කායසංසග් ගරාවගන ො වමථුනරාවගන ො ජීෙමානකපුරිසස් ස ෙත් ථිවකොසං 

අප් පවෙවසන් වතො නිමිත් වතන නිමිත් තං ඡුපති, දුක් කටං. වමථුනරාවගන 

ඉත් ථියා අප් පවෙවසන් වතො නිමිත් වතන නිමිත් තං ඡුපති, ථුල් ලච් චයං. 

මහාඅට් ඨකථායං පන ‘‘ඉත් ථිනිමිත් තං වමථුනරාවගන මුවඛන ඡුපති 
ථුල් ලච් චය’’න් ති වුත් තං. චම් මක් ඛන් ධවක ‘‘ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අචිරෙතියා 

නදියා ගාවීනං තරන් තීනං විසාවණසුපි ගණ් හන් ති, කණ් වණසුපි ගණ් හන් ති, 

ගීොයපි ගණ් හන් ති, වඡප් පායපි ගණ් හන් ති, පිට් ඨිම් පි අභිරුහන් ති, 

රත් තචිත් තාපි අඞ් ගජාතං ඡුපන් තී’’ති (මහාෙ. 252) ඉමිස ්සා අට් ඨුප් පත් තියා 

අවිවසවසන වුත් තං – ‘‘න ච, භික් ඛවෙ, රත් තචිත් වතන අඞ් ගජාතං ඡුපිතබ් බං, 

වයො ඡුවපයය, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්සා’’ති (මහාෙ. 252). තං සබ් බම් පි 
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පටුන 

සංසන් දිත් ො යථා න විරුජ් ඣති තථා ගවහතබ් බං. කථඤ් ච න විරුජ් ඣති? යං 

තාෙ මහාඅට් ඨකථායං වුත් තං ‘‘වමථුනරාවගන මුවඛන ඡුපතී’’ති. තත්ර කිර 

නිමිත් තමුඛං මුඛන් ති අධිප් වපතං. ‘‘වමථුනරාවගනා’’ති ච වුත් තත් තාපි 
අයවමෙ තත් ථ අධිප් පාවයොති වෙදිතබ් වබො. න හි ඉත් ථිනිමිත් වත පකතිමුවඛන 
වමථුනුපක් කවමො වහොති. ඛන් ධවකපි වය පිට් ඨිං අභිරුහන් තා වමථුනරාවගන 

අඞ් ගජාවතන අඞ් ගජාතං ඡුපිංසු, වත සන් ධාය ථුල් ලච් චයං වුත් තන් ති 
වෙදිතබ් බං. ඉතරථා හි දුක් කටං සියා. වකචි පනාහු ‘‘ඛන් ධවකපි මුවඛවනෙ 
ඡුපනං සන් ධාය ඔළාරිකත් තා කම් මස් ස ථුල් ලච් චයං වුත් තං. අට් ඨකථායම් පි තං 
සන් ධායභාසිතං ගවහත් ොෙ වමථුනරාවගන මුවඛන ඡුපති ථුල් ලච් චයන් ති 
වුත් ත’’න් ති. තස් මා සුට් ඨු සල් ලක් වඛත් ො උවභොසු විනිච් ඡවයසු වයො 
යුත් තතවරො වසො ගවහතබ් වබො. විනයඤ් ඤූ පන පුරිමං පසංසන් ති. 
කායසංසග් ගරාවගන පන පකතිමුවඛන ො නිමිත් තමුවඛන ො ඉත් ථිනිමිත් තං 
ඡුපන් තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසො. තිරච් ඡානගතිත් ථියා පස් සාෙමග් ගං නිමිත් තමුවඛන 
ඡුපන් තස් ස වුත් තනවයවනෙ ථුල් ලච් චයං. කායසංසග් ගරාවගන දුක් කටන් ති. 

එකූනසත් තතිද් විසතචතුක් කකථා නිට් ඨිතා. 

සන් ථතචතුක් කවභදකථා 

61-62. එෙං භගො පටිපන් නකස ්ස භික් ඛුවනො රක් ඛණත් ථං 

සත් තතිද් විසතචතුක් කානි නීහරිත් ො ‘‘ඉදානි වය අනාගවත පාපභික් ඛූ 

‘සන් ථතං ඉමං න කිඤ් චි උපාදින් නකං උපාදින් නවකන ඵුසති, වකො එත් ථ 

වදොවසො’ති සඤ් චිච් ච වලසං ඔඩ් වඩස ්සන් ති, වතසං සාසවන පතිට් ඨා එෙ න 
භවිස ්සතී’’ති දිස් ො වතසු සත් තතිද් විසතචතුක් වකසු එකවමකං චතුක් කං චතූහි 

සන් ථතාදිවභවදහි භින් දිත් ො දස් වසන් වතො භික්ඛුපච්චත්ථිො  නුස්සිත්ථිං

භික්ඛුස්ස සන්තිකෙ ආකනත්වා වච්ච ග්ක න පස්සාව ග්ක න මුකඛන 

අඞ් ජාතංඅභිනිසීකදන්තිසන්ථතායඅසන්ථතස්සාතිආදිමාහ. 

තත් ථ සන්ථතායඅසන්ථතස්සාතිආදීසු සන් ථතාය ඉත් ථියා ෙච් චමග් වගන 
පස් සාෙමග් වගන මුවඛන අසන් ථතස ්ස භික් ඛුස් ස අඞ් ගජාතං අභිනිසීවදන් තීති 

ඉමිනා නවයන වයොජනා වෙදිතබ් බා. තත් ථ සන්ථතා නාම යස් සා තීසු මග් වගසු 
වයො වකොචි මග් වගො පලිවෙවඨත් ො ො අන් වතො ො පවෙවසත් ො වයන වකනචි 
ෙත් වථන ො පණ් වණන ො ොකපට් වටන ො චම් වමන ො තිපුසීසාදීනං 

පට් වටන ො පටිච් ඡන් වනො. සන්ථකතො නාම යස් ස අඞ් ගජාතං වතසංවයෙ 
ෙත් ථාදීනං වයන වකනචි පටිච් ඡන් නං. තත් ථ උපාදින් නවකන ො 

අනුපාදින් නකං ඝට් ටියතු, අනුපාදින් නවකන ො උපාදින් නකං, 

අනුපාදින් නවකන ො අනුපාදින් නකං, උපාදින් නවකන ො උපාදින් නකං, සවච 

යත් තවක පවිට් වඨ පාරාජිකං වහොතීති වුත් තං, තත් තකං පවිසති, සබ් බත් ථ 
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සාදියන් තස් ස පාරාජිකක් වඛත් වත පාරාජිකං; ථුල් ලච් චයක් වඛත් වත 

ථුල් ලච් චයං, දුක් කටක් වඛත් වත දුක් කටවමෙ වහොති. සවච ඉත් ථිනිමිත් තං 

ඛාණුං කත් ො සන් ථතං, ඛාණුං ඝට් වටන් තස් ස දුක් කටං. සවච පුරිසනිමිත් තං 

ඛාණුං කත් ො සන් ථතං, ඛාණුං පවෙවසන් තස් ස දුක් කටං. සවච උභයං ඛාණුං 

කත් ො සන් ථතං, ඛාණුනා ඛාණුං ඝට් වටන් තස් ස දුක් කටං. සවච ඉත් ථිනිමිත් වත 

වෙළුනළපබ් බාදීනං කිඤ් චි පක් ඛිත් තං, තස් ස වහට් ඨාභාගං වචපි ඵුසන් වතො 

තිල ලමත් තං පවෙවසති, පාරාජිකං. උපරිභාගං වචපි උවභොසු පස් වසසු 

එකපස ්සං වචපි ඵුසන් වතො පවෙවසති, පාරාජිකං. චත් තාරිපි පස් සානි 

අඵුසන් වතො පවෙවසත් ො තස් ස තලං වචපි ඵුසති, පාරාජිකං. යදි පන පස් වසසු 

ො තවල ො අඵුසන් වතො ආකාසගතවමෙ කත් ො පවෙවසත් ො නීහරති, 

දුක් කටං. බහිද් ධා ඛාණුවක ඵුසති දුක් කටවමෙ. යථා ච ඉත් ථිනිමිත් වත වුත් තං, 
එෙං සබ් බත් ථ ලක් ඛණං වෙදිතබ් බන් ති. 

සන් ථතචතුක් කවභදකථා නිට් ඨිතා. 

භික් ඛුපච් චත් ථිකචතුක් කවභදෙණ් ණනා 

63-64. එෙං සන් ථතචතුක් කවභදං ෙත් ො ඉදානි යස් මා න වකෙලං 
මනුස් සිත් ථිආදිවක භික් ඛුස ්ස එෙ සන් තිවක ආවනන් ති. අථ වඛො භික් ඛුම් පි 

තාසං සන් තිවක ආවනන් ති, තස් මා තප් පවභදං දස් වසන් වතො 

‘‘භික්ඛුපච්චත්ථිො භික්ඛුං  නුස්සිත්ථියා සන්තිකෙ’’ති ආදිනා නවයන 
සබ් බානි තානි චතුක් කානි පුනපි නීහරිත් ො දස් වසසි. වතසු විනිච් ඡවයො 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබොති. 

භික් ඛුපච් චත් ථිකෙවසන චතුක් කවභදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාජපච් චත් ථිකාදිචතුක් කවභදකථා 

65. යස් මා පන න භික් ඛුපච් චත් ථිකා එෙ එෙං කවරොන් ති, 
රාජපච් චත් ථිකාදවයොපි කවරොන් ති. තස් මා තම් පි පවභදං දස් වසන් වතො 

‘‘රාජපච්චත්ථිො’’තිආදිමාහ. තත් ථ රාජාවනො එෙ පච් චත් ථිකා 

රාජපච්චත්ථිො. වත ච සයං ආවනන් තාපි අඤ් වඤහි ආණාවපන් තාපි 

ආවනන් තිවයොති වෙදිතබ් බා. වචොරා එෙ පච් චත් ථිකා කචොරපච්චත්ථිො.

ධුත්තාති වමථුනුපසංහිතඛිඩ් ඩාපසුතා නාගරිකවකරාටියපුරිසා, 

ඉත් ථිධුත් තසුරාධුත් තාදවයො ො; ධුත් තා එෙ පච් චත් ථිකා ධුත්තපච්චත්ථිො. 

ගන් ධන් ති හදයං වුච් චති, තං උප් පාවටන් තීති උප් පලගන් ධා, උප් පලගන් ධා එෙ 

පච් චත් ථිකා උප්ප  න්ධපච්චත්ථිො. එවත කිර න කසිෙණිජ් ජාදීහි ජීෙන් ති, 
පන් ථඝාතගාමඝාතාදීනි කත් ො පුත් තදාරං වපොවසන් ති. වත කම් මසිද් ධිං 
පත් ථයමානා වදෙතානං ආයාවචත් ො තාසං බලිකම් මත් ථං මනුස් සානං හදයං 
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උප් පාවටන් ති. සබ් බකාවල ච මනුස ්සා දුල් ලභා. භික් ඛූ පන අරඤ් වඤ 
විහරන් තා සුලභා වහොන් ති. වත සීලෙන් තං භික් ඛුං ගවහත් ො ‘‘සීලෙවතො ෙවධො 
නාම භාරිවයො වහොතී’’ති මඤ් ඤමානා තස් ස සීලවිනාසනත් ථං 

මනුස් සිත් ථිආදිවක ො ආවනන් ති; තං ො තත් ථ වනන් ති. අයවමත් ථ විවසවසො. 
වසසං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. භික් ඛුපච් චත් ථිකොවර වුත් තනවයවනෙ ච 
ඉවමසු චතූසුපි ොවරසු චතුක් කානි වෙදිතබ් බානි. පාළියං පන සංඛිත් වතන 
වුත් තානි. 

සබ් බාකාවරන චතුක් කවභදකථා නිට් ඨිතා. 

ආපත් තානාපත් තිොරෙණ් ණනා 

66. ඉදානි යං වුත් තං ‘‘මනුස ්සිත් ථියා තවයො මග් වග වමථුනං ධම් මං 

පටිවසෙන් තස් සා’’තිආදි, එත් ථ අසම් වමොහත් ථං ‘‘ ග්ක න

 ග් ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ  ග්ක න  ග් න් ති ඉත් ථියා තීසු මග් වගසු 
අඤ ්ඤතවරන මග් වගන අත් තවනො අඞ් ගජාතං පවෙවසති අථ ො සම් භින් වනසු 
ද් වීසු මග් වගසු පස් සාෙමග් වගන ෙච් චමග් ගං ෙච් චමග් වගන ො පස් සාෙමග් ගං 

පවෙවසති.  ග්ක න අ ග් න් ති පස් සාොදිමග් වගන පවෙවසත් ො තස් ස 

සාමන් තා ෙවණන නීහරති. අ ග්ක න ග් න් ති මග් ගසාමන් වතන ෙවණන 

පවෙවසත් ො මග් වගන නීහරති. අ ග්ක න අ ග් න් ති ද් වීසු සම් භින් නෙවණසු 
එවකන ෙවණන පවෙවසත් ො දුතිවයන නීහරති. ඉමස් ස සුත් තස ්ස 
අනුවලොමෙවසන සබ් බත් ථ ෙණසඞ් වඛවප ථුල් ලච් චයං වෙදිතබ් බං. 

ඉදානි යං පරවතො ෙක් ඛති ‘‘අනාපත් ති අජානන් තස ්ස අසාදියන් තස් සා’’ති, 

තත් ථ අසම් වමොහත් ථං ‘‘භික්ඛුසුත්තභික්ඛුම්හී’’තිආදිමාහ. තත්රායං අධිප් පාවයො 

– වයො පටිබුද් වධො සාදියති වසො ‘‘සුත් තම් හි මයි එවසො විප් පටිපජ් ජි, නාහං 

ජානාමී’’ති න මුච් චති. උකභොනාකසතබ්බාති වචත් ථ ද් වෙපි ලිඞ් ගනාසවනන 

නාවසතබ් බා. තත්ර දූසකස් ස පටිඤ ්ඤාකරණං නත් ථි, දූසිවතො පුච් ඡිත් ො 

පටිඤ ්ඤාය නාවසතබ් වබො. සවච න සාදියති, න නාවසතබ් වබො. එස නවයො 
සාමවණරොවරපි. 

එෙං තත් ථ තත් ථ තං තං ආපත් තිඤ් ච අනාපත් තිඤ් ච දස් වසත් ො ඉදානි 

අනාපත් තිවමෙ දස් වසන් වතො ‘‘අනාපත්ති අජානන්තස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

අජානන්කතො නාම වයො මහානිද් දං ඔක් කන් වතො පවරන කතං උපක් කමම් පි න 
ජානාති වෙසාලියං මහාෙවන දිොවිහාරගවතො භික් ඛු විය. එෙරූපස් ස 

අනාපත් ති. වුත් තම් පි වචතං – ‘‘‘නාහං භගො ජානාමී’ති; ‘අනාපත් ති, භික් ඛු, 

අජානන් තස ්සා’’’ති (පාරා. 75). අසාදියන්කතො නාම වයො ජානිත් ොපි න 
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පටුන 

සාදියති, තත් වථෙ සහසා වුට් ඨිතභික් ඛු විය. වුත් තම් පි වචතං – ‘‘‘නාහං භගො 

සාදියි’න් ති. ‘අනාපත් ති, භික් ඛු, අසාදියන් තස් සා’’ති. 

උම් ත්තකෙො නාම පිත් තුම් මත් තවකො. දුවිධඤ් හි පිත් තං – බද් ධපිත් තං, 

අබද් ධපිත් තඤ් චාති. තත් ථ අබද් ධපිත් තං වලොහිතං විය සබ් බඞ් ගගතං, තම් හි 
කුපිවත සත් තානං කණ් ඩුකච් ඡුසරීරකම් පාදීනි වහොන් ති. තානි වභසජ් ජකිරියාය 
වූපසමන් ති. බද් ධපිත් තං පන පිත් තවකොසවක ඨිතං. තම් හි කුපිවත සත් තා 
උම් මත් තකා වහොන් ති විපල් ලත් ථසඤ් ඤා හිවරොත් තප් පං ඡඩ් වඩත් ො 
අසාරුප් පාචාරං චරන් ති. ලහුකගරුකානි සික් ඛාපදානි මද් දන් තාපි න ජානන් ති. 
වභසජ් ජකිරියායපි අවතකිච් ඡා වහොන් ති. එෙරූපස් ස උම් මත් තකස් ස අනාපත් ති. 

ඛිත්තචිත්කතො නාම විස් සට් ඨචිත් වතො යක් ඛුම් මත් තවකො වුච් චති. යක් ඛා 
කිර වභරොනි ො ආරම් මණානි දස් වසත් ො මුවඛන හත් ථං පවෙවසත් ො 
හදයරූපං ො මද් දන් තා සත් වත වික් ඛිත් තචිත් වත විපල් ලත් ථසඤ් වඤ 
කවරොන් ති. එෙරූපස් ස ඛිත් තචිත් තස ්ස අනාපත් ති. වතසං පන උභින් නං අයං 

විවසවසො – පිත් තුම් මත් තවකො නිච් චවමෙ උම් මත් තවකො වහොති, පකතිසඤ් ඤං 
න ලභති. යක් ඛුම් මත් තවකො අන් තරන් තරා පකතිසඤ් ඤං පටිලභතීති. ඉධ පන 

පිත් තුම් මත් තවකො ො වහොතු යක් ඛුම් මත් තවකො ො, වයො සබ් බවසො මුට් ඨස ්සති 

කිඤ් චි න ජානාති, අග් ගිම් පි සුෙණ් ණම් පි ගූථම් පි චන් දනම් පි එකසදිසං 

මද් දන් වතොෙ විචරති, එෙරූපස් ස අනාපත් ති. අන් තරන් තරා සඤ් ඤං 
පටිලභිත් ො ඤත් ො කවරොන් තස් ස පන ආපත් තිවයෙ. 

කවදනාට්කටො නාම වයො අධිමත් තාය දුක් ඛවෙදනාය ආතුවරො කිඤ් චි න 

ජානාති, එෙරූපස් ස අනාපත් ති. 

ආදිෙම්මකෙො නාම වයො තස් මිං තස් මිං කම් වම ආදිභූවතො. ඉධ පන 

සුදින් නත් වථවරො ආදිකම් මිවකො, තස් ස අනාපත් ති. අෙවසසානං 
මක් කටීසමණෙජ් ජිපුත් තකාදීනං ආපත් තිවයොති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ් ණකකථා 

ඉමස ්මිං පන සික් ඛාපවද වකොසල් ලත් ථං ඉදං පකිණ්ණෙංවෙදිතබ් බං – 

‘‘සමුට් ඨානඤ් ච කිරියා, අවථො සඤ් ඤා සචිත් තකං; 

වලොකෙජ් ජඤ් ච කම් මඤ ්ච, කුසලං වෙදනාය චා’’ති. 
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තත් ථ ‘‘සමුට්ඨාන’’න් ති සබ් බසඞ් ගාහකෙවසන ඡ සික් ඛාපදසමුට් ඨානානි. 

තානි පරිවාකර ආවි භවිස් සන් ති. සමාසවතො පන සික් ඛාපදං නාම – අත් ථි 

ඡසමුට් ඨානං, අත් ථි චතුසමුට් ඨානං, අත් ථි තිසමුට් ඨානං, අත් ථි 

කථිනසමුට් ඨානං, අත් ථි එළකවලොමසමුට් ඨානං, අත් ථි 
ධුරනික් වඛපාදිසමුට් ඨානන් ති. 

තත්රාපි කිඤ් චි කිරියවතො සමුට් ඨාති, කිඤ් චි අකිරියවතො සමුට් ඨාති, කිඤ් චි 

කිරියාකිරියවතො සමුට් ඨාති, කිඤ් චි සියා කිරියවතො, සියා අකිරියවතො 

සමුට් ඨාති, කිඤ් චි සියා කිරියවතො සියා කිරියාකිරියවතො සමුට් ඨාති. 

තත්රාපි අත් ථි සඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අත් ථි වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං. තත් ථ යං 

චිත් තඞ් ගං ලභතිවයෙ, තං සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං; ඉතරං වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං. 

පුන අත් ථි සචිත් තකං, අත් ථි අචිත් තකං. යං සවහෙ චිත් වතන ආපජ් ජති, තං 

සචිත් තකං; යං විනාපි චිත් වතන ආපජ් ජති, තං අචිත් තකං. තං සබ් බම් පි 
වලොකෙජ් ජං පණ් ණත් තිෙජ් ජන් ති දුවිධං. වතසං ලක් ඛණං වුත් තවමෙ. 

කම් මකුසලවෙදනාෙවසනාපි වචත් ථ අත් ථි සික් ඛාපදං කායකම් මං, අත් ථි 

ෙචීකම් මං. තත් ථ යං කායද් ොරිකං, තං කායකම් මං; යං ෙචීද් ොරිකං, තං 

ෙචීකම් මන් ති වෙදිතබ් බං. අත් ථි පන සික් ඛාපදං කුසලං, අත් ථි අකුසලං, අත් ථි 
අබයාකතං. ද් ෙත් තිංවසෙ හි ආපත් තිසමඋට් ඨාපකචිත් තානි – අට් ඨ 

කාමාෙචරකුසලානි, ද් ොදස අකුසලානි, දස කාමාෙචරකිරියචිත් තානි, 
කුසලවතො ච කිරියවතො ච ද් වෙ අභිඤ් ඤාචිත් තානීති. වතසු යං කුසලචිත් වතන 

ආපජ් ජති, තං කුසලං; ඉතවරහි ඉතරං. අත් ථි ච සික් ඛාපදං තිවෙදනං, අත් ථි 

ද් විවෙදනං, අත් ථි එකවෙදනං. තත් ථ යං ආපජ් ජන් වතො තීසු වෙදනාසු 

අඤ ්ඤතරවෙදනාසමඞ් ගී හුත් ො ආපජ් ජති, තං තිවෙදනං; යං ආපජ් ජන් වතො 

සුඛසමඞ් ගී ො උවපක් ඛාසමඞ් ගී ො ආපජ් ජති, තං ද් විවෙදනං; යං ආපජ් ජන් වතො 

දුක් ඛවෙදනාසමඞ් ගීවයෙ ආපජ් ජති, තං එකවෙදනන් ති වෙදිතබ් බං. එෙං – 

‘‘සමුට් ඨානඤ් ච කිරියා, අවථො සඤ් ඤා සචිත් තකං; 

වලොකෙජ් ජඤ් ච කම් මඤ ්ච, කුසලං වෙදනාය චා’’ති. 

ඉමං පකිණ් ණකං විදිත් ො වතසු සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං 

සමුට් ඨානවතො එකසමුට් ඨානං. අඞ් ගෙවසන දුකසමුට් ඨානං, කායචිත් තවතො 
සමුට් ඨාති. කිරියසමුට් ඨානඤ් ච කවරොන් වතොවයෙ හි එතං ආපජ් ජති. 
වමථුනපටිසංයුත් තාය කාමසඤ් ඤාය අභාවෙන මුච් චනවතො 
සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං. ‘‘අනාපත් ති අජානන් තස් ස අසාදියන් තස ්සා’’ති හි වුත් තං. 
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වමථුනචිත් වතවනෙ නං ආපජ් ජති, න විනා චිත් වතනාති සචිත් තකං. 
රාගෙවසවනෙ ආපජ් ජිතබ් බවතො වලොකෙජ් ජං. කායද් ොවරවනෙ 

සමුට් ඨානවතො කායකම් මං. චිත් තං පවනත් ථ අඞ් ගමත් තං වහොති, න තස් ස 
ෙවසන කම් මභාවෙො ලබ් භති. වලොභචිත් වතන ආපජ් ජිතබ් බවතො අකුසලචිත් තං. 
සුඛසමඞ් ගී ො උවපක් ඛාසමඞ් ගී ො තං ආපජ් ජතීති ද් විවෙදනන් ති වෙදිතබ් බං. 
සබ් බඤ ්වචතං ආපත් තියං යුජ් ජති. සික් ඛාපදසීවසන පන 

සබ්බඅට්ඨෙථාසුවදසනා ආරූළ් හා, තස් මා එෙං වුත් තං. 

පකිණ් ණකකථා නිට් ඨිතා. 

විනීතෙත් ථුෙණ් ණනා 

 ක්ෙටී වජ්ජිපුත්තා ච…කප.…වුඩ්ෙපබ්බජිකතො මක ොති ඉදං කිං? ඉමා 
විනීතෙත් ථූනං භගෙතා සයං විනිච් ඡිතානං වතසං වතසං ෙත් ථූනං උද් දානගාථා 
නාම. තානි ෙත් ථූනි ‘‘සුඛං විනයධරා උග් ගණ් හිස් සන් තී’’ති 
ධම් මසඞ් ගාහකත් වථවරහි ඨපිතානි. ෙත් ථුගාථා පන ධරමාවනවයෙ භගෙති 
උපාලිත් වථවරන ඨපිතා ‘‘ඉමිනා ලක් ඛවණන ආයතිං විනයධරා විනයං 
විනිච් ඡිනිස ්සන් තී’’ති. තස් මා එත් ථ වුත් තලක් ඛණං සාධුකං සල් ලක් වඛත් ො 
පඨමසික් ඛාපදං විනිච් ඡිනිතබ් බං. දුතියාදීනඤ් ච විනීතෙත් ථූසු වුත් තලක් ඛවණන 
දුතියාදීනි. විනීතෙත් ථූනි හි සිප් පිකානං පටිච් ඡන් නකරූපානි විය විනයධරානං 
පටිච් ඡන් නකෙත් ථූනි වහොන් තීති. 

67. තත් ථ පුරිමානි ද් වෙ ෙත් ථූනි අනුපඤ් ඤත් තියංවයෙ වුත් තත් ථානි. 

තතිවය ෙත් ථුම් හි ගිහිලිඞ්ක නාති ගිහිවෙවසන ඔදාතෙත් වථො හුත් ො. චතුත් වථ 

නත් ථි කිඤ් චි ෙත් තබ් බං. තවතො පවරසු සත් තසු ෙත් ථූසු කුලසචීරන් ති කුවස 

ගන් වථත් ො කතචීරං. වාෙචීරං නාම තාපසානං ෙක් කලං. ඵ ෙචීරං නාම 

 ලකසණ් ඨානානි  ලකානි සිබ් බිත් ො කතචීරං. කෙසෙම්බක ොති වකවසහි 

තන් වත ොයිත් ො කතකම් බවලො. වා ෙම්බක ොති චමරොවලහි ොයිත් ො 

කතකම් බවලො. උලූෙපක්ඛිෙන් ති උලූකසකුණස් ස පක් වඛහි කතනිොසනං. 

අජිනක්ඛිපන් ති සවලොමං සඛුරං අජිනමිගචම් මං. ද් ොදසවම ෙත් ථුම් හි 

සාරත්කතොති කායසංසග් ගරාවගන සාරත් වතො; තං රාගං ඤත් ො භගො 

‘‘ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’ති ආහ. 

68. වතරසවම ෙත් ථුම් හි උප්ප වණ්ණාති සා වථරී සාෙත් ථියං වසට් ඨිධීතා 
සතසහස් සකප් වප අභිනීහාරසම් පන් නා. තස් සා පකතියාපි අතිදස් සනීයා 

නීලුප් පලෙණ් ණා කායච් ඡවි, අබ් භන් තවර පන කිවලසසන් තාපස් ස අභාවෙන 
අතිවිය විවරොචති. සා තාවයෙ ෙණ් ණවපොක් ඛරතාය ‘‘උප් පලෙණ් ණා’’ති නාමං 

ලභි. පටිබද්ධචිත්කතොති ගිහිකාලවතො පට් ඨාය රත් තචිත් වතො; වසො කිර තස් සා 
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පටුන 

ඤාතිදාරවකො වහොති. අථ කඛොති අනන් තරත් වථ නිපාවතො; මඤ ්චවක 
නිසින් නානන් තරවමොති වුත් තං වහොති. දිො බාහිරවතො ආගන් ත් ො ද් ොරං 
පිධාය නිසින් නානඤ් හි පඨමං අන් ධකාරං වහොති. වසො යාෙස් සා තං අන් ධකාරං 

න නස ්සති, තාෙවදෙ එෙමකාසීති අත් වථො. දූකසසීති පධංවසසි. වථරී පන 
අනෙජ් ජා අත් තවනො සමණසඤ් ඤං පච් චපට් ඨවපත් ො අසාදියන් තී නිසීදි 
අසද් ධම් මාධිප් පාවයන පරාමට් ඨා අග් ගික් ඛන් ධ-සිලාථම් භ-ඛදිරසාරඛාණුකා 
විය. වසොපි අත් තවනො මවනොරථං පූවරත් ො ගවතො. තස් සා වථරියා දස් සනපථං 
විජහන් තස් වසෙ අයං මහාපථවී සිවනරුපබ් බතං ධාවරතුං සමත් ථාපි තං 
පාපපුරිසං බයාමමත් තකවළෙරං ධාවරතුං අසක් වකොන් තී විය භිජ් ජිත් ො 
විෙරමදාසි. වසො තඞ් ඛණඤ් වඤෙ අවීචිජාලානං ඉන් ධනභාෙං අගමාසි. භගො 

තං සුත් ො ‘‘අනාපත් ති, භික් ඛවෙ, අසාදියන් තියා’’ති ෙත් ො වථරිං සන් ධාය 

ධම් පකද ඉමං ගාථං අභාසි – 

‘‘ොරි වපොක් ඛරපත් වතෙ, ආරග් වගරිෙ සාසවපො; 

වයො න ලිම් පති කාවමසු, තමහං බූ්රමි බ්රාහ් මණ’’න් ති. (ධ. ප. 401); 

69. චද් දසවම ෙත් ථුම් හි ඉත්ථිලිඞ් ං පාතුභූතන් ති රත් තිභාවග නිද් දං 
ඔක් කන් තස් ස පුරිසසණ් ඨානං මස් සුදාඨිකාදි සබ් බං අන් තරහිතං 

ඉත් ථිසණ් ඨානං උප් පන් නං. තක ව උපජ්ඣං තක ව උපසම්පදන් ති පුබ් වබ 
ගහිතඋපජ් ඣායවමෙ පුබ් වබ කතඋපසම් පදවමෙ අනුජානාමි. පුන උපජ් ඣා න 

ගවහතබ් බා; උපසම් පදා න කාතබ් බාති අත් වථො. තානිකයව වස්සානීති 

භික් ඛුඋපසම් පදවතො පභුති යාෙ ෙස ්සගණනා, තංවයෙ ෙස් සගණනං 

අනුජානාමි. න ඉවතො පට් ඨාය ෙස් සගණනා කාතබ් බාති අත් වථො. භික්ඛුනීහි

සඞ් මතුන් ති භික් ඛුනීහි සද් ධිං සඞ් ගමිතුං සඞ් ගන් තුං සමඞ් ගී භවිතුං 
අනුජානාමීති අත් වථො. ඉදං වුත් තං වහොති – අප් පතිරූපං දානිස ්සා භික් ඛූනං 

මජ් වඣ ෙසිතුං, භික් ඛුනුපස් සයං ගන් ත් ො භික් ඛුනීහි සද් ධිං ෙසතූති. යා

ආපත්තිකයො භික්ඛූනං භික්ඛුනීහි සාධාරණාති යා වදසනාගාමිනිවයො ො 

වුට් ඨානගාමිනිවයො ො ආපත් තිවයො භික් ඛූනං භික් ඛුනීහි සද් ධිං සාධාරණා. තා

ආපත්තිකයො භික්ඛුනීනං සන්තිකෙ වුට්ඨාතුන් ති තා සබ් බාපි භික් ඛුනීහි 
කාතබ් බං විනයකම් මං කත් ො භික් ඛුනීනං සන් තිවක වුට් ඨාතුං අනුජානාමීති 

අත් වථො. තාහි ආපත්තීහිඅනාපත්තීති යා පන භික් ඛූනං භික් ඛුනීහි අසාධාරණා 

සුක් කවිස් සට් ඨි-ආදිකා ආපත් තිවයො, තාහි අනාපත් ති. ලිඞ් ගපරිෙත් තවනන තා 
ආපත් තිවයො වුට් ඨිතාෙ වහොන් ති. පුන පකතිලිඞ් වග උප් පන් වනපි තාහි 
ආපත් තීහි තස ්ස අනාපත් තිවයොති අයං තාවෙත් ථ පාළිවිනිච් ඡවයො. 

අයං පන පාළිමුත්කතො ඔක්ෙන්තිෙවිනිච්ෙකයො – ඉවමසු තාෙ ද් වීසු 

ලිඞ් වගසු පුරිසලිඞ් ගං උත් තමං, ඉත් ථිලිඞ් ගං හීනං; තස ්මා පුරිසලිඞ් ගං 
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බලෙඅකුසවලන අන් තරධායති. ඉත් ථිලිඞ් ගං දුබ් බලකුසවලන පතිට් ඨාති. 
ඉත් ථිලිඞ් ගං පන අන් තරධායන් තං දුබ් බලඅකුසවලන අන් තරධායති. 
පුරිසලිඞ් ගං බලෙකුසවලන පතිට් ඨාති. එෙං උභයම් පි අකුසවලන 

අන් තරධායති, කුසවලන පටිලබ් භති. 

තත් ථ සවච ද් වින් නං භික් ඛූනං එකවතො සජ් ඣායං ො ධම් මසාකච් ඡං ො 
කත් ො එකාගාවර නිපජ් ජිත් ො නිද් දං ඔක් කන් තානං එකස් ස ඉත් ථිලිඞ් ගං 

පාතුභෙති, උභින් නම් පි සහවසයයාපත් ති වහොති. වසො වච පටිබුජ් ඣිත් ො 
අත් තවනො තං විප් පකාරං දිස් ො දුක් ඛී දුම් මවනො රත් තිභාවගවයෙ ඉතරස් ස 

ආවරොවචයය, වතන සමස් සාවසතබ් වබො – ‘‘වහොතු, මා චින් තයිත් ථ. 

ෙට් ටස ්වසවෙවසො වදොවසො. සම් මාසම් බුද් වධන ද් ොරං දින් නං, භික් ඛු ො වහොතු 

භික් ඛුනී ො, අනාෙවටො ධම් වමො අොරිවතො සග් ගමග් වගො’’ති. සමස් සාවසත් ො 

ච එෙං ෙත් තබ් බං – ‘‘තුම් වහහි භික් ඛුනුපස ්සයං ගන් තුං ෙට් ටති. අත් ථි වෙො කාචි 

සන් දිට් ඨා භික් ඛුනිවයො’’ති. සචස ්සා වහොන් ති තාදිසා භික් ඛුනිවයො අත් ථීති, වනො 

වච වහොන් ති නත් ථීති ෙත් ො වසො භික් ඛු ෙත් තබ් වබො – ‘‘මම සඞ් ගහං කවරොථ; 
ඉදානි මං පඨමං භික් ඛුනුපස් සයං වනථා’’ති. වතන භික් ඛුනා තං ගවහත් ො 
තස් සා ො සන් දිට් ඨානං අත් තවනො ො සන් දිට් ඨානං භික් ඛුනීනං සන් තිකං 
ගන් තබ් බං. ගච් ඡන් වතන ච න එකවකන ගන් තබ් බං. චතූහි පඤ් චහි භික් ඛූහි 
සද් ධිං වජොතිකඤ් ච කත් තරදණ් ඩඤ ්ච ගවහත් ො සංවිදහනං පරිවමොවචත් ො 
‘‘මයං අසුකං නාම ඨානං ගච් ඡාමා’’ති ගන් තබ් බං. සවච බහිගාවම දූවර 

විහාවරො වහොති, අන් තරාමග් වග ගාමන් තර-නදීපාර-රත් තිවිප් පොස-
ගණඔහීයනාපත් තීහි අනාපත් ති. භික් ඛුනුපස ්සයං ගන් ත් ො තා භික් ඛුනිවයො 

ෙත් තබ් බා – ‘‘අසුකං නාම භික් ඛුං ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, අයයා’’ති. ‘‘තස ්ස 

ඉත් ථිලිඞ් ගං පාතුභූතං, සඞ් ගහං දානිස ්ස කවරොථා’’ති. තා වච ‘‘සාධු, අයයා, 

ඉදානි මයම් පි සජ් ඣායිස් සාම, ධම් මං වසොස් සාම, ගච් ඡථ තුම් වහ’’ති ෙත් ො 

සඞ් ගහං කවරොන් ති, ආරාධිකා ච වහොන් ති සඞ් ගාහිකා ලජ් ජිනිවයො, තා 

වකොවපත් ො අඤ් ඤත් ථ න ගන් තබ් බං. ගච් ඡති වච, ගාමන් තර-නදීපාර-
රත් තිවිප් පොස-ගණඔහීයනාපත් තීහි න මුච් චති. සවච පන ලජ් ජිනිවයො 

වහොන් ති, න සඞ් ගාහිකාවයො; අඤ ්ඤත් ථ ගන් තුං ලබ් භති. සවචපි අලජ් ජිනිවයො 

වහොන් ති, සඞ් ගහං පන කවරොන් ති; තාපි පරිච් චජිත් ො අඤ් ඤත් ථ ගන් තුං 

ලබ් භති. සවච ලජ් ජිනිවයො ච සඞ් ගාහිකා ච, ඤාතිකා න වහොන් ති, 

ආසන් නගාවම පන අඤ ්ඤා ඤාතිකාවයො වහොන් ති පටිජග් ගනිකා, තාසම් පි 
සන් තිකං ගන් තුං ෙට් ටතීති ෙදන් ති. ගන් ත් ො සවච භික් ඛුභාවෙපි 

නිස ්සයපටිපන් වනො, පතිරූපාය භික් ඛුනියා සන් තිවක නිස ්සවයො ගවහතබ් වබො. 

මාතිකා ො විනවයො ො උග් ගහිවතො සුග් ගහිවතො, පුන උග් ගණ් හනකාරණං 

නත් ථි. සවච භික් ඛුභාවෙ පරිසාෙචවරො, තස් ස සන් තිවකවයෙ උපසම් පන් නා 
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සූපසම් පන් නා. අඤ් ඤස් ස සන් තිවක නිස ්සවයො ගවහතබ් වබො. පුබ් වබ තං 
නිස ්සාය ෙසන් වතහිපි අඤ් ඤස ්ස සන් තිවකවයෙ නිස් සවයො ගවහතබ් වබො. 
පරිපුණ් ණෙස් සසාමවණවරනාපි අඤ් ඤස් ස සන් තිවකවයෙ උපජ් ඣා 
ගවහතබ් බා. 

යං පනස ්ස භික් ඛුභාවෙ අධිට් ඨිතං තිචීෙරඤ් ච පත් වතො ච, තං අධිට් ඨානං 

විජහති, පුන අධිට් ඨාතබ් බං. සඞ් කච් චිකා ච උදකසාටිකා ච ගවහතබ් බා. යං 

අතිවරකචීෙරං ො අතිවරකපත් වතො ො විනයකම් මං කත් ො ඨපිවතො වහොති, තං 

සබ් බම් පි විනයකම් මං විජහති, පුන කාතබ් බං. පටිග් ගහිතවතලමධු ාණිතාදීනිපි 
පටිග් ගහණං විජහන් ති. සවච පටිග් ගහණවතො සත් තවම දිෙවස ලිඞ් ගං 

පරිෙත් තති, පුන පටිග් ගවහත් ො සත් තාහං ෙට් ටති. යං පන භික් ඛුකාවල 

අඤ ්ඤස ්ස භික් ඛුවනො සන් තකං පටිග් ගහිතං, තං පටිග් ගහණං න විජහති. යං 

උභින් නං සාධාරණං අවිභජිත් ො ඨපිතං, තං පකතත් වතො රක් ඛති. යං පන 

විභත් තං එතස ්වසෙ සන් තකං, තං පටිග් ගහණං විජහති. වුත් තම් පි වචතං 

පරිවාකර – 

‘‘වතලං මධුං  ාණිතඤ් චාපි සප් පිං; 

සාමං ගවහත් ොන නික් ඛිවපයය; 

අවීතිෙත් වත සත් තාවහ; 

සති පච් චවය පරිභුඤ් ජන් තස ්ස ආපත් ති; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 480); 

ඉදඤ් හි ලිඞ් ගපරිෙත් තනං සන් ධාය වුත් තං. පටිග් ගහණං නාම 

ලිඞ් ගපරිෙත් තවනන, කාලංකිරියාය, සික් ඛාපච් චක් ඛාවනන, 

හීනායාෙත් තවනන, අනුපසම් පන් නස ්ස දාවනන, අනවපක් ඛවිස් සජ් ජවනන, 
අච් ඡින් දිත් ො ගහවණන ච විජහති. තස් මා සවචපි හරීතකඛණ් ඩම් පි 

පටිග් ගවහත් ො ඨපිතමත් ථි, සබ් බමස් ස පටිග් ගහණං විජහති. භික් ඛුවිහාවර පන 

යංකිඤ් චිස් සා සන් තකං පටිග් ගවහත් ො ො අප් පටිග් ගවහත් ො ො ඨපිතං, 

සබ් බස ්ස සාෙ ඉස් සරා, ආහරාවපත් ො ගවහතබ් බං. යං පවනත් ථ ථාෙරං තස් සා 

සන් තකං වසනාසනං ො උපවරොපකා ො, වත යස් සිච් ඡති තස් ස දාතබ් බා. 

වතරසසු සම් මුතීසු යා භික් ඛුකාවල ලද් ධා සම් මුති, සබ් බා සා පටිප් පස් සම් භති. 
පුරිමිකාය වසනාසනග් ගාවහො පටිප් පස් සම් භති. සවච පච් ඡිමිකාය වසනාසවන 

ගහිවත ලිඞ් ගං පරිෙත් තති, භික් ඛුනිසඞ් වඝො චස් සා උප් පන් නං ලාභං දාතුකාවමො 

වහොති, අපවලොවකත් ො දාතබ් වබො. සවච භික් ඛුනීහි සාධාරණාය පටිච් ඡන් නාය 

ආපත් තියා පරිෙසන් තස් ස ලිඞ් ගං පරිෙත් තති, පක් ඛමානත් තවමෙ දාතබ් බං. 

සවච මානත් තං චරන් තස් ස පරිෙත් තති, පුන පක් ඛමානත් තවමෙ දාතබ් බං. 
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පටුන 

සවච චිණ් ණමානත් තස් ස පරිෙත් තති, භික් ඛුනීහි අබ් භානකම් මං කාතබ් බං. 
සවච අකුසලවිපාවක පරික් ඛීවණ පක් ඛමානත් තකාවල පුනවදෙ ලිඞ් ගං 

පරිෙත් තති, ඡාරත් තං මානත් තවමෙ දාතබ් බං. සවච චිණ් වණ පක් ඛමානත් වත 

පරිෙත් තති, භික් ඛූහි අබ් භානකම් මං කාතබ් බන් ති. 

අනන් තවර භික් ඛුනියා ලිඞ් ගපරිෙත් තනෙත් ථුම් හි ඉධ වුත් තනවයවනෙ 
සබ් වබො විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අයං පන විවසවසො – සවචපි භික් ඛුනිකාවල 

ආපන් නා සඤ් චරිත් තාපත් ති පටිච් ඡන් නා වහොති, පරිොසදානං නත් ථි, ඡාරත් තං 

මානත් තවමෙ දාතබ් බං. සවච පක් ඛමානත් තං චරන් තියා ලිඞ් ගං පරිෙත් තති, න 

වතනත් වථො, ඡාරත් තං මානත් තවමෙ දාතබ් බං. සවච චිණ් ණමානත් තාය 

පරිෙත් තති, පුන මානත් තං අදත් ො භික් ඛූහි අබ් වභතබ් වබො. අථ භික් ඛූහි 

මානත් වත අදින් වන පුන ලිඞ් ගං පරිෙත් තති, භික් ඛුනීහි පක් ඛමානත් තවමෙ 

දාතබ් බං. අථ ඡාරත් තං මානත් තං චරන් තස් ස පුන පරිෙත් තති, 
පක් ඛමානත් තවමෙ දාතබ් බං. චිණ් ණමානත් තස් ස පන ලිඞ් ගපරිෙත් වත ජාවත 

භික් ඛුනීහි අබ් භානකම් මං කාතබ් බං. පුන පරිෙත් වත ච ලිඞ් වග භික් ඛුනිභාවෙ 

ඨිතායපි යා ආපත් තිවයො පුබ් වබ පටිප් පස ්සද් ධා, තා සුප් පටිප් පස ්සද් ධා එොති. 

70. ඉවතො පරානි ‘‘ ාතුයා ක ථුනං ධම් ’’න් තිආදීනි චත් තාරි ෙත් ථූනි 
උත් තානත් ථානිවයෙ. 

71. මුදුපිට් ඨිකෙත් ථුම් හි වසො කිර භික් ඛු නටපුබ් බවකො. තස් ස 
සිප් පවකොසල් ලත් ථං පරිකම් මකතා පිට් ඨි මුදුකා අවහොසි. තස් මා එෙං කාතුං 
අසක් ඛි. 

ලම් බීෙත් ථුම් හි තස් ස භික් ඛුස ්ස අඞ් ගජාතං දීඝං වහොති ලම් බති, තස් මා 
ලම් බීති වුත් වතො. 

ඉවතො පරානි ද් වෙ ෙණෙත් ථූනි උත් තානාවනෙ. වලපචිත් තෙත් ථුම් හි 

ක පචිත්තං නාම චිත් තකම් මරූපං. 

දාරුධීතලිකෙත් ථුම් හි දාරුධීතලිො නාම කට් ඨරූපං. යථා ච ඉවමසු ද් වීසු 
එෙං අඤ් වඤසුපි දන් තරූප-වපොත් ථකරූප-වලොහරූපාදීසු අනුපාදින් නවකසු 
ඉත් ථිරූවපසු නිමිත් වත වමථුනරාවගන උපක් කමන් තස ්ස අසුචි මුච් චතු ො මා 

ො, දුක් කටවමෙ. කායසංසග් ගරාවගන උපක් කමන් තස් සාපි තවථෙ දුක් කටං. 

වමොචනරාවගන පන උපක් කමන් තස් ස මුත් වත සඞ් ඝාදිවසවසො, අමුත් වත 
ථුල් ලච් චයන් ති. 
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72. සුන් දරෙත් ථුම් හි අයං සුන්දකරො නාම රාජගවහ කුලදාරවකො සද් ධාය 

පබ් බජිවතො; අත් තභාෙස් ස අභිරූපතාය ‘‘සුන් දවරො’’ති නාමං ලභි. තං රථිකාය 
ගච් ඡන් තං දිස ්ො සමුප් පන් නඡන් දරාගා සා ඉත් ථී ඉමං විප් පකාරං අකාසි. 
වථවරො පන අනාගාමී. තස් මා වසො න සාදියි. අඤ් වඤසං පන අවිසවයො එවසො. 

ඉවතො පවරසු චතූසු ෙත් ථූසු වත භික් ඛූ ජළා දුම් වමධා මාතුගාමස් ස ෙචනං 
ගවහත් ො තථා කත් ො පච් ඡා කුක් කුච් චායිංසු. 

73. අක් ඛායිතාදීනි තීණි ෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. ද් වීසු 
ඡින් නසීසෙත් ථූසු අයං විනිච් ඡවයො – ෙට් ටකවත මුවඛ විෙවට අඞ් ගජාතං 
පවෙවසන් වතො සවච වහට් ඨා ො උපරි ො උභයපස් වසහි ො ඡුපන් තං 

පවෙවසති, පාරාජිකං. චතූහිපි පස් වසහි අඡුපන් තං පවෙවසත් ො අබ් භන් තවර 

තාලුකං ඡුපති, පාරාජිකවමෙ. චත් තාරි පස් සානි තාලුකඤ් ච අඡුපන් වතො 

ආකාසගතවමෙ කත් ො පවෙවසති ච නීහරති ච, දුක් කටං. යදි පන දන් තා 

සුඵුසිතා, අන් වතොමුවඛ ඔකාවසො නත් ථි, දන් තා ච බහි ඔට් ඨමංවසන 

පටිච් ඡන් නා, තත් ථ ොවතන අසම් ඵුට් ඨං අල් වලොකාසං තිල ලමත් තම් පි 
පවෙවසන් තස් ස පාරාජිකවමෙ. උප් පාටිවත පන ඔට් ඨමංවස දන් වතසුවයෙ 

උපක් කමන් තස් ස ථුල් ලච් චයං. වයොපි දන් වතො බහි නික් ඛමිත් ො තිට් ඨති, න 
සක් කා ඔට් වඨහි පිදහිතුං. තත් ථ උපක් කමන් වතපි බහි නික් ඛන් තජිව් හාය 
උපක් කමන් වතපි ථුල් ලච් චයවමෙ. ජීෙමානකසරීවරපි බහි නික් ඛන් තජිව් හාය 

ථුල් ලච් චයවමෙ. යදි පන බහිජිව් හාය පලිවෙවඨත් ො අන් වතොමුඛං පවෙවසති, 
පාරාජිකවමෙ. උපරිගීොය ඡින් නසීසස් සපි අවධොභාවගන අඞ් ගජාතං 
පවෙවසත් ො තාලුකං ඡුපන් තස් ස පාරාජිකවමෙ. 

අට් ඨිකෙත් ථුම් හි සුසානං ගච් ඡන් තස් සාපි දුක් කටං. අට් ඨිකානි 

සඞ් කඩ් ඪන් තස් සාපි, නිමිත් වත වමථුනරාවගන උපක් කමන් තස ්සාපි, 

කායසංසග් ගරාවගන උපක් කමන් තස ්සාපි, මුච් චතු ො මා ො, දුක් කටවමෙ. 

වමොචනරාවගන පන උපක් කමන් තස් ස මුච් චන් වත සඞ් ඝාදිවසවසො, 
අමුච් චන් වත ථුල් ලච් චයවමෙ. 

නාගීෙත් ථුම් හි නාගමාණවිකා ො වහොතු කින් නරීආදීනං ො අඤ් ඤතරා, 
සබ් බත් ථ පාරාජිකං. 

යක් ඛීෙත් ථුම් හි සබ් බාපි වදෙතා යක් ඛීවයෙ. 

වපතීෙත් ථුම් හි නිජ් ඣාමතණ් හිකාදිවපතිවයො අල් ලීයිතුම් පි න සක් කා. 

විමානවපතිවයො පන අත් ථි; යාසං කාළපක් වඛ අකුසලං විපච් චති, 
ජුණ් හපක් වඛ වදෙතා විය සම් පත් තිං අනුවභොන් ති. එෙරූපාය වපතියා ො 
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යක් ඛියා ො සවච දස් සන-ගහණ-ආමසන-ඵුසන-ඝට් ටනානි පඤ් ඤායන් ති, 

පාරාජිකං. අථාපි දස් සනං නත් ථි, ඉතරානි පඤ් ඤායන් ති, පාරාජිකවමෙ. අථ 

දස් සනගහණානි න පඤ් ඤායන් ති, ආමසනඵුසනඝට් ටවනහි පඤ් ඤායමාවනහි 

තං පුග් ගලං විසඤ් ඤං කත් ො අත් තවනො මවනොරථං පූවරත් ො ගච් ඡති, අයං 
අවිසවයො නාම. තස් මා එත් ථ අවිසයත් තා අනාපත් ති. පණ් ඩකෙත් ථු 
පාකටවමෙ. 

උපහතින් ද්රියෙත් ථුම් හි උපහතින්ද්රිකයොති උපහතකායප් පසාවදො 
ඛාණුකණ් ටකමිෙ සුඛං ො දුක් ඛං ො න වෙදයති. අවෙදයන් තස ්සාපි 
වසෙනචිත් තෙවසන ආපත් ති. 

ඡුපිතමත් තෙත් ථුස් මිං වයො ‘‘වමථුනං ධම් මං පටිවසවිස් සාමී’’ති මාතුගාමං 

ගණ් හිත් ො වමථුවන විරජ් ජිත් ො විප් පටිසාරී වහොති, දුක් කටවමෙස් ස වහොති. 

වමථුනධම් මස් ස හි පුබ් බපවයොගා හත් ථග් ගාහාදවයො යාෙ සීසං න පාපුණාති, 
තාෙ දුක් කවට තිට් ඨන් ති. සීවස පත් වත පාරාජිකං වහොති. පඨමපාරාජිකස් ස හි 
දුක් කටවමෙ සාමන් තං. ඉතවරසං තිණ් ණං ථුල් ලච් චයං. අයං පන භික් ඛු 
වමථුනධම් වම විරජ් ජිත් ො කායසංසග් ගං සාදියීති වෙදිතබ් වබො. වතනාහ භගො 
– ‘‘ආපත් ති සඞ් ඝාදිවසසස් සා’’ති. 

74. භද් දියෙත් ථුස් මිං භද්දියං නාම තං නගරං. ජාතියාෙනං නාම 

ජාතිපුප්  ගුම් බානං උස් සන් නතාය එෙං ලද් ධනාමං; තං තස් ස නගරස ්ස 
උපචාවර ෙනං වහොති. වසො තත් ථ නිපන් වනො වතන ොතුපත් ථම් වභන 

මහානිද් දං ඔක් කමි. එකරසං භෙඞ් ගවමෙ ෙත් තති. කිලින්නං පස්සිත්වාති 
අසුචිකිලිට් ඨං පස් සිත් ො. 

75. ඉවතො පරානි සාදියනපටිසංයුත් තානි චත් තාරි ෙත් ථූනි, අජානනෙත් ථු 
චාති පඤ් ච උත් තානත් ථාවනෙ. 

76. ද් වීසු අසාදියනෙත් ථූසු සහසා වුට්ඨාසීති ආසීවිවසන දට් වඨො විය 

අග් ගිනා දඩ් වඪො විය ච තුරිතං වුට් ඨාසි. අක්ෙමත්වා පවත්කතසීති අප් පමත් වතො 
භික් ඛු ආරද් ධවිපස් සවකො උපට් ඨිතස ්සති ඛිප් පං වුට් ඨහන් වතොෙ අක් කමිත් ො 
භූමියං ෙට් වටන් වතො පරිෙට් වටන් වතො විවහවඨන් වතො පාවතසි. 
පුථුජ් ජනකලයාණවකන හි එෙරූවපසු ඨාවනසු චිත් තං රක් ඛිතබ් බං. අයඤ් ච 
වතසං අඤ ්ඤතවරො සඞ් ගාමසීසවයොවධො භික් ඛු. 

77. ද් ොරං විෙරිත් ො නිපන් නෙත් ථුම් හි දිවා පටිසල්ලීයන්කතනාති දිො 

නිපජ් ජන් වතන. ද්වාරං සංවරිත්වා පටිසල්ලීයිතුන් ති ද් ොරං පිදහිත් ො 
නිපජ් ජිතුං. එත් ථ ච කිඤ් චාපි පාළියං ‘‘අයං නාම ආපත් තී’’ති න වුත් තා. 
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පටුන 

විෙරිත් ො නිපන් නවදොවසන පන උප් පන් වන ෙත් ථුස් මිං ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛවෙ, දිො පටිසල් ලීයන් වතන ද් ොරං සංෙරිත් ො පටිසල් ලීයිතු’’න් ති 
වුත් තත් තා අසංෙරිත් ො පටිසල් ලීයන් තස් ස දුක් කටං වුත් තං. භගෙවතො හි 
අධිප් පායං ඤත් ො උපාලිත් වථරාදීහි අට් ඨකථා ඨපිතා. ‘‘අත් ථාපත් ති දිො 

ආපජ් ජති වනො රත් ති’’න් ති (පරි. 323) ඉමිනාපි වචතං සිද් ධං. 

කීදිසං පන ද් ොරං සංෙරිතබ් බං, කීදිසං න සංෙරිතබ් බං? 
රුක් ඛපදරවෙළුපදරකිලඤ් ජපණ් ණාදීනං වයන වකනචි කොටං කත් ො 
වහට් ඨා උදුක් ඛවල උපරි උත් තරපාසවක ච පවෙවසත් ො කතං 
පරිෙත් තකද් ොරවමෙ සංෙරිතබ් බං. අඤ් ඤං වගොරූපානං ෙවජසු විය 

රුක් ඛසූචිකණ් ටකද් ොරං, ගාමථකනකං චක් කලකයුත් තද් ොරං,  ලවකසු ො 

කිටිකාසු ො ද් වෙ තීණි චක් කලකානි වයොවජත් ො කතං සංසරණකිටිකද් ොරං, 

ආපවණසු විය කතං උග් ඝාටනකිටිකද් ොරං, ද් වීසු තීසු ඨාවනසු වෙණුසලාකා 

වගොප් ව ත් ො පණ් ණකුටීසු කතං සලාකහත් ථකද් ොරං, දුස් සසාණිද් ොරන් ති 
එෙරූපං ද් ොරං න සංෙරිතබ් බං. පත් තහත් ථස් ස කොටප් පණාමවන පන එකං 

දුස් සසාණිද් ොරවමෙ අනාපත් තිකරං, අෙවසසානි පණාවමන් තස් ස ආපත් ති. 

දිො පටිසල් ලීයන් තස් ස පන පරිෙත් තකද් ොරවමෙ ආපත් තිකරං, වසසානි 
සංෙරිත් ො ො අසංෙරිත් ො ො නිපන් නස ්ස ආපත් ති නත් ථි. සංෙරිත් ො පන 

නිපජ් ජිතබ් බං, එතං ෙත් තං. 

පරිෙත් තකද් ොරං පන කිත් තවකන සංවුතං වහොති? සූචිඝටිකාදීසු දින් නාසු 
සංවුතවමෙ වහොති. අපිච වඛො සූචිමත් වතපි දින් වන ෙට් ටති. ඝටිකමත් වතපි 
දින් වන ෙට් ටති. ද් ොරබාහං ඵුසිත් ො පිහිතමත් වතපි ෙට් ටති. ඊසකං අඵුසිවතපි 
ෙට් ටති. සබ් බන් තිවමන විධිනා යාෙතා සීසං නප් පවිසති තාෙතා අඵුසිවතපි 

ෙට් ටතීති. සවච බහූනං ෙළඤ් ජනට් ඨානං වහොති, භික් ඛුං ො සාමවණරං ො 

‘‘ද් ොරං, ආවුවසො, ජග් ගාහී’’ති ෙත් ොපි නිපජ් ජිතුං ෙට් ටති. අථ භික් ඛූ 

චීෙරකම් මං ො අඤ් ඤං ො කිඤ් චි කවරොන් තා නිසින් නා වහොන් ති, ‘‘එවත 
ද් ොරං ජග් ගිස් සන් තී’’ති ආවභොගං කත් ොපි නිපජ් ජිතුං ෙට් ටති. 

කුලරුන්දට්ඨෙථායං පන ‘‘උපාසකම් පි ආපුච් ඡිත් ො ො, ‘එස ජග් ගිස් සතී’ති 
ආවභොගං කත් ො ො නිපජ් ජිතුං ෙට් ටති. වකෙලං භික් ඛුනිං ො මාතුගාමං ො 
ආපුච් ඡිතුං න ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. අථ ද් ොරස් ස උදුක් ඛලං ො උත් තරපාසවකො 

ො භින් වනො ො වහොති අට් ඨපිවතො ො, සංෙරිතුං න සක් වකොති, නෙකම් මත් ථං 

ො පන ඉට් ඨකපුඤ ්වජො ො මත් තිකාදීනං ො රාසි අන් වතොද් ොවර කවතො වහොති, 

අට් ටං ො බන් ධන් ති, යථා සංෙරිතුං න සක් වකොති; එෙරූවප අන් තරාවය සති 

අසංෙරිත් ොපි නිපජ් ජිතුං ෙට් ටති. යදි පන කොටං නත් ථි, ලද් ධකප් පවමෙ. උපරි 
සයන් වතන නිස් වසණිං ආවරොවපත් ො නිපජ් ජිතබ් බං. සවච නිස ්වසණිමත් ථවක 
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ථකනකං වහොති, ථවකත් ොපි නිපජ් ජිතබ් බං. ගබ් වභ නිපජ් ජන් වතන 
ගබ් භද් ොරං ො පමුඛද් ොරං ො යංකිඤ් චි සංෙරිත් ො නිපජ් ජිතුං ෙට් ටති. සවච 

එකකුට් ටවක වගවහ ද් වීසු පස් වසසු ද් ොරානි කත් ො ෙළඤ් ජන් ති, ද් වෙපි 
ද් ොරානි ජග් ගිතබ් බානි. 

තිභූමවකපි පාසාවද ද් ොරං ජග් ගිතබ් බවමෙ. සවච භික් ඛාචාරා පටික් කම් ම 

වලොහපාසාදසදිසං පාසාදං බහූ භික් ඛූ දිොවිහාරත් ථං පවිසන් ති, සඞ් ඝත් වථවරන 
ද් ොරපාලස් ස ‘‘ද් ොරං ජග් ගාහී’’ති ෙත් ො ො ‘‘ද් ොරජග් ගනං එතස ්ස 

භාවරො’’ති ආවභොගං කත් ො ො පවිසිත් ො නිපජ් ජිතබ් බං. යාෙ සඞ් ඝනෙවකන 
එෙවමෙ කත් තබ් බං. පුවර පවිසන් තානං ‘‘ද් ොරජග් ගනං නාම පච් ඡිමානං 
භාවරො’’ති එෙං ආවභොගං කාතුම් පි ෙට් ටති. අනාපුච් ඡා ො ආවභොගං ො අකත් ො 
අන් වතොගබ් වභ ො අසංවුතද් ොවර බහි ො නිපජ් ජන් තානං ආපත් ති. ගබ් වභ ො 
බහි ො නිපජ් ජනකාවලපි ‘‘ද් ොරජග් ගනං නාම මහාද් ොවර ද් ොරපාලස් ස 
භාවරො’’ති ආවභොගං කත් ො නිපජ් ජිතුං ෙට් ටතිවයෙ. වලොහපාසාදාදීසු 
ආකාසතවල නිපජ් ජන් වතනාපි ද් ොරං සංෙරිතබ් බවමෙ. 

අයඤ් වහත් ථ සඞ් වඛවපො – ඉදං දිොපටිසල් ලීයනං වයන වකනචි 
පරික් ඛිත් වත සද් ොරබන් වධ ඨාවන කථිතං. තස් මා අබ් වභොකාවස ො 
රුක් ඛමූවල ො මණ් ඩවප ො යත් ථ කත් ථචි සද් ොරබන් වධ නිපජ් ජන් වතන 

ද් ොරං සංෙරිත් ොෙ නිපජ් ජිතබ් බං. සවච මහාපරිවෙණං වහොති, 

මහාවබොධියඞ් ගණවලොහපාසාදඞ් ගණසදිසං බහූනං ඔසරණට් ඨානං, යත් ථ 

ද් ොරං සංවුතම් පි සංවුතට් ඨාවන න තිට් ඨති, ද් ොරං අලභන් තා පාකාරං 

ආරුහිත් ොපි විචරන් ති, තත් ථ සංෙරණකිච් චං නත් ථි. රත් තිං ද් ොරං විෙරිත් ො 

නිපන් වනො අරුවණ උග් ගවත උට් ඨහති, අනාපත් ති. සවච පබුජ් ඣිත් ො පුන 

සුපති, ආපත් ති. වයො පන ‘‘අරුවණ උග් ගවත වුට් ඨහිස් සාමී’’ති 

පරිච් ඡින් දිත් ොෙ ද් ොරං අසංෙරිත් ො රත් තිං නිපජ් ජති, යථාපරිච් වඡදවමෙ ච න 

වුට් ඨාති, තස් ස ආපත් තිවයෙ.  හාපච්චරියං පන ‘‘එෙං නිපජ් ජන් වතො 
අනාදරියදුක් කටාපි න මුච් චතී’’ති වුත් තං. 

වයො පන බහුවදෙ රත් තිං ජග් ගිත් ො අද් ධානං ො ගන් ත් ො දිො 
කිලන් තරූවපො මඤ් වච නිසින් වනො පාවද භූමිවතො අවමොවචත් ොෙ නිද් දාෙවසන 

නිපජ් ජති, තස් ස අනාපත් ති. සවච ඔක් කන් තනිද් වදො අජානන් වතොපි පාවද 

මඤ ්චකං ආවරොවපති, ආපත් තිවයෙ. නිසීදිත් ො අපස් සාය සුපන් තස ්ස 
අනාපත් ති. වයොපි ච ‘‘නිද් දං විවනොවදස ්සාමී’’ති චඞ් කමන් වතො පතිත් ො 

සහසාෙ වුට් ඨාති, තස් සාපි අනාපත් ති. වයො පන පතිත් ො තත් වථෙ සයති, න 

වුට් ඨාති, තස් ස ආපත් ති. 
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වකො මුච් චති, වකො න මුච් චතීති?  හාපච්චරියං තාෙ ‘‘එකභඞ් වගන 
නිපන් නවකොවයෙ මුච් චති. පාවද පන භූමිවතො වමොවචත් ො නිපන් වනො 

යක් ඛගහිතවකොපි විසඤ් ඤීභූවතොපි න මුච් චතී’’ති වුත් තං. කුලරුන්දට්ඨෙථායං 

පන ‘‘බන් ධිත් ො නිපජ් ජාපිවතොෙ මුච් චතී’’ති වුත් තං.  හාඅට්ඨෙථායං පන 

‘‘වයො චඞ් කමන් වතො මුච් චිත් ො පතිවතො තත් වථෙ සුපති, තස ්සාපි අවිසයත් තා 
ආපත් ති න දිස් සති. ආචරියා පන එෙං න කථයන් ති. තස් මා ආපත් තිවයොති 

 හාපදු ත්කථකරන වුත් තං. ද් වෙ පන ජනා ආපත් තිවතො මුච් චන් තිවයෙ, වයො 

ච යක් ඛගහිතවකො, වයො ච බන් ධිත් ො නිපජ් ජාපිවතො’’ති. 

78. භාරුකච් ඡකෙත් ථුම් හි අනාපත්තිසුපිනන්කතනාති යස් මා සුපිනන් වත 

අවිසයත් තා එෙං වහොති, තස් මා උපාලිත් වථවරො භගෙතා අවිනිච් ඡිතපුබ් බම් පි 

ඉමං ෙත් ථුං නයග් ගාවහන විනිච් ඡිනි. භගොපි ච සුත් ො ‘‘සුකථිතං, භික් ඛවෙ, 

උපාලිනා; අපවද පදං කවරොන් වතො විය, ආකාවස පදං දස් වසන් වතො විය උපාලි 

ඉමං පඤ ්හං කවථසී’’ති ෙත් ො වථරං එතදග් වග ඨවපසි – ‘‘එතදග් ගං, 

භික් ඛවෙ, මම සාෙකානං භික් ඛූනං විනයධරානං යදිදං උපාලී’’ති (අ. නි. 

1.219, 228). ඉවතො පරානි සුපබ් බාදීනි ෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

80. භික් ඛුනීසම් පවයොජනාදීසු වත ලිච් ඡවිකුමාරකා ඛිඩ් ඩාපසුතා අත් තවනො 
අනාචාවරන එෙං අකංසු. තවතො පට් ඨාය ච ලිච් ඡවීනං විනාවසො එෙ උදපාදි. 

82. වුඩ් ඪපබ් බජිතෙත් ථුම් හි දස්සනං අ  ාසීති අනුකම් පාය ‘‘තං 
දක් ඛිස ්සාමී’’ති වගහං අගමාසි. අථස් ස සා අත් තවනො ච දාරකානඤ් ච 
නානප් පකාවරහි අනාථභාෙං සංෙණ් වණසි. අනවපක් ඛඤ් ච නං ඤත් ො කුපිතා 
‘‘එහි විබ් භමාහී’’ති බලක් කාවරන අග් ගවහසි. වසො අත් තානං වමොවචතුං 
පටික් කමන් වතො ජරාදුබ් බලතාය උත් තාවනො පරිපති. තවතො සා අත් තවනො මනං 
අකාසි. වසො පන භික් ඛු අනාගාමී සමුච් ඡින් නකාමරාවගො තස් මා න සාදියීති. 

83. මිගවපොතකෙත් ථු උත් තානත් ථවමොති. 

විනීතෙත් ථු නිට් ඨිතං. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

පඨමපාරාජිකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තත්රිදං සමන් තපාසාදිකාය සමන් තපාසාදිකත් තස් මිං – 

ආචරියපරම් පරවතො, නිදානෙත් ථුප් පවභදදීපනවතො; 
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පරසමයවිෙජ් ජනවතො, සකසමයවිසුද් ධිවතො වචෙ. 

බයඤ් ජනපරිවසොධනවතො, පදත් ථවතො පාළිවයොජනක් කමවතො; 

සික් ඛාපදනිච් ඡයවතො, විභඞ් ගනයවභදදස් සනවතො. 

සම් පස ්සතං න දිස් සති, කිඤ් චි අපාසාදිකං යවතො එත් ථ; 

විඤ ්ඤූනමයං තස් මා, සමන් තපාසාදිකාත් වෙෙ. 

සංෙණ් ණනා පෙත් තා, විනයස් ස විවනයයදමනකුසවලන; 

වුත් තස ්ස වලොකනාවථන, වලොකමනුකම් පමාවනනාති. 

පඨමපාරාජිකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. දුතියපාරාජිෙං 

දුතියං අදුතිවයන, යං ජිවනන පකාසිතං; 

පාරාජිකං තස් ස දානි, පත් වතො සංෙණ් ණනාක් කවමො. 

යස් මා තස ්මා සුවිඤ් වඤයයං, යං පුබ් වබ ච පකාසිතං; 

තං සබ් බං ෙජ් ජයිත් ොන, වහොති සංෙණ් ණනා අයං. 

ධනියෙත් ථුෙණ් ණනා 

84. කතන ස කයන බුද්කධො භ වා රාජ කහ විහරති ගිජ්ඣකූකට

පබ්බකතති තත් ථ රාජ කහති එෙංනාමවක නගවර, තඤ් හි මන් ධාතු-
මහාවගොවින් දාදීහි පරිග් ගහිතත් තා ‘‘රාජගහ’’න් ති වුච් චති. අඤ් වඤවපත් ථ 
පකාවර ෙණ් ණයන් ති. කිං වතහි! නාමවමතං තස් ස නගරස ්ස. තං පවනතං 
බුද් ධකාවල ච චක් කෙත් තිකාවල ච නගරං වහොති. වසසකාවල සුඤ් ඤං වහොති 

යක් ඛපරිග් ගහිතං, වතසං ෙසන් තෙනං හුත් ො තිට් ඨති. එෙං වගොචරගාමං 

දස් වසත් ො නිොසනට් ඨානමාහ – ගිජ්ඣකූකට පබ්බකතති. වසො ච ගිජ් ඣා 

තස් ස කූවටසු ෙසිංසු, ගිජ් ඣසදිසානි ො තස් ස කූටානි; තස ්මා ගිජ්ඣකූකටොති 
වුච් චතීති වෙදිතබ් වබො. 

සම්බහු ාති විනයපරියාවයන තවයො ජනා සම් බහුලාති වුච් චන් ති, තවතො 

පරං සඞ් වඝො. සුත් තන් තපරියාවයන තවයො තවයො එෙ, තවතො පට් ඨාය 
සම් බහුලා. ඉධ පන වත සුත් තන් තපරියාවයන සම් බහුලාති වෙදිතබ් බා. 

සන්දිට්ඨාති නාතිවිස ්සාසිකා න දළ් හමිත් තා; තත් ථ තත් ථ සඞ් ගම් ම දිට් ඨත් තා හි 

වත සන් දිට් ඨාති වුච් චන් ති. සම්භත්තාති අතිවිස් සාසිකා දළ් හමිත් තා; වත හි 
සුට් ඨු භත් තා භජමානා එකසම් වභොගපරිවභොගාති කත් ො ‘‘සම් භත් තා’’ති 

වුච් චන් ති. ඉසිගිලිපස්කසති ඉසිගිලි නාම පබ් බවතො, තස් ස පස් වස. පුබ් වබ කිර 
පඤ ්චසතමත් තා පච් වචකබුද් ධා කාසිවකොසලාදීසු ජනපවදසු පිණ් ඩාය චරිත් ො 
පච් ඡාභත් තං තස් මිං පබ් බවත සන් නිපතිත් ො සමාපත් තියා වීතිනාවමන් ති. 
මනුස් සා වත පවිසන් වතෙ පස් සන් ති න නික් ඛමන් වත. තවතො ආහංසු – ‘‘අයං 
පබ් බවතො ඉවම ඉසවයො ගිලතී’’ති. තදුපාදාය තස් ස ‘‘ඉසිගිලි’’ත් වෙෙ 

සමඤ් ඤා උදපාදි, තස් ස පස් වස පබ් බතපාවද. 

තිණකුලටිකයොෙරිත්වාති තිණච් ඡදනා සද් ොරබන් ධා කුටිවයො කත් ො. ෙස් සං 
උපගච් ඡන් වතන හි නාලකපටිපදං පටිපන් වනනාපි පඤ ්චන් නං ඡදනානං 
අඤ ්ඤතවරන ඡන් වනවයෙ සද් ොරබන් වධ වසනාසවන උපගන් තබ් බං. 

වුත් තඤ ්වහතං – ‘‘න, භික් ඛවෙ, අවසනාසනිවකන ෙස් සං උපගන් තබ් බං. වයො 

උපගච් වඡයය, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති (මහාෙ. 204). තස් මා ෙස් සකාවල 
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සවච වසනාසනං ලභති, ඉච් වචතං කුසලං; වනො වච ලභති, හත් ථකම් මං 
පරිවයසිත් ොපි කාතබ් බං. හත් ථකම් මං අලභන් වතන සාමම් පි කාතබ් බං. න 
ත් වෙෙ අවසනාසනිවකන ෙස් සං උපගන් තබ් බං. අයමනුධම් මතා. තස් මා වත 
භික් ඛූ තිණකුටිවයො කරිත් ො රත් තිට් ඨානදිොට් ඨානාදීනි පරිච් ඡින් දිත් ො 
කතිකෙත් තානි ච ඛන් ධකෙත් තානි ච අධිට් ඨාය තීසු සික් ඛාසු සික් ඛමානා 
ෙස් සං උපගච් ඡිංසු. 

ආයස් ාපි ධනිකයොති න වකෙලං වත වථරාෙ ඉමස ්ස සික් ඛාපදස් ස 

ආදිකම් මිවකො ආයස් මා ධනිවයොපි. කුලම්භොරපුත්කතොති කුම් භකාරස ්ස 

පුත් වතො; තස් ස හි නාමං ධනිවයො, පිතා කුම් භකාවරො, වතන වුත් තං – 

‘‘ධනිවයො කුම් භකාරපුත් වතො’’ති. වස්සං උප ච්ඡීති වතහි වථවරහි සද් ධිං 

එකට් ඨාවනවයෙ තිණකුටිකං කරිත් ො ෙස් සං උපගච් ඡි. වස්සංවුත්ථාති 
පුරිමිකාය උපගතා මහාපොරණාය පොරිතා පාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය 
‘‘වුත් ථෙස ්සා’’ති වුච් චන් ති. එෙං ෙස් සංවුත් ථා හුත් ො. 

තිණකුලටිකයො භින්දිත්වාති න දණ් ඩමුග් ගරාදීහි චණ් ණවිචණ් ණං කත් ො, 
ෙත් තසීවසන පන තිණඤ් ච දාරුෙල් ලි-ආදීනි ච ඔවරොවපත් ොති අත් වථො. වයන 

හි විහාරපච් චන් වත කුටි කතා වහොති, වතන සවච ආොසිකා භික් ඛූ වහොන් ති, 

වත ආපුච් ඡිතබ් බා. ‘‘සවච ඉමං කුටිං පටිජග් ගිත් ො වකොචි ෙසිතුං උස් සහති, 

තස් ස වදථා’’ති ෙත් ො පක් කමිතබ් බං. වයන අරඤ් වඤ ො කතා වහොති, 

පටිජග් ගනකං ො න ලභති, වතන ‘‘අඤ් වඤසම් පි පරිවභොගං භවිස ්සතී’’ති 
පටිසාවමත් ො ගන් තබ් බං. වත පන භික් ඛූ අරඤ් වඤ කුටිවයො කත් ො 
පටිජග් ගනකං අලභන් තා තිණඤ් ච කට් ඨඤ් ච පටිසාවමත් ො සඞ් වගොවපත් ොති 

අත් වථො. යථා ච ඨපිතං තං උපචිකාහි න ඛජ් ජති, අවනොෙස් සකඤ් ච වහොති, 
තථා ඨවපත් ො ‘‘ඉදං ඨානං ආගන් ත් ො ෙසිතුකාමානං සබ්රහ් මචාරීනං 
උපකාරාය භවිස් සතී’’ති ගමියෙත් තං පූවරත් ො. 

ජනපදචාරිෙං පක්ෙමංසූති අත් තවනො අත් තවනො චිත් තානුකූලං ජනපදං 

අගමංසු. ආයස් ා පනධනිකයොකුලම්භොරපුත්කතො තත්කථවවස්සං වසීතිආදි 

උත් තානත් ථවමෙ. යාවතතියෙන් ති යාෙතතියොරං. අනවකයොති අනුඅෙවයො, 

සන් ධිෙවසන උකාරවලොවපො. අනු අනු අෙවයො, යං යං කුම් භකාවරහි 

කත් තබ් බං නාම අත් ථි, සබ් බත් ථ අනූවනො පරිපුණ් ණසිප් වපොති අත් වථො. 

සකෙති අත් තවනො සන් තවක. ආචරියකෙති ආචරියකම් වම. 

කුලම්භොරෙම්ක ති කුම් භකාරානං කම් වම; කුම් භකාවරහි කත් තබ් බකම් වමති 
අත් වථො. එවතන සකං ආචරියකං සරූපවතො දස් සිතං වහොති. 

පරිකයොදාතසිප්කපොති පරිසුද් ධසිප් වපො. අනෙයත් වතපි සති අඤ් වඤහි 
අසදිසසිප් වපොති වුත් තං වහොති. 
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සබ්බ ත්තිො යන් ති 
පිට් ඨසඞ් ඝාටකකොටසූචිඝටිකොතපානකොටමත් තං ඨවපත් ො අෙවසසං 
භිත් තිඡදනිට් ඨකථම් භාදිවභදං සබ් බං වගහසම් භාරං මත් තිකාමයවමෙ කත් ොති 

අත් වථො. තිණඤ්චෙට්ඨඤ්චක ො යඤ්චසඞ්ෙඩ්ඪිත්වාතංකුලටිෙං පචීති තං 
සබ් බමත් තිකාමයං කත් ො පාණිකාය ඝංසිත් ො සුක් ඛාවපත් ො 
වතලතම් බමත් තිකාය පරිමජ් ජිත් ො අන් වතො ච බහි ච තිණාදීහි පූවරත් ො යථා 

පක් කා සුපක් කා වහොති, එෙං පචි. එෙං පක් කා ච පන සා අවහොසි කුටිකා. 

අභිරූපාති සුරූපා. පාසාදිොති පසාදජනිකා. ක ොහිතිොති වලොහිතෙණ් ණා. 

කිඞ්ෙණිෙසද්කදොති කිඞ් කණිකජාලස් ස සද් වදො. යථා කිර නානාරතවනහි 

කතස් ස කිඞ් කණිකජාලස් ස සද් වදො වහොති, එෙං තස් සා කුටිකාය 
ොතපානන් තරිකාදීහි පවිට් වඨන ොවතන සමාහතාය සද් වදො අවහොසි. 
එවතනස ්සා අන් වතො ච බහි ච සුපක් කභාවෙො දස් සිවතො වහොති. 

 හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘කිඞ් කණිකා’’ති කංසභාජනං, තස් මා යථා අභිහතස් ස 

කංසභාජනස ්ස සද් වදො, එෙමස ්සා ොතප් පහතාය සද් වදො අවහොසී’’ති වුත් තං. 

85. කිං එතං, භික්ඛකවති එත් ථ ජානන් වතොෙ භගො කථාසමුට් ඨාපනත් ථං 

පුච් ඡි. භ වකතො එත ත්ථං ආකරොකචසුන් ති සබ් බමත් තිකාමයාය කුටිකාය 

කරණභාෙං ආදිවතො පට් ඨාය භගෙවතො ආවරොවචසුං. ෙථඤ්හි නා  කසො, 

භික්ඛකව…කප.…කුලටිෙං ෙරිස්සතීති ඉදං අතීතත් වථ අනාගතෙචනං; අකාසීති 

වුත් තං වහොති. තස් ස ලක් ඛණං සද් දසත් ථවතො පරිවයසිතබ් බං. න හි නා , 

භික්ඛකව, තස්ස ක ොඝපුරිසස්ස පාකණසු අනුද්දයා අනුෙම්පා අවිකහසා

භවිස්සතීති එත් ථ අනුද්දයාති අනුරක් ඛණා; එවතන වමත් තාපුබ් බභාගං 

දස් වසති. අනුෙම්පාති පරදුක් වඛන චිත් තකම් පනා. අවිකහසාති අවිහිංසනා; 

එවතහි කරුණාපුබ් බභාගං දස් වසති. ඉදං වුත් තං වහොති – ‘‘භික් ඛවෙ, තස් ස 
වමොඝපුරිසස් ස පථවීඛණනචික් ඛල් ලමද් දනඅග් ගිදාවනසු බහූ ඛුද් දානුඛුද් දවක 
පාවණ බයාබාවධන් තස් ස විනාවසන් තස් ස වතසු පාවණසු වමත් තාකරුණානං 
පුබ් බභාගමත් තාපි අනුද් දයා අනුකම් පා අවිවහසා න හි නාම භවිස් සති 

අප් පමත් තකාපි නාම න භවිස් සතී’’ති.  ාපච්ඡි ාජනතාපාකණසුපාතබයතං

ආපජ්ජීති පච් ඡිවමො ජනසමූවහො පාවණසු පාතබයභාෙං මා ආපජ් ජි. 

‘‘බුද් ධකාවලපි භික් ඛූහි එෙං කතං, ඊදිවසසු ඨාවනසු පාණාතිපාතං 
කවරොන් තානං නත් ථි වදොවසො’’ති මඤ් ඤිත් ො ඉමස් ස දිට් ඨානුගතිං 
ආපජ් ජමානා පච් ඡිමා ජනතා මා පාවණසු පාතවබය ඝංසිතබ් වබ එෙං මඤ් ඤීති 
වුත් තං වහොති. 

එෙං ධනියං ගරහිත් ො න ච, භික්ඛකව, සබ්බ ත්තිො යා කුලටිො

ොතබ්බාති ආයතිං තාදිසාය කුටිකාය කරණං පටික් ඛිපි; පටික් ඛිපිත් ො ච ‘‘වයො 
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කවරයය ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති සබ් බමත් තිකාමයකුටිකාකරවණ ආපත් තිං 
ඨවපසි. තස් මා වයොපි පථවීඛණනාදිනා පාවණසු පාතබයතං අනාපජ් ජන් වතො 

තාදිසං කුටිකං කවරොති, වසොපි දුක් කටං ආපජ් ජති. පථවීඛණනාදීහි පන 

පාවණසු පාතබයතං ආපජ් ජන් වතො යං යං ෙත් ථුං වීතික් කමති, තත් ථ තත් ථ 
වුත් තවමෙ ආපත් තිං ආපජ් ජති. ධනියත් වථරස් ස ආදිකම් මිකත් තා අනාපත් ති. 
වසසානං සික් ඛාපදං අතික් කමිත් ො කවරොන් තානම් පි කතං ලභිත් ො තත් ථ 
ෙසන් තානම් පි දුක් කටවමෙ. දබ් බසම් භාරමිස් සකා පන යථා ො තථා ො මිස් සා 

වහොතු, ෙට් ටති. සුද් ධමත් තිකාමයාෙ න ෙට් ටති. සාපි ඉට් ඨකාහි 

ගිඤ ්ජකාෙසථසඞ් වඛවපන කතා ෙට් ටති. එවං භන්කතති කඛො…කප.… තං

කුලටිංභින්දිංසූති භගෙවතො ෙචනං සම් පටිච් ඡිත් ො කට් වඨහි ච පාසාවණහි ච තං 
කුටිකං විකිරන් තා භින් දිංසු. 

අථ කඛො ආයස් ා ධනිකයොතිආදිම් හි අයං සඞ් වඛපත් වථො – ධනිවයො 
එකපස ්වස දිොවිහාරං නිසින් වනො වතන සද් වදන ආගන් ත් ො වත භික් ඛූ 

‘‘කිස ්ස වම තුම් වහ, ආවුවසො, කුටිං භින් දථා’’ති පුච් ඡිත් ො ‘‘භගො 
වභදාවපතී’’ති සුත් ො සුබ් බචතාය සම් පටිච් ඡි. 

කස ්මා පන භගො ඉමිනා අතිමහන් වතන උස් සාවහන අත් තවනො ෙසනත් ථං 

කතං කුටිකං වභදාවපසි, නනු එතස් වසත් ථ ෙයකම් මම් පි අත් ථීති? කිඤ් චාපි 

අත් ථි, අථ වඛො නං භගො අකප් පියාති භින් දාවපසි, තිත් ථියධවජොති භින් දාවපසි. 
අයවමත් ථ විනිච් ඡවයො. අට් ඨකථායං පන අඤ් ඤානිපි කාරණානි වුත් තානි – 

සත් තානුද් දයාය, පත් තචීෙරගුත් තත් ථාය, 
වසනාසනබාහුල් ලපඅවසධනායාතිආදීනි. තස් මා ඉදානිපි වයො භික් ඛු 
බහුස් සුවතො විනයඤ් ඤූ අඤ් ඤං භික් ඛුං අකප් පියං පරික් ඛාරං ගවහත් ො 

විචරන් තං දිස ්ො තං ඡින් දාවපයය ො භින් දාවපයය ො අනුපෙජ් වජො, වසො වනෙ 

වචොවදතබ් වබො න සාවරතබ් වබො; න තං ලබ් භා ෙත් තුං ‘‘මම පරික් ඛාවරො තයා 

නාසිවතො, තං වම වදහී’’ති. 

පාළිමුත් තකවිනිච් ඡවයො 

තත්රායං පාළිමුත් තවකො ෙප්පියාෙප්පියපරික්ඛාරවිනිච්ෙකයො – වකචි 
තාලපණ් ණච් ඡත් තං අන් වතො ො බහි ො පඤ් චෙණ් වණන සුත් වතන සිබ් බන් තා 

ෙණ් ණමට් ඨං කවරොන් ති, තං න ෙට් ටති. එකෙණ් වණන පන නීවලන ො 
පීතවකන ො වයන වකනචි සුත් වතන අන් වතො ො බහි ො සිබ් බිතුං 
ඡත් තදණ් ඩග් ගාහකං සලාකපඤ් ජරං ො විනන් ධිතුං ෙට් ටති. තඤ් ච වඛො 

ථිරකරණත් ථං, න ෙණ් ණමට් ඨත් ථාය. ඡත් තපණ් ණවකසු මකරදන් තකං ො 
අඩ් ඪචන් දකං ො ඡින් දිතුං න ෙට් ටති. ඡත් තදණ් වඩ වගහථම් වභසු විය ඝටවකො 
ො ොළරූපකං ො න ෙට් ටති. සවචපි සබ් බත් ථ ආරග් වගන වලඛා දින් නා 
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වහොති, සාපි න ෙට් ටති. ඝටකම් පි ොළරූපම් පි භින් දිත් ො ධාවරතබ් බං. වලඛාපි 

ඝංසිත් ො ො අපවනතබ් බා, සුත් තවකන ො දණ් වඩො වෙවඨතබ් වබො. 
දණ් ඩබුන් වද පන අහිච් ඡත් තකසණ් ඨානං ෙට් ටති. ොතප් පහාවරන අචලනත් ථං 

ඡත් තමණ් ඩලිකං රජ් ජුවකහි ගාවහත් ො දණ් වඩ බන් ධන් ති, තස් මිං 

බන් ධනට් ඨාවන ෙලයමිෙ උක් කිරිත් ො වලඛං ඨවපන් ති, සා ෙට් ටති. 

චීෙරමණ් ඩනත් ථාය නානාසුත් තවකහි සතපදීසදිසං සිබ් බන් තා 

ආගන් තුකපට් ටං ඨවපන් ති, අඤ ්ඤම් පි යංකිඤ් චි සූචිකම් මවිකාරං කවරොන් ති, 

පට් ටමුවඛ ො පරියන් වත ො වෙණිං ො සඞ් ඛලිකං ො, එෙමාදි සබ් බං න 

ෙට් ටති, පකතිසූචිකම් මවමෙ ෙට් ටති. ගණ් ඨිකපට් ටකඤ් ච පාසකපට් ටඤ් ච 

අට් ඨවකොණම් පි වසොළසවකොණම් පි කවරොන් ති, තත් ථ අග් ඝියගයමුග් ගරාදීනි 

දස් වසන් ති, කක් කටක් ඛීනි උක් කිරන් ති, සබ් බං න ෙට් ටති, චතුවකොණවමෙ 
ෙට් ටති. වකොණසුත් තපිළකා ච චීෙවර රත් වත දුවිඤ් වඤයයරූපා ෙට් ටන් ති. 
කඤ් ජිකපිට් ඨඛලිආදීසු චීෙරං පක් ඛිපිතුං න ෙට් ටති. චීෙරකම් මකාවල පන 
හත් ථමලසූචිමලාදීනං වධොෙනත් ථං කිලිට් ඨකාවල ච වධොෙනත් ථං ෙට් ටති. 
ගන් ධං ො ලාඛං ො වතලං ො රජවන පක් ඛිපිතුං න ෙට් ටති. 

චීෙරං රජිත් ො සඞ් වඛන ො මණිනා ො වයන වකනචි න ඝට් වටතබ් බං. 
භූමියං ජාණුකානි නිහන් ත් ො හත් වථහි ගවහත් ො වදොණියම් පි න ඝංසිතබ් බං. 
වදොණියං ො  ලවක ො ඨවපත් ො අන් වත ගාහාවපත් ො හත් වථහි පහරිතුං පන 

ෙට් ටති; තම් පි මුට් ඨිනා න කාතබ් බං. වපොරාණකත් වථරා පන වදොණියම් පි න 

ඨවපසුං. එවකො ගවහත් ො තිට් ඨති; අපවරො හත් වථ කත් ො හත් වථන පහරති. 

චීෙරස ්ස කණ් ණසුත් තකං න ෙට් ටති, රජිතකාවල ඡින් දිතබ් බං. යං පන 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, කණ් ණසුත් තක’’න් ති (මහාෙ. 344) එෙං 

අනුඤ් ඤාතං, තං අනුොවත පාසකං කත් ො බන් ධිතබ් බං රජනකාවල 

ලග් ගනත් ථාය. ගණ් ඨිවකපි වසොභාකරණත් ථං වලඛා ො පිළකා ො න ෙට් ටති, 
නාවසත් ො පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

පත් වත ො ථාලවක ො ආරග් වගන වලඛං කවරොන් ති, අන් වතො ො බහි ො 
න ෙට් ටති. පත් තං භමං ආවරොවපත් ො මජ් ජිත් ො පචන් ති – ‘‘මණිෙණ් ණං 

කරිස ්සාමා’’ති, න ෙට් ටති; වතලෙණ් වණො පන ෙට් ටති. පත් තමණ් ඩවල 

භිත් තිකම් මං න ෙට් ටති, මකරදන් තකං පන ෙට් ටති. 

ධමකරණඡත් තකස් ස උපරි ො වහට් ඨා ො ධමකරණකුච් ඡියං ො වලඛා න 

ෙට් ටති, ඡත් තමුඛෙට් ටියං පනස ්ස වලඛා ෙට් ටති. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  දුතියපාරාජිෙං 

226 

පටුන 

කායබන් ධනස ්ස වසොභනත් ථං තහිං තහිං දිගුණං සුත් තං වකොට් වටන් ති, 

කක් කටච් ඡීනි උට් ඨවපන් ති, න ෙට් ටති. උවභොසු පන අන් වතසු දසාමුඛස් ස 
ථිරභාොය දිගුණං වකොට් වටතුං ෙට් ටති. දසාමුවඛ පන ඝටකං ො මකරමුඛං ො 
වදඩ් ඩුභසීසං ො යංකිඤ් චි විකාරරූපං කාතුං න ෙට් ටති. තත් ථ තත් ථ අච් ඡීනි 
දස් වසත් ො මාලාකම් මලතාකම් මාදීනි ො කත් ො වකොට් ටිතකායබන් ධනම් පි න 
ෙට් ටති. උජුකවමෙ පන මච් ඡකණ් ටකං ො ඛජ් ජුරිපත් තකං ො මට් ඨපට් ටිකං ො 

කත් ො වකොට් ටිතුං ෙට් ටති. කායබන් ධනස ්ස දසා එකා ෙට් ටති, ද් වෙ තීණි 

චත් තාරිපි ෙට් ටන් ති; තවතො පරං න ෙට් ටන් ති. රජ් ජුකකායබන් ධනං එකවමෙ 
ෙට් ටති. පාමඞ් ගසණ් ඨානං පන එකම් පි න ෙට් ටති. දසා පන පාමඞ් ගසණ් ඨානාපි 
ෙට් ටති. බහුරජ් ජුවක එකවතො කත් ො එවකන නිරන් තරං වෙවඨත් ො කතං 

බහුරජ් ජුකන් ති න ෙත් තබ් බං, තං ෙට් ටති. 

කායබන් ධනවිවධ අට් ඨමඞ් ගලාදිකං යංකිඤ් චි විකාරරූපං න ෙට් ටති, 
පරිච් වඡදවලඛාමත් තං ෙට් ටති. විධකස් ස උවභොසු අන් වතසු ථිරකරණත් ථාය 

ඝටකං කවරොන් ති, අයම් පි ෙට් ටති. 

අඤ ්ජනියං ඉත් ථිපුරිසචතුප් පදසකුණරූපං ො මාලාකම් ම-
ලතාකම් මමකරදන් තක-වගොමුත් තකඅඩ් ඪචන් දකාදිවභදං ො විකාරරූපං න 

ෙට් ටති. ඝංසිත් ො ො ඡින් දිත් ො ො යථා ො න පඤ් ඤායති, තථා සුත් වතන 
වෙවඨත් ො ෙළඤ් වජතබ් බා. උජුකවමෙ පන චතුරංසා ො අට් ඨංසා ො 
වසොළසංසා ො අඤ් ජනී ෙට් ටති. වහට් ඨවතො පිස් සා ද් වෙ ො තිස් වසො ො 
ෙට් ටවලඛාවයො ෙට් ටන් ති. ගීොයම් පිස් සා පිධානකබන් ධනත් ථං එකා 
ෙට් ටවලඛා ෙට් ටති. 

අඤ ්ජනිසලාකායපි ෙණ් ණමට් ඨකම් මං න ෙට් ටති. අඤ් ජනිත් ථවිකායම් පි 
යංකිඤ් චි නානාෙණ් වණන සුත් වතන ෙණ් ණමට් ඨකම් මං න ෙට් ටති. එවසෙ 

නවයො කුඤ් චිකාවකොසවකපි. කුඤ් චිකාය ෙණ් ණමට් ඨකම් මං න ෙට් ටති, තථා 
සිපාටිකායං. එකෙණ් ණසුත් වතන පවනත් ථ වයන වකනචි සිබ් බිතුං ෙට් ටති. 

ආරකණ් ටවකපි ෙට් ටමණිකං ො අඤ් ඤං ො ෙණ් ණමට් ඨං න ෙට් ටති. 
ගීොයං පන පරිච් වඡදවලඛා ෙට් ටති. පිප්  ලිවකපි මණිකං ො පිළකං ො 
යංකිඤ් චි උට් ඨවපතුං න ෙට් ටති. දණ් ඩවක පන පරිච් වඡදවලඛා ෙට් ටති. 

නඛච් වඡදනං ෙලිතකංවයෙ කවරොන් ති, තස් මා තං ෙට් ටති. උත් තරාරණියං ො 
අධරාරණියං ො අරණිධනුවක ො උපරිවපල් ලනදණ් ඩවක ො මාලාකම් මාදිකං 

යංකිඤ් චි ෙණ් ණමට් ඨං න ෙට් ටති, වපල් ලනදණ් ඩකස ්ස පන වෙමජ් වඣ 

මණ් ඩලං වහොති, තත් ථ පරිච් වඡදවලඛාමත් තං ෙට් ටති. සූචිසණ් ඩාසං 
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කවරොන් ති, වයන සූචිං ඩංසාවපත් ො ඝංසන් ති, තත් ථ මකරමුඛාදිකං යංකිඤ් චි 

ෙණ් ණමට් ඨං න ෙට් ටති, සූචිඩංසනත් ථං පන මුඛමත් තං වහොති, තං ෙට් ටති. 

දන් තකට් ඨච් වඡදනොසියම් පි යංකිඤ් චි ෙණ් ණමට් ඨං න ෙට් ටති, 
උජුකවමෙ කප් පියවලොවහන උවභොසු ො පස් වසසු චතුරංසං ො අට් ඨංසං ො 

බන් ධිතුං ෙට් ටති. කත් තරදණ් වඩපි යංකිඤ් චි ෙණ් ණමට් ඨං න ෙට් ටති, වහට් ඨා 
එකා ො ද් වෙ ො ෙට් ටවලඛා උපරි අහිච් ඡත් තකමකුළමත් තඤ් ච ෙට් ටති. 

වතලභාජවනසු විසාවණ ො නාළියං ො අලාබුවක ො ආමණ් ඩසාරවක ො 
ඨවපත් ො ඉත් ථිරූපං පුරිසරූපඤ් ච අෙවසසං සබ් බම් පි ෙණ් ණමට් ඨකම් මං 
ෙට් ටති. 

මඤ ්චපීවඨ භිසිබිම් වබොහවන භූමත් ථරවණ පාදපුඤ් ඡවන චඞ් කමනභිසියා 
සම් මුඤ ්ජනියං කචෙරඡඩ් ඩනවක රජනවදොණිකාය පානීයඋළුඞ් වක 
පානීයඝවට පාදකථලිකාය  ලකපීඨවක ෙලයාධාරවක 
දණ් ඩාධාරවකපත් තපිධාවන තාලෙණ් වට වීජවනති – එවතසු සබ් බං 
මාලාකම් මාදිෙණ් ණමට් ඨකම් මං ෙට් ටති. වසනාසවන පන 
ද් ොරකොටොතපානකොටාදීසු සබ් බරතනමයම් පි ෙණ් ණමට් ඨකම් මං ෙට් ටති. 

වසනාසවන කිඤ් චි පටිවසවධතබ් බං නත් ථි, අඤ ්ඤත්ර විරුද් ධවසනාසනා. 
විරුද් ධවසනාසනං නාම අඤ් වඤසං සීමාය රාජෙල් ලවභහි කතවසනාසනං 

වුච් චති, තස් මා වය තාදිසං වසනාසනං කවරොන් ති, වත ෙත් තබ් බා – ‘‘මා 

අම් හාකං සීමාය වසනාසනං කවරොථා’’ති. අනාදියිත් ො කවරොන් තිවයෙ, පුනපි 

ෙත් තබ් බා – ‘‘මා එෙං අකත් ථ, මා අම් හාකං උවපොසථපොරණානං 

අන් තරායමකත් ථ, මා සාමග් ගිං භින් දිත් ථ, තුම් හාකං වසනාසනං කතම් පි 

කතට් ඨාවන න ඨස් සතී’’ති. සවච බලක් කාවරන කවරොන් තිවයෙ, යදා වතසං 

ලජ් ජිපරිසා උස් සන් නා වහොති, සක් කා ච වහොති ලද් ධුං ධම් මිවකො විනිච් ඡවයො, 

තදා වතසං වපවසතබ් බං – ‘‘තුම් හාකං ආොසං හරථා’’ති. සවච යාෙ තතියං 

වපසිවත හරන් ති, සාධු; වනො වච හරන් ති, ඨවපත් ො වබොධිඤ් ච වචතියඤ් ච 

අෙවසසවසනාසනානි භින් දිතබ් බානි, වනො ච වඛො අපරිවභොගං කවරොන් වතහි, 
පටිපාටියා පන ඡදන-වගොපානසී-ඉට් ඨකාදීනි අපවනත් ො වතසං වපවසතබ් බං 

– ‘‘තුම් හාකං දබ් බසම් භාවර හරථා’’ති. සවච හරන් ති, සාධු; වනො වච හරන් ති, 
අථ වතසු දබ් බසම් භාවරසු හිමෙස් සොතාතපාදීහි පූතිභූවතසු ො වචොවරහි ො 

හවටසු අග් ගිනා ො දඩ් වඪසු සීමසාමිකා භික් ඛූ අනුපෙජ් ජා, න ලබ් භා වචොවදතුං 
‘‘තුම් වහහි අම් හාකං දබ් බසම් භාරා නාසිතා’’ති ො ‘‘තුම් හාකං ගීො’’ති ො. යං 

පන සීමසාමිවකහි භික් ඛූහි කතං, තං සුකතවමෙ වහොතීති. 
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පාළිමුත් තකවිනිච් ඡවයො නිට් ඨිවතො. 

86. එෙං භින් නාය පන කුටිකාය ධනියස් ස පරිවිතක් කඤ් ච පුන 

කුටිකරණත් ථාය උස් සාහඤ් ච දස් වසතුං ‘‘අථකඛොආයස් කතො’’තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ දාරු කහ  ණකෙොති රඤ් වඤො දාරුභණ් ඩාගාවර දාරුවගොපවකො. 

කදව හදාරූනීති වදවෙන ගහිතදාරූනි. රාජපටිග් ගහිතභූතානි දාරූනීති අත් වථො. 

න රපටිසඞ්ඛාරිොනීති නගරස ්ස පටිසඞ් ඛාරූපකරණානි. ආපදත්ථාය

නික්ඛිත්තානීති අග් ගිදාවහන ො පුරාණභාවෙන ො පටිරාජූපරුන් ධනාදිනා ො 
වගොපුරට් ටාලකරාජන් වතපුරහත් ථිසාලාදීනං විපත් ති ආපදාති වුච් චති. තදත් ථං 

නික් ඛිත් තානීති වුත් තං වහොති. ඛණ්ඩාඛණ්ඩිෙං කෙදාකපත්වාති අත් තවනො 
කුටියා පමාණං සල් ලක් වඛත් ො කිඤ් චි අග් වග කිඤ් චි මජ් වඣ කිඤ් චි මූවල 
ඛණ් ඩාඛණ් ඩං කවරොන් වතො වඡදාවපසි. 

87. වස්සොකරොති තස් ස බ්රාහ් මණස් ස නාමං.   ධ හා ත්කතොති 

මගධරට් වඨ මහාමත් වතො, මහතියා ඉස් සරියමත් තාය සමන් නාගවතො, 

මගධරඤ් වඤො ො මහාමත් වතො; මහාඅමච් වචොති වුත් තං වහොති. 

අනුසඤ්ඤාය ාකනොති තත් ථ තත් ථ ගන් ත් ො පච් චවෙක් ඛමාවනො. භකණති 

ඉස් සරානං නීචට් ඨානිකපුරිසාලපනං. බන්ධං ආණාකපසීති බ්රාහ් මවණො 
පකතියාපි තස් මිං ඉස් සාපකවතොෙ. වසො රඤ් වඤො ‘‘ආණාවපහී’’ති ෙචනං 

සුත් ො යස් මා ‘‘පක් වකොසාවපහී’’ති රඤ් වඤො න වුත් තං, තස් මා ‘‘නං හත් වථසු 

ච පාවදසු ච බන් ධං කත් ො ආණාවපස් සාමී’’ති බන් ධං ආණාවපසි. අද්දසකඛො

ආයස් ාධනිකයොති කථං අද් දස? වසො කිර අත් තනා වලවසන දාරූනං හටභාෙං 
ඤත් ො ‘‘නිස ්සංසයං එස දාරූනං කාරණා රාජකුලවතො ෙධං ො බන් ධං ො 

පාපුණිස ්සති, තදා නං අහවමෙ වමොවචස් සාමී’’ති නිච් චකාලං තස් ස පෙත් තිං 
සුණන් වතොවයෙ විචරති. තස් මා තඛණඤ් වඤෙ ගන් ත් ො අද් දස. වතන වුත් තං 

– ‘‘අද් දස වඛො ආයස් මා ධනිවයො’’ති. දාරූනංකිච්චාති දාරූනං කාරණා. පුරාහං

හඤ්ඤාමීති අහං පුරා හඤ් ඤාමි; යාෙ අහං න හඤ් ඤාමි, තාෙ ත් ෙං එයයාසීති 
අත් වථො. 

88. ඉඞ්ඝ, භන්කත, සරාකපහීති එත් ථ ඉඞ්ඝාති වචොදනත් වථ නිපාවතො. 

පඨ ාභිසිත්කතොති අභිසිත් වතො හුත් ො පඨමං. එවරූපිං වාචං භාසිතාති 
‘‘දින් නඤ් වඤෙ සමණබ්රාහ් මණානං තිණකට් වඨොදකං පරිභුඤ් ජන් තූ’’ති ඉමං 

එෙරූපිං ොචං අභිසිත් වතො හුත් ො පඨමවමෙ යං ත් ෙං අභාසි, තං සයවමෙ 

භාසිත් ො ඉදානි සරසි, න සරසීති වුත් තං වහොති. රාජාවනො කිර 
අභිසිත් තමත් තාවයෙ ධම් මවභරිං චරාවපන් ති – ‘‘දින් නඤ් වඤෙ 
සමණබ්රාහ් මණානං තිණකට් වඨොදකං පරිභුඤ් ජන් තූ’’ති තං සන් ධාය එස ෙදති. 

කතසං යාසන්ධායභාසිතන් ති වතසං අප් පමත් තවකපි කුක් කුච් චායන් තානං 
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සමිතබාහිතපාපානං සමණබ්රාහ් මණානං තිණකට් වඨොදකහරණං සන් ධාය මයා 

එතං භාසිතං; න තුම් හාදිසානන් ති අධිප් පාවයො. තඤ්ච කඛො අරඤ්කඤ

අපරිග් හිතන් ති තඤ් ච තිණකට් වඨොදකං යං අරඤ් වඤ අපරිග් ගහිතං වහොති; 
එතං සන් ධාය මයා භාසිතන් ති දීවපති. 

ක ොක න ත්වං මුත්කතොසීති එත් ථ වලොමමිෙ වලොමං, කිං පන තං? 

පබ් බජ් ජාලිඞ් ගං. කිං වුත් තං වහොති? යථා නාම ධුත් තා ‘‘මංසං ඛාදිස් සාමා’’ති 
මහග් ඝවලොමං එළකං ගණ් වහයයං. තවමනං අඤ් වඤො විඤ් ඤුපුරිවසො දිස් ො 

‘‘ඉමස ්ස එළකස් ස මංසං කහාපණමත් තං අග් ඝති. වලොමානි පන වලොමොවර 
වලොමොවර අවනවක කහාපවණ අග් ඝන් තී’’ති ද් වෙ අවලොමවක එළවක දත් ො 
ගණ් වහයය. එෙං වසො එළවකො විඤ් ඤුපුරිසමාගම් ම වලොවමන මුච් වචයය. 
එෙවමෙ ත් ෙං ඉමස් ස කම් මස් ස කතත් තා ෙධබන් ධනාරවහො. යස් මා පන 

අරහද් ධවජො සබ් භි අෙජ් ඣරූවපො, ත් ෙඤ් ච සාසවන පබ් බජිතත් තා යං 
පබ් බජ් ජාලිඞ් ගභූතං අරහද් ධජං ධාවරසි. තස් මා ත් ෙං ඉමිනා 
පබ් බජ් ජාලිඞ් ගවලොවමන එළවකො විය විඤ් ඤුපුරිසමාගම් ම මුත් වතොසීති. 

 නුස්සා උජ්ඣායන්තීති රඤ් වඤො පරිසති භාසමානස් ස සම් මුඛා ච 

පරම් මුඛා ච සුත් ො තත් ථ තත් ථ මනුස් සා උජ් ඣායන් ති, අෙජ් ඣායන් ති, 
අෙජානන් තා තං ඣායන් ති ඔවලොවකන් ති ලාමකවතො ො චින් වතන් තීති 

අත් වථො. ඛියයන්තීති තස් ස අෙණ් ණං කවථන් ති පකාවසන් ති. විපාකචන්තීති 

විත් ථාරිකං කවරොන් ති, සබ් බත් ථ පත් ථරන් ති; අයඤ් ච අත් වථො 

සද් දසත් ථානුසාවරන වෙදිතබ් වබො. අයං පවනත් ථ වයොජනා – ‘‘අලජ් ජිවනො 
ඉවම සමණා සකයපුත් තියා’’තිආදීනි චින් වතන් තා උජ් ඣායන් ති. ‘‘නත් ථි 
ඉවමසං සාමඤ් ඤ’’න් තිආදීනි භණන් තා ඛියයන් ති. ‘‘අපගතා ඉවම 
සාමඤ ්ඤා’’තිආදීනි තත් ථ තත් ථ විත් ථාවරන් තා විපාවචන් තීති. එවතන 
නවයන ඉවමසං පදානං ඉවතො පරම් පි තත් ථ තත් ථ ආගතපදානුරූවපන 

වයොජනා වෙදිතබ් බා. බ්රහ් චාරිකනොති වසට් ඨචාරිවනො. සා ඤ්ඤන් ති 

සමණභාවෙො. බ්රහ් ඤ්ඤන් ති වසට් ඨභාවෙො. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

රඤ්කඤො දාරූනීතිආදිම් හි ‘‘අදින් නං ආදියිස් සතී’’ති අයං 

උජ් ඣායනත් වථො. යං පවනතං අදින් නං ආදියි, තං දස් වසතුං ‘‘රඤ් වඤො 
දාරූනී’’ති වුත් තං. ඉති ෙචනවභවද අසම් මුය් හන් වතහි අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

පුරාණකවොහාරිකෙො  හා ත්කතොති භික් ඛුභාෙවතො පුරාවණ ගිහිකාවල 
විනිච් ඡයවෙොහාවර නියුත් තත් තා ‘‘වෙොහාරිවකො’’ති සඞ් ඛං ගවතො 
මහාඅමච් වචො. 
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පටුන 

අථ කඛො භ වා තං භික්ඛුං එතදකවොචාති භගො සාමංවයෙ 

වලොකවෙොහාරම් පි ජානාති, අතීතබුද් ධානං පඤ් ඤත් තිම් පි ජානාති – ‘‘පුබ් වබපි 

බුද් ධා එත් තවකන පාරාජිකං පඤ් ඤවපන් ති, එත් තවකන ථුල් ලච් චයං, 
එත් තවකන දුක් කට’’න් ති. එෙං සන් වතපි සවච අඤ් වඤහි 
වලොකවෙොහාරවිඤ් ඤූහි සද් ධිං අසංසන් දිත් ො පාදමත් වතන පාරාජිකං 

පඤ ්ඤවපයය, වතනස ්ස සියුං ෙත් තාවරො ‘‘සීලසංෙවරො නාම එකභික් ඛුස ්සපි 
අප් පවමවයයො අසඞ් වඛයවයයො මහාපථවී-සමුද් ද-ආකාසානි විය 

අතිවිත් ථිණ් වණො, කථඤ් හි නාම භගො පාදමත් තවකන නාවසසී’’ති! තවතො 

තථාගතස ්ස ඤාණබලං අජානන් තා සික් ඛාපදං වකොවපයයං, පඤ ්ඤත් තම් පි 
සික් ඛාපදං යථාඨාවන න තිට් වඨයය. වලොකවෙොහාරවිඤ් ඤූහි පන සද් ධිං 
සංසන් දිත් ො පඤ ්ඤත් වත වසො උපොවදො න වහොති. අඤ් ඤදත් ථු එෙං 
ෙත් තාවරො වහොන් ති – ‘‘ඉවමහි නාම අගාරිකාපි පාදමත් වතන වචොරං හනන් තිපි 

බන් ධන් තිපි පබ් බාවජන් තිපි. කස ්මා භගො පබ් බජිතං න නාවසස් සති; වයන 
පරසන් තකං තිණසලාකමත් තම් පි න ගවහතබ් බ’’න් ති! තථාගතස් ස ච 

ඤාණබලං ජානිස ්සන් ති. පඤ් ඤත් තම් පි ච සික් ඛාපදං අකුප් පං භවිස ්සති, 
යථාඨාවන ඨස් සති. තස් මා වලොකවෙොහාරවිඤ් ඤූහි සද් ධිං සංසන් දිත් ො 

පඤ ්ඤවපතුකාවමො සබ් බාෙන් තං පරිසං අනුවිවලොවකන් වතො අථ කඛො භ වා 

අවිදූකරනිසින්නංදිස්වාතංභික්ඛුංඑතදකවොච‘‘කිත්තකෙනකඛොභික්ඛුරාජා

 ා කධො කසනිකයො බිම්බිසාකරො කචොරං  කහත්වා හනති වා බන්ධති වා

පබ්බාකජති වා’’ති. 

තත් ථ  ා කධොති මගධානං ඉස් සවරො. කසනිකයොති වසනාය සම් පන් වනො. 

බිම්බිසාකරොති තස් ස නාමං. පබ්බාකජති වාති රට් ඨවතො නික් ඛාවමති. 

වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. පඤ්ච ාසකෙො පාකදොති තදා රාජගවහ 

වීසතිමාසවකො කහාපවණො වහොති, තස් මා පඤ් චමාසවකො පාවදො. එවතන 
ලක් ඛවණන සබ් බජනපවදසු කහාපණස් ස චතුත් වථො භාවගො ‘‘පාවදො’’ති 

වෙදිතබ් වබො. වසො ච වඛො වපොරාණස් ස නීලකහාපණස් ස ෙවසන, න ඉතවරසං 

රුද්රදාමකාදීනං. වතන හි පාවදන අතීතබුද් ධාපි පාරාජිකං පඤ් ඤවපසුං, 
අනාගතාපි පඤ් ඤවපස් සන් ති. සබ් බබුද් ධානඤ් හි පාරාජිකෙත් ථුම් හි ො 

පාරාජිවක ො නානත් තං නත් ථි. ඉමාවනෙ චත් තාරි පාරාජිකෙත් ථූනි. ඉමාවනෙ 
චත් තාරි පාරාජිකානි. ඉවතො ඌනං ො අතිවරකං ො නත් ථි. තස් මා භගොපි 

ධනියං විගරහිත් ො පාවදවනෙ දුතියපාරාජිකං පඤ ්ඤවපන් වතො ‘‘කයො පන

භික්ඛුඅදින්නං කථයයසඞ්ඛාත’’න් තිආදිමාහ. 

එෙං මූලච් වඡජ් ජෙවසන දළ් හං කත් ො දුතියපාරාජිවක පඤ් ඤත් වත 

අපරම් පි අනුපඤ් ඤත් තත් ථාය රජකභණ් ඩිකෙත් ථු උදපාදි, 
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තස් සුප් පත් තිදීපනත් ථවමතං වුත් තං – ‘‘එවඤ්චිදංභ වතාභික්ඛූනංසික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං කහොතී’’ති. තස් සත් වථො ච අනුපඤ් ඤත් තිසම් බන් වධො ච 

පඨ පාරාජිෙවණ්ණනායං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. යථා ච ඉධ, එෙං 

ඉවතො පවරසු සබ් බසික් ඛාපවදසු. යං යං පුබ් වබ වුත් තං, තං තං සබ් බං 

ෙජ් වජත් ො උපරූපරි අපුබ් බවමෙ ෙණ් ණයිස ්සාම. යදි හි යං යං වුත් තනයං, තං 

තං පුනපි ෙණ් ණයිස් සාම, කදා ෙණ් ණනාය අන් තං ගමිස ්සාම! තස් මා යං යං 

පුබ් වබ වුත් තං, තං තං සබ් බං සාධුකං උපසල් ලක් වඛත් ො තත් ථ තත් ථ අත් වථො 

ච වයොජනා ච වෙදිතබ් බා. අපුබ් බං පන යංකිඤ් චි අනුත් තානත් ථං, තං සබ් බං 
මයවමෙ ෙණ් ණයිස් සාම. 

ධනියෙත් ථුෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

90. රජෙත්ථරණං න්ත්වාති රජකතිත් ථං ගන් ත් ො; තඤ් හි යස් මා තත් ථ 

රජකා ෙත් ථානි අත් ථරන් ති, තස් මා රජකත් ථරණන් ති වුච් චති. 

රජෙභණ්ඩිෙන් ති රජකානං භණ් ඩිකං; රජකා සායන් හසමවය නගරං 
පවිසන් තා බහූනි ෙත් ථානි එවකකං භණ් ඩිකං බන් ධන් ති. තවතො එකං භණ් ඩිකං 
වතසං පමාවදන අපස් සන් තානං අෙහරිත් ො වථවනත් ොති අත් වථො. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා 

92.  ාක ො නා ාති එෙමාදි ‘‘ගාමා ො අරඤ් ඤා ො’’ති එත් ථ වුත් තස් ස 
ගාමස ්ස ච අරඤ් ඤස් ස ච පවභදදස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ යස් මිං ගාවම එකා 

එෙ කුටි, එකං වගහං වසයයථාපි මලයජනපවද; අයං එකකුටිවකො ගාවමො 

නාම. එවතන නවයන අපවරපි වෙදිතබ් බා. අ නුස්කසො නා  වයො සබ් බවසො ො 

මනුස් සානං අභාවෙන යක් ඛපරිග් ගහභූවතො; යවතො ො මනුස් සා වකනචි 

කාරවණන පුනපි ආගන් තුකාමා එෙ අපක් කන් තා. පරික්ඛිත්කතො නා  
ඉට් ඨකපාකාරං ආදිං කත් ො අන් තමවසො කණ් ටකසාඛාහිපි පරික් ඛිත් වතො. 

ක ොනිසාදිනිවිට්කඨො නා  වීථිසන් නිවෙසාදිෙවසන අනිවිසිත් ො යථා ගාවෙො 

තත් ථ තත් ථ ද් වෙ තවයො නිසීදන් ති, එෙං තත් ථ තත් ථ ද් වෙ තීණි ඝරානි කත් ො 

නිවිට් වඨො. සත්කථොති ජඞ් ඝසත් ථසකටසත් ථාදීසු වයො වකොචි. ඉමස් මිඤ ්ච 
සික් ඛාපවද නිගවමොපි නගරම් පි ගාමග් ගහවණවනෙ ගහිතන් ති වෙදිතබ් බං. 

 ාමූපචාකරොතිආදි අරඤ් ඤපරිච් වඡදදස් සනත් ථං වුත් තං. ඉන්දඛීක 

ඨිතස්සාති යස් ස ගාමස් ස අනුරාධපුරස් වසෙ ද් වෙ ඉන් දඛීලා, තස් ස 

අබ් භන් තරිවම ඉන් දඛීවල ඨිතස ්ස; තස් ස හි බාහිවරො ඉන් දඛීවලො 

ආභිධම් මිකනවයන අරඤ් ඤසඞ් වඛපං ගච් ඡති. යස් ස පන එවකො, තස් ස 

ගාමද් ොරබාහානං වෙමජ් වඣ ඨිතස් ස. යත්රාපි හි ඉන් දඛීවලො නත් ථි, තත්ර 
ගාමද් ොරබාහානං වෙමජ් ඣවමෙ ‘‘ඉන් දඛීවලො’’ති වුච් චති. වතන වුත් තං – 
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‘‘ගාමද් ොරබාහානං වෙමජ් වඣ ඨිතස ්සා’’ති.  ජ්ඣි ස්සාති ථාමමජ් ඣිමස ්ස, 

වනො පමාණමජ් ඣිමස ්ස, වනෙ අප් පථාමස් ස, න මහාථාමස් ස; 

මජ් ඣිමථාමස් සාති වුත් තං වහොති. ක ඩ්ඩුපාකතොති යථා මාතුගාවමො කාවක 

උඩ් ඩාවපන් වතො උජුකවමෙ හත් ථං උක් ඛිපිත් ො වලඩ් ඩුං ඛිපති, යථා ච 

උදකුක් වඛවප උදකං ඛිපන් ති, එෙං අඛිපිත් ො යථා තරුණමනුස් සා අත් තවනො 

බලං දස් වසන් තා බාහං පසාවරත් ො වලඩ් ඩුං ඛිපන් ති, එෙං ඛිත් තස් ස 

වලඩ් ඩුස් ස පතනට් ඨානං. පතිවතො පන ලුඨිත් ො යත් ථ ගච් ඡති, තං න 
ගවහතබ් බං. 

අපරික්ඛිත්තස්ස  ා ස්ස ඝරූපචාකර ඨිතස්ස  ජ්ඣි ස්ස පුරිසස්ස

ක ඩ්ඩුපාකතොති එත් ථ පන නිබ් බවකොසස් ස උදකපාතට් ඨාවන ඨිතස ්ස 

මජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස සුප් පපාවතො ො මුසලපාවතො ො ඝරූපචාකරො නාම. තස් මිං 

ඝරූපචාවර ඨිතස් ස වලඩ් ඩුපාවතො  ාමූපචාකරොති කුලරුන්දට්ඨෙථායං වුත් තං. 

 හාපච්චරියම්පි තාදිසවමෙ.  හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘ඝරං නාම, ඝරූපචාවරො 

නාම, ගාවමො නාම, ගාමූපචාවරො නාමා’’ති මාතිකං ඨවපත් ො නිබ් බවකොසස් ස 

උදකපාතට් ඨානබ් භන් තරං ඝරං නාම. යං පන ද් ොවර ඨිවතො මාතුගාවමො 

භාජනවධොෙනඋදකං ඡඩ් වඩති, තස් ස පතනට් ඨානඤ් ච මාතුගාවමවනෙ 
අන් වතොවගවහ ඨිවතන පකතියා බහි ඛිත් තස් ස සුප් පස ්ස ො සම් මුඤ ්ජනියා ො 

පතනට් ඨානඤ් ච, ඝරස් ස පුරවතො ද් වීසු වකොවණසු සම් බන් ධිත් ො මජ් වඣ 
රුක් ඛසූචිද් ොරං ඨවපත් ො වගොරූපානං පවෙසනනිොරණත් ථං 

කතපරික් වඛවපො ච අයං සබ් වබොපි ඝරූපචාකරො නාම. තස් මිං ඝරූපචාවර 
ඨිතස ්ස මජ් ඣිමස් ස පුරිසස් ස වලඩ් ඩුපාතබ් භන් තරං ගාවමො නාම. තවතො 
අඤ ්ඤස ්ස වලඩ් ඩුපාතස් ස අබ් භන් තරං ගාමූපචාවරො නාමාති වුත් තං. ඉදවමත් ථ 

පමාණං. යථා වචත් ථ, එෙං සබ් බත් ථ වයො වයො අට් ඨකථාොවදො ො වථරොවදො 
ො පච් ඡා වුච් චති වසො පමාණවතො දට් ඨබ් වබො. 

යඤ ්වචතං  හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං, තං පාළියා විරුද් ධමිෙ දිස් සති. 
පාළියඤ් හි – ‘‘ඝරූපචාවර ඨිතස් ස මජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස වලඩ් ඩුපාවතො’’ති 
එත් තකවමෙ වුත් තං. අට් ඨකථායං පන තං වලඩ් ඩුපාතං ගාමසඞ් වඛපං කත් ො 

තවතො පරං ගාමූපචාවරො වුත් වතොති? වුච් චවත – සච් චවමෙ පාළියං වුත් තං, 
අධිප් පාවයො පවනත් ථ වෙදිතබ් වබො. වසො ච අට් ඨකථාචරියානවමෙ විදිවතො. 
තස් මා යථා ‘‘ඝරූපචාවර ඨිතස් සා’’ති එත් ථ ඝරූපචාරලක් ඛණං පාළියං 
අවුත් තම් පි අට් ඨකථායං වුත් තෙවසන ගහිතං. එෙං වසසම් පි ගවහතබ් බං. 

තත්රායං නවයො – ඉධ ගාවමො නාම දුවිවධො වහොති – පරික් ඛිත් වතො ච 
අපරික් ඛිත් වතො ච. තත්ර පරික් ඛිත් තස් ස පරික් වඛවපොවයෙ පරිච් වඡවදො. තස් මා 
තස් ස විසුං පරිච් වඡදං අෙත් ො ‘‘ගාමූපචාවරො නාම පරික් ඛිත් තස් ස ගාමස් ස 
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ඉන් දඛීවල ඨිතස ්ස මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස් ස වලඩ් ඩුපාවතො’’ති පාළියං වුත් තං. 
අපරික් ඛිත් තස් ස පන ගාමස් ස ගාමපරිච් වඡවදො ෙත් තබ් වබො. තස් මා තස් ස 

ගාමපරිච් වඡදදස ්සනත් ථං ‘‘අපරික් ඛිත් තස් ස ගාමස ්ස ඝරූපචාවර ඨිතස් ස 
මජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස වලඩ් ඩුපාවතො’’ති වුත් තං. ගාමපරිච් වඡවද ච දස් සිවත 
ගාමූපචාරලක් ඛණං පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ සක් කා ඤාතුන් ති පුන ‘‘තත් ථ 
ඨිතස ්ස මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස් ස වලඩ් ඩුපාවතො’’ති න වුත් තං. වයො පන 

ඝරූපචාවර ඨිතස් ස වලඩ් ඩුපාතංවයෙ ‘‘ගාමූපචාවරො’’ති ෙදති, තස් ස 

ඝරූපචාවරො ගාවමොති ආපජ් ජති. තවතො ඝරං, ඝරූපචාවරො, ගාවමො, 
ගාමූපචාවරොති එස විභාවගො සඞ් කරීයති. අසඞ් කරවතො වචත් ථ විනිච් ඡවයො 
වෙදිතබ් වබො විකාවල ගාමප් පවෙසනාදීසු. තස් මා පාළිඤ් ච අට් ඨකථඤ ්ච 
සංසන් දිත් ො වුත් තනවයවනවෙත් ථ ගාවමො ච ගාමූපචාවරො ච වෙදිතබ් වබො. 

වයොපි ච ගාවමො පුබ් වබ මහා හුත් ො පච් ඡා කුවලසු නට් වඨසු අප් පවකො වහොති, 
වසො ඝරූපචාරවතො වලඩ් ඩුපාවතවනෙ පරිච් ඡින් දිතබ් වබො. පුරිමපරිච් වඡවදො 
පනස ්ස පරික් ඛිත් තස් සාපි අපරික් ඛිත් තස ්සාපි අප් පමාණවමොති. 

අරඤ්ඤං නා  ඨකපත්වා  ා ඤ්ච  ාමූපචාරඤ්චාති ඉමං 
යථාවුත් තලක් ඛණං ගාමඤ් ච ගාමූපචාරඤ් ච ඨවපත් ො ඉමස ්මිං 
අදින් නාදානසික් ඛාපවද අෙවසසං ‘‘අරඤ් ඤං’’ නාමාති වෙදිතබ් බං. අභිධම් වම 
පන ‘‘අරඤ් ඤන් ති නික් ඛමිත් ො බහි ඉන් දඛීලා සබ් බවමතං අරඤ් ඤ’’න් ති 

(විභ. 529) වුත් තං. ආරඤ් ඤකසික් ඛාපවද ‘‘ආරඤ් ඤකං නාම වසනාසනං 

පඤ ්චධනුසතිකං පච් ඡිම’’න් ති (පාරා. 654) වුත් තං. තං ඉන් දඛීලවතො පට් ඨාය 
ආවරොපිවතන ආචරියධනුනා පඤ් චධනුසතප් පමාණන් ති වෙදිතබ් බං. එෙං 

භගෙතා ‘‘ගාමා ො අරඤ් ඤා ො’’ති එතස ්ස අත් ථං විභජන් වතන ‘‘ඝරං, 

ඝරූපචාවරො, ගාවමො, ගාමූපචාවරො අරඤ් ඤ’’න් ති පාපභික් ඛූනං 
වලවසොකාසනිවසධනත් ථං පඤ් ච වකොට් ඨාසා දස් සිතා. තස් මා ඝවර ො 
ඝරූපචාවර ො ගාවම ො ගාමූපචාවර ො අරඤ් වඤ ො පාදග් ඝනකවතො පට් ඨාය 
සස් සාමිකං භණ් ඩං අෙහරන් තස් ස පාරාජිකවමොති වෙදිතබ් බං. 

ඉදානි ‘‘අදින් නං වථයයසඞ් ඛාතං ආදිවයයයා’’තිආදීනං අත් ථදස ්සනත් ථං 

‘‘අදින්නං නා ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අදින්නන් ති දන් තවපොනසික් ඛාපවද 
අත් තවනො සන් තකම් පි අප් පටිග් ගහිතකං කප් පියං අජ් වඣොහරණීයං වුච් චති. 

ඉධ පන යංකිඤ් චි පරපරිග් ගහිතං සස් සාමිකං භණ් ඩං, තවදතං වතහි සාමිවකහි 
කාවයන ො ොචාය ො න දින් නන් ති අදින් නං. අත් තවනො හත් ථවතො ො 

යථාඨිතට් ඨානවතො ො න නිස ්සට් ඨන් ති අනිස්සට්ඨං. යථාඨාවන ඨිතම් පි 

අනවපක් ඛතාය න පරිච් චත් තන් ති අපරිච්චත්තං. ආරක් ඛසංවිධාවනන 

රක් ඛිතත් තා රක්ඛිතං. මඤ ්ජූසාදීසු පක් ඛිපිත් ො වගොපිතත් තා ක ොපිතං. ‘‘මම 

ඉද’’න් ති තණ් හාමමත් වතන මමායිතත් තා   ායිතං. තාහි 
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අපරිච් චාගරක් ඛණවගොපනාහි වතහි භණ් ඩසාමිවකහි පවරහි පරිග් ගහිතන් ති 

පරපරිග් හිතං. එතං අදින් නං නාම. 

වථයයසඞ් ඛාතන් ති එත් ථ කථකනොති වචොවරො, වථනස ්ස භාවෙො කථයයං; 

අෙහරණචිත් තස ්වසතං අධිෙචනං. ‘‘සඞ් ඛා, සඞ් ඛාත’’න් ති අත් ථවතො එකං; 

වකොට් ඨාසස ්වසතං අධිෙචනං, ‘‘සඤ ්ඤානිදානා හි පපඤ් චසඞ් ඛා’’තිආදීසු (සු. 

නි. 880) විය. වථයයඤ් ච තං සඞ් ඛාතඤ් චාති කථයයසඞ්ඛාතං, 
වථයයචිත් තසඞ් ඛාවතො එවකො චිත් තවකොට් ඨාවසොති අත් වථො. කරණත් වථ 

වචතං පච් චත් තෙචනං, තස් මා වථයයසඞ් ඛාවතනාති අත් ථවතො දට් ඨබ් බං. වයො 

ච වථයයසඞ් ඛාවතන ආදියති, වසො යස් මා වථයයචිත් වතො වහොති, තස් මා 

බයඤ ්ජනං අනාදියිත් ො අත් ථවමෙ දස් වසතුං කථයයචිත්කතො 

අවහරණචිත්කතොති එෙමස් ස පදභාජනං වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

ආදිකයයය , හකරයය, අවහකරයය, ඉරියාපථං විකෙොකපයය, ඨානා

චාකවයය, සඞ්කෙතං වීතිනාක යයාති එත් ථ පන පඨමපදං අභිවයොගෙවසන 

වුත් තං, දුතියපදං අඤ් වඤසං භණ් ඩං හරන් තස් ස ගච් ඡවතො ෙවසන, තතියපදං 

උපනික් ඛිත් තභණ් ඩෙවසන, චතුත් ථං සවිඤ් ඤාණකෙවසන, පඤ් චමං ථවල 

නික් ඛිත් තාදිෙවසන, ඡට් ඨං පරිකප් පෙවසන ො සුඞ් කඝාතෙවසන ො වුත් තන් ති 
වෙදිතබ් බං. වයොජනා පවනත් ථ එකභණ් ඩෙවසනපි නානාභණ් ඩෙවසනපි 

වහොති. එකභණ් ඩෙවසන ච සවිඤ් ඤාණවකවනෙ ලබ් භති, නානාභණ් ඩෙවසන 
සවිඤ් ඤාණකාවිඤ් ඤාණකමිස් සවකන. 

තත් ථ නානාභණ් ඩෙවසන තාෙ එෙං වෙදිතබ් බං – ආදිකයයයාති ආරාමං 

අභියුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සාමිකස් ස විමතිං උප් පාවදති, ආපත් ති 

ථුල් ලච් චයස් ස. සාමිවකො ‘‘න මය් හං භවිස ්සතී’’ති ධුරං නික් ඛිපති, ආපත් ති 
පාරාජිකස ්ස. 

හකරයයාති අඤ් ඤස ්ස භණ් ඩං හරන් වතො සීවස භාරං වථයයචිත් වතො 

ආමසති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස.  න් දාවපති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. ඛන් ධං 

ඔවරොවපති, ආපත් ති පාරාජිකස ්ස. 

අවහකරයයාති උපනික් ඛිත් තං භණ් ඩං ‘‘වදහි වම භණ් ඩ’’න් ති වුච් චමාවනො 

‘‘නාහං ගණ් හාමී’’ති භණති, ආපත් ති දුක් කටස ්ස. සාමිකස් ස විමතිං 

උප් පාවදති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. සාමිවකො ‘‘න මය් හං දස් සතී’’ති ධුරං 

නික් ඛිපති, ආපත් ති පාරාජිකස් ස. 
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ඉරියාපථං විකෙොකපයයාති ‘‘සහභණ් ඩහාරකං වනස් සාමී’’ති පඨමං පාදං 

සඞ් කාවමති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. දුතියං පාදං සඞ් කාවමති, ආපත් ති 
පාරාජිකස ්ස. 

ඨානා චාකවයයාති ථලට් ඨං භණ් ඩං වථයයචිත් වතො ආමසති, ආපත් ති 

දුක් කටස ්ස.  න් දාවපති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. ඨානා චාවෙති, ආපත් ති 
පාරාජිකස ්ස. 

සඞ්කෙතං වීතිනාක යයාති පරිකප් පිතට් ඨානං පඨමං පාදං අතික් කාවමති, 

ආපත් ති ථුල් ලච් චයස් ස. දුතියං පාදං අතික් කාවමති, ආපත් ති පාරාජිකස් ස. අථ 

ො පඨමං පාදං සුඞ් කඝාතං අතික් කාවමති, ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්ස. දුතියං පාදං 

අතික් කාවමති, ආපත් ති පාරාජිකස් සාති – අයවමත් ථ නානාභණ් ඩෙවසන 
වයොජනා. 

එකභණ් ඩෙවසන පන සස් සාමිකං දාසං ො තිරච් ඡානං ො යථාවුත් වතන 
අභිවයොගාදිනා නවයන ආදියති ො හරති ො අෙහරති ො ඉරියාපථං ො 

විවකොවපති, ඨානා ො චාවෙති, පරිච් වඡදං ො අතික් කාවමති – අයවමත් ථ 
එකභණ් ඩෙවසන වයොජනා. 

පඤ ්චවීසතිඅෙහාරකථා 

අපිච ඉමානි ඡ පදානි ෙණ් වණන් වතන පඤ් ච පඤ ්චවක සවමොධාවනත් ො 
පඤ ්චවීසති අෙහාරා දස් වසතබ් බා. එෙං ෙණ් ණයතා හි ඉදං 
අදින් නාදානපාරාජිකං සුෙණ් ණිතං වහොති. ඉමස් මිඤ ්ච ඨාවන සබ් බඅට් ඨකථා 
ආකුලා ලුළිතා දුවිඤ් වඤයයවිනිච් ඡයා. තථා හි සබ් බඅට් ඨකථාසු යානි තානි 

පාළියං ‘‘පඤ ්චහාකාවරහි අදින් නං ආදියන් තස් ස ආපත් ති පාරාජිකස් ස, 

පරපරිග් ගහිතඤ් ච වහොතී’’තිආදිනා නවයන අෙහාරඞ් ගානි වුත් තානි, තානිපි 

ගවහත් ො කත් ථචි එකං පඤ් චකං දස් සිතං, කත් ථචි ‘‘ඡහාකාවරහී’’ති ආගවතහි 
සද් ධිං ද් වෙ පඤ් චකානි දස් සිතානි. එතානි ච පඤ ්චකානි න වහොන් ති. යත් ථ හි 

එවකවකන පවදන අෙහාවරො සිජ් ඣති, තං පඤ් චකං නාම වුච් චති. එත් ථ පන 
සබ් වබහිපි පවදහි එවකොවයෙ අෙහාවරො. යානි ච තත් ථ ලබ් භමානානිවයෙ 

පඤ ්චකානි දස් සිතානි, වතසම් පි න සබ් වබසං අත් වථො පකාසිවතො. එෙමිමස් මිං 

ඨාවන සබ් බඅට් ඨකථා ආකුලා ලුළිතා දුවිඤ් වඤයයවිනිච් ඡයා. තස් මා පඤ්ච

පඤ්චකෙසවමොධාවනත් ො දස් සියමානා ඉවම පඤ්චවීසති අවහාරා සාධුකං 
සල් ලක් වඛතබ් බා. 

පඤ්ච පඤ්චොනි නාම – නානාභණ් ඩපඤ් චකං, එකභණ් ඩපඤ ්චකං, 

සාහත් ථිකපඤ ්චකං, පුබ් බපවයොගපඤ් චකං, වථයයාෙහාරපඤ් චකන් ති. තත් ථ 
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නානාභණ් ඩපඤ ්චකඤ් ච එකභණ් ඩපඤ් චකඤ් ච ‘‘ආදිවයයය, හවරයය, 

අෙහවරයය, ඉරියාපථං විවකොවපයය, ඨානා චාවෙයයා’’ති ඉවමසං පදානං 
ෙවසන ලබ් භන් ති. තානි පුබ් වබ වයොවජත් ො දස් සිතනවයවනෙ වෙදිතබ් බානි. 

යං පවනතං ‘‘සඞ් වකතං වීතිනාවමයයා’’ති ඡට් ඨං පදං, තං පරිකප් පාෙහාරස් ස 
ච නිස ්සග් ගියාෙහාරස් ස ච සාධාරණං. තස් මා තං තතියපඤ් චවමසු පඤ් චවකසු 
ලබ් භමානපදෙවසන වයොවජතබ් බං. වුත් තං නානාභණ් ඩපඤ ්චකඤ් ච 
එකභණ් ඩපඤ ්චකඤ් ච. 

කතමං සාහත් ථිකපඤ් චකං? පඤ් ච අෙහාරා – සාහත් ථිවකො, 

ආණත් තිවකො, නිස ්සග් ගිවයො, අත් ථසාධවකො, ධුරනික් වඛවපොති. තත් ථ 

සාහත්ථිකෙො නාම පරස් ස භණ් ඩං සහත් ථා අෙහරති. ආණත්තිකෙො නාම 

‘‘අසුකස ්ස භණ් ඩං අවහරා’’ති අඤ්ඤං ආණාකපති. නිස්සග්ගිකයො නාම 

අන් වතොසුඞ් කඝාවත ඨිවතො බහිසුඞ් කඝාතං පාවතති, ආපත් ති පාරාජිකස් සාති, 
ඉමිනා ච සද් ධිං ‘‘සඞ් වකතං වීතිනාවමයයා’’ති ඉදං පදවයොජනං ලභති. 

අත්ථසාධකෙො නාම ‘‘අසුකං නාම භණ් ඩං යදා සක් වකොසි, තදා අෙහරා’’ති 

ආණාවපති. තත් ථ සවච පවරො අනන් තරායිවකො හුත් ො තං අෙහරති, 

ආණාපවකො ආණත් තික් ඛවණවයෙ පාරාජිවකො වහොති, අෙහාරවකො පන 

අෙහටකාවල. අයං අත් ථසාධවකො. ධුරනික්කඛකපො පන 
උපනික් ඛිත් තභණ් ඩෙවසන වෙදිතබ් වබො. ඉදං සාහත් ථිකපඤ ්චකං. 

කතමං පුබ් බපවයොගපඤ් චකං? අපවරපි පඤ් ච අෙහාරා – පුබ් බපවයොවගො, 

සහපවයොවගො, සංවිදාෙහාවරො, සඞ් වකතකම් මං, නිමිත් තකම් මන් ති. තත් ථ 

ආණත් තිෙවසන පුබ්බපකයොක ො වෙදිතබ් වබො. ඨානා චාෙනෙවසන 

සහපකයොක ො. ඉතවර පන තවයො පාළියං (පාරා. 118-120) ආගතනවයවනෙ 
වෙදිතබ් බාති. ඉදං පුබ් බපවයොගපඤ් චකං. 

කතමං වථයයාෙහාරපඤ් චකං? අපවරපි පඤ් ච අෙහාරා – වථයයාෙහාවරො, 

පසය් හාෙහාවරො, පරිකප් පාෙහාවරො, පටිච් ඡන් නාෙහාවරො, කුසාෙහාවරොති. වත 
පඤ ්චපි ‘‘අඤ ්ඤතවරො භික් ඛු සඞ් ඝස් ස චීෙවර භාජියමාවන වථයයචිත් වතො 

කුසං සඞ් කාවමත් ො චීෙරං අග් ගවහසී’’ති (පාරා. 138) එතස ්මිං 
කුසසඞ් කාමනෙත් ථුස් මිං ෙණ් ණයිස් සාම. ඉදං වථයයාෙහාරපඤ් චකං. 
එෙමිමානි පඤ් ච පඤ් චකානි සවමොධාවනත් ො ඉවම පඤ් චවීසති අෙහාරා 
වෙදිතබ් බා. 

ඉවමසු ච පන පඤ් චසු පඤ් චවකසු කුසවලන විනයධවරන ඔතිණ් ණං 

ෙත් ථුං සහසා අවිනිච් ඡිනිත් ොෙ පඤ්ච ඨානානි ඔවලොවකතබ් බානි. යානි 
සන් ධාය වපොරාණා ආහු – 
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‘‘ෙත් ථුං කාලඤ් ච වදසඤ් ච, අග් ඝං පරිවභොගපඤ් චමං; 

තුලයිත් ො පඤ් ච ඨානානි, ධාවරයයත් ථං විචක් ඛවණො’’ති. 

තත් ථ වත්ථුන් ති භණ් ඩං; අෙහාරවකන හි ‘‘මයා ඉදං නාම අෙහට’’න් ති 
වුත් වතපි ආපත් තිං අනාවරොවපත් ොෙ තං භණ් ඩං සස ්සාමිකං ො අස් සාමිකං 
ොති උපපරික් ඛිතබ් බං. සස් සාමිවකපි සාමිකානං සාලයභාවෙො ො 

නිරාලයභාවෙො ො උපපරික් ඛිතබ් වබො. සවච වතසං සාලයකාවල අෙහටං, 

භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො ආපත් ති කාතබ් බා. සවච නිරාලයකාවල, න පාරාජිවකන 
කාවරතබ් වබො. භණ් ඩසාමිවකසු පන භණ් ඩං ආහරාවපන් වතසු භණ් ඩං 
දාතබ් බං. අයවමත් ථ සාමීචි. 

ඉමස ්ස පනත් ථස් ස දීපනත් ථමිදං ෙත් ථු – භාතියරාජකාවල කිර 
මහාවචතියපූජාය දක් ඛිණදිසවතො එවකො භික් ඛු සත් තහත් ථං පණ් ඩුකාසාෙං 

අංවස කරිත් ො වචතියඞ් ගණං පාවිසි; තඞ් ඛණවමෙ ච රාජාපි 
වචතියෙන් දනත් ථං ආගවතො. තත් ථ උස් සාරණාය ෙත් තමානාය 
මහාජනසම් මද් වදො අවහොසි. අථ වසො භික් ඛු ජනසම් මද් දපීළිවතො අංසවතො 

පතන් තං කාසාෙං අදිස් ොෙ නික් ඛන් වතො; නික් ඛමිත් ො ච කාසාෙං 

අපස් සන් වතො ‘‘වකො ඊදිවස ජනසම් මද් වද කාසාෙං ලච් ඡති, න දානි තං 
මය් හ’’න් ති ධුරනික් වඛපං කත් ො ගවතො. අථඤ් වඤො භික් ඛු පච් ඡා 
ආගච් ඡන් වතො තං කාසාෙං දිස් ො වථයයචිත් වතන ගවහත් ො පුන විප් පටිසාරී 

හුත් ො ‘‘අස් සමවණො දානිම් හි, විබ් භමිස් සාමී’’ති චිත් වත උප් පන් වනපි 
‘‘විනයධවර පුච් ඡිත් ො ඤස් සාමී’’ති චින් වතසි. 

වතන ච සමවයන චූළසුමනත් වථවරො නාම සබ් බපරියත් තිධවරො 
විනයාචරියපාවමොක් වඛො මහාවිහාවර පටිෙසති. වසො භික් ඛු වථරං 
උපසඞ් කමිත් ො ෙන් දිත් ො ඔකාසං කාවරත් ො අත් තවනො කුක් කුච් චං පුච් ඡි. 
වථවරො වතන භට් වඨ ජනකාවය පච් ඡා ආගන් ත් ො ගහිතභාෙං ඤත් ො ‘‘අත් ථි 
දානි එත් ථ ඔකාවසො’’ති චින් වතත් ො ආහ – ‘‘සවච කාසාෙසාමිකං භික් ඛුං 

ආවනයයාසි, සක් කා භවෙයය තෙ පතිට් ඨා කාතු’’න් ති. ‘‘කථාහං, භන් වත, තං 

දක් ඛිස ්සාමී’’ති? ‘‘තහිං තහිං ගන් ත් ො ඔවලොවකහී’’ති. වසො පඤ් චපි 
මහාවිහාවර ඔවලොවකත් ො වනෙ අද් දක් ඛි. තවතො නං වථවරො පුච් ඡි – 

‘‘කතරාය දිසාය බහූ භික් ඛූ ආගච් ඡන් තී’’ති? ‘‘දක් ඛිණදිසාය, භන් වත’’ති. 
‘‘වතන හි කාසාෙං දීඝවතො ච තිරියඤ් ච මිනිත් ො ඨවපහි. ඨවපත් ො 
දක් ඛිණදිසාය විහාරපටිපාටියා විචිනිත් ො තං භික් ඛුං ආවනහී’’ති. වසො තථා 
කත් ො තං භික් ඛුං දිස් ො වථරස් ස සන් තිකං ආවනසි. වථවරො පුච් ඡි – ‘‘තවෙදං 

කාසාෙ’’න් ති? ‘‘ආම, භන් වත’’ති. ‘‘කුහිං වත පාතිත’’න් ති? වසො සබ් බං 
ආචික් ඛි. වථවරො පන වතන කතං ධුරනික් වඛපං සුත් ො ඉතරං පුච් ඡි – ‘‘තයා 
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ඉදං කුහිං දිස ්ො ගහිත’’න් ති? වසොපි සබ් බං ආවරොවචසි. තවතො නං වථවරො ආහ 

– ‘‘සවච වත සුද් ධචිත් වතන ගහිතං අභවිස් ස, අනාපත් තිවයෙ වත අස් ස. 
වථයයචිත් වතන පන ගහිතත් තා දුක් කටං ආපන් වනොසි. තං වදවසත් ො 
අනාපත් තිවකො වහොහි. ඉදඤ් ච කාසාෙං අත් තවනො සන් තකං කත් ො එතස ්වසෙ 
භික් ඛුවනො වදහී’’ති. වසො භික් ඛු අමවතවනෙ අභිසිත් වතො පරමස් සාසප් පත් වතො 
අවහොසීති. එෙං ෙත් ථු ඔවලොවකතබ් බං. 

ොක ොති අෙහාරකාවලො. තවදෙ හි භණ් ඩං කදාචි සමග් ඝං වහොති, කදාචි 

මහග් ඝං. තස් මා තං භණ් ඩං යස් මිං කාවල අෙහටං, තස් මිංවයෙ කාවල වයො 

තස් ස අග් වඝො වහොති, වතන අග් වඝන ආපත් ති කාවරතබ් බා. එෙං කාවලො 
ඔවලොවකතබ් වබො. 

කදකසොති අෙහාරවදවසො. තඤ් හි භණ් ඩං යස් මිං වදවස අෙහටං, තස් මිංවයෙ 

වදවස වයො තස් ස අග් වඝො වහොති, වතන අග් වඝන ආපත් ති කාවරතබ් බා. 

භණ් ඩුට් ඨානවදවස හි භණ් ඩං සමග් ඝං වහොති, අඤ ්ඤත් ථ මහග් ඝං. 

ඉමස ්සාපි ච අත් ථස ්ස දීපනත් ථමිදං ෙත් ථු – අන් තරසමුද් වද කිර එවකො 
භික් ඛු සුසණ් ඨානං නාළිවකරං ලභිත් ො භමං ආවරොවපත් ො සඞ් ඛථාලකසදිසං 
මවනොරමං පානීයථාලකං කත් ො තත් වථෙ ඨවපත් ො වචතියගිරිං අගමාසි. 
අථඤ් වඤො භික් ඛු අන් තරසමුද් දං ගන් ත් ො තස් මිං විහාවර පටිෙසන් වතො තං 
ථාලකං දිස් ො වථයයචිත් වතන ගවහත් ො වචතියගිරිවමෙ ආගවතො. තස් ස 
තත් ථ යාගුං පිෙන් තස් ස තං ථාලකං දිස් ො ථාලකසාමිවකො භික් ඛු ආහ – 

‘‘කුවතො වත ඉදං ලද් ධ’’න් ති? ‘‘අන් තරසමුද් දවතො වම ආනීත’’න් ති. වසො තං 

‘‘වනතං තෙ සන් තකං, වථයයාය වත ගහිත’’න් ති සඞ් ඝමජ් ඣං ආකඩ් ඪි. තත් ථ 
ච විනිච් ඡයං අලභිත් ො මහාවිහාරං අගමිංසු. තත් ථ වභරිං පහරාවපත් ො 
මහාවචතියසමීවප සන් නිපාතං කත් ො විනිච් ඡයං ආරභිංසු. විනයධරත් වථරා 
අෙහාරං සඤ් ඤාවපසුං. 

තස් මිඤ ්ච සන් නිපාවත ආභිධම් මිකවගොදත් තත් වථවරො නාම විනයකුසවලො 

වහොති. වසො එෙමාහ – ‘‘ඉමිනා ඉදං ථාලකං කුහිං අෙහට’’න් ති? 

‘‘අන් තරසමුද් වද අෙහට’’න් ති. ‘‘තත්රිදං කිං අග් ඝතී’’ති? ‘‘න කිඤ් චි අග් ඝති. 

තත්ර හි නාළිවකරං භින් දිත් ො මිඤ් ජං ඛාදිත් ො කපාලං ඡඩ් වඩන් ති, දාරුඅත් ථං 

පන  රතී’’ති. ‘‘ඉමස් ස භික් ඛුවනො එත් ථ හත් ථකම් මං කිං අග් ඝතී’’ති? 

‘‘මාසකං ො ඌනමාසකං ො’’ති. ‘‘අත් ථි පන කත් ථචි සම් මාසම් බුද් වධන 
මාසවකන ො ඌනමාසවකන ො පාරාජිකං පඤ් ඤත් ත’’න් ති. එෙං වුත් වත 
‘‘සාධු! සාධු! සුකථිතං සුවිනිච් ඡිත’’න් ති එකසාධුකාවරො අවහොසි. වතන ච 
සමවයන භාතියරාජාපි වචතියෙන් දනත් ථං නගරවතො නික් ඛමන් වතො තං සද් දං 
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සුත් ො ‘‘කිං ඉද’’න් ති පුච් ඡිත් ො සබ් බං පටිපාටියා සුත් ො නගවර වභරිං 
චරාවපසි – ‘‘මයි සන් වත භික් ඛූනම් පි භික් ඛූනීනම් පි ගිහීනම් පි අධිකරණං 

ආභිධම් මිකවගොදත් තත් වථවරන විනිච් ඡිතං සුවිනිච් ඡිතං, තස් ස විනිච් ඡවය 
අතිට් ඨමානං රාජාණාය ඨවපමී’’ති. එෙං වදවසො ඔවලොවකතබ් වබො. 

අග්කඝොති භණ් ඩග් වඝො. නෙභණ් ඩස් ස හි වයො අග් වඝො වහොති, වසො පච් ඡා 

පරිහායති; යථා නෙවධොවතො පත් වතො අට් ඨ ො දස ො අග් ඝති, වසො පච් ඡා 
භින් වනො ො ඡිද් වදො ො ආණිගණ් ඨිකාහවතො ො අප් පග් වඝො වහොති තස් මා න 
සබ් බදා භණ් ඩං පකතිඅග් වඝවනෙ කාතබ් බන් ති. එෙං අග් වඝො 
ඔවලොවකතබ් වබො. 

පරිකභොක ොති භණ් ඩපරිවභොවගො. පරිවභොවගනාපි හි ොසිආදිභණ් ඩස් ස 

අග් වඝො පරිහායති. තස් මා එෙං උපපරික් ඛිතබ් බං, සවච වකොචි කස් සචි 

පාදග් ඝනකං ොසිං හරති, තත්ර ොසිසාමිවකො පුච් ඡිතබ් වබො – ‘‘තයා අයං ොසි 

කිත් තවකන කීතා’’ති? ‘‘පාවදන, භන් වත’’ති. ‘‘කිං පන වත කිණිත් ොෙ 

ඨපිතා, උදාහු තං ෙළඤ් වජසී’’ති? සවච ෙදති ‘‘එකදිෙසං වම දන් තකට් ඨං ො 

රජනඡල් ලිං ො පත් තපචනකදාරුං ො ඡින් නං, ඝංසිත් ො ො නිසිතා’’ති. අථස් සා 
වපොරාවණො අග් වඝො භට් වඨොති වෙදිතබ් වබො. යථා ච ොසියා එෙං අඤ් ජනියා ො 
අඤ ්ජනිසලාකාය ො කුඤ් චිකාය ො පලාවලන ො ථුවසහි ො 
ඉට් ඨකචණ් වණන ො එකොරං ඝංසිත් ො වධොෙනමත් වතනාපි අග් වඝො භස් සති. 

තිපුමණ් ඩලස් ස මකරදන් තච් වඡදවනනාපි පරිමජ් ජිතමත් වතනාපි, 
උදකසාටිකාය සකිං නිොසනපාරුපවනනාපි පරිවභොගසීවසන අංවස ො සීවස 

ො ඨපනමත් වතනාපි, තණ් ඩුලාදීනං පප් ව ොටවනනාපි තවතො එකං ො ද් වෙ ො 

අපනයවනනාපි, අන් තමවසො එකං පාසාණසක් ඛරං උද් ධරිත් ො 

ඡඩ් ඩිතමත් වතනාපි, සප් පිවතලාදීනං භාජනන් තරපඅෙත් තවනනාපි, 

අන් තමවසො තවතො මක් ඛිකං ො කිපිල් ලිකං ො උද් ධරිත් ො ඡඩ් ඩිතමත් වතනාපි, 
ගුළපිණ් ඩකස ්ස මධුරභාෙජානනත් ථං නවඛන විජ් ඣිත් ො අණුමත් තං 
ගහිතමත් වතනාපි අග් වඝො භස් සති. තස් මා යංකිඤ් චි පාදග් ඝනකං 

වුත් තනවයවනෙ සාමිවකහි පරිවභොවගන ඌනං කතං වහොති, න තං අෙහවටො 
භික් ඛු පාරාජිවකන කාතබ් වබො. එෙං පරිවභොවගො ඔවලොවකතබ් වබො. එෙං 

ඉමානි තුලයිත් ො පඤ් ච ඨානානි ධාවරයයත් ථං විචක් ඛවණො, ආපත් තිං ො 
අනාපත් තිං ො ගරුකං ො ලහුකං ො ආපත් තිං යථාඨාවන ඨවපයයාති. 

නිට් ඨිවතො ‘‘ආදිවයයය…වප.… සඞ් වකතං වීතිනාවමයයා’’ති. 

ඉවමසං පදානං විනිච් ඡවයො. 
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ඉදානි යදිදං ‘‘යථාරූවප අදින් නාදාවන’’තිආදීනි විභජන් වතන ‘‘යථාරූපං

නා ා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ යථාරූපන් ති යථාජාතිකං. තං පන යස් මා පාදවතො 

පට් ඨාය වහොති, තස් මා ‘‘පාදංවාපාදාරහංවාඅතිකරෙපාදං වා’’ති ආහ. තත් ථ 
පාවදන කහාපණස් ස චතුත් ථභාගං අකප් පියභණ් ඩවමෙ දස් වසති. පාදාරවහන 
පාදග් ඝනකං කප් පියභණ් ඩං. අතිවරකපාවදන උභයම් පි. එත් තාෙතා 
සබ් බාකාවරන දුතියපාරාජිකප් පවහොනකෙත් ථු දස් සිතං වහොති. 

පථබයාරාජාති සකලපථවියා රාජා දීපචක් කෙත් තී අවසොකසදිවසො, වයො ො 

පනඤ් වඤොපි එකදීවප රාජා, සීහළරාජසදිවසො. පකදසරාජාති එකදීපස් ස 

පවදසිස් සවරො, බිම් බිසාර-පවසනදි-ආදවයො විය.  ණ්ඩලිො නාම වය 

දීපපවදවසපි එකවමකං මණ් ඩලං භුඤ් ජන් ති. අන්තරකභොගිො නාම ද් වින් නං 

රාජූනං අන් තරා කතිපයගාමසාමිකා. අක්ඛදස්සාති ධම් මවිනිච් ඡනකා, වත 
ධම් මසභායං නිසීදිත් ො අපරාධානුරූපං වචොරානං හත් ථපාදච් වඡජ් ජාදිං 
අනුසාසන් ති. වය පන ඨානන් තරප් පත් තා අමච් චා ො රාජකුමාරා ො 

කතාපරාධා වහොන් ති, වත රඤ් වඤො ආවරොවචන් ති, ගරුකං ඨානං සයං න 

විනිච් ඡිනන් ති.  හා ත්තාති ඨානන් තරප් පත් තා මහාඅමච් චා; වතපි තත් ථ 

තත් ථ ගාවම ො නිගවම ො නිසීදිත් ො රාජකිච් චං කවරොන් ති. කය වා පනාති 
අඤ ්වඤපි වය රාජකුලනිස් සිතා ො සකිස් සරියනිස ්සිතා ො හුත් ො 

වඡජ් ජවභජ් ජං අනුසාසන් ති, සබ් වබපි වත ඉමස් මිං අත් වථ ‘‘රාජාවනො’’ති 
දස් වසති. 

හකනයුන් ති වපොවථයයඤ් වචෙ ඡින් වදයයඤ් ච. පබ්බාකජයුන් ති 

නීහවරයයං. කචොකරොසීති එෙමාදීනි ච ෙත් ො පරිභාවසයයං; වතවනොහ – 

‘‘පරිභාවසො එවසො’’ති. පුරි ං උපාදායාති වමථුනං ධම් මං පටිවසවිත් ො 
පාරාජිකං ආපත් තිං ආපන් නං පුග් ගලං උපාදාය. වසසං පුබ් වබ වුත් තනයත් තා 
උත් තානපදත් ථත් තා ච පාකටවමොති. 

93. එෙං උද් දිට් ඨසික් ඛාපදං පදානුක් කවමන විභජිත් ො ඉදානි යං තං 
ආදිවයයයාතිආදීහි ඡහි පවදහි සඞ් වඛපවතො ආදානං දස් වසත් ො 
සඞ් වඛපවතොඑෙ ‘‘පාදං ො පාදාරහං ො අතිවරකපාදං ො’’ති ආදාතබ් බභණ් ඩං 

දස් සිතං, තං යත් ථ යත් ථ ඨිතං, යථා යථා ආදානං ගච් ඡති, අනාගවත 
පාපභික් ඛූනං වලවසොකාසනිරුන් ධනත් ථං තථා තථා විත් ථාරවතො දස් වසතුං 

‘‘භූමට් ඨං ථලට් ඨ’’න් තිආදිනා නවයන මාතිකං ඨවපත් ො ‘‘භූ ට්ඨං නා 

භණ්ඩංභූමයංනික්ඛිත්තං කහොතී’’තිආදිනා නවයන තස් ස විභඞ් ගං ආහ. 

පඤ ්චවීසතිඅෙහාරකථා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

භූමට් ඨකථා 

94. තත්රායං අනුත් තානපදෙණ් ණනාය සද් ධිං විනිච් ඡයකථා. නිඛාතන් ති 

භූමියං ඛණිත් ො ඨපිතං. පටිච්ෙන්නන් ති පංසුඉට් ඨකාදීහි පටිච් ඡන් නං. භූ ට්ඨං

භණ්ඩං…කප.…  ච්ෙති වා, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති තං එෙං නිඛණිත් ො ො 
පටිච් ඡාවදත් ො ො ඨපිතත් තා භූමියං ඨිතං භණ් ඩං වයො භික් ඛු වකනචිවදෙ 
උපාවයන ඤත් ො ‘‘ආහරිස් සාමී’’ති වථයයචිත් වතො හුත් ො රත් තිභාවග උට් ඨාය 

ගච් ඡති, වසො භණ් ඩට් ඨානං අප් පත් ොපි සබ් බකායෙචීවිකාවරසු දුක් කටං 

ආපජ් ජති. කථං? වසො හි තස් ස ආහරණත් ථාය උට් ඨහන් වතො යං යං 

අඞ් ගපච් චඞ් ගං  න් දාවපති, සබ් බත් ථ දුක් කටවමෙ. නිොසනපාරුපනං 

සණ් ඨවපති, හත් ථොවර හත් ථොවර දුක් කටං. ‘‘මහන් තං නිධානං න සක් කා 

එවකන ආහරිතුං, දුතියං පරිවයසිස ්සාමී’’ති කස් සචි සහායස් ස සන් තිකං 

ගන් තුකාවමො ද් ොරං විෙරති, පදොවර ච හත් ථොවර ච දුක් කටං. ද් ොරපිදහවන 
පන අඤ ්ඤස ්මිං ො ගමනස් ස අනුපකාවර අනාපත් ති. තස් ස නිපන් වනොකාසං 

ගන් ත් ො ‘‘ඉත් ථන් නාමා’’ති පක් වකොසති, තමත් ථං ආවරොවචත් ො ‘‘එහි 

ගච් ඡාමා’’ති ෙදති, ොචාය ොචාය දුක් කටං. වසො තස් ස ෙචවනන උට් ඨහති, 
තස් සාපි දුක් කටං. උට් ඨහිත් ො තස් ස සන් තිකං ගන් තුකාවමො නිොසනපාරුපනං 

සණ් ඨවපති, ද් ොරං විෙරිත් ො තස් ස සමීපං ගච් ඡති, හත් ථොරපදොවරසු 

සබ් බත් ථ දුක් කටං. වසො තං පුච් ඡති ‘‘අසුවකො ච අසුවකො ච කුහිං, අසුකඤ් ච 

අසුකඤ් ච පක් වකොසාහී’’ති, ොචාය ොචාය දුක් කටං. සබ් වබ සමාගවත දිස් ො 

‘‘මයා අසුකස ්මිං නාම ඨාවන එෙරූවපො නිධි උපලද් වධො, ගච් ඡාම තං 

ගවහත් ො පුඤ් ඤානි ච කරිස් සාම, සුඛඤ් ච ජීවිස් සාමා’’ති ෙදති, ොචාය ොචාය 
දුක් කටවමෙ. 

එෙං ලද් ධසහාවයො කුදාලං පරිවයසති. සවච පනස් ස අත් තවනො කුදාවලො 

අත් ථි, ‘‘තං ආහරිස ්සාමී’’ති ගච් ඡන් වතො ච ගණ් හන් වතො ච ආහරන් වතො ච 

සබ් බත් ථ හත් ථොරපදොවරසු දුක් කටං ආපජ් ජති. සවච නත් ථි, අඤ් ඤං භික් ඛුං 

ො ගහට් ඨං ො ගන් ත් ො යාචති, යාචන් වතො ච සවච ‘‘කුදාලං වම වදහි, 

කුදාවලන වම අත් වථො, කිඤ් චි කාතබ් බමත් ථි, තං කත් ො පච් චාහරිස් සාමී’’ති 

මුසා අභණන් වතො යාචති, ොචාය ොචාය දුක් කටං. සවච ‘‘මාතිකා 

වසොවධතබ් බා අත් ථි, විහාවර භූමිකම් මං කාතබ් බං අත් ථී’’ති මුසාපි භණති, යං 

යං ෙචනං මුසා, තත් ථ තත් ථ පාචිත් තියං.  හාඅට්ඨෙථායං පන සච් වචපි 

අලිවකපි දුක් කටවමෙ වුත් තං, තං පමාදලිඛිතන් ති වෙදිතබ් බං. න හි 
අදින් නාදානස් ස පුබ් බපවයොවග පාචිත් තියට් ඨාවන දුක් කටං නාම අත් ථි. සවච 

පන කුදාලස් ස දණ් වඩො නත් ථි, ‘‘දණ් ඩං කරිස් සාමී’’ති ොසිං ො  රසුං ො 

නිවසති, තදත් ථාය ගච් ඡති, ගන් ත් ො සුක් ඛකට් ඨං ඡින් දති තච් ඡති ආවකොවටති, 

සබ් බත් ථ හත් ථොරපදොවරසු දුක් කටං. අල් ලරුක් ඛං ඡින් දති, පාචිත් තියං. 
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තවතො පරං සබ් බපවයොවගසු දුක් කටං. සඞ්කඛපට්ඨෙථායං පන 

 හාපච්චරියඤ් ච තත් ථ ජාතකකට් ඨලතාවඡදනත් ථං ොසි රසුං 
පරිවයසන් තානම් පි දුක් කටං වුත් තං. සවච පන වතසං එෙං වහොති 

‘‘ොසි රසුකුදාවල යාචන් තා ආසඞ් කිතා භවිස් සාම, වලොහං සමුට් ඨාවපත් ො 

කවරොමා’’ති. තවතො අරඤ් ඤං ගන් ත් ො වලොහබීජත් ථං පථවිං ඛණන් ති, 

අකප් පියපථවිං ඛණන් තානං දුක් කවටහි සද් ධිං පාචිත් තියානීති  හාපච්චරියං 

වුත් තං. යථා ච ඉධ, එෙං සබ් බත් ථ පාචිත් තියට් ඨාවන දුක් කටා න මුච් චති. 
කප් පියපථවිං ඛණන් තානං දුක් කටානිවයෙ. බීජං පන ගවහත් ො තවතො පරං 
සබ් බකිරියාසු පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. 

පිටකපරිවයසවනපි හත් ථොරපදොවරසු වුත් තනවයවනෙ දුක් කටං. 
මුසාොවද පාචිත් තියං. පිටකං කාතුකාමතාය ෙල් ලිච් වඡදවන පාචිත් තියන් ති 

සබ් බං පුරිමනවයවනෙ වෙදිතබ් බං.  ච්ෙති වා ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එෙං 

පරියිට් ඨසහායකුදාලපිටවකො නිධිට් ඨානං ගච් ඡති, පදොවර පදොවර දුක් කටං. 
සවච පන ගච් ඡන් වතො ‘‘ඉමං නිධිං ලද් ධා බුද් ධපූජං ො ධම් මපූජං ො 

සඞ් ඝභත් තං ො කරිස් සාමී’’ති කුසලං උප් පාවදති, කුසලචිත් වතන ගමවන 

අනාපත් ති. කස ්මා? ‘‘වථයයචිත් වතො දුතියං ො…වප.… ගච් ඡති ො, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති වුත් තත් තා. යථා ච ඉධ, එෙං සබ් බත් ථ අවථයයචිත් තස් ස 
අනාපත් ති. මග් ගවතො ඔක් කම් ම නිධානට් ඨානං ගමනත් ථාය මග් ගං 

කවරොන් වතො භූතගාමං ඡින් දති, පාචිත් තියං. සුක් ඛකට් ඨං ඡින් දති, දුක් කටං. 

තත්ථජාතෙන් ති චිරනිහිතාය කුම් භියා උපරි ජාතකං. ෙට්ඨංවා තංවාති 

න වකෙලං කට් ඨලතවමෙ, යංකිඤ් චි අල් ලං ො සුක් ඛං ො තිණරුක් ඛලතාදිං 
ඡින් දන් තස් ස සහපවයොගත් තා දුක් කටවමෙ වහොති. 

අට්ඨවිධං වහතං දුක්ෙටං නාම ඉමස් මිං ඨාවන සවමොධාවනත් ො වථවරහි 

දස් සිතං – පුබ් බපවයොගදුක් කටං, සහපවයොගදුක් කටං, අනාමාසදුක් කටං, 

දුරුපචිණ් ණදුක් කටං, විනයදුක් කටං, ඤාතදුක් කටං, ඤත් තිදුක් කටං, 
පටිස් සෙදුක් කටන් ති. තත් ථ ‘‘වථයයචිත් වතො දුතියං ො කුදාලං ො පිටකං ො 

පරිවයසති ගච් ඡති ො, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති ඉදං පුබ්බපකයො දුක්ෙටං නාම. 

එත් ථ හි දුක් කටට් ඨාවන දුක් කටං, පාචිත් තියට් ඨාවන පාචිත් තියවමෙ වහොති. 

‘‘තත් ථජාතකං කට් ඨං ො ලතං ො ඡින් දති, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති ඉදං 

සහපකයො දුක්ෙටං නාම. එත් ථ පන පාචිත් තියෙත් ථු ච දුක් කටෙත් ථු ච 

දුක් කටට් ඨාවනවයෙ තිට් ඨති. කස ්මා? අෙහාරස් ස සහපවයොගත් තාති. යං පන 

දසවිධං රතනං, සත් තවිධං ධඤ් ඤං, සබ් බඤ් ච ආවුධභණ් ඩාදිං ආමසන් තස ්ස 

දුක් කටං වුත් තං, ඉදං අනා ාසදුක්ෙටං නාම. යං කදලිනාළිවකරාදීනං 
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තත් ථජාතක ලානි ආමසන් තස ්ස දුක් කටං වුත් තං, ඉදං දුරුපචිණ්ණදුක්ෙටං 
නාම. යං පන පිණ් ඩාය චරන් තස ්ස පත් වත රවජ පතිවත පත් තං 
අප් පටිග් ගවහත් ො අවධොවිත් ො ො තත් ථ භික් ඛං ගණ් හන් තස් ස දුක් කටං 

වුත් තං, ඉදං විනයදුක්ෙටං නාම. ‘‘සුත් ො න ෙදන් ති, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති 

(පාරා. 419) ඉදං ඤාතදුක්ෙටං නාම. යං එකාදසසු සමනුභාසනාසු ‘‘ඤත් තියා 

දුක් කට’’න් ති (පාරා. 414) වුත් තං, ඉදං ඤත්තිදුක්ෙටං නාම. ‘‘තස ්ස, 

භික් ඛවෙ, භික් ඛුවනො පුරිමිකා ච න පඤ් ඤායති, පටිස ්සවෙ ච ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති (මහාෙ. 207) ඉදං පටිස්සවදුක්ෙටං නාම. ඉදං පන 
සහපවයොගදුක් කටං. වතන වුත් තං – ‘‘යංකිඤ් චි අල් ලං ො සුක් ඛං ො 
තිණරුක් ඛලතාදිං ඡින් දන් තස් ස සහපවයොගත් තා දුක් කටවමෙ වහොතී’’ති. 

සවච පනස ්ස තත් ථජාතවක තිණරුක් ඛලතාදිම් හි ඡින් වනපි ලජ් ජිධම් වමො 

ඔක් කමති, සංෙවරො උප් පජ් ජති, වඡදනපච් චයා දුක් කටං වදවසත් ො මුච් චති. අථ 

ධුරනික් වඛපං අකත් ො සඋස් සාවහොෙ පංසුං ඛණති, වඡදනදුක් කටං 

පටිප් පස් සම් භති, ඛණනදුක් කවට පතිට් ඨාති. අකප් පියපථවිං ඛණන් වතොපි හි 
ඉධ සහපවයොගත් තා දුක් කටවමෙ ආපජ් ජති. සවච පනස් ස සබ් බදිසාසු ඛණිත් ො 

කුම් භිමූලං පත් තස් සාපි ලජ් ජිධම් වමො ඔක් කමති, ඛණනපච් චයා දුක් කටං 
වදවසත් ො මුච් චති. 

බූහති වාති අථ පන සඋස් සාවහොෙ පංසුං වියූහති, එකපස් වස රාසිං 

කවරොති, ඛණනදුක් කටං පටිප් පස් සම් භති, වියූහනදුක් කවට පතිට් ඨාති. තඤ් ච 
පංසුං තත් ථ තත් ථ පුඤ් ජං කවරොන් වතො පවයොවග පවයොවග දුක් කටං ආපජ් ජති. 

සවච පන රාසිං කත් ොපි ධුරනික් වඛපං කවරොති, ලජ් ජිධම් මං ආපජ් ජති, 

වියූහනදුක් කටං වදවසත් ො මුච් චති. උද්ධරති වාති අථ පන සඋස් සාවහොෙ පංසුං 

උද් ධරිත් ො බහි පාවතති, වියූහනදුක් කටං පටිප් පස ්සම් භති, උද් ධරණදුක් කවට 
පතිට් ඨාති. පංසුං පන කුදාවලන ො හත් වථහි ො පච් ඡියා ො තහිං තහිං 
පාවතන් වතො පවයොවග පවයොවග දුක් කටං ආපජ් ජති. සවච පන සබ් බං පංසුං 

නීහරිත් ො කුම් භිං ථලට් ඨං කත් ොපි ලජ් ජිධම් මං ආපජ් ජති, උද් ධරණදුක් කටං 

වදවසත් ො මුච් චති. අථ පන සඋස් සාවහොෙ කුම් භිං ආමසති, උද් ධරණදුක් කටං 

පටිප් පස් සම් භති, ආමසනදුක් කවට පතිට් ඨාති. ආමසිත් ොපි ච ලජ් ජිධම් මං 
ආපජ් ජන් වතො ආමසනදුක් කටං වදවසත් ො මුච් චති. අථ සඋස් සාවහොෙ කුම් භිං 

 න් දාවපති, ආමසනදුක් කටං පටිප් පස් සම් භති, ‘‘ න් දාවපති, ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් සා’’ති වුත් තථුල් ලච් චවය පතිට් ඨාති. 

තත්රායං දුක් කටථුල් ලච් චයානං ද් වින් නම් පි ෙචනත් වථො – පඨමං තාවෙත් ථ 
දුට් ඨු කතං සත් ථාරා වුත් තකිච් චං විරාවධත් ො කතන් ති දුක් කටං. අථ ො දුට් ඨං 
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කතං, විරූපා සා කිරියා භික් ඛුකිරියානං මජ් වඣ න වසොභතීති එෙම් පි දුක් කටං. 
වුත් තඤ ්වචතං – 

‘‘දුක් කටං ඉති යං වුත් තං, තං සුවණොහි යථාතථං; 

අපරද් ධං විරද් ධඤ් ච, ඛලිතං යඤ් ච දුක් කටං. 

‘‘යං මනුස් වසො කවර පාපං, ආවි ො යදි ො රවහො; 

දුක් කටන් ති පවෙවදන් ති, වතවනතං ඉති වුච් චතී’’ති. (පරි. 339); 

ඉතරං පන ථූලත් තා, අච් චයත් තා ච ථුල් ලච් චයං. ‘‘සම් පරාවය ච දුග් ගති’’ 

(සං. නි. 1.49), ‘‘යං වහොති කටුකප්  ල’’න් තිආදීසු (ධ. ප. 66; වනත් ති. 91) 
විය වචත් ථ සංවයොගභාවෙො වෙදිතබ් වබො. එකස ්ස සන් තිවක වදවසතබ් වබසු හි 
අච් චවයසු වතන සවමො ථූවලො අච් චවයො නත් ථි. තස් මා වුත් තං ‘‘ථූලත් තා 
අච් චයත් තා ච ථුල් ලච් චය’’න් ති. වුත් තඤ් වචතං – 

‘‘ථුල් ලච් චයන් ති යං වුත් තං, තං සුවණොහි යථාතථං; 

එකස ්ස මූවල වයො වදවසති, වයො ච තං පටිග් ගණ් හති; 

අච් චවයො වතන සවමො නත් ථි, වතවනතං ඉති වුච් චතී’’ති. (පරි. 339); 

 න් දාවපන් තස් ස ච පවයොවග පවයොවග ථුල් ලච් චයං.  න් දාවපත් ොපි ච 
ලජ් ජිධම් මං ඔක් කන් වතො ථුල් ලච් චයං වදවසත් ො මුච් චති. සහපවයොගවතො 
පට් ඨාවයෙ වචත් ථ පුරිමා පුරිමා ආපත් ති පටිප් පස ්සම් භති. සහපවයොගං පන 
අකත් ො ලජ් ජිධම් මං ඔක් කන් වතන යා පුබ් බපවයොවග දුක් කටපාචිත් තියා 

ආපන් නා, සබ් බා තා වදවසතබ් බා. සහපවයොවග ච තත් ථජාතකච් වඡදවන 
බහුකානිපි දුක් කටානි පංසුඛණනං පත් ො පටිප් පස ්සම් භන් ති. එකං 

ඛණනදුක් කටවමෙ වහොති. ඛණවන බහුකානිපි වියූහනං, වියූහවන බහුකානිපි 

උද් ධරණං, උද් ධරවණ බහුකානිපි ආමසනං, ආමසවන බහුකානිපි  න් දාපනං 
පත් ො පටිප් පස ්සම් භන් ති. පංසුඛණනාදීසු ච ලජ් ජිධම් වම උප් පන් වන බහුකාපි 

ආපත් තිවයො වහොන් තු, එකවමෙ වදවසත් ො මුච් චතීති කුලරුන්දට්ඨෙථායං 

වුත් තං. පුරිමාපත් තිපටිප් පස් සද් ධි ච නාවමසා ‘‘ඤත් තියා දුක් කටං, ද් වීහි 

කම් මොචාහි ථුල් ලච් චයා පටිප් පස් සම් භන් තී’’ති (පාරා. 414) එෙං 
අනුසාෙනාසුත් වතසුවයෙ ආගතා. ඉධ පන දුතියපාරාජිවක 
අට් ඨකථාචරියප් පමාවණන ගවහතබ් බාති. 

ඨානා චාකවති, ආපත්ති පාරාජිෙස්සාති වයො පන  න් දාවපත් ොපි 
ලජ් ජිධම් මං අවනොක් කමිත් ොෙ තං කුම් භිං ඨානවතො අන් තමවසො 

වකසග් ගමත් තම් පි චාවෙති, පාරාජිකවමෙ ආපජ් ජතීති අත් වථො. ඨානා 
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චාෙනඤ් වචත් ථ ඡහි ආකාවරහි වෙදිතබ් බං. කථං? කුම් භිං මුඛෙට් ටියං 
ගවහත් ො අත් තවනො අභිමුඛං ආකඩ් ඪන් වතො ඉමිනා අන් වතන ඵුට් වඨොකාසං 

වකසග් ගමත් තම් පි පාරිමන් වතන අතික් කාවමති, පාරාජිකං. තවථෙ ගවහත් ො 
පරවතො වපල් වලන් වතො පාරිමන් වතන ඵුට් වඨොකාසං වකසග් ගමත් තම් පි ඉමිනා 

අන් වතන අතික් කාවමති, පාරාජිකං. ොමවතො ො දක් ඛිණවතො ො 
අපනාවමන් වතො ොමන් වතන ඵුට් වඨොකාසං වකසග් ගමත් තම් පි දක් ඛිණන් වතන 

අතික් කාවමති, පාරාජිකං. දක් ඛිණන් වතන ො ඵුට් වඨොකාසං වකසග් ගමත් තම් පි 

ොමන් වතන අතික් කාවමති, පාරාජිකං. උද් ධං උක් ඛිපන් වතො 

වකසග් ගමත් තම් පි භූමිවතො වමොවචති, පාරාජිකං. ඛණිත් ො වහට් ඨවතො 
ඔසීවදන් වතො බුන් වදන ඵුට් වඨොකාසං වකසග් ගමත් තම් පි මුඛෙට් ටියා 

අතික් කාවමති, පාරාජිකන් ති එෙං එකට් ඨාවන ඨිතාය කුම් භියා. යදි පන 
කුම් භිමුඛෙට් ටියා පාසං කත් ො වලොහඛාණුං ො ඛදිරසාරාදිඛාණුං ො පථවියං 

ආවකොවටත් ො තත් ථ සඞ් ඛලිකාය බන් ධිත් ො ඨවපන් ති, එකිස ්සා දිසාය එකාය 

සඞ් ඛලිකාය බද් ධාය ද් වෙ ඨානානි ලබ් භන් ති, ද් වීසු තීසු චතූසු දිසාසු චතූහි 
සඞ් ඛලිකාහි බද් ධාය පඤ් ච ඨානානි ලබ් භන් ති. 

තත් ථ එකඛාණුවක බද් ධකුම් භියා පඨමං ඛාණුකං ො උද් ධරති, සඞ් ඛලිකං 

ො ඡින් දති, ථුල් ලච් චයං. තවතො කුම් භිං යථාවුත් තනවයන වකසග් ගමත් තම් පි 

ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. අථ පඨමං කුම් භිං උද් ධරති, ථුල් ලච් චයං. තවතො 

ඛාණුකං වකසග් ගමත් තම් පි ඨානා චාවෙති, සඞ් ඛලිකං ො ඡින් දති, පාරාජිකං. 
එවතන උපාවයන ද් වීසු තීසු චතූසු ඛාණුවකසු බද් ධකුම් භියාපි පච් ඡිවම 
ඨානාචාෙවන පාරාජිකං. වසවසසු ථුල් ලච් චයං වෙදිතබ් බං. 

සවච ඛාණු නත් ථි, සඞ් ඛලිකාය අග් වග ෙලයං කත් ො තත් ථජාතවක මූවල 

පවෙසිතං වහොති, පඨමං කුම් භිං උද් ධරිත් ො පච් ඡා මූලං වඡත් ො ෙලයං නීහරති, 

පාරාජිකං. අථ මූලං අච් වඡත් ො ෙලයං ඉවතො චිවතො ච සාවරති, රක් ඛති. සවච 

පන මූලවතො අනීහරිත් ොපි හත් වථන ගවහත් ො ආකාසගතං කවරොති, 
පාරාජිකං. අයවමත් ථ විවසවසො. වසසං වුත් තනයවමෙ. 

වකචි පන නිමිත් තත් ථාය කුම් භිමත් ථවක නිවරොධරුක් ඛාදීනි වරොවපන් ති, 

මූලානි කුම් භිං විනන් ධිත් ො ඨිතානි වහොන් ති, ‘‘මූලානි ඡින් දිත් ො කුම් භිං 
ගවහස් සාමී’’ති ඡින් දන් තස් ස පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. ඡින් දිත් ො ඔකාසං 

කත් ො කුම් භිං වකසග් ගමත් තම් පි ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. මූලානි ඡින් දවතොෙ 

ලුඨිත් ො කුම් භී නින් නට් ඨානං ගතා, රක් ඛති තාෙ. ගතට් ඨානවතො උද් ධරති, 

පාරාජිකං. සවච ඡින් වනසු මූවලසු එකමූලමත් වතන කුම් භී තිට් ඨති, වසො ච තං 

‘‘ඉමස් මිං මූවල ඡින් වන පතිස් සතී’’ති ඡින් දති, ඡින් නමත් වත පාරාජිකං. සවච 

පන එකමූවලවනෙ පාවස බද් ධසූකවරො විය ඨිතා වහොති, අඤ් ඤං කිඤ් චි 
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ලග් ගනකං නත් ථි, තස් මිම් පි මූවල ඡින් නමත් වත පාරාජිකං. සවච 

කුම් භිමත් ථවක මහාපාසාවණො ඨපිවතො වහොති, තං දණ් වඩන උක් ඛිපිත් ො 

අපවනතුකාවමො කුම් භිමත් ථවක ජාතරුක් ඛං ඡින් දති, දුක් කටං. තස් සා සමීවප 

ජාතකං වඡත් ො ආහරති, අතත් ථජාතකත් තා තං ඡින් දවතො පාචිත් තියං. 

අත්තකනො භාජනන් ති සවච පන කුම් භිං උද් ධරිතුං අසක් වකොන් වතො 
කුම් භිගතභණ් ඩග් ගහණත් ථං අත් තවනො භාජනං පවෙවසත් ො අන් වතොකුම් භියං 

පඤ ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ් චමාසකං ො අග් ඝනකං වථයයචිත් වතො ආමසති, 
ආපත් ති දුක් කටස ්ස. පරිච් වඡවදො වචත් ථ පාරාජිකනියමනත් ථං වුත් වතො. 
වථයයචිත් වතන පන ඌනපඤ් චමාසකම් පි ආමසන් වතො දුක් කටං 
ආපජ් ජතිවයෙ. 

ඵන්දාකපතීති එත් ථ යාෙ එකාබද් ධං කත් ො අත් තවනො භාජනං පවෙවසති, 
තාෙ  න් දාවපතීති වුච් චති. අපි ච ඉවතො චිවතො ච අපබූහන් වතොපි 

 න් දාවපතිවයෙ, වසො ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජති. යදා පන එකාබද් ධභාවෙො 

ඡින් වනො, කුම් භිගතං කුම් භියවමෙ, භාජනගතම් පි භාජවනවයෙ වහොති, තදා 
අත් තවනො භාජනගතං නාම වහොති. එෙං කත් ො කුම් භිවතො අනීහවතපි ච 
භාජවන පාරාජිකං ආපජ් ජති. 

මුට්ඨිං වා ඡින්දතීති එත් ථ යථා අඞ් ගුලන් තවරහි නික් ඛන් තකහාපණා 

කුම් භිගවත කහාපවණ න සම් ඵුසන් ති, එෙං මුට් ඨිං කවරොන් වතො මුට් ඨිං ඡින් දති 

නාම; වසොපි පාරාජිකං ආපජ් ජති. 

සුත්තාරූළ්හන් ති සුත් වත ආරූළ් හං; සුත් වතන ආවුතස් සාපි සුත් තමයස් සාපි 

එතං අධිෙචනං. පාමඞ් ගාදීනිහි වසොෙණ් ණමයානිපි වහොන් ති රූපියමයානිපි 

සුත් තමයානිපි, මුත් තාෙලිආදවයොපි එත් වථෙ සඞ් ගහං ගතා. කවඨනන් ති 

සීසවෙඨනපවටො වුච් චති. එවතසු යංකිඤ් චි වථයයචිත් වතො ආමසති, දුක් කටං. 

 න් දාවපති, ථුල් ලච් චයං. පාමඞ් ගාදීනි වකොටියං ගවහත් ො ආකාසට් ඨං 

අකවරොන් වතො උච් චාවරති, ථුල් ලච් චයං. 

ඝංසන්කතොනීහරතීති එත් ථ පන පරිපුණ් ණාය කුම් භියා උපරි සමතිත් තිකං 
කුම් භිං කත් ො ඨපිතං ො එකං වකොටිං බුන් වද එකං වකොටිං මුඛෙට් ටියං කත් ො 
ඨපිතං ො ඝංසන් තස් ස නීහරවතො ථුල් ලච් චයං. කුම් භිමුඛා වමොවචන් තස ්ස 

පාරාජිකං. යං පන උපඩ් ඪකුම් භියං ො රිත් තකුම් භියං ො ඨපිතං, තස් ස 

අත් තවනො ඵුට් වඨොකාවසොෙ ඨානං, න සකලා කුම් භී, තස් මා තං ඝංසන් තස් සාපි 
නීහරවතො පතිට් ඨිවතොකාසවතො වකසග් ගමත් වත මුත් වත පාරාජිකවමෙ. 
කුම් භියා පන පරිපුණ් ණාය ො ඌනාය ො උජුකවමෙ උද් ධරන් තස ්ස 
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වහට් ඨිමවකොටියා පතිට් ඨිවතොකාසා මුත් තමත් වතෙ පාරාජිකං. අන් වතොකුම් භියං 

ඨපිතං යංකිඤ් චි පාරාජිකප් පවහොනකං භණ් ඩං සකලකුම් භියං චාවරන් තස් ස, 

පාමඞ් ගාදිඤ් ච ඝංසිත් ො නීහරන් තස් ස යාෙ මුඛෙට් ටිං නාතික් කමති, තාෙ 

ථුල් ලච් චයවමෙ. තස් ස හි සබ් බාපි කුම් භී ඨානන් ති සඞ්කඛප හාපච්චරියාදීසු 

වුත් තං.  හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘ඨපිතට් ඨානවමෙ ඨානං, න සකලා කුම් භී. 
තස් මා යථාඨිතට් ඨානවතො වකසග් ගමත් තම් පි වමොවචන් තස් ස 

පාරාජිකවමො’’ති වුත් තං, තං පමාණං. ඉතරං පන ආකාසගතං අකවරොන් තස් ස 

චීෙරෙංවස ඨපිතචීෙරවෙඨනකනවයන වුත් තං, තං න ගවහතබ් බං. 

විනයවිනිච්ෙකය හි ආ කත  රුකෙ ඨාතබ්බං, එසා විනයධම් තා. අපිච 

‘‘අත් තවනො භාජනගතං ො කවරොති, මුට් ඨිං ො ඡින් දතී’’ති ෙචනවතො වපතං 
වෙදිතබ් බං. යථා අන් වතොකුම් භියං ඨිතස් ස න සබ් බා කුම් භී ඨානන් ති. 

සප් පිආදීසු යංකිඤ් චි පිෙවතො එකපවයොවගන පීතමත් වත පාරාජිකන් ති 

 හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං.  හාපච්චරියාදීසු පන අයං විභාවගො දස් සිවතො – 
‘‘මුඛං අනපවනත් ො ආකඩ් ඪන් තස ්ස පිෙවතො සවච පරගලගතං පාදං න 

අග් ඝති, මුඛගවතන සද් ධිං අග් ඝති, රක් ඛති තාෙ. කණ් වඨන පන 
පරිච් ඡින් නකාවලවයෙ පාරාජිකං වහොති. සවචපි ඔට් වඨහි පරිච් ඡින් දන් වතො 

ඔට් වඨ පිදහති, පාරාජිකවමෙ. උප් පලදණ් ඩවෙළුනාළිනළනාළිආදීහි 

පිෙන් තස් සාපි සවච පරගලගතවමෙ පාදං අග් ඝති, පාරාජිකං. සවච සහ 

මුඛගවතන අග් ඝති, න තාෙ පාරාජිකං වහොති. උප් පලදණ් ඩාදිගවතන සද් ධිං 
එකාබද් ධභාෙං වකොවපත් ො ඔට් වඨහි පරිච් ඡින් නමත් වත පාරාජිකං. සවච 

උප් පලදණ් ඩාදිගවතන සද් ධිං අග් ඝති, උප් පලදණ් ඩාදීනං බුන් වද අඞ් ගුලියාපි 
පිහිතමත් වත පාරාජිකං. පාදග් ඝනවක පරගලං අප් පවිට් වඨ උප් පලදණ් ඩාදීසු ච 

මුවඛ ච අතිවරකපාදාරහම් පි එකාබද් ධං හුත් ො තිට් ඨති, රක් ඛතිවයො’’ති. තං 

සබ් බම් පි යස් මා ‘‘අත් තවනො භාජනගතං ො කවරොති, මුට් ඨිං ො ඡින් දතී’’ති ඉමං 

නයං භජති, තස් මා සුදස් සිතවමෙ. එස තාෙ එකාබද් වධ නවයො. 

සවච පන හත් වථන ො පත් වතන ො ථාලකාදිනා ො වකනචි භාජවනන 

ගවහත් ො පිෙති, යම් හි පවයොවග පාදග් ඝනකං පූවරති, තම් හි ගවත පාරාජිකං. 

අථ මහග් ඝං වහොති, සිප් පිකායපි එකපවයොවගවනෙ පාදග් ඝනකං ගවහතුං 

සක් කා වහොති, එකුද් ධාවරවයෙ පාරාජිකං. භාජනං පන නිමුජ් ජාවපත් ො 

ගණ් හන් තස් ස යාෙ එකාබද් ධං වහොති, තාෙ රක් ඛති. මුඛෙට් ටිපරිච් වඡවදන ො 
උද් ධාවරන ො පාරාජිකං. යදා පන සප් පිං ො වතලං ො අච් ඡං වතලසදිසවමෙ 

මධු ාණිතං ො කුම් භිං ආවිඤ් වඡත් ො අත් තවනො භාජවන පවෙවසති, තදා 
වතසං අච් ඡතාය එකාබද් ධතා නත් ථීති පාදග් ඝනවක මුඛෙට් ටිවතො 
ගළිතමත් වත පාරාජිකං. 
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පටුන 

පචිත් ො ඨපිතං පන මධු ාණිතං සිවලවසො විය චික් කනං 

ආකඩ් ඪනවිකඩ් ඪනවයොග් ගං වහොති, උප් පන් වන කුක් කුච් වච එකාබද් ධවමෙ 

හුත් ො පටිනීහරිතුං සක් වකොති, එතං මුඛෙට් ටියා නික් ඛමිත් ො භාජවන 

පවිට් ඨම් පි බාහිවරන සද් ධිං එකාබද් ධත් තා රක් ඛති, මුඛෙට් ටිවතො ඡින් නමත් වත 
පන පාරාජිකං. වයොපි වථයයචිත් වතන පරස් ස කුම් භියා පාදග් ඝනකං සප් පිං ො 
වතලං ො අෙස් සපිෙනකං යංකිඤ් චි දුකූලසාටකං ො චම් මඛණ් ඩාදීනං ො 

අඤ ්ඤතරං පක් ඛිපති, හත් ථවතො මුත් තමත් වත පාරාජිකං. 

රිත් තකුම් භියා ‘‘ඉදානි වතලං ආකිරිස් සන් තී’’ති ඤත් ො යංකිඤ් චි භණ් ඩං 

වථයයචිත් වතො පක් ඛිපති, තං වච තත් ථ වතවල ආකිණ් වණ 

පඤ ්චමාසකඅග් ඝනකං පිෙති, පීතමත් වත පාරාජිකන් ති  හාඅට්ඨෙථායං 
වුත් තං. තං පන තත් වථෙ සුක් ඛතළාවක සුක් ඛමාතිකාය උජුකරණවිනිච් ඡවයන 

විරුජ් ඣති, අෙහාරලක් ඛණඤ් වචත් ථ න පඤ් ඤායති, තස් මා න ගවහතබ් බං. 

 හාපච්චරියාදීසු පන තස් ස උද් ධාවර පාරාජිකං වුත් තං, තං යුත් තං. 

පරස ්ස රිත් තකුම් භියා සඞ් වගොපනත් ථාය භණ් ඩං ඨවපත් ො තත් ථ වතවල 

ආකිණ් වණ ‘‘සවච අයං ජානිස් සති, මං පලිබුජ් ඣිස ්සතී’’ති භීවතො පාදග් ඝනකං 

වතලං පීතං භණ් ඩං වථයයචිත් වතන උද් ධරති, පාරාජිකං. සුද් ධචිත් වතන 

උද් ධරති, පවර ආහරාවපන් වත භණ් ඩවදයයං. භණ්ඩකදයයං නාම යං පරස් ස 

නට් ඨං, තස් ස මූලං ො තවදෙ ො භණ් ඩං දාතබ් බන් ති අත් වථො. වනො වච වදති, 
සාමිකස ්ස ධුරනික් වඛවප පාරාජිකං. සවච පරස් ස කුම් භියා අඤ් වඤො සප් පිං ො 

වතලං ො ආකිරති, තත්ර චායං වථයයචිත් වතන වතලපිෙනකං භණ් ඩං 

පක් ඛිපති, වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකං. අත් තවනො රිත් තකුම් භියා පරස ්ස සප් පිං 

ො වතලං ො ආකිරණභාෙං ඤත් ො වථයයචිත් වතන භණ් ඩං නික් ඛිපති, පුබ් වබ 
වුත් තනවයවනෙ උද් ධාවර පාරාජිකං. සුද් ධචිත් වතො නික් ඛිපිත් ො පච් ඡා 

වථයයචිත් වතන උද් ධරති, පාරාජිකවමෙ. සුද් ධචිත් වතොෙ උද් ධරති, වනෙ 

අෙහාවරො, න ගීො;  හාපච්චරියං පන අනාපත් තිමත් තවමෙ වුත් තං. ‘‘‘කිස ්ස 
මම කුම් භියං වතලං ආකිරසී’ති කුපිවතො අත් තවනො භණ් ඩං උද් ධරිත් ො 

ඡඩ් වඩති, වනො භණ් ඩවදයය’’න් ති කුලරුන්දියං වුත් තං. වථයයචිත් වතන 

මුඛෙට් ටියං ගවහත් ො කුම් භිං ආවිඤ් ඡති වතලං ගවළතුකාවමො, පාදග් ඝනවක 
ගළිවත පාරාජිකං. වථයයචිත් වතවනෙ ජජ් ජරං කවරොති ‘‘සවිත් ො ගමිස් සතී’’ති 
පාදග් ඝනවක සවිත් ො ගවත පාරාජිකං. වථයයචිත් වතවනෙ ඡිද් දං කවරොති 

ඔමට් ඨං ො උම් මට් ඨං ො වෙමට් ඨං ො, ඉදං පන සම් වමොහට් ඨානං; තස් මා සුට් ඨු 

සල් වලක් වඛතබ් බං. අයඤ් වහත් ථ විනිච් ඡවයො – ඔ ට්ඨං නාම අවධොමුඛඡිද් දං; 

උම් ට්ඨං නාම උද් ධංමුඛඡිද් දං; කව ට්ඨං නාම උළුඞ් කස ්වසෙ උජුගතඡිද් දං. 
තත්ර ඔමට් ඨස ්ස බහි පට් ඨාය කතස් ස අබ් භන් තරන් තවතො පාදග් ඝනවක වතවල 
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ගළිවත බහි අනික් ඛන් වතපි පාරාජිකං. කස් මා? යස් මා තවතො ගළිතමත් තවමෙ 

බහිගතං නාම වහොති, න කුම් භිගතසඞ් ඛයං ලභති. අන් වතො පට් ඨාය කතස් ස 
බාහිරන් තවතො පාදග් ඝනවක ගළිවත පාරාජිකං. උම් මට් ඨස ්ස යථා තථා ො 
කතස් ස බාහිරන් තවතො පාදග් ඝනවක ගළිවත පාරාජිකං. තඤ් හි යාෙ 

බාහිරන් තවතො න ගළති, තාෙ කුම් භිගතවමෙ වහොති. ‘‘වෙමට් ඨස ්ස ච 
කපාලමජ් ඣවතො ගළිතෙවසන කාවරතබ් වබො’’ති අට් ඨකථාසු වුත් තං. තං පන 
අන් වතො ච බහි ච පට් ඨාය මජ් වඣ ඨවපත් ො කතඡිද් වද තළාකස් ස ච 

මරියාදවභවදන සවමති. අන් වතො පට් ඨාය කවත පන බාහිරන් වතන, බහි 
පට් ඨාය කවත අබ් භන් තරන් වතන කාවරතබ් වබොති ඉදවමත් ථ යුත් තං. වයො පන 
‘‘ෙට් ටිත් ො ගච් ඡිස් සතී’’ති වථයයචිත් වතන කුම් භියා ආධාරකං ො 

උපත් ථම් භනවලඩ් ඩුවක ො අපවනති, ෙට් ටිත් ො ගතාය පාරාජිකං. 
වතලාකිරණභාෙං පන ඤත් ො රිත් තකුම් භියා ජජ් ජරභාවෙ ො ඡිද් වදසු ො 

කවතසු පච් ඡා නික් ඛන් තවතලප් පමාවණන භණ් ඩවදයයං වහොති. අට්ඨෙථාසඋ 

පන කත් ථචි පාරාජිකන් තිපි ලිඛිතං, තං පමාදලිඛිතං. 

පරිපුණ් ණාය කුම් භියා උපරි කථලං ො පාසාණං ො ‘‘පතිත් ො භින් දිස ්සති, 

තවතො වතලං පග් ඝරිස් සතී’’ති වථයයචිත් වතන දුබ් බන් ධං ො කවරොති, 

දුට් ඨපිතං ො ඨවපති, අෙස් සපතනකං තථා කවරොන් තස් ස කතමත් වත 

පාරාජිකං. රිත් තකුම් භියා උපරි කවරොති, තං පච් ඡා පුණ් ණකාවල පතිත් ො 

භින් දති, භණ් ඩවදයයං. ඊදිවසසු හි ඨාවනසු භණ් ඩස ්ස නත් ථිකාවල 
කතපවයොගත් තා ආදිවතොෙ පාරාජිකං න වහොති. භණ් ඩවිනාසද් ොරස් ස පන 
කතත් තා භණ් ඩවදයයං වහොති. ආහරාවපන් වතසු අදදවතො සාමිකානං 
ධුරනික් වඛවපන පාරාජිකං. 

වථයයචිත් වතන මාතිකං උජුකං කවරොති ‘‘ෙට් ටිත් ො ො ගමිස් සති, වෙලං 

ො උත් තරාවපස් සතී’’ති; ෙට් ටිත් ො ො ගච් ඡතු, වෙලං ො උත් තරතු, 
උජුකරණකාවල පාරාජිකං. ඊදිසා හි පවයොගා පුබ් බපවයොගාෙහාවර සඞ් ගහං 
ගච් ඡන් ති. සුක් ඛමාතිකාය උජුකතාය පච් ඡා උදවක ආගවත ෙට් ටිත් ො ො 

ගච් ඡතු, වෙලං ො උත් තරතු, භණ් ඩවදයයං. කස ්මා? ඨානා චාෙනපවයොගස් ස 
අභාො. තස් ස ලක් ඛණං නාෙට් වඨ ආවි භවිස් සති. 

තත්කථව භින්දති වාතිආදීසු අට්ඨෙථායං තාෙ වුත් තං – ‘‘භින්දති වාති 

මුග් ගවරන වපොවථත් ො භින් දති. ෙඩ්කඩති වාති උදකං ො ොලිකං ො 

ආකිරිත් ො උත් තරාවපති. ඣාකපති වාති දාරූනි ආහරිත් ො ඣාවපති. 

අපරිකභො ං වාෙකරොතීති අඛාදිතබ් බං ො අපාතබ් බං ො කවරොති; උච් චාරං ො 

පස් සාෙං ො විසං ො උච් ඡිට් ඨං ො කුණපං ො පාවතසි, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති 

ඨානාචාෙනස ්ස නත් ථිතාය දුක් කටං, බුද් ධවිසවයො නාවමවසො. කිඤ් චාපි 
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දුක් කටං, ආහරාවපන් වත පන භණ් ඩවදයය’’න් ති. තත් ථ පුරිමද් ෙයං න සවමති. 
තඤ් හි කුම් භිජජ් ජරකරවණන ච මාතිකාඋජුකරවණන ච සද් ධිං එකලක් ඛණං. 
පච් ඡිමං පන ද් ෙයං ඨානා අචාවෙන් වතනාපි සක් කා කාතුං. තස් මා එත් ථ එෙං 

විනිච් ඡයං ෙදන් ති – ‘‘අට් ඨකථායං කිර ‘ඨානා චාෙනස් ස නත් ථිතාය 
දුක් කට’න් ති ඉදං පච් ඡිමද් ෙයං සන් ධාය වුත් තං. ඨානා චාෙනං 

අකවරොන් වතොවයෙ හි වථයයචිත් වතන ො විනාවසතුකාමතාය ො ඣාවපයයපි, 
අපරිවභොගම් පි කවරයය. පුරිමද් ෙවය පන වුත් තනවයන භින් දන් තස් ස ො 

ඡඩ් වඩන් තස ්ස ො ඨානා චාෙනං අත් ථි, තස් මා තථා කවරොන් තස් ස 

විනාවසතුකාමතාය භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන පාරාජික’’න් ති. පාළියං 

‘‘දුක් කට’’න් ති වුත් තත් තා අයුත් තන් ති වච? න; අඤ ්ඤථා ගවහතබ් බත් ථවතො. 

පාළියඤ් හි වථයයචිත් තපක් වඛ ‘‘භින්දතිවාති උදවකන සම් භින් දති, ෙඩ්කඩති

වාති තත් ථ ෙමති ො පස් සාෙං ො ඡඩ් වඩතී’’ති එෙවමවක ෙදන් ති. 

අයං පවනත් ථ සාවරො – විනීතෙත් ථුම් හි තිණජ් ඣාපවකො විය ඨානා 

අචාවෙතුකාවමොෙ වකෙලං භින් දති, භින් නත් තා පන වතලාදීනි නික් ඛමන් ති, 

යං ො පවනත් ථ පත් ථින් නං, තං එකාබද් ධවමෙ තිට් ඨති. 

අඡඩ් වඩතුකාවමොවයෙ ච වකෙලං තත් ථ උදකොලිකාදීනි ආකිරති, 

ආකිණ් ණත් තා පන වතලං ඡඩ් ඩීයති. තස් මා වෙොහාරෙවසන ‘‘භින්දති වා

ෙඩ්කඩති වා’’ති වුච් චතීති. එෙවමවතසං පදානං අත් වථො ගවහතබ් වබො. 
නාවසතුකාමතාපක් වඛ පන ඉතරථාපි යුජ් ජති. එෙඤ් හි කථියමාවන පාළි ච 
අට් ඨකථා ච පුබ් බාපවරන සංසන් දිත් ො කථිතා වහොන් ති. එත් තාෙතාපි ච 
සන් වතොසං අකත් ො ආචරිවය පයිරුපාසිත් ො විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබොති. 

භූමට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

ථලට් ඨකථා 

95. ථලට් වඨ ථක නික්ඛිත්තන් ති භූමිතවල ො පාසාණතලපබ් බතතලාදීසු 
ො යත් ථ කත් ථචි පටිච් ඡන් වන ො අප් පටිච් ඡන් වන ො ඨපිතං ථලට් ඨන් ති 

වෙදිතබ් බං. තං සවච රාසිකතං වහොති, අන් වතොකුම් භියං 
භාජනගතකරණමුට් ඨිච් වඡදනවිනිච් ඡවයන විනිච් ඡිනිතබ් බං. සවච එකාබද් ධං 
සිවලසනියයාසාදි පක් කමධු ාණිතවිනිච් ඡවයන විනිච් ඡිනිතබ් බං. සවච ගරුකං 

වහොති භාරබද් ධං වලොහපිණ් ඩි-ගුළපිණ් ඩි-වතලමධුඝටාදි ො, කුම් භියං 
ඨානාචාෙනවිනිච් ඡවයන විනිච් ඡිනිතබ් බං. සඞ් ඛලිකබද් ධස ්ස ච ඨානවභවදො 
සල් ලක් වඛතබ් වබො. පත් ථරිත් ො ඨපිතං පන පාොරත් ථරණසාටකාදිං උජුකං 

ගවහත් ො ආකඩ් ඪති, පාරිමන් වත ඔරිමන් වතන ඵුට් වඨොකාසං අතික් කන් වත 

පාරාජිකං. එෙං සබ් බදිසාසු සල් ලක් වඛතබ් බං. වෙවඨත් ො උද් ධරති, 
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පටුන 

වකසග් ගමත් තං ආකාසගතං කවරොන් තස් ස පාරාජිකං. වසසං 
වුත් තනයවමොති. 

ථලට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

ආකාසට් ඨකථා 

96. ආකාසට් වඨ වමොරස ්ස ඡහි ආකාවරහි ඨානපරිච් වඡවදො වෙදිතබ් වබො – 

පුරවතො මුඛතුණ් ඩවකන, පච් ඡවතො කලාපග් වගන, උභයපස ්වසසු 

පක් ඛපරියන් වතහි, අවධො පාදනඛසිඛාය, උද් ධං සිඛග් වගනාති. භික් ඛු 

‘‘සස ්සාමිකං ආකාසට් ඨං වමොරං ගවහස් සාමී’’ති පුරවතො ො තිට් ඨති, හත් ථං ො 

පසාවරති, වමොවරො ආකාවසවයෙ පක් වඛ චාවරති, ොතං ගාහාවපත් ො ගමනං 
උපච් ඡින් දිත් ො තිට් ඨති. තස් ස භික් ඛුවනො දුක් කටං. තං අ න් වදන් වතො 

හත් වථන ආමසති, දුක් කටවමෙ. ඨානා අචාවෙන් වතො  න් දාවපති, 
ථුල් ලච් චයං. හත් වථන පන ගවහත් ො ො අග් ගවහත් ො ො මුඛතුණ් ඩවකන 

ඵුට් වඨොකාසං කලාපග් ගං, කලාපග් වගන ො ඵුට් වඨොකාසං මුඛතුණ් ඩකං 

අතික් කාවමති, පාරාජිකං. තථා ොමපක් ඛපරියන් වතන ඵුට් වඨොකාසං 

දක් ඛිණපක් ඛපරියන් තං, දක් ඛිණපක් ඛපරියන් වතන ො ඵුට් වඨොකාසං 

ොමපක් ඛපරියන් තං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. තථා පාදනඛසිඛාය 

ඵුට් වඨොකාසං සිඛග් ගං, සිඛග් වගන ො ඵුට් වඨොකාසං පාදනඛසිඛං 

අතික් කාවමති, පාරාජිකං. 

ආකාවසන ගච් ඡන් වතො වමොවරො සීසාදීසු යස් මිං අඞ් වග නිලීයති, තං තස් ස 
ඨානං. තස් මා තං හත් වථ නිලීනං ඉවතො චිවතො ච කවරොන් වතොපි 

 න් දාවපතිවයෙ, යදි පන ඉතවරන හත් වථන ගවහත් ො ඨානා චාවෙති, 

පාරාජිකං. ඉතරං හත් ථං උපවනති, වමොවරො සයවමෙ උඩ් වඩත් ො තත් ථ 

නිලීයති, අනාපත් ති. අඞ් වග නිලීනභාෙං ඤත් ො වථයයචිත් වතන එකං පදොරං 

ගච් ඡති, ථුල් ලච් චයං. දුතිවය පාරාජිකං. 

භූමියං ඨිතවමොවරො ද් වින් නං ො පාදානං කලාපස් ස ච ෙවසන තීණි ඨානානි 

ලභති. තං උක් ඛිපන් තස් ස යාෙ එකම් පි ඨානං පථවිං ඵුසති, තාෙ ථුල් ලච් චයං. 
වකසග් ගමත් තම් පි පථවියා වමොචිතමත් වත පාරාජිකං. පඤ් ජවර ඨිතං සහ 

පඤ ්ජවරන උද් ධරති, පාරාජිකං. යදි පන පාදං න අග් ඝති, සබ් බත් ථ 
අග් ඝෙවසන කාතබ් බං. අන් වතොෙත් ථුම් හි චරන් තං වමොරං වථයයචිත් වතන 

පදසා බහිෙත් ථුං නීහරන් වතො ද් ොරපරිච් වඡදං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. ෙවජ 
ඨිතබලීබද් දස ්ස හි ෙවජො විය අන් වතොෙත් ථු තස් ස ඨානං. හත් වථන පන 
ගවහත් ො අන් වතොෙත් ථුස ්මිම් පි ආකාසගතං කවරොන් තස ්ස පාරාජිකවමෙ. 

අන් වතොගාවම චරන් තම් පි ගාමපරික් වඛපං අතික් කාවමන් තස් ස පාරාජිකං. 
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සයවමෙ නික් ඛමිත් ො ගාමූපචාවර ො ෙත් ථූපචාවර ො චරන් තං පන 

වථයයචිත් වතො කට් වඨන ො කථලාය ො උත්රාවසත් ො අටවිමුඛං කවරොති, 
වමොවරො උඩ් වඩත් ො අන් වතොගාවම ො අන් වතොෙත් ථුම් හි ො ඡදනපිට් වඨ ො 

නිලීයති, රක් ඛති. සවච පන අටවිමුවඛ උඩ් වඩති ො ගච් ඡති ො ‘‘අටවිං 
පවෙවසත් ො ගවහස් සාමී’’ති පරිකප් වප අසති පථවිවතො වකසග් ගමත් තම් පි 

උඩ් ඩිතමත් වත ො දුතියපදොවර ො පාරාජිකං. කස් මා? යස් මා ගාමවතො 

නික් ඛන් තස් ස ඨිතට් ඨානවමෙ ඨානං වහොති. ෙපිඤ්ජරාදීසුපි අයවමෙ 
විනිච් ඡවයො. 

සාටෙං වාති ොතවෙගුක් ඛිත් තං පථවිතවල පත් ථරිත් ො ඨපිතමිෙ 
ආකාවසන ගච් ඡන් තං ඛලිබද් ධං සාටකං අභිමුඛාගතං හත් වථන එකස ්මිං 

අන් වත ගණ් හාති, ඉවතො චිවතො ච ඨානං අවිවකොවපන් වතොවයෙ 

ගමනුපච් වඡවද දුක් කටං. ඨානාචාෙනං අකවරොන් වතො චාවලති,  න් දාපවන 

ථුල් ලච් චයං. ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. ඨානපරිච් වඡවදො චස් ස වමොරස් වසෙ ඡහි 
ආකාවරහි වෙදිතබ් වබො. 

අබද් ධසාටවකො පන එකස් මිං අන් වත ගහිතමත් වතෙ දුතිවයනන් වතන 

පතිත් ො භූමියං පතිට් ඨාති, තස් ස ද් වෙ ඨානානි වහොන් ති – හත් වථො වචෙ භූමි ච. 

තං යථාගහිතවමෙ පඨමං ගහිවතොකාසප් පවදසවතො චාවලති, ථුල් ලච් චයං. 

පච් ඡා භූමිවතො දුතියහත් වථන ො පාවදන ො උක් ඛිපති, පාරාජිකං. පඨමං ො 

භූමිවතො උද් ධරති, ථුල් ලච් චයං. පච් ඡා ගහිවතොකාසප් පවදසවතො චාවෙති, 
පාරාජිකං. ගහණං ො අමුඤ් චන් වතො උජුකවමෙ හත් ථං ඔනාවමත් ො භූමිගතං 

කත් ො වතවනෙ හත් වථන උක් ඛිපති, පාරාජිකං. කවඨකනපි අයවමෙ 
විනිච් ඡවයො. 

හිරඤ්ඤං වාසුවණ්ණංවාඡිජ්ජ ානන් ති මනුස ්සානං අලඞ් කවරොන් තානං 
ගීවෙයයකාදිපිළන් ධනං ො සුෙණ් ණසලාකං ඡින් දන් තානං සුෙණ් ණකාරානං 

සුෙණ් ණඛණ් ඩං ො ඡිජ් ජමානං පතති, තඤ් වච භික් ඛු ආකාවසන ආගච් ඡන් තං 

වථයයචිත් වතො හත් වථන ගණ් හාති, ගහණවමෙ ඨානං. ගහිතප් පවදසවතො 

හත් ථං අපවනති, පාරාජිකං. චීෙවර පතිතං හත් වථන උක් ඛිපති, පාරාජිකං. 

අනුද් ධරිත් ොෙ යාති, දුතිවය පදොවර පාරාජිකං. පත් වත පතිවතපි එවසෙ 

නවයො. සීවස ො මුවඛ ො පාවද ො පතිට් ඨිතං හත් වථන ගණ් හාති, පාරාජිකං. 

අග් ගවහත් ොෙ යාති, දුතිවය පදොවර පාරාජිකං. යත් ථ කත් ථචි පතති, තස් ස 

පතිවතොකාවසොෙ ඨානං, න සබ් බං අඞ් ගපච් චඞ් ගං පත් තචීෙරං ොති. 

ආකාසට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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වෙහාසට් ඨකථා 

97. වෙහාසට් වඨ මඤ ්චපීඨාදීසු ඨපිතං භණ් ඩං ආමාසං ො වහොතු අනාමාසං 

ො, වථයයචිත් වතන ආමසන් තස් ස දුක් කටං. මඤ් චපීවඨසු ඨපිතභණ් වඩසු 
පවනත් ථ ථලට් වඨ වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අයං පන විවසවසො 
– සවච ඛලියා බද් ධසාටවකො මඤ් වච ො පීවඨ ො පත් ථවටො මජ් වඣන 

මඤ ්චතලං න ඵුසති, මඤ ්චපාවදෙ ඵුසති, වතසං ෙවසන ඨානං වෙදිතබ් බං. 
පාදානං උපරි ඵුට් වඨොකාසවමෙ හි අතික් කමිතමත් වතන තත් ථ පාරාජිකං 
වහොති. සහ මඤ් චපීවඨහි හරන් තස් ස පන මඤ් චපීඨපාදානං 
පතිට් ඨිවතොකාසෙවසන ඨානං වෙදිතබ් බං. 

චීවරවංකස වාති චීෙරඨපනත් ථාය බන් ධිත් ො ඨපිවත ෙංවස ො 
කට් ඨදණ් ඩවක ො. තත් ථ සංහරිත් ො පාරවතො අන් තං ඔරවතො වභොගං කත් ො 

ඨපිතචීෙරස ්ස පතිට් ඨිවතොකාවසන ඵුට් වඨොකාවසොෙ ඨානං, න සබ් වබො 
චීෙරෙංවසො. තස් මා වථයයචිත් වතන තං වභොවග ගවහත් ො ආකඩ් ඪන් තස් ස 
පාරවතො ෙංවස පතිට් ඨිවතොකාසං ඔරවතො චීෙවරන ෙංසස් ස ඵුට් ඨප් පවදසං 
අතික් කාවමන් තස ්ස එකද් ෙඞ් ගුලමත් තාකඩ් ඪවනවනෙ පාරාජිකං. අන් වත 
ගවහත් ො ආකඩ් ඪන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. තත් වථෙ පන චීෙරෙංවස ොමවතො 
ො දක් ඛිණවතො ො සාවරන් තස ්ස ොමන් වතන දක් ඛිණන් තට් ඨානං 
දක් ඛිණන් වතන ො ොමන් තට් ඨානං අතික් කන් තමත් වත 
දසද් ොදසඞ් ගුලමත් තසාරවණවනෙ පාරාජිකං. උද් ධං උක් ඛිපන් තස ්ස 
වකසග් ගමත් තුක් ඛිපවනන පාරාජිකං. චීෙරෙංසං ඵුසන් තං ො අඵුසන් තං ො 

රජ් ජුවකන බන් ධිත් ො ඨපිතචීෙරං වමොවචන් තස ්ස ථුල් ලච් චයං, මුත් වත 
පාරාජිකං. මුත් තමත් තවමෙ හි තං ‘‘ඨානා චත’’න් ති සඞ් ඛයං ගච් ඡති. ෙංවස 

වෙවඨත් ො ඨපිතං නිබ් වබවඨන් තස් ස ථුල් ලච් චයං, නිබ් වබඨිතමත් වත 
පාරාජිකං. ෙලයං කත් ො ඨපිවත ෙලයං ඡින් දති ො වමොවචති ො එකං ො 

ෙංසවකොටිං වමොවචත් ො නීහරති, ථුල් ලච් චයං. ඡින් නමත් වත මුත් තමත් වත 

නීහටමත් වත ච පාරාජිකං. තථා අකත් ොෙ චීෙරෙංවස ඉවතො චිවතො ච සාවරති, 

රක් ඛති තාෙ. ෙලයස් ස හි සබ් වබොපි චීෙරෙංවසො ඨානං. කස් මා? තත් ථ 

සංසරණධම් මතාය. යදා පන නං හත් වථන ගවහත් ො ආකාසගතං කවරොති, 
පාරාජිකං. පසාවරත් ො ඨපිතස් ස පතිට් ඨිවතොකාවසන ඵුට් වඨොකාවසොෙ ඨානං. 
තත් ථ සංහරිත් ො ඨපිවත වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. යං පන 

එවකනන් වතන භූමිං ඵුසිත් ො ඨිතං වහොති, තස් ස චීෙරෙංවස ච භූමියඤ් ච 
පතිට් ඨිවතොකාසෙවසන ද් වෙ ඨානානි. තත් ථ භූමියං එවකනන් වතන 
පතිට් ඨිවත අබද් ධසාටවක වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 
චීෙරරජ් ජුයාපි අයවමෙ විනිච් ඡවයො. 
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පටුන 

අඞ් කුසවක ලග් වගත් ො ඨපිතභණ් ඩං පන වභසජ් ජඝවටො ො 
වභසජ් ජත් ථවිකා ො සවච භිත් තිං ො භූමිං ො අඵුසිත් ො ඨපිතං ලග් ගනකං 
ඝංසන් තස ්ස නීහරවතො අඞ් කුසවකොටිවතො නික් ඛන් තමත් වත පාරාජිකං. 

ලග් ගනකං බද් ධං වහොති, බුන් වදන උක් ඛිපිත් ො ආකාසගතං කවරොන් තස් ස 

අඞ් කුසවකොටිවතො අනික් ඛන් වතපි පාරාජිකං. භිත් තිනිස් සිතං වහොති, පඨමං 

අඞ් කුසවකොටිවතො නීහරති, ථුල් ලච් චයං. පච් ඡා භිත් තිං වමොවචති, පාරාජිකං. 
පඨමං භිත් තිං වමොවචත් ො පච් ඡා අඞ් කුසවතො නීහරන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. 
සවච පන භාරියං භණ් ඩං නීහරිතුං අසක් වකොන් වතො සයං භිත් තිනිස් සිතං කත් ො 

අඞ් කුසවතො නීහරති, පුන භිත් තිං අවමොවචත් ොපි අඞ් කුසවතො 
නීහටමත් වතවයෙ පාරාජිකං. අත් තනා කතට් ඨානඤ් හි ඨානං න වහොති. භූමිං 

ඵුසිත් ො ඨිතස ්ස පන ද් වෙ එෙ ඨානානි. තත් ථ වුත් වතොවයෙ විනිච් ඡවයො. යං 

පන සික් කාය පක් ඛිපිත් ො ලග් ගිතං වහොති, තං සික් කාවතො නීහරන් තස් සාපි සහ 
සික් කාය අඞ් කුසවතො නීහරන් තස ්සාපි පාරාජිකං. භිත් තිභූමිසන් නිස ්සිතෙවසන 
වචත් ථ ඨානවභවදොපි වෙදිතබ් වබො. 

භිත්තිඛීක ොති උජුකං කත් ො භිත් තියං ආවකොටිවතො ො තත් ථජාතවකො එෙ 

ො; නාගදන් වතො පන ෙඞ් වකො ආවකොටිවතො එෙ. වතසු ලග් වගත් ො ඨපිතං 
අඞ් කුසවක වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡිනිතබ් බං. ද් වීසු තීසු පන පටිපාටියා ඨිවතසු 
ආවරොවපත් ො ඨපිතං කුන් තං ො භින් දිොලං ො අග් වග ො බුන් වද ො ගවහත් ො 

ආකඩ් ඪති, එකවමකස් ස ඵුට් වඨොකාසමත් වත අතික් කන් වත පාරාජිකං. 

ඵුට් වඨොකාසමත් තවමෙ හි වතසං ඨානං වහොති, න සබ් වබ ඛීලා ො නාගදන් තා 

ො. භිත් තිඅභිමුවඛො ඨත් ො මජ් වඣ ගවහත් ො ආකඩ් ඪති, ඔරිමන් වතන 
ඵුට් වඨොකාසං පාරිමන් වතන අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. පරවතො 
වපල් වලන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. හත් වථන ගවහත් ො උජුකං උක් ඛිපන් වතො 

වකසග් ගමත් තම් පි ආකාසගතං කවරොති, පාරාජිකං. භිත් තිං නිස් සාය ඨපිතං 

භිත් තිං ඝංසන් වතො ආකඩ් ඪති, අග් වගන ඵුට් වඨොකාසං බුන් දං, බුන් වදන ො 

ඵුට් වඨොකාසං අග් ගං අතික් කාවමන් තස ්ස පාරාජිකං. භිත් තිඅභිමුවඛො ඨත් ො 

ආකඩ් ඪන් වතො එවකනන් වතන ඵුට් වඨොකාසං අපරන් තං අතික් කාවමති, 

පාරාජිකං. උජුකං උක් ඛිපන් වතො වකසග් ගමත් තං ආකාසගතං කවරොති, 
පාරාජිකං. 

රුක්කඛ වා  ග්ගිතන් ති තාලරුක් ඛාදීසු ආවරොවපත් ො ලග් ගිවත 
අඞ් කුසකාදීසු වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. තත් ථජාතකං පන 

තාලපිණ් ඩිං චාවලන් තස් ස ථුල් ලච් චයං. යස් මිං  වල පාරාජිකෙත් ථු පූරති, 

තස් මිං බන් ධනා මුත් තමත් වත පාරාජිකං. පිණ් ඩිං ඡින් දති, පාරාජිකං. අග් වගන 
පණ් ණන් තරං ආවරොවපත් ො ඨපිතා ද් වෙ ඨානානි ලභති – ඨපිතට් ඨානඤ් ච 
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ෙණ් ටට් ඨානඤ් ච; තත් ථ වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. වයො පන 
‘‘ඡින් නමත් තා පතමානා සද් දං කවරයයා’’ති භවයන සයං අග් වගන 

පණ් ණන් තරං ආවරොවපත් ො ඡින් දති, ඡින් නමත් වත පාරාජිකං. අත් තනා 
කතට් ඨානඤ ්හි ඨානං න වහොති. එවතන උපාවයන සබ් බරුක් ඛානං 
පුප්   වලසු විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

පත්තාධාරකෙපීති එත් ථ රුක් ඛාධාරවකො ො වහොතු ෙලයාධාරවකො ො 
දණ් ඩාධාරවකො ො යංකිඤ් චි පත් තට් ඨපනකං පච් ඡිකාපි වහොතු පත් තාධාරවකො 
ත් වෙෙ සඞ් ඛයං ගච් ඡති. තත් ථ ඨපිතපත් තස් ස පත් වතන ඵුට් වඨොකාවසො එෙ 
ඨානං. තත් ථ රුක් ඛාධාරවක පඤ ්චහාකාවරහි ඨානපරිච් වඡවදො වහොති. තත් ථ 
ඨිතං පත් තං මුඛෙට් ටියං ගවහත් ො චතූසු දිසාසු යවතො කුවතොචි කඩ් ඪන් වතො 

එවකනන් වතන ඵුට් වඨොකාසං අපරන් තං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. උද් ධං 
වකසග් ගමත් තං උක් ඛිපවතො පාරාජිකං. සහාධාරවකන හරන් තස් සාපි එවසෙ 
නවයොති. 

වෙහාසට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

උදකට් ඨකථා 

98. උදකට් වඨ – උදකෙනික්ඛිත්තංකහොතීති රාජභයාදිභීවතහි උදවකන 
අවිනස ්සනධම් වමසු තම් බවලොහභාජනාදීසු සුප් පටිච් ඡන් නං කත් ො 
වපොක් ඛරණීආදීසු අසන් දනවක උදවක නික් ඛිත් තං. තස් ස 

පතිට් ඨිවතොකාවසොවයෙ ඨානං, න සබ් බං උදකං.  ච්ෙති වා ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාති අගම් භීවර උදවක පදසා ගච් ඡන් තස් ස පදොවර පදොවර දුක් කටං. 
ගම් භීවර හත් වථහි ො පාවදහි ො පවයොගං කවරොන් තස් ස හත් ථොවරහි ො 
පදොවරහි ො පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. එවසෙ නවයො කුම් භිගහණත් ථං 
නිමුජ් ජනුම් මුජ් ජවනසු. සවච පන අන් තරා කිඤ් චි උදකසප් පං ො ොළමච් ඡං ො 

දිස ්ො භීවතො පලායති, අනාපත් ති. ආමසනාදීසු භූමිගතාය කුම් භියා 

වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අයං පන විවසවසො – තත් ථ භූමිං 

ඛණිත් ො කඩ් ඪති, ඉධ කද් දවම ඔසාවරති. එෙං ඡහාකාවරහි ඨානපරිච් වඡවදො 
වහොති. 

උප්ප ාදීසු යස් මිං පුප් ව  ෙත් ථුං පූවරති, තස් මිං ඡින් නමත් වත පාරාජිකං. 

උප් පලජාතිකානඤ් වචත් ථ යාෙ එකස් මිම් පි පස් වස ොවකො න ඡිජ් ජති, තාෙ 
රක් ඛති. පදුමජාතිකානං පන දණ් වඩ ඡින් වන අබ් භන් තවර සුත් තං අච් ඡින් නම් පි 

න රක් ඛති. සාමිවකහි ඡින් දිත් ො ඨපිතානි උප් පලාදීනි වහොන් ති, යං ෙත් ථුං 

පූවරති, තස් මිං උද් ධවට පාරාජිකං. හත් ථකබද් ධානි වහොන් ති, යස් මිං හත් ථවක 

ෙත් ථු පූරති, තස් මිං උද් ධවට පාරාජිකං. භාරබද් ධානි වහොන් ති, තං භාරං ඡන් නං 
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ආකාරානං වයන වකනචි ආකාවරන ඨානා චාවෙන් තස් ස භූමට් ඨකුම් භියං 

වුත් තනවයන පාරාජිකං. දීඝනාළානි උප් පලාදීනි වහොන් ති, පුප් ව සු ො 
නාවළසු ො වෙණිං කත් ො උදකපිට් වඨ රජ් ජුවකසු තිණානි සන් ථරිත් ො 

ඨවපන් ති ො බන් ධන් ති ො, වතසං දීඝවතො පුප්  ග් වගන ච නාළන් වතන ච 
තිරියං පරියන් වතහි වහට් ඨා පතිට් ඨිවතොකාවසන උද් ධං උපරි ඨිතස් ස පිට් ඨියාති 
ඡහාකාවරහි ඨානා චාෙනපරිච් වඡවදො වෙදිතබ් වබො. 

වයොපි උදකපිට් ඨියං ඨපිතපුප්  කලාපං උදකං චාවලත් ො වීචිං 

උට් ඨාවපත් ො වකසග් ගමත් තම් පි යථාඨිතට් ඨානවතො චාවෙති, පාරාජිකං. අථ 

පන පරිකප් වපති ‘‘එත් ථ ගතං ගවහස් සාමී’’ති, රක් ඛති තාෙ; ගතට් ඨාවන පන 

උද් ධරවතො පාරාජිකං. උදකවතො අච් චග් ගතස ්ස පුප්  ස ්ස සකලමුදකං ඨානං, 
තං උප් පාවටත් ො උජුකං උද් ධරන් තස ්ස නාළන් වත වකසග් ගමත් තං උදකවතො 
අතික් කන් වත පාරාජිකං. පුප් ව  ගවහත් ො අපනාවමත් ො ආකඩ් ඪන් වතො 

උප් පාවටති, න උදකං ඨානං, උප් පාටිතමත් වත පාරාජිකං. කලාපබද් ධානි 

පුප්  ානි උදකට් ඨාවන ො රුක් වඛ ො ගච් වඡ ො බන් ධිත් ො ඨවපන් ති, බන් ධනං 

අවමොවචත් ො ඉවතො චිවතො ච කවරොන් තස් ස ථුල් ලච් චයං, බන් ධවන 

මුත් තමත් වත පාරාජිකං. පඨමං බන් ධනං වමොවචත් ො පච් ඡා හරති, එත් ථ 

ඡහාකාවරහි ඨානපරිච් වඡවදොති ඉදං උභයං  හාපච්චරියාදීසු වුත් තං. පදුමිනියං 
පුප්  ානි සහ පදුමිනිංයා ගණ් හිතුකාමස් ස පුප්  නාවළහි ච පත් තනාවළහි ච 
ඵුට් ඨඋදකෙවසන උද් ධඤ ්වචෙ තිරියඤ් ච ඨානපරිච් වඡවදො වෙදිතබ් වබො. තං 
පනස ්ස පදුමිනිං අනුප් පාවටත් ො පුප්  ානි ො පත් තානි ො අත් තවනො අභිමුඛං 
ආකඩ් ඪන් තස් ස ථුල් ලච් චයං. උප් පාටිතමත් වත පාරාජිකං. 

පුප්  පත් තනාවළ ඨානවතො අචාවෙත් ොපි පඨමං පදුමිනිං උප් පාවටන් තස ්ස 
ථුල් ලච් චයං. පච් ඡා පුප්  පත් තනාවළසු ඨානා චාවිවතසු පාරාජිකං. උප් පාටිතාය 
පදුමිනියා පුප්  ං ගණ් හන් වතො පන භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. බහි 
ඨපිවත රාසිකතකලාපබද් ධභාරබද් ධපුප් ව පි එවසෙ නවයො. භිසං ො මුළාලං 

ො වයන ෙත් ථු පූරති, තං උප් පාවටන් තස ්ස පාරාජිකං. කද් දවම 
ඵුට් වඨොකාසෙවසන වචත් ථ ඨානං පරිච් ඡින් දිතබ් බං. තානි උප් පාවටන් තස් ස 

සුඛුමම් පි මූලං අච් ඡින් නං වහොති, රක් ඛති තාෙ. භිසපබ් වබ ජාතං පත් තං ො 

පුප්  ං ො වහොති, තම් පි රක් ඛතීති  හාඅට්ඨෙථායවමෙ වුත් තං. භිසගණ් ඨිම් හි 

පන කණ් ටවකො වහොති වයොබ් බනප් පත් තානං මුඛපිළකා විය, අයං අදීඝත් තා න 
රක් ඛති. වසසං උප් පලාදීසු වුත් තනයවමෙ. 

මච් ඡකච් ඡපානං සස් සාමිකානං ොපිආදීසු සකලමුදකං ඨානං. තස් මා වයො 
පටිජග් ගනට් ඨාවන සස් සාමිකං මච් ඡං බළිවසන ො ජාවලන ො කුමවනන ො 

හත් වථන ො ගණ් හාති, තස් ස වයන මච් වඡන ෙත් ථු පූරති, තස් මිං 
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පටුන 

වකසග් ගමත් තම් පි උදකවතො උද් ධටමත් වත පාරාජිකං. වකොචි මච් වඡො 

ගය් හමාවනො ඉවතො චිවතො ච ධාෙති, ආකාසං ො උප් පතති, තීවර ො පතති, 
ආකාවස ො ඨිතං තීවර ො පතිතං ගණ් හවතොපි පාරාජිකවමෙ. කච් ඡපම් පි බහි 
වගොචරත් ථං ගතං ගණ් හවතො එවසෙ නවයො. උදකට් ඨං පන උදකා වමොචයවතො 
පාරාජිකං. 

වතසු වතසු පන ජනපවදසු සබ් බසාධාරණස ්ස මහාතළාකස් ස 
නිද් ධමනතුම් බං නිස් සාය සබ් බසාධාරණවමෙ කුන් නදීසදිසං උදකොහකං 
ඛණන් ති. තවතො ඛුද් දකමාතිකාවයො නීහරිත් ො මාතිකාවකොටියං අත් තවනො 
අත් තවනො ෙළඤ් ජනත් ථාය ආොවට ඛණන් ති. වතසං පන යදා උදවකන 

අත් වථො වහොති, තදා ආොවට ඛුද් දකමාතිකාවයො උදකොහකඤ් ච වසොවධත් ො 
නිද් ධමනතුම් බං උග් ඝාවටන් ති. තවතො උදවකන සද් ධිං මච් ඡා නික් ඛමිත් ො 
අනුපුබ් වබන ආොවට පත් ො ෙසන් ති. තත් ථ තළාවක ච උදකොහවකසු ච 
මච් වඡ ගණ් හන් වත න ොවරන් ති. ඛුද් දකාසු පන අත් තවනො අත් තවනො 

මාතිකාසු උදකආොවටසු ච පවිට් ඨමච් වඡ ගණ් හිතුං න වදන් ති, ොවරන් ති; 

තත් ථ වයො තළාවක ො නිද් ධමනතුම් වබ ො උදකොහවක ො මච් වඡ ගණ් හාති, 
අෙහාවරන වසො න කාවරතබ් වබො. ඛුද් දකමාතිකාසු පන ආොවටසු ො පවිට් ඨං 
ගණ් හන් වතො ගහිතස් ස අග් ඝෙවසන කාවරතබ් වබො. සවච තවතො ගය් හමාවනො 

මච් වඡො ආකාවස ො උප් පතති, තීවර ො පතති, තං ආකාසට් ඨං ො තීරට් ඨං ො 

උදකවිනිමුත් තං ගණ් හවතො අෙහාවරො නත් ථි. කස ්මා? යස් මා අත් තවනො 
පරිග් ගහට් ඨාවන ඨිතස් වසෙ වත සාමිකා. එෙරූපා හි තත් ථ කතිකා. කච් ඡවපපි 
එවසෙ නවයො. 

සවච පන මච් වඡො ගය් හමාවනො ආොටවතො ඛුද් දකමාතිකං ආරුහති, තත් ථ 

නං ගණ් හවතොපි අෙහාවරොවයෙ. ඛුද් දකමාතිකාවතො පන උදකොහකං, තවතො 
ච තළාකං ආරූළ් හං ගණ් හවතො අෙහාවරො නත් ථි. වයො ආොටවතො 

භත් තසිත් වථහි පවලොවභත් ො මාතිකං ආවරොවපත් ො ගණ් හාති, අෙහාවරොෙ. 
තවතො පන පවලොවභත් ො උදකොහකං ආවරොවපත් ො ගණ් හන් තස් ස අෙහාවරො 
නත් ථි. වකචි පන කුවතොචිවදෙ සබ් බසාධාරණට් ඨානවතො මච් වඡ ආවනත් ො 
පච් ඡිමෙත් ථුභාවග උදකාොවට ඛිපිත් ො වපොවසත් ො දිෙවස දිෙවස ද් වෙ තීණි 
උත් තරිභඞ් ගත් ථාය මාවරන් ති. එෙරූපං මච් ඡං උදවක ො ආකාවස ො තීවර ො 
යත් ථ කත් ථචි ඨිතං ගණ් හවතො අෙහාවරො එෙ. කච් ඡවපපි එවසෙ නවයො. 

නිදාඝකාවල පන නදියා වසොවත පච් ඡින් වන කත් ථචි නින් නට් ඨාවන උදකං 

තිට් ඨති, තත් ථ මනුස් සා මච් ඡානං විනාසාය මදන ලෙසාදීනි පක් ඛිපිත් ො 

ගච් ඡන් ති, මච් ඡා තානි ඛාදන් තා මරිත් ො උත් තානා උදවක ප් ලෙන් තා 

තිට් ඨන් ති. වයො තත් ථ ගන් ත් ො ‘‘යාෙ සාමිකා නාගච් ඡන් ති, තාවිවම මච් වඡ 
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ගණ් හිස ්සාමී’’ති ගණ් හාති, අග් ඝෙවසන කාවරතබ් වබො. පංසුකූලසඤ් ඤාය 

ගණ් හවතො අෙහාවරො නත් ථි, ආහරාවපන් වත පන භණ් ඩවදයයං. මච් ඡවිසං 

පක් ඛිපිත් ො ගතමනුස් සා භාජනානි ආහරිත් ො පූවරත් ො ගච් ඡන් ති, යාෙ ‘‘පුනපි 

ආගච් ඡිස ්සාමා’’ති සාලයා වහොන් ති, තාෙ වත සස් සාමිකමච් ඡාෙ. යදා පන වත 

‘‘අලං අම් හාක’’න් ති නිරාලයා පක් කමන් ති, තවතො පට් ඨාය වථයයචිත් වතන 
ගණ් හන් තස් ස දුක් කටං. පංසුකූලසඤ් ඤිස ්ස අනාපත් ති. යථා ච 

මච් ඡකච් ඡවපසු, එෙං සබ් බායපි ඔදකජාතියා විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබොති. 

උදකට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

නාෙට් ඨකථා 

99. නාෙට් වඨ – පඨමං තාෙ නාෙං දස් වසන් වතො ‘‘නාවා නා  යාය

තරතී’’ති ආහ. තස් මා ඉධ අන් තමවසො රජනවදොණිකාපි වෙණුකලාපවකොපි 

‘‘නාවා’’ත් වෙෙ වෙදිතබ් වබො. සීමාසම් මන් නවන පන ධුෙනාො අන් වතො 
ඛණිත් ො ො  ලවකහි බන් ධිත් ො ො කතා සබ් බන් තිවමන පරිච් වඡවදන 
තිණ් ණං ොහනිකා එෙ ෙට් ටති. ඉධ පන එකස් සපි ොහනිකා ‘‘නාො’’ ත් වෙෙ 

වුච් චති. නාවායනික්ඛිත්තන් ති යංකිඤ් චි ඉන් ද්රියබද් ධං ො අනින් ද්රියබද් ධං ො; 

තස් ස අෙහාරලක් ඛණං ථලට් වඨ වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. නාවං

අවහරිස්සාමීතිආදිම් හි ච දුතියපරිවයසනගමනආමසන න් දාපනානි 

වුත් තනයාවනෙ. බන්ධනංක ොකචතීති එත් ථ පන යා බන් ධවන මුත් තමත් වත 

ඨානා න චෙති, තස් සා බන් ධනං යාෙ න මුත් තං වහොති, තාෙ දුක් කටං. මුත් වත 

පන ථුල් ලච් චයම් පි පාරාජිකම් පි වහොති, තං පරවතො ආවි භවිස් සති. වසසං 
වුත් තනයවමෙ. අයං තාෙ පාළිෙණ් ණනා. 

අයං පවනත් ථ පාළිමුත්තෙවිනිච්ෙකයො – චණ් ඩවසොවත බන් ධිත් ො 

ඨපිතනාොය එකං ඨානං බන් ධනවමෙ, තස් මිං මුත් තමත් වත පාරාජිකං. තත් ථ 
යුත් ති පුබ් වබ වුත් තා එෙ. විප් පනට් ඨා නාො පන යං යං උදකප් පවදසං  රිත් ො 

ඨිතා වහොති, ස් ොස ්සා ඨානං. තස් මා තං උද් ධං ො උච් චාවරන් තස් ස, අවධො ො 

ඔපිලාවපන් තස් ස, චතූසු ො දිසාසු ඵුට් වඨොකාසං අතික් කාවමන් තස ්ස 
අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. නිච් චවල උදවක අබන් ධනං අත් තවනො 
ධම් මතාය ඨිතනාෙං පුරවතො ො පච් ඡවතො ො ොමදක් ඛිණපස් සවතො ො 
කඩ් ඪන් තස් ස එවකනන් වතන ඵුට් වඨොකාසං අපවරන උදවක පතිට් ඨිතන් වතන 
අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. උද් ධං වකසග් ගමත් තං උදකවතො වමොචිවත 
අවධො නාොතවලන ඵුට් වඨොකාසං මුඛෙට් ටිං අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. 
තීවර බන් ධිත් ො නිච් චවල උදවක ඨපිතනාොය බන් ධනඤ් ච ඨිවතොකාවසො චාති 

ද් වෙ ඨානානි. තං පඨමං බන් ධනා වමොවචති, ථුල් ලච් චයං. පච් ඡා ඡන් නං 
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ආකාරානං අඤ් ඤතවරන ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. පඨමං ඨානා චාවෙත් ො 
පච් ඡා බන් ධනවමොචවනපි එවසෙ නවයො. ථවල උස් සාවදත් ො උක් කුජ් ජිත් ො 
ඨපිතනාොය ඵුට් වඨොකාවසොෙ ඨානං. තස් සා පඤ් චහාකාවරහි ඨානපරිච් වඡවදො 
වෙදිතබ් වබො. 

නික් කුජ් ජිත් ො ඨපිතනාොය පන මුඛෙට් ටියා ඵුට් වඨොකාවසොෙ ඨානං, 
තස් සාපි පඤ් චහාකාවරහි ඨානපරිච් වඡදං ඤත් ො යවතො කුවතොචි ඵුට් වඨොකාසං 
උද් ධඤ ්ච වකසග් ගමත් තං අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. ථවල 
පන උස් සාවදත් ො ද් වින් නං දාරුඝටිකානං උපරි ඨපිතනාොය දාරුඝටිකානං 

ඵුට් වඨොකාවසොවයෙ ඨානං, තස් මා තත් ථ මඤ් චපාදමත් ථවකසුවයෙ 
පත් ථටබද් ධසාටවක නාගදන් වතසු ඨපිතභින් දිොවල ච වුත් තනවයන 
විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

වයොත් තබද් ධාය පන නාොය සට් ඨිසත් තතිබයාමප් පමාණං වයොත් තං 
අවමොවචත් ොෙ ආකඩ් ඪිත් ො 

පථවිලග් ගං කත් ො සහ වයොත් වතන ථවල ඨපිතාය නාොය න 
ඵුට් වඨොකාසමත් තවමෙ ඨානං. අථ වඛො වයොත් තවකොටිවතො පට් ඨාය යාෙ 

නාොය පථවියං පතිට් ඨිවතොකාසස් ස පච් ඡිමන් වතො තාෙ දීඝවතො, තිරියං පන 
නාොය ච වයොත් තස් ස ච පථවියං පතිට් ඨිතපරියන් තප් පමාණං ඨානන් ති 
වෙදිතබ් බං. තං දීඝවතො ො තිරියවතො ො කඩ් ඪන් තස ්ස එවකනන් වතන 

ඵුට් වඨොකාසං අපවරන පථවියං පතිට් ඨිතන් වතන අතික් කන් තමත් වත, උද් ධං 
වකසග් ගමත් තං සහ වයොත් වතන පථවිවතො වමොචිවත පාරාජිකං. වයො පන 
තිත් වථ ඨිතනාෙං ආරුහිත් ො වථයයචිත් වතො අරිත් වතන ො ඵිවයන ො 

පාවජති, පාරාජිකං. සවච පන ඡත් තං ො පණාවමත් ො චීෙරං ො පාවදහි 

අක් කමිත් ො හත් වථහි උක් ඛිපිත් ො ලඞ් කාරසදිසං කත් ො ොතං ගණ් හාවපති, 

බලො ච ොවතො ආගම් ම නාෙං හරති, ොවතවනෙ සා හටා වහොති; පුග් ගලස ්ස 

නත් ථි අෙහාවරො. පවයොවගො අත් ථි, වසො පන ඨානා චාෙනපවයොවගො න වහොති. 
යදි පන තං නාෙං එෙං ගච් ඡන් තිං පකතිගමනං උපච් ඡින් දිත් ො අඤ් ඤං 

දිසාභාගං වනති, පාරාජිකං. සයවමෙ යංකිඤ් චි ගාමතිත් ථං සම් පත් තං ඨානා 

අචාවෙන් වතොෙ වික් කිණිත් ො ගච් ඡති, වනෙ අත් ථි අෙහාවරො. භණ් ඩවදයයං 
පන වහොතීති. 

නාෙට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

යානට් ඨකථා 

100. යානට් වඨ – යානං තාෙ දස් වසන් වතො ‘‘යානං නා 

වය්හ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ උපරි මණ් ඩපසදිසං පදරච් ඡන් නං සබ් බපලිගුණ් ඨිමං 

ො ඡාවදත් ො කතං වය්හං. උවභොසු පස් වසසු සුෙණ් ණරජතාදිමයා 

වගොපානසිවයො දත් ො ගරුළපක් ඛකනවයන කතා සන්ද ානිො. රකථො ච

සෙටඤ්ච පාකටවමෙ. වතසු යත් ථ කත් ථචි සවිඤ් ඤාණකං ො අවිඤ් ඤාණකං 
ො රාසිආදිෙවසන ඨපිතං භණ් ඩං වථයයචිත් වතන ඨානා චාවෙන් තස් ස 
නාෙට් වඨ ච ථලට් වඨ ච වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. 

අයං පන විවසවසො – යානට් ඨං තණ් ඩුලාදිභණ් ඩං පිටවකන ගණ් හවතො 
පිටවක අනුක් ඛිත් වතපි පිටකං අපහරිත් ො තණ් ඩුලාදීනං එකාබද් ධභාවෙ 

විවකොපිවත පාරාජිකං. ථලට් ඨාදීසුපි අයං නවයො ලබ් භති. යානං 

අවහරිස්සාමීතිආදිම් හි දුතියපරිවයසනාදීනි වුත් තනයාවනෙ. ඨානා චාකවතීති 

එත් ථ පන දුකයුත් තස් ස යානස ්ස ද් වින් නං වගොණානං අට් ඨ පාදා, ද් වෙ ච 
චක් කානීති දස ඨානානි. තං වථයයචිත් තස ්ස ධුවර නිසීදිත් ො පාජයවතො 
වගොණානං පාදුද් ධාවර ථුල් ලච් චයං. චක් කානං පන පථවියං 
පතිට් ඨිතප් පවදසවතො වකසග් ගමත් වත අතික් කන් වත පාරාජිකං. සවච පන 
වගොණා ‘‘නායං අම් හාකං සාමිවකො’’ති ඤත් ො ධුරං ඡඩ් වඩත් ො ආකඩ් ඪන් තා 

තිට් ඨන් ති ො  න් දන් ති ො, රක් ඛති තාෙ. වගොවණ පුන උජුකං පටිපාවදත් ො 
ධුරං ආවරොවපත් ො දළ් හං වයොවජත් ො පාචවනන විජ් ඣිත් ො පාවජන් තස් ස 
වුත් තනවයවනෙ වතසං පාදුද් ධාවර ථුල් ලච් චයං. චක් කාතික් කවම පාරාජිකං. 

සවචපි සකද් දවම මග් වග එකං චක් කං කද් දවම ලග් ගං වහොති, දුතියං 

චක් කං වගොණා පරිෙත් වතන් තා පෙත් වතන් ති, එකස ්ස ඨිතත් තා න තාෙ 

අෙහාවරො වහොති. වගොවණ පන පුන උජුකං පටිපාවදත් ො පාවජන් තස් ස 
ඨිතචක් වක වකසග් ගමත් තං ඵුට් වඨොකාසං අතික් කන් වත පාරාජිකං. 

චතුයුත් තකස ්ස පන අට් ඨාරස ඨානානි, අට් ඨයුත් තකස ්ස චතුත් තිංසාති – 
එවතනුපාවයන යුත් තයානස් ස ඨානවභවදො වෙදිතබ් වබො. 

යං පන අයුත් තකං ධුවර එකාය පච් ඡවතො ච ද් වීහි උපත් ථම් භිනීහි 

උපත් ථම් වභත් ො ඨපිතං, තස් ස තිණ් ණං උපත් ථම් භිනීනං චක් කානඤ් ච ෙවසන 

පඤ ්ච ඨානානි. සවච ධුවර උපත් ථම් භිනී වහට් ඨාභාවග කප් පකතා වහොති, ඡ 
ඨානානි. පච් ඡවතො පන අනුපත් ථම් වභත් ො ධුවර උපත් ථම් භිතස ්වසෙ 
උපත් ථම් භිනීෙවසන තීණි ො චත් තාරි ො ඨානානි. ධුවරන  ලකස් ස ො 
දාරුකස ්ස ො උපරි ඨපිතස් ස තීණි ඨානානි. තථා පථවියං ඨපිතස ්ස. තං 
ධුරංකඩ් ඪිත් ො ො උක් ඛිපිත් ො ො පුරවතො ච පච් ඡවතො ච ඨානා චාවෙන් තස් ස 
ථුල් ලච් චයං. චක් කානං පතිට් ඨිතට් ඨාවන වකසග් ගමත් තං අතික් කන් වත 
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පාරාජිකං. චක් කානි අපවනත් ො ද් වීහි අක් ඛසීවසහි දාරූනං උපරි ඨපිතස් ස 
ද් වෙ ඨානානි. තං කඩ් ඪන් වතො ො උක් ඛිපන් වතො ො ඵුට් වඨොකාසං 

අතික් කාවමති, පාරාජිකං. භූමියං ඨපිතස් ස ධුවරන ච චතූහි ච අක් ඛුද් ධීහි 
පතිට් ඨිතෙවසන පඤ් ච ඨානානි. තං ධුවර ගවහත් ො කඩ් ඪවතො උද් ධීනං 
පච් ඡිමන් වතහි පුරිමන් වත අතික් කන් වත පාරාජිකං. උද් ධීසු ගවහත් ො 
කඩ් ඪවතො උද් ධීනං පුරිමන් වතහි පච් ඡිමන් වත අතික් කන් වත පාරාජිකං. පස් වස 
ගවහත් ො කඩ් ඪවතො උද් ධීනංවයෙ තිරියං පතිට් ඨිතට් ඨානස ්ස අතික් කවමන 
පාරාජිකං. මජ් වඣ ගවහත් ො උක් ඛිපවතො වකසග් ගමත් තං පථවිවතො මුත් වත 

පාරාජිකං. අථ උද් ධිඛාණුකා න වහොන් ති, සමවමෙ බාහං කත් ො මජ් වඣ 

විජ් ඣිත් ො අක් ඛසීසානි පවෙසිතානි වහොන් ති, තං වහට් ඨිමතලස් ස සමන් තා 
සබ් බං පථවිං ඵුසිත් ො තිට් ඨති. තත් ථ චතූසු දිසාසු උද් ධඤ ්ච 
ඵුට් ඨට් ඨානාතික් කමෙවසන පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. භූමියං නාභියා 

ඨපිතචක් කස ්ස එකවමෙ ඨානං, තස් ස පඤ් චහාකාවරහි පරිච් වඡවදො. 
වනමිපස් වසන ච නාභියා ච ඵුසිත් ො ඨිතස් ස ද් වෙ ඨානානි. වනමියා 
උට් ඨිතභාගං පාවදන අක් කමිත් ො භූමියං ඵුසාවපත් ො අවරසු ො වනමියා ො 

ගවහත් ො උක් ඛිපන් තස් ස අත් තනා කතට් ඨානං ඨානං න වහොති, තස් මා තස් මිං 
ඨිවතපි අෙවසසට් ඨාවන අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. 

භිත් තිං නිස ්සාය ඨපිතචක් කස ්සාපි ද් වෙ ඨානානි. තත් ථ පඨමං භිත් තිවතො 
වමොවචන් තස ්ස ථුල් ලච් චයං. පච් ඡා පථවිවතො වකසග් ගමත් තුද් ධාවර පාරාජිකං. 

පඨමං භූමිවතො වමොවචන් තස ්ස පන සවච භිත් තියං පතිට් ඨිතට් ඨානං න කුප් පති, 
එවසෙ නවයො. අථ අවරසු ගවහත් ො වහට් ඨා කඩ් ඪන් තස ්ස භිත් තිං ඵුසිත් ො 

ඨිවතොකාසස් ස උපරිවමො අන් වතො වහට් ඨිමං අතික් කමති, පාරාජිකං. 
මග් ගප් පටිපන් වන යාවන යානසාමිවකො වකනචිවදෙ කරණීවයන ඔවරොහිත් ො 

මග් ගා ඔක් කන් වතො වහොති, අථඤ් වඤො භික් ඛු පටිපථං ආගච් ඡන් වතො 

ආරක් ඛසුඤ් ඤං පස් සිත් ො, ‘‘යානං අෙහරිස් සාමී’’ති ආවරොහති, තස් ස පවයොගං 

විනාවයෙ වගොණා ගවහත් ො පක් කන් තා, අෙහාවරො නත් ථි. වසසං නාොයං 
වුත් තසදිසන් ති. 

යානට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

භාරට් ඨකථා 

101. ඉවතො පරං භාවරොවයෙ භාරට්ඨං. වසො සීසභාරාදිෙවසන චතුධා 
දස් සිවතො. තත් ථ සීසභාරාදීසු අසම් වමොහත් ථං සීසාදීනං පරිච් වඡවදො 

වෙදිතබ් වබො. තත් ථ සීසස් ස තාෙ පුරිමගවල ගලොටවකො, පිට් ඨිගවල වකසඤ් චි 

වකසන් වත ආෙට් වටො වහොති, ගලස ්වසෙ උවභොසු පස් වසසු වකසඤ් චි වකසා 

ඔරුය් හ ජායන් ති, වය කණ් ණචූළිකාති වුච් චන් ති, වතසං අවධොභාවගො චාති 
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අයං වහට් ඨිමපරිච් වඡවදො, තවතො උපරි සීසං. එත් ථන් තවර ඨිතභාවරො 

සීසභාකරො නාම. 

උවභොසු පස් වසසු කණ් ණචූළිකාහි පට් ඨාය වහට් ඨා, කප් පවරහි පට් ඨාය 

උපරි, පිට් ඨිගලාෙත් තවතො ච ගලොටකවතො ච පට් ඨාය වහට් ඨා, 
පිට් ඨිවෙමජ් ඣාෙත් තවතො ච උරපරිච් වඡදමජ් වඣ හදයආොටවතො ච පට් ඨාය 

උපරි ඛන් වධො. එත් ථන් තවර ඨිතභාවරො ඛන්ධභාකරො නාම. 

පිට් ඨිවෙමජ් ඣාෙත් තවතො පන හදයආොටවතො ච පට් ඨාය වහට් ඨා යාෙ 

පාදනඛසිඛා, අයං කටිපරිච් වඡවදො. එත් ථන් තවර සමන් තවතො සරීවර ඨිතභාවරො 

ෙටිභාකරො නාම. 

කප් පරවතො පට් ඨාය පන වහට් ඨා යාෙ හත් ථනඛසිඛා, අයං 

ඔලම් බකපරිච් වඡවදො. එත් ථන් තවර ඨිතභාවරො ඔ ම්බකෙො නාම. 

ඉදානි සීකස භාරන් තිආදීසු අයං අපුබ් බවිනිච් ඡවයො – වයො භික් ඛු ‘‘ඉදං 
ගවහත් ො එත් ථ යාහී’’ති සාමිවකහි අනාණත් වතො සයවමෙ ‘‘මය් හං ඉදං නාම 

වදථ, අහං වෙො භණ් ඩං ෙහාමී’’ති වතසං භණ් ඩං සීවසන ආදාය ගච් ඡන් වතො 

වථයයචිත් වතන තං භණ් ඩං ආමසති, දුක් කටං. යථාවුත් තසීසපරිච් වඡදං 

අනතික් කාවමන් වතොෙ ඉවතො චිවතො ච ඝංසන් වතො සාවරතිපි පච් චාසාවරතිපි, 
ථුල් ලච් චයං. ඛන් ධං ඔවරොපිතමත් වත කිඤ් චාපි සාමිකානං ‘‘ෙහතූ’’ති චිත් තං 

අත් ථි, වතහි පන අනාණත් තත් තා පාරාජිකං. ඛන් ධං පන අවනොවරොවපත් ොපි 
සීසවතො වකසග් ගමත් තං වමොවචන් තස් ස පාරාජිකං. යමකභාරස් ස පන එවකො 

භාවරො සීවස පතිට් ඨාති, එවකො පිට් ඨියං, තත් ථ ද් වින් නං ඨානානං ෙවසන 
විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අයං පන සුද් ධසීසභාරාදීනංවයෙ ෙවසන වදසනා 

ආරද් ධා. වයො චායං සීසභාවර වුත් වතො, ඛන් ධභාරාදීසුපි අයවමෙ විනිච් ඡවයො. 

හත්කථ භාරන් ති එත් ථ පන හත් වථන ගහිතත් තා ඔලම් බවකො ‘‘හත් වථ 
භාවරො’’ති වුත් වතො. 

වසො පඨමංවයෙ භූමිවතො ො ගහිවතො වහොතු, සුද් ධචිත් වතන සීසාදීහි ො, 

‘‘හත් වථ භාවරො’’ ත් වෙෙ සඞ් ඛයං ගච් ඡති. තං වථයයචිත් වතන තාදිසං 
ගහනට් ඨානං දිස් ො භූමියං ො ගච් ඡාදීසු ො නික් ඛිපන් තස් ස හත් ථවතො 

මුත් තමත් වත පාරාජිකං. භූමකතො  ණ්හාතීති එත් ථ පන වතසං භාරානං 
යංකිඤ් චි පාතරාසාදිකාරණා සුද් ධචිත් වතන භූමියං නික් ඛිපිත් ො පුන 
වථයයචිත් වතන වකසග් ගමත් තං උද් ධරන් තස් ස පාරාජිකන් ති. 

භාරට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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ආරාමට් ඨකථා 

102. ආරාමට් වඨපි – ආරාමං තාෙ දස් වසන් වතො ‘‘ආරාක ො නා 

පුප්ඵාරාක ොඵ ාරාක ො’’ති ආහ. වතසු ෙස් සිකාදීනං පුප්  නවකො පුප්ඵාරාක ො. 

අම් බ ලාදීනං  ලනවකො ඵ ාරාක ො. ආරාවම චතූහි ඨාවනහි නික් ඛිත් තස ්ස 
විනිච් ඡවයො භූමට් ඨාදීසු වුත් තනවයො එෙ. 

තත් ථජාතවක පන මූ න් ති උසීරහිරිවෙරාදිකං යංකිඤ් චි මූලං, තං 

උප් පාවටත් ො ො උප් පාටිතං ො ගණ් හන් තස් ස වයන මූවලන ෙත් ථු පූරති, 
තස් මිං ගහිවත පාරාජිකං. කන් වදොපි මූවලවනෙ සඞ් ගහිවතො. උප් පාවටන් තස ්ස 
වචත් ථ අප් පමත් තවකපි අච් ඡින් වන ථුල් ලච් චයවමෙ. තත් ථ විනිච් ඡවයො භිවස 

වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. තචන් ති වභසජ් ජත් ථාය ො රජනත් ථාය ො 

උපවයොගගමනූපගං යංකිඤ් චි රුක් ඛත් තචං; තං උප් පාවටත් ො ො උප් පාටිතං 

ො ගණ් හන් තස් ස මූවල වුත් තනවයන පාරාජිකං. පුප්ඵන් ති 

ෙස් සිකමල් ලිකාදිකං යංකිඤ් චි පුප්  ං, තං ඔචිනිත් ො ො ඔචිනිතං ො 
ගණ් හන් තස් ස උප් පලපදුවමසු වුත් තනවයන පාරාජිකං. පුප්  ානම් පි හි ෙණ් ටං 
ො බන් ධනං ො අච් ඡින් නං රක් ඛති. ෙණ් ටබ් භන් තවර පන වකසඤ් චි සූචිකා 

වහොති, සා න රක් ඛති. ඵ න් ති අම් බ ලතාල ලාදිකං යංකිඤ් චි, තං රුක් ඛවතො 
ගණ් හන් තස් ස විනිච් ඡවයො රුක් වඛ ලග් ගිතකථායං වුත් වතො. අපවනත් ො ඨපිතං 
භූමට් ඨාදිසඞ් ගහිතවමෙ. 

ආරා ං අභියුඤ්ජතීති පරසන් තකං ‘‘මම සන් තවකො අය’’න් ති මුසා 

භණිත් ො අභියුඤ් ජති, අදින් නාදානස ්ස පවයොගත් තා දුක් කටං. සාමෙස්සවි තිං 

උප්පාකදතීති විනිච් ඡයකුසලතාය බලෙනිස් සිතාදිභාවෙන ො ආරාමසාමිකස් ස 

සංසයං ජවනති. කථං? තඤ් හි තථා විනිච් ඡයප් පසුතං දිස ්ො සාමිවකො චින් වතති 

– ‘‘සක් ඛිස ්සාමි නු වඛො අහං ඉමං ආරාමං අත් තවනො කාතුං, න සක් ඛිස් සාමි නු 

වඛො’’ති. එෙං තස් ස විමති උප් පජ් ජමානා වතන උප් පාදිතා වහොති, තස් මා 
ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජති. 

ධුරං නික්ඛිපතීති යදා පන සාමිවකො ‘‘අයං ථද් වධො කක් ඛවළො 

ජීවිතබ්රහ් මචරියන් තරායම් පි වම කවරයය, අලං දානි මය් හං ඉමිනා 

ආරාවමනා’’ති ධුරං නික් ඛිපති, අභියුඤ් ජවකො පාරාජිකං ආපජ් ජති. සවච 

සයම් පි කතධුරනික් වඛවපො වහොති, අථ ච පන සාමිවකන ධුවර නික් ඛිත් වතපි 
අභියුඤ් ජවකො ධුරං අනික් ඛිපිත් ොෙ ‘‘ඉමං සුට් ඨු පීවළත් ො මම ආණාපෙත් තිං 
දස් වසත් ො කිඞ් කාරප් පටිස ්සාවිභාවෙ නං ඨවපත් ො දස් සාමී’’ති දාතබ් බභාවෙ 

සඋස් සාවහො වහොති, රක් ඛති තාෙ. අථාපි අභියුඤ් ජවකො ‘‘අච් ඡින් දිත් ො න දානි 

නං ඉමස ්ස දස් සාමී’’ති ධුරං නික් ඛිපති, සාමිවකො පන න ධුරං නික් ඛිපති, පක් ඛං 
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පරිවයසති, කාලං ආගවමති, ‘‘ලජ් ජිපරිසං තාෙ ලභාමි, පච් ඡා ජානිස් සාමී’’ති 

පුන ගහවණවයෙ සඋස් සාවහො වහොති, රක් ඛතිවයෙ. යදා පන වසොපි ‘‘න 

දස් සාමී’’ති, සාමිවකොපි ‘‘න ලච් ඡාමී’’ති – එෙං උවභොපි ධුරං නික් ඛිපන් ති, තදා 
අභියුඤ් ජකස ්ස පාරාජිකං. අථ පන අභියුඤ් ජිත් ො විනිච් ඡයං කුරුමාවනො 
අනිට් ඨිවත විනිච් ඡවය සාමිවකනපි ධුරනික් වඛවප අකවත අත් තවනො 

අස් සාමිකභාෙං ජානන් වතොවයෙ තවතො කිඤ් චි පුප්  ං ො  ලං ො ගණ් හාති, 
භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. 

ධම් ංචරන්කතොති භික් ඛුසඞ් වඝ ො රාජකුවල ො විනිච් ඡයං කවරොන් වතො. 

සාමෙංපරාකජතීති විනිච් ඡයිකානං උක් වකොචං දත් ො කූටසක් ඛිං ඔතාවරත් ො 

ආරාමසාමිකං ජිනාතීති අත් වථො. ආපත්තිපාරාජිෙස්සාති න වකෙලං තස් වසෙ, 
සඤ ්චිච් ච තස් ස අත් ථසාධවන පෙත් තානං කූටවිනිච් ඡයිකානම් පි 
කූටසක් ඛීනම් පි සබ් වබසං පාරාජිකං. එත් ථ ච සාමිකස් ස 
ධුරනික් වඛපෙවසවනෙ පරාජවයො වෙදිතබ් වබො. අනික් ඛිත් තධුවරො හි 

අපරාජිවතොෙ වහොති. ධම් ංචරන්කතොපරජ්ජතීති සවචපි ධම් වමන විනවයන 

සත් ථුසාසවනන විනිච් ඡයස් ස පෙත් තත් තා සයං පරාජයං පාපුණාති; එෙම් පි 
මුසාොවදන සාමිකානං පීළාකරණපච් චයා ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජතීති. 

ආරාමට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

විහාරට්ඨෙථා 

103. විහාරට් වඨපි – චතූහි ඨාවනහි නික් ඛිත් තං වුත් තනයවමෙ. 
අභිවයොවගපි වචත් ථ චාතුද් දිසං සඞ් ඝං උද් දිස ්ස භික් ඛූනං දින් නං විහාරං ො 
පරිවෙණං ො ආොසං ො මහන් තම් පි ඛුද් දකම් පි අභියුඤ් ජවතො අභිවයොවගො න 

රුහති. අච් ඡින් දිත් ො ගණ් හිතුම් පි න සක් වකොති. කස ්මා? සබ් වබසං 
ධුරනික් වඛපාභාෙවතො. න වහත් ථ සබ් වබ චාතුද් දිසා භික් ඛූ ධුරනික් වඛපං 

කවරොන් තීති. දීඝභාණකාදිවභදස් ස පන ගණස් ස එකපුග් ගලස් ස ො සන් තකං 
අභියුඤ් ජිත් ො ගණ් හන් වතො සක් වකොති වත ධුරං නික් ඛිපාවපතුං. තස් මා තත් ථ 
ආරාවම වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබොති. 

විහාරට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

වඛත් තට් ඨකථා 

104. වඛත් තට් වඨපි – වඛත් තං තාෙ දස් වසන් වතො ‘‘කඛත්තංනා යත්ථ

පුබ්බණ්ණංවාඅපරණ්ණංවාජායතී’’ති ආහ. තත් ථ පුබ්බණ්ණන් ති සාලිආදීනි 

සත් ත ධඤ ්ඤානි; අපරණ්ණන් ති මුග් ගමාසාදීනි; උච් ඡුවඛත් තාදිකම් පි එත් වථෙ 
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පටුන 

සඞ් ගහිතං. ඉධාපි චතූහි ඨාවනහි නික් ඛිත් තං වුත් තනයවමෙ. තත් ථජාතවක පන 
සාලිසීසාදීනි නිරුම් භිත් ො ො එකවමකං හත් වථවනෙ ඡින් දිත් ො ො අසිවතන 
ලායිත් ො ො බහූනි එකවතො උප් පාවටත් ො ො ගණ් හන් තස් ස යස් මිං බීවජ ො 

සීවස ො මුට් ඨියං ො මුග් ගමාසාදි වල ො ෙත් ථු පූරති, තස් මිං බන් ධනා 
වමොචිතමත් වත පාරාජිකං. අච් ඡිජ් ජමාවනො පන දණ් ඩවකො ො ොවකො ො තවචො 
ො අප් පමත් තවකොපි රක් ඛති. 

වීහිනාළං දීඝම් පි වහොති, යාෙ අන් වතොනාළවතො වීහිසීසදණ් ඩවකො න 

නික් ඛමති, තාෙ රක් ඛති. වකසග් ගමත් තම් පි නාළවතො දණ් ඩකස ්ස 
වහට් ඨිමතවල නික් ඛන් වත භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. අසිවතන ලායිත් ො 

ගණ් හවතො පන මුට් ඨිගවතසු වහට් ඨා ඡින් වනසුපි සවච සීසානි ජටිතානි, 
රක් ඛන් ති තාෙ. විජවටත් ො පන වකසග් ගමත් තම් පි උක් ඛිපවතො සවච ෙත් ථු 

පූරති, පාරාජිකං. සාමිවකහි පන ලායිත් ො ඨපිතං සභුසං ො අභුසං ො කත් ො 

ගණ් හවතො වයන ෙත් ථු පූරති, තස් මිං ගහිවත පාරාජිකං. සවච පරිකප් වපති 
‘‘ඉදං මද් දිත් ො පප් ව ොවටත් ො සාරවමෙ ගණ් හිස් සාමී’’ති රක් ඛති තාෙ. 

මද් දනපප් ව ොටවනසු ඨානා චාවෙන් තස් සාපි පාරාජිකං නත් ථි, පච් ඡා 
භාජනගවත කතමත් වත පාරාජිකං. අභිවයොවගො පවනත් ථ වුත් තනවයො එෙ. 

ඛීලසඞ් කමනාදීසු පථවී නාම අනග් ඝා. තස් මා සවච එවකවනෙ ඛීවලන 
ඉවතො වකසග් ගමත් තම් පි පථවිප් පවදසං සාමිකානං පස් සන් තානං ො 

අපස් සන් තානං ො අත් තවනො සන් තකං කවරොති, තස් මිං ඛීවල නාමං ඡින් දිත් ො 

ො අච් ඡින් දිත් ො ො සඞ් කාමිතමත් වත තස් ස ච, වය චස් ස එකච් ඡන් දා, 

සබ් වබසං පාරාජිකං. සවච පන ද් වීහි ඛීවලහි ගවහතබ් බං වහොති, පඨවම ඛීවල 

ථුල් ලච් චයං; දුතිවය පාරාජිකං. සවච තීහි ගවහතබ් බං වහොති, පඨවම දුක් කටං, 

දුතිවය ථුල් ලච් චයං, තතිවය පාරාජිකං. එෙං බහුවකසුපි අෙසාවන ද් වෙ 

ඨවපත් ො පුරිවමහි දුක් කටං, අෙසාවන ද් වින් නං එවකන ථුල් ලච් චයං, ඉතවරන 
පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. තඤ් ච වඛො සාමිකානං ධුරනික් වඛවපන. එෙං සබ් බත් ථ. 

රජ්ජංවාති ‘‘මම සන් තකං ඉද’’න් ති ඤාවපතුකාවමො රජ් ජුං ො පසාවරති, 

යට් ඨිං ො පාවතති, දුක් කටං. ‘‘ඉදානි ද් වීහි පවයොවගහි අත් තවනො සන් තකං 

කරිස ්සාමී’’ති වතසං පඨවම ථුල් ලච් චයං, දුතිවය පාරාජිකං. 

වතිංවාති පරස් ස වඛත් තං පරික් වඛපෙවසන අත් තවනො කාතුකාවමො දාරූනි 

නිඛණති, පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. එකස් මිං අනාගවත ථුල් ලච් චයං, තස් මිං 
ආගවත පාරාජිකං. සවච තත් තවකන අසක් වකොන් වතො සාඛාපරිොවරවනෙ 

අත් තවනො කාතුං සක් වකොති, සාඛාපාතවනපි එවසෙ නවයො. එෙං වයන වයන 

පරික් ඛිපිත් ො අත් තවනො කාතුං සක් වකොති, තත් ථ තත් ථ පඨමපවයොවගහි 
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දුක් කටං. අෙසාවන ද් වින් නං එවකන ථුල් ලච් චයං, ඉතවරන පාරාජිකං 
වෙදිතබ් බං. 

 රියාදං වාති පරස් ස වඛත් තං ‘‘මම ඉද’’න් ති ඤාවපතුකාවමො අත් තවනො 
වඛත් තමරියාදං 

වකදාරපාළිං යථා පරස් ස වඛත් තං අතික් කමති, එෙං සඞ් කාවමති, 

පංසුමත් තිකාදීහි ො ෙඩ් වඪත් ො විත් ථතං කවරොති, අකතං ො පන 

පතිට් ඨාවපති, පුරිමපවයොවගහි දුක් කටං. ද් වින් නං පච් ඡිමානං එවකන 

ථුල් ලච් චයං, ඉතවරන පාරාජිකන් ති. 

වඛත් තට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

ෙත් ථුට් ඨකථා 

105. ෙත් ථුට් වඨපි – ෙත් ථුං තාෙ දස් වසන් වතො වත්ථුනා  ‘‘ආරා වත්ථු 

විහාරවත්ථූ’’ති ආහ. තත් ථ බීජං ො උපවරොපවක ො අවරොවපත් ොෙ වකෙලං 
භූමිං වසොවධත් ො තිණ් ණං පාකාරානං වයන වකනචි පරික් ඛිපිත් ො ො 
අපරික් ඛිපිත් ො ො පුප්  ාරාමාදීනං අත් ථාය ඨපිවතො භූමිභාවගො ආරාමෙත් ථු 
නාම. එවතවනෙ නවයන එකවිහාරපරිවෙණආොසානං අත් ථාය ඨපිවතො 
භූමිභාවගො විහාරෙත් ථු නාම. වයොපි පුබ් වබ ආරාවමො ච විහාවරො ච හුත් ො පච් ඡා 

විනස ්සිත් ො භූමිමත් වතො ඨිවතො, ආරාමවිහාරකිච් චං න කවරොති, වසොපි 
ආරාමවිහාරෙත් ථුසඞ් ගවහවනෙ සඞ් ගහිවතො. විනිච් ඡවයො පවනත් ථ 
වඛත් තට් වඨ වුත් තසදිවසොවයොති. 

ෙත් ථුට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

106. ගාමට් වඨ යං ෙත් තබ් බං තං වුත් තවමෙ. 

අරඤ් ඤට් ඨකථා 

107. අරඤ් ඤට් වඨ – අරඤ් ඤං තාෙ දස් වසන් වතො ‘‘අරඤ්ඤං නා  යං

 නුස්සානංපරිග් හිතංකහොති, තංඅරඤ්ඤ’’න් ති ආහ. තත් ථ යස් මා අරඤ්ඤං 

නාම මනුස් සානං පරිග් ගහිතම් පි අත් ථි, අපරිග් ගහිතම් පි; ඉධ පන යං 

පරිග් ගහිතං සාරක් ඛං, යවතො න විනා මූවලන කට් ඨලතාදීනි ගවහතුං 

ලබ් භන් ති, තං අධිප් වපතං. තස් මා ‘‘යං මනුස් සානං පරිග් ගහිතං වහොතී’’ති 

ෙත් ො පුන ‘‘අරඤ් ඤ’’න් ති වුත් තං. වතන ඉමමත් ථං දස් වසති – ‘‘න 
පරිග් ගහිතභාවෙො අරඤ් ඤස ්ස ලක් ඛණං. යං පන අත් තවනො 
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අරඤ් ඤලක් ඛවණන අරඤ් ඤං මනුස ්සානඤ් ච පරිග් ගහිතං, තං ඉමස් මිං අත් වථ 
අරඤ් ඤ’’න් ති. තත් ථ විනිච් ඡවයො ආරාමට් ඨාදීසු වුත් තසදිවසො. 

තත් ථජාතවකසු පවනත් ථ එකස ්මිම් පි මහග් ඝරුක් වඛ ඡින් නමත් වත 

පාරාජිකං.  තං වාති එත් ථ ච වෙත් වතොපි ලතාපි ලතා එෙ; තත් ථ වයො 

වෙත් වතො ො ලතා ො දීඝා වහොති, මහාරුක් වඛ ච ගච් වඡ ච විනිවිජ් ඣිත් ො ො 

වෙවඨත් ො ො ගතා, සා මූවල ඡින් නාපි අෙහාරං න ජවනති අග් වග ඡින් නාපි, 

යදා පන අග් වගපි මූවලපි ඡින් නා වහොති, තදා අෙහාරං ජවනති. සවච පන 

වෙවඨත් ො ඨිතා වහොති, වෙවඨත් ො ඨිතා පන රුක් ඛවතො වමොචිතමත් තා 
අෙහාරං ජවනති. 

තිණං වාති එත් ථ තිණං ො වහොතු පණ් ණං ො, සබ් බං තිණග් ගහවණවනෙ 

ගහිතං; තං වගහච් ඡදනාදීනමත් ථාය පවරහි ඡින් නං ො අත් තනා ඡින් දිත් ො ො 

ගණ් හන් වතො භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. න වකෙලඤ ්ච තිණපණ් ණවමෙ, 

අඤ ්ඤම් පි යංකිඤ් චි ොකඡල් ලි ආදි, යත් ථ සාමිකා සාලයා, තං ගණ් හන් වතො 
භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. තච් වඡත් ො ඨපිවතො අද් ධගවතොපි රුක් වඛො න 

ගවහතබ් වබො. වයො පන අග් වග ච මූවල ච ඡින් වනො වහොති, සාඛාපිස් ස පූතිකා 

ජාතා, ඡල් ලිවයොපි ගළිතා, ‘‘අයං සාමිවකහි ඡඩ් ඩිවතො’’ති ගවහතුං ෙට් ටති. 

ලක් ඛණච් ඡින් නස ්සාපි යදා ලක් ඛණං ඡල් ලියා පරිවයොනද් ධං වහොති, තදා 
ගවහතුං ෙට් ටති. වගහාදීනං අත් ථාය රුක් වඛ ඡින් දිත් ො යදා තානි කතානි 

අජ් ඣාවුත් ථානි ච වහොන් ති, දාරූනිපි අරඤ් වඤ ෙස් වසන ච ආතවපන ච 

විනස ්සන් ති, ඊදිසානිපි දිස් ො ‘‘ඡඩ් ඩිතානී’’ති ගවහතුං ෙට් ටති. කස් මා? යස් මා 
අරඤ් ඤසාමිකා එවතසං අනිස් සරා. වයහි අරඤ් ඤසාමිකානං වදයයධම් මං 

දත් ො ඡින් නානි, වත එෙ ඉස් සරා, වතහි ච තානි ඡඩ් ඩිතානි, නිරාලයා තත් ථ 
ජාතාති. 

වයොපි භික් ඛු පඨමංවයෙ අරඤ් ඤපාලානං වදයයධම් මං දත් ො අරඤ් ඤං 

පවිසිත් ො යථාරුචිවත රුක් වඛ ගාහාවපති, තස් ස වතසං ආරක් ඛට් ඨානං 
අගන් ත් ොපි යථාරුචිවතන මග් වගන ගන් තුං ෙට් ටති. අථාපි පවිසන් වතො 
අදත් ො ‘‘නික් ඛමන් වතො දස ්සාමී’’ති රුක් වඛ ගාහාවපත් ො නික් ඛමන් වතො 

වතසං දාතබ් බං දත් ො ගච් ඡති, ෙට් ටති එෙ. අථාපි ආවභොගං කත් ො ගච් ඡති 

‘‘වදහී’’ති වුත් වත ‘‘දස් සාමී’’ති, ‘‘වදහී’’ති වුත් වත දාතබ් බවමෙ. සවච වකොචි 

අත් තවනො ධනං දත් ො ‘‘භික් ඛුස ්ස ගන් තුං වදථා’’ති ෙදති, ලද් ධකප් පවමෙ, 
ගන් තුං ෙට් ටති. සවච පන වකොචි ඉස් සරජාතිවකො ධනං අදත් ොෙ ‘‘භික් ඛූනං 

භාගං මා ගණ් හථා’’ති ොවරති, අරඤ් ඤපාලා ච ‘‘මයං භික් ඛූනං තාපසානඤ් ච 

භාගං අගණ් හන් තා කුවතො ලච් ඡාම, වදථ, භන් වත’’ති ෙදන් ති, දාතබ් බවමෙ. 
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පටුන 

වයො පන අරඤ් ඤපාවලසු නිද් දායන් වතසු ො කීළාපසුවතසු ො කත් ථචි 
පක් කන් වතසු ො ආගන් ත් ො ‘‘කුහිං අරඤ් ඤපාලා’’ති පක් වකොසිත් ොපි අදිස් ො 

ගච් ඡති, භණ් ඩවදයයං. වයොපි ආරක් ඛට් ඨානං පත් ො කම් මට් ඨානාදීනි 

මනසිකවරොන් වතො ො අඤ් ඤවිහිවතො ො අස් සතියා අතික් කමති, 
භණ් ඩවදයයවමෙ. යස් සාපි තං ඨානං පත් තස් ස වචොවරො ො හත් ථී ො ොළමිවගො 

ො මහාවමවඝො ො වුට් ඨහති, වසො ච තම් හා උපද් දො මුච් චිතුකමයතාය සහසා 

තං ඨානං අතික් කමති, රක් ඛති තාෙ, භණ් ඩවදයයං පන වහොති. ඉදං පන 
අරඤ් වඤ ආරක් ඛට් ඨානං නාම සුඞ් කඝාතවතොපි ගරුකතරං. සුඞ් කඝාතස ්ස හි 
පරිච් වඡදං අවනොක් කමිත් ො දූරවතොෙ පරිහරන් වතො දුක් කටවමෙ ආපජ් ජති. ඉදං 
පන වථයයචිත් වතන පරිහරන් තස් ස ආකාවසන ගච් ඡවතොපි පාරාජිකවමෙ. 
තස් මා එත් ථ අප් පමත් වතන භවිතබ් බන් ති. 

අරඤ් ඤට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 

උදකකථා 

108. උදවක පන – භාජන තන් ති උදකදුල් ලභකාවල උදකමණිකාදීසු 

භාජවනසු සඞ් වගොවපත් ො ඨපිතං; තං යස් මිං භාජවන ඨපිතං වහොති, තං භාජනං 
ආවිඤ ්ඡිත් ො ො ඡිද් දං කත් ො ො තත් ථ වපොක් ඛරණීතළාවකසු ච අත් තවනො 
භාජනං පවෙවසත් ො ගණ් හන් තස ්ස සප් පිවතවලසු වුත් තනවයන විනිච් ඡවයො 
වෙදිතබ් වබො. 

මරියාදච් වඡදවන පන තත් ථ ජාතකභූතගාවමන සද් ධිම් පි මරියාදං 
ඡින් දන් තස් ස අදින් නාදානපවයොගත් තා දුක් කටං. තඤ් ච පන පහාවර පහාවර 
වහොති. අන් වතොඨත් ො බහිමුවඛො ඡින් දන් වතො බහි අන් වතන කාවරතබ් වබො. බහි 
ඨත් ො අන් වතොමුවඛො ඡින් දන් වතො අන් වතොඅන් වතන කාවරතබ් වබො. අන් වතො 
ච බහි ච ඡින් දිත් ො මජ් වඣ ඨවපත් ො තං ඡින් දන් වතො මජ් වඣන 

කාවරතබ් වබො. මරියාදං දුබ් බලං කත් ො ගාවෙො පක් වකොසති, ගාමදාරවකහි ො 

පක් වකොසාවපති, තා ආගන් ත් ො ඛුවරහි මරියාදං ඡින් දන් ති, වතවනෙ ඡින් නා 

වහොති. මරියාදං දුබ් බලං කත් ො ගාවෙො උදවක පවෙවසති, ගාමදාරවකහි ො 

පවෙසාවපති, තාහි උට් ඨාපිතවීචිවයො මරියාදං භින් දිත් ො ගච් ඡන් ති. ගාමදාරවක 

ො ‘‘උදවක කීළථා’’ති ෙදති, කීළන් වත ො උත්රාවසති, වතහි 
උට් ඨාපිතවීචිවයොපි මරියාදං ඡින් දිත් ො ගච් ඡන් ති. අන් වතොඋදවක ජාතරුක් ඛං 

ඡින් දති, අඤ ්වඤන ො ඡින් දාවපති, වතනපි පතන් වතන උට් ඨාපිතවීචිවයො 

මරියාදං ඡින් දිත් ො ගච් ඡන් ති, වතවනෙ ඡින් නා වහොති. මරියාදං දුබ් බලං කත් ො 
තළාකරක් ඛණත් ථාය තළාකවතො නිබ් බහනඋදකං ො නිද් ධමනතුම් බං ො 

පිදහති, අඤ ්ඤවතො ගච් ඡන් තං ො උදකං යථා එත් ථ පවිසති, එෙං පාළිං ො 

බන් ධති, මාතිකං ො උජුකං කවරොති, තස් ස උපරිභාවග ඨිතං අත් තවනො 
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තළාකං ො භින් දති, උස් සන් නං උදකං මරියාදං ගවහත් ො ගච් ඡති, වතවනෙ 
ඡින් නා වහොති. සබ් බත් ථ නික් ඛන් තඋදකග් ඝානුරූවපන අෙහාවරන 
කාවරතබ් වබො. 

නිද් ධමනපනාළිං උග් ඝාවටත් ො නීහරන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. සවච පන 
වතන මරියාදාය දුබ් බලාය කතාය අත් තවනො ධම් මතාය ආගන් ත් ො ො 
අනාණත් වතහි ගාමදාරවකහි ආවරොපිතා ො ගාවිවයො ඛුවරහි මරියාදං 

භින් දන් ති, අත් තවනොවයෙ ධම් මතාය අනාණත් වතහි ො ගාමදාරවකහි උදවක 

පවෙසිතා වීචිවයො උට් ඨාවපන් ති, ගාමදාරකා ො සයවමෙ පවිසිත් ො කීළන් තා 
උට් ඨාවපන් ති අන් වතොඋදවක ො රුක් වඛො අඤ් වඤන ඡිජ් ජමාවනො පතිත් ො 

උට් ඨාවපති, උට් ඨාපිතා වීචිවයො මරියාදං ඡින් දන් ති, සවචපි මරියාදං දුබ් බලං 
කත් ො සුක් ඛතළාකස් ස උදකනිබ් බහනට් ඨානං ො උදකනිද් ධමනතුම් බං ො 

පිදහති, අඤ ්ඤවතො ගමනමග් වග ො පාළිං බන් ධති, සුක් ඛමාතිකං ො උජුකං 

කවරොති, පච් ඡා වදවෙ වුට් වඨ උදකං ආගන් ත් ො මරියාදං භින් දති, සබ් බත් ථ 
භණ් ඩවදයයං. 

වයො පන නිදාවඝ සුක් ඛොපියා මරියාදං යාෙ තලං පාවපත් ො ඡින් දති, පච් ඡා 

වදවෙ වුට් වඨ ආගතාගතං උදකං පලායති, භණ් ඩවදයයං. යත් තකං තප් පච් චයා 

සස් සං උප් පජ් ජති, තවතො පාදමත් තග් ඝනකම් පි අවදන් වතො සාමිකානං 
ධුරනික් වඛවපන අස් සමවණො වහොති. 

යං පන සබ් බසාධාරණං තළාකං වහොති; තළාවක උදකස් ස සබ් වබපි 

මනුස් සා ඉස් සරා. වහට් ඨවතො පනස් ස සස් සානි කවරොන් ති, සස් සපාලනත් ථං 

තළාකවතො මහාමාතිකා නික් ඛමිත් ො වඛත් තමජ් වඣන යාති, සාපි සදා 
සන් දනකාවල සබ් බසාධාරණා. තවතො පන ඛුද් දකමාතිකා නීහරිත් ො අත් තවනො 
අත් තවනො වකදාවරසු උදකං පවෙවසන් ති. තං අඤ් වඤසං ගවහතුං න වදන් ති. 

නිදාඝසමවයෙ උදවක මන් දීභූවත ොවරන උදකං වදන් ති, වයො උදකොවර 

සම් පත් වත න ලභති, තස් ස සස් සානි මිලායන් ති; තස් මා අඤ් වඤසං ොවර 
අඤ ්වඤො ගවහතුං න ලභති. තත් ථ වයො භික් ඛු පවරසං ඛුද් දකමාතිකාවතො ො 
වකදාරවතො ො උදකං වථයයචිත් වතන අත් තවනො ො පරස් ස ො මාතිකං ො 

වකදාරං ො පවෙවසති, අටවිමුඛං ො ොවහති, අෙහාවරො ෙස් ස වහොති. 

වයොපි ‘‘චිවරන වම උදකොවරො භවිස් සති, ඉදඤ් ච සස ්සං මිලායතී’’ති පවරසං 
වකදාවර 

පවිසන් තස් ස උදකස් ස පවිසනමග් ගං පිදහිත් ො අත් තවනො වකදාරං 

පවෙවසති, අෙහාවරො එෙ. සවච පන තළාකවතො අනිග් ගවත පවරසං 
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මාතිකාමුඛං අසම් පත් වතෙ උදවක සුක් ඛමාතිකංවයෙ යථා ආගච් ඡන් තං උදකං 

අඤ ්වඤසං වකදාවර අප් පවිසිත් ො අත් තවනොවයෙ වකදාරං පවිසති, එෙං තත් ථ 

තත් ථ බන් ධති. අනික් ඛන් වත බද් ධා සුබද් ධා, නික් ඛන් වත බද් ධා, 
භණ් ඩවදයයං. තළාකං ගන් ත් ො සයවමෙ නිද් ධමනපනාළිං උග් ඝාවටත් ො 

අත් තවනො වකදාරං පවෙවසන් තස් සාපි නත් ථි අෙහාවරො. කස ්මා? තළාකං 

නිස් සාය වඛත් තස් ස කතත් තා. කුලරුන්දියාදීසු පන ‘‘අෙහාවරො’’ති වුත් තං. තං 

‘‘ෙත් ථුං කාලඤ් ච වදසඤ් චා’’ති ඉමිනා ලක් ඛවණන න සවමති. තස් මා 

 හාඅට්ඨෙථායං වුත් තවමෙ යුත් තන් ති. 

උදකකථා නිට් ඨිතා. 

දන් තවපොනකථා 

109. දන් තවපොණං ආරාමට් ඨකවිනිච් ඡවයන විනිච් ඡිනිතබ් බං. අයං පන 
විවසවසො – වයො සඞ් ඝස් ස වෙතනභවතො හුත් ො වදෙසිකං ො පක් ඛමාසොවරන 

ො දන් තකට් ඨං ආහරති, වසො තං ආහරිත් ො ඡින් දිත් ොපි යාෙ භික් ඛුසඞ් ඝං න 

සම් පටිච් ඡාවපති, තාෙ තස් වසෙ වහොති. තස් මා තං වථයයචිත් වතන 

ගණ් හන් වතො භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. තත් ථජාතකං පන ගරුභණ් ඩං, 
තම් පි භික් ඛුසඞ් වඝන රක් ඛිතවගොපිතං ගණ් හන් වතො භණ් ඩග් වඝන 
කාවරතබ් වබො. එවසෙ නවයො ගණපුග් ගලගිහිමනුස ්සසන් තවකපි ඡින් නවක 
අච් ඡින් නවක ච. වතසං ආරාමුයයානභූමීසු ජාතං සාමවණරා ොවරන 

භික් ඛුසඞ් ඝස් ස දන් තකට් ඨං ආහරන් තා ආචරියුපජ් ඣායානම් පි ආහරන් ති, තං 

යාෙ ඡින් දිත් ො සඞ් ඝං න පටිච් ඡාවපන් ති, තාෙ සබ් බං වතසංවයෙ වහොති. 
තස් මා තම් පි වථයයචිත් වතන ගණ් හන් වතො භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. යදා 

පන වත ඡින් දිත් ො සඞ් ඝස ්ස පටිච් ඡාවපත් ො දන් තකට් ඨමාළවක නික් ඛිපන් ති, 

‘‘යථාසුඛං භික් ඛුසඞ් වඝො පරිභුඤ් ජතූ’’ති; තවතො පට් ඨාය අෙහාවරො නත් ථි, 

ෙත් තං පන ජානිතබ් බං. වයො හි වදෙසිකං සඞ් ඝමජ් වඣ ඔසරති, වතන දිෙවස 

දිෙවස එකවමෙ දන් තකට් ඨං ගවහතබ් බං. වයො පන වදෙසිකං න ඔසරති, 

පධානඝවර ෙසිත් ො ධම් මසෙවන ො උවපොසථග් වග ො දිස ්සති, වතන පමාණං 
සල් ලක් වඛත් ො චත් තාරි පඤ් චදන් තකට් ඨානි අත් තවනො ෙසනට් ඨාවන 
ඨවපත් ො ඛාදිතබ් බානි. වතසු ඛීවණසු සවච පුනපි දන් තකට් ඨමාළවක බහූනි 

වහොන් තිවයෙ, පුනපි ආහරිත් ො ඛාදිතබ් බානි. යදි පන පමාණං 

අසල් ලක් වඛත් ො ආහරති, වතසු අක් ඛීවණසුවයෙ මාළවක ඛීයන් ති, තවතො 

වකචි වථරා ‘‘වයහි ගහිතානි, වත පටිආහරන් තූ’’ති ෙවදයයං, වකචි ‘‘ඛාදන් තු, 

පුන සාමවණරා ආහරිස් සන් තී’’ති, තස් මා විොදපරිහරණත් ථං පමාණං 
සල් ලක් වඛතබ් බං. ගහවණ පන වදොවසො නත් ථි. මග් ගං ගච් ඡන් වතනාපි එකං 
ො ද් වෙ ො ථවිකාය පක් ඛිපිත් ො ගන් තබ් බන් ති. 
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දන් තවපොනකථා නිට් ඨිතා. 

ෙනප් පතිකථා 

110. ෙනස ්ස පතීති වනප්පති; ෙනවජට් ඨකරුක් ඛස ්වසතං අධිෙචනං. ඉධ 
පන සබ් වබොපි මනුස් වසහි පරිග් ගහිතරුක් වඛො අධිප් වපවතො 

අම් බලබුජපනසාදිවකො. යත් ථ ො පන මරිචෙල් ලිආදීනි ආවරොවපන් ති, වසො 
ඡිජ් ජමාවනො සවච එකායපි ඡල් ලියා ො ොවකන ො සකලිකාය ො ව ග් ගුනා 

ො සම් බද් වධොෙ හුත් ො භූමියං පතති, රක් ඛති තාෙ. 

වයො පන ඡින් වනොපි ෙල් ලීහි ො සාමන් තරුක් ඛසාඛාහි ො සම් බද් වධො 

සන් ධාරිතත් තා උජුකවමෙ තිට් ඨති, පතන් වතො ො භූමිං න පාපුණාති, නත් ථි 

තත් ථ පරිහාවරො, අෙහාවරො එෙ වහොති. වයොපි කකවචන ඡින් වනො අච් ඡින් වනො 

විය හුත් ො තවථෙ තිට් ඨති, තස් මිම් පි එවසෙ නවයො. 

වයො පන රුක් ඛං දුබ් බලං කත් ො පච් ඡා චාවලත් ො පාවතති, අඤ ්වඤන ො 

චාලාවපති; අඤ ්ඤං ොස් ස සන් තිවක රුක් ඛං ඡින් දිත් ො අජ් වඣොත් ථරති, 

පවරන ො අජ් වඣොත් ථරාවපති; මක් කවට ො පරිපාවතත් ො තත් ථ ආවරොවපති, 

අඤ ්වඤන ො ආවරොපාවපති; ෙග් ගුලිවයො ො තත් ථ ආවරොවපති, පවරන ො 

ආවරොපාවපති; තා තං රුක් ඛං පාවතන් ති, තස් වසෙ අෙහාවරො. 

සවච පන වතන රුක් වඛ දුබ් බවල කවත අඤ් වඤො අනාණත් වතො එෙ තං 

චාවලත් ො පාවතති, 

රුක් වඛන ො අජ් වඣොත් ථරති, අත් තවනො ධම් මතාය මක් කටා ො 

ෙග් ගුලිවයො ො ආවරොහන් ති, පවරො ො අනාණත් වතො ආවරොවපති, සයං ො එස 

ොතමුඛං වසොවධති, බලෙොවතො ආගන් ත් ො රුක් ඛං පාවතති; සබ් බත් ථ 
භණ් ඩවදයයං. ොතමුඛවසොධනං පවනත් ථ අසම් පත් වත ොවත සුක් ඛමාතිකාය 

උජුකරණාදීහි සවමති, වනො අඤ ්ඤථා. රුක් ඛං ආවිජ් ඣිත් ො සත් වථන ො 

ආවකොවටති, අග් ගිං ො වදති, මණ් ඩුකකණ් ටකං ො විසං ො ආවකොවටති, 

වයන වසො මරති, සබ් බත් ථ භණ් ඩවදයයවමොති. 

ෙනප් පතිකථා නිට් ඨිතා. 

හරණකකථා 

111. හරණවක – අඤ්ඤස්සහරණෙංභණ්ඩං කථයයචිත්කතොආ සතීති 

පරං සීසභාරාදීහි භණ් ඩං ආදාය ගච් ඡන් තං දිස් ො ‘‘එතං හරිස් සාමී’’ති වෙවගන 

ගන් ත් ො ආමසති, එත් තාෙතා අස් ස දුක් කටං. ඵන්දාකපතීති 
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ආකඩ් ඪනවිකඩ් ඪනං කවරොති, සාමිවකො න මුඤ් චති, වතනස ්ස ථුල් ලච් චයං. 

ඨානා චාකවතීති ආකඩ් ඪිත් ො සාමිකස් ස හත් ථවතො වමොවචති, වතනස ්ස 
පාරාජිකං. සවච පන තං භණ් ඩසාමිවකො උට් ඨහිත් ො වපොවථත් ො පුන තං 

භණ් ඩං වමොචාවපත් ො ගණ් වහයය, භික් ඛු පඨමග් ගහවණවනෙ පාරාජිවකො. 
සීසවතො ො කණ් ණවතො ො ගීෙවතො ො හත් ථවතො ො අලඞ් කාරං ඡින් දිත් ො ො 
වමොවචත් ො ො ගණ් හන් තස ්ස සීසාදීහි වමොචිතමත් වත පාරාජිකං. හත් වථ පන 
ෙලයං ො කටකං ො අනීහරිත් ො අග් ගබාහං ඝංසන් වතොෙ අපරාපරං ො 

සාවරති, ආකාසගතං ො කවරොති, රක් ඛති තාෙ. රුක් ඛමූලචීෙරෙංවසසු 

ෙලයමිෙ න පාරාජිකං ජවනති. කස් මා? සවිඤ් ඤාණකත් තා. 

සවිඤ් ඤාණකවකොට් ඨාසගතඤ් හි යාෙ තවතො න නීහටං, තාෙ තත් වථෙ වහොති. 
එවසෙ නවයො අඞ් ගුලිමුද් දිකපාදකටකකටූපගපිළන් ධවනසු. 

වයො පන පරස් ස නිෙත් ථසාටකං අච් ඡින් දති, පවරො ච සලජ් ජිතාය සහසා න 

මුඤ ්චති, එවකනන් වතන වචොවරො කඩ් ඪති, එවකනන් වතන පවරො, රක් ඛති 
තාෙ. පරස් ස හත් ථවතො මුත් තමත් වත පාරාජිකං. අථාපි තං කඩ් ඪන් තස් ස 

ඡිජ් ජිත් ො එකවදවසො හත් ථගවතො වහොති, වසො ච පාදං අග් ඝති පාරාජිකවමෙ. 

සහභණ්ඩහාරෙන් ති ‘‘සභණ් ඩහාරකං භණ් ඩං වනස ්සාමී’’ති චින් වතත් ො 

‘‘ඉවතො යාහී’’ති භණ් ඩහාරකං තජ් වජති, වසො භීවතො වචොවරන 

අධිප් වපතදිසාභිමුවඛො හුත් ො එකං පාදං සඞ් කාවමති, වචොරස ්ස ථුල් ලච් චයං; 

දුතිවය පාරාජිකං. පාතාකපතීති අථාපි වචොවරො භණ් ඩහාරකස් ස හත් වථ ආවුධං 
දිස ්ො සාසඞ් වකො හුත් ො පාතාවපත් ො ගවහතුකාවමො එකමන් තං පටික් කම් ම 

සන් තජ් වජත් ො පාතාවපති, පරස ්ස හත් ථවතො මුත් තමත් වත පාරාජිකං. 

පාතාකපති, ආපත්තිදුක්ෙටස්සාතිආදි පන පරිකප් පෙවසන වුත් තං. වයො හි 

භණ් ඩං පාතාවපත් ො ‘‘යං මම රුච් චති, තං ගවහස් සාමී’’ති පරිකප් වපත් ො 

පාතාවපති, තස් ස පාතාපවන ච ආමසවන ච දුක් කටං,  න් දාපවන ථුල් ලච් චයං. 
පාදග් ඝනකස ්ස ඨානා චාෙවන පාරාජිකං. තං පච් ඡා පටිපාතියමානස් ස 
මුඤ ්චවතොපි නත් ථිවයෙ සමණභාවෙො. වයොපි භණ් ඩහාරකං අතික් කමන් තං 

දිස ්ො අනුබන් ධන් වතො ‘‘තිට් ඨ, තිට් ඨ, භණ් ඩං පාවතහී’’ති ෙත් ො පාතාවපති, 
තස් සාපි වතන හත් ථවතො මුත් තමත් වත පාරාජිකං. 

වයො පන ‘‘තිට් ඨ තිට් ඨා’’ති ෙදති, ‘‘පාවතහී’’ති න ෙදති; ඉතවරො ච තං 

ඔවලොවකත් ො ‘‘සවච එස මං පාපුවණයය, ඝාවතයයාපි ම’’ න් ති සාලවයොෙ 
හුත් ො තං භණ් ඩං ගහනට් ඨාවන පක් ඛිපිත් ො ‘‘පුන නිෙත් තිත් ො 

ගවහස් සාමී’’ති පක් කමති, පාතනපච් චයා පාරාජිකං නත් ථි. ආගන් ත් ො පන 
වථයයචිත් වතන ගණ් හවතො උද් ධාවර පාරාජිකං. අථ පනස් ස එෙං වහොති – 
‘‘මයා පාතාවපන් වතවනෙ ඉදං මම සන් තකං කත’’න් ති තවතො නං 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  දුතියපාරාජිෙං 

273 

පටුන 

සකසඤ් ඤාය ගණ් හාති; ගහවණ රක් ඛති, භණ් ඩවදයයං පන වහොති. ‘‘වදහී’’ති 
වුත් වත අවදන් තස ්ස සාමිකානං ධුරනික් වඛවප පාරාජිකං. ‘‘වසො ඉමං 

ඡඩ් වඩත් ො ගවතො, අනජ් ඣාවුත් ථකං දානි ඉද’’න් ති පංසුකූලසඤ් ඤාය 

ගණ් හවතොපි එවසෙ නවයො. අථ පන සාමිවකො ‘‘තිට් ඨ තිට් ඨා’’ති 
වුත් තමත් වතවනෙ ඔවලොවකන් වතො තං දිස් ො ‘‘න දානි ඉදං මය් හ’’න් ති 

ධුරනික් වඛපං කත් ො නිරාලවයො ඡඩ් වඩත් ො පලායති, තං වථයයචිත් වතන 

ගණ් හවතො උද් ධාවර දුක් කටං. ආහරාවපන් වත දාතබ් බං, අවදන් තස් ස 

පාරාජිකං. කස් මා? තස් ස පවයොවගන ඡඩ් ඩිතත් තාති  හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං. 
අඤ ්වඤසු පන විචාරණා එෙ නත් ථි. පුරිමනවයවනෙ සකසඤ් ඤාය ො 
පංසුකූලසඤ් ඤාය ො ගණ් හන් වතපි අයවමෙ විනිච් ඡවයොති. 

හරණකකථා නිට් ඨිතා. 

උපනිධිකථා 

112. උපනිධිම් හි – නාහං  ණ්හාමීති සම් පජානමුසාොවදපි 

අදින් නාදානස් ස පවයොගත් තා දුක් කටං. ‘‘කිං තුම් වහ භණථ? වනවිදං මය් හං 

අනුරූපං, න තුම් හාක’’න් තිආදීනි ෙදන් තස් සාපි දුක් කටවමෙ. ‘‘රවහො මයා 

එතස ්ස හත් වථ ඨපිතං, න අඤ ්වඤො වකොචි ජානාති, ‘දස ්සති නු වඛො වම 

වනො’’’ති සාමිවකො විමතිං උප් පාවදති, භික් ඛුස් ස ථුල් ලච් චයං. තස් ස 

 රුසාදිභාෙං දිස් ො සාමිවකො ‘‘න මය් හං දස් සතී’’ති ධුරං නික් ඛිපති, තත්ර 

සචායං භික් ඛු ‘‘කිලවමත් ො නං දස් සාමී’’ති දාවන සඋස් සාවහො, රක් ඛති තාෙ. 

සවචපි වසො දාවන නිරුස් සාවහො, භණ් ඩස් සාමිවකො පන ගහවණ සඋස් සාවහො, 
රක් ඛවතෙ. යදි පන වසො දාවන නිරුස ්සාවහො භණ් ඩසාමිවකොපි ‘‘න මය් හං 

දස් සතී’’ති ධුරං නික් ඛිපති, එෙං උභින් නං ධුරනික් වඛවපන භික් ඛුවනො 

පාරාජිකං. යදිපි මුවඛන ‘‘දස් සාමී’’ති ෙදති, චිත් වතන පන අදාතුකාවමො, 
එෙම් පි සාමිකස ්ස ධුරනික් වඛවප පාරාජිකං. තං පන උපනිධි නාම 

සඞ් වගොපනත් ථාය අත් තවනො හත් වථ පවරහි ඨපිතභණ් ඩං, අගුත් තවදසවතො 
ඨානා චාවෙත් ො ගුත් තට් ඨාවන ඨපනත් ථාය හරවතො අනාපත් ති. 

වථයයචිත් වතනපි ඨානා චාවෙන් තස් ස අෙහාවරො නත් ථි. කස ්මා? අත් තවනො 

හත් වථ නික් ඛිත් තත් තා, භණ් ඩවදයයං පන වහොති. වථයයචිත් වතන 

පරිභුඤ් ජවතොපි එවසෙ නවයො. තාෙකාලිකග් ගහවණපි තවථෙ. ධම් ං

චරන්කතොතිආදි වුත් තනයවමෙ. අයං තාෙ පාළිවණ්ණනා. 

පාළිමුත්තෙවිනිච්ෙකයො පවනත් ථ පත් තචතුක් කාදිෙවසන එෙං වුත් වතො – 
එවකො කිර භික් ඛු පරස් ස මහග් වඝ පත් වත වලොභං උප් පාවදත් ො තං 
හරිතුකාවමො ඨපිතට් ඨානමස් ස සුට් ඨු සල් ලක් වඛත් ො අත් තවනොපි පත් තං 
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තස් වසෙ සන් තිවක ඨවපසි. වසො පච් චූසසමවය ආගන් ත් ො ධම් මං ොචාවපත් ො 

නිද් දායමානං මහාවථරමාහ – ‘‘ෙන් දාමි, භන් වත’’ති. ‘‘වකො එවසො’’ති? ‘‘අහං, 

භන් වත, ආගන් තුකභික් ඛු, කාලස ්වසෙම් හි ගන් තුකාවමො, අසුකස් මිඤ ්ච වම 
ඨාවන ඊදිවසන නාම අංසබද් ධවකන ඊදිසාය පත් තත් ථවිකාය පත් වතො 

ඨපිවතො. සාධාහං, භන් වත, තං ලවභයය’’න් ති වථවරො පවිසිත් ො තං ගණ් හි. 
උද් ධාවරවයෙ වචොරස් ස පාරාජිකං. සවච ආගන් ත් ො ‘‘වකොසි ත් ෙං අවෙලාය 

ආගවතො’’ති වුත් වතො භීවතො පලායති, පාරාජිකං පත් ොෙ පලායති. වථරස් ස 

පන සුද් ධචිත් තත් තා අනාපත් ති. වථවරො ‘‘තං ගණ් හිස් සාමී’’ති අඤ් ඤං ගණ් හි, 

එවසෙ නවයො. අයං පන අඤ් ඤං තාදිසවමෙ ගණ් හන් වත යුජ් ජති, 

මනුස් සවිග් ගවහ ආණත් තසදිසෙත් ථුස් මිං විය. කුලරුන්දියං පන ‘‘පදොවරන 

කාවරතබ් වබො’’ති වුත් තං, තං අතාදිසවමෙ ගණ් හන් වත යුජ් ජති. 

තං මඤ් ඤමාවනො අත් තවනො පත් තං ගණ් හිත් ො අදාසි, වචොරස ්ස 

සාමිවකන දින් නත් තා පාරාජිකං නත් ථි, අසුද් ධචිත් වතන පන ගහිතත් තා 

දුක් කටං. තං මඤ් ඤමාවනො වචොරස ්වසෙ පත් තං ගණ් හිත් ො අදාසි, ඉධාපි 

වචොරස ්ස අත් තවනො සන් තකත් තා පාරාජිකං නත් ථි, අසුද් ධචිත් වතන පන 
ගහිතත් තා දුක් කටවමෙ. සබ් බත් ථ වථරස් ස අනාපත් ති. 

අපවරො ‘‘පත් තං වචොවරස් සාමී’’ති තවථෙ නිද් දායමානං වථරං ෙන් දි. 

‘‘වකො අය’’න් ති ච වුත් වත ‘අහං, භන් වත, ගිලානභික් ඛු, එකං තාෙ වම පත් තං 

වදථ, ගාමද් ොරං ගන් ත් ො වභසජ් ජං ආහරිස් සාමී’’ති. වථවරො ‘‘ඉධ ගිලාවනො 

නත් ථි, වචොවරො අයං භවිස් සතී’’ති සල් ලක් වඛත් ො ‘‘ඉමං හරතූ’’ති අත් තවනො 

වෙරිභික් ඛුස් ස පත් තං නීහරිත් ො අදාසි, ද් වින් නම් පි උද් ධාවරවයෙ පාරාජිකං. 

‘‘වෙරිභික් ඛුස් ස පත් වතො’’ති සඤ් ඤාය අඤ් ඤස ්ස පත් තං උද් ධරන් වතපි එවසෙ 
නවයො. සවච පන ‘‘වෙරිස ්සාය’’න් ති සඤ් ඤාය වචොරස් වසෙ පත් තං 

උද් ධරිත් ො වදති, වුත් තනවයවනෙ වථරස් ස පාරාජිකං, වචොරස ්ස දුක් කටං. අථ 

‘‘වෙරිස ්සාය’’න් ති මඤ් ඤමාවනො අත් තවනො පත් තං වදති, වුත් තනවයවනෙ 
උභින් නම් පි දුක් කටං. 

එවකො මහාවථවරො උපට් ඨාකං දහරභික් ඛුං ‘‘පත් තචීෙරං ගණ් හ, අසුකං 
නාම ගාමං ගන් ත් ො පිණ් ඩාය චරිස් සාමා’’ති ආහ. දහවරො ගවහත් ො වථරස ්ස 
පච් ඡවතො පච් ඡවතො ගච් ඡන් වතො වථයයචිත් තං උප් පාවදත් ො සවච සීවස භාරං 

ඛන් වධ කවරොති, පාරාජිකං නත් ථි. කස් මා? ආණත් තියා ගහිතත් තා. සවච පන 

මග් ගවතො ඔක් කම් ම අටවිං පවිසති, පදොවරන කාවරතබ් වබො. අථ නිෙත් තිත් ො 

විහාරාභිමුවඛො පලායිත් ො විහාරං පවිසිත් ො ගච් ඡති, උපචාරාතික් කවම 
පාරාජිකං. අථාපි මහාවථරස් ස නිොසනපරිෙත් තනට් ඨානවතො ගාමාභිමුවඛො 
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පලායති, ගාමූපචාරාතික් කවම පාරාජිකං. යදි පන උවභොපි පිණ් ඩාය චරිත් ො 

භුඤ ්ජිත් ො ො ගවහත් ො ො නික් ඛමන් ති, වථවරො ච පුනපි තං ෙදති – 

‘‘පත් තචීෙරං ගණ් හ, විහාරං ගමිස් සාමා’’ති. තත්ර වච වසො පුරිමනවයවනෙ 

වථයයචිත් වතන සීවස භාරං ඛන් වධ කවරොති, රක් ඛති තාෙ. අටවිං පවිසති, 

පදොවරන කාවරතබ් වබො. නිෙත් තිත් ො ගාමාභිමුවඛො එෙ පලායති, 
ගාමූපචාරාතික් කවම පාරාජිකං. පුරවතො විහාරාභිමුවඛො පලායිත් ො විහාවර 

අට් ඨත් ො අනිසීදිත් ො අවූපසන් වතවනෙ වථයයචිත් වතන ගච් ඡති, 

උපචාරාතික් කවම පාරාජිකං. වයො පන අනාණත් වතො ගණ් හාති, තස් ස සීවස 
භාරං ඛන් වධ කරණාදීසුපි පාරාජිකං. වසසං පුරිමසදිසවමෙ. 

වයො පන ‘‘අසුකං නාම විහාරං ගන් ත් ො චීෙරං වධොවිත් ො රජිත් ො ො 

එහී’’ති වුත් වතො ‘‘සාධූ’’ති ගවහත් ො ගච් ඡති, තස් සපි අන් තරාමග් වග 
වථයයචිත් තං උප් පාවදත් ො සීවස භාරං ඛන් වධ කරණාදීසු පාරාජිකං නත් ථි. 
මග් ගා ඔක් කමවන පදොවරන කාවරතබ් වබො. තං විහාරං ගන් ත් ො තත් වථෙ 

ෙසන් වතො වථයයචිත් වතන පරිභුඤ් ජන් වතො ජීරාවපති, වචොරා ො තස් ස තං 

හරන් ති, අෙහාවරො නත් ථි, භණ් ඩවදයයං පන වහොති. තවතො නික් ඛමිත් ො 
ආගච් ඡවතොපි එවසෙ නවයො. 

වයො පන අනාණත් වතො වථවරන නිමිත් වත ො කවත සයවමෙ ො කිලිට් ඨං 

සල් ලක් වඛත් ො ‘‘වදථ, භන් වත, චීෙරං; අසුකං නාම ගාමං ගන් ත් ො රජිත් ො 

ආහරිස ්සාමී’’ති ගවහත් ො ගච් ඡති; තස් ස අන් තරාමග් වග වථයයචිත් තං 

උප් පාවදත් ො සීවස භාරං ඛන් වධ කරණාදීසු පාරාජිකං. කස් මා? අනාණත් තියා 
ගහිතත් තා. මග් ගා ඔක් කමවතොපි පටිනිෙත් තිත් ො තවමෙ විහාරං ආගන් ත් ො 
විහාරසීමං අතික් කමවතොපි වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකං. තත් ථ ගන් ත් ො රජිත් ො 
පච් චාගච් ඡවතොපි වථයයචිත් වත උප් පන් වන එවසෙ නවයො. සවච පන යත් ථ 

ගවතො, තත් ථ ො අන් තරාමග් වග විහාවර ො තවමෙ විහාරං පච් චාගන් ත් ො 
තස් ස එකපස් වස ො උපචාරසීමං අනතික් කමිත් ො ෙසන් වතො වථයයචිත් වතන 

පරිභුඤ් ජන් වතො ජීරාවපති, වචොරා ො තස් ස තං හරන් ති, යථා ො තථා ො 

නස ්සති, භණ් ඩවදයයං. උපචාරසීමං අතික් කමවතො පන පාරාජිකං. 

වයො පන වථවරන නිමිත් වත කයිරමාවන ‘‘වදථ, භන් වත, අහං රජිත් ො 

ආහරිස ්සාමී’’ති ෙත් ො ‘‘කත් ථ ගන් ත් ො, භන් වත, රජාමී’’ති පුච් ඡති. වථවරො ච 

නං ‘‘යත් ථ ඉච් ඡසි, තත් ථ ගන් ත් ො රජාහී’’ති ෙදති, අයං ‘‘විස් සට් ඨදූවතො’’ 
නාම. වථයයචිත් වතන පලායන් වතොපි න අෙහාවරන කාවරතබ් වබො. 
වථයයචිත් වතන පන පලායවතොපි පරිවභොවගන ො අඤ් ඤථා ො නාසයවතොපි 
භණ් ඩවදයයවමෙ වහොති. භික් ඛු භික් ඛුස ්ස හත් වථ කිඤ් චි පරික් ඛාරං පහිණති – 

‘‘අසුකවිහාවර අසුකභික් ඛුස් ස වදහී’’ති, තස් ස වථයයචිත් වත උප් පන් වන 
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සබ් බට් ඨාවනසු ‘‘අසුකං නාම විහාරං ගන් ත් ො චීෙරං වධොවිත් ො රජිත් ො ො 
එහී’’ති එත් ථ වුත් තසදිවසො විනිච් ඡවයො. 

අපවරො භික් ඛුං පහිණිතුකාවමො නිමිත් තං කවරොති – ‘‘වකො නු වඛො 

ගවහත් ො ගමිස් සතී’’ති, තත්ර වච එවකො – ‘‘වදථ, භන් වත, අහං ගවහත් ො 

ගමිස් සාමී’’ති ගවහත් ො ගච් ඡති, තස් ස වථයයචිත් වත උප් පන් වන 

සබ් බට් ඨාවනසු ‘‘වදථ, භන් වත, චීෙරං, අසුකං නාම ගාමං ගන් ත් ො රජිත් ො 
ආහරිස ්සාමී’’ති එත් ථ වුත් තසදිවසො විනිච් ඡවයො. වථවරන චීෙරත් ථාය ෙත් ථං 
ලභිත් ො උපට් ඨාකකුවල ඨපිතං වහොති. අථස් ස අන් වතොසිවකො ෙත් ථං 
හරිතුකාවමො තත්ර ගන් ත් ො ‘‘තං කිර ෙත් ථං වදථා’’ති වථවරන වපසිවතො විය 

ෙදති; තස් ස ෙචනං සද් දහිත් ො උපාසවකන ඨපිතං උපාසිකා ො, උපාසිකාය 

ඨපිතං උපාසවකො ො අඤ් වඤො ො, වකොචි නීහරිත් ො වදති, උද් ධාවරවයෙස් ස 
පාරාජිකං. සවච පන වථරස් ස උපට් ඨාවකහි ‘‘ඉමං වථරස ්ස දස් සාමා’’ති 
අත් තවනො ෙත් ථං ඨපිතං වහොති. අථස් ස අන් වතොසිවකො තං හරිතුකාවමො 

තත් ථ ගන් ත් ො ‘‘වථරස් ස කිර ෙත් ථං දාතුකාමත් ථ, තං වදථා’’ති ෙදති. වත 

චස් ස සද් දහිත් ො ‘‘මයං, භන් වත, වභොවජත් ො දස් සාමාති ඨපයිම් හ, හන් ද 

ගණ් හාහී’’ති වදන් ති. සාමිවකහි දින් නත් තා පාරාජිකං නත් ථි, අසුද් ධචිත් වතන 

පන ගහිතත් තා දුක් කටං, භණ් ඩවදයයඤ් ච වහොති. 

භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ෙත් ො ගාමං ගච් ඡති, ‘‘ඉත් ථන් නාවමො මම ෙස් සාොසිකං 

දස් සති, තං ගවහත් ො ඨවපයයාසී’’ති. ‘‘සාධූ’’ති වසො භික් ඛු වතන දින් නං 
මහග් ඝසාටකං අත් තනා ලද් වධන අප් පග් ඝසාටවකන සද් ධිං ඨවපත් ො වතන 
ආගවතන අත් තවනො මහග් ඝසාටකස් ස ලද් ධභාෙං ඤත් ො ො අඤත් ො ො 

‘‘වදහි වම ෙස් සාොසික’’න් ති වුත් වතො ‘‘තෙ ථූලසාටවකො ලද් වධො, මය් හං පන 

සාටවකො මහග් වඝො, ද් වෙපි අසුකස ්මිං නාම ඔකාවස ඨපිතා, පවිසිත් ො 
ගණ් හාහී’’ති ෙදති. වතන පවිසිත් ො ථූලසාටවක ගහිවත ඉතරස් ස ඉතරං 
ගණ් හවතො උද් ධාවර පාරාජිකං. අථාපි තස් ස සාටවක අත් තවනො නාමං 
අත් තවනො ච සාටවක තස් ස නාමං ලිඛිත් ො ‘‘ගච් ඡ නාමං ොවචත් ො 

ගණ් හාහී’’ති ෙදති, තත්රාපි එවසෙ නවයො. වයො පන අත් තනා ච වතන ච 
ලද් ධසාටවක එකවතො ඨවපත් ො තං එෙං ෙදති – ‘‘තයා ච මයා ච ලද් ධසාටකා 

ද් වෙපි අන් වතොගබ් වභ ඨපිතා, ගච් ඡ යං ඉච් ඡසි, තං විචිනිත් ො ගණ් හාහී’’ති. 

වසො ච ලජ් ජාය ආොසිවකන ලද් ධං ථූලසාටකවමෙ ගණ් වහයය, තත්රාොසිකස ්ස 
විචිනිත් ො ගහිතාෙවසසං ඉතරං ගණ් හවතො අනාපත් ති. ආගන් තුවකො භික් ඛු 
ආොසිකානං චීෙරකම් මං කවරොන් තානං සමීවප පත් තචීෙරං ඨවපත් ො ‘‘එවත 
සඞ් වගොවපස් සන් තී’’ති මඤ් ඤමාවනො න් හායිතුං ො අඤ් ඤත්ර ො ගච් ඡති. සවච 

නං ආොසිකා සඞ් වගොවපන් ති, ඉච් වචතං කුසලං. වනො වච, නට් වඨ ගීො න 

වහොති. සවචපි වසො ‘‘ඉදං, භන් වත, ඨවපථා’’ති ෙත් ො ගච් ඡති, ඉතවර ච 
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පටුන 

සකිච් චප් පසුතත් තා න ජානන් ති, එවසෙ නවයො. අථාපි වත ‘‘ඉදං, භන් වත, 

ඨවපථා’’ති වුත් තා ‘‘මයං බයාෙටා’’ති පටික් ඛිපන් ති, ඉතවරො ච ‘‘අෙස් සං 

ඨවපස් සන් තී’’ති අනාදියිත් ො ගච් ඡති, එවසෙ නවයො. සවච පන වතන යාචිතා 

ො අයාචිතා ො ‘‘මයං ඨවපස් සාම, ත් ෙං ගච් ඡා’’ති ෙදන් ති; තං සඞ් වගොපිතබ් බං. 

වනො වච සඞ් වගොවපන් ති, නට් වඨ ගීො. කස ්මා? සම් පටිච් ඡිතත් තා. 

වයො භික් ඛු භණ් ඩාගාරිවකො හුත් ො පච් චූසසමවය එෙ භික් ඛූනං 
පත් තචීෙරානි වහට් ඨාපාසාදං ඔවරොවපත් ො ද් ොරං අපිදහිත් ො වතසම් පි 

අනාවරොවචත් ොෙ දූවර භික් ඛාචාරං ගච් ඡති; තානි වච වචොරා හරන් ති, තස් වසෙ 

ගීො. වයො පන භික් ඛූහි ‘‘ඔවරොවපථ, භන් වත, පත් තචීෙරානි; කාවලො 

සලාකග් ගහණස ්සා’’ති වුත් වතො ‘‘සමාගතත් ථා’’ති පුච් ඡිත් ො ‘‘ආම, 
සමාගතම් හා’’ති වුත් වත පත් තචීෙරානි නීහරිත් ො නික් ඛිපිත් ො 

භණ් ඩාගාරද් ොරං බන් ධිත් ො ‘‘තුම් වහ පත් තචීෙරානි ගවහත් ො 
වහට් ඨාපාසාදද් ොරං පටිජග් ගිත් ො ගච් වඡයයාථා’’ති ෙත් ො ගච් ඡති. තත්ර 
වචවකො අලසජාතිවකො භික් ඛු භික් ඛූසු ගවතසු පච් ඡා අක් ඛීනි පුඤ් ඡන් වතො 

උට් ඨහිත් ො උදකට් ඨානං මුඛවධොෙනත් ථං ගච් ඡති, තං ඛණං දිස් ො වචොරා 

තස් ස පත් තචීෙරං හරන් ති, සුහටං. භණ් ඩාගාරිකස් ස ගීො න වහොති. 

සවචපි වකොචි භණ් ඩාගාරිකස ්ස අනාවරොවචත් ොෙ භණ් ඩාගාවර අත් තවනො 

පරික් ඛාරං ඨවපති, තස් මිම් පි නට් වඨ භණ් ඩාගාරිකස ්ස ගීො න වහොති. සවච 

පන භණ් ඩාගාරිවකො තං දිස් ො ‘‘අට් ඨාවන ඨපිත’’න් ති ගවහත් ො ඨවපති, 

නට් වඨ තස් ස ගීො. සවචපි ඨපිතභික් ඛුනා ‘‘මයා, භන් වත, ඊදිවසො නාම 

පරික් ඛාවරො ඨපිවතො, උපධාවරයයාථා’’ති වුත් වතො ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡති, 

දුන් නික් ඛිත් තං ො මඤ් ඤමාවනො අඤ් ඤස් මිං ඨාවන ඨවපති, තස් වසෙ ගීො. 
‘‘නාහං ජානාමී’’ති පටික් ඛිපන් තස් ස පන නත් ථි ගීො. වයොපි තස් ස 

පස් සන් තස් වසෙ ඨවපති, භණ් ඩාගාරිකඤ් ච න සම් පටිච් ඡාවපති, නට් ඨං 

සුනට් ඨවමෙ. සවච තං භණ් ඩාගාරිවකො අඤ් ඤත්ර ඨවපති, නට් වඨ ගීො. සවච 

භණ් ඩාගාරං සුගුත් තං, සබ් වබො සඞ් ඝස ්ස ච වචතියස් ස ච පරික් ඛාවරො තත් වථෙ 

ඨපීයති, භණ් ඩාගාරිවකො ච බාවලො අබයත් වතො ද් ොරං විෙරිත් ො ධම් මකථං ො 

වසොතුං, අඤ ්ඤං ො කිඤ් චි කාතුං කත් ථචි ගච් ඡති, තං ඛණං දිස් ො යත් තකං 

වචොරා හරන් ති, සබ් බං තස ්ස ගීො. භණ් ඩාගාරවතො නික් ඛමිත් ො බහි 
චඞ් කමන් තස ්ස ො ද් ොරං විෙරිත් ො සරීරං උතුං ගාහාවපන් තස් ස ො තත් වථෙ 
සමණධම් මානුවයොවගන නිසින් නස ්ස ො තත් වථෙ නිසීදිත් ො වකනචි 
කම් වමන බයාෙටස් ස ො උච් චාරපස් සාෙපීළිතස් සාපි තවතො තත් වථෙ උපචාවර 
විජ් ජමාවන බහි ගච් ඡවතො ො අඤ් වඤන ො වකනචි ආකාවරන පමත් තස ්ස 
සවතො ද් ොරං විෙරිත් ො ො විෙටවමෙ පවිසිත් ො ො සන් ධිං ඡින් දිත් ො ො 
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යත් තකං තස් ස පමාදපච් චයා වචොරා හරන් ති, සබ් බං තස් වසෙ ගීො. 
උණ් හසමවය පන ොතපානං විෙරිත් ො නිපජ් ජිතුං ෙට් ටතීති ෙදන් ති. 
උච් චාරපීළිතස් ස පන තස් මිං උපචාවර අසති අඤ් ඤත් ථ ගච් ඡන් තස් ස 

ගිලානපක් වඛ ඨිතත් තා අවිසවයො; තස් මා ගීො න වහොති. 

වයො පන අන් වතො උණ් හපීළිවතො ද් ොරං සුගුත් තං කත් ො බහි නික් ඛමති, 

වචොරා ච නං ගවහත් ො ‘‘ද් ොරං විෙරා’’ති ෙදන් ති, යාෙ තතියං න විෙරිතබ් බං. 

යදි පන වත වචොරා ‘‘සවච න විෙරසි, තඤ් ච මාවරස ්සාම, ද් ොරඤ් ච භින් දිත් ො 
පරික් ඛාරං හරිස් සාමා’’ති  රසුආදීනි උක් ඛිපන් ති. ‘‘මයි ච මවත සඞ් ඝස් ස ච 
වසනාසවන විනට් වඨ ගුවණො නත් ථී’’ති විෙරිතුං ෙට් ටති. ඉධාපි අවිසයත් තා 

ගීො නත් ථීති ෙදන් ති. සවච වකොචි ආගන් තුවකො කුඤ් චිකං ො වදති, ද් ොරං ො 

විෙරති, යත් තකං වචොරා හරන් ති, සබ් බං තස් ස ගීො. සඞ් වඝන 
භණ් ඩාගාරගුත් තත් ථාය සූචියන් තකඤ් ච කුඤ් චිකමුද් දිකා ච වයොවජත් ො 

දින් නා වහොති, භණ් ඩාගාරිවකො ඝටිකමත් තං දත් ො නිපජ් ජති, වචොරා විෙරිත් ො 

පරික් ඛාරං හරන් ති, තස් වසෙ ගීො. සූචියන් තකඤ් ච කුඤ් චිකමුද් දිකඤ් ච 

වයොවජත් ො නිපන් නං පවනතං සවච වචොරා ආගන් ත් ො ‘‘විෙරා’’ති ෙදන් ති, 
තත් ථ පුරිමනවයවනෙ පටිපජ් ජිතබ් බං. එෙං ගුත් තං කත් ො නිපන් වන පන සවච 

භිත් තිං ො ඡදනං ො භින් දිත් ො උමඞ් වගන ො පවිසිත් ො හරන් ති, න තස් ස ගීො. 

සවච භණ් ඩාගාවර අඤ ්වඤපි වථරා ෙසන් ති, විෙවට ද් ොවර අත් තවනො 

අත් තවනො පරික් ඛාරං ගවහත් ො ගච් ඡන් ති, භණ් ඩාගාරිවකො වතසු ගවතසු 

ද් ොරං න ජග් ගති, සවච තත් ථ කිඤ් චි අෙහරීයති, භණ් ඩාගාරිකස් ස ඉස් සරතාය 
භණ් ඩාගාරිකස් වසෙ ගීො. වථවරහි පන සහාවයහි භවිතබ් බං. අයං තත් ථ 
සාමීචි. 

යදි භණ් ඩාගාරිවකො ‘‘තුම් වහ බහි ඨත් ොෙ තුම් හාකං පරික් ඛාරං ගණ් හථ, 

මා පවිසිත් ථා’’ති ෙදති, වතසඤ් ච එවකො වලොලමහාවථවරො සාමවණවරහි වචෙ 

උපට් ඨාවකහි ච සද් ධිං භණ් ඩාගාරං පවිසිත් ො නිසීදති වචෙ නිපජ් ජති ච, 

යත් තකං භණ් ඩං නස් සති, සබ් බං තස් ස ගීො. භණ් ඩාගාරිවකන පන 
අෙවසසත් වථවරහි ච සහාවයහි භවිතබ් බං. අථ භණ් ඩාගාරිවකොෙ 
වලොලසාමවණවර ච උපට් ඨාවක ච ගවහත් ො භණ් ඩාගාවර නිසීදති වචෙ 

නිපජ් ජති ච, යං තත් ථ නස් සති, සබ් බං තස් වසෙ ගීො. තස් මා 
භණ් ඩාගාරිවකවනෙ තත් ථ ෙසිතබ් බං. අෙවසවසහි අප් වපෙ රුක් ඛමූවල 

ෙසිතබ් බං, න ච භණ් ඩාගාවරති. 

වය පන අත් තවනො අත් තවනො සභාගභික් ඛූනං ෙසනගබ් වභසු පරික් ඛාරං 

ඨවපන් ති, පරික් ඛාවර නට් වඨ වයහි ඨපිවතො, වතසංවයෙ ගීො. ඉතවරහි පන 
සහාවයහි භවිතබ් බං. යදි පන සඞ් වඝො භණ් ඩාගාරිකස් ස විහාවරවයෙ 
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යාගුභත් තං දාවපති, වසො ච භික් ඛාචාරත් ථාය ගාමං ගච් ඡති, නට් ඨං තස් වසෙ 
ගීො. භික් ඛාචාරං පවිසන් වතහි අතිවරකචීෙරරක් ඛණත් ථාය 
ඨපිතවිහාරොරිකස් සාපි යාගුභත් තං ො නිොපං ො ලභමානස් වසෙ භික් ඛාචාරං 

ගච් ඡවතො යං තත් ථ නස් සති, සබ් බං ගීො. න වකෙලඤ් ච එත් තකවමෙ, 

භණ් ඩාගාරිකස් ස විය යං තස් ස පමාදප් පච් චයා නස ්සති, සබ් බං ගීො. 

සවච විහාවරො මහා වහොති, අඤ ්ඤං පවදසං රක් ඛිතුං ගච් ඡන් තස ්ස 

අඤ ්ඤස ්මිං පවදවස නික් ඛිත් තං හරන් ති, අවිසයත් තා ගීො න වහොති. ඊදිවස 
පන විහාවර වෙමජ් වඣ සබ් වබසං ඔසරණට් ඨාවන පරික් ඛාවර ඨවපත් ො 
නිසීදිතබ් බං. විහාරොරිකා ො ද් වෙ තවයො ඨවපතබ් බා. සවච වතසං 

අප් පමත් තානං ඉවතො චිවතො ච රක් ඛතංවයෙ කිඤ් චි නස ්සති, ගීො න වහොති. 
විහාරොරිවක බන් ධිත් ො හරිතභණ් ඩම් පි වචොරානං පටිපථං ගවතසු අඤ ්වඤන 
මග් වගන හරිතභණ් ඩම් පි න වතසං ගීො. සවච විහාරොරිකානං විහාවර 

දාතබ් බං යාගුභත් තං ො නිොවපො ො න වහොති, වතහි පත් තබ් බලාභවතො 

අතිවරකා ද් වෙ තිස් වසො යාගුසලාකා, වතසං පවහොනකභත් තසලාකා ච 

ඨවපතුං ෙට් ටති. නිබද් ධං කත් ො පන න ඨවපතබ් බා, මනුස් සා හි 

විප් පටිසාරිවනො වහොන් ති, ‘‘විහාරොරිකාවයෙ අම් හාකං භත් තං භුඤ් ජන් තී’’ති. 
තස් මා පරිෙත් වතත් ො ඨවපතබ් බා. සවච වතසං සභාගා සලාකභත් තානි 

ආහරිත් ො වදන් ති, ඉච් වචතං කුසලං; වනො වච වදන් ති, ොරං ගාහාවපත් ො 

නීහරාවපතබ් බානි. සවච විහාරොරිවකො ද් වෙ තිස් වසො යාගුසලාකා, චත් තාරි 

පඤ ්ච සලාකභත් තානි ච ලභමාවනොෙ භික් ඛාචාරං ගච් ඡති, භණ් ඩාගාරිකස ්ස 
විය සබ් බං නට් ඨං ගීො වහොති. සවච සඞ් ඝස් ස විහාරපාලානං දාතබ් බං භත් තං 

ො නිොවපො ො නත් ථි, භික් ඛූ විහාරොරං ගවහත් ො අත් තවනො අත් තවනො 

නිස ්සිතවක ජග් වගන් ති, සම් පත් තොරං අග් ගවහතුං න ලභන් ති, යථා අඤ් වඤ 

භික් ඛූ කවරොන් ති, තවථෙ කාතබ් බං. භික් ඛූහි පන අසහායකස් ස ො 

අත් තදුතියස් ස ො යස් ස සභාවගො භික් ඛු භත් තං ආවනත් ො දාතා නත් ථි, 
එෙරූපස් ස ොවරො න පාවපතබ් වබො. 

යම් පි පාකෙත් තත් ථාය විහාවර ඨවපන් ති, තං ගවහත් ො උපජීෙන් වතන 

ඨාතබ් බං. වයො තං න උපජීෙති, වසො ොරං න ගාහාවපතබ් වබො.  ලා ලත් ථායපි 

විහාවර භික් ඛුං ඨවපන් ති, ජග් ගිත් ො වගොවපත් ො  ලොවරන භාවජත් ො 

ඛාදන් ති. වයො තානි ඛාදති, වතන ඨාතබ් බං. අනුපජීෙන් වතො න 

ගාහාවපතබ් වබො. වසනාසනමඤ් චපීඨපච් චත් ථරණරක් ඛණත් ථායපි ඨවපන් ති, 
ආොවස ෙසන් වතන ඨාතබ් බං. අබ් වභොකාසිවකො පන රුක් ඛමූලිවකො ො න 
ගාහාවපතබ් වබො. 
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පටුන 

එවකො නෙවකො වහොති, බහුස් සුවතො පන බහූනං ධම් මං ොවචති, පරිපුච් ඡං 

වදති, පාළිං ෙණ් වණති, ධම් මකථං කවථති, සඞ් ඝස ්ස භාරං නිත් ථරති, අයං 
ලාභං පරිභුඤ් ජන් වතොපි ආොවස ෙසන් වතොපි ොරං න ගාවහතබ් වබො. 

‘‘පුරිසවිකසකසොනා ඤාතබ්කබො’’ති ෙදන් ති. 

උවපොසථාගාරපටිමාඝරජග් ගකස ්ස පන දිගුණං යාගුභත් තං වදෙසිකං 

තණ් ඩුලනාළි සංෙච් ඡවර තිචීෙරං, දසවීසග් ඝනකං කප් පියභණ් ඩඤ් ච දාතබ් බං. 

සවච පන තස් ස තං ලභමානස් වසෙ පමාවදන තත් ථ කිඤ් චි නස් සති, සබ් බං 
ගීො. බන් ධිත් ො බලක් කාවරන අච් ඡින් නං පන න ගීො. තත් ථ වචතියස් ස ො 
සඞ් ඝස ්ස ො සන් තවකන වචතියස් ස සන් තකං රක් ඛාවපතුං ෙට් ටති. වචතියස් ස 
සන් තවකන සඞ් ඝස් ස සන් තකං රක් ඛාවපතුං න ෙට් ටති. යං පන වචතියස් ස 

සන් තවකන සද් ධිං සඞ් ඝස් ස සන් තකං ඨපිතං වහොති, තං වචතියසන් තවක 
රක් ඛාපිවත රක් ඛිතවමෙ වහොතීති එෙං ෙට් ටති. පක් ඛොවරන 
උවපොසථාගාරාදීනි රක් ඛවතොපි පමාදෙවසන නට් ඨං ගීොවයොති. 

උපනිධිකථා නිට් ඨිතා. 

සුඞ් කඝාතකථා 

113. සුඞ් කං තවතො හනන් තීති සුඞ්ෙඝාතං; සුඞ් කට් ඨානස ්වසතං 
අධිෙචනං. තඤ් හි යස් මා තවතො සුඞ් කාරහං භණ් ඩං සුඞ් කං අදත් ො නීහරන් තා 

රඤ් වඤො සුඞ් කං හනන් ති විනාවසන් ති, තස් මා සුඞ් කඝාතන් ති වුත් තං. තත්ර 

පවිසිත්වාති තත්ර පබ් බතඛණ් ඩාදීසු රඤ් ඤා පරිච් වඡදං කත් ො ඨපිවත 

සුඞ් කට් ඨාවන පවිසිත් ො. රාජග් ං භණ්ඩන් ති රාජාරහං භණ් ඩං; යවතො 
රඤ් වඤො පඤ ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ් චමාසකං ො අග් ඝනකං සුඞ් කං 

දාතබ් බං වහොති, තං භණ් ඩන් ති අත් වථො. රාජකන් තිපි පාවඨො, අයවමෙත් වථො. 

කථයයචිත්කතොති ‘‘ඉවතො රඤ් වඤො සුඞ් කං න දස් සාමී’’ති වථයයචිත් තං 

උප් පාවදත් ො තං භණ් ඩං ආමසති, දුක් කටං. ඨපිතට් ඨානවතො ගවහත් ො 

ථවිකාය ො පක් ඛිපති, පටිච් ඡන් නට් ඨාවන ො ඌරුනා සද් ධිං බන් ධති, 
ථුල් ලච් චයං. සුඞ් කට් ඨාවනන පරිච් ඡින් නත් තා ඨානාචාෙනං න වහොති. 

සුඞ් කට් ඨානපරිච් වඡදං දුතියං පාදං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. 

බහිසුඞ්ෙඝාතං පාකතතීති රාජපුරිසානං අඤ ්ඤවිහිතභාෙං පස් සිත් ො 

අන් වතො ඨිවතොෙ බහි පතනත් ථාය ඛිපති. තඤ් වච අෙස් සං පතනකං, හත් ථවතො 
මුත් තමත් වත පාරාජිකං. තඤ් වච රුක් වඛ ො ඛාණුම් හි ො පටිහතං 

බලෙොතවෙගුක් ඛිත් තං ො හුත් ො පුන අන් වතොවයෙ පතති, රක් ඛති. පුන 

ගණ් හිත් ො ඛිපති, පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකං. භූමියං පතිත් ො 

ෙට් ටන් තං පුන අන් වතො පවිසති, පාරාජිකවමෙ. කුලරුන්දීසඞ්කඛපට්ඨෙථාසු 
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පන ‘‘සවච බහි පතිතං ඨත් ො ෙට් ටන් තං පවිසති, පාරාජිකං. සවච 
අතිට් ඨමානංවයෙ ෙට් ටිත් ො පවිසති රක් ඛතී’’ති වුත් තං. 

අන් වතො ඨත් ො හත් වථන ො පාවදන ො යට් ඨියා ො ෙට් වටති, අඤ ්වඤන 

ො ෙට් ටාවපති, සවච අට් ඨත් ො ෙට් ටමානං ගතං, පාරාජිකං. අන් වතො ඨත් ො 

බහි ගච් ඡන් තං රක් ඛති, ‘‘ෙට් ටිත් ො ගමිස් සතී’’ති ො ‘‘අඤ් වඤො නං 
ෙට් වටස ්සතී’’ති ො අන් වතො ඨපිතං පච් ඡා සයං ො ෙට් ටමානං අඤ් වඤන ො 

ෙට් ටිතං බහි ගච් ඡති, රක් ඛතිවයෙ. සුද් ධචිත් වතන ඨපිවත පන තථා ගච් ඡන් වත 
ෙත් තබ් බවමෙ නත් ථි. ද් වෙ පුටවක එකාබද් වධ කත් ො සුඞ් කට් ඨානසීමන් තවර 

ඨවපති, කිඤ් චාපි බහිපුටවක සුඞ් කං පාදං අග් ඝති, වතන සද් ධිං එකාබද් ධතාය 
පන අන් වතො පුටවකො රක් ඛති. සවච පන පරිෙත් වතත් ො අබ් භන් තරිමං බහි 

ඨවපති, පාරාජිකං. කාවජපි එකබද් ධං කත් ො ඨපිවත එවසෙ නවයො. සවච පන 

අබන් ධිත් ො කාජවකොටියං ඨපිතමත් තවමෙ වහොති, පාරාජිකං. 

ගච් ඡන් වත යාවන ො අස් සපිට් ඨිආදීසු ො ඨවපති ‘‘බහි නීහරිස් සතී’’ති 

නීහවටපි අෙහාවරො නත් ථි, භණ් ඩවදයයම් පි න වහොති. කස් මා? ‘‘අත්ර පවිට් ඨස් ස 

සුඞ් කං ගණ් හන් තූ’’ති වුත් තත් තා ඉදඤ් ච සුඞ් කට් ඨානස ්ස බහි ඨිතං, න ච වතන 

නීතං, තස් මා වනෙ භණ් ඩවදයයං න පාරාජිකං. 

ඨිතයානාදීසු ඨපිවත විනා තස් ස පවයොගං ගවතසු වථයයචිත් වතපි සති 

වනෙත් ථි අෙහාවරො. යදි පන ඨවපත් ො යානාදීනි පාවජන් වතො අතික් කාවමති, 

හත් ථිසුත් තාදීසු ො කතපරිචයත් තා පුරවතො ඨත් ො ‘‘එහි, වර’’ති පක් වකොසති, 
සීමාතික් කවම පාරාජිකං. එළකවලොමසික් ඛාපවද ඉමස් මිං ඨාවන අඤ් ඤං 

හරාවපති, අනාපත් ති, ඉධ පාරාජිකං. තත්ර අඤ් ඤස ්ස යාවන ො භණ් වඩ ො 

අජානන් තස ්ස පක් ඛිපිත් ො තිවයොජනං අතික් කාවමති, නිස ්සග් ගියානි 
වහොන් තීති පාචිත් තියං. ඉධ අනාපත් ති. 

සුඞ් කට් ඨාවන සුඞ් කං දත් ොෙ ගන් තුං ෙට් ටති. එවකො ආවභොගං කත් ො 

ගච් ඡති ‘‘සවච ‘සුඞ් කං වදහී’ති ෙක් ඛන් ති, දස් සාමි; වනො වච ෙක් ඛන් ති, 

ගමිස් සාමී’’ති. තං දිස් ො එවකො සුඞ් කිවකො ‘‘එවසො භික් ඛු ගච් ඡති, ගණ් හථ නං 

සුඞ් ක’’න් ති ෙදති, අපවරො ‘‘කුවතො පබ් බජිතස් ස සුඞ් කං, ගච් ඡතූ’’ති ෙදති, 

ලද් ධකප් පං වහොති, ගන් තබ් බං. ‘‘භික් ඛූනං සුඞ් කං අදත් ො ගන් තුං න ෙට් ටති, 
ගණ් හ උපාසකා’’ති වුත් වත පන ‘‘භික් ඛුස් ස සුඞ් කං ගණ් හන් වතහි පත් තචීෙරං 

ගවහතබ් බං භවිස් සති, කිං වතන, ගච් ඡතූ’’ති වුත් වතපි ලද් ධකප් පවමෙ. සවචපි 

සුඞ් කිකා නිද් දායන් ති ො, ජූතං ො කීළන් ති, යත් ථ කත් ථචි ො ගතා, අයඤ් ච 

‘‘කුහිං සුඞ් කිකා’’ති පක් වකොසිත් ොපි න පස් සති, ලද් ධකප් පවමෙ. සවචපි 

සුඞ් කට් ඨානං පත් ො අඤ් ඤවිහිවතො, කිඤ් චි චින් වතන් වතො ො සජ් ඣායන් වතො 
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ො මනසිකාරං අනුයුඤ් ජන් වතො ො වචොරහත් ථිසීහබයග් ඝාදීහි සහසා වුට් ඨාය 

සමනුබද් වධො ො, මහාවමඝං උට් ඨිතං දිස් ො පුරවතො සාලං පවිසිතුකාවමො ො 

හුත් ො තං ඨානං අතික් කමති, ලද් ධකප් පවමෙ. 

සුඞ්ෙං පරිහරතීති එත් ථ උපචාරං ඔක් කමිත් ො කිඤ් චාපි පරිහරති, 
අෙහාවරොවයොති 

කුලරුන්දට්ඨෙථායං වුත් තං.  හාඅට්ඨෙථායංපන ‘‘‘පරිහරන් තං රාජපුරිසා 
විවහවඨන් තී’ති වකෙලං ආදීනෙං දස් වසත් ො උපචාරං ඔක් කමිත් ො පරිහරවතො 

දුක් කටං, අවනොක් කමිත් ො පරිහරවතො අනාපත් තී’’ති වුත් තං. ඉදං පාළියා 
සවමති. එත් ථ ද් වීහි වලඩ් ඩුපාවතහි උපචාවරො පරිච් ඡින් දිතබ් වබොති. 

සුඞ් කඝාතකථා නිට් ඨිතා. 

පාණකථා 

114. ඉවතො පරස් මිං එකංවසන අෙහාරප් පවහොනකපාණං දස් වසන් වතො 

‘‘ නුස්සපාකණො’’ති ආහ. තම් පි භුජිස ්සං හරන් තස ්ස අෙහාවරො නත් ථි. වයොපි 

භුජිස ්වසො මාතරා ො පිතරා ො ආඨපිවතො වහොති, අත් තනා ො අත් තවනො උපරි 

කත් ො පඤ ්ඤාසං ො සට් ඨිං ො අග් ගවහසි, තම් පි හරන් තස් ස අෙහාවරො නත් ථි; 
ධනං පන ගතට් ඨාවන ෙඩ් ඪති. අන් වතොජාතක-ධනක් කීත-කරමරානීතප් පවභදං 
පන දාසංවයෙ හරන් තස් ස අෙහාවරො වහොති. තවමෙ හි සන් ධාය ඉදං වුත් තං – 
‘‘පාවණො නාම මනුස් සපාවණො වුච් චතී’’ති. එත් ථ ච වගහදාසියා කුච් ඡිම් හි 

දාසස ්ස ජාවතො අන් වතොජාතවකො, ධවනන කීවතො ධනක් කීවතො, පරවදසවතො 
පහරිත් ො ආවනත් ො දාසබයං උපගමිවතො කරමරානීවතොති වෙදිතබ් වබො. 

එෙරූපං පාණං ‘‘හරිස් සාමී’’ති ආමසති, දුක් කටං. හත් වථ ො පාවද ො 

ගවහත් ො උක් ඛිපන් වතො  න් දාවපති, ථුල් ලච් චයං. උක් ඛිපිත් ො පලායිතුකාවමො 

වකසග් ගමත් තම් පි ඨිතට් ඨානවතො අතික් කාවමති, පාරාජිකං. වකවසසු ො 

හත් වථසු ො ගවහත් ො කඩ් ඪති, පදොවරන කාවරතබ් වබො. 

පදසා කනස්සාමීති තජ් වජන් වතො ො පහරන් වතො ො ‘‘ඉවතො ගච් ඡාහී’’ති 

ෙදති, වතන වුත් තදිසාභාගං ගච් ඡන් තස ්ස දුතියපදොවරන පාරාජිකං. වයපි 

වතන සද් ධිං එකච් ඡන් දා වහොන් ති, සබ් වබසං එකක් ඛවණ පාරාජිකං. භික් ඛු 

දාසං දිස් ො සුඛදුක් ඛං පුච් ඡිත් ො ො අපුච් ඡිත් ො ො ‘‘ගච් ඡ, පලායිත් ො සුඛං 

ජීො’’ති ෙදති, වසො වච පලායති, දුතියපදොවර පාරාජිකං. තං අත් තවනො සමීපං 

ආගතං අඤ් වඤො ‘‘පලායා’’ති ෙදති, සවච භික් ඛුසතං පටිපාටියා අත් තවනො 

සමීපමාගතං ෙදති, සබ් වබසං පාරාජිකං. වයො පන වෙගසා පලායන් තංවයෙ 

‘‘පලාය, යාෙ තං සාමිකා න ගණ් හන් තී’’ති භණති, අනාපත් ති පාරාජිකස් ස. 
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පටුන 

සවච පන සණිකං ගච් ඡන් තං භණති, වසො ච තස් ස ෙචවනන සීඝං ගච් ඡති, 
පාරාජිකං. පලායිත් ො අඤ් ඤං ගාමං ො වදසං ො ගතං දිස් ො තවතොපි 
පලාවපන් තස් ස පාරාජිකවමෙ. 

අදින් නාදානං නාම පරියාවයන මුච් චති. වයො හි එෙං ෙදති – ‘‘ත් ෙං ඉධ කිං 

කවරොසි, 

කිං වත පලායිතුං න ෙට් ටතීති ො, කිං කත් ථචි ගන් ත් ො සුඛං ජීවිතුං න 

ෙට් ටතීති ො, දාසදාසිවයො පලායිත් ො අමුකං නාම පවදසං ගන් ත් ො සුඛං 

ජීෙන් තී’’ති ො, වසො ච තස් ස ෙචනං සුත් ො පලායති, අෙහාවරො නත් ථි. වයොපි 

‘‘මයං අමුකං නාම පවදසං ගච් ඡාම, තත්රාගතා සුඛං ජීෙන් ති, අම් වහහි ච සද් ධිං 
ගච් ඡන් තානං අන් තරාමග් වගපි පාවථයයාදීහි කිලමවථො නත් ථී’’ති ෙත් ො සුඛං 

අත් තනා සද් ධිං ආගච් ඡන් තං ගවහත් ො ගච් ඡති මග් ගගමනෙවසන, න 

වථයයචිත් වතන; වනෙත් ථි අෙහාවරො. අන් තරාමග් වග ච වචොවරසු උට් ඨිවතසු 

‘‘අවර! වචොරා උට් ඨිතා, වෙවගන පලාය, එහි යාහී’’ති ෙදන් තස ්සාපි 
වචොරන් තරාය වමොචනත් ථාය වුත් තත් තා අෙහාරං න ෙදන් තීති. 

පාණකථා නිට් ඨිතා. 

අපදකථා 

අපවදසු අහි නාම සස් සාමිවකො අහිතුණ් ඩිකාදීහි ගහිතසප් වපො; යං කීළාවපන් තා 

අඩ් ඪම් පි පාදම් පි කහාපණම් පි ලභන් ති, මුඤ ්චන් තාපි හිරඤ් ඤං ො 
සුෙණ් ණං ො ගවහත් ොෙ මුඤ් චන් ති. වත කස් සචි භික් ඛුවනො නිසින් වනොකාසං 

ගන් ත් ො සප් පකරණ් ඩං ඨවපත් ො නිද් දායන් ති ො, කත් ථචි ො ගච් ඡන් ති, තත්ර 

වච වසො භික් ඛු වථයයචිත් වතන තං කරණ් ඩං ආමසති, දුක් කටං.  න් දාවපති, 

ථුල් ලච් චයං. ඨානා චාවෙති, පාරාජිකං. සවච පන කරණ් ඩකං උග් ඝාවටත් ො 

සප් පං ගීොය ගණ් හාති, දුක් කටං. උද් ධරති, ථුල් ලච් චයං. උජුකං කත් ො 
උද් ධරන් තස් ස කරණ් ඩතලවතො සප් පස් ස නඞ් ගුට් වඨ වකසග් ගමත් වත මුත් වත 
පාරාජිකං. ඝංසිත් ො කඩ් ඪන් තස ්ස නඞ් ගුට් වඨ මුඛෙට් ටිවතො මුත් තමත් වත 

පාරාජිකං. කරණ් ඩමුඛං ඊසකං විෙරිත් ො පහාරං ො දත් ො ‘‘එහි, වර’’ති 

නාවමන පක් වකොසිත් ො නික් ඛාවමති, පාරාජිකං. තවථෙ විෙරිත් ො 
මණ් ඩූකසද් දං ො මූසිකසද් දං ො ලාජාවිකිරණං ො කත් ො නාවමන 

පක් වකොසති, අච් ඡරං ො පහරති, එෙං නික් ඛන් වතපි පාරාජිකං. මුඛං 
අවිෙරිත් ොපි එෙං කවත ඡාවතො සප් වපො සීවසන කරණ් ඩපුටං ආහච් ච ඔකාසං 

කත් ො පලායති, පාරාජිකවමෙ. සවච පන මුවඛ විෙරිවත සයවමෙ සප් වපො 

නික් ඛමිත් ො පලායති, භණ් ඩවදයයං. අථාපි මුඛං විෙරිත් ො ො අවිෙරිත් ො ො 
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වකෙලං මණ් ඩූකමූසිකසද් දං ලාජාවිකිරණවමෙ ච කවරොති, න නාමං ගවහත් ො 

පක් වකොසති, න අච් ඡරං ො පහරති, සප් වපො ච ඡාතත් තා ‘‘මණ් ඩූකාදීනි 

ඛාදිස ්සාමී’’ති නික් ඛමිත් ො පලායති, භණ් ඩවදයයවමෙ. මච් වඡො වකෙලං ඉධ 

අපදග් ගහවණන ආගවතො. යං පවනත් ථ ෙත් තබ් බං, තං උදකට් වඨ 
වුත් තවමොති. 

අපදකථා නිට් ඨිතා. 

ද් විපදකථා 

115. ද් විපවදසු – වය අෙහරිතුං සක් කා, වත දස් වසන් වතො ‘‘ නුස්සා

පක්ඛජාතා’’ති ආහ. වදෙතා පන අෙහරිතුං න සක් කා. පක් ඛා ජාතා එවතසන් ති 

පක්ඛජාතා. වත වලොමපක් ඛා චම් මපක් ඛා අට් ඨිපක් ඛාති තිවිධා. තත් ථ 

වමොරකුක් කුටාදවයො වලොමපක් ඛා, ෙග් ගුලිආදවයො චම් මපක් ඛා, භමරාදවයො 
අට් ඨිපක් ඛාති වෙදිතබ් බා. වත සබ් වබපි මනුස් සා ච පක් ඛජාතා ච වකෙලං ඉධ 

ද් විපදග් ගහවණන ආගතා. යං පවනත් ථ ෙත් තබ් බං, තං ආකාසට් වඨ ච පාවණ 
ච වුත් තනයවමොති. 

ද් විපදකථා නිට් ඨිතා. 

චතුප් පදකථා 

116. චතුප් පවදසු – පසුොති පාළියං ආගතාෙවසසා සබ් බා චතුප් පදජාතීති 
වෙදිතබ් බා. හත් ථිආදවයො පාකටාවයෙ. තත් ථ වථයයචිත් වතන හත් ථිං 

ආමසන් තස ්ස දුක් කටං,  න් දාවපන් තස් ස ථුල් ලච් චයං. වයො පන මහාබවලො 
බලමවදන තරුණං භිඞ් කච් ඡාපං නාභිමූවල සීවසන උච් චාවරත් ො ගණ් හන් වතො 

චත් තාවරො පාවද, වසොණ් ඩං ච භූමිවතො වකසග් ගමත් තම් පි වමොවචති, 

පාරාජිකං. හත් ථී පන වකොචි හත් ථිසාලායං බන් ධිත් ො ඨපිවතො වහොති, වකොචි 

අබද් වධොෙ තිට් ඨති, වකොචි අන් වතොෙත් ථුම් හි තිට් ඨති, වකොචි රාජඞ් ගවණ 

තිට් ඨති, තත් ථ හත් ථිසාලායං ගීොය බන් ධිත් ො ඨපිතස් ස ගීොබන් ධනඤ් ච 
චත් තාවරො ච පාදාති පඤ් ච ඨානානි වහොන් ති. ගීොය ච එකස් මිඤ ්ච පාවද 
අයසඞ් ඛලිකාය බද් ධස් ස ඡ ඨානානි. ගීොය ච ද් වීසු ච පාවදසු බද් ධස් ස සත් ත 
ඨානානි. වතසං ෙවසන  න් දාපනඨානාචාෙනානි වෙදිතබ් බානි. අබද් ධස් ස 

සකලා හත් ථිසාලා ඨානං. තවතො අතික් කමවන, පාරාජිකං. අන් වතොෙත් ථුම් හි 
ඨිතස ්ස සකලං අන් වතොෙත් ථුවමෙ ඨානං. තස් ස ෙත් ථුද් ොරාතික් කමවන 
පාරාජිකං. රාජඞ් ගවණ ඨිතස් ස සකලනගරං ඨානං. තස් ස 
නගරද් ොරාතික් කමවන පාරාජිකං. බහිනගවර ඨිතස් ස ඨිතට් ඨානවමෙ ඨානං. 
තං හරන් වතො පදොවරන කාවරතබ් වබො. නිපන් නස ්ස එකවමෙ ඨානං. තං 
වථයයචිත් වතන උට් ඨාවපන් තස් ස උට් ඨිතමත් වත පාරාජිකං. අස් වසපි අයවමෙ 
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විනිච් ඡවයො. සවච පන වසො චතූසු පාවදසු බද් වධො වහොති, අට් ඨ ඨානානි 
වෙදිතබ් බානි. එස නවයො ඔට් වඨපි. 

වගොවණොපි වකොචි වගවහ බන් ධිත් ො ඨපිවතො වහොති. වකොචි අබද් වධොෙ 

තිට් ඨති, වකොචි පන ෙවජ බන් ධිත් ො ඨපිවතො වහොති, වකොචි අබද් වධොෙ 

තිට් ඨති. තත් ථ වගවහ බන් ධිත් ො ඨපිතස් ස චත් තාවරො පාදා, බන් ධනඤ ්චාති 

පඤ ්ච ඨානානි; අබද් ධස ්ස සකලං වගහං. ෙවජපි බද් ධස ්ස පඤ් ච ඨානානි. 

අබද් ධස ්ස සකවලො ෙවජො. තං ෙජද් ොරං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. ෙජං 

භින් දිත් ො හරන් වතො ඛණ් ඩද් ොරං අතික් කාවමති, පාරාජිකං. ද් ොරං ො 

විෙරිත් ො ෙජං ො භින් දිත් ො බහි ඨිවතො නාවමන පක් වකොසිත් ො නික් ඛාවමති, 
පාරාජිකං. සාඛාභඞ් ගං දස් වසත් ො පක් වකොසන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. ද් ොරං 

අවිෙරිත් ො ෙජං අභින් දිත් ො සාඛාභඞ් ගං චාවලත් ො පක් වකොසති, වගොවණො 

ඡාතතාය ෙජං ලඞ් වඝත් ො නික් ඛමති, පාරාජිකවමෙ. සවච පන ද් ොවර 

විෙරිවත ෙවජ ො භින් වන සයවමෙ නික් ඛමති, භණ් ඩවදයයං. ද් ොරං විෙරිත් ො 
ො අවිෙරිත් ො ො ෙජම් පි භින් දිත් ො ො අභින් දිත් ො ො වකෙලං සාඛාභඞ් ගං 

චාවලති, න පක් වකොසති, වගොවණො ඡාතතාය පදසා ො ලඞ් වඝත් ො ො 

නික් ඛමති, භණ් ඩවදයයවමෙ. එවකො මජ් වඣ ගාවම බද් වධො ඨිවතො, එවකො 

නිපන් වනො. ඨිතවගොණස් ස පඤ ්ච ඨානානි වහොන් ති, නිපන් නස ්ස ද් වෙ ඨානානි; 
වතසං ෙවසන  න් දාපනඨානාචාෙනානි වෙදිතබ් බානි. 

වයො පන නිපන් නං අනුට් ඨාවපත් ො තත් වථෙ ඝාවතති, භණ් ඩවදයයං. 
සුපරික් ඛිත් වත පන ද් ොරයුත් වත ගාවම ඨිතවගොණස් ස සකලගාවමො ඨානං. 
අපරික් ඛිත් වත ඨිතස් ස ො චරන් තස් ස ො පාවදහි අක් කන් තට් ඨානවමෙ ඨානං 
ගද්රභපසුකාසුපි අයවමෙ විනිච් ඡවයොති. 

චතුප් පදකථා නිට් ඨිතා. 

බහුප් පදකථා 

117. බහුප් පවදසු – සවච එකාය සතපදියා ෙත් ථු පූරති, තං පදසා 

වනන් තස ්ස නෙනවුති ථුල් ලච් චයානි, එකං පාරාජිකං. වසසං වුත් තනයවමොති. 

බහුප් පදකථා නිට් ඨිතා. 

ඔචරකකථා 

118. ඔචරතීති ඔචරකෙො, තත් ථ තත් ථ අන් වතො අනුපවිසතීති වුත් තං 

වහොති. ඔචරිත්වාති සල් ලක් වඛත් ො, උපධාවරත් ොති අත් වථො. ආචික්ඛතීති 
පරකුවලසු ො විහාරාදීසු ො දුට් ඨපිතං අසංවිහිතාරක් ඛං භණ් ඩං අඤ් ඤස ්ස 
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වචොරකම් මං කාතුං පටිබලස් ස ආවරොවචති. ආපත්තිඋභින්නංපාරාජිෙස්සාති 
අෙස් සං හාරිවය භණ් වඩ ඔචරකස් ස ආණත් තික් ඛවණ ඉතරස් ස 

ඨානාචාෙවනති එෙං ආපත් ති උභින් නං පාරාජිකස් ස. වයො පන ‘‘පුරිවසො වගවහ 

නත් ථි, භණ් ඩං අසුකස් මිං නාම පවදවස ඨපිතං අසංවිහිතාරක් ඛං, ද් ොරං 

අසංවුතං, ගතමත් වතවනෙ සක් කා හරිතුං, නත් ථි නාම වකොචි පුරිසකාරූපජීවී, 

වයො තං ගන් ත් ො හවරයයා’’තිආදිනා නවයන පරියායකථං කවරොති, තඤ් ච 

සුත් ො අඤ් වඤො ‘‘අහං දානි හරිස ්සාමී’’ති ගන් ත් ො හරති, තස් ස ඨානාචාෙවන 

පාරාජිකං, ඉතරස ්ස පන අනාපත් ති. පරියාවයන හි අදින් නාදානවතො මුච් චතීති. 

ඔචරකකථා නිට් ඨිතා. 

ඔණිරක් ඛකථා 

ඔණිං රක් ඛතීති ඔණිරක්කඛො. වයො පවරන අත් තවනො ෙසනට් ඨාවන ආභතං 
භණ් ඩං ‘‘ඉදං 

තාෙ, භන් වත, මුහුත් තං ඔවලොවකථ, යාෙ අහං ඉදං නාම කිච් චං කත් ො 

ආගච් ඡාමී’’ති වුත් වතො රක් ඛති, තස් වසතං අධිෙචනං. වතවනොහ – 

‘‘ඔණිරක්කඛො නා  ආහටං භණ්ඩං ක ොකපන්කතො’’ති. තත් ථ ඔණිරක් වඛො 
වයභුවයයන බන් ධිත් ො ලග් වගත් ො ඨපිතභණ් ඩං අවමොවචත් ොෙ වහට් ඨා 
පසිබ් බකං ො පුටකං ො ඡින් දිත් ො කිඤ් චිමත් තං ගවහත් ො සිබ් බනාදිං පුන 

පාකතිකං කවරොති, ‘‘එෙං ගණ් හිස් සාමී’’ති ආමසනාදීනි කවරොන් තස් ස අනුරුපා 
ආපත් තිවයො වෙදිතබ් බාති. 

ඔණිරක් ඛකථා නිට් ඨිතා. 

සංවිදාෙහාරකථා 

සංවිධාය අෙහාවරො සංවිදාවහාකරො; අඤ ්ඤමඤ් ඤසඤ් ඤත් තියා 

කතාෙහාවරොති වුත් තං වහොති. සංවිදහිත්වාති එකච් ඡන් දතාය එකජ් ඣාසයතාය 
සම් මන් තයිත් ොති අත් වථො. තත්රායං විනිච් ඡවයො – සම් බහුලා භික් ඛූ ‘‘අසුකං 

නාම වගහං ගන් ත් ො, ඡදනං ො භින් දිත් ො, සන් ධිං ො ඡින් දිත් ො භණ් ඩං 
හරිස ්සාමා’’ති සංවිදහිත් ො ගච් ඡන් ති. වතසු එවකො භණ් ඩං අෙහරති. 

තස් සුද් ධාවර සබ් වබසං පාරාජිකං. පරිවාකරපි වචතං වුත් තං – 

‘‘චතුවරො ජනා සංවිධාය, ගරුභණ් ඩං අොහරුං; 

තවයො පාරාජිකා, එවකො න පාරාජිවකො; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 479); 
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තස් සායං අත් වථො – චත් තාවරො ජනා ආචරියන් වතොසිකා ඡමාසකං 

ගරුභණ් ඩං ආහරිතුකාමා ජාතා. තත් ථ ආචරිවයො ‘‘ත් ෙං එකං මාසකං හර, ත් ෙං 

එකං, ත් ෙං එකං, අහං තවයො හරිස් සාමී’’ති ආහ. අන් වතොසිවකසු පන පඨවමො 

‘‘තුම් වහ, භන් වත, තවයො හරථ, ත් ෙං එකං හර, ත් ෙං එකං, අහං එකං 
හරිස ්සාමී’’ති ආහ. ඉතවරපි ද් වෙ එෙවමෙ ආහංසු. තත් ථ අන් වතොසිවකසු 

එකවමකස ්ස එවකවකො මාසවකො සාහත් ථිවකො වහොති, වතන වනසං 

දුක් කටාපත් තිවයො; පඤ් ච ආණත් තිකා, වතහි තිණ් ණම් පි පාරාජිකං. ආචරියස් ස 

පන තවයො සාහත් ථිකා, වතහිස ්ස ථුල් ලච් චයං. තවයො ආණත් තිකා, වතහිපි 
ථුල් ලච් චයවමෙ. ඉමස ්මිඤ ්හි අදින් නාදානසික් ඛාපවද සාහත් ථිකං ො 

ආණත් තිකස ්ස, ආණත් තිකං ො සාහත් ථිකස් ස අඞ් ගං න වහොති. සාහත් ථිකං 

පන සාහත් ථිවකවනෙ කාවරතබ් බං, ආණත් තිකං ආණත් තිවකවනෙ. වතන 
වුත් තං – ‘‘චතුවරො ජනා සංවිධාය…වප.… පඤ ්හා වමසා කුසවලහි 
චින් තිතා’’ති. 

අපිච සංවිදාෙහාවර අසම් වමොහත් ථං ‘‘එකභණ් ඩං එකට් ඨානං, එකභණ් ඩං 

නානාඨානං; නානාභණ් ඩං එකට් ඨානං, නානාභණ් ඩං නානාඨාන’’න් ති ඉදම් පි 

චතුක් කං අත් ථවතො සල් ලක් වඛතබ් බං. තත් ථ එෙභණ්ඩං එෙට්ඨානන් ති 
එකකුලස් ස ආපණ ලවක පඤ් චමාසකං භණ් ඩං දුට් ඨපිතං දිස් ො සම් බහුලා 

භික් ඛූ එකං ආණාවපන් ති ‘‘ගච් වඡතං ආහරා’’ති, තස් සුද් ධාවර සබ් වබසං 

පාරාජිකං. එෙභණ්ඩං නානාඨානන් ති එකකුලස් ස පඤ ්චසු ආපණ ලවකසු 
එවකකමාසකං දුට් ඨපිතං දිස ්ො සම් බහුලා එකං ආණාවපන් ති ‘‘ගච් වඡවත 

ආහරා’’ති, පඤ ්චමස් ස මාසකස් ස උද් ධාවර සබ් වබසං පාරාජිකං. නානාභණ්ඩං

එෙට්ඨානන් ති බහූනං සන් තකං පඤ් චමාසකං ො අතිවරකපඤ් චමාසකං ො 
අග් ඝනකං භණ් ඩං එකස ්මිං ඨාවන දුට් ඨපිතං දිස් ො සම් බහුලා එකං 

ආණාවපන් ති ‘‘ගච් වඡතං ආහරා’’ති, තස් සුද් ධාවර සබ් වබසං පාරාජිකං. 

නානාභණ්ඩං නානාඨානන් ති පඤ් චන් නං කුලානං පඤ් චසු ආපණ ලවකසු 
එවකකමාසකං දුට් ඨපිතං දිස ්ො සම් බහුලා එකං ආණාවපන් ති ‘‘ගච් වඡවත 

ආහරා’’ති, පඤ ්චමස් ස මාසකස ්ස උද් ධාවර සබ් වබසං පාරාජිකන් ති. 

සංවිදාෙහාරකථා නිට් ඨිතා. 

සඞ් වකතකම් මකථා 

119. සඞ්කෙතෙම් න් ති සඤ් ජානනකම් මං; කාලපරිච් වඡදෙවසන 
සඤ ්ඤාණකරණන් ති අත් වථො. එත් ථ ච ‘‘පුවරභත් තං අෙහරා’’ති වුත් වත අජ් ජ 

ො පුවරභත් තං අෙහරතු, ස් වෙ ො, අනාගවත ො සංෙච් ඡවර, නත් ථි 

විසඞ් වකවතො; උභින් නම් පි ඔචරවක වුත් තනවයවනෙ පාරාජිකං. සවච පන 
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පටුන 

‘‘අජ් ජ පුවරභත් තං අෙහරා’’ති වුත් වත ස ්වෙ පුවරභත් තං අෙහරති, ‘‘අජ් ජා’’ති 
නියාමිතං තං සඞ් වකතං අතික් කම් ම පච් ඡා අෙහටං වහොති. සවච ‘‘ස් වෙ 

පුවරභත් තං අෙහරා’’ති වුත් වත අජ් ජ පුවරභත් තං අෙහරති, ‘‘ස් වෙ’’ති 

නියාමිතං තං සඞ් වකතං අප් පත් ො පුවර අෙහටං වහොති; එෙං අෙහරන් තස ්ස 

අෙහාරකස ්වසෙ පාරාජිකං, මූලට් ඨස් ස අනාපත් ති. ‘‘ස් වෙ පුවරභත් ත’’න් ති 
වුත් වත තදවහෙ ො ස් වෙ පච් ඡාභත් තං ො හරන් වතොපි තං සඞ් වකතං පුවර ච 
පච් ඡා ච හරතීති වෙදිතබ් වබො. එස නවයො පච් ඡාභත් තරත් තින් දිවෙසුපි. 
පුරිමයාම-මජ් ඣිමයාම-පච් ඡිමයාම-කාළජුණ් හ-මාස-උතු-සංෙච් ඡරාදිෙවසනාපි 
වචත් ථ සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා වෙදිතබ් බා. ‘‘පුවරභත් තං හරා’’ති වුත් වත 

‘‘පුවරභත් තවමෙ හරිස් සාමී’’ති ොයමන් තස් ස පච් ඡාභත් තං වහොති; එත් ථ 

කථන් ති?  හාසු ත්කථකරො තාෙ ආහ – ‘‘පුවරභත් තපවයොවගොෙ එවසො, තස් මා 

මූලට් වඨො න මුච් චතී’’ති.  හාපදු ත්කථකරො පනාහ – ‘‘කාලපරිච් වඡදං 

අතික් කන් තත් තා විසඞ් වකතං, තස් මා මූලට් වඨො මුච් චතී’’ති. 

සඞ් වකතකම් මකථා නිට් ඨිතා. 

නිමිත් තකම් මකථා 

120. නිමත්තෙම් න් ති සඤ ්ඤුප් පාදනත් ථං කස ්සචි නිමිත් තස් ස කරණං, 

තං ‘‘අක්ඛිං වා නිඛණිස්සාමී’’තිආදිනා නවයන තිධා වුත් තං. අඤ් ඤම් පි 
පවනත් ථ හත් ථලඞ් ඝන-පාණිප් පහාරඅඞ් ගුලිව ොටන-ගීවුන් නාමන-
උක් කාසනාදිඅවනකප් පකාරං සඞ් ගවහතබ් බං. වසසවමත් ථ සඞ් වකතකම් වම 
වුත් තනයවමොති. 

නිමිත් තකම් මකථා නිට් ඨිතා. 

ආණත් තිකථා 

121. ඉදානි එවතස් වෙෙ සඞ් වකතකම් මනිමිත් තකම් වමසු අසම් වමොහත් ථං 

‘‘භික්ඛු භික්ඛුං ආණාකපතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ කසො තං  ඤ්ඤ ාකනො තන් ති 

වසො අෙහාරවකො යං ආණාපවකන නිමිත් තසඤ් ඤං කත් ො වුත් තං, තං එතන් ති 

මඤ ්ඤමාවනො තවමෙ අෙහරති, උභින් නං පාරාජිකං. කසො තං  ඤ්ඤ ාකනො 

අඤ්ඤන් ති යං අෙහරාති වුත් තං, තං එතන් ති මඤ් ඤමාවනො අඤ් ඤං 

තස් මිංවයෙ ඨාවන ඨපිතං අෙහරති, මූලට් ඨස් ස අනාපත් ති. අඤ්ඤං

 ඤ්ඤ ාකනො තන් ති ආණාපවකන නිමිත් තසඤ් ඤං කත් ො වුත් තභණ් ඩං 

අප් පග් ඝං, ඉදං අඤ් ඤං තස් වසෙ සමීවප ඨපිතං සාරභණ් ඩන් ති එෙං අඤ් ඤං 

මඤ ්ඤමාවනො තවමෙ අෙහරති, උභින් නම් පි පාරාජිකං. අඤ්ඤං ඤ්ඤ ාකනො

අඤ්ඤන් ති පුරිමනවයවනෙ ඉදං අඤ් ඤං තස් වසෙ සමීවප ඨපිතං 

සාරභණ් ඩන් ති මඤ ්ඤති, තඤ් වච අඤ ්ඤවමෙ වහොති, තස් වසෙ පාරාජිකං. 
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ඉත්ථන්නා ස්ස පාවදාතිආදීසු එවකො ආචරිවයො තවයො බුද් ධරක් ඛිත-

ධම් මරක් ඛිත-සඞ් ඝරක් ඛිතනාමකා අන් වතොසිකා දට් ඨබ් බා. තත් ථ භික්ඛු

භික්ඛුංආණාකපතීති ආචරිවයො කිඤ් චි භණ් ඩං කත් ථචි සල් ලක් වඛත් ො තස් ස 

හරණත් ථාය බුද් ධරක් ඛිතං ආණාවපති. ඉත්ථන්නා ස්ස පාවදාති ගච් ඡ ත් ෙං, 

බුද් ධරක් ඛිත, එතමත් ථං ධම් මරක් ඛිතස් ස පාෙද. ඉත්ථන්නාක ො

ඉත්ථන්නා ස්ස පාවදතූති ධම් මරක් ඛිවතොපි සඞ් ඝරක් ඛිතස් ස පාෙදතු. 

ඉත්ථන්නාක ො ඉත්ථන්නා ං භණ්ඩං අවහරතූති එෙං තයා ආණත් වතන 

ධම් මරක් ඛිවතන ආණත් වතො සඞ් ඝරක් ඛිවතො ඉත් ථන් නාමං භණ් ඩං අෙහරතු, 

වසො හි අම් වහසු වීරජාතිවකො පටිබවලො ඉමස් මිං කම් වමති. ආපත්ති 

දුක්ෙටස්සාති එෙං ආණාවපන් තස ්ස ආචරියස් ස තාෙ දුක් කටං. සවච පන සා 

ආණත් ති යථාධිප් පායං ගච් ඡති, යං පරවතො ථුල් ලච් චයං වුත් තං, 

ආණත් තික් ඛවණ තවදෙ වහොති. අථ තං භණ් ඩං අෙස් සං හාරියං වහොති, යං 

පරවතො ‘‘සබ් වබසං ආපත් ති පාරාජිකස් සා’’ති වුත් තං, තවතො ඉමස් ස 
තඞ් ඛවණවයෙ පාරාජිකං වහොතීති අයං යුත් ති සබ් බත් ථ වෙදිතබ් බා. 

කසො ඉතරස්ස ආකරොකචතීති බුද් ධරක් ඛිවතො ධම් මරක් ඛිතස් ස, 
ධම් මරක් ඛිවතො ච සඞ් ඝරක් ඛිතස ්ස ‘‘අම් හාකං ආචරිවයො එෙං ෙදති – 

‘ඉත් ථන් නාමං කිර භණ් ඩං අෙහර, ත් ෙං කිර අම් වහසු ච වීරපුරිවසො’’’ති 

ආවරොවචති, එෙං වතසම් පි දුක් කටං. අවහාරකෙො පටිග් ණ්හාතීති ‘‘සාධු 

හරිස ්සාමී’’ති සඞ් ඝරක් ඛිවතො සම් පටිච් ඡති. මූ ට්ඨස්ස ආපත්ති

ථුල් ච්චයස්සාති සඞ් ඝරක් ඛිවතන පටිග් ගහිතමත් වත ආචරියස් ස ථුල් ලච් චයං, 

මහාජවනො හි වතන පාවප නිවයොජිවතොති. කසො තං භණ්ඩන් ති වසො වච 

සඞ් ඝරක් ඛිවතො තං භණ් ඩං අෙහරති, සබ් වබසං චතුන් නම් පි ජනානං පාරාජිකං. 

න වකෙලඤ් ච චතුන් නං, එවතන උපාවයන විසඞ් වකතං අකත් ො පරම් පරාය 

ආණාවපන් තං සමණසතං සමණසහස් සං ො වහොතු, සබ් වබසං පාරාජිකවමෙ. 

දුතියොවර – කසො අඤ්ඤං ආණාකපතීති වසො ආචරිවයන ආණත් වතො 
බුද් ධරක් ඛිවතො ධම් මරක් ඛිතං අදිස් ො ො අෙත් තුකාවමො ො හුත් ො 
සඞ් ඝරක් ඛිතවමෙ උපසඞ් කමිත් ො ‘‘අම් හාකං ආචරිවයො එෙමාහ – 

‘ඉත් ථන් නාමං කිර භණ් ඩං අෙහරා’’’ති ආණාවපති. ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති 

ආණත් තියා තාෙ බුද් ධරක් ඛිතස් ස දුක් කටං. පටිග් ණ්හාති, ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාති සඞ් ඝරක් ඛිවතන සම් පටිච් ඡිවත මූලට් ඨස් වසෙ දුක් කටන් ති 

වෙදිතබ් බං. සවච පන වසො තං භණ් ඩං අෙහරති, ආණාපකස් ස ච 

බුද් ධරක් ඛිතස ්ස, අෙහාරකස් ස ච සඞ් ඝරක් ඛිතස ්සාති උභින් නම් පි පාරාජිකං. 
මූලට් ඨස් ස පන ආචරියස් ස විසඞ් වකතත් තා පාරාජිවකන අනාපත් ති. 
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පටුන 

ධම් මරක් ඛිතස ්ස අජානනතාය සබ් වබන සබ් බං අනාපත් ති. බුද් ධරක් ඛිවතො පන 
ද් වින් නං වසොත් ථිභාෙං කත් ො අත් තනා නට් වඨො. 

ඉවතො පවරසු චතූසු ආණත් තිොවරසු පඨවම තාෙ කසො  න්ත්වා පුන

පච්චා ච්ෙතීති භණ් ඩට් ඨානං ගන් ත් ො අන් වතො ච බහි ච ආරක් ඛං දිස ්ො 

අෙහරිතුං අසක් වකොන් වතො ආගච් ඡති. යදා සක්කෙොසි, තදාති කිං අජ් වජෙ 

අෙහටං වහොති? ගච් ඡ යදා සක් වකොසි තදා නං අෙහරාති. ආපත්තිදුක්ෙටස්සාති 
එෙං පුන ආණත් තියාපි දුක් කටවමෙ වහොති. සවච පන තං භණ් ඩං අෙස් සං 

හාරියං වහොති, අත් ථසාධකවචතනා නාම මග් ගානන් තර ලසදිසා, තස් මා අයං 
ආණත් තික් ඛවණවයෙ පාරාජිවකො. සවචපි අෙහාරවකො සට් ඨිෙස ්සාතික් කවමන 

තං භණ් ඩං අෙහරති, ආණාපවකො ච අන් තරාවයෙ කාලං ො කවරොති, හීනාය 

ො ආෙත් තති; අස් සමවණොෙ හුත් ො කාලං ො කරිස් සති, හීනාය ො 

ආෙත් තිස් සති, අෙහාරකස් ස පන අෙහාරක් ඛවණවයෙ පාරාජිකං. 

දුතියොවර – යස ්මා තං සණිකං ො භණන් වතො තස් ස ො බධිරතාය ‘‘මා 
අෙහරී’’ති 

එතං ෙචනං න සාවෙති, තස් මා මූලට් වඨො න මුත් වතො. තතියොවර – පන 

සාවිතත් තා මුත් වතො. චතුත් ථොවර – වතන ච සාවිතත් තා, ඉතවරන ච 

‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡිත් ො ඔරතත් තා උවභොපි මුත් තාති. 

ආණත් තිකථා නිට් ඨිතා. 

ආපත් තිවභදං 

122. ඉදානි තත් ථ තත් ථ ඨානා චාෙනෙවසන වුත් තස් ස අදින් නාදානස ්ස 

අඞ් ගං ෙත් ථුවභවදන ච ආපත් තිවභදං දස් වසන් වතො ‘‘පඤ්චහි

ආොකරහී’’තිආදිමාහ. තත් ථ පඤ්චහි ආොකරහීති පඤ් චහි කාරවණහි; 
පඤ ්චහි අඞ් වගහීති වුත් තං වහොති. තත්රායං සඞ් වඛපත් වථො – අදින් නං 

ආදියන් තස් ස ‘‘පරපරිග් හිතඤ්ච කහොතී’’තිආදිනා නවයන වුත් වතහි 

පඤ ්චහාකාවරහි පාරාජිකං වහොති, න තවතො ඌවනහීති. තත්රිවම පඤ් ච ආකාරා 

– පරපරිග් ගහිතං, පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤිතා, පරික් ඛාරස ්ස ගරුකභාවෙො, 

වථයයචිත් තං, ඨානාචාෙනන් ති. ඉවතො පවරහි පන ද් වීහි ොවරහි ලහුවක 
පරික් ඛාවර ෙත් ථුවභවදන ථුල් ලච් චයඤ් ච දුක් කටඤ් ච දස් සිතං. 

125. ‘‘ෙහාොකරහී’’තිආදිනා නවයන වුත් තොරත් තවය පන න 

සකසඤ් ඤිතා, න විස් සාසග් ගාහිතා, න තාෙකාලිකතා, පරික් ඛාරස ්ස 

ගරුකභාවෙො, වථයයචිත් තං, ඨානාචාෙනන් ති එෙං ඡ ආකාරා වෙදිතබ් බා. 
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ෙත් ථුවභවදන පවනත් ථාපි පඨමොවර පාරාජිකං. දුතියතතිවයසු 
ථුල් ලච් චයදුක් කටානි වුත් තානි. තවතො පවරසු පන තීසු ොවරසු විජ් ජමාවනපි 
ෙත් ථුවභවද ෙත් ථුස ්ස පවරහි අපරිග් ගහිතත් තා දුක් කටවමෙ වුත් තං. තත්ර 

යවදතං ‘‘න ච පරපරිග් හිත’’න් ති වුත් තං, තං අනජ් ඣාවුත් ථකං ො වහොතු 

ඡඩ් ඩිතං ඡින් නමූලකං අස් සාමිකෙත් ථු, අත් තවනො සන් තකං ො, උභයම් පි ‘‘න 
ච පරපරිග් ගහිත’’න් ත් වෙෙ සඞ් ඛයං ගච් ඡති. යස් මා පවනත් ථ 

පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤා ච අත් ථි, වථයයචිත් වතන ච ගහිතං, තස් මා අනාපත් ති න 
වුත් තාති. 

ආපත් තිවභදං නිට් ඨිතං. 

අනාපත් තිවභදං 

131. එෙං ෙත් ථුෙවසන ච චිත් තෙවසන ච ආපත් තිවභදං දස් වසත් ො ඉදානි 

අනාපත් තිවභදං දස් වසන් වතො ‘‘අනාපත්ති සසඤ්ඤිස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

සසඤ්ඤිස්සාති සකසඤ් ඤිස ්ස, ‘‘මය් හං සන් තකං ඉදං භණ් ඩ’’න් ති එෙං 

සසඤ් ඤිස ්ස පරභණ් ඩම් පි ගණ් හවතො ගහවණ අනාපත් ති, ගහිතං පන පුන 

දාතබ් බං. සවච සාමිවකහි ‘‘වදහී’’ති වුත් වතො න වදති, වතසං ධුරනික් වඛවප 
පාරාජිකං. 

විස්සාසග් ාකහති විස් සාසග් ගහවණපි අනාපත් ති. විස් සාසග් ගාහලක් ඛණං 

පන ඉමිනා සුත් වතන ජානිතබ් බං – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, පඤ් චහඞ් වගහි 

සමන් නාගතස ්ස විස් සාසං ගවහතුං – සන් දිට් වඨො ච වහොති, සම් භත් වතො ච, 

ආලපිවතො ච, ජීෙති ච, ගහිවත ච අත් තමවනො’’ති (මහාෙ. 356). තත් ථ 

සන්දිට්කඨොති දිට් ඨමත් තකමිත් වතො, සම්භත්කතොති දළ් හමිත් වතො, ආ පිකතොති 

‘‘මම සන් තකං යං ඉච් ඡසි, තං ගණ් වහයයාසි, ආපුච් ඡිත් ො ගහවණ කාරණං 

නත් ථී’’ති වුත් වතො. ජීවතීති අනුට් ඨානවසයයාය සයිවතොපි යාෙ 

ජීවිතින් ද්රියුපච් වඡදං න පාපුණාති.  හිකත ච අත්ත කනොති ගහිවත 

තුට් ඨචිත් වතො වහොති, එෙරූපස ්ස සන් තකං ‘‘ගහිවත වම අත් තමවනො 
භවිස ්සතී’’ති ජානන් වතන ගවහතුං ෙට් ටති. අනෙවසසපරියාදානෙවසන 
වචතානි පඤ ්චඞ් ගානි වුත් තානි. විස් සාසග් ගාවහො පන තීහි අඞ් වගහි රුහති – 

සන් දිට් වඨො, ජීෙති, ගහිවත අත් තමවනො; සම් භත් වතො, ජීෙති, ගහිවත 

අත් තමවනො; ආලපිවතො, ජීෙති, ගහිවත අත් තමවනොති. 

වයො පන න ජීෙති, න ච ගහිවත අත් තමවනො වහොති; තස් ස සන් තකං 
විස් සාසග් ගාවහන ගහිතම් පි පුන දාතබ් බං. දදමාවනන ච මතකධනං තාෙ වය 

තස් ස ධවන ඉස් සරා ගහට් ඨා ො පබ් බජිතා ො, වතසං දාතබ් බං. අනත් තමනස් ස 
සන් තකං තස් වසෙ දාතබ් බං. වයො පන පඨමංවයෙ ‘‘සුට් ඨු කතං තයා මම 
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සන් තකං ගණ් හන් වතනා’’ති ෙචීවභවදන ො චිත් තුප් පාදමත් වතන ො 

අනුවමොදිත් ො පච් ඡා වකනචි කාරවණන කුපිවතො, පච් චාහරාවපතුං න ලභති. 

වයොපි අදාතුකාවමො චිත් වතන පන අධිොවසති, න කිඤ් චි ෙදති, වසොපි පුන 
පච් චාහරාවපතුං න ලභති. වයො පන ‘‘මයා තුම් හාකං සන් තකං ගහිතං ො 

පරිභුත් තං ො’’ති වුත් වත ‘‘ගහිතං ො වහොතු පරිභුත් තං ො, මයා පන තං 

වකනචිවදෙ කරණීවයන ඨපිතං, පාකතිකං කාතුං ෙට් ටතී’’ති ෙදති. අයං 
පච් චාහරාවපතුං ලභති. 

තාවොලිකෙති ‘‘පටිදස් සාමි පටිකරිස් සාමී’’ති එෙං ගණ් හන් තස් ස 
තාෙකාලිවකපි ගහවණ අනාපත් ති. ගහිතං පන සවච භණ් ඩසාමිවකො පුග් ගවලො 

ො ගවණො ො ‘‘තුය් වහවෙතං වහොතූ’’ති අනුජානාති, ඉච් වචතං කුසලං. වනො 

වච අනුජානාති, ආහරාවපන් වත දාතබ් බං. සඞ් ඝසන් තකං පන පටිදාතුවමෙ 
ෙට් ටති. 

කපතපරිග් කහති එත් ථ පන වපත් තිවිසවය උපපන් නාපි කාලං කත් ො 
තස් මිංවයෙ අත් තභාවෙ නිබ් බත් තාපි චාතුමහාරාජිකාදවයො වදොපි සබ් වබ 

‘‘වපතා’’ ත් වෙෙ සඞ් ඛයං ගතා, වතසං පරිග් ගවහ අනාපත් ති. සවචපි හි 

සක් වකො වදෙරාජා ආපණං පසාවරත් ො නිසින් වනො වහොති, දිබ් බචක් ඛුවකො ච 
භික් ඛු තං ඤත් ො අත් තවනො චීෙරත් ථාය සතසහස් සග් ඝනකම් පි සාටකං තස් ස 

‘‘මා ගණ් හ, මා ගණ් හා’’ති ෙදන් තස ්සාපි ගවහත් ො ගච් ඡති, ෙට් ටති. වදෙතා 
පන උද් දිස ්ස බලිකම් මං කවරොන් වතහි රුක් ඛාදීසු ලග් ගිතසාටවක 
ෙත් තබ් බවමෙ නත් ථි. 

තිරච්ොන තපරිග් කහති තිරච් ඡානගතානම් පි පරිග් ගවහ අනාපත් ති. 
සවචපි හි නාගරාජා ො සුපණ් ණමාණෙවකො ො මනුස ්සරූවපන ආපණං 

පසාවරති, තවතො චස් ස සන් තකං වකොචි භික් ඛු පුරිමනවයවනෙ ගවහත් ො 

ගච් ඡති, ෙට් ටති. සීවහො ො බයග් වඝො ො මිගමහිංසාදවයො ෙධිත් ො ඛාදන් වතො 
ජිඝච් ඡාපීළිවතො ආදිවතොෙ න ොවරතබ් වබො. අනත් ථම් පි හි කවරයය. යදි පන 

වථොවක ඛායිවත ොවරතුං සක් වකොති, ොවරත් ො ගවහතුං ෙට් ටති. 
වසනාදවයොපි ආමිසං ගවහත් ො ගච් ඡන් වත පාතාවපත් ො ගණ් හිතුං ෙට් ටති. 

පංසුකූ සඤ්ඤිස්සාති අස් සාමිකං ‘‘ඉදං පංසුකූල’’න් ති එෙංසඤ් ඤිස ්සාපි 

ගහවණ අනාපත් ති. සවච පන තං සස් සාමිකං වහොති, ආහරාවපන් වත දාතබ් බං. 

උම් ත්තෙස්සාති පුබ් වබ වුත් තප් පකාරස් ස උම් මත් තකස ්සාපි අනාපත් ති. 

ආදිෙම්මෙස්සාති ඉධ ධනිවයො ආදිකම් මිවකො, තස් ස අනාපත් ති. අෙවසසානං 
පන රජකභණ් ඩිකාදිවචොරානං ඡබ් බග් ගියාදීනං ආපත් තිවයොති. 
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පටුන 

අනාපත් තිවභදං නිට් ඨිතං. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ් ණකකථා 

සමුට් ඨානඤ් ච කිරියා, අවථො සඤ් ඤා සචිත් තකං; 

වලොකෙජ් ජඤ් ච කම් මඤ ්ච, කුසලං වෙදනාය චාති. 

ඉමස ්මිං පන පකිණ් ණවක ඉදං සික් ඛාපදං තිසමුට් ඨානං – සාහත් ථිකං 

කායවතො ච චිත් තවතො ච සමුට් ඨාති, ආණත් තිකං ොචවතො ච චිත් තවතො ච 

සමුට් ඨාති, සාහත් ථිකාණත් තිකං කායවතො ච ොචවතො ච චිත් තවතො ච 

සමුට් ඨාති. කිරියාසමුට් ඨානඤ් ච, කවරොන් වතොවයෙ හි එතං ආපජ් ජති න 
අකවරොන් වතො. ‘‘අදින් නං ආදියාමී’’ති සඤ් ඤාය අභාවෙන මුච් චනවතො 

සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, 

අකුසලචිත් තං, තුට් වඨො ො භීවතො ො මජ් ඣත් වතො ො තං ආපජ් ජතීති 
තිවෙදනන් ති සබ් බං පඨමසික් ඛාපවද වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 

පකිණ් ණකකථා නිට් ඨිතා. 

විනීතෙත් ථුෙණ් ණනා 

132. විනීතෙත් ථුකථාසු ඡබ් බග් ගියෙත් ථු අනුපඤ් ඤත් තියං වුත් තවමෙ. 

දුතියෙත් ථුම් හි – චිත් තං නාම පුථුජ් ජනානං රාගාදිෙවසන පකතිං විජහිත් ො 
ධාෙති සන් ධාෙති විධාෙති. සවච භගො කායෙචීද් ොරවභදං විනාපි 

චිත් තුප් පාදමත් වතන ආපත් තිං පඤ් ඤවපයය, වකො සක් කුවණයය අනාපත් තිකං 

අත් තානං කාතුං! වතනාහ – ‘‘අනාපත්ති භික්ඛු චිත්තුප්පාකද’’ති. 

චිත් තෙසිවකන පන න භවිතබ් බං, පටිසඞ් ඛානබවලන චිත් තං 
නිොවරතබ් බවමොති. 

133-4. ආමසන- න් දාපන-ඨානාචාෙනෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. තවතො 

පරානි ච කථයයචිත්කතොභූමකතොඅග් කහසීති ෙත් ථුපරිවයොසානානි. 

135. නිරුත් තිපථෙත් ථුස් මිං 1.329 ආදියීති ගණ් හි, ‘‘වචොවරොසි ත් ෙ’’න් ති 
පරාමසි. ඉතවරො පන ‘‘වකන අෙහට’’න් ති වුත් වත ‘‘මයා අෙහට’’න් ති 

පුච් ඡාසභාවගන පටිඤ් ඤං අදාසි. යදි හි ඉතවරන ‘‘වකන ගහිතං, වකන 

අපනීතං, වකන ඨපිත’’න් ති වුත් තං අභවිස් ස, අථ අයම් පි ‘‘මයා ගහිතං, 

අපනීතං, ඨපිත’’න් ති ො ෙවදයය. මුඛං නාම භුඤ් ජනත් ථාය ච කථනත් ථාය ච 

කතං, වථයයචිත් තං පන විනා අෙහාවරො නත් ථි. වතනාහ භගො – ‘‘අනාපත්ති
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භික්ඛු නිරුත්තිපකථ’’ති. වෙොහාරෙචනමත් වත අනාපත් තීති අත් වථො. තවතො 
පරං වෙඨනෙත් ථු පරිවයොසානං සබ් බං උත් තානත් ථවමෙ. 

137. අභින් නසරීරෙත් ථුස ්මිං අධිවත්කථොති සාටකතණ් හාය තස් මිංවයෙ 

සරීවර නිබ් බත් වතො. අනාදියන්කතොති තස් ස ෙචනං අගණ් හන් වතො, ආදරං ො 

අකවරොන් වතො. තං සරීරං උට්ඨහිත්වාති වපවතො අත් තවනො ආනුභාවෙන තං 

සරීරං උට් ඨාවපසි. වතන වුත් තං – ‘‘තං සරීරං උට් ඨහිත් ො’’ති. ද්වාරං

ථකෙසීති භික් ඛුස ්ස සුසානසමීවපවයෙ විහාවරො, තස් මා භීරුකජාතිවකො භික් ඛු 

ඛිප් පවමෙ තත් ථ පවිසිත් ො ද් ොරං ථවකසි. තත්කථවපරිපතීති ද් ොවර ථකිවත 

වපවතො සාටවක නිරාලවයො හුත් ො තං සරීරං පහාය යථාකම් මං ගවතො, තස් මා 

තං සරීරං තත් වථෙ පරිපති, පතිතන් ති වුත් තං වහොති. 

අභින්කන සරීකරති අබ් භුණ් වහ අල් ලසරීවර පංසුකූලං න ගවහතබ් බං, 

ගණ් හන් තස් ස එෙරූපා උපද් දො වහොන් ති, දුක් කටඤ් ච ආපජ් ජති. භින් වන පන 

ගවහතුං ෙට් ටති. කිත් තාෙතා පන භින් නං වහොති? කාක-කුලල-වසොණ-
සිඞ් ගාලාදීහි මුඛතුණ් ඩවකන ො දාඨාය ො ඊසකං  ාලිතමත් වතනාපි. යස් ස 

පන පතවතො ඝංසවනන ඡවිමත් තං ඡින් නං වහොති, චම් මං අච් ඡින් නං, එතං 

අභින් නවමෙ; චම් වම පන ඡින් වන භින් නං. යස් සාපි සජීෙකාවලවයෙ පභින් නා 

ගණ් ඩකුට් ඨපිළකා ො ෙවණො ො වහොති, ඉදම් පි භින් නං. තතියදිෙසවතො පභුති 
උද් ධුමාතකාදිභාවෙන කුණපභාෙං උපගතම් පි භින් නවමෙ. සබ් වබන සබ් බං 
පන අභින් වනපි සුසානවගොපවකහි ො අඤ් වඤහි ො මනුස් වසහි ගාහාවපතුං 

ෙට් ටති. වනො වච අඤ් ඤං ලභති, සත් ථවකන ො වකනචි ො ෙණං කත් ො 
ගවහතබ් බං. විසභාගසරීවර පන සතිං උපට් ඨවපත් ො සමණසඤ් ඤං 
උප් පාවදත් ො සීවස ො හත් ථපාදපිට් ඨියං ො ෙණං කත් ො ගවහතුං ෙට් ටති. 

කුසසඞ් කාමනෙත් ථුකථා 

138. තදනන් තවර ෙත් ථුස් මිං කුලසං සඞ්ොක ත්වා චීවරං අග් කහසීති 
පුබ් වබ ‘‘ආදිවයයයා’’ති ඉමස ්ස පදස් ස අත් ථෙණ් ණනායං නාමමත් වතන 
දස් සිවතසු වථයයාෙහාර-පසය් හාෙහාර-පරිකප් පාෙහාරපඅච් ඡන් නාෙහාර-
කුසාෙහාවරසු කුසාෙහාවරන අෙහරීති අත් වථො. 

ඉවමසං පන අෙහාරානං එෙං නානත් තං වෙදිතබ් බං – වයො හි වකොචි 
සස් සාමිකං භණ් ඩං රත් තිභාවග ො දිෙසභාවග ො සන් ධිච් වඡදාදීනි කත් ො 

අදිස් සමාවනො අෙහරති, කූටමානකූටකහාපණාදීහි ො ෙඤ් වචත් ො ගණ් හාති, 

තස් වසෙං ගණ් හවතො අෙහාවරො ‘‘කථයයාවහාකරො’’ති වෙදිතබ් වබො. 
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වයො පන පවර පසය් හ බලසා අභිභුයය, අථ ො පන සන් තජ් වජත් ො භයං 

දස් වසත් ො වතසං සන් තකං ගණ් හාති, පන් ථඝාත-ගාමඝාතාදීනි කවරොන් තා 
දාමරිකවචොරා විය වකොධෙවසන පරඝරවිවලොපං කවරොන් තා අත් තවනො 
පත් තබලිවතො ච අධිකං බලක් කාවරන ගණ් හන් තා රාජ-රාජමහාමත් තාදවයො 

විය; තස් වසෙං ගණ් හවතො අෙහාවරො ‘‘පසය්හාවහාකරො’’ති වෙදිතබ් වබො. 

පරිකප් වපත් ො ගණ් හවතො පන අෙහාවරො ‘‘පරිෙප්පාවහාකරො’’ති වුච් චති, 

වසො භණ් ඩපරිකප් ප-ඔකාසපරිකප් පෙවසන දුවිවධො. තත්රායං භණ්ඩපරිෙප්කපො 

– ඉවධකච් වචො සාටකත් ථිවකො අන් වතොගබ් භං පවිසිත් ො ‘‘සවච සාටවකො 

භවිස ්සති, ගණ් හිස ්සාමි; සවච සුත් තං, න ගණ් හිස් සාමී’’ති පරිකප් වපත් ො 

අන් ධකාවර පසිබ් බකං ගණ් හාති, සාටවකො වච තත්ර වහොති, උද් ධාවරවයෙ 

පාරාජිකං. සුත් තං වච වහොති, රක් ඛති. බහි නීහරිත් ො මුඤ් චිත් ො ‘‘සුත් ත’’න් ති 

ඤත් ො පුන ආහරිත් ො යථාඨාවන ඨවපති, රක් ඛතිවයෙ. ‘‘සුත් ත’’න් ති 

ඤත් ොපි ‘‘යං ලද් ධං, තං ගවහතබ් බ’’න් ති ගච් ඡති, පදොවරන කාවරතබ් වබො. 

භූමියං ඨවපත් ො ගණ් හාති, උද් ධාවර පාරාජිකං. ‘‘වචොවරො, වචොවරො’’ති 

සාමිවකහි පරියුට් ඨිවතො ඡඩ් වඩත් ො පලායති, රක් ඛති. සාමිකා තං දිස් ො 

ගණ් හන් ති, ඉච් වචතං කුසලං. අඤ් වඤො වච වකොචි ගණ් හාති, භණ් ඩවදයයං. 

අථ නිෙත් වතසු සාමිවකසු සයවමෙ තං දිස් ො ‘‘පවගවෙතං මයා නීහටං, මම 

දානි සන් තක’’න් ති ගණ් හාති, රක් ඛති; භණ් ඩවදයයං පන වහොති. ‘‘සවච 

සුත් තං භවිස් සති, ගණ් හිස් සාමි; සවච සාටවකො, න ගණ් හිස ්සාමි. සවච සප් පි 

භවිස ්සති, ගණ් හිස් සාමි; සවච වතලං, න ගණ් හිස ්සාමී’’තිආදිනා නවයන 
පරිකප් වපත් ො ගණ් හන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. 

 හාපච්චරියාදීසු පන ‘‘සාටකත් ථිවකොපි සාටකපසිබ් බකවමෙ ගවහත් ො 
නික් ඛන් වතො බහි ඨත් ො මුඤ් චිත් ො ‘සාටවකො අය’න් ති දිස ්ො ගච් ඡන් වතො 
පදුද් ධාවරවනෙ කාවරතබ් වබො’’ති වුත් තං. එත් ථ පන ‘‘සවච සාටවකො 

භවිස ්සති, ගණ් හිස ්සාමී’’ති පරිකප් පිතත් තා පරිකප් වපො දිස් සති, දිස් ො හටත් තා 

පරිකප් පාෙහාවරො න දිස් සති.  හාඅට්ඨෙථායං පන යං පරිකප් පිතං තං අදිට් ඨං 

පරිකප් පිතභාවෙ ඨිතංවයෙ උද් ධරන් තස ්ස අෙහාවරො වුත් වතො, තස් මා තත් ථ 
පරිකප් පාෙහාවරො දිස් සති. ‘‘තං මඤ් ඤමාවනො තං අෙහරී’’ති පාළියා ච 

සවමතීති. තත් ථ ය් ොයං ‘‘සවච සාටවකො භවිස් සති, ගණ් හිස් සාමී’’තිආදිනා 

නවයන පෙත් වතො පරිකප් වපො, අයං ‘‘භණ් ඩපරිකප් වපො’’ නාම. 

ඔොසපරිෙප්කපො පන එෙං වෙදිතබ් වබො – ඉවධකච් වචො වලොලභික් ඛු 
පරපරිවෙණං ො කුලඝරං ො අරඤ් වඤ කම් මන් තසාලං ො පවිසිත් ො තත් ථ 

කථාසල් ලාවපන නිසින් වනො කිඤ් චි වලොභවනයයං පරික් ඛාරං ඔවලොවකති, 
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ඔවලොවකන් වතො ච පන දිස් ො 
ද් ොරපමුඛවහට් ඨාපාසාදපරිවෙණද් ොරවකොට් ඨකරුක් ඛමූලාදිෙවසන 

පරිච් වඡදං කත් ො ‘‘සවච මං එත් ථන් තවර පස් සිස් සන් ති, දට් ඨුකාමතාය 

ගවහත් ො විචරන් වතො විය එවතසංවයෙ දස් සාමි; වනො වච පස් සිස ්සන් ති, 
හරිස ්සාමී’’ති පරිකප් වපති. තස් ස තං ආදාය පරිකප් පිතපරිච් වඡදං 

අතික් කන් තමත් වත පාරාජිකං. සවච උපචාරසීමං පරිකප් වපති, තදභිමුවඛොෙ 
ගච් ඡන් වතො කම් මට් ඨානාදීනි මනසි කවරොන් වතො ො අඤ ්ඤවිහිවතො ො අසතියා 

උපචාරසීමං අතික් කමති, භණ් ඩවදයයං. අථාපිස් ස තං ඨානං පත් තස ්ස වචොවරො 

ො හත් ථී ො ොළමිවගො ො මහාවමවඝො ො වුට් ඨහති, වසො ච තම් හා උපද් දො 

මුච් චිතුකමයතාය සහසා තං ඨානං අතික් කමති, භණ් ඩවදයයවමෙ. වකචි 

පවනත් ථ ‘‘යස ්මා මූවලෙ වථයයචිත් වතන ගහිතං, තස් මා න රක් ඛති, 

අෙහාවරොවයො’’ති ෙදන් ති. අයං තාෙ  හාඅට්ඨෙථානවයො.  හාපච්චරියං පන 
‘‘සවචපි වසො අන් වතොපරිච් වඡවද හත් ථිං ො අස් සං ො අභිරුහිත් ො තං වනෙ 

පාවජති, න පාජාවපති; පරිච් වඡවද අතික් කන් වතපි පාරාජිකං නත් ථි, 
භණ් ඩවදයයවමො’’ති වුත් තං. තත්ර ය් ොයං ‘‘සවච මං එත් ථන් තවර 

පස් සිස ්සන් ති, දට් ඨුකාමතාය ගවහත් ො විචරන් වතො විය එවතසංවයෙ 

දස් සාමී’’ති පෙත් වතො පරිකප් වපො, අයං ‘‘ඔකාසපරිකප් වපො’’ නාම. 

එෙමිවමසං ද් වින් නම් පි පරිකප් පානං ෙවසන පරිකප් වපත් ො ගණ් හවතො 
අෙහාවරො ‘‘පරිකප් පාෙහාවරො’’ති වෙදිතබ් වබො. 

පටිච් ඡාවදත් ො පන අෙහරණං පටිච්ෙන්නාවහාකරො. වසො එෙං වෙදිතබ් වබො 
– වයො භික් ඛු මනුස් සානං උයයානාදීසු කීළන් තානං ො පවිසන් තානං ො 

ඔමුඤ් චිත් ො ඨපිතං අලඞ් කාරභණ් ඩං දිස ්ො ‘‘සවච ඔනමිත් ො ගවහස් සාමි, ‘කිං 
සමවණො ගණ් හාතී’ති මං ජානිත් ො විවහවඨයය’’න් ති පංසුනා ො පණ් වණන ො 

පටිච් ඡාවදති – ‘‘පච් ඡා ගණ් හිස් සාමී’’ති, තස් ස එත් තාෙතා උද් ධාවරො නත් ථීති 
න තාෙ අෙහාවරො වහොති. යදා පන වත මනුස් සා අන් වතොගාමං පවිසිතුකාමා තං 

භණ් ඩකං විචිනන් තාපි අපස් සිත් ො ‘‘ඉදානි අන් ධකාවරො, ස් වෙ ජානිස් සාමා’’ති 
සාලයා එෙ ගතා වහොන් ති. අථස් ස තං උද් ධරවතො උද් ධාවර පාරාජිකං. 
‘‘පටිච් ඡන් නකාවලවයෙ තං මම සන් තක’’න් ති සකසඤ් ඤාය ො ‘‘ගතා දානි 

වත, ඡඩ් ඩිතභණ් ඩං ඉද’’න් ති පංසුකූලසඤ් ඤාය ො ගණ් හන් තස ්ස පන 
භණ් ඩවදයයං. වතසු දුතියදිෙවස ආගන් ත් ො විචිනිත් ො අදිස ්ො ධුරනික් වඛපං 

කත් ො ගවතසුපි ගහිතං භණ් ඩවදයයවමෙ. කස් මා? යස් මා තස් ස පවයොවගන 

වතහි න දිට් ඨං, වයො පන තථාරූපං භණ් ඩං දිස් ො යථාඨාවන ඨිතංවයෙ 
අප් පටිච් ඡාවදත් ො වථයයචිත් වතො පාවදන අක් කමිත් ො කද් දවම ො ොලිකාය 

ො පවෙවසති, තස් ස පවෙසිතමත් වතවයෙ පාරාජිකං. 
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කුසං සඞ් කාවමත් ො පන අෙහරණං ‘‘කුලසාවහාකරො’’ති වුච් චති. වසොපි එෙං 
වෙදිතබ් වබො – වයො භික් ඛු කුසං පාවතත් ො චීෙවර භාජියමාවන අත් තවනො 
වකොට් ඨාසස ්ස සමීවප ඨිතං අප් පග් ඝතරං ො මහග් ඝතරං ො සමසමං ො 
අග් වඝන පරස් ස වකොට් ඨාසං හරිතුකාවමො අත් තවනො වකොට් ඨාවස පතිතං 

කුසදණ් ඩකං පරස් ස වකොට් ඨාවස පාවතතුකාවමො උද් ධරති, රක් ඛති තාෙ. 

පරස ්ස වකොට් ඨාවස පාවතති, රක් ඛවතෙ. යදා පන තස් මිං පතිවත පරස් ස 

වකොට් ඨාසවතො පරස් ස කුසදණ් ඩකං උද් ධරති, උද් ධටමත් වත පාරාජිවකො 
වහොති. සවච පඨමතරං පරවකොට් ඨාසවතො කුසදණ් ඩකං උද් ධරති අත් තවනො 

වකොට් ඨාවස පාවතතුකාමතාය උද් ධාවර රක් ඛති, පාතවන රක් ඛති. අත් තවනො 

වකොට් ඨාසවතො පන අත් තවනො කුසදණ් ඩකං උද් ධරති, උද් ධාවරවයෙ රක් ඛති. 
තං උද් ධරිත් ො පරවකොට් ඨාවස පාවතන් තස් ස හත් ථවතො මුත් තමත් වත 
පාරාජිකං. 

සවච පන ද් වීසුපි වකොට් ඨාවසසු පතිතදණ් ඩවක අදස් සනං ගවමති, තවතො 

අෙවසසභික් ඛූසු ගවතසු ඉතවරො ‘‘‘මය් හං, භන් වත, දණ් ඩවකො න 

පඤ ්ඤායතී’ති. ‘මය් හම් පි, ආවුවසො, න පඤ් ඤායතී’ති. ‘කතවමො පන, භන් වත, 

මය් හං භාවගො’ති? ‘අයං තුය් හං භාවගො’’’ති අත් තවනො භාගං දස් වසති, තස් මිං 

විෙදිත් ො ො අවිෙදිත් ො ො තං ගණ් හිත් ො ගවත ඉතවරො තස් ස භාගං උද් ධරති, 

උද් ධාවර පාරාජිකං. සවචපි වතන ‘‘අහං මම භාගං තුය් හං න වදමි, ත් ෙං පන 
අත් තවනො භාගං ඤත් ො ගණ් හා’’ති වුත් වත ‘‘නායං මමා’’ති ජානන් වතොපි 

තස් වසෙ භාගං ගණ් හාති, උද් ධාවර පාරාජිකං. සවච පන ඉතවරො ‘‘අයං තුය් හං 

භාවගො, අයං මය් හං භාවගොති කිං ඉමිනා විොවදනා’’ති චින් වතත් ො ‘‘මය් හං ො 

පත් වතො වහොතු, තුම් හාකං ො, වයො ෙරභාවගො තං තුම් වහ ගණ් හථා’’ති ෙදති, 

දින් නකං නාම ගහිතං වහොති, නත් වථත් ථ අෙහාවරො. සවචපි වසො 

විොදභීරුවකො භික් ඛු ‘‘යං තුය් හං රුච් චති, තං ගණ් හා’’ති වුත් වතො අත් තවනො 

පත් තං ෙරභාගං ඨවපත් ො ලාමකංවයෙ ගවහත් ො ගච් ඡති, තවතො ඉතරස් ස 
විචිනිතාෙවසසං ගණ් හන් තස ්සාපි අෙහාවරො නත් වථොති. 

අට්ඨෙථාසුපන වුත් තං – ‘‘ඉමස් මිං ඨාවන කුසසඞ් කාමනෙවසන 

චීෙරභාජනීයවමෙ එකං ආගතං, චතුන් නම් පි පන පච් චයානං උප් පත් තිඤ් ච 
භාජනීයඤ ්ච නීහරිත් ො දස් වසතබ් බ’’න් ති එෙඤ් ච ෙත් ො 

චීවරක්ඛන්ධකෙ‘‘පටිග් ගණ් හාතු වම, භන් වත, භගො සීවෙයයකං දුස් සයුගං; 

භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ච ගහපතිචීෙරං අනුජානාතූ’’ති (මහාෙ. 337) ඉදං ජීෙකෙත් ථුං 

ආදිං කත් ො උප්පන්නචීවරෙථා, වසනාසනක් ඛන් ධවක ‘‘වතන වඛො පන 

සමවයන රාජගහං දුබ් භික් ඛං වහොති, මනුස් සා න සක් වකොන් ති සඞ් ඝභත් තං 

කාතුං, ඉච් ඡන් ති උද් වදසභත් තං නිමන් තනං සලාකභත් තං පක් ඛිකං 
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උවපොසථිකං පාටිපදිකං කාතු’’න් ති (චූළෙ. 325) ඉදං සුත් තමාදිං කත් ො 

පිණ්ඩපාතෙථා, වසනාසනක් ඛන් ධවකවයෙ ‘‘වතන වඛො පන සමවයන 
සත් තරසෙග් ගියා භික් ඛූ අඤ් ඤතරං පච් චන් තිමං මහාවිහාරං පටිසඞ් ඛවරොන් ති – 
‘ඉධ මයං ෙස් සං ෙසිස් සාමා’ති. අද් දසංසු වඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 

සත් තරසෙග් ගිවය භික් ඛූ විහාරං පටිසඞ් ඛවරොන් වත’’ති (චූළෙ. 316) ඉදං 

ඡබ් බග් ගියෙත් ථුං ආදිං කත් ො ආ තකසනාසනෙථා, තදෙසාවන ච 

සප්පිආදිකභසජ්ජෙථා විත් ථාවරන කථිතා. මයං පන තං සබ් බං 

ආගතාගතට් ඨාවනවයෙ කථයිස් සාම; එෙං කථවන කාරණං පුබ් වබ වුත් තවමෙ. 

කුසසඞ් කාමනෙත් ථුකථා නිට් ඨිතා. 

139. ඉවතො පරං ජන් තාඝරෙත් ථු උත් තානත් ථවමෙ. 

140. පඤ ්චසු විඝාසෙත් ථූසු වත භික් ඛූ අනුපසම් පන් වනන කප් පියං 
කාරාවපත් ො පරිභුඤ් ජිංසු. විඝාසං පන ගණ් හන් වතන ඛාදිතාෙවසසං ඡඩ් ඩිතං 

ගවහතබ් බං. යදි සක් වකොති ඛාදන් වත ඡඩ් ඩාවපත් ො ගණ් හිතුං, එතම් පි ෙට් ටති. 
අත් තගුත් තත් ථාය පන පරානුද් දයතාය ච න ගවහතබ් බං. 

141. ඔදනඛාදනීයපූෙඋච් ඡුතිම් බරූසකභාජනීයෙත් ථූසු අපරස්ස භා ං 

කදහීති අසන් තං පුග් ගලං ආහ. අමූ ෙංඅග් කහසීති සාමිවකසු වදන් වතසු එෙං 

අග් ගවහසි. අනාපත්ති භික්ඛු පාරාජිෙස්සාති සාමිවකහි දින් නං අග් ගවහසි; 

වතනස ්ස අනාපත් ති වුත් තා. ආපත්තිසම්පජානමුසාවාකදපාචිත්තියස්සාති වයො 

පනාවනන සම් පජානමුසාොවදො වුත් වතො, තස් මිං පාචිත් තියං ආහ; පරවතො 
වතකටුලයාගුෙත් ථුම් හි විය. ගහවණ පන අයං විනිච් ඡවයො – සඞ් ඝස් ස සන් තකං 

සම් මවතන ො ආණත් වතහි ො ආරාමිකාදීහි දියයමානං, ගිහීනඤ් ච සන් තකං 

සාමිවකන ො ආණත් වතන ො දියයමානං ‘‘අපරස ්ස භාගං වදහී’’ති ෙත් ො 
ගණ් හවතො භණ් ඩවදයයං. අඤ් වඤන දියයමානං ගණ් හන් වතො භණ් ඩග් වඝන 

කාවරතබ් වබො. අසම් මවතන ො අනාණත් වතන ො දියයමාවන ‘‘අපරම් පි භාගං 
වදහී’’ති ෙත් ො ො කූටෙස් සානි ගවණත් ො ො ගණ් හන් වතො පත් තචතුක් වක 
විය තස් සුද් ධාවරවයෙ භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. ඉතවරහි දියයමානං එෙං 
ගණ් හවතො භණ් ඩවදයයං. සාමිවකන පන ‘‘ඉමස් ස වදහී’’ති දාපිතං ො සයං 

දින් නං ො සුදින් නන් ති අයවමත් ථ සබ්බඅට්ඨෙථාවිනිච් ඡයවතො සාවරො. 

142-3. ඔදනියඝරාදිෙත් ථූසු – ඔදනියඝරං නාම වික් කායිකභත් තපචනඝරං. 

සූනඝරං නාම වික් කායිකමංසපචනඝරං. පූවඝරං නාම 

වික් කායිකඛජ් ජකපචනඝරං. වසසවමත් ථ, පරික් ඛාරෙත් ථූසු ච පාකටවමෙ. 
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144. පීඨෙත් ථුස් මිං – වසො භික් ඛු පරිකප් වපත් ො ‘‘එතං ඨානං සම් පත් තං 
ගණ් හිස ්සාමී’’ති සඞ් කාවමසි. වතනස් ස සඞ් කාමවන අෙහාවරො නත් ථි. 
සඞ් කාවමත් ො පන පරිකප් පිවතොකාසවතො ගහවණ පාරාජිකං වුත් තං. එෙං 

හරන් වතො ච යදි පීඨවක වථයයචිත් තං නත් ථි, ථවිකං අග් ඝාවපත් ො 

කාවරතබ් වබො. අථ පීඨවකපි අත් ථි, උවභො අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබොති. 
භිසිආදීනි තීණි ෙත් ථූනි පාකටාවනෙ. 

146. විස් සාසග් ගාහාදීසු තීසු ෙත් ථූසු ගහවණ අනාපත් ති, ආහරාවපන් වතසු 
භණ් ඩවදයයං. පිණ් ඩාය පවිට් ඨස් ස පටිවිවසො අන් වතොඋපචාරසීමායං ඨිතස ්වසෙ 

ගවහතුං ෙට් ටති. යදි පන දායකා ‘‘බහිඋපචාරට් ඨානම් පි භන් වත, භාගං 

ගණ් හථ, ආගන් ත් ො පරිභුඤ් ජිස් සන් තී’’ති ෙදන් ති, එෙං අන් වතොගාමට් ඨානම් පි 
ගවහතුං ෙට් ටති. වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

148-9. සත් තසු අම් බවචොරකාදිෙත් ථූසු පංසුකූලසඤ් ඤාය ගහවණ 

අනාපත් ති, ආහරාවපන් වතසු භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන පරිවභොවග 

පාරාජිකං. තත්රායං විනිච් ඡවයො – සාමිකාපි සාලයා, වචොරාපි සාලයා, 

පංසුකූලසඤ් ඤාය ඛාදන් තස් ස භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන ගණ් හවතො 

උද් ධාවරවයෙ අෙහාවරො, භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. සාමිකා 

සාලයා, වචොරා නිරාලයා, එවසෙ නවයො. සාමිකා නිරාලයා, වචොරා සාලයා; 

‘‘පුන ගණ් හිස් සාමා’’ති කිස ්මිඤ් චිවදෙ ගහනට් ඨාවන ඛිපිත් ො ගතා, එවසෙ 

නවයො. උවභොපි නිරාලයා, පංසුකූලසඤ් ඤාය ඛාදවතො අනාපත් ති, 
වථයයචිත් වතන දුක් කටං. 

සඞ් ඝස ්ස අම් බාදීසු පන සඞ් ඝාරාවම ජාතං ො වහොතු, ආවනත් ො දින් නං ො 
පඤ ්චමාසකං ො අතිවරකපඤ් චමාසකං ො අග් ඝනකං අෙහරන් තස් ස 
පාරාජිකං. පච් චන් වත වචොරුපද් දවෙන ගාවමසු වුට් ඨහන් වතසු භික් ඛූපි විහාවර 
ඡඩ් වඩත් ො ‘‘පුන ආෙසන් වත ජනපවද ආගමිස් සාමා’’ති සඋස් සාහාෙ 
ගච් ඡන් ති. භික් ඛූ තාදිසං විහාරං පත් ො අම් බපක් කාදීනි ‘‘ඡඩ් ඩිතකානී’’ති 

පංසුකූලසඤ් ඤාය පරිභුඤ් ජන් ති, අනාපත් ති; වථයයචිත් වතන පරිභුඤ් ජවතො 

අෙහාවරො වහොති, භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. 

 හාපච්චරියං පන සඞ්කඛපට්ඨෙථායඤ්ච අවිවසවසන වුත් තං – 
‘‘ඡඩ් ඩිතවිහාවර පන  ලා ලං වථයයචිත් වතන පරිභුඤ් ජවතො පාරාජිකං. 

කස ්මා? ආගතානාගතානං සන් තකත් තා’’ති. ගණසන් තවක පන පුග් ගලිවක ච 
සඋස් සාහමත් තවමෙ පමාණං. සවච පන තවතො අම් බපක් කාදිං 

කුලසඞ් ගහණත් ථාය වදති, කුලදූසකදුක් කටං. වථයයචිත් වතන වදන් වතො 
අග් වඝන කාවරතබ් වබො. සඞ් ඝිවකපි එවසෙ නවයො. වසනාසනත් ථාය නියමිතං 
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කුලසඞ් ගහණත් ථාය දදවතො දුක් කටං, ඉස් සරෙතාය ථුල් ලච් චයං, 

වථයයචිත් වතන පාරාජිකං. වනො වච ෙත් ථු පවහොති, අග් වඝන කාවරතබ් වබො. 
බහි උපචාරසීමාය නිසීදිත් ො ඉස් සරෙතාය පරිභුඤ් ජවතො ගීො. ඝණ් ටිං 
පහරිත් ො කාලං වඝොවසත් ො ‘‘මය් හං පාපුණාතී’’ති ඛාදිතං සුඛාදිතං. ඝණ් ටිං 

අපහරිත් ො කාලවමෙ වඝොවසත් ො, ඝණ් ටිවමෙ පහරිත් ො කාලං අවඝොවසත් ො, 
ඝණ් ටිම් පි අපහරිත් ො කාලම් පි අවඝොවසත් ො අඤ් වඤසං නත් ථිභාෙං ඤත් ො 
‘‘මය් හං පාපුණාතී’’ති ඛාදිතම් පි සුඛාදිතවමෙ. පුප්  ාරාමෙත් ථුද් ෙයං 
පාකටවමෙ. 

150. වුත් තොදකෙත් ථුත් තවය වුත්කතො වජ්කජමීති තයා වුත් වතො හුත් ො 

‘‘තෙ ෙචවනන ෙදාමී’’ති අත් වථො. අනාපත්තිභික්ඛුපාරාජිෙස්සාති සාමිවකහි 

දින් නත් තා අනාපත් ති. නච, භික්ඛකව, ‘‘වුත්කතො වජ්කජමී’’ති වත්තබ්කබොති 
‘‘අහං තයා වුත් වතො හුත් ො තෙ ෙචවනන ෙදාමී’’ති එෙං අඤ් වඤො භික් ඛු 
අඤ ්වඤන භික් ඛුනා න ෙත් තබ් වබොති අත් වථො. පරිච් වඡදං පන කත් ො 

‘‘ඉත් ථන් නාමං තෙ ෙචවනන ගණ් හිස ්සාමී’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. වුත්කතො

වජ්කජහීති මයා වුත් වතො හුත් ො මම ෙචවනන ෙවදහීති අත් වථො. වසසං 
වුත් තනයවමෙ. ඉවමසුපි ච ද් වීසු ෙත් ථූසු පරිච් වඡදං කත් ො ෙත් තුං ෙට් ටති. 
එත් තාෙතා හි උපාරම් භා මුත් වතො වහොතීති. 

151-2. මණිෙත් ථුත් තයස ්ස මජ් ඣිවම ෙත් ථුස ්මිං – නාහං අෙල් කෙොති 
නාහං ගිලාවනොති අත් වථො. වසසං පාකටවමෙ. 

153. සූකරෙත් ථුද් ෙවය – කිඤ් චාපි පඨමස් ස භික් ඛුවනො ඡාතජ් ඣත් තං 
දිස ්ො කාරුඤ් වඤන වමොචිතත් තා අනාපත් ති. සාමිවකසු පන 

අසම් පටිච් ඡන් වතසු භණ් ඩවදයයං, තාෙ මහන් වතො ො මතසූකවරො ආහරිත් ො 

දාතබ් වබො, තදග් ඝනකං ො භණ් ඩං. සවච පාසසාමිවක කුහිඤ් චිපි න පස් සති, 
පාසසාමන් තා තදග් ඝනකං සාටකං ො කාසාෙං ො ථාලකං ො යථා වත ආගතා 

පස් සන් ති, ඊදිවස ඨාවන ඨවපත් ොෙ ගන් තබ් බං, වථයයචිත් වතන පන 
වමොවචන් තස ්ස පාරාජිකවමෙ. එත් ථ ච වකොචි සූකවරො පාසං පාවදන 
කඩ් ඪිත් ො ඡින් නමත් වත පාවස ඨානාචාෙනධම් වමන ඨාවනන ඨිවතො වහොති 

චණ් ඩවසොවත බද් ධනාො විය. වකොචි අත් තවනො ධම් මතාය ඨිවතො, වකොචි 

නිපන් වනො, වකොචි කූටපාවසන බද් වධො වහොති. කූටපාකසො නාම යස් ස අන් වත 

ධනුකං ො අඞ් කුසවකො ො අඤ් වඤො ො වකොචි දණ් ඩවකො බද් වධො වහොති, වයො 
තත් ථ තත් ථ රුක් ඛාදීසු ලග් ගිත් ො සූකරස ්ස ගමනං නිොවරති. තත්ර පාසං 

කඩ් ඪිත් ො ඨිතස් ස එකවමෙ ඨානං පාසබන් ධනං, වසො හි පාවස මුත් තමත් වත 
ො ඡින් නමත් වත ො පලායති. අත් තවනො ධම් මතාය ඨිතස් ස බන් ධනඤ් ච 
චත් තාවරො ච පාදාති පඤ් ච ඨානානි. නිපන් නස ්ස බන් ධනඤ් ච සයනඤ් චාති 
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ද් වෙ ඨානානි. කූටපාසබද් ධස ්ස යත් ථ යත් ථ ගච් ඡති, තං තවදෙ ඨානං. තස් මා 
තං තවතො තවතො වමොවචන් තා දසපි වීසතිපි සතම් පි භික් ඛූ පාරාජිකං 
ආපජ් ජන් ති. තත් ථ තත් ථ ආගතං දිස ්ො එකවමෙ දාසං පලාවපන් වතො විය. 

පුරිමානං පන තිණ් ණං චතුප් පදකථායං වුත් තනවයන 
 න් දාපනඨානාචාෙනානි වෙදිතබ් බානි. සුනඛදට් ඨං සූකරං 

විස් සජ් ජාවපන් තස ්සාපි කාරුඤ ්ඤාධිප් පාවයන භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන 
පාරාජිකං. පාසට් ඨානං පන සුනඛසමීපං ො අසම් පත් තං පටිපථං ගන් ත් ො 
පඨමවමෙ පලාවපන් තස් ස අෙහාවරො නත් ථි. වයොපි බද් ධසූකරස් ස ඝාසඤ් ච 

පානීයඤ් ච දත් ො බලං ගාහාවපත් ො උක් කුට් ඨිං කවරොති – ‘‘උත්රස් වතො 

පලායිස් සතී’’ති; වසො වච පලායති, පාරාජිකං. පාසං දුබ් බලං කත් ො 
උක් කුට් ඨිසද් වදන පලාවපන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. 

වයො පන ඝාසඤ් ච පානීයඤ් ච දත් ො ගච් ඡති, ‘‘බලං ගවහත් ො 

පලායිස් සතී’’ති; වසො වච පලායති, භණ් ඩවදයයං. පාසං දුබ් බලං කත් ො 
ගච් ඡන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. පාසසන් තිවක සත් ථං ො අග් ගිං ො ඨවපති 
‘‘ඡින් වන ො දඩ් වඪ ො පලායිස් සතී’’ති. සූකවරො පාසං චාවලන් වතො ඡින් වන ො 

දඩ් වඪ ො පලායති, භණ් ඩවදයයවමෙ. පාසං යට් ඨියා සහ පාවතති, පච් ඡා 

සූකවරො තං මද් දන් වතො ගච් ඡති, භණ් ඩවදයයං. සූකවරො අදූහලපාසාවණහි 

අක් කන් වතො වහොති, තං පලාවපතුකාමස් ස අදූහලං කාරුඤ් වඤන උක් ඛිපවතො 

භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන පාරාජිකං. සවච උක් ඛිත් තමත් වත අගන් ත් ො 

පච් ඡා ගච් ඡති, භණ් ඩවදයයවමෙ. උක් ඛිපිත් ො ඨපිතං අදූහලං පාවතති, පච් ඡා 

සූකවරො තං මද් දන් වතො ගච් ඡති, භණ් ඩවදයයං. ඔපාවත පතිතසූකරම් පි 

කාරුඤ ්වඤන උද් ධරවතො භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන පාරාජිකං. ඔපාතං 

පූවරත් ො නාවසති, පච් ඡා සූකවරො තං මද් දන් වතො ගච් ඡති, භණ් ඩවදයයං. සූවල 

විද් ධං කාරුඤ් වඤන උද් ධරති, භණ් ඩවදයයං, වථයයචිත් වතන පාරාජිකං. සූලං 

උද් ධරිත් ො ඡඩ් වඩති, භණ් ඩවදයයං. 

විහාරභූමියං පන පාවස ො අදූහලං ො ඔඩ් වඩන් තා ොවරතබ් බා – 

‘‘මිගරූපානං පටිසරණට් ඨානවමතං, මා ඉධ එෙං කවරොථා’’ති. සවච 

‘‘හරාවපථ, භන් වත’’ති ෙදන් ති, හරාවපතුං ෙට් ටති. අථ සයං හරන් ති, 

සුන් දරවමෙ. අථ වනෙ හරන් ති, න හරිතුං වදන් ති, රක් ඛං යාචිත් ො හරාවපතුං 
ෙට් ටති. මනුස් සා සස් සරක් ඛණකාවල වඛත් වතසු පාවස ච අදූහලපාසාණාදීනි 
ච කවරොන් ති – ‘‘මංසං ඛාදන් තා සස් සානි රක් ඛිස් සාමා’’ති. වීතිෙත් වත 
සස් සකාවල වතසු අනාලවයසු පක් කන් වතසු තත් ථ බද් ධං ො පතිතං ො 
වමොවචතුං ෙට් ටතීති. 
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ම වත්ථුද්වකයපි සූකරෙත් ථූසු වුත් තසදිවසොවයෙ විනිච් ඡවයො. 

 ච්ෙවත්ථුද්වකයපි එවසෙ නවයො. අයං පන විවසවසො – කුමීනමුඛං 
විෙරිත් ො ො පච් ඡාපුටකං මුඤ් චිත් ො ො පස් වසන ඡිද් දං කත් ො ො කුමීනවතො 
මච් වඡ වපොවථත් ො පලාවපන් තස් ස පාරාජිකං. භත් තසිත් ථානි දස් වසත් ො එෙං 
පලාවපන් තස් සාපි පාරාජිකං. සහ කුමීවනන උද් ධරවතොපි පාරාජිකං. වකෙලං 

කුමීනමුඛං විෙරති, පච් ඡාපුටකං මුඤ් චති, ඡිද් දං ො කවරොති, මච් ඡා පන 

අත් තවනො ධම් මතාය පලායන් ති, භණ් ඩවදයයං. එෙං කත් ො භත් තසිත් ථානි 

දස් වසති, මච් ඡා වගොචරත් ථාය නික් ඛමිත් ො පලායන් ති, භණ් ඩවදයයවමෙ. 
මුඛං අවිෙරිත් ො පච් ඡාපුටකං අමුඤ් චිත් ො පස් වසන ඡිද් දං අකත් ො වකෙලං 

භත් තසිත් ථානි දස් වසති, මච් ඡා පන ඡාතජ් ඣත් තා සීවසන පහරිත් ො ඔකාසං 

කත් ො වගොචරත් ථාය නික් ඛමිත් ො පලායන් ති, භණ් ඩවදයයවමෙ. 

තුච් ඡකුමීනස ්ස මුඛං ො විෙරති, පච් ඡාපුටකං ො මුඤ් චති, ඡිද් දං ො කවරොති, 

ආගතාගතා මච් ඡා ද් ොරං පත් තා පුටකඡිද් වදහි පලායන් ති, භණ් ඩවදයයවමෙ. 

තුච් ඡකුමීනං ගවහත් ො ගුම් වබ ඛිපති, භණ් ඩවදයයවමොති. යාවන භණ් ඩං 
පීවඨ ථවිකාය සදිසං. 

 ංසකපසිවත්ථුම්හි – සවච ආකාවස ගණ් හාති, ගහිතට් ඨානවමෙ ඨානං. තං 
ඡහාකාවරහි පරිච් ඡින් දිත් ො ඨානාචාෙනං වෙදිතබ් බං. වසසවමත් ථ 
දාරුවගොපාලකරජකසාටකෙත් ථූසු ච අම් බවචොරකාදිෙත් ථූසු වුත් තනවයන 
විනිච් ඡිනිතබ් බං. 

155. කුලම්භිවත්ථුස්මං – වයො සප් පිවතලාදීනි අපාදග් ඝනකානි ගවහත් ො 

‘‘න පුන එෙං කරිස් සාමී’’ති සංෙවර ඨත් ො දුතියදිෙසාදීසුපි පුන චිත් වත 
උප් පන් වන එෙවමෙ ධුරනික් වඛපං කත් ො පරිභුඤ් ජන් වතො සබ් බම් පි තං 

පරිභුඤ් ජති, වනෙත් ථි පාරාජිකං. දුක් කටං ො ථුල් ලච් චයං ො ආපජ් ජති, 
භණ් ඩවදයයං පන වහොති. අයම් පි භික් ඛු එෙවමෙමකාසි. වතන වුත් තං – 
‘‘අනාපත් ති භික් ඛු පාරාජිකස් සා’’ති. ධුරනික් වඛපං පන අකත් ො ‘‘දිෙවස 
දිෙවස පරිභුඤ් ජිස් සාමී’’ති වථොකං වථොකම් පි පරිභුඤ් ජවතො යස් මිං දිෙවස 

පාදග් ඝනකං පූරති, තස් මිං පාරාජිකං. 

සංවිදාෙහාරෙත් ථූනි සංවිදාෙහාවර, මුට් ඨිෙත් ථූනි ඔදනියඝරාදිෙත් ථූසු ද් වෙ 
විඝාසෙත් ථූනි අම් බවචොරකාදිෙත් ථූසු වුත් තවිනිච් ඡයනවයන වෙදිතබ් බානි. 
ද් වෙ තිණෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

156. අම්බභාජාපනාදිෙත් ථූසු වත භික් ඛූ එකං ගාමකාොසං 
පරිච් ඡින් නභික් ඛුකං අගමංසු. තත් ථ භික් ඛූ  ලා ලං පරිභුඤ් ජමානාපි වතසු 
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ආගවතසු ‘‘වථරානං  ලානි වදථා’’ති කප් පියකාරවක න අවෙොචං. අථ වත 
භික් ඛූ ‘‘කිං සඞ් ඝිකං අම් හාකං න පාපුණාතී’’ති ඝණ් ටිං පහරිත් ො භාජාවපත් ො 
වතසම් පි ෙස් සග් වගන භාගං දත් ො අත් තනාපි පරිභුඤ් ජිංසු. වතන වනසං භගො 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, පරිකභො ත්ථායා’’ති ආහ. තස් මා ඉදානිපි යත් ථ 

ආොසිකා ආගන් තුකානං න වදන් ති,  ලොවර ච සම් පත් වත අඤ් වඤසං 

අත් ථිභාෙං දිස ්ො වචොරිකාය අත් තනාෙ ඛාදන් ති, තත් ථ ආගන් තුවකහි ඝණ් ටිං 
පහරිත් ො භාවජත් ො පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. 

යත් ථ පන ආොසිකා රුක් වඛ රක් ඛිත් ො  ලොවර සම් පත් වත භාවජත් ො 

ඛාදන් ති, චතූසු පච් චවයසු සම් මා උපවනන් ති, අනිස ්සරා තත් ථ ආගන් තුකා. 

වයපි රුක් ඛා චීෙරත් ථාය නියවමත් ො දින් නා, වතසුපි ආගන් තුකා අනිස් සරා. 
එවසෙ නවයො වසසපච් චයත් ථාය නියවමත් ො දින් වනසුපි. 

වය පන තථා අනියමිතා, ආොසිකා ච වත රක් ඛිත් ො වගොවපත් ො 

වචොරිකාය පරිභුඤ් ජන් ති, න වතසු ආොසිකානං කතිකාය ඨාතබ් බං. වය 

 ලපරිවභොගත් ථාය දින් නා, ආොසිකාපි වන රක් ඛිත් ො වගොවපත් ො සම් මා 

උපවනන් ති, වතසුවයෙ වතසං කතිකාය ඨාතබ් බං.  හාපච්චරියං පන වුත් තං – 

‘‘චතුන් නං පච් චයානං නියවමත් ො දින් නං වථයයචිත් වතන පරිභුඤ් ජන් වතො 
භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. පරිවභොගෙවසවනෙ තං භාවජත් ො 

පරිභුඤ් ජන් තස් ස භණ් ඩවදයයං. යං පවනත් ථ වසනාසනත් ථාය නියමිතං, තං 
පරිවභොගෙවසවනෙ භාවජත් ො පරිභුඤ් ජන් තස ්ස ථුල් ලච් චයඤ් ච 
භණ් ඩවදයයඤ් චා’’ති. 

ඔදිස් ස චීෙරත් ථාය දින් නං චීෙවරවයෙ උපවනතබ් බං. සවච දුබ් භික් ඛං 

වහොති, භික් ඛූ පිණ් ඩපාවතන කිලමන් ති, චීෙරං පන සුලභං, සඞ් ඝසුට් ඨුතාය 
අපවලොකනකම් මං කත් ො පිණ් ඩපාවතපි උපවනතුං ෙට් ටති. වසනාසවනන 
ගිලානපච් චවයන ො කිලමන් වතසු සඞ් ඝසුට් ඨුතාය අපවලොකනකම් මං කත් ො 
තදත් ථායපි උපවනතුං ෙට් ටති. ඔදිස් ස පිණ් ඩපාතත් ථාය ගිලානපච් චයත් ථාය ච 
දින් වනපි එවසෙ නවයො. ඔදිස් ස වසනාසනත් ථාය දින් නං පන ගරුභණ් ඩං 

වහොති, තං රක් ඛිත් ො වගොවපත් ො තදත් ථවමෙ උපවනතබ් බං. සවච පන 

දුබ් භික් ඛං වහොති, භික් ඛූ පිණ් ඩපාවතන න යාවපන් ති. එත් ථ 

රාජවරොගවචොරභයාදීහි අඤ් ඤත් ථ ගච් ඡන් තානං විහාරා පලුජ් ජන් ති, 

තාලනාළිවකරාදිවක විනාවසන් ති, වසනාසනපච් චයං පන නිස් සාය යාවපතුං 
සක් කා වහොති. එෙරූවප කාවල වසනාසනං විස් සජ් වජත් ොපි 
වසනාසනජග් ගනත් ථාය පරිවභොවගො භගෙතා අනුඤ් ඤාවතො. තස් මා එකං ො 
ද් වෙ ො ෙරවසනාසනානි ඨවපත් ො ඉතරානි ලාමකවකොටියා පිණ් ඩපාතත් ථාය 

විස් සජ් වජතුං ෙට් ටති. මූලෙත් ථුච් වඡදං පන කත් ො න උපවනතබ් බං. 
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වයො පන ආරාවමො චතුප් පච් චයත් ථාය නියවමත් ො දින් වනො, තත් ථ 

අපවලොකනකම් මං න කාතබ් බං. වයන පන පච් චවයන ඌනං, තදත් ථං 

උපවනතුං ෙට් ටති. ආරාවමො ජග් ගිතබ් වබො, වෙතනං දත් ොපි ජග් ගාවපතුං 
ෙට් ටති. වය පන වෙතනං ලභිත් ො ආරාවමවයෙ වගහං කත් ො ෙසන් තා 

රක් ඛන් ති, වත වච ආගතානං භික් ඛූනං නාළිවකරං ො තාලපක් කං ො වදන් ති, 
යං වතසං සඞ් වඝන අනුඤ් ඤාතං වහොති – ‘‘දිෙවස දිෙවස එත් තකං නාම 

ඛාදථා’’ති තවදෙ වත දාතුං ලභන් ති; තවතො උත් තරි වතසං දදන් තානම් පි 
ගවහතුං න ෙට් ටති. 

වයො පන ආරාමං වකණියා ගවහත් ො සඞ් ඝස ්ස චතුප් පච් චයත් ථාය 

කප් පියභණ් ඩවමෙ වදති, අයං බහුකම් පි දාතුං ලභති. වචතියස් ස පදීපත් ථාය ො 

ඛණ් ඩඵුල් ලපටිසඞ් ඛරණත් ථාය ො දින් වනො ආරාවමොපි පටිජග් ගිතබ් වබො; 
වෙතනං දත් ොපි ජග් ගාවපතබ් වබො. වෙතනඤ් ච පවනත් ථ වචතියසන් තකම් පි 
සඞ් ඝසන් තකම් පි දාතුං ෙට් ටති. එතම් පි ආරාමං වෙතවනන තත් වථෙ ෙසිත් ො 
රක් ඛන් තානඤ් ච වකණියා ගවහත් ො කප් පියභණ් ඩදායකානඤ් ච තත් ථ 
ජාතක ලදානං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බන් ති. 

අම් බපාලකාදිෙත් ථූසු – අනාපත්ති, භික්ඛකව, ක ොපෙස්ස දාකනති එත් ථ 

කතරං පන වගොපකදානං ෙට් ටති, කතරං න ෙට් ටතීති?  හාසු ත්කථකරො තාෙ 
ආහ – ‘‘යං වගොපකස් ස පරිච් ඡින් දිත් ො දින් නං වහොති – ‘එත් තකං දිෙවස 

දිෙවස ගණ් හා’ති තවදෙ ෙට් ටති; තවතො උත් තරි න ෙට් ටතී’’ති. 

 හාපදු ත්කථකරො පනාහ – ‘‘කිං වගොපකානං පණ් ණං ආවරොවපත් ො 

නිමිත් තසඤ් ඤං ො කත් ො දින් නං අත් ථි, එවතසං හත් වථ විස් සට් ඨකස් ස එවත 

ඉස් සරා, තස් මා යං වත වදන් ති තං බහුකම් පි ෙට් ටතී’’ති. කුලරුන්දට්ඨෙථායං 

පන වුත් තං – ‘‘මනුස් සානං ආරාමං ො අඤ් ඤං ො  ලා ලං දාරකා රක් ඛන් ති, 

වතහි දින් නං ෙට් ටති. ආහරාවපත් ො පන න ගවහතබ් බං. සඞ් ඝිවක පන 
වචතියසන් තවක ච වකණියා ගවහත් ො රක් ඛන් තස ්වසෙ දානං ෙට් ටති. 

වෙතවනන රක් ඛන් තස් ස අත් තවනො භාගමත් තං ෙට් ටතී’’ති.  හාපච්චරියං පන 

‘‘යං ගිහීනං ආරාමරක් ඛකා භික් ඛූනං වදන් ති, එතං ෙට් ටති. භික් ඛුසඞ් ඝස් ස පන 

ආරාමවගොපකා යං අත් තවනො භතියා ඛණ් වඩත් ො වදන් ති, එතං ෙට් ටති. වයොපි 

උපඩ් ඪාරාමං ො වකචිවදෙ රුක් වඛ ො භතිං ලභිත් ො රක් ඛති, තස් සාපි 
අත් තවනො පත් තරුක් ඛවතොවයෙ දාතුං ෙට් ටති. වකණියා ගවහත් ො 
රක් ඛන් තස් ස පන සබ් බම් පි ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. එතං පන සබ් බං බයඤ් ජනවතො 

නානං, අත් ථවතො එකවමෙ; තස් මා අධිප් පායං ඤත් ො ගවහතබ් බං. 

දාරුෙත් ථුම් හි – තාවොලිකෙො අහං භ වාති තාෙකාලිකචිත් වතො අහං 

භගොති ෙත් තුකාවමන වුත් තං, තාෙකාලිකචිත් වතොති ‘‘පුන ආහරිත් ො 
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දස් සාමී’’ති එෙංචිත් වතො අහන් ති වුත් තං වහොති. භගො ‘‘තාවොලිකෙ

අනාපත්තී’’ති ආහ. 

අයං පවනත් ථ පාළිමුත්තෙවිනිච්ෙකයො – සවච සඞ් වඝො සඞ් ඝිකං කම් මං 

කාවරති උවපොසථාගාරං ො වභොජනසාලං ො, තවතො ආපුච් ඡිත් ො තාෙකාලිකං 
හරිතබ් බං. වයො පන සඞ් ඝිවකො දබ් බසම් භාවරො අගුත් වතො වදවෙ ෙස් සන් වත 

වතවමති, ආතවපන සුක් ඛති, තං සබ් බම් පි ආහරිත් ො අත් තවනො ආොවස 
කාතුං ෙට් ටති. සඞ් වඝො ආහරාවපන් වතො අඤ් වඤන ො දබ් බසම් භාවරන 

මූවලන ො සඤ ්ඤාවපතබ් වබො. න සක් කා වච වහොති සඤ් ඤාවපතුං, 

‘‘සඞ් ඝිවකන, භන් වත, කතං සඞ් ඝිකපරිවභොවගන ෙළඤ් ජථා’’ති ෙත් තබ් බං. 
වසනාසනස් ස පන අයවමෙ භික් ඛු ඉස් සවරො. සවචපි පාසාණත් ථම් වභො ො 

රුක් ඛත් ථම් වභො ො කොටං ො ොතපානං ො නප් පවහොති, සඞ් ඝිකං 
තාෙකාලිකං ආහරිත් ො පාකතිකං කාතුං ෙට් ටති. එස නවයො අඤ ්වඤසුපි 
දබ් බසම් භාවරසූති. 

උදෙවත්ථුස්මං – යදා උදකං දුල් ලභං වහොති, වයොජනවතොපි 

අඩ් ඪවයොජනවතොපි ආහරීයති, එෙරූවප පරිග් ගහිතඋදවක අෙහාවරො. යවතොපි 
ආහරිමවතො ො වපොක් ඛරණීආදීසු ඨිතවතො ො වකෙලං යාගුභත් තං 

සම් පාවදන් ති, පානීයපරිවභොගඤ් ච කවරොන් ති, න අඤ ්ඤං මහාපරිවභොගං, 
තම් පි වථයයචිත් වතන ගණ් හවතො අෙහාවරො. යවතො පන එකං ො ද් වෙ ො ඝවට 

ගවහත් ො ආසනං වධොවිතුං, වබොධිරුක් වඛ සිඤ් චිතුං උදකපූජං කාතුං, රජනං 

පචිතුං ලබ් භති, තත් ථ සඞ් ඝස ්ස කතිකෙවසවනෙ පටිපජ් ජිතබ් බං. අතිවරකං 

ගණ් හන් වතො, මත් තිකාදීනි ො වථයයචිත් වතන පක් ඛිපන් වතො භණ් ඩං 
අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. 

සවච ආොසිකා කතිකෙත් තං දළ් හං කවරොන් ති, අඤ ්වඤසං භණ් ඩකං 

වධොවිතුං ො රජිතුං ො න වදන් ති, අත් තනා පන අඤ් වඤසං අපස් සන් තානං 

ගවහත් ො සබ් බං කවරොන් ති, වතසං කතිකාය න ඨාතබ් බං. යත් තකං වත 

වධොෙන් ති, තත් තකං වධොවිතබ් බං. සවච සඞ් ඝස් ස ද් වෙ තිස් වසො 

වපොක් ඛරණිවයො ො උදකවසොණ් ඩිවයො ො වහොන් ති, කතිකා ච කතා ‘‘එත් ථ 

න් හායිතබ් බං, ඉවතො පානීයං ගවහතබ් බං, ඉධ සබ් බපරිවභොවගො 

කාතබ් වබො’’ති. කතිකෙත් වතවනෙ සබ් බං කාතබ් බං. යත් ථ කතිකා නත් ථි, 
තත් ථ සබ් බපරිවභොවගො ෙට් ටතීති. 

 ත්තිොවත්ථුස්මං – යත් ථ මත් තිකා දුල් ලභා වහොති, නානප් පකාරා ො 

ෙණ් ණමත් තිකා ආහරිත් ො ඨපිතා, තත් ථ වථොකාපි පඤ ්චමාසකං අග් ඝති, 
තස් මා පාරාජිකං. සඞ් ඝිවක පන කම් වම වචතියකම් වම ච නිට් ඨිවත සඞ් ඝං 
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ආපුච් ඡිත් ො ො තාෙකාලිකං ො ගවහතුං ෙට් ටති. සුධායපි 
චිත් තකම් මෙණ් වණසුපි එවසෙ නවයො. 

තිණවත්ථූසු – ඣාපිතතිවණ ඨානාචාෙනස් ස අභාො දුක් කටං, 
භණ් ඩවදයයං පන වහොති. සඞ් වඝො තිණෙත් ථුං ජග් ගිත් ො සඞ් ඝිකං ආොසං 

ඡාවදති, පුන කදාචි ජග් ගිතුං න සක් වකොති, අථඤ් වඤො එවකො භික් ඛු 

ෙත් තසීවසන ජග් ගති, සඞ් ඝස් වසවෙතං. වනො වච ජග් ගති, සඞ් වඝවනවකො 

භික් ඛු ෙත් තබ් වබො ‘‘ජග් ගිත් ො වදහී’’ති. වසො වච භාගං ඉච් ඡති, භාගං දත් ොපි 

ජග් ගාවපතබ් බං. සවච භාගං ෙඩ් වඪති, දාතබ් බවමෙ. ෙඩ් වඪතිවයෙ, ‘‘ගච් ඡ 
ජග් ගිත් ො සබ් බං ගවහත් ො අත් තවනො සන් තකං වසනාසනං ඡාවදහී’’ති 

ෙත් තබ් වබො. කස් මා? නට් වඨ අත් වථො නත් ථි. දදන් වතහි පන සෙත් ථුකං න 

දාතබ් බං, ගරුභණ් ඩං වහොති; තිණමත් තං පන දාතබ් බං. තස් මිං වච ජග් ගිත් ො 

අත් තවනො වසනාසනං ඡාවදන් වත පුන සඞ් වඝො ජග් ගිතුං පවහොති, ‘‘ත් ෙං මා 

ජග් ගි, සඞ් වඝො ජග් ගිස් සතී’’ති ෙත් තබ් වබොති. 

 ඤ්චාදීනි සත්ත වත්ථූනි පාකටාවනෙ. පාළියං පන අනාගතම් පි 
පාසාණත් ථම් භං ො රුක් ඛත් ථම් භං ො අඤ් ඤං ො කිඤ් චි පාදග් ඝනකං 
හරන් තස ්ස පාරාජිකවමෙ. පධානඝරාදීසු ඡඩ් ඩිතපතිතානං පරිවෙණාදීනං 
කුට් ටම් පි පාකාරම් පි භින් දිත් ො ඉට් ඨකාදීනි අෙහරන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. 

කස ්මා? සඞ් ඝිකං නාම කදාචි අජ් ඣාෙසන් ති, කදාචි න අජ් ඣාෙසන් ති. 
පච් චන් වත වචොරභවයන ජනපවද වුට් ඨහන් වත ඡඩ් ඩිතවිහාරාදීසු කිඤ් චි 

පරික් ඛාරං හරන් තස් සාපි එවසෙ නවයො. වය පන තවතො තාෙකාලිකං හරන් ති, 

පුන ආෙසිවතසු ච විහාවරසු භික් ඛූ ආහරාවපන් ති, දාතබ් බං. සවචපි තවතො 

ආහරිත් ො වසනාසනං කතං වහොති, තං ො තදග් ඝනකං ො දාතබ් බවමෙ. ‘‘පුන 
ආෙසිස් සාමා’’ති ආලයං අච් ඡින් දිත් ො වුට් ඨිවතසු ජනපවදසු ගණසන් තකං ො 

පුග් ගලිකං ො ගහිතං වහොති; වත වච අනුජානන් ති, පටිකම් වමන කිච් චං නත් ථි. 

සඞ් ඝිකං පන ගරුභණ් ඩං, තස් මා පටිකම් මං කත් තබ් බවමෙ. 

157. විහාරපරිවභොගෙත් ථු උත් තානත් ථවමෙ. 

අනුජානාම, භික්ඛකව, තාවොලිෙං හරිතුන් ති එත් ථ වයො භික් ඛු සඞ් ඝිකං 
මඤ ්චං ො පීඨං ො තාෙකාලිකං හරිත් ො අත් තවනො  ාසුකට් ඨාවන එකම් පි 

ද් වෙපි මාවස සඞ් ඝිකපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජති, ආගතාගතානං වුඩ් ඪතරානං 

වදති, නප් පටිබාහති, තස් ස තස් මිං නට් වඨපි ජිණ් වණපි වචොරාෙහවටපි ගීො න 
වහොති. ෙසිත් ො පන ගච් ඡන් වතන යථාඨාවන ඨවපතබ් බං. වයො පන 

පුග් ගලිකපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජති, ආගතාගතානං වුඩ් ඪතරානං න වදති, 
තස් මිං නට් වඨ තස් ස ගීො වහොති. අඤ් ඤං පන ආොසං හරිත් ො 
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පරිභුඤ් ජන් වතන සවච තත් ථ වුඩ් ඪතවරො ආගන් ත් ො වුට් ඨාවපති, ‘‘මයා ඉදං 

අසුකාොසවතො නාම ආහටං, ගච් ඡාමි, නං පාකතිකං කවරොමී’’ති ෙත් තබ් බං. 

සවච වසො භික් ඛු ‘‘අහං පාකතිකං කරිස් සාමී’’ති ෙදති, තස් ස භාරං කත් ොපි 

ගන් තුං ෙට් ටතීති සඞ්කඛපට්ඨෙථායං වුත් තං. 

චම් පාෙත් ථුම් හි – කතෙටු යාගූති තිලතණ් ඩුලමුග් වගහි ො 
තිලතණ් ඩුලමාවසහි ො තිලතණ් ඩුලකුලත් වථහි ො තිලතණ් ඩුවලහි සද් ධිං 

යංකිඤ් චි එකං අපරණ් ණං පක් ඛිපිත් ො තීහි කතා, එතං කිර ඉවමහි තීහි 
චතුභාගඋදකසම් භින් වන ඛීවර සප් පිමධුසක් කරාදීහි වයොවජත් ො කවරොන් ති. 

රාජගහෙත් ථුම් හි –  ධුක ොළකෙොති අතිරසකපූවෙො වුච් චති; 

‘‘මධුසීසක’’න් තිපි ෙදන් ති. වසසවමත් ථ ෙත් ථුද් ෙවයපි ඔදනභාජනීයෙත් ථුස ්මිං 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 

158. අජ් ජුකෙත් ථුස ්මිං – එතදකවොචාති ගිලාවනො හුත් ො අවෙොච. ආයස් ා

උපාලිආයස් කතොඅජ්ජෙස්සපක්කඛොති න අගතිගමනෙවසන පක් වඛො, අපි ච 
වඛො අනාපත් තිසඤ් ඤිතාය ලජ් ජීඅනුග් ගවහන විනයානුග් ගවහන ච වථවරො 
පක් වඛොති වෙදිතබ් වබො. වසසවමත් ථ උත් තානවමෙ. 

159. බාරාණසීෙත් ථුස් මිං – කචොකරහි උපද්දුතන් ති වචොවරහි විලුත් තං. 

ඉද්ධියා ආකනත්වා පාසාකද ඨකපසීති වථවරො කිර තං කුලං 
වසොකසල් ලසමප් පිතං ආෙට් ටන් තං විෙට් ටන් තං දිස ්ො තස් ස කුලස් ස 
අනුකම් පාය පසාදානුරක් ඛණත් ථාය ධම් මානුග් ගවහන අත් තවනො ඉද් ධියා 
‘‘වතසංවයෙ පාසාදං දාරකානං සමීවප වහොතූ’’ති අධිට් ඨාසි. දාරකා ‘‘අම් හාකං 

පාසාවදො’’ති සඤ් ජානිත් ො අභිරුහිංසු. තවතො වථවරො ඉද් ධිං පටිසංහරි, 

පාසාවදොපි සකට් ඨාවනවයෙ අට් ඨාසි. වෙොහාරෙවසන පන වුත් තං ‘‘කතදාරකෙ

ඉද්ධියාආකනත්වාපාසාකද ඨකපසී’’ති. ඉද්ධිවිසකයති ඊදිසාය අධිට් ඨානිද් ධියා 
අනාපත් ති. විකුබ් බනිද් ධි පන න ෙට් ටති. 

160-1. අෙසාවන ෙත් ථුද් ෙයං උත් තානත් ථවමොති. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

දුතියපාරාජිකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තත්රායං අනුසාසනී – 

දුතියං අදුතිවයන, යං ජිවනන පකාසිතං; 
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පරාජිතකිවලවසන, පාරාජිකමිදං ඉධ. 

සික් ඛාපදං සමං වතන, අඤ ්ඤං කිඤ් චි න විජ් ජති; 

අවනකනයවෙොකිණ් ණං, ගම් භීරත් ථවිනිච් ඡයං. 

තස් මා ෙත් ථුම් හි ඔතිණ් වණ, භික් ඛුනා විනයඤ් ඤුනා; 

විනයානුග් ගවහවනත් ථ, කවරොන් වතන විනිච් ඡයං. 

පාළිං අට් ඨකථඤ් වචෙ, සාධිප් පායමවසසවතො; 

ඔගය් හ අප් පමත් වතන, කරණීවයො විනිච් ඡවයො. 

ආපත් තිදස ්සනුස ්සාවහො, න කත් තබ් වබො කුදාචනං; 
පස් සිස ්සාමි අනාපත් ති-මිති කයිරාථ මානසං. 

පස් සිත් ොපි ච ආපත් තිං, අෙත් ොෙ පුනප් පුනං; 

වීමංසිත් ොථ විඤ් ඤූහි, සංසන් දිත් ො ච තං ෙවද. 

කප් පිවයපි ච ෙත් ථුස ්මිං, චිත් තස ්ස ලහුෙත් තිවනො; 

ෙවසන සාමඤ් ඤගුණා, චෙන් තීධ පුථුජ් ජනා. 

තස් මා පරපරික් ඛාරං, ආසීවිසමිවෙොරගං; 

අග් ගිං විය ච සම් පස ්සං, නාමවසයය විචක් ඛවණොති. 

පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථාය 

පඨවමො භාවගො නිට් ඨිවතො. 
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නවමො තස් ස භගෙවතො අරහවතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

 විනයපිටකෙ  

පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා(දුතිකයොභාක ො) 

3. තතියපාරාජිෙං 
තතියං තීහි සුද් වධන, යං බුද් වධන විභාවිතං; 

පාරාජිකං තස් ස දානි, පත් වතො සංෙණ් ණනාක් කවමො. 

යස් මා තස ්මා සුවිඤ් වඤයයං, යං පුබ් වබ ච පකාසිතං; 

තං ෙජ් ජයිත් ො අස් සාපි, වහොති සංෙණ් ණනා අයං. 

පඨ පඤ්ඤත්තිනිදානවණ්ණනා 

162. කතන ස කයන බුද්කධො භ වා කවසාලියං විහරති  හාවකන

කූටා ාරසා ායන් ති එත් ථ කවසාලියන් ති එෙංනාමවක ඉත් ථිලිඞ් ගෙවසන 
පෙත් තවෙොහාවර නගවර. තඤ් හි නගරං තික් ඛත් තුං 
පාකාරපරික් වඛපෙඩ් ඪවනන විසාලීභූතත් තා ‘‘වෙසාලී’’ති වුච් චති. ඉදම් පි ච 
නගරං සබ් බඤ ්ඤුතප් පත් වතවයෙ සම් මාසම් බුද් වධ සබ් බාකාවරන වෙපුල් ලං 
පත් තන් ති වෙදිතබ් බං. එෙං වගොචරගාමං දස් වසත් ො නිොසට් ඨාන මාහ – 

‘‘ හාවකනකූටා ාරසා ාය’’න් ති. තත් ථ  හාවනං නාම සයංජාතං අවරොපිමං 
සපරිච් වඡදං මහන් තං ෙනං. කපිලෙත් ථුසාමන් තා පන මහාෙනං හිමෙන් වතන 
සහ එකාබද් ධං අපරිච් වඡදං හුත් ො මහාසමුද් දං ආහච් ච ඨිතං. ඉදං තාදිසං න 

වහොති, සපරිච් වඡදං මහන් තං ෙනන් ති මහාෙනං. කූටා ාරසා ා පන මහාෙනං 
නිස ්සාය කවත ආරාවම කූටාගාරං අන් වතො කත් ො හංසෙට් ටකච් ඡදවනන කතා 
සබ් බාකාරසම් පන් නා බුද් ධස ්ස භගෙවතො ගන් ධකුටි වෙදිතබ් බා. 

අකනෙපරියාකයන අසුභෙථං ෙකථතීති අවනවකහි කාරවණහි 
අසුභාකාරසන් දස් සනප් පෙත් තං කායවිච් ඡන් දනියකථං කවථති. වසයයථිදං – 

‘‘අත් ථි ඉමස ්මිං කාවය වකසා වලොමා…වප. … මුත් ත’’න් ති. කිං වුත් තං 

වහොති? භික් ඛවෙ, ඉමස ්මිං බයාමමත් වත කවළෙවර සබ් බාකාවරනපි 
විචිනන් වතො න වකොචි කිඤ් චි මුත් තං ො මණිං ො වෙළුරියං ො අගරුං ො 
චන් දනං ො කුඞ් කුමං ො කප් පූරං ො ොසචණ් ණාදීනි ො අණුමත් තම් පි සුචිභාෙං 
පස් සති. අථ වඛො පරමදුග් ගන් ධං වජගුච් ඡං අස් සිරීකදස ්සනං 
වකසවලොමාදිනානප් පකාරං අසුචිංවයෙ පස් සති. තස් මා න එත් ථ ඡන් වදො ො 

රාවගො ො කරණීවයො. වයපි හි උත් තමඞ් වග සිරස් මිං ජාතා වකසා නාම, වතපි 
අසුභා වචෙ අසුචිවනො ච පටික් කූලා ච. වසො ච වනසං අසුභාසුචිපටික් කූලභාවෙො 
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ෙණ් ණවතොපි සණ් ඨානවතොපි ගන් ධවතොපි ආසයවතොපි ඔකාසවතොපීති පඤ ්චහි 

කාරවණහි වෙදිතබ් වබො. එෙං වලොමාදීනන් ති. අයවමත් ථ සඞ් වඛවපො, 

විත් ථාවරො පන විසුද්ධි ග්ක  (විසුද් ධි. 1.182) වුත් තනවයන වෙදිතබ් වබො. ඉති 
භගො එකවමකස් මිං වකොට් ඨාවස පඤ් චපඤ් චප් පවභවදන අවනකපරියාවයන 
අසුභකථං කවථති. 

අසුභායවණ්ණංභාසතීති උද් ධුමාතකාදිෙවසන අසුභමාතිකං නික් ඛිපිත් ො 
පදභාජනීවයන තං විභජන් වතො ෙණ් වණන් වතො සංෙණ් වණන් වතො අසුභාය 

ෙණ් ණං භාසති. අසුභභාවනාය වණ්ණං භාසතීති යා අයං වකසාදීසු ො 
උද් ධුමාතකාදීසු ො අජ් ඣත් තබහිද් ධාෙත් ථූසු අසුභාකාරං ගවහත් ො පෙත් තස ්ස 

චිත් තස ්ස භාෙනා ෙඩ් ඪනා  ාතිකම් මං, තස් සා අසුභභාෙනාය ආනිසංසං 

දස් වසන් වතො ෙණ් ණං භාසති, ගුණං පරිකිත් වතති. වසයයථිදං – 

‘‘අසුභභාෙනාභියුත් වතො, භික් ඛවෙ, භික් ඛු වකසාදීසු ො ෙත් ථූසු 
උද් ධුමාතකාදීසු ො පඤ් චඞ් ගවිප් පහීනං පඤ් චඞ් ගසමන් නාගතං තිවිධකලයාණං 
දසලක් ඛණසම් පන් නං පඨමං ඣානං පටිලභති. වසො තං පඨමජ් ඣානසඞ් ඛාතං 
චිත් තමඤ් ජූසං නිස ්සාය විපස් සනං ෙඩ් වඪත් ො උත් තමත් ථං අරහත් තං 
පාපුණාතී’’ති. 

තත්රිමානි පඨමස් ස ඣානස ්ස දස ලක් ඛණානි – පාරිපන් ථිකවතො 

චිත් තවිසුද් ධි, මජ් ඣිමස ්ස සමාධිනිමිත් තස් ස පටිපත් ති, තත් ථ 

චිත් තපක් ඛන් දනං, විසුද් ධස ්ස චිත් තස ්ස අජ් ඣුවපක් ඛනං, සමථප් පටිපන් නස ්ස 

අජ් ඣුවපක් ඛනං, එකත් තුපට් ඨානස ්ස අජ් ඣුවපක් ඛනං, තත් ථ ජාතානං 

ධම් මානං අනතිෙත් තනට් වඨන සම් පහංසනා, ඉන් ද්රියානං එකරසට් වඨන 
තදුපගවීරියොහනට් වඨන ආවසෙනට් වඨන සම් පහංසනාති. 

තත්රායං පාළි – ‘‘පඨමස ්ස ඣානස් ස වකො ආදි, කිං මජ් වඣ, කිං 

පරිවයොසානං? පඨමස් ස ඣානස් ස පටිපදාවිසුද් ධි ආදි, උවපක් ඛානුබූ්රහනා 

මජ් වඣ, සම් පහංසනා පරිවයොසානං. පඨමස් ස ඣානස් ස පටිපදාවිසුද් ධි ආදි, 

ආදිස ්ස කති ලක් ඛණානි? ආදිස ්ස තීණි ලක් ඛණානි – වයො තස් ස පරිපන් වථො 

තවතො චිත් තං විසුජ් ඣති, විසුද් ධත් තා චිත් තං මජ් ඣිමං සමථනිමිත් තං 

පටිපජ් ජති, පටිපන් නත් තා තත් ථ චිත් තං පක් ඛන් දති. යඤ් ච පරිපන් ථවතො 

චිත් තං විසුජ් ඣති, යඤ ්ච විසුද් ධත් තා චිත් තං මජ් ඣිමං සමථනිමිත් තං 

පටිපජ් ජති, යඤ ්ච පටිපන් නත් තා තත් ථ චිත් තං පක් ඛන් දති. පඨමස් ස ඣානස් ස 

පටිපදාවිසුද් ධි ආදි, ආදිස ්ස ඉමානි තීණි ලක් ඛණානි. වතන වුච් චති – ‘පඨමං 
ඣානං ආදිකලයාණඤ් වචෙ වහොති තිලක් ඛණසම් පන් නඤ් ච’. 
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‘‘පඨමස් ස ඣානස් ස උවපක් ඛානුබ්රූහනා මජ් වඣ, මජ් ඣස ්ස කති 

ලක් ඛණානි? මජ් ඣස් ස තීණි ලක් ඛණානි – විසුද් ධං චිත් තං අජ් ඣුවපක් ඛති, 

සමථප් පටිපන් නං අජ් ඣුවපක් ඛති, එකත් තුපට් ඨානං අජ් ඣුවපක් ඛති. යඤ් ච 

විසුද් ධං චිත් තං අජ් ඣුවපක් ඛති, යඤ් ච සමථප් පටිපන් නං අජ් ඣුවපක් ඛති, 
යඤ ්ච එකත් තුපට් ඨානං අජ් ඣුවපක් ඛති. පඨමස් ස ඣානස් ස 

උවපක් ඛානුබූ්රහනා මජ් වඣ, මජ් ඣස ්ස ඉමානි තීණි ලක් ඛණානි. වතන වුච් චති 
– ‘පඨමං ඣානං මජ් වඣකලයාණඤ ්වචෙ වහොති තිලක් ඛණසම් පන් නඤ් ච’. 

‘‘පඨමස් ස ඣානස් ස සම් පහංසනා පරිවයොසානං, පරිවයොසානස් ස කති 

ලක් ඛණානි? පරිවයොසානස් ස චත් තාරි ලක් ඛණානි – තත් ථ ජාතානං ධම් මානං 

අනතිෙත් තනට් වඨන සම් පහංසනා, ඉන් ද්රියානං එකරසට් වඨන සම් පහංසනා, 

තදුපගවීරියොහනට් වඨන සම් පහංසනා, ආවසෙනට් වඨන සම් පහංසනා. 

පඨමස ්ස ඣානස් ස සම් පහංසනා පරිවයොසානං, පරිවයොසානස් ස ඉමානි චත් තාරි 

ලක් ඛණානි. වතන වුච් චති – ‘පඨමං ඣානං පරිවයොසානකලයාණඤ ්වචෙ 

වහොති චතුලක් ඛණසම් පන් නඤ් ච. ‘‘එෙං තිවිධත් තගතං චිත් තං 
තිවිධකල් යාණකං දසලක් ඛණසම් පන් නං විතක් කසම් පන් නඤ් වචෙ වහොති 
විචාරසම් පන් නඤ් ච පීතිසම් පන් නඤ් ච සුඛසම් පන් නඤ් ච චිත් තස් ස 
අධිට් ඨානසම් පන් නඤ් ච සද් ධාසම් පන් නඤ් ච වීරියසම් පන් නඤ් ච 
සතිසම් පන් නඤ් ච සමාධිසම් පන් නඤ් ච පඤ් ඤාසම් පන් නඤ් චා’’ති (පටි. වරො. 

1.158). 

ආදිස්සආදිස්සඅසුභස ාපත්තියාවණ්ණං භාසතීති ‘‘එෙම් පි ඉත් ථම් පී’’ති 

පුනප් පුනං ෙෙත් ථානං කත් ො ආදිසන් වතො අසුභසමාපත් තියා ෙණ් ණං භාසති, 

ආනිසංසං කවථති, ගුණං පරිකිත් වතති. වසයයථිදං – ‘‘අසුභසඤ් ඤාපරිචිවතන, 

භික් ඛවෙ, භික් ඛුවනො වචතසා බහුලං විහරවතො වමථුනධම් මසමාපත් තියා 

චිත් තං පටිලීයති පටිකුටති පටිෙට් ටති, න සම් පසාරීයති, උවපක් ඛා ො 

පාටිකුලයතා ො සණ් ඨාති. වසයයථාපි, භික් ඛවෙ, කුක් කුටපත් තං ො 

න් හාරුදද් දුලං ො අග් ගිම් හි පක් ඛිත් තං පටිලීයති පටිකුටති පටිෙට් ටති, න 

සම් පසාරීයති; එෙවමෙ වඛො, භික් ඛවෙ, අසුභසඤ් ඤාපරිචිවතන භික් ඛුවනො 
වචතසා බහුලං විහරවතො වමථුනධම් මසමාපත් තියා චිත් තං පටිලීයති පටිකුටති 

පටිෙට් ටති, න සම් පසාරීයතී’’ති (අ. නි. 7.49). 

ඉච්ො හං, භික්ඛකව, අද්ධ ාසං පටිසල්ලීයිතුන් ති අහං භික් ඛවෙ එකං 
අද් ධමාසං පටිසල් ලීයිතුං නිලීයිතුං එවකොෙ හුත් ො විහරිතුං ඉච් ඡාමීති අත් වථො. 

නම්හිකෙනචි උපසඞ්ෙමතබ්කබොඅඤ්ඤත්රඑකෙනපිණ්ඩපාතනීහාරකෙනාති 
වයො අත් තනා පයුත් තොචං අකත් ො මමත් ථාය සද් වධසු කුවලසු පටියත් තං 

පිණ් ඩපාතං නීහරිත් ො මය් හං උපනාවමති, තං පිණ් ඩපාතනීහාරකං එකං 
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භික් ඛුං ඨවපත් ො නම් හි අඤ් වඤන වකනචි භික් ඛුනා ො ගහට් වඨන ො 
උපසඞ් කමිතබ් වබොති. 

කස ්මා පන එෙමාහාති? අතීවත කිර පඤ් චසතා මිගලුද් දකා මහතීහි 
දණ් ඩොගුරාහි අරඤ් ඤං පරික් ඛිපිත් ො හට් ඨතුට් ඨා එකවතොවයෙ යාෙජීෙං 

මිගපක් ඛිඝාතකම් වමන ජීවිකං කප් වපත් ො නිරවය උපපන් නා; වත තත් ථ 
පච් චිත් ො පුබ් වබ කවතන වකනචිවදෙ කුසලකම් වමන මනුස් වසසු උපපන් නා 
කලයාණූපනිස ්සයෙවසන සබ් වබපි භගෙවතො සන් තිවක පබ් බජ් ජඤ ්ච 

උපසම් පදඤ් ච ලභිංසු; වතසං තවතො මූලාකුසලකම් මවතො අවිපක් කවිපාකා 
අපරාපරවචතනා තස් මිං අද් ධමාසබ් භන් තවර අත් තූපක් කවමන ච 

පරූපක් කවමන ච ජීෙතුපච් වඡදාය ඔකාසමකාසි, තං භගො අද් දස. 
කම් මවිපාවකො නාම න සක් කා වකනචි පටිබාහිතුං. වතසු ච භික් ඛූසු 
පුථුජ් ජනාපි අත් ථි වසොතාපන් නසකදාගාමීඅනාගාමීඛීණාසොපි. තත් ථ ඛීණාසො 

අප් පටිසන් ධිකා, ඉතවර අරියසාෙකා නියතගතිකා සුගතිපරායණා, 

පුථුජ් ජනානං පන ගති අනියතා. අථ භගො චින් වතසි – ‘‘ඉවම අත් තභාවෙ 

ඡන් දරාවගන මරණභයභීතා න සක් ඛිස් සන් ති ගතිං විවසොවධතුං, හන් ද වනසං 
ඡන් දරාගප් පහානාය අසුභකථං කවථමි. තං සුත් ො අත් තභාවෙ 
විගතච් ඡන් දරාගතාය ගතිවිවසොධනං කත් ො සග් වග පටිසන් ධිං ගණ් හිස් සන් ති. 
එෙං වනසං මම සන් තිවක පබ් බජ් ජා සාත් ථිකා භවිස ්සතී’’ති. 

තවතො වතසං අනුග් ගහාය අසුභකථං කවථසි කම් මට් ඨානසීවසන, වනො 
මරණෙණ් ණසංෙණ් ණනාධිප් පාවයන. කවථත් ො ච පනස් ස එතදවහොසි – 

‘‘සවච මං ඉමං අද් ධමාසං භික් ඛූ පස් සිස් සන් ති, ‘අජ් ජ එවකො භික් ඛු මවතො, 
අජ් ජ ද් වෙ…වප.… අජ් ජ දසා’ති ආගන් ත් ො ආගන් ත් ො ආවරොවචස් සන් ති. 
අයඤ් ච කම් මවිපාවකො න සක් කා මයා ො අඤ් වඤන ො පටිබාහිතුං. ස් ොහං තං 

සුත් ොපි කිං කරිස් සාමි? කිං වම අනත් ථවකන අනයබයසවනන සුවතන? 

හන් දාහං භික් ඛූනං අදස් සනං උපගච් ඡාමී’’ති. තස ්මා එෙමාහ – ‘‘ඉච් ඡාමහං, 

භික් ඛවෙ, අද් ධමාසං පතිසල් ලීයිතුං; නම් හි වකනචි උපසඞ් කමිතබ් වබො 
අඤ ්ඤත්ර එවකන පිණ් ඩපාතනීහාරවකනා’’ති. 

අපවර පනාහු – ‘‘පරූපොදවිෙජ් ජනත් ථං එෙං ෙත් ො පටිසල් ලීවනො’’ති. 

පවර කිර භගෙන් තං උපෙදිස් සන් ති – ‘‘අයං ‘සබ් බඤ් ඤූ, අහං 
සද් ධම් මෙරචක් කෙත් තී’ති පටිජානමාවනො අත් තවනොපි සාෙවක අඤ් ඤමඤ් ඤං 

ඝාවතන් වත නිොවරතුං න සක් වකොති. කිමඤ් ඤං සක් ඛිස ්සතී’’ති? තත් ථ 

පණ් ඩිතා ෙක් ඛන් ති – ‘‘භගො පටිසල් ලානමනුයුත් වතො නයිමං පෙත් තිං 

ජානාති, වකොචිස ්ස ආවරොචයිතාපි නත් ථි, සවච ජාවනයය අද් ධා 

නිොවරයයා’’ති. ඉදං පන ඉච් ඡාමත් තං, පඨමවමවෙත් ථ කාරණං. නාස්සුධාති 
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එත් ථ ‘‘අස්සුධා’’ති පදපූරණමත් වත අෙධාරණත් වථ ො නිපාවතො; වනෙ වකොචි 
භගෙන් තං උපසඞ් කමතීති අත් වථො. 

අවනවකහි ෙණ් ණසණ් ඨානාදීහි කාරවණහි වෙොකාවරො අස් සාති 

අකනොොරකවොොකරො; අවනකාකාරවෙොකිණ් වණො 

අවනකකාරණසම් මිස් වසොති වුත් තං වහොති. වකො වසො? අසුභභාෙනානුවයොවගො, 

තං අකනොොරකවොොරං අසුභභාවනානුකයො ං අනුයුත්තා විහරන්තීති 

යුත් තපයුත් තා විහරන් ති. අට්ටීයන්තීති සවකන කාවයන අට් ටා දුක් ඛිතා 

වහොන් ති. හරායන්තීති ලජ් ජන් ති. ජිගුච්ෙන්තීති සඤ් ජාතජිගුච් ඡා වහොන් ති. 

දහකරොති තරුවණො. යුවාති වයොබ් බවනන සමන් නාගවතො. 

 ණ්ඩනෙජාතිකෙොති මණ් ඩනකපකතිවකො. සීසංන්හාකතොති සීවසන සද් ධිං 

න් හාවතො. දහකරොයුවාති වචත් ථ දහරෙචවනන පඨමවයොබ් බනභාෙං දස් වසති. 
පඨමවයොබ් බවන හි සත් තා විවසවසන මණ් ඩනකජාතිකා වහොන් ති. 
සීසංන් හාවතොති ඉමිනා මණ් ඩනානුවයොගකාලං. යුොපි හි කිඤ් චි කම් මං කත් ො 

සංකිලිට් ඨසරීවරො න මණ් ඩනානුයුත් වතො වහොති; සීසංන් හාවතො පන වසො 
මණ් ඩනවමොනුයුඤ් ජති. අහිකුණපාදීනි දට් ඨුම් පි න ඉච් ඡති. වසො තස් මිං ඛවණ 
අහිකුණවපන ො කුක් කුරකුණවපන ො මනුස් සකුණවපන ො කණ් වඨ 
ආසත් වතන වකනචිවදෙ පච් චත් ථිවකන ආවනත් ො කණ් වඨ බද් වධන 

පටිමුක් වකන යථා අට් ටීවයයය හරාවයයය ජිගුච් වඡයය; එෙවමෙ වත භික් ඛූ 
සවකන කාවයන අට් ටීයන් තා හරායන් තා ජිගුච් ඡන් තා වසො විය පුරිවසො තං 
කුණපං විගතච් ඡන් දරාගතාය අත් තවනො කායං පරිච් චජිතුකාමා හුත් ො සත් ථං 
ආදාය අත් තනාපි අත් තානං ජීවිතා වෙොවරොවපන් ති. ‘‘ත් ෙං මං ජීවිතා 

වෙොවරොවපහි; අහං ත’’න් ති එෙං අඤ ්ඤමඤ් ඤම් පි ජීවිතා වෙොවරොවපන් ති. 

ම  ණ්ඩිෙම්පි ස ණකුලත්තෙන් ති ම  ණ්ඩිකෙොති තස් ස නාමං; 

ස ණකුලත්තකෙොති සමණවෙසධාරවකො. වසො කිර සිඛාමත් තං ඨවපත් ො සීසං 
මුණ් වඩත් ො එකං කාසාෙං නිොවසත් ො එකං අංවස කත් ො විහාරංවයෙ 
උපනිස ්සාය විඝාසාදභාවෙන ජීෙති. තම් පි මිගලණ් ඩිකං සමණකුත් තකං 

උපසඞ් කමිත් ො එෙං ෙදන් ති. සාධූති ආයාචනත් වථ නිපාවතො. කනොති 

උපවයොගබහුෙචනං, සාධු ආවුවසො අම් වහ ජීවිතා වෙොවරොවපහීති වුත් තං වහොති. 

එත් ථ ච අරියා වනෙ පාණාතිපාතං කරිංසු න සමාදවපසුං, න සමනුඤ් ඤා 

අවහසුං. පුථුජ් ජනා පන සබ් බමකංසු. ක ොහිතෙන් ති වලොහිතමක් ඛිතං. කයන

වග්ගුමුදානදීති ෙග් ගුමතා වලොකස් ස පුඤ ්ඤසම් මතා නදී. වසොපි කිර ‘‘තං පාපං 

තත් ථ පොවහස් සාමී’’ති සඤ් ඤාය ගවතො, නදියා ආනුභාවෙන අප් පමත් තකම් පි 
පාපං පහීනං නාම නත් ථි. 
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163. අහුකදවකුලක්කුලච්චන් ති වතසු කිර භික් ඛූසු වකනචිපි කායවිකාවරො ො 

ෙචීවිකාවරො ො න කවතො, සබ් වබ සතා සම් පජානා දක් ඛිවණන පස් වසන 

නිපජ් ජිංසු. තං අනුස් සරවතො තස් ස කුක් කුච් චං අවහොසිවයෙ. අහු 

විප්පටිසාකරොති තස් වසෙ කුක් කුච් චස ්ස සභාෙනියමනත් ථවමතං වුත් තං. 

විප් පටිසාරකුක් කුච් චං අවහොසි, න විනයකුක් කුච් චන් ති. අ ාභා වත ක තිආදි 

කුක් කුච් චස ්ස පෙත් තිආකාරදස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ අ ාභා වත ක ති 

ආයතිං දානි මම හිතසුඛලාභා නාම නත් ථීති අනුත් ථුනාති. ‘‘න වත ක 

 ාභා’’තිඉමිනා පන තවමෙත් ථං දළ් හං කවරොති. අයඤ් වහත් ථ අධිප් පාවයො – 

සවචපි වකොචි ‘‘ලාභා වත’’ති ෙවදයය, තං මිච් ඡා, න ෙත වම ලාභාති. 

දුල් ද්ධංවතක ති කුසලානුභාවෙන ලද් ධම් පි ඉදං මනුස් සත් තං දුල් ලද් ධං ෙත 

වම. න වත ක  සු ද්ධන් තිඉමිනා පන තවමෙත් ථං දළ් හං කවරොති. 

අයඤ් වහත් ථ අධිප් පාවයො – සවචපි වකොචි ‘‘සුලද් ධං වත’’ති ෙවදයය, තං 

මිච් ඡා; න ෙත වම සුලද් ධන් ති. අපුඤ්ඤංපසුතන් ති අපුඤ් ඤං උපචිතං ජනිතං 

ො. කස ්මාති වච? කයොහං භික්ඛූ…කප.… කවොකරොකපසින් ති. තස් සත් වථො – 
වයො අහං සීලෙන් වත තාය එෙ සීලෙන් තතාය කලයාණධම් වම උත් තමධම් වම 
වසට් ඨධම් වම භික් ඛූ ජීවිතා වෙොවරොවපසින් ති. 

අඤ්ඤතරා  ාරොයිොති නාමෙවසන අපාකටා එකා භුම් මවදෙතා 
මිච් ඡාදිට් ඨිකා මාරපක් ඛිකා මාරස් සනුෙත් තිකා ‘‘එෙමයං මාරවධයයං 
මාරවිසයං නාතික් කමිස් සතී’’ති චින් වතත් ො සබ් බාභරණවිභූසිතා හුත් ො 
අත් තවනො ආනුභාෙං දස් සයමානා අභිජ් ජමාවන උදවක පථවීතවල 

චඞ් කමමානා විය ආගන් ත් ො මිගලණ් ඩිකං සමණකුත් තකං එතදවෙොච. සාධු

සාධූති සම් පහංසනත් වථ නිපාවතො; තස ්මා එෙ ද් විෙචනං කතං. අතිණ්කණ

තාකරසීති සංසාරවතො අතිණ් වණ ඉමිනා ජීවිතාවෙොවරොපවනන තාවරසි 
පරිවමොවචසීති. අයං කිර එතිස් සා වදෙතාය බාලාය දුම් වමධාය ලද් ධි ‘‘වය න 

මතා, වත සංසාරවතො න මුත් තා. වය මතා, වත මුත් තා’’ති. තස් මා 
සංසාරවමොචකමිලක් ඛා විය එෙංලද් ධිකා හුත් ො තම් පි තත් ථ නිවයොවජන් තී 
එෙමාහ. අථ වඛො මිගලණ් ඩිවකො සමණකුත් තවකො තාෙ භුසං 
උප් පන් නවිප් පටිසාවරොපි තං වදෙතාය ආනුභාෙං දිස් ො ‘‘අයං වදෙතා එෙමාහ – 

අද් ධා ඉමිනා අත් වථන එෙවමෙ භවිතබ් බ’’න් ති නිට් ඨං ගන් ත් ො ‘‘ ාභාකිර

ක ’’තිආදීනි පරිකිත් තයන් වතො. විහාකරන විහාරං පරිකවකණන පරිකවණං

උපසඞ්ෙමත්වාඑවංවකදතීති තං තං විහාරඤ් ච පරිවෙණඤ් ච උපසඞ් කමිත් ො 

ද් ොරං විෙරිත් ො අන් වතො පවිසිත් ො භික් ඛූ එෙං ෙදති – ‘‘වකො අතිණ් වණො, කං 

තාවරමී’’ති? 

කහොතිකයව භයන් ති මරණං පටිච් ච චිත් තුත්රාවසො වහොති. කහොති 

ෙම්භිතත්තන් ති හදයමංසං ආදිං කත් ො තස් මා සරීරචලනං වහොති; අතිභවයන 
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පටුන 

ථද් ධසරීරත් තන් තිපි එවක, ථම් භිතත් තඤ් හි ඡම් භිතත් තන් ති වුච් චති. 

ක ො හංකසොති උද් ධංඨිතවලොමතා, ඛීණාසො පන සත් තසුඤ් ඤතාය 

සුදිට් ඨත් තා මරණකසත් තවමෙ න පස් සන් ති, තස් මා වතසං සබ් බම් වපතං 

නාවහොසීති වෙදිතබ් බං. එෙම්පි භික්ඛුං ද්කවපි…කප.… සට්ඨිම්පි භික්ඛූ 

එොකහන ජීවිතා කවොකරොකපසීති එෙං ගණනෙවසන සබ් බානිපි තානි පඤ් ච 
භික් ඛුසතානි ජීවිතා වෙොවරොවපසි. 

164. පටිසල් ානා වුට්ඨිකතොති වතසං පඤ් චන් නං භික් ඛුසතානං 
ජීවිතක් ඛයපත් තභාෙං ඤත් ො තවතො එකීභාෙවතො වුට් ඨිවතො ජානන් වතොපි 

අජානන් වතො විය කථාසමුට් ඨාපනත් ථං ආයස් මන් තං ආනන් දං ආමන් වතසි. කිං

නු කඛො ආනන්ද තනුභූකතො විය භික්ඛුසඞ්කඝොති ආනන් ද ඉවතො පුබ් වබ බහූ 

භික් ඛූ එකවතො උපට් ඨානං ආගච් ඡන් ති, උද් වදසං පරිපුච් ඡං ගණ් හන් ති 

සජ් ඣායන් ති, එකපජ් වජොවතො විය ආරාවමො දිස් සති, ඉදානි පන 
අද් ධමාසමත් තස් ස අච් චවයන තනුභූවතො විය තනුවකො මන් වදො අප් පවකො 

විරළවිරවළො විය ජාවතො භික් ඛුසඞ් වඝො. කින් නු වඛො කාරණං, කිං දිසාසු 

පක් කන් තා භික් ඛූති? 

අථායස් මා ආනන් වදො කම් මවිපාවකන වතසං ජීවිතක් ඛයප් පත් තිං 
අසල් ලක් වඛන් වතො අසුභකම් මට් ඨානානුවයොගපච් චයා පන සල් ලක් වඛන් වතො 

‘‘තථා හි පන භන්කත භ වා’’තිආදිං ෙත් ො භික් ඛූනං අරහත් තප් පත් තියා 

අඤ ්ඤං කම් මට් ඨානං යාචන් වතො ‘‘සාධු භන්කත භ වා’’තිආදිමාහ. 

තස් සත් වථො – සාධු භන් වත භගො අඤ් ඤං කාරණං ආචික් ඛතු, වයන 

භික් ඛුසඞ් වඝො අරහත් වත පතිට් ඨවහයය; මහාසමුද් දං ඔවරොහණතිත් ථානි විය හි 
අඤ ්ඤානිපි 
දසානුස ්සතිදසකසිණචතුධාතුෙෙත් ථානබ්රහ් මවිහාරානාපානසතිප් පවභදානි 
බහූනි නිබ් බාවනොවරොහණකම් මට් ඨානානි සන් ති. වතසු භගො භික් ඛූ 
සමස් සාවසත් ො අඤ ්ඤතරං කම් මට් ඨානං ආචික් ඛතූති අධිප් පාවයො. 

අථ භගො තථා කාතුකාවමො වථරං උවයයොවජන් වතො 

‘‘කතනහානන්දා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කවසාලිං උපනිස්සායාති වෙසාලිං 

උපනිස ්සාය සමන් තා ගාවුවතපි අද් ධවයොජවනපි යාෙතිකා භික් ඛූ විහරන් ති, 

වත සබ් වබ සන් නිපාවතහීති අත් වථො. කත සබ්කබ උපට්ඨානසා ායං

සන්නිපාකතත්වාති අත් තනා ගන් තුං යුත් තට් ඨානං සයං ගන් ත් ො අඤ් ඤත් ථ 
දහරභික් ඛූ පහිණිත් ො මුහුත් වතවනෙ අනෙවසවස භික් ඛූ උපට් ඨානසාලායං 

සමූහං කත් ො. යස්ස දානි භන්කත භ වා ො ං  ඤ්ඤතීති එත් ථ 
අයමධිප් පාවයො – භගො භික් ඛුසඞ් වඝො සන් නිපතිවතො එස කාවලො භික් ඛූනං 
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ධම් මකථං කාතුං, අනුසාසනිං දාතුං, ඉදානි යස් ස තුම් වහ කාලං ජානාථ, තං 
කත් තබ් බන් ති. 

ආනාපානස්සතිස ාධිෙථා 

165. අථ වඛො භගො…වප.… භික් ඛූ ආමන් වතසි – අයම්පි කඛො

භික්ඛකවති ආමන් වතත් ො ච පන භික් ඛූනං අරහත් තප් පත් තියා පුබ් වබ 
ආචික් ඛිතඅසුභකම් මට් ඨානවතො අඤ් ඤං පරියායං ආචික් ඛන් වතො 

‘‘ආනාපානස්සතිස ාධී’’ති ආහ. 

ඉදානි යස් මා භගෙතා භික් ඛූනං සන් තපණීතකම් මට් ඨානදස් සනත් ථවමෙ 

අයං පාළි වුත් තා, තස් මා අපරිහාවපත් ො අත් ථවයොජනාක් කමං එත් ථ ෙණ් ණනං 

කරිස ්සාමි. තත්ර ‘‘අයම්පිකඛොභික්ඛකව’’ති ඉමස් ස තාෙ පදස් ස අයං වයොජනා – 

භික් ඛවෙ න වකෙලං අසුභභාෙනාවයෙ කිවලසප් පහානාය සංෙත් තති, අපිච 
අයම් පි වඛො ආනාපානස් සතිසමාධි…වප.… වූපසවමතීති. 

අයං පවනත් ථ අත් ථෙණ් ණනා – ආනාපානස්සතීති 

අස් සාසපස් සාසපරිග් ගාහිකා සති. වුත් තඤ් වහතං පටිසම්භිදායං – 

‘‘ආනන් ති අස් සාවසො, වනො පස ්සාවසො. අපානන් ති පස් සාවසො, වනො 

අස් සාවසො. අස් සාසෙවසන උපට් ඨානං සති, පස් සාසෙවසන උපට් ඨානං 

සති. වයො අස් සසති තස් සුපට් ඨාති, වයො පස් සසති තස් සුපට් ඨාතී’’ති (පටි. 

ම. 1.160). 

ස ාධීති තාය ආනාපානපරිග් ගාහිකාය සතියා සද් ධිං උප් පන් නා 

චිත් වතකග් ගතා; සමාධිසීවසන චායං වදසනා, න සතිසීවසන. තස් මා 

ආනාපානස ්සතියා යුත් වතො සමාධි ආනාපානස් සතිසමාධි, ආනාපානස් සතියං ො 

සමාධි ආනාපානස ්සතිසමාධීති එෙවමත් ථ අත් වථො වෙදිතබ් වබො. භාවිකතොති 

උප් පාදිවතො ෙඩ් ඪිවතො ච. බහුලීෙකතොති පුනප් පුනං කවතො. සන්කතො කචව

පණීකතො චාති සන් වතො වචෙ පණීවතො වචෙ, උභයත් ථ එෙසද් වදන නියවමො 

වෙදිතබ් වබො. කිං වුත් තං වහොති? අයඤ් හි යථා අසුභකම් මට් ඨානං වකෙලං 
පටිවෙධෙවසන සන් තඤ් ච පණීතඤ් ච ඔළාරිකාරම් මණත් තා පන 

පටිකූලාරම් මණත් තා ච ආරම් මණෙවසන වනෙ සන් තං න පණීතං, න එෙං 

වකනචි පරියාවයන අසන් වතො ො අප් පණීවතො ො, අපිච වඛො 
ආරම් මණසන් තතායපි සන් වතො වූපසන් වතො නිබ් බුවතො 
පටිවෙධසඞ් ඛාතඅඞ් ගසන් තතායපි ආරම් මණප් පණීතතායපි පණීවතො 
අතිත් තිකවරො අඞ් ගප් පණීතතායපීති. වතන වුත් තං – ‘‘සන් වතො වචෙ පණීවතො 
චා’’ති. 
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අකසචනකෙො ච සුකඛො ච විහාකරොති එත් ථ පන නාස් ස වසචනන් ති 

අවසචනවකො අනාසිත් තවකො අබ් වබොකිණ් වණො පාවටක් වකො ආවෙණිවකො, 
නත් වථත් ථ පරිකම් වමන ො උපචාවරන ො සන් තතා ආදිමනසිකාරවතො පභුති 
අත් තවනො සභාවෙවනෙ සන් වතො ච පණීවතො චාති අත් වථො. වකචි පන 

අකසචනකෙොති අනාසිත් තවකො ඔජෙන් වතො සභාවෙවනෙ මධුවරොති ෙදන් ති. 
එෙමයං අවසචනවකො ච අප් පිතප් පිතක් ඛවණ කායිකවචතසිකසුඛප් පටිලාභාය 
සංෙත් තනවතො සුවඛො ච විහාවරොති වෙදිතබ් වබො. 

උප්පන්නුප්පන්කනති අවික් ඛම් භිවත අවික් ඛම් භිවත. පාපකෙති ලාමවක. 

අකුලසක  ධම්ක ති අවකොසල් ලසම් භූවත ධම් වම. ඨානකසො අන්තරධාකපතීති 

ඛවණවනෙ අන් තරධාවපති වික් ඛම් වභති. වූපසක තීති සුට් ඨු උපසවමති, 
නිබ් වබධභාගියත් තා ො අනුපුබ් වබන අරියමග් ගවුඩ් ඪිප් පවතො සමුච් ඡින් දති 
පටිප් පස් සම් වභතීතිපි අත් වථො. 

කසයයථාපීති ඔපම් මනිදස් සනවමතං. ගිම්හානං පච්ඡික   ාකසති 

ආසාළ ්හමාවස. ඌහතං රකජොජල් න් ති අද් ධමාවස ොතාතපසුක් ඛාය 
වගොමහිංසාදිපාදප් පහාරසම් භින් නාය පථවියා උද් ධං හතං ඌහතං ආකාවස 

සමුට් ඨිතං රජඤ් ච වරණුඤ් ච.  හා අො ක කඝොති සබ් බං නභං 
අජ් වඣොත් ථරිත් ො උට් ඨිවතො ආසාළ් හජුණ් හපක් වඛ සකලං අද් ධමාසං 
ෙස් සනකවමවඝො. වසො හි අසම් පත් වත ෙස් සකාවල උප් පන් නත් තා 

අකාලවමවඝොති ඉධාධිප් වපවතො. ඨානකසො අන්තරධාකපති වූපසක තීති 

ඛවණවනෙ අදස් සනං වනති, පථවියං සන් නිසීදාවපති. එවක ව කඛොති 
ඔපම් මසම් පටිපාදනවමතං. තවතො පරං වුත් තනයවමෙ. 

ඉදානි ෙථංභාවිකතො චභික්ඛකව ආනාපානස්සතිස ාධීති එත් ථ ෙථන් ති 
ආනාපානස ්සතිසමාධිභාෙනං නානප් පකාරවතො විත් ථාවරතුකමයතාපුච් ඡා. 

භාවිකතො ච භික්ඛකව ආනාපානස්සතිස ාධීති නානප් පකාරවතො 

විත් ථාවරතුකමයතාය පුට් ඨධම් මනිදස ්සනං. එස නවයො දුතියපවදපි. අයං 
පවනත් ථ සඞ් වඛපත් වථො – භික් ඛවෙ වකනපකාවරන වකනාකාවරන වකන 
විධිනා භාවිවතො ආනාපානස් සතිසමාධි වකනපකාවරන බහුලීකවතො සන් වතො 
වචෙ…වප.… වූපසවමතීති. 

ඉදානි තමත් ථං විත් ථාවරන් වතො ‘‘ඉධ භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඉධ

භික්ඛකවභික්ඛූති භික් ඛවෙ ඉමස් මිං සාසවන භික් ඛු. අයඤ් වහත් ථ ඉධසද් වදො 
සබ් බප් පකාරආනාපානස් සතිසමාධිනිබ් බත් තකස් ස පුග් ගලස ්ස 
සන් නිස ්සයභූතසාසනපරිදීපවනො අඤ් ඤසාසනස ්ස තථාභාෙපටිවසධවනො ච. 

වුත් තඤ ්වහතං – ‘‘ඉවධෙ, භික් ඛවෙ, සමවණො…වප.… සුඤ ්ඤා පරප් පොදා 
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සමවණභි අඤ් වඤහී’’ති (ම. නි. 1.139). වතන වුත් තං – ‘‘ඉමස් මිං සාසවන 
භික් ඛූ’’ති. 

අරඤ්ඤ කතො වා…කප.… සුඤ්ඤා ාර කතො වාති ඉදමස ්ස 
ආනාපානස ්සතිසමාධිභාෙනානුරූපවසනාසනපරිග් ගහපරිදීපනං. ඉමස් ස හි 
භික් ඛුවනො දීඝරත් තං රූපාදීසු ආරම් මවණසු අනුවිසටං චිත් තං 
ආනාපානස ්සතිසමාධිආරම් මණං අභිරුහිතුං න ඉච් ඡති. කූටවගොණයුත් තරවථො 
විය උප් පථවමෙ ධාෙති. තස් මා වසයයථාපි නාම වගොවපො කූටවධනුයා සබ් බං 
ඛීරං පිවිත් ො ෙඩ් ඪිතං කූටෙච් ඡං දවමතුකාවමො වධනුවතො අපවනත් ො 
එකමන් වත මහන් තං ථම් භං නිඛණිත් ො තත් ථ වයොත් වතන බන් වධයය. අථස ්ස 
වසො ෙච් වඡො ඉවතො චිවතො ච විප්  න් දිත් ො පලායිතුං අසක් වකොන් වතො තවමෙ 

ථම් භං උපනිසීවදයය ො උපනිපජ් වජයය ො; එෙවමෙ ඉමිනාපි භික් ඛුනා 
දීඝරත් තං රූපාරම් මණාදිරසපානෙඩ් ඪිතං දුට් ඨචිත් තං දවමතුකාවමන 
රූපාදිආරම් මණවතො අපවනත් ො අරඤ් ඤං ො…වප.… සුඤ් ඤාගාරං ො 
පවෙවසත් ො තත් ථ අස් සාසපස් සාසථම් වභ සතිවයොත් වතන බන් ධිතබ් බං. 
එෙමස ්ස තං චිත් තං ඉවතො චිවතො ච විප්  න් දිත් ොපි පුබ් වබ ආචිණ් ණාරම් මණං 
අලභමානං සතිවයොත් තං ඡින් දිත් ො පලායිතුං අසක් වකොන් තං තවමොරම් මණං 
උපචාරප් පනාෙවසන උපනිසීදති වචෙ උපනිපජ් ජති ච. වතනාහු වපොරාණා – 

‘‘යථා ථම් වභ නිබන් වධයය, ෙච් ඡං දම් මං නවරො ඉධ; 

බන් වධවයයෙං සකං චිත් තං, සතියාරම් මවණ දළ් හ’’න් ති. (විසුද් ධි. 

1.217; දී. නි. අට් ඨ. 2.374; ම. නි. අට් ඨ. 1.107; පටි. ම. අට් ඨ. 

2.1.163); 

එෙමස ්වසතං වසනාසනං භාෙනානුරූපං වහොති. වතන වුත් තං – ‘‘ඉදමස ්ස 
ආනාපානස ්සතිසමආධිභාෙනානුරූපවසනාසනපරිග් ගහපරිදීපන’’න් ති. 

අථ ො යස් මා ඉදං කම් මට් ඨානප් පවභවද මුද් ධභූතං 
සබ් බඤ ්ඤුබුද් ධපච් වචකබුද් ධබුද් ධසාෙකානං 
විවසසාධිගමදිට් ඨධම් මසුඛවිහාරපදට් ඨානං ආනාපානස් සතිකම් මට් ඨානං 
ඉත් ථිපුරිසහත් ථිඅස ්සාදිසද් දසමාකුලං ගාමන් තං අපරිච් චජිත් ො න සුකරං 

සම් පාවදතුං, සද් දකණ් ටකත් තා ඣානස් ස. අගාමවක පන අරඤ් වඤ සුකරං 
වයොගාෙචවරන ඉදං කම් මට් ඨානං පරිග් ගවහත් ො ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානං 
නිබ් බත් වතත් ො තවදෙ ච පාදකං කත් ො සඞ් ඛාවර සම් මසිත් ො අග් ග ලං 

අරහත් තං සම් පාපුණිතුං, තස් මාස් ස අනුරූපංවසනාසනං දස් වසන් වතො භගො 
‘‘අරඤ් ඤගවතො ො’’තිආදිමාහ. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

319 

පටුන 

ෙත් ථුවිජ් ජාචරිවයො විය හි භගො, වසො යථා ෙත් ථුවිජ් ජාචරිවයො නගරභූමිං 

පස් සිත් ො සුට් ඨු උපපරික් ඛිත් ො ‘‘එත් ථ නගරං මාවපථා’’ති උපදිසති, 

වසොත් ථිනා ච නගවර නිට් ඨිවත රාජකුලවතො මහාසක් කාරං ලභති; එෙවමෙ 
වයොගාෙචරස් ස අනුරූපවසනාසනං උපපරික් ඛිත් ො එත් ථ කම් මට් ඨානං 
අනුයුඤ් ජිතබ් බන් ති උපදිසති. තවතො තත් ථ කම් මට් ඨානං අනුයුත් වතන 

වයොගිනා කවමන අරහත් වත පත් වත ‘‘සම් මාසම් බුද් වධො ෙත වසො භගො’’ති 

මහන් තං සක් කාරං ලභති. අයං පන භික් ඛු ‘‘දීපිසදිවසො’’ති වුච් චති. යථා හි 
මහාදීපිරාජා අරඤ් වඤ තිණගහනං ො ෙනගහනං ො පබ් බතගහනං ො නිස් සාය 

නිලීයිත් ො ෙනමහිංසවගොකණ් ණසූකරාදවයො මිවග ගණ් හාති; එෙවමොයං 
අරඤ් ඤාදීසු කම් මට් ඨානං අනුයුඤ් ජන් වතො භික් ඛු යථාක් කවමන 
වසොතාපත් තිසකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත් තමග් වග වචෙ අරිය ලඤ් ච ගණ් හාතීති 
වෙදිතබ් වබො. වතනාහු වපොරාණා – 

‘‘යථාපි දීපිවකො නාම, නිලීයිත් ො ගණ් හතී මිවග; 

තවථොයං බුද් ධපුත් වතො, යුත් තවයොවගො විපස් සවකො; 

අරඤ් ඤං පවිසිත් ොන, ගණ් හාති  ලමුත් තම’’න් ති. (මි. ප. 6.1.5); 

වතනස ්ස පරක් කමජෙවයොග් ගභූමිං අරඤ් ඤවසනාසනං දස් වසන් වතො 

භගො ‘‘අරඤ් ඤගවතො ො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ අරඤ්ඤ කතො වාති අරඤ් ඤන් ති ‘‘නික් ඛමිත් ො බහි ඉන් දඛීලා 

සබ් බවමතං අරඤ් ඤ’’න් ති (විභ. 529) ච ‘‘ආරඤ් ඤකං නාම වසනාසනං 

පඤ ්චධනුසතිකං පච් ඡිම’’න් ති (පාරා. 653) ච එෙං වුත් තලක් ඛවණසු 

අරඤ් වඤසු අනුරූපං යංකිඤ් චි පවිවෙකසුඛං අරඤ් ඤං ගවතො. රුක්ඛමූ  කතො

වාති රුක් ඛසමීපං ගවතො. සුඤ්ඤා ාර කතො වාති සුඤ් ඤං විවිත් වතොකාසං 
ගවතො. එත් ථ ච ඨවපත් ො අරඤ් ඤඤ් ච රුක් ඛමූලඤ් ච 
අෙවසසසත් තවිධවසනාසනගවතොපි සුඤ් ඤාගාරගවතොති ෙත් තුං ෙට් ටති. 
එෙමස ්ස උතුත් තයානුකූලං ධාතුචරියානුකූලඤ් ච ආනාපානස් සතිභාෙනානුරූපං 
වසනාසනං උපදිසිත් ො අලීනානුද් ධච් චපක් ඛිකං සන් තමිරියාපථං උපදිසන් වතො 

‘‘නිසීදතී’’ති ආහ. අථස් ස නිසජ් ජාය දළ් හභාෙං අස් සාසපස් සාසානං 

පෙත් තනසුඛතං ආරම් මණපරිග් ගහූපායඤ් ච දස් වසන් වතො ‘‘පල් ඞ්ෙං 

ආභුජිත්වා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ පල් ඞ්ෙන් ති සමන් තවතො ඌරුබද් ධාසනං. ආභුජිත්වාති 

ආබන් ධිත් ො. උජං ොයං පණිධායාති උපරිමං සරීරං උජුකං ඨවපත් ො, 
අට් ඨාරස පිට් ඨිකණ් ටවක වකොටියා වකොටිං පටිපාවදත් ො. එෙඤ් හි නිසින් නස ්ස 
චම් මමංසන් හාරූනි න පණමන් ති. අථස ්ස යා වතසං පණමනප් පච් චයා ඛවණ 
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ඛවණ වෙදනා උප් පජ් වජයයං, තා න උප් පජ් ජන් ති. තාසු අනුප් පජ් ජමානාසු 
චිත් තං එකග් ගං වහොති. කම් මට් ඨානං න පරිපතති. වුඩ් ඪිං  ාතිං උපගච් ඡති. 

පරිමුඛංසතිංඋපට්ඨකපත්වාති කම් මට් ඨානාභිමුඛං සතිං ඨපයිත් ො. අථ ො 

‘‘පරී’’ති පරිග් ගහට් වඨො; ‘‘මුඛ’’න් ති නියයානට් වඨො; ‘‘සතී’’ති උපට් ඨානට් වඨො; 

වතන වුච් චති – ‘‘පරිමුඛං සතිං උපට් ඨවපත් ො’’ති. එෙං පටිසම්භිදායං (පටි. ම. 

1.164-165) වුත් තනවයනවපත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. තත්රායං සඞ් වඛවපො – 

‘‘පරිග් ගහිතනියයානං සතිං කත් ො’’ති. කසො සකතොව අස්සසතීති වසො භික් ඛු 
එෙං නිසීදිත් ො එෙඤ් ච සතිං උපට් ඨවපත් ො තං සතිං අවිජහන් වතො සවතොඑෙ 

අස් සසති, සවතො පස් සසති, සවතොකාරී වහොතීති වුත් තං වහොති. 

ඉදානි වයහාකාවරහි සවතොකාරී වහොති, වත දස් වසන් වතො ‘‘දීඝං වා

අස්සසන්කතො’’තිආදිමාහ. වුත් තඤ් වහතං පටිසම්භිදායං – ‘‘වසො සවතොෙ 

අස් සසති, සවතො පස් සසතී’’ති එතස් වසෙ විභඞ් වග – 

‘‘බාත් තිංසාය ආකාවරහි සවතොකාරී වහොති. දීඝං අස් සාසෙවසන 
චිත් තස ්ස එකග් ගතං අවික් වඛපං පජානවතො සති උපට් ඨිතා වහොති. තාය 
සතියා වතන ඤාවණන සවතොකාරී වහොති. දීඝං පස් සාසෙවසන…වප.… 
පටිනිස ්සග් ගානුපස් සී අස් සාසෙවසන පටිනිස් සග් ගානුපස් සී 
පස් සාසෙවසන චිත් තස් ස එකග් ගතං අවික් වඛපං පජානවතො සති 
උපට් ඨිතා වහොති. තාය සතියා වතන ඤාවණන සවතොකාරී වහොතී’’ති 

(පටි. ම. 1.165). 

තත් ථ දීඝං වා අස්සසන්කතොති දීඝං ො අස් සාසං පෙත් වතන් වතො. 

‘‘අස්සාකසො’’ති බහි නික් ඛමනොවතො. ‘‘පස්සාකසො’’ති අන් වතො පවිසනොවතො. 
සුත් තන් තට් ඨකථාසු පන උප් පටිපාටියා ආගතං. 

තත් ථ සබ් වබසම් පි ගබ් භවසයයකානං මාතුකුච් ඡිවතො නික් ඛමනකාවල 
පඨමං අබ් භන් තරොවතො බහි නික් ඛමති. පච් ඡා බාහිරොවතො සුඛුමං රජං 
ගවහත් ො අබ් භන් තරං පවිසන් වතො තාලුං ආහච් ච නිබ් බායති. එෙං තාෙ 

අස් සාසපස් සාසා වෙදිතබ් බා. යා පන වතසං දීඝරස් සතා, සා අද් ධානෙවසන 
වෙදිතබ් බා. යථා හි ඔකාසද් ධානං  රිත් ො ඨිතං උදකං ො ොලිකා ො 

‘‘දීඝමුදකං දීඝා ොලිකා, රස ්සමුදකං රස් සා ොලිකා’’ති වුච් චති. එෙං 
චණ් ණවිචණ් ණාපි අස් සාසපස් සාසා හත් ථිසරීවර අහිසරීවර ච වතසං 

අත් තභාෙසඞ් ඛාතං දීඝං අද් ධානං සණිකං පූවරත් ො සණිකවමෙ නික් ඛමන් ති, 
තස් මා ‘‘දීඝා’’ති වුච් චන් ති. සුනඛසසාදීනං අත් තභාෙසඞ් ඛාතං රස් සං අද් ධානං 

සීඝං පූවරත් ො සීඝවමෙ නික් ඛමන් ති, තස ්මා ‘‘රස ්සා’’ති වුච් චන් ති. මනුස් වසසු 
පන වකචි හත් ථිඅහිආදවයො විය කාලද් ධානෙවසන දීඝං අස් සසන් ති ච 
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පටුන 

පස් සසන් ති ච. වකචි සුනඛසසාදවයො විය රස් සං. තස් මා වතසං කාලෙවසන 
දීඝමද් ධානං නික් ඛමන් තා ච පවිසන් තා ච වත දීඝා. ඉත් තරමද් ධානං 
නික් ඛමන් තා ච පවිසන් තා ච ‘‘රස ්සා’’ති වෙදිතබ් බා. තත්රායං භික් ඛු 
නෙහාකාවරහි දීඝං අස් සසන් වතො ච පස් සසන් වතො ච ‘‘දීඝං අස් සසාමි 
පස් සසාමී’’ති පජානාති. එෙං පජානවතො චස් ස එවකනාකාවරන 
කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානභාෙනා සම් පජ් ජතීති වෙදිතබ් බා. යථාහ 

පටිසම්භිදායං – 

‘‘කථං දීඝං අස ්සසන් වතො ‘දීඝං අස් සසාමී’ති පජානාති, දීඝං 

පස් සසන් වතො ‘දීඝං පස් සසාමී’ති පජානාති? දීඝං අස් සාසං 

අද් ධානසඞ් ඛාවත අස ්සසති, දීඝං පස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත පස් සසති, 
දීඝං අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසතිපි පස් සසතිපි. දීඝං 
අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසවතොපි පස් සසවතොපි ඡන් වදො 

උප් පජ් ජති; ඡන් දෙවසන තවතො සුඛුමතරං දීඝං අස් සාසං 

අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසති, ඡන් දෙවසන තවතො සුඛුමතරං දීඝං පස් සාසං 

අද් ධානසඞ් ඛාවත පස් සසති, ඡන් දෙවසන තවතො සුඛුමතරං දීඝං 
අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසතිපි පස් සසතිපි. ඡන් දෙවසන 
තවතො සුඛුමතරං දීඝං අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසවතොපි 

පස් සසවතොපි පාවමොජ් ජං උප් පජ් ජති; පාවමොජ් ජෙවසන තවතො සුඛුමතරං 

දීඝං අස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසති, පාවමොජ් ජෙවසන තවතො 
සුඛුමතරං දීඝං පස් සාසං…වප.… දීඝං අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත 
අස් සසතිපි පස් සසතිපි. පාවමොජ් ජෙවසන තවතො සුඛුමතරං දීඝං 
අස් සාසපස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත අස් සසවතොපි පස් සසවතොපි දීඝං 

අස් සාසපස් සාසා චිත් තං විෙත් තති, උවපක් ඛා සණ් ඨාති. ඉවමහි නෙහි 

ආකාවරහි දීඝං අස් සාසපස් සාසා කාවයො; උපට් ඨානං සති; අනුපස ්සනා 

ඤාණං; කාවයො උපට් ඨානං, වනො සති; සති උපට් ඨානඤ් වචෙ සති ච. 
තාය සතියා වතන ඤාවණන තං කායං අනුපස් සති. වතන වුච් චති – 

‘‘කාවය කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානභාෙනා’’ති (පටි. ම. 1.166). 

එවසෙ නවයො රස් සපවදපි. අයං පන විවසවසො – ‘‘යථා එත් ථ ‘දීඝං 

අස් සාසං අද් ධානසඞ් ඛාවත’ති වුත් තං; එෙමිධ ‘රස ්සං අස් සාසං 
ඉත් තරසඞ් ඛාවත අස් සසතී’’ති ආගතං. තස් මා තස් ස ෙවසන යාෙ ‘‘වතන 
වුච් චති කාවය කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානභාෙනා’’ති තාෙ වයොවජතබ් බං. 
එෙමයං අද් ධානෙවසන ඉත් තරෙවසන ච ඉවමහාකාවරහි අස් සාසපස් සාවස 
පජානන් වතො දීඝං ො අස් සසන් වතො ‘‘දීඝං අස් සසාමී’’ති පජානාති…වප.… 
රස ්සං ො පස් සසන් වතො ‘‘රස ්සං පස් සසාමී’’ති පජානාතීති වෙදිතබ් වබො. 
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එෙං පජානවතො චස් ස – 

‘‘දීවඝො රස් වසො ච අස් සාවසො; 

පස් සාවසොපි ච තාදිවසො; 

චත් තාවරො ෙණ් ණා ෙත් තන් ති; 

නාසිකග් වගෙ භික් ඛුවනො’’ති. (විසුද් ධි. 1.219; පටි. ම. අට් ඨ. 

2.1.163); 

සබ්බොයප්පටිසංකවදී අස්සසිස්සාම…කප.… පස්සසිස්සාමීති සික්ඛතීති 
සකලස ්ස අස් සාසකායස් ස ආදිමජ් ඣපරිවයොසානං විදිතං කවරොන් වතො පාකටං 
කවරොන් වතො ‘‘අස් සසිස ්සාමී’’ති සික් ඛති. සකලස් ස පස් සාසකායස් ස 
ආදිමජ් ඣපරිවයොසානං විදිතං කවරොන් වතො පාකටං කවරොන් වතො 

‘‘පස් සසිස ්සාමී’’ති සික් ඛති. එෙං විදිතං කවරොන් වතො පාකටං කවරොන් වතො 

ඤාණසම් පයුත් තචිත් වතන අස් සසති වචෙ පස් සසති ච; තස් මා ‘‘අස් සසිස් සාමි 
පස් සසිස් සාමී’’ති සික් ඛතීති වුච් චති. එකස් ස හි භික් ඛුවනො 

චණ් ණවිචණ් ණවිසවට අස් සාසකාවය පස් සාසකාවය ො ආදි පාකවටො වහොති, 

න මජ් ඣපරිවයොසානං. වසො ආදිවමෙ පරිග් ගවහතුං සක් වකොති, 

මජ් ඣපරිවයොසාවන කිලමති. එකස් ස මජ් ඣං පාකටං වහොති, න 

ආදිපරිවයොසානං. වසො මජ් ඣවමෙ පරිග් ගවහතුං සක් වකොති, ආදිපරිවයොසාවන 

කිලමති. එකස් ස පරිවයොසානං පාකටං වහොති, න ආදිමජ් ඣං. වසො 

පරිවයොසානංවයෙ පරිග් ගවහතුං සක් වකොති, ආදිමජ් වඣ කිලමති. එකස් ස 

සබ් බම් පි පාකටං වහොති, වසො සබ් බම් පි පරිග් ගවහතුං සක් වකොති, න කත් ථචි 

කිලමති. තාදිවසන භවිතබ් බන් ති දස් වසන් වතො ආහ – ‘‘සබ් බකායප් පටිසංවෙදී 
අස් සසිස් සාමි…වප.… පස ්සසිස් සාමීති සික් ඛතී’’ති. 

තත් ථ සික්ඛතීති එෙං ඝටති ොයමති. වයො ො තථාභූතස් ස සංෙවරො; 

අයවමත් ථ අධිසීලසික් ඛා. වයො තථාභූතස් ස සමාධි; අයං අධිචිත් තසික් ඛා. යා 

තථාභූතස ්ස පඤ ්ඤා; අයං අධිපඤ් ඤාසික් ඛාති. ඉමා තිස් වසො සික් ඛාවයො තස් මිං 
ආරම් මවණ තාය සතියා වතන මනසිකාවරන සික් ඛති ආවසෙති භාවෙති 
බහුලීකවරොතීති එෙවමත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. තත් ථ යස් මා පුරිමනවය 

වකෙලං අස් සසිතබ් බං පස් සසිතබ් බවමෙ ච, න අඤ් ඤං කිඤ් චි කාතබ් බං; 
ඉවතො පට් ඨාය පන ඤාණුප් පාදනාදීසු වයොවගො කරණීවයො. තස් මා තත් ථ 
‘‘අස ්සසාමීති පජානාති පස් සසාමීති පජානාති’’ච් වචෙ ෙත් තමානකාලෙවසන 
පාළිං ෙත් ො ඉවතො පට් ඨාය කත් තබ් බස් ස ඤාණුප් පාදනාදිවනො ආකාරස් ස 
දස් සනත් ථං ‘‘සබ් බකායප් පටිසංවෙදී අස් සසිස් සාමී’’තිආදිනා නවයන 
අනාගතෙචනෙවසන පාළි ආවරොපිතාති වෙදිතබ් බා. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

323 

පටුන 

පස්සම්භයංොයසඞ්ඛාරංඅස්සසිස්සාම…කප.… පස්සසිස්සාමීතිසික්ඛතීති 
ඔළාරිකං කායසඞ් ඛාරං පස් සම් වභන් වතො පටිප් පස් සම් වභන් වතො 
නිවරොවධන් වතො වූපසවමන් වතො අස් සසිස ්සාමි පස් සසිස ්සාමීති සික් ඛති. 

තවත්රෙං ඔළාරිකසුඛුමතා ච පස් සද් ධි ච වෙදිතබ් බා. ඉමස් ස හි භික් ඛුවනො 
පුබ් වබ අපරිග් ගහිතකාවල කාවයො ච චිත් තඤ් ච සදරථා වහොන් ති. ඔළාරිකානං 
කායචිත් තානං ඔළාරිකත් වත අවූපසන් වත අස් සාසපස ්සාසාපි ඔළාරිකා 

වහොන් ති, බලෙතරා හුත් ො පෙත් තන් ති, නාසිකා නප් පවහොති, මුවඛන 
අස් සසන් වතොපි පස් සසන් වතොපි තිට් ඨති. යදා පනස් ස කාවයොපි චිත් තම් පි 

පරිග් ගහිතා වහොන් ති, තදා වත සන් තා වහොන් ති වූපසන් තා. වතසු වූපසන් වතසු 

අස් සාසපස් සාසා සුඛුමා හුත් ො පෙත් තන් ති, ‘‘අත් ථි නු වඛො නත් ථී’’ති 
විවචතබ් බාකාරප් පත් තා වහොන් ති. වසයයථාපි පුරිසස් ස ධාවිත් ො පබ් බතා ො 
ඔවරොහිත් ො මහාභාරං ො සීසවතො ඔවරොවපත් ො ඨිතස් ස ඔළාරිකා 

අස් සාසපස් සාසා වහොන් ති, නාසිකා නප් පවහොති, මුවඛන අස් සසන් වතොපි 
පස් සසන් වතොපි තිට් ඨති. යදා පවනස තං පරිස් සමං විවනොවදත් ො න් හත් ො ච 

පිවිත් ො ච අල් ලසාටකං හදවය කත් ො සීතාය ඡායාය නිපන් වනො වහොති, 

අථස් ස වත අස් සාසපස් සාසා සුඛුමා වහොන් ති, ‘‘අත් ථි නු වඛො නත් ථී’’ති 
විවචතබ් බාකාරප් පත් තා. එෙවමෙ ඉමස් ස භික් ඛුවනො පුබ් වබ අපරිග් ගහිතකාවල 

කාවයො ච…වප.… විවචතබ් බාකාරප් පත් තා වහොන් ති. තං කිස ්ස වහතු? තථා 
හිස් ස පුබ් වබ අපරිග් ගහිතකාවල ‘‘ඔළාරිවකොළාරිවක කායසඞ් ඛාවර 

පස් සම් වභමී’’ති ආවභොගසමන් නාහාරමනසිකාරපච් චවෙක් ඛණා නත් ථි, 
පරිග් ගහිතකාවල පන අත් ථි. වතනස් ස අපරිග් ගහිතකාලවතො පරිග් ගහිතකාවල 
කායසඞ් ඛාවරො සුඛුවමො වහොති. වතනාහු වපොරාණා – 

‘‘සාරද් වධ කාවය චිත් වත ච, අධිමත් තං පෙත් තති; 

අසාරද් ධම් හි කායම් හි, සුඛුමං සම් පෙත් තතී’’ති. (විසුද් ධි. 1.220; පටි. 

ම. අට් ඨ. 2.1.163); 

පරිග් ගවහපි ඔළාරිවකො, පඨමජ් ඣානූපචාවර සුඛුවමො; තස් මිම් පි 
ඔළාරිවකො පඨමජ් ඣාවන සුඛුවමො. පඨමජ් ඣාවන ච දුතියජ් ඣානූපචාවර ච 

ඔළාරිවකො, දුතියජ් ඣාවන සුඛුවමො. දුතියජ් ඣාවන ච තතියජ් ඣානූපචාවර ච 

ඔළාරිවකො, තතියජ් ඣාවන සුඛුවමො. තතියජ් ඣාවන ච චතුත් ථජ් ඣානූපචාවර 

ච ඔළාරිවකො, චතුත් ථජ් ඣාවන අතිසුඛුවමො අප් පෙත් තිවමෙ පාපුණාති. ඉදං 

තාෙ දීඝභාණෙසංයුත්තභාණොනංං මතං. 

 ජ්ඣි භාණො පන ‘‘පඨමජ් ඣාවන ඔළාරිවකො, දුතියජ් ඣානූපචාවර 
සුඛුවමො’’ති එෙං වහට් ඨිමවහට් ඨිමජ් ඣානවතො උපරූපරිජ් ඣානූපචාවරපි 
සුඛුමතරං ඉච් ඡන් ති. සබ් වබසංවයෙ පන මවතන අපරිග් ගහිතකාවල 
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පටුන 

පෙත් තකායසඞ් ඛාවරො පරිග් ගහිතකාවල පටිප් පස් සම් භති, පරිග් ගහිතකාවල 
පෙත් තකායසඞ් ඛාවරො පඨමජ් ඣානූපචාවර…වප.… චතුත් ථජ් ඣානූපචාවර 
පෙත් තකායසඞ් ඛාවරො චතුත් ථජ් ඣාවන පටිප් පස් සම් භති. අයං තාෙ සමවථ 
නවයො. 

විපස් සනායං පන අපරිග් ගවහ පෙත් වතො කායසඞ් ඛාවරො ඔළාරිවකො, 

මහාභූතපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි ඔළාරිවකො, උපාදාරූපපරිග් ගවහ සුඛුවමො. 

වසොපි ඔළාරිවකො, සකලරූපපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි ඔළාරිවකො, 

අරූපපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි ඔළාරිවකො, රූපාරූපපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි 

ඔළාරිවකො, පච් චයපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි ඔළාරිවකො, 

සප් පච් චයනාමරූපපරිග් ගවහ සුඛුවමො. වසොපි ඔළාරිවකො, 

ලක් ඛණාරම් මණිකවිපස් සනාය සුඛුවමො. වසොපි දුබ් බලවිපස් සනාය ඔළාරිවකො, 
බලෙවිපස් සනාය සුඛුවමො. තත් ථ පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ පුරිමස් ස පුරිමස් ස 
පච් ඡිවමන පච් ඡිවමන පස් සද් ධි වෙදිතබ් බා. එෙවමත් ථ ඔළාරිකසුඛුමතා ච 
පස් සද් ධි ච වෙදිතබ් බා. 

පටිසම්භිදායං පනස් ස සද් ධිං වචොදනාවසොධනාහි එෙමත් වථො වුත් වතො – 
‘‘කථං පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං අස ්සසිස් සාමි…වප.… පස් සසිස් සාමී’’ති 

සික් ඛති? කතවම කායසඞ් ඛාරා? දීඝං අස් සාසා කායිකා එවත ධම් මා 

කායප් පටිබද් ධා කායසඞ් ඛාරා, වත කායසඞ් ඛාවර පස් සම් වභන් වතො 
නිවරොවධන් වතො වූපසවමන් වතො සික් ඛති. දීඝං පස් සාසා කායිකා එවත 
ධම් මා…වප.… රස ්සං අස් සාසා…වප.… රස ්සං පස් සාසා… 
සබ් බකායප් පටිසංවෙදී අස් සාසා… සබ් බකායප් පටිසංවෙදී පස් සාසා කායිකා 

එවත ධම් මා කායප් පටිබද් ධා කායසඞ් ඛාරා, වත කායසඞ් ඛාවර 
පස් සම් වභන් වතො නිවරොවධන් වතො වූපසවමන් වතො සික් ඛති. 

යථාරූවපහි කායසඞ් ඛාවරහි යා කායස් ස ආනමනා විනමනා සන් නමනා 
පණමනා ඉඤ් ජනා  න් දනා චලනා කම් පනා පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං 

අස් සසිස් සාමීති සික් ඛති, පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං පස් සසිස් සාමීති සික් ඛති. 

යථාරූවපහි කායසඞ් ඛාවරහි යා කායස් ස න ආනමනා න විනමනා න 

සන් නමනා න පණමනා අනිඤ් ජනා අ න් දනා අචලනා අකම් පනා, සන් තං 

සුඛුමං පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං අස් සසිස් සාමීති සික් ඛති, පස් සම් භයං 
කායසඞ් ඛාරං පස් සසිස් සාමීති සික් ඛති. 

ඉති කිර පස ්සම් භයං කායසඞ් ඛාරං අස් සසිස් සාමීති සික් ඛති, පස් සම් භයං 
කායසඞ් ඛාරං පස් සසිස් සාමීති සික් ඛති. එෙං සන් වත ොතූපලද් ධියා ච පභාෙනා 

න වහොති, අස් සාසපස් සාසානඤ් ච පභාෙනා න වහොති, ආනාපානස් සතියා ච 
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පභාෙනා න වහොති, ආනාපානස ්සතිසමාධිස් ස ච පභාෙනා න න වහොති, න ච 
නං තං සමාපත් තිං පණ් ඩිතා සමාපජ් ජන් තිපි වුට් ඨහන් තිපි. 

ඉති කිර පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං අස් සසිස් සාමි…වප.… පස් සසිස් සාමීති 

සික් ඛති. එෙං සන් වත ොතූපලද් ධියා ච පභාෙනා වහොති, අස් සාසපස් සාසානඤ් ච 

පභාෙනා වහොති, ආනාපානස ්සතියා ච පභාෙනා වහොති, 

ආනාපානස ්සතිසමාධිස් ස ච පභාෙනා වහොති, තඤ් ච නං සමාපත් තිං පණ් ඩිතා 
සමාපජ් ජන් තිපි වුට් ඨහන් තිපි. 

යථා කථං විය? වසයයථාපි කංවස ආවකොටිවත පඨමං ඔළාරිකා සද් දා 

පෙත් තන් ති, ඔළාරිකානං සද් දානං නිමිත් තං සුග් ගහිතත් තා සුමනසිකතත් තා 
සූපධාරිතත් තා නිරුද් වධපි ඔළාරිවක සද් වද අථ පච් ඡා සුඛුමකා සද් දා 

පෙත් තන් ති, සුඛුමකානං සද් දානං නිමිත් තං සුග් ගහිතත් තා සුමනසිකතත් තා 
සූපධාරිතත් තා නිරුද් වධපි සුඛුමවක සද් වද අථ පච් ඡා 

සුඛුමසද් දනිමිත් තාරම් මණතාපි චිත් තං පෙත් තති; එෙවමෙ පඨමං ඔළාරිකා 

අස් සාසපස් සාසා පෙත් තන් ති, ඔළාරිකානං අස් සාසපස් සාසානං නිමිත් තං 
සුග් ගහිතත් තා සුමනසිකතත් තා සූපධාරිතත් තා නිරුද් වධපි ඔළාරිවක 

අස් සාසපස් සාවස අථ පච් ඡා සුඛුමකා අස් සාසපස් සාසා පෙත් තන් ති, සුඛුමකානං 
අස් සාසපස් සාසානං නිමිත් තං සුග් ගහිතත් තා සුමනසිකතත් තා සූපධාරිතත් තා 
නිරුද් වධපි සුඛුමවක අස් සාසපස් සාවස අථ පච් ඡා 
සුඛුමඅස් සාසපස් සාසනිමිත් තාරම් මණතාපි චිත් තං න වික් වඛපං ගච් ඡති. 

එෙං සන් වත ොතූපලද් ධියා ච පභාෙනා වහොති, අස් සාසපස් සාසානඤ් ච 

පභාෙනා වහොති, ආනාපානස ්සතියා ච පභාෙනා වහොති, 

ආනාපානස ්සතිසමාධිස් ස ච පභාෙනා වහොති, තඤ් ච නං සමාපත් තිං පණ් ඩිතා 
සමාපජ් ජන් තිපි වුට් ඨහන් තිපි. 

පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරන් ති අස් සාසපස් සාසා කාවයො, උපට් ඨානං සති, 

අනුපස ්සනා ඤාණං. කාවයො උපට් ඨානං වනො සති, සති උපට් ඨානඤ් වචෙ සති 

ච, තාය සතියා වතන ඤාවණන තං කායං අනුපස් සති. වතන වුච් චති – ‘‘කාවය 

කායානුපස් සනා සතිපට් ඨානභාෙනාති (පටි. ම. 1.171). 

අයං තාවෙත් ථ කායානුපස් සනාෙවසන වුත් තස් ස පඨමචතුක් කස ්ස 
අනුපුබ් බපදෙණ් ණනා. 

යස් මා පවනත් ථ ඉදවමෙ චතුක් කං ආදිකම් මිකස ්ස කම් මට් ඨානෙවසන 

වුත් තං, ඉතරානි පන තීණි චතුක් කානි එත් ථ පත් තජ් ඣානස් ස 

වෙදනාචිත් තධම් මානුපස් සනාෙවසන වුත් තානි, තස් මා ඉදං කම් මට් ඨානං 
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භාවෙත් ො ආනාපානස් සතිචතුත් ථජ් ඣානපදට් ඨානාය විපස් සනාය සහ 
පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පාපුණිතුකාවමන බුද් ධපුත් වතන යං කාතබ් බං තං 
සබ් බං ඉවධෙ තාෙ ආදිකම් මිකස ්ස කුලපුත් තස ්ස ෙවසන ආදිවතො පභුති එෙං 
වෙදිතබ් බං. චතුබ් බිධං තාෙ සීලං විවසොවධතබ් බං. තත් ථ තිවිධා විවසොධනා – 

අනාපජ් ජනං, ආපන් නවුට් ඨානං, කිවලවසහි ච අප් පතිපීළනං. එෙං 
විසුද් ධසීලස ්ස හි භාෙනා සම් පජ් ජති. යම් පිදං වචතියඞ් ගණෙත් තං 
වබොධියඞ් ගණෙත් තං උපජ් ඣායෙත් තං ආචරියෙත් තං ජන් තාඝරෙත් තං 
උවපොසථාගාරෙත් තං ද් වෙඅසීති ඛන් ධකෙත් තානි චද් දසවිධං මහාෙත් තන් ති 

ඉවමසං ෙවසන ආභිසමාචාරිකසීලං වුච් චති, තම් පි සාධුකං පරිපූවරතබ් බං. වයො 

හි ‘‘අහං සීලං රක් ඛාමි, කිං ආභිසමාචාරිවකන කම් ම’’න් ති ෙවදයය, තස් ස 
සීලං පරිපූවරස් සතීති වනතං ඨානං විජ් ජති. ආභිසමාචාරිකෙත් වත පන පරිපූවර 

සීලං පරිපූරති, සීවල පරිපූවර සමාධි ගබ් භං ගණ් හාති. වුත් තඤ් වහතං භගෙතා – 

‘‘වසො ෙත, භික් ඛවෙ, භික් ඛු ආභිසමාචාරිකං ධම් මං අපරිපූවරත් ො ‘සීලානි 

පරිපූවරස ්සතී’ති වනතං ඨානං විජ් ජතී’’ති (අ. නි. 5.21) විත් ථාවරතබ් බං. 

තස් මා වතන යම් පිදං වචතියඞ් ගණෙත් තාදි ආභිසමාචාරිකසීලං වුච් චති, තම් පි 

සාධුකං පරිපූවරතබ් බං. තවතො – 

‘‘ආොවසො ච කුලං ලාවභො, ගවණො කම් මඤ ්ච පඤ ්චමං; 

අද් ධානං ඤාති ආබාවධො, ගන් වථො ඉද් ධීති වත දසා’’ති. 

එෙං වුත් වතසු දසසු පලිවබොවධසු වයො පලිවබොවධො අත් ථි, වසො 
උපච් ඡින් දිතබ් වබො. 

එෙං උපච් ඡින් නපලිවබොවධන කම් මට් ඨානං උග් ගවහතබ් බං. තම් පි දුවිධං 
වහොති – සබ් බත් ථකකම් මට් ඨානඤ් ච පාරිහාරියකම් මට් ඨානඤ් ච. තත් ථ 
සබ් බත් ථකකම් මට් ඨානං නාම භික් ඛුසඞ් ඝාදීසු වමත් තා මරණස් සති ච 
අසුභසඤ් ඤාතිපි එවක. කම් මට් ඨානිවකන හි භික් ඛුනා පඨමං තාෙ 

පරිච් ඡින් දිත් ො සීමට් ඨකභික් ඛුසඞ් වඝ වමත් තා භාවෙතබ් බා; තවතො 

සීමට් ඨකවදෙතාසු, තවතො වගොචරගාවම ඉස් සරජවන, තවතො තත් ථ මනුස් වස 
උපාදාය සබ් බසත් වතසු. වසො හි භික් ඛුසඞ් වඝ වමත් තාය සහොසීනං මුදුචිත් තතං 

ජවනති, අථස් ස සුඛසංොසතා වහොති. සීමට් ඨකවදෙතාසු වමත් තාය 
මුදුකතචිත් තාහි වදෙතාහි ධම් මිකාය රක් ඛාය සුසංවිහිතාරක් වඛො වහොති. 
වගොචරගාවම ඉස් සරජවන වමත් තාය මුදුකතචිත් තසන් තාවනහි ඉස් සවරහි 
ධම් මිකාය රක් ඛාය සුරක් ඛිතපරික් ඛාවරො වහොති. තත් ථ මනුස ්වසසු වමත් තාය 
පසාදිතචිත් වතහි වතහි අපරිභූවතො හුත් ො විචරති. සබ් බසත් වතසු වමත් තාය 
සබ් බත් ථ අප් පටිහතචාවරො වහොති. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

327 

පටුන 

මරණස ්සතියා පන ‘‘අෙස් සං මරිතබ් බ’’න් ති චින් වතන් වතො අවනසනං 
පහාය උපරූපරිෙඩ් ඪමානසංවෙවගො අවනොලීනවුත් තිවකො වහොති. 
අසුභසඤ් ඤාය දිබ් වබසුපි ආරම් මවණසු තණ් හා නුප් පජ් ජති. වතනස් වසතං 
තයං එෙං බහූපකාරත් තා ‘‘සබ් බත් ථ අත් ථයිතබ් බං ඉච් ඡිතබ් බ’’න් ති කත් ො 
අධිප් වපතස් ස ච වයොගානුවයොගකම් මස ්ස පදට් ඨානත් තා 

‘‘සබ්බත්ථෙෙම් ට්ඨාන’’න් ති වුච් චති. 

අට් ඨතිංසාරම් මවණසු පන යං යස් ස චරිතානුකූලං, තං තස් ස නිච් චං 

පරිහරිතබ් බත් තා යථාවුත් වතවනෙ නවයන ‘‘පාරිහාරියෙම් ට්ඨාන’’න් තිපි 
වුච් චති. ඉධ පන ඉදවමෙ ආනාපානස ්ස් සාතිකම් මට් ඨානං 
‘‘පාරිහාරියකම් මට් ඨාන’’න් ති වුච් චති. අයවමත් ථ සඞ් වඛවපො. විත් ථාවරො පන 

සීලවිවසොධනකථං පලිවබොධුපච් වඡදකථඤ් ච ඉච් ඡන් වතන විසුද්ධි ග් කතො 
ගවහතබ් වබො. 

එෙං විසුද් ධසීවලන පන උපච් ඡින් නපලිවබොවධන ච ඉදං කම් මට් ඨානං 
උග් ගණ් හන් වතන ඉමිනාෙ කම් මට් ඨාවනන චතුත් ථජ් ඣානං නිබ් බත් වතත් ො 
විපස් සනං ෙඩ් වඪත් ො අරහත් තං පත් තස ්ස බුද් ධපුත් තස් ස සන් තිවක 

උග් ගවහතබ් බං. තං අලභන් වතන අනාගාමිස් ස, තම් පි අලභන් වතන 

සකදාගාමිස් ස, තම් පි අලභන් වතන වසොතාපන් නස ්ස, තම් පි අලභන් වතන 

ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානලාභිස් ස, තම් පි අලභන් වතන පාළියා අට් ඨකථාය ච 
අසම් මූළ් හස් ස විනිච් ඡයාචරියස් ස සන් තිවක උග් ගවහතබ් බං. අරහන් තාදවයො හි 
අත් තනා අධිගතමග් ගවමෙ ආචික් ඛන් ති. අයං පන ගහනපවදවස මහාහත් ථිපථං 
නීහරන් වතො විය සබ් බත් ථ අසම් මූළ් වහො සප් පායාසප් පායං පරිච් ඡින් දිත් ො 
කවථති. 

තත්රායං අනුපුබ්බිෙථා – වතන භික් ඛුනා සල් ලහුකවුත් තිනා 
විනයාචාරසම් පන් වනන වුත් තප් පකාරමාචරියං උපසඞ් කමිත් ො 
ෙත් තපටිපත් තියා ආරාධිතචිත් තස් ස තස් ස සන් තිවක පඤ් චසන් ධිකං 

කම් මට් ඨානං උග් ගවහතබ් බං. තත්රිවම පඤ් ච සන් ධවයො – උග් ගවහො, 

පරිපුච් ඡා, උපට් ඨානං, අප් පනා, ලක් ඛණන් ති. තත් ථ ‘‘උග් කහො’’ නාම 

කම් මට් ඨානස ්ස උග් ගණ් හනං, ‘‘පරිපුච්ො’’ නාම කම් මට් ඨානස් ස පරිපුච් ඡනා, 

‘‘උපට්ඨානං’’ නාම කම් මට් ඨානස් ස උපට් ඨානං, ‘‘අප්පනා’’ නාම 

කම් මට් ඨානප් පනා, ‘‘ ක්ඛණං’’ නාම කම් මට් ඨානස ්ස ලක් ඛණං. 
‘‘එෙංලක් ඛණමිදං කම් මට් ඨාන’’න් ති කම් මට් ඨානසභාවූපධාරණන් ති වුත් තං 
වහොති. 

එෙං පඤ් චසන් ධිකං කම් මට් ඨානං උග් ගණ් හන් වතො අත් තනාපි න කිලමති, 

ආචරියම් පි න විවහවඨති; තස් මා වථොකං උද් දිසාවපත් ො බහුකාලං 
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සජ් ඣායිත් ො එෙං පඤ් චසන් ධිකං කම් මට් ඨානං උග් ගවහත් ො සවච තත් ථ 

සප් පායං වහොති, තත් වථෙ ෙසිතබ් බං. වනො වච තත් ථ සප් පායං වහොති, ආචරියං 

ආපුච් ඡිත් ො සවච මන් දපඤ් වඤො වයොජනපරමං ගන් ත් ො, සවච 

තික් ඛපඤ ්වඤො දූරම් පි ගන් ත් ො අට් ඨාරසවසනාසනවදොසවිෙජ් ජිතං, 
පඤ ්චවසනාසනඞ් ගසමන් නාගතං වසනාසනං උපගම් ම තත් ථ ෙසන් වතන 
උපච් ඡින් නඛුද් දකපලිවබොවධන කතභත් තකිච් වචන භත් තසම් මදං 
පටිවිවනොවදත් ො රතනත් තයගුණානුස ්සරවණන චිත් තං සම් පහංවසත් ො 
ආචරියුග් ගහවතො එකපදම් පි අසම් මුස් සන් වතන ඉදං 
ආනාපානස ්සතිකම් මට් ඨානං මනසිකාතබ් බං. අයවමත් ථ සඞ් වඛවපො. 

විත් ථාවරො පන ඉමං කථාමග් ගං ඉච් ඡන් වතන විසුද්ධි ග් කතො (විසුද් ධි. 1.55) 
ගවහතබ් වබො. 

යං පන වුත් තං ‘‘ඉදං ආනාපානස් සතිකම් මට් ඨානං මනසිකාතබ් බ’’න් ති 

තත්රායං  නසිොරවිධි – 

‘‘ගණනා අනුබන් ධනා, ඵුසනා ඨපනා සල් ලක් ඛණා; 

විෙට් ටනා පාරිසුද් ධි, වතසඤ් ච පටිපස් සනා’’ති. (විසුද් ධි. 1.223; පටි. 

ම. අට් ඨ. 2.1.163); 

‘‘ ණනා’’ති ගණනාවයෙ. ‘‘අනුබන්ධනා’’ති අනුෙහනා. ‘‘ඵුසනා’’ති 

ඵුට් ඨට් ඨානං. ‘‘ඨපනා’’ති අප් පනා. ‘‘සල් ක්ඛණා’’ති විපස් සනා. 

‘‘විෙට් ටනා’’ති මග් වගො. ‘‘පාරිසුද්ධී’’ති  ලං. ‘‘කතසඤ්ච පටිපස්සනා’’ති 
පච් චවෙක් ඛණා. තත් ථ ඉමිනා ආදිකම් මිකකුලපුත් වතන පඨමං ගණනාය ඉදං 
කමට් ඨානං මනසිකාතබ් බං. ගවණන් වතන ච පඤ ්චන් නං වහට් ඨා න 

ඨවපතබ් බං, දසන් නං උපරි න වනතබ් බං, අන් තවර ඛණ් ඩං න දස් වසතබ් බං. 
පඤ ්චන් නං වහට් ඨා ඨවපන් තස් ස හි සම් බාවධ ඔකාවස චිත් තුප් පාවදො 

විප්  න් දති, සම් බාවධ ෙවජ සන් නිරුද් ධවගොගවණො විය. දසන් නං උපරි 
වනන් තස ්ස ගණනානිස ්සිවතොෙ චිත් තුප් පාවදො වහොති. අන් තරා ඛණ් ඩං 

දස් වසන් තස ්ස ‘‘සිඛාප් පත් තං නු වඛො වම කම් මට් ඨානං, වනො’’ති චිත් තං 
විකම් පති. තස් මා එවත වදොවස ෙජ් වජත් ො ගවණතබ් බං. 

ගවණන් වතන ච පඨමං දන් ධගණනාය ධඤ් ඤමාපකගණනාය 
ගවණතබ් බං. ධඤ ්ඤමාපවකො හි නාළිං පූවරත් ො ‘‘එක’’න් ති ෙත් ො ඔකිරති. 
පුන පූවරන් වතො කිඤ් චි කචෙරං දිස ්ො තං ඡඩ් වඩන් වතො ‘‘එකං එක’’න් ති 
ෙදති. එස නවයො ‘‘ද් වෙ ද් වෙ’’තිආදීසු. එෙවමෙ ඉමිනාපි අස් සාසපස් සාවසසු 
වයො උපට් ඨාති තං ගවහත් ො ‘‘එකං එක’’න් ති ආදිංකත් ො යාෙ ‘‘දස දසා’’ති 
පෙත් තමානං පෙත් තමානං උපලක් වඛත් ොෙ ගවණතබ් බං. තස් වසෙං 
ගණයවතො නික් ඛමන් තා ච පවිසන් තා ච අස් සාසපස් සාසා පාකටා වහොන් ති. 
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පටුන 

අථාවනන තං දන් ධගණනං ධඤ් ඤමාපකගණනං පහාය සීඝගණනාය 

වගොපාලකගණනාය ගවණතබ් බං. වඡවකො හි වගොපාලවකො සක් ඛරාවයො 
උච් ඡඞ් වගන ගවහත් ො රජ් ජුදණ් ඩහත් වථො පාවතොෙ ෙජං ගන් ත් ො ගාවෙො 
පිට් ඨියං පහරිත් ො පලිඝත් ථම් භමත් ථවක නිසින් වනො ද් ොරං පත් තං පත් තංවයෙ 
ගාෙං ‘‘එවකො ද් වෙ’’ති සක් ඛරං ඛිපිත් ො ඛිපිත් ො ගවණති. තියාමරත් තිං 
සම් බාවධ ඔකාවස දුක් ඛං වුත් ථවගොගවණො නික් ඛමන් වතො අඤ් ඤමඤ් ඤං 
උපනිඝංසන් වතො වෙවගන වෙවගන පුඤ් වජො පුඤ් වජො හුත් ො නික් ඛමති. වසො 
වෙවගන වෙවගන ‘‘තීණි චත් තාරි පඤ් ච දසා’’ති ගවණතිවයෙ. එෙමිමස් සාපි 
පුරිමනවයන ගණයවතො අස් සාසපස් සාසා පාකටා හුත් ො සීඝං සීඝං පුනප් පුනං 
සඤ ්චරන් ති. තවතො වතන ‘‘පුනප් පුනං සඤ් චරන් තී’’ති ඤත් ො අන් වතො ච බහි 
ච අග් ගවහත් ො ද් ොරප් පත් තං ද් ොරප් පත් තංවයෙ ගවහත් ො ‘‘එවකො ද් වෙ තීණි 

චත් තාරි පඤ් ච, එවකො ද් වෙ තීණි චත් තාරි පඤ් ච ඡ, එවකො ද් වෙ තීණි චත් තාරි 
පඤ ්ච ඡ සත් ත…වප.… අට් ඨ… නෙ… දසා’’ති සීඝං සීඝං ගවණතබ් බවමෙ. 
ගණනාපටිබද් වධ හි කම් මට් ඨාවන ගණනාබවලවනෙ චිත් තං එකග් ගං වහොති 
අරිත් තූපත් ථම් භනෙවසන චණ් ඩවසොවත නාොඨපනමිෙ. 

තස් වසෙං සීඝං සීඝං ගණයවතො කම් මට් ඨානං නිරන් තරප් පෙත් තං විය 
හුත් ො උපට් ඨාති. අථ ‘‘නිරන් තරං පෙත් තතී’’ති ඤත් ො අන් වතො ච බහි ච 
ොතං අපරිග් ගවහත් ො පුරිමනවයවනෙ වෙවගන වෙවගන ගවණතබ් බං. 
අන් වතොපවිසනොවතන හි සද් ධිං චිත් තං පවෙසයවතො අබ් භන් තරං 

ොතබ් භාහතං වමදපූරිතං විය වහොති, බහිනික් ඛමනොවතන සද් ධිං චිත් තං 
නීහරවතො බහිද් ධා පුථුත් තාරම් මවණ චිත් තං වික් ඛිපති. ඵුට් වඨොකාවස පන සතිං 
ඨවපත් ො භාවෙන් තස් වසෙ භාෙනා සම් පජ් ජති. වතන වුත් තං – ‘‘අන් වතො ච 
බහි ච ොතං අපරිග් ගවහත් ො පුරිමනවයවනෙ වෙවගන වෙවගන 
ගවණතබ් බ’’න් ති. 

කීෙ චිරං පවනතං ගවණතබ් බන් ති? යාෙ විනා ගණනාය 
අස් සාසපස් සාසාරම් මවණ සති සන් තිට් ඨති. බහි විසටවිතක් කවිච් වඡදං කත් ො 
අස් සාසපස් සාසාරම් මවණ සති සණ් ඨපනත් ථංවයෙ හි ගණනාති. 

එෙං ගණනාය මනසිකත් ො අනුබන් ධනාය මනසිකාතබ් බං. අනුබන් ධනා 

නාම ගණනං පටිසංහරිත් ො සතියා නිරන් තරං අස් සාසපස් සාසානං අනුගමනං; 
තඤ් ච වඛො න ආදිමජ් ඣපරිවයොසානානුගමනෙවසන. බහිනික් ඛමනොතස් ස හි 

නාභි ආදි, හදයං මජ් ඣං, නාසිකග් ගං පරිවයොසානං. අබ් භන් තරපවිසනොතස් ස 

නාසිකග් ගං ආදි, හදයං මජ් ඣං, නාභි පරිවයොසානං. තඤ් චස් ස අනුගච් ඡවතො 
වික් වඛපගතං චිත් තං සාරද් ධාය වචෙ වහොති ඉඤ් ජනාය ච. යථාහ – 
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‘‘අස් සාසාදිමජ් ඣපරිවයොසානං සතියා අනුගච් ඡවතො අජ් ඣත් තං 
වික් වඛපගවතන චිත් වතන කාවයොපි චිත් තම් පි සාරද් ධා ච වහොන් ති 
ඉඤ ්ජිතා ච  න් දිතා ච. පස් සාසාදිමජ් ඣපරිවයොසානං සතියා 
අනුගච් ඡවතො බහිද් ධා වික් වඛපගවතන චිත් වතන කාවයොපි චිත් තම් පි 

සාරද් ධා ච වහොන් ති ඉඤ් ජිතා ච  න් දිතා චා’’ති (පටි. ම. 1.157). 

තස් මා අනුබන් ධනාය මනසිකවරොන් වතන න 
ආදිමජ් ඣපරිවයොසානෙවසන මනසිකාතබ් බං. අපිච වඛො ඵුසනාෙවසන ච 
ඨපනාෙවසන ච මනසිකාතබ් බං. ගණනානුබන් ධනාෙවසන විය හි 
ඵුසනාඨපනාෙවසන විසුං මනසිකාවරො නත් ථි. ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාවනවයෙ පන 
ගවණන් වතො ගණනාය ච ඵුසනාය ච මනසි කවරොති. තත් වථෙ ගණනං 
පටිසංහරිත් ො වත සතියා අනුබන් ධන් වතො අප් පනාෙවසන ච චිත් තං 
ඨවපන් වතො ‘‘අනුබන් ධනාය ච ඵුසනාය ච ඨපනාය ච මනසි කවරොතී’’ති 

වුච් චති. ස් ොයමත් වථො අට්ඨෙථායං වුත් තපඞ් ගුළවදොොරිවකොපමාහි 

පටිසම්භිදායං වුත් තකකවචොපමාය ච වෙදිතබ් වබො. 

තත්රායං පඞ් ගුවළොපමා – ‘‘වසයයථාපි පඞ් ගුවළො වදොලාය කීළතං 
මාතාපුත් තානං වදොලං ඛිපිත් ො තත් වථෙ වදොලත් ථම් භමූවල නිසින් වනො 
කවමන ආගච් ඡන් තස් ස ච ගච් ඡන් තස් ස ච වදොලා ලකස් ස උවභො වකොටිවයො 

මජ් ඣඤ් ච පස් සති, න ච උවභොවකොටිමජ් ඣානං දස් සනත් ථං බයාෙවටො වහොති. 
එෙවමොයං භික් ඛු සතිෙවසන උපනිබන් ධනත් ථම් භමූවල ඨත් ො 
අස් සාසපස් සාසවදොලං ඛිපිත් ො තත් වථෙ නිමිත් වත සතියා නිසින් වනො කවමන 
ආගච් ඡන් තානඤ් ච ගච් ඡන් තානඤ් ච ඵුට් ඨට් ඨාවන අස් සාසපස් සාසානං 
ආදිමජ් ඣපරිවයොසානං සතියා අනුගච් ඡන් වතො තත් ථ ච චිත් තං ඨවපන් වතො 

පස් සති, න ච වතසං දස් සනත් ථං බයාෙවටො වහොති. අයං පඞ් ගුවළොපමා. 

අයං පන වදොොරිවකොපමා – ‘‘වසයයථාපි වදොොරිවකො නගරස් ස අන් වතො 

ච බහි ච පුරිවස ‘වකො ත් ෙං, කුවතො ො ආගවතො, කුහිං ො ගච් ඡසි, කිං ො වත 

හත් වථ’ති න වීමංසති, න හි තස් ස වත භාරා. ද් ොරප් පත් තං ද් ොරප් පත් තංවයෙ 

පන වීමංසති; එෙවමෙ ඉමස් ස භික් ඛුවනො අන් වතො පවිට් ඨොතා ච බහි 

නික් ඛන් තොතා ච න භාරා වහොන් ති, ද් ොරප් පත් තා ද් ොරප් පත් තාවයෙ භාරාති. 
අයං වදොොරිවකොපමා. 

කකවචොපමා පන ආදිවතොපභුති එෙං වෙදිතබ් බා. වුත් තඤ් වහතං – 

‘‘නිමිත් තං අස් සාසපස් සාසා, අනාරම් මණවමකචිත් තස ්ස; 

අජානවතො ච තවයො ධම් වම, භාෙනානුපලබ් භති. 
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‘‘නිමිත් තං අස් සාසපස ්සාසා, අනාරම් මණවමකචිත් තස ්ස; 

ජානවතො ච තවයො ධම් වම, භාෙනා උපලබ් භතී’’ති. (පටි. ම. 1.159); 

කථං ඉවම තවයො ධම් මා එකචිත් තස් ස ආරම් මණං න වහොන් ති, න චිවම 

තවයො ධම් මා අවිදිතා වහොන් ති, න ච චිත් තං වික් වඛපං ගච් ඡති, පධානඤ් ච 

පඤ ්ඤායති, පවයොගඤ් ච සාවධති, විවසසමධිගච් ඡති? වසයයථාපි රුක් වඛො 

සවම භූමිභාවග නික් ඛිත් වතො, තවමනං පුරිවසො කකවචන ඡින් වදයය, රුක් වඛ 

ඵුට් ඨකකචදන් තානං ෙවසන පුරිසස් ස සති උපට් ඨිතා වහොති, න ආගවත ො 

ගවත ො කකචදන් වත මනසි කවරොති, න ආගතා ො ගතා ො කකචදන් තා 

අවිදිතා වහොන් ති, පධානඤ් ච පඤ් ඤායති, පවයොගඤ් ච සාවධති. 

යථා රුක් වඛො සවම භූමිභාවග නික් ඛිත් වතො; එෙං උපනිබන් ධනනිමිත් තං. 

යථා කකචදන් තා; එෙං අස් සාසපස් සාසා. යථා රුක් වඛ ඵුට් ඨකකචදන් තානං 

ෙවසන පුරිසස ්ස සති උපට් ඨිතා වහොති, න ආගවත ො ගවත ො කකචදන් වත 

මනසි කවරොති, න ආගතා ො ගතා ො කකචදන් තා අවිදිතා වහොන් ති, 

පධානඤ් ච පඤ් ඤායති, පවයොගඤ් ච සාවධති, එෙවමෙ භික් ඛු නාසිකග් වග ො 

මුඛනිමිත් වත ො සතිං උපට් ඨවපත් ො නිසින් වනො වහොති, න ආගවත ො ගවත 

ො අස් සාසපස් සාවස මනසි කවරොති, න ආගතා ො ගතා ො අස් සාසපස් සාසා 

අවිදිතා වහොන් ති, පධානඤ ්ච පඤ් ඤායති, පවයොගඤ් ච සාවධති, 
විවසසමධිගච් ඡති. 

පධානන් ති කතමං පධානං? ආරද් ධවීරියස් ස කාවයොපි චිත් තම් පි කම් මනියං 

වහොති – ඉදං පධානං. කතවමො පකයොක ො? ආරද් ධවීරියස් ස උපක් කිවලසා 

පහීයන් ති, විතක් කා වූපසම් මන් ති – අයං පවයොවගො. කතවමො විකසකසො? 

ආරද් ධවීරියස් ස සංවයොජනා පහීයන් ති, අනුසයා බයන් තී වහොන් ති – අයං 

විවසවසො. එෙං ඉවම තවයො ධම් මා එකචිත් තස් ස ආරම් මණා න වහොන් ති, න 

චිවම තවයො ධම් මා අවිදිතා වහොන් ති, න ච චිත් තං වික් වඛපං ගච් ඡති, 

පධානඤ් ච පඤ් ඤායති, පවයොගඤ් ච සාවධති, විවසසමධිගච් ඡති. 

‘‘ආනාපානස් සතී යස ්ස, පරිපුණ් ණා සුභාවිතා; 

අනුපුබ් බං පරිචිතා, යථා බුද් වධන වදසිතා; 

වසො ඉමං වලොකං පභාවසති, අබ් භා මුත් වතොෙ චන් දිමා’’ති. (පටි. ම. 

1.160); 

අයං කකවචොපමා. ඉධ පනස් ස ආගතාගතෙවසන අමනසිකාරමත් තවමෙ 
පවයොජනන් ති වෙදිතබ් බං. ඉදං කම් මට් ඨානං මනසිකවරොවතො කස් සචි 

නචිවරවනෙ නිමිත් තඤ් ච උප් පජ් ජති, අෙවසසජ් ඣානඞ් ගපටිමණ් ඩිතා 
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අප් පනාසඞ් ඛාතා ඨපනා ච සම් පජ් ජති. කස ්සචි පන ගණනාෙවසවනෙ 
මනසිකාරකාලවතොපභුති අනුක් කමවතො 
ඔළාරිකඅස් සාසපස් සාසනිවරොධෙවසන කායදරවථ වූපසන් වත කාවයොපි 

චිත් තම් පි ලහුකං වහොති, සරීරං ආකාවස ලඞ් ඝනාකාරප් පත් තං විය වහොති. යථා 

සාරද් ධකායස් ස මඤ් වච ො පීවඨ ො නිසීදවතො මඤ් චපීඨං ඔනමති, විකූජති, 
පච් චත් ථරණං ෙලිං ගණ් හාති. අසාරද් ධකායස් ස පන නිසීදවතො වනෙ 

මඤ ්චපීඨං ඔනමති, න විකූජති, න පච් චත් ථරණං ෙලිං ගණ් හාති, තූලපිචපූරිතං 

විය මඤ් චපීඨං වහොති. කස් මා? යස් මා අසාරද් වධො කාවයො ලහුවකො වහොති; 
එෙවමෙ ගණනාෙවසන මනසිකාරකාලවතොපභුති අනුක් කමවතො 
ඔළාරිකඅස් සාසපස් සාසනිවරොධෙවසන කායදරවථ වූපසන් වත කාවයොපි 

චිත් තම් පි ලහුකං වහොති, සරීරං ආකාවස ලඞ් ඝනාකාරප් පත් තං විය වහොති. 

තස් ස ඔළාරිවක අස් සාසපස් සාවස නිරුද් වධ 

සුඛුමඅස් සාසපස් සාසනිමිත් තාරම් මණං චිත් තං පෙත් තති, තස් මිම් පි නිරුද් වධ 

අපරාපරං තවතො සුඛුමතරසුඛුමතමනිමිත් තාරම් මණං පෙත් තතිවයෙ. කථං? 

යථා පුරිවසො මහතියා වලොහසලාකාය කංසතාළං ආවකොවටයය, 

එකප් පහාවරන මහාසද් වදො උප් පජ් වජයය, තස් ස ඔළාරිකසද් දාරම් මණං චිත් තං 

පෙත් වතයය, නිරුද් වධ ඔළාරිවක සද් වද අථ පච් ඡා 

සුඛුමසද් දනිමිත් තාරම් මණං, තස් මිම් පි නිරුද් වධ අපරාපරං තවතො 

සුඛුමතරසුඛුමතමසද් දනිමිත් තාරම් මණං චිත් තං පෙත් තවතෙ; එෙන් ති 
වෙදිතබ් බං. වුත් තම් පි වචතං – ‘‘වසයයථාපි කංවස ආවකොටිවත’’ති (පටි. ම. 

1.171) විත් ථාවරො. 

යථා හි අඤ් ඤානි කම් මට් ඨානානි උපරූපරි විභූතානි වහොන් ති, න තථා ඉදං. 

ඉදං පන උපරූපරි භාවෙන් තස ්ස භාවෙන් තස් ස සුඛුමත් තං ගච් ඡති, 
උපට් ඨානම් පි න උපගච් ඡති. එෙං අනුපට් ඨහන් වත පන තස් මිං න වතන 
භික් ඛුනා උට් ඨායාසනා චම් මඛණ් ඩං පප් ව ොවටත් ො ගන් තබ් බං. කිං 

කාතබ් බං? ‘‘ආචරියං පුච් ඡිස් සාමී’’ති ො ‘‘නට් ඨං දානි වම කම් මට් ඨාන’’න් ති 

ො න වුට් ඨාතබ් බං, ඉරියාපථං විවකොවපත් ො ගච් ඡවතො හි කම් මට් ඨානං 
නෙනෙවමෙ වහොති. තස් මා යථානිසින් වනවනෙ වදසවතො ආහරිතබ් බං. 

තත්රායං ආහරණූපාවයො. වතන හි භික් ඛුනා කම් මට් ඨානස ්ස 
අනුපට් ඨහනභාෙං ඤත් ො ඉති පටිසඤ් චික් ඛිතබ් බං – ‘‘ඉවම අස් සාසපස් සාසා 

නාම කත් ථ අත් ථි, කත් ථ නත් ථි, කස ්ස ො අත් ථි, කස ්ස ො නත් ථී’’ති. අවථෙං 

පටිසඤ් චික් ඛතා ‘‘ඉවම අන් වතොමාතුකුච් ඡියං නත් ථි, උදවක නිමුග් ගානං 

නත් ථි, තථා අසඤ් ඤීභූතානං මතානං චතුත් ථජ් ඣානසමාපන් නානං 
රූපාරූපභෙසමඞ් ගීනං නිවරොධසමාපන් නාන’’න් ති ඤත් ො එෙං අත් තනාෙ 
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අත් තා පටිවචොවදතබ් වබො – ‘‘නනු ත් ෙං, පණ් ඩිත, වනෙ මාතුකුච් ඡිගවතො, න 

උදවක නිමුග් වගො, න අසඤ් ඤීභූවතො, න මවතො, න 

චතුත් ථජ් ඣානසමආපන් වනො, න රූපාරූපභෙසමඞ් ගී, න 

නිවරොධසමාපන් වනො, අත් ථිවයෙ වත අස් සාසපස් සාසා, මන් දපඤ් ඤතාය පන 
පරිග් ගවහතුං න සක් වකොසී’’ති. අථාවනන පකතිඵුට් ඨෙවසවනෙ චිත් තං 
ඨවපත් ො මනසිකාවරො පෙත් වතතබ් වබො. ඉවම හි දීඝනාසිකස් ස නාසා පුටං 

ඝට් වටන් තා පෙත් තන් ති, රස ්සනාසිකස ්ස උත් තවරොට් ඨං. තස් මාවනන ඉමං 
නාම ඨානං ඝට් වටන් තීති නිමිත් තං පට් ඨවපතබ් බං. ඉමවමෙ හි අත් ථෙසං 

පටිච් ච වුත් තං භගෙතා – ‘‘නාහං, භික් ඛවෙ, මුට් ඨස ්සතිස් ස අසම් පජානස ්ස 

ආනාපානස ්සතිභාෙනං ෙදාමී’’ති (ම. නි. 3.149; සං. නි. 5.992). කිඤ් චාපි හි 

යංකිඤ් චි කම් මට් ඨානං සතස් ස සම් පජානස ්වසෙ සම් පජ් ජති, ඉවතො අඤ ්ඤං 
පන මනසිකවරොන් තස් ස පාකටං වහොති. ඉදං පන ආනාපානස් සතිකම් මට් ඨානං 
ගරුකං ගරුකභාෙනං බුද් ධපච් වචකබුද් ධබුද් ධපුත් තානං මහාපුරිසානවමෙ 

මනසිකාරභූමිභූතං, න වචෙ ඉත් තරං, න ච ඉත් තරසත් තසමාවසවිතං. යථා යථා 

මනසි කරීයති, තථා තථා සන් තඤ් වචෙ වහොති සුඛුමඤ් ච. තස් මා එත් ථ බලෙතී 
සති ච පඤ් ඤා ච ඉච් ඡිතබ් බා. 

යථා හි මට් ඨසාටකස් ස තුන් නකරණකාවල සූචිපි සුඛුමා ඉච් ඡිතබ් බා, 

සූචිපාසවෙධනම් පි තවතො සුඛුමතරං; එෙවමෙ මට් ඨසාටකසදිසස් ස ඉමස් ස 
කම් මට් ඨානස ්ස භාෙනාකාවල සූචිපටිභාගා සතිපි සූචිපාසවෙධනපටිභාගා 
තංසම් පයුත් තා පඤ් ඤාපි බලෙතී ඉච් ඡිතබ් බා. තාහි ච පන සතිපඤ් ඤාහි 
සමන් නාගවතන භික් ඛුනා න වත අස් සාසපස් සාසා අඤ ්ඤත්ර පකතිඵුට් වඨොකාසා 
පරිවයසිතබ් බා. 

යථා පන කස් සවකො කසිං කසිත් ො බලිබද් වද මුඤ් චිත් ො වගොචරාභිමුවඛ 

කත් ො ඡායාය නිසින් වනො විස් සවමයය, අථස ්ස වත බලිබද් දා වෙවගන අටවිං 
පවිවසයයං. වයො වහොති වඡවකො කස් සවකො වසො පුන වත ගවහත් ො 
වයොවජතුකාවමො න වතසං අනුපදං ගන් ත් ො අටවිං ආහිණ් ඩති. අථ වඛො 
රස ්මිඤ් ච පවතොදඤ් ච ගවහත් ො උජුකවමෙ වතසං නිපාතතිත් ථං ගන් ත් ො 
නිසීදති ො නිපජ් ජති ො. අථ වත වගොවණ දිෙසභාගං චරිත් ො නිපාතතිත් ථං 
ඔතරිත් ො න් හත් ො ච පිවිත් ො ච පච් චත් තරිත් ො ඨිවත දිස් ො රස ්මියා 
බන් ධිත් ො පවතොවදන විජ් ඣන් වතො ආවනත් ො වයොවජත් ො පුන කම් මං 

කවරොති; එෙවමෙ වතන භික් ඛුනා න වත අස් සාසපස් සාසා අඤ් ඤත්ර 
පකතිඵුට් වඨොකාසා පරිවයසිතබ් බා. සතිරස් මිං පන පඤ් ඤාපවතොදඤ් ච 
ගවහත් ො පකතිඵුට් වඨොකාවස චිත් තං ඨවපත් ො මනසිකාවරො 

පෙත් වතතබ් වබො. එෙඤ් හිස ්ස මනසිකවරොවතො නචිරස් වසෙ වත උපට් ඨහන් ති, 
නිපාතතිත් වථ විය වගොණා. තවතො වතන සතිරස් මියා බන් ධිත් ො තස් මිංවයෙ 
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ඨාවන වයොවජත් ො පඤ් ඤාපවතොවදන විජ් ඣන් වතන පුන කම් මට් ඨානං 

අනුයුඤ් ජිතබ් බං; තස් වසෙමනුයුඤ් ජවතො නචිරස් වසෙ නිමිත් තං උපට් ඨාති. තං 

පවනතං න සබ් වබසං එකසදිසං වහොති; අපිච වඛො කස් සචි සුඛසම්  ස් සං 

උප් පාදයමාවනො තූලපිච විය, කප් පාසපිච විය, ොතධාරා විය ච උපට් ඨාතීති 
එකච් වච ආහු. 

අයං පන අට්ඨෙථාවිනිච්ෙකයො – ඉදඤ් හි කස ්සචි තාරකරූපං විය, 

මණිගුළිකා විය, මුත් තාගුළිකා විය ච කස් සචි ඛරසම්  ස් සං හුත් ො කප් පාසට් ඨි 

විය, සාරදාරුසූචි විය ච කස ්සචි දීඝපාමඞ් ගසුත් තං විය, කුසුමදාමං විය, ධූමසිඛා 

විය ච කස් සචි විත් ථත මක් කටකසුත් තං විය, ෙලාහකපටලං විය, පදුමපුප්  ං 

විය, රථචක් කං විය, චන් දමණ් ඩලං විය, සූරියමණ් ඩලං විය ච උපට් ඨාති. 
තඤ් ච පවනතං යථා සම් බහුවලසු භික් ඛූසු සුත් තන් තං සජ් ඣායිත් ො 
නිසින් වනසු එවකන භික් ඛුනා ‘‘තුම් හාකං කීදිසං හුත් ො ඉදං සුත් තං 

උපට් ඨාතී’’ති වුත් වත එවකො ‘‘මය් හං මහතී පබ් බවතයයා නදී විය හුත් ො 
උපට් ඨාතී’’ති ආහ. අපවරො ‘‘මය් හං එකා ෙනරාජි විය’’. අඤ ්වඤො ‘‘මය් හං 
සීතච් ඡාවයො සාඛාසම් පන් වනො  ලභාරභරිතරුක් වඛො වියා’’ති. වතසඤ් හි තං 
එකවමෙ සුත් තං සඤ් ඤානානතාය නානවතො උපට් ඨාති. එෙං එකවමෙ 
කම් මට් ඨානං සඤ් ඤානානතාය නානවතො උපට් ඨාති. සඤ් ඤජඤ් හි එතං 
සඤ ්ඤානිදානං සඤ් ඤාප් පභෙං තස් මා සඤ් ඤානානතාය නානවතො 
උපට් ඨාතීති වෙදිතබ් බං. 

එත් ථ ච අඤ් ඤවමෙ අස් සාසාරම් මණං චිත් තං, අඤ ්ඤං පස් සාසාරම් මණං, 

අඤ ්ඤං නිමිත් තාරම් මණං යස් ස හි ඉවම තවයො ධම් මා නත් ථි, තස් ස 
කම් මට් ඨානං වනෙ අප් පනං න උපචාරං පාපුණාති. යස් ස පනිවම තවයො ධම් මා 

අත් ථි, තස් වසෙ කම් මට් ඨානං අප් පනඤ් ච උපචාරඤ් ච පාපුණාති. 
වුත් තඤ ්වහතං – 

‘‘නිමිත් තං අස් සාසපස් සාසා, අනාරම් මණවමකචිත් තස ්ස; 

අජානවතො ච තවයො ධම් වම, භාෙනානුපලබ් භති. 

‘‘නිමිත් තං අස් සාසපස ්සාසා, අනාරම් මණවමකචිත් තස ්ස; 

ජානවතො ච තවයො ධම් වම, භාෙනා උපලබ් භතී’’ති. (විසුද් ධි. 1.231); 

එෙං උපට් ඨිවත පන නිමිත් වත වතන භික් ඛුනා ආචරියසන් තිකං ගන් ත් ො 

ආවරොවචතබ් බං – ‘‘මය් හං, භන් වත, එෙරූපං නාම උපට් ඨාතී’’ති. ආචරිවයන 
පන ‘‘එතං නිමිත් ත’’න් ති ො ‘‘න නිමිත් ත’’න් ති ො න ෙත් තබ් බං. ‘‘එෙං 

වහොති, ආවුවසො’’ති ෙත් ො පන ‘‘පුනප් පුනං මනසි කවරොහී’’ති ෙත් තබ් වබො. 

‘‘නිමිත් ත’’න් ති හි වුත් වත වෙොසානං ආපජ් වජයය; ‘‘න නිමිත් ත’’න් ති වුත් වත 
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නිරාවසො විසීවදයය. තස් මා තදුභයම් පි අෙත් ො මනසිකාවරවයෙ 

නිවයොවජතබ් වබොති. එෙං තාෙ දීඝභාණො.  ජ්ඣි භාණො පනාහු – 

‘‘නිමිත් තමිදං, ආවුවසො, කම් මට් ඨානං පුනප් පුනං මනසි කවරොහි සප් පුරිසාති 
ෙත් තබ් වබො’’ති. අථාවනන නිමිත් වතවයෙ චිත් තං ඨවපතබ් බං. එෙමස් සායං 
ඉවතො පභුති ඨපනාෙවසන භාෙනා වහොති. වුත් තඤ් වහතං වපොරාවණහි – 

‘‘නිමිත් වත ඨපයං චිත් තං, නානාකාරං විභාෙයං; 

ධීවරො අස් සාසපස් සාවස, සකං චිත් තං නිබන් ධතී’’ති. (විසුද් ධි. 1.232; 

පටි. ම. අට් ඨ. 2.1.163); 

තස් වසෙං නිමිත් තුපට් ඨානවතො පභුති නීෙරණානි වික් ඛම් භිතාවනෙ 

වහොන් ති කිවලසා සන් නිසින් නාෙ සති උපට් ඨිතාවයෙ, චිත් තං සමාහිතවමෙ. 
ඉදඤ් හි ද් වීහාකාවරහි චිත් තං සමාහිතං නාම වහොහි – උපචාරභූමියං ො 

නීෙරණප් පහාවනන, පටිලාභභූමියං ො අඞ් ගපාතුභාවෙන. තත් ථ 

‘‘උපචාරභූමී’’ති උපචාරසමාධි; ‘‘පටි ාභභූමී’’ති අප් පනාසමාධි. වතසං කිං 

නානාකරණං? උපචාරසමාධි කුසලවීථියං ජවිත් ො භෙඞ් ගං ඔතරති, 
අප් පනාසමාධි දිෙසභාවග අප් වපත් ො නිසින් නස ්ස දිෙසභාගම් පි කුසලවීථියං 

ජෙති, න භෙඞ් ගං ඔතරති. ඉවමසු ද් වීසු සමාධීසු නිමිත් තපාතුභාවෙන 

උපචාරසමාධිනා සමාහිතං චිත් තං වහොති. අථාවනන තං නිමිත් තං වනෙ 

ෙණ් ණවතො මනසිකාතබ් බං, න ලක් ඛණවතො පච් චවෙක් ඛිතබ් බං. අපිච වඛො 
ඛත් තියමවහසියා චක් කෙත් තිගබ් වභො විය කස් සවකන සාලියෙගබ් වභො විය ච 

අප් පමත් වතන රක් ඛිතබ් බං; රක් ඛිතං හිස් ස  ලදං වහොති. 

‘‘නිමිත් තං රක් ඛවතො ලද් ධ, පරිහානි න විජ් ජති; 

ආරක් ඛම් හි අසන් තම් හි, ලද් ධං ලද් ධං විනස ්සතී’’ති. 

තත්රායං රක්ඛණූපාකයො – වතන භික් ඛුනා ආොවසො, වගොචවරො, භස් සං, 

පුග් ගවලො, වභොජනං, උතු, ඉරියාපවථොති ඉමානි සත් ත අසප් පායානි ෙජ් වජත් ො 
තාවනෙ සත් ත සප් පායානි වසෙන් වතන පුනප් පුනං තං නිමිත් තං 
මනසිකාතබ් බං. 

එෙං සප් පායවසෙවනන නිමිත් තං ථිරං කත් ො වුඩ් ඪිං විරූළ් හිං ගමයිත් ො 

ෙත් ථුවිසදකිරියා, ඉන් ද්රියසමත් තපටිපාදනතා, නිමිත් තකුසලතා, යස් මිං සමවය 

චිත් තං සපග් ගවහතබ් බ තස් මිං සමවය චිත් තපග් ගණ් හනා, යස් මිං සමවය 

චිත් තං නිග් ගවහතබ් බං තස් මිං සමවය චිත් තනිග් ගණ් හනා, යස් මිං සමවය 
චිත් තං සම් පහංවසතබ් බං තස් මිං සමවය සම් පහංවසතබ් බං තස් මිං සමවය 

චිත් තසම් පහංසනා, යස් මිං සමවය චිත් තං අජ් ඣුවපක් ඛිතබ් බං තස් මිං සමවය 

චිත් තඅජ් ඣුවපක් ඛනා, අසමාහිතපුග් ගලපරිෙජ් ජනා, සමාහිතපුග් ගලවසෙනා, 
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තදධිමුත් තතාති ඉමානි දස අප් පනාවකොසල් ලානි අවිජහන් වතන වයොවගො 
කරණීවයො. 

තස් වසෙං අනුයුත් තස ්ස විහරවතො ඉදානි අප් පනා උප් පජ් ජිස ්සතීති භෙඞ් ගං 
විච් ඡින් දිත් ො නිමිත් තාරම් මණං මවනොද් ොරාෙජ් ජනං උප් පජ් ජති. තස් මිඤ් ච 

නිරුද් වධ තවදොරම් මණං ගවහත් ො චත් තාරි පඤ් ච ො ජෙනානි, වයසං පඨමං 

පරිකම් මං, දුතියං උපචාරං, තතියං අනුවලොමං, චතුත් ථං වගොත්රභු, පඤ ්චමං 

අප් පනාචිත් තං. පඨමං ො පරිකම් මඤ් වචෙ උපචාරඤ් ච, දුතියං අනුවලොමං, 

තතියං වගොත්රභු, චතුත් ථං අප් පනාචිත් තන් ති වුච් චති. චතුත් ථවමෙ හි පඤ් චමං 

ො අප් වපති, න ඡට් ඨං සත් තමං ො ආසන් නභෙඞ් ගපාතත් තා. 

ආභිධම්මෙක ොදත්තත්කථකරො පනාහ – ‘‘ආවසෙනපච් චවයන කුසලා 

ධම් මා බලෙන් වතො වහොන් ති; තස් මා ඡට් ඨං සත් තමං ො අප් වපතී’’ති. තං 

අට්ඨෙථාසු පටික් ඛිත් තං. තත් ථ පුබ් බභාගචිත් තානි කාමාෙචරානි වහොන් ති, 

අප් පනාචිත් තං පන රූපාෙචරං. එෙමවනන පඤ ්චඞ් ගවිප් පහීනං, 

පඤ ්චඞ් ගසමන් නාගතං, දසලක් ඛණසම් පන් නං, තිවිධකලයාණං, පඨමජ් ඣානං 
අධිගතං වහොති. වසො තස් මිංවයොරම් මවණ විතක් කාදවයො වූපසවමත් ො 
දුතියතතියචතුත් ථජ් ඣානානි පාපුණාති. එත් තාෙතා ච ඨපනාෙවසන භාෙනාය 
පරිවයොසානප් පත් වතො වහොති. අයවමත් ථ සඞ් වඛපකථා. විත් ථාවරො පන 

ඉච් ඡන් වතන විසුද්ධි ග් කතො ගවහතබ් වබො. 

එෙං පත් තචතුත් ථජ් ඣාවනො පවනත් ථ භික් ඛු 
සල් ලක් ඛණාවිෙට් ටනාෙවසන කම් මට් ඨානං ෙඩ් වඪත් ො පාරිසුද් ධිං 
පත් තුකාවමො තවදෙ ඣානං 
ආෙජ් ජනසමාපජ් ජනඅධිට් ඨානවුට් ඨානපච් චවෙක් ඛණසඞ් ඛාවතහි 

පඤ ්චහාකාවරහි ෙසිප් පත් තං පගුණං කත් ො අරූපපුබ් බඞ් ගමං ො රූපං, 
රූපපුබ් බඞ් ගමං ො අරූපන් ති රූපාරූපං පරිග් ගවහත් ො විපස් සනං පට් ඨවපති. 

කථං? වසො හි ඣානා වුට් ඨහිත් ො ඣානඞ් ගානි පරිග් ගවහත් ො වතසං නිස් සයං 
හදයෙත් ථුං තං නිස් සයානි ච භූතානි වතසඤ් ච නිස් සයං සකලම් පි කරජකායං 

පස් සති. තවතො ‘‘ඣානඞ් ගානි අරූපං, ෙත් ථාදීනි රූප’’න් ති රූපාරූපං 
ෙෙත් ථවපති. 

අථ ො සමාපත් තිවතො වුට් ඨහිත් ො වකසාදීසු වකොට් ඨාවසසු 
පථවීධාතුආදිෙවසන චත් තාරි භූතානි තංනිස් සිතරූපානි ච පරිග් ගවහත් ො 
යථාපරිග් ගහිතරූපාරම් මණං යථාපරිග් ගහිතරූපෙත් ථුද් ොරාරම් මණං ො 
සසම් පයුත් තධම් මං විඤ ්ඤාණඤ් ච පස් සති. තවතො ‘‘භූතාදීනි රූපං 
සසම් පයුත් තධම් මං විඤ් ඤාණං අරූප’’න් ති ෙෙත් ථවපති. 
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අථ ො සමාපත් තිවතො වුට් ඨහිත් ො අස් සාසපස් සාසානං සමුදවයො 
කරජකාවයො ච චිත් තඤ් චාති පස් සති. යථා හි කම් මාරගග් ගරියා ධමමානාය 

භස් තඤ ්ච පුරිසස ්ස ච තජ් ජං ොයාමං පටිච් ච ොවතො සඤ් චරති; එෙවමෙ 
කායඤ් ච චිත් තඤ් ච පටිච් ච අස් සාසපස් සාසාති. තවතො අස් සාසපස් සාවස ච 

කායඤ් ච රූපං, චිත් තඤ් ච තංසම් පයුත් තධම් වම ච අරූපන් ති ෙෙත් ථවපති. 

එෙං නාමරූපං ෙෙත් ථවපත් ො තස් ස පච් චයං පරිවයසති, පරිවයසන් වතො ච 
තං දිස් ො තීසුපි අද් ධාසු නාමරූපස් ස පෙත් තිං ආරබ් භ කඞ් ඛං විතරති. 
විතිණ් ණකඞ් වඛො කලාපසම් මසනෙවසන තිලක් ඛණං ආවරොවපත් ො 
උදයබ් බයානුපස් සනාය පුබ් බභාවග උප් පන් වන ඔභාසාදවයො දස 
විපස් සනුපක් කිවලවස පහාය උපක් කිවලසවිමුත් තං පටිපදාඤාණං 
‘‘මග් වගො’’ති ෙෙත් ථවපත් ො උදයං පහාය භඞ් ගානුපස් සනං පත් ො නිරන් තරං 
භඞ් ගානුපස් සවනන භයවතො උපට් ඨිවතසු සබ් බසඞ් ඛාවරසු නිබ් බින් දන් වතො 
විරජ් ජන් වතො විමුච් චන් වතො යථාක් කමං චත් තාවරො අරියමග් වග පාපුණිත් ො 
අරහත් ත වල පතිට් ඨාය එකූනවීසතිවභදස් ස පච් චවෙක් ඛණඤාණස ්ස 
පරියන් තප් පත් වතො සවදෙකස් ස වලොකස් ස අග් ගදක් ඛිවණවයයො වහොති. 
එත් තාෙතා චස් ස ගණනං ආදිං කත් ො විපස් සනාපරිවයොසානා 
ආනාපානස ්සතිසමාධිභාෙනා ච සමත් තා වහොතීති. 

අයං සබ් බාකාරවතො පඨමචතුක් කෙණ් ණනා. 

ඉතවරසු පන තීසු චතුක් වකසු යස් මා විසුං කම් මට් ඨානභාෙනානවයො නාම 

නත් ථි; තස් මා අනුපදෙණ් ණනානවයවනෙ වනසං අත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

පීතිප්පටිසංකවදීති පීතිං පටිසංවිදිතං කවරොන් වතො පාකටං කවරොන් වතො 
අස් සසිස් සාමි පස් සසිස් සාමීති සික් ඛති. තත් ථ ද් වීහාකාවරහි පීති පටිසංවිදිතා 
වහොති – ආරම් මණවතො ච අසම් වමොහවතො ච. 

කථං ආරම් මණවතො පීති පටිසංවිදිතා වහොති? සප් පීතිවක ද් වෙ ඣාවන 

සමාපජ් ජති, තස් ස සමාපත් තික් ඛවණ ඣානපටිලාවභන ආරම් මණවතො පීති 
පටිසංවිදිතා වහොති ආරම් මණස ්ස පටිසංවිදිතත් තා. 

කථං අසම් වමොහවතො? සප් පීතිවක ද් වෙ ඣාවන සමාපජ් ජිත් ො වුට් ඨාය 

ඣානසම් පයුත් තකපීතිං ඛයවතො ෙයවතො සම් මසති, තස් ස විපස් සනාක් ඛවණ 
ලක් ඛණපටිවෙවධන අසම් වමොහවතො පීති පටිසංවිදිතා වහොති. වුත් තඤ් වහතං 

පටිසම්භිදායං – 

‘‘දීඝං අස් සාසෙවසන චිත් තස් ස එකග් ගතං අවික් වඛපං පජානවතො 
සති උපට් ඨිතා වහොති. තාය සතියා වතන ඤාවණන සා පීති පටිසංවිදිතා 
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වහොති. දීඝං පස් සාසෙවසන…වප.… රස ්සං අස් සාසෙවසන… රස ්සං 
පස් සාසෙවසන… සබ් බකායප් පටිසංවෙදී අස් සාසෙවසන… 
සබ් බකායප් පටිසංවෙදී පස් සාසෙවසන… පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං 
අස් සාසෙවසන… පස් සම් භයං කායසඞ් ඛාරං පස් සාසෙවසන චිත් තස් ස 

එකග් ගතං අවික් වඛපං පජානවතො සති උපට් ඨිතා වහොති, තාය සතියා 
වතන ඤාවණන සා පීති පටිසංවිදිතා වහොති. ආෙජ් ජවතො සා පීති 
පටිසංවිදිතා වහොති ජානවතො… පස් සවතො… පච් චවෙක් ඛවතො… චිත් තං 
අධිට් ඨහවතො… සද් ධාය අධිමුච් චවතො… වීරියං පග් ගණ් හවතො… සතිං 
උපට් ඨාපයවතො… චිත් තං සමාදහවතො… පඤ ්ඤාය පජානවතො… 
අභිඤ් වඤයයං අභිජානවතො… පරිඤ් වඤයයං පරිජානවතො… පහාතබ් බං 
පජහවතො… භාවෙතබ් බං භාෙයවතො… සච් ඡිකාතබ් බං සච් ඡිකවරොවතො 
සා පීති පටිසංවිදිතා වහොති. එෙං සා පීති පටිසංවිදිතා වහොතී’’ති (පටි. ම. 

1.172). 

එවතවනෙ නවයන අෙවසසපදානිපි අත් ථවතො වෙදිතබ් බානි. ඉදං පවනත් ථ 
විවසසමත් තං. තිණ් ණං ඣානානං ෙවසන සුඛපටිසංවෙදිතා චතුන් නම් පි 

ෙවසන චිත් තසඞ් ඛාරපටිසංවෙදිතා වෙදිතබ් බා. ‘‘චිත්තසඞ්ඛාකරො’’ති 

වෙදනාදවයො ද් වෙ ඛන් ධා. සුඛප්පටිසංකවදිපවද වචත් ථ 
විපස් සනාභූමිදස් සනත් ථං ‘‘සුඛන් ති ද් වෙ සුඛානි – කායිකඤ් ච සුඛං 

වචතසිකඤ ්චා’’ති පටිසම්භිදායං වුත් තං. පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරන් ති 

ඔළාරිකං ඔළාරිකං චිත් තසඞ් ඛාරං පස් සම් වභන් වතො, නිවරොවධන් වතොති 
අත් වථො. වසො විත් ථාරවතො කායසඞ් ඛාවර වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. 

අපිවචත් ථ පීතිපවද පීතිසීවසන වෙදනා වුත් තා. සුඛපවද සරූවපවනෙ වෙදනා. 
ද් වීසු චිත් තසඞ් ඛාරපවදසු ‘‘සඤ ්ඤා ච වෙදනා ච වචතසිකා එවත ධම් මා 

චිත් තපටිබද් ධා චිත් තසඞ් ඛාරා’’ති (පටි. ම. 1.174; ම. නි. 1.463) ෙචනවතො 
සඤ ්ඤාසම් පයුත් තා වෙදනාති. එෙං වෙදනානුපස් සනානවයන ඉදං චතුක් කං 
භාසිතන් ති වෙදිතබ් බං. 

තතියචතුක් වකපි චතුන් නං ඣානානං ෙවසන චිත් තපටිසංවෙදිතා 

වෙදිතබ් බා. අභිප්පක ොදයං චිත්තන් ති චිත් තං වමොවදන් වතො පවමොවදන් වතො 
හාවසන් වතො පහාවසන් වතො අස් සසිස ්සාමි පස් සසිස් සාමීති සික් ඛති. තත් ථ 
ද් වීහාකාවරහි අභිප් පවමොවදො වහොති – සමාධිෙවසන ච විපස් සනාෙවසන ච. 

කථං සමාධිෙවසන? සප් පීතිවක ද් වෙ ඣාවන සමාපජ් ජති, වසො 
සමාපත් තික් ඛවණ සම් පයුත් තාය පීතියා චිත් තං ආවමොවදති පවමොවදති. කථං 

විපස් සනාෙවසන? සප් පීතිවක ද් වෙ ඣාවන සමාපජ් ජිත් ො වුට් ඨාය 

ඣානසම් පයුත් තකපීතිං ඛයවතො ෙයවතො සම් මසති; එෙං විපස් සනාක් ඛවණ 
ඣානසම් පයුත් තකපීතිං ආරම් මණං කත් ො චිත් තං ආවමොවදති පවමොවදති. එෙං 
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පටිපන් වනො ‘‘අභිප් පවමොදයං චිත් තං අස් සසිස් සාමි පස් සසිස ්සාමීති සික් ඛතී’’ති 
වුච් චති. 

ස ාදහං චිත්තන් ති පඨමජ් ඣානාදිෙවසන ආරම් මවණ චිත් තං සමං 
ආදහන් වතො සමං ඨවපන් වතො තානි ො පන ඣානානි සමාපජ් ජිත් ො වුට් ඨාය 
ඣානසම් පයුත් තකචිත් තං ඛයවතො ෙයවතො සම් මසවතො විපස් සනාක් ඛවණ 

ලක් ඛණපටිවෙවධන උප් පජ් ජති ඛණිකචිත් වතකග් ගතා; එෙං උප් පන් නාය 
ඛණිකචිත් වතකග් ගතාය ෙවසනපි ආරම් මවණ චිත් තං සමං ආදහන් වතො සමං 
ඨවපන් වතො ‘‘සමාදහං චිත් තං අස් සසිස් සාමි පස් සසිස් සාමීති සික් ඛතී’’ති 
වුච් චති. 

වික ොචයං චිත්තන් ති පඨමජ් ඣාවනන නීෙරවණහි චිත් තං වමොවචන් වතො 

විවමොවචන් වතො, දුතිවයන විතක් කවිචාවරහි, තතිවයන පීතියා, චතුත් වථන 
සුඛදුක් වඛහි චිත් තං වමොවචන් වතො විවමොවචන් වතො. තානි ො පන ඣානානි 
සමාපජ් ජිත් ො වුට් ඨාය ඣානසම් පයුත් තකචිත් තං ඛයවතො ෙයවතො සම් මසති. 
වසො විපස් සනාක් ඛවණ අනිච් චානුපස් සනාය නිච් චසඤ් ඤාවතො චිත් තං 

වමොවචන් වතො විවමොවචන් වතො, දුක් ඛානුපස් සනාය සුඛසඤ් ඤාවතො, 

අනත් තානුපස් සනාය අත් තසඤ් ඤාවතො, නිබ් බිදානුපස් සනාය නන් දිවතො, 

විරාගානුපස් සනාය රාගවතො, නිවරොධානුපස් සනාය සමුදයවතො, 
පටිනිස ්සග් ගානුපස් සනාය ආදානවතො චිත් තං වමොවචන් වතො විවමොවචන් වතො 

අස් සසති වචෙ පස් සසති ච. වතන වුත් තං – ‘‘විවමොචයං චිත් තං අස් සසිස් සාමි 
පස් සසිස් සාමීති සික් ඛතී’’ති. එෙං චිත් තානුපස් සනාෙවසන ඉදං චතුක් කං 
භාසිතන් ති වෙදිතබ් බං. 

චතුත් ථචතුක් වක පන අනිච්චානුපස්සීති එත් ථ තාෙ අනිච් චං වෙදිතබ් බං, 

අනිච් චතා වෙදිතබ් බා, අනිච් චානුපස් සනා වෙදිතබ් බා, අනිච් චානුපස ්සී 

වෙදිතබ් වබො. තත් ථ ‘‘අනිච්ච’’න් ති පඤ් චක් ඛන් ධා. කස ්මා? 

උප් පාදෙයඤ් ඤථත් තභාො. ‘‘අනිච්චතා’’ති වතසඤ් වඤෙ 
උප් පාදෙයඤ් ඤථත් තං හුත් ො අභාවෙො ො නිබ් බත් තානං වතවනොකාවරන 

අඨත් ො ඛණභඞ් වගන වභවදොති අත් වථො. ‘‘අනිච්චානුපස්සනා’’ති තස් සා 

අනිච් චතාය ෙවසන රූපාදීසු ‘‘අනිච් ච’’න් ති අනුපස් සනා; ‘‘අනිච්චානුපස්සී’’ති 

තාය අනුපස් සනාය සමන් නාගවතො; තස් මා එෙං භූවතො අස් සසන් වතො ච 

පස් සසන් වතො ච ඉධ ‘‘අනිච් චානුපස ්සී අස් සසිස ්සාමි, පස් සසිස ්සාමීති 
සික් ඛතී’’ති වෙදිතබ් වබො. 

විරා ානුපස්සීති එත් ථ පන ද් වෙ විරාගා – ඛයවිරාවගො ච අච් චන් තවිරාවගො 

ච. තත් ථ ‘‘ඛයවිරාක ො’’ති සඞ් ඛාරානං ඛණභඞ් වගො; ‘‘අච්චන්තවිරාක ො’’ති 
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නිබ් බානං; ‘‘විරා ානුපස්සනා’’ති තදුභයදස් සනෙවසන පෙත් තා විපස් සනා ච 
මග් වගො ච. තාය දුවිධායපි අනුපස් සනාය සමන් නාගවතො හුත් ො අස් සසන් වතො 
ච පස් සසන් වතො ච ‘‘විරාගානුපස් සී අස් සසිස් සාමි පස් සසිස් සාමීති සික් ඛතී’’ති 

වෙදිතබ් වබො. නිකරොධානුපස්සීපවදපි එවසෙ නවයො. 

පටිනිස්සග් ානුපස්සීති එත් ථාපි ද් වෙ පටිනිස ්සග් ගා – 
පරිච් චාගපටිනිස ්සග් වගො ච පක් ඛන් දනපටිනිස් සග් වගො ච. පටිනිස් සග් වගොවයෙ 

අනුපස ්සනා පටිනිස් සග් ගානුපස් සනා; විපස් සනාමග් ගානවමතං අධිෙචනං. 

විපස්සනා හි තදඞ් ගෙවසන සද් ධිං ඛන් ධාභිසඞ් ඛාවරහි කිවලවස පරිච් චජති, 
සඞ් ඛතවදොසදස් සවනන ච තබ් බිපරීවත නිබ් බාවන තන් නින් නතාය 

පක් ඛන් දතීති පරිච්චා පටිනිස්සග්ක ො වචෙ පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්ක ො චාති 

වුච් චති.  ග්ක ො සමුච් වඡදෙවසන සද් ධිං ඛන් ධාභිසඞ් ඛාවරහි කිවලවස 

පරිච් චජති, ආරම් මණකරවණන ච නිබ් බාවන පක් ඛන් දතීති 

පරිච්චා පටිනිස්සග්ක ො වචෙ පක්ඛන්දනපටිනිස්සක ොචාති වුච් චති. උභයම් පි 
පන පුරිමපුරිමඤාණානං අනුඅනු පස් සනවතො අනුපස් සනාති වුච් චති. තාය 
දුවිධාය පටිනිස ්සග් ගානුපස් සනාය සමන් නාගවතො හුත් ො අස් සසන් වතො ච 
පස් සසන් වතො ච පටිනිසග් ගානුපස් සී අස් සසිස් සාමි පස් සසිස ්සාමීති සික් ඛතීති 

වෙදිතබ් වබො. එවං භාවිකතොති එෙං වසොළසහි ආකාවරහි භාවිවතො. වසසං 
වුත් තනයවමෙ. 

ආනාපානස ්සතිසමාධිකථා නිට් ඨිතා. 

167. අථ කඛො භ වාතිආදිම් හි පන අයං සඞ් වඛපත් වථො. එෙං භගො 
ආනාපානස ්සතිසමාධිකථාය භික් ඛූ සමස් සාවසත් ො අථ යං තං 
තතියපාරාජිකපඤ් ඤත් තියා නිදානඤ් වචෙ පකරණඤ් ච උප් පන් නං භික් ඛූනං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං ජීවිතා වෙොවරොපනං, එතස ්මිං නිදාවන එතස් මිං පකරවණ 
භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාවතත් ො පටිපුච් ඡිත් ො විගරහිත් ො ච යස් මා තත් ථ 
අත් තනා අත් තානං ජීවිතා වෙොවරොපනං මිගලණ් ඩිවකන ච වෙොවරොපාපනං 

පාරාජිකෙත් ථු න වහොති; තස් මා තං ඨවපත් ො පාරාජිකස් ස ෙත් ථුභූතං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ජීවිතා වෙොවරොපනවමෙ ගවහත් ො පාරාජිකං පඤ් ඤවපන් වතො 

‘‘කයො පන භික්ඛු සඤ්චිච්ච  නුස්සවිග් හ’’න් තිආදිමාහ. 

අරියපුග් ගලමිස ්සකත් තා පවනත් ථ ‘‘වමොඝපුරිසා’’ති අෙත් ො ‘‘වත භික් ඛූ’’ති 
වුත් තං. 

එෙං මූලච් වඡජ් ජෙවසන දළ් හං කත් ො තතියපාරාජිවක පඤ් ඤත් වත 

අපරම් පි අනුපඤ් ඤත් තත් ථාය මරණෙණ් ණසංෙණ් ණනෙත් ථු උදපාදි, 
තස් සුප් පත් තිදීපනත් ථං ‘‘එෙඤ ්චිදං භගෙතා’’තිආදි වුත් තං. 
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පටුන 

168. තත් ථ පටිබද්ධචිත්තාති ඡන් දරාවගන පටිබද් ධචිත් තා; සාරත් තා 

අවපක් ඛෙන් වතොති අත් වථො.  රණවණ්ණං සංවණ්කණ ාති ජීවිවත ආදීනෙං 

දස් වසත් ො මරණස් ස ගුණං ෙණ් වණම; ආනිසංසං දස් වසමාති. 

ෙතෙ යාකණොතිආදීසු අයං පදත් වථො – කලයාණං සුචිකම් මං කතං තයාති 

ත් ෙං වඛො අසි ෙතෙ යාකණො. තථා කුසලං අනෙජ් ජකම් මං කතං තයාති 

ෙතකුලසක ො. මරණකාවල සම් පත් වත යා සත් තානං උප් පජ් ජති භයසඞ් ඛාතා 

භීරුතා, තවතො තායනං රක් ඛණකම් මං කතං තයාති ෙතභීරුත්තාකණො පාපං. 

ලාමකකම් මං අකතං තයාති අෙතපාකපො. ලුද් දං දාරුණං දුස් සීලයකම් මං අකතං 

තයාති අෙතලුද්කදො. කිබ් බිසං සාහසිකකම් මං වලොභාදිකිවලසුස් සදං අකතං 

තයාති අෙතකිබ්බිකසො. කස ්මා ඉදං වුච් චති? යස් මා සබ් බප් පකාරම් පි කතං 

තයා කලයාණං, අකතං තයා පාපං; වතන තං ෙදාම – ‘‘කිං තුය් හං ඉමිනා 

වරොගාභිභූතත් තා ලාමවකන පාපවකන දුක් ඛබහුලත් තා දුජ් ජීවිවතන’’.  තං

කත ජීවිතා කසකයයොති තෙ මරණං ජීවිතා සුන් දරතරං. කස් මා? යස් මා ඉවතො 
ත් ෙං කාලඞ් කවතො කතකාවලො හුත් ො කාලං කත් ො මරිත් ොති අත් වථො. 
කායස ්ස වභදා…වප.… උපපජ් ජිස් සසි. එෙං උපපන් වනො ච තත් ථ දිබ් වබහි 
වදෙවලොවක උප් පන් වනහි පඤ් චහි කාමගුවණහි මනාපියරූපාදිවකහි පඤ් චහි 
ෙත් ථුකාමවකොට් ඨාවසහි සමප් පිවතො සමඞ් ගීභූවතො පරිචරිස් සසි සම් පයුත් වතො 

සවමොධානගවතො හුත් ො ඉවතො චිවතො ච චරිස් සසි, විචරිස් සසි අභිරමිස් සසි ොති 
අත් වථො. 

169. අසප්පායානීති අහිතානි අවුඩ් ඪිකරානි යානි ඛිප් පවමෙ ජීවිතක් ඛයං 
පාවපන් ති. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

172. සඤ්චිච්චාති අයං ‘‘සඤ ්චිච් ච මනුස් සවිග් ගහ’’න් ති මාතිකාය 

වුත් තස ්ස සඤ් චිච් චපදස් ස උද් ධාවරො. තත් ථ සන් ති උපසග් වගො, වතන සද් ධිං 

උස් සුක් කෙචනවමතං සඤ් චිච් චාති; තස් ස සඤ් වචවතත් ො සුට් ඨු වචවතත් ොති 

අත් වථො. යස් මා පන වයො සඤ ්චිච් ච වෙොවරොවපති, වසො ජානන් වතො 

සඤ ්ජානන් වතො වහොති, තඤ් චස ්ස වෙොවරොපනං වචච් ච අභිවිතරිත් ො 
වීතික් කවමො වහොති. තස් මා බයඤ් ජවන ආදරං අකත් ො අත් ථවමෙ දස් වසතුං 

‘‘ජානන් වතො සඤ් ජානන් වතො වචච් ච අභිවිතරිත් ො වීතික් කවමො’’ති එෙමස් ස 

පදභාජනං වුත් තං. තත් ථ ජානන්කතොති ‘‘පාවණො’’ති ජානන් වතො. 

සඤ්ජානන්කතොති ‘‘ජීවිතා වෙොවරොවපමී’’ති සඤ් ජානන් වතො; වතවනෙ 

පාණජානනාකාවරන සද් ධිං ජානන් වතොති අත් වථො. කචච්චාති 

ෙධකවචතනාෙවසන වචවතත් ො පකප් වපත් ො. අභිවිතරිත්වාති 

උපක් කමෙවසන මද් දන් වතො නිරාසඞ් කචිත් තං වපවසත් ො. වීතික්ෙක ොති එෙං 
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පෙත් තස් ස වයො වීතික් කවමො අයං සඤ ්චිච් චසද් දස ්ස සිඛාප් පත් වතො අත් වථොති 
වුත් තං වහොති. 

ඉදානි ‘‘මනුස ්සවිග් ගහං ජීවිතා වෙොවරොවපයයා’’ති එත් ථ වුත් තං 

මනුස් සත් තභාෙං ආදිවතො පට් ඨාය දස් වසතුං ‘‘ නුස්සවිග් කහො 

නා ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ගබ් භවසයයකානං ෙවසන 

සබ් බසුඛුමඅත් තභාෙදස් සනත් ථං ‘‘යං  ාතුකුලච්ඡිස්ම’’න් ති වුත් තං. පඨ ං

චිත්තන් ති පටිසන් ධිචිත් තං. උප්පන්නන් ති ජාතං. පඨ ං විඤ්ඤාණං 

පාතුභූතන් ති ඉදං තස් වසෙ වෙෙචනං. ‘‘මාතුකුච් ඡිස ්මිං පඨමං චිත් ත’’න් ති 
ෙචවනන වචත් ථ සකලාපි පඤ් චවෙොකාරපටිසන් ධි දස් සිතා වහොති. තස් මා 
තඤ් ච පඨමං චිත් තං තංසම් පයුත් තා ච තවයො අරූපක් ඛන් ධා වතන සහ 
නිබ් බත් තඤ් ච කලලරූපන් ති අයං සබ් බපඨවමො මනුස් සවිග් ගවහො. තත් ථ 

‘‘ෙ  රූප’’න් ති ඉත් ථිපුරිසානං කායෙත් ථුභාෙදසකෙවසන සමතිංස රූපානි, 
නපුංසකානං කායෙත් ථුදසකෙවසන වීසති. තත් ථ ඉත් ථිපුරිසානං කලලරූපං 
ජාතිඋණ් ණාය එවකන අංසුනා උද් ධටවතලබින් දුමත් තං වහොති අච් ඡං 

විප් පසන් නං. වුත් තඤ් වචතං අට්ඨෙථායං – 

‘‘තිලවතලස් ස යථා බින් දු, සප් පිමණ් වඩො අනාවිවලො; 

එෙංෙණ් ණප් පටිභාගං කලලන් ති පවුච් චතී’’ති. (විභ. අට් ඨ. 26 

පකිණ් ණකකථා; සං. නි. අට් ඨ. 1.1.235); 

එෙං පරිත් තකං ෙත් ථුං ආදිං කත් ො පකතියා වීසෙස් සසතායුකස් ස 
සත් තස් ස යාෙ මරණකාලා එත් ථන් තවර අනුපුබ් වබන වුඩ් ඪිප් පත් වතො 
අත් තභාවෙො එවසො මනුස් සවිග් ගවහො නාම. 

ජීවිතා කවොකරොකපයයාති කලලකාවලපි තාපනමද් දවනහි ො 
වභසජ් ජසම් පදාවනන ො තවතො ො උද් ධම් පි තදනුරූවපන උපක් කවමන ජීවිතා 
විවයොවජයයාති අත් වථො. යස් මා පන ජීවිතා වෙොවරොපනං නාම අත් ථවතො 

ජීවිතින් ද්රියුපච් වඡදනවමෙ වහොති, තස් මා එතස් ස පදභාජවන ‘‘ජීවිතින්ද්රියං

උපච්ඡින්දති උපකරොකධති සන්තතිං විකෙොකපතී’’ති වුත් තං. තත් ථ 
ජීවිතින් ද්රියස ්ස පවෙණිඝටනං උපච් ඡින් දන් වතො උපවරොවධන් වතො ච 
‘‘ජීවිතින් ද්රියං උපච් ඡින් දති උපවරොවධතී’’ති වුච් චති. ස් ොයමත් වථො ‘‘සන් තතිං 

විවකොවපතී’’තිපවදන දස් සිවතො. විකෙොකපතීති විවයොවජති. 

තත් ථ දුවිධං ජීවිතින් ද්රියං – රූපජීවිතින් ද්රියං, අරූපජීවිතින් ද්රියඤ ්ච. වතසු 

අරූපජීවිතින් ද්රිවය උපක් කවමො නත් ථි, තං වෙොවරොවපතුං න සක් කා. 

රූපජීවිතින් ද්රිවය පන අත් ථි, තං වෙොවරොවපතුං සක් කා. තං පන 
වෙොවරොවපන් වතො අරූපජීවිතින් ද්රියම් පි වෙොවරොවපති. වතවනෙ හි සද් ධිං තං 
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නිරුජ් ඣති තදායත් තවුත් තිවතො. තං පන වෙොවරොවපන් වතො කිං අතීතං 

වෙොවරොවපති, අනාගතං, පච් චප් පන් නන් ති? වනෙ අතීතං, න අනාගතං, වතසු 

හි එකං නිරුද් ධං එකං අනුප් පන් නන් ති උභපම් පි අසන් තං, අසන් තත් තා 

උපක් කවමො නත් ථි, උපක් කමස ්ස නත් ථිතාය එකම් පි වෙොවරොවපතුං න සක් කා. 
වුත් තම් පි වචතං – 

‘‘අතීවත චිත් තක් ඛවණ ජීවිත් ථ, න ජීෙති; න ජීවිස් සති. අනාගවත 

චිත් තක් ඛවණ ජීවිස් සති, න ජීවිත් ථ; න ජීෙති. පච් චප් පන් වන 

චිත් තක් ඛවණ ජීෙති, න ජීවිත් ථ; න ජීවිස් සතී’’ති (මහානි. 10). 

තස් මා යත් ථ ජීෙති තත් ථ උපක් කවමො යුත් වතොති පච් චප් පන් නං 
වෙොවරොවපති. 

පච් චප් පන් නඤ් ච නාවමතං ඛණපච් චප් පන් නං, සන් තතිපච් චප් පන් නං, 

අද් ධාපච් චප් පන් නන් ති තිවිධං. තත් ථ ‘‘ඛණපච්චුප්පන්නං’’ නාම 

උප් පාදජරාභඞ් ගසමඞ් ගි, තං වෙොවරොවපතුං න සක් කා. කස ්මා? සයවමෙ 

නිරුජ් ඣනවතො. ‘‘සන්තතිපච්චුප්පන්නං’’ නාම සත් තට් ඨජෙනොරමත් තං 

සභාගසන් තතිෙවසන පෙත් තිත් ො නිරුජ් ඣනකං, යාෙ ො උණ් හවතො 

ආගන් ත් ො ඔෙරකං පවිසිත් ො නිසින් නස ්ස අන් ධකාරං වහොති, සීතවතො ො 
ආගන් ත් ො ඔෙරවක නිසින් නස ්ස යාෙ විසභාගඋතුපාතුභාවෙන පුරිමවකො උතු 

නප් පටිප් පස් සම් භති, එත් ථන් තවර ‘‘සන් තතිපච් චප් පන් න’’න් ති වුච් චති. 

පටිසන් ධිවතො පන යාෙ චති, එතං ‘‘අද්ධාපච්චුප්පන්නං’’ නාම. තදුභයම් පි 

වෙොවරොවපතුං සක් කා. කථං? තස් මිඤ් හි උපක් කවම කවත ලද් ධුපක් කමං 
ජීවිතනෙකං නිරුජ් ඣමානං දුබ් බලස් ස පරිහීනවෙගස් ස සන් තානස ්ස පච් චවයො 
වහොති. තවතො සන් තතිපච් චප් පන් නං ො අද් ධාපච් චප් පන් නං ො යථාපරිච් ඡින් නං 

කාලං අපත් ො අන් තරාෙ නිරුජ් ඣති. එෙං තදුභයම් පි වෙොවරොවපතුං සක් කා, 
තස් මා තවදෙ සන් ධාය ‘‘සන් තතිං විවකොවපතී’’ති ඉදං වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 

ඉමස ්ස පනත් ථස් ස ආවිභාෙත් ථං පාවණො වෙදිතබ් වබො, පාණාතිපාවතො 

වෙදිතබ් වබො, පාණාතිපාති වෙදිතබ් වබො, පාණාතිපාතස් ස පවයොවගො 

වෙදිතබ් වබො. තත් ථ ‘‘පාකණො’’ති වෙොහාරවතො සත් වතො, පරමත් ථවතො 
ජීවිතින් ද්රියං. ජීවිතින් ද්රියඤ ්හි අතිපාවතන් වතො ‘‘පාණං අතිපාවතතී’’ති වුච් චති 

තං වුත් තප් පකාරවමෙ. ‘‘පාණාතිපාකතො’’ති යාය වචතනාය 

ජීවිතින් ද්රියුපච් වඡදකං පවයොගං සමුට් ඨාවපති, සා ෙධකවචතනා 

‘‘පාණාතිපාවතො’’ති වුච් චති. ‘‘පාණාතිපාතී’’ති වුත් තවචතනාසමඞ් ගි පුග් ගවලො 

දට් ඨබ් වබො. ‘‘පාණාතිපාතස්ස පකයොක ො’’ති පාණාතිපාතස් ස ඡපවයොගා – 
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සාහත් ථිවකො, ආණත් තිවකො, නිස ්සග් ගිවයො, ථාෙවරො, විජ් ජාමවයො, 
ඉද් ධිමවයොති. 

තත් ථ ‘‘සාහත්ථිකෙො’’ති සයං මාවරන් තස ්ස කාවයන ො 

කායප් පටිබද් වධන ො පහරණං. ‘‘ආණත්තිකෙො’’ති අඤ ්ඤං ආණාවපන් තස ්ස 

‘‘එෙං විජ් ඣිත් ො ො පහරිත් ො ො මාවරහී’’ති ආණාපනං. ‘‘නිස්සග්ගිකයො’’ති 
දූවර ඨිතං මාවරතුකාමස් ස කාවයන ො කායප් පටිබද් වධන ො 

උසුසත් තියන් තපාසාණාදීනං නිස් සජ් ජනං. ‘‘ථාවකරො’’ති අසඤ් චාරිවමන 
උපකරවණන මාවරතුකාමස් ස ඔපාතඅපස් වසනඋපනික් ඛිපනං 
වභසජ් ජසංවිධානං. වත චත් තාවරොපි පරවතො පාළිෙණ් ණනායවමෙ 
විත් ථාරවතො ආවිභවිස් සන් ති. 

විජ් ජාමයඉද් ධිමයා පන පාළියං අනාගතා. වත එෙං වෙදිතබ් බා. 

සඞ් වඛපවතො හි මාරණත් ථං විජ් ජාපරිජප් පනං විජ්ජා කයො පවයොවගො. 

අට්ඨෙථාසු පන ‘‘කතවමො විජ් ජාමවයො පවයොවගො? ආථබ් බණිකා ආථබ් බණං 

පවයොවජන් ති; නගවර ො රුද් වධ සඞ් ගාවම ො පච් චපට් ඨිවත පටිවසනාය 

පච් චත් ථිවකසු පච් චාමිත් වතසු ඊතිං උප් පාවදන් ති, උපද් දෙං උප් පාවදන් ති, 

වරොගං උප් පාවදන් ති, පජ් ජරකං උප් පාවදන් ති, සූචිකං කවරොන් ති, විසූචිකං 

කවරොන් ති, පක් ඛන් දියං කවරොන් ති. එෙං ආථබ් බණිකා ආථබ් බණං 
පවයොවජන් ති. විජ් ජාධාරා විජ් ජං පරිෙත් වතත් ො නගවර ො රුද් වධ…වප.… 
පක් ඛන් දියං කවරොන් තී’’ති එෙං විජ් ජාමයං පවයොගං දස් වසත් ො 

ආථබ් බණිවකහි ච විජ් ජාධවරහි ච මාරිතානං බහූනි ෙත් ථූනි වුත් තානි, කිං 
වතහි! ඉදඤ් වහත් ථ ලක් ඛණං මාරණාය විජ් ජාපරිජප් පනං විජ් ජාමවයො 
පවයොවගොති. 

කම් මවිපාකජාය ඉද් ධියා පවයොජනං ඉද්ධි කයො පවයොවගො. 

කම් මවිපාකජිද් ධි ච නාවමසා නාගානං නාගිද් ධි, සුපණ් ණානං සුපණ් ණිද් ධි, 

යක් ඛානං යක් ඛිද් ධි, වදොනං වදවිද් ධි, රාජූනං රාජිද් ධීති බහුවිධා. තත් ථ 
දිට් ඨදට් ඨඵුට් ඨවිසානං නාගානං දිස් ො ඩංසිත් ො ඵුසිත් ො ච පරූපඝාතකරවණ 

‘‘නාගිද්ධි’’ වෙදිතබ් බා. සුපණ් ණානං මහාසමුද් දවතො 

ද් ෙත් තිබයාමසතප් පමාණනාගුද් ධරවණ ‘‘සුපණ්ණිද්ධි’’ වෙදිතබ් බා. යක් ඛා 

පන වනෙ ආගච් ඡන් තා න පහරන් තා දිස් සන් ති, වතහි පහටසත් තා පන 

තස් මිංවයෙ ඨාවන මරන් ති, තත්ර වතසං ‘‘යක්ඛිද්ධි’’ දට් ඨබ් බා. වෙස් සෙණස ්ස 
වසොතාපන් නකාලවතො පුබ් වබ නයනාවුවධන ඔවලොකිතකුම් භණ් ඩානං මරවණ 

අඤ ්වඤසඤ් ච වදොනං යථාසකං ඉද් ධානුභාවෙ ‘‘කදවිද්ධි’’ වෙදිතබ් බා. 

රඤ් වඤො චක් කෙත් තිස් ස සපරිසස් ස ආකාසගමනාදීසු, අවසොකස් ස වහට් ඨා 
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උපරි ච වයොජවන ආණාපෙත් තනාදීසු, පිතුරඤ් වඤො ච සීහළනරින් දස් ස 

දාඨාවකොටවනන චූළසුමනකුටුම් බියස් සමරවණ ‘‘රාජිද්ධි’’ දට් ඨබ් බාති. 

වකචි පන ‘‘පුන චපරං, භික් ඛවෙ, සමවණො ො බ්රාහ් මවණො ො ඉද් ධිමා 
වචවතොෙසිප් පත් වතො අඤ් ඤිස ්සා කුච් ඡිගතං ගබ් භං පාපවකන 
මනසාඅනුවපක් ඛිතා වහොති ‘අවහො ෙතායං කුච් ඡිගවතො ගබ් වභො න වසොත් ථිනා 
අභිනික් ඛවමයයා’ති. එෙම් පි භික් ඛවෙ කුලුම් බස් ස උපඝාවතො වහොතී’’ති 

ආදිකානි සුත් තානි දස් වසත් ො භාෙනාමයිද් ධියාපි පරූපඝාතකම් මං ෙදන් ති; සහ 
පරූපඝාතකරවණන ච ආදිත් තඝරූපරිඛිත් තස් ස උදකඝටස ්ස වභදනමිෙ 

ඉද් ධිවිනාසඤ් ච ඉච් ඡන් ති; තං වතසං ඉච් ඡාමත් තවමෙ. කස් මා? යස් මා 

කුසලවෙදනාවිතක් කපරිත් තත් තිවකහි න සවමති. කථං? අයඤ් හි 

භාෙනාමයිද් ධි නාම කුසලත් තිවක කුසලා වචෙ අබයාකතා ච, පාණාතිපාවතො 
අකුසවලො. වෙදනාත් තිවක අදුක් ඛමසුඛසම් පයුත් තා පාණාතිපාවතො 

දුක් ඛසම් පයුත් වතො. විතක් කත් තිවක අවිතක් කාවිචාරා, පාණාතිපාවතො 

සවිතක් කසවිචාවරො. පරිත් තත් තිවක මහග් ගතා, පාණාතිපාවතො පරිත් වතොති. 

සත්ථහාරෙං වාස්ස පරිකයකසයයාති එත් ථ හරතීති හාරෙං. කිං හරති? 

ජීවිතං. අථ ො හරිතබ් බන් ති හාරකං; උපනික් ඛිපිතබ් බන් ති අත් වථො. සත් ථඤ ්ච 

තං හාරකඤ් චාති සත්ථහාරෙං. අස්සාති මනුස් සවිග් ගහස ්ස. පරිකයකසයයාති 

යථා ලභති තථා කවරයය; උපනික් ඛිවපයයාති අත් වථො. එවතන 
ථාෙරප් පවයොගං දස් වසති. ඉතරථා හි පරියිට් ඨමත් වතවනෙ පාරාජිවකො 

භවෙයය; න වචතං යුත් තං. පාළියං පන සබ් බං බයඤ් ජනං අනාදියිත් ො යං 

එත් ථ ථාෙරප් පවයොගසඞ් ගහිතං සත් ථං, තවදෙ දස් වසතුං ‘‘අසිං වා…කප.… 

රජ්ජංවා’’ති පදභාජනං වුත් තං. 

තත් ථ සත්ථන් ති වුත් තාෙවසසං යංකිඤ් චි සමුඛං වෙදිතබ් බං. 
ලගුළපාසාණවිසරජ් ජූනඤ් ච ජීවිතවිනාසනභාෙවතො සත් ථසඞ් ගවහො 

වෙදිතබ් වබො.  රණවණ්ණං වාති එත් ථ යස් මා ‘‘කිං තුය් හිමිනා පාපවකන 

දුජ් ජීවිවතන, වයො ත් ෙං න ලභසි පණීතානි වභොජනානි භුඤ් ජිතු’’න් තිආදිනා 
නවයන ජීවිවත ආදීනෙං දස් වසන් වතොපි ‘‘ත් ෙං වඛොසි උපාසක 

කතකලයාවණො…වප.… අකතං තයා පාපං, මතං වත ජීවිතා වසවයයො, ඉවතො 
ත් ෙං කාලඞ් කවතො පරිචරිස් සසි අච් ඡරාපරිවුවතො නන් දනෙවන සුඛප් පත් වතො 
විහරිස ්සසී’’තිආදිනා නවයන මරවණ ෙණ් ණං භණන් වතොපි මරණෙණ් ණවමෙ 

සංෙණ් වණති. තස් මා ද් විධා භින් දිත් ො පදභාජනං වුත් තං – ‘‘ජීවිකතආදීනවං

දස්කසති,  රකණවණ්ණංභණතී’’ති. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

346 

පටුන 

 රණාය වා ස ාදකපයයාති මරණත් ථාය උපායං ගාහාවපයය. සත්ථං වා

ආහරාති ආදීසු ච යම් පි න වුත් තං ‘‘වසොබ් වභ ො නරවක ො පපාවත ො 

පපතා’’තිආදි, තං සබ් බං පරවතො වුත් තනයත් තා අත් ථවතො වුත් තවමොති 
වෙදිතබ් බං. න හි සක් කා සබ් බං සරූවපවනෙ ෙත් තුං. 

ඉති චිත්ත කනොති ඉතිචිත් වතො ඉතිමවනො; ‘‘මතං වත ජීවිතා වසවයයො’’ති 
එත් ථ වුත් තමරණචිත් වතො මරණමවනොති අත් වථො. යස් මා පවනත් ථ මවනො 

චිත් තසද් දස් ස අත් ථදීපනත් ථං වුත් වතො, අත් ථවතො පවනතං උභයම් පි එකවමෙ, 

තස් මා තස් ස අත් ථවතො අවභදං දස් වසතුං ‘‘යංචිත්තංතං කනො, යං කනොතං

චිත්ත’’න් ති වුත් තං. ඉතිසද් දං පන උද් ධරිත් ොපි න තාෙ අත් වථො වුත් වතො. 

චිත්තසඞ්ෙප්කපොති ඉමස් මිං පවද අධිකාරෙවසන ඉතිසද් වදො ආහරිතබ් වබො. 
ඉදඤ් හි ‘‘ඉතිචිත් තසඞ් කප් වපො’’ති එෙං අවුත් තම් පි අධිකාරවතො වුත් තවමෙ 
වහොතීති වෙදිතබ් බං. තථා හිස් ස තවමෙඅත් ථං දස් වසන් වතො 

‘‘ රණසඤ්ඤී’’තිආදිමාහ. යස් මා වචත් ථ ‘‘සඞ් කප් වපො’’ති නයිදං විතක් කස ්ස 
නාමං. අථ වඛො සංවිදහනමත් තස් වසතං අධිෙචනං. තඤ් ච සංවිදහනං ඉමස් මිං 
අත් වථ සඤ් ඤාවචතනාධිප් පාවයහි සඞ් ගහං ගච් ඡති. තස් මා චිත් වතො 
නානප් පකාරවකො සඞ් කප් වපො අස් සාති චිත් තසඞ් කප් වපොති එෙමත් වථො 
දට් ඨබ් වබො. තථා හිස් ස පදභාජනම් පි සඤ් ඤාවචතනාධිප් පායෙවසන වුත් තං. 

එත් ථ ච ‘‘අධිප් පාවයො’’ති විතක් වකො වෙදිතබ් වබො. 

උච්චාවකචහි ආොකරහීති මහන් තාමහන් වතහි උපාවයහි. තත් ථ 
මරණෙණ් ණසංෙණ් ණවන තාෙ ජීවිවත ආදීනෙදස් සනෙවසන අෙචාකාරතා 
මරවණ ෙණ් ණභණනෙවසන උච් චාකාරතා වෙදිතබ් බා. සමාදපවන පන 

මුට් ඨිජාණුනිප් ව ොටනාදීහි මරණසමාදපනෙවසන උච් චාකාරතා, එකවතො 
භුඤ ්ජන් තස් ස නවඛ විසං පක් ඛිපිත් ො මරණාදිසමාදපනෙවසන අෙචාකාරතා 
වෙදිතබ් බා. 

කසොබ්කභවානරකෙවාපපාකතවාති එත් ථ කසොබ්කභො නාම සමන් තවතො 

ඡින් නතවටො ගම් භීවරො ආොවටො. නරකෙො නාම තත් ථ තත් ථ  ලන් තියා භූමියා 

සයවමෙ නිබ් බත් තා මහාදරී, යත් ථ හත් ථීපි පතන් ති, වචොරාපි නිලීනා 

තිට් ඨන් ති. පපාකතොති පබ් බතන් තවර ො ථලන් තවර ො එකවතො ඡින් වනො 

වහොති. පුරික උපාදායාති වමථුනං ධම් මං පටිවසවිත් ො අදින් නඤ් ච ආදියිත් ො 
පාරාජිකං ආපත් තිං ආපන් වන පුග් ගවල උපාදාය. වසසං පුබ් වබ වුත් තනයත් තා 
උත් තානත් ථත් තා ච පාකටවමොති. 

174. එෙං උද් දිට් ඨසික් ඛාපදං පදානුක් කවමන විභජිත් ො ඉදානි යස් මා 

වහට් ඨා පදභාජනීයම් හි සඞ් වඛවපවනෙ මනුස් සවිග් ගහපාරාජිකං දස් සිතං, න 
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පටුන 

විත් ථාවරන ආපත් තිං ආවරොවපත් ො තන් ති ඨපිතා. සඞ් වඛපදස ්සිවත ච අත් වථ 

න සබ් බාකාවරවනෙ භික් ඛූ නයං ගවහතුං සක් වකොන් ති, අනාගවත ච 

පාපපුග් ගලානම් පි ඔකාවසො වහොති, තස් මා භික් ඛූනඤ් ච සබ් බාකාවරන 
නයග් ගහණත් ථං අනාගවත ච පාපපුග් ගලානං ඔකාසපටිබාහනත් ථං පුන 

‘‘සා ං අධිට්ඨායා’’තිආදිනා නවයන මාතිකං ඨවපත් ො විත් ථාරවතො 

මනුස් සවිග් ගහපාරාජිකං දස් වසන් වතො ‘‘සා න්තිසයංහනතී’’තිආදිමාහ. 

තත්රායං අනුත් තානපදෙණ් ණනාය සද් ධිං විනිච් ඡයකථා – ොකයනාති 
හත් වථන ො පාවදන ො මුට් ඨිනා ො ජාණුනා ො වයන වකනචි 

අඞ් ගපච් චඞ් වගන. ොයපටිබද්කධනාති කායවතො අවමොචිවතන අසිආදිනා 

පහරවණන. නිස්සග්ගිකයනාති කායවතො ච කායපටිබද් ධවතො ච වමොචිවතන 
උසුසත් තිආදිනා. එත් තාෙතා සාහත් ථිවකො ච නිස ්සග් ගිවයො චාති ද් වෙ පවයොගා 
වුත් තා වහොන් ති. 

තත් ථ එකවමවකො උද් දිස ්සානුද් දිස ්සවභදවතො දුවිවධො. තත් ථ උද් වදසිවක 

යං උද් දිස ්ස පහරති, තස් වසෙ මරවණන කම් මුනා බජ් ඣති. ‘‘වයො වකොචි 
මරතූ’’ති එෙං අනුද් වදසිවක පහාරප් පච් චයා යස් ස කස ්සචි මරවණන කම් මුනා 

බජ් ඣති. උභයථාපි ච පහරිතමත් වත ො මරතු පච් ඡා ො වතවනෙ වරොවගන, 
පහරිතමත් වතවයෙ කම් මුනා බජ් ඣති. මරණාධිප් පාවයන ච පහාරං දත් ො 
වතන අමතස් ස පුන අඤ් ඤචිත් වතන පහාවර දින් වන පච් ඡාපි යදි 

පඨමප් පහාවරවනෙ මරති, තදා එෙ කම් මුනා බද් වධො. අථ දුතියප් පහාවරන 

මරති, නත් ථි පාණාතිපාවතො. උභවයහි මවතපි පඨමප් පහාවරවනෙ කම් මුනා 
බද් වධො. උභවයහි අමවත වනෙත් ථි පාණාතිපාවතො. එස නවයො බහූහිපි එකස් ස 

පහාවර දින් වන. තත්රාපි හි යස් ස පහාවරන මරති, තස් වසෙ කම් මුනා බද් වධො 
වහොතීති. 

කම් මාපත් තිබයත් තිභාෙත් ථඤ ්වචත් ථ එළකචතුක් කම් පි වෙදිතබ් බං. වයො හි 
එළකං එකස් මිං ඨාවන නිපන් නං උපධාවරති ‘‘රත් තිං ආගන් ත් ො 
ෙධිස ්සාමී’’ති. එළකස් ස ච නිපන් වනොකාවස තස් ස මාතා ො පිතා ො අරහා ො 
පණ් ඩුකාසාෙං පාරුපිත් ො නිපන් වනො වහොති. වසො රත් තිභාවග ආගන් ත් ො 
‘‘එළකං මාවරමී’’ති මාතරං ො පිතරං ො අරහන් තං ො මාවරති. ‘‘ඉමං ෙත් ථුං 

මාවරමී’’ති වචතනාය අත් ථිභාෙවතො ඝාතවකො ච වහොති, අනන් තරියකම් මඤ ්ච 

ඵුසති, පාරාජිකඤ් ච ආපජ් ජති. අඤ ්වඤො වකොචි ආගන් තුවකො නිපන් වනො 

වහොති, ‘‘එළකං මාවරමී’’ති තං මාවරති, ඝාතවකො ච වහොති පාරාජිකඤ් ච 

ආපජ් ජති, ආනන් තරියං න ඵුසති. යක් වඛො ො වපවතො ො නිපන් වනො වහොති, 

‘‘එළකං මාවරමී’’ති තං මාවරති ඝාතවකොෙ වහොති, න චානන් තරියං ඵුසති, න 

ච පාරාජිකං ආපජ් ජති, ථුල් ලච් චයං පන වහොති. අඤ් වඤො වකොචි නිපන් වනො 
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නත් ථි, එළවකොෙ වහොති තං මාවරති, ඝාතවකො ච වහොති, පාචිත් තියඤ් ච 

ආපජ් ජති. ‘‘මාතාපිතුඅරහන් තානං අඤ් ඤතරං මාවරමී’’ති වතසංවයෙ 

අඤ ්ඤතරං මාවරති, ඝාතවකො ච වහොති, ආනන් තරියඤ් ච ඵුසති, පාරාජිකඤ් ච 

ආපජ් ජති. ‘‘වතසං අඤ් ඤතරං මාවරස ්සාමී’’ති අඤ් ඤං ආගන් තුකං මාවරති, 

යක් ඛං ො වපතං ො මාවරති, එළකං ො මාවරති, පුබ් වබ වුත් තනවයන 
වෙදිතබ් බං. ඉධ පන වචතනා දාරුණා වහොතීති. 

අඤ ්ඤානිපි එත් ථ පලාලපුඤ් ජාදිෙත් ථූනි වෙදිතබ් බානි. වයො හි 

‘‘වලොහිතකං අසිං ො සත් තිං ො පුච් ඡිස් සාමී’’ති පලාලපුඤ් වජ පවෙවසන් වතො 
තත් ථ නිපන් නං මාතරං ො පිතරං ො අරහන් තං ො ආගන් තුකපුරිසං ො යක් ඛං 

ො වපතං ො තිරච් ඡානගතං ො මාවරති, වෙොහාරෙවසන ‘‘ඝාතවකො’’ති 

වුච් චති, ෙධකවචතනාය පන අභාෙවතො වනෙ කම් මං ඵුසති, න ආපත් තිං 
ආපජ් ජති. වයො පන එෙං පවෙවසන් වතො සරීරසම්  ස ්සං සල් ලක් වඛත් ො 

‘‘සත් වතො මඤ් වඤ අබ් භන් තරගවතො මරතූ’’ති පවෙවසත් ො මාවරති, තස් ස 
වතසං ෙත් ථූනං අනුරූවපන කම් මබද් වධො ච ආපත් ති ච වෙදිතබ් බා. එස නවයො 
තත් ථ නිදහනත් ථං පවෙවසන් තස් සාපි ෙනප් පගුම් බාදීසු ඛිපන් තස් සාපි. 

වයොපි ‘‘වචොරං මාවරමී’’ති වචොරවෙවසන ගච් ඡන් තං පිතරං මාවරති, 

ආනන් තරියඤ් ච ඵුසති, පාරාජිවකො ච වහොති. වයො පන පරවසනාය අඤ් ඤඤ් ච 

වයොධං පිතරඤ් ච කම් මං කවරොන් වත දිස් ො වයොධස් ස උසුං ඛිපති, ‘‘එතං 
විජ් ඣිත් ො මම පිතරං විජ් ඣිස ්සතී’’ති යථාධිප් පායං ගවත පිතුඝාතවකො වහොති. 

‘‘වයොවධ විද් වධ මම පිතා පලායිස ්සතී’’ති ඛිපති, උසු අයථාධිප් පායං ගන් ත් ො 

පිතරං මාවරති, වෙොහාරෙවසන ‘‘පිතුඝාතවකො’’ති වුච් චති; ආනන් තරියං පන 
නත් ථීති. 

අධිට්ඨහිත්වාති සමීවප ඨත් ො. ආණාකපතීති උද් දිස ්ස ො අනුද් දිස ්ස ො 

ආණාවපති. තත් ථ පරවසනාය පච් චපට් ඨිතාය අනුද් දිස ්වසෙ ‘‘එෙං විජ් ඣ, එෙං 

පහර, එෙං ඝාවතහී’’ති ආණත් වත යත් තවක ආණත් වතො ඝාවතති, තත් තකා 

උභින් නං පාණාතිපාතා. සවච තත් ථ ආණාපකස් ස මාතාපිතවරො වහොන් ති, 

ආනන් තරියම් පි ඵුසති. සවච ආණත් තස් වසෙ මාතාපිතවරො, වසොෙ ආනන් තරියං 

ඵුසති. සවච අරහා වහොති, උවභොපි ආනන් තරියං ඵුසන් ති. උද් දිසිත් ො පන 
‘‘එතං දීඝං රස් සං රත් තකඤ් චකං නීලකඤ් චකං හත් ථික් ඛන් වධ නිසින් නං 
මජ් වඣ නිසින් නං විජ් ඣ පහර ඝාවතහී’’ති ආණත් වත සවච වසො තවමෙ 

ඝාවතති, උභින් නම් පි පාණාතිපාවතො; ආනන් තරියෙත් ථුම් හි ච ආනන් තරියං. 

සවච අඤ් ඤං මාවරති, ආණාපකස් ස නත් ථි පාණාතිපාවතො. එවතන 
ආණත් තිවකො පවයොවගො වුත් වතො වහොති. තත් ථ – 
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ෙත් ථුං කාලඤ් ච ඔකාසං, ආවුධං ඉරියාපථං; 

තුලයිත් ො පඤ් ච ඨානානි, ධාවරයයත් ථං විචක් ඛවණො. 

අපවරො නවයො – 

ෙත් ථු කාවලො ච ඔකාවසො, ආවුධං ඉරියාපවථො; 

කිරියාවිවසවසොති ඉවම, ඡ ආණත් තිනියාමකා. 

තත් ථ ‘‘වත්ථූ’’ති මාවරතබ් වබො සත් වතො. ‘‘ොක ො’’ති 

පුබ් බණ් හසායන් හාදිකාවලො ච වයොබ් බනථාෙරියාදිකාවලො ච. ‘‘ඔොකසො’’ති 
ගාවමො ො ෙනං ො වගහද් ොරං ො වගහමජ් ඣං ො රථිකා ො සිඞ් ඝාටකං ොති 

එෙමාදි. ‘‘ආවුධ’’න් ති අසි ො උසු ො සත් ති ොති එෙමාදි. ‘‘ඉරියාපකථො’’ති 

මාවරතබ් බස් ස ගමනං ො නිසජ් ජා ොති එෙමාදි. ‘‘කිරියාවිකසකසො’’ති විජ් ඣනං 
ො වඡදනං ො වභදනං ො සඞ් ඛමුණ් ඩකං ොති එෙමාදි. 

යදි හි ෙත් ථුං විසංොවදත් ො ‘‘යං මාවරහී’’ති ආණත් වතො තවතො අඤ ්ඤං 

මාවරති, ‘‘පුරවතො පහරිත් ො මාවරහී’’ති ො ආණත් වතො පච් ඡවතො ො පස් සවතො 
ො අඤ ්ඤස ්මිං ො පවදවස පහරිත් ො මාවරති. ආණාපකස් ස නත් ථි 

කම් මබන් වධො; ආණත් තස් වසෙ කම් මබන් වධො. අථ ෙත් ථුං අවිසංොවදත් ො 

යථාණත් තියා මාවරති, ආණාපකස ්ස ආණත් තික් ඛවණ ආණත් තස් ස ච 
මාරණක් ඛවණති උභවයසම් පි කම් මබන් වධො. ෙත් ථුවිවසවසන පවනත් ථ 
කම් මවිවසවසො ච ආපත් තිවිවසවසො ච වහොතීති. එෙං තාෙ ෙත් ථුම් හි 
සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා වෙදිතබ් බා. 

කාවල පන වයො ‘‘අජ් ජ ස ්වෙ’’ති අනියවමත් ො ‘‘පුබ් බණ් වහ මාවරහී’’ති 

ආණත් වතො යදා කදාචි පුබ් බණ් වහ මාවරති, නත් ථි විසඞ් වකවතො. වයො පන 
‘‘අජ් ජ පුබ් බණ් වහ’’ති වුත් වතො මජ් ඣන් වහ ො සායන් වහ ො ස් වෙ ො 

පුබ් බණ් වහ මාවරති. විසඞ් වකවතො වහොති, ආණාපකස් ස නත් ථි කම් මබන් වධො. 
පුබ් බණ් වහ මාවරතුං ොයමන් තස් ස මජ් ඣන් වහ ජාවතපි එවසෙ නවයො. 
එවතන නවයන සබ් බකාලප් පවභවදසු සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා වෙදිතබ් බා. 

ඔකාවසපි වයො ‘‘එතං ගාවම ඨිතං මාවරහී’’ති අනියවමත් ො ආණත් වතො 

තං යත් ථ කත් ථචි මාවරති, නත් ථි විසඞ් වකවතො. වයො පන ‘‘ගාවමවයො’’ති 

නියවමත් ො ආණත් වතො ෙවන මාවරති, තථා ‘‘ෙවන’’ති ආණත් වතො ගාවම 

මාවරති. ‘‘අන් වතොවගහද් ොවර’’ති ආණත් වතො වගහමජ් වඣ මාවරති, 
විසඞ් වකවතො. එවතන නවයන සබ් වබොකාසවභවදසු සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා 
වෙදිතබ් බා. 
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පටුන 

ආවුවධපි වයො ‘‘අසිනා ො උසුනා ො’’ති අනියවමත් ො ‘‘ආවුවධන 

මාවරහී’’ති ආණත් වතො වයන වකනචි ආවුවධන මාවරති, නත් ථි විසඞ් වකවතො. 

වයො පන ‘‘අසිනා’’ති වුත් වතො උසුනා, ‘‘ඉමිනා ො අසිනා’’ති වුත් වතො 
අඤ ්වඤන අසිනා මාවරති. එතස් වසෙ ො අසිස් ස ‘‘ඉමාය ධාරාය මාවරහී’’ති 

වුත් වතො ඉතරාය ො ධාරාය තවලන ො තුණ් වඩන ො ථරුනා ො මාවරති, 
විසඞ් වකවතො. එවතන නවයන සබ් බආවුධවභවදසු සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා 
වෙදිතබ් බා. 

ඉරියාපවථ පන වයො ‘‘එතං ගච් ඡන් තං මාවරහී’’ති ෙදති, ආණත් වතො ච නං 

සවච ගච් ඡන් තං මාවරති, නත් ථි විසඞ් වකවතො. ‘‘ගච් ඡන් තවමෙ මාවරහී’’ති 
වුත් වතො පන සවච නිසින් නං මාවරති. ‘‘නිසින් නවමෙ ො මාවරහී’’ති වුත් වතො 

ගච් ඡන් තං මාවරති, විසඞ් වකවතො වහොති. එවතන නවයන 
සබ් බඉරියාපථවභවදසු සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා වෙදිතබ් බා. 

කිරියාවිවසවසපි වයො ‘‘විජ් ඣිත් ො මාවරහී’’ති වුත් වතො විජ් ඣිත් ොෙ 

මාවරති, නත් ථි විසඞ් වකවතො. වයො පන ‘‘විජ් ඣිත් ො මාවරහී’’ති වුත් වතො 

ඡින් දිත් ො මාවරති, විසඞ් වකවතො. එවතන නවයන සබ් බකිරියාවිවසසවභවදසු 
සඞ් වකතවිසඞ් වකතතා වෙදිතබ් බා. 

වයො පන ලිඞ් ගෙවසන ‘‘දීඝං රස් සං කාළං ඔදාතං කිසං ථූලං මාවරහී’’ති 

අනියවමත් ො ආණාවපති, ආණත් වතො ච යංකිඤ් චි තාදිසං මාවරති, නත් ථි 
විසඞ් වකවතො උභින් නං පාරාජිකං. අථ පන වසො අත් තානං සන් ධාය 

ආණාවපති, ආණත් වතො ච ‘‘අයවමෙ ඊදිවසො’’ති ආණාපකවමෙ මාවරති, 

ආණාපකස ්ස දුක් කටං, ෙධකස ්ස පාරාජිකං. ආණාපවකො අත් තානං සන් ධාය 

ආණාවපති, ඉතවරො අඤ් ඤං තාදිසං මාවරති, ආණාපවකො මුච් චති, 

ෙධකස ්වසෙ පාරාජිකං. කස් මා? ඔකාසස් ස අනියමිතත් තා. සවච පන අත් තානං 

සන් ධාය ආණාවපන් වතොපි ඔකාසං නියවමති, ‘‘අසුකස ්මිං නාම රත් තිට් ඨාවන 
ො දිොට් ඨාවන ො වථරාසවන ො නොසවන ො මජ් ඣිමාසවන ො නිසින් නං 

එෙරූපං නාම මාවරහී’’ති. තත් ථ ච අඤ් වඤො නිසින් වනො වහොති, සවච 

ආණත් වතො තං මාවරති, වනෙ ෙධවකො මුච් චති න ආණාපවකො. කස් මා? 

ඔකාසස් ස නියමිතත් තා. සවච පන නියමිවතොකාසවතො අඤ ්ඤත්ර මාවරති, 

ආණාපවකො මුච් චතීති අයං නවයො  හාඅට්ඨෙථායං සුට් ඨු දළ් හං කත් ො 
වුත් වතො. තස් මා එත් ථ න අනාදරියං කාතබ් බන් ති. 

අධිට් ඨායාති මාතිකාෙවසන ආණත් තිකපවයොගකථා නිට් ඨිතා. 

ඉදානි වය දූකතනාති ඉමස් ස මාතිකාපදස් ස නිද් වදසදස් සනත් ථං ‘‘භික්ඛු

භික්ඛුං ආණාකපතී’’තිආදවයො චත් තාවරො ොරා වුත් තා. වතසු කසො තං
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 ඤ්ඤ ාකනොති වසො ආණත් වතො වයො ආණාපවකන ‘‘ඉත් ථන් නාවමො’’ති 

අක් ඛාවතො, තං මඤ් ඤමාවනො තවමෙ ජීවිතා වෙොවරොවපති, උභින් නං 

පාරාජිකං. තං ඤ්ඤ ාකනොඅඤ්ඤන් ති ‘‘යං ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති වුත් වතො 

තං මඤ් ඤමාවනො අඤ් ඤං තාදිසං ජීවිතා වෙොවරොවපති, මූලට් ඨස් ස අනාපත් ති. 

අඤ්ඤං ඤ්ඤ ාකනොතන් ති වයො ආණාපවකන වුත් වතො, තස් ස බලෙසහායං 

සමීවප ඨිතං දිස් ො ‘‘ඉමස ්ස බවලනායං ගජ් ජති, ඉමං තාෙ ජීවිතා 
වෙොවරොවපමී’’ති පහරන් වතො ඉතරවමෙ පරිෙත් තිත් ො තස් මිං ඨාවන ඨිතං 

‘‘සහාවයො’’ති මඤ් ඤමාවනො ජීවිතා වෙොවරොවපති, උභින් නං පාරාජිකං. 

අඤ්ඤං  ඤ්ඤ ාකනො අඤ්ඤන් ති පුරිමනවයවනෙ ‘‘ඉමං තාෙස් ස සහායං 

ජීවිතා වෙොවරොවපමී’’ති සහායවමෙ වෙොවරොවපති, තස් වසෙ පාරාජිකං. 

දූතපරම් පරාපදස් ස නිද් වදසොවර ඉත්ථන්නා ස්ස පාවදාතිආදීසු එවකො 
ආචරිවයො තවයො බුද් ධරක් ඛිතධම් මරක් ඛිතසඞ් ඝරක් ඛිතනාමකා අන් වතොසිකා 

දට් ඨබ් බා. තත් ථ භික්ඛු භික්ඛුං ආණාකපතීති ආචරිවයො කඤ් චි පුග් ගලං 
මාරාවපතුකාවමො තමත් ථං ආචික් ඛිත් ො බුද් ධරක් ඛිතං ආණාවපති. 

ඉත්ථන්නා ස්සපාවදාති ගච් ඡ ත් ෙං, බුද් ධරක් ඛිත, එතමත් ථං ධම් මරක් ඛිතස ්ස 

පාෙද. ඉත්ථන්නාක ො ඉත්ථන්නා ස්ස පාවදතූති ධම් මරක් ඛිවතොපි 

සඞ් ඝරක් ඛිතස ්ස පාෙදතු. ඉත්ථන්නාක ොඉත්ථන්නා ංජීවිතාකවොකරොකපතූති 
එෙං තයා ආණත් වතන ධම් මරක් ඛිවතන ආණත් වතො සඞ් ඝරක් ඛිවතො 

ඉත් ථන් නාමං පුග් ගලං ජීවිතා වෙොවරොවපතු; වසො හි අම් වහසු වීරජාතිවකො 

පටිබවලො ඉමස් මිං කම් වමති. ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එෙං ආණාවපන් තස් ස 

ආචරියස ්ස තාෙ දුක් කටං. කසො ඉතරස්ස ආකරොකචතීති බුද් ධරක් ඛිවතො 

ධම් මරක් ඛිතස ්ස, ධම් මරක් ඛිවතො ච සඞ් ඝරක් ඛිතස ්ස ‘‘අම් හාකං ආචරිවයො එෙං 
ෙදති – ‘ඉත් ථන් නාමං කිර ජීවිතා වෙොවරොවපහී’ති. ත් ෙං කිර අම් වහසු 

වීරපුරිවසො’’ති ආවරොවචති; එෙං වතසම් පි දුක් කටං. වධකෙොපටිග් ණ්හාතීති 

‘‘සාධු වෙොවරොවපස් සාමී’’ති සඞ් ඝරක් ඛිවතො සම් පටිච් ඡති. මූ ට්ඨස්සආපත්ති 

ථුල් ච්චයස්සාති සඞ් ඝරක් ඛිවතන පටිග් ගහිතමත් වත ආචරියස් ස ථුල් ලච් චයං. 

මහාජවනො හි වතන පාවප නිවයොජිවතොති. කසොතන් ති වසො වච සඞ් ඝරක් ඛිවතො 

තං පුග් ගලං ජීවිතා වෙොවරොවපති, සබ් වබසං චතුන් නම් පි ජනානං පාරාජිකං. න 

වකෙලඤ් ච චතුන් නං, එවතනූපාවයන විසඞ් වකතං අකත් ො පරම් පරාය 
ආණාවපන් තං සමණසතං සමණසහස් සං ො වහොතු සබ් වබසං පාරාජිකවමෙ. 

විසක් කියදූතපදනිද් වදවස කසො අඤ්ඤං ආණාකපතීති වසො ආචරිවයන 
ආණත් වතො බුද් ධරක් ඛිවතො ධම් මරක් ඛිතං අදිස් ො ො අෙත් තුකාවමො ො හුත් ො 
සඞ් ඝරක් ඛිතවමෙ උපසඞ් කමිත් ො ‘‘අම් හාකං ආචරිවයො එෙමාහ – 

‘ඉත් ථන් නාමං කිර ජීවිතා වෙොවරොවපහී’’ති විසඞ් වකතං කවරොන් වතො 

ආණාවපති. විසඞ් වකතකරවණවනෙ හි එස ‘‘විසක්කියදූකතො’’ති වුච් චති. 
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පටුන 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති ආණත් තියා තාෙ බුද් ධරක් ඛිතස ්ස දුක් කටං. 

පටිග් ණ්හාති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති සඞ් ඝරක් ඛිවතන සම් පටිච් ඡිවත 
මූලට් ඨස් වසෙ දුක් කටන් ති වෙදිතබ් බං. එෙං සන් වත පටිග් ගහවණ 

ආපත් තිවයෙ න සියා, සඤ ්චරිත් ත පටිග් ගහණමරණාභිනන් දවනසුපි ච ආපත් ති 

වහොති, මරණපටිග් ගහවණ කථං න සියා තස් මා පටිග් ගණ් හන් තස ්වසවෙතං 
දුක් කටං. වතවනවෙත් ථ ‘‘මූලට් ඨස් සා’’ති න වුත් තං. පුරිමනවයපි වචතං 

පටිග් ගණ් හන් තස ්ස වෙදිතබ් බවමෙ; ඔකාසාභාවෙන පන න වුත් තං. තස් මා 

වයො වයො පටිග් ගණ් හාති, තස් ස තස් ස තප් පච් චයා ආපත් තිවයොති අයවමත් ථ 
අම් හාකං ඛන් ති. යථා වචත් ථ එෙං අදින් නාදාවනපීති. 

සවච පන වසො තං ජීවිතා වෙොවරොවපති, ආණාපකස් ස ච බුද් ධරක් ඛිතස ්ස 
වෙොවරොපකස් ස ච සඞ් ඝරක් ඛිතස ්සාති උභින් නම් පි පාරාජිකං. මූලට් ඨස් ස පන 
ආචරියස ්ස විසඞ් වකතත් තා පාරාජිවකන අනාපත් ති. ධම් මරක් ඛිතස ්ස 
අජානනතාය සබ් වබන සබ් බං අනාපත් ති. බුද් ධරක් ඛිවතො පන ද් වින් නං 
වසොත් ථිභාෙං කත් ො අත් තනා නට් වඨොති. 

ගතපච් චාගතදූතනිද් වදවස – කසො  න්ත්වා පුන පච්චා ච්ෙතීති තස් ස 
ජීවිතා වෙොවරොවපතබ් බස් ස සමීපං ගන් ත් ො සුසංවිහිතාරක් ඛත් තා තං ජීවිතා 

වෙොවරොවපතුං අසක් වකොන් වතො ආගච් ඡති. යදාසක්කෙොසිතදාති කිං අජ් වජෙ 

මාරිවතො මාරිවතො වහොති, ගච් ඡ යදා සක් වකොසි, තදා නං ජීවිතා වෙොවරොවපහීති. 

ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එෙං පුන ආණත් තියාපි දුක් කටවමෙ වහොති. සවච පන 

වසො අෙස් සං ජීවිතා වෙොවරොවපතබ් වබො වහොති, අත් ථසාධකවචතනා 

මග් ගානන් තර ලසදිසා, තස් මා අයං ආණත් තික් ඛවණවයෙ පාරාජිවකො. සවචපි 

ෙධවකො සට් ඨිෙස ්සාතික් කවමන තං ෙධති, ආණාපවකො ච අන් තරාෙ 

කාලඞ් කවරොති, හීනාය ො ආෙත් තති, අස් සමවණොෙ හුත් ො කාලඤ් ච 

කරිස ්සති, හීනාය ො ආෙත් තිස් සති. සවච ආණාපවකො ගිහිකාවල මාතරං ො 

පිතරං ො අරහන් තං ො සන් ධාය එෙං ආණාවපත් ො පබ් බජති, තස් මිං 

පබ් බජිවත ආණත් වතො තං මාවරති, ආණාපවකො ගිහිකාවලවයෙ මාතුඝාතවකො 

පිතුඝාතවකො අරහන් තඝාතවකො ො වහොති, තස් මා වනෙස් ස පබ් බජ් ජා, න 

උපසම් පදා රුහති. සවචපි මාවරතබ් බපුග් ගවලො ආණත් තික් ඛවණ පුථුජ් ජවනො, 

යදා පන නං ආණත් වතො මාවරති තදා අරහා වහොති, ආණත් තවතො ො පහාරං 
ලභිත් ො දුක් ඛමූලිකං සද් ධං නිස් සාය විපස් සන් වතො අරහත් තං පත් ො 

වතවනොබාවධන කාලංකවරොති, ආණාපවකො ආණත් තික් ඛවණවයෙ 
අරහන් තඝාතවකො. ෙධවකො පන සබ් බත් ථ උපක් කමකරණක් ඛවණවයෙ 
පාරාජිවකොති. 
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පටුන 

ඉදානි වය සබ් වබසුවයෙ ඉවමසු දූතෙවසන වුත් තමාතිකාපවදසු 
සඞ් වකතවිසඞ් වකතදස් සනත් ථං 

වුත් තා තවයො ොරා, වතසු පඨමොවර තාෙ – යස ්මා තං සණිකං ො 

භණන් වතො තස් ස ො බධිරතාය ‘‘මා ඝාවතහී’’ති එතං ෙචනං න සාවෙති, 
තස් මා මූලට් වඨො න මුත් වතො. දුතියොවර – සාවිතත් තා මුත් වතො. තතියොවර 
පන වතන ච සාවිතත් තා ඉතවරන ච ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡිත් ො ඔරතත් තා 
උවභොපි මුත් තාති. 

දූතකථා නිට් ඨිතා. 

175. අරවහො රවහොසඤ ්ඤීනිද් වදසාදීසු අරකහොති සම් මුවඛ. රකහොති 
පරම් මුවඛ. තත් ථ වයො උපට් ඨානකාවල වෙරිභික් ඛුම් හි භික් ඛූහි සද් ධිං 
ආගන් ත් ො පුරවතො නිසින් වනවයෙ අන් ධකාරවදොවසන තස් ස ආගතභාෙං 

අජානන් වතො ‘‘අවහො ෙත ඉත් ථන් නාවමො හවතො අස් ස, වචොරාපි නාම තං න 

හනන් ති, සප් වපො ො න ඩංසති, න සත් ථං ො විසං ො ආහරතී’’ති තස් ස මරණං 

අභිනන් දන් වතො ඊදිසානි ෙචනානි උල් ලපති, අයං අරකහො රකහොසඤ්ඤී

උල් පති නාම. සම් මුවඛෙ තස් මිං පරම් මුඛසඤ් ඤීති අත් වථො. වයො පන තං 
පුරවතො නිසින් නං දිස් ො පුන උපට් ඨානං කත් ො ගවතහි භික් ඛූහි සද් ධිං ගවතපි 

තස් මිං ‘‘ඉවධෙ වසො නිසින් වනො’’ති සඤ් ඤී හුත් ො පුරිමනවයවනෙ උල් ලපති, 

අයං රකහො අරකහොසඤ්ඤී උල් පති නාම. එවතවනවුපාවයන අරවහො 
අරවහොසඤ් ඤී ච රවහො රවහොසඤ් ඤී ච වෙදිතබ් වබො. චතුන් නම් පි ච එවතසං 
ොචාය ොචාය දුක් කටන් ති වෙදිතබ් බං. 

ඉදානි මරණෙණ් ණසංෙණ් ණනාය විභාගදස් සනත් ථං වුත් වතසු පඤ් චසු 

කාවයන සංෙණ් ණනාදිමාතිකානිද් වදවසසු – ොකයන විොරංෙකරොතීති යථා 
වසො ජානාති ‘‘සත් ථං ො ආහරිත් ො විසං ො ඛාදිත් ො රජ් ජුයා ො උබ් බන් ධිත් ො 

වසොබ් භාදීසු ො පපතිත් ො වයො මරති වසො කිර ධනං ො ලභති, යසං ො ලභති, 
සග් ගං ො ගච් ඡතීති අයමත් වථො එවතන වුත් වතො’’ති තථා හත් ථමුද් දාදීහි 

දස් වසති. වාචායභණතීති තවමෙත් ථං ොකයවභදං කත් ො භණති. තතියොවරො 
උභයෙවසන වුත් වතො. සබ් බත් ථ සංෙණ් ණනාය පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. 
තස් ස දුක් ඛුප් පත් තියං සංෙණ් ණකස ්ස ථුල් ලච් චයං. යං උද් දිස ්ස සංෙණ් ණනා 

කතා, තස් මිං මවත සංෙණ් ණනක් ඛවණවයෙ සංෙණ් ණකස් ස පාරාජිකං. වසො 
තං න ජානාති අඤ් වඤො ඤත් ො ‘‘ලද් වධො ෙත වම සුඛුප් පත් තිඋපාවයො’’ති තාය 

සංෙණ් ණනාය මරති, අනාපත් ති. ද් වින් නං උද් දිස ්ස සංෙණ් ණනාය කතාය 

එවකො ඤත් ො මරති, පාරාජිකං. ද් වෙපි මරන් ති, පාරාජිකඤ් ච අකුසලරාසි ච. 

එස නවයො සම් බහුවලසු. අනුද් දිස ්ස මරණං සංෙණ් වණන් වතො ආහිණ් ඩති, වයො 

වයො තං සංෙණ් ණනං ඤත් ො මරති, සබ් වබො වතන මාරිවතො වහොති. 
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දූවතන සංෙණ් ණනායං ‘‘අසුකං නාම වගහං ො ගාමං ො ගන් ත් ො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස එෙං මරණෙණ් ණං සංෙණ් වණහී’’ති සාසවන 
ආවරොචිතමත් වත දුක් කටං. යස් සත් ථාය පහිවතො තස් ස දුක් ඛුප් පත් තියා 

මූලට් ඨස් ස ථුල් ලච් චයං, මරවණන පාරාජිකං. දූවතො ‘‘ඤාවතො දානි අයං 
සග් ගමග් වගො’’ති තස් ස අනාවරොවචත් ො අත් තවනො ඤාතිස ්ස ො සාවලොහිතස් ස 

ො ආවරොවචති, තස් මිං මවත විසඞ් වකවතො වහොති, මූලට් වඨො මුච් චති. දූවතො 

තවථෙ චින් වතත් ො සයං සංෙණ් ණනාය වුත් තං කත් ො මරති, විසඞ් වකවතොෙ. 

අනුද් දිස ්ස පන සාසවන ආවරොචිවත යත් තකා දූතස් ස සංෙණ් ණනාය මරන් ති, 

තත් තකා පාණාතිපාතා. සවච මාතාපිතවරො මරන් ති, ආනන් තරියම් පි වහොති. 

176. වලඛාසංෙණ් ණනාය – ක ඛංඡින්දතීති පණ් වණ ො වපොත් ථවක ො 
අක් ඛරානි ලිඛති – ‘‘වයො සත් ථං ො ආහරිත් ො පපාවත ො පපතිත් ො අඤ් වඤහි 

ො අග් ගිප් පවෙසනඋදකප් පවෙසනාදීහි උපාවයහි මරති, වසො ඉදඤ් චිදඤ් ච 
ලභතී’’ති ො ‘‘තස් ස ධම් වමො වහොතී’’ති ොති. එත් ථාපි දුක් කටථුල් ලච් චයා 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බා. උද් දිස ්ස ලිඛිවත පන යං උද් දිස ්ස ලිඛිතං 

තස් වසෙ මරවණන පාරාජිකං. බහූ උද් දිස ්ස ලිඛිවත යත් තකා මරන් ති, 
තත් තකා පාණාතිපාතා. මාතාපිතූනං මරවණන ආනන් තරියං. අනුද් දිස ්ස 
ලිඛිවතපි එවසෙ නවයො. ‘‘බහූ මරන් තී’’ති විප් පටිසාවර උප් පන් වන තං 
වපොත් ථකං ඣාවපත් ො ො යථා ො අක් ඛරානි න පඤ් ඤායන් ති තථා කත් ො 

මුච් චති. සවච වසො පරස් ස වපොත් ථවකො වහොති, උද් දිස් ස ලිඛිවතො ො වහොති 

අනුද් දිස ්ස ලිඛිවතො ො, ගහිතට් ඨාවන ඨවපත් ො මුච් චති. සවච මූවලන කීවතො 

වහොති, වපොත් ථකස ්සාමිකානං වපොත් ථකං, වයසං හත් ථවතො මූලං ගහිතං, 
වතසං මූලං දත් ො මුච් චති. සවච සම් බහුලා ‘‘මරණෙණ් ණං ලිඛිස් සාමා’’ති 

එකජ් ඣාසයා හුත් ො එවකො තාලරුක් ඛං ආවරොහිත් ො පණ් ණං ඡින් දති, එවකො 

ආහරති, එවකො වපොත් ථකං කවරොති, එවකො ලිඛති, එවකො සවච 

කණ් ටකවලඛා වහොති, මසිං මක් වඛති, මසිං මක් වඛත් ො තං වපොත් ථකං 
සජ් වජත් ො සබ් වබෙ සභායං ො ආපවණ ො යත් ථ ො පන 

වලඛාදස් සනවකොතූහලකා බහූ සන් නිපතන් ති, තත් ථ ඨවපන් ති. තං ොවචත් ො 

සවචපි එවකො මරති, සබ් වබසං පාරාජිකං. සවච බහුකා මරන් ති, වුත් තසදිවසොෙ 
නවයො. විප් පටිසාවර පන උප් පන් වන තං වපොත් ථකං සවචපි මඤ් ජූසායං 

වගොවපන් ති, අඤ ්වඤො ච තං දිස් ො නීහරිත් ො පුන බහූනං දස් වසති, වනෙ 

මුච් චන් ති. තිට් ඨතු මඤ් ජූසා, සවචපි තං වපොත් ථකං නදියං ො සමුද් වද ො 

ඛිපන් ති ො වධොෙන් ති ො ඛණ් ඩාඛණ් ඩං ො ඡින් දන් ති, අග් ගිම් හි ො 

ඣාවපන් ති, යාෙ සඞ් ඝට් ටිවතපි දුද් වධොවත ො දුජ් ඣාපිවත ො පත් වත 

අක් ඛරානි පඤ් ඤායන් ති, තාෙ න මුච් චන් ති. යථා පන අක් ඛරානි න 
පඤ ්ඤායන් ති තවථෙ කවත මුච් චන් තීති. 
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ඉදානි ථාෙරපවයොගස් ස විභාගදස් සනත් ථං වුත් වතසු 

ඔපාතාදිමාතිකානිද් වදවසසු  නුස්සං උද්දිස්ස ඔපාතං ඛනතීති 
‘‘ඉත් ථන් නාවමො පතිත් ො මරිස් සතී’’ති කඤ් චි මනුස් සං උද් දිසිත් ො යත් ථ වසො 

එකවතො විචරති, තත් ථ ආොටං ඛනති, ඛනන් තස ්ස තාෙ සවචපි ජාතපථවියා 

ඛනති, පාණාතිපාතස් ස පවයොගත් තා පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. යං උද් දිස ්ස 

ඛනති, තස් ස දුක් ඛුප් පත් තියා ථුල් ලච් චයං, මරවණන පාරාජිකං. අඤ් ඤස ්මිං 
පතිත් ො මවත අනාපත් ති. සවච අනුද් දිස ්ස ‘‘වයො වකොචි මරිස් සතී’’ති ඛවතො 

වහොති, යත් තකා පතිත් ො මරන් ති, තත් තකා පාණාතිපාතා. ආනන් තරියෙත් ථූසු 
ච ආනන් තරියං ථුල් ලච් චයපාචිත් තියෙත් ථූසු ථුල් ලච් චයපාචිත් තියානි. 

බහූ තත් ථ වචතනා; කතමාය පාරාජිකං වහොතීති?  හාඅට්ඨෙථායං තාෙ 
වුත් තං – ‘‘ආොටං ගම් භීරවතො ච ආයාමවිත් ථාරවතො ච ඛනිත් ො පමාවණ 
ඨවපත් ො තච් වඡත් ො පුඤ් ඡිත් ො පංසුපච් ඡිං උද් ධරන් තස ්ස සන් නිට් ඨාපිකා 
අත් ථසාධකවචතනා මග් ගානන් තර ලසදිසා. සවචපි ෙස් සසතස් ස අච් චවයන 

පතිත් ො අෙස් සං මරණකසත් වතො වහොති, සන් නිට් ඨාපකවචතනායවමෙ 

පාරාජික’’න් ති.  හාපච්චරියං පන සඞ්කඛපට්ඨෙථායඤ්ච – ‘‘ඉමස් මිං ආොවට 
පතිත් ො මරිස් සතීති එකස් මිම් පි කුද් දාලප් පහාවර දින් වන සවච වකොචි තත් ථ 

පක් ඛලිවතො පතිත් ො මරති, පාරාජිකවමෙ. සුත්තන්තිෙත්කථරා පන 
සන් නිට් ඨාපකවචතනං ගණ් හන් තී’’ති වුත් තං. 

එවකො ‘‘ඔපාතං ඛනිත් ො අසුකං නාම ආවනත් ො ඉධ පාවතත් ො 

මාවරහී’’ති අඤ් ඤං ආණාවපති, වසො තං පාවතත් ො මාවරති, උභින් නං 

පාරාජිකං. අඤ ්ඤං පාවතත් ො මාවරති, සයං පතිත් ො මරති, අඤ ්වඤො 

අත් තවනො ධම් මතාය පතිත් ො මරති, සබ් බත් ථ විසඞ් වකවතො වහොති, මූලට් වඨො 
මුච් චති. ‘‘අසුවකො අසුකං ආවනත් ො ඉධ මාවරස ්සතී’’ති ඛවතපි එවසෙ නවයො. 

මරිතුකාමා ඉධ මරිස් සන් තීති ඛනති, එකස ්ස මරවණ පාරාජිකං. බහුන් නං 

මරවණ අකුසලරාසි, මාතාපිතූනං මරවණ ආනන් තරියං, 
ථුල් ලච් චයපාචිත් තියෙත් ථූසු ථුල් ලච් චයපාචිත් තියානි. 

‘‘වය වකචි මාවරතුකාමා, වත ඉධ පාවතත් ො මාවරස ්සන් තී’’ති ඛනති, 

තත් ථ පාවතත් ො මාවරන් ති, එකස ්මිං මවත පාරාජිකං, බහූසු අකුසලරාසි, 
ආනන් තරියාදිෙත් ථූසු ආනන් තරියාදීනි. ඉවධෙ අරහන් තාපි සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. 
පුරිමනවය පන ‘‘වතසං මරිතුකාමතාය පතනං නත් ථී’’ති වත න සඞ් ගය් හන් ති. 
ද් වීසුපි නවයසු අත් තවනො ධම් මතාය පතිත් ො මවත විසඞ් වකවතො. ‘‘වය වකචි 

අත් තවනො වෙරිවක එත් ථ පාවතත් ො මාවරස් සන් තී’’ති ඛනති, තත් ථ ච 

වෙරිකා වෙරිවක පාවතත් ො මාවරන් ති, එකස ්මිං මාරිවත පාරාජිකං, බහූසු 
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අකුසලරාසි, මාතරි ො පිතරි ො අරහන් වත ො වෙරිවකහි ආවනත් ො තත් ථ 
මාරිවත ආනන් තරියං. අත් තවනො ධම් මතාය පතිත් ො මවතසු විසඞ් වකවතො. 

වයො පන ‘‘මරිතුකාමා ො අමරිතුකාමා ො මාවරතුකාමා ො අමාවරතුකාමා 
ො වය වකචි එත් ථ පතිතා ො පාතිතා ො මරිස් සන් තී’’ති සබ් බථාපි 
අනුද් දිස ්වසෙ ඛනති. වයො වයො මරති තස් ස තස් ස මරවණන යථානුරූපං 

කම් මඤ ්ච ඵුසති, ආපත් තිඤ් ච ආපජ් ජති. සවච ගබ් භිනී පතිත් ො සගබ් භා මරති, 

ද් වෙ පාණාතිපාතා. ගබ් වභොවයෙ විනස ්සති, එවකො. ගබ් වභො න විනස් සති, 

මාතා මරති, එවකොවයෙ. වචොවරහි අනුබද් වධො පතිත් ො මරති, 

ඔපාතඛනකස ්වසෙ පාරාජිකං. වචොරා තත් ථ පාවතත් ො මාවරන් ති, 

පාරාජිකවමෙ. තත් ථ පතිතං බහි නීහරිත් ො මාවරන් ති, පාරාජිකවමෙ. කස් මා? 
ඔපාවත පතිතප් පවයොවගන ගහිතත් තා. ඔපාතවතො නික් ඛමිත් ො වතවනෙ 

ආබාවධන මරති, පාරාජිකවමෙ. බහූනි ෙස් සානි අතික් කමිත් ො පුන කුපිවතන 

වතවනොබාවධන මරති, පාරාජිකවමෙ. ඔපාවත පතනප් පච් චයා 

උප් පන් නවරොවගන ගිලානස් වසෙ අඤ් වඤො වරොවගො උප් පජ් ජති, 

ඔපාතවරොවගො බලෙතවරො වහොති, වතන මවතපි ඔපාතඛණවකො න මුච් චති. 

සවච පච් ඡා උප් පන් නවරොවගො බලො වහොති, වතන මවත මුච් චති. උවභොහි 
මවත න මුච් චති. ඔපාවත ඔපපාතිකමනුස් වසො නිබ් බත් තිත් ො උත් තරිතුං 

අසක් වකොන් වතො මරති, පාරාජිකවමෙ. මනුස් සං උද් දිස ්ස ඛවත යක් ඛාදීසු 
පතිත් ො මවතසු අනාපත් ති. යක් ඛාදවයො උද් දිස ්ස ඛවත මනුස් සාදීසු 
මරන් වතසුපි එවසෙ නවයො. යක් ඛාදවයො උද් දිස ්ස ඛනන් තස ්ස පන ඛනවනපි 
වතසං දුක් ඛුප් පත් තියම් පි දුක් කටවමෙ. මරවණ ෙත් ථුෙවසන ථුල් ලච් චයං ො 
පාචිත් තියං ො. අනුද් දිස ්ස ඛවත ඔපාවත යක් ඛරූවපන ො වපතරූවපන ො 

පතති, තිරච් ඡානරූවපන මරති, පතනරූපං පමාණං, තස් මා ථුල් ලච් චයන් ති 

උපතිස්සත්කථකරො. මරණරූපං පමාණං, තස ්මා පාචිත් තියන් ති 

ඵුස්සකදවත්කථකරො. තිරච් ඡානරූවපන පතිත් ො යක් ඛවපතරූවපන මවතපි 
එවසෙ නවයො. 

ඔපාතඛනවකො ඔපාතං අඤ් ඤස ්ස වික් කිණාති ො මුධා ො වදති, වයො වයො 

පතිත් ො මරති, තප් පච් චයා තස් වසෙ ආපත් ති ච කම් මබන් වධො ච. වයන 
ලද් වධො වසො නිද් වදොවසො. අථ වසොපි ‘‘එෙං පතිතා උත් තරිතුං අසක් වකොන් තා 

නස ්සිස ්සන් ති, සුඋද් ධරා ො න භවිස් සන් තී’’ති තං ඔපාතං ගම් භීරතරං ො 
උත් තානතරං ො දීඝතරං ො රස් සතරං ො විත් ථතතරං ො සම් බාධතරං ො 

කවරොති, උභින් නම් පි ආපත් ති ච කම් මබන් වධො ච. බහූ මරන් තීති විප් පටිසාවර 

උප් පන් වන ඔපාතං පංසුනා පූවරති, සවච වකොචි පංසුම් හි පතිත් ො මරති, 

පූවරත් ොපි මූලට් වඨො න මුච් චති. වදවෙ ෙස් සන් වත කද් දවමො වහොති, තත් ථ 
ලග් ගිත් ො මවතපි. රුක් වඛො ො පතන් වතො ොවතො ො ෙස් වසොදකං ො පංසුං 
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හරති, කන් දමූලත් ථං ො පථවිං ඛනන් තා තත් ථ ආොටං කවරොන් ති. තත් ථ සවච 

වකොචි ලග් ගිත් ො ො පතිත් ො ො මරති, මූලට් වඨො න මුච් චති. තස් මිං පන 
ඔකාවස මහන් තං තළාකං ො වපොක් ඛරණිං ො කාවරත් ො වචතියං ො 
පතිට් ඨාවපත් ො වබොධිං ො වරොවපත් ො ආොසං ො සකටමග් ගං ො කාවරත් ො 
මුච් චති. යදාපි ථිරං කත් ො පූරිවත ඔපාවත රුක් ඛාදීනං මූලානි මූවලහි 

සංසිබ් බිතානි වහොන් ති, ජාතපථවී ජාතා, තදාපි මුච් චති. සවචපි නදී ආගන් ත් ො 

ඔපාතං හරති, එෙම් පි මුච් චතීති. අයං තාෙ ඔපාතකථා. 

ඔපාතස් වසෙ පන අනුවලොවමසු පාසාදීසුපි වයො තාෙ පාසං ඔඩ් වඩති ‘‘එත් ථ 
බජ් ඣිත් ො සත් තා මරිස් සන් තී’’ති අෙස් සං බජ් ඣනකසත් තානං ෙවසන හත් ථා 
මුත් තමත් වත පාරාජිකානන් තරියථුල් ලච් චයපාචිත් තියානි වෙදිතබ් බානි. 

උද් දිස ්ස කවත යං උද් දිස ්ස ඔඩ් ඩිවතො, තවතො අඤ් වඤසං බන් ධවන අනාපත් ති. 
පාවස මූවලන ො මුධා ො දින් වනපි මූලට් ඨස් වසෙ කම් මබන් වධො. සවච වයන 

ලද් වධො වසො උග් ගලිතං ො පාසං සණ් ඨවපති, පස් වසන ො ගච් ඡන් වත දිස ්ො 

ෙතිං කත් ො සම් මුවඛ පවෙවසති, ථද් ධතරං ො පාසයට් ඨිං ඨවපති, දළ් හතරං ො 

පාසරජ් ජුං බන් ධති, ථිරතරං ො ඛාණුකං ො ආවකොවටති, උවභොපි න මුච් චන් ති. 

සවච විප් පටිසාවර උප් පන් වන පාසං උග් ගලාවපත් ො ගච් ඡති, තං දිස් ො පුන 

අඤ ්වඤ සණ් ඨවපන් ති, බද් ධා බද් ධා මරන් ති, මූලට් වඨො න මුච් චති. 

සවච පන වතන පාසයට් ඨි සයං අකතා වහොති, ගහිතට් ඨාවන ඨවපත් ො 
මුච් චති. තත් ථජාතකයට් ඨිං ඡින් දිත් ො මුච් චති. සයං කතයට් ඨිං පන 

වගොවපන් වතොපි න මුච් චති. යදි හි තං අඤ් වඤො ගණ් හිත් ො පාසං සණ් ඨවපති, 
තප් පච් චයා මරන් වතසු මූලට් වඨො න මුච් චති. සවච තං ඣාවපත් ො අලාතං 

කත් ො ඡඩ් වඩති, වතන අලාවතන පහාරං ලද් ධා මරන් වතසුපි න මුච් චති. 

සබ් බවසො පන ඣාවපත් ො ො නාවසත් ො ො මුච් චති, පාසරජ් ජුම් පි අඤ් වඤහි ච 
ෙට් ටිතං ගහිතට් ඨාවන ඨවපත් ො මුච් චති. රජ් ජුවක ලභිත් ො සයං ෙට් ටිතං 
උබ් බට් වටත් ො ොවක ලභිත් ො ෙට් ටිතං හීරං හීරං කත් ො මුච් චති. අරඤ් ඤවතො 
පන සයං ොවක ආහරිත් ො ෙට් ටිතං වගොවපන් වතොපි න මුච් චති. සබ් බවසො පන 
ඣාවපත් ො ො නාවසත් ො ො මුච් චති. 

අදූහලං සජ් වජන් වතො චතූසු පාවදසු අදූහලමඤ් චං ඨවපත් ො පාසාවණ 

ආවරොවපති, පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. සබ් බසජ් ජං කත් ො හත් ථවතො 
මුත් තමත් වත අෙස් සං අජ් වඣොත් ථරිතබ් බකසත් තානං ෙවසන 
උද් දිස ්සකානුද් දිස ්සකානුරූවපන පාරාජිකාදීනි වෙදිතබ් බානි. අදූහවල මූවලන 
ො මුධා ො දින් වනපි මූලට් ඨස ්වසෙ කම් මබද් වධො. සවච වයන ලද් ධං වසො 

පතිතං ො උක් ඛිපති, අඤ ්වඤපි පාසාවණ ආවරොවපත් ො ගරුකතරං ො 

කවරොති, පස් වසන ො ගච් ඡන් වත දිස් ො ෙතිං කත් ො අදූහවල පවෙවසති, 
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උවභොපි න මුච් චන් ති. සවචපි විප් පටිසාවර උප් පන් වන අදූහලං පාවතත් ො 

ගච් ඡති, තං දිස් ො අඤ් වඤො සණ් ඨවපති, මූලට් වඨො න මුච් චති. පාසාවණ පන 
ගහිතට් ඨාවන ඨවපත් ො අදූහලපාවද ච පාසයට් ඨියං වුත් තනවයන 
ගහිතට් ඨාවන ො ඨවපත් ො ඣාවපත් ො ො මුච් චති. 

සූලං වරොවපන් තස් සාපි සබ් බසජ් ජං කත් ො හත් ථවතො මුත් තමත් වත 
සූලමුවඛ පතිත් ො අෙස් සං මරණකසත් තානං ෙවසන 
උද් දිස ්සානුද් දිස ්සානුරූපවතො පාරාජිකාදීනි වෙදිතබ් බානි. සූවල මූවලන ො 
මුධා ො දින් වනපි මූලට් ඨස ්වසෙ කම් මබද් වධො. සවච වයන ලද් ධං වසො 

‘‘එකප් පහාවරවනෙ මරිස් සන් තී’’ති තිඛිණතරං ො කවරොති, ‘‘දුක් ඛං 

මරිස ්සන් තී’’ති කුණ් ඨතරං ො කවරොති, ‘‘උච් ච’’න් ති සල් ලක් වඛත් ො නීචතරං 

ො ‘‘නීච’’න් ති සල් ලක් වඛත් ො උච් චතරං ො පුන වරොවපති, ෙඞ් කං ො උජුකං 

අතිඋජුකං ො ඊසකං වපොණං කවරොති, උවභොපි න මුච් චන් ති. සවච පන 

‘‘අට් ඨාවන ඨිත’’න් ති අඤ් ඤස ්මිං ඨාවන ඨවපති, තං වච මාරණත් ථාය ආදිවතො 

පභුති පරිවයසිත් ො කතං වහොති, මූලට් වඨො න මුච් චති. අපරිවයසිත් ො පන 
කතවමෙ ලභිත් ො වරොපිවත මූලට් වඨො මුච් චති. විප් පටිසාවර උප් පන් වන 
පාසයට් ඨියං වුත් තනවයන ගහිතට් ඨාවන ො ඨවපත් ො ඣාවපත් ො ො මුච් චති. 

177. අපස් වසවන සත්ථං වාති එත් ථ අපස්කසනං නාම නිච් චපරිවභොවගො 
මඤ ්වචො ො පීඨං ො අපස් වසන ලකං ො දිොට් ඨාවන නිසීදන් තස් ස 
අපස් වසනකත් ථම් වභො ො තත් ථජාතකරුක් වඛො ො චඞ් කවම අපස් සාය 
තිට් ඨන් තස් ස ආලම් බනරුක් වඛො ො ආලම් බන ලකං ො සබ් බම් වපතං 

අපස් සයනීයට් වඨන අපස් වසනං නාම; තස් මිං අපස් වසවන යථා අපස් සයන් තං 
විජ් ඣති ො ඡින් දති ො තථා කත් ො ොසි රසුසත් තිආරකණ් ටකාදීනං 

අඤ ්ඤතරං සත් ථං ඨවපති, දුක් කටං. ධුෙපරිවභොගට් ඨාවන නිරාසඞ් කස ්ස 
නිසීදවතො ො නිපජ් ජවතො ො අපස් සයන් තස ්ස ො සත් ථසම්  ස් සපච් චයා 

දුක් ඛුප් පත් තියා ථුල් ලච් චයං, මරවණන පාරාජිකං. තං වච අඤ් වඤොපි තස් ස 
වෙරිභික් ඛු විහාරචාරිකං චරන් වතො දිස් ො ‘‘ඉමස් ස මඤ් වඤ මරණත් ථාය ඉදං 

නිඛිත් තං, සාධු සුට් ඨු මරතූ’’ති අභිනන් දන් වතො ගච් ඡති, දුක් කටං. සවච පන 
වසොපි තත් ථ ‘‘එෙං කවත සුකතං භවිස් සතී’’ති තිඛිණතරාදිකරවණන කිඤ් චි 

කම් මං කවරොති, තස් සාපි පාරාජිකං. සවච පන ‘‘අට් ඨාවන ඨිත’’න් ති 
උද් ධරිත් ො අඤ් ඤස ්මිං ඨාවන ඨවපති තදත් ථවමෙ කත් ො ඨපිවත මූලට් වඨො න 

මුච් චති. පාකතිකං ලභිත් ො ඨපිතං වහොති, මුච් චති. තං අපවනත් ො අඤ් ඤං 
තිඛිණතරං ඨවපති මූලට් වඨො මුච් චවතෙ. 

විසමක් ඛවනපි යාෙ මරණාභිනන් දවන දුක් කටං තාෙ එවසෙ නවයො. සවච 

පන වසොපි ඛුද් දකං විසමණ් ඩලන් ති සල් ලක් වඛත් ො මහන් තතරං ො කවරොති, 
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පටුන 

මහන් තං ො ‘‘අතිවරකං වහොතී’’ති ඛුද් දකං කවරොති, තනුකං ො බහලං; බහලං 

ො තනුකං කවරොති, අග් ගිනා තාවපත් ො වහට් ඨා ො උපරි ො සඤ් චාවරති, 
තස් සාපි පාරාජිකං. ‘‘ඉදං අඨාවන ඨිත’’න් ති සබ් බවමෙ තච් වඡත් ො පුඤ ්ඡිත් ො 

අඤ ්ඤස ්මිං ඨාවන ඨවපති, අත් තනා වභසජ් ජානි වයොවජත් ො කවත මූලට් වඨො 

න මුච් චති, අත් තනා අකවත මුච් චති. සවච පන වසො ‘‘ඉදං විසං 

අතිපරිත් ත’’න් ති අඤ් ඤම් පි ආවනත් ො පක් ඛිපති, යස් ස විවසන මරති, තස් ස 

පාරාජිකං. සවච උභින් නම් පි සන් තවකන මරති, උභින් නම් පි පාරාජිකං. ‘‘ඉදං 

විසං නිබ් බිස’’න් ති තං අපවනත් ො අත් තවනො විසවමෙ ඨවපති, තස් වසෙ 
පාරාජිකං මූලට් වඨො මුච් චති. 

දුබ්බ ංවාෙකරොතීති මඤ ්චපීඨං අටනියා වහට් ඨාභාවග ඡින් දිත් ො විදවලහි 

ො රජ් ජුවකහි ො වයහි වීතං වහොති, වත ො ඡින් දිත් ො අප් පාෙවසසවමෙ කත් ො 
වහට් ඨා ආවුධං නික් ඛිපති ‘‘එත් ථ පතිත් ො මරිස් සතී’’ති. 
අපස් වසන ලකාදීනම් පි චඞ් කවම ආලම් බනරුක් ඛ ලකපරිවයොසානානං 

පරභාගං ඡින් දිත් ො වහට් ඨා ආවුධං නික් ඛිපති, වසොබ් භාදීසු මඤ් චං ො පීඨං ො 

අපස් වසන ලකං ො ආවනත් ො ඨවපති, යථා තත් ථ නිසින් නමත් වතො ො 

අපස් සිතමත් වතො ො පතති, වසොබ් භාදීසු ො සඤ් චරණවසතු වහොති, තං දුබ් බලං 

කවරොති; එෙං කවරොන් තස් ස කරවණ දුක් කටං. ඉතරස් ස දුක් ඛුප් පත් තියා 

ථුල් ලච් චයං, මරවණ පාරාජිකං. භික් ඛුං ආවනත් ො වසොබ් භාදීනං තවට ඨවපති 
‘‘දිස ්ො භවයන කම් වපන් වතො පතිත් ො මරිස් සතී’’ති දුක් කටං. වසො තත් වථෙ 

පතති, දුක් ඛුප් පත් තියා ථුල් ලච් චයං, මරවණ පාරාජිකං. සයං ො පාවතති, 

අඤ ්වඤන ො පාතාවපති, අඤ ්වඤො අවුත් වතො ො අත් තවනො ධම් මතාය 

පාවතති, අමනුස ්වසො පාවතති, ොතප් පහාවරන පතති, අත් තවනො ධම් මතාය 

පතත් ති, සබ් බත් ථ මරවණ පාරාජිකං. කස් මා? තස් ස පවයොවගන 
වසොබ් භාදිතවට ඨිතත් තා. 

උපනික්ඛිපනං නාම සමීවප නික් ඛිපනං. තත් ථ ‘‘වයො ඉමිනා අසිනා මවතො 
වසො ධනං ො ලභතී’’තිආදිනා නවයන මරණෙණ් ණං ො සංෙණ් වණත් ො 

‘‘ඉමිනා මරණත් ථිකා මරන් තු, මාරණත් ථිකා මාවරන් තූ’’ති ො ෙත් ො අසිං 

උපනික් ඛිපති, තස් ස උපනික් ඛිපවන දුක් කටං. මරිතුකාවමො ො වතන අත් තානං 

පහරතු, මාවරතුකාවමො ො අඤ් ඤං පහරතු, උභයථාපි පරස් ස දුක් ඛුප් පත් තියා 

උපනික් වඛපකස ්ස ථුල් ලච් චයං, මරවණ පාරාජිකං. අනුද් දිස ්ස නික් ඛිත් වත 
බහූනං මරවණ අකුසලරාසි. පාරාජිකාදිෙත් ථූසු පාරාජිකාදීනි. විප් පටිසාවර 

උප් පන් වන අසිං ගහිතට් ඨාවන ඨවපත් ො මුච් චති. කිණිත් ො ගහිවතො වහොති, 

අසිස් සාමිකානං අසිං, වයසං හත් ථවතො මූලං ගහිතං, වතසං මූලං දත් ො මුච් චති. 

සවච වලොහපිණ් ඩිං ො  ාලං ො කුදාලං ො ගවහත් ො අසි කාරාපිවතො වහොති, 

යං භණ් ඩං ගවහත් ො කාරිවතො, තවදෙ කත් ො මුච් චති. සවච කුදාලං ගවහත් ො 
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කාරිතං විනාවසත් ො  ාලං කවරොති,  ාවලන පහාරං ලභිත් ො මරන් වතසුපි 
පාණාතිපාතවතො න මුච් චති. සවච පන වලොහං සමුට් ඨාවපත් ො 

උපනික් ඛිපනත් ථවමෙ කාරිවතො වහොති, අවරන ඝංසිත් ො චණ් ණවිචණ් ණං 
කත් ො විප් පකිණ් වණ මුච් චති. සවචපි සංෙණ් ණනාවපොත් ථවකො විය බහූහි 

එකජ් ඣාසවයහි කවතො වහොති, වපොත් ථවක වුත් තනවයවනෙ 

කම් මබන් ධවිනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. එස නවයො සත්තිකභණ්ඩීසු.  ගුකළ 

පාසයට් ඨිසදිවසො විනිච් ඡවයො. තථා පාසාකණ. සත්කථ අසිසදිවසොෙ. විසංවාති 
විසං උපනික් ඛිපන් තස් ස ෙත් ථුෙවසන උද් දිස ්සානුද් දිස් සානුරූපවතො 
පාරාජිකාදිෙත් ථූසු පාරාජිකාදීනි වෙදිතබ් බානි. කිණිත් ො ඨපිවත පුරිමනවයන 
පටිපාකතිකං කත් ො මුච් චති. සයං වභසජ් වජහි වයොජිවත අවිසං කත් ො මුච් චති. 

රජ්ජයා පාසරජ් ජුසදිවසොෙ විනිච් ඡවයො. 

කභසජ්කජ – වයො භික් ඛු වෙරිභික් ඛුස් ස පජ් ජරවක ො විසභාගවරොවග ො 

උප් පන් වන අසප් පායානිපි සප් පිආදීනි සප් පායානීති මරණාධිප් පාවයො වදති, 
අඤ ්ඤං ො කිඤ් චි කන් දමූල ලං තස් ස එෙං වභසජ් ජදාවන දුක් කටං. පරස් ස 

දුක් ඛුප් පත් තියං මරවණ ච ථුල් ලච් චයපාරාජිකානි, ආනන් තරියෙත් ථුම් හි 
ආනන් තරියන් ති වෙදිතබ් බං. 

178. රූපූපහාවර – උපසංහරතීති පරං ො අමනාපරූපං තස් ස සමීවප 

ඨවපති, අත් තනා ො යක් ඛවපතාදිවෙසං ගවහත් ො තිට් ඨති, තස් ස 

උපසංහාරමත් වත දුක් කටං. පරස් ස තං රූපං දිස් ො භයුප් පත් තියං ථුල් ලච් චයං, 

මරවණ පාරාජිකං. සවච පන තවදෙ රූපං එකච් චස් ස මනාපං වහොති, 

අලාභවකන ච සුස් සිත් ො මරති, විසඞ් වකවතො.  නාපිකයපි එවසෙ නවයො. 
තත් ථ පන විවසවසන ඉත් ථීනං පුරිසරූපං පුරිසානඤ් ච ඉත් ථිරූපං මනාපං තං 

අලඞ් කරිත් ො උපසංහරති, දිට් ඨමත් තකවමෙ කවරොති, අතිචිරං පස් සිතුම් පි න 

වදති, ඉතවරො අලාභවකන සුස් සිත් ො මරති, පාරාජිකං. සවච උත් තසිත් ො 

මරති, විසඞ් වකවතො. අථ පන උත් තසිත් ො ො අලාභවකන ොති අවිචාවරත් ො 

‘‘වකෙලං පස් සිත් ො මරිස් සතී’’ති උපසංහරති, උත් තසිත් ො ො සුස් සිත් ො ො 

මවත පාරාජිකවමෙ. එවතවනවූපාවයන සද්දූපහාරාදකයොපි වෙදිතබ් බා. 

වකෙලඤ් වහත් ථ අමනුස් සසද් දාදවයො උත්රාසජනකා අමනාපසද් දා, පුරිසානං 
ඉත් ථිසද් දමධුරගන් ධබ් බසද් දාදවයො චිත් තස් සාදකරා මනාපසද් දා. හිමෙන් වත 

විසරුක් ඛානං මූලාදිගන් ධා කුණපගන් ධා ච අමනාපගන් ධා, 

කාළානුසාරීමූලගන් ධාදවයො මනාපගන් ධා. පටිකූලමූලරසාදවයො අමනාපරසා, 
අප් පටිකූලමූලරසාදවයො මනාපරසා. විස ස් සමහාකච් ඡු ස් සාදවයො 

අමනාපව ොට් ඨබ් බා, චීනපටහංසපුප්  තූලික ස් සාදවයො මනාපව ොට් ඨබ් බාති 
වෙදිතබ් බා. 
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ධම් මූපහාවර – ධම්ක ොති වදසනාධම් වමො වෙදිතබ් වබො. වදසනාෙවසන ො 

නිරවය ච සග් වග ච විපත් තිසම් පත් තිවභදං ධම් මාරම් මණවමෙ. කනරයිෙස්සාති 
භින් නසංෙරස ්ස කතපාපස් ස නිරවය නිබ් බත් තනාරහස් ස සත් තස් ස 
පඤ ්චවිධබන් ධනකම් මකරණාදිනිරයකථං කවථති. තං වච සුත් ො වසො 

උත් තසිත් ො මරති, කථිකස් ස පාරාජිකං. සවච පන වසො සුත් ොපි අත් තවනො 

ධම් මතාය මරති, අනාපත් ති. ‘‘ඉදං සුත් ො එෙරූපං පාපං න කරිස ්සති 

ඔරමිස ්සති විරමිස ්සතී’’ති නිරයකථං කවථති, තං සුත් ො ඉතවරො උත් තසිත් ො 

මරති, අනාපත් ති. සග් ෙථන් ති වදෙනාටකාදීනං නන් දනෙනාදීනඤ් ච 

සම් පත් තිකථං; තං සුත් ො ඉතවරො සග් ගාධිමුත් වතො සීඝං තං සම් පත් තිං 
පාපුණිතුකාවමො සත් ථාහරණවිසඛාදනආහාරුපච් වඡද-

අස් සාසපස් සාසසන් නිරුන් ධනාදීහි දුක් ඛං උප් පාවදති, කථිකස් ස ථුල් ලච් චයං, 
මරති පාරාජිකං. සවච පන වසො සුත් ොපි යාෙතායුකං ඨත් ො අත් තවනො 

ධම් මතාය මරති, අනාපත් ති. ‘‘ඉමං සුත් ො පුඤ් ඤානි කරිස් සතී’’ති කවථති, තං 

සුත් ො ඉතවරො අධිමුත් වතො කාලංකවරොති, අනාපත් ති. 

179. ආචික් ඛනායං – පුට්කඨො භණතීති ‘‘භන් වත කථං මවතො ධනං ො 
ලභති සග් වග ො උපපජ් ජතී’’ති එෙං පුච් ඡිවතො භණති. 

අනුසාසනියං – අපුට්කඨොති එෙං අපුච් ඡිවතො සාමඤ ්වඤෙ භණති. 

සඞ්කෙතෙම් නිමත්තෙම් ානි අදින් නාදානකථායං වුත් තනවයවනෙ 
වෙදිතබ් බානි. 

එෙං නානප් පකාරවතො ආපත් තිවභදං දස් වසත් ො ඉදානි අනාපත් තිවභදං 

දස් වසන් වතො ‘‘අනාපත්ති අසඤ්චිච්චා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අසඤ්චිච්චාති 
‘‘ඉමිනා උපක් කවමන ඉමං මාවරමී’’ති අවචවතත් ො. එෙඤ් හි අවචවතත් ො 

කවතන උපක් කවමන පවර මවතපි අනාපත් ති, ෙක් ඛති ච ‘‘අනාපත් ති භික් ඛු 

අසඤ් චිච් චා’’ති. අජානන්තස්සාති ‘‘ඉමිනා අයං මරිස් සතී’’ති අජානන් තස ්ස 

උපක් කවමන පවර මවතපි අනාපත් ති, ෙක් ඛති ච විසගතපිණ් ඩපාතෙත් ථුස ්මිං 

‘‘අනාපත් ති භික් ඛු අජානන් තස ්සා’’ති. න රණාධිප්පායස්සාති මරණං 

අනිච් ඡන් තස ්ස. වයන හි උපක් කවමන පවරො මරති, වතන උපක් කවමන 
තස් මිං මාරිවතපි නමරණාධිප් පායස් ස අනාපත් ති. ෙක් ඛති ච ‘‘අනාපත් ති භික් ඛු 

නමරණාධිප් පායස ්සා’’ති. උම් ත්තොදවයො පුබ් වබ වුත් තනයා එෙ. ඉධ පන 

ආදිකම් මිකා අඤ ්ඤමඤ් ඤං ජීවිතා වෙොවරොපිතභික් ඛූ, වතසං අනාපත් ති. 
අෙවසසානං මරණෙණ් ණසංෙණ් ණනකාදීනං ආපත් තිවයොති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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සමුට් ඨානාදීසු – ඉදං සික් ඛාපදං තිසමුට් ඨානං; කායචිත් තවතො ච 

ොචාචිත් තවතො ච කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති. කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, 

සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, දුක් ඛවෙදනං. 
සවචපි හි සිරිසයනං ආරූළ ්වහො රජ් ජසම් පත් තිසුඛං අනුභෙන් වතො රාජා 

‘‘වචොවරො වදෙ ආනීවතො’’ති වුත් වත ‘‘ගච් ඡථ නං මාවරථා’’ති හසමාවනොෙ 

භණති, වදොමනස ්සචිත් වතවනෙ භණතීති වෙදිතබ් වබො. සුඛවෙොකිණ් ණත් තා 
පන අනුප් පබන් ධාභාො ච දුජ් ජානවමතං පුථුජ් ජවනහීති. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

180. විනීතෙත් ථුකථාසු පඨමෙත් ථුස් මිං – ොරුඤ්කඤනාති වත භික් ඛූ 
තස් ස මහන් තං වගලඤ් ඤදුක් ඛං දිස ්ො කාරුඤ් ඤං උප් පාවදත් ො ‘‘සීලො ත් ෙං 

කතකුසවලො, කස ්මා මීයමාවනො භායසි, නනු සීලෙවතො සග් වගො නාම 
මරණමත් තපටිබද් වධොවයො’’ති එෙං මරණත් ථිකාෙ හුත් ො මරණත් ථිකභාෙං 
අජානන් තා මරණෙණ් ණං සංෙණ් වණසුං. වසොපි භික් ඛු වතසං සංෙණ් ණනාය 
ආහාරුපච් වඡදං කත් ො අන් තරාෙ කාලමකාසි. තස් මා ආපත් තිං ආපන් නා. 
වෙොහාරෙවසන පන වුත් තං ‘‘කාරුඤ් වඤන මරණෙණ් ණං 
සංෙණ් වණසු’’න් ති. තස් මා ඉදානිපි පණ් ඩිවතන භික් ඛුනා ගිලානස් ස 
භික් ඛුවනො එෙං මරණෙණ් වණො න සංෙණ් වණතබ් වබො. සවච හි තස් ස 
සංෙණ් ණනං සුත් ො ආහාරූපච් වඡදාදිනා උපක් කවමන 

එකජෙනොරාෙවසවසපි ආයුස් මිං අන් තරා කාලංකවරොති, ඉමිනාෙ මාරිවතො 
වහොති. ඉමිනා පන නවයන අනුසිට් ඨි දාතබ් බා – ‘‘සීලෙවතො නාම අනච් ඡරියා 

මග් ග ලුප් පත් ති, තස් මා විහාරාදීසු ආසත් තිං අකත් ො බුද් ධගතං ධම් මගතං 
සඞ් ඝගතං කායගතඤ් ච සතිං උපට් ඨවපත් ො මනසිකාවර අප් පමාවදො 
කාතබ් වබො’’ති. මරණෙණ් වණ ච සංෙණ් ණිවතපි වයො තාය සංෙණ් ණනාය 
කඤ් චි උපක් කමං අකත් ො අත් තවනො ධම් මතාය යථායුනා යථානුසන් ධිනාෙ 

මරති, තප් පච් චයා සංෙණ් ණවකො ආපත් තියා න කාවරතබ් වබොති. 

දුතියෙත් ථුස ්මිං – නචභික්ඛකව අප්පටිකවක්ඛිත්වාති එත් ථ කීදිසං ආසනං 

පටිවෙක් ඛිතබ් බං, කීදිසං න පටිවෙක් ඛිතබ් බං? යං සුද් ධං ආසනවමෙ වහොති 

අපච් චත් ථරණකං, යඤ් ච ආගන් ත් ො ඨිතානං පස් සතංවයෙ අත් ථරීයති, තං 

නපච් චවෙක් ඛිතබ් බං, නිසීදිතුං ෙට් ටති. යම් පි මනුස් සා සයං හත් වථන 

අක් කමිත් ො ‘‘ඉධ භන් වත නිසීදථා’’ති වදන් ති, තස් මිම් පි ෙට් ටති. සවචපි 

පඨමවමොගන් ත් ො නිසින් නා පච් ඡා උද් ධං ො අවධො ො සඞ් කමන් ති, 

පච් චවෙක් ඛණකිච් චං නත් ථි. යම් පි තනුවකන ෙත් වථන යථා තලං දිස් සති, එෙං 

පටිච් ඡන් නං වහොති, තස් මිම් පි පච් චවෙක් ඛණකිච් චං නත් ථි. යං පන පටිකච් වචෙ 

පාොරවකොජොදීහි අත් ථතං වහොති, තං හත් වථන පරාමසිත් ො සල් ලක් වඛත් ො 
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නිසීදිතබ් බං.  හාපච්චරියං පන ‘‘ඝනසාටවකනාපි අත් ථවත යස් මිං ෙලි න 

පඤ ්ඤායති, තං නප් පටිවෙක් ඛිතබ් බන් ති වුත් තං. 

මුසලෙත් ථුස ්මිං – අසඤ්චිච්කචොති අෙධකවචතවනො විරද් ධපවයොවගො හි 

වසො. වතනාහ ‘‘අසඤ් චිච් වචො අහ’’න් ති. උදුක්ඛ වත්ථු උත් තානවමෙ. 

වුඩ්ෙපබ්බජිතවත්ථූසුපඨමෙත් ථුස් මිං ‘‘භික් ඛුසඞ් ඝස් ස පටිබන් ධං මා අකාසී’’ති 
පණාවමසි. දුතියෙත් ථුස් මිං – සඞ් ඝමජ් වඣපි ගණමජ් වඣපි 

‘‘මහල් ලකත් වථරස ්ස පුත් වතො’’ති වුච් චමාවනො වතන ෙචවනන අට් ටීයමාවනො 
‘‘මරතු අය’’න් ති පණාවමසි. තතියෙත් ථුස් මිං – තස් ස දුක් ඛුප් පාදවනන 
ථුල් ලච් චයං. 

181. තවතො පරානි තීණි ෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

විස තපිණ්ඩපාතවත්ථුස්මං – සාරාණීයධම් මපූරවකො වසො භික් ඛු අග් ගපිණ් ඩං 
සබ්රහ් මචාරීනං දත් ොෙ භුඤ් ජති. වතන වුත් තං ‘‘අග් ගකාරිකං අදාසී’’ති. 

අග් ොරිෙන් ති අග් ගකිරියං; පඨමං ලද් ධපිණ් ඩපාතං අග් ගග් ගං ො 

පණීතපණීතං පිණ් ඩපාතන් ති අත් වථො. යා පන තස් ස දානසඞ් ඛාතා අග් ගකිරියා, 

සා න සක් කා දාතුං, පිණ් ඩපාතඤ් හි වසො වථරාසනවතො පට් ඨාය අදාසි. කත

භික්ඛූති වත වථරාසනවතො පට් ඨාය පරිභුත් තපිණ් ඩපාතා භික් ඛූ; වත කිර 
සබ් වබපි කාලමකංසු. වසසවමත් ථ උත් තානවමෙ. අස් සද් වධසු පන 
මිච් ඡාදිට් ඨිවකසු කුවලසු සක් කච් චං පණීතවභොජනං ලභිත් ො අනුපපරික් ඛිත් ො 

වනෙ අත් තනා පරිභුඤ් ජිතබ් බං, න පවරසං දාතබ් බං. යම් පි ආභිවදොසිකං භත් තං 

ො ඛජ් ජකං ො තවතො ලභති, තම් පි න පරිභුඤ් ජිතබ් බං. අපිහිතෙත් ථුම් පි හි 
සප් පවිච් ඡිකාදීහි අධිසයිතං ඡඩ් ඩනීයධම් මං තානි කුලානි වදන් ති. 
ගන් ධහලිද් දාදිමක් ඛිවතොපි තවතො පිණ් ඩපාවතො න ගවහතබ් වබො. සරීවර 
වරොගට් ඨානානි පුඤ් ඡිත් ො ඨපිතභත් තම් පි හි තානි දාතබ් බං මඤ ්ඤන් තීති. 

වී ංසනවත්ථුස්මං – වීමංසමාවනො ද් වෙ වීමංසති – ‘‘සක් වකොති නු වඛො 

ඉමං මාවරතුං වනො’’ති විසං ො වීමංසති, ‘‘මවරයය නු වඛො අයං ඉමං විසං 
ඛාදිත් ො වනො’’ති පුග් ගලං ො. උභයථාපි වීමංසාධිප් පාවයන දින් වන මරතු ො 

මා ො ථුල් ලච් චයං. ‘‘ඉදං විසං එතං මාවරතූ’’ති ො ‘‘ඉදං විසං ඛාදිත් ො අයං 

මරතූ’’ති ො එෙං දින් වන පන සවච මරති, පාරාජිකං; වනො වච, ථුල් ලච් චයං. 

182-3. ඉවතො පරානි තීණි සිලාෙත් ථූනි තීණි 
ඉට් ඨකොසිවගොපානසීෙත් ථූනි ච උත් තානත් ථාවනෙ. න වකෙලඤ් ච 

සිලාදීනංවයෙ ෙවසන අයං ආපත් තානාපත් තිවභවදො වහොති, 

දණ් ඩමුග් ගරනිඛාදනවෙමාදීනම් පි ෙවසන වහොතිවයෙ, තස් මා පාළියං 
අනාගතම් පි ආගතනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 
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අට් ටකෙත් ථූසු – අට්ටකෙොති වෙහාසමඤ් වචො වුච් චති; යං 

වසතකම් මමාලාකම් මලතාකම් මාදීනං අත් ථාය බන් ධන් ති. තත් ථ ආවුකසො

අත්රට්ඨිකතො බන්ධාහීති මරණාධිප් පාවයො යත්ර ඨිවතො පතිත් ො ඛාණුනා ො 

භිජ් වජයය, වසොබ් භපපාතාදීසු ො මවරයය, තාදිසං ඨානං සන් ධායාහ. එත් ථ ච 

වකොචි උපරිඨානං නියාවමති ‘‘ඉවතො පතිත් ො මරිස් සතී’’ති, වකොචි වහට් ඨා 

ඨානං ‘‘ඉධ පතිත් ො මරිස් සතී’’ති, වකොචි උභයම් පි ‘‘ඉවතො ඉධ පතිත් ො 

මරිස ්සතී’’ති. තත්ර වයො උපරි නියමිතට් ඨානා අපතිත් ො අඤ් ඤවතො පතති, 

වහට් ඨා නියමිතට් ඨාවන ො අපතිත් ො අඤ් ඤත් ථ පතති, උභයනියාවම ො 

යංකිඤ් චි එකං විරාවධත් ො පතති, තස් මිං මවත විසඞ් වකතත් තා අනාපත් ති. 

විහාරච්ොදනවත්ථුස්මම්පි එවසෙ නවයො. 

අනභිරතිවත්ථුස්මං – වසො කිර භික් ඛු කාමවිතක් කාදීනං සමුදාචාරං දිස ්ො 
නිොවරතුං අසක් වකොන් වතො සාසවන අනභිරවතො ගිහිභාොභිමුවඛො ජාවතො. 
තවතො චින් වතසි – ‘‘යාෙ සීලවභදං න පාපුණාමි තාෙ මරිස් සාමී’’ති. අථ තං 
පබ් බතං අභිරුහිත් ො පපාවත පපතන් වතො අඤ් ඤතරං විලීෙකාරං ඔත් ථරිත් ො 

මාවරසි. විලීවොරන් ති වෙණුකාරං. නචභික්ඛකවඅත්තානංපාකතතබ්බන් ති 
න අත් තා පාවතතබ් වබො. විභත් තිබයත් තවයන පවනතං වුත් තං. එත් ථ ච න 

වකෙලං න පාවතතබ් බං, අඤ ්වඤනපි වයන වකනචි උපක් කවමන 
අන් තමවසො ආහාරුපච් වඡවදනපි න මාවරතබ් වබො. වයොපි හි ගිලාවනො 

විජ් ජමාවන වභසජ් වජ ච උපට් ඨාවකසු ච මරිතුකාවමො ආහාරං උපච් ඡින් දති, 

දුක් කටවමෙ. යස් ස පන මහාආබාවධො චිරානුබද් වධො, භික් ඛූ උපට් ඨහන් තා 

කිලමන් ති ජිගුච් ඡන් ති ‘‘කදා නු වඛො ගිලානවතො මුච් චිස ්සාමා’’ති අට් ටීයන් ති. 

සවච වසො ‘‘අයං අත් තභාවෙො පටිජග් ගියමාවනොපි න තිට් ඨති, භික් ඛූ ච 

කිලමන් තී’’ති ආහාරං උපච් ඡින් දති, වභසජ් ජං න වසෙති ෙට් ටති. වයො පන 

‘‘අයං වරොවගො ඛවරො, ආයුසඞ් ඛාරා න තිට් ඨන් ති, අයඤ් ච වම විවසසාධිගවමො 
හත් ථප් පත් වතො විය දිස් සතී’’ති උපච් ඡින් දති ෙට් ටතිවයෙ. අගිලානස ්සාපි 

උප් පන් නසංවෙගස ්ස ‘‘ආහාරපරිවයසනං නාම පපඤ් වචො, කම් මට් ඨානවමෙ 
අනුයුඤ් ජිස ්සාමී’’ති කම් මට් ඨානසීවසන උපච් ඡින් දන් තස් ස ෙට් ටති. 

විවසසාධිගමං බයාකරිත් ො ආහාරං උපච් ඡින් දති, න ෙට් ටති. සභාගානඤ් හි 
ලජ් ජීභික් ඛූනං කවථතුං ෙට් ටති. 

සිලාෙත් ථුස ්මිං – දවායාති දවෙන හස් වසන; ඛිඩ් ඩායාති අත් වථො. සි ාති 

පාසාවණො; න වකෙලඤ් ච පාසාවණො, අඤ් ඤම් පි යංකිඤ් චි දාරුඛණ් ඩං ො 
ඉට් ඨකාඛණ් ඩං ො හත් වථන ො යන් වතන ො පවිජ් ඣිතුං න ෙට් ටති. 
වචතියාදීනං අත් ථාය පාසාණාදවයො හසන් තා හසන් තා පෙට් වටන් තිපි ඛිපන් තිපි 
උක් ඛිපන් තිපි කම් මසමවයොති ෙට් ටති. අඤ් ඤම් පි ඊදිසං නෙකම් මං ො 
කවරොන් තා භණ් ඩකං ො වධොෙන් තා රුක් ඛං ො වධොෙනදණ් ඩකං ො 
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උක් ඛිපිත් ො පවිජ් ඣන් ති, ෙට් ටති. භත් තවිස් සග් ගකාලාදීසු කාවක ො වසොවණ 

ො කට් ඨං ො කථලං ො ඛිපිත් ො පලාවපති, ෙට් ටති. 

184. කසදනාදිවත්ථූනි සබ් බාවනෙ උත් තානත් ථානි. එත් ථ ච අහං

කුලක්කුලච්චකෙොති න ගිලානුපට් ඨානං න කාතබ් බං, හිතකාමතාය සබ් බං 
ගිලානස ්ස බලාබලඤ් ච රුචිඤ් ච සප් පායාසප් පායඤ් ච උපලක් වඛත් ො 
කාතබ් බං. 

185. ජාරගබ් භිනිෙත් ථුස ්මිං – පවුත්ථපතිොති පොසං ගතපතිකා. 

 බ්භපාතනන් ති වයන පරිභුත් වතන ගබ් වභො පතති, තාදිසං වභසජ් ජං. ද් වෙ 

පජාපතිෙවත්ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ.  බ්භ ද්දනවත්ථුස්මං – ‘‘මද් දිත් ො 

පාවතහී’’ති වුත් වත අඤ ්වඤන මද් දාවපත් ො පාවතති, විසඞ් වකතං. 

‘‘මද් දාවපත් ො පාතාවපහී’’ති වුත් වතපි සයං මද් දිත් ො පාවතති, 

විසඞ් වකතවමෙ. මනුස් සවිග් ගවහ පරියාවයො නාම නත් ථි. තස් මා ‘‘ගබ් වභො 

නාම මද් දිවත පතතී’’ති වුත් වත සා සයං ො මද් දතු, අඤ ්වඤන ො මද් දාවපත් ො 

පාවතතු, විසඞ් වකවතො නත් ථි; පාරාජිකවමෙ තාපනවත්ථුස්මම්පි එවසෙ 
නවයො. 

ෙඤ ්ඣිත් ථිෙත් ථුස් මිං – වඤ්ඣිත්ථී නාම යා ගබ් භං න ගණ් හාති. ගබ් භං 

අගණ් හනකඉත් ථී නාම නත් ථි, යස් සා පන ගහිවතොපි ගබ් වභො න සණ් ඨාති, 
තංවයෙ සන් ධාවයතං වුත් තං. උතුසමවය කිර සබ් බිත් ථිවයො ගබ් භං ගණ් හන් ති. 

යා පනායං ‘‘ෙඤ ්ඣා’’ති වුච් චති, තස් සා කුච් ඡියං නිබ් බත් තසත් තානං 
අකුසලවිපාවකො සම් පාපුණාති. වත පරිත් තකුසලවිපාවකන ගහිතපටිසන් ධිකා 
අකුසලවිපාවකන අධිභූතා විනස් සන් ති. අභිනෙපටිසන් ධියංවයෙ හි 
කම් මානුභාවෙන ද් වීහාකාවරහි ගබ් වභො න සණ් ඨාති – ොවතන ො පාණවකහි 

ො. ොවතො වසොවසත් ො අන් තරධාවපති, පාණකා ඛාදිත් ො. තස් ස පන ොතස් ස 

පාණකානං ො පටිඝාතාය වභසජ් වජ කවත ගබ් වභො සණ් ඨවහයය; වසො භික් ඛු 
තං අකත් ො අඤ් ඤං ඛරවභසජ් ජං අදාසි. වතන සා කාලමකාසි. භගො 
වභසජ් ජස ්ස කටත් තා දුක් කටං පඤ් ඤාවපසි. 

දුතියෙත් ථුස ්මිම් පි එවසෙ නවයො. තස් මා ආගතාගතස් ස පරජනස් ස 

වභසජ් ජං න කාතබ් බං, කවරොන් වතො දුක් කටං ආපජ් ජති. පඤ් චන් නං පන 
සහධම් මිකානං කාතබ් බං භික් ඛුස ්ස භික් ඛුනියා සික් ඛමානාය සාමවණරස් ස 
සාමවණරියාති. සමසීලසද් ධාපඤ් ඤානඤ් හි එවතසං තීසු සික් ඛාසු යුත් තානං 

වභසජ් ජං අකාතුං න ලබ් භති, කවරොන් වතන ච සවච වතසං අත් ථි, වතසං 

සන් තකං ගවහත් ො වයොවජත් ො දාතබ් බං. සවච නත් ථි, අත් තවනො සන් තකං 

කාතබ් බං. සවච අත් තවනොපි නත් ථි, භික් ඛාචාරෙත් වතන ො 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

366 

පටුන 

ඤාතකපොරිතට් ඨානවතො ො පරිවයසිතබ් බං. අලභන් වතන ගිලානස් ස අත් ථාය 
අකතවිඤ ්ඤත් තියාපි ආහරිත් ො කාතබ් බං. 

අපවරසම් පි පඤ් චන් නං කාතුං ෙට් ටති – මාතු, පිතු, තදුපට් ඨාකානං, 

අත් තවනො වෙයයාෙච් චකරස් ස, පණ් ඩුපලාසස් සාති. පණ්ඩුප ාකසො නාම වයො 
පබ් බජ් ජාවපක් වඛො යාෙ පත් තචීෙරං පටියාදියති තාෙ විහාවර ෙසති. වතසු සවච 

මාතාපිතවරො ඉස් සරා වහොන් ති, න පච් චාසීසන් ති, අකාතුං ෙට් ටති. සවච පන 

රජ් වජපි ඨිතා පච් චාසීසන් ති, අකාතුං න ෙට් ටති. වභසජ් ජං පච් චාසීසන් තානං 

වභසජ් ජං දාතබ් බං, වයොවජතුං අජානන් තානං වයොවජත් ො දාතබ් බං. සබ් වබසං 
අත් ථාය සහධම් මිවකසු වුත් තනවයවනෙ පරිවයසිතබ් බං. සවච පන මාතරං 

විහාවර ආවනත් ො ජග් ගති, සබ් බං පරිකම් මං අනාමසන් වතන කාතබ් බං. 
ඛාදනීයං වභොජනීයං සහත් ථා දාතබ් බං. පිතා පන යථා සාමවණවරො එෙං 
සහත් වථන න් හාපනසම් බාහනාදීනි කත් ො උපට් ඨාතබ් වබො. වය ච 

මාතාපිතවරො උපට් ඨහන් ති පටිජග් ගන් ති, වතසම් පි එෙවමෙ කාතබ් බං. 

කවයයාවච්චෙකරො නාම වයො වෙතනං ගවහත් ො අරඤ් වඤ දාරූනි ො ඡින් දති, 

අඤ ්ඤං ො කිඤ් චි කම් මං කවරොති, තස ්ස වරොවග උප් පන් වන යාෙ ඤාතකා න 
පස් සන් ති තාෙ වභසජ් ජං කාතබ් බං. වයො පන භික් ඛුනිස ්සිතවකොෙ හුත් ො 

සබ් බකම් මානි කවරොති, තස් ස වභසජ් ජං කාතබ් බවමෙ. පණ් ඩුපලාවසපි 
සාමවණවර විය පටිපජ් ජිතබ් බං. 

අපවරසම් පි දසන් නං කාතුං ෙට් ටති – වජට් ඨභාතු, කනිට් ඨභාතු, 

වජට් ඨභගිනියා, කනිට් ඨභගිනියා, චූළමාතුයා, මහාමාතුයා, චූළපිතුවනො, 

මහාපිතුවනො, පිතුච් ඡාය, මාතුලස් සාති. වතසං පන සබ් වබසම් පි කවරොන් වතන 
වතසංවයෙ සන් තකං වභසජ් ජං ගවහත් ො වකෙලං වයොවජත් ො දාතබ් බං. සවච 

පන නප් පවහොන් ති, යාචන් ති ච ‘‘වදථ වනො, භන් වත, තුම් හාකං පටිදස් සාමා’’ති 

තාෙකාලිකං දාතබ් බං. සවචපි න යාචන් ති, ‘‘අම් හාකං වභසජ් ජං අත් ථි, 
තාෙකාලිකං ගණ් හථා’’ති ෙත් ො ො ‘‘යදා වනසං භවිස ්සති තදා දස් සන් තී’’ති 

ආවභොගං ො කත් ො දාතබ් බං. සවච පටිවදන් ති, ගවහතබ් බං, වනො වච වදන් ති, 
න වචොවදතබ් බා. එවත දස ඤාතවක ඨවපත් ො අඤ් වඤසං න කාතබ් බං. 

එවතසං පුත් තපරම් පරාය පන යාෙ සත් තවමො කුලපරිෙට් වටො තාෙ 
චත් තාවරො පච් චවය ආහරාවපන් තස් ස අකතවිඤ් ඤත් ති ො වභසජ් ජං 
කවරොන් තස් ස වෙජ් ජකම් මං ො කුලදූසකාපත් ති ො න වහොති. සවච භාතුජායා 

භගිනිසාමිවකො ො ගිලානා වහොන් ති, ඤාතකා වච, වතසම් පි ෙට් ටති. 

අඤ ්ඤාතකා වච, භාතු ච භගිනියා ච කත් ො දාතබ් බං, ‘‘තුම් හාකං 

ජග් ගනට් ඨාවන වදථා’’ති. අථ ො වතසං පුත් තානං කත් ො දාතබ් බං, ‘‘තුම් හාකං 
මාතාපිතූනං වදථා’’ති. එවතනුපාවයන සබ් බපවදසුපි විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 
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වතසං අත් ථාය ච සාමවණවරහි අරඤ් ඤවතො වභසජ් ජං ආහරාවපන් වතන 
ඤාතිසාමවණවරහි ො ආහරාවපතබ් බං. අත් තවනො අත් ථාය ො ආහරාවපත් ො 
දාතබ් බං. වතහිපි ‘‘උපජ් ඣායස් ස ආහරාමා’’ති ෙත් තසීවසන ආහරිතබ් බං. 

උපජ් ඣායස් ස මාතාපිතවරො ගිලානා විහාරං ආගච් ඡන් ති, උපජ් ඣාවයො ච 

දිසාපක් කන් වතො වහොති, සද් ධිවිහාරිවකන උපජ් ඣායස් ස සන් තකං වභසජ් ජං 

දාතබ් බං. වනො වච අත් ථි, අත් තවනො වභසජ් ජං උපජ් ඣායස් ස පරිච් චජිත් ො 
දාතබ් බං. අත් තවනොපි අසන් වත වුත් තනවයන පරිවයසිත් ො උපජ් ඣායස් ස 
සන් තකං කත් ො දාතබ් බං. උපජ් ඣාවයනපි සද් ධිවිහාරිකස් ස මාතාපිතූසු 
එෙවමෙ පටිපජ් ජිතබ් බං. එස නවයො ආචරියන් වතොසිවකසුපි. අඤ් වඤොපි වයො 
ආගන් තුවකො ො වචොවරො ො යුද් ධපරාජිවතො ඉස් සවරො ො ඤාතවකහි 

පරිච් චත් වතො කපවණො ො ගමියමනුස් වසො ො ගිලාවනො හුත් ො විහාරං පවිසති, 
සබ් වබසං අපච් චාසීසන් වතන වභසජ් ජං කාතබ් බං. 

සද් ධං කුලං වහොති චතූහි පච් චවයහි උපට් ඨායකං භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 

මාතාපිතුට් ඨානියං, තත්ර වච වකොචි ගිලාවනො වහොති, තස් සත් ථාය විස් සාවසන 

‘‘වභසජ් ජං කත් ො භන් වත වදථා’’ති ෙදන් ති, වනෙ දාතබ් බං න කාතබ් බං. අථ 

පන කප් පියං ඤත් ො එෙං පුච් ඡන් ති – ‘‘භන් වත, අසුකස ්ස නාම වරොගස් ස කිං 

වභසජ් ජං කවරොන් තී’’ති? ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච ගවහත් ො කවරොන් තී’’ති ෙත් තුං 

ෙට් ටති. ‘‘භන් වත, මය් හං මාතා ගිලානා, වභසජ් ජං තාෙ ආචික් ඛථා’’ති එෙං 
පුච් ඡිවත පන න ආචික් ඛිතබ් බං. අඤ් ඤමඤ් ඤං පන කථා කාතබ් බා – 

‘‘ආවුවසො, අසුකස ්ස නාම භික් ඛුවනො ඉමස ්මිං වරොවග කිං වභසජ් ජං 

කරිංසූ’’ති? ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච භන් වත’’ති. තං සුත් ො ඉතවරො මාතු වභසජ් ජං 

කවරොති, ෙට් ටවතෙ. 

 හාපදු ත්කථකරොපි කිර ෙසභරඤ් වඤො වදවියා වරොවග උප් පන් වන එකාය 
ඉත් ථියා ආගන් ත් ො පුච් ඡිවතො ‘‘න ජානාමී’’ති අෙත් ො එෙවමෙ භික් ඛූහි සද් ධිං 
සමුල් ලවපසි. තං සුත් ො තස් සා වභසජ් ජමකංසු. වූපසන් වත ච වරොවග 
තිචීෙවරන තීහි ච කහාපණසවතහි සද් ධිං වභසජ් ජචඞ් වකොටකං පූවරත් ො 

ආහරිත් ො වථරස ්ස පාදමූවල ඨවපත් ො ‘‘භන් වත, පුප්  පූජං කවරොථා’’ති 
ආහංසු. වථවරො ‘‘ආචරියභාවගො නාමාය’’න් ති කප් පියෙවසන ගාහාවපත් ො 
පුප්  පූජං අකාසි. එෙං තාෙ වභසජ් වජ පටිපජ් ජිතබ් බං. 

පරිත් වත පන ‘‘ගිලානස ්ස පරිත් තං කවරොථ, භන් වත’’ති වුත් වත න 

කාතබ් බං, ‘‘භණථා’’ති වුත් වත පන කාතබ් බං. සවච පිස් ස එෙං වහොති 

‘‘මනුස ්සා නාම න ජානන් ති, අකයිරමාවන විප් පටිසාරිවනො භවිස් සන් තී’’ති 

කාතබ් බං; ‘‘පරිත් වතොදකං පරිත් තසුත් තං කත් ො වදථා’’ති වුත් වතන පන 
වතසංවයෙ උදකං හත් වථන චාවලත් ො සුත් තං පරිමජ් වජත් ො දාතබ් බං. සවච 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  තතියපාරාජිෙං 

368 

පටුන 

විහාරවතො උදකං අත් තවනො සන් තකං ො සුත් තං වදති, දුක් කටං. මනුස් සා 

උදකඤ් ච සුත් තඤ් ච ගවහත් ො නිසීදිත් ො ‘‘පරිත් තං භණථා’’ති ෙදන් ති, 

කාතබ් බං. වනො වච ජානන් ති, ආචික් ඛිතබ් බං. භික් ඛූනං නිසින් නානං පාවදසු 

උදකං ආකිරිත් ො සුත් තඤ් ච ඨවපත් ො ගච් ඡන් ති ‘‘පරිත් තං කවරොථ, පරිත් තං 
භණථා’’ති න පාදා අපවනතබ් බා. මනුස් සා හි විප් පටිසාරිවනො වහොන් ති. 

අන් වතොගාවම ගිලානස් සත් ථාය විහාරං වපවසන් ති, ‘‘පරිත් තං භණන් තූ’’ති 
භණිතබ් බං. අන් වතොගාවම රාජවගහාදීසු වරොවග ො උපද් දවෙ ො උප් පන් වන 

පක් වකොසාවපත් ො භණාවපන් ති, ආටානාටියසුත්තාදීනි භණිතබ් බානි. 

‘‘ආගන් ත් ො ගිලානස් ස සික් ඛාපදානි වදන් තු, ධම් මං කවථන් තු. රාජන් වතපුවර 

ො අමච් චවගවහ ො ආගන් ත් ො සික් ඛාපදානි වදන් තු, ධම් මං කවථන් තූ’’ති 

වපසිවතපි ගන් ත් ො සික් ඛාපදානි දාතබ් බානි, ධම් වමො කවථතබ් වබො. ‘‘මතානං 

පරිොරත් ථං ආගච් ඡන් තූ’’ති පක් වකොසන් ති, න ගන් තබ් බං. සීෙථිකදස් සවන 
අසුභදස් සවන ච මරණස් සතිං පටිලභිස් සාමීති කම් මට් ඨානසීවසන ගන් තුං 

ෙට් ටති. එවංපරිත්කතපටිපජ්ජිතබ්බං. 

පිණ්ඩපාකත පන – අනාමට් ඨපිණ් ඩපාවතො කස ්ස දාතබ් වබො, කස ්ස න 

දාතබ් වබො? මාතාපිතුනං තාෙ දාතබ් වබො. සවචපි කහාපණග් ඝනවකො වහොති, 
සද් ධාවදයයවිනිපාතනං නත් ථි. මාතාපිතුඋපට් ඨාකානං වෙයයාෙච් චකරස ්ස 
පණ් ඩුපලාසස් සාති එවතසම් පි දාතබ් වබො. තත් ථ පණ් ඩුපලාසස් ස ථාලවක 
පක් ඛිපිත් ොපි දාතුං ෙට් ටති. තං ඨවපත් ො අඤ් වඤසං ආගාරිකානං 

මාතාපිතුනම් පි න ෙට් ටති. පබ්බජිතපරිකභොක ො හි ආ ාරිොනං 

කචතියට්ඨානිකයො. අපිච අනාමට් ඨපිණ් ඩපාවතො නාවමස සම් පත් තස් ස 

දාමරිකවචොරස ්සාපි ඉස් සරස ්සාපි දාතබ් වබො. කස ්මා? වත හි අදීයමාවනපි ‘‘න 
වදන් තී’’ති ආමසිත් ො දීයමාවනපි ‘‘උච් ඡිට් ඨකං වදන් තී’’ති කුජ් ඣන් ති. කුද් ධා 

ජීවිතාපි වෙොවරොවපන් ති, සාසනස ්සාපි අන් තරායං කවරොන් ති. රජ් ජං 
පත් ථයමානස ්ස විචරවතො වචොරනාගස් ස ෙත් ථු වචත් ථ කවථතබ් බං. එෙං 
පිණ් ඩපාවත පටිපජ් ජිතබ් බං. 

පටිසන්ථාකරො පන කස ්ස කාතබ් වබො, කස ්ස න කාතබ් වබො? පටිසන් ථාවරො 
නාම විහාරං සම් පත් තස් ස යස් ස කස ්සචි ආගන් තුකස් ස ො දලිද් දස ්ස ො 

වචොරස ්ස ො ඉස් සරස් ස ො කාතබ් වබොවයෙ. කථං? ආගන් තුකං තාෙ 

ඛීණපරිබ් බයං විහාරං සම් පත් තං දිස ්ො පානීයං දාතබ් බං, පාදමක් ඛනවතලං 

දාතබ් බං. කාවල ආගතස් ස යාගුභත් තං, විකාවල ආගතස් ස සවච තණ් ඩුලා 

අත් ථි; තණ් ඩුලා දාතබ් බා. අවෙලායං සම් පත් වතො ‘‘ගච් ඡාහී’’ති න ෙත් තබ් වබො. 
සයනට් ඨානං දාතබ් බං. සබ් බං අපච් චාසීසන් වතවනෙ කාතබ් බං. ‘‘මනුස ්සා 
නාම චතුපච් චයදායකා එෙං සඞ් ගවහ කයිරමාවන පුනප් පුනං පසීදිත් ො 
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උපකාරං කරිස ්සන් තී’’ති චිත් තං න උප් පාවදතබ් බං. වචොරානං පන සඞ් ඝිකම් පි 
දාතබ් බං. 

පටිසන් ථාරානිසංසදීපනත් ථඤ ්ච වචොරනාගෙත් ථු, භාතරා සද් ධිං 

ජම් බුදීපගතස ්ස මහානාගරඤ් වඤො ෙත් ථු, පිතුරාජස් ස රජ් වජ චතුන් නං 

අමච් චානං ෙත් ථු, අභයවචොරෙත් ථූති එෙමාදීනි බහූනි ෙත් ථූනි  හාඅට්ඨෙථායං 
විත් ථාරවතො වුත් තානි. 

තත්රායං එකෙත් ථුදීපනා – සීහළදීවප කිර අභවයො නාම වචොවරො 
පඤ ්චසතපරිොවරො එකස් මිං ඨාවන ඛන් ධාොරං බන් ධිත් ො සමන් තා 
තිවයොජනං උබ් බාවසත් ො ෙසති. අනුරාධපුරොසිවනො කදම් බනදිං න 

උත් තරන් ති, වචතියගිරිමග් වග ජනසඤ් චාවරො උපච් ඡින් වනො. අවථකදිෙසං 
වචොවරො ‘‘වචතියගිරිං විලුම් පිස් සාමී’’ති අගමාසි. ආරාමිකා දිස් ො 
දීඝභාණකඅභයත් වථරස් ස ආවරොවචසුං. වථවරො ‘‘සප් පි ාණිතාදීනි අත් ථී’’ති 

පුච් ඡි. ‘‘අත් ථි, භන් වත’’ති. ‘‘වචොරානං වදථ, තණ් ඩුලා අත් ථී’’ති? ‘‘අත් ථි, 

භන් වත, සඞ් ඝස ්සත් ථාය ආහටා තණ් ඩුලා ච පත් තසාකඤ් ච වගොරවසො චා’’ති. 

‘‘භත් තං සම් පාවදත් ො වචොරානං වදථා’’ති. ආරාමිකා තථා කරිංසු. වචොරා 
භත් තං භුඤ ්ජිත් ො ‘‘වකනායං පටිසන් ථාවරො කවතො’’ති පුච් ඡිංසු. ‘‘අම් හාකං 
අවයයන අභයත් වථවරනා’’ති. වචොරා වථරස් ස සන් තිකං ගන් ත් ො ෙන් දිත් ො 
ආහංසු – ‘‘මයං සඞ් ඝස ්ස ච වචතියස් ස ච සන් තකං අච් ඡින් දිත් ො 

ගවහස් සාමාති ආගතා, තුම් හාකං පන ඉමිනා පටිසන් ථාවරනම් හ පසන් නා, 

අජ් ජ පට් ඨාය විහාවර ධම් මිකා රක් ඛා අම් හාකං ආයත් තා වහොතු, නාගරා 

ආගන් ත් ො දානං වදන් තු, වචතියං ෙන් දන් තූ’’ති. තවතො පට් ඨාය ච නාගවර 
දානං දාතුං ආගච් ඡන් වත නදීතීවරවයෙ පච් චග් ගන් ත් ො රක් ඛන් තා විහාරං 

වනන් ති, විහාවරපි දානං වදන් තානං රක් ඛං කත් ො තිට් ඨන් ති. වතපි භික් ඛූනං 
භුත් තාෙවසසං වචොරානං වදන් ති. ගමනකාවලපි වත වචොරා නදීතීරං පාවපත් ො 
නිෙත් තන් ති. 

අවථකදිෙසං භික් ඛුසඞ් වඝ ඛීයනකකථා උප් පන් නා ‘‘වථවරො ඉස් සරෙතාය 
සඞ් ඝස ්ස සන් තකං වචොරානං අදාසී’’ති. වථවරො සන් නිපාතං කාරාවපත් ො ආහ 
– ‘‘වචොරා සඞ් ඝස් ස පකතිෙට් ටඤ් ච වචතියසන් තකඤ් ච අච් ඡින් දිත් ො 
ගණ් හිස ්සාමා’’ති ආගමිංසු. අථ වනසං මයා එෙං න හරිස් සන් තීති එත් තවකො 

නාම පටිසන් ථාවරො කවතො, තං සබ් බම් පි එකවතො සම් පිණ් වඩත් ො අග් ඝාවපථ. 
වතන කාරවණන අවිලුත් තං භණ් ඩං එකවතො සම් පිණ් වඩත් ො අග් ඝාවපථාති. 
තවතො සබ් බම් පි වථවරන දින් නකං වචතියඝවර එකං 
ෙරවපොත් ථකචිත් තත් ථරණං න අග් ඝති. තවතො ආහංසු – ‘‘වථවරන 

කතපටිසන් ථාවරො සුකවතො වචොවදතුං ො සාවරතුං ො න ලබ් භා, ගීො ො 
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අෙහාවරො ො නත් ථී’’ති. එෙං මහානිසංවසො පටිසන් ථාවරොති සල් ලක් වඛත් ො 
කත් තබ් වබො පණ් ඩිවතන භික් ඛුනාති. 

187. අඞ් ගුලිපවතොදකෙත් ථුස් මිං – උත්තන්කතොති කිලමන් වතො. 

අනස්සාසකෙොති නිරස් සාවසො. ඉමස් මිං පන ෙත් ථුස ්මිං යාය ආපත් තියා 
භවිතබ් බං සා ‘‘ඛුද් දවකසු නිදිට් ඨා’’ති ඉධ න වුත් තා. 

තදනන් තවර ෙත් ථුස ්මිං – ඔත්ථරිත්වාති අක් කමිත් ො. වසො කිර වතහි 
ආකඩ් ඪියමාවනො පතිවතො. එවකො තස් ස උදරං අභිරුහිත් ො නිසීදි. වසසාපි 
පන් නරස ජනා පථවියං අජ් වඣොත් ථරිත් ො අදූහලපාසාණා විය මිගං මාවරසුං. 

යස් මා පන වත කම් මාධිප් පායා, න මරණාධිප් පායා; තස් මා පාරාජිකං න වුත් තං. 

භූතවෙජ් ජකෙත් ථුස් මිං – යක්ඛං  ාකරසීති භූතවිජ් ජාකපාඨකා යක් ඛගහිතං 

වමොවචතුකාමා යක් ඛං ආොවහත් ො මුඤ් චාති ෙදන් ති. වනො වච මුඤ් චති, 

පිට් වඨන ො මත් තිකාය ො රූපං කත් ො හත් ථපාදාදීනි ඡින් දන් ති, යං යං තස් ස 

ඡිජ් ජති තං තං යක් ඛස් ස ඡින් නවමෙ වහොති. සීවස ඡින් වන යක් වඛොපි මරති. 

එෙං වසොපි මාවරසි; තස් මා ථුල් ලච් චයං වුත් තං. න වකෙලඤ් ච යක් ඛවමෙ, 

වයොපි හි සක් කං වදෙරාජං මාවරයය, වසොපි ථුල් ලච් චයවමෙ ආපජ් ජති. 

ොළයක් ඛෙත් ථුස් මිං – වාළයක්ඛවිහාරන් ති යස් මිං විහාවර ොවළො චණ් වඩො 

යක් වඛො ෙසති, තං විහාරං. වයො හි එෙරූපං විහාරං අජානන් වතො වකෙලං 

ෙසනත් ථාය වපවසති, අනාපත් ති. වයො මරණාධිප් පාවයො වපවසති, වසො 

ඉතරස ්ස මරවණන පාරාජිකං, අමරවණන ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජති. යථා ච 

ොළයක් ඛවිහාරං; එෙං යත් ථ ොළසීහබයග් ඝාදිමිගා ො අජගරකණ් හසප් පාදවයො 

දීඝජාතිකා ො ෙසන් ති, තං ොළවිහාරං වපවසන් තස ්සාපි 

ආපත් තානාපත් තිවභවදො වෙදිතබ් වබො. අයං පාළිමුත්තෙනකයො. යථා ච භික් ඛුං 

ොළයක් ඛවිහාරං වපවසන් තස ්ස; එෙං ොළයක් ඛම් පි භික් ඛුසන් තිකං 
වපවසන් තස ්ස ආපත් තානාපත් තිවභවදො වෙදිතබ් වබො. එවසෙ නවයො 

වාළෙන්තාරාදිෙත් ථූසුපි. වකෙලඤ් වහත් ථ යස් මිං කන් තාවර ොළමිගා ො 

දීඝජාතිකා ො අත් ථි, වසො වාළෙන්තාකරො. යස් මිං වචොරා අත් ථි, වසො 

කචොරෙන්තාකරොති එෙං පදත් ථමත් තවමෙ නානං. මනුස ්සවිග් ගහපාරාජිකඤ් ච 

නාවමතං සණ් හං, පරියායකථාය න මුච් චති; තස් මා වයො ෙවදයය ‘‘අසුකස් මිං 

නාම ඔකාවස වචොවරො නිසින් වනො, වයො තස් ස සීසං ඡින් දිත් ො ආහරති, වසො 
රාජවතො සක් කාරවිවසසං ලභතී’’ති. තස් ස වචතං ෙචනං සුත් ො වකොචි නං 

ගන් ත් ො මාවරති, අයං පාරාජිවකො වහොතීති. 
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188. තං  ඤ්ඤ ාකනොති ආදීසු වසො කිර භික් ඛු අත් තවනො වෙරිභික් ඛුං 
මාවරතුකාවමො චින් වතසි – ‘‘ඉමං වම දිො මාවරන් තස් ස න සුකරං භවෙයය 

වසොත් ථිනා ගන් තුං, රත් තිං නං මාවරස් සාමී’’ති සල් ලක් වඛත් ො රත් තිං ආගම් ම 
බහූනං සයිතට් ඨාවන තං මඤ් ඤමාවනො තවමෙ ජීවිතා වෙොවරොවපසි. අපවරො 

තං මඤ් ඤමාවනො අඤ් ඤං, අපවරො අඤ් ඤං තස් වසෙ සහායං මඤ් ඤමාවනො 

තං, අපවරො අඤ් ඤං තස් වසෙ සහායං මඤ් ඤමාවනො අඤ් ඤං තස් ස සහායවමෙ 
ජීවිතා වෙොවරොවපසි. සබ් වබසම් පි පාරාජිකවමෙ. 

අ නුස්ස හිතවත්ථූසු පඨවම ෙත් ථුස ්මිං ‘‘යක් ඛං පලාවපස් සාමී’’ති පහාරං 

අදාසි, ඉතවරො ‘‘න දානායං විරජ් ඣිතුං සමත් වථො, මාවරස ්සාමි න’’න් ති. එත් ථ 
ච නමරණාධිප් පායස් ස අනාපත් ති වුත් තාති. න එත් තවකවනෙ 

අමනුස ්සගහිතස් ස පහාවරො දාතබ් වබො, තාලපණ් ණං පන පරිත් තසුත් තං ො 

හත් වථ ො පාවද ො බන් ධිතබ් බං, රතනසුත් තාදීනි පරිත් තානි භණිතබ් බානි, 

‘‘මා සීලෙන් තං භික් ඛුං විවහවඨහී’’ති ධම් මකථා කාතබ් බාති. සග් ෙථාදීනි 
උත් තානත් ථානි. යඤ් වහත් ථ ෙත් තබ් බං තං වුත් තවමෙ. 

189. රුක්ඛච්කෙදනවත්ථු අට් ටබන් ධනෙත් ථුසදිසං. අයං පන විවසවසො – 

වයො රුක් වඛන ඔත් ථවතොපි න මරති, සක් කා ච වහොති එවකන පස් වසන 

රුක් ඛං වඡත් ො පථවිං ො ඛනිත් ො නික් ඛමිතුං, හත් වථ චස් ස ොසි ො කුඨාරී ො 

අත් ථි, වතන අපි ජීවිතං පරිච් චජිතබ් බං, න ච රුක් වඛො ො ඡින් දිතබ් වබො, න 

පථවී ො ඛණිතබ් බා. කස් මා? එෙං කවරොන් වතො හි පාචිත් තියං ආපජ් ජති, 

බුද් ධස් ස ආණං භඤ් ජති, න ජීවිතපරියන් තං සීලං කවරොති. තස් මා අපි ජීවිතං 

පරිච් චජිතබ් බං, න ච සීලන් ති පරිග් ගවහත් ො න එෙං කාතබ් බං. අඤ් ඤස ්ස පන 
භික් ඛුවනො රුක් ඛං ො ඡින් දිත් ො පථවිං ො ඛනිත් ො තං නීහරිතුං ෙට් ටති. සවච 

උදුක් ඛලයන් තවකන රුක් ඛං පෙට් වටත් ො නීහරිතබ් වබො වහොති, තංවයෙ 

රුක් ඛං ඡින් දිත් ො උදුක් ඛලං ගවහතබ් බන් ති  හාසු ත්කථකරො ආහ. අඤ් ඤම් පි 

ඡින් දිත් ො ගවහතුං ෙට් ටතීති  හාපදු ත්කථකරො. වසොබ් භාදීසු පතිතස් සාපි 
නිස ්වසණිං බන් ධිත් ො උත් තාරවණ එවසෙ නවයො. අත් තනා භූතගාමං 

ඡින් දිත් ො නිස ්වසණී න කාතබ් බා, අඤ ්වඤසං කත් ො උද් ධරිතුං ෙට් ටතීති. 

190. දායාලිම් පනෙත් ථූසු – දායංආලිම්කපසුන් ති ෙවන අග් ගිං අදංසු. එත් ථ 
පන උද් දිස ්සානුද් දිස් සෙවසන පාරාජිකානන් තරියථුල් ලච් චයපාචිත් තිෙත් ථූනං 
අනුරූපවතො පාරාජිකාදීනි අකුසලරාසිභාවෙො ච පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ 

වෙදිතබ් වබො. ‘‘අල් ලතිණෙනප් පගුම් බාදවයො ඩය් හන් තූ’’ති ආලිම් වපන් තස් ස ච 

පාචිත් තියං. ‘‘දබ් බූපකරණානි විනස් සන් තූ’’ති ආලිම් වපන් තස් ස දුක් කටං. 

ඛිඩ් ඩාධිප් පාවයනාපි දුක් කටන් ති සඞ්කඛපට්ඨෙථායං වුත් තං. ‘‘යංකිඤ් චි 
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පටුන 

අල් ලසුක් ඛං සඉන් ද්රියානින් ද්රියං ඩය් හතූ’’ති ආලිම් වපන් තස් ස ෙත් ථුෙවසන 
පාරාජිකථුල් ලච් චයපාචිත් තියදුක් කටානි වෙදිතබ් බානි. 

පටග් ගිදානං පන පරිත් තකරණඤ් ච භගෙතා අනුඤ් ඤාතං, තස් මා 
අරඤ් වඤ ෙනකම් මිවකහි ො දින් නං සයං ො උට් ඨිතං අග් ගිං ආගච් ඡන් තං 
දිස ්ො ‘‘තිණකුටිවයො මා විනස ්සන් තූ’’ති තස් ස අග් ගිවනො පටිඅග් ගිං දාතුං 

ෙට් ටති, වයන සද් ධිං ආගච් ඡන් වතො අග් ගි එකවතො හුත් ො නිරුපාදාවනො 
නිබ් බාති. පරිත් තම් පි කාතුං ෙට් ටති තිණකුටිකානං සමන් තා භූමිතච් ඡනං 

පරිඛාඛණනං ො, යථා ආගවතො අග් ගි උපාදානං අලභිත් ො නිබ් බාති. එතඤ් ච 
සබ් බං උට් ඨිවතවයෙ අග් ගිස් මිං කාතුං ෙට් ටති. අනුට් ඨිවත අනුපසම් පන් වනහි 
කප් පියවෙොහාවරන කාවරතබ් බං. උදවකන පන නිබ් බාවපන් වතහි 
අප් පාණකවමෙ උදකං ආසිඤ් චිතබ් බං. 

191. ආඝාතනවත්ථුස්මං – යථා එකප් පහාරෙචවන; එෙං ‘‘ද් වීහි 
පහාවරහී’’ති ආදිෙචවනසුපි පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. ‘‘ද් වීහී’’ති වුත් වත ච 

එවකන පහාවරන මාරිවතපි වඛත් තවමෙ ඔතිණ් ණත් තා පාරාජිකං, තීහි 
මාරිවත පන විසඞ් වකතං. ඉති යථාපරිච් වඡවද ො පරිච් වඡදබ් භන් තවර ො 

අවිසඞ් වකතං, පරිච් වඡදාතික් කවම පන සබ් බත් ථ විසඞ් වකතං වහොති, 

ආණාපවකො මුච් චති, ෙධකස ්වසෙ වදොවසො. යථා ච පහාවරසු; එෙං පුරිවසසුපි 

‘‘එවකො මාවරතූ’’ති වුත් වත එවකවනෙ මාරිවත පාරාජිකං, ද් වීහි මාරිවත 
විසඞ් වකතං. ‘‘ද් වෙ මාවරන් තූ’’ති වුත් වත එවකන ො ද් වීහි ො මාරිවත 

පාරාජිකං, තීහි මාරිවත විසඞ් වකතන් ති වෙදිතබ් බං. එවකො සඞ් ගාවම වෙවගන 

ධාෙවතො පුරිසස ්ස සීසං අසිනා ඡින් දති, අසීසකං කබන් ධං ධාෙති, තමඤ් වඤො 

පහරිත් ො පාවතසි, කස ්ස පාරාජිකන් ති වුත් වත උපඩ් ඪා වථරා 

‘‘ගමනූපච් වඡදකස ්සා’’ති ආහංසු. ආභිධම්මෙක ොදත්තත්කථකරො 

‘‘සීසච් වඡදකස් සා’’ති. එෙරූපානිපි ෙත් ථූනි ඉමස් ස ෙත් ථුස් ස අත් ථදීපවන 
ෙත් තබ් බානීති. 

192. තක්ෙවත්ථුස්මං – අනියවමත් ො ‘‘තක් කං පාවයථා’’ති වුත් වත යං 
ො තං ො තක් කං පාවයත් ො මාරිවත පාරාජිකං. නියවමත් ො පන ‘‘වගොතක් කං 

මහිංසතක් කං අජිකාතක් ක’’න් ති ො, ‘‘සීතං උණ් හං ධූපිතං අධූපිත’’න් ති ො 

වුත් වත යං වුත් තං, තවතො අඤ් ඤං පාවයත් ො මාරිවත විසඞ් වකතං. 

ක ොණකසොවීරෙවත්ථුස්මං – ක ොණකසොවීරෙං නාම සබ් බරසාභිසඞ් ඛතං 
එකං වභසජ් ජං. තං කිර කවරොන් තා හරීතකාමලකවිභීතකකසාවෙ 
සබ් බධඤ ්ඤානි සබ් බඅපරණ් ණානි සත් තන් නම් පි ධඤ් ඤානං ඔදනං 
කදලි ලාදීනි සබ් බ ලානි වෙත් තවකතකඛජ් ජූරිකළීරාදවයො සබ් බකළීවර 
මච් ඡමංසඛණ් ඩානි අවනකානි ච මධු ාණිතසින් ධෙවලොණනිකටුකාදීනි 
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වභසජ් ජානි පක් ඛිපිත් ො කුම් භිමුඛං ලිම් පිත් ො එකං ො ද් වෙ ො තීණි ො 

සංෙච් ඡරානි ඨවපන් ති, තං පරිපච් චිත් ො ජම් බුරසෙණ් ණං වහොති. 
ොතකාසකුට් ඨපණ් ඩුභගන් දරාදීනං සිනිද් ධවභොජනං භුත් තානඤ් ච උත් තරපානං 
භත් තජීරණකවභසජ් ජං තාදිසං නත් ථි. තං පවනතං භික් ඛූනං පච් ඡාභත් තම් පි 

ෙට් ටති, ගිලානානං පාකතිකවමෙ, අගිලානානං පන උදකසම් භින් නං 
පානපරිවභොවගනාති. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

තතියපාරාජිකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. චතුත්ථපාරාජිෙං 
චතුසච් චවිදූ සත් ථා, චතුත් ථං යං පකාසයි; 

පාරාජිකං තස් ස දානි, පත් වතො සංෙණ් ණනාක් කවමො. 

යස් මා තස ්මා සුවිඤ් වඤයයං, යං පුබ් වබ ච පකාසිතං; 

තං ෙජ් ජයිත් ො අස් සාපි, වහොති සංෙණ් ණනා අයං. 

වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛුවත්ථුවණ්ණනා 

193. කතනස කයනබුද්කධො භ වා කවසාලියං විහරති…කප.…ගිහීනං

ෙම් න්තං අධිට්කඨ ාති ගිහීනං වඛත් වතසු වචෙ ආරාමාදීසු ච කත් තබ් බකිච් චං 

අධිට් ඨාම; ‘‘එෙං කාතබ් බං, එෙං න කාතබ් බ’’න් ති ආචික් ඛාම වචෙ අනුසාසාම 

චාති වුත් තං වහොති. දූකතයයන් ති දූතකම් මං. උත්තරි නුස්සධම් ස්සාති 

මනුස් වස උත් තිණ් ණධම් මස ්ස; මනුස ්වස අතික් කමිත් ො බ්රහ් මත් තං ො 
නිබ් බානං ො පාපනකධම් මස් සාති අත් වථො. උත් තරිමනුස ්සානං ො 

වසට් ඨපුරිසානං ඣායීනඤ් ච අරියානඤ් ච ධම් මස් ස. අසුකෙො භික්ඛූතිආදීසු 
අත් තනා එෙං මන් තයිත් ො පච් ඡා ගිහීනං භාසන් තා ‘‘බුද් ධරක් ඛිවතො නාම 

භික් ඛු පඨමස් ස ඣානස් ස ලාභී, ධම් මරක් ඛිවතො දුතියස් සා’’ති එෙං 

නාමෙවසවනෙ ෙණ් ණං භාසිංසූති වෙදිතබ් වබො. තත් ථ එකසොකයව කඛො

ආවුකසො කසකයයොති කම් මන් තාධිට් ඨානං දූවතයයහරණඤ් ච බහුසපත් තං 
මහාසමාරම් භං න ච සමණසාරුප් පං. තවතො පන උභයවතොපි එවසො එෙ 
වසවයයො පාසංසතවරො සුන් දරතවරො වයො අම් හාකං ගිහීනං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 

උත් තරිමනුස ්සධම් මස් ස ෙණ් වණො භාසිවතො. කිං වුත් තං වහොති? ඉරියාපථං 
සණ් ඨවපත් ො නිසින් නං ො චඞ් කමන් තං ො පුච් ඡන් තානං ො අපුච් ඡන් තානං ො 
ගිහීනං ‘‘අයං අසුවකො නාම භික් ඛු පඨමස් ස ඣානස් ස ලාභී’’ති එෙමාදිනා 
නවයන වයො අම් හාකං අඤ් වඤන අඤ් ඤස ්ස උත් තරිමනුස ්සධම් මස් ස 

ෙණ් වණො භාසිවතො භවිස් සති, එවසො එෙ වසවයයොති. අනාගතසම් බන් වධ පන 

අසති න එවතහි වසො තස් මිං ඛවණ භාසිවතොෙ යස් මා න යුජ් ජති, තස් මා 

අනාගතසම් බන් ධං කත් ො ‘‘වයො එෙං භාසිවතො භවිස ්සති, වසො එෙ 
වසවයයො’’ති එෙවමත් ථ අත් වථො වෙදිතබ් වබො. ලක් ඛණං පන සද් දසත් ථවතො 
පරිවයසිතබ් බං. 

194. වණ්ණවාඅකහසුන් ති අඤ් වඤොවයෙ වනසං අභිනවෙො සරීරෙණ් වණො 

උප් පජ් ජි, වතන ෙණ් වණන ෙණ් ණෙන් වතො අවහසුං. පීණින්ද්රියාති පඤ් චහි 
පසාවදහි අභිනිවිට් වඨොකාසස් ස පරිපුණ් ණත් තා මනච් ඡට් ඨානං ඉන් ද්රියානං 

අමිලාතභාවෙන පීණින් ද්රියා. පසන්නමුඛවණ්ණාති කිඤ් චාපි අවිවසවසන 
ෙණ් ණෙන් වතො සරීරෙණ් ණවතො පන වනසං මුඛෙණ් වණො අධිකතරං 
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පසන් වනො; අච් වඡො අනාවිවලො පරිසුද් වධොති අත් වථො. විප්පසන්නෙවිවණ්ණාති 

වයන ච වත මහාකණිකාරපුප්  ාදිසදිවසන ෙණ් වණන ෙණ් ණෙන් වතො, 

තාදිවසො අඤ් වඤසම් පි මනුස ්සානං ෙණ් වණො අත් ථි. යථා පන ඉවමසං; එෙං න 
වතසං ඡවිෙණ් වණො විප් පසන් වනො. වතන වුත් තං – 

‘‘විප් පසන් නඡවිෙණ් ණා’’ති. ඉතිහ වත භික් ඛූ වනෙ උද් වදසං න පරිපුච් ඡං න 
කම් මට් ඨානං අනුයුඤ් ජන් තා. අථ වඛො කුහකතාය අභූතගුණසංෙණ් ණනාය 
ලද් ධානි පණීතවභොජනානි භුඤ් ජිත් ො යථාසුඛං නිද් දාරාමතං 

සඞ් ගණිකාරාමතඤ් ච අනුයුඤ් ජන් තා ඉමං සරීරවසොභං පාපුණිංසු, යථා තං 
බාලා භන් තමිගප් පටිභාගාති. 

වග්ගුමුදාතීරියාති ෙග් ගුමුදාතීරොසිවනො. ෙච්චි භික්ඛකව ඛ නීයන් ති 
භික් ඛවෙ කච් චි තුම් හාකං ඉදං චතුචක් කං නෙද් ොරං සරීරයන් තං ඛමනීයං 

සක් කා ඛමිතුං සහිතුං පරිහරිතුං න කිඤ් චි දුක් ඛං උප් පාවදතීති. ෙච්චි

යාපනීයන් ති කච් චි සබ් බකිච් වචසු යාවපතුං ගවමතුං සක් කා, න කිඤ් චි 

අන් තරායං දස් වසතීති. කුලච්ඡිපරිෙන්කතොති කුච් ඡි පරිකන් තිවතො ෙරං භවෙයය; 

‘‘පරිකත් වතො’’තිපි පාවඨො යුජ් ජති. එෙං ෙග් ගුමුදාතීරිවය අවනකපරියාවයන 

විගරහිත් ො ඉදානි යස් මා වතහි කතකම් මං වචොරකම් මං වහොති, තස් මා ආයතිං 
අඤ ්වඤසම් පි එෙරූපස් ස කම් මස ්ස අකරණත් ථං අථ වඛො භගො භික් ඛූ 
ආමන් වතසි. 

195. ආමන් වතත් ො ච පන ‘‘පඤ්චික භික්ඛකව  හාකචොරා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ සන්කතොසංවිජ්ජ ානාති අත් ථි වචෙ උපලබ් භන් ති චාති වුත් තං වහොති. 

ඉධාති ඉමස් මිං සත් තවලොවක. එවංකහොතීති එෙං පුබ් බභාවග ඉච් ඡා උප් පජ් ජති. 

කුලදාස්සු නා ාහන් ති එත් ථ සුඉති නිපාවතො; කුදා නාමාති අත් වථො. කසො

අපකරනස කයනාති වසො පුබ් බභාවග එෙං චින් වතත් ො අනුක් කවමන පරිසං 
ෙඩ් වඪන් වතො පන් ථදූහනකම් මං පච් චන් තිමගාමවිවලොපන් ති එෙමාදීනි කත් ො 

වෙපුල් ලප් පත් තපරිවසො හුත් ො ගාවමපි අගාවම, ජනපවදපි අජනපවද 

කවරොන් වතො හනන්කතොඝාකතන්කතො ඡින්දන්කතො කෙදාකපන්කතොපචන්කතො

පාකචන්කතො. 

ඉති බාහිරකමහාවචොරං දස් වසත් ො වතන සදිවස සාසවන පඤ් ච 

මහාවචොවර දස් වසතුං ‘‘එවක ව කඛො’’තිආදිමාහ. තත් ථ පාපභික්ඛුකනොති 

අඤ ්වඤසු ඨාවනසු මූලච් ඡින් වනො පාරාජිකප් පත් වතො ‘‘පාපභික් ඛූ’’ති වුච් චති. 
ඉධ පන පාරාජිකං අනාපන් වනො ඉච් ඡාචාවර ඨිවතො ඛුද් දානුඛුද් දකානි 
සික් ඛාපදානි මද් දිත් ො විචරන් වතො ‘‘පාපභික් ඛූ’’ති අධිප් වපවතො. තස් සාපි 

බාහිරකවචොරස ්ස විය පුබ් බභාවග එෙං වහොති – ‘‘කුලදාස්සු නා ාහං…කප.…

පරික්ඛාරාන’’න් ති. තත් ථ සක්ෙකතොති සක් කාරප් පත් වතො.  රුෙකතොති 
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ගරුකාරප් පත් වතො.  ානිකතොති මනසා පියායිවතො. පූජිකතොති 

චතුපච් චයාභිහාරපූජාය පූජිවතො. අපචිකතොති අපචිතිප් පත් වතො. තත් ථ යස් ස 
චත් තාවරො පච් චවය සක් කරිත් ො සුට් ඨු අභිසඞ් ඛවත පණීතපණීවත කත් ො 

වදන් ති, වසො සක් කවතො. යස් මිං ගරුභාෙං පච් චවපත් ො වදන් ති, වසො 

ගරුකවතො. යං මනසා පියායන් ති, වසො මානිවතො. යස් ස සබ් බම් වපතං 

කවරොන් ති, වසො පූජිවතො. යස් ස අභිොදනපච් චට් ඨානඅඤ් ජලිකම් මාදිෙවසන 

පරමනිපච් චකාරං කවරොන් ති, වසො අපචිවතො. ඉමස් ස ච පන සබ් බම් පි ඉමං 
වලොකාමිසං පත් ථයමානස් ස එෙං වහොති. 

කසොඅපකරනස කයනාති වසො පුබ් බභාවග එෙං චින් වතත් ො අනුක් කවමන 
සික් ඛාය අතිබ් බගාරවෙ උද් ධවත උන් නවළ චපවල මුඛවර විකිණ් ණොවච 
මුට් ඨස ්සතී අසම් පජාවන පාකතින් ද්රිවය ආචරියුපජ් ඣාවයහි පරිච් චත් තවක 
ලාභගරුවක පාපභික් ඛූ සඞ් ගණ් හිත් ො ඉරියාපථසණ් ඨපනාදීනි කුහකෙත් තානි 
සික් ඛාවපත් ො ‘‘අයං වථවරො අසුකස් මිං නාම වසනාසවන ෙස් සං උපගම් ම 
ෙත් තපටිපත් තිං පූරයමාවනො ෙස් සං ෙසිත් ො නිග් ගවතො’’ති 
වලොකසම් මතවසනාසනසංෙණ් ණනාදීහි උපාවයහි වලොකං පරිපාවචතුං 
පටිබවලහි ජාතකාදීසු කතපරිචවයහි සරසම් පන් වනහි පාපභික් ඛූහි 

සංෙණ් ණියමානගුවණො හුත් ො සකතන වා සහස්කසන වා පරිවුකතො…කප.…

කභසජ්ජපරික්ඛාරානං. අයං භික්ඛකව පඨක ො  හාකචොකරොති අයං 

සන් ධිච් වඡදාදිවචොරවකො විය න එකං කුලං න ද් වෙ, අථ වඛො මහාජනං 

ෙඤ ්වචත් ො චතුපච් චයගහණවතො ‘‘පඨක ො  හාකචොකරො’’ති වෙදිතබ් වබො. වය 
පන සුත් තන් තිකා ො ආභිධම් මිකා ො විනයධරා ො භික් ඛූ භික් ඛාචාවර 
අසම් පජ් ජමාවන පාළිං ොවචන් තා අට් ඨකථං කවථන් තා අනුවමොදනාය 
ධම් මකථාය ඉරියාපථසම් පත් තියා ච වලොකං පසාවදන් තා ජනපදචාරිකං 

චරන් ති සක් කතා ගරුකතා මානිතා පූජිතා අපචිතා, වත 

‘‘තන් තිපවෙණිඝටනකා සාසනවජොතකා’’ති වෙදිතබ් බා. 

තථා තප්පකවදිතන් ති තථාගවතන පටිවිද් ධං පච් චක් ඛකතං ජානාපිතං ො. 

අත්තකනොදහතීති පරිසමජ් වඣ පාළිඤ් ච අට් ඨකථඤ ්ච සංසන් දිත් ො මධුවරන 
සවරන පසාදනීයං සුත් තන් තං කවථත් ො ධම් මකථාෙවසන 

අච් ඡරියබ් භුතජාවතන විඤ් ඤූජවනන ‘‘අවහො, භන් වත, පාළි ච අට් ඨකථා ච 

සුපරිසුද් ධා, කස ්ස සන් තිවක උග් ගණ් හිත් ථා’’ති පුච් ඡිවතො ‘‘වකො අම් හාදිවස 
උග් ගහාවපතුං සමත් වථො’’ති ආචරියං අනුද් දිසිත් ො අත් තනා පටිවිද් ධං 
සයම් භුඤාණාධිගතං ධම් මවිනයං පවෙවදති. අයං තථාගවතන 
සතසහස් සකප් පාධිකානි චත් තාරි අසඞ් වඛයයානි පාරමිවයො පූවරත් ො කිච් වඡන 

කසිවරන පටිවිද් ධධම් මත් වථනවකො දුතිකයො හාකචොකරො. 
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පටුන 

සුද්ධං බ්රහ් චාරින් ති ඛීණාසෙභික් ඛුං. පරිසුද්ධං බ්රහ් චරියං චරන්තන් ති 

නිරුපක් කිවලසං වසට් ඨචරියං චරන් තං; අඤ් ඤම් පි ො අනාගාමිං ආදිං කත් ො 
යාෙ සීලෙන් තං පුථුජ් ජනං අවිප් පටිසාරාදිෙත් ථුකං පරිසුද් ධං බ්රහ් මචරියං 

චරන් තං. අමූ කෙන අබ්රහ් චරිකයන අනුද්ධංකසතීති තස් මිං පුග් ගවල 

අවිජ් ජමාවනන අන් තිමෙත් ථුනා අනුෙදති වචොවදති; අයං විජ් ජමානගුණමක් ඛී 

අරියගුණත් වථනවකො තතිකයො හාකචොකරො. 

 රුභණ්ඩානි  රුපරික්ඛාරානීති යථා අදින් නාදාවන ‘‘චතුවරො ජනා 

සංවිධාය ගරුභණ් ඩං අොහරු’’න් ති (පරි. 479) එත් ථ පඤ ්චමාසකග් ඝනකං 

‘‘ගරුභණ් ඩ’’න් ති වුච් චති, ඉධ පන න එෙං. අථ වඛො ‘‘පඤ් චිමානි, භික් ඛවෙ, 
අවිස් සජ් ජියානි න විස් සජ් වජතබ් බානි සඞ් වඝන ො ගවණන ො පුග් ගවලන ො. 

විස් සජ් ජිතානිපි අවිස් සජ් ජිතානි වහොන් ති. වයො විස් සජ් වජයය, ආපත් ති 

ථුල් ලච් චයස් ස. කතමානි පඤ් ච? ආරාවමො, ආරාමෙත් ථු…වප.… දාරුභණ් ඩං, 
මත් තිකාභණ් ඩ’’න් ති ෙචනවතො අවිස් සජ් ජිතබ් බත් තා ගරුභණ් ඩානි. 

‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛවෙ, අවෙභඞ් ගියානි න විභජිතබ් බානි සඞ් වඝන ො ගවණන 

ො පුග් ගවලන ො. විභත් තානිපි අවිභත් තානි වහොන් ති. වයො විභවජයය, ආපත් ති 

ථුල් ලච් චයස් ස. කතමානි පඤ් ච? ආරාවමො, ආරාමෙත් ථු…වප.… දාරුභණ් ඩං, 

මත් තිකාභණ් ඩ’’න් ති (චූළෙ. 322) ෙචනවතො අවෙභඞ් ගියත් තා 

සාධාරණපරික් ඛාරභාවෙන ගරුපරික් ඛාරානි. ආරාක ොආරා වත්ථූතිආදීසු යං 

ෙත් තබ් බං තං සබ් බං ‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛවෙ, අවිස් සජ් ජියානී’’ති ඛන්ධකෙ 

ආගතසුත් තෙණ් ණනායවමෙ භණිස ්සාම. කතහිගිහීසඞ් ණ්හාතීති තානි දත් ො 

දත් ො ගිහීං සඞ් ගණ් හාති අනුග් ගණ් හාති. උප ාකපතීති ‘‘අවහො අම් හාකං 
අවයයො’’ති එෙං ලපනවක අනුබන් ධනවක සස් වනවහ කවරොති. අයං 
අවිස් සජ් ජියං අවෙභඞ් ගියඤ් ච ගරුපරික් ඛාරං තථාභාෙවතො වථවනත් ො ගිහි 

සඞ් ගණ් හනවකො චතුත්කථො  හාකචොකරො. වසො ච පනායං ඉමං ගරුභණ් ඩං 
කුලසඞ් ගණ් හනත් ථං විස් සජ් වජන් වතො කුලදූසකදුක් කටං ආපජ් ජති. 
පබ් බාජනීයකම් මාරවහො ච වහොති. භික් ඛුසඞ් ඝං අභිභවිත් ො ඉස් සරෙතාය 
විස් සජ් වජන් වතො ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජති. වථයයචිත් වතන විස් සජ් වජන් වතො 
භණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබොති. 

අයංඅග්ක ො හාකචොකරොති අයං ඉවමසං වචොරානං වජට් ඨවචොවරො; ඉමිනා 

සදිවසො වචොවරො නාම නත් ථි, වයො පඤ් චින් ද්රියග් ගහණාතීතං අතිසණ් හසුඛුමං 
වලොකුත් තරධම් මං වථවනති. කිං පන සක් කා වලොකුත් තරධම් වමො 

හිරඤ් ඤසුෙණ් ණාදීනි විය ෙඤ් වචත් ො වථවනත් ො ගවහතුන් ති? න සක් කා, 

වතවනොහ – ‘‘කයො අසන්තං අභූතං උත්තරි නුස්සධම් ං උල් පතී’’ති. 
අයඤ් හි අත් තනි අසන් තං තං ධම් මං වකෙලං ‘‘අත් ථි මය් හං එවසො’’ති 

උල් ලපති, න පන සක් වකොති ඨානා චාවෙතුං, අත් තනි ො සංවිජ් ජමානං කාතුං. 
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අථ කස ්මා වචොවරොති වුත් වතොති? යස් මා තං උල් ලපිත් ො අසන් තසම් භාෙනාය 
උප් පන් වන පච් චවය ගණ් හාති. එෙඤ් හි ගණ් හතා වත පච් චයා සුඛුවමන 

උපාවයන ෙඤ් වචත් ො වථවනත් ො ගහිතා වහොන් ති. වතවනොහ – ‘‘තංකිස්ස

කහතු? කථයයාය කවො භික්ඛකව රට්ඨපිණ්කඩො භුත්කතො’’ති. අයඤ් හි එත් ථ 

අත් වථො – යං අවෙොචම් හ – ‘‘අයං අග් වගො මහාවචොවරො, වයො අසන් තං අභූතං 

උත් තරිමනුස ්සධම් මං උල් ලපතී’’ති. තංකිස්සකහතූති වකන කාරවණන එතං 

අවෙොචම් හාති වච. ‘‘කථයයාය කවො භික්ඛකව රට්ඨපිණ්කඩො භුත්කතො’’ති 
භික් ඛවෙ යස් මා වසො වතන රට් ඨපිණ් වඩො වථයයාය වථයයචිත් වතන භුත් වතො 
වහොති. එත් ථ හි වෙොකාවරො ‘‘වය හි වෙො අරියා අරඤ් ඤෙනපත් ථානී’’තිආදීසු 

(ම. නි. 1.35-36) විය පදපූරණමත් වත නිපාවතො. තස් මා ‘‘තුම් වහහි 
භුත් වතො’’ති එෙමස් ස අත් වථො න දට් ඨබ් වබො. 

ඉදානි තවමෙත් ථං ගාථාහි විභූතතරං කවරොන් වතො ‘‘අඤ්ඤථා

සන්ත’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ අඤ්ඤථා සන්තන් ති 

අපරිසුද් ධකායසමාචාරාදිවකන අඤ් වඤනාකාවරන සන් තං. අඤ්ඤථා කයො

පකවදකයති පරිසුද් ධකායසමාචාරාදිවකන අඤ් වඤන ආකාවරන වයො 

පවෙවදය් ය. ‘‘පරමපරිසුද් වධො අහං, අත් ථි වම අබ් භන් තවර 
වලොකුත් තරධම් වමො’’ති එෙං ජානාවපයය. පවෙවදත් ො ච පන තාය පවෙදනාය 

උප් පන් නං වභොජනං අරහා විය භුඤ් ජති. නිෙච්ච කිතවස්කසව භුත්තං

කථකයයන තස්ස තන්ති නිෙච්චාති ෙඤ් වචත් ො අඤ් ඤථා සන් තං අඤ් ඤථා 
දස් වසත් ො. අගුම් බඅගච් ඡභූතවමෙ සාඛාපලාසපල් ලොදිච් ඡාදවනන ගුම් බමිෙ 

ගච් ඡමිෙ ච අත් තානං දස් වසත් ො. කිතවස්කසවාති ෙඤ් චකස ්ස වකරාටිකස් ස 
ගුම් බගච් ඡසඤ් ඤාය අරඤ් වඤ ආගතාගවත සකුවණ ගවහත් ො 

ජීවිතකප් පකස ්ස සාකුණිකස් වසෙ. භුත්තං කථකයයන තස්ස තන් ති තස් සාපි 

අනරහන් තස ්වසෙ සවතො අරහන් තභාෙං දස් වසත් ො ලද් ධවභොජනං භුඤ් ජවතො; 
යං තං භුත් තං තං යථා සාකුණිකකිතෙස් ස නිකච් ච ෙඤ ්වචත් ො 

සකුණග් ගහණං, එෙං මනුස් වස ෙඤ ්වචත් ො ලද් ධස ්ස වභොජනස් ස භුත් තත් තා 
වථවයයන භුත් තං නාම වහොති. 

ඉමං පන අත් ථෙසං අජානන් තා වය එෙං භුඤ් ජන් ති, 

ොසාවෙණ්ඨා…කප.…නිරයං කතඋපපජ්ජකරොසාවෙණ්ඨාති කාසාවෙන 

වෙඨිතකණ් ඨා. එත් තකවමෙ අරියද් ධජධාරණමත් තං, වසසං සාමඤ් ඤං 

නත් ථීති වුත් තං වහොති. ‘‘භවිස ්සන් ති වඛො පනානන් ද අනාගතමද් ධානං 

වගොත්රභුවනො කාසාෙකණ් ඨා’’ති (ම. නි. 3.380) එෙං වුත් තදුස් සීලානං එතං 

අධිෙචනං. පාපධම් ාති ලාමකධම් මා. අසඤ්ඤතාති කායාදීහි අසඤ් ඤතා. 

පාපාති ලාමකපුග් ගලා. පාකපහි ෙම්ක හීති වතහි කරණකාවල ආදීනෙං 

අදිස් ො කවතහි පරෙඤ් චනාදීහි පාපකම් වමහි. නිරයං කත උපපජ්ජකරති 
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නිරස ්සාදං දුග් ගතිං වත උපපජ් ජන් ති; තස් මා කසකයයො අකයොගුකළොති ගාථා. 
තස් සත් වථො – සචායං දුස් සීවලො අසඤ් ඤවතො ඉච් ඡාචාවර ඨිවතො කුහනාය 
වලොකං ෙඤ ්චවකො පුග් ගවලො තත් තං අග් ගිසිඛූපමං අවයොගුළං භුඤ් වජයය 

අජ් වඣොහවරයය, තස් ස යඤ් වචතං රට් ඨපිණ් ඩං භුඤ් වජයය, යඤ ්වචතං 

අවයොගුළං, වතසු ද් වීසු අවයොගුවළොෙ භුත් වතො වසවයයො සුන් දරතවරො 

පණීතතවරො ච භවෙයය, න හි අවයොගුළස් ස භුත් තත් තා සම් පරාවය 
සබ් බඤ ්ඤුතඤාවණනාපි දුජ් ජානපරිච් වඡදං දුක් ඛං අනුභෙති. එෙං පටිලද් ධස් ස 
පන තස ්ස රට් ඨපිණ් ඩස් ස භුත් තත් තා සම් පරාවය වුත් තප් පකාරං දුක් ඛං 

අනුවභොති, අයඤ් හි වකොටිප් පත් වතො මිච් ඡාජීවෙොති. 

එෙං පාපකිරියාය අනාදීනෙදස් සාවීනං ආදීනෙං දස් වසත් ො ‘‘අථ වඛො 
භගො ෙග් ගුමුදාතීරිවය භික් ඛූ අවනකපරියාවයන විගරහිත් ො දුබ් භරතාය 
දුප් වපොසතාය…වප.… ඉමං සික් ඛාපදං උද් දිවසයයාථා’’ති ච ෙත් ො 

චතුත් ථපාරාජිකං පඤ් ඤවපන් වතො ‘‘කයොපනභික්ඛුඅනභිජාන’’න් ති ආදිමාහ. 

එෙං මූලච් වඡජ් ජෙවසන දළ් හං කත් ො චතුත් ථපාරාජිවක පඤ් ඤත් වත 
අපරම් පි අනුප් පඤ් ඤත් තත් ථාය අධිමානෙත් ථු උදපාදි. තස් සුප් පත් තිදීපනත් ථං 
එතං වුත් තං – ‘‘එෙඤ් චිදං භගෙතා භික් ඛූනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං වහොතී’’ති. 

අධි ානවත්ථුවණ්ණනා 

196. තත් ථ අදිට්කඨ දිට්ඨසඤ්ඤිකනොති අරහත් වත ඤාණචක් ඛුනා 
අදිට් වඨවයෙ ‘‘දිට් ඨං අම් වහහි අරහත් ත’’න් ති දිට් ඨසඤ් ඤිවනො හුත් ො. එස 

නවයො අප් පත් තාදීසු. අයං පන විවසවසො – අප්පත්කතති අත් තවනො සන් තාවන 

උප් පත් තිෙවසන අප් පත් වත. අනධි කතති මග් ගභාෙනාය අනධිගවත; 

අප් පටිලද් වධතිපි අත් වථො. අසච්ඡිෙකතති අප් පටිවිද් වධ පච් චවෙක් ඛණෙවසන 

ො අප් පච් චක් ඛකවත. අධි ාකනනාති අධිගතමාවනන; ‘‘අධිගතා මය’’න් ති 

එෙං උප් පන් නමාවනනාති අත් වථො, අධිකමාවනන ො ථද් ධමාවනනාති 

අත් වථො. අඤ්ඤංබයාෙරිංසූති අරහත් තං බයාකරිංසු; ‘‘පත් තං ආවුවසො අම් වහහි 

අරහත් තං, කතං කරණීය’’න් ති භික් ඛූනං ආවරොවචසුං. වතසං මග් වගන 
අප් පහීනකිවලසත් තා වකෙලං සමථවිපස් සනාබවලන වික් ඛම් භිතකිවලසානං 

අපවරන සමවයන තථාරූපපච් චයසමාවයොවග රා ාය චිත්තං න ති; 
රාගත් ථාය නමතීති අත් වථො. එස නවයො ඉතවරසු. 

තඤ්ච කඛො එතං අබ්කබොහාරිෙන් ති තඤ් ච වඛො එතං වතසං 

අඤ ්ඤබයාකරණං අබ් වබොහාරිකං ආපත් තිපඤ් ඤාපවන වෙොහාරං න ගච් ඡති; 
ආපත් තියා අඞ් ගං න වහොතීති අත් වථො. 
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පටුන 

කස ්ස පනායං අධිමාවනො උප් පජ් ජති, කස ්ස නුප් පජ් ජතීති? අරියසාෙකස් ස 
තාෙ නුප් පජ් ජති වසො හි 
මග් ග ලනිබ් බානපහීනකිවලසඅෙසිට් ඨකිවලසපච් චවෙක් ඛවණන 
සඤ ්ජාතවසොමනස ්වසො අරියගුණපටිවෙවධ නික් කඞ් වඛො. තස ්මා 
වසොතාපන් නාදීනං ‘‘අහං සකදාගාමී’’තිආදිෙවසන අධිමාවනො නුප් පජ් ජති. 

දුස් සීලස් ස නුප් පජ් ජති, වසො හි අරියගුණාධිගවම නිරාවසොෙ. සීලෙවතොපි 
පරිච් චත් තකම් මට් ඨානස් ස නිද් දාරාමතාදිමනුයුත් තස ්ස නුප් පජ් ජති. 
සුපරිසුද් ධසීලස ්ස පන කම් මට් ඨාවන අප් පමත් තස ්ස නාමරූපං ෙෙත් ථවපත් ො 
පච් චයපරිග් ගවහන විතිණ් ණකඞ් ඛස් ස තිලක් ඛණං ආවරොවපත් ො සඞ් ඛාවර 

සම් මසන් තස ්ස ආරද් ධවිපස් සකස ්ස උප් පජ් ජති, උප් පන් වනො ච සුද් ධසමථලාභිං 

ො සුද් ධවිපස් සනාලාභිං ො අන් තරා ඨවපති, වසො හි දසපි වීසතිපි තිංසම් පි 
ෙස් සානි කිවලසසමුදාචාරං අපස් සිත් ො ‘‘අහං වසොතාපන් වනො’’ති ො 

‘‘සකදාගාමී’’ති ො ‘‘අනාගාමී’’ති ො මඤ් ඤති. සමථවිපස් සනාලාභිං පන 

අරහත් වතවයෙ ඨවපති. තස් ස හි සමාධිබවලන කිවලසා වික් ඛම් භිතා, 

විපස් සනාබවලන සඞ් ඛාරා සුපරිග් ගහිතා, තස් මා සට් ඨිම් පි ෙස් සානි අසීතිම් පි 

ෙස් සානි ෙස් සසතම් පි කිවලසා න සමුදාචරන් ති, ඛීණාසෙස් වසෙ චිත් තචාවරො 
වහොති. වසො එෙං දීඝරත් තං කිවලසසමුදාචාරං අපස් සන් වතො අන් තරා අඨත් ොෙ 
‘‘අරහා අහ’’න් ති මඤ් ඤතීති. 

සවිභඞ් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

197. අනභිජානන් ති න අභිජානං. යස් මා පනායං අනභිජානං සමුදාචරති, 
ස් ෙස් ස සන් තාවන අනුප් පන් වනො ඤාවණන ච අසච් ඡිකවතොති අභූවතො වහොති. 
වතනස ්ස පදභාජවන ‘‘අසන් තං අභූතං අසංවිජ් ජමාන’’න් ති ෙත් ො 

‘‘අජානන් වතො අපස් සන් වතො’’ති වුත් තං. 

උත්තරි නුස්සධම් න් ති උත් තරිමනුස් සානං ඣායීනඤ් වචෙ අරියානඤ් ච 

ධම් මං. අත්තුපනායිෙන් ති අත් තනි තං උපවනති, අත් තානං ො තත් ථ 

උපවනතීති අත් තුපනායිවකො, තං අත් තුපනායිකං; එෙං කත් ො සමුදාචවරයයාති 
සම් බන් වධො. පදභාජවන පන යස ්මා උත් තරිමනුස ්සධම් වමො නාම ඣානං 
විවමොක් ඛං සමාධි සමාපත් ති ඤාණදස ්සනං…වප.… සුඤ ්ඤාගාවර අභිරතීති 
එෙං ඣානාදවයො අවනකධම් මා වුත් තා. තස් මා වතසං සබ් වබසං ෙවසන 
අත් තුපනායිකභාෙං දස් වසන් වතො ‘‘වත ො කුසවල ධම් වම අත් තනි 
උපවනතී’’ති බහුෙචනනිද් වදසං අකාසි. තත් ථ ‘‘එවත ධම් මා මයි 
සන් දිස ්සන් තී’’ති සමුදාචරන් වතො අත් තනි උපවනති. ‘‘අහං එවතසු 
සන් දිස ්සාමී’’ති සමුදාචරන් වතො අත් තානං වතසු උපවනතීති වෙදිතබ් වබො. 
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අ  රියඤාණදස්සනන් ති එත් ථ වලොකියවලොකුත් තරා පඤ් ඤා 

ජානනට් වඨන ඤාණං, චක් ඛුනා දිට් ඨමිෙ ධම් මං පච් චක් ඛකරණවතො 

දස් සනට් වඨන දස් සනන් ති ඤාණදස්සනං. අරියං විසුද් ධං උත් තමං 

ඤාණදස ්සනන් ති අරියඤාණදස්සනං. අලං පරියත් තං 

කිවලසවිද් ධංසනසමත් ථං අරියඤාණදස් සනවමත් ථ, ඣානාදිවභවද 
උත් තරිමනුස ්සධම් වම අලං ො අරියඤාණදස් සනමස් සාති 

අලමරියඤාණදස් සවනො, තං අලමරියඤාණදස් සනං උත් තරිමනුස ්සධම් මන් ති 
එෙං පදත් ථසම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. තත් ථ වයන ඤාණදස් සවනන වසො 
අලමරියඤාණදස් සවනොති වුච් චති. තවදෙ දස් වසතුං ‘‘ඤාණන් ති තිස් වසො 

විජ් ජා, දස් සනන් ති යං ඤාණං තං දස් සනං; යං දස් සනං තං ඤාණ’’න් ති 
විජ් ජාසීවසන පදභාජනං වුත් තං. මහග් ගතවලොකුත් තරා පවනත් ථ සබ් බාපි 
පඤ ්ඤා ‘‘ඤාණ’’න් ති වෙදිතබ් බා. 

සමුදාචකරයයාති වුත් තප් පකාරවමතං උත් තරිමනුස ්සධම් මං අත් තුපනායිකං 

කත් ො ආවරොවචයය. ඉත්ථියා වාතිආදි පන ආවරොවචතබ් බපුග් ගලනිදස් සනං. 

එවතසඤ් හි ආවරොචිවත ආවරොචිතං වහොති න වදෙමාරබ්රහ් මානං, නාපි 

වපතයක් ඛතිරච් ඡානගතානන් ති. ඉති ජානාම ඉති පස්සාමීති 

සමුදාචරණාකාරනිදස් සනවමතං. පදභාජවන පනස් ස ‘‘ජානාමහං එවත ධම් වම, 
පස් සාමහං එවත ධම් වම’’ති ඉදං වතසු ඣානාදීසු ධම් වමසු ජානනපස් සනානං 

පෙත් තිදීපනං, ‘‘අත් ථි ච වම එවත ධම් මා’’තිආදි අත් තුපනායිකභාෙදීපනං. 

198. තකතො අපකරන ස කයනාති ආපත් තිපටිජානනසමයදස් සනවමතං. 
අයං පන ආවරොචිතක් ඛවණවයෙ පාරාජිකං ආපජ් ජති. ආපත් තිං පන ආපන් වනො 

යස් මා පවරන වචොදිවතො ො අවචොදිවතො ො පටිජානාති; තස් මා 

‘‘ස නුග් ාහිය ාකනොවාඅස නුග් ාහිය ාකනොවා’’ති වුත් තං. 

තත් ථ සමනුග් ගාහියමාවන තාෙ – කිං කත අධි තන් ති අධිගමපුච් ඡා; 

ඣානවිවමොක් ඛාදීසු, වසොතාපත් තිමග් ගාදීසු ො කිං තයා අධිගතන් ති. කින්ති

කත අධි තන් ති උපායපුච් ඡා. අයඤ් හි එත් ථාධිප් පාවයො – කිං තයා 

අනිච් චලක් ඛණං ධුරං කත් ො අධිගතං, දුක් ඛානත් තලක් ඛවණසු අඤ් ඤතරං 

ො? කිං ො සමාධිෙවසන අභිනිවිසිත් ො, උදාහු විපස් සනාෙවසන? තථා කිං 

රූවප අභිනිවිසිත් ො, උදාහු අරූවප? කිං ො අජ් ඣත් තං අභිනිවිසිත් ො, උදාහු 

බහිද් ධාති? ෙදා කත අධි තන් ති කාලපුච් ඡා. පුබ් බණ් හමජ් ඣන් හිකාදීසු 

කතරස් මිං කාවලති වුත් තං වහොති? ෙත්ථ කත අධි තන් ති ඔකාසපුච් ඡා. 

කතරස් මිං ඔකාවස, කිං රත් තිට් ඨාවන, දිොට් ඨාවන, රුක් ඛමූවල, මණ් ඩවප, 

කතරස් මිං ො විහාවරති වුත් තං වහොති. ෙතක  කත කික සා පහීනාති 
පහීනකිවලසපුච් ඡා. කතරමග් ගෙජ් ඣා තෙ කිවලසා පහීනාති වුත් තං වහොති. 
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ෙතක සං ත්වං ධම් ානං  ාභීති පටිලද් ධධම් මපුච් ඡා. පඨමමග් ගාදීසු 
කතවමසං ධම් මානං ත් ෙං ලාභීති වුත් තං වහොති. 

තස් මා ඉදානි වචපි වකොචි භික් ඛු උත් තරිමනුස් සධම් මාධිගමං බයාකවරයය, 
න වසො එත් තාෙතාෙ සක් කාතබ් වබො. ඉවමසු පන ඡසු ඨාවනසු වසොධනත් ථං 

ෙත් තබ් වබො – ‘‘කිං වත අධිගතං, කිං ඣානං, උදාහු විවමොක් ඛාදීසු 

අඤ ්ඤතර’’න් ති? වයො හි වයන අධිගවතො ධම් වමො, වසො තස් ස පාකවටො වහොති. 

සවච ‘‘ඉදං නාම වම අධිගත’’න් ති ෙදති, තවතො ‘‘කින් ති වත අධිගත’’න් ති 

පුච් ඡිතබ් වබො, ‘‘අනිච් චලක් ඛණාදීසු කිං ධුරං කත් ො අට් ඨතිංසාය ො 
ආරම් මවණසු රූපාරූපඅජ් ඣත් තබහිද් ධාදිවභවදසු ො ධම් වමසු වකන මුවඛන 

අභිනිවිසිත් ො’’ති වයො හි යස් සාභිනිවෙවසො, වසො තස් ස පාකවටො වහොති. සවච 

‘‘අයං නාම වම අභිනිවෙවසො එෙං මයා අධිගත’’න් ති ෙදති, තවතො ‘‘කදා වත 

අධිගත’’න් ති පුච් ඡිතබ් වබො, ‘‘කිං පුබ් බණ් වහ, උදාහු මජ් ඣන් හිකාදීසු 
අඤ ්ඤතරස ්මිං කාවල’’ති සබ් වබසඤ් හි අත් තනා අධිගතකාවලො පාකවටො 

වහොති. සවච ‘‘අසුකස ්මිං නාම කාවල අධිගතන් ති ෙදති, තවතො ‘‘කත් ථ වත 

අධිගත’’න් ති පුච් ඡිතබ් වබො, ‘‘කිං දිොට් ඨාවන, උදාහු රත් තිට් ඨානාදීසු 
අඤ ්ඤතරස ්මිං ඔකාවස’’ති සබ් වබසඤ් හි අත් තනා අධිගවතොකාවසො පාකවටො 

වහොති. සවච ‘‘අසුකස් මිං නාම වම ඔකාවස අධිගත’’න් ති ෙදති, තවතො 

‘‘කතවම වත කිවලසා පහීනා’’ති පුච් ඡිතබ් වබො, ‘‘කිං පඨමමග් ගෙජ් ඣා, උදාහු 
දුතියාදිමග් ගෙජ් ඣා’’ති සබ් වබසඤ් හි අත් තනා අධිගතමග් වගන පහීනකිවලසා 

පාකටා වහොන් ති. සවච ‘‘ඉවම නාම වම කිවලසා පහීනා’’ති ෙදති, තවතො 

‘‘කතවමසං ත් ෙං ධම් මානං ලාභී’’ති පුච් ඡිතබ් වබො, ‘‘කිං වසොතාපත් තිමග් ගස් ස, 
උදාහු සකදාගාමිමග් ගාදීසු අඤ් ඤතරස ්සා’’ති සබ් වබසං හි අත් තනා 
අධිගතධම් මා පාකටා වහොන් ති. සවච ‘‘ඉවමසං නාමාහං ධම් මානං ලාභී’’ති 

ෙදති, එත් තාෙතාපිස් ස ෙචනං න සද් ධාතබ් බං, බහුස් සුතා හි 
උග් ගහපරිපුච් ඡාකුසලා භික් ඛූ ඉමානි ඡ ඨානානි වසොවධතුං සක් වකොන් ති. 

ඉමස ්ස පන භික් ඛුවනො ආගමනපටිපදා වසොවධතබ් බා. යදි ආගමනපටිපදා 

න සුජ් ඣති, ‘‘ඉමාය පටිපදාය වලොකුත් තරධම් වමො නාම න ලබ් භතී’’ති 

අපවනතබ් වබො. යදි පනස ්ස ආගමනපටිපදා සුජ් ඣති, ‘‘දීඝරත් තං තීසු සික් ඛාසු 
අප් පමත් වතො ජාගරියමනුයුත් වතො චතූසු පච් චවයසු අලග් වගො ආකාවස 

පාණිසවමන වචතසා විහරතී’’ති පඤ ්ඤායති, තස් ස භික් ඛුවනො බයාකරණං 
පටිපදාය සද් ධිං සංසන් දති. ‘‘වසයයථාපි නාම ගඞ් වගොදකං යමුවනොදවකන 

සද් ධිං සංසන් දති සවමති; එෙවමෙ සුපඤ් ඤත් තා වතන භගෙතා සාෙකානං 

නිබ් බානගාමිනී පටිපදා සංසන් දති නිබ් බානඤ් ච පටිපදා චා’’ති (දී. නි. 2.296) 
වුත් තසදිසං වහොති. 
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පටුන 

අපිච වඛො න එත් තවකනාපි සක් කාවරො කාතබ් වබො. කස් මා? එකච් චස ්ස හි 

පුථුජ් ජනස ්සාපි සවතො ඛීණාසෙපටිපත් තිසදිසා පටිපදා වහොති, තස් මා වසො 
භික් ඛු වතහි වතහි උපාවයහි උත් තාවසතබ් වබො. ඛීණාසෙස් ස නාම අසනියාපි 
මත් ථවක පතමානාය භයං ො ඡම් භිතත් තං ො වලොමහංවසො ො න වහොති. 

සචස ්ස භයං ො ඡම් භිතත් තං ො වලොමහංවසො ො උප් පජ් ජති, ‘‘න ත් ෙං 
අරහා’’ති අපවනතබ් වබො. සවච පන අභීරූ අච් ඡම් භී අනුත්රාසී හුත් ො සීවහො විය 

නිසීදති, අයං භික් ඛු සම් පන් නවෙයයාකරවණො සමන් තා රාජරාජමහාමත් තාදීහි 
වපසිතං සක් කාරං අරහතීති. 

පාපිච්කෙොති යා සා ‘‘ඉවධකච් වචො දුස් සීවලොෙ සමාවනො සීලොති මං ජවනො 

ජානාතූති ඉච් ඡතී’’තිආදිනා (විභ. 851) නවයන වුත් තා පාපිච් ඡා තාය 

සමන් නාගවතො. ඉච්ොපෙකතොති තාය පාපිකාය ඉච් ඡාය අපකවතො අභිභූවතො 
පාරාජිවකො හුත් ො. 

විසුද්ධාකපක්කඛොති අත් තවනො විසුද් ධිං අවපක් ඛමාවනො ඉච් ඡමාවනො 

පත් ථයමාවනො. අයඤ් හි යස් මා පාරාජිකං ආපන් වනො, තස ්මා භික් ඛුභාවෙ 

ඨත් ො අභබ් වබො ඣානාදීනි අධිගන් තුං, භික් ඛුභාවෙො හිස් ස සග් ගන් තරාවයො 
වචෙ වහොති මග් ගන් තරාවයො ච. වුත් තඤ් වහතං – ‘‘සාමඤ් ඤං දුප් පරාමට් ඨං 

නිරයායුපකඩ් ඪතී’’ති (ධ. ප. 311). අපරම් පි වුත් තං – ‘‘සිථිවලො හි පරිබ් බාවජො, 

භිවයයො ආකිරවත රජ’’න් ති (ධ. ප. 313). ඉච් චස ්ස භික් ඛුභාවෙො විසුද් ධි නාම 

න වහොති. යස් මා පන ගිහී ො උපාසවකො ො ආරාමිවකො ො සාමවණවරො ො 
හුත් ො දානසරණසීලසංෙරාදීහි සග් ගමග් ගං ො ඣානවිවමොක් ඛාදීහි 

වමොක් ඛමග් ගං ො ආරාවධතුං භබ් වබො වහොති, තස් මාස ්ස ගිහිආදිභාවෙො විසුද් ධි 

නාම වහොති, තස් මා තං විසුද් ධිං අවපක් ඛනවතො ‘‘විසුද් ධාවපක් වඛො’’ති වුච් චති. 
වතවනෙ චස් ස පදභාජවන ‘‘ගිහී ො වහොතුකාවමො’’තිආදි වුත් තං. 

එවං වකදයයාති එෙං භවණයය. කථං? ‘‘අජානක වං ආවුකසො අවචං

ජානාම, අපස්සං පස්සාමී’’ති. පදභාජවන පන ‘‘එෙං ෙවදයයා’’ති ඉදං පදං 

අනුද් ධරිත් ොෙ යථා ෙදන් වතො ‘‘අජානවමෙං ආවුවසො අෙචං ජානාමි, අපස් සං 

පස් සාමී’’ති ෙදති නාමාති වුච් චති, තං ආකාරං දස් වසතුං ‘‘නාහං එවත ධම් වම 

ජානාමී’’තිආදි වුත් තං. තුච්ෙං මුසා වි පින් ති අහං ෙචනත් ථවිරහවතො තුච් ඡං 

ෙඤ ්චනාධිප් පායවතො මුසා විලපිං, අභණින් ති වුත් තං වහොති. පදභාජවන පනස් ස 
අඤ ්වඤන පදබයඤ් ජවනන අත් ථමත් තං දස් වසතුං ‘‘තුච් ඡකං මයා 
භණිත’’න් තිආදි වුත් තං. 

පුරික උපාදායාති පුරිමානි තීණි පාරාජිකානි ආපන් වන පුග් ගවල උපාදාය. 
වසසං පුබ් වබ වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථත් තා ච පාකටවමොති. 
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පදභාජනීයවණ්ණනා 

199. එෙං උද් දිට් ඨසික් ඛාපදං පදානුක් කවමන විභජිත් ො ඉදානි යස් මා 

වහට් ඨා පදභාජනීයම් හි ‘‘ඣානං විවමොක් ඛං සමාධි සමාපත් ති 
ඤාණදස ්සනං…වප.… සුඤ ්ඤාගාවර අභිරතී’’ති එෙං සංඛිත් වතවනෙ 

උත් තරිමනුස ්සධම් වමො දස් සිවතො, න විත් ථාවරන ආපත් තිං ආවරොවපත් ො 
තන් ති ඨපිතා. සඞ් වඛපදස ්සිවත ච අත් වථ න සබ් වබ සබ් බාකාවරන නයං 

ගවහතුං සක් වකොන් ති, තස් මා සබ් බාකාවරන නයග් ගහණත් ථං පුන තවදෙ 
පදභාජනං මාතිකාඨාවන ඨවපත් ො විත් ථාරවතො උත් තරිමනුස් සධම් මං 

දස් වසත් ො ආපත් තිවභදං දස් වසතුකාවමො ‘‘ඣානන්ති පඨ ං ඣානං, දුතියං

ඣාන’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පඨමජ් ඣානාදීහි වමත් තාඣානාදීනිපි 
අසුභජ් ඣානාදීනිපි ආනාපානස් සතිසමාධිජ් ඣානම් පි වලොකියජ් ඣානම් පි 
වලොකුත් තරජ් ඣානම් පි සඞ් ගහිතවමෙ. තස් මා ‘‘පඨමං ඣානං 

සමාපජ් ජින් තිපි…වප.… චතුත් ථං ජ් ඣානං, වමත් තාඣානං, උවපක් ඛාඣානං 

අසුභජ් ඣානං ආනාපානස ්සතිසමාධිජ් ඣානං, වලොකියජ් ඣානං, 
වලොකුත් තරජ් ඣානං සමාපජ් ජි’’න් තිපි භණන් වතො පාරාජිවකොෙ වහොතීති 
වෙදිතබ් වබො. 

සුට් ඨු මුත් වතො විවිවධහි ො කිවලවසහි මුත් වතොති වික ොක්කඛො. වසො 

පනායං රාගවදොසවමොවහහි සුඤ් ඤත් තා සුඤ්ඤකතො. 

රාගවදොසවමොහනිමිත් වතහි අනිමිත් තත් තා අනිමත්කතො. 

රාගවදොසවමොහපණිධීනං අභාෙවතො අප්පණිහිකතොති වුච් චති. චිත් තං සමං 

ආදහති ආරම් මවණ ඨවපතීති ස ාධි. අරිවයහි සමාපජ් ජිතබ් බවතො ස ාපත්ති. 
වසසවමත් ථ වුත් තනයවමෙ. එත් ථ ච විවමොක් ඛත් තිවකන ච සමාධිත් තිවකන ච 
අරියමග් වගොෙ වුත් වතො. සමාපත් තිත් තිවකන පන  ලසමාපත් ති. වතසු 
යංකිඤ් චි එකම් පි පදං ගවහත් ො ‘‘අහං ඉමස් ස ලාභීම් හී’’ති භණන් වතො 
පාරාජිවකොෙ වහොති. 

තිස්කසො විජ්ජාති පුබ් වබනිොසානුස් සති, දිබ් බචක් ඛු, ආසොනං ඛවය 
ඤාණන් ති. තත් ථ එකිස් සාපි නාමං ගවහත් ො ‘‘අහං ඉමිස් සා විජ් ජාය 

ලාභීම් හී’’ති භණන් වතො පාරාජිවකො වහොති. සඞ්කඛපට්ඨෙථායං පන ‘‘විජ් ජානං 

ලාභීම් හී’ති භණන් වතොපි ‘තිස් සන් නං විජ් ජානං ලාභීම් හී’ති භණන් වතොපි 
පාරාජිවකො ො’’ති වුත් තං. මග් ගභාෙනාපදභාජවන වුත් තා 
සත් තතිංසවබොධිපක් ඛියධම් මා මග් ගසම් පයුත් තා වලොකුත් තරාෙ ඉධාධිප් වපතා. 
තස් මා වලොකුත් තරානං සතිපට් ඨානානං සම් මප් පධානානං ඉද් ධිපාදානං 
ඉන් ද්රියානං බලානං වබොජ් ඣඞ් ගානං අරියස් ස අට් ඨඞ් ගිකස් ස මග් ගස ්ස 

ලාභීම් හීති ෙදවතො පාරාජිකන් ති  හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං.  හාපච්චරියාදීසු පන 
‘‘සතිපට් ඨානානං ලාභීම් හී’ති එෙං එවකකවකොට් ඨාසෙවසනාපි 
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‘කායානුපස් සනාසතිපට් ඨානස ්ස ලාභීම් හී’ති එෙං තත් ථ එවකකධම් මෙවසනාපි 

ෙදවතො පාරාජිකවමො’’ති වුත් තං තම් පි සවමති. කස් මා? 
මග් ගක් ඛණුප් පන් වනවයෙ සන් ධාය වුත් තත් තා.  ලසච් ඡිකිරියායපි 
එවකක ලෙවසන පාරාජිකං වෙදිතබ් බං. 

රා ස්සපහානන් තිආදිත් තිවක කිවලසප් පහානවමෙ වුත් තං. තං පන යස් මා 

මග් වගන විනා නත් ථි, තතියමග් වගන හි කාමරාගවදොසානං පහානං, 

චතුත් වථන වමොහස් ස, තස් මා ‘‘රාවගො වම පහීවනො’’තිආදීනි ෙදවතොපි 
පාරාජිකං වුත් තං. 

රා ා චිත්තං විනීවරණතාතිආදිත් තිවක වලොකුත් තරචිත් තවමෙ වුත් තං. 
තස් මා ‘‘රාගා වම චිත් තං විනීෙරණ’’න් තිආදීනි ෙදවතොපි පාරාජිකවමෙ. 

සුඤ ්ඤාගාරපදභාජවන පන යස් මා ඣාවනන අඝවටත් ො ‘‘සුඤ ්ඤාගාවර 

අභිරමාමී’’ති ෙචනමත් වතන පාරාජිකං නාධිප් වපතං, තස් මා ‘‘පඨක න

ඣාකනනසුඤ්ඤා ාකරඅභිරතී’’තිආදි වුත් තං. තස් මා වයො ඣාවනන ඝවටත් ො 

‘‘ඉමිනා නාම ඣාවනන සුඤ් ඤාගාවර අභිරමාමී’’ති ෙදති, අයවමෙ 
පාරාජිවකො වහොතීති වෙදිතබ් වබො. 

යා ච ‘‘ඤාණ’’න් ති ඉමස් ස පදභාජවන අම්බට්ඨසුත්තාදීසු (දී. නි. 1.254 
ආදවයො) වුත් තාසු අට් ඨසු විජ් ජාසු 
විපස් සනාඤාණමවනොමයිද් ධිඉද් ධිවිධදිබ් බවසොතවචවතොපරියඤාණවභදා 

පඤ ්ච විජ් ජා න ආගතා, තාසු එකා විපස් සනාෙ පාරාජිකෙත් ථු න වහොති, වසසා 
වහොන් තීති වෙදිතබ් බා. තස් මා ‘‘විපස් සනාය ලාභීම් හී’’තිපි 
‘‘විපස් සනාඤාණස් ස ලාභීම් හී’’තිපි ෙදවතො පාරාජිකං නත් ථි. 

ඵුස්සකදවත්කථකරො පන භණති – ‘‘ඉතරාපි චතස ්වසො විජ් ජා ඤාවණන අඝටිතා 

පාරාජිකෙත් ථූ න වහොන් ති. තස් මා ‘මවනොමයස් ස ලාභීම් හි, ඉද් ධිවිධස් ස, 

දිබ් බාය වසොතධාතුයා, වචවතොපරියස ්ස ලාභීම් හී’ති ෙදවතොපි පාරාජිකං 
නත් ථී’’ති. තං තස් ස අන් වතොසිවකවහෙ පටික් ඛිත් තං – ‘‘ආචරිවයො න 

ආභිධම් මිවකො භුම් මන් තරං න ජානාති, අභිඤ් ඤා නාම 

චතුත් ථජ් ඣානපාදවකොෙ මහග් ගතධම් වමො, ඣාවනවනෙ ඉජ් ඣති. තස් මා 
මවනොමයස් ස ලාභීම් හී’ති ො ‘මවනොමයඤාණස් ස ලාභීම් හී’ති ො යථා ො තථා 

ො ෙදතු පාරාජිකවමො’’ති. එත් ථ ච කිඤ් චාපි නිබ් බානං පාළියා අනාගතං, අථ 
වඛො ‘‘නිබ් බානං වම පත් ත’’න් ති ො ‘‘සච් ඡිකත’’න් ති ො ෙදවතො 

පාරාජිකවමෙ. කස් මා? නිබ් බානස ්ස නිබ් බත් තිතවලොකුත් තරත් තා. තථා 
‘‘චත් තාරි සච් චානි පටිවිජ් ඣිං පටිවිද් ධානි මයා’’ති ෙදවතොපි පාරාජිකවමෙ. 

කස ්මා? සච් චප් පටිවෙවධොති හි මග් ගස ්ස පරියායෙචනං. යස් මා පන ‘‘තිස් වසො 
පටිසම් භිදා කාමාෙචරකුසලවතො චතූසු ඤාණසම් පයුත් වතසු චිත් තුප් පාවදසු 
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උප් පජ් ජන් ති, ක්රියවතො චතූසු ඤාණසම් පයුත් වතසු චිත් තුප් පාවදසු උප් පජ් ජන් ති, 

අත් ථපටිසම් භිදා එවතසු වචෙ උප් පජ් ජති, චතූසු මග් වගසු චතූසු  වලසු ච 

උප් පජ් ජතී’’ති විභඞ්ක  (විභ. 746) වුත් තං. තස් මා ‘‘ධම් මපටිසම් භිදාය 

ලාභීම් හී’’ති ො, ‘‘නිරුත් ති…වප.… පටිභානපටිසම් භිදාය ලාභීම් හී’’ති ො 
‘‘වලොකියඅත් ථපටිසම් භිදාය ලාභීම් හී’’ති ො වුත් වතපි පාරාජිකං නත් ථි. 
‘‘පටිසම් භිදානං ලාභීම් හී’’ති වුත් වත න තාෙ සීසං ඔතරති. 
‘‘වලොකුත් තරඅත් ථපටිසම් භිදාය ලාභීම් හී’’ති වුත් වත පන පාරාජිකං වහොති. 

සඞ්කඛපට්ඨෙථායං පන අත් ථපටිසම් භිදාප් පත් වතොම් හීති අවිවසවසනාපි 

ෙදවතො පාරාජිකං වුත් තං. කුලරුන්දියම්පි ‘‘න මුච් චතී’’ති වුත් තං. 

 හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘එත් තාෙතා පාරාජිකං නත් ථි, එත් තාෙතා සීසං න 

ඔතරති, එත් තාෙතා න පාරාජික’’න් ති විචාරිතත් තා න සක් කා අඤ් ඤං පමාණං 
කාතුන් ති. 

‘‘නිවරොධසමාපත් තිං සමාපජ් ජාමී’’ති ො ‘‘ලාභීම් හාහං තස් සා’’ති ො 

ෙදවතොපි පාරාජිකං නත් ථි. කස ්මා? නිවරොධසමාපත් තියා වනෙ වලොකියත් තා 
න වලොකුත් තරත් තාති. සවච පනස් ස එෙං වහොති – ‘‘නිවරොධං නාම අනාගාමී 

ො ඛීණාසවෙො ො සමාපජ් ජති, වතසං මං අඤ් ඤතවරොති ජානිස් සතී’’ති 

බයාකවරොති, වසො ච නං තථා ජානාති, පාරාජිකන් ති 

 හාපච්චරිසඞ්කඛපට්ඨෙථාසු වුත් තං. තං වීමංසිත් ො ගවහතබ් බං. 

‘‘අතීතභවෙ කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධකාවල වසොතාපන් වනොම් හී’’ති ෙදවතොපි 
පාරාජිකං නත් ථි. අතීතක් ඛන් ධානඤ් හි පරාමට් ඨත් තා සීසං න ඔතරතීති. 

සඞ්කඛපට්ඨෙථායං පන ‘‘අතීවත අට් ඨසමාපත් තිලාභීම් හී’’ති ෙදවතො 

පාරාජිකං නත් ථි, කුප් පධම් මත් තා ඉධ පන ‘‘අත් ථි අකුප් පධම් මත් තාති වකචි 

ෙදන් තී’’ති වුත් තං. තම් පි තත් වථෙ ‘‘අතීතත් තභාෙං සන් ධාය කවථන් තස් ස 

පාරාජිකං න වහොති, පච් චප් පන් නත් තභාෙං සන් ධාය කවථන් තස් වසෙ 
වහොතී’’ති පටික් ඛිත් තං. 

සුද්ධිෙවාරෙථාවණ්ණනා 

200. එෙං ඣානාදීනි දස මාතිකාපදානි විත් ථාවරත් ො ඉදානි 

උත් තරිමනුස ්සධම් මං උල් ලපන් වතො යං සම් පජානමුසාොදං භණති, තස් ස 
අඞ් ගං දස් වසත් ො තස් වසෙ විත් ථාරස ්ස ෙවසන චක් කවපයයාලං බන් ධන් වතො 

උල් ලපනාකාරඤ් ච ආපත් තිවභදඤ් ච දස් වසතුං ‘‘තීහාොකරහී’’තිආදිමාහ. 
තත් ථ සුද් ධිකොවරො ෙත් තුකාමොවරො පච් චයපටිසංයුත් තොවරොති තවයො 

මහාොරා. වතසු සුද් ධිකොවර පඨමජ් ඣානං ආදිං කත් ො යාෙ ක ොහාචිත්තං

විනීවරණපදං, තාෙ එකවමකස් මිං පවද ස ාපජ්ජිං, ස ාපජ්ජාම, ස ාපන්කනො, 

 ාභීම්හි, වසීම්හි, සච්ඡිෙතං  යාති ඉවමසු ඡසු පවදසු එකවමකං පදං 
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තීහාකාවරහි, චතූහි, පඤ ්චහි, ඡහි, සත් තහාකාවරහීති එෙං පඤ් චක් ඛත් තුං 

වයොවජත් ො සුද්ධිෙනකයො නාම වුත් වතො. තවතො පඨ ඤ්චඣානං, දුතියඤ්ච

ඣානන් ති එෙං පඨමජ් ඣාවනන සද් ධිං එකවමකං පදං ඝවටන් වතන 

සබ් බපදානි ඝවටත් ො වතවනෙ විත් ථාවරන ඛණ්ඩචක්ෙං නාම වුත් තං. තඤ් හි 

පුන ආවනත් ො පඨමජ් ඣානාදීහි න වයොජිතං, තස් මා ‘‘ඛණ් ඩචක් ක’’න් ති 

වුච් චති. තවතො දුතියඤ්චඣානං, තතියඤ්චඣානන් ති එෙං දුතියජ් ඣාවනන 
සද් ධිං එකවමකං පදං ඝවටත් ො පුන ආවනත් ො පඨමජ් ඣාවනන සද් ධිං 

සම් බන් ධිත් ො වතවනෙ විත් ථාවරන බද්ධචක්ෙං නාම වුත් තං. තවතො යථා 

දුතියජ් ඣාවනන සද් ධිං, එෙං තතියජ් ඣානාදීහිපි සද් ධිං, එකවමකං පදං 
ඝවටත් ො පුන ආවනත් ො දුතියජ් ඣානාදීහි සද් ධිං සම් බන් ධිත් ො වතවනෙ 

විත් ථාවරන අඤ් ඤානිපි එකූනතිංස බද් ධචක් කානි ෙත් ො එෙමූ ෙනකයො 

නිට් ඨාපිවතො. පාවඨො පන සඞ් වඛවපන දස් සිවතො, වසො අසම් මුය් හන් වතන 
විත් ථාරවතො වෙදිතබ් වබො. 

යථා ච එකමූලවකො, එෙං දුමූලකාදවයොපි සබ් බමූලකපරිවයොසානා 
චතුන් නං සතානං උපරි පඤ් චතිංස නයා වුත් තා. වසයයථිදං – ද් විමූලකා 

එකූනතිංස, තිමූලකා අට් ඨවීස, චතුමූලකා සත් තවීස; එෙං පඤ් චමූලකාදවයොපි 

එවකකං ඌනං කත් ො යාෙ තිංසමූලකා, තාෙ වෙදිතබ් බා. පාවඨ පන වතසං 

නාමම් පි සඞ් ඛිපිත් ො ‘‘ඉදං සබ්බමූ ෙ’’න් ති තිංසමූලකනවයො එවකො දස් සිවතො. 

යස් මා ච සුඤ් ඤාගාරපදං ඣාවනන අඝටිතං සීසං න ඔතරති, තස් මා තං 
අනාමසිත් ො වමොහා චිත් තං විනීෙරණපදපරිවයොසානාවයෙ සබ් බත් ථ වයොජනා 
දස් සිතාති වෙදිතබ් බා. එෙං පඨමජ් ඣානාදීනි පටිපාටියා ො උප් පටිපාටියා ො 
දුතියජ් ඣානාදීහි ඝවටත් ො ො අඝවටත් ො ො සමාපජ් ජින් තිආදිනා නවයන 

උල් ලපවතො වමොක් වඛො නත් ථි, පාරාජිකං ආපජ් ජතිවයොති. 

ඉමස ්ස අත් ථස ්ස දස් සනෙවසන වුත් වත ච පවනතස් මිං සුද් ධිකමහාොවර 

අයං සඞ් වඛපවතො අත් ථෙණ් ණනා – තීහාොකරහීති සම් පජානමුසාොදස් ස 

අඞ් ගභූවතහි තීහි කාරවණහි. පුබ්කබවස්ස කහොතීති පුබ් බභාවගවයෙ අස් ස 

පුග් ගලස ්ස එෙං වහොති ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති. භණන්තස්ස කහොතීති 

භණමානස ්ස වහොති. භණිතස්සකහොතීති භණිවත අස් ස වහොති, යං ෙත් තබ් බං 

තස් මිං වුත් වත වහොතීති අත් වථො. අථ ො භණිතස්සාති වුත් තෙවතො 

නිට් ඨිතෙචනස ්ස වහොතීති. වයො එෙං පුබ් බභාවගපි ජානාති, භණන් වතොපි 

ජානාති, පච් ඡාපි ජානාති, ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති වසො ‘‘පඨමජ් ඣානං 
සමාපජ් ජි’’න් ති භණන් වතො පාරාජිකං ආපජ් ජතීති අයවමත් ථ අත් වථො 

දස් සිවතො. කිඤ් චාපි දස් සිවතො, අථ වඛො අයවමත් ථ විවසවසො – පුච් ඡා තාෙ 

වහොති ‘‘‘මුසා භණිස් ස’න් ති පුබ් බභාවගො අත් ථි, ‘මුසා මයා භණිත’න් ති 

පච් ඡාභාවගො නත් ථි, වුත් තමත් තවමෙ හි වකොචි පමුස් සති, කිං තස් ස පාරාජිකං 
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වහොති, න වහොතී’’ති? සා එෙං අට්ඨෙථාසු විස් සජ් ජිතා – පුබ් බභාවග ‘‘මුසා 

භණිස ්ස’’න් ති ච භණන් තස් ස ‘‘මුසා භණාමී’’ති ච ජානවතො පච් ඡාභාවග ‘‘මුසා 
මයා භණිත’’න් ති න සක් කා න භවිතුං. සවචපි න වහොති පාරාජිකවමෙ. 
පුරිමවමෙ හි අඞ් ගද් ෙයං පමාණං. යස් සාපි පුබ් බභාවග ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති 

ආවභොවගො නත් ථි, භණන් වතො පන ‘‘මුසා භණාමී’’ති ජානාති, භණිවතපි 

‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති ජානාති, වසො ආපත් තියා න කාවරතබ් වබො. 
පුබ් බභාවගො හි පමාණතවරො. තස් මිං අසති දො භණිතං ො රො භණිතං ො 
වහොතී’’ති. 

එත් ථ ච තංඤාණතා ච ඤාණසවමොධානඤ් ච පරිච් චජිතබ් බං. තංඤාණතා

පරිච්චජිතබ්බාති වයන චිත් වතන ‘‘මුසා භණිස් ස’’න් ති ජානාති, වතවනෙ 
‘‘මුසා භණාමී’’ති ච ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති ච ජානාතීති එෙං 

එකචිත් වතවනෙ තීසු ඛවණසු ජානාතීති අයං තංඤ් ඤණතා පරිච් චජිතබ් බා, න 
හි සක් කා වතවනෙ චිත් වතන තං චිත් තං ජානිතුං යථා න සක් කා වතවනෙ 
අසිනා වසො අසි ඡින් දිතුන් ති. පුරිමං පුරිමං පන චිත් තං පච් ඡිමස් ස පච් ඡිමස ්ස 
චිත් තස ්ස තථා උප් පත් තියා පච් චවයො හුත් ො නිරුජ් ඣති. වතවනතං වුච් චති – 

‘‘පමාණං පුබ් බභාවගොෙ, තස් මිං සති න වහස් සති; 

වසසද් ෙයන් ති නත් වථත, මිති ොචා තිෙඞ් ගිකා’’ති. 

‘‘ඤාණසවමොධානං පරිච් චජිතබ් බ’’න් ති එතානි තීණි චිත් තානි එකක් ඛවණ 

උප් පජ් ජන් තීති න ගවහතබ් බානි. ඉදඤ් හි චිත් තං නාම – 

අනිරුද් ධම් හි පඨවම, න උප් පජ් ජති පච් ඡිමං; 

නිරන් තරුප් පජ් ජනවතො, එකං විය පකාසති. 

ඉවතො පරං පන ය් ොයං ‘‘පඨමං ඣානං සමාපජ් ජි’’න් ති සම් පජානමුසා 

භණති, යස් මා වසො ‘‘නත් ථි වම පඨමං ඣාන’’න් ති එෙංදිට් ඨිවකො වහොති, 
තස් ස හි අත් වථොයං ලද් ධි. තථා ‘‘නත් ථි වම පඨමං ඣාන’’න් ති එෙමස් ස 
ඛමති වචෙ රුච් චති ච. එෙංසභාෙවමෙ චස් ස චිත් තං ‘‘නත් ථි වම පඨමං 

ඣාන’’න් ති. යදා පන මුසා ෙත් තුකාවමො වහොති, තදා තං දිට් ඨිං ො දිට් ඨියා සහ 

ඛන් තිං ො දිට් ඨිඛන් තීහි සද් ධිං රුචිං ො, දිට් ඨිඛන් තිරුචීහි සද් ධිං භාෙං ො 

විනිධාය නික් ඛිපිත් ො පටිච් ඡාවදත් ො අභූතං කත් ො භණති, තස් මා වතසම් පි 

ෙවසන අඞ් ගවභදං දස් වසතුං ‘‘චතූහාොකරහී’’තිආදි වුත් තං. පරිවාකර ච 

‘‘අට් ඨඞ් ගිවකො මුසාොවදො’’ති (පටි. 328) වුත් තත් තා තත් ථ අධිප් වපතාය 
සඤ ්ඤාය සද් ධිං අඤ් වඤොපි ඉධ ‘‘අට් ඨහාකාවරහී’’ති එවකො නවයො 
වයොවජතබ් වබො. 
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පටුන 

එත් ථ ච විනිධායදිට්ඨින් ති බලෙධම් මවිනිධානෙවසවනතං වුත් තං. විනිධාය

ඛන්තින් තිආදීනි තවතො දුබ් බලදුබ් බලානං විනිධානෙවසන. විනිධාය

සඤ්ඤන් ති ඉදං පවනත් ථ සබ් බදුබ් බලධම් මවිනිධානං. සඤ් ඤාමත් තම් පි නාම 
අවිනිධාය සම් පජානමුසා භාසිස් සතීති වනතං ඨානං විජ් ජති. යස් මා පන 

‘‘සමාපජ් ජිස් සාමී’’තිආදිනා අනාගතෙචවනන පාරාජිකං න වහොති, තස් මා 
‘‘සමාපජ් ජි’’න් තිආදීනි අතීතෙත් තමානපදාවනෙ පාවඨ වුත් තානීති 
වෙදිතබ් බානි. 

207. ඉවතො පරං සබ් බම් පි ඉමස ්මිං සුද් ධිකමහාොවර උත් තානත් ථවමෙ. න 

වහත් ථ තං අත් ථි – යං ඉමිනා විනිච් ඡවයන න සක් කා භවෙයය විඤ් ඤාතුං, 
ඨවපත් ො කිවලසප් පහානපදස් ස පදභාජවන ‘‘රාවගො වම චත් වතො 

ෙන් වතො’’තිආදීනං පදානං අත් ථං. ස ්ොයං වුච් චති – එත් ථ හි චත්කතොති ඉදං 

සකභාෙපරිච් චජනෙවසන වුත් තං. වන්කතොති ඉදං පුන 

අනාදියනභාෙදස් සනෙවසන. මුත්කතොති ඉදං සන් තතිවතො විවමොචනෙවසන. 

පහීකනොති ඉදං මුත් තස් සාපි ක් ෙචි අනෙට් ඨානදස් සනෙවසන. පටිනිස්සට්කඨොති 

ඉදං පුබ් වබ ආදින් නපුබ් බස ්ස පටිනිස ්සග් ගදස් සනෙවසන. උක්කඛටිකතොති ඉදං 
අරියමග් වගන උත් තාසිතත් තා පුන අනල් ලීයනභාෙදස් සනෙවසන. 

ස් ොයමත් වථො සද් දසත් ථවතො පරිවයසිතබ් වබො. සමුක්කඛටිකතොති ඉදං සුට් ඨු 
උත් තාවසත් ො අණුසහගතස් සාපි පුන අනල් ලීයනභාෙදස් සනෙවසන 
වුත් තන් ති. 

සුද් ධිකොරකථා නිට් ඨිතා. 

වත්තුො වාරෙථා 

215. ෙත් තුකාමොවරපි ‘‘තීහාකාවරහී’’තිආදීනං අත් වථො, 
ොරවපයයාලප් පවභවදො ච සබ් වබො ඉධ වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. 

වකෙලඤ් හි යං ‘‘මයා විරජ් ඣිත් ො අඤ් ඤං ෙත් තුකාවමන අඤ් ඤං වුත් තං, 
තස් මා නත් ථි මය් හං ආපත් තී’’ති එෙං ඔකාසගවෙසකානං පාපපුග් ගලානං 
ඔකාසනිවසධනත් ථං වුත් වතො. යවථෙ හි ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති ෙත් තුකාවමො 
‘‘ධම් මං පච් චක් ඛාමී’’තිආදීසු සික් ඛාපච් චක් ඛානපවදසු යං ො තං ො 

ෙදන් වතොපි වඛත් වත ඔතිණ් ණත් තා සික් ඛාපච් චක් ඛාතවකොෙ වහොති; එෙං 
පඨමජ් ඣානාදීසු උත් තරිමනුස ්සධම් මපවදසු යංකිඤ් චි එකං ෙත් තුකාවමො 
තවතො අඤ ්ඤං යං ො තං ො ෙදන් වතොපි වඛත් වත ඔතිණ් ණත් තා පාරාජිවකොෙ 

වහොති. සවච යස් ස ෙදති, වසො තමත් ථං තඞ් ඛණඤ් වඤෙ ජානාති. 
ජානනලක් ඛණඤ් වචත් ථ සික් ඛාපච් චක් ඛාවන වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 
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අයං පන විවසවසො – සික් ඛාපච් චක් ඛානං හත් ථමුද් දාය සීසං න ඔතරති. ඉදං 
අභූතාවරොචනං හත් ථමුද් දායපි ඔතරති. වයො හි හත් ථවිකාරාදීහිපි 
අඞ් ගපච් චඞ් ගවචොපවනහි අභූතං උත් තරිමනුස් සධම් මං විඤ් ඤත් තිපවථ ඨිතස් ස 

පුග් ගලස ්ස ආවරොවචති, වසො ච තමත් ථං ජානාති, පාරාජිවකොෙ වහොති. අථ පන 

යස් ස ආවරොවචති, වසො න ජානාති ‘‘කි අයං භණතී’’ති, සංසයං ො ආපජ් ජති, 

චිරං වීමංසිත් ො ො පච් ඡා ජානාති, අප් පටිවිජානන් වතො ඉච් වචෙ සඞ් ඛයං 
ගච් ඡති. එෙං අප් පටිවිජානන් තස ්ස වුත් වත ථුල් ලච් චයං වහොති. වයො පන 
ඣානාදීනි අත් තවනො අධිගමෙවසන ො උග් ගහපරිපුච් ඡාදිෙවසන ො න 

ජානාති, වකෙලං ඣානන් ති ො විවමොක් වඛොති ො ෙචනමත් තවමෙ සුතං 

වහොති, වසොපි වතන වුත් වත ‘‘ඣානං කිර සමාපජ් ජින් ති එස ෙදතී’’ති යදි 

එත් තකමත් තම් පි ජානාති, ජානාතිච් වචෙ සඞ් ඛයං ගච් ඡති. තස් ස වුත් වත 
පාරාජිකවමෙ. වසවසො එකස් ස ො ද් වින් නං ො බහූනං ො 
නියමිතානියමිතෙවසන විවසවසො සබ් වබො සික් ඛාපච් චක් ඛානකථායං 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබොති. 

ෙත් තුකාමොරකථා නිට් ඨිතා. 

පච්චයපටිසංයුත්තවාරෙථා 

220. පච් චයපටිසංයුත් තොවරපි – සබ් බං ොරවපයයාලවභදං පුබ් වබ 
ආගතපදානඤ් ච අත් ථං වුත් තනවයවනෙ ඤත් ො පාළික් කවමො තාෙ එෙං 

ජානිතබ් වබො. එත් ථ හි ‘‘වයො වත විහාවර ෙසි, වයො වත චීෙරං පරිභුඤ් ජි, වයො 

වත පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජි, වයො වත වසනාසනං පරිභුඤ් ජි, වයො වත 

ගිලානපච් චයවභසජ් ජපරික් ඛාරං පරිභුඤ් ජී’’ති ඉවම පඤ් ච පච් චත් තෙචනොරා, 

‘‘වයන වත විහාවරො පරිභුත් වතො’’තිආදවයො පඤ් ච කරණෙචනොරා, ‘‘යං ත් ෙං 

ආගම් ම විහාරං අදාසී’’තිආදවයො පඤ් ච උපවයොගෙචනොරා වුත් තා, වතසං 
ෙවසන ඉධ වුත් වතන සුඤ් ඤාගාරපවදන සද් ධිං පුබ් වබ වුත් වතසු 
පඨමජ් ඣානාදීසු සබ් බපවදසු ොරවපයයාලවභවදො වෙදිතබ් වබො. ‘‘වයො වත 

විහාවර, වයන වත විහාවරො, යං ත් ෙං ආගම් ම විහාර’’න් ති එෙං පරියාවයන 
වුත් තත් තා පන ‘‘අහ’’න් ති ච අවුත් තත් තා පටිවිජානන් තස ්ස වුත් වතපි ඉධ 

ථුල් ලච් චයං, අපටිවිජානන් තස් ස දුක් කටන් ති අයවමත් ථ විනිච් ඡවයො. 

අනාපත්තිකභදෙථා 
එෙං විත් ථාරෙවසන ආපත් තිවභදං දස් වසත් ො ඉදානි අනාපත් තිං 

දස් වසන් වතො ‘‘අනාපත්ති අධි ාකනනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අධි ාකනනාති 

අධිගතමාවනන සමුදාචරන් තස් ස අනාපත් ති. අනුල් පනාධිප්පායස්සාති 
වකොහඤ් වඤ ඉච් ඡාචාවර අඨත් ො අනුල් ලපනාධිප් පායස් ස සබ්රහ් මචාරීනං 
සන් තිවක අඤ් ඤං බයාකවරොන් තස ්ස අනාපත් ති. උම් මත් තකාදවයො පුබ් වබ 
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වුත් තනයාඑෙ. ඉධ පන ආදිකම් මිකා ෙග් ගුමුදාතීරියා භික් ඛූ. වතසං 
අනාපත් තීති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං තිසමුට් ඨානං – හත් ථමුද් දාය 

ආවරොවචන් තස ්ස කායචිත් තවතො, ෙචීවභවදන ආවරොවචන් තස ්ස 

ොචාචිත් තවතො, උභයං කවරොන් තස් ස කායොචාචිත් තවතො සමුට් ඨාති. කිරියං, 

සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, 

අකුසලචිත් තං, තිවෙදනං හසන් වතොපි හි වසොමනස් සිවකො උල් ලපති 
භායන් වතොපි මජ් ඣත් වතොපීති. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

223. විනීතෙත් ථූසු – අධිමානෙත් ථු අනුපඤ් ඤත් තියං වුත් තනයවමෙ. 

දුතියෙත් ථුස ්මිං – පණිධායාති පත් ථනං කත් ො. එවං  ං ජකනො 

සම්භාකවස්සතීති එෙං අරඤ් වඤ ෙසන් තං මං ජවනො අරහත් වත ො 

වසක් ඛභූමියං ො සම් භාවෙස් සති, තවතො වලොකස ්ස සක් කවතො භවිස් සාමි 

ගරුකවතො මානිවතො පූජිවතොති. ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එෙං පණිධාය 
‘‘අරඤ් වඤ ෙසිස් සාමී’’ති ගච් ඡන් තස් ස පදොවර පදොවර දුක් කටං. තථා 
අරඤ් වඤ කුටිකරණචඞ් කමනනිසීදනනිොසනපාවුරණාදීසු සබ් බකිච් වචසු 
පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. තස් මා එෙං අරඤ් වඤ න ෙසිතබ් බං. එෙං 
ෙසන් වතො හි සම් භාෙනං ලභතු ො මා ො දුක් කටං ආපජ් ජති. වයො පන 

සමාදින් නධුතඞ් වගො ‘‘ධුතඞ් ගං රක් ඛිස ්සාමී’’ති ො ‘‘ගාමන් වත වම ෙසවතො 

චිත් තං වික් ඛිපති, අරඤ් ඤං සප් පාය’’න් ති චින් වතත් ො ො ‘‘අද් ධා අරඤ් වඤ 
තිණ් ණං විවෙකානං අඤ් ඤතරං පාපුණිස් සාමී’’ති ො ‘‘අරඤ් ඤං පවිසිත් ො 
අරහත් තං අපාපුණිත් ො න නික් ඛමිස ්සාමී’’ති ො ‘‘අරඤ් ඤොවසො නාම 

භගෙතා පසත් වථො, මයි ච අරඤ් වඤ ෙසන් වත බහූ සබ්රහ් මචාරිවනො ගාමන් තං 

හිත් ො ආරඤ් ඤකා භවිස් සන් තී’’ති ො එෙං අනෙජ් ජොසං ෙසිතුකාවමො වහොති, 
වතන ෙසිතබ් බං. 

තතියෙත් ථුස ්මිම් පි – ‘‘අභික් කන් තාදීනි සණ් ඨවපත් ො පිණ් ඩාය 
චරිස ්සාමී’’ති නිොසනපාරුපනකිච් චවතො පභුති යාෙ වභොජනපරිවයොසානං තාෙ 
පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. සම් භාෙනං ලභතු ො මා ො දුක් කටවමෙ. 
ඛන් ධකෙත් තවසඛියෙත් තපරිපූරණත් ථං පන සබ්රහ් මචාරීනං 
දිට් ඨානුගතිආපජ් ජනත් ථං ො පාසාදිවකහි අභික් කමපටික් කමාදීහි පිණ් ඩාය 
පවිසන් වතො අනුපෙජ් වජො විඤ ්ඤූනන් ති. 
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චතුත් ථපඤ් චමෙත් ථූසු – ‘‘වයො වත විහාවර ෙසී’’ති එත් ථ වුත් තනවයවනෙ 
‘‘අහ’’න් ති අවුත් තත් තා පාරාජිකං නත් ථි. අත් තුපනායිකවමෙ හි 
සමුදාචරන් තස ්ස පාරාජිකං වුත් තං. 

පණිධායචඞ්ෙමීතිආදීනි වහට් ඨා වුත් තනයාවනෙ. 

සංවයොජනෙත් ථුස් මිං – සංකයොජනා පහීනාතිපි ‘‘දස සංවයොජනා 
පහීනා’’තිපි ‘‘එකං සංවයොජනං පහීන’’න් තිපි ෙදවතො කිවලසප් පහානවමෙ 

ආවරොචිතං වහොති, තස් මා පාරාජිකං. 

224. රවහොෙත් ථූසු – රකහො උල් පතීති ‘‘රවහොගවතො අරහා අහ’’න් ති 

ෙදති, න මනසා චින් තිතවමෙ කවරොති. වතවනත් ථ දුක් කටං වුත් තං. 

විහාරවත්ථු උපට්ඨානවත්ථු ච වුත් තනයවමෙ. 

225. න දුක් කරෙත් ථුස් මිං – තස් ස භික් ඛුවනො අයං ලද් ධි – ‘‘අරියපුග් ගලාෙ 
භගෙවතො සාෙකා’’ති. වතනාහ – ‘‘වය වඛො වත භගෙවතො සාෙකා වත එෙං 
ෙවදයය’’න් ති. යස් මා චස් ස අයමධිප් පාවයො – ‘‘සීලෙතා ආරද් ධවිපස් සවකන 

න දුක් කරං අඤ් ඤං බයාකාතුං, පටිබවලො වසො අරහත් තං පාපුණිතු’’න් ති. 
තස් මා ‘‘අනුල් ලපනාධිප් පාවයො අහ’’න් ති ආහ. 

වීරියෙත් ථුස් මිං ආරාධනීකයොති සක් කා ආරාවධතුං සම් පාවදතුං 
නිබ් බත් වතතුන් ති අත් වථො. වසසං වුත් තනයවමෙ. 

 ච්චුවත්ථුස්මං වසො භික් ඛු ‘‘යස් ස විප් පටිසාවරො උප් පජ් ජති, වසො 

භාවයයය. මය් හං පන අවිප් පටිසාරෙත් ථුකානි පරිසුද් ධානි සීලානි, ස් ොහං කිං 

මරණස ්ස භායිස් සාමී’’ති එතමත් ථෙසං පටිච් ච ‘‘නාහං ආවුවසො මච් චවනො 
භායාමී’’ති ආහ. වතනස් ස අනාපත් ති. 

විප්පටිසාරවත්ථුස්මම්පි එවසෙ නවයො. තවතො පරානි තීණි ෙත් ථූනි 
වීරියෙත් ථුසදිසාවනෙ. 

කවදනාවත්ථූසුපඨමස් මිං තාෙ වසො භික් ඛු පටිසඞ් ඛානබවලන 
අධිොසනඛන් තියං ඨත් ො ‘‘නාවුවසො සක් කා වයන ො වතන ො 
අධිොවසතු’’න් ති ආහ. වතනස් ස අනාපත් ති. 

දුතිවය පන අත් තුපනායිකං අකත් ො ‘‘නාවුවසො සක් කා පුථුජ් ජවනනා’’ති 
පරියාවයන වුත් තත් තා ථුල් ලච් චයං. 
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226. බ්රාහ් ණවත්ථූසුවසො කිර බ්රාහ් මවණො න වකෙලං ‘‘ආයන් තු 

වභොන් වතො අරහන් වතො’’ති ආහ. යං යං පනස් ස ෙචනං මුඛවතො නිග් ගච් ඡති, 

සබ් බං ‘‘අරහන් තානං ආසනානි පඤ් ඤවපථ, පාවදොදකං වදථ, අරහන් වතො 
පාවද වධොෙන් තූ’’ති අරහන් තොදපටිසංයුත් තංවයෙ. තං පනස් ස පසාදභඤ් ඤං 
සද් ධාචරිතත් තා අත් තවනො සද් ධාබවලන සමුස් සාහිතස ්ස ෙචනං. තස් මා භගො 

‘‘අනාපත්ති, භික්ඛකව, පසාදභඤ්කඤ’’ති ආහ. එෙං වුච් චමාවනන පන 

භික් ඛුනා න හට් ඨතුට් වඨවනෙ පච් චයා පරිභුඤ් ජිතබ් බා, ‘‘අරහත් තසම් පාපිකං 
පටිපදං පරිපූවරස ්සාමී’’ති එෙං වයොවගො කරණීවයොති. 

අඤ්ඤබයාෙරණවත්ථූනිසංවයොජනෙත් ථුසදිසාවනෙ. අ ාරවත්ථුස්මංං 
වසො භික් ඛු ගිහිභාවෙ අනත් ථිකතාය අනවපක් ඛතාය ‘‘අභබ් වබො වඛො ආවුවසො 

මාදිවසො’’ති ආහ, න උල් ලපනාධිප් පාවයන. වතනස් ස අනාපත් ති. 

227. ආවටො වත්ථුස්මංං වසො භික් ඛු ෙත් ථුකාවමසු ච කිවලසකාවමසු ච 

වලොකිවයවනෙ ආදීනෙදස් සවනන නිරවපක් වඛො. තස් මා ‘‘ආවටාක ආවුකසො

ො ා’’ති ආහ. වතනස් ස අනාපත් ති. එත් ථ ච ආවටාති ආොරිතා නිොරිතා, 
පටික් ඛිත් තාති අත් වථො. 

අභිරතිවත්ථුස්මං වසො භික් ඛු සාසවන අනුක් කණ් ඨිතභාවෙන 
උද් වදසපරිපුච් ඡාදීසු ච අභිරතභාවෙන ‘‘අභිරවතො අහං ආවුවසො පරමාය 

අභිරතියා’’ති ආහ, න උල් ලපනාධිප් පාවයන. වතනස් ස අනාපත් ති. 

පක් කමනෙත් ථුස් මිං කයො ඉ ම්හා ආවාසා පඨ ං පක්ෙමස්සතීති එෙං 
ආොසං ො මණ් ඩපං ො සීමං ො යංකිඤ් චි ඨානං පරිච් ඡින් දිත් ො කතාය 

කතිකාය වයො ‘‘මං අරහාති ජානන් තූ’’ති තම් හා ඨානා පඨමං පක් කමති, 
පාරාජිවකො වහොති. වයො පන ආචරියුපජ් ඣායානං ො කිච් වචන මාතාපිතූනං ො 
වකනචිවදෙ කරණීවයන භික් ඛාචාරත් ථං ො උද් වදසපරිපුච් ඡානං ො අත් ථාය 

අඤ ්වඤන ො තාදිවසන කරණීවයන තං ඨානං අතික් කමිත් ො ගච් ඡති, 
අනාපත් ති. සවචපිස් ස එෙං ගතස් ස පච් ඡා ඉච් ඡාචාවරො උප් පජ් ජති ‘‘න දානාහං 
තත් ථ ගමිස ්සාමි එෙං මං අරහාති සම් භාවෙස් සන් තී’’ති අනාපත් තිවයෙ. 

වයොපි වකනචිවදෙ කරණීවයන තං ඨානං පත් ො 
සජ් ඣායමනසිකාරාදිෙවසන අඤ ්ඤවිහිවතො ො හුත් ො වචොරාදීහි ො 
අනුබද් වධො වමඝං ො උට් ඨිතං දිස් ො අවනොෙස් සකං පවිසිතුකාවමො තං ඨානං 

අතික් කමති, අනාපත් ති. යාවනන ො ඉද් ධියා ො ගච් ඡන් වතොපි පාරාජිකං 

නාපජ් ජති, පදගමවනවනෙ ආපජ් ජති. තම් පි වයහි සහ කතිකා කතා, වතහි 
සද් ධිං අපුබ් බංඅචරිමං ගච් ඡන් වතො නාපජ් ජති. එෙං ගච් ඡන් තා හි සබ් වබපි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං රක් ඛන් ති. සවචපි මණ් ඩපරුක් ඛමූලාදීසු කිඤ් චි ඨානං 
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පටුන 

පරිච් ඡින් දිත් ො ‘‘වයො එත් ථ නිසීදති ො චඞ් කමති ො, තං අරහාති ජානිස් සාම’’ 

පුප්  ානි ො ඨවපත් ො ‘‘වයො ඉමානි ගවහත් ො පූජං කරිස් සති, තං අරහාති 

ජානිස ්සාමා’’තිආදිනා නවයන කතිකා කතා වහොති, තත්රාපි ඉච් ඡාචාරෙවසන 
තථා කවරොන් තස ්ස පාරාජිකවමෙ. සවචපි උපාසවකන අන් තරාමග් වග 

විහාවරො ො කවතො වහොති, චීෙරාදීනි ො ඨපිතානි වහොන් ති, ‘‘වය අරහන් වතො 

වත ඉමස ්මිං විහාවර ෙසන් තු, චීෙරාදීනි ච ගණ් හන් තූ’’ති. තත්රාපි 

ඉච් ඡාචාරෙවසන ෙසන් තස් ස ො චීෙරාදීනි ො ගණ් හන් තස ්ස පාරාජිකවමෙ. 

එතං පන අධම් මිකකතිකෙත් තං, තස් මා න කාතබ් බං, අඤ් ඤං ො එෙරූපං 

‘‘ඉමස ්මිං වතමාසබ් භන් තවර සබ් වබෙ ආරඤ් ඤකා වහොන් තු, 
පිණ් ඩපාතිකඞ් ගාදිඅෙවසසධුතඞ් ගධරා ො අථ ො සබ් වබෙ ඛීණාසො 
වහොන් තූ’’ති එෙමාදි. නානාවෙරජ් ජකා හි භික් ඛූ සන් නිපතන් ති. තත් ථ වකචි 
දුබ් බලා අප් පථාමා එෙරූපං ෙත් තං අනුපාවලතුං න සක් වකොන් ති. තස් මා 

එෙරූපම් පි ෙත් තං න කාතබ් බං. ‘‘ඉමං වතමාසං සබ් වබවහෙ න උද් දිසිතබ් බං, 

න පරිපුච් ඡිතබ් බං, න පබ් බාවජතබ් බං, මූගබ් බතං ගණ් හිතබ් බං, බහි 
සීමට් ඨස් සාපි සඞ් ඝලාවභො දාතබ් වබො’’ති එෙමාදිකං පන න කාතබ් බවමෙ. 

228.  ක්ඛණසංයුත්කත ය් ොයං ආයස් ා ච  ක්ඛකණොති 

ලක් ඛණත් වථවරො වුත් වතො, එස ජටිලසහස් සස ්ස අබ් භන් තවර 
එහිභික් ඛූපසම් පදාය උපසම් පන් වනො ආදිත් තපරියායාෙසාවන 
අරහත් තප් පත් වතො එවකො මහාසාෙවකොති වෙදිතබ් වබො. යස් මා පවනස 
ලක් ඛණසම් පන් වනන සබ් බාකාරපරිපූවරන බ්රහ් මසවමන අත් තභාවෙන 

සමන් නාගවතො, තස් මා ලක් ඛවණොති සඞ් ඛං ගවතො. 
මහාවමොග් ගල් ලානත් වථවරො පන පබ් බජිතදිෙසවතො සත් තවම දිෙවස 
අරහත් තප් පත් වතො දුතිවයො අග් ගසාෙවකො. 

සිතං පාත්වාොසීති මන් දහසිතං පාතුඅකාසි, පකාසයි දස් වසසීති වුත් තං 

වහොති. කිං පන දිස් ො වථවරො සිතං පාත් ොකාසීති? උපරි පාළියං ආගතං 

අට් ඨිකසඞ් ඛලිකං එකං වපතවලොවක නිබ් බත් තං සත් තං දිස ්ො, තඤ් ච වඛො 

දිබ් වබන චක් ඛුනා, න පසාදචක් ඛුනා. පසාදචක් ඛුස ්ස හි එවත අත් තභාො න 
ආපාථං ආගච් ඡන් ති. එෙරූපං පන අත් තභාෙං දිස් ො කාරුඤ් වඤ කාතබ් වබ 

කස ්මා සිතං පාත් ොකාසීති? අත් තවනො ච බුද් ධඤාණස් ස ච 
සම් පත් තිසමනුස් සරණවතො. තඤ් හි දිස් ො වථවරො ‘‘අදිට් ඨසච් වචන නාම 

පුග් ගවලන පටිලභිතබ් බා එෙරූපා අත් තභාො මුත් වතො අහං, ලාභා ෙත වම, 

සුලද් ධං ෙත වම’’ති අත් තවනො ච සම් පත් තිං අනුස ්සරිත් ො ‘‘අවහො බුද් ධස් ස 

භගෙවතො ඤාණසම් පත් ති, වයො ‘කම් මවිපාවකො, භික් ඛවෙ, අචින් වතවයයො; න 

චින් වතතබ් වබො’ති (අ. නි. 4.77) වදවසසි, පච් චක් ඛං ෙත කත් ො බුද් ධා 

වදවසන් ති, සුප් පටිවිද් ධා බුද් ධානං ධම් මධාතූ’’ති එෙං බුද් ධඤාණසම් පත් තිඤ් ච 
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සරිත් ො සිතං පාත් ොකාසීති. යස් මා පන ඛීණාසො නාම න අකාරණා සිතං 

පාතුකවරොන් ති, තස් මා තං ලක් ඛණත් වථවරො පුච් ඡි – ‘‘කෙො නුකඛොආවුකසො

ක ොග් ල් ාන කහතු, කෙො පච්චකයො සිතස්ස පාතුෙම් ායා’’ති. වථවරො පන 

යස් මා වයහි අයං උපපත් ති සාමං අදිට් ඨා, වත දුස් සද් ධාපයා වහොන් ති, තස් මා 

භගෙන් තං සක් ඛිං කත් ො බයාකාතුකාමතාය ‘‘අොක ො කඛො, 

ආවුකසො’’තිආදිමාහ. තවතො භගෙවතො සන් තිවක පුට් වඨො ‘‘ඉධාහං

ආවුකසො’’තිආදිනා නවයන බයාකාසි. 

තත් ථ අට්ඨිෙසඞ්ඛලිෙන් ති වසතං නිම් මංසවලොහිතං අට් ඨිසඞ් ඝාතං. 

ගිජ්ඣාපි ොොපි කුල  ාපීති එවතපි යක් ඛගිජ් ඣා වචෙ යක් ඛකාකා ච 
යක් ඛකුලලා ච පච් වචතබ් බා. පාකතිකානං පන ගිජ් ඣාදීනං ආපාථම් පි එතං 

රූපං නාගච් ඡති. අනුපතිත්වා අනුපතිත්වාති අනුබන් ධිත් ො අනුබන් ධිත් ො. 

විතුකඩන්තීති විනිවිජ් ඣිත් ො ගච් ඡන් ති. විතුවදන් තීති ො පාවඨො, 

අසිධාරූපවමහි තිඛිවණහි වලොහතුණ් වඩහි විජ් ඣන් තීති අත් වථො. සා සුදං

අට්ටස්සරංෙකරොතීති එත් ථ සුදන් ති නිපාවතො, සා අට් ඨිකසඞ් ඛලිකා අට් ටස ්සරං 
ආතුරස ්සරං කවරොතීති අත් වථො. අකුසලවිපාකානුභෙනත් ථං කිර 

වයොජනප් පමාණාපි තාදිසා අත් තභාො නිබ් බත් තන් ති, පසාදුස් සදා ච වහොන් ති 

පක් කගණ් ඩසදිසා; තස් මා සා අට් ඨිකසඞ් ඛලිකා බලෙවෙදනාතුරා තාදිසං 
සරමකාසීති. එෙඤ් ච පන ෙත් ො පුන ආයස් මා මහාවමොග් ගල් ලාවනො 
‘‘ෙට් ටගාමිකසත් තා නාම එෙරූපා අත් තභාො න මුච් චන් තී’’ති සත් වතසු 

කාරුඤ ්ඤං පටිච් ච උප් පන් නං ධම් මසංවෙගං දස් වසන් වතො ‘‘තස්ස  ය්හං

ආවුකසොඑතදකහොසි; අච්ෙරියංවතකභො’’තිආදිමාහ. 

භික්ඛූ උජ්ඣායන්තීති වයසං සා වපතූපපත් ති අප් පච් චක් ඛා, වත 

උජ් ඣායන් ති. භගො පන වථරස ්සානුභාෙං පකාවසන් වතො ‘‘චක්ඛුභූතා වත

භික්ඛකව සාවො විහරන්තී’’තිආදිමාහ. තත් ථ චක් ඛු භූතං ජාතං උප් පන් නං 

වතසන් ති චක්ඛුභූතා; භූතචක් ඛුකා උප් පන් නචක් ඛුකා, චක් ඛුං උප් පාවදත් ො, 

විහරන් තීති අත් වථො. දුතියපවදපි එවසෙ නවයො. යත්රහි නා ාති එත් ථ යත්රාති 

කාරණෙචනං. තත්රායමත් ථවයොජනා; යස් මා නාම සාෙවකොපි එෙරූපං ඤස් සති 

ො දක් ඛති ො සක් ඛිං ො කරිස් සති, තස් මා අවෙොචම් හ – ‘‘චක් ඛුභූතා ෙත 

භික් ඛවෙ සාෙකා විහරන් ති, ඤාණභූතා ෙත භික් ඛවෙ සාෙකා විහරන් තී’’ති. 

පුබ්කබව ක  කසො භික්ඛකව සත්කතො දිට්කඨොති වබොධිමණ් වඩ 
සබ් බඤ ්ඤුතඤාණප් පටිවෙවධන අප් පමාවණසු චක් කොවළසු අප් පමාවණ 
සත් තනිකාවය භෙගතිවයොනිඨිතිනිොවස ච පච් චක් ඛං කවරොන් වතන මයා 
පුබ් වබෙ වසො සත් වතො දිට් වඨොති ෙදති. 
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ක ොඝාතකෙොති ගාවෙො ෙධිත් ො ෙධිත් ො අට් ඨිවතො මංසං වමොවචත් ො 

වික් කිණිත් ො ජීවිකකප් පනකසත් වතො. තස්කසවෙම් ස්සවිපාොවකසකසනාති 
තස් ස නානාවචතනාහි ආයූහිතස් ස අපරාපරියකම් මස් ස. තත්ර හි යාය වචතනාය 

නරවක පටිසන් ධි ජනිතා, තස් සා විපාවක පරික් ඛීවණ අෙවසසකම් මං ො 

කම් මනිමිත් තං ො ආරම් මණං කත් ො පුන වපතාදීසු පටිසන් ධි නිබ් බත් තති, 

තස් මා සා පටිසන් ධි කම් මසභාගතාය ො ආරම් මණසභාගතාය ො ‘‘තස් වසෙ 
කම් මස ්ස විපාකාෙවසවසො’’ති වුච් චති. අයඤ් ච සත් වතො එෙං උපපන් වනො. 
වතනාහ – ‘‘තස් වසෙ කම් මස් ස විපාකාෙවසවසනා’’ති. තස් ස කිර නරකා 
චෙනකාවල නිම් මංසකතානං ගුන් නං අට් ඨිරාසි එෙ නිමිත් තං අවහොසි. වසො 
පටිච් ඡන් නම් පි තං කම් මං විඤ් ඤූනං පාකටං විය කවරොන් වතො 
අට් ඨිසඞ් ඛලිකවපවතො ජාවතො. 

229. මංසවපසිෙත් ථුස් මිං ක ොඝාතකෙොති වගොමංසවපසිවයො කත් ො 
සුක් ඛාවපත් ො ෙල් ලූරවික් කවයන අවනකානි ෙස් සානි ජීවිකං කප් වපසි. 
වතනස ්ස නරකා චෙනකාවල මංසවපසිවයෙ නිමිත් තං අවහොසි. වසො 
මංසවපසිවපවතො ජාවතො. 

 ංසපිණ්ඩවත්ථුස්මං වසො සාකුණිවකො සකුවණ ගවහත් ො 
වික් කිණනකාවල නිප් පක් ඛචම් වම මංසපිණ් ඩමත් වත කත් ො වික් කිණන් වතො 
ජීවිකං කප් වපසි. වතනස් ස නරකා චෙනකාවල මංසපිණ් වඩොෙ නිමිත් තං 
අවහොසි. වසො මංසපිණ් ඩවපවතො ජාවතො. 

නිච්ෙවිවත්ථුස්මං තස් ස ඔරබ් භිකස් ස එළවක ෙධිත් ො නිච් චම් වම කත් ො 
කප් පිතජීවිකස් ස පුරිමනවයවනෙ නිච් චම් මං එළකසරීරං නිමිත් තමවහොසි. වසො 
නිච් ඡවිවපවතො ජාවතො. 

අසික ො වත්ථුස්මං වසො සූකරිවකො දීඝරත් තං නිොපපුට් වඨ සූකවර අසිනා 
ෙධිත් ො ෙධිත් ො දීඝරත් තං ජීවිකං කප් වපසි. වතනස් ස උක් ඛිත් තාසිකභාවෙොෙ 
නිමිත් තං අවහොසි. තස් මා අසිවලොමවපවතො ජාවතො. 

සත්තික ො වත්ථුස්මංං වසො මාගවිවකො එකං මිගඤ් ච සත් තිඤ් ච ගවහත් ො 
ෙනං ගන් ත් ො තස් ස මිගස් ස සමීපං ආගතාගවත මිවග සත් තියා විජ් ඣිත් ො 

මාවරසි, තස් ස සත් තියා විජ් ඣනකභාවෙොවයෙ නිමිත් තං අවහොසි. තස් මා 
සත් තිවලොමවපවතො ජාවතො. 

උසුවලොමෙත් ථුස් මිං ොරණිකෙොති රාජාපරාධිවක අවනකාහි කාරණාහි 
පීවළත් ො අෙසාවන කණ් වඩන විජ් ඣිත් ො මාරණකපුරිවසො. වසො කිර 
අසුකස ්මිං පවදවස විද් වධො මරතීති ඤත් ොෙ විජ් ඣති. තස් වසෙං ජීවිකං 
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කප් වපත් ො නරවක උප් පන් නස ්ස තවතො පක් කාෙවසවසන ඉධූපපත් තිකාවල 
උසුනා විජ් ඣනභාවෙොවයෙ නිමිත් තං අවහොසි. තස් මා උසුවලොමවපවතො 
ජාවතො. 

සූචිවලොමෙත් ථුස් මිං සාරථීති අස් සදමවකො. වගොදමවකොතිපි 

කුලරුන්දට්ඨෙථායංවුත් තං. තස් ස පවතොදසූචියා විජ් ඣනභාවෙොවයෙ නිමිත් තං 
අවහොසි. තස ්මා සූචිවලොමවපවතො ජාවතො. 

දුතියසූචිවලොමෙත් ථුස ්මිං සූචකෙොති වපසුඤ් ඤකාරවකො. වසො කිර 

මනුස් වස අඤ ්ඤමඤ් ඤඤ් ච භින් දි. රාජකුවල ච ‘‘ඉමස ්ස ඉමං නාම අත් ථි, 
ඉමිනා ඉදං නාම කත’’න් ති සූවචත් ො සූවචත් ො අනයබයසනං පාවපසි. තස් මා 

යථාවනන සූවචත් ො මනුස් සා භින් නා, තථා සූචීහි වභදනදුක් ඛං පච් චනුවභොතුං 
කම් මවමෙ නිමිත් තං කත් ො සූචිවලොමවපවතො ජාවතො. 

අණ් ඩභාරිතෙත් ථුස් මිං  ා කූකටොති විනිච් ඡයාමච් වචො. තස් ස 
කම් මසභාගතාය කුම් භමත් තා මහාඝටප් පමාණා අණ් ඩා අවහසුං. වසො හි යස් මා 
රවහො පටිච් ඡන් න ඨාවන ලඤ් ජං ගවහත් ො කූටවිනිච් ඡවයන පාකටං වදොසං 
කවරොන් වතො සාමිවක අස් සාමිවක අකාසි. තස් මාස ්ස රහස් සං අඞ් ගං පාකටං 

නිබ් බත් තං. යස් මා දණ් ඩං පට් ඨවපන් වතො පවරසං අසය් හං භාරං ආවරොවපසි, 
තස් මාස් ස රහස් සඞ් ගං අසය් හභාවරො හුත් ො නිබ් බත් තං. යස් මා යස් මිං ඨාවන 

ඨිවතන සවමන භවිතබ් බං, තස් මිං ඨත් ො විසවමො අවහොසි, තස් මාස් ස 
රහස් සඞ් වග විසමා නිසජ් ජා අවහොසීති. 

පාරදාරිෙවත්ථුස්මං වසො සත් වතො පරස් ස රක් ඛිතං වගොපිතං සස් සාමිකං 
 ස් සං ඵුසන් වතො මීළ් හසුවඛන කාමසුවඛන චිත් තං රමයිත් ො කම් මසභාගතාය 

ගූථ ස ්සං ඵුසන් වතො දුක් ඛමනුභවිතුං තත් ථ නිබ් බත් වතො. දුට්ඨබ්රාහ් ණවත්ථු 
පාකටවමෙ. 

230. නිච්ෙවිත්ථිවත්ථුස්මං යස් මා මාතුගාවමො නාම අත් තවනො  ස් වස 

අනිස ්සවරො, සා ච තං සාමිකස් ස සන් තකං  ස් සං වථවනත් ො පවරසං අභිරතිං 

උප් පාවදසි, තස් මා කම් මසභාගතාය සුඛසම්  ස ්සා ධංසිත් ො දුක් ඛසම්  ස් සං 
අනුභවිතුං නිච් ඡවිත් ථී හුත් ො උපපන් නා. 

මඞ් ගුලිත් ථිෙත් ථුස් මිං  ඞ්ගුලින් ති විරූපං දුද් දසිකං බීභච් ඡං, සා කිර 
ඉක් ඛණිකාකම් මං යක් ඛදාසිකම් මං කවරොන් තී ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච එෙං 
බලිකම් වම කවත අයං නාම තුම් හාකං ෙඩ් ඪි භවිස් සතී’’ති මහාජනස් ස 
ගන් ධපුප්  ාදීනි ෙඤ් චනාය ගවහත් ො මහාජනං දුද් දිට් ඨිං මිච් ඡාදිට් ඨිං 
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ගණ් හාවපසි, තස් මා තාය කම් මසභාගතාය ගන් ධපුප්  ාදීනං වථනිතත් තා 
දුග් ගන් ධා දුද් දස් සනස් ස ගාහිතත් තා දුද් දසිකා විරූපා බීභච් ඡා හුත් ො නිබ් බත් තා. 

ඔකිලිනිෙත් ථුස් මිං උප්පක්ෙංඔකිලිනිං ඔකිරිනින් ති සා කිර අඞ් ගාරචිතවක 

නිපන් නා විප්  න් දමානා විපරිෙත් තමානා පච් චති, තස් මා උප් පක් කා වචෙ 

වහොති ඛවරන අග් ගිනා පක් කසරීරා; ඔකිලිනී ච කිලින් නසරීරා බින් දුබින් දූනි 

හිස් සා සරීරවතො පග් ඝරන් ති. ඔකිරිනී ච අඞ් ගාරසම් පරිකිණ් ණා, තස් සා හි 

වහට් ඨවතොපි කිංසුකපුප්  ෙණ් ණා අඞ් ගාරා, උභයපස ්වසසුපි, ආකාසවතොපිස් සා 

උපරි අඞ් ගාරා පතන් ති, වතන වුත් තං – ‘‘උප් පක් කං ඔකිලිනිං ඔකිරිනි’’න් ති. 

සා ඉස්සාපෙතා සපත්තිං අඞ් ාරෙටාකහන ඔකිරීති තස් සා කිර 
කලිඞ් ගරඤ් වඤො එකා නාටකිනී අඞ් ගාරකටාහං සමීවප ඨවපත් ො ගත් තවතො 

උදකඤ් ච පුඤ් ඡති, පාණිනා ච වසදං කවරොති. රාජාපි තාය සද් ධිං කථඤ් ච 

කවරොති, පරිතුට් ඨාකාරඤ් ච දස් වසති. අග් ගමවහසී තං අසහමානා ඉස් සාපකතා 
හුත් ො අචිරපක් කන් තස් ස රඤ් වඤො තං අඞ් ගාරකටාහං ගවහත් ො තස් සා උපරි 
අඞ් ගාවර ඔකිරි. සා තං කම් මං කත් ො තාදිසංවයෙ විපාකං පච් චනුභවිතුං 
වපතවලොවක නිබ් බත් තා. 

කචොරඝාතෙවත්ථුස්මං වසො රඤ් වඤො ආණාය දීඝරත් තං වචොරානං සීසානි 
ඡින් දිත් ො වපතවලොවක නිබ් බත් තන් වතො අසීසකං කබන් ධං හුත් ො නිබ් බත් ති. 

භික් ඛුෙත් ථුස ්මිං පාපභික්ඛූති ලාමකභික් ඛු. වසො කිර වලොකස් ස 
සද් ධාවදවයය චත් තාවරො පච් චවය පරිභුඤ් ජිත් ො කායෙචීද් ොවරහි අසං යවතො 
භින් නාජීවෙො චිත් තවකළිං කීළන් වතො විචරි. තවතො එකං බුද් ධන් තරං නිරවය 
පච් චිත් ො වපතවලොවක නිබ් බත් තන් වතො භික් ඛුසදිවසවනෙ අත් තභාවෙන 

නිබ් බත් ති. භික්ඛුනී-සික්ඛ ානා-සා කණර-සා කණරීවත්ථූසුපි අයවමෙ 
විනිච් ඡවයො. 

231. තවපොදාෙත් ථුස ්මිං අච්කෙොදකෙොති පසන් වනොදවකො. සීකතොදකෙොති 

සීතලඋදවකො. සාකතොදකෙොති මධුවරොදවකො. කසතකෙොති පරිසුද් වධො 

නිස ්වසොලපණකකද් දවමො. සුප්පතිත්කථොති සුන් දවරහි තිත් වථහි උපපන් වනො. 

ර ණීකයොති රතිජනවකො. චක්ෙ ත්තානීති රථචක් කප් පමාණානි. කුලථිතා 

සන්දතීති තත්රා සන් තත් තා හුත් ො සන් දති. යතායං භික්ඛකවති යවතො අයං 

භික් ඛවෙ. කසො දකහොති වසො රහවදො. කුවතො පනායං සන් දතීති? 
වෙභාරපබ් බතස ්ස කිර වහට් ඨා භුම් මට් ඨකනාගානං පඤ් චවයොජනසතිකං 
නාගභෙනං වදෙවලොකසදිසං මණිමවයන තවලන ආරාමුයයාවනහි ච 

සමන් නාගතං; තත් ථ නාගානං කීළනට් ඨාවන වසො උදකදවහො, තවතො අයං 

තවපොදා සන් දති. ද්වින්නං  හානිරයානං අන්තරිොය ආ ච්ෙතීති 
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රාජගහනගරං කිර ආවිඤ ්වජත් ො මහාවපතවලොවකො, තත් ථ ද් වින් නං 

මහාවලොහකුම් භිනිරයානං අන් තවරන අයං තවපොදා ආගච් ඡති, තස් මා කුථිතා 
සන් දතීති. 

යුද් ධෙත් ථුස් මිං නන්දී චරතීති විජයවභරී ආහිණ් ඩති. රාජා ආවුකසො

ලිච්ෙවීහීති වථවරො කිර අත් තවනො දිොට් ඨාවන ච රත් තිට් ඨාවන ච නිසීදිත් ො 

‘‘ලිච් ඡෙවයො කතහත් ථා කතූපාසනා, රාජා ච වතහි සද් ධිං සම් පහාරං වදතී’’ති 
ආෙජ් වජන් වතො දිබ් වබන චක් ඛුනා රාජානං පරාජිතං පලායමානං අද් දස. තවතො 

භික් ඛූ ආමන් වතත් ො ‘‘රාජා ආවුකසො තුම්හාෙං උපට්ඨාකෙො ලිච්ෙවීහි

පභග්ක ො’’ති ආහ. සච්චං, භික්ඛකව, ක ොග් ල් ාකනොආහාති පරාජිකකාවල 
ආෙජ් ජිත් ො යං දිට් ඨං තං භණන් වතො සච් චං ආහ. 

232. නාවගොගාහෙත් ථුස් මිං සප්පිනිොයාති එෙංනාමිකාය. ආකනඤ්ජං

ස ාධින් ති අවනජං අචලං කායොචාවිප්  න් දවිරහිතං චතුත් ථජ් ඣානසමාධිං. 

නා ානන් ති හත් ථීනං. ඔ ය්හ උත්තරන්තානන් ති ඔගය් හ ඔගාවහත් ො පුන 
උත් තරන් තානං. වත කිර ගම් භීරං උදකං ඔතරිත් ො තත් ථ න් හත් ො ච පිවිත් ො 

ච වසොණ් ඩාය උදකං ගවහත් ො අඤ් ඤමඤ් ඤං ආවලොවලන් තා උත් තරන් ති, 

වතසං එෙං ඔගය් හ උත් තරන් තානන් ති වුත් තං වහොති. කෙොඤ්චං

ෙකරොන්තානන් ති නදීතීවර ඨත් ො වසොණ් ඩං මුවඛ පක් ඛිපිත් ො වකොඤ් චනාදං 

කවරොන් තානං. සද්දං අස්කසොසින් ති තං වකොඤ් චනාදසද් දං අස් වසොසිං. 

අත්කථකසො, භික්ඛකව, ස ාධිකසොචකඛොඅපරිසුද්කධොති අත් ථි එවසො සමාධි 

වමොග් ගල් ලානස් ස, වසො ච වඛො පරිසුද් වධො න වහොති. වථවරො කිර 
පබ් බජිතවතො සත් තවම දිෙවස තදහුඅරහත් තප් පත් වතො අට් ඨසු සමාපත් තීසු 
පඤ ්චහාකාවරහි අනාචිණ් ණෙසීභාවෙො සමාධිපරිපන් ථවක ධම් වම න සුට් ඨු 
පරිවසොවධත් ො ආෙජ් ජනසමාපජ් ජනාධිට් ඨානවුට් ඨානපච් චවෙක් ඛණානං 

සඤ ්ඤාමත් තකවමෙ කත් ො චතුත් ථජ් ඣානං අප් වපත් ො නිසින් වනො, 

ඣානඞ් වගහි වුට් ඨාය නාගානං සද් දං සුත් ො ‘‘අන් වතොසමාපත් තියං 

අස් වසොසි’’න් ති එෙංසඤ් ඤී අවහොසි. වතන වුත් තං – ‘‘අත් වථවසො, භික් ඛවෙ, 

සමාධි; වසො ච වඛො අපරිසුද් වධො’’ති. 

වසොභිතෙත් ථුස් මිං අහං, ආවුකසො, පඤ්ච ෙප්පසතානි අනුස්සරාමීති 
එකාෙජ් ජවනන අනුස් සරාමීති ආහ. ඉතරථා හි අනච් ඡරියං අරියසාෙකානං 
පටිපාටියා නානාෙජ් ජවනන තස් ස තස් ස අතීවත නිොසස් ස අනුස් සරණන් ති න 

භික් ඛූ උජ් ඣාවයයයං. යස් මා පවනස ‘‘එකාෙජ් ජවනන අනුස ්සරාමී’’ති ආහ, 

තස් මා භික් ඛූ උජ් ඣායිංසු. අත්කථසා, භික්ඛකව, කසොභිතස්ස, සා ච කඛො 

එොකයව ජාතීති යං වසොභිවතො ජාතිං අනුස් සරාමීති ආහ, අත් වථසා ජාති 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  චතුත්ථපාරාජිෙං 

400 

පටුන 

වසොභිතස් ස, සා ච වඛො එකාවයෙ අනන් තරා න උප් පටිපාටියා අනුස් සරිතාති 
අධිප් පාවයො. 

කථං පනායං එතං අනුස් සරීති? අයං කිර පඤ් චන් නං කප් පසතානං උපරි 
තිත් ථායතවන 

පබ් බජිත් ො අසඤ් ඤසමාපත් තිං නිබ් බත් වතත් ො අපරිහීනජ් ඣාවනො කාලං 
කත් ො අසඤ් ඤභවෙ නිබ් බත් ති. තත් ථ යාෙතායුකං ඨත් ො අෙසාවන 
මනුස් සවලොවක උප් පන් වනො සාසවන පබ් බජිත් ො තිස් වසො විජ් ජා සච් ඡාකාසි. 
වසො පුබ් වබනිොසං අනුස ්සරමාවනො ඉමස් මිං අත් තභාවෙ පටිසන් ධිං දිස් ො 
තවතො පරං තතිවය අත් තභාවෙ චතිවමෙ අද් දස. අථ උභින් නමන් තරා 
අචිත් තකං අත් තභාෙං අනුස් සරිතුං අසක් වකොන් වතො නයවතො සල් ලක් වඛසි – 
‘‘අද් ධාඅහං අසඤ් ඤභවෙ නිබ් බත් වතො’’ති. එෙං සල් ලක් වඛන් වතන 

පනාවනන දුක් කරං කතං, සතධා භින් නස ්ස ොලස් ස වකොටියා වකොටි 

පටිවිද් ධා, ආකාවස පදං දස් සිතං. තස් මා නං භගො ඉමස ්මිංවයෙ ෙත් ථුස් මිං 

එතදග් වග ඨවපසි – ‘‘එතදග් ගං භික් ඛවෙ, මම සාෙකානං භික් ඛූනං 

පුබ් වබනිොසං අනුස් සරන් තානං යදිදං වසොභිවතො’’ති (අ. නි. 1.219, 227). 

විනීතෙත් ථුෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නි  නවණ්ණනා 

233. උද්දිට්ඨා කඛොආයස් න්කතො චත්තාකරොපාරාජිොධම් ාති ඉදං ඉධ 
උද් දිට් ඨපාරාජිකපරිදීපනවමෙ. සවමොධාවනත් ො පන සබ් බාවනෙ චතුවීසති 

පාරාජිකානි වෙදිතබ් බානි. කතමානි චතුවීසති? පාළියං ආගතානි තාෙ භික් ඛූනං 

චත් තාරි, භික් ඛුනීනං අසාධාරණානි චත් තාරීති අට් ඨ. එකාදස අභබ් බපුග් ගලා, 

වතසු පණ් ඩකතිරච් ඡානගතඋභවතොබයඤ් ජනකා, තවයො ෙත් ථුවිපන් නා 

අවහතුකපටිසන් ධිකා, වතසං සග් වගො අොරිවතො මග් වගො පන ොරිවතො, 
අභබ් බා හි වත මග් ගප් පටිලාභාය ෙත් ථුවිපන් නත් තාති. පබ් බජ් ජාපි වනසං 

පටික් ඛිත් තා, තස් මා වතපි පාරාජිකා. වථයයසංොසවකො, 

තිත් ථියපක් කන් තවකො, මාතුඝාතවකො, පිතුඝාතවකො, අරහන් තඝාතවකො, 

භික් ඛුනීදූසවකො, වලොහිතුප් පාදවකො, සඞ් ඝවභදවකොති ඉවම අට් ඨ අත් තවනො 
කිරියාය විපන් නත් තා අභබ් බට් ඨානං පත් තාති පාරාජිකාෙ. වතසු 

වථයයසංොසවකො, තිත් ථියපක් කන් තවකො, භික් ඛුනීදූසවකොති ඉවමසං තිණ් ණං 
සග් වගො අොරිවතො මග් වගො පන ොරිවතොෙ. ඉතවරසං පඤ් චන් නං උභයම් පි 
ොරිතං. වත හි අනන් තරභවෙ නරවක නිබ් බත් තනකසත් තා. ඉති ඉවම ච 

එකාදස, පුරිමා ච අට් ඨාති එකූනවීසති. වත ගිහිලිඞ් වග රුචිං උප් පාවදත් ො 
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ගිහිනිොසනනිෙත් ථාය භික් ඛුනියා සද් ධිං වීසති. සා හි අජ් ඣාචාරවීතික් කමං 
අකත් ොපි එත් තාෙතාෙ අස් සමණීති ඉමානි තාෙ වීසති පාරාජිකානි. 

අපරානිපි – ලම් බී, මුදුපිට් ඨිවකො, පරස් ස අඞ් ගජාතං මුවඛන ගණ් හාති, 
පරස ්ස අඞ් ගජාවත අභිනිසීදතීති ඉවමසං චතුන් නං ෙවසන චත් තාරි 
අනුවලොමපාරාජිකානීති ෙදන් ති. එතානි හි යස් මා උභින් නං රාගෙවසන 
සදිසභාවූපගතානං ධම් වමො ‘‘වමථුනධම් වමො’’ති වුච් චති. තස් මා එවතන 
පරියාවයන වමථුනධම් මං අප් පටිවසවිත් ොවයෙ වකෙලං මග් වගන 
මග් ගප් පවෙසනෙවසන ආපජ් ජිතබ් බත් තා වමථුනධම් මපාරාජිකස් ස 
අනුවලොවමන් තීති අනුවලොමපාරාජිකානීති වුච් චන් ති. ඉති ඉමානි ච චත් තාරි 
පුරිමානි ච වීසතීති සවමොධාවනත් ො සබ් බාවනෙ චතුවීසති පාරාජිකානි 
වෙදිතබ් බානි. 

න  භති භික්ඛූහි සද්ධිං සංවාසන් ති උවපොසථ-පොරණ-

පාතිවමොක් ඛුද් වදස-සඞ් ඝකම් මප් පවභදං භික් ඛූහි සද් ධිං සංොසං න ලභති. යථා

පුකර තථා පච්ොති යථා පුබ් වබ ගිහිකාවල අනුපසම් පන් නකාවල ච පච් ඡා 
පාරාජිකං ආපන් වනොපි තවථෙ අසංොවසො වහොති. නත් ථි තස් ස භික් ඛූහි සද් ධිං 
උවපොසථපොරණපාතිවමොක් ඛුද් වදසසඞ් ඝකම් මප් පවභවදො සංොවසොති භික් ඛූහි 

සද් ධිං සංොසං න ලභති. තත්ථායස් න්කත පුච්ොමීති වතසු චතූසු පාරාජිවකසු 

ආයස ්මන් වත ‘‘කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා’’ති පුච් ඡාමි. ෙච්චිත්ථාති කච් චි එත් ථ; 

එවතසු චතූසු පාරාජිවකසු කච් චි පරිසුද් ධාති අත් වථො. අථ ො ෙච්චිත්ථ 

පරිසුද්ධාති කච් චි පරිසුද් ධා අත් ථ, භෙථාති අත් වථො. වසසං සබ් බත් ථ 
උත් තානත් ථවමොති. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

චතුත් ථපාරාජිකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං 

1. සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

යං පාරාජිකකණ් ඩස ්ස, සඞ් ගීතං සමනන් තරං; 
තස් ස වතරසකස් සායමපුබ් බපදෙණ් ණනා. 

234. වතන සමවයන බුද් වධො භගො සාෙත් ථියං විහරති වජතෙවන 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආරාවම. වතන වඛො පන සමවයන ආයස් මා වසයයසවකො 

අනභිරවතො බ්රහ් මචරියං චරතීති එත් ථ ආයස් ාති පියෙචනං. කසයයසකෙොති 

තස් ස භික් ඛුවනො නාමං. අනභිරකතොති වික් ඛිත් තචිත් වතො කාමරාගපරිළාවහන 

පරිඩය් හමාවනො න පන ගිහිභාෙං පත් ථයමාවනො. කසො කතන කිකසො කහොතීති 
වසො වසයයසවකො වතන අනභිරතභාවෙන කිවසො වහොති. 

අද්දසාකඛොආයස් ාඋදායීති එත් ථ උදායීති තස් ස වථරස් ස නාමං, අයඤ් හි 
වසයයසකස ්ස උපජ් ඣාවයො ලාළුදායී නාම භන් තමිගසප් පටිභාවගො 

නිද් දාරාමතාදිමනුයුත් තානං අඤ් ඤතවරො වලොලභික් ඛු. ෙච්චි කනො ත්වන් ති 

කච් චි නු ත් ෙං. යාවදත්ථං භුඤ්ජාතිආදීසු යාෙතා අත් වථොති යාෙදත් ථං. ඉදං 
වුත් තං වහොති – යාෙතා වත වභොජවනන අත් වථො යත් තකං ත් ෙං ඉච් ඡසි 

තත් තකං භුඤ් ජ, යත් තකං කාලං රත් තිං ො දිො ො සුපිතුං ඉච් ඡසි තත් තකං 

සුප, මත් තිකාදීහි කායං උබ් බට් වටත් ො චණ් ණාදීහි ඝංසිත් ො යත් තකං න් හානං 

ඉච් ඡසි තත් තකං න් හාය, උද් වදවසන ො පරිපුච් ඡාය ො ෙත් තපටිපත් තියා ො 

කම් මට් ඨාවනන ො අත් වථො නත් ථීති. යදා කත අනභිරති උප්පජ්ජතීති යස් මිං 
කාවල තෙ කාමරාගෙවසන උක් කණ් ඨිතතා වික් ඛිත් තචිත් තතා උප් පජ් ජති. 

රාක ොචිත්තංඅනුද්ධංකසතීති කාමරාවගො චිත් තං ධංවසති පධංවසති වික් ඛිපති 

වචෙ මිලාවපති ච. තදා හත්කථන උපක්ෙමත්වා අසුචිං ක ොකචහීති තස් මිං 

කාවල හත් වථන ොයමිත් ො අසුචිවමොචනං කවරොහි, එෙඤ් හි වත 
චිත් වතකග් ගතා භවිස් සති. ඉති තං උපජ් ඣාවයො අනුසාසි යථා තං බාවලො බාලං 
මවගො මගං. 

235. කතසං මුට්ඨස්සතීනං අසම්පජානානං නිද්දං ඔක්ෙ න්තානන් ති 
සතිසම් පජඤ ්ඤං පහාය නිද් දං ඔතරන් තානං. තත් ථ කිඤ් චාපි නිද් දං 

ඔක් කමන් තානං අබයාකවතො භෙඞ් ගොවරො පෙත් තති, සතිසම් පජඤ් ඤොවරො 

ගළති, තථාපි සයනකාවල මනසිකාවරො කාතබ් වබො. දිො සුපන් වතන යාෙ 
න් හාතස ්ස භික් ඛුවනො වකසා න සුක් ඛන් ති තාෙ සුපිත් ො වුට් ඨහිස් සාමීති 
සඋස් සාවහන සුපිතබ් බං. රත් තිං සුපන් වතන එත් තකං නාම රත් තිභාගං සුපිත් ො 
චන් වදන ො තාරකාය ො ඉදං නාම ඨානං පත් තකාවල වුට් ඨහිස ්සාමීති 
සඋස් සාවහන සුපිතබ් බං. බුද් ධානුස ්සතිආදීසු ච දසසු කම් මට් ඨාවනසු එකං 
අඤ ්ඤං ො චිත් තරුචියං කම් මට් ඨානං ගවහත් ොෙ නිද් දා ඔක් කමිතබ් බා. එෙං 
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පටුන 

කවරොන් වතො හි සවතො සම් පජාවනො සතිඤ් ච සම් පජඤ ්ඤඤ් ච අවිජහිත් ොෙ 
නිද් දං ඔක් කමතීති වුච් චති. වත පන භික් ඛූ බාලා වලොලා භන් තමිගසප් පටිභාගා 
න එෙමකංසු. වතන වුත් තං – ‘‘වතසං මුට් ඨස ්සතීනං අසම් පජානානං නිද් දං 
ඔක් කමන් තාන’’න් ති. 

අත්ථිකචත්ථකචතනා බ්භතීති එත් ථ ච සුපිනන් වත අස් සාදවචතනා අත් ථි 

උපලබ් භති. අත්කථසා, භික්ඛකව, කචතනා; සා ච කඛො අබ්කබොහාරිොති 

භික් ඛවෙ එසා අස් සාදවචතනා අත් ථි, සා ච වඛො අවිසවය උප් පන් නත් තා 

අබ් වබොහාරිකා, ආපත් තියා අඞ් ගං න වහොති. ඉති භගො සුපිනන් වත වචතනාය 
අබ් වබොහාරිකභාෙං දස් වසත් ො ‘‘එෙඤ් ච පන භික් ඛවෙ ඉමං සික් ඛාපදං 

උද් දිවසයයාථ, සඤ්කචතනිො සුක්ෙවිස්සට්ඨි අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා

සඞ්ඝාදිකසකසො’’ති සානුපඤ් ඤත් තිකං සික් ඛාපදං පඤ් ඤාවපසි. 

236-237. තත් ථ සංවිජ් ජති වචතනා අස් සාති සඤ් වචතනා, සඤ ්වචතනාෙ 

සඤ්කචතනිො, සඤ් වචතනා ො අස් සා අත් ථීති සඤ් වචතනිකා. යස් මා පන 
යස් ස සඤ් වචතනිකා සුක් කවිස් සට් ඨි වහොති වසො ජානන් වතො සඤ් ජානන් වතො 

වහොති, සා චස් ස සුක් කවිස් සට් ඨි වචච් ච අභිවිතරිත් ො වීතික් කවමො වහොති, 

තස් මා බයඤ් ජවන ආදරං අකත් ො අත් ථවමෙ දස් වසතුං ‘‘ජානන්කතො

සඤ්ජානන්කතො කචච්ච අභිවිතරිත්වා වීතික්ෙක ො’’ති එෙමස් ස පදභාජනං 

වුත් තං. තත් ථ ජානන්කතොති උපක් කමාමීති ජානන් වතො. සඤ්ජානන්කතොති 

සුක් කං වමොවචමීති සඤ් ජානන් වතො, වතවනෙ උපක් කමජානනාකාවරන සද් ධිං 

ජානන් වතොති අත් වථො. කචච්චාති වමොචනස් සාදවචතනාෙවසන වචවතත් ො 

පකප් වපත් ො. අභිවිතරිත්වාති උපක් කමෙවසන මද් දන් වතො නිරාසඞ් කචිත් තං 

වපවසත් ො. වීතික්ෙක ොති එෙං පෙත් තස ්ස වයො වීතික් කවමො අයං 
සඤ ්වචතනිකාසද් දස් ස සිඛාප් පත් වතො අත් වථොති වුත් තං වහොති. 

ඉදානි සුක් කවිස් සට් ඨීති එත් ථ යස ්ස සුක් කස ්ස විස ්සට් ඨි තං තාෙ 

සඞ් ඛයාවතො ෙණ් ණවභදවතො ච දස් වසතුං ‘‘සුක්ෙන්ති දස

සුක්ොනී’’තිආදිමාහ. තත් ථ සුක් කානං ආසයවභදවතො ධාතුනානත් තවතො ච 
නීලාදිෙණ් ණවභවදො වෙදිතබ් වබො. 

විස්සට්ඨීති විස් සග් වගො, අත් ථවතො පවනතං ඨානාචාෙනං වහොති, වතනාහ – 
‘‘විස ්සට් ඨීති ඨානවතොචාෙනා වුච් චතී’’ති. තත් ථ ෙත් ථිසීසං කටි කාවයොති තිධා 

සුක් කස ්ස ඨානං පකප් වපන් ති, එවකො කිරාචරිවයො ‘‘ෙත් ථිසීසං සුක් කස ්ස 

ඨාන’’න් ති ආහ. එවකො ‘‘කටී’’ති, එවකො ‘‘සකවලො කාවයො’’ති, වතසු 
තතියස ්ස භාසිතං සුභාසිතං. වකසවලොමනඛදන් තානඤ් හි මංසවිනිමුත් තට් ඨානං 
උච් චාරපස ්සාෙවඛළසිඞ් ඝාණිකාථද් ධසුක් ඛචම් මානි ච ෙජ් වජත් ො අෙවසවසො 
ඡවිමංසවලොහිතානුගවතො සබ් වබොපි කාවයො 
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කායප් පසාදභාෙජීවිතින් ද්රියාබද් ධපිත් තානං සම් භෙස් ස ච ඨානවමෙ. තථා හි 
රාගපරියුට් ඨාවනනාභිභූතානං හත් ථීනං උවභොහි කණ් ණචූළිකාහි සම් භවෙො 

නික් ඛමති, මහාවසනරාජා ච රාගපරියුට් ඨිවතො සම් භෙවෙගං අධිොවසතුං 
අසක් වකොන් වතො සත් වථන බාහුසීසං  ාවලත් ො ෙණමුවඛන නික් ඛන් තං 
සම් භෙං දස් වසසීති. 

එත් ථ පන පඨමස් ස ආචරියස් ස ොවද වමොචනස් සාවදන නිමිත් වත 
උපක් කමවතො යත් තකං එකා ඛුද් දකමක් ඛිකා පිවෙයය තත් තවක අසුචිම් හි 
ෙත් ථිසීසවතො මුඤ ්චිත් ො දකවසොතං ඔතිණ් ණමත් වත බහි නික් ඛන් වත ො 
අනික් ඛන් වත ො සඞ් ඝාදිවසවසො. දුතියස් ස ොවද තවථෙ කටිවතො මුච් චිත් ො 

දකවසොතං ඔතිණ් ණමත් වත, තතියස ්ස ොවද තවථෙ සකලකායං 
සඞ් වඛොවභත් ො තවතො මුච් චිත් ො දකවසොතං ඔතිණ් ණමත් වත බහි නික් ඛන් වත 
ො අනික් ඛන් වත ො සඞ් ඝාදිවසවසො. දකවසොවතොවරොහණඤ් වචත් ථ 

අධිොවසත් ො අන් තරා නිොවරතුං අසක් කුවණයයතාය වුත් තං, ඨානා චතඤ් හි 
අෙස් සං දකවසොතං ඔතරති. තස් මා ඨානා චාෙනමත් වතවනවෙත් ථ ආපත් ති 

වෙදිතබ් බා, සා ච වඛො නිමිත් වත උපක් කමන් තස ්වසෙ 

හත් ථපරිකම් මපාදපරිකම් මගත් තපරිකම් මකරවණන සවචපි අසුචි මුච් චති, 
අනාපත් ති. අයං සබ් බාචරියසාධාරණවිනිච් ඡවයො. 

අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තාති එත් ථ සුපිවනො එෙ සුපිනන්කතො, තං ඨවපත් ො 
අපවනත් ොති වුත් තං වහොති. තඤ් ච පන සුපිනං පස් සන් වතො චතූහි කාරවණහි 
පස් සති ධාතුක් වඛොභවතො ො අනුභූතපුබ් බවතො ො වදෙවතොපසංහාරවතො ො 
පුබ් බනිමිත් තවතො ොති. 

තත් ථ පිත් තාදීනං වඛොභකරණපච් චයවයොවගන ඛුභිතධාතුවකො 

ධාතුක් වඛොභවතො සුපිනං පස් සති, පස් සන් වතො ච නානාවිධං සුපිනං පස් සති – 

පබ් බතා පතන් වතො විය, ආකාවසන ගච් ඡන් වතො විය, ොළමිගහත් ථීවචොරාදීහි 
අනුබද් වධො විය වහොති. අනුභූතපුබ් බවතො පස් සන් වතො පුබ් වබ අනුභූතපුබ් බං 
ආරම් මණං පස් සති. වදෙවතොපසංහාරවතො පස් සන් තස් ස වදෙතා අත් ථකාමතාය 
ො අනත් ථකාමතාය ො අත් ථාය ො අනත් ථාය ො නානාවිධානි ආරම් මණානි 

උපසංහරන් ති, වසො තාසං වදෙතානං ආනුභාවෙන තානි ආරම් මණානි පස් සති. 
පුබ් බනිමිත් තවතො පස් සන් වතො පුඤ් ඤාපුඤ් ඤෙවසන උප් පජ් ජිතුකාමස් ස 

අත් ථස ්ස ො අනත් ථස් ස ො පුබ් බනිමිත් තභූතං සුපිනං පස් සති, 

වබොධිසත් තස ්සමාතා විය පුත් තපටිලාභනිමිත් තං, වබොධිසත් වතො විය පඤ් ච 

මහාසුපිවන (අ. නි. 5.196), වකොසලරාජා විය වසොළස සුපිවනති. 

තත් ථ යං ධාතුක් වඛොභවතො අනුභූතපුබ් බවතො ච සුපිනං පස් සති න තං සච් චං 

වහොති. යං වදෙවතොපසංහාරවතො පස් සති තං සච් චං ො වහොති අලීකං ො, කුද් ධා 
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හි වදෙතා උපාවයන විනාවසතුකාමා විපරීතම් පි කත් ො දස් වසන් ති. යං පන 
පුබ් බනිමිත් තවතො පස් සති තං එකන් තසච් චවමෙ වහොති. එවතසඤ් ච චතුන් නං 
මූලකාරණානං සංසග් ගවභදවතොපි සුපිනවභවදො වහොතිවයෙ. 

තඤ ්ච පවනතං චතුබ් බිධම් පි සුපිනං වසක් ඛපුථුජ් ජනාෙ පස් සන් ති 

අප් පහීනවිපල් ලාසත් තා, අවසක් ඛා පන න පස් සන් ති පහීනවිපල් ලාසත් තා. කිං 

පවනතං පස් සන් වතො සුත් වතො පස් සති පටිබුද් වධො, උදාහු වනෙ සුත් වතො න 

පටිබුද් වධොති? කිඤ් වචත් ථ යදි තාෙ සුත් වතො පස් සති අභිධම් මවිවරොවධො 

ආපජ් ජති, භෙඞ් ගචිත් වතන හි සුපති තං රූපනිමිත් තාදිආරම් මණං 

රාගාදිසම් පයුත් තං ො න වහොති, සුපිනං පස් සන් තස ්ස ච ඊදිසානි චිත් තානි 

උප් පජ් ජන් ති. අථ පටිබුද් වධො පස් සති විනයවිවරොවධො ආපජ් ජති, යඤ ්හි 

පටිබුද් වධො පස් සති තං සබ් වබොහාරිකචිත් වතන පස් සති, 
සබ් වබොහාරිකචිත් වතන ච කවත වීතික් කවම අනාපත් ති නාම නත් ථි. සුපිනං 
පස් සන් වතන පන කවතපි වීතික් කවම එකන් තං අනාපත් ති එෙ. අථ වනෙ 

සුත් වතො න පටිබුද් වධො පස් සති, වකො නාම පස් සති; එෙඤ් ච සති සුපිනස් ස 

අභාවෙොෙ ආපජ් ජතීති, න අභාවෙො. කස ්මා? යස් මා කපිමිද් ධපවරවතො පස් සති. 

වුත් තඤ ්වහතං – ‘‘කපිමිද් ධපවරවතො වඛො, මහාරාජ, සුපිනං පස් සතී’’ති. 

ෙපිමද්ධපකරකතොති මක් කටනිද් දාය යුත් වතො. යථා හි මක් කටස ්ස නිද් දා 

ලහුපරිෙත් තා වහොති; එෙං යා නිද් දා පුනප් පුනං කුසලාදිචිත් තවෙොකිණ් ණත් තා 

ලහුපරිෙත් තා, යස් සා පෙත් තියං පුනප් පුනං භෙඞ් ගවතො උත් තරණං වහොති තාය 

යුත් වතො සුපිනං පස් සති, වතනායං සුපිවනො කුසවලොපි වහොති අකුසවලොපි 
අබයාකවතොපි. තත් ථ සුපිනන් වත වචතියෙන් දනධම් මස් සෙනධම් මවදසනාදීනි 

කවරොන් තස් ස කුසවලො, පාණාතිපාතාදීනි කවරොන් තස ්ස අකුසවලො, ද් වීහි 
අන් වතහි මුත් වතො ආෙජ් ජනතදාරම් මණක් ඛවණ අබයාකවතොති වෙදිතබ් වබො. 

ස් ොයං දුබ් බලෙත් ථුකත් තා වචතනාය පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪිතුං අසමත් වථො, 
පෙත් වත පන අඤ් වඤහි කුසලාකුසවලහි උපත් ථම් භිවතො විපාකං වදති. 

කිඤ් චාපි විපාකං වදති? අථ වඛො අවිසවය උප් පන් නත් තා අබ් වබොහාරිකාෙ 

සුපිනන් තවචතනා. වතනාහ – ‘‘ඨකපත්වා සුපිනන්ත’’න් ති. 

සඞ්ඝාදිකසකසොති ඉමස් ස ආපත් තිනිකායස් ස නාමං. තස් මා යා අඤ් ඤත්ර 

සුපිනන් තා සඤ් වචතනිකා සුක් කවිස ්සට් ඨි, අයං සඞ් ඝාදිවසවසො නාම 

ආපත් තිනිකාවයොති එෙවමත් ථ සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. ෙචනත් වථො 
පවනත් ථ සඞ් වඝො ආදිම් හි වචෙ වසවස ච ඉච් ඡිතබ් වබො අස් සාති 

සඞ් ඝාදිවසවසො. කිං වුත් තං වහොති? ඉමං ආපත් තිං ආපජ් ජිත් ො වුට් ඨාතුකාමස් ස 

යං තං ආපත් තිවුට් ඨානං, තස් ස ආදිම් හි වචෙ පරිොසදානත් ථාය ආදිවතො 
වසවස ච මජ් වඣ මානත් තදානත් ථාය මූලාය පටිකස් සවනන ො සහ 
මානත් තදානත් ථාය අෙසාවන අබ් භානත් ථාය සඞ් වඝො ඉච් ඡිතබ් වබො. න වහත් ථ 
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පටුන 

එකම් පි කම් මං විනා සඞ් වඝන සක් කා කාතුන් ති සඞ් වඝො ආදිම් හි වචෙ වසවස ච 
ඉච් ඡිතබ් වබො අස් සාති සඞ් ඝාදිවසවසොති. බයඤ් ජනං පන අනාදියිත් ො 

අත් ථවමෙ දස් වසතුං ‘‘සඞ් වඝොෙ තස් සා ආපත් තියා පරිොසං වදති, මූලාය 

පටිකස ්සති, මානත් තං වදති, අබ් වභති න සම් බහුලා න එකපුග් ගවලො, වතන 
වුච් චති සඞ් ඝාදිවසවසො’’ති ඉදමස් ස පදභාජනං – 

‘‘සඞ් ඝාදිවසවසොති යං වුත් තං, තං සුවණොහි යථාතථං; 

සඞ් වඝොෙ වදති පරිොසං, මූලාය පටිකස් සති; 

මානත් තං වදති අබ් වභති, වතවනතං ඉති වුච් චතී’’ති. (පරි. 339) – 

පරිවාකර ෙචනකාරණඤ් ච වුත් තං, තත් ථ පරිොසදානාදීනි 

සමුච්චයක්ඛන්ධකෙ විත් ථාරවතො ආගතානි, තත් වථෙ වනසං සංෙණ් ණනං 
කරිස ්සාම. 

තස්කසව ආපත්තිනිොයස්සාති තස් ස එෙ ආපත් තිසමූහස් ස. තත් ථ 

කිඤ් චාපි අයං එකාෙ ආපත් ති, රූළ ්හිසද් වදන පන අෙයවෙ සමූහවෙොහාවරන 

ො ‘‘නිකාවයො’’ති වුත් වතො – ‘‘එවකො වෙදනාක් ඛන් වධො, එවකො 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් වධො’’තිආදීසු විය. 

එෙං උද් දිට් ඨසික් ඛාපදං පදානුක් කවමන විභජිත් ො ඉදානි ඉමං 
සුක් කවිස් සට් ඨිං ආපජ් ජන් තස් ස උපායඤ් ච කාලඤ් ච අධිප් පායඤ ්ච 

අධිප් පායෙත් ථුඤ ්ච දස් වසතුං ‘‘අජ්ඣත්තරූකප ක ොකචතී’’තිආදිමාහ. එත් ථ හි 

අජ් ඣත් තරූපාදීහි චතූහි පවදහි උපාවයො දස් සිවතො, අජ් ඣත් තරූවප ො 

වමොවචයය බහිද් ධාරූවප ො උභයත් ථ ො ආකාවස ො කටිං කම් වපන් වතො, 
ඉවතො පරං අඤ් වඤො උපාවයො නත් ථි. තත් ථ රූවප ඝට් වටත් ො වමොවචන් වතොපි 
රූවපන ඝට් වටත් ො වමොවචන් වතොපි රූවප වමොවචතිච් වචෙ වෙදිතබ් වබො. 
රූවප හි සති වසො වමොවචති න රූපං අලභිත් ො. රාගූපත් ථම් භාදීහි පන පඤ් චහි 

කාවලො දස් සිවතො. රාගූපත් ථම් භාදිකාවලසු හි අඞ් ගජාතං කම් මනියං වහොති, 

යස් ස කම් මනියත් වත සති වමොවචති. ඉවතො පරං අඤ් වඤො කාවලො නත් ථි, න හි 
විනා රාගූපත් ථම් භාදීහි පුබ් බණ් හාදවයො කාලවභදා වමොචවන නිමිත් තං 
වහොන් ති. 

ආකරො යත්ථායාතිආදීහි දසහි අධිප් පාවයො දස් සිවතො, එෙරූවපන හි 
අධිප් පායවභවදන වමොවචති න අඤ ්ඤථා. නීලාදීහි පන දසහි නෙමස් ස 

අධිප් පායස් ස ෙත් ථු දස් සිතං, වීමංසන් වතො හි නීලාදීසු අඤ් ඤතරස් ස ෙවසන 
වීමංසති න වතහි විනිමුත් තන් ති. 
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238. ඉවතො පරං පන ඉවමසංවයෙ අජ් ඣත් තරූපාදීනං පදානං 

පකාසනත් ථං ‘‘අජ්ඣත්තරූකපති අජ්ඣත්තංඋපාදින්කනරූකප’’තිආදි වුත් තං, 

තත් ථ අජ්ඣත්තංඋපාදින්කනරූකපති අත් තවනො හත් ථාදිවභවද රූවප. බහිද්ධා

උපාදින්කනති පරස් ස තාදිවසවයෙ. අනුපාදින්කනති තාළච් ඡිද් දාදිවභවද. 

තදුභකයති අත් තවනො ච පරස් ස ච රූවප, උභයඝට් ටනෙවසවනතං වුත් තං. 
අත් තවනො රූවපන ච අනුපාදින් නරූවපන ච එකවතො ඝට් ටවනපි ලබ් භති. 

ආොකස වාය න්තස්සාති වකනචි රූවපන අඝට් වටත් ො ආකාවසවයෙ 
කටිකම් පනපයඔවගන අඞ් ගජාතං චාවලන් තස් ස. 

රාගූපත්ථම්කභති රාගස ්ස බලෙභාවෙ, රාවගන ො අඞ් ගජාතස් ස 

උපත් ථම් වභ, ථද් ධභාවෙ සඤ ්ජාවතති වුත් තං වහොති. ෙම් නියං කහොතීති 
වමොචනකම් මක් ඛමං අජ් ඣත් තරූපාදීසු උපක් කමාරහං වහොති. 

උච්චාලිඞ් පාණෙදට්ඨූපත්ථම්කභති උච් චාලිඞ් ගපාණකදට් වඨන 

අඞ් ගජාවත උපත් ථම් වභ. උච් චාලිඞ් ගපාණකා නාම වලොමසපාණකා වහොන් ති, 

වතසං වලොවමහි ඵුට් ඨං අඞ් ගජාතං කණ් ඩුං ගවහත් ො ථද් ධං වහොති, තත් ථ 

යස් මා තානි වලොමානි අඞ් ගජාතං ඩංසන් තානි විය විජ් ඣන් ති, තස් මා 

‘‘උච් චාලිඞ් ගපාණකදට් වඨනා’’ති වුත් තං, අත් ථවතො පන 
උච් චාලිඞ් ගපාණකවලොමවෙධවනනාති වුත් තං වහොති. 

239. අකරොක ො භවිස්සාමීති වමොවචත් ො අවරොවගො භවිස ්සාමි. සුඛං

කවදනංඋප්පාකදස්සාමීති වමොචවනන ච මුච් චනුප් පත් තියා මුත් තපච් චයා ච යා 

සුඛා වෙදනා වහොති, තං උප් පාවදස් සාමීති අත් වථො. කභසජ්ජංභවිස්සතීති ඉදං 

වම වමොචිතං කිඤ් චිවදෙ වභසජ් ජං භවිස් සති. දානං දස්සාමීති වමොවචත් ො 

කීටකිපිල් ලිකාදීනං දානං දස් සාමි. පුඤ්ඤං භවිස්සතීති වමොවචත් ො කීටාදීනං 

වදන් තස ්ස පුඤ් ඤං භවිස් සති. යඤ්ඤං යජිස්සාමීති වමොවචත් ො කීටාදීනං 
යඤ ්ඤං යජිස ්සාමි. කිඤ් චි කිඤ් චි මන් තපදං ෙත් ො දස් සාමීති වුත් තං වහොති. 

සග් ං  මස්සාමීති වමොවචත් ො කීටාදීනං දින් නදාවනන ො පුඤ් වඤන ො 

යඤ ්වඤන ො සග් ගං ගමිස් සාමි. බීජංභවිස්සතීති කුලෙංසඞ් කුරස් ස දාරකස ්ස 

බීජං භවිස ්සති, ‘‘ඉමිනා බීවජන පුත් වතො නිබ් බත් තිස ්සතී’’ති ඉමිනා 

අධිප් පාවයන වමොවචතීති අත් වථො. වී ංසත්ථායාති ජානනත් ථාය. නී ං

භවිස්සතීතිආදීසු ජානිස් සාමි තාෙ කිං වම වමොචිතං නීලං භවිස ්සති පීතකාදීසු 

අඤ ්ඤතරෙණ් ණන් ති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. ඛිඩ්ඩාධිප්පාකයොති 

ඛිඩ් ඩාපසුවතො, වතන වතන අධිප් පාවයන කීළන් වතො වමොවචතීති වුත් තං 
වහොති. 
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240. ඉදානි යදිදං ‘‘අජ් ඣත් තරූවප වමොවචතී’’තිආදි වුත් තං තත් ථ යථා 

වමොවචන් වතො ආපත් තිං ආපජ් ජති, වතසඤ් ච පදානං ෙවසන යත් තවකො 

ආපත් තිවභවදො වහොති, තං සබ් බං දස් වසන් වතො ‘‘අජ්ඣත්තරූකප කචකතති

උපක්ෙ තිමුච්චතිආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ කචකතතීති වමොචනස් සාදසම් පයුත් තාය වචතනාය මුච් චතූති 

වචවතති. උපක්ෙ තීති තදනුරූපං ොයාමං කවරොති. මුච්චතීති එෙං 
වචවතන් තස් ස තදනුරූවපන ොයාවමන ොයමවතො සුක් කං ඨානා චෙති. 

ආපත්ති සඞ්ඝාදිකසසස්සාති ඉවමහි තීහි අඞ් වගහි අස් ස පුග් ගලස ්ස 
සඞ් ඝාදිවසවසො නාම ආපත් තිනිකාවයො වහොතීති අත් වථො. එස නවයො 

බහිද්ධාරූකපතිආදීසුපි අෙවසවසසු අට් ඨවීසතියා පවදසු. 

එත් ථ පන ද් වෙ ආපත් තිසහස් සානි නීහරිත් ො දස් වසතබ් බානි. කථං? 
අජ් ඣත් තරූවප තාෙ රාගූපත් ථම් වභ ආවරොගයත් ථාය නීලං වමොවචන් තස ්ස 

එකා ආපත් ති, අජ් ඣත් තරූවපවයෙ රාගූපත් ථම් වභ ආවරොගයත් ථාය පීතාදීනං 

වමොචනෙවසන අපරා නොති දස. යථා ච ආවරොගයත් ථාය දස, එෙං සුඛාදීනං 

නෙන් නං පදානං අත් ථාය එවකකපවද දස දස කත් ො නවුති, ඉති ඉමා ච නවුති 
පුරිමා ච දසාති රාගූපත් ථම් වභ තාෙ සතං. යථා පන රාගූපත් ථම් වභ එෙං 
ෙච් චූපත් ථම් භාදීසුපි චතූසු එවකකස් මිං උපත් ථම් වභ සතං සතං කත් ො චත් තාරි 

සතානි, ඉති ඉමානි චත් තාරි පුරිමඤ් ච එකන් ති අජ් ඣත් තරූවප තාෙ 
පඤ ්චන් නං උපත් ථම් භානං ෙවසන පඤ් ච සතානි. යථා ච අජ් ඣත් තරූවප 

පඤ ්ච, එෙං බහිද් ධාරූවප පඤ් ච, අජ් ඣත් තබහිද් ධාරූවප පඤ් ච, ආකාවස 
කටිං කම් වපන් තස් ස පඤ් චාති සබ් බානිපි චතුන් නං පඤ් චකානං ෙවසන ද් වෙ 
ආපත් තිසහස් සානි වෙදිතබ් බානි. 

ඉදානි ආකරො යත්ථායාතිආදීසු තාෙ දසසු පවදසු පටිපාටියා ො 

උප් පටිපාටියා ො වහට් ඨා ො ගවහත් ො උපරි ගණ් හන් තස් ස, උපරි ො 

ගවහත් ො වහට් ඨා ගණ් හන් තස ්ස, උභවතො ො ගවහත් ො මජ් වඣ ඨවපන් තස ්ස, 

මජ් වඣ ො ගවහත් ො උභවතො හරන් තස ්ස, සබ් බමූලං ො කත් ො ගණ් හන් තස් ස 
වචතනූපක් කමවමොචවන සති විසඞ් වකවතො නාම නත් ථීති දස් වසතුං 

‘‘ආකරො යත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්චා’’ති ඛණ් ඩචක් කබද් ධචක් කාදිවභදවිචිත් තං 
පාළිමාහ. 

තත් ථ ආකරො යත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච ආකරො යත්ථඤ්ච කභසජ්ජත්ථඤ්චා 
ති එෙං ආවරොගයපදං සබ් බපවදහි වයොවජත් ො වුත් තවමකං ඛණ් ඩචක් කං. 
සුඛපදාදීනි සබ් බපවදහි වයොවජත් ො යාෙ අත් තවනො අත් තවනො 
අතීතානන් තරපදං තාෙ ආවනත් ො වුත් තානි නෙ බද් ධචක් කානීති එෙං 
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පටුන 

එවකකමූලකානි දස චක් කානි වහොන් ති, තානි දුමූලකාදීහි සද් ධිං 
අසම් වමොහවතො විත් ථාවරත් ො වෙදිතබ් බානි. අත් වථො පවනත් ථ පාකවටොවයෙ. 

යථා ච ආවරොගයත් ථායාතිආදීසු දසසු පවදසු, එෙං නීලාදීසුපි ‘‘නී ඤ්ච

පීතෙඤ්ච කචකතති උපක්ෙ තී’’තිආදිනා නවයන දස චක් කානි වුත් තානි, 
තානිපි අසම් වමොහවතො විත් ථාවරත් ො වෙදිතබ් බානි. අත් වථො පවනත් ථ 
පාකවටොවයෙ. 

පුන ආකරො යත්ථඤ්ච නී ඤ්ච ආකරො යත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච නී ඤ්ච

පීතෙඤ්චාති එවකවනකං ද් වීහි ද් වෙ…වප.… දසහි දසාති එෙං පුරිමපවදහි 
සද් ධිං පච් ඡිමපදානි වයොවජත් ො එකං මිස් සකචක් කං වුත් තං. 

ඉදානි යස් මා ‘‘නීලං වමොවචස් සාමී’’ති වචවතත් ො උපක් කමන් තස ්ස 
පීතකාදීසු මුත් වතසුපි පීතකාදිෙවසන වචවතත් ො උපක් කමන් තස් ස ඉතවරසු 

මුත් වතසුපි වනෙත් ථි විසඞ් වකවතො, තස් මා එතම් පි නයං දස් වසතුං ‘‘නී ං

ක ොකචස්සාමීති කචකතති උපක්ෙ ති පීතෙං මුච්චතී’’තිආදිනා නවයන 
චක් කානි වුත් තානි. තවතො පරං සබ් බපච් ඡිමපදං නීලාදීහි නෙහි පවදහි සද් ධිං 
වයොවජත් ො කුච් ඡිචක් කං නාම වුත් තං. තවතො පීතකාදීනි නෙ පදානි එවකන 
නීලපවදවනෙ සද් ධිං වයොවජත් ො පිට් ඨිචක් කං නාම වුත් තං. තවතො 
වලොහිතකාදීනි නෙ පදානි එවකන පීතකපවදවනෙ සද් ධිං වයොවජත් ො දුතියං 
පිට් ඨිචක් කං වුත් තං. එෙං වලොහිතකපදාදීහි සද් ධිං ඉතරානි නෙ නෙ පදානි 
වයොවජත් ො අඤ් ඤානිපි අට් ඨ චක් කානි වුත් තානීති එෙං දසගතිකං පිට් ඨිචක් කං 
වෙදිතබ් බං. 

එෙං ඛණ් ඩචක් කාදීනං අවනවකසං චක් කානං ෙවසන විත් ථාරවතො 
ගරුකාපත් තිවමෙ දස් වසත් ො ඉදානි අඞ් ගෙවසවනෙ ගරුකාපත් තිඤ් ච 

ලහුකාපත් තිඤ් ච අනාපත් තිඤ් ච දස් වසතුං ‘‘කචකතති උපක්ෙ ති 

මුච්චතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ පුරිමනවයන අජ් ඣත් තරූපාදීසු රාගාදිඋපත් ථම් වභ 
සති ආවරොගයාදීනං අත් ථාය වචවතන් තස් ස උපක් කමිත් ො අසුචිවමොචවන 
තිෙඞ් ගසම් පන් නා ගරුකාපත් ති වුත් තා. දුතිවයන නවයන වචවතන් තස් ස 
උපක් කමන් තස් ස ච වමොචවන අසති දුෙඞ් ගසම් පන් නා ලහුකා 

ථුල් ලච් චයාපත් ති. ‘‘කචකතති න උපක්ෙ ති මුච්චතී’’තිආදීහි ඡහි නවයහි 
අනාපත් ති. 

අයං පන ආපත් තානාපත් තිවභවදො සණ් වහො සුඛුවමො, තස් මා සුට් ඨු 

සල් ලක් වඛතබ් වබො. සුට් ඨු සල් ලක් වඛත් ො කුක් කුච් චං පුච් ඡිවතන ආපත් ති ො 

අනාපත් ති ො ආචික් ඛිතබ් බා, විනයකම් මං ො කාතබ් බං. අසල් ලක් වඛත් ො 
කවරොන් වතො හි වරොගනිදානං අජානිත් ො වභසජ් ජං කවරොන් වතො වෙජ් වජො විය 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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විඝාතඤ් ච ආපජ් ජති, න ච තං පුග් ගලං තිකිච් ඡිතුං සමත් වථො වහොති. තත්රායං 
සල් ලක් ඛණවිධි – කුක් කුච් වචන ආගවතො භික් ඛු යාෙතතියං පුච් ඡිතබ් වබො – 
‘‘කතවරන පවයොවගන කතවරන රාවගන ආපන් වනොසී’’ති. සවච පඨමං 

අඤ ්ඤං ෙත් ො පච් ඡා අඤ් ඤං ෙදති න එකමග් වගන කවථති, වසො ෙත් තබ් වබො 

– ‘‘ත් ෙං න එකමග් වගන කවථසි පරිහරසි, න සක් කා තෙ විනයකම් මං කාතුං 

ගච් ඡ වසොත් ථිං ගවෙසා’’ති. සවච පන තික් ඛත් තුම් පි එකමග් වගවනෙ කවථති, 

යථාභූතං අත් තානං ආවිකවරොති, අථස් ස 
ආපත් තානාපත් තිගරුකලහුකාපත් තිවිනිච් ඡයත් ථං එකාදසන් නං රාගානං 
ෙවසන එකාදස පවයොගා සමවෙක් ඛිතබ් බා. 

තත් රිවම එකාදස රාගා – වමොචනස ්සාවදො, මුච් චනස ්සාවදො, මුත් තස් සාවදො, 

වමථුනස ්සාවදො,  ස් සස ්සාවදො, කණ් ඩුෙනස ්සාවදො, දස් සනස ්සාවදො, 

නිසජ් ජස් සාවදො, ොචස් සාවදො, වගහස ්සිතවපමං, ෙනභඞ් ගියන් ති. තත් ථ 

වමොවචතුං අස් සාවදො වමොචනස් සාවදො, මුච් චවන අස් සාවදො මුච් චනස ්සාවදො, 

මුත් වත අස් සාවදො මුත් තස් සාවදො, වමථුවන අස් සාවදො වමථුනස් සාවදො,  ස් වස 

අස් සාවදො  ස් සස් සාවදො, කණ් ඩුෙවන අස් සාවදො කණ් ඩුෙනස ්සාවදො, දස් සවන 

අස් සාවදො දස් සනස ්සාවදො, නිසජ් ජාය අස් සාවදො නිසජ් ජස් සාවදො, ොචාය 

අස් සාවදො ොචස් සාවදො, වගහස ්සිතං වපමං වගහස ්සිතවපමං, ෙනභඞ් ගියන් ති 
යංකිඤ් චි පුප්   ලාදි ෙනවතො භඤ් ජිත් ො ආහටං. එත් ථ ච නෙහි පවදහි 

සම් පයුත් තඅස් සාදසීවසන රාවගො වුත් වතො. එවකන පවදන සරූවපවනෙ, 

එවකන පවදන ෙත් ථුනා වුත් වතො, ෙනභඞ් වගො හි රාගස් ස ෙත් ථු න රාවගොවයෙ. 

එවතසං පන රාගානං ෙවසන එෙං පවයොගා සමවෙක් ඛිතබ් බා – 
වමොචනස ්සාවද වමොචනස් සාදවචතනාය වචවතන් වතො වචෙ අස් සාවදන් වතො ච 
උපක් කමති මුච් චති සඞ් ඝාදිවසවසො. තවථෙ වචවතන් වතො ච අස් සාවදන් වතො ච 
උපක් කමති න මුච් චති ථුල් ලච් චයං. සවච පන සයනකාවල රාගපරියුට් ඨිවතො 
හුත් ො ඌරුනා ො මුට් ඨිනා ො අඞ් ගජාතං ගාළ් හං පීවළත් ො වමොචනත් ථාය 

සඋස් සාවහොෙ සුපති, සුපන් තස් ස චස් ස අසුචි මුච් චති සඞ් ඝාදිවසවසො. සවච 

රාගපරියුට් ඨානං අසුභමනසිකාවරන වූපසවමත් ො සුද් ධචිත් වතො සුපති, 
සුපන් තස ්ස මුත් වතපි අනාපත් ති. 

මුච් චනස ්සාවද අත් තවනො ධම් මතාය මුච් චමානං අස් සාවදති න උපක් කමති 

අනාපත් ති. සවච පන මුච් චමානං අස් සාවදන් වතො උපක් කමති, වතන 

උපක් කවමන මුත් වත සඞ් ඝාදිවසවසො. අත් තවනො ධම් මතාය මුච් චමාවන ‘‘මා 
කාසාෙං ො වසනාසනං ො දුස් සී’’ති අඞ් ගජාතං ගවහත් ො ජග් ගනත් ථාය 

උදකට් ඨානං ගච් ඡති ෙට් ටතීති  හාපච්චරියං වුත් තං. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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මුත් තස් සාවද අත් තවනො ධම් මතාය මුත් වත ඨානා චවත අසුචිම් හි පච් ඡා 

අස් සාවදන් තස් ස විනා උපක් කවමන මුච් චති, අනාපත් ති. සවච අස් සාවදත් ො 

පුන වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 

වමථුනස ්සාවද වමථුනරාවගන මාතුගාමං ගණ් හාති, වතන පවයොවගන 

අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. වමථුනධම් මස ්ස පවයොගත් තා පන තාදිවස ගහවණ 

දුක් කටං, සීසං පත් වත පාරාජිකං. සවච වමථුනරාවගන රත් වතො පුන 

අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, 
සඞ් ඝාදිවසවසො. 

 ස් සස ්සාවද දුවිවධො  ස් වසො – අජ් ඣත් තිවකො, බාහිවරො ච. අජ් ඣත් තිවක 
තාෙ අත් තවනො නිමිත් තං ථද් ධං මුදුකන් ති ජානිස ්සාමීති ො වලොලභාවෙන ො 

කීළාපයවතො අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. සවච කීළාවපන් වතො අස් සාවදත් ො 

වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 
බාහිර ස ්වස පන කායසංසග් ගරාවගන මාතුගාමස් ස අඞ් ගමඞ් ගානි පරාමසවතො 

වචෙ ආලිඞ් ගවතො ච අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. කායසංසග් ගසඞ් ඝාදිවසසං පන 
ආපජ් ජති. සවච කායසංසග් ගරාවගන රත් වතො පුන අස් සාවදත් ො 
වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති විසට් ඨිපච් චයාපි 
සඞ් ඝාදිවසවසො. 

කණ් ඩුෙනස ්සාවද දද් දුකච් ඡුපිළකපාණකාදීනං අඤ් ඤතරෙවසන 

කණ් ඩුෙමානං නිමිත් තං කණ් ඩුෙනස ්සාවද වනෙ කණ් ඩුෙවතො අසුචි මුච් චති, 
අනාපත් ති. කණ් ඩුෙනස් සාවදන රත් වතො පුන අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය 

නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 

දස් සනස ්සාවද දස් සනස් සාවදන පුනප් පුනං මාතුගාමස් ස අවනොකාසං 

උපනිජ් ඣායවතො අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. මාතුගාමස් ස 
අවනොකාසුපනිජ් ඣාවන පන දුක් කටං. සවච දස් සනස ්සාවදන රත් වතො පුන 

අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, 
සඞ් ඝාදිවසවසො. 

නිසජ් ජස් සාවද මාතුගාවමන සද් ධිං රවහො නිසජ් ජස් සාදරාවගන නිසින් නස ්ස 

අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. රවහො නිසජ් ජපච් චයා පන ආපන් නාය ආපත් තියා 
කාවරතබ් වබො. සවච නිසජ් ජස් සාවදන රත් වතො පුන අස් සාවදත් ො 

වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 

ොචස ්සාවද ොචස් සාදරාවගන මාතුගාමං වමථුනසන් නිස ්සිතාහි ොචාහි 

ඔභාසන් තස් ස අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. දුට් ඨුල් ලොචාසඞ් ඝාදිවසසං පන 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

412 

පටුන 

ආපජ් ජති. සවච ොචස් සාවදන රත් වතො පුන අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය 

නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 

වගහස් සිතවපවම මාතරං ො මාතුවපවමන භගිනිං ො භගිනිවපවමන 

පුනප් පුනං පරාමසවතො වචෙ ආලිඞ් ගවතො ච අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. 
වගහස් සිතවපවමන පන ඵුසනපච් චයා දුක් කටං. සවච වගහස් සිතවපවමන 

රත් වතො පුන අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, 
සඞ් ඝාදිවසවසො. 

ෙනභඞ් වග ඉත් ථිපුරිසා අඤ් ඤමඤ් ඤං කිඤ් චිවදෙ 
තම් බූලගන් ධපුප්  ොසාදිප් පකාරං පණ් ණාකාරං මිත් තසන් ථෙභාෙස් ස 
දළ් හභාෙත් ථාය වපවසන් ති අයං ෙනභඞ් වගො නාම. තඤ් වච මාතුගාවමො 

කස ්සචි සංසට් ඨවිහාරිකස් ස කුලූපකභික් ඛුවනො වපවසති, තස ්ස ච ‘‘අසුකාය 
නාම ඉදං වපසිත’’න් ති සාරත් තස් ස පුනප් පුනං හත් වථහි තං ෙනභඞ් ගං 

කීළාපයවතො අසුචි මුච් චති, අනාපත් ති. සවච ෙනභඞ් වග සාරත් වතො පුන 

අස් සාවදත් ො වමොචනත් ථාය නිමිත් වත උපක් කමිත් ො වමොවචති, 

සඞ් ඝාදිවසවසො. සවච උපක් කමන් වතපි න මුච් චති, ථුල් ලච් චයං. 

එෙවමවතසං එකාදසන් නං රාගානං ෙවසන ඉවම එකාදස පවයොවග 
සවමවෙක් ඛිත් ො ආපත් ති ො අනාපත් ති ො සල් ලක් වඛතබ් බා. සල් ලක් වඛත් ො 
සවච ගරුකා වහොති ‘‘ගරුකා’’ති ආචික් ඛිතබ් බා. සවච ලහුකා වහොති 
‘‘ලහුකා’’ති ආචික් ඛිතබ් බා. තදනුරූපඤ් ච විනයකම් මං කාතබ් බං. එෙඤ් හි 

කතං සුකතං වහොති වරොගනිදානං ඤත් ො වෙජ් වජන කතවභසජ් ජමිෙ, තස් ස ච 
පුග් ගලස ්ස වසොත් ථිභාොය සංෙත් තති. 

262. කචකතතිනඋපක්ෙ තීතිආදීසු වමොචනස් සාදවචතනාය වචවතති, න 

උපක් කමති, මුච් චති, අනාපත් ති. වමොචනස් සාදපීළිවතො ‘‘අවහො ෙත 

මුච් වචයයා’’ති වචවතති, න උපක් කමති, න මුච් චති, අනාපත් ති. 

වමොචනස ්සාවදන න වචවතති,  ස් සස් සාවදන කණ් ඩුෙනස් සාවදන ො 

උපක් කමති, මුච් චති, අනාපත් ති. තවථෙ න වචවතති, උපක් කමති, න මුච් චති, 

අනාපත් ති. කාමවිතක් කං විතක් වකන් වතො වමොචනත් ථාය න වචවතති, න 

උපක් කමති, මුච් චති, අනාපත් ති. සවච පනස් ස විතක් කයවතොපි න මුච් චති ඉදං 

ආගතවමෙ වහොති, ‘‘න වචවතති, න උපක් කමති, න මුච් චති, අනාපත් තී’’ති. 

අනාපත්ති සුපිනන්කතනාති සුත් තස් ස සුපිවන වමථුනං ධම් මං 
පටිවසෙන් තස් ස විය කායසංසග් ගාදීනි ආපජ් ජන් තස් ස විය සුපිනන් වතවනෙ 

කාරවණන යස් ස අසුචි මුච් චති, තස් ස අනාපත් ති. සුපිවන පන උප් පන් නාය 

අස් සාදවචතනාය සචස් ස විසවයො වහොති, නිච් චවලන භවිතබ් බං, න හත් වථන 
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නිමිත් තං කීළාවපතබ් බං, කාසාෙපච් චත් ථරණරක් ඛණත් ථං පන හත් ථපුවටන 
ගවහත් ො ජග් ගනත් ථාය උදකට් ඨානං ගන් තුං ෙට් ටති. 

නක ොචනාධිප්පායස්සාති යස් ස වභසජ් වජන ො නිමිත් තං ආලිම් පන් තස් ස 

උච් චාරාදීනි ො කවරොන් තස් ස නවමොචනාධිප් පායස් ස මුච් චති, තස් සාපි 
අනාපත් ති. උම් මත් තකස් ස දුවිධස් සාපි අනාපත් ති. ඉධ වසයයසවකො 

ආදිකම් මිවකො, තස් ස අනාපත් ති ආදිකම් මිකස් සාති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානං කායචිත් තවතො 

සමුට් ඨාති. කිරියා, සඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, 

අකුසලචිත් තං, ද් විවෙදනං, සුඛමජ් ඣත් තද් ෙවයනාති. 

263. විනීතෙත් ථූසු සුපිනෙත් ථු අනුපඤ් ඤත් තියං වුත් තනයවමෙ. 
උච් චාරපස ්සාෙෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

විතක් කෙත් ථුස් මිං ො විතක්ෙන් ති වගහස් සිතකාමවිතක් කං. තත් ථ 

කිඤ් චාපි අනාපත් ති වුත් තා, අථ වඛො විතක් කගතිවකන න භවිතබ් බං. 
උණ් වහොදකෙත් ථූසු පඨමං උත් තානවමෙ. දුතිවය වසො භික් ඛු වමොවචතුකාවමො 

උණ් වහොදවකන නිමිත් තං පහරිත් ො පහරිත් ො න් හායි, වතනස් ස ආපත් ති 
වුත් තා. තතිවය උපක් කමස ්ස අත් ථිතාය ථුල් ලච් චයං. 
වභසජ් ජකණ් ඩුෙනෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

264.  ග් වත්ථූසු පඨමස් ස ථුලඌරුකස් ස මග් ගං ගච් ඡන් තස් ස 

සම් බාධට් ඨාවන ඝට් ටනාය අසුචි මුච් චි, තස් ස නවමොචනාධිප් පායත් තා 

අනාපත් ති. දුතියස් ස තවථෙ මුච් චි, වමොචනාධිප් පායත් තා පන සඞ් ඝාදිවසවසො. 

තතියස ්ස න මුච් චි, උපක් කමසබ් භාෙවතො පන ථුල් ලච් චයං. තස් මා මග් ගං 

ගච් ඡන් වතන උප් පන් වන පරිළාවහ න ගන් තබ් බං, ගමනං උපච් ඡින් දිත් ො 
අසුභාදිමනසිකාවරන චිත් තං වූපසවමත් ො සුද් ධචිත් වතන කම් මට් ඨානං ආදාය 

ගන් තබ් බං. සවච ඨිවතො විවනොවදතුං න සක් වකොති, මග් ගා ඔක් කම් ම 
නිසීදිත් ො විවනොවදත් ො කම් මට් ඨානං ආදාය සුද් ධචිත් වතවනෙ ගන් තබ් බං. 

වත්ථිවත්ථූසු වත භික් ඛූ ෙත් ථිං දළ් හං ගවහත් ො පූවරත් ො පූවරත් ො 

විස් සජ් වජන් තා ගාමදාරකා විය පස් සාෙමකංසු. ජන්තාඝරවත්ථුස්මං උදරං 
තාවපන් තස් ස වමොචනාධිප් පායස් සාපි අවමොචනාධිප් පායස ්සාපි මුත් වත 

අනාපත් තිවයෙ. පරිකම් මං කවරොන් තස් ස නිමිත් තචාලනෙවසන අසුචි මුච් චි, 
තස් මා ආපත් තිට් ඨාවන ආපත් ති වුත් තා. 
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265. ඌරුඝට්ටාපනවත්ථූසු වයසං ආපත් ති වුත් තා වත අඞ් ගජාතම් පි 

ඵුසාවපසුන් ති වෙදිතබ් බාති එෙං කුලරුන්දට්ඨෙථායංං වුත් තං. 
සාමවණරාදිෙත් ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. 

266. කායත් ථම් භනෙත් ථුස ්මිං ොයංථම්කභන්තස්සාති චිරං නිසීදිත් ො ො 
නිපජ් ජිත් ො ො නෙකම් මං ො කත් ො ආලසියවිවමොචනත් ථං විජම් වභන් තස් ස. 

උපනිජ්ඣායනවත්ථුස්මං සවචපි පටසතං නිෙත් ථා වහොති පුරවතො ො 
පච් ඡවතො ො ඨත් ො ‘‘ඉමස් මිං නාම ඔකාවස නිමිත් ත’’න් ති 
උපනිජ් ඣායන් තස් ස දුක් කටවමෙ. අනිෙත් ථානං ගාමදාරිකානං නිමිත් තං 
උපනිජ් ඣායන් තස් ස පන කිවමෙ ෙත් තබ් බං. තිරච් ඡානගතානම් පි නිමිත් වත 
එවසෙ නවයො. ඉවතො චිවතො ච අවිවලොවකත් ො පන දිෙසම් පි එකපවයොවගන 
උපනිජ් ඣායන් තස් ස එකවමෙ දුක් කටං. ඉවතො චිවතො ච විවලොවකත් ො 
පුනප් පුනං උපනිජ් ඣායන් තස ්ස පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. 
උම් මීලනනිමීලනෙවසන පන න කාවරතබ් වබො. සහසා උපනිජ් ඣායිත් ො පුන 

පටිසඞ් ඛාය සංෙවර තිට් ඨවතො අනාපත් ති, තං සංෙරං පහාය පුන 
උපනිජ් ඣායවතො දුක් කටවමෙ. 

267. තාළච්ඡිද්දාදිවත්ථූනි උත් තානත් ථාවනෙ. න්හානවත්ථූසු වය 

උදකවසොතං නිමිත් වතන පහරිංසු වතසං ආපත් ති වුත් තා. උදඤ්ජ වත්ථූසුපි 

එවසෙ නවයො. එත් ථ ච උදඤ්ජ න් ති උදකචික් ඛල් වලො වුච් චති. එවතවනෙ 
උපාවයන ඉවතො පරානි සබ් බාවනෙ උදවක ධාෙනාදිෙත් ථූනි වෙදිතබ් බානි. 

අයං පන විවසවසො. පුප්ඵාවළියවත්ථූසු සවචපි නවමොචනාධිප් පායස ්ස 

අනාපත් ති, කීළනපච් චයා පන දුක් කටං වහොතීති. 

සුක් කවිස් සට් ඨිසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ොයසංසග් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

269. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති කායසංසග් ගසික් ඛාපදං. තත්රායං 

අනුත් තානපදෙණ් ණනා – අරඤ්කඤ විහරතීති න ආවෙණිවක අරඤ් වඤ, 

වජතෙනවිහාරස් වසෙ පච් චන් වත එකපස් වස.  ජ්කඣ  බ්කභොති තස් ස ච 

විහාරස ්ස මජ් වඣ ගබ් වභො වහොති. ස න්තා පරියා ාකරොති සමන් තා පනස ්ස 
මණ් ඩලමාළපරික් වඛවපො වහොති. වසො කිර මජ් වඣ චතුරස් සං ගබ් භං කත් ො 

බහි මණ් ඩලමාළපරික් වඛවපන කවතො, යථා සක් කා වහොති අන් වතොවයෙ 
ආවිඤ ්ඡන් වතහි විචරිතුං. 

සුපඤ්ඤත්තන් ති සුට් ඨ ඨපිතං, යථා යථා යස් මිං යස ්මිඤ ්ච ඔකාවස ඨපිතං 

පාසාදිකං වහොති වලොකරඤ් ජකං තථා තථා තස් මිං තස ්මිං ඔකාවස ඨපිතං, 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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පටුන 

ෙත් තසීවසන හි වසොං එකකිච් චම් පි න කවරොති. එෙච්කච වාතපාකන

විවරන්කතොති වයසු විෙවටසු අන් ධකාවරො වහොති තානි විෙරන් වතො වයසු 
විෙවටසු ආවලොවකො වහොති තානි ථවකන් වතො. 

එවං වුත්කත සා බ්රාහ් ණී තං බ්රාහ් ණං එතදකවොචාති එෙං වතන 

බ්රාහ් මවණන පසංසිත් ො වුත් වත සා බ්රාහ් මණී ‘‘පසන් වනො අයං බ්රාහ් මවණො 
පබ් බජිතුකාවමො මඤ් වඤ’’ති සල් ලක් වඛත් ො නිගූහිතබ් බම් පි තං අත් තවනො 
විප් පකාරං පකාවසන් තී වකෙලං තස් ස සද් ධාවිඝාතාවපක් ඛා හුත් ො එතං 

‘‘කුලකතො තස්ස උළාරත්තතා’’තිආදිෙචනමවෙොච. තත් ථ උළාවරො අත් තා 

අස් සාති උළාරත්තා, උළාරත් තවනො භාවෙො උට් ඨාරත් තතා. කුලලිත්ථීහීතිආදීසු 

කුලිත් ථිවයො නාම ඝරස් සාමිනිවයො. කුල ධීතකරො නාම පුරිසන් තරගතා 

කුලධීතවරො. කුල කුල ාරිකයො නාම අනිවිට් ඨා වුච් චන් ති. කුල සුණ්හා නාම 
පරකුලවතො ආනීතා කුලදාරකානං ෙධුවයො. 

270. ඔතිණ්කණොති යක් ඛාදීහි විය සත් තා අන් වතො උප් පජ් ජන් වතන 

රාවගන ඔතිණ් වණො, කූපාදීනි විය සත් තා අසමවපක් ඛිත් ො රජනීවය ඨාවන 

රජ් ජන් වතො සයං ො රාගං ඔතිණ් වණො, යස් මා පන උභයථාපි 

රාගසමඞ් ගිස් වසවෙතං අධිෙචනං, තස් මා ‘‘ඔතිණ් වණො නාම සාරත් වතො 
අවපක් ඛො පටිබද් ධචිත් වතො’’ති එෙමස් ස පදභාජනං වුත් තං. 

තත් ථ සාරත්කතොති කායසංසග් ගරාවගන සුට් ඨු රත් වතො. අකපක්ඛවාති 

කායසංසග් ගාවපක් ඛාය අවපක් ඛො. පටිබද්ධචිත්කතොති 

කායසංසග් ගරාවගවනෙ තස් මිං ෙත් ථුස් මිං පටිබද් ධචිත් වතො. විපරිණකතනාති 

පරිසුද් ධභෙඞ් ගසන් තතිසඞ් ඛාතං පකතිං විජහිත් ො අඤ් ඤථා පෙත් වතන, 

විරූපං ො පරිණවතන විරූපං පරිෙත් වතන, යථා පරිෙත් තමානං විරූපං වහොති 
එෙං පරිෙත් තිත් ො ඨිවතනාති අධිප් පාවයො. 

271. යස් මා පවනතං රාගාදීහි සම් පවයොගං නාතිෙත් තති, තස් මා 

‘‘විපරිණතන්ති රත්තම්පි චිත්ත’’න් තිආදිනා නවයනස් ස පදභාජනං ෙත් ො 

අන් වත ඉධාධිප් වපතමත් ථං දස් වසන් වතො ‘‘අපිචරත්තංචිත්තංඉ ස්මං අත්කථ

අධිප්කපතංවිපරිණත’’න් ති ආහ. 

තදහුජාතාති තංදිෙසං ජාතා ජාතමත් තා අල් ලමංසවපසිෙණ් ණා, 

එෙරූපායපි හි සද් ධිං කායසංසග් වග සඞ් ඝාදිවසවසො, වමථුනවීතික් කවම 

පාරාජිකං, රවහො නිසජ් ජස් සාවද පාචිත් තියඤ් ච වහොති. පක වාති පඨමවමෙ. 

ොයසංසග් ං ස ාපජ්කජයයාති හත් ථග් ගහණාදිකායසම් පවයොගං 

කායමිස් සීභාෙං සමාපජ් වජයය, යස් මා පවනතං සමාපජ් ජන් තස් ස වයො වසො 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

416 

පටුන 

කායසංසග් වගො නාම වසො අත් ථවතො අජ් ඣාචාවරො වහොති, රාගෙවසන 

අභිභවිත් ො සඤ් ඤමවෙලං ආචාවරො, තස් මාස් ස සඞ් වඛපන අත් ථං 

දස් වසන් වතො ‘‘අජ්ඣාචාකරොවුච්චතී’’ති පදභාජනමාහ. 

හත්ථග් ාහං වාතිආදිවභදං පනස් ස විත් ථාවරන අත් ථදස් සනං. තත් ථ 

හත් ථාදීනං විභාගදස් සනත් ථං ‘‘හත්කථො නා  ෙප්පරං උපාදායා’’තිආදිමාහ 

තත් ථ ෙප්පරං උපාදායාති දුතියං. මහාසන් ධිං උපාදාය. අඤ් ඤත් ථ පන 
මණිබන් ධවතො පට් ඨාය යාෙ අග් ගනඛා හත් වථො ඉධ සද් ධිං අග් ගබාහාය 
කප් පරවතො පට් ඨාය අධිප් වපවතො. 

සුද්ධකෙසා වාති සුත් තාදීහි අමිස් සා සුද් ධා වකසාවයෙ. කවණීති තීහි 

වකසෙට් ටීහි විනන් ධිත් ො කතවකසකලාපස් වසතං නාමං. සුත්තමස්සාති 

පඤ ්චෙණ් වණන සුත් වතන වකවස මිස් වසත් ො කතා.  ා ාමස්සාති 

ෙස් සිකපුප්  ාදීහි මිස ්වසත් ො තීහි වකසෙට් ටීහි විනන් ධිත් ො කතා, අවිනද් වධොපි 
ො වකෙලං පුප්  මිස් සවකො වකසකලාවපො ඉධ ‘‘වෙණී’’ති වෙදිතබ් වබො. 

හිරඤ්ඤමස්සාති කහාපණමාලාය මිස් වසත් ො කතා. සුවණ්ණමස්සාති 

සුෙණ් ණචීරවකහි ො පාමඞ් ගාදීහි ො මිස් වසත් ො කතා. මුත්තාමස්සාති 

මුත් තාෙලීහි මිස් වසත් ො කතා.  ණිමස්සාති සුත් තාරූළ ්වහහි මණීහි 
මිස් වසත් ො කතා. එතාසු හි යංකිඤ් චි වෙණිං ගණ් හන් තස ්ස 
සඞ් ඝාදිවසවසොවයෙ. ‘‘අහං මිස් සකවෙණිං අග් ගවහසි’’න් ති ෙදන් තස ්ස 

වමොක් වඛො නත් ථි. වෙණිග් ගහවණන වචත් ථ වකසාපි ගහිතාෙ වහොන් ති, තස් මා 
වයො එකම් පි වකසං ගණ් හාති තස් සපි ආපත් තිවයෙ. 

හත්ථඤ්ච කවණිඤ්ච ඨකපත්වාති ඉධ වුත් තලක් ඛණං හත් ථඤ ්ච 
සබ් බප් පකාරඤ් ච වෙණිං ඨවපත් ො අෙවසසං සරීරං ‘‘අඞ් ග’’න් ති වෙදිතබ් බං. 

එෙං පරිච් ඡින් වනසු හත් ථාදීසු හත් ථස ්ස ගහණං හත්ථග් ාකහො, වෙණියා 

ගහණං කවණිග් ාකහො, අෙවසසසසරීරස් ස පරාමසනං අඤ්ඤතරස්ස වා

අඤ්ඤතරස්සවාඅඞ් ස්සපරා සනං, වයො තං හත් ථග් ගාහං ො වෙණිග් ගාහං 

ො අඤ ්ඤතරස ්ස ො අඤ් ඤතරස් ස ො අඞ් ගස ්ස පරාමසනං සමාපජ් වජයය, 
තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසො නාම ආපත් තිනිකාවයො වහොතීති. අයං සික් ඛාපදස් ස 
අත් වථො. 

272. යස් මා පන වයො ච හත් ථග් ගාවහො වයො ච වෙණිග් ගාවහො යඤ් ච 

අෙවසසස ්ස අඞ් ගස් ස පරාමසනං තං සබ් බම් පි වභදවතො ද් ොදසවිධං වහොති, 

තස් මා තං වභදං දස් වසතුං ‘‘ආ සනා පරා සනා’’තිආදිනා නවයනස් ස 

පදභාජනං වුත් තං. තත් ථ යඤ් ච වුත් තං ‘‘ආ සනා නා  ආ ට්ඨ ත්තා’’ති 

යඤ ්ච ‘‘ඡුපනං නා  ඵුට්ඨ ත්ත’’න් ති, ඉවමසං අයං විවසවසො – ආ සනාති 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

417 

පටුන 

ආමජ් ජනා ඵුට් වඨොකාසං අනතික් කමිත් ොපි තත් වථෙ සඞ් ඝට් ටනා. අයඤ් හි 

‘‘ආමට් ඨමත් තා’’ති වුච් චති. ඡුපනන් ති අසඞ් ඝට් වටත් ො ඵුට් ඨමත් තං. 

යම් පි උම් මසනාය ච උල් ලඞ් ඝනාය ච නිද් වදවස ‘‘උද් ධං උච් චාරණා’’ති 
එකවමෙ පදං වුත් තං. තත්රාපි අයං විවසවසො – පඨමං අත් තවනො කායස් ස 

ඉත් ථියා කාවය උද් ධං වපසනෙවසන වුත් තං, දුතියං ඉත් ථියා කායං 

උක් ඛිපනෙවසන, වසසං පාකටවමෙ. 

273. ඉදානි ය් ොයං ඔතිණ් වණො විපරිණවතන චිත් වතන කායසංසග් ගං 

සමාපජ් ජති, තස් ස එවතසං පදානං ෙවසන විත් ථාරවතො ආපත් තිවභදං 

දස් වසන් වතො ‘‘ඉත්ථීචකහොතිඉත්ථිසඤ්ඤීසාරත්කතොචභික්ඛුචනංඉත්ථියා

ොකයන ොය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ භික්ඛු චනං ඉත්ථියාොකයන ොයන් ති 

වසො සාරත් වතො ච ඉත් ථිසඤ් ඤී ච භික් ඛු අත් තවනො කාවයන. නන් ති 

නිපාතමත් තං. අථ ො එතං තස් සා ඉත් ථියා හත් ථාදිවභදං කායං. ආ සති

පරා සතීති එවතසු වච එවකනාපි ආකාවරන අජ් ඣාචරති, ආපත් ති 

සඞ් ඝාදිවසසස් ස. තත් ථ සකිං ආමසවතො එකා ආපත් ති, පුනප් පුනං ආමසවතො 
පවයොවග පවයොවග සඞ් ඝාදිවසවසො. 

පරා සන්කතොපි සවච කායවතො අවමොවචත් ොෙ ඉවතො චිවතො ච අත් තවනො 
හත් ථං ො කායං ො සඤ් වචොවපති හරති වපවසති දිෙසම් පි පරාමසවතො එකාෙ 
ආපත් ති. සවච කායවතො වමොවචත් ො වමොවචත් ො පරාමසති පවයොවග 
පවයොවග ආපත් ති. 

ඔ සන්කතොපි සවච කායවතො අවමොවචත් ොෙ ඉත් ථියා මත් ථකවතො 
පට් ඨාය යාෙ පාදපිට් ඨිං ඔමසති එකාෙ ආපත් ති. සවච පන උදරාදීසු තං තං 
ඨානං පත් ො මුඤ් චිත් ො මුඤ් චිත් ො ඔමසති පවයොවග පවයොවග ආපත් ති. 

උම් සනායපි පාදවතො පට් ඨාය යාෙ සීසං උම් මසන් තස් ස එවසෙ නවයො. 

ඔ ඞ්ඝනාය මාතුගාමං වකවසසු ගවහත් ො නාවමත් ො චම් බනාදීසු යං 
අජ් ඣාචාරං ඉච් ඡති තං කත් ො මුඤ් චවතො එකාෙ ආපත් ති. උට් ඨිතං පුනප් පුනං 

නාමයවතො පවයොවග පවයොවග ආපත් ති. උල් ඞ්ඝනායපි වකවසසු ො 
හත් වථසු ො ගවහත් ො වුට් ඨාපයවතො එවසෙ නවයො. 

ආෙඩ්ෙනාය අත් තවනො අභිමුඛං ආකඩ් ඪන් වතො යාෙ න මුඤ් චති තාෙ 
එකාෙ ආපත් ති. මුඤ් චිත් ො මුඤ් චිත් ො ආකඩ් ඪන් තස ්ස පවයොවග පවයොවග 

ආපත් ති. පතිෙඩ්ෙනායපි පරම් මුඛං පිට් ඨියං ගවහත් ො පටිප් පණාමයවතො 
එවසෙ නවයො. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

418 

පටුන 

අභිනිග් ණ්හනාය හත් වථ ො බාහාය ො දළ් හං ගවහත් ො වයොජනම් පි 
ගච් ඡවතො එකාෙ ආපත් ති. මුඤ් චිත් ො පුනප් පුනං ගණ් හවතො පවයොවග 
පවයොවග ආපත් ති. අමුඤ් චිත් ො පුනප් පුනං ඵුසවතො ච ආලිඞ් ගවතො ච පවයොවග 

පවයොවග ආපත් තීති  හාසු ත්කථකරො ආහ.  හාපදු ත්කථකරො පනාහ – 

‘‘මූලග් ගහණවමෙ පමාණං, තස් මා යාෙ න මුඤ් චති තාෙ එකා එෙ ආපත් තී’’ති. 

අභිනිප්පීළනාය ෙත් වථන ො ආභරවණන ො සද් ධිං පීළයවතො අඞ් ගං 

අඵුසන් තස් ස ථුල් ලච් චයං, ඵුසන් තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසො, එකපවයොවගන එකා 

ආපත් ති, නානාපවයොවගන නානා. 

 හණඡුපකනසු අඤ ්ඤං කිඤ් චි විකාරං අකවරොන් වතොපි 
ගහිතමත් තඵුට් ඨමත් වතනාපි ආපත් තිං ආපජ් ජති. 

එෙවමවතසු ආමසනාදීසු එවකනාපි ආකාවරන අජ් ඣාචාරවතො ඉත් ථියා 

ඉත් ථිසඤ ්ඤිස ්ස සඞ් ඝාදිවසවසො, වෙමතිකස ්ස ථුල් ලච් චයං, 
පණ් ඩකපුරිසතිරච් ඡානගතසඤ් ඤිස ්සාපි ථුල් ලච් චයවමෙ. පණ් ඩවක 

පණ් ඩකසඤ ්ඤිස ්ස ථුල් ලච් චයං, වෙමතිකස් ස දුක් කටං. 
පුරිසතිරච් ඡානගතඉත් ථිසඤ් ඤිස ්සාපි දුක් කටවමෙ. පුරිවස පුරිසසඤ් ඤිස ්සාපි 
වෙමතිකස ්සාපි ඉත් ථිපණ් ඩකතිරච් ඡානගතසඤ් ඤිස ්සාපි දුක් කටවමෙ. 
තිරච් ඡානගවතපි සබ් බාකාවරන දුක් කටවමොති. ඉමා එකමූලකනවය වුත් තා 

ආපත් තිවයො සල් ලක් වඛත් ො ඉමිනාෙ උපාවයන ‘‘ද්කව ඉත්ථිකයො ද්වින්නං

ඉත්ථීන’’න් තිආදිෙවසන වුත් වත දුමූලකනවයපි දිගුණා ආපත් තිවයො 

වෙදිතබ් බා. යථා ච ද් වීසු ඉත් ථීසු ද් වෙ සඞ් ඝාදිවසසා; එෙං සම් බහුලාසු 
සම් බහුලා වෙදිතබ් බා. 

වයො හි එකවතො ඨිතා සම් බහුලා ඉත් ථිවයො බාහාහි පරික් ඛිපිත් ො ගණ් හාති 

වසො යත් තකා ඉත් ථිවයො ඵුට් ඨා තාසං ගණනාය සඞ් ඝාදිවසවස ආපජ් ජති, 
මජ් ඣගතානං ගණනාය ථුල් ලච් චවය. තා හි වතන කායප් පටිබද් වධන ආමට් ඨා 
වහොන් ති. වයො පන සම් බහුලානං අඞ් ගුලිවයො ො වකවස ො එකවතො කත් ො 

ගණ් හාති, වසො අඞ් ගුලිවයො ච වකවස ච අගවණත් ො ඉත් ථිවයො ගවණත් ො 
සඞ් ඝාදිවසවසහි කාවරතබ් වබො. යාසඤ් ච ඉත් ථීනං අඞ් ගුලිවයො ො වකසා ො 

මජ් ඣගතා වහොන් ති, තාසං ගණනාය ථුල් ලච් චවය ආපජ් ජති. තා හි වතන 

කායප් පටිබද් වධන ආමට් ඨා වහොන් ති, සම් බහුලා පන ඉත් ථිවයො 
කායප් පටිබද් වධහි රජ් ජුෙත් ථාදීහි පරික් ඛිපිත් ො ගණ් හන් වතො සබ් බාසංවයෙ 

අන් වතොපරික් වඛපගතානං ගණනාය ථුල් ලච් චවය ආපජ් ජති.  හාපච්චරියං 
අඵුට් ඨාසු දුක් කටං වුත් තං. තත් ථ යස් මා පාළියං කායප් පටිබද් ධප් පටිබද් වධන 

ආමසනං නාම නත් ථි, තස් මා සබ් බම් පි කායප් පටිබද් ධප් පටිබද් ධං 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

419 

පටුන 

කායප් පටිබද් වධවනෙ සඞ් ගවහත් ො  හාඅට්ඨෙථායඤ්ච කුලරුන්දියඤ්ච 
වුත් වතො පුරිමනවයොවයවෙත් ථ යුත් තතවරො දිස් සති. 

වයො හි හත් වථන හත් ථං ගවහත් ො පටිපාටියා ඨිතාසු ඉත් ථීසු සමසාරාවගො 

එකං හත් වථ ගණ් හාති, වසො ගහිතිත් ථියා ෙවසන එකං සඞ් ඝාදිවසසං ආපජ් ජති, 
ඉතරාසං ගණනාය පුරිමනවයවනෙ ථුල් ලච් චවය. සවච වසො තං 

කායප් පටිබද් වධ ෙත් වථ ො පුප් ව  ො ගණ් හාති, සබ් බාසං ගණනාය 
ථුල් ලච් චවය ආපජ් ජති. යවථෙ හි රජ් ජුෙත් ථාදීහි පරික් ඛිපන් වතන සබ් බාපි 

කායප් පටිබද් වධන ආමට් ඨා වහොන් ති, තථා ඉධාපි සබ් බාපි කායප් පටිබද් වධන 
ආමට් ඨා වහොන් ති. සවච පන තා ඉත් ථිවයො අඤ් ඤමඤ් ඤං ෙත් ථවකොටියං 

ගවහත් ො ඨිතා වහොන් ති, තත්ර වචවසො පුරිමනවයවනෙ පඨමං ඉත් ථිං හත් වථ 

ගණ් හාති ගහිතාය ෙවසන සඞ් ඝාදිවසසං ආපජ් ජති, ඉතරාසං ගණනාය 
දුක් කටානි. සබ් බාසඤ් හි තාසං වතන පුරිමනවයවනෙ කායපටිබද් වධන 
කායප් පටිබද් ධං ආමට් ඨං වහොති. සවච පන වසොපි තං කායප් පටිබද් වධවයෙ 

ගණ් හාති තස් සා ෙවසන ථුල් ලච් චයං ආපජ් ජති, ඉතරාසං ගණනාය 
අනන් තරනවයවනෙ දුක් කටානි. 

වයො පන ඝනෙත් ථනිෙත් ථං ඉත් ථිං කායසංසග් ගරාවගන ෙත් වථ ඝට් වටති, 

ථුල් ලච් චයං. විරළෙත් ථනිෙත් ථං ඝට් වටති, තත්ර වච ෙත් ථන් තවරහි ඉත් ථියා ො 

නික් ඛන් තවලොමානි භික් ඛුං භික් ඛුවනො ො පවිට් ඨවලොමානි ඉත් ථිං ඵුසන් ති, 

උභින් නං වලොමානිවයෙ ො වලොමානි ඵුසන් ති, සඞ් ඝාදිවසවසො. 
උපාදින් නවකන හි කම් මජරූවපන උපාදින් නකං ො අනුපාදින් නකං ො 
අනුපාදින් නවකනපි වකනචි වකසාදිනා උපාදින් නකං ො අනුපාදින් නකං ො 
ඵුසන් වතොපි සඞ් ඝාදිවසසං ආපජ් ජතිවයෙ. 

තත් ථ කුලරුන්දියං ‘‘වලොමානි ගවණත් ො සඞ් ඝාදිවසවසො’’ති වුත් තං. 

 හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘වලොමානි ගවණත් ො ආපත් තියා න කාවරතබ් වබො, 
එකවමෙ සඞ් ඝාදිවසසං ආපජ් ජති. සඞ් ඝිකමඤ් වච පන අපච් චත් ථරිත් ො 

නිපන් වනො වලොමානි ගවණත් ො කාවරතබ් වබො’’ති වුත් තං, තවදෙ යුත් තං. 

ඉත් ථිෙවසන හි අයං ආපත් ති, න වකොට් ඨාසෙවසනාති. 

එත් ථාහ ‘‘වයො පන ‘කායප් පටිබද් ධං ගණ් හිස් සාමී’ති කායං ගණ් හාති, 

‘කායං ගණ් හිස් සාමී’ති කායප් පටිබද් ධං ගණ් හාති, වසො කිං ආපජ් ජතී’’ති. 

 හාසු ත්කථකරො තාෙ ‘‘යථාෙත් ථුකවමො’’ති ෙදති. අයං කිරස් ස ලද් ධි – 

‘‘ෙත් ථු සඤ් ඤා ච රාවගො ච,  ස් සප් පටිවිජානනා; 

යථානිද් දිට් ඨනිද් වදවස, ගරුකං වතන කාරවය’’ති. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

420 

පටුන 

එත් ථ ‘‘වත්ථූ’’ති ඉත් ථී. ‘‘සඤ්ඤා’’ති ඉත් ථිසඤ් ඤා. ‘‘රාක ො’’ති 

කායසංසග් ගරාවගො. ‘‘ඵස්සප්පටිවිජානනා’’ති කායසංසග් ග ස් සජානනා. 

තස් මා වයො ඉත් ථියා ඉත් ථිසඤ් ඤී කායසංසග් ගරාවගන ‘‘කායප් පටිබද් ධං 

ගවහස් සාමී’’ති පෙත් වතොපි කායං ඵුසති, ගරුකං සඞ් ඝාදිවසසංවයෙ ආපජ් ජති. 

ඉතවරොපි ථුල් ලච් චයන් ති  හාපදු ත්කථකරො පනාහ – 

‘‘සඤ ්ඤාය විරාගිතම් හි, ගහවණ ච විරාගිවත; 

යථානිද් දිට් ඨනිද් වදවස, ගරුකං තත් ථ න දිස් සතී’’ති. 

අස් සාපායං ලද් ධි ඉත් ථියා ඉත් ථිසඤ් ඤිවනො හි සඞ් ඝාදිවසවසො වුත් වතො. 
ඉමිනා ච ඉත් ථිසඤ් ඤා විරාගිතා කායප් පටිබද් වධ කායප් පටිබද් ධසඤ් ඤා 

උප් පාදිතා, තං ගණ් හන් තස ්ස පන ථුල් ලච් චයං වුත් තං. ඉමිනා ච ගහණම් පි 

විරාගිතං තං අග් ගවහත් ො ඉත් ථී ගහිතා, තස් මා එත් ථ ඉත් ථිසඤ් ඤාය 

අභාෙවතො සඞ් ඝාදිවසවසො න දිස ්සති, කායප් පටිබද් ධස ්ස අග් ගහිතත් තා 

ථුල් ලච් චයං න දිස් සති, කායසංසග් ගරාවගන ඵුට් ඨත් තා පන දුක් කටං. 

කායසංසග් ගරාවගන හි ඉමං නාම ෙත් ථුං ඵුසවතො අනාපත් තීති නත් ථි, තස් මා 
දුක් කටවමොති. 

ඉදඤ් ච පන ෙත් ො ඉදං චතුක් කමාහ. ‘‘සාරත් තං ගණ් හිස් සාමී’ති සාරත් තං 

ගණ් හි සඞ් ඝාදිවසවසො, ‘විරත් තං ගණ් හිස් සාමී’ති විරත් තං ගණ් හි දුක් කටං, 

‘සාරත් තං ගණ් හිස ්සාමී’ති විරත් තං ගණ් හි දුක් කටං, ‘විරත් තං ගණ් හිස ්සාමී’ති 

සාරත් තං ගණ් හි දුක් කටවමො’’ති. කිඤ් චාපි එෙමාහ? අථ වඛො 

 හාසු ත්කථරවාකදොවයවෙත් ථ ‘‘ඉත් ථි ච වහොති ඉත් ථිසඤ් ඤී සාරත් වතො ච 
භික් ඛු ච නං ඉත් ථියා කාවයන කායප් පටිබද් ධං ආමසති පරාමසති…වප.… 
ගණ් හාති ඡුපති ආපත් ති ථුල් ලච් චයස ්සා’’ති ඉමාය පාළියා ‘‘වයො හි එකවතො 

ඨිතා සම් බහුලා ඉත් ථිවයො බාහාහි පරික් ඛිපිත් ො ගණ් හාති, වසො යත් තකා 

ඉත් ථිවයො ඵුට් ඨා තාසං ගණනාය සඞ් ඝාදිවසවස ආපජ් ජති, මජ් ඣගතානං 
ගණනාය ථුල් ලච් චවය’’තිආදීහි අට් ඨකථාවිනිච් ඡවයහි ච සවමති. යදි හි 
සඤ ්ඤාදිවිරාවගන විරාගිතං නාම භවෙයය ‘‘පණ් ඩවකො ච වහොති 
ඉත් ථිසඤ ්ඤී’’තිආදීසු විය ‘‘කායප් පටිබද් ධඤ ්ච වහොති කායසඤ් ඤී 

චා’’තිආදිනාපි නවයන පාළියං විවසසං ෙවදයය. යස් මා පන වසො න වුත් වතො, 

තස් මා ඉත් ථියා ඉත් ථිසඤ් ඤාය සති ඉත් ථිං ආමසන් තස ්ස සඞ් ඝාදිවසවසො, 
කායප් පටිබද් ධං ආමසන් තස් ස ථුල් ලච් චයන් ති යථාෙත් ථුකවමෙ යුජ් ජති. 

 හාපච්චරියම් පි වචතං වුත් තං – ‘‘නීලං පාරුපිත් ො සයිතාය කාළිත් ථියා 

කායං ඝට් වටස ්සාමී’ති කායං ඝට් වටති, සඞ් ඝාදිවසවසො; ‘කායං ඝට් වටස ්සාමී’ති 

නීලං ඝට් වටති, ථුල් ලච් චයං; ‘නීලං ඝට් වටස ්සාමී’ති කායං ඝට් වටති, 
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සඞ් ඝාදිවසවසො; ‘නීලං ඝට් වටස ්සාමී’ති නීලං ඝට් වටති, ථුල් ලච් චය’’න් ති. 
වයොපායං ‘‘ඉත් ථී ච පණ් ඩවකො චා’’තිආදිනා නවයන ෙත් ථුමිස් සකනවයො 

වුත් වතො, තස් මිම් පි ෙත් ථු සඤ් ඤාවිමතිෙවසන වුත් තා ආපත් තිවයො පාළියං 
අසම් මුය් හන් වතන වෙදිතබ් බා. 

කාවයනකායප් පටිබද් ධොවර පන ඉත් ථියා ඉත් ථිසඤ් ඤිස ්ස 

කායප් පටිබද් ධං ගණ් හවතො ථුල් ලච් චයං, වසවස සබ් බත් ථ දුක් කටං. 
කායප් පටිබද් වධනකායොවරපි එවසෙ නවයො. 
කායප් පටිබද් වධනකආයප් පටිබද් ධොවර ච නිස ්සග් ගිවයනකායොරාදීසු චස් ස 
සබ් බත් ථ දුක් කටවමෙ. 

‘‘ඉත් ථී ච වහොති ඉත් ථිසඤ් ඤී සාරත් වතො ච ඉත් ථී ච නං භික් ඛුස් ස කාවයන 
කාය’’න් තිආදිොවරො පන භික් ඛුම් හි මාතුගාමස් ස රාගෙවසන වුත් වතො. තත් ථ 

ඉත්ථී ච නං භික්ඛුස්ස ොකයන ොයන් ති භික් ඛුම් හි සාරත් තා ඉත් ථී තස් ස 
නිසින් වනොකාසං ො නිපන් වනොකාසං ො ගන් ත් ො අත් තවනො කාවයන තං 

භික් ඛුස ්ස කායං ආමසති…වප.… ඡුපති. කසවනාධිප්පාකයොොකයන වාය ති, 

ඵස්සං පටිවිජානාතීති එෙං තාය ආමට් වඨො ො ඡුපිවතො ො වසෙනාධිප් පාවයො 

හුත් ො සවච  ස් සප් පටිවිජානනත් ථං ඊසකම් පි කායං චාවලති  න් වදති, 
සඞ් ඝාදිවසසං ආපජ් ජති. 

ද්කව ඉත්ථිකයොති එත් ථ ද් වෙ සඞ් ඝාදිවසවස ආපජ් ජති, ඉත් ථියා ච 

පණ් ඩවක ච සඞ් ඝාදිවසවසන සහ දුක් කටං. එවතන උපාවයන යාෙ 

‘‘නිස්සග්ගිකයනනිස්සග්ගියංආ සති, කසවනාධිප්පාකයොොකයනවාය තින

ච ඵස්සං පටිවිජානාති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ති තාෙ පුරිමනවයවනෙ 
ආපත් තිවභවදො වෙදිතබ් වබො. 

එත් ථ ච ොකයනවාය තිනච ඵස්සංපටිවිජානාතීති අත් තනා නිස් සට් ඨං 
පුප්  ං ො  ලං ො ඉත් ථිං අත් තවනො නිස ්සග් ගිවයන පුප් ව න ො  වලන ො 

පහරන් තිං දිස් ො කාවයන විකාරං කවරොති, අඞ් ගුලිං ො චාවලති, භමුකං ො 

උක් ඛිපති, අක් ඛිං ො නිඛණති, අඤ ්ඤං ො එෙරූපං විකාරං කවරොති, අයං 
වුච් චති ‘‘කාවයන ොයමති න ච  ස් සං පටිවිජානාතී’’ති. අයම් පි කාවයන 

ොයමිතත් තා දුක් කටං ආපජ් ජති, ද් වීසු ඉත් ථීසු ද් වෙ, ඉත් ථීපණ් ඩවකසුපි ද් වෙ 
එෙ දුක් කවට ආපජ් ජති. 

279. එෙං ෙත් ථුෙවසන විත් ථාරවතො ආපත් තිවභදං දස් වසත් ො ඉදානි 
ලක් ඛණෙවසන සඞ් වඛපවතො ආපත් තිවභදඤ් ච අනාපත් තිවභදඤ් ච 

දස් වසන් වතො ‘‘කසවනාධිප්පාකයො’’තිආදිමාහ. තත් ථ පුරිමනවය ඉත් ථියා 

ඵුට් වඨො සමාවනො වසෙනාධිප් පාවයො කාවයන ොයමති,  ස් සං පටිවිජානාතීති 
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තිෙඞ් ගසම් පත් තියා සඞ් ඝාදිවසවසො. දුතිවය නවය නිස් සග් ගිවයන 
නිස ්සග් ගියාමසවන විය ොයමිත් ො අඡුපවන විය ච  ස් සස් ස 
අප් පටිවිජානනවතො දුෙඞ් ගසම් පත් තියා දුක් කටං. තතිවය කාවයන අොයමවතො 
අනාපත් ති. වයො හි වසෙනාධිප් පාවයොපි නිච් චවලන කාවයන වකෙලං  ස් සං 

පටිවිජානාති සාදියති අනුවභොති, තස් ස චිත් තුප් පාදමත් වත ආපත් තියා 
අභාෙවතො අනාපත් ති. චතුත් වථ පන නිස් සග් ගිවයන නිස් සග් ගියාමසවන විය 

 ස් සප් පටිවිජානනාපි නත් ථි, වකෙලං චිත් තුප් පාදමත් තවමෙ, තස් මා 
අනාපත් ති. වමොක් ඛාධිප් පායස ්ස සබ් බාකාවරසු අනාපත් තිවයෙ. 

එත් ථ පන වයො ඉත් ථියා ගහිවතො තං අත් තවනො සරීරා වමොවචතුකාවමො 
පටිප් පණාවමති ො පහරති ො අයං කාවයන ොයමති  ස් සං පටිවිජානාති. වයො 

ආගච් ඡන් තිං දිස ්ො තවතො මුඤ් චිතුකාවමො උත් තාවසත් ො පලාවපති, අයං 
කාවයන ොයමති න ච  ස් සං පටිවිජානාති. වයො තාදිසං දීඝජාතිං කාවය 
ආරූළ ්හං දිස ්ො ‘‘සණිකං ගච් ඡතු ඝට් ටියමානා අනත් ථාය සංෙත් වතයයා’’ති න 

ඝට් වටති, ඉත් ථිවමෙ ො අඞ් ගං ඵුසමානං ඤත් ො ‘‘එසා ‘අනත් ථිවකො අයං 

මයා’ති සයවමෙ පක් කමිස් සතී’’ති අජානන් වතො විය නිච් චවලො වහොති, 
බලවිත් ථියා ො ගාළ් හං ආලිඞ් ගිත් ො ගහිවතො දහරභික් ඛු පලායිතුකාවමොපි සුට් ඨු 

ගහිතත් තා නිච් චවලො වහොති, අයං න ච කාවයන ොයමති,  ස ්සං පටිවිජානාති. 
වයො පන ආගච් ඡන් තිං දිස් ො ‘‘ආගච් ඡතු තාෙ තවතො නං පහරිත් ො ො 

පණාවමත් ො ො පක් කමිස ්සාමී’’ති නිච් චවලො වහොති, අයං වමොක් ඛාධිප් පාවයො 

න ච කාවයන ොයමති, න ච  ස් සං පටිවිජානාතීති වෙදිතබ් වබො. 

280. අසඤ්චිච්චාති ඉමිනා උපාවයන ඉමං ඵුසිස් සාමීති අවචවතත් ො, 
එෙඤ් හි අවචවතත් ො පත් තප් පටිග් ගහණාදීසු මාතුගාමස් ස අඞ් වග ඵුට් වඨපි 
අනාපත් ති. 

අසතියාති අඤ් ඤවිහිවතො වහොති මාතුගාමං ඵුසාමීති සති නත් ථි, එෙං 
අසතියා හත් ථපාදපසාරණාදිකාවල ඵුසන් තස් ස අනාපත් ති. 

අජානන්තස්සාති දාරකවෙවසන ඨිතං දාරිකං ‘‘ඉත් ථී’’ති අජානන් වතො 

වකනචිවදෙ කරණීවයන ඵුසති, එෙං ‘‘ඉත් ථී’’ති අජානන් තස් ස ඵුසවතො 
අනාපත් ති. 

අසාදියන්තස්සාති කායසංසග් ගං අසාදියන් තස් ස, තස් ස බාහාපරම් පරාය 
නීතභික් ඛුස ්ස විය අනාපත් ති. උම් මත් තකාදවයො වුත් තනයාඑෙ. ඉධ පන 

උදායිත් වථවරො ආදිකම් මිවකො, තස් ස අනාපත් ති ආදිකම් මිකස ්සාති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානං කායචිත් තවතො 

සමුට් ඨාති, කිරියං, සඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, 

අකුසලචිත් තං, ද් විවෙදනං, සුඛමජ් ඣත් තද් ෙවයනාති. 

281. විනීතෙත් ථූසු –  ාතුයා ාතුකපක නාති මාතුවපවමන මාතුයා කායං 

ආමසි. එස නවයො ධීතුභගිනිවත්ථූසු. තත් ථ යස් මා මාතා ො වහොතු ධීතා ො 
ඉත් ථී නාම සබ් බාපි බ්රහ් මචරියස ්ස පාරිපන් ථිකාෙ. තස් මා ‘‘අයං වම මාතා අයං 
ධීතා අයං වම භගිනී’’ති වගහස් සිතවපවමන ආමසවතොපි දුක් කටවමෙ වුත් තං. 

ඉමං පන භගෙවතො ආණං අනුස් සරන් වතන සවචපි නදීවසොවතන 
වුය් හමානං මාතරං පස් සති වනෙ හත් වථන පරාමසිතබ් බා. පණ් ඩිවතන පන 
භික් ඛුනා නාො ො  ලකං ො කදලික් ඛන් වධො ො දාරුක් ඛන් වධො ො 

උපසංහරිතබ් වබො. තස් මිං අසති කාසාෙම් පි උපසංහරිත් ො පුරවතො ඨවපතබ් බං, 

‘‘එත් ථ ගණ් හාහී’’ති පන න ෙත් තබ් බා. ගහිවත පරික් ඛාරං කඩ් ඪාමීති 
කඩ් ඪන් වතන ගන් තබ් බං. සවච භායති පුරවතො පුරවතො ගන් ත් ො ‘‘මා භායී’’ති 

සමස් සාවසතබ් බා. සවච භායමානා පුත් තස් ස සහසා ඛන් වධ ො අභිරුහති, 

හත් වථ ො ගණ් හාති, න ‘‘අවපහි මහල් ලිවක’’ති නිද් ධුනිතබ් බා, ථලං 
පාවපතබ් බා. කද් දවම ලග් ගායපි කූවප පතිතායපි එවසෙ නවයො. 

තත්රපි හි වයොත් තං ො ෙත් ථං ො පක් ඛිපිත් ො හත් වථන ගහිතභාෙං ඤත් ො 

උද් ධරිතබ් බා, නත් වෙෙ ආමසිතබ් බා. න වකෙලඤ් ච මාතුගාමස් ස සරීරවමෙ 

අනාමාසං, නිොසනපාවුරණම් පි ආභරණභණ් ඩම් පි තිණණ් ඩුපකං ො 

තාළපණ් ණමුද් දිකං ො උපාදාය අනාමාසවමෙ, තඤ් ච වඛො නිොසනපාරුපනං 
පිළන් ධනත් ථාය ඨපිතවමෙ. සවච පන නිොසනං ො පාරුපනං ො 
පරිෙත් වතත් ො චීෙරත් ථාය පාදමූවල ඨවපති ෙට් ටති. ආභරණභණ් වඩසු පන 
සීසපසාධනකදන් තසූචිආදිකප් පියභණ් ඩං ‘‘ඉමං භන් වත තුම් හාකං 
ගණ් හථා’’ති දියයමානං සිපාටිකාසූචිආදිඋපකරණත් ථාය ගවහතබ් බං. 
සුෙණ් ණරජතමුත් තාදිමයං පන අනාමාසවමෙ දීයයමානම් පි න ගවහතබ් බං. න 

වකෙලඤ් ච එතාසං සරීරූපගවමෙ අනාමාසං, ඉත් ථිසණ් ඨාවනන කතං 
කට් ඨරූපම් පි දන් තරූපම් පි අයරූපම් පි වලොහරූපම් පි තිපුරූපම් පි 
වපොත් ථකරූපම් පි සබ් බරතනරූපම් පි අන් තමවසො පිට් ඨමයරූපම් පි 
අනාමාසවමෙ. පරිවභොගත් ථාය පන ‘‘ඉදං තුම් හාකං වහොතූ’’ති ලභිත් ො 
ඨවපත් ො සබ් බරතනමයං අෙවසසං භින් දිත් ො උපකරණාරහං උපකරවණ 
පරිවභොගාරහං පරිවභොවග උපවනතුං ෙට් ටති. 

යථා ච ඉත් ථිරූපකං; එෙං සත් තවිධම් පි ධඤ් ඤං අනාමාසං. තස් මා 
වඛත් තමජ් වඣන ගච් ඡතා තත් ථජාතකම් පි ධඤ් ඤ ලං න ආමසන් වතන 
ගන් තබ් බං. සවච ඝරද් ොවර ො අන් තරාමග් වග ො ධඤ් ඤං පසාරිතං වහොති 
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පස් වසන ච මග් වගො අත් ථි න මද් දන් වතන ගන් තබ් බං. ගමනමග් වග අසති 
මග් ගං අධිට් ඨාය ගන් තබ් බං. අන් තරඝවර ධඤ් ඤස ්ස උපරි ආසනං 
පඤ ්ඤාවපත් ො වදන් ති නිසීදිතුං ෙට් ටති. වකචි ආසනසාලායං ධඤ් ඤං 

ආකිරන් ති, සවච සක් කා වහොති හරාවපතුං හරාවපතබ් බං, වනො වච එකමන් තං 
ධඤ ්ඤං අමද් දන් වතන පීඨකං පඤ් ඤවපත් ො නිසීදිතබ් බං. සවච ඔකාවසො න 

වහොති, මනුස් සා ධඤ් ඤමජ් වඣවයෙ ආසනං පඤ් ඤවපත් ො වදන් ති, 
නිසීදිතබ් බං. තත් ථජාතකානි මුග් ගමාසාදීනි අපරණ් ණානිපි තාලපනසාදීනි ො 
 ලානි කීළන් වතන න ආමසිතබ් බානි. මනුස් වසහි රාසිකවතසුපි එවසෙ නවයො. 

අරඤ් වඤ පන රුක් ඛවතො පතිතානි  ලානි ‘‘අනුපසම් පන් නානං දස් සාමී’’ති 
ගණ් හිතුං ෙට් ටති. 

මුත් තා, මණි, වෙළුරිවයො, සඞ් වඛො, සිලා, පොළං, රජතං, ජාතරූපං, 

වලොහිතඞ් වකො, මසාරගල් ලන් ති ඉවමසු දසසු රතවනසු මුත් තා අවධොතා 
අනිවිද් ධා යථාජාතාෙ ආමසිතුං ෙට් ටති. වසසා අනාමාසාති ෙදන් ති. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘මුත් තා වධොතාපි අවධොතාපි අනාමාසා භණ් ඩමූලත් ථාය ච 

සම් පටිච් ඡිතුං න ෙට් ටති, කුට් ඨවරොගස් ස වභසජ් ජත් ථාය පන ෙට් ටතී’’ති 
වුත් තං. අන් තමවසො ජාති ලිකං උපාදාය සබ් වබොපි නීලපීතාදිෙණ් ණවභවදො 

මණි වධොතවිද් ධෙට් ටිවතො අනාමාවසො, යථාජාවතො පන ආකරමුත් වතො 

පත් තාදිභණ් ඩමූලත් ථං සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටතීති වුත් වතො. වසොපි  හාපච්චරියං 

පටික් ඛිත් වතො, පචිත් ො කවතො කාචමණිවයවෙවකො ෙට් ටතීති වුත් වතො. 
වෙළුරිවයපි මණිසදිවසොෙ විනිච් ඡවයො. 

සඞ් වඛො ධමනසඞ් වඛො ච වධොතවිද් වධො ච රතනමිස් වසො අනාමාවසො. 
පානීයසඞ් වඛො වධොවතොපි අවධොවතොපි ආමාවසොෙ වසසඤ් ච 
අඤ ්ජනාදිවභසජ් ජත් ථායපි භණ් ඩමූලත් ථායපි සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටති. සිලා 
වධොතවිද් ධා රතනසංයුත් තා මුග් ගෙණ් ණාෙ අනාමාසා. වසසා 
සත් ථකනිසානාදිඅත් ථාය ගණ් හිතුං ෙට් ටති. එත් ථ ච රතනසංයුත් තාති 
සුෙණ් වණන සද් ධිං වයොවජත් ො පචිත් ො කතාති ෙදන් ති. පොළං වධොතවිද් ධං 
අනාමාසං. වසසං ආමාසං භණ් ඩමූලත් ථඤ් ච සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටති. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘වධොතම් පි අවධොතම් පි සබ් බං අනාමාසං, න ච සම් පටිච් ඡිතුං 
ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. 

රජතං ජාතරූපඤ් ච කතභණ් ඩම් පි අකතභණ් ඩම් පි සබ් වබන සබ් බං බීජවතො 

පට් ඨාය අනාමාසඤ් ච අසම් පටිච් ඡියඤ් ච, උත් තරරාජපුත් වතො කිර 

සුෙණ් ණවචතියං කාවරත් ො  හාපදු ත්කථරස්ස වපවසසි. වථවරො ‘‘න 
කප් පතී’’ති පටික් ඛිපි. වචතියඝවර සුෙණ් ණපදුමසුෙණ් ණබුබ් බුළකාදීනි 

වහොන් ති, එතානිපි අනාමාසානි. වචතියඝරවගොපකා පන රූපියඡඩ් ඩකට් ඨාවන 

ඨිතා, තස් මා වතසං වකළාපයිතුං ෙට් ටතීති වුත් තං. කුලරුන්දියං පන තං 
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පටික් ඛිත් තං. සුෙණ් ණවචතිවය කචෙරවමෙ හරිතුං ෙට් ටතීති එත් තකවමෙ 
අනුඤ් ඤාතං. ආරකූටවලොහම් පි ජාතරූපගතිකවමෙ අනාමාසන් ති 

සබ්බඅට්ඨෙථාසු වුත් තං. වසනාසනපරිවභොවගො පන සබ් බකප් පිවයො, තස් මා 
ජාතරූපරජතමයා සබ් වබපි වසනාසනපරික් ඛාරා ආමාසා. භික් ඛූනං 
ධම් මවිනයෙණ් ණනට් ඨාවන රතනමණ් ඩවප කවරොන් ති  ලිකත් ථම් වභ 

රතනදාමපතිමණ් ඩිවත, තත් ථ සබ් බූපකරණානි භික් ඛූනං පටිජග් ගිතුං ෙට් ටති. 

වලොහිතඞ් කමසාරගල් ලා වධොතවිද් ධා අනාමාසා, ඉතවර ආමාසා, 

භණ් ඩමූලත් ථාය ෙට් ටන් තීති වුත් තා.  හාපච්චරියං පන ‘‘වධොතාපි අවධොතාපි 
සබ් බවසො අනාමාසා න ච සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටන් තී’’ති වුත් තං. 

සබ් බං ආවුධභණ් ඩං අනාමාසං, භණ් ඩමූලත් ථාය දීයයමානම් පි න 
සම් පටිච් ඡිතබ් බං. සත් ථෙණිජ් ජා නාම න ෙට් ටති. සුද් ධධනුදණ් වඩොපි ධනුජියාපි 
පවතොවදොපි අඞ් කුවසොපි අන් තමවසො ොසි රසුආදීනිපි ආවුධසඞ් වඛවපන 
කතානි අනාමාසානි. සවච වකනචි විහාවර සත් ති ො වතොමවරො ො ඨපිවතො 

වහොති, විහාරං ජග් ගන් වතන ‘‘හරන් තූ’’ති සාමිකානං වපවසතබ් බං. සවච න 

හරන් ති, තං අචාවලන් වතන විහාවරො පටිජග් ගිතබ් වබො. යුද් ධභූමියං පතිතං අසිං 
ො සත් තිං ො වතොමරං ො දිස් ො පාසාවණන ො වකනචි ො අසිං භින් දිත් ො 

සත් ථකත් ථාය ගවහතුං ෙට් ටති, ඉතරානිපි විවයොවජත් ො කිඤ් චි සත් ථකත් ථාය 
ගවහතුං ෙට් ටති කිඤ් චි කත් තරදණ් ඩාදිඅත් ථාය. ‘‘ඉදං ගණ් හථා’’ති දීයයමානං 
පන ‘‘විනාවසත් ො කප් පියභණ් ඩං කරිස් සාමී’’ති සබ් බම් පි සම් පටිච් ඡිතුං 
ෙට් ටති. 

මච් ඡජාලපක් ඛිජාලාදීනිපි  ලකජාලිකාදීනි සරපරිත් තානානීපි සබ් බානි 
අනාමාසානි. පරිවභොගත් ථාය ලබ් භමාවනසු පන ජාලං තාෙ ‘‘ආසනස් ස ො 

වචතියස් ස ො උපරි බන් ධිස් සාමි, ඡත් තං ො වෙවඨස් සාමී’’ති ගවහතුං ෙට් ටති. 
සරපරිත් තානං සබ් බම් පි භණ් ඩමූලත් ථාය සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටති. 
පරූපවරොධනිොරණඤ් හි එතං න උපවරොධකරන් ති  ලකං දන් තකට් ඨභාජනං 
කරිස ්සාමීති ගවහතුං ෙට් ටති. 

චම් මවිනද් ධානි වීණාවභරිආදීනි අනාමාසානි. කුලරුන්දියං පන 
‘‘වභරිසඞ් ඝාවටොපි වීණාසඞ් ඝාවටොපි තුච් ඡවපොක් ඛරම් පි මුඛෙට් ටියං 
ආවරොපිතචම් මම් පි වීණාදණ් ඩවකොපි සබ් බං අනාමාස’’න් ති වුත් තං. ඔනහිතුං 
ො ඔනහාවපතුං ො ොවදතුං ො ොදාවපතුං ො න ලබ් භතිවයෙ. වචතියඞ් ගවණ 
පූජං කත් ො මනුස් වසහි ඡඩ් ඩිතං දිස් ොපි අචාවලත් ොෙ අන් තරන් තවර 

සම් මජ් ජිතබ් බං, කචෙරඡඩ් ඩනකාවල පන කචෙරනියාවමවනෙ හරිත් ො 

එකමන් තං නික් ඛිපිතුං ෙට් ටතීති  හාපච්චරියංං වුත් තං. භණ් ඩමූලත් ථාය 
සම් පටිච් ඡිතුම් පි ෙට් ටති. පරිවභොගත් ථාය ලබ් භමාවනසු පන වීණාවදොණිකඤ් ච 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

426 

පටුන 

වභරිවපොක් ඛරඤ් ච දන් තකට් ඨභාජනං කරිස ්සාම චම් මං සත් ථකවකොසකන් ති 
එෙං තස් ස තස් ස පරික් ඛාරස ්ස උපකරණත් ථාය ගවහත් ො තථා තථා කාතුං 
ෙට් ටති. 

පුරාණදුතියිොවත්ථු උත් තානවමෙ. යක්ඛිවත්ථුස්මං සවචපි 
පරනිම් මිතෙසෙත් තිවදවියා කායසංසග් ගං සමාපජ් ජති ථුල් ලච් චයවමෙ. 

පණ්ඩෙවත්ථු ච සුත්තිත්ථිවත්ථු ච පාකටවමෙ.  තිත්ථිවත්ථුස්මං 

පාරාජිකප් පවහොනකකාවල ථුල් ලච් චයං, තවතො පරං දුක් කටං. 

තිරච්ොන තවත්ථුස්මං නාගමාණවිකායපි සුපණ් ණමාණවිකායපි කින් නරියාපි 

ගාවියාපි දුක් කටවමෙ. දාරුධීතලිොවත්ථුස්මං න වකෙලං දාරුනා එෙ, 
අන් තමවසො චිත් තකම් මලිඛිවතපි ඉත් ථිරූවප දුක් කටවමෙ. 

282. සම්පීළනවත්ථු උත් තානත් ථවමෙ. සඞ්ෙ වත්ථුස්මං 

එකපදිකසඞ් කවමො ො වහොතු සකටමග් ගසඞ් කවමො ො, චාවලස ්සාමීති 

පවයොවග කතමත් වතෙ චාවලතු ො මා ො, දුක් කටං. මග් ගෙත් ථු පාකටවමෙ. 
රුක් ඛෙත් ථුස ්මිං රුක් වඛො මහන් වතො ො වහොතු මහාජම් බුප් පමාවණො ඛුද් දවකො 

ො, තං චාවලතුං සක් වකොතු ො මා ො, පවයොගමත් වතන දුක් කටං. 

නාවාවත්ථුස්මම්පි එවසෙ නවයො. රජ්ජවත්ථුස්මං යං රජ් ජුං ආවිඤ් ඡන් වතො 

ඨානා චාවලතුං සක් වකොති, තත් ථ ථුල් ලච් චයං. යා මහාරජ් ජු වහොති, ඊසකම් පි 

ඨානා න චලති, තත් ථ දුක් කටං. දණ් වඩපි එවසෙ නවයො. භූමියං 

පතිතමහාරුක් වඛොපි හි දණ් ඩග් ගහවණවනෙ ඉධ ගහිවතො. පත්තවත්ථු 

පාකටවමෙ. වන්දනවත්ථුස්මං ඉත් ථී පාවද සම් බාහිත් ො ෙන් දිතුකාමා 

ොවරතබ් බා පාදා ො පටිච් ඡාවදතබ් බා, නිච් චවලන ො භවිතබ් බං. නිච් චලස් ස හි 

චිත් වතන සාදියවතොපි අනාපත් ති. අෙසාවන  හණවත්ථුපාකටවමොති. 

කායසංසග් ගසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. දුට්ඨුල් වාචාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

283. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති දුට් ඨුල් ලොචාසික් ඛාපදං. තත් ථ 

ආදිස්සාති අපදිසිත් ො. වණ්ණම්පි භණතීතිආදීනි පරවතො ආවි භවිස් සන් ති. 

ඡින්නිොති ඡින් නඔත් තප් පා. ධුත්තිොති සඨා. අහිරිොකයොති නිල් ලජ් ජා. 

උහසන්තීති සිතං කත් ො මන් දහසිතං හසන් ති. උල් පන්තීති ‘‘අවහො 
අවයයො’’තිආදිනා නවයන උච් චකරණිං නානාවිධං පවලොභනකථං කවථන් ති. 

උජ්ජග්ඝන්තීති මහාහසිතං හසන් ති. උප්පණ්කඩන්තීති ‘‘පණ් ඩවකො අයං, 
නායං පුරිවසො’’තිආදිනා නවයන පරිහාසං කවරොන් ති. 
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285. සාරත්කතොති දුට් ඨුල් ලොචස් සාදරාවගන සාරත් වතො. අකපක්ඛවා

පටිබද්ධචිත්කතොති වුත් තනයවමෙ, වකෙලං ඉධ ොචස් සාදරාවගො 

වයොවජතබ් වබො.  ාතු ා ං දුට්ඨුල් ාහි වාචාහීති එත් ථ අධිප් වපතං මාතුගාමං 

දස් වසන් වතො ‘‘ ාතු ාක ො’’තිආදිමාහ. තත් ථ විඤ්ඤූ පටිබ ා

සුභාසිතදුබ්භාසිතං දුට්ඨුල් ාදුට්ඨුල් ං ආජානිතුන් ති යා පණ් ඩිතා 
සාත් ථකනිරත් ථකකථං අසද් ධම් මසද් ධම් මපටිසංයුත් තකථඤ් ච ජානිතුං 

පටිබලා, අයං ඉධ අධිප් වපතා. යා පන මහල් ලිකාපි බාලා එලමූගා අයං ඉධ 
අනධිප් වපතාති දස් වසති. 

ඔභාකසයයාති අෙභාවසයය නානාප් පකාරකං අසද් ධම් මෙචනං ෙවදයය. 

යස් මා පවනෙං ඔභාසන් තස් ස වයො වසො ඔභාවසො නාම, වසො අත් ථවතො 

අජ් ඣාචාවරො වහොති රාගෙවසන අභිභවිත් ො සඤ ්ඤමවෙලං ආචාවරො, තස් මා 

තමත් ථං දස් වසන් වතො ‘‘ඔභාවසයයාති අජ් ඣාචාවරො වුච් චතී’’ති ආහ. යථා

තන් ති එත් ථ තන් ති නිපාතමත් තං, යථා යුො යුෙතින් ති අත් වථො. 

ද්කව  ග්ක  ආදිස්සාතිආදි වයනාකාවරන ඔභාසවතො සඞ් ඝාදිවසවසො 

වහොති, තං දස ්වසතුං වුත් තං. තත් ථ ද්කව  ග්ක ති ෙච් චමග් ගඤ් ච 
පස් සාෙමග් ගඤ ්ච. වසසං උද් වදවස තාෙ පාකටවමෙ. නිද් වදවස පන 

කථොක තීති ‘‘ඉත් ථිලක් ඛවණන සුභලක් ඛවණන සමන් නාගතාසී’’ති ෙදති, න 
තාෙ සීසං එති. ‘‘තෙ ෙච් චමග් වගො ච පස් සාෙමග් වගො ච ඊදිවසො වතන නාම 

ඊදිවසන ඉත් ථිලක් ඛවණන සුභලක් ඛවණන සමන් නාගතාසී’’ති ෙදති, සීසං 

එති, සඞ් ඝාදිවසවසො. වණ්කණති පසංසතීති ඉමානි පන වථොමනපදස් වසෙ 
වෙෙචනානි. 

ඛුංකසතීති ොචාපවතොවදන ඝට් වටති. වම්කභතීති අපසාවදති.  රහතීති 

වදොසං වදති. පරවතො පන පාළියා ආගවතහි ‘‘අනිමත්තාසී’’තිආදීහි එකාදසහි 

පවදහි අඝටිවත සීසං න එති, ඝටිවතපි වතසු සිඛරණීසි සම්භින්නාසි

උභකතොබයඤ්ජනාසීති ඉවමහි තීහි ඝටිවතවයෙ සඞ් ඝාදිවසවසො. 

කදහි ක ති යාචනායපි එත් තවකවනෙ සීසං න එති, ‘‘වමථුනං ධම් මං 
වදහී’’ති එෙං වමථුනධම් වමන ඝටිවත එෙ සඞ් ඝාදිවසවසො. 

ෙදාකත ාතාපසීදිස්සතීතිආදීසු ආයාචනෙචවනසුපි එත් තවකවනෙ සීසං 

න එති, ‘‘කදා වත මාතා පසීදිස ්සති, කදා වත වමථුනං ධම් මං ලභිස් සාමී’’ති ො 
‘‘තෙ මාතරි පසන් නාය වමථුනං ධම් මං ලභිස් සාමී’’ති ො ආදිනා පන නවයන 
වමථුනධම් වමන ඝටිවතවයෙ සඞ් ඝාදිවසවසො. 
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ෙථං ත්වං සාමෙස්ස කදසීතිආදීසු පුච් ඡාෙචවනසුපි වමථුනධම් මන් ති 

වුත් වතවයෙ සඞ් ඝාදිවසවසො, න ඉතරථා. එවං කිර ත්වං සාමෙස්ස කදසීති 
පටිපුච් ඡාෙචවනසුපි එවසෙ නවයො. 

ආචික් ඛනාය පුට්කඨොභණතීති ‘‘කථං දදමානා සාමිකස ්ස පියා වහොතී’’ති 
එෙං පුට් වඨො ආචික් ඛති. එත් ථ ච ‘‘එෙං වදහි එෙං දදමානා’’ති වුත් වතපි සීසං න 
එති. ‘‘වමථුනධම් මං එෙං වදහි එෙං උපවනහි එෙං වමථුනධම් මං දදමානා 
උපනයමානා පියා වහොතී’’තිආදිනා පන නවයන වමථුනධම් වමන ඝටිවතවයෙ 
සඞ් ඝාදිවසවසො. අනුසාසනීෙචවනසුපි එවසෙ නවයො. 

අක් වකොසනිද් වදවස – අනිමත්තාසීති නිමිත් තරහිතාසි, 
කුඤ් චිකපණාලිමත් තවමෙ තෙ දකවසොතන් ති වුත් තං වහොති. 

නිමත්ත ත්තාසීති තෙ ඉත් ථිනිමිත් තං අපරිපුණ් ණං සඤ් ඤාමත් තවමොති 

වුත් තං වහොති. අක ොහිතාති සුක් ඛවසොතා. ධුවක ොහිතාති නිච් චවලොහිතා 

කිලින් නදකවසොතා. ධුවකචොළාති නිච් චපක් ඛිත් තාණිවචොළා, සදා ආණිවචොළකං 

වසෙසීති වුත් තං වහොති. පග්ඝරන්තීති සෙන් තී; සදා වත මුත් තං සෙතීති වුත් තං 

වහොති. සිඛරණීති බහිනික් ඛන් තආණිමංසා. ඉත්ථිපණ්ඩොති අනිමිත් තාෙ 

වුච් චති. කවපුරිසිොති සමස් සුදාඨිකා පුරිසරූපා ඉත් ථී. සම්භින්නාති 

සම් භින් නෙච් චමග් ගපස් සාෙමග් ගා. උභකතොබයඤ්ජනාති ඉත් ථිනිමිත් වතන ච 
පුරිසනිමිත් වතන චාති උවභොහි බයඤ් ජවනහි සමන් නාගතා. 

ඉවමසු ච පන එකාදසසු පවදසු සිඛරණීසි සම් භින් නාසි 
උභවතොබයඤ් ජනාසීති ඉමානිවයෙ තීණි පදානි සුද් ධානි සීසං එන් ති. ඉති ඉමානි 
ච තීණි පුරිමානි ච ෙච් චමග් ගපස ්සාෙමග් ගවමථුනධම් මපදානි තීණීති ඡ පදානි 
සුද් ධානි ආපත් තිකරානි. වසසානි අනිමිත් තාතිආදීනි ‘‘අනිමිත් වත 
වමථුනධම් මං වම වදහී’’ති ො ‘‘අනිමිත් තාසි වමථුනධම් මං වම වදහී’’ති ො 
ආදිනා නවයන වමථුනධම් වමන ඝටිතාවනෙ ආපත් තිකරානි වහොන් තීති 
වෙදිතබ් බානි. 

286. ඉදානි ය් ොයං ඔතිණ් වණො විපරිණවතන චිත් වතන ඔභාසති, තස් ස 
ෙච් චමග් ගපස ්සාෙමග් වග ආදිස ්ස එවතසං ෙණ් ණභණනාදීනං ෙවසන 

විත් ථාරවතො ආපත් තිවභදං දස් වසන් වතො ‘‘ඉත්ථී ච කහොති

ඉත්ථිසඤ්ඤී’’තිආදිමාහ. වතසං අත් වථො කායසංසග් වග වුත් තනවයවනෙ 
වෙදිතබ් වබො. 

අයං පන විවසවසො – අධක්ඛෙන් ති අක් ඛකවතො පට් ඨාය අවධො. 

උබ්භජාණු ණ්ඩ  ජාණුමණ් ඩලවතො පට් ඨාය උද් ධං. උබ්භක්ඛෙන් ති 
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අක් ඛකවතො පට් ඨාය උද් ධං. අකධො ජාණු ණ්ඩ න් ති ජාණුමණ් ඩලවතො 
පට් ඨාය අවධො. අක් ඛකං පන ජාණුමණ් ඩලඤ් ච එත් වථෙ දුක් කටක් වඛත් වත 
සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති භික් ඛුනියා කායසංසග් වග විය. න හි බුද් ධා ගරුකාපත් තිං 

සාෙවසසං පඤ් ඤවපන් තීති. ොයප්පටිබද්ධන් ති ෙත් ථං ො පුප්  ං ො ආභරණං 
ො. 

287. අත්ථපුකරක්ඛාරස්සාති අනිමිත් තාතිආදීනං පදානං අත් ථං 

කවථන් තස් ස, අට් ඨකථං ො සජ් ඣායං කවරොන් තස් ස. 

ධම් පුකරක්ඛාරස්සාති පාළිං ොවචන් තස් ස ො සජ් ඣායන් තස් ස ො. එෙං 
අත් ථඤ ්ච ධම් මඤ ්ච පුරක් ඛත් ො භණන් තස් ස අත් ථපුවරක් ඛාරස ්ස ච 
ධම් මපුවරක් ඛාරස ්ස ච අනාපත් ති. 

අනුසාසනිපුකරක්ඛාරස්සාති ‘‘ඉදානිපි අනිමිත් තාසි උභත් වතොබයඤ් ජනාසි 

අප් පමාදං ඉදානි කවරයයාසි, යථා ආයතිම් පි එෙරූපා න වහොහිසී’’ති එෙං 
අනුසිට් ඨිං පුරක් ඛත් ො භණන් තස ්ස අනුසාසනිපුවරක් ඛාරස ්ස අනාපත් ති. වයො 
පන භික් ඛුනීනං පාළිං ොවචන් වතො පකතිොචනාමග් ගං පහාය හසන් වතො 

හසන් වතො ‘‘සිඛරණීසි සම් භින් නාසි උභවතොබයඤ් ජනාසී’’ති පුනප් පුනං භණති, 
තස් ස ආපත් තිවයෙ. උම් මත් තකස ්ස අනාපත් ති. ඉධ ආදිකම් මිවකො 

උදායිත් වථවරො, තස් ස අනාපත් ති ආදිකම් මිකස් සාති. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං තිසමුට් ඨානං කායචිත් තවතො ොචාචිත් තවතො 

කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති, කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, 

වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, ද් විවෙදනන් ති. 

288. විනීතෙත් ථූසු වලොහිතෙත් ථුස ්මිං වසො භික් ඛු ඉත් ථියා වලොහිතකං 

නිමිත් තං සන් ධායාහ – ඉතරා න අඤ් ඤාසි, තස් මා දුක් කටං. 

ෙක්ෙසක ො න් ති රස් සවලොවමහි බහුවලොමං. ආකිණ්ණක ො න් ති 

ජටිතවලොමං. ඛරක ො න් ති ථද් ධවලොමං. දීඝක ො න් ති අරස ්සවලොමං. සබ් බං 
ඉත් ථිනිමිත් තවමෙ සන් ධාය වුත් තං. 

289. වාපිතං කඛො කතති අසද් ධම් මං සන් ධායාහ, සා අසල් ලක් වඛත් ො 

කනො ච කඛො පටිවුත්තන් ති ආහ. පටිවුත්තං නාම උදකෙප් වප බීවජහි 
අප් පතිට් ඨිවතොකාවස පාණවකහි විනාසිතබීවජ ො ඔකාවස පුන බීජං 

පතිට් ඨාවපත් ො උදවකන ආසිත් තං, ථලෙප් වප විසමපතිතානං ො බීජානං 
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සමකරණත් ථාය පුන අට් ඨදන් තවකන සමීකතං, වතසු අඤ් ඤතරං සන් ධාය 
එසා ආහ. 

මග් ගෙත් ථුස් මිං  ග්ක ො සංසීදතීති අඞ් ගජාතමග් ගං සන් ධායාහ. වසසං 
උත් තානවමොති. 

දුට් ඨුල් ලොචාසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අත්තො පාරිචරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

290. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති අත් තකාමසික් ඛාපදං. තත් ථ 

කුලලූපකෙොති කුලපයිරුපාසනවකො චතුන් නං පච් චයානං අත් ථාය 
කුලූපසඞ් කමවන නිච් චප් පයුත් වතො. 

චීවරපිණ්ඩපාතකසනාසනගි ානපච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාරන් ති චීෙරඤ් ච 
පිණ් ඩපාතඤ් ච වසනාසනඤ් ච ගිලානපච් චයවභසජ් ජපරික් ඛාරඤ් ච. 

ගි ානපච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාරන් ති වචත් ථ පතිකරණත් වථන පච් චවයො, යස් ස 
කස ්සචි සප් පායස් වසතං අධිෙචනං. භිසක් කස ්ස කම් මං වතන 
අනුඤ් ඤාතත් තාති වභසජ් ජං. ගිලානපච් චවයොෙ වභසජ් ජං 

ගිලානපච් චයවභසජ් ජං, යංකිඤ් චි ගිලානස් ස සප් පායං භිසක් කකම් මං 

වතලමධු ාණිතාදීති වුත් තං වහොති. පරික්ඛාකරොති පන ‘‘සත් තහි 

නගරපරික් ඛාවරහි සුපරික් ඛතං වහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 7.67) පරිොවරො 
වුච් චති. ‘‘රවථො සීසපරික් ඛාවරො ඣානක් වඛො චක් කවීරිවයො’’තිආදීසු (සං. නි. 

5.4) අලඞ් කාවරො. ‘‘වය චිවම පබ් බජිවතන ජීවිතපරික් ඛාරා 

සමුදාවනතබ් බා’’තිආදීසු (වරො. නි. 1.1.191) සම් භාවරො. ඉධ පන සම් භාවරොපි 
පරිොවරොපි ෙට් ටති. තඤ් හි ගිලානපච් චයවභසජ් ජං ජීවිතස් ස පරිොවරොපි වහොති 

ජීවිතවිනාසකාබාධුප් පත් තියා අන් තරං අදත් ො රක් ඛණවතො, සම් භාවරොපි යථා 

චිරං පෙත් තති එෙමස් ස කාරණභාෙවතො, තස් මා පරික් ඛාවරොති වුච් චති. එෙං 
ගිලානපච් චයවභසජ් ජඤ් ච තං පරික් ඛාවරො චාති 

ගිලානපච් චයවභසජ් ජපරික් ඛාවරො, තං ගිලානපච් චයවභසජ් ජපරික් ඛාරන් ති 
එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

වස න් ති හීනං ලාමකං. අථ ො ෙස් සතීති ෙසවලො, පග් ඝරතීති අත් වථො, තං 

ෙසලං, අසුචිපග් ඝරණකන් ති වුත් තං වහොති. නිට්ඨුහිත්වාති වඛළං පාවතත් ො. 

ෙස්සාහං කෙන හායාමීති අහං කස් සා අඤ ්ඤිස ්සා ඉත් ථියා වකන 

වභොවගන ො අලඞ් කාවරන ො රූවපන ො පරිහායාමි, කා නාම මයා 
උත් තරිතරාති දීවපති. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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291. සන්තිකෙති උපචාවර ඨත් ො සාමන් තා අවිදූවර, පදභාජවනපි 

අයවමෙඅත් වථො දීපිවතො. අත්තො පාරිචරියායාති වමථුනධම් මසඞ් ඛාවතන 
කාවමන පාරිචරියා කාමපාරිචරියා. අත් තවනො අත් ථාය කාමපාරිචරියා 

අත් තකාමපාරිචරියා, අත් තනා ො කාමිතා ඉච් ඡිතාති අත් තකාමා, සයං 
වමථුනරාගෙවසන පත් ථිතාති අත් වථො. අත් තකාමා ච සා පාරිචරියා චාති 

අත් තකාමපාරිචරියා, තස් සා අත් තකාමපාරිචරියාය. වණ්ණංභාකසයයාති ගුණං 
ආනිසංසං පකාවසයය. 

තත්ර යස් මා ‘‘අත් තවනො අත් ථාය කාමපාරිචරියා’’ති ඉමස ්මිං අත් ථවිකප් වප 

කාවමො වචෙ වහතු ච පාරිචරියා ච අත් වථො, වසසං බයඤ් ජනං. ‘‘අත් තකාමා ච 
සා පාරිචරියා චාති අත් තකාමපාරිචරියා’’ති ඉමස් මිං අත් ථවිකප් වප අධිප් පාවයො 

වචෙ පාරිචරියා චාති අත් වථො, වසසං බයඤ් ජනං. තස් මා බයඤ් ජවන ආදරං 
අකත් ො අත් ථමත් තවමෙ දස් වසතුං ‘‘අත් තවනො කාමං අත් තවනො වහතුං 
අත් තවනො අධිප් පායං අත් තවනො පාරිචරිය’’න් ති පදභාජනං වුත් තං. ‘‘අත් තවනො 
කාමං අත් තවනො වහතුං අත් තවනො පාරිචරිය’’න් ති හි වුත් වත ජානිස් සන් ති 

පණ් ඩිතා ‘‘එත් තාෙතා අත් තවනො අත් ථාය කාමපාරිචරියා වුත් තා’’ති. 
‘‘අත් තවනො අධිප් පායං අත් තවනො පාරිචරිය’’න් ති වුත් වතපි ජානිස් සන් ති 
‘‘එත් තාෙතා අත් තනා ඉච් ඡිතකාමිතට් වඨන අත් තකාමපාරිචරියා වුත් තා’’ති. 

ඉදානි තස් සා අත් තකාමපාරිචරියාය ෙණ් ණභාසනාකාරං දස් වසන් වතො 

‘‘එතදග් ’’න් තිආදිමාහ. තං උද් වදසවතොපි නිද් වදසවතොපි උත් තානත් ථවමෙ. 

අයං පවනත් ථ පදසම් බන් වධො ච ආපත් තිවිනිච් ඡවයො ච – එතදග් ං…කප.…

පරිචකරයයාති යා මාදිසං සීලෙන් තං කලයාණධම් මං බ්රහ් මචාරිං එවතන 

ධම් වමන පරිචවරයය, තස් සා එෙං මාදිසං පරිචරන් තියා යා අයං පාරිචරියා 

නාම, එතදග් ගං පාරිචරියානන් ති. 

ක ථුනුපසංහිකතන සඞ්ඝාදිකසකසොති එෙං අත් තකාමපාරිචරියාය ෙණ් ණං 
භාසන් වතො ච වමථුනුපසංහිවතන වමථුනධම් මපටිසංයුත් වතවනෙ ෙචවනන 

වයො භාවසයය, තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසොති. 

ඉධානි යස් මා වමථුනුපසංහිවතවනෙ භාසන් තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසො වුත් වතො, 

තස් මා ‘‘අහම් පි ඛත් තිවයො, ත් ෙම් පි ඛත් තියා, අරහති ඛත් තියා ඛත් තියස ්ස දාතුං 
සමජාතිකත් තා’’ති එෙමාදීහි ෙචවනහි පාරිචරියාය ෙණ් ණං භාසමානස් සාපි 
සඞ් ඝාදිවසවසො නත් ථි. ‘‘අහම් පි ඛත් තිවයො’’තිආදිවක පන බහූපි පරියාවය 
ෙත් ො ‘‘අරහසි ත් ෙං මය් හං වමථුනධම් මං දාතු’’න් ති එෙං 
වමථුනප් පටිසංයුත් වතවනෙ භාසමානස් ස සඞ් ඝාදිවසවසොති. 
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ඉත්ථී ච කහොතීතිආදි පුබ් වබ වුත් තනයවමෙ. ඉධ උදායිත් වථවරො 

ආදිකම් මිවකො, තස් ස අනාපත් ති ආදිකම් මිකස් සාති. 

සමුට් ඨානාදි සබ් බං දුට් ඨුල් ලොචාසදිසං. විනීතෙත් ථූනි 
උත් තානත් ථාවනොති. 

අත් තකාමපාරිචරියසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

296. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති සඤ් චරිත් තං. තත් ථ පණ්ඩිතාති 

පණ් ඩිච් වචන සමන් නාගතා ගතිමන් තා. බයත්තාති වෙයයත් තිවයන 

සමන් නාගතා, උපාවයන සමන් නාගතා උපායඤ් ඤූ විසාරදා. ක ධාවිනීති 

වමධාය සමන් නාගතා, දිට් ඨං දිට් ඨං කවරොති. දක්ඛාති වඡකා. අන සාති 

උට් ඨානවීරියසම් පන් නා. ෙන්නාති අනුච් ඡවිකා. 

කිස්මං වියාති කිච් ඡං විය කිවලවසො විය, හිරි විය අම් හාකං වහොතීති 

අධිප් පාවයො. කුල ාරිොය වත්තුන් ති ‘‘ඉමං තුම් වහ ගණ් හථා’’ති කුමාරිකාය 
කාරණා ෙත් තුං. 

ආොහාදීසු ආවාකහොති දාරකස් ස පරකුලවතො දාරිකාය ආහරණං. විවාකහොති 

අත් තවනො දාරිකාය පරකුලවපසනං. වාකරයයන් ති ‘‘වදථ වනො දාරකස් ස 

දාරික’’න් ති යාචනං, දිෙසනක් ඛත් තමුහුත් තපරිච් වඡදකරණං ො. 

297. පුරාණ ණකියාති එකස් ස ගණකස් ස භරියාය, සා තස් මිං ජීෙමාවන 

ගණකීති පඤ ්ඤායිත් ථ, මවත පන පුරාණගණකීති සඞ් ඛං ගතා. තිකරො ාක ොති 

බහිගාවමො, අඤ ්වඤො ගාවමොති අධිප් පාවයො.  නුස්සාති උදායිස් ස ඉමං 
සඤ ්චරිත් තකම් වම යුත් තපයුත් තභාෙං ජානනකමනුස් සා. 

සුණිසකභොක නාති වයන වභොවගන සුණිසා භුඤ ්ජිතබ් බා වහොති 

රන් ධාපනපචාපනපඅවෙසනාදිනා, වතන භුඤ් ජිංසු. තකතො අපකරන

දාසිකභොක නාති මාසාතික් කවම වයන වභොවගන දාසී භුඤ් ජිතබ් බා වහොති 

වඛත් තකම් මකචෙරඡඩ් ඩනඋදකාහරණාදිනා, වතන භුඤ් ජිංසු. දුග් තාති 

දලිද් දා, යත් ථ ො ගතා දුග් ගතා වහොති තාදිසං කුලං ගතා.  ාකයයො ඉ ං

කුල ාරිෙන් ති මා අවයයො ඉමං කුමාරිකං. ආහාරූපහාකරොති ආහාවරො ච 

උපහාවරො ච ගහණඤ් ච දානඤ් ච, න අම් වහහි කිඤ් චි ආහටං න උපාහටං තයා 

සද් ධිං කයවික් කවයො වෙොහාවරො අම් හාකං නත් ථීති දීවපන් ති. ස කණන

භවිතබ්බංඅබයාවකටන, ස කණොඅස්ස සුස කණොති සමවණන නාම ඊදිවසසු 

කම් වමසු අබයාෙවටන අබයාපාවරන භවිතබ් බං, එෙං භෙන් වතො හි සමවණො 
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සුසමවණො අස් සාති, එෙං නං අපසාවදත් ො ‘‘ ච්ෙත්වංන යංතංජානා ා’’ති 
ආහංසු. 

298. සජ්ජිකතොති සබ් බූපකරණසම් පන් වනො මණ් ඩිතපසාධිවතො ො. 

300. ධුත්තාති ඉත් ථිධුත් තා. පරිචාකරන්තාති මනාපිවයසු රූපාදීසු ඉවතො 

චිවතො ච සමන් තා ඉන් ද්රියානි චාවරන් තා, කීළන් තා අභිරමන් තාති වුත් තං 

වහොති. අබ්භුත ෙංසූති යදි කරිස් සති ත් ෙං එත් තකං ජිවතො, යදි න කරිස් සති 
අහං එත් තකන් ති පණමකංසු. භික් ඛූනං පන අබ් භුතං කාතුං න ෙට් ටති. වයො 

කවරොති පරාජිවතන දාතබ් බන් ති  හාපච්චරියං වුත් තං. 

ෙථඤ්හි නා  අකයයො උදායී තඞ්ඛණිෙන් ති එත් ථ තඞ්ඛකණොති 

අචිරකාවලො වුච් චති. තඞ්ඛණිෙන් ති අචිරකාලාධිකාරිකං. 

301. සඤ්චරිත්තංස ාපජ්කජයයාති සඤ් චරණභාෙං සමාපජ් වජයය. යස් මා 

පන තං සමාපජ් ජන් වතන වකනචි වපසිවතන කත් ථචි ගන් තබ් බං වහොති, 
පරවතො ච ‘‘ඉත් ථියා ො පුරිසමති’’න් ති ආදිෙචනවතො ඉධ ඉත් ථිපුරිසා 

අධිප් වපතා, තස් මා තමත් ථං දස් වසතුං ‘‘ඉත් ථියා ො පහිවතො පුරිසස් ස සන් තිවක 

ගච් ඡති, පුරිවසන ො පහිවතො ඉත් ථියා සන් තිවක ගච් ඡතී’’ති එෙමස් ස 

පදභාජනං වුත් තං. ඉත්ථියා වා පුරිස තිං පුරිසස්ස වා ඉත්ථි තින් ති එත් ථ 

ආවරොවචයයාති පාඨවසවසො දට් ඨබ් වබො, වතවනෙස් ස පදභාජවන ‘‘පුරිසස ්ස 

මතිං ඉත් ථියා ආවරොවචති, ඉත් ථියා මතිං පුරිසස ්ස ආවරොවචතී’’ති වුත් තං. 

ඉදානි යදත් ථං තං වතසං මතිං අධිප් පායං අජ් ඣාසයං ඡන් දං රුචිං 

ආවරොවචති, තං දස් වසන් වතො ‘‘ජායත්තකන වා ජාරත්තකන වා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ජායත්තකනති ජායාභාවෙ. ජාරත්තකනති ජාරභාවෙ. පුරිසස් ස හි මතිං 

ඉත් ථියා ආවරොවචන් වතො ජායත් තවන ආවරොවචති, ඉත් ථියා මතිං පුරිසස් ස 

ආවරොවචන් වතො ජාරත් තවන ආවරොවචති; අපිච පුරිසස ්වසෙ මතිං ඉත් ථියා 

ආවරොවචන් වතො ජායත් තවන ො ආවරොවචති නිබද් ධභරියාභාවෙ, ජාරත් තවන 
ො මිච් ඡාචාරභාවෙ. යස් මා පවනතං ආවරොවචන් වතන ‘‘ත් ෙං කිරස් ස ජායා 

භවිස ්සසී’’තිආදි ෙත් තබ් බං වහොති, තස් මා තං ෙත් තබ් බතාකාරං දස් වසතුං 

‘‘ජායත් තවන ොති ජායා භවිස් සසි, ජාරත් තවන ොති ජාරී භවිස ්සසී’’ති අස් ස 
පදභාජනං වුත් තං. එවතවනෙ ච උපාවයන ඉත් ථියා මතිං පුරිසස් ස 

ආවරොචවනපි පති භවිස් සසි, සාමිවකො භවිස් සසි, ජාවරො භවිස ්සසීති 
ෙත් තබ් බතාකාවරො වෙදිතබ් වබො. 

අන්ත කසො තඞ්ඛණිොයපීති සබ් බන් තිවමන පරිච් වඡවදන යා අයං 

තඞ් ඛවණ මුහුත් තමත් වත පටිසංෙසිතබ් බවතො තඞ් ඛණිකාති වුච් චති, 
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මුහුත් තිකාති අත් වථො. තස් සාපි ‘‘මුහුත් තිකා භවිස් සසී’’ති එෙං පුරිසමතිං 
ආවරොවචන් තස ්ස සඞ් ඝාදිවසවසො. එවතවනවුපාවයන ‘‘මුහුත් තිවකො 
භවිස ්සසී’’ති එෙං පුරිසස ්ස ඉත් ථිමතිං ආවරොවචන් වතොපි සඞ් ඝාදිවසසං 
ආපජ් ජතීති වෙදිතබ් වබො. 

303. ඉදානි ‘‘ඉත් ථියා ො පුරිසමති’’න් ති එත් ථ අධිප් වපතා ඉත් ථිවයො 

පවභදවතො දස් වසත් ො තාසු සඤ ්චරිත් තෙවසන ආපත් තිවභදං දස් වසතුං ‘‘දස 

ඉත්ථිකයො’’තිආදිමාහ. තත් ථ  ාතුරක්ඛිතාති මාතරා රක් ඛිතා. යථා පුරිවසන 

සංොසං න කප් වපති, එෙං මාතරා රක් ඛිතා, වතනස ්ස පදභාජවනපි වුත් තං – 
‘‘මාතා රක් ඛති වගොවපති ඉස් සරියං කාවරති ෙසං ෙත් වතතී’’ති. තත් ථ 

රක්ඛතීති කත් ථචි ගන් තුං න වදති. ක ොකපතීති යථා අඤ් වඤ න පස් සන් ති, 

එෙං ගුත් තට් ඨාවන ඨවපති. ඉස්සරියං ොකරතීති වසරිවිහාරමස් සා 

නිවසවධන් තී අභිභවිත් ො පෙත් තති. වසං වත්කතතීති ‘‘ඉදං කවරොහි, ඉදං මා 
අකාසී’’ති එෙං අත් තවනො ෙසං තස් සා උපරි ෙත් වතති. එවතනුපාවයන 

පිතුරක් ඛිතාදවයොපි ඤාතබ් බා. වගොත් තං ො ධම් වමො ො න රක් ඛති, 
සවගොත් වතහි පන සහධම් මිවකහි ච එකං සත් ථාරං උද් දිස ්ස පබ් බජිවතහි 
එකගණපරියාපන් වනහි ච රක් ඛිතා ‘‘වගොත් තරක් ඛිතා ධම් මරක් ඛිතා’’ති 

වුච් චති, තස් මා වතසං පදානං ‘‘සවගොත් තා රක් ඛන් තී’’තිආදිනා නවයන 
පදභාජනං වුත් තං. 

සහ ආරක් වඛනාති සාරක්ඛා. සහ පරිදණ් වඩනාති සපරිදණ්ඩා. තාසං 
නිද් වදසා පාකටාෙ. ඉමාසු දසසු පච් ඡිමානං ද් වින් නවමෙ පුරිසන් තරං 

ගච් ඡන් තීනං මිච් ඡාචාවරො වහොති, න ඉතරාසං. 

ධනක් කීතාදීසු අප් වපන ො බහුනා ො ධවනන කීතා ධනක්කීතා. යස් මා 

පන සා න කීතමත් තා එෙ සංොසත් ථාය පන කීතත් තා භරියා, තස් මාස් ස 
නිද් වදවස ධවනන කිණිත් ො ොවසතීති වුත් තං. 

ඡන් වදන අත් තවනො රුචියා ෙසතීති ෙන්දවාසිනී. යස් මා පන සා න 

අත් තවනො ඡන් දමත් වතවනෙ භරියා වහොති පුරිවසන පන සම් පටිච් ඡිතත් තා, 

තස් මාස් ස නිද් වදවස ‘‘පිවයො පියං ොවසතී’’ති වුත් තං. 

වභොවගන ෙසතීති කභො වාසිනී. උදුක් ඛලමුසලාදිඝරූපකරණං ලභිත් ො 
භරියාභාෙං ගච් ඡන් තියා ජනපදිත් ථියා එතං අධිෙචනං. 

පවටන ෙසතීති පටවාසිනී. නිොසනමත් තම් පි පාවුරණමත් තම් පි ලභිත් ො 
භරියාභාෙං උපගච් ඡන් තියා දලිද් දිත් ථියා එතං අධිෙචනං. 
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ඔදපත්තකිනීති උභින් නං එකිස ්සා උදකපාතියා හත් වථ ඔතාවරත් ො ‘‘ඉදං 
උදකං විය සංසට් ඨා අවභජ් ජා වහොථා’’ති ෙත් ො පරිග් ගහිතාය 

වෙොහාරනාමවමතං, නිද් වදවසපිස් ස ‘‘තාය සහ උදකපත් තං ආමසිත් ො තං 
ොවසතී’’ති එෙමත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

ඔභටං ඔවරොපිතං චම් බටමස ්සාති ඔභටචුම්බටා, කට් ඨහාරිකාදීනං 

අඤ ්ඤතරා, යස් සා සීසවතො චම් බටං ඔවරොවපත් ො ඝවර ොවසති, තස් සා එතං 
අධිෙචනං. 

දාසීචාති අත් තවනොවයෙ දාසී ච වහොති භරියා ච. 

ෙම් ොරී නාම වගවහ භතියා කම් මං කවරොති, තාය සද් ධිං වකොචි 
ඝරාොසං කප් වපති අත් තවනො භරියාය අනත් ථිවකො හුත් ො. අයං වුච් චති 
‘‘කම් මකාරී ච භරියා චා’’ති. 

ධවජන ආහටා ධජාහටා, උස් සිතද් ධජාය වසනාය ගන් ත් ො පරවිසයං 

විලුම් පිත් ො ආනීතාති වුත් තං වහොති, තං වකොචි භරියං කවරොති, අයං ධජාහටා 

නාම. මුහුත්තිො වුත් තනයාඑෙ, එතාසං දසන් නම් පි පුරිසන් තරගමවන 

මිච් ඡාචාවරො වහොති. පුරිසානං පන වීසතියාපි එතාසු මිච් ඡාචාවරො වහොති, 
භික් ඛුවනො ච සඤ් චරිත් තං වහොතීති. 

305. ඉදානි පුරිකසො භික්ඛුං පහිණතීතිආදීසු පටිග් ණ්හාතීති වසො භික් ඛු 

තස් ස පුරිසස් ස ‘‘ගච් ඡ, භන් වත, ඉත් ථන් නාමං මාතුරක් ඛිතං බ්රූහි, වහොහි කිර 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භරියා ධනක් කීතා’’ති එෙං වුත් තෙචනං ‘‘සාධු උපාසකා’’ති 
ො ‘‘වහොතූ’’ති ො ‘‘ආවරොවචස් සාමී’’ති ො වයන වකනචි ආකාවරන ෙචීවභදං 

කත් ො ො සීසකම් පනාදීහි ො සම් පටිච් ඡති. වී ංසතීති එෙං පටිග් ගණ් හිත් ො 

තස් සා ඉත් ථියා සන් තිකං ගන් ත් ො තං සාසනං ආවරොවචති. පච්චාහරතීති වතන 
ආවරොචිවත සා ඉත් ථී ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡතු ො පටික් ඛිපතු ො ලජ් ජාය ො 

තුණ් හී වහොතු, පුන ආගන් ත් ො තස ්ස පුරිසස් ස තං පෙත් තිං ආවරොවචති. 

එත් තාෙතා ඉමාය පටිග් ගහණාවරොචනපච් චාහරණසඞ් ඛාතාය 
තිෙඞ් ගසම් පත් තියා සඞ් ඝාදිවසවසො වහොති. සා පන තස් ස භරියා වහොතු ො මා 

ො, අකාරණවමතං. සවච පන වසො මාතුරක් ඛිතාය සන් තිකං වපසිවතො තං 

අදිස් ො තස් සා මාතුයා තං සාසනං ආවරොවචති, බහිද් ධා විමට් ඨං නාම වහොති, 

තස් මා විසඞ් වකතන් ති  හාපදු ත්කථකරො ආහ.  හාසු ත්කථකරො පන මාතා ො 
වහොතු පිතා ො අන් තමවසො වගහදාසීපි අඤ් වඤො ොපි වයො වකොචි තං කිරියං 

සම් පාවදස් සති, තස් ස වුත් වතපි විමට් ඨං නාම න වහොති, තිෙඞ් ගසම් පත් තිකාවල 
ආපත් තිවයෙ. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

436 

පටුන 

නනු යථා ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ති ෙත් තුකාවමො විරජ් ඣිත් ො ‘‘ධම් මං 
පච් චක් ඛාමී’’ති ෙවදයය පච් චක් ඛාතාෙස් ස සික් ඛා. යථා ො ‘‘පඨමං ඣානං 
සමාපජ් ජාමී’’ති ෙත් තුකාවමො විරජ් ඣිත් ො ‘‘දුතියං ඣානං සමාපජ් ජාමී’’ති 
ෙවදයය ආපන් වනොෙස් ස පාරාජිකං. එෙංසම් පදමිදන් ති ආහ. තං පවනතං 

‘‘පටිග් ගණ් හාති, අන් වතොසිං වීමංසාවපත් ො අත් තනා පච් චාහරති, ආපත් ති 

සඞ් ඝාදිවසසස් සා’’ති ඉමිනා සවමති, තස් මා සුභාසිතං. 

යථා ච ‘‘මාතුරක් ඛිතං බ්රහූී’’ති වුත් තස් ස ගන් ත් ො තස් සා ආවරොවචතුං 

සමත් ථානං මාතාදීනම් පි ෙදවතො විසඞ් වකවතො නත් ථි, එෙවමෙ ‘‘වහොහි කිර 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භරියා ධනක් කීතා’’ති ෙත් තබ් වබ ‘‘වහොහි කිර 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භරියා ඡන් දොසිනී’’ති එෙං පාළියං වුත් වතසු ඡන් දොසිනිආදීසු 
ෙචවනසු අඤ් ඤතරෙවසන ො අවුත් වතසුපි ‘‘වහොහි කිර ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භරියා ජායා පජාපති පුත් තමාතා ඝරණී ඝරසාමිනී භත් තරන් ධිකා සුස් සූසිකා 
පරිචාරිකා’’තිඑෙමාදීසු සංොසපරිදීපවකසු ෙචවනසු අඤ ්ඤතරෙවසන ො 
ෙදන් තස ්සාපි විසඞ් වකවතො නත් ථි තිෙඞ් ගසම් පත් තියා ආපත් තිවයෙ. 

‘‘මාතුරක් ඛිතං බ්රූහී’’ති වපසිතස් ස පන ගන් ත් ො අඤ් ඤාසු පිතුරක් ඛිතාදීසු 
අඤ ්ඤතරං ෙදන් තස් ස විසඞ් වකතං. එස නවයො ‘‘පිතුරක් ඛිතං බූ්රහී’’තිආදීසුපි. 

වකෙලඤ් වහත් ථ එකමූලකදුමූලකාදිෙවසන ‘‘පුරිසස් ස මාතා භික් ඛුං 

පහිණති, මාතුරක් ඛිතාය මාතා භික් ඛුං පහිණතී’’ති එෙමාදීනං මූලට් ඨානඤ් ච 

ෙවසන වපයයාලවභවදොවයෙ විවසවසො. වසොපි පුබ් වබ වුත් තනයත් තා 
පාළිඅනුසාවරවනෙ සක් කා ජානිතුන් ති නාස් ස විභාගං දස් වසතුං ආදරං කරිම් හ. 

338. පටිග් ගණ් හාතීතිආදීසු පන ද් වීසු චතුක් වකසු පඨමචතුක් වක 

ආදිපවදන තිෙඞ් ගසම් පත් තියා සඞ් ඝාදිවසවසො, මජ් වඣ ද් වීහි 

දුෙඞ් ගසම් පත් තියා ථුල් ලච් චයං, අන් වත එවකන එකඞ් ගසම් පත් තියා දුක් කටං. 

දුතියචතුක් වක ආදිපවදන දුෙඞ් ගසම් පත් තියා ථුල් ලච් චයං, මජ් වඣ ද් වීහි 

එකඞ් ගසම් පත් තියා දුක් කටං, අන් වත එවකන අඞ් ගාභාෙවතො අනාපත් ති. තත් ථ 

පටිග් ණ්හාතීති ආණාපකස් ස සාසනං පටිග් ගණ් හාති. වී ංසතීති පහිතට් ඨානං 

ගන් ත් ො තං ආවරොවචති. පච්චාහරතීති පුන ආගන් ත් ො මූලට් ඨස් ස ආවරොවචති. 

න පච්චාහරතීති ආවරොවචත් ො එත් වතොෙ පක් කමති. පටිග් ණ්හාති න

වී ංසතීති පුරිවසන ‘‘ඉත් ථන් නාමං ගන් ත් ො බ්රූහී’’ති වුච් චමාවනො ‘‘සාධූ’’ති 
තස් ස සාසනං පටිග් ගණ් හිත් ො තං පමුස් සිත් ො ො අප් පමුස් සිත් ො ො අඤ ්වඤන 

කරණීවයන තස් සා සන් තිකං ගන් ත් ො කිඤ් චිවදෙ කථං කවථන් වතො නිසීදති, 
එත් තාෙතා ‘‘පටිග් ගණ් හාති න වීමංසති නාමා’’ති වුච් චති. අථ නං සා ඉත් ථී 
සයවමෙ ෙදති ‘‘තුම් හාකං කිර උපට් ඨාවකො මං වගවහ කාතුකාවමො’’ති එෙං 

ෙත් ො ච ‘‘අහං තස් ස භරියා භවිස් සාමී’’ති ො ‘‘න භවිස් සාමී’’ති ො ෙදති. වසො 
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තස් සා ෙචනං අනභිනන් දිත් ො අප් පටික් වකොසිත් ො තුණ් හීභූවතොෙ 

උට් ඨායාසනා තස් ස පුරිසස් ස සන් තිකං ආගන් ත් ො තං පෙත් තිං ආවරොවචති, 

එත් තාෙතා ‘‘න වී ංසති පච්චාහරති නා ා’’ති වුච් චති. න වී ංසති න 

පච්චාහරතීති වකෙලං සාසනාවරොචනකාවල පටිග් ගණ් හාතිවයෙ, ඉතරං පන 
ද් ෙයං න කවරොති. 

න පටිග් ණ්හාති වී ංසති පච්චාහරතීති වකොචි පුරිවසො භික් ඛුස් ස 

ඨිතට් ඨාවන ො නිසින් නට් ඨාවන ො තථාරූපිං කථං කවථති, භික් ඛු වතන 
අප් පහිවතොපි පහිවතො විය හුත් ො ඉත් ථියා සන් තිකං ගන් ත් ො ‘‘වහොහි කිර 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භරියා’’තිආදිනා නවයන වීමංසිත් ො තස් සා රුචිං ො අරුචිං ො 
පුන ආගන් ත් ො ඉමස් ස ආවරොවචති. වතවනෙ නවයන වීමංසිත් ො 

අපච් චාහරන් වතො ‘‘න පටිග් ණ්හාති වී ංසති න පච්චාහරතී’’ති වුච් චති. 
වතවනෙ නවයන ගවතො අවීමංසිත් ො තාය සමුට් ඨාපිතං කථං සුත් ො 
පඨමචතුක් කස ්ස තතියපවද වුත් තනවයන ආගන් ත් ො ඉමස් ස ආවරොවචන් වතො 

‘‘නපටිග් ණ්හාතිනවී ංසතිපච්චාහරතී’’ති වුච් චති. චතුත් ථපදං පාකටවමෙ. 

සම්බහුක භික්ඛූආණාකපතීතිආදිනයා පාකටාවයෙ. යථා පන සම් බහුලාපි 

එකෙත් ථුම් හි ආපජ් ජන් ති, එෙං එකස් සපි සම් බහුලෙත් ථූසු සම් බහුලා 

ආපත් තිවයො වෙදිතබ් බා. කථං? පුරිවසො භික් ඛුං ආණාවපති ‘‘ගච් ඡ, භන් වත, 
අසුකස ්මිං නාම පාසාවද සට් ඨිමත් තා ො සත් තතිමත් තා ො ඉත් ථිවයො ඨිතා තා 

ෙවදහි, වහොථ කිර ඉත් ථන් නාමස ්ස භරියාවයො’’ති. වසො සම් පටිච් ඡිත් ො තත් ථ 
ගන් ත් ො ආවරොවචත් ො පුන තං සාසනං පච් චාහරති. යත් තකා ඉත් ථිවයො 

තත් තකා ආපත් තිවයො ආපජ් ජති. වුත් තඤ් වහතං පරිවාකරපි – 

‘‘පදවීතිහාරමත් වතන, ොචාය භණිවතන ච; 

සබ් බානි ගරුකානි සප් පටිකම් මානි; 

චතුසට් ඨි ආපත් තිවයො ආපජ් වජයය එකවතො; 

පඤ ්හාවමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 480); 

ඉමං කිර අත් ථෙසං පටිච් ච අයං පඤ් වහො වුත් වතො. ෙචනසිලිට් ඨතාය 
වචත් ථ ‘‘චතුසට් ඨි ආපත් තිවයො’’ති වුත් තං. එෙං කවරොන් වතො පන සතම් පි 
සහස් සම් පි ආපජ් ජතීති. යථා ච එවකන වපසිතස් ස එකස ්ස සම් බහුලාසු ඉත් ථීසු 

සම් බහුලා ආපත් තිවයො, එෙං එවකො පුරිවසො සම් බහුවල භික් ඛූ එකිස් සා 

සන් තිකං වපවසති, සබ් වබසං සඞ් ඝාදිවසවසො. එවකො සම් බහුවල භික් ඛූ 

සම් බහුලානං ඉත් ථීනං සන් තිකං වපවසති, ඉත් ථිගණනාය සඞ් ඝාදිවසසා. 

සම් බහුලා පුරිසා එකං භික් ඛුං එකිස ්සා සන් තිකං වපවසන් ති, පුරිසගණනාය 

සඞ් ඝාදිවසසා. සම් බහුලා එකං සම් බහුලානං ඉත් ථීනං සන් තිකං වපවසන් ති, 
ෙත් ථුගණනාය සඞ් ඝාදිවසසා. සම් බහුලා සම් බහුවල එකිස ්සා සන් තිකං 
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වපවසන් ති, ෙත් ථුගණනාය සඞ් ඝාදිවසසා. සම් බහුලා පුරිසා සම් බහුවල භික් ඛූ 

සම් බහුලානං ඉත් ථීනං සන් තිකං වපවසන් ති, ෙත් ථුගණනාය සඞ් ඝාදිවසසා. එස 
නවයො ‘‘එකා ඉත් ථී එකං භික් ඛු’’න් තිආදීසුපි. එත් ථ ච සභාගවිභාගතා නාම 

අප් පමාණං, මාතාපිතුනම් පි පඤ් චසහධම් මිකානම් පි සඤ් චරිත් තකම් මං 
කවරොන් තස් ස ආපත් තිවයෙ. 

පුරිකසො භික්ඛුං ආණාකපති  ච්ෙ භන්කතති චතුක් කං අඞ් ගෙවසන 

ආපත් තිවභද දස් සනත් ථං වුත් තං. තස් ස පච් ඡිමපවද අන්කතවාසී වී ංසිත්වා 

බහිද්ධා පච්චාහරතීති ආගන් ත් ො ආචරියස් ස අනාවරොවචත් ො එත් වතොෙ 

ගන් ත් ො තස් ස පුරිසස් ස ආවරොවචති. ආපත්ති උභින්නං ථුල් ච්චයස්සාති 

ආචරියස ්ස පටිග් ගහිතත් තා ච වීමංසාපිතත් තා ච ද් වීහඞ් වගහි ථුල් ලච් චයං, 
අන් වතොසිකස් ස වීමංසිතත් තා ච පච් චාහටත් තා ච ද් වීහඞ් වගහි ථුල් ලච් චයං. 
වසසං පාකටවමෙ. 

339.  ච්ෙන්කතො සම්පාකදතීති පටිග් ගණ් හාති වචෙ වීමංසති ච. 

ආ ච්ෙන්කතො විසංවාකදතීති න පච් චාහරති.  ච්ෙන්කතො විසංවාකදතීති න 

පටිග් ගණ් හාති. ආ ච්ෙන්කතොසම්පාකදතීති වීමංසති වචෙ පච් චාහරති ච. එෙං 

උභයත් ථ ද් වීහඞ් වගහි ථුල් ලච් චයං. තතියපවද ආපත් ති, චතුත් වථ අනාපත් ති. 

340. අනාපත්ති සඞ්ඝස්ස වා කචතියස්ස වා ගි ානස්ස වා ෙරණීකයන

 ච්ෙති උම් ත්තෙස්සආදිෙම්මෙස්සාති එත් ථ භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස උවපොසථාගාරං 
ො කිඤ් චි ො විප් පකතං වහොති. තත් ථ කාරුකානං භත් තවෙතනත් ථාය 

උපාසවකො ො උපාසිකාය සන් තිකං භික් ඛුං පහිවණයය, උංපාසිකා ො 

උපාසකස ්ස, එෙරූවපන සඞ් ඝස් ස කරණීවයන ගච් ඡන් තස් ස අනාපත් ති. 
වචතියකම් වම කයිරමාවනපි එවසෙ නවයො. ගිලානස් ස වභසජ් ජත් ථායපි 
උපාසවකන ො උපාසිකාය සන් තිකං උපාසිකාය ො උපාසකස් ස සන් තිකං 
පහිතස ්ස ගච් ඡවතො අනාපත් ති. උම් මත් තකආදිකම් මිකා වුත් තනයා එෙ. 

පදභාජනීයෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං ඡසමුට් ඨානං, සීසුක් ඛිපනාදිනා 
කායවිකාවරන සාසනං ගවහත් ො ගන් ත් ො හත් ථමුද් දාය වීමංසිත් ො පුන 
ආගන් ත් ො හත් ථමුද් දාය එෙ ආවරොවචන් තස ්ස කායවතො සමුට් ඨාති. 

ආසනසාලාය නිසින් නස ්ස ‘‘ඉත් ථන් නාමා ආගමිස් සති, තස් සා චිත් තං 

ජාවනයයාථා’’ති වකනචි වුත් වත ‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡිත් ො තං ආගතං ෙත් ො 
තස් සා ගතාය පුන තස් මිං පුරිවස ආගවත ආවරොවචන් තස් ස ොචවතො සමුට් ඨාති. 
ොචාය ‘‘සාධූ’’ති සාසනං ගවහත් ො අඤ් වඤන කරණීවයන තස් සා ඝරං 
ගන් ත් ො අඤ් ඤත් ථ ො ගමනකාවල තං දිස් ො ෙචීවභවදවනෙ වීමංසිත් ො පුන 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

439 

පටුන 

අඤ ්වඤවනෙ කරණීවයන තවතො අපක් කම් ම කදාචිවදෙ තං පුරිසං දිස් ො 
ආවරොවචන් තස ්සාපි ොචවතොෙ සමුට් ඨාති. පණ් ණත් තිං අජානන් තස් ස පන 

ඛීණාසෙස් සාපි කායොචවතො සමුට් ඨාති. කථං? සවච හිස් ස මාතාපිතවරො 

කුජ් ඣිත් ො අලංෙචනීයා වහොන් ති, තඤ් ච භික් ඛුං ඝරං උපගතං වථරපිතා ෙදති 

‘‘මාතා වත තාත මං මහල් ලකං ඡඩ් වඩත් ො ඤාතිකුලං ගතා, ගච් ඡ තං මං 
උපට් ඨාතුං වපවසහී’’ති. වසො වච ගන් ත් ො තං ෙත් ො පුන පිතුවනො තස් සා 

ආගමනං ො අනාගමනං ො ආවරොවචති, සඞ් ඝාදිවසවසො. ඉමානි තීණි 
අචිත් තකසමුට් ඨානානි. 

පණ් ණත් තිං පන ජානිත් ො එවතවහෙ තීහි නවයහි සඤ් චරිත් තං 
සමාපජ් ජවතො කායචිත් තවතො ොචාචිත් තවතො කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති. 

ඉමානි තීණි පණ් ණත් තිජානනචිත් වතන සචිත් තකසමුට් ඨානානි. කිරියං, 

වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, 

කුසලාදිෙවසන වචත් ථ තීණි චිත් තානි, සුඛාදිෙවසන තිස් වසො වෙදනාති. 

341. විනීතෙත් ථූසු ආදිවතො ෙත් ථුපඤ් චවක පටිග් ගහිතමත් තත් තා 
දුක් කටං. 

කලහෙත් ථුස ්මිං සම්ක ොදනීයංඅොසීති තං සඤ ්ඤාවපත් ො පුන වගහගමනීයං 

අකාසි. නා ංවචනීයාති න පරිච් චත් තාති අත් වථො. යා හි යථා යථා වයසු 

වයසු ජනපවදසු පරිච් චත් තා පරිච් චත් තාෙ වහොති, භරියාභාෙං අතික් කමති, අයං 
‘‘අලංෙචනීයා’’ති වුච් චති. එසා පන න අලංෙචනීයා වකනචිවදෙ කාරවණන 

කලහං කත් ො ගතා, වතවනවෙත් ථ භගො ‘‘අනාපත්තී’’ති ආහ. යස් මා පන 

කායසංසග් වග යක් ඛියා ථුල් ලච් චයං වුත් තං, තස් මා දුට් ඨුල් ලාදීසුපි 
යක් ඛිවපතිවයො ථුල් ලච් චයෙත් ථුවමොති වෙදිතබ් බා. අට් ඨකථාසු පවනතං න 
විචාරිතං. වසසං සබ් බත් ථ උත් තානත් ථවමොති. 

සඤ් චරිත් තසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කුලටිොරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

342. කතන ස කයනාති කුටිකාරසික් ඛාපදං. තත් ථ ආළවොති 

ආළවිරට් වඨ ජාතා දාරකා ආළෙකා නාම, වත පබ් බජිතකාවලපි 

‘‘ආළෙකා’’ත් වෙෙ පඤ් ඤායිංසු. වත සන් ධාය වුත් තං ‘‘ආළෙකා භික් ඛූ’’ති. 

සඤ්ඤාචිොකයොති සයං යාචිත් ො ගහිතූපකරණාවයො. ොරාකපන්තීති 

කවරොන් තිපි කාරාවපන් තිපි, වත කිර සාසවන විපස් සනාධුරඤ් ච 
ගන් ථධුරඤ් චාති ද් වෙපි ධුරානි ඡඩ් වඩත් ො නෙකම් මවමෙ ධුරං කත් ො 

පග් ගණ් හිංසු. අස්සාමොකයොති අනිස් සරාවයො, කාවරතා දායවකන 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

440 

පටුන 

විරහිතාවයොති අත් වථො. අත්තුද්කදසිොකයොති අත් තානං උද් දිස් ස අත් තවනො 

අත් ථාය ආරද් ධාවයොති අත් වථො. අප්ප ාණිොකයොති ‘‘එත් තවකන නිට් ඨං 

ගච් ඡිස් සන් තී’’ති එෙං අපරිච් ඡින් නප් පමාණාවයො, වුද් ධිප් පමාණාවයො ො 
මහන් තප් පමාණාවයොති අත් වථො. 

යාචනා එෙ බහුලා එවතසං මන් දං අඤ් ඤං කම් මන් ති යාචනබහු ා. එෙං 

විඤ්ඤත්තිබහු ා වෙදිතබ් බා. අත් ථවතො පවනත් ථ නානාකරණං නත් ථි, 

අවනකක් ඛත් තුං ‘‘පුරිසං වදථ, පුරිසත් ථකරං වදථා’’ති යාචන් තානවමතං 

අධිෙචනං. තත් ථ මූලච් වඡජ් ජාය පුරිසං යාචිතුං න ෙට් ටති, සහායත් ථාය 

කම් මකරණත් ථාය ‘‘පුරිසං වදථා’’ති යාචිතුං ෙට් ටති. පුරිසත්ථෙරන් ති 

පුරිවසන කාතබ් බං හත් ථකම් මං වුච් චති, තං යාචිතුං ෙට් ටති. හත් ථකම් මං නාම 

කිඤ් චි ෙත් ථු න වහොති, තස් මා ඨවපත් ො මිගලුද් දකමච් ඡබන් ධකාදීනං 

සකකම් මං අෙවසසං සබ් බං කප් පියං. ‘‘කිං, භන් වත, ආගතත් ථ වකන 

කම් ම’’න් ති පුච් ඡිවත ො අපුච් ඡිවත ො යාචිතුං ෙට් ටති, විඤ් ඤත් තිපච් චයා 

වදොවසො නත් ථි. තස් මා මිගලුද් දකාදවයො සකකම් මං න යාචිතබ් බා, 

‘‘හත් ථකම් මං වදථා’’ති අනියවමත් ොපි න යාචිතබ් බා; එෙං යාචිතා හි වත 

‘‘සාධු, භන් වත’’ති භික් ඛූ උවයයොවජත් ො මිවගපි මාවරත් ො ආහවරයයං. 

නියවමත් ො පන ‘‘විහාවර කිඤ් චි කත් තබ් බං අත් ථි, තත් ථ හත් ථකම් මං 
වදථා’’ති යාචිතබ් බා.  ාලනඞ් ගලාදීනි උපකරණානි ගවහත් ො කසිතුං ො 
ෙපිතුං ො ලායිතුං ො ගච් ඡන් තං සකිච් චපසුතම් පි කස් සකං ො අඤ් ඤං ො 
කිඤ් චි හත් ථකම් මං යාචිතුං ෙට් ටවතෙ. වයො පන විඝාසාවදො ො අඤ් වඤො ො 

වකොචි නික් කම් වමො නිරත් ථකකථං කවථන් වතො නිද් දායන් වතො ො විහරති, 
එෙරූපං අයාචිත් ොපි ‘‘එහි වර ඉදං ො ඉදං ො කවරොහී’’ති යදිච් ඡකං 
කාරාවපතුං ෙට් ටති. 

හත් ථකම් මස ්ස පන සබ් බකප් පියභාෙදීපනත් ථං ඉමං නයං කවථන් ති. සවච 

හි භික් ඛු පාසාදං කාවරතුකාවමො වහොති, ථම් භත් ථාය පාසාණවකොට් ටකානං 
ඝරං ගන් ත් ො ෙත් තබ් බං ‘‘හත් ථකම් මං ලද් ධුං ෙට් ටති උපාසකා’’ති. කිං 

කාතබ් බං, භන් වත,ති? පාසාණත් ථම් භා උද් ධරිත් ො දාතබ් බාති. සවච වත 

උද් ධරිත් ො ො වදන් ති, උද් ධරිත් ො නික් ඛිත් වත අත් තවනො ථම් වභ ො වදන් ති, 

ෙට් ටති. අථාපි ෙදන් ති – ‘‘අම් හාකං, භන් වත, හත් ථකම් මං කාතුං ඛවණො 

නත් ථි, අඤ ්ඤං උද් ධරාවපථ, තස් ස මූලං දස් සාමා’’ති උද් ධරාවපත් ො 

‘‘පාසාණත් ථම් වභ උද් ධටමනුස ්සානං මූලං වදථා’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. 
එවතවනවුපාවයන පාසාදදාරූනං අත් ථාය ෙඩ් ඪකීනං සන් තිකං ඉට් ඨකත් ථාය 
ඉට් ඨකෙඩ් ඪකීනං ඡදනත් ථාය වගහච් ඡාදකානං චිත් තකම් මත් ථාය 

චිත් තකාරානන් ති වයන වයන අත් වථො වහොති, තස් ස තස් ස අත් ථාය වතසං 
වතසං සිප් පකාරකානං සන් තිකං ගන් ත් ො හත් ථකම් මං යාචිතුං ෙට් ටති. 
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හත් ථකම් මයාචනෙවසන ච මූලච් වඡජ් ජාය ො භත් තවෙතනානුප් පදාවනන ො 
ලද් ධම් පි සබ් බං ගවහතුං ෙට් ටති. අරඤ් ඤවතො ආහරාවපන් වතන ච සබ් බං 
අනජ් ඣාවුත් ථකං ආහරාවපතබ් බං. 

න වකෙලඤ් ච පාසාදං කාවරතුකාවමන 
මඤ ්චපීඨපත් තපරිස් සාෙනධමකරකචීෙරාදීනි කාරාවපතුකාවමනාපි 
දාරුවලොහසුත් තාදීනි ලභිත් ො වත වත සිප් පකාරවක උපසඞ් කමිත් ො 
වුත් තනවයවනෙ හත් ථකම් මං යාචිතබ් බං. හත් ථකම් මයාචනෙවසන ච 
මූලච් වඡජ් ජාය ො භත් තවෙතනානුප් පදාවනන ො ලද් ධම් පි සබ් බං ගවහතබ් බං. 

සවච පන කාතුං න ඉච් ඡන් ති, භත් තවෙතනං පච් චාසීසන් ති, 
අකප් පියකහාපණාදි න දාතබ් බං. භික් ඛාචාරෙත් වතන තණ් ඩුලාදීනි 
පරිවයසිත් ො දාතුං ෙට් ටති. 

හත් ථකම් මෙවසන පත් තං කාවරත් ො තවථෙ පාවචත් ො නෙපක් කස ්ස 
පත් තස ්ස පුඤ් ඡනවතලත් ථාය අන් වතොගාමං පවිට් වඨන ‘‘භික් ඛාය ආගවතො’’ති 
සල් ලක් වඛත් ො යාගුයා ො භත් වත ො ආනීවත හත් වථන පත් වතො 

පිධාතබ් වබො. සවච උපාසිකා ‘‘කිං, භන් වත’’ති පුච් ඡති, ‘‘නෙපක් වකො පත් වතො 

පුඤ ්ඡනවතවලන අත් වථො’’ති ෙත් තබ් බං. සවච සා ‘‘වදහි, භන් වත’’ති පත් තං 

ගවහත් ො වතවලන පුඤ් ඡිත් ො යාගුයා ො භත් තස් ස ො පූවරත් ො වදති, 

විඤ ්ඤත් ති නාම න වහොති, ගවහතුං ෙට් ටතීති. 

භික් ඛූ පවගෙ පිණ් ඩාය චරිත් ො ආසනසාලං ගන් ත් ො ආසනං අපස් සන් තා 
තිට් ඨන් ති. තත්ර වච උපාසකා භික් ඛූ ඨිවත දිස් ො සයවමෙ ආසනානි 

ආහරාවපන් ති, නිසීදිත් ො ගච් ඡන් වතහි ආපුච් ඡිත් ො ගන් තබ් බං. අනාපුච් ඡා 

ගතානම් පි නට් ඨං ගීො න වහොති, ආපුච් ඡිත් ො ගමනං පන ෙත් තං. සවච භික් ඛූහි 

‘‘ආසනානි ආහරථා’’ති වුත් වතහි ආහටානි වහොන් ති, ආපුච් ඡිත් ොෙ ගන් තබ් බං. 
අනාපුච් ඡා ගතානං ෙත් තවභවදො ච නට් ඨඤ් ච ගීොති. අත් ථරණවකොජොදීසුපි 
එවසෙ නවයො. 

මක් ඛිකාවයො බහුකා වහොන් ති, ‘‘මක් ඛිකාබීජනිං ආහරථා’’ති ෙත් තබ් බං. 

පුචිමන් දසාඛාදීනි ආහරන් ති, කප් පියං කාරාවපත් ො පටිග් ගවහතබ් බානි. 

ආසනසාලාය උදකභාජනං රිත් තං වහොති, ‘‘ධමකරණං ගණ් හා’’ති න 
ෙත් තබ් බං. ධමකරකඤ් හි රිත් තභාජවන පක් ඛිපන් වතො භින් වදයය ‘‘නදිං ො 
තළාකං ො ගන් ත් ො පන උදකං ආහරා’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. ‘‘වගහවතො 

ආහරා’’ති වනෙ ෙත් තුං ෙට් ටති, න ආහටං පරිභුඤ් ජිතබ් බං. ආසනසාලායං ො 
අරඤ් ඤවක ො භත් තකිච් චං කවරොන් වතහි තත් ථජාතකං අනජ් ඣාවුත් ථකං 
යංකිඤ් චි උත් තරිභඞ් ගාරහං පත් තං ො  ලං ො සවච කිඤ් චි කම් මං කවරොන් තං 

ආහරාවපති, හත් ථකම් මෙවසන ආහරාවපත් ො පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. අලජ් ජීහි 
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පටුන 

පන භික් ඛූහි ො සාමවණවරහි ො හත් ථකම් මං න කාවරතබ් බං. අයං තාෙ 
පුරිසත් ථකවර නවයො. 

වගොණං පන අඤ් ඤාතකඅප් පොරිතට් ඨානවතො ආහරාවපතුං න ෙට් ටති, 
ආහරාවපන් තස ්ස දුක් කටං. ඤාතිපොරිතට් ඨානවතොපි මූලච් වඡජ් ජාය යාචිතුං න 

ෙට් ටති, තාෙකාලිකනවයන සබ් බත් ථ ෙට් ටති. එෙං ආහරාපිතඤ් ච වගොණං 
රක් ඛිත් ො ජග් ගිත් ො සාමිකා පටිච් ඡාවපතබ් බා. සචස ්ස පාවදො ො සිඞ් ගං ො 

භිජ් ජති ො නස් සති ො සාමිකා වච සම් පටිච් ඡන් ති, ඉච් වචතං කුසලං. වනො වච 

සම් පටිච් ඡන් ති, ගීො වහොති. සවච ‘‘තුම් හාකංවයෙ වදමා’’ති ෙදන් ති න 
සම් පටිච් ඡිතබ් බං. ‘‘විහාරස් ස වදමා’’ති වුත් වත පන ‘‘ආරාමිකානං ආචික් ඛථ 
ජග් ගනත් ථායා’’ති ෙත් තබ් බං. 

‘‘සකටං වදථා’’තිපි අඤ් ඤාතකඅප් පොරිවත ෙත් තුං න ෙට් ටති, 

විඤ ්ඤත් තිඑෙ වහොති දුක් කටං ආපජ් ජති. ඤාතිපොරිතට් ඨාවන පන ෙට් ටති, 
තාෙකාලිකං ෙට් ටති කම් මං කත් ො පුන දාතබ් බං. සවච වනමියාදීනි භිජ් ජන් ති 
පාකතිකානි කත් ො දාතබ් බං. නට් වඨ ගීො වහොති. ‘‘තුම් හාකවමෙ වදමා’’ති 
වුත් වත දාරුභණ් ඩං නාම සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටති. එස නවයො 
ොසි රසුකුඨාරීකුදාලනිඛාදවනසු. ෙල් ලිආදීසු ච පරපරිග් ගහිවතසු. 

ගරුභණ් ඩප් පවහොනවකසුවයෙ ච ෙල් ලිආදීසු විඤ් ඤත් ති වහොති, න තවතො 
ඔරං. 

අනජ් ඣාවුත් ථකං පන යංකිඤ් චි ආහරාවපතුං ෙට් ටති. 
රක් ඛිතවගොපිතට් ඨාවනවයෙ හි විඤ් ඤත් ති නාම වුච් චති. සා ද් වීසු පච් චවයසු 

සබ් වබන සබ් බං න ෙට් ටති, වසනාසනපච් චවය පන ‘‘ආහර වදහී’’ති 

විඤ ්ඤත් තිමත් තවමෙ න ෙට් ටති, පරිකවථොභාසනිමිත් තකම් මානි ෙට් ටන් ති. 
තත් ථ උවපොසථාගාරං ො වභොජනසාලං ො අඤ් ඤං ො යංකිඤ් චි වසනාසනං 

ඉච් ඡවතො ‘‘ඉමස ්මිං ෙත ඔකාවස එෙරූපං වසනාසනං කාතුං ෙට් ටතී’’ති ො 

‘‘යුත් ත’’න් ති ො ‘‘අනුරූප’’න් ති ොතිආදිනා නවයන ෙචනං පරිෙථා නාම. 

‘‘උපාසකා තුම් වහ කුහිං ෙසථා’’ති? ‘‘පාසාවද, භන් වත’’ති. ‘‘කිං භික් ඛූනං 

පන උපාසකා පාසාවදො න ෙට් ටතී’’ති එෙමාදිෙචනං ඔභාකසො නාම. මනුස ්වස 

දිස ්ො රජ් ජුං පසාවරති, ඛීවල ආවකොටාවපති. ‘‘කිං ඉදං, භන් වත’’ති වුත් වත 

‘‘ඉධ ආොසං කරිස් සාමා’’ති එෙමාදිකරණං පන නිමත්තෙම් ං නාම. 

ගිලානපච් චවය පන විඤ් ඤත් තිපි ෙට් ටති, පවගෙ පරිකථාදීනි. 

 නුස්සා උපද්දුතා යාචනාය උපද්දුතා විඤ්ඤත්තියාති වතසං භික් ඛූනං 

තාය යාචනාය ච විඤ් ඤත් තියා ච පීළිතා. උබ්බිජ්ජන්තිපීති ‘‘කිං නු 

ආහරාවපස් සන් තී’’ති උබ් වබගං ඉඤ ්ජනං චලනං පටිලභන් ති. උත්තසන්තිපීති 

අහිං විය දිස් ො සහසා තසිත් ො උක් කමන් ති. ප ායන්තිපීති දූරවතොෙ වයන ො 
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වතන ො පලායන් ති. අඤ්කඤනපි ච්ෙන්තීති යං මග් ගං පටිපන් නා තං පහාය 

නිෙත් තිත් ො ොමං ො දක් ඛිණං ො ගවහත් ො ගච් ඡන් ති, ද් ොරම් පි ථවකන් ති. 

344. භූතපුබ්බංභික්ඛකවති ඉති භගො වත භික් ඛූ ගරහිත් ො තදනුරූපඤ් ච 
ධම් මිං කථං කත් ො පුනපි විඤ් ඤත් තියා වදොසං පාකටං කුරුමාවනො ඉමිනා 
‘‘භූතපුබ් බං භික් ඛවෙ’’තිආදිනා නවයන තීණි ෙත් ථූනි දස් වසසි. තත් ථ 

 ණිෙණ්කඨොති වසො කිර නාගරාජා සබ් බකාමදදං මහග් ඝං මණිං කණ් වඨ 

පිලන් ධිත් ො චරති, තස් මා ‘‘මණිකණ් වඨො’’ ත් වෙෙ පඤ් ඤායිත් ථ. උපරිමුද්ධනි

 හන්තංඵණංෙරිත්වාඅට්ඨාසීති වසො කිර වතසං ද් වින් නං ඉසීනං කනිට් වඨො 

ඉසි වමත් තාවිහාරී අවහොසි, තස් මා නාගරාජා නදිවතො උත් තරිත් ො වදෙෙණ් ණං 
නිම් මිනිත් ො තස් ස සන් තිවක නිසීදිත් ො සම් වමොදනීයං කථං කත් ො තං 
වදෙෙණ් ණං පහාය සකෙණ් ණවමෙ උපගන් ත් ො තං ඉසිං පරික් ඛිපිත් ො 
පසන් නාකාරං කවරොන් වතො උපරිමුද් ධනි මහන් තං  ණං කරිත් ො ඡත් තං විය 

ධාරයමාවනො මුහුත් තං ඨත් ො පක් කමති, වතන වුත් තං ‘‘උපරිමුද් ධනි මහන් තං 

 ණං කරිත් ො අට් ඨාසී’’ති.  ණි ස්ස ෙණ්කඨ පි න්ධනන් ති මණිං අස් ස 

කණ් වඨ පිලන් ධිතං, ආමුක් කන් ති අත් වථො. එෙ න්තං අට්ඨාසීති වතන 
වදෙෙණ් වණන ආගන් ත් ො තාපවසන සද් ධිං සම් වමොදමාවනො එකස් මිං පවදවස 
අට් ඨාසි. 

  න්නපානන් ති මම අන් නඤ් ච පානඤ් ච. විපු න් ති බහුලං. උළාරන් ති 

පණීතං. අතියාචකෙොසීති අතිවිය යාචවකො, අසි පුනප් පුනං යාචසීති වුත් තං 

වහොති. සුසූති තරුවණො, ථාමසම් පන් වනො වයොබ් බනප් පත් තපුරිවසො. සක් ඛරා 

වුච් චති කාළසිලා, තත් ථ වධොවතො අසි ‘‘සක් ඛරවධොවතො නාමා’’ති වුච් චති, 

සක් ඛරවධොවතො පාණිම් හි අස් සාති සක්ඛරකධොතපාණි, පාසාවණ 

වධොතනිසිතඛග් ගහත් වථොති අත් වථො. යථා වසො අසිහත් වථො පුරිවසො තාවසයය, 

එෙං තාකසසි ංකස ංයාච ාකනො, මණිං යාචන් වතොති අත් වථො. 

න තං යාකචති තං න යාවචයය. කතරං? යස්ස පියං ජිගීකසති යං අස් ස 
සත් තස් ස පියන් ති ජාවනයය. 

කි ඞ් ං පන  නුස්සභූතානන් ති  නුස්සභූතානං අමනාපාති කිවමවෙත් ථ 
ෙත් තබ් බං. 

345. සකුලණසඞ්ඝස්ස සද්කදන උබ්බාළ්කහොති වසො කිර සකුණසඞ් වඝො 

පඨමයාමඤ් ච පච් ඡිමයාමඤ් ච නිරන් තරං සද් දවමෙ කවරොති, වසො භික් ඛු වතන 
සද් වදන පීළිවතො හුත් ො භගෙවතො සන් තිකං අගමාසි. වතනාහ – ‘‘වයනාහං 
වතනුපසඞ් කමී’’ති. 
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කුලකතොචත්වංභික්ඛුආ ච්ෙසීති එත් ථ නිසින් වනො වසො භික් ඛු න ආගච් ඡති 

ෙත් තමානසමීවප පන එෙං ෙත් තුං ලබ් භති. වතනාහ – ‘‘කුවතො ච ත් ෙං භික් ඛු 

ආගච් ඡසී’’ති, කුවතො ආගවතොසීති අත් වථො. තවතො අහං භගො ආගච් ඡාමීති 

එත් ථාපි වසො එෙ නවයො. උබ්බාළ්කහොති පීළිවතො, උක් කණ් ඨාපිවතො හුත් ොති 
අත් වථො. 

කසො සකුලණසඞ්කඝො ‘‘භික්ඛු පත්තං යාචතී’’ති එත් ථ න වත සකුණා 

භික් ඛුවනො ෙචනං ජානන් ති, භගො පන අත් තවනො ආනුභාවෙන යථා ජානන් ති 
තථා අකාසි. 

346. අපාහංකතනජානාමීති අපි අහං වත ජවන ‘‘වක ො ඉවම, කස ්ස ො 

ඉවම’’ති න ජානාමි. සඞ් ම්  යාචන්තීති සමාගන් ත් ො ෙග් ගෙග් ගා හුත් ො 

යාචන් ති. යාචකෙොඅප්පිකයොකහොතීති වයො යාචති වසො අප් පිවයො වහොති. යාචං

අදද ප්පිකයොති යාචන් ති යාචිතං වුච් චති, යාචිතමත් ථං අදදන් වතොපි අප් පිවයො 

වහොති. අථ ො යාචන් ති යාචන් තස් ස, අදද ප්පිකයොති අවදන් වතො අප් පිවයො 

වහොති.  ාක විකදස්සනාඅහූති මා වම අප් පියභාවෙො අහු, අහං ො තෙ, ත් ෙං 
ො මම විවදස් වසො අප් පිවයො මා අවහොසීති අත් වථො. 

347. දුස්සංහරානීති කසිවගොරක් ඛාදීහි උපාවයහි දුක් වඛන සංහරණීයානි. 

348-9. සඤ්ඤාචිොය පන භික්ඛුනාති එත් ථ සඤ්ඤාචිො නාම සයං 

පෙත් තිතයාචනා වුච් චති, තස් මා ‘‘සඤ ්ඤාචිකායා’’ති අත් තවනො යාචනායාති 

වුත් තං වහොති, සයං යාචිතවකහි උපකරවණහීති අත් වථො. යස් මා පන සා 

සයංයාචිතවකහි කයිරමානා සයං යාචිත් ො කයිරමානා වහොති, තස් මා තං 
අත් ථපරියායං දස් වසතුං ‘‘සයං යාචිත් ො පුරිසම් පී’’ති එෙමස් ස පදභාජනං 
වුත් තං. 

උල්ලිත්තාති අන් වතොලිත් තා. අවලිත්තාති බහිලිත් තා. උල්ලිත්තාවලිත්තාති 
අන් තරබාහිරලිත් තාති වුත් තං වහොති. 

ොරය ාකනනාති ඉමස් ස පදභාජවන ‘‘කාරාවපන් වතනා’’ති එත් තකවමෙ 

ෙත් තබ් බං සියා, එෙඤ් හි බයඤ් ජනං සවමති. යස් මා පන සඤ් ඤාචිකාය කුටිං 

කවරොන් වතනාපි ඉධ වුත් තනවයවනෙ පටිපජ් ජිතබ් බං, තස් මා කවරොන් වතො ො 
වහොතු කාරාවපන් වතො ො උවභොවපවත ‘‘කාරයමාවනනා’’ති ඉමිනාෙ පවදන 
සඞ් ගහිතාති එතමත් ථං දස් වසතුං ‘‘කවරොන් වතො ො කාරාවපන් වතො ො’’ති 

වුත් තං. යදි පන කවරොන් වතන ො කාරාවපන් වතන ොති ෙවදයය, බයඤ් ජනං 

විවලොමිතං භවෙයය, න හි කාරාවපන් වතො කවරොන් වතො නාම වහොති, තස් මා 
අත් ථමත් තවමවෙත් ථ දස් සිතන් ති වෙදිතබ් බං. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

445 

පටුන 

අත්තුද්කදසන් ති ‘‘මය් හං එසා’’ති එෙං අත් තා උද් වදවසො අස් සාති 

අත් තුද් වදසා, තං අත් තුද් වදසං. යස් මා පන යස් සා අත් තා උද් වදවසො සා 

අත් තවනො අත් ථාය වහොති, තස් මා අත් ථපරියායං දස් වසන් වතො 

‘‘අත් තුද් වදසන් ති අත් තවනො අත් ථායා’’ති ආහ. ප ාණිො ොකරතබ්බාති 

පමාණයුත් තා කාවරතබ් බා. තත්රිදං ප ාණන් ති තස් සා කුටියා ඉදං පමාණං. 

සු තවිදත්ථියාති සුගතවිදත් ථි නාම ඉදානි මජ් ඣිමස් ස පුරිසස් ස තිස් වසො 

විදත් ථිවයො ෙඩ් ඪකීහත් වථන දියඩ් වඪො හත් වථො වහොති. බාහිරික න ාකනනාති 

කුටියා බහිකුට් ටමාවනන ද් ොදස විදත් ථිවයො, මිනන් වතන පන සබ් බපඨමං 
දින් වනො මහාමත් තිකපරියන් වතො න ගවහතබ් වබො. ථුසපිණ් ඩපරියන් වතන 
මිනිතබ් බං. ථුසපිණ් ඩස් සඋපරි වසතකම් මං අබ් වබොහාරිකං. සවච ථුසපිණ් වඩන 

අනත් ථිවකො මහාමත් තිකාය එෙ නිට් ඨාවපති, මහාමත් තිකාෙ පරිච් වඡවදො. 

තිරියන් ති විත් ථාරවතො. සත්තාති සත් ත සුගතවිදත් ථිවයො. අන්තරාති ඉමස ්ස 

පන අයං නිද් වදවසො, ‘‘අබ් භන් තරිවමන මාවනනා’’ති, කුට් ටස ්ස බහි අන් තං 
අග් ගවහත් ො අබ් භන් තරිවමන අන් වතන මිනියමාවන තිරියං සත් ත 
සුගතවිදත් ථිවයො පමාණන් ති වුත් තං වහොති. 

වයො පන වලසං ඔඩ් වඩන් වතො යථාවුත් තප් පමාණවමෙ කරිස් සාමීති දීඝවතො 

එකාදස විදත් ථිවයො තිරියං අට් ඨ විදත් ථිවයො, දීඝවතො ො වතරස විදත් ථිවයො 

තිරියං ඡ විදත් ථිවයො කවරයය, න ෙට් ටති. එකවතොභාවගන අතික් කන් තම් පි හි 

පමාණං අතික් කන් තවමෙ වහොති. තිට් ඨතු විදත් ථි, වකසග් ගමත් තම් පි දීඝවතො 

ො හාවපත් ො තිරියං තිරියවතො ො හාවපත් ො දීඝං ෙඩ් වඪතුං න ෙට් ටති, වකො 

පන ොවදො උභවතො ෙඩ් ඪවන? වුත් තඤ් වහතං – ‘‘ආයාමවතො ො විත් ථාරවතො 
ො අන් තමවසො වකසග් ගමත් තම් පි අතික් කමිත් ො කවරොති ො කාරාවපති ො 

පවයොවග දුක් කට’’න් තිආදි (පාරා. 353). යථාවුත් තප් පමාණා එෙ පන ෙට් ටති. 
යා පන දීඝවතො සට් ඨිහත් ථාපි වහොති තිරියං තිහත් ථා ො ඌනකචතුහත් ථා ො 

යත් ථ පමාණයුත් වතො මඤ් වචො ඉවතො චිවතො ච න පරිෙත් තති, අයං කුටීති 

සඞ් ඛයං න ගච් ඡති, තස් මා අයම් පි ෙට් ටති.  හාපච්චරියං පන පච් ඡිමවකොටියා 

චතුහත් ථවිත් ථාරා වුත් තා, තවතො වහට් ඨා අකුටි. පමාණිකාපි පන 
අවදසිතෙත් ථුකා ො සාරම් භා ො අපරික් කමනා ො න ෙට් ටති. පමාණිකා 
වදසිතෙත් ථුකා අනාරම් භා සපරික් කමනාෙ ෙට් ටති. පමාණවතො ඌනතරම් පි 
චතුහත් ථං පඤ් චහත් ථම් පි කවරොන් වතන වදසිතෙත් ථුකාෙ කාවරතබ් බා. 
පමාණාතික් කන් තඤ් ච පන කවරොන් වතො වලපපරිවයොසාවන ගරුකං ආපත් තිං 
ආපජ් ජති. 

තත් ථ වලවපො ච අවලවපො ච වලවපොකාවසො ච අවලවපොකාවසො ච 
වෙදිතබ් වබො. වසයයථිදං – වලවපොති ද් වෙ වලපා – මත් තිකාවලවපො ච 
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සුධාවලවපො ච. ඨවපත් ො පන ඉවම ද් වෙ වලවප අෙවසවසො 

භස් මවගොමයාදිවභවදො වලවපො, අවලවපො. සවචපි කලලවලවපො වහොති, 

අලවපො එෙ. වලවපොකාවසොති භිත් තිවයො වචෙ ඡදනඤ් ච, ඨවපත් ො පන 
භිත් තිච් ඡදවන අෙවසවසො ථම් භතුලාපිට් ඨසඞ් ඝාටොතපානධූමච් ඡිද් දාදි 
අවලපාරවහො ඔකාවසො සබ් වබොපි අවලවපොකාවසොති වෙදිතබ් වබො. 

භික්ඛූඅභිකනතබ්බාවත්ථුකදසනායාති යස් මිං ඨාවන කුටිං කාවරතුකාවමො 

වහොති, තත් ථ ෙත් ථුවදසනත් ථාය භික් ඛූ වනතබ් බා. කතනකුලටිොරකෙනාතිආදි 

පන වයන විධිනා වත භික් ඛූ අභිවනතබ් බා, තස් ස දස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ 

කුලටිවත්ථුං කසොකධත්වාති න විසමං අරඤ් ඤං භික් ඛූ ගවහත් ො ගන් තබ් බං, 
කුටිෙත් ථුං පන පඨමවමෙ වසොවධත් ො සමතලං සීමමණ් ඩලසදිසං කත් ො 

පච් ඡා සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් ො යාචිත් ො වනතබ් බාති දස් වසති. එව ස්ස

වචනීකයොති සඞ් වඝො එෙං ෙත් තබ් වබො අස් ස. පරවතො පන ‘‘දුතියම් පි 

යාචිතබ් බා’’ති භික් ඛූ සන් ධාය බහුෙචනං වුත් තං. කනො කච සබ්කබො සඞ්කඝො

උස්සහතීති සවච සබ් වබො සඞ් වඝො න ඉච් ඡති, සජ් ඣායමනසිකාරාදීසු 

උයයත් තා වත වත භික් ඛූ වහොන් ති. සාරම්භං අනාරම්භන් ති සඋපද් දෙං 

අනුපද් දෙං. සපරික්ෙ නංඅපරික්ෙ නන් ති සඋපචාරං අනුපචාරං. 

පත්තෙල් න් ති පත් වතො කාවලො ඉමස් ස ඔවලොකනස් සාති පත් තකාලං, 
පත් තකාලවමෙ පත් තකල් ලං. ඉදඤ් ච ෙත් ථුංඔවලොකනත් ථාය සම් මුතිකම් මං 
අනුසාෙනානවයන ඔවලොවකත් ොපි කාතුං ෙට් ටති. පරවතො පන 

ෙත් ථුවදසනාකම් මං යථාවුත් තාය එෙ ඤත් තියා ච අනුසාෙනාය ච කාතබ් බං, 
ඔවලොවකත් ො කාතුං න ෙට් ටති. 

353. කිපිල්ලිොනන් ති රත් තකාළපිඞ් ගලාදිවභදානං යාසං කාසඤ් චි 

කිපිල් ලිකානං. කිපීල් ලකානන් තිපි පාවඨො. ආසකයොති නිබද් ධෙසනට් ඨානං, 
යථා ච කිපිල් ලිකානං එෙං උපචිකාදීනම් පි නිබද් ධෙසනට් ඨානංවයෙ ආසවයො 

වෙදිතබ් වබො. යත් ථ පන වත වගොචරත් ථාය ආගන් ත් ො ගච් ඡන් ති, සබ් වබසම් පි 

තාදිවසො සඤ් චරණප් පවදවසො අොරිවතො, තස් මා තත් ථ අපවනත් ො 
වසොවධත් ො කාතුං ෙට් ටති. ඉමානි තාෙ ඡ ඨානානිසත් තානුද් දයාය 
පටික් ඛිත් තානි. 

හත්ථීනං වාති හත් ථීනං පන නිබද් ධෙසනට් ඨානම් පි 

නිබද් ධවගොචරට් ඨානම් පි න ෙට් ටති, සීහාදීනං ආසවයො ච වගොචරාය 
පක් කමන් තානං නිබද් ධගමනමග් වගො ච න ෙට් ටති. එවතසං වගොචරභූමි න 

ගහිතා. කයසං කෙසඤ්චීති අඤ් වඤසම් පි ොළානං තිරච් ඡානගතානං. ඉමානි 
සත් ත ඨානානි සප් පටිභයානි භික් ඛූනං ආවරොගයත් ථාය පටික් ඛිත් තානි. වසසානි 

නානාඋපද් දවෙහි සඋපද් දොනි. තත් ථ පුබ්බණ්ණනිස්සිතන් ති පුබ් බණ් ණං 
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නිස ්සිතං සත් තන් නං ධඤ ්ඤානං විරුහනකවඛත් තසාමන් තා ඨිතං. එවසෙ 

නවයො අපරණ් ණනිස ්සිතාදීසුපි. එත් ථ පන අබ්භාඝාතන් ති කාරණාඝරං 

වෙරිඝරං, වචොරානං මාරණත් ථාය කතන් ති කුලරුන්දිආදීසු. 

ආඝාතනන් ති ධම් මගන් ධිකා වුච් චති. සුසානන් ති මහාසුසානං. සංසරණන් ති 
අනිබ් බිජ් ඣගමනීවයො ගතපච් චාගතමග් වගො වුච් චති. වසසං උත් තානවමෙ. 

නසක්ොකහොතියථායුත්කතනසෙකටනාති ද් වීහි බලිබද් වදහි යුත් වතන 
සකවටන එකං චක් කං නිබ් වබොදකපතනට් ඨාවන එකං බහි කත් ො ආවිජ් ජිතුං 

න සක් කා වහොති. කුලරුන්දියං පන ‘‘චතූහි යුත් වතනා’’ති වුත් තං. ස න්තා

නිස්කසණියා අනුපරි න්තුන් ති නිස ්වසණියං ඨත් ො වගහං ඡාවදන් වතහි න 
සක් කා වහොති සමන් තා නිස ්වසණියා ආවිජ් ජිතුං. ඉති එෙරූවප සාරම් වභ ච 
අපරික් කමවන ච ඨාවන න කාවරතබ් බා. අනාරම් වභ පන සපරික් කමවන 

කාවරතබ් බා, තං වුත් තපටිපක් ඛනවයන පාළියං ආගතවමෙ. 

පුන සඤ්ඤාචිො නා ාති එෙමාදි ‘‘සාරම් වභ වච භික් ඛු ෙත් ථුස් මිං 
අපරික් කමවන සඤ් ඤාචිකාය කුටිං කාවරයයා’’ති එෙං වුත් තසංයාචිකාදීනං 
අත් ථප් පකාසනත් ථං වුත් තං. 

පකයොක  දුක්ෙටන් ති එෙං අවදසිතෙත් ථුකං ො පමාණාතික් කන් තං ො 
කුටිං කාවරස ්සාමීති අරඤ් ඤවතො රුක් ඛා හරණත් ථාය ොසිං ො  රසුං ො 

නිවසති දුක් කටං, අරඤ් ඤං පවිසති දුක් කටං, තත් ථ අල් ලතිණානි ඡින් දති 

දුක් කවටන සද් ධිං පාචිත් තියං, සුක් ඛානි ඡින් දති දුක් කටං. රුක් වඛසුපි එවසෙ 

නවයො. භූමිං වසොවධති ඛණති, පංසුං උද් ධරති, චිනාති; එෙං යාෙ පාචීරං 
බන් ධති තාෙ පුබ් බපවයොවගො නාම වහොති. තස් මිං පුබ් බපවයොවග සබ් බත් ථ 

පාචිත් තියට් ඨාවන දුක් කවටන සද් ධිං පාචිත් තියං, දුක් කටට් ඨාවන දුක් කටං, 
තවතො පට් ඨාය සහපවයොවගො නාම. තත් ථ ථම් වභහි කාතබ් බාය ථම් භං 

උස් සාවපති, දුක් කටං. ඉට් ඨකාහි චිනිතබ් බාය ඉට් ඨකං ආචිනාති, දුක් කටං. එෙං 

යං යං උපකරණං වයොවජති, සබ් බත් ථ පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. 
තච් ඡන් තස් ස හත් ථොවර හත් ථොවර තදත් ථාය ගච් ඡන් තස් ස පවද පවද 
දුක් කටං. එෙං කතං පන දාරුකුට් ටිකං ො ඉට් ඨකකුට් ටිකං ො සිලාකුට් ටිකං ො 
අන් තමවසො පණ් ණසාලම් පි සභිත් තිච් ඡදනං ලිම් පිස ්සාමීති සුධාය ො මත් තිකාය 

ො ලිම් පන් තස ්ස පවයොවග පවයොවග යාෙ ථුල් ලච් චයං න වහොති, තාෙ දුක් කටං. 

එතං පන දුක් කටං මහාවලවපවනෙ ෙට් ටති, වසතරත් තෙණ් ණකරවණ ො 
චිත් තකම් වම ො අනාපත් ති. 
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පටුන 

එෙං පිණ්ඩං අනා කතති වයො සබ් බපච් ඡිවමො එවකො වලපපිණ් වඩො, තං 

එකං පිණ් ඩං අසම් පත් වත කුටිකම් වම. ඉදං වුත් තං වහොති, ඉදානි ද් වීහි 
පිණ් වඩහි නිට් ඨානං ගමිස් සතීති වතසු පඨමපිණ් ඩදාවන ථුල් ලච් චයන් ති. 

තස්මං පිණ්කඩ ආ කතති යං එකං පිණ් ඩං අනාගවත කුටිකම් වම 

ථුල් ලච් චයං වහොති, තස් මිං අෙසානපිණ් වඩ ආගවත දින් වන ඨපිවත වලපස ්ස 
ඝටිතත් තා ආපත් ති සඞ් ඝාදිවසසස් ස. එෙං වලම් පන් තස ්ස ච අන් වතොවලවප ො 
අන් වතොවලවපන සද් ධිං භිත් තිඤ් ච ඡදනඤ් ච එකාබද් ධං කත් ො ඝටිවත 
බහිවලවප ො බහිවලවපන සද් ධිං ඝටිවත සඞ් ඝාදිවසවසො. සවච පන 

ද් ොරබද් ධං ො ොතපානං ො අට් ඨවපත් ොෙ මත් තිකාය ලිම් පති, තස් මිඤ ්ච 
තස් වසොකාසං පුන ෙඩ් වඪත් ො ො අෙඩ් වඪත් ො ො ඨපිවත වලවපො න ඝටීයති 

රක් ඛති තාෙ, පුන ලිම් පන් තස් ස පන ඝටිතමත් වත සඞ් ඝාදිවසවසො. සවච තං 

ඨපියමානං පඨමං දින් නවලවපන සද් ධිං නිරන් තරවමෙ හුත් ො තිට් ඨති, 
පඨමවමෙ සඞ් ඝාදිවසවසො. උපචිකාවමොචනත් ථං අට් ඨඞ් ගුලමත් වතන 

අප් පත් තච් ඡදනං කත් ො භිත් තිං ලිම් පති, අනාපත් ති. උපචිකාවමොචනත් ථවමෙ 

වහට් ඨා පාසාණකුට් ටං කත් ො තං අලිම් පිත් ො උපරි ලිම් පති, වලවපො න ඝටියති 

නාම, අනාපත් තිවයෙ. 

ඉට් ඨකකුට් ටිකාය ඉට් ඨකාහිවයෙ ොතපාවන ච ධූමවනත් තානි ච කවරොති, 

වලපඝටවනවනෙ ආපත් ති. පණ් ණසාලං ලිම් පති, වලපඝටවනවනෙ ආපත් ති. 

තත් ථ ආවලොකත් ථාය අට් ඨඞ් ගුලමත් තං ඨවපත් ො ලිම් පති, වලවපො න ඝටීයති 

නාම, අනාපත් තිවයෙ. සවච ‘‘ොතපානං ලද් ධා එත් ථ ඨවපස් සාමී’’ති කවරොති, 

ොතපාවන ඨපිවත වලපඝටවනන ආපත් ති. සවච මත් තිකාය කුට් ටං කවරොති, 
ඡදනවලවපන සද් ධිං ඝටවන ආපත් ති. එවකො එකපිණ් ඩාෙවසසං කත් ො 

ඨවපති, අඤ ්වඤො තං දිස් ො ‘‘දුක් කතං ඉද’’න් ති ෙත් තසීවසන ලිම් පති 
උභින් නම් පි අනාපත් ති. 

354. භික්ඛු කුලටිං ෙකරොතීති එෙමාදීනි ඡත් තිංස චතුක් කානි 

ආපත් තිවභදදස් සනත් ථං වුත් තානි, තත් ථ සාරම් භාය දුක් කටං, අපරික් කමනාය 

දුක් කටං, පමාණාතික් කන් තාය සඞ් ඝාදිවසවසො, අවදසිතෙත් ථුකාය 

සඞ් ඝාදිවසවසො, එවතසං ෙවසන වෙොමිස් සකාපත් තිවයො වෙදිතබ් බා. 

355. ආපත්ති ද්වින්නංසඞ්ඝාදිකසකසනද්වින්නං දුක්ෙටානන් තිආදීසු ච 
ද් වීහි සඞ් ඝාදිවසවසහි සද් ධිං ද් වින් නං දුක් කටානන් තිආදිනා නවයන අත් වථො 
වෙදිතබ් වබො. 

361. කසො කච විප්පෙකත ආ ච්ෙතීතිආදීසු පන අයං අත් ථවිනිච් ඡවයො. 

කසොති සමාදිසිත් ො පක් කන් තභික් ඛු. විප්පෙකතති අනිට් ඨිවත කුටිකම් වම. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

449 

පටුන 

අඤ්ඤස්ස වා දාතබ්බාති අඤ් ඤස ්ස පුග් ගලස ්ස ො සඞ් ඝස් ස ො චජිත් ො 

දාතබ් බා. භින්දිත්වා වා පුන ොතබ්බාති කිත් තවකන භින් නා වහොති, සවච 

ථම් භා භූමියං නිඛාතා, උද් ධරිතබ් බා. සවච පාසාණානං උපරි ඨපිතා, 
අපවනතබ් බා. ඉට් ඨකචිතාය යාෙ මඞ් ගලිට් ඨකා තාෙ කුට් ටා අපචිනිතබ් බා. 

සඞ් වඛපවතො භූමිසමං කත් ො විනාසිතා භින් නා වහොති, භූමිවතො උපරි 
චතුරඞ් ගුලමත් වතපි ඨිවත අභින් නාෙ. වසසං සබ් බචතුක් වකසු පාකටවමෙ. න 

වහත් ථ අඤ් ඤං කිඤ් චි අත් ථි, යං පාළිඅනුසාවරවනෙ දුබ් බිඤ් වඤයයං සියා. 

363. අත්තනා විප්පෙතන් තිආදීසු පන අත් තනා ආරද් ධං කුටිං. අත්තනා

පරිකයොසාකපතීති මහාමත් තිකාය ො ථුසමත් තිකාය ො යාය කතං 

පරිවයොසිතභාෙං පාවපතුකාවමො වහොති, තාය අෙසානපිණ් ඩං වදන් වතො 

පරිවයොසාවපති. 

පකරහි පරිකයොසාකපතීති අත් තවනොෙ අත් ථාය පවරහි පරිවයොසාවපති. 

අත් තනා ො හි විප් පකතා වහොතු පවරහි ො උභවයහි ො, තං වච අත් තවනො 

අත් ථාය අත් තනා ො පරිවයොසාවපති, පවරහි ො පරිවයොසාවපති, අත් තනා ච 

පවරහි චාති යුගනද් ධං ො පරිවයොසාවපති, සඞ් ඝාදිවසවසොවයොති අයවමත් ථ 
විනිච් ඡවයො. 

කුලරුන්දියංපන වුත් තං – ‘‘ද් වෙ තවයො භික් ඛූ ‘එකවතො ෙසිස් සාමා’ති 

කවරොන් ති, රක් ඛති තාෙ, අවිභත් තත් තා අනාපත් ති. ‘ඉදං ඨානං තෙ, ඉදං 
මමා’ති විභජිත් ො කවරොන් ති ආපත් ති. සාමවණවරො ච භික් ඛු ච එකවතො 

කවරොන් ති, යාෙ අවිභත් තා තාෙ රක් ඛති. පුරිමනවයන විභජිත් ො කවරොන් ති, 
භික් ඛුස ්ස ආපත් තී’’ති. 

364. අනාපත්ති ක කණතිආදීසු වලණං මහන් තම් පි කවරොන් තස ්ස 
අනාපත් ති. න වහත් ථ වලවපො ඝටීයති. ගුහම් පි ඉට් ඨකාගුහං ො සිලාගුහං ො 
දාරුගුහං ො භූමිගුහං ො මහන් තම් පි කවරොන් තස ්ස අනාපත් ති. 

තිණකුලටිොයාති සත් තභූමිවකොපි පාසාවදො තිණපණ් ණච් ඡදවනො 
‘‘තිණකුටිකා’’ති වුච් චති. අට් ඨකථාසු පන කුක් කුටච් ඡිකවගහන් ති ඡදනං 

දණ් ඩවකහි ජාලබද් ධං කත් ො තිවණහි ො පණ් වණහි ො ඡාදිතකුටිකාෙ වුත් තා, 

තත් ථ අනාපත් ති. මහන් තම් පි තිණච් ඡදනවගහං කාතුං ෙට් ටති, 

උල් ලිත් තාදිභාවෙො එෙ හි කුටියා ලක් ඛණං, වසො ච ඡදනවමෙ සන් ධාය 

වුත් වතොති වෙදිතබ් වබො. චඞ් කමනසාලායං තිණචණ් ණං පරිපතති ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛවෙ, ඔගුම් ව ත් ො උල් ලිත් තාෙලිත් තං කාතු’’න් තිආදීනි (චූළෙ. 260) 

වචත් ථ සාධකානි, තස් මා උභවතො පක් ඛං ො කූටබද් ධං ො ෙට් ටං ො චතුරස් සං 

ො යං ‘‘ඉමං එතස් ස වගහස් ස ඡදන’’න් ති ඡදනසඞ් වඛවපන කතං වහොති, තස් ස 
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පටුන 

භිත් තිවලවපන සද් ධිං වලවප ඝටිවත ආපත් ති. සවච පන 
උල් ලිත් තාෙලිත් තච් ඡදනස් ස වගහස් ස වලපරක් ඛණත් ථං උපරි තිවණන 

ඡාවදන් ති, එත් තාෙතා තිණකුටි නාම න වහොති. කිං පවනත් ථ 

අවදසිතෙත් ථුකප් පමාණාතික් කන් තපච් චයාෙ අනාපත් ති, උදාහු 
සාරම් භඅපරික් කමනපච් චයාපීති සබ් බත් ථාපි අනාපත් ති. තථා හි තාදිසං කුටිං 

සන් ධාය පරිවාකර වුත් තං – 

‘‘භික් ඛු සඤ ්ඤාචිකාය කුටිං කවරොති; 

අවදසිතෙත් ථුකං පමාණාතික් කන් තං; 

සාරම් භං අපරික් කමනං අනාපත් ති; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 479); 

අඤ්ඤස්සත්ථායාති කුටිලක් ඛණප් පත් තම් පි කුටිං අඤ් ඤස ්ස උපජ් ඣායස් ස 
ො ආචරියස් ස ො සඞ් ඝස ්ස ො අත් ථාය කවරොන් තස ්ස අනාපත් ති. යං පන 

‘‘ආපත් ති කාරුකානං තිණ් ණං දුක් කටාන’’න් තිආදි පාළියං වුත් තං, තං 
යථාසමාදිට් ඨාය අකරණපච් චයා වුත් තං. 

වාසා ාරංඨකපත්වාසබ්බත්ථාති අත් තවනො ෙසනත් ථාය අගාරං ඨවපත් ො 
අඤ ්ඤං උවපොසථාගාරං ො ජන් තාඝරං ො වභොජනසාලා ො අග් ගිසාලා ො 

භවිස ්සතීති කාවරති, සබ් බත් ථ අනාපත් ති. සවචපිස් ස වහොති 

‘‘උවපොසථාගාරඤ් ච භවිස් සති, අහඤ් ච ෙසිස් සාමි ජන් තාඝරඤ් ච වභොජනසාලා 

ච අග් ගිසාලා ච භවිස් සති, අහඤ් ච ෙසිස් සාමී’’ති කාරිවතපි ආනාපත් තිවයෙ. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘අනාපත් තී’’ති ෙත් ො ‘‘අත් තවනො ොසාගාරත් ථාය 

කවරොන් තස් වසෙ ආපත් තී’’ති වුත් තං. උම් ත්තෙස්ස ආදිෙම්මොනඤ්ච

ආළවොනංභික්ඛූනං අනාපත් ති. 

සමුට් ඨානාදීසු ඡසමුට් ඨානං කිරියඤ් ච කිරියාකිරියඤ් ච, ඉදඤ් හි ෙත් ථුං 

වදසාවපත් ො පමාණාතික් කන් තං කවරොවතො කිරියවතො සමුට් ඨාති, ෙත් ථුං 

අවදසාවපත් ො කවරොවතො කිරියාකිරියවතො, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, 

අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

කුටිකාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. විහාරොරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

365. කතන ස කයනාති විහාරකාරසික් ඛාපදං. තත් ථ කෙොසම්බියන් ති 

එෙංනාමවක නගවර. කඝොසිතාරාක ති වඝොසිතස් ස ආරාවම. 

වඝොසිතනාමවකන කිර වසට් ඨිනා වසො කාරිවතො, තස් මා ‘‘වඝොසිතාරාවමො’’ති 

වුච් චති. ෙන්නස්සාති වබොධිසත් තකාවල උපට් ඨාකඡන් නස ්ස. විහාරවත්ථුං, 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

451 

පටුන 

භන්කත, ජානාහීති විහාරස් ස පතිට් ඨානට් ඨානං, භන් වත, ජානාහි. එත් ථ ච 

විහාකරොති න සකලවිහාවරො, එවකො ආොවසො, වතවනොහ – ‘‘අයයස් ස විහාරං 
කාරාවපස ්සාමී’’ති. 

කචතියරුක්ඛන් ති එත් ථ චිත් තීකතට් වඨන වචතියං, පූජාරහානං 

වදෙට් ඨානානවමතං අධිෙචනං, ‘‘වචතිය’’න් ති සම් මතං රුක් ඛං වචතියරුක් ඛං. 

ගාවමන පූජිතං ගාමස් ස ො පූජිතන් ති  ා පූජිතං. එවසෙ නවයො වසසපවදසුපි. 

අපිවචත් ථ ජනපකදොති එකස් ස රඤ් වඤො රජ් වජ එවකවකො වකොට් ඨාවසො. 

රට්ඨන් ති සකලරජ් ජං වෙදිතබ් බං, සකලරජ් ජම් පි හි කදාචි කදාචි තස් ස 

රුක් ඛස ්ස පූජං කවරොති, වතන වුත් තං ‘‘රට් ඨපූජිත’’න් ති. එකින්ද්රියන් ති 

කායින් ද්රියං සන් ධාය ෙදන් ති. ජීවසඤ්ඤිකනොති සත් තසඤ් ඤිවනො. 

366.  හල් ෙන් ති සස් සාමිකභාවෙන සංයාචිකකුටිවතො මහන් තභාවෙො 
එතස ්ස අත් ථීති මහල් ලවකො. යස් මා ො ෙත් ථුං වදසාවපත් ො 

පමාණාතික් කවමනපි කාතුං ෙට් ටති, තස් මා පමාණමහන් තතායපි මහල් ලවකො, 

තං මහල් ලකං. යස් මා පනස් ස තං පමාණමහත් තං සස ්සාමිකත් තාෙ ලබ් භති, 

තස් මා තදත් ථදස ්සනත් ථං ‘‘ හල් කෙොනා විහාකරොසස්සාමකෙොවුච්චතී’’ති 
පදභාජනං වුත් තං. වසසං සබ් බං කුටිකාරසික් ඛාපවද වුත් තනවයවනෙ 
වෙදිතබ් බං සද් ධිං සමුට් ඨානාදීහි. සස් සාමිකභාෙමත් තවමෙ හි එත් ථ කිරියවතො 

සමුට් ඨානාභාවෙො පමාණනියමාභාවෙො ච විවසවසො, පමාණනියමාභාො ච 
චතුක් කපාරිහානීති. 

විහාරකාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පඨ දුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

380. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති දුට් ඨවදොසසික් ඛාපදං. තත් ථ 

කවළුවකනෙ න්දෙනිවාකපති කවළුවනන් ති තස් ස උයයානස ්ස නාමං, තං කිර 
වෙළුහි ච පරික් ඛිත් තං අවහොසි අට් ඨාරසහත් වථන ච පාකාවරන 

වගොපුරට් ටාලකයුත් තං නීවලොභාසං මවනොරමං වතන ‘‘වෙළුෙන’’න් ති වුච් චති, 
කලන් දකානඤ් වචත් ථ නිොපං අදංසු වතන ‘‘කලන් දකනිොප’’ති වුච් චති. 

පුබ් වබ කිර අඤ් ඤතවරො රාජා තත් ථ උයයානකීළනත් ථං ආගවතො, 

සුරාමවදන මත් වතො දිොවසයයං සුපි, පරිජවනොපිස් ස සුත් වතො රාජාති 
පුප්   ලාදීහි පවලොභියමාවනො ඉවතො චිවතො ච පක් කමි. අථ සුරාගන් වධන 
අඤ ්ඤතරස ්මා සුසිරරුක් ඛා කණ් හසප් වපො නික් ඛමිත් ො රඤ් වඤො අභිමුවඛො 

ආගච් ඡති, තං දිස් ො රුක් ඛවදෙතා ‘‘රඤ් වඤො ජීවිතං දස් සාමී’’ති 

කාළකවෙවසන ආගන් ත් ො කණ් ණමූවල සද් දමකාසි, රාජා පටිබුජ් ඣි, 
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කණ් හසප් වපො නිෙත් වතො, වසො තං දිස් ො ‘‘ඉමාය කාළකාය මම ජීවිතං 

දින් න’’න් ති කාළකානං තත් ථ නිොපං පට් ඨවපසි, අභයවඝොසනඤ් ච 

වඝොසාවපසි, තස් මා තං තවතොපභුති කලන් දකනිොපන් ති සඞ් ඛයං ගතං. 

ෙ න්දොති හි කාළකානං එතං නාමං. 

දබ්කබොති තස් ස වථරස් ස නාමං.  ල් පුත්කතොති මල් ලරාජස් ස පුත් වතො. 

ජාතියා සත්තවස්කසනඅරහත්තංසච්ඡිෙතන් ති වථවරො කිර සත් තෙස ්සිවකොෙ 
සංවෙගං ලභිත් ො පබ් බජිවතො ඛුරග් වගවයෙ අරහත් තං පාපුණීති වෙදිතබ් වබො. 

යංකිඤ්චි සාවකෙන පත්තබ්බං සබ්බං කතන අනුප්පත්තන් ති සාෙවකන 

පත් තබ් බං නාම තිස් වසො විජ් ජා, චතස ්වසො පටිසම් භිදා, ඡ අභිඤ් ඤා, නෙ 

වලොකුත් තරධම් මාති ඉදං ගුණජාතං, තං සබ් බං වතන අනුප් පත් තං වහොති. 

නත්ථි චස්ස කිඤ්චි උත්තරි ෙරණීයන් ති චතූසු සච් වචසු, චතූහි මග් වගහි, 
වසොළසවිධස් ස කිච් චස් ස කතත් තා ඉදානිස් ස කිඤ් චි උත් තරි කරණීයං නත් ථි. 

ෙතස්ස වා පතිචකයොති තස් වසෙ කතස් ස කිච් චස ්ස පුන ෙඩ් ඪනම් පි නත් ථි, 

වධොතස ්ස විය ෙත් ථස් ස පටිවධොෙනං පිසිතස් ස විය ගන් ධස් ස පටිපිසනං, 

පුප් ඵිතස ්ස විය ච පුප්  ස් ස පටිපුප්  නන් ති. රකහො තස්සාති රහසි ගතස් ස. 

පටිසල්ලීනස්සාති තවතො තවතො පටික් කමිත් ො සල් ලීනස් ස, එකීභාෙං 
ගතස ්සාති වුත් තං වහොති. 

අථකඛොආයස් කතොදබ්බස්ස ල් පුත්තස්ස එතදකහොසි–‘‘යන්නූනාහං

සඞ්ඝස්සකසනාසනඤ්චපඤ්ඤකපයයංභත්තානිච උද්දිකසයය’’න් ති වථවරො 

කිර අත් තවනො කතකිච් චභාෙං දිස් ො ‘‘අහං ඉමං අන් තිමසරීරං ධාවරමි, තඤ් ච 

වඛො ොතමුවඛ ඨිත පදීවපො විය අනිච් චතාමුවඛ ඨිතං, නචිරස ්වසෙ 
නිබ් බායනධම් මං යාෙ න නිබ් බායති තාෙ කින් නු වඛො අහං සඞ් ඝස ්ස 
වෙයයාෙච් චං කවරයය’’න් ති චින් වතන් වතො ඉති පටිසඤ් චික් ඛති – 

‘‘තිවරොරට් වඨසු බහූ කුලපුත් තා භගෙන් තං අදිස් ොෙ පබ් බජන් ති, වත 

භගෙන් තං ‘පස ්සිස ්සාම වචෙ ෙන් දිස ්සාම චා’ති දූරවතොපි ආගච් ඡන් ති, තත්ර 

වයසං වසනාසනං නප් පවහොති, වත සිලාපට් ටවකපි වසයයං කප් වපන් ති. 
පවහොමි වඛො පනාහං අත් තවනො ආනුභාවෙන වතසං කුලපුත් තානං 
ඉච් ඡාෙවසන පාසාදවිහාරඅඩ් ඪවයොගාදීනි මඤ ්චපීඨකත් ථරණාදීනි ච 
වසනාවසනානි නිම් මිනිත් ො දාතුං. පුනදිෙවස වචත් ථ එකච් වච අතිවිය 

කිලන් තරූපා වහොන් ති, වත ගාරවෙන භික් ඛූනං පුරවතො ඨත් ො භත් තානිපි න 

උද් දිසාවපන් ති, අහං වඛො පන වනසං භත් තානිපි උද් දිසිතුං පවහොමී’’ති. ඉති 

පටිසඤ් චික් ඛන් තස ්ස ‘‘අථ කඛො ආයස් කතො දබ්බස්ස  ල් පුත්තස්ස 

එතදකහොසි–‘යන්නූනාහංසඞ්ඝස්සකසනාසනඤ්චපඤ්ඤකපයයංභත්තානිච 

උද්දිකසයය’’න් ති. 
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නනු ච ඉමානි ද් වෙ ඨානානි භස් සාරාමතාදිමනුයුත් තස ්ස යුත් තානි, අයඤ් ච 

ඛීණාසවෙො නිප් පපඤ් චාරාවමො, ඉමස් ස කස ්මා ඉමානි පටිභංසූති? 
පුබ් බපත් ථනාය වචොදිතත් තා. සබ් බබුද් ධානං කිර ඉමං ඨානන් තරං පත් තා 
සාෙකා වහොන් තිවයෙ. අයඤ් ච පදුමුත් තරස් ස භගෙවතො කාවල අඤ් ඤතරස ්මිං 
කුවල පච් චාජාවතො ඉමං ඨානන් තරං පත් තස ්ස භික් ඛුවනො ආනුභාෙං දිස් ො 
අට් ඨසට් ඨියා භික් ඛුසතසහස් වසහි සද් ධිං භගෙන් තං සත් ත දිෙසානි 
නිමන් වතත් ො මහාදානං දත් ො පාදමූවල නිපජ් ජිත් ො ‘‘අනාගවත තුම් හාදිසස් ස 
බුද් ධස් ස උප් පන් නකාවල අහම් පි ඉත් ථන් නාවමො තුම් හාකං සාෙවකො විය 
වසනාසනපඤ් ඤාපවකො ච භත් තුද් වදසවකො ච අස් ස’’න් ති පත් ථනං අකාසි. 

භගො අනාගතංසඤාණං වපවසත් ො අද් දස, දිස ්ො ච ඉවතො 

කප් පසතසහස් සස ්ස අච් චවයන වගොතවමො නාම බුද් වධො උප් පජ් ජිස ්සති, තදා 
ත් ෙං දබ් වබො නාම මල් ලපුත් වතො හුත් ො ජාතියා සත් තෙස් වසො නික් ඛම් ම 

පබ් බජිත් ො අරහත් තං සච් ඡිකරිස ්සසි, ඉමඤ් ච ඨානන් තරං ලච් ඡසී’’ති 
බයාකාසි. වසො තවතොපභුති දානසීලාදීනි පූරයමාවනො වදෙමනුස් සසම් පත් තිං 
අනුභවිත් ො අම් හාකං භගෙවතො කාවල වතන භගෙතා බයාකතසදිසවමෙ 
අරහත් තං සච් ඡාකාසි. අථස් ස රවහොගතස් ස ‘‘කින් නු වඛො අහං සඞ් ඝස ්ස 
වෙයයාෙච් චං කවරයය’’න් ති චින් තයවතො තාය පුබ් බපත් ථනාය වචොදිතත් තා 
ඉමානි ද් වෙ ඨානානි පටිභංසූති. 

අථස් ස එතදවහොසි – ‘‘අහං වඛො අනිස් සවරොස ්මි අත් තනි, සත් ථාරා සද් ධිං 

එකට් ඨාවන ෙසාමි, සවච මං භගො අනුජානිස් සති, ඉමානි ද් වෙ ඨානානි 
සමාදියිස් සාමී’’ති භගෙවතො සන් තිකං අගමාසි. වතන වුත් තං – ‘‘අථ වඛො 
ආයස ්මා දබ් වබො මල් ලපුත් වතො…වප.… භත් තානි ච උද් දිසිතු’’න් ති. අථ නං 
භගො ‘‘සාධු සාධු දබ් බා’’ති සම් පහංවසත් ො යස් මා අරහති එෙරූවපො 

අගතිගමනපරිබාහිවරො භික් ඛු ඉමානි ද් වෙ ඨානානි විචාවරතුං, තස් මා ‘‘කතනහි

ත්වං දබ්බ සඞ්ඝස්සකසනාසනඤ්චපඤ්ඤකපහිභත්තානිචඋද්දිසා’’ති ආහ. 

භ වකතො පච්චස්කසොසීති භගෙවතො ෙචනං පතිඅස් වසොසි අභිමුවඛො අස් වසොසි, 
සම් පටිච් ඡීති වුත් තං වහොති. 

පඨ ංදබ්කබොයාචිතබ්කබොති කස් මා භගො යාචාවපති? ගරහවමොචනත් ථං. 
පස් සති හි භගො ‘‘අනාගවත දබ් බස් ස ඉමං ඨානං නිස් සාය වමත් තියභුමජකානං 

ෙවසන මහාඋපද් දවෙො උප් පජ් ජිස් සති, තත්ර වකචි ගරහිස් සන් ති ‘අයං 
තුණ් හීභූවතො අත් තවනො කම් මං අකත් ො කස් මා ඊදිසං ඨානං විචාවරතී’ති. 
තවතො අඤ ්වඤ ෙක් ඛන් ති ‘වකො ඉමස් ස වදොවසො එවතවහෙ යාචිත් ො 
ඨපිවතො’ති එෙං ගරහවතො මුච් චිස් සතී’’ති. එෙං ගරහවමොචනත් ථං 
යාචාවපත් ොපි පුන යස් මා අසම් මවත භික් ඛුස ්මිං සඞ් ඝමජ් වඣ කිඤ් චි 
කථයමාවන ඛියයනධම් වමො උප් පජ් ජති ‘‘අයං කස් මා සඞ් ඝමජ් වඣ උච් චාසද් දං 

කවරොති, ඉස් සරියං දස් වසතී’’ති. සම් මවත පන කවථන් වත ‘‘මායස් මන් වතො 
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පටුන 

කිඤ් චි අෙචත් ථ, සම් මවතො අයං, කවථතු යථාසුඛ’’න් ති ෙත් තාවරො භෙන් ති. 
අසම් මතඤ් ච අභූවතන අබ් භාචික් ඛන් තස් ස ලහුකා ආපත් ති වහොති 
දුක් කටමත් තා. සම් මතං පන අබ් භාචික් ඛවතො ගරුකතරා පාචිත් තියාපත් ති 
වහොති. අථ සම් මවතො භික් ඛු ආපත් තියා ගරුකභාවෙන වෙරීහිපි 

දුප් පධංසියතවරො වහොති, තස් මා තං ආයස් මන් තං සම් මන් නාවපතුං ‘‘බයත්කතන

භික්ඛුනා’’තිආදිමාහ. කිං පන ද් වෙ සම් මුතිවයො එකස ්ස දාතුං ෙට් ටන් තීති? න 

වකෙලං ද් වෙ, සවච පවහොති, වතරසාපි දාතුං ෙට් ටන් ති. අප් පවහොන් තානං පන 
එකාපි ද් වින් නං ො තිණ් ණං ො දාතුං ෙට් ටති. 

382. සභා ානන් ති ගුණසභාගානං, න මිත් තසන් ථෙසභාගානං. 

වතවනොහ ‘‘වය වත භික් ඛූ සුත් තන් තිකා වතසං එකජ් ඣ’’න් තිආදි. යාෙතිකා 

හි සුත් තන් තිකා වහොන් ති, වත උච් චිනිත් ො එකවතො වතසං අනුරූපවමෙ 

වසනාසනං පඤ් ඤවපති; එෙං වසසානං. ොයදළ්හීබහු ාති කායස් ස 

දළ් හීභාෙකරණබහුලා, කායවපොසනබහුලාති අත් වථො. ඉ ායපික 

ආයස් න්කතො රතියාති ඉමාය සග් ගමග් ගස් ස තිරච් ඡානභූතාය 

තිරච් ඡානකථාරතියා. අච්ඡිස්සන්තීති විහරිස් සන් ති. 

කතකජොධාතුං ස ාපජ්ජිත්වා කතකනවාක ොකෙනාති 
වතවජොකසිණචතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් ො වුට් ඨාය අභිඤ් ඤාඤාවණන 
අඞ් ගුලිජලනං අධිට් ඨාය වතවනෙ වතවජොධාතුසමාපත් තිජනිවතන 
අඞ් ගුලිජාලාවලොවකනාති අත් වථො. අයං පන වථරස ්ස ආනුභාවෙො නචිරස් වසෙ 

සකලජම් බුදීවප පාකවටො අවහොසි, තං සුත් ො ඉද් ධිපාටිහාරියං දට් ඨුකාමා අපිසු

භික්ඛූ සඤ්චිච්ච විොක  ආ ච්ෙන්ති. කත සඤ්චිච්ච දූකර අපදිසන්තීති 

ජානන් තාෙ දූවර අපදිසන් ති. කථං? ‘‘අම්හාෙංආවුකසොදබ්බගිජ්ඣකූකට’’ති 
ඉමිනා නවයන. 

අඞ්ගුලියාජ  ානායපුරකතොපුරකතො  ච්ෙතීති සවච එවකො භික් ඛු වහොති, 

සයවමෙ ගච් ඡති. සවච බහූ වහොන් ති, බහූ අත් තභාවෙ නිම් මිනාති. සබ් වබ 
අත් තනා සදිසා එෙ වසනාසනං පඤ ්ඤවපන් ති. 

අයං ඤ්කචොතිආදීසු පන වථවර ‘‘අයං මඤ ්වචො’’ති ෙදන් වත නිම් මිතාපි 

අත් තවනො අත් තවනො ගතගතට් ඨාවන ‘‘අයං මඤ් වචො’’ති ෙදන් ති; එෙං 
සබ් බපවදසු. අයඤ් හි නිම් මිතානං ධම් මතා – 

‘‘එකස ්මිං භාසමානස් මිං, සබ් වබ භාසන් ති නිම් මිතා; 

එකස ්මිං තුණ් හිමාසීවන, සබ් වබ තුණ් හී භෙන් ති වත’’ති. 
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යස් මිං පන විහාවර මඤ් චපීඨාදීනි න පරිපූරන් ති, තස ්මිං අත් තවනො 
ආනුභාවෙන පූවරන් ති. වතන නිම් මිතානං අෙත් ථුකෙචනං න වහොති. 

කසනාසනං පඤ්ඤකපත්වාපුනකදවකවළුවනංපච්චා ච්ෙතීති වතහි සද් ධිං 

ජනපදකථං කවථන් වතො න නිසීදති, අත් තවනො ෙසනට් ඨානවමෙ පච් චාගච් ඡති. 

383. ක ත්තියභූ ජොති වමත් තිවයො වචෙ භූමජවකො ච, ඡබ් බග් ගියානං 

අග් ගපුරිසා එවත.  ා ොනි ච භත්තානීති වසනාසනානි තාෙ නෙකානං 
ලාමකානි පාපුණන් තීති අනච් ඡරියවමතං. භත් තානි පන සලාකාවයො පච් ඡියං ො 
චීෙරවභොවග ො පක් ඛිපිත් ො ආවලොවළත් ො එකවමකං උද් ධරිත් ො 

පඤ ්ඤාවපන් ති, තානිපි වතසං මන් දපුඤතාය ලාමකානි සබ් බපච් ඡිමාවනෙ 

පාපුණන් ති. යම් පි එකචාරිකභත් තං වහොති, තම් පි එවතසං පත් තදිෙවස ලාමකං 

ො වහොති, එවත ො දිස් ොෙ පණීතං අදත් ො ලාමකවමෙ වදන් ති. 

අභිසඞ්ඛාරිෙන් ති නානාසම් භාවරහි අභිසඞ් ඛරිත් ො කතං සුසජ් ජිතං, 

සුසම් පාදිතන් ති අත් වථො. ෙණාජෙන් ති සකුණ් ඩකභත් තං. බි ඞ් දුතියන් ති 
කඤ් ජිකදුතියං. 

ෙ යාණභත්තිකෙොති කලයාණං සුන් දරං අතිවිය පණීතං භත් තමස් සාති 

කලයාණභත් තිවකො, පණීතදායකත් තා භත් වතවනෙ පඤ් ඤාවතො. 

චතුක්ෙභත්තං කදතීති චත් තාරි භත් තානි වදති, තද් ධිතවෙොහාවරන පන 

‘‘චතුක් කභත් ත’’න් ති වුත් තං. උපතිට්ඨිත්වා පරිවිසතීති සබ් බකම් මන් වත 
විස් සජ් වජත් ො මහන් තං පූජාසක් කාරං කත් ො සමීවප ඨත් ො පරිවිසති. 

ඔදකනන පුච්ෙන්තීති ඔදනහත් ථා උපසඞ් කමිත් ො ‘‘කිං භන් වත ඔදනං 

වදමා’’ති පුච් ඡන් ති, එෙං කරණත් වථවයෙ කරණෙචනං වහොති. එස නවයො 
සූපාදීසු. 

ස්වාතනායාති ස් වෙ භවෙො භත් තපරිවභොවගො ස් ොතවනො තස් සත් ථාය, 
ස් ොතනාය ස් වෙ කත් තබ් බස් ස භත් තපරිවභොගස් සත් ථායාති වුත් තං වහොති. 

උද්දිට්ඨං කහොතීති පාවපත් ො දින් නං වහොති. ක ත්තියභූ ජොනං කඛො

 හපතීති ඉදං වථවරො අසමන් නාහරිත් ො ආහ. එෙංබලෙතී හි වතසං 

මන් දපුඤ ්ඤතා, යං සතිවෙපුල් ලප් පත් තානම් පි අසමන් නාහාවරො වහොති. කය

කජති එත් ථ කජති දාසිං ආලපති. 

හිකයයො කඛො ආවුකසො අම්හාෙන් ති රත් තිං සම් මන් තයමානා අතීතං 

දිෙසභාගං සන් ධාය ‘‘හිවයයො’’ති ෙදන් ති. න චිත්තරූපන් ති න චිත් තානුරූපං, 

යථා පුබ් වබ යත් තකං ඉච් ඡන් ති, තත් තකං සුපන් ති, න එෙං සුපිංසු, අප් පකවමෙ 
සුපිංසූති වුත් තං වහොති. 
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බහාරා කෙොට්ඨකෙති වෙළුෙනවිහාරස් ස බහිද් ොරවකොට් ඨවක. 

පත්තක්ඛන්ධාති පතිතක් ඛන් ධා ඛන් ධට් ඨිකං නාවමත් ො නිසින් නා. 

පජ්ඣායන්තාති පධූපායන් තා. 

යකතොනිවාතං තකතොසවාතන් ති යත් ථ නිොතං අප් පවකොපි ොවතො නත් ථි, 

තත් ථ මහාොවතො උට් ඨිවතොති අධිප් පාවයො. උදෙං ඤ්කඤආදිත්තන් ති උදකං 
විය ආදිත් තං. 

384. සරසිත්වංදබ්බඑවරූපංෙත්තාති ත් ෙං දබ් බ එෙරූපං කත් තා සරසි. 

අථ ො සරසි ත් ෙං දබ් බ එෙරූපං යථායං භික් ඛුනී ආහ, කත් තා ධාසි එෙරූපං, 
යථායං භික් ඛුනී ආහාති එෙං වයොවජත් ොවපත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. වය පන 
‘‘කත් ො’’ති පඨන් ති වතසං උජුකවමෙ. 

යථා  ං භන්කත භ වා ජානාතීති වථවරො කිං දස් වසති. භගො භන් වත 

සබ් බඤ ්ඤූ, අහඤ් ච ඛීණාසවෙො, නත් ථි මය් හං ෙත් ථුපටිවසෙනා, තං මං භගො 

ජානාති, තත්රාහං කිං ෙක් ඛාමි, යථා මං භගො ජානාති තවථොහං දට් ඨබ් වබොති. 

න කඛො දබ්බ දබ්බා එවංනිබ්කබකඨන්තීති එත් ථ න වඛො දබ් බ පණ් ඩිතා 

යථා ත් ෙං පරප් පච් චවයන නිබ් වබවඨසි, එෙං නිබ් වබවඨන් ති; අපි ච වඛො 

යවදෙ සාමං ඤාතං වතන නිබ් වබවඨන් තීති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. සකචතයා

ෙතං ෙතන් ති ඉමිනා කිං දස් වසති? න හි සක් කා පරිසබවලන ො 

පක් ඛුපත් ථම් වභන ො අකාරවකො කාරවකො කාතුං, කාරවකො ො අකාරවකො 

කාතුං, තස් මා යං සයං කතං ො අකතං ො තවදෙ ෙත් තබ් බන් ති දස් වසති. 

කස ්මා පන භගො ජානන් වතොපි ‘‘අහං ජානාමි, ඛීණාසවෙො ත් ෙං; නත් ථි තුය් හං 

වදොවසො, අයං භික් ඛුනී මුසාොදිනී’’ති නාවෙොචාති? පරානුද් දයතාය. සවච හි 

භගො යං යං ජානාති තං තං ෙවදයය, අඤ ්වඤන පාරාජිකං ආපන් වනන 

පුට් වඨන ‘‘අහං ජානාමි ත් ෙං පාරාජිවකො’’ති ෙත් තබ් බං භවෙයය, තවතො වසො 
පුග් ගවලො ‘‘අයං පුබ් වබ දබ් බං මල් ලපුත් තං සුද් ධං කත් ො ඉදානි මං අසුද් ධං 

කවරොති; කස ්ස දානි කිං ෙදාමි, යත්ර සත් ථාපි සාෙවකසු ඡන් දාගතිං ගච් ඡති; 

කුවතො ඉමස් ස සබ් බඤ් ඤුභාවෙො’’ති ආඝාතං බන් ධිත් ො අපායූපවගො භවෙයය, 
තස් මා භගො ඉමාය පරානුද් දයතාය ජානන් වතොපි නාවෙොච. 

කිඤ් ච භිවයයො උපොදපරිෙජ් ජනවතොපි නාවෙොච. යදි හි භගො එෙං 

ෙවදයය, එෙං උපොවදො භවෙයය ‘‘දබ් බස් ස මල් ලපුත් තස ්ස වුට් ඨානං නාම 

භාරියං, සම් මාසම් බුද් ධං පන සක් ඛිං ලභිත් ො වුට් ඨිවතො’’ති. ඉදඤ් ච 
වුට් ඨානලක් ඛණං මඤ් ඤමානා ‘‘බුද් ධකාවලපි සක් ඛිනා සුද් ධි ො අසුද් ධි ො 

වහොති මයං ජානාම, අයං පුග් ගවලො අසුද් වධො’’ති එෙං පාපභික් ඛූ ලජ් ජිම් පි 
විනාවසයයන් ති. අපිච අනාගවතපි භික් ඛූ ඔතිණ් වණ ෙත් ථුස් මිං වචොවදත් ො 
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පටුන 

සාවරත් ො ‘‘සවච තයා කතං, ‘කත’න් ති ෙවදහී’’ති ලජ් ජීනං පටිඤ් ඤං 
ගවහත් ො කම් මං කරිස් සන් තීති විනයලක් ඛවණ තන් තිං ඨවපන් වතො ‘‘අහං 

ජානාමී’’ති අෙත් ොෙ ‘‘සවච තයා කතං, ‘කත’න් ති ෙවදහී’’ති ආහ. 

නාභිජානාමසුපිනන්කතනපික ථුනංධම් ං පටිකසවිතාති සුපිනන් වතනපි 

වමථුනං ධම් මං න අභිජානාමි, න පටිවසවිතා අහන් ති වුත් තං වහොති. අථ ො 
පටිවසවිතා හුත් ො සුපිනන් වතනපි වමථුනං ධම් මං න ජානාමීති වුත් තං වහොති. 

වය පන ‘‘පටිවසවිත් ො’’ති පඨන් ති වතසං උජුකවමෙ. පක ව ජා කරොති 
ජාගරන් වතො පන පඨමංවයෙ න ජානාමීති. 

කතන හි භික්ඛකව ක ත්තියං භික්ඛුනිං නාකසථාති යස් මා දබ් බස් ස ච 
ඉමිස ්සා ච ෙචනං න ඝටීයති තස් මා වමත් තියං භික් ඛුනිං නාවසථාති වුත් තං 
වහොති. 

තත් ථ තිස්කසො නාසනා – ලිඞ් ගනාසනා, සංොසනාසනා, 

දණ් ඩකම් මනාසනාති. තාසු ‘‘දූසවකො නාවසතබ් වබො’’ති (පාරා. 66) අයං 

‘‘ලිඞ් නාසනා’’. ආපත් තියා අදස් සවන ො අප් පටිකම් වම ො පාපිකාය දිට් ඨියා 

අප් පටිනිස ්සග් වග ො උක් වඛපනීයකම් මං කවරොන් ති, අයං ‘‘සංවාසනාසනා’’. 

‘‘චර පිවර විනස ්සා’’ති (පාචි. 429) දණ් ඩකම් මං කවරොන් ති, අයං 

‘‘දණ්ඩෙම් නාසනා’’. ඉධ පන ලිඞ් ගනාසනං සන් ධායාහ – ‘‘වමත් තියං 
භික් ඛුනිං නාවසථා’’ති. 

ඉක චභික්ඛූඅනුයුඤ්ජථාති ඉමිනා ඉමං දීවපති ‘‘අයං භික් ඛුනී අත් තවනො 

ධම් මතාය අකාරිකා අද් ධා අඤ් වඤහි උවයයොජිතා, තස් මා වයහි උවයයොජිතා 
ඉවම භික් ඛූ අනුයුඤ් ජථ ගවෙසථ ජානාථා’’ති. 

කිං පන භගෙතා වමත් තියා භික් ඛුනී පටිඤ් ඤාය නාසිතා අප් පටිඤ ්ඤාය 

නාසිතාති, කිඤ් වචත් ථ යදි තාෙ පටිඤ් ඤාය නාසිතා, වථවරො කාරවකො වහොති 

සවදොවසො? අථ අප් පටිඤ් ඤාය, වථවරො අකාරවකො වහොති නිද් වදොවසො. 

භාතියරාජකාවලපි මහාවිහාරොසීනඤ් ච අභයගිරිොසීනඤ් ච වථරානං 
ඉමස ්මිංවයෙ පවද විොවදො අවහොසි. අභයගිරිොසිවනොපි අත් තවනො සුත් තං 
ෙත් ො ‘‘තුම් හාකං ොවද වථවරො කාරවකො වහොතී’’ති ෙදන් ති. 
මහාවිහාරොසිවනොපි අත් තවනො සුත් තං ෙත් ො ‘‘තුම් හාකං ොවද වථවරො 
කාරවකො වහොතී’’ති ෙදන් ති. පඤ් වහො න ඡිජ් ජති. රාජා සුත් ො වථවර 
සන් නිපාවතත් ො දීඝකාරායනං නාම බ්රාහ් මණජාතියං අමච් චං ‘‘වථරානං කථං 
සුණාහී’’ති ආණාවපසි. අමච් වචො කිර පණ් ඩිවතො භාසන් තරකුසවලො වසො ආහ 
– ‘‘ෙදන් තු තාෙ වථරා සුත් ත’’න් ති. තවතො අභයගිරිවථරා අත් තවනො සුත් තං 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

458 

පටුන 

ෙදිංසු – ‘‘වතන හි, භික් ඛවෙ, වමත් තියං භික් ඛුනිං සකාය පටිඤ් ඤාය 

නාවසථා’’ති. අමච් වචො ‘‘භන් වත, තුම් හාකං ොවද වථවරො කාරවකො වහොති 

සවදොවසො’’ති ආහ. මහාවිහාරොසිවනොපි අත් තවනො සුත් තං ෙදිංසු – ‘‘වතන හි, 

භික් ඛවෙ, වමත් තියං භික් ඛුනිං නාවසථා’’ති. අමච් වචො ‘‘භන් වත, තුම් හාකං 

ොවද වථවරො අකාරවකො වහොති නිද් වදොවසො’’ති ආහ. කිං පවනත් ථ යුත් තං? යං 

පච් ඡා වුත් තං විචාරිතඤ් වහතං අට් ඨකථාචරිවයහි, භික් ඛු භික් ඛුං අමූලවකන 

අන් තිමෙත් ථුනා අනුද් ධංවසති, සඞ් ඝාදිවසවසො; භික් ඛුනිං අනුද් ධංවසති, 

දුක් කටං. කුලරුන්දියං පන ‘‘මුසාොවද පාචිත් තිය’’න් ති වුත් තං. 

තත්රායං විචාරණා, පුරිමනවය තාෙ අනුද් ධංසනාධිප් පායත් තා දුක් කටවමෙ 

යුජ් ජති. යථා සතිපි මුසාොවද භික් ඛුවනො භික් ඛුස් මිං සඞ් ඝාදිවසවසො, සතිපි ච 
මුසාොවද අසුද් ධං සුද් ධදිට් ඨිවනො අක් වකොසාධිප් පාවයන ෙදන් තස් ස 

ඔමසොවදවනෙ පාචිත් තියං, න සම් පජානමුසාොවදන; එෙං ඉධාපි 

අනුද් ධංසනාධිප් පායත් තා සම් පජානමුසාොවද පාචිත් තියං න යුජ් ජති, 

දුක් කටවමෙ යුත් තං. පච් ඡිමනවයපි මුසාොදත් තා පාචිත් තියවමෙ යුජ් ජති, 
ෙචනප් පමාණවතො හි අනුද් ධංසනාධිප් පාවයන භික් ඛුස් ස භික් ඛුස ්මිං 
සඞ් ඝාදිවසවසො. අක් වකොසාධිප් පායස ්ස ච ඔමසොවදො. භික් ඛුස් ස පන 

භික් ඛුනියා දුක් කටන් තිෙචනං නත් ථි, සම් පජානමුසාොවද පාචිත් තියන් ති 

ෙචනමත් ථි, තස් මා පාචිත් තියවමෙ යුජ් ජති. 

තත්ර පන ඉදං උපපරික් ඛිතබ් බං – ‘‘අනුද් ධංසනාධිප් පාවය අසති පාචිත් තියං, 

තස් මිං සති වකන භවිතබ් බ’’න් ති? තත්ර යස් මා මුසා භණන් තස් ස පාචිත් තිවය 

සිද් වධපි අමූලවකන සඞ් ඝාදිවසවසන අනුද් ධංසවන විසුං පාචිත් තියං වුත් තං, 
තස් මා අනුද් ධංසනාධිප් පාවය සති සම් පජානමුසාොවද පාචිත් තියස ්ස ඔකාවසො 

න දිස ්සති, න ච සක් කා අනුද් ධංවසන් තස ්ස අනාපත් තියා භවිතුන් ති 
පුරිමනවයොවෙත් ථ පරිසුද් ධතවරො ඛායති. තථා භික් ඛුනී භික් ඛුනිං අමූලවකන 

අන් තිමෙත් ථුනා අනුද් ධංවසති සඞ් ඝාදිවසවසො, භික් ඛුං අනුද් ධංවසති දුක් කටං, 

තත්ර සඞ් ඝාදිවසවසො වුට් ඨානගාමී දුක් කටං, වදසනාගාමී එවතහි නාසනා නත් ථි. 
යස් මා පන සා පකතියාෙ දුස් සීලා පාපභික් ඛුනී ඉදානි ච සයවමෙ 

‘‘දුස් සීලාම් හී’’ති ෙදති තස් මා නං භගො අසුද් ධත් තාවයෙ නාවසසීති. 

අථ කඛොක ත්තියභූ ජොති එෙං ‘‘වමත් තියං භික් ඛුනිං නාවසථ, ඉවම ච 
භික් ඛූ අනුයුඤ් ජථා’’ති ෙත් ො උට් ඨායාසනා විහාරං පවිට් වඨ භගෙති වතහි 

භික් ඛූහි ‘‘වදථ දානි ඉමිස් සා වසතකානී’’ති නාසියමානං තං භික් ඛුනිං දිස් ො වත 

භික් ඛූ තං වමොවචතුකාමතාය අත් තවනො අපරාධං ආවිකරිංසු, එතමත් ථං 

දස් වසතුං ‘‘අථ කඛොක ත්තියභූ ජො’’තිආදි වුත් තං. 
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385-6. දුට්කඨොකදොකසොති දූසිවතො වචෙ දූසවකො ච. උප් පන් වන හි වදොවස 

පුග් ගවලො වතන වදොවසන දූසිවතො වහොති පකතිභාෙං ජහාපිවතො, තස් මා 

‘‘දුට් වඨො’’ති වුච් චති. පරඤ් ච දූවසති විනාවසති, තස් මා ‘‘වදොවසො’’ති වුච් චති. 
ඉති ‘‘දුට් වඨො වදොවසො’’ති එකස් වසවෙතං පුග් ගලස ්ස ආකාරනානත් වතන 

නිදස ්සනං, වතන වුත් තං ‘‘දුට් වඨො වදොවසොති දූසිවතො වචෙ දූසවකො චා’’ති 

තත් ථ සද් දලක් ඛණං පරිවයසිතබ් බං. යස් මා පන වසො ‘‘දුට් වඨො වදොවසො’’ති 

සඞ් ඛයං ගවතො පටිඝසමඞ් ගීපුග් ගවලො කුපිතාදිභාවෙ ඨිවතොෙ වහොති, වතනස ්ස 

පදභාජවන ‘‘කුලපිකතො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ කුලපිකතොති කුප් පභාෙං පකතිවතො 

චෙනභාෙං පත් වතො. අනත්ත කනොති න සකමවනො අත් තවනො ෙවස 

අට් ඨිතචිත් වතො; අපිච පීතිසුවඛහි න අත් තමවනො න අත් තචිත් වතොති 

අනත් තමවනො. අනභිරද්කධොති න සුඛිවතො න ො පසාදිවතොති අනභිරද් වධො. 

පටිවඝන ආහතං චිත් තමස ්සාති ආහතචිත්කතො. 

චිත් තථද් ධභාෙචිත් තකචෙරසඞ් ඛාතං පටිඝඛීලං ජාතමස ්සාති ඛි ජාකතො.

අප්පතීකතොති නප් පතීවතො පීතිසුඛාදීහි ෙජ් ජිවතො, න අභිසවටොති අත් වථො. 

පදභාජවන පන වයසං ධම් මානං ෙවසන අප් පතීවතො වහොති, වත දස් වසතුං 

‘‘කතනචකෙොකපනා’’තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ කතන ච කෙොකපනාති වයන දුට් වඨොති ච කුපිවතොති ච වුත් වතො 

උභයම් පි වහතං පකතිභාෙං ජහාපනවතො එකාකාරං වහොති. කතන ච

කදොකසනාති වයන ‘‘වදොවසො’’ති වුත් වතො. ඉවමහි ද් වීහි සඞ් ඛාරක් ඛන් ධවමෙ 
දස් වසති. 

තාය ච අනත්ත නතායාති යාය ‘‘අනත් තමවනො’’ති වුත් වතො. තාය ච

අනභිරද්ධියාති යාය ‘‘අනභිරද් වධො’’ති වුත් වතො. ඉවමහි ද් වීහි වෙදනාක් ඛන් ධං 
දස් වසති. 

අමූ කෙන පාරාජිකෙනාති එත් ථ නාස් ස මූලන් ති අමූලකං, තං පනස ්ස 

අමූලකත් තං යස් මා වචොදකෙවසන අධිප් වපතං, න චදිතකෙවසන. තස් මා 
තමත් ථං දස් වසතුං පදභාජවන ‘‘අමූලකං නාම අදිට් ඨං අසුතං 
අපරිසඞ් කිත’’න් ති ආහ. වතන ඉමං දීවපති ‘‘යං පාරාජිකං වචොදවකන 
චදිතකම් හි පුග් ගවල වනෙ දිට් ඨං න සුතං න පරිසඞ් කිතං ඉදං එවතසං 

දස් සනසෙනපරිසඞ් කාසඞ් ඛාතානං මූලානං අභාෙවතො අමූලකං නාම, තං පන 
වසො ආපන් වනො ො වහොතු අනාපන් වනො ො එතං ඉධ අප් පමාණන් ති. 

තත් ථ අදිට්ඨං නාම අත් තවනො පසාදචක් ඛුනා ො දිබ් බචක් ඛුනා ො අදිට් ඨං. 

අසුතං නාම තවථෙ වකනචි වුච් චමානං න සුතං. අපරිසඞ්කිතං නාම චිත් වතන 
අපරිසඞ් කිතං. 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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පටුන 

‘‘දිට්ඨං’’ නාම අත් තනා ො පවරන ො පසාදචක් ඛුනා ො දිබ් බචක් ඛුනා ො 

දිට් ඨං. ‘‘සුතං’’ නාම තවථෙ සුතං. ‘‘පරිසඞ්කිත’’ම්පි අත් තනා ො පවරන ො 

පරිසඞ් කිතං. තත් ථ අත් තනා දිට් ඨං දිට් ඨවමෙ, පවරහි දිට් ඨං අත් තනා සුතං, 

පවරහි සුතං, පවරහි පරිසඞ් කිතන් ති ඉදං පන සබ් බම් පි අත් තනා 
සුතට් ඨාවනවයෙ තිට් ඨති. 

පරිසඞ් කිතං පන තිවිධං – දිට් ඨපරිසඞ් කිතං, සුතපරිසඞ් කිතං, 
මුතපරිසඞ් කිතන් ති. තත් ථ දිට් ඨපරිසඞ් කිතං නාම එවකො භික් ඛු 

උච් චාරපස ්සාෙකම් වමන ගාමසමීවප එකං ගුම් බං පවිට් වඨො, අඤ ්ඤතරාපි ඉත් ථී 

වකනචිවදෙ කරණීවයන තං ගුම් බං පවිසිත් ො නිෙත් තා, නාපි භික් ඛු ඉත් ථිං 

අද් දස; න ඉත් ථී භික් ඛුං, අදිස් ොෙ උවභොපි යථාරුචිං පක් කන් තා, අඤ ්ඤතවරො 
භික් ඛු උභින් නං තවතො නික් ඛමනං සල් ලක් වඛත් ො ‘‘අද් ධා ඉවමසං කතං ො 

කරිස ්සන් ති ො’’ති පරිසඞ් කති, ඉදං දිට් ඨපරිසඞ් කිතං නාම. 

සුතපරිසඞ් කිතං නාම ඉවධකච් වචො අන් ධකාවර ො පටිච් ඡන් වන ො 

ඔකාවස මාතුගාවමන සද් ධිං භික් ඛුවනො තාදිසං පටිසන් ථාරෙචනං සුණාති, 

සමීවප අඤ් ඤං විජ් ජමානම් පි ‘‘අත් ථි නත් ථී’’ති න ජානාති, වසො ‘‘අද් ධා 

ඉවමසං කතං ො කරිස් සන් ති ො’’ති පරිසඞ් කති, ඉදං සුතපරිසඞ් කිතං නාම. 

මුතපරිසඞ් කිතං නාම සම් බහුලා ධුත් තා රත් තිභාවග පුප්  ගන් ධමංසසුරාදීනි 
ගවහත් ො ඉත් ථීහි සද් ධිං එකං පච් චන් තවිහාරං ගන් ත් ො මණ් ඩවප ො 

වභොජනසාලාදීසු ො යථාසුඛං කීළිත් ො පුප්  ාදීනි විකිරිත් ො ගතා, පුනදිෙවස 
භික් ඛූ තං විප් පකාරං දිස් ො ‘‘කස ්සිදං කම් ම’’න් ති විචිනන් ති. තත්ර ච වකනචි 
භික් ඛුනා පවගෙ වුට් ඨහිත් ො ෙත් තසීවසන මණ් ඩපං ො වභොජනසාලං ො 

පටිජග් ගන් වතන පුප්  ාදීනි ආමට් ඨානි වහොන් ති, වකනචි උපට් ඨාකකුලවතො 

ආභවතහි පුප්  ාදීහි පූජා කතා වහොති, වකනචි වභසජ් ජත් ථං අරිට් ඨං පීතං 

වහොති, අථ වත ‘‘කස ්සිදං කම් ම’’න් ති විචිනන් තා භික් ඛූ වතසං හත් ථගන් ධඤ ්ච 

මුඛගන් ධඤ ්ච ඝායිත් ො වත භික් ඛූ පරිසඞ් කන් ති, ඉදං මුතපරිසඞ් කිතං නාම. 

තත් ථ දිට් ඨං අත් ථි සමූලකං, අත් ථි අමූලකං; දිට් ඨවමෙ අත් ථි 

සඤ ්ඤාසමූලකං, අත් ථි සඤ් ඤාඅමූලකං. එස නවයො සුවතපි. පරිසඞ් කිවත පන 

දිට් ඨපරිසඞ් කිතං අත් ථි සමූලකං, අත් ථි අමූලකං; දිට් ඨපරිසඞ් කිතවමෙ අත් ථි 

සඤ ්ඤාසමූලකං, අත් ථි සඤ් ඤාඅමූලකං. එස නවයො සුතමුතපරිසඞ් කිවතසු. 

තත් ථ දිට් ඨං සමූලකං නාම පාරාජිකං ආපජ් ජන් තං දිස් ොෙ ‘‘දිට් වඨො මයා’’ති 

ෙදති, අමූලකං නාම පටිච් ඡන් වනොකාසවතො නික් ඛමන් තං දිස් ො වීතික් කමං 
අදිස් ො ‘‘දිට් වඨො මයා’’ති ෙදති. දිට් ඨවමෙ සඤ් ඤාසමූලකං නාම දිස් ොෙ 

දිට් ඨසඤ් ඤී හුත් ො වචොවදති, සඤ ්ඤාඅමූලකං නාම පුබ් වබ පාරාජිකවීතික් කමං 
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දිස ්ො පච් ඡා අදිට් ඨසඤ් ඤී ජාවතො, වසො සඤ් ඤාය අමූලකං කත් ො ‘‘දිට් වඨො 
මයා’’ති වචොවදති. එවතන නවයන සුතමුතපරිසඞ් කිතානිපි විත් ථාරවතො 
වෙදිතබ් බානි. එත් ථ ච සබ් බප් පකාවරණාපි සමූලවකන ො සඤ් ඤාසමූලවකන 

ො වචොවදන් තස් ස අනාපත් ති, අමූලවකන ො පන සඤ් ඤාඅමූලවකන ො 
වචොවදන් තස ්වසෙ ආපත් ති. 

අනුද්ධංකසයයාති ධංවසයය පධංවසයය අභිභවෙයය අජ් වඣොත් ථවරයය. 
තං පන අනුද් ධංසනං යස් මා අත් තනා වචොවදන් වතොපි පවරන වචොදාවපන් වතොපි 

කවරොතිවයෙ, තස් මාස් ස පදභාජවන ‘‘වචොවදති ො වචොදාවපති ො’’ති වුත් තං. 

තත් ථ කචොකදතීති ‘‘පාරාජිකං ධම් මං ආපන් වනොසී’’තිආදීහි ෙචවනහි සයං 

වචොවදති, තස් ස ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසවසො. කචොදාකපතීති අත් තනා සමීවප 

ඨත් ො අඤ් ඤං භික් ඛු ආණාවපති, වසො තස් ස ෙචවනන තං වචොවදති, 
වචොදාපකස ්වසෙ ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසවසො. අථ වසොපි ‘‘මයා දිට් ඨං සුතං 

අත් ථී’’ති වචොවදති, ද් වින් නම් පි ජනානං ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසවසො. 

වචොදනාප් පවභදවකොසල් ලත් ථං පවනත් ථ එකෙත් ථුඑකවචොදකාදිචතුක් කං 

තාෙ වෙදිතබ් බං. තත් ථ එවකො භික් ඛු එකං භික් ඛුං එවකන ෙත් ථුනා වචොවදති, 
ඉමිස ්සා වචොදනාය එකං ෙත් ථු එවකො වචොදවකො. සම් බහුලා එකං එකෙත් ථුනා 

වචොවදන් ති, පඤ ්චසතා වමත් තියභූමජකප් පමුඛා ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 

ආයස ්මන් තං දබ් බං මල් ලපුත් තමිෙ, ඉමිස් සා වචොදනාය එකං ෙත් ථු 

නානාවචොදකා. එවකො භික් ඛු එකං භික් ඛුං සම් බහුවලහි ෙත් ථූහි වචොවදති, 
ඉමිස ්සා වචොදනාය නානාෙත් ථූනි එවකො වචොදවකො. සම් බහුලා සම් බහුවල 

සම් බහුවලහි ෙත් ථූහි වචොවදන් ති, ඉමිස ්සා වචොදනාය නානාෙත් ථූනි 
නානාවචොදකා. 

වචොවදතුං පන වකො ලභති, වකො න ලභතීති? දුබ් බලවචොදකෙචනං තාෙ 
ගවහත් ො වකොචි න ලභති. දුබ් බලවචොදවකො නාම සම් බහුවලසු 
කථාසල් ලාවපන නිසින් වනසු එවකො එකං ආරබ් භ අවනොදිස් සකං කත් ො 

පාරාජිකෙත් ථුං කවථති, අඤ ්වඤො තං සුත් ො ඉතරස් ස ගන් ත් ො ආවරොවචති. 
වසො තං උපසඞ් කමිත් ො ‘‘ත් ෙං කිර මං ඉදඤ් චිදඤ් ච ෙදසී’’ති ෙදති. වසො 

‘‘නාහං එෙරූපං ජානාමි, කථාපෙත් තියං පන මයා අවනොදිස් සකං කත් ො 

වුත් තමත් ථි, සවච අහං තෙ ඉමං දුක් ඛුප් පත් තිං ජාවනයයං, එත් තකම් පි න 
කවථයය’’න් ති අයං දුබ් බලවචොදවකො. තස් වසතං කථාසල් ලාපං ගවහත් ො තං 
භික් ඛුං වකොචි වචොවදතුං න ලභති. එතං පන අග් ගවහත් ො සීලසම් පන් වනො 
භික් ඛු භික් ඛුං ො භික් ඛුනිං ො සීලසම් පන් නා ච භික් ඛුනී භික් ඛුනීවමෙ වචොවදතුං 

ලභතීති  හාපදු ත්කථකරො ආහ.  හාසු ත්කථකරො පන ‘‘පඤ් චපි සහධම් මිකා 

ලභන් තී’’ති ආහ. ක ොදත්තත්කථකරො පන ‘‘න වකොචි න ලභතී’’ති ෙත් ො 
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‘‘භික් ඛුස ්ස සුත් ො වචොවදති, භික් ඛුනියා සුත් ො වචොවදති…වප.… 
තිත් ථියසාෙකානං සුත් ො වචොවදතී’’ති ඉදං සුත් තමාහරි. තිණ් ණම් පි වථරානං 
ොවද චදිතකස ්වසෙ පටිඤ් ඤාය කාවරතබ් වබො. 

අයං පන වචොදනා නාම දූතං ො පණ් ණං ො සාසනං ො වපවසත් ො 

වචොවදන් තස ්ස සීසං න එති, පුග් ගලස් ස පන සමීවප ඨත් ොෙ හත් ථමුද් දාය ො 
ෙචීවභවදන ො වචොවදන් තස් වසෙ සීසං එති. සික් ඛාපච් චක් ඛානවමෙ හි 

හත් ථමුද් දාය සීසං න එති, ඉදං පන අනුද් ධංසනං අභූතාවරොචනඤ් ච එතිවයෙ. 

වයො පන ද් වින් නං ඨිතට් ඨාවන එකං නියවමත් ො වචොවදති, වසො වච ජානාති, 

සීසං එති. ඉතවරො ජානාති, සීසං න එති. ද් වෙපි නියවමත් ො වචොවදති, එවකො 

ො ජානාතු ද් වෙ ො, සීසං එතිවයෙ. එසෙ නවයො සම් බහුවලසු. තඞ් ඛවණවයෙ 

ච ජානනං නාම දුක් කරං, සමවයන ආෙජ් ජිත් ො ඤාවත පන ඤාතවමෙ වහොති. 

පච් ඡා වච ජානාති, සීසං න එති. සික් ඛාපච් චක් ඛානං අභූතාවරොචනං 
දුට් ඨුල් ලොචා-අත් තකාම-දුට් ඨවදොසභූතාවරොචනසික් ඛාපදානීති සබ් බාවනෙ හි 
ඉමානි එකපරිච් වඡදානි. 

එෙං කායොචාෙවසන චායං දුවිධාපි වචොදනා. පුන දිට් ඨවචොදනා, 

සුතවචොදනා, පරිසඞ් කිතවචොදනාති තිවිධා වහොති. අපරාපි චතුබ් බිධා වහොති – 

සීලවිපත් තිවචොදනා, ආචාරවිපත් තිවචොදනා, දිට් ඨිවිපත් තිවචොදනා, 
ආජීෙවිපත් තිවචොදනාති. තත් ථ ගරුකානං ද් වින් නං ආපත් තික් ඛන් ධානං ෙවසන 

සීලවිපත් තිවචොදනා වෙදිතබ් බා. අෙවසසානං ෙවසන ආචාරවිපත් තිවචොදනා, 

මිච් ඡාදිට් ඨිඅන් තග් ගාහිකදිට් ඨිෙවසන දිට් ඨිවිපත් තිවචොදනා, ආජීෙවහතු 
පඤ ්ඤත් තානං ඡන් නං සික් ඛාපදානං ෙවසන ආජීෙවිපත් තිවචොදනා වෙදිතබ් බා. 

අපරාපි චතුබ් බිධා වහොති – ෙත් ථුසන් දස් සනා, ආපත් තිසන් දස් සනා, 

සංොසපටික් වඛවපො, සාමීචිපටික් වඛවපොති. තත් ථ වත්ථුසන්දස්සනා නාම 

‘‘ත් ෙං වමථුනං ධම් මං පටිවසවිත් ථ, අදින් නං ආදියිත් ථ, මනුස් සං ඝාතයිත් ථ, 

අභූතං ආවරොචයිත් ථා’’ති එෙං පෙත් තා. ආපත්තිසන්දස්සනා නාම ‘‘ත් ෙං 
වමථුනධම් මපාරාජිකාපත් තිං ආපන් වනො’’ති එෙමාදිනයප් පෙත් තා. 

සංවාසපටික්කඛකපො නාම ‘‘නත් ථි තයා සද් ධිං උවපොසවථො ො පොරණා ො 

සඞ් ඝකම් මං ො’’ති එෙං පෙත් තා; එත් තාෙතා පන සීසං න එති, ‘‘අස් සමවණොසි 
අසකයපුත් තිවයොසී’’තිආදිෙචවනහි සද් ධිං ඝටිවතවයෙ සීසං එති. 

සාමීචිපටික්කඛකපො නාම අභිොදන-පච් චට් ඨාන-අඤ ්ජලිකම් ම-
බීජනාදිකම් මානං අකරණං. තං පටිපාටියා ෙන් දනාදීනි කවරොවතො එකස් ස 
අකත් ො වසසානං කරණකාවල වෙදිතබ් බං. එත් තාෙතා ච වචොදනා නාම 

වහොති, ආපත් ති පන සීසං න එති. ‘‘කස ්මා මම ෙන් දනාදීනි න කවරොසී’’ති 
පුච් ඡිවත පන ‘‘අස් සමවණොසි අසකයපුත් තිවයොසී’’තිආදිෙචවනහි සද් ධිං 
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පටුන 

ඝටිවතවයෙ සීසං එති. යාගුභත් තාදිනා පන යං ඉච් ඡති තං ආපුච් ඡති, න තාෙතා 
වචොදනා වහොති. 

අපරාපි පාතික ොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධකෙ ‘‘එකං, භික් ඛවෙ, අධම් මිකං 
පාතිවමොක් ඛට් ඨපනං එකං ධම් මික’’න් ති ආදිං ‘‘කත් ො යාෙ දස අධම් මිකානි 

පාතිවමොක් ඛට් ඨපනානි දස ධම් මිකානී’’ති (චූළෙ. 387) එෙං අධම් මිකා 
පඤ ්චපඤ ්ඤාස ධම් මිකා පඤ් චපඤ ්ඤාසාති දසුත් තරසතං වචොදනා වුත් තා. තා 

දිට් වඨන වචොවදන් තස් ස දසුත් තරසතං, සුවතන වචොවදන් තස් ස දසුත් තරසතං, 
පරිසඞ් කිවතන වචොවදන් තස ්ස දසුත් තරසතන් ති තිංසානි තීණි සතානි වහොන් ති. 

තානි කාවයන වචොවදන් තස ්ස, ොචාය වචොවදන් තස ්ස, කායොචාහි 
වචොවදන් තස ්සාති තිගුණානි කතානි නවුතානි නෙ සතානි වහොන් ති. තානි 
අත් තනා වචොවදන් තස් සාපි පවරන වචොදාවපන් තස ්සාපි තත් තකාවනොති 

වීසතිඌනානි ද් වෙ සහස් සානි වහොන් ති, පුන දිට් ඨාදිවභවද 
සමූලකාමූලකෙවසන අවනකසහස් සා වචොදනා වහොන් තීති වෙදිතබ් බා. 

ඉමස ්මිං පන ඨාවන ඨත් ො අට් ඨකථාය ‘‘අත් තාදානං ආදාතුකාවමන උපාලි 

භික් ඛුනා පඤ් චඞ් ගසමන් නාගතං අත් තාදානං ආදාතබ් බ’’න් ති (චූළෙ. 398) ච 
‘‘වචොදවකන උපාලි භික් ඛුනා පරං වචොවදතුකාවමන පඤ් ච ධම් වම අජ් ඣත් තං 

පච් චවෙක් ඛිත් ො පවරො වචොවදතබ් වබො’’ති (චූළෙ. 399) ච එෙං 
උපාලිපඤ් චකාදීසු වුත් තානි බහූනි සුත් තානි ආහරිත් ො අත් තාදානලක් ඛණඤ් ච 
වචොදකෙත් තඤ් ච චදිතකෙත් තඤ් ච සඞ් වඝන කාතබ් බකිච් චඤ් ච 

අනුවිජ් ජකෙත් තඤ් ච සබ් බං විත් ථාවරන කථිතං, තං මයං 
යථාආගතට් ඨාවනවයෙ ෙණ් ණයිස් සාම. 

වුත් තප් පවභදාසු පන ඉමාසු වචොදනාසු යාය කායචි වචොදනාය ෙවසන 
සඞ් ඝමජ් වඣ ඔසවට ෙත් ථුස ්මිං චදිතකවචොදකා ෙත් තබ් බා ‘‘තුම් වහ අම් හාකං 

විනිච් ඡවයන තුට් ඨා භවිස් සථා’’ති. සවච ‘‘භවිස් සාමා’’ති ෙදන් ති, සඞ් වඝන තං 

අධිකරණං සම් පටිච් ඡිතබ් බං. අථ පන ‘‘විනිච් ඡිනථ තාෙ, භන් වත, සවච 

අම් හාකං ඛමිස් සති, ගණ් හිස ්සාමා’’ති ෙදන් ති. ‘‘වචතියං තාෙ ෙන් දථා’’තිආදීනි 
ෙත් ො දීඝසුත් තං කත් ො විස් සජ් ජිතබ් බං. වත වච චිරරත් තං කිලන් තා 

පක් කන් තපරිසා උපච් ඡින් නපක් ඛා හුත් ො පුන යාචන් ති, යාෙතතියං 
පටික් ඛිපිත් ො යදා නිම් මදා වහොන් ති තදා වනසං අධිකරණං විනිච් ඡිනිතබ් බං. 

විනිච් ඡිනන් වතහි ච සවච අලජ් ජුස ්සන් නා වහොති, පරිසා උබ් බාහිකාය තං 

අධිකරණං විනිච් ඡිනිතබ් බං. සවච බාලුස් සන් නා වහොති පරිසා ‘‘තුම් හාකං 
සභාවග විනයධවර පරිවයසථා’’ති විනයධවර පරිවයසාවපත් ො වයන 

ධම් වමන වයන විනවයන වයන සත් ථුසාසවනන තං අධිකරණං වූපසමති, තථා 
තං අධිකරණං වූපසවමතබ් බං. 
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තත් ථ ච ‘‘ධම්ක ො’’ති භූතං ෙත් ථු. ‘‘විනකයො’’ති වචොදනා සාරණා ච. 

‘‘සත්ථුසාසන’’න් ති ඤත් තිසම් පදා ච අනුසාෙනසම් පදා ච. තස් මා වචොදවකන 

ෙත් ථුස ්මිං ආවරොචිවත චදිතවකො පුච් ඡිතබ් වබො ‘‘සන් තවමතං, වනො’’ති. එෙං 
ෙත් ථුං උපපරික් ඛිත් ො භූවතන ෙත් ථුනා වචොවදත් ො සාවරත් ො ච 
ඤත් තිසම් පදාය අනුසාෙනසම් පදාය ච තං අධිකරණං වූපසවමතබ් බං. තත්ර වච 

අලජ් ජී ලජ් ජිං වචොවදති, වසො ච අලජ් ජී බාවලො වහොති අබයත් වතො නාස් ස 

නවයො දාතබ් වබො. එෙං පන ෙත් තබ් වබො – ‘‘කිම් හි නං වචොවදසී’’ති? අද් ධා 

වසො ෙක් ඛති – ‘‘කිමිදං, භන් වත, කිම් හි නං නාමා’’ති. ත් ෙං කිම් හි නම් පි න 

ජානාසි, න යුත් තං තයා එෙරූවපන බාවලන පරං වචොවදතුන් ති 
උවයයොවජතබ් වබො නාස් ස අනුවයොවගො දාතබ් වබො. සවච පන වසො අලජ් ජී 
පණ් ඩිවතො වහොති බයත් වතො දිට් වඨන ො සුවතන ො අජ් වඣොත් ථරිත් ො 
සම් පාවදතුං සක් වකොති එතස් ස අනුවයොගං දත් ො ලජ් ජිස් වසෙ පටිඤ් ඤාය 
කම් මං කාතබ් බං. 

සවච ලජ් ජී අලජ් ජිං වචොවදති, වසො ච ලජ් ජී බාවලො වහොති අබයත් වතො, න 
සක් වකොති අනුවයොගං දාතුං. තස් ස නවයො දාතබ් වබො – ‘‘කිම් හි නං වචොවදසි 
සීලවිපත් තියා ො ආචාරවිපත් තිආදීසු ො එකිස් සා’’ති. කස් මා පන ඉමස් වසෙ 

එෙං නවයො දාතබ් වබො, න ඉතරස ්ස? නනු න යුත් තං විනයධරානං 

අගතිගමනන් ති? න යුත් තවමෙ. ඉදං පන අගතිගමනං න වහොති, 
ධම් මානුග් ගවහො නාම එවසො අලජ් ජිනිග් ගහත් ථාය හි ලජ් ජිපග් ගහත් ථාය ච 

සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං. තත්ර අලජ් ජී නයං ලභිත් ො අජ් වඣොත් ථරන් වතො එහීති, 

ලජ් ජී පන නයං ලභිත් ො දිට් වඨ දිට් ඨසන් තාවනන, සුවත සුතසන් තාවනන 

පතිට් ඨාය කවථස් සති, තස් මා තස් ස ධම් මානුග් ගවහො ෙට් ටති. සවච පන වසො 

ලජ් ජී පණ් ඩිවතො වහොති බයත් වතො, පතිට් ඨාය කවථති, අලජ් ජී ච ‘‘එතම් පි 

නත් ථි, එතම් පි නත් ථී’’ති පටිඤ් ඤං න වදති, අලජ් ජිස ්ස පටිඤ් ඤාය එෙ 
කාතබ් බං. 

තදත් ථදීපනත් ථඤ් ච ඉදං ෙත් ථු වෙදිතබ් බං. කතපිටෙචූළාභයත්කථකරො කිර 

වලොහපාසාදස ්ස වහට් ඨා භික් ඛූනං විනයං කවථත් ො සායන් හසමවය වුට් ඨාති, 
තස් ස වුට් ඨානසමවය ද් වෙ අත් තපච් චත් ථිකා කථං පෙත් වතසුං. එවකො 

‘‘එතම් පි නත් ථි, එතම් පි නත් ථී’’ති පටිඤ් ඤං න වදති. අථ අප් පාෙවසවස 

පඨමයාවම වථරස් ස තස් මිං පුග් ගවල ‘‘අයං පතිට් ඨාය කවථති, අයං පන 

පටිඤ ්ඤං න වදති, බහූනි ච ෙත් ථූනි ඔසටානි අද් ධා එතං කතං භවිස් සතී’’ති 
අසුද් ධලද් ධි උප් පන් නා. තවතො බීජනීදණ් ඩවකන පාදකථලිකාය සඤ් ඤං දත් ො 
‘‘අහං ආවුවසො විනිච් ඡිනිතුං අනනුච් ඡවිවකො අඤ් වඤන විනිච් ඡිනාවපහී’’ති 

ආහ. කස ්මා භන් වතති? වථවරො තමත් ථං ආවරොවචසි, චදිතකපුග් ගලස් ස 

කාවය ඩාවහො උට් ඨිවතො, තවතො වසො වථරං ෙන් දිත් ො ‘‘භන් වත, විනිච් ඡිනිතුං 
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අනුරූවපන විනයධවරන නාම තුම් හාදිවසවනෙ භවිතුං ෙට් ටති. වචොදවකන ච 
ඊදිවසවනෙ භවිතුං ෙට් ටතී’’ති ෙත් ො වසතකානි නිොවසත් ො ‘‘චිරං 
කිලමිතත් ථ මයා’’ති ඛමාවපත් ො පක් කාමි. 

එෙං ලජ් ජිනා වචොදියමාවනො අලජ් ජී බහූසුපි ෙත් ථූසු උප් පන් වනසු 

පටිඤ ්ඤං න වදති, වසො වනෙ ‘‘සුද් වධො’’ති ෙත් තබ් වබො න ‘‘අසුද් වධො’’ති. 
ජීෙමතවකො නාම ආමකපූතිවකො නාම වචස. 

සවච පනස ්ස අඤ් ඤම් පි තාදිසං ෙත් ථුං උප් පජ් ජති න විනිච් ඡිනිතබ් බං. තථා 

නාසිතවකොෙ භවිස් සති. සවච පන අලජ් ජීවයෙ අලජ් ජිං වචොවදති, වසො 
ෙත් තබ් වබො ‘‘ආවුවසො තෙ ෙචවනනායං කිං සක් කා ෙත් තු’’න් ති ඉතරම් පි 
තවථෙ ෙත් ො උවභොපි ‘‘එකසම් වභොගපරිවභොගා හුත් ො ජීෙථා’’ති ෙත් ො 

උවයයොවජතබ් බා, සීලත් ථාය වතසං විනිච් ඡවයො න කාතබ් වබො. 
පත් තචීෙරපරිවෙණාදිඅත් ථාය පන පතිරූපං සක් ඛිං ලභිත් ො කාතබ් වබො. 

අථ ලජ් ජී ලජ් ජිං වචොවදති, විොවදො ච වනසං කිස ්මිඤ ්චිවදෙ 

අප් පමත් තවකො වහොති, සඤ ්ඤාවපත් ො ‘‘මා එෙං කවරොථා’’ති අච් චයං 
වදසාවපත් ො උවයයොවජතබ් බා. අථ පවනත් ථ චදිතවකන සහසා විරද් ධං 

වහොති, ආදිවතො පට් ඨාය අලජ් ජී නාම නත් ථි. වසො ච පක් ඛානුරක් ඛණත් ථාය 

පටිඤ ්ඤං න වදති, ‘‘මයං සද් දහාම, මයං සද් දහාමා’’ති බහූ උට් ඨහන් ති. වසො 
වතසං පටිඤ් ඤාය එකොරං ද් වෙොරං සුද් වධො වහොතු. අථ පන විරද් ධකාලවතො 

පට් ඨාය ඨාවන න තිට් ඨති, විනිච් ඡවයො න දාතබ් වබො. 

එෙං යාය කායචි වචොදනාය ෙවසන සඞ් ඝමජ් වඣ ඔසවට ෙත් ථුස් මිං 
චදිතකවචොදවකසු පටිපත් තිං ඤත් ො තස් සාවයෙ වචොදනාය 
සම් පත් තිවිපත් තිජානනත් ථං ආදිමජ් ඣපරිවයොසානාදීනං ෙවසන විනිච් ඡවයො 

වෙදිතබ් වබො. වසයයථිදං වචොදනාය වකො ආදි, කිං මජ් වඣ, කිං පරිවයොසානං? 

වචොදනාය ‘‘අහං තං ෙත් තුකාවමො, කවරොතු වම ආයස් මා ඔකාස’’න් ති එෙං 

ඔකාසකම් මං ආදි, ඔතිණ් වණන ෙත් ථුනා වචොවදත් ො සාවරත් ො විනිච් ඡවයො 

මජ් වඣ, ආපත් තියං ො අනාපත් තියං ො පතිට් ඨාපවනන සමවථො 
පරිවයොසානං. 

වචොදනාය කති මූලානි, කති ෙත් ථූනි, කති භූමිවයො? වචොදනාය ද් වෙ 

මූලානි – සමූලිකා ො අමූලිකා ො; තීණි ෙත් ථූනි – දිට් ඨං, සුතං, පරිසඞ් කිතං; 

පඤ ්ච භූමිවයො – කාවලන ෙක් ඛාමි වනො අකාවලන, භූවතන ෙක් ඛාමි වනො 

අභූවතන, සණ් වහන ෙක් ඛාමි වනො  රුවසන, අත් ථසංහිවතන ෙක් ඛාමි වනො 

අනත් ථසංහිවතන, වමත් තචිත් වතො ෙක් ඛාමි වනො වදොසන් තවරොති. ඉමාය ච 
පන වචොදනාය වචොදවකන පුග් ගවලන ‘‘පරිසුද් ධකායසමාචාවරො නු 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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පටුන 

වඛොම් හී’’තිආදිනා (චූළෙ. 399) නවයන උපාලිපඤ් චවක වුත් වතසු පන් නරසසු 

ධම් වමසු පතිට් ඨාතබ් බං, චදිතවකන ද් වීසු ධම් වමසු පතිට් ඨාතබ් බං සච් වච ච 
අකුප් වප චාති. 

අප්කපව නා  නං ඉ ම්හා බ්රහ් චරියා චාකවයයන් ති අපි එෙ නාම නං 

පුග් ගලං ඉමම් හා වසට් ඨචරියා චාවෙයයං, ‘‘සාධු ෙතස ්ස සචාහං ඉමං පුග් ගලං 
ඉමම් හා බ්රහ් මචරියා චාවෙයය’’න් ති ඉමිනා අධිප් පාවයන අනුද් ධංවසයයාති 
වුත් තංවහොති. පදභාජවන පන ‘‘බ්රහ් මචරියා චාවෙයය’’න් ති ඉමස ්වසෙ 
පරියායමත් ථං දස් වසතුං ‘‘භික් ඛුභාො චාවෙයය’’න් තිආදි වුත් තං. 

ඛණාදීනි සමයවෙෙචනානි. තංඛණංතං යංතං මුහුත්තං වීතිවත්කතති 
තස් මිං ඛවණ තස් මිං ලවය තස් මිං මුහුත් වත වීතිෙත් වත. භුම් මප් පත් තියා හි ඉදං 
උපවයොගෙචනං. 

සමනුග් ගාහියමානනිද් වදවස කයනවත්ථුනා අනුද්ධංසිකතොකහොතීති චතූසු 
පාරාජිකෙත් ථූසු වයන ෙත් ථුනා වචොදවකන චදිතවකො අනුද් ධංසිවතො අභිභූවතො 

අජ් වඣොත් ථවටො වහොති. තස්මං වත්ථුස්මං ස නුග් ාහිය ාකනොති තස් මිං 

වචොදවකන වුත් තෙත් ථුස් මිං වසො වචොදවකො අනුවිජ් ජවකන ‘‘කිං වත දිට් ඨං, 
කින් ති වත දිට් ඨ’’න් තිආදිනා නවයන අනුවිජ් ජියමාවනො වීමංසියමාවනො 
උපපරික් ඛියමාවනො. 

අසමනුග් ගාහියමානනිද් වදවස නකෙනචි වුච්ච ාකනොති අනුවිජ් ජවකන ො 

අඤ ්වඤන ො වකනචි, අථ ො දිට් ඨාදීසු ෙත් ථූසු වකනචි අවුච් චමාවනො. 

එවතසඤ් ච ද් වින් නං මාතිකාපදානං පරවතො ‘‘භික් ඛු ච වදොසං 
පතිට් ඨාතී’’තිඉමිනා සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. ඉදඤ් හි වුත් තං වහොති – ‘‘එෙං 
සමනුග් ගාහියමාවනො ො අසමනුග් ගාහියමාවනො ො භික් ඛු ච වදොසං පතිට් ඨාති 
පටිච් ච තිට් ඨති පටිජානාති සඞ් ඝාදිවසවසො’’ති. ඉදඤ් ච අමූලකභාෙස් ස 
පාකටකාලදස් සනත් ථවමෙ වුත් තං. ආපත් තිං පන අනුද් ධංසිතක් ඛවණවයෙ 
ආපජ් ජති. 

ඉදානි ‘‘අමූලකඤ් වචෙ තං අධිකරණං වහොතී’’ති එත් ථ යස් මා 

අමූලකලක් ඛණං පුබ් වබ වුත් තං, තස් මා තං අෙත් ො අපුබ් බවමෙ දස් වසතුං 

‘‘අධිෙරණං නා ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යස් මා අධිකරණං අධිකරණට් වඨන 

එකම් පි ෙත් ථුෙවසන නානා වහොති, වතනස ්ස තං නානත් තං දස් වසතුං 

‘‘චත්තාරි අධිෙරණානි විවාදාධිෙරණ’’න් තිආදිමාහ. වකො පන වසො 

අධිකරණට් වඨො, වයවනතං එකං වහොතීති? සමවථහි අධිකරණීයතා. තස් මා යං 

අධිකිච් ච ආරබ් භ පටිච් ච සන් ධාය සමථා ෙත් තන් ති, තං ‘‘අධිකරණ’’න් ති 
වෙදිතබ් බං. 
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අට්ඨෙථාසු පන වුත් තං – ‘‘අධිකරණන් ති වකචි ගාහං ෙදන් ති, වකචි 

වචතනං, වකචි අක් ඛන් තිං වකචි වෙොහාරං, වකචි පණ් ණත් ති’’න් ති. පුන එෙං 

විචාරිතං ‘‘යදි ගාවහො අධිකරණං නාම, එවකො අත් තාදානං ගවහත් ො 

සභාවගන භික් ඛුනා සද් ධිං මන් තයමාවනො තත් ථ ආදීනෙං දිස් ො පුන චජති, 

තස් ස තං අධිකරණං සමථප් පත් තං භවිස ්සති. යදි වචතනා අධිකරණං, ‘‘ඉදං 
අත් තාදානං ගණ් හාමී’’ති උප් පන් නා වචතනා නිරුජ් ඣති. යදි අක් ඛන් ති 

අධිකරණං, අක් ඛන් තියා අත් තාදානං ගවහත් ොපි අපරභාවග විනිච් ඡයං 

අලභමාවනො ො ඛමාපිවතො ො චජති. යදි වෙොහාවරො අධිකරණං, කවථන් වතො 

ආහිණ් ඩිත් ො අපරභාවග තුණ් හී වහොති නිරවෙො, එෙමස ්ස තං අධිකරණං 

සමථප් පත් තං භවිස ්සති, තස් මා පණ් ණත් ති අධිකරණන් ති. 

තං පවනතං ‘‘වමථුනධම් මපාරාජිකාපත් ති වමථුනධම් මපාරාජිකාපත් තියා 
තබ් භාගියා…වප.… එෙං ආපත් තාධිකරණං ආපත් තාධිකරණස් ස 
තබ් භාගියන් ති ච විොදාධිකරණං සියා කුසලං සියා අකුසලං සියා 
අබයාකත’’න් ති ච එෙමාදීහි විරුජ් ඣති. න හි වත පණ් ණත් තියා කුසලාදිභාෙං 

ඉච් ඡන් ති, න ච ‘‘අමූලවකන පාරාජිවකන ධම් වමනා’’ති එත් ථ ආගවතො 

පාරාජිකධම් වමො පණ් ණත් ති නාම වහොති. කස් මා? අච් චන් තඅකුසලත් තා. 
වුත් තම් පි වහතං – ‘‘ආපත් තාධිකරණං සියා අකුසලං සියා අබයාකත’’න් ති 

(පරි. 303). 

යඤ ්වචතං ‘‘අමූලවකන පාරාජිවකනා’’ති එත් ථ අමූලකං පාරාජිකං 

නිද් දිට් ඨං, තස් වසොයං ‘‘අමූලකඤ ්වචෙ තං අධිකරණං වහොතී’’ති 

පටිනිද් වදවසො, න පණ් ණත් තියා න හි අඤ් ඤං නිද් දිසිත් ො අඤ ්ඤං 
පටිනිද් දිසති. යස් මා පන යාය පණ් ණත් තියා වයන අභිලාවපන වචොදවකන වසො 

පුග් ගවලො පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් වනොති පඤ් ඤත් වතො, 
පාරාජිකසඞ් ඛාතස් ස අධිකරණස් ස අමූලකත් තා සාපි පඤ් ඤත් ති අමූලිකා 

වහොති, අධිකරවණ පෙත් තත් තා ච අධිකරණං. තස් මා ඉමිනා පරියාවයන 

පණ් ණත් ති ‘‘අධිකරණ’’න් ති යුජ් වජයය, යස් මා ො යං අමූලකං නාම 

අධිකරණං තං සභාෙවතො නත් ථි, පඤ් ඤත් තිමත් තවමෙ අත් ථි. තස් මාපි 
පණ් ණත් ති අධිකරණන් ති යුජ් වජයය. තඤ් ච වඛො ඉවධෙ න සබ් බත් ථ. න හි 
විොදාදීනං පණ් ණත් ති අධිකරණං. අධිකරණට් වඨො පන වතසං පුබ් වබ 
වුත් තසමවථහි අධිකරණීයතා. ඉති ඉමිනා අධිකරණට් වඨන ඉවධකච් වචො 

විොවදො විොවදො වචෙ අධිකරණඤ් චාති විොදාධිකරණං. එස නවයො වසවසසු. 

තත් ථ ‘‘ඉධ භික් ඛූ විෙදන් ති ධම් වමොති ො අධම් වමොති ො’’ති එෙං අට් ඨාරස 

වභදකරෙත් ථූනි නිස් සාය උප් පන් වනො විොවදො විවාදාධිෙරණං. ‘‘ඉධ භික් ඛූ 
භික් ඛුං අනුෙදන් ති සීලවිපත් තියා ො’’ති එෙං චතස් වසො විපත් තිවයො නිස් සාය 
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උප් පන් වනො අනුොවදො අනුවාදාධිෙරණං. ‘‘පඤ ්චපි ආපත් තික් ඛන් ධා 

ආපත් තාධිකරණං, සත් තපි ආපත් තික් ඛන් ධා ආපත් තාධිකරණ’’න් ති එෙං 

ආපත් තිවයෙ ආපත්තාධිෙරණං. ‘‘යා සඞ් ඝස් ස කිච් චයතා කරණීයතා 
අපවලොකනකම් මං ඤත් තිකම් මං ඤත් තිදුතියකම් මං ඤත් තිචතුත් ථකම් ම’’න් ති 

(චූළෙ. 215) එෙං චතුබ් බිධං සඞ් ඝකිච් චං කිච්චාධිෙරණන් ති වෙදිතබ් බං. 

ඉමස ්මිං පනත් වථ පාරාජිකාපත් තිසඞ් ඛාතං ආපත් තාධිකරණවමෙ 

අධිප් වපතං. වසසානි අත් ථුද් ධාරෙවසන වුත් තානි, එත් තකා හි 
අධිකරණසද් දස් ස අත් ථා. වතසු පාරාජිකවමෙ ඉධ අධිප් වපතං. තං දිට් ඨාදීහි 

මූවලහි අමූලකඤ් වචෙ අධිකරණං වහොති. අයඤ් ච භික් ඛු වදොසං පතිට් ඨාති, 
පටිච් ච තිට් ඨති ‘‘තුච් ඡකං මයා භණිත’’න් තිආදීනි ෙදන් වතො පටිජානාති. තස් ස 
භික් ඛුවනො අනුද් ධංසිතක් ඛවණවයෙ සඞ් ඝාදිවසවසොති අයං තාෙස් ස 
සපදානුක් කමනිද් වදසස් ස සික් ඛාපදස් ස අත් වථො. 

387. ඉදානි යානි තානි සඞ් වඛපවතො දිට් ඨාදීනි වචොදනාෙත් ථූනි වුත් තානි, 

වතසං ෙවසන විත් ථාරවතො ආපත් තිං වරොවපත් ො දස් වසන් වතො ‘‘අදිට්ඨස්ස 

කහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ අදිට්ඨස්ස කහොතීති අදිට් වඨො අස ්ස වහොති. එවතන 

වචොදවකන අදිට් වඨො වහොති, වසො පුග් ගවලො පාරාජිකං ධම් මං 
අජ් ඣාපජ් ජන් වතොති අත් වථො. එස නවයො අසුතස් ස වහොතීතිආදීසුපි. 

දිට්කඨො  යාති දිට් වඨොසි මයාති වුත් තං වහොති. එස නවයො සුකතො

 යාතිආදීසුපි. වසසං අදිට් ඨමූලවක උත් තානත් ථවමෙ. දිට් ඨමූලවක පන 
තඤ් වච වචොවදති ‘‘සුවතො මයා’’ති එෙං වුත් තානං සුත් තාදීනං ආභාවෙන 
අමූලකත් තං වෙදිතබ් බං. 

සබ් බස ්මිංවයෙ ච ඉමස් මිං වචොදකොවර යථා ඉධාගවතසු ‘‘පාරාජිකං 

ධම් මං අජ් ඣාපන් වනොසි, අස් සමවණොසි, අසකයපුත් තිවයොසී’’ති ඉවමසු 

ෙචවනසු එවකකස් ස ෙවසන ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසවසො වහොති, එෙං 

අඤ ්ඤත්ර ආගවතසු ‘‘දුස් සීවලො, පාපධම් වමො, අසුචිසඞ් කස ්සරසමාචාවරො, 

පටිච් ඡන් නකම් මන් වතො, අස් සමවණො සමණපටිඤ් වඤො, අබ්රහ් මචාරී 

බ්රහ් මචාරිපටිඤ් වඤො, අන් වතොපූති, අෙස් සුවතො, කසම් බුජාවතො’’ති ඉවමසුපි 
ෙචවනසු එවකකස ්ස ෙවසන ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසවසො වහොතිවයෙ. 

‘‘නත් ථි තයා සද් ධිං උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ් ඝකම් මං ො’’ති ඉමානි 

පන සුද් ධානි සීසං න එන් ති, ‘‘දුස් සීවලොසි නත් ථි තයා සද් ධිං උවපොසවථො ො’’ති 
එෙං දුස් සීලාදිපවදසු පන ‘‘පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් වනොසී’’තිආදිපවදසු ො 

වයන වකනචි සද් ධිං ඝටිතාවනෙ සීසං එන් ති, සඞ් ඝාදිවසසකරානි වහොන් ති. 
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පටුන 

 හාපදු ත්කථකරො පනාහ – ‘‘න වකෙලං ඉධ පාළියං අනාගතානි 

‘දුස් සීවලො පාපධම් වමො’තිආදිපදාවනෙ සීසං එන් ති, ‘වකොණ් වඨොසි 

මහාසාමවණවරොසි, මහාඋපාසවකොසි, වජට් ඨබ් බතිවකොසි, නිගණ් වඨොසි, 

ආජීෙවකොසි, තාපවසොසි, පරිබ් බාජවකොසි, පණ් ඩවකොසි, වථයයසංොසවකොසි, 

තිත් ථියපක් කන් තවකොසි, තිරච් ඡානගවතොසි, මාතුඝාතවකොසි, පිතුඝාතවකොසි, 

අරහන් තඝාතවකොසි, සඞ් ඝවභදවකොසි, වලොහිතුප් පාදවකොසි, භික් ඛුනීදූසවකොසි, 
උභවතොබයඤ් ජනකඔසී’ති ඉමානිපි සීසං එන් තිවයො’’ති. 

 හාපදු ත්කථකරොවයෙ ච ‘‘දිට් වඨ වෙමතිවකොතිආදීසු යදග් වගන වෙමතිවකො 

තදග් වගන වනො කප් වපති, යදග් වගන වනො කප් වපති තදග් වගන නස ්සරති, 
යදග් වගන නස් සරති තදග් වගන පමුට් වඨො වහොතී’’ති ෙදති. 

 හාසු ත්කථකරො පන එවකකං ද් විධා භින් දිත් ො චතුන් නම් පි පාවටක් කං 

නයං දස් වසති. කථං? දිට් වඨ වෙමතිවකොති අයං තාෙ දස් සවන ො වෙමතිවකො 

වහොති පුග් ගවල ො, තත් ථ ‘‘දිට් වඨො නුවඛො මයා න දිට් වඨො’’ති එෙං දස් සවන 
වෙමතිවකො වහොති. ‘‘අයං නුවඛො මයා දිට් වඨො අඤ් වඤො’’ති එෙං පුග් ගවල 

වෙමතිවකො වහොති. එෙං දස් සනං ො වනො කප් වපති පුග් ගලං ො, දස් සනං ො 

නස ්සරති පුග් ගලං ො, දස් සනං ො පමුට් වඨො වහොති පුග් ගලං ො. එත් ථ ච 

කව තිකෙොති විමතිජාවතො. කනො ෙප්කපතීති න සද් දහති. නස්සරතීති 

අසාරියමාවනො නස් සරති. යදා පන තං ‘‘අසුකස ්මිං නාම භන් වත ඨාවන 

අසුකස ්මිං නාම කාවල’’ති සාවරන් ති තදා සරති. පමුට්කඨොති වයො වතහි වතහි 

උපාවයහි සාරියමාවනොපි නස් සරතිවයොති. එවතවනවුපාවයන 

වචොදාපකොවරොපි වෙදිතබ් වබො, වකෙලඤ් හි තත් ථ ‘‘මයා’’ති පරිහීනං, වසසං 
වචොදකොරසදිසවමෙ. 

389. තවතො පරං ආපත් තිවභදං අනාපත් තිවභදඤ් ච දස් වසතුං ‘‘අසුද්කධ 

සුද්ධදිට්ඨී’’තිආදිකං චතුක් කං ඨවපත් ො එකවමකං පදං චතූහි චතූහි වභවදහි 

නිද් දිට් ඨං, තං සබ් බං පාළිනවයවනෙ සක් කා ජානිතුං. වකෙලං 
වහත් ථාධිප් පායවභවදො වෙදිතබ් වබො. අයඤ් හි අධිප් පාවයො නාම – 

චාෙනාධිප් පාවයො, අක් වකොසාධිප් පාවයො, කම් මාධිප් පාවයො, 

වුට් ඨානාධිප් පාවයො, උවපොසථපොරණට් ඨපනාධිප් පාවයො, 

අනුවිජ් ජනාධිප් පාවයො, ධම් මකථාධිප් පාවයොති අවනකවිවධො. තත් ථ පුරිවමසු 
චතූසු අධිප් පාවයසු ඔකාසං අකාරාවපන් තස් ස දුක් කටං. ඔකාසං කාරාවපත් ොපි 
ච සම් මුඛා අමූලවකන පාරාජිවකන අනුද් ධංවසන් තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසො. 
අමූලවකන සඞ් ඝාදිවසවසන අනුද් ධංවසන් තස් ස පාචිත් තියං. ආචාරවිපත් තියා 
අනුද් ධංවසන් තස ්ස දුක් කටං. අක් වකොසාධිප් පාවයන ෙදන් තස් ස පාචිත් තියං. 
අසම් මුඛා පන සත් තහිපි ආපත් තික් ඛන් වධහි ෙදන් තස් ස දුක් කටං. අසම් මුඛා එෙ 
සත් තවිධම් පි කම් මං කවරොන් තස් ස දුක් කටවමෙ. 
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කුලරුන්දියං පන ‘‘වුට් ඨානාධිප් පාවයන ‘ත් ෙං ඉමං නාම ආපත් තිං 
ආපන් වනො තං පටිකවරොහී’ති ෙදන් තස ්ස ඔකාසකිච් චං නත් ථී’’ති වුත් තං. 
සබ් බත් වථෙ පන ‘‘උවපොසථපොරණං ඨවපන් තස් ස ඔකාසකම් මං නත් ථී’’ති 
වුත් තං. ඨපනක් වඛත් තං පන ජානිතබ් බං. ‘‘සුණාතු වම භන් වත සඞ් වඝො 
අජ් ජුවපොසවථො පන් නරවසො යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං සඞ් වඝො උවපොසථං 

කවරයය’’ති එතස් මිඤ් හි කර-කාවර අනතික් කන් වතවයෙ ඨවපතුං ලබ් භති. 

තවතො පරං පන යය-කාවර පත් වත න ලබ් භති. එස නවයො පොරණාය. 
අනුවිජ් ජකස ්සාපි ඔසවට ෙත් ථුස් මිං ‘‘අත් වථතං තො’’ති 
අනුවිජ් ජනාධිප් පාවයන ෙදන් තස් ස ඔකාසකම් මං නත් ථි. 

ධම් මකථිකස ්සාපි ධම් මාසවන නිසීදිත් ො ‘‘වයො ඉදඤ් චිදඤ් ච කවරොති, අයං 
භික් ඛු අස් සමවණො’’තිආදිනා නවයන අවනොදිස් ස ධම් මං කවථන් තස ්ස 
ඔකාසකම් මං නත් ථි. සවච පන ඔදිස් ස නියවමත් ො ‘‘අසුවකො ච අසුවකො ච 

අස් සමවණො අනුපාසවකො’’ති කවථති, ධම් මාසනවතො ඔවරොහිත් ො ආපත් තිං 
වදවසත් ො ගන් තබ් බං. යං පන තත් ථ තත් ථ ‘‘අවනොකාසං කාරාවපත් ො’’ති 

වුත් තං තස් ස ඔකාසං අකාරාවපත් ොති එෙමත් වථො වෙදිතබ් වබො, න හි වකොචි 

අවනොකාවසො නාම අත් ථි, යවමොකාසං කාරාවපත් ො ආපත් තිං ආපජ් ජති, 
ඔකාසං පන අකාරාවපත් ො ආපජ් ජතීති. වසසං උත් තානවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු තිසමුට් ඨානං – කායචිත් තවතො, ොචාචිත් තවතො, 

කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති. කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, 

වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, දුක් ඛවෙදනන් ති. 

පඨමදුට් ඨවදොසසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. දුතියදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

391. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති දුතියදුට් ඨවදොසසික් ඛාපදං. තත් ථ 

හන්ද යංආවුකසොඉ ංෙ  ෙංදබ්බං ල් පුත්තංනා ෙකරො ාති වත කිර 
පඨමෙත් ථුස් මිං අත් තවනො මවනොරථං සම් පාවදතුං අසක් වකොන් තා 
ලද් ධනිග් ගහා විඝාතප් පත් තා ‘‘ඉදානි ජානිස් සාමා’’ති තාදිසං ෙත් ථුං 
පරිවයසමානා විචරන් ති. අවථකදිෙසං දිස් ො තුට් ඨා අඤ් ඤමඤ් ඤං 

ඔවලොවකත් ො එෙමාහංසු – ‘‘හන් ද මයං, ආවුවසො, ඉමං ඡගලකං දබ් බං 

මල් ලපුත් තං නාම කවරොමා’’ති, ‘‘දබ් වබො මල් ලපුත් වතො නාමාය’’න් ති එෙමස ්ස 

නාමං කවරොමාති වුත් තං වහොති. එස නවයො ක ත්තියං නා  භික්ඛුනින් ති 
එත් ථාපි. 

කත භික්ඛූ ක ත්තියභු ජකෙ භික්ඛූ අනුයුඤ්ජිංසූති එෙං අනුයුඤ් ජිංසු –

‘‘ආවුවසො, කුහිං තුම් වහහි දබ් වබො මල් ලපුත් වතො වමත් තියාය භික් ඛුනියා සද් ධිං 
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දිට් වඨො’’ති? ‘‘ගිජ් ඣකූටපබ් බතපාවද’’ති. ‘‘කාය වෙලාය’’ති? 

‘‘භික් ඛාචාරගමනවෙලායා’’ති. ආවුවසො දබ් බ ඉවම එෙං ෙදන් ති – ‘‘ත් ෙං තදා 

කුහි’’න් ති? ‘‘වෙළුෙවන භත් තානි උද් දිසාමී’’ති. ‘‘තෙ තාය වෙලාය වෙළුෙවන 

අත් ථිභාෙං වකො ජානාතී’’ති? ‘‘භික් ඛුසඞ් වඝො, භන් වත’’ති. වත සඞ් ඝං පුච් ඡිංසු 

– ‘‘ජානාථ තුම් වහ තාය වෙලාය ඉමස ්ස වෙළුෙවන අත් ථිභාෙ’’න් ති. ‘‘ආම, 

ආවුවසො, ජානාම, වථවරො සම් මුතිලද් ධදිෙසවතො පට් ඨාය වෙළුෙවනවයො’’ති. 

තවතො වමත් තියභුමජවක ආහංසු – ‘‘ආවුවසො, තුම් හාකං කථා න සවමති, 
කච් චි වනො වලසං ඔඩ් වඩත් ො ෙදථා’’ති. එෙං වත වතහි භික් ඛූහි 
අනුයුඤ් ජියමානා ආම ආවුවසොති ෙත් ො එතමත් ථං ආවරොවචසුං. 

කිං පන තුම්කහ, ආවුකසො, ආයස් න්තං දබ්බං  ල් පුත්තං

අඤ්ඤභාගියස්ස අධිෙරණස්සාති එත් ථ අඤ් ඤභාගස් ස ඉදං, අඤ් ඤභාවගො ො 

අස් ස අත් ථීති අඤ්ඤභාගියං. අධිෙරණන් ති ආධාවරො වෙදිතබ් වබො, ෙත් ථු 
අධිට් ඨානන් ති වුත් තං වහොති. වයො හි වසො ‘‘දබ් වබො මල් ලපුත් වතො නාමා’’ති 

ඡගලවකො වුත් වතො, වසො ය් ොයං ආයස් මවතො දබ් බස ්ස මල් ලපුත් තස් ස භාවගො 
වකොට් ඨාවසො පක් වඛො මනුස් සජාති වචෙ භික් ඛුභාවෙො ච තවතො අඤ් ඤස ්ස 
භාගස ්ස වකොට් ඨාසස් ස පක් ඛස ්ස වහොති තිරච් ඡානජාතියා වචෙ ඡගලකභාෙස් ස 
ච වසො ො අඤ් ඤභාවගො අස් ස අත් ථීති තස් මා අඤ් ඤභාගියසඞ් ඛයං ලභති. 
යස් මා ච වතසං ‘‘ඉමං මයං දබ් බං මල් ලපුත් තං නාම කවරොමා’’ති ෙදන් තානං 

තස් සා නාමකරණසඤ් ඤාය ආධාවරො ෙත් ථු අධිට් ඨානං, තස ්මා අධිකරණන් ති 
වෙදිතබ් වබො. තඤ් හි සන් ධාය ‘‘වත භික් ඛූ අඤ ්ඤභාගියස ්ස අධිකරණස් සා’’ති 

ආහංසු, න විොදාධිකරණාදීසු අඤ් ඤතරං. කස් මා? අසම් භෙවතො. න හි වත 
චතුන් නං අධිකරණානං කස් සචි අඤ් ඤභාගියස් ස අධිකරණස් ස කඤ් චිවදසං 
වලසමත් තං උපාදියිංසු. න ච චතුන් නං අධිකරණානං වලවසො නාම අත් ථි. 

ජාතිවලසාදවයො හි පුග් ගලානංවයෙ වලසා වුත් තා, න විොදාධිකරණාදීනං. 
ඉදඤ් ච ‘‘දබ් වබො මල් ලපුත් වතො’’ති නාමං තස් ස අඤ් ඤභාගියාධිකරණභාවෙ 
ඨිතස ්ස ඡගලකස් ස වකොචි වදවසො වහොති වථරං අමූලවකන පාරාජිවකන 
අනුද් ධංවසතුං වලසමත් වතො. 

එත් ථ ච දිස් සති අපදිස් සති අස් ස අයන් ති වෙොහරීයතීති කදකසො. ජාතිආදීසු 
අඤ ්ඤතරවකොට් ඨාසස් වසතං අධිෙචනං. අඤ් ඤම් පි ෙත් ථුං ලිස් සති සිලිස් සති 

වෙොහාරමත් වතවනෙ ඊසකං අල් ලීයතීති ක කසො. ජාතිආදීනංවයෙ 
අඤ ්ඤතරවකොට් ඨාසස් වසතං අධිෙචනං. තවතො පරං උත් තානත් ථවමෙ. 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියම් පි අයවමෙත් වථො. පදභාජවන පන යස් ස 
අඤ ්ඤභාගියස ්ස අධිකරණස් ස කිඤ් චිවදසං වලසමත් තං උපාදාය පාරාජිවකන 

ධම් වමන අනුද් ධංවසයය, තං යස් මා අට් ඨුප් පත් තිෙවසවනෙ ආවිභූතං, තස් මා න 
විභත් තන් ති වෙදිතබ් බං. 
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393. යානි පන අධිකරණන් ති ෙචනසාමඤ් ඤවතො අත් ථුද් ධාරෙවසන 

පෙත් තානි චත් තාරි අධිකරණානි, වතසං අඤ ්ඤභාගියතා ච තබ් භාගියතා ච 

යස් මා අපාකටා ජානිතබ් බා ච විනයධවරහි, තස් මා ෙචනසාමඤ් ඤවතො ලද් ධං 

අධිකරණං නිස් සාය තං ආවිකවරොන් වතො ‘‘අඤ්ඤභාගියස්ස අධිෙරණස්සාති

ආපත්තඤ්ඤභාගියංවාකහොති අධිෙරණඤ්ඤභාගියංවා’’තිආදිමාහ. යා ච සා 

අෙසාවන ආපත් තඤ් ඤභාගියස් ස අධිකරණස් ස ෙවසන වචොදනා වුත් තා, තම් පි 
දස් වසතුං අයං සබ් බාධිකරණානං තබ් භාගියඅඤ් ඤභාගියතා සමාහටාති 
වෙදිතබ් බා. 

තත් ථ ච ආපත්තඤ්ඤභාගියංවාති පඨමං උද් දිට් ඨත් තා ‘‘කථඤ් ච ආපත් ති 
ආපත් තියා අඤ් ඤභාගියා වහොතී’’ති නිද් වදවස ආරභිතබ් වබ යස් මා 

ආපත් තාධිකරණස් ස තබ් භාගියවිචාරණායංවයෙ අයමත් වථො ආගමිස් සති, 
තස් මා එෙං අනාරභිත් ො ‘‘කථඤ ්ච අධිකරණං අධිකරණස් ස 
අඤ ්ඤභාගිය’’න් ති පච් ඡිමපදංවයෙ ගවහත් ො නිද් වදවසො ආරද් වධොති 
වෙදිතබ් වබො. 

තත් ථ අඤ ්ඤභාගියොවරො උත් තානත් වථොවයෙ. එකවමකඤ් හි අධිකරණං 
ඉතවරසං තිණ් ණං තිණ් ණං අඤ ්ඤභාගියං අඤ් ඤපක් ඛියං අඤ ්ඤවකොට් ඨාසියං 

වහොති, ෙත් ථුවිසභාගත් තා, තබ් භාගියොවර පන විොදාධිකරණං 

විොදාධිකරණස් ස තබ් භාගියං තප් පක් ඛියං තංවකොට් ඨාසියං ෙත් ථුසභාගත් තා, 

තථා අනුොදාධිකරණං අනුොදාධිකරණස් ස. කථං? බුද් ධකාලවතො පට් ඨාය හි 
අට් ඨාරස වභදකරෙත් ථූනි නිස ්සාය උප් පන් නවිොවදො ච ඉදානි 

උප් පජ් ජනකවිොවදො ච ෙත් ථුසභාගතාය එකං විොදාධිකරණවමෙ වහොති, තථා 
බුද් ධකාලවතො පට් ඨාය චතස් වසො විපත් තිවයො නිස ්සාය උප් පන් නඅනුොවදො ච 
ඉදානි උප් පජ් ජනකඅනුොවදො ච ෙත් ථුසභාගතාය එකං අනුොදාධිකරණවමෙ 
වහොති. යස් මා පන ආපත් තාධිකරණං ආපත් තාධිකරණස් ස 
සභාගවිසභාගෙත් ථුවතො සභාගසරික් ඛාසරික් ඛවතො ච එකංවසන තබ් භාගියං න 

වහොති, තස් මා ආපත්තාධිෙරණං ආපත්තාධිෙරණස්ස සියා තබ්භාගියං සියා 

අඤ්ඤභාගියන් ති වුත් තං. තත් ථ ආදිවතො පට් ඨාය අඤ් ඤභාගියස් ස පඨමං 

නිද් දිට් ඨත් තා ඉධාපි අඤ් ඤභාගියවමෙ පඨමං නිද් දිට් ඨං, තත් ථ 
අඤ ්ඤභාගියත් තඤ් ච පරවතො තබ් භාගියත් තඤ් ච වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 

කිච්චාධිෙරණං කිච්චාධිෙරණස්සතබ්භාගියන් ති එත් ථ පන බුද් ධකාලවතො 
පට් ඨාය චත් තාරි සඞ් ඝකම් මානි නිස ්සාය උප් පන් නං අධිකරණඤ් ච ඉදානි 
චත් තාරි සඞ් ඝකම් මානි නිස් සාය උප් පජ් ජනකං අධිකරණඤ් ච සභාගතාය 
සරික් ඛතාය ච එකං කිච් චාධිකරණවමෙ වහොති. කිං පන සඞ් ඝකම් මානි 

නිස් සාය උප් පන් නං අධිකරණං කිච් චාධිකරණං, උදාහු සඞ් ඝකම් මානවමවෙතං 

අධිෙචනන් ති? සඞ් ඝකම් මානවමවෙතං අධිෙචනං. එෙං සන් වතපි සඞ් ඝකම් මං 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

473 

පටුන 

නාම ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච එෙං කත් තබ් බ’’න් ති යං කම් මලක් ඛණං මනසිකවරොති තං 
නිස ්සාය උප් පජ් ජනවතො පුරිමං පුරිමං සඞ් ඝකම් මං නිස ්සාය උප් පජ් ජනවතො ච 
සඞ් ඝකම් මානි නිස් සාය උප් පන් නං අධිකරණං කිච් චාධිකරණන් ති වුත් තං. 

394. කිඤ්චිකදසංක ස ත්තංඋපාදායාති එත් ථ පන යස් මා වදවසොති ො 
වලසමත් වතොති ො පුබ් වබ වුත් තනවයවනෙ බයඤ් ජනවතො නානං අත් ථවතො 

එකං, තස් මා ‘‘ක කසොනා දසක සාජාතික කසොනා ක කසො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ජාතිවයෙ ජාතික කසො. එස නවයො වසවසසු. 

395. ඉදානි තවමෙ වලසං විත් ථාරවතො දස් වසතුං යථා තං උපාදාය 

අනුද් ධංසනා වහොති තථා සෙත් ථුකං කත් ො දස් වසන් වතො ‘‘ජාතික කසොනා 

ඛත්තිකයො දිට්කඨො කහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඛත්තිකයො දිට්කඨො කහොතීති 

අඤ ්වඤො වකොචි ඛත් තියජාතිවයො ඉමිනා වචොදවකන දිට් වඨො වහොති. පාරාජිෙං 

ධම් ං අජ්ඣාපජ්ජන්කතොති වමථුනධම් මාදීසු අඤ් ඤතරං ආපජ් ජන් වතො. 

අඤ්ඤං ඛත්තියං පස්සිත්වා කචොකදතීති අථ වසො අඤ් ඤං අත් තවනො වෙරිං 
ඛත් තියජාතියං භික් ඛුං පස් සිත් ො තං ඛත් තියජාතිවලසං ගවහත් ො එෙං 

වචොවදති ‘‘ඛත් තිවයො මයා දිට් වඨො පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපජ් ජන් වතො, ත් ෙං 

ඛත් තිවයො, පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් වනොසී’’ අථ ො ‘‘ත් ෙං වසො ඛත් තිවයො, 

න අඤ් වඤො, පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් වනොසි, අස් සමවණොසි 
අසකයපුත් තිවයොසි නත් ථි තයා සද් ධිං උවපොසවථො ො පොරණා ො සඞ් ඝකම් මං 

ො’’ති, ආපත් ති ොචාය ොචාය සඞ් ඝාදිවසසස් ස. එත් ථ ච වතසං ඛත් තියානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසදිසස් ස තස් ස තස් ස දීඝාදිවනො ො දිට් ඨාදිවනො ො ෙවසන 
අඤ ්ඤභාගියතා ඛත් තියජාතිපඤ් ඤත් තියා ආධාරෙවසන අධිකරණතා ච 

වෙදිතබ් බා, එවතනුපාවයන සබ් බපවදසු වයොජනා වෙදිතබ් බා. 

400. පත් තවලසනිද් වදවස ච සාටෙපත්කතොති වලොහපත් තසදිවසො 
සුසණ් ඨාවනො සුච් ඡවි සිනිද් වධො භමරෙණ් වණො මත් තිකාපත් වතො වුච් චති. 

සුම්භෙපත්කතොති පකතිමත් තිකාපත් වතො. 

406. යස් මා පන ආපත් තිවලසස් ස එකපවදවනෙ සඞ් වඛපවතො නිද් වදවසො 

වුත් වතො, තස් මා විත් ථාරවතොපි තං දස් වසතුං ‘‘භික් ඛු සඞ් ඝාදිවසසං 
අජ් ඣාපජ් ජන් වතො දිට් වඨො වහොතී’’තිආදි වුත් තං. කස් මා පනස් ස තත් වථෙ 

නිද් වදසං අෙත් ො ඉධ විසුං වුත් වතොති? වසසනිද් වදවසහි අසභාගත් තා. 
වසසනිද් වදසා හි අඤ් ඤං දිස ්ො අඤ් ඤස ්ස වචොදනාෙවසන වුත් තා. අයං පන 
එකවමෙ අඤ් ඤං ආපත් තිං ආපජ් ජන් තං දිස් ො අඤ් ඤාය ආපත් තියා 

වචොදනාෙවසන වුත් වතො. යදි එෙං කථං අඤ් ඤභාගියං අධිකරණං වහොතීති? 
ආපත් තියා. වතවනෙ වුත් තං – ‘‘එෙම් පි ආපත් තඤ් ඤභාගියඤ් ච වහොති වලවසො 
ච උපාදින් වනො’’ති. යඤ් හි වසො සඞ් ඝාදිවසසං ආපන් වනො තං පාරාජිකස් ස 
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අඤ ්ඤභාගියං අධිකරණං. තස් ස පන අඤ් ඤභාගියස් ස අධිකරණස් ස වලවසො 
නාම වයො වසො සබ් බඛත් තියානං සාධාරවණො ඛත් තියභාවෙො විය සබ් බාපත් තීනං 
සාධාරවණො ආපත් තිභාවෙො. එවතනුපාවයන වසසාපත් තිමූලකනවයො 
වචොදාපකොවරො ච වෙදිතබ් වබො. 

408. අනාපත්ති තථාසඤ්ඤී කචොකදති වා කචොදාකපති වාති 
‘‘පාරාජිකංවයෙ අයං ආපන් වනො’’ති වයො එෙං තථාසඤ් ඤී වචොවදති ො 
වචොදාවපති ො තස් ස අනාපත් ති. වසසං සබ් බත් ථ උත් තානවමෙ. 
සමුට් ඨානාදීනිපි පඨමදුට් ඨවදොසසදිසාවනොති. 

දුතියදුට් ඨවදොසසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පඨ සඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

409. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති සඞ් ඝවභදසික් ඛාපදං. තත් ථ අථ

කඛො කදවදත්කතොතිආදීසු වයො ච වදෙදත් වතො, යථා ච පබ් බජිවතො, වයන ච 
කාරවණන වකොකාලිකාදවයො උපසඞ් කමිත් ො ‘‘එථ මයං ආවුවසො සමණස් ස 
වගොතමස් ස සඞ් ඝවභදං කරිස් සාම චක් කවභද’’න් ති ආහ. තං සබ් බං 

සඞ්ඝකභදක්ඛන්ධකෙ (චූළෙ. 343) ආගතවමෙ. පඤ් චෙත් ථුයාචනා පන 

කිඤ් චාපි තත් වථෙ ආගමිස් සති. අථ වඛො ඉධාපි ආගතත් තා යවදත් ථ ෙත් තබ් බං, 
තං ෙත් ොෙ ගමිස් සාම. 

සාධු භන්කතති ආයාචනා. භික්ඛූ යාවජීවං ආරඤ්ඤිො අස්සූති 
ආරඤ් ඤිකධුතඞ් ගං සමාදාය සබ් වබපි භික් ඛූ යාෙ ජීෙන් ති තාෙ ආරඤ් ඤිකා 

වහොන් තු, අරඤ් වඤවයෙ ෙසන් තු. කයො  ා න්තං ඔසකරයය වජ්ජං නං 

ඵුකසයයාති වයො එකභික් ඛුපි අරඤ් ඤං පහාය නිොසත් ථාය ගාමන් තං 

ඔසවරයය, ෙජ් ජං තං ඵුවසයය නං භික් ඛුං වදොවසො ඵුසතු, ආපත් තියා නං භගො 
කාවරතූ’’ති අධිප් පාවයන ෙදති. එස නවයො වසසෙත් ථූසුපි. 

410. ජනං සඤ්ඤාකපස්සා ාති ජනං අම් හාකං අප් පිච් ඡතාදිභාෙං 

ජානාවපස් සාම, අථ ො පරිවතොවසස් සාම පසාවදස් සාමාති වුත් තං වහොති. 

ඉමානි පන පඤ් ච ෙත් ථූනි යාචවතො වදෙදත් තස් ස ෙචනං සුත් ොෙ අඤ ්ඤාසි 
භගො ‘‘සඞ් ඝවභදත් ථිවකො හුත් ො අයං යාචතී’’ති. යස් මා පන තානි 

අනුජානියමානානි බහූනං කුලපුත් තානං මග් ගන් තරායාය සංෙත් තන් ති, තස් මා 

භගො ‘‘අ ං කදවදත්තා’’ති පටික් ඛිපිත් ො ‘‘කයො ඉච්ෙති ආරඤ්ඤිකෙො

කහොතූ’’තිආදිමාහ. 
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එත් ථ පන භගෙවතො අධිප් පායං විදිත් ො කුලපුත් වතන අත් තවනො පතිරූපං 
වෙදිතබ් බං. අයඤ් වහත් ථ භගෙවතො අධිප් පාවයො – ‘‘එවකො භික් ඛු 

මහජ් ඣාසවයො වහොති මහුස් සාවහො, සක් වකොති ගාමන් තවසනාසනං 
පටික් ඛිපිත් ො අරඤ් වඤ විහරන් වතො දුක් ඛස් සන් තං කාතුං. එවකො දුබ් බවලො 

වහොති අප් පථාවමො අරඤ් වඤ න සක් වකොති, ගාමන් වතවයෙ සක් වකොති. එවකො 
මහබ් බවලො සමප් පෙත් තධාතුවකො අධිොසනඛන් තිසම් පන් වනො ඉට් ඨානිට් වඨසු 
සමචිත් වතො අරඤ් වඤපි ගාමන් වතපි සක් වකොතිවයෙ. එවකො වනෙ ගාමන් වත 
න අරඤ් වඤ සක් වකොති පදපරවමො වහොති. 

තත්ර ය් ොයං මහජ් ඣාසවයො වහොති මහුස් සාවහො, සක් වකොති 

ගාමන් තවසනාසනං පටික් ඛිපිත් ො අරඤ් වඤ විහරන් වතො දුක් ඛස් සන් තං කාතුං, 

වසො අරඤ් වඤවයෙ ෙසතු, ඉදමස ්ස පතිරූපං. සද් ධිවිහාරිකාදවයොපි චස් ස 
අනුසික් ඛමානා අරඤ් වඤ විහාතබ් බවමෙ මඤ් ඤිස ්සන් ති. 

වයො පන දුබ් බවලො වහොති අප් පථාවමො ගාමන් වතවයෙ සක් වකොති 

දුක් ඛස ්සන් තං කාතුං, න අරඤ් වඤ වසො ගාමන් වතවයෙ ෙසතු, ය් ොයං 
මහබ් බවලො සමප් පෙත් තධාතුවකො අධිොසනඛන් තිසම් පන් වනො ඉට් ඨානිට් වඨසු 

සමචිත් වතො අරඤ් වඤපි ගාමන් වතපි සක් වකොතිවයෙ, අයම් පි 

ගාමන් තවසනාසනං පහාය අරඤ් වඤ විහරතු, ඉදමස් ස පතිරූපං 
සද් ධිවිහාරිකාපි හිස් ස අනුසික් ඛමානා අරඤ් වඤ විහාතබ් බං මඤ ්ඤිස් සන් ති. 

වයො පනායං වනෙ ගාමන් වත න අරඤ් වඤ සක් වකොති පදපරවමො වහොති. 
අයම් පි අරඤ් වඤවයෙ ෙසතු. අයං හිස් ස ධුතඞ් ගවසෙනා කම් මට් ඨානභාෙනා ච 
ආයතිං මග් ග ලානං උපනිස් සවයො භවිස් සති. සද් ධිවිහාරිකාදවයො චස් ස 
අනුසික් ඛමානා අරඤ් වඤ විහාතබ් බං මඤ් ඤිස් සන් තීති. 

එෙං ය් ොයං දුබ් බවලො වහොති අප් පථාවමො ගාමන් වතවයෙ විහරන් වතො 

සක් වකොති දුක් ඛස ්සන් තං කාතුං න අරඤ් වඤ, ඉමං පුග් ගලං සන් ධාය භගො 
‘‘වයො ඉච් ඡති ගාමන් වත විහරතූ’’ති ආහ. ඉමිනා ච පුග් ගවලන අඤ් වඤසම් පි 
ද් ොරං දින් නං. 

යදි පන භගො වදෙදත් තස ්ස ොදං සම් පටිච් වඡයය, ය් ොයං පුග් ගවලො 

පකතියා දුබ් බවලො වහොති අප් පථාවමො, වයොපි දහරකාවල අරඤ් ඤොසං 
අභිසම් භුණිත් ො ජිණ් ණකාවල ො ොතපිත් තාදීහි 

සමුප් පන් නධාතුක් වඛොභකාවල ො නාභිසම් භුණාති, ගාමන් වතවයෙ පන 

විහරන් වතො සක් වකොති දුක් ඛස ්සන් තං කාතුං, වතසං අරියමග් ගුපච් වඡවදො 

භවෙයය, අරහත් ත ලාධිගවමො න භවෙයය, උද් ධම් මං උබ් බිනයං විවලොමං 

අනියයානිකං සත් ථු සාසනං භවෙයය, සත් ථා ච වතසං අසබ් බඤ ්ඤූ අස් ස 
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‘‘සකොදං ඡඩ් වඩත් ො වදෙදත් තොවද පතිට් ඨිවතො’’ති ගාරය් වහො ච භවෙයය. 
තස් මා භගො එෙරූවප පුග් ගවල සඞ් ගණ් හන් වතො වදෙදත් තස් ස ොදං පටික් ඛිපි. 
එවතවනවූපාවයන පිණ් ඩපාතිකෙත් ථුස ්මිම් පි පංසුකූලිකෙත් ථුස් මිම් පි අට් ඨ 
මාවස රුක් ඛමූලිකෙත් ථුස ්මිම් පි විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. චත් තාවරො පන 
මාවස රුක් ඛමූලවසනාසනං පටික් ඛිත් තවමෙ. 

මච් ඡමංසෙත් ථුස් මිං තිකෙොටිපරිසුද්ධන් ති තීහි වකොටීහි පරිසුද් ධං, දිට් ඨාදීහි 

අපරිසුද් ධීහි විරහිතන් ති අත් වථො. වතවනොහ – ‘‘අදිට් ඨං, අසුතං, 

අපරිසඞ් කිත’’න් ති. තත් ථ ‘‘අදිට්ඨං’’ නාම භික් ඛූනං අත් ථාය මිගමච් වඡ 
ෙධිත් ො ගය් හමානං අදිට් ඨං. ‘‘අසුතං’’ නාම භික් ඛූනං අත් ථාය මිගමච් වඡ 

ෙධිත් ො ගහිතන් ති අසුතං. ‘‘අපරිසඞ්කිතං’’ පන දිට් ඨපරිසඞ් කිතං 
සුතපරිසඞ් කිතං තදුභයවිමුත් තපරිසඞ් කිතඤ් ච ඤත් ො තබ් බිපක් ඛවතො 

ජානිතබ් බං. කථං? ඉධ භික් ඛූ පස් සන් ති මනුස් වස ජාලොගුරාදිහත් වථ ගාමවතො 

ෙ නික් ඛමන් වත අරඤ් වඤ ො විචරන් වත, දුතියදිෙවස ච වනසං තං ගාමං 
පිණ් ඩාය පවිට් ඨානං සමච් ඡමංසං පිණ් ඩපාතං අභිහරන් ති. වත වතන දිට් වඨන 

පරිසඞ් කන් ති ‘‘භික් ඛූනං නුවඛො අත් ථාය කත’’න් ති ඉදං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං, නාම 
එතං ගවහතුං න ෙට් ටති. යං එෙං අපරිසඞ් කිතං තං ෙට් ටති. සවච පන වත 
මනුස් සා ‘‘කස ්මා භන් වත න ගණ් හථා’’ති පුච් ඡිත් ො තමත් ථං සුත් ො ‘‘නයිදං 

භන් වත භික් ඛූනං අත් ථාය කතං, අම් වහහි අත් තවනො අත් ථාය ො 
රාජයුත් තාදීනං අත් ථාය ො කත’’න් ති ෙදන් ති කප් පති. 

නවහෙ වඛො භික් ඛූ පස් සන් ති; අපිච සුණන් ති, මනුස් සා කිර 

ජාලොගුරාදිහත් ථා ගාමවතො ො නික් ඛමන් ති, අරඤ් වඤ ො විචරන් තී’’ති. 
දුතියදිෙවස ච වනසං තං ගාමං පිණ් ඩාය පවිට් ඨානං ‘‘භික් ඛූනං නුවඛො අත් ථාය 

කත’’න් ති ඉදං ‘‘සුතපරිසඞ්කිතං’’ නාම. එතං ගවහතුං න ෙට් ටති, යං එෙං 

අපරිසඞ් කිතං තං ෙට් ටති. සවච පන වත මනුස් සා ‘‘කස ්මා, භන් වත, න 

ගණ් හථා’’ති පුච් ඡිත් ො තමත් ථං සුත් ො ‘‘නයිදං, භන් වත, භික් ඛූනං අත් ථාය 

කතං, අම් වහහි අත් තවනො අත් ථාය ො රාජයුත් තාදීනං අත් ථාය ො කත’’න් ති 
ෙදන් ති කප් පති. 

නවහෙ වඛො පන භික් ඛූ පස් සන් ති, න සුණන් ති; අපිච වඛො වතසං ගාමං 
පිණ් ඩාය පවිට් ඨානං පත් තං ගවහත් ො සමච් ඡමංසං පිණ් ඩපාතං අභිසඞ් ඛරිත් ො 

අභිහරන් ති, වත පරිසඞ් කන් ති ‘‘භික් ඛූනං නුවඛො අත් ථාය කත’’න් ති ඉදං 

‘‘තදුභයවිමුත්තපරිසඞ්කිතං’’ නාම. එතං ගවහතුං න ෙට් ටති. යං එෙං 

අපරිසඞ් කිතං තං ෙට් ටති. සවච පන වත මනුස් සා ‘‘කස ්මා, භන් වත, න 

ගණ් හථා’’ති පුච් ඡිත් ො තමත් ථං සුත් ො ‘‘නයිදං, භන් වත, භික් ඛූනං අත් ථාය 
කතං අම් වහහි අත් තවනො අත් ථාය ො රාජයුත් තාදීනං අත් ථාය ො කතං 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

477 

පටුන 

පෙත් තමංසං ො කප් පියවමෙ ලභිත් ො භික් ඛූනං අත් ථාය සම් පාදිත’’න් ති 
ෙදන් ති කප් පති. මතානං වපතකිච් චත් ථාය මඞ් ගලාදීනං ො අත් ථාය කවතපි 

එවසෙ නවයො. යං යඤ් හි භික් ඛූනංවයෙ අත් ථාය අකතං, යත් ථ ච 

නිබ් වබමතිවකො වහොති, තං සබ් බං කප් පති. 

සවච පන එකස් මිං විහාවර භික් ඛූ උද් දිස් ස කතං වහොති, වත ච අත් තවනො 

අත් ථාය කතභාෙං න ජානන් ති, අඤ ්වඤ ජානන් ති. වය ජානන් ති, වතසං න 

ෙට් ටති, ඉතවරසං ෙට් ටති. අඤ් වඤ න ජානන් ති, වතවයෙ ජානන් ති, 

වතසංවයෙ න ෙට් ටති, අඤ ්වඤසං ෙට් ටති. වතපි අම් හාකං අත් ථාය කතන් ති 

ජානන් ති, අඤ ්වඤපි එවතසං අත් ථාය කතන් ති ජානන් ති, සබ් වබසම් පි න 

ෙට් ටති, සබ් වබ න ජානන් ති, සබ් වබසම් පි ෙට් ටති. පඤ් චසු හි සහධම් මිවකසු 

යස් ස ො තස් ස ො අත් ථාය උද් දිස ්ස කතං, සබ් වබසං න කප් පති. 

සවච පන වකොචි එකං භික් ඛුං උද් දිස් ස පාණං ෙධිත් ො තස් ස පත් තං 

පූවරත් ො වදති, වසො ච අත් තවනො අත් ථාය කතභාෙං ජානංවයෙ ගවහත් ො 

අඤ ්ඤස ්ස භික් ඛුවනො වදති, වසො තස් ස සද් ධාය පරිභුඤ් ජති, කස ්ස ආපත් තීති? 

ද් වින් නම් පි අනාපත් ති. යඤ ්හි උද් දිස ්ස කතං තස් ස අභුත් තතාය අනාපත් ති, 
ඉතරස ්ස අජානනතාය. කප් පියමංසස ්ස හි පටිග් ගහවණ ආපත් ති නත් ථි. 
උද් දිස ්ස කතඤ් ච අජානිත් ො භුත් තස් ස පච් ඡා ඤත් ො ආපත් තිවදසනාකිච් චං 

නාම නත් ථි, අකප් පියමංසං පන අජානිත් ො භුත් වතන පච් ඡා ඤත් ොපි ආපත් ති 

වදවසතබ් බා, උද් දිස් ස කතඤ් හි ඤත් ො භුඤ් ජවතොෙ ආපත් ති. අකප් පියමංසං 
අජානිත් ො භුඤ් ජන් තස් සාපි ආපත් තිවයෙ. තස් මා ආපත් තිභීරුවකන රූපං 
සල් ලක් වඛන් වතනපි පුච් ඡිත් ොෙ මංසං පටිග් ගවහතබ් බං. පරිවභොගකාවල 

පුච් ඡිත් ො පරිභුඤ් ජිස් සාමීති ො ගවහත් ො පුච් ඡිත් ොෙ පරිභුඤ් ජිතබ් බං. කස ්මා? 

දුවිඤ් වඤයයත් තා. අච් ඡමංසං හි සූකරමංසසදිසං වහොති, දීපිමංසාදීනිපි 

මිගමංසාදිසදිසානි, තස් මා පුච් ඡිත් ො ගහණවමෙ ෙත් තන් ති ෙදන් ති. 

හට්කඨොඋදග්ක ොති තුට් වඨො වචෙ උන් නතකායචිත් වතො ච හුත් ො. වසො කිර 

‘‘න භගො ඉමානි පඤ් ච ෙත් ථූනි අනුජානාති, ඉදානි සක් ඛිස් සාමි සඞ් ඝවභදං 
කාතු’’න් ති වකොකාලිකස් ස ඉඞ් ගිතාකාරං දස් වසත් ො යථා විසං ො ඛාදිත් ො 
රජ් ජුයා ො උබ් බන් ධිත් ො සත් ථං ො ආහරිත් ො මරිතුකාවමො පුරිවසො විසාදීසු 
අඤ ්ඤතරං ලභිත් ො තප් පච් චයා ආසන් නම් පි මරණදුක් ඛං අජානන් වතො 

හට් වඨො උදග් වගො වහොති; එෙවමෙ සඞ් ඝවභදපච් චයා ආසන් නම් පි අවීචිම් හි 
නිබ් බත් තිත් ො පටිසංවෙදනීයං දුක් ඛං අජානන් වතො ‘‘ලද් වධො දානි වම 
සඞ් ඝවභදස් ස උපාවයො’’ති හට් වඨො උදග් වගො සපරිවසො උට් ඨායාසනා වතවනෙ 
හට් ඨභාවෙන භගෙන් තං අභිොවදත් ො පදක් ඛිණං කත් ො පක් කාමි. 
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කත යංඉක හිපඤ්චහිවත්ථූහිස ාදාය වත්තා ාති එත් ථ පන ‘‘ඉමානි 
පඤ ්ච ෙත් ථූනී’’ති ෙත් තබ් වබපි වත මයං ඉවමහි පඤ ්චහි ෙත් ථූහි ජනං 
සඤ ්ඤාවපස් සාමාති අභිණ් හං පරිවිතක් කෙවසන විභත් තිවිපල් ලාසං 
අසල් ලක් වඛත් ො අභිණ් හං පරිවිතක් කානුරූපවමෙ ‘‘වත මයං ඉවමහි පඤ ්චහි 

ෙත් ථූහී’’ති ආහ, යථා තං වික් ඛිත් තචිත් වතො. 

ධුතා සල්ක ඛවුත්තිකනොති යා පටිපදා කිවලවස ධුනාති, තාය 

සමන් නාගතත් තා ධුතා. යා ච කිවලවස සල් ලිඛති, සා එවතසං වුත් තීති 

සල්ක ඛවුත්තිකනො. 

බාහුලිකෙොති චීෙරාදීනං පච් චයානං බහුලභාවෙො බාහුල් ලං, තං 

බාහුල් ලමස් ස අත් ථි, තස් මිං ො බාහුල් වල නියුත් වතො ඨිවතොති බාහුලිවකො. 

බාහුල් ාය කචකතතීති බාහුලත් තාය වචවතති කප් වපති පකප් වපති. කථඤ් හි 
නාම මය් හඤ ්ච සාෙකානඤ් ච චීෙරාදීනං පච් චයානං බහුලභාවෙො භවෙයයාති 

එෙං උස් සුක් කමාපන් වනොති අධිප් පාවයො. චක්ෙකභදායාති ආණාවභදාය. 

ධම්මං ෙථංෙත්වාති ඛන් ධවක වුත් තනවයන ‘‘අලං, වදෙදත් ත, මා වත 

රුච් චි සඞ් ඝවභවදො. ගරුවකො වඛො, වදෙදත් ත, සඞ් ඝවභවදො. වයො වඛො, 

වදෙදත් ත, සමග් ගං සඞ් ඝං භින් දති, කප් පට් ඨිකං කිබ් බිසං පසෙති, කප් පං 

නිරයම් හි පච් චති, වයො ච වඛො, වදෙදත් ත, භින් නං සඞ් ඝං සමග් ගං කවරොති, 

බ් රහ ්මං පුඤ ්ඤං පසෙති, කප් පං සග් ගම් හි වමොදතී’’ති (චූළෙ. 343) එෙමාදිකං 
අවනකප් පකාරං වදෙදත් තස් ස ච භික් ඛූනඤ ්ච තදනුච් ඡවිකං තදනුවලොමිකං 
ධම් මිං කථං කත් ො. 

411. ස ග් ස්සාති සහිතස් ස චිත් වතන ච සරීවරන ච අවියුත් තස ්සාති 

අත් වථො. පදභාජවනපි හි අයවමෙ අත් වථො දස් සිවතො. ස ානසංවාසකෙොති හි 

ෙදතා චිත් වතන අවිවයොවගො දස් සිවතො වහොති. ස ානසී ායං ඨිකතොති ෙදතා 

සරීවරන. කථං? සමානසංොසවකො හි ලද් ධිනානාසංොසවකන ො 
කම් මනානාසංොසවකන ො විරහිවතො සමචිත් තතාය චිත් වතන අවියුත් වතො 
වහොති. සමානසීමායං ඨිවතො කායසාමග් ගිදානවතො සරීවරන අවියුත් වතො. 

කභදනසංවත්තනිෙං වා අධිෙරණන් ති වභදනස් ස සඞ් ඝවභදස් ස අත් ථාය 

සංෙත් තනිකං කාරණං. ඉමස් මිඤ ්හි ඔකාවස ‘‘කාමවහතු කාමනිදානං 

කාමාධිකරණ’’න් තිආදීසු (ම. නි. 1.168) විය කාරණං අධිකරණන් ති 

අධිප් වපතං. තඤ් ච යස් මා අට් ඨාරසවිධං වහොති, තස් මා පදභාජවන ‘‘අට් ඨාරස 

වභදකරෙත් ථූනී’’ති වුත් තං. තානි පන ‘‘ඉධූපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් වමොති 

දීවපතී’’තිආදිනා (චූළෙ. 352) නවයන ඛන් ධවක ආගතානි, තස් මා තවත්රෙ 
වනසං අත් ථං ෙණ් ණයිස් සාම. වයොපි චායං ඉමානි ෙත් ථූනි නිස ්සාය අපවරහිපි 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 

479 

පටුන 

කම් වමන, උද් වදවසන, වෙොහාවරන, අනුසාෙනාය, සලාකග් ගාවහනාති 

පඤ ්චහි කාරවණහි සඞ් ඝවභවදො වහොති, තම් පි ආගතට් ඨාවනවයෙ 

පකාසයිස ්සාම. සඞ් වඛපවතො පන කභදනසංවත්තනිෙං වා අධිෙරණං

ස ාදායාති එත් ථ සඞ් ඝවභදස් ස අත් ථාය සංෙත් තනිකං 
සඞ් ඝවභදනිප්  ත් තිසමත් ථං කාරණං ගවහත් ොති එෙමත් වථො වෙදිතබ් වබො. 

පග් ය්හාති පග් ගහිතං අබ් භුස ්සිතං පාකටං කත් ො. තිට්කඨයයාති 

යථාසමාදින් නං යථාපග් ගහිතවමෙ ච කත් ො අච් වඡයය. යස් මා පන එෙං 

පග් ගණ් හතා තිට් ඨතා ච තං දීපිතඤ් වචෙ අප් පටිනිස ්සට් ඨඤ් ච වහොති, තස් මා 

පදභාජවන ‘‘දීවපයයා’’ති ච ‘‘නප් පටිනිස ්සජ් වජයයා’’ති ච වුත් තං. 

භික්ඛූහිඑව ස්සවචනීකයොති අඤ් වඤහි ලජ් ජීහි භික් ඛූහි එෙං ෙත් තබ් වබො 

භවෙයය. පදභාජවන චස් ස කය පස්සන්තීති වය සම් මුඛා පග් ගය් හ තිට් ඨන් තං 

පස් සන් ති. කය සුණන්තීති වයපි ‘‘අසුකස් මිං නාම විහාවර භික් ඛූ 
වභදනසංෙත් තනිකං අධිකරණං සමාදාය පග් ගය් හ තිට් ඨන් තී’’ති සුණන් ති. 

සක තායස් ා සඞ්කඝනාති ආයස් මා සඞ් වඝන සද් ධිං සවමතු සමාගච් ඡතු 

එකලද් ධිවකො වහොතූති අත් වථො. කිං කාරණා? ස ග්ක ො හි සඞ්කඝො

සම්ක ොද ාකනොඅවිවද ාකනොඑකුලද්කදකසොඵාසු විහරතීති. 

තත් ථ සම්ක ොද ාකනොති අඤ් ඤමඤ් ඤං සම් පත් තියා සට් ඨු වමොදමාවනො. 

අවිවද ාකනොති ‘‘අයං ධම් වමො, නායං ධම් වමො’’ති එෙං න විෙදමාවනො. එවකො 

උද් වදවසො අස් සාති එකුලද්කදකසො, එකවතො පෙත් තපාතිවමොක් ඛුද් වදවසො, න 

විසුන් ති අත් වථො. ඵාසුවිහරතීති සුඛං විහරති. 

ඉච්කචතං කුලස න් ති එතං පටිනිස් සජ් ජනං කුසලං වඛමං වසොත් ථිභාවෙො 

තස් ස භික් ඛුවනො. කනො කච පටිනිස්සජ්ජති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති තික් ඛත් තුං 

වුත් තස ්ස අප් පටිනිස් සජ් ජවතො දුක් කටං. සුත්වා න වදන්ති ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාති වය සුත් ො න ෙදන් ති, වතසම් පි දුක් කටං. කීෙදූවර සුත් ො 

අෙදන් තානං දුක් කටං? එකවිහාවර තාෙ ෙත් තබ් බං නත් ථි. අට්ඨෙථායං පන 
වුත් තං ‘‘සමන් තා අද් ධවයොජවන භික් ඛූනං භාවරො. දූතං ො පණ් ණං ො 
වපවසත් ො ෙදවතොපි ආපත් තිවමොක් වඛො නත් ථි. සයවමෙ ගන් ත් ො ‘ගරුවකො 

වඛො, ආවුවසො, සඞ් ඝවභවදො, මා සඞ් ඝවභදාය, පරක් කමී’ති 
නිොවරතබ් වබො’’ති. පවහොන් වතන පන දූරම් පි ගන් තබ් බං අගිලානානඤ් හි 
දූවරපි භාවරොවයෙ. 

ඉදානි ‘‘එෙඤ් ච වසො භික් ඛු භික් ඛූහි වුච් චමාවනො’’තිආදීසු අත් ථමත් තවමෙ 

දස් වසතුං ‘‘කසො භික්ඛු සඞ්ඝ ජ්ඣම්පි ආෙඩ්ඪිත්වා වත්තබ්කබො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ සඞ්ඝ ජ්ඣම්පි ආෙඩ්ඪිත්වාති සවච පුරිමනවයන වුච් චමාවනො න 
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පටිනිස ්සජ් ජති හත් වථසු ච පාවදසු ච ගවහත් ොපි සඞ් ඝමජ් ඣං ආකඩ් ඪිත් ො 
පුනපි ‘‘මා ආයස ්මා’’තිආදිනා නවයන තික් ඛත් තුං ෙත් තබ් වබො. 

යාවතතියං ස නුභාසිතබ්කබොති යාෙ තතියං සමනුභාසනං තාෙ 
සමනුභාසිතබ් වබො. තීහි සමනුභාසනකම් මොචාහි කම් මං කාතබ් බන් ති වුත් තං 
වහොති. පදභාජවන පනස් ස අත් ථවමෙ ගවහත් ො සමනුභාසනවිධිං දස් වසතුං 

‘‘වසො භික් ඛු සමනුභාසිතබ් වබො. එෙඤ් ච පන, භික් ඛවෙ, 
සමනුභාසිතබ් වබො’’තිආදි වුත් තං. 

414. තත් ථ ඤත්තියා දුක්ෙටං ද්වීහි ෙම් වාචාහි ථුල් ච්චයා 

පටිප්පස්සම්භන්තීති යඤ් ච ඤත් තිපරිවයොසාවන දුක් කටං ආපන් වනො, වය ච 

ද් වීහි කම් මොචාහි ථුල් ලච් චවය, තා තිස් වසොපි ආපත් තිවයො ‘‘යස් ස නක් ඛමති 

වසො භාවසයයා’’ති එෙං යය-කාරප් පත් තමත් තාය තතියකම් මොචාය 
පටිප් පස් සම් භන් ති සඞ් ඝාදිවසවසොවයෙ තිට් ඨති. කිං පන ආපන් නාපත් තිවයො 

පටිප් පස් සම් භන් ති අනාපන් නාති?  හාසු ත්කථකරො තාෙ ෙදති ‘‘වයො අෙසාවන 

පටිනිස ්සජ් ජිස ්සති, වසො තා ආපත් තිවයො න ආපජ් ජති, තස් මා අනාපන් නා 

පටිප් පස් සම් භන් තී’’ති.  හාපදු ත්කථකරො පන ලිඞ් ගපරිෙත් වතන 

අසාධාරණාපත් තිවයො විය ආපන් නා පටිප් පස් සම් භන් ති, අනාපන් නානං කිං 
පටිප් පස් සද් ධියා’’ති ආහ. 

415. ධම් ෙම්ක  ධම් ෙම් සඤ්ඤීති තඤ් වච සමනුභාසනකම් මං 

ධම් මකම් මං වහොති, තස් මිං ධම් මකම් මසඤ් ඤීති අත් වථො. එස නවයො සබ් බත් ථ. 

ඉධ සඤ් ඤා න රක් ඛති, කම් මස් ස ධම් මිකත් තා එෙ අප් පටිනිස් සජ් ජන් වතො 
ආපජ් ජති. 

416. අස නුභාසන්තස්සාති අසමනුභාසියමානස් ස 
අප් පටිනිස ්සජ් ජන් තස් සාපි සඞ් ඝාදිවසවසන අනාපත් ති. 

පටිනිස්සජ්ජන්තස්සාති ඤත් තිවතො පුබ් වබ ො ඤත් තික් ඛවණ ො 
ඤත් තිපරිවයොසාවන ො පඨමාය ො අනුසාෙනාය දුතියාය ො තතියාය ො යාෙ 

යය-කාරං න සම් පාපුණාති, තාෙ පටිනිස් සජ් ජන් තස් ස සඞ් ඝාදිවසවසන 
අනාපත් ති. 

ආදිෙම්මෙස්සාති. එත් ථ පන ‘‘වදෙදත් වතො සමග් ගස් ස සඞ් ඝස ්ස වභදාය 

පරක් කමි, තස් මිං ෙත් ථුස් මි’’න් ති පරිවාකර (පරි. 17) ආගතත් තා වදෙදත් වතො 

ආදිකම් මිවකො. වසො ච වඛො සඞ් ඝවභදාය පරක් කමනස් වසෙ, න 
අප් පටිනිස ්සජ් ජනස ්ස. න හි තස් ස තං කම් මං කතං. කථමිදං ජානිතබ් බන් ති 

වච? සුත් තවතො. යථා හි ‘‘අරිට් වඨො භික් ඛු ගද් ධබාධිපුබ් වබො යාෙතතියං 
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සමනුභාසනාය න පටිනිස් සජ් ජි, තස් මිං ෙත් ථුස් මි’’න් ති පරිවාකර (පරි. 121) 

ආගතත් තා අරිට් ඨස ්ස කම් මං කතන් ති පඤ් ඤායති, න තථා වදෙදත් තස් ස. 

අථාපිස් ස කවතන භවිතබ් බන් ති වකොචි අත් තවනො රුචිමත් වතන ෙවදයය, 
තථාපි අප් පටිනිස ්සජ් ජවන ආදිකම් මිකස ්ස අනාපත් ති නාම නත් ථි. න හි 
පඤ ්ඤත් තං සික් ඛාපදං වීතික් කමන් තස් ස අඤ් ඤත්ර උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතවතො 
අනාපත් ති නාම දිස් සති. යම් පි අරිට් ඨසික් ඛාපදස් ස අනාපත් තියං 

‘‘ආදිෙම්මෙස්සා’’ති වපොත් ථවකසු ලිඛිතං, තං ප ාදලිඛිතං. පමාදලිඛිතභාවෙො 

චස් ස ‘‘පඨමං අරිට් වඨො භික් ඛු වචොවදතබ් වබො, වචොවදත් ො සාවරතබ් වබො, 

සාවරත් ො ආපත් තිං වරොවපතබ් වබො’’ති (චූළෙ. 65) එෙං කම් මක් ඛන් ධවක 
ආපත් තිවරොපනෙචනවතො වෙදිතබ් වබො. 

ඉති වභදාය පරක් කමවන ආදිකම් මිකස ්ස වදෙදත් තස් ස යස් මා තං කම් මං 

න කතං, තස් මාස් ස ආපත් තිවයෙ න ජාතා. සික් ඛාපදං පන තං ආරබ් භ 

පඤ ්ඤත් තන් ති කත් ො ‘‘ආදිෙම්මකෙො’’ති වුත් වතො. ඉති ආපත් තියා 
අභාෙවතොවයෙස් ස අනාපත් ති වුත් තා. සා පවනසා කිඤ් චාපි 

අසමනුභාසන් තස ්සාති ඉමිනාෙ සිද් ධා, යස් මා පන අසමනුභාසන් වතො නාම 

යස් ස වකෙලං සමනුභාසනං න කවරොන් ති, වසො වුච් චති, න ආදිකම් මිවකො. 

අයඤ් ච වදෙදත් වතො ආදිකම් මිවකොවයෙ, තස් මා ‘‘ආදිෙම්මෙස්සා’’ති වුත් තං. 
එවතනුපාවයන ඨවපත් ො අරිට් ඨසික් ඛාපදං සබ් බසමනුභාසනාසු විනිච් ඡවයො 
වෙදිතබ් වබො. වසසං සබ් බත් ථ උත් තානවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු තිෙඞ් ගිකං එකසමුට් ඨානං, සමනුභාසනසමුට් ඨානං 

නාමවමතං, කායොචාචිත් තවතො සමුට් ඨාති. පටිනිස ්සජ් ජාමීති කායවිකාරං ො 

ෙචීවභදං ො අකවරොන් තස් වසෙ පන ආපජ් ජනවතො අකිරියං, 

සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, 

අකුසලචිත් තං, දුක් ඛවෙදනන් ති. 

පඨමසඞ් ඝවභදසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. දුතියසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

417-8. කතනස කයනබුද්කධොභ වාති දුතියසඞ් ඝවභදසික් ඛාපදං. තත් ථ 

අනුවත්තොති තස් ස දිට් ඨිඛන් තිරුචිග් ගහවණන අනුපටිපජ් ජනකා. ෙග් ගං 

අසාමග් ගිපක් ඛියෙචනං ෙදන් තීති වග් වාදො. පදභාජවන පන ‘‘තස් ස 

ෙණ් ණාය පක් ඛාය ඨිතා වහොන් තී’’ති වුත් තං, තස් ස සඞ් ඝවභදාය 
පරක් කමන් තස් ස ෙණ් ණත් ථාය ච පක් ඛවුඩ් ඪිඅත් ථාය ච ඨිතාති අත් වථො. වය හි 

ෙග් ගොදකා, වත නියවමන ඊදිසා වහොන් ති, තස් මා එෙං වුත් තං. යස් මා පන 
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තිණ් ණං උද් ධං කම් මාරහා න වහොන් ති, න හි සඞ් වඝො සඞ් ඝස් ස කම් මං 

කවරොති, තස් මා එවකො ො ද් වෙ ො තවයො ොති වුත් තං. 

ජානාති කනොති අම් හාකං ඡන් දාදීනි ජානාති. භාසතීති ‘‘එෙං කවරොමා’’ති 

අම් වහහි සද් ධිං භාසති. අම්හාෙම්කපතං ඛ තීති යං වසො කවරොති, එතං 
අම් හාකම් පි රුච් චති. 

සක තායස් න්තානංසඞ්කඝනාති ආයස ්මන් තානං චිත් තං සඞ් වඝන සද් ධිං 

සවමතු සමාගච් ඡතු, එකීභාෙං යාතූති වුත් තං වහොති. වසසවමත් ථ 
පඨමසික් ඛාපවද වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථත් තා ච පාකටවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනිපි පඨමසික් ඛාපදසදිසාවනොති. 

දුතියසඞ් ඝවභදසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනා 

424. කතනස කයනබුද්කධොභ වාති දුබ් බචසික් ඛාපදං. තත් ථ අනාචාරං

ආචරතීති අවනකප් පකාරං කායෙචීද් ොරවීතික් කමං කවරොති. කිං නු කඛො

නා ාති ෙම් භනෙචනවමතං. අහං කඛො නා ාති උක් කංසෙචනං. තුම්කහ

වකදයයන් ති ‘‘ඉදං කවරොථ, ඉදං මා කවරොථා’’ති අහං තුම් වහ ෙත් තුං අරහාමීති 

දස් වසති. කස ්මාති වච? යස් මා අම් හාකං බුද් වධො භගො කණ් ටකං ආරුය් හ 

මයා සද් ධිං නික් ඛමිත් ො පබ් බජිවතොතිඑෙමාදිමත් ථං සන් ධායාහ. ‘‘අම් හාකං 
ධම් වමො’’ති ෙත් ො පන අත් තවනො සන් තකභාවෙ යුත් තිං දස් වසන් වතො 

‘‘අම්හාෙං අයයපුත්කතන ධම්ක ො අභිසමකතො’’ති ආහ. යස් මා අම් හාකං 

අයයපුත් වතන චතුසච් චධම් වමො පටිවිද් වධො, තස් මා ධම් වමොපි අම් හාකන් ති 
වුත් තං වහොති. සඞ් ඝං පන අත් තවනො වෙරිපක් වඛ ඨිතං මඤ් ඤමාවනො අම් හාකං 

සඞ් වඝොති න ෙදති. උපමං පන ෙත් ො සඞ් ඝං අපසාවදතුකාවමො ‘‘කසයයථාපි 

නා ා’’තිආදිමාහ. තිණෙට්ඨපණ්ණසටන් ති තත් ථ තත් ථ පතිතං 

තිණකට් ඨපණ් ණං. අථ ො තිණඤ් ච නිස් සාරකං ලහුකං කට් ඨඤ ්ච තිණෙට්ඨං.

පණ්ණසටන් ති පුරාණපණ් ණං. උස්සාකරයයාති රාසිං කවරයය. 

පබ්බකතයයාති පබ් බතප් පභො, සා හි සීඝවසොතා වහොති, තස් මා තවමෙ 

ගණ් හාති. සඞ්ඛකසවා පණෙන් ති එත් ථ සඞ්කඛොති දීඝමූලවකො 

පණ් ණවසොවලො වුච් චති. කසවාක ොති නීලවසොවලො, අෙවසවසො 

උදකපප් පටකතිලබීජකාදි සබ් වබොපි පණකෙොති සඞ් ඛයං ගච් ඡති. එෙකතො 

උස්සාරිතාති එකට් ඨාවන වකනාපි සම් පිණ් ඩිතා රාසීකතාති දස් වසති. 
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425-6. දුබ්බචජාතිකෙොති දුබ් බචසභාවෙො ෙත් තුං අසක් කුවණවයයොති 

අත් වථො. පදභාජවනපිස් ස දුබ්බකචොති දුක් වඛන කිච් වඡන ෙදිතබ් වබො, න 

සක් කා සුවඛන ෙත් තුන් ති අත් වථො. කදොවචස්සෙරකණහීති 

දුබ් බචභාෙකරණීවයහි, වය ධම් මා දුබ් බචං පුග් ගලං කවරොන් ති, වතහි 

සමන් නාගවතොති අත් වථො. වත පන ‘‘කතවම ච, ආවුවසො, වදොෙචස් සකරණා 

ධම් මා? ඉධාවුවසො, භික් ඛු පාපිච් වඡො වහොතී’’තිආදිනා නවයන පටිපාටියා 

අනු ානසුත්කත (ම. නි. 1.181) ආගතා පාපිච් ඡතා, 

අත් තුක් කංසකපරෙම් භකතා, වකොධනතා, වකොධවහතු උපනාහිතා, 

වකොධවහතුඅභිසඞ් ගිතා, වකොධවහතුවකොධසාමන් තොචානිච් ඡාරණතා, 

වචොදකං පටිප්  රණතා, වචොදකං අපසාදනතා, වචොදකස් ස පච් චාවරොපනතා, 

අඤ ්වඤන අඤ් ඤංපටිචරණතා, අපදාවනන න සම් පායනතා, මක් ඛිපළාසිතා, 

ඉස් සුකීමච් ඡරිතා, සඨමායාවිතා, ථද් ධාතිමානිතා, 
සන් දිට් ඨිපරාමාසිආධානග් ගහිදුප් පටිනිස ්සග් ගිතාති එකූනවීසති ධම් මා 
වෙදිතබ් බා. 

ඔොදං නක් ඛමති න සහතීති අක්ඛක ො. යථානුසිට් ඨං අප් පටිපජ් ජනවතො 

පදක් ඛිවණන අනුසාසනිං න ගණ් හාතීති අප්පදක්ඛිණග් ාහීඅනුසාසනිං. 

උද්කදසපරියාපන්කනසූති උද් වදවස පරියාපන් වනසු අන් වතොගවධසු. 

‘‘යස ්ස සියා ආපත් ති, වසො ආවිකවරයයා’’ති එෙං සඞ් ගහිතත් තා අන් වතො 

පාතිවමොක් ඛස් ස ෙත් තමාවනසූති අත් වථො. සහධම්මෙං වුච්ච ාකනොති 

සහධම් මිවකන වුච් චමාවනො කරණත් වථ උපවයොගෙචනං, පඤ ්චහි 
සහධම් මිවකහි සික් ඛිතබ් බත් තා වතසං ො සන් තකත් තා සහධම් මිකන් ති 
ලද් ධනාවමන බුද් ධපඤ් ඤත් වතන සික් ඛාපවදන වුච් චමාවනොති අත් වථො. 

විර ථායස් න්කතො  වචනායාති වයන ෙචවනන මං ෙදථ, තවතො මම 
ෙචනවතො විරමථ. මා මං තං ෙචනං ෙදථාති වුත් තං වහොති. 

වදතු සහධම්ක නාති සහධම් මිවකන සික් ඛාපවදන සහධම් වමන ො 

අඤ ්වඤනපි පාසාදිකභාෙසංෙත් තනිවකන ෙචවනන ෙදතු. යදිදන් ති 
වුඩ් ඪිකාරණනිදස් සනත් වථ නිපාවතො. වතන ‘‘යං ඉදං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 
හිතෙචනං ආපත් තිවතො වුට් ඨාපනඤ් ච වතන අඤ් ඤමඤ් ඤෙචවනන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤවුට් ඨාපවනන ච සංෙඩ් ඪා පරිසා’’ති එෙං පරිසාය වුඩ් ඪිකාරණං 
දස් සිතං වහොති. වසසං සබ් බත් ථ උත් තානවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනි පඨමසඞ් ඝවභදසදිසාවනොති. 

දුබ් බචසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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13. කුල දූසෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

431. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති කුලදූසකසික් ඛාපදං. තත් ථ 

අස්සජිපුනබ්බසුො නා ාති අස් සජි වචෙ පුනබ් බසුවකො ච. කීටාගිරිස්මන් ති 

එෙංනාමවක ජනපවද. ආවාසිො කහොන්තීති එත් ථ ආොවසො එවතසං අත් ථීති 
ආොසිකා. ‘‘ආොවසො’’ති විහාවරො වුච් චති. වසො වයසං ආයත් වතො 

නෙකම් මකරණපුරාණපටිසඞ් ඛරණාදිභාරහාරතාය, වත ආොසිකා. වය පන 

වකෙලං විහාවර ෙසන් ති, වත වනොසිකාති වුච් චන් ති. ඉවම ආොසිකා අවහසුං. 

අ ජ්ජිකනො පාපභික්ඛූති නිල් ලජ් ජා ලාමකභික් ඛූ, වත හි ඡබ් බග් ගියානං 
වජට් ඨකඡබ් බග් ගියා. 

සාෙත් ථියං කිර ඡ ජනා සහායකා ‘‘කසිකම් මාදීනි දුක් කරානි, හන් ද මයං 
සම් මා පබ් බජාම! පබ් බජන් වතහි ච උප් පන් වන කිච් වච නිත් ථරණකට් ඨාවන 
පබ් බජිතුං ෙට් ටතී’’ති සම් මන් තයිත් ො ද් වින් නං අග් ගසාෙකානං සන් තිවක 
පබ් බජිංසු. වත පඤ් චෙස් සා හුත් ො මාතිකං පගුණං කත් ො මන් තයිංසු 

‘‘ජනපවදො නාම කදාචි සුභික් වඛො වහොති කදාචි දුබ් භික් වඛො, මයං මා 

එකට් ඨාවන ෙසිම් හ, තීසු ඨාවනසු ෙසාමා’’ති. තවතො පණ් ඩුකවලොහිතවක 

ආහංසු – ‘‘ආවුවසො, සාෙත් ථි නාම සත් තපඤ් ඤාසාය කුලසතසහස් වසහි 

අජ් ඣාවුත් ථා, අසීතිගාමසහස ්සපටිමණ් ඩිතානං තිවයොජනසතිකානං ද් වින් නං 

කාසිවකොසලරට් ඨානං ආයමුඛභූතා, තත්ර තුම් වහ ධුරට් ඨාවනවයෙ පරිවෙණානි 
කාවරත් ො අම් බපනසනාළිවකරාදීනි වරොවපත් ො පුප් ව හි ච  වලහි ච කුලානි 
සඞ් ගණ් හන් තා කුලදාරවක පබ් බාවජත් ො පරිසං ෙඩ් වඪථා’’ති. 

වමත් තියභූමජවක ආහංසු – ‘‘ආවුවසො, රාජගහං නාම අට් ඨාරසහි 
මනුස් සවකොටීහි අජ් ඣාවුත් ථං අසීතිගාමසහස් සපටිමණ් ඩිතානං 

තිවයොජනසතිකානං ද් වින් නං අඞ් ගමගධරට් ඨානං ආයමුඛභූතං, තත්ර තුම් වහ 
ධුරට් ඨාවනවයෙ…වප.… පරිසං ෙඩ් වඪථා’’ති. 

අස් සජිපුනබ් බසුවක ආහංසු – ‘‘ආවුවසො, කීටාගිරි නාම ද් වීහි වමවඝහි 

අනුග් ගහිවතො තීණි සස් සානි පසෙන් ති, තත්ර තුම් වහ ධුරට් ඨාවනවයෙ 
පරිවෙණානි කාවරත් ො…වප.… පරිසං ෙඩ් වඪථා’’ති. වත තථා අකංසු. වතසු 

එකවමකස ්ස පක් ඛස් ස පඤ් ච පඤ ්ච භික් ඛුසතානි පරිොරා, එෙං සමධිකං 
දියඩ් ඪභික් ඛුසහස් සං වහොති. තත්ර පණ් ඩුකවලොහිතකා සපරිොරා සීලෙන් වතොෙ 

භගෙතා සද් ධිං ජනපදචාරිකම් පි චරන් ති, වත අකතෙත් ථුං උප් පාවදන් ති, 

පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදං පන න මද් දන් ති, ඉතවර සබ් වබ අලජ් ජිවනො 

අකතෙත් ථුඤ් ච උප් පාවදන් ති, පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදඤ ්ච මද් දන් ති, වතන වුත් තං 
– ‘‘අලජ් ජිවනො පාපභික් ඛූ’’ති. 
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එවරූපන් ති එෙංජාතිකං. අනාචාරංආචරන්තීති අනාචරිතබ් බං ආචරන් ති, 

අකාතබ් බං කවරොන් ති.  ා ාවච්ෙන් ති තරුණපුප්  රුක් ඛං, තරුණකා හි 

පුප්  රුක් ඛාපි පුප්  ගච් ඡාපි මාලාෙච් ඡා ත් වෙෙ වුච් චන් ති, වත ච 

අවනකප් පකාරං මාලාෙච් ඡං සයම් පි වරොවපන් ති, අඤ ්වඤනපි වරොපාවපන් ති, 

වතන වුත් තං – ‘‘මාලාෙච් ඡං වරොවපන් තිපි වරොපාවපන් තිපී’’ති. සිඤ්චන්තීති 

සයවමෙ උදවකන සිඤ් චන් ති. සිඤ්චාකපන්තීති අඤ් වඤනපි සිඤ් චාවපන් ති. 

එත් ථ පන අකප් පියවෙොහාවරො කප් පියවෙොහාවරො පරියාවයො ඔභාවසො 

නිමිත් තකම් මන් ති ඉමානි පඤ් ච ජානිතබ් බානි. තත් ථ අෙප්පියකවොහාකරො නාම 

අල් ලහරිතානං වකොට් ටනං වකොට් ටාපනං, ආොටස ්ස ඛණනං ඛණාපනං, 

මාලාෙච් ඡස් ස වරොපනං වරොපාපනං, ආළියා බන් ධනං බන් ධාපනං, උදකස ්ස 

වසචනං වසචාපනං, මාතිකාය සම් මුඛකරණං කප් පියඋදකසිඤ් චනං 

හත් ථමුඛපාදවධොෙනන් හාවනොදකසිඤ් චනන් ති. ෙප්පියකවොහාකරො නාම ‘‘ඉමං 

රුක් ඛං ජාන, ඉමං ආොටං ජාන, ඉමං මාලාෙච් ඡං ජාන, එත් ථ උදකං ජානා’’ති 

ෙචනං සුක් ඛමාතිකාය උජුකරණඤ් ච. පරියාකයො නාම ‘‘පණ් ඩිවතන නාම 
මාලාෙච් ඡාදවයො වරොපාවපතබ් බා නචිරස් වසෙ උපකාරාය 

සංෙත් තන් තී’’තිආදිෙචනං. ඔභාකසො නාම කුදාලඛණිත් තාදීනි ච මාලාෙච් වඡ ච 

ගවහත් ො ඨානං, එෙං ඨිතඤ් හි සාමවණරාදවයො දිස් ො වථවරො 

කාරාවපතුකාවමොති ගන් ත් ො කවරොන් ති. නිමත්තෙම් ං නාම කුදාල-ඛණිත් ති-
ොසි- රසු-උදකභාජනානි ආහරිත් ො සමීවප ඨපනං. 

ඉමානි පඤ් චපි කුල සඞ් හත්ථාය වරොපවන න ෙට් ටන් ති, 

ඵ පරිකභො ත්ථාය කප් පියාකප් පියවෙොහාරද් ෙයවමෙ න ෙට් ටති, ඉතරත් තයං 

ෙට් ටති.  හාපච්චරියං පන ‘‘කප් පියවෙොහාවරොපි ෙට් ටති. යඤ් ච අත් තවනො 

පරිවභොගත් ථාය ෙට් ටති, තං අඤ ්ඤපුග් ගලස ්ස ො සඞ් ඝස් ස ො වචතියස් ස ො 
අත් ථායපි ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. 

ආරා ත්ථාය පන වනත්ථායච ොයත්ථාය ච අකප් පියවෙොහාරමත් තවමෙ 

න ච ෙට් ටති, වසසං ෙට් ටති, න වකෙලඤ් ච වසසං යංකිඤ් චි මාතිකම් පි උජුං 
කාතුං කප් පියඋදකං සිඤ් චිතුං න් හානවකොට් ඨකං කත් ො න් හායිතුං 

හත් ථපාදමුඛවධොෙනුදකානි ච තත් ථ ඡඩ් වඩතුම් පි ෙට් ටති.  හාපච්චරියං පන 

කුලරුන්දියඤ්ච ‘‘කප් පියපථවියං සයං වරොවපතුම් පි ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. 
ආරාමාදිඅත් ථාය පන වරොපිතස් ස ො වරොපාපිතස් ස ො  ලං පරිභුඤ් ජිතුම් පි 
ෙට් ටති. 

ඔචිනනඔචිනාපවන පකතියාපි පාචිත් තියං. කුලදූසනත් ථාය පන 
පාචිත් තියඤ් වචෙ දුක් කටඤ් ච. ගන් ථනාදීසු ච උරච් ඡදපරිවයොසාවනසු 
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කුලදූසනත් ථාය අඤ් ඤත් ථාය ො කවරොන් තස් ස දුක් කටවමෙ. කස ්මා? 

අනාචාරත් තා, ‘‘පාපසමාචාවරො’’ති එත් ථ වුත් තපාපසමාචාරත් තා ච. 
ආරාමාදිඅත් ථාය රුක් ඛවරොපවන විය ෙත් ථුපූජනත් ථාය කස ්මා න අනාපත් තීති 

වච? අනාපත් තිවයෙ. යථා හි තත් ථ කප් පියවෙොහාවරන පරියායාදීහි ච 
අනාපත් ති තථා ෙත් ථුපූජත් ථායපි අනාපත් තිවයෙ. 

නනු ච තත් ථ ‘‘කප් පියපථවියං සයං වරොවපතුම් පි ෙට් ටතී’’ති වුත් තන් ති? 

වුත් තං, න පන  හාඅට්ඨෙථායං. අථාපි මඤ් වඤයයාසි ඉතරාසු වුත් තම් පි 

පමාණං. මහාඅට් ඨකථායඤ් ච කප් පියඋදකවසචනං වුත් තං, තං කථන් ති? තම් පි 

න විරුජ් ඣති. තත්ර හි අවිවසවසන ‘‘රුක් ඛං වරොවපන් තිපි වරොපාවපන් තිපි, 
සිඤ ්චන් තිපි සිඤ ්චාවපන් තිපී’’ති ෙත් තබ් වබ ‘‘මාලාෙච් ඡ’’න් ති ෙදන් වතො 

ඤාවපති ‘‘කුලසඞ් ගහත් ථාය පුප්   ලූපගවමෙ සන් ධාවයතං වුත් තං, අඤ ්ඤත්ර 

පන පරියාවයො අත් ථී’’ති. තස් මා තත් ථ පරියායං, ඉධ ච පරියායාභාෙං ඤත් ො 

යං අට්ඨෙථාසු වුත් තං, තං සුවුත් තවමෙ. වුත් තඤ් වචතං – 

‘‘බුද් වධන ධම් වමො විනවයො ච වුත් වතො; 

වයො තස් ස පුත් වතහි තවථෙ ඤාවතො; 

වසො වයහි වතසං මතිමච් චජන් තා; 
යස් මා පුවර අට් ඨකථා අකංසු. 

‘‘තස් මා හි යං අට් ඨකථාසු වුත් තං; 

තං ෙජ් ජයිත් ොන පමාදවලඛං; 

සබ් බම් පි සික් ඛාසු සගාරොනං; 
යස් මා පමාණං ඉධ පණ් ඩිතාන’’න් ති. 

සබ් බං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. තත් ථ සියා යදි ෙත් ථුපූජනත් ථායපි 

ගන් ථානාදීසු ආපත් ති, හරණාදීසු කස් මා අනාපත් තීති? කුලිත් ථීආදීනං අත් ථාය 

හරණවතො හරණාධිකාවර හි විවසවසත් ො වත කුලිත් ථීනන් තිආදි වුත් තං, 
තස් මා බුද් ධාදීනං අත් ථාය හරන් තස ්ස අනාපත් ති. 

තත් ථ එෙකතොවණ්ටිෙන් ති පුප්  ානං ෙණ් වට එකවතො කත් ො කතමාලං. 

උභකතොවණ්ටිෙන් ති උවභොහි පස් වසහි පුප්  ෙණ් වට කත් ො කතමාලං. 

 ඤ්ජරිෙන් තිආදීසු පන මඤ් ජරී විය කතා පුප්  විකති මඤ් ජරිකාති වුච් චති. 

විධූතිොති සූචියා ො සලාකාය ො සින් දුොරපුප්  ාදීනි විජ් ඣිත් ො කතා. 

වටංසකෙොති ෙතංසවකො. ආකවළාති කණ් ණිකා. උරච්ෙකදොති හාරසදිසං උවර 
ඨපනකපුප්  දාමං. අයං තාෙ එත් ථ පදෙණ් ණනා. 
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පටුන 

අයං පන ආදිවතො පට් ඨාය විත් ථාවරන ආපත් තිවිනිච් ඡවයො. 
කුලදූසනත් ථාය අකප් පියපථවියං මාලාෙච් ඡං වරොවපන් තස ්ස පාචිත් තියඤ් වචෙ 

දුක් කටඤ් ච, තථා අකප් පියවෙොහාවරන වරොපාවපන් තස ්ස. කප් පියපථවියං 
වරොපවනපි වරොපාපවනපි දුක් කටවමෙ. උභයත් ථාපි සකිං ආණත් තියා 
බහුන් නම් පි වරොපවන එකවමෙ සපාචිත් තියදුක් කටං ො සුද් ධදුක් කටං ො 
වහොති. පරිවභොගත් ථාය හි කප් පියභූමියං ො අකප් පියභූමියං ො 
කප් පියවෙොහාවරන වරොපාපවන අනාපත් ති. ආරාමාදිඅත් ථායපි 
අකප් පියපථවියං වරොවපන් තස ්ස ො අකප් පියෙචවනන වරොපාවපන් තස් ස ො 

පාචිත් තියං. අයං පන නවයො  හාඅට්ඨෙථායං න සුට් ඨු විභත් වතො, 

 හාපච්චරියං විභත් වතොති. 

සිඤ ්චනසිඤ ්චාපවන පන අකප් පියඋදවකන සබ් බත් ථ පාචිත් තියං, 
කුලදූසනපරිවභොගත් ථාය දුක් කටම් පි. කප් පිවයන වතසංවයෙ ද් වින් නමත් ථාය 
දුක් කටං. පරිවභොගත් ථාය වචත් ථ කප් පියවෙොහාවරන සිඤ් චාපවන අනාපත් ති. 
ආපත් තිට් ඨාවන පන ධාරාෙච් වඡදෙවසන පවයොගබහුලතාය ආපත් තිබහුලතා 
වෙදිතබ් බා. 

කුලදූසනත් ථාය ඔචිනවන පුප්  ගණනාය දුක් කටපාචිත් තියානි අඤ ්ඤත් ථ 
පාචිත් තියාවනෙ. බහූනි පන පුප්  ානි එකපවයොවගන ඔචිනන් වතො 
පවයොගෙවසන කාවරතබ් වබො. ඔචිනාපවන කුලදූසනත් ථාය සකිං ආණත් වතො 

බහුම් පි ඔචිනති, එකවමෙ සපාචිත් තියදුක් කටං, අඤ ්ඤත්ර පාචිත් තියවමෙ. 

ගන් ථනාදීසු සබ් බාපි ඡ පුප්  විකතිවයො වෙදිතබ් බා – ගන් ථිමං, වගොප් ඵිමං, 

වෙධිමං, වෙඨිමං, පූරිමං, ොයිමන් ති. තත් ථ ‘‘ න්ථි ං’’ නාම සදණ් ඩවකසු ො 
උප් පලපදුමාදීසු අඤ් වඤසු ො දීඝෙණ් වටසු පුප් ව සු දට් ඨබ් බං. දණ් ඩවකන 
දණ් ඩකං ෙණ් වටන ො ෙණ් ටං ගන් වථත් ො කතවමෙ හි ගන් ථිමං. තං භික් ඛුස ්ස 
ො භික් ඛුනියා ො කාතුම් පි අකප් පියෙචවනන කාරාවපතුම් පි න ෙට් ටති. එෙං 

ජාන, එෙං කවත වසොවභයය, යථා එතානි පුප්  ානි න විකිරියන් ති තථා 
කවරොහීතිආදිනා පන කප් පියෙචවනන කාවරතුං ෙට් ටති. 

‘‘ක ොප්ඵි ං’’ නාම සුත් වතන ො ොකාදීහි ො ෙස් සිකපුප්  ාදීනං 

එකවතොෙණ් ටිකඋභවතොෙණ් ටිකමාලාෙවසන වගොප්  නං, ොකං ො රජ් ජුං ො 
දිගුණං කත් ො තත් ථ අෙණ් ටකානි නීපපුප්  ාදීනි පවෙවසත් ො පටිපාටියා 

බන් ධන් ති, එතම් පි වගොප් ඵිමවමෙ. සබ් බං පුරිමනවයවනෙ න ෙට් ටති. 

‘‘කවධි ං’’ නාම සෙණ් ටකානි ෙස් සිකපුප්  ාදීනි ෙණ් වටසු, අෙණ් ටකානි 

ො ෙකුලපුප්  ාදීනි අන් වතොඡිද් වද සූචිතාලහීරාදීහි විනිවිජ් ඣිත් ො ආවුනන් ති, 

එතං වෙධිමං නාම, තම් පි පුරිමනවයවනෙ න ෙට් ටති. වකචි පන 
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කදලික් ඛන් ධම් හි කණ් ටවක ො තාලහීරාදීනි ො පවෙවසත් ො තත් ථ පුප්  ානි 

විජ් ඣිත් ො ඨවපන් ති, වකචි කණ් ටකසාඛාසු, වකචි 
පුප්  ච් ඡත් තපුප්  කූටාගාරකරණත් ථං ඡත් වත ච භිත් තියඤ් ච පවෙවසත් ො 

ඨපිතකණ් ටවකසු, වකචි ධම් මාසනවිතාවන බද් ධකණ් ටවකසු, වකචි 

කණිකාරපුප්  ාදීනි සලාකාහි විජ් ඣන් ති, ඡත් තාධිඡත් තං විය ච කවරොන් ති, තං 

අතිඔළාරිකවමෙ. පුප්  විජ් ඣනත් ථං පන ධම් මාසනවිතාවන කණ් ටකම් පි 
බන් ධිතුං කණ් ටකාදීහි ො එකපුප්  ම් පි විජ් ඣිතුං පුප් ව වයෙ ො පුප්  ං 
පවෙවසතුං න ෙට් ටති. ජාලවිතානවෙදික-නාගදන් තක 
පුප්  පටිච් ඡකතාලපණ් ණගුළකාදීනං පන ඡිද් වදසු අවසොකපිණ් ඩියා ො 
අන් තවරසු පුප්  ානි පවෙවසතුං න වදොවසො. එතං වෙධිමං නාම න වහොති. 
ධම් මරජ් ජුයම් පි එවසෙ නවයො. 

‘‘කවඨි ං’’ නාම පුප්  දාමපුප්  හත් ථවකසු දට් ඨබ් බං. වකචි හි මත් ථකදාමං 

කවරොන් තා වහට් ඨා ඝටකාකාරං දස් වසතුං පුප් ව හි වෙවඨන් ති, වකචි අට් ඨට් ඨ 
ො දස දස ො උප් පලපුප්  ාදීනි සුත් වතන ො ොවකන ො දණ් ඩවකසු බන් ධිත් ො 

උප් පලහත් ථවක ො පදුමහත් ථවක ො කවරොන් ති, තං සබ් බං පුරිමනවයවනෙ 
න ෙට් ටති. සාමවණවරහි උප් පාවටත් ො ථවල ඨපිතඋප් පලාදීනි කාසාවෙන 
භණ් ඩිකම් පි බන් ධිතුං න ෙට් ටති. වතසංවයෙ පන ොවකන ො දණ් ඩවකන ො 
බන් ධිතුං අංසභණ් ඩිකං ො කාතුං ෙට් ටති. අංසභණ් ඩිකා නාම ඛන් වධ 
ඨපිතකාසාෙස් ස උවභො අන් වත ආහරිත් ො භණ් ඩිකං කත් ො තස් මිං පසිබ් බවක 

විය පුප්  ානි පක් ඛිපන් ති, අයං වුච් චති අංසභණ් ඩිකා, එතං කාතුං ෙට් ටති. 
දණ් ඩවකහි පදුමිනිපණ් ණං විජ් ඣිත් ො උප් පලාදීනි පණ් වණන වෙවඨත් ො 

ගණ් හන් ති, තත්රාපි පුප්  ානං උපරි පදුමිනිපණ් ණවමෙ බන් ධිතුං ෙට් ටති. 
වහට් ඨා දණ් ඩකං පන බන් ධිතුං න ෙට් ටති. 

‘‘පූරි ං’’ නාම මාලාගුවණ ච පුප්  පවට ච දට් ඨබ් බං. වයො හි මාලාගුවණන 
වචතියං ො වබොධිං ො වෙදිකං ො පරික් ඛිපන් වතො පුන ආවනත් ො පූරිමඨානං 

අතික් කාවමති, එත් තාෙතාපි පූරිමං නාම වහොති. වකො පන ොවදො 

අවනකක් ඛත් තුං පරික් ඛිපන් තස් ස, නාගදන් ත-කන් තවරහි පවෙවසත් ො 

හරන් වතො ඔලම් බකං කත් ො පුන නාගදන් තකං පරික් ඛිපති, එතම් පි පූරිමං 
නාම. නාගදන් තවක පන පුප්  ෙලයං පවෙවසතුං ෙට් ටති. මාලාගුවණහි 
පුප්  පටං කවරොන් ති. තත්රාපි එකවමෙ මාලාගුණං හරිතුං ෙට් ටති. පුන 

පච් චාහරවතො පූරිමවමෙ වහොති, තං සබ් බං පුරිමනවයවනෙ න ෙට් ටති. 
මාලාගුවණහි පන බහූහිපි කතං පුප්  දාමං ලභිත් ො ආසනමත් ථකාදීසු බන් ධිතුං 
ෙට් ටති. අතිදීඝං පන මාලාගුණං එකොරං හරිත් ො ො පරික් ඛිපිත් ො ො පුන 
අඤ ්ඤස ්ස භික් ඛුවනො දාතුං ෙට් ටති. වතනාපි තවථෙ කාතුං ෙට් ටති. 
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‘‘වායි ං’’ නාම පුප්  ජාලපුප්  පටපුප්  රූවපසු දට් ඨබ් බං. වචතිවයසු 
පුප්  ජාලං කවරොන් තස ්ස එකවමකම් හි ජාලච් ඡිද් වද දුක් කටං. 
භිත් තිච් ඡත් තවබොධිත් ථම් භාදීසුපි එවසෙ නවයො. පුප්  පටං පන පවරහි පූරිතම් පි 

ොයිතුං න ලබ් භති. වගොප් ඵිමපුප් ව වහෙ හත් ථිඅස ්සාදිරූපකානි කවරොන් ති, 
තානිපි ොයිමට් ඨාවන තිට් ඨන් ති. පුරිමනවයවනෙ සබ් බං න ෙට් ටති. අඤ් වඤහි 
කතපරිච් වඡවද පන පුප්  ානි ඨවපන් වතන හත් ථිඅස ්සාදිරූපකම් පි කාතුං 

ෙට් ටති.  හාපච්චරියං පන කලම් බවකන අඩ් ඪචන් දවකන ච සද් ධිං 

අට් ඨපුප්  විකතිවයො වුත් තා. තත් ථ ෙ ම්බකෙොති අඩ් ඪචන් දකන් තවර 

ඝටිකදාමඔලම් බවකො වුත් වතො. ‘‘අඩ්ෙචන්දකෙො’’ති අඩ් ඪචන් දාකාවරන 

මාලාගුණපරික් වඛවපො. තදුභයම් පි පූරිවමවයෙ පවිට් ඨං. කුලරුන්දියං පන ‘‘ද් වෙ 
තවයො මාලාගුවණ එකවතො කත් ො පුප්  දාමකරණම් පි ොයිමංවයො’’ති වුත් තං. 

තම් පි ඉධ පූරිමට් ඨාවනවයෙ පවිට් ඨං, න වකෙලඤ් ච පුප්  ගුළදාමවමෙ 

පිට් ඨමයදාමම් පි වගණ් ඩුකපුප්  දාමම් පි කුරුන් දියං වුත් තං, ඛරපත් තදාමම් පි 
සික් ඛාපදස් ස සාධාරණත් තා භික් ඛූනම් පි භික් ඛුනීනම් පි වනෙ කාතුං න 
කාරාවපතුං ෙට් ටති. පූජානිමිත් තං පන කප් පියෙචනං සබ් බත් ථ ෙත් තුං ෙට් ටති. 
පරියායඔභාසනිමිත් තකම් මානි ෙට් ටන් තිවයෙ. 

තුවට්කටන්තීති නිපජ් ජන් ති.  ාකසන්තීති පීතියා උප් පිලෙමානා විය 

උට් ඨහිත් ො ලාසියනාටකං නාවටන් ති, වරචකං වදන් ති. නච්චන්තියාපි

නච්චන්තීති යදා නාටකිත් ථී නච් චති, තදා වතපි තස් සා පුරවතො ො පච් ඡවතො ො 

ගච් ඡන් තා නච් චන් ති. නච්චන්තියාපි  ායන්තීති යදා සා නච් චති, තදා 

නච් චානුරූපං ගායන් ති. එස නවයො සබ් බත් ථ. අට්ඨපකදපි කීළන්තීති 

අට් ඨපද ලවක ජූතං කීළන් ති. තථා දසපකද, ආොකසපීති අට් ඨපදදසපවදසු විය 

ආකාවසවයෙ කීළන් ති. පරිහාරපකථපීති භූමියං නානාපථමණ් ඩලං කත් ො 

තත් ථ පරිහරිතබ් බපථං පරිහරන් තා කීළන් ති. සන්තිොයපි කීළන්තීති 

සන් තිකකීළාය කීළන් ති, එකජ් ඣං ඨපිතා සාරිවයො ො පාසාණසක් ඛරාවයො ො 

අචාවලන් තා නවඛවනෙ අපවනන් ති ච උපවනන් ති ච, සවච තත් ථ කාචි චලති, 

පරාජවයො වහොති. ඛලිොයාති ජූත ලවක පාසකකීළාය කීළන් ති. ඝටිොයාති 

ඝටිකා වුච් චති දණ් ඩකකීළා, තාය කීළන් ති. දීඝදණ් ඩවකන රස ්සදණ් ඩකං 
පහරන් තා විචරන් ති. 

ස ාෙහත්කථනාති ලාඛාය ො මඤ් ජට් ඨියා ො පිට් ඨඋදවක ො 

සලාකහත් ථං වතවමත් ො ‘‘කිං වහොතූ’’ති භූමියං ො භිත් තියං ො තං පහරිත් ො 

හත් ථිඅස් සාදීරූපානි දස් වසන් තා කීළන් ති. අක්කඛනාති ගුවළන. පඞ් චීකරනාති 

පඞ් ගචීරං වුච් චති පණ් ණනාළිකා, තං ධමන් තා කීළන් ති. වඞ්ෙකෙනාති 

ගාමදාරකානං කීළනවකන ඛුද් දකනඞ් ගවලන. ක ොක්ඛචිොයාති වමොක් ඛචිකා 

වුච් චති සම් පරිෙත් තකකීළා, ආකාවස ො දණ් ඩං ගවහත් ො, භූමියං ො සීසං 
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පටුන 

ඨවපත් ො වහට් ඨුපරියභාවෙන පරිෙත් තන් තා කීළන් තීති අත් වථො. 

චිඞ්ගු කෙනාති චිඞ් ගුලකං වුච් චති තාලපණ් ණාදීහි කතං ොතප් පහාවරන 

පරිබ් භමනචක් කං, වතන කීළන් ති. පත්තාළ්හකෙනාති පත් තාළ් හකං වුච් චති 

පණ් ණනාළි, තාය ොලිකාදීනි මිනන් තා කීළන් ති. රථකෙනාති ඛුද් දකරවථන. 

ධනුකෙනාති ඛුද් දකධනුනා. 

අක්ඛරිොයාති අක් ඛරිකා වුච් චති ආකාවස ො පිට් ඨියං ො 

අක් ඛරජානනකීළා, තාය කීළන් ති.  කනසිොයාති මවනසිකා වුච් චති මනසා 

චින් තිතජානනකීළා, තාය කීළන් ති. යථාවජ්කජනාති යථාෙජ් ජං වුච් චති 
කාණකුණිකඛඤ ්ජාදීනං යං යං ෙජ් ජං තං තං පවයොවජත් ො දස් සනකීළා තාය 

කීළන් ති, වෙලම් භකා විය. හත්ථිස්මම්පිසික්ඛන්තීති හත් ථිනිමිත් තං යං සිප් පං 

සික් ඛිතබ් බං, තං සික් ඛන් ති. එවසෙ නවයො අස් සාදීසු. ධාවන්තිපීති පරම් මුඛා 

ගච් ඡන් තා ධාෙන් ති. ආධාවන්තිපීති යත් තකං ධාෙන් ති, තත් තකවමෙ අභිමුඛා 

පුන ආගච් ඡන් තා ආධාෙන් ති. නිබ්බුජ්ඣන්තීති මල් ලයුද් ධං කවරොන් ති. 

න ාටිෙම්පි කදන්තීති ‘‘සාධු, සාධු, භගිනී’’ති අත් තවනො නලාවට අඞ් ගුලිං 

ඨවපත් ො තස් සා නලාවට ඨවපන් ති. විවිධම්පිඅනාචාරං ආචරන්තීති අඤ් ඤම් පි 
පාළියං අනාගතං මුඛඩිණ් ඩිමාදිවිවිධං අනාචාරං ආචරන් ති. 

432. පාසාදිකෙනාති පසාදාෙවහන, සාරුප් වපන සමණානුච් ඡවිවකන. 

අභික්ෙන්කතනාති ගමවනන. පටික්ෙන්කතනාති නිෙත් තවනන. 

ආක ොකිකතනාති පුරවතො දස් සවනන. වික ොකිකතනාති ඉවතො චිවතො ච 

දස් සවනන. සමඤ්ජිකතනාති පබ් බසඞ් වකොචවනන. පසාරිකතනාති වතසංවයෙ 

පසාරවණන. සබ් බත් ථ ඉත් ථම් භූතාඛයානත් වථ කරණෙචනං, 
සතිසම් පජඤ ්වඤහි අභිසඞ් ඛතත් තා පාසාදික අභික් කන් ත-පටික් කන් ත-
ආවලොකිත-විවලොකිත-සමිඤ් ජිත-පසාරිවතො හුත් ොති වුත් තං වහොති. 

ඔක්ඛිත්තචක්ඛූති වහට් ඨා-ඛිත් තචක් ඛු. ඉරියාපථසම්පන්කනොති තාය 
පාසාදිකඅභික් කන් තාදිතාය සම් පන් නඉරියාපවථො. 

ක්වායන් ති වකො අයං. අබ බක ොවියාති අබවලො කිර වබොන් වදො වුච් චති, 

අතිසයත් වථ ච ඉදං ආවමඩිතං, තස් මා අතිවබොන් වදො වියාති වුත් තං වහොති. 

 න්ද න්කදොති අභික් කන් තාදීනං අනුද් ධතතාය අතිමන් වදො. අතිසණ් වහොති 

එෙං ගුණවමෙ වදොසවතො දස් වසන් ති. භාකුලටිෙභාකුලටිකෙො වියාති 
ඔක් ඛිත් තචක් ඛුතාය භකුටිං කත් ො සඞ් කුටිතමුවඛො කුපිවතො විය විචරතීති 

මඤ ්ඤමානා ෙදන් ති. සණ්හාති නිපුණා, ‘‘අම් ම තාත භගිනී’’ති එෙං 

උපාසකජනං යුත් තට් ඨාවන උපවනතුං වඡකා, න යථා අයං; එෙං අබලබවලො 

වියාති අධිප් පාවයො. සඛි ාති සාඛවලයන යුත් තා. සුඛසම්භාසාති ඉදං පුරිමස් ස 
කාරණෙචනං. වයසඤ් හි සුඛසම් භාසා සම් වමොදනීයකථා වනලා වහොති 
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කණ් ණසුඛා, වත සඛිලාති වුච් චන් ති. වතනාහංසු – ‘‘සඛිලා සුඛසම් භාසා’’ති. 
අයං පවනත් ථ අධිප් පාවයො – අම් හාකං අයයා උපාසවක දිස් ො මධුරං 

සම් වමොදනීයං කථං කවථන් ති, තස් මා සඛිලා සුඛසම් භාසා, න යථා අයං; එෙං 

මන් දමන් දා වියාති. මහිතපුබ්බඞ්  ාති මිහිතං පුබ් බඞ් ගමං එවතසං ෙචනස් සාති 

මිහිතපුබ් බඞ් ගමා, පඨමං සිතං කත් ො පච් ඡා ෙදන් තීති අත් වථො. 

එහිස්වා තවාදිකනොති උපාසකං දිස් ො ‘‘එහි ස් ොගතං තො’’ති එෙංොදිවනො, න 

යථා අයං; එෙං සඞ් කුටිතමුඛතාය භාකුටිකභාකුටිකා විය එෙං 
මිහිතපුබ් බඞ් ගමාදිතාය අභාකුටිකභාෙං අත් ථවතො දස් වසත් ො පුන සරූවපනපි 

දස් වසන් වතො ආහංසු – ‘‘අභාකුලටිො උත්තානමුඛා පුබ්බභාසිකනො’’ති. 
උප් පටිපාටියා ො තිණ් ණම් පි ආකාරානං අභාෙදස් සනවමතන් ති වෙදිතබ් බං. 

කථං? එත් ථ හි ‘‘අභාකුලටිො’’ති ඉමිනා භාකුටිකභාකුටිකාකාරස් ස අභාවෙො 

දස් සිවතො. ‘‘උත්තානමුඛා’’ති ඉමිනා මන් දමන් දාකාරස් ස, වය හි චක් ඛූනි 

උම් මිවලත් ො ආවලොකවනන උත් තානමුඛා වහොන් ති, න වත මන් දමන් දා. 

පුබ්බභාසිකනොති ඉමිනා අබලබලාකාරස් ස අභාවෙො දස් සිවතො, වය හි 

ආභාසනකුසලතාය ‘‘අම් ම තාතා’’ති පඨමතරං ආභාසන් ති, න වත 
අබලබලාති. 

එහි, භන්කත, ඝරං මස්සා ාති වසො කිර උපාසවකො ‘‘න වඛො, ආවුවසො, 

පිණ් වඩො ලබ් භතී’’ති වුත් වත ‘‘තුම් හාකං භික් ඛූහිවයෙ එතං කතං, සකලම් පි 

ගාමං විචරන් තා න ලච් ඡථා’’ති ෙත් ො පිණ් ඩපාතං දාතුකාවමො ‘‘එහි, භන් වත, 

ඝරං ගමිස් සාමා’’ති ආහ. කිං පනායං පයුත් තොචා වහොති, න වහොතීති? න 
වහොති. පුච් ඡිතපඤ් වහො නාමායං කවථතුං ෙට් ටති. තස් මා ඉදානි වචපි 
පුබ් බණ් වහ ො සායන් වහ ො අන් තරඝරං පවිට් ඨං භික් ඛුං වකොචි පුච් වඡයය – 

‘‘කස ්මා, භන් වත, චරථා’’ති? වයනත් වථන චරති, තං ආචික් ඛිත් ො ‘‘ලද් ධං න 

ලද් ධ’’න් ති වුත් වත සවච න ලද් ධං, ‘‘න ලද් ධ’’න් ති ෙත් ො යං වසො වදති, තං 
ගවහතුං ෙට් ටති. 

දුට්කඨොති න පසාදාදීනං විනාවසන දුට් වඨො, පුග් ගලෙවසන දුට් වඨො. 

දානපථානීති දානානිවයෙ වුච් චන් ති. අථ ො දානපථානීති දානනිබද් ධානි 

දානෙත් තානීති වුත් තං වහොති. උපච්ඡින්නානීති දායවකහි උපච් ඡින් නානි, න 

වත තානි එතරහි වදන් ති. රිඤ්චන්තීති විසුං වහොන් ති නානා වහොන් ති, 

පක් කමන් තීති වුත් තං වහොති. සණ්ඨකහයයාති සම් මා තිට් වඨයය, වපසලානං 
භික් ඛූනං පතිට් ඨා භවෙයය. 

එව ාවුකසොති වඛො වසො භික් ඛු සද් ධස් ස පසන් නස ්ස උපාසකස් ස සාසනං 

සම් පටිච් ඡි. එෙරූපං කිර සාසනං කප් පියං හරිතුං ෙට් ටති, තස් මා ‘‘මම ෙචවනන 
භගෙවතො පාවද ෙන් දථා’’ති ො ‘‘වචතියං පටිමං වබොධිං සඞ් ඝත් වථරං 
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ෙන් දථා’’ති ො ‘‘වචතිවය ගන් ධපූජං කවරොථ, පුප්  පූජං කවරොථා’’ති ො 

‘‘භික් ඛූ සන් නිපාවතථ, දානං දස් සාම, ධම් මං වසොස් සාමාති ො ඊදිවසසු 
සාසවනසු කුක් කුච් චං න කාතබ් බං. කප් පියසාසනානි එතානි න ගිහීනං 

ගිහිකම් මපටිසංයුත් තානීති. කුලකතොචත්වං, භික්ඛු, ආ ච්ෙසීති නිසින් වනො වසො 

භික් ඛු න ආගච් ඡති අත් ථවතො පන ආගවතො වහොති; එෙං සන් වතපි 

ෙත් තමානසමීවප ෙත් තමානෙචනං ලබ් භති, තස් මා න වදොවසො. පරිවයොසාවන 
‘‘තවතො අහං භගො ආගච් ඡාමී’’ති එත් ථාපි ෙචවන එවසෙ නවයො. 

433. පඨ ං අස්සජිපුනබ්බසුො භික්ඛූ කචොකදතබ්බාති ‘‘මයං තුම් වහ 
ෙත් තුකාමා’’ති ඔකාසං කාවරත් ො ෙත් ථුනා ච ආපත් තියා ච වචොවදතබ් බා. 

වචොවදත් ො යං න සරන් ති, තං සාවරතබ් බා. සවච ෙත් ථුඤ ්ච ආපත් තිඤ් ච 

පටිජානන් ති, ආපත් තිවමෙ ො පටිජානන් ති, න ෙත් ථුං, ආපත් තිං වරොවපතබ් බා. 

අථ ෙත් ථුවමෙ පටිජානන් ති, නාපත් තිං; එෙම් පි ‘‘ඉමස් මිං ෙත් ථුස් මිං අයං නාම 

ආපත් තී’’ති වරොවපතබ් බා එෙ. යදි වනෙ ෙත් ථුං, නාපත් තිං පටිජානන් ති, 
ආපත් තිං න වරොවපතබ් බා අයවමත් ථ විනිච් ඡවයො. යථාපටිඤ් ඤාය පන 

ආපත් තිං වරොවපත් ො; එෙං පබ් බාජනීයකම් මං කාතබ් බන් ති දස් වසන් වතො 

‘‘බයත්කතන භික්ඛුනා’’තිආදිමාහ, තං උත් තානත් ථවමෙ. 

එෙං පබ් බාජනීයකම් මකවතන භික් ඛුනා යස් මිං විහාවර ෙසන් වතන යස් මිං 

ගාවම කුලදූසකකම් මං කතං වහොති, තස් මිං විහාවර ො තස් මිං ගාවම ො න 
ෙසිතබ් බං. තස් මිං විහාවර ෙසන් වතන සාමන් තගාවමපි පිණ් ඩාය න චරිතබ් බං. 
සාමන් තවිහාවරපි ෙසන් වතන තස් මිං ගාවම පිණ් ඩාය න චරිතබ් බං. 

උපතිස්සත්කථකරො පන ‘‘භන් වත නගරං නාම මහන් තං ද් ොදසවයොජනිකම් පි 
වහොතී’’ති අන් වතොසිවකහි වුත් වතො ‘‘යස් සා වීථියා කුලදූසකකම් මං කතං 
තත් වථෙ ොරිත’’න් ති ආහ. තවතො ‘‘වීථිපි මහතී නගරප් පමාණාෙ වහොතී’’ති 

වුත් වතො ‘‘යස් සා ඝරපටිපාටියා’’ති ආහ, ‘‘ඝරපටිපාටීපි වීථිප් පමාණාෙ 
වහොතී’’ති වුත් වතො ඉවතො චිවතො ච සත් ත ඝරානි ොරිතානී’’ති ආහ. තං පන 
සබ් බං වථරස් ස මවනොරථමත් තවමෙ. සවචපි විහාවරො තිවයොජනපරවමො වහොති 

ද් ොදසවයොජනපරමඤ් ච නගරං, වනෙ විහාවර ෙසිතුං ලබ් භති, න නගවර 
චරිතුන් ති. 

435. කත සඞ්කඝනපබ්බාජනීයෙම් ෙතාති කථං සඞ් වඝො වතසං කම් මං 

අකාසි? න ගන් ත් ොෙ අජ් වඣොත් ථරිත් ො අකාසි, අථ වඛො කුවලහි 
නිමන් වතත් ො සඞ් ඝභත් වතසු කයිරමාවනසු තස් මිං තස් මිං ඨාවන වථරා 

සමණපටිපදං කවථත් ො ‘‘අයං සමවණො, අයං අස් සමවණො’’ති මනුස් වස 
සඤ ්ඤාවපත් ො එකං ද් වෙ භික් ඛූ සීමං පවෙ වසත් ො එවතවනවුපාවයන 
සබ් වබසං පබ් බාජනීයකම් මං අකංසූති. එෙං පබ් බාජනීයකම් මකතස් ස ච 
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පටුන 

අට් ඨාරස ෙත් තානි පූවරත් ො යාචන් තස් ස කම් මං පටිප් පස් සම් වභතබ් බං. 

පටිප් පස් සද් ධකම් වමනාපි ච වතන වයසු කුවලසු පුබ් වබ කුලදූසකකම් මං කතං, 

තවතො පච් චයා න ගවහතබ් බා, ආසෙක් ඛයප් පත් වතනාපි න ගවහතබ් බා, 

අකප් පියාෙ වහොන් ති. ‘‘කස ්මා න ගණ් හථා’’ති පුච් ඡිවතන ‘‘පුබ් වබ එෙං 

කතත් තා’’ති වුත් වත, සවච ෙදන් ති ‘‘න මයං වතන කාරවණන වදම ඉදානි 
සීලෙන් තතාය වදමා’’ති ගවහතබ් බා. පකතියා දානට් ඨාවනවයෙ 

කුලදූසකකම් මං කතං වහොති. තවතො පකතිදානවමෙ ගවහතුං ෙට් ටති, යං 

ෙඩ් වඪත් ො වදන් ති, තං න ෙට් ටති. 

න සම් ා වත්තන්තීති වත පන අස් සජිපුනබ් බසුකා අට් ඨාරසසු ෙත් වතසු 

සම් මා න ෙත් තන් ති. න ක ො ං පාකතන්තීති අනුවලොමපටිපදං 

අප් පටිපජ් ජනතාය න පන් නවලොමා වහොන් ති. න කනත්ථාරං වත්තන්තීති 

අත් තවනො නිත් ථරණමග් ගං න පටිපජ් ජන් ති. නභික්ඛූඛ ාකපන්තීති ‘‘දුක් කටං, 

භන් වත, අම් වහහි, න පුන එෙං කරිස් සාම, ඛමථ අම් හාක’’න් ති එෙං භික් ඛූනං 

ඛමාපනං න කවරොන් ති. අක්කෙොසන්තීති කාරකසඞ් ඝං දසහි අක් වකොසෙත් ථූහි 

අක් වකොසන් ති. පරිභාසන්තීති භයං වනසං දස් වසන් ති. ෙන්ද ාමතා…කප.…

භය ාමතාපාකපන්තීති එවත ඡන් දගාමිවනො ච…වප.… භයගාමිවනො චාති එෙං 

ඡන් දගාමිතායපි…වප.… භයගාමිතායපි පාවපන් ති, වයොවජන් තීති අත් වථො. 

පක්ෙ න්තීති වතසං පරිොවරසු පඤ් චසු සමණසවතසු එකච් වච දිසා 

පක් කමන් ති. විබ්භ න්තීති එකච් වච ගිහී වහොන් ති. ෙථඤ්හි නා 

අස්සජිපුනබ්බසුො භික්ඛූති එත් ථ ද් වින් නං පවමොක් ඛානං ෙවසන සබ් වබපි 
‘‘අස ්සජිපුනබ් බසුකා’’ති වුත් තා. 

436-7.  ා ංවාති එත් ථ නගරම් පි ගාමග් ගහවණවනෙ ගහිතං. වතනස් ස 

පදභාජවන ‘‘ගාවමොපි නිගවමොපි නගරම් පි ගාවමො වචෙ නිගවමො චා’’ති වුත් තං. 

තත් ථ අපාකාරපරික් වඛවපො සආපවණො නි ක ොති වෙදිතබ් වබො. 

කුලානි දූවසතීති කුල දූසකෙො. දූවසන් වතො ච න අසුචිකද් දමාදීහි දූවසති, අථ 
වඛො අත් තවනො දුප් පටිපත් තියා වතසං පසාදං විනාවසති. වතවනෙස් ස 
පදභාජවන ‘‘පුප් ව න ො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ වයො හරිත් ො ො හරාවපත් ො 
ො පක් වකොසිත් ො ො පක් වකොසාවපත් ො ො සයං ො උපගතානං යංකිඤ් චි 

අත් තවනො සන් තකං පුප්  ං කුලසඞ් ගහත් ථාය වදති, දුක් කටං. පරසන් තකං 

වදති, දුක් කටවමෙ. වථයයචිත් වතන වදති, භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. 

එවසෙ නවයො සඞ් ඝිවකපි. අයං පන විවසවසො, වසනාසනත් ථාය නියාමිතං 
ඉස් සරෙතාය දදවතො ථුල් ලච් චයං. 
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පුප්  ං නාම කස් ස දාතුං ෙට් ටති, කස ්ස න ෙට් ටතීති? මාතාපිතූන් නං තාෙ 

හරිත් ොපි හරාවපත් ොපි පක් වකොසිත් ොපි පක් වකොසාවපත් ොපි දාතුං ෙට් ටති, 

වසසඤාතකානං පක් වකොසාවපත් ොෙ. තඤ් ච වඛො ෙත් ථුපූජනත් ථාය, 
මණ් ඩනත් ථාය පන සිෙලිඞ් ගාදිපූජනත් ථාය ො කස් සචිපි දාතුං න ෙට් ටති. 
මාතාපිතූනඤ් ච හරාවපන් වතන ඤාතිසාමවණවරවහෙ හරාවපතබ් බං. ඉතවර 

පන යදි සයවමෙ ඉච් ඡන් ති, ෙට් ටති. සම් මවතන පුප්  භාජවකන භාජනකාවල 

සම් පත් තානං සාමවණරානං උපඩ් ඪභාගං දාතුං ෙට් ටති. කුලරුන්දියං 

සම් පත් තගිහීනං උපඩ් ඪභාගං.  හාපච්චරියං ‘‘චූළකං දාතුං ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. 
අසම් මවතන අපවලොවකත් ො දාතබ් බං. 

ආචරියුපජ් ඣාවයසු සගාරො සාමවණරා බහූනි පුප්  ානි ආහරිත් ො රාසිං 

කත් ො ඨවපන් ති, වථරා පාවතොෙ සම් පත් තානං සද් ධිවිහාරිකාදීනං උපාසකානං 

ො ‘‘ත් ෙං ඉදං ගණ් හ, ත් ෙං ඉදං ගණ් හා’’ති වදන් ති, පුප්  දානං නාම න වහොති. 
‘‘වචතියං පූවජස් සාමා’’ති ගවහත් ො ගච් ඡන් තාපි පූජං කවරොන් තාපි තත් ථ 

තත් ථ සම් පත් තානං වචතියපූජනත් ථාය වදන් ති, එතම් පි පුප්  දානං නාම න 
වහොති. උපාසවක අක් කපුප්  ාදීහි පූවජන් වත දිස් ො ‘‘විහාවර 

කණිකාරපුප්  ාදීනි අත් ථි, උපාසකා තානි ගවහත් ො පූවජථා’’ති ෙත් තුම් පි 

ෙට් ටති. භික් ඛූ පුප්  පූජං කත් ො දිොතරං ගාමං පවිට් වඨ ‘‘කිං, භන් වත, අතිදිො 

පවිට් ඨත් ථා’’ති පුච් ඡන් ති, ‘‘විහාවර බහූනි පුප්  ානි පූජං අකරිම් හා’’ති ෙදන් ති. 
මනුස් සා ‘‘බහූනි කිර විහාවර පුප්  ානී’’ති පුනදිෙවස පහූතං ඛාදනීයං 

වභොජනීයං ගවහත් ො විහාරං ගන් ත් ො පුප්  පූජඤ් ච කවරොන් ති, දානඤ් ච 

වදන් ති, ෙට් ටති. මනුස ්සා ‘‘මයං, භන් වත, අසුකදිෙසං නාම පූවජස් සාමා’’ති 

පුප්  ොරං යාචිත් ො අනුඤ් ඤාතදිෙවස ආගච් ඡන් ති, සාමවණවරහි ච පවගෙ 

පුප්  ානි ඔචිනිත් ො ඨපිතානි වහොන් ති, වත රුක් වඛසු පුප්  ානි අපස් සන් තා 

‘‘කුහිං, භන් වත, පුප්  ානී’’ති ෙදන් ති, සාමවණවරහි ඔචිනිත් ො ඨපිතානි 

තුම් වහ පන පූවජත් ො ගච් ඡථ, සඞ් වඝො අඤ් ඤං දිෙසං පූවජස් සතීති. වත 

පූවජත් ො දානං දත් ො ගච් ඡන් ති, ෙට් ටති.  හාපච්චරියං පන කුලරුන්දියඤ්ච 

‘‘වථරා සාමවණවරහි දාවපතුං න ලභන් ති. සවච සයවමෙ තානි පුප්  ානි වතසං 

වදන් ති, ෙට් ටති. වථවරහි පන ‘සාමවණවරහි ඔචිනිත් ො ඨපිතානී’ති 
එත් තකවමෙ ෙත් තබ් බ’’න් ති වුත් තං. සවච පන පුප්  ොරං යාචිත් ො 
අවනොචිවතසු පුප් ව සු යාගුභත් තාදීනි ආදාය ආගන් ත් ො සාමවණවර 
‘‘ඔචිනිත් ො වදථා’’ති ෙදන් ති. ඤාතකසාමවණරානංවයෙ ඔචිනිත් ො දාතුං 

ෙට් ටති. අඤ් ඤාතවක උක් ඛිපිත් ො රුක් ඛසාඛාය ඨවපන් ති, න ඔවරොහිත් ො 

පලායිතබ් බං, ඔචිනිත් ො දාතුං ෙට් ටති. සවච පන වකොචි ධම් මකථිවකො ‘‘බහූනි 
උපාසකා විහාවර පුප්  ානි යාගුභත් තාදීනි ආදාය ගන් ත් ො පුප්  පූජං 

කවරොථා’’ති ෙදති, තස් වසෙ න කප් පතීති  හාපච්චරියඤ්ච කුලරුන්දියඤ්ච 
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වුත් තං.  හාඅට්ඨෙථායං පන ‘‘එතං අකප් පියං න ෙට් ටතී’’ති අවිවසවසන 
වුත් තං. 

 ලම් පි අත් තවනො සන් තකං වුත් තනවයවනෙ මාතාපිතූනංඤ් ච 
වසසඤාතකානඤ් ච දාතුං ෙට් ටති. කුලසඞ් ගහත් ථාය පන වදන් තස් ස 
වුත් තනවයවනෙ අත් තවනො සන් තවක පරසන් තවක සඞ් ඝිවක 
වසනාසනත් ථාය නියාමිවත ච දුක් කටාදීනි වෙදිතබ් බානි. අත් තවනො 
සන් තකංවයෙ ගිලානමනුස් සානං ො සම් පත් තඉස ්සරානං ො ඛීණපරිබ් බයානං 

ො දාතුං ෙට් ටති,  ලදානං න වහොති.  ලභාජවකනාපි සම් මවතන සඞ් ඝස් ස 
 ලභාජනකාවල සම් පත් තමනුස ්සානං උපඩ් ඪභාගං දාතුං ෙට් ටති. අසම් මවතන 
අපවලොවකත් ො දාතබ් බං. සඞ් ඝාරාවමපි  ලපරිච් වඡවදන ො 
රුක් ඛපරිච් වඡවදන ො කතිකා කාතබ් බා. තවතො ගිලානමනුස් සානං ො 
අඤ ්වඤසං ො  ලං යාචන් තානං යථාපරිච් වඡවදන චත් තාරි පඤ් ච  ලානි 
දාතබ් බානි. රුක් ඛා ො දස් වසතබ් බා ‘‘ඉවතො ගවහතුං ලබ් භතී’’ති. ‘‘ඉඝ  ලානි 

සුන් දරානි, ඉවතො ගණ් හථා’’ති එෙං පන න ෙත් තබ් බං. 

චුණ්කණනාති එත් ථ අත් තවනො සන් තකං සිරීසචණ් ණං ො අඤ් ඤං ො 

කසාෙං යංකිඤ් චි කුලසඞ් ගහත් ථාය වදති, දුක් කටං. පරසන් තකාදීසුපි 
වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අයං පන විවසවසො – ඉධ සඞ් ඝස ්ස 
රක් ඛිතවගොපිතාපි රුක් ඛච් ඡල් ලි ගරුභණ් ඩවමෙ. මත් තිකදන් තකට් ඨවෙළූසුපි 
ගරුභණ් ඩූපගං ඤත් ො චණ් වණ වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

පණ් ණදානං පන එත් ථ න ආගතං, තම් පි වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 
පරවතොපි ගරුභණ් ඩවිනිච් ඡවය සබ් බං විත් ථාවරන ෙණ් ණයිස ්සාම. 

කවජ්ජිොය වාති එත් ථ වෙජ් ජකම් මවිධි තතියපාරාජිකෙණ් ණනායං 
වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් වබො. 

ජඞ්ඝකපසනිකෙනාති එත් ථ ජඞ්ඝකපසනියන් ති ගිහීනං 

දූවතයයසාසනහරණකම් මං වුච් චති, තං න කාතබ් බං. ගිහීනඤ් හි සාසනං 
ගවහත් ො ගච් ඡන් තස් ස පවද පවද දුක් කටං. තං කම් මං නිස ්සාය ලද් ධවභොජනං 
භුඤ ්ජන් තස් සාපි අජ් වඣොහාවර අජ් වඣොහාවර දුක් කටං. පඨමං සාසනං 
අග් ගවහත් ොපි පච් ඡා ‘‘අයං දානි වසො ගාවමො හන් ද තං සාසනං ආවරොවචමී’’ති 
මග් ගා ඔක් කමන් තස් සාපි පවද පවද දුක් කටං. සාසනං ආවරොවචත් ො 
ලද් ධවභොජනං භුඤ් ජවතො පුරිමනවයවනෙ දුක් කටං. සාසනං අග් ගවහත් ො 
ආගවතන පන ‘‘භන් වත තස් මිං ගාවම ඉත් ථන් නාමස් ස කා පෙත් තී’’ති 

පුච් ඡියමාවනන කවථතුං ෙට් ටති, පුච් ඡිතපඤ් වහ වදොවසො නත් ථි. පඤ් චන් නං 
පන සහධම් මිකානං මාතාපිතූනං පණ් ඩුපලාසස් ස අත් තවනො 

වෙයයාෙච් චකරස ්ස ච සාසනං හරිතුං ෙට් ටති, ගිහීනඤ් ච පුබ් වබ වුත් තප් පකාරං 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  සඞ් ඝාදිවසසකණ් ඩං 
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පටුන 

කප් පියසාසනං. ඉදඤ් හි ජඞ් ඝවපසනියකම් මං නාම න වහොති. ඉවමහි පන 
අට් ඨහි කුලදූසකකම් වමහි උප් පන් නපච් චයා පඤ් චන් නම් පි සහධම් මිකානං න 

කප් පන් ති, අභූතාවරොචනරූපියසංවෙොහාවරහි උප් පන් නපච් චයසදිසාෙ 
වහොන් ති. 

පාපා සමාචාරා අස් සාති පාපස ාචාකරො. වත පන යස් මා 

මාලාෙච් ඡවරොපනාදවයො ඉධ අධිප් වපතා, තස් මා ‘‘මාලාෙච් ඡං 

වරොවපන් තිපී’’තිආදිනා නවයනස ්ස පදභාජනං වුත් තං. තිකරොක්ඛාති පරම් මුඛා. 

කුල ානිච කතන දුට්ඨානීති එත් ථ පන යස් මා ‘‘කුලානී’’ති වෙොහාරමත් තවමතං, 

අත් ථවතො හි මනුස් සා වතන දුට් ඨා වහොන් ති, තස් මාස ්ස පදභාජවන ‘‘පුබ් වබ 

සද් ධා හුත් ො’’තිආදිමාහ. ෙන්ද ාමකනොති ඡන් වදන ගච් ඡන් තීති 

ඡන් දගාමිවනො. එස නවයො වසවසසු. ස නුභාසිතබ්කබො තස්ස 

පටිනිස්සග් ායාති එත් ථ කුලදූසකකම් වමන දුක් කටවමෙ. යං පන වසො සඞ් ඝං 
පරිභවිත් ො ‘‘ඡන් දගාමිවනො’’තිආදිමාහ. තස් ස පටිනිස් සග් ගාය 
සමනුභාසනකම් මං කාතබ් බන් ති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. වසසං සබ් බත් ථ 
උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනිපි පඨමසඞ් ඝවභදසදිසාවනොති. 

කුලදූසකසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නි  නවණ්ණනා 

442. උද්දිට්ඨා කඛො…කප.…එවක තංධාරයාමීති එත් ථ පඨමං ආපත් ති 

එවතසන් ති පඨ ාපත්තිො, පඨමං වීතික් කමක් ඛවණවයෙ ආපජ් ජිතබ් බාති 
අත් වථො. ඉතවර පන යථා තතිවය චතුත් වථ ච දිෙවස වහොතීති ජවරො 

‘‘තතියවකො චතුත් ථවකො’’ති ච වුච් චති; එෙං යාෙතතිවය සමනුභාසනකම් වම 

වහොන් තීති යාවතතියොති වෙදිතබ් බා. 

යාවතීහංජානංපටිච්ොකදතීති යත් තකානි අහානි ජානන් වතො පටිච් ඡාවදති, 

‘‘අහං ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් වනො’’ති සබ්රහ් මචාරීනං නාවරොවචති. 

තාවතීහන් ති තත් තකානි අහානි. අො ා පරිවත්ථබ්බන් ති න කාවමන, න 

ෙවසන, අථ වඛො අකාවමන අෙවසන පරිොසං සමාදාය ෙත් ථබ් බං. උත්තරි

ොරත්තන් ති පරිොසවතො උත් තරි ඡ රත් තිවයො. භික්ඛු ානත්තායාති භික් ඛූනං 

මානනභාොය, ආරාධනත් ථායාති වුත් තං වහොති. වීසතිසඞ් වඝො ගවණො අස් සාති 

වීසති කණො. තත්රාති යත්ර සබ් බන් තිවමන පරිච් වඡවදන වීසතිගවණො 

භික් ඛුසඞ් වඝො අත් ථි තත්ර. අබ්කභතබ්කබොති අභිඑතබ් වබො සම් පටිච් ඡිතබ් වබො, 

අබ් භානකම් මෙවසන ඔසාවරතබ් වබොති වුත් තං වහොති, අව් හාතබ් වබොති ො 
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අත් වථො. අනබ්භිකතොති න අබ් භිවතො, අසම් පටිච් ඡිවතො, අකතබ් භානකම් වමොති 

වුත් තං වහොති, අනව් හාවතොති ො අත් වථො. සාමීචීති අනුධම් මතා, 

වලොකුත් තරධම් මං අනුගතා ඔොදානුසාසනී, සාමීචි ධම් මතාති වුත් තං වහොති. 
වසසවමත් ථ වුත් තනයවමොති. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

වතරසකෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. අනියතෙණ්ඩං 

1. පඨ අනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

443. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති පඨමඅනියතසික් ඛාපදං. තත් ථ 

ො යුත්තංසමුල් පන්කතොති කාලං සල් ලක් වඛත් ො යදා න අඤ් වඤො වකොචි 

සමීවපන ගච් ඡති ො ආගච් ඡති ො තදා තදනුරූපං ‘‘කච් චි න උක් කණ් ඨසි, න 

කිලමසි, න ඡාතාසී’’තිආදිකං වගහස් සිතං කථං කවථන් වතො. ො යුත්තං 

ධම් ං භණන්කතොති කාලං සල් ලක් වඛත් ො යදා අඤ් වඤො වකොචි සමීවපන 

ගච් ඡති ො ආගච් ඡති ො තදා තදනුරූපං ‘‘උවපොසථං කවරයයාසි, සලාකභත් තං 
දවදයයාසී’’තිආදිකං ධම් මකථං කවථන් වතො. 

බහූ ධීතවරො ච පුත් තා ච අස් සාති බහුපුත්තා. තස් සා කිර දස පුත් තා දස 

ධීතවරො අවහසුං, බහූ නත් තාවරො අස ්සාති බහුනත්තා. යවථෙ හි තස් සා 

එෙමස ්සා පුත් තධීතානම් පි වීසති වීසති දාරකා අවහසුං, ඉති සා 

වීසුත් තරචතුසතපුත් තනත් තපරිොරා අවහොසි. අභි ඞ්  සම් තාති 

උත් තමමඞ් ගලසම් මතා. යඤ්කඤසූති දානප් පදාවනසු. ෙකණසූති 

ආොහවිොහමඞ් ගලාදීසු අන් තරුස් සවෙසු. උස්සකවසූති 

ආසාළ ්හීපොරණනක් ඛත් තාදීසු මහුස් සවෙසු. පඨ ං කභොකජන්තීති ‘‘ඉවමපි 
දාරකා තයා සමානායුකා නිවරොගා වහොන් තූ’’ති ආයාචන් තා පඨමංවයෙ 

වභොවජන් ති, වයපි සද් ධා වහොන් ති පසන් නා, වතපි භික් ඛූ වභොවජත් ො 

තදනන් තරං සබ් බපඨමං තංවයෙ වභොවජන් ති. නාදියීති තස් සා ෙචනං න ආදියි, 

න ගණ් හි, න ො ආදරමකාසීති අත් වථො. 

444-5. අ ංෙම් නිකයති කම් මක් ඛමං කම් මවයොග් ගන් ති කම් මනියං, අලං 

පරියත් තං කම් මනියභාොයාති අලංකම් මනියං, තස් මිං අලංකම් මනිවය, යත් ථ 

අජ් ඣාචාරං කවරොන් තා සක් වකොන් ති, තං කම් මං කාතුං තාදිවසති අත් වථො. 
වතවනෙස් ස පදභාජවන වුත් තං – ‘‘සක් කා වහොති වමථුනං ධම් මං 

පටිවසවිතු’’න් ති, යත් ථ වමථුනං ධම් මං සක් කා වහොති පටිවසවිතුන් ති වුත් තං 

වහොති. නිසජ්ජං ෙප්කපයයාති නිසජ් ජං කවරයය, නිසීවදයයාති අත් වථො. යස් මා 

පන නිසීදිත් ොෙ නිපජ් ජති, වතනස ්ස පදභාජවන උභයම් පි වුත් තං. තත් ථ 

උපනිසින්කනොති උපගන් ත් ො නිසින් වනො. එෙං උපනිපන්කනොපි වෙදිතබ් වබො. 

භික්ඛු නිසින්කනති භික් ඛුම් හි නිසින් වනති අත් වථො. උකභො වා නිසින්නාති 

ද් වෙපි අපච් ඡා අපුරිමං නිසින් නා. එත් ථ ච කිඤ් චාපි පාළියං ‘‘වසොතස් ස 

රවහො’’ති ආගතං, චක් ඛුස ්ස රවහවනෙ පන පරිච් වඡවදො වෙදිතබ් වබො. සවචපි 

හි පිහිතකොටස ්ස ගබ් භස ්ස ද් ොවර නිසින් වනො විඤ් ඤූ පුරිවසො වහොති, වනෙ 
අනාපත් තිං කවරොති. අපිහිතකොටස් ස පන ද් ොවර නිසින් වනො අනාපත් තිං 

කවරොති. න වකෙලඤ් ච ද් ොවර අන් වතොද් ොදසහත් වථපි ඔකාවස නිසින් වනො, 



විනයපිටවක පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා  අනියතකණ් ඩං 

499 

පටුන 

සවච සචක් ඛුවකො වික් ඛිත් වතොපි නිද් දායන් වතොපි අනාපත් තිං කවරොති. සමීවප 

ඨිවතොපි අන් වධො න කවරොති, චක් ඛුමාපි නිපජ් ජිත් ො නිද් දායන් වතො න කවරොති. 
ඉත් ථීනං පන සතම් පි අනාපත් තිං න කවරොතිවයෙ. 

සද්කධයයවචසාති සද් ධාතබ් බෙචනා. සා පන යස් මා අරියසාවිකාෙ වහොති, 
වතනස ්ස පදභාජවන ‘‘ආගත ලා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ආගතං  ලං අස් සාති 

ආ තඵ ා පටිලද් ධවසොතාපත් ති ලාති අත් වථො. අභිසක තාවිනීති 

පටිවිද් ධචතුසච් චා. විඤ් ඤාතං සික් ඛත් තයසාසනං එතායාති විඤ්ඤාතසාසනා.

නිසජ්ජංභික්ඛුපටිජාන ාකනොති කිඤ් චාපි එෙරූපා උපාසිකා දිස් ො ෙදති, අථ 
වඛො භික් ඛු නිසජ් ජං පටිජානමාවනොවයෙ තිණ් ණං ධම් මානං අඤ් ඤතවරන 

කාවරතබ් වබො, න අප් පටිජානමාවනොති අත් වථො. 

කයන වා සා සද්කධයයවචසා උපාසිො වකදයය කතන කසො භික්ඛු

ොකරතබ්කබොති නිසජ් ජාදීසු ආකාවරසු වයන ො ආකාවරන සද් ධිං 

වමථුනධම් මාදීනි ආවරොවපත් ො සා උපාසිකා ෙවදයය, පටිජානමාවනොෙ වතන 
වසො භික් ඛු කාවරතබ් වබො. එෙරූපායපි උපාසිකාය ෙචනමත් වතන න 

කාවරතබ් වබොති අත් වථො. කස් මා? යස් මා දිට් ඨං නාම තථාපි වහොති, අඤ ්ඤථාපි 
වහොති. 

තදත් ථවජොතනත් ථඤ් ච ඉදං ෙත් ථුං උදාහරන් ති – මල් ලාරාමවිහාවර කිර 
එවකො ඛීණාසෙත් වථවරො එකදිෙසං උපට් ඨාකකුලං ගන් ත් ො අන් වතොවගවහ 

නිසීදි, උපාසිකාපි සයනපල් ලඞ් කං නිස් සාය ඨිතා වහොති. අවථවකො 
පිණ් ඩචාරිවකො ද් ොවර ඨිවතො දිස් ො ‘‘වථවරො උපාසිකාය සද් ධිං එකාසවන 
නිසින් වනො’’ති සඤ් ඤං පටිලභිත් ො පුනප් පුනං ඔවලොවකසි. වථවරොපි ‘‘අයං 
මයි අසුද් ධලද් ධිවකො ජාවතො’’ති සල් ලක් වඛත් ො කතභත් තකිච් වචො විහාරං 
ගන් ත් ො අත් තවනො ෙසනට් ඨානං පවිසිත් ො අන් වතොෙ නිසීදි. වසොපි භික් ඛු 
‘‘වථරං වචොවදස් සාමී’’ති ආගන් ත් ො උක් කාසිත් ො ද් ොරං විෙරි. වථවරො තස් ස 
චිත් තං ඤත් ො ආකාවස උප් පතිත් ො කූටාගාරකණ් ණිකං නිස ්සාය 
පල් ලඞ් වකන නිසීදි. වසොපි භික් ඛු අන් වතො පවිසිත් ො මඤ ්චඤ ්ච 

වහට් ඨාමඤ් චඤ ්ච ඔවලොවකත් ො වථරං අපස් සන් වතො උද් ධං උල් වලොවකසි, 

අථ ආකාවස නිසින් නං වථරං දිස් ො ‘‘භන් වත, එෙං මහිද් ධිකා නාම තුම් වහ 
මාතුගාවමන සද් ධිං එකාසවන නිසින් නභාෙං ෙදාවපථ එො’’ති ආහ. වථවරො 

‘‘අන් තරඝරස් වසවෙවසො ආවුවසො වදොවසො, අහං පන තං සද් ධාවපතුං 

අසක් වකොන් වතො එෙමකාසිං, රක් වඛයයාසි ම’’න් ති ෙත් ො ඔතරීති. 

446. ඉවතො පරං සා කච එවං වකදයයාතිආදි සබ් බං පටිඤ් ඤාය 

කාරණාකාරදස් සනත් ථං වුත් තං, තත් ථ  ාතු ා ස්ස ක ථුනං ධම් ං 

පටිකසවන්කතොති මාතුගාමස ්ස මග් වග වමථුනං ධම් මං පටිවසෙන් වතොති 
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අත් වථො. නිසජ්ජාය ොකරතබ්කබොති නිසජ් ජං පටිජානිත් ො 
වමථුනධම් මපටිවසෙනං අප් පටිජානන් වතො වමථුනධම් මපාරාජිකාපත් තියා 

අකාවරත් ො නිසජ් ජාමත් වතන යං ආපත් තිං ආපජ් ජති තාය කාවරතබ් වබො, 
පාචිත් තියාපත් තියා කාවරතබ් වබොති අත් වථො. එවතන නවයන සබ් බචතුක් වකසු 
විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

451. සික් ඛාපදපරිවයොසාවන පන ආපත් තානාපත් තිපරිච් වඡදදස් සනත් ථං 

වුත් වතසු   නං පටිජානාතීතිආදීසු   නං පටිජානාතීති 

‘‘රවහොනිසජ් ජස් සාදත් ථං ගවතොම් හී’’ති එෙං ගමනං පටිජානාති, නිසජ්ජන් ති 

නිසජ් ජස් සාවදවනෙ නිසජ් ජං පටිජානාති. ආපත්තින් ති තීසු අඤ් ඤතරං 

ආපත් තිං. ආපත්තියා ොකරතබ්කබොති තීසු යං පටිජානාති, තාය කාවරතබ් වබො. 

වසසවමත් ථ චතුක් වක උත් තානාධිප් පායවමෙ. දුතියචතුක් වක පන   නංන

පටිජානාතීති රවහො නිසජ් ජස ්සාදෙවසන න පටිජානාති, ‘‘සලාකභත් තාදිනා 

අත් තවනො කම් වමන ගවතොම් හි, සා පන මය් හං නිසින් නට් ඨානං ආගතා’’ති 
ෙදති. වසසවමත් ථාපි උත් තානාධිප් පායවමෙ. 

අයං පන සබ් බත් ථ විනිච් ඡවයො – රකහො නිසජ්ජස්සාකදොති 
වමථුනධම් මසන් නිස් සිතකිවලවසො වුච් චති. වයො භික් ඛු වතනස් සාවදන 

මාතුගාමස ්ස සන් තිකං ගන් තුකාවමො අක් ඛිං අඤ් වජති, දුක් කටං. නිොසනං 

නිොවසති, කායබන් ධනං බන් ධති, චීෙරං පාරුපති, සබ් බත් ථ පවයොවග 

පවයොවග දුක් කටං. ගච් ඡති, පදොවර පදොවර දුක් කටං. ගන් ත් ො නිසීදති, 
දුක් කටවමෙ. මාතුගාවම ආගන් ත් ො නිසින් නමත් වත පාචිත් තියං. සවච සා 

ඉත් ථී වකනචි කරණීවයන උට් ඨායුට් ඨාය පුනප් පුනං නිසීදති, නිසජ් ජාය 

නිසජ් ජාය පාචිත් තියං. යං සන් ධාය ගවතො, සා න දිට් ඨා, අඤ ්ඤා ආගන් ත් ො 

නිසීදති, අස් සාවද උප් පන් වන පාචිත් තියං.  හාපච්චරියං පන ‘‘ගමනකාලවතො 
පට් ඨාය අසුද් ධචිත් තත් තා ආපත් තිවයො’’ති වුත් තං. සවච සම් බහුලා 

ආගච් ඡන් ති, මාතුගාමගණනාය පාචිත් තියානි. සවච උට් ඨායුට් ඨාය පුනප් පුනං 

නිසීදන් ති, නිසජ් ජාගණනාය පාචිත් තියානි. අනියවමත් ො දිට් ඨදිට් ඨාය සද් ධිං 
රහස් සාදං කප් වපස ්සාමීති ගන් ත් ො නිසින් නස ්සාපි ආගතාගතානං ෙවසන 
පුනප් පුනං නිසජ් ජාෙවසන ච වුත් තනවයවනෙ ආපත් තිවයො වෙදිතබ් බා. සවච 
සුද් ධචිත් වතන ගන් ත් ො නිසින් නස ්ස සන් තිකං ආගන් ත් ො නිසින් නාය ඉත් ථියා 
රහස් සාවදො උප් පජ් ජති අනාපත් ති. 

සමුට් ඨානාදීනි පඨමපාරාජිකසදිසාවනොති. 

පඨමඅනියතසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

452. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති දුතියඅනියතසික් ඛාපදං. තත් ථ 

භ වතා පටික්ඛිත්තන් තිආදිම් හි ‘‘යං එවකො එකාය රවහො පටිච් ඡන් වන 

ආසවන අලංකම් මනිවය නිසජ් ජං කප් වපයය, තං නිසජ් ජං කප් වපතුං 
පටික් ඛිත් ත’’න් ති එෙං සම් බන් වධො වෙදිතබ් වබො. ඉතරථා හි ‘‘එකස ්ස 

එකායා’’ති ෙත් තබ් බං සියා, කස ්මා? ‘‘පටික් ඛිත් ත’’න් ති වුත් තත් තා. 
සාමිඅත් වථ ො එතං පච් චත් තෙචනං වෙදිතබ් බං. 

453. නකහවකඛොපනපටිච්ෙන්නන් ති එත් ථ පන යම් පි බහි පරික් ඛිත් තං 

අන් වතො විෙටං පරිවෙණඞ් ගණාදි, තම් පි අන් වතොගධන් ති වෙදිතබ් බං. 

එෙරූපඤ ්හි ඨානං අප් පටිච් ඡන් වනවයෙ ගහිතන් ති  හාපච්චරියං වුත් තං. වසසං 
පඨමසික් ඛාපදනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. වකෙලඤ් හි ඉධ ඉත් ථීපි පුරිවසොපි වයො 
වකොචි විඤ් ඤූ අනන් වධො අබධිවරො අන් වතොද් ොදසහත් වථ ඔකාවස ඨිවතො ො 
නිසින් වනො ො වික් ඛිත් වතොපි නිද් දායන් වතොපි අනාපත් තිං කවරොති. බධිවරො පන 
චක් ඛුමාපි අන් වධො ො අබධිවරොපි න කවරොති. පාරාජිකාපත් තිඤ් ච 
පරිහාවපත් ො දුට් ඨුල් ලොචාපත් ති වුත් තාති අයං විවසවසො. වසසං 
පුරිමසදිසවමෙ. උභයත් ථාපි උම් මත් තකආදිකම් මිකානං අනාපත් ති. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදංසික් ඛාපදං තිසමුට් ඨානං – කායචිත් තවතො, 

ොචාචිත් තවතො, කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති. කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, 

සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, 
සුඛමජ් ඣත් තවෙදනාහි ද් විවෙදනං. වසසං උත් තානත් ථවමොති. 

දුතියඅනියතසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

අනියතෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

1. චීවරවග්ක ො 

1. පඨමකථිනසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

තිංස නිස ්සග් ගියා ධම් මා, වය වුත් තා සමිතාවිනා; 

වතසං දානි කරිස් සාමි, අපුබ් බපදෙණ් ණනං. 

459. වතන සමවයන බුද් වධො භගො වෙසාලියං විහරති වගොතමවක 
වචතිවය. වතන වඛො පන සමවයන භගෙතා භික් ඛූනං තිචීෙරං අනුඤ් ඤාතං 

වහොතීති එත් ථ තිචීවරන් ති අන් තරොසවකො උත් තරාසඞ් වගො සඞ් ඝාටීති ඉදං 

චීෙරත් තයං පරිභුඤ් ජිතුං අනුඤ් ඤාතං වහොති. යත් ථ පවනතං අනුඤ් ඤාතං, යදා 

ච අනුඤ් ඤාතං, වයන ච කාරවණන අනුඤ් ඤාතං, තං සබ් බං චීෙරක් ඛන් ධවක 

ජීෙකෙත් ථුස් මිං (මහාෙ. 326 ආදවයො) ආගතවමෙ. අඤ්කඤකනවතිචීවකරන

 ා ං පවිසන්තීති වයන විහාවර අච් ඡන් ති න් හානඤ් ච ඔතරන් ති, තවතො 

අඤ ්වඤන, එෙං දිෙවස දිෙවස නෙ චීෙරානි ධාවරන් ති. 

460. උප්පන්නංකහොතීති අනුපඤ් ඤත් තියා ද් ොරං දදමානං පටිලාභෙවසන 

උප් පන් නං වහොති, වනො නිප්  ත් තිෙවසන. 

ආයස් කතො සාරිපුත්තස්ස දාතුොක ො කහොතීති ආයස ්මා කිර ආනන් වදො 
භගෙන් තං ඨවපත් ො අඤ් වඤො එෙරූවපො ගුණවිසිට් වඨො පුග් ගවලො නත් ථීති 
ගුණබහුමාවනන ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං අතිමමායති. වසො සදාපි මනාපං 

චීෙරං ලභිත් ො රජිත් ො කප් පබින් දුං දත් ො වථරස් වසෙ වදති, පුවරභත් වත 

පණීතං යාගුඛජ් ජකං ො පිණ් ඩපාතං ො ලභිත් ොපි වථරස් වසෙ වදති, 

පච් ඡාභත් වත මධු ාණිතාදීනි ලභිත් ොපි වථරස් වසෙ වදති, උපට් ඨාකකුවලහි 
දාරවක නික් ඛාවමත් ො පබ් බාවජත් ොපි වථරස් ස සන් තිවක උපජ් ඣං 
ගාහාවපත් ො සයං අනුසාෙනකම් මං කවරොති. ආයස් මාපි සාරිපුත් වතො ‘‘පිතු 

කත් තබ් බකිච් චං නාම වජට් ඨපුත් තස් ස භාවරො, තං මයා භගෙවතො කත් තබ් බං 

කිච් චං ආනන් වදො කවරොති, අහං ආනන් දං නිස් සාය අප් වපොස ්සුක් වකො විහරිතුං 

ලභාමී’’ති ආයස ්මන් තං ආනන් දං අතිවිය මමායති, වසොපි මනාපං චීෙරං 

ලභිත් ො ආනන් දත් වථරස ්වසෙ වදතීති සබ් බං පුරිමසදිසවමෙ. එෙං 
ගුණබහුමාවනන මමායන් වතො තදා උප් පන් නම් පි තං චීෙරං ආයස් මවතො 
සාරිපුත් තස ්ස දාතුකාවමො වහොතීති වෙදිතබ් වබො. 

නව ංවාභ වාදිවසංදස ංවාති එත් ථ පන සවච භවෙයය ‘‘කථං වථවරො 

ජානාතී’’ති? බහූහි කාරවණහි ජානාති. සාරිපුත් තත් වථවරො කිර ජනපදචාරිකං 
පක් කමන් වතො ආනන් දත් වථරං ආපුච් ඡිත් ොෙ පක් කමති ‘‘අහං එත් තවකන 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

503 

පටුන 

නාම කාවලන ආගච් ඡිස ්සාමි, එත් ථන් තවර භගෙන් තං මා පමජ් ජී’’ති. සවච 

සම් මුඛා න ආපුච් ඡති, භික් ඛූ වපවසත් ොපි ආපුච් ඡිත් ොෙ ගච් ඡති. සවච 

අඤ ්ඤත් ථ ෙස් සං ෙසති, වය පඨමතරං භික් ඛූ ආගච් ඡන් ති, වත එෙං පහිණති 

‘‘මම ෙචවනන භගෙවතො ච පාවද සිරසා ෙන් දථ, ආනන් දස ්ස ච ආවරොගයං 
ෙත් ො මං ‘අසුකදිෙවස නාම ආගමිස් සතී’ති ෙදථා’’ති සදා ච 
යථාපරිච් ඡින් නදිෙවසවයෙ එති. අපිචායස් මා ආනන් වදො අනුමාවනනපි ජානාති 

‘‘එත් තවක දිෙවස භගෙතා විවයොගං සහන් වතො අධිොවසන් වතො ආයස් මා 

සාරිපුත් වතො ෙසි, ඉවතො දානි පට් ඨාය අසුකං නාම දිෙසං න අතික් කමිස ්සති 
අද් ධා ආගමිස් සතී’’ති. වයසං වයසඤ් හි පඤ් ඤා මහතී වතසං වතසං භගෙති 
වපමඤ ්ච ගාරවෙො ච මහා වහොතීති ඉමිනා නවයනාපි ජානාති. එෙං බහූහි 
කාරවණහි ජානාති. වතනාහ – ‘‘නෙමං ො භගො දිෙසං දසමං ො’’ති. එෙං 

වුත් වත යස් මා ඉදං සික් ඛාපදං පණ් ණත් තිෙජ් ජං, න වලොකෙජ් ජං; තස් මා 

ආයස ්මතා ආනන් වදන වුත් තසදිසවමෙ පරිච් වඡදං කවරොන් වතො ‘‘අථ කඛො

භ වා…කප.… ධාකරතු’’න් ති. සවච පන වථවරන අද් ධමාවසො ො මාවසො ො 

උද් දිට් වඨො අභවිස් ස, වසොපි භගෙතා අනුඤ් ඤාවතො අස ්ස. 

462-3. නිට්ඨිතචීවරස්මන් ති වයන වකනචි නිට් ඨාවනන නිට් ඨිවත 

චීෙරස ්මිං. යස් මා පන තං චීෙරං කරවණනපි නිට් ඨිතං වහොති, නස ්සනාදීහිපි 
තස් මාස් ස පදභාජවන අත් ථමත් තවමෙ දස් වසතුං භික් ඛුවනො චීෙරං කතං ො 

වහොතීතිආදි වුත් තං. තත් ථ ෙතන් ති සූචිකම් මපරිවයොසාවනන කතං, 
සූචිකම් මපරිවයොසානං නාම යංකිඤ් චි සූචියා කත් තබ් බං 

පාසපට් ටගණ් ඨිකපට් ටපරිවයොසානං කත් ො සූචියා පටිසාමනං. නට්ඨන් ති 

වචොරාදීහි හටං, එතම් පි හි කරණපලිවබොධස් ස නිට් ඨිතත් තා නිට් ඨිතන් ති 

වුච් චති. විනට්ඨන් ති උපචිකාදීහි ඛායිතං. දඩ්ෙන් ති අග් ගිනා දඩ් ඪං. චීවරාසාවා 

උපච්ඡින්නාති ‘‘අසුකස ්මිං නාම කුවල චීෙරං ලභිස් සාමී’’ති යා චීෙරාසා 

උප් පන් නා වහොති, සා ො උපච් ඡින් නා, එවතසම් පි හි කරණපලිවබොධස් වසෙ 
නිට් ඨිතත් තා නිට් ඨිතභාවෙො වෙදිතබ් වබො. 

උබ්භතස්මං ෙථිකනති කථිවන ච උබ් භතස ්මිං. එවතන දුතියස් ස 
පලිවබොධස ්ස අභාෙං දස ්වසති. තං පන කථිනං යස් මා අට් ඨසු ො මාතිකාසු 

එකාය අන් තරුබ් භාවරන ො උද් ධරීයති, වතනස ්ස නිද් වදවස ‘‘අට් ඨන් නං 

මාතිකාන’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘අට් ඨිමා, භික් ඛවෙ, මාතිකා කථිනස ්ස 

උබ් භාරාය – පක් කමනන් තිකා, නිට් ඨානන් තිකා, සන් නිට් ඨානන් තිකා, 

නාසනන් තිකා, සෙනන් තිකා, ආසාෙච් වඡදිකා, සීමාතික් කන් තිකා, 

සහුබ් භාරා’’ති එෙං අට් ඨ මාතිකාවයො ෙථිනක්ඛන්ධකෙ ආගතා. 

අන් තරුබ් භාවරොපි ‘‘සුණාතු වම, භන් වත, සඞ් වඝො; යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, 

සඞ් වඝො කථිනං උද් ධවරයය, එසා ඤත් ති. සුණාතු වම, භන් වත, සඞ් වඝො; 
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සඞ් වඝො කථිනං උද් ධරති, යස් සායස ්මවතො ඛමති, කථිනස ්ස උබ් භාවරො, වසො 

තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, වසො භාවසයය. උබ් භතං සඞ් වඝන කථිනං, ඛමති 

සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එෙවමතං ධාරයාමී’’ති (පාචි. 926) එෙං 
භික් ඛුනීවිභඞ් වග ආගවතො. තත් ථ යං ෙත් තබ් බං තං ආගතට් ඨාවනවයෙ 

ෙණ් ණයිස ්සාම. ඉධ පන වුච් චමාවන පාළි ආහරිතබ් බා වහොති, අත් වථොපි 

ෙත් තබ් වබො. වුත් වතොපි ච න සුවිඤ් වඤවයයො වහොති, අට් ඨාවන වුත් තත් තාය. 

දසාහපර න් ති දස අහානි පරවමො පරිච් වඡවදො අස් සාති දසාහපරවමො, තං 
දසාහපරමං කාලං ධාවරතබ් බන් ති අත් වථො. පදභාජවන පන අත් ථමත් තවමෙ 
දස් වසතුං ‘‘දසාහපරමතා ධාවරතබ් බ’’න් ති වුත් තං. ඉදඤ් හි වුත් තං වහොති 

‘‘දසාහපරම’’න් ති එත් ථ යා දසාහපරමතා දසාහපරමභාවෙො, අයං එත් තවකො 
කාවලො යාෙ නාතික් කමති තාෙ ධාවරතබ් බන් ති. 

අධිට් ඨිතවිකප් පිවතසු අපරියාපන් නත් තා අතිවරකං චීෙරන් ති 

අතිකරෙචීවරං. වතවනෙස් ස පදභාජවන වුත් තං ‘‘අනධිට් ඨිතං 
අවිකප් පිත’’න් ති. 

ෙන්නං චීවරානං අඤ්ඤතරන් ති වඛොමං, කප් පාසිකං, වකොවසයයං, 

කම් බලං, සාණං, භඞ් ගන් ති ඉවමසං ඡන් නං චීෙරානං අඤ් ඤතරං. එවතන 
චීෙරස ්ස ජාතිං දස් වසත් ො ඉදානි පමාණං දස් වසතුං ‘‘විකප් පනුපගං 

පච් ඡිම’’න් ති ආහ. තස් ස පමාණං දීඝවතො ද් වෙ විදත් ථිවයො, තිරියං විදත් ථි. 

තත්රායං පාළි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, ආයාවමන අට් ඨඞ් ගුලං සුගතඞ් ගුවලන 

චතුරඞ් ගුලවිත් ථතං පච් ඡිමං චීෙරං විකප් වපතු’’න් ති (මහාෙ. 358). 

තං අතික්ො යකතො නිස්සග්ගියං පාචිත්තියන් ති තං 

යථාවුත් තජාතිප් පමාණං චීෙරං දසාහපරමං කාලං අතික් කාමයවතො, 
එත් ථන් තවර යථා අතිවරකචීෙරං න වහොති තථා අකුබ් බවතො නිස් සග් ගියං 

පාචිත් තියං, තඤ් ච චීෙරං නිස ්සග් ගියං වහොති, පාචිත් තියාපත් ති චස් ස වහොතීති 

අත් වථො. අථ ො නිස් සජ් ජනං නිස ්සග් ගියං, පුබ් බභාවග කත් තබ් බස ්ස 
විනයකම් මස් වසතං නාමං. නිස් සග් ගියමස් ස අත් ථීති නිස ්සග් ගියමිච් වචෙ. 

කින් තං? පාචිත් තියං. තං අතික් කාමයවතො සනිස් සග් ගියවිනයකම් මං 
පාචිත් තියං වහොතීති අයවමත් ථ අත් වථො. පදභාජවන පන පඨමං තාෙ 
අත් ථවිකප් පං දස් වසතුං ‘‘තං අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං වහොතී’’ති මාතිකං 

ඨවපත් ො ‘‘එකාදවස අරුණුග් ගමවන නිස ්සග් ගියං වහොති, නිස ්සජ් ජිතබ් බ’’න් ති 

වුත් තං. පුන යස් ස ච නිස් සජ් ජිතබ් බං, යථා ච නිස් සජ් ජිතබ් බං, තං දස් වසතුං 

‘‘සඞ් ඝස ්ස ො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ එොදකස අරුණුග්  කනති එත් ථ යං 

දිෙසං චීෙරං උප් පන් නං තස් ස වයො අරුවණො, වසො උප් පන් නදිෙසනිස් සිවතො, 
තස් මා චීෙරුප් පාදදිෙසඑන සද් ධිං එකාදවස අරුණුග් ගමවන නිස් සග් ගියං 
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වහොතීති වෙදිතබ් බං. සවචපි බහූනි එකජ් ඣං බන් ධිත් ො ො වෙවඨත් ො ො 
ඨපිතානි එකාෙ ආපත් ති. අබද් ධාවෙඨිවතසු ෙත් ථුගණනාය ආපත් තිවයො. 

නිස්සජ්ජිත්වා ආපත්තිකදකසතබ්බාති කථං වදවසතබ් බා? යථා ඛන්ධකෙ 

වුත් තං, කථඤ ්ච තත් ථ වුත් තං? එෙං වුත් තං – ‘‘වතන, භික් ඛවෙ, භික් ඛුනා 
සඞ් ඝං උපසඞ් කමිත් ො එකංසං උත් තරාසඞ් ගං කරිත් ො වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං 
පාවද ෙන් දිත් ො උක් කුටිකං නිසීදිත් ො අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො එෙමස් ස 

ෙචනීවයො – ‘අහං, භන් වත, ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් වනො, තං 

පටිවදවසමී’’’ති (චූළෙ. 239). ඉධ පන සවච එකං චීෙරං වහොති ‘‘එකං 

නිස ්සග් ගියං පාචිත් තිය’’න් ති ෙත් තබ් බං. සවච ද් වෙ, ‘‘ද් වෙ’’ති ෙත් තබ් බං. 

සවච බහූනි ‘‘සම් බහුලානී’’ති ෙත් තබ් බං. නිස ්සජ් ජවනපි සවච එකං 

යථාපාළිවමෙ ‘‘ඉදං වම, භන් වත, චීෙර’’න් ති ෙත් තබ් බං. සවච ද් වෙ ො බහූනි 

ො, ‘‘ඉමානි වම, භන් වත, චීෙරානි දසාහාතික් කන් තානි නිස් සග් ගියානි, 
ඉමානාහං සඞ් ඝස් ස නිස් සජ් ජාමී’’ති ෙත් තබ් බං. පාළිං ෙත් තුං අසක් වකොන් වතන 
අඤ ්ඤථාපි ෙත් තබ් බං. 

බයත්කතන භික්ඛුනා පටිබක න ආපත්ති පටිග් කහතබ්බාති ඛන් ධවක 
වුත් තනවයවනෙ පටිග් ගවහතබ් බා. එෙඤ් හි තත් ථ වුත් තං – ‘‘බයත් වතන 
භික් ඛුනා පටිබවලන සඞ් වඝො ඤාවපතබ් වබො – 

‘සුණාතු වම භන් වත සඞ් වඝො, අයං ඉත් ථන් නාවමො භික් ඛු ආපත් තිං 

සරති විෙරති උත් තානිං කවරොති වදවසති, යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තකල් ලං, 
අහං ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුවනො ආපත් තිං පටිග් ගණ් වහයය’න් ති. 

වතන ෙත් තබ් වබො ‘පස් සසී’ති? ‘ආම, පස් සාමී’ති. ආයතිං සංෙවරයයාසී’’ති 

(චූළෙ. 239). ද් වීසු පන සම් බහුලාසු ො පුරිමනවයවනෙ ෙචනවභවදො 
ඤාතබ් වබො. 

චීෙරදාවනපි ‘‘සඞ් වඝො ඉමං චීෙරං ඉමානි චීෙරානී’’ති ෙත් ථුෙවසන 
ෙචනවභවදො වෙදිතබ් වබො. ගණස් ස ච පුග් ගලස ්ස ච නිස් සජ් ජවනපි එවසෙ 
නවයො. 

ආපත් තිවදසනාපටිග් ගහවණසු පවනත් ථ අයං පාළි – ‘‘වතන, භික් ඛවෙ, 
භික් ඛුනා සම් බහුවල භික් ඛූ උපසඞ් කමිත් ො එකංසං උත් තරාසඞ් ගං කත් ො 
වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාවද ෙන් දිත් ො උක් කුටිකං නිසීදිත් ො අඤ් ජලිං 

පග් ගවහත් ො එෙමස් සු ෙචනීයා – ‘අහං, භන් වත, ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං 
ආපන් වනො තං පටිවදවසමී’ති. බයත් වතන භික් ඛුනා පටිබවලන වත භික් ඛූ 
ඤාවපතබ් බා – 
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‘සුණන් තු වම ආයස් මන් තා, අයං ඉත් ථන් නාවමො භික් ඛු ආපත් තිං 
සරති විෙරති උත් තානිං කවරොති වදවසති. යදායස් මන් තානං 

පත් තකල් ලං, අහං ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුවනො ආපත් තිං 
පටිග් ගණ් වහයය’න් ති. 

වතන ෙත් තබ් වබො ‘පස් සසී’ති? ‘ආම, පස් සාමී’ති. ‘ආයතිං 
සංෙවරයයාසී’ති. 

වතන භික් ඛුනා එකං භික් ඛුං උපසඞ් කමිත් ො එකංසං උත් තරාසඞ් ගං 
කරිත් ො උක් කුටිකං නිසීදිත් ො අඤ් ජලිං පග් ගවහත් ො එෙමස් ස ෙචනීවයො – 

‘අහං, ආවුවසො, ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් වනො තං පටිවදවසමී’ති. වතන 

ෙත් තබ් වබො ‘පස් සසී’ති, ආම පස් සාමීති ආයතිං සංෙවරයයාසී’’ති (චූළෙ. 239). 
තත් ථ පුරිමනවයවනෙ ආපත් තියා නාමග් ගහණං ෙචනවභවදො ච වෙදිතබ් වබො. 

යථා ච ගණස් ස නිස් සජ් ජවන එෙං ද් වින් නං නිස් සජ් ජවනපි පාළි 

වෙදිතබ් බා. යදි හි විවසවසො භවෙයය, යවථෙ ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, 

තිණ් ණන් නං පාරිසුද් ධිඋවපොසථං කාතුං, එෙඤ් ච පන, භික් ඛවෙ, කාතබ් වබො. 
බයත් වතන භික් ඛුනා පටිබවලන වත භික් ඛූ ඤාවපතබ් බා’’තිආදිනා නවයන 

‘‘තිණ් ණන් නං පාරිසුද් ධිඋවපොසථං කාතු’’න් ති ෙත් ො පුන ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛවෙ, ද් වින් නං පාරිසුද් ධිඋවපොසථං කාතුං, එෙඤ් ච පන, භික් ඛවෙ, 
කාතබ් වබො. වථවරන භික් ඛුනා එකංසං උත් තරාසඞ් ග’’න් තිආදිනා (මහාෙ. 

168) නවයන විසුංවයෙ ද් වින් නං පාරිසුද් ධිඋවපොසවථො වුත් වතො, එෙමිධාපි 

විසුං පාළිං ෙවදයය, යස් මා පන නත් ථි, තස් මා අෙත් ො ගවතොති, ගණස් ස වුත් තා 
පාළිවයවෙත් ථ පාළි. 

ආපත් තිපටිග් ගහවණ පන අයං විවසවසො, යථා ගණස ්ස නිස් සජ් ජිත් ො 

ආපත් තියා වදසියමානාය ආපත් තිපටිග් ගාහවකො භික් ඛු ඤත් තිං ඨවපති, එෙං 

අට් ඨවපත් ො ද් වීසු අඤ් ඤතවරන යථා එකපුග් ගවලො පටිග් ගණ් හාති, එෙං 

ආපත් ති පටිග් ගවහතබ් බා. ද් වින් නඤ් හි ඤත් තිට් ඨපනා නාම නත් ථි, යදි සියා 
ද් වින් නං පාරිසුද් ධිඋවපොසථං විසුං න ෙවදයය. 

නිස ්සට් ඨචීෙරදාවනපි යථා ‘‘ඉමං චීෙරං ආයස් මවතො දම් මී’’ති එවකො ෙදති, 
එෙං ‘‘ඉමං මයං චීෙරං ආයස් මවතො වදමා’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. ඉවතො 
ගරුකතරානි හි ඤත් තිදුතියකම් මානිපි ‘‘අපවලොවකත් ො කාතබ් බානී’’ති 

වුත් තානි අත් ථි, වතසං එතං අනුවලොමං නිස් සට් ඨචීෙරං පන දාතබ් බවමෙ 

අදාතුං න ලබ් භති, විනයකම් මමත් තඤ් වහතං. න තං වතන සඞ් ඝස් ස ො 
ගණස ්ස ො පුග් ගලස් ස ො දින් නවමෙ වහොතීති. 
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468. දසාහාතික්ෙන්කතඅතික්ෙන්තසඤ්ඤීති දසාහං අතික් කන් වත චීෙවර 

‘‘අතික් කන් තං ඉද’’න් ති එෙංසඤ් ඤී, දසාවහ ො අතික් කන් වත ‘‘අතික් කන් වතො 

දසාවහො’’ති එෙංසඤ් ඤී. නිස්සග්ගියං පාචිත්තියන් ති න ඉධ සඤ් ඤා රක් ඛති. 

වයොපි එෙංසඤ් ඤී, තස් සපි තං චීෙරං නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියාපත් ති ච. 
සනිස් සග් ගියවිනයකම් මං ො පාචිත් තියන් ති උවභොපි අත් ථවිකප් පා යුජ් ජන් ති. 
එස නවයො සබ් බත් ථ. 

අවිස්සජ්ජිකත විස්සජ්ජිතසඤ්ඤීති කස් සචි අදින් වන අපරිච් චත් වත 
‘‘පරිච් චත් තං මයා’’ති එෙංසඤ් ඤී. 

අනට්කඨ නට්ඨසඤ්ඤීති අත් තවනො චීෙවරන සද් ධිං බහූනි අඤ් වඤසං 
චීෙරානි එකවතො ඨපිතානි වචොරා හරන් ති. තවත්රස අත් තවනො චීෙවර අනට් වඨ 
නට් ඨසඤ් ඤී වහොති. එස නවයො අවිනට් ඨාදීසුපි. 

අවිලුත්කතති එත් ථ පන ගබ් භං භින් දිත් ො පසය් හාෙහාරෙවසන 
අවිලුත් වතති වෙදිතබ් බං. 

අනිස්සජ්ජිත්වාපරිභුඤ්ජතිආපත්ති දුක්ෙටස්සාති සකිං නිෙත් ථං ො සකිං 

පාරුතං ො කායවතො අවමොවචත් ො දිෙසම් පි විචරති, එකාෙ ආපත් ති. 
වමොවචත් ො වමොවචත් ො නිොවසති ො පාරුපති ො පවයොවග පවයොවග 
දුක් කටං. දුන් නිෙත් ථං ො දුප් පාරුතං ො සණ් ඨවපන් තස් ස අනාපත් ති. 

අඤ ්ඤස ්ස තං පරිභුඤ් ජවතොපි අනාපත් ති, ‘‘අනාපත් ති අඤ් වඤන කතං 

පටිලභිත් ො පරිභුඤ් ජතී’’ති (පාරා. 570) ආදිෙචනඤ් වචත් ථ සාධකං. 
අනතික් කන් වත අතික් කන් තසඤ් ඤිවනො වෙමතිකස් ස ච දුක් කටං පරිවභොගං 
සන් ධාය වුත් තං. 

469. ‘‘අනාපත්ති අන්කතොදසාහං අධිට්කඨති, විෙප්කපතී’’ති එත් ථ පන 
අධිට් ඨානුපගං විකප් පනුපගඤ් ච වෙදිතබ් බං. තත්රායං පාළි – අථ වඛො භික් ඛූනං 
එතදවහොසි – ‘‘යානි තානි භගෙතා අනුඤ් ඤාතානි ‘තිචීෙර’න් ති ො 

‘ෙස් සිකසාටිකා’ති ො ‘නිසීදන’න් ති ො ‘පච් චත් ථරණ’න් ති ො 
‘කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදී’ති ො මුඛපුඤ ්ඡනවචොළකන් ති ො පරික් ඛාරවචොළන් ති ො 

සබ් බානි තානි අධිට් ඨාතබ් බානීති නු වඛො උදාහු විකප් වපතබ් බානී’’ති, 
භගෙවතො එතමත් ථං ආවරොවචසුං – 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, තිචීෙරං අධිට් ඨාතුං න විකප් වපතුං; 

ෙස් සිකසාටිකං ෙස් සානං චාතුමාසං අධිට් ඨාතුං තවතො පරං විකප් වපතුං; 

නිසීදනං අධිට් ඨාතුං න විකප් වපතුං; පච් චත් ථරණං අධිට් ඨාතුං න 

විකප් වපතුං; කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිං යාෙආබාධා අධිට් ඨාතුං තවතො පරං 
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විකප් වපතුං; මුඛපුඤ ්ඡනවචොළං අධිට් ඨාතුං න විකප් වපතුං; 

පරික් ඛාරවචොළං අධිට් ඨාතුං න විකප් වපතු’’න් ති (මහාෙ. 358). 

‘‘තත් ථ තිචීවරං’’ අධිට් ඨහන් වතන රජිත් ො කප් පබින් දුං දත් ො 
පමාණයුත් තවමෙ අධිට් ඨාතබ් බං. තස් ස පමාණං උක් කට් ඨපරිච් වඡවදන 

සුගතචීෙරවතො ඌනකං ෙට් ටති, ලාමකපරිච් වඡවදන සඞ් ඝාටියා 
උත් තරාසඞ් ගස ්ස ච දීඝවතො මුට් ඨිපඤ ්චකං තිරියං මුට් ඨිත් තිකං පමාණං ෙට් ටති. 
අන් තරොසවකො දීඝවතො මුට් ඨිපඤ ්චවකො තිරියං ද් විහත් වථොපි ෙට් ටති. 
පාරුපවණනපි හි සක් කා නාභිං පටිච් ඡාවදතුන් ති. වුත් තප් පමාණවතො පන 
අතිවරකං ඌනකඤ් ච පරික් ඛාරවචොළන් ති අධිට් ඨාතබ් බං. 

තත් ථ යස ්මා ‘‘ද් වෙ චීෙරස ්ස අධිට් ඨානා – කාවයන ො අධිට් වඨති, ොචාය 

ො අධිට් වඨතී’’ති (පරි. 322) වුත් තං, තස් මා පුරාණසඞ් ඝාටිං ‘‘ඉමං සඞ් ඝාටිං 
පච් චද් ධරාමී’’ති පච් චද් ධරිත් ො නෙං සඞ් ඝාටිං හත් වථන ගවහත් ො ‘‘ඉමං 
සඞ් ඝාටිං අධිට් ඨාමී’’ති චිත් වතන ආවභොගං කත් ො කායවිකාරං කවරොන් වතන 

කාවයන අධිට් ඨාතබ් බා. ඉදං කාවයන අධිට් ඨානං, තං වයන වකනචි 
සරීරාෙයවෙන අඵුසන් තස් ස න ෙට් ටති. ොචාය අධිට් ඨාවන පන ෙචීවභදං 
කත් ො ොචාය අධිට් ඨාතබ් බා. තත්ර දුවිධං අධිට් ඨානං – සවච හත් ථපාවස වහොති 
‘‘ඉමං සඞ් ඝාටිං අධිට් ඨාමී’’ති ොචා භින් දිතබ් බා. අථ අන් වතොගබ් වභ ො 
උපරිපාසාවද ො සාමන් තවිහාවර ො වහොති ඨපිතට් ඨානං සල් ලක් වඛත් ො 
‘‘එතං සඞ් ඝාටිං අධිට් ඨාමී’’ති ොචා භින් දිතබ් බා. එස නවයො උත් තරාසඞ් වග 
අන් තරොසවක ච. නාමමත් තවමෙ හි විවසවසො. තස් මා සබ් බානි සඞ් ඝාටිං 
උත් තරාසඞ් ගං අන් තරොසකන් ති එෙං අත් තවනො නාවමවනෙ අධිට් ඨාතබ් බානි. 

සවච අධිට් ඨහිත් ො ඨපිතෙත් වථහි සඞ් ඝාටිආදීනි කවරොති, නිට් ඨිවත රජවන ච 
කප් වප ච ඉමං ‘‘පච් චද් ධරාමී’’ති පච් චද් ධරිත් ො පුන අධිට් ඨාතබ් බානි. 
අධිට් ඨිවතන පන සද් ධිං මහන් තතරවමෙ දුතියපට් ටං ො ඛණ් ඩං ො 
සංසිබ් බන් වතන පුන අධිට් ඨාතබ් බවමෙ. සවම ො ඛුද් දවක ො අධිට් ඨානකිච් චං 
නත් ථි. 

තිචීෙරං පන පරික් ඛාරවචොළං අධිට් ඨාතුං ෙට් ටති න ෙට් ටතීති? 

 හාපදු ත්කථකරො කිරාහ – ‘‘තිචීෙරං තිචීෙරවමෙ අධිට් ඨාතබ් බං. සවච 
පරික් ඛාරවචොළාධිට් ඨානං ලවභයය උවදොසිතසික් ඛාපවද පරිහාවරො නිරත් ථවකො 
භවෙයයා’’ති. එෙං වුත් වත කිර අෙවසසා භික් ඛූ ආහංසු – ‘‘පරික් ඛාරවචොළම් පි 

භගෙතාෙ අධිට් ඨාතබ් බන් ති වුත් තං, තස් මා ෙට් ටතී’’ති.  හාපච්චරියම්පි වුත් තං 
‘‘පරික් ඛාරවචොළං නාම පාවටක් කං නිධානමුඛවමතන් ති තිචීෙරං 
පරික් ඛාරවචොළන් ති අධිට් ඨහිත් ො පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. උවදොසිතසික් ඛාපවද 
පන තිචීෙරං අධිට් ඨහිත් ො පරිහරන් තස් ස පරිහාවරො වුත් වතො’’ති. 

උභවතොවිභඞ් ගභාණවකො පුණ් ණොලිකොසී  හාතිස්සත්කථකරොපි කිර ආහ – 
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‘‘මයං පුබ් වබ මහාවථරානං අස් සුම් හ, අරඤ් ඤොසිවනො භික් ඛූ රුක් ඛසුසිරාදීසු 
චීෙරං ඨවපත් ො පධානං පදහනත් ථාය ගච් ඡන් ති. සාමන් තවිහාවර 
ධම් මසෙනත් ථාය ගතානඤ් ච වනසං සූරිවය උට් ඨිවත සාමවණරා ො දහරභික් ඛූ 

ො පත් තචීෙරං ගවහත් ො ගච් ඡන් ති, තස් මා සුඛපරිවභොගත් ථං තිචීෙරං 

පරික් ඛාරවචොළන් ති අධිට් ඨාතුං ෙට් ටතී’’ති.  හාපච්චරියම්පි වුත් තං පුබ් වබ 
ආරඤ් ඤිකා භික් ඛූ අබද් ධසීමායං දුප් පරිහාරන් ති තිචීෙරං පරික් ඛාරවචොළවමෙ 
අධිට් ඨහිත් ො පරිභුඤ් ජිංසූ’’ති. 

‘‘වස්සිෙසාටිො’’ අනතිරිත් තප් පමාණා නාමං ගවහත් ො වුත් තනවයවනෙ 

චත් තාවරො ෙස් සිවක මාවස අධිට් ඨාතබ් බා, තවතො පරං පච් චද් ධරිත් ො 
විකප් වපතබ් බා. ෙණ් ණවභදමත් තරත් තාපි වචසා ෙට් ටති. ද් වෙ පන න 

ෙට් ටන් ති. ‘‘නිසීදනං’’ වුත් තනවයන අධිට් ඨාතබ් බවමෙ, තඤ් ච වඛො 

පමාණයුත් තං එකවමෙ, ද් වෙ න ෙට් ටන් ති. ‘‘පච්චත්ථරණ’’ම්පි 

අධිට් ඨාතබ් බවමෙ, තං පන මහන් තම් පි ෙට් ටති, එකම් පි ෙට් ටති, බහූනිපි 
ෙට් ටන් ති. නීලම් පි පීතකම් පි සදසම් පි පුප්  දසම් පීති සබ් බප් පකාරං ෙට් ටති. 

සකිං අධිට් ඨිතං අධිට් ඨිතවමෙ වහොති. ‘‘ෙණ්ඩුප්පටිච්ොදි’’ යාෙ ආබාවධො 

අත් ථි, තාෙ පමාණිකා අධිට් ඨාතබ් බා. ආබාවධ වූපසන් වත පච් චද් ධරිත් ො 

විකප් වපතබ් බා, එකාෙ ෙට් ටති. ‘‘මුඛපුඤ්ෙනකචොළං’’ අධිට් ඨාතබ් බවමෙ, යාෙ 

එකං වධොවියති, තාෙ අඤ් ඤං පරිවභොගත් ථාය ඉච් ඡිතබ් බන් ති ද් වෙ ෙට් ටන් ති. 
අපවර පන වථරා ‘‘නිධානමුඛවමතං බහූනිපි ෙට් ටන් තී’’ති ෙදන් ති. 

පරික්ඛාරකචොකළ ගණනා නත් ථි, යත් තකං ඉච් ඡති තත් තකං අධිට් ඨාතබ් බවමෙ. 

ථවිොපි පරිස්සාවනම්පි විකප් පනුපගං පච් ඡිමචීෙරප් පමාණං 
‘‘පරික් ඛාරවචොළක’’න් ති අධිට් ඨාතබ් බවමෙ. බහූනි එකවතො කත් ො ‘‘ඉමානි 
චීෙරානි පරික් ඛාරවචොළානි අධිට් ඨාමී’’ති අධිට් ඨාතුම් පි ෙට් ටතිවයෙ. 
වභසජ් ජනෙකම් මමාතාපිතුආදීනං අත් ථාය ඨවපන් වතනපි අධිට් ඨාතබ් බවමෙ. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘අනාපත් තී’’ති වුත් තං. මඤ් චභිසි පීඨකභිසි බිම් වබොහනං 
පාොවරො වකොජවෙොති එවතසු පන වසනාසනපරික් ඛාරත් ථාය 
දින් නපච් චත් ථරවණ ච අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථිවයෙ. 

අධිට් ඨිතචීෙරං පන පරිභුඤ ්ජවතො කථං අධිට් ඨානං විජහතීති? අඤ ්ඤස ්ස 

දාවනන, අච් ඡින් දිත් ො ගහවණන, විස් සාසග් ගාවහන, හීනායාෙත් තවනන, 

සික් ඛාපච් චක් ඛාවනන, කාලංකිරියාය, ලිඞ් ගපරිෙත් තවනන, පච් චද් ධරවණන, 
ඡිද් දභාවෙනාති ඉවමහි නෙහි කාරවණහි විජහති. තත් ථ පුරිවමහි අට් ඨහි 

සබ් බචීෙරානි අධිට් ඨානං විජහන් ති, ඡිද් දභාවෙන පන තිචීෙරස් වසෙ 

සබ් බඅට් ඨකථාසු අධිට් ඨානවිජහනං වුත් තං, තඤ් ච නඛපිට් ඨිප් පමාවණන 

ඡිද් වදන. තත් ථ නඛපිට් ඨිප් පමාණං කනිට් ඨඞ් ගුලිනඛෙවසන වෙදිතබ් බං, 
ඡිද් දඤ ්ච විනිබ් බිද් ධඡිද් දවමෙ. ඡිද් දස් ස හි අබ් භන් තවර එකතන් තු වචපි 
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අච් ඡින් වනො වහොති, රක් ඛති. තත් ථ සඞ් ඝාටියා ච උත් තරාසඞ් ගස් ස ච 
දීඝන් තවතො විදත් ථිප් පමාණස ්ස තිරියන් තවතො අට් ඨඞ් ගුලප් පමාණස් ස 

පවදසස් ස ඔරවතො ඡිද් දං අධිට් ඨානං භින් දති, පරවතො න භින් දති. 
අන් තරොසකස් ස පන දීඝන් තවතො විදත් ථිප් පමාණස් වසෙ තිරියන් තවතො 

චතුරඞ් ගුලප් පමාණස් ස පවදසස් ස ඔරවතො ඡිද් දං අධිට් ඨානං භින් දති, පරවතො න 

භින් දති. තස් මා ජාවත ඡිද් වද තං චීෙරං අතිවරකචීෙරට් ඨාවන තිට් ඨති, 

සූචිකම් මං කත් ො පුන අධිට් ඨාතබ් බං.  හාසු ත්කථකරො පනාහ – 

‘‘පමාණචීෙරස ්ස යත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං අධිට් ඨානං භින් දති, මහන් තස් ස පන 

පමාණවතො බහි ඡිද් දං අධිට් ඨානං න භින් දති, අන් වතොජාතං භින් දතී’’ති. 

ෙරවීෙතිස්සත්කථකරො ආහ – ‘‘ඛුද් දකං මහන් තං න පමාණං, ද් වෙ චීෙරානි 
පාරුපන් තස ්ස ොමහත් වථ සඞ් ඝරිත් ො ඨපිතට් ඨාවන ඡිද් දං අධිට් ඨානං න 

භින් දති, ඔරභාවග භින් දති. අන් තරොසකස් සපි ඔෙට් ටිකං කවරොන් වතන 

සඞ් ඝරිතට් ඨාවන ඡිද් දං න භින් දති, තවතො ඔරං භින් දතී’’ති. අන්ධෙට්ඨෙථායං 

පන තිචීෙවර  හාසු ත්කථරොදං පමාණං කත් ො උත් තරිම් පි ඉදං වුත් තං 

‘‘පච් ඡිමප් පමාණං අධිට් ඨානං රක් ඛතී’’ති. පරික් ඛාරවචොවළ දීඝවසො 
අට් ඨඞ් ගුවල සුගතඞ් ගුවලන තිරියං චතුරඞ් ගුවල යත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං අධිට් ඨානං 
විජහති. මහන් වත වචොවළ තවතො පවරන ඡිද් දං අධිට් ඨානං න විජහති. එස 
නවයො සබ් වබසු අධිට් ඨාතබ් බවකසු චීෙවරසූ’’ති. 

තත් ථ යස් මා සබ් වබසම් පි අධිට් ඨාතබ් බකචීෙරානං 

විකප් පනුපගපච් ඡිමප් පමාණවතො අඤ් ඤං පච් ඡිමප් පමාණං නාම නත් ථි, යඤ ්හි 

නිසීදන-කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි-ෙස් සිකසාටිකානං පමාණං වුත් තං, තං උක් කට් ඨං, 
තවතො උත් තරි පටිසිද් ධත් තා න පච් ඡිමං තවතො වහට් ඨා අප් පටිසිද් ධත් තා. 
තිචීෙරස් සාපි සුගතචීෙරප් පමාණවතො ඌනකත් තං උක් කට් ඨප් පමාණවමෙ. 
පච් ඡිමං පන විසුං සුත් වත වුත් තං නත් ථි. 
මුඛපුඤ් ඡනපච් චත් ථරණපරික් ඛාරවචොළානං උක් කට් ඨපරිච් වඡවදො නත් ථිවයෙ. 
විකප් පනුපගපච් ඡිවමන පන පච් ඡිමපරිච් වඡවදො වුත් වතො. තස් මා යං තාෙ 

අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘පච් ඡිමප් පමාණං අධිට් ඨානං රක් ඛතී’’ති ෙත් ො තත් ථ 
පරික් ඛාරවචොළස් වසෙ සුගතඞ් ගුවලන අට් ඨඞ් ගුලචතුරඞ් ගුලපච් ඡිමප් පමාණං 
දස් වසත් ො ඉතවරසං තිචීෙරාදීනං මුට් ඨිපඤ් චකාදිපවභදං පච් ඡිමප් පමාණං 

සන් ධාය ‘‘එස නවයො සබ් වබසු අධිට් ඨාතබ් බවකසුචීෙවරසූ’’ති වුත් තං, තං න 
සවමති. 

ෙරවීෙතිස්සත්කථරොවදපි දීඝන් තවතොවයෙ ඡිද් දං දස් සිතං, තිරියන් තවතො 

න දස ්සිතං, තස් මා වසො අපරිච් ඡින් වනො.  හාසු ත්කථරොවද ‘‘පමාණචීෙරස් ස 

යත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං අධිට් ඨානං භින් දති, මහන් තස ්ස පන පමාණවතො බහි ඡිද් දං 
අධිට් ඨානං න භින් දතී’’ති වුත් තං. ඉදං පන න වුත් තං – ‘‘ඉදං නාම පමාණචීෙරං 
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ඉවතො උත් තරි මහන් තං චීෙර’’න් ති. අපිවචත් ථ තිචීෙරාදීනං 
මුට් ඨිපඤ ්චකාදිවභදං පච් ඡිමප් පමාණන් ති අධිප් වපතං. තත් ථ යදි 

පච් ඡිමප් පමාණවතො බහි ඡිද් දං අධිට් ඨානං න භින් වදයය, උක් කට් ඨපත් තස් සාපි 

මජ් ඣිමපත් තස් ස ො ඔමකප් පමාණවතො බහි ඡිද් දං අධිට් ඨානං න භින් වදයය, න 
ච න භින් දති. තස් මා අයම් පි ොවදො අපරිච් ඡින් වනො. 

වයො පනායං සබ් බපඨවමො අට්ඨෙථාවාකදො, අයවමවෙත් ථ පමාණං. 

කස ්මා? පරිච් වඡදසබ් භාෙවතො. තිචීෙරස් ස හි පච් ඡිමප් පමාණඤ් ච 

ඡිද් දප් පමාණඤ් ච ඡිද් දුප් පත් තිවදසප් පමාණඤ් ච සබ්බඅට්ඨෙථාසුවයෙ 

පරිච් ඡින් දිත් ො වුත් තං, තස් මා ස ්වෙෙ ොවදො පමාණං. අද් ධා හි වසො භගෙවතො 

අධිප් පායං අනුගන් ත් ො වුත් වතො. ඉතවරසු පන වනෙ පරිච් වඡවදො අත් ථි, න 
පුබ් බාපරං සවමතීති. 

වයො පන දුබ් බලට් ඨාවන පඨමං අග් ගළං දත් ො පච් ඡා දුබ් බලට් ඨානං 

ඡින් දිත් ො අපවනති, අධිට් ඨානං න භිජ් ජති. මණ් ඩලපරිෙත් තවනපි එවසෙ 
නවයො. දුපට් ටස ්ස එකස් මිං පටවල ඡිද් වද ො ජාවත ගළිවත ො අධිට් ඨානං න 

භිජ් ජති, ඛුද් දකං චීෙරං මහන් තං කවරොති, මහන් තං ො ඛුද් දකං කවරොති, 
අධිට් ඨානං න භිජ් ජති. උවභො වකොටිවයො මජ් වඣ කවරොන් වතො සවච පඨමං 

ඡින් දිත් ො පච් ඡා ඝවටති, අධිට් ඨානං භිජ් ජති. අථ ඝවටත් ො ඡින් දති, න භිජ් ජති, 
රජවකහි වධොොවපත් ො වසතං කාරාවපන් තස ්සාපි අධිට් ඨානං 

අධිට් ඨානවමොති. අයං තාෙ ‘‘අන්කතොදසාහංඅධිට්කඨතිවිෙප්කපතී’’ති එත් ථ 
අධිට් ඨාවන විනිච් ඡවයො. 

විකප් පවන පන ද් වෙ විකප් පනා – සම් මුඛාවිකප් පනා ච පරම් මුඛාවිකප් පනා 

ච. කථං සම් මුඛාවිකප් පනා වහොතීති? චීෙරානං එකබහුභාෙං 

සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො ‘‘‘ඉමං චීෙර’න් ති ො ‘ඉමානි චීෙරානී’ති 
ො ‘එතං චීෙර’න් ති ො ‘එතානි චීෙරානී’’’ති ො ‘‘තුය් හං විකප් වපමී’’ති 

ෙත් තබ් බං, අයවමකා සම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙතා නිවධතුං ෙට් ටති, 

පරිභුඤ් ජිතුං පන විස් සජ් වජතුං ො අධිට් ඨාතුං ො න ෙට් ටති. ‘‘මය් හං සන් තකං, 
මය් හං සන් තකානි පරිභුඤ් ජ ො විස් සජ් වජහි ො යථාපච් චයං ො කවරොහී’’ති 
එෙං පන වුත් වත පච් චද් ධාවරො නාම වහොති. තවතොපභුති පරිවභොගාදවයොපි 
ෙට් ටන් ති. 

අපවරොපි නවයො – තවථෙ චීෙරානං එකබහුභාෙං 
සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො තස් වසෙ භික් ඛුවනො සන් තිවක ‘‘‘ඉමං 
චීෙර’න් ති ො ‘ඉමානි චීෙරානී’ති ො ‘එතං චීෙර’න් ති ො ‘එතානි චීෙරානී’’’ති 
ො ෙත් ො පඤ් චසු සහධම් මිවකසු අඤ් ඤතරස ්ස අත් තනා අභිරුචිතස් ස යස් ස 
කස ්සචි නාමං ගවහත් ො ‘‘‘තිස ්සස් ස භික් ඛුවනො විකප් වපමී’ති ො ‘තිස ්සාය 
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භික් ඛුනියා, සික් ඛමානාය, තිස් සස් ස සාමවණරස් ස, තිස් සාය සාමවණරියා 

විකප් වපමී’’’ති ො ෙත් තබ් බං, අයං අපරාපි සම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙතා 

නිවධතුං ෙට් ටති, පරිවභොගාදීසු පන එකම් පි න ෙට් ටති. වතන පන භික් ඛුනා 

‘‘තිස් සස ්ස භික් ඛුවනො සන් තකං…වප.… තිස ්සාය සාමවණරියා සන් තකං 
පරිභුඤ් ජ ො විස් සජ් වජහි ො යථාපච් චයං ො කවරොහී’’ති වුත් වත පච් චද් ධාවරො 
නාම වහොති. තවතොපභුති පරිවභොගාදවයොපි ෙට් ටන් ති. 

කථං පරම් මුඛාවිකප් පනා වහොතීති? චීෙරානං තවථෙ එකබහුභාෙං 
සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො ‘‘‘ඉමං චීෙර’න් ති ො ‘ඉමානි චීෙරානී’ති 
ො ‘එතං චීෙර’න් ති ො ‘එතානි චීෙරානී’’’ති ො ෙත් ො ‘‘තුය් හං විකප් පනත් ථාය 
දම් මී’’ති ෙත් තබ් බං. වතන ෙත් තබ් වබො – ‘‘වකො වත මිත් වතො ො සන් දිට් වඨො 

ො’’ති? තවතො ඉතවරන පුරිමනවයවනෙ ‘‘තිස් වසො භික් ඛූති ො…වප.… 

තිස් සා සාමවණරී’’ති ො ෙත් තබ් බං. පුන වතන භික් ඛුනා ‘‘අහං තිස් සස් ස 

භික් ඛුවනො දම් මීති ො…වප.… තිස් සාය සාමවණරියා දම් මී’’ති ො ෙත් තබ් බං, 

අයං පරම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙතා නිවධතුං ෙට් ටති, පරිවභොගාදීසු පන 
එකම් පි න ෙට් ටති. වතන පන භික් ඛුනා දුතියසම් මුඛාවිකප් පනායං 
වුත් තනවයවනෙ ‘‘ඉත් ථන් නාමස ්ස සන් තකං පරිභුඤ් ජ ො විස් සජ් වජහි ො 
යථාපච් චයං ො කවරොහී’’ති වුත් වත පච් චද් ධාවරො නාම වහොති. තවතොපභුති 
පරිවභොගාදවයොපි ෙට් ටන් ති. 

ද් වින් නං විකප් පනානං කිං නානාකරණං? සම් මුඛාවිකප් පනායං සයං 

විකප් වපත් ො පවරන පච් චද් ධරාවපති. පරම් මුඛාවිකප් පනාය පවරවනෙ 

විකප් පාවපත් ො පවරවනෙ පච් චද් ධරාවපති, ඉදවමත් ථ නානාකරණං. සවච 

පන යස් ස විකප් වපති, වසො පඤ් ඤත් තිවකොවිවදො න වහොති, න ජානාති 

පච් චද් ධරිතුං, තං චීෙරං ගවහත් ො අඤ් ඤස් ස බයත් තස් ස සන් තිකං ගන් ත් ො 
පුන විකප් වපත් ො පච් චද් ධරාවපතබ් බං. විකප් පිතවිකප් පනා නාවමසා ෙට් ටති. 

අයං ‘‘විෙප්කපතී’’ති ඉමස් මිං පවද විනිච් ඡවයො. 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, තිචීෙරං අධිට් ඨාතුං න 
විකප් වපතු’’න් තිආදිෙචනවතො ච ඉදං ‘‘විකප් වපතී’’ති අවිවසවසන 

වුත් තෙචනං විරුද් ධං විය දිස ්සති, න ච විරුද් ධං තථාගතා භාසන් ති. තස් මා 

එෙමස ්ස අත් වථො වෙදිතබ් වබො, තිචීෙරං තිචීෙරසඞ් වඛවපවනෙ පරිහරවතො 

අධිට් ඨාතුවමෙ අනුජානාමි, න විකප් වපතුං. ෙස් සිකසාටිකං පන චාතුමාසවතො 
පරං විකප් වපතුවමෙ න අධිට් ඨාතුං. එෙඤ් ච සති වයො තිචීෙවර එවකන 

චීෙවරන විප් පෙසිතුකාවමො වහොති, තස් ස තිචීෙරාධිට් ඨානං පච් චද් ධරිත් ො 
විප් පොසසුඛත් ථං විකප් පනාය ඔකාවසො දින් වනො වහොති. දසාහාතික් කවම ච 
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අනාපත් තීති එවතනුපාවයන සබ් බත් ථ විකප් පනාය අප් පටිසිද් ධභාවෙො 
වෙදිතබ් වබො. 

විස්සජ්කජතීති අඤ් ඤස ්ස වදති. කථං පන දින් නං වහොති, කථං ගහිතං? 

‘‘ඉමං තුය් හං වදමි දදාමි දජ් ජාමි ඔවණොවජමි පරිච් චජාමි නිස ්සජ් ජාමි 

විස් සජ් ජාමීති ො ‘‘ඉත් ථන් නාමස ්ස වදමි…වප.… නිස ්සජ් ජාමී’’ති ො ෙදති, 
සම් මුඛාපි පරම් මුඛාපි දින් නංවයෙ වහොති. ‘‘තුය් හං ගණ් හාහී’’ති වුත් වත 

‘‘මය් හං ගණ් හාමී’’ති ෙදති, සුදින් නං සුග් ගහිතඤ් ච. ‘‘තෙ සන් තකං කවරොහි, 

තෙ සන් තකං වහොතු, තෙ සන් තකං කරිස් සසී’’ති වුත් වත ‘‘මම සන් තකං 

කවරොමි, මම සන් තකං වහොතු, මම සන් තකං කරිස් සාමී’’ති ෙදති, දුද් දින් නං 

දුග් ගහිතඤ් ච. වනෙ දාතා දාතුං ජානාති, න ඉතවරො ගවහතුං. සවච පන ‘‘තෙ 

සන් තකං කවරොහී’’ති වුත් වත ‘‘සාධු, භන් වත, මය් හං ගණ් හාමී’’ති ගණ් හාති, 

සුග් ගහිතං. සවච පන ‘‘එවකො ගණ් හාහී’’ති ෙදති, ඉතවරො ‘‘න ගණ් හාමී’’ති 

පුන වසො ‘‘දින් නං මයා තුය් හං, ගණ් හාහී’’ති ෙදති, ඉතවරොපි ‘‘න මය් හං ඉමිනා 

අත් වථො’’ති ෙදති. තවතො පුරිවමොපි ‘‘මයා දින් න’’න් ති දසාහං අතික් කාවමති, 

පච් ඡිවමොපි ‘‘මයා පටික් ඛිත් ත’’න් ති. කස ්ස ආපත් තීති? න කස ්සචි ආපත් ති. 

යස් ස පන රුච් චති, වතන අධිට් ඨහිත් ො පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

වයො පන අධිට් ඨාවන වෙමතිවකො, වතන කිං කාතබ් බං? වෙමතිකභාෙං 

ආවරොවචත් ො සවච අනධිට් ඨිතං භවිස් සති, එෙං වම කප් පියං වහොතීති ෙත් ො 
වුත් තනවයවනෙ නිස් සජ් ජිතබ් බං. න හි එෙං ජානාවපත් ො විනයකම් මං 

කවරොන් තස් ස මුසාොවදො වහොති. වකචි පන ‘‘එවකන භික් ඛුනා විස් සාසං 

ගවහත් ො පුන දින් නං ෙට් ටතී’’ති ෙදන් ති, තං න යුජ් ජති. න හි තස් වසතං 

විනයකම් මං, නාපි තං එත් තවකන අඤ් ඤං ෙත් ථුං වහොති. 

නස්සතීතිආදි උත් තානත් ථවමෙ. කයො න දකදයය ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති 
එත් ථ ‘‘මය් හං දින් නං ඉමිනා’’ති ඉමාය සඤ් ඤාය න වදන් තස් ස දුක් කටං. 
තස් ස සන් තකභාෙං පන ඤත් ො වලවසන අච් ඡින් දන් වතො භණ් ඩං 
අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබොති. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං සික් ඛාපදං කථිනසමුට් ඨානං නාම කායොචාවතො ච 

කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති, අනධිට් ඨාවනන ච අවිකප් පවනන ච 

ආපජ් ජනවතො අකිරියං, සඤ ්ඤාය අභාවෙපි න මුච් චති, අජානන් වතොපි 

ආපජ් ජතීති වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මං, 

ෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

පඨමකථිනසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. උවදොසිතසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

471. කතන ස කයන බුද්කධො භ වාති උවදොසිතසික් ඛාපදං. තත් ථ 

සන්තරුත්තකරනාති අන් තරන් ති අන් තරොසවකො වුච් චති, උත් තරන් ති 

උත් තරාසඞ් වගො, සහ අන් තවරන උත් තරං සන් තරුත් තරං, වතන 

සන් තරුත් තවරන, සහ අන් තරොසවකන උත් තරාසඞ් වගනාති අත් වථො. 

ෙණ්ණකිතානීති වසවදන ඵුට් වඨොකාවසසු සඤ් ජාතකාළවසතමණ් ඩලානි. 

අද්දස කඛො ආයස් ා ආනන්කදො කසනාසනචාරිෙං ආහිණ්ඩන්කතොති වථවරො 
කිර භගෙති දිො පටිසල් ලානත් ථාය ගන් ධකුටිං පවිට් වඨ තං ඔකාසං ලභිත් ො 
දුන් නික් ඛිත් තානි දාරුභණ් ඩමත් තිකාභණ් ඩානි පටිසාවමන් වතො 
අසම් මට් ඨට් ඨානං සම් මජ් ජන් වතො ගිලාවනහි භික් ඛූහි සද් ධිං පටිසන් ථාරං 
කවරොන් වතො වතසං භික් ඛූනං වසනාසනට් ඨානං සම් පත් වතො අද් දස. වතන 
වුත් තං – ‘‘අද් දස වඛො ආයස් මා ආනන් වදො වසනාසනචාරිකං 
ආහිණ් ඩන් වතො’’ති. 

473. අවිප්පවාසසම්මුතිංදාතුන් ති අවිප් පොවස සම් මුති අවිප් පොසසම් මුති, 

අවිප් පොසාය ො සම් මුති අවිප් පොසසම් මුති. වකො පවනත් ථ ආනිසංවසො? වයන 

චීෙවරන විප් පෙසති, තං නිස ්සග් ගියං න වහොති, ආපත් තිඤ් ච නාපජ් ජති. 

කිත් තකං කාලං?  හාසු ත්කථකරො තාෙ ආහ – ‘‘යාෙ වරොවගො න වූපසමති, 

වූපසන් වත පන වරොවග සීඝං චීෙරට් ඨානං ආගන් තබ් බ’’න් ති. 

 හාපදු ත්කථකරො ආහ – ‘‘සීඝං ආගච් ඡවතො වරොවගො පටිකුප් වපයය, තස් මා 

සණිකං ආගන් තබ් බං. යවතො පට් ඨාය හි සත් ථං ො පරිවයසති, ‘ගච් ඡාමී’ති 

ආවභොගං ො කවරොති, තවතො පට් ඨාය ෙට් ටති. ‘න දානි ගමිස් සාමී’ති එෙං පන 

ධුරනික් වඛපං කවරොන් වතන පච් චද් ධරිතබ් බං, අතිවරකචීෙරට් ඨාවන 

ඨස් සතී’’ති. සවච පනස් ස වරොවගො පටිකුප් පති, කිං කාතබ් බන් ති? 

ඵුස්සකදවත්කථකරො තාෙ ආහ – ‘‘සවච වසොවයෙ වරොවගො පටිකුප් පති, සා එෙ 

සම් මුති, පුන සම් මුතිදානකිච් චං නත් ථි. අථඤ් වඤො කුප් පති, පුන දාතබ් බා 

සම් මුතී’’ති. උපතිස්සත්කථකරො ආහ – ‘‘වසො ො වරොවගො වහොතු, අඤ ්වඤො ො 
පුන සම් මුතිදානකිච් චං නත් ථී’’ති. 

475-6. නිට්ඨිතචීවරස්මංභික්ඛුනාති ඉධ පන පුරිමසික් ඛාපවද විය අත් ථං 
අග් ගවහත් ො නිට් ඨිවත චීෙරස් මිං භික් ඛුවනොති එෙං සාමිෙවසන 
කරණෙචනස ්ස අත් වථො වෙදිතබ් වබො. කරණෙවසන හි භික් ඛුනා ඉදං නාම 
කාතබ් බන් ති නත් ථි. සාමිෙවසන පන භික් ඛුවනො චීෙරස් මිං නිට් ඨිවත කථිවන ච 
උබ් භවත එෙං ඡින් නපලිවබොවධො එකරත් තම් පි වච භික් ඛු තිචීෙවරන 

විප් පෙවසයයාති එෙං අත් වථො යුජ් ජති. තත් ථ තිචීවකරනාති අධිට් ඨිවතසු තීසු 
චීෙවරසු වයන වකනචි. එවකන විප් පවුත් වථොපි හි තිචීෙවරන විප් පවුත් වථො 
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පටුන 

වහොති, පටිසිද් ධපරියාපන් වනන විප් පවුත් ථත් තා. වතවනෙස් ස පදභාජවන 

‘‘සඞ් ඝාටියා ො’’තිආදි වුත් තං. විප්පවකසයයාති විප් පයුත් වතො ෙවසයය. 

477-8.  ාක ො එකූපචාකරොතිආදි අවිප් පොසලක් ඛණෙෙත් ථාපනත් ථං 
වුත් තං. තවතො පරං යථාක් කවමන තාවනෙ පන් නරස මාතිකාපදානි 

විත් ථාවරන් වතො ‘‘ ාක ො එකූපචාකරො නා ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ එෙකුල ස්ස

 ාක ොති එකස ්ස රඤ් වඤො ො වභොජකස් ස ො ගාවමො. පරික්ඛිත්කතොති වයන 
වකනචි පාකාවරන ො ෙතියා ො පරික් ඛාය ො පරික් ඛිත් වතො. එත් තාෙතා 

එකකුලගාමස් ස එකූපචාරතා දස් සිතා. අන්කතො ාක  වත්ථබ්බන් ති එෙරූවප 
ගාවම චීෙරං නික් ඛිපිත් ො ගාමබ් භන් තවර යථාරුචිවත ඨාවන අරුණං 

උට් ඨාවපතුං ෙට් ටති. අපරික්ඛිත්කතොති ඉමිනා තස් වසෙ ගාමස් ස නානූපචාරතා 

දස් සිතා. එෙරූවප ගාවම යස් මිං ඝවර චීෙරං නික් ඛිත් තං, තත් ථ ෙත් ථබ් බං. 

හත්ථපාසා වාන විජහිතබ්බන් ති අථ ො තං ඝරං සමන් තවතො හත් ථපාසා න 

විජහිතබ් බං, අඩ් ඪවතයයරතනප් පමාණප් පවදසා උද් ධං න විජහිතබ් බන් ති 
වුත් තං වහොති. අඩ් ඪවතයයරතනබ් භන් තවර පන ෙත් ථුං ෙට් ටති. තං පමාණං 

අතික් කමිත් ො සවචපි ඉද් ධිමා භික් ඛූ ආකාවස අරුණං උට් ඨාවපති, 

නිස ්සග් ගියවමෙ වහොති. එත් ථ ච යස්මං ඝකරති ඝරපරිච් වඡවදො ‘‘එකකුලස ්ස 

නිවෙසනං වහොතී’’තිආදිනා (පාරා. 480) ලක් ඛවණන වෙදිතබ් වබො. 

479. නානාකුල ස්ස  ාක ොති නානාරාජූනං ො වභොජකානං ො ගාවමො, 

වෙසාලිකුසිනාරාදිසදිවසො. පරික්ඛිත්කතොති ඉමිනා නානාකුලගාමස් ස 

එකූපචාරතා දස් සිතා. සභාකය වා ද්වාරමූක  වාති එත් ථ සභායන් ති 

ලිඞ් ගබයත් තවයන සභා වුත් තා. ද්වාරමූක ති නගරද් ොරස ්ස සමීවප. ඉදං 

වුත් තං වහොති – එෙරූවප ගාවම යස් මිං ඝවර චීෙරං නික් ඛිත් තං, තත් ථ ො 
ෙත් ථබ් බං. තත් ථ සද් දසඞ් ඝට් ටවනන ො ජනසම් බාවධන ො ෙසිතුං 
අසක් වකොන් වතන සභාවය ො ෙත් ථබ් බං නගරද් ොරමූවල ො. තත්රපි ෙසිතුං 
අසක් වකොන් වතන යත් ථ කත් ථචි  ාසුකට් ඨාවන ෙසිත් ො අන් වතොඅරුවණ 
ආගම් ම වතසංවයෙ සභායද් ොරමූලානං හත් ථපාසා ො න විජහිතබ් බං. ඝරස් ස 
පන චීෙරස ්ස ො හත් ථපාවස ෙත් තබ් බවමෙ නත් ථි. 

සභායං  ච්ෙන්කතන හත්ථපාකස චීවරං නික්ඛිපිත්වාති සවච ඝවර 

අට් ඨවපත් ො සභාවය ඨවපස් සාමීති සභායං ගච් ඡති, වතන සභායං 
ගච් ඡන් වතන හත් ථපාවසති හත් ථං පසාවරත් ො ‘‘හන් දිමං චීෙරං ඨවපමී’’ති 
එෙං නික් වඛපසුවඛ හත් ථපාසගවත කිස් මිඤ් චි ආපවණ චීෙරං නික් ඛිපිත් ො 

පුරිමනවයවනෙ සභාවය ො ෙත් ථබ් බං ද් ොරමූවල ො, හත් ථපාසා ො න 
විජහිතබ් බං. 
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තත්රායං විනිච් ඡවයො – ඵුස්සකදවත්කථකරො තාෙ ආහ – ‘‘චීෙරහත් ථපාවස 

ෙසිතබ් බං නත් ථි, යත් ථ කත් ථචි වීථිහත් ථපාවසපි සභායහත් ථපාවසපි 

ද් ොරහත් ථපාවසපි ෙසිතුං ෙට් ටතී’’ති. උපතිස්සත්කථකරො පනාහ – ‘‘නගරස ්ස 

බහූනිපි ද් ොරානි වහොන් ති බහූනිපි සභායානි, තස් මා සබ් බත් ථ න ෙට් ටති. 
යස් සා පන වීථියා චීෙරං ඨපිතං යං තස් සා සම් මුඛට් ඨාවන සභායඤ් ච ද් ොරඤ් ච 
තස් ස සභායස් ස ච ද් ොරස් ස ච හත් ථපාසා න විජහිතබ් බං. එෙඤ් හි සති සක් කා 
චීෙරස ්ස පෙත් ති ජානිතු’’න් ති. සභායං පන ගච් ඡන් වතන යස් ස ආපණිකස් ස 

හත් වථ නික් ඛිත් තං, සවච වසො තං චීෙරං අතිහරිත් ො ඝවර නික් ඛිපති, 

වීථිහත් ථපාවසො න රක් ඛති, ඝරස් ස හත් ථපාවස ෙත් ථබ් බං. සවච මහන් තං ඝරං 

වහොති, ද් වෙ වීථිවයො  රිත් ො ඨිතං පුරවතො ො පච් ඡවතො ො හත් ථපාවසවයෙ 
අරුණං උට් ඨාවපතබ් බං. සභාවය නික් ඛිපිත් ො පන සභාවය ො තස් ස සම් මුවඛ 
නගරද් ොරමූවල ො වතසංවයෙ හත් ථපාවස ො අරුණං උට් ඨාවපතබ් බං. 

අපරික්ඛිත්කතොතිඉමිනා තස් වසෙ ගාමස් ස නානූපචාරතා දස් සිතා. 
එවතවනවුපාවයන සබ් බත් ථ එකූපචාරතා ච නානූපචාරතා ච වෙදිතබ් බා. 
පාළියං පන ‘‘ගාවමො එකූපචාවරො නාමා’’ති එෙං ආදිම් හි ‘‘අජ් වඣොකාවසො 
එකූපචාවරො නාමා’’ති එෙං අන් වත ච එකවමෙ මාතිකාපදං උද් ධරිත් ො 
පදභාජනං විත් ථාරිතං. තස් මා තස් වසෙ පදස් සානුසාවරන සබ් බත් ථ 
පරික් වඛපාදිෙවසන එකූපචාරතා ච නානූපචාරතා ච වෙදිතබ් බා. 

480-1. නිකවසනාදීසු ඔවරොති ගබ් භානංවයවෙතං පරියායෙචනං. 

හත්ථපාසා වාති ගබ් භස් ස හත් ථපාසා. ද්වාරමූක  වාති සබ් වබසං සාධාරවණ 

ඝරද් ොරමූවල. හත්ථපාසාවාති ගබ් භස් ස ො ඝරද් ොරමූලස් ස ො හත් ථපාසා. 

482-7. උකදොසිකතොති යානාදීනං භණ් ඩානං සාලා. ඉවතො පට් ඨාය ච 

නිවෙසවන වුත් තනවයවනෙ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. අට්කටොති 
පටිරාජාදිපටිබාහනත් ථං ඉට් ඨකාහි කවතො බහලභිත් තිවකො චතුපඤ් චභූමිවකො 

පතිස ්සයවිවසවසො.  ාකළොති එකකූටසඞ් ගහිවතො චතුරස ්සපාසාවදො. පාසාකදොති 

දීඝපාසාවදො. හම්මයන් ති මුණ් ඩච් ඡදනපාසාවදො. 

489. සත්තබ්භන්තරාතිඑත් ථ එකං අබ් භන් තරං අට් ඨවීසතිහත් ථං වහොති. 
සවච සත් වථො ගච් ඡන් වතො ගාමං ො නදිං ො පරියාදියිත් ො තිට් ඨති 
අන් වතොපවිට් වඨන සද් ධිං එකාබද් වධො හුත් ො ඔරඤ් ච පාරඤ් ච  රිත් ො ඨිවතො 

වහොති, සත් ථපරිහාවරොෙ ලබ් භති. අථ ගාවම ො නදියා ො පරියාපන් වනො වහොති 

අන් වතොපවිට් වඨො, ගාමපරිහාවරො වචෙ නදීපරිහාවරො ච ලබ් භති. සවච 

විහාරසීමං අතික් කමිත් ො තිට් ඨති, අන් වතොසීමාය ච චීෙරං වහොති, විහාරං 
ගන් ත් ො ෙසිතබ් බං. සවච බහිසීමාය චීෙරං වහොති සත් ථසමීවපවයෙ ෙසිතබ් බං. 
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සවච ගච් ඡන් වතො සකවට ො භග් වග වගොවණ ො නට් වඨ අන් තරා ඡිජ් ජති, 
යස් මිං වකොට් ඨාවස චීෙරං තත් ථ ෙසිතබ් බං. 

490. එකකුලස් ස වඛත් වත හත් ථපාවසො නාම චීෙරහත් ථපාවසොවයෙ, 
නානාකුලස් ස වඛත් වත හත් ථපාවසො නාම වඛත් තද් ොරස් ස හත් ථපාවසො. 
අපරික් ඛිත් වත චීෙරස් වසෙ හත් ථපාවසො. 

491-4. ධඤ්ඤෙරණන් ති ඛලං වුච් චති. ආරාක ොති පුප්  ාරාවමො ො 

 ලාරාවමො ො. ද් වීසුපි වඛත් වත වුත් තසදිවසොෙ විනිච් ඡවයො. විහාකරො 

නිවෙසනසදිවසො. රුක් ඛමූවල අන්කතොොයායන් ති ඡායාය ඵුට් වඨොකාසස් ස 
අන් වතො එෙ. විරළසාඛස් ස පන රුක් ඛස් ස ආතවපන ඵුට් වඨොකාවස ඨපිතං 

නිස ්සග් ගියවමෙ වහොති, තස් මා තාදිසස් ස සාඛාච් ඡායාය ො ඛන් ධච් ඡායාය ො 

ඨවපතබ් බං. සවච සාඛාය ො විටවප ො ඨවපති, උපරි අඤ ්ඤසාඛාච් ඡායාය 

ඵුට් වඨොකාවසවයෙ ඨවපතබ් බං. ඛුජ් ජරුක් ඛස ්ස ඡායා දූරං ගච් ඡති, ඡායාය 
ගතට් ඨාවන ඨවපතුං ෙට් ටතිවයෙ. ඉධාපි හත් ථපාවසො චීෙරහත් ථපාවසොවයෙ. 

අ ා කෙ අරඤ්කඤති අගාමකං නාම අරඤ් ඤං විඤ ්ඣාටවීආදීසු ො 

සමුද් දමජ් වඣ ො මච් ඡබන් ධානං අගමනපවථ දීපවකසු ලබ් භති. ස න්තා

සත්තබ්භන්තරාති මජ් වඣ ඨිතස් ස සමත් තා සබ් බදිසාසු සත් තබ් භන් තරා, 
විනිබ් වබවධන චද් දස වහොන් ති. මජ් වඣ නිසින් වනො පුරත් ථිමාය ො පච් ඡිමාය 
ො දිසාය පරියන් වත ඨපිතචීෙරං රක් ඛති. සවච පන අරුණුග් ගමනසමවය 

වකසග් ගමත් තම් පි පුරත් ථිමං දිසං ගච් ඡති, පච් ඡිමාය දිසාය චීෙරං නිස ්සග් ගියං 
වහොති. එස නවයො ඉතරස් මිං. උවපොසථකාවල පන පරිසපරියන් වත 
නිසින් නභික් ඛුවතො පට් ඨාය සත් තබ් භන් තරසීමා වසොවධතබ් බා. යත් තකං 

භික් ඛුසඞ් වඝො ෙඩ් ඪති, සීමාපි තත් තකං ෙඩ් ඪති. 

495. අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජති ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත් ථ සවච 
පධානිවකො භික් ඛු සබ් බරත් තිං පධානමනුයුඤ් ජිත් ො පච් චසසමවය 

‘‘න් හායිස ්සාමී’’ති තීණිපි චීෙරානි තීවර ඨවපත් ො නදිං ඔතරති, 

න් හායන් තස් වසෙ චස් ස අරුණං උට් ඨහති, කිං කාතබ් බං. වසො හි යදි 

උත් තරිත් ො චීෙරං නිොවසති, නිස ්සග් ගියචීෙරං අනිස ්සජ් ජිත් ො 

පරිභුඤ් ජනපච් චයා දුක් කටං ආපජ් ජති. අථ නග් වගො ගච් ඡති, එෙම් පි දුක් කටං 

ආපජ් ජතීති? න ආපජ් ජති. වසො හි යාෙ අඤ් ඤං භික් ඛුං දිස ්ො විනයකම් මං න 

කවරොති, තාෙ වතසං චීෙරානං අපරිවභොගාරහත් තා නට් ඨචීෙරට් ඨාවන ඨිවතො 
වහොති. නට් ඨචීෙරස ්ස ච අකප් පියං නාම නත් ථි. තස් මා එකං නිොවසත් ො ද් වෙ 
හත් වථන ගවහත් ො විහාරං ගන් ත් ො විනයකම් මං කාතබ් බං. සවච දූවර 

විහාවරො වහොති, අන් තරාමග් වග මනුස ්සා සඤ් චරන් ති. එකං නිොවසත් ො එකං 
පාරුපිත් ො එකං අංසකූවට ඨවපත් ො ගන් තබ් බං. සවච විහාවර සභාගභික් ඛූ න 
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පටුන 

පස් සති, භික් ඛාචාරං ගතා වහොන් ති, සඞ් ඝාටිං බහිගාවම ඨවපත් ො 
සන් තරුත් තවරන ආසනසාලං ගන් ත් ො විනයකම් මං කාතබ් බං. සවච බහිගාවම 

වචොරභයං වහොති, පාරුපිත් ො ගන් තබ් බං. සවච ආසනසාලා සම් බාධා වහොති 

ජනාකිණ් ණා, න සක් කා එකමන් වත චීෙරං අපවනත් ො විනයකම් මං කාතුං, 
එකං භික් ඛුං ආදාය බහිගාමං ගන් ත් ො විනයකම් මං කත් ො චීෙරානි 
පරිභුඤ් ජිතබ් බානි. 

සවච භික් ඛූ දහරානං හත් වථ පත් තචීෙරං දත් ො මග් ගං ගච් ඡන් තා පච් ඡිවම 

යාවම සයිතුකාමා වහොන් ති, අත් තවනො අත් තවනො චීෙරං හත් ථපාවස කත් ොෙ 

සයිතබ් බං. සවච ගච් ඡන් තානංවයෙ අසම් පත් වතසු දහවරසු අරුණං උග් ගච් ඡති, 

චීෙරං නිස ්සග් ගියං වහොති, නිස ්සවයො පන න පටිප් පස් සම් භති, දහරානම් පි 
පුරවතො ගච් ඡන් තානං වථවරසු අසම් පත් වතසු එවසෙ නවයො. මග් ගං 
විරජ් ඣිත් ො අරඤ් වඤ අඤ ්ඤමඤ් ඤං අපස් සන් වතසුපි එවසෙ නවයො. සවච 

පන දහරා ‘‘මයං, භන් වත, මුහුත් තං සයිත් ො අසුකස් මිං නාම ඔකාවස තුම් වහ 

සම් පාපුණිස ්සාමා’’ති ෙත් ො යාෙ අරුණුග් ගමනා සයන් ති, චීෙරඤ් ච 

නිස ්සග් ගියං වහොති, නිස ්සවයො ච පටිප් පස් සම් භති, දහවර උවයයොවජත් ො 
වථවරසු සයන් වතසුපි එවසෙ නවයො. ද් වෙධාපථං දිස් ො වථරා ‘‘අයං 
මග් වගො’’ දහරා ‘‘අයං මග් වගො’’ති ෙත් ො අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස ෙචනං 

අග් ගවහත් ො ගතා, සහ අරුණුග් ගමනා චීෙරානි ච නිස් සග් ගියානි වහොන් ති, 
නිස ්සවයො ච පටිප් පස ්සම් භති. සවච දහරා මග් ගවතො ඔක් කම් ම 
‘‘අන් වතොඅරුවණවයෙ නිෙත් තිස් සාමා’’ති වභසජ් ජත් ථාය ගාමං පවිසිත් ො 

ආගච් ඡන් ති. අසම් පත් තානංවයෙ ච වතසං අරුවණො උග් ගච් ඡති, චීෙරානි 

නිස ්සග් ගියානි වහොන් ති, නිස ්සවයො පන න පටිප් පස් සම් භති. සවච පන 
වධනුභවයන ො සුනඛභවයන ො ‘‘මුහුත් තං ඨත් ො ගමිස් සාමා’’ති ඨත් ො ො 

නිසීදිත් ො ො ගච් ඡන් ති, අන් තරා අරුවණ උග් ගවත චීෙරානි නිස් සග් ගියානි 

වහොන් ති, නිස ්සවයො ච පටිප් පස ්සම් භති. සවච ‘‘අන් වතොඅරුවණවයෙ 
ආගමිස් සාමා’’ති අන් වතොසීමායං ගාමං පවිට් ඨානං අන් තරා අරුවණො 

උග් ගච් ඡති, වනෙ චීෙරානි නිස් සග් ගියානි වහොන් ති, න නිස ්සවයො 

පටිප් පස් සම් භති. සවච පන ‘‘විභායතු තාො’’ති නිසීදන් ති, අරුවණ උග් ගවතපි 

න චීෙරානි නිස් සග් ගියානි වහොන් ති, නිස ්සවයො පන පටිප් පස ්සම් භති. වයපි 

‘‘අන් වතොඅරුවණවයෙ ආගමිස් සාමා’’ති සාමන් තවිහාරං ධම් මසෙනත් ථාය 

සඋස් සාහා ගච් ඡන් ති, අන් තරාමග් වගවයෙ ච වනසං අරුවණො උග් ගච් ඡති, 

චීෙරානි නිස ්සග් ගියානි වහොන් ති, නිස ්සවයො පන න පටිප් පස ්සම් භති. සවච 

ධම් මගාරවෙන ‘‘යාෙ පරිවයොසානං සුත් ොෙ ගමිස් සාමා’’ති නිසීදන් ති, සහ 

අරුණස ්සුග් ගමනා චීෙරානිපි නිස ්සග් ගියානි වහොන් ති, නිස ්සවයොපි 
පටිප් පස් සම් භති. වථවරන දහරං චීෙරවධොෙනත් ථාය ගාමකං වපවසන් වතන 
අත් තවනො චීෙරං පච් චද් ධරිත් ොෙ දාතබ් බං. දහරස් සාපි චීෙරං 
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පච් චද් ධරාවපත් ො ඨවපතබ් බං. සවච අස් සතියා ගච් ඡති, අත් තවනො චීෙරං 
පච් චද් ධරිත් ො දහරස් ස චීෙරං විස් සාවසන ගවහත් ො ඨවපතබ් බං. සවච වථවරො 

නස ්සරති, දහවරො එෙ සරති, දහවරන අත් තවනො චීෙරං පච් චද් ධරිත් ො වථරස් ස 

චීෙරං විස් සාවසන ගවහත් ො ගන් ත් ො ෙත් තබ් වබො ‘‘භන් වත, තුම් හාකං චීෙරං 
අධිට් ඨහිත් ො පරිභුඤ් ජථා’’ති අත් තවනොපි චීෙරං අධිට් ඨාතබ් බං. එෙං එකස් ස 

සතියාපි ආපත් තිවමොක් වඛො වහොතීති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු පඨමකථිනසික් ඛාපවද අනධිට් ඨානං අවිකප් පනඤ් ච 

අකිරියං, ඉධ අපච් චද් ධරණං අයවමෙ විවසවසො. වසසං සබ් බත් ථ 
වුත් තනයවමොති. 

උවදොසිතසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතියකථිනසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

497. කතන ස කයනාති තතියකථිනසික් ඛාපදං. තත් ථ උස්සාකපත්වා

පුනප්පුනං වි ජ්ජතීති ‘‘ෙලීසු නට් ඨාසු ඉදං මහන් තං භවිස් සතී’’ති 
මඤ ්ඤමාවනො උදවකන සිඤ් චිත් ො පාවදහි අක් කමිත් ො හත් වථහි 

උස් සාවපත් ො උක් ඛිපිත් ො පිට් ඨියං ඝංසති, තං ආතවප සුක් ඛං 

පඨමප් පමාණවමෙ වහොති. වසො පුනපි තථා කවරොති, වතන වුත් තං – 
‘‘උස ්සාවපත් ො පුනප් පුනං විමජ් ජතී’’ති. තං එෙං කිලමන් තං භගො 
ගන් ධකුටියං නිසින් වනොෙ දිස් ො නික් ඛමිත් ො වසනාසනචාරිකං 
ආහිණ් ඩන් වතො විය තත් ථ අගමාසි. වතන වුත් තං – ‘‘අද් දස වඛො භගො’’තිආදි. 

499-500. එොදස ාකසති එකං පච් ඡිමකත් තිකමාසං ඨවපත් ො වසවස 

එකාදසමාවස. සත්ත ාකසති කත් තිකමාසං වහමන් තිවක ච චත් තාවරොති 

පඤ ්චමාවස ඨවපත් ො වසවස සත් තමාවස. ොක පි ආදිස්ස දින්නන් ති 

සඞ් ඝස ්ස ො ‘‘ඉදං අකාලචීෙර’’න් ති උද් දිසිත් ො දින් නං, එකපුග් ගලස් ස ො 
‘‘ඉදං තුය් හං දම් මී’’ති දින් නං. 

සඞ්ඝකතො වාති අත් තවනො පත් තභාගෙවසන සඞ් ඝවතො ො උප් පජ් වජයය. 

 ණකතොවාති ඉදං සුත් තන් තිකගණස් ස වදම, ඉදං ආභිධම් මිකගණස් සාති එෙං 
ගණස ්ස වදන් ති. තවතො අත් තවනො පත් තභාගෙවසන ගණවතො ො 
උප් පජ් වජයය. 

කනො චස්ස පාරිපූරීති වනො වච පාරිපූරී භවෙයය, යත් තවකන කයිරමානං 

අධිට් ඨානචීෙරං පවහොති, තඤ් වච චීෙරං තත් තකං න භවෙයය, ඌනකං 
භවෙයයාති අත් වථො. 
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පච්චාසා කහොති සඞ්ඝකතො වාතිආදීසු අසුකදිෙසං නාම සඞ් වඝො චීෙරානි 

ලභිස ්සති, ගවණො ලභිස් සති, තවතො වම චීෙරං උප් පජ් ජිස් සතීති එෙං සඞ් ඝවතො 

ො ගණවතො ො පච් චාසා වහොති. ඤාතවකහි වම චීෙරත් ථාය වපසිතං, මිත් වතහි 

වපසිතං, වත ආගතා චීෙවර දස් සන් තීති එෙං ඤාතිවතො ො මිත් තවතො ො 

පච් චාසා වහොති. පංසුකූ ංවාති එත් ථ පන පංසුකූලං ො ලච් ඡාමීති එෙං පච් චාසා 

වහොතීති වයොවජතබ් බං. අත්තකනො වා ධකනනාති අත් තවනො 

කප් පාසසුත් තාදිනා ධවනන, අසුකදිෙසං නාම ලච් ඡාමීති එෙං ො පච් චාසා 
වහොතීති අත් වථො. 

තකතො කචඋත්තරිනික්ඛිකපයයසතියාපි පච්චාසායාති මාසපරමවතො වච 

උත් තරි නික් ඛිවපයය, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියන් ති අත් වථො. එෙං පන අෙත් ො 
යස් මා අන් තරා උප් පජ් ජමාවන පච් චාසාචීෙවර මූලචීෙරස් ස උප් පන් නදිෙසවතො 
යාෙ වීසතිවමො දිෙවසො තාෙ උප් පන් නං පච් චාසාචීෙරං මූලචීෙරං අත් තවනො 

ගතිකං කවරොති, තවතො උද් ධං මූලචීෙරං පච් චාසාචීෙරං අත් තවනො ගතිකං 
කවරොති. තස් මා තං විවසසං දස් වසතුං ‘‘තදහුප් පන් වන මූලචීෙවර’’තිආදිනා 

නවයන පදභාජනං වුත් තං, තං උත් තානත් ථවමෙ. 

විසභාක  උප්පන්කන මූ චීවකරති යදි මූලචීෙරං සණ් හං, පච් චාසාචීෙරං 

ථූලං, න සක් කා වයොවජතුං. රත් තිවයො ච වසසා වහොන් ති, න තාෙ මාවසො පූරති, 
න අකාමා නිග් ගවහන චීෙරං කාවරතබ් බං. අඤ් ඤං පච් චාසාචීෙරං 
ලභිත් ොවයෙ කාලබ් භන් තවර කාවරතබ් බං. පච් චාසාචීෙරම් පි පරික් ඛාරවචොළං 

අධිට් ඨාතබ් බං. අථ මූලචීෙරං ථූලං වහොති, පච් චාසාචීෙරං සණ් හං, මූලචීෙරං 
පරික් ඛාරවචොළං අධිට් ඨහිත් ො පච් චාසාචීෙරවමෙ මූලචීෙරං කත් ො ඨවපතබ් බං. 

තං පුන මාසපරිහාරං ලභති, එවතනුපාවයන යාෙ ඉච් ඡති තාෙ අඤ් ඤමඤ් ඤං 
මූලචීෙරං කත් ො ඨවපතුං ෙට් ටතීති. වසසං උත් තානවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනි පඨමකථිනසදිසාවනොති. 

තතියකථිනසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පුරාණචීෙරසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

503-5. කතන ස කයනාති පුරාණචීෙරසික් ඛාපදං. තත් ථ යාව සත්ත ා

පිතා හයු ාති පිතුපිතා පිතාමවහො, පිතාමහස් ස යුගං පිතාමහයුගං. යුගන් ති 
ආයුප් පමාණං වුච් චති. අභිලාප මත් තවමෙ වචතං. අත් ථවතො පන 
පිතාමවහොවයෙ පිතාමහයුගං. තවතො උද් ධං සබ් වබපි පුබ් බපුරිසා 
පිතාමහග් ගහවණවනෙ ගහිතා. එෙං යාෙ සත් තවමො පුරිවසො තාෙ යා 
අසම් බද් ධා සා යාෙ සත් තමා පිතාමහයුගා අසම් බද් ධාති වුච් චති. 
වදසනාමුඛවමෙ වචතං. ‘‘මාතිවතො ො පිතිවතො ො’’තිෙචනවතො පන 
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පිතාමහයුගම් පි පිතාමහියුගම් පි මාතාමහයුගම් පි මාතාමහියුගම් පි වතසං 
භාතුභගිනීභාගිවනයයපුත් තපපුත් තාදවයොපි සබ් වබ ඉධ සඞ් ගහිතා එොති 
වෙදිතබ් බා. 

තත්රායං විත් ථාරනවයො – පිතා පිතුපිතා තස් ස පිතා තස් සාපි පිතාති එෙං යාෙ 

සත් තමා යුගා, පිතා පිතුමාතා තස් සා පිතා ච මාතා ච භාතා ච භගිනී ච පුත් තා ච 

ධීතවරො චාති එෙම් පි උද් ධඤ ්ච අවධො ච යාෙ සත් තමා යුගා, පිතා පිතුභාතා 
පිතුභගිනී පිතුපුත් තා පිතුධීතවරො වතසම් පි පුත් තධීතුපරම් පරාති එෙම් පි යාෙ 

සත් තමා යුගා, මාතා මාතුමාතා තස් සා මාතා තස් සාපි මාතාති එෙම් පි යාෙ 

සත් තමා යුගා, මාතා මාතුපිතා තස් ස මාතා ච පිතා ච භාතා ච භගිනී ච පුත් තා ච 

ධීතවරො චාති, එෙම් පි උද් ධඤ ්ච අවධො ච යාෙ සත් තමා යුගා, මාතා මාතුභාතා 
මාතුභගිනී මාතුපුත් තා මාතුධීතවරො වතසම් පි පුත් තධීතුපරම් පරාති එෙම් පි යාෙ 

සත් තමා යුගා, වනෙ මාතුසම් බන් වධන න පිතුසම් බන් වධන සම් බද් ධා, අයං 

අඤ්ඤාතිොනා . 

උභකතො සඞ්කඝති භික් ඛුනිසඞ් වඝ ඤත් තිචතුත් වථන භික් ඛුසඞ් වඝ 
ඤත් තිචතුත් වථනාති අට් ඨොචිකවිනයකම් වමන උපසම් පන් නා. 

සකිං නිවත්ථම්පි සකිං පාරුතම්පීති රජිත් ො කප් පං කත් ො එකොරම් පි 
නිෙත් ථං ො පාරුතං ො. අන් තමවසො පරිවභොගසීවසන අංවස ො මත් ථවක ො 

කත් ො මග් ගං ගවතො වහොති, උස් සීසකං ො කත් ො නිපන් වනො වහොති, එතම් පි 

පුරාණචීෙරවමෙ. සවච පන පච් චත් ථරණස ්ස වහට් ඨා කත් ො නිපජ් ජති, 

හත් වථහි ො උක් ඛිපිත් ො ආකාවස විතානං කත් ො සීවසන අඵුසන් වතො ගච් ඡති, 

අයං පරිවභොවගො නාම න වහොතීති කුලරුන්දියං වුත් තං. 

කධොතං නිස්සග්ගියන් ති එත් ථ එෙං ආණත් තා භික් ඛුනී වධොෙනත් ථාය 

උද් ධනං සජ් වජති, දාරූනි සංහරති, අග් ගිං කවරොති, උදකං ආහරති යාෙ නං 

වධොවිත් ො උක් ඛිපති, තාෙ භික් ඛුනියා පවයොවග පවයොවග භික් ඛුස් ස දුක් කටං. 
වධොවිත් ො උක් ඛිත් තමත් වත නිස ්සග් ගියං වහොති. සවච දුද් වධොතන් ති 
මඤ ්ඤමානා පුන සිඤ් චති ො වධොෙති ො යාෙ නිට් ඨානං න ගච් ඡති තාෙ 
පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. එස නවයො රජනාවකොටවනසු. රජනවදොණියඤ් හි 

රජනං ආකිරිත් ො යාෙ සකිං චීෙරං රජති, තවතො පුබ් වබ යංකිඤ් චි රජනත් ථාය 

කවරොති, පච් ඡා ො පටිරජති, සබ් බත් ථ පවයොවග පවයොවග භික් ඛුස් ස දුක් කටං. 
එෙං ආවකොටවනපි පවයොවගො වෙදිතබ් වබො. 

506. අඤ්ඤාතිොය අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤී පුරාණචීවරං කධොවාකපතීති වනො 

වචපි ‘‘ඉමං වධොො’’ති ෙදති, අථ වඛො වධොෙනත් ථාය කායවිකාරං කත් ො 

හත් වථන ො හත් වථ වදති, පාදමූවල ො ඨවපති, උපරි ො ඛිපති, 
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සික් ඛමානාසාමවණරීසාමවණරඋපාසකතිත් ථියාදීනං ො හත් වථ වපවසති, 

නදීතිත් වථ වධොෙන් තියා උපචාවර ො ඛිපති, අන් වතොද් ොදසහත් වථ ඔකාවස 

ඨත් ො, වධොොපිතංවයෙ වහොති. සවච පන උපචාරං මුඤ් චිත් ො ඔරවතො ඨවපති 

සා වච වධොවිත් ො ආවනති, අනාපත් ති. සික් ඛමානාය ො සාමවණරියා ො 

උපාසිකාය ො හත් වථ වධොෙනත් ථාය වදති, සා වච උපසම් පජ් ජිත් ො වධොෙති, 

ආපත් තිවයෙ. උපාසකස් ස හත් වථ වදති, වසො වච ලිඞ් වග පරිෙත් වත භික් ඛුනීසු 

පබ් බජිත් ො උපසම් පජ් ජිත් ො වධොෙති, ආපත් තිවයෙ. සාමවණරස් ස ො 
භික් ඛුස ්ස ො හත් වථ දින් වනපි ලිඞ් ගපරිෙත් තවන එවසෙ නවයො. 

කධොවාකපති රජාකපතීතිආදීසු එවකන ෙත් ථුනා නිස ්සග් ගියං, දුතිවයන 

දුක් කටං. තීණිපි කාරාවපන් තස් ස එවකන නිස් සග් ගියං, වසවසහි ද් වෙ 
දුක් කටානි. යස් මා පවනතානි වධොෙනාදීනි පටිපාටියා ො උප් පටිපාටියා ො 

කාවරන් තස් ස වමොක් වඛො නත් ථි, තස් මා එත් ථ තීණි චතුක් කානි වුත් තානි. 

සවචපි හි ‘‘ඉමං චීෙරං රජිත් ො වධොවිත් ො ආවනහී’’ති වුත් වත සා භික් ඛුනී 

පඨමං වධොවිත් ො පච් ඡා රජති, නිස ්සග් ගිවයන දුක් කටවමෙ. එෙං සබ් වබසු 
විපරීතෙචවනසු නවයො වනතබ් වබො. සවච පන ‘‘වධොවිත් ො ආවනහී’’ති වුත් තා 

වධොෙති වචෙ රජති ච, වධොොපනපච් චයා එෙ ආපත් ති, රජවන අනාපත් ති. එෙං 
සබ් බත් ථ වුත් තාධිකකරවණ ‘‘අවුත් තා වධොෙතී’’ති ඉමිනා ලක් ඛවණන 

අනාපත් ති වෙදිතබ් බා. ‘‘ඉමස ්මිං චීෙවර යං කාතබ් බං, සබ් බං තං තුය් හං 
භාවරො’’ති ෙදන් වතො පන එකොචාය සම් බහුලා ආපත් තිවයො ආපජ් ජතීති. 

අඤ්ඤාතිොයකව තිකෙොඅඤ්ඤාතිොය ඤාතිෙසඤ්ඤීති ඉමානිපි පදානි 
වුත් තානංවයෙ තිණ් ණං චතුක් කානං ෙවසන විත් ථාරවතො වෙදිතබ් බානි. 

එෙකතො උපසම්පන්නායාති භික් ඛුනීනං සන් තිවක උපසම් පන් නාය 
වධොොවපන් තස ්ස දුක් කටං. භික් ඛූනං සන් තිවක උපසම් පන් නාය පන 

යථාෙත් ථුකවමෙ, භික් ඛූනං සන් තිවක උපසම් පන් නා නාම පඤ් චසතා 
සාකියානිවයො. 

507. අවුත්තාකධොවතීති උද් වදසාය ො ඔොදාය ො ආගතා කිලින් නං චීෙරං 

දිස ්ො ඨපිතට් ඨානවතො ගවහත් ො ො ‘‘වදථ, අයය, වධොවිස් සාමී’’ති 

ආහරාවපත් ො ො වධොෙති වචෙ රජති ච ආවකොවටති ච, අයං අවුත් තා වධොෙති 
නාම. යාපි ‘‘ඉමං චීෙරං වධොො’’ති දහරං ො සාමවණරං ො ආණාවපන් තස ්ස 

භික් ඛුවනො සුත් ො ‘‘ආහරථයය අහං වධොවිස් සාමී’’ති වධොෙති, තාෙකාලිකං ො 

ගවහත් ො වධොවිත් ො රජිත් ො වදති, අයම් පි අවුත් තා වධොෙති නාම. 
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අඤ්ඤං පරික්ඛාරන් ති 
උපාහනත් ථවිකපත් තත් ථවිකඅංසබද් ධකකායබන් ධනමඤ ්චපීඨභිසිතට් ටිකාදිං 

යංකිඤ් චි වධොොවපති, අනාපත් ති. වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු පන ඉදං සික් ඛාපදං ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, 

වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මං, ෙචීකම් මං, 

තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

පුරාණචීෙරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. චීෙරපටිග් ගහණසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

508. කතන ස කයනාති චීෙරපටිග් ගහණසික් ඛාපදං. තත් ථ 

පිණ්ඩපාතපටික්ෙන්තාති පිණ් ඩපාතවතො පටික් කන් තා. කයන අන්ධවනං

කතනුපසඞ්ෙමීති අපඤ් ඤත් වත සික් ඛාපවද වයන අන් ධෙනං වතනුපසඞ් කමි. 

ෙතෙම් ාති කතවචොරිකකම් මා, සන් ධිච් වඡදනාදීහි පරභණ් ඩං හරිතාති වුත් තං 

වහොති. කචොර ා ණිකෙොති වචොරවජට් ඨවකො. වසො කිර පුබ් වබ වථරිං ජානාති, 

තස් මා වචොරානං පුරවතො ගච් ඡන් වතො දිස් ො ‘‘ඉවතො මා ගච් ඡථ, සබ් වබ ඉවතො 

එථා’’ති වත ගවහත් ො අඤ් වඤන මග් වගන අගමාසි. ස ාධිම්හාවුට්ඨහිත්වාති 
වථරී කිර පරිච් ඡින් නවෙලායංවයෙ සමාධිම් හා වුට් ඨහි. වසොපි තස් මිංවයෙ 

ඛවණ එෙං අෙච, තස් මා සා අස් වසොසි, සුත් ො ච ‘‘නත් ථි දානි අඤ් වඤො එත් ථ 
සමවණො ො බ්රාහ් මවණො ො අඤ් ඤත්ර මයා’’ති තං මංසං අග් ගවහසි. වතන 
වුත් තං – ‘‘අථ වඛො උප් පලෙණ් ණා භික් ඛුනී’’තිආදි. 

ඔහියයකෙොති අෙහීයවකො අෙවසවසො, විහාරොරං පත් ො එවකොෙ විහාවර 

ඨිවතොති අත් වථො. සකච ක  ත්වං අන්තරවාසෙං දකදයයාසීති කස් මා ආහ? 

සණ් හං ඝනමට් ඨං අන් තරොසකං දිස් ො වලොවභන, අපිච අප් පවකො තස් සා 

අන් තරොසවක වලොවභො, වථරියා පන සිඛාප් පත් තා වකොට් ඨාසසම් පත් ති 
වතනස ්සා සරීරපාරිපූරිං පස් සිස ්සාමීති විසමවලොභං උප් පාවදත් ො එෙමාහ. 

අන්ති න් ති පඤ ්චන් නං චීෙරානං සබ් බපරියන් තං හුත් ො අන් තිමං, අන් තිමන් ති 
පච් ඡිමං. අඤ් ඤං වලවසනාපි විකප් වපත් ො ො පච් චද් ධරිත් ො ො ඨපිතං චීෙරං 

නත් ථීති එෙං යථාඅනුඤ් ඤාතානං පඤ් චන් නං චීෙරානං ධාරණෙවසවනෙ ආහ, 

න වලොවභන, න හි ඛීණාසොනං වලොවභො අත් ථි. නිප්පීළිය ානාති උපමං 
දස් වසත් ො ගාළ ්හං පීළයමානා. 

අන්තරවාසෙං දත්වාඋපස්සයංඅ  ාසීති සඞ් කච් චිකං නිොවසත් ො යථා 

තස් ස මවනොරවථො න පූරති, එෙං හත් ථතවලවයෙ දස් වසත් ො අගමාසි. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 
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පටුන 

510. කස ්මා පාරිෙත් තකචීෙරං අප් පටිගණ් හන් වත උජ් ඣායිංසු? ‘‘සවච 

එත් තවකොපි අම් වහසු අයයානං විස් සාවසො නත් ථි, කථං මයං යාවපස් සාමා’’ති 
විහත් ථතාය සමභිතුන් නත් තා. 

අනුජානාම භික්ඛකව ඉක සං පඤ්චන්නන් ති ඉවමසං පඤ් චන් නං 
සහධම් මිකානං සමසද් ධානං සමසීලානං සමදිට් ඨීනං පාරිෙත් තකං ගවහතුං 
අනුජානාමීති අත් වථො. 

512. පකයොක  දුක්ෙටන් ති ගහණත් ථාය හත් ථප් පසාරණාදීසු දුක් කටං. 

පටි ාකභනාති පටිග් ගහවණන. තත් ථ ච හත් වථන ො හත් වථ වදතු, පාදමූවල 

ො ඨවපතු, උපරි ො ඛිපතු, වසො වච සාදියති, ගහිතවමෙ වහොති. සවච පන 
සික් ඛමානාසාමවණරසාමවණරීඋපාසකඋපාසිකාදීනං හත් වථ වපසිතං 

පටිග් ගණ් හාති, අනාපත් ති. ධම් මකථං කවථන් තස ්ස චතස ්වසොපි පරිසා චීෙරානි 

ච නානාවිරාගෙත් ථානි ච ආවනත් ො පාදමූවල ඨවපන් ති, උපචාවර ො ඨත් ො 

උපචාරං ො මුඤ ්චිත් ො ඛිපන් ති, යං තත් ථ භික් ඛුනීනං සන් තකං, තං අඤ් ඤත්ර 
පාරිෙත් තකා ගණ් හන් තස් ස ආපත් තිවයෙ. අථ පන රත් තිභාවග ඛිත් තානි 

වහොන් ති, ‘‘ඉදං භික් ඛුනියා, ඉදං අඤ් වඤස’’න් ති ඤාතුං න සක් කා, 

පාරිෙත් තකකිච් චං නත් ථීති  හාපච්චරියං කුලරුන්දියඤ්ච වුත් තං, තං 

අචිත් තකභාවෙන න සවමති. සවච භික් ඛුනී ෙස් සාොසිකං වදති, 

පාරිෙත් තකවමෙ කාතබ් බං. සවච පන සඞ් කාරකූටාදීසු ඨවපති, ‘‘පංසුකූලං 
ගණ් හිස ්සන් තී’’ති පංසුකූලං අධිට් ඨහිත් ො ගවහතුං ෙට් ටති. 

513. අඤ්ඤාතිොය අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤීති තිකපාචිත් තියං. එෙකතො

උපසම්පන්නායාති භික් ඛුනීනං සන් තිවක උපසම් පන් නාය හත් ථවතො 

ගණ් හන් තස් ස දුක් කටං, භික් ඛූනං සන් තිවක උපසම් පන් නාය පන 
පාචිත් තියවමෙ. 

514. පරිත්කතන වා විපු න් ති අප් පග් ඝචීෙවරන ො 
උපාහනත් ථවිකපත් තත් ථවිකඅංසබද් ධකකායබන් ධනාදිනා ො මහග් ඝං 

වචතාවපත් ො සවචපි චීෙරං පටිග් ගණ් හාති, අනාපත් ති.  හාපච්චරියං පන 

‘‘අන් තමවසො හරීතකීඛණ් වඩනාපී’’ති වුත් තං. විපුක න වා පරිත්තන් ති ඉදං 

වුත් තවිපල් ලාවසන වෙදිතබ් බං. අඤ්ඤං පරික්ඛාරන් ති පත් තත් ථවිකාදිං යං 
කිඤ් චි විකප් පනුපගපච් ඡිමචීෙරප් පමාණං පන පටපරිස් සාෙනම් පි න ෙට් ටති. යං 
වනෙ අධිට් ඨානුපගං න විකප් පනුපගං තං සබ් බං ෙට් ටති. සවචපි 

මඤ ්චප් පමාණා භිසිච් ඡවි වහොති, ෙට් ටතිවයෙ; වකො පන ොවදො 
පත් තත් ථවිකාදීසු. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 
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සමුට් ඨානාදීසු ඉදං ඡසමුට් ඨානං, කිරියාකිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, 

අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මංෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

චීෙරපටිග් ගහණසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

515. කතන ස කයනාති අඤ් ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදං. තත් ථ 

උපනන්කදො සෙයපුත්කතොති අසීතිසහස් සමත් තානං සකයකුලා පබ් බජිතානං 

භික් ඛූනං පතිකිට් වඨො වලොලජාතිවකො. පට්කටොති වඡවකො සමත් වථො පටිබවලො 

සරසම් පන් වනො කණ් ඨමාධුරිවයන සමන් නාගවතො. කිස්මං වියාති කිංසු විය 

කිවලවසො විය, හිවරොත් තප් පෙවසන කම් පනං විය සඞ් කම් පනං විය වහොතීති 
අත් වථො. 

අද්ධාන ග් න් ති අද් ධානසඞ් ඛාතං දීඝමග් ගං, න නගරවීථිමග් ගන් ති 

අත් වථො. කත භික්ඛූ අච්ඡින්දිංසූති මුසිංසු, පත් තචීෙරානි වනසං හරිංසූති 

අත් වථො. අනුයුඤ්ජාහීති භික් ඛුභාෙජානනත් ථාය පුච් ඡ. අනුයුඤ්ජිය ානාති 

පබ් බජ් ජාඋපසම් පදාපත් තචීෙරාධිට් ඨානාදීනි පුච් ඡියමානා. එත ත්ථං

ආකරොකචසුන් ති භික් ඛුභාෙං ජානාවපත් ො වයො ‘‘සාවකතා සාෙත් ථිං 

අද් ධානමග් ගප් පටිපන් නා’’තිආදිනා නවයන වුත් වතො, එතමත් ථං ආවරොවචසුං. 

517. අඤ්ඤාතෙං  හපතිං වාතිආදීසු යං පරවතො ‘‘තිවණන ො 

පණ් වණන ො පටිච් ඡාවදත් ො’’ති වුත් තං, තං ආදිං කත් ො එෙං අනුපුබ් බකථා 

වෙදිතබ් බා. සවච වචොවර පස් සිත් ො දහරා පත් තචීෙරානි ගවහත් ො පලාතා, 

වචොරා වථරානං නිොසනපාරුපනමත් තංවයෙ හරිත් ො ගච් ඡන් ති, වථවරහි 

වනෙ තාෙ චීෙරං විඤ් ඤාවපතබ් බං, න සාඛාපලාසං භඤ් ජිතබ් බං. අථ දහරා 

සබ් බං භණ් ඩකං ඡඩ් වඩත් ො පලාතා, වචොරා වථරානං නිොසනපාරුපනං 

තඤ් ච භණ් ඩකං ගවහත් ො ගච් ඡන් ති, දහවරහි ආගන් ත් ො අත් තවනො 

නිොසනපාරුපනානි න තාෙ වථරානං දාතබ් බානි, න හි අනච් ඡින් නචීෙරා 

අත් තවනො අත් ථාය සාඛාපලාසං භඤ් ජිතුං ලභන් ති, අච් ඡින් නචීෙරානං පන 

අත් ථාය ලභන් ති, අච් ඡින් නචීෙරාෙ අත් තවනොපි පවරසම් පි අත් ථාය ලභන් ති. 
තස් මා වථවරහි ො සාඛාපලාසං භඤ් ජිත් ො ොකාදීහි ගන් වථත් ො දහරානං 

දාතබ් බං, දහවරහි ො වථරානං අත් ථාය භඤ් ජිත් ො ගන් වථත් ො වතසං හත් වථ 
දත් ො ො අදත් ො ො අත් තනා නිොවසත් ො අත් තවනො නිොසනපාරුපනානි 

වථරානං දාතබ් බානි, වනෙ භූතගාමපාතබයතාය පාචිත් තියං වහොති, න වතසං 
ධාරවණ දුක් කටං. 
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සවච අන් තරාමග් වග රජකත් ථරණං ො වහොති, අඤ ්වඤ ො තාදිවස 

මනුස් වස පස් සන් ති, චීෙරං විඤ් ඤාවපතබ් බං. යානි ච වනසං වත ො 
විඤ ්ඤත් තමනුස් සා අඤ් වඤ ො සාඛාපලාසනිොසවන භික් ඛූ දිස් ො 

උස් සාහජාතා ෙත් ථානි වදන් ති, තානි සදසානි ො වහොන් තු අදසානි ො 
නීලාදිනානාෙණ් ණානි ො කප් පියානිපි අකප් පියානිපි සබ් බානි 
අච් ඡින් නචීෙරට් ඨාවන ඨිතත් තා වතසං නිොවසතුඤ් ච පාරුපිතුඤ් ච ෙට් ටන් ති. 

වුත් තම් පිවහතං පරිවාකර – 

‘‘අකප් පකතං නාපි රජනාය රත් තං; 

වතන නිෙත් වථො වයන කාමං ෙවජයය; 

න චස් ස වහොති ආපත් ති; 

වසො ච ධම් වමො සුගවතන වදසිවතො; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 481); 

අයඤ් හි පඤ් වහො අච් ඡින් නචීෙරකං භික් ඛුං සන් ධාය වුත් වතො. අථ පන 

තිත් ථිවයහි සහගච් ඡන් ති, වත ච වනසං කුසචීරොකචීර ලකචීරානි වදන් ති, 

තානිපි ලද් ධිං අග් ගවහත් ො නිොවසතුං ෙට් ටන් ති, නිොවසත් ොපි ලද් ධි න 
ගවහතබ් බා. 

ඉදානි ‘‘යං ආොසං පඨමං උපගච් ඡති, සවච තත් ථ වහොති සඞ් ඝස ්ස 

විහාරචීෙරං ො’’තිආදීසු විහාරචීවරං නාම මනුස් සා ආොසං කාවරත් ො 
‘‘චත් තාවරොපි පච් චයා අම් හාකංවයෙ සන් තකා පරිවභොගං ගච් ඡන් තූ’’ති 

තිචීෙරං සජ් වජත් ො අත් තනා කාරාපිවත ආොවස ඨවපන් ති, එතං විහාරචීෙරං 

නාම. උත්තරත්ථරණන් ති මඤ් චකස ්ස උපරි අත් ථරණකං වුච් චති. 

භු ත්ථරණන් ති පරිකම් මකතාය භූමියා රක් ඛණත් ථං චිමිලිකාහි කතඅත් ථරණං 

තස් ස උපරි තට් ටිකං පත් ථරිත් ො චඞ් කමන් ති. භිසිච්ෙවීති මඤ් චභිසියා ො 

පීඨභිසියා ො ඡවි, සවච පූරිතා වහොති විධුනිත් ොපි ගවහතුං ෙට් ටති. එෙවමවතසු 

විහාරචීෙරාදීසු යං තත් ථ ආොවස වහොති, තං අනාපුච් ඡාපි ගවහත් ො නිොවසතුං 
ො පාරුපිතුං ො අච් ඡින් නචීෙරකානං භික් ඛූනං ලබ් භතීති වෙදිතබ් බං. තඤ් ච 
වඛො ලභිත් ො ඔදහිස් සාමි පුන ඨවපස් සාමීති අධිප් පාවයන න මූලච් වඡජ් ජාය. 
ලභිත් ො ච පන ඤාතිවතො ො උපට් ඨාකවතො ො අඤ් ඤවතො ො කුවතොචි 
පාකතිකවමෙ කාතබ් බං. විවදසගවතන එකස ්මිං සඞ් ඝිවක ආොවස 
සඞ් ඝිකපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජනත් ථාය ඨවපතබ් බං. සචස් ස පරිවභොවගවනෙ 
තං ජීරති ො නස් සති ො ගීො න වහොති. සවච පන එවතසං වුත් තප් පකාරානං 

ගිහිෙත් ථාදීනං භිසිච් ඡවිපරියන් තානං කිඤ් චි න ලබ් භති, වතන තිවණන ො 
පණ් වණන ො පටිච් ඡාවදත් ො ආගන් තබ් බන් ති. 
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519. කයහි කෙහිචි වා අච්ඡින්නන් ති එත් ථ යම් පි අච් ඡින් නචීෙරා 

ආචරියුපජ් ඣායා අඤ් වඤ ‘‘ආහරථ, ආවුවසො, චීෙර’’න් ති යාචිත් ො ො 

විස් සාවසන ො ගණ් හන් ති, තම් පි සඞ් ගහං ගච් ඡතීති ෙත් තුං යුජ් ජති. 

පරිකභො ජිණ්ණං වාති එත් ථ ච අච් ඡින් නචීෙරානං ආචරියුපජ් ඣායාදීනං 
අත් තනා තිණපණ් වණහි පටිච් ඡාවදත් ො දින් නචීෙරම් පි සඞ් ගහං ගච් ඡතීති 
ෙත් තුං යුජ් ජති. එෙඤ් හි වත අච් ඡින් නචීෙරට් ඨාවන නට් ඨචීෙරට් ඨාවන ච ඨිතා 

භවිස ්සන් ති, වතන වනසං විඤ ්ඤත් තියං අකප් පියචීෙරපරිවභොවග ච අනාපත් ති 
අනුරූපා භවිස් සති. 

521. ඤාතොනං පවාරිතානන් ති එත් ථ ‘‘එවතසං සන් තකං වදථා’’ති 
විඤ ්ඤාවපන් තස ්ස යාචන් තස් ස අනාපත් තීති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. න හි 

ඤාතකපොරිතානං ආපත් ති ො අනාපත් ති ො වහොති. අත්තකනො ධකනනාති 
එත් ථාපි අත් තවනො කප් පියභණ් වඩන කප් පියවෙොහාවරවනෙ චීෙරං 
විඤ ්ඤාවපන් තස ්ස වචතාවපන් තස් ස පරිෙත් තාවපන් තස ්ස අනාපත් තීති 

එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. පවාරිතානන් ති එත් ථ ච සඞ් ඝෙවසන පොරිවතසු 

පමාණවමෙ ෙට් ටති. පුග් ගලිකපොරණාය යං යං පොවරති, තං තංවයෙ 
විඤ ්ඤාවපතබ් බං. වයො චතූහි පච් චවයහි පොවරත් ො සයවමෙ සල් ලක් වඛත් ො 
කාලානුකාලං චීෙරානි දිෙවස දිෙවස යාගුභත් තාදීනීති එෙං වයන වයනත් වථො 

තං තං වදති, තස් ස විඤ් ඤාපනකිච් චං නත් ථි. වයො පන පොවරත් ො බාලතාය 

ො සතිසම් වමොවසන ො න වදති, වසො විඤ් ඤාවපතබ් වබො. වයො ‘‘මය් හං වගහං 

පොවරමී’’ති ෙදති, තස් ස වගහං ගන් ත් ො යථාසුඛං නිසීදිතබ් බං නිපජ් ජිතබ් බං, 

න කිඤ් චි ගවහතබ් බං. වයො පන ‘‘යං මය් හං වගවහ අත් ථි, තං පොවරමී’’ති 

ෙදති. යං තත් ථ කප් පියං, තං විඤ ්ඤාවපතබ් බං, වගවහ පන නිසීදිතුං ො 

නිපජ් ජිතුං ො න ලබ් භතීති කුලරුන්දියං වුත් තං. 

අඤ්ඤස්සත්ථායාති එත් ථ අත් තවනො ඤාතකපොරිවත න වකෙලං 

අත් තවනො අත් ථාය, අථ වඛො අඤ් ඤස ්සත් ථාය විඤ් ඤාවපන් තස් ස අනාපත් තීති 
අයවමවකො අත් වථො. අයං පන දුතිවයො අඤ් ඤස ්සාති වය අඤ් ඤස ්ස 

ඤාතකපොරිතා, වත තස් වසෙ ‘‘අඤ් ඤස ්සා’’ති ලද් ධවෙොහාරස් ස 
බුද් ධරක් ඛිතස ්ස ො ධම් මරක් ඛිතස් ස ො අත් ථාය විඤ් ඤාවපන් තස ්ස 
අනාපත් තීති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදම් පි ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, 

අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. තතුත් තරිසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

522-4. කතන ස කයනාති තතුත් තරිසික් ඛාපදං. තත් ථ අභිහට්ඨුන් ති අභීති 

උපසග් වගො, හරිතුන් ති අත් වථො, ගණ් හිතුන් ති වුත් තං වහොති. පවාකරයයාති 

ඉච් ඡාවපයය, ඉච් ඡං රුචිං උප් පාවදයය, ෙවදයය නිමන් වතයයාති අත් වථො. 

අභිහට් ඨුං පොවරන් වතන පන යථා ෙත් තබ් බං, තං ආකාරං දස් වසතුං 
‘‘යාෙතකං ඉච් ඡසි තාෙතකං ගණ් හාහී’’ති එෙමස් ස පදභාජනං වුත් තං. අථ ො 

යථා ‘‘වනක් ඛම් මං දට් ඨු වඛමවතො’’ති (සු. නි. 426, 1104; චූළනි. 

ජතුකණ් ණිමාණෙපුච් ඡානිද් වදස 67) එත් ථ දිස ්ොති අත් වථො, එෙමිධාපි 
‘‘අභිඅට් ඨුං පොවරයයා’’ති අභිහරිත් ො පොවරයයාති අත් වථො. තත් ථ 

කායාභිහාවරො ොචාභිහාවරොති දුවිවධො අභිහාවරො, කාවයන ො හි ෙත් ථානි 
අභිහරිත් ො පාදමූවල ඨවපත් ො ‘‘යත් තකං ඉච් ඡසි තත් තකං ගණ් හාහී’’ති 

ෙදන් වතො පොවරයය, ොචාය ො ‘‘අම් හාකං දුස් සවකොට් ඨාගාරං පරිපුණ් ණං, 

යත් තකං ඉච් ඡසි තත් තකං ගණ් හාහී’’ති ෙදන් වතො පොවරයය, තදුභයම් පි 
එකජ් ඣං කත් ො ‘‘අභිහට් ඨුං පොවරයයා’’ති වුත් තං. 

සන්තරුත්තරපර න් ති සඅන් තරං උත් තරං පරමං අස් ස චීෙරස් සාති 

සන් තරුත් තරපරමං, නිොසවනන සද් ධිං පාරුපනං උක් කට් ඨපරිච් වඡවදො 

අස් සාති වුත් තං වහොති. තකතො චීවරං සාදිතබ්බන් ති තවතො අභිහටචීෙරවතො 

එත් තකං චීෙරං ගවහතබ් බං, න ඉවතො පරන් ති අත් වථො. යස් මා පන 

අච් ඡින් නසබ් බචීෙවරන තිචීෙරිවකවනෙ භික් ඛුනා එෙං පටිපජ් ජිතබ් බං, 

අඤ ්වඤන අඤ් ඤථාපි, තස් මා තං විභාගං දස් වසතුං ‘‘සවච තීණි නට් ඨානි 
වහොන් තී’’තිආදිනා නවයනස් ස පදභාජනං වුත් තං. 

තත්රායං විනිච් ඡවයො – යස් ස තීණි නට් ඨානි, වතන ද් වෙ සාදිතබ් බානි, එකං 
නිොවසත් ො එකං පාරුපිත් ො අඤ් ඤං සභාගට් ඨානවතො පරිවයසිස් සති. යස් ස 

ද් වෙ නට් ඨානි, වතන එකං සාදිතබ් බං. සවච පකතියාෙ සන් තරුත් තවරන 

චරති, ද් වෙ සාදිතබ් බානි. එෙං එකං සාදියන් වතවනෙ සවමො භවිස් සති. යස් ස 

තීසු එකං නට් ඨං, න සාදිතබ් බං. යස් ස පන ද් වීසු එකං නට් ඨං, එකං සාදිතබ් බං. 

යස් ස එකංවයෙ වහොති, තඤ් ච නට් ඨං, ද් වෙ සාදිතබ් බානි. භික් ඛුනියා පන 

පඤ ්චසුපි නට් වඨසු ද් වෙ සාදිතබ් බානි. චතූසු නට් වඨසු එකං සාදිතබ් බං, තීසු 

නට් වඨසු කිඤ් චි න සාදිතබ් බං, වකො පන ොවදො ද් වීසු ො එකස් මිං ො. වයන 

වකනචි හි සන් තරුත් තරපරමතාය ඨාතබ් බං, තවතො උත් තරි න ලබ් භතීති 
ඉදවමත් ථ ලක් ඛණං. 

526. කසසෙං ආහරිස්සාමීති ද් වෙ චීෙරානි කත් ො වසසං පුන 

ආහරිස ්සාමීති අත් වථො. නඅච්ඡින්නොරණාති බාහුසච් චාදිගුණෙවසන වදන් ති. 

ඤාතොනන් තිආදීසු ඤාතකානං වදන් තානං සාදියන් තස් ස පොරිතානං 
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වදන් තානං සාදියන් තස් ස අත් තවනො ධවනන සාදියන් තස් ස අනාපත් තීති 

අත් වථො. අට් ඨකථාසු පන ‘‘ඤාතකපොරිතට් ඨාවන පකතියා බහුම් පි ෙට් ටති, 
අච් ඡින් නකාරණා පමාණවමෙ ෙට් ටතී’’ති වුත් තං. තං පාළියා න සවමති. යස් මා 

පනිදං සික් ඛාපදං අඤ් ඤස ්සත් ථාය විඤ් ඤාපනෙත් ථුස් මිංවයෙ පඤ් ඤත් තං, 

තස් මා ඉධ ‘‘අඤ ්ඤස් සත් ථායා’’ති න වුත් තං. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදම් පි ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, 

අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

තතුත් තරිසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පඨමඋපක් ඛටසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

527. කතන ස කයනාති උපක් ඛටසික් ඛාපදං. තත් ථ අත්ථාවුකසො ංකසො

උපට්ඨාකෙොති ආවුවසො, යං ත් ෙං භණසි, අත් ථි එෙරූවපො වසො මම 

උපට් ඨාවකොති අයවමත් ථ අත් වථො. අපික යයඑවංකහොතීති අපි වම අයය එෙං 

වහොති, අපි මයයා එෙන් තිපි පාවඨො. 

528-9. භික්ඛුං පකනව උද්දිස්සාති එත් ථ උද් දිස ්සාති අපදිස් ස ආරබ් භ. 

යස් මා පන යං උද් දිස් ස උපක් ඛටං වහොති, තං තස් සත් ථාය උපක් ඛටං නාම 
වහොති. තස් මාස ්ස පදභාජවන ‘‘භික් ඛුස් සත් ථායා’’ති වුත් තං. 

භික්ඛුං ආරම් ණං ෙරිත්වාති භික් ඛුං පච් චයං කත් ො, යඤ් හි භික් ඛුං 

උද් දිස ්ස උපක් ඛටං, තං නියවමවනෙ භික් ඛුං පච් චයං කත් ො උපක් ඛටං වහොති, 
වතන වුත් තං – ‘‘භික් ඛුං ආරම් මණං කරිත් ො’’ති. පච් චවයොපි හි ‘‘ලභති මාවරො 

ආරම් මණ’’න් තිආදීසු (සං. නි. 4.243) ආරම් මණන් ති ආගවතො. ඉදානි 

‘‘උද් දිස ්සා’’ති එත් ථ වයො කත් තා, තස් ස ආකාරදස් සනත් ථං ‘‘භික් ඛුං 
අච් ඡාවදතුකාවමො’’ති වුත් තං. භික් ඛුං අච් ඡාවදතුකාවමන හි වතන තං උද් දිස ්ස 

උපක් ඛටං, න අඤ් වඤන කාරවණන. ඉති වසො අච් ඡාවදතුකාවමො වහොති. වතන 
වුත් තං – ‘‘භික් ඛුං අච් ඡාවදතුකාවමො’’ති. 

අඤ්ඤාතෙස්ස  හපතිස්සවාති අඤ් ඤාතවකන ගහපතිනා ොති අත් වථො. 
කරණත් වථ හි ඉදං සාමිෙචනං. පදභාජවන පන බයඤ් ජනං අවිචාවරත් ො 
අත් ථමත් තවමෙ දස් වසතුං ‘‘අඤ ්ඤාතවකො නාම…වප.… ගහපති නාමා’’තිආදි 
වුත් තං. 

චීවරකචතාපන්නන් ති චීෙරමූලං, තං පන යස් මා හිරඤ් ඤාදීසු අඤ් ඤතරං 

වහොති, තස් මා පදභාජවන ‘‘හිරඤ් ඤං ො’’තිආදි වුත් තං. උපක්ඛටං කහොතීති 

සජ් ජිතං වහොති, සංහරිත් ො ඨපිතං, යස් මා පන ‘‘හිරඤ් ඤං ො’’තිආදිනා 
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පටුන 

ෙචවනනස ්ස උපක් ඛටභාවෙො දස් සිවතො වහොති, තස් මා ‘‘උපක් ඛටං නාමා’’ති 

පදං උද් ධරිත් ො විසුං පදභාජනං න වුත් තං. ඉමනාති උපක් ඛටං සන් ධායාහ, 

වතවනෙස් ස පදභාජවන ‘‘පච් චපට් ඨිවතනා’’ති වුත් තං. යඤ් හි උපක් ඛටං 

සංහරිත් ො ඨපිතං, තං පච් චපට් ඨිතං වහොතීති. අච්ොකදස්සාමීති 

වෙොහාරෙචනවමතං ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුවනො දස් සාමී’’ති අයං පවනත් ථ 

අත් වථො. වතවනෙස ්ස පදභාජවනපි ‘‘දස් සාමී’’ති වුත් තං. 

තත්රකචකසොභික්ඛූති යත්ර වසො ගහපති ො ගහපතානී ො තත්ර වසො භික් ඛු 
පුබ් වබ අප් පොරිවතො උපසඞ් කමිත් ො චීෙවර විකප් පං ආපජ් වජයය වචති 
අයවමත් ථ පදසම් බන් වධො. තත් ථ උපසඞ් කමිත් ොති ඉමස් ස ගන් ත් ොති ඉමිනාෙ 

අත් වථ සිද් වධ පචරවෙොහාරෙවසන ‘‘ඝර’’න් ති වුත් තං. යත්ර පන වසො දායවකො 

තත්ර ගන් ත් ොති අයවමවෙත් ථ අත් වථො, තස් මා පුනපි වුත් තං ‘‘යත් ථ කත් ථචි 

උපසඞ් කමිත් ො’’ති. විෙප්පං ආපජ්කජයයාති විසිට් ඨකප් පං අධිකවිධානං 

ආපජ් වජයය, පදභාජවන පන වයනාකාවරන විකප් පං ආපන් වනො වහොති 

තවමෙ දස් වසතුං ‘‘ආයතං ො’’තිආදි වුත් තං. සාධූති ආයාචවන නිපාවතො. 

වතාති පරිවිතක් වක.  න් ති අත් තානං නිද් දිසති. ආයස් ාති පරං ආලපති 

ආමන් වතති. යස් මා පනිදං සබ් බං බයඤ් ජනමත් තවමෙ, උත් තානත් ථවමෙ, 

තස් මාස් ස පදභාජවන අත් වථො න වුත් වතො. ෙ යාණෙ යතං උපාදායාති 

සුන් දරකාමතං විසිට් ඨකාමතං චිත් වතන ගවහත් ො, තස් ස ‘‘ආපජ් වජයය 
වච’’ති ඉමිනා සම් බන් වධො. යස් මා පන වයො කලයාණකමයතං උපාදාය 

ආපජ් ජති, වසො සාධත් ථිවකො මහග් ඝත් ථිවකො වහොති, තස් මාස් ස පදභාජවන 
බයඤ ්ජනං පහාය අධිප් වපතත් ථවමෙ දස් වසතුං තවදෙ ෙචනං වුත් තං. යස් මා 

පන න ඉමස ්ස ආපජ් ජනමත් වතවනෙ ආපත් ති සීසං එති, තස් මා ‘‘තස් ස 
ෙචවනනා’’තිආදි වුත් තං. 

531. අනාපත්ති ඤාතොනන් තිආදීසු ඤාතකානං චීෙවර විකප් පං 

ආපජ් ජන් තස් ස අනාපත් තීති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො.  හග්ඝං 

කචතාකපතුො ස්සඅප්පග්ඝංකචතාකපතීති ගහපතිස් ස වීසතිඅග් ඝනකං චීෙරං 

වචතාවපතුකාමස් ස ‘‘අලං මය් හං එවතන, දසග් ඝනකං ො අට් ඨග් ඝනකං ො 

වදහී’’ති ෙදති අනාපත් ති. අප්පග්ඝන් ති ඉදඤ් ච අතිවරකනිොරණත් ථවමෙ 

වුත් තං, සමවකපි පන අනාපත් ති, තඤ් ච වඛො අග් ඝෙවසවනෙ න 

පමාණෙවසන, අග් ඝෙඩ් ඪනකඤ් හි ඉදං සික් ඛාපදං. තස් මා වයො 

වීසතිඅග් ඝනකං අන් තරොසකං වචතාවපතුකාවමො, ‘‘තං එත් තකවමෙ වම 
අග් ඝනකං චීෙරං වදහී’’ති ෙත් තුම් පි ෙට් ටති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනිපි තතුත් තරිසික් ඛාපදසදිසාවනොති. 
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පඨමඋපක් ඛටසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. දුතියඋපක් ඛටසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

532. දුතියඋපක් ඛවටපි ඉමිනාෙ නවයන අත් වථො වෙදිතබ් වබො. තඤ් හි 

ඉමස ්ස අනුපඤ ්ඤත් තිසදිසං. වකෙලං පඨමසික් ඛාපවද එකස ්ස පීළා කතා, 

දුතිවය ද් වින් නං, අයවමවෙත් ථ විවසවසො. වසසං සබ් බං පඨමසදිසවමෙ. යථා 

ච ද් වින් නං, එෙං බහූනං පීළං කත් ො ගණ් හවතොපි ආපත් ති වෙදිතබ් බාති. 

දුතියඋපක් ඛටසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. රාජසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

537. කතනස කයනාති රාජසික් ඛාපදං. තත් ථ උපාසෙං සඤ්ඤාකපත්වාති 

ජානාවපත් ො, ‘‘ඉමිනා මූවලන චීෙරං කිණිත් ො වථරස් ස වදහී’’ති එෙං ෙත් ොති 

අධිප් පාවයො. පඤ්ඤාසබන්කධොති පඤ ්ඤාසකහාපණදණ් වඩොති වුත් තං වහොති. 

පඤ ්ඤාසං බද් වධොතිපි පාවඨො, පඤ ්ඤාසං ජිවතො පඤ ්ඤාසං දාවපතබ් වබොති 

අධිප් පාවයො. අජ්ජණ්කහො, භන්කත, ආ ක හීති භන් වත, අජ් ජ එකදිෙසං 

අම් හාකං තිට් ඨ, අධිොවසහීති අත් වථො. පරා සීති ගණ් හි. ජීකනොසීති ජිවතොසි. 

538-9. රාජකභොග්ක ොති රාජවතො වභොග් ගං භුඤ් ජිතබ් බං අස ්සත් ථීති 

රාජවභොග් වගො, රාජවභොවගොතිපි පාවඨො, රාජවතො වභොවගො අස් ස අත් ථීති 
අත් වථො. 

පහිකණයයාති වපවසයය, උත් තානත් ථත් තා පනස ්ස පදභාජනං න වුත් තං. 

යථා ච එතස ්ස, එෙං ‘‘චීෙරං ඉත් ථන් නාමං භික් ඛු’’න් තිආදීනම් පි පදානං 

උත් තානත් ථත් තාවයෙ පදභාජනං න වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. ආභතන් ති ආනීතං. 

ොක න ෙප්පියන් ති යුත් තපත් තකාවලන, යදා වනො අත් වථො වහොති, තදා 
කප් පියං චීෙරං ගණ් හාමාති අත් වථො. 

කවයයාවච්චෙකරොති කිච් චකවරො, කප් පියකාරවකොති අත් වථො. 

සඤ්ඤත්කතො කසො  යාති ආණත් වතො වසො මයා, යථා තුම් හාකං චීෙවරන 

අත් වථ සති චීෙරං දස් සති, එෙං වුත් වතොති අත් වථො. අත්කථො ක  ආවුකසො

චීවකරනාති වචොදනාලක් ඛණනිදස ්සනවමතං, ඉදඤ් හි ෙචනං ෙත් තබ් බං, අස් ස 

ො අත් වථො යාය කායචි භාසාය; ඉදං වචොදනාලක් ඛණං. ‘‘කදහි ක 

චීවර’’න් තිආදීනි පන නෙත් තබ් බාකාරදස් සනත් ථං වුත් තානි, එතානි හි ෙචනානි 
එවතසං ො අත් වථො යාය කායචි භාසාය න ෙත් තබ් වබො. 

දුතියම්පි වත්තබ්කබො තතියම්පි වත්තබ්කබොති ‘‘අත් වථො වම ආවුවසො 
චීෙවරනා’’ති ඉදවමෙ යාෙතතියං ෙත් තබ් වබොති. එෙං ‘‘ද් ෙත් තික් ඛත් තුං 
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වචොවදතබ් වබො සාවරතබ් වබො’’ති එත් ථ උද් දිට් ඨවචොදනාපරිච් වඡදං දස් වසත් ො 
ඉදානි ‘‘ද් ෙත් තික් ඛත් තුං වචොදයමාවනො සාරයමාවනො තං චීෙරං 

අභිනිප්  ාවදයය, ඉච් වචතං කුසල’’න් ති ඉවමසං පදානං සඞ් වඛපවතො අත් ථං 

දස් වසන් වතො ‘‘සවච අභිනිප්  ාවදති, ඉච් වචතං කුසල’’න් ති ආහ. එෙං 

යාෙතතියං වචොවදන් වතො තං චීෙරං යදි නිප්  ාවදති, සක් වකොති අත් තවනො 

පටිලාභෙවසන නිප්  ාවදතුං, ඉච් වචතං කුසලං සාධු සුට් ඨු සුන් දරං. 

චතුක්ඛත්තුං පඤ්චක්ඛත්තුං ෙක්ඛත්තුපර ං තුණ්හීභූකතන උද්දිස්ස

ඨාතබ්බන් ති ඨානලක් ඛණනිදස් සනවමතං. ඡක් ඛත් තුපරමන් ති ච 

භාෙනපුංසකෙචනවමතං, ඡක් ඛත් තුපරමඤ් හි එවතන චීෙරං උද් දිස ්ස 

තුණ් හීභූවතන ඨාතබ් බං, න අඤ් ඤං කිඤ් චි කාතබ් බං, ඉදං ඨානලක් ඛණං. 

තත් ථ වයො සබ් බට් ඨානානං සාධාරවණො තුණ් හීභාවෙො, තං තාෙ දස් වසතුං 

පදභාජවන ‘‘තත් ථ ගන් ත් ො තුණ් හීභූවතනා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ නආසකන 

නිසීදිතබ්බන් ති ‘‘ඉධ, භන් වත, නිසීදථා’’ති වුත් වතනාපි න නිසීදිතබ් බං. න

ආමසං පටිග් කහතබ්බන් ති යාගුඛජ් ජකාදිවභදං කිඤ් චි ආමිසං ‘‘ගණ් හථ, 

භන් වත’’ති යාචියමාවනනාපි න ගණ් හිතබ් බං. න ධම්ක ො භාසිතබ්කබොති 

මඞ් ගලං ො අනුවමොදනං ො භාසථාති යාචියමාවනනාපි කිඤ් චි න භාසිතබ් බං, 

වකෙලං ‘‘කිං කාරණා ආගවතොසී’’ති පුච් ඡියමාවනන ‘‘ජානාසි, ආවුවසො’’ති 

ෙත් තබ් වබො. පුච්ඡිය ාකනොති ඉදඤ් හි කරණත් වථ පච් චත් තෙචනං. අථ ො 
පුච් ඡං කුරුමාවනො පුච් ඡියමාවනොති එෙම් වපත් ථ අත් වථො දට් ඨබ් වබො. වයො හි 

පුච් ඡං කවරොති, වසො එත් තකං ෙත් තබ් වබොති ඨානං භඤ්ජතීති ආගතකාරණං 
භඤ ්ජති. 

ඉදානි යා තිස් වසො වචොදනා, ඡ ච ඨානානි වුත් තානි. තත් ථ වුඩ් ඪිඤ ්ච 

හානිඤ් ච දස් වසන් වතො ‘‘චතුක්ඛත්තුංකචොකදත්වා’’තිආදිමාහ. යස් මා ච එත් ථ 

එකවචොදනාවුඩ් ඪියා ද් වින් නං ඨානානං හානි වුත් තා, තස් මා ‘‘එකා වචොදනා 
දිගුණං ඨාන’’න් ති ලක් ඛණං දස් සිතං වහොති. ඉති ඉමිනා ලක් ඛවණන 

තික් ඛත් තුං වචොවදත් ො ඡක් ඛත් තුං ඨාතබ් බං, ද් වික් ඛත් තුං වචොවදත් ො 

අට් ඨක් ඛත් තුං ඨාතබ් බං, සකිං වචොවදත් ො දසක් ඛත් තුං ඨාතබ් බන් ති. යථා ච 

‘‘ඡක් ඛත් තුං වචොවදත් ො න ඨාතබ් බ’’න් ති වුත් තං, එෙං ‘‘ද් ොදසක් ඛත් තුං 
ඨත් ො න වචොවදතබ් බ’’න් තිපි වුත් තවමෙ වහොති. තස් මා සවච වචොවදතිවයෙ න 

තිට් ඨති, ඡ වචොදනා ලබ් භන් ති. සවච තිට් ඨතිවයෙ න වචොවදති, ද් ොදස ඨානානි 

ලබ් භන් ති. සවච වචොවදතිපි තිට් ඨතිපි, එකාය වචොදනාය ද් වෙ ඨානානි 
හාවපතබ් බානි. තත් ථ වයො එකදිෙසවමෙ පුනප් පුනං ගන් ත් ො ඡක් ඛත් තුං 

වචොවදති, සකිංවයෙ ො ගන් ත් ො ‘‘අත් වථො වම, ආවුවසො, චීෙවරනා’’ති 
ඡක් ඛත් තුං ෙදති. තථා එකදිෙසවමෙ පුනප් පුනං ගන් ත් ො ද් ොදසක් ඛත් තුං 

තිට් ඨති, සකිංවයෙ ො ගන් ත් ො තත්ර තත්ර ඨාවන තිට් ඨති, වසොපි 
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පටුන 

සබ් බවචොදනාවයො සබ් බට් ඨානානි ච භඤ් ජති. වකො පන ොවදො නානාදිෙවසසු 
එෙං කවරොන් තස් සාති එෙවමත් ථ විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො. 

යතස්සචීවරකචතාපන්නංආභතන් ති යවතො රාජවතො ො රාජවභොග් ගවතො 
ො අස් ස භික් ඛුවනො චීෙරවචතාපන් නං ආනීතං. යත් ෙස් සාතිපි පාවඨො. 

අයවමෙත් වථො. ‘‘යත් ථස ්සා’’තිපි පඨන් ති, යස් මිං ඨාවන අස් ස 

චීෙරවචතාපන් නං වපසිතන් ති ච අත් ථං කවථන් ති, බයඤ් ජනං පන න සවමති. 

තත්ථාති තස් ස රඤ් වඤො ො රාජවභොග් ගස් ස ො සන් තිවක; සමීපත් වථ හි ඉදං 

භුම් මෙචනං. න තං තස්ස භික්ඛුකනො කිඤ්චි අත්ථං අනුකභොතීති තං 
චීෙරවචතාපන් නං තස් ස භික් ඛුවනො කිඤ් චි අප් පමත් තකම් පි කම් මං න 

නිප්  ාවදති. යුඤ්ජන්තායස් න්කතො සෙන් ති ආයස් මන් වතො අත් තවනො 

සන් තකං ධනං පාපුණන් තු.  ා කවො සෙං විනස්සාති තුම් හාකං සන් තකං මා 

විනස ්සතු. වයො පන වනෙ සාමං ගච් ඡති, න දූතං පාවහති, ෙත් තවභවද දුක් කටං 
ආපජ් ජති. 

කිං පන සබ් බකප් පියකාරවකසු එෙං පටිපජ් ජිතබ් බන් ති? න පටිපජ් ජිතබ් බං. 
අයඤ් හි කප් පියකාරවකො නාම සඞ් වඛපවතො දුවිවධො නිද් දිට් වඨො ච අනිද් දිට් වඨො 

ච. තත් ථ නිද් දිට් වඨො දුවිවධො – භික් ඛුනා නිද් දිට් වඨො, දූවතන නිද් දිට් වඨොති. 

අනිද් දිට් වඨොපි දුවිවධො – මුඛවෙෙටික කප් පියකාරවකො, 
පරම් මුඛකප් පියකාරවකොති. වතසු භික් ඛුනා නිද් දිට් වඨො සම් මුඛාසම් මුඛෙවසන 
චතුබ් බිවධො වහොති. තථා දූවතන නිද් දිට් වඨොපි. 

කථං? ඉවධකච් වචො භික් ඛුස් ස චීෙරත් ථාය දූවතන අකප් පියෙත් ථුං පහිණති, 

දූවතො තං භික් ඛුං උපසඞ් කමිත් ො ‘‘ඉදං, භන් වත, ඉත් ථන් නාවමන තුම් හාකං 

චීෙරත් ථාය පහිතං, ගණ් හථ න’’න් ති ෙදති, භික් ඛු ‘‘නයිදං කප් පතී’’ති 

පටික් ඛිපති, දූවතො ‘‘අත් ථි පන වත, භන් වත, වෙයයාෙච් චකවරො’’ති පුච් ඡති, 
පුඤ් ඤත් ථිවකහි ච උපාසවකහි ‘‘භික් ඛූනං වෙයයාෙච් චං කවරොථා’’ති 

ආණත් තා ො, භික් ඛූනං ො සන් දිට් ඨා සම් භත් තා වකචි වෙයයාෙච් චකරා 

වහොන් ති, වතසං අඤ් ඤතවරො තස් මිං ඛවණ භික් ඛුස් ස සන් තිවක නිසින් වනො 

වහොති, භික් ඛු තං නිද් දිසති ‘‘අයං භික් ඛූනං වෙයයාෙච් චකවරො’’ති. දූවතො තස් ස 

හත් වථ අකප් පියෙත් ථුං දත් ො ‘‘වථරස ්ස චීෙරං කිණිත් ො වදහී’’ති ගච් ඡති, අයං 
භික් ඛුනා සම් මුඛානිද් දිට් වඨො. 

වනො වච භික් ඛුස් ස සන් තිවක නිසින් වනො වහොති, අපිච වඛො භික් ඛු නිද් දිසති 

– ‘‘අසුකස් මිං නාම ගාවම ඉත් ථන් නාවමො භික් ඛූනං වෙයයාෙච් චකවරො’’ති, 
වසො ගන් ත් ො තස් ස හත් වථ අකප් පියෙත් ථුං දත් ො ‘‘වථරස ්ස චීෙරං කිණිත් ො 

දවදයයාසී’’ති ආගන් ත් ො භික් ඛුස් ස ආවරොවචත් ො ගච් ඡති, අයවමවකො 
භික් ඛුනා අසම් මුඛානිද් දිට් වඨො. 
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න වහෙ වඛො වසො දූවතො අත් තනා ආගන් ත් ො ආවරොවචති, අපිච වඛො 

අඤ ්ඤං පහිණති ‘‘දින් නං මයා, භන් වත, තස් ස හත් වථ චීෙරවචතාපන් නං, 

චීෙරං ගණ් වහයයාථා’’ති, අයං දුතිවයො භික් ඛුනා අසම් මුඛානිද් දිට් වඨො. 

න වහෙ වඛො අඤ් ඤං පහිණති, අපිච වඛො ගච් ඡන් වතොෙ භික් ඛුං ෙදති ‘‘අහං 

තස් ස හත් වථ චීෙරවචතාපන් නං දස් සාමි, තුම් වහ චීෙරං ගණ් වහයයාථා’’ති, 
අයං තතිවයො භික් ඛුනා අසම් මුඛානිද් දිට් වඨොති එෙං එවකො සම් මුඛානිද් දිට් වඨො 
තවයො අසම් මුඛානිද් දිට් ඨාති ඉවම චත් තාවරො භික් ඛුනා 
නිද් දිට් ඨවෙයයාෙච් චකරා නාම. එවතසු ඉමස් මිං රාජසික් ඛාපවද 
වුත් තනවයවනෙ පටිපජ් ජිතබ් බං. 

අපවරො භික් ඛු පුරිමනවයවනෙ දූවතන පුච් ඡිවතො නත් ථිතාය ො, 

අවිචාවරතුකාමතාය ො ‘‘නත් ථම් හාකං කප් පියකාරවකො’’ති ෙදති, තස් මිඤ ්ච 

ඛවණ වකොචි මනුස් වසො ආගච් ඡති, දූවතො තස් ස හත් වථ අකප් පියෙත් ථුං දත් ො 

‘‘ඉමස් ස හත් ථවතො චීෙරං ගණ් වහයයාථා’’ති ෙත් ො ගච් ඡති, අයං දූවතන 
සම් මුඛානිද් දිට් වඨො. 

අපවරො දූවතො ගාමං පවිසිත් ො අත් තනා අභිරුචිතස ්ස කස් සචි හත් වථ 

අකප් පියෙත් ථුං දත් ො පුරිමනවයවනෙ ආගන් ත් ො ආවරොවචති, අඤ ්ඤං ො 

පහිණති, ‘‘අහං අසුකස් ස නාම හත් වථ චීෙරවචතාපන් නං දස් සාමි, තුම් වහ 

චීෙරං ගණ් වහයයාථා’’ති ෙත් ො ො ගච් ඡති, අයං තතිවයො දූවතන 

අසම් මුඛානිද් දිට් වඨොති එෙං එවකො සම් මුඛානිද් දිට් වඨො, තවයො 
අසම් මුඛානිද් දිට් ඨාති ඉවම චත් තාවරො දූවතන නිද් දිට් ඨවෙයයාෙච් චකරා නාම. 
එවතසු වමණ් ඩකසික් ඛාපවද වුත් තනවයන පටිපජ් ජිතබ් බං. වුත් තඤ් වහතං – 

‘‘සන් ති, භික් ඛවෙ, මනුස ්සා සද් ධා පසන් නා, වත කප් පියකාරකානං හත් වථ 
හිරඤ් ඤං උපනික් ඛිපන් ති – ‘ඉමිනා අයයස් ස යං කප් පියං තං වදථා’ති. 

අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, යං තවතො කප් පියං තං සාදිතුං, න ත් වෙොහං, භික් ඛවෙ, 
වකනචි පරියාවයන ජාතරූපරජතං සාදිතබ් බං පරිවයසිතබ් බන් ති ෙදාමී’’ති 

(මහාෙ. 299). එත් ථ ච වචොදනාය පමාණං නත් ථි, මූලං අසාදියන් වතන 
සහස් සක් ඛත් තුම් පි වචොදනාය ො ඨාවනන ො කප් පියභණ් ඩං සාදිතුං ෙට් ටති. 

වනො වච වදති, අඤ් ඤං කප් පියකාරකං ඨවපත් ොපි ආහරාවපතබ් බං. සවච 

ඉච් ඡති මූලසාමිකානම් පි කවථතබ් බං; වනො වච ඉච් ඡති න කවථතබ් බං. 

අපවරො භික් ඛු පුරිමනවයවනෙ දූවතන පුච් ඡිවතො ‘‘නත් ථම් හාකං 

කප් පියකාරවකො’’ති ෙදති, තදඤ් වඤො සමීවප ඨිවතො සුත් ො ‘‘ආහර වභො අහං 
අයයස් ස චීෙරං වචතාවපත් ො දස් සාමී’’ති ෙදති. දූවතො ‘‘හන් ද වභො 

දවදයයාසී’’ති තස් ස හත් වථ දත් ො භික් ඛුස් ස අනාවරොවචත් ොෙ ගච් ඡති, අයං 
මුඛවෙෙටිකකප් පියකාරවකො. අපවරො භික් ඛුවනො උපට් ඨාකස ්ස ො අඤ් ඤස ්ස 
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ො හත් වථ අකප් පියෙත් ථුං දත් ො ‘‘වථරස ්ස චීෙරං දවදයයාසී’’ති එත් වතොෙ 

පක් කමති, අයං පරම් මුඛකප් පියකාරවකොති ඉවම ද් වෙ 
අනිද් දිට් ඨකප් පියකාරකා නාම. එවතසු අඤ ්ඤාතකඅප් පොරිවතසු විය 

පටිපජ් ජිතබ් බං. සවච සයවමෙ චීෙරං ආවනත් ො දදන් ති, ගවහතබ් බං. වනො වච, 
කිඤ් චි න ෙත් තබ් බා. වදසනාමත් තවමෙ වචතං ‘‘දූවතන චීෙරවචතාපන් නං 
පහිවණයයා’’ති සයං ආහරිත් ොපි පිණ් ඩපාතාදීනං අත් ථාය දදන් වතසුපි එවසෙ 

නවයො. න වකෙලඤ් ච අත් තවනොවයෙ අත් ථාය සම් පටිච් ඡිතුං න ෙට් ටති, 

සවචපි වකොචි ජාතරූපරජතං ආවනත් ො ‘‘ඉදං සඞ් ඝස් ස දම් මි, ආරාමං ො 

කවරොථ වචතියං ො වභොජනසාලාදීනං ො අඤ් ඤතර’’න් ති ෙදති, ඉදම් පි 
සම් පටිච් ඡිතුං න ෙට් ටති. යස් ස කස ්සචි හි අඤ ්ඤස ්සත් ථාය සම් පටිච් ඡන් තස ්ස 

දුක් කටං වහොතීති  හාපච්චරියං වුත් තං. 

සවච පන ‘‘නයිදං භික් ඛූනං සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිත් වත 

‘‘ෙඩ් ඪකීනං ො කම් මකරානං ො හත් වථ භවිස ්සති, වකෙලං තුම් වහ 

සුකතදුක් කටං ජානාථා’’ති ෙත් ො වතසං හත් වථ දත් ො පක් කමති, ෙට් ටති. 

අථාපි ‘‘මම මනුස ්සානං හත් වථ භවිස් සති මය් හවමෙ ො හත් වථ භවිස් සති, 

වකෙලං තුම් වහ යං යස් ස දාතබ් බං, තදත් ථාය වපවසයයාථා’’ති ෙදති, එෙම් පි 
ෙට් ටති. 

සවච පන සඞ් ඝං ො ගණං ො පුග් ගලං ො අනාමසිත් ො ‘‘ඉදං 

හිරඤ් ඤසුෙණ් ණං වචතියස් ස වදම, විහාරස් ස වදම, නෙකම් මස් ස වදමා’’ති 

ෙදන් ති, පටික් ඛිපිතුං න ෙට් ටති. ‘‘ඉවම ඉදං භණන් තී’’ති කප් පියකාරකානං 
ආචික් ඛිතබ් බං. ‘‘වචතියාදීනං අත් ථාය තුම් වහ ගවහත් ො ඨවපථා’’ති වුත් වතන 
පන ‘‘අම් හාකං ගවහතුං න ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිපිතබ් බං. 

සවච පන වකොචි බහුං හිරඤ් ඤසුෙණ් ණං ආවනත් ො ‘‘ඉදං සඞ් ඝස ්ස දම් මි, 

චත් තාවරො පච් චවය පරිභුඤ් ජථා’’ති ෙදති, තං වච සඞ් වඝො සම් පටිච් ඡති, 
පටිග් ගහවණපි පරිවභොවගපි ආපත් ති. තත්ර වච එවකො භික් ඛු ‘‘නයිදං 

කප් පතී’’ති පටික් ඛිපති, උපාසවකො ච ‘‘යදි න කප් පති, මය් හවමෙ භවිස් සතී’’ති 
ගච් ඡති. වසො භික් ඛු ‘‘තයා සඞ් ඝස් ස ලාභන් තරාවයො කවතො’’ති න වකනචි 

කිඤ් චි ෙත් තබ් වබො. වයො හි තං වචොවදති, ස් වෙෙ සාපත් තිවකො වහොති, වතන 
පන එවකන බහූ අනාපත් තිකා කතා. සවච පන භික් ඛූහි ‘‘න ෙට් ටතී’’ති 

පටික් ඛිත් වත ‘‘කප් පියකාරකානං ො හත් වථ භවිස් සති, මම පුරිසානං ො මය් හං 

ො හත් වථ භවිස් සති, වකෙලං තුම් වහ පච් චවය පරිභුඤ් ජථා’’ති ෙදති, ෙට් ටති. 

චතුපච් චයත් ථාය ච දින් නං වයන වයන පච් චවයන අත් වථො වහොති, තදත් ථං 

උපවනතබ් බං, චීෙරත් ථාය දින් නං චීෙවරවයෙ උපවනතබ් බං. සවච චීෙවරන 

තාදිවසො අත් වථො නත් ථි, පිණ් ඩපාතාදීහි සඞ් වඝො කිලමති, සඞ් ඝසුට් ඨුතාය 
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පටුන 

අපවලොවකත් ො තදත් ථායපි උපවනතබ් බං. එස නවයො 

පිණ් ඩපාතගිලානපච් චයත් ථාය දින් වනපි, වසනාසනත් ථාය දින් නං පන 
වසනාසනස් ස ගරුභණ් ඩත් තා වසනාසවනවයෙ උපවනතබ් බං. සවච පන 

භික් ඛූසු වසනාසනං ඡඩ් වඩත් ො ගවතසු වසනාසනං විනස් සති, ඊදිවස කාවල 

වසනාසනං විස් සජ් වජත් ොපි භික් ඛූනං පරිවභොවගො අනුඤ් ඤාවතො, තස් මා 
වසනාසනජග් ගනත් ථං මූලච් වඡජ් ජං අකත් ො යාපනමත් තං පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

න වකෙලඤ් ච හිරඤ් ඤසුෙණ් ණවමෙ, අඤ ්ඤම් පි වඛත් තෙත් ථාදි 
අකප් පියං න සම් පටිච් ඡිතබ් බං. සවච හි වකොචි ‘‘මය් හං තිසස ්සසම් පාදනකං 

මහාතළාකං අත් ථි, තං සඞ් ඝස් ස දම් මී’’ති ෙදති, තං වච සඞ් වඝො සම් පටිච් ඡති, 

පටිග් ගහවණපි පරිවභොවගපි ආපත් තිවයෙ. වයො පන තං පටික් ඛිපති, වසො 

පුරිමනවයවනෙ න වකනචි කිඤ් චි ෙත් තබ් වබො. වයො හි තං වචොවදති, ස් වෙෙ 

සාපත් තිවකො වහොති, වතන පන එවකන බහූ අනාපත් තිකා කතා. 

වයො පන ‘‘තාදිසංවයෙ තළාකං දම් මී’’ති ෙත් ො භික් ඛූහි ‘‘න ෙට් ටතී’’ති 

පටික් ඛිත් වතො ෙදති ‘‘අසුකඤ් ච අසුකඤ් ච සඞ් ඝස් ස තළාකං අත් ථි, තං කථං 
ෙට් ටතී’’ති. වසො ෙත් තබ් වබො – ‘‘කප් පියං කත් ො දින් නං භවිස් සතී’’ති. කථං 

දින් නං කප් පියං වහොතීති? ‘‘චත් තාවරො පච් චවය පරිභුඤ් ජථා’’ති ෙත් ො 

දින් නන් ති. වසො සවච ‘‘සාධු, භන් වත, චත් තාවරො පච් චවය සඞ් වඝො 

පරිභුඤ් ජතූ’’ති වදති, ෙට් ටති. අථාපි ‘‘තළාකං ගණ් හථා’’ති ෙත් ො ‘‘න 
ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිත් වතො ‘‘කප් පියකාරවකො අත් ථී’’ති පුච් ඡිත් ො ‘‘නත් ථී’’ති 

වුත් වත ‘‘ඉදං අසුවකො නාම විචාවරස් සති, අසුකස ්ස ො හත් වථ, මය් හං ො 

හත් වථ භවිස් සති, සඞ් වඝො කප් පියභණ් ඩං පරිභුඤ් ජතූ’’ති ෙදති, ෙට් ටති. සවචපි 

‘‘න ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිත් වතො ‘‘උදකං පරිභුඤ් ජිස ්සති, භණ් ඩකං වධොවිස් සති, 

මිගපක් ඛිවනො පිවිස් සන් තී’’ති ෙදති, එෙම් පි ෙට් ටති. අථාපි ‘‘න ෙට් ටතී’’ති 

පටික් ඛිත් වතො ෙදති ‘‘කප් පියසීවසන ගණ් හථා’’ති. ‘‘සාධු, උපාසක, සඞ් වඝො 

පානීයං පිවිස් සති, භණ් ඩකං වධොවිස් සති, මිගපක් ඛිවනො පිවිස් සන් තී’’ති ෙත් ො 
පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. 

අථාපි ‘‘මම තළාකං ො වපොක් ඛරණිං ො සඞ් ඝස ්ස දම් මී’’ති ‘‘වුත් වත, සාධු, 

උපාසක, සඞ් වඝො පානීයං පිවිස් සතී’’තිආදීනි ෙත් ො පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටතිවයෙ. 
යදි පන භික් ඛූහි හත් ථකම් මං යාචිත් ො සහත් වථන ච කප් පියපථවිං ඛනිත් ො 

උදකපරිවභොගත් ථාය තළාකං කාරිතං වහොති, තං වච නිස් සාය සස් සං 

නිප්  ාවදත් ො මනුස ්සා විහාවර කප් පියභණ් ඩං වදන් ති, ෙට් ටති. අථ මනුස් සා 
එෙ සඞ් ඝස ්ස උපකාරත් ථාය සඞ් ඝිකභූමිං ඛනිත් ො තං නිස් සාය 

නිප්  න් නසස ්සවතො කප් පියභණ් ඩං වදන් ති, එෙම් පි ෙට් ටති. ‘‘අම් හාකං එකං 
කප් පියකාරකං ඨවපථා’’ති වුත් වත ච ඨවපතුම් පි ලබ් භති. අථ පන වත මනුස් සා 
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රාජබලිනා උපද් දුතා පක් කමන් ති, අඤ ්වඤ පටිපජ් ජන් ති, න ච භික් ඛූනං කිඤ් චි 

වදන් ති, උදකං ොවරතුං ලබ් භති. තඤ් ච වඛො කසිකම් මකාවලවයෙ, න 

සස් සකාවල. සවච වත ෙදන් ති ‘‘නනු, භන් වත, පුබ් වබපි මනුස් සා ඉමං 

නිස ්සාය සස් සං අකංසූ’’ති. තවතො ෙත් තබ් බා – ‘‘වත සඞ් ඝස ්ස ඉමඤ් ච ඉමඤ් ච 

උපකාරං අකංසු, ඉදඤ් චිදඤ් ච කප් පියභණ් ඩං අදංසූ’’ති. සවච ෙදන් ති – 

‘‘මයම් පි දස් සාමා’’ති, එෙම් පි ෙට් ටති. 

සවච පන වකොචි අබයත් වතො අකප් පියවෙොහාවරන තළාකං පටිග් ගණ් හාති 

ො කාවරති ො, තං භික් ඛූහි න පරිභුඤ් ජිතබ් බං, තං නිස් සාය ලද් ධං 
කප් පියභණ් ඩම් පි අකප් පියවමෙ. සවච භික් ඛූහි පරිච් චත් තභාෙං ඤත් ො 
සාමිවකො ො තස් ස පුත් තධීතවරො ො අඤ ්වඤො ො වකොචි ෙංවස උප් පන් වනො 

පුන කප් පියවෙොහාවරන වදති, ෙට් ටති. පච් ඡින් වන කුලෙංවස වයො තස් ස 

ජනපදස් ස සාමිවකො, වසො අච් ඡින් දිත් ො පුන වදති, චිත් තලපබ් බවත භික් ඛුනා 

නීහටඋදකොහකං අළනා රාජ කහසී විය, එෙම් පි ෙට් ටති. 

කප් පියවෙොහාවරපි උදකෙවසන පටිග් ගහිතතළාවක සුද් ධචිත් තානං 
මත් තිකුද් ධරණපාළිබන් ධනාදීනි ච කාතුං ෙට් ටති. තං නිස් සාය පන සස් සං 
කවරොන් වත දිස ්ො කප් පියකාරකං ඨවපතුං න ෙට් ටති. යදි වත සයවමෙ 

කප් පියභණ් ඩං වදන් ති, ගවහතබ් බං. වනො වච වදන් ති, න වචොවදතබ් බං, න 
සාවරතබ් බං. පච් චයෙවසන පටිග් ගහිතතළාවක කප් පියකාරකං ඨවපතුං 
ෙට් ටති. මත් තිකුද් ධරණපාළිබන් ධනාදීනි පන කාතුං න ෙට් ටති. සවච 

කප් පියකාරකා සයවමෙ කවරොන් ති, ෙට් ටති. අබයත් වතන පන ලජ් ජිභික් ඛුනා 

කාරාපිවතසු කිඤ් චාපි පටිග් ගහවණ කප් පියං, භික් ඛුස ්ස පවයොගපච් චයා 
උප් පන් වනන මිස් සකත් තා විසගතපිණ් ඩපාවතො විය 

අකප් පියමංසරසමිස් සකවභොජනං විය ච දුබ් බිනිබ් වභොගං වහොති, සබ් වබසං 
අකප් පියවමෙ. 

සවච පන ‘‘උදකස් ස ඔකාවසො අත් ථි, තළාකස ්ස පාළි ථිරා, යථා බහුං 

උදකං ගණ් හාති, එෙං කවරොහි, තීරසමීවප උදකං කවරොහී’’ති එෙං උදකවමෙ 

විචාවරති, ෙට් ටති. උද් ධවන අග් ගිං න පාවතන් ති, ‘‘උදකකම් මං ලබ් භතු 

උපාසකා’’ති ෙත් තුං ෙට් ටති. ‘‘සස් සං කත් ො ආහරථා’’ති ෙත් තුං පන න 
ෙට් ටති. සවච පන තළාවක අතිබහුං උදකං දිස ්ො පස් සවතො ො පිට් ඨිවතො ො 

මාතිකං නීහරාවපති, ෙනං ඡින් දාවපත් ො වකදාවර කාරාවපති, 

වපොරාණවකදාවරසු ො පකතිභාගං අග් ගවහත් ො අතිවරකං ගණ් හාති, 
නෙසස ්වස ො අකාලසස් වස ො අපරිච් ඡින් නභාවග ‘‘එත් තවක කහාපවණ 

වදථා’’ති කහාපවණ උට් ඨාවපති, සබ් වබසං අකප් පියං. 
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වයො පන ‘‘කස ්සථ ෙපථා’’ති අෙත් ො ‘‘එත් තකාය භූමියා, එත් තවකො නාම 

භාවගො’’ති එෙං භූමිං ො පතිට් ඨවපති, ‘‘එත් තවක භූමිභාවග අම් වහහි සස් සං 

කතං, එත් තකං නාම භාගං ගණ් හථා’’ති ෙදන් වතසු කස් සවකසු 

භූමිප් පමාණග් ගහණත් ථං රජ් ජුයා ො දණ් වඩන ො මිනාති, ඛවල ො ඨත් ො 

රක් ඛති, ඛලවතො ො නීහරාවපති, වකොට් ඨාගාවර ො පටිසාවමති, තස් වසෙ තං 
අකප් පියං. 

සවච කස ්සකා කහාපවණ ආහරිත් ො ‘‘ඉවම සඞ් ඝස ්ස ආහටා’’ති ෙදන් ති, 
අඤ ්ඤතවරො ච භික් ඛු ‘‘න සඞ් වඝො කහාපවණ ඛාදතී’’ති සඤ් ඤාය 

‘‘එත් තවකහි කහාපවණහි සාටවක ආහර, එත් තවකහි යාගුආදීනි 

සම් පාවදහී’’ති ෙදති. යං වත ආහරන් ති, සබ් වබසං අකප් පියං. කස් මා? 
කහාපණානං විචාරිතත් තා. 

සවච ධඤ් ඤං ආහරිත් ො ඉදං සඞ් ඝස් ස ආහටන් ති ෙදන් ති, අඤ් ඤතවරො ච 
භික් ඛු පුරිමනවයවනෙ ‘‘එත් තවකහි වීහීහි ඉදඤ් චිදඤ් ච ආහරථා’’ති ෙදති. යං 

වත ආහරන් ති, තස් වසෙ අකප් පියං. කස ්මා? ධඤ ්ඤස ්ස විචාරිතත් තා. 

සවච තණ් ඩුලං ො අපරණ් ණං ො ආහරිත් ො ‘‘ඉදං සඞ් ඝස ්ස ආහට’’න් ති 

ෙදන් ති, අඤ ්ඤතවරො ච භික් ඛු පුරිමනවයවනෙ ‘‘එත් තවකහි තණ් ඩුවලහි 

ඉදඤ් චිදඤ් ච ආහරථා’’ති ෙදති. යං වත ආහරන් ති, සබ් වබසං කප් පියං. කස ්මා? 

කප් පියානං තණ් ඩුලාදීනං විචාරිතත් තා. කයවික් කවයපි අනාපත් ති, 
කප් පියකාරකස ්ස ආචික් ඛිතත් තා. 

පුබ් වබ පන චිත් තලපබ් බවත එවකො භික් ඛු චතුසාලද් ොවර ‘‘අවහො ෙත 
ස් වෙ සඞ් ඝස ්ස එත් තකප් පමාවණ පූවෙ පවචයය’’න් ති ආරාමිකානං 

සඤ ්ඤාජනනත් ථං භූමියං මණ් ඩලං අකාසි, තං දිස ්ො වඡවකො ආරාමිවකො 
තවථෙ කත් ො දුතියදිෙවස වභරියා ආවකොටිතාය සන් නිපතිවත සඞ් වඝ පූෙං 

ගවහත් ො සඞ් ඝත් වථරං ආහ – ‘‘භන් වත, අම් වහහි ඉවතො පුබ් වබ වනෙ පිතූනං 

න පිතාමහානං එෙරූපං සුතපුබ් බං, එවකන අවයයන චතුස් සාලද් ොවර 

පූෙත් ථාය සඤ් ඤා කතා, ඉවතො දානි පභුති අයයා අත් තවනො අත් තවනො 

චිත් තානුරූපං ෙදන් තු, අම් හාකම් පි  ාසුවිහාවරො භවිස් සතී’’ති. මහාවථවරො 

තවතොෙ නිෙත් ති, එකභික් ඛුනාපි පූවෙො න ගහිවතො. එෙං පුබ් වබ තත්රුප් පාදම් පි 
න පරිභුඤ් ජිංසු. තස ්මා – 

සල් වලඛං අච් චජන් වතන, අප් පමත් වතන භික් ඛුනා; 

කප් පිවයපි න කාතබ් බා, ආමිසත් ථාය වලොලතාති. 
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වයො චායං තළාවක වුත් වතො, වපොක් ඛරණී-උදකොහකමාතිකාදීසුපි එවසෙ 
නවයො. 

පුබ් බණ් ණාපරණ් ණඋච් ඡු ලා ලාදීනං විරුහනට් ඨානං යං කිඤ් චි වඛත් තං 
ො ෙත් ථුං ො දම් මීති වුත් වතපි ‘‘න ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිපිත් ො තළාවක 
වුත් තනවයවනෙ යදා කප් පියවෙොහාවරන ‘‘චතුපච් චයපරිවභොගත් ථාය දම් මී’’ති 

ෙදති, තදා සම් පටිච් ඡිතබ් බං, ‘‘ෙනං දම් මි, අරඤ් ඤං දම් මී’’ති වුත් වත පන 
ෙට් ටති. සවච මනුස් සා භික් ඛූහි අනාණත් තාවයෙ තත් ථ රුක් වඛ ඡින් දිත් ො 

අපරණ් ණාදීනි සම් පාවදත් ො භික් ඛූනං භාගං වදන් ති, ෙට් ටති; අවදන් තා න 
වචොවදතබ් බා. සවච වකනචිවදෙ අන් තරාවයන වතසු පක් කන් වතසු අඤ් වඤ 

කවරොන් ති, න ච භික් ඛූනං කිඤ් චි වදන් ති, වත ොවරතබ් බා. සවච ෙදන් ති – 

‘‘නනු, භන් වත, පුබ් වබපි මනුස ්සා ඉධ සස් සානි අකංසූ’’ති, තවතො වත 
ෙත් තබ් බා – ‘‘වත සඞ් ඝස් ස ඉදඤ් චිදඤ් ච කප් පියභණ් ඩං අදංසූ’’ති. සවච 
ෙදන් ති – ‘‘මයම් පි දස් සාමා’’ති එෙං ෙට් ටති. 

කඤ් චි සස් සුට් ඨානකං භූමිප් පවදසං සන් ධාය ‘‘සීමං වදමා’’ති ෙදන් ති, 
ෙට් ටති. සීමා පරිච් වඡදනත් ථං පන ථම් භා ො පාසාණා ො සයං න ඨවපතබ් බා. 

කස ්මා? භූමි නාම අනග් ඝා අප් පවකනාපි පාරාජිවකො භවෙයය, ආරාමිකානං 
පන ෙත් තබ් බං – ‘‘ඉමිනා ඨාවනන අම් හාකං සීමා ගතා’’ති. සවචපි හි වත 

අධිකං ගණ් හන් ති, පරියාවයන කථිතත් තා අනාපත් ති. යදි පන 
රාජරාජමහාමත් තාදවයො සයවමෙ ථම් වභ ඨපාවපත් ො ‘‘චත් තාවරො පච් චවය 

පරිභුඤ් ජථා’’ති වදන් ති, ෙට් ටතිවයෙ. 

සවච වකොචි අන් වතොසීමාය තළාකං ඛනති, විහාරමජ් වඣන ො මාතිකං 

වනති, වචතියඞ් ගණවබොධියඞ් ගණාදීනි දුස් සන් ති, ොවරතබ් වබො. සවච සඞ් වඝො 

කිඤ් චි ලභිත් ො ආමිසගරුකතාය න ොවරති, එවකො භික් ඛු ොවරති, වසොෙ 

භික් ඛු ඉස් සවරො. සවච එවකො භික් ඛු න ොවරති, ‘‘වනථ තුම් වහ’’ති වතසංවයෙ 

පක් වඛො වහොති, සඞ් වඝො ොවරති, සඞ් වඝොෙ ඉස් සවරො. සඞ් ඝිවකසු හි කම් වමසු 

වයො ධම් මකම් මං කවරොති, වසොෙ ඉස් සවරො. සවච ොරියමාවනොපි කවරොති, 

වහට් ඨා ගහිතං පංසුං වහට් ඨා පක් ඛිපිත් ො, උපරි ගහිතං පංසුං උපරි පක් ඛිපිත් ො 
පූවරතබ් බා. 

සවච වකොචි යථාජාතවමෙ උච් ඡුං ො අපරණ් ණං ො අලාබුකුම් භණ් ඩාදිකං 
ො ෙල් ලි ලං දාතුකාවමො ‘‘එතං සබ් බං උච් ඡුවඛත් තං අපරණ් ණෙත් ථුං 

ෙල් ලි ලාොටං දම් මී’’ති ෙදති, සහ ෙත් ථුනා පරාමට් ඨත් තා ‘‘න ෙට් ටතී’’ති 

 හාසු ත්කථකරො ආහ.  හාපදු ත්කථකරො පන ‘‘අභිලාපමත් තවමතං 
සාමිකානංවයෙ හි වසො භූමිභාවගො තස් මා ෙට් ටතී’’ති ආහ. 
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පටුන 

‘‘දාසං දම් මී’’ති ෙදති, න ෙට් ටති. ‘‘ආරාමිකං දම් මි, වෙයයාෙච් චකරං දම් මි, 
කප් පියකාරකං දම් මී’’ති වුත් වත ෙට් ටති. සවච වසො ආරාමිවකො පුවරභත් තම් පි 

පච් ඡාභත් තම් පි සඞ් ඝස් වසෙ කම් මං කවරොති, සාමවණරස ්ස විය සබ් බං 
වභසජ් ජපටිජග් ගනම් පි තස් ස කාතබ් බං. සවච පුවරභත් තවමෙ සඞ් ඝස් ස කම් මං 

කවරොති, පච් ඡාභත් තං අත් තවනො කම් මං කවරොති, සායං නිොවපො න 
දාතබ් වබො. වයපි පඤ් චදිෙසොවරන ො පක් ඛොවරන ො සඞ් ඝස ්ස කම් මං 

කත් ො වසසකාවල අත් තවනො කම් මං කවරොන් ති, වතසම් පි කරණකාවලවයෙ 

භත් තඤ ්ච නිොවපො ච දාතබ් වබො. සවච සඞ් ඝස ්ස කම් මං නත් ථි, අත් තවනොවයෙ 

කම් මං කත් ො ජීෙන් ති, වත වච හත් ථකම් මමූලං ආවනත් ො වදන් ති, 

ගවහතබ් බං. වනො වච වදන් ති, න කිඤ් චි ෙත් තබ් බා. යං කිඤ් චි රජකදාසම් පි 
වපසකාරදාසම් පි ආරාමිකනාවමන සම් පටිච් ඡිතුං ෙට් ටති. 

සවච ‘‘ගාවෙො වදමා’’ති ෙදන් ති, ‘‘න ෙට් ටතී’’ති පටික් ඛිපිතබ් බා. ඉමා 

ගාවෙො කුවතොති පණ් ඩිවතහි පඤ් ච වගොරසපරිවභොගත් ථාය දින් නාති, ‘‘මයම් පි 
පඤ ්චවගොරසපරිවභොගත් ථාය වදමා’’ති වුත් වත ෙට් ටති. අජිකාදීසුපි එවසෙ 

නවයො. ‘‘හත් ථිං වදම, අස් සං මහිසං කුක් කුටං සූකරං වදමා’’ති ෙදන් ති, 

සම් පටිච් ඡිතුං න ෙට් ටති. සවච වකචි මනුස් සා ‘‘අප් වපොස් සුක් කා, භන් වත, 

තුම් වහ වහොථ, මයං ඉවම ගවහත් ො තුම් හාකං කප් පියභණ් ඩං දස් සාමා’’ති 

ගණ් හන් ති, ෙට් ටති. ‘‘කුක් කුටසූකරා සුඛං ජීෙන් තූ’’ති අරඤ් වඤ විස් සජ් වජතුං 

ෙට් ටති. ‘‘ඉමං තළාකං, ඉමං වඛත් තං, ඉමං ෙත් ථුං, විහාරස ්ස වදමා’’ති වුත් වත 
පටික් ඛිපිතුං න ලබ් භතීති. වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදම් පි ඡසමුට් ඨානං කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, 

අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

රාජසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිවතො චීෙරෙග් වගො පඨවමො. 

2. කෙොසියවග්ක ො 

1. වකොසියසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

542. කතන ස කයනාති වකොසියසික් ඛාපදං. තත් ථ සන්ථරිත්වා ෙතං

කහොතීති සවම භූමිභාවග වකොසියංසූනි උපරූපරි සන් ථරිත් ො කඤ් ජිකාදීහි 

සිඤ ්චිත් ො කතං වහොති. එකෙනපි කෙොසියංසුනා මස්සිත්වාති තිට් ඨතු 

අත් තවනො රුචිෙවසන මිස් සිතං, සවචපි තස් ස කරණට් ඨාවන ොවතො එකං 

වකොසියංසුං ආවනත් ො පාවතති, එෙම් පි මිස් වසත් ො කතවමෙ වහොතීති. වසසං 
උත් තානත් ථවමෙ. 
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ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං පණ් ණත් තිෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, 

තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

වකොසියසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සුද්ධොළෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

547. කතනස කයනාති සුද් ධකාළකසික් ඛාපදං. තත් ථ සුද්ධොළොනන් ති 

සුද් ධානං කාළකානං, අඤ ්වඤහි අමිස් සිතකාළකානන් ති අත් වථො. වසසං 
උත් තානත් ථවමෙ. සමුට් ඨානාදීනිපි වකොසියසික් ඛාපදසදිසාවනොති. 

සුද් ධකාළකසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ද් වෙභාගසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

552. කතනස කයනාති ද් වෙභාගසික් ඛාපදං. තත්ථ අන්කත ආදියිත්වාති 
සන් ථතස ්ස අන් වත අනුොතං විය දස් වසත් ො ඔදාතං අල් ලියාවපත් ො. 

ද්කවභා ාති ද් වෙ වකොට් ඨාසා. ආදාතබ්බාති ගවහතබ් බා. ක ොචරියානන් ති 

කපිලෙණ් ණානං. ද්කවතු ාආදාතබ්බාති චතූහි තුලාහි කාවරතුකාමං සන් ධාය 

වුත් තං. අත් ථවතො පන යත් තවකහි එළකවලොවමහි කාතුකාවමො වහොති, වතසු 

ද් වෙ වකොට් ඨාසා කාළකානං එවකො ඔදාතානං, එවකො වගොචරියානන් ති 
ඉදවමෙ දස් සිතං වහොතීති වෙදිතබ් බං. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනිපි වකොසියසික් ඛාපදසදිසාවනෙ. වකෙලං ඉදං ආදාය 
අනාදාය ච කරණවතො කිරියාකිරියං වෙදිතබ් බන් ති. 

ද් වෙභාගසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඡබ් බස් සසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

557. කතන ස කයනාති ඡබ් බස් සසික් ඛාපදං. තත් ථ ඌහදන්තිපි

උම්මහන්තිපීති සන් ථතානං උපරි ෙච් චම් පි පස් සාෙම් පි කවරොන් තීති වුත් තං 
වහොති. 

දින්නා සඞ්කඝන ඉත්ථන්නා ස්ස භික්ඛුකනො සන්ථතසම්මුතීති එෙං 

ලද් ධසම් මුතිවකො භික් ඛු යාෙ වරොවගො න වූපසම් මති, තාෙ යං යං ඨානං ගච් ඡති, 
තත් ථ තත් ථ සන් ථතං කාතුං ලභති. සවච අවරොවගො හුත් ො පුන මූලබයාධිනාෙ 

ගිලාවනො වහොති, වසොවයෙ පරිහාවරො, නත් ථඤ ්ඤං සම් මුතිකිච් චන් ති 
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ඵුස්සකදවත්කථකරො ආහ. උපතිස්සත්කථකරො පන ‘‘වසො ො බයාධි පටිකුප් පතු, 

අඤ ්වඤො ො, ‘සකිං ගිලාවනො’ති නාමං ලද් ධං ලද් ධවමෙ, පුන සම් මුතිකිච් චං 
නත් ථී’’ති ආහ. 

ඔකරන කචෙන්නංවස්සානන් ති ඡන් නං ෙස් සානං ඔරිමභාවග, අන් වතොති 
අත් වථො. පදභාජවන පන සඞ් ඛයාමත් තදස ්සනත් ථං ‘‘ඌනකඡබ් බස ්සානී’’ති 
වුත් තං. 

අනාපත්තිෙබ්බස්සානිෙකරොතීති යදා ඡබ් බස් සානි පරිපුණ් ණානි වහොන් ති, 

තදා සන් ථතං කවරොති. දුතියපවදපි ‘‘යදා අතිවරකඡබ් බස් සානි වහොන් ති, තදා 
කවරොතී’’ති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. න හි වසො ඡබ් බස් සානි කවරොතීති. වසසං 
උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනි වකොසියසික් ඛාපදසදිසාවනොති. 

ඡබ් බස ්සසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

565. කතන ස කයනාති නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපදං. තත් ථ ඉච්ො හං

භික්ඛකවති භගො කිර තං වතමාසං න කිඤ් චි වබොධවනයයසත් තං අද් දස, 
තස් මා එෙමාහ. එෙං සන් වතපි තන් තිෙවසන ධම් මවදසනා කත් තබ් බා සියා. 
යස් මා පනස ්ස එතදවහොසි – ‘‘මයි ඔකාසං කාවරත් ො පටිසල් ලීවන භික් ඛූ 

අධම් මිකං කතිකෙත් තං කරිස් සන් ති, තං උපවසවනො භින් දිස ්සති. අහං තස් ස 

පසීදිත් ො භික් ඛූනං දස් සනං අනුජානිස් සාමි, තවතො මං පස් සිතුකාමා බහූ භික් ඛූ 

ධුතඞ් ගානි සමාදියිස් සන් ති, අහඤ් ච වතහි උජ් ඣිතසන් ථතපච් චයා සික් ඛාපදං 

පඤ ්ඤවපස් සාමී’’ති, තස් මා එෙමාහ. එෙං බහූනි හි එත් ථ ආනිසංසානීති. 

සපරිකසො කයන භ වා කතනුපසඞ්ෙමීති වථවරො කිර ‘‘න, භික් ඛවෙ, 

ඌනදසෙස් වසන උපසම් පාවදතබ් වබො, වයො උපසම් පාවදයය, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති (මහාෙ. 75) ඉමස ්මිං ඛන් ධකසික් ඛාපවද ‘‘කථඤ් හි නාම ත් ෙං 
වමොඝපුරිස අඤ් වඤහි ඔෙදිවයො අනුසාසිවයො අඤ් ඤං ඔෙදිතුං අනුසාසිතුං 
මඤ ්ඤිස ්සසී’’ති එෙමාදිනා නවයන ගරහං ලභිත් ො ‘‘සත් ථා මය් හං පරිසං 

නිස ්සාය ගරහං අදාසි, වසො දානාහං භගෙන් තං වතවනෙ 
පුණ් ණචන් දසස ්සිරීවකන සබ් බාකාරපරිපුණ් වණන මුවඛන බ්රහ් මවඝොසං 
නිච් ඡාවරත් ො පරිසංවයෙ නිස් සාය සාධුකාරං දාවපස් සාමී’’ති සුහදවයො 
කුලපුත් වතො අතිවරකවයොජනසතං පටික් කමිත් ො පරිසං චිනිත් ො 
පඤ ්චමත් වතහි භික් ඛුසවතහි පරිවුවතො පුන භගෙන් තං උපසඞ් කමන් වතො. 
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වතන වුත් තං – ‘‘සපරිවසො වයන භගො වතනුපසඞ් කමී’’ති. න හි සක් කා 
බුද් ධානං අඤ් ඤථා ආරාවධතුං අඤ් ඤත්ර ෙත් තසම් පත් තියා. 

භ වකතො අවිදූකර නිසින්කනොති ෙත් තසම් පත් තියා පරිසුද් ධභාවෙන 
නිරාසඞ් වකො සීවහො විය කඤ් චනපබ් බතස් ස භගෙවතො අවිදූවර නිසින් වනො. 

එතදකවොචාති කථාසමුට් ඨාපනත් ථං එතං අවෙොච.  නාපානි කත භික්ඛු

පංසුකූ ානීති භික් ඛු තෙ ඉමානි පංසුකූලානි මනාපානි, අත් තවනො රුචියා 

ඛන් තියා ගහිතානීති අත් වථො. න කඛො ක , භන්කත,  නාපානීති, භන් වත න 

මයා අත් තවනො රුචියා ගහිතානි, ගලග් ගාවහන විය මත් ථකතාළවනන විය ච 
ගාහිවතොම් හීති දස් වසති. 

පඤ්ඤායිස්සතීති පඤ් ඤාවතො අභිඤ් ඤාවතො භවිස ්සති, තත් ථ 

සන් දිස ්සිස් සතීති වුත් තං වහොති. න යං අපඤ්ඤත්තංපඤ්ඤකපස්සා ාති මයං 

සාෙකා නාම අපඤ් ඤත් තං න පඤ් ඤවපස් සාම, බුද් ධවිසවයො හි එවසො යදිදං 

‘‘පාචිත් තියං දුක් කට’’න් තිආදිනා නවයන අපඤ් ඤත් තසික් ඛාපදපඤ් ඤපනං 

පඤ ්ඤත් තසමුච් ඡින් දනං ො. ස ාදායාති තං තං සික් ඛාපදං සමාදියිත් ො, ‘‘සාධු 
සුට් ඨූ’’ති සම් පටිච් ඡිත් ො යථාපඤ් ඤත් වතසු සබ් බසික් ඛාපවදසු සික් ඛිස් සාමාති 
දස් වසති. තස් ස ආරද් ධචිත් වතො පුනපි ‘‘සාධු සාධූ’’ති සාධුකාරමදාසි. 

566. අනුඤ්ඤාතාවුකසොති අනුඤ් ඤාතං, ආවුවසො. පිකහන්තාති පිහයන් තා. 

සන්ථතානි උජ්ඣිත්වාති සන් ථවත චතුත් ථචීෙරසඤ ්ඤිතාය සබ් බසන් ථතානි 

උජ් ඣිත් ො. ධම්මං ෙථං ෙත්වා භික්ඛූ ආ න්කතසීති භගො සන් ථතානි 

විප් පකිණ් ණානි දිස් ො ‘‘සද් ධාවදයයවිනිපාතවන කාරණං නත් ථි, 
පරිවභොගුපායං වනසං දස් වසස් සාමී’’ති ධම් මිං කථං කත් ො භික් ඛූ ආමන් වතසි. 

567. සකිං නිවත්ථම්පි සකිං පාරුතම්පීති සකිං නිසින් නඤ් වචෙ 

නිපන් නඤ් ච. සා න්තාති එකපස් සවතො ෙට් ටං ො චතුරස් සං ො ඡින් දිත් ො 

ගහිතට් ඨානං යථා විදත් ථිමත් තං වහොති, එෙං ගවහතබ් බං, සන් ථරන් වතන පන 

පාළියං වුත් තනවයවනෙ එකවදවස ො සන් ථරිතබ් බං, විජවටත් ො ො මිස් සකං 

කත් ො සන් ථරිතබ් බං, එෙං ථිරතරං වහොතීති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීනි කිරියාකිරියත් තා ඉමස් ස සික් ඛාපදස් ස 
ද් වෙභාගසික් ඛාපදසදිසානීති. 

ඉවමසු පන පඤ් චසු සන් ථවතසු පුරිමානි තීණි විනයකම් මං කත් ො 

පටිලභිත් ො පරිභුඤ් ජිතුං න ෙට් ටන් ති, පච් ඡිමානි ද් වෙ ෙට් ටන් තීති 
වෙදිතබ් බානීති. 
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නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. එළකවලොමසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

571. කතන ස කයනාති එළකවලොමසික් ඛාපදං. තත් ථ උප්පණ්කඩසුන් ති 

‘‘කිත් තවකන, භන් වත, කීතානී’’තිආදීනි ෙදන් තා අෙහසිංසු. ඨිතකෙොව 

ආසුම්භීති යථා මනුස් සා අරඤ් ඤවතො මහන් තං දාරුභාරං ආවනත් ො කිලන් තා 

ඨිතකාෙ පාවතන් ති, එෙං පාවතසීති අත් වථො. 

572. සහත්ථාති සහත් වථන, අත් තනා හරිතබ් බානීති වුත් තං වහොති. 

බහිතිකයොජනං පාකතතීති තිවයොජනවතො බහි පාවතති. අනන් තරාවයන 
පතනවක හත් ථවතො මුත් තමත් වත වලොමගණනාය නිස ්සග් ගියපාචිත් තියානි. 
සවච බහිතිවයොජවන රුක් වඛ ො ථම් වභ ො පටිහඤ් ඤිත් ො පුන අන් වතො 

පතන් ති, අනාපත් ති. භූමියං පතිත් ො ඨත් ො ඨත් ො ෙට් ටමානා 

එළකවලොමභණ් ඩිකා පුන අන් වතො පවිසති, ආපත් තිවයෙ. අන් වතො ඨත් ො 
හත් වථන ො පාවදන ො යට් ඨියා ො ෙට් වටති ඨත් ො ො අඨත් ො ො ෙට් ටමානා 

භණ් ඩිකා ගච් ඡතු, ආපත් තිවයෙ. ‘‘අඤ ්වඤො හරිස් සතී’’ති ඨවපති, වතන 
හරිවතපි ආපත් තිවයෙ. සුද් ධචිත් වතන ඨපිතං ොවතො ො අඤ් වඤො ො 

අත් තවනො ධම් මතාය බහි පාවතති, ආපත් තිවයෙ. සඋස් සාහත් තා අචිත් තකත් තා 

ච සික් ඛාපදස ්ස. කුලරුන්දියාදීසු පන ‘‘එත් ථ අනාපත් තී’’ති වුත් තා, සා 
අනාපත් ති පාළියා න සවමති. උභවතොභණ් ඩිකං එකාබද් ධං කත් ො එකං 

භණ් ඩිකං අන් වතොසීමාය එකං බහිසීමාය කවරොන් වතො ඨවපති, රක් ඛති තාෙ. 
එකාබද් වධ කාවජපි එවසෙ නවයො. යදි පන අබන් ධිත් ො කාජවකොටියං 

ඨපිතමත් තවමෙ වහොති, න රක් ඛති. එකාබද් වධපි පරිෙත් වතත් ො ඨපිවත 
ආපත් තිවයෙ. 

අඤ්ඤස්ස යාකන වාති එත් ථ ගච් ඡන් වත යාවන ො හත් ථිපිට් ඨිආදීසු ො 

සාමිකස ්ස අජානන් තස් වසෙ හරිස් සතීති ඨවපති, තස් මිං තිවයොජනං 
අතික් කන් වත ආපත් ති. අගච් ඡන් වතපි එවසෙ නවයො. සවච පන අගච් ඡන් වත 

යාවන ො හත් ථිපිට් ඨියාදීසු ො ඨවපත් ො අභිරුහිත් ො සාවරති, වහට් ඨා ො 

ගච් ඡන් වතො වචොවදති, පක් වකොසන් වතො ො අනුබන් ධාවපති, ‘‘අඤ ්ඤං 

හරාවපතී’’ති ෙචනවතො අනාපත් ති. කුලරුන්දියාදීසු පන ‘‘ආපත් තී’’ති වුත් තං, 

තං ‘‘අඤ ්ඤං හරාවපතී’’ති ඉමිනා න සවමති. අදින් නාදාවන පන සුඞ් කඝාවත 

ආපත් ති වහොති. යා හි තත් ථ ආපත් ති, සා ඉධ අනාපත් ති. යා ඉධ ආපත් ති, සා 
තත් ථ අනාපත් ති. තං ඨානං පත් ො අඤ් ඤවිහිවතො ො වචොරාදීහි ො උපද් දුවතො 

ගච් ඡති, ආපත් තිවයෙ. සබ් බත් ථ වලොමගණනාය ආපත් තිපරිච් වඡවදො 
වෙදිතබ් වබො. 
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575. තිවයොජනං වාසාධිප්පාකයො  න්ත්වා තකතො පරං හරතීති යත් ථ 

ගවතො, තත් ථ උද් වදසපරිපුච් ඡාදීනං ො පච් චයාදීනං ො අලාවභන තවතො පරං 

අඤ ්ඤත් ථ ගච් ඡති, තවතොපි අඤ් ඤත් ථාති එෙං වයොජනසතම් පි හරන් තස් ස 

අනාපත් ති. අච්ඡින්නං පටි භිත්වාති වචොරා අච් ඡින් දිත් ො නිරත් ථකභාෙං 

ඤත් ො පටිවදන් ති, තං හරන් තස් ස අනාපත් ති. නිස්සට්ඨං පටි භිත්වාති 
විනයකම් මකතං පටිලභිත් ොති අත් වථො. 

ෙතභණ්ඩන් ති කතංභණ් ඩං කම් බලවකොජෙසන් ථතාදිං යං කිඤ් චි 
අන් තමවසො සුත් තවකන බද් ධමත් තම් පි. වයො පන තනුකපත් තත් ථවිකන් තවර 
ො ආවයොගඅංසබද් ධකකායබන් ධනාදීනං අන් තවරසු ො පිප්  ලිකාදීනං 
මලරක් ඛණත් ථං සිපාටිකාය ො අන් තමවසො ොතාබාධිවකො කණ් ණච් ඡිද් වදපි 

වලොමානි පක් ඛිපිත් ො ගච් ඡති, ආපත් තිවයෙ. සුත් තවකන පන බන් ධිත් ො 

පක් ඛිත් තං කතභණ් ඩට් ඨාවන තිට් ඨති, වෙණිං කත් ො හරති, ඉදං නිධානමුඛං 

නාම, ආපත් තිවයොති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු ඉදං එළකවලොමසමුට් ඨානං නාම, කායවතො ච 

කායචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

එළකවලොමසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. එළකවලොමවධොොපනසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

576. කතන ස කයනාති එළකවලොමවධොොපනසික් ඛාපදං. තත් ථ 

රිඤ්චන්තීති උජ් ඣන් ති විස ්සජ් වජන් ති, න සක් වකොන් ති අනුයුඤ් ජිතුන් ති 
වුත් තං වහොති. වසසවමත් ථ පුරාණචීෙරසික් ඛාපවද වුත් තනවයවනෙ සද් ධිං 
සමුට් ඨානාදීහීති. 

එළකවලොමවධොොපනසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. රූපියසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

582. කතනස කයනාති රූපියසික් ඛාපදං. තත් ථ පටිවිකසොති වකොට් ඨාවසො. 

583-4. ජාතරූපරජතන් ති එත් ථ ජාතරූපන් ති සුෙණ් ණස් ස නාමං. තං පන 

යස් මා තථාගතස් ස ෙණ් ණසදිසං වහොති, තස් මා ‘‘සත් ථුෙණ් වණො වුච් චතී’’ති 

පදභාජවන වුත් තං. තස් සත් වථො – ‘‘වයො සත් ථුෙණ් වණො වලොහවිවසවසො, ඉදං 

ජාතරූපං නාමා’’ති රජතං පන ‘‘සඞ් වඛො, සිලා, පොල, රජතං, 

ජාතරූප’’න් තිආදීසු (පාචි. 506) රූපියං වුත් තං. ඉධ පන යං කිඤ් චි 
වෙොහාරගමනීයං කහාපණාදි අධිප් වපතං. වතවනෙස් ස පදභාජවන 
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‘‘කහාපවණො වලොහමාසවකො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ෙහාපකණොති 

වසොෙණ් ණමවයො ො රූපියමවයො ො පාකතිවකො ො. ක ොහ ාසකෙොති 

තම් බවලොහාදීහි කතමාසවකො. දාරු ාසකෙොති සාරදාරුනා ො වෙළුවපසිකාය 
ො අන් තමවසො තාලපණ් වණනාපි රූපං ඡින් දිත් ො කතමාසවකො. 

ජතු ාසකෙොති ලාඛාය ො නියයාවසන ො රූපං සමුට් ඨාවපත් ො කතමාසවකො. 

‘‘කයකවොහාරං  ච්ෙන්තී’’ති ඉමිනා පන පවදන වයො වයො යත් ථ යත් ථ ජනපවද 

යදා යදා වෙොහාරං ගච් ඡති, අන් තමවසො අට් ඨිමවයොපි චම් මමවයොපි 
රුක් ඛ ලබීජමවයොපි සමුට් ඨාපිතරූවපොපි අසමුට් ඨාපිතරූවපොපි සබ් වබො 
සඞ් ගහිවතො. 

ඉච් වචතං සබ් බම් පි රජතං ජාතරූපං ජාතරූපමාසවකො, වුත් තප් පවභවදො 

සබ් වබොපි රජතමාසවකොති චතුබ් බිධං නිස ්සග් ගියෙත් ථු වහොති. මුත් තා, මණි, 

වෙළුරිවයො, සඞ් වඛො, සිලා, පොල, වලොහිතඞ් වකො, මසාරගල් ලං, සත් ත 

ධඤ ්ඤානි, දාසිදාසවඛත් තෙත් ථුපුප්  ාරාම ලාරාමාදවයොති ඉදං දුක් කටෙත් ථු. 
සුත් තං  ාවලො පටවකො කප් පාවසො අවනකප් පකාරං අපරණ් ණං 
සප් පිනෙනීතවතලමධු ාණිතාදිවභසජ් ජඤ් ච ඉදං කප් පියෙත් ථු. තත් ථ 
නිස ්සග් ගියෙත් ථුං අත් තවනො ො සඞ් ඝගණපුග් ගලවචතියානං ො අත් ථාය 
සම් පටිච් ඡිතුං න ෙට් ටති. අත් තවනො අත් ථාය සම් පටිච් ඡවතො නිස් සග් ගියං 

පාචිත් තියං වහොති, වසසානං අත් ථාය දුක් කටං. දුක් කටෙත් ථුං සබ් වබසම් පි 
අත් ථාය සම් පටිච් ඡවතො දුක් කටවමෙ. කප් පියෙත් ථුම් හි අනාපත් ති. සබ් බම් පි 
නික් ඛිපනත් ථාය භණ් ඩාගාරිකසීවසන සම් පටිච් ඡවතො උපරි රතනසික් ඛාපවද 
ආගතෙවසන පාචිත් තියං. 

උග් ණ්කහයයාති ගණ් වහයය. යස ්මා පන ගණ් හන් වතො ආපත් තිං 

ආපජ් ජති, වතනස ්ස පදභාජවන ‘‘සයං ගණ් හාති නිස් සග් ගියං පාචිත් තිය’’න් ති 
වුත් තං. එස නවයො වසසපවදසුපි. 

තත් ථ ජාතරූපරජතභණ් වඩසු කහාපණමාසවකසු ච එකං ගණ් හවතො ො 

ගණ් හාපයවතො ො එකා ආපත් ති. සහස් සං වචපි එකවතො ගණ් හාති, 

ගණ් හාවපති, ෙත් ථුගණනාය ආපත් තිවයො.  හාපච්චරියං පන කුලරුන්දියඤ්ච 
සිථිලබද් ධාය ථවිකාය සිථිලපූරිවත ො භාජවන රූපගණනාය ආපත් ති. 
ඝනබද් වධ පන ඝනපූරිවත ො එකාෙ ආපත් තීති වුත් තං. 

උපනික් ඛිත් තසාදියවන පන ‘‘ඉදං අයයස් ස වහොතූ’’ති වුත් වත සවචපි 

චිත් වතන සාදියති, ගණ් හිතුකාවමො වහොති, කාවයන ො ොචාය ො ‘‘නයිදං 

කප් පතී’’ති පටික් ඛිපති, අනාපත් ති. කායොචාහි ො අප් පටික් ඛිපිත් ොපි 

සුද් ධචිත් වතො හුත් ො ‘‘නයිදං අම් හාකං කප් පතී’’ති න සාදියති, අනාපත් තිවයෙ. 
තීසු ද් ොවරසු හි වයන වකනචි පටික් ඛිත් තං පටික් ඛිත් තවමෙ වහොති. සවච පන 
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පටුන 

කායොචාහි අප් පටික් ඛිපිත් ො චිත් වතන අධිොවසති, කායොචාහි කත් තබ් බස් ස 
පටික් වඛපස ්ස අකරණවතො අකිරියසමුට් ඨානං කායද් ොවර ච ෙචීද් ොවර ච 

ආපත් තිං ආපජ් ජති, මවනොද් ොවර පන ආපත් ති නාම නත් ථි. 

එවකො සතං ො සහස් සං ො පාදමූවල ඨවපති ‘‘තුය් හිදං වහොතූ’’ති, භික් ඛූ 

‘‘නයිදං කප් පතී’’ති පටික් ඛිපති, උපාසවකො පරිච් චත් තං මයා තුම් හාකන් ති 

ගවතො, අඤ ්වඤො තත් ථ ආගන් ත් ො පුච් ඡති – ‘‘කිං, භන් වත, ඉද’’න් ති? යං 

වතන අත් තනා ච වුත් තං, තං ආචික් ඛිතබ් බං. වසො වච ෙදති – ‘‘වගොපයිස් සාමි, 

භන් වත, ගුත් තට් ඨානං දස් වසථා’’ති, සත් තභූමිකම් පි පාසාදං අභිරුහිත් ො ‘‘ඉදං 

ගුත් තට් ඨාන’’න් ති ආචික් ඛිතබ් බං, ‘‘ඉධ නික් ඛිපාහී’’ති න ෙත් තබ් බං. 
එත් තාෙතා කප් පියඤ් ච අකප් පියඤ් ච නිස් සාය ඨිතං වහොති. ද් ොරං පිදහිත් ො 
රක් ඛන් වතන ෙසිතබ් බං. සවච කිඤ් චි වික් කායිකභණ් ඩං පත් තං ො චීෙරං ො 

ආගච් ඡති, ‘‘ඉදං ගවහස් සථ භන් වත’’ති වුත් වත ‘‘උපාසක අත් ථි අම් හාකං 

ඉමිනා අත් වථො, ෙත් ථු ච එෙරූපං නාම සංවිජ් ජති, කප් පියකාරවකො නත් ථී’’ති 

ෙත් තබ් බං. සවච වසො ෙදති, ‘‘අහං කප් පියකාරවකො භවිස් සාමි, ද් ොරං විෙරිත් ො 

වදථා’’ති, ද් ොරං විෙරිත් ො ‘‘ඉමස ්මිං ඔකාවස ඨපිත’’න් ති ෙත් තබ් බං, ‘‘ඉදං 
ගණ් හා’’ති න ෙත් තබ් බං. එෙම් පි කප් පියඤ් ච අකප් පියඤ් ච නිස ්සාය ඨිතවමෙ 

වහොති, වසො වච තං ගවහත් ො තස් ස කප් පියභණ් ඩං වදති, ෙට් ටති. සවච අධිකං 

ගණ් හාති, ‘‘න මයං තෙ භණ් ඩං ගණ් හාම, ‘‘නික් ඛමාහී’’ති ෙත් තබ් වබො. 

සඞ්ඝ ජ්කඣ නිස්සජ්ජිතබ්බන් ති එත් ථ යස් මා රූපියං නාම අකප් පියං, 

‘‘තස් මා නිස ්සජ් ජිතබ් බං සඞ් ඝස් ස ො ගණස් ස ො පුග් ගලස ්ස ො’’ති න වුත් තං. 
යස් මා පන තං පටිග් ගහිතමත් තවමෙ න වතන කිඤ් චි කප් පියභණ් ඩං 

වචතාපිතං, තස් මා උපාවයන පරිවභොගදස් සනත් ථං ‘‘සඞ් ඝමජ් වඣ 

නිස ්සජ් ජිතබ් බ’’න් ති වුත් තං. ෙප්පියං ආචික්ඛිතබ්බංසප්පිවාති ‘‘පබ් බජිතානං 
සප් පි ො වතලං ො ෙට් ටති උපාසකා’’ති එෙං ආචික් ඛිතබ් බං. 

රූපියපටිග් ාහෙං ඨකපත්වා සබ්කබකහව පරිභුඤ්ජිතබ්බන් ති සබ් වබහි 
භාවජත් ො පරිභුඤ් ජිතබ් බං. රූපියපටිග් ගාහවකන භාවගො න ගවහතබ් වබො. 
අඤ ්වඤසං භික් ඛූනං ො ආරාමිකානං ො පත් තභාගම් පි ලභිත් ො පරිභුඤ් ජිතුං න 

ෙට් ටති, අන් තමවසො මක් කටාදීහි තවතො හරිත් ො අරඤ් වඤ ඨපිතං ො වතසං 

හත් ථවතො ගළිතං ො තිරච් ඡානගතපරිග් ගහිතම් පි පංසුකූලම් පි න ෙට් ටතිවයෙ, 
තවතො ආහවටන  ාණිවතන වසනාසනධූපනම් පි න ෙට් ටති. සප් පිනා ො 

වතවලන ො පදීපං කත් ො දීපාවලොවක නිපජ් ජිතුං කසිණපරිකම් මම් පි කාතුං, 
වපොත් ථකම් පි ොවචතුං න ෙට් ටති. වතලමධු ාණිවතහි පන සරීවර ෙණං 

මක් වඛතුං න ෙට් ටතිවයෙ. වතන ෙත් ථුනා මඤ ්චපීඨාදීනි ො ගණ් හන් ති, 

උවපොසථාගාරං ො වභොජනසාලං ො කවරොන් ති, පරිභුඤ් ජිතුං න ෙට් ටති. ඡායාපි 
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වගහපරිච් වඡවදන ඨිතා න ෙට් ටති, පරිච් වඡදාතික් කන් තා ආගන් තුකත් තා 
ෙට් ටති. තං ෙත් ථුං විස් සජ් වජත් ො කවතන මග් වගනපි වසතුනාපි නාොයපි 

උළුම් වපනපි ගන් තුං න ෙට් ටති, වතන ෙත් ථුනා ඛනාපිතාය වපොක් ඛරණියා 
උබ් භිවදොදකං පාතුං ො පරිභුඤ් ජිතුං ො න ෙට් ටති. අන් වතො උදවක පන අසති 
අඤ ්ඤං ආගන් තුකං උදකං ො ෙස් වසොදකං ො පවිට් ඨං ෙට් ටති. කීතාය වයන 

උදවකන සද් ධිං කීතා තං ආගන් තුකම් පි න ෙට් ටති, තං ෙත් ථුං උපනික් වඛපං 

ඨවපත් ො සඞ් වඝො පච් චවය පරිභුඤ් ජති, වතපි පච් චයා තස් ස න ෙට් ටන් ති. 

ආරාවමො ගහිවතො වහොති, වසොපි පරිභුඤ් ජිතුං න ෙට් ටති. යදි භූමිපි බීජම් පි 
අකප් පියං වනෙ භූමිං න  ලං පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. සවච භූමිංවයෙ කිණිත් ො 

අඤ ්ඤානි බීජානි වරොපිතානි  ලං ෙට් ටති, අථ බීජානි කිණිත් ො කප් පියභූමියං 

වරොපිතානි,  ලං න ෙට් ටති, භූමියං නිසීදිතුං ො නිපජ් ජිතුං ො ෙට් ටති. 

සකච කසො ෙඩ්කඩතීති යත් ථ කත් ථචි ඛිපති, අථාපි න ඡඩ් වඩති, සයං 

ගවහත් ො ගච් ඡති, න ොවරතබ් වබො. කනොකච ෙඩ්කඩතීති අථ වනෙ ගවහත් ො 

ගච් ඡති, න ඡඩ් වඩති, කිං මය් හං ඉමිනා බයාපාවරනාති වයන කාමං පක් කමති, 
තවතො යථාවුත් තලක් ඛවණො රූපියඡඩ් ඩවකො සම් මන් නිතබ් වබො. 

කයො න ෙන්දා තින් තිආදීසු වලොභෙවසන තං ෙත් ථුං අත් තවනො ො 

කවරොන් වතො අත් තානං ො උක් කංවසන් වතො ඡන් දාගතිං නාම ගච් ඡති. 

වදොසෙවසන ‘‘වනොයං මාතිකං ජානාති, න විනය’’න් ති පරං අපසාවදන් වතො 

කදොසා තිං නාම ගච් ඡති. වමොහෙවසන මුට් ඨපමුට් ඨස ්සතිභාෙං ආපජ් ජන් වතො 

ක ොහා තිං නාම ගච් ඡති. රූපියපටිග් ගාහකස් ස භවයන ඡඩ් වඩතුං 
අවිසහන් වතො භයාගතිං නාම ගච් ඡති. එෙං අකවරොන් වතො න ඡන් දාගතිං 

ගච් ඡති, න වදොසාගතිං ගච් ඡති, න වමොහාගතිං ගච් ඡති, න භයාගතිං ගච් ඡතීති 
වෙදිතබ් වබො. 

585. අනිමත්තංෙත්වාති නිමිත් තං අකත් ො, අක් ඛීනි නිම් මීවලත් ො නදියා 
ො පපාවත ො ෙනගහවන ො ගූථං විය අනවපක් වඛන පතිවතොකාසං 
අසමන් නාහරන් වතන පාවතතබ් බන් ති අත් වථො. එෙං ජිගුච් ඡිතබ් වබපි රූපිවය 
භගො පරියාවයන භික් ඛූනං පරිවභොගං ආචික් ඛි. රූපියපටිග් ගාහකස ්ස පන 
වකනචි පරියාවයන තවතො උප් පන් නපච් චයපරිවභොවගො න ෙට් ටති. යථා චායං 

එතස ්ස න ෙට් ටති, එෙං අසන් තසම් භාෙනාය ො කුලදූසකකම් වමන ො 

කුහනාදීහි ො උප් පන් නපච් චයා වනෙ තස් ස න අඤ් ඤස ්ස ෙට් ටන් ති, ධම් වමන 
සවමන උප් පන් නාපි අප් පච් චවෙක් ඛිත් ො පරිභුඤ් ජිතුං න ෙට් ටන් ති. 

චත් තාවරො හි පරිකභො ා – වථයයපරිවභොවගො, ඉණපරිවභොවගො, 

දායජ් ජපරිවභොවගො, සාමිපරිවභොවගොති. තත් ථ සඞ් ඝමජ් වඣපි නිසීදිත් ො 

පරිභුඤ් ජන් තස් ස දුස් සීලස ්ස පරිවභොවගො ‘‘කථයයපරිකභොක ො’’ නාම. සීලෙවතො 
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අප් පච් චවෙක් ඛිතපරිවභොවගො ‘‘ඉණපරිකභොක ො’’ නාම. තස් මා චීෙරං 

පරිවභොවග පරිවභොවග පච් චවෙක් ඛිතබ් බං, පිණ් ඩපාවතො ආවලොවප ආවලොවප. 
තථා අසක් වකොන් වතන පුවරභත් තපච් ඡාභත් තපුරිමයාමපච් ඡිමයාවමසු. සචස් ස 

අප් පච් චවෙක් ඛවතොෙ අරුවණො උග් ගච් ඡති, ඉණපරිවභොගට් ඨාවන තිට් ඨති. 

වසනාසනම් පි පරිවභොවග පරිවභොවග පච් චවෙක් ඛිතබ් බං, වභසජ් ජස ්ස 

පටිග් ගහවණපි පරිවභොවගපි සතිපච් චයතා ෙට් ටති, එෙං සන් වතපි පටිග් ගහවණ 

සතිං කත් ො පරිවභොවග අකවරොන් තස් වසෙ ආපත් ති, පටිග් ගහවණ පන සතිං 
අකත් ො පරිවභොවග කවරොන් තස් ස අනාපත් ති. 

චතුබ් බිධා හි සුද්ධි – වදසනාසුද් ධි, සංෙරසුද් ධි, පරිවයට් ඨිසුද් ධි, 

පච් චවෙක් ඛණසුද් ධීති. තත් ථ කදසනාසුද්ධි නාම පාතිවමොක් ඛසංෙරසීලං, 

තඤ් හි වදසනාය සුජ් ඣනවතො ‘‘වදසනාසුද් ධී’’ති වුච් චති. සංවරසුද්ධි නාම 

ඉන් ද්රියසංෙරසීලං, තඤ් හි න පුන එෙං කරිස ්සාමීති චිත් තාධිට් ඨානසංෙවරවනෙ 

සුජ් ඣනවතො ‘‘සංෙරසුද් ධී’’ති වුච් චති. පරිකයට්ඨිසුද්ධි නාම 

ආජීෙපාරිසුද් ධිසීලං, තඤ් හි අවනසනං පහාය ධම් වමන සවමන පච් චවය 

උප් පාවදන් තස ්ස පරිවයසනාය සුද් ධත් තා ‘‘පරිවයට් ඨිසුද් ධී’’ති වුච් චති. 

පච්චකවක්ඛණසුද්ධි නාම පච් චයපරිවභොගසන් නිස ්සිතසීලං, තඤ් හි ‘‘පටිසඞ් ඛා 

වයොනිවසො චීෙරං පටිවසෙතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.23; අ. නි. 6.58) නවයන 

වුත් වතන පච් චවෙක් ඛවණන සුජ් ඣනවතො ‘‘පච් චවෙක් ඛණසුද් ධී’’ති වුච් චති. 
වතන වුත් තං – ‘‘පටිග් ගහවණ පන සතිං අකත් ො පරිවභොවග කවරොන් තස් ස 
අනාපත් තී’’ති. 

සත් තන් නං වසක් ඛානං පච් චයපරිවභොවගො දායජ්ජපරිකභොක ො නාම, වත හි 

භගෙවතො පුත් තා, තස් මා පිතුසන් තකානං පච් චයානං දායාදා හුත් ො වත 

පච් චවය පරිභුඤ් ජන් ති. කිං පන වත භගෙවතො පච් චවය පරිභුඤ් ජන් ති, ගිහීනං 

පච් චවය පරිභුඤ් ජන් තීති? ගිහීහි දින් නාපි භගෙතා අනුඤ් ඤාතත් තා භගෙවතො 

සන් තකා වහොන් ති, තස් මා වත භගෙවතො පච් චවය පරිභුඤ් ජන් තීති (ම. නි. 

1.29) වෙදිතබ් බං, ධම් දායාදසුත්තඤ් වචත් ථ සාධකං. 

ඛීණාසොනං පරිවභොවගො සාමපරිකභොක ො නාම, වත හි තණ් හාය දාසබයං 
අතීතත් තා සාමිවනො හුත් ො පරිභුඤ් ජන් තීති. ඉවමසු පරිවභොවගසු 
සාමිපරිවභොවගො ච දායජ් ජපරිවභොවගො ච සබ් වබසම් පි ෙට් ටති. ඉණපරිවභොවගො 

න ෙට් ටති, වථයයපරිවභොවග කථාවයෙ නත් ථි. 

අපවරපි චත් තාවරො පරිකභො ා – ලජ් ජිපරිවභොවගො, අලජ් ජිපරිවභොවගො, 

ධම් මියපරිවභොවගො, අධම් මියපරිවභොවගොති. 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 
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පටුන 

තත් ථ අලජ් ජිවනො ලජ් ජිනා සද් ධිං පරිවභොවගො ෙට් ටති, ආපත් තියා න 

කාවරතබ් වබො. ලජ් ජිවනො අලජ් ජිනා සද් ධිං යාෙ න ජානාති, තාෙ ෙට් ටති. 

ආදිවතො පට් ඨාය හි අලජ් ජී නාම නත් ථි, තස් මා යදාස් ස අලජ් ජීභාෙං ජානාති 

තදා ෙත් තබ් වබො ‘‘තුම් වහ කායද් ොවර ච ෙචීද් ොවර ච වීතික් කමං කවරොථ, තං 

අප් පතිරූපං මා එෙමකත් ථා’’ති. සවච අනාදියිත් ො කවරොතිවයෙ, යදි වතන 

සද් ධිං පරිවභොගං කවරොති, වසොපි අලජ් ජීවයෙ වහොති. වයොපි අත් තවනො 

භාරභූවතන අලජ් ජිනා සද් ධිං පරිවභොගං කවරොති, වසොපි නිොවරතබ් වබො. සවච 

න ඔරමති, අයම් පි අලජ් ජීවයෙ වහොති. එෙං එවකො අලජ් ජී අලජ් ජීසතම් පි 
කවරොති. අලජ් ජිවනො පන අලජ් ජිනාෙ සද් ධිං පරිවභොවග ආපත් ති නාම නත් ථි. 
ලජ් ජිවනො ලජ් ජිනා සද් ධිං පරිවභොවගො ද් වින් නං ඛත් තියකුමාරානං 
සුෙණ් ණපාතියං වභොජනසදිවසොති. 

ධම් මියාධම් මියපරිවභොවගො පච් චයෙවසන වෙදිතබ් වබො. තත් ථ සවච 

පුග් ගවලොපි අලජ් ජී පිණ් ඩපාවතොපි අධම් මිවයො, උවභො වජගුච් ඡා. පුග් ගවලො 

අලජ් ජී පිණ් ඩපාවතො ධම් මිවයො, පුග් ගලං ජිගුච් ඡිත් ො පිණ් ඩපාවතො න 

ගවහතබ් වබො.  හාපච්චරියං පන දුස් සීවලො සඞ් ඝවතො උද් වදසභත් තාදීනි 

ලභිත් ො සඞ් ඝස් වසෙ වදති, එතානි යථාදානවමෙ ගතත් තා ෙට් ටන් තීති වුත් තං. 

පුග් ගවලො ලජ් ජී පිණ් ඩපාවතො අධම් මිවයො, පිණ් ඩපාවතො වජගුච් වඡො න 

ගවහතබ් වබො. පුග් ගවලො ලජ් ජී, පිණ් ඩපාවතොපි ධම් මිවයො, ෙට් ටති. 

අපවර ද් වෙ පග් ගහා; ද් වෙ ච පරිවභොගා – ලජ් ජිපග් ගවහො, 

අලජ් ජිපග් ගවහො; ධම් මපරිවභොවගො ආමිසපරිවභොවගොති. 

තත් ථ අලජ් ජිවනො ලජ් ජිං පග් ගවහතුං ෙට් ටති, න වසො ආපත් තියා 

කාවරතබ් වබො. සවච පන ලජ් ජී අලජ් ජිං පග් ගණ් හාති, අනුවමොදනාය 

අජ් වඣසති, ධම් මකථාය අජ් වඣසති, කුවලසු උපත් ථම් වභති. ඉතවරොපි 

‘‘අම් හාකං ආචරිවයො ඊදිවසො ච ඊදිවසො චා’’ති තස් ස පරිසති ෙණ් ණං භාසති, 
අයං සාසනං ඔසක් කාවපති අන් තරධාවපතීති වෙදිතබ් වබො. 

ධම් මපරිවභොග-ආමිසපරිවභොවගසු පන යත් ථ ආමිසපරිවභොවගො ෙට් ටති, 
තත් ථ ධම් මපරිවභොවගොපි ෙට් ටති. වයො පන වකොටියං ඨිවතො ගන් වථො තස් ස 

පුග් ගලස ්ස අච් චවයන නස ්සිස ්සති, තං ධම් මානුග් ගවහන උග් ගණ් හිතුං 
ෙට් ටතීති වුත් තං. 

තත්රිදං ෙත් ථු – මහාභවය කිර එකස් වසෙ භික් ඛුවනො මහානිද් වදවසො 

පගුවණො අවහොසි. අථ චතුනිොයිෙතිස්සත්කථරස්ස උපජ් ඣාවයො 

 හාතිපිටෙත්කථකරො නාම  හාරක්ඛිතත්කථරං ආහ – ‘‘ආවුවසො මහාරක් ඛිත, 

එතස ්ස සන් තිවක මහානිද් වදසං ගණ් හාහී’’ති. ‘‘පාවපො කිරායං, භන් වත, න 
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ගණ් හාමී’’ති. ‘‘ගණ් හාවුවසො, අහං වත සන් තිවක නිසීදිස් සාමී’’ති. ‘‘සාධු, 

භන් වත, තුම් වහසු නිසින් වනසු ගණ් හිස් සාමී’’ති පට් ඨවපත් ො රත් තින් දිෙං 
නිරන් තරං පරියාපුණන් වතො ඔසානදිෙවස වහට් ඨාමඤ් වච ඉත් ථිං දිස් ො 

‘‘භන් වත, සුතංවයෙ වම පුබ් වබ, සචාහං එෙං ජාවනයයං, න ඊදිසස් ස 
සන් තිවක ධම් මං පරියාපුවණයය’’න් ති ආහ. තස් ස පන සන් තිවක බහූ 
මහාවථරා උග් ගණ් හිත් ො මහානිද් වදසං පතිට් ඨාවපසුං. 

586. රූපිකය රූපියසඤ්ඤීති එත් ථ සබ් බම් පි ජාතරූපරජතං 
රූපියසඞ් ගහවමෙ ගතන් ති වෙදිතබ් බං. 

රූපිකය කව තිකෙොති ‘‘සුෙණ් ණං නු වඛො, ඛරපත් තං නු වඛො’’තිආදිනා 
නවයන සංසයජාවතො. 

රූපිකය අරූපියසඤ්ඤීති සුෙණ් ණාදීසු ඛරපත් තාදිසඤ් ඤී. අපිච 
පුඤ ්ඤකාමා රාවජොවරොධාදවයො භත් තඛජ් ජකගන් ධපිණ් ඩාදීසු පක් ඛිපිත් ො 

හිරඤ් ඤසුෙණ් ණං වදන් ති, වචොළභික් ඛාය චරන් තානං දස් සන් වත 

බද් ධකහාපණාදීහිවයෙ සද් ධිං වචොළකානි වදන් ති, භික් ඛූ භත් තාදිසඤ් ඤාය ො 

වචොළකසඤ් ඤාය ො පටිග් ගණ් හන් ති, එෙම් පි රූපිවය අරූපියසඤ් ඤී රූපියං 
ගණ් හාතීති වෙදිතබ් වබො. පටිග් ගණ් හන් වතන පන ‘‘ඉමස් මිං වගවහ ඉදං 

ලද් ධ’’න් ති සල් ලක් වඛතබ් බං. වයන හි අස් සතියා දින් නං වහොති, වසො සතිං 

පටිලභිත් ො පුන ආගච් ඡති, අථස් ස ෙත් තබ් බං – ‘‘තෙ වචොළකං පස් සාහී’’ති. 
වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

සමුට් ඨානාදීසු ඡසමුට් ඨානං, සියා කිරියං ගහවණන ආපජ් ජනවතො, සියා 
අකිරියං පටික් වඛපස් ස අකරණවතො රූපියඅඤ් ඤොදකඋපස් සුතිසික් ඛාපදානි හි 

තීණි එකපරිච් වඡදානි, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

රූපියසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. රූපියසංවෙොහාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

587. කතන ස කයනාති රූපියසංවෙොහාරසික් ඛාපදං. තත් ථ 

නානප්පොරෙන් ති කතාකතාදිෙවසන අවනකවිධං. රූපියසංකවොහාරන් ති 

ජාතරූපරජතපරිෙත් තනං. ස ාපජ්ජන්තීති පටිග් ගහණස ්වසෙ පටික් ඛිතත් තා 
පටිග් ගහිතපරිෙත් තවන වදොසං අපස් සන් තා කවරොන් ති. 
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589. සීසූප න් තිආදීසු සීසං උපගච් ඡතීති සීසූපගං, වපොත් ථවකසු පන 

‘‘සීසූපක’’න් ති ලිඛිතං, යස් ස කස ්සචි සීසාලඞ් කාරස ්වසතං අධිෙචනං. එස 

නවයො සබ් බත් ථ. ෙකතනෙතන් තිආදීසු සුද් වධො රූපියසංවෙොහාවරොවයෙ. 

රූපිකය රූපියසඤ්ඤීතිආදිම් හි පුරිමසික් ඛාපවද වුත් තෙත් ථූසු 
නිස ්සග් ගියෙත් ථුනා නිස් සග් ගියෙත් ථුං වචතාවපන් තස ්ස මූලග් ගහවණ 

පුරිමසික් ඛාපවදන නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං, අපරාපරපරිෙත් තවන ඉමිනා 
නිස ්සග් ගියපාචිත් තියවමෙ. නිස ්සග් ගියෙත් ථුනා දුක් කටෙත් ථුං ො කප් පියෙත් ථුං 

ො වචතාවපන් තස් සපි එවසෙ නවයො. වයො හි අයං අරූපිකය රූපියසඤ්ඤී

රූපියං කචතාකපතීතිආදි දුතිවයො තිවකො වුත් වතො, තස් සානුවලොමත් තා 

අවුත් වතොපි අයමපවරොපි රූපිකය රූපියසඤ්ඤී අරූපියං කචතාකපතීතිආදි 
තිවකො වෙදිතබ් වබො. අත් තවනො ො හි අරූපිවයන පරස ්ස රූපියං වචතාවපයය 

අත් තවනො ො රූපිවයන පරස් ස අරූපියං, උභයථාපි රූපියසංවෙොහාවරො 

කවතොවයෙ වහොති, තස් මා පාළියං එකන් වතන රූපියපක් වඛ එවකොවයෙ 
තිවකො වුත් වතොති. 

දුක් කටෙත් ථුනා පන නිස ්සග් ගියෙත් ථුං වචතාවපන් තස ්ස මූලග් ගහවණ 

පුරිමසික් ඛාපවදන දුක් කටං, පච් ඡා පරිෙත් තවන ඉමිනා නිස් සග් ගියං 

පාචිත් තියං, ගරුකස් ස වචතාපිතත් තා. දුක් කටෙත් ථුනා දුක් කටෙත් ථුවමෙ, 

කප් පියෙත් ථුං ො වචතාවපන් තස් ස මූලග් ගහවණ පුරිමසික් ඛාපවදන දුක් කටං, 

පච් ඡා පරිෙත් තවනපි ඉමිනා දුක් කටවමෙ. කස් මා? අකප් පියෙත් ථුනා 

වචතාපිතත් තා. අන්ධෙට්ඨෙථායං පන ‘‘සවච කයවික් කයං සමාපජ් වජයය, 

නිස ්සග් ගියං පාචිත් තිය’’න් ති භාසිතං, තං දුබ් භාසිතං. කස් මා? න හි 

දානග් ගහණවතො අඤ ්වඤො කයවික් කවයො නාම අත් ථි, 
කයවික් කයසික් ඛාපදඤ් ච කප් පියෙත් ථුනා කප් පියෙත් ථුපරිෙත් තනවමෙ 

සන් ධාය වුත් තං, තඤ් ච වඛො අඤ් ඤත්ර සහධම් මිවකහි. ඉදං සික් ඛාපදං රූපිවයන 
ච රූපියාරූපියවචතාපනං අරූපිවයන ච රූපියවචතාපනං. දුක් කටෙත් ථුනා පන 

දුක් කටෙත් ථුවනො වචතාපනං වනෙ ඉධ න තත් ථ පාළියං වුත් තං, න වචත් ථ 
අනාපත් ති භවිතුං අරහති. තස් මා යවථෙ දුක් කටෙත් ථුවනො පටිග් ගහවණ 

දුක් කටං, තවථෙ තස් ස ො වතන ො වචතාපවනපි දුක් කටං යුත් තන් ති භගෙවතො 
අධිප් පායඤ් ඤූහි වුත් තං. 

කප් පියෙත් ථුනා පන නිස ්සග් ගියෙත් ථුං වචතාවපන් තස ්ස මූලග් ගහවණ 

පුරිමසික් ඛාපවදන අනාපත් ති, පච් ඡා පරිෙත් තවන ඉමිනා නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. වුත් තඤ් වහතං – ‘‘අරූපිවය අරූපියසඤ් ඤී රූපියං වචතාවපති 

නිස ්සග් ගියං පාචිත් තිය’’න් ති. වතවනෙ කප් පියෙත් ථුනා දුක් කටෙත් ථුං 

වචතාවපන් තස් ස මූලපටිග් ගහවණ තවථෙ අනාපත් ති, පච් ඡා පරිෙත් තවන 
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ඉමිනා දුක් කටං. කස් මා? අකප් පියස ්ස වචතාපිතත් තා. කප් පියෙත් ථුනා පන 
කප් පියෙත් ථුං අඤ් ඤත්ර සහධම් මිවකහි වචතාවපන් තස ්ස මූලග් ගහවණ 

පුරිමසික් ඛාපවදන අනාපත් ති, පච් ඡා පරිෙත් තවන උපරි 
කයවික් කයසික් ඛාපවදන නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. කයවික් කයං වමොවචත් ො 

ගණ් හන් තස් ස උපරිසික් ඛාපවදනපි අනාපත් ති, ෙඩ් ඪිං පවයොවජන් තස් ස 
දුක් කටං. 

ඉමස ්ස ච රූපියසංවෙොහාරස් ස ගරුකභාෙදීපකං ඉදං පත් තචතුක් කං 

වෙදිතබ් බං. වයො හි රූපියං උග් ගණ් හිත් ො වතන අයබීජං සමුට් ඨාවපති, තං 

වකොට් ටාවපත් ො වතන වලොවහන පත් තං කාවරති, අයං පත් වතො 

මහාඅකප් පිවයො නාම, න සක් කා වකනචි උපාවයන කප් පිවයො කාතුං. සවච හි 

තං විනාවසත් ො ථාලකං කාවරති, තම් පි අකප් පියං. ොසිං කාවරති, තාය 

ඡින් නං දන් තකට් ඨම් පි අකප් පියං. බළිසං කාවරොති, වතන මාරිතා මච් ඡාපි 

අකප් පියා. ොසි ලං තාවපත් ො උදකං ො ඛීරං ො උණ් හාවපති, තම් පි 
අකප් පියවමෙ. 

වයො පන රූපියං උග් ගණ් හිත් ො වතන පත් තං කිණාති, අයම් පි පත් වතො 

අකප් පිවයො. ‘‘පඤ ්චන් නම් පි සහධම් මිකානං න කප් පතී’’ති  හාපච්චරියං 

වුත් තං. සක් කා පන කප් පිවයො කාතුං, වසො හි මූවල මූලසාමිකානං පත් වත ච 
පත් තසාමිකානං දින් වන කප් පිවයො වහොති. කප් පියභණ් ඩං දත් ො ගවහත් ො 
පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති. 

වයොපි රූපියං උග් ගණ් හාවපත් ො කප් පියකාරවකන සද් ධිං කම් මාරකුලං 
ගන් ත් ො පත් තං දිස් ො ‘‘අයං මය් හං රුච් චතී’’ති ෙදති. කප් පියකාරවකො ච තං 

රූපියං දත් ො කම් මාරං සඤ් ඤාවපති, අයම් පි පත් වතො කප් පියවෙොහාවරන 

ගහිවතොපි දුතියපත් තසදිවසොවයෙ, මූලස ්ස සම් පටිච් ඡිතත් තා අකප් පිවයො. 

කස ්මා වසසානං න කප් පතීති? මූලස ්ස අනිස ්සට් ඨත් තා. 

වයො පන රූපියං අසම් පටිච් ඡිත් ො ‘‘වථරස ්ස පත් තං කිණිත් ො වදහී’’ති 
පහිතකප් පියකාරවකන සද් ධිං කම් මාරකුලං ගන් ත් ො පත් තං දිස් ො ‘‘ඉවම 

කහාපවණ ගවහත් ො ඉමං වදහී’’ති කහාපවණ දාවපත් ො ගහිවතො, අයං 

පත් වතො එතස් වසෙ භික් ඛුවනො න ෙට් ටති දුබ් බිචාරිතත් තා, අඤ් වඤසං පන 

ෙට් ටති, මූලස ්ස අසම් පටිච් ඡිතත් තා. 

 හාසු ත්කථරස්ස කිර උපජ් ඣාවයො අනුරුද්ධත්කථකරො නාම අවහොසි. 
වසො අත් තවනො එෙරූපං පත් තං සප් පිස් ස පූවරත් ො සඞ් ඝස් ස නිස ්සජ් ජි. 

තිපිටෙචූළනා ත්කථරස්සපි සද් ධිවිහාරිකානං එෙරූවපො පත් වතො අවහොසි. තං 
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වථවරොපි සප් පිස ්ස පූරාවපත් ො සඞ් ඝස් ස නිස ්සජ් ජාවපසීති. ඉදං 
අකප් පියපත් තචතුක් කං. 

සවච පන රූපියං අසම් පටිච් ඡිත් ො ‘‘වථරස ්ස පත් තං කිණිත් ො වදහී’’ති 
පහිතකප් පියකාරවකන සද් ධිං කම් මාරකුලං ගන් ත් ො පත් තං දිස් ො ‘‘අයං 

මය් හං රුච් චතී’’ති ො ‘‘ඉමාහං ගවහස් සාමී’’ති ො ෙදති, කප් පියකාරවකො ච තං 

රූපියං දත් ො කම් මාරං සඤ් ඤාවපති, අයං පත් වතො සබ් බකප් පිවයො බුද් ධානම් පි 
පරිවභොගාරවහොති. 

591. අරූපිකය රූපියසඤ්ඤීති ඛරපත් තාදීසු සුෙණ් ණාදිසඤ් ඤී. ආපත්ති

දුක්ෙටස්සාති සවච වතන අරූපියං වචතාවපති දුක් කටාපත් ති වහොති. එස 
නවයො වෙමතිවක. අරූපියසඤ් ඤිස ්ස පන පඤ් චහි සහධම් මිවකහි සද් ධි ‘‘ඉදං 
ගවහත් ො ඉදං වදථා’’ති කයවික් කයං කවරොන් තස් සාපි අනාපත් ති. වසසං 
උත් තානවමෙ. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

රූපියසංවෙොහාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. කයවික් කයසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

593. කතන ස කයනාති කයවික් කයසික් ඛාපදං. තත් ථ ෙතිහිපිතයායන් ති 

කති වත අයං, හිකාවරො පවනත් ථ පදපූරවණො, පිකාවරො ගරහායං, අයං 

දුබ් බලසඞ් ඝාටි තෙ කති දිෙසානි භවිස් සතීති අත් වථො. අථ ො ෙතිහම්පි

තයායන් තිපි පාවඨො. තත් ථ කතිහන් ති කති අහානි, කති දිෙසානීති වුත් තං 

වහොති. වසසං වුත් තනයවමෙ. ෙතිහිපි  යායන් ති ඉදම් පි එවතවනෙ නවයන 

වෙදිතබ් බං. ගිහීපිනංගිහිස්සාති එත් ථ නන් ති නාමත් වථ නිපාවතො, ගිහී නාම 
ගිහිස් සාති වුත් තං වහොති. 

594. නානප්පොරෙන් ති චීෙරාදීනං කප් පියභණ් ඩානං ෙවසන 
අවනකවිධං. වතවනෙස් ස පදභාජවන චීෙරං ආදිං කත් ො 
දසිකසුත් තපරිවයොසානං කප් පියභණ් ඩවමෙ දස් සිතං. 

අකප් පියභණ් ඩපරිෙත් තනඤ ්හි කයවික් කයසඞ් ගහං න ගච් ඡති. ෙයවික්ෙයන් ති 
කයඤ ්වචෙ වික් කයඤ් ච. ‘‘ඉමිනා ඉමං වදහී’’තිආදිනා හි නවයන පරස් ස 

කප් පියභණ් ඩං ගණ් හන් වතො කයං සමාපජ් ජති, අත් තවනො කප් පියභණ් ඩං 

වදන් වතො වික් කයං. 
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595. අජ්ඣාචරතීති අභිභවිත් ො චරති, වීතික් කමොචං භාසතීති අත් වථො. 

යකතො ෙයිතඤ්ච කහොති වික්ෙයිතඤ්චාති යදා කයිතඤ් ච වහොති පරභණ් ඩං 

අත් තවනො හත් ථගතං කවරොන් වතන, වික් කීතඤ් ච අත් තවනො භණ් ඩං 
පරහත් ථගතං කවරොන් වතන. ‘‘ඉමිනා ඉම’’න් තිආදිෙචනානුරූපවතො පන 
පාවඨ පඨමං අත් තවනො භණ් ඩං දස් සිතං. 

නිස්සජ්ජිතබ්බන් ති එෙං පරස් ස හත් ථවතො කයෙවසන ගහිතකප් පියභණ් ඩං 
නිස ්සජ් ජිතබ් බං. අයඤ් හි කයවික් කවයො ඨවපත් ො පඤ ්ච සහධම් මිවක 
අෙවසවසහි ගිහිපබ් බජිවතහි අන් තමවසො මාතාපිතූහිපි සද් ධිං න ෙට් ටති. 

තත්රායං විනිච් ඡවයො – ෙත් වථන ො ෙත් ථං වහොතු භත් වතන ො භත් තං, යං 

කිඤ් චි කප් පියං ‘‘ඉමිනා ඉමං වදහී’’ති ෙදති, දුක් කටං. එෙං ෙත් ො මාතුයාපි 

අත් තවනො භණ් ඩං වදති, දුක් කටං. ‘‘ඉමිනා ඉමං වදහී’’ති වුත් වතො ො ‘‘ඉමං 

වදහි, ඉමං වත දස් සාමී’’ති ෙත් ො ො මාතුයාපි භණ් ඩං අත් තනා ගණ් හාති, 
දුක් කටං. අත් තවනො භණ් වඩ පරහත් ථං පරභණ් වඩ ච අත් තවනො හත් ථං 
සම් පත් වත නිස ්සග් ගියං. මාතරං පන පිතරං ො ‘‘ඉමං වදහී’’ති ෙදවතො 
විඤ ්ඤත් ති න වහොති. ‘‘ඉමං ගණ් හාහී’’ති ෙදවතො සද් ධාවදයයවිනිපාතනං න 
වහොති. අඤ් ඤාතකං ‘‘ඉමං වදහී’’ති ෙදවතො විඤ් ඤත් ති වහොති. ‘‘ඉමං 

ගණ් හාහී’’ති ෙදවතො සද් ධාවදයයවිනිපාතනං වහොති. ‘‘ඉමිනා ඉමං වදහී’’ති 
කයවික් කයං ආපජ් ජවතො නිස් සග් ගියං. තස් මා කප් පියභණ් ඩං 
පරිෙත් වතන් වතන මාතාපිතූහිපි සද් ධිං කයවික් කයං අඤ් ඤාතවකහි සද් ධිං 
තිස් වසො ආපත් තිවයො වමොවචන් වතන පරිෙත් වතතබ් බං. 

තත්රායං පරිෙත් තනවිධි – භික් ඛුස් ස පාවථයයතණ් ඩුලා වහොන් ති, වසො 

අන් තරාමග් වග භත් තහත් ථං පුරිසං දිස් ො ‘‘අම් හාකං තණ් ඩුලා අත් ථි, න ච 

වනො ඉවමහි අත් වථො, භත් වතන පන අත් වථො’’ති ෙදති. පුරිවසො තණ් ඩුවල 

ගවහත් ො භත් තං වදති, ෙට් ටති. තිස් වසොපි ආපත් තිවයො න වහොන් ති. 

අන් තමවසො නිමිත් තකම් මමත් තම් පි න වහොති. කස් මා? මූලස ්ස අත් ථිතාය. 

පරවතො ච වුත් තවමෙ ‘‘ඉදං අම් හාකං අත් ථි, අම් හාකඤ ්ච ඉමිනා ච ඉමිනා ච 
අත් වථොති භණතී’’ති. වයො පන එෙං අකත් ො ‘‘ඉමිනා ඉමං වදහී’’ති 

පරිෙත් වතති; යථාෙත් ථුකවමෙ. විඝාසාදං දිස් ො ‘‘ඉමං ඔදනං භුඤ් ජිත් ො, 

රජනං ො දාරූනි ො ආහරා’’ති ෙදති, රජනඡල් ලිගණනාය දාරුගණනාය ච 
නිස ්සග් ගියානි වහොන් ති. ‘‘ඉමං ඔදනං භුඤ් ජිත් ො ඉදං නාම කවරොථා’’ති 

දන් තකාරාදීහි සිප් පිවකහි ධමකරණාදීසු තං තං පරික් ඛාරං කාවරති, රජවකහි 

ො ෙත් ථං වධොොවපති; යථාෙත් ථුකවමෙ. න් හාපිවතන වකවස ඡින් දාවපති, 

කම් මකාවරහි නෙකම් මං කාවරති; යථාෙත් ථුකවමෙ. සවච පන ‘‘ඉදං භත් තං 
භුඤ ්ජිත් ො ඉදං කවරොථා’’ති න ෙදති ‘‘ඉදං භත් තං භුඤ් ජ භුත් වතොසි 
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භුඤ ්ජිස ්සසි, ඉදං නාම කවරොහී’’ති ෙදති, ෙට් ටති. එත් ථ ච කිඤ් චාපි 
ෙත් ථවධොෙවන ො වකසච් වඡදවන ො භූමිවසොධනාදිනෙකම් වම ො පරභණ් ඩං 

අත් තවනො හත් ථගතං නිස් සජ් ජිතබ් බං නාම නත් ථි.  හාඅට්ඨෙථායං පන දළ් හං 

කත් ො වුත් තත් තා න සක් කා එතං පටික් ඛිපිතුං, තස් මා යථා 

නිස ්සග් ගියෙත් ථුම් හි පරිභුත් වත ො නට් වඨ ො පාචිත් තියං වදවසති, එෙමිධාපි 
වදවසතබ් බං. 

596. ෙයවික්ෙකය ෙයවික්ෙයසඤ්ඤීතිආදිම් හි වයො කයවික් කයං 

සමාපජ් ජති, වසො තස් මිං කයවික් කයසඤ් ඤී ො භෙතු වෙමතිවකො ො, න 

කයවික් කයසඤ් ඤී ො නිස ්සග් ගියපාචිත් තියවමෙ. චූළත්තිකෙ ද් වීසු පවදසු 
දුක් කටවමොති එෙමත් වථො දට් ඨබ් වබො. 

597. අග්ඝං පුච්ෙතීති ‘‘අයං තෙ පත් වතො කිං අග් ඝතී’’ති පුච් ඡති. ‘‘ඉදං 

නාමා’’ති වුත් වත පන සවච තස් ස කප් පියභණ් ඩං මහග් ඝං වහොති, එෙඤ් ච නං 

පටිෙදති ‘‘උපාසක, මම ඉදං ෙත් ථු මහග් ඝං, තෙ පත් තං අඤ් ඤස් ස වදහී’’ති. 

තං සුත් ො ඉතවරො ‘‘අඤ ්ඤං ථාලකම් පි දස් සාමී’’ති ෙදති ගණ් හිතුං ෙට් ටති, 

‘‘ඉදං අම් හාකං අත් ථී’’ති වුත් තලක් ඛවණ පතති. සවච වසො පත් වතො මහග් වඝො, 

භික් ඛුවනො ෙත් ථු අප් පග් ඝං, පත් තසාමිවකො චස් ස අප් පග් ඝභාෙං න ජානාති, 

පත් වතො න ගවහතබ් වබො, ‘‘මම ෙත් ථු අප් පග් ඝ’’න් ති ආචික් ඛිතබ් බං. 
මහග් ඝභාෙං ඤත් ො ෙඤ ්වචත් ො ගණ් හන් වතො හි ගහිතභණ් ඩං අග් ඝාවපත් ො 

කාවරතබ් බතං ආපජ් ජති. සවච පත් තසාමිවකො ‘‘වහොතු, භන් වත, වසසං මම 

පුඤ ්ඤං භවිස ්සතී’’ති වදති, ෙට් ටති. 

ෙප්පියොරෙස්ස ආචික්ඛතීති යස් ස හත් ථවතො භණ් ඩං ගණ් හාති, තං 
ඨවපත් ො අඤ් ඤං අන් තමවසො තස් ස පුත් තභාතිකම් පි කප් පියකාරකං කත් ො 

‘‘ඉමිනා ඉමං නාම ගවහත් ො වදහී’’ති ආචික් ඛති. වසො වච වඡවකො වහොති, 

පුනප් පුනං අපවනත් ො විෙදිත් ො ගණ් හාති, තුණ් හීභූවතන ඨාතබ් බං. වනො වච 

වඡවකො වහොති, න ජානාති ගවහතුං, ොණිජවකො තං ෙඤ් වචති, ‘‘මා ගණ් හා’’ති 
ෙත් තබ් වබො. 

ඉදං අම්හාෙන් තිආදිම් හි ‘‘ඉදං පටිග් ගහිතං වතලං ො සප් පි ො අම් හාකං 

අත් ථි, අම් හාකඤ ්ච අඤ් වඤන අප් පටිග් ගහිතවකන අත් වථො’’ති භණති. සවච 

වසො තං ගවහත් ො අඤ් ඤං වදති, පඨමං අත් තවනො වතලං න මිනාවපතබ් බං. 

කස ්මා? නාළියඤ ්හි අෙසිට් ඨවතලං වහොති, තං පච් ඡා මිනන් තස් ස 
අප් පටිග් ගහිතකං දූවසයයාති. වසසං උත් තානවමෙ. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 
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කයවික් කයසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිවතො වකොසියෙග් වගො දුතිවයො. 

3. පත්තවග්ක ො 

1. පත් තසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

598. කතන ස කයනාති පත් තසික් ඛාපදං. තත් ථ පත්තවාණිජ්ජන් ති 

ගාමනිගමාදීසු විචරන් තා පත් තොණිජ් ජං ො කරිස ්සන් ති. ආ ත්තිොපණංවාති 

අමත් තානි වුච් චන් ති භාජනානි, තානි වයසං භණ් ඩං වත ආමත් තිකා, වතසං 

ආමත් තිකානං ආපණං ආමත් තිකාපණං, කුලාලභණ් ඩොණිජකාපණන් ති 
අත් වථො. 

602. තකයො පත්තස්ස වණ්ණාති තීණි පත් තස් ස පමාණානි. 

අඩ්ොළ්හකෙොදනං  ණ්හාතීති මගධනාළියා ද් වින් නං තණ් ඩුලනාළීනං ඔදනං 

ගණ් හාති. මගධනාළි නාම අඩ් ඪවතරසපලා වහොතීති අන්ධෙට්ඨෙථායං 

වුත් තං. සීහළදීවප පකතිනාළි මහන් තා, දමිළනාළි ඛුද් දකා, මගධනාළි 

පමාණයුත් තා, තාය මගධනාළියා දියඩ් ඪනාළි එකා සීහළනාළි වහොතීති 

 හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං. චතුභා ං ඛාදනන් ති ඔදනස ්ස චතුත් ථභාගප් පමාණං 

ඛාදනං, තං හත් ථහාරියස් ස මුග් ගසූපස ්ස ෙවසන වෙදිතබ් බං. තදුපියං

බයඤ්ජනන් ති තස ්ස ඔදනස් ස අනුරූපං මච් ඡමංසසාක ලකළීරාදිබයඤ් ජනං. 

තත්රායං විනිච් ඡවයො – අනුපහතපුරාණසාලිතණ් ඩුලානං 
සුවකොට් ටිතපරිසුද් ධානං ද් වෙ මගධනාළිවයො ගවහත් ො වතහි තණ් ඩුවලහි 
අනුත් තණ් ඩුලං අකිලින් නං අපිණ් ඩිතං සුවිසදං කුන් දමකුළරාසිසදිසං 
අෙස් සාවිවතොදනං පචිත් ො නිරෙවසසං පත් වත පක් ඛිපිත් ො තස් ස ඔදනස ්ස 
චතුත් ථභාගප් පමාවණො නාතිඝවනො නාතිතනුවකො හත් ථහාරිවයො 
සබ් බසම් භාරසඞ් ඛවතො මුග් ගසූවපො පක් ඛිපිතබ් වබො. තවතො ආවලොපස් ස 
ආවලොපස ්ස අනුරූපං යාෙචරිමාවලොපප් පවහොනකං මච් ඡමංසාදිබයඤ් ජනං 

පක් ඛිපිතබ් බං, සප් පිවතලතක් කරසකඤ් ජිකාදීනි පන ගණනූපගානි න 

වහොන් ති, තානි හි ඔදනගතිකාවනෙ, වනෙ හාවපතුං න ෙඩ් වඪතුං 
සක් වකොන් ති. එෙවමතං සබ් බම් පි පක් ඛිත් තං සවච පත් තස් ස මුඛෙට් ටියා 

වහට් ඨිමරාජිසමං තිට් ඨති, සුත් වතන ො හීවරන ො ඡින් දන් තස් ස සුත් තස් ස ො 

හීරස ්ස ො වහට් ඨිමන් තං ඵුසති, අයං උක් කට් වඨො නාම පත් වතො. සවච තං රාජිං 

අතික් කම් ම ථූපීකතං තිට් ඨති, අයං උක් කට් වඨොමවකො නාම පත් වතො. සවච තං 

රාජිං න සම් පාපුණාති, අන් වතොගතවමෙ වහොති, අයං උක් කට් ඨුක් කට් වඨො නාම 
පත් වතො. 
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පටුන 

නාළිකෙොදනන් ති මගධනාළියා එකාය තණ් ඩුලනාළියා ඔදනං. 

පත්කථොදනන් ති මගධනාළියා උපඩ් ඪනාළිවකොදනං. වසසං වුත් තනවයවනෙ 
වෙදිතබ් බං. අයං පන නාමමත් වත විවසවසො – සවච නාළිවකොදනාදි සබ් බම් පි 

පක් ඛිත් තං වුත් තනවයවනෙ වහට් ඨිමරාජිසමං තිට් ඨති, අයං මජ් ඣිවමො නාම 

පත් වතො. සවච තං රාජිං අතික් කම් ම ථූපීකතං තිට් ඨති, අයං මජ් ඣිවමොමවකො 

නාම පත් වතො. සවච තං රාජිං න සම් පාපුණාති අන් වතොගතවමෙ වහොති, අයං 
මජ් ඣිමුක් කට් වඨො නාම පත් වතො. සවච පත් වථොදනාදි සබ් බම් පි පක් ඛිත් තං 

වහට් ඨිමරාජිසමං තිට් ඨති, අයං ඔමවකො නාම පත් වතො. සවච තං රාජිං 

අතික් කම් ම ථූපීකතං තිට් ඨති, අයං ඔමවකොමවකො නාම පත් වතො. සවච තං 

රාජිං න පාපුණාති අන් වතොගතවමෙ වහොති, අයං ඔමකුක් කට් වඨො නාම 
පත් වතොති එෙවමවත නෙ පත් තා. වතසු ද් වෙ අපත් තා උක් කට් ඨුක් කට් වඨො ච 
ඔමවකොමවකො ච. ‘‘තවතො උක් කට් වඨො අපත් වතො ඔමවකො අපත් වතො’’ති 
ඉදඤ් හි එවත සන් ධාය වුත් තං. උක් කට් ඨුක් කට් වඨො හි එත් ථ උක් කට් ඨවතො 
උක් කට් ඨත් තා ‘‘තවතො උක් කට් වඨො අපත් වතො’’ති වුත් වතො. ඔමවකොමවකො ච 
ඔමකවතො ඔමකත් තා තවතො ඔමවකො අපත් වතොති වුත් වතො. තස් මා එවත 

භාජනපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජිතබ් බා, න අධිට් ඨානුපගා, න විකප් පනුපගා. 

ඉතවර පන සත් ත අධිට් ඨහිත් ො ො විකප් වපත් ො ො පරිභුඤ් ජිතබ් බා, එෙං 
අකත් ො තං දසාහං අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං පාචිත් තියන් ති තං 
සත් තවිධම් පි පත් තං දසාහපරමං කාලං අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 

607. නිස්සග්ගියං පත්තං අනිස්සජ්ජිත්වා පරිභුඤ්ජතීති යාගුං පිවිත් ො 

වධොවත දුක් කටං, ඛඤ් ජකං ඛාදිත් ො භත් තං භුඤ් ජිත් ො වධොවත දුක් කටන් ති 
එෙං පවයොවග පවයොවග දුක් කටං. 

608. අනාපත්ති අන්කතොදසාහං අධිට්කඨති විෙප්කපතීති එත් ථ පන 
පමාණයුත් තස ්සපි අධිට් ඨානවිකප් පනුපගත් තං එෙං වෙදිතබ් බං – අවයොපත් වතො 

පඤ ්චහි පාවකහි මත් තිකාපත් වතො ද් වීහි පාවකහි පක් වකො අධිට් ඨානුපවගො, 

උවභොපි යං මූලං දාතබ් බං, තස් මිං දින් වනවයෙ. සවච එවකොපි පාවකො ඌවනො 

වහොති, කාකණිකමත් තම් පි ො මූලං අදින් නං, න අධිට් ඨානුපවගො. සවචපි 

පත් තසාමිවකො ෙදති ‘‘යදා තුම් හාකං මූලං භවිස ්සති, තදා දස් සථ, අධිට් ඨහිත් ො 

පරිභුඤ් ජථා’’ති වනෙ අධිට් ඨානුපවගො වහොති, පාකස ්ස හි ඌනත් තා 

පත් තසඞ් ඛං න ගච් ඡති, මූලස ්ස සකලස් ස ො එකවදසස් ස ො අදින් නත් තා 

සකභාෙං න උවපති, අඤ ්ඤස ්වසෙ සන් තවකො වහොති, තස් මා පාවක ච මූවල ච 

නිට් ඨිවතවයෙ අධිට් ඨානුපවගො වහොති. වයො අධිට් ඨානුපවගො, ස් වෙෙ 

විකප් පනුපවගො, වසො හත් ථං ආගවතොපි අනාගවතොපි අධිට් ඨාතබ් වබො 
විකප් වපතබ් වබො ො. යදි හි පත් තකාරවකො මූලං ලභිත් ො සයං ො දාතුකාවමො 
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හුත් ො ‘‘අහං, භන් වත, තුම් හාකං පත් තං කත් ො අසුකදිෙවස නාම පචිත් ො 

ඨවපස් සාමී’’ති ෙදති, භික් ඛු ච වතන පරිච් ඡින් නදිෙසවතො දසාහං 

අතික් කාවමති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. සවච පන පත් තකාරවකො ‘‘අහං 
තුම් හාකං පත් තං කත් ො පචිත් ො සාසනං වපවසස් සාමී’’ති ෙත් ො තවථෙ 

කවරොති, වතන වපසිතභික් ඛු පන තස් ස භික් ඛුවනො න ආවරොවචති, අඤ ්වඤො 

දිස ්ො ො සුත් ො ො ‘‘තුම් හාකං, භන් වත, පත් වතො නිට් ඨිවතො’’ති ආවරොවචති, 

එතස ්ස ආවරොචනං නපමාණං. යදා පන වතන වපසිවතොවයෙ ආවරොවචති, 
තස් ස ෙචනං සුතදිෙසවතො පට් ඨාය දසාහං අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං 
පාචිත් තියං. සවච පත් තකාරවකො ‘‘අහං තුම් හාකං පත් තං කත් ො පචිත් ො 

කස ්සචි හත් වථ පහිණිස් සාමී’’ති ෙත් ො තවථෙ කවරොති, පත් තං ගවහත් ො 

ආගතභික් ඛු පන අත් තවනො පරිවෙවණ ඨවපත් ො තස් ස න ආවරොවචති, 

අඤ ්වඤො වකොචි භණති ‘‘අපි, භන් වත, අධුනා ආභවතො පත් වතො සුන් දවරො’’ති! 

‘‘කුහිං, ආවුවසො, පත් වතො’’ති? ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස හත් වථ වපසිවතො’’ති. 

එතස ්සපි ෙචනං න පමාණං. යදා පන වසො භික් ඛු පත් තං වදති, ලද් ධදිෙසවතො 
පට් ඨාය දසාහං අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. තස් මා දසාහං 
අනතික් කාවමත් ොෙ අධිට් ඨාතබ් වබො විකප් වපතබ් වබො ො. 

තත් ථ ද් වෙ පත් තස ්ස අධිට්ඨානා – කාවයන ො අධිට් ඨාති, ොචාය ො 
අධිට් ඨාති. වතසං ෙවසන අධිට් ඨහන් වතන ච ‘‘ඉමං පත් තං පච් චද් ධරාමී’’ති ො 
‘‘එතං පත් තං පච් චද් ධරාමී’’ති ො එෙං සම් මුවඛ ො පරම් මුවඛ ො ඨිතං 
පුරාණපත් තං පච් චද් ධරිත් ො අඤ් ඤස ්ස ො දත් ො නෙං පත් තං යත් ථ කත් ථචි 
ඨිතං හත් වථන පරාමසිත් ො ‘‘ඉමං පත් තං අධිට් ඨාමී’’ති චිත් වතන ආවභොගං 

කත් ො කායවිකාරං කවරොන් වතන කාවයන ො අධිට් ඨාතබ් වබො, ෙචීවභදං 
කත් ො ොචාය ො අධිට් ඨාතබ් වබො. තත්ර දුවිධං අධිට් ඨානං – සවච හත් ථපාවස 
වහොති ‘‘ඉමං පත් තං අධිට් ඨාමී’’ති ොචා භින් දිතබ් බා. අථ අන් වතොගබ් වභ ො 

උපරිපාසාවද ො සාමන් තවිහාවර ො වහොති, ඨපිතට් ඨානං සල් ලක් වඛත් ො 
‘‘එතං පත් තං අධිට් ඨාමී’’ති ොචා භින් දිතබ් බා. 

අධිට් ඨහන් වතන පන එකවකන අධිට් ඨාතුම් පි ෙට් ටති, අඤ ්ඤස ්ස 
සන් තිවක අධිට් ඨාතුම් පි ෙට් ටති. අඤ් ඤස ්ස සන් තිවක අයමානිසංවසො – සචස ්ස 

‘‘අධිට් ඨිවතො නු වඛො වම, වනො’’ති විමති උප් පජ් ජති, ඉතවරො සාවරත් ො විමතිං 
ඡින් දිස ්සතීති. සවච වකොචි දස පත් වත ලභිත් ො සබ් වබෙ අත් තනාෙ 

පරිභුඤ් ජිතුකාවමො වහොති, න සබ් වබ අධිට් ඨාතබ් බා. එකං පත් තං අධිට් ඨාය 
පුනදිෙවස තං පච් චද් ධරිත් ො අඤ් වඤො අධිට් ඨාතබ් වබො. එවතනුපාවයන 
ෙස් සසතම් පි පරිහරිතුං සක් කා. 
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එෙං අප් පමත් තස් ස භික් ඛුවනො සියා අධිට් ඨානවිජහනන් ති? සියා. සවච හි 

අයං පත් තං අඤ් ඤස් ස ො වදති, විබ් භමති ො සික් ඛං ො පච් චක් ඛාති, කාලං ො 

කවරොති, ලිඞ් ගං ොස් ස පරිෙත් තති, පච් චද් ධරති ො, පත් වත ො ඡිද් දං වහොති, 
අධිට් ඨානං විජහති. වුත් තම් පි වචතං – 

‘‘දින් නවිබ් භන් තපච් චක් ඛා, කාලංකිරියකවතන ච; 

ලිඞ් ගපච් චද් ධරා වචෙ, ඡිද් වදන භෙති සත් තම’’න් ති. 

වචොරහරණවිස් සාසග් ගාවහහිපි විජහතිවයෙ. කිත් තවකන ඡිද් වදන 

අධිට් ඨානං භිජ් ජති? වයන කඞ් ගුසිත් ථං නික් ඛමති වචෙ පවිසති ච. ඉදඤ් හි 

සත් තන් නං ධඤ් ඤානං ලාමකධඤ් ඤසිත් ථං, තස් මිං අයචණ් වණන ො ආණියා 
ො පටිපාකතිවක කවත දසාහබ් භන් තවර පුන අධිට් ඨාතබ් වබො. අයං තාෙ 

‘‘අන්කතොදසාහං අධිට්කඨතිවිෙප්කපතී’’ති එත් ථ අධිට් ඨාවන විනිච් ඡවයො. 

විකප් පවන පන ද්කව විෙප්පනා – සම් මුඛාවිකප් පනා ච 

පරම් මුඛාවිකප් පනා ච. කථං සම් මුඛාවිකප් පනා වහොති? පත් තානං එකබහුභාෙං 

සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො ‘‘ඉමං පත් ත’’න් ති ො ‘‘ඉවම පත් වත’’ති 
ො ‘‘එතං පත් ත’’න් ති ො ‘‘එවත පත් වත’’ති ො ෙත් ො ‘‘තුය් හං විකප් වපමී’’ති 

ෙත් තබ් බං. අයවමකා සම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙතා නිවධතුං ෙට් ටති, 
පරිභුඤ් ජිතුං ො විස් සජ් වජතුං ො අධිට් ඨාතුං ො න ෙට් ටති. ‘‘මය් හං සන් තකං 
පරිභුඤ් ජ ො විස් සජ් වජහි ො යථාපච් චයං ො කවරොහී’’ති එෙං පන වුත් වත 

පච් චද් ධාවරො නාම වහොති, තවතොපභුති පරිවභොගාදවයොපි ෙට් ටන් ති. 

අපවරො නවයො – තවථෙ පත් තානං එකබහුභාෙං 
සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො තස් වසෙ භික් ඛුවනො සන් තිවක ‘‘ඉමං 

පත් ත’’න් ති ො ‘‘ඉවම පත් වත’’ති ො ‘‘එතං පත් ත’’න් ති ො ‘‘එවත පත් වත’’ති 
ො ෙත් ො පඤ් චසු සහධම් මිවකසු අඤ ්ඤතරස ්ස අත් තනා අභිරුචිතස් ස යස් ස 
කස ්සචි නාමං ගවහත් ො ‘‘තිස් සස් ස භික් ඛුවනො විකප් වපමී’’ති ො ‘‘තිස් සාය 
භික් ඛුනියා සික් ඛමානාය සාමවණරස් ස තිස් සාය සාමවණරියා විකප් වපමී’’ති 

ො ෙත් තබ් බං, අයං අපරාපි සම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙතා නිවධතුං ෙට් ටති, 
පරිවභොගාදීසු පන එකම් පි න ෙට් ටති. වතන පන භික් ඛුනා ‘‘තිස ්සස් ස 
භික් ඛුවනො සන් තකං…වප.… තිස් සාය සාමවණරියා සන් තකං පරිභුඤ් ජ ො 
විස් සජ් වජහි ො යථාපච් චයං ො කවරොහී’’ති වුත් වත පච් චද් ධාවරො නාම වහොති. 
තවතොපභුති පරිවභොගාදවයොපි ෙට් ටන් ති. 

කථං පරම් මුඛාවිකප් පනා වහොති? පත් තානං තවථෙ එකබහුභාෙං 
සන් නිහිතාසන් නිහිතභාෙඤ් ච ඤත් ො ‘‘ඉමං පත් ත’’න් ති ො ‘‘ඉවම පත් වත’’ති 

ො ‘‘එතං පත් ත’’න් ති ො ‘‘එවත පත් වත’’ති ො ෙත් ො ‘‘තුය් හං විකප් පනත් ථාය 
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පටුන 

දම් මී’’ති ෙත් තබ් බං. වතන ෙත් තබ් වබො – ‘‘වකො වත මිත් වතො ො සන් දිට් වඨො 

ො’’ති? තවතො ඉතවරන පුරිමනවයවනෙ ‘‘තිස් වසො භික් ඛූති ො…වප.… තිස ්සා 
සාමවණරී’’ති ො ෙත් තබ් බං. පුන වතන භික් ඛුනා ‘‘අහං තිස් සස් ස භික් ඛුවනො 

දම් මී’’ති ො…වප.… ‘‘තිස් සාය සාමවණරියා දම් මී’’ති ො ෙත් තබ් බං, අයං 

පරම් මුඛාවිකප් පනා. එත් තාෙත් තා නිවධතුං ෙට් ටති, පරිවභොගාදීසු පන එකම් පි 
න ෙට් ටති. වතන පන භික් ඛුනා දුතියසම් මුඛාවිකප් පනායං වුත් තනවයවනෙ 

‘‘ඉත් ථන් නාමස ්ස සන් තකං පරිභුඤ් ජ ො විස් සජ් වජහි ො යථාපච් චයං ො 
කවරොහී’’ති වුත් වත පච් චද් ධාවරො නාම වහොති. තවතොපභුති පරිවභොගාදවයොපි 
ෙට් ටන් ති. 

ඉමාසං පන ද් වින් නං විකප් පනානං නානාකරණං, අෙවසවසො ච 
ෙචනක් කවමො සබ් වබො පඨමකථිනසික් ඛාපදෙණ් ණනායං වුත් තනවයවනෙ 
වෙදිතබ් වබො සද් ධිං සමුට් ඨානාදීහීති. 

පත් තසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඌනපඤ් චබන් ධනසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

609. කතනස කයනාති ඌනපඤ් චබන් ධනසික් ඛාපදං. තත් ථ න යාකපතීති 

වසො කිර යදි අරියසාෙවකො නාභවිස් සා, අඤ් ඤථත් තම් පි අගමිස් සා, එෙං වතහි 

උබ් බාළ ්වහො, වසොතාපන් නත් තා පන වකෙලං සරීවරවනෙ න යාවපති, වතන 

වුත් තං – ‘‘අත් තනාපි න යාවපති, පුත් තදාරාපිස් ස කිලමන් තී’’ති. 

612-3. ඌනපඤ්චබන්ධකනනාති එත් ථ ඌනානි පඤ් ච බන් ධනානි 

අස් සාති ඌනපඤ් චබන් ධවනො, නාස ්ස පඤ් ච බන් ධනානි පූවරන් තීති අත් වථො, 
වතන ඌනපඤ් චබන් ධවනන. ඉත් ථම් භූතස ්ස ලක් ඛවණ කරණෙචනං. තත් ථ 

යස් මා අබන් ධනස ්සාපි පඤ් ච බන් ධනානි න පූවරන් ති, සබ් බවසො නත් ථිතාය, 

තස් මා පදභාජවන ‘‘අබන් ධවනො ො’’තිආදි වුත් තං. 

‘‘ඌනපඤ ්චබන් ධවනනා’’ති ච වුත් තත් තා යස් ස පඤ් චබන් ධවනො පත් වතො 

වහොති, තස් ස වසො අපත් වතො, තස් මා අඤ් ඤං විඤ් ඤාවපතුං ෙට් ටති. 

බන් ධනඤ ්ච නාවමතං යස් මා බන් ධවනොකාවස සති වහොති, අසති න වහොති, 

තස් මා තස ්ස ලක් ඛණං දස් වසතුං ‘‘අබන් ධවනොකාවසො නාමා’’තිආදි වුත් තං. 

ද්වඞ්ගු ාරාජිනකහොතීති මුඛෙට් ටිවතො වහට් ඨා ද් ෙඞ් ගුලප් පමාණා එකාපි 

රාජි න වහොති. යස්ස ද්වඞ්ගු ා රාජි කහොතීති යස ්ස පන තාදිසා එකා රාජි 

වහොති, වසො තස් සා රාජියා වහට් ඨිමපරියන් වත පත් තවෙධවකන විජ් ඣිත් ො 

පචිත් ො සුත් තරජ් ජුක-මකචිරජ් ජුකාදීහි ො තිපුසුත් තවකන ො බන් ධිතබ් වබො, 
තං බන් ධනං ආමිසස් ස අලග් ගනත් ථං තිපුපට් ටවකන ො වකනචි 
බද් ධසිවලවසන ො පටිච් ඡාවදතබ් බං. වසො ච පත් වතො අධිට් ඨහිත් ො 
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පරිභුඤ් ජිතබ් වබො, සුඛුමං ො ඡිද් දං කත් ො බන් ධිතබ් වබො. සුද් වධහි පන 
මධුසිත් ථකලාඛාසජ් ජුලසාදීහි බන් ධිතුං න ෙට් ටති.  ාණිතං ඣාවපත් ො 
පාසාණචණ් වණන බන් ධිතුං ෙට් ටති. මුඛෙට් ටිසමීවප පන පත් තවෙධවකන 

විජ් ඣියමාවනො කපාලස් ස බහලත් තා භිජ් ජති, තස් මා වහට් ඨා විජ් ඣිතබ් වබො. 

යස් ස පන ද් වෙ රාජිවයො එකාවයෙ ො චතුරඞ් ගුලා, තස් ස ද් වෙ බන් ධනානි 

දාතබ් බානි. යස් ස තිස් වසො එකාවයෙ ො ඡළඞ් ගුලා, තස් ස තීණි. යස් ස චතස් වසො 

එකාවයෙ ො අට් ඨඞ් ගුලා, තස් ස චත් තාරි. යස් ස පඤ් ච එකාවයෙ ො දසඞ් ගුලා, 

වසො බද් වධොපි අබද් වධොපි අපත් වතොවයෙ, අඤ ්වඤො විඤ් ඤාවපතබ් වබො. එස 
තාෙ මත් තිකාපත් වත විනිච් ඡවයො. 

අවයොපත් වත පන සවචපි පඤ් ච ො අතිවරකානි ො ඡිද් දානි වහොන් ති, තානි 
වච අයචණ් වණන ො ආණියා ො වලොහමණ් ඩලවකන ො බද් ධානි මට් ඨානි 

වහොන් ති, ස් වෙෙ පත් වතො පරිභුඤ් ජිතබ් වබො, න අඤ් වඤො විඤ් ඤාවපතබ් වබො. 

අථ පන එකම් පි ඡිද් දං මහන් තං වහොති, වලොහමණ් ඩලවකන බද් ධම් පි මට් ඨං න 

වහොති, පත් වත ආමිසං ලග් ගති, අකප් පිවයො වහොති, අයං අපත් වතො. අඤ් වඤො 
විඤ ්ඤාවපතබ් වබො. 

615. කථකරොවත්තබ්කබොති පත් වත ආනිසංසං දස් වසත් ො ‘‘අයං, භන් වත, 

පත් වතො පමාණයුත් වතො සුන් දවරො වථරානුරූවපො, තං ගණ් හථා’’ති 

ෙත් තබ් වබො. කයො න  ණ්කහයයාති අනුකම් පාය න ගණ් හන් තස් ස දුක් කටං. 

වයො පන සන් තුට් ඨියා ‘‘කිං වම අඤ් වඤන පත් වතනා’’ති න ගණ් හාති, තස් ස 

අනාපත් ති. පත්තපරියන්කතොති එෙං පරිෙත් වතත් ො පරියන් වත ඨිතපත් වතො. 

න අකදකසති මඤ් චපීඨඡත් තනාගදන් තකාදිවක අවදවස, න 

නික් ඛිපිතබ් වබො. යත් ථ පුරිමං සුන් දරං පත් තං ඨවපති, තත් වථෙ ඨවපතබ් වබො. 

පත් තස ්ස හි නික් ඛිපනවදවසො ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, ආධාරක’’න් තිආදිනා 

නවයන ඛන්ධකෙ වුත් වතොවයෙ. 

න අකභොක නාති යාගුරන් ධනරජනපචනාදිනා අපරිවභොවගන න 
පරිභුඤ් ජිතබ් වබො. අන් තරාමග් වග පන බයාධිම් හි උප් පන් වන අඤ් ඤස ්මිං 
භාජවන අසති මත් තිකාය ලිම් වපත් ො යාගුං ො පචිතුං උදකං ො තාවපතුං 
ෙට් ටති. 

නවිස්සජ්කජතබ්කබොති අඤ් ඤස ්ස න දාතබ් වබො. සවච පන සද් ධිවිහාරිවකො 

ො අන් වතොසිවකො ො අඤ් ඤං ෙරපත් තං ඨවපත් ො ‘‘අයං මය් හං සාරුප් වපො, 

අයං වථරස් සා’’ති ගණ් හාති, ෙට් ටති. අඤ් වඤො ො තං ගවහත් ො අත් තවනො 

පත් තං වදති, ෙට් ටති. ‘‘මය් හවමෙ පත් තං ආහරා’’ති ෙත් තබ් බකිච් චං නත් ථි. 
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617. පවාරිතානන් ති එත් ථ සඞ් ඝෙවසන පොරිතට් ඨාවන 
පඤ ්චබන් ධවනවනෙ ෙට් ටති. පුග් ගලෙවසන පොරිතට් ඨාවන 

ඌනපඤ ්චබන් ධවනනාපි ෙට් ටතීති කුලරුන්දියං වුත් තං. වසසවමත් ථ 
උත් තානත් ථවමෙ. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

ඌනපඤ් චබන් ධනසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. වභසජ් ජසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

618. කතන ස කයනාති වභසජ් ජසික් ඛාපදං. තත් ථ අත්කථො, භන්කතති 
රාජා භික් ඛූ උයයත් තප් පයුත් වත වථරස් ස වලණත් ථාය පබ් භාරං වසොවධන් වත 
දිස ්ො ආරාමිකං දාතුකාවමො පුච් ඡි. 

619-21. පාටිකයක්කෙොති විසුං එවකො.  ා ාකිකතති කතමාවල 

මාලාධවර, කුසුමමාලාපටිමණ් ඩිවතති අත් වථො. තිණණ්ඩුපෙන්ති 

තිණචම් බටකං. පටිමුඤ්චීති ඨවපසි. සාඅකහොසි සුවණ්ණ ා ාති දාරිකාය සීවස 
ඨපිතමත් තාවයෙ වථරස් ස අධිට් ඨානෙවසන සුෙණ් ණපදුමමාලා අවහොසි. 
තඤ් හි තිණණ් ඩුපකං සීවස ඨපිතමත් තවමෙ ‘‘සුෙණ් ණමාලා වහොතූ’’ති වථවරො 
අධිට් ඨාසි. දුතියම් පි වඛො…වප.…. වතනුපසඞ් කමීති දුතියදිෙවසවයෙ 
උපසඞ් කමි. 

සුවණ්ණන්ති අධිමුච්චීති ‘‘වසොෙණ් ණමවයො වහොතූ’’ති අධිට් ඨාසි. 

පඤ්චන්නං කභසජ්ජානන් ති සප් පිආදීනං. බාහුලිොති පච් චයබාහුලිකතාය 

පටිපන් නා. කෙො ම්කබපි ඝකටපීතිඑත් ථ වකොලම් බා නාම මහාමුඛචාටිවයො 

වුච් චන් ති. ඔලීනවිලීනානීති වහට් ඨා ච උභවතොපස් වසසු ච ගළිතානි. 

ඔකිණ්ණවිකිණ්ණාති සප් පිආදීනං ගන් වධන භූමිං ඛනන් වතහි ඔකිණ් ණා, 
භිත් තිවයො ඛනන් වතහි උපරි සඤ් චරන් වතහි ච විකිණ් ණා. 

අන්කතොකෙොට්ඨා ාරිොති අබ් භන් තවර සංවිහිතවකොට් ඨාගාරා. 

622. පටිසායනීයානීති පටිසායිතබ් බානි, පරිභුඤ් ජිතබ් බානීති අත් වථො. 

කභසජ්ජානීති වභසජ් ජකිච් චං කවරොන් තු ො මා ො, එෙං ලද් ධවෙොහාරානි. 

‘‘ක ොසප්පී’’තිආදීහි වලොවක පාකටං දස් වසත් ො ‘‘කයසං  ංසං ෙප්පතී’’ති 
ඉමිනා අඤ් වඤසම් පි මිගවරොහිතසසාදීනං සප් පිං සඞ් ගවහත් ො දස් වසසි. 

වයසඤ් හි ඛීරං අත් ථි, සප් පිපි වතසං අත් ථිවයෙ, තං පන සුලභං ො වහොතු 

දුල් ලභං ො, අසම් වමොහත් ථං වුත් තං. එෙං නෙනීතම් පි. 
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පටුන 

සන්නිධිොරෙං පරිභුඤ්ජිතබ්බානීති සන් නිධිං කත් ො නිදහිත් ො 

පරිභුඤ් ජිතබ් බානි. කථං? පාළියා ආගතසප් පිආදීසු සප් පි තාෙ පුවරභත් තං 

පටිග් ගහිතං තදහුපුවරභත් තං සාමිසම් පි නිරාමිසම් පි පරිභුඤ් ජිතුං ෙට් ටති, 
පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං නිරාමිසං පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

සත් තාහාතික් කවම සවච එකභාජවන ඨපිතං, එකං නිස ්සග් ගියං. සවච බහූසු 

ෙත් ථුගණනාය නිස් සග් ගියානි, පච් ඡාභත් තං පටිග් ගහිතං සත් තාහං 
නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. පුවරභත් තං ො පච් ඡාභත් තං ො උග් ගහිතකං කත් ො 

නික් ඛිත් තං අජ් වඣොහරිතුං න ෙට් ටති; අබ් භඤ් ජනාදීසු උපවනතබ් බං. 

සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති, අනජ් වඣොහරණීයතං ආපන් නත් තා. 
‘‘පටිසායනීයානී’’ති හි වුත් තං. සවච අනුපසම් පන් වනො පුවරභත් තං 

පටිග් ගහිතනෙනීවතන සප් පිං කත් ො වදති, පුවරභත් තං සාමිසං ෙට් ටති. සවච 

සයං කවරොති, සත් තාහම් පි නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. පච් ඡාභත් තං 
පටිග් ගහිතනෙනීවතන පන වයන වකනචි කතසප් පි සත් තාහම් පි නිරාමිසවමෙ 
ෙට් ටති. උග් ගහිතවකන කවත පුබ් වබ වුත් තසුද් ධසප් පිනවයවනෙ විනිච් ඡවයො 
වෙදිතබ් වබො. 

පුවරභත් තං පටිග් ගහිතඛීවරන ො දධිනා ො කතසප් පි අනුපසම් පන් වනන 

කතං සාමිසම් පි තදහුපුවරභත් තං ෙට් ටති. සයංකතං නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. 

නෙනීතං තාවපන් තස් ස හි සාමංපාවකො න වහොති, සාමංපක් වකන පන වතන 
සද් ධිං ආමිසං න ෙට් ටති. පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය ච න ෙට් ටතිවයෙ. 

සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති, සෙත් ථුකස් ස පටිග් ගහිතත් තා, ‘‘තානි 
පටිග් ගවහත් ො’’ති හි වුත් තං. පච් ඡාභත් තං පටිග් ගහිවතහි කතං පන 
අබ් භඤ් ජනාදීසු උපවනතබ් බං. පුවරභත් තම් පි ච උග් ගහිතවකහි කතං 
උභවයසම් පි සත් තාහාතික් කවම අනාපත් ති. එවසෙ නවයො 
අකප් පියමංසසප් පිම් හි. අයං පන විවසවසො – යත් ථ පාළියං ආගතසප් පිනා 

නිස ්සග් ගියං, තත් ථ ඉමිනා දුක් කටං. අන්ධෙට්ඨෙථායං කාරණපතිරූපකං 

ෙත් ො මනුස් සසප් පි ච නෙනීතඤ් ච පටික් ඛිත් තං, තං දුප් පටික් ඛිත් තං, 
සබ් බඅට් ඨකථාසු අනුඤ් ඤාතත් තා. පරවතො චස් ස විනිච් ඡවයොපි ආගච් ඡිස් සති. 

පාළියං ආගතං නෙනීතම් පි පුවරභත් තං පටිග් ගහිතං තදහුපුවරභත් තං 

සාමිසම් පි ෙට් ටති, පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය නිරාමිසවමෙ. සත් තාහාතික් කවම 
නානාභාජවනසු ඨපිවත භාජනගණනාය එකභාජවනපි අමිස් වසත් ො 
පිණ් ඩපිණ් ඩෙවසන ඨපිවත පිණ් ඩගණනාය නිස් සග් ගියානි. පච් ඡාභත් තං 
පටිග් ගහිතං සප් පිනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. එත් ථ පන දධිගුළිකාවයොපි 

තක් කබින් දූනිපි වහොන් ති, තස් මා තං වධොතං ෙට් ටතීති උපඩ්ෙත්කථරා ආහංසු. 

 හාසීවත්කථකරො පන ‘‘භගෙතා අනුඤ් ඤාතකාලවතො පට් ඨාය තක් කවතො 
උද් ධටමත් තවමෙ ඛාදිංසූ’’ති ආහ. තස් මා නෙනීතං පරිභුඤ් ජන් වතන 
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වධොවිත් ො දධිතක් කමක් ඛිකාකිපිල් ලිකාදීනි අපවනත් ො පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 
පචිත් ො සප් පිං කත් ො පරිභුඤ් ජිතුකාවමන අවධොතම් පි පචිතුං ෙට් ටති. යං තත් ථ 

දධිගතං ො තක් කගතං ො තං ඛයං ගමිස් සති, එත් තාෙතා හි 
සෙත් ථුකපටිග් ගහිතං නාම න වහොතීති අයවමත් ථ අධිප් පාවයො. ආමිවසන 
සද් ධිං පක් කත් තා පන තස් මිම් පි කුක් කුච් චායන් ති කුක් කුච් චකා. ඉදානි 
උග් ගවහත් ො ඨපිතනෙනීවත ච පුවරභත් තං ඛීරදධීනි පටිග් ගවහත් ො 
කතනෙනීවත ච පච් ඡාභත් තං තානි පටිග් ගවහත් ො කතනෙනීවත ච 
උග් ගහිවතහි කතනෙවීවත ච අකප් පියමංසනෙනීවත ච සබ් වබො 
ආපත් තානාපත් තිපරිවභොගාපරිවභොගනවයො සප් පිම් හි වුත් තක් කවමවනෙ 
ගවහතබ් වබො. 

වතලභික් ඛාය පවිට් ඨානං පන භික් ඛූනං තත් වථෙ සප් පිම් පි නෙනීතම් පි 

පක් කවතලම් පි අපක් කවතලම් පි ආකිරන් ති, තත් ථ තක් කදධිබින් දූනිපි 
භත් තසිත් ථානිපි තණ් ඩුලකණාපි මක් ඛිකාදවයොපි වහොන් ති. ආදිච් චපාකං 

කත් ො පරිස් සාවෙත් ො ගහිතං සත් තාහකාලිකං වහොති, පටිග් ගවහත් ො 
ඨපිතවභසජ් වජහි සද් ධිං පචිත් ො නත් ථුපානම් පි කාතුං ෙට් ටති. සවච 
ෙද් දලිසමවය ලජ් ජි සාමවණවරො යථා තත් ථ පතිතතණ් ඩුලකණාදවයො න 

පච් චන් ති, එෙං සාමිසපාකං වමොවචන් වතො අග් ගිම් හි විලීයාවපත් ො 

පරිස ්සාවෙත් ො පුන පචිත් ො වදති, පුරිමනවයවනෙ සත් තාහං ෙට් ටති. 

වතවලසු තිලවතලං තාෙ පුවරභත් තං පටිග් ගහිතං පුවරභත් තං සාමිසම් පි 

ෙට් ටති, පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය නිරාමිසවමෙ. සත් තාහාතික් කවම පනස් ස 
භාජනගණනාය නිස් සග් ගියභාවෙො වෙදිතබ් වබො. පච් ඡාභත් තං පටිග් ගහිතං 
සත් තාහං නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. උග් ගහිතකං කත් ො නික් ඛිත් තං අජ් වඣොහරිතුං 

න ෙට් ටති, සීසමක් ඛනාදීසු උපවනතබ් බං, සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. 

පුවරභත් තං තිවල පටිග් ගවහත් ො කතවතලං පුවරභත් තං සාමිසම් පි ෙට් ටති, 

පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය අනජ් වඣොහරණීයං වහොති, සීසමක් ඛනාදීසු 

උපවනතබ් බං, සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. පච් ඡාභත් තං තිවල 

පටිග් ගවහත් ො කතවතලං අනජ් වඣොහරණීයවමෙ, සෙත් ථුකපටිග් ගහිතත් තා, 

සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති, සීසමක් ඛනාදීසු උපවනතබ් බං. පුවරභත් තං ො 
පච් ඡාභත් තං ො උග් ගහිතකතිවලහි කතවතවලපි එවසෙ නවයො. 

පුවරභත් තං පටිග් ගහිතකතිවල භජ් ජිත් ො ො තිලපිට් ඨං ො වසවදත් ො 
උණ් වහොදවකන ො වතවමත් ො කතවතලං සවච අනුපසම් පන් වනන කතං 
පුවරභත් තං සාමිසම් පි ෙට් ටති. අත් තනා කතවතලං පන නිබ් බට් ටිතත් තා 

පුවරභත් තං නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. සාමංපක් කත් තා සාමිසං න ෙට් ටති, 
සෙත් ථුකපටිග් ගහිතත් තා පන පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය උභයම් පි 

අනජ් වඣොහරණීයං, සීසමක් ඛනාදීසු උපවනතබ් බං, සත් තාහාතික් කවමපි 
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අනාපත් ති. යදි පන අප් පං උණ් වහොදකං වහොති අබ් භුක් කිරණමත් තං, 

අබ් වබොහාරිකං වහොති, සාමපාකගණනං න ගච් ඡති. සාසපවතලාදීසුපි 
අෙත් ථුකපටිග් ගහිවතසු අෙත් ථුකතිලවතවල වුත් තසදිවසොෙ විනිච් ඡවයො. 

සවච පන පුවරභත් තං පටිග් ගහිතානං සාසපාදීනං චණ් වණහි 

ආදිච් චපාවකන සක් කා වතලං කාතුං, තං පුවරභත් තං සාමිසම් පි ෙට් ටති, 

පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය නිරාමිසවමෙ, සත් තාහාතික් කවම නිස ්සග් ගියං. යස් මා 
පන සාසපමධුකචණ් ණාදීනි වසවදත් ො එරණ් ඩකට් ඨීනි ච භජ් ජිත් ො එෙ වතලං 

කවරොන් ති, තස් මා වතසං වතලං අනුපසම් පන් වනහි කතං පුවරභත් තං 
සාමිසම් පි ෙට් ටති. ෙත් ථූනං යාෙජීවිකත් තා පන සෙත් ථුකපටිග් ගහවණ වදොවසො 
නත් ථීති. අත් තනා කතං සත් තාහං නිරාමිසපරිවභොවගවනෙ පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

උග් ගහිතවකහි කතං අනජ් වඣොහරණීයං බාහිරපරිවභොවග ෙට් ටති, 
සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. 

වතලකරණත් ථාය සාසපමධුකඑරණ් ඩකට් ඨීනි ො පටිග් ගවහත් ො කතං 
වතලං සත් තාහකාලිකං. දුතියදිෙවස කතං ඡාහං ෙට් ටති. තතියදිෙවස කතං 
පඤ ්චාහං ෙට් ටති. චතුත් ථ-පඤ ්චම-ඡට් ඨසත් තාමදිෙවස කතං තදවහෙ ෙට් ටති. 

සවච යාෙ අරුණස් ස උග් ගමනා තිට් ඨති, නිස ්සග් ගියං. අට් ඨවම දිෙවස කතං 
අනජ් වඣොහරණීයං. අනිස් සග් ගියත් තා පන බාහිරපරිවභොවග ෙට් ටති. සවචපි න 

කවරොති, වතලත් ථාය ගහිතසාසපාදීනං සත් තාහාතික් කමවන දුක් කටවමෙ. 
පාළියං පන අනාගතානි අඤ් ඤානිපි 

නාළිවකරනිම් බවකොසම් බකකරමන් දඅතසීආදීනං වතලානි අත් ථි, තානි 
පටිග් ගවහත් ො සත් තාහං අතික් කාමයවතො දුක් කටං වහොති. අයවමවතසු 
විවසවසො. වසසං යාෙකාලිකෙත් ථුං යාෙජීවිකෙත් ථුඤ ්ච සල් ලක් වඛත් ො 
සාමංපාකසෙත් ථුකපුවරභත් තපච් ඡාභත් තපටිග් ගහිතඋග් ගහිතකෙත් ථුවිධානං 
සබ් බං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං. 

623. වසාකත න් ති ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, ෙසානි වභසජ් ජානි, අච් ඡෙසං, 

මච් ඡෙසං, සුසුකාෙසං, සූකරෙසං, ගද්රභෙස’’න් ති (මහාෙ. 262) එෙං 
අනුඤ් ඤාතෙසානං වතලං. එත් ථ ච ‘‘අච් ඡෙස’’න් ති ෙචවනන ඨවපත් ො 
මනුස් සෙසං සබ් වබසං අකප් පියමංසාන ෙසා අනුඤ් ඤාතා. මච් ඡග් ගහවණන ච 

සුසුකාපි ගහිතා වහොන් ති, ොළමච් ඡත් තා පන විසුං වුත් තං. මච් ඡාදිග් ගහවණන 
වචත් ථ සබ් වබසම් පි කප් පියමංසානං ෙසා අනුඤ් ඤාතා. මංවසසු හි 
දසමනඋස ්ස-හත් ථි-අස් ස-සුනඛ-අහි-සීහ-බයග් ඝ-දීපි-අච් ඡ-තරච් ඡානං මංසානි 
අකප් පියානි. ෙසාසු එකා මනුස් සෙසාෙ. ඛීරාදීසු අකප් පියං නාම නත් ථි. 

අනුපසම් පන් වනහි කතනිබ් බට් ටිතෙසාවතලං පුවරභත් තං පටිග් ගහිතං 
පුවරභත් තං සාමිසම් පි ෙට් ටති. පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං නිරාමිසවමෙ 
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ෙට් ටති. යං පන තත් ථ සුඛුමරජසදිසං මංසං ො න් හාරු ො අට් ඨි ො වලොහිතං ො 

වහොති, තං අබ් වබොහාරිකං. සවච පන ෙසං පටිග් ගවහත් ො සයං කවරොති, 
පුවරභත් තං පටිග් ගවහත් ො පචිත් ො පරිස් සාවෙත් ො සත් තාහං 

නිරාමිසපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජිතබ් බං. නිරාමිසපරිවභොගඤ් හි සන් ධාය ඉදං 
වුත් තං – ‘‘කාවල පටිග් ගහිතං කාවල නිප් පක් කං කාවල සංසට් ඨං 

වතලපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජිතු’’න් ති (මහාෙ. 262). තත්රාපි අබ් වබොහාරිකං 
අබ් වබොහාරිකවමෙ. පච් ඡාභත් තං පන පටිග් ගහිතුං ො කාතුං ො න ෙට් ටතිවයෙ. 
වුත් තඤ ්වහතං – 

‘‘විකාවල වච, භික් ඛවෙ, පටිග් ගහිතං විකාවල නිප් පක් කං විකාවල 

සංසට් ඨං, තං වච පරිභුඤ් වජයය, ආපත් ති තිණ් ණං දුක් කටානං. කාවල 

වච, භික් ඛවෙ, පටිග් ගහිතං විකාවල නිප් පක් කං විකාවල සංසට් ඨං, තං 

වච පරිභුඤ් වජයය, ආපත් ති ද් වින් නං දුක් කටානං. කාවල වච, භික් ඛවෙ, 

පටිග් ගහිතං කාවල නිප් පක් කං විකාවල සංසට් ඨං, තං වච පරිභුඤ් වජයය, 

ආපත් ති දුක් කටස් ස. කාවල වච, භික් ඛවෙ, පටිග් ගහිතං කාවල 

නිප් පක් කං කාවල සංසට් ඨං, තං වච පරිභුඤ් වජයය, අනාපත් තී’’ති. 

උපතිස්සත්කථරං පන අන් වතොසිකා පුච් ඡිංසු – ‘‘භන් වත, 

සප් පිනෙනීතෙසානි එකවතො පචිත් ො නිබ් බට් ටිතානි ෙට් ටන් ති, න 

ෙට් ටන් තී’’ති? ‘‘න ෙට් ටන් ති, ආවුවසො’’ති. වථවරො කිවරත් ථ 

පක් කවතලකසවට විය කුක් කුච් චායති. තවතො නං උත් තරි පුච් ඡිංසු – ‘‘භන් වත, 

නෙනීවත දධිගුළිකා ො තක් කබින් දු ො වහොති, එතං ෙට් ටතී’’ති? ‘‘එතම් පි, 

ආවුවසො, න ෙට් ටතී’’ති. තවතො නං ආහංසු – ‘‘භන් වත, එකවතො පචිත් ො 

සංසට් ඨානි වතජෙන් තානි වහොන් ති, වරොගං නිග් ගණ් හන් තී’’ති? 

‘‘සාධාවුවසො’’ති වථවරො සම් පටිච් ඡි. 

 හාසු ත්කථකරො පනාහ – ‘‘කප් පියමංසෙසා සාමිසපරිවභොවග ෙට් ටති, 

ඉතරා නිරාමිසපරිවභොවග ෙට් ටතී’’ති.  හාපදු ත්කථකරො පන ‘‘ඉදං කි’’න් ති 
පටික් ඛිපිත් ො ‘‘නනු ොතාබාධිකා භික් ඛූ පඤ ්චමූලකසාෙයාගුයං 

අච් ඡසූකරවතලාදීනි පක් ඛිපිත් ො යාගුං පිෙන් ති, සා වතජුස් සදත් තා වරොගං 
නිග් ගණ් හාතී’’ති ෙත් ො ‘‘ෙට් ටතී’’ති ආහ. 

 ධු නා   ක්ඛිො ධූති මධුකරීහි නාම මධුමක් ඛිකාහි ඛුද් දකමක් ඛිකාහි 
භමරමක් ඛිකාහි ච කතං මධු. තං පුවරභත් තං පටිග් ගහිතං පුවරභත් තං 

සාමිසපරිවභොගම් පි ෙට් ටති, පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං 
නිරාමිසපරිවභොගවමෙ ෙට් ටති. සත් තාහාතික් කවම සවච සිවලසසදිසං මහාමධුං 

ඛණ් ඩං ඛණ් ඩං කත් ො ඨපිතං, ඉතරං ො නානාභාජවනසු, ෙත් ථුගණනාය 
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නිස ්සග් ගියානි. සවච එකවමෙ ඛණ් ඩං, එකභාජවන ො ඉතරං එකවමෙ 

නිස ්සග් ගියං. උග් ගහිතකං වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං, අරුමක් ඛනාදීසු 

උපවනතබ් බං. මධුපටලං ො මධුසිත් ථකං ො සවච මධුනා අමක් ඛිතං පරිසුද් ධං, 

යාෙජීවිකං. මධුමක් ඛිතං පන මධුගතිකවමෙ. චීරිකා නාම සපක් ඛා දීඝමක් ඛිකා, 

තුම් බලනාමිකා ච අට් ඨිපක් ඛා කාළමහාභමරා වහොන් ති, වතසං ආසවයසු 

නියයාසසදිසං මධු වහොති, තං යාෙජීවිකං. 

ඵාණිතං නා  උච්ඡුම්හා නිබ්බත්තන් ති උච් ඡුරසං උපාදාය අපක් කා ො 
අෙත් ථුකපක් කා ො සබ් බාපි අෙත් ථුකා උච් ඡුවිකති  ාණිතන් ති වෙදිතබ් බා. තං 

 ාණිතං පුවරභත් තං පටිග් ගහිතං පුවරභත් තං සාමිසම් පි ෙට් ටති, 
පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. සත් තාහාතික් කවම 
ෙත් ථුගණනාය නිස ්සග් ගියං. බහූ පිණ් ඩා චණ් වණත් ො එකභාජවන පක් ඛිත් තා 

වහොන් ති ඝනසන් නිවෙසා, එකවමෙ නිස් සග් ගියං. උග් ගහිතකං 

වුත් තනවයවනෙ වෙදිතබ් බං, ඝරධූපනාදීසු උපවනතබ් බං. පුවරභත් තං 
පටිග් ගහිවතන අපරිස් සාවිතඋච් ඡුරවසන කත ාණිතං සවච අනුපසම් පන් වනන 

කතං, සාමිසම් පි ෙට් ටති. සයංකතං නිරාමිසවමෙ ෙට් ටති. පච් ඡාභත් තවතො 

පට් ඨාය පන සෙත් ථුකපටිග් ගහිතත් තා අනජ් වඣොහරණීයං, 
සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. පච් ඡාභත් තං අපරිස ්සාවිතපටිග් ගහිවතන 

කතම් පි අනජ් වඣොහරණීයවමෙ, සත් තාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. එස නවයො 
උච් ඡුං පටිග් ගවහත් ො කත ාණිවතපි. පුවරභත් තං පන 
පරිස ්සාවිතපටිග් ගහිතවකන කතං සවච අනුපසම් පන් වනන කතං පුවරභත් තං 

සාමිසම් පි ෙට් ටති, පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං නිරාමිසවමෙ. සයංකතං 
පුවරභත් තම් පි නිරාමිසවමෙ. පච් ඡාභත් තං පරිස ්සාවිතපටිග් ගහිවතන කතං පන 
නිරාමිසවමෙ සත් තාහං ෙට් ටති. උග් ගහිතකකතං වුත් තනයවමෙ. 
‘‘ඣාමඋච් ඡු ාණිතං ො වකොට් ටිතඋච් ඡු ාණිතං ො පුවරභත් තවමෙ ෙට් ටතී’’ති 

 හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘එතං සෙත් ථුකපක් කං ෙට් ටති, වනො ෙට් ටතී’’ති පුච් ඡං 

කත් ො ‘‘උච් ඡු ාණිතං පච් ඡාභත් තං වනොෙට් ටනකං නාම නත් ථී’’ති වුත් තං, තං 

යුත් තං. සීතුදවකන කතං මධුකපුප්   ාණිතං පුවරභත් තං සාමිසං ෙට් ටති, 
පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සත් තාහං නිරාමිසවමෙ. සත් තාහාතික් කවම 
ෙත් ථුගණනාය දුක් කටං. ඛීරං පක් ඛිපිත් ො කතං මධුක ාණිතං යාෙකාලිකං. 

ඛණ් ඩසක් ඛරං පන ඛීරජල් ලිකං අපවනත් ො වසොවධන් ති, තස් මා ෙට් ටති. 

මධුකපුප්  ං පන පුවරභත් තං අල් ලං ෙට් ටති, භජ් ජිතම් පි ෙට් ටති. භජ් ජිත් ො 
තිලාදීහි මිස් සං ො අමිස් සං ො කත් ො වකොට් ටිතම් පි ෙට් ටති. යදි පන තං 

ගවහත් ො වමරයත් ථාය වයොවජන් ති, වයොජිතං බීජවතො පට් ඨාය න ෙට් ටති. 
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කදලී-ඛජ් ජූරී-අම් බ-ලබුජ-පනස-චිඤ ්චාදීනං සබ් වබසං යාෙකාලික ලානං 

 ාණිතං යාෙකාලිකවමෙ. මරිචපක් වකහි  ාණිතං කවරොන් ති, තං යාෙජීවිකං. 

තානි පටිග් කහත්වාති සවචපි සබ් බානිපි පටිග් ගවහත් ො එක ඝවට 

අවිනිබ් වභොගානි කත් ො නික් ඛිපති, සත් තාහාතික් කවම එකවමෙ නිස් සග් ගියං. 
විනිභුත් වතසු පඤ් ච නිස් සග් ගියානි. සත් තාහං පන අනතික් කාවමත් ො 
ගිලාවනනපි අගිලාවනනපි වුත් තනවයවනෙ යථාසුඛං පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

සත් තවිධඤ් හි ඔදිස්සං නා  – බයාධිඔදිස් සං, පුග් ගවලොදිස ්සං, කාවලොදිස ්සං, 

සමවයොදිස ්සං, වදවසොදිස් සං, ෙවසොදිස ්සං, වභසජ් වජොදිස ්සන් ති. 

තත් ථ බයාධිඔදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, අමනුස ්සිකාබාවධ 

ආමකමංසං ආමකවලොහිත’’න් ති (මහාෙ. 264) එෙං බයාධිං උද් දිස ්ස 

අනුඤ් ඤාතං, තං වතවනෙ ආබාවධන ආබාධිකස් ස ෙට් ටති, න අඤ් ඤස ්ස. 
තඤ් ච වඛො කාවලපි විකාවලපි කප් පියම් පි අකප් පියම් පි ෙට් ටතිවයෙ. 

පුග් ක ොදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, වරොමන් ථකස ්ස 

වරොමන් ථනං. න ච, භික් ඛවෙ, බහිමුඛද් ොරං නීහරිත් ො 

අජ් වඣොහරිතබ් බ’’න් ති (චූළෙ. 273) එෙං පුග් ගලං උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතං, තං 

තස් වසෙ ෙට් ටති, න අඤ් ඤස ්ස. 

ොක ොදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, චත් තාරි මහාවිකටානි දාතුං 

– ගූථං, මුත් තං, ඡාරිකං, මත් තික’’න් ති (මහාෙ. 268) එෙං අහිනා දට් ඨකාලං 

උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතං, තං තස ්මිංවයෙ කාවල අප් පටිග් ගහිතකම් පි ෙට් ටති, න 
අඤ ්ඤස ්මිං. 

ස කයොදිස්සං නාම – ‘‘ගණවභොජවන අඤ් ඤත්ර සමයා’’තිආදිනා (පාචි. 

217) නවයන තං තං සමයං උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතා අනාපත් තිවයො, තා තස් මිං 

තස් මිංවයෙ සමවය අනාපත් තිවයො වහොන් ති, න අඤ් ඤදා. 

කදකසොදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, එෙරූවපසු පච් චන් තිවමසු 

ජනපවදසු විනයධරපඤ් චවමන ගවණන උපසම් පද’’න් ති (මහාෙ. 259) එෙං 

පච් චන් තවදවස උද් දිස ්ස අනුඤ් ඤාතානි උපසම් පදාදීනි, තානි තත් වථෙ 

ෙට් ටන් ති, න මජ් ඣිමවදවස. 

වකසොදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, ෙසානි වභසජ් ජානී’’ති (මහාෙ. 

262) එෙං ෙසානාවමන අනුඤ් ඤාතං, තං ඨවපත් ො මනුස් සෙසං සබ් වබසං 
කප් පියාකප් පියෙසානං වතලං තංතදත් ථිකානං වතලපරිවභොවගන පරිභුඤ් ජිතුං 
ෙට් ටති. 
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කභසජ්කජොදිස්සං නාම – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, පඤ ්ච වභසජ් ජානී’’ති 

(මහාෙ. 260-261) එෙං වභසජ් ජනාවමන අනුඤ් ඤාතානි ආහාරත් ථං  රිතුං 
සමත් ථානි සප් පිනෙනීතවතලමධු ාණිතන් ති. තානි පටිග් ගවහත් ො 
තදහුපුවරභත් තං යථාසුඛං පච් ඡාභත් තවතො පට් ඨාය සති පච් චවය 
වුත් තනවයවනෙ සත් තාහං පරිභුඤ් ජිතබ් බානි. 

624. සත්තාහාතික්ෙන්කතඅතික්ෙන්තසඤ්ඤීනිස්සග්ගියං පාචිත්තියන් ති 
සවචපි සාසපමත් තං වහොති සකිං ො අඞ් ගුලියා ගවහත් ො ජිව් හාය සායනමත් තං 

නිස ්සජ් ජිතබ් බවමෙ, පාචිත් තියඤ් ච වදවසතබ් බං. 

නොයිකෙනපරිකභොක නපරිභුඤ්ජිතබ්බන් ති කාවයො ො කාවය අරු ො 
න මක් වඛතබ් බං. වතහි මක් ඛිතානි 
කාසාෙකත් තරයට් ඨිඋපාහනපාදකථලිකමඤ් චපීඨාදීනිපි අපරිවභොගානි. 

‘‘ද් ොරොතපානකොවටසුපි හත් වථන ගහණට් ඨානං න මක් වඛතබ් බ’’න් ති 

 හාපච්චරියං වුත් තං. ‘‘කසාවෙ පන පක් ඛිපිත් ො ද් ොරොතපානකොටානි 

මක් වඛතබ් බානී’’ති  හාඅට්ඨෙථායං වුත් තං. 

අනාපත්ති අන්කතොසත්තාහං අධිට්කඨතීති සත් තාහබ් භන් තවර සප් පිඤ ්ච 
වතලඤ් ච ෙසඤ් ච මුද් ධනිවතලං ො අබ් භඤ් ජනං ො මධුං අරුමක් ඛනං  ාණිතං 

ඝරධූපනං අධිට් වඨති, අනාපත් ති. සවච අධිට් ඨිතවතලං 

අනධිට් ඨිතවතලභාජවන ආකිරිතුකාවමො වහොති, භාජවන වච සුඛුමං ඡිද් දං 

පවිට් ඨං පවිට් ඨං වතලං පුරාණවතවලන අජ් වඣොත් ථරීයති, පුන අධිට් ඨාතබ් බං. 

අථ මහාමුඛං වහොති, සහසාෙ බහුවතලං පවිසිත් ො පුරාණවතලං 

අජ් වඣොත් ථරති, පුන අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථි. අධිට් ඨිතගතිකවමෙ හි තං 

වහොති, එවතන නවයන අධිට් ඨිතවතලභාජවන අනධිට් ඨිතවතලාකිරණම් පි 
වෙදිතබ් බං. 

625. විස්සජ්කජතීති එත් ථ සවච ද් වින් නං සන් තකං එවකන පටිග් ගහිතං 

අවිභත් තං වහොති, සත් තාහාතික් කවම ද් වින් නම් පි අනාපත් ති, පරිභුඤ් ජිතුං පන 

න ෙට් ටති. සවච වයන පටිග් ගහිතං, වසො ඉතරං භණති – ‘‘ආවුවසො, ඉමං 

වතලං සත් තාහමත් තං පරිභුඤ් ජ ත් ෙ’’න් ති. වසො ච පරිවභොගං න කවරොති, 

කස ්ස ආපත් ති? න කස් සචිපි ආපත් ති. කස ්මා? වයන පටිග් ගහිතං වතන 

විස් සජ් ජිතත් තා, ඉතරස් ස අප් පටිග් ගහිතත් තා. 

විනස්සතීති අපරිවභොගං වහොති. චත්කතනාතිආදීසු වයන චිත් වතන 

වභසජ් ජං චත් තඤ් ච ෙන් තඤ් ච මුත් තඤ් ච වහොති, තං චිත් තං චත් තං ෙන් තං 

මුත් තන් ති වුච් චති. වතන චිත් වතන පුග් ගවලො අනවපක් වඛොති වුච් චත් ති, එෙං 

අනවපක් වඛො සාමවණරස් ස දත් ොති අත් වථො. ඉදං කස ්මා වුත් තං? ‘‘එෙං 
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අන් වතොසත් තාවහ දත් ො පච් ඡා ලභිත් ො පරිභුඤ් ජන් තස ්ස 

අනාපත් තිදස් සනත් ථ’’න් ති  හාසු ත්කථකරො ආහ.  හාපදු ත්කථකරො පනාහ – 

‘‘නයිදං යාචිතබ් බං, අන් වතොසත් තාවහ දින් නස ්ස හි පුන පරිවභොවග 
ආපත් තිවයෙ නත් ථි. සත් තාහාතික් කන් තස් ස පන පරිවභොවග 
අනාපත් තිදස් සනත් ථමිදං වුත් ත’’න් ති. තස් මා එෙං දින් නං වභසජ් ජං සවච 
සාමවණවරො අභිසඞ් ඛරිත් ො ො අනභිසඞ් ඛරිත් ො ො තස් ස භික් ඛුවනො 

නත් ථුකම් මත් ථං දවදයය, ගවහත් ො නත් ථුකම් මං කාතබ් බං. සවච බාවලො 

වහොති, දාතුං න ජානාති, අඤ ්වඤන භික් ඛුනා ෙත් තබ් වබො – ‘‘අත් ථි වත, 

සාමවණර, වතල’’න් ති ‘‘ආම, භන් වත, අත් ථී’’ති. ‘‘ආහර, වථරස් ස වභසජ් ජං 
කරිස ්සාමා’’ති. එෙම් පි ෙට් ටති. වසසං උත් තානත් ථවමෙ. 

කථිනසමුට් ඨානං, අකිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, 

තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

වභසජ් ජසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ෙස් සිකසාටිකසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

626. කතන ස කයනාති ෙස් සිකසාටිකසික් ඛාපදං. තත් ථ වස්සිෙසාටිො

අනුඤ්ඤාතාති චීෙරක් ඛන් ධවක විසාඛාෙත් ථුස් මිං (මහාෙ. 349 ආදවයො) 

අනුඤ් ඤාතා. පටිෙච්කචවාති පුවරවයෙ. 

627.  ාකසො කසකසො ගිම්හානන් ති චතුන් නං ගිම් හමාසානං එවකො 

පච් ඡිමමාවසො වසවසො. ෙත්වාති සිබ් බනරජනකප් පපරිවයොසාවනන 

නිට් ඨවපත් ො. කවරොන් වතන ච එකවමෙ කත් ො සමවය අධිට් ඨාතබ් බං, ද් වෙ 
අධිට් ඨාතුං න ෙට් ටන් ති. 

අතිකරෙ ාකස කසකස ගිම්හාකනති ගිම් හානනාමවක අතිවරකමාවස 
වසවස. 

අතිකරෙද්ධ ාකස කසකසගිම්හාකනෙත්වානිවාකසතීති එත් ථ පන ඨත් ො 
ෙස් සිකසාටිකාය පරිවයසනක් වඛත් තං කරණක් වඛත් තං නිොසනක් වඛත් තං 

අධිට් ඨානක් වඛත් තන් ති චතුබ් බිධං වඛත් තං, කුච් ඡිසමවයො පිට් ඨිසමවයොති 

දුවිවධො සමවයො, පිට් ඨිසමයචතුක් කං කුච් ඡිසමයචතුක් කන් ති ද් වෙ චතුක් කානි 
ච වෙදිතබ් බානි. 
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තත් ථ වජට් ඨමූලපුණ් ණමාසියා පච් ඡිමපාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය යාෙ 

කාළපක් ඛුවපොසථා, අයවමවකො අද් ධමාවසො පරිවයසනක් වඛත් තඤ් වචෙ 
කරණක් වඛත් තඤ් ච. එතස ්මිඤ ්හි අන් තවර ෙස් සිකසාටිකං අලද් ධං පරිවයසිතුං 

ලද් ධං කාතුඤ් ච ෙට් ටති, නිොවසතුං අධිට් ඨාතුඤ් ච න ෙට් ටති. 

කාළපක් ඛුවපොසථස් ස පච් ඡිමපාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය යාෙ ආසාළ් හීපුණ් ණමා, 
අයවමවකො අද් ධමාවසො පරිවයසනකරණනිොසනානං තිණ් ණම් පි වඛත් තං. 

එතස ්මිඤ ්හි අන් තවර පරිවයසිතුං කාතුං නිොවසතුඤ් ච ෙට් ටති, අධිට් ඨාතුංවයෙ 
න ෙට් ටති. ආසාළ් හීපුණ් ණමාසියා පච් ඡිමපාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය යාෙ 

කත් තිකපුණ් ණමා, ඉවම චත් තාවරො මාසා 
පරිවයසනකරණනිොසනාධිට් ඨානානං චතුන් නං වඛත් තං. එතස් මිඤ ්හි 
අන් තවර අලද් ධං පරිවයසිතුං ලද් ධං කාතුං නිොවසතුං අධිට් ඨාතුඤ් ච ෙට් ටති. 
ඉදං තාෙ චතුබ් බිධං වඛත් තං වෙදිතබ් බං. 

කත් තිකපුණ් ණමාසියා පන පච් ඡිමපාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය යාෙ 

වජට් ඨමූලපුණ් ණමා, ඉවම සත් ත මාසා පිට් ඨිසමවයො නාම. එතස් මිඤ ්හි 
අන් තවර ‘‘කාවලො ෙස් සිකසාටිකායා’’තිආදිනා නවයන සතුප් පාදං කත් ො 
අඤ ්ඤාතකඅප් පොරිතට් ඨානවතො ෙස් සිකසාටිකචීෙරං නිප්  ාවදන් තස් ස ඉමිනා 

සික් ඛාපවදන නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. ‘‘වදථ වම 
ෙස් සිකසාටිකචීෙර’’න් තිආදිනා නවයන විඤ් ඤත් තිං කත් ො නිප්  ාවදන් තස ්ස 
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපවදන නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. වුත් තනවයවනෙ 
සතුප් පාදං කත් ො ඤාතකපොරිතට් ඨානවතො නිප්  ාවදන් තස් ස ඉමිනාෙ 

සික් ඛාපවදන නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. විඤ් ඤත් තිං කත් ො නිප්  ාවදන් තස් ස 

අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපවදන අනාපත් ති. වුත් තඤ් වහතං පරිවාකර – 

‘‘මාතරං චීෙරං යාවච, වනො ච සඞ් වඝ පරිණතං; 

වකනස ්ස වහොති ආපත් ති, අනාපත් ති ච ඤාතවක; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 481); 

අයඤ් හි පඤ ්වහො ඉමමත් ථං සන් ධාය වුත් වතොති. එෙං පිට් ඨිසමයචතුක් කං 
වෙදිතබ් බං. 

වජට් ඨමූලපුණ් ණමාසියා පන පච් ඡිමපාටිපදදිෙසවතො පට් ඨාය යාෙ 

කත් තිකපුණ් ණමා, ඉවම පඤ් ච මාසා කුච් ඡිසමවයො නාම. එතස් මිඤ් හි අන් තවර 
වුත් තනවයන සතුප් පාදං කත් ො අඤ් ඤාතකඅප් පොරිතට් ඨානවතො 
ෙස් සිකසාටිකචීෙරං නිප්  ාවදන් තස ්ස ෙත් තවභවද දුක් කටං. වය මනුස් සා 

පුබ් වබපි ෙස් සිකසාටිකචීෙරං වදන් ති, ඉවම පන සවචපි අත් තවනො 

අඤ ්ඤාතකඅප් පොරිතා වහොන් ති, ෙත් තවභවදො නත් ථි, වතසු 
සතුප් පාදකරණස් ස අනුඤ් ඤාතත් තා. විඤ් ඤතිං කත් ො නිප්  ාවදන් තස ්ස 



විනයපිටකෙ පාරාජිෙෙණ්ඩ-අට්ඨෙථා  නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

573 

පටුන 

අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපවදන නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. ඉදං පන පකතියා 
ෙස් සිකසාටිකදායවකසුපි වහොතිවයෙ. වුත් තනවයවනෙ සතුප් පාදං කත් ො 
ඤාතකපොරිතට් ඨානවතො නිප්  ාවදන් තස් ස ඉමිනා සික් ඛාපවදන අනාපත් ති. 
විඤ ්ඤත් තිං කත් ො නිප්  ාවදන් තස ්ස අඤ් ඤාතකවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපවදන 

අනාපත් ති. ‘‘න වත්තබ්බා කදථ ක ’’ති ඉදඤ් හි පරිවයසනකාවල 
අඤ ්ඤාතකඅප් පොරිවතවයෙ සන් ධාය වුත් තං. එෙං කුච් ඡිසමයචතුක් කං 
වෙදිතබ් බං. 

නග්ක ො ොයං ඔවස්සාකපති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත් ථ 
උදකඵුසිතගණනාය අකත් ො න් හානපරිවයොසානෙවසන පවයොවග පවයොවග 
දුක් කවටන කාවරතබ් වබො. වසො ච වඛො විෙටඞ් ගවණ ආකාසවතො 
පතිතඋදවකවනෙ න් හායන් වතො. න් හානවකොට් ඨකොපිආදීසු ඝවටහි 
ආසිත් තඋදවකන ො න් හායන් තස් ස අනාපත් ති. 

වස්සං උක්ෙඩ්ඪියතීති එත් ථ සවච කතපරිවයසිතාය ෙස් සිකසාටිකාය 
ගිම් හානං පච් ඡිම මාසං වඛවපත් ො පුන ෙස් සානස් ස පඨමමාසං උක් කඩ් ඪිත් ො 

ගිම් හානං පච් ඡිමමාසවමෙ කවරොන් ති, ෙස් සිකසාටිකා වධොවිත් ො 

නික් ඛිපිතබ් බා. අනධිට් ඨිතා අවිකප් පිතා ද් වෙ මාවස පරිහාරං ලභති, 
ෙස් සූපනායිකදිෙවස අධිට් ඨාතබ් බා. සවච සතිසම් වමොවසන ො 

අප් පවහොනකභාවෙන ො අකතා වහොති, වත ච ද් වෙ මාවස ෙස් සානස ්ස ච 
චාතුමාසන් ති ඡ මාවස පරිහාරං ලභති. සවච පන කත් තිකමාවස කථිනං 

අත් ථරීයති, අපවරපි චත් තාවරො මාවස ලභති, එෙං දස මාසා වහොන් ති. තවතො 
පරම් පි සතියා පච් චාසාය මූලචීෙරං කත් ො ඨවපන් තස් ස එකමාසන් ති එෙං 
එකාදස මාවස පරිහාරං ලභති. සවච පන එකාහද් වීහාදිෙවසන යාෙ 

දසාහානාගතාය ෙස් සූපනායිකාය අන් වතොෙස් වස ො ලද් ධා වචෙ නිට් ඨිතා ච, 

කදා අධිට් ඨාතබ් බාති එතං අට්ඨෙථාසු න විචාරිතං. ලද් ධදිෙසවතො පට් ඨාය 
අන් වතොදසාවහ නිට් ඨිතා පන තස් මිංවයෙ අන් වතොදසාවහ අධිට් ඨාතබ් බා. 
දසාහාතික් කවම නිට් ඨිතා තදවහෙ අධිට් ඨාතබ් බා. දසාවහ අප් පවහොන් වත 

චීෙරකාලං නාතික් කවමතබ් බාති අයං වනො අත් තවනොමති. කස් මා? 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛවෙ, තිචීෙරං අධිට් ඨාතුං න විකප් වපතුං; ෙස් සිකසාටිකං 

ෙස් සානං චාතුමාසං අධිට් ඨාතුං, තවතො පරං විකප් වපතු’’න් ති (මහාෙ. 358) හි 
වුත් තං. තස් මා ෙස් සූපනායිකවතො පුබ් වබ දසාහාතික් කවමපි අනාපත් ති. 

‘‘දසාහපරමං අතිවරකචීෙරං ධාවරතබ් බ’’න් ති (පාරා. 462) ච වුත් තං. තස් මා 
එකාහද් වීහාදිෙවසන යාෙ දසාහානාගතාය ෙස් සූපනායිකාය අන් වතොෙස් වස ො 
ලද් ධා වචෙ නිට් ඨිතා ච වුත් තනවයවනෙ අන් වතොදසාවහ ො තදහු ො 

අධිට් ඨාතබ් බා, දසාවහ අප් පවහොන් වත චීෙරකාලං නාතික් කවමතබ් බා. 
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තත් ථ සියා ‘‘ෙස් සානං චාතුමාසං අධිට් ඨාතු’’න් ති ෙචනවතො 

‘‘චාතුමාසබ් භන් තවර යදා ො තදා ො අධිට් ඨාතුං ෙට් ටතී’’ති. යදි එෙං, 

‘‘කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිං යාෙ ආබාධා අධිට් ඨාතු’’න් ති වුත් තං සාපි, ච දසාහං 
අතික් කාවමතබ් බා සියා. එෙඤ් ච සති ‘‘දසාහපරමං අතිවරකචීෙරං 

ධාවරතබ් බ’’න් ති ඉදං විරුජ් ඣති. තස් මා යථාවුත් තවමෙ ගවහතබ් බං, අඤ ්ඤං 

ො අචලං කාරණං ලභිත් ො ඡඩ් වඩතබ් බං. අපිච කුලරුන්දියම්පි 

නිස ්සග් ගියාෙසාවන වුත් තං – ‘‘කදා අධිට් ඨාතබ් බා? ලද් ධදිෙසවතො පට් ඨාය 
අන් වතොදසාවහ නිට් ඨිතා පන තස් මිංවයෙ අන් වතොදසාවහ අධිට් ඨාතබ් බා. යදි 
නප් පවහොති යාෙ කත් තිකපුණ් ණමා පරිහාරං ලභතී’’ති. 

630. අච්ඡින්නචීවරස්සාති එතං ෙස් සිකසාටිකවමෙ සන් ධාය වුත් තං. 
වතසඤ් හි නග් ගානං කාවයොෙස් සාපවන අනාපත් ති. එත් ථ ච 

මහග් ඝෙස් සිකසාටිකං නිොවසත් ො න් හායන් තස් ස වචොරුපද් දවෙො ආපදා නාම. 
වසසවමත් ථ උත් තානවමෙ. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

ෙස් සිකසාටිකසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. චීෙරඅච් ඡින් දනසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

631. කතනස කයනාති චීෙරඅච් ඡින් දනසික් ඛාපදං. තත් ථ යම්පිතයාහන් ති 
යම් පි වත අහං. වසො කිර ‘‘මම පත් තචීෙරඋපාහනපච් චත් ථරණානි ෙහන් වතො 

මයා සද් ධිං චාරිකං පක් කමිස ්සතී’’ති අදාසි. වතවනෙමාහ. අච්ඡින්දීති 

බලක් කාවරන අග් ගවහසි, සකසඤ් ඤාය ගහිතත් තා පනස් ස පාරාජිකං නත් ථි, 
කිලවමත් ො ගහිතත් තා ආපත් ති පඤ් ඤත් තා. 

633. සයංඅච්ඡින්දතිනිස්සග්ගියංපාචිත්තියන් ති එකං චීෙරං එකාබද් ධානි 
ච බහූනි අච් ඡින් දවතො එකා ආපත් ති. එකවතො අබද් ධානි විසුං විසුං ඨිතානි ච 

බහූනි අච් ඡින් දවතො ‘‘සඞ් ඝාටිං ආහර, උත් තරාසඞ් ගං ආහරා’’ති එෙං 
ආහරාපයවතො ච ෙත් ථුගණනාය ආපත් තිවයො. ‘‘මයා දින් නානි සබ් බානි 
ආහරා’’ති ෙදවතොපි එකෙචවනවනෙ සම් බහුලා ආපත් තිවයො. 

අඤ්ඤංආණාකපතිආපත්තිදුක්ෙටස්සාති ‘‘චීෙරං ගණ් හා’’ති ආණාවපති, 

එකං දුක් කටං. ආණත් වතො බහූනි ගණ් හාති, එකං පාචිත් තියං ‘‘සඞ් ඝාටිං 

ගණ් හ, උත් තරාසඞ් ගං ගණ් හා’’ති ෙදවතො ොචාය ොචාය දුක් කටං. ‘‘මයා 
දින් නානි සබ් බානි ගණ් හා’’ති ෙදවතො එකොචාය සම් බහුලා ආපත් තිවයො. 
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634. අඤ්ඤංපරික්ඛාරන් ති විකප් පනුපගපච් ඡිමචීෙරං ඨවපත් ො යං කිඤ් චි 
අන් තමවසො සූචිම් පි. වෙවඨත් ො ඨපිතසූචීසුපි ෙත් ථුගණනාය දුක් කටානි. 
සිථිලවෙඨිතාසු එෙං. ගාළ් හං කත් ො බද් ධාසු පන එකවමෙ දුක් කටන් ති 

 හාපච්චරියං වුත් තං. සූචිඝවර පක් ඛිත් තාසුපි එවසෙ නවයො. ථවිකාය 
පක් ඛිපිත් ො සිථිලබද් ධ ගාළ ්හබද් වධසු තිකටුකාදීසු වභසජ් වජසුපි එවසෙ 
නවයො. 

635. කසො වාකදතීති ‘‘භන් වත, තුම් හාකංවයෙ ඉදං සාරුප් ප’’න් ති එෙං ො 

වදති, අථ ො පන ‘‘ආවුවසො, මයං තුය් හං ‘ෙත් තපටිපත් තිං කරිස් සති, අම් හාකං 

සන් තිවක උපජ් ඣං ගණ් හිස ්සති, ධම් මං පරියාපුණිස් සතී’ති චීෙරං අදම් හ, වසො 

දානි ත් ෙං න ෙත් තං කවරොසි, න උපජ් ඣං ගණ් හාසි, න ධම් මං පරියාපුණාසී’’ති 

එෙමාදීනි වුත් වතො ‘‘භන් වත, චීෙරත් ථාය මඤ් වඤ භණථ, ඉදං වෙො චීෙර’’න් ති 

වදති, එෙම් පි වසො ො වදති. දිසාපක් කන් තං ො පන දහරං ‘‘නිෙත් වතථ න’’න් ති 

භණති, වසො න නිෙත් තති. චීෙරං ගවහත් ො රුන් ධථාති, එෙං වච නිෙත් තති, 

සාධු. සවච ‘‘පත් තචීෙරත් ථාය මඤ් වඤ තුම් වහ භණථ, ගණ් හථ න’’න් ති වදති. 

එෙම් පි වසො ො වදති, විබ් භන් තං ො දිස් ො ‘‘මයං තුය් හං ‘ෙත් තං කරිස් සතී’ති 

පත් තචීෙරං අදම් හ, වසො දානි ත් ෙං විබ් භමිත් ො චරසී’’ති ෙදති. ඉතවරො 

‘‘ගණ් හථ තුම් හාකං පත් තචීෙර’’න් ති වදති, එෙම් පි වසො ො වදති. ‘‘මම 

සන් තිවක උපජ් ඣං ගණ් හන් තස් වසෙ වදමි, අඤ ්ඤත් ථ ගණ් හන් තස් ස න වදමි. 

ෙත් තං කවරොන් තස් වසෙ වදමි, අකවරොන් තස් ස න වදමි, ධම් මං 

පරියාපුණන් තස් වසෙ වදමි, අපරියාපුණන් තස් ස න වදමි, අවිබ් භමන් තස් වසෙ 

වදමි, විබ් භමන් තස ්ස න වදමී’’ති එෙං පන දාතුං න ෙට් ටති, දදවතො දුක් කටං. 
ආහරාවපතුං පන ෙට් ටති. චජිත් ො දින් නං අච් ඡින් දිත් ො ගණ් හන් වතො 
භණ් ඩග් වඝන කාවරතබ් වබො. වසසවමත් ථ උත් තානවමොති. 

තිසමුට් ඨානං – කායචිත් තවතො ොචාචිත් තවතො කායොචාචිත් තවතො ච 

සමුට් ඨාති, කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, දුක් ඛවෙදනන් ති. 

චීෙරඅච් ඡින් දනසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සුත් තවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

636. කතන ස කයනාති සුත් තවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදං. තත් ථ කඛො න් ති 

වඛොමොවකහි කතසුත් තං. ෙප්පාසිෙන් ති කප් පාසවතො නිබ් බත් තං. 

කෙොකසයයන් ති වකොසියංසූහි කන් තිත් ො කතසුත් තං. ෙම්බ න් ති 

එළකවලොමසුත් තං. සාණන් ති සාණොකසුත් තං. භඞ් න් ති පාවටක් කං 
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ොකසුත් තවමොති එවක. එවතහි පඤ් චහි මිස් වසත් ො කතසුත් තං පන 
‘‘භඞ් ග’’න් ති වෙදිතබ් බං. 

වායාකපති පකයොක  පකයොක  දුක්ෙටන් ති සවච තන් තොයස් ස 

තුරිවෙමාදීනි නත් ථි, තානි ‘‘අරඤ් ඤවතො ආහරිස් සාමී’’ති ොසිං ො  රසුං ො 

නිවසති, තවතො පට් ඨාය යං යං උපකරණත් ථාය ො චීෙරොයනත් ථාය ො 

කවරොති, සබ් බත් ථ තන් තොයස් ස පවයොවග පවයොවග භික් ඛුස් ස දුක් කටං. 
දීඝවතො විදත් ථිමත් වත තිරියඤ් ච හත් ථමත් වත වීවත නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. 

 හාපච්චරියං පන ‘‘යාෙ පරිවයොසානං ොයාවපන් තස ්ස  ලවක  ලවක 
නිස ්සග් ගියං පාචිත් තිය’’න් ති වුත් තං. තම් පි ඉදවමෙ පමාණං සන් ධාය 
වුත් තන් ති වෙදිතබ් බං. විකප් පනුපගපච් ඡිමඤ් හි චීෙරසඞ් ඛයං ගච් ඡතීති. 

අපිවචත් ථ එෙං විනිච් ඡවයො වෙදිතබ් වබො – සුත් තං තාෙ සාමං විඤ ්ඤාපිතං 

අකප් පියං, වසසං ඤාතකාදිෙවසන උප් පන් නං කප් පියං. තන් තොවයොපි 

අඤ ්ඤාතකඅප් පොරිවතො විඤ් ඤත් තියා ලද් වධො අකප් පිවයො, වසවසො 
කප් පිවයො. තත් ථ අකප් පියසුත් තං අකප් පියතන් තොවයන ොයාවපන් තස් ස 
පුබ් වබ වුත් තනවයන නිස ්සග් ගියං. වතවනෙ පන කප් පියසුත් තං 

ොයාවපන් තස් ස යථා පුබ් වබ නිස ්සග් ගියං, එෙං දුක් කටං. වතවනෙ කප් පියං 
අකප් පියඤ් ච සුත් තං ොයාවපන් තස් ස යදි පච් ඡිමචීෙරප් පමාවණන එවකො 

පරිච් වඡවදො සුද් ධකප් පියසුත් තමවයො, එවකො අකප් පියසුත් තමවයොති එෙං 

වකදාරබද් ධං විය චීෙරං වහොති, අකප් පියසුත් තමවය පරිච් වඡවද පාචිත් තියං, 

ඉතරස ්මිං තවථෙ දුක් කටං. යදි තවතො ඌනපරිච් වඡදා වහොන් ති, අන් තමවසො 

අච් ඡිමණ් ඩලප් පමාණාපි, සබ් බපරිච් වඡවදසු පරිච් වඡදගණනාය දුක් කටං. අථ 
එකන් තරිවකන ො සුත් වතන දීඝවතො ො කප් පියං තිරියං අකප් පියං කත් ො වීතං 

වහොති,  ලවක  ලවක දුක් කටං. කප් පියතන් තොවයනපි අකප් පියසුත් තං 

ොයාවපන් තස් ස යථා පුබ් වබ නිස් සග් ගියං, එෙං දුක් කටං. වතවනෙ කප් පියඤ් ච 
අකප් පියඤ් ච සුත් තං ොයාවපන් තස් ස සවච පච් ඡිමචීෙරප් පමාණා ඌනකා ො 

අකප් පියසුත් තපරිච් වඡදා වහොන් ති, වතසු පරිච් වඡදගණනාය දුක් කටං. 
කප් පියසුත් තපරිච් වඡවදසු අනාපත් ති. අථ එකන් තරිවකන ො සුත් වතන දීඝවතො 

ො කප් පියං තිරියං අකප් පියං කත් ො වීතං වහොති,  ලවක  ලවක දුක් කටං. 

යදි පන ද් වෙ තන් තොයා වහොන් ති, එවකො කප් පිවයො එවකො අකප් පිවයො, 

සුත් තඤ ්ච අකප් පියං, වත වච ොවරන විනන් ති, අකප් පියතන් තොවයන වීවත 

 ලවක  ලවක පාචිත් තියං, ඌනතවර දුක් කටං. ඉතවරන වීවත උභයත් ථ 

දුක් කටං. සවච ද් වෙපි වෙමං ගවහත් ො එකවතො විනන් ති,  ලවක  ලවක 

පාචිත් තියං. අථ සුත් තං කප් පියං, චීෙරඤ් ච වකදාරබද් ධාදීහි සපරිච් වඡදං, 

අකප් පියතන් තොවයන වීවත පරිච් වඡවද පරිච් වඡවද දුක් කටං, ඉතවරන වීවත 
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අනාපත් ති. සවච ද් වෙපි වෙමං ගවහත් ො එකවතො විනන් ති,  ලවක  ලවක 

දුක් කටං. අථ සුත් තම් පි කප් පියඤ් ච අකප් පියඤ් ච, වත වච ොවරන විනන් ති, 
අකප් පියතන් තොවයන අකප් පියසුත් තමවයසු පච් ඡිමචීෙරප් පමාවණසු 
පරිච් වඡවදසු වීවතසු පරිච් වඡදගණනාය පාචිත් තියං. ඌනකතවරසු 
කප් පියසුත් තමවයසු ච දුක් කටං. කප් පියතන් තොවයන අකප් පියසුත් තමවයසු 
පමාණයුත් වතසු ො ඌනවකසු ො දුක් කටවමෙ. කප් පියසුත් තමවයසු 
අනාපත් ති. 

අථ එකන් තරිවකන ො සුත් වතන දීඝවතො ො අකප් පියං තිරියං කප් පියං 

කත් ො විනන් ති, උවභොපි ො වත වෙමං ගවහත් ො එකවතො විනන් ති, 

අපරිච් වඡවද චීෙවර  ලවක  ලවක දුක් කටං, සපරිච් වඡවද පරිච් වඡදෙවසන 

දුක් කටානීති. අයං පන අත් වථො  හාඅට්ඨෙථායං අපාකවටො,  හාපච්චරියාදීසු 
පාකවටො. ඉධ සබ් බාකාවරවනෙ පාකවටො. 

සවච සුත් තම් පි කප් පියං, තන් තොවයොපි කප් පිවයො ඤාතකප් පොරිවතො ො 

මූවලන ො පවයොජිවතො, ොයාපනපච් චයා අනාපත් ති. දසාහාතික් කමනපච් චයා 
පන ආපත් තිං රක් ඛන් වතන විකප් පනුපගප් පමාණමත් වත වීවත තන් වත 
ඨිතංවයෙ අධිට් ඨාතබ් බං. දසාහාතික් කවමන නිට් ඨාපියමානඤ් හි නිස් සග් ගියං 

භවෙයයාති. ඤාතකාදීහි තන් තං ආවරොවපත් ො ‘‘තුම් හාකං, භන් වත, ඉදං චීෙරං 
ගණ් වහයයාථා’’ති නියයාතිවතපි එවසෙ නවයො. 

සවච තන් තොවයො එෙං පවයොජිවතො ො සයං දාතුකාවමො ො හුත් ො ‘‘අහං, 

භන් වත, තුම් හාකං චීෙරං අසුකදිෙවස නාම ොයිත් ො ඨවපස් සාමී’’ති ෙදති, 

භික් ඛු ච වතන පරිච් ඡින් නදිෙසවතො දසාහං අතික් කාවමති, නිස ්සග් ගියං 
පාචිත් තියං. 

සවච පන තන් තොවයො ‘‘අහං තුම් හාකං චීෙරං ොයිත් ො සාසනං 

වපවසස් සාමී’’ති ෙත් ො තවථෙ කවරොති, වතන වපසිතභික් ඛු පන තස් ස 

භික් ඛුවනො න ආවරොවචති, අඤ ්වඤො දිස ්ො ො සුත් ො ො ‘‘තුම් හාකං, භන් වත, 

චීෙරං නිට් ඨිත’’න් ති ආවරොවචති, එතස ්ස ආවරොචනං න පමාණං. යදා පන 

වතන වපසිවතොවයෙ ආවරොවචති, තස් ස ෙචනං සුතදිෙසවතො පට් ඨාය දසාහං 
අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. 

සවච තන් තොවයො ‘‘අහං තුම් හාකං චීෙරං ොයිත් ො කස් සචි හත් වථ 

පහිණිස ්සාමී’’ති ෙත් ො තවථෙ කවරොති, චීෙරං ගවහත් ො ගතභික් ඛු පන 

අත් තවනො පරිවෙවණ ඨවපත් ො තස් ස න ආවරොවචති, අඤ ්වඤො වකොචි භණති 

‘‘අපි, භන් වත, අධුනා ආභතං චීෙරං සුන් දර’’න් ති? ‘‘කුහිං, ආවුවසො, 

චීෙර’’න් ති? ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස හත් වථ වපසිත’’න් ති. එතස් සපි ෙචනං න 
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පමාණං. යදා පන වසො භික් ඛු චීෙරං වදති, ලද් ධදිෙසවතො පට් ඨාය දසාහං 
අතික් කාමයවතො නිස් සග් ගියං පාචිත් තියං. සවච පන ොයාපනමූලං අදින් නං 

වහොති, යාෙ කාකණිකමත් තම් පි අෙසිට් ඨං, තාෙ රක් ඛති. 

640. අනාපත්ති චීවරං සිබ්කබතුන් ති චීෙරසිබ් බනත් ථාය සුත් තං 

විඤ ්ඤාවපන් තස ්ස අනාපත් තීති අත් වථො. ආකයොක තිආදීසුපි නිමිත් තත් වථ 

භුම් මෙචනං, ආවයොගාදිනිමිත් තං විඤ් ඤාවපන් තස් ස අනාපත් තීති වුත් තං 
වහොති. වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමොති. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

සුත් තවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. මහාවපසකාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

641. කතන ස කයනාති මහාවපසකාරසික් ඛාපදං. තත් ථ සුත්තං 

ධාරයිත්වාති සුත් තං තුවලත් ො පලපරිච් වඡදං කත් ො. අප්පිතන් ති ඝනං. 

සුවීතන් ති සුට් ඨු වීතං, සබ් බට් ඨාවනසු සමං කත් ො වීතං. සුප්පවායිතන් ති සුට් ඨු 

පොයිතං සබ් බට් ඨාවනසු සමං කත් ො තන් වත පසාරිතං. සුවික ඛිතන් ති 

වලඛනියා සුට් ඨු විලිඛිතං. සුවිතච්ඡිතන් ති වකොච් වඡන සුට් ඨු විතච් ඡිතං, 

සුනිද් වධොතන් ති අත් වථො. පටිබද්ධන් ති වෙකල් ලං. තන්කතති තන් වත දීඝවතො 
පසාරවණවයෙ උපවනත් ොති අත් වථො. 

642. තත්රකචකසොභික්ඛූති යත්ර ගාවම ො නිගවම ො වත තන් තොයා තත්ර. 

විෙප්පංආපජ්කජයයාති විසිට් ඨං කප් පං අධිකවිධානං ආපජ් වජයය. පාළියං පන 

වයනාකාවරන විකප් පං ආපන් වනො වහොති, තං දස් වසතුං ‘‘ඉදං වඛො, 
ආවුවසො’’තිආදි වුත් තං. 

ධම් ම්පි භණතීති ධම් මකථම් පි කවථති, ‘‘තස් ස ෙචවනන ආයතං ො 
විත් ථතං ො අප් පිතං ො’’ති සුත් තෙඩ් ඪනආකාරවමෙ දස් වසති. 

පුබ්කබ අප්පවාරිකතොති චීෙරසාමිවකහි පුබ් වබ අප් පොරිවතො හුත් ො. වසසං 
උත් තානත් ථවමොති. 

ඡසමුට් ඨානං, කිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, 

තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 
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මහාවපසකාරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අච් වචකචීෙරසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

646-9. කතන ස කයනාති අච් වචකචීෙරසික් ඛාපදං. තත් ථ 

දසාහානා තන් ති දස අහානි දසාහං, වතන දසාවහන අනාගතා දසාහානාගතා, 

දසාවහන අසම් පත් තාති අත් වථො, තං දසාහානාගතං, අච් චන් තසංවයොගෙවසන 

භුම් මත් වථ උපවයොගෙචනං, වතවනෙස් ස පදභාජවන ‘‘දසාහානාගතායා’’ති 

වුත් තං. පවාරණායාති ඉදං පන යා සා දසාහානාගතාති වුත් තා, තං සරූපවතො 
දස් වසතුං අසම් වමොහත් ථං අනුපවයොගෙචනං. 

ෙත්තිෙකත ාසිෙපුණ්ණ න් ති පඨමකත් තිකවතමාසිකපුණ් ණමං. ඉධාපි 
පඨමපදස් ස අනුපවයොගත් තා පුරිමනවයවනෙ භුම් මත් වථ උපවයොගෙචනං. ඉදං 

වුත් තං වහොති – ‘‘‘යවතො පට් ඨාය පඨමමහාපොරණා දසාහානාගතා’ති වුච් චති, 

සවචපි තානි දිෙසානි අච් චන් තවමෙ භික් ඛුවනො අච් වචකචීෙරං උප් පජ් වජයය, 

‘අච් වචකං ඉද’න් ති ජානමාවනන භික් ඛුනා සබ් බම් පි පටිග් ගවහතබ් බ’’න් ති. 
වතන පොරණාමාසස් ස ජුණ් හපක් ඛපඤ ්චමිවතො පඨාය උප් පන් නස ්ස චීෙරස් ස 
නිධානකාවලො දස් සිවතො වහොති. කාමඤ් වචස ‘‘දසාහපරමං අතිවරකචීෙරං 

ධාවරතබ් බ’’න් ති ඉමිනාෙ සිද් වධො, අත් ථුප් පත් තිෙවසන පන අපුබ් බං විය 
අත් ථං දස් වසත් ො සික් ඛාපදං ඨපිතං. 

අච්කචෙචීවරන් ති අච් චායිකචීෙරං වුච් චති, තස් ස පන අච් චායිකභාෙං 

දස් වසතුං ‘‘කසනාය වා  න්තුොක ො කහොතී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ සද්ධාති 

ඉමිනා සද් ධාමත් තකවමෙ දස් සිතං. පසාකදොති ඉමිනා සුප් පසන් නා බලෙසද් ධා. 

එතං අච්කචෙචීවරං නා ාති එතං ඉවමහි කාරවණහි දාතුකාවමන දූතං ො 

වපවසත් ො සයං ො ආගන් ත් ො ‘‘ෙස් සාොසිකං දස් සාමී’’ති එෙං ආවරොචිතං 
චීෙරං අච් වචකචීෙරං නාම වහොතී. ඡට් ඨිවතො පට් ඨාය පන උප් පන් නං 
අනච් වචකචීෙරම් පි පච් චද් ධරිත් ො ඨපිතචීෙරම් පි එතං පරිහාරං ලභතිවයෙ. 

සඤ්ඤාණංෙත්වානික්ඛිපිතබ්බන් ති කිඤ් චි නිමිත් තං කත් ො ඨවපතබ් බං. 

කස ්මා එතං වුත් තං? යදි හි තං පුවර පොරණාය විභජන් ති. වයන ගහිතං, වතන 

ඡින් නෙස් වසන න භවිතබ් බං. සවච පන වහොති, තං චීෙරං සඞ් ඝිකවමෙ වහොති. 
තවතො සල් ලක් වඛත් ො සුඛං දාතුං භවිස් සතීති. 

650. අච්කචෙචීවකරඅච්කචෙචීවරසඤ්ඤීති එෙමාදි විභජිත් ො ගහිතවමෙ 

සන් ධාය වුත් තං. සවච පන අවිභත් තං වහොති, සඞ් ඝස ්ස ො භණ් ඩාගාවර, 
චීෙරසමයාතික් කවමපි අනාපත් ති. ඉති අතිවරකචීෙරස් ස දසාහං පරිහාවරො. 

අකතස ්ස ෙස් සිකසාටිකචීෙරස් ස අනත් ථවත කථිවන පඤ් ච මාසා, ෙස් වස 

උක් කඩ් ඪිවත ඡ මාසා, අත් ථවත කථිවන අපවර චත් තාවරො මාසා. වහමන් තස ්ස 
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පච් ඡිවම දිෙවස මූලචීෙරාධිට් ඨානෙවසන අපවරොපි එවකො මාවසොති එකාදස 

මාසා පරිහාවරො. සතියා පච් චාසාය මූලචීෙරස් ස එවකො මාවසො, 

අච් වචකචීෙරස ්ස අනත් ථවත කථිවන එකාදසදිෙසාධිවකො මාවසො, අත් ථවත 

කථිවන එකාදසදිෙසාධිකා පඤ් ච මාසා, තවතො පරං එකදිෙසම් පි පරිහාවරො 
නත් ථීති වෙදිතබ් බං. 

අනච්කචෙචීවකරති අච් වචකචීෙරසදිවස අඤ ්ඤස ්මිං. වසසවමත් ථ 
උත් තානත් ථවමොති. 

කථිනසමුට් ඨානං – අකිරියං, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, 

පණ් ණත් තිෙජ් ජං, කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

අච් වචකචීෙරසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සාසඞ් කසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

652. කතන ස කයනාති සාසඞ් කසික් ඛාපදං. තත් ථ වුත්ථවස්සා

ආරඤ්ඤකෙසූති වත පුබ් වබපි අරඤ් වඤවයෙ විහරිංසු. දුබ් බලචීෙරත් තා පන 
පච් චයෙවසන ගාමන් තවසනාසවන ෙස ්සං ෙසිත් ො නිට් ඨිතචීෙරා හුත් ො 
‘‘ඉදානි නිප් පලිවබොධා සමණධම් මං කරිස ්සාමා’’ති ආරඤ් ඤවකසු 

වසනාසවනසු විහරන් ති. ෙත්තිෙකචොරොති කත් තිකමාවස වචොරා. 

පරිපාකතන්තීති උපද් දෙන් ති, තත් ථ තත් ථ ආධාවිත් ො උත් තාවසන් ති 

පලාවපන් ති. අන්තරඝකර නික්ඛිපිතුන් ති අන් වතොගාවම නික් ඛිපිතුං. භගො 

යස් මා පච් චයා නාම ධම් වමන සවමන දුල් ලභා, සල් වලඛො හි භික් ඛු මාතරම් පි 
විඤ ්ඤාවපතුං න සක් වකොති. තස් මා චීෙරගුත් තත් ථං අන් තරඝවර නික් ඛිපිතුං 
අනුජානාති. භික් ඛූනං පන අනුරූපත් තා අරඤ් ඤොසං න පටික් ඛිපි. 

653. උපවස්සං කඛො පනාති එත් ථ උපෙස් සන් ති උපෙස් ස; උපෙසිත් ොති 
වුත් තං වහොති. උපසම් පජ් ජන් තිආදීසු විය හි එත් ථ අනුනාසිවකො දට් ඨබ් වබො. 
ෙස් සං උපගන් ත් ො ෙසිත් ො චාති අත් වථො. ඉමස් ස ච පදස් ස ‘‘තථාරූවපසු 

භික් ඛු වසනාසවනසු විහරන් වතො’’ති ඉමිනා සම් බන් වධො. කිං වුත් තං වහොති? 
ෙස් සං උපගන් ත් ො ෙසිත් ො ච තවතො පරං 
පච් ඡිමකත් තිකපුණ් ණමපරිවයොසානකාලං යානි වඛො පන තානි ආරඤ් ඤකානි 

වසනාසනානි සාසඞ් කසම් මතානි සප් පටිභයානි; තථාරූවපසු භික් ඛු 
වසනාසවනසු විහරන් වතො ආකඞ් ඛමාවනො තිණ් ණං චීෙරානං අඤ් ඤතරං චීෙරං 
අන් තරඝවර නික් ඛිවපයයාති. යස් මා පන වයො ෙස් සං උපගන් ත් ො යාෙ 

පඨමකත් තිකපුණ් ණමං ෙසති, වසො වුට් ඨෙස් සානං අබ් භන් තවරො වහොති, තස් මා 
ඉදං අතිගහනං බයඤ් ජනවිචාරණං අකත් ො පදභාජවන වකෙලං 
චීෙරනික් වඛපාරහං පුග් ගලං දස් වසතුං ‘‘වුට් ඨෙස ්සාන’’න් ති වුත් තං. තස් සාපි 
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පටුන 

‘‘භික්ඛු කසනාසකනසු විහරන්කතො’’ති ඉමිනා සම් බන් වධො. අයඤ් හි එත් ථ 
අත් වථො ‘‘වුට් ඨෙස ්සානං භික් ඛු වසනාසවනසු විහරන් වතො’’ති එෙරූපානං 
භික් ඛූනං අබ් භන් තවර වයො වකොචි භික් ඛූති වුත් තං වහොති. 

අරඤ් ඤලක් ඛණං අදින්නාදානවණ්ණනායං වුත් තං. අයං පන විවසවසො – 

සවච විහාවරො පරික් ඛිත් වතො වහොති, පරික් ඛිත් තස් ස ගාමස ්ස ඉන් දඛීලවතො 
අපරික් ඛිත් තස් ස පරික් වඛපාරහට් ඨානවතො පට් ඨාය යාෙ විහාරපරික් වඛපා 

මිනිතබ් බං. සවච විහාවරො අපරික් ඛිත් වතො වහොති, යං සබ් බපඨමං වසනාසනං 
ො භත් තසාලා ො ධුෙසන් නිපාතට් ඨානං ො වබොධිො වචතියං ො දූවර වචපි 

වසනාසනවතො වහොති, තං පරිච් වඡදං කත් ො මිනිතබ් බං. සවචපි ආසන් වන 

ගාවමො වහොති, විහාවර ඨිවතහි ඝරමානුසකානං සද් වදො සූයති, පබ් බතනදීආදීහි 

පන අන් තරිතත් තා න සක් කා උජුං ගන් තුං, වයො චස් ස පකතිමග් වගො වහොති, 

සවචපි නාොය සඤ් චරිතබ් වබො, වතන මග් වගන ගාමවතො පඤ් චධනුසතිකං 
ගවහතබ් බං. වයො ආසන් නගාමස් ස අඞ් ගසම් පාදනත් ථං තවතො තවතො මග් ගං 

පිදහති, අයං ‘‘ධුතඞ් ගවචොවරො’’ති වෙදිතබ් වබො. 

සාසඞ්ෙසම් තානීති ‘‘සාසඞ් කානී’’ති සම් මතානි; එෙං සඤ් ඤාතානීති 

අත් වථො. පදභාජවන පන වයන කාරවණන තානි සාසඞ් කසම් මතානි, තං 
දස් වසතුං ‘‘ආරාවම ආරාමූපචාවර’’තිආදි වුත් තං. 

සහ පටිභවයන සප්පටිභයානි, සන් නිහිතබලෙභයානීති අත් වථො. පදභාජවන 

පන වයන කාරවණන තානි සප් පටිභයානි; තං දස් වසතුං ‘‘ආරාවම 
ආරාමූපචාවර’’තිආදි වුත් තං. 

ස න්තා ක ොචර ාක  නික්ඛිකපයයාති ආරඤ් ඤකස ්ස වසනාසනස් ස 
සමන් තා සබ් බදිසාභාවගසු අත් තනා අභිරුචිවත වගොචරගාවම සතියා 
අඞ් ගසම් පත් තියා නික් ඛිවපයය. 

තත්රායං අඞ් ගසම් පත් ති – පුරිමිකාය උපගන් ත් ො මහාපොරණාය පොරිවතො 

වහොති, ඉදවමකං අඞ් ගං. සවච පච් ඡිමිකාය ො උපගවතො වහොති ඡින් නෙස ්වසො 

ො, නික් ඛිපිතුං න ලභති. කත් තිකමාවසොවයෙ වහොති, ඉදං දුතියං අඞ් ගං. 

කත් තිකමාසවතො පරං න ලභති, පඤ ්චධනුසතිකං පච් ඡිමවමෙ පමාණයුත් තං 

වසනාසනං වහොති, ඉදං තතියං අඞ් ගං. ඌනප් පමාවණ ො ගාවුතවතො 

අතිවරකප් පමාවණ ො න ලභති, යත්ර හි පිණ් ඩාය චරිත් ො පුන විහාරං 

භත් තවෙලායං සක් කා ආගන් තුං, තවදෙ ඉධ අධිප් වපතං. නිමන් තිවතො පන 

අද් ධවයොජනම් පි වයොජනම් පි ගන් ත් ො ෙසිතුං පච් වචති, ඉදමප් පමාණං. 

සාසඞ් කසප් පටිභයවමෙ වහොති, ඉදං චතුත් ථං අඞ් ගං. අනාසඞ් කඅප් පටිභවය හි 
අඞ් ගයුත් වතපි වසනාසවන ෙසන් වතො නික් ඛිපිතුං න ලභතීති. 
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අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසම්මුතියාති යා උවදොසිතසික් ඛාපවද වකොසම් බකසම් මුති 

(පාරා. 475) අනුඤ් ඤාතා තස් සා සම් මුතියා අඤ ්ඤත්ර; සවච සා ලද් ධා වහොති, 
ඡාරත් තාතිවරකම් පි විප් පෙසිතුං ෙට් ටති. 

පුන  ා සී ං ඔක්ෙමත්වාති සවච වගොචරගාමවතො පුරත් ථිමාය දිසාය 

වසනාසනං; අයඤ් ච පච් ඡිමදිසං ගවතො වහොති, වසනාසනං ආගන් ත් ො සත් තමං 
අරුණං උට් ඨාවපතුං අසක් වකොන් වතන ගාමසීමම් පි ඔක් කමිත් ො සභායං ො 
යත් ථ කත් ථචි ො ෙසිත් ො චීෙරප් පෙත් තිං ඤත් ො පක් කමිතුං ෙට් ටතීති අත් වථො. 

එෙං අසක් වකොන් වතන තත් වථෙ ඨිවතන පච් චද් ධරිතබ් බං, 
අතිවරකචීෙරට් ඨාවන ඨස් සතීති. වසසං උත් තානවමෙ. 

කථිනසමුට් ඨානං – කායොචවතො කායොචාචිත් තවතො ච සමුට් ඨාති, 

අකිරියා, වනොසඤ් ඤාවිවමොක් ඛං, අචිත් තකං, පණ් ණත් තිෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, තිචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

සාසඞ් කසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පරිණතසික් ඛාපදෙණ් ණනා 

657. කතන ස කයනාති පරිණතසික් ඛාපදං. තත් ථ පූ ස්සාති සමූහස් ස; 

ධම් මගණස ්සාති අත් වථො. පටියත්තන් ති පටියාදිතං. බහූ සඞ්ඝස්ස භත්තාති 

සඞ් ඝස ්ස බහූනි භත් තානි අවනකානි ලාභමුඛානි; න සඞ් ඝස් ස වකනචි 

පරිහානීති දීවපන් ති. ඔකණොකජථාති වදථ. කිං පවනෙං ෙත් තුං ෙට් ටතීති කස් මා 

න ෙට් ටති? අයඤ් හි අභිහටභික් ඛා අභිහරිත් ො එකස් මිං ඔකාවස 
සඞ් ඝස ්සත් ථාය පටියත් තා අභිහටපටියත් වත ච උද් දිස ්ස ඨපිතභාවග ච 
පයුත් තොචා නාම නත් ථි. 

658. සඞ්ඝිෙන් ති සඞ් ඝස ්ස සන් තකං. වසො හි සඞ් ඝස ්ස පරිණතත් තා 

හත් ථං අනාරූළ් වහොපි එවකන පරියාවයන සඞ් ඝස් ස සන් තවකො වහොති, 
පදභාජවන පන ‘‘සඞ් ඝිකං නාම සඞ් ඝස් ස දින් නං වහොති පරිච් චත් ත’’න් ති එෙං 

අත් ථුද් ධාරෙවසන නිප් පරියායවතොෙ සඞ් ඝිකං දස් සිතං.  ාභන් ති 

පටිලභිතබ් බෙත් ථුං ආහ. වතවනෙස් ස නිද් වදවස ‘‘චීෙරම් පී’’තිආදි වුත් තං. 

පරිණතන් ති සඞ් ඝස් ස නින් නං සඞ් ඝස් ස වපොණං සඞ් ඝස ්ස පබ් භාරං හුත් ො 

ඨිතං. වයන පන කාරවණන වසො පරිණවතො වහොති, තං දස් වසතුං ‘‘දස ්සාම 
කරිස ්සාමාති ොචා භින් නා වහොතී’’ති පදභාජනං වුත් තං. 

659. පකයොක  දුක්ෙටන් ති පරිණතලාභස් ස අත් තවනො 

පරිණාමනපවයොවග දුක් කටං, පටිලාවභන තස් මිං හත් ථං ආරූළ් වහ 

නිස ්සග් ගියං. සවච පන සඞ් ඝස් ස දින් නං වහොති, තං ගවහතුං න ෙට් ටති, 
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සඞ් ඝස ්වසෙ දාතබ් බං. වයොපි ආරාමිවකහි සද් ධිං එකවතො ඛාදති, භණ් ඩං 
අග් ඝාවපත් ො කාවරතබ් වබො. පරිණතං පන සහධම් මිකානං ො ගිහීනං ො 
අන් තමවසො මාතුසන් තකම් පි ‘‘ඉදං මය් හං වදහී’’ති සඞ් ඝස් ස පරිණතභාෙං 
ඤත් ො අත් තවනො පරිණාවමත් ො ගණ් හන් තස ්ස නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. 
‘‘ඉමස් ස භික් ඛුවනො වදහී’’ති එෙං අඤ් ඤස ්ස පරිණාවමන් තස් ස 

සුද් ධිකපාචිත් තියං. එකං පත් තං ො චීෙරං ො අත් තවනො, එකං අඤ ්ඤස ්ස 

පරිණාවමති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියඤ් වචෙ සුද් ධිකපාචිත් තියඤ් ච. එවසෙ 
නවයො බහූසු. වුත් තම් පි වචතං – 

‘‘නිස ්සග් ගිවයන ආපත් තිං, සුද් ධිවකන පාචිත් තියං; 

ආපජ් වජයය එකවතො; 

පඤ ්හා වමසා කුසවලහි චින් තිතා’’ති. (පරි. 480); 

අයඤ් හි පරිණාමනං සන් ධාය වුත් වතො. වයොපි ෙස් සිකසාටිකසමවය 

මාතුඝවරපි සඞ් ඝස ්ස පරිණතං ෙස් සිකසාටිකං ඤත් ො අත් තවනො පරිණාවමති, 

නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියං. පරස් ස පරිණාවමති, සුද් ධිකපාචිත් තියං. මනුස් සා 

‘‘සඞ් ඝභත් තං කරිස ්සාමා’’ති සප් පිවතලාදීනි ආහරන් ති, ගිලාවනො වචපි භික් ඛු 

සඞ් ඝස ්ස පරිණතභාෙං ඤත් ො කිඤ් චි යාචති, නිස ්සග් ගියං පාචිත් තියවමෙ. 

සවච පන වසො ‘‘තුම් හාකං සප් පිආදීනි ආභටානි අත් ථී’’ති පුච් ඡිත් ො ‘‘ආම, 

අත් ථී’’ති වුත් වත ‘‘මය් හම් පි වදථා’’ති ෙදති, ෙට් ටති. අථාපි නං 

කුක් කුච් චායන් තං උපාසකා ෙදන් ති – ‘‘සඞ් වඝොපි අම් වහහි දින් නවමෙ ලභති; 

ගණ් හථ, භන් වත’’ති එෙම් පි ෙට් ටති. 

660. සඞ්ඝස්ස පරිණතං අඤ්ඤසඞ්ඝස්සාති එකස් මිං විහාවර සඞ් ඝස් ස 
පරිණතං අඤ් ඤං විහාරං උද් දිසිත් ො ‘‘අසුකස ්මිං නාම මහාවිහාවර සඞ් ඝස ්ස 

වදථා’’ති පරිණාවමති. 

කචතියස්ස වාති ‘‘කිං සඞ් ඝස් ස දින් වනන, වචතියස ්සපූජං කවරොථා’’ති 
එෙං වචතියස ්ස ො පරිණාවමති. 

කචතියස්ස පරිණතන් ති එත් ථ නියවමත් ො අඤ් ඤවචතියස් සත් ථාය 
වරොපිතමාලාෙච් ඡවතො අඤ් ඤවචතියම් හි පුප්  ම් පි ආවරොවපතුං න ෙට් ටති. 
එකස ්ස වචතියස ්ස පන ඡත් තං ො පටාකං ො ආවරොවපත් ො ඨිතං දිස් ො වසසං 
අඤ ්ඤස ්ස වචතියස් ස දාවපතුං ෙට් ටති. 

පුග්  ස්ස පරිණතන් ති අන් තමවසො සුනඛස ්සාපි පරිණතං ‘‘ඉමස ්ස 

සුනඛස් ස මා වදහි, එතස ්ස වදහී’’ති එෙං අඤ ්ඤපුග් ගලස් ස පරිණාවමති, 

දුක් කටං. සවච පන දායකා ‘‘මයං සඞ් ඝස ්ස භත් තං දාතුකාමා, වචතියස් ස පූජං 
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කාතුකාමා, එකස ්ස භික් ඛුවනො පරික් ඛාරං දාතුකාමා, තුම් හාකං රුචියා දස් සාම; 

භණථ, කත් ථ වදමා’’ති ෙදන් ති. එෙං වුත් වත වතන භික් ඛුනා ‘‘යත් ථ ඉච් ඡථ, 

තත් ථ වදථා’’ති ෙත් තබ් බා. සවච පන වකෙලං ‘‘කත් ථ වදමා’’ති පුච් ඡන් ති, 
පාළියං ආගතනවයවනෙ ෙත් තබ් බං. වසසවමත් ථ උත් තානත් ථවමෙ. 

තිසමුට් ඨානං – කායචිත් තවතො ොචාචිත් තවතො කායොචාචිත් තවතො ච 

සමුට් ඨාති, කිරියං, සඤ ්ඤාවිවමොක් ඛං, සචිත් තකං, වලොකෙජ් ජං, 

කායකම් මෙචීකම් මං, අකුසලචිත් තං, තිවෙදනන් ති. 

සමන් තපාසාදිකාය විනයසංෙණ් ණනාය 

පරිණතසික් ඛාපදෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිවතො පත් තෙග් වගො තතිවයො. 

නිස ්සග් ගියෙණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාරාජිකකණ් ඩ-අට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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