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නගමදු තස් ස භෙවගතදු අරහගතදු සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

විනයපිටකෙ 

සාරත්ථදීපනී-ටීො(දුතිකයොභාක ො) 

1. පාරාජිෙෙණ්ඩං 

1. පඨමපාරාජිෙං 

සුදින්නභාණවාරවණ්ණනා 

24. අනුපදවණ්ණනන්   පදං පදං පටිවණ් ණනං, පදානුක් කගමන 

වණ් ණනං වා. භණ්ඩප්පකයොජනඋද්ධාරසාරණාදිනා කිච්කචනා  එත් ථ 

වික් කායිකභණ් ඩස් ස වික් කිණනං භණ්ඩප්පකයොජනං, දාතුං සඞ් ගක ගත 

දිවගස ෙන් ත් වා ෙහණං උද්ධාකරො, ‘‘අසුකස ්මිං දිවගස දාතබ් බ’’න්   

සතුප් පාදනං සාරණං. චතුබ්බිධායා  ඛත්  ාබ්රාහ් මණෙහප සමණානං 
වගසන චතුබ් බිධාා, භික් ඛුභික් ඛුනීඋපාසකඋපාසිකානං වගසන වා. 

දිස්වානස්ස එතදක ොසී  ගහතුඅත් ගථදු අාං දිස ්වාන-සද් ගදදු 
අසමානකත් තුගකදු ාථා ‘‘ඝතං පිවිත් වා බලං ගහදු , සීහං දිස ්වා භාං 
ගහදුතී’’ . දස ්සනකාරණා හි එවං පරිවිතක් කනං අගහදුසි. කිඤ් චාපි එත් ථ 
‘‘භබ් බකුලපුත් තස් සා’’  වුත් තං, තථාපි උපනිස් සාසම් පන් නස ්සපි 
අජාතසත් තුගනදු විා අන් තරාගාදු භවිස් සතී  ඉමස් ස ගථරස් සපි 
කතපාපකම් මමූලවිප් පටිසාරවගසන අධිෙමන් තරාගාදු අගහදුසී  වදන්  . 

කිං පන ගාසං මග් ෙඵලානං උපනිස් සගාදු අත් ථි, බුද් ධානං 
සම් මුඛීභාගවපි ගතසං අන් තරාගාදු ගහදුතී ? ආම ගහදු , න පන බුද් ගධ 
පටිච් ච. බුද් ධා හි පගරසං මග් ෙඵලාධිෙමාා උස් සාහජාතා තත් ථ නිරන් තරං 
යුත් තපයුත් තා එව ගහදුන්  , තස් මා ගත පටිච් ච ගතසං අන් තරාගාදු න 
ගහදු , අථ ගඛදු කිරිාාපරිහානිාා වා පාපමිත් තතාා වා ගහදු , 
කිරිාාපරිහානි ච ගදසකස් ස තස් ගසව වා පුග් ෙලස ්ස තජ් ජපගාදුොභාවගතදු 
ගවදිතබ් බා, ගදසකවගසන පගනත් ථ පරිහානි සාවකානං වගසගනව 
ගවදිතබ් බා, න බුද් ධානං වගසන. තථා හි සගච ධම් මගසනාප  
ධනඤ ්ජානිාස් ස බ්රාහ් මණස ්ස ආසාං ඤත් වා ධම් මං ගදසයිස් ස, බ්රාහ් මගණදු 
ගසදුතාපන් ගනදු අභවිස් ස. එවං තාව ගදසකස් ස වගසන කිරිාාපරිහානිාා 
අන් තරාගාදු ගහදු . සගච ගපස් ගසදු හත් ථාගරදුහපුත් ගතදු භෙවගතදු සම් මුඛා 
ධම් මං සුණන් ගතදු මුහුත් තං නිසීගදාය, ාාව තස් ස භෙවා අත් තන් තපාදිගක 
චත් තාගරදු පුග් ෙගල විත් ථාගරන විභජිත් වා ගදගස , ගසදුතාපත්  ඵගලන 
සංයුත් ගතදු අභවිස් ස. එවං පුග් ෙලස ්ස වගසන කිරිාාපරිහානිාා අන් තරාගාදු 
ගහදු  නාම. ඉමස් ස හි උපාසකස් ස කිරිාාපරිහානි ජාතා අපරිනිට් ඨිතාා 
ගදසනාා උට් ඨහිත් වා පක් කන් තත් තා. සගච අජාතසත් තු ගදවදත් තස් ස 
වචනං ෙගහත් වා පිතුඝාතකම් මං නාකරිස් ස, සාමඤ ්ඤඵලසුත් තකථිතදිවගස 
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ගසදුතාපන් ගනදු අභවිස් ස, තස් ස වචනං ෙගහත් වා පිතුඝාතකම් මස් ස 
කතත් තා පන නාගහදුසි. එවං පාපමිත් තතාා අන් තරාගාදු ගහදු . 
සුදින් නස ්සපි පාපමිත් තවගසන අන් තරාගාදු අගහදුසී  දට් ඨබ් බං. ාදි හි 
ගතන මාතාපිතූනං වචනං ෙගහත් වා පුරාණො යිකාා ගමථුනධම් ගමදු 
පටිගසවිගතදු නාභවිස් ස, න තංමූලවිප් පටිසාරවගසන අධිෙමන් තරාගාදු 
අභවිස් ස. 

යන්නූනා  පරිවිතක් කනත් ගථ නිපාගතදු  ආහ 

‘‘පරිවිතක්ෙදස්සනකමත’’න්  . ‘‘ධම් මං සුගණාය’’න්   කිරිාාපගදන 
වුච් චමාගනදු එව හි අත් ගථදු ‘‘ාන් නූනා’’  නිපාතපගදන ගජදුතීා . අහං 

ාන් නූන ධම් මං සුගණායන්   ගාදුජනා. යන්නූනා  ච ාදි පනා  අත් ගථදු. 
ාදි පනා  ඉදම් පි හි ගතන සමානත් ථගමව. ාං ධම් මං සුණාතී  සම් බන් ගධදු. 

උළාරුළාරජනා  ඛත්  ාමහාසාලාදිඋළාරුළාරජනාකිණ් ණා. සගච අාම් පි 
පඨමං ආෙච් ගඡාය, භෙවන් තං උපසඞ් කමිත් වා නිසීදිතුං අරහරූගපදු  ආහ 

‘‘පච්ඡා ආ කතනා’’ . සික්ඛත්තයූපසංහිතන්   
අධිසීලඅධිචිත් තඅධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතසික් ඛත් තායුත් තං. ගථදුකං ධම් මකථං 
සුත් වා අගහදුසී  සම් බන් ගධදු. ඉධාපි සුත් වා-සද් ගදදු ගහතුඅත් ගථදු  
දට් ඨබ් ගබදු, සවනකාරණා එතදගහදුසී  වුත් තං ගහදු . ාදි එවං අථ කස් මා 

‘‘එකමන් තං නිසින් නස ්ස…ගප.… එතදගහදුසී’’  වුත් තන්   ආහ ‘‘තං

පනස්සයස්මා’’ ආදි. තත් ථ තන්   පරිවිතක් කනං. 

සඞ්කඛපෙථා  විසුං විසුං පොද් ධාරං අකත් වා සමාසගතදු අත් ථවණ් ණනා. 

කයන කයන ආොකරනා  ගාන ගාන පකාගරන. කතන කතන කම

උපපරික්ඛකතො  ‘‘කාමා නාගමගත අනිච් චා ොක් ඛා විපරිණාමධම් මා 
අට් ඨිකඞ් කලූපමා’’  )ම. නි. 1.234; 2.42; පාචි. 417; මහානි. 3; චූළනි. 
ඛග් ෙවිසාණසුත් තනිද් ගදස 147) ච ආදිනා ගාන ගාන ආකාගරන කාගමසු 
ආදීනවං ඔකාරං සංකිගලසං, තබ් බිපරිාාාගතදු ගනක් ඛම් ගම ආනිසංසං 
ගුණං පකාගසන් තං භෙවතා ධම් මං ගදසිතං ආජානාමි අවබුජ් ඣාමි, ගතන 
ගතන පකාගරන උපපරික් ඛගතදු වීමංසන් තස් ස මය් හං එවං ගහදු  එවං 

උපට් ඨා . සික්ඛත්තයබ්ර ්මචරියන්   අධිසීලසික් ඛාදිසික් ඛත් තාසඞ් ෙහං 

ගසට් ඨචරිාං. එෙම්පි දිවසන්   එකදිවසමත් තම් පි. අඛණ්ඩං ෙත්වා  
ොක් කටමත් තස් සපි අනාපජ් ජගනන අඛණ් ඩිතං කත් වා, 
අඛණ් ඩඅච් ඡිද් දාදිභාවාපාදගනන වා. අඛණ් ඩලක් ඛණවචනඤ් ගහතං. 

චරිමෙචිත්තන්   චු චිත් තං. කිඤ් චිපි එකගදසං අගසගසත් වා 

එකන් ගතගනව පරිපූගරතබ් බතාා එෙන්තපරිපුණ්ණං. කිකෙසමකෙන

අමලීනං ෙත්වා  තණ් හාසංකිගලසාදිනා අසංකිලිට් ඨං කත් වා, 
චිත් තුප් පාදමත් තම් පි සංකිගලසමලං අනුප් පාගදත් වා. අච් චන් තගමව විසුද් ධං 

කත් වා පරිහරිතබ් බතාා එෙන්තපරිසුද්ධං. තගතදු එව සඞ් ඛං විා ලිඛිතන්   

සඞ්ඛලිඛිතං. ගතනාහ ‘‘ලිඛිතසඞ්ඛසදිස’’න්  . පරිගාදුදාතට් ගඨන 
නිම් මලභාගවන සඞ් ඛං විා ලිඛිතං ගධදුතන්   සඞ් ඛලිඛිතන්   ආහ 
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පටුන 

‘‘කධොතසඞ්ඛසප්පටිභා ’’න්  . ‘‘අජ් ඣාවසතා’’  පදප් පගාදුගෙන 

අ ාරන්   භුම් මත් ගථ උපගාදුෙවචනන්   ආහ ‘‘අ ාරමජ්කෙ’’ . දාඨිකාපි 

මස් සුග් ෙහගණගනව ෙගහත් වා ‘‘මස්සු’’ත් ගවව වුත් තං, 

උත් තරාධරමස් සුන්   අත් ගථදු. කසාගාන රත් තානී  ොසායානී  ආහ 

‘‘ෙසායරසපීතතායා’’ . පරිදහිත්වා  නිවාගසත් වා ගචව පාරුපිත් වා ච. 

අ ාරස්ස හිතන්   අොරවාගසදු අොරං උත් තරපදගලදුගපන, තස් ස 
වඩ් ඪිආවහං අොරස් ස හිතං. 

25. ඤාතිසාකෙොහිතා ආදීසු ‘‘අාං අජ් ඣත්  ගකදු’’  ජානන්  , 

ඤාාන්   වා  ඤාතී, ගලදුහිගතන සම් බන් ධා  සාකෙොහිතා. පිතුපක් ඛිකා 
ඤාතී, මාතුපක් ඛිකා සාගලදුහිතා. මාතුපක් ඛිකා පිතුපක් ඛිකා වා ඤාතී, 

සස් සුසසුරපක් ඛිකා සාගලදුහිතා. මිත් තාාන් තී  මිත්තා, මිනන්   වා 

සබ් බගුය් ගහසු අන් ගතදු පක් ඛිපන් තී  මිත්තා. කිච් චකරණීගාසු 

සහභාවට් ගඨන අමා ගහදුන් තී  අමච්චා. මමාාතී  මාතා, පිාාාතී  පිතා.

සරීරකිච්චකෙකසනා  උච් චාරපස් සාවාදිසරීරකිච් චගලගසන. අනනුඤ්ඤාතං

පුත්තං න පබ්බාකජතී  ‘‘මාතාපිතූනං ගලදුකිාමහාජනස් ස ච 
චිත් තඤ ්ඤථත් තං මා ගහදුතූ’’  න පබ් බාගජ . තගතදුගාව ච 
සුද් ගධදුදනමහාරාජස් ස තථා වගරදු දින් ගනදු. 

26. ධුරනික්කඛකපනා  භණ් ඩප් පගාදුජනාදීසු ධුරනික් ගඛගපන. 

ගතනාහ ‘‘නහී’’ ආදි. පිාායිතබ් ගබදු  පිකයො  ආහ ‘‘පීතිජනනකෙො’’ . 

මනස් ස අප් පාානගතදු මනාකපො  ආහ ‘‘මනවඩ්ඪනකෙො’’ . සුකඛධිකතො 
තරුණදාරකකාගල, තගතදු පරඤ් ච 

සප් පිඛීරාදිසාොරසමනුඤ් ඤගභදුජනාදිආහාරසම් පත්  ාා සුඛපරි කතො. අථ 
වා දළ් හභත්  කධා ජනාදිපරිජනසම් පත්  ාා ගචව පරිච් ගඡදසම් පත්  ාා ච 

උළාරපණීතසුඛපච් චයූපහාගරහි ච සුකඛධිකතො, අකිච් ගඡගනව 

ොක් ඛපච් චාවිගනදුදගනන සුඛපරි කතො. අජ් ඣත්  කඞ් ෙසම් පත්  ාා වා 

සුකඛධිකතො, බාහිරඞ් ෙසම් පත්  ාා සුඛපරි කතො. 

කිඤ්චී  එතස් ස විවරණං ‘‘අප්පමත්තෙම්පි ෙෙභා ’’න්  . ාදා 
ජානා -සද් ගදදු ගබදුධනත් ගථදු න ගහදු , තදා තස් ස පගාදුගෙ ‘‘සප් පිගනදු 
ජානා , මධුගනදු ජානාතී’’ ආදීසු විා කරණත් ගථ සාමිවචනං සද් දත් ථවිදූ 

ඉච් ඡන් තී  ආහ ‘‘කිඤ්චි දුක්කඛන නානුකභොසී’’ . ගතනාහ ‘‘ෙරණත්කථ

සාමිවචනං, අනුභවනත්කථ ච ජානනා’’ . එත් ථ ච කිඤ්චි දුක්කඛන

නානුකභොසී  ගකනචි ොක් ගඛන කරණභූගතන විසාං නානුගභදුසී  
එවමත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. ‘‘කිඤ් චී’’  එත් ථාපි හි කරණත් ගථ සාමිවචනස් ස 
ගලදුගපදු කගතදු. ගතගනව ච වක් ඛ  ‘‘විකප් පද් වගාපි පුරිමපදස් ස 
උත් තරපගදන සමානවිභත්  ගලදුගපදු දට් ඨබ් ගබදු’’ . ාදා පන ජානා -
සද් ගදදු සරණත් ගථදු ගහදු , තදා සරණත් ථානං ධාතුසද් දානං පගාදුගෙ 
‘‘මාතු සර , පිතු සර , භාතු ජානාතී’’ ආදීසු විා උපගාදුෙත් ගථ 
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සාමිවචනං සද් දසත් ථවිදූ වදන් තී  ආහ ‘‘අථ වාකිඤ්චි දුක්ඛංනස්සරසීති

අත්කථො’’ , කස ්සචි ොක් ඛස් ස අනනුභූතත් තා අත් තනා අනුභූතං 
අප් පමත් තකම් පි ොක් ඛං පරිගාසමාගනදුපි අභාවගතදුගාව නස් සරසී  

අත් ගථදු. විෙප්පද්වකයපී  අනුභවනසරණත් ථවගසන වුත් ගත 

ො ාත ාවිකප් පද් වගා. පුරිමපදස්සා  ‘‘කිඤ් චී’’  පදස් ස. 

උත්තරපකදනා  ‘‘ොක් ඛස ්සා’’  පගදන. සමානවිභත්තිකෙොකපො  
උත් තරපගදන සමානස් ස සාමිවචනස් ස ගලදුගපදු. ‘‘කස ්සචි ොක් ඛස ්සා’’  
වත් තබ් ගබ විකප් පද් වගාපි පුරිමපගද සාමිවචනස් ස ගලදුපං කත් වා ‘‘කිඤ් චි 

ොක් ඛස ්සා’’  නිද් ගදගසදු කගතදු. අනිච්ඡො  අනිච් ඡන් තා. එවං සන්කත  
නනු මාං සුදින් න සාමාදීසු ගකනචිපි උපාගාන අප් පටිසාධගනන 
අප් පටිකාගරන මරගණනපි තාා අකාමකාපි විනා භවිස් සාම, එවං ස . 

කයනා  ගාන කාරගණන. කිං පනා  එත් ථ කින්   කරණත් ගථ 

පච් චත් තවචනන්   දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘කෙනපනොරකණනා’’ . 

28.  න්ධබ්බනටනාටොදීනී  එත් ථ  න්ධබ්බා නාම ොානකා, නටා 

නාම රඞ් ෙනටා, නාටො ලඞ් ඝනකාදගාදු. පරිචාකරහී  එත් ථ පරිගතදු තත් ථ 

තත් ථ ාථාසකං විසගාසු චාගරහී  අත් ගථදු  ආහ ‘‘ඉන්ද්රියානි

චාකරහී’’ ආදි. පරිචාකරහී  වා සුඛූපකරගණහි අත් තානං පරිචාගරහි 
අත් තගනදු පරිචරණං කාගරහි. තථාභූගතදු ච ාස් මා ලළන් ගතදු කීළන් ගතදු 

නාම ගහදු , තස් මා ‘‘ෙළා’’ ආදි වුත් තං. භුඤ් ජිතබ් බගතදු 
පරිභුඤ් ජිතබ් බගතදු විගසසගතදු පඤ් ච කාමගුණා ගභදුො නාමා  ආහ 

‘‘කභොක  භුඤ්ජන්කතො’’ . දානප්පදානානී  එත් ථ නිච් චදානං දානං නාම, 

උගපදුසථදිවසාදීසු දාතබ් බං අ ගරකදානං පදානං නාම. 

පගවණීරක් ඛණවගසන වා දීාමානං දානං නාම, අත් තනාව පට් ඨගපත් වා 

දීාමානං පදානං නාම. පචුරජනසාධාරණං වා නා උළාරං දානං නාම, 

අනඤ් ඤසාධාරණං අ උළාරං පදානං නාම. ආදි-සද් ගදන සීලාදීනි 
සඞ් ෙණ් හා . නත් ථි එතස් ස වචනප් පටිවචනසඞ් ඛාගතදු ආලාපසල් ලාගපදු  

නිරාොපසල්ොකපො. 

30. බෙං  ාක ත්වා  එත් ථ බලග් ෙහණං නාම කාාබලස් ස 

උප් පාදනගමවා  ආහ ‘‘ොයබෙංජකනත්වා’’ . අස්සුමුඛන්   අස් සූනි මුගඛ 
එතස ්සා  අස් සුමුගඛදු, තං අස් සුමුඛං, අස් සුකිලින් නමුඛන්   අත් ගථදු. 

ොගමදුගාව  ාමන්තකසනාසනං ොමපරිාාපන් නත් තා 

ොමන් තගසනාසනස් ස. අතිකරෙොභපටික්කඛකපනා  
‘‘පිණ් ඩිාාගලදුපගභදුජනං නිස් සාාා’’  (මහාව. 128) එවං 
වුත් තභික් ඛාහාරලාභගතදු අධිකලාගභදු සඞ් ඝභත් තාදිඅ ගරකලාගභදු, තස් ස 

පටික් ගඛගපනා  අත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘චුද්දස භත්තානි පටික්ඛිපිත්වා’’ . 
සඞ් ඝභත් තං උද් ගදසභත් තං නිමන් තනභත් තං සලාකභත් තං පක් ඛිකං 
උගපදුසථිකං පාටිපදිකං ආෙන් තුකභත් තං ෙමිකභත් තං ගිලානභත් තං 
ගිලානුපට් ඨාකභත් තං විහාරභත් තං ධුරභත් තං වාරභත් තන්   ඉමානි චුද් දස 
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භත් තානි. තත් ථ සකලස් ස සඞ් ඝස් ස දාතබ් බං භත් තං සඞ්ඝභත්තං. ක පගා 

භික් ඛූ උද් දිසිත් වා දාතබ් බං භත් තං උද්කදසභත්තං. එකස ්මිං පක් ගඛ 

එකදිවසං දාතබ් බං භත් තං පක්ඛිෙං. උගපදුසගථ දාතබ් බං භත් තං 

උකපොසථිෙං. පාටිපදදිවගස දාතබ් බං භත් තං පාටිපදිෙං. විහාරං උද් දිස ්ස 

දාතබ් බං භත් තං වි ාරභත්තං. ධුරගෙගහගාව ඨගපත් වා දාතබ් බං භත් තං 

ධුරභත්තං. ොමවාසීආදීහි වාගරන දාතබ් බං භත් තං වාරභත්තං. 

අථ ‘‘  පතිචීවරං පටික්ඛිපිත්වා’’  කස ්මා වුත් තං. ෙහගණ හි ස  
පටික් ගඛගපදු යුජ් ගජාය, න ච පඨමගබදුධිාං ෙහප චීවරස් ස පටිග් ෙහණං 

අනුඤ් ඤාතං පරගතදු ජීවෙවත්ථුස්මිං අනුඤ් ඤාතත් තා. ගතගනව වක් ඛ  

ජීවෙවත්ථුස්මිං (මහාව. අට් ඨ. 337) ‘‘භෙවගතදු හි බුද් ධභාවප් පත්  ගතදු 
පට් ඨාා ාාව ඉදං වත් ථං, එත් ථන් තගර වීස  වස් සානි න ගකදුචි 
ෙහප චීවරං සාදියි, සබ් ගබ පංසුකූලිකාව අගහසු’’න්  . සුදින් ගනදු ච 
පඨමගබදුධිාංගාව පබ් බජිගතදු. ගතගනව වක් ඛ  ‘‘සුදින් ගනදු හි භෙවගතදු 
ද් වාදසගම වස් ගස පබ් බජිගතදු, වීස ගම වස් ගස ඤා කුලං පිණ් ඩාා 
පවිට් ගඨදු, සාං පබ් බජ් ජාා අට් ඨවස් සිගකදු හුත් වා’’ . තස් මා ‘‘ෙහප චීවරං 
පටික් ඛිපිත් වා’’  කස ්මා වුත් තන්  ? වුච් චගත – අනනුඤ් ඤාගතපි 
ෙහප චීවගර පංසුකූලිකඞ් ෙසමාදානවගසන ෙහප චීවරං පටික් ඛිත් තං නාම 
ගහදුතී  කත් වා වුත් තං ‘‘ෙහප චීවරං පටික් ඛිපිත් වා’’ . 

කෙොලුප්පචාරං පටික්ඛිපිත්වා  කුසලභණ් ඩස ්ස භුසං විලුම් පනට් ගඨන 
ගලදුලුප් පං වුච් ච  තණ් හා, ගලදුලුප් ගපන චරණං ගලදුලුප් පචාගරදු, 
තණ් හාවගසන ඝරපටිපාටිං අ ක් කමිත් වා භික් ඛාා චරණං, තං 

පටික් ඛිපිත් වා  අත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘ඝරපටිපාටියාභික්ඛාය පවිසතී’’ . එත් ථ 
ච ආරඤ් ඤිකඞ් ොදිපධානඞ් ෙවගසන ගසසධුතඞ් ොනිපි ෙහිතාගනව 

ගහදුන් තී  ගවදිතබ් බං. වජ්ජීනන්   රාජාගනදු අගපක් ඛිත් වා සාමිවචනං 
කතං, වජ් ජීරාජූනන්   අත් ගථදු. ජනපද-සද් දස් ස තංනිවාසීසුපි පවත් තනගතදු 

‘‘වජ්ජීසූ’’  ජනපදාගපක් ඛං භුම් මවචනං, වජ් ජිනාමගක ජනපගද  අත් ගථදු. 

උපකභො පරිකභොගූපෙරණම න්තතායා  පඤ් චකාමගුණසඞ් ඛාතානං 
උපගභදුොනඤ් ගචව හත් ථිඅස ්සරථඉත් ථිාාදිඋපගභදුගූපකරණානඤ් ච 
මහන් තතාා. උපගභදුගූපකරණාගනව හි ඉධ පරිගභදුගූපකරණසද් ගදන 

වුත් තානි. ගතගනවාහ ‘‘කය හි කතසං උපකභො ා, යානි ච

උපකභොගූපෙරණානි, තානි ම න්තානී’’ . ‘‘උපගභදුො 
හත් ථිඅස් සරථඉත් ථීආදගාදු, උපගභදුගූපකරණානි ගතසගමව 

සුවණ් ණාදිඋපකරණානී’’ පි වදන්  . සාරොනී  සාරභූතානි. නිකධත්වා  
නිදහිත් වා, නිධානං කත් වා  අත් ගථදු. 

දිවසපරිබ්බයසඞ්ඛාතකභො ම න්තතායා  දිවගස දිවගස 

පරිභුඤ් ජිතබ් බසඞ් ඛාතගභදුොනං මහන් තතාා. ජාතරූපරජතස්කසව 

පහූතතායා  පිණ් ඩපිණ් ඩවගසන ගචව සුවණ් ණමාසකරජතමාසකාදිවගසන 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

6 

පටුන 

ච ජාතරූපරජතස් ගසව පහූතතාා. විත්තී  තුට් ඨි, විත්  ාා උපකරණං 
විත් තූපකරණං, පහූතං නානාවිධාලඞ් කාරභූතං විත් තූපකරණගමගතසන්   

පහූතවිත්තූපෙරණා. ගතනාහ ‘‘අෙඞ්ොරභූතස්සා’’ ආදි. කවො ාරවකසනා  

වණිජ් ජාවගසන වඩ් ඪිකතාදිවගසන. ධනධඤ්ඤස්ස පහූතතායා  
සත් තරතනසඞ් ඛාතස් ස ධනස් ස සබ් බපුබ් බණ් ණාපරණ් ණසඞ් ෙහිතස් ස 
ධඤ ්ඤස ්ස ච පහූතතාාා  අත් ගථදු. තත් ථ 
‘‘සුවණ් ණරජතමණිමුත් තාගවළුරිාවජිරපවාළානි සත් ත රතනානී’’  

වදන්  . සාලිවීහිආදි පුබ්බණ්ණං පුරක් ඛතං සස් සඵලන්   කත් වා, 

තබ් බිපරිාාාගතදු මුග් ෙමාසාදි අපරණ්ණන්   ගවදිතබ් බං. 

උක්ෙට්ඨපිණ්ඩපාතිෙත්තා  ගසසධුතඞ් ෙපරිවාරිගතන 

උක් කට් ඨපිණ් ඩපාතධුතඞ් ගෙන සමන් නාෙතත් තා. ගතනාහ ‘‘සපදානචාරං 

චරිතුොකමො’’ . 

31. අන් ගතදුජාතතාා වා ඤා සදිසී දාසී  ඤාතිදාසී. පූ භාගවගනව 

ලක් ඛිතබ් බගදදුගසදු වා ආභිකදොසිකෙො, අභිගදදුසං වා පච් චූසකාලං ෙගතදු 

පත් ගතදු අ ක් කන් ගතදු  ආභිකදොසිකෙො. ගතනාහ ‘‘එෙරත්තාතික්ෙන්තස්ස

වා’’ ආදි. පූ භූතභාගවන පරිගභදුෙං නාරහතී  අපරිකභො ාරක ො. 
ඡඩ් ඩනීාසභාගව නිච් ඡිගතපි පුච් ඡාකාගල සන් ගදහගවදුහාරවගසගනව 

පුච් ඡිතුං යුත් තන්   ආහ ‘‘සකච’’ . අරියකවො ාකරනා  අරිාසමුදාචාගරන. 

අරිාා හි මාතුොමං භගිනිවාගදන සමුදාචරන්  . නිස්සට්ඨපරිග්  න්   
පරිච් චත් තාලාං. 

‘‘ආකිරා’’  වුත් තත් තා ‘‘විඤ්ඤත්ති වා’’  වුත් තං, ‘‘සගච තං 

ඡඩ් ඩනීාධම් ම’’න්   පරිාාාං අමුඤ් චිත් වා වුත් තත් තා ‘‘පයුත්තවාචාවා’’  

වුත් තං, පච් චාපටිසංයුත් තා වාචා පයුත් තවාචා. වත්තුං වට්ටතී  
නිරගපක් ඛභාවගතදු වුත් තං, ඉධ පන විගසසගතදු අපරිගභදුොරහත් තාව 

වත් ථුගනදු. අග් අරියවංසිකෙො  අරිාවංසපටිපත්  පූරකානං අග් ගෙදු 

උත් තගමදු. නිමීා  සඤ් ඤාාතී  නිමිත්තං, ාථාසල් ලක් ඛිගතදු ආකාගරදු  

ආහ ‘‘ගිහිොකෙ සල්ෙක්ඛිතපුබ්බං ආොර’’න්  . හත් ථපිට් ඨිආදීනි 
ඔගලදුකාමානා ‘‘සාමිපුත් තස් ස ගම සුදින් නස ්ස විා 
සුවණ් ණකච් ඡපපිට් ඨිසදිසා ඉමා හත් ථපාදපිට් ඨිගාදු, හරිතාලවට් ටිගාදු විා 
සුවට් ටිතා අඞ් ගුලිගාදු, මධුගරදු සගරදු’’  ගිහිකාගල සල් ලක් ඛිතපුබ් බං 
ආකාරං අග් ෙගහසි සඤ ්ජානි සල් ලක් ගඛසි. කස් මා පන සා ඤා දාසී දිස් වාව 

න සඤ් ජානී  ආහ ‘‘සුදින්කනො හී’’ ආදි. පබ්බජ්ජුප කතනා  පබ් බජ් ජං 

උපෙගතන, පබ් බජිගතනා  අත් ගථදු. ඝරං පවිසිත්වා  ගෙහසාමිනිාා 

නිසීදිතබ් බට් ඨානභූතං අන් ගතදුගෙහං පවිසිත් වා. යග්කඝ  ඉමස් ස 

ආගරදුචාාමී  අාමත් ගථදු  ආහ ‘‘ආකරොචනත්කථනිපාකතො’’ . ‘‘ාග් ගඝ 

ජාගනායාසී  සුට් ඨු ජාගනායාසී’’ පි අත් ථං වදන්  . ආෙපකන  

දාසිජනස ්ස ආලපගන. ගතනාහ ‘‘එවඤ්හී’’ ආදි. 
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32. ඝකරසුසාොක ොන්තී  ඝගරසු එකමන් ගත ගභදුජනසාලා ගහදුන්   
පාකාරපරික් ඛිත් තා සුසංවිහිතද් වාරබන් ධා සුසම් මට් ඨවාලිකඞ් ෙණා. 

උදෙෙඤ්ජියන්   උදකඤ් ච කඤ් ජිාඤ් ච. කස ්මා පන ඊදිසාාගමව සාලාා 

අඤ ්ඤතරං කුට් ටමූලන්   අාමත් ගථදු වුත් ගතදු  ආහ ‘‘න හි 

පබ්බජිතා’’ ආදි. අසාරුප්කප ඨාකන  භික් ඛූනං අනනුච් ඡවිගක පගදගස. 

අත්ථි නු කඛො  නු-සද් ගදදු පුච් ඡනත් ගථ, කඛො-සද් ගදදු වචනසිලිට් ඨතාා 

වුත් ගතදු. නුකඛො  වා නිපාතසමුදාගාදු පුච් ඡනත් ගථදු. ගතන නාම-සද් දස් ස 

පුච් ඡනත් ථතං දස් ගස . කයසං කනො ත්වන්   ගාසං ගනදු පුත් ගතදු ත් වං. 

ඊදිකසඨාකන  කිඤ් චාපි තං ඨානං භික් ඛූනං අනනුරූපං න ගහදු , තථාපි 
මාදිසානං මහාගභදුෙකුලානං පුත් තස් ස පරකුගල ආසනසාලාාං නිසීදිත් වා 
ගභදුජනං නාම අයුත් තරූපන්   මඤ් ඤමාගනදු ආහ. ගතගනවාහ ‘‘නනු 
නාම, තාත සුදින් න, සකං ගෙහං ෙන් තබ් බ’’න්  . අඤ් ගඤනපි පකාගරන 

නාමසද් දස් ස පුච් ඡනත් ථතගමව දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘තථා අත්ථි නු කඛො

තාතා’’ ආදි. තථා  සමුච් චාත් ගථදු. ඉදානි නාමසද් දස් ස මඤ් ඤනත් ථතං 

දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘තථාඅත්ථිමඤ්කඤ’’ ආදි. 

දුක්ඛාභිතුන්නතායා  මානසිගකන ොක් ගඛන අභිපීළිතත් තා. 

එතමත්ථන්   ‘‘අත් ථි නු ගඛදු, තාත සුදින් න, අම් හාකං ධන’’න්  ආදිනා 

ාථාවුත් තමත් ථං. අකනොෙප්පනාමරිසනත්ථවකසනා  එත් ථ අකනොෙප්පනං 

අසද් දහනං. අමරිසනං අසහනං. අනා තවචනං අනාෙතසද් දප් පගාදුගෙදු, 

අත් ගථදු පන වත් තමානකාලිගකදුව. ගතනාහ ‘‘පච්චක්ඛම්පී’’ . න 

මරිසයාමී  න විසහාමි. තංනසුන්දරන්   ‘‘තදාා’’න්   පාඨං සන් ධාාාහ. 

අෙං,   පති, ෙතං කම අජ්ජ භත්තකිච්චන්   ගථගරදු 
උක් කට් ඨඑකාසනිකතාා පටික් ඛිපන් ගතදු එවමාහ. 

උක්ෙට්ඨඑොසනිෙතායා  ච ඉදං භූතකථනවගසන වුත් තං ගථරස ්ස 
තථාභාවදීපනත් ථං. මුොකස ්සපි හි එකාසනිකස් ස ාාා නිසජ් ජාා 
කිඤ් චිමත් තම් පි ගභදුජනං භුත් තං, වත් තසීගසනපි තගතදු වුට් ඨිතස් ස පුන 

භුඤ ්ජිතුං න වට් ට . ගතනාහ තිපිටෙචූළාභයත්කථකරො ‘‘ආසනං වා 

රක් ගඛාය ගභදුජනං වා’’ . උක්ෙට්ඨපිණ්ඩපාතිකෙොපි සමාකනො  
නිදස ්සනමත් තමිදං, ගථගරදු සපදානචාරිගකසුපි උක් කට් ගඨදුගාව. 
උක් කට් ඨසපදානචාරිගකදුපි හි පුරගතදු ච පච් ඡගතදු ච ආහටභික් ඛම් පි 
අග් ෙගහත් වාව ඝරද් වාගර ඨත් වා පත් තවිස ්සජ් ජනගමව කගරදු , තස් මා 
ගථගරදු උක් කට් ඨසපදානචාරිකත් තාපි ස් වාතනාා භික් ඛං නාධිවාගස . අථ 

කස ්මා ‘‘අධිවාගසසී’’  ආහ ‘‘සකච එෙභත්තම්පි න  ක ස්සාමී’’ ආදි. 
පණ් ඩිතා හි මාතාපිතූනං ආචරියුපජ් ඣාාානං වා කාතබ් බං අනුග් ෙහං 
අජ් ඣුගපක් ඛිත් වා ධුතඞ් ෙවිසුද් ධිකා න භවන්  . 

33. මජ්ඣිමප්පමාකණො  චතුහත් ගථදු පුරිගසදු මජ් ඣිමප් පමාගණදු. 
‘‘ඡහත් ගථදු’’ පි ගකචි.  ගරදු කගරදුන්   එතාාා   ගරදුකරණී  

සාණිපාකාරවචගනදු අාං තිකරොෙරණී-සද් ගදදු  ආහ ‘‘තිකරොෙරණියන්ති
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ෙරණත්කථ භුම්ම’’න්  . ‘‘ ගරදුකරණිාා’’  වත් තබ් ගබ 

‘‘ ගරදුකරණිා’’න්   කරණත් ගථ භුම් මං වුත් තං. තිකරොෙරණීය-සද් ගදදු වා 

අාං සාණිපාකාරපරිාාගාදු  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘අථ වා’’ ආදි. තං

පරික්ඛිපිත්වා  තං සමන් තගතදු ඛිපිත් වා, පරිගතදු බන් ධිත් වා  වුත් තං 

ගහදු . ගතනාහ ‘‘සමන්තකතො ෙත්වා’’ . විභත්  ප රූපගකදුපි නිපාගතදු 

ගහදුතී  ආහ ‘‘කතනාතිඅයම්පි වා’’ ආදි. 

34. ‘‘අථ ගඛදු ආාස් මගතදු සුදින් නස ්ස පිතා සගක නිගවසගන පණීතං 
ඛාදනීාං ගභදුජනීාං පටිාාදාගපත් වා ආාස් මගතදු සුදින් නස ්ස කාලං 
ආගරදුගචසි – ‘කාගලදු, තාත සුදින් න, නිට් ඨිතං භත් ත’න්  ’’ එවං 

කාලාගරදුචනස් ස පාළිාං අනාරුළ් හත් තා ආහ – ‘‘කිඤ්චාපි පාළියං

ොොකරොචනං න වුත්ත’’න්  . ආකරොචිකතකයව ොකෙ  ‘‘කාගලදු, තාත 

සුදින් න, නිට් ඨිතං භත් ත’’න්   කාගල ආගරදුචිගතගාව. ද්කව පුඤ්කජ  
කහාපණපුඤ ්ජඤ් ච සුවණ් ණපුඤ ්ජඤ් ච. 

කපත්තිෙන්   පි ගතදු ආෙතං ගපත්  කං. නිහිතන්   භූමිෙතං. 

පයුත්තන්   වඩ් ඪිවගසන පගාදුජිතං. තද්ධිතකෙොපං ෙත්වා කවදිතබ්බන්   
ාථා අඤ ්ඤත් ථාපි ‘‘පිතාමහං ධනං ලද් ධා, සුඛං ජීව  සඤ් ජගාදු’’  වුත් තං, 
එවං තද් ධිතගලදුපං කත් වා වුත් තන්   දට් ඨබ් බං. පිතාමහගතදු ආෙතං, 

පිතාමහස් ස වා ඉදං කපතාම ං. පබ්බජිතලිඞ් න්   සමණගවසං. න

රාජභීකතො  අපරාධකාරණා න රාජකුලා භීගතදු. ගාසං සන් තකං ධනං 

ෙහිතං, ගත ඉණායිො. පලිබුද්කධො පීළිගතදු. 

විභත්තිපතිරූපකෙො  ‘‘ගතනා’’  පදං සන් ධාාාහ. තංනිදානන්   තං 

ධනං නිදානං කාරණමස් සා  තංනිදානං. අස්සා  පච් චත් තවචනස ්ස, පදස් ස 

වා. භයන්   චිත් තස් ස උත්රස් තාකාගරන පවත් තභාං අධිප් ගපතං, න 
ඤාණභාං, නාපි ‘‘භාා  එතස් මා’’  එවං වුත් තං ආරම් මණභාන්   ආහ 

‘‘චිත්තුත්රාකසොති අත්කථො’’ . ඡම්භිතත්තන්   ගතගනව චිත් තුත්රාසභගාන 
සකලසරීරස ්ස ඡම් භිතභාගවදු. විගසසගතදු පන හදාමංසචලනන්   ආහ 

‘‘ොයෙම්කපො  දයමංසචෙන’’න්  . කෙොම ංකසො  ගතන භගාන ගතන 
ඡම් භිතත් ගතන සකලසරීරගලදුමානං හට් ඨභාගවදු, ගසදු පන ගනසං භිත්  ාං 

නාෙදන් තානං විා උද් ධංමුඛතා  ආහ ‘‘කෙොමානං  ංසනං

උද්ධග් භාකවො’’ . 

35. අත්තනා  පච් චත් ගත කරණවචනං, සාන්   අත් ගථදු. 

කදවච්ඡරානන්   අනච් චන්  ගාදු සන් ධාාාහ. කදවනාටොනන්   
නච් චන්  ගාදු, පරිාාාවචනං වා එතං ගදවකඤ් ඤානං. 

සමුප්පන්නබෙවකසොොහුත්වා  අාං ගලදුගකදු නාම අත් තානංව චින් ගත , 
තස් මා සාපි ‘‘ඉදානි අහං අනාථා ජාතා’’  අත් තානංව චින් තාමානා ‘‘අාං 
අජ් ජ ආෙමිස් ස , අජ් ජ ආෙමිස් සතී’’  අට් ඨ වස් සානි බහි න නික් ඛන් තා 
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එතං නිස ්සාා මාා දාරගකදුපි න ලද් ගධදු, ාස් ස ආනුභාගවන ජීගවායාමි, 
ඉගතදු චාම් හි පරිහීනා අඤ ්ඤගතදු චා  සමුප් පන් නබලවගසදුකා හුත් වා. 
කුලරුක් ඛප ට් ඨාපගන බීජසදිසත් තා කුලවංසප් ප ට් ඨාපගකදු පුත් ගතදු ඉධ 

බීජගකදු  අධිප් ගපගතදු  ආහ ‘‘කුෙවංසබීජෙං එෙං පුත්ත’’න්  . සං නාම 
ධනං, තස් ස පතී  සංප , ධනවා විභවසම් පන් ගනදු. 
දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකහිතාවහත් තා තස් ස හිතන්   සාපගතායං, තගදව 

ධනං විභගවදු  ආහ – ‘‘ඉමං සාපකතයයං එවං ම න්තං අම් ාෙං

විභව’’න්  . 

36. ඉත් ථීනං කුමාරීභාවප් පත්  ගතදු පට් ඨාා පච් ඡිමවාගතදු ඔරං අස  
විබන් ගධ අට් ඨගම අට් ඨගම සත් තාගහ ෙබ් භාසාසඤ් ඤිගත ත ගා 
ආවත් ගත ක පාා ගලදුහිතපීළකා සණ් ඨහිත් වා අග් ෙහිතපුබ් බා එව 
භිජ් ජන්  , තගතදු ගලදුහිතං පග් ඝර , තත් ථ උතුසමඤ් ඤා පුප් ඵසමඤ් ඤා 

චා  ආහ – ‘‘පුප්ඵන්ති උතුොකෙ උප්පන්නකෙොහිතස්ස නාම’’න්  . 

 බ්භපතිට්ඨානට්ඨාකන  ාස් මිං ඔකාගස දාරගකදු නිබ් බත් ත , තස් මිං 

පගදගස. සණ්ඨහිත්වා  නිබ් බත්  ත් වා. භිජ්ජන්තී  අග් ෙහිතපුබ් බා එව 

භිජ් ජන්  . අාඤ් හි තාසං සභාගවදු. කදොකසනා  ගලදුහිතමගලන. සුද්කධ

වත්ථුම්හී  පග් ඝරිතගලදුහිතත් තා අනාමාත් තා ච නහානගතදු පරං 
චතුත් ථදිවසගතදු පට් ඨාා සුද් ගධ ෙබ් භාසගා. සුද් ගධ පන වත් ථුම් හි 
මාතාපිතූසු එකවාරං සන් නිප ගතසු ාාව සත් ත දිවසානි ගඛත් තගමව ගහදු  
ෙබ් භසණ් ඨහනස් ස පරිත් තස් ස ගලදුහිතගලපස් ස විජ් ජමානත් තා. ගකචි පන 

‘‘අඩ් ඪමාසමත් තම් පි ගඛත් තගමවා’’  වදන්  . බා ායන්   අධිකරගණ 

භුම් මන්   ආහ ‘‘පුරාණදුතියිොය යා බා ා, තත්ර නං  ක ත්වා’’ . 
උපගාදුෙත් ගථ භුම් මවචනම් පි යුජ් ජ ගාව ාථා ‘‘සුදින් නස ්ස පාගදසු 
ෙගහත් වා’’ . 

පුබ් ගබපි පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදානං සබ් භාවගතදු අපඤ්ඤත්කත

සික්ඛාපකද  පාරාජිකං සන් ධාා වුත් තන්   ආහ – 

‘‘පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපකද අට්ඨපිකත’’ . වුත් තගමවත් ථං විභාගවන් ගතදු 

ආහ – ‘‘භ වකතො කිර පඨමකබොධිය’’න්  ආදි. එවරූපන්   
පාරාජිකපඤ් ඤත්  ාා අනුරූපං. නිදස් සනමත් තඤ් ගචතං, 
සඞ් ඝාදිගසසපඤ් ඤත්  ාා අනුරූපම් පි අජ් ඣාචාරං නාකංසුගාව. 

ගතගනවාහ – ‘‘අවකසකස පඤ්ච ඛුද්දොපත්තික්ඛන්කධ එව

පඤ්ඤකපසී’’ . ඉදඤ් ච ථුල් ලච් චාාදීනං පඤ් චන් නං 
ලහුකාපත්  ක් ඛන් ධානං සබ් භාවමත් තං සන් ධාා වුත් තං, න 
පඤ ්චාපත්  ක් ඛන් ධානං අනවගසසගතදු පඤ් ඤත් තත් තාව. පඨමගබදුධිාං 
පඤ ්චන් නං ලහුකාපත් තීනං සබ් භාවවචගනගනව ධම් මගසනාප ස් ස 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත්  ාාචනා විගසසගතදු ෙරුකාපත්  පඤ් ඤත්  ාා 
පා ගමදුක් ඛුද් ගදසස් ස ච ගහතුභූතා  දට් ඨබ් බා. ගකචි පන ‘‘තස් මිං තස් මිං 
පන වත් ථුස් මිං අවගසසපඤ් චඛුද් දකාපත්  ක් ඛන් ගධ එව පඤ් ඤගපසී  ඉදං 
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පටුන 

ද් වාදසගම වස් ගස ගවරඤ් ජාාං වුත් ථවස් ගසන භෙවතා තගතදු පට් ඨාා 
අට් ඨවස් සබ් භන් තගර පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදං සන් ධාා වුත් ත’’න්   වදන්  , 
තං න සුන් දරං තගතදු පුබ් ගබපි සික් ඛාපදපඤ් ඤත්  ාා සබ් භාවගතදු. 
ගතගනව ගවරඤ් ජකණ් ගඩ ‘‘එකභික් ඛුනාපි රත්  ච් ගඡගදදු වා පච් ඡිමිකාා 
තත් ථ වස් සං උපෙච් ඡාමා  වස් සච් ගඡගදදු වා න කගතදු’’  ච ‘‘සාමම් පි 

පචනං සමණසාරුප් පං න ගහදු , න ච වට් ටතී’’  ච වුත් තං. ආරාධයිංසූ  
චිත් තං ෙණ් හිංසු, අජ් ඣාසාං පූරයිංසු, හදාොහිනිං පටිපත්  ං පටිපජ් ජිංසූ  

අත් ගථදු. එෙංසමයන්   එකස ්මිං සමගා, පඨමගබදුධිාන්   අත් ගථදු. 

ාං ආදීනවන්   සම් බන් ගධදු. සික්ඛාපදං පඤ්ඤකපන්කතො  

පඨමපාරාජිකසික් ඛාපදං පඤ් ඤගපන් ගතදු. ආදීනවං දස්කසස්සතී  ‘‘වරං 
ගත, ගමදුඝපුරිස, ආසීවිසස ්ස ගඝදුරවිසස් ස මුගඛ අඞ් ෙජාතං පක් ඛිත් තං, න 
ත් ගවව මාතුොමස් ස අඞ් ෙජාගත අඞ් ෙජාතං පක් ඛිත් ත’’න්  ආදිනා ාං 

ආදීනවං දස් ගසස් ස . අභිවිඤ්ඤාකපසී  ඉමස් ස ‘‘පවත් ගතසී’’  

අාමත් ගථදු කථං ලද් ගධදු  ආහ ‘‘පවත්තනාපි හී’’ ආදි. 

ොයවිඤ්ඤත්තිකචොපනකතො  කාාවිඤ් ඤත්  වගසන පවත් තචලනගතදු. 
කස ්මා පගනස ගමථුනධම් ගමන අනත් ථිගකදුපි සමාගනදු  ක් ඛත් තුං 

අභිවිඤ ්ඤාගපසී  ආහ – ‘‘තික්ඛත්තුං අභිවිඤ්ඤාපනඤ්කචසා’’ ආදි. තත් ථ 

තික්ඛත්තුං අභිවිඤ්ඤාපනන්   මුත්  පාපනවගසන තීසු වාගරසු 
ගමථුනධම් මස් ස පවත් තනං. 

සබ් ගබසම් පි පදානං අවධාරණඵලත් තා විනාපි එවකාරං අවධාරණත් ගථදු 

විඤ ්ඤාාතී  ආහ ‘‘කතකනවඅජ්ොචාකරනා’’ . අට් ඨ හි ෙබ් භකාරණානි. 
වුත් තඤ ්ගහතං – 

‘‘ගමථුනගචදුළග් ෙහණං, තනුසංසග් ගෙදු ච නාභිආමසනං; 
පානං දස් සනසවනං, ඝාානමි  ෙබ් භගහතගවදු අට් ඨා’’ . 

ඉදානි අවධාරගණන නිවත්  තමත් ථං දස් ගසතුකාගමදු ආහ – ‘‘කිංපන

අඤ්ඤථාපි  බ්භග්  ණං ක ොතී’’ ආදි. නනු ච නාභිපරාමසනම් පි 
කාාසංසග් ගෙදුගාව, කස ්මා නං විසුං වුත් තන්  ? උභගාසං 
ඡන් දරාෙවගසන කාාසංසග් ගෙදු වුත් ගතදු, ඉත් ථිාා ඡන් දරාෙවගසන 
නාභිපරාමසනං, වත් ථුවගසන වා තං විසුං වුත් තන්   දට් ඨබ් බං. කථං පන 
කාාසංසග් ගෙන ෙබ් භග් ෙහණං ගහදු , කථඤ ්ච තත් ථ සුක් කගසදුණිතස් ස 

සම් භගවදු  ආහ ‘‘ඉත්ථිකයො හී’’ ආදි. ඡන් දරාගුප් පත්  වගසන ඉත් ථිාා 
සුක් කගකදුට් ඨාගසදු චලිගතදු ගහදු , ගසදුපි ෙබ් භසණ් ඨානස ්ස පච් චගාදු 
ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. ඉත් ථිසන් තාගනපි හි රසාදිසත් තධාතුගාදු 

ලබ් භන්  ගාව. ගතනාහ – ‘‘අඞ් පච්චඞ් පරාමසනං සාදියන්තිකයොපි බ්භං

 ණ් න්තී’’ .  ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘කාාසංසග් ොදිනා සත් තප් පකාගරන 
ෙබ් භග් ෙහගණ පිතු සුක් කගකදුට් ඨාසං විනා ඡන් දරාෙවගසන මාතු 
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විකාරප් පත් තං ගලදුහිතගමව ෙබ් භසණ් ඨානස ්ස පච් චගාදු ගහදුතී’’  වුත් තං. 
‘‘ාස් ස අඞ් ෙපච් චඞ් ෙපරාමසනං සාදියිත් වා මාතා පුත් තං පටිලභ , සගච 
ගසදු අපගරන සමගාන පරිපුණ් ණින් ද්රිගාදු හුත් වා තාදිසං පිතරං 
මනුස් සජා කං ජීවිතා ගවදුගරදුගප , පිතුඝාතගකදුව ගහදුතී’’  වදන්  . 

තං අසුචිංඑෙකදසංමුකඛනඅග් ක සී  පුරාණචීවරං ගධදුවන් තී තත් ථ 
ාං අසුචිං අද් දස, තං අසුචිං එකගදසං පිවි. ‘‘වට් ට  තුම් හාකං 
ගමථුනධම් ගමදු’’  පුට් ගඨදු ‘‘කප් පතු වා මා වා කප් පතු, මාං ගතන 

අනත් ථිකා’’  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘අනත්ථිො මයං එකතනා’’ . කිඤ් චාපි 
නාභිපරාමසගන ගමථුනරාගෙදු නත් ථි, තථාපි නාභිපරාමසනකාගල 
ඵස් සසාදිානවගසන අස් සාදමත් තං තස් සා අගහදුසී  ෙගහතබ් බං, අඤ ්ඤථා 
ෙබ් භසණ් ඨහනං න සිාා. දිට් ඨමඞ් ෙලිකාා නාභිපරාමසගනන මණ් ඩබයස් ස 
නිබ් බත්   අගහදුසි, චණ් ඩපජ් ගජදුතමාතු නාභිාං විච් ඡිකා ඵරිත් වා ෙතා, 

ගතන චණ් ඩපජ් ගජදුතස් ස නිබ් බත්   අගහදුසී  ආහ ‘‘එකතකනව 

නකයනා’’ ආදි. පුරිසංඋපනිජ්ොයතී  වාතපානාදිනා දිස ්වා වා දිට් ඨපුබ් බං 

වා පුරිසං උපනිජ් ඣාා . රාකජොකරොධා වියා  සීහළදීගප කිර එකිස් සා 
ඉත් ථිාා තථා අගහදුසි, තස් මා එවං වුත් තං. 

ඉධා  ඉමස් මිං වත් ථුස් මිං. අයන්   සුදින් නස ්ස පුරාණො යිකා. යං 

සන්ධායා  ාං අජ් ඣාචාරං සන් ධාා. සුක් කං සන් ධාා ‘‘මාතාපිතකරො ච

සන්නිපතිතා ක ොන්තී’’  වුත් තං, මාතා ච උතුනී ක ොතී  ගලදුහිතං 

සන් ධාා. තත් ථ සන්නිපතිතාක ොන්තී  අසද් ධම් මවගසන එකස් මිං ඨාගන 

සමාෙතා සඞ් ෙතා ගහදුන්  . මාතාචඋතුනීක ොතී  ඉදං උතුසමාං සන් ධාා 

වුත් තං, න ගලදුකසමඤ් ඤාකරජස් ස ලග් ෙනදිවසමත් තං.  න්ධබ්කබො  
තතූ්රපෙසත් ගතදු, ෙන් තබ් ගබදු  වුත් තං ගහදු . ත-කාරස් ස ධ-කාගරදු 
කගතදු  දට් ඨබ් බං. අථ වා ෙන් ධනගතදු උප් පජ් ජනෙ ාා 
නිමිත් තුපට් ඨාගනන සූචනගතදු දීපනගතදු ෙන් ගධදු  ලද් ධනාගමන 
භවොමිකම් මුනා අබ් බ  පවත් තතී  ෙන් ධබ් ගබදු, තත් ථ 

උප් පජ් ජනකසත් ගතදු. පච්චුපට්ඨිකතොක ොතී  උපෙගතදු ගහදු . එත් ථ ච න 
මාතාපිතූනං සන් නිපාතං ඔගලදුකාමාගනදු සමීගප ඨිගතදු නාම ගහදු , 
කම් මාන් තාන්  ගතදු පන එගකදු සත් ගතදු තස් මිං ඔකාගස නිබ් බත් තනගකදු 
පුරිමජා ාං ඨිගතදුගාව ෙ නිමිත් තාදිආරම් මණකරණවගසන 
උපපත් තාභිමුගඛදු ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. 

සන්නිපාතා  සගමදුධාගනන සමාෙගමන.  බ්භස්සා  ෙබ් ගභ 
නිබ් බත් තනකසත් තස ්ස. ෙබ් ගභ නිබ් බත් තනකසත් ගතදුපි හි ෙබ් ගභදු  
වුච් ච . ාථාහ – ‘‘ාථා ගඛදු පනානන් ද, අඤ ්ඤා ඉත් ථිකා නව වා දස වා 
මාගස ෙබ් භං කුච් ඡිනා පරිහරිත් වා විජාාන් තී’’  )ම. නි. 3.205). කත් ථචි 
පන ෙබ් ගභදු  මාතුකුච් ඡි වුත් ගතදු. ාථාහ – 
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‘‘ාගමකරත්  ං පඨමං, ෙබ් ගභ වස  මාණගවදු; 
අබ් භුට් ඨිගතදුව ගසදු ාා , ස ෙච් ඡං න නිවත් තතී’’ . )ජා. 
1.15.363); – 

එත් ථ ච ෙබ් භ  අත් තභාවභාගවන පවත් තතී  ෙබ් ගභදු, කලලාදිඅවත් ගථදු 
ධම් මප් පබන් ගධදු, තංනිස් සිතත් තා පන සත් තසන් තාගනදු ‘‘ෙබ් ගභදු’’  
වුත් ගතදු ාථා ‘‘මඤ ්චා උක් කුට් ඨිං කගරදුන් තී’’ . තංනිස් සාභාවගතදු 
මාතුකුච් ඡි ‘‘ෙබ් ගභදු’’  ගවදිතබ් ගබදු. ෙබ් ගභදු විාා  වා. ාථා හි 
නිවාසට් ඨානතාා සත් තානං ඔවරගකදු ‘‘ෙබ් ගභදු’’  වුච් ච , එවං 
ෙබ් භගසායකානං සත් තානං ාාව අභිජා  නිවාසට් ඨානතාා මාතුකුච් ඡි 

‘‘ෙබ් ගභදු’’  වුත් ගතදු  ගවදිතබ් ගබදු. අවක්ෙන්ති ක ොතී  නිබ් බත්   
ගහදු . 

ආරක්ඛකදවතා  තස් ස ආරක් ඛත් ථාා ඨිතා ගදවතා. අස් ස තං 

අජ් ඣාචාරන්   සම් බන් ගධදු. තථා නිච්ඡාකරසුන්   තථා මහන් තං සද් දං 
කත් වා නිච් ඡාගරසුං. කිඤ් චාපි ඉධ පාළිාං ආකාසට් ඨගදවතා විසුං න ආෙතා, 
තථාපි සද් දස් ස අනුස ්සාවගන අාමනුක් කගමදු  දස් ගසතුං 
චාතුමහාරාජිකගදවතාගාදු ද් විධා කත් වා ආකාසට් ඨගදවතා විසුං වුත් තා. 
ගතගනත් ථ ආකාසට් ඨකානං විසුං ෙහිතත් තා චාතුමහාරාජිකා  

පරිභණ් ඩපබ් බතට් ඨකා ගවදිතබ් බා. ඉති ා  නිපාතසමුදාගාදු එවංසද් දස් ස 

අත් ගථ දට් ඨබ් ගබදු  ආහ ‘‘එව’’න්  . ඛකණන මුහුත්කතනා  පදද් වාං 

ගවවචනභාවගතදු සමානත් ථගමවා  දට් ඨබ් බං. එෙකෙොො ෙමක ොසී  
ගදවබ්රහ් මගලදුගකසු එකගකදුලාහලමගහදුසි. කිඤ් චාපි හි ගසදු සද් ගදදු ාාව 
බ්රහ් මගලදුකා අබ් භුග් ෙච් ඡි, තථාපි න ගසදු මනුස් සානං විසගාදු ගතසං රූපං 
විා, ගතගනව භික් ඛූ පුච් ඡිංසු – ‘‘කච් චි ගනදු ත් වං, ආවුගසදු සුදින් න, 
අනභිරගතදු’’ . 

37. ‘‘එවං මාතාපුත්තානං පබ්බජ්ජා සඵො අක ොසි, පිතා පන

විප්පටිසාරාභිභූකතො වි ාසී’’  වචනගතදු සුදින් නස ්ස තස් මිං අත් තභාගව 
අරහත් තාධිෙගමදු නාගහදුසී  විඤ ්ඤාා . ගකචි පන 
‘‘පුබ් ගබකතපුඤ් ඤතාා ගචදුදිාමානස් ස භබ් බකුලපුත් තස් සා  වුත් තත් තා 
සුදින් ගනදු තං කුක් කුච් චං විගනදුගදත් වා අරහත් තං සච් ඡාකාසි, ගතගනව 
පබ් බජ් ජා අනුඤ් ඤාතා’’  වදන්  . තං පාළිාා අට් ඨකථාා ච න සගම . 
පුබ් ගබකතපුඤ් ඤතා ච අප් පමාණං තාදිසස් සපි අන් තරාකතපාපකම් මස් ස 
වගසන අජාතසත් තුගනදු විා අධිෙමන් තරාාදස් සනගතදු. 
කතාකතානුගසදුචනලක් ඛණං කුක් කුච් චං ඉධාධිප් ගපතන්   ආහ 

‘‘අජ්ොචාරක තුකෙො පච්ඡානුතාකපො’’ . කතං අජ් ඣාචාරං පටිච් ච 

අනුගසදුචනවගසන විරූපං සරණං චින් තනං විප්පටිසාකරො  ආහ 

‘‘විප්පටිසාකරොතිපි තස්කසව නාම’’න්  . කුච් ඡිතං කතං කිරිාා  කුකතං, 

කුකතගමව කුක්කුච්චන්   ආහ ‘‘කුච්ඡිතකිරියාභාවකතො කුක්කුච්ච’’න්  . 
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පටුන 

පරියාදින්නමංසකෙොහිතත්තා  පරික් ඛීණමංසගලදුහිතත් තා. අවිප්ඵාරිකෙො  

උද් ගදසාදීසු බයාපාරරහිගතදු, අබයාවගටදු  අත් ගථදු. ව ච්ඡින්කනො  

ඡින් නවගහදු, භාරවහගනන ඡින් නක් ඛන් ගධදු  වුත් තං ගහදු . තං තං

චින්තයී  ‘‘ාදි අහං තං පාපං න කරිස් සං, ඉගම භික් ඛූ විා පරිපුණ් ණසීගලදු 
අස් ස’’න්  ආදිනා තං තං චින් තයි. 

38. එවංභූතන්   කිසලූඛාදිභාවප් පත් තං.  ණසඞ් ණිොපපඤ්කචනා  
ෙගණ ජනසමාෙගම සන් නිපතනං ෙණසඞ් ෙණිකා, ෙණසඞ් ෙණිකාගාව 

පපඤ් ගචදු ෙණසඞ් ෙණිකාපපඤ් ගචදු, ගතන. යස්සා  ගා අස් ස. 

ෙථාඵාසුො  විස් සාසිකභාගවගනව කථාකරගණ ඵාසුකා, සුගඛන වත් තුං 
සක් කුගණායා, සුඛසම් භාසා  අත් ගථදු. පසාදස් ස පමාණගතදු 

ඌනාධිකත් තං සබ් බදා සබ් ගබසං නත් ථී  ආහ ‘‘පසාදපතිට්ඨාකනොොසස්ස 

සම්පුණ්ණත්තා’’ . දානී  ඉමස් මිං අත් ගථ එතරහි-සද් ගදදු අත් ථී  ආහ 

‘‘දානීති නිපාකතො’’ . කනො-සද් ගදදුපි නු-සද් ගදදු විා පුච් ඡනත් ගථදු  ආහ 

‘‘ෙච්චි නු ත්ව’’න්  . තකමව අනභිරතින්   ගතහි භික් ඛූහි පුච් ඡිතං තගමව 
ගිහිභාවපත් ථනාකාරං අනභිර ං. ‘‘තගමවා’’  අවධාරගණන 

නිවත්  තමත් ථං දස ්ගසන් ගතදු ආහ ‘‘අධිකුසොන’’න්  ආදි. අධිකුසලා 

ධම් මා සමථවිපස් සනාදගාදු. අත්ථී  විසාභාගවන චිත් ගත පරිවත් තනං 
සන් ධාා වුත් තං, න පාපස් ස වත් තමානතං සන් ධාා, අත් ථි විසාභාගවන 

චිත් ගත පරිවත් තතී  වුත් තං ගහදු . ගතනාහ – ‘‘නිච්චොෙං අභිමුඛං විය

කම තිට්ඨතී’’ . 

යං ත්වන්   එත් ථ යන්   ගහතුඅත් ගථ නිපාගතදු, කරණත් ගථ වා 

පච් චත් තවචනන්   ආහ ‘‘කයන පාකපනා’’ . අකනෙපරියාකයනා  එත් ථ 

පරියාය-සද් ගදදු කාරණවචගනදු  ආහ ‘‘අකනෙොරකණනා’’ . 

විරා ත්ථායා  භවගභදුගෙසු විරජ් ජනත් ථාා. කනොරාක නරජ්ජනත්ථායා  

භවගභදුගෙසුගාව රාගෙන අරඤ් ජනත් ථාා. ගතනාහ ‘‘භ වතා හී’’ ආදි. 

එස නකයො සබ්බපකදසූ  අධිප් පායිකමත් තං සබ් බපගදසු අ දිස ්ස . ඉදං

පකනත්ථ පරියායවචනමත්තන්   ‘‘විසංගාදුොාා’’ ආදීසු සබ් බපගදසු 
‘‘කිගලගසහි විසංයුජ් ජනත් ථාාා’’ ආදිනා පදත් ථවිභාවනවගසන 

වුත් තපරිාාාවචනං සන් ධාා වද . න සංයුජ්ජනත්ථායා  කිගලගසහි න 

සංයුජ් ජනත් ථාා. අග්  ණත්ථායා  කිගලගස අග් ෙහණත් ථාා, භවගභදුගෙ 

වා තණ් හාදිට් ඨිවගසන අග් ෙහණත් ථාා. න සඞ්  ණත්ථායා  එත් ථාපි 
ඉමිනාව නගාන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

නිබ්බත්තිතකෙොකුත්තරනිබ්බානකමවා  සඞ් ඛාගරහි නික් ඛන් තං 
විවිත් තං, තගතදුගාව ගලදුකගතදු උත්  ණ් ණත් තා ගලදුකුත් තරං නිබ් බානං. 

මදනිම්මදනායාති වා  එත් ථ අවුත් තසමුච් චාත් ගථන වා-සද් ගදන 

ආදිඅත් ගථන ඉති-සද් ගදන වා ‘‘පිපාසවිනාාාා’’ ආදි සබ් බං සඞ් ෙහිතන්   
දට් ඨබ් බං. නිබ් බානං ආරම් මණං කත් වා පවත් තමාගනන අරිාමග් ගෙන 
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පහීාමානා රාෙමානමදාදගාදු තං පත් වා පහීාන්   නාමා  ආහ ‘‘යස්මාපන

තං ආ ම්මා’’ ආදි. තත් ථ තං ආ ම්මා  නිබ් බානං ආෙම් ම පටිච් ච 

අරිාමග් ෙස ්ස ආරම් මණපච් චාභාවගහතු. මානමදපුරිසමදාදකයො  එත් ථ 
ජා ආදිං නිස් සාා ගසායස් ස ‘‘ගසගායදුහමස් මී’’ ආදිනා 

උප් පජ් ජනකමාගනදුගාව මදජනනට් ගඨන මගදදු  මානමකදො. පුරිසමකදො 
වුච් ච  පුරිසමාගනදු, ‘‘අහං පුරිගසදු’’  උප් පජ් ජනකමාගනදු. 
‘‘අසද් ධම් මගසවනසමත් ථතං නිස් සාා පවත් ගතදු මාගනදු, රාගෙදු එව වා 

පුරිසමගදදු’’  ගකචි. ආදි-සද් ගදන බලමදගාදුබ් බනමදාදිං සඞ් ෙණ් හා . 

ම ා ණ්ඨිපකද පන මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච ‘‘පුරිසමගදදු නාම සම් භගවදු’’  
වුත් තං, තං ඉධ යුත් තං විා න දිස් ස . න හි ‘‘භෙවතා සම් භවස ්ස විනාසාා 

ධම් ගමදු ගදසිගතදු’’  වත් තුං වට් ට . නිම්මදා  විෙතමදභාවා. ඉමගමව හි 

අත් ථං දස් ගසතුං ‘‘අමදා’’  වුත් තං. මදා නිම් මදීාන්   එත් ථ අමදභාවං 

විනාසං ෙච් ඡන් තී  මදනිම්මදකනො. එස නගාදු ගසසපගදසුපි. 

ොමපිපාසා  කාමානං පාතුකමයතා, කාමතණ් හා  අත් ගථදු. ආලීාන්   

අභිරමිතබ් බට් ගඨන ගසවීාන් තී  ආලාා, පඤ ්ච කාමගුණා  ආහ ‘‘පඤ්ච

ොමගුණාෙයා’’ . පඤ් චසු හි කාමගුගණසු ඡන් දරාෙප් පහාගනගනව පඤ් ච 
කාමගුණාපි පහීනා නාම ගහදුන්  , ගතගනව ‘‘ගාදු, භික් ඛගව, රූගපසු 
ඡන් දරාගෙදු’’ ආදි )සං. නි. 3.323) වුත් තං. පඤ් චකාමගුගණසු වා ආලාා 

පඤ්චොමගුණාෙයා. ආලීාන්   අල් ලීාන්   අභිරමනවගසන ගසවන් තී  

ආලාා  හි තණ් හාවිචරිතානං අධිවචනං. කතභූමෙවට්ටන්   තීසු භූමීසු 

කම් මකිගලසවිපාකා වට් ටනට් ගඨන වට් ටං. විරජ්ජතී  පලුජ් ජ . ‘‘විරජ්ජතී  

කාමවිනාගසදු වුත් ගතදු, නිරුජ්ෙතී  එකප් පහාගරන විනාගසදු’’  

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. විරාක ො නිකරොකධො  සාමඤ් ඤගචදුදනාාපි 
‘‘තණ් හාක් ඛගාදු’’  අධිකතත් තා තණ් හාා එව විරජ් ජනං නිරුජ් ඣනඤ් ච 
වුත් තං. 

චතස්කසො කයොනිකයො  එත් ථ කයොනී  ඛන් ධගකදුට් ඨාසස් සපි 
කාරණස ්සපි පස් සාවමග් ෙස ්සපි නාමං. ‘‘චතස ්ගසදු නාෙගාදුනිගාදු )සං. නි. 
3.342-343) චතස් ගසදු සුපණ් ණගාදුනිගාදු’’  එත් ථ හි ඛන් ධගකදුට් ඨාගසදු 
ගාදුනි නාම. ‘‘ගාදුනි ගහසා භූමිජ ඵලස් ස අධිෙමාාා’’  )ම. නි. 3.226) 
එත් ථ කාරණං. ‘‘න චාහං බ්රාහ් මණං බූ්රමි, ගාදුනිජං මත්  සම් භව’’න්   )ම. 
නි. 2.457; ධ. ප. 396) එත් ථ පස් සාවමග් ගෙදු. ඉධ පන ඛන් ධගකදුට් ඨාගසදු 
‘‘ගාදුනී’’  අධිප් ගපගතදු. ාවන්   තාා සත් තා අමිස් සිතාපි සමානජා තාා 

මිස් සිතා ගහදුන් තී  කයොනි. සා පන අත් ථගතදු 
අණ් ඩාදිඋප් පත්  ට් ඨානවිසිට් ගඨදු ඛන් ධානං භාෙගසදු පවත්  විගසගසදු, සා 
ච අණ් ඩජජලාබුජසංගසදජඔපපා කවගසන චතුබ් බිධා. වුත් තඤ් ගහතං 
‘‘චතස ්ගසදු ගඛදු ඉමා, සාරිපුත් ත, ගාදුනිගාදු. කතමා චතස් ගසදු? අණ් ඩජා 
ගාදුනි ජලාබුජා ගාදුනි සංගසදජා ගාදුනි ඔපපා කා ගාදුනී’’  )ම. නි. 
1.152). 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

15 

පටුන 

තත් ථ අණ් ගඩ ජාතා අණ්ඩජා. ජලාබුම් හි ජාතා ජොබුජා. සංගසගද ජාතා 

සංකසදජා. විනා එගතහි කාරගණහි උප් ප ත් වා විා නිබ් බත් තා  

ඔපපාතිො. එත් ථ ච ගපතගලදුගක  රච් ඡාගන මනුස් ගසසු ච අණ් ඩජාදගාදු 
චතස ්ගසදුපි ගාදුනිගාදු සම් භවන්  , මනුස් ගසසු පගනත් ථ ගකචිගදව 
ඔපපා කා ගහදුන්   මහාපොමකුමාරාදගාදු විා. අණ් ඩජාපි ගකදුන් තපුත් තා 
ද් ගවභා ාගථරා විා, සංගසදජාපි පොමෙබ් ගභ 
නිබ් බත් තගපදුක් ඛරසා බ්රාහ් මණපොමවතීගදවීආදගාදු විා ගකචිගදව 
ගහදුන්  , ගාභුගායන පන මනුස ්සා ජලාබුජාව. ගපගතසුපි 
නිජ් ඣාමතණ් හිකගපතානං නිච් චොක් ඛාතුරතාා කාමගසවනා නත් ථි, තස් මා 
ගත ෙබ් භගසායකා න ගහදුන්  . ජාලාවන් තතාා න තාසං කුච් ඡිාං ෙබ් ගභදු 
සණ් ඨා , තස් මා ගත ඔපපා කාගාව සංගසදජතාාපි අසම් භවගතදු, 
අවගසසගපතා පන චතුගාදුනිකාපි ගහදුන්  . ාථා ච ගත, එවං ාක් ඛාපි 
සබ් බචතුප් පදපක් ඛිජා දීඝජා ආදගාදුපි සබ් ගබ චතුගාදුනිකාගාව. සබ් ගබ 
ගනරයිකා ච චතුමහාරාජිකගතදු පට් ඨාා උපරිගදවා ච ඔපපා කාගාව, 
භුම් මගදවා පන චතුගාදුනිකාව ගහදුන්  . තත් ථ ගදවමනුස් ගසසු 
සංගසදජඔපපා කානං අාං විගසගසදු – සංගසදජා මන් දා දහරා හුත් වා 
නිබ් බත් තන්  , ඔපපා කා ගසදුළසවස් සුද් ගදසිකා හුත් වා. 

පඤ්ච  තිකයො  එත් ථ සුකතොක් කටකම් මවගසන ෙන් තබ් බා 
උපපජ් ජිතබ් බා  ෙ ගාදු. ාථා හි කම් මභගවදු පරමත් ථගතදු අස පි කාරගක 
පච් චාසාමග් ගිාා සිද් ගධදු, තංසමඞ් ගිනා සන් තානලක් ඛගණන සත් ගතන 
කගතදු  ගවදුහරීා , එවං උපපත්  භවලක් ඛණෙ ගාදු පරමත් ථගතදු 
අස පි ෙමගක තංතංකම් මවගසන ගාසං තානි කම් මානි ගතහි ෙන් තබ් බා  
ගවදුහරීාන්  . අපිච ෙ ෙ  නිබ් බත්  ෙ  අජ් ඣාසාෙ  විභවෙ  
නිප් ඵත්  ෙතී  බහුවිධා ෙ  නාම. තත් ථ ‘‘තං ෙ ං ගපච් ච ෙච් ඡාමී’’  )අ. 
නි. 4.184) ච ‘‘ාස් ස ෙ ං න ජානන්  , ගදවා ෙන් ධබ් බමානුසා’’  )ධ. ප. 

420; සු. නි. 649) ච අාං  ති ති නාම. ‘‘ඉගමසං ගඛදු පනාහං භික් ඛූනං 
සීලවන් තානං ගනව ජානාමි ආෙ ං වා ෙ ං වා’’  )ම. නි. 1.508) අාං 

නිබ්බත්ති ති නාම. ‘‘එවම් පි ගඛදු ගත අහං බ්රහ් ගම ෙ ඤ් ච පජානාමි 

චු ඤ් ච පජානාමී’’  )ම. නි. 1.503) අාං අජ්ොසය ති නාම. ‘‘විභගවදු 

ෙ  ධම් මානං, නිබ් බානං අරහගතදු ෙතී’’  )පරි. 339) අාං විභව ති නාම. 
‘‘ද් ගවගාව ෙ ගාදු සම් භවන්   අනඤ් ඤා’’  )දී. නි. 1.258; 2.34; 3.200) 

අාං නිප්ඵත්ති ති නාම. තාසු ඉධ ෙ ෙ  අධිප් ගපතා, සා පන 
නිරා රච් ඡානගාදුනිගපත්  විසාමනඋස් සගදවානං වගසන පඤ් චවිධා 
ගහදු . වුත් තඤ් ගහතං – ‘‘පඤ ්ච ගඛදු ඉමා, සාරිපුත් ත, ෙ ගාදු. කතමා 
පඤ ්ච? නිරගාදු  රච් ඡානගාදුනි ගපත්  විසගාදු මනුස් සා ගදවා’’  )ම. නි. 
1.153). 

තත් ථ ාස් ස උප් පජ් ජ , තං බූ්රගහන් ගතදුගාව උප් පජ් ජතී  අගාදු, සුඛං. 

නත් ථි එත් ථ අගාදු  නිරකයො, තගතදු එව රමිතබ් බං අස් සාගදතබ් බං තත් ථ 
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පටුන 

නත් ථී  නිර අත් ගථන නිරස් සාදට් ගඨන ච නිරගාදු  වුච් ච .  රිාං 

අඤ ්චිතා  තිරච්ඡානා, ගදවමනුස් සාදගාදු විා උද් ධං දීඝා අහුත් වා  රිාං 
දීඝා  අත් ගථදු. පකට් ඨගතදු සුඛගතදු අානං අපෙගමදු ගපච් චභාගවදු, තං 

ගපච් චභාවං පත් තානං විසගාදු  කපත්තිවිසකයො, ගපතගාදුනි. මනස් ස 

උස් සන් නතාා මනුස්සා, ස සූරභාවබ්රහ් මචරිාගාදුෙයතාදිගුණවගසන 
උපචිතමානසතාා උක් කට් ඨගුණචිත් තතාා මනුස් සා  වුත් තං ගහදු , අාං 
පනත් ගථදු නිප් පරිාාාගතදු ජම් බුදීපවාසීවගසන ගවදිතබ් ගබදු. ාථාහ – 
‘‘තීහි, භික් ඛගව, ඨාගනහි ජම් බුදීපකා මනුස ්සා උත් තරකුරුගක ච මනුස් ගස 
අධිග් ෙණ් හන්   ගදගව ච තාව ංගස. කතගමහි තීහි? සූරා ස මන් ගතදු ඉධ 
බ්රහ් මචරිාවාගසදු’’  )අ. නි. 9.21). තථා හි බුද් ධා ච භෙවන් ගතදු 
පච් ගචකබුද් ධා අග් ෙසාවකා මහාසාවකා චක් කවත්  ගනදු අඤ් ගඤ ච 
මහානුභාවා සත් තා තත් ගථව උප් පජ් ජන්  , ගතහි සමානරූපාදිතාා පන 
සද් ධිං පරිත් තදීපවාසීහි ඉතරමහාදීපවාසිගනදුපි මනුස් සාත් ගවව පඤ් ඤායිංසු. 

අපගර පන භණන්   ‘‘ගලදුභාදීහි අගලදුභාදීහි ච සහිතස් ස මනස් ස 
උස් සන් නතාා මනුස් සා. ගා හි සත් තා මනුස් සජා කා, ගතසු විගසසගතදු 
ගලදුභාදගාදු අගලදුභාදගාදු ච උස් සන් නා. ගත ගලදුභාදිඋස් සන් නතාා 
අපාාමග් ෙං, අගලදුභාදිඋස් සන් නතාා සුෙ මග් ෙං නිබ් බානොමිමග් ෙඤ් ච 
පරිපූගරන්  , තස් මා ගලදුභාදීහි අගලදුභාදීහි ච සහිතස් ස මනස් ස 
උස් සන් නතාා පරිත් තදීපවාසීහි සද් ධිං චතුමහාදීපවාසිගනදු සත් තවිගසසා 
මනුස් සා  වුච් චන් තී’’ . ගලදුකිාා පන ‘‘මනුගනදු අපච් චභාගවන 
මනුස් සා’’  වදන්  . මනු නාම පඨමකප් පිගකදු ගලදුකමරිාාදාා ආදිභූගතදු 
සත් තානං හිතාහිතවිධාාගකදු කත් තබ් බාකත් තබ් බතාවගසන පිතුට් ඨානිගාදු, 
ගාදු සාසගන මහාසම් මගතදු  වුච් ච  අම් හාකං ගබදුධිසත් ගතදු, 
පච් චක් ඛගතදු පරම් පරාා ච තස් ස ඔවාදානුසාසනිාං ඨිතා සත් තා 
පුත් තසදිසතාා ‘‘මනුස ්සා, මානුසා’’  ච වුච් චන්  . තගතදු එව හි ගත 
‘‘මානවා මනුජා’’  ච ගවදුහරීාන්  . 

පඤ ්චහි කාමගුගණහි අත් තගනදු අත් තගනදු ගදවානුභාවසඞ් ඛාගතහි 

ඉද් ධිවිගසගසහි ච දිබ් බන්   කීළන්   ලළන්   ගජදුතන් තී  කදවා. තත් ථ 
කාමගදවා කාමගුගණහි ගචව ඉද් ධිවිගසගසහි ච, ඉතගර ඉද් ධිවිගසගසගහව 
දිබ් බන් තී  ගවදිතබ් බා. සරණන්   වා ෙමිාන්   අභිත් ථවීාන් තී  වා ගදවා. 
එත් ථ ච නිරාෙ ගදවෙ මනුස් සෙතීහි සද් ධිං ඔකාගසන ඛන් ධා වුත් තා. 
 රච් ඡානගාදුනිගපත්  විසාග් ෙහගණන ඛන් ධානං එව ෙහණං ගවදිතබ් බං 
ගතසං තාදිසස් ස පරිච් ඡින් නස ්ස ඔකාසස් ස අභාවගතදු. ාත් ථ ාත් ථ වා ගත 
අරඤ් ඤසමුද් දපබ් බතපාදාදිගක නිබද් ධවාසං වසන්  , තාදිසස් ස ඨානස් ස 

වගසන ඔකාගසදුපි ෙගහතබ් ගබදු. සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිකයො නව

සත්තාවාසා ච ගහට් ඨා සංවණ් ණිතනාා එව. අපරාපරභාවායා  අපරාපරං 

ගාදුනිආදිගතදු ගාදුනිආදිභාවාා. ආබන්ධනං ෙණ් ඨිකරණං, සංසිබ්බනං 
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පටුන 

තුන් නකරණං. තණ් ාය නික්ඛන්තං තත් ථ තස් සා සබ් බගසදු අභාවගතදු, 

නික් ඛමනඤ ්චස් ස තණ් හාා විසංගාදුගෙදු එවා  ආහ ‘‘විසංයුත්ත’’න්  . 

ොමානං ප ානන්   එත් ථ කාමග් ෙහගණන කාමීාතී  කාගමදු, 
කාගමතී  කාගමදු  ොවිධස් සපි කාමස් ස සඞ් ෙගහදු කගතදු  ආහ 

‘‘වත්ථුොමානං කිකෙසොමානඤ්ච ප ාන’’න්  . 
වත් ථුකාමප් පහානඤ් ගචත් ථ ගතසු ඡන් දරාෙප් පහාගනනා  ගවදිතබ් බං. 

ොමසඤ්ඤානන්   කාගමසු, කාමසහෙතානං වා සඤ් ඤානං. පරිඤ්ඤා  

 විධාපි පරිඤ් ඤා ඉධාධිප් ගපතා  ආහ ‘‘ඤාතතීරණප ානවකසන තිවිධා

පරිඤ්ඤා’’ . තත් ථ කතමා ඤාතපරිඤ් ඤා? සබ් බං ගතභූමකං නාමරූපං 
‘‘ඉදං රූපං, එත් තකං රූපං, න ඉගතදු භිගායදු, ඉදං නාමං, එත් තකං නාමං, න 
ඉගතදු භිගායදු’’  භූතුපාදාාගභදං රූපං ඵස් සාදිගභදං නාමඤ් ච 
ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානපදට් ඨානගතදු වවත් ථගප , 

කම් මාවිජ් ජාදිකඤ් චස ්ස පච් චාං පරිග් ෙණ් හා , අාං ඤාතපරිඤ්ඤා. 

කතමා තීරණපරිඤ් ඤා? එවං ඤාතං කත් වා තං සබ් බං තීගර  
අනිච් චගතදු ොක් ඛගතදු ගරදුෙගතදු  ද් වාචත් තාලීසාා ආකාගරහි, අාං 

තීරණපරිඤ්ඤා නාම. කතමා පහානපරිඤ් ඤා? එවං තීරයිත් වා 

අග් ෙමග් ගෙන සබ් බස් මිං ඡන් දරාෙං පජහ , අාං ප ානපරිඤ්ඤා. 
දිට් ඨිවිසුද් ධිකඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධිගාදු වා ඤාතපරිඤ් ඤා, 
මග් ොමග් ෙපටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධිආදගාදු, 
කලාපසම් මසනාදිඅනුගලදුමපරිගාදුසානා වා පඤ් ඤා තීරණපරිඤ් ඤා, 
අරිාමග් ගෙ ඤාණං නිප් පරිාාගාන පහානපරිඤ් ඤා. ඉධ පන 
කාමසඤ් ඤානං සභාවලක් ඛණපටිගවධවගසන 
අනිච් චාදිසාමඤ් ඤලක් ඛණවගසන ච පවත් තමානානං 
ඤාතතීරණපරිඤ් ඤානම් පි කිච් චනිප් ඵත්  ාා මග් ගෙගනව ඉජ් ඣනගතදු 
මග් ෙක් ඛණංගාව සන් ධාා  විධාපි පරිඤ් ඤා වුත් තා. ගතගනව ‘‘ඉගමසු 
පඤ ්චසු ඨාගනසු කිගලසක් ඛාකගරදු ගලදුකුත් තරමග් ගෙදුව කථිගතදු’’  
වුත් තං. 

කාගමසු, කාගම වා පාතුමිච් ඡා කාමපිපාසා  ආහ – ‘‘ොකමසු

පාතබයතානං, ොකම වා පාතුමිච්ඡාන’’න්  . ඉකමසු පඤ්චසු ඨාකනසූ  

‘‘කාමානං පහානං අක් ඛාත’’න්  ආදිනා වුත් ගතසු පඤ් චසු ඨාගනසු. තීසු

ඨාකනසූ  ‘‘විරාොා ධම් ගමදු ගදසිගතදු, ගනදු සරාොා, විසංගාදුොා 
ධම් ගමදු ගදසිගතදු, ගනදු සංගාදුොා, අනුපාදානාා ධම් ගමදු ගදසිගතදු, ගනදු 

සඋපාදානාාා’’  එවං වුත් ගතසු ඨාගනසු. විප්පටිසාරං ෙකරොතී  එවං තං 

පාපං විප් පටිසාරං උප් පාගද . කීදිසං විප් පටිසාරං කගරදුතී  ආහ ‘‘ඊදිකසපි

නාමා’’ ආදි. 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

18 

පටුන 

39. කනව පියෙම්යතායා  අත් තනි සත් ථු ගනව පිාභාවකාමතාා. න

කභදපුකරක්ඛාරතායා  න සත් ථු ගතන භික් ඛුනා 

ගභදනාධිප් පාාපුගරක් ඛාරතාා. න ෙලිසාසනාකරොපනත්ථායා  න 

ගදදුසාගරදුපනත් ථාා. ෙලී  ගකදුධස් ගසතං අධිවචනං, තස් ස සාසනං 

කලිසාසනං, ගකදුධවගසන වුච් චමාගනදු ෙරහගදදුගසදු. කවෙන්   

සික් ඛාපදගවලං. මරියාදන්   තස් ගසව ගවවචනං. සික් ඛාපදඤ් හි 
අන ක් කමනීාට් ගඨන ‘‘ගවලා, මරිාාදා’’  ච වුච් ච . 

අජ්ොචාරවීතික්ෙකමො  ගමථුනවගසන පවත් තඅජ් ඣාචාරසඞ් ඛාගතදු 

වී ක් කගමදු. පෙරකණ  එත් ථ ප-සද් ගදදු ආරම් භවචගනදු  ආහ ‘‘ෙත්තුං 

ආරභතී’’ . කත් ථචි උපසග් ගෙදු ධාතුඅත් ථගමව වද , න 

විගසසත් ථගජදුතගකදු  ආහ ‘‘ෙකරොතිකයව වා’’ . ජාතියා  

ඛත්  ාාදිජා ාා. ක ොත්කතනා  ගෙදුතමකස් සපාදිගෙදුත් ගතන. 

කෙොෙපුත්තිකයනා  ඛත්  ාාදිජාතීසුගාව 

සක් කකුලගසදුත් ථිාකුලාදිවිසිට් ඨකුලානං පුත් තභාගවන. යසස්සී  

මහාපරිවාගරදු. කපසෙන්   පිාසීලං. අවිෙම්පමාකනනා  පටිඝානුනගාහි 
අකම් පමාගනන. ාස් ස තස් මිං අත් තභාගව උප් පජ් ජනාරහානං මග් ෙඵලානං 
උපනිස ්සගාදු නත් ථි, තං බුද් ධා ‘‘ගමදුඝපුරිසා’’  වදන්   
අරිට් ඨලාළුදායීආදිගක විා. උපනිස් සගා ස පි තස් මිං ඛගණ මග් ගෙ වා 
ඵගල වා අස  ‘‘ගමදුඝපුරිසා’’  වදන්  ගාව ධනිාඋපගසනත් ගථරාදිගක 
විා. සුදින් නස ්ස පන තස් මිං අත් තභාගව මග් ෙඵලානං උපනිස් සගාදු 
සමුච් ඡින් ගනදුගාව, ගතන නං ‘‘ගමදුඝපුරිසා’’  ආහ. 

සමණෙරණානං ධම්මානන්   හිගරදුත් තප් පාදීනං. 

මග් ඵෙනිබ්බානග් ෙහගණන පටිගවධසාසනස් ස ෙහිතත් තා සාසනානන්   

පටිපත්  පරිාත්  සාසනානං ෙහණං ගවදිතබ් බං. ඡවින්   ගතසං 

පභස ්සරකරණං ඡවිං. කිං තන්   ආහ ‘‘ඡාය’’න්  , ගතසං පකාසකං 

ඔභාසන්   අත් ගථදු. කිං තන්   ආහ ‘‘සුන්දරභාව’’න්  . ඡවිමනුෙතං 

අනුච්ඡවිෙං. පතිරූපන්  ආදීසුපි ‘‘ගතස’’න්   ආගනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

සමණානං කම් මං සාමණකං, න සාමණකං අස්සාමණෙං. කථං-
සද් දගාදුගෙන ‘‘න සක් ඛිස් සසී’’  අනාෙතවචනං කතං. ‘‘නාම-
සද් දගාදුගෙනා’’  ච වදන්  . 

දයාලුකෙනා  අනුකම් පාා සහිගතන. පරිභාසන්කතො  ෙරහන් ගතදු. 

නිරුත්  නගාන ආසීවිස-සද් දස ්ස අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘ආසු

සීඝ’’න්  ආදි. එතස්සා  ආසීවිසස් ස. ආ ච්ඡතී  ගාදු ගතන දට් ගඨදු, තං 

ප ආෙච් ඡ . ආසිත් තවිගසදු පි ආසීවිකසො, සකලකාගා ආසිඤ ්චිත් වා විා 
ඨපිතවිගසදු පරස් ස ච සරීගර ආසිඤ් චනවිගසදු  අත් ගථදු. අසිතවිගසදු පි 

ආසීවිකසො. ාං ාඤ් හි එගතන අසිතං ගහදු  පරිභුත් තං, තං විසගමව 
සම් පජ් ජ , තස් මා අසිතං විසං එතස් සා  අසිතවිගසදු  වත් තබ් ගබ 
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‘‘ආසීවිගසදු’’  නිරුත්  නගාන වුත් තං. අසිසදිසවිගසදු පි ආසීවිකසො, අසි 
විා  ඛිණං පරස් ස මම් මච් ගඡදනසමත් ථං විසං එතස් සා  ආසීවිගසදු  

වුත් තං ගහදු . ආසී  වා දාඨා වුච් ච , තත් ථ සන් නිහිතවිගසදු  ආසීවිකසො. 
ගසසසප් ගපහි කණ් හසප් පස ්ස මහාවිසත් තා ආසීවිසස ්සානන් තරං 
කණ් හසප් ගපදු වුත් ගතදු. සප් පමුඛම් පි අඞ් ොරකාසු විා භාාවහත් තා 
අකුසලුප් පත්  ාා ඨානං න ගහදුතී  අකුසලකම් මගතදු නිවාරණාධිප් පාගාන 
සීලගභදගතදුපි සුද් ධසීගල ඨිතස් ස මරණගමව වරතරන්   දස් ගසතුං 
‘‘ආසීවිසස ්ස කණ් හසප් පස් ස මුගඛ අඞ් ෙජාතං පක් ඛිත් තං වර’’න්   වුත් තං. 
පබ් බජිගතන හි කතපාපකම් මං භෙවගතදු ආණා ක් කමනගතදු 

වත් ථුමහන් තතාා මහාසාවජ් ජං. ොසුන්   ආවාගටදුපි වුච් ච  රාසිපි. 

‘‘කින් නු සන් තරමාගනදුව, කාසුං ඛණසි සාරථි; 
පුට් ගඨදු ගම සම් ම අක් ඛාහි, කිං කාසුාා කරිස් සසී’’ . )ජා. 2.22.3) – 

එත් ථ හි ආවාගටදු කාසු නාම. 

‘‘අඞ් ොරකාසුං අපගර ඵුණන්  , නරා රුදන් තා පරිදඩ් ඪෙත් තා’’  
(ජා. 2.22.462) – 

එත් ථ රාසි. ඉධ පන උභාම් පි අධිප් ගපතන්   ආහ ‘‘අඞ් ාරපුණ්ණකූකප

අඞ් ාරරාසිම්හිවා’’ . කස ්ස  ඛණීාතී  කාසු, ආවාගටදු. කසීා  චීාතී  

කාසු, රාසි. පදිත්තායා  දිප් පමානාා. සං-සද් ගදදු එත් ථ සමන් තපරිාාගාදු  

ආහ ‘‘සමන්තකතො පජ්ජලිතායා’’ . 

ඉදං මාතුොමස් ස අඞ් ෙජාගත අඞ් ෙජාතපක් ඛිපනං නිදානං කාරණමස් ස 

නිරයුපපජ් ජනස ්සා  ඉකතොනිදානං, භාවනපුංසකඤ් ගචතං. 
පච් චත් තවචනස් ස ගතදු-ආගදගසදු කගතදු, තස් ස ච සමාගසපි අගලදුගපදු. 

තත්ථ නාම ත්වන්   එත් ථ ත්වං-සද් ගදදු ‘‘සමාපජ් ජිස ්සසී’’  ඉමිනා 

සම් බන් ධමුපෙච් ඡමාගනදු අත් ථී  ආහ ‘‘ත්වන්තිතංසද්දස්ස කවවචන’’න්  . 

‘‘ාං තන්   පන පාගඨදු යුත් තරූගපදු’’   ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ාං තන්   
නාාං උද් ගදසනිද් ගදගසදු, ාථා ගලදුගක ාං වා තං වා  අවඤ් ඤාතවචනං, 

එවං දට් ඨබ් බන්   ආහ – ‘‘යං වා තං වා හීළිතං අවඤ්ඤාතන්ති වුත්තං

ක ොතී’’ . නීචජනානන්   නිහීනගුණානං සත් තානං.  ාමධම්මන්   එත් ථ 

 ාම-සද් ගදන ොමවාසිගනදු වුත් තා අගභදූපචාගරනා  ආහ 

‘‘ ාමවාසිෙමනුස්සාන’’න්  . කිකෙසපග්ඝරණෙං ධම්මන්   
රාොදිකිගලසවිස් සන් දනකධම් මං. ගමථුනධම් ගමදු හි රාෙං පග් ඝර . 

ගමථුනධම් මස් ස මහාසාවජ් ජතාා ඔළාරිකත් තා වුත් තං ‘‘අසුඛුම’’න්  . 

අනිපුණන්   තස් ගසව ගවවචනං. උදගක භවං ඔදකං. කිං තං? 

උදකකිච් චන්   ආහ – ‘‘උදෙකිච්චං අන්තිෙං අවසානං අස්සා’’ . 

සමාපජ්ජිස්සතී  අනාෙතවචනං නාම-සද් දගාදුගෙන කතන්   ආහ – 
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‘‘සමාපජ්ජිස්සතීති…කප.… නාම-සද්කදන කයොකජතබ්බ’’න්  . ගලදුගක 
ගමථුනධම් මස් ස ආදිකත් තා ගකදුචි පඨමකප් පිගකදු, න පනාාන්   ආහ – 

‘‘සාසනං සන්ධාය වදතී’’ . බහූනන්   පුග් ෙලාගපක් ඛං, න පන 

අකුසලාගපක් ඛන්   ආහ ‘‘බහූනං පුග් ොන’’න්  . 

ාං අසංවරං පටිච් ච ොබ් භරතාොප් ගපදුසතාදි ගහදු , ගසදු අසංවගරදු 
ොබ් භරතාදි-සද් ගදන වුත් ගතදු කාරගණ ඵලූපචාගරනා  ආහ – 

‘‘දුබ්භරතාදීනං වත්ථුභූතස්ස අසංවරස්සා’’ . වත්ථුභූතස්සා  
කාරණභූතස ්ස. වස  එත් ථ ඵලං තදාාත් තවුත්  තාාා  හි කාරණං වත් ථු. 

අත්තා  චිත් තං සරීරඤ් ච, චිත් තගමව වා. දුබ්භරතඤ්කචව දුප්කපොසතඤ්ච 

ආපජ්ජතී  අත් තනා පච් චාදාාගකහි ච ොක් ගඛන භරිතබ් බතං 
ගපදුගසතබ් බතඤ් ච ආපජ් ජ . අසංවගර ඨිගතදු හි එකච් ගචදු අත් තගනදුපි 
ොබ් භගරදු ගහදු  ොප් ගපදුගසදු, එකච් ගචදු උපට් ඨාකානම් පි. කථං? ගාදු හි 
අම් බිලාදීනි ලද් ධා අනම් බිලාදීනි පරිගාස , අඤ් ඤස ්ස ඝගර ලද් ධං 
අඤ ්ඤස ්ස ඝගර ඡඩ් ගඩන් ගතදු සබ් බං ොමං චරිත් වා රිත් තපත් ගතදුව විහාරං 

පවිසිත් වා නිපජ් ජ , අාං අත්තකනො දුබ්භකරො. ගාදු පන සාලිමංගසදුදනාදීනං 
පත් ගත පූගරත් වා දින් ගනපි ොම් මුඛභාවං අනත් තමනභාවගමව දස් ගස , 
ගතසං වා සම් මුඛාව තං පිණ් ඩපාතං ‘‘කිං තුම් ගහහි දින් න’’න්   

අපසාගදන් ගතදු සාමගණරෙහට් ඨාදීනං ගද , අාං උපට්ඨාොනං දුබ්භකරො. 
එතං දිස් වා මනුස් සා දූරගතදුව පරිවජ් ගජන්   ‘‘ොබ් භගරදු භික් ඛු න සක් කා 
ගපදුගසතු’’න්  . 

මහිච්ඡතන්   එත් ථ මහන් තානි වත් ථූනි ඉච් ඡ , මහතී වා පනස් ස 
ඉච් ඡා  මහිච් ගඡදු, තස් ස භාගවදු මහිච් ඡතා, සන් තගුණවිභාවනතා 
පටිග් ෙහගණ අමත් තඤ් ඤුතා ච. මහිච් ගඡදු හි ඉච් ඡාචාගර ඨත් වා අත් තනි 
විජ් ජමානසීලධුතධම් මාදිගුගණ විභාගව , තාදිසස් ස පටිග් ෙහගණ 
අමත් තඤ් ඤුතාපි ගහදු . ාං සන් ධාා වදන්   ‘‘සන් තගුණසම් භාවනතා 
පටිග් ෙහගණ ච අමත් තඤ් ඤුතා, එතං මහිච් ඡතාලක් ඛණ’’න්  . සා පගනසා 
මහිච් ඡතා ‘‘ඉගධකච් ගචදු සද් ගධදු සමාගනදු ‘සද් ගධදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  
ඉච් ඡ , සීලවා සමාගනදු ‘සීලවා  මං ජගනදු ජානාතූ’ ’’ ඉමිනා නගාන 
ආෙතාගාව, තාා සමන් නාෙගතදු පුග් ෙගලදු ොස් සන් තප් පිගාදු ගහදු , 
විජාතමාතාපිස් ස චිත් තං ෙගහතුං න සක් ගකදු . ගතගනතං වුච් ච  – 

‘‘අග් ගික් ඛන් ගධදු සමුද් ගදදු ච, මහිච් ගඡදු චාපි පුග් ෙගලදු; 
සකගටන පච් චාං ගදන් තු, තගාදුගපගත අතප් පිාා’’ . )ම. නි. අට් ඨ. 
1.252; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.63; විභ. අට් ඨ. 850; උදා. අට් ඨ. 31; මහානි. 
අට් ඨ. 85); 

සත් ගතහි කිගලගසහි ච සඞ් ෙණනං සගමදුධානං සඞ් ණිො  ආහ – 

‘‘ ණසඞ් ණිොයකචව කිකෙසසඞ් ණිොයචා’’ . කෙොසජ්ජානු කතොච

ක ොතී  කුසීතභාගවන අනුෙගතදු ගහදු , කුසීතස් ස භාගවදු ගකදුසජ් ජං. 
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අට්ඨකුසීතවත්ථුපාරිපූරියා  එත් ථ කුච් ඡිතං සීදතී  කුසීගතදු ද-කාරස ්ස ත-
කාරං කත් වා. ාස් ස ධම් මස ්ස වගසන පුග් ෙගලදු ‘‘කුසීගතදු’’  වුච් ච , ගසදු 
කුසීතභාගවදු ඉධ කුසීත-සද් ගදන වුත් ගතදු. විනාපි හි භාවගජදුතනසද් දං 
භාවත් ගථදු විඤ් ඤාා  ාථා ‘‘පටස් ස සුක් ක’’න්  , තස් මා 
කුසීතභාවවත් ථූනී  අත් ගථදු, ගකදුසජ් ජකාරණානී  වුත් තං ගහදු . තථා හි – 

‘‘කම් මං ගඛදු ගම කත් තබ් බං භවිස් ස , කම් මං ගඛදු පන ගම 
කගරදුන් තස් ස කාගාදු කිලමිස් ස , හන් දාහං නිපජ් ජාමී  ගසදු 
නිපජ් ජ , න වීරිාං ආරභ  අප් පත් තස් ස පත්  ාා අනධිෙතස් ස 
අධිෙමාා අසච් ඡිකතස් ස සච් ඡිකිරිාාා, ඉදං පඨමං කුසීතවත් ථු. අහං 
ගඛදු කම් මං අකාසිං, කම් මං ගඛදු පන ගම කගරදුන් තස ්ස කාගාදු 
කිලන් ගතදු, හන් දාහං නිපජ් ජාමි…ගප.… මග් ගෙදු ගඛදු ගම 
ෙන් තබ් ගබදු භවිස් ස , මග් ෙං ගඛදු පන ගම ෙච් ඡන් තස් ස කාගාදු 
කිලමිස ්ස , හන් දාහං නිපජ් ජාමි…ගප.… අහං ගඛදු මග් ෙං අෙමාසිං, 
මග් ෙං ගඛදු පන ගම ෙච් ඡන් තස ්ස කාගාදු කිලන් ගතදු, හන් දාහං 
නිපජ් ජාමි…ගප.… අහං ගඛදු ොමං වා නිෙමං වා පිණ් ඩාා චරන් ගතදු 
නාලත් ථං ලූඛස් ස වා පණීතස් ස වා ගභදුජනස් ස ාාවදත් ථං පාරිපූරිං, 
තස් ස ගම කාගාදු කිලන් ගතදු අකම් මඤ ්ගඤදු, හන් දාහං 
නිපජ් ජාමි…ගප.… අහං ගඛදු ොමං වා නිෙමං වා පිණ් ඩාා චරන් ගතදු 
අලත් ථං ලූඛස් ස වා පණීතස් ස වා ගභදුජනස ්ස ාාවදත් ථං පාරිපූරිං, 
තස් ස ගම කාගාදු ෙරුගකදු අකම් මඤ් ගඤදු මාසාචිතං මඤ් ගඤ, 
හන් දාහං නිපජ් ජාමි…ගප.… උප් පන් ගනදු ගඛදු ගම අාං 
අප් පමත් තගකදු ආබාගධදු, අත් ථි කප් ගපදු නිපජ් ජිතුං, හන් දාහං 
නිපජ් ජාමි…ගප.… අහං ගඛදු ගිලානා වුට් ඨිගතදු අචිරවුට් ඨිගතදු 
ගෙලඤ් ඤා, තස් ස ගම කාගාදු ොබ් බගලදු අකම් මඤ ්ගඤදු, හන් දාහං 
නිපජ් ජාමී  ගසදු නිපජ් ජ , න වීරිාං ආරභ  අප් පත් තස් ස පත්  ාා 
අනධිෙතස් ස අධිෙමාා අසච් ඡිකතස ්ස සච් ඡිකිරිාාා. ඉදං අට් ඨමං 
කුසීතවත් ථු’’න්   )දී. නි. 3.334; අ. නි. 8.80) – 

එවමාෙතානි ‘‘හන් දාහං නිපජ් ජාමී’’  එවං පවත් තඔසීදනානි උපරූපරි 
ගකදුසජ් ජකාරණත් තා අට් ඨ කුසීතවත් ථූනි නාම, ගතසං පාරිපූරිාා 
සංවත් තතී  අත් ගථදු. 

සුභකරො ක ොති සුකපොකසො  අත් තගනදු උපට් ඨාගකහි ච සුගඛන 
භරිතබ් ගබදු ගපදුගසතබ් ගබදු  අත් ගථදු. සංවගර ඨිගතදු හි එකච් ගචදු 
අත් තගනදුපි සුභගරදු ගහදු  සුගපදුගසදු, එකච් ගචදු උපට් ඨාකානම් පි. කථං? 
ගාදු හි ාං කිඤ් චි ලූඛං වා පණීතං වා ලද් ධා තුට් ඨචිත් ගතදුව භුඤ් ජිත් වා 

විහාරං ෙන් ත් වා අත් තගනදු කම් මං කගරදු , අාං අත්තකනොසුභකරො. ගාදු 
පන පගරසම් පි අප් පං වා බහුං වා ලූඛං වා පණීතං වා දානං අහීගළත් වා 
අත් තමගනදු විප් පසන් නමුගඛදු හුත් වා එගතසං සම් මුඛාව පරිභුඤ් ජිත් වා ාා , 

අාං උපට්ඨාොනංසුභකරො. එතං දිස් වා මනුස් සා අ විා විස් සත් ථා ගහදුන්  , 
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‘‘අම් හාකං භදන් ගතදු සුභගරදු, ගථදුකගථදුගකනපි තුස් ස , මාගමව නං 

ගපදුගසස් සාමා’’  පටිඤ් ඤං කත් වා ගපදුගසන්  . අප්පිච්ඡතන්   
ඉච් ඡාවිරහිතත් තං. එත් ථ හි බයඤ් ජනං සාවගසසං විා, අත් ගථදු පන 
නිරවගසගසදු. අප් ප-සද් ගදදු ගහත් ථ අභාවත් ගථදු  සක් කා විඤ් ඤාතුං 
‘‘අප් පාබාධතඤ් ච සඤ් ජානාමී’’ ආදීසු )ම. නි. 1.225) විා. ගතගනවාහ 

‘‘නිත්තණ් භාව’’න්  . 

තිප්පකභදාය සන්තුට්ඨියා  ාථාලාභාදිසන් ගතදුසසාමඤ් ගඤන වුත් තං, 
චතූසු පන පච් චගාසු තගාදු තගාදු සන් ගතදුසා  ද් වාදසවිගධදු ගහදු  
සන් ගතදුගසදු. කථං? චීවගර ාථාලාභසන් ගතදුගසදු ාථාබලසන් ගතදුගසදු 
ාථාසාරුප් පසන් ගතදුගසදු   විගධදු ගහදු  සන් ගතදුගසදු. එවං 
පිණ් ඩපාතාදීසු. තස් සාාං පගභදසංවණ් ණනා )ම. නි. අට් ඨ. 1.252; සං. නි. 
අට් ඨ. 2.2.144; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.65) – ඉධ භික් ඛු චීවරං ලභ  සුන් දරං වා 
අසුන් දරං වා, ගසදු ගතගනව ාාගප  අඤ් ඤං න පත් ගථ , ලභන් ගතදුපි න 

ෙණ් හා . අාමස් ස චීවකර යථාොභසන්කතොකසො. අථ පන පක ොබ් බගලදු වා 
ගහදු  ආබාධජරාභිභූගතදු වා, ෙරුචීවරං පාරුපන් ගතදු කිලම , ගසදු 
සභාගෙන භික් ඛුනා සද් ධිං තං පරිවත් ගතත් වා ලහුගකන ාාගපන් ගතදුපි 

සන් තුට් ගඨදුගාව ගහදු . අාමස් ස චීවකර යථාබෙසන්කතොකසො. 
පක ොබ් බලාදීනඤ් හි ෙරුචීවරානි න ඵාසුභාවාවහානි සරීරගඛදාවහානි ච 
ගහදුන් තී  පගාදුජනවගසන අනත්රිච් ඡතාදිවගසන තානි පරිවත් ගතත් වා 
ලහුකචීවරපරිගභදුගෙදු න සන් ගතදුසවිගරදුධී . අපගරදු පණීතපච් චාලාභී 
ගහදු , ගසදු පට් ටචීවරාදීනං අඤ් ඤතරං මහග් ඝචීවරං බහූනි වා පන චීවරානි 
ලභිත් වා ‘‘ඉදං ගථරානං චිරපබ් බජිතානං, ඉදං බහුස් සුතානං අනුරූපං, ඉදං 
ගිලානානං, ඉදං අප් පලාභානං ගහදුතූ’’  දත් වා ගතසං පුරාණචීවරං වා 
සඞ් කාරකූටාදිගතදු වා නන් තකානි උච් චිනිත් වා ගතහි සඞ් ඝාටිං කත් වා 

ධාගරන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාමස් ස චීවකර 

යථාසාරුප්පසන්කතොකසො. මහග් ඝඤ් හි චීවරං බහූනි වා චීවරානි ලභිත් වාපි 
තානි විස් සජ් ගජත් වා තදඤ් ඤස ්ස ෙහණං ාථාසාරුප් පනගා ඨිතත් තා න 
සන් ගතදුසවිගරදුධී . 

ඉධ පන භික් ඛු පිණ් ඩපාතං ලභ  ලූඛං වා පණීතං වා, ගසදු ගතගනව 
ාාගප  අඤ් ඤං න පත් ගථ , ලභන් ගතදුපි න ෙණ් හා . අාමස් ස 

පිණ්ඩපාකත යථාොභසන්කතොකසො. ගාදු පන අත් තගනදු පක විරුද් ධං වා 
බයාධිවිරුද් ධං වා පිණ් ඩපාතං ලභ , ගානස් ස පරිභුත් ගතන අඵාසු ගහදු , 
ගසදු සභාෙස් ස භික් ඛුගනදු තං දත් වා තස් ස හත් ථගතදු සප් පාාගභදුජනං 
භුඤ ්ජිත් වා සමණධම් මං කගරදුන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාමස් ස 

පිණ්ඩපාකතයථාබෙසන්කතොකසො. අපගරදු බහුං පණීතං පිණ් ඩපාතං ලභ , 
ගසදු තං චීවරං විා චිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභගිලානානං දත් වා ගතසං වා 
ගසසකං පිණ් ඩාා වා චරිත් වා මිස් සකාහාරං භුඤ් ජන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව 

ගහදු . අාමස් ස පිණ්ඩපාකත යථාසාරුප්පසන්කතොකසො. 
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පටුන 

ඉධ පන භික් ඛු ගසනාසනං ලභ  මනාපං වා අමනාපං වා, ගසදු ගතන 
ගනව ගසදුමනස් සං, න පටිඝං උප් පාගද , අන් තමගසදු  ණසන් ථරගකනපි 

ාථාලද් ගධගනව තුස් ස . අාමස් ස කසනාසකනයථාොභසන්කතොකසො. ගාදු 
පන අත් තගනදු පක විරුද් ධං වා බයාධිවිරුද් ධං වා ගසනාසනං ලභ , 
ාත් ථස් ස වසගතදු අඵාසු ගහදු , ගසදු තං සභාෙස් ස භික් ඛුගනදු දත් වා තස් ස 
සන් තගක සප් පාාගසනාසගන වසන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාමස් ස 

කසනාසකන යථාබෙසන්කතොකසො. අපගරදු මහාපුඤ් ගඤදු 
ගලණමණ් ඩපකූටාොරාදීනි බහූනි පණීතගසනාසනානි ලභ , ගසදු තානි 
චීවරාදීනි විා චිරපබ් බජිතබහුස ්සුතඅප් පලාභගිලානානං දත් වා ාත් ථ කත් ථචි 

වසන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාමස් ස කසනාසකන

යථාසාරුප්පසන්කතොකසො. ගාදුපි ‘‘උත් තමගසනාසනං නාම පමාදට් ඨානං, 
තත් ථ නිසින් නස ්ස ථිනමිද් ධං ඔක් කම , නිද් දාභිභූතස් ස පුන පටිබුජ් ඣගතදු 
පාපවිතක් කා පාතුභවන් තී’’  පටිසඤ් චික් ඛිත් වා තාදිසං ගසනාසනං 
පත් තම් පි න සම් පටිච් ඡ , ගසදු තං පටික් ඛිපිත් වා අබ් ගභදුකාසරුක් ඛමූලාදීසු 

වසන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාම් පිස් ස කසනාසකන

යථාසාරුප්පසන්කතොකසො. 

ඉධ පන භික් ඛු ගභසජ් ජං ලභ  ලූඛං වා පණීතං වා, ගසදු ාං ලභ , 
ගතගනව තුස් ස  අඤ් ඤං න පත් ගථ , ලභන් ගතදුපි න ෙණ් හා . අාමස් ස 

ගිොනපච්චකය යථාොභසන්කතොකසො. ගාදු පන ගතගලන අත් ථිගකදු 
ඵාණිතං ලභ , ගසදු තං සභාෙස් ස භික් ඛුගනදු දත් වා තස් ස හත් ථගතදු ගතලං 
ෙගහත් වා අඤ් ඤගදව වා පරිගාසිත් වා ගභසජ් ජං කගරදුන් ගතදුපි 

සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . අාමස් ස ගිොනපච්චකයයථාබෙසන්කතොකසො. අපගරදු 
මහාපුඤ් ගඤදු බහුං ගතලමධුඵාණිතාදිපණීතගභසජ් ජං ලභ , ගසදු තං චීවරං 
විා චිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභගිලානානං දත් වා ගතසං ආභගතන ගාන 
ගකනචි ාාගපන් ගතදුපි සන් තුට් ගඨදුව ගහදු . ගාදු පන එකස් මිං භාජගන 
මුත් තහරීතකං ඨගපත් වා එකස ්මිං චතුමධුරං ‘‘ෙණ් හ, භන් ගත, ාදිච් ඡසී’’  
වුච් චමාගනදු සචස් ස ගතසු අඤ් ඤතගරනපි ගරදුගෙදු වූපසම් ම , අථ 
‘‘මුත් තහරීතකං නාම බුද් ධාදීහි වණ් ණිත’’න්   චතුමධුරං පටික් ඛිපිත් වා 
මුත් තහරීතගකගනව ගභසජ් ජං කගරදුන් ගතදු පරමසන් තුට් ගඨදුව ගහදු . 

අාමස ්ස ගිොනපච්චකයයථාසාරුප්පසන්කතොකසො. එවං ාථාලාභාදිවගසන 
 ප් පගභගදදු සන් ගතදුගසදු චතුන් නං පච් චාානං වගසන ද් වාදසවිගධදු 
ගහදුතී  ගවදිතබ් ගබදු. 

කාමවිතක් කබයාපාදවිතක් කවිහිංසාවිතක් කානං වගසන 

අකුසෙවිතක්ෙත්තයං. ගනක් ඛම් මවිතක් කඅබයාපාදවිතක් කඅවිහිං 

සාවිතක් කානං වගසන කුසෙවිතක්ෙත්තයං. සබ්බකිකෙසාපචයභූතාය

විවට්ටායා  රාොදිසබ් බකිගලසානං අපචාගහතුභූතාා නිබ් බානධාතුාා. 

අට්ඨවීරියාරම්භවත්ථුපාරිපූරියා  අට් ඨන් නං වීරිාාරම් භකාරණානං 
පාරිපූරිාා. ාථා තථා පඨමං පවත් තඅබ් භුස් සහනඤ් හි උපරි වීරිාාරම් භස් ස 
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කාරණං ගහදු . අනුරූපපච් චගවක් ඛණාසහිතානි හි අබ් භුස් සහනානි 
තම් මූලකානි වා පච් චගවක් ඛණානි අට් ඨ වීරිාාරම් භවත් ථූනී  ගවදිතබ් බානි. 
තථා හි – 

‘‘කම් මං ගඛදු ගම කත් තබ් බං භවිස් ස , කම් මං ගඛදු පන ගම 
කගරදුන් ගතන න සුකරං බුද් ධානං සාසනං මනසි කාතුං, හන් දාහං 
වීරිාං ආරභාමි අප් පත් තස් ස පත්  ාා අනධිෙතස් ස අධිෙමාා 
අසච් ඡිකතස් ස සච් ඡිකිරිාාා. අහං ගඛදු කම් මං අකාසිං, කම් මං ගඛදු 
පනාහං කගරදුන් ගතදු නාසක් ඛිං බුද් ධානං සාසනං මනසි කාතුං, 
හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… මග් ගෙදු ගඛදු ගම ෙන් තබ් ගබදු 
භවිස ්ස , මග් ෙං ගඛදු පන ගම ෙච් ඡන් ගතන න සුකරං බුද් ධානං 
සාසනං මනසි කාතුං, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… අහං ගඛදු 
මග් ෙං අෙමාසිං, මග් ෙං ගඛදු පනාහං ෙච් ඡන් ගතදු නාසක් ඛිං බුද් ධානං 
සාසනං මනසි කාතුං, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… අහං ගඛදු 
ොමං වා නිෙමං වා පිණ් ඩාා චරන් ගතදු නාලත් ථං ලූඛස් ස වා 
පණීතස් ස වා ගභදුජනස් ස ාාවදත් ථං පාරිපූරිං, තස් ස ගම කාගාදු 
ලහුගකදු කම් මඤ ්ගඤදු, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… අහං ගඛදු 
ොමං වා නිෙමං වා පිණ් ඩාා චරන් ගතදු අලත් ථං ලූඛස් ස වා පණීතස් ස 
වා ගභදුජනස් ස ාාවදත් ථං පාරිපූරිං, තස් ස ගම කාගාදු බලවා 
කම් මඤ ්ගඤදු, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… උප් පන් ගනදු ගඛදු ගම 
අාං අප් පමත් තගකදු ආබාගධදු, ඨානං ගඛදු පගනතං විජ් ජ , ාං ගම 
ආබාගධදු පවඩ් ගඪාය, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි…ගප.… අහං ගඛදු 
ගිලානා වුට් ඨිගතදු අචිරවුට් ඨිගතදු ගෙලඤ් ඤා, ඨානං ගඛදු පගනතං 
විජ් ජ , ාං ගම ආබාගධදු පච් චුදාවත් ගතාය, හන් දාහං වීරිාං ආරභාමි 
අප් පත් තස් ස පත්  ාා අනධිෙතස් ස අධිෙමාා අසච් ඡිකතස් ස 
සච් ඡිකිරිාාාා’’  )දී. නි. 3.335; අ. නි. 8.80) – 

එවං පවත් තඅනුරූපපච් චගවක් ඛණාසහිතානි අබ් භුස් සහනානි තම් මූලකානි 
වා පච් චගවක් ඛණානි අට් ඨ වීරිාාරම් භවත් ථූනි නාම. 

තදනුච්ඡවිෙං තදනුකෙොමිෙන්   එත් ථ ත-සද් ගදදු වක් ඛමානාගපක් ගඛදු 

ච අතීතාගපක් ගඛදු ච ගහදුතී  ආහ ‘‘යං ඉදානි සික්ඛාපදං

පඤ්ඤකපස්සතී’’ ආදි. සබ් බනාමානි හි වක් ඛමානවචනානිපි ගහදුන්   

පක් කන් තවචනානිපි. සංවරප්ප ානපටිසංයුත්තන්   පඤ් චසංවගරහි ගචව 
පඤ ්චපහාගනහි ච පටිසංයුත් තං. පඤ් චවිගධදු හි සංවගරදු සීලසංවගරදු 
ස සංවගරදු ඤාණසංවගරදු ඛන්  සංවගරදු වීරිාසංවගරදු . පහානම් පි 
පඤ ්චවිධං තදඞ් ෙප් පහානං වික් ඛම් භනප් පහානං සමුච් ගඡදප් පහානං 
පටිප් පස් සද් ධිප් පහානං නිස් සරණප් පහානන්  . 

තත් ථ ‘‘ඉමිනා පා ගමදුක් ඛසංවගරන උගපගතදු ගහදු  සමුගපගතදු’’  

)විභ. 511) එවමාෙගතදු පා ගමදුක් ඛසංවගරදු සීෙසංවකරො නාම, ගසදු ච 
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අත් ථගතදු කායිකවාචසිගකදු අවී ක් කගමදු. ‘‘රක් ඛ  චක් ඛුන් ද්රිාං, 
චක් ඛුන් ද්රිගා සංවරං ආපජ් ජතී’’  )දී. නි. 1.213; ම. නි. 1.295; සං. නි. 

4.239; අ. නි. 3.16) එවමාෙතා ඉන් ද්රිාාරක් ඛා සතිසංවකරො, සා ච අත් ථගතදු 
තථාපවත් තා ස  එව. ‘‘ගසදුතානං සංවරං බ්රූමි, පඤ ්ඤාගාගත පිධීාගර’’  

)සු. නි. 1041; ගනත්  . 11) එවමාෙගතදු ඤාණසංවකරො. එත් ථ හි 
‘‘ගසදුතානං සංවරං බ්රූමී’’  වත් වා ‘‘පඤ ්ඤාගාගත පිධීාගර’’  වචනගතදු 
ගසදුතසඞ් ඛාතානං තණ් හාදිට් ඨිොච් චරිතඅවිජ් ජාදිකිගලසානං 
සමුච් ගඡදකඤාණං පිදහනට් ගඨන සංවගරදු  වුත් තං. ‘‘ඛගමදු ගහදු  සීතස් ස 
උණ් හස ්සා’’ එවමාෙතා )ම. නි. 1.24; ම. නි. 3.159; අ. නි. 4.114) 

අධිවාසනා ඛන්තිසංවකරො, සා ච අත් ථගතදු තථාපවත් තා ඛන් ධා අගදදුගසදු 
වා. පඤ ්ඤා  එගක, තං න ෙගහතබ් බං. ‘‘උප් පන් නං කාමවිතක් කං 
නාධිවාගසතී’’  )ම. නි. 1.26) එවමාෙතං කාමවිතක් කාදීනං 

විගනදුදනවගසන පවත් තං වීරිාගමව වීරියසංවකරො. සබ් ගබදු චාාං සංවගරදු 
ාථාසකං සංවරිතබ් බානං ොස් සීලයසඞ් ඛාතානං කාාවචීොච් චරිතානං 
මුට් ඨස ්සච් චසඞ් ඛාතස් ස පමාදස් ස අභිජ් ඣාදීනං වා අක් ඛන්   
අඤ ්ඤාණගකදුසජ් ජානඤ් ච සංවරණගතදු පිදහනගතදු ඡාදනගතදු 
‘‘සංවගරදු’’  වුච් ච . සංවරතී  සංවගරදු, පිදහ  නිවාගර  පවත්  තුං න 
ගදතී  අත් ගථදු. පච් චාසමවාගා උප් පජ් ජනාරහානං කාාොච් චරිතාදීනං තථා 
තථා අනුප් පාදනගමව හි ඉධ සංවරණං නාම. එවං තාව පඤ් චවිගධදු සංවගරදු 
ගවදිතබ් ගබදු. 

ගතන ගතන ගුණඞ් ගෙන තස් ස තස් ස අගුණඞ් ෙස් ස පහානං 

තදඞ් ප්ප ානං. නාමරූපපරිච් ගඡදාදීසු හි විපස් සනාඤාගණසු 
පටිපක් ඛභාවගතදු දීපාගලදුගකගනව තමස් ස නාමරූපවවත් ථාගනන 
සක් කාාදිට් ඨිාා, පච් චාපරිග් ෙගහන අගහතුවිසමගහතුදිට් ඨීනං, තස් ගසව 
අපරභාගෙ උප් පන් ගනන කඞ් ඛාවිතරගණන කථංකථීභාවස් ස, 
කලාපසම් මසගනන ‘‘අහං මමා’’  ොහස ්ස, මග් ොමග් ෙවවත් ථාගනන 
අමග් ගෙ මග් ෙසඤ් ඤාා, උදාදස් සගනන උච් ගඡදදිට් ඨිාා, වාදස ්සගනන 
සස් සතදිට් ඨිාා, භාදස් සගනන සභගා අභාසඤ් ඤාාා ආදිනා නගාන 
ගතන ගතන විපස් සනාඤාගණන තස් ස තස් ස අගුණඞ් ෙස් ස පහානං 

තදඞ් ප්ප ානන්   ගවදිතබ් බං. ාං පන උපචාරප් පනාගභගදන සමාධිනා 
පවත්  නිවාරණගතදු ඝටප් පහාගරගනව උදකපිට් ගඨ ගසවාලස් ස ගතසං 

ගතසං නීවරණාදිධම් මානං පහානං, එතං වික්ඛම්භනප්ප ානං නාම. 
වික් ඛම් භනගමව පහානං වික් ඛම් භනප් පහානං. ාං චතුන් නං අරිාමග් ොනං 
භාවිතත් තා තංතංමග් ෙවගතදු අත් තගනදු සන් තාගන ‘‘දිට් ඨිෙතානං 
පහානාාා’’ ආදිනා )ධ. ස. 277) නගාන වුත් තස් ස සමුදාපක් ඛිාස් ස 
කිගලසෙණස් ස අච් චන් තං අප් පවත්  භාගවන පහානං, ඉදං 

සමුච්කඡදප්ප ානං නාම. ාං පන ඵලක් ඛගණ පටිප් පස් සද් ධත් තං 

වූපසන් තතා කිගලසානං, එතං පටිප්පස්සද්ධිප්ප ානං නාම. ාං 
සබ් බසඞ් ඛතනිස් සටත් තා පහීනසබ් බසඞ් ඛතං නිබ් බානං, එතං 
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නිස්සරණප්ප ානං නාම. සබ් බම් පි ගචතං චාෙට් ගඨන පහානන්   වුච් ච . 
එවමිගමහි ාථාවුත් තසංවගරහි ගචව පහාගනහි ච පටිසංයුත් තා ධම් මගදසනා 
‘‘සංවරප් පහානපටිසංයුත් තා’’  ගවදිතබ් බා. 

අසුත්තන්තවිනිබද්ධන්   සුත් තන් ගතසු අනිබද් ධං, පාළිඅනාරුළ් හන්   
අත් ගථදු. පකිණ් ණකධම් මගදසනා හි සඞ් ෙහං න ආගරදුහ . වුත් තගමවත් ථං 

පකාගසන් ගතදු ආහ ‘‘පාළිවිනිමුත්ත’’න්  . අථ වා අසුත්තන්තවිනිබද්ධන්   

සුත් තාභිධම් මපාළිං අනාරුළ ්හභාවං සන් ධාා වුත් තං, පාළිවිනිමුත්තන්   

විනාපාළිං අනාරුළ් හභාවං සන් ධාා. ඔක්ෙන්තිෙධම්මකදසනා නාම 
ඤාගණන අනුපවිසිත් වා අන් තරා කථිාමානා ධම් මගදසනා, 

පටික්ඛිපනාධිප්පායා භද් දාලිත් ගථරසදිසා. සම් පගරතබ් බගතදු ගපච් ච 

ෙන් තබ් බගතදු සම් පරාගාදු, පරගලදුගකදු. තත් ථ භවං සම්පරායිෙං. 

වට්ටභකයනතජ්කජන්කතො  ‘‘එවං ොස් සීලා නිරාාදීසු ොක් ඛං පාපුණන් තී’’  

තජ් ගජන් ගතදු. දීඝනිොයප්පමාණම්පි මජ්ඣිමනිොයප්පමාණම්පි

ධම්මකදසනං ෙකරොතී  ‘‘ගතන ඛගණන ගතන මුහුත් ගතන කථං භෙවා 
තාවමහන් තං ධම් මගදසනං කගරදුතී’’  න වත් තබ් බං. ාාවතා හි 
ගලදුකිාමහාජනා එකං පදං කගථන්  , තාව ආනන් දත් ගථගරදු අට් ඨ පදානි 
කගථ . ආනන් දත් ගථගර පන එකං පදං කගථන් ගතගාව භෙවා ගසදුළස 
පදානි කගථ . ඉමිනා නගාන ගලදුකිාජනස් ස එකපොච් චාරණක් ඛගණ 
භෙවා අට් ඨවීසසතං පදානි කගථ . කස් මා? භෙවගතදු හි ජිව් හා මුො, 
දන් තාවරණං සුඵුසිතං, වචනං අෙළිතං, භවඞ් ෙපරිවාගසදු ලහුගකදු, තස් මා 
සගච එගකදු භික් ඛු කාාානුපස් සනං පුච් ඡ , අඤ ්ගඤදු ගවදනානුපස් සනං, 
අඤ ්ගඤදු චිත් තානුපස් සනං, අඤ ්ගඤදු ධම් මානුපස් සනං, ‘‘ඉමිනා පුට් ගඨ 
අහං පුච් ඡිස් සාමී’’  එගකදු එකං න ඔගලදුගක , එවං සන් ගතපි ගතසං 
භික් ඛූනං ‘‘අාං පඨමං පුච් ඡි, අාං ො ා’’න්  ආදිනා පුච් ඡනවාගරදු තාදිසස් ස 
පඤ ්ඤවගතදු පඤ් ඤාා  සුඛුමස් ස අන් තරස ්ස ලබ් භනගතදු. බුද් ධානං පන 
ගදසනාවාගරදු අඤ් ගඤසං න පඤ් ඤාාගතව අච් ඡරාසඞ් ඝාතමත් ගත ඛගණ 
අගනකගකදුටිසහස් සචිත් තප් පවත්  සම් භවගතදු. දළ් හධම් ගමන ධනුග් ෙගහන 
ඛිත් තසරස ්ස විදත් ථිචතුරඞ් ගුලං තාලච් ඡාාං අ ක් කමනගතදු පුගරතරංගාව 
භෙවා චුද් දසවිගධන කාාානුපස් සනං, නවවිගධන ගවදනානුපස් සනං, 
ගසදුළසවිගධන චිත් තානුපස් සනං, පඤ ්චවිගධන ධම් මානුපස ්සනං කගථ . 
 ට් ඨන් තු වා එගත චත් තාගරදු, සගච හි අඤ් ගඤ චත් තාගරදු 
සම් මප් පධාගනසු, අඤ ්ගඤ ඉද් ධිපාගදසු, අඤ ්ගඤ පඤ් චින් ද්රිගාසු, අඤ් ගඤ 
පඤ ්චබගලසු, අඤ් ගඤ සත් තගබදුජ් ඣඞ් ගෙසු, අඤ් ගඤ අට් ඨමග් ෙඞ් ගෙසු 
පඤ ්ගහ පුච් ගඡායං, තම් පි භෙවා කගථාය.  ට් ඨන් තු වා එගත අට් ඨ, සගච 
අඤ ්ගඤ සත් ත ංස ජනා ගබදුධිපක් ඛිගාසු පඤ ්ගහ පුච් ගඡායං, තම් පි භෙවා 
තාවගදව කගථාය. 

මූෙං නිස්සකයො පතිට්ඨා  පච් ඡිමං පච් ඡිමං පඨමස් ස පඨමස් ස 

ගවවචනන්   දට් ඨබ් බං. තත් ථ පතිට්ඨා  සම් පගාදුෙවගසන 
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පටුන 

උපනිස ්සාවගසන ච ඔකාසභාගවදු. සික් ඛාසඞ් ඛාතානඤ් හි 
අවගසසකුසලධම් මානං ගමථුනවිර සම් පගාදුෙවගසන වා ප ට් ඨා සිාා 

උපනිස ්සාභාගවන වා. ගතගනවාහ ‘‘කමථුනසංවකරො හී’’ ආදි. 

වුත්තත්ථවකසනා  ප ට් ඨාඅධිෙමූපාාවගසන. සික් ඛාපදවිභඞ් ගෙ 
නිද් දිට් ඨවිර ගචතනා තංසම් පයුත් තධම් මා ච සික් ඛාපදන්   දස් ගසතුකාගමදු 

ආහ – ‘‘අයඤ්චඅත්කථොසික්ඛාපදවිභඞ්ක වුත්තනකයන කවදිතබ්කබො’’ . 
සික් ඛාපදවිභඞ් ගෙ හි විර ආදගාදු ධම් මා නිප් පරිාාාගතදු පරිාාාගතදු ච 
‘‘සික් ඛාපද’’න්   වුත් තා. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘තත් ථ කතමං කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී සික් ඛාපදං? ාස් මිං 
සමගා කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං ගහදු  
ගසදුමනස ්සසහෙතං ඤාණසම් පයුත් තං කාගමසුමිච් ඡාචාරා 
විරමන් තස් ස, ාා තස් මිං සමගා කාගමසුමිච් ඡාචාරා ආර  විර  
පටිවිර  ගවරමණී අකිරිාා අකරණං අනජ් ඣාපත්   
ගවලාන ක් කගමදු ගසතුඝාගතදු, ඉදං වුච් ච  කාගමසුමිච් ඡාචාරා 
ගවරමණී සික් ඛාපදං. අවගසසා ධම් මා ගවරමණිාා සම් පයුත් තා. 

‘‘තත් ථ කතමං කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී සික් ඛාපදං? ාස් මිං 
සමගා කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං ගහදු  
ගසදුමනස ්සසහෙතං ඤාණසම් පයුත් තං කාගමසුමිච් ඡාචාරා 
විරමන් තස් ස, ාා තස් මිං සමගා ගචතනා සඤ ්ගචතනා ගචතයිතත් තං, 
ඉදං වුච් ච  කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී සික් ඛාපදං. අවගසසා ධම් මා 
ගචතනාා සම් පයුත් තා. 

‘‘තත් ථ කතමං කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී සික් ඛාපදං? ාස් මිං 
සමගා කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං ගහදු  
ගසදුමනස ්සසහෙතං ඤාණසම් පයුත් තං කාගමසුමිච් ඡාචාරා 
විරමන් තස් ස, ගාදු තස් මිං සමගා ඵස් ගසදු…ගප.… පග් ොගහදු 
අවික් ගඛගපදු, ඉදං වුච් ච  කාගමසුමිච් ඡාචාරා ගවරමණී 
සික් ඛාපද’’න්   )විභ. 706). 

එත් ථ හි ාස ්මා න ගකවලං විර ගාව සික් ඛාපදං, ගචතනාපි 
සික් ඛාපදගමව, තස් මා තං දස් ගසතුං ො ානගාදු වුත් ගතදු. ාස් මා ච න 
ගකවලං එගතගාව ද් ගව ධම් මා සික් ඛාපදං, ගචතනාසම් පයුත් තා පන 
පගරදුපණ් ණාස ධම් මාපි සික් ඛිතබ් බගකදුට් ඨාසගතදු සික් ඛාපදගමව, තස් මා 
ත ානගාදු දස් සිගතදු. ොවිධඤ් හි සික් ඛාපදං නිප් පරිාාාසික් ඛාපදං 

පරිාාාසික් ඛාපදන්  . තත් ථ විර  නිප්පරියායසික්ඛාපදං. සා හි 
‘‘පාණා පාතා ගවරමණී’’  පාළිාං ආෙතා, ගනදු ගචතනා. විරමන් ගතදු ච 
තාා එව තගතදු තගතදු විරම , න ගචතනාා, ගචතනම් පි පන ආහරිත් වා 
දස් ගස , තථා ගසසගචතනාසම් පයුත් තධම් ගම. තස් මා ගචතනා ගචව 

අවගසසසම් පයුත් තධම් මා ච පරියායසික්ඛාපදන්   ගවදිතබ් බං. 
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ඉදානි න ගකවලං ඉධ විර ආදගාදු ධම් මාව සික් ඛාපදං, අථ ගඛදු 

තදත් ථගජදු කා පඤ් ඤත්  පී  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘අපිචා’’ ආදි. ‘‘කයො

තත්ථනාමොකයො පදොකයො  ඉදං මහාඅට් ඨකථාාං වුත් ත’’න්   වදන්  . 

නාමොකයො  නාමසමූගහදු නාමපණ් ණත්  ගාව. පදනිරුත්  බයඤ් ජනානි 
නාමගවවචනාගනව ‘‘නාමං නාමකම් මං නාමනිරුත් තී’’ ආදීසු )ධ. ස. 

1313-1315) විා. සික්ඛාකෙොට්ඨාකසො  විර ආදගාදුව වුත් තා, 
තදත් ථගජදුතකං වචනම් පි සික් ඛාපදන්   ඉදම් පි එත් ථ ලබ් භගතව. 

අත්ථවකස  වුද් ධිවිගසගස ආනිසංසවිගසගස. ගතසං පන 

සික් ඛාපදපඤ් ඤත්  කාරණත් තා ආහ ‘‘දස ොරණවකස’’ , දස 

කාරණවිගසගස  අත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘හිතවිකසකස’’ . අත් ගථදුගාව වා 

අත්ථවකසො, දස අත් ගථ දස කාරණානී  වුත් තං ගහදු . අථ වා අත් ගථදු ඵලං 

තදධීනවුත්  තාා වගසදු එතස ්සා  අත්ථවකසො, ගහතූ  එවම් ගපත් ථ අත් ගථදු 

දට් ඨබ් ගබදු. සුට්ඨුකදවා  ඉදං රාජන්කතපුරප්පකවසනසික්ඛාපකද (පාචි. 494 
ආදගාදු( වුත් තං. ‘‘ගා මම ගසදුතබ් බං සද් දහාතබ් බං මඤ් ඤිස ්සන්  , ගතසං 

තං අස් ස දීඝරත් තං හිතාා සුඛාාා’’  වුත් තත් තා ‘‘කයො ච තථා තස්ස

වචනං සම්පටිච්ඡති, තස්ස තං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය ක ොතී’’  වුත් තං. 

අසම්පටිච්ඡකන ආදීනවන්   භද්දාලිසුත්කත (ම. නි. 2.134 ආදගාදු( විා 
අසම් පටිච් ඡගන ආදීනවං දස් ගසත් වා. සුඛවිහාරාභාගව සහජීවමානස් ස 
අභාවගතදු සහජීවිතාපි සුඛවිහාගරදුව වුත් ගතදු. සුඛවිහාගරදු නාම චතුන් නං 
ඉරිාාපථවිහාරානං ඵාසුතා. 

මඞ්කුතන්   නිත් ගතජභාවං. ධම්කමනා ආදීසු ධම්කමො  භූතං වත් ථු. 

විනකයො  ගචදුදනා ගචව සාරණා ච. සත්ථුසාසනන්   ඤත්  සම් පදා ගචව 

අනුස ්සාවනසම් පදා ච. පියසීොනන්   සික් ඛාකාමානං. ගතසඤ් හි සීලං පිාං 

ගහදු . ගතගනවාහ ‘‘සික්ඛත්තයපාරිපූරියා ඝටමානා’’ . සන්දිට්ඨමානා  

සංසාං ආපජ් ජමානා. උබ්බාළ් ා ක ොන්තී  පීළිතා ගහදුන්  . 

සඞ්ඝෙම්මානී  ස පි උගපදුසථපවාරණානං සඞ් ඝකම් මභාගව 
ගෙදුබලිබද් දඤාගාන උගපදුසථං පවාරණඤ් ච ඨගපත් වා 
උපසම් පදාදිගසසසඞ් ඝකම් මානං ෙහණං ගවදිතබ් බං. සමග් ොනං භාගවදු 

සාමග්ගී. 

‘‘න ගවදු අහං, චුන් ද, දිට් ඨධම් මිකානංගාව ආසවානං සංවරාා ධම් මං 
ගදගසමී’’  )දී. නි. 3.182) එත් ථ විවාදමූලභූතා කිගලසා ආසවා  ආෙතා. 

‘‘ගාන ගදවූපපතයස් ස, ෙන් ධබ් ගබදු වා විහඞ් ෙගමදු; 
ාක් ඛත් තං ගාන ෙච් ගඡායං, මනුස ්සත් තඤ් ච අබ් බගජ; 
ගත මය් හං ආසවා ඛීණා, විද් ධස් තා විනළීකතා’’ . )අ. නි. 4.36) – 
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එත් ථ ගතභූමකං කම් මං අවගසසා ච අකුසලා ධම් මා. ඉධ පන 
පරූපවාදවිප් පටිසාරවධබන් ධාදගාදු ගචව අපාාොක් ඛභූතා ච නානප් පකාරා 

උපද් දවා ආසවා  ආහ – ‘‘අසංවකර ඨිකතන තස්මිංකයව අත්තභාකව 

පත්තබ්බා’’ ආදි. ාදි හි භෙවා සික් ඛාපදං න පඤ් ඤගපාය, තගතදු 
අසද් ධම් මපටිගසවනඅදින් නාදානපාණා පාතාදිගහතු ගා උප් පජ් ගජායං 
පරූපවාදාදගාදු දිට් ඨධම් මිකා නානප් පකාරා අනත් ථා, ගා ච තංනිමිත් තගමව 
නිරාාදීසු නිබ් බත් තස් ස පඤ් චවිධබන් ධනකම් මකාරණාදිවගසන 
මහාොක් ඛානුභවනනානප් පකාරා අනත් ථා, ගත සන් ධාා ඉදං වුත් තං 
‘‘දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංවරාා සම් පරායිකානං ආසවානං 
පටිඝාතාාා’’ . දිට් ඨධම් ගමදු වුච් ච  පච් චක් ගඛදු අත් තභාගවදු, තත් ථ භවා 

දිට්ඨධම්මිො. ගතන වුත් තං ‘‘තස්මිංකයව අත්තභාකව පත්තබ්බා’’ . 

සම් මුඛා ෙරහණං අකිත්ති, පරම් මුඛා ෙරහණං අයකසො. අථ වා සම් මුඛා 

පරම් මුඛා ච ෙරහණං අකිත්ති, පරිවාරහානි අයකසො  ගවදිතබ් බං. 

ආ මනමග් ථෙනායා  ආෙමනද් වාරපිදහනත් ථාා. සම් පගරතබ් බගතදු 

ගපච් ච ෙන් තබ් බගතදු සම්පරාකයො, පරගලදුගකදු  ආහ ‘‘සම්පරාකය

නරොදීසූ’’ . ගමථුනාදීනි රජ්ජනට්ඨානානි, පාණා පාතාදීනි 

දුස්සනට්ඨානානි. 

චුද්දස ඛන්ධෙවත්තානි නාම වත් තක් ඛන් ධගක වුත් තානි 
ආෙන් තුකවත් තං 
ආවාසිකෙමිකඅනුගමදුදනභත් තග් ෙපිණ් ඩචාරිකආරඤ් ඤිකගසනාසනජන් තා
ඝරවච් චකුටිඋපජ් ඣාාසද් ධිවිහාරිකආචරිාඅන් ගතවාසිකවත් තන්   ඉමානි 
චුද් දස වත් තානි. තගතදු අඤ් ඤානි පන කදාචි 

තජ් ජනීාකම් මකතාදිකාගලගාව චරිතබ් බානි ද්කවඅසීති ම ාවත්තානි, න 
සබ් බාසු අවත් ථාසු චරිතබ් බානි, තස් මා චුද් දසඛන් ධකවත් ගතසු අෙණිතානි, 
තානි පන ‘‘පාරිවාසිකානං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤගපස් සාමී’’  )චූළව. 75 
ආදගාදු( ආරභිත් වා ‘‘න උපසම් පාගදතබ් බං…ගප.… න ඡමාාං 
චඞ් කමන් ගත චඞ් කගම චඞ් කමිතබ් බ’’න්   )චූළව. 76) වුත් තාවසානානි 
ඡසට් ඨි, තගතදු පරං ‘‘න, භික් ඛගව, පාරිවාසිගකන භික් ඛුනා 
පාරිවාසිකවුඩ් ඪතගරන භික් ඛුනා සද් ධිං, මූලාාපටිකස් සනාරගහන, 
මානත් තාරගහන, මානත් තචාරිගකන, අබ් භානාරගහන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එකච් ඡන් ගන ආවාගස වත් ථබ් බ’’න්  ආදිනා )චූළව. 82) වුත් තවත් තානි 
පකතත් තචරිතබ් ගබහි අනඤ් ඤත් තා විසුං අෙගණත් වා 
පාරිවාසිකවුඩ් ඪතරාදීසු පුග් ෙලන් තගරසු චරිතබ් බත් තා ගතසං වගසන 
සම් පිණ් ගඩත් වා එගකකං කත් වා ෙණිතානි පඤ් චා  එකසත් ත  වත් තානි, 
උක් ගඛපනීාකම් මකතවත් ගතසු වුත් තං ‘‘න පකතත් තස් ස භික් ඛුගනදු 
අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං…ගප.… නහාගන පිට් ඨිපරිකම් මං සාදිතබ් බ’’න්   
)චූළව. 75) ඉදං අභිවාදනාදීනං අසාදිානං එකං, ‘‘න පකතත් ගතදු භික් ඛු 
සීලවිපත්  ාා අනුද් ධංගසතබ් ගබදු’’ ආදීනි )චූළව. 51) දසා  එවගමතානි 
ද් වාසී  වත් තානි. එගතස ්ගවව පන කානිචි තජ් ජනීාකම් මාදිවත් තාආනි, 
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පටුන 

කානිචි පාරිවාසිකාදිවත් තානී  අග් ෙහිතග් ෙහගණන ද් වාසී  එව, 
අඤ ්ඤත් ථ පන අට් ඨකථාපගදගස අප් පකං ඌනමධිකං වා ෙණනූපෙං න 
ගහදුතී  ‘‘අසී  ඛන් ධකවත් තානී’’  වුත් තං. 

සංවරවිනකයො  සීලසංවගරදු ස සංවගරදු ඤාණසංවගරදු ඛන්  සංවගරදු 
වීරිාසංවගරදු  පඤ් චවිගධදුපි සංවගරදු ාථාසකං සංවරිතබ් බානං 
විගනතබ් බානඤ් ච කාාොච් චරිතාදීනං සංවරණගතදු සංවගරදු, විනානගතදු 

විනගාදු  වුච් ච . ප ානවිනකයො  තදඞ් ෙප් පහානං වික් ඛම් භනප් පහානං 
සමුච් ගඡදප් පහානං පටිප් පස් සද් ධිප් පහානං නිස් සරණප් පහානන්   
පඤ ්චවිධම් පි පහානං ාස් මා චාෙට් ගඨන පහානං, විනානට් ගඨන විනගාදු, 

තස් මා පහානවිනගාදු  වුච් ච . සමථවිනකයො  සත් ත අධිකරණසමථා. 

පඤ්ඤත්තිවිනකයො  සික් ඛාපදගමව. සික් ඛාපදපඤ් ඤත්  ාා හි විජ් ජමානාා 
එව සික් ඛාපදසම් භවගතදු පඤ් ඤත්  විනගාදුපි සික් ඛාපදපඤ් ඤත්  ාා 
අනුග් ෙහිගතදු ගහදු . 

ඉදානි – 

‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසු, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං ොම් මඞ් කූනං 
පුග් ෙලානං නිග් ෙහාා, ාං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාා, තං 
ගපසලානං භික් ඛූනං ඵාසුවිහාරාා, ාං ගපසලානං භික් ඛූනං 
ඵාසුවිහාරාා, තං දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංවරාා, ාං 
දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංවරාා, තං සම් පරායිකානං ආසවානං 
පටිඝාතාා, ාං සම් පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාා, තං 
අප් පසන් නානං පසාදාා, ාං අප් පසන් නානං පසාදාා, තං පසන් නානං 
භිගායදුභාවාා, ාං පසන් නානං භිගායදුභාවාා, තං සද් ධම් මට් ඨි ාා, 
ාං සද් ධම් මට් ඨි ාා, තං විනාානුග් ෙහාා. 

‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසු, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං ොම් මඞ් කූනං 
පුග් ෙලානං නිග් ෙහාා, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං ගපසලානං භික් ඛූනං 
ඵාසුවිහාරාා, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංවරාා, 
ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සම් පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාා, ාං 
සඞ් ඝසුට් ඨු, තං අප් පසන් නානං පසාදාා, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං 
පසන් නානං භිගායදුභාවාා, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සද් ධම් මට් ඨි ාා, ාං 
සඞ් ඝසුට් ඨු, තං විනාානුග් ෙහාා. 

‘‘ාං සඞ් ඝඵාසු, තං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාා, ාං 
සඞ් ඝඵාසු, තං ගපසලානං භික් ඛූනං ඵාසුවිහාරාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං 
දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං සංවරාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං සම් පරායිකානං 
ආසවානං පටිඝාතාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං අප් පසන් නානං පසාදාා, ාං 
සඞ් ඝඵාසු, තං පසන් නානං භිගායදුභාවාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං 
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සද් ධම් මට් ඨි ාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං විනාානුග් ෙහාා, ාං සඞ් ඝඵාසු, 
තං සඞ් ඝසුට් ඨුතාා. 

‘‘ාං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාා…ගප.… ාං ගපසලානං 
භික් ඛූනං ඵාසුවිහාරාා…ගප.… ාං දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං 
සංවරාා…ගප.… ාං සම් පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාා…ගප.… 
ාං අප් පසන් නානං පසාදාා…ගප.… ාං පසන් නානං 
භිගායදුභාවාා…ගප.… ාං සද් ධම් මට් ඨි ාා…ගප.… ාං 
විනාානුග් ෙහාා, තං සඞ් ඝසුට් ඨුතාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං 
සඞ් ඝඵාසුතාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං 
නිග් ෙහාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං ගපසලානං භික් ඛූනං 
ඵාසුවිහාරාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං දිට් ඨධම් මිකානං ආසවානං 
සංවරාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං සම් පරායිකානං ආසවානං 
පටිඝාතාා, ාං විනාානුග් ෙහාා, තං අප් පසන් නානං පසාදාා, ාං 
විනාානුග් ෙහාා, තං පසන් නානං භිගායදුභාවාා, ාං 
විනාානුග් ෙහාා, තං සද් ධම් මට් ඨි ාා )පරි. 334). 

‘‘අත් ථසතං ධම් මසතං, ද් ගව ච නිරුත්  සතානි; 
චත් තාරි ඤාණසතානි, අත් ථවගස පකරගණ’’  )පරි. 334) – 

ාං වුත් තං පරිවාකර, තං දස ්ගසන් ගතදු ‘‘අපිකචත්ථා’’ ආදිමාහ. 

තත් ථ ‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසු, ාං සඞ් ඝඵාසු, තං ොම් මඞ් කූනං 
පුග් ෙලානං නිග් ෙහාාා’’  ඉමිනා අනුක් කගමන ාං වුත් තං, තං සන් ධාා 
ආසන් නාසන් නපදානං උපරූපරිපගදහි සද් ධිං ගාදුජිතත් තා 

සඞ් ඛලිකබන් ධනසදිසත් තා ‘‘සඞ්ඛලිෙනය’’න්   වුත් තං. සඞ් ඛලිකනාං 
කත් වා  සම් බන් ගධදු. ‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසු, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං 
ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාාා’’  එවමාදිනා දසසු පගදසු එකගමකං 
පදං තදවගසගසහි නවනවපගදහි ගාදුගජත් වා ාං වුත් තං, තං සන් ධාා 

‘‘එකෙෙපදමූලිෙංදසක්ඛත්තුංකයොජනං ෙත්වා’’  වුත් තං. 

අත්ථසතන්  ආදීසු සඞ් ඛලිකනගා තාව පුරිමපුරිමපදානං වගසන 
ධම් මසතං ගවදිතබ් බං, පච් ඡිමපච් ඡිමානං වගසන අත් ථසතං දට් ඨබ් බං. කථං? 

කිඤ් චාපි පරිවාකර ‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසූ’’ ආදිනා සඞ් ඛලිකනගා 
ඛණ් ඩචක් කගමව වුත් තං, තථාපි ගතගනව නගාන බද් ධචක් කස ්සපි නගාදු 
දින් ගනදු, තස් මා ‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං සඞ් ඝඵාසූ’’ ආදිං වත් වා ‘‘ාං 
විනාානුග් ෙහාා, තං සඞ් ඝසුට් ඨූ’’  ගාදුගජත් වා බද් ධචක් කං කාතබ් බං. 
එවං ‘‘ාං සඞ් ඝඵාසු, තං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාාා’’ ආදිං 
වත් වාපි ‘‘ාං විනාානුග් ෙහාා, තං සඞ් ඝසුට් ඨු, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං 
සඞ් ඝඵාසූ’’  ගාදුගජත් වා බද් ධචක් කං කාතබ් බං. ඉමිනා අනුක් කගමන 
ගසසපගදසුපි ගාදුජිගතසු සඞ් ඛලිකනගාන දස බද් ධචක් කානි ගහදුන්  . 
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ගතසු එගකකස් මිං චක් ගක පුරිමපුරිමපදානං වගසන දස දස ධම් මා, 
පච් ඡිමපච් ඡිමපදානං වගසන දස දස අත් ථා  සඞ් ඛලිකනගා අත් ථසතං 
ධම් මසතඤ් ච සම් පජ් ජ . එකමූලකනගා පන ‘‘ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං 
සඞ් ඝඵාසු, ාං සඞ් ඝසුට් ඨු, තං ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාාා’’  
එවමාදිනා එකගමව පදං ගසගසහි නවහි පගදහි ගාදුජිතන්   පුරිමපදස් ස 
එකත් තා එකගමව ධම් මපදං නගවව අත් ථපදානි ගහදුන්  , තස් මා 
එකමූලකනගා දසසු පගදසු එකගමකං මූලං කත් වා දසක් ඛත් තුං ගාදුජනාා 
කතාා ධම් මපදානං වගසන ධම් මපදානි දස, අත් ථපදානි නවුතී  අත් ථසතං 
ධම් මසතඤ් ච න සම් පජ් ජ , තස් මා එකමූලකනගා සඞ් ඛලිකනගා 
වුත් තනගාන අත් ථසතං ධම් මසතඤ් ච අග් ෙගහත් වා ාං තත් ථ 
දසධම් මපදානං නවු අත් ථපදානඤ් ච වගසන පදසතං වුත් තං, තං සබ් බං 
ධම් මසතන්   ෙගහත් වා තදත් ථගජදුතනවගසන අට් ඨකථාාං වුත් තානි 
සඞ් ඝසුට් ඨුභාවාදීනි අත් ථපදානි අත් ථසතන්   එවං ෙහිගත අත් ථසතං 
ධම් මසතඤ් ච සම් පජ් ජ . එවං තාව අත් ථසතං ධම් මසතඤ් ච ගවදිතබ් බං. 

ද්කවචනිරුත්තිසතානී  එත් ථ පන අත් ථගජදු කානං නිරුත් තීනං වගසන 
නිරුත්  සතං, ධම් මභූතානං නිරුත් තීනං වගසන නිරුත්  සතන්   ද් ගව 

නිරුත්  සතානි ච ගවදිතබ් බානි. චත්තාරි ඤාණසතානී  අත් ථසගත 
ඤාණසතං, ධම් මසගත ඤාණසතං, ද් වීසු නිරුත්  සගතසු ද් ගව 
ඤාණසතානී  චත් තාරි ඤාණසතානි. 

එවඤ්ච පන, භික්ඛකව  එත් ථ ච-සද් ගදදු භින් නක් කගමන 

ගාදුගජතබ් ගබදු  ආහ ‘‘උද්දිකසයයාථ චා’’ . කථං පගනත් ථ 
‘‘උද් දිගසායාථා’’  වුත් ගත පරිාාපුගණායාථා ආදි අත් ථසම් භගවදු  ආහ 

‘‘අතිකරොනයනත්කථො හි එත්ථ ච-සද්කදො’’ . වුත් තත් ථගතදු අ ගරකස් ස 
අත් ථස ්ස ආනානං අ ගරකානානං, ගසදු අත් ගථදු එතස් සා  

අතිකරොනයනත්කථො, අවුත් තසමුච් චාත් ගථදු  වුත් තං ගහදු . 

‘‘අසංවාගසදු’’  වුත් තත් තා ‘‘දළ් ංෙත්වා’’  වුත් තං. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

පඨමපඤ ්ඤත්  කථා නිට් ඨිතා. 

සුදින් නභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා.



 

මක්ෙටිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

40. අනුත්තානපදවණ්ණනා  උත් තානං වුච් ච  පාකටං, තප් පටිපක් ගඛන 
අනුත් තානං අපාකටං අප් පචුරං ොවිඤ් ගඤායඤ් ච, අනුත් තානානං පදානං 
වණ් ණනා අනුත් තානපදවණ් ණනා. උත් තානපදවණ් ණනාා 

පගාදුජනාභාවගතදු අනුත් තානග් ෙහණං. පචුරපටිකසවකනො ක ොතී  
බහුලපටිගසවගනදු ගහදු , දිවගස දිවගස නිරන් තරං පටිගසවතී  අත් ගථදු. 

පචුරත්කථ හි වත්තමානවචනන්   සබ් බදා පටිගසවනාභාගවපි ‘‘ඉහ මල් ලා 
යුජ් ඣන් තී’’ ආදීසු විා බාහුල් ලවුත්  ං උපාදාා වත් තමානවචනං. 

ආහිණ්ඩන්තා  විචරන් තා. අඤ්කඤසුපී  අඤ් ගඤසුපි භික් ඛූසු. 

41. සක ොඩ්ඪග් හිකතො  සහ භණ් ගඩන ෙහිගතදු. අත් තගනදු 
මිච් ඡාොගහන ගලසඔඩ් ඩගනන වා පරිපුණ් ණත් ථම් පි පඨමපඤ් ඤත්  ං 
අඤ ්ඤථා කගරදුන් ගතදු ‘‘තඤ් ච ගඛදු මනුස ්සිත් ථිාා, ගනදු  රච් ඡානෙතාාා’’  

ආහ. දස්සනන්   සානුරාෙදස් සනං.   ණන්   අනුරාෙවගසගනව හත් ගථන 

ෙහණං. ආමසනං අත් තගනදු සරීගරන තස් සා සරීරස් ස උපරි ආමසනමත් තං, 

ඵුසනං තගතදු දළ් හතරං කත් වා සංඵුසනං, ඝට්ටනං තගතදුපි දළ් හතරං කත් වා 

සරීගරන සරීරස් ස ඝට් ටනං. තංසබ්බම්පී  දස් සනාදි සබ් බම් පි. 

42. දළ් තරං සික්ඛාපදමොසී  ඉමස් මිං අධිකාගර අනුපඤ් ඤත්  ාා 
සික් ඛාපදස් ස දළ් හීකරණං සිථිලකරණඤ් ච පසඞ් ෙගතදු ආපන් නං විභජිත් වා 

දස් ගසතුකාගමදු ‘‘දුවිධඤ්හිසික්ඛාපද’’න්  ආදිමාහ. තත් ථ ාස් ස සචිත් තකස් ස 
සික් ඛාපදස් ස චිත් තං අකුසලගමව ගහදු , තං ගලදුකවජ් ජං. ාස් ස 
සචිත් තකාචිත් තකපක් ඛසහිතස් ස අචිත් තකස් ස ච සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං 
අකුසලගමව ගහදු , තම් පි සුරාපානාදි ගලදුකවජ් ජන්   ඉමමත් ථං 

සම් පිණ් ගඩත් වා දස් ගසතුං ‘‘යස්සසචිත්තෙපක්කඛචිත්තංඅකුසෙකමවක ොති, 

තං කෙොෙවජ්ජං නාමා’’  වුත් තං. ‘‘සචිත් තකපක් ගඛ’’  හි ඉදං වචනං 
අචිත් තකං සන් ධාා වුත් තං. න හි එකංසගතදු සචිත් තකස ්ස 
‘‘සචිත් තකපක් ගඛ’’  විගසසගන පගාදුජනං අත් ථි. සචිත් තකපක් ගඛ  ච 
වත් ථුවී ක් කමවිජානනචිත් ගතන ‘‘සචිත් තකපක් ගඛ’’  ෙගහතබ් බං, න 
පණ් ණත්  විජානනචිත් ගතන. ාදි හි ‘‘න වට් ටතී’’  
පණ් ණත්  විජානනචිත් ගතනපි ාස් ස සික් ඛාපදස් ස සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං 
අකුසලගමව, තම් පි ගලදුකවජ් ජන්   වගදාය, සබ් ගබසං 
පණ් ණත්  වජ් ජසික් ඛාපදානම් පි ගලදුකවජ් ජතා ආපජ් ගජාය 
පණ් ණත්  වජ් ජානම් පි ‘‘න වට් ටතී’’  ජානිත් වා වී ක් කගම 
අකුසලචිත් තස් ගසව සම් භවගතදු. න හි භෙවගතදු ආණං ජානිත් වා මද් දන් තස් ස 
කුසලචිත් තං උප් පජ් ජ  අනාදරිාවගසන පටිඝචිත් තස් ගසව උප් පජ් ජනගතදු. 
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අපිගචත් ථ ‘‘සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං අකුසලගමවා’’  වචනගතදු 
අචිත් තකස් ස වත් ථුඅජානනවගසන අචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං අකුසලගමවා  
අාං නිාගමදු නත් ථී  විඤ් ඤාා . ාදි හි අචිත් තකස ්ස අචිත් තකපක් ගඛපි 
චිත් තං අකුසලගමව සිාා, ‘‘සචිත් තකපක් ගඛ’’  ඉදං විගසසනං නිරත් ථකං 
සිාා. ‘‘ාස් ස චිත් තං අකුසලගමව ගහදු , තං ගලදුකවජ් ජ’’න්   එත් තගක 
වුත් ගත සුරා  අජානිත් වා පිවන් තස ්ස ෙන් ධවණ් ණකාදිභාවං අජානිත් වා තානි 
ලිම් පන් තීනං භික් ඛුනීනඤ් ච විනාපි අකුසලචිත් ගතන ආපත්  සම් භවගතදු 
එකන් තාකුසලං සචිත් තකසික් ඛාපදං ඨගපත් වා 
සුරාපානාදිඅචිත් තකසික් ඛාපදානං ගලදුකවජ් ජතා න සිාා  ගතසම් පි 
සඞ් ෙණ් හත් ථං ‘‘ාස් ස සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං අකුසලගමව ගහදු , තං 

ගලදුකවජ් ජ’’න්   වුත් තං. ගතගනව චූළ ණ්ඨිපකද මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච 
වුත් තං ‘‘එතං සත් තං මාගරස් සාමී  තස් මිංගාව පගදගස නිපන් නං අඤ් ඤං 
මාගරන් තස් ස පාණසාමඤ් ඤස ්ස අත් ථිතාා ාථා පාණා පාගතදු ගහදු , එවං 
එතං මජ් ජං පිවිස් සාමී  අඤ් ඤං මජ් ජං පිවන් තස් ස මජ් ජසාමඤ් ඤස ්ස 
අත් ථිතාා අකුසලගමව ගහදු . ාථා පන කට් ඨසඤ් ඤාා සප් පං ඝාගතන් තස් ස 
පාණා පාගතදු න ගහදු , එවං නාළිගකරපානසඤ් ඤාා මජ් ජං පිවන් තස් ස 
අකුසලං න ගහදුතී’’ . 

ගකචි පන වදන්   ‘‘සාමගණරස ්ස සුරා  අජානිත් වා පිවන් තස් ස 
පාරාජිගකදු නත් ථි, අකුසලං පන ගහදුතී’’ , තං ගතසං ම මත් තං. ‘‘භික් ඛුගනදු 
අජානිත් වාපි බීජගතදු පට් ඨාා මජ් ජං පිවන් තස ්ස පාචිත්  ාං, සාමගණගරදු 
ජානිත් වා පිවන් ගතදු සීලගභදං ආපජ් ජ , න අජානිත් වා’’  එත් තකගමව හි 
අට් ඨකථාාං වුත් තං, ‘‘අකුසලං පන ගහදුතී’’  න වුත් තන්  . අපරම් පි වදන්   
‘‘අජානිත් වා පිවන් තස් සපි ගසදුතාපන් නස ්ස මුඛං සුරා න පවිස  
කම් මපථප් පත් තඅකුසලචිත් ගතගනව පාතබ් බගතදු’’ , තම් පි න සුන් දරං. 
ගබදුධිසත් ගත කුච් ඡිෙගත ගබදුධිසත් තමාතු සීලං විා හි ඉදම් පි අරිාසාවකානං 

ධම් මතාසිද් ධන්   ගවදිතබ් බං. ගතගනව දීඝනිකාගා කූටදන්තසුත්තට්ඨෙථායං 
(දී. නි. අට් ඨ. 1.352) වුත් තං – 

‘‘භවන් තගරපි හි අරිාසාවගකදු ජීවිතගහතුපි ගනව පාණං හන , න 
සුරං පිව . සගචපිස් ස සුරඤ් ච ඛීරඤ් ච මිස ්ගසත් වා මුගඛ පක් ඛිපන්  , 
ඛීරගමව පවිස , න සුරා. ාථා කිං? ාථා ගකදුඤ් චසකුණානං 
ඛීරමිස ්සගක උදගක ඛීරගමව පවිස , න උදකං. ඉදං ගාදුනිසිද් ධන්   
ගච? ඉදම් පි ධම් මතාසිද් ධන්   ගවදිතබ් බ’’න්  . 

ාදි එවං සුරාපානසික්ඛාපදට්ඨෙථායං (පාචි. අට් ඨ. 329) 
‘‘වත් ථුඅජානනතාා ගචත් ථ අචිත් තකතා ගවදිතබ් බා, අකුසගලගනව 
පාතබ් බතාා ගලදුකවජ් ජතා’’  කස ්මා වුත් තං? නාාං ගදදුගසදු. අාඤ් ගහත් ථ 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

35 

පටුන 

අධිප් පාගාදු – සචිත් තකපක් ගඛ අකුසලචිත් ගතගනව පාතබ් බතාා 
ගලදුකවජ් ජතා . ඉමිනාගාව හි අධිප් පාගාන අඤ ්ගඤසුපි ගලදුකවජ් ගජසු 
අචිත් තකසික් ඛාපගදසු අකුසලචිත් තතාගාව වුත් තා, න පන සචිත් තකතා. 

ගතගනව භික්ඛුනීවිභඞ් ට්ඨෙථායං (පාචි. අට් ඨ. 1227) වුත් තං – 

‘‘ගිරග් ෙසමජ් ජං චිත් තාොරසික් ඛාපදං සඞ් ඝාණි ඉත් ථාලඞ් කාගරදු 
ෙන් ධකවණ් ණගකදු වාසිතකපිඤ් ඤාගකදු භික් ඛුනීආදීහි 
උම් මද් දනපරිමද් දනා  ඉමානි දස සික් ඛාපදානි අචිත් තකානි 
ගලදුකවජ් ජානි අකුසලචිත් තානී’’ , 

අාං පගනත් ථ අධිප් පාගාදු – විනාපි චිත් ගතන ආපජ් ජිතබ් බත් තා අචිත් තකානි, 
චිත් ගත පන ස  අකුසගලගනව ආපජ් ජිතබ් බත් තා ගලදුකවජ් ජානි ගචව 

අකුසලචිත් තානි චා . තස් මා භික්ඛුවිභඞ්ක  ආෙතානි 

සුරාපානඋායත් තඋගායදුධිකසික් ඛාපදානි තීණි, භික්ඛුනීවිභඞ්ක  ආෙතානි 
ගිරග් ෙසමජ් ජාදීනි දසා  ඉගමසං ගතරසන් නං අචිත් තකසික් ඛාපදානං 
ගලදුකවජ් ජතාදස ්සනත් ථං ‘‘සචිත් තකපක් ගඛ’’  ඉදං විගසසනං කතන්   
නිට් ඨගමත් ථ ෙන් තබ් බං. ාස් මා පන පණ් ණත්  වජ් ජස් ස 
වත් ථුවී ක් කමවිජානනචිත් ගතන සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං සිාා කුසලං, සිාා 
අකුසලං, සිාා අබයාකතං, තස් මා තස් ස සචිත් තකපක් ගඛ චිත් තං 
අකුසලගමවා  අාං නිාගමදු නත් ථී  ගසසං පණ් ණත්  වජ් ජන්   වුත් තං. 

රුන්ධන්තී  වී ක් කමං රුන් ධන් තී. ද්වාරංපිද න්තී  වී ක් කමගලසස් ස 

ද් වාරං පිදහන් තී. කසොතං පච්ඡින්දමානා  උපරූපරි වී ක් කමගසදුතං 

පච් ඡින් දමානා. අථ වා රුන්ධන්තී  අනාපත්  ගලසං රුන් ධන් තී. ද්වාරං

පිද න්තී  අනාපත්  ගලසස් ස ද් වාරං පිදහන් තී. කසොතං පච්ඡින්දමානා  
අනාපත්  ගසදුතං පච් ඡින් දමානා, ආපත්  ගමව කුරුමානා  වුත් තං ගහදු . නනු 
ච ගලදුකවජ් ගජ කාචි අනුපඤ් ඤත්   උප් පජ් ජමානා සිථිලං කගරදුන් තී 

උප් පජ් ජ , තස් මා ‘‘කෙොෙවජ්කජ අනුපඤ්ඤත්ති උප්පජ්ජමානා…කප.… 

 ාළ් තරං ෙකරොන්තී උප්පජ්ජතී’’  ඉදං කස් මා වුත් තන්   ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ර 

අධිමානා අඤ්ඤත්ර සුපිනන්තා’’ ආදි. ‘‘අඤ ්ඤත්ර අධිමානා’’  ඉමිස ්සා 
අනුපඤ් ඤත්  ාා ‘‘වී ක් කමාභාවා’’  කාරණං වුත් තං, ‘‘අඤ ්ඤත්ර 
සුපිනන් තා’’  ඉමිස් සා ‘‘අබ් ගබදුහාරිකත් තා’’  කාරණං වුත් තං. තත් ථ 

වීතික්ෙමාභාවා  පාපිච් ගඡදු ඉච් ඡාපකගතදු ආදිවී ක් කමාභාවා. 
උත් තරිමනුස ්සධම් ගම හි ‘‘පාපිච් ගඡදු ඉච් ඡාපකගතදු උත් තරිමනුස් සධම් මං 
උල් ලපතී’’  (මහාව. 129) වචනගතදු විසංවාදනාධිප් පාගාන මුසා භණන් ගතදු 
පාරාජිගකදු ගහදු . අාං පන අධිමාගනන අධිෙතසඤ් ඤී හුත් වා උල් ලප , න 
සික් ඛාපදං වී ක් කමිතුකාගමදු, තස් මා ‘‘අඤ ්ඤත්ර අධිමානා’’  අාං 
අනුපඤ් ඤත්   උප් පජ් ජමානා වී ක් කමාභාවා අනාපත්  කරා ජාතා. 
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පටුන 

අබ්කබො ාරිෙත්තා  සුපිනන් ගත විජ් ජමානාාපි ගචතනාා වී ක් කමිච් ඡාා ච 
අබ් ගබදුහාරිකත් තා. කිඤ් චාපි හි සුපිනන් ගත ගමදුචනස් සාදගචතනා සංවිජ් ජ , 
කදාචි උපක් කමනම් පි ගහදු , තථාපි ථිනමිද් ගධන අභිභූතත් තා තං චිත් තං 
අබ් ගබදුහාරිකං, චිත් තස් ස අබ් ගබදුහාරිකත් තා උපක් කමකිරිාාසංවත් තනිකාපි 
ගචතනා අබ් ගබදුහාරිකා. ගතගනව ‘‘අත් ගථසා භික් ඛගව ගචතනා, සා ච ගඛදු 
අබ් ගබදුහාරිකා’’  )පාරා. 235) භෙවතා වුත් තා, තස් මා ‘‘අඤ ්ඤත්ර 
සුපිනන් තා’’  අාං අනුපඤ් ඤත්   අබ් ගබදුහාරිකත් තා අනාපත්  කරා ජාතා. 

අෙකත වීතික්ෙකම  ‘‘කුක් කුච් චාාන් තා න භුඤ් ජිංසූ’’ ආදීසු විා 

වී ක් කගම අකගත. සිථිෙං ෙකරොන්තී  පඨමං සාමඤ් ඤගතදු බද් ධසික් ඛාපදං 
ගමදුගචත් වා අත් තගනදු අත් තගනදු විසගා අනාපත්  කරණවගසන සිථිලං 

කගරදුන් තී. ද්වාරං දදමානා  අනාපත්  ාා ද් වාරං දදමානා. ගතගනවාහ 

‘‘අපරාපරම්පි අනාපත්තිං කුරුමානා’’ . නනු ච සඤ ්චරිත් තසික් ඛාපගද 
‘‘අන් තමගසදු තඞ් ඛණිකාාපී’’  අනුපඤ් ඤත්   උප් පජ් ජමානා ආපත්  ගමව 
කගරදුන් තී උප් පන් නා, අථ කස ්මා ‘‘අනාපත්  ං කුරුමානා උප් පජ් ජතී’’  

වුත් තන්   ආහ ‘‘අන්තමකසො තඞ්ඛණිොයපී’’ ආදි. උදායිනා භික් ඛුනා 

තඞ් ඛණිකාා සඤ් චරිත් තං ආපන් නවත් ථුස ්මිං පඤ් ඤත් තත් තා ‘‘ෙකත

වීතික්ෙකම’’  වුත් තං. පඤ්ඤත්ති තිොව ක ොතී  මූලපඤ් ඤත්  ාංගාව 
අන් ගතදුෙධා ගහදු . 

මක් කටිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සන්ථතභාණවාකරො 

වජ්ජිපුත්තෙවත්ථුවණ්ණනා 

43. ගවසාලී නිවාගසදු එගතසන්   කවසාලිො  ආහ ‘‘කවසාලිවාසිකනො’’ . 

වජ් ජීසු ජනපගද වසන් තා වජ් ජිගනදු, වජ් ජීනං පුත් තකා වජ්ජිපුත්තො  ආහ 

‘‘වජ්ජිරට්කඨ කවසාලියං කුොනං පුත්තා’’ . ඤාතීනං බයසනන්   ඤාතීනං 
විනාගසදු. ගසදු පන ඤාතීනං විනාගසදු රාජදණ් ඩාදිකාරගණන ගහදුතී  ආහ 

‘‘රාජදණ්ඩබයාධිමරණවිප්පවාසනිමිත්කතනා’’ . ගභදුොනං බයසනං විනාගසදු 

කභො බයසනං. තඤ් ච හිරඤ් ඤසුවණ් ණදාසිදාසාදීනං 

උපගභදුෙපරිගභදුෙවත් ථූනං රාජදණ් ඩාදිනා විනාගසදු  ආහ ‘‘එස නකයො 

දුතියපකදපී’’ . නබුද්ධං ර ාමා  ‘‘අසබ් බඤ ්ඤු බුද් ගධදු’’ ආදිනා බුද් ධං න 

ෙරහාම. න ධම්ම රහිකනො  ‘‘අනිායානිගකදු ධම් ගමදු’’ ආදිනා ධම් මං න 

ෙරහාම. න සඞ්ඝ රහිකනො  ‘‘ොප් පටිපන් ගනදු සඞ් ගඝදු’’ ආදිනා සඞ් ඝං න 

ෙරහාම. අට්ඨතිංසාරම්මකණසූ  දස කසිණා දස අසුභා දසානුස් ස ගාදු 
චත් තාගරදු බ්රහ් මවිහාරා චත් තාගරදු ආරුප් පා චතුධාතුවවත් ථානං ආහාගර 
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පටිකූලසඤ් ඤා  ඉගමසු චත් තාලීසකම් මට් ඨාගනසු පාළිාං අනාෙතත් තා 

ආගලදුකාකාසකසිණද් වාං ඨගපත් වා අවගසසානි ෙගහත් වා වුත් තං. විභත්තා

කුසො ධම්මා  ‘‘ඉමස ්මිං ආරම් මගණ ඉදං ගහදුතී’’  එවං විභත් තා 

උපචාරජ් ඣාගනන සද් ධිං පඨමජ් ඣානාදගාදු මහග් ෙතකුසලා ධම් මා. කතව

ධම්කම  ගත එව කුසගල ධම් ගම. මජ් ඣිමාාගමදු භික් ඛූනං 

නිද් දාකිලමථවිගනදුදගනදුකාසත් තා න ෙහිගතදු  ආහ ‘‘පඨමයාමඤ්ච

පච්ඡිමයාමඤ්චා’’ . සච් චානි බුජ් ඣ  පටිවිජ් ඣතී  ගබදුධි, 

අරහත් තමග් ෙඤාණං. උපකාරකත් ගතන තස් ස පක් ගඛ භවා කබොධිපක්ඛියා  

ආහ ‘‘කබොධිස්සපක්කඛභවානං, අර ත්තමග් ඤාණස්සඋපොරොන’’න්  . 
චත් තාගරදු ස පට් ඨානා, චත් තාගරදු සම් මප් පධානා, චත් තාගරදු ඉද් ධිපාදා, 
පඤ ්චින් ද්රිාානි, පඤ් ච බලානි, සත් ත ගබදුජ් ඣඞ් ො, අරිගාදු අට් ඨඞ් ගිගකදු 

මග් ගෙදු  ඉගම සත් ත ංස ගබදුධිපක් ඛිාධම් මා. ‘‘ගිහිපලිකබොධං

ආවාසපලිකබොධඤ්ච ප ායා’’  ඉගමසංගාව ද් වින් නං පලිගබදුධානං 

උපච් ගඡදස් ස සුොක් කරභාවගතදු වුත් තං. යුත්තපයුත්තා  සම් මගදව යුත් තා. 

ආසයන්   අජ් ඣාසාං. සික් ඛං අප් පච් චක් ඛාා භික් ඛුභාගව ඨත් වා 
පටිගසවිතගමථුනානං ගතසං වජ් ජිපුත් තකානං උපසම් පදං අනුජානන් ගතදු 
භෙවා ‘‘පාරාජිගකදු ගහදු  අසංවාගසදු’’  එවං පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදං සමූහන  

නාමා  ආහ – ‘‘යදි හි භ වා…කප.… පඤ්ඤත්තං සමූ කනයයා’’ . ‘‘ගාදු 
පන භික් ඛූ’’  වුත් තත් තා පන සික් ඛං පච් චක් ඛාා පටිගසවිතගමථුනස් ස 
උපසම් පදං අනුජානන් ගතදු න සමූහන  නාම. න හි ගසදු භික් ඛු හුත් වා 
පටිගසව . ‘‘ගසදු ආෙගතදු න උපසම් පාගදතබ් ගබදු’’  වචනගතදු 

සාමගණරභූමි අනුඤ් ඤාතා  ආහ ‘‘සාමකණරභූමියං පන ඨිකතො’’ ආදි. 

උත්තමත්ථන්   අරහත් තං නිබ් බානගමව වා. 

වජ් ජිපුත් තකවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුබ්බිධවිනයෙථාවණ්ණනා 

45. නී රිත්වා  සාසනගතදු නීහරිත් වා. තථා හි ‘‘පඤ ්චහුපාලි අඞ් ගෙහි 
සමන් නාෙගතන භික් ඛුනා නානුයුඤ් ජිතබ් බං. කතගමහි පඤ් චහි? සුත් තං න 
ජානා , සුත් තානුගලදුමං න ජානාතී’’  )පරි. 442) එවමාදිපරිාත්  සාසනගතදු 
සුත් තං සුත් තානුගලදුමඤ් ච නීහරිත් වා පකාගසසුං, ‘‘අනාපත්   එවං අම් හාකං 
ආචරිාානං උග් ෙගහදු පරිපුච් ඡා  ෙණ් හාතී’’  එවමාදිපරිාත්  සාසනගතදු 

ආචරිාවාදං නීහරිත් වා පකාගසසුං, භාරුෙච්ඡෙවත්ථුස්මිං (පාරා. 78) 
‘‘ආාස් මා උපාලි එවමාහ අනාපත්   ආවුගසදු සුපිනන් ගතනා’’  
එවමාදිපරිාත්  සාසනගතදු එව අත් තගනදුම ං නීහරිත් වා පකාගසසුං. තාා හි 
අත් තගනදුම ාා ගථගරදු එතදග් ෙට් ඨානං ලභි. 
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වුත්තන්   නාෙගසනත් ගථගරන වුත් තං. පජ් ජගත අගනන අත් ගථදු  පදං, 
භෙවතා කණ් ඨාදිවණ් ණප් පවත්  ට් ඨානං ආහච් ච විගසගසත් වා භාසිතං පදං 

ආ ච්චපදං, භෙවගතදුගාව වචනං. ගතනාහ ‘‘ආ ච්චපදන්ති සුත්තං

අධිප්කපත’’න්  . ‘‘ඉදං කප් ප , ඉදං න කප් පතී’’  එවං අවිගසගසත් වා ‘‘ාං, 
භික් ඛගව, මාා ‘ඉදං න කප් පතී’  අප් පටික් ඛිත් තං, තඤ් ගච අකප් පිාං 
අනුගලදුගම , කප් පිාං පටිබාහ , තං ගවදු න කප් පතී’’ ආදිනා )මහාව. 305) 

වුත් තං සාමඤ් ඤලක් ඛණං ඉධ ‘‘රගසදු’’  අධිප් ගපතන්   ආහ ‘‘රකසොති 

සුත්තානුකෙොම’’න්  . ධම් මසඞ් ොහකප් පභු ආචරිාපරම් පරගතදු ආනීතා 

අට් ඨකථාතන්   ඉධ ‘‘ආචරිාවංගසදු’’  අධිප් ගපතා  ආහ ‘‘ආචරියවංකසොති 

ආචරියවාකදො’’ . 

ඉධ විනාවිනිච් ඡාස් ස අධිකතත් තා තදනුච් ඡවිකගමව සුත් තං දස් ගසන් ගතදු 

ආහ – ‘‘සුත්තංනාමසෙකෙවිනයපිටකෙපාළී’’ . ම ාපකදසා  මහාඔකාසා, 
මහන් තානි විනාස් ස ප ට් ඨාපනට් ඨානානි ගාසු ප ට් ඨාපිගතදු විනගාදු 

විනිච් ඡා  අසන් ගදහගතදු. මහන් තානි වා කාරණානි ම ාපකදසා, මහන් තානි 
විනාවිනිච් ඡාකාරණානී  වුත් තං ගහදු . ‘‘අත් ථගතදු පන ‘ාං, 
භික් ඛගව’ ආදිනා වුත් තා සාධිප් පාාා පාළිගාව මහාපගදසා’’  වදන්  . 

ගතගනවාහ ‘‘කයභ වතාඑවං වුත්තා’’ ආදි. ඉගම ච මහාපගදසා ඛන් ධගක 
ආෙතා, තස් මා ගතසං විනිච් ඡාකථා තත් ගථව ආවි භවිස් සතී  ඉධ න වුච් ච . 
ාදිපි තත් ථ තත් ථ භෙවතා පවත්  තා පකිණ් ණකගදසනාව අට් ඨකථා, සා පන 
ධම් මසඞ් ොහගකහි පඨමං තීණි පිටකානි සඞ් ොයිත් වා තස් ස 
අත් ථවණ් ණනානුරූගපගනව වාචනාමග් ෙං ආගරදුපිතත් තා ‘‘ආචරිාවාගදදු’’  
වුච් ච  ආචරිාා වදන්   සංවණ් ගණන්   පාළිං එගතනා  කත් වා. ගතනාහ – 

‘‘ආචරියවාකදො නාම…කප.… අට්ඨෙථාතන්තී’’ .  ස් ගසදු සඞ් ගී ගාදු 
ආරුළ ්ගහදුගාව ච බුද් ධවචනස් ස අත් ථසංවණ් ණනාභූගතදු කථාමග් ගෙදු 
මහාමහින් දත් ගථගරන තම් බපණ් ණිදීපං ආභගතදු, පච් ඡා තම් බපණ් ණිගාහි 
මහාගථගරහි සීහළභාසාා ඨපිගතදු නිකාාන් තරලද් ධිසඞ් කරපරිහරණත් ථං. 
කිඤ් චාපි අත් තගනදුම  සුත් තාදීහි සංසන් දිත් වාව පරිකප් පීා , තථාපි සා න 

සුත් තාදීසු විගසසගතදු නිද් දිට් ඨා  ආහ ‘‘සුත්තසුත්තානුකෙොමආචරියවාකද 

මුඤ්චිත්වා’’ . අනුබුද්ධියා  සුත් තාදීනිගාව අනුෙතබුද් ධිාා. නයග් ාක නා  
සුත් තාදිගතදු ලබ් භමානනාග් ෙහගණන. 

අත් තගනදුම ං සාමඤ් ඤගතදු පඨමං දස් ගසත් වා ඉදානි තගමව 

විගසගසත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘අපිචා’’ ආදිමාහ. ඉදානි තත් ථ 

පටිපජ් ජිතබ් බාකාරං දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘තං පන අත්තකනොමතිං  ක ත්වා

ෙකථන්කතනා’’ ආදි. අත්කථනා  අත් තනා සල් ලක් ඛිගතන අත් ගථන. 

ආචරියවාකද ඔතාකරතබ්බා  ආචරිාවාගද ඤාගණන අනුප් පගවගසතබ් බා. 
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පටුන 

සබ්බදුබ්බො  පුග් ෙලස ්ස සාං පටිභානභාවගතදු. පමාදපාඨවගසන 
ආචරිාවාදස් ස කදාචි සුත් තානුගලදුගමන අසංසන් දනාපි සිාා, ගසදු න 

ෙගහතබ් ගබදු  දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘ආචරියවාකදොපි…කප.… සකමන්කතොඑව

 ක තබ්කබො’’ . සකමන්තකමව  ක තබ්බන්   ාථා සුත් ගතන සංසන් ද , 
එවං මහාපගදසගතදු අත් ථා උද් ධරිතබ් බා  දස් ගස . සුත් තානුගලදුමස් ස 
සුත් ගතකගදසත් ගතපි සුත් ගත විා ‘‘ඉදං කප් ප , ඉදං න කප් පතී’’  

පරිච් ඡින් දිත් වා ආහච් චභාසිතං කිඤ් චි නත් ථී  ආහ – ‘‘සුත්තානුකෙොමකතොහි

සුත්තකමව බෙවතර’’න්  . අප්පටිවත්තියන්   අප් පටිබාහිාං. 

ොරෙසඞ්ඝසදිසන්   පමාණත් තා සඞ් ගී කාරකසඞ් ඝසදිසං. බුද්ධානං

ඨිතොෙසදිසන්   ඉමිනා බුද් ගධගහව කථිතත් තා ධරමානබුද් ධසදිසන්   වුත් තං 

ගහදු . සුත් ගත හි පටිබාහිගත බුද් ගධදුව පටිබාහිගතදු ගහදු . සෙවාදී සුත්තං

 ක ත්වා ෙකථතී  සකවාදී අත් තගනදු සුත් තං ෙගහත් වා ගවදුහර . පරවාදී

සුත්තානුකෙොමන්   අඤ් ඤනිකාාවාදී අත් තගනදු නිකාගා සුත් තානුගලදුමං 

ෙගහත් වා කගථ . කඛපංවා  ර ං වා අෙත්වා  ‘‘කිං ඉමිනා’’  ගඛපං වා 

‘‘කිගමස බාගලදු වදතී’’  ෙරහං වා අකත් වා. සුත්තානුකෙොමන්   පරවාදිනා 

වුත් තං අඤ් ඤනිකාගා සුත් තානුගලදුමං. සුත්කතඔතාකරතබ්බන්   සකවාදිනා 

අත් තගනදු සුත් ගත ඔතාගරතබ් බං. සුත්තස්මිංකයව ඨාතබ්බන්   අත් තගනදු 

සුත් ගතගාව ඨාතබ් බං. එවං ගසසවාගරසුපි අත් ථගාදුජනා කාතබ් බා. අයන්   

සකවාදී. පකරො  අඤ් ඤනිකාාවාදී. එවං ගසගසසුපි. 

නනු ච ‘‘සුත් තානුගලදුමගතදු සුත් තගමව බලවතර’’න්   ගහට් ඨා වුත් තං, 
ඉධ පන ‘‘සුත් තානුගලදුගම සුත් තං ඔතාගරතබ් බ’’න්  ආදි කස ්මා වුත් තන්  ? 
නාාං විගරදුගධදු. ‘‘සුත් තානුගලදුමගතදු සුත් තගමව බලවතර’’න්   හි ඉදං 
සකමගතගාව සුත් තං සන් ධාා වුත් තං. තත් ථ හි සකම පරිාාපන් නගමව 
සුත් තාදිං සන් ධාා ‘‘අත් තගනදුම  සබ් බොබ් බලා, අත් තගනදුම ගතදු 
ආචරිාවාගදදු බලවතගරදු, ආචරිාවාදගතදු සුත් තානුගලදුමං බලවතරං, 
සුත් තානුගලදුමගතදු සුත් තගමව බලවතර’’න්   ච වුත් තං. ඉධ පන පරවාදිනා 
ආනීතං අඤ් ඤනිකාගා සුත් තං සන් ධාා ‘‘සුත් තානුගලදුගම සුත් තං 
ඔතාගරතබ් බ’’න්  ආදි වුත් තං. තස් මා පරවාදිනා ආනීතං සුත් තාදිං අත් තගනදු 
සුත් තානුගලදුමආචරිාවාදඅත් තගනදුමතීසු ඔතාගරත් වා සගමන් තංගාව 
ෙගහතබ් බං, ඉතරං න ෙගහතබ් බන්   අාං නගාදු ඉධ වුච් චතී  න ගකදුචි 
පුබ් බාපරවිගරදුගධදු. 

බාහිරෙසුත්තන්    ස් ගසදු සඞ් ගී ගාදු අනාරුළ ්හගුළ ්හගවස් සන් තරාදීනි 

මහාසඞ් ඝිකනිකාාවාසීනං සුත් තානි. කවදල්ොදීනන්   ආදි-සද් ගදන 
ගුළ් හඋම් මග් ොදිග් ෙහණං ගවදිතබ් බං, ඉතරං ොරය් හසුත් තං න ෙගහතබ් බං. 

අත්තකනොමතියකමවඨාතබ්බන්   ඉමිනා අඤ් ඤනිකාාගතදු ආනීතසුත් තගතදුපි 
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සකනිකාගා අත් තගනදුම ගාව බලවතරා  දස් ගස . සකවාදී සුත් තං 
ෙගහත් වා කගථ , පරවාදීපි සුත් තගමවා එවමාදිනා සමානජා කානං වගසන 
වාගරදු න වුත් ගතදු, සුත් තස් ස සුත් ගතගාව ඔතාරණං භින් නං විා හුත් වා න 
පඤ ්ඤාා , වුත් තනගාගනව ච සක් කා ගාදුගජතුන්  . 

ඉදානි සකවාදීපරවාදීනං කප් පිාාකප් පිාාදිභාවං සන් ධාා විවාගද 

උප් පන් ගන තත් ථ පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘අථ පනායං 

ෙප්පියන්ති  ක ත්වා ෙකථතී’’ ආදි. තත් ථ සුත්කත ච සුත්තානුකෙොකම ච

ඔතාකරතබ්බන්   සකවාදිනා අත් තගනදුගාව සුත් ගත ච සුත් තානුගලදුගම ච 

ඔතාගරතබ් බං. පකරො ොරණං න වින්දතී  පරවාදී කාරණං න ලභ . 

සුත්තකතො බහුං ොරණඤ්ච විනිච්ඡයඤ්ච දස්කසතී  පරවාදී අත් තගනදු 

සුත් තගතදු බහුං කාරණං විනිච් ඡාඤ් ච ආහරිත් වා දස් ගස . සාධූති

සම්පටිච්ඡිත්වාඅෙප්පිකයව ඨාතබ්බන්   ඉමිනා අත් තගනදු නිකාගා සුත් තාදීනි 

අලභන් ගතන සකවාදිනා පරවාදීවචගනගාව ඨාතබ් බන්   වද . ද්වින්නම්පි

ොරණච්ඡායා දිස්සතී  සකවාදීපරවාදීනං උභින් නම් පි 
කප් පිාාකප් පිාභාවසාධකං කාරණප රූපකං දිස් ස . ාදි ද් වින් නම් පි 

කාරණච් ඡාාා දිස් ස , කස ්මා ‘‘අකප් පිගාව ඨාතබ් බ’’න්   ආහ ‘‘විනයඤ්හි

පත්වා’’ ආදි. ‘‘විනාං පත් වා’’  වුත් තගමවත් ථං පාකටතරං කත් වා 

දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘ෙප්පියාෙප්පියවිචාරණමා ම්මා’’ . රුන්ධිතබ්බන්  ආදීසු 
ොබ් බිඤ් ගඤායවිනිච් ඡගා කප් පිාාකප් පිාභාගව ස  කප් පිාන්   ෙහණං 

රුන් ධිතබ් බං, අකප් පිාන්   ෙහණං  ාළ් ං ොතබ්බං. අපරාපරං 

පවත් තකප් පිාෙහණකසොතං පච්ඡින්දිතබ්බං, ෙරුකභාවසඞ් ඛාගත 
අකප් පිාභාගවගාව ඨාතබ් බන්   අත් ගථදු. 

බහූහි සුත්තවිනිච්ඡයොරකණහී  බහූහි සුත් ගතහි ගචව තගතදු 

ආනීතවිනිච් ඡාකාරගණහි ච. අත්තකනො   ණං න විස්සජ්කජතබ්බන්   
සකවාදිනා අත් තගනදු අකප් පිාන්   ෙහණං න විස් සජ් ගජතබ් බං. ඉදානි 

වුත් තගමවත් ථං නිෙගමන් ගතදු ‘‘එව’’න්  ආදිමාහ. තත් ථ කයො  
සකවාදීපරවාදීසු ගාදු ගකදුචි. ගකචි පන ‘‘සකවාදීසුගාව ගාදු ගකදුචි 
ඉධාධිප් ගපගතදු’’  වදන්  , එවං සන් ගත ‘‘අථ පනාාං කප් පිාන්   ෙගහත් වා 
කගථතී’’ ආදීසු සබ් බත් ථ උගභදුපි සකවාදිගනදුගාව සියුං ගහට් ඨා 
වුත් තස ්ගසව නිෙමනවගසන ‘‘එව’’න්  ආදීනං වුත් තත් තා, තස් මා තං න 

ෙගහතබ් බං. අතිකරෙොරණං ෙභතී  එත් ථ සුත් තාදීසු පුරිමං පුරිමං 
අ ගරකකාරණං නාම, ගාදු වා සුත් තාදීසු චතූසු බහුතරං කාරණං ලභ , ගසදු 
අ ගරකකාරණං ලභ  නාම. 
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සුට් ඨු පවත්   එතස් සා  සුප් පවත්  , සුට් ඨු පවත් ත  සීගලනා  වා 

සුප් පවත්  . ගතනාහ ‘‘සුප්පවත්තීති සුට්ඨු පවත්ත’’න්  . වාචාා උග් ෙතං 

වාචුග් තං, වචසා සුග් ෙහිතන්   වුත් තං ගහදු . සුත්තකතො  ඉමස් ස විවරණං 

‘‘පාළිකතො’’ . එත් ථ ච ‘‘සුත් තං නාම සකලං විනාපිටක’’න්   වුත් තත් තා 

පාළිකතො  තදත් ථදීපිකා අඤ ්ඤාගාව පාළි ගවදිතබ් බා. අනුබයඤ්ජනකසො  

ඉමස ්ස විවරණං ‘‘පරිපුච්ඡකතො ච අට්ඨෙථාකතො චා’’ . පාළිං අනුෙන් ත් වා 

අත් ථස ්ස බයඤ් ජනගතදු පකාසනගතදු අනුබයඤ්ජනන්   හි පරිපුච් ඡා අට් ඨකථා 

ච වුච් ච . එත් ථ ච අට් ඨකථාා විසුං ෙහිතත් තා පරිපුච්ඡා  ගථරවාගදදු වුත් ගතදු. 

සඞ් ඝගභදස් ස පුබ් බභාගෙ පවත් තකලහස ්ගසතං අධිවචනං සඞ්ඝරාජී . 

කුක්කුච්චකෙො  අණුමත් ගතසුපි වජ් ගජසු භාදස් සනවගසන කුක් කුච් චං 

උප් පාගදන් ගතදු. තන්තිං අවිසංවාකදත්වා  පාළිං අඤ් ඤථා අකත් වා. 

අකවොක්ෙමන්කතො  අන ක් කමන් ගතදු. 

විත්ථුනතී  අත් ථං අදිස් වා නිත් ථුන . විප්ඵන්දතී  කම් ප . සන්තිට්ඨිතුං

නසක්කෙොතී  එකස් මිංගාව අත් ගථ ප ට් ඨාතුං න සක් ගකදු . ගතනාහ ‘‘යං 

යං පකරන වුච්චති, තං තං අනුජානාතී’’ . පරවාදං  ණ් ාතී  ‘‘උච් ඡුම් හි 
කසටං ාාවජීවිකං, රගසදු සත් තාහකාලිගකදු, තොභාවිනිමුත් ගතදු ච උච් ඡු නාම 
විසුං නත් ථි, තස් මා උච් ඡුපි විකාගල වට් ටතී’’  පරවාදිනා වුත් ගත තම් පි 

ෙණ් හා . එකෙෙකෙොමන්   පලිතං සන් ධාා වුත් තං. යම්හී  ාස් මිං පුග් ෙගල. 

පරික්ඛයංපරියාදානන්   අත් ථගතදු එකං. 

ආචරියපරම්පරාකඛොපනස්සසුග් හිතා ක ොතී  එත් ථ ආචරියපරම්පරා  
ආචරිාානං විනිච් ඡාපරම් පරා. ගතගනව වක් ඛ  ‘‘ාථා ආචරිගාදු ච 
ආචරිාාචරිගාදු ච පාළිඤ් ච පරිපුච් ඡඤ් ච වදන්  , තථා ඤාතුං වට් ටතී’’ . 

පුබ්බාපරානුසන්ධිකතො  ‘‘ඉදං පුබ් බවචනං, ඉදං පරවචනං, අාමනුසන් ධී’’  

එවං පුබ් බාපරානුසන් ධිගතදු. ආචරියපරම්පරන්   ඉමස ්ගසව ගවවචනං 

කථරවාදඞ් න්  , ගථරපටිපාටින්   අත් ගථදු. ද්කව තකයො පරිවට්ටා  ද් ගව 
 ස් ගසදු පරම් පරා. 

ඉකමහිචපනතීහිෙක්ඛකණහී  ‘‘සුත් තමස ්ස ස ්වාෙතං ගහදුතී’’ ආදිනා 
ගහට් ඨා වුත් ගතහි තීහි ලක් ඛගණහි. එත් ථ ච පඨගමන ලක් ඛගණන විනාස් ස 
සුට් ඨු උග් ෙහිතභාගවදු වුත් ගතදු, ො ගාන උග් ෙහිගතන අචලතා සුප් ප ට් ඨිතතා 
වුත් තා, ත ගාන ාං පාළිාා අට් ඨකථාා ච නත් ථි, තම් පි ආචරිාවචගනන 

විනිච් ඡිනිතුං සමත් ථතා වුත් තා. ඔතිණ්කණ වත්ථුස්මින්   ගචදුදනාසඞ් ඛාගත 
වී ක් කමසඞ් ඛාගත වා වත් ථුස් මිං සඞ් ඝමජ් ගඣ ඔ ණ් ගණ, ඔසගට  අත් ගථදු. 

වුත් තගමව විභාගවන් ගතදු ‘‘කචොදකෙනචචුදිතකෙනචවුත්කතවත්තබ්කබ’’  
ආහ. ගකචි පන ‘‘ගචදුදගකන ඔ ණ් ගණ වත් ථුස ්මිං චුදිතගකන ච වුත් ගත 
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වත් තබ් ගබ’’  එවං ගාදුගජන්  . අපගර පන ‘‘ගචදුදගකන ච චුදිතගකන ච 
වුත් ගත විනාධගරන ච වත් තබ් ගබ’’  එවම් පි ගාදුගජන්  . ‘‘ගචදුදගකන ච 
චුදිතගකන ච වුත් ගත වත් තබ් ගබ’’  අාගමව පන ගාදුජනා සුන් දරතරා  

ගවදිතබ් බා. වත්ථු ඔකෙොකෙතබ්බන්   තස් ස තස් ස සික් ඛාපදස් ස වත් ථු 
ඔගලදුගකතබ් බං. ‘‘ ගණන වා පණ් ගණන වා…ගප.… ගාදු ආෙච් ගඡාය, 
ආපත්   ොක් කටස් සා’’  )පාරා. 517) හි ඉදං නිස ්සග් ගිගා 
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  සික් ඛාපදස් ස වත් ථුස් මිං පඤ් ඤත් තං, 

ථුල් ලච් චාොබ් භාසිතාපත් තීනං මා කාා අනාෙතත් තා ‘‘පඤ්චන්නං ආපත්තීනං

අඤ්ඤතර’’න්   වුත් තං. අඤ්ඤතරං වා ආපත්තින්   ‘‘කාගල විකාලසඤ් ඤී 
ආපත්   ොක් කටස ්ස, කාගල ගවම ගකදු ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  එවමාදිනා 

)පාචි. 250) ආෙතං ොක් කටං සන් ධාා වුත් තං. සික්ඛාපදන්තකරසූ  විනීතවත් ථුං 
අන් ගතදුකත් වා එගකකස් මිං සික් ඛාපදන් තගර. 

සුඛුමා  අත් තගනදුපි ොවිඤ් ගඤායසභාවස් ස ලහුපරිවත්  ගනදු චිත් තස් ස 

සීඝපරිවත්  තාා වුත් තං. ගතනාහ ‘‘චිත්තෙහුො’’ . චිත් තං ලහු සීඝපරිවත්   

එගතසන්   චිත්තෙහුො. කත  ගත වී ක් කගම. තංවත්ථුෙන්   ගත 
අදින් නාදානමනුස් සවිග් ෙහවී ක් කමා වත් ථු අධිට් ඨානං කාරණගමතස් සා  

තංවත් ථුකං. සීොනි කසොකධත්වා  ාංවත් ථුකං කුක් කුච් චං උප් පන් නං, තං 
අමනසිකරිත් වා අවගසසසීලානි ගසදුගධත් වා. පාකටභාවගතදු 

සුඛවළඤ් ජනතාා ච ‘‘ද්වත්තිංසාොරං තාව මනසි ෙකරොහී’’  වුත් තං. 
අඤ ්ඤස ්මිං පන කම් මට් ඨාගන කතපරිචගාන තගදව මනසි කාතබ් බං. 

ෙම්මට්ඨානං ඝටයතී  අන් තරන් තරා ඛණ් ඩං අදස ්ගසත් වා චිත් ගතන සද් ධිං 

ආලම් බනභාගවන චිරකාලං ඝටා . සඞ්ඛාරා පාෙටා හුත්වා උපට්ඨ න්තී  
විපස් සනාකම් මට් ඨානිගකදු ගච, තස් ස සඞ් ඛාරා පාකටා හුත් වා උපට් ඨහන්  . 
සගච කතපාරාජිකවී ක් කගමදු භගවාය, තස් ස ස පි අසරිතුකාමතාා 
විප් පටිසාරවත් ථුවගසන පුනප් පුනං තං උපට් ඨහතී  චිත් ගතකග් ෙතං න වින් ද . 

ගතන වුත් තං ‘‘ෙම්මට්ඨානං න ඝටයතී’’ ආදි. අත්තනා ජානාතී  සාගමව 
ජානා . පච් චත් ගත ගචතං කරණවචනං, අත් තා ජානාතී  වුත් තං ගහදු . 

අඤ්ඤා ච කදවතා ජානන්තී  ආරක් ඛගදවතාහි අඤ් ඤා පරචිත් තවිොනිගාදු 
ගදවතා ච ජානන්  . 

නිට් ඨිතා චතුබ් බිධවිනාකථාවණ් ණනා 

විනාධරස් ස ච ලක් ඛණාදිකථාවණ් ණනා. 
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භික්ඛුපදභාජනීයවණ්ණනා 

තස්මා  ාස් මා පන-සද් දං අපගනත් වා අනිාගමන පුග් ෙලදීපකං ගාදු-

සද් දගමව ආහ, තස් මා. එත්ථා  ඉමස ්මිං ගාදු-සද් ගද. පන-සද් දස් ස 

නිපාතමත් තත් තා ගාදු-සද් දස් ගසව අත් ථං පකාගසන් ගතදු ‘‘කයො කෙොචීති

වුත්තං ක ොතී’’  ආහ. කයො කෙොචි නාමා  ගාදු වා ගසදු වා ගාදු ගකදුචී  

වුත් ගතදු. වාසධුරයුත්කතොවා  විපස් සනාධුරයුත් ගතදු වා. සීකෙසූ  පකතීසු. 

භික්ඛතී  ාාච . ෙභන්කතො වා අෙභන්කතො වා  ගාදු ගකදුචි භික් ඛ  
භික් ඛං එස  ෙගවස , ගසදු තං ලභතු වා මා වා, තථාපි භික් ඛතී  භික් ඛූ  

අාගමත් ථ අධිප් පාගාදු. අරියායයාචනායා  ‘‘උද් දිස ්ස අරිාා  ට් ඨන්  , එසා 
අරිාාන ාාචනා’’  එවං වුත් තාා අරිාාාචනාා, න 
කපණද් ධිකවණිබ් බකාාචකානං විා ‘‘ගදහි ගදහී’’  එවං පවත් තාාචනාා. 

භික්ඛාචරියන්   උඤ් ඡාචරිාං. අජ්ඣුප තත්තා  අනුට් ඨිතත් තා. 

ොජභත්තන්   කාගජහි ආනීතං භත් තං. අග්ඝඵස්සවණ්ණකභකදනා  
අග් ඝාදීනං පුරිමපක විජගහන. පුරිමපක විජහනඤ් ගහත් ථ ගභගදදු  

අධිප් ගපතං. ගධදුවිත් වා අපගනතුං අසක් කුගණායසභාවං මෙං, තථා අපගනතුං 

සක් කුගණායසභාවා ජල්ලිො. භින්නපටධකරො  නිබ් බචනං භින් නපටධගර 
භික් ඛු-සද් දස ්ස නිරුළ් හත් තා කතං. 

උපනිස්සයසම්පන්නන්   පුබ් ගබ අට් ඨපරික් ඛාරදානූපනිස් සාසම් පන් නං. 
ගාදු හි චීවරාදිගක අට් ඨ පරික් ඛාගර පත් තචීවරගමව වා ගසදුතාපන් නාදිඅරිාස ්ස 
පුථුජ් ජනස ්ගසව වා සීලසම් පන් නස ්ස දත් වා ‘‘ඉදං පරික් ඛාරදානං අනාෙගත 
එහිභික් ඛුභාවාා පච් චගාදු ගහදුතූ’’  පත් ථනං පට් ඨගපසි, තස් ස තං ස  
අධිකාරසම් පත්  ාං බුද් ධානං සම් මුඛීභාගව ඉද් ධිමාපරික් ඛාරලාභාා 

සංවත් තතී  ගවදිතබ් බං. බ්ර ්මකඝොසන්   උත් තමගඝදුසං, බ්රහ් මුගනදු 

ගඝදුසසදිසං වා ගඝදුසං. බ්ර ්මචරියන්   සාසනබ්රහ් මචරිාං මග් ෙබ්රහ් මචරිාඤ් ච. 

ොක් ඛස ්ස සම් මා අන් තකිරිාාාා  ගාදුගජතබ් බං. භණ්ඩූ  මුණ් ගඩදු. වාසී  

දන් තකට් ඨච් ගඡදනවාසි. බන්ධනන්   කාාබන් ධනං. යුත් ගතදු 

භාවනානුගාදුගෙදු අස් සා  යුත්තකයොක ො, තස් ස යුත් තගාදුෙස ්ස, 
භාවනානුගාදුෙමනුයුත් තස් සා  වුත් තං ගහදු . 

ඉරිාාපථසම් පන් නතාවිභාවනත් ථං ‘‘සට්ඨිවස්සිෙත්කථකරො වියා’’  වුත් තං. 

බුද් ගධදුව පබ් බජ් ජාචරිගාදු උපසම් පදාචරිගාදු ච අස් සා  බුද්ධාචරියකෙො. 
පඨමගබදුධිාම් පි පඨමකාගලගාව ගසසඋපසම් පදානං අභාගවදු  ආහ 

‘‘පඨමකබොධියං එෙස්මිං ොකෙ’’ . පඤ්ච පඤ්චවග්ගියත්කථරා  

පඤ ්චවග් ගිාත් ගථරා පඤ් ච. තීණි සතන්   තීණි සතානි, ොථාබන් ධසුඛත් ථං 
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වචනවිපල් ලාගසදු කගතදු. එකෙො ච කථකරො  අඞ් ගුලිමාලත් ගථරං සන් ධාා 

වුත් තං. නවුත්තා  අට් ඨකථාාං න වුත් තා. තත්ථා  විනාපාළිාං. 

ගවළුවනමහාවිහාගර ෙන් ධකුටිාං නිසින් ගනදුගාව භෙවා 
මහාකස ්සපත් ගථරස් ස අත් තානං උද් දිස ්ස පබ් බජිතභාවං විදිත් වා තස් ස 
පච් චුග් ෙමනං කගරදුන් ගතදු  ොවුතං මග් ෙං එකගකදුව ෙන් ත් වා 
බහුපුත් තනිගරදුධමූගල පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසින් ගනදු අත් තගනදු සන්  කං 
ආෙන් ත් වා පරමනිපච් චකාරං දස් ගසත් වා ‘‘සත් ථා ගම භන් ගත භෙවා, 
සාවගකදුහමස් මි, සත් ථා ගම භන් ගත භෙවා, සාවගකදුහමස් මී’’   ක් ඛත් තුං 
අත් තගනදු සාවකත් තං සාගවත් වා ඨිතස් ස මහාකස් සපත් ගථරස ්ස 
නිපච් චකාරමහත් තතං අත් තගනදු ච මහානුභාවතං දීගපතුං ාස් ස අඤ් ඤස ්ස 
අජානංගාව ‘‘ජානාමී’’  පටිඤ ්ඤස ්ස බාහිරකස් ස සත් ථුගනදු එවං 
සබ් බගචතසා සමන් නාෙගතදු පසන් නචිත් ගතදු සාවගකදු එවරූපං 
පරමනිපච් චකාරං කගරාය, තස් ස වණ් ටච් ඡින් නතාලපක් කං විා ගීවගතදු 
මුද් ධාපි විපගතාය, සත් තධා වා ඵගලායා  දස් ගසන් ගතදු ‘‘ගාදු ගඛදු, කස ්සප, 
එවං සබ් බගචතසා සමන් නාෙතං සාවකං අජානංගාව වගදාය ‘ජානාමී’ , 
අපස් සංගාව වගදාය ‘පස් සාමී’ , මුද් ධාපි තස් ස විපගතාය, සත් තධා වා 
ඵගලාය, අහං ගඛදු, කස ්සප, ජානංගාව වදාමි ‘ජානාමී’ , පස් සංගාව වදාමි 
‘පස් සාමී’’’ (සං. නි. 2.154)   වත් වා ජා මදමානමදරූපමදප් පහානත් ථං තීහි 

ඔවාගදහි මහාකස ්සපත් ගථරං ඔවදන් ගතදු ‘‘තස්මාති කත ෙස්සපා’’ ආදිමාහ. 

තත් ථ )සං. නි. අට් ඨ. 2.2.154) තස්මාති ා  තස් මා ඉච් ගචව වුත් තං ගහදු , 
ාස් මා අහං ජානන් ගතදුව ‘‘ජානාමී’’  පස් සන් ගතදු එව ච ‘‘පස් සාමී’’  වදාමි, 

තස් මා  අත් ගථදු. ති-කාර  -කාරා නිපාතා. ඉ ා  වා ඉමස් මිං සාසගන, ත-

කාගරදු පදසන් ධිවගසන ආෙගතදු. එවං සික්ඛිතබ්බන්   ඉදානි 

වුච් චමානාකාගරන සික් ඛිතබ් බං. තිබ්බන්   බහලං මහන් තං. 

හිකරොත්තප්පඤ්චා  හිරී ච ඔත් තප් පඤ් ච. පච්චුපට්ඨිතං භවිස්සතී  
උපසඞ් කමනගතදු පඨමතරගමව උපට් ඨිතං භවිස ්ස . තථා හි ස  ගතසං 
පුරගතදු අස් ස සොරවසප් ප ස ්සවතා සණ් ඨා . ගාදු ච ගථරාදීසු හිගරදුත් තප් පං 
උපට් ඨගපත් වා උපසඞ් කම , ගථරාදගාදුපි තං සහිරිකා සඔත් තප් පා ච හුත් වා 

උපසඞ් කමන් තී  අාගමත් ථ ආනිසංගසදු. කුසලූපසංහිතන්   කුසලනිස් සිතං, 

අනවජ් ජධම් මනිස ්සිතන්   අත් ගථදු. අට්ඨිංෙත්වා  අත් තානං ගතන ධම් ගමන 

අට් ඨිකං කත් වා, තං වා ධම් මං ‘‘එස මය් හං ධම් ගමදු’’  අට් ඨිං කත් වා. මනසි 

ෙත්වා  චිත් ගත ඨගපත් වා. සබ්බකචතසා සමන්නා රිත්වා  චිත් තස ්ස 
ගථදුකම් පි බහි ෙන් තුං අගදන් ගතදු සබ් ගබන සමන් නාහාරචිත් ගතන 

සමන් නාහරිත් වා. ඔහිතකසොකතො  ඨපිතගසදුගතදු, ධම් ගම නිහිතගසදුගතදු  

අත් ගථදු. එවඤ්හි කත සික්ඛිතබ්බන්   ඤාණගසදුතඤ් ච පසාදගසදුතඤ් ච 
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ඔදහිත් වා ‘‘මාා ගදසිතං ධම් මං සක් කච් චගමව සුණිස් සාමී’’  එවඤ් හි ගත 

සික් ඛිතබ් බං. සාතස  තාචකමොය තාසතී  අසුගභසු ගචව ආනාපාගන ච 
පඨමජ් ඣානවගසන සුඛසම් පයුත් තා කාාෙතාස . ගාදු ච පනාාං  විගධදු 
ඔවාගදදු, ගථරස ්ස අාගමව පබ් බජ් ජා ච උපසම් පදා ච අගහදුසි. 

කසිණාරම් මණං රූපාවචරජ් ඣානං රූපසඤ් ඤා. සඤ් ඤාසීගසන ගහත් ථ 
ඣානං වුත් තං, තගදව ච උද් ධුමාතකපටිභාොරම් මණත් තා 

‘‘උද්ධුමාතෙසඤ්ඤා’’  වුත් තං. ගසදුපාකසාමගණගරදු භෙවතා පුට් ගඨදු 
‘‘එගත ද් ගව රූපාවචරභාගවන එකත් ථා, බයඤ් ජනගමව නාන’’න්   ආහ. 

ආරද්ධචිත්කතො  ආරාධිතචිත් ගතදු. ෙරුධම් මපටිග් ෙහණාදිඋපසම් පදා උපරි 
විත් ථාරගතදු සාගමව ආවි භවිස් ස . 

ෙෙයාණපුථුජ්ජනාදකයො  එත් ථ බහූනං නානප් පකාරානං 
සක් කාාදිට් ඨිආදීනං අවිහතත් තා ජගන , තාහි වා ජනිගතදු  පුථුජ් ජගනදු, 
කලයාගණදු ච ගසදු පුථුජ් ජගනදු චා  කලයාණපුථුජ් ජගනදු, ගසදු ආදි ගාසං 
ගසදුතාපන් නාදීනං ගත කලයාණපුථුජ් ජනාදගාදු. කලයාණග් ෙහගණන ගචත් ථ 
අන් ධපුථුජ් ජනං නිවත් ගත . ද් විධා හි පුථුජ් ජනා අන් ධපුථුජ් ජගනදු 
කලයාණපුථුජ් ජගනදු . වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘ොගව පුථුජ් ජනා වුත් තා, බුද් ගධනාදිච් චබන් ධුනා; 
අන් ගධදු පුථුජ් ජගනදු එගකදු, කලයාගණගකදු පුථුජ් ජගනදු’’ . )දී. නි. 
අට් ඨ. 1.7; ම. නි. අට් ඨ. 1.2; සං. නි. අට් ඨ. 2.2.61; අ. නි. අට් ඨ. 
1.1.51); 

භද්රාා පඤ් ඤාා භද්රාා විමුත්  ාා  ගාදුගජතබ් බං. සීකෙනා ආදීසු සීෙන්   

චතුපාරිසුද් ධිසීලං. සමාධී  විපස් සනාපාදකා අට් ඨ සමාපත්  ගාදු. පඤ්ඤා  

ගලදුකිාගලදුකුත් තරඤාණං. විමුත්තී  අරිාඵලවිමුත්  . 

විමුත්තිඤාණදස්සනන්   එකූනවීස විධං පච් චගවක් ඛණඤාණං. 
ාථාසම් භගවන ගචත් ථ ගාදුජනා ගවදිතබ් බා. කලයාණපුථුජ් ජනස ්ස හි 
සීලාදගාදු තගාදු එව සම් භවන්  , අරිාානං පන සබ් ගබපි සීලාදගාදු. සාගරදු 

භික් ඛූ පි කලයාණපුථුජ් ජනාදගාදුව වුත් තා  ආහ ‘‘කතහිකයව

සීෙසාරාදීහී’’ ආදි. අථ වා නිප් පරිාාාගතදු ඛීණාසගවදුව සාගරදු භික් ඛු නාමා  

ආහ ‘‘වි තකිකෙසකඵග්ගුභාවකතොවා’’ ආදි. 

ගාදුපි කලයාණපුථුජ් ජගනදු අනුගලදුමපටිපදාා පරිපූරකාරී සීලසම් පන් ගනදු 
ඉන් ද්රිගාසු ගුත් තද් වාගරදු ගභදුජගන මත් තඤ් ඤූ ජාෙරිාානුගාදුෙමනුයුත් ගතදු 
පුබ් බරත් තාපරරත් තං ගබදුධිපක් ඛිාානං ධම් මානං භාවනානුගාදුෙමනුයුත් ගතදු 
විහර  ‘‘අජ් ජ වා ස ්ගව වා අඤ් ඤතරං සාමඤ් ඤඵලං අධිෙමිස් සාමී’’ , ගසදුපි 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

46 

පටුන 

වුච් ච  සික් ඛතී  ගසගඛදු  ආහ ‘‘පුථුජ්ජනෙෙයාණකෙනසද්ධි’’න්  . සත්ත

අරියා  චත් තාගරදු මග් ෙට් ඨා, ගහට් ඨිමා ච තගාදු ඵලට් ඨා  ඉගම සත් ත අරිාා. 

තිස්කසොසික්ඛා  අධිසීලාදිකා  ස් ගසදු සික් ඛා. සික් ඛාසු ජාගතදු  වා කසකඛො. 
අරිාපුග් ෙගලදු හි අරිාාා ජා ාා ජාාමාගනදු සික් ඛාසු ජාා , න ගාදුනිාං. 

සික් ඛනසීගලදු  වා කසකඛො, පුග් ෙලාධිට් ඨානාා වා කථාා ගසඛස් ස අාන්   

අනඤ් ඤසාධාරණා මග් ෙඵලත් තාධම් මා ගසඛපරිාාගාන වුත් තා. අකසකඛො  
ච ාත් ථ ගසඛභාවාසඞ් කා අත් ථි, තත් ථාාං පටිගසගධදු  ගලදුකිානිබ් බාගනසු 
අගසඛභාවානාපත්   දට් ඨබ් බා. සීලසමාධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතා හි සික් ඛා අත් තගනදු 
පටිපක් ඛකිගලගසහි විමුත් තත් තා පරිසුද් ධා, උපක් කිගලසානං 
ආරම් මණභාවම් පි අනුපෙමනගතදු එතා සික් ඛා  වත් තුං යුත් තා, අට් ඨසුපි 
මග් ෙඵගලසු විජ් ජන්  , තස් මා චතුමග් ෙගහට් ඨිමඵලත් තාසමඞ් ගිගනදු විා 
අරහත් තඵලසමඞ් ගීපි තාසු සික් ඛාසු ජාගතදු  තංසමඞ් ගිගනදු අරහගතදු 
ඉතගරසං විා ගසඛත් ගත ස  ගසඛස් ස අාන්  , සික් ඛා සීලං එතස් සා  ච 
ගසගඛදු  වත් තබ් ගබදු සිාා  තං නිවත් තනත් ථං ‘‘අගසගඛදු’’  
ාථාවුත් තගසඛභාවපටිගසගධදු කගතදු. අරහත් තඵගලහි පවත් තමානා සික් ඛා 
පරිනිට් ඨිතසික් ඛාකිච් චත් තා න සික් ඛාකිච් චං කගරදුන්  , ගකවලං 
සික් ඛාඵලභාගවගනව පවත් තන්  , තස් මා තා න සික් ඛාවචනං අරහන්  , නාපි 
තංසමඞ් ගී ගසඛවචනං, න ච සික් ඛනසීගලදු, සික් ඛාසු ජාගතදු  ච වත් තබ් බතං 
අරහ , ගහට් ඨිමඵගලසු පන සික් ඛා සකදාොමිමග් ෙවිපස් සනාදීනං 
උපනිස ්සාභාවගතදු සික් ඛාකිච් චං කගරදුන් තී  සික් ඛාවචනං අරහන්  , 
තංසමඞ් ගිගනදු ච ගසඛවචනං සික් ඛනසීලා, සික් ඛාසු ජාතා  ච වත් තබ් බතං 
අරහන්   ‘‘සික් ඛන් තී  ගසඛා’’  අපරිගාදුසිතසික් ඛානං දස් සිතත් තා, ‘‘න 
සික් ඛතී  අගසගඛදු’’  ඉමිනා පරිගාදුසිතසික් ගඛදු දස් සිගතදු, න සික් ඛාා 

රහිගතදු  ආහ – ‘‘කසක්ඛධම්කමඅතික්ෙම්ම …කප.… ඛීණාසකවොඅකසකඛොති

වුච්චතී’’ . වුද් ධිප් පත් තසික් ගඛදු වා අගසගඛදු  එතස් මිං අත් ගථ ගසඛධම් ගමසු 
එව ඨිතස් ස කස ්සචි අරිාස් ස අගසඛභාවාපත් තී  අරහත් තමග් ෙධම් මා 
වුද් ධිප් පත් තා ච ාථාවුත් ගතහි අත් ගථහි ගසඛා  කත් වා තංසමඞ් ගිගනදු 
අග් ෙමග් ෙට් ඨස් ස අගසඛභාගවදු ආපන් ගනදු ? න, තංසදිගසසු 
තබ් ගබදුහාරගතදු. අරහත් තමග් ෙගතදු හි නින් නානාකරණං අරහත් තඵලං 
ඨගපත් වා පරිඤ් ඤාකිච් චකරණං විපාකභාවඤ් ච, තස් මා ගත එව ගසඛා 
අග් ෙඵලධම් මභාවං ආපන් නා  සක් කා වත් තුං. කුසලසුඛගතදු ච විපාකසුඛං 
සන් තතරතාා පණීතතරන්   වුද් ධිප් පත් තා ච ගත ධම් මා ගහදුන් තී  තංසමඞ් ගී 
අගසගඛදු  වුච් චතී . 

සබ්බන්තිකමන පරියාකයනා  සබ් බන්  ගමන පරිච් ගඡගදන. 

උපසම් පදාකම් මස් ස අධිකාරත් තා ‘‘පඤ්චවග් ෙරණීකය’’  වුත් තං. 
පඤ ්චන් නං වග් ගෙදු සමූගහදු  පඤ ්චවග් ගෙදු, පඤ ්චපරිමාණයුත් ගතදු වා 
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වග් ගෙදු පඤ් චවග් ගෙදු, ගතන කත් තබ් බං කම් මං පඤ්චවග් ෙරණීයං.

යාවතිො භික්ඛූ  ාත් තකා භික් ඛූ. ෙම්මප්පත්තා  කම් මාරහා පාරාජිකං 
අනාපන් නා අනුක් ඛිත් තා ච. උපසම් පදාකම් මස් ස පඤ ්චවග් ෙකරණීාත් තා 
පඤ ්ගචව භික් ඛූ කම් මප් පත් තා එත් තගකහිපි කම් මසිද් ධිගතදු, ඉතගර ඡන් දාරහා. 

ඤත්තිචතුත්කථනා  එත් ථ කිඤ් චාපි ඤත්   සබ් බපඨමං වුච් ච ,  ස් සන් නං 
පන අනුස් සාවනානං අත් ථබයඤ් ජනගභදාභාවගතදු අත් ථබයඤ් ජනභින් නා 
ඤත්   තාසං චතුත් ථා  කත් වා ‘‘ඤත්  චතුත් ථ’’න්   වුච් ච . 

බයඤ ්ජනානුරූපගමව අට් ඨකථාාං ‘‘තීහිඅනුස්සාවනාහිඑොයච ඤත්තියා’’  
වුත් තං, අත් ථප් පවත්  ක් කගමන පන ‘‘එකාා ඤත්  ාා තීහි අනුස ්සාවනාහී’’  

වත් තබ් බං. වත්ථුඤත්තිඅනඋස්සාවනසීමාපරිසසම්පත්තිසම්පන්නත්තා  එත් ථ 

වත්ථූ  උපසම් පදාගපක් ගඛදු පුග් ෙගලදු, ගසදු ඨගපත් වා ඌනවීස වස් සං 
අන්  මවත් ථුං අජ් ඣාපන් නපුබ් බං පණ් ඩකාදගාදු ච එකාදස අභබ් බපුග් ෙගල 
ගවදිතබ් ගබදු. ඌනවීස වස් සාදගාදු හි ගතරස පුග් ෙලා උපසම් පදාා අවත් ථු, 
ඉගම පන ඨගපත් වා අඤ් ඤස ්මිං උපසම් පදාගපක් ගඛ ස  උපසම් පදාකම් මං 

වත්ථුසම්පත්තිසම්පන්නං නාම ගහදු . 

වත් ථුසඞ් ඝපුග් ෙලඤත් තීනං අපරාමසනානි පච් ඡා ඤත්  ට් ඨපනඤ් චා  
ඉගම තාව පඤ ්ච ඤත්  ගදදුසා. තත් ථ ‘‘අාං ඉත් ථන් නාගමදු’’  

උපසම් පදාගපක් ඛස් ස අකිත් තනං වත්ථුඅපරාමසනං නාම. ‘‘සුණාතු ගම, 
භන් ගත, සඞ් ගඝදු’’  එත් ථ ‘‘සුණාතු ගම, භන් ගත’’  වත් වා ‘‘සඞ් ගඝදු’’  

අභණනං සඞ්ඝඅපරාමසනං නාම. ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස උපසම් පදාගපක් ගඛදු’’  

උපජ් ඣාාස් ස අකිත් තනං පුග් ෙඅපරාමසනං නාම. සබ් ගබන සබ් බං ඤත්  ාා 

අනුච් චාරණං ඤත්තිඅපරාමසනං නාම. පඨමං කම් මවාචං නිට් ඨාගපත් වා ‘‘එසා 

ඤත් තී’’  වත් වා ‘‘ඛම  සඞ් ඝස් සා’’  එවං ඤත්  කිත් තනං පච්ඡා

ඤත්තිට්ඨපනං නාම. ඉ  ඉගමහි ගදදුගසහි විමුත් තාා ඤත්  ාා සම් පන් නං 

ඤත්තිසම්පත්තිසම්පන්නං නාම. 

වත් ථුසඞ් ඝපුග් ෙලානං අපරාමසනානි සාවනාා හාපනං අකාගල සාවනන්   

ඉගම පඤ ්ච අනුස් සාවනගදදුසා. තත් ථ වත්ථාදීනං අපරාමසනානි ඤත්  ාං 
වුත් තසදිසාගනව. තීසු පන අනුස් සාවනාසු ාත් ථ කත් ථචි එගතසං අපරාමසනං 
අපරාමසනගමව, සබ් ගබන සබ් බං පන කම් මවාචං අවත් වා චතුක් ඛත් තුං 
ඤත්  කිත් තනගමව. අථ වා පන කම් මවාචබ් භන් තගර අක් ඛරස ්ස වා පදස් ස වා 

අනුච් චාරණං වා ොරුච් චාරණං වා සාවනාය  ාපනං නාම. සාවනාා 

අගනදුකාගස පඨමං ඤත්  ං අට් ඨගපත් වා අනුස් සාවනකරණං අොකෙසාවනං 
නාම. ඉ  ඉගමහි ගදදුගසහි විමුත් තාා අනුස් සාවනාා සම් පන් නං 

අනුස්සාවනසම්පත්තිසම්පන්නං නාම. 
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පටුන 

විපත්  සීමාලක් ඛණං සම ක් කන් තාා පන සීමාා කතං 

සීමාසම්පත්තිසම්පන්නං නාම. ාාව කා භික් ඛූ කම් මප් පත් තා, ගතසං 
අනාෙමනං, ඡන් දාරහානං ඡන් දස් ස අනාහරණං, සම් මුඛීභූතානං 
පටික් ගකදුසනන්   ඉගම පන තගාදු පරිසගදදුසා, ගතහි විමුත් තාා පරිසාා කතං 

පරිසසම්පත්තිසම්පන්නං නාම. 

උපසම් පදාකම් මවාචාසඞ් ඛාතං භෙවගතදු වචනං උපසම් පදාකම් මකරණස ්ස 
කාරණත් තා ඨානං, ාථා ච තං කත් තබ් බන්   භෙවතා අනුසිට් ඨං, තථා 
කතත් තා තදනුච් ඡවිකං ාථාවුත් තං අනූනං ඤත්  අනුස ්සාවනං උප් පටිපාටිාා ච 

අවුත් තං ඨානාර ං. ාථා කත් තබ් බන්   හි භෙවතා වුත් තං, තථා අකගත 
උපසම් පදාකම් මස් ස කාරණං න ගහදුතී  න තං ඨානාරහං. ගතනාහ 

‘‘ොරණාරක නසත්ථුසාසනාරක නා’’ . ඉමිනා ඤත්  අනුස ්සාවනසම් පත්   
කථිතා  ගවදිතබ් බා. ‘‘සමග් ගෙන සඞ් ගඝනා’’  ඉමිනා පන පරිසසම් පත්   
කථිතාව. ‘‘අකුප් ගපනා’’  ඉමිනා පාරිගසසගතදු වත් ථුසීමාසම් පත්  ගාදු 
කථිතා  ගවදිතබ් බා. අට් ඨකථාාං පන අකුප් පලක් ඛණං එකත් ථ 

සම් පිණ් ගඩත් වා දස් ගසතුං අකුප්කපනා  ඉමස් ස 
‘‘වත් ථුඤත්  අනුස ්සාවනසීමාපරිසසම් පත්  සම් පන් නත් තා අගකදුගපතබ් බතං 
අප් පටික් ගකදුසිතබ් බතං උපෙගතනා’’  අත් ගථදු වුත් ගතදු. ගකචි පන 
‘‘ඨානාරගහනා එත් ථ ‘න හත් ථච් ඡින් ගනදු පබ් බාගජතබ් ගබදු’ ආදි )මහාව. 
119) සත් ථුසාසනං ඨාන’’න්   වදන්  . 

‘‘ඤත්  චතුත් ගථන කම් ගමනා’’  ඉමස ්මිං අධිකාගර පසඞ් ෙගතදු 
ආහරිත් වා ාං කම් මලක් ඛණං සබ් බඅට් ඨකථාසු පපඤ් චිතං, තං 
ාථාආෙතට් ඨාගනගාව දස් ගසතුකාගමදු ඉධ තස් ස අවචගන තත් ථ වචගන ච 

පගාදුජනං දස ්ගසතුං ‘‘ඉමස්මිංපනඨාකනඨත්වා’’ ආදිමාහ. 

අට් ඨසු උපසම් පදාසු එහිභික් ඛූපසම් පදා සරණෙමනූපසම් පදා 
ඔවාදපටිග් ෙහණූපසම් පදා පඤ ්හබයාකරණූපසම් පදා  ඉමාහි උපසම් පදාහි 
උපසම් පන් නානං ගලදුකවජ් ජසික් ඛාපදවී ක් කගම අභබ් බත් තා 
ෙරුධම් මපටිග් ෙහණූපසම් පදා දූගතනූපසම් පදා අට් ඨවාචිකූපසම් පදා  
ඉමාසඤ් ච  ස් සන් නං උපසම් පදානං භික් ඛුනීනංගාව අනුඤ් ඤාතත් තා 
ඤත්  චතුත් ගථගනව කම් ගමන උපසම් පන් ගනදු ෙහිගතදු  ගවදිතබ් ගබදු. තථා 
හි එහිභික් ඛූපසම් පදා අන්  මභවිකානංගාව, සරණෙමනූපසම් පදා පරිසුද් ධානං, 
ඔවාදපටිග් ෙහණපඤ් හබයාකරණූපසම් පදා මහාකස් සපගසදුපාකානං, න ච ගත 
භබ් බා පාරාජිකාදිගලදුකවජ් ජං ආපජ් ජිතුං, ෙරුධම් මපටිග් ෙහණාදගාදු ච 
භික් ඛුනීනංගාව අනුඤ් ඤාතා, අාඤ් ච භික් ඛු, තස් මා එත් ථ ඤත්  චතුත් ගථන 
උපසම් පන් ගනදුව ෙහිගතදු  ගවදිතබ් ගබදු. 
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පණ් ණත්  වජ් ගජසු පන සික් ඛාපගදසු අඤ් ගඤපි එහිභික් ඛූපසම් පදාා 
උපසම් පන් නාදගාදු සඞ් ෙහං ෙච් ඡන්  . ගතපි හි සහගසායාදිපණ් ණත්  වජ් ජං 
ආපත්  ං ආපජ් ජන්  ගාව. ාදි එවං පණ් ණත්  වජ් ගජසුපි සික් ඛාපගදසු ‘‘අාං 
ඉමස ්මිං අත් ගථ අධිප් ගපගතදු භික් ඛූ’’  ඤත්  චතුත් ගථගනව කම් ගමන 
උපසම් පන් ගනදු කස් මා වුත් ගතදු ? සබ් බසික් ඛාපදවී ක් කමාරහත් තා 
සබ් බකාලිකත් තා ච. එහිභික් ඛූපසම් පදාදගාදු හි න 
සබ් බසික් ඛාපදවී ක් කමාරහා අසබ් බකාලිකා ච. තථා හි අට් ඨසු උපසම් පදාසු 
ඤත්  චතුත් ථකම් මූපසම් පදා දූගතනූපසම් පදා අට් ඨවාචිකූපසම් පදා  ඉමා 
 ස් ගසදුගාව ථාවරා, ගසසා බුද් ගධ ධරමාගනගාව අගහසුං. ගතගනව ච 

භික්ඛුනීවිභඞ්ක පි )පාචි. 658) ‘‘තත්ර ාාාං භික් ඛුනී සමග් ගෙන 
උභගතදුසඞ් ගඝන ඤත්  චතුත් ගථන කම් ගමන අකුප් ගපන ඨානාරගහන 
උපසම් පන් නා, අාං ඉමස ්මිං අත් ගථ අධිප් ගපතා භික් ඛුනී’’  දූගතනූපසම් පදාා 
අට් ඨවාචිකූපසම් පදාා ච උපසම් පන් නං අන් ගතදුකත් වා උභගතදුසඞ් ගඝන 
ඤත්  චතුත් ගථගනව කම් ගමන උපසම් පන් නා භික් ඛුනී වුත් තා, න 
ෙරුධම් මපටිග් ෙහණූපසම් පදාා උපසම් පන් නා තස් සා උපසම් පදාා 
පාටිපුග් ෙලිකභාවගතදු අසබ් බකාලිකත් තා. ෙරුධම් මපටිග් ෙහණූපසම් පදා හි 
මහාපජාප ාා එව අනුඤ් ඤාතත් තා පාටිපුග් ෙලිකා , තස් මා 
සබ් බසික් ඛාපදවී ක් කමාරහං සබ් බකාලිකාා ඤත්  චතුත් ථකම් මූපසම් පදාා 
උපසම් පන් නගමව ෙගහත් වා සබ් බසික් ඛාපදානි පඤ ්ඤත් තානී  ෙගහතබ් බං. 
ාදි එවං පණ් ණත්  වජ් ගජසු සික් ඛාපගදසු ච එහිභික් ඛූපසම් පන් නාදීනම් පි 
සඞ් ෙගහදු කථං විඤ් ඤාාතී ? අත් ථගතදු ආපන් නත් තා. තථා හි ‘‘ද් ගව පුග් ෙලා 
අභබ් බා ආපත්  ං ආපජ් ජිතුං බුද් ධා ච පච් ගචකබුද් ධා ච, ද් ගව පුග් ෙලා භබ් බා 
ආපත්  ං ආපජ් ජිතුං භික් ඛූ ච භික් ඛුනිගාදු චා’’  )පරි. 322) සාමඤ ්ඤගතදු 
වුත් තත් තා එහිභික් ඛූපසම් පන් නාදගාදුපි අසඤ් චිච් ච අස් ස ාා අචිත් තකං 
පණ් ණත්  වජ් ජං සහගසායාදිආපත්  ං ආපජ් ජන් තී  අත් ථගතදු ආපන් නන්   

අාගමත් ථ සාගරදු. ාං පගනත් ථ ඉගතදු අඤ් ඤථා කෙනචි පපඤ් චිතං, න තං 
සාරගතදු පච් ගචතබ් බං. 

නිරුත්තිවකසනා  නිබ් බචනවගසන. අභිොපවකසනා  ගවදුහාරවගසන. 

අනුප්පන්නාය ෙම්මවාචායා  අනුප් පන් නාා ඤත්  චතුත් ථකම් මවාචාා. 

ගුණවකසනා  සීලාදිතංතංගුණගාදුෙගතදු. එත් ථ ච භින් ද  පාපගක අකුසගල 
ධම් ගම  භික් ඛූ  නිබ් බචනං ගවදිතබ් බං. 

භික් ඛුපදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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සික් ඛාසාජීවපදභාජනීාවණ් ණනා 

සික්ඛිතබ්බා  ආගසවිතබ් බා. උත්තමන්   විසිට් ඨං. අධිසීලාදීසු 
විජ් ජමාගනසු සීලාදීහිපි භවිතබ් බං. ාථා හි ඔමකතරප් පමාණං ඡත් තං වා ධජං 
වා උපාදාා අ ගරකප් පමාණං ‘‘අ ඡත් තං අ ධගජදු’’  වුච් ච , එවමිහාපි 
‘‘අනුක් කට් ඨසීලං උපාදාා අධිසීගලන භවිතබ් බං, තථා අනුක් කට් ඨං චිත් තං 
පඤ ්ඤඤ ්ච උපාදාා අධිචිත් ගතන අධිපඤ් ඤාා ච භවිතබ් බ’’න්   මනසි කත් වා 

සීලාදිං සරූපගතදු විභාගවතුකාගමදු ‘‘ෙතමං පකනත්ථ සීෙ’’න්  ආදිමාහ. 
අට් ඨඞ් ෙසීලං දසඞ් ෙසීගලස් ගවව අන් ගතදුෙධත් තා විසුං අග් ෙගහත් වා 

‘‘පඤ්චඞ් දසඞ් සීෙ’’න්   එත් තකගමව වුත් තං. පාතිකමොක්ඛසංවරසීෙන්   
චාරිත් තවාරිත් තවගසන ොවිධං විනාපිටකපරිාාපන් නං සික් ඛාපදසීලං. තඤ් හි 
ගාදු නං පා  රක් ඛ , තං ගමදුක් ගඛ  ගමදුගච  ආපායිකාදීහි ොක් ගඛහී  
පා ගමදුක් ඛන්   වුච් ච . සංවරණං සංවගරදු, කාාවාචාහි අවී ක් කගමදු. 
පා ගමදුක් ඛගමව සංවගරදු පා ගමදුක් ඛසංවගරදු. ගසදු එව සීලනට් ගඨන 
සීලන්   පා ගමදුක් ඛසංවරසීලං. 

අපගරදු නගාදු )උදා. අට් ඨ. 31; ඉ වු. අට් ඨ. 97) – කිගලසානං 
බලවභාවගතදු පාපකිරිාාා සුකරභාවගතදු පුඤ් ඤකිරිාාා ච ොක් කරභාවගතදු 
බහුක් ඛත් තුං අපාගාසු පතනසීගලදු  පාතී, පුථුජ් ජගනදු. අනිච් චතාා වා 
භවාභවාදීසු කම් මගවෙක් ඛිත් ගතදු ඝටිාන් තං විා අනවට් ඨාගනන 
පරිබ් භමනගතදු ෙමනසීගලදු  පාතී, මරණවගසන වා තම් හි තම් හි 
සත් තනිකාගා අත් තභාවස් ස පතනසීගලදු  පාතී, සත් තසන් තාගනදු, චිත් තගමව 
වා. තං පා නං සංසාරොක් ඛගතදු ගමදුක් ගඛතී  පා ගමදුක් ඛං. චිත් තස් ස හි 
විගමදුක් ගඛන සත් ගතදු විමුත් ගතදු  වුච් ච . වුත් තඤ් හි ‘‘චිත් තගවදුදානා 
විසුජ් ඣන් තී’’  )සං. නි. 3.100), ‘‘අනුපාදාා ආසගවහි චිත් තං විමුත් ත’’න්   
(මහාව. 28) ච. 

අථ වා අවිජ් ජාදිනා ගහතුනා සංසාගර පත  ෙච් ඡ  පවත් තතී  පා . 
‘‘අවිජ් ජානීවරණානං සත් තානං තණ් හාසංගාදුජනානං සන් ධාවතං 
සංසරත’’න්   )සං. නි. 2.124) හි වුත් තං. තස් ස පා ගනදු සත් තස ්ස 
තණ් හාදිසංකිගලසත් තාගතදු ගමදුක් ගඛදු එගතනා  පා ගමදුක් ගඛදු. 
‘‘කණ් ගඨකාගළදු’’ ආදීනං විාස් ස සමාසසිද් ධි ගවදිතබ් බා. 

අථ වා පාගත  විනිපාගත  ොක් ගඛහී  පා , චිත් තං. වුත් තඤ් හි ‘‘චිත් ගතන 
නීා  ගලදුගකදු, චිත් ගතන පරිකස් සතී’’  )සං. නි. 1.62). තස් ස පා ගනදු 
ගමදුක් ගඛදු එගතනා  පා ගමදුක් ගඛදු. පත  වා එගතන අපාාොක් ගඛ 
සංසාරොක් ගඛ චා  පා , තණ් හාසංකිගලගසදු. වුත් තඤ් හි ‘‘තණ් හා ජගන  
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පුරිසං )සං. නි. 1.55-57), තණ් හාො ගාදු පුරිගසදු’’  )අ. නි. 4.9; ඉ වු. 15, 
105) ච ආදි. තගතදු පා ගතදු ගමදුක් ගඛදු  පා ගමදුක් ගඛදු. 

අථ වා පත  එත් ථා  පා , ඡ අජ් ඣත්  කබාහිරානි ආාතනානි. වුත් තඤ් හි 
‘‘ඡසු ගලදුගකදු සමුප් පන් ගනදු, ඡසු කුබ් බ  සන් ථව’’න්   )සං. නි. 1.70; සු. නි. 
171). තගතදු ඡඅජ් ඣත්  කබාහිරාාතනසඞ් ඛාතගතදු පා ගතදු ගමදුක් ගඛදු  
පා ගමදුක් ගඛදු. 

අථ වා පාගතදු විනිපාගතදු අස් ස අත් ථී  පාතී, සංසාගරදු. තගතදු 
ගමදුක් ගඛදු  පා ගමදුක් ගඛදු. 

අථ වා සබ් බගලදුකාධිප භාවගතදු ධම් මිස් සගරදු භෙවා පතී  වුච් ච , 
මුච් ච  එගතනා  ගමදුක් ගඛදු, ප ගනදු ගමදුක් ගඛදු ගතන පඤ් ඤත් තත් තා  
ප ගමදුක් ගඛදු, ප ගමදුක් ගඛදු එව පා ගමදුක් ගඛදු. සබ් බගුණානං වා 
මූලභාවගතදු උත් තමට් ගඨන ප  ච ගසදු ාථාවුත් ගතන අත් ගථන ගමදුක් ගඛදු 
චා  ප ගමදුක් ගඛදු, ප ගමදුක් ගඛදු එව පා ගමදුක් ගඛදු. තථා හි වුත් තං 
‘‘පා ගමදුක් ඛන්   මුඛගමතං පමුඛගමත’’න්   )මහාව. 135) විත් ථාගරදු. 

අථ වා ප-ඉ  පකාගර, අතී  අච් චන් තත් ගථ නිපාගතදු, තස් මා පකාගරහි 
අච් චන් තං ගමදුක් ගඛතී  පා ගමදුක් ගඛදු. ඉදඤ් හි සීලං සාං තදඞ් ෙවගසන 
සමාධිසහිතං පඤ් ඤාසහිතඤ් ච වික් ඛම් භනවගසන සමුච් ගඡදවගසන ච 
අච් චන් තං ගමදුක් ගඛ  ගමදුගචතී  පා ගමදුක් ගඛදු. 

ප  ප  ගමදුක් ගඛදු  වා ප ගමදුක් ගඛදු, තම් හා තම් හා වී ක් කමගදදුසගතදු 
පච් ගචකං ගමදුක් ගඛතී  අත් ගථදු, ප ගමදුක් ගඛදු එව පා ගමදුක් ගඛදු. 
ගමදුක් ගඛදු වා නිබ් බානං, තස් ස ගමදුක් ඛස් ස පටිබිම් බභූගතදු  ප ගමදුක් ගඛදු. 
සීලසංවගරදු හි සූරිාස් ස අරුණුග් ෙමනං විා නිබ් බානස ්ස උදාභූගතදු 
තප් පටිභාගෙදු ච ාථාරහං කිගලසනිබ් බාපනගතදු, ප ගමදුක් ගඛදුගාව 
පා ගමදුක් ගඛදු. ප වත් ත  ගමදුක් ඛාභිමුඛන්   වා ප ගමදුක් ඛං, 
ප ගමදුක් ඛගමව පා ගමදුක් ඛන්   එවං තාගවත් ථ පා ගමදුක් ඛසද් දස් ස 
අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

සංවර  පිදහ  එගතනා  සංවගරදු, පා ගමදුක් ඛගමව සංවගරදු 

පා ගමදුක් ඛසංවගරදු. ගසදු එව සීලං පාතිකමොක්ඛසංවරසීෙං, අත් ථගතදු පන 
තගතදු තගතදු වී ක් කමිතබ් බගතදු විර ගාදු ගචව ගචතනා ච. 

අධිසීෙන්ති වුච්චතී  අනවගසසගතදු කායිකවාචසිකසංවරභාවගතදු ච 
මග් ෙසීලස් ස පදට් ඨානභාවගතදු ච පා ගමදුක් ඛසංවරසීලං අධිකං විසිට් ඨං සීලං 

අධිසීලන්   වුච් ච . පජ්කජොතානන්   ආගලදුකානං. නනු ච පච් ගචකබුද් ධාපි 
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ධම් මතාවගසන පා ගමදුක් ඛසංවරසීගලන සමන් නාෙතාව ගහදුන්  , එවං ස  
කස ්මා ‘‘බුද් ධුප් පාගදගාව පවත් ත , න විනා බුද් ධුප් පාදා’’  නිාගමත් වා 

වුත් තන්   ආහ – ‘‘න හි තං පඤ්ඤත්තිං උද්ධරිත්වා’’ ආදි. කිඤ් චාපි 
පච් ගචකබුද් ධා පා ගමදුක් ඛසංවරසම් පන් නාෙතා ගහදුන්  , න පන ගතසං 
වගසන විත් ථාරිතං හුත් වා පවත් තතී  අධිප් පාගාදු. ‘‘ඉමස ්මිං වත් ථුස් මිං 
ඉමස ්මිං වී ක් කගම ඉදං නාම ගහදුතී’’  පඤ් ඤපනං අඤ් ගඤසං අවිසගාදු, 

බුද් ධානංගාව එස විසගාදු, බුද් ධානං බලන්   ආහ – ‘‘බුද්ධාකයවපනා’’ ආදි. 
ගලදුකිාසීලස් ස අධිසීලභාගවදු පරිාාගානා  නිප් පරිාාාගමව තං දස් ගසතුං 

‘‘පාතිකමොක්ඛසංවරකතොපි ච මග් ඵෙසම්පයුත්තකමව සීෙං අධිසීෙ’’න්   

වුත් තං. න හි තං සමාපන්කනො භික්ඛූ  ෙහට් ගඨසු ගසදුතාපන් නානං 
සදාරවී ක් කමසම් භවගතදු වුත් තං. තථා හි ගත සපුත් තදාරා අොරං 
අජ් ඣාවසන්  . 

සමාදාපනං සමාදානඤ්චා  අඤ් ගඤසං සමාදාපනං සාං සමාදානඤ් ච. 

අධිචිත්තන්ති වුච්චතී  මග් ෙසමාධිස ්ස අධිට් ඨානභාවගතදු අධිචිත් තන්   

වුච් ච . න විනා බුද්ධුප්පාදා  කිඤ් චාපි පච් ගචකබුද් ධානං විපස් සනාපාදකං 
අට් ඨසමාපත්  චිත් තං ගහදු ගාව, න පන ගත තත් ථ අඤ් ගඤ සමාදාගපතුං 
සක් ගකදුන් තී  න ගතසං වගසන විත් ථාරිතං හුත් වා පවත් තතී  අධිප් පාගාදු. 
විපස් සනාපඤ් ඤාාපි අධිපඤ් ඤතාසාධගන ‘‘න විනා බුද් ධුප් පාදා’’  වචනං 
ඉමිනාව අධිප් පාගාන වුත් තන්   ගවදිතබ් බං. ගලදුකිාචිත් තස් ස අධිචිත් තතා 

පරිාාගානා  නිප් පරිාාාගමව තං දස් ගසතුං ‘‘තකතොපිච මග් ඵෙචිත්තකමව

අධිචිත්ත’’න්   ආහ. තංපනඉධ අනධිප්කපතන්   ඉමිනා අට් ඨකථාවචගනන 

ගලදුකිාචිත් තස් ස වගසන අධිචිත් තසික් ඛාපි ඉධ අධිප් ගපතා  විඤ් ඤාා . නහි

තං සමාපන්කනො භික්ඛු කමථුනං ධම්මං පටිකසවතී  ච ඉමිනා 
ගලදුකිාඅධිචිත් තං සමාපන් ගනදු ගමථුනං ධම් මං පටිගසවතී  ආපන් නං. 
අධිපඤ ්ඤානිද් ගදගස ච ‘‘තගතදුපි ච මග් ෙඵලපඤ් ඤාව අධිපඤ් ඤා’’  වත් වා 
‘‘සා පන ඉධ අනධිප් ගපතා. න හි තං සමාපන් ගනදු භික් ඛු ගමථුනං ධම් මං 
පටිගසවතී’’  වුත් තත් තා ගලදුකිාපඤ් ඤාවගසන අධිපඤ් ඤාසික් ඛාාපි 
ඉධාධිප් ගපතභාගවදු තං සමාපන් නස ්ස ගමථුනධම් මපටිගසවනඤ් ච 
අට් ඨකථාාං අනුඤ් ඤාතන්   විඤ ්ඤාා . ඉදඤ් ච සබ් බං ‘‘තත්ර ාාාං 
අධිසීලසික් ඛා, අාං ඉමස් මිං අත් ගථ අධිප් ගපතා සික් ඛා’’  ඉමාා පාළිාා න 
සගම . අාඤ් හි පාළි අධිසීලසික් ඛාව ඉධ අධිප් ගපතා, න ඉතරා  දීගප , 
තස් මා පාළිාා අට් ඨකථාා ච එවමධිප් පාගාදු ගවදිතබ් ගබදු – 
ගලදුකිාඅධිචිත් තඅධිපඤ් ඤාසමාපන් නස ්ස තථාරූපපච් චාං පටිච් ච ‘‘ගමථුනං 
ධම් මං පටිගසවිස් සාමී’’  චිත් ගත උප් පන් ගන තගතදු අධිචිත් තගතදු 
අධිපඤ ්ඤගතදු ච පරිහානි සම් භවතී  තං ද් වාං සමාපන් ගනන න සක් කා 
ගමථුනං ධම් මං පටිගසවිතුන්   පාළිාං අධිසීලසික් ඛාව වුත් තා. 
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අධිසීලසික් ඛඤ ්හි ාාව වී ක් කමං න කගරදු , තාව සමාපන් ගනදුව ගහදු . න හි 
චිත් තුප් පාදමත් ගතන පා ගමදුක් ඛසංවරසීලං භින් නං නාම ගහදුතී . 
අට් ඨකථාාං පන ගලදුකිාඅධිචිත් තගතදු අධිපඤ් ඤගතදු ච පරිහායිත් වාපි 
භික් ඛුගනදු ගමථුනධම් මපටිගසවනං කදාචි භගවායා  තං ද් වාං 
අප් පටික් ඛිපිත් වා මග් ෙඵලධම් මානං අකුප් පසභාවත් තා තං සමාපන් නස ්ස 
භික් ඛුගනදු තගතදු පරිහායිත් වා ගමථුනධම් මපටිගසවනං නාම න කදාචි 
සම් භවතී  ගලදුකුත් තරාධිචිත් තඅධිපඤ් ඤානංගාව පටික් ගඛගපදු කගතදු  
ගවදිතබ් ගබදු. 

අත්ථිදින්නංඅත්ථි යිට්ඨන්තිආදිනයප්පවත්තන්   ඉමිනා – 

‘‘තත් ථ කතමං කම් මස් සකතඤ ්ඤාණං? ‘අත් ථි දින් නං, අත් ථි යිට් ඨං, 
අත් ථි හුතං, අත් ථි සුකතොක් කටානං කම් මානං ඵලං විපාගකදු, අත් ථි අාං 
ගලදුගකදු, අත් ථි පගරදු ගලදුගකදු, අත් ථි මාතා, අත් ථි පිතා, අත් ථි සත් තා 
ඔපපා කා, අත් ථි ගලදුගක සමණබ්රාහ් මණා සම් මග් ෙතා සම් මා 
පටිපන් නා, ගා ඉමඤ් ච ගලදුකං පරඤ් ච ගලදුකං සාං අභිඤ් ඤා 
සච් ඡිකත් වා පගවගදන් තී’  ාා එවරූපා පඤ් ඤා පජානනා…ගප.… 
අගමදුගහදු ධම් මවිචගාදු සම් මාදිට් ඨි, ඉදං වුච් ච  කම් මස් සකතඤ් ඤාණං. 
ඨගපත් වා සච් චානුගලදුමිකං ඤාණං සබ් බාපි සාසවා කුසලා පඤ් ඤා 
කම් මස ්සකතඤ් ඤාණ’’න්   )විභ. 793) – 

ඉමං විභඞ් ෙපාළිං සඞ් ෙණ් හා . 

තත් ථ )විභ. අට් ඨ. 793) අත්ථි දින්නන්  ආදීසු දින් නපච් චාා ඵලං අත් ථී  

ඉමිනා උපාගාන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. දින්නන්   ච ගදායධම් මසීගසන දානං 

වුත් තං. යිට්ඨන්   මහාාාගෙදු, සබ් බසාධාරණං මහාදානන්   අත් ගථදු. හුතන්   

පගහදුනකසක් කාගරදු අධිප් ගපගතදු. අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා  මාතාපිතූසු 

සම් මාපටිපත්  මිච් ඡාපටිපත්  ආදීනං ඵලසම් භගවදු වුත් ගතදු. ඉදං වුච්චතී  ාං 
ඤාණං ‘‘ඉදං කම් මං සකං, ඉදං ගනදු සක’’න්   ජානා , ඉදං 
කම් මස ්සකතඤ ්ඤාණං නාම වුච් චතී  අත් ගථදු. තත් ථ  විධං කාාොච් චරිතං 

චතුබ් බිධං වචීොච් චරිතං  විධං මගනදුොච් චරිතන්   ඉදං නසෙෙම්මං නාම, තීසු 

ද් වාගරසු දසවිධම් පි සුචරිතං සෙෙම්මං නාම. අත් තගනදු වාපි ගහදුතු පරස් ස වා, 

සබ් බම් පි අකුසලං න සෙෙම්මං නාම. කස ්මා? අත් ථභඤ් ජනගතදු 
අනත් ථජනනගතදු ච. අත් තගනදු වා ගහදුතු පරස් ස වා, සබ් බම් පි කුසලං 

සෙෙම්මං නාම. කස් මා? අනත් ථභඤ් ජනගතදු අත් ථජනනගතදු ච. එවං 
ජානනසමත් ගථ ඉමස් මිං කම් මස් සකතඤ් ඤාගණ ඨත් වා බහුං දානං දත් වා සීලං 
පූගරත් වා උගපදුසථං සමාදියිත් වා සුගඛන සුඛං සම් පත්  ාා සම් පත්  ං 
අනුභවිත් වා නිබ් බානං පත් තානං සත් තානං ෙණනපරිච් ගඡගදදු නත් ථි. 
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පටුන 

ඨකපත්වා සච්චානුකෙොමිෙං ඤාණන්   මග් ෙසච් චස ්ස පරමත් ථසච් චස් ස ච 
අනුගලදුමනගතදු සච් චානුගලදුමිකන්   ලද් ධනාමං විපස් සනාඤාණං ඨගපත් වා 
අවගසසා සබ් බාපි සාසවා කුසලා පඤ් ඤා කම් මස ්සකතඤ් ඤාණගමවා  
අත් ගථදු. 

තිෙක්ඛණාොරපරිච්කඡදෙන්   අනිච් චාදිලක් ඛණත් තාස් ස හුත් වා 

අභාවාදිආකාරපඅච් ඡින් දනකං. අධිපඤ්ඤාති වුච්චතී  මග් ෙපඤ ්ඤාා 
අධිට් ඨානභාවගතදු විපස් සනාඤාණං අධිපඤ් ඤා  වුච් ච . 

‘‘කලයාණකාරී කලයාණං, පාපකාරී ච පාපකං; 
අනුගභදු  ද් වාගමතං, අනුබන් ධ  කාරක’’න්  . )සං. නි. 1.256); 

එවං අතීගත අනාෙගත ච වට් ටමූලකොක් ඛසල් ලක් ඛණවගසන 
සංගවෙවත් ථුතාා විමුත්  ආකඞ් ඛාා පච් චාභූතා කම් මස් සකතපඤ් ඤා 
අධිපඤ ්ඤා පි වදන්  . ගලදුකිාපඤ් ඤාා අධිපඤ් ඤාභාගවදු පරිාාගානා  

නිප් පරිාාාගමව තං දස් ගසතුං ‘‘තකතොපි ච මග් ඵෙපඤ්ඤාව අධිපඤ්ඤා’’  
වුත් තං. 

සහ ආජීවන්   එත් ථා  සාජීකවො  සබ් බසික් ඛාපදං වුත් තන්   ආහ – 

‘‘සබ්බම්පි…කප.… තස්මා සාජීවන්ති වුච්චතී’’ . තත් ථ සික්ඛාපදන්   
‘‘නාමකාගාදු පදකාගාදු නිරුත්  කාගාදු බයඤ් ජනකාගාදු’’  වුත් තං 

භෙවගතදු වචනසඞ් ඛාතං සික් ඛාපදං. සභා වුත්තිකනො  සමානවුත්  කා, 

සදිසප් පවත්  කා  අත් ගථදු. තස්මිං සික්ඛතී  එත් ථ ආගධායාගපක් ඛත් තා 
අධිකරණස් ස කිමාගධායමගපක් ඛිත් වා ‘‘තස් මි’’න්   අධිකරණං නිද් දිට් ඨන්   

ආහ – ‘‘තං සික්ඛාපදං චිත්තස්ස අධිෙරණං ෙත්වා’’ , තං සාජීවසඞ් ඛාතං 
සික් ඛාපදං ‘‘ාථාසික් ඛාපදං නු ගඛදු සික් ඛාමි, න සික් ඛාමී’’  එවං 
පවත්  වගසන සික් ඛාපදවිසාත් තා තදාගධායභූතස් ස චිත් තස් ස අධිකරණං 
කත් වා  අත් ගථදු. නනු ච ‘‘සික් ඛාසාජීවසමාපන් ගනදු’’  ඉමස් ස පදභාජනං 
කගරදුන් ගතන ‘‘ාං සික් ඛං සාජීවඤ් ච සමාපන් ගනදු, තොභාං දස් ගසත් වා ගතසු 
සික් ඛ , ගතන වුච් ච  සික් ඛාසාජීවසමාපන් ගනදු’’  වත් තබ් බං සිාා, 
එවමවත් වා ‘‘තස් මිං සික් ඛ , ගතන වුච් ච  සාජීවසමාපන් ගනදු’’  

එත් තකගමව කස් මා වුත් තන්   අන් ගතදුලීනගචදුදනං සන් ධාාාහ ‘‘න 

කෙවෙඤ්චායකමතස්මි’’න්  ආදි. 

තස්සා ච සික්ඛායා  තස් සා අධිසීලසඞ් ඛාතාා සික් ඛාා. සික්ඛං

පරිපූකරන්කතො  
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සීලසංවරං පරිපූගරන් ගතදු, වාරිත් තසීලවගසන විර සම් පයුත් තං ගචතනං 
චාරිත් තසීලවගසන විර විප් පයුත් තං ගචතනඤ් ච අත් තනි පවත් ගතන් ගතදු  

අත් ගථදු. තස්මිඤ්ච සික්ඛාපකද අවීතික්ෙමන්කතො සික්ඛතී  ‘‘නාමකාගාදු 
පදකාගාදු නිරුත්  කාගාදු බයඤ් ජනකාගාදු’’  එවං වුත් තං භෙවගතදු 
වචනසඞ් ඛාතං සික් ඛාපදං අවී ක් කමන් ගතදු හුත් වා තස් මිං 
ාථාවුත් තසික් ඛාපගද සික් ඛතී  අත් ගථදු. සීලසංවරපූරණං 
සාජීවාන ක් කමනඤ් චා  ඉදගමව ච ද් වාං ඉධ සික් ඛනං නාමා  අධිප් පාගාදු. 
තත් ථ සාජීවාන ක් කගමදු සික් ඛාපාරිපූරිාා පච් චගාදු. සාජීවාන ක් කමගතදු හි 
ාාව මග් ො සික් ඛාපාරිපූරී ගහදු . අපිගචත් ථ ‘‘සික් ඛං පරිපූගරන් ගතදු 
සික් ඛතී’’  ඉමිනා විර ගචතනාසඞ් ඛාතස් ස සීලසංවරස් ස විගසසගතදු 
සන් තාගන පවත් තනකාගලදුව ෙහිගතදු, ‘‘අවී ක් කමන් ගතදු සික් ඛතී’’  ඉමිනා 
පන අප් පවත් තනකාගලදුපි. සික් ඛඤ් හි පරිපූරණවගසන අත් තනි 
පවත් ගතන් ගතදුපි නිද් දාදිවගසන අප් පවත් ගතන් ගතදුපි වී ක් කමාභාවා 
‘‘අවී ක් කමන් ගතදු සික් ඛතී’’  වුච් චතී . 

සික් ඛාසාජීවපදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සික් ඛාපච් චක් ඛානවිභඞ් ෙවණ් ණනා 

‘‘අප් පච් චක් ඛාා අප් පච් චක් ඛාතාාා’’  උභාථාපි පාගඨදු තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් ගතදු. දුබ්බකෙය ආවිෙකතපී  ‘‘ාංනූනාහං බුද් ධං 

පච් චක් ගඛාය’’න්  ආදිනා ොබ් බලභාගව පකාසිගතපි. සික්ඛාය පන 

පච්චක්ඛාතායා  ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා සික් ඛාා පච් චක් ඛාතාා. 
ාස් මා දිරත් තවචගන ෙහිගත ගතන පුරිමපච් ඡිමපදානි සංසිලිට් ඨානි ගහදුන්  , 
න තස් මිං අග් ෙහිගත, තස් මා දිරත් තවචගනන බයඤ් ජනසිලිට් ඨතාමත් තගමව 

පගාදුජනන්   ආහ ‘‘බයඤ්ජනසිලිට්ඨතායා’’ . මුඛාරුළ් තායා  ාස් මා 
එවරූපං වචනං ගලදුකස් ස මුඛමාරුළ් හං, තස් මා  අත් ගථදු. 

බයඤ්ජනං සම්පාකදතී  තස් ස විසුං අත් ථාභාවගතදු වුත් තගමවත් ථං 
අඤ ්ඤපගදන දීගපන් ගතදු බයඤ් ජනං සම් පාගද . වුත් තගමවත් ථං කාරගණන 

විභාගවන් ගතදු ආහ ‘‘පරිවාරෙපදවිරහිතඤ්හී’’ ආදි. අත් ථදීපකං පදං 

අත්ථපදං. 

සික්ඛාපච්චක්ඛානස්සා  ‘‘බුද් ධං 
පච් චක් ඛාමී’’ ආදිසික් ඛාපච් චක් ඛානවචනස් ස. ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’ ආදීසු 
‘‘එවං ගඛදු, භික් ඛගව, ොබ් බලයාවිකම් මඤ ්ගචව ගහදු  සික් ඛා ච 

පච් චක් ඛාතා’’  වුත් තත් තා උභාම් පි ගහදුතී  ආහ – ‘‘එෙච්චං

දුබ්බෙයාවිෙම්මං අත්කථො ක ොතී’’ . කිඤ් චාපි ‘‘බුද් ධං 
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පච් චක් ඛාමී’’ ආදිසික් ඛාපච් චක් ඛානවචනස් ස ොබ් බලයාවිකම් මපදත් ගථදු න 
ගහදු , තථාපි ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’  වුත් ගත සික් ඛාපරිපූරගණ 
ොබ් බලයාවිභාවස ්සපි ෙමයමානත් තා ‘‘සික් ඛාපච් චක් ඛානස් ස එකච් චං 

ොබ් බලයාවිකම් මං අත් ගථදු ගහදුතී’’  වුත් තං. නං සන්ධායා  නං අත් ථභූතං 
ොබ් බලයාවිකම් මං සන් ධාා. 

විකසසාවිකසසන්   එත් ථ ගාන ොබ් බලයාවිකම් මගමව ගහදු , න 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං, තත් ථ සික් ඛාපච් චක් ඛානොබ් බලයාවිකම් මානං අත් ථි 
විගසගසදු. ගාන පන සික් ඛාපච් චක් ඛානඤ් ගචව ොබ් බලයාවිකම් මඤ ්ච ගහදු , 
තත් ථ ගනවත් ථි විගසගසදු  ගවදිතබ් බං. කඨකිච් ඡජීවගන  ධාතූසු පඨිතත් තා 

වුත් තං ‘‘කිච්ඡජීවිෙප්පත්කතො’’ . උක් කණ් ඨනං උක් කණ් ඨා, කිච් ඡජීවිකා, තං 

ඉගතදු පත් ගතදු  උක්ෙණ්ඨිකතො.ඉකතො  ඉගතදු ඨානගතදු, ඉගතදු විහාරගතදු 

වා. එත්ථා  ෙන් තුමිච් ඡිතං පගදසං වද . අනභිර ාා පීළිගතදු 
වික් ඛිත් තචිත් ගතදු හුත් වා සීසං උක් ඛිපිත් වා උද් ධංමුගඛදු ඉගතදු චිගතදු ච 

ඔගලදුගකන් ගතදු ආහිණ් ඩතී  ආහ ‘‘උද්ධංෙණ්ඨංෙත්වා වි රමාකනො’’ . 

අට්ටීයමාකනො  එත් ථ අට් ටමිව අත් තානමාචර  අට් ාාතී  අට් ාාසද් දස් ස 
අන් ගතදුෙධඋපමානභූතකම් මත් තා උපගමායභූගතන අත් තනාව 

සකම් මකත් තං, න භික් ඛුභාගවනා  ආහ ‘‘භික්ඛුභාවන්තිභික්ඛුභාකවනා’’ . න 
හි ගසදු භික් ඛුභාවං අට් ටමිව ආචර , කිඤ් චරහි අත් තානං තස් මා භික් ඛුභාගවන 
කරණභූගතන අත් තානං අට් ාාමාගනදු  එවගමත් ථ අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු  ආහ 

‘‘ෙරණත්කථ උපකයො වචන’’න්  . ෙණ්කඨආසත්කතනඅට්ටීකයයයා  එත් ථ 

පන කරණත් ගථගාව කරණවචනන්   ආහ – ‘‘යථාෙක්ඛණං

ෙරණවචකනකනව වුත්ත’’න්  . කත් තුඅත් ගථ වා උපගාදුෙවචනං දට් ඨබ් බන්   

ආහ – ‘‘කතනවාභික්ඛුභාකවනා’’ ආදි, ගතන කත් තුභූගතන භික් ඛුභාගවනා  
අත් ගථදු. ඉමස් මිං පනත් ගථ අට් ටං කගරදුතී  අට් ාාතී  අට් ාා-සද් දං 
නිප් ඵාගදත් වා තගතදු කම් මනි මාන-සද් ගද කගත ‘‘අට් ාාමාගනදු’’  පදසිද් ධි 

ගවදිතබ් බා. ගතගනවාහ – ‘‘අට්කටො ෙරියමාකනො පීළියමාකනො’’ . 

ජිගුච්ඡමාකනො  ඉමිනා පන සම් බන් ගධ කරිාමාගන භික් ඛුභාවන්   

උපගාදුෙත් ගථ එව උපගාදුෙවචනන්   ආහ – ‘‘අසුචිං විය තං

ජිගුච්ඡන්කතො’’ , තං භික් ඛුභාවං ජිගුච් ඡන් ගතදු  අත් ගථදු. සචා න්   සගච 
අහං. 

පච්චක්ඛානාොකරන වුත්තානී  ‘‘පච් චක් ගඛායං පච් චක් ගඛාය’’න්   

වුත් තත් තා පච් චක් ඛානාකාරසම් බන් ගධන වුත් තානි. භාවවිෙප්පාොකරනා  
‘‘අස් සං අස් ස’’න්   ආෙතත් තා ාං ාං භවිතුකාගමදු, තස් ස තස් ස භාවස් ස 
විකප් පාකාගරන, භික් ඛුභාවගතදු අඤ ්ඤභාවවිකප් පාකාගරනා  අධිප් පාගාදු. 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

57 

පටුන 

50. න උස්ස ාමී  අත් තගනදු තත් ථ තත් ථ උස් සහාභාවං දස් ගස . න

විස ාමී  එකභත් තාදීනං අසය් හභාවං දස් ගස . න රමාමී  ‘‘පබ් බජ් ජාමූලකං 

නත් ථි ගම සුඛ’’න්   දස් ගස . නාභිරමාමී  පබ් බජ් ජාා අත් තගනදු 
සන් ගතදුසාභාවං දස් ගස . 

ඉදානි සික් ඛාපච් චක් ඛානවාගර ඨත් වා අාං විනිච් ඡගාදු ගවදිතබ් ගබදු – 
තත් ථ ‘‘සාමඤ් ඤා චවිතුකාගමදු’’ ආදීහි පගදහි චිත් තනිාමං දස් ගස . ‘‘බුද් ධං 
ධම් ම’’න්  ආදීහි පගදහි ගඛත් තනිාමං දස් ගස . ාථා හි ගලදුගක සස් සානං 
රුහනට් ඨානං ‘‘ගඛත් ත’’න්   වුච් ච , එවමිදම් පි සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස 
රුහනට් ඨානත් තා ‘‘ගඛත් ත’’න්   වුච් ච . ‘‘පච් චක් ඛාමි ධාගරහී’’  එගතන 
කාලනිාමං දස් ගස . ‘‘වදතී’’  ඉමිනා පගාදුෙනිාමං දස් ගස . ‘‘අලං ගම 
බුද් ගධන, කින් නු ගම බුද් ගධන, න මමත් ගථදු බුද් ගධන, සුමුත් තාහං 
බුද් ගධනා’’ ආදීහි අනාමට් ඨකාලවගසනපි පච් චක් ඛානං ගහදුතී  දස් ගස . 
‘‘විඤ ්ඤාගපතී’’  ඉමිනා විජානනනිාමං දස් ගස . ‘‘උම් මත් තගකදු සික් ඛං 
පච් චක් ඛා , උම් මත් තකස ්ස සන්  ගක සික් ඛං පච් චක් ඛාතී’’ ආදීහි 
පුග් ෙලනිාමං දස් ගස . ‘‘අරිාගකන මිලක් ඛස ්ස සන්  ගක සික් ඛං 
පච් චක් ඛා , ගසදු ච නප් පටිවිජානා , අප් පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා’’ ආදීහි 
පුග් ෙලාදිනිාගම ස පි විජානනනිාමාසම් භවං දස් ගස . ‘‘දවාා සික් ඛං 
පච් චක් ඛා , අප් පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා’’ ආදීහි ගඛත් තාදිනිාගම ස පි 
චිත් තනිාමාභාගවන න රුහතී  දස් ගස . ‘‘සාගවතුකාගමදු න සාගව , 
අපච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා’’  ඉමිනා චිත් තනිාගමපි ස  
පගාදුෙනිාමාභාගවන න රුහතී  දස් ගස . ‘‘අවිඤ් ඤුස ්ස සාගව , විඤ ්ඤුස ්ස 
න සාගවතී’’  එගතහි චිත් තගඛත් තකාලපගාදුෙපුග් ෙලවිජානනනිාගමපි ස  
ාං පුග් ෙලං උද් දිස ්ස සාගව , තස් ගසව සවගනන රුහ , න අඤ් ඤස ්සා  
දස් ගස . ‘‘සබ් බගසදු වා පන න සාගව , අප් පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා’’  ඉදං 
පන චිත් තාදිනිාගමගනව සික් ඛා පච් චක් ඛාතා ගහදු , න අඤ් ඤථා  
දස් සනත් ථං වුත් තං. තස් මා 
චිත් තගඛත් තකාලපගාදුෙපුග් ෙලවිජානනනිාමවගසන සික් ඛාා පච් චක් ඛානං 
ඤත් වා තදභාගවන අප් පච් චක් ඛානං ගවදිතබ් බං. 

කථං? උපසම් පන් නභාවගතදු චවිතුකාමතාචිත් ගතගනව හි 

සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න දවා වා රවා වා භණන් තස ්ස. එවං චිත්තවකසන 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න තදභාගවන. 

තථා ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමි, ධම් මං පච් චක් ඛාමි, සඞ් ඝං පච් චක් ඛාමි, සික් ඛං, 
විනාං, පා ගමදුක් ඛං, උද් ගදසං, උපජ් ඣාාං, ආචරිාං, සද් ධිවිහාරිකං, 
අන් ගතවාසිකං, සමානුපජ් ඣාාකං, සමානාචරිාකං, සබ්රහ් මචාරිං 
පච් චක් ඛාමී’’  එවං වුත් තානං බුද් ධාදීනං චතුද් දසන් නං, ‘‘ගිහී  මං ධාගරහි, 
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උපාසගකදු, ආරාමිගකදු, සාමගණගරදු,  ත් ථිගාදු,  ත් ථිාසාවගකදු, 
අස් සමගණදු, අසකයපුත්  ගාදු  මං ධාගරහී’’  එවං වුත් තානං ගිහිආදීනං 
අට් ඨන් නඤ් චා  ඉගමසං ද් වාවීස ාා ගඛත් තපදානං ාස් ස කස ්සචි 
සගවවචනස ්ස වගසන ගතසු ච ාංකිඤ් චි වත් තුකාමස් ස ාංකිඤ් චි වදගතදුපි 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න රුක් ඛාදීනං අඤ් ඤතරස් ස නාමං ෙගහත් වා 

සික් ඛං පච් චක් ඛන් තස් ස. එවං කඛත්තවකසන සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න 
තදභාගවන. 

තත් ථ ාගදතං ‘‘පච් චක් ඛාමී’’  ච ‘‘මං ධාගරහී’’  ච වුත් තං 
වත් තමානකාලවචනං, ාානි ච ‘‘අලං ගම බුද් ගධන, කින් නු ගම බුද් ගධන, න 
මමත් ගථදු බුද් ගධන, සුමුත් තාහං බුද් ගධනා’’ ආදිනා නගාන ආඛයාතවගසන 
කාලං අනාමසිත් වා පුරිගමහි චුද් දසහි පගදහි සද් ධිං ගාදුගජත් වා වුත් තානි ‘‘අලං 
ගම’’ ආදීනි චත් තාරි පදානි, ගතසංගාව ච සගවවචනානං වගසන 
පච් චක් ඛානං ගහදු , න ‘‘පච් චක් ඛාසි’’න්   වා ‘‘පච් චක් ඛිස ්ස’’න්   වා ‘‘මං 
ධාගරසී’’  වා ‘‘ධාගරස ්සසී’’  වා ‘‘ානූනාහං පච් චක් ගඛාය’’න්   වා ආදීනි 

අතීතානාෙතපරිකප් පවචනානි භණන් තස ්ස. එවං වත්තමානොෙවකසන ගචව 

අනාමට්ඨොෙවකසන ච පච් චක් ඛානං ගහදු , න තදභාගවන. 

පගාදුගෙදු පන ොවිගධදු කායිගකදු වාචසිගකදු. තත් ථ ‘‘බුද් ධං 
පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා නගාන ාාා කාාචි භාසාා වචීගභදං කත් වා 
වාචසිකපගාදුගෙගනව පච් චක් ඛානං ගහදු , න අක් ඛරලිඛනං වා 
හත් ථමුද් දාදිදස් සනං වා කාාපගාදුෙං කගරදුන් තස් ස. එවං 

වාචසිෙපකයොක කනව පච් චක් ඛානං ගහදු , න තදභාගවන. 

පුග් ෙගලදු පන ොවිගධදු ගාදු ච පච් චක් ඛා , ාස් ස ච පච් චක් ඛා . තත් ථ ගාදු 
පච් චක් ඛා , ගසදු සගච උම් මත් තකඛිත් තචිත් තගවදනාට් ටානං අඤ් ඤතගරදු න 
ගහදු . ාස් ස පන පච් චක් ඛා , ගසදු සගච මනුස් සජා ගකදු ගහදු , න ච 
උම් මත් තකාදීනං අඤ් ඤතගරදු, සම් මුඛීභූගතදු ච සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු . න 
හි අසම් මුඛීභූතස් ස දූගතන වා පණ් ගණන වා ආගරදුචනං රුහ . එවං 

යථාවුත්තපුග් ෙවකසන පච් චක් ඛානං ගහදු , න තදභාගවන. 

විජානනම් පි නිාමිතානිාමිතවගසන ොවිධං. තත් ථ ාස් ස ගාසං වා 
නිාගමත් වා ‘‘ඉමස ්ස ඉගමසං වා ආගරදුගචමී’’  වද , සගච ගත ාථා පක ාා 
ගලදුගක මනුස් සා වචනං සුත් වා ආවජ් ජනසමගා ජානන්  , එවං තස් ස 
වචනානන් තරගමව තස් ස ‘‘අාං උක් කණ් ඨිගතදු’’  වා ‘‘ගිහිභාවං 
පත් ථාතී’’  වා ගාන ගකනචි ආකාගරන සික් ඛාපච් චක් ඛානභාවං ජානන්  , 
පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා. අථ අපරභාගෙ ‘‘කිං ඉමිනා වුත් ත’’න්   
චින් ගතත් වා ජානන්  , අඤ ්ගඤ වා ජානන්  , අප් පච් චක් ඛාතාව ගහදු  සික් ඛා. 
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අනිාගමත් වා ආගරදුගචන් තස ්ස පන සගච වුත් තනගාන ගාදු ගකදුචි 
මනුස් සජා ගකදු වචනත් ථං ජානා , පච් චක් ඛාතාව ගහදු  සික් ඛා. එවං 

විජානනවකසන පච් චක් ඛානං ගහදු , න තදභාගවන. ඉ  ඉගමසං 
වුත් තප් පකාරානං චිත් තාදීනං වගසගනව සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න 
අඤ ්ඤථා  දට් ඨබ් බං. 

51. ‘‘වදතී’’  වචීගභදප් පගාදුෙං දස් ගසත් වා තදනන් තරං 
‘‘විඤ ්ඤාගපතී’’  වුත් තත් තා ගතගනව වචීගභගදන අධිප් පාාවිඤ් ඤාපනං 

ඉධාධිප් ගපතං, න ගාන ගකනචි උපාගානා  ආහ ‘‘කතකනවවචීකභකදනා’’ . 

පදපච්චාභට්ඨං ෙත්වා  පදවිපරාවුත්  ං කත් වා. ඉදඤ් ච පදප් පගාදුෙස් ස 
අනිාමිතත් තා වුත් තං. ාථා හි ගලදුගක ‘‘ආහර පත් තං, පත් තං ආහරා’’  
අනිාමිගතන පදප් පගාදුගෙන තදත් ථවිඤ් ඤාපනං දිට් ඨං, එවමිධාපි ‘‘බුද් ධං 
පච් චක් ඛාමි, පච් චක් ඛාමි බුද් ධ’’න්   අනිාමිගතන පදප් පගාදුගෙන 
තදත් ථවිඤ ්ඤාපනං ගහදු ගාවා  අධිප් පාගාදු. බුද් ධං පච් චක් ඛාමී  

අත් ථප් පධාගනදු අාං නිද් ගදගසදු, න සද් දප් පධාගනදු  ආහ ‘‘මිෙක්ඛභාසාසුවා

අඤ්ඤතරභාසාය තමත්ථං වකදයයා’’ . මාෙධභාසගතදු අවසිට් ඨා සබ් බාපි 
අන් ධදමිළාදිභාසා මිලක් ඛභාසා  ගවදිතබ් බා. ගඛත් තපගදසු එකං වත් තුකාගමදු 
සගචපි අඤ් ඤං වගදාය, ගඛත් තපදන් ගතදුෙධත් තා පච් චක් ඛාතාව ගහදු  

සික් ඛා  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘බුද්ධං පච්චක්ඛාමීති වත්තුොකමො’’ ආදි. ාදිපි 
‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’  වත් තුං අනිච් ඡන් ගතදු චිත් ගතන තං පටික් ඛිපිත් වා 
අඤ ්ඤං වත් තුකාගමදු පුන විරජ් ඣිත් වා තගමව වගදාය, තථාපි සාසනගතදු 
චවිතුකාමතාචිත් ගත ස  ගඛත් තපදස් ගසව වුත් තත් තා අඞ් ෙපාරිපූරිසම් භවගතදු 

ගහදුත් ගවව සික් ඛාපච් චක් ඛානන්   ගවදිතබ් බං. කඛත්තකමව ඔතිණ්ණන්   
සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස රුහනට් ඨානභූතං ගඛත් තගමව ඔ ණ් ණං. 

‘‘පච් චක් ඛාමි ධාගරහී’’  වත් තමානකාලස් ස පධානභාගවන 
වත් තුමිච් ඡිතත් තා අතීතානාෙතපරිකප් පවචගනහි ගනවත් ථි 

සික් ඛාපච් චක් ඛානන්   දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘සකච පන බුද්ධං පච්චක්ඛින්ති 

වා’’ ආදි. වදතිවිඤ්ඤාකපතී  එත් ථ වදතී  ඉමිනා පගාදුෙස් ස නිාමිතත් තා 
එකස ්ස සන්  ගක අත් තගනදු වචීගභදප් පගාදුගෙගනව සික් ඛාපච් චක් ඛානං 

ගහදු , න දූතසාසනාදිප් පගාදුගෙනා  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘දූතං වා

පහිණාතී’’ ආදි. තත් ථ ‘‘මම සික් ඛාපච් චක් ඛානභාවං කගථහී’’  
මුඛසාසනවගසන ‘‘දූතං වා පහිණාතී’’  වුත් තං. පණ් ගණ ලිඛිත් වා 

පහිණනවගසන ‘‘සාසනං වා කපකසතී’’  වුත් තං. රුක් ඛාදීසු අක් ඛරානි 

ලිඛිත් වා දස් සනවගසන ‘‘අක්ඛරං වා ඡින්දතී’’  වුත් තං.  ත්ථමුද්දාය වා

තමත්ථං ආකරොකචතී  හත් ගථන අධිප් පාාවිඤ් ඤාපනං සන් ධාා වුත් තං. 
අධිප් පාාවිඤ් ඤාපගකදු හි හත් ථවිකාගරදු හත් ථමුද් දා. හත් ථ-සද් ගදදු ගචත් ථ 
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පටුන 

තගදකගදගසසු අඞ් ගුලීසු දට් ඨබ් ගබදු ‘‘න සබ් බං හත් ථං මුගඛ 
පක් ඛිපිස් සාමී’’ ආදීසු )පාචි. 618) විා. තස් මා අධිප් පාාවිඤ් ඤාපගකන 
අඞ් ගුලිසඞ් ගකදුචාදිනා හත් ථවිකාගරන තමත් ථං ආගරදුගචතී  එවගමත් ථ 
අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. 

චිත්තසම්පයුත්තන්   පච් චක් ඛාතුකාමතාචිත් තසම් පයුත් තං. ඉදානි 
විජානනවගසන සික් ඛාපච් චක් ඛානං නිාමිතානිාමිතවගසන ද් විධා 

ගවදිතබ් බන්   දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘යදි අයකමව ජානාතූ’’ ආදි. අාඤ් ච 
විභාගෙදු ‘‘වද  විඤ් ඤාගපතී  එකවිසාත් තා ාස් ස වද , තස් ගසව විජානනං 
අධිප් ගපතං, න අඤ් ඤස් සා’’  ඉමිනා නගාන ලද් ගධදු  දට් ඨබ් බං. න හි ාස් ස 

වද , තගතදු අඤ් ඤං විඤ් ඤාගපතී  අාමත් ගථදු සම් භව . කසොකයවජානාතී  
අවධාරගණන තස් මිං අවිජානන් ගතගාව අඤ ්ඤස ්ස ජානනං පටික් ඛිප . 

ගතගනවාහ – ‘‘අථ කසො න ජානාති, අඤ්කඤො සමීකප ඨිකතො ජානාති, 

අපච්චක්ඛාතා ක ොති සික්ඛා’’ . තස් මා ‘‘අාගමව ජානාතූ’’  එකං 
නිාගමත් වා ආගරදුචිගත ාදිපි ගසදුපි ජානා  අඤ් ගඤදුපි, නිාමිතස් ස පන 
නිාමිතවගසන විජානනසම් භවගතදු සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු ගාවා  

දට් ඨබ් බං ‘‘අඤ ්ගඤදු මා ජානාතූ’’  අනිාමිතත් තා. ද්වින්නම්පිනියකමත්වා  
ඉදං ‘‘ද් ගව වා ජානන් තු එගකදු වා, ඉගමසංගාව ද් වින් නං ආගරදුගචමී’’  එවං 

නිාගමත් වා ආගරදුචනං සන් ධාා වුත් තං. ගතගනවාහ – ‘‘එෙස්මිං ජානන්කතපි

ද්වීසු ජානන්කතසුපී’’ . තස් මා ‘‘ද් ගවගාව ජානන් තු, එගකදු මා ජානාතූ’’  
එවං ද් වින් නං නිාගමත් වා ආගරදුචිගත ද් වීසුගාව ජානන් ගතසු 
සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු , න එකස ්මිං ජානන් ගත  වදන්  . 

සභාක   විස් සාසිගක. පරිසඞ්ෙමාකනො  ‘‘සගච ගත ජාගනායං, මං ගත 

වාගරස ්සන් තී’’  ආසඞ් කමාගනදු. සමයඤ්ඤූ  සාසනාචාරකුසගලදු, ඉධ පන 
තදධිප් පාාජානනමත් ගතනපි සමාඤ් ඤූ නාම ගහදු . ගතගනව ආහ – 

‘‘උක්ෙණ්ඨිකතොඅයං…කප.… සාසනකතොචුකතොතිජානාතී’’ . තස් මා ‘‘බුද් ධං 
පච් චක් ඛාමී’’  ඉමස් ස අත් ථං ඤත් වාපි සගච ‘‘අාං භික් ඛුභාවගතදු 
චවිතුකාගමදු, ගිහී වා ගහදුතුකාගමදු’’  න ජානා , අප් පච් චක් ඛාතාව ගහදු  
සික් ඛා. සගච පන ‘‘බුද් ධං පච් චක් ඛාමී’’  වචනස් ස අත් ථං අජානිත් වාපි 
‘‘උක් කණ් ඨිගතදු ගිහී ගහදුතුකාගමදු’’  අධිප් පාාං ජානා , පච් චක් ඛාතාව 
ගහදු  සික් ඛා. අඤ් ඤස ්මිං ඛගණ ගසදුතවිඤ් ඤාණවීථිාා සද් දග් ෙහණං, 
අඤ ්ඤස ්මිංගාව ච මගනදුවිඤ් ඤාණවීථිාා තදත් ථවිජානනන්   ආහ – 

‘‘තඞ්ඛණඤ්කඤව පන අපුබ්බං අචරිමං දුජ්ජාන’’න්  . න හි එකස් මිංගාව 
ඛගණ සද් දසවනං තදත් ථවිජානනඤ් ච සම් භව . තථා හි ‘‘ඝගටදු’’  වා 
‘‘පගටදු’’  වා ගකනචි වුත් ගත තත් ථ ඝ-සද් දං පච් චුප් පන් නං ෙගහත් වා එකා 
ගසදුතවිඤ ්ඤාණවීථි උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣ , තදනන් තරං එකා 
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මගනදුවිඤ් ඤාණවීථි තගමව අතීතං ෙගහත් වා උප් පජ් ජ . එවං ගතන 
වුත් තවචගන ාත් තකානි අක් ඛරානි ගහදුන්  , ගතසු එකගමකං අක් ඛරං 
පච් චුප් පන් නමතීතඤ් ච ෙගහත් වා ගසදුතවිඤ් ඤාණවීථිාා 
මගනදුවිඤ් ඤාණවීථිාා ච උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධාා අවසාගන තානි අක් ඛරානි 
සම් පිණ් ගඩත් වා අක් ඛරසමූහං ෙගහත් වා එකා මගනදුවිඤ් ඤාණවීථි 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣ . තදනන් තරං ‘‘අාමක් ඛරසමූගහදු එතස් ස නාම’’න්   
නාමපඤ් ඤත්  ග් ෙහණවගසන අපරාා මගනදුවිඤ් ඤාණවීථිාා උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුද් ධාා තදනන් තරං උප් පන් නාා මගනදුවිඤ් ඤාණවීථිාා ‘‘අාගමතස ්ස 
අත් ගථදු’’  පක ාා තදත් ථවිජානනං සම් භව . 

ආවජ්ජනසමකයනා  භුම් මත් ගථ කරණවචනං, අත් ථාගභදුෙසමගා  

අත් ගථදු. ඉදානි තගමව ආවජ් ජනසමාං විභාගවන් ගතදු ආහ – ‘‘යථා

පෙතියා…කප.… ජානන්තී’’ . ගතගනව වචීගභගදන අධිප් පාාවිඤ් ඤාපනස ්ස 
ඉධාධිප් ගපතත් තා අපරභාගෙ ‘‘කිං ඉමිනා වුත් ත’’න්   තං කඞ් ඛන් තස් ස 
චිගරන අධිප් පාාවිජානනං අඤ් ගඤනපි ගකනචි උපාාන් තගරන සම් භව , න 

ගකවලං වචීගභදමත් ගතනා  ආහ – ‘‘අථඅපරභාක …කප.… අප්පච්චක්ඛාතා 

ක ොති සික්ඛා’’ . ‘‘ගිහී භවිස් සාමී’’  වුත් ගත අත් ථගභගදදු කාලගභගදදු ච 
ගහදුතී  අප් පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා. ‘‘ධාගරහී’’  හි ඉමස් ස ගාදු අත් ගථදු 
කාගලදු ච, න ගසදු ‘‘භවිස ්සාමී’’  එතස් ස. ‘‘ගිහී ගහදුමී’’  වුත් ගත පන 
අත් ථගභගදදුගාව, න කාලගභගදදු ‘‘ගහදුමී’’  වත් තමානකාලස් ගසව 
වුත් තත් තා. ‘‘ගිහී ජාගතදුම් හි, ගිහීම් හී’’  එත් ථාපි අත් ථස ්ස ගචව කාලස් ස ච 
භින් නත් තා අප් පච් චක් ඛාතා ගහදු  සික් ඛා. ‘‘අජ් ජ පට් ඨාාා’’  ඉදං තථා 
වුත් ගතපි ගදදුසභාවගතදු පරිපුණ් ණං කත් වා වුත් තං. ‘‘ධාගරහී’’  
අත් ථප් පධානත් තා නිද් ගදසස ්ස පරිාාාවචගනහිපි සික් ඛාපච් චක් ඛානං 

ගහදු ගාවා  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘ජානාහී’’ ආදි. ධාගරහි ජානාහි සඤ් ජානාහි 
මනසි කගරදුහී  හි එතානි පදානි අත් ථගතදු කාලගතදු ච අභින් නානි. 

52. පුරිමාකනව චුද්දසා  බුද් ධාදිසබ්රහ් මචාරීපරිාන් තානි. ගහදුතු භවතූ  

ඉදම් පි පටික් ගඛපමත් තගමවා  ආහ ‘‘ක ොතු, පරියත්තන්ති අත්කථො’’ . 

53. වණ්ණපට්ඨානන්   මහාසඞ් ඝිකානං බුද් ධගුණපරිදීපකං එකං 

සුත් තන්   වදන්  . උපාලි ාථාසූ  )ම. නි. 2.76) – 

‘‘ධීරස ්ස විෙතගමදුහස් ස, 
පභින් නඛීලස් ස විජිතවිජාස් ස; 
අනීඝස ්ස සුසමචිත් තස ්ස; 
වුද් ධසීලස් ස සාධුපඤ් ඤස ්ස; 
ගවසමන් තරස් ස විමලස් ස; 
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භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘අකථංකථිස් ස තුසිතස් ස; 
වන් තගලදුකාමිසස් ස මුදිතස් ස; 
කතසමණස ්ස මනුජස් ස; 
අන්  මසාරීරස් ස නරස ්ස; 
අගනදුපමස් ස විරජස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘අසංසාස් ස කුසලස් ස; 
ගවනයිකස ්ස සාරථිවරස් ස; 
අනුත් තරස් ස රුචිරධම් මස් ස; 
නික් කඞ් ඛස ්ස පභාසකස් ස; 
මානච් ඡිදස් ස වීරස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘නිසභස් ස අප් පගමායස් ස; 
ෙම් භීරස ්ස ගමදුනප් පත් තස් ස; 
ගඛමඞ් කරස ්ස ගවදස් ස; 
ධම් මට් ඨස් ස සංවුතත් තස් ස; 
සඞ් ො ෙස ්ස මුත් තස ්ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘නාෙස ්ස පන් තගසනස ්ස; 
ඛීණසංගාදුජනස් ස මුත් තස් ස; 
පටිමන් තකස් ස ගධදුනස ්ස; 
පන් නද් ධජස් ස වීතරාෙස් ස; 
දන් තස් ස නිප් පපඤ් චස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘ඉසිසත් තමස් ස අකුහස් ස; 
ගතවිජ් ජස ්ස බ්රහ් මප් පත් තස ්ස; 
න් හාතකස ්ස පදකස් ස; 
පස් සද් ධස් ස විදිතගවදස් ස; 
පුරින් දදස් ස සක් කස ්ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘අරිාස ්ස භාවිතත් තස් ස; 
පත්  ප් පත් තස් ස ගවායාකරණස ්ස; 
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ස මගතදු විපස් සිස් ස; 
අනභිනතස් ස ගනදු අපනතස් ස; 
අගනජස් ස වසිප් පත් තස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘සමුග් ෙතස් ස ඣායිස් ස; 
අනනුෙතන් තරස් ස සුද් ධස් ස; 
අසිතස ්ස හිතස් ස; 
පවිවිත් තස ්ස අග් ෙප් පත් තස ්ස; 
 ණ් ණස් ස තාරාන් තස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘සන් තස් ස භූරිපඤ් ඤස ්ස; 
මහාපඤ් ඤස් ස වීතගලදුභස් ස; 
තථාෙතස ්ස සුෙතස් ස; 
අප් පටිපුග් ෙලස් ස අසමස් ස; 
විසාරදස් ස නිපුණස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මි. 

‘‘තණ් හච් ඡිදස් ස බුද් ධස් ස; 
වීතධූමස් ස අනුපලිත් තස් ස; 
ආහුගනායස් ස ාක් ඛස් ස; 
උත් තමපුග් ෙලස ්ස අතුලස් ස; 
මහගතදු ාසග් ෙප් පත් තස් ස; 
භෙවගතදු තස් ස සාවගකදුහමස් මී’’ . – 

එවං උපාලිෙහප නා වුත් තාසු උපාලිසුත් ගත ආෙතොථාසු. 

යථාරුතකමවා  ාථාවුත් තගමව, පාළිාං ආෙතගමවා  අධිප් පාගාදු. ාස් මා 
‘‘සම් මාසම් බුද් ධං අනන් තබුද් ධිං අගනදුමබුද් ධිං ගබදුධිපඤ් ඤාණ’’න්   ඉමානි 
වණ් ණපට් ඨාගන ආෙතනාමානි, ‘‘ධීර’’න්  ආදීනි පන උපාලිොථාසු 
ආෙතනාමානි. තත් ථ ගබදුධි වුච් ච  සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, තං 

සඤ ්ජානනගහතුත් තා පඤ ්ඤාණං එතස් සා  කබොධිපඤ්ඤාකණො, භෙවා. ධිාා 

පඤ ්ඤාා රා  ෙණ් හා , ගසවතී  වා ධීකරො. සමුච් ඡින් නසබ් බගචගතදුඛීලත් තා 

පභින්නඛීකෙො. සබ් බපුථුජ් ජගන විජිනිංසු විජාන්   විජිනිස ්සන්   චා  විජාා. 
ගක ගත? මච් චුමාරකිගලසමාරගදවපුත් තමාරා. ගත විජිතා විජාා එගතනා  

විජිතවිජකයො, භෙවා. කිගලසමාරමච් චුමාරවිජගාගනව පගනත් ථ 
අභිසඞ් ඛාරක් ඛන් ධමාරාපි විජිතාව ගහදුන් තී  දට් ඨබ් බං. 
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ස්වාක්ඛාතන්  ආදීසු )විසුද් ධි. 1.147) 
සාත් ථසබයඤ් ජනගකවලපරිපුණ් ණපරිසුද් ධබ්රහ් මචරිාස ්ස පකාසනගතදු 

ස්වාක්ඛාකතො ධම් ගමදු, අත් ථවිපල් ලාසාභාවගතදු වා සුට් ඨු අක් ඛාගතදු  

ස්වාක්ඛාකතො. ාථා හි අඤ් ඤ ත් ථිාානං ධම් මස ්ස අත් ගථදු විපල් ලාසං 
ආපජ් ජ  ‘‘අන් තරායිකා’’  වුත් තධම් මානං අන් තරායිකත් තාභාවගතදු, 
‘‘නිායානිකා’’  ච වුත් තධම් මානං නිායානිකත් තාභාවගතදු, ගතන ගත 
අඤ ්ඤ ත් ථිාා ොරක් ඛාතධම් මාගාව ගහදුන්  , න තථා භෙවගතදු ධම් මස ්ස 
අත් ගථදු විපල් ලාසං ආපජ් ජ  ‘‘ඉගම ධම් මා අන් තරායිකා නිායානිකා’’  එවං 
වුත් තධම් මානං තථාභාවාන ක් කමනගතදු . එවං තාව පරිාත්  ධම් ගමදු 
ස් වාක් ඛාගතදු ධම් ගමදු. 

ගලදුකුත් තරධම් ගමදු පන නිබ් බානානුරූපාා පටිපත්  ාා පටිපදානුරූපස් ස ච 
නිබ් බානස් ස අක් ඛාතත් තා ස් වාක් ඛාගතදු. ාථාහ – 

‘‘සුපඤ් ඤත් තා ගඛදු පන ගතන භෙවතා සාවකානං නිබ් බානොමිනී 
පටිපදා සංසන් ද  නිබ් බානඤ ්ච පටිපදා ච. ගසායථාපි නාම ෙඞ් ගෙදුදකං 
ාමුගනදුදගකන සංසන් ද  සගම , එවගමව සුපඤ් ඤත් තා ගතන භෙවතා 
සාවකානං නිබ් බානොමිනී පටිපදා සංසන් ද  නිබ් බානඤ් ච පටිපදා චා’’  
)දී. නි. 2.296). 

අරිාමග් ගෙදු ගචත් ථ අන් තද් වාං අනුපෙම් ම මජ් ඣිමාපටිපදාභූගතදුව 
‘‘මජ් ඣිමා පටිපදා’’  අක් ඛාතත් තා ස් වාක් ඛාගතදු. සාමඤ් ඤඵලානි 
පටිප් පස් සද් ධකිගලසාගනව ‘‘පටිප් පස් සද් ධකිගලසානී’’  අක් ඛාතත් තා 
ස් වාක් ඛාතානි. නිබ් බානං සස් සතාමතතාණගලණාදිසභාවගමව 
සස් සතාදිසභාවවගසන අක් ඛාතත් තා ස් වාක් ඛාතන්   එවං 
ගලදුකුත් තරධම් ගමදුපි ස් වාක් ඛාගතදු. 

අරිාමග් ගෙදු අත් තගනදු සන් තාගන රාොදීනං අභාවං කගරදුන් ගතන 
අරිාපුග් ෙගලන සාමං දට් ඨබ් ගබදු ‘‘අරිාමග් ගෙන මම රාොදගාදු පහීනා’’  
සාං අත් තනා අනඤ් ඤගනගායන පස ්සිතබ් ගබදු  සන් දිට් ඨි, සන් දිට් ඨි එව 

සන්දිට්ඨිකෙො. අපිච නවවිගධදු ගලදුකුත් තරධම් ගමදු ගාන ගාන අධිෙගතදු 
ගහදු , ගතන ගතන අරිාසාවගකන පරසද් ධාා ෙන් තබ් බතං හිත් වා 

පච් චක් ඛඤාගණන සාං දට් ඨබ් ගබදු  සන්දිට්ඨිකෙො. අථ වා පසත් ථා දිට් ඨි 

සන් දිට් ඨි, සන් දිට් ඨිාා ජාතී  සන්දිට්ඨිකෙො. තථා ගහත් ථ අරිාමග් ගෙදු 
සම් පයුත් තාා, අරිාඵලං කාරණභූතාා, නිබ් බානං විසයිභූතාා සන් දිට් ඨිාා 
කිගලගස ජා , තස් මා ාථා රගථන ජාතී  රථිගකදු, එවං නවවිගධදුපි 
ගලදුකුත් තරධම් ගමදු සන් දිට් ඨිාා ජාතී  සන් දිට් ඨිගකදු. අථ වා දිට් ඨන්   
දස් සනං වුච් ච , දිට් ඨගමව සන් දිට් ඨං, සන් දස ්සනන්   අත් ගථදු. සන් දිට් ඨං 
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අරහතී  සන්දිට්ඨිකෙො. ගලදුකුත් තරධම් ගමදු හි භාවනාභිසමාවගසන 
සච් ඡිකිරිාාභිසමාවගසන ච දිස් සමාගනදුගාව වට් ටභාං නිවත් ගත , තස් මා 
ාථා වත් ථමරහතී  වත් ථිගකදු, එවං සන් දිට් ඨං අරහතී  සන් දිට් ඨිගකදු. 

අත් තගනදු ඵලදානං සන් ධාා නාස් ස ආෙගමතබ් ගබදු කාගලදු අත් ථී  
අකාගලදු. ාථා හි ගලදුකිාකුසලස් ස උපපජ් ජඅපරාපරිාාගා ආදිනා ඵලදානං 
ප  ආෙගමතබ් ගබදු කාගලදු අත් ථි, න එවගමතස් සා  අත් ගථදු. අකාගලදුගාව 

අොලිකෙො, න පඤ් චාහසත් තාහාදිගභදං කාලං ගඛගපත් වා ඵලං ගද , 
අත් තගනදු පන පවත්  සමනන් තරගමව ඵලගදදු  වුත් තං ගහදු . අථ වා 
අත් තගනදු ඵලප් පදාගන විප් පකට් ගඨදු දූගරදු කාගලදු පත් ගතදු උපනීගතදු 
අස් සා  කාලිගකදු, කාලන් තරඵලදායී. ගකදු ගසදු? ගලදුකිගාදු කුසලධම් ගමදු. 

අාං පන සමනන් තරඵලදාාකත් තා න කාලිගකදු  අොලිකෙො. මග් ෙගමව හි 
සන් ධාා ‘‘අකාලිගකදු’’  ඉදං වුත් තං. 

‘‘එහි පස් ස ඉමං ධම් ම’’න්   එවං පවත් තං එහිපස් සවිධිං අරහතී  

එහිපස්සිකෙො. කස ්මා පගනස තං විධිං අරහතී ? පරමත් ථගතදු විජ් ජමානත් තා 
පරිසුද් ධත් තා ච. රිත් තමුට් ඨිාඤ් හි හිරඤ් ඤං වා සුවණ් ණං වා අත් ථී  වත් වාපි 
‘‘එහි පස් ස ඉම’’න්   න සක් කා වත් තුං. කස් මා? අවිජ් ජමානත් තා. 
විජ් ජමානම් පි ච ගූථං වා මුත් තං වා මනුඤ් ඤභාවප් පකාසගනන 
චිත් තසම් පහංසනත් ථං ‘‘එහි පස් ස ඉම’’න්   න සක් කා වත් තුං, අපිච ගඛදු නං 
 ගණහි වා පණ් ගණහි වා පටිච් ඡාගදතබ් බගමව ගහදු . කස් මා? අපරිසුද් ධත් තා. 
අාං පන නවවිගධදුපි ගලදුකුත් තරධම් ගමදු සභාවගතදු ච විජ් ජමාගනදු 
විෙතවලාහගක ච ආකාගස සම් පුණ් ණචන් දමණ් ඩලං විා පණ් ඩුකම් බගල 
නික් ඛිත් තජා මණි විා ච පරිසුද් ගධදු, තස් මා විජ් ජමානත් තා පරිසුද් ධත් තා ච 
එහිපස් සවිධිං අරහතී  එහිපස් සිගකදු. 

උපගනතබ් ගබදු  ඔපකනයයිකෙො. අාං පගනත් ථ විනිච් ඡගාදු – උපනානං 
උපනගාදු, ආදිත් තං ගචලං වා සීසං වා අජ් ඣුගපක් ඛිත් වාපි භාවනාවගසන 
අත් තගනදු චිත් ගත උපනානං උප් පාදනං අරහතී  ඔපගනායිගකදු. ඉදං 
සඞ් ඛගත ගලදුකුත් තරධම් ගම යුජ් ජ , අසඞ් ඛගතදු පන අත් තගනදු චිත් ගත 
ආරම් මණභාගවන උපනානං අරහතී  ඔපගනායිගකදු, සච් ඡිකිරිාාවගසන 
අල් ලීානං අරහතී  අත් ගථදු. අථ වා නිබ් බානං උපගන  අරිාපුග් ෙලන්   
අරිාමග් ගෙදු උපගනගායදු, සච් ඡිකාතබ් බතං උපගනතබ් ගබදු  

ඵලනිබ් බානධම් ගමදු උපගනගායදු, උපගනගායදු එව ඔපකනයයිකෙො. 

සබ් ගබහි උග් ඝටිතඤ් ඤූආදීහි විඤ් ඤූහි ‘‘භාවිගතදු ගම මග් ගෙදු, අධිෙතං 

ඵලං, සච් ඡිකගතදු නිගරදුගධදු’’  අත් තනි අත් තනි ගවදිතබ් ගබදු  පච්චත්තං

කවදිතබ්කබො විඤ්ඤූහි. න හි උපජ් ඣාගාන භාවිගතන මග් ගෙන 
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සද් ධිවිහාරිකස ්ස කිගලසා පහීාන්  , න ගසදු තස් ස ඵලසමාපත්  ාා ඵාසු 
විහර , න ගතන සච් ඡිකතං නිබ් බානං සච් ඡිකගරදු , තස ්මා න එස පරස් ස 
සීගස ආභරණං විා දට් ඨබ් ගබදු, අත් තගනදු පන චිත් ගතගාව දට් ඨබ් ගබදු, 
අනුභවිතබ් ගබදු විඤ් ඤූහී  වුත් තං ගහදු . 

අසඞ්ඛතන්   සඞ් ෙම් ම සමාෙම් ම පච් චාසගමදුධානලක් ඛගණන 
සඞ් ෙගමන සන් නිප ත් වා අනුරූගපහි පච් චගාහි අකතං අනිබ් බත්  තන්   

අසඞ් ඛතං. නත් ථි එත් ථ මතන්   අමතං, එතස ්මිං වා අධිෙගත නත් ථි පුග් ෙලස ්ස 
මතං මරණන්   අමතං. කිඤ් චාපි එත් ථ ‘‘ස් වාක් ඛාතං ධම් මං 
පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා සබ් බත් ථ ධම් ම-සද් දප් පගාදුගෙදු දස් සිගතදු, තථාපි ධම් ම-
සද් ගදන අගාදුගජත් වා වුත් ගත ගවවචගන න පච් චක් ඛානං නාම න ගහදුතී  
‘‘ස් වාක් ඛාතං පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා වුත් ගතපි සික් ඛාපච් චක් ඛානං 
ගහදු ගාවා  දට් ඨබ් බං. ‘‘ස් වාක් ඛාතං ධම් ම’’න්  ආදිනා පන ධම් ම-
සද් දප් පගාදුගෙදු ස් වාක් ඛාතා-දිසද් දානං ධම් ම-විගසසනභාවදස් සනත් ථං 

කගතදු  ගවදිතබ් බං. එෙධම්මක්ඛන්ධස්සපි නාමන්   එත් ථ 
‘‘පඨමධම් මක් ඛන් ධං ො ාධම් මක් ඛන් ධං පුච් ඡාධම් මක් ඛන් ධං 
විස් සජ් ජනාධම් මක් ඛන් ධ’’න්  ආදිනා ධම් මක් ඛන් ධනාමානි ගවදිතබ් බානි. 

සුප්පටිපන්නන්   ස් වාක් ඛාගත ධම් මවිනගා ාථානුසිට් ඨං පටිපන් නත් තා 
සුප් පටිපන් නං. මජ් ඣිමාා පටිපදාා අන් තද් වාං අනුපෙම් ම පටිපන් නත් තා 
කාාවචීමගනදුවඞ් කකුටිලජිම් හගදදුසප් පහානාා පටිපන් නත් තා ච 

උජුප්පටිපන්නං. ඤාගාදු වුච් ච  නිබ් බානං අරිාමග් ොදීහි ඤාා  පටිවිජ් ඣීා  

සච් ඡිකරීාතී  කත් වා, තදත් ථාා පටිපන් නත් තා ඤායප්පටිපන්නං. ාථා 
පටිපන් නා ගුණසම් භාවනාා පගරහි කරිාමානං පච් චුට් ඨානාදිසාමීචිකම් මං 

අරහන්  , තථා පටිපන් නත් තා සාමීචිප්පටිපන්නං. 

යුෙළවගසන පඨමමග් ෙට් ගඨදු ඵලට් ගඨදු  ඉදගමකං යුෙළන්   එවං 
චත් තාරි පුරිසයුොනි ගහදුන්  . එත් ථ පන ‘‘චතුපුරිසයුෙං සඞ් ඝ’’න්   
වත් තබ් ගබ ‘‘චත් තාරී’’  විභත්  ගලදුපං අකත් වා නිද් ගදගසදු කගතදු  

දට් ඨබ් බං. චත් තාරි පුරිසයුොනි එත් ථා  චතුපුරිසයුක ො  හි සඞ් ගඝදු වුච් ච . 

අට්ඨපුරිසපුග් ෙන්   පුරිසපුග් ෙලවගසන එගකදු පඨමමග් ෙට් ගඨදු, එගකදු 
ඵලට් ගඨදු  ඉමිනා නගාන අට් ගඨව පුරිසපුග් ෙලා ගහදුන්  . අට් ඨ පුරිසපුග් ෙලා 

එත් ථා  අට්ඨපුරිසපුග් කෙො, සඞ් ගඝදු. එත් ථ ච පුරිගසදු  වා පුග් ෙගලදු  වා 
එකත් ථාගනතානි පදානි, ගවගනායවගසන පගනතං වුත් තං. 

ආහුකනයයන්  ආදීසු )විසුද් ධි. 1.156) ආගනත් වා හුනිතබ් බන්   ආහුනං, 
දූරගතදුපි ආගනත් වා සීලවන් ගතසු දාතබ් බානං චතුන් නං පච් චාානගමතං 
අධිවචනං. තං ආහුනං පටිග් ෙගහතුං යුත් ගතදු තස් ස මහප් ඵලභාවකරණගතදු  
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ආහුකනකයයො, සඞ් ගඝදු. අථ වා දූරගතදුපි ආෙන් ත් වා සබ් බසාපගතායම් පි එත් ථ 
හුනිතබ් බන්   ආහවනීගාදු, සක් කාදීනම් පි වා ආහවනං අරහතී  ආහවනීගාදු. 
ගාදු චාාං බ්රාහ් මණානං ආහවනීගාදු අග් ගි, ාත් ථ හුතං මහප් ඵලන්   ගතසං 
ලද් ධි. සගච හුතස් ස මහප් ඵලතාා ආහවනීගාදු, සඞ් ගඝදුව ආහවනීගාදු. සඞ් ගඝ 
හුතඤ් හි මහප් ඵලං ගහදු . ාථාහ – 

‘‘ගාදු ච වස් සසතං ජන් තු, අග් ගිං පරිචගර වගන; 
එකඤ් ච භාවිතත් තානං, මුහුත් තමපි පූජගා; 
සාගාව පූජනා ගසගායදු, ාඤ ්ගච වස් සසතං හුත’’න්  . )ධ. ප. 107); 

තගදතං නිකාාන් තගර ‘‘ආහවනීගාදු’’  පදං ඉධ ‘‘ආහුගනගායදු’’  
ඉමිනා පගදන අත් ථගතදු එකං, බයඤ් ජනගතදු පගනත් ථ කිඤ් චිමත් තගමව 
නානං. 

පාහුකනයයන්   එත් ථ පන පාහුනං වුච් ච  දිසාවිදිසගතදු ආෙතානං 
පිාමනාපානං ඤා මිත් තානං අත් ථාා සක් කාගරන පටිාත් තං ආෙන් තුකදානං. 
තම් පි ඨගපත් වා ගත තථාරූගප පිාමිත් තාදිගක පාහුනගක සඞ් ඝස් ගසව දාතුං 
යුත් තං, සඞ් ගඝදුව තං පටිග් ෙගහතුං යුත් ගතදු. සඞ් ඝසදිගසදු හි පාහුනගකදු 
නත් ථි. තථා ගහස එකබුද් ධන් තගර වී වත් ගතගාව දිස් ස , 
අබ් ගබදුකිණ් ණඤ ්ච පිාමනාපත් තකගරහි සීලාදිධම් ගමහි සමන් නාෙගතදු  එවං 

පාහුනමස ්ස දාතුං යුත් තං, පාහුනඤ ්ච පටිග් ෙගහතුං යුත් ගතදු  පාහුකනකයයො. 

දක් ඛන්   එතාා සත් තා ාථාධිප් ගපතාහි සම් පත් තීහි වඩ් ඪන් තී  දක් ඛිණා, 
පරගලදුකං සද් දහිත් වා දාතබ් බදානං. තං දක් ඛිණං අරහ , දක් ඛිණාා වා හිගතදු 

ාස් මා නං මහප් ඵලකරතාා විගසදුගධතී  දක්ඛිකණකයයො. උගභදු හත් ගථ සිරසි 
ප ට් ඨාගපත් වා සබ් බගලදුගකන කරිාමානං අඤ් ජලිකම් මං අරහතී  

අඤ්ජලිෙරණීකයො. අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කඛත්තන්   සබ් බගලදුකස් ස අසදිසං 
පුඤ ්ඤවිරුහනට් ඨානං. ාථා හි රඤ් ගඤදු වා අමච් චස් ස වා සාලීනං වා ාවානං 
වා විරුහනට් ඨානං රඤ් ගඤදු සාලික් ගඛත් තං ාවක් ගඛත් තන්   වුච් ච , එවං 
සඞ් ගඝදු සබ් බගලදුකස් ස පුඤ් ඤානං විරුහනට් ඨානං. සඞ් ඝං නිස් සාා හි 
ගලදුකස ්ස නානප් පකාරහිතසුඛසංවත් තනිකානි පුඤ් ඤානි විරුහන්  , තස් මා 
සඞ් ගඝදු අනුත් තරං පුඤ ්ඤක් ගඛත් තං ගලදුකස් ස. එත් ථාපි ‘‘සුප් පටිපන් නං 
සඞ් ඝ’’න්  ආදිනා සබ් බත් ථ සඞ් ඝ-සද් දප් පගාදුගෙදු සුප් පටිපන් නා-දිසද් දානං 
සඞ් ඝවිගසසනභාවදස් සනත් ථං කගතදු, තස් මා ‘‘සුප් පටිපන් නං 
පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා වුත් ගතපි සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු ගාවා  දට් ඨබ් බං. 

සික් ඛාගවවචගනසු පන සික් ඛා-සද් දං විනා ගකවලං භික් ඛු-සද් ගදදු භික් ඛුනී-

සද් ගදදු ච සික් ඛාා අධිවචනං න ගහදුතී  ‘‘භික්ඛුසික්ඛං භික්ඛුනීසික්ඛ’’න්   
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වුත් ගතගාව සීසං එ , අධිසීලාදගාදු පන සික් ඛා එවා  ‘‘අධිසීලං 

පච් චක් ඛාමී’’ ආදිනා වුත් ගතපි සීසං එ . පඨමං පාරාජිෙන්  ආදිනා 
සික් ඛාපදානංගාව ෙහණං ගවදිතබ් බං, න ආපත් තීනං. 

උපජ් ඣාාගවවචගනසු උපජ් ඣාගාදු හුත් වා ගාදු පබ් බාගජසි ගචව 

උපසම් පාගදසි ච, තං සන් ධාා ‘‘කයො මං පබ්බාකජසී’’ ආදි වුත් තං. යස්ස

මූකෙනා  ාස් ස පධානභාගවන කාරණභාගවන වා. ාස් ස මූලං පධානභාගවදු 

කාරණභාගවදු වා එ ස් සා  යස්සමූලිො, පබ් බජ් ජා උපසම් පදා ච. මූල-සද් දස ්ස 
සාගපක් ඛභාගවපි නිච් චසාගපක් ඛතාා ෙමකත් තා තද් ධිතවුත්   දට් ඨබ් බා. 

ආචරිාගවවචගනසු පන ගාදු උපජ් ඣං අදත් වා ආචරිගාදුව හුත් වා 

පබ් බාගජසි, කම් මවාචාචරිගාදු හුත් වා උපසම් පාගදසි ච, තං සන් ධාා ‘‘කයොමං

පබ්බාකජසි, කයො මං අනුසාකවසී’’  වුත් තං. ඉගමහි ද් වීහි වචගනහි 

පබ් බජ් ජාචරිගාදු ච උපසම් පදාචරිගාදු ච දස් සිගතදු. යා ං නිස්සාය වසාමී  

නිස ්සාාචරිාං දස් ගස . යා ං උද්දිසාකපමී ආදිනා පන ධම් මාචරිගාදු 

වුත් ගතදු. තත් ථ උද්දිසාකපමී  පාඨං උද් දිසාගපමි. පරිපුච්ඡාමී  
උග් ෙහිතපාඨස් ස අත් ථං පරිපුච් ඡාමි. සද් ධිවිහාරිකගවවචනාදීසු ච 

වුත් තානුසාගරගනව අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. තස්ස මූකෙ  එත් ථ පන තස් ස 
සන්  ගක  අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. 

ඔෙල්ෙකෙො  ඛුප් පිපාසාදිොක් ඛපගරතානං ඛීණසුඛානං 
නහානාදිසරීරපටිජග් ෙනරහිතානං කපණමනුස් සානගමතං අධිවචනං. 

කමොළිබද්කධො  සිඛාබද් ගධදු ඔමුක් කමකුගටදු වා. කිඤ් චාපි ද් ගවවාචිගකදු 
උපාසගකදු පඨමගබදුධිාංගාව සම් භව , තථාපි තදා ලබ් භමානනාමං ෙගහත් වා 

වුත් ගතපි සික් ඛාපච් චක් ඛානං ගහදු ගාවා  දස් සනත් ථං ‘‘ද්කවවාචිකෙො 

උපාසකෙො’’  වුත් තං. ‘‘ද් ගවවාචිගකදු’’  ඉදගමව පගනත් ථ ගවවචනන්   
දට් ඨබ් බං, තස් මා ‘‘ද් ගවවාචිගකදු  මං ධාගරහී’’  එත් තගකපි වුත් ගත සීසං 
එ . එවං ගසගසසුපි. 

කුමාරකෙො  කුමාරාවත් ගථදු අ විා දහරසාමගණගරදු. කචල්ෙකෙො  

තගතදු මහන් තතගරදු ඛුද් දකසාමගණගරදු. කචටකෙො  මජ් ඣිගමදු. 

කමොළි ල්කෙො  මහාසාමගණගරදු. සමණුද්කදකසො  පන අවිගසසගතදු 

සාමගණරාධිවචනං. නි ණ්ඨුපට්ඨාකෙො ආදීනිපි  ත් ථිාසාවකගවවචනානී  
දට් ඨබ් බං. 

දුස්සීකෙො  නිස් සීගලදු සීලවිරහිගතදු. පාපධම්කමො  ොස් සීලත් තා එව 

හීනජ් ඣාසාතාා ලාමකසභාගවදු. අසුචිසඞ්ෙස්සරසමාචාකරො  
අපරිසුද් ධකාාකම් මාදිතාා අසුචි හුත් වා සඞ් කාා සරිතබ් බසමාචාගරදු. ොස් සීගලදු 
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හි කිඤ් චිගදව අසාරුප් පං දිස් වා ‘‘ඉදං අසුගකන කතං භවිස් සතී’’  පගරසං 
ආසඞ් කනීගාදු ගහදු . ගකනචිගදව කරණීගාන මන් තාන් ගත භික් ඛූ දිස ්වා 
‘‘කච් චි නු ගඛදු ඉගම මාා කතකම් මං ජානිත් වා මන් ගතන් තී’’  

අත් තගනදුගාව සඞ් කාා සරිතබ් බසමාචාගරදු. පටිච්ඡන්නෙම්මන්කතො  

ලජ් ජිතබ් බතාා පටිච් ඡාගදතබ් බකම් මන් ගතදු. අස්සමකණො  න සමගණදු. 

සලාකග් ෙහණාදීසු ‘‘අහම් පි සමගණදු’’  මිච් ඡාපටිඤ් ඤාා සමණපටිඤ්කඤො, 

අගසට් ඨචාරිතාා අබ්ර ්මචාරී, උගපදුසථාදීසු ‘‘අහම් පි බ්රහ් මචාරී’’  

මිච් ඡාපටිඤ් ඤාා බ්ර ්මචාරිපටිඤ්කඤො, පූ නා කම් ගමන සීලවිපත්  ාා 

අන් ගතදු අනුපවිට් ඨත් තා අන්කතොපූති, ඡහි ද් වාගරහි 

රාොදිකිගලසානුස ්සවගනන  න් තත් තා අවස්සුකතො, 

සඤ ්ජාතරාොදිකචවරත් තා සීලවන් ගතහි ඡඩ් ගඩතබ් බත් තා ච ෙසම්බුජාකතො.

කෙොණ්කඨො  ොස් සීලාධිවචනගමතං. 

‘‘ාානි වා පනඤ් ඤානිපි අත් ථි බුද් ධගවවචනානි වා’’ ආදිනා ාං-
සද් දපරාමට් ඨානං බුද් ධාදිගවවචනානංගාව තං-සද් ගදන පරාමසනං ගහදුතී  

ආහ – ‘‘කතහිආොකරහි…කප.… බුද්ධාදීනංකවවචකනහී’’ . කථං පන තානි 

ආකාරාදිසද් ගදහි ගවදුහරීාන් තී  ආහ ‘‘කවවචනානි හී’’ ආදි. 
සණ් ඨානවන් තානං බුද් ධාදීනං සණ් ඨානදීපනං තාව ගහදුතු, සණ් ඨානරහිතානං 

පන ධම් මසික් ඛාදීනං කථන්   ආහ ‘‘සික්ඛාපච්චක්ඛානසණ්ඨානත්තා එව 

වා’’ . සික් ඛාපච් චක් ඛානරූපානි හි ගවවචනානි 

‘‘සික්ඛාපච්චක්ඛානසණ්ඨානානී’’  වුච් චන්  . එවං කඛො  එත් ථ කඛො  

අවධාරණත් ගථ නිපාගතදු  ආහ ‘‘එවකමවා’’ . 

54. මුච්ඡාපකරකතො  මුච් ඡාා අභිභූගතදු. වචනත් ථවිජානනසමත් ථං 

 රච් ඡානෙතං දස් ගසතුං ‘‘නා මාණවෙස්සා’’ ආදි වුත් තං. 

තික තුෙපටිසන්ධිො  ගාභුායවගසන වුත් තං. න හි සබ් බාපි ගදවතා 

 ගහතුකපටිසන් ධිකාව ගහදුන්   ද් විගහතුකානම් පි සම් භවගතදු. අතිඛිප්පං

ජානන්තී  ගදවතානං භවඞ් ෙපරිවාසස් ස මනුස් සානං විා අදන් ධභාවගතදු 
වුත් තං. 

සභා ස්සා  පුරිසස් ස. විසභා ස්සා  මාතුොමස් ස. අනරියකෙො  

මාෙධගවදුහාරගතදු අඤ් ගඤදු. දවා  සහසා. රවා  විරජ් ඣිත් වා. අඤ් ඤං 
භණිස ්සාමී  අඤ් ඤං භණන් ගතදු බුද් ධං පච් චක් ඛාමී  භණතී  ගාදුගජතබ් බං. 
අක් ඛරසමාානභිඤ් ඤතාා වා කරණසම් පත්  ාා අභාවගතදු වා කගථතබ් බං 
කගථතුං අසක් ගකදුන් ගතදු හුත් වා අඤ් ඤං කගථන් ගතදු රවා භණ  නාම. 

උභාථාපි අඤ ්ඤං භණිතුකාමස් ස අඤ් ඤභණනං සමානන්   ආහ ‘‘පුරිකමන

කෙො විකසකසො’’ . 
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පටුන 

වාකචතී  පාළිං කගථන් ගතදු අඤ් ඤං උග් ෙණ් හාගපන් ගතදු වා වාගච . 

පරිපුච්ඡතී  පාළිාා අත් ථං පරිපුච් ඡන් ගතදු පාළිං පරිපුච් ඡ . උග් ණ් ාතී  

අඤ ්ඤස ්ස සන්  ගක පාළිං උග් ෙණ් හා . සජ්ොයංෙකරොතී  උග් ෙහිතපාළිං 

සජ් ඣාා . වණ්කණතී  පාළිාා අත් ථං සංවණ් ගණන් ගතදු පාළිං වණ් ගණ . 
මහල් ලකස ්ස කිඤ් චි අජානනගතදු අවිදි න් ද්රිාතාා වා 

‘‘කපොත්ථෙරූපසදිසස්සා’’  වුත් තං, මත්  කාා කතරූපසදිසස් සා  අත් ගථදු. 

 රුකමධස්සා  ආරම් මගණසු ලහුප් පවත්  ාා අභාවගතදු දන් ධෙ කතාා 

ෙරුපඤ් ඤස ්ස, මන් දපඤ් ඤස ්සා  වුත් තං ගහදු . සබ්බකසොවා  ඉමිනා ‘‘ඉදං 
පදං සාගවස් සාමි ‘සික් ඛං පච් චක් ඛාමී’’’  එවං පවත් තචිත් තුප් පාදස් ස අභාවං 
දස් ගස . ාස් මා පන අස  එවරූගප චිත් තුප් පාගද ගකනචි පරිාාගාන තථාවිධං 

වචීගභදං කත් වා සාවනං නාම ගනව සම් භව , තස් මා වුත් තං ‘‘බුද්ධං

පච්චක්ඛාමීතිආදීසු…කප.… වචීකභදංෙත්වානසාකවතී’’ . 

සික් ඛාපච් චක් ඛානවිභඞ් ෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මූලපඤ් ඤත්  වණ් ණනා 

55. නිද්දිසිතබ්බස්සා  විවරිතබ් බස ්ස පකාගසතබ් බස් ස. කිකෙකසහී  

අහිරිකාදීහි කිගලගසහි. ඉකතො පට්ඨායා  ොට් ඨුල් ල-පදගතදු පට් ඨාා. තස්ස 

ෙම්මස්සා  ගමථුනධම් මපටිගසවනසඞ් ඛාතස් ස කම් මස් ස. දස්සනන්  ආදි 

වුත් තනාගමව. අස්සා  ගමථුනධම් මස ්ස. 

ද් වීහි ද් වීහි සමාපජ් ජිතබ් බා ද්වයංද්වයසමාපත්තී  ආහ ‘‘ද්වකයන

ද්වකයන සමාපජ්ජිතබ්බකතො’’ . රාෙපරියුට් ඨාගනන සදිසභාවප් පත්  ාා 

මිථුනානං ඉදං ගමථුනං, ගමථුනගමව ධම් ගමදු කමථුනධම්කමො  ආහ 

‘‘උභින්නං රත්තාන’’න්  ආදි. තත් ථ රත්තානන්   ගමථුනරාගෙන රත් තානං. 

සාරත්තානන්   ගතගනව රාගෙන අ විා රත් තානං. අවස්සුතානන්   
ගලදුකස ්සාදමිත් තසන් ථවවගසන උප් පන් නගමථුනරාගෙන  න් තානං. 

පරියුට්ඨිතානන්   ගමථුනරාගුප් පත්  ාා පරිගාදුනද් ධචිත් තානං. සදිසානන්   
රත් තතාදීහි සදිසානං. 

ාස් මා ‘‘පටිගසව  නාමා’’  පදං මා කාා නත් ථි, තස් මා ‘‘පටිගසව  
නාමා  කස ්මා උද් ධට’’න්   ගාදු මඤ් ඤ , තස් ස කාරණං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘පටිකසකවයයාති එත්ථ…කප.… මාතිොපද’’න්   ආහ. ඉත්ථියා

නිමිත්කතනා  ඉදං ‘‘මග් ගෙන ෙච් ඡතී’’ ආදි විා දට් ඨබ් බං. ාථා හි 
‘‘මග් ගෙන ෙච් ඡතී’’  වුත් ගත ‘‘මග් ෙං ෙච් ඡ , මග් ගෙ වා ෙච් ඡතී’’  
අාමත් ගථදු ලබ් භ , එවං ‘‘ඉත් ථිාා නිමිත් ගතන පගවගසතී’’  වුත් ගත 
‘‘ඉත් ථිාා නිමිත් තං පගවගස , නිමිත් ගත වා පගවගසතී’’  අාමත් ගථදු 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

71 

පටුන 

ලබ් භ . ඉදඤ් ච ගාභුගායන පුරිසපගාදුෙදස් සනත් ථං වුත් තං. නිමිත්තං 

අඞ් ජාතන්   අත් ථගතදු එකං. පගවසනං නාම න බහි ඡුපනමත් තන්   ආහ 

‘‘වාකතන අසම්ඵුට්කඨ අල්කෙොොකස’’ . අබ් භන් තරඤ් හි පගවගසන් ගතදු 

‘‘පගවගසතී’’  වුච් ච , න බහි ඡුපන් ගතදු. අබ්භන්තරන්   ච පක ාා 
සබ් බගසදු පිහිතස් ස නිමිත් තස ්ස වාගතන අසම් ඵුට් ගඨදුකාගසදු වුච් චතී . 

ඉදානි සබ් බථා ගලගසදුකාසපිදහනත් ථං ඉත් ථිනිමිත් ගත පුරිසනිමිත් ගත ච 
ලබ් භමානං පගවසකාගල අඤ් ඤමඤ් ඤං ඵස් සාරහං පගදසවිගසසං විභජිත් වා 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘ඉත්ථිනිමිත්කත චත්තාරි පස්සානී’’ ආදිමාහ. වාගතන හි 
අසම් ඵුට් ගඨ අල් ගලදුකාගස ාත් ථ කත් ථචි එගකනපි පගදගසන ඡුපිත් වා 

පගවගසන් ගතදු ‘‘පගවගසතී’’  වුච් ච . කවමජ්ෙන්   ාථා චත් තාරි පස් සානි 
අසම් ඵුසන් ගතදු පගවගස , එවං කතවිවරස් ස ඉත් ථිනිමිත් තස් ස ගහට් ඨිමතලං 

වුච් ච , පුරිසනිමිත් ගත පන මජ්ෙන්   අග් ෙගකදුටිං සන් ධාා වද . උපරී  
අග් ෙගකදුටිගතදු උපරිභාෙප් පගදගසදු. ඉදඤ් ච මජ් ගඣන සමිඤ් ජිත් වා 
පගවගසන් තස් ස මජ් ඣිමපබ් බසමිඤ් ජිතඞ් ගුලිං කත් ථචි පගවගසන් තස් ස 
අඞ් ගුලිාා මජ් ඣිමපබ් බපිට් ඨිසදිසං අඞ් ෙජාතස් ස උපරිභාෙගවමජ් ඣං සන් ධාා 

වුත් තං. ක ට්ඨාපකවකසන්කතො  ඉත් ථිනිමිත් තස ්ස ගහට් ඨිමභාගෙන ඡුපන් තං 

පගවගසන් ගතදු. මජ්කෙන පකවකසන්කතො  අබ් භන් තරතලං ඡුපිත් වා 
මජ් ගඣන පගවගසන් ගතදු. කත් ථචි අච් ඡුපන් තං පගවගසත් වා නීහරන් තස ්ස හි 
නත් ථි පාරාජිකං, ොක් කටං පන ගහදු  ඡින් නසීසවත් ථුස් මිං වට් ටකගත මුගඛ 

අච් ඡුපන් තං පගවගසත් වා නීහරන් තස ්ස විා. මජ්කෙකනව ඡුපන්තං

පකවකසන්කතො  අග් ෙගකදුටිාා ඡුපන් තං පගවගසන් ගතදු. මජ් ඣිමපබ් බපිට් ඨිාා 
සමිඤ් ජිතඞ් ගුලින්   සම් බන් ගධදු. අථ වා සමිඤ් ජිතඞ් ගුලිං මජ් ඣිමපබ් බපිට් ඨිාා 

පගවගසන් ගතදු විාා  ගාදුගජතබ් බං. සඞ්කෙොකචත්වා  නිමිත් තමජ් ගඣන 

භින් දිත් වා. උපරිභාක නා  සඞ් ගකදුචිතස් ස උපරිභාෙගකදුටිාා. ඉදානි 
පුරිසනිමිත් තස් ස ගහට් ඨා වුත් ගතසු ඡසු ඨාගනසු උපරී  වුත් තට් ඨානන් තරස ්ස 
වගසන විසුං චත් තාරි පස් සානි ෙගහත් වා පුරිසනිමිත් ගත දසධා ඨානගභදං 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘තත්ථා’’ ආදිමාහ. ගහට් ඨා පන විසුං තානි අග් ෙගහත් වා 
‘‘චත් තාරි පස් සානී’’  වචනසාමඤ් ඤගතදුපි විසුං විසුං ලබ් භමානානි එකච් චං 

ෙගහත් වා ඡ ඨානානි වුත් තානි. තුොදණ්ඩසදිසං පකවකසන්තස්සා  උජුකං 
පගවගසන් තස් ස. 

නිමිත්කත ජාතන්   අත් තගනදු නිමිත් ගත ජාතං. චම්මඛීෙන්   නිමිත් ගත 
උට් ඨිතං චම් මගමව. ‘‘උණ් ණිෙණ් ගඩදු’’ පි වදන්  . නිමිත් ගත ජාතම් පි 

චම් මඛීලාදි නිමිත් තගමවා  ආහ ‘‘ආපත්ති පාරාජිෙස්සා’’ . 

‘‘උපහතකාාප් පසාද’’න්   අවත් වා ‘‘නට්ඨොයප්පසාද’’න්   වචනං 

උපාදින් නභාවස ්ස නත් ථිතාදස් සනත් ථං. ගතගනවාහ – ‘‘මතචම්මං වා
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සුක්ඛපීළෙං වා’’ . ස  හි උපාදින් නභාගව උපහගතපි කාාප් පසාගද 
උපහ න් ද්රිාවත් ථුස් මිං විා පාරාජිකාපත්  ගාව සිාා, මතචම් මං පන 
සුක් ඛපීළකඤ් ච අනුපාදින් නකං උපාදින් නගකගාව ච පාරාජිකාපත්  . 

ගතගනවාහ ‘‘ආපත්ති දුක්ෙටස්සා’’ . න ච එවං කගරදුන් තස් ස අනාපත්   
සක් කා වත් තුන්   ොක් කටං වුත් තං, ඉත් ථිනිමිත් තස් ස පන නට් ගඨපි 
උපාදින් නභාගව පාරාජිකාපත්  ගාව. මගත අක් ඛායිගත ගාභුගායන 

අක් ඛායිගත පාරාජිකාපත්  වචනගතදු කමථුනස්සාකදනා  ඉමිනා 
කාාසංසග් ෙරාෙං නිවත් ගත . ස  හි කාාසංසග් ෙරාගෙ සඞ් ඝාදිගසගසදුව 
සිාා, බීජානිපි නිමිත් තසඞ් ඛයං න ෙච් ඡන් තී  ොක් කටගමව වුත් තං. 
‘‘නිමිත් ගතන නිමිත් තං පගවගසතී’’  හි වුත් තං. 

ඉදානි ඉමිස ්සා ගමථුනකථාා අසබ් භිරූපත් තා ‘‘ඊදිසං ඨානං කගථන් ගතහි 

සුණන් ගතහි ච එවං පටිපජ් ජිතබ් බ’’න්   අනුසාසන් ගතදු ‘‘අයඤ්චකමථුනෙථා

නාමා’’ ආදිමාහ. ගමථුනකථාා රාෙවුද් ධිගහතුත් තා හාසවිසාත් තා ච 
තොභානිවත් තනත් ථං පටිකූලමනසිකාරාදීසු නිගාදුගජ . පටිකූලමනසිකාගරන 
හි රාගෙදු නිවත් ත , සමණසඤ් ඤාදීසු පච් චුපට් ඨිගතසු හාගසදු නිවත් ත . 

සත්තානුද්දයායා  සත් තානං අපාාොක් ඛාදීහි අනුරක් ඛණත් ථං. 

කෙොොනුෙම්පායා  සත් තගලදුකවිසාාා අනුකම් පාා. 

මුඛං අපිධායා  මුඛං අපිදහිත් වා, ගාන ගකනචි පමාගදන කදාචි 
මන් දහාගසදු භගවාය, තදා ෙරුත් තං කුප් ගපාය, තස් මා තාදිගස කාගල 
ෙරුභාවස් ස අවිගකදුපනත් ථං බීජගකන මුඛං පටිච් ඡාගදත් වා නිසීදිතබ් බන්   

අධිප් පාගාදු. අථ වා මුඛංඅපිධායා  මුඛං පිදහිත් වා  අත් ගථදු. බීජගකන මුඛං 
පටිච් ඡාගදත් වා හසමාගනන න නිසීදිතබ් බන්   අාගමත් ථ අධිප් පාගාදු. 

දන්තවිදංසෙන්   දන් ගත දස් ගසත් වා විවරිත් වා චා  අත් ගථදු.  බ්භිකතනා  
සඞ් ගකදුචං අනාපජ් ජන් ගතන, උස් සාහජාගතනා  අත් ගථදු. ාදි හි ‘‘ඊදිසං නාම 
අසබ් භිං කගථමී’’  සඞ් ගකදුචං ආපජ් ගජාය, අත් ථවිභාවනං න සිාා, තස් මා 
‘‘තාදිගසන සම් මාසම් බුද් ගධනපි තාව ඊදිසං කථිතං, කිමඞ් ෙං පනාහං 
කගථමී’’  එවං උස් සාහජාගතන කගථතබ් බන්   අධිප් පාගාදු. 

සත්ථුපටිභාක නා  සත් ථුකප් ගපන, සත් ථුසදිගසනා  අත් ගථදු. 

මූලපඤ් ඤත්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුපඤ් ඤත්  වණ් ණනා 

තිරච්ඡාකනසු  තායා   රච් ඡාගනසු උප් පන් නාා. ාස් මා  රච් ඡානෙතා 
නාම අ ඛුද් දකාපි ගහදුන්  , ගාසං මග් ගෙසු  ලඵලමත් තම් පි පගවසනං 
නප් පගහදු , තස් මා න සබ් බාව  රච් ඡානෙ ත් ථිගාදු පාරාජිකවත් ථුභූතා  
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පටුන 

පගවසනප් පගහදුනකවගසන ලබ් භමානක රච් ඡානෙ ත් ථිගාදු පරිච් ඡින් දිත් වා 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘පාරාජිෙවත්ථුභූතා එව කචත්ථා’’ ආදිමාහ. අපදානං

අහිමච්ඡා ආදිොථා පාරාජිකවත් ථූනං ගහට් ඨිමපරිච් ගඡදදස් සනත් ථං 

ගපදුරාගණහි ඨපිතා. තත් ථ අහී  ජා නිද් ගදගසන සබ් බාපි සප් පජා  

සඞ් ෙහිතා  ආහ – ‘‘අහිග්  කණන…කප.… දීඝජාති සඞ් හිතා’’ . තත් ථ 

ක ොනසා  සප් පවිගසසා, ගාසං පිට් ඨීසු මහන් තානි මණ් ඩලානි සන් දිස ්සන්  . 

මච්ඡග් ෙහණං ඔදකජා ාා උපලක් ඛණපදන්   ආහ – 

‘‘මච්ඡග්  කණන…කප.… ඔදෙජාති සඞ් හිතා’’ . ගතගනව 
මණ් ඩූකකච් ඡපානං සපාදකත් ගතපි ඔදකජා කත් තා සඞ් ෙගහදු කගතදු. 

මුඛසණ්ඨානන්   ඔට් ඨචම් මසණ් ඨානං. වණසඞ්කඛපං  ච්ඡතී  
වණසඞ් ෙහං ෙච් ඡ  නවසු වණමුගඛසු සඞ් ෙහිතත් තා  අධිප් පාගාදු. වගණ 
ථුල් ලච් චාඤ් ච ‘‘අමග් ගෙන අමග් ෙං පගවගස , ආපත්   ථුල් ලච් චාස් සා’’  
ඉමස ්ස වගසන ගවදිතබ් බං. තස් මිඤ ්හි සුත් ගත ද් වීසු සම් භින් නවගණසු එගකන 
වගණන පගවගසත් වා ො ගාන නීහරන් තස් ස ථුල් ලච් චාං වුත් තං. වක් ඛ  ච 
‘‘ඉමස ්ස සුත් තස් ස අනුගලදුමවගසන සබ් බත් ථ වණසඞ් ගඛගප ථුල් ලච් චාං 

ගවදිතබ් බ’’න්   )පාරා. අට් ඨ. 1.66). කුක්කුටිග් ෙහණම් පි සබ් බාා පක් ඛිජා ාා 

උපලක් ඛණපදන්   ආහ – ‘‘කුක්කුටිග්  කණන…කප.… පක්ඛිජාති

සඞ් හිතා’’ . මජ්ජාරිග් ෙහණම් පි චතුප් පදජා ාා උපලක් ඛණපදන්   

දට් ඨබ් බං. ගතනාහ – ‘‘මජ්ජාරිග්  කණන…කප.… චතුප්පදජාති 

සඞ් හිතා’’ . රුක්ඛසුනඛා නාම කලන් දකා පි වදන්  . මඞ්ගුසා  නඞ් ගුලා. 

පරාජිත-සද් ගදදු උපසග් ෙස් ස වුද් ධිං කත් වා ත-කාරස ්ස ච ක-කාරං කත් වා 

පාරාජිකෙො  නිද් දිට් ගඨදු  ආහ ‘‘පාරාජිකෙොති පරාජිකතො’’ . ‘‘ෙත්ථචි 

ආපත්තී  ‘පාරාජිගකන ධම් ගමන අනුද් ධංගසායා’ ආදීසු (පාරා. 384, 391), 

ෙත්ථචි සික්ඛාපදන්   ඉදං පන දිස් වා ජානිතබ් බ’’න්    ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
පරාජාතී  පාරාජිකං, පාරාජිකා  ච කත් තුසාධගනන පාරාජික-සද් ගදන 

සික් ඛාපදං ආපත්   ච වුච් චතී  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘කයො තං

අතික්ෙමතී’’ ආදි. පුග් ෙගලදු පන කම් මසාධගනන පාරාජික-සද් ගදන වුච් චතී  

දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘පුග් කෙොයස්මාපරාජිකතො’’ ආදි. 

එතකමව හි අත්ථං සන්ධායා  ‘‘තං ආපත්  ං ආපන් ගනදු පුග් ෙගලදු 

පරාජිගතදු ගහදු  පරාජාමාපන් ගනදු’’  එතමත් ථං සන් ධාා. චුකතො

පරද්කධො ආදිනා හි තං ආපත්  ං ආපන් නපුග් ෙගලදු චුගතදු ගහදු  පරාජිගතදු 
පරාජාං ආපන් ගනදු  අාමත් ගථදු විඤ් ඤාා , න පන පුග් ෙගලදු පාරාජිගකදු 

නාම ගහදුතී  එතමත් ථං සන් ධාාා  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. න හි පරිවාකරපි 
ොථා පුග් ෙලවුත්  පාරාජිකසද් දනිබ් බචනදස් සනත් ථං වුත් තා ආපත්  වුත් තීනං 
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පාරාජිකා-දිසද් දානං නිබ් බචනවිභාෙප් පසඞ් ගෙ වුත් තත් තා. අාඤ් හි 
පරිවාරොථාා අත් ගථදු )පරි. අට් ඨ. 339) – ාදිදං 
පුග් ෙලාපත්  සික් ඛාපදපාරාජිගකසු ආපත්  පාරාජිකං නාම වුත් තං, තං 
ආපජ් ජන් ගතදු පුග් ෙගලදු ාස් මා පරාජිගතදු පරාජාමාපන් ගනදු සද් ධමා චුගතදු 
පරද් ගධදු භට් ගඨදු නිරඞ් කගතදු ච ගහදු , අනීහගට තස් මිං පුග් ෙගල පුන 

උගපදුසථපවාරණාදිගභගදදු සංවාගසදු නත් ථි, කතකනතං ඉති වුච්චති ගතන 
කාරගණන එතං ආපත්  පාරාජිකං ඉ  වුච් චතී . අාං පගනත් ථ සඞ් ගඛපත් ගථදු 
– ාස් මා පරාජිගතදු ගහදු  එගතන, තස් මා එතං පාරාජිකන්   වුච් චතී . 

පරිභට්කඨො  සාසනගතදු භට් ගඨදු, පරිහීගනදු  අත් ගථදු. ඡින්කනො  අන් තරා 
ඛණ් ඩිගතදු. 

සද්ධිං කයොජනායා  පදගාදුජනාා සද් ධිං. චතුබ්බිධං සඞ්ඝෙම්මන්   

අපගලදුකනාදිවගසන චතුබ් බිධං කම් මං. සීමාපරිච්ඡින්කනහී  

එකසීමාපරිාාපන් ගනහි. පෙතත්තා නාම පාරාජිකං අනාපන් නා අනුක් ඛිත් තා 

ච. පඤ්චවිකධොපී  නිදානුද් ගදසාදිවගසන පඤ් චවිගධදුපි. නහාපිතපුබ් බකානං 
විා ඔධිසඅනුඤ් ඤාතං ඨගපත් වා අවගසසං සබ් බම් පි සික් ඛාපදං සබ් ගබහිපි 

ලජ් ජීපුග් ෙගලහි අන ක් කමනීාත් තා වුත් තං ‘‘සබ්කබහිපි ෙජ්ජීපුග් කෙහිසමං

සික්ඛිතබ්බභාවකතො’’ . සමන්   සද් ධිං, එකප් පහාගරන වා. 

සික්ඛිතබ්බභාවකතො  අන ක් කමනවගසන උග් ෙහපරිපුච් ඡාදිනා ච 
සික් ඛිතබ් බභාවගතදු. සාමඤ් ඤසික් ඛාපගදසු ‘‘ඉදං තාා න සික් ඛිතබ් බ’’න්   

එවං අබහිකාතබ් බගතදු ‘‘නඑකෙොපිතකතොබහිද්ධාසන්දිස්සතී’’  වුත් තං. ාං 
තං වුත් තන්   සම් බන් ගධදු. 

56. න කෙවෙං ඉත්ථියා එව නිමිත්තං පාරාජිෙවත්ථූ  ඉමිනා ගකවලං 
ඉත් ථිාා එව නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථු න ගහදු , අථ ගඛදු 

උභගතදුබයඤ් ජනකපණ් ඩකපුරිසානම් පි නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථූ  දස් ගස . න

චමනුස්සිත්ථියාඑවා  ඉමිනා පන මනුස් සිත් ථිාා එව නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථු 
න ගහදු , අමනුස් සිත් ථි රච් ඡානෙ ත් ථිඅමනුස් සුභගතදුබයඤ් ජනකාදීනම් පි 

නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථූ  දස් ගස . ‘‘වත්ථුකමව න ක ොතී  

අමනුස ්සිත් ථිපසඞ් ගෙන ආෙතං සුවණ් ණරජතාදිමාං පටික් ඛිපතී’’  තීසුපි

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං යුත් තං විා න දිස් ස . න හි ඉගතදු පුබ් ගබ 
අමනුස ්සිත් ථිග් ෙහණං කතං අත් ථි, ගාන තප් පසඞ් ගෙදු සිාා. ඉදාගනව හි 
‘‘ ස් ගසදු ඉත් ථිගාදු’’ ආදිනා අමනුස් සිත් ථිග් ෙහණං කතං, න ච 
අමනුස ්සිත් ථිග් ෙහගණන සුවණ් ණරජතාදිමාානං පසඞ් ගෙදු යුත් ගතදු. 
මනුස් සාමනුස ්ස රච් ඡානජා වගසන  විධා කත් වා 
පාරාජිකවත් ථුභූතසත් තානං නිද් ගදගසන සුවණ් ණරජතාදිමාානං පසඞ් ෙස ්ස 
නිවත්  තත් තා. තථා හි ඉත් ථිපුරිසාදීසු මනුස ්සාමනුස් සාදීසු වා කඤ් චි 
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අනාමසිත් වා අවිගසගසන ‘‘ගමථුනං ධම් මං පටිගසගවායා’’  එත් තකගමව 
මා කාාං වුත් තං. තස් ස පදභාජගන ච ‘‘පටිගසව  නාමා’’  මා කං පදං 
උද් ධරිත් වා ‘‘ගාදු නිමිත් ගතන නිමිත් තං අඞ් ෙජාගතන අඞ් ෙජාතං අන් තමගසදු 
 ලඵලමත් තම් පි පගවගස , එගසදු පටිගසව  නාමා’’  පටිගසවනාකාගරදුව 
දස් සිගතදු, න පන පාරාජිකවත් ථුභූතනිමිත් තනිස ්සාා 
මනුස් සාමනුස ්ස රච් ඡානෙතා ඉත් ථිපුරිසපණ් ඩකඋභගතදුබයඤ් ජනකා 
නිාගමත් වා දස් සිතා, තස් මා ‘‘ඉත් ථිාා එව නු ගඛදු නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථු, 
උදාහු අඤ් ගඤසම් පී’’  එවමාදි සන් ගදගහදු සිාා, නිමිත් තගවදුහාගරදු ච 

සුවණ් ණරජතාදිමාරූපගකසු ච ලබ් භ ගාව. ගතගනව විනීතවත්ථූසු (පාරා. 
71) ‘‘ගලපචිත් තස ්ස නිමිත් තං අඞ් ෙජාගතන ඡුපි, දාරුධීතලිකාා නිමිත් තං 
අඞ් ෙජාගතන ඡුපී’’  වුත් තං, තස් මා නිමිත් තසාමඤ් ඤගතදු 
‘‘සුවණ් ණරජතාදිමාානම් පි නිමිත් තං පාරාජිකවත් ථු ගහදු , න ගහදුතී’’  
කස ්සචි ආසඞ් කා සිාා. ගතගනව ‘‘ගලපචිත් තාදිවත් ථූසු තස් ස කුක් කුච් චං 
අගහදුසී’’  වුත් තං. තස් මා තදාසඞ් කානිවත් තනත් ථං 
පාරාජිකවත් ථුභූතසත් තනිාමනත් ථඤ ්ච ජා වගසන මනුස ්සාමනුස් සාදිගතදු 
 ධා කත් වා පාරාජිකවත් ථුභූගත සත් ගත භෙවා විභජිත් වා දස් ගස , තස් මා 
‘‘වත් ථුගමව න ගහදුතී’’  නිමිත් තසාමඤ් ඤගතදු පසඞ් ොෙතං 
සුවණ් ණරජතාදිමාානං නිමිත් තං පටික් ඛිපතී  වත් තබ් බං. 

තකයො මග්ක   භුම් මත් ගථ උපගාදුෙවචනන්   ආහ ‘‘තීසු මග්ක සූති

අත්කථොකවදිතබ්කබො’’ . එවංසබ්බත්ථා  ඉමිනා ‘‘ද් ගව මග් ගෙ’’  එත් ථාපි 
ද් වීසු මග් ගෙසූ  අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු  අ දිස් ස . 

අනුපඤ් ඤත්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමචතුක් කකථාවණ් ණනා 

57. අස්සා  ආඛයා කපදන්   තස් ස අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘ක ොතී’’  ආහ. 

 ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘අස් සා  පුග් ෙලං පරාමසිත් වා ගහදුතී  වචනගසගසදු 
දස් සිගතදු’’ පි අත් ථවිකප් ගපදු දස් සිගතදු, න ගසදු සුන් දරතගරදු. ාදි හි 
වචනගසගසදු අධිප් ගපගතදු සිාා, ‘‘ගහදුතී’’  වත් තබ් බං, ගතගනව අඤ් ඤස ්මිං 
අත් ථවිකප් ගප ගහදුතී  වචනගසගසදු කගතදු. 

58. සාදියන්තස්කසවා  එත් ථ සාදිානං නාම ගසගවතුකාමතාචිත් තස් ස 

උපට් ඨාපනන්   ආහ ‘‘පටිකසවනචිත්තසමඞ්ගිස්සා’’ . ‘‘පටිපක්ඛං

අත්ථයන්තී  සික් ඛාකාමානං භික් ඛූනං පටිපක් ඛං ොස් සීලභාවං අත් ථාන් තී’’  

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අත් තගනදු ගවරිපුග් ෙලස ්ස පන පටිපක් ඛභූතං කඤ් චි 
අමිත් තං අත් ථාන්   ෙගවසන් තී  එවගමත් ථ අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. පච් චත් ථිකා 
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හි අත් තගනදු ගවරිං නාගසතුකාමා තස් ස පටිපක් ඛභූතං කඤ් චි අමිත් තං 
අත් තගනදු සහාාභාවමුපෙච් ඡන් තං ඉච් ඡන්  . රාජපච් චත් ථිකාදීනං උපරි 

වක් ඛමානත් තා තදනුරූපවගසන අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘භික්ඛූඑව පච්චත්ථිො

භික්ඛුපච්චත්ථිො’’  ආහ. ‘‘භික් ඛුස් ස පච් චත් ථිකා භික් ඛුපච් චත් ථිකා’’  එවං 
පන වුච් චමාගන භික් ඛුස් ස පච් චත් ථිකා රාජාදගාදුපි එත් ගථව සඞ් ෙය් හන් තී  
රාජපච් චත් ථිකාදගාදු විසුං න වත් තබ් බා සියුං, අඤ ්ඤත් ථ පන භික් ඛුස ්ස 
පච් චත් ථිකා භික් ඛුපච් චත් ථිකා  අාමත් ගථදු ලබ් භගතව 

‘‘සාසනපච් චත් ථිකා’’  ාථා. ඉස්සාපෙතා  පගරසං 

ලාභසක් කාරාදිඅසහනලක් ඛණාා ඉස් සාා අභිභූතා. නිප්පරිප්ඵන්දන්   
පරිප් ඵන් දවිරහිතං, ාථා චලිතුං පරිවත්  තුං න සක් ගකදු , තථා ෙගහත් වා  

අත් ගථදු. සම්පකයොකජන්තී  වච් චමග් ගෙන සද් ධිං ගාදුගජන්  . 

තස්මිං ඛකණ  තස් මිං පගවසනක් ඛගණ, අග් ෙගතදු ාාව මූලා 
පගවසනකාගලදු ‘‘පගවසනක් ඛගණදු’’  වුච් ච . සාදිානං නාම 

ගසවනචිත් තස් ස උප් පාදනන්   ආහ ‘‘කසවනචිත්තං උපට්ඨාකපතී’’ . 

පවිට්ඨොකෙ  අඞ් ෙජාතස් ස ාත් තකං ඨානං පගවසනාරහං, තත් තකං 
අනවගසසගතදු පවිට් ඨකාගල. එවං පවිට් ඨස ්ස උද් ධරණාරම් භගතදු අන් තරා 

ඨිතකාගලදු ඨිතං නාම. අට් ඨකථාාං පන මාතුොමස් ස සුක් කවිස ්සට් ඨිං පත් වා 

සබ් බථා වාාමගතදු ඔරමිත් වා ඨිතකාලං සන් ධාා ‘‘සුක්ෙවිස්සට්ඨිසමකය’’  

වුත් තං. උද්ධරණං නාම ාාව අග් ො නීහරණකාගලදු  ආහ – ‘‘නී රණොකෙ

පටිකසවනචිත්තං උපට්ඨාකපතී’’ . අඞ් ාරොසුන්   අඞ් ොරරාසිං. එවරූගප 

කාගල අසාදිානං නාම න සබ් ගබසං විසගාදු  ආහ ‘‘ඉමඤ්හි එවරූපං 

ආරද්ධවිපස්සෙ’’න්  ආදි. එොදසහි අග්ගීහී  
රාෙගදදුසගමදුහජා ජරාමරණගසදුකපරිගදවොක් ඛගදදුමනස ්සුපාාාසසඞ් ඛාගතහි 
එකාදසහි අග් ගීහි. රාොදගාදු හි අනුඩහනට් ගඨන ‘‘අග් ගී’’  වුච් චන්  . ගත හි 
ාස් ස සන්  , තං නිඩහන්  , මහාපරිළාහා ච ගහදුන්   ොන් නිබ් බාපාා ච. භෙවතා 
ච ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙගහදු ඉච් ඡිගතදුගාවා  ආහ – 

‘‘පච්චත්ථිොනඤ්චස්ස මකනොරථවිඝාතං ෙකරොන්කතො’’ . අස්සා  
අසාදිාන් තස ්ස ාථාවුත් තගුණසමඞ් ගිස ්ස. 

පඨමචතුක් කකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකූනසත් ත ද් විසතචතුක් කකථාවණ් ණනා 

59-60. අක් ඛායිතනිමිත් තා අක් ඛායිත-සද් ගදන වුත් තා 

උත් තරපදගලදුගපනා  ආහ ‘‘කසොණසිඞ් ාොදීහි අක්ඛායිතනිමිත්ත’’න්  . 

අක් ඛායිතං නිමිත් තං ාස් සා සා අක්ඛායිතනිමිත්තා. ‘‘ජාෙරන්  ’’න්  ආදි 

විගසසනරහිතත් තා ‘‘සුද්ධිෙචතුක්ොනී’’  වුත් තං. 
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පටුන 

සමානාචරියො කථරා  එකාචරිාස් ස පාඨකන් ගතවාසිකා. ම ාභකය  

බ්රාහ් මණ ස ්සභගා. ෙඞ් ොා අපරභාගෙදු අපර ඞ් ං. වත කර  ෙරහත් ගථ 

නිපාගතදු. අවිස් සජ් ජන් ගතන කිං කත් තබ් බන්   ආහ ‘‘නිච්චොෙං

කසොතබ්බ’’න්  ආදි. එවං විනය රුොනන්   ඉමිනා උපරි ගතහි 

වුච් චමානවිනිච් ඡාස ්ස ෙරුකරණීාතාා කාරණං වුත් තං. සබ්බංපරියාදියිත්වා  

සබ් බං පාරාජිකක් ගඛත් තං අනවගසසගතදු ෙගහත් වා. කසොතං ඡින්දිත්වා  
පාරාජිකක් ගඛත් ගත වී ක් කමගසදුතං ඡින් දිත් වා. අපඤ් ඤත් තභාවගතදු 

යුත්  අභාවගතදු ච ‘‘පාරාජිෙච්ඡායාපකනත්ථනදිස්සතී’’  වුත් තං. ගකචි පන 
‘‘උපඩ් ඪක් ඛායිතභාවස් ස ොබ් බිනිච් ඡාත් තා තත් ථ පාරාජිකං න පඤ් ඤගපසී’’  
වදන්  , තං අකාරණං, න ච ොබ් බිනිච් ඡාතා අපඤ් ඤත්  කාරණං 
ගාභුායක් ඛායිතාදීසුපි ොබ් බිනිච් ඡාභාවස් ස සමානත් තා. උපඩ් ඪක් ඛායිතගතදු හි 
කිඤ් චිගදව අධිකං ඌනං වා ාදි ඛායිතං සිාා, තම් පි ගාභුගායන ඛායිතං 
අක් ඛායිතන්   සඞ් ඛයං ෙච් ඡතී  උපඩ් ඪක් ඛායිතමිව ගාභුායක් ඛායිතාදීනිපි 
ොබ් බිනිච් ඡාාගනව. අපිච උපඩ් ඪක් ඛායිතං ාදි සභාවගතදු පාරාජිකක් ගඛත් තං 
සිාා, න තත් ථ භෙවා ොබ් බිනිච් ඡාන්   පාරාජිකං න පඤ් ඤගප . 

ඉදානි ගථගරන කතවිනිච් ඡාගමව උපත් ථම් ගභත් වා අපරම් පි තත් ථ 

කාරණං දස් ගසන් ගතදු ‘‘අපිචා’’ ආදිමාහ. නිමිත් ගත අප් පමත්  කාපි මංසරාජි 

සගච අවසිට් ඨා ගහදු , තං කයභුයයක්ඛායිතගමව ගහදු , තගතදු පරං පන 

සබ් බගසදු ඛායිගත නිමිත් ගත ොක් කටගමවා  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘තකතො පරං

ථුල්ෙච්චයං නත්ථී’’ . අථ වා කයභුකයයන ඛායිතං නාම 
වච් චමග් ෙපස ්සාවමග් ෙමුඛානං චතූසු ගකදුට් ඨාගසසු ද් ගව ගකදුට් ඨාගස 
අ ක් කම් ම ාාව ත ාගකදුට් ඨාසස් ස පරිගාදුසානා ඛාදිතං, තගතදු පරං පන 
ත ාගකදුට් ඨාසං අ ක් කම් ම ාාව චතුත් ථගකදුට් ඨාසස් ස පරිගාදුසානා ඛාදිතං 

ොක් කටවත් ථූ  ගවදිතබ් බං. මතසරීරස්මිංකයව කවදිතබ්බන්   ‘‘මතං 

ගාභුගායන අක් ඛායිත’’න්  ආදිවචනගතදු. ‘‘යදිපි නිමිත්තං සබ්බකසො 

ඛායිතන්  ආදි සබ් බං ජීවමානකසරීරගමව සන් ධාා වුත් ත’’න්   

ම ා ණ්ඨිපකද වුත් තං. කෙනචි පන ‘‘තං වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බ’’න්   ලිඛිතං. 
කිගමත් ථ වීමංසිතබ් බං ජීවමානකසරීරස් ගසව අධිකතත් තා මතසරීගර 
ලබ් භමානස ්ස විනිච් ඡාස් ස විසුං වක් ඛමානත් තා ච. ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායම්පි (කඞ් ඛා. අට් ඨ. පඨමපාරාජිකවණ් ණනා( – 

‘‘ජීවමානකසරීරස් ස වුත් තප් පකාගර මග් ගෙ සගචපි තචාදීනි 
අනවගසගසත් වා සබ් බගසදු ඡින් ගන නිමිත් තසණ් ඨානමත් තං පඤ් ඤාා , 
තත් ථ අන් තමගසදු අඞ් ෙජාගත උට් ඨිකං අනට් ඨකාාප් පසාදං පීළකං වා 
චම් මඛීලං වා පගවගසන් තස ්සපි ගසවනචිත් ගත ස  පාරාජිකං, 
නට් ඨකාාප් පසාදං සුක් ඛපීළකං වා මතචම් මං වා ගලදුමං වා 
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පගවගසන් තස් ස ොක් කටං. සගච නිමිත් තසණ් ඨානමත් තම් පි 
අනවගසගසත් වා සබ් බගසදු මග් ගෙදු උප් පාටිගතදු, තත් ථ උපක් කමගතදු 
වණසඞ් ගඛපවගසන ථුල් ලච් චා’’න්   – 

ජීවමානකසරීරස් මිංගාව ාථාවුත් තවිනිච් ඡගාදු දස් සිගතදු. 

සබ්බකසො ඛායිතන්   නිමිත් තප් පගදගස බහිට් ඨිතං ඡවිචම් මං සබ් බගසදු 

ඡින් දිත් වා ගසදුණසිඞ් ොලාදීහි ඛායිතසදිසං කතං. ගතගනවාහ ‘‘ඡවිචම්මං

නත්ථී’’ . නිමිත් තමංසස් ස පන අබ් භන් තගර ඡවිචම් මස ්ස ච විජ් ජමානත් තා 

‘‘නිමිත්තසණ්ඨානං පඤ්ඤායතී’’  වුත් තං. ගතගනවාහ ‘‘පකවසනංජායතී’’ . 

නිමිත්තසණ්ඨානං පන අනවකසකසත්වා  නිමිත් තාකාගරන ඨිතං 
ඡවිචම් මමංසාදිං අනවගසගසත් වා. ජීවමානකසරීගර ලබ් භමානවිගසසං 

දස් ගසත් වා ඉදානි මතසරීගර ලබ් භමානවිගසසං දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘මතසරීකර

පනා’’ ආදි. 

මනුස්සානං ජීවමානෙසරීකර ආදිනා පන අක් ඛිආදගාදුපි වණසඞ් ෙහං 
ෙච් ඡන් තී  වගණන එකපරිච් ගඡදං කත් වා අක් ඛිආදීසුපි ථුල් ලච් චාං වුත් තං. 
ගතසඤ් ච වණසඞ් ෙගහදු ‘‘නවද් වාගරදු මහාවගණදු’’  )මි. ප. 2.6.1) 
එවමාදිසුත් තානුසාගරන ගවදිතබ් ගබදු.  රච් ඡානෙතානං අක් ඛිකණ් ණවගණසු 
ොක් කටං පන අට් ඨකථාප් පමාගණන ෙගහතබ් බං. ාථා හි 
මනුස් සාමනුස ්ස රච් ඡානෙගතසු වච් චමග් ෙපස ්සාවමග් ෙමුඛානං 
පාරාජිකවත් ථුභාගව නානාකරණං නත් ථි, එවං අක් ඛිආදීනම් පි 
ථුල් ලච් චාාදිවත් ථුභාගව නින් නානාකරගණන භවිතබ් බං. වගණ 
ථුල් ලච් චාඤ් ච ‘‘අමග් ගෙන අමග් ෙං පගවගස , ආපත්   ථුල් ලච් චාස් සා’’  
)පාරා. 66) සාමඤ් ඤගතදු වුත් තං, න පන ‘‘මනුස ්සාන’’න්   විගසසනං අත් ථි. 
ාදි ච  රච් ඡානෙතානං වගණසු ථුල් ලච් චගාන න භවිතබ් බං, 
පතඞ් ෙමුඛමණ් ඩූකස් ස මුඛසණ් ඨාගන වණසඞ් ගඛපගතදු ථුල් ලච් චාං න 
වත් තබ් බං, වුත් තඤ් ච, තස් මා අට් ඨකථාචරිාා එගවත් ථ පමාණං. භෙවගතදු 
අධිප් පාාඤ් ඤුගනදු හි අට් ඨකථාචරිාා. ගතගනව වුත් තං ‘‘බුද් ගධන ධම් ගමදු 
විනගාදු ච වුත් ගතදු, ගාදු තස් ස පුත් ගතහි තගථව ඤාගතදු’’ ආදි )පාරා. අට් ඨ. 

1.). මනුස්සානන්   ඉත් ථිපුරිසපණ් ඩකඋභගතදුබයඤ් ජනකානං සාමඤ් ඤගතදු 

වුත් තං. වත්ථිකෙොකසසූ  වත් ථිපුගටසු පුරිසානං අඞ් ෙජාතගකදුගසසු. මතසරීරං 
ාාව උද් ධුමාතකාදිභාගවන කුථිතං න ගහදු , තාව අල් ලසරීරන්   ගවදිතබ් බං. 

ගතනාහ – ‘‘යදා පන සරීරං උද්ධුමාතෙං ක ොතී’’ ආදි. පාරාජිෙවත්ථුඤ්ච

ථුල්ෙච්චයවත්ථුඤ්ච විජ තී  එත් ථ පාරාජිකවත් ථුභාවං 
ථුල් ලච් චාවත් ථුභාවඤ් ච විජහතී  අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. මතානං 
 රච් ඡානෙතානන්   සම් බන් ගධදු. 
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ගමථුනරාගෙන වත් ථිගකදුසං පගවගසන් තස් ස ථුල් ලච් චාං වුත් තන්   ආහ 

‘‘පත්ථිකෙොසං අප්පකවකසන්කතො’’ . ඉත්ථියා අප්පකවකසන්කතො  ඉත් ථිාා 

නිමිත් තං අප් පගවගසන් ගතදු. අප්පකවකසන්කතො  ච පගවසනාධිප් පාාස් ස 
අභාවං දස් ගස . පගවසනාධිප් පාගාන බහි ඡුපන් තස ්ස පන ගමථුනස් ස 

පුබ් බපගාදුෙත් තා ොක් කගටගනව භවිතබ් බං. නිමිත්කතන නිමිත්තං ඡුපති, 

ථුල්ෙච්චයන්   ඉදං ‘‘න ච, භික් ඛගව, රත් තචිත් ගතන අඞ් ෙජාතං ඡුපිතබ් බං, 
ගාදු ඡුගපාය, ආපත්   ථුල් ලච් චාස ්සා’’  (මහාව. 252) ඉමස ්ස සුත් තස් ස 
වගසන වුත් තං. තත් ථ ච ගකසඤ් චි අඤ් ඤථාපි අත් ථවිකප් පස් ස විධිං 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘ම ාඅට්ඨෙථායං පනා’’ ආදිමාහ. තත් ථ කිඤ් චාපි ‘‘කත් වා 
මහාඅට් ඨකථං සරීර’’න්   )පාරා. අට් ඨ. 1.ෙන් ථාරම් භකථා( වුත් තං, තථාපි 
ගසසඅට් ඨකථාසු ‘‘ගමථුනරාගෙන මුගඛනා’’  වචනස් ස අභාවං දස් ගසතුං 
‘‘මහාඅට් ඨකථාාං පනා’’  වුත් තං. ‘‘අඞ් ෙජාගතනා’’  අවුත් තත් තා 

‘‘අවිකසකසනා’’  වුත් තං. 

ඉදානි මහාඅට් ඨකථං පාළිාා සංසන් දිත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘යං තාව

ම ාඅට්ඨෙථාය’’න්  ආදිමාහ. ඉතරථා හි දුක්ෙටං සියා  පක මුගඛන 
ඡුපන් තස් ස විසාණාදිග් ෙහගණ විා ොක් කටං සිාා. එවං මහාඅට් ඨකථං පාළිාා 
සංසන් දිත් වා ඉදානි තත් ථ ගකසඤ් චි අඤ් ඤථා අත් ථවිකප් පං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘කෙචි පනා’’ ආදිමාහ. සඞ්ඝාදිකසකසො  කාාසංසග් ෙසික් ඛාපගදන 

සඞ් ඝාදිගසගසදු. වුත්තනකයකනවා  ගමථුනරාගෙගනව. ‘‘නිමිත් තමුගඛනා’’  
වුත් තත් තා  රච් ඡානෙ ත් ථිාා පස් සාවමග් ෙං ගමථුනරාගෙන පක මුගඛන 

ඡුපන් තස් ස ොක් කටන්   ගවදිතබ් බං. ොයසංසග් රාක න දුක්ෙටන්   
නිමිත් තමුගඛන වා පක මුගඛන වා කාාසංසග් ෙරාගෙන ඡුපන් තස් ස 
ොක් කටගමව. 

එකූනසත් ත ද් විසතචතුක් කකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සන් ථතචතුක් කගභදකථාවණ් ණනා 

61-2. පටිපන්නෙස්සා  ආරද් ධවිපස් සකස ්ස. උපාදින්නෙන්   කායින් ද්රිාං 

සන් ධාා වුත් තං. උපාදින්නකෙනඵුසතී  උපාදින් නගකන ඵුසීා  ඝට් ාාතී  
එවං කම් මනි ා-කාරගලදුගපන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. අථ වා එවං කගරදුන් ගතදු 
කිඤ් චි උපාදින් නකං උපාදින් නගකන න ඵුස  න ඝට් ගටතී  එවගමත් ථ 

අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. කෙසං ඔඩ්කඩස්සන්තී  ගලසං සමුට් ඨාගපස් සන්  , 

පරිකප් ගපස් සන් තී  වුත් තං ගහදු . සන්ථතාදිකභකදහි භින්දිත්වා  
සන් ථතාදිවිගසසගනහි විගසගසත් වා, සන් ථතාදීහි චතූහි ගාදුගජත් වා  වුත් තං 
ගහදු . 
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සන්ථතායා  එකගදගස සමුදාාගවදුහාගරදු ‘‘පගටදු දඩ් ගඪදු’’ ආදීසු විා. 
තථා හි පටස් ස එකගදගසපි දඩ් ගඪ ‘‘පගටදු දඩ් ගඪදු’’  ගවදුහරන්  , එවං 
ඉත් ථිාා වච් චමග් ොදීසු කිස් මිඤ් චි මග් ගෙ සන් ථගත ඉත් ථී ‘‘සන් ථතා’’  

වුච් ච . ගතනාහ ‘‘සන්ථතා නාමා’’ ආදි. වත් ථාදීනි අන් ගතදු අප් පගවගසත් වා 

බහි ඨගපත් වා බන් ධනං සන් ධාා ‘‘පලිකවකඨත්වා’’  වුත් තං. එකගදගස 

සමුදාාගවදුහාරවගසගනව භික් ඛුපි ‘‘සන් ථගතදු’’  වුච් චතී  ආහ ‘‘සන්ථකතො

නාමා’’ ආදි. යත්තකෙ පවිට්කඨ   ලඵලමත් ගත පවිට් ගඨ. අක් ඛිආදිම් හි 

සන් ථගතපි ාථාවත් ථුකගමවා  ආහ ‘‘ථුල්ෙච්චයක්කඛත්කත ථුල්ෙච්චයං, 

දුක්ෙටක්කඛත්කතදුක්ෙටකමවක ොතී’’ . 

ඛාණුං ඝට්කටන්තස්ස දුක්ෙටන්   ඉත් ථිනිමිත් තස් ස අන් ගතදු ඛාණුං 
පගවගසත් වා සමතලං අ රිත් තං වා ඛාණුං ඝට් ගටන් තස් ස ොක් කටං 
පගවසාභාවගතදු. සගච පන ඊසකං අන් ගතදු පවිසිත් වා ඨිතං ඛාණුකගමව 

අඞ් ෙජාගතන ඡුප , පාරාජිකගමව. තස්ස තෙන්   ගවළුනළාදිකස් ස 
අන් ගතදුතලං. විනීතවත් ථූසු ‘‘ගතන ගඛදු පන සමගාන අඤ් ඤතගරදු භික් ඛු 
සීවථිකං ෙන් ත් වා ඡින් නසීසං පස් සිත් වා වට් ටකගත මුගඛ අච් ඡුපන් තං 
අඞ් ෙජාතං පගවගසසි. තස් ස කුක් කුච් චං අගහදුසි…ගප.… අනාපත්   භික් ඛු 
පාරාජිකස ්ස, ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  වුත් තත් තා තස් ස සුත් තස් ස 

අනුගලදුමගතදු ‘‘ආොස තකමව ෙත්වා පකවකසත්වා නී රති, දුක්ෙට’’න්   

)පාරා. 73) වුත් තං. බහිද්ධා ඛාණුකෙ  අන් ගතදුපගවසිතගවණුපබ් බාදිකස ්ස 
බහි නික් ඛන් තඛාණුගක. ගමථුනරාගෙන 
ඉන් ද්රිාබද් ධආනින් ද්රිාබද් ධසන් තාගනසු ාත් ථ කත් ථචි උපක් කමන් තස ්ස න 

සක් කා අනාපත්  ාා භවිතුන්   ‘‘දුක්ෙටකමවා’’  වුත් තං. ගතගනව 
විනීතවත් ථුම් හි අට් ඨිගකසු උපක් කමන් තස ්ස ොක් කටං වුත් තං. 

සන් ථතචතුක් කගභදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාජපච් චත් ථිකාදිචතුක් කගභදකථාවණ් ණනා 

65. සාමඤ් ඤගජදුතනාා පකරණගතදු විගසසවිනිච් ඡගාදු  ආහ ‘‘ධුත්තාති

කමථුනුපසංහිතඛිඩ්ඩාපසුතා’’ ආදි. ඉදානි සාමඤ් ඤගතදුපි අත් ථසම් භවං 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘ඉත්ථිධුත්තසුරාධුත්තාදකයො වා’’  ආහ.  දයන්   හදාමංසං. 

සබ් බාකාගරන චතුක් කගභදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආපත් තානාපත්  වාරවණ් ණනා 

66. පටිඤ්ඤාෙරණං නත්ථී  පුච් ඡිතබ් බාභාවගතදු. න හි දූසගකදු ‘‘ගකන 
චිත් ගතන වී ක් කමං අකාසි, ජානිත් වා අකාසි, උදාහු අජානිත් වා’’  එවං 
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පුච් ඡාා අරහ . තත්කථවා  ගවසාලිාං මහාවගන එව. සබ්බඞ්  තන්   
ඨගපත් වා ගකසගලදුමදන් තනඛානං මංසවිනිමුත් තට් ඨානඤ් ගචව 
ථද් ධසුක් ඛචම් මඤ ්ච උදකමිව ගතලබින් ො අවගසසසබ් බසරීරං බයාගපත් වා 

ඨිතං. සරීරෙම්පාදීනී  ආදි-සද් ගදන අක් ඛීනං පීතවණ් ණාදිං සඞ් ෙණ් හා . 

පිත්තකෙොසකෙ ඨිතන්   හදාපප් ඵාසානං අන් තගර ාකනමංසං නිස් සාා 

ප ට් ඨිගත මහාගකදුසාතකීගකදුසසදිගස පිත් තගකදුගස ඨිතං. කුපිකත  
පිත් තගකදුසගතදු චලිත් වා බහි නික් ඛන් ගත. 

විස්සට්ඨචිත්කතො  විස් සට් ඨපක චිත් ගතදු. යක්ඛුම්මත්තකෙො  ාක් ඛා කිර 
ාස් ස චිත් තං ඛිපිතුකාමා ගහදුන්  , තස් ස ගසතමුඛං නීගලදුදරං 
සුරත් තහත් ථපාදං මහාසීසං පජ් ජලිතගනත් තං ගභරවං වා අත් තභාවං 
නිම් මිනිත් වා දස් ගසන්  , ගභරවං වා සද් දං සාගවන්  , කගථන් තස් ගසව වා 
මුගඛන හත් ථං පක් ඛිපිත් වා හදාමංසං මද් දන්  , ගතන ගසදු සත් ගතදු 

උම් මත් තගකදු ගහදු  ඛිත් තචිත් ගතදු. ගතගනවාහ ‘‘කභරවානිවා ආරම්මණානි

දස්කසත්වා’’ ආදි. තත් ථ කභරවානී  දස් සනමත් ගතගනව සත් තානං භාං 

ඡම් භිතත් තං ගලදුමහංසං උප් පාගදතුං සමත් ථානි. නිච්චකමව උම්මත්තකෙො

ක ොතී  ාස් ස පිත් තගකදුසගතදු පිත් තං චලිත් වා බහි නික් ඛන් තං ගහදු , තං 
සන් ධාා වුත් තං. ාස් ස පන පිත් තං චලිත් වා පිත් තගකදුගසගාව ඨිතං ගහදු  බහි 
අනික් ඛන් තං, ගසදු අන් තරන් තරා සඤ් ඤං පටිලභ , න නිච් චගමව 

උම් මත් තගකදු ගහදුතී  ගවදිතබ් බං. ඤත්වා  සඤ ්ඤාපටිලාගභන ජානිත් වා. 

අධිමත්තායා  අධිකප් පමාණාා. 

ආපත් තානාපත්  වාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා 

පකිණ්ණෙන්   ගවදුමිස ්සකනාං. සමුට්ඨානන්   උප් පත්  කාරණං. 

කිරියා ආදි නිදස් සනමත් තං, අකිරිාාදීනම් පි සඞ් ෙගහදු දට් ඨබ් ගබදු. 

කවදනායා  සහගාදුගෙ කරණවචනං, ගවදනාා සහ කුසලඤ් චා  වුත් තං 

ගහදු . සබ්බසඞ් ා ෙවකසනා  සබ් ගබසං සික් ඛාපදානං සඞ් ොහකවගසන. ඡ

සික්ඛාපදසමුට්ඨානානී  කාගාදු වාචා කාාවාචා කාාචිත් තං වාචාචිත් තං 
කාාවාචාචිත් තන්   එවං වුත් තානි ඡ ආපත්  සමුට් ඨානානි. ආපත්  ගාව හි 
සික් ඛාපදසීගසන වුත් තා. සමුට් ඨානාදගාදු හි ආපත්  ාා ගහදුන්  , න 
සික් ඛාපදස් ස, ඉගමසු පන ඡසු සමුට් ඨාගනසු පුරිමානි තීණි අචිත් තකානි, 
පච් ඡිමානි සචිත් තකානි. ගතසු එගකන වා ද් වීහි වා තීහි වා චතූහි වා ඡහි වා 
සමුට් ඨාගනහි ආපත්  ගාදු සමුට් ඨහන්  , පඤ ්චසමුට් ඨානා ආපත්   නාම 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

82 

පටුන 

නත් ථි. තත් ථ එෙසමුට්ඨානා චතුත් ගථන ච පඤ් චගමන ච ඡට් ගඨන ච 

සමුට් ඨාගනන සමුට් ඨා , න අඤ් ගඤන. ද්විසමුට්ඨානා පඨමචතුත් ගථහි ච 
ො ාපඤ ්චගමහි ච ත ාඡට් ගඨහි ච චතුත් ථඡට් ගඨහි ච පඤ් චමඡට් ගඨහි ච 

සමුට් ඨාගනහි සමුට් ඨා , න අඤ් ගඤහි. තිසමුට්ඨානා පඨගමහි ච තීහි, 

පච් ඡිගමහි ච තීහි සමුට් ඨාගනහි සමුට් ඨා , න අඤ් ගඤහි. චතුසමුට්ඨානා 
පඨමත ාචතුත් ථඡට් ගඨහි ච ො ාත ාපඤ් චමඡට් ගඨහි ච සමුට් ඨාගනහි 

සමුට් ඨා , න අඤ් ගඤහි. ඡසමුට්ඨානා ඡහිපි සමුට් ඨා . 

සික්ඛාපදංනාමඅත්ථිඡසමුට්ඨානන්   එත් ථාපි සික් ඛාපදසීගසන ආපත්   
වුත් තා  ගවදිතබ් බා. ගතගනව වක් ඛ  ‘‘සබ් බඤ ්ගචතං ආපත්  ාං යුජ් ජ , 
සික් ඛාපදසීගසන පන සබ් බඅට් ඨකථාසු ගදසනා ආරුළ ්හා’’ . කාාාදීහි ඡහි 

සමුට් ඨානං උප් පත්  , ඡ වා සමුට් ඨානානි එතස් සා  ඡසමුට්ඨානං. අත්ථි 

චතුසමුට්ඨානන්   කාගාදු කාාවාචා කාාචිත් තං කාාවාචාචිත් තන්   ඉමානි 
චත් තාරි, වාචා කාාවාචා වාචාචිත් තං කාාවාචාචිත් තන්   ඉමානි වා චත් තාරි 

සමුට් ඨානානි එතස් සා  චතුසමුට් ඨානං. අත්ථි තිසමුට්ඨානන්   කාගාදු වාචා 
කාාවාචා  ඉමානි තීණි, කාාචිත් තං වාචාචිත් තං කාාවාචාචිත් තන්   ඉමානි 
වා තීණි සමුට් ඨානානි එතස ්සා   සමුට් ඨානං. ද් විසමුට් ඨානං 

එකසමුට් ඨානඤ ්ච සමුට් ඨානසීසවගසන දස් ගසන් ගතදු ‘‘අත්ථි

ෙථිනසමුට්ඨාන’’න්  ආදිමාහ. ගතරස හි සමුට් ඨානසීසානි 
පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානං අදින් නාදානසමුට් ඨානං සඤ් චරිත් තසමුට් ඨානං 
සමනුභාසනසමුට් ඨානං කථිනසමුට් ඨානං එළකගලදුමසමුට් ඨානං 
පදගසදුධම් මසමුට් ඨානං අද් ධානසමුට් ඨානං ගථායසත් ථසමුට් ඨානං 
ධම් මගදසනාසමුට් ඨානං භූතාගරදුචනසමුට් ඨානං ගචදුරිවුට් ඨාපනසමුට් ඨානං 
අනනුඤ් ඤාතසමුට් ඨානන්  . 

තත් ථ ‘‘අත් ථි ඡසමුට් ඨාන’’න්   ඉමිනා සඤ් චරිත් තසමුට් ඨානං වුත් තං. 
‘‘අත් ථි චතුසමුට් ඨාන’’න්   ඉමිනා පන අද් ධානසමුට් ඨානං 
අනනුඤ් ඤාතසමුට් ඨානඤ් ච සඞ් ෙහිතං. ාඤ් හි පඨමත ාචතුත් ථඡට් ගඨහි 
සමුට් ඨා , ඉදං අද් ධානසමුට් ඨානං. ාං පන ො ාත ාපඤ් චමඡට් ගඨහි 
සමුට් ඨා , ඉදං අනනුඤ් ඤාතසමුට් ඨානං. ‘‘අත් ථි  සමුට් ඨාන’’න්   ඉමිනා 
අදින් නාදානසමුට් ඨානං භූතාගරදුචනසමුට් ඨානඤ් ච සඞ් ෙහිතං. ාඤ ්හි 
සචිත් තගකහි තීහි සමුට් ඨාගනහි සමුට් ඨා , ඉදං අදින් නාදානසමුට් ඨානං. ාං 
පන අචිත් තගකහි තීහි සමුට් ඨා , ඉදං භූතාගරදුචනසමුට් ඨානං. ‘‘අත් ථි 
කථිනසමුට් ඨාන’’න්  ආදිනා පන අවගසසසමුට් ඨානසීගසන ද් විසමුට් ඨානං 
එකසමුට් ඨානඤ ්ච සඞ් ෙණ් හා . තථා හි ාං ත ාඡට් ගඨහි සමුට් ඨා , ඉදං 
කථිනසමුට් ඨානන්   වුච් ච . ාං පඨමචතුත් ගථහි සමුට් ඨා , ඉදං 
එළකගලදුමසමුට් ඨානං. ාං ඡට් ගඨගනව සමුට් ඨා , ඉදං 
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ධුරනික් ගඛපසමුට් ඨානං, සමනුභාසනසමුට් ඨානන්  පි තස් ගසව නාමං. ආදි-
සද් දසඞ් ෙහිගතසු පන 
පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානපදගසදුධම් මගථායසත් ථධම් මගදසනාගචදුරිවුට් ඨාපනස
මුට් ඨාගනසු ාං කාාචිත් තගතදු සමුට් ඨා , ඉදං පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානං. ාං 
ො ාපඤ ්චගමහි සමුට් ඨා , ඉදං පදගසදුධම් මසමුට් ඨානං. ාං චතුත් ථඡට් ගඨහි 
සමුට් ඨා , ඉදං ගථායසත් ථසමුට් ඨානං. ාං පඤ් චගමගනව සමුට් ඨා , ඉදං 
ධම් මගදසනාසමුට් ඨානං. ාං පඤ් චමඡට් ගඨහි සමුට් ඨා , ඉදං 
ගචදුරිවුට් ඨාපනසමුට් ඨානන්   ගවදිතබ් බං. 

එවං සමුට් ඨානසීගසන සබ් බසික් ඛාපදානි ගතරසධා දස් ගසත් වා ඉදානි 

කිරිාාවගසන පඤ් චධා දස් ගසන් ගතදු ‘‘තත්රාපි කිඤ්චි කිරියකතො 

සමුට්ඨාතී’’ ආදිමාහ. තත් ථ කිඤ්චී  සික් ඛාපදසීගසන ආපත්  ං වද . තස් මා 
ාා කාගාන වා වාචාා වා පථවීඛණනාදීසු විා වී ක් කමං කගරදුන් තස් ස 

ගහදු , අාං කිරියකතො සමුට්ඨාති නාම. ාා කාාවාචාා කත් තබ් බං 

අකගරදුන් තස් ස ගහදු  පඨමකථිනාපත්   විා, අාං අකිරියකතොසමුට්ඨාති නාම. 
ාා කගරදුන් තස් ස ච අකගරදුන් තස ්ස ච ගහදු  අඤ ්ඤා කාා භික් ඛුනිාා 

හත් ථගතදු චීවරපටිග් ෙහණාපත්   විා, අාං කිරියාකිරියකතො සමුට්ඨාති නාම. 
ාා සිාා කගරදුන් තස් ස ච සිාා අකගරදුන් තස් ස ච ගහදු  

රූපිාපටිග් ෙහණාපත්   විා, අාං සියාකිරියකතො සියා අකිරියකතොසමුට්ඨාති 
නාම. ාා සිාා කගරදුන් තස් ස ච සිාා කගරදුන් තස් ස ච අකගරදුන් තස් ස ච ගහදු  

කුටිකාරාපත්   විා, අාං සියාකිරියකතොසියා කිරියාකිරියකතොසමුට්ඨාති නාම. 

ඉදානි සබ් බසික් ඛාපදානි සඤ් ඤාවගසන ද් විධා කත් වා දස් ගසන් ගතදු 

‘‘තත්රාපි අත්ථි සඤ්ඤාවිකමොක්ඛ’’න්  ආදිමාහ. සඤ් ඤාා අභාගවන 

විගමදුක් ගඛදු අස් සා  සඤ්ඤාවිකමොක්ඛන්   මජ් ගඣපදගලදුපසමාගසදු 
දට් ඨබ් ගබදු. ාගතදු හි වී ක් කමසඤ් ඤාඅභාගවන මුච් ච , ඉදං 

සඤ ්ඤාවිගමදුක් ඛන්   වුච් ච . චිත්තඞ් ං ෙභතිකයවා  
කාාචිත් තාදිසචිත් තකසමුට් ඨාගනගහව සමුට් ඨහනගතදු. ‘‘ලභ ගාවා’’  
අවධාරගණන ගනදු න ලභතී  දස් ගස . තස් මා ාං චිත් තඞ් ෙං ලභ , න ලභ  

ච, තං ‘‘ඉතර’’න්   වුත් තං ඉතර-සද් දස ්ස වුත් තපටිගාදුෙවිසාත් තා. 

පුන සබ් බසික් ඛාපදානි චිත් තවගසන ද් විධා දස් ගසන් ගතදු ‘‘පුන අත්ථි

සචිත්තෙ’’න්  ආදිමාහ. යංසක ව චිත්කතනආපජ්ජතී  ාං සචිත් තගකගනව 

සමුට් ඨාගනන ආපජ් ජ , ගනදු අචිත් තගකන. විනාපී  අපි-සද් ගදන සහාපි 
චිත් ගතන ආපජ් ජතී  දස් ගස . ාඤ් හි කදාචි අචිත් තගකන, කදාචි 
සචිත් තගකන සමුට් ඨාගනන සමුට් ඨා , තං අචිත් තකන්   වුච් ච . එත් ථ ච 
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සඤ ්ඤාොකං අනාපත්  මුගඛන, සචිත් තකොකං ආපත්  මුගඛන වුත් තන්   
ඉදගමගතසං නානාකරණන්   ගවදිතබ් බං. 

ගලදුකවජ් ජොකස ්ස ගහට් ඨා වුත් තලක් ඛණත් තා තං අවිභජිත් වා ඉදානි 
සබ් බසික් ඛාපදානි කම් මවගසන ොවිධානි, කුසලාදිවගසන ගවදනාවගසන ච 

 විධානි ගහදුන් තී  දස් ගසන් ගතදු ‘‘ෙම්මකුසෙකවදනාවකසනා’’ ආදිමාහ. 
එත් ථ පන කිඤ් චාපි අට් ඨකථාසු ආෙතනගාන කාාකම් මං වචීකම් මන්   
කම් මවගසන ොකං වුත් තං,  කගමව පන දස් ගසතුං වට් ට . සබ් බගමව හි 
සික් ඛාපදං කාාද් වාගර ආපජ් ජිතබ් බගතදු වචීද් වාගර ආපජ් ජිතබ් බගතදු 

කාාවචීද් වාගර ආපජ් ජිතබ් බගතදු ච  විධං ගහදු . ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. පඨමපාරාජිකවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘සබ් බාව 
කාාකම් මවචීකම් මතොභාවගසන  විධා ගහදුන්  . තත් ථ කාාද් වාගර 
ආපජ් ජිතබ් බා කාාකම් මන්   වුච් ච , වචීද් වාගර ආපජ් ජිතබ් බා වචීකම් මන්   
වුච් ච , උභාත් ථ ආපජ් ජිතබ් බා කාාකම් මවචීකම් ම’’න්  . තගතදුගාව ච 
අදින් නාදානසික් ඛාපදාදීසු කාාකම් මවචීකම් මන්   තොභාවගසන දස් සිතං. 

අත්ථි පන සික්ඛාපදං කුසෙන්  ආදිනා ආපත්  ං ආපජ් ජන් ගතදු 
කුසලචිත් තසමඞ් ගී වා ආපජ් ජ  අකුසලචිත් තසමඞ් ගී වා අබයාකතචිත් තසමඞ් ගී 
වා  දස් ගස , න පන කුසලාපි ආපත්   අත් ථී . න හි කුසලා ආපත්   නාම 
අත් ථි ‘‘ආපත් තාධිකරණං සිාා අකුසලං සිාා අබයාකතං, නත් ථි 

ආපත් තාධිකරණං කුසල’’න්   )පරි. 303) වචනගතදු. දස 

ොමාවචරකිරියචිත්තානී  හසිතුප් පාදගවදුට් ඨබ් බගනහි සද් ධිං අට් ඨ 
මහාකිරිාචිත් තානි. ද් වින් නං අභිඤ් ඤාචිත් තානං ආපත්  සමුට් ඨාපකත් තං 

පඤ ්ඤත්  ං අජානන් තස් ස ඉද් ධිවිකුබ් බනාදීසු දට් ඨබ් බං. යං කුසෙචිත්කතන

ආපජ්ජතී  ාං සික් ඛාපදසීගසන ෙහිතං ආපත්  ං කුසලචිත් තසමඞ් ගී ආපජ් ජ . 
ඉමිනා පන වචගනන තං කුසලන්   ආපත්  ාා වුච් චමාගනදු කුසලභාගවදු 
පරිාාාගතදුව, න පරමත් ථගතදු  දස් ගස . කුසලචිත් ගතන හි ආපත්  ං 
ආපජ් ජන් ගතදු සවිඤ් ඤත්  කං අවිඤ් ඤත්  කං වා 
සික් ඛාපදවී ක් කමාකාරප් පවත් තං රූපක් ඛන් ධසඞ් ඛාතං අබයාකතාපත්  ං 

ආපජ් ජ . ඉතකරහිඉතරන්   ඉතගරහි අකුසලාබයාකතචිත් ගතහි ාං ආපජ් ජ , 
තං ඉතරං, අකුසලං අබයාකතඤ් චා  අත් ගථදු. ඉදඤ් ච ආපත්  ං ආපජ් ජන් ගතදු 
අකුසලචිත් තසමඞ් ගී වා ආපජ් ජ  කුසලාබයාකතචිත් තසමඞ් ගී වා  දස් සනත් ථං 
වුත් තං. එවං සන් ගතපි සබ් බසික් ඛාපගදසු කිඤ් චි අකුසලචිත් තගමව කිඤ් චි 
කුසලාබයාකතවගසන ද් විචිත් තං, කිඤ් චි සබ් ගබසං වගසන  චිත් තන්   
අාගමව පගභගදදු ලබ් භ , න අඤ් ගඤදු  ගවදිතබ් බං. 

තිකවදනං ද්විකවදනං එෙකවදනන්   ඉදඤ් ච ාථාවුත් තගවදනාවගසගනව 
ලබ් භ , නාඤ ්ඤථා  දට් ඨබ් බං. නිපජ් ජිත් වා නිගරදුධං සමාපන් නස ්ස 
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පටුන 

සහගසායවගසන තදාකාරප් පවත් තරූපක් ඛන් ධස් ගසව ආපත්  භාවගතදු 
‘‘අත් ථි අගවදන’’න්  පි වත් තබ් බගමතං, කදාචි කරහචි ාදිච් ඡකං සම් භවතී  
අග් ෙගහත් වා ගාභුායවගසන ලබ් භමානංගාව ෙගහත් වා වුත් තන්   
ගවදිතබ් බං. 

ඉදානි ාථාවුත් තසමුට් ඨානාදීනි ඉමස් මිං සංවණ් ණිාමානසික් ඛාපගද 

විභජිත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘ඉමං පකිණ්ණෙං විදිත්වා’’ ආදිමාහ. තත් ථ 

විදිත්වා  ඉමස් ස ‘‘ගවදිතබ් බ’’න්   ඉමිනා අපරකාලකිරිාාවචගනන 

සම් බන් ගධදු ගවදිතබ් ගබදු. කිරියසමුට්ඨානන්   ඉදං ගාභුායවගසන වුත් තං 
පරූපක් කගම ස  සාදිාන් තස් ස අකිරිාසමුට් ඨානභාවගතදු. ‘‘මගනදුද් වාගර 

ආපත්   නාම නත් ථී  ඉදම් පි බාහුල් ලවගසගනව වුත් ත’’න්   වදන්  . චිත්තං

පකනත්ථ අඞ් මත්තං ක ොතී  පඨමපාරාජිකං කාාචිත් තගතදු සමුට් ඨාතී  

චිත් තගමත් ථ ආපත්  ාා අඞ් ෙගමව ගහදු . න තස්ස වකසන ෙම්මභාකවො

ෙබ්භතී  විඤ ්ඤත්  ජනකවගසන කාාද් වාගර පවත් තත් තා තස් ස චිත් තස ්ස 
වගසන ඉමස් ස සික් ඛාපදස් ස මගනදුකම් මභාගවදු න ලබ් භතී  අත් ගථදු. 

සික් ඛාපදස් ස ගහට් ඨා වුත් තනගාන පඤ් ඤත්  භාවගතදු ‘‘සබ්බඤ්කචතං

ආපත්තියං යුජ්ජතී’’  වුත් තං. න හි ාථාවුත් තසමුට් ඨානාදි පඤ් ඤත්  ාං 
යුජ් ජ . 

පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා 

ඉදං කින්   කගථතුකමයතාා පුච් ඡ . විනීතානි විනිච් ඡිතානි වත් ථූනි 

විනීතවත්ථූනි. තානි හි ‘‘ආපත්  ං ත් වං භික් ඛු ආපන් ගනදු පාරාජිකං. අනාපත්   
භික් ඛු පාරාජිකස් ස, ආපත්   සඞ් ඝාදිගසසස් ස. අනාපත්   භික් ඛු 

අසාදිාන් තස ්සා’’ ආදිනා භෙවතාගාව විනිච් ඡිතානි. ගතනාහ ‘‘භ වතාසයං 

විනිච්ඡිතාන’’න්  . උද්දාන ාථා  උද් ගදසොථා, සඞ් ෙහොථා  වුත් තං ගහදු . 

වත්ථු ාථා  ‘‘ගතන ගඛදු පන සමගාන අඤ ්ඤතගරදු භික් ඛූ’’ ආදිකා 
නිදානවත් ථුදීපිකා විනීතවත් ථුපාළිගාව ගතසං ගතසං වත් ථූනං ෙන් ථනගතදු 
‘‘වත් ථුොථා’’  වුත් තා, න ඡන් ගදදුවිචි ලක් ඛගණන. ොථානං වත් ථු 

වත්ථු ාථා  එවං වා එත් ථ අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. එත්ථා  විනීතවත් ථූසු. 

දුතියාදීනන්   ො ාපාරාජිකාදීනං. ො ාාදීනි විනිච් ඡිනිතබ් බානී  ගාදුගජතබ් බං. 

සිප්පිොනන්   චිත් තකාරාදිසිප් පිකානං. ාං පස් සිත් වා පස් සිත් වා 
චිත් තකාරාදගාදු චිත් තකම් මාදීනි උග් ෙණ් හන් තා කගරදුන්  , තං 

‘‘පටිච්ඡන්නෙරූප’’න්   වුච් ච . 
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67. පුරිමානි ද්කව වත්ථූනී  මක් කටිවත් ථුං වජ් ජිපුත් තකවත් ථුඤ ්ච. තානි 
පන කිඤ් චාපි අනුපඤ් ඤත්  ාං ආෙතාගනව, තථාපි භෙවතා සාං 
විනිච් ඡිතවත් ථුභාවගතදු අදින් නාදානාදීසු අනුපඤ් ඤත්  ාං ආෙතානි 
රජකාදිවත් ථූනි විා පුන විනීතවත් ථූසු පක් ඛිත් තානි. ාදි එවං ‘‘තස් ස 
කුක් කුච් චං අගහදුසී’’  ඉදං විරුජ් ගඣාය, අනුපඤ් ඤත්  ාඤ් හි අඤ් ගඤ භික් ඛූ 
දිස ්වා තං භික් ඛුං ගචදුගදසුන්  ? සච් චගමතං, ගතහි පන භික් ඛූහි 
අනුපඤ් ඤත්  ාං වුත් තනගාන ගචදුගදත් වා ‘‘නනු, ආවුගසදු, තගථව තං 
ගහදුතී’’  වුත් ගත තස් ස කුක් කුච් චං අගහදුසී  ෙගහතබ් බං. ‘‘භෙවගතදු 
එතමත් ථං ආගරදුගචසී’’  ඉදඤ් ච ගතහි භික් ඛූහි අනුපඤ් ඤත්  ාං 
වුත් තනගාන භෙවගතදු ආගරදුචිගත ‘‘සච් චං කිර ත් වං භික් ඛු මක් කටිාා 
ගමථුනං ධම් මං පටිගසවී’’  භෙවතා පුට් ගඨදු සමාගනදු ‘‘සච් චං භෙවා’’  
භෙවගතදු එතමත් ථං ආගරදුගචසී  ෙගහතබ් බං. 

වජ් ජිපුත් තකවත් ථුම් හි පන සික් ඛං අප් පච් චක් ඛාා ොබ් බලයං අනාවිකත් වා 
ගමථුනං ධම් මං පටිගසවිත් වා විබ් භමිත් වා ගා ආනන් දත් ගථරං උපසඞ් කමිත් වා 
පුන පබ් බජ් ජං උපසම් පදඤ් ච ාාචිංසු, ගත සන් ධාා ‘‘අට් ඨානගමතං, ආනන් ද, 
අනවකාගසදු, ාං තථාෙගතදු වජ් ජීනං වා වජ් ජිපුත් තකානං වා කාරණා 
සාවකානං පාරාජිකං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං සමූහගනායා’’ ආදි 
අනුපඤ් ඤත්  ාං වුත් තං. ගා පන අවිබ් භමිත් වා සලිඞ් ගෙ ඨිතාගාව 
උප් පන් නකුක් කුච් චා භෙවගතදු එතමත් ථං ආගරදුගචසුං, ගත සන් ධාා 
‘‘ආපත්  ං තුම් ගහ, භික් ඛගව, ආපන් නා පාරාජික’’න්   ඉධ වුත් තං. ගකචි පන 
ඉමං අධිප් පාාං අජානන් තාව ‘‘අඤ ්ඤගමව මක් කටිවත් ථු වජ් ජිපුත් තකවත් ථු ච 
විනීතවත් ථූසු ආෙත’’න්   වදන්  . 

කුකස  න්කථත්වා  කුස ණානි ෙන් ගථත් වා. කෙකසහී  

මනුස් සගකගසහි. තං රා න්   කාාසංසග් ෙරාෙං. ඤත්වා  සාගමව ජානිත් වා. 
ාදි කාාසංසග් ෙරාගෙන කතං, කාාසංසග් ෙරාෙසික් ඛාපදස් ස විනීතවත් ථූසු 
අවත් වා ඉධ කස ්මා වුත් තන්  ? වුච් චගත – කිඤ් චාපි තං කාාසංසග් ෙරාගෙන 
කතං, තස් ස පන භික් ඛුගනදු පාරාජිකක් ගඛත් ගත කතුපක් කමත් තා ‘‘පාරාජිකං 
නු ගඛදු අහං ආපන් ගනදු’’  පාරාජිකවිසාං කුක් කුච් චං අගහදුසී  ඉධ වුත් තං. 
ගතගනවාහ – ‘‘අනාපත්   භික් ඛු පාරාජිකස් ස, ආපත්   සඞ් ඝාදිගසසස් සා’’ . 

68. අතිදස්සනීයා  දිවසම් පි පස් සන් තානං අ ත්  කරණගතදු අ විා 

දස් සනගාදුග් ො. වණ්ණකපොක්ඛරතායා  එත් ථ ගපදුක් ඛරතා වුච් ච  
සුන් දරභාගවදු, වණ් ණස් ස ගපදුක් ඛරතා වණ් ණගපදුක් ඛරතා, තාා 
වණ් ණගපදුක් ඛරතාා, වණ් ණසම් පත්  ාා  අත් ගථදු. ගපදුරාණා පන 
ගපදුක් ඛරන්   සරීරං වදන්  , වණ් ණං වණ් ණගමව. ගතසං මගතන වණ් ණඤ ්ච 
ගපදුක් ඛරඤ් ච වණ් ණගපදුක් ඛරානි, ගතසං භාගවදු වණ් ණගපදුක් ඛරතා, තස් මා 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 1- පාරජිකා 

87 

පටුන 

වණ්ණකපොක්ඛරතායා  පරිසුද් ගධන වණ් ගණන ගචව 
සරීරසණ් ඨානසම් පත්  ාා චා  අත් ගථදු. අථ වා වණ් ණසම් පන් නං ගපදුක් ඛරං 
වණ් ණගපදුක් ඛරන්   උත් තරපදගලදුගපදු පුබ් බපදස් ස දට් ඨබ් ගබදු, තස් ස භාගවදු 

වණ් ණගපදුක් ඛරතා, තාා වණ්ණකපොක්ඛරතාය, වණ් ණසම් පන් නසරීරතාාා  

අත් ගථදු. පධංකසසී  අභිභවී  අත් ගථදු. කථං පන අසාදිාන් තී නිසීදී  ආහ – 

‘‘අසද්ධම්මාධිප්පාකයන…කප.… ඛාණුොවියා’’ . 

න ලිම්පතී  න අල් ලීා . ොකමසූ  වත් ථුකාමකිගලසකාගමසු. ඉදං 
වුත් තං ගහදු  – ාථා පොමිනිපණ් ගණ උදකබින් ො න සණ් ඨා , ාථා ච සූචිමුගඛ 
සාසගපදු න සන්  ට් ඨ , එවගමව ගාදු අබ් භන් තගර ොවිගධනපි කාගමන න 
ලිම් ප , තස් මිං කාගමදු න සණ් ඨා , තමහං බ්රාහ් මණං වදාමී . 

69. පුරිසසණ්ඨානං අන්තරහිතං, ඉත්ථිසණ්ඨානං උප්පන්නන්   ඵලස ්ස 
විනාසුප් පාදදස් සගනන කාරණස් සපි විනාසුප් පාදා වුත් තා  දට් ඨබ් බං. 
පුරිසින් ද්රිගා හි නට් ගඨ පුරිසසණ් ඨානං අන් තරධාා , ඉත් ථින් ද්රිගා 
සමුප් පන් ගන ඉත් ථිසණ් ඨානං පාතුභව . තථා හි ‘‘ාස් ස ඉත් ථින් ද්රිාං 
උප් පජ් ජ , තස් ස පුරිසින් ද්රිාං උප් පජ් ජතී ? ගනදු. ාස් ස වා පන පුරිසින් ද්රිාං 

උප් පජ් ජ , තස් ස ඉත් ථින් ද්රිාං උප් පජ් ජතී ? ගනදු’’  යමෙපෙරකණ (ාම. 3. 
ඉන් ද්රිාාමක.188) වුත් තත් තා ඉන් ද්රිාද් වාස ්ස එකස ්මිං සන් තාගන 
සහපවත්  ාා අසම් භවගතදු ාස් මිං ඛගණ ඉත් ථින් ද්රිාං පාතුභව , තගතදු පුබ් ගබ 
සත් තරසමචිත් තගතදු පට් ඨාා පුරිසින් ද්රිාං නුප් පජ් ජ . තගතදු පුබ් ගබ 
උප් පන් ගනසු ච පුරිසින් ද්රිගාසු සහජරූගපහි සද් ධිං කගමන නිරුද් ගධසු තස් මිං 
සන් තාගන ඉත් ථින් ද්රිාං උප් පජ් ජ . තගතදු පුරිසසණ් ඨානාකාගරන පවත් ගතසු 
කම් මජරූගපසු ගසසරූගපසු ච කඤ් චි කාලං පවත්  ත් වා නිරුද් ගධසු 
ඉත් ථිසණ් ඨානාකාගරන ච චතුජරූපසන් ත ාා පවත් තාා පුරිසසණ් ඨානං 
අන් තරහිතං, ඉත් ථිසණ් ඨානං පාතුභූතන්   වුච් ච . ඉත් ථිාා 
පුරිසලිඞ් ෙපාතුභාගවපි අාගමව නගාදු ගවදිතබ් ගබදු. 

පුරිසලිඞ් ං උත්තමං, ඉත්ථිලිඞ් ං හීනන්   ඉමිනා ච පුරිසින් ද්රිාස ්ස 
උත් තමභාගවදු, ඉත් ථින් ද්රිාස ්ස ච හීනභාගවදු වුත් ගතදු  දට් ඨබ් බං. න හි 
ඉන් ද්රිාස ්ස හීනුක් කට් ඨභාවං විනා තන් නිස ්සාස් ස ලිඞ් ෙස ්ස හීනුක් කට් ඨතා 

සම් භව . පුරිසලිඞ් ං බෙවඅකුසකෙනඅන්තරධායතී ආදිනාපි ඉන් ද්රිාස් ගසව 
විනාසුප් පාදා වුත් තා  දට් ඨබ් බං. ඉන් ද්රිගා හි විනට් ගඨ උප් පන් ගන ච 
තන් නිස ්සාස ්ස ලිඞ් ෙස් සපි අන් තරධානං ප ට් ඨානඤ් ච සම් භව . කථං 
පගනත් ථ පුරිසලිඞ් ෙං බලවඅකඋසගලන අන් තරධාා , ඉත් ථිලිඞ් ෙං 
ොබ් බලකුසගලන ප ට් ඨාතී ? වුච් චගත – පටිසන් ධිාං තාව පුරිසින් ද්රියුප් පාදකං 
අනුපහතසාමත් ථිාං බලවකුසලකම් මං ාාවතායුකං පුරිසින් ද්රිාගමව උප් පාගද , 
අන් තරා පන ගකනචි ලද් ධපච් චගාන පාරදාරිකත් තාදිනා 
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බලවඅකුසලකම් ගමන උපහතසාමත් ථිාං තගදව පටිසන් ධිදාාකං කුසලකම් මං 
ොබ් බලීභූතං පුරිසින් ද්රිාං අනුප් පාගදත් වා අත් තගනදු සාමත් ථිාානුරූපං 
ඉත් ථින් ද්රිාං පවත් ගත උප් පාගද . ාදා පන පටිසන් ධිදානකාගලගාව ගකනචි 
ලද් ධපච් චගාන පාරදාරිකත් තාදිනා බලවඅකුසලකම් ගමන 
පුරිසින් ද්රියුප් පාදනසාමත් ථිාං උපහතං ගහදු , තදා ොබ් බලීභූතං කුසලකම් මං 
පුරිසින් ද්රිාං අනුප් පාගදත් වා පටිසන් ධිාංගාව ඉත් ථින් ද්රිාං උප් පාගද . තස් මා 
‘‘පුරිසලිඞ් ෙං බලවඅකුසගලන අන් තරධාා , ඉත් ථිලිඞ් ෙං ොබ් බලකුසගලන 
ප ට් ඨාතී’’  වුච් ච . 

දුබ්බෙඅකුසකෙන අන්තරධායතී  පාරදාරිකත් තාදිබලවඅකුසලකම් මස් ස 
පුරිසින් ද්රියුප් පාදනවිබන් ධකස ්ස ොබ් බලභාගව ස  අන් තරධාාන් තං ඉත් ථිලිඞ් ෙං 
ොබ් බලඅකුසගලන අන් තරධාාතී  වුත් තං. තථා හි පාරදාරිකත් තාදිනා 
බලවඅකුසලකම් ගමන බාහිතත් තා පුරිසින් ද්රියුප් පාදගන අසමත් ථං පටිසන් ධිාං 
ඉත් ථිාා ඉත් ථින් ද්රියුප් පාදකං ොබ් බලකුසලකම් මං ාදා පවත්  ාං 
බ්රහ් මචරිාවාසමිච් ඡාචාරපටිවිර වගසන පුරිසත් තපත් ථනාවගසන වා 
කතුපචිතබලවකුසලකම් ගමන ආහිතසාමත් ථිාං පුරිසින් ද්රියුප් පාදගන සමත් ථං 
ඉත් ථින් ද්රිාං අනුප් පාගදත් වා අත් තගනදු සාමත් ථිාානුරූපං පුරිසින් ද්රිාං 
උප් පාගද , තදා පුරිසින් ද්රියුප් පාදනවිබන් ධකස ්ස බලවඅකුසලකම් මස ්ස 
ොබ් බලභාගව ස  තං ඉත් ථින් ද්රිාං අන් තරහිතන්   ‘‘ඉත් ථිලිඞ් ෙං 
අන් තරධාාන් තං ොබ් බලඅකුසගලන අන් තරධාාතී’’  වුච් ච . 
ාථාවුත් තනගාගනව බලවතා කුසලකම් ගමන පුරිසින් ද්රිාස් ස උප් පාදිතත් තා 
‘‘පුරිසලිඞ් ෙං බලවකුසගලන ප ට් ඨාතී’’  වුච් ච . පුබ් ගබ ඉත් ථිභූතස් ස 

පටිසන් ධිාං පුරිසින් ද්රියුප් පාගදපි අාං නගාදු ගවදිතබ් ගබදු. උභයම්පිඅකුසකෙන 

අන්තරධායති, කුසකෙන පටිෙබ්භතී  ඉදං සුෙ භවං සන් ධාා වුත් තං, 
ොග් ෙ ාං පන උභින් නං උප් පත්   විනාගසදු ච අකුසලකම් ගමගනවා  
දට් ඨබ් බං. 

උභින්නම්පි ස කසයයාපත්ති ක ොතී  ‘‘ගාදු පන භික් ඛු මාතුොගමන 
සහගසායං කප් ගපාය, පාචිත්  ාං. ාා පන භික් ඛුනී පුරිගසන සහගසායං 
කප් ගපාය, පාචිත්  ා’’න්   වුත් තත් තා උභින් නම් පි සහගසායවගසන 

පාචිත්  ාාපත්   ගහදු . දුක්ඛී  ගචගතදුොක් ඛසමඞ් ගිතාා ොක් ඛී. දුම්මකනො  
ගදදුගසන ොට් ඨමගනදු, විරූපමගනදු වා ගදදුමනස් සාභිභූතතාා. 

‘‘සමස්සාකසතබ්කබො’’  වත් වා සමස් සාගසතබ් බවිධිං දස් ගසන් ගතදු ‘‘ක ොතුමා

චින්තයිත්ථා’’ ආදිමාහ. අනාවකටො  අවාරිගතදු. ධම්කමො  
පරිාත්  පටිපත්  පටිගවධසඞ් ඛාගතදු  විගධදුපි සද් ධම් ගමදු. සග් ගෙදු ච මග් ගෙදු 
ච සග් ෙමග් ගෙදු, සග් ෙස් ස වා මග් ගෙදු සග් ෙමග් ගෙදු, සග් ගූපපත්  සාධිකා 
පටිපත්  . භික් ඛුනිාා සද් ධිං සංවිධාා අද් ධානෙමගන ආපත්   පරිහරිතබ් බා  
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පටුන 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘සංවිද නං පරිකමොකචත්වා’’  ආහ. ‘‘මයං අසුෙංනාම ඨානං

 ච්ඡාමා’’  වත් වා ‘‘එහි සද් ධිං ෙමිස් සාමා’’ ආදිනා අසංවිදහිතත් තා 
අනාපත්  . 

බහි ාකම  අත් තගනදු වසනොමගතදු බහි. 

 ාමන්තරනදීපාරරත්තිවිප්පවාස ණඔහීයනාපත්තීහි අනාපත්තී  ‘‘ො යිකා 
භික් ඛුනී පක් කන් තා වා ගහදුතී’’ ආදිනා )පාචි. 693) 

වුත් තඅනාපත්  ලක් ඛගණහි සංසන් දනගතදු වුත් තං. ආරාධිො  චිත් තාරාධගන 

සමත් ථා. තා කෙොකපත්වා  තා පරිච් චජිත් වා. ෙජ්ජිනිකයො…කප.… ෙබ්භතී  
‘‘සඞ් ෙගහ අස  උක් කණ් ඨිත් වා විබ් භගමායාපී’’  සඞ් ෙහවගසගනව වුත් තං. 

අෙජ්ජිනිකයො…කප.… ෙබ්භතී  අලජ් ජිභාවගතදු අසන් තපක් ඛං භජන් තී  

වුත් තං. අඤ්ඤාතිො…කප.… වට්ටතී  ඉදං පන ඉමිස් සා ආගවණිකං කත් වා 

අට් ඨකථාාං අනුඤ් ඤාතන්   වදන්  . භික්ඛුභාකවපී  භික් ඛුකාගලපි. 

පරිසාවචකරො  උපජ් ඣාගාදු ච ආචරිගාදු ච හුත් වා පරිසුපට් ඨාගකදු. අඤ්ඤස්ස

සන්තිකෙ නිස්සකයො  ක තබ්කබො  තස් ස සන්  ගක උපසම් පන් ගනහි 

සද් ධිවිහාරිගකහි අඤ් ඤස ්ස ආචරිාස් ස සන්  ගක නිස ්සගාදු ෙගහතබ් ගබදු. තං

නිස්සායවසන්කතහිපී  අන් ගතවාසිගක සන් ධාා වද . උපජ්ො ක තබ්බා  
උපසම් පදත් ථං උපජ් ඣා ෙගහතබ් බා, අඤ ්ඤස ්ස සන්  ගක 
උපසම් පජ් ජිතබ් බන්   වුත් තං ගහදු . 

විනයෙම්මන්   විකප් පනං සන් ධාා වුත් තං. පුන ොතබ්බන්   පුන 

විකප් ගපතබ් බං. පුන පටිග් ක ත්වා සත්තා ං වට්ටතී  ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, භික් ඛුනීනං සන් නිධි භික් ඛූහි, භික් ඛූනං සන් නිධි භික් ඛුනීහි 
පටිග් ොහාගපත් වා පරිභුඤ් ජිතු’’න්   )චූළව. 421) වචනගතදු පුන පටිග් ෙහිතං 

තදහු සාමිසම් පි වට් ටතී  දස් සනත් ථං වුත් තං. සත්තකම දිවකස  ඉදං තඤ් ච 
නිස ්සග් ගිාං අනාපජ් ජිත් වාව පුනපි සත් තාහං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී  දස් සනත් ථං 
වුත් තං. ාස් මා පන භික් ඛුනිාා නිස් සග් ගිාං භික් ඛුස ්ස වට් ට , භික් ඛුස් ස 
නිස ්සග් ගිාං භික් ඛුනිාා වට් ට , තස් මා අට් ඨගමපි දිවගස ලිඞ් ෙපරිවත් ගත ස  

අනිස ්සජ් ජිත් වාව අන් ගතදුසත් තාගහ පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී  වදන්  . තං

පෙතත්කතො රක්ඛතී  අපරිවත් තලිඞ් ගෙදු තං පටිග් ෙහණවිජහනගතදු රක් ඛ , 

අවිභත් තතාා පටිග් ෙහණං න විජහතී  අධිප් පාගාදු. සාමං  ක ත්වාන

නික්ඛිකපයයා  පටිග් ෙගහත් වා සාං නික් ඛිගපාය. පරිභුඤ්ජන්තස්ස ආපත්තී  
ලිඞ් ෙපරිවත් ගත ස  පටිග් ෙහණවිජහනගතදු පුන පටිග් ෙගහත් වා 
පරිභුඤ් ජන් තස් ස ආපත්  . 

‘‘හීනායාවත්තකනනා  පාරාජිකං ආපන් නස ්ස ගිහිභාවූපෙමගනනා’’  

තීසුපි ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං සුවුත් තං. න හි පාරාජිකං අනාපන් නස ්ස සික් ඛං 
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අප් පච් චක් ඛාා ‘‘විබ් භමිස ්සාමී’’  ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහණමත් ගතන භික් ඛුභාගවදු 
විනස ්ස . පාරාජිකං ආපන් ගනදු ච භික් ඛුලිඞ් ගෙ ඨිගතදු ාාව න පටිජානා , 
තාව අත් ගථව තස් ස භික් ඛුභාගවදු, න ගසදු අනුපසම් පන් නසඞ් ඛයං ෙච් ඡ . තථා 
හි ගසදු සංවාසං සාදිාන් ගතදුපි ගථායසංවාසගකදු න ගහදු , 
සහගසායාදිආපත්  ං න ජගන , ඔමසවාගද පාචිත්  ාඤ් ච ජගන . ගතගනව 
‘‘අසුද් ගධදු ගහදු  පුග් ෙගලදු අඤ් ඤතරං පාරාජිකං ධම් මං අජ් ඣාපන් ගනදු, 
තඤ් ගච සුද් ධදිට් ඨි සමාගනදු ඔකාසං කාරාගපත් වා අක් ගකදුසාධිප් පාගාදු 
වගද , ආපත්   ඔමසවාදස් සා’’  )පාරා. 389) ඔමසවාගද පාචිත්  ාං වුත් තං. 
අස  හි භික් ඛුභාගව ොක් කටං භගවාය, ස  ච භික් ඛුභාගව පටිග් ෙහිතස ්ස 
පටිග් ෙහණවිජහනං නාම අයුත් තං, තස් මා සබ් බගසදු භික් ඛුභාවස් ස අභාවගතදු 
පාරාජිකං ආපජ් ජිත් වා ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහගණන ගිහිභාවූපෙමනං ඉධ 
‘‘හීනාාාවත් තන’’න්   අධිප් ගපතං, න පන පකතත් තස් ස 
ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහණමත් තං. ගතගනව කත් ථචි සික් ඛාපච් චක් ඛාගනන 
සමානෙ කත් තා හීනාාාවත් තනං විසුං න ෙණ් හන්  . සික් ඛාපච් චක් ඛාගනන 
පටිග් ෙහණවිජහගන වුත් ගත පාරාජිකං ආපන් නස ්ස ගිහිභාවූපෙමගනන 
සබ් බගසදු භික් ඛුභාවස් ස අභාවගතදු වත් තබ් බගමව නත් ථී . තථා හි 

බුද්ධදත්තාචරිකයන අත් තගනදු විනාවිනිච් ඡගා – 

‘‘අච් ගඡදොහනිරගපක් ඛනිසග් ෙගතදු ච, 
සික් ඛාප් පහානමරගණහි ච ලිඞ් ෙගභදා; 
දාගනන තස් ස ච පරස් ස අභික් ඛුකස් ස, 
සබ් බං පටිග් ෙහණගම  විනාසගමව’’න්  . – 

එත් තකගමව වුත් තං. තථා ධම්මසිරිත්කථකරනපි – 

‘‘සික් ඛාමරණලිඞ් ගෙහි, අනගපක් ඛවිසග් ෙගතදු; 
අච් ගඡදානුපසම් පන් න-දානා ොගහදුපසම් මතී’’ . – 

වුත් තං. ාදි ච පකතත් තස් ස ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහණමත් ගතනපි පටිග් ෙහණං 
විජගහාය, ගතපි ආචරිාා විසුං තම් පි වගදායං, න වුත් තඤ් ච, තගතදු 
විඤ ්ඤාා  ‘‘පකතත් තස් ස ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහණමත් තං ඉධ හීනාාාවත් තනන්   
නාධිප් ගපත’’න්  . භික් ඛුනිාා පන සික් ඛාපච් චක් ඛානස ්ස අභාවගතදු 
ගිහිලිඞ් ෙග් ෙහණමත් ගතනපි පටිග් ෙහණං විජහ . 

අනකපක්ඛවිස්සජ්ජකනනා  අඤ් ඤස ්ස අදත් වාව අනත් ථිකතාා ‘‘නත් ථි 
ඉමිනා කම් මං, න ඉදානි නං පරිභුඤ් ජිස් සාමී’’  වත් ථූසු වා ‘‘පුන 
පටිග් ෙගහත් වා පරිභුඤ් ජිස් සාමී’’  පටිග් ෙහගණ වා අනගපක් ඛවිස් සජ් ජගනන. 

අච්ඡින්දිත්වා ාක නා  ගචදුරාදීහි අච් ඡින් දිත් වා ෙහගණන. 
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එත්ථා  භික් ඛුවිහාගර. උපකරොපො  ගතන ගරදුපිතා රුක් ඛෙච් ඡා. 

කතරසසු සම්මුතීසූ  
භත් තුද් ගදසකගසනාසනපඤ් ඤාපකභණ් ඩාොරිකචීවරපටිග් ොහකචීවරභාජක
ාාගුභාජකඵලභාජකඛජ් ජභාජකඅප් පමත් තකවිස් සජ් ජකසාටිාග් ොහාපකපත් ත
ග් ොහාපකආරාමිකගපසකසාමගණරගපසකසම් මු සඞ් ඛාතාසු ගතරසසු 
සම් මුතීසු. කාමං පුරිමිකාා පච් ඡිමිකාා ච ගසනාසනග් ොගහදු 
පටිප් පස් සම් භ ගාව, පුරිමිකාා පන ගසනාසනග් ොගහ පටිප් පස ්සද් ගධ 
පච් ඡිමිකාා අඤ් ඤත් ථ උපෙන් තුං සක් කා  පුරිමිකාා 
ගසනාසනග් ොහපටිප් පස ්සද් ධිං විසුං දස් ගසත් වා පච් ඡිමිකාා ගසනාසනග් ොගහ 
පටිප් පස් සද් ගධ න සක් කා අඤ් ඤත් ථ උපෙන් තුන්   තත් ථ භික් ඛූහි 

කත් තබ් බසඞ් ෙහං දස් ගසන් ගතදු ‘‘සකච පච්ඡිමිොය කසනාසකන

 හිකත’’ ආදිමාහ. 

පක්ඛමානත්තකමව දාතබ්බන්   භික් ඛුනීනං පටිච් ඡන් නාාපි ආපත්  ාා 

මානත් තචාරස ්ගසව අනුඤ් ඤාතත් තා. පුන පක්ඛමානත්තකමව දාතබ්බන්   

භික් ඛුකාගල චිණ් ණමානත් තාභාවගතදු. භික්ඛුනීහිඅබ්භානෙම්මං ොතබ්බන්   
භික් ඛුකාගල චිණ් ණමානත් තතාා භික් ඛුනීකාගලපි චිණ් ණමානත් තා ඉච් ගචව 

සඞ් ඛයං ෙච් ඡතී  කත් වා වුත් තං. සකච අකුසෙවිපාකෙ…කප.… ඡාරත්තං

මානත්තකමව දාතබ්බන්   මානත් තං චරන් තස ්ස ලිඞ් ෙපරිවත් තාධිකාරත් තා 
වුත් තං. සගච පන භික් ඛුකාගල පටිච් ඡන් නාා සාධාරණාපත්  ාා පරිවසන් තස් ස 
අසමාදිණ් ණපරිවාසස් ස වා ලිඞ් ෙං පරිවත් ත , තස් ස භික් ඛුනීකාගල 
පක් ඛමානත් තං චරන් තස් ස අකුසලවිපාගක පරික් ඛීගණ පුන ලිඞ් ගෙ 
පරිවත්  ගත පරිවාසං දත් වා පරිවුත් ථපරිවාසස් ස ඡාරත් තං මානත් තං 
දාතබ් බන්   වදන්  . 

සඤ්චරිත්තාපත්තී  සාධාරණාපත්  දස් සනත් ථං වුත් තං. පරිවාසදානං 

නත්ථී  භික් ඛුකාගල අප් පටිච් ඡන් නභාවගතදු. භික් ඛුනීකාගල පන ආගරදුචිතාපි 
සාධාරණාපත්   සගච භික් ඛුකාගල අනාගරදුචිතා, පටිච් ඡන් නාව ගහදුතී  

වදන්  . භික්ඛූහි මානත්කත අදින්කන  අචිණ් ණමානත් තාා ලිඞ් ෙපරිවත් ගත 

ස . භික් ඛුනීභාගව ඨිතාාපි තා සුප් පටිප් පස ්සද් ධා එවා  සම් බන් ගධදු. යා

ආපත්තිකයො පුබ්කබ පටිප්පස්සද්ධා  ාා අසාධාරණාපත්  ගාදු පුබ් ගබ 
භික් ඛුභාගව පටිප් පස් සද් ධා. ‘‘පාරාජිකං ආපන් නස ්ස ලිඞ් ෙපරිවත් ගත ස  
සන් තානස ්ස එකත් තා න පුන ගසදු උපසම් පදං ලභ , තථා විබ් භන් තාපි භික් ඛුනී 
ලිඞ් ෙපරිවත් ගත ස  පුන උපසම් පදං න ලභතී’’  වදන්  . 

71. ‘‘අනුපාදින් නගකසූ  අධිකාරත් තා උපාදින් නගකපි එගසව නගාදු  

වුත් ත’’න්   චූළ ණ්ඨිපකද මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං, තං ොවුත් තං. න හි 
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උපාදින් නගකසු නිමිත් ගත උපක් කමන් තස් ස ොක් කටං දිස් ස . තථා හි 
උපාදින් නගකසු නිමිත් ගත අප් පගවගසත් වා බහි උපක් කමන් තස් ස ථුල් ලච් චාං 
වුත් තං ‘‘න ච, භික් ඛගව, රත් තචිත් ගතන අඞ් ෙජාතං ඡුපිතබ් බං, ගාදු ඡුගපය් ා, 
ආපත්   ථුල් ලච් චාස් සා’’  )මහාව. 252) වුත් තත් තා. එත් ථ ච ාං වත් තබ් බං, 

තං සබ් බං අට් ඨකථාාං පුබ් ගබ විචාරිතගමව. දුක්ෙටකමවා  ගමදුචනරාෙස් ස 

අභාවගතදු. තකථවා  මුච් චතු වා මා වා  ඉමමත් ථං අ දිස ්ස . 

අවිසකයො  අසාදිානං නාම එවරූගප ඨාගන ොක් කරන්   කත් වා වුත් තං. 

මාතු ාමස්සවචනං ක ත්වා  ‘‘අහං වාාමිස් සාමි, ත් වං මා වාාමී’’ ආදිනා 
වුත් තවචනං ෙගහත් වා. උභාවාාාගමගනව ආපත් තී  සඤ් ඤාා ‘‘ත් වං මා 
වාාමී’’  වුත් තං. 

73. වට්ටෙකත  ඉමස් ස අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘විවකට’’  ආහ. 
‘‘පාරාජිකභගාන ආකාසෙතගමව කත් වා පගවසනාදීනි කගරදුන් තස් ස සහසා 
තාලුකං වා පස් සං වා අඞ් ෙජාතං ඵුස  ගච, ොක් කටගමව ගමථුනරාෙස් ස 

අභාවගතදු’’  වදන්  , උපපරික් ඛිත් වා ෙගහතබ් ගබදු. සුඵුසිතා  සුට් ඨු පිහිතා. 

අන්කතොමුකඛ ඔොකසො නත්ථී  දන් තානං සුපිහිතභාවගතදු අන් ගතදුමුගඛ 

පගවගසතුං ඔකාගසදු නත් ථි. උප්පාටිකත පන ඔට්ඨමංකස දන්කතසුකයව

උපක්ෙමන්තස්ස ථුල්ෙච්චයන්   පතඞ් ෙමුඛමණ් ඩූකස් ස මුඛසණ් ඨාගන විා 
වණසඞ් ගඛපවගසන ථුල් ලච් චාං. ‘‘ගමථුනරාගෙන ඉත් ථිාා අප් පගවගසන් ගතදු 
නිමිත් ගතන නිමිත් තං ඡුප , ථුල් ලච් චා’’න්   ඉමිනා වා ලක් ඛගණන 

සමානත් තා ඉධ ථුල් ලච් චාං වුත් තං. බහි නික්ඛන්තදන්තජිව් ාසුපි එගසව 
නගාදු. 

අමුච්චන්කත ථුල්ෙච්චයන්   ‘‘ගචගත  උපක් කම  න මුච් ච , ආපත්   

ථුල් ලච් චාස් සා’’  )පාරා. 262) වචනගතදු. නිජ්ොමතණ්හිොදී  ආදි-

සද් ගදන ඛුප් පිපාසිකාදිගපතීනං සඞ් ෙගහදු දට් ඨබ් ගබදු. අල්ලීයිතුම්පින සක්ො  
නිජ් ඣාමතණ් හිකානං ගලදුමකූගපහි සමුට් ඨිතඅග් ගිජාලාහි නිච් චං 
පජ් ජලිතසරීරතාා ඛුප් පිපාසිකාදීනං අ විා 
පටිකූලවිරූපබීභච් ඡඅට් ඨිචම් මාවසිට් ඨනිච් චාතුරසරීරතාා ආමසිතුම් පි න 

සක් කා. කදවතාවියසම්පත්තිං අනුකභොන්තී  එත් ථ යාසන්   සාමිවචනං යා  
පච් චත් තවචගනන විපරිණාගමත් වා ගාදුගජතබ් බං ‘‘ාා ගදවතා විා සම් පත්  ං 

අනුගභදුන් තී’’ . දස්සනාදීසු දස්සනං නාම භික් ඛුනා තාසං දස් සනං,   ණම්පි 

භික් ඛුනාව තාසං අඞ් ෙපච් චඞ් ෙෙහණං. ආමසනාදීනි පන තාසං කිච් චානි. තත් ථ 

ආමසනං නාම අත් තගනදු සරීගරන භික් ඛුගනදු සරීරස් ස උපරි ආමසනමත් තං, 

ඵුසනං තගතදු දළ් හතරං කත් වා සම් ඵුසනං, ඝට්ටනං තගතදුපි දළ් හතරං කත් වා 

සරීගරන සරීරස් ස ඝට් ටනං. විසඤ්ඤංෙත්වා  ාථා ගසදු කතම් පි උපක් කමනං 
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න ජානා , එවං කත් වා. ාදිපි ආමසනාදි තස් සා කිච් චං, තථාපි ගතගනව 
අනාපත්  ං අවත් වා ‘‘තං පුග් ෙලං විසඤ් ඤං කත් වා’’  වචනගතදු 
අකතවිසඤ් ගඤදු ජානිත් වා සාදිා  ගච, පාරාජිකගමව. භික් ඛුගනදු පන 
දස් සනෙහගණසු ස  අසාදිානං නාම න ගහදුතී  දස් සනෙහගණසු 
පඤ ්ඤාාමාගනසු අනාපත්   න වුත් තා. ාදි පන පඨමං දස් සනෙහගණසු ස  
පච් ඡා තං පුග් ෙලං විසඤ් ඤං කත් වා ආමසනාදීනි කගරදුන් තී අත් තගනදු 
මගනදුරථං පූගරත් වා ෙච් ඡ , නත් ථි පාරාජිකං. 

උප තොයප්පසාකදො  අනට් ගඨපි කාාප් පසාගද කාාවිඤ් ඤාණුප් පාදගන 
අසමත් ථතාපාදනවගසන වාතපිත් තාදීහි උපහතකාාප් පසාගදදු. 

කසවනචිත්තවකසන ආපත්තී  ාථා සන් ථතනිමිත් තවගසන උපාදින් නඵස් සං 
අවින් දන් තස ්සපි ගසවනචිත් තවගසන ආපත්  , එවමිධාපි පිත් තවාතාදිනා 
උපහතකාාප් පසාදත් තා අගවදිාන් තස් සපි ගසවනචිත් තවගසන ආපත්  . 

නනු ච ඡුපිතමත් තවත් ථුස් මිං ‘‘ගමථුනං ධම් මං පටිගසවිස් සාමී  
ඡුපිතමත් ගත විප් පටිසාරී අගහදුසී’’  වුත් තත් තා ගමථුනස් ස පුබ් බපගාදුගෙ 
ොක් කගටන භවිතබ් බං, අථ කස් මා ‘‘ආපත්   සඞ් ඝාදිගසසස් සා’’  වුත් තන්   

ඉමං අන් ගතදුලීනගචදුදනං මනසිකත් වා තං පරිහරිතුං ‘‘කයො කමථුන’’න්  ආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ සීසන්   මග් ගෙන මග් ෙපටිපාදනං. තඤ් හි පගාදුොනං 

මත් ථකසදිසත් තා ‘‘සීස’’න්   වුත් තං තගතදු පරං පගාදුොභාවගතදු. දුක්ෙකට

තිට්ඨන්තී  ොක් කටං ජගනන්  . ොක් කටඤ් හි ජගනන් තා හත් ථග් ොහාදගාදු 
පගාදුො ‘‘ොක් කගට  ට් ඨන් තී’’  වුත් තා අඤ් ඤිස ්සා ආපත්  ාා ජනකවගසන 
අප් පවත් තනගතදු. 

74. ජාතිපුප්ඵගුම්බානන්   ජා සුමනගුම් බානං. උස්සන්නතායා  

බාහුල් ලතාා. උපචාකර  ආසන් නප් පගදගස. කතන වාතුපත්ථම්කභනා  
‘‘අඞ් ෙමඞ් ොනි වාතුපත් ථද් ධානි ගහදුන් තී’’  එවං වුත් තවාතුපත් ථම් ගභන. 

ඉමිනා නිද් ගදදුක් කමනස ්ස කාරණං වුත් තං. එෙරසන්   
ආවජ් ජනාදිවීථිචිත් ගතහි අබ් ගබදුකිණ් ණං. 

76. සඞ් ාමසීසකයොකධො භික්ඛූ  ාස් මා කිගලසාරීහි අනභිභූගතදු හුත් වා 
ගත පරාගජසි, තස් මා සඞ් ොමමුගඛ ගාදුධසදිගසදු භික් ඛු. 

77. උප්පන්කන වත්ථුස්මින්   ගමථුනවත් ථුස ්මිං උප් පන් ගන. 

පරිවත්තෙද්වාරකමවා  සංවරණවිවරණවගසන ඉගතදු චිගතදු ච 

පරිවත් තනගාදුග් ෙද් වාරගමව. රුක්ඛසූචිෙණ්ටෙද්වාරන්   රුක් ඛසූචිද් වාරං 
කණ් ටකද් වාරඤ් ච. ‘‘රුක් ඛසූචිද් වාරං කණ් ටකද් වාර’’මිච් ගචව වා පාගඨදු. ාං 
උගභදුසු පස් ගසසු රුක් ඛථම් ගභ නිඛණිත් වා තත් ථ විජ් ඣිත් වා මජ් ගඣ ද් ගව 
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 ස් ගසදු රුක් ඛසූචිගාදු පගවගසත් වා කගරදුන්  , තං රුක්ඛසූචිද්වාරං. ාං 
පගවසනනික් ඛමනකාගල අපගනත් වා ථකනගාදුග් ෙං, එකාා බහූහි වා 

කණ් ටකසාඛාහි කතං, තං ෙණ්ටෙද්වාරං. චක්ෙෙෙයුත්තද්වාරන්   ගහට් ඨා 
එතං චක් කං ගාදුගජත් වා කතං මහාද් වාරං, ාං න සක් කා එගකන සංවරිතුං 

විවරිතුඤ ්ච. ක ොප්කඵත්වා  රජ් ජූහි ෙන් ගථත් වා. එෙං දුස්සසාණිද්වාරකමවා  
එත් ථ කිලඤ ්ජසාණිද් වාරම් පි සඞ් ෙහං ෙච් ඡ . 

ාත් ථ ද් වාරං සංවරිත් වා නිපජ් ජිතුං න සක් කා ගහදු , තත් ථ කත් තබ් බවිධිං 

දස් ගසතුං ‘‘සකච බහූනං වළඤ්ජනට්ඨානං ක ොතී’’ ආදි වුත් තං. බහූනං 

අවළඤ් ජනට් ඨාගනපි එකං ආපුච් ඡිත් වා නිපජ් ජිතුං වට් ට ගාව. අථ

භික්ඛූ…කප.… නිසින්නා ක ොන්තී  ඉදං තත් ථ භික් ඛූනං 
සන් නිහිතභාවසන් දස් සනත් ථං වුත් තං. ‘‘නිසින් ගනදු වා පන ගහදුතු නිපන් ගනදු 
වා, ගාන ගකනචි ඉරිාාපගථන සමන් නාෙගතදු සගච තත් ථ සන් නිහිගතදු 

ගහදු , ආගභදුෙං කාතුං වට් ටතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන 
‘‘නිසින් නා ගහදුන් තී  වචනගතදු සගච නිපන් නා ගහදුන්  , ආගභදුෙං කාතුං න 
වට් ටතී’’  වදන්  , තං න සුන් දරං. ාදි හි ‘‘නිසින් නා ගහදුන් තී’’  වචනගතදු 
නිපන් ගන ආගභදුෙං කාතුං න වට් ට , ඨිගතපි චඞ් කමන් ගතපි ආගභදුෙං කාතුං 
න වට් ට . න හි නිසින් නවචනං නිපන් නංගාව නිවත් ගත , තස් මා ‘‘නිසින් නා 
ගහදුන් තී’’  ඉදං තත් ථ ගතසං අත් ථිතාමත් තසන් දස් සනත් ථං, න 
ගසසඉරිාාපථසමඞ් ගිතානිවත් තනත් ථං. එවං සන් ගතපි නිපජ් ජිත් වා 
නිද් දාාන් ගතදු අසන් තපක් ගඛ ඨිතත් තා ආගභදුොරගහදු න ගහදුතී  අම් හාකං 
ඛන්  . අසන් තපක් ගඛ ඨිතත් තාගාව හි රගහදු නිසජ් ජාා නිපජ් ජිත් වා 
නිද් දාාන් ගතදු අනාපත්  ං න කගරදුතී  වුත් තං. ද් වාරසංවරණං නාම 

භික් ඛුනීආදීනං පගවසනනිවාරණත් ථන්   ආහ – ‘‘භික්ඛුනිං වා මාතු ාමං වා

ආපුච්ඡිතුං න වට්ටතී’’ . ‘‘ඉත් ථිඋභගතදුබයඤ් ජනකං ඉත් ථිපණ් ඩකඤ් ච 
ආපුච් ඡිතුං න වට් ටතී’’  වදන්  . මාතුොමස් ස අන් ගතදුෙබ් ගභ ඨිතභාවං 
ජානිත් වාපි ද් වාගර ාථාවුත් තවිධිං කත් වා නිපජ් ජන් තස් ස අනාපත්  . 

නිස්කසණිං ආකරොකපත්වා  උපරිතලං ආගරදුගපත් වා විසඞ් ඛරිත් වා භූමිාං 

පාගතත් වා ඡින් දිත් වා වා නිපජ් ජිතුම් පි වට් ට . ද්කවපිද්වාරානි ජග්ගිතබ්බානී  
එත් ථ සගච එකස් මිං ද් වාගර කවාටං වා නත් ථි, ගහට් ඨා වුත් තනගාන සංවරිතුං 
වා න සක් කා, ඉතරං ද් වාරං අසංවරිත් වාපි නිපජ් ජිතුං වට් ට . 

භික්ඛාචාරා පටික්ෙම්මා  භික් ඛාචාරගතදු නිවත්  ත් වා. ද්වාරපාෙස්සා  
ද් වාරගකදුට් ඨගක මහාද් වාගර නිස ්ගසණිමූගල වා ඨත් වා ද් වාරරක් ඛණකස ්ස. 

පච්ඡිමානං භාකරො  එකානුබන් ධවගසන ආෙච් ඡන් ගත සන් ධාා වුත් තං. 

අසංවුතද් වාගර අන් ගතදුෙබ් ගභ වා  ගාදුගජතබ් බං. බහි වා  ෙබ් භගතදු බහි. 

නිපජ්ජනොකෙපි…කප.… වට්ටතිකයවා  එත් ථ ‘‘ද් වාරජග් ෙනකස ්ස 
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පටුන 

තදධීනත් තා තදා තස් ස තත් ථ සන් නිහිතාසන් නිහිතභාවං අනුපධාගරත් වාපි 
ආගභදුෙං කාතුං වට් ට ගාවා’’  වදන්  . 

කයන කෙනචි පරික්ඛිත්කත  පාකාගරන වා ව ාා වා ගාන ගකනචි 
පරික් ඛිත් ගත. ‘‘පරික් ගඛපස් ස උච් චගතදු පමාණං සහගසායප් පගහදුනගක 
වුත් තනගාන ගවදිතබ් බ’’න්   වදන්  . ාදි පන එකස් මිං පගදගස පරික් ගඛගපදු 

වුත් තප් පමාණගතදු නීචතගරදු ගහදු , වට් ට . ම ාපරිකවණං ක ොතී  මහන් තං 

අඞ් ෙණං ගහදු . ම ාකබොධියඞ් ණකෙො පාසාදයඞ් ණසදිසන්   

බහුසඤ ්චාරදස ්සනත් ථං වුත් තං, න මහාපරිච් ගඡදදස් සනත් ථං. අරුකණ

උග් කත උට්ඨ ති, අනාපත්තී  සුද් ධචිත් ගතන නිපන් නස ්ස 
නිද් දාාන් තස් ගසව අරුගණ උග් ෙගතගාව නිද් දාවගසගනව අනාපත්  . 

පබුජ්ඣිත්වා පුන සුපති, ආපත්තී  අරුගණ උග් ෙගත පබුජ් ඣිත් වා 
අරුණුග් ෙමනං අජානිත් වාපි අනුට් ඨහිත් වාව සයිතසන් තාගනන සාන් තස ්ස 
ආපත්  , පුරාරුගණ පබුජ් ඣිත් වාපි අජානිත් වා සයිතසන් තාගනන සාන් තස් සපි 

අරුගණ උග් ෙගත ආපත්  ගාව. යථාපරිච්කඡදකමව වුට්ඨාතී  අරුගණ 

උග් ෙගතගාව උට් ඨහ . තස්ස ආපත්තී  අසුද් ධචිත් ගතගනව නිපන් නත් තා 

නිද් දාාන් තස් සපි අරුගණ උග් ෙගත දිවාපටිසල් ලානමූලිකා ආපත්  . ‘‘එවං

නිපජ්ජන්කතො අනාදරියදුක්ෙටාපි න මුච්චතී’’  වුත් තත් තා අසුද් ධචිත් ගතන 
නිපජ් ජන් ගතදු අරුණුග් ෙමනගතදු පුගරතරං උට් ඨහන් ගතදුපි අනුට් ඨහන් ගතදුපි 
නිපජ් ජනකාගලගාව අනාදරිාොක් කටං ආපජ් ජ , දිවාපටිසල් ලානමූලිකං පන 
ොක් කටං අරුගණ උග් ෙගතගාව ආපජ් ජ . 

ාං පගනත් ථ තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං ‘‘රත්  ං ද් වාරං සංවරිත් වා 
නිපන් ගනදු සගච අරුණුග් ෙමනගවලාාං ද් වාගර විවගටපි නිපජ් ජ , තස් ස 
ආපත්   අගඛත් ගත සංවරිත් වා නිපන් නත් තා. අරුණුග් ෙමනගවලාාං විවගටපි 
ද් වාගර ‘‘නිපජ් ජිස ්සාමී’’  රත්  ං ද් වාරං සංවරිත් වාපි නිපන් නස ්ස අගඛත් ගත 
පිහිතත් තා නිපජ් ජනකාගල අනාදරිාොක් කටං, අරුගණ උග් ෙගත 
නිපජ් ජනමූලොක් කටඤ් ච ගහදු . රත්  ං පිහිගතපි අපිහිගතපි ද් වාගර 
නිපන් නස ්ස අරුණුග් ෙමනක් ඛගණගාව අපිහිතද් වාගර පිහිගත පිහිතද් වාගර ච 
පුන විවරිත් වා පිහිගත ගඛත් ගත පිහිතත් තා අනාපත් තී’’ , තං අට් ඨකථාා න 
සගම . රත්  ං ද් වාරං අසංවරිත් වා නිපන් නස ්ගසව හි අරුණුග් ෙමගන ආපත්   
අට් ඨකථාාං දස් සිතා, තස් මා ගඛත් ගත වා පිහිතං ගහදුතු අගඛත් ගත වා, 
සංවරණගමගවත් ථ පමාණන්   අම් හාකං ඛන්  . 

නිද්දාවකසනනිපජ්ජතී  නිද් දාභිභූතතාා එකපස ්ගසන නිපජ් ජ , එවං පන 

නිපන් ගනදු නිපන් ගනදු නාම න ගහදුතී  අනාපත්ති වුත් තා. අපස්සාය 

සුපන්තස්සා  කටිාා පිට් ඨිගවමජ් ඣස ්ස ච අන් තගර අප් පමත් තකම් පි පගදසං 
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භූමිං අඵුසාගපත් වා ථම් භාදිං අපස් සාා සුපන් තස ්ස. ස සාව වුට්ඨාතී  

පක් ඛලිත් වා ප ගතදු විා සහසා වුට් ඨා . තත්කථව සයති න වුට්ඨාතී  
නිද් දාභිභූතතාා සුපන් ගතදු න වුට් ඨා , න මුච් ඡාපගරගතදු. ගතගනව 
‘‘අවිසාත් තා ආපත්   න දිස් සතී’’  න වුත් තං. 

එෙභඞ්ක නා  එකස් ස පස් සස ්ස භඤ් ජගනන, ගහට් ඨා වුත් තනගාන 
පාගද භූමිගතදු අගමදුගචත් වාව එකං පස් සං භඤ් ජිත් වා නාගමත් වා නිපන් ගනදු  
වුත් තං ගහදු . මහාඅට් ඨකථාාං පන මහාපොමත් ගථගරන වුත් තන්   

සම් බන් ගධදු. මුච් ඡිත් වා ප තත් තා ගථගරන ‘‘අවිසයත්තා ආපත්ති න 

දිස්සතී’’  වුත් තං. ආචරිාා පන ාථා ාක් ඛෙහිතගකදු බන් ධිත් වා නිපජ් ජාපිගතදු 
ච පරවගසදු ගහදු , එවං අපරවසත් තා මුච් ඡිත් වා ප ගතදු කඤ් චි කාලං 

ජානිත් වාපි නිපජ් ජතී  අනාපත්  ං න වදන්  . කයොචයක්ඛ හිතකෙො, කයොච 

බන්ධිත්වානිපජ්ජාපිකතො  ඉමස් ස මහාඅට් ඨකථාවාදස ්ස පච් ඡිමත් තා ගසදුගාව 
පමාණගතදු ෙගහතබ් ගබදු. තථා ච වක් ඛ  ‘‘සබ් බත් ථ ගාදු ගාදු 
අට් ඨකථාවාගදදු වා ගථරවාගදදු වා පච් ඡා වුච් ච , ගසදුව පමාණගතදු 
දට් ඨබ් ගබදු’’  )පාරා. අට් ඨ. 1.92). ාක් ඛෙහිතග් ෙහගණගනව ගචත් ථ 
විසඤ් ඤීභූගතදුපි සඞ් ෙහිගතදු  ගවදිතබ් බං. එකභඞ් ගෙන නිපන් ගනදු පන 
අත් ථගතදු අනිපන් නත් තා මුච් ච ගාවා  මහාඅට් ඨකථාවාගදන ගසදු 
අප් පටික් ඛිත් ගතදුව ගහදුතී  දට් ඨබ් බං. දිවා සංවරිත් වා නිපන් නස් ස ගකනචි 
විවගටපි ද් වාගර අනාපත්   නිපජ් ජනකාගල සංවරිත් වා නිපන් නත් තා. සගච දිවා 
සංවරිත් වා ද් වාරසමීගප නිපන් ගනදු පච් ඡා සාගමව ද් වාරං විවර , එවම් පි 
වට් ට . අචිත් තකා චාාං ආපත්   කිරිාා ච අකිරිාා ච. 

78. ‘‘අපකද පදං ෙකරොන්කතො වියා’’  වත් වා පුන තගමවත් ථං 

ආවිකගරදුන් ගතදු ‘‘ආොකස පදං දස්කසන්කතො වියා’’  ආහ. එතදග් න්   

එගසදු අග් ගෙදු. යදිදන්   ගාදු අාං. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තත්රිදන්  ආදි ගහට් ඨා වුත් තත් ථගමව. 
ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

පඨමපාරාජිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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2. දුතියපාරාජිෙං 

අො ගාන ජිගනන ාං ො ාං පාරාජිකං පකාසිතං, තස් ස ඉදානි ාස් මා 
සංවණ් ණනාක් කගමදු පත් ගතදු, තස් මා ාං සුවිඤ් ගඤායං, ාඤ් ච පුබ් ගබ 
පකාසිතං, තං සබ් බං වජ් ජයිත් වා අස් ස ො ාස් ස අාං සංවණ් ණනා ගහදුතී  
සම් බන් ගධදු. 

ධනියවත්ථුවණ්ණනා 

84. රාජ ක   එත් ථ ොග් ෙජනපදට් ඨානවිගසසසම් පදාදිගාදුෙගතදු 

පධානභාගවන රාජූහි ෙහිතං පරිග් ෙහිතන්   රාජ  න්   ආහ 

‘‘මන්ධාතු…කප.… වුච්චතී’’ . තත් ථ මහාගෙදුවින් ගදන මහාසත් ගතන 
පරිග් ෙහිතං ගරණුනා පරිග් ෙහිතගමව ගහදුතී  මහාගෙදුවින් දග් ෙහණං. 
මහාගෙදුවින් දපඅග් ෙහිතතාකිත් තනඤ් හි තදා ගරණුනා මෙධරාගජන 

පරිග් ෙහිතභාවූපලක් ඛණං. තස් ස හි ගසදු පුගරදුහිගතදු. ‘‘ම ාක ොවින්කදො  

මහානුභාගවදු පුරාතගනදු එගකදු මෙධරාජා’’  ගකචි. පරිග් හිතත්තා  

රාජධානීභාගවන පරිග් ෙහිතත් තා. ෙය් හතී  ෙගහදු, රාජූනං ෙගහදු  රාජ  ං, 

නෙරසද් දාගපක් ඛාා නපුංසකනිද් ගදගසදු. අඤ්කඤකපත්ථ පොකර  
‘‘නෙරමාපගනන රඤ් ඤා කාරිතසබ් බෙහත් තා රාජෙහං, ගිජ් ඣකූටාදීහි 
පරික් ඛිත් තත් තා පබ් බතරාගජහි පරික් ඛිත් තගෙහසදිසන්  පි රාජෙහං, 
සම් පන් නභවනතාා රාජමානං ගෙහන්  පි රාජෙහං, සුවිහිතාරක් ඛතාා 
අනත් ථාවහභාගවන උපෙතානං පටිරාජූනං ෙහං ගෙහභූතන්  පි රාජෙහං, 
රාජූහි දිස ්වා සම් මා ප ට් ඨාපිතත් තා ගතසං ෙහං ගෙහභූතන්  පි රාජෙහං. 
ආරාමරාමගණායකාදීහි රාජගත, නිවාසසුඛතාදිනා සත් ගතහි මමත් තවගසන 
ෙය් හ  පරිග් ෙය් හතී  වා රාජෙහ’’න්   එදිගස පකාගර. ගසදු පගදගසදු 

ඨානවිගසසභාගවන උළාරසත් තපරිගභදුගෙදු  ආහ ‘‘තං පකනත’’න්  ආදි. 

තත් ථ බුද්ධොකෙ චක්ෙවත්තිොකෙ චා  ඉදං ගාභුායවගසන වුත් තං. 

කතසන්   ාක් ඛානං. වසනවනන්   ආපානභූමිභූතං උපවනං. ගිජ් ඣා එත් ථ 

සන් තී  ගිජ් ඣං, කූටං. තං එතස් සා  ගිජ්ෙකූකටො. ගිජ් ගඣදු විාා  වා 

ගිජ් ඣං, කූටං. තං එතස ්සා  ගිජ්ෙකූකටො, පබ් බගතදු. ගිජ් ඣසදිසකූගටදු  
ගිජ් ඣකූගටදු  වා මජ් ගඣපදගලදුපීසමාගසදු ාථා ‘‘සාකපත් ථගවදු’’ , තස් මිං 

ගිජ් ඣකූගට. ගතනාහ ‘‘ගිජ්ො’’ ආදි. 

තකතො පරං සඞ්කඝො   ණ් ණං ජනානං උපරි සඞ් ගඝදු 

චතුවග් ෙකරණීාාදිකම් මප් පත් තත් තා. තස්මිං පබ්බකත සන්නිපතිත්වා

සමාපත්තියා වීතිනාකමන්තී  ාථාඵාසුකට් ඨාගන පිණ් ඩාා චරිත් වා 
කතභත් තකිච් චා ආෙන් ත් වා ගච ාෙබ් ගභ ාමකමහාද් වාරං විවරන් තා විා තං 
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පටුන 

පබ් බතං ද් විධා කත් වා අන් ගතදු පවිසිත් වා රත්  ට් ඨානදිවාට් ඨානානි මාගපත් වා 
තත් ථ සමාපත්  ාා වී නාගමන්  . 

කදා පගනගත තත් ථ වසිංසු? අතීගත කිර අනුප් පන් ගන තථාෙගත 
බාරාණසිං උපනිස ්සාා එකස් මිං ොමගක එකා කුලධීතා ගඛත් තං රක් ඛ , 
තස් සා ගඛත් තකුටිාා වීහගාදු භජ් ජන්  ාා තත් ථ මහාකරඤ් ජපුප් ඵප් පමාණා 
මහන් තමහන් තා මගනදුහරා පඤ් චසතමත් තා ලාජා ජායිංසු. සා ගත ෙගහත් වා 
මහ  පොමිනිපත් ගත ඨගපසි. තස් මිඤ ්ච සමගා එගකදු පච් ගචකසම් බුද් ගධදු 
තස් සා අනුග් ෙහත් ථං අවිදූගර ගඛත් තපාළිාා ෙච් ඡ . සා තං දිස ්වා 
පසන් නමානසා සුපුප් ඵිතං මහන් තං එකං පොමං ෙගහත් වා තත් ථ ලාගජ 
පක් ඛිපිත් වා පච් ගචකබුද් ධං උපසඞ් කමිත් වා පඤ් චහි ලාජසගතහි සද් ධිං තං 
පොමපුප් ඵං දත් වා පඤ් චප ට් ඨිගතන වන් දිත් වා ‘‘ඉමස ්ස, භන් ගත, පුඤ ්ඤස ්ස 
ආනුභාගවන ආනුභාවසම් පන් ගන පඤ් චසතපුත් ගත ලගභාය’’න්   පඤ ්ච 
පුත් තසතානි පත් ගථසි. තස් මිංගාව ඛගණ පඤ් චසතා මිෙලුද් දකා 
සම් භතසම් භාරා පරිපක් කපච් ගචකගබදුධිඤාණා තස් ගසව පච් ගචකබුද් ධස් ස 
මධුරමංසං දත් වා ‘‘එ ස ්සා පුත් තා භගවායාමා’’  පත් ථයිංසු. අතීතාසු 
අගනකාසු ජාතීසු තස් සා පුත් තභාගවන ආෙතත් තා තථා ගතසං අගහදුසි. සා 
ාාවතායුකං ඨත් වා ගදවගලදුගක නිබ් බත්  , තගතදු චුතා ජාතස ්සගර 
පොමෙබ් ගභ නිබ් බත්  . තගමගකදු තාපගසදු දිස් වා පටිජග් ගි. තස් සා පදසා 
විචරන්  ාා පොද් ධාගර පොද් ධාගර භූමිගතදු පොමානි උට් ඨහන්  . එගකදු 
වනචරගකදු දිස් වා බාරාණසිරඤ් ගඤදු ආගරදුගචසි. රාජා තං ආගනත් වා 
අග් ෙමගහසිං අකාසි, තස් සා ෙබ් ගභදු සණ් ඨා . මහාපොමකුමාගරදු මාතුකුච් ඡිාං 
වසි, ගසසා බහි නික් ඛන් තං ෙබ් භමලං නිස ්සාා සංගසදජභාගවන නිබ් බත් තා. 
‘‘ඔපපා කභාගවනා’’  ගකචි. ගත වාප් පත් තා උායාගන පොමස් සගර 
කීළන් තා එගකකස් මිං පොගම නිසීදිත් වා ඛාවාං පට් ඨගපත් වා 
පච් ගචකගබදුධිඤාණං නිබ් බත් තයිංසු. අාං ගතසං බයාකරණොථා අගහදුසි – 

‘‘සගරදුරුහං පොමපලාසමත්රජං, සුපුප් ඵිතං භමරෙණානුචිණ් ණං; 
අනිච් චතාාං වාතං විදිත් වා, එගකදු චගර ඛග් ෙවිසාණකප් ගපදු’’ . – 

තස් මිං කාගල ගත තත් ථ වසිංසු. තදා චස් ස පබ් බතස ්ස ‘‘ඉසිගිලී’’  සමඤ් ඤා 

උදපාදි. ඉකම ඉසකයො  ඉගම පච් ගචකබුද් ධඉසී. සමා ඤාා  එතාාා  

සමඤ්ඤා, නාමන්   අත් ගථදු. 

 ණච් ඡදනා කුටිගාදු මජ් ගඣපදගලදුපීසමාසං කත් වා, එකගදගස වා 
සමුදාාගවදුහාරවගසන ‘‘ ණකුටිගාදු’’  වුත් තා. ‘‘වස් සං උපෙච් ඡිංසූ’’  

වචනගතදු වස් සූපෙමනාරහා සද් වාරබන් ධා එව ගවදිතබ් බා  ආහ ‘‘තිණච්ඡදනා 

සද්වාරබන්ධා කුටිකයො’’ . වස්සං උප ච්ඡන්කතනා  වස් සාවාසං 
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උපෙච් ඡන් ගතන. නාෙෙපටිපදන්   ‘‘ගමදුගනායං ගත 
උපඤ් ඤිස ්ස’’න්  ආදිනා )සු. නි. 721) සත් ථාරා නාලකත් ගථරස් ස ගදසිතං 
පුථුජ් ජනකාලගතදු පභු  කිගලසචිත් තං අනුප් පාගදත් වා පටිපජ් ජිතබ් බං 
ගමදුගනායපටිපදං. තං පන පටිපදං සුත් වා නාලකත් ගථගරදු තීසු ඨාගනසු 
අප් පිච් ගඡදු අගහදුසි දස් සගන සවගන පුච් ඡාාා . ගසදු හි ගදසනාපරිගාදුසාගන 
පසන් නචිත් ගතදු භෙවන් තං වන් දිත් වා වනං පවිට් ගඨදු. පුන ‘‘අගහදු වතාහං 

භෙවන් තං පස් ගසාය’’න්   ගලදුලභාවං න ජගනසි, අාමස් ස දස්සකන 
අප් පිච් ඡතා. තථා ‘‘අගහදු වතාහං පුන ධම් මගදසනං සුගණාය’’න්   ගලදුලභාවං 

න ජගනසි, අාමස් ස සවකන අප් පිච් ඡතා. තථා ‘‘අගහදු වතාහං පුන 

ගමදුගනායපටිපදං පුච් ගඡාය’’න්   ගලදුලභාවං න ජගනසි, අාමස් ස පුච්ඡාය 
අප් පිච් ඡතා. 

ගසදු එවං අප් පිච් ගඡදු සමාගනදු පබ් බතපාදං පවිසිත් වා එකවනසණ් ගඩ ද් ගව 
දිවසානි න වසි, එකරුක් ඛමූගල ද් ගව දිවසානි න නිසීදි, එකස ්මිං ොගම ද් ගව 
දිවසානි පිණ් ඩාා න පාවිසි. ඉ  වනගතදු වනං, රුක් ඛගතදු රුක් ඛං, ොමගතදු 
ොමං ආහිණ් ඩන් ගතදු අනුරූපපටිපදං පටිපජ් ජිත් වා අග් ෙඵගල ප ට් ඨාසි. 
එකස ්ස භෙවගතදු කාගල එගකදුගාව නං පූගර . ඉමඤ් හි ගමදුගනායපටිපදං 
උක් කට් ඨං කත් වා පූගරන් ගතදු භික් ඛු සත් ගතව මාසානි ජීව , මජ් ඣිමං කත් වා 
පූගරන් ගතදු සත් ත වස් සානි, මුොකං කත් වා පූගරන් ගතදු ගසදුළස වස් සානි. අාං 
පන ගථගරදු උක් කට් ඨං කත් වා පූගරසි, තස් මා සත් ත මාගස ඨත් වා අත් තගනදු 
ආයුසඞ් ඛාරස ්ස පරික් ඛාං ඤත් වා නහායිත් වා නිවාගසත් වා කාාබන් ධනං 
බන් ධිත් වා දිගුණං සඞ් ඝාටිං පාරුපිත් වා දසබලාභිමුගඛදු පඤ් චප ට් ඨිගතන තං 
වන් දිත් වා අඤ් ජලිං පග් ෙගහත් වා හිඞ් ගුලකපබ් බතං නිස් සාා ඨිතගකදුව 
අනුපාදිගසසාා නිබ් බානධාතුාා පරිනිබ් බායි. තස් ස පරිනිබ් බුතභාවං ඤත් වා 
භෙවා භික් ඛුසඞ් ගඝන සද් ධිං තත් ථ ෙන් ත් වා සරීරකිච් චං කත් වා ධාතුගාදු 
ොහාගපත් වා ගච ාං ප ට් ඨාගපත් වා අෙමාසි. එවරූපං පටිපදං පටිපන් ගනනපි 
වස් සං උපෙච් ඡන් ගතන ඡන් ගන සද් වාරබන් ගධගාව ඨාගන උපෙන් තබ් බං. 
අප් පිච් ඡතං නිස ්සාාපි සික් ඛාපදස් ස අන ක් කමනීාත් තං දස් ගසතුං 

‘‘නාෙෙපටිපදං පටිපන්කනනපී’’  වුත් තං. 

පඤ්චන්නං ඡදනානන්    ණපණ් ණඉට් ඨකසිලාසුධාසඞ් ඛාතානං 

පඤ ්චන් නං ඡදනානං. ‘‘න, භික්ඛකව, අකසනාසනිකෙන වස්සං 

උප න්තබ්බන්   )මහාව. 204) වචීගභදං කත් වා වස් සූපෙමනං සන් ධාගාව 
පටික් ගඛගපදු, න ආලාකරණවගසන උපෙමනං සන් ධාාා’’  වදන්  . පාළිාං 
පන අවිගසසත් තා අට් ඨකථාාඤ් ච ‘‘නාලකපටිපදං පටිපන් ගනනපී’’ ආදිනා 
අවිගසගසගනව දළ් හං කත් වා වුත් තත් තා අගසනාසනිකස් ස නාවාදිං විනා 
අඤ ්ඤත් ථ ආලගාදු න වට් ටතී  අම් හාකං ඛන්  . නාවාසත් ථවගජසුගාව හි 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, නාවාාං වස් සං උපෙන් තු’’න්  ආදිනා )මහාව. 203) 
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ස  අස  වා ගසනාසගන වස් සූපෙමනස් ස විසුං අනුඤ් ඤාතත් තා ‘‘න, 
භික් ඛගව, අගසනාසනිගකන වස් සං උපෙන් තබ් බ’’න්   අාං පටික් ගඛගපදු 
තත් ථ න ලබ් භතී  අස  ගසනාසගන ආලාවගසනපි නාවාදීසු උපෙමනං 

වුත් තං. අනුධම්මතා  වත් තං. රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනී  ආදි-සද් ගදන 
වච් චකුටිපස් සාවට් ඨානාදිං සඞ් ෙණ් හා . 

ෙතිෙවත්තානිචඛන්ධෙවත්තානිච අධිට්ඨායා  පරිාත්  ධම් ගමදු නාම 
 විධම් පි සද් ධම් මං ප ට් ඨාගප , තස් මා සක් කච් චං උද් දිසථ උද් දිසාගපථ, 
සජ් ඣාාං කගරදුථ, පධානඝගර වසන් තානං සඞ් ඝට් ටනං අකත් වා 
අන් ගතදුවිහාගර නිසීදිත් වා උද් දිසථ උද් දිසාගපථ, සජ් ඣාාං කගරදුථ, 
ධම් මස ්සවනං සමිද් ධං කගරදුථ, පබ් බාගජන් තා ගසදුගධත් වා පබ් බාගජථ, 
ගසදුගධත් වා උපසම් පාගදථ, ගසදුගධත් වා නිස් සාං ගදථ. එගකදුපි හි 
කුලපුත් ගතදු පබ් බජ් ජඤ ්ච උපසම් පදඤ් ච ලභිත් වා සකලං සාසනං 
ප ට් ඨාගප . අත් තගනදු ථාගමන ාත් තකානි සක් ගකදුථ, තත් තකානි 
ධුතඞ් ොනි සමාදිාථ, අන් ගතදුවස් සං නාගමතං සකලදිවසං රත්  ාා ච 
පඨමපච් ඡිමාාගමසු අප් පමත් ගතහි භවිතබ් බං, වීරිාං ආරභිතබ් බං. 
ගපදුරාණකමහආගථරාපි සබ් බපලිගබදුගධ ඡින් දිත් වා අන් ගතදුවස් ගස 
එකචරිාවත් තං පූරයිංසු. භස් ගස මත් තං ජානිත් වා දසවත් ථුකකථං 
දසඅසුභදසානුස් ස අට් ඨ ංසාරම් මණකථං කාතුං වට් ට . ආෙන් තුකානං 
වත් තං කාතුං, සත් තාහකරණීගාන ෙතානං අපගලදුගකත් වා දාතුං වට් ට . 
විග් ොහිකපිසුණඵරුසවචනානි මා වදථ, දිවගස දිවගස සීලානි ආවජ් ගජන් තා 
චතුරාරක් ඛං අහාගපන් තා මනසිකාරබහුලා විහරථ, ගච ාං වා ගබදුධිං වා 
වන් දන් ගතන ෙන් ධමාලං වා පූගජන් ගතන පත් තං වා ථවිකාා පක් ඛිපන් ගතන 
න කගථතබ් බං, අන් ගතදුොගම මනුස් ගසහි සද් ධිං පච් චාසංයුත් තකථා වා 
විසභාෙකථා වා න කගථතබ් බා, රක් ඛි න් ද්රිගාහි භවිතබ් බං, ඛන් ධකවත් තඤ් ච 
ගසඛිාවත් තඤ් ච පූගරතබ් බන්   එවමාදිනා ක කවත් තානි ඛන් ධකවත් තානි ච 
අධිට් ඨහිත් වා. 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, වස් සංවුට් ඨානං තීහි ඨාගනහි පවාගරතු’’න්   
)මහාව. 209) වුට් ඨවස් සානං පවාරණාා අනුඤ් ඤාතත් තා ඉමස් ස සුත් තස ්ස 
වගසන පවාරණාදිවසස් ස අරුණුග් ෙමනගතදු පට් ඨාා අප් පවාරිතාපි 
‘‘වුට් ඨවස් සා’’  වුච් චන්  . කිඤ් චාපි ‘‘ඉමං ගතමාසං වස් සං උගපමී’’  
)මහාව. අට් ඨ. 184) වචනගතදු පවාරණාදිවසස් ස ගතමාසන් ගතදුෙධත් තා තං 
දිවසං ාාව න පවාගරන්  , තාව වස ්සං වසන් තා නාම ගහදුන්  , තථාපි 
එකගදගසන අවුට් ඨම් පි තං දිවසං වුට් ඨභාොගපක් ඛාා වුට් ඨගමව ගහදුතී  
කත් වා එවං වුත් තං කතාකතභාොගපක් ඛාා සමුදාගා 
පවත් තකතාකතගවදුහාගරදු විා. විප් පකතඤ් හි ාං කිඤ් චි ‘‘කතාකත’’න්   
වුච් ච . ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, වස ්සංවුට් ඨානං කථිනං අත් ථරිතු’’න්   



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 2- පාරජිකා 

101 

පටුන 

)මහාව. 306) ඉමස ්ස පන සුත් තස ්ස වගසන නිප් පරිාාාගතදු මහාපවාරණාා 
පවාරිතා පාටිපදදිවසගතදු පට් ඨාා ‘‘වුට් ඨවස් සා’’  වුච් චන් තී  දස් ගසතුං 

‘‘ම ාපවාරණාය පවාරිතා’’ ආදි වුත් තං. පාටිපදදිවසගතදු පට් ඨාා හි 

වස් සානස ්ස පච් ඡිගම මාගස කථිනත් ථාගරදු අනුඤ් ඤාගතදු පරිවාකර 
‘‘කථිනස ්ස අත් ථාරමාගසදු ජානිතබ් ගබදු  වස් සානස ්ස පච් ඡිගමදු මාගසදු 
ජානිතබ් ගබදු’’  )පරි. 412) වුත් තත් තා. ‘‘මහාපවාරණාා පවාරිතා’’  ඉදඤ් ච 
පුරිමිකාා වස් සූපෙතානං සභාවදස් සනමත් තං, ගකනචි අන් තරාගාන 
අප් පවාරිතාපි ‘‘වුට් ඨවස් සා’’ඉච් ගචව වුච් චන්  . 

‘‘ආපුච්ඡිතබ්බා’’  වත් වා ඉදානි ආපුච් ඡනවිධිං දස් ගසන් ගතදු ‘‘සකච ඉමං

කුටි’’න්  ආදිමාහ. පටිජග් නෙං වා න ෙභතී  විහාරපච් චන් ගත කගත 
පටිජග් ෙනකං න ලභ . ගත පන භික් ඛූ ජනපදචාරිකං පක් කමිංසූ  
සම් බන් ගධදු. අද් ධානෙමගන චාරිකාගවදුහාගරදු සාසගන නිරුළ් ගහදු. කිඤ් චාපි 
අාං චාරිකා නාම මහාජනසඞ් ෙහත් ථං බුද් ධානංගාව ලබ් භ , බුද් ගධ උපාදාා 
පන රුළ ්හීසද් දවගසන සාවකානම් පි වුච් ච  කිලඤ් ජාදීහි කතබීජනීනම් පි 

තාලවණ් ටගවදුහාගරදු විා. සඞ්ක ොකපත්වා  එකස් මිං පගදගස රාසිං කත් වා. 

ඉදානි තගමව සඞ් ගෙදුපනවිධිං දස් ගසන් ගතදු ‘‘යථා ච ඨපිත’’න්  ආදිමාහ. න 

ඔවස ්සීාතී  අකනොවස්සෙං, කම් මනි අක-සද් ගදදු දට් ඨබ් ගබදු. ාථා ච ඨපිතං න 
ඔවස ්සීා  න ගතමීාතී  අත් ගථදු. 

අනවකයො  එත් ථ වකයො  හානි ‘‘ආාවගාදු’’ ආදීසු විා. නත් ථි එතස් ස 

අත් තගනදු සිප් ගප වගාදු ඌනතා  අවකයො  ආහ ‘‘අනූකනො 

පරිපුණ්ණසිප්කපො’’ . ආචරිාස් ස කම් මං ආචරියෙන්   ආහ 

‘‘ආචරියෙම්කම’’ . පිට්ඨසඞ්ඝාකටො ද් වාරබාහා, කට් ඨකම් මං ථම්භාදි. 

කතෙතම්බමත්තිොයා  ගතලමිස ්සතම් බමත්  කාා. 

85. කුටිොය ෙරණභාවන්   කුටිාා කතභාවං. සද් දසත් ථවිදූහි කිං-

සද් දගාදුගෙ අනාෙතවචනස් ස ඉච් ඡිතත් තා වුත් තං ‘‘තස්ස ෙක්ඛණං 

සද්දසත්ථකතො පරිකයසිතබ්බ’’න්  . කමත්තාපුබ්බභා න්   ගමත් තාඣානස ්ස 
පුබ් බභාෙභූතං සබ් බසත් ගතසු හිතඵරණමත් තං. කස ්මා පගනතං වුත් තං, නනු 
අනුද් දාා-සද් ගදදු කරුණාා පවත් තතී ? සච් චගමතං, අාං පන අනුද් දාාසද් ගදදු 
අනුරක් ඛණමත් ථං අන් ගතදුනීතං කත් වා පවත් තමාගනදු ගමත් තාා කරුණාා ච 
පවත් තතී  ඉධ ගමත් තාා පවත් තමාගනදු වුත් ගතදු, තස් මා සුවුත් තගමතං 

‘‘එගතන ගමත් තාපුබ් බභාෙං දස් ගසතී’’ . ෙරුණාපුබ්බභා න්   

කරුණාඣානස් ස පුබ් බභාෙභූතං සත් ගතසු අනුකම් පමත් තං. චික්ඛල්ෙං 

මත්  කා, තස් ස මද්දනං උදකං ආසිඤ් චිත් වා හත් ථාදීහි පරිමද් දනං. 

කමත්තාෙරුණානන්   අප් පනාප් පත් තගමත් තාකරුණානං. කිඤ් චාපි ගථගරන 
සඤ ්චිච් ච ඛුද් දානුඛුද් දකා පාණා මරණාධිප් පාගාන න බයාබාධිතා, තථාපි 
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කරුණාා අභාගවන ‘‘එවං කගත ඉගම පාණා විනස ්සිස් සන් තී’’  

අනුපපරික් ඛිත් වා කතත් තා ගථරං විෙරහි. ජනානං සමූගහදු ජනතා  ආහ 

‘‘පච්ඡිකමො ජනසමූක ො’’ . පාතබයභාවන්   විනාගසතබ් බතං. පාණාතිපාතං 

ෙකරොන්තානන්   ගථගරන අකගතපි පාණා පාගත පගරහි සල් ලක් ඛණාකාරං 

දස් ගස . ඉමස්ස දිට්ඨානු තින්   ඉමස් ස දිට් ඨිාා අනුෙමනං. ඝංසිතබ්කබ  

ඝට් ටයිතබ් ගබ, විනාසිතබ් ගබ  අත් ගථදු. එවං මඤ්ඤී  ාථා ගථගරන කතං, 
එවං මා මඤ් ඤි. ‘‘මා පච් ඡිමා ජනතා පාගණසු පාතබයතං ආපජ් ජී’’  වචනගතදු 
ගාදු භික් ඛු 
ඉට් ඨකපචනපත් තපචනකුටිකරණවිහාරකාරාපනවිහාරසම් මජ් ජනපටග් ගිදානකූ
පගපදුක් ඛරණීඛණාපනාදීසු ාත් ථ ‘‘ඛුද් දානුඛුද් දකානං පාණානං විහිංසා 
භවිස ්සතී’’  ජානා , ගතන තාදිගස පගදගස කප් පිාවචනං වත් වාපි න තං 
කම් මං කාගරතබ් බන්   දස ්ගස . 

තත්ථ තත්ථ වුත්තකමව ආපත්තින්   පථවීඛණනභූතොමපාතබයතාදීසු 

වුත් තපාචිත්  ාාදිආපත්  ං. ආදිෙම්මිෙත්තා අනාපත්තී  කුටිකරණපච් චාා 

අනාපත්  . සික්ඛාපදං අතික්ෙමිත්වා  ‘‘න ච, භික් ඛගව, සබ් බමත්  කාමාා 
කුටිකා කාතබ් බා, ගාදු කගරාය, ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  වුත් තසික් ඛාපදං 
අ ක් කමිත් වා. ාදි අඤ් ගඤන කතං ලභිත් වා වසන් තස් ස අනාපත්   සිාා, න 

භෙවා තං කුටිකං භින් දාගපායා  ආහ – ‘‘ෙතංෙභිත්වාතත්ථවසන්තානම්පි 

දුක්ෙටකමවා’’ . යථා වා තථා වා මිස්සා ක ොතූ  ගහට් ඨා මත්  කා උපරි 
දබ් බසම් භාරා ආදිනා ගාන ගකනචි ආකාගරන මිස් සා ගහදුතු. 

ගිඤ්ජොවසථසඞ්කඛකපනා  එත් ථ ගිඤ් ජකා වුච් චන්   ඉට් ඨකා, ගිඤ ්ජකාහි 
එව කගතදු ආවසගථදු ගිඤ් ජකාවසගථදු. ඉට් ඨකාමාස් ස ආවසථස් ගසතං 
අධිවචනං. තං කිර ආවසථං ාථා සුධාපරිකම් ගමන පගාදුජනං නත් ථි, එවං 
ඉට් ඨකාහි එව චිනිත් වා ඡාගදත් වා කගරදුන්  , තුලාදණ් ඩකවාටඵලකානි පන 

දාරුමාාගනව. විකිරන්තා  චුණ් ණවිචුණ් ණං කගරදුන් තා. 

කිස්සා  ගකන කාරගණන. වයෙම්මම්පි අත්ථී  
ද් වාරකවාටාදිඅභිසඞ් ඛරණාදීසු කතවාකම් මම් පි අත් ථි. භික් ඛූනං අකප් පිාත් තා 

එව  ත් ථිාවතානුරූපත් තා තිත්ථියධකජො. මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තකාරගණසු 
අත් තගනදු අධිප් ගපතකාරණද් වාං ප ට් ඨාගපත් වා අපරානිපි තත් ථ 

වුත් තකාරණානි දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘අට්ඨෙථායංපනඅඤ්ඤානිපිොරණානි

වුත්තානී’’ ආදි. තත් ථ සත්තානුද්දයායා  තාදිසාා කුටිකාා කරණපච් චාා 
විනස ්සමානසත් ගතසු අනුද් දාාා. ාස් මා සබ් බමත්  කාමාා කුටි සුකරා 
භින් දිතුං, තස් මා තත් ථ ඨපිතං පත් තචීවරාදි අගුත් තං ගහදු , ගචදුරාදීහි අවහරිතුං 

සක් කා. ගතන වුත් තං ‘‘පත්තචීවරගුත්තත්ථායා’’ . 

කසනාසනබාහුල්ෙපටිකසධනත්ථායා  ගසනාසනානං බහුභාවනිගසධනත් ථාා, 
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තාදිසස ්ස වා ගසනාසනස් ස අභිසඞ් ඛරගණ භික් ඛූනං උද් ගදසපරිපුච් ඡාදීනි 

ගසසකම් මානි පරිච් චජිත් වා නිච් චබයාවටතානිගසධනත් ථං. අනුපවජ්කජො  
ගදදුසං ආගරදුගපත් වා න වත් තබ් ගබදු. 

පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡයවණ්ණනා 

පාළිමුත් තකවිනිච් ඡගාසු තඤ්ච කඛො…කප.… න වණ්ණමට්ඨත්ථායා  
ඉදං ඡත් තදණ් ඩග් ොහකසලාකපඤ් ජරවිනන් ධනං සන් ධාාා  වදන්  . 

සබ්බත්ථා  ඡත් තදණ් ගඩ සබ් බත් ථ. ආරග්ක නා  නිඛාදනමුගඛන. ඝටෙම්පි

වාළරූපම්පි භින්දිත්වා ධාකරතබ්බන්   සගච තාදිසං අකප් පිාඡත් තං ලභ , 

ඝටකම් පි වාළරූපම් පි භින් දිත් වා තච් ගඡත් වා ධාගරතබ් බං. සුත්තකෙන වා 

දණ්කඩො කවකඨතබ්කබො  ාථා ඡත් තදණ් ගඩ ගලඛා න පඤ් ඤාා , තථා 

ගවගඨතබ් ගබදු. දණ්ඩබුන්කද  දණ් ඩමූගල, ඡත් තදණ් ඩස් ස ගහට් ඨිමතගල  

අත් ගථදු. ඡත්තමණ්ඩලිෙන්   ඡත් තස් ස අන් ගතදු ඛුද් දකමණ් ඩලං. 

උක්කිරිත්වා  උට් ඨගපත් වා. සා වට්ටතී  ාදිපි රජ් ජුගකහි න බන් ධන්  , 
බන් ධිතුං පන යුත් තට් ඨානත් තා වට් ට . 

නානාසුත්තකෙහී  නානාවණ් ගණහි සුත් ගතහි. ඉදඤ් ච තථා කගරදුන් තානං 
කරණප් පකාරදස ්සනත් ථං වුත් තං, එකවණ් ණසුත් තගකනපි වුත් තප් පකාගරන 

සිබ් බිතුං න වට් ට ගාව. පට්ටමුකඛ  පට් ටගකදුටිාං. ද් වින් නං පට් ටානං 

සඞ් ඝට් ටිතට් ඨානං සන් ධාගාතං වුත් තං. පරියන්කත  චීවරපරිාන් ගත. 

චීවරඅනුවාතං සන් ධාගාතං වුත් තං. කවණින්   වරකසීසාකාගරන සිබ් බනං. 

සඞ්ඛලිෙන්   බිළාලබන් ධනාකාගරන සිබ් බනං. ‘‘ගවණිං සඞ් ඛලික’’න්   
ගචත් ථ උපගාදුෙවචනං ‘‘කගරදුන් තී’’  කරණකිරිාාගපක් ඛං. 

අග්ඝිය යමුග් රාදීනී  එත් ථ අග්ඝියං නාම ගච ාසණ් ඨාගනන සිබ් බනං, 

මූගල තනුකං අග් ගෙ මහන් තං කත් වා ෙදාකාගරන සිබ් බනං  යා, මූගල ච 

අග් ගෙ ච එකසදිසං කත් වා මුග් ෙරාකාගරන සිබ් බනං මුග් කරො. ෙක්ෙටක්ඛීනි 

උක්කිරන්තී  ෙණ් ඨිකපට් ටපාසකපට් ටානං අන් ගත පාළිබද් ධං කත් වා 
කක් කටකානං අක් ඛිසණ් ඨානං උට් ඨගපන්  , කගරදුන් තී  අත් ගථදු. 

‘‘කෙොණසුත්තපිළො  ෙණ් ඨිකපාසකපට් ටානං ගකදුගණහි නීහටසුත් තානං 

ගකදුටිගාදු’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. කථං පන තා පිළකා 
ොවිඤ් ගඤායරූපා කාතබ් බා ? ගකදුගණහි නීහටසුත් තානං අන් ගතසු එකවාරං 
ෙණ් ඨිකකරගණන වා පුන නිවත් ගතත් වා සිබ් බගනන වා ොවිඤ් ගඤායසභාවං 

කත් වා සුත් තගකදුටිගාදු රස් සං කත් වා ඡින් දිතබ් බා. ධම්මසිරිත්කථකරන පන – 

‘‘ගකදුණසුත් තා ච පිළකා, ොවිඤ් ගඤායාව කප් පගර’’  – 

වුත් තං. තථා ආචරියබුද්ධදත්තත්කථකරනපි – 
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‘‘සුත් තා ච පිළකා තත් ථ, ොවිඤ් ගඤායාව දීපිතා’’  – 

වුත් තං. තස් මා ගතසං මගතන ගකදුණසුත් තා ච පිළකා ච ගකදුණසුත් තපිළකා  
එවගමත් ථ අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. 

මණිනා  මසාරෙල් ලාදිපාසාගණන. න ඝට්කටතබ්බන්   න ඝංසිතබ් බං, 

අංසබද් ධකකාාබන් ධනානි පන සඞ් ඛාදීහි ඝංසිතුං වට් ට . පාසෙං ෙත්වා

බන්ධිතබ්බන්   රජනකාගල බන් ධිතබ් බං, ගසසකාගල ගමදුගචත් වා 

ඨගපතබ් බං.  ණ්ඨිකෙ  දන් තමාාදිෙණ් ඨිගක. පිළො  බින් ොං බින් ොං කත් වා 
උට් ඨාගපතබ් බපිළකා. 

‘‘කතෙවණ්කණො  සමණසාරුප් පවණ් ණං සන් ධාා වුත් තං, මණිවණ් ණං 
පන පත් තං අඤ් ගඤන කතං ලභිත් වා පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’  වදන්  . 

පත්තමණ්ඩකෙ   පුසීසාදිමගා පත් තමණ් ඩගල. ‘‘න, භික් ඛගව, චිත්රානි 
පත් තමණ් ඩලානි ධාගරතබ් බානි රූපකාකිණ් ණානි භිත්  කම් මකතානී’’  

)චූළව. 253) වුත් තත් තා ‘‘භිත්තිෙම්මං න වට්ටතී’’  වුත් තං. ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛගව, මකරදන් තකං ඡින් දිතු’’න්   වචනගතදු ‘‘මෙරදන්තෙං පන

වට්ටතී’’  වුත් තං. 

මෙරමුඛන්   මකරමුඛසණ් ඨානං. කදඩ්ඪුභසීසන්   

උදකසප් පසීසසණ් ඨානං. අච්ඡීනී  කුඤ් ජරච් ඡිසණ් ඨානානි. 

රජ්ජුෙොයබන්ධනං එෙකමවවට්ටතී  රජ් ජුකං බන් ධන් ගතන එකගුණගමව 
කත් වා බන් ධිතුං වට් ට , මජ් ගඣ භින් දිත් වා දිගුණං කත් වා බන් ධිතුං න වට් ට , 
දිගුණං පන අකත් වා එකරජ් ජුකගමව සතවාරම් පි පුනප් පුනං ආවිජ් ජිත් වා 

බන් ධිතුං වට් ට . එෙම්පිනවට්ටතී  එකගුණම් පි කත් වා බන් ධිතුං න වට් ට . 

බහුරජ්ජුකෙ…කප... වට්ටතී  ඉදං කාාබන් ධනං සන් ධාා වුත් තං, න දසා 
සන් ධාා. ඊදිසඤ් හි කාාබන් ධනං බන් ධිතුං වට් ට . ගතගනව 

ආචරියබුද්ධදත්තත්කථකරන වුත් තං – 

‘‘එකරජ් ජුමාං වුත් තං, මුනිනා කාාබන් ධනං; 
පඤ ්චපාමඞ් ෙසණ් ඨානං, එකම් පි ච න වට් ට . 

‘‘රජ් ජුගක එකගතදු කත් වා, බහූ එකාා රජ් ජුාා; 
නිරන් තරඤ් හි ගවගඨත් වා, කතං වට් ට  බන් ධිතු’’න්  . 

මුරජං පන කාාබන් ධනං න වට් ට  ‘‘න, භික් ඛගව, උච් චාවචානි 
කාාබන් ධනානි ධාගරතබ් බානි කලාබුකං ගදඩ් ඪුභකං මුරජං මද් දවීණං, ගාදු 
ධාගරාය, ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  )චූළව. 278) වුත් තත් තා. කිං පන 
බහුරජ් ජුගක එකගතදු කත් වා එගකන නිරන් තරං ගවගඨත් වා කතං මුරජසඞ් ඛයං 
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න ෙච් ඡතී ? ආම න ෙච් ඡ . මුරජඤ් හි නාම නානාවණ් ගණහි සුත් ගතහි 
මුරජවට් ටිසණ් ඨානං ගවගඨත් වා කතං. ගකචි පන ‘‘මුරජන්   බහුරජ් ජුගක 
එකගතදු සඞ් කඩ් ඪිත් වා එකාා රජ් ජුාා පලිගවගඨත් වා කතරජ් ජූ’’  වදන්  , තං 
න ෙගහතබ් බං. ාදි ගචතං මුරජං සිාා, ‘‘බහුරජ් ජුගක එකගතදු කත් වා එගකන 
නිරන් තරං ගවගඨත් වා කතං බහුරජ් ජුක’’න්   න වත් තබ් බං, ‘‘තං වට් ටතී’’  
ඉදං විරුජ් ගඣාය. මුරජං පන පාමඞ් ෙසණ් ඨානඤ ්ච දසාසු වට් ට  
‘‘කාාබන් ධනස ්ස දසා ජීරන්  . අනුජානාමි, භික් ඛගව, මුරජං මද් දවීණ’’න්   
)චූළව. 278) වුත් තත් තා. ගතගනව වක් ඛ  ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, මුරජං 
මද් දවීණන්   ඉදං දසාසුගාව අනුඤ් ඤාත’’න්  . 

ොයබන්ධනවිකධ  ‘‘කාාබන් ධනස ්ස පවනන් ගතදු ජීර . අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, විධ’’න්   වුත් තත් තා කාාබන් ධනස් ස පාසන් ගත දසාමූගල තස් ස 

ථිරභාවත් ථං කත් තබ් ගබ දන් තවිසාණාදිමගා විගධ. ‘‘අට්ඨ මඞ් ොනි නාම 
සඞ් ගඛදු චක් කං පුණ් ණකුම් ගභදු ොා සිරීවච් ගඡදු අඞ් කුගසදු ධජං 

ගසදුවත් ථික’’න්   වදන්  . පරිච්කඡදකෙඛාමත්තන්   උගභදුසු ගකදුාසු 
කාතබ් බපරිච් ගඡදරාජිමත් තං. ‘‘උජුකගමවා’’  වුත් තත් තා 
චතුරස ්සාදිවඞ් කෙ කං න වට් ට . ‘‘ඡත් තදණ් ඩධම් මකරණඅඤ් ජනනාළිකා 
නානාවණ් ණගලඛාපඅකම් මකතා න වට් ටන් තී’’  වදන්  . 

ආරෙණ්ටකෙ  ගපදුත් ථකාදිඅභිසඞ් ඛරණත් ථං කගත දීඝමුඛසත් ථගක. 

වට්ටමණිෙන්   වට් ටං කත් වා අග් ෙගකදුටිාං උට් ඨාගපතබ් බපුබ් බුළං. අඤ්ඤං

වා වණ්ණමට්ඨන්   ඉමිනා පිළකාදිං සඞ් ෙණ් හා . මණිෙන්   එකාවට් ටමණි. 

පිළෙන්   සාසපමත්  කා මුත් තරාජිසදිසා බහුවට් ටගලඛා. ‘‘ඉමස ්මිං අධිකාගර 
අවුත් තත් තා ගලඛනිාං ාං කිඤ් චි වණ් ණමට් ඨං වට් ටතී’’  වදන්  . 

වලිතෙන්   මජ් ගඣ වලිං උට් ඨාගපත් වා. මණ්ඩෙං ක ොතී  උත් තරාරණිාා 
පගවසනත් ථං ආහටමණ් ඩලං ගහදු . 

කිඤ් චාපි එත් ථ දන් තකට් ඨච් ගඡදනවාසිගාව වුත් තා, මහාවාසිාම් පි පන න 
වට් ට ගාව. උජුකගමව බන් ධිතුන්   සම් බන් ගධදු. ‘‘උගභදුසු වා පස් ගසසු 
එකපස ්ගසවා’’  වචනගසගසදු. කත් තරාට් ඨිගකදුටිාං කතඅගාදුවලාානිපි 
වට් ටන්  , ගාසං අඤ් ඤමඤ් ඤසඞ් ඝට් ටගනන සද් ගදදු නිච් ඡර . 

ආමණ්ඩසාරකෙ  ආමලගකහි කතභාජගන. භූමත්ථරකණ  
චිත් තකටසාරකචිත් තත් ථරණාදිගක පරිකම් මකතාා භූමිාා 

අත් ථරිතබ් බඅත් ථරගණ. පානීයඝකට  ඉමිනා කුණ් ඩිකසරගකපි සඞ් ෙණ් හා . 

බීජකන  චතුරස් සබීජගන. සබ්බං…කප.… වට්ටතී  ාථාවුත් ගතසු 
මඤ ්චපීඨාදීසු ඉත් ථිරූපං විනා සබ් බං මාලාකම් මලතාකම් මාදි වණ් ණමට් ඨං 

භික් ඛුගනදු වට් ට . කසනාසකන කිඤ්චි පටිකසකධතබ්බං නත්ථි අඤ්ඤත්ර
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විරුද්ධකසනාසනා  එත් ථාාමධිප් පාගාදු – ගසනාසනපරික් ඛාගරසු 
පටිගසගධතබ් බං නාම කිඤ් චි නත් ථි, විරුද් ධගසනාසනං පන සාගමව 

පටික් ඛිපිතබ් බන්  . අඤ්කඤසන්   සීමසාමිගනදු වුත් තා. රාජවල්ෙභා 
පරනිකායිකාපි එකනිකායිකාපි උගපදුසථපවාරණානං අන් තරාාකරා 

අලජ් ජිගනදු රාජකුලූපො වුච් චන්  . කතසංෙජ්ජිපරිසා  ගතසං සීමසාමිකානං 

පක් ඛා හුත් වා අනුබලං දාතුං සමත් ථා ලජ් ජිපරිසා. සුෙතකමවා  අඤ් ගඤසං 
සන් තගකපි අත් තගනදු සීමාා අන් ගතදුවුත් තවිධිනා කතං සුකතගමව. 

පාළිමුත් තකවිනිච් ඡාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

86. කදකවන  හිතදාරූනී  රඤ් ඤා පරිග් ෙහිතදාරූනි, රඤ් ගඤදු 

සන් තකානී  වුත් තං ගහදු . ඛණ්ඩාඛණ්ඩං ෙකරොන්කතො  ඛුද් දකං 
මහන් තඤ් ච ඛණ් ඩං කගරදුන් ගතදු. 

87. කුලගභදුෙඉස් සරිාාදීහි මහතී මත් තා පමාණං එතස් සා  ම ාමත්කතො. 

ගතනාහ – ‘‘ම තියාඉස්සරියමත්තාය සමන්නා කතො’’ . 

88. අවජ්ොයන්තී  ගහට් ඨා කත් වා ඔගලදුගකන්  , චින් ගතන්   වා. 

ගතනාහ ‘‘අවජානන්තා’’ ආදි. ොමෙකතො වා චින්කතන්තී  නිහීනගතදු 

චින් ගතන්  . ෙකථන්තී  ‘‘කිං නාගමතං කිං නාගමත’’න්   අඤ් ඤමඤ් ඤං 
කගථන්  . 

කථං පගනත් ථ ‘‘දාරූනී’’  බහුවචනං ‘‘අදින් න’’න්   එකවචගනන සද් ධිං 

සම් බන් ධමුපෙච් ඡතී  ආහ – ‘‘අදින්නං ආදියිස්සතීති අයං 

උජ්ොයනත්කථො’’ ආදි. උජ් ඣාානස ්ස අදින් නාදානවිසාත් තා අදින් නාදානං 
උජ් ඣාානත් ගථදු  වුත් තං. ස පි පගනත් ථ ගෙදුපගකන දින් නදාරූනං ෙහගණ 
උජුකං අවත් වා ගලගසන ෙහිතත් තා ගථගරදු ‘‘අදින් නං ආදියී’’  ගවදිතබ් ගබදු. 

වචනකභකද  එකවචනබහුවචනානං ගභගද. 

සබ්බාවන්තං පරිසන්   භික් ඛුභික් ඛුනීආදිසබ් බාවාවවන් තං පරිසං. සබ් බා 

චතුපරිසසඞ් ඛආතා පජා එත් ථ අත් ථී  සබ්බාවන්තා, පරිසා. ගසනා එතස් ස 

අත් ථී  ගසනිගකදු, ගසනිගකදු එව කසනිකයො. බිම්බිසාකරොති තස්ස නාමන්   

එත් ථ බිම්බී  සුවණ් ණං, තස් මා සාරසුවණ් ණසදිසවණ් ණතාා බිම් බිසාගරදු  

වුච් චතී  ගවදිතබ් ගබදු. චතුත්කථො භාක ො පාකදොති කවදිතබ්කබො  ඉමිනාව 
සබ් බජනපගදසු කහාපණස් ස වීස ගමදු භාගෙදු මාසගකදු  ඉදඤ් ච වුත් තගමව 
ගහදුතී  දට් ඨබ් බං. ගපදුරාණසත් ථානුරූපං ලක් ඛණසම් පන් නා උප් පාදිතා 

නීෙෙ ාපණා  ගවදිතබ් බා. රුද්රදාගමන උප් පාදිගතදු රුද්රදාමකෙො. ගසදු කිර 
නීලකහාපණස් ස  භාෙං අග් ඝ . ාස් මිං පගදගස නීලකහාපණා න සන්  , 
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තත් ථාපි නීලකහාපණානං වළඤ් ජනට් ඨාගන ච අවළඤ් ජනට් ඨාගන ච 
සමානඅග් ඝවගසන පවත් තමානං භණ් ඩං ෙගහත් වා නීලකහාපණවගසගනව 
පරිච් ගඡගදදු කාතබ් ගබදු  වදන්  . 

ධනිාවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තස්සත්කථො…කප.… වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො  ඉමිනා ‘‘භෙවතා 
භික් ඛූනං ඉදං සික් ඛාපදං එවං පඤ් ඤත් තං ගහදු  ච, ඉදඤ් ච අඤ් ඤං වත් ථු 

උදපාදී’’  එවං පඨමපාරාජිෙවණ්ණනායං (පාරා. අට් ඨ. 1.39) වුත් තනගාන 
තස් සත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. ‘‘ඉදානි ාං තං අඤ් ඤං වත් ථු උප් පන් නං, තං 
දස් ගසතුං ‘ගතන ගඛදු පන සමගානා’ ආදිමාහා’’  එවං 
අනුපඤ් ඤත්  සම් බන් ගධදු ච තත් ථ වුත් තනගාගනව ගවදිතබ් ගබදු  දස් ගස . 

90-91. රජකා අත් ථරන්   එත් ථා  රජෙත්ථරණං, රජකත් ථරණන්   

රජක ත් ථං වුච් චතී  ආහ ‘‘රජෙතිත්ථං  න්ත්වා’’ . වුත් තගමවත් ථං 

විභාගවන් ගතදු ආහ ‘‘තඤ්හී’’ ආදි. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

92. ‘‘අභිනවනිවිට් ගඨදු එකකුටිකාදිොගමදු ාාව මනුස් සා පවිසිත් වා වාසං 
න කප් ගපන්  , තාව ොමසඞ් ඛයං න ෙච් ඡතී’’  වදන්  , තස් මා තත් ථ 

ොමප් පගවසනාපුච් ඡාදිකිච් චම් පි නත් ථි. යක්ඛපරිග්  භූකතො  
සඋපද් දවවගසන වුත් තං, ාක් ඛනෙරාදිං වා සඞ් ෙණ් හා . ාක් ඛනෙරම් පි 
ආපණාදීසු දිස් සමාගනසු ොමසඞ් ඛයං ෙච් ඡ , අදිස් සමාගනසු න ෙච් ඡ , තස් මා 
ාක් ඛනෙරම් පි පවිසන් ගතන ආපණාදීසු දිස් සමාගනසු සබ් බං 

ොමප් පගවසනවත් තං කාතබ් බං, අදිස් සමාගනසු න කාතබ් බන්   වදන්  . පුනපි

ආ න්තුොමා  ඉමිනා ගතසං තත් ථ සාගපක් ඛභාවං දස් ගස . ාගතදු පන 
නිරගපක් ඛාව හුත් වා පක් කමන්  , ගසදු ොමසඞ් ඛයං න ෙච් ඡ , තස් මා තත් ථ 
ොමප් පගවසනාපුච් ඡාදිකිච් චම් පි නත් ථි. 

නනු ච ‘‘ොමා වා අරඤ් ඤා වා’’  එත් තකගමව මා කාාං වුත් තං, තස් මා 
ොමලක් ඛණං දස් ගසත් වා අරඤ් ඤගමව දස් ගසතබ් බං සිාා, ොමූපචාගරදු 

නාමා ආදි පන කස් මා වුත් තන්   ආහ – ‘‘ ාමූපචාකරොතිආදි 

අරඤ්ඤපරිච්කඡදදස්සනත්ථං වුත්ත’’න්  . ොමූපචාගර හි දස් සිගත ඨගපත් වා 
ොමඤ ්ච ොමූපචාරඤ් ච අවගසසං අරඤ් ඤං නාමා  අරඤ් ඤපරිච් ගඡගදදු 
සක් කා දස් ගසතුං, ඉදඤ් ච ොමොමූපචාගර අසඞ් කරගතදු දස් ගසතුං වුත් තං. 
මා කාාං පන ොමග් ෙහගණගනව ොමූපචාගරදුපි සඞ් ෙහිගතදු  දට් ඨබ් බං. 
ොමූපචාගරදු හි ගලදුගක ොමසඞ් ඛයගමව ෙච් ඡ . එවඤ් ච කත් වා මා කාා 

අනවගසසඅවහරණට් ඨානපරිග් ෙගහදු සිද් ගධදු ගහදු . ඉන්දඛීකෙ  උම් මාගර. 
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අරඤ්ඤසඞ්කඛපං  ච්ඡතී  ‘‘නික් ඛමිත් වා බහි ඉන් දඛීලා සබ් බගමතං 

අරඤ් ඤ’’න්   )විභ. 529) අභිධම් ගම වුත් තත් තා. කවමජ්ෙකමවඉන්දඛීකෙොති 

වුච්චතී  ඉන් දඛීලට් ඨානිාත් තා අස පි ඉන් දඛීගල ගවමජ් ඣගමව තථා වුච් ච . 
ාත් ථ පන ද් වාරබාහාපි නත් ථි, තත් ථ උගභදුසු පස් ගසසු ව ාා වා පාකාරස් ස වා 
ගකදුටිගවමජ් ඣගමව ඉන් දඛීලට් ඨානිාත් තා ‘‘ඉන් දඛීගලදු’’  ෙගහතබ් බං. 

උඩ්ඩාකපන්කතො  පලාගපන් ගතදු. ලුඨිත්වා  පරිවත් ගතත් වා. 

මජ්ඣිමස්ස පුරිසස්සා  ථාමමජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස. ඉමිනා පන වචගනන 
සුප් පමුසලපාගතදුපි බලදස් සනවගසගනව කගතදු  දට් ඨබ් බං. 

කුරුන්දට්ඨෙථායං ම ාපච්චරියඤ්ච ඝරූපචාගරදු ොගමදු  අධිප් පාගාන 

‘‘ඝරූපචාගර ඨිතස් ස ගලඩ් ඩුපාගතදු ොමූපචාගරදු’’  වුත් තං. ද්වාකර  
නිබ් බගකදුසස් ස උදකපතනට් ඨානගතදු අබ් භන් තරං සන් ධාා වුත් තං. 

අන්කතොක ක   ච පමුඛස් ස අබ් භන් තරගමව සන් ධාා වුත් තං. 

ෙතපරික්කඛකපො  ඉමිනාව ඝරස් ස සමන් තගතදු තත් තගකදු පරිච් ගඡගදදු 
ඝරූපචාගරදු නාමා  වුත් තං ගහදු . ාස් ස පන ඝරස් ස සමන් තගතදු ගෙදුරූපානං 
පගවසනනිවාරණත් ථං පාකාරව ආදීහි පරික් ගඛගපදු කගතදු ගහදු , තත් ථ 
ගසදුව පරික් ගඛගපදු ඝරූපචාගරදු, සුප් පපාතාදිපරිච් ගඡගදදු පන අපරික් ඛිත් තඝරං 

සන් ධාා වුත් ගතදු  දට් ඨබ් බං. ඉදකමත්ථපමාණන්   විකාලොමප් පගවසනාදීසු 

ොමොමූපචාරානං අසඞ් කරගතදු විනිච් ඡාස ්ස ගවදිතබ් බත් තා. කුරුන්දීආදීසු 
වුත් තනගාන හි ඝරූපචාරස් ස ොගමදු  ආපන් නත් තා 

ඝරඝරූපචාරොමොමූපචාරානං සඞ් කගරදු සිාා. එවං සබ්බත්ථා  ඉමිනා ඉගතදු 
පුබ් ගබපි පච් ඡිමස් ගසව වාදස් ස පමාණභාවං දස් ගස . ගකචි පන ‘‘ඉගතදු 
පට් ඨාා වක් ඛමානවාදං සන් ධාා වුත් ත’’න්   වදන්  , තං න ෙගහතබ් බං. 

කසසම්පී  ොමූපචාරලක් ඛණං සන් ධාා වද . තත්රා  තස් මිං 

ොමූපචාරග් ෙහගණ. තස්ස  ාමපරිච්කඡදදස්සනත්ථන්   තස් ස අපරිච් ගඡදස් ස 
ොමස ්ස ොමපරිච් ගඡදං දස් ගසතුන්   අත් ගථදු. ාදි එවං ‘‘ොගමදු නාමා’’  පදං 
උද් ධරිත් වා ‘‘අපරික් ඛිත් තස ්ස ොමස් ස ඝරූපචාගර ඨිතස් ස මජ් ඣිමස ්ස 
පුරිසස ්ස ගලඩ් ඩුපාගතදු’’  කස ්මා න වුත් තන්  ? ‘‘ොගමදු නාමා  ඉධ 
අවුත් තම් පි අධිකාරවගසන ලබ් භ ගාවා’’  වදන්  . අපගර පන භණන්   
‘‘ොමූපචාගරදු නාමා  ඉමිනාව ොමස් ස ච ොමූපචාරස ්ස ච සඞ් ෙගහදු 
දට් ඨබ් ගබදු. කථං? ‘ොමස් ස උපචාගරදු ොමූපචාගරදු’  එවං විග් ෙගහ 
කරිාමාගන ‘පරික් ඛිත් තස් ස ොමස ්ස ඉන් දඛීගල ඨිතස් ස මජ් ඣිමස් ස පුරිසස ්ස 
ගලඩ් ඩුපාගතදු’  ඉමිනා පරික් ඛිත් තස ්ස ොමස් ස ොමූපචාරලක් ඛණං දස් සිතං 
ගහදු , ‘ොමසඞ් ඛාගතදු උපචාගරදු ොමූපචාගරදු’  එවං පන ෙය් හමාගන 
‘අපරික් ඛිත් තස ්ස ොමස් ස ඝරූපචාගර ඨිතස් ස මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස් ස 
ගලඩ් ඩුපාගතදු’  ඉමිනා අපරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස ොමපරිච් ගඡගදදු දස් සිගතදු  
සක් කා විඤ් ඤාතු’’න්  . ‘‘ඝරූපචාගර ඨිතස් ස මජ් ඣිමස ්ස පුරිසස ්ස 
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ගලඩ් ඩුපාගතදු’’  ඉමිනා පරික් ඛිත් තස් සපි ොමස් ස සගච ගලඩ් ඩුපාතගතදු දූගර 
පරික් ගඛගපදු ගහදු , ගලඩ් ඩුපාගතදුගාව ොමපරිච් ගඡගදදු  ෙගහතබ් බන්   

වදන්  . පුබ්කබ වුත්තනකයකනවා  පරික් ඛිත් තොගම වුත් තනගාගනව. 

සඞ්ෙරීයතී  මිස් සීා . එත්ථා  ඝරඝරූපචාරොමොමූපචාගරසු. ‘‘විකාගල 
ොමප් පගවසගන පරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස පරික් ගඛපං අ ක් කමන් තස ්ස 
ආපත්   පාචිත්  ාස් ස, අපරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස උපචාරං ඔක් කමන් තස් ස 
ආපත්   පාචිත්  ාස් සා’’  (පාචි. 513) වුත් තත් තා ොමොමූපචාරානං 

අසඞ් කරතා ඉච් ඡිතබ් බා  ආහ – ‘‘අසඞ්ෙරකතො කචත්ථ විනිච්ඡකයො

කවදිතබ්කබො විොකෙ  ාමප්පකවසනාදීසූ’’ . එත් ථ ච ‘‘පරික් ඛිත් තස් ස 
ොමස ්ස පරික් ගඛපං, අපරික් ඛිත් තස් ස පරික් ගඛපාරහට් ඨානං අ ක් කමන් තස් ස 
විකාලොමප් පගවසනාපත්   ගහදුතී’’  ගකචි වදන්  , තං න ෙගහතබ් බං 
පදභාජනිාං පන ‘‘පරික් ඛිත් තස ්ස ොමස් ස පරික් ගඛපං අ ක් කමන් තස් ස 
ආපත්   පාචිත්  ාස් ස, අපරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස උපචාරං ඔක් කමන් තස් ස 
ආපත්   පාචිත්  ාස් සා’’  (පාචි. 513) වුත් තත් තා. අපරික් ඛිත් තස් ස ොමස ්ස 
ඝරූපචාරගතදු පට් ඨාා ො ාගලඩ් ඩුපාතසඞ් ඛාතස් ස ොමූපචාරස් ස ඔක් කමගන 

ආපත්   ගවදිතබ් බා. ගතගනව විොෙ ාමප්පකවසනසික්ඛාපදට්ඨෙථායං (පාචි. 
අට් ඨ. 512) ‘‘අපරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස උපචාගරදු අදින් නාදාගන 

වුත් තනගාගනව ගවදිතබ් ගබදු’’  වුත් තං. මාතිොට්ඨෙථායම්පි (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
ො ාපාරාජිකවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘ය් වාාං අපරික් ඛිත් තස ්ස ොමස් ස උපචාගරදු 
දස් සිගතදු, තස් ස වගසන විකාලොමප් පගවසනාදීසු ආපත්   
පරිච් ඡින් දිතබ් බා’’ . ාදි එවං ‘‘විකාගල ොමං පවිගසායා’’  ඉමිනා 
විරුජ් ඣතී ? න විරුජ් ඣ  ොමූපචාරස් සපි ොමග් ෙහගණන ෙහිතත් තා. තස් මා 
පරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස පරික් ගඛපං අ ක් කමන් තස් ස, අපරික් ඛිත් තස ්ස 
උපචාරං ඔක් කමන් තස් ස විකාලොමප් පගවසනාපත්   ගහදුතී  නිට් ඨගමත් ථ 

ෙන් තබ් බං. විොකෙ  ාමප්පකවසනාදීසූ  ආදි-සද් ගදන ඝරඝරූපචාරාදීසු 
ඨිතානං උප් පන් නලාභභාජනාදිං සඞ් ෙණ් හා . 

නික්ඛමිත්වා බහි ඉන්දඛීො  ඉන් දඛීලගතදු බහි නික් ඛමිත් වා  අත් ගථදු. 
එත් ථ ච විනාපරිාාගාන තාව ‘‘ඨගපත් වා ොමඤ ්ච ොමූපචාරඤ් ච අවගසසං 
අරඤ් ඤ’’න්   )පාරා. 92) ආෙතං, සුත් තන් තපරිාාගාන ආරඤ් ඤිකං භික් ඛුං 
සන් ධාා ‘‘ආරඤ් ඤකං නාම ගසනාසනං පඤ් චධනුස කං පච් ඡිම’’න්   (පාරා. 
654) ආෙතං. විනාසුත් තන් තා උගභදුපි පරිාාාගදසනා නාම, අභිධම් ගමදු පන 
නිප් පරිාාාගදසනා. නිප් පරිාාාගතදු ච ොමවිනිමුත් තං ඨානං අරඤ් ඤගමව 
ගහදුතී  අභිධම් මපරිාාගාන අරඤ් ඤං දස් ගසතුං ‘‘නික් ඛමිත් වා බහි 

ඉන් දඛීලා’’  )විභ. 529) වුත් තං. ‘‘ආචරියධනු නාම පක හත් ගථන 
නවවිදත් ථිප් පමාණං, ජිාාා පන ආගරදුපිතාා චතුහත් ථප් පමාණ’’න්   වදන්  . 

කෙකසොොසනිකසධනත්ථන්   ‘‘මාා ගනව ොගම, න අරඤ් ගඤ හටං, ඝගර වා 
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පටුන 

ඝරූපචාගරසු වා ොමූපචාගරසු වා අඤ් ඤතරස ්මි’’න්   වත් තුං මා ලභතූ  
වුත් තං ගහදු . 

ෙප්පියන්   අනුරූපවගසන වුත් තං. අකප් පිාම් පි පන අප් පටිග් ෙහිතඤ් ගච, 
අදින් නසඞ් ඛයගමව ෙච් ඡ . පරිච් චාොදිම් හි අකගත ‘‘ඉදං මය් හං සන් තක’’න්   
අවිදිතම් පි පරපරිග් ෙහිතගමව මාතාපිතූනං අච් චගාන මන් දානං 
උත් තානගසායකානං දාරකානං සන් තකමිව. 

ාස් ස වගසන පුරිගසදු ගථගනදු  වුච් ච , තං කථයයන්   ආහ 

‘‘අව රණචිත්තස්කසතං අධිවචන’’න්  . සඞ්ඛා-සද් ගදදු 
ඤාණගකදුට් ඨාසපඤ් ඤත්  ෙණනාදීසු දිස් ස . ‘‘සඞ් ඛාගාකං 
පටිගසවතී’’ ආදීසු )ම. නි. 2.168) හි ඤාගණ දිස් ස . ‘‘පපඤ ්චසඤ් ඤාසඞ් ඛා 
සමුදාචරන් තී’’ ආදීසු )ම. නි. 1.204) ගකදුට් ඨාගස. ‘‘ගතසං ගතසං ධම් මානං 
සඞ් ඛා සමඤ් ඤා’’ ආදීසු )ධ. ස. 1313) පඤ ්ඤත්  ාං. ‘‘න සුකරං 
සඞ් ඛාතු’’න්  ආදීසු )ධ. ප. 196; අප. ගථර. 1.10.2) ෙණනාාං. තත් ථ 

ගකදුට් ඨාසවචනං සඞ් ඛා-සද් දං සන් ධාාාහ ‘‘සඞ්ඛාසඞ්ඛාතන්ති අත්ථකතො

එෙ’’න්  . ගතනාහ ‘‘කෙොට්ඨාසස්කසතං අධිවචන’’න්  . පපඤ්චසඞ්ඛා  

තණ් හාමානදිට් ඨිසඞ් ඛාතා පපඤ් චගකදුට් ඨාසා. ‘‘එකෙො චිත්තකෙොට්ඨාකසො  
ාඤ ්ච පුබ් බභාගෙ අවහරිස් සාමී  පවත් තං චිත් තං, ාඤ් ච ෙමනාදිසාධකං 
පරාමසනාදිසාධකං වා මජ් ගඣ පවත් තං, ාඤ් ච ඨානාචාවනප් පගාදුෙසාධකං, 
ගතසු අාගමගවගකදු පච් ඡිගමදු චිත් තගකදුට් ඨාගසදු ඉධාධිප් ගපගතදු’’  ගකචි 

වදන්  . චූළ ණ්ඨිපකද පන 
‘‘ඌනමාසකමාසකඌනපඤ් චමාසකපඤ් චමාසකාවහරණචිත් ගතසු එගකදු 
චිත් තගකදුට් ඨාගසදු’’  වුත් තං. ‘‘අගනකප් පගභදත් තා චිත් තස් ස එගකදු 

චිත් තගකදුට් ඨාගසදු  වුත් ත’’න්   ම ා ණ්ඨිපකදමජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං. 
ඉදගමගවත් ථ සුන් දරතරං ‘‘ගථායචිත් තසඞ් ඛාගතදු එගකදු 

චිත් තගකදුට් ඨාගසදු’’  වුත් තත් තා. කථයයසඞ්ඛාකතනා  
ගථායචිත් තගකදුට් ඨාගසන කරණභූගතන, න 
විස් සාසතාවකාලිකාදිොහවසප් පවත් තචිත් තගකදුට් ඨාගසනා  වුත් තං ගහදු . 

අභිකයො වකසනා  අඩ් ඩකරණවගසන. අභියුඤ්ජතී  ගචදුගද , අඩ් ඩං 

කගරදුතී  අත් ගථදු. පරිෙප්පිතට්ඨානන්   ඔකාසපරිකප් පනවගසන 

පරිකප් පිතප් පගදසං. සුඞ්ෙඝාතන්   එත් ථ රාජූනං ගදායභාෙස් ස එතං අධිවචනං 
සුඞ් ගකදු , ගසදු එත් ථ හඤ් ඤ  අදත් වා ෙච් ඡන් ගතහී  සුඞ් කඝාගතදු. ‘‘එත් ථ 
පවිට් ගඨහි සුඞ් ගකදු දාතබ් ගබදු’’  රුක් ඛපබ් බතාදිසඤ් ඤාගණන 
නිාමිතප් පගදසස ්ගසතං අධිවචනං. 
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පඤ්චවීසතිඅව ාරෙථාවණ්ණනා 

ආකුො  සඞ් කුලා. ලුළිතා  විගලදුළිතා. ෙත්ථචී  එකිස ්සාා අට් ඨකථාාං. 

එෙංපඤ්චෙංදස්සිතන්   ‘‘පරපරිග් ෙහිතඤ් ච ගහදු , පරපරිග් ෙහිතසඤ් ඤී ච, 
ෙරුගකදු ච ගහදු  පරික් ඛාගරදු පඤ ්චමාසගකදු වා අ ගරකපඤ් චමාසගකදු වා, 
ගථායචිත් තඤ් ච පච් චුපට් ඨිතං ගහදු , ආමස , ආපත්   ොක් කටස ්ස. 
ඵන් දාගප , ආපත්   ථුල් ලච් චාස් ස. ඨානා චාගව , ආපත්   පාරාජිකස් සා’’  

)පාරා. 122) එවං වුත් තපඤ් චඅවහාරඞ් ොනි එකං පඤ් චකන්   දස් සිතං. ද්කව

පඤ්චොනි දස්සිතානී  ‘‘ඡහාකාගරහි අදින් නං ආදිාන් තස් ස ආපත්   
පාරාජිකස ්ස. න ච සකසඤ් ඤී, න ච විස් සාසග් ොහී, න ච තාවකාලිකං, 
ෙරුගකදු ච ගහදු  පරික් ඛාගරදු පඤ් චමාසගකදු වා අ ගරකපඤ් චමාසගකදු වා, 
ගථායචිත් තඤ් ච පච් චුපට් ඨිතං ගහදු , ආමස , ආපත්   ොක් කටස ්ස. 
ඵන් දාගප , ආපත්   ථුල් ලච් චාස් ස. ඨානා චාගව , ආපත්   පාරාජිකස් සා’’  
එවං වුත් ගතසු ඡසු පගදසු එකං අපගනත් වා අවගසසානි පඤ් ච පදානි එකං 
පඤ ්චකන්   දස් ගසත් වා ගහට් ඨා වුත් තපඤ් චකඤ් ච ෙගහත් වා ද් ගව පඤ් චකානි 

දස් සිතානි. එත්ථ පනා  ‘‘පඤ ්චහාකාගරහි අදින් නං ආදිාන් තස් සා’’ ආදීසු. 

සබ්කබහිපි පකදහී  ‘‘පරපරිග් ෙහිතඤ් ච ගහදුතී’’ ආදීහි පගදහි. 

ෙබ්භමානානිකයව පඤ්චොනී  පඤ් චවීස ාා අවහාගරසු 
ලබ් භමානපඤ ්චකානි. 

පඤ ්චන් නං අවහාරානං සමූගහදු පඤ් චකං, සගකදු හත් ගථදු සහත් ගථදු, 
ගතන නිබ් බත් ගතදු, තස් ස වා සම් බන් ධී  සාහත් ථිගකදු, අවහාගරදු. සාහත් ථිකාදි 

පඤ ්චකං සා ත්ථිෙපඤ්චෙන්   ආදිපදවගසන නාමලාගභදු දට් ඨබ් ගබදු 
කුසලාදිත්  කස ්ස කුසලත්  කගවදුහාගරදු විා. ඉමිනාව නගාන පුබ් බපගාදුොදි 

පඤ ්චකං පුබ්බපකයො පඤ්චෙං, ගථායාවහාරාදි පඤ ්චකං 

කථයයාව ාරපඤ්චෙන්   නාමලාගභදු දට් ඨබ් ගබදු . තතියපඤ්චකමසු

පඤ්චකෙසූ  සාහත් ථිකපඤ් චකගථායාවහාරපඤ් චගකසු. 

ෙබ්භමානපදවකසනා  සාහත් ථිකපඤ් චගක ලබ් භමානස ්ස 
නිස ්සග් ගිාාවහාරපදස් ස වගසන ගථායාවහාරපඤ් චගක ලබ් භමානස ්ස 
පරිකප් පාවහාරපදස් ස ච වගසන ගාදුගජතබ් බන්   අත් ගථදු. 

ආණත්  ාා නිබ් බත් ගතදු අවහාගරදු ආණත්තිකෙො. නිස ්සජ් ජනං 
නිස ්සග් ගෙදු, සුඞ් කඝාතට් ඨාගන පරිකප් පිගතදුකාගස වා ඨත් වා භණ් ඩස ්ස බහි 

පාතනං. නිස ්සග් ගෙදුව නිස්සග්ගිකයො. කිරිාාසිද් ධිගතදු පුගරතරගමව 

පාරාජිකාපත්  සඞ් ඛාතං අත් ථං සාගධතී  අත්ථසාධකෙො. ‘‘අසුකස ්ස භණ් ඩං 
ාදා සක් ගකදුසි, තදා අවහරා’’  එවරූගපදු හි ආණාපනපගාදුගෙදු පරස් ස 
ගතලකුම් භිාා පාදග් ඝනකං ගතලං අවස් සං පිවනකානං උපාහනාදීනං 
නික් ගඛපපගාදුගෙදු ච ආණත් තස් ස භණ් ඩග් ෙහණගතදු උපාහනාදීනං 
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ගතලපාතනගතදු ච පුගරතරගමව පාරාජිකාපත්  සඞ් ඛාතං අත් ථං සාගධ . 
සාහත් ථිකපගාදුගෙදුපි හි එවරූගපදු අත් ථසාධගකදු  වුච් ච . වුත් තඤ් ගහතං 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. ො ාපාරාජිකවණ් ණනා( – 

‘‘අත් ථසාධගකදු නාම ‘අසුකස ්ස භණ් ඩං ාදා සක් ගකදුසි, තදා තං 
අවහරා’  ආණාගප . තත් ථ සගච පගරදු අනන් තරායිගකදු හුත් වා තං 
අවහර , ආණාපකස් ස ආණත්  ක් ඛගණගාව පාරාජිකං. පරස් ස වා පන 
ගතලකුම් භිාා පාදග් ඝනකං ගතලං අවස් සං පිවනකානි උපාහනාදීනි 
පක් ඛිප , හත් ථගතදු මුත් තමත් ගතගාව පාරාජික’’න්  . 

ධුරස ්ස නික් ඛිපනං ධුරනික්කඛකපො. ආරාමාභියුඤ් ජනාදීසු අත් තගනදු ච 

පරස ්ස ච දානග් ෙහගණසු නිරුස් සාහභාවාපජ් ජනං. ස ත්ථා අව රතී  

සහත් ගථන ෙණ් හා . ‘‘අසුෙස්ස භණ්ඩං අව රා’’ති අඤ්ඤං ආණාකපතී  
එත් ථාපි ආණාපකස් ස ආණත්  ක් ඛගණගාව ආපත්   දට් ඨබ් බා. ාදි එවං 
ඉමස ්ස, අත් ථසාධකස් ස ච ගකදු විගසගසදු ? තඞ් ඛණඤ් ගඤව ෙහගණ 
නියුඤ ්ජනං ආණත්  කපගාදුගෙදු, කාලන් තගරන ෙහණත් ථං නිගාදුගෙදු 

අත් ථසාධගකදු  අාගමගතසං විගසගසදු. ගතගනවාහ – ‘‘අසුෙස්සභණ්ඩංයදා

සක්කෙොසි, තදා අව රාති ආණාකපතී’’ . එත් ථ ච ආණාපනපගාදුගෙදුව 
අත් ථසාධගකදු  දස් සිගතදු, සාහත් ථිකවගසනපි අත් ථසාධකපගාදුගෙදු පන 

උපරි ආවි භවිස් ස . ධුරනික්කඛකපො පන උපනික්ඛිත්තභණ්ඩවකසන

කවදිතබ්කබො  ඉදං නිදස් සනමත් තං. ආරාමාභියුඤ් ජනාදීසුපි 
තාවකාලිකභණ් ඩගදායානං අදාගනපි එගසව නගාදු. 

‘‘ආණත්තිවකසන පුබ්බපකයොක ො කවදිතබ්කබො’’  වුත් තත් තා 
අනන් තරාගාන ෙණ් හන් තස ්ස ‘අසුකස ්ස භණ් ඩං අවහරා’  ආණාපනං 

භණ් ඩග් ෙහණගතදු පුබ් බත් තා පුබ්බපකයොක ො, පගාදුගෙන සහ වත් තමාගනදු 

අවහාගරදු ස පකයොක ො, ‘‘අසුකං නාම භණ් ඩං හරිස් සාමා’’  සංවිදහිත් වා 

සම් මන් තයිත් වා අවහරණං සංවිදාව ාකරො. සඞ්කෙතෙම්මං නාම 

පුබ් බණ් හාදිකාලපරිච් ගඡදවගසන සඤ ්ජානනකම් මං, නිමිත්තෙම්මං නාම 

සඤ ්ඤුප් පාදනත් ථං අක් ඛිනිඛණනාදිනිමිත් තකරණං. ඨානාචාවනවකසන

ස පකයොක ො  ඉදං පන නිදස ්සනමත් තං දට් ඨබ් බං, ඛිලසඞ් කමනාදීසුපි අස  

ච ඨානාචාවගන සහපගාදුගෙදු දට් ඨබ් ගබදු. වුත් තඤ් ගහතං මාතිොට්ඨෙථායං 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. ො ාපාරාජිකවණ් ණනා( ‘‘ඨානාචාවනවගසන ඛිලාදීනි 
සඞ් කාගමත් වා ගඛත් තාදිග් ෙහණවගසන ච සහපගාදුගෙදු ගවදිතබ් ගබදු’’ . 

ගථගනදු වුච් ච  ගචදුගරදු, තස් ස භාගවදු ගථායං, ගතන අවහරණං 

කථයයාව ාකරො. ගාදු හි සන් ධිච් ගඡදාදීනි කත් වා අදිස් සමාගනදු අවහර , 
තුලාකූටමානකූටකූටකහාපණාදීහි වා වඤ් ගචත් වා ෙණ් හා , තස් ගසවං 
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පටුන 

ෙණ් හගතදු අවහාගරදු ගථායාවහාගරදු. පසය් හ අභිභවිත් වා අවහරණං 

පසය් ාව ාකරො. ගාදු හි පසය් හ බලක් කාගරන පගරසං සන් තකං ෙණ් හා  
ොමඝාතකාදගාදු විා, අත් තගනදු පත් තබලිගතදු වා වුත් තනගාන අධිකං 
ෙණ් හා  රාජභටාදගාදු විා, තස් ගසවං ෙණ් හගතදු අවහාගරදු පසය් හාවහාගරදු. 

භණ් ඩවගසන ච ඔකාසවගසන ච පරිකප් ගපත් වා අවහරණං පරිෙප්පාව ාකරො. 
 ණපණ් ණාදීහි අඞ් ගුලිමුද් දිකාදිං පටිච් ඡාගදත් වා පච් ඡා තස් ස පටිච් ඡන් නස ්ස 

අවහරණං පටිච්ඡන්නාව ාකරො. කුසං සඞ් කාගමත් වා අවහරණං කුසාව ාකරො. 

තුෙයිත්වා  උපපරික් ඛිත් වා. සාමීචී  වත් තං, ආපත්   පන නත් ථී  

අධිප් පාගාදු. ම ාජනසම්මද්කදො  මහාජනසඞ් ගඛදුගභදු. භට්කඨ ජනොකය  

අපෙගත ජනකාගා. ‘‘ඉදඤ්චොසාවංඅත්තකනොසන්තෙං ෙත්වාඑතස්කසව

භික්ඛුකනොකදහී’’  කිංකාරණා එවමාහ? චීවරසාමිගකන ාස් මා ධුරනික් ගඛගපදු 
කගතදු, තස් මා තස් ස අදින් නං ෙගහතුං න වට් ට . අවහාරගකදුපි විප් පටිසාරස ්ස 
උප් පන් නකාලගතදු පට් ඨාා චීවරසාමිකං පරිගාසන් ගතදු විචර  ‘‘දස් සාමී’’ , 
චීවරසාමිගකන ච ‘‘මගමත’’න්   වුත් ගත එගතනපි අවහාරගකන ආලගාදු 
පරිච් චත් ගතදු, තස් මා එවමාහ. ාදි එවං චීවරසාමිගකදුගාව ‘‘අත් තගනදු 
සන් තකං ෙණ් හාහී’’  කස ්මා න වුත් ගතදු ? උභින් නම් පි 
කුක් කුච් චවිගනදුදනත් ථං. කථං? අවහාරකස ්ස ‘‘මාා සහත් ගථන න දින් නං, 
භණ් ඩගදායගමත’’න්   කුක් කුච් චං උප් පජ් ගජාය, ඉතරස ්ස ‘‘මාා පඨමං 
ධුරනික් ගඛපං කත් වා පච් ඡා අදින් නං ෙහිත’’න්   කුක් කුච් චං උප් පජ් ගජායා . 

සමග්ඝන්   අප් පග් ඝං. දාරුඅත්ථංඵරතී  දාරූහි කත් තබ් බකිච් චං සාගධ . 

මයි සන්කත ආදි සබ් බං රඤ් ඤා පසාගදන වුත් තං, ‘‘ගථගරන පන 
අනනුච් ඡවිකං කත’’න්   න මඤ් ඤිතබ් බං. 

එකදිවසං දන් තකට් ඨච් ගඡදනාදිනා ාා අාං අග් ඝහානි වුත් තා, සා සබ් බා 
භණ් ඩසාමිනා 

කිණිත් වා ෙහිතගමව සන් ධාා වුත් තා, සබ් බං පගනතං 
අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන ෙගහතබ් බං. පාසාණඤ් ච සක් ඛරඤ් ච 

පාසාණසක්ඛරං. ධාකරයයත්ථං විචක්ඛකණො  ඉමස ්ගසව විවරණං ‘‘ආපත්තිං

වාඅනාපත්තිංවා’’ ආදි. 

පඤ් චවීස අවහාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අක්ඛදස්සා  එත් ථ අක්ඛ-සද් ගදන කිර විනිච් ඡාසාලා වුච් ච . තත් ථ 

නිසීදිත් වා වජ් ජාවජ් ජං පස් සන් තී  අක්ඛදස්සා වුච් චන්   ධම් මවිනිච් ඡනකා. 

 කනයුන්   එත් ථ හනනං නාම හත් ථපාදාදීහි ගපදුථනඤ් ගචව 
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සීසාදිච් ගඡදනඤ් ච ගහදුතී  ආහ – ‘‘ කනයුන්ති කපොකථයුඤ්කචව

ඡින්කදයුඤ්චා’’ . ගතගනව පදභාජනිාඤ් ච ‘‘හත් ගථන වා පාගදන වා කසාා 
වා ගවත් ගතන වා අඩ් ඪදණ් ඩගකන වා ගඡජ් ජාා වා හගනාය’’න්   වුත් තං. 

තත් ථ අඩ්ඪදණ්ඩකෙනා  ද් විහත් ථප් පමාගණන රස් සමුග් ෙගරන 

ගවළුගපසිකාා වා. කඡජ්ජායා  හත් ථපාදසීසාදීනං ගඡදගනන. නී කරයුන්   

ොමනිෙමාදිගතදු නීහගරායං. කචොකරොසි…කප.… කථකනොසී  එත් ථ 
‘‘පරිභාගසාය’’න්   පදං අජ් ඣාහරිත් වා අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු  ආහ 

‘‘කචොකරොසීතිඑවමාදීනිච වත්වාපරිභාකසයු’’න්  . 

93. ාං තං භණ් ඩං දස් සිතන්   සම් බන් ගධදු. යත්ථයත්ථඨිතන්   භූමිආදීසු 

ාත් ථ ාත් ථ ඨිතං. යථායථාආදානං ච්ඡතී  භූමිආදීසු ඨිතං භණ් ඩං සබ් බගසදු 
අග් ෙහගණපි ගාන ගාන ආකාගරන ෙහණං උපෙච් ඡ . 

භූමට්ඨෙථාවණ්ණනා 

94. ඵන්දාකපති, සබ්බත්ථ දුක්ෙටකමවා  එත් ථ ‘‘උට් ඨහිස ්සාමී’’  
ඵන් දාගපත් වා පුන අනුට් ඨහිත් වා තත් ගථව සාන් තස ්සපි අඞ් ෙපච් චඞ් ෙං 
අඵන් දාගපත් වා එකපගාදුගෙන උට් ඨහන් තස ්සපි ොක් කටගමවා  දට් ඨබ් බං. 

අඤ්ඤස්මිං වා  මනස්ස අනුපොකර  ාථා ද් වාරපිදහගන 
කුම් භිට් ඨානෙමනස් ස අනුපකාරත් තා අනාපත්  , එවං අඤ් ඤස ්මිං වා ෙමනස් ස 

අනුපකාගර කාාවචීකම් ගම අනාපත්  . වාචාය වාචායා  එගකකත් ථදීපිකාා 

වාචාා වාචාා. උපෙද්කධො  ඤාගතදු. පුඤ්ඤානි ච ෙරිස්සාමා  එත් ථ 

‘‘මුසාවාදං කත් වා පුඤ් ඤානි කරිස් සාමා  වදන් තස් ස ොක් කටගමවා’’  තීසුපි

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං ඉමස් මිංගාව පගදගස අට් ඨකථාවචගනන විරුජ් ඣ . 
තථා හි ‘‘ාං ාං වචනං මුසා, තත් ථ තත් ථ පාචිත්  ා’’න්   ච ‘‘න හි 
අදින් නාදානස් ස පුබ් බපගාදුගෙ පාචිත්  ාට් ඨාගන ොක් කටං නාම අත් ථී’’  ච 
වක් ඛ . එවං පන වුත් ගත න විරුජ් ඣ  ‘‘මුසාවාදං කත් වා පුඤ් ඤානි ච 
කරිස ්සාමා  වදන් තස් ස පාචිත්  ගාන සද් ධිං ොක් කට’’න්  . තථා හි 
‘‘අකප් පිාපථවිං ඛණන් තානං ොක් කගටහි සද් ධිං පාචිත්  ාානී  මහාපච් චරිාං 
වුත් ත’’න්   ච ‘‘ාථා ච ඉධ, එවං සබ් බත් ථ පාචිත්  ාට් ඨාගන ොක් කටා න 
මුච් චතී’’  ච වක් ඛ . සගච පන කුසලචිත් ගතදු ‘‘පුඤ ්ඤානි කරිස් සාමා’’  
වද , අනාපත්   ‘‘බුද් ධපූජං වා ධම් මපූජං වා සඞ් ඝභත් තං වා කරිස් සාමා  
කුසලං උප් පාගද , කුසලචිත් ගතන ෙමගන අනාපත් තී’’  ච ‘‘ාථා ච ඉධ, එවං 
සබ් බත් ථ අගථායචිත් තස් ස අනාපත් තී’’  ච වක් ඛමානත් තා. 

පමාදලිඛිතන්ති කවදිතබ්බන්   අපරභාගෙ ගපදුත් ථකාරුළ් හකාගල 
පමජ් ජිත් වා ලිඛිතන්   ගවදිතබ් බං. පාළිාං ගසසඅට් ඨකථාසු ච ‘‘කුදාලං වා 
පිටකං වා’’  ඉදගමව ද් වාං වත් වා වාසිඵරසූනං අවුත් තත් තා ගතසම් පි 
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සඞ් ගඛපට් ඨකථාදීසු ආෙතභාවං දස් ගසතුං ‘‘සඞ්කඛපට්ඨෙථායං පන 

ම ාපච්චරියඤ්චා’’ ආදි වුත් තං. ගථායචිත් ගතන කතත් තා ‘‘ොක් කගටහි සද් ධිං 

පාචිත්  ාානී’’  වුත් තං. තකතො පරං සබ්බකිරියාසූ  බීජග් ෙහණගතදු පරං 

කත් තබ් බකිරිාාසු. සබ්බං පුරිමනකයකනවා  ාාව පිටකපරිගාදුසානා 
හත් ථවාරපදවාගරසු ොක් කටං. 

කථකරහි දස්සිතන්   පුබ් බපගාදුෙසහපගාදුෙොක් කගටසු අසම් ගමදුහත් ථං 
සගමදුධාගනත් වා ධම් මසඞ් ොහකත් ගථගරහි දස් සිතං. ‘‘සබ් ගබසම් පි ොක් කටානං 
ඉගමසුගාව අට් ඨසු සඞ් ෙගහතබ් බභාවගතදු ඉතගරහි සත් තහි ොක් කගටහි 

විනිමුත් තං විනාොක් කගටගාව සඞ් ෙගහතබ් බ’’න්   වදන්  . දසවිධංරතනන්   
‘‘මුත් තා මණි ගවළුරිගාදු සඞ් ගඛදු සිලා පවාළං රජතං ජාතරූපං ගලදුහිතඞ් ගෙදු 
මසාරෙල් ල’’න්   එවමාෙතං දසවිධං රතනං. 

‘‘මණි මුත් තා ගවළුරිගාදු ච සඞ් ගඛදු, 
සිලා පවාළං රජතඤ් ච ගහමං; 
සගලදුහිතඞ් ෙඤ් ච මසාරෙල් ලං, 
දගස  ධීගරදු රතනානි ජඤ් ඤා’’ . – 

හි වුත් තං. 

සත්තවිධං ධඤ්ඤන්   සාලි වීහි ාගවදු කඞ් ගු කුද්රූගසදු වරගකදු ගෙදුධුගමදු  

ඉදං සත් තවිධං ධඤ් ඤං. ආවුධභණ්ඩාදින්   ආදි-සද් ගදන 
තූරිාභණ් ඩඉත් ථිරූපාදිං සඞ් ෙණ් හා . අනාමසිතබ් ගබ වත් ථුම් හි ොක් කටං 

අනාමාසදුක්ෙටං. දුරුපචිණ්ණදුක්ෙටන්   ‘‘න කත් තබ් බ’’න්   වාරිතස් ස 
කතත් තා ොට් ඨු ආචිණ් ණං චරිතන්   ොරුපචිණ් ණං, තස් මිං ොක් කටං 

ොරුපචිණ් ණොක් කටං. විනගා පඤ් ඤත් තං ොක් කටං විනයදුක්ෙටං. 
‘‘සඞ් ඝගභදාා පරක් කමතී’’  සුත් වා තංනිවාරණත් ථාා ඤාගත අත් ගථ 

අවදන් තස් ස ඤාතදුක්ෙටං. එකාදස සමනුභාසනා නාම භික් ඛුපා ගමදුක් ගඛ 
චත් තාගරදු ාාවත ාකා සඞ් ඝාදිගසසා, අරිට් ඨසික් ඛාපදන්   පඤ් ච, 
භික් ඛුනීපා ගමදුක් ගඛ එකං ාාවත ාකං පාරාජිකං, චත් තාගරදු සඞ් ඝාදිගසසා, 
චණ් ඩකාළීසික් ඛාපදන්   ඡ. වස් සාවාසාදිං පටිස් සුණිත් වා න සම් පාගදන් තස් ස 

පටිස් සවනිමිත් තං ොක් කටං පටිස්සවදුක්ෙටං. 

පුබ් බසහපගාදුගෙ ච, අනාමාසොරුපචිණ් ගණ; 
විනගා ගචව ඤාගත ච, ඤත්  ාා ච පටිස් සගව; 
අට් ගඨගත ොක් කටා වුත් තා, විනගා විනාඤ් ඤුනා. 
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පටුන 

සහපගාදුෙගතදු පට් ඨාා ගචත් ථ පුරිමා පුරිමා ආපත්  ගාදු 

පටිප් පස් සම් භන් තී  ආහ ‘‘අථ ධුරනික්කඛපං අෙත්වා’’ ආදි. තත් ථ 
‘‘ධුරනික් ගඛපං අකත් වා’’  වුත් තත් තා ධුරනික් ගඛපං කත් වා ඛණන් තස ්ස 

පුරිමාපත්  ගාදු න පටිප් පස ්සම් භන් තී  දට් ඨබ් බං. වියූ නදුක්ෙටං

පටිප්පස්සම්භති, උද්ධරණදුක්ෙකට පතිට්ඨාතී  ඉදං පාළිාං 
ආෙතානුක් කගමන දස් ගසතුං වුත් තං. ාදි පන පංසුං උද් ධරිත් වා සඋස් සාගහදුව 
පුන ඛණ , උද් ධරණොක් කටං පටිප් පස් සම් භ , ඛණනොක් කගට ප ට් ඨා . 

කතං කරණං කිරිාා  අත් ථගතදු එකන්   ආහ ‘‘විරූපා සා කිරියා’’ . 

ඉදානි වුත් තගමවත් ථං පරිවාරපාළියා නිදස ්ගසන් ගතදු ‘‘වුත්තම්පි

කචත’’න්  ආදිමාහ. තත් ථ අපරද්ධං විරද්ධං ඛලිතන්   සබ් බගමතං යඤ්ච 

දුක්ෙටන්   එත් ථ වුත් තස ්ස ොක් කටස ්ස පරිාාාවචනං. ාඤ් හි ොට් ඨු කතං, 
විරූපං වා කතං, තං ොක් කටං. තං පගනතං ාථා සත් ථාරා වුත් තං, එවං 

අකතත් තා අපරද්ධං, කුසලං විරජ් ඣිත් වා පවත් තත් තා විරද්ධං, 

අරිාවංසප් පටිපදං අනාරුළ් හත් තා ඛලිතං. යංමනුස්කසොෙකර  ඉදං පගනත් ථ 
ඔපම් මනිදස් සනං. තස් සත් ගථදු – ාථා ාං ගලදුගක මනුස් ගසදු ආවි වා ාදි වා 
රගහදු පාපං කගරදු , තං ොක් කටන්   පගවගදන්  , එවමිදම් පි බුද් ධපටිකුට් ගඨන 
ලාමකභාගවන පාපං, තස් මා ොක් කටන්   ගවදිතබ් බන්  . 

ාථා ොක් ඛා, කුච් ඡිතා වා ෙ  ොෙතී  වත් තබ් ගබ ‘‘ොග් ෙතී’’  වුත් තං, ාථා 
ච කටුකං ඵලගමතස් සා  කටුකඵලන්   වත් තබ් ගබ ‘‘කටුකප් ඵල’’න්   වුත් තං, 
එවමිධාපි ථූලත් තා අච් චාත් තා ච ථූලච් චාන්   වත් තබ් ගබ ‘‘ථුල් ලච් චා’’න්   

වුත් තන්   දස් ගසතුං ‘‘සම්පරාකයච දුග් තී’’ ආදිමාහ. සංගාදුගෙ පන කගත 

සංගාදුෙපරස් ස රස් සත් තං සිද් ධගමවා  මනසි කත් වා ‘‘සංකයො භාකවො 

කවදිතබ්කබො’’  එත් තකගමව වුත් තං. එෙස්ස මූකෙ  එකස ්ස සන්  ගක. 

අච්චකයො කතනසකමොනත්ථී  ගදසනාොමීසු අච් චගාසු ගතන සගමදු ථූගලදු 

අච් චගාදු නත් ථි. කතකනතං ඉති වුච්චතී  ථූලත් තා අච් චාස් ස එතං 
ථුල් ලච් චාන්   වුච් චතී  අත් ගථදු. 

‘‘සබ් බත් ථාපි ආමසගන ොක් කටං ඵන් දාපගන ථුල් ලච් චාඤ් ච විසුං විසුං 
ගථායචිත් ගතන ආමසනඵන් දාපනපගාදුෙං කගරදුන් තස් ගසව ගහදු , 
එකපගාදුගෙන ෙණ් හන් තස් ස පන උද් ධාගර පාරාජිකගමව, න 

ොක් කටථුල් ලච් චාානී’’  වදන්  . ස පකයො ං පන අෙත්වා  එත් ථ 
‘‘පුබ් බපගාදුගෙ ආපන් නාපත් තීනං පටිප් පස් සද් ධිාා අභාවගතදු සහපගාදුෙං 
කත් වාපි ලජ් ජිධම් මං ඔක් කන් ගතන පුබ් බපගාදුගෙ ආපන් නාපත්  ගාදු 

ගදගසතබ් බා’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අට් ඨකථාවචනං පන කගත 
සහපගාදුගෙ පුබ් බපගාදුගෙ ආපන් නාපත් තීනම් පි පටිප් පස් සද් ධිං දීගප , 
අඤ ්ඤථා ‘‘සහපගාදුෙං පන අකත් වා’’  ඉදං විගසසනගමව නිරත් ථකං සිාා. 
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ාඤ ්ච ගහට් ඨා වුත් තං ‘‘සගච පනස් ස තත් ථජාතගක  ණරුක් ඛලතාදිම් හි 
ඡින් ගනපි ලජ් ජිධම් ගමදු ඔක් කම , සංවගරදු උප් පජ් ජ , ගඡදනපච් චාා ොක් කටං 
ගදගසත් වා මුච් චතී’’ , තම් පි සහපගාදුගෙ කගත පුබ් බපගාදුගෙ 
ආපන් නාපත් තීනං පටිප් පස් සද් ධිගමව දීගප  සහපගාදුගෙ ගඡදනපච් චාා 

ආපන් නොක් කටස ්ගසව ගදසනාා වුත් තත් තා. ස පකයො කතො පට්ඨාකයවා  ච 
ඉදං සහපගාදුෙං පත් තස ්ස තගතදු පුබ් ගබ ආපන් නානං 
පුබ් බපගාදුොපත් තීනම් පි පටිප් පස ්සද් ධිං දීගප . ගතන හි අාමත් ගථදු 
විඤ ්ඤාා  ‘‘ාාව සහපගාදුෙං න පාපුණා , තාව පුබ් ගබ ආපන් නාපත් තීනං 
පටිප් පස් සද් ධි න ගහදු , සහපගාදුෙං පත් තකාලගතදු පන පට් ඨාා තාසම් පි 
පටිප් පස් සද් ධි ගහදුතී’’ , තස් මා සුට් ඨු උපපරික් ඛිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. 

බහුොපි ආපත්තිකයො ක ොන්තු, එෙකමව කදකසත්වා මුච්චතී  
එත් ථාාමධිප් පාගාදු – සගච ඛණනවියූහනුද් ධරගණසු දස දස කත් වා 
ආපත්  ගාදු ආපන් නා, තාසු උද් ධරගණ දස ආපත්  ගාදු ගදගසත් වා මුච් ච  
විසභාෙකිරිාං පත් වා පුරිමාපුරිමාපත් තීනං පටිප් පස් සද් ධත් තා . ජා වගසන 
පන සමානකිරිාාා ආපන් නාපත්  ගාදු එකත් ගතන ෙගහත් වා ‘‘එකගමව 
ගදගසත් වා’’  වුත් තං, තස් මා ඉමිනාපි කුරුන් දට් ඨකථාවචගනන පඨමං 
මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තපුරිමාපත්  පටිප් පස් සද් ධිගමව සමත් ථා , න පන 
උභින් නං අට් ඨකථානං අත් ථගතදු නානාකරණං අත් ථි. අපරම් ගපත් ථ පකාරං 
වණ් ණාන්   ‘‘සමානකිරිාාසුපි පුරිමපුරිමඛණනපච් චාා ආපන් නාපත්  ගාදු 
පච් ඡිමපච් ඡිමඛණනං පත් වා පටිප් පස ්සම් භන් තී  ඉමිනා අධිප් පාගාන 
‘පංසුඛණනාදීසු ච ලජ් ජිධම් ගම උප් පන් ගන බහුකාපි ආපත්  ගාදු ගහදුන් තු, 

එකගමව ගදගසත් වා මුච් චතී  කුරුන්දට්ඨෙථායං වුත් ත’’’න්  . ‘‘එවඤ ්ච ස  
‘බහුකාපි ආපත්  ගාදු ගහදුන් තූ’  න වත් තබ් බං භගවාය, වුත් තඤ් ච, තස් මා 
විසභාෙකිරිාගමව පත් වා පුරිමාපත් තීනං පටිප් පස ්සද් ධිං ඉච් ඡන් ගතගනව 
බහුකාසුපි ආපත් තීසු එකගමව ගදගසත් වා මුච් චතී  ඉමස් මිං ඨාගන 
විසුංගාගවගකදු ගදසනාක් කගමදු දස් සිගතදු’’ පි වදන්  . අාගමගතසං 
අධිප් පාගාදු – ාථා ඉධ පුරිමාපත් තීනං පටිප් පස් සද් ධි 
අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන ෙහිතා, එවං බහුකාසුපි ආපත් තීසු එකගමව 
ගදගසත් වා මුච් චතී  ඉදම් පි ඉධ අට් ඨකථාචරිාප් පමාණගතදුගාව ගවදිතබ් බං. 
ාථා ච පාළිාං පාචිත්  ාට් ඨාගනපි ොක් කටගමව ගහදුතී  ඉධ ආගවණිකං 
කත් වා ආපත්  විගසගසදු දස් සිගතදු, එවං පුරිමාපත් තීනං පටිප් පස් සද් ධිවිගසගසදු 
ච ගදසනාවිගසගසදු ච අට් ඨකථාචරිගාහි දස් සිගතදු . 

ක ට්ඨකතො ඔසීකදන්කතො  ‘‘සාමිගකසු ආෙන් ත් වා අපස් සිත් වා ෙගතසු 

ෙණ් හිස ්සාමී’’  ගථායචිත් ගතන ගහට් ඨාභූමිාං ඔසීගදන් ගතදු. බුන්කදනා  
කුම් භිාා ගහට් ඨිමතගලන. එවං එකට් ඨාගන ඨිතාා කුම් භිාා ඨානාචාවනං ඡහි 

ආකාගරහි ගවදිතබ් බන්   සම් බන් ගධදු. වෙයං නී රති, පාරාජිෙන්   
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ආකාසෙතං අකත් වා ඝංසිත් වා නීහරන් තස් ස ඡින් නගකදුටිගතදු නීහටමත් ගත 

පාරාජිකං. ඉකතො චිකතො ච සාකරතී  ඝංසන් ගතදුගාව ආකාසෙතං අකත් වා 
සාගර . 

ඡින්නමත්කත පාරාජිෙන්   අවස් සං ගච පත , ඡින් නමත් ගත පාරාජිකං. 

පරිච්කඡකදො  ‘‘පඤ් චමාසකං වා අ ගරකපඤ් චමාසකං වා’’  

වුත් තෙණනපරිච් ගඡගදදු. අපබූ න්කතො  ‘‘ගහට් ඨා ඨිතං ෙණ් හිස් සාමී’’  

හත් ගථන ද් විධා කගරදුන් ගතදු. උපඩ්ඪකුම්භියන්   උපඩ් ඪපුණ් ණාා කුම් භිාා. 
නනු ච අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන සඞ් ගඛපට් ඨකථාදීසු වුත් තම් පි කස ්මා න 

ෙගහතබ් බන්   ආහ – ‘‘විනයවිනිච්ඡකය හි ආ කත  රුකෙ ඨාතබ්බ’’න්  . 

විනයධම්මතා  විනාෙරුකානං ධම් මතා. විනාෙරුකා හි විනාවිනිච් ඡගා 
ආෙගත ෙරුගක  ට් ඨන්  . විනාෙරුකතාබයාපනත් ථඤ ්හි 
විනාෙරුගකදුගාගවත් ථ විනා-සද් ගදන වුත් ගතදු, විනාස් ස වා එසා ධම් මතා 
ගතසං ෙරුොරවට් ඨානස් ස විනාවිසාත් තා. 

ඉදානි සඞ් ගඛපට් ඨකථාදීසු වුත් තං පාළිාාපි න සගමතී  දස් ගසන් ගතදු ආහ 

‘‘අපිචා’’ ආදි. භාජනන්   පත් තාදිභාජනං. පත් තාදිං අපූගරත් වා ෙණ් හන් තස් ස 
අනුද් ධගටපි මුඛවට් ටිපරිච් ගඡගදදු ගහදු , පූගරත් වා ෙණ් හන් තස් ස පන 

උද් ධරණකාගල ගහදුතී  ආහ ‘‘මුඛවට්ටිපරිච්කඡකදන වා උද්ධාකරන වා’’ . 
ාදා පන ගතලකුම් භීආදීසු ගතලාදීනං අබහුභාවගතදු භාජනං නිමුජ් ජාගපත් වා 

ෙණ් හිතුං න සක් කා ගහදු , තදා මුඛවට් ටිපරිච් ගඡගදගනව ගහදු . චික්ෙනන්   

ථද් ධං. ආෙඩ්ඪනවිෙඩ්ඪනකයොග් න්   එත් ථ අභිමුඛං කඩ් ඪනං ආෙඩ්ඪනං, 

පරගතදු කඩ් ඪනං විෙඩ්ඪනං. පටිනී රිතුන්   අත් තගනදු භාජනගතදු 

පටිනීහරිතුං.  ත්ථකතො මුත්තමත්කත පාරාජිෙන්   ගථායචිත් ගතන 

පරසන් තකග් ෙහණපගාදුෙස් ස කතත් තා. ම ාඅට්ඨෙථායකමව ‘‘සගචපි 
මරිාාදං ොබ් බලං කත් වා සුක් ඛතළාකස ්ස උදකනිබ් බහනට් ඨානං 
උදකනිද් ධමනතුම් බං වා පිදහ , අඤ ්ඤගතදු ච ෙමනමග් ගෙ වා පාළිං බන් ධ , 
සුක් ඛමා කං වා උජුං කගරදු , පච් ඡා ගදගව වුට් ගඨ උදකං ආෙන් ත් වා මරිාාදං 

භින් ද , සබ් බත් ථ භණ් ඩගදාය’’න්   වුත් තත් තා ‘‘තං පන තත්කථව

සුක්ඛතළාකෙසුක්ඛමාතිොය උජුෙරණවිනිච්ඡකයනවිරුජ්ෙතී’’  වුත් තං. 

අව ාරෙක්ඛණන්   පඤ ්චවීස ාා අවහාගරසු එකම් පි අවහාරලක් ඛණං, 

ඨානාචාවනපගාදුගෙදු එව වා. උද්ධාකර  කුම් භිාා ඵුට් ඨට් ඨානගතදු 

ගකසග් ෙමත් ගතපි උද් ධගට. යුත්තන්   ඨානාචාවනපගාදුෙසබ් භාවගතදු 

යුත් තං. සඞ්ක ොපනත්ථායා  ඉමිනා සුද් ධචිත් තතං දස් ගස . පලිබුජ්ඣිස්සතී  

නිවාගරස් ස . වුත්තනකයකනව පාරාජිෙන්   හත් ථගතදු මුත් තමත් ගතගාව 

පාරාජිකං. සුද්ධචිත්කතොව උද්ධරතී  කුම් භිාං ගතලස් ස ආකිරණගතදු 
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පුගරතරගමව සුද් ධචිත් ගතදු නික් ඛිපිත් වා පච් ඡා සුද් ධචිත් ගතදුව උද් ධර . කනව 

අව ාකරො  ගථායචිත් ගතන අවහරණපගාදුෙස් ස අකතත් තා. අත් තගනදු 

භාජනත් තා පන ‘‘නගීවා’’  වුත් තං, අනාපත්  මත් තගමව වුත් තං, න පන එවං 

විචාරිතන්   අධිප් පාගාදු. අථ වා අනාපත්තිමත්තකමව වුත්තන්   ඉමිනාපි 
තත් ථ ‘‘ගීවා’’  වචනාභාවගතදු ‘‘න ගීවා’’  පුබ් ගබ 
වුත් තමහාඅට් ඨකථාවාදගමව ප ට් ඨාගප , පච් ඡා දස් සිගතන කුරුන් දිවාගදනපි 

මහාඅට් ඨකථාවාගදදුව සමත් ථිගතදු. අත්තකනො භණ්ඩන්   ගතලාකිරණගතදු 
පුගරතරගමව අත් තගනදු කුම් භිාං සුද් ධචිත් ගතන ඨපිතං පීතගතලං අත් තගනදු 

පරික් ඛාරං. සම්කමො ට්ඨානන්   ආපත්  විනිච් ඡාවගසන සම් ගමදුහට් ඨානං. 

බහි තං නාම ක ොතී  තගතදු පට් ඨාා ගතලස් ස අට් ඨානභාවගතදු 
අගධදුමුඛභාවගතදු ච බහිෙතං නාම ගහදු . අන් ගතදු පට් ඨාා ඡිද් ගද කරිාමාගන 
ගතලස ්ස නික් ඛමිත් වා ෙතෙතට් ඨානං භාජනසඞ් ඛයගමව ෙච් ඡතී  ආහ – 

‘‘බාහිරන්තකතොපාදග්ඝනකෙ ළිකතපාරාජිෙ’’න්  . යථාතථාවාෙතස්සා  

බාහිරන් තගතදු අබ් භන් තරගතදු වා පට් ඨාා කතස් ස. මජ්කෙ ඨකපත්වා

ෙතඡිද්කද  මජ් ගඣ ගථදුකං කපාලං ඨගපත් වා පච් ඡා තං ඡින් දන් ගතන 
කතඡිද් ගද. ‘‘මරිාාදච් ගඡදගන අන් ගතදු ඨත් වා බහිමුගඛදු ඡින් දන් ගතදු බහි 
අන් ගතන කාගරතබ් ගබදු, බහි ඨත් වා අන් ගතදුමුගඛදු ඡින් දන් ගතදු අන් ගතදු 
අන් ගතන කාගරතබ් ගබදු, අන් ගතදු ච බහි ච ඡින් දිත් වා මජ් ගඣ ඨගපත් වා තං 
ඡින් දන් ගතදු මජ් ගඣන කාගරතබ් ගබදු’’  )පාරා. අට් ඨ. 1.108) වුත් තත් තා 

‘‘තළාෙස්ස ච මරියාදකභකදන සකමතී’’  වුත් තං. ඉදකමත්ථ යුත්තන්   

අන් ගතදු ච බහි ච පට් ඨාා කතඡිද් ගද මජ් ගඣන කාගරතබ් ගබදු. අන්කතො

පට්ඨාය ෙකත පන බාහිරන්කතන, බහි පට්ඨාය ෙකත අබ්භන්තකරන

ොකරතබ්කබො  අාං  ප් පකාගරදුපි එත් ථ ගවමට් ඨඡිද් ගද යුත් ගතදු. උදගක 

කතපගාදුෙස් ස අභාවගතදු ‘‘ඨානාචාවනපකයො ස්සඅභාවා’’  වුත් තං. 

අට්ඨෙථායං තාව වුත්තන්   මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තං. පත් ථින් නස ්ස 

ඛාදනං ඉතරස් ස පානඤ් ච සප් පිආදීනං පරිගභදුගෙදු  ආහ – ‘‘අඛාදිතබ්බංවා

අපාතබ්බං වා ෙකරොතී’’ . කථං පන තථා කගරදුතී  ආහ ‘‘උච්චාරං වා

පස්සාවංවා’’ ආදි. කස ්මා පගනත් ථ ොක් කටං වුත් තන්   ආහ ‘‘ඨානාචාවනස්ස

නත්ථිතාය දුක්ෙට’’න්  . පුරිමද්වයන්   ගභදනං ඡඩ් ඩනඤ් ච. කස ්මා න 

සගමතී  ආහ ‘‘තඤ්හී’’ ආදි. කුම්භිජජ්ජරෙරකණනා  පුණ් ණකුම් භිාා 

ජජ් ජරකරගණන. මාතිොඋජඋෙරකණනා  උදකපුණ් ණාා මා කාා 

උජුකරගණන. එෙෙක්ඛණන්   ගභදනං කුම් භිජජ් ජරකරගණන ඡඩ් ඩනං 
මා කාා උජුකරගණන සද් ධිං එකසභාවං ඨානාචාවනපගාදුෙසබ් භාවගතදු. 

පච්ඡිමංපන ද්වයන්   ඣාපනං අපරිගභදුෙකරණඤ් ච. 
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එත්ථ එවං විනිච්ඡයං වදන්තී  එත් ථ මහාඅට් ඨකථාාං වුත් ගත එගක 

ආචරිාා එවං විනිච් ඡාං වදන්  . පච්ඡිමද්වයං සන්ධාය වුත්තන්   එත් ථ 
පුරිමද් වගා විනිච් ඡගාදු ගහට් ඨා වුත් තානුසාගරන සක් කා විඤ් ඤාතුන්   තත් ථ 
කිඤ් චි අවත් වා පච් ඡිමද් වාං සන් ධාා ඨානාචාවනස් ස නත් ථිතාා ොක් කටන්   

ඉදං වුත් තන්   අධිප් පාගාදු. කථයයචිත්කතනා  අත් තගනදු වා පරස් ස වා 

කාතුකාමතාවගසන උප් පන් නගථායචිත් ගතන. විනාකසතුොමතායා  
හත් ථපාදාදිං ඡින් දන් ගතදු විා ගකවලං විනාගසතුකාමතාා. පුරිමද් වගා කිං 

ගහදු , කිං අධිප් පාගාන න කිඤ් චි වුත් තන්   ආහ – ‘‘පුරිමද්වකය

පන…කප.… පාරාජිෙ’’න්  . තත් ථ වුත්තනකයන භින්දන්තස්ස වා 

ඡඩ්කඩන්තස්සවා  මුග් ෙගරන ගපදුගථත් වා භින් දන් තස ්ස උදකං වා වාලිකං වා 

ආකිරිත් වා උත් තරාගපන් තස ්සා  අත් ගථදු. අයුත්තන්ති කච  පාළිාං 
පුරිමපදද් වගාපි ොක් කටස ්ගසව වුත් තත් තා ‘‘පුරිමද් වගා…ගප.… පාරාජිකන්   

ඉදං අයුත් ත’’න්   ාදි තුම් හාකං සිාා  අත් ගථදු. නා  අයුත් තභාවප් පසඞ් ෙං 

නිගසගධත් වා තත් ථ කාරණමාහ ‘‘අඤ්ඤථා  ක තබ්බත්ථකතො’’ . කථං 

පගනත් ථ අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු  ආහ ‘‘පාළියං හී’’ ආදි. 
නාගසතුකාමතාපක් ගඛ ගහට් ඨා වුත් තනගාගනව අත් ථස ්ස අවිරුජ් ඣනගතදු 

‘‘කථයයචිත්තපක්කඛ’’  වුත් තං. ‘‘එවං විනිච් ඡාං වදන් තී’’  ඉගතදු පට් ඨාා 

වුත් තස ්ස සබ් බස් සපි එකස් ගසව වචනත් තා ‘‘එවකමකෙ වදන්තී’’  
නිෙමනවගසන වුත් තං. 

ඉදානි ාථාවුත් තවගසන පාළිාා අත් ගථ ෙය් හමාගන මහාඅට් ඨකථාාං 
චතුන් නම් පි සාමඤ් ඤගතදු වුත් තස් ස පච් ඡිමද් වාං සන් ධාා වුත් තන්   වචගන 
විගසසාභාවගතදු පාළිාං වුත් ගතසු චතූසු පගදසු ‘‘ඡඩ් ගඩ  වා අපරිගභදුෙං වා 
කගරදුතී’’  ඉගමසං පදානං විගසසාභාවප් පසඞ් ෙගතදු ච සාං අඤ් ඤථා පාළිං 

අට් ඨකථඤ ්ච සංසන් දිත් වා අත් ථං දස් ගසතුකාගමදු ‘‘අයං පකනත්ථ 

සාකරො’’ ආදිමාහ. විනීතවත් ථුම් හි ‘‘සඞ් ඝස් ස පුඤ් ජකිතං  ණං ගථායචිත් ගතදු 

ඣාගපසී’’සි )පාරා. 156) වුත් තත් තා විනීතවත්ථුම්හි තිණජ්ොපකෙො වියා  

ඉමිනාව ඨානා අචාකවතුොකමොවා  එත් ථාපි ගථායචිත් ගතන ඨානා 
අචාගවතුකාගමදු  ඉදං වුත් තගමව ගහදුතී  දට් ඨබ් බං. 

අඡඩ්කඩතුොකමොකයවා  එත් ථාපි ගථායචිත් ගතනා  සම් බන් ධිතබ් බං. ඉදඤ් හි 
ගථායචිත් තපක් ඛං සන් ධාා වුත් තං නාගසතුකාමතාපක් ඛස ්ස වක් ඛමානත් තා. 

ගතගනවාහ ‘‘නාකසතුොමතාපක්කඛ පනා’’ ආදි. ඉතරථාපි යුජ්ජතී  
ගථායචිත් තාභාවා ඨානා චාගවතුකාමස් සපි ොක් කටං යුජ් ජතී  වුත් තං ගහදු . 

භූමට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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ආොසට්ඨෙථාවණ්ණනා 

96. ආකාසට් ඨකථාාං මුඛතුණ්ඩකෙනා  මුඛග් ගෙන. ෙොපග්ක නා  

පිඤ ්ඡකලාපස් ස අග් ගෙන. පසාකරතී  ෙහණත් ථං පසාගර . අග් ක ත්වා 

වා  ගලඩ් ඩුආදීහි පහරිත් වා නානවගසන අග් ෙගහත් වා වා. 
ආකාසට් ඨවිනිච් ඡගා වුච් චමාගනපි තප් පසඞ් ගෙන ආකාසට් ඨස් ස 

ගවහාසට් ඨාදිභාවමුපෙගතපි අසම් ගමදුහත් ථං ‘‘යස්මිං අඞ්ක  නිලීයතී’’ ආදි 

වුත් තං. අන්කතොවත්ථුම්හී  පරික් ඛිත් තවත් ථුස් ස අන් ගතදු. අන්කතො ාකම  
පරික් ඛිත් තස් ස ොමස් ස අන් ගතදු. අපරික් ඛිත් ගත පන වත් ථුම් හි, ොගම වා 

ඨිතට් ඨානගමව ඨානං. අටවිමුඛංෙකරොතී  අරඤ් ඤාභිමුඛං කගරදු . රක්ඛතී  
ගතන පගාදුගෙන තස් ස ඉච් ඡිතට් ඨානං අෙතත් තා රක් ඛ . භූමිාා ෙච් ඡන් තං 

සන් ධාා ‘‘දුතියපදවාකර වා’’  වුත් තං.  ාමකතො නික්ඛන්තස්සා  

පරික් ඛිත් තොමගතදු නික් ඛන් තස් ස. ෙපිඤ්ජකරො නාම එකා පක් ඛිජා . 

ආකාසට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කව ාසට්ඨෙථාවණ්ණනා 

97. ගවහාසට් ඨකථාාං පන චීවරවංගස ඨපිතස් ස චීවරස ්ස ආකඩ් ඪගන 
ාථාවුත් තප් පගදසා ක් කගමදු එකද් වඞ් ගුලමත් තාකඩ් ඪගනන සිාා  

අධිප් පාගාන වුත් තං ‘‘එෙද්වඞ්ගුෙමත්තාෙඩ්ඪකනකනව පාරාජිෙ’’න්  . 
ඉදඤ් ච තාදිසං නා මහන් තං චීවරවංසදණ් ඩකං සන් ධාා වුත් තං, මහන් ගත පන 

තගතදු අධිකමත් තාකඩ් ඪගනගනව සිාා. රජ්ජුකෙන බන්ධිත්වා  එකාා 
රජ් ජුගකදුටිාා චීවරං බන් ධිත් වා අපරාා ගකදුටිාා චීවරවංසං බන් ධිත් වා 

ඨපිතචීවරං. මුත් තමත් ගත අට් ඨත් වා පතනකසභාවත් තා ‘‘මුත්කත

පාරාජිෙ’’න්   වුත් තං. 

එෙකමෙස්ස ඵුට්කඨොොසමත්කත අතික්ෙන්කත පාරාජිෙන්   භිත්  ං 

අඵුසාගපත් වා ඨපිතත් තා වුත් තං. භිත්තිංනිස්සායඨපිතන්   පටිපාටිාා ඨපිගතසු 

නාෙදන් තාදීසුගාව ආගරදුගපත් වා භිත්  ං ඵුසාගපත් වා ඨපිතං. පණ්ණන්තරං

ආකරොකපත්වා ඨපිතා  අඤ් ගඤහි ඨපිතං සන් ධාා වුත් තං. 

ගවහාසට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උදෙට්ඨෙථාවණ්ණනා 

98. උදකට් ඨකථාාං සන් දමානඋදගක නික් ඛිත් තං න  ට් ඨතී  ආහ 

‘‘අසන්දනකෙ උදකෙ’’ . අනාපත්තී  හත් ථවාරපදවාගරසු ොක් කටාපත්  ාා 

අභාවං සන් ධාා වුත් තං. ෙඩ්ඪතී  ගහට් ඨගතදු ඔසාගර . උප්පොදීසූ  ආදි-
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පටුන 

සද් ගදන පොමපුණ් ඩරීකාදිං සඞ් ෙණ් හා . රත් තං පදුමං, ගසතං පුණ්ඩරීෙං. 

ගසතං වා පදුමං, රත් තං පුණ්ඩරීෙං. අථ වා රත් තං වා ගහදුතු ගසතං වා 

සතපත් තං පදුමං, ඌනසතපත් තං පුණ්ඩරීෙං. වත්ථු පූරතී  පාරාජිකවත් ථු 

පගහදු . තස්මිං ඡින්නමත්කත පාරාජිෙන්   උදකගතදු අච් චුග් ෙතස ්ස 

උදකවිනිමුත් තට් ඨානගතදු ගඡදනං සන් ධාා වුත් තං. යං වත්ථුං පූකරතී  ාං 

පුප් ඵං පාරාජිකවත් ථුං පූගර . දසහි පුප් ගඵහි කතකලාගපදු  ත්ථකෙො, මහන් තං 

කලාපං කත් වා බද් ධං භාරබද්ධං. රජ්ජුකෙසු තිණානි සන්ථරිත්වා  එත් ථ 
‘‘ද් ගව රජ් ජුකානි උදකපිට් ගඨ ඨගපත් වා ගතසං උපරි  රිාගතදු  ණානි 
සන් ථරිත් වා ගතසං උපරි බන් ධිත් වා වා අබන් ධිත් වා වා  රිාගතදුගාව පුප් ඵානි 
ඨගපත් වා ගහට් ඨගතදු ෙතානි ද් ගව රජ් ජුකානි උක් ඛිපිත් වා පුප් ඵමත් ථගක 
ඨගපන් තී’’  වදන්  . 

කෙසග් මත්තම්පි යථාඨිතට්ඨානකතො චාකවතී  පාරිමන් ගතන 

ඵුට් ගඨදුකාසං, ඔරිමන් ගතන ගකසග් ෙමත් තං චාගව . සෙෙමුදෙන්   

දණ් ගඩන ඵුට් ගඨදුකාසෙතං සකලමුදකං. න උදෙං ඨානන්   අත් තනා 

කතට් ඨානස් ස අට් ඨානත් තා. ඉදං උභයන්   එත් ථ ‘‘බන් ධනං 
අගමදුගචත් වා…ගප.… පාරාජික’’න්   ඉදගමගවකං, ‘‘පඨමං 

බන් ධනං…ගප.… ඨානපරිච් ගඡගදදු’’  ඉදං ො ාං. පදුමිනියන්   පොමෙච් ගඡ. 

උප්පාටිතායා  පගරහි අත් තගනදු අත් ථාා උප් පාටිතාා. 

බහි ඨපිකත  උදකගතදු බහි ඨපිගත. හත් ථකවගසන ඛුද් දකං කත් වා 

බද් ධං ෙොපබද්ධං. මුළාෙන්   කන් දං. පත්තං වා පුප්ඵං වා  ඉදං 

කද් දමස් ස අන් ගතදු පවිසිත් වා ඨිතං සන් ධාා වුත් තං. සෙෙමුදෙන්   වාපිආදීසු 

පරිාාපන් නං සකලමුදකං. නිද්ධමනතුම්බන්   වාපිාා උදකස් ස 

නික් ඛමනමග් ෙං. උදෙවා ෙන්   මහාමා කං. න අව ාකරො  ඉදං පුබ් බසදිසං 

න ගහදුතී  ආහ – ‘‘ෙස්මා…කප.… එවරූපාහිතත්ථෙතිො’’ . අව ාකරො

නත්ථී  සබ් බසාධාරගණ අපරිග් ෙහට් ඨාගන ෙහිතත් තා. මාතිෙං 

ආකරොකපත්වා  ඛුද් දකමා කං ආගරදුගපත් වා. මරිත්වා…කප.… තිට්ඨන්තී  
එත් ථ ‘‘මතමච් ඡානංගාව ගතසං සන් තකත් තා අමගත ෙණ් හන් තස ්ස නත් ථි 
අවහාගරදු’’  වදන්  . 

උදකට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නාවට්ඨෙථාවණ්ණනා 

99. නාවට් ඨකථාාං පන යා බන්ධනා මුත්තමත්කත ඨානා න චවතී  

ඉමිනා චණ් ඩගසදුගත බද් ධනාවං පටික් ඛිප . තාව දුක්ෙටන්   ‘‘බන් ධනං 
ගමදුගච , ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  එවං ගමදුගචන් තස් ස පඤ් ඤත් තං ොක් කටං 
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සන් ධාා වුත් තං. ථුල්ෙච්චයම්පි පාරාජිෙම්පි ක ොතී  එත් ථ පඨමං ඨානා 
අචාගවත් වා මුත් ගත ථුල් ලච් චාං, පඨමං ඨානා චාගවත් වා මුත් ගත පාරාජිකන්   
ගවදිතබ් බං. 

‘‘පාගස බද් ධසූකගරදු විාා’’ ආදිනා වුත් තං සන් ධාාාහ ‘‘තත්ථ යුත්ති

පුබ්කබ වුත්තා එවා’’ . විප්පනට්ඨා නාවා  විසමවාතාදීහි විනාසං පත් වා 
උදගක නිමුජ් ජිත් වා ගහට් ඨා භූමිතලං අප් පත් වා මජ් ගඣ ඨිතං සන් ධාා වද . 

ගතගනව ‘‘අකධො වා ඔපිොකපන්තස්ස…කප.… නාවාතකෙන ඵුට්කඨොොසං

මුඛවට්ටිං අතික්ෙන්තමත්කත පාරාජිෙ’’න්   වුත් තං. ඔපිොකපන්තස්සා  

ඔසීදාගපන් තස් ස. අතික්ෙන්තමත්කත  ඵුට් ගඨදුකාසං අ ක් කන් තමත් ගත. 

එකසවනකයො  මුත් තමත් ගත පාරාජිකන්   දස් ගස . 

නාවාකඩ් ඪනගාදුග් ෙමහාගාදුත් තතාා ගාදුත් තගකදුටිගතදු පට් ඨාා සකලම් පි 

‘‘ඨාන’’න්   වුත් තං. 

අස පි වාගත ාථා වාතං ෙණ් හා , තථා ඨපිතත් තා ‘‘වාතං ණ් ාකපතී’’  

වුත් තං. බෙවා ච වාකතො ආ ම්මා  ඉමිනා අස  වාගත අාං පගාදුගෙදු 

කගතදු  දස් ගස . ගතගනව ‘‘පුග් ෙස්සනත්ථිඅව ාකරො’’  වුත් තං. ස  පන 
වාගත කගතදු පගාදුගෙදු ඨානාචාවනපගාදුගෙදුගාවා  මා කාඋජුකරගණ විා 

අත් ගථව අවහාගරදු  දට් ඨබ් බං. ඨානාචාවනපකයොක ො න ක ොතී  

සුක් ඛමා කාඋජුකරගණ විා අස  වාගත කතපගාදුෙත් තා. භණ්ඩකදයයංපන

ක ොතී  නාවාසාමිකස් ස භණ් ඩගදායං ගහදු . 

නාවට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යානට්ඨෙථාවණ්ණනා 

100. ාානට් ඨකථාාං දුෙයුත්තස්සා  ද් වීහි ගෙදුගණහි යුත් තස ්ස. 

අයුත්තෙන්   ගෙදුගණහි අයුත් තං. ෙප්පෙතා  ාථා ද් වීහි භාගෙහි ගහට් ඨා 

ප ට් ඨා , එවං කතා. තීණි වා චත්තාරි වා ඨානානී  අකප් පකතාා 
උපත් ථම් භනිාා වගසන තීණි ඨානානි, කප් පකතාා වගසන චත් තාරි ඨානානී . 

තථා පථවිාං ඨපිතස් ස තීණි ඨානානී  සම් බන් ගධදු. තන්   ඵලකස් ස වා 

දාරුකස ්ස වා උපරි ඨපිතං පථවිාං ඨපිතඤ් ච. ද්වීහි අක්ඛසීකසහී  ද් වීහි 

අක් ඛගකදුාහි. දාරූනං උපරි ඨපිතස්සා  ද් වින් නං දාරූනං උපරි ද් වීහි 

අක් ඛගකදුාහි ඔලම් ගබත් වා සකටසාලාාං ඨපිතස් ස. ක ට්ඨිමතෙස්සා  

සකටබාහාා භූමිං ඵුසිත් වා ඨිතස් ස ගහට් ඨිමභාෙස ්ස. කසසං නාවායං

වුත්තසදිසන්   ඉමිනා ‘‘ාදි පන තං එවං ෙච් ඡන් තං පක ෙමනං 
උපච් ඡින් දිත් වා අඤ් ඤං දිසාභාෙං ගන , පාරාජිකං. සාගමව ාං කඤ් චි ොමං 
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සම් පත් තං ඨානා අචාගවන් ගතදුව වික් කිණිත් වා ෙච් ඡ , ගනවත් ථි අවහාගරදු, 
භණ් ඩගදායං පන ගහදුතී’’  ඉමං නාං අ දිස් ස . 

ාානට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භාරට්ඨෙථාවණ්ණනා 

101. භාරට් ඨකථාාං පුරිම කෙ  ෙවාටකෙො  පුරිමෙගල 

උපරිමෙලවාටගකදු. උරපරිච්කඡදමජ්කෙ  උරපරිාන් තස් ස මජ් ගඣ. 

අනාණත්තත්තා  ‘‘අසුකට් ඨානං ගනහී’’  අනාණත් තත් තා. කයො චායං

සීසභාකර වුත්කතො  ගාදු චාාං විනිච් ඡගාදු සීසභාගර වුත් ගතදු. සීසාදීහි වා 

ෙහිගතදු ගහදුතූ  සම් බන් ගධදු. තාදිසන්   තප් පටිච් ඡාදනසමත් ථං. 

භාරට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආරාමට්ඨෙථාවණ්ණනා 

102. ආරාමට් ඨකථාාං බන්ධනන්   පුප් ඵානං වණ් ගට ප ට් ඨිතට් ඨානං. 

අභියුඤ්ජතී  ගචදුගද  අඩ් ඩං කගරදු . අදින්නාදානස්ස පකයො ත්තා  
සහපගාදුෙමාහ වත් ථුම් හිගාව කතපගාදුෙත් තා. සහපගාදුෙවගසන ගහතං 

ොක් කටං. විනිච්ඡයප්පසුතන්   විනිච් ඡගා නියුත් තං. ෙක්ඛකළො  දාරුගණදු. 

ධුරං නික්ඛිපතී  උස් සාහං ඨගප , අත් තගනදු සන් තකකරගණ නිරුස් සාගහදු 
ගහදුතී  අත් ගථදු. කූටඩ් ඩකාරගකදුපි සගච ධුරං න නික් ඛිප , නත් ථි 

අවහාගරදු  ආහ ‘‘සකච සයම්පි ෙතධුරනික්කඛකපො ක ොතී’’ . සයම්පී  

අභියුඤ් ජගකදුපි. ෙතධුරනික්කඛකපො  ‘‘න දානි නං ඉමස් ස දස් සාමී’’  එවං 

තස් ස දාගන කතධුරනික් ගඛගපදු. කිඞ්ොරප්පටිස්සාවිභාකව  ‘‘කිං කගරදුමි කිං 
කගරදුමී’’  එවං කිඞ් කාරගමව පටිස් සුණන් ගතදු විචරතී  කිඞ් කාරපටිස් සාවී, 
තස් ස භාගවදු කිඞ් කාරපටිස ්සාවිභාගවදු, තස් මිං, අත් තගනදු වසවත්  භාගව  
වුත් තං ගහදු . 

උක්කෙොචං දත්වා  ලඤ් ජං දත් වා. කූටවිනිච්ඡයිොනන්   කූටවිනිච් ඡගා 
නියුත් තානං විනාධරානං. ‘‘ෙණ් හා’’  අවත් වා ‘‘අසාමිකස් ස සාමිගකදු 
අා’’න්  ආදිනා පරිාාගාන වුත් ගතපි තස් ස සන් තකභාවං පරිච් ඡින් දිත් වා 
පවත් තවචනත් තා කූටවිනිච් ඡාං කගරදුන් තානං කූටසක් ඛීනඤ් ච පාරාජිකගමව. 
අස පි ගචත් ථ ඨානාචාවගන උභින් නං ධුරනික් ගඛගපදුගාව 
ඨානාචාවනට් ඨාගන  ට් ඨ . ඉමස් මිං ධුරනික් ගඛගප පාරාජිගක සාමිකස් ස 
විමතුප් පාදනපගාදුගෙ කගත ථුල් ලච් චාං, තස් ගසව ධුරනික් ගඛපපගාදුගෙ 

නිප් ඵාදිගත පාරාජිකං. සයං පරාජයං පාපුණාතී  කූටඩ් ඩකාරගකදු පරාජාං 
පාපුණා . 
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ආරාමට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වි ාරට්ඨෙථාවණ්ණනා 

103. විහාරට් ඨකථාාං විහාගරදුපි පරිගවණම් පි ආවාගසදුපි විහාගරදුත් ගවව 

සඞ් ඛං ෙච් ඡතී  ආහ ‘‘වි ාරං වා’’ ආදි. තත් ථ වි ාරන්   මහාවිහාරං. 

පරිකවණන්   මහාවිහාරස් ස අබ් භන් තගර විසුං විසුං පාකාරපරිච් ඡින් නට් ඨානං. 

ආවාසන්   එකං ආවසථං. අභිගාදුගෙ කගතපි අවහාරස් ස අසිජ් ඣනගතදු 

වුත් තං ‘‘අභිකයොක ොනරු තී’’ . ෙණසන් තගක පන පරිච් ඡින් නසාමිකත් තා 

සක් කා ධුරං නික් ඛිපාගපතුන්   ආහ ‘‘දීඝභාණොදිකභදස්ස පන ණස්සා’’ . 
ඉධාපි සගච එගකදුපි ධුරං න නික් ඛිප , රක් ඛ ගාව. සබ් ගබසං 
ධුරනික් ගඛගපගනව හි පාරාජිකං. 

විහාරට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කඛත්තට්ඨෙථාවණ්ණනා 

104. ගඛත් තට් ඨකථාාං සත්ත ධඤ්ඤානී  

සාලිවීහිාවකඞ් ගුකුද්රූසවරකගෙදුධුමානං වගසන සත් ත ධඤ් ඤානි. නිරුම්භිත්වා

වා ආදීසු ‘‘ෙණ් හන් තස් සා’’  පච් ගචකං ගාදුගජතබ් බං. තත් ථ නිරුම් භිත් වා 
ෙහණං නාම වීහිසීසං අච් ඡින් දිත් වා ාථාඨිතගමව හත් ගථන ෙගහත් වා 

ආකඩ් ඪිත් වා බීජමත් තස් ගසව ෙහණං. එෙකමෙන්   එකගමකං වීහිසීසං. 

උප්පාකටත්වා වා  මුග් ෙමාසාදීනි උද් ධරිත් වා වා. යස්මිං බීකජ වා ආදි 
නිරුම් භිත් වා ෙහණාදීසු ාථාක් කමං ගාදුගජතබ් බං. සාලිසීසාදීනි නිරුම් භිත් වා 
ෙණ් හන් තස් ස ාස් මිං බීගජ වත් ථු පූර , එකගමකං හත් ගථගනව ඡින් දිත් වා 
ෙණ් හන් තස් ස ාස ්මිං සීගස වත් ථු පූර , අසිගතන ලායිත් වා ෙණ් හන් තස ්ස 
ාස් සං මුට් ඨිාං වත් ථු පූර , බහූනි එකගතදු උප් පාගටත් වා ෙණ් හන් තස් ස ාස් මිං 

මුග් ෙමාසාදිඵගල වත් ථු පූරතී  එවගමත් ථ ාථාක් කගමදු ගවදිතබ් ගබදු. ‘‘තස්මිං

බන්ධනා කමොචිතමත්කත’’  වචනගතදු තස් මිං බීජාදිම් හි බන් ධනා ගමදුචිගත 

ස  තගතදු අනපනීගතපි පාරාජිකගමවා  දට් ඨබ් බං. අච්ඡිජ්ජමාකනො  

අච් ඡින් ගනදු හුත් වා ඨිගතදු. ජටිතානී  ඡින් දිතානි අච් ඡින් ගනහි සද් ධිං ජටිතානි 

ගහදුන් තී  අත් ගථදු. සභුසන්   පලාලසහිතං. අභුසන්   පලාලරහිතං. 

ඛීකෙනා  ඛාණුගකන. එත් ථ ච ඛීලසඞ් කමනාදීසු උභාං සම් භව  
සහපගාදුගෙදු ධුරනික් ගඛගපදු ච. ාදා හි පරස් ස ගඛත් තාදීසු එකගදසං 
ඛීලසඞ් කමනාදිවගසන අත් තගනදු සන් තකං කගරදු , තදා ස පි පඨමතරං 
සාමිකානං ධුරනික් ගඛගප ඛීලසඞ් කමනාදිසහපගාදුෙං විනා න ගහදුතී  

සහපගාදුගෙගනව පාරාජිකං. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
ො ාපාරාජිකවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘ඨානාචාවනවගසන ඛීලාදීනි සඞ් කාගමත් වා 
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ගඛත් තාදිග් ෙහණවගසන ච සහපගාදුගෙදු ගවදිතබ් ගබදු’’ . ාදා පන අස  
ධුරනික් ගඛගප ඛීලසඞ් කමනාදිමත් තං කතං, තදා විනා ධුරනික් ගඛගපන න 

ගහදුතී  ධුරනික් ගඛගපගනව පාරාජිකං. ගතගනගවත් ථ ‘‘තඤ්ච කඛො

සාමිොනං ධුරනික්කඛකපනා’’  වුත් තං. එවං සබ්බත්ථා  ාථාවුත් තමත් ථං 
රජ් ජුසඞ් කමනාදීසුපි අ දිස . 

යට්ඨින්   මානදණ් ඩං. එෙස්මිං අනා කත ථුල්ෙච්චයං, තස්මිං ආ කත

පාරාජිෙන්   එත් ථ සගච දාරූනි නිඛණිත් වා තත් තගකගනව ෙණ් හිතුකාගමදු 
ගහදු , අවසාගන දාරුම් හි පාරාජිකං. සගච තත් ථ සාඛාගාදුපි කත් වා 

ෙගහතුකාගමදු ගහදු , අවසානසාඛාා පාරාජිකන්   ගවදිතබ් බං. තත්තකෙන

අසක්කෙොන්කතො  දාරූනි නිඛණිත් වා ව ං කාතුං අසක් ගකදුන් ගතදු. 

කඛත්තමරියාදන්   වුත් තගමවත් ථං විභාගවතුං ‘‘කෙදාරපාළි’’න්   වුත් තං. 

විත්ථතං ෙකරොතී  පුබ් ගබ විජ් ජමානගමව මරිාාදං විත් ථිණ් ණං කගරදු . 

අෙතංවාපනපතිට්ඨකපතී  පුබ් ගබ අකතං වා මරිාාදං ඨගප . 

ගඛත් තට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වත්ථුට්ඨෙථාවණ්ණනා 

105. වත් ථුට් ඨකථාාං තිණ්ණංපාොරානන්   ඉට් ඨකසිලාදාරූනං වගසන 

 ණ් ණං පාකාරානං. එකතකනව නකයනා  ඉමිනා ‘‘ගකවලං භූමිං 
ගසදුගධත් වා…ගප.… අපරික් ඛිපිත් වා වා’’  වුත් තමත් ථං නිදස් ගස . 

 ාමට්ඨෙථාවණ්ණනා 

106. ොමට් ඨකථාාං ොගමදු නාමා  පාළිාං න වුත් තං සබ් බගසදු 
ොමලක් ඛණස ්ස පුබ් ගබ වුත් තත් තා. 

අරඤ්ඤට්ඨෙථාවණ්ණනා 

107. අරඤ් ඤට් ඨකථාාං අරඤ්ඤං නාමා  ඉදං පන න ගකවලං පුබ් ගබ 
වුත් තඅරඤ් ඤලක් ඛණප් පත්  මත් ගතන අරඤ් ඤං ඉධාධිප් ගපතං, කින් තු ාං 
අත් තගනදු අරඤ් ඤලක් ඛගණන අරඤ් ඤං පරපරිග් ෙහිතඤ් ච ගහදු , තං 

අරඤ් ඤං ඉධාධිප් ගපතන්   දස් ගසතුං වුත් තං. කතනා  පුන අරඤ් ඤවචගනන. 

න පරිග් හිතභාකවො අරඤ්ඤස්ස ෙක්ඛණන්   ාදි හි පරිග් ෙහිතභාගවදු 
අරඤ් ඤලක් ඛණං සිාා, ‘‘අරඤ් ඤං නාම ාං මනුස් සානං පරිග් ෙහිත’’න්   

එත් තකගමව වගදායා  අධිප් පාගාදු. යන්   ඉමිනා පුබ් ගබ වුත් තලක් ඛණගමව 

අරඤ් ඤං පරාමට් ඨන්   ආහ ‘‘යං පන අත්තකනො අරඤ්ඤෙක්ඛකණන

අරඤ්ඤ’’න්  . 
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පටුන 

විනිවිජ්ඣිත්වා  උජුකගමව විනිවිජ් ඣිත් වා. පණ්ණං වා  තාලපණ් ණාදි 

පණ් ණං වා. අද්ධ කතොපී  චිරකාලං තත් ගථව ඨිගතදුපි. න  ක තබ්කබො  
එත් ථ පන ගාදු පගරහි අරඤ් ඤසාමිකානං හත් ථගතදු කිණිත් වා තච් ගඡත් වා 
තත් ගථව ඨපිගතදු, ගසදු අරඤ් ඤසාමිගකන අනුඤ් ඤාගතදුපි න ෙගහතබ් ගබදු. 

සාමිකෙහි ඡඩ්ඩිකතොති  ක තුං වට්ටතී  පංසුකූලසඤ් ඤාා ෙහණං වුත් තං. 

ෙක්ඛණච්ඡින්නස්සාපී  අරඤ් ඤසාමිකානං හත් ථගතදු කිණිත් වා 

ෙණ් හන් ගතහි කතසඤ් ඤාණස ්ස. ඡල්ලියා පරිකයොනද්ධං ක ොතී  ඉමිනා 

සාමිකානං නිරගපක් ඛතං දීගප . ගතන වුත් තං ‘‘ ක තුං වට්ටතී’’ . ාදි 

සාමිකානං සාගපක් ඛතා අත් ථි, න වට් ට . තානි ෙතානි අජ්ොවුත්ථානි ච

ක ොන්තී  තානි ගෙහාදීනි කතානි පරිනිට් ඨිතානි මනුස් ගසහි ච අජ් ඣාවුත් ථානි 

ගහදුන්  . දාරූනිපී  ගෙහාදීනං කතත් තා තගතදු අවසිට් ඨදාරූනිපි. එකතසන්   
එගතසං ාථාවුත් තදාරූනං. 

කතසං ආරක්ඛට්ඨානන්   ගතසං අරඤ් ඤපාලානං ඨිතට් ඨානං. කදහීති

වුත්කත දාතබ්බකමවා  එත් ථ ‘‘ගදහී’’  වුත් ගත ‘‘දස් සාමී’’  

ආගභදුෙසබ් භාවගතදු ‘‘ගදහී’’  අවුත් ගත අදත් වාපි ෙන් තුං වට් ට ගාව.  න්තුං

කදථා  ෙමනං ගදථ. අදිස්වා  ච්ඡති, භණ්ඩකදයයන්   පරිසුද් ධචිත් ගතන 
ෙච් ඡ , භණ් ඩගදායං. ාත් ථ කත් ථචි නීතානම් පි දාරූනං 
අරඤ් ඤසාමිකානංගාව සන් තකත් තා සුද් ධචිත් ගතන නික් ඛන් ගතදුපි පුන 
ගථායචිත් තං උප් පාගදත් වා ෙච් ඡ , පාරාජිකගමවා  වදන්  . 

අරඤ් ඤට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උදෙෙථාවණ්ණනා 

108. උදකකථාාං මහාකුච් ඡිකා උදකචාටි උදෙමණිකෙො. ‘‘සගමඛලා චාටි 

උදකමණිගකදු’’ පි වදන්  . තත්ථා  ගතසු භාජගනසු. නිබ්බ නඋදෙන්   
‘‘මගහදුදකං ආෙන් ත් වා තළාකමරිාාදං මා ඡින් දී’’  තළාකරක් ඛණත් ථං තස් ස 

එකපස ්ගසන විස් සජ් ජිතඋදකං. නිද්ධමනතුම්බන්   සස ්සාදීනං අත් ථාා 

උදකනික් ඛමනමග් ෙං. මරියාදං දුබ්බෙං ෙත්වා  ඉදං අවස් සං 
ඡින් නසභාවදස් සනත් ථං භණ් ඩගදායවිසාදස් සනත් ථඤ ්ච වුත් තං. මරිාාදං 
ොබ් බලං අකත් වාපි ාථාවුත් තප් පගාදුගෙ කගත මරිාාදං ඡින් දිත් වා 
නික් ඛන් තඋදකග් ඝානුරූගපන අවහාගරන කාගරතබ් බගමව. 

අනිග් කත  අනික් ඛමිත් වා තළාකස් මිංගාව උදගක ඨිගත. 

අසම්පත්කතවා  තළාකගතදු නික් ඛමිත් වා මහාමා කාා එව ඨිගත. 

අනික්ඛන්කත  තළාකගතදු අනික් ඛන් ගත උදගක. සුබද්ධා  භණ් ඩගදායම් පි 

න ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. ගතනාහ ‘‘නික්ඛන්කත බද්ධා භණ්ඩකදයය’’න්  , 
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තළාකගතදු නික් ඛමිත් වා පගරසං ඛුද් දකමා කාමුඛං අපාපුණිත් වා 
මහාමා කාාංගාව ඨිගත බද් ධා ගච, භණ් ඩගදායන්   අත් ගථදු. 
‘‘අනික් ඛන් ගත බද් ධා සුබද් ධා, නික් ඛන් ගත බද් ධා භණ් ඩගදාය’’න්   හි ඉදං 

ද් වාං ගහට් ඨා වුත් තවිකප් පද් වාස ්ස ාථාක් කගමන වුත් තං. නත්ථි අව ාකරො  
එත් ථ ‘‘අවහාගරදු නත් ථි, භණ් ඩගදායං පන ගහදුතී’’  ගකචි වදන්  , 
තළාකෙතඋදකස් ස සබ් බසාධාරණත් තා තං අයුත් තං විා දිස ්ස , 
‘‘අනික් ඛන් ගත බද් ධා සුබද් ධා’’  ඉමිනා ච අට් ඨකථාවචගනන න සගම . 

වත්ථුං…කප.… න සකමතී  එත් ථ තළාකෙතඋදකස් ස සබ් බසාධාරණත් තා 
අපරිග් ෙහිතං ඉධ වත් ථුන්   අධිප් පාගාදු. 

උදකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දන්තකපොනෙථාවණ්ණනා 

109. දන් තකට් ඨකථාාං තකතො පට්ඨාය අව ාකරො නත්ථී  ‘‘ාථාසුඛං 
භික් ඛුසඞ් ගඝදු පරිභුඤ් ජතූ’’  ාථාසුඛං පරිගභදුෙත් ථාා ඨපිතත් තා වස් සග් ගෙන 
අභාගජතබ් බත් තා අරක් ඛිතබ් බත් තා සබ් බසාධාරණත් තා ච අඤ් ඤං සඞ් ඝිකං 

විා න ගහදුතී  ගථායචිත් ගතන ෙණ් හන් තස් සපි නත් ථි අවහාගරදු. වත්තන්   

දන් තකට් ඨග් ෙහගණ වත් තං. ඉදානි තගදව වත් තං දස් ගසන් ගතදු ‘‘කයො

හී’’ ආදිමාහ. ‘‘පුන සාමකණරා ආ රිස්සන්තී’’  ගකචි ගථරා වගදායන්   
ගාදුගජතබ් බං. 

දන්තකපොනෙථාවණ්ණනා නිට් ඨිතා. 

වනප්පතිෙථාවණ්ණනා 

110. වනප් ප කථාාං ‘‘උජුෙකමව තිට්ඨතී  රුක් ඛභාගරන කිඤ් චිගදව 
භස් සිත් වා ඨිතත් තා ගහදු ගාව ඨානාචාවනන්   අධිප් පාගාන වුත් ත’’න්   

වදන්  . වාතමුඛං කසොකධතී  ාථා වාගතදු ආෙන් ත් වා රුක් ඛං පාගත , එවං 
වාතස ්ස ආෙමනමග් ෙං රුන් ධිත් වා ඨිතානි සාඛාගුම් බාදීනි ඡින් දිත් වා 

අපගනන් ගතදු ගසදුගධ . ‘‘මණ්ඩූෙෙණ්ටෙං වා විසන්   මණ් ඩූකානං 
නඞ් ගුට් ගඨ අග් ෙගකදුටිාං ඨිතකණ් ටක’’න්   වදන්  , ‘‘එකං 
විසමච් ඡකණ් ටක’’න්  පි වදන්  . 

වනප් ප කථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 රණෙෙථාවණ්ණනා 

111. හරණකකථාාං  රණෙන්   හරිාමානං. අභිමුඛං කත් වා කඩ් ඪනං 

ආෙඩ්ඪනං, ගසසදිසාකඩ් ඪනං විෙඩ්ඪනං. පාදං අග්ඝති, පාරාජිෙකමවා  
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එත් ථ අන් තං න ෙණ් හාමී  අසල් ලක් ඛිතත් තා අන් තස් ස ච ෙණ් හිස ්සාමී  

සල් ලක් ඛිතස් ගසව පටස් ස එකගදසත් තා පාරාජිකං වුත් තං. ස භණ්ඩ ාරෙන්   

භණ් ඩහාරගකන සද් ධිං. සන්තජ්කජත්වා  ධනුආදීහි සන් තජ් ගජත් වා. 

කසො  භණ් ඩහාරගකදු. අනජ්ොවුත්ථෙන්   අපරිග් ෙහිතකං, අසාමිකන්   
අත් ගථදු. 

ආ රාකපන්කත දාතබ්බන්   එත් ථ ‘‘ඡඩ් ගඩත් වා ධුරං නික් ඛිපිත් වා 
ෙතානම් පි නිරාලාානං පුන ආහරාපනස් ස වුත් තත් තා භික් ඛූනම් පි අත් තගනදු 
සන් තගක පරික් ඛාගර අච් ඡින් දිත් වා පගරහි ෙහිගත තත් ථ ධුරනික් ගඛපං 
කත් වාපි පුන තං බලක් කාගරනපි ආහරාගපතුං වට් ටතී’’  ගදසවාසිගනදු 
ආචරිාා වදන්  , සීහළදීපවාසිගනදු පන තං ගකචි ආචරිාා න ඉච් ඡන්  . 

ගතගනව ම ා ණ්ඨිපකදමජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං ‘‘අම් හාකං පන තං න 

රුච් චතී’’ . අඤ්කඤසූ  මහාපච් චරිආදීසු. විචාරණා එව නත්ථී  තත් ථාපි 
පටික් ගඛපාභාවගතදු අාගමවත් ගථදු  වුත් තං ගහදු . 

හරණකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපනිධිෙථාවණ්ණනා 

112. උපනිධිකථාාං ‘‘සඞ් ගෙදුපනත් ථාා අත් තගනදු හත් ගථ නික් ඛිත් තස් ස 
භණ් ඩස ්ස ගුත් තට් ඨාගන පටිසාමනපගාදුෙං විනා අඤ් ඤස් මිං පගාදුගෙ 
අකගතපි රජ් ජසඞ් ගඛදුභාදිකාගල ‘න දානි තස් ස දස් සාමි, න මය් හං දානි 
දස් සතී’  උගභදුහිපි සකසකට් ඨාගන නිසීදිත් වා ධුරනික් ගඛගප කගත 

පාරාජිකගමව පටිසාමනපගාදුෙස් ස කතත් තා’’  වදන්  . අත්තකනො  ත්කථ

නික්ඛිත්තත්තා  එත් ථ අත් තගනදු හත් ගථ සඞ් ගෙදුපනත් ථාා 
නික් ඛිත් තකාලගතදු පට් ඨාා තප් පටිබද් ධත් තා ආරක් ඛාා භණ් ඩසාමිකට් ඨාගන 
ඨිතත් තා ඨානස් ස ච තදාාත් තතාා ඨානාචාවනස් ස අලබ් භනගතදු නත් ථි 
අවහාගරදු  අධිප් පාගාදු. 

ධම්මංවාචාකපත්වා  ධම් මං කථාගපත් වා. එකසවනකයො  උද් ධාගරගාව 
පාරාජිකං. කස් මා? අඤ ්ගඤහි අසාධාරණස් ස අභිඤ් ඤාණස් ස වුත් තත් තා. 

‘‘අඤ්ඤංතාදිසකමව  ණ් න්කතයුජ්ජතී  ඉදං සඤ් ඤාණං කගථන් ගතගනව 
‘අසුකස ්මිං ඨාගන’  ඔකාසස ්ස ච නිාමිතත් තා තස් මිං ඨාගන ඨිතං පත් තං 
අපගනත් වා තස් මිං ඔකාගස අඤ් ඤං තාදිසගමව පච් ඡා ඨපිතං පත් තං සන් ධාා 

කථිත’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගචදුගරන සල් ලක් ඛිතපත් තස් ස 
ෙහණාභාගවපි ‘‘ඉදං ගථගනත් වා ෙණ් හිස් සාමී’’  තස් මිං ඔකාගස ඨිගත 
තාදිගස වත් ථුමත් ගත තස් ස ගථායචිත් තසබ් භාවගතදු අඤ් ඤං තාදිසගමව 

ෙණ් හන් ගත යුජ් ජතී  ගචදුරස් ස අවහාගරදු දස් සිගතදු. පදවාකරනා  ගථගරන 
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නීහරිත් වා දින් නං පත් තං ෙගහත් වා ෙච් ඡගතදු ගචදුරස් ස පදවාගරන. තං

අතාදිසකමව ණ් න්කත යුජ්ජතී  ‘‘මමාාං පත් ගතදු න ගහදුතී’’  වා ‘‘මාා 
කථිගතදු අාං පත් ගතදු න ගහදුතී’’  වා ජානිත් වා ගථායචිත් ගතන 
ෙණ් හන් තස් ස ‘‘ඉදං ගථගනත් වා ෙණ් හිස් සාමී’’  වත් ථුමත් ගත ගථායචිත් තං 
උප් පාගදත් වා ෙණ් හන් තස් ස ච අවහාරසබ් භාවගතදු වුත් තං. 

 ාමද්වාරන්   සමණසාරුප් පං ගවදුහාරමත් තගමතං, අන් ගතදුොමං ඉච් ගචව 

වුත් තං ගහදු . වුත්තනකයකනව කථරස්ස පාරාජිෙන්   ගථායචිත් ගතගනව 

පරසන් තකස ්ස ෙහිතත් තා උද් ධාගරගාව ගථරස් ස පාරාජිකං. කචොරස්ස

දුක්ෙටන්   අසුද් ධචිත් ගතන ෙහිතත් තා ෙහිතකාගල ගචදුරස් ස ොක් කටං. 

වුත්තනකයකනව උභින්නම්පි දුක්ෙටන්   ගචදුරස් ස සාමිගකන දින් නත් තා 
පාරාජිකං නත් ථි, අසුද් ධචිත් ගතන ෙහිතත් තා ොක් කටං, ගථරස ්ස පන අත් තගනදු 
සන් තගකපි අසුද් ධචිත් තතාා ොක් කටන්  . 

ආණත්තියා  හිතත්තා  එත් ථ ‘‘පත් තචීවරං ෙණ් හ, අසුකං නාම ොමං 
ෙන් ත් වා පිණ් ඩාා චරිස් සාමා’’  එවං ගථගරන කතආණත්  ාා විහාරස් ස 
පරභාගෙ උපචාරගතදු පට් ඨාා ාාව තස් ස ොමස් ස පරගතදු උපචාගරදු, තාව 

සබ් බං ගඛත් තගමව ජාතන්   අධිප් පාගාදු. මග් කතො ඔක්ෙම්මා  එත් ථ 
උභින් නං සකටචක් කමග් ොනං අන් තරාළම් පි මග් ගෙදුගාවා  දට් ඨබ් බං. 

අට්ඨත්වා අනිසීදිත්වා  එත් ථ විහාරං පවිසිත් වා සීසාදීසු භාරං භූමිාං 
අනික් ඛිපිත් වාව  ට් ඨන් ගතදු නිසීදන් ගතදු වා විස් සමිත් වා ගථායචිත් ගත 
වූපසන් ගත පුන ගථායචිත් තං උප් පාගදත් වා ෙච් ඡ  ගච, පාොද් ධාගරන 
කාගරතබ් ගබදු. සගච භූමිාං නික් ඛිපිත් වා පුන තං ෙගහත් වා ෙච් ඡ , උද් ධාගරන 
කාගරතබ් ගබදු. කස ්මා? ආණාපකස ්ස ආණත්  ාා ාං කත් තබ් බං, තස් ස තාව 
පරිනිට් ඨිතත් තා. ගකචි පන ‘‘පුරිමස ්මිං ගථායචිත් ගත අවූපසන් ගතපි 
වුත් තනගාගනව විස් සමිත් වා ෙච් ඡගතදු පාොද් ධාගරන උද් ධාගරන වා 
කාගරතබ් ගබදු’’  වදන්  , ‘‘අසුකං නාම ොමන්   අනිාගමත් වා ‘අන් ගතදුොමං 
පවිසිස ්සාමා’  අවිගසගසන වුත් ගත විහාරසාමන් තා සබ් ගබදුපි ගෙදුචරොගමදු 

ගඛත් තගමවා’’ පි වදන්  . කසසන්   මග් ගුක් කමනවිහාරාභිමුඛෙමනාදි සබ් බං. 

පුරිමසදිසකමවා  අනාණත්  ාා ෙහිගතපි සාමිකස් ස කගථත් වා ෙහිතත් තා 
ගහට් ඨා වුත් තවිහාරූපචාරාදි සබ් බං ගඛත් තගමවා  කත් වා වුත් තං. 

එකසව නකයො  ‘‘අන් තරාමග් ගෙ ගථායචිත් තං උප් පාගදත් වා’’ ආදිනා 

වුත් තනාං අ දිස . නිමිත්කතවාෙකත  ‘‘චීවරං ගම කිලිට් ඨං, ගකදු නු ගඛදු 

රජිත් වා දස් සතී’’ ආදිනා නිමිත් ගත කගත. වුත්තනකයකනවා  අනාණත් තස ්ස 
ගථගරන සද් ධිං පත් තචීවරං ෙගහත් වා ෙමනවාගර වුත් තනගාගනව. 

එෙපස්කසවා  විහාරස ්ස මහන් තතාා අත් තානං අදස් ගසත් වා එකස ්මිං පස් ගස 

වසන් ගතදු වා. කථයයචිත්කතන පරිභුඤ්ජන්කතො ජීරාකපතී  ගථායචිත් ගත 
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උප් පන් ගන ඨානාචාවනං අකත් වා නිවත් ථපාරුතනීහාගරගනව පරිභුඤ් ජන් ගතදු 
ජීරාගප , ඨානා චාගවන් තස ්ස පන ගථායචිත් ගත ස  පාරාජිකගමව සීගස 

භාරං ඛන් ගධ කරණාදීසු විා. යථා තථා වා නස්සතී  අග් ගිආදිනා වා 
උපචිකාදීහි ඛාදිතං වා නස ්ස . 

අඤ්කඤො වා කෙොචී  ඉමිනා පන ගාන ඨපිතං, ගසදුපි සඞ් ෙහිගතදු  

ගවදිතබ් බං. තව ථූෙසාටකෙො ෙද්කධො ආදිනා මුසාවාගද ොක් කටං 

අදින් නාදානපගාදුෙත් තා. ඉතරං  ණ් කතො උද්ධාකර පාරාජිෙන්   එත් ථ 
‘‘පවිසිත් වා තව සාටකං ෙණ් හාහී’’  ඉමිනාව උපනිධිභාවගතදු මුත් තත් තා 
සාමිකස ්ස ඉතරං ෙණ් හගතදුපි අත් තගනදු සාටගක ආලාස් ස සබ් භාවගතදු ච 

උද් ධාගර පාරාජිකං වුත් තං. නජානන්තී  ගතන වුත් තං වචනං අසුණන් තා න 

ජානන්  . එකසවනකයො  එත් ථ සගච ජානිත් වාපි චිත් ගතන න සම් පටිච් ඡන්  , 

එගසව නගාදු  දට් ඨබ් බං. පටික්ඛිපන්තී  එත් ථ චිත් ගතන පටික් ගඛගපදුපි 

සඞ් ෙහිගතදුවා  ගවදිතබ් බං. යාචිතා වා අයාචිතා වා  එත් ථ ාාචිතා ාදි 
චිත් ගතනපි සම් පටිච් ඡන්  , නට් ගඨ ගීවා. අාාචිතා පන ාදිපි චිත් ගතන 
සම් පටිච් ඡන්  , නත් ථි ගීවා. 

 ක ත්වාඨකපතී  එත් ථ චාගලත් වා තස් මිංගාව ඨාගන ඨපිගතපි නට් ගඨ 

ගීවා. උපචාකර විජ්ජමාකන  භණ් ඩාොරස් ස සමීගප උච් චාරපස් සාවට් ඨාගන 

විජ් ජමාගන. මයිචමකත සඞ්ඝස්සචකසනාසකනවිනට්කඨ  එත් ථ ‘‘ගකවලං 
සඞ් ඝස ්ස ගසනාසනං මා නස ්සී  ඉමිනාව අධිප් පාගාන විවරිතුම් පි 

වට් ට ගාවා’’  වදන්  . ස ාකයහි භවිතබ්බන්   ගතහිපි කිඤ් චි කිඤ් චි 

දාතබ් බන්   වුත් තං ගහදු . අයංසාමීචී  භණ් ඩාොගර වසන් තානං ඉදං වත් තං. 

කෙොෙම ාකථකරො  මන් ගදදු ගමදුමූගහදු හසිතකීළිතප් පසුගතදු වා 
මහාගථගරදු. අත් තගනදු අත් තගනදු වසනෙබ් ගභසු සභාෙභික් ඛූනං පරික් ඛාරං 

ඨගපන් තී  ගාදුගජතබ් බං. ඉතකරහී  තස් මිංගාව ෙබ් ගභ වසන් ගතහි 

ඉතරභික් ඛූහි. විහාරවාගර නියුත් ගතදු වි ාරවාරිකෙො, වාරං කත් වා 

විහාරරක් ඛණගකදු. නිවාපන්   භත් තගවතනං. පටිපථං  කතසූ  ගචදුරානං 
ආෙමනං ඤත් වා ‘‘පඨමතරංගාව ෙන් ත් වා සද් දං කරිස ්සාමා’’  ගචදුරානං 

අභිමුඛං ෙගතසු. නිස්සිතකෙ ජග්ක න්තී  අත් තගනදු අත් තගනදු නිස ්සිතගක 
සික් ඛාචරිාාා ගපදුගසන් තාපි නිස් සිතගක විහාරං ජග් ොගපන්  . ‘‘අසහාාස් ස 

අො ාස් සා’’  පාගඨදු යුත් ගතදු, පච් ඡිමං පුරිමස් ගසව ගවවචනං. අස ායස්සවා

අත්තදුතියස්සවා  ඉමස් මිං පන පාගඨ එගකන ආනීතං ද් වින් නං නප් පගහදුතී  
අත් තො ාස් සපි වාගරදු නිවාරිගතදු  වදන්  , තං ‘‘ාස් ස සභාගෙදු භික් ඛු භත් තං 

ආගනත් වා දාතා නත් ථී’’  ඉමිනා න සගමතී  වීමංසිතබ් බං. උපජීවන්කතන

ඨාතබ්බන්   අබ් ගභදුකාසිගකන රුක් ඛමූලිගකනපි පාකවට් ටං උපනිස් සාා 
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ජීවන් ගතන පත් තචීවරරක් ඛණත් ථාා විහාරවාගර සම් පත් ගත ඨාතබ් බං. 

පරිපුච්ඡන්   පුච් ඡිතපඤ් හවිස් සජ් ජනං අට් ඨකථං වා. දිගුණන්   වස් සග් ගෙන 

පාපිතං විනාව ද් ගව ගකදුට් ඨාගස  වදන්  . පක්ඛවාකරනා  අඩ් ඪමාසවාගරන. 

උපනිධිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුඞ්ෙඝාතෙථාවණ්ණනා 

113. සුඞ් කඝාතකථාාං තකතො  නන්තී  තගතදු නීහරන් තා හනන්  . 

තන්   සුඞ් කට් ඨානං. යකතො  ාගතදු නීහරිාමානභණ් ඩගතදු. රාජෙන්   

රාජාාත් තං. තම් පි රාජාරහගමවා  ආහ ‘‘අයකමවත්කථො’’ . ඉකතො  ඉගතදු 

භණ් ඩගතදු. දුතියංපාදං අතික්ොකමතී  එත් ථ ‘‘පඨමං පාදං පරිච් ගඡදගතදු බහි 
ඨගපත් වා ො ගා පාගද උද් ධටමත් ගත පාරාජික’’න්   වදන්   උද් ධරිත් වා බහි 
අට් ඨපිගතදුපි බහි ඨිගතදුගාව නාම ගහදුතී  කත් වා. ාත් ථ ාත් ථ පදවාගරන 
ආපත්   කාගරතබ් බා, තත් ථ තත් ථ සබ් බත් ථාපි එගසව නගාදු  වදන්  . 

සුඞ් කඝාතගතදු බහි බහිසුඞ්ෙඝාතං. අවස්සං පතනෙන්   අවස් සං 

සුඞ් කඝාතගතදු බහි පතනකං. පුබ්කබ වුත්තනකයකනවා  අවස් සං පතනගක 

හත් ථගතදු මුත් තමත් ගත  වුත් තං ගහදු . වට්ටන්තං පුන අන්කතො පවිසතී  
මහාඅට් ඨකථාවචනස් ස කුරුන් දිසඞ් ගඛපට් ඨකථාහි අධිප් පාගාදු පකාසිගතදු. 

අන්කතොඨත්වාබහි ච්ඡන්තංරක්ඛතී  භික් ඛුගනදු පගාදුගෙන ෙමනගවෙස් ස 

අන් ගතදුගාව වූපසන් තත් තා. පරිවත්කතත්වා අබ්භන්තරිමං බහි ඨකපතී  
අබ් භන් තගර ඨිතං පුටකං පරිවත් ගතත් වා බහි ඨගප . එත් ථ ච ‘‘අබ් භන් තරිගම 
පුටගක භූමිගතදු ගමදුචිතමත් ගත පාරාජික’’න්   වදන්  . 

‘‘ ච්ඡන්කතයාකනවා…කප.… ඨකපතී  සුඞ් කඝාතං අපවිසිත් වා බහිගාව 

ඨගපතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං සුඞ් කට් ඨානස ්ස බහි ඨපිතන්   
වක් ඛමානත් තා. ආචරිාා පන ‘‘සුඞ් කට් ඨානස් ස බහි ඨිත’’න්   පාඨං 
විකප් ගපත් වා ‘‘පඨමං අන් ගතදුසුඞ් කඝාතං පවිට් ගඨසුගාව ාානාදීසු ඨපිතං 
පච් ඡා ාාගනන සද් ධිං නීහටං සුඞ් කඝාතස් ස බහි ඨිතං, න ච ගතන නීත’’න්   
අත් ථං වදන්  . අාං පන ගතසං අධිප් පාගාදු – සුඞ් කට් ඨානස් ස අන් ගතදු 
පවිට් ඨාානාදීසු ඨපිගතපි භික් ඛුස් ස පගාදුෙං විනා අඤ් ගඤන නීහටත් තා 

ගනවත් ථි පාරාජිකං, ‘‘අත්ර පවිට්ඨස්ස සුඞ්ෙං  ණ් න්තූ’’  වුත් තත් තා 
අඤ ්ගඤන නීහටස් ස බහි ඨිගත භණ් ඩගදායම් පි න ගහදුතී . අාගමව ච නගාදු 
‘‘වට් ටිත් වා ෙමිස් සතී  වා අඤ් ගඤදු නං වට් ගටස ්සතී  වා අන් ගතදු ඨපිතං 
පච් ඡා සාං වා වට් ටමානං අඤ් ගඤන වා වට් ටිතං බහි ෙච් ඡ , රක් ඛ ගාවා’’  
ඉමිනා වචගනන සගමතී  යුත් තතගරදු විා දිස් ස . සුඞ් කට් ඨානස් ස අන් ගතදු 
පවිසිත් වා පුන පච් චාෙච් ඡගතදුපි ගතන පස් ගසන පරිච් ගඡදං අ ක් කමන් තස ්ස 
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ාදි තගතදුපි ෙච් ඡන් තානං හත් ථගතදු සුඞ් කං ෙණ් හන්  , සීමා ක් කගම 
පාරාජිකගමව. 

 ත්ථිසුත්තාදීසූ  හත් ථිසික් ඛාදීසු. ඉමස්මිං ඨාකන  ාථාවුත් තාානාදීහි 

වුත් තප් පකාගරන නීහරගණ. අනාපත්තී  තත් ථ ‘‘සහත් ථා’’  වචනගතදු 

අඤ ්ගඤන නීහරාගපන් තස් ස අනාපත්  . ඉධා  ඉමස් මිං 

අදින් නාදානසික් ඛාපගද. තත්රා  තස් මිං එළකගලදුමසික් ඛාපගද. ක ොන්තීති 

එත් ථ ඉති-සද් ගදදු ගහතුඅත් ගථදු, ාස් මා එළකගලදුමානි නිස් සග් ගිාානි 

ගහදුන්  , තස් මා පාචිත්  ාන්   අත් ගථදු. ඉධඅනාපත්තී  ඉමස ්මිං සික් ඛාපගද 

අවහාරාභාවා අනාපත්  . උපචාරන්   සුඞ් කඝාතපරිච් ගඡදගතදු බහි සමන් තා 
ද් වින් නං ගලඩ් ඩුපාතානං අබ් භන් තරං ව ආසන් නප් පගදසසඞ් ඛාතං උපචාරං. 

තාදිසං උපචාරං ඔක් කමිත් වා පරිහරගණ සාදීනවත් තා ොක් කටං වුත් තං. එත්ථා  

සුඞ් කඝාගත. ‘‘ද්වීහිකෙඩ්ඩුපාකතහී  අාං නිාගමදු ආචරිාපරම් පරාභගතදු’’  

ම ා ණ්ඨිපකද වුත් තං. 

සුඞ් කඝාතකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාණෙථාවණ්ණනා 

114. පාණකථාාං  රච් ඡානෙතස් ස එකන් ගතන පාදග් ඝනකතා න 

සම් භවතී  ආහ – ‘‘එෙංකසන අව ාරෙප්පක ොනෙපාණං දස්කසන්කතො’’ . 

භුජිස්සං  රන්තස්ස අව ාකරො නත්ථී  පරපරිග් ෙහිතාභාවගතදු. භුජිස්කසො  

අදාගසදු. ආඨපිකතො  මාතාපිතූහි ඉණං ෙණ් හන් ගතහි ‘‘ාාව ඉණදානා අාං 
තුම් හාකං සන්  ගක ගහදුතූ’’  ඉණදාාකානං නිායා ගතදු. ාස් මා 
මාතාපිතගරදු දාසානං විා පුත් තානං න සාමිගනදු. ගාසඤ් ච සන්  ගක 

ආඨපිගතදු, ගතපි තස් ස හත් ථකම් ගම සාමිගනදු, න තස් සා  ආහ ‘‘අව ාකරො

නත්ථී’’ . ධනං පන  තට්ඨාකන වඩ්ඪතී  එත් ථ ‘‘ආඨගපත් වා ෙහිතධනං 

වඩ් ඪිාා සහ අවහාරකස් ස ගීවා’’  තීසුපි ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

අන්කතොජාත…කප.… අව ාකරො ක ොතී  එත් ථ පගදසචාරිත් තවගසන 
අත් තනාව අත් තානං නිායාගතත් වා දාසබයං උපෙතං අවහරන් තස ්සපි 

පාරාජිකගමවා  ගවදිතබ් බං. ක  දාසියා කුච්ඡිම්හි දාසස්ස ජාකතො  එවම් පි 
සම් භවතී  සම් භවන් තං ෙගහත් වා වුත් තං. ගෙහදාසිාා කුච් ඡිස් මිං පන 

අඤ ්ඤස ්ස ජාගතදුපි එත් ගථව සඞ් ෙහිගතදු. ෙරමරානීකතො නාම 

බන් ධොහෙහිගතදු. ගතනාහ ‘‘පරකදසකතො ප රිත්වා’’ ආදි. තත් ථ 

පරකදසකතො ප රිත්වා  පරගදසං විලුම් පගකහි රාජරාජමහාමත් තාදීහි 

මහාගචදුගරහි පරගදසගතදු පහරිත් වා. අනාපත්ති පාරාජිෙස්සා  ාදි තස් ස 

වචගනන තගතදු අධිකං ගවෙං න වඩ් ගඪ , අනාපත්  . පරියාකයනා  
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පරිාාාවචගනන. මනුස් සවිග් ෙගහ ‘‘මරණවණ් ණං වා සංවණ් ගණායා’’  
වුත් තත් තා පරිාාාකථාාපි න මුච් ච , ඉධ පන ‘‘අදින් නං ගථායසඞ් ඛාතං 
ආදිගාායා’’  ආදානස් ගසව වුත් තත් තා පරිාාාකථාා මුච් ච . 

පාණකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අපදෙථාවණ්ණනා 

අපදකථාාං නාකමනා  සප් පනාගමන වා සාමිගකන කතනාගමන වා. 

ෙරණ්ඩපුටන්   ගපළාා පිධානං. ආ ච්චා  පහරිත් වා. 

චතුප්පදෙථාවණ්ණනා 

116. චතුප් පදකථාාං භිඞ්ෙච්ඡාපන්   භිඞ් කභිඞ් කා  සද් දාානගතදු 

එවංලද් ධනාමං හත් ථිගපදුතකං. අන්කතොවත්ථුම්හී  පරික් ඛිත් ගත 

අන් ගතදුවත් ථුම් හි. රාජඞ් කණ  පරික් ඛිත් ගත නෙගර වත් ථුද් වාරගතදු 

බහිරාජඞ් ෙගණ.  ත්ථිසාො ඨානන්   නිබ් බගකදුසගතදු උදකපාතබ් භන් තරං 

ඨානං. බහින කර ඨිතස්සා  පරික් ඛිත් තනෙරං සන් ධාා වුත් තං, 
අපරික් ඛිත් තනෙගර පන අන් ගතදුනෙගර ඨිතස් සපි ඨිතට් ඨානගමව ඨානං. 

ඛණ්ඩද්වාරන්   අත් තනා ඛණ් ඩිතද් වාරං. සාඛාභඞ් න්   භඤ් ජිතසාඛං. 

නිපන්නස්ස ද්කව  බන් ධගනන සද් ධිං ද් ගව. ඝාකතතී  එත් ථ 
‘‘ගථායචිත් ගතන විනාගසන් තස ්ස සහපගාදුෙත් තා ොක් කටගමව, න 
පාචිත්  ා’’න්   ආචරිාා වදන්  . 

චතුප් පදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඔණිරක්ඛෙථාවණ්ණනා 

ඔණිරක් ඛකථාාං ඔණින්   ඔණීතං, ආනීතන්   අත් ගථදු. ‘‘ඔණිරක් ඛස ්ස 
සන්  ගක ඨපිතං භණ් ඩං උපනිධි විා සඞ් ගෙදුපනත් ථාා අනික් ඛිපිත් වා 
මුහුත් තං ඔගලදුකනත් ථාා ඨපිතත් තා තස් ස ඨානාචාවනමත් ගතන පාරාජිකං 
ජගනතී’’  වදන්  . 

සංවිදාව ාරෙථාවණ්ණනා 

සංවිදාවහාරකථාාං ‘‘සම් බහුලා සංවිදහිත් වා එගකදු භණ් ඩං අවහර , 
ආපත්   සබ් ගබසං පාරාජිකස් සා’’  පාළිාං අවිගසගසන වුත් තත් තා 
ආණාපකානං ආණත්  ක් ඛගණ ආපත්  , අවහාරකස් ස උද් ධාගර  
ාථාසම් භවං ගාදුගජත් වා අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු ආණත්  කථාාං ‘‘ගසදු තං 
භණ් ඩං අවහර , ආපත්   සබ් ගබසං පාරාජිකස් සා’’ ආදීසු විා. එත් ථාපි හි 
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ආණාපකස ්ස ආණත්  ක් ඛගණගාව ආපත්   වුත් තා. තථා ච වක් ඛ  ‘‘අථ තං 
භණ් ඩං අවස් සං හාරිාං ගහදු , ාං පරගතදු සබ් ගබසං ආපත්   පාරාජිකස් සා  
වුත් තං, තගතදු ඉමස් ස තඞ් ඛගණගාව පාරාජිකං ගහදුතී  අාං යුත්   සබ් බත් ථ 
ගවදිතබ් බා’’  )පාරා. අට් ඨ. 1.121). සංවිදාවහාගර ච ‘‘ආණත්   නත් ථී’’  න 
වත් තබ් බා ‘‘අන් ගතවාසිගකසු එකගමකස ්ස එගකගකදු මාසගකදු සාහත් ථිගකදු 
ගහදු , පඤ ්ච ආණත්  කා’’  වචනගතදු. ආණත්  ාා ච ස  ආණාපකස් ස 
ආණත්  ක් ඛගණගාව ආපත්   ඉච් ඡිතබ් බා, න උද් ධාගර. 

ාදි එවං ‘‘කතසු එකෙො භණ්ඩං අව රති, තස්සුද්ධාකර සබ්කබසං

පාරාජිෙ’’න්   කස ්මා වුත් තන්  ? නාාං ගදදුගසදු. එත් ථ හි සබ් ගබසංගාව 
ආපත්  දස ්සනත් ථං අවහාරකස ්සපි ආපත්  සම් භවට් ඨානං දස් ගසන් ගතදු 
‘‘තස් සුද් ධාගර සබ් ගබසං පාරාජික’’න්   ආහ, න පන ආණාපකානම් පි 

උද් ධාගරගාව ආපත්  දස ්සනත් ථන්   එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. ‘‘සම්බහුො

එෙං ආණාකපන්ති ‘ ච්කඡතං ආ රා’ති, තස්සුද්ධාකර සබ්කබසං 

පාරාජිෙ’’න්  ආදීසුපි එවගමව අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. අථ වා සංවිදාවහාගර 
ආණාපකානම් පි උද් ධාගරගාව ආපත්  , න ආණත්  ක් ඛගණ  ආගවණිකමිදං 
ලක් ඛණන්   අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන ෙගහතබ් බං, ඉගතදු වා අඤ් ගඤන 
පකාගරන ාථා අට් ඨකථාාං පුබ් ගබනාපරං න විරුජ් ඣ , තථා වීමංසිත් වා 
ෙගහතබ් බං. 

සංවිධායා  සංවිදහිත් වා. කතන කනසං දුක්ෙටාපත්තිකයො  
ආණත්  වගසන පාරාජිකාපත්  ාා අසම් භගව ස  වුත් තං. ාදි හි ගත ආණත් තා 
අවස් සං තං හරන්  , පාරාජිකාපත්  ගාව ගනසං දට් ඨබ් බා, න ොක් කටාපත්  . 

සා ත්ථිෙංවාආණත්තිෙස්ස ආණත්තිෙංවාසා ත්ථිෙස්සඅඞ් ංනක ොතී  
භින් නකාලවිසාත් තා අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස අඞ් ෙං න ගහදු . තථා හි සහත් ථා 
අවහරන් තස් ස ඨානාචාවගන ආපත්  , ආණත්  ාා පන 
ආණත්  ක් ඛගණගාවා  භින් නකාලවිසාා සාහත් ථිකාණත්  ගකහි 
ආපජ් ජිතබ් බාපත්  ගාදු. 

සංවිදාවහාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ්කෙතෙම්මෙථාවණ්ණනා 

119. සඞ් ගකතකම් මකථාාං ඔචරකෙ වුත්තනකයකනවා  ‘‘අවස් සං 

හාරිගා භණ් ගඩ’’ ආදිනා වුත් තනගාන. පාළිාං තංසඞ්කෙතංපුකරවාපච්ඡා 

වා  එත් ථ තංසඞ්කෙතන්   සාමිඅත් ගථ උපගාදුෙවචනන්   දට් ඨබ් බං, තස් ස 
සඞ් ගකතස් සා  අත් ගථදු. අථ වා තං සඞ් ගකතං අසම් පත් වා පුගර වා තං 
සඞ් ගකතං අ ක් කම් ම පච් ඡා වා  එවගමත් ථ ගාදුජනා ගවදිතබ් බා. ගතගනවාහ 
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– ‘‘අජ්ජාතිනියාමිතං තංසඞ්කෙතංඅතික්ෙම්මා’’ ආදි. තංනිමිත්තංපුකරවා

පච්ඡාවා  එත් ථාපි ඉමිනාව නගාන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

සඞ් ගකතකම් මකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිමිත්තෙම්මෙථාවණ්ණනා 

120. නිමිත් තකම් මකථාාං අක් ඛිනිඛණාදිනිමිත් තකම් මං පන ලහුකං 
ඉත් තරකාලං, තස් මා තඞ් ඛගණගාව තං භණ් ඩං අවහරිතුං න සක් කා. තථා හි 
කිඤ් චි භණ් ඩං දූගර ගහදු  කිඤ් චි භාරිාං, තං ෙගහතුං ාාව ෙච් ඡ , ාාව 
උක් ඛිපිතුං වාාම , තාව නිමිත් තකම් මස් ස පච් ඡා ගහදු . එවං සන් ගතපි 
නිමිත් තකම් මගතදු පට් ඨාා ෙණ් හිතුං ආරද් ධත් තා ගතගනව නිමිත් ගතන 
අවහරතී  වුච් ච . ාදි එවං ‘‘පුගරභත් තපගාදුගෙදුව එගසදු’’  වාගදදු 
පමාණභාවං ආපජ් ජතී ? නාපජ් ජ . න හි සඞ් ගකතකම් මං විා නිමිත් තකම් මං 
දට් ඨබ් බං. තත් ථ හි කාලපරිච් ගඡගදදු අත් ථි, ඉධ නත් ථි. කාලවගසන හි 
සඞ් ගකතකම් මං වුත් තං, කිරිාාවගසන නිමිත් තකම් මන්   අාගමගතසං 
විගසගසදු. ‘‘තං නිමිත් තං පුගර වා පච් ඡා වා තං භණ් ඩං අවහර , මූලට් ඨස ්ස 
අනාපත් තී’’  ඉදං පන ගතන නිමිත් තකම් ගම කගත ෙණ් හිතුං අනාරභිත් වා 
සාගමව ෙණ් හන් තස් ස වගසන වුත් තං. 

නිමිත් තකම් මකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආණත්තිෙථාවණ්ණනා 

121. ආණත්  කථාාං අසම්කමො ත්ථන්   ාස් මා 
සඞ් ගකතකම් මනිමිත් තකම් මානි කගරදුන් ගතදු එගකදු පුගරභත් තාදීසු වා 
අක් ඛිනිඛණනාදීනි වා දිස ්වා ‘‘ෙණ් හා’’  වද , එගකදු 
ෙගහතබ් බභණ් ඩනිස් සිතං කත් වා ‘‘පුගරභත් තං එවංවණ් ණසණ් ඨානං භණ් ඩං 
ෙණ් හා’’  වද , එගකදු ‘‘ත් වං ඉත් ථන් නාමස් ස පාවද, ගසදු අඤ ්ඤස ්ස 
පාවදතූ’’ ආදිනා පුග් ෙලපටිපාටිාා ච ආණාගප , තස් මා කාලවගසන 
කිරිාාවගසන භණ් ඩවගසන පුග් ෙලවගසන ච ආණත් ගත 
විසඞ් ගකතාවිසඞ් ගකතවගසන එගතසු සඞ් ගකතකම් මනිමිත් තකම් ගමසු 

අසම් ගමදුහත් ථං. නිමිත්තසඤ්ඤං ෙත්වා  ‘‘ඊදිසං නාම භණ් ඩ’’න්   
වණ් ණසණ් ඨානාදිවගසන ෙහණස් ස නිමිත් තභූතං සඤ් ඤාණං කත් වා. 

යථාධිප්පායං  ච්ඡතී  ො ගාදු ත ාස් ස, ත ගාදු චතුත් ථස් සා  එවං 
පටිපාටිාා ගච වදන් තී  වුත් තං ගහදු . සගච පන ො ගාදු චතුත් ථස් ස 
ආගරදුගච , න ාථාධිප් පාාං ආණත්   ෙතා  ගනවත් ථි ථුල් ලච් චාං, පඨමං 

වුත් තොක් කටගමව ගහදු . තකදව ක ොතී  භණ් ඩග් ෙහණං විනා ගකවලං 
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සාසනප් පටිග් ෙහණමත් තස් ගසව සිද් ධත් තා තගදව ථුල් ලච් චාං ගහදු , න 

ොක් කටං නාපි පාරාජිකන්   අත් ගථදු. සබ්බත්ථා  ඊදිගසසු සබ් බට් ඨාගනසු. 

කතසම්පි දුක්ෙටන්   ආගරදුචනපච් චාා ොක් කටං. පටිග් හිතමත්කත  
එත් ථ අවස් සං ගච පටිග් ෙණ් හා , තගතදු පුබ් ගබව ආචරිාස් ස ථුල් ලච් චාං, න 
පන පටිග් ෙහිගත  දට් ඨබ් බං. කස ්මා පනස් ස ථුල් ලච් චාන්   ආහ – 

‘‘ම ාජකනොහිකතන පාකපනිකයොජිකතො’’ . 

මූෙට්ඨස්කසව දුක්ෙටන්   අාං තාව අට් ඨකථානගාදු, ආචරිාා පන 
‘‘විසඞ් ගකතත් තා එව මූලට් ඨස් සා  පාළිාං අවුත් තත් තා 
පටිග් ෙණ් හන් තස ්ගසව තං ොක් කටං වුත් තං, ඉමිනාව ගහට් ඨා ආෙතවාගරසුපි 
පටිග් ෙණ් හන් තානං පටිග් ෙහගණ ොක් කටං ගවදිතබ් බං, තං පන තත් ථ 
ඔකාසාභාවගතදු අවත් වා ඉධ වුත් ත’’න්   වදන්  . 

එවං පුන ආණත්තියාපි දුක්ෙටකමව ක ොතී  පඨමං 

අත් ථසාධකත් තාභාවගතදු වුත් තං. ආණත්තික්ඛකණකයව පාරාජිකෙො  
මග් ොනන් තරඵලං විා අත් ථසාධිකාණත්  ගචතනාක් ඛගණගාව පාරාජිගකදු. 

බධිරතායා  උච් චං භණන් ගතදු බධිරතාා වා න සාගවතී  වුත් තං ගහදු . 
‘‘ආණත් ගතදු අහං තාා’’  ඉමස් මිං වාගර පුන පටික් ඛිපිතබ් බාභාගවන 
අත් ථසාධකත් තාභාවගතදු මූලට් ඨස් ස නත් ථි පාරාජිකං. ‘‘පණ් ගණ වා සිලාා වා 
ාත් ථ කත් ථචි ‘ගචදුරිාං කාතබ් බ’න්   ලිඛිත් වා ඨපිගත පාරාජිකගමවා’’  

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. තං පන ාස් මා අදින් නාදානගතදු පරිාාාකථාා 
මුච් ච , තස් මා වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බං. ාදි පන ‘‘අසුකස ්මිං නාම ඨාගන අසුකං 
නාම භණ් ඩං ඨිතං, තං අවහරා’’  පණ් ගණ ලිඛිත් වා කස ්සචි ගපගස , ගසදු ගච 
තං භණ් ඩං අවහර , ආණත්  ාා අවහටං නාම ගහදුතී  යුත් තං ආණාපකස් ස 
පාරාජිකං. 

ආණත්  කථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආපත්තිකභදවණ්ණනා 

122. තත්ථ තත්ථා  භූමට් ඨථලට් ඨාදීසු. අඞ් ෙඤ ්ච දස් ගසන් ගතදු  

ගාදුගජතබ් බං. වත්ථුකභකදනා  අවහරිතබ් බස ්ස වත් ථුස් ස 

ෙරුකලහුකගභගදන. ආපත්තිකභදන්   පාරාජිකථුල් ලච් චාොක් කටානං වගසන 

ආපත්  ගභදං. මනුස් සභූගතන පගරන පරිග් ෙහිතං පරපරිග් හිතං. 

125. න ච සෙසඤ්ඤී  ඉමිනා පන පරපරිග් ෙහිතං වත් ථු කථිතං. න ච 

විස්සාසග් ාහී, නචතාවොලිෙන්   ඉමිනා පන පරපරිග් ෙහිතසඤ් ඤා කථිතා. 

න විස්සාසග් ාහිතා  විස් සාසග් ොගහන අග් ෙහිතභාගවදු. නතාවොලිෙතා  
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පච් ඡා දාතබ් බතං කත් වා අග් ෙහිතභාගවදු. අනජ්ොවුත්ථෙන්   ‘‘මගමද’’න්   

පරිග් ෙහවගසන අනජ් ඣාවුත් ථකං අරඤ් ගඤ දාරු ණපණ් ණාදි. ඡඩ්ඩිතන්   
කට් ඨහාරාදීහි අ භාරාදිතාා අනත් ථිකභාගවන අරඤ් ඤාදීසු ඡඩ් ඩිතං. 

ඡින්නමූෙෙන්   නට් ඨං පරිගාසිත් වා ආලාසඞ් ඛාතස් ස මූලස් ස ඡින් නත් තා 

ඡින් නමූලං. අසාමිෙන්   අනජ් ඣාවුත් ථකාදීහි තීහි ආකාගරහි දස් සිතං 

අසාමිකවත් ථු. උභයම්පී  ාථාවුත් තලක් ඛණං අසාමිකං අත් තගනදු 
සන් තකඤ ්ච. 

ආපත්  ගභදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනාපත්තිකභදවණ්ණනා 

131. ාාා ගසායාා සයිගතදු කාලං කගරදු , සා අනුට්ඨානකසයයා නාම. 

‘‘චිත්කතන පන අධිවාකසතී’’  වුත් තමත් ථං විභාගවතුං ‘‘න කිඤ්චි වදතී’’  

වුත් තං. පාෙතිෙං ොතුන්   ාත් තකං ෙහිතං පරිභුත් තං වා, තත් තකං 
දාතබ් බන්   වුත් තං ගහදු . 

පටිදස්සාමී  ාං ෙහිතං, තගදව වා අඤ් ඤං වා තාදිසං පුන දස් සාමී  
අත් ගථදු. සඞ් ඝසන් තගක සඞ් ඝං අනුජානාගපතුමසක් කුගණායත් තා කස ්සචි 

වත් ථුගනදු අනනුජානිතබ් බගතදු ච ‘‘සඞ්ඝසන්තෙංපනපටිදාතුකමවවට්ටතී’’  
වුත් තං. 

තස්මිංකයවඅත්තභාකවනිබ්බත්තාපී  තස් මිංගාව මතසරීගර උප් පන් නාපි. 
විනීතවත් ථූසු සාටකතණ් හාා තස් මිංගාව මතසරීගර නිබ් බත් තගපගතදු විාා  

දට් ඨබ් බං. රුක්ඛාදීසු ෙග්ගිතසාටකෙ වත්තබ්බකමව නත්ථී  මනුස් ගසහි 
අපරිග් ෙහිතං සන් ධාා වුත් තං. සගච පන තං ආරක් ඛගකහි පරිග් ෙහිතං ගහදු , 
ෙගහතුං න වට් ටතී . 

අනාපත්  ගභදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

දාරුඛණ් ඩාදීසු ‘‘භාරිාමිදං, ත් වං එකපස් සං උක් ඛිපාහි, අහං එකපස් සං 
උක් ඛිපාමී’’  උභගාසං පගාදුගෙන එකස් ස වත් ථුගනදු ඨානාචාවනං සන් ධාා 

‘‘සා ත්ථිොණත්තිෙ’’න්   වුත් තං. ඉදඤ් ච කාාවාචානං ඊදිගස ඨාගන 
අඞ් ෙභාවමත් තදස ්සනත් ථං වුත් තං. ාාා පන ගචතනාා සමුට් ඨාපිගතදු 
පගාදුගෙදු සාහත් ථිගකදු ආණත්  ගකදු වා පධානභාගවන ඨානාචාවනං සාගධ , 
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තස් සා වගසන ආපත්   කාගරතබ් බා. අඤ් ඤථා සාහත් ථිකං වා ආණත්  කස් ස 
අඞ් ෙං න ගහදු , ආණත්  කං වා සාහත් ථිකස් සා  ඉදං විරුජ් ඣ . 

පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

132. විනීතවත් ථූසු සන්ධාවතී  සුට් ඨු ධාව . විධාවතී  විවිධා 

නානප් පකාගරන ධාව . ොයවචීද්වාරකභදං විනාපී  කාාගචදුපනං 

වචීගභදඤ් ච විනා. පටිසඞ්ඛානබකෙනා  තථාවිධචිත් තුප් පාගද 
ආදීනවපච් චගවක් ඛණබගලන. 

135. පුච්ඡාසභාක නා  පුච් ඡානුරූගපන. නිරුත්   එව පගථදු 

නිරුත්  පගථදු, තස් මිං නිරුත්  පගථ. ගතනාහ ‘‘කවො ාරවචනමත්කත’’ . 

137. යථාෙම්මං  කතො  ඉමිනා තස් ස මතභාවං දස් ගස . අබ්භුණ්ක   

ඉමිනාපි වුත් තගමව පරිාාාන් තගරන විභාගවතුං ‘‘අල්ෙසරීකර’’  වුත් තං. 

විසභා සරීකර  ඉත් ථිසරීගර. විසභාෙසරීරත් තා අච් චාසන් ගනන න 

භවිතබ් බන්   ආහ ‘‘සීකස වා’’ ආදි. වට්ටතී  විසභාෙසරීගරපි අත් තනාව 
වුත් තවිධිං කාතුං සාටකඤ් ච ෙගහතුං වට් ට . ගකචි පන ‘‘කිඤ් චාපි ඉමිනා 
සික් ඛාපගදන අනාපත්  , ඉත් ථිරූපං පන ආමසන් තස ්ස ොක් කට’’න්   වදන්  . 

138. කුසං සඞ්ොකමත්වා  කුසං පරිවත් ගතත් වා. 

කූටමානකූටෙ ාපණාදීහී  ආදි-සද් ගදන තුලාකූටකංසකූටවඤ් චනාදිං 
සඞ් ෙණ් හා . තත් ථ කූටමානං හදාගභදසිඛාගභදරජ් ජුගභදවගසන  විධං 

ගහදු . තත් ථ  දයන්   නාළිආදිමානභාජනානං අබ් භන් තරං, තස් ස ගභගදදු 

ඡිද් දකරණං  දයකභකදො, ගසදු සප් පිගතලාදිමිනනකාගල ලබ් භ . තානි හි 
ෙණ් හන් ගතදු ගහට් ඨාඡිද් ගදන මාගනන ‘‘සණිකං ආසිඤ් චා’’  වත් වා 
අන් ගතදුභාජගන බහුං පග් ඝරාගපත් වා ෙණ් හා , දදන් ගතදු ඡිද් දං පිධාා සීඝං 

පූගරත් වා ගද . සිඛාකභකදො  ලතණ් ඩුලාදිමිනනකාගල ලබ් භ . තානි හි 
ෙණ් හන් ගතදු සණිකං සිඛං උස් සාගපත් වා ෙණ් හා , ගදන් ගතදු ගවගෙන 

පූගරත් වා සිඛං ඡින් දන් ගතදු ගද . රජ්ජුකභකදො ගඛත් තවත් ථුමිනනකාගල 
ලබ් භ . ගඛත් තාදිං මිනන් තා හි අමහන් තම් පි මහන් තං කත් වා මිනන්  , 

මහන් තම් පි අමහන් තං. කූටෙ ාපකණො පාකගටදුගාව. 

තුොකූටං පන රූපකූටං අඞ් ෙකූටං ෙහණකූටං පටිච් ඡන් නකූටන්   

චතුබ් බිධං ගහදු . තත් ථ රූපකූටං නාම ද් ගව තුලා සරූපා කත් වා ෙණ් හන් ගතදු 

මහ ාා ෙණ් හා , දදන් ගතදු ඛුද් දිකාා ගද . අඞ් කූටං නාම ෙණ් හන් ගතදු 
පච් ඡාභාගෙ හත් ගථන තුලං අක් කම , දදන් ගතදු පුබ් බභාගෙ අක් කම . 
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පටුන 

  ණකූටං නාම ෙණ් හන් ගතදු මූගල රජ් ජුං ෙණ් හා , දදන් ගතදු අග් ගෙ. 

පටිච්ඡන්නකූටං නාම තුලං සුසිරං කත් වා අන් ගතදු අාචුණ් ණං පක් ඛිපිත් වා 
ෙණ් හන් ගතදු තං පච් ඡාභාගෙ කගරදු , දදන් ගතදු අග් ෙභාගෙ. 

කංගසදු වුච් ච  සුවණ් ණපා , තාා වඤ් චනං ෙංසකූටං. කථං? එකං 
සුවණ් ණපා ං කත් වා අඤ් ඤා ද් ගව  ස් ගසදු ගලදුහපා ගාදු සුවණ් ණවණ් ණා 
කගරදුන්  , තගතදු ජනපදං ෙන් ත් වා කිඤ් චිගදව අඩ් ඪං කුලං පවිසිත් වා 
‘‘සුවණ් ණභාජනානි කිණථා’’  වත් වා අග් ගඝ පුච් ඡිගත සමග් ඝතරං දාතුකාමා 
ගහදුන්  . තගතදු ගතහි ‘‘කථං ඉගමසං සුවණ් ණභාගවදු ජානිතබ් ගබදු’’  වුත් ගත 
‘‘වීමංසිත් වා ෙණ් හථා’’  සුවණ් ණපා ං පාසාගණ ඝංසිත් වා සබ් බපා ගාදු 
දත් වා ෙච් ඡන්  . 

වඤ්චනං නාම ගතහි ගතහි උපාගාහි පගරසං වඤ ්චනං. තත්රිදගමකං වත් ථු 
– එගකදු කිර ලුද් දගකදු මිෙඤ් ච මිෙගපදුතකඤ් ච ෙගහත් වා ආෙච් ඡ . 
තගමගකදු ධුත් ගතදු ‘‘කිං, ගභදු, මිගෙදු අග් ඝ , කිං මිෙගපදුතගකදු’’  ආහ. 
‘‘මිගෙදු ද් ගව කහාපගණ, මිෙගපදුතගකදු එක’’න්   ච වුත් ගත එකං කහාපණං 
දත් වා මිෙගපදුතකං ෙගහත් වා ගථදුකං ෙන් ත් වා නිවත් ගතදු ‘‘න ගම, ගභදු, 
මිෙගපදුතගකන අත් ගථදු, මිෙං ගම ගදහී’’  ආහ. ගතන හි ද් ගව කහාපගණ 
ගදහී . ගසදු ආහ – ‘‘නනු, ගභදු, මාා පඨමං එගකදු කහාපගණදු දින් ගනදු’’ ? 
‘‘ආම දින් ගනදු’’ . ‘‘ඉමං මිෙගපදුතකං ෙණ් හ, එවං ගසදු ච කහාපගණදු, 
අාඤ් ච කහාපණග් ඝනගකදු මිෙගපදුතගකදු  ද් ගව කහාපණා භවිස් සන් තී’’ . 
ගසදු ‘‘කාරණං වදතී’’  සල් ලක් ගඛත් වා මිෙගපදුතකං ෙගහත් වා මිෙං අදාසී . 

බෙසා  බගලන. පන්ථඝාත-ග් ෙහගණන 
හිමවිපරාගමදුසගුම් බවිපරාගමදුසාපි සඞ් ෙහිතා. තත් ථ ාං හිමපාතසමගා හිගමන 

පටිච් ඡන් නා හුත් වා මග් ෙප් පටිපන් නං ජනං මූසන්  , අාං හිමවිපරාකමොකසො. ාං 

ගුම් මාදීහි පටිච් ඡන් නා ජනං මූසන්  , අාං ගුම්බවිපරාකමොකසො. 

උද්ධාකරකයව පාරාජිෙන්   ‘‘සගච සාටගකදු භවිස් ස , ෙණ් හිස් සාමී’’  

පරිකප් පස් ස පවත් තත් තා සාටකස් ස ච තත් ථ සබ් භාවගතදු. පදවාකරන 

ොකරතබ්කබො  භූමිාං අනික් ඛිපිත් වාව වීමංසිතත් තා වුත් තං. පරියුට්ඨිකතො  

අනුබද් ගධදු. දිස්වා  ටත්තා පරිෙප්පාව ාකරො න දිස්සතී  ඉමිනා 
පරිකප් පාවහාරස් ස අසම් භවං දස් ගසන් ගතදු මහාපච් චරිආදීසු වුත් තස ්ස 

අයුත් තභාවං විභාගව . ම ාඅට්ඨෙථායන්  ආදිනා පන පරිකප් පාවහාරසම් භවං 
පාළිාා සංසන් දනභාවඤ් ච විභාගවන් ගතදු මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තගමව 

සුවුත් තන්   දීගප . ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායම් පි මහාඅට් ඨකථානගාදුව 
දස් සිගතදු. 
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කෙචී  මහාඅට් ඨකථාාගමව එකච් ගච ආචරිාා. ම ාපච්චරියංපනා  පන-
සද් ගදදු ගකචිවාදගතදු මහාපච් චරිවාදස් ස විගසසසන් දස ්සනත් ගථදු. ගතන 
ගකචිවාගදදු මහාපච් චරිවාගදනපි න සගමතී  දස් ගස . මහාඅට් ඨකථානගාදු 
එව ච මහාපච් චරිවාගදනපි සංසන් දනගතදු යුත් තතගරදු  විභාගව . 

අෙඞ්ොරභණ්ඩන්   අඞ් ගුලිමුද් දිකාදි අලඞ් කාරභණ් ඩං. කුසංපාකතත්වා  
විලීවමාං වා තාලපණ් ණමාං වා කතසඤ් ඤාණං ාං කිඤ් චි කුසං පාගතත් වා. 

සමග්ඝතරන්   අප් පග් ඝතරං. පරගකදුට් ඨාසගතදු කුගස උද් ධගටපි න තාව 

කුසස් ස පරිවත් තනං ජාතන්   වුත් තං ‘‘උද්ධාකර රක්ඛතී’’ . සිකවයයෙන්   
සිවිරට් ගඨ ජාතං. 

139. ජන් තාඝරවත් ථුස් මිං ාස් මා ආනන් දත් ගථගරදු තත් ථ අනාපත්  භාවං 
ජානා , තස් මා ‘‘තස් ස කුක් කුච් චං අගහදුසී’’  න වුත් තං. ාස් මා ච සාං 
භෙවගතදු නාගරදුගචසි, තස් මා ‘‘ආගරදුගචසී’’  එකවචනං න වුත් තං. 

140. විඝාසන්   ඛාදිතාවගසසං උච් ඡිට් ඨං වා. ෙප්පියං ොරාකපත්වා  

පචාගපත් වා. අත්තගුත්තත්ථායා  තංනිමිත් තඋපද් දවගතදු අත් තානං 
රක් ඛණත් ථාා. ජිඝච් ඡාභිභූතා හි සීහාදගාදු අත් තනා ඛාදිාමානං ෙණ් හන් තානං 

අනත් ථම් පි කගරායං. පරානුද්දයතායා  සීහාදීසු පරසත් ගතසු අනුකම් පාා. 
ජිඝච් ඡාවිගනදුදනත් ථඤ් හි ගතහි ඛාදිාමානං ගත පලාගපත් වා ෙණ් හගතදු ගතසු 
අනුකම් පා නාම න භවිස් ස . 

141. කතෙටුෙයාගුවත්ථුම්හි වියා  මුසාවාදසාමඤ් ඤගතදු වුත් තං. 

ආණත්කතහී  සම් මගතන ආණත් ගතහි. ආණත්කතනා  සාමිගකහි 

ආණත් ගතන. අපරස්ස භා ං කදහී  අසන් තං පුග් ෙලං දස් ගසත් වා ෙහිතත් තා 

‘‘භණ්ඩකදයය’’න්   වුත් තං. අඤ්කඤනා  ාථාවුත් ගතහි සම් මතාදීහි චතූහි 

අඤ ්ගඤන. ‘‘අපරම්පිභා ං කදහී’’  වුත් ගතපි සඞ් ඝසන් තකත් තා අමූලකගමව 

ෙහිතන්   ‘‘උද්ධාකරකයව භණ්ඩග්කඝන ොකරතබ්කබො’’  වුත් තං. ඉතකරහි

දීයමානන්   සම් මගතන, ගතන ආණත් ගතන වා දීාමානං. එවං  ණ් කතො  
‘‘අපරම් පි භාෙං ගදහී’’  වත් වා වා කූටවස් සානි ෙගණත් වා වා ෙණ් හගතදු. 

සුදින්නන්   ගහට් ඨා සාමිගකන, ගතන ආණත් ගතන වා දීාමානං ගිහිසන් තකං 
‘‘අපරස ්ස භාෙං ගදහී’’  වත් වා ෙණ් හගතදු අපරස් ස අභාවගතදු 
සාමිසන් තකගමව ගහදුතී  භණ් ඩගදායං ජාතං. ඉධ පන ගතහි එවං දීාමානං 
‘‘අපරම් පි භාෙං ගදහී  වත් වා වා කූටවස් සානි ෙගණත් වා වා ෙණ් හගතදු 
ගදහී’’  වුත් තත් තා අඤ් ඤාතකවිඤ් ඤත්  මත් තං ඨගපත් වා ගනව පාරාජිකං න 
භණ් ඩගදායන්   සුදින් නගමව ගහදු . 
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142-3. පරික් ඛාරවත් ථූසු වුත් තපරික් ඛාරස් ස ගහට් ඨා වුත් තභණ් ඩස් ස ච 
ගකදු විගසගසදු? ාං පරිගභදුෙගාදුග් ෙං ආභරණාදිරූපං අකත් වා ාථාසභාවගතදු 

ඨපිතං, තං භණ්ඩං. ාං පන තථා කත් වා පරිභුඤ් ජිතුං අනුච් ඡවිකාකාගරන 

ඨපිතං ආභරණාදිකං, තං පරික්ඛාරන්   ගවදිතබ් බං. 

144-146. සඞ්ොකමත්වා  ඨිතට් ඨානගතදු අපගනත් වා. ථවිෙන්   

උපාහනත් ථවිකාදි ාංකිඤ් චි ථවිකං. ආ රාකපන්කතසු භණ්ඩකදයයන්   
‘‘ෙහිගත අත් තමගනදු ගහදුතී’’  )මහාව. 356) වචනගතදු අනත් තමනස ්ස 
සන් තකං ෙහිතම් පි පුන දාතබ් බගමවා  වුත් තං. ‘‘සම් මුඛීභූගතහි 
භාගජතබ් බ’’න්   )මහාව. 379) වචනගතදු භාජනීාභණ් ඩං 

උපචාරසීමට් ඨානංගාව පාපුණාතී  ආහ ‘‘උපචාරසීමායං ඨිතස්කසව ක තුං 

වට්ටතී’’ . 

148-9. ‘‘භණ්ඩකදයයන්   උභින් නං සාලාභාගව ස  ගචදුරස් ස වා 

සාමිකස ්ස වා සම් පත් තස් ස කස ්සචි දාතුං වට් ටතී’’  වදන්  . එකසව නකයො  
පංසුකූලසඤ් ඤාා ෙහිගත භණ් ඩගදායං, ගථායචිත් ගතන පාරාජිකන්   

අත් ගථදු.  ාකමසූ  ොමිගකසු මනුස් ගසසු. ොම-ග් ෙහගණන ගහත් ථ ොමට් ඨා 

වුත් තා. වුට්ඨ න්කතසූ  ොමං ඡඩ් ගඩත් වා පලාාන් ගතසු. පුන ආවසන්කත

ජනපකද  ජානපදිගකසු පුන ආෙන් ත් වා වසන් ගතසු. 

අවිකසකසන වුත්තන්   ‘‘සඋස් සාහා වා නිරුස ්සාහා වා’’  විගසසං 
අපරාමසිත් වා සාමඤ් ඤගතදු වුත් තං. න හි ක පාානං අනුස ්සාගහ ස  

සඞ් ඝිකං අසඞ් ඝිකං ගහදුතී  අාගමත් ථ අධිප් පාගාදු. සඋස්සා මත්තකමව

පමාණන්   සාමිකානං පරිච් ඡින් නභාවගතදු වුත් තං. තකතො  ෙණසන් තකගතදු 

පුග් ෙලසන් තකගතදු වා. කසනාසනත්ථාය නියමිතන්   ඉදං නිදස් සනමත් තං, 
චතූසු පච් චගාසු ාස් ස කස් සචි අත් ථාා නිාමිගතපි වුත් තනාගමව. 

ඉස්සරවතායා  පරං ආපුච් ඡිත් වා වා අනාපුච් ඡිත් වා වා දාතබ් බකිච් චං නත් ථි, 

අාගමගවත් ථ පමාණන්   එවං අත් තගනදු ඉස් සරභාගවන. අග්කඝන

ොකරතබ්කබො  අග් ඝානුරූපං ොක් කගටන ථුල් ලච් චගාන වා කාගරතබ් ගබදු. 

ඉස්සරවතාය පරිභුඤ්ජකතො ගීවා  න ගකවලං එත් ගථව ගීවා, ගහට් ඨා 

කුලසඞ් ෙහත් ථාා ඉස් සරවතාා වා දින් ගනපි ගීවාගාව. සුඛාදිතකමවා  
අන් ගතදුවිහාගර නිසීදිත් වා ඝණ් ටිප් පහරණාදිවුත් තවිධානස් ස කතත් තා 
සුඛාදිතං. සඞ් ඝිකඤ් හි ගවභඞ් ගිාභණ් ඩං අන් ගතදුවිහාගර වා බහිසීමාා වා 
ගහදුතු, බහිසීමාාං ඨිගතහි අපගලදුගකත් වා භාගජතුං න වට් ට , උභාත් ථ 
ඨිතම් පි පන අන් ගතදුසීමාාං ඨිගතහි අපගලදුගකත් වා භාගජතුං වට් ට ගාව. 

ගතගනව තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං ‘‘විහාගරගාව නිසීදිත් වා එවං කතත් තා 
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සුඛාදිතන්   ආහා’’ . අාඤ් ච අත් ගථදු වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙට්ඨෙථායං ආවි 
භවිස ්ස . 

150. වුත් තවාදකවත් ථූසු පාළිාං යු සාටෙන්   සාටකයුෙං. තුෙන්   

පලසතං. කදොණන්   ගසදුළසනාළිමත් තං. පරිච්කඡදං පන ෙත්වා  ාත් තකං 
ඉච් ඡිතං, තත් තකං අග් ඝවගසන වා චීවරාදිපච් චාවගසන වා පරිච් ගඡදං කත් වා. 

උපාරම්භා  ‘‘භදන් තා අපරිච් ගඡදං කත් වා වදන් තී’’  එවං ගදදුසාගරදුපනගතදු. 

153. ඡාතජ්ෙත්තන්   ජිඝච් ඡාොක් ගඛන පීළිතඅත් තසන් තානං. ධනුෙන්   

ඛුද් දකධනුකං. බද්කධො ක ොතී   රිාං බද් ගධදු ගහදු . සුනඛදට්ඨන්   

සාමිගකහි විස් සජ් ජිතසුනගඛන ෙහිතං. යට්ඨියා ස  පාකතතී  සූකරස් ස 

ආෙමනගතදු පුගරතරගමව තත් ථ අබජ් ඣනත් ථාා පාගත . මද්දන්කතො

 ච්ඡති, භණ්ඩකදයයන්   එකසූකරග් ඝනකං භණ් ඩං දාතබ් බං. න හි ගතන 
මග් ගෙන ෙච් ඡන් තා සබ් ගබව සූකරා ගතන පාගසන බජ් ඣන්  , එගකදුගාව 
පඨමතරං ෙච් ඡන් ගතදු බජ් ඣ , තස් මා එකසූකරග් ඝනකං භණ් ඩං දාතබ් බං. 

පච්ඡා  ච්ඡතී  ගතන කතපගාදුගෙන අෙන් ත් වා පච් ඡා සාගමව ෙච් ඡ . 

ගහට් ඨා වුත් ගතසුපි ඊදිගසසු ඨාගනසු එගසව නගාදු. උද්ධරිත්වා ඡඩ්කඩතී  

පුගරතරගමව උද් ධරිත් වා ඡඩ් ගඩ . වි ාරභූමියන්   විහාරසාමන් තා 

අරඤ් ඤප් පගදගස. රක්ඛං යාචිත්වා  රාජරාජමහාමත් තාදීනං සන්  කං 
ෙන් ත් වා අනුද් දිස ්ස රක් ඛං ාාචිත් වා. 

කුමීනමුඛන්   කුමීනස් ස අන් ගතදු මච් ඡානං පවිසනමුඛං. ගුම්කබ ඛිපති, 

භණ්ඩකදයයකමවා  කුමීනස් ස අන් ගතදු පවිසිතබ් බානං මච් ඡානං අග් ගඝන 
භණ් ඩගදායං. 

156. වීස ංසාදිවගසන පරිච් ඡින් නා භික් ඛූ එත් ථා  පරිච්ඡින්නභික්ඛුෙං. 

කථරානන්   ආෙන් තුකත් ගථරානං. කතසම්පී  ආවාසිකභික් ඛූනම් පි. 

පරිකභො ත්ථායා  සඞ් ඝිකපරිගභදුෙවගසන පරිභුඤ් ජනත් ථාා. ෙහගණ  

පාඨගසගසදු දට් ඨබ් ගබදු. යත්ථා  ාස් මිං ආවාගස. අඤ්කඤසං අත්ථිභාවන්   

අඤ ්ගඤසං ආෙන් තුකභික් ඛූනං අත් ථිභාවං. තත්ථා  තාදිගස ආවාගස. 

භාකජත්වා ඛාදන්තී  ආෙන් තුකානම් පි සම් පත් තානං භාගජත් වා ඛාදන් තී  

අධිප් පාගාදු. චතූසුපච්චකයසුසම්මා උපකනන්තී  අම් බඵලාදීනි වික් කිණිත් වා 

චීවරාදීසු චතූසු පච් චගාසු සම් මා උපගනන්  . චීවරත්ථායනියකමත්වාදින්නා  
‘‘ඉගමසං රුක් ඛානං ඵලානි වික් කිණිත් වා චීවගරසුගාව උපගනතබ් බානි, න 

භාගජත් වා ඛාදිතබ් බානී’’  එවං නිාගමත් වා දින් නා. කතසුපි ආ න්තුො 

අනිස්සරා  පච් චාපරිගභදුෙත් ථාා නිාගමත් වා දින් නත් තා භාගජත් වා ඛාදිතුං 
අනිස ්සරා. 
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නකතසු…කප.… ඨාතබ්බන්   එත් ථ ආෙන් තුගකහි ගහට් ඨා වුත් තනගාන 

භාගජත් වා ඛාදිතබ් බන්   අධිප් පාගාදු. කතසං ෙතිොය ඨාතබ්බන්   
‘‘භාගජත් වා න ඛාදිතබ් බ’’න්   වා ‘‘එත් තගකසු රුක් ගඛසු ඵලානි 
ෙණ් හිස ්සාමා’’  වා ‘‘එත් තකානි ඵලානි ෙණ් හිස් සාමා’’  වා ‘‘එත් තකානං 
දිවසානං අබ් භන් තගර ෙණ් හිස් සාමා’’  වා ‘‘න කිඤ් චි ෙණ් හිස් සාමා’’  වා 
එවං කතාා ආවාසිකානං ක කාා ආෙන් තුගකහි ඨාතබ් බං. මහාඅට් ඨකථාාං 

‘‘අනිස ්සරා’’  වචගනන දීපිගතදුගාව අත් ගථදු මහාපච් චරිාං ‘‘චතුන්නං

පච්චයාන’’න්  ආදිනා විත් ථාගරත් වා දස් සිගතදු. පරිකභො වකසකනවා  එත් ථ 

එව-සද් ගදදු අට් ඨානප් පයුත් ගතදු. පරිගභදුෙවගසන තගමව භාගජත් වා  

ගාදුගජතබ් බං. එත්ථා  එතස් මිං විහාගර රට් ගඨ වා. කසනාසනපච්චයන්   
ගසනාසනඤ ්ච තදත් ථාා නිාගමත් වා ඨපිතඤ් ච. 

ොමෙකෙොටියා  ලාමකං ආදිං කත් වා, ලාමකගසනාසනගතදු පට් ඨාාා  
වුත් තං ගහදු . ගසනාසගනපි  ණාදීනි ලාමකගකදුටිාාව විස් සජ් ගජතබ් බානි, 

ගසනාසනපරික් ඛාරාපි ලාමකගකදුටිාාව විස් සජ් ගජතබ් බා. මූෙවත්ථුච්කඡදං

පන ෙත්වා න උපකනතබ්බන්   ඉමිනා කිං වුත් තං ගහදුතී ? තීසුපි

 ණ්ඨිපකදසු තාව ඉදං වුත් තං ‘‘සබ් බානි ගසනාසනානි න විස් සජ් ගජතබ් බානී  
වුත් තං ගහදුතී’’ . ලාමකගකදුටිාා විස් සජ් ගජන් ගතහිපි ගසනාසනභූමිගාදු න 
විස් සජ් ගජතබ් බා  අාමත් ගථදු වුත් ගතදු ගහදුතී  ගනදු ඛන්  , වීමංසිත් වා ාං 
රුච් ච , තං ෙගහතබ් බං. 

ධම් මසන් තගකන බුද් ධපූජං කාතුං, බුද් ධසන් තගකන වා ධම් මපූජං කාතුං 
වට් ට , න වට් ටතී ? ‘‘තථාෙතස් ස ගඛදු එතං වාගසට් ඨ අධිවචනං ධම් මකාගාදු 
ඉ පී  ච ගාදු ගඛදු, වක් කලි, ධම් මං පස් ස , ගසදු මං පස් සතී’’  )සං. නි. 3.87) 
ච වචනගතදු වට් ටතී  වදන්  . ගකචි පන ‘‘එවං සන් ගත ‘ගාදු, භික් ඛගව, මං 
උපට් ඨගහය් ා, ගසදු ගිලානං උපට් ඨගහායා’  වචනගතදු බුද් ධසන් තගකන 
ගිලානස ්සපි ගභසජ් ජං කාතුං යුත් තන්   ආපජ් ගජාය, තස ්මා න වට් ටතී’’  
වදන්  , තං අකාරණං. න හි ‘‘ගාදු, භික් ඛගව, මං උපට් ඨගහාය, ගසදු ගිලානං 
උපට් ඨගහායා’’  ඉමිනා අත් තගනදු ච ගිලානස් ස ච එකසදිසතා 
තොපට් ඨානස ්ස වා සමඵලතා වුත් තා. අාඤ් ගහත් ථ අත් ගථදු ‘‘ගාදු මං 
ඔවාදානුසාසනීකරගණන උපට් ඨගහාය, ගසදු ගිලානං උපට් ඨගහාය, මම 
ඔවාදකරගණන ගිලාගනදු උපට් ඨාතබ් ගබදු’’ . භෙවගතදු ච ගිලානස් ස ච 
උපට් ඨානං එකසදිසන්   එවං පගනත් ථ අත් ගථදු න ෙගහතබ් ගබදු. තස් මා ‘‘ගාදු 
ගවදු, ආනන් ද, මාා ධම් ගමදු ච විනගාදු ච ගදසිගතදු පඤ් ඤත් ගතදු, ගසදු ගවදු 
මමච් චගාන සත් ථා’’  වචනගතදු ‘‘අහඤ් ච පනිදානි එගකදු ඔවදාමි 
අනුසාසාමි, මයි පරිනිබ් බුගත ඉමානි චතුරාසී  බුද් ධසහස් සානි තුම් ගහ 
ඔවදිස ්සන්   අනුසාසිස් සන් තී’’  වුත් තත් තා ච බහුස් සුතං භික් ඛුං පසංසන් ගතන 
ච ‘‘ගාදු බහුස ්සුගතදු, න ගසදු තුම් හාකං සාවගකදු නාම, බුද් ගධදු නාම එස 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 2- පාරජිකා 

145 

පටුන 

චුන් දා’’  වුත් තත් තා ධම් මෙරුකත් තා ච තථාෙතස් ස පුබ් බනගාදු එව 
පසත් ථතගරදු  අම් හාකං ඛන්  . 

පණ්ණං ආකරොකපත්වා  ‘‘එත් තගකගහව රුක් ගඛහි එත් තකගමව 
ෙගහතබ් බ’’න්   පණ් ණං ආගරදුගපත් වා, ලිඛිත් වා  වුත් තං ගහදු . 

නිමිත්තසඤ්ඤංෙත්වා  සඞ් ගකතං කත් වා. දාරො  ගතසං පුත් තනත් තාදගාදු 
දාරකා. අඤ් ගඤපි ගා ගකචි ගෙදුපකා ගහදුන්  , ගත සබ් ගබපි වුත් තා. 
සබ් බත් ථාපි ගිහීනං ගෙදුපකදාගන ාත් තකං ගෙදුපකා ගදන්  , තත් තකං 
ෙගහතබ් බං. සඞ් ඝිගක පන ාථාපරිච් ගඡදගමව ෙගහතබ් බන්   දීපිතත් තා 

‘‘අත්ථකතොඑෙ’’න්   වුත් තං. 

තකතො  ාථාවුත් තඋගපදුසථාොරාදිකරණත් ථාා ඨපිතදාරුසම් භාරගතදු. 

ආපුච්ඡිත්වා  කාරකසඞ් ඝං ආපුච් ඡිත් වා. තං සබ්බම්පි ආ රිත්වා  

අනාපුච් ඡිත් වාපි තාවකාලිකං ආහරිත් වා. ආ රාකපන්කතො  එත් ථ 

අනාහරාගපන් ගතපි දාතබ් බගමව. අයකමව භික්ඛු ඉස්සකරො  එකස ්ස 
භික් ඛුගනදු පාපුණනට් ඨානං, තගතදුගාව ගසනාසනගතදු තස් ස දාතබ් බං, න ච 
ගසදු තගතදු උට් ඨාගපතබ් ගබදු  වුත් තං ගහදු . 

‘‘උදෙපූජන්   ගච ාට් ඨාගනසු සිඤ් චන’’න්    ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

වත්තසීකසනා  ගකවලං සද් ධාා, න ගවතනාදිඅත් ථාා. සවත්ථුෙන්   සහ 

භූමිාා. තිණමත්තං පන දාතබ්බන්   කස ්මා වුත් තං, කිං තං ෙරුභණ් ඩං න 
ගහදුතී ? න ගහදු . අරක් ඛිතඅගෙදුපිතට් ඨාගන හි විනස් සකභාගවන ඨිතං 
ෙරුභණ් ඩං න ගහදු , තස් මා තාදිසං සන් ධාා ‘‘ ණමත් තං පන දාතබ් බ’’න්   

වුත් තං. ජග්ගිත්වා  සංවච් ඡගර සංවච් ඡගර ජග් ගිත් වා. 

කුට්ටන්   ගෙහභිත්  ං. පාොරන්   පරික් ගඛපපාකාරං. තකතො  

ඡඩ් ඩිතවිහාරගතදු. තකතො ආ රිත්වා කසනාසනං ෙතං ක ොතී  
සාමන් තොමවාසීහි භික් ඛූහි ඡඩ් ඩිතවිහාරගතදු දාරුසම් භාරාදිං ආහරිත් වා 
ගසනාසනං කතං ගහදු . 

157. චතුභා උදෙසම්භින්කන  චතුත් ථභාගෙන උදගකන සම් භින් ගන. 

ඔදනභාජනීයවත්ථුස්මින්   ‘‘ගදහි අපරස් ස භාෙ’’න්   ආෙතවත් ථුස් මිං. 

159. අායා අත් තනා කාතුං යුත් තම් පි න කගරදුන්  , අ විා ථද් ධා  පසාදං 

භින් දිත් වා චිත් ගතන කුප් පන්  , තස් මා ‘‘පසාදානුරක්ඛණත්ථායා’’  වුත් තං. 

ඉද්ධිං පටිසං රී  ඉද් ධිං විස් සජ් ගජසි. සෙට්ඨාකනකයව අට්ඨාසී  ඉද් ධිාා 
විස් සජ් ජිතත් තා එව ‘‘පාසාගදදු පුන ආෙච් ඡතූ’’  අනධිට් ඨිගතපි සාගමව 
ආෙන් ත් වා සකට් ඨාගනගාව අට් ඨාසි. ‘‘ාාව දාරකා පාසාදං ආගරදුහන්  , තාව 
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පාසාගදදු ගතසං සන්  ගක ගහදුතූ’’  පුබ් ගබ අධිට් ඨිතත් තා එව ච 
කාලපරිච් ගඡදං කත් වා අධිට් ඨිගතන තගතදු පරං ඉද් ධි විස් සජ් ජිතා නාම ගහදුතී  
කත් වා වුත් තං ‘‘ගථගරදු ඉද් ධිං පටිසංහරී’’ . ාස් මා ගත දාරකා එවං ෙගහත් වා 
ෙතානං සන් තකා න ගහදුන්  , ාස් මා ච ඊදිගසන පගාදුගෙන ගථගරන ගත 
ආනීතා නාම න ගහදුන්  , තස් මා ගථගරදු එවමකාසී  දට් ඨබ් බං. ගතගනවාහ 

‘‘කවො ාරවකසනා’’ ආදි. අත් තගනදු පක වණ් ණං අවිජහිත් වා බහිද් ධා 
හත් ථිආදිදස ්සනං ‘‘එගකදුපි හුත් වා බහුධා ගහදුතී’’  )දී. නි. 1.238; ම. නි. 
1.147; සං. නි. 5.842) ආෙතඤ් ච අධිට් ඨානවගසන නිප් ඵන් නත් තා 

අධිට්ඨානිද්ධි නාම. ‘‘ගසදු පක වණ් ණං විජහිත් වා කුමාරකවණ් ණං වා 
දස් ගස  නාෙවණ් ණං වා…ගප.… විවිධම් පි ගසනාබූහං දස් ගසතී’’  )පටි. ම. 
3.13) එවං ආෙතා ඉද් ධි පක වණ් ණවිජහනවිකාරවගසන පවත් තත් තා 

විකුබ්බනිද්ධි නාම. අත් තානං අදස් ගසත් වා බහිද් ධා හත් ථිආදිදස් සනම් පි 
එත් ගථව සඞ් ෙහිතන්   දට් ඨබ් බං. පක වණ් ණවිජහනඤ් හි නාම අත් තගනදු 
පක රූපස ්ස අඤ් ගඤසං අදස් සනං, න සබ් ගබන සබ් බං තස් ස නිගරදුධනං. 
එවඤ් ච කත් වා ‘‘අත් තානං අදස් ගසත් වා බහිද් ධා හත් ථිආදිදස ්සනම් පි එත් ගථව 
සඞ් ෙහිත’’න්   ඉදං ‘‘පක වණ් ණං විජහිත් වා’’  වුත් තමූලපගදන න 
විරුජ් ඣ . 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

ො ාපාරාජිකවණ් ණනා සමත් තා. 

අනුසාසනීෙථාවණ්ණනා 

පරාජිතකිකෙකසනා  සන් තාගන පුන අනුප් පත්  ධම් මතාපාදගනන චතූහි 

මග් ෙඤාගණහි සහ වාසනාා සමුච් ඡින් නසබ් බකිගලගසන. ඉධා  ඉමස් මිං 
සාසගන. ගතන සික් ඛාපගදන සමං අඤ් ඤං අගනකනාගවදුකිණ් ණං 
ෙම් භීරත් ථවිනිච් ඡාං කිඤ් චි සික් ඛාපදං න විජ් ජතී  ගාදුගජතබ් බං. අත් ගථදු ච 
විනිච් ඡගාදු ච අත් ථවිනිච් ඡාා, ෙම් භීරා අත් ථවිනිච් ඡාා අස් සා  

 ම්භීරත්ථවිනිච්ඡයං. වත්ථුම්හි ඔතිණ්කණ  ගචදුදනාවත් ථුම් හි සඞ් ඝමජ් ඣං 
ඔ ණ් ගණ, එගකන එකස් මිං ගචදුදිගත, සාගමව වා ආෙන් ත් වා අත් තගනදු 

කතවී ක් කගම ආගරදුචිගත  වුත් තං ගහදු . එත්ථා  ඔ ණ් ගණ වත් ථුම් හි. 

විනිච් ඡාං කගරදුන් ගතන සහසා ‘‘පාරාජික’’න්   අවත් වා ාං කත් තබ් බං, 

තං දස ්ගසතුං ‘‘පාළි’’න්  ආදිමාහ. විනිච්ඡකයො  පාරාජිකාපත්  විනිච් ඡගාදු. 

අවත්වාවා  ‘‘ත් වං පාරාජිකං ආපන් ගනදු’’  අවත් වාව. ෙප්පිකයපි ච

වත්ථුස්මින්   අවත් වාපි ෙණ් හිතුං කප් පිගා මාතුපිතුසන් තගකපි වත් ථුස් මිං. 
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ෙහුවත්තිකනො  ගථායචිත් තුප් පාගදන ලහුපරිවත්  ගනදු. ආසීවිසන්   සීඝගමව 
සකලසරීගර ඵරණසමත් ථවිසං. 

අනුසාසනීකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාරාජිකකණ් ඩට් ඨකථාා පඨමභාෙවණ් ණනා සමත් තා.
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3. තතියපාරාජිෙං 

තීහී  කාාවචීමගනදුද් වාගරහි. විභාවිතන්   පකාසිතං, ගදසිතං 
පඤ ්ඤත් තන්   වුත් තං ගහදු . 

පඨමපඤ්ඤත්තිනිදානවණ්ණනා 

162. තික්ඛත්තුං පාොරපරික්කඛපවඩ්ඪකනනා   ක් ඛත් තුං 

පාකාරපරික් ගඛගපන නෙරභූමිාා වඩ් ඪගනන. විසාලීභූතත්තා  ොවුතන් තරං 
ොවුතන් තරං පුථුභූතත් තා. බාරාණසිරඤ් ගඤදු කිර )ම. නි. අට් ඨ. 1.146; ඛු. පා. 
අට් ඨ. 6. රතනසුත් තවණ් ණනා( අග් ෙමගහසිාා කුච් ඡිම් හි ෙබ් ගභදු සණ් ඨාසි, සා 
ඤත් වා රඤ් ගඤදු නිගවගදසි, රාජා ෙබ් භපරිහාරං අදාසි. සා සම් මා 
පරිහරිාමානා ෙබ් භපරිපාකකාගල විජාානඝරං පාවිසි. පුඤ් ඤවන් තීනං 
පච් චූසසමගා ෙබ් භවුට් ඨානං ගහදු , සා ච තාසං අඤ් ඤතරා, ගතන 
පච් චූසසමගා අලත් තකපටලබන් ධුජීවකපුප් ඵසදිසං මංසගපසිං විජායි. තගතදු 
‘‘අඤ ්ඤා ගදවිගාදු සුවණ් ණබිම් බසදිගස පුත් ගත විජාාන්  , අග් ෙමගහසී 
මංසගපසින්   රඤ් ගඤදු පුරගතදු මම අවණ් ගණදු උප් පජ් ගජායා’’  
චින් ගතත් වා ගතන අවණ් ණභගාන තං මංසගපසිං එකස් මිං භාජගන 
පක් ඛිපිත් වා පටිකුජ් ජිත් වා රාජමුද් දිකාා ලඤ් ගඡත් වා ෙඞ් ොා ගසදුගත 
පක් ඛිපාගපසි. මනුස් ගසහි ඡඩ් ඩිතමත් ගත ගදවතා ආරක් ඛං සංවිදහිංසු. 
සුවණ් ණපට් ටිකඤ් ගචත් ථ ජා හිඞ් ගුලගකන ‘‘බාරාණසිරඤ් ගඤදු 
අග් ෙමගහසිාා පජා’’  ලිඛිත් වා බන් ධිංසු. තගතදු තං භාජනං ඌමිභාාදීහි 
අනුපද් ොතං ෙඞ් ොගසදුගතන පාාාසි. 

ගතන ච සමගාන අඤ් ඤතගරදු තාපගසදු ගෙදුපාලකකුලං නිස් සාා 
ෙඞ් ොතීගර විහර . ගසදු පාගතදුව ෙඞ් ෙං ඔ ණ් ගණදු තං භාජනං ආෙච් ඡන් තං 
දිස ්වා පංසුකූලසඤ් ඤාා අග් ෙගහසි. අගථත් ථ තං අක් ඛරපට් ටිකං 
රාජමුද් දිකාලඤ් ඡනඤ් ච දිස ්වා මුඤ් චිත් වා තං මංසගපසිං අද් දස. දිස් වානස ්ස 
එතදගහදුසි ‘‘සිාා ෙබ් ගභදු, තථා හිස් ස ොග් ෙන් ධපූ භාගවදු නත් ථී’’ . 
උදකප් පවාගහනාෙතස් සපි හි උස් මා න විෙච් ඡ , උස් මා ච නාම ඊදිසාා 
සවිඤ් ඤාණකතාා භගවායා  ‘‘සිාා ෙබ් ගභදු’’  චින් ගතසි. පුඤ් ඤවන් තතාා 
පන ොග් ෙන් ධං නාගහදුසි සඋසුමෙතාා පූ භාගවදු ච. එවං පන චින් ගතත් වා 
අස් සමං ගනත් වා නං සුද් ගධ ඔකාගස ඨගපසි. අථ අඩ් ඪමාසච් චගාන ද් ගව 
මංසගපසිගාදු අගහසුං. තාපගසදු දිස් වා සාධුකතරං ඨගපසි. තගතදු පුන 
අඩ් ඪමාසච් චගාන එකගමකිස් සා ගපසිාා හත් ථපාදසීසානමත් ථාා පඤ් ච පඤ ්ච 
පිළකා උට් ඨහිංසු. අථ තගතදු අඩ් ඪමාසච් චගාන එකා මංසගපසි 
සුවණ් ණබිම් බසදිගසදු දාරගකදු, එකා දාරිකා අගහදුසි. ගතසු තාපසස් ස 
පුත් තසිගනගහදු උප් පජ් ජි, දාරකානං පුඤ් ඤුපනිස් සාගතදු අඞ් ගුට් ඨකගතදු චස් ස 
ඛීරං නිබ් බත්  . තගතදු පභු  ච ඛීරභත් තං අලභිත් ථ. තාපගසදු භත් තං 
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භුඤ ්ජිත් වා ඛීරං දාරකානං මුගඛ ආසිඤ් ච . ගතසං පන ාං ාං උදරං පවිස , 
තං සබ් බං මණිභාජනෙතං විා දිස් ස . චරිමභගව ගබදුධිසත් ගත කුච් ඡිෙගත 
ගබදුධිසත් තමාතු විා උදරච් ඡවිාා අච් ඡවිප් පසන් නතාා එවං ගත නිච් ඡවී 
අගහසුං. අපගර ආහු ‘‘සිබ් බිත් වා ඨපිතා විා ගනසං අඤ් ඤමඤ් ඤං ලීනා ඡවි 

අගහදුසී’’ . එවං ගත නිච් ඡවිතාා වා ලීනච් ඡවිතාා වා ‘‘ලිච්ඡවී’’  
පඤ ්ඤායිංසු. 

තාපගසදු දාරගක ගපදුගසන් ගතදු උස් සූගර ොමං භික් ඛාා පවිස , අ දිවා 
පටික් කම . තස් ස තං බයාපාරං ඤත් වා ගෙදුපාලකා ආහංසු – ‘‘භන් ගත, 
පබ් බජිතානං දාරකගපදුසනං පලිගබදුගධදු, අම් හාකං දාරගක ගදථ, මාං 
ගපදුගසස් සාම, තුම් ගහ අත් තගනදු කම් මං කගරදුථා’’ . තාපගසදු ‘‘සාධූ’’  
පටිස් සුණි. ගෙදුපාලකා ො ාදිවගස මග් ෙං සමං කත් වා පුප් ගඵහි ඔකිරිත් වා 
ධජපටාකා උස් සාගපත් වා තූරිගාහි වජ් ජමාගනහි අස් සමං ආෙතා. තාපගසදු 
‘‘මහාපුඤ් ඤා දාරකා, අප් පමාගදගනව වඩ් ගඪථ, වඩ් ගඪත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආවාහං කගරදුථ, පඤ් චගෙදුරගසන රාජානං ගතදුගසත් වා භූමිභාෙං ෙගහත් වා 
නෙරං මාගපථ, තත් ථ කුමාරං අභිසිඤ් චථා’’  වත් වා දාරගක අදාසි. ගත 
‘‘සාධූ’’  පටිස් සුණිත් වා දාරගක ගනත් වා ගපදුගසසුං. දාරකා වුඩ් ඪිමන් වාා 
කීළන් තා විවාදට් ඨාගනසු අඤ් ගඤ ගෙදුපාලකදාරගක හත් ගථනපි පාගදනපි 
පහරන්  , ගත ගරදුදන්  . ‘‘කිස ්ස ගරදුදථා’’  ච මාතාපිතූහි වුත් තා ‘‘ඉගම 
නිම් මාතාපි කා තාපසගපදුසිතා අම් ගහ අතීව පහරන් තී’’  වදන්  . තගතදු 
ගනසං ගපදුසකමාතාපිතගරදුපි ‘‘ඉගම දාරකා අඤ් ගඤ දාරගක විගහගසන්   
ොක් ඛාගපන්  , න ඉගම සඞ් ෙගහතබ් බා, වජ් ගජතබ් බා ඉගම’’  ආහංසු. තගතදු 

පභු  කිර ගසදු පගදගසදු ‘‘වජ්ජී’’  වුච් ච  ගාදුජනසතපරිමාගණන. 

අථ තං පගදසං ගෙදුපාලකා රාජානං ගතදුගසත් වා අග් ෙගහසුං. තත් ථ ච 
නෙරං මාගපත් වා ගසදුළසවස් සුද් ගදසිකං කුමාරං අභිසිඤ් චිත් වා රාජානං අකංසු. 
රජ් ජසම් පත්  දාාකස් ස කම් මස ්ස කතත් තා අසම් භින් ගන එව රාජකුගල 
උප් පන් නත් තා ච රාජකුමාරස් ස පුඤ් ඤානුභාවසඤ් ගචදුදිතා ගදවතාධිග් ෙහිතා 
අකංසූ  ගකචි. දාරකස් ස දාරිකාා සද් ධිං වාගරායං කත් වා ක කං අකංසු 
‘‘බාහිරගතදු දාරිකා න ආගනතබ් බා, ඉගතදු දාරිකා න කස් සචි දාතබ් බා’’ . 
ගතසං පඨමසංවාගසන ද් ගව දාරකා ජාතා ධීතා ච පුත් ගතදු ච. එවං 
ගසදුළසක් ඛත් තුං ද් ගව ද් ගව ජාතා. තගතදු ගතසං දාරකානං ාථාක් කමං 
වඩ් ඪන් තානං ආරාමුායානනිවාසට් ඨානපරිවාරසම් පත්  ං ෙගහතුං 
අප් පගහදුන් තං නෙරං  ක් ඛත් තුං ොවුතන් තගරන ොවුතන් තගරන පරික් ඛිපිංසු. 

තස් ස පුනප් පුනං විසාලීකතත් තා ‘‘කවසාලී’’ත් ගවව නාමං ජාතං. ගතන වුත් තං 
– ‘‘ ක් ඛත් තුං පාකාරපරික් ගඛපවඩ් ඪගනන විසාලීභූතත් තා ගවසාලී  
වුච් චතී’’ . 
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පටුන 

ඉදම්පි ච න රන්   න ගකවලං රාජෙහසාවත් ථිගාදු ගාවා  දස් ගස . 

තත්ථ ම ාවනං නාමා ආදි මජ් ඣිමභාණකසංයුත් තභාණකානං 

සමානට් ඨකථා. මජ්ඣිමට්ඨෙථායඤ්හි (ම. නි. අට්ඨ. 1.146) 

සංයුත්තට්ඨෙථායඤ්ච (සං. නි. අට් ඨ. 3.5.984-985) ඉමිනාව නගාන වුත් තං. 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.359) පන ‘‘ම ාවකන  බහිනෙගර 
හිමවන් ගතන සද් ධිං එකාබද් ධං හුත් වා ඨිතං සාංජාතං වනං අත් ථි, ාං 
මහන් තභාගවගනව මහාවනන්   වුච් ච , තස් මිං මහාවගන. 

කූටා ාරසාොයන්   තස් මිං වනසණ් ගඩ සඞ් ඝාරාමං ප ට් ඨාගපසුං. තත් ථ 
කණ් ණිකං ගාදුගජත් වා ථම් භානං උපරි කූටාොරසාලාසඞ් ගඛගපන 
ගදවවිමානසදිසං පාසාදං අකංසු, තං උපාදාා සකගලදුපි සඞ් ඝාරාගමදු 

කූටාොරසාලා  පඤ් ඤායිත් ථා’’  වුත් තං. වනමජ් ගඣ කතත් තා ‘‘වනං 

නිස්සායා’’  වුත් තං. ආරාකම  සඞ් ඝාරාගම.  ංසවට්ටෙච්ඡදකනනා  
හංසවට් ටකපටිච් ඡන් ගනන, හංසමණ් ඩලාකාගරනා  අත් ගථදු. 

අකනෙපරියාකයනා  එත් ථ පරියාය-සද් ගදදු කාරණවචගනදු  ආහ 

‘‘අකනකෙහි ොරකණහී’’ , අාං කාගාදු අවිඤ් ඤාණගකදුපි සවිඤ් ඤාණගකදුපි 
එවම් පි අසුගභදු එවම් පි අසුගභදු  නානාවිගධහි කාරගණහී  අත් ගථදු. 

අසුභාොරසන්දස්සනප්පවත්තන්   ගකසාදිවගසන තත් ථාපි වණ් ණාදිගතදු 

අසුභාකාරස ්ස සබ් බගසදු දස් සනවගසන පවත් තං. ොයවිච්ඡන්දනියෙථන්   

අත් තගනදු පරස් ස ච කරජකාගා විච් ඡන් දනුප් පාදනකථං. මුත්තං වා ආදිනා 
බය ගරකමුගඛන කාාස් ස අමනුඤ් ඤතං දස් ගස . තත් ථ ආදිගතදු තීහි පගදහි 
අදස් සනීාතාා අසාරකතාා මජ් ගඣ චතූහි ොග් ෙන් ධතාා, අන් ගත එගකන 

ගලසමත් ගතනපි මනුඤ් ඤතාභාවමස් ස දස් ගස . අථකඛො ආදිනා අන් වාගතදු 

සරූගපගනව අමනුඤ් ඤතාා දස් සනං. ඡන්කදො  ොබ් බලරාගෙදු. රාක ො  
බලවරාගෙදු. ‘‘ගකසා ගලදුමාදී’’  සඞ් ගඛපගතදු වුත් තමත් ථං විභාගෙන 

දස් ගසතුං ‘‘කයපි හී’’ ආදි වුත් තං. අසුභා  ආෙන් තුගකන සුභාකාගරන 

විරහිතත් තා අසුභා. අසුචිකනො  අත් තගනදු සභාගවගනව අසුචිගනදු. පටිකූො  
නාෙරිකස ්ස අසුචිකට් ඨානං විා ජිගුච් ඡනීාත් තා පටිකූලා. 

ගකසා නාගමගත වණ් ණගතදුපි පටිකූලා, සණ් ඨානගතදුපි ෙන් ධගතදුපි 

ආසාගතදුපි ඔකාසගතදුපි පටිකූලා  දස් ගසන් ගතදු ‘‘කසො ච කනසං…කප.… 

පඤ්චහි ොරකණහි කවදිතබ්කබො’’  ආහ. මනුඤ් ගඤපි (විසුද් ධි. 1.383; විභ. 
අට් ඨ. 356) හි ාාගුපත් ගත වා භත් තපත් ගත වා ගකසවණ් ණං කිඤ් චි දිස ්වා 

‘‘ගකසමිස ්සකමිදං, හරථ න’’න්   ජිගුච් ඡන්  , එවං ගකසා වණ්ණකතො 
පටිකූලා. රත්  ං පරිභුඤ් ජන් තාපි ගකසසණ් ඨානං අක් කවාකං වා මකචිවාකං 

වා ඡුපිත් වා තගථව ජිගුච් ඡන්  , එවං සණ්ඨානකතොපි පටිකූලා. 
ගතලමක් ඛනපුප් ඵධූපාදිසඞ් ඛාරවිරහිතානඤ් ච ගකසානං ෙන් ගධදු 
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පරමගජගුච් ගඡදු ගහදු , තගතදු ගජගුච් ඡතගරදු අග් ගිම් හි පක් ඛිත් තානං. ගකසා හි 
වණ් ණසණ් ඨානගතදු අප් පටිකූලාපි සියුං, ෙන් ගධන පන පටිකූලාගාව. ාථා හි 
දහරස ්ස කුමාරකස ්ස වච් චං වණ් ණගතදු හලිද් දිවණ් ණං, සණ් ඨානගතදුපි 
හලිද් දිපිණ් ඩසණ් ඨානං, සඞ් කාරට් ඨාගන ඡඩ් ඩිතඤ් ච 
උද් ධුමාතකකාළසුනඛසරීරං වණ් ණගතදු තාලපක් කවණ් ණං, සණ් ඨානගතදු 
වට් ගටත් වා විස් සට් ඨමුදිඞ් ෙසණ් ඨානං, දාඨාපිස් ස සුමනමකුළසදිසා  උභාම් පි 
වණ් ණසණ් ඨානගතදු සිාා අප් පටිකූලං, ෙන් ගධන පන පටිකූලගමව, එවං 

ගකසාපි සියුං වණ් ණසණ් ඨානගතදු අප් පටිකූලා,  න්කධන පන 
පටිකූලාගාවා . 

ාථා පන අසුචිට් ඨාගන ොමනිස් සන් ගදන ජාතානි සූගපායපණ් ණානි 
නාෙරිකමනුස් සානං ගජගුච් ඡානි ගහදුන්   අපරිගභදුොනි, එවං ගකසාපි 
පුබ් බගලදුහිතමුත් තකරීසපිත් තගසම් හාදිනිස් සන් ගදන ජාතත් තා ගජගුච් ඡා  ඉදං 

ගතසං ආසයකතො පාටිකුලයං. ඉගම ච ගකසා නාම ගූථරාසිම් හි 
උට් ඨිතකණ් ණකං විා එක ංසගකදුට් ඨාසරාසිම් හි ජාතා, ගත 
සුසානසඞ් කාරට් ඨානාදීසු ජාතසාකං විා පරිඛාදීසු ජාතකමලකුවලාාදිපුප් ඵං 

විා ච අසුචිට් ඨාගන ජාතත් තා පරමගජගුච් ඡා  ඉදං ගතසං ඔොසකතො 
පාටිකුලයං. ාථා ච ගකසානං, එවං සබ් බගකදුට් ඨාසානඤ ්ච 
වණ් ණසණ් ඨානෙන් ධාසගාදුකාසවගසන පඤ් චධා පටිකූලතා ගවදිතබ් බා  

ආහ ‘‘එවං කෙොමාදීන’’න්  . පඤ්චපඤ්චප්පකභකදනා  එත් ථ 
බාහිරත් ථසමාගසදු දට් ඨබ් ගබදු පඤ ්ච පඤ ්ච පගභදා එතස් සා  
පඤ ්චපඤ ්චප් පගභගදදු . 

සංවණ්කණන්කතො  විත් ථාගරන් ගතදු. අසුභායා  අසුභමා කාා. 

ඵාතිෙම්මන්   බහුලීකාගරදු. පඤ්චඞ් විප්පහීනං පඤ්චඞ් සමන්නා තන්   
එත් ථ කාමච් ඡන් ගදදු බයාපාගදදු ථිනමිද් ධං උද් ධච් චකුක් කුච් චං විචිකිච් ඡා  
ඉගමසං පඤ ්චන් නං නීවරණානං පහානවගසන පඤ් චඞ් ෙවිප් පහීනතා 
ගවදිතබ් බා. න හි එගතසු අප් පහීගනසු ඣානං උප් පජ් ජ , ගතනස ්ගසතානි 
පහානඞ් ොනී  වුච් චන්  . කිඤ් චාපි හි ඣානක් ඛගණ අඤ් ගඤපි අකුසලා ධම් මා 
පහීාන්  , තථාපි එතාගනව විගසගසන ඣානන් තරාාකරානි. කාමච් ඡන් ගදන 
හි නානාවිසාපගලදුභිතං චිත් තං න එකත් තාරම් මගණ සමාධිා , 
කාමච් ඡන් දාභිභූතං වා චිත් තං න කාමධාතුප් පහානාා පටිපදං පටිපජ් ජ , 
බයාපාගදන ච ආරම් මගණ පටිහඤ් ඤමානං න නිරන් තරං පවත් ත , 
ථිනමිද් ධාභිභූතං අකම් මඤ ්ඤං ගහදු , උද් ධච් චකුක් කුච් චපගරතං 
අවූපසන් තගමව හුත් වා පරිබ් භම , විචිකිච් ඡාා උපහතං ඣානාධිෙමසාධිකං 
පටිපදං නාගරදුහ . ඉ  විගසගසන ඣානන් තරාාකරත් තා එතාගනව 
පහානඞ් ොනී  වුත් තානි. 
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ාස් මා පන විතක් ගකදු ආරම් මගණ චිත් තං අභිනිගරදුගප , විචාගරදු 
අනුප් පබන් ධ , ගතහි අවික් ගඛපාා සම් පාදිතපගාදුෙස් ස ගචතගසදු 
පගාදුෙසම් පත්  සම් භවා පී  පීනනං, සුඛඤ් ච උපබූ්රහනං කගරදු , අථ නං 
සසම් පයුත් තධම් මං එගතහි අභිනිගරදුපනානුබන් ධනපීනනඋපබූ්රහගනහි 
අනුග් ෙහිතා එකග් ෙතා එකත් තාරම් මගණ සමං සම් මා ආධිා , තස් මා 
විතක් ගකදු විචාගරදු පී  සුඛං චිත් ගතකග් ෙතා  ඉගමසං පඤ ්චන් නං 
උප් පත්  වගසන පඤ් චඞ් ෙසමන් නාෙතතා ගවදිතබ් බා. උප් පන් ගනසු හි එගතසු 
පඤ ්චසු ඣානං උප් පන් නං නාම ගහදු , ගතනස ්ස එතානි පඤ් ච 
සමන් නාෙතඞ් ොනී  වුච් චන්  . තස් මා න එගතහි සමන් නාෙතං අඤ් ඤගදව 
ඣානං නාම අත් ථී  ෙගහතබ් බං. ාථා පන අඞ් ෙමත් තවගසගනව චතුරඞ් ගිනී 
ගසනා, පඤ ්චඞ් ගිකං තූරිාං අට් ඨඞ් ගිගකදු ච මග් ගෙදු  වුච් ච , එවමිදම් පි 
අඞ් ෙමත් තවගසගනව ‘‘පඤ ්චඞ් ගික’’න්   වා ‘‘පඤ ්චඞ් ෙසමන් නාෙත’’න්   වා 
වුච් චතී  ගවදිතබ් බං. 

එතානි ච පඤ් චඞ් ොනි කිඤ් චාපි උපචාරක් ඛගණපි අත් ථි, අථ ගඛදු 
උපචාගර පක චිත් තගතදු බලවතරානි, ඉධ පන උපචාරගතදුපි බලවතරානි 
රූපාවචරක් ඛණප් පත් තානි. එත් ථ හි විතක් ගකදු සුවිසගදන ආකාගරන 
ආරම් මගණ චිත් තං අභිනිගරදුපාමාගනදු උප් පජ් ජ , විචාගරදු අ විා 
ආරම් මණං අනුමජ් ජමාගනදු, පී සුඛං සබ් බාවන් තම් පි කාාං ඵරමානං. 
ගතගනව වුත් තං ‘‘නාස් ස කිඤ් චි සබ් බාවගතදු කාාස් ස විගවකගජන 
පී සුගඛන අප් ඵුටං ගහදුතී’’ . චිත් ගතකග් ෙතාපි ගහට් ඨිමම් හි සමුග් ෙපටගල 
උපරිමං සමුග් ෙපටලං විා ආරම් මගණ සුඵුසිතා හුත් වා උප් පජ් ජ . 
අාගමගතසං ඉතගරහි විගසගසදු, තස් මා ‘‘පඤ ්චඞ් ෙසමන් නාෙත’’න්   
අප් පනාඣානගමව විගසගසත් වා වුත් තං. 

තිවිධෙෙයාණං දසෙක්ඛණසම්පන්නන්   එත් ථ පන ඣානස් ස 
ආදිමජ් ඣපරිගාදුසානවගසන  විධකලයාණතා, ගතසංගාව 
ආදිමජ් ඣපරිගාදුසානානං ලක් ඛණවගසන දසලක් ඛණසම් පන් නතා 
ගවදිතබ් බා. විත් ථාරනාං පගනත් ථ සාගමව පකාසයිස් ස . කිගලසගචදුගරහි 

අනභිභවනීාත් තා ඣානං ‘‘චිත්තමඤ්ජූස’’න්   වුත් තං. නිස්සායා  පාදකං 
කත් වා. 

දසලක් ඛණවිභාවගනගනව  විධකලයාණතාපි විභාවිතා ගහදුතී  

දසලක් ඛණං තාව දස් ගසන් ගතදු ‘‘තත්රිමානී’’ ආදිමාහ. තත් ථ පාරිපන්ථිෙකතො 

චිත්තවිසුද්ධී ආදීනං පදානං අත් ගථදු ‘‘තත්රාාං පාළී’’ ආදිනා 

වුත් තපාළිවණ් ණනාාගමව ආවි භවිස් ස . තත්රා  තස් මිං දසලක් ඛණවිභාවගන. 

පටිපදාවිසුද්ධී  පටිපජ් ජ  ඣානං එතාාා  පටිපදා, ගෙදුත්රභුපරිගාදුසාගනදු 
පුබ් බභාගිගාදු භාවනානගාදු. පරිපන් ථගතදු විසුජ් ඣනං විසුද් ධි, පටිපදාා 
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විසුද් ධි පටිපදාවිසුද් ධි. සා පනාාං ාස් මා ඣානස් ස උප් පාදක් ඛගණ ලබ් භ , 

තස් මා වුත් තං ‘‘පටිපදාවිසුද්ධි ආදී’’ . උකපක්ඛානුබ්රූ නා  
විගසදුගධතබ් බතාදීනං අභාවගතදු ඣානපරිාාපන් නාා තත්රමජ් ඣත් තුගපක් ඛාා 
කිච් චනිප් ඵත්  ාා අනුබ්රූහනා. සා පනාාං ාස් මා විගසසගතදු ඣානස් ස 

ඨි ක් ඛගණ ලබ් භ , ගතන වුත් තං ‘‘උකපක්ඛානුබ්රූ නා මජ්කෙ’’ . 

සම්ප ංසනා  තත් ථ ධම් මානං අන වත් තනාදිසාධකස ්ස ඤාණස් ස 
කිච් චනිප් ඵත්  වගසන පරිගාදුදපනා. සා පන ාස් මා ඣානස් ස ඔසානක් ඛගණ 

පාකටා ගහදු , තස් මා වුත් තං ‘‘සම්ප ංසනා පරිකයොසාන’’න්  . ඉමානි තීණි

ෙක්ඛණානී  පරිපන් ථගතදු චිත් තස් ස විසුජ් ඣනාකාගරදු, මජ් ඣිමස් ස 
සමථනිමිත් තස් ස පටිපජ් ජනාකාගරදු, තත් ථ පක් ඛන් දනාකාගරදු  ඉමානි තීණි 
ඣානස් ස ආදිගතදු උප් පාදක් ඛගණ අප් පනාප් පත්  ලක් ඛණානි. ගතහි 
ආකාගරහි විනා අප් පනාප් පත්  ාා අභාවගතදු අස  ච අප් පනාාං තදභාවගතදු 

ආදිෙෙයාණඤ්කචව විසුද් ධිපටිපදත් තා ාථාවුත් ගතහි ලක් ඛගණහි 

සමන් නාෙතත් තා ච තිෙක්ඛණසම්පන්නඤ්ච. ඉමිනා නගාන 
මජ් ඣපරිගාදුසානලක් ඛණානඤ් ච ගාදුජනා ගවදිතබ් බා. 

ගකචි පන ‘‘පටිපදාවිසුද් ධි නාම සසම් භාරිගකදු උපචාගරදු, 
උගපක් ඛානුබූ්රහනා නාම අප් පනා, සම් පහංසනා නාම පච් චගවක් ඛණා’’  
වණ් ණාන්  , තං න යුත් තං. තථා හි ස  අඣානධම් ගමහි ඣානස් ස 
ගුණසංකිත් තනං නාම කතං ගහදු . න හි භූමන් තරං භූමන් තරපරිාාපන් නං 
ගහදු , පාළිාා ගචතං විරුජ් ඣ . ‘‘එකත් තෙතං චිත් තං 
පටිපදාවිසුද් ධිපක් ඛන් දඤ ්ගචව ගහදු  උගපක් ඛානුබ්රහූිතඤ් ච ඤාගණන ච 

සම් පහංසිත’’න්   )පටි. ම. 1.158) හි පාළිාං වුත් තං. එත් ථ හි එෙත්ත තං

චිත්තන්   ඉන් ද්රිාානං එකරසභාගවන එකග් ෙතාා ච සිඛාප් පත්  ාා තදනුගුණං 
එකත් තෙතං සසම් පයුත් තං අප් පනාප් පත් තං චිත් තං වුත් තං, තස් ගසව ච 
පටිපදාවිසුද් ධිපක් ඛන් දතාදි අනන් තරං වුච් චගත. තස් මා පාළිාං එකස ්මිංගාව 
අප් පනාචිත් තක් ඛගණ පටිපදාවිසුද් ධිආදීනං වුත් තත් තා අන් ගතදුඅප් පනාාගමව 
පරිකම් මාෙමනවගසන පටිපදාවිසුද් ධි, තත්රමජ් ඣත් තුගපක් ඛාා කිච් චවගසන 
උගපක් ඛානුබූ්රහනා, ධම් මානං අන වත් තනාදිභාවසාධගනන පරිගාදුදාපකස් ස 
ඤාණස් ස කිච් චනිප් ඵත්  වගසන සම් පහංසනා ච ගවදිතබ් බා. 

කථං? ාස් මිං )පටි. ම. අට් ඨ. 2.1.158; විසුද් ධි. 1.175) වාගර අප් පනා 

උප් පජ් ජ , තස් මිං කයො නීවරණසඞ් ඛාගතදු කිගලසෙගණදු තස්ස ඣානස් ස 

පරිපන්කථො, තකතො චිත්තං විසුජ්ෙති, විසුද් ධත් තා ආවරණවිරහිතං හුත් වා 

මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං පටිපජ්ජති. මජ් ඣිමං සමථනිමිත් තං නාම 
සමප් පවත් ගතදු අප් පනාසමාධිගාව, ලීනුද් ධච් චසඞ් ඛාතානං උභින් නං අන් තානං 

අනුපෙමගනන මජ්ඣිකමො, සවිගසසං පච් චනීකධම් මානං වූපසමනගතදු 

සමකථො, ගාදුගිගනදු සුඛවිගසසානං කාරණභාවගතදු නිමිත්තන්   කත් වා. තස් ස 
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පන අප් පනාචිත් තස් ස අනන් තරපච් චාභූතං ගෙදුත්රභුචිත් තං ස පි 
පරිත් තමහග් ෙතභාවගභගද පච් චාපච් චයුප් පන් නභාවගභගද ච එකිස් සාගාව 
සන් ත ාා පරිණාමූපෙමනගතදු එකසන් ත පරිණාමනගාන තථත් තං 

අප් පනාසමාධිවගසන සමාහිතභාවං උපෙච් ඡමානං මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං

පටිපජ්ජති නාම. එවං පටිපන් නත් තා තථත් තුපෙමගනන තත්ථ පක්ඛන්දති 
නාම. ාස් මිඤ ්හි ඛගණ තථත් තං මජ් ඣිමං සමථනිමිත් තං පටිපජ් ජ , 
තස් මිංගාව ඛගණ තථත් තුපෙමගනන අප් පනාසමාධිනා 

සමාහිතභාවූපෙමගනන තත්ථ පක්ඛන්දති නාම. එවං තාව පුරිමස් මිං 
ගෙදුත්රභුචිත් ගත විජ් ජමානා 
පරිපන් ථවිසුද් ධිමජ් ඣිමසමථප් පටිපත්  පක් ඛන් දනාකාරා ආෙමනවගසන 

නිප් ඵජ් ජමානා පඨමස්ස ොනස්ස උප් පාදක් ඛගණගාව පටිපදාවිසුද්ධී  
ගවදිතබ් බා. ගතගාව හි ආකාරා පච් චාවිගසසගතදු ඣානක් ඛගණ 

නිප් ඵජ් ජමානා පටිපදාවිසුද්ධී  වුත් තා. 

එවං විසුද් ධස ්ස පන තස් ස චිත් තස් ස පුන ගසදුගධතබ් බාභාවගතදු 

විගසදුධගන බයාපාරං අකගරදුන් ගතදු විසුද්ධං චිත්තං අජ්ඣුකපක්ඛති නාම. 
සමථභාවූපෙමගනන සමථප් පටිපන් නස ්ස පුන සමාධාගන බයාපාරං 

අකගරදුන් ගතදු සමථප්පටිපන්නං අජ්ඣුකපක්ඛති නාම. 
සමථප් පටිපන් නභාවගතදු එව චස් ස කිගලසසංසග් ෙං පහාා එකත් ගතන 

උපට් ඨිතස ්ස පුන එකත් තුපට් ඨාගන බයාපාරං අකගරදුන් ගතදු එෙත්තුපට්ඨානං 

අජ්ඣුකපක්ඛති නාම. එවං තත්රමජ් ඣත් තුගපක් ඛාා කිච් චවගසන 
උගපක් ඛානුබූ්රහනා ගවදිතබ් බා. 

ගා පගනගත එවං උගපක් ඛානුබ්රහූිගත තස් මිං ඣානචිත් ගත ජාතා 
සමාධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතා යුෙනද් ධධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං අන වත් තමානා හුත් වා 
පවත් තා, ාානි ච සද් ධාදීනි ඉන් ද්රිාානි නානාකිගලගසහි විමුත් තත් තා 
විමුත්  රගසන එකරසානි හුත් වා පවත් තානි, ාඤ ්ගචස තොපෙං ගතසං 
අන වත් තනඑකරසසභාවානං අනුච් ඡවිකං වීරිාං වාහා , ාා චස් ස තස් මිං 
ඛගණ පවත් තා ආගසවනා, සබ් ගබපි ගත ආකාරා ාස් මා ඤාගණන 
සංකිගලසගවදුදාගනසු තං තං ආදීනවඤ් ච ආනිසංසඤ් ච දිස ්වා තථා තථා 
සම් පහංසිතත් තා විගසදුධිතත් තා පරිගාදුදාපිතත් තා නිප් ඵන් නා, තස් මා ධම් මානං 
අන වත් තනාදිභාවසාධගනන පරිගාදුදාපකස් ස ඤාණස් ස 
කිච් චනිප් ඵත්  වගසන සම් පහංසනා ගවදිතබ් බා  වුත් තං. 

අථ කස ්මා සම් පහංසනාව ‘‘පරිගාදුසාන’’න්   වුත් තා, න 
උගපක් ඛානුබූ්රහනා ? ාස් මා තස ්මිං භාවනාචිත් ගත උගපක් ඛාවගසන ඤාණං 
පාකටං ගහදු , තස් මා ඤාණකිච් චභූතා සම් පහංසනා ‘‘පරිගාදුසාන’’න්   
වුත් තා. තථා හි අප් පනාකාගල භාවනාා සමප් පවත්  ාා පටිපක් ඛස් ස ච 
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සුප් පහානගතදු පග් ෙහාදීසු බයාපාරස ්ස අකාතබ් බගතදු අජ් ඣුගපක් ඛනාව 
ගහදු . ාං සන් ධාා වුත් තං ‘‘සමගා චිත් තස් ස අජ් ඣුගපක් ඛනා විසුද් ධං චිත් තං 
අජ් ඣුගපක් ඛතී’’  ච ආදි. සා පනාාං අජ් ඣුගපක් ඛනා ඤාණස් ස කිච් චසිද් ධිාා 
ගහදු  විගසසගතදු ඤාණසාධනත් තා අප් පනාබයාපාරස් ස, තස් මා 
ඤාණකිච් චභූතා සම් පහංසනා ‘‘පරිගාදුසාන’’න්   වුත් තා. එවං  විධාා 
පටිපදාවිසුද් ධිාා ලද් ධවිගසසාා  විධාා උගපක් ඛානුබ්රහූනාා සා සාං 
පඤ ්ඤින් ද්රිාස ්ස අධිමත් තභාගවන චතුබ් බිධාපි සම් පහංසනා සිජ් ඣතී  
ආෙමනුගපක් ඛාඤාණකිච් චවගසන දසපි ආකාරා ඣාගන එව ගවදිතබ් බා. 

එවං තිවිධත්ත තං චිත්තන්  ආදීනි තස් ගසව චිත් තස ්ස ගථදුමනවචනානි. 

තත් ථ එවං තිවිධත්ත තන්   එවං ාථාවුත් ගතන විධිනා 
පටිපදාවිසුද් ධිපක් ඛන් දනඋගපක් ඛානුබූ්රහනඤාණසම් පහංසනාවගසන 

 විධභාවං ෙතං. විතක්ෙසම්පන්නන්   කිගලසක් ගඛදුභවිරහිතත් තා 

විතක් ගකන සුන් දරභාවමුපෙතං. චිත්තස්සඅධිට්ඨානසම්පන්නන්   තස් මිංගාව 
ආරම් මගණ චිත් තස් ස නිරන් තරප් පවත්  සඞ් ඛාගතන අධිට් ඨාගනන සම් පන් නං 
අනූනං. ාථා අධිට් ඨානවසිාං අධිට් ඨානන්   ඣානප් පවත්  , තථා ඉධාපි 
චිත් තස ්ස අධිට් ඨානන්   චිත් ගතකග් ෙතාපි යුජ් ජ . ගතන හි එකස් මිංගාව 

ආරම් මගණ චිත් තං අධිට් ඨා , න එත් ථ වික් ඛිපතී . සමාධිසම්පන්නන්   විසුං 
වුත් තත් තා පන වුත් තනගාගනව ෙගහතබ් ගබදු. අථ වා සමාධිස් ගසව 
ඣානඞ් ෙසඞ් ෙහිතත් තා ‘‘චිත් තස ්ස අධිට් ඨානසම් පන් න’’න්   

ඣානඞ් ෙපඤ් චකවගසන වුත් තං. සමාධිසම්පන්නන්   ඉන් ද්රිාසඞ් ෙහිතත් තා 
ඉන් ද්රිාපඤ ්චකවගසන. 

අසුභසඤ්ඤාපරිචිකතනා  සකලං කාාං අසුභන්   පවත් තාා සඤ් ඤාා 

සහෙතත් තා ඣානං අසුභසඤ් ඤා, ගතන පරිචිගතන පරිභාවිගතන. කචතසා  

චිත් ගතන. බහුෙන්   අභිණ් හං. වි රකතො  විහරන් තස ්ස, 

අසුභසමාපත්  බහුලස් සා  අත් ගථදු. කමථුනධම්මසමාපත්තියා  

ගමථුනධම් ගමන සමඞ් ගිභාවගතදු. පටිලීයතී  එකපස් ගසන නිලීා  නිලීනං 

විා ගහදු . පටිකුටතී  සඞ් කුච . පටිවත්තතී  නිවත් ත . නසම්පසාරීයතී  

න විසර , අභිර වගසන න පක් ඛන් දතී  අත් ගථදු. අථ වා පටිලීයතී  

සඞ් කුච  තත් ථ පටිකූලතාා සණ් ඨිතත් තා. පටිකුටතී  අපසක් ක  න 

උපසක් ක . පටිවත්තතී  නිවත් ත , තගතදු එව න සම්පසාරීයතී . 

න් ාරුදද්දුෙන්   න් හාරුඛණ් ඩං න් හාරුවිගලඛනං වා. 

අද්ධමාසන්   අච් චන් තසංගාදුගෙ උපගාදුෙවචනං. පටිසල්ලීයිතුන්   
ාථාවුත් තකාලං පටි පටි දිවගස දිවගස සමාපත්  ාං ධම් මචින් තාා චිත් තං 

නිලීයිතුං. පයුත්තවාචන්   පච් චාපටිසංයුත් තවාචං, බුද් ධා ඉගමසු දිවගසසු 
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පටුන 

පිණ් ඩාා න චරන්  , විහාගරගාව නිසීදන්  , ගතසං දින් නං මහප් ඵලං ගහදුතී  
ආදිවචනං. 

ෙෙයාණූපනපනිස්සයවකසනා  පබ් බජ් ජාා උපනිස ්සාවගසන. පකර කිරා  

කිර-සද් ගදදු අරුචිසූචනත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘ඉදං පන ඉච්ඡාමත්ත’’න්  , 
පවත්  අජානනං ආගරදුචයිතාභාගවදු ඤාගත නිවාරණඤ් චා  ඉදං ගතසං 
ඉච් ඡාමත් තං, න පන කාරණන්   අත් ගථදු. අපගර පන වදන්   ‘‘එතස ්මිං කිර 
අඩ් ඪමාගස න ගකදුචි බුද් ධගවගනගායදු අගහදුසි, අථ සත් ථා ඉමං අඩ් ඪමාසං 
ඵලසමාපත්  සුගඛන වී නාගමස් සාමි, ඉ  මය් හඤ් ගචව සුඛවිහාගරදු භවිස් ස , 
අනාෙගත ච පච් ඡිමා ජනතා ‘සත් ථාපි ෙණං පහාා එකගකදු විහාසි, කිමඞ් ෙං 
පන මා’න්   දිට් ඨානුෙ ං ආපජ් ජිස් ස , තදස ්ස භවිස් ස  දීඝරත් තං හිතාා 

සුඛාාා  ඉමිනා කාරගණන එවමාහා’’ . කනව කෙොචි භ වන්තං

උපසඞ්ෙමතී  ඨගපත් වා පිණ් ඩපාතනීහාරකං අඤ් ගඤදු ගකදුචි ගනව 
භෙවන් තං උපසඞ් කම , භික් ඛුසඞ් ගඝදු පන සත් ථු වචනං සම් පටිච් ඡිත් වා එකං 
භික් ඛුං අදාසි. ගසදු පාගතදුව 
ෙන් ධකුටිපරිගවණසම් මජ් ජනමුගඛදුදකදන් තකට් ඨදානාදීනි සබ් බකිච් චානි 
තස් මිං තස් මිං ඛගණ කත් වා අපෙච් ඡ . 

අකනෙොරණසම්මිස්කසො  එත් ථ කාාස ්ස 

අසුචිොග් ෙන් ධගජගුච් ඡපටිකූලතාව අගනකකාරණං. මණ්ඩනෙපෙතිකෙො  
අලඞ් කාරකසභාගවදු. ගකදුචි තරුගණදුපි යුවා න ගහදු , ගකදුචි යුවාපි 
මණ් ඩනකජා ගකදු න ගහදු  ාථා උපසන් තසභාගවදු ආලසිාබයසනාදීහි වා 
අභිභූගතදු, ඉධ පන දහගරදු ගචව යුවා ච මණ් ඩනකජා ගකදු ච අධිප් ගපගතදු. 

පඨමකයොබ්බනං නාම පන් නරසවස් සගතදු ාාව ද් වත්  ංස සංවච් ඡරානි, 

ගසදුළසවස් සගතදු වා ාාව ගතත්  ංස වස් සානි. කුණපන්   මතකගළවරං, 

අහිස් ස කුණපං අහිකුණපං. එවං ඉතරානිපි. අ පටිකූලජිගුච් ඡනීාසභාවගතදු 
ගචත් ථ ඉමාගනව තීණි වුත් තානී  ගවදිතබ් බානි. අඤ් ගඤසඤ් හි සසසූකරාදීනං 
කුණපං මනුස් සා කටුකභණ් ඩාදීහි අභිසඞ් ඛරිත් වා පරිභුඤ් ජන්  පි, ඉගමසං පන 
කුණපං අභිනවම් පි ජිගුච් ඡන්  ගාව, ගකදු පන වාගදදු කාලා ක් කගමන 
පූ භූගත. අ පටිකූලජිගුච් ඡනීාතා ච ගනසං අ විා ොග් ෙන් ධතාා, සා ච අහීනං 
 ඛිණගකදුපතාා කුක් කුරමනුස ්සානං ඔදනකුම් මාසූපචාතාා ච සරීරස් ස 
ගහදුතී  වදන්  . 

සමණකුත්තකෙො  සමණකිච් චගකදු, කාසාවනිවාසනාදිවගසන 

සමණකිච් චකාරී  වුත් තං ගහදු . ගතනාහ ‘‘සමණකවසධාරකෙො’’ . 

සබ්බමෙංසූ  පුථුජ් ජනා සාවජ් ගජපි තත් ථ අනවජ් ජසඤ් ඤිගනදු හුත් වා 

කරණකාරාපනසමනුඤ් ඤතාදිගභදං සබ් බමකංසු. කෙොහිතෙන්   එත් ථ 

‘‘ගලදුහිතෙත’’න්  පි පඨන්  . වග් ගූ  මතා වග්ගුමතා. පුඤ්ඤසම්මතා  



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 3- පාරජිකා 

157 

පටුන 

පුජ් ජභවඵලනිබ් බත් තගනන සත් තානං පුනගනන විගසදුධගනන පුඤ් ඤන්   

සම් මතා. පවාක ස්සාමී  ෙමයිස් සාමි, විගසදුගධස් සාමී  අත් ගථදු. 

163. මාරගධායං වුච් ච  ගතභූමකා ධම් මා. වචනත් ථගතදු පන මාරස් ස 

ගධායං මාරකධයයං. කධයයන්   ඨානං වත් ථු නිවාගසදු ගෙදුචගරදු. මාගරදු වා 

එත් ථ ධිා   ට් ඨ  පවත් තතී  මාරකධයයං, මාකරො  ගචත් ථ කිගලසමාගරදු 
අධිප් ගපගතදු, කිගලසමාරවගසගනව ච ගදවපුත් තමාරස ්ස කාමභගව 

ආධිපච් චන්  . මාරවිසයං නාතික්ෙමිස්සතීති චින්කතත්වා  එවමාං සංගවෙං 
පටිලභිත් වා මාරවිසාං අ ක් කගමායාපි, මාා පන එවං වුත් ගත උප් පන් නං 
සංගවෙං පටිප් පස ්සම් ගභත් වා මාරවිසාං නා ක් කමිස් සතී  එවං චින් ගතත් වා. 

ද්විවචනන්   ද් වික් ඛත් තුං වචනං, ආගමඩිතවචනන්   වුත් තං ගහදු . 

නිකයොකජන්තී  එත් ථ අාං අන් ධබාලා ගදවතා එවං උප් පන් නසංගවෙමූලකං 
සමණධම් මං කත් වා ‘‘අාං මාරවිසාං අ ක් කගමායාපී’’  චින් ගතත් වා 
අත් තගනදු අඤ් ඤාණතාා ‘‘මතා සංසාරගතදු මුච් චන් තී’’  එවංලද් ධිකාපි 
සමානා අත් තගනදු ලද් ධිවගසන මතා භික් ඛූ සංසාරගතදු මුච් චන් තී  ඉමමත් ථං 
අනුපපරික් ඛිත් වා තං තත් ථ නිගාදුගජසී  ගවදිතබ් බං. 

කිඤ් චාපි අසුභකථං කගථන් ගතන භෙවතා ාථා ගතසං භික් ඛූනං 
මරණභාං න භවිස ්ස , තථා ගදසිතත් තා භික් ඛූනඤ් ච තං ධම් මකථං සුත් වා 
අසුභභාවනානුගාදුගෙන කාගා විෙතඡන් දරාෙතාා මරණස් ස 
අභිපත් ථිතභාවගතදු භාං නත් ථි, තං පන අසිහත් ථං තථා විචරන් තං දිස ්වා 
තදඤ් ගඤසං භික් ඛූනං උප් පජ් ජනකභාං සන් ධාා ‘‘ගහදු ගාව භා’’න්  ආදි 
වුත් තන්   වදන්  . ‘‘අත් තනාපි අත් තානං ජීවිතා ගවදුගරදුගපන්  , 

අඤ ්ඤමඤ් ඤම් පි ජීවිතා ගවදුගරදුගපන් තී’’  වුත් තත් තා ‘‘සබ්බානිපි තානි

පඤ්ච භික්ඛුසතානි ජීවිතා කවොකරොකපසී’’  ඉදං ගාභුායවගසන වුත් තන්   
ෙගහතබ් බං. අප් පකඤ් හි ඌනමධිකං වා ෙණනූපෙං න ගහදුතී  
‘‘පඤ ්චසතානී’’  වුත් තං. තස් මා ගා ච අත් තනාව අත් තානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤඤ් ච ජීවිතා ගවදුගරදුගපසුං, ගත ඨගපත් වා අවගසගස 
පුථුජ් ජනභික් ඛූ සබ් ගබ ච අරිගා අාං ජීවිතා ගවදුගරදුගපසී  ගවදිතබ් බං. 

164. පටිසල්ොනා වුට්ඨිකතො  එත් ථ පටිසල්ොනන්   ගතහි ගතහි 
සත් තසඞ් ඛාගරහි පටිනිවත්  ත් වා අපසක් කිත් වා සල් ලානං නිලීානං විගවචනං, 
කාාචිත් ගතහි තගතදු විවිත් තතා එකීභාගවදු  වුත් තං ගහදු . ගතනාහ 

‘‘එකීභාවකතො’’ , පවිගවකගතදු  අත් ගථදු. එකීභාකවො  හි 

කාාචිත් තවිගවගකදු වුත් ගතදු. වුට්ඨිකතො  තගතදු ොවිධවිගවකගතදු 
භවඞ් ගුප් පත්  ාා රූපාරම් මණාදිසඞ් ඛාරසමාගාදුගෙන 

ෙහට් ඨපබ් බජිතාදිසත් තසමාෙගමන ච අගපගතදු. උද්කදසං පරිපුච්ඡං 

 ණ් න්තී  අත් තගනදු අත් තගනදු ආචරිාානං සන්  ගක ෙණ් හන්  . කාමං 
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දසානුස ්ස ග් ෙහගණගනව ආනාපානස් ස පි ෙහිතා, සා පන තත් ථ 
සන් නිප තභික් ඛූසු බහූනං සප් පාාා සාත් ථිකා ච, තස් මා පුන ෙහිතා. තථා හි 
භෙවා තගමව කම් මට් ඨානං ගතසං භික් ඛූනං කගථසි. ආහාගර පටිකූලසඤ් ඤා 
අසුභකම් මට් ඨානසදිසා, චත් තාගරදු පන ආරුප් පා ආදිකම් මිකානං අනනුරූපා  
ගතසං ඉධ අග් ෙහණං දට් ඨබ් බං. 

කවසාලිං උපනිස්සායා  ගවසාලීනෙරං ගෙදුචරොමං කත් වා. 

උපට්ඨානසාොයන්   ධම් මසභාාං. මුහුත්කතකනවා  සත් ථරි සද් ධම් ගම ච 
ොරගවන උපෙතභික් ඛූනං වචනසමනන් තරගමව උට් ඨහිංසූ  කත් වා වුත් තං. 
බුද් ධකාගල කිර භික් ඛූ භෙවගතදු සන් ගදසං සිරසා සම් පටිච් ඡිතුං ඔහිතගසදුතා 

විහරන්  . යස්සා  ාස් ස කත් තබ් බස් ස. ොෙන්   ගදසනාකාලං සන් ධාා වද . 

පඨමපඤ් ඤත්  නිදානවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආනාපානස්සතිසමාධිෙථාවණ්ණනා 

165. අර ත්තප්පත්තියා  අරහත් තප් පත්  අත් ථාා. අඤ්ඤං පරියායන්   

අරහත් තාධිෙමත් ථාා අඤ් ඤම් පි කාරණං. ආචික්ඛන්කතො  පසංසාපුබ් බකං 
ගදගසන් ගතදු, පසංසා ච තත් ථ අභිරුචිජනගනන උස් සාහනත් ථා. තඤ් හි සුත් වා 
භික් ඛූ ‘‘භෙවා ඉමං සමාධිං අගනගකහි ආකාගරහි පසංස , සන් ගතදු කිරාාං 
සමාධි පණීගතදු ච අගසචනගකදු ච සුගඛදු ච විහාගරදු, පාපධම් ගම ච ඨානගසදු 
අන් තරධාගපතී’’  සඤ් ජාතාභිරුචිගනදු උස් සාහජාතා සක් කච් චං 
අනුයුඤ් ජිතබ් බං පටිපජ් ජිතබ් බං මඤ් ඤන්  . 

අත්ථකයොජනක්ෙමන්   අත් ථඤ ්ච ගාදුජනක් කමඤ් ච. භෙවා අත් තගනදු 
පච් චක් ඛභූතං සමාධිං ගදසනානුභාගවන ගතසම් පි භික් ඛූනං ආසන් නං 

පච් චක් ඛඤ් ච කගරදුන් ගතදු සම් පිණ් ඩනවගසන ‘‘අයම්පි කඛො’’ ආදිමාහ. 

අස්සාසපස්සාසපරිග් ාහිො  දීඝරස් සාදිවිගසගසහි සද් ධිං අස් සාසපස ්සාගස 
පරිච් ඡිජ් ජ ොහිකා, ගත ආරබ් භ පවත් තා  අත් ගථදු. 

ඉදානි ාථාවුත් තමත් ථං පාළිාා විභාගවන් ගතදු ආහ 

‘‘වුත්තඤ්ක ත’’න්  ආදි. තත් ථ කනො පස්සාකසො කනො අස්සාකසො  ගසදු 

ගසදුගාව අත් ගථදු පටිගසගධන විගසගසත් වා වුත් ගතදු. අස්සාසවකසනා  

අස් සාසං ආරම් මණං කත් වා  වුත් තං ගහදු . පස්සාසවකසනා  එත් ථාපි එගසව 

නගාදු. උපට්ඨානං සතී  අසම් මුස් සනතාා තගමව අස් සාසං පස් සාසඤ් ච 
උපෙන් ත් වා ඨානං ස  නාමා  අත් ගථදු. එත් තාවතා ආනාපාගනසු ස  

ආනාපානස්සතී  අාමත් ගථදු වුත් ගතදු ගහදු . ඉදානි ස වගසගනව පුග් ෙලං 

නිද් දිසිතුකාගමන ‘‘කයො අස්සසති, තස්සුපට්ඨාති, කයො පස්සසති, 
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තස්සුපට්ඨාතී’’  වුත් තං. ගාදු අස් සස , තස් ස ස  අස් සාසං උපෙන් ත් වා 
 ට් ඨ . ගාදු පස් සස , තස් ස ස  පස් සාසං උපෙන් ත් වා  ට් ඨතී  අත් ගථදු. 

යුත්කතො  සම් පයුත් ගතදු. ආනාපානස්සතියන්   ආනාපානස් ස ාං 
පච් චාභූතාාන්   අත් ගථදු. පුරිමස් මිඤ් හි අත් ගථ සමාධිස් ස ස ාා 
සහජාතාදිපච් චාභාගවදු වුත් ගතදු සම් පයුත් තවචනගතදු, ො ාස් මිං පන 
උපනිස ්සාභාගවදුපි. උපචාරජ් ඣානසහෙතා හි ස  අප් පනාසමාධිස් ස 
උපනිස ්සගාදු ගහදුතී  උභාථාපි සහජාතාදීනං සත් තන් නම් පි පච් චාානං 
වගසන පච් චාභාවං දස් ගස . ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක් ඛාතා මාා සාවකානං 
පටිපදා, ාථාපටිපන් නා ගම සාවකා චත් තාගරදු ස පට් ඨාගන 
භාගවන් තී’’ ආදීසු )ම. නි. 2.247) උප් පාදනවඩ් ඪනට් ගඨන භාවනා  වුච් චතී  

තොභාවගසන අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘භාවිකතොතිඋප්පාදිකතො වඩ්ඪිකතො චා’’  

ආහ. තත් ථ භාවං විජ් ජමානතං ඉගතදු ෙගතදු  භාවිකතො, උප් පාදිගතදු 
පටිලද් ධමත් ගතදු  අත් ගථදු. උප් පන් ගනදු පන ලද් ධාගසවගනදු භාවිගතදු, 

පගුණභාවං ආපාදිගතදු වඩ් ඪිගතදු  අත් ගථදු. බහුලීෙකතො  බහුලං පවත්  ගතදු. 
ගතන ආවජ් ජනාදිවසීභාවප් පත්  මාහ. ගාදු හි වසීභාවං ආපාදිගතදු, ගසදු 
ඉච් ඡි ච් ඡිතක් ඛගණ සමාපජ් ජිතබ් බගතදු පුනප් පුනං පවත්  ස් ස . ගතන වුත් තං 

‘‘පුනප්පුනංෙකතො’’ . ාථා ‘‘ඉගධව, භික් ඛගව, සමගණදු )ම. නි. 1.139; අ. 
නි. 4.241) විවිච් ගචව කාගමහී’’  )දී. නි. 1.226; සං. නි. 2.152) ච එවමාදීසු 
පඨමපගද වුත් ගතදු එව-සද් ගදදු ො ාාදීසුපි වුත් ගතදුගාව ගහදු , එවමිධාපී  

ආහ ‘‘උභයත්ථඑව-සද්කදනනියකමො කවදිතබ්කබො’’ . 

උභාපදනිාගමන ලද් ධගුණං දස් ගසතුං ‘‘අයං හී’’ ආදි වුත් තං. 

අසුභෙම්මට්ඨානන්   අසුභාරම් මණං ඣානමාහ. තඤ් හි අසුගභසු 
ගාදුෙකම් මභාවගතදු ගාදුගිගනදු සුඛවිගසසානං කාරණභාවගතදු ච 

‘‘අසුභකම් මට් ඨාන’’න්   වුච් ච . කෙවෙන්   ඉමිනා ආරම් මණං නිවත් ගත . 

පටිකවධවකසනා  ඣානපටිගවධවගසන. ඣානඤ් හි භාවනාවිගසගසන 
ඉජ් ඣන් තං අත් තගනදු විසාං පටිවිජ් ඣන් තගමව පවත් ත  ාථාසභාවගතදු 

පටිවිජ් ඣීා  චා  පටිගවගධදු  වුච් ච . ඔළාරිොරම්මණත්තා  

බීභච් ඡාරම් මණත් තා. පටිකූොරම්මණත්තා  ජිගුච් ඡිතබ් බාරම් මණත් තා. 

පරියාකයනා  කාරගණන ගලසන් තගරන වා. ආරම්මණසන්තතායපී  
අනුක් කගමන විගචතබ් බතං පත් තාරම් මණස ්ස පරමසුඛුමතං සන් ධාාාහ. 
සන් ගත හි සන් නිසින් ගන ආරම් මගණ පවත් තමාගනදු ධම් ගමදු සාම් පි 

සන් නිසින් ගනදුව ගහදු . ගතනාහ – ‘‘සන්කතො වූපසන්කතො නිබ්බුකතො’’ , 
නිබ් බුතසබ් බපරිළාගහදු  අත් ගථදු. ආරම් මණසන් තතාා තදාරම් මණානං 
ධම් මානං සන් තතා ගලදුකුත් තරධම් මාරම් මණාහි පච් චගවක් ඛණාහි දීගපතබ් බා. 
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නාස් ස සන් තපණීතභාවාවහං කිඤ් චි ගසචනන්   අකසචනකෙො, 

අගසචනකත් තා අනාසිත්තකෙො, අනාසිත් තකත් තා එව අබ්කබොකිණ්කණො 

අසම් මිස් ගසදු පරිකම් මාදිනා, තගතදුගාව පාටිකයක්කෙො, විසුංගාගවගකදු 

ආකවණිකෙො අසාධාරගණදු. සබ් බගමතං සරසගතදු එව සන් තභාවං දස් ගසතුං 

වුත් තං, පරිකම් මං වා සන් තභාවනිමිත් තං. පරිෙම්මන්   ච 
කසිණකරණාදිනිමිත් තුප් පාදපරිගාදුසානං, තාදිසං ඉධ නත් ථී  අධිප් පාගාදු. 
තදා හි කම් මට් ඨානං නිරස් සාදත් තා අසන් තං අප් පණීතං සිාා. උපචාගරන වා 
නත් ථි එත් ථ සන් තතා  ගාදුජනා. ාථා උපචාරක් ඛගණ නීවරණවිෙගමන 
අඞ් ෙපාතුභාගවන ච පගරසං සන් තතා ගහදු , න එවමිමස් ස. අාං පන 

ආදිමනසි…ගප.… පණීගතදු චා  ගාදුජනා. කෙචී  උත් තරවිහාරවාසිගක 

සන් ධාාාහ. අනාසිත්තකෙො  උපගසචගනන අනාසිත් තගකදු. ගතනාහ 

‘‘ඔජවන්කතො’’ , ඔජවන් තසදිගසදු  අත් ගථදු. මධුකරො  ඉට් ගඨදු. 
ගචතසිකසුඛප් පටිලාභසංවත් තනං  කචතුක් කජ් ඣානවගසන උගපක් ඛාා වා 
සන් තභාගවන සුඛෙ කත් තා සබ් ගබසම් පි වගසන ගවදිතබ් බං. 
ඣානසමුට් ඨානපණීතරූපඵුටසරීරතාවගසන පන 
කායිකසුඛප් පටිලාභසංවත් තනං දට් ඨබ් බං, තඤ් ච ගඛදු ඣානගතදු 

වුට් ඨිතකාගල. ඉමස් මිං පක් ගඛ අප්පිතප්පිතක්ඛකණ  ඉදං ගහතුම් හි 
භුම් මවචනං දට් ඨබ් බං. 

අවික්ඛම්භිකත  ඣාගනන සකසන් තානගතදු අනීහගට අප් පහීගන. 

අකෙොසල්ෙසම්භූකත  අගකදුසල් ලං වුච් ච  අවිජ් ජා, තගතදු සම් භූගත. 

අවිජ් ජාපුබ් බඞ් ෙමා හි සබ් ගබ පාපධම් මා. ඛකණකනවා  අත් තගනදු 

පවත්  ක් ඛගණගනව. අන්තරධාකපතී  එත් ථ අන් තරධාපනං විනාසනං. තං 
පන ඣානකත් තුකස් ස ඉධාධිප් ගපතත් තා පරියුට් ඨානප් පහානං ගහදුතී  ආහ 

‘‘වික්ඛම්කභතී’’ . වූපසකමතී  විගසගසන උපසගම . විගසගසන උපසමනං 

පන සම් මගදව උපසමනං ගහදුතී  ආහ ‘‘සුට්ඨු උපසකමතී’’ . 

නනු ච අඤ් ගඤදුපි සමාධි අත් තගනදු පවත්  ක් ඛගණගනව පටිපක් ඛධම් ගම 
අන් තරධාගප  වූපසගම , අථ කස ්මා අාගමව සමාධි එවං විගසගසත් වා 
වුත් ගතදු ? පුබ් බභාෙගතදු පට් ඨාා නානාවිතක් කවූපසමනසබ් භාවගතදු. 
වුත් තඤ ්ගහතං ‘‘ආනාපානස් ස  භාගවතබ් බා විතක් කුපච් ගඡදාාා’’  (අ. නි. 
9.1; උදා. 31). අපිච  ක් ඛපඤ ්ඤස ්ස ඤාණුත් තරස ්ගසතං කම් මට් ඨානං, 
ඤාණුත් තරස ්ස ච කිගලසප් පහානං ඉතගරහි සා සාං ාථා සද් ධාධිමුත් ගතහි 
දිට් ඨිප් පත් තස ්ස, තස් මා ඉමං විගසසං සන් ධාා ‘‘ඨානගසදු අන් තරධාගප  
වූපසගමතී’’  වුත් තං. අථ වා නිමිත් තපාතුභාගව ස  ඛගණගනව 
අඞ් ෙපාතුභාවසබ් භාවගතදු අාගමව සමාධි ‘‘ඨානගසදු අන් තරධාගප  
වූපසගමතී’’  වුත් ගතදු ාථා තං මහගතදු අකාලගමඝස් ස උට් ඨිතස් ස 
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ධාරානිපාගත ඛගණගනව පථවිාං රගජදුජල් ලස ්ස වූපසගමදු. ගතගනවාහ 
‘‘ගසායථාපි, භික් ඛගව, මහා අකාලගමගඝදු උට් ඨිගතදු’’ ආදි. සාසනිකස් ස 
ඣානභාවනා ගාභුගායන නිබ් ගබධභාගිාාව ගහදුතී  ආහ 

‘‘නිබ්කබධභාගියත්තා’’ . බුද් ධානං පන එකංගසන නිබ් ගබධභාගිාාව ගහදු . 
ඉමගමව හි කම් මට් ඨානං භාගවත් වා සබ් ගබපි සම් මාසම් බුද් ධා සම් මාසම් ගබදුධිං 
අධිෙච් ඡන්  , අරිාමග් ෙස් ස පාදකභූගතදු අාං සමාධි අනුක් කගමන වඩ් ඪිත් වා 

අරිාමග් ෙභාවං උපෙගතදු විා ගහදුතී  ආහ ‘‘අනුපුබ්කබන 

අරියමග් වුඩ්ඪිප්පත්කතො’’ . අාං පනත් ගථදු 
විරාෙනිගරදුධපටිනිස් සග් ොනුපස් සනානං වගසන සම් මගදව යුජ් ජ . 

ෙථන්   ඉදං පුච් ඡනාකාරවිභාවනපදං, පුච් ඡා ගචත් ථ 
කගථතුකමයතාවගසන අඤ් ගඤසං අසම් භවගතදු, සා ච උපරි ගදසනං 
ආරුළ ්හානං සබ් ගබසං පකාරවිගසසානං ආමසනවගසනා  ඉමමත් ථං 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘ෙථන්ති…කප.… විත්ථාකරතුෙමයතාපුච්ඡා’’  ආහ. ෙථං

බහුලීෙකතො  එත් ථාපි ආනාපානස් ස සමාධී  පදං ආගනත් වා 

සම් බන් ධිතබ් බං. තත් ථ ෙථන්   ආනාපානස ්ස සමාධිබහුලීකාරං 

නානප් පකාරගතදු විත් ථාගරතුකමයතාපුච් ඡා. බහුලීෙකතො

ආනාපානස්සතිසමාධී  තථා පුට් ඨධම් මනිදස් සනන්   ඉමමත් ථං ‘‘එකසව

නකයො’’  ඉමිනාගාව අ දිස් ස . ගහට් ඨා පපඤ් චවගසන වුත් තමත් ථං 

සුඛග් ෙහණත් ථං සඞ් ෙගහත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘අයං පකනත්ථ

සඞ්කඛපත්කථො’’  ආහ, පිණ් ඩත් ගථදු  වුත් තං ගහදු . 

තමත්ථන්   තං ‘‘කථං භාවිගතදු’’ ආදිනා පුච් ඡාවගසන සඞ් ගඛපගතදු 
වුත් තමත් ථං. ‘‘ඉධ තථාෙගතදු ගලදුගක උප් පජ් ජතී’’ ආදීසු )ම. නි. 1.291; අ. 
නි. 3.61) ඉධ-සද් ගදදු ගලදුකං උපාදාා වුත් ගතදු. ‘‘ඉගධව 
 ට් ඨමානස ්සා’’ ආදීසු )දී. නි. 2.369) ඔකාසං. ‘‘ඉධාහං, භික් ඛගව, භුත් තාවී 
අස් සං පවාරිගතදු’’ ආදීසු )ම. නි. 1.30) පදපූරණමත් තං. ‘‘ඉධ භික් ඛු ධම් මං 
පරිාාපුණාතී’’ ආදීසු )අ. නි. 5.73) පන සාසනං. ‘‘ඉධ, භික් ඛගව, භික් ඛූ’’  
ඉධාපි සාසනගමවා  දස් ගසන් ගතදු ‘‘භික් ඛගව, ඉමස ්මිං සාසගන භික් ඛූ’’  

වත් වා තගමවත් ථං පාකටං කත් වා දස් ගසතුං ‘‘අයං හී’’ ආදිමාහ. තත් ථ 

සබ්බප්පොරආනාපානස්සතිසමාධිනිබ්බත්තෙස්සා  සබ් බප් පකාරග් ෙහණං 
ගසදුළස පකාගර සන් ධාා. ගත හි ඉමස ්මිංගාව සාසගන. බාහිරකා හි ජානන් තා 

ආදිගතදු චතුප් පකාරගමව ජානන්  . ගතනාහ ‘‘අඤ්ඤසාසනස්ස

තථාභාවප්පටිකසධකනො’’ , ාථාවුත් තස ්ස පුග් ෙලස් ස 
නිස ්සාභාවප් පටිගසධගනදු  අත් ගථදු. එගතන ‘‘ඉධ, භික් ඛගව’’  ඉදං 
අන් ගතදුෙධඑව-සද් දන්   දස් ගස . සන්   හි එකපදානිපි අවධාරණානි ාථා 

වායුභක් ගඛදු . ගතගනවාහ ‘‘ඉකධව, භික්ඛකව, සමකණො’’ ආදි. 
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පරිපුණ් ණසමණකරණධම් ගමදු හි ගාදු, ගසදු 

සබ් බප් පකාරආනාපානස් ස සමාධිනිබ් බත් තගකදු. පරප්පවාදා  පගරසං 
අඤ ්ඤ ත් ථිාානං නානප් පකාරවාදා  ත් ථාාතනානි. 

අරඤ් ඤාදිකස ්ගසව භාවනානුරූපගසනාසනතං දස් ගසතුං ‘‘ඉමස්ස

හී’’ ආදි වුත් තං. ොද් දගමදු දමථං අනුපෙගතදු ගෙදුගණදු කූටක ොකණො. ාථා 

ථගනහි සබ් බගසදු ඛීරං න පග් ඝර , එවං ගදදුහපටිබන් ධිනී කූටකධනු. අස්සා  

ගෙදුපස් ස. රූපසද් දාදිගක පටිච් ච උප් පජ් ජනකඅස් සාගදදු රූපාරම්මණාදිරකසො. 

පුබ්කබ ආචිණ්ණාරම්මණන්   පබ් බජිතගතදු පුබ් ගබ, අනාදිම  වා සංසාගර 
පරිචිතාරම් මණං. උපචාරවගසන උපනිසීද , අප් පනාවගසන උපනිපජ් ජතී  
ගාදුගජතබ් බං. 

ඉධා  ඉමස් මිං සාසගන. නිබන්කධයයා  බන් ගධාය. සතියා  සම් මගදව 

කම් මට් ඨානසල් ලක් ඛණවසප් පවත් තාා ස ාා. ආරම්මකණ  

කම් මට් ඨානාරම් මගණ. දළ් න්   ථිරං, ාථා සගතදුකාරිස් ස 
උපචාරප් පනාගභගදදු සමාධි ඉජ් ඣ , තථා ථාමෙතං කත් වා  අත් ගථදු. 

මුද්ධභූතන්   සන් තතාදිවිගසසගුණවන් තතාා බුද් ධාදීහි අරිගාහි 
සමාගසවිතභාවගතදු ච මුද් ධසදිසං, උත් තමන්   අත් ගථදු. 

විකසසාධි මදිට්ඨධම්මසුඛවි ාරපදට්ඨානන්   සබ් ගබසං බුද් ධානං එකච් චානං 
පච් ගචකබුද් ධානං බුද් ධසාවකානඤ් ච විගසසාධිෙමස් ස ගචව 
අඤ ්ඤකම් මට් ඨාගනන අධිෙතවිගසසානං දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරස් ස ච 

පදට් ඨානභූතං. වත්ථුවිජ්ජාචරිකයො විය භ වා ගාදුගීනං 

අනුරූපනිවාසට් ඨානුපදිස් සනගතදු. භික්ඛු දීපිසදිකසො අරඤ් ගඤ එකගකදු 

විහරිත් වා පටිපක් ඛනිම් මථගනන ඉච් ඡිතත් ථසාධනගතදු. ඵෙමුත්තමන්   

සාමඤ ්ඤඵලමාහ. පරක්ෙමජවකයොග් භූමින්   භාවනුස් සාහජවස් ස 
ගාදුග් ෙකරණභූමිභූතං. 

එවං වුත්තෙක්ඛකණසූ  අභිධම් මපරිාාගාන සුත් තන් තපරිාාගාන 

වුත් තලක් ඛගණසු. රුක්ඛසමීපන්   ‘‘ාාවතා මජ් ඣන් හිගක කාගල සමන් තා 
ඡාාා ඵර , නිවාගත පණ් ණානි පතන්  , එත් තාවතා රුක් ඛමූලන්   වුච් චතී’’  

එවං වුත් තං රුක් ඛස ්ස සමීපට් ඨානං. අවකසසසත්තවිධකසනාසනන්   පබ් බතං 
කන් දරං ගිරිගුහං සුසානං වනප් පත් ථං අබ් ගභදුකාසං පලාලපුඤ් ජන්   එවං 

වුත් තං. උතුත්තයානුකූෙං ධාතුචරියානුකූෙන්   ගිම් හාදිඋතුත් තාස ්ස 
ගසම් හාදිධාතුත් තාස් ස ගමදුහාදිචරිතත් තාස ්ස ච අනුකූලං. තථා හි ගිම් හකාගල 
අරඤ් ඤං අනුකූලං ගසදුම් මසීතලභාවගතදු, ගහමන් ගත රුක් ඛමූලං 
හිමපාතනිවාරණගතදු, වස් සකාගල සුඤ් ඤාොරං 
වස් සනිවාරණගෙහසම් භවගතදු. ගසම් හධාතුකස් ස ගසම් හපක කස් ස අරඤ් ඤං 
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පටුන 

අනුකූලං දූරං ෙන් ත් වා භික් ඛාචරගණන ගසම් හස ්ස වූපසමනගතදු, 
පිත් තධාතුකස ්ස රුක් ඛමූලං අනුකූලං සීතවාතසම් ඵස් සසම් භවගතදු, 
වාතධාතුකස ්ස සුඤ් ඤාොරං අනුකූලං වාතනිවාරණගතදු. ගමදුහචරිතස් ස 
අරඤ් ඤං අනුකූලං. මහාඅරඤ් ගඤ හි චිත් තං න සඞ් කුච  විවටඞ් ෙණභාවගතදු, 
ගදදුසචරිතස් ස රුක් ඛමූලං අනුකූලං පසාදනීාභාවගතදු, රාෙචරිතස් ස 
සුඤ ්ඤාොරං අනුකූලං විසභාොරම් මණානං පගවසනිවාරණගතදු. 

අලීනානුද්ධච්චපක්ඛිෙන්   අසඞ් ගකදුචාවික් ගඛපපක් ඛිකං. සානඤ් හි 
ගකදුසජ් ජපක් ඛිකං, ඨානචඞ් කමනානි උද් ධච් චපක් ඛිකානි, න එවං නිසජ් ජා. 

තගතදු එව තස් සා සන් තතා. නිසජ්ජාය දළ් භාවං පල් ලඞ් කාභුජගනන, 

අස්සාසපස්සාසානං පවත්තනසුඛතං උපරිමකාාස් ස උජුකට් ඨපගනන, 

ආරම්මණපරිග් හූපායං පරිමුඛං ස ාා ඨපගනන දස් ගසන් ගතදු. 

ඌරුබද්ධාසනන්   ඌරූනමගධදුබන් ධනවගසන නිසජ් ජා. 

ගහට් ඨිමකාාස් ස අනුජුකං ඨපනං නිසජ් ජාවචගනගනව ගබදුධිතන්  . උජුං

ොයන්   එත් ථ ොය-සද් ගදදු උපරිමකාාවිසගාදු  ආහ – ‘‘උපරිමං සරීරං

උජුෙං ඨකපත්වා’’ . තං පන උජුකට් ඨපනං සරූපගතදු පගාදුජනගතදු ච 

දස් ගසතුං ‘‘අට්ඨාරසා’’ ආදි වුත් තං. න පණමන්තී  න ඔණමන්  . න

පරිපතතී  න විෙච් ඡ  වීථිං න විලඞ් ගඝ , තගතදු එව පුබ් ගබනාපරං 

විගසසුප් පත්  ාා වුඩ් ඪිං ඵා ං උපෙච් ඡ . ඉධ පරි-සද් ගදදු අභි-සද් ගදන 

සමානත් ගථදු  ආහ ‘‘ෙම්මට්ඨානාභිමුඛ’’න්  , බහිද් ධා පුථුත් තාරම් මණගතදු 

නිවාගරත් වා කම් මට් ඨානංගාව පුරක් ඛත් වා  අත් ගථදු. පරීති පරිග්  ට්කඨො 

‘‘පරිණායිකා’’ ආදීසු )ධ. ස. 16, 20) විා. නියයානට්කඨො පටිපක් ඛගතදු 

නිග් ෙමනට් ගඨදු, තස් මා පරිග් හිතනියයානන්   සබ් බථා ෙහිතාසම් ගමදුසං 
පරිච් චත් තසම් ගමදුසං ස ං කත් වා, පරමං ස ගනපක් කං උපට් ඨගපත් වා  

අත් ගථදු. සකතොවා  ස ාා සමන් නාෙගතදු එව සරන් ගතදු එව අස් සස , නාස් ස 

කාචි ස විරහිතා අස් සාසප් පවත්   ගහදුතී  අත් ගථදු. සකතො පස්සසතී  එත් ථාපි 

සගතදුව පස් සසතී  එව-සද් ගදදු ආගනත් වා වත් තබ් ගබදු. සකතොොරී  සගතදු 
එව හුත් වා ස ාා එව වා කාතබ් බස් ස කත් තා, කරණසීගලදු වා. 

බාත්තිංසායආොකරහී  චතූසු චතුක් ගකසු ආෙතානි දීඝරස් සාදීනි ගසදුළස 
පදානි අස් සාසපස් සාසවගසන ද් විධා විභජිත් වා වුත් ගතහි දීඝමස් සාසං ආදිං 
කත් වා පටිනිස් සග් ොනුපස් සිපස ්සාසපරිාන් ගතහි බාත්  ංසාකාගරහි. ාදි 
‘‘සගතදුව අස් සස , සගතදු පස් සසතී’’  එතස් ස විභඞ් ගෙ වුත් තං, අථ කස ්මා 
‘‘අස් සස  පස් සස ’’ච් ගචව අවත් වා ‘‘සගතදුකාරී’’  වුත් තං? එකරසං ගදසනං 
කාතුකාමතාා. පඨමචතුක් ගක පදද් වාගමව හි වත් තමානකාලවගසන ආෙතං, 
ඉතරානි අනාෙතකාලවගසන, තස් මා එකරසං ගදසනං කාතුකාමතාා සබ් බත් ථ 

‘‘සගතදුකාරි’’ච් ගචව වුත් තං. දීඝංඅස්සාසවකසනා  දීඝඅස් සාසවගසන, 
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විභත්  අගලදුපං කත් වා නිද් ගදගසදු. දීඝන්   වා භෙවතා වුත් තඅස් සාසවගසන. 

චිත්තස්ස එෙග් තං අවික්කඛපන්   වික් ගඛපස් ස පටිපක් ඛභාවගතදු 
අවික් ගඛගපදු  ලද් ධනාමං චිත් තස් ස එකග් ෙභාවං පජානගතදු ස  උපට් ඨිතා 

ආරම් මණං උපෙන් ත් වා ඨිතා ගහදු . තාය සතියා කතන ඤාකණනා  
ාථාවුත් තාා ස ාා ාථාවුත් ගතන ච ඤාගණන. ඉදං වුත් තං ගහදු  – දීඝං 
අස් සාසං ආරම් මණභූතං අවික් ඛිත් තචිත් තස් ස අසම් ගමදුහගතදු වා 
සම් පජානන් තස ්ස තත් ථ ස  උපට් ඨිතාව ගහදු , තං සම් පජානන් තස ්ස 
ආරම් මණකරණවගසන අසම් ගමදුහවගසන වා සම් පජඤ ්ඤං, 
තදධීනස සම් පජඤ ්ගඤන තංසමඞ් ගී ගාදුොවචගරදු සගතදුකාරී නාම ගහදුතී . 

පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සාසවකසනා  පටිනිස් සග් ොනුපස් සී හුත් වා 
අස් සසනස ්ස වගසන. ‘‘පටිනිස ්සග් ොනුපස් සිඅස ්සාසවගසනා’’  වා පාගඨදු, 
තස් ස පටිනිස් සග් ොනුපස් සිගනදු අස් සාසා පටිනිස් සග් ොනුපස් සිඅස් සාසා, ගතසං 
වගසනා  අත් ගථදු. 

අන් ගතදු උට් ඨිතසසනං අස් සාගසදු, බහි උට් ඨිතසසනං පස් සාගසදු  ආහ – 

‘‘අස්සාකසොති බහිනික්ඛමනවාකතො’’ ආදි. සුත්තන්තට්ඨෙථායං පන බහි 
උට් ඨහිත් වාපි අන් ගතදු සසනගතදු අස් සාගසදු, අන් ගතදු උට් ඨහිත් වාපි බහි 
සසනගතදු පස් සාගසදු  කත් වා උප් පටිපාටිාා වුත් තං. අථ වා මාතුකුච් ඡිාං බහි 
නික් ඛමිතුං අලද් ගධදුකාගසදු නාසිකාවාගතදු මාතුකුච් ඡිගතදු නික් ඛන් තමත් ගත 

පඨමං බහි නික් ඛමතී  විනයට්ඨෙථායං උප් පත්  ක් කගමන ‘‘ආදිම් හි සාගසදු 

අස් සාගසදු’’  බහිනික් ඛමනවාගතදු වුත් ගතදු. ගතගනවාහ ‘‘සබ්කබසම්පි 

 බ්භකසයයොන’’න්  ආදි. සුත්තන්තට්ඨෙථායං පන පවත්  ාං 
භාවනාරම් භසමගා පඨමං නාසිකාවාතස් ස අන් ගතදු ආකඩ් ඪිත් වා පච් ඡා බහි 
විස් සජ් ජනගතදු පවත්  ක් කගමන ‘‘ආදිම් හි සාගසදු අස් සාගසදු’’  
අන් ගතදුපවිසනවාගතදු වුත් ගතදු. සුත් තන් තනගාදුගාව ගචත් ථ 
‘‘අස් සාසාදිමජ් ඣපරිගාදුසානං ස ාා අනුෙච් ඡගතදු අජ් ඣත් තං 
වික් ගඛපෙගතන චිත් ගතන කාගාදුපි චිත් තම් පි සාරද් ධා ච ගහදුන්   ඉඤ් ජිතා ච 
ඵන් දිතා ච, පස් සාසාදිමජ් ඣපරිගාදුසානං ස ාා අනුෙච් ඡගතදු බහිද් ධා 
වික් ගඛපෙගතන චිත් ගතන කාගාදුපි චිත් තම් පි සාරද් ධා ච ගහදුන්   ඉඤ ්ජිතා ච 
ඵන් දිතා චා’’  )පටි. ම. 1.157) ඉමාා පාළිාා සගම . ‘‘භාවනාරම් ගභ 

පවත්  ක් කමස් ගසව ඉච් ඡිතත් තා සුන් දරතගරදු’’  වදන්  . තාලුං ආ ච්ච

නිබ්බායතී  තාලුං ආහච් ච නිරුජ් ඣ . ගතන කිර සම් ප ජාගතදු බාලදාරගකදු 

ඛිපිතං කගරදු . එවංතාවා ආදි ාථාවුත් තස් ස අත් ථස ්ස නිෙමනං. ගකචි ‘‘එවං 
තාවා  අගනන පවත්  ක් කගමන අස් සාගසදු බහිනික් ඛමනවාගතදු  
ෙගහතබ් බන්   අධිප් පාගාදු’’  වදන්  . 

අද්ධානවකසනා  කාලද් ධානවගසන. අාඤ් හි අද් ධාන-සද් ගදදු කාලස් ස 
ගදසස ්ස ච වාචගකදු . තත් ථ ගදසද් ධානං උදාහරණභාගවන දස් ගසත් වා 
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කාලද් ධානස ්ස වගසන අස් සාසපස් සාසානං දීඝරස් සතං විභාගවතුං ‘‘යථා

හී’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ ඔොසද්ධානන්   ඔකාසභූතං අද් ධානං. ඵරිත්වා  

බයාගපත් වා. චුණ්ණවිචුණ්ණාපි අගනකකලාපභාගවන, දීඝමද්ධානන්   දීඝං 

පගදසං. තස්මා  සණිකං පවත්  ාා දීඝසන් තානතාා දීඝා  වුච් චන්  . එත් ථ ච 
හත් ථිආදිසරීගර සුනඛාදිසරීගර ච අස් සාසපස් සාසානං ගදසද් ධානවිසිට් ගඨන 
කාලද් ධානවගසගනව දීඝරස් සතා වුත් තා  ගවදිතබ් බා ‘‘සණිකං පූගරත් වා 
සණිකගමව නික් ඛමන්  , සීඝං පූගරත් වා සීඝගමව නික් ඛමන් තී’’  වචනගතදු. 

මනුස්කසසූ  සමානප් පමාගණසුපි මනුස් සසරීගරසු. දීඝං අස්සසන්තී  දීඝං 

අස් සාසප් පබන් ධං පවත් ගතන් තී  අත් ගථදු. පස්සසන්තී  එත් ථාපි එගසව 
නගාදු. සුනඛසසාදගාදු විා රස් සං අස් සසන්   පස් සසන්   චා  ගාදුජනා. ඉදං 
පන දීඝං රස් සඤ ්ච අස් සසනං පස් සසනඤ් ච ගතසං සත් තානං සරීරස් ස 

සභාගවදු  දට් ඨබ් බං. කතසන්   ගතසං සත් තානං. කත  අස් සාසපස් සාසා. 

ඉත්තරමද්ධානන්   අප් පකං කාලං. නව ාොකරහී  භාවනමනුයුඤ් ජන් තස ්ස 
පුබ් ගබනාපරං අලද් ධවිගසසස් ස ගකවලං අද් ධානවගසන ආදිගතදු වුත් තා තගාදු 
ආකාරා, ගත ච ගඛදු එකච් ගචදු අස් සාසං සුට් ඨු සල් ලක් ගඛ , එකච් ගචදු 
පස් සාසං, එකච් ගචදු තොභාන්   ඉගමසං  ණ් ණං පුග් ෙලානං වගසන. ගකචි 
පන ‘‘අස් සස පි පස් සස පී  එකජ් ඣං වචනං භාවනාා නිරන් තරං 
පවත්  දස ්සනත් ථ’’න්   වදන්  . ඡන් දවගසන පුබ් ගබ විා තගාදු, තථා 
පාගමදුජ් ජවගසනා  ඉගමහි නවහි ආකාගරහි. 

කාමඤ් ගචත් ථ එකස් ස පුග් ෙලස් ස තගාදු එව ආකාරා ලබ් භන්  , 
තන්  වගසන පන සබ් ගබසං පාළිආරුළ් හත් තා ගතසං වගසන පරිකම් මස ්ස 

කාතබ් බත් තා ච ‘‘තත්රායං භික්ඛු නව ාොකරහී’’  වුත් තං. එවං පජානකතො  
එවං ාථාවුත් ගතහි ආකාගරහි අස් සාසපස් සාගස පජානගතදු, තත් ථ මනසිකාරං 

පවත් ගතන් තස ්ස. එකෙනාොකරනා  දීඝංඅස් සාසාදීසු චතූසු ආකාගරසු 
එගකන ආකාගරන, නවසු තීසු වා එගකන. තථා හි වක් ඛ  – 

‘‘දීගඝදු රස ්ගසදු ච අස ්සාගසදු, 
පස් සාගසදුපි ච තාදිගසදු; 
චත් තාගරදු වණ් ණා වත් තන්  , 
නාසිකග් ගෙව භික් ඛුගනදු’’ . )පාරා. අට් ඨ. 2.165); 

අාං භාවනා අස් සාසපස් සාසකාාානුපස් සනා  කත් වා වුත් තං 

‘‘ොයානුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවනාසම්පජ්ජතී’’ . 

ඉදානි පාළිවගසගනව ගත නව ආකාගර භාවනාවිධිඤ් ච දස් ගසතුං 

‘‘යථා ා’’ ආදි ආරද් ධං. තත් ථ ‘‘ෙථං පජානාතී’’  පජානනවිධිං 

කගථතුකමයතාා පුච් ඡ . දීඝං අස්සාසන්   වුත් තලක් ඛණං දීඝං අස් සාසං. 
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පටුන 

අද්ධානසඞ්ඛාකත  අද් ධානන්   සඞ් ඛං ෙගත දීගඝ කාගල, දීඝං ඛණන්   
අත් ගථදු. ගකදුට් ඨාසපරිාාගාදු වා සඞ් ඛාත-සද් ගදදු ‘‘ගථායසඞ් ඛාත’’න්  ආදීසු 

විා, තස් මා අද්ධානසඞ්ඛාකත  අද් ධානගකදුට් ඨාගස ගදසභාගෙ  අත් ගථදු. 

ඡන්කදො උප්පජ්ජතී  භාවනාා පුබ් ගබනාපරං විගසසං ආවහන්  ාා 
ලද් ධස් සාදත් තා තත් ථ සා සගාදු කත් තුකාමතාලක් ඛගණදු කුසලච් ඡන් ගදදු 

උප් පජ් ජ . ඡන්දවකසනා  තථාපවත් තඡන් දස ්ස වගසන 

විගසසභාවනමනුයුඤ් ජන් තස ්ස කම් මට් ඨානං වුඩ් ඪිං ඵා ං ෙගමන් තස් ස. තකතො

සුඛුමතරන්   ාථාවුත් තඡන් දප් පවත්  ාා පුරිමකගතදු සුඛුමතරං. භාවනාබගලන 
හි පටිප් පස ්සද් ධදරථපරිළාහතාා කාාස් ස අස් සාසපස් සාසා සුඛුමතරා හුත් වා 

පවත් තන්  . පාකමොජ්ජං උප්පජ්ජතී  අස් සාසපස් සාසානං සුඛුමතරභාගවන 
ආරම් මණස ්ස සන් තතරතාා කම් මට් ඨානස ්ස ච වීථිප් පටිපන් නතාා 

භාවනාචිත් තසහෙගතදු පගමදුගදදු ඛුද් දිකාදිගභදා තරුණපී  උප් පජ් ජ . චිත්තං

විවත්තතී  අනුක් කගමන අස් සාසපස් සාසානං අ විා සුඛුමතරභාවප් පත්  ාා 
අනුපට් ඨහගන විගචතබ් බාකාරප් පත් ගතහි ගතහි චිත් තං විනිවත් තතී  ගකචි. 
භාවනාබගලන පන සුඛුමතරභාවප් පත් ගතසු අස් සාසපස් සාගසසු තත් ථ 
පටිභාෙනිමිත් ගත උප් පන් ගන පක අස් සාසපස් සාසගතදු චිත් තං නිවත් ත . 

උකපක්ඛාසණ්ඨාතී  තස් මිං පටිභාෙනිමිත් ගත උපචාරප් පනාගභගද සමාධිම් හි 
උප් පන් ගන පුන ඣානනිබ් බත් තනත් ථං බයාපාරාභාවගතදු අජ් ඣුගපක් ඛනං 
ගහදු , සා පනාාං උගපක් ඛා තත්රමජ් ඣත් තුගපක් ඛා  ගවදිතබ් බා. 

ඉකමහිනවහිආොකරහී  ඉගමහි ාථාවුත් ගතහි නවහි පකාගරහි පවත් තා. 

දීඝං අස්සාසපස්සාසා ොකයො  දීඝාකාරා අස් සාසපස් සාසා චුණ් ණවිචුණ් ණාපි 
සමූහට් ගඨන කාගාදු. අස් සාසපස් සාගස නිස ්සාා උප් පන් නනිමිත් තම් පි එත් ථ 

අස් සාසපස් සාසසාමඤ් ඤවගසන වුත් තං. උපට්ඨානං සතී  තං ආරම් මණං 

උපෙන් ත් වා  ට් ඨතී  ස  උපට් ඨානං නාම. අනුපස්සනා ඤාණන්   
සමථවගසන නිමිත් තස් ස අනුපස් සනා විපස් සනාවගසන අස් සාසපස් සාගස 
තන් නිස ්සාඤ් ච කාාං ‘‘රූප’’න්  , චිත් තං තංසම් පයුත් තධම් ගම ච 
‘‘අරූප’’න්   වවත් ථගපත් වා නාමරූපස් ස අනුපස් සනා ච ඤාණං තත් ථ 

ාථාභූතාවගබදුගධදු. ොකයො උපට්ඨානන්   ගසදු කාගාදු 
ආරම් මණකරණවගසන උපෙන් ත් වා ස  එත් ථ  ට් ඨතී  උපට් ඨානං නාම. 
එත් ථ ච ‘‘කාගාදු උපට් ඨාන’’න්   ඉමිනා ඉතරකාාස් සපි සඞ් ෙගහදු  තථා 

වුත් තං සම් මසනචාරස් සපි ඉධ ඉච් ඡිතත් තා. කනොසතී  ගසදු කාගාදු ස  නාම 

න ගහදු . ස  උපට් ඨානඤ් ගචව ස  ච සරණට් ගඨන උපට් ඨානට් ගඨන ච. තාය 

සතියා  ාථාවුත් තාා ස ාා. කතනඤාකණනා  ාථාවුත් ගතගනව ඤාගණන. 

තං ොයන්   තං අස් සාසපස් සාසකාාඤ් ගචව තන් නිස ්සාරූපකාාඤ් ච. 

අනුපස්සතී  ඣානසම් පයුත් තඤාගණන ගචව විපස් සනාඤාගණන ච අනු අනු 

පස් ස . කතන වුච්චති ොකය ොයානුපස්සනා සතිපට්ඨානභාවනා  ගතන 
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අනුපස ්සගනන ාථාවුත් ගත කාගා අාං කාාානුපස් සනාස පට් ඨානභාවනා  
වුච් ච . ඉදං වුත් තං ගහදු  – ාා අාං ාථාවුත් ගත අස් සාසපස් සාසකාගා තස් ස 
නිස ්සාභූගත කරජකාගා ච කාාස් ගසව අනුපස් සනා අනුදකභූතාා මරීචිාා 
උදකානුපස් සනා විා න අනිච් චාදිසභාගව කාගා නිච් චාදිභාවානුපස් සනා, අථ 
ගඛදු ාථාරහං අනිච් චොක් ඛානත් තා සුභභාවස් ගසව අනුපස් සනා. අථ වා කාගා 
‘‘අහන්   වා, මමන්   වා, ඉත් ථී  වා, පුරිගසදු’’  වා ෙගහතබ් බස් ස කස ්සචි 
අභාවගතදු තාදිසං අනනුපස් සිත් වා කාාමත් තස් ගසව අනුපස් සනා 
කාාානුපස් සනා, තාා කාාානුපස් සනාා සම් පයුත් තා ස ගාව උපට් ඨානං 
ස පට් ඨානං, තස් ස භාවනා වඩ් ඪනා කාාානුපස් සනා ස පට් ඨානභාවනා . 

එකසව නකයො  ‘‘නවහි ආකාගරහී’’ ආදිනා වුත් තවිධිං රස් ස-පගද 

අ දිස ්ස . එත්ථා  එතස් මිං ාථාදස ්සිගත ‘‘කථං දීඝං අස් සසන් ගතදු’’ ආදිනා 

ආෙගත පාළිනගා. ඉධා  ඉමස් මිං රස් සපදවගසන ආෙගත පාළිනගා. අයන්   

ගාදුොවචගරදු. අද්ධානවකසනා  දීඝකාලවගසන. ඉත්තරවකසනා  

පරිත් තකාලවගසන. ඉකමහිආොකරහී  ඉගමහි නවහි ආකාගරහි. 

තාදිකසො  දීගඝදු රස් ගසදු ච. චත්තාකරොවණ්ණා  චත් තාගරදු ආකාරා ගත 

ච දීඝාදගාදු එව. නාසිෙග්ක ව භික්ඛුකනො  ොථාසුඛත් ථං රස් සං කත් වා 

වුත් තං. නාසිෙග්ක  වා  වා-සද් ගදදු අනිාමත් ගථදු, ගතන උත් තගරදුට් ඨං 
සඞ් ෙණ් හා . 

සබ්බොයප්පටිසංකවදී  සබ් බස් ස කාාස් ස පටි පටි පච් ගචකං සම් මගදව 
ගවදනසීගලදු ජානනසීගලදු, තස් ස වා පටි පටි සම් මගදව ගවගදදු එතස් ස අත් ථි, 
තං වා පටි පටි සම් මගදව ගවදමාගනදු  අත් ගථදු. තත් ථ තත් ථ සබ් බ-
ග් ෙහගණන අස් සාසාදිකාාස් ස අනවගසසපරිාාදාගන සිද් ගධපි 
අගනකකලාපසමුදාාභාවගතදු තස ්ස සබ් ගබසම් පි භාොනං 
සංගවදනදස් සනත් ථං පටි-සද් දග් ෙහණං, තත් ථ සක් කච් චකාරිභාවදස් සනත් ථං 

සං-සද් දග් ෙහණන්   ඉමමත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘සෙෙස්සා’’ ආදිමාහ. තත් ථ 
ාථා සමාගනසුපි අස් සාසපස් සාගසසු ගාදුගිගනදු පටිපත්  විධාගන පච් ගචකං 
සක් කච් චංගාව පටිපජ් ජිතබ් බන්   දස ්ගසතුං විසුං ගදසනා කතා, එවං 
තගමවත් ථං දීගපතුං ස පි අත් ථස ්ස සමානතාා ‘‘සකලස් සා’’ ආදිනා 

පදද් වාස් ස විසුං විසුං අත් ථවණ් ණනා කතා  ගවදිතබ් බා. පාෙටං

ෙකරොන්කතො  විභූතං කගරදුන් ගතදු, සබ් බගසදු විභාගවන් ගතදු  අත් ගථදු. 
පාකාකරණං විභාවනං තත් ථ අසම් මුය් හනඤාගණගනව ගනසං පවත් තගනන 

ගහදුතී  දස් ගසන් ගතදු ‘‘එවං විදිතං ෙකරොන්කතො’’ ආදිමාහ. තත් ථ තස්මා  
ාස් මා ඤාණසම් පයුත් තචිත් ගතගනව අස් සාසපස් සාගස පවත් ගත , න 
විප් පයුත් තචිත් ගතන, තස් මා එවංභූගතදු සබ් බකාාප් පටිසංගවදී අස් සසිස් සාමි 
පස් සසිස් සාමී  සික් ඛතී  වුච් ච  බුද් ධාදීහී  ගාදුජනා. 
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චුණ්ණවිචුණ්ණවිසකට  අගනකකලාපතාා චුණ් ණවිචුණ් ණභාගවන විසගට. 

ආදි පාෙකටො ක ොති ස ාා ඤාණස් ස ච වගසන කතපුබ් බාභිසඞ් ඛාරස ්ස 

පවත් තත් තා. තාදිකසන භවිතබ්බන්   චතුත් ථපුග් ෙලසදිගසන භවිතබ් බං, 
පගෙව ස ං ඤාණඤ් ච පච් චුපට් ඨගපත් වා තීසුපි ඨාගනසු 
ඤාණසම් පයුත් තගමව චිත් තං පවත් ගතතබ් බන්   අධිප් පාගාදු. 

එවන්   වුත් තප් පකාගරන සබ් බකාාප් පටිසංගවදනවගසගනව. ඝටතී  

උස් සහ . වායමතී  වාාාමං කගරදු , මනසිකාරං පවත් ගතතී  අත් ගථදු. 

තථාභූතස්සා  ආනාපානස් ස ං භාගවන් තස් ස. සංවකරො  ස  වීරිාම් පි වා. 

තාය සතියා  ාා සා ආනාපාගන ආරබ් භ පවත් තා ස , තාා. කතන

මනසිොකරනා  ගාදු ගසදු තත් ථ ස පුබ් බඞ් ෙගමදු භාවනාමනසිකාගරදු, ගතන 

සද් ධින්   අධිප් පාගාදු. ආකසවතී  ‘‘ ස් ගසදු සික් ඛාගාදු’’  වුත් ගත 
අධිකුසලධම් ගම ආගසව . තදාගසවනඤ් ගහත් ථ සික් ඛනන්   අධිප් ගපතං. 

පුරිමනකය  පුරිමස ්මිං භාවනානගා, පඨමවත් ථුද් වගා  අධිප් පාගාදු. තත් ථාපි 
කාමං ඤාණුප් පාදනං ලබ් භගතව අස් සාසපස් සාසානං ාාථාවගතදු 
දීඝරස් සභාවාවගබදුධසබ් භාවගතදු, තථාපි තං න ොක් කරං ාථාපවත් තානං ගතසං 
ෙහණමත් තභාවගතදු  තත් ථ වත් තමානකාලප් පගාදුගෙදු කගතදු. ඉදං පන 
ොක් කරං පුරිසස ්ස ඛුරධාරාාං ෙමනසදිසං, තස් මා සා සගාගනත් ථ 
පුබ් බාභිසඞ් ඛාගරන භවිතබ් බන්   දීගපතුං අනාෙතකාලප් පගාදුගෙදු කගතදු  

ඉමමත් ථං දස් ගසතුං ‘‘තත්ථ යස්මා’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ ඤාණුප්පාදනාදීසූ  

ආදි-සද් ගදන කාාසඞ් ඛාරපස් සම් භනපී පටිසංගවදනාදිං සඞ් ෙණ් හා . ගකචි 
පගනත් ථ ‘‘සංවරසමාදානානං සඞ් ෙගහදු’’  වදන්  . 

ොයසඞ්ඛාරන්   අස් සාසපස් සාසං. ගසදු හි චිත් තසමුට් ඨාගනදුපි සමාගනදු 
කරජකාාපටිබද් ධවුත්  තාා ගතන සඞ් ඛරීාතී  කාාසඞ් ඛාගරදු  වුච් ච . ගාදු 
පන ‘‘කාාසඞ් ඛාගරදු වචීසඞ් ඛාගරදු’’  )ම. නි. 1.102) එවමාෙගතදු 
කාාසඞ් ඛාගරදු ගචතනාලක් ඛගණදු ස පි ද් වාරන් තරුප් පත්  ාං 
ගාභුායවුත්  ාා තබ් බහුලවුත්  ාා ච කාාද් වාගරන ලක් ඛිගතදු, ගසදු ඉධ 

නාධිප් ගපගතදු. පස්සම්කභන්කතො ආදීසු පච් ඡිමං පච් ඡිමං පදං පුරිමස් ස පුරිමස ්ස 
අත් ථවචනං. තස් මා පස් සම් භනං නාම වූපසමනං, තඤ් ච තථාපගාදුගෙ අස  
උප් පජ් ජනාරහස ්ස ඔළාරිකස් ස කාාසඞ් ඛාරස ්ස පගාදුෙසම් පත්  ාා 

අනුප් පාදනන්   දට් ඨබ් බං. තත්රා  ‘‘ඔළාරිකං කාාසඞ් ඛාරං 

පස් සම් ගභන් ගතදු’’  එත් ථ. අපරිග් හිතොකෙ  කම් මට් ඨානස ්ස 
අනාරද් ධකාගල, තගතදු එව කාාචිත් තානම් පි අපරිග් ෙහිතකාගල. ‘‘නිසීද  
පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා උජුං කාාං පණිධාාා’’  හි ඉමිනා කාාපරිග් ෙගහදු, 
‘‘පරිමුඛං ස ං උපට් ඨගපත් වා’’  ඉමිනා චිත් තපරිග් ෙගහදු වුත් ගතදු. 

ගතගනවාහ – ‘‘ොකයොපි චිත්තම්පි පරිග් හිතා ක ොන්තී’’ . ොකයො  
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පටුන 

කරජකාගාදු. සදරථා  සපරිළාහා. සා ච ගනසං සදරථතා ෙරුභාගවන විා 

ඔළාරිකතාා අවිනාභාවිනී  ආහ ‘‘ඔළාරිො’’ . බෙවතරා  සබලා ථූලා. 

සන්තා ක ොන්තී  චිත් තං තාව බහිද් ධා වික් ගඛපාභාගවන එකග් ෙං හුත් වා 
කම් මට් ඨානං පරිග් ෙගහත් වා පවත් තමානං සන් තං ගහදු  වූපසන් තං, තගතදු එව 
තංසමුට් ඨානා රූපධම් මා ලහුමුොකම් මඤ් ඤභාවප් පත් තා, තදනුගුණතාා ගසසං 
 සන් ත රූපන්   එවං චිත් ගත කාගා ච වූපසන් ගත පවත් තමාගන 
තන් නිස ්සිතා අස් සාසපස් සාසා සන් තසභාවා අනුක් කගමන 

සුඛුමසුඛුමතරසුඛුමතමා හුත් වා පවත් තන්  . ගතන වුත් තං ‘‘යදා පනස්ස

ොකයොපී’’ ආදි. පස්සම්කභමී  පඨමාවජ් ජනා. ආභුජනං ආකභොක ො, සම් මා 

අනු අනු ආහරණං සමන්නා ාකරො, තස් මිංගාව අත් ගථ අපරාපරං 
පවත් තආවජ් ජනා තස් ගසව අත් ථස් ස මනසිකරණං චිත් ගත ඨපනං 

මනසිොකරො, වීමංසා පච්චකවක්ඛණා. 

සාරද්කධ  සදරගථ සපරිළාගහ. අධිමත්තන්   බලවං ඔළාරිකං, 
ලිඞ් ෙවිපල් ලාගසන වුත් තං. කාාසඞ් ඛාගරදු හි අධිප් ගපගතදු. ‘‘අධිමත් තං හුත් වා 

පවත් තතී’’  කිරිාාවිගසසනං වා එතං. සුඛුමන්   එත් ථාපි එගසව නගාදු. 

ොයම්හී  එත් ථ චිත් ගත චා  ආගනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

පඨමජ් ඣානගතදු වුට් ඨාා කරිාමානං ො ාජ් ඣානස ්ස නානාවජ් ජනං 
පරිකම් මං පඨමජ් ඣානං විා දූරසමුස් සාරිතපටිපක් ඛන්   කත් වා 
තංසමුට් ඨාගනදු කාාසඞ් ඛාගරදු පඨමජ් ඣාගන ච ො ාජ් ඣානූපචාගර ච 
ඔළාරිගකදු  සදිගසදු වුත් ගතදු. එස නගාදු ගසසුපචාරද් වගාපි. අථ වා 
ො ාජ් ඣානාදීනං අධිෙමාා පටිපජ් ජගතදු ොක් ඛාපටිපදාදිවගසන කිලමගතදු 
ගාදුගිගනදු කාාකිලමථචිත් තුපඝාතාදිවගසන විතක් කාදිසඞ් ගඛදුගභන 
සපරිප් ඵන් දතාා ච චිත් තප් පවත්  ාා ො ාජ් ඣානාදිඋපචාගරසු 

කාාසඞ් ඛාරස ්ස ඔළාරිකතා ගවදිතබ් බා. අතිසුඛුකමො  අඤ ්ඤත් ථ ලබ් භමාගනදු 
කාාසඞ් ඛාගරදු චතුත් ථජ් ඣාගන අ ක් කන් තසුඛුගමදු. සුඛුමභාගවදුපිස් ස තත් ථ 

නත් ථි කුගතදු ඔළාරිකතා අප් පවත් තනගතදු. ගතනාහ ‘‘අප්පවත්තිකමව 

පාපුණාතී’’ . 

ලාභිස ්ස සගතදු අනුපුබ් බසමාපත්  සමාපජ් ජනගවලං එකාසගනගනව වා 
සබ් ගබසං ඣානානං පටිලාභං සන් ධාා මජ් ඣිමභාණකා 
ගහට් ඨිමගහට් ඨිමජ් ඣානගතදු උපරූපරිඣානූපචාගරපි සුඛුමතරං ඉච් ඡන්  . 
තත් ථ හි ගසදුපචාරානං ඣානානං උපරූපරි විගසසවන් තතා සන් තතා ච 
සම් භගවාය, එකාවජ් ජනූපචාරං වා සන් ධාා එවං වුත් තං. එවඤ් හි ගහට් ඨා 
වුත් තවාගදන ඉමස් ස වාදස් ස අවිගරදුගධදු සිද් ගධදු භින් නවිසාත් තා. 

සබ්කබසංකයවා  උභගාසම් පි. ාස් මා ගත සබ් ගබපි වුච් චමාගනන විධිනා 

පස් සද් ධිමිච් ඡන්  ගාව. අපරිග් හිතොකෙ පවත්තොයසඞ්ඛාකරො
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පරිග් හිතොකෙ පටිප්පස්සම්භතී  ඉදං සදිසසන් තානතාා වුත් තං. න හි ගත 
එව ඔළාරිකා අස් සාසාදගාදු සුඛුමා ගහදුන්  . පස් සම් භනාකාගරදු පන ගතසං 
ගහට් ඨා වුත් ගතදුගාව. 

ම ාභූතපරිග් ක සුඛුකමො  චතුධාතුමුගඛන විපස ්සනාභිනිගවසං සන් ධාා 

වුත් තං. සෙෙරූපපරිග් ක  සුඛුකමො භාවනාා උපරූපරි පණීතභාවගතදු. 

ගතගනවාහ ‘‘රූපාරූපපරිග් ක  සුඛුකමො’’ . 

ෙක්ඛණාරම්මණිෙවිපස්සනායා  කලාපසම් මසනමාහ. නිබ් බිදානුපස් සනාගතදු 

පට් ඨාා බෙවවිපස්සනා, තගතදු ඔරං දුබ්බෙවිපස්සනා. පුබ්කබවුත්තනකයනා  
‘‘අපරිග් ෙහිතකාගල’’ ආදිනා සමථනගා වුත් තනගාන. ‘‘අපරිග් ෙගහ 
පවත් ගතදු කාාසඞ් ඛාගරදු මහාභූතපරිග් ෙගහ පටිප් පස ්සම් භතී’’ ආදිනා 
විපස් සනානගාපි පටිප් පස ්සද් ධි ගාදුගජතබ් බා  වුත් තං ගහදු . 

අස්සා  ඉමස් ස ‘‘පස් සම් භාං කාාසඞ් ඛාර’’න්   පදස් ස. 

කචොදනාකසොධනාහී  අනුගාදුෙපරිහාගරහි. එවන්   ඉදානි වුච් චමානාකාගරන. 

ෙථන්   ාං ඉදං ‘‘පස් සම් භාං…ගප.… සික් ඛතී’’  වුත් තං, තං කථං ගකන 
පකාගරන කාාසඞ් ඛාරස් ස පස් සම් භනං ගාදුගිගනදු ච සික් ඛනං ගහදුතී  
කගථතුකාමතාා පුච් ඡිත් වා කාාසඞ් ඛාගර සරූපගතදු ඔළාරිකසුඛුමගතදු 

වූපසමගතදු අනුගාදුෙපරිහාරගතදු ච දස් ගසතුං ‘‘ෙතකම ොයසඞ්ඛාරා’’ ආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ ොයිො  රූපකාගා භවා. ොයප්පටිබද්ධා  කාාසන් නිස ්සිතා. 
කාගා ස  ගහදුන්  , අස  න ගහදුන්  , තගතදු එව ගත අකාාසමුට් ඨානාපි 

කාගාන සඞ් ඛරීාන් තී  ොයසඞ්ඛාරා. පස්සම්කභන්කතො  ඔළාරිගකදුළාරිකං 
පස් සම් ගභන් ගතදු. 

ගසසපදද් වාං තස ්ගසව ගවවචනං. ඔළාරිකඤ් හි කාාසඞ් ඛාරං 

අවූපසන් තසභාවං සන් නිසීදාගපන් ගතදු ‘‘පස්සම්කභන්කතො’’  වුච් ච , 

අනුප් පාදනිගරදුධං පාගපන් ගතදු ‘‘නිකරොකධන්කතො’’ , සුට් ඨු සන් තසභාවං 

නාන් ගතදු ‘‘වූපසකමන්කතො’’ . 

යථාරූකපහී  ාාදිගසහි. ොයසඞ්ඛාකරහී  ඔළාරිගකහි කාාසඞ් ඛාගරහි. 

ආනමනා  අභිමුගඛන කාාස් ස නමනා. විනමනා  විසුං විසුං පස් සගතදු 

නමනා. සන්නමනා  සබ් බගතදු, සුට් ඨු වා නමනා. පණමනා  පච් ඡගතදු 

නමනා. ඉඤ්ජනාදීනි ආනමනාදීනං ගවවචනානි, අධිමත් තානි වා 

අභිමුඛචලනාදීනි ආනමනාදගාදු, මන් දානි ඉඤ් ජනාදගාදු. පස්සම්භයං 

ොයසඞ්ඛාරන්   තථාරූපං ආනමනාදීනං කාරණභූතං ඔළාරිකං කාාසඞ් ඛාරං 
පටිප් පස් සම් ගභන් ගතදු. තස් මිඤ ්හි පස් සම් භිගත ආනමනාදගාදුපි පස් සම් භිතා 
එව ගහදුන්  . 
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සන්තං සුඛුමන්   ාථාරූගපහි කාාසඞ් ඛාගරහි කාාස් ස 
අපරිප් ඵන් දනගහතූහි ආනමනාදගාදු න ගහදුන්  , තථාරූපං දරථාභාවගතදු 

සන් තං, අගනදුළාරිකතාා සුඛුමං. පස්සම්භයංොයසඞ්ඛාරන්   සාමඤ ්ඤගතදු 
එකං කත් වා වද . අථ වා පුබ් ගබ ඔළාරිගකදුළාරිකං කාාසඞ් ඛාරං 
පටිප් පස් සම් ගභන් ගතදු අනුක් කගමන කාාස් ස අපරිප් ඵන් දනගහතුභූගත 
සුඛුමසුඛුමතගර උප් පාගදත් වා ගතපි පටිප් පස් සම් ගභත් වා පරමසුඛුමතාා 
ගකදුටිප් පත් තං ාං කාාසඞ් ඛාරං පටිප් පස් සම් ගභ , තං සන් ධාා වුත් තං 

‘‘සන්තං සුඛුමංපස්සම්භයංොයසඞ්ඛාර’’න්  . 

ඉතී ආදි ගචදුදකවචනං. තත් ථ ඉතී  පකාරත් ගථ නිපාගතදු, කිරා  
අරුචිසූචගන, එවඤ් ගච  අත් ගථදු. අාඤ් ගහත් ථ අධිප් පාගාදු 

‘‘වුත් තප් පකාගරන ාදි අ සුඛුමම් පි කාාසඞ් ඛාරං පස් සම් ගභතී’’ . එවං

සන්කත  එවං ස  තාා වුත් තාකාගර ලබ් භමාගන. වාතූපෙද්ධියා  වාතස් ස 

උපලද් ධිාා. ච-සද් ගදදු සමුච් චාත් ගථදු, අස් සාසාදිවාතාරම් මණස් ස චිත් තස් ස 
පභාවනා උප් පාදනා පවත් තනා න ගහදු , ගත ච ගතන පස් සම් ගභතබ් බා  

අධිප් පාගාදු. අස්සාසපස්සාසානඤ්ච පභාවනා  ඔළාරිගක අස් සාසපස් සාගස 
භාවනාා පටිප් පස ්සම් ගභත් වා සුඛුමානං ගතසං පභාවනා ච න ගහදු  උභගාසං 

ගතසං ගතන පටිප් පස් සම් ගභතබ් බගතදු. ආනාපානස්සතියා  
ආනාපානාරම් මණාා ස ාා ච පවත් තනං න ගහදු  ආනාපානානං අභාවගතදු. 
තගතදු එව තංසම් පයුත් තස් ස ආනාපානස් ස සමාධිස් ස ච පභාවනා උප් පාදනාපි 

න ගහදු . න හි කදාචි ආරම් මගණන විනා සාරම් මණා ධම් මා සම් භවන්  . නච

නංතන්   එත් ථ නන්   නිපාතමත් තං. තං වුත් තවිධානං සමාපත්  ං පණ් ඩිතා 
පඤ ්ඤවන් ගතදු න ගචව සමාපජ් ජන්  පි තගතදු න වුට් ඨහන්  පී  ගාදුජනා. 
එවං ගචදුදගකදු සබ් ගබන සබ් බං අභාවූපනානං පස් සම් භනන්   අධිප් පාගාන 
ගචදුගද . 

පුන ඉතිකිරා ආදි ාථාවුත් තාා ගචදුදනාා විස් සජ් ජනා. තත් ථ කිරා  ාදී  
එතස ්ස අත් ගථ නිපාගතදු. ඉ  කිර සික් ඛ , මාා වුත් තාකාගරන ාදි සික් ඛතී  

අත් ගථදු. එවං සන්කත  එවං පස් සම් භගන ස . පභාවනා ක ොතී  ාදිපි 
ඔළාරිකා කාාසඞ් ඛාරා පටිප් පස් සම් භන්  , සුඛුමා පන අත් ගථවා  
අනුක් කගමන පරමසුඛුමභාවප් පත් තස ්ස වගසන නිමිත් තුප් පත්  ාා 
ආනාපානස ්ස ාා ආනාපානස ්ස සමාධිස් ස ච පභාවනා ඉජ් ඣගතවා  
අධිප් පාගාදු. 

යථා ෙථං වියා  ාථාවුත් තවිධානං තං කථං විා දට් ඨබ් බං, අත් ථි කිඤ් චි 
තදත් ථසම් පටිපාදගන ඔපම් මන්   අධිප් පාගාදු. ඉදානි ඔපම් මං දස් ගසතුං 

‘‘කසයයථාපී’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ කසයයථාපී  ඔපම් මත් ගථ නිපාගතදු. 

ෙංකස  කංසභාජගන. නිමිත්තන්   නිමිත් තස් ස, ගතසං සද් දානං 
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පටුන 

පවත් තාකාරස් සා  අත් ගථදු. සාමිඅත් ගථ හි ඉදං උපගාදුෙවචනං. 

සුග් හිතත්තා  සුට් ඨු ෙහිතත් තා. සුමනසිෙතත්තා  සුට් ඨු චිත් ගත ඨපිතත් තා. 

සූපධාරිතත්තා  සම් මගදව උපධාරිතත් තා සල් ලක් ඛිතත් තා. සුඛුමො සද්දා  

අනුරගව ආහ, ගා අප් පකා. අප් පත් ගථදු හි අාං ෙ-සද් ගදදු. 

සුඛුමසද්දනිමිත්තාරම්මණතාපී  සුඛුගමදු සද් ගදදුව නිමිත් තං 
සුඛුමසද් දනිමිත් තං, තදාරම් මණතාාපී  වුත් තං ගහදු . කාමං තදා සුඛුමාපි 
සද් දා නිරුද් ධා, සද් දනිමිත් තස් ස පන සුග් ෙහිතත් තා 
සුඛුමතරසද් දනිමිත් තාරම් මණභාගවනපි චිත් තං පවත් ත . ආදිගතදු පට් ඨාා හි 
තස් ස තස් ස නිරුද් ධස ්ස සද් දස් ස නිමිත් තං අවික් ඛිත් ගතන චිත් ගතන 
උපධාගරන් තස ්ස අනුක් කගමන පරිගාදුසාගන අ සුඛුමසද් දනිමිත් තම් පි 

ආරම් මණං කත් වා චිත් තං පවත් තගතව. චිත්තං න වික්කඛපං  ච්ඡති තස් මිං 
ාථාඋපට් ඨිගත නිමිත් ගත සමාධානසබ් භාවගතදු. 

එවංසන්කත ආදි වුත් තස් ගසවත් ථස් ස නිෙමනවගසන වුත් තං. තත් ථ ාස් ස 
සුත් තපදස ්ස සද් ධිං ගචදුදනාගසදුධනාහි අත් ගථදු වුත් ගතදු, තං උද් ධරිත් වා 

කාාානුපස් සනාස පට් ඨානානි විභාෙගතදු දස් ගසතුං ‘‘පස්සම්භය’’න්  ආදි 

වුත් තං. තත් ථ පස්සම්භයං ොයසඞ්ඛාරන්   වුත් තඅස් සාසපස් සාසා කාගාදු  

ගාදුජනා ගවදිතබ් බා. අථ වා පස්සම්භයං ොයසඞ්ඛාරන්   එත් ථ 

අස් සාසපස් සාසා කාගාදු  එවමත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. ම ාසතිපට්ඨානසුත්කත (දී. 
නි. 2.372 ආදගාදු; ම. නි. 1.105 ආදගාදු( කාාානුපස් සනං කගථන් ගතන 

පඨමචතුක් කස ්ගසව වුත් තත් තා, ආනාපානස්සතිසුත්කතපි ‘‘ාස් මිං සමගා, 
භික් ඛගව, භික් ඛු දීඝං වා අස් සසන් ගතදු දීඝං අස් සසාමී  පජානා …ගප.… 
පස් සම් භාං කාාසඞ් ඛාරං පස් සසිස් සාමී  සික් ඛ . කාගා කාාානුපස් සී, 
භික් ඛගව, තස් මිං සමගා භික් ඛු විහරතී’’  )ම. නි. 2.149) වුත් තත් තා ච 
‘‘කාාානුපස් සනාවගසන වුත් තස් ස පඨමචතුක් කස ්සා’’  වුත් තං. 

ආදිෙම්මිෙස්සෙම්මට්ඨානවකසනා  සමථකම් මට් ඨානං සන් ධාා වුත් තං, 

විපස් සනාකම් මට් ඨානං පන ඉතරචතුක් ගකසුපි ලබ් භගතව. එත්ථා  

පඨමචතුක් ගක. ස  පටිසම්භිදාහී  නිදස් සනමත් තගමතං, පුඤ ්ඤවන් තානං පන 

උපනිස ්සාසම් පන් නානං අභිඤ් ඤාපි සිජ් ඣ ගාව. චතුබ්බිධන්   

පා ගමදුක් ඛසංවරාදිවගසන චතුබ් බිධං. අනාපජ්ජනන්   සත් තන් නං 

ආපත්  ක් ඛන් ධානං අඤ් ඤතරස් ස අනාපජ් ජනං. ආපන්නවුට්ඨානන්   
ආපන් නසප් පටිකම් මාපත්  ගතදු ාථාධම් මං පටිකම් මකරගණන වුට් ඨානං, 
ගදසනාොමිනිගතදු ගදසනාා, වුට් ඨානොමිනිගතදු 
පරිවාසාදිවිනාකම් මකරගණන වුට් ඨානන්   වුත් තං ගහදු . ගදසනාාපි හි 
ආපන් නාපත්  ගතදු වුට් ඨානං ගහදුතී  සාපි වුට් ඨාගනගනව සඞ් ෙහිතා. 

කිකෙකසහිච අප්පටිපීළනන්   ගකදුගධදු උපනාගහදු මක් ගඛදු පලාගසදු ඉස් සා 
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පටුන 

මච් ඡරිාං මාාා සාගඨායං ථම් ගභදු සාරම් ගභදු මාගනදු අ මාගනදු මගදදු 
පමාගදදු  එවමාදීහි පාපධම් ගමහි අප් පටිපීළනං, ගතසං අනුප් පාදනන්   වුත් තං 
ගහදු . 

ාමිදං ආභිසමාචාරිකසීලං වුච් චතී  සම් බන් ගධදු. ද්කවඅසීති

ඛන්ධෙවත්තානි චුද්දසවිධං ම ාවත්තන්   එත් ථ ම ාවත්තං නාම 
වත් තක් ඛන් ධගක වුත් තානි ආෙන් තුකවත් තං 
ආවාසිකෙමිකඅනුගමදුදනභත් තග් ෙපිණ් ඩචාරිකආරඤ් ඤිකගසනාසනජන් තාඝ
රවච් චකුටිඋපජ් ඣාාසද් ධිවිහාරිකආචරිාඅන් ගතවාසිකවත් තන්   චුද් දස 
වත් තානි. තගතදු අඤ් ඤානි පන කදාචි තජ් ජනීාකම් මකතාදිකාගලගාව 
චරිතබ් බානි ද් වාසී  ඛන් ධකවත් තානි, න සබ් බාසු අවත් ථාසු චරිතබ් බානි, 
තස් මා මහාවත් ගතසු අෙණිතානි. තත් ථ ‘‘පාරිවාසිකානං භික් ඛූනං වත් තං 
පඤ ්ඤගපස් සාමී’’  ආරභිත් වා ‘‘න උපසම් පාගදතබ් බං…ගප.… න ඡමාාං 
චඞ් කමන් ගත චඞ් කගම චඞ් කමිතබ් බ’’න්   )චූළව. 76) වුත් තවත් තානි ඡසට් ඨි, 
තගතදු පරං ‘‘න, භික් ඛගව, පාරිවාසිගකන භික් ඛුනා පාරිවාසිකවුඩ් ඪතගරන 
භික් ඛුනා සද් ධිං මූලාාපටිකස් සනාරගහන, මානත් තාරගහන, 
මානත් තචාරිගකන, අබ් භානාරගහන භික් ඛුනා සද් ධිං එකච් ඡන් ගන ආවාගස 
වත් ථබ් බ’’න්  ආදිනා )චූළව. 82) වුත් තානි පකතත් ගත චරිතබ් ගබහි 
අනඤ් ඤත් තා විසුං තානි අෙගණත් වා පාරිවාසිකවුඩ් ඪතරාදීසු පුග් ෙලන් තගරසු 
චරිතබ් බත් තා ගතසං වගසන සම් පිණ් ගඩත් වා එගකකං කත් වා ෙණිතානි 
පඤ ්චා  එකසත් ත  වත් තානි, උක් ගඛපනීාකම් මකතවත් ගතසු 
වත් තපඤ ්ඤාපනවගසන වුත් තං ‘‘න පකතත් තස ්ස භික් ඛුගනදු 
අභිවාදනං…ගප.… නහාගන පිට් ඨිපරිකම් මං සාදිතබ් බ’’න්   )චූළව. 51) ඉදං 
අභිවාදනාදීනං අසාදිානං එකං, ‘‘න පකතත් ගතදු භික් ඛු සීලවිපත්  ාා 
අනුද් ධංගසතබ් ගබදු’’ ආදීනි )චූළව. 51) ච දසා  එවගමතානි ද් වාසී . 
එගතස ්ගවව පන කානිචි තජ් ජනීාකම් මාදිවත් තානි කානිචි 
පාරිවාසිකාදිවත් තානී  අග් ෙහිතග් ෙහගණන ද් වාසී  එව. අඤ් ඤත් ථ පන 
අට් ඨකථාපගදගස අප් පකං ඌනමධිකං වා ෙණනූපෙං න ගහදුතී  අසී  

ඛන් ධකවත් තානී  වුච් ච . ආභිසමාචාරිෙසීෙන්   එත් ථ අභිසමාචාකරො  
උත් තමසමාචාගරදු, අභිසමාචාගරදුව ආභිසමාචාරිකං, අභිසමාචාරං වා ආරබ් භ 
පඤ ්ඤත් තං ආභිසමාචාරිකං, තගදව සීලන්   ආභිසමාචාරිකසීලං. 

ඛන් ධකවත් තපරිාාපන් නස ්ස සීලස් ගසතං අධිවචනං. අ ං සීෙං රක්ඛාමි, කිං

ආභිසමාචාරිකෙනා ආදීසු සීෙන්   උභගතදුවිභඞ් ෙපරිාාපන් නගමව 
ෙගහතබ් බං ඛන් ධකවත් තපරිාාපන් නස ්ස ආභිසමාචාරිකග් ෙහගණන 

ෙහිතත් තා. පරිපූකර  පරිපුණ් ගණ, පරිපූරිගත  වා අත් ගථදු. 

තකතො  ාථාවුත් තසීලවිගසදුධනගතදු පරං. ආවාකසො  ආවාසපලිගබදුගධදු. 

කුෙන්  ආදීසුපි එගසව නගාදු. තත් ථ )විසුද් ධි. 1.41) ආවාකසො  එගකදුපි 
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ඔවරගකදු වුච් ච  එකම් පි පරිගවණං සකගලදුපි සඞ් ඝාරාගමදු. ස් වාාං න 
සබ් බස ්ගසව පලිගබදුගධදු ගහදු , ගාදු පගනත් ථ නවකම් මාදිඋස් සුක් කං වා 
ආපජ් ජ , බහුභණ් ඩසන් නිචගාදු වා ගහදු , ගාන ගකනචි වා කාරගණන 
අගපක් ඛවා පටිබද් ධචිත් ගතදු, තස් ගසව පලිගබදුගධදු ගහදු , න ඉතරස් ස. 

කුෙන්   ඤා කුලං වා උපට් ඨාකකුලං වා. එකච් චස ්ස හි උපට් ඨාකකුලම් පි 
‘‘සුඛිගත සුඛිගතදු’’ ආදිනා නගාන සංසට් ඨස ්ස විහරගතදු පලිගබදුගධදු ගහදු , 
ගසදු කුලමානුසගකහි විනා ධම් මස් සවනාා සාමන් තවිහාරම් පි න ෙච් ඡ . 
එකච් චස් ස මාතාපිතගරදුපි පලිගබදුධා න ගහදුන්   
ගකදුරණ් ඩකවිහාරවාසිත් ගථරස් ස භාගිගනායදහරභික් ඛුගනදු විා. 

ොකභො  චත් තාගරදු පච් චාා. ගත කථං පලිගබදුධා ගහදුන්  ? 
පුඤ ්ඤවන් තස් ස හි භික් ඛුගනදු ෙතෙතට් ඨාගන මනුස ්සා මහාපරිවාගර පච් චගා 
ගදන්  , ගසදු ගතසං අනුගමදුගදන් ගතදු ධම් මං ගදගසන් ගතදු සමණධම් මං කාතුං 
ඔකාසං න ලභ , අරුණුග් ෙමනගතදු ාාව පඨමාාගමදු, තාව මනුස් සසංසග් ගෙදු 
න උපච් ඡිජ් ජ , පුන බලවපච් චූගසගාව බාහුල් ලිකපිණ් ඩපා කා ආෙන් ත් වා 
‘‘භන් ගත, අසුගකදු උපට් ඨාගකදු උපාසගකදු උපාසිකා අමච් ගචදු අමච් චධීතා 
තුම් හාකං දස් සනකාමා’’  වදන්  , ගසදු ‘‘ෙණ් හාවුගසදු පත් තචීවර’’න්   
ෙමනසජ් ගජදුව ගහදු  නිච් චබයාවගටදු, තස් ගසව ගත පච් චාා පලිගබදුධා 
ගහදුන්  . ගතන ෙණං පහාා ාත් ථ නං න ජානන්  , තත් ථ එකගකන 
චරිතබ් බං. එවං ගසදු පලිගබදුගධදු උපච් ඡිජ් ජ . 

 කණො  සුත් තන්  කෙගණදු වා ආභිධම් මිකෙගණදු වා. ගාදු තස් ස 
උද් ගදසං වා පරිපුච් ඡං වා ගදන් ගතදු සමණධම් මස් ස ඔකාසං න ලභ , තස් ස 
ෙගණදු පලිගබදුගධදු ගහදු . ගතන ගසදු එවං උපච් ඡින් දිතබ් ගබදු – සගච ගතසං 
භික් ඛූනං බහු කතං ගහදු , අප් පං අවසිට් ඨං, තං නිට් ඨගපත් වා අරඤ් ඤං 
පවිසිතබ් බං. සගච අප් පං කතං, බහු අවසිට් ඨං, ගාදුජනගතදු පරං අෙන් ත් වා 
අන් ගතදුගාදුජනපරිච් ගඡගද අඤ් ඤං ෙණවාචකං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘ඉගම 
ආාස ්මා උද් ගදසාදීහි සඞ් ෙණ් හතූ’’  වත් තබ් බං. එවම් පි අලභමාගනන 
‘‘මය් හං, ආවුගසදු, එකං කිච් චං අත් ථි, තුම් ගහ ාථාඵාසුකට් ඨානානි ෙච් ඡථා’’  
ෙණං පහාා අත් තගනදු කම් මං කාතබ් බං. 

ෙම්කමනා  කම් මපලිගබදුගධන. ‘‘කම් මඤ ්ච පඤ ්චම’’න්  පි පාගඨදු. 

තත් ථ ෙම්මන්   නවකම් මං. තං කගරදුන් ගතන වඩ් ඪකීආදීහි ලද් ධාලද් ධං 
ජානිතබ් බං, කතාකගත උස් සුක් කං ආපජ් ජිතබ් බන්   සබ් බථාපි පලිගබදුගධදු 
ගහදු . ගසදුපි එවං උපච් ඡින් දිතබ් ගබදු – සගච අප් පං අවසිට් ඨං ගහදු , 
නිට් ඨගපතබ් බං. සගච බහු, සඞ් ඝිකං ගච, නවකම් මං සඞ් ඝස ්ස වා 
භාරහාරකභික් ඛූනං වා නිායාගතතබ් බං. අත් තගනදු සන් තකං ගච, අත් තගනදු 
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භාරහාරකානං නිායාගතතබ් බං. තාදිසං අලභන් ගතන සඞ් ඝස් ස පරිච් චජිත් වා 
ෙන් තබ් බං. 

අද්ධානන්   මග් ෙෙමනං. ාස් ස හි කත් ථචි පබ් බජ් ජාගපක් ගඛදු වා ගහදු , 
පච් චාජාතං වා කිඤ් චි ලද් ධබ් බං ගහදු . සගච තං අලභන් ගතදු න සක් ගකදු  
අධිවාගසතුං, අරඤ් ඤං පවිසිත් වා සමණධම් මං කගරදුන් තස් සපි ෙමිකචිත් තං 
නාම ොප් පටිවිගනදුදාං ගහදු , තස් මා ෙන් ත් වා තං කිච් චං තීගරත් වාව 
සමණධම් ගම උස් සුක් කං කාතබ් බං. 

ඤාතී  විහාගර 
ආචරියුපජ් ඣාාසද් ධිවිහාරිකඅන් ගතවාසිකසමානුපජ් ඣාාකසමානාචරිාකා, 
ඝගර මාතා පිතා භාතා  එවමාදිකා. ගත ගිලානා ඉමස් ස පලිගබදුධා ගහදුන්  . 
තස් මා ගසදු පලිගබදුගධදු ගත උපට් ඨහිත් වා ගතසං පාක කකරගණන 
උපච් ඡින් දිතබ් ගබදු. තත් ථ උපජ් ඣාගාදු තාව ගිලාගනදු සගච ලහුං න වුට් ඨා , 
ාාවජීවං පටිජග් ගිතබ් ගබදු, තථා පබ් බජ් ජාචරිගාදු උපසම් පදාචරිගාදු 
සද් ධිවිහාරිගකදු උපසම් පාදිතපබ් බාජිතඅන් ගතවාසිකසමානුපජ් ඣාාකා ච. 
නිස ්සාාචරිාඋද් ගදසාචරිානිස් සාන් ගතවාසිකඋද් ගදසන් ගතවාසිකසමානාචරි
ාකා පන ාාව නිස ්සාඋද් ගදසා අනුපච් ඡින් නා, තාව පටිජග් ගිතබ් බා. 
පගහදුන් ගතන තගතදු උද් ධම් පි පටිජග් ගිතබ් බා එව. මාතාපිතූසු උපජ් ඣාගා විා 
පටිජග් ගිතබ් බං. සගචපි හි ගත රජ් ගජ ඨිතා ගහදුන්  , පුත් තගතදු ච උපට් ඨානං 
පච් චාසීසන්  , කාතබ් බගමව. අථ ගතසං ගභසජ් ජං නත් ථි, අත් තගනදු සන් තකං 
දාතබ් බං. අස , භික් ඛාචරිාාා පරිගාසිත් වාපි දාතබ් බගමව. භාතුභගිනීනං පන 
ගතසං සන් තකගමව ගාදුගජත් වා දාතබ් බං. සගච නත් ථි, අත් තගනදු සන් තකං 
තාවකාලිකං දත් වා පච් ඡා ලභන් ගතන ෙණ් හිතබ් බං, අලභන් ගතන න 
ගචදුගදතබ් බා. අඤ ්ඤාතකස් ස භගිනිාා සාමිකස් ස ගභසජ් ජං ගනව කාතුං, න 
දාතුං වට් ට , ‘‘තුය් හං සාමිකස ්ස ගදහී’’  වත් වා පන භගිනිාා දාතබ් බං. භාතු 
ජාාාාපි එගසව නගාදු, ගතසං පන පුත් තා ඉමස් ස ඤාතකාගාවා  ගතසං 
කාතුං වට් ට . 

ආබාකධො  ගාදු ගකදුචි ගරදුගෙදු. ගසදු බාධාමාගනදු පලිගබදුගධදු ගහදු , 
තස් මා ගභසජ් ජකරගණන උපච් ඡින් දිතබ් ගබදු. සගච පන ක පාහං ගභසජ් ජං 
කගරදුන් තස් සපි න වූපසම් ම , ‘‘නාහං තුය් හං දාගසදු, න භතගකදු, තංගාවම් හි 
ගපදුගසන් ගතදු අනමතග් ගෙ සංසාරවට් ගට ොක් ඛප් පත් ගතදු’’  අත් තභාවං 
ෙරහිත් වා සමණධම් ගමදු කාතබ් ගබදු. 

 න්කථො  පරිාත්  පරිහරණං. තං සජ් ඣාාාදීහි නිච් චබයාවටස ්ගසව 
පලිගබදුගධදු ගහදු , න ඉතරස් ස. 
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පටුන 

ඉද්ධියා  ඉද් ධිපලිගබදුගධන. ‘‘ඉද් ධී  ගත දසා’’ පි පාගඨදු. තත් ථ ඉද්ධී  
ගපදුථුජ් ජනිකා ඉද් ධි. සා හි උත් තානගසායකදාරගකදු විා තරුණසස් සං විා ච 
ොප් පරිහාරා ගහදු , අප් පමත් තගකන ච භිජ් ජ . සා පන විපස් සනාා පලිගබදුගධදු 
ගහදු , න සමාධිස් ස සමාධිං පත් වා පත් තබ් බගතදු, තස් මා විපස් සනාත් ථිගකන 
ඉද් ධිපලිගබදුගධදු උපච් ඡින් දිතබ් ගබදු, ඉතගරන අවගසසා . කම් මට් ඨානභාවනං 

පරිබුන් ගධ  උපගරදුගධ  පවත්  තුං න ගදතී  පලිකබොකධො, ර-කාරස ්ස ල-

කාරං කත් වා වුත් ගතදු, පරිපන් ගථදු  අත් ගථදු. උපච්ඡින්දිතබ්කබො  සමාපගනන 
සඞ් ෙහගණන උපරුන් ධිතබ් ගබදු, අපලිගබදුගධදු කාතබ් ගබදු  අත් ගථදු. 

කම් මට් ඨාගන නියුත් ගතදු ෙම්මට්ඨානිකෙො, භාවනමනුයුඤ් ජන් ගතදු. ගතන 

කම් මට් ඨානිගකන. පරිච්ඡින්දිත්වා  ‘‘ඉමස් මිං විහාගර සබ් ගබපි භික් ඛූ’’  එවං 

පරිච් ඡින් දිත් වා. ස වාසීනන්   සහවාසීනං භික් ඛූනං. මුදුචිත්තතං ජකනතී  
අත් තනි මුොචිත් තතං උප් පාගද . අාඤ් ච සහවාසීනං 
චිත් තමද් දවජනනාදිඅත් ගථදු ‘‘මනුස් සානං පිගාදු ගහදුතී’’ ආදිනාප් පවත් ගතන 

කමත්තානිසංසසුත්කතන (අ. නි. 8.1) දීගපතබ් ගබදු. 

අකනොලීනවුත්තිකෙො ක ොතී  සම් මාපටිපත්  ාං ඔලීනවුත්  ගකදු 
හීනවීරිගාදු න ගහදු , ආරද් ධවීරිගාදු ගහදුතී  අත් ගථදු. දිබ් ගබසුපි 

ආරම් මගණසු, පගෙව ඉතගරසූ  අධිප් පාගාදු. සබ්බත්ථා  සබ් බස් මිං 

සමණකරණීගා, සබ් බස ්මිං වා කම් මට් ඨානානුගාදුගෙ. අත්ථයිතබ්බන්   
පුබ් බාගසවනවගසන අත් ථයිතබ් බං. ගාදුෙස් ස භාවනාා අනුයුඤ් ජනං 
ගාදුොනුගාදුගෙදු, තගදව කරණීාට් ගඨන කම් මං, තස් ස 

කයො ානුකයො ෙම්මස්ස. පදට්ඨානත්තා  නිප් ඵත්  ගහතුත් තා. 

ඔදාතකසිගණ ආගලදුකකසිණං, කසිණුග් ඝාටිමාකාසකසිගණ 
පරිච් ඡින් නාකාසකසිණඤ් ච අන් ගතදුෙධං කත් වා පාළිාං පථවීකසිණාදීනං 
රූපජ් ඣානාරම් මණානං අට් ඨන් නංගාව කසිණානං සරූපගතදු වුත් තත් තා 

ආකාසකසිණං ආගලදුකකසිණඤ් ච වජ් ගජත් වා ‘‘අට්ඨතිංසාරම්මකණසූ’’  
පාළිාං ආෙතනගාගනව වුත් තං. අට් ඨකථානගාන පන ආකාසකසිගණ 
ආගලදුකකසිගණ ච විසුං ෙහිගත චත් තාලීසංගාව කම් මට් ඨානානි. තත්රිමානි 
චත් තාලීස කම් මට් ඨානානි – දස කසිණා, දස අසුභා, දස අනුස් ස ගාදු, 
චත් තාගරදු බ්රහ් මවිහාරා, චත් තාගරදු ආරුප් පා, එකා සඤ් ඤා, එකං 
වවත් ථානන්  . තත් ථ පථවීකසිණං ආගපදුකසිණං ගතගජදුකසිණං 
වාගාදුකසිණං නීලකසිණං පීතකසිණං ගලදුහිතකසිණං ඔදාතකසිණං 

ආගලදුකකසිණං පරිච් ඡින් නාකාසකසිණන්   ඉගම දස ෙසිණා. උද් ධුමාතකං 
විනීලකං විපුබ් බකං විච් ඡිද් දකං වික් ඛායිතකං වික් ඛිත් තකං හතවික් ඛිත් තකං 

ගලදුහිතකං පුළවකං අට් ඨිකන්   ඉගම දස අසුභා. බුද් ධානුස් ස  ධම් ම සඞ් ඝ 
සීල චාෙ ගදවතානුස් ස  මරණස් ස  කාාෙතාස  ආනාපානස් ස  
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උපසමානුස ්සතී  ඉමා දසඅනුස්සතිකයො. ගමත් තා කරුණා මුදිතා උගපක් ඛා  

ඉගම චත්තාකරො බ්ර ්මවි ාරා. ආකාසානඤ් චාාතනං විඤ ්ඤාණඤ් චාාතනං 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤාාතනං ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාාතනන්   ඉගම චත්තාකරො

ආරුප්පා. ආහාගර පටිකූලසඤ් ඤා එො සඤ්ඤා. චතුධාතුවවත් ථානං එෙං

වවත්ථානන්  . 

යං යස්ස චරිතානුකූෙන්   එත් ථ රාෙචරිතස් ස තාව දස අසුභා 
කාාෙතාසතී  එකාදස කම් මට් ඨානානි අනුකූලානි, ගදදුසචරිතස් ස චත් තාගරදු 
බ්රහ් මවිහාරා චත් තාරි වණ් ණකසිණානී  අට් ඨ, ගමදුහචරිතස් ස ච 
විතක් කචරිතස් ස ච එකං ආනාපානස් ස කම් මට් ඨානගමව, සද් ධාචරිතස් ස 
පුරිමා ඡ අනුස ්ස ගාදු, බුද් ධිචරිතස් ස මරණස් ස  උපසමානුස් ස  
චතුධාතුවවත් ථානං ආහාගර පටිකූලසඤ් ඤා  චත් තාරි, ගසසකසිණානි 
චත් තාගරදු ච ආරුප් පා සබ් බචරිතානං අනුකූලානි. කසිගණසු ච ාං කිඤ් චි 
පරිත් තං විතක් කචරිතස් ස, අප් පමාණං ගමදුහචරිතස් ස අනුකූලන්   ගවදිතබ් බං. 

යථාවුත්කතකනව නකයනා  ‘‘ගාදුොනුගාදුෙකම් මස් ස පදට් ඨානත් තා’’  
ඉමමත් ථං අ දිස . 

ාං කම් මට් ඨානං ෙගහතුකාගමදු ගහදු , තස් ගසව වගසන 
චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානානි නිබ් බත් ගතත් වා ඣානපදට් ඨානං විපස් සනං 
වඩ් ගඪත් වා ආසවක් ඛාප් පත් තස් ස ඛීණාසවස් ස සන්  ගක ෙගහතබ් බන්   ආහ 

– ‘‘ඉමිනාව ෙම්මට්ඨාකනන…කප.… උග් ක තබ්බ’’න්  . අර න්තාදකයො

හී ආදි එකච් චඛීණාසවගතදු බහුස් සුගතදුව කම් මට් ඨානදාගන ගසගායදු  

දස් සනත් ථං ආරද් ධං. ම ා ත්ථිපථං නී රන්කතො වියා  කම් මට් ඨානපථවිං 

මහාහත් ථිපථං කත් වා දස් ගසන් ගතදු විා. සප්පායාසප්පායං පරිච්ඡින්දිත්වා  
ාස් ස කම් මට් ඨානං ආචික් ඛ , තස් ස උපකාරානුපකාරං යුත්  මග් ෙගනන 
පරිච් ඡින් දිත් වා. 

ඉදානි කම් මට් ඨානදාාකස් ස සන්  කං ෙච් ඡන් ගතන ගධදුතමක් ඛිගතහි 
පාගදහි උපාහනා ආරුහිත් වා ඡත් තං ෙගහත් වා ගතලනාළිමධුඵාණිතාදීනි 
ොහාගපත් වා අන් ගතවාසිකපරිවුගතන න ෙන් තබ් බං, ෙමිකවත් තං පන 
පූගරත් වා අත් තගනදු පත් තචීවරං සාගමව ෙගහත් වා අන් තරාමග් ගෙ ාං ාං 
විහාරං පවිස , සබ් බත් ථ පවිට් ඨකාගල ආෙන් තුකවත් තං, නික් ඛමනකාගල 
ෙමිකවත් තන්   ාථාරහං තං තං වත් තං පූගරන් ගතන සල් ලහුකපරික් ඛාගරන 
පරමසල් ගලඛවුත්  නා හුත් වා ෙන් තබ් බන්   ඉමමත් ථං සඞ් ඛිපිත් වා 

දස් ගසන් ගතදු ‘‘සල්ෙහුෙවුත්තිනා විනයාචාරසම්පන්කනනා’’  ආහ. එවං පන 
ෙන් ත් වා තං විහාරං පවිසන් ගතන අන් තරාගාව දන් තකට් ඨං කප් පිාං 
කාරාගපත් වා ෙගහත් වා පවිසිතබ් බං, න ච මුහුත් තං විස් සමිත් වා 
පාදගධදුවනමක් ඛනාදීනි කත් වා ආචරිාස් ස සන්  කං ෙමිස් සාමී  අඤ් ඤං 
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පරිගවණං පවිසිතබ් බං. කස් මා? සගච හිස් ස තත්ර ආචරිාස ්ස විසභාො භික් ඛූ 
භගවායං, තං ගත ආෙමනකාරණං පුච් ඡිත් වා ආචරිාස් ස අවණ් ණං 
පකාගසත් වා ‘‘නට් ගඨදුසි, සගච තස් ස සන්  කං ආෙගතදු’’  විප් පටිසාරං 
උප් පාගදායං, ගාන තගතදුව පටිනිවත් ගතාය, තස් මා ආචරිාස් ස වසනට් ඨානං 
පුච් ඡිත් වා උජුකං තත් ගථව ෙන් තබ් බං. 

වුත්තප්පොරමාචරියන්   – 

‘‘පිගාදු ෙරු භාවනීගාදු, වත් තා ච වචනක් ඛගමදු; 
ෙම් භීරඤ් ච කථං කත් තා, ගනදු චට් ඨාගන නිගාදුජගකදු’’ . )අ. නි. 
7.37; ගනත්  . 113) – 

එවමාදිනා වුත් තප් පකාරං සද් ධාදිගුණසමන් නාෙතං එකන් තහිගතසිං 

වුඩ් ඪිපක් ගඛ ඨිතං කලයාණමිත් තං ආචරිාං. වත්තපටිපත්තියා 

ආරාධිතචිත්තස්සා  එත් ථ සගච ආචරිගාදු දහරතගරදු ගහදු , 
පත් තචීවරපටිග් ෙහණාදීනි න සාදිතබ් බානි. සගච වුඩ් ඪතගරදු, ෙන් ත් වා ආචරිාං 
වන් දිත් වා ඨාතබ් බං. ‘‘නික් ඛිපාවුගසදු, පත් තචීවර’’න්   වුත් ගතන 
නික් ඛිපිතබ් බං. ‘‘පානීාං පිවා’’  වුත් ගතන සගච ඉච් ඡ , පාතබ් බං. ‘‘පාගද 
ගධදුවා’’  වුත් ගතන න තාව ගධදුවිතබ් බා. සගච හි ආචරිගාන ආභතමුදකං 
භගවාය, න සාරුප් පං සිාා. ‘‘ගධදුවාවුගසදු, න මාා ආභතං, අඤ ්ගඤහි 
ආභත’’න්   වුත් ගතන පන ාත් ථ ආචරිගාදු න පස් ස , එවරූගප පටිච් ඡන් ගන 
වා ඔකාගස අබ් ගභදුකාසවිහාරස් සපි වා එකමන් ගත නිසීදිත් වා පාදා 
ගධදුවිතබ් බා. සගච ආචරිගාදු ගතලනාළිං ආහර , උට් ඨහිත් වා උගභදුහි 
හත් ගථහි සක් කච් චං ෙගහතබ් බා. සගච හි න ෙණ් ගහාය, ‘‘අාං භික් ඛු ඉගතදු 
එව පට් ඨාා සම් ගභදුෙං ගකදුගපතී’’  ආචරිාස් ස අඤ් ඤථත් තං භගවාය. 
ෙගහත් වා පන න ආදිගතදුව පාදා මක් ගඛතබ් බා. සගච හි තං ආචරිාස් ස 
ෙත් තබ් භඤ ්ජනගතලං භගවාය, න සාරුප් පං සිාා, තස් මා පඨමං සීසං 
මක් ගඛත් වා ඛන් ධාදීනි මක් ගඛතබ් බානි. ‘‘සබ් බපාරිහාරිාගතලමිදං, ආවුගසදු, 
පාගදපි මක් ගඛහී’’  වුත් ගතන පන පාගද මක් ගඛත් වා ‘‘ඉමං ගතලනාළිං 
ඨගපමි, භන් ගත’’  වත් වා ආචරිගා ෙණ් හන් ගත දාතබ් බා. 

ෙතදිවසගතදු පට් ඨාා ‘‘කම් මට් ඨානං ගම, භන් ගත, කගථථ’’ඉච් ගචවං න 
වත් තබ් බං. ො ාදිවසගතදු පන පට් ඨාා සගච ආචරිාස් ස පක උපට් ඨාගකදු 
අත් ථි, තං ාාචිත් වා වත් තං කාතබ් බං. සගච ාාචිගතදුපි න ගද , ඔකාගස 
ලද් ගධගාව කාතබ් බං. කගරදුන් ගතන ච ඛුද් දකමජ් ඣිමමහන් තානි තීණි 
දන් තකට් ඨානි උපනාගමතබ් බානි. සීතං උණ් හන්   ොවිධං මුඛගධදුවනුදකඤ් ච 
න් හාගනදුදකඤ් ච පටිාාගදතබ් බං. තගතදු ාං ආචරිගාදු තීණි දිවසානි 
පරිභුඤ් ජ , තාදිසගමව නිච් චං උපට් ඨාගපතබ් බං, නිාමං අකත් වා ාං වා තං වා 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 3- පාරජිකා 

179 

පටුන 

පරිභුඤ් ජන් තස් ස ාථාලද් ධං උපනාගමතබ් බං. කිං බහුනා වුත් ගතන, ාං තං 
භෙවතා ‘‘අන් ගතවාසිගකන, භික් ඛගව, ආචරිාම් හි සම් මා වත්  තබ් බං. තත්රාාං 
සම් මාවත් තනා – කාලස් ගසව වුට් ඨාා උපාහනා ඔමුඤ් චිත් වා එකංසං 
උත් තරාසඞ් ෙං කරිත් වා දන් තකට් ඨං දාතබ් බං, මුගඛදුදකං දාතබ් බං, ආසනං 
පඤ ්ඤගපතබ් බං. සගච ාාගු ගහදු , භාජනං ගධදුවිත් වා ාාගු 
උපනාගමතබ් බා’’ ආදිකං )මහාව. 66) ඛන් ධගක වත් තං පඤ් ඤත් තං, තං 
සබ් බම් පි කාතබ් බං. ඉ  ඉමිනා ාථාවුත් ගතන නගාන පටිපජ් ජන් ගතදු 
වත් තපටිපත්  ාා චිත් තං ආරාගධතී  දට් ඨබ් බං. 

පඤ්චසන්ධිෙන්   පඤ් චපබ් බං, පඤ ්චභාෙන්   අත් ගථදු. ෙම්මට්ඨානස්ස

උග් ණ් නන්   කම් මට් ඨානෙන් ථස් ස උග් ෙණ් හනං, තදත් ථපරිපුච් ඡා 

ෙම්මට්ඨානස්ස පරිපුච්ඡනා. අථ වා ෙන් ථගතදු අත් ථගතදු ච කම් මට් ඨානස ්ස 

උග් ෙණ් හනං උග් ක ො, තත් ථ සංසාපරිපුච් ඡනා පරිපුච්ඡා. ෙම්මට්ඨානස්ස

උපට්ඨානන්   නිමිත් තුපට් ඨානං, එවං භාවනමනුයුඤ් ජන් තස් ස ‘‘එවමිදං 

නිමිත් තං උපට් ඨාතී’’  උපධාරණං, තථා ෙම්මට්ඨානප්පනා ‘‘එවං 

ඣානමප් ගපතී’’ . ෙම්මට්ඨානස්ස ෙක්ඛණන්   ෙණනානුබන් ධනාඵුසනානං 
වගසන භාවනං උස් සුක් කාගපත් වා ඨපනාා සම් පත්  , තගතදු පරම් පි වා 
සල් ලක් ඛණාදිවගසන මත් ථකප් පත් තී  කම් මට් ඨානසභාවස් ස සල් ලක් ඛණං. 

ගතනාහ – ‘‘ෙම්මට්ඨානසභාවුපධාරණන්තිවුත්තංක ොතී’’ . 

අත්තනාපි න කිෙමති ඔධිගසදු කම් මට් ඨානස ්ස උග් ෙණ් හනගතදු, තගතදු 

එව ආචරියම්පිනවික කඨති ධම් මාධිකරණම් පි භාවනාා මත් ථකං පාපනගතදු. 

තස්මා  තංනිමිත් තං අත් තගනදුඅකිලමනආචරිාාවිගහඨනගහතු. කථොෙන්   

ගථදුකං ගථදුකං. තත්ථා  ාත් ථ ආචරිගාදු වස , තත් ථ. සප්පායං ක ොතී  
ආවාසසප් පාාාදිලාගභන මනසිකාරඵාසුතා භාවනානුකූලතා ගහදු . 

කයොජනපරමන්   ඉමිනා ොවුතඅඩ් ඪගාදුජනානිපි සඞ් ෙණ් හා . ාස් මා පන 
මන් දපඤ ්ගඤදු ොවුගත අඩ් ඪගාදුජගන ගාදුජනමත් ගත වා වසන් ගතදු 
කම් මට් ඨානස ්ස කිස් මිඤ් චිගදව ඨාගන සන් ගදගහ වා ස සම් ගමදුගස වා ජාගත 
කාලස ්ගසව විහාගර වත් තං කත් වා අන් තරාමග් ගෙ පිණ් ඩාා චරිත් වා 
භත් තකිච් චපරිගාදුසාගනගාව ආචරිාස් ස වසනට් ඨානං ෙන් ත් වා තං දිවසං 
ආචරිාස ්ස සන්  ගක කම් මට් ඨානං ගසදුගධත් වා ො ාදිවගස ආචරිාං 
වන් දිත් වා නික් ඛමිත් වා අන් තරාමග් ගෙ පිණ් ඩාා චරිත් වා අකිලමන් ගතදුගාව 

අත් තගනදු වසනට් ඨානං ආෙන් තුං සක් ඛිස් ස , තස් මා වුත් තං ‘‘මන්දපඤ්කඤො

කයොජනපරමං  න්ත්වා’’ . සගච  ක් ඛපඤ් ගඤදු ගාදුජනපරගම ඵාසුකට් ඨානං 
න ලභ , ගතන කම් මට් ඨාගන සබ් බං ෙණ් ඨිට් ඨානං ඡින් දිත් වා විසුද් ධං 
ආවජ් ජනපටිබද් ධං කම් මට් ඨානං කත් වා ගාදුජනපරමගතදු දූරම් පි ෙන් තුං 

වට් ටතී  ආහ ‘‘තික්ඛපඤ්කඤොදූරම්පි න්ත්වා’’ . 
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අට්ඨාරසකසනාසනකදොසවිවජ්ජිතන්   මහත් තං, නවත් තං, ජිණ් ණත් තං, 
පන් ථනිස ්සිතත් තං, ගසදුණ් ඩී, පණ් ණං, පුප් ඵං, ඵලං, පත් ථනීාතා, 
නෙරසන් නිස ්සිතතා, දාරුසන් නිස ්සිතතා, ගඛත් තසන් නිස ්සිතතා, විසභාොනං 
පුග් ෙලානං අත් ථිතා, පට් ටනසන් නිස ්සිතතා, පච් චන් තසන් නිස ්සිතතා, 
රජ් ජසීමසන් නිස ්සිතතා, අසප් පාාතා, කලයාණමිත් තානං අලාගභදු  ඉගමහි 
අට් ඨාරසහි ගසනාසනගදදුගසහි විවජ් ජිතං. ඉගමසඤ් හි අට් ඨාරසන් නං ගදදුසානං 
අඤ ්ඤතගරන සමන් නාෙතං ගසනාසනං භාවනාා අනනුරූපං. 

කස ්මා? ම ාවි ාකර (විසුද් ධි. 1.52) තාව බහූ නානාඡන් දා සන් නිපතන්  , 
ගත අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිවිරුද් ධතාා වත් තං න කගරදුන්  , ගබදුධිාඞ් ෙණාදීනි 
අසම් මට් ඨාගනව ගහදුන්  , අනුපට් ඨාපිතං පානීාං පරිගභදුජනීාං. තත්රාාං 
‘‘ගෙදුචරොගම පිණ් ඩාා චරිස් සාමී’’  පත් තචීවරමාදාා නික් ඛන් ගතදුපි සගච 
පස් ස  වත් තං අකතං, පානීාඝටං වා රිත් තං, අථාගනන වත් තං කාතබ් බං 
ගහදු , පානීාං උපට් ඨාගපතබ් බං, අකගරදුන් ගතදු වත් තගභගද ොක් කටං 
ආපජ් ජ . කගරදුන් තස් ස කාගලදු අ ක් කම , අ දිවා පවිට් ගඨදු නිට් ඨිතාා 
භික් ඛාා කිඤ් චි න ලභ . පටිසල් ලානෙගතදුපි සාමගණරදහරභික් ඛූනං 
උච් චාසද් ගදන සඞ් ඝකම් ගමහි ච වික් ඛිප . ාත් ථ පන සබ් බං වත් තං කතගමව 
ගහදු , අවගසසාපි ච ඝට් ටනා නත් ථි, එවරූගප මහාවිහාගරපි විහාතබ් බං. 

නවවි ාකර බහු නවකම් මං ගහදු , අකගරදුන් තං උජ් ඣාාන්  . ාත් ථ පන 
භික් ඛූ එවං වදන්   ‘‘ආාස් මා ාථාසුඛං සමණධම් මං කගරදුතු, මාං නවකම් මං 
කරිස ්සාමා’’ , එවරූගප විහාතබ් බං. 

ජිණ්ණවි ාකර පන බහු පටිජග් ගිතබ් බං ගහදු , අන් තමගසදු අත් තගනදු 
ගසනාසනමත් තම් පි අප් පටිජග් ෙන් තං උජ් ඣාාන්  , පටිජග් ෙන් තස ්ස 
කම් මට් ඨානං පරිහාා . 

පන්ථනිස්සිකත මහාපථවිහාගර රත්  න් දිවං ආෙන් තුකා සන් නිපතන්  . 
විකාගල ආෙතානං අත් තගනදු ගසනාසනං දත් වා රුක් ඛමූගල වා පාසාණපිට් ගඨ 
වා වසිතබ් බං ගහදු , පුනදිවගසපි එවගමවා  කම් මට් ඨානස ්ස ඔකාගසදු න 
ගහදු . ාත් ථ පන එවරූගපදු ආෙන් තුකසම් බාගධදු න ගහදු , තත් ථ විහාතබ් බං. 

කසොණ්ඩී නාම පාසාණගපදුක් ඛරණී ගහදු . තත් ථ පානීාත් ථං මහාජගනදු 
සගමදුසර , නෙරවාසීනං රාජකුලූපකත් ගථරානං අන් ගතවාසිකා 
රජනකම් මත් ථාා ආෙච් ඡන්  , ගතසං භාජනදාරුගදදුණිකාදීනි පුච් ඡන් තානං 
‘‘අසුගක ච අසුගක ච ඨාගන’’  දස් ගසතබ් බානි ගහදුන්  . එවං සබ් බකාලම් පි 
නිච් චබයාවගටදු ගහදු . 
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ාත් ථ නානාවිධං සාෙපණ්ණං ගහදු , තත් ථස් ස කම් මට් ඨානං ෙගහත් වා 
දිවාවිහාරං නිසින් නස ්සපි සන්  ගක සාකහාරිකා ොාමානා පණ් ණං 
උච් චිනන්  ගාදු විසභාෙසද් දසඞ් ඝට් ටගනන කම් මට් ඨානන් තරාාං කගරදුන්  . 

ාත් ථ පන නානාවිධා මාො ච්ඡා සුපුප් ඵිතා ගහදුන්  , තත්රාපි තාදිගසදුගාව 
උපද් දගවදු. 

ාත් ථ නානාවිධං අම්බජම්බුපනසාදිඵෙං ගහදු , තත් ථ ඵලත් ථිකා 
ආෙන් ත් වා ාාචන්  , අගදන් තස ්ස කුජ් ඣන්  , බලක් කාගරන වා ෙණ් හන්  , 
සාාන් හසමගා විහාරමජ් ගඣ චඞ් කමන් ගතන ගත දිස් වා ‘‘කිං උපාසකා එවං 
කගරදුථා’’  වුත් තා ාථාරුචි අක් ගකදුසන්  , අවාසාාපිස් ස පරක් කමන්  . 

පත්ථනීකය පන ගලදුකසම් මගත 
දක් ඛිණගිරිහත් ථිකුච් ඡිගච ාගිරිචිත් තලපබ් බතසදිගස විහාගර විහරන් තං ‘‘අාං 
අරහා’’  සම් භාගවත් වා වන් දිතුකාමා මනුස් සා සමන් තා ඔසරන්  , ගතනස ්ස 
න ඵාසු ගහදු . ාස් ස පන තං සප් පාාං ගහදු , ගතන දිවා අඤ් ඤත් ථ ෙන් ත් වා 
රත්  ං වසිතබ් බං. 

න රසන්නිස්සිකත විසභාොරම් මණානි ආපාථමාෙච් ඡන්  , කුම් භදාසිගාදුපි 
ඝගටහි නිඝංසන්  ගාදු ෙච් ඡන්  , ඔක් කමිත් වා මග් ෙං න ගදන්  , 
ඉස් සරමනුස ්සාපි විහාරමජ් ගඣ සාණිං පරික් ඛිපිත් වා නිසීදන්  . 

දාරුසන්නිස්සකය පන ාත් ථ කට් ඨානි ච දබ් බුපකරණරුක් ඛා ච සන්  , 
තත් ථ කට් ඨහාරිකා පුබ් ගබ වුත් තසාකපුප් ඵහාරිකා විා අඵාසුකං කගරදුන්  . 
විහාගර රුක් ඛා සන්  , ගත ‘‘ඡින් දිත් වා ඝරානි කරිස් සාමා’’  මනුස ්සා 
ආෙන් ත් වා ඡින් දන්  . සගච සාාන් හසමගා පධානඝරා නික් ඛමිත් වා 
විහාරමජ් ගඣ චඞ් කමන් ගතදු ගත දිස් වා ‘‘කිං උපාසකා එවං කගරදුථා’’  වද , 
ාථාරුචි අක් ගකදුසන්  , අවාසාාපිස් ස පරක් කමන්  . 

ගාදු පන කඛත්තසන්නිස්සිකතො ගහදු  සමන් තා ගඛත් ගතහි පරිවාරිගතදු, 
තත් ථ මනුස් සා විහාරමජ් ගඣගාව ඛලං කත් වා ධඤ් ඤං මද් දන්  , පමුගඛසු 
සාන්  , අඤ ්ඤම් පි බහුං අඵාසුං කගරදුන්  . ාත්රපි මහාසඞ් ඝගභදුගෙදු ගහදු , 
ආරාමිකකුලානං ොගවදු රුන් ධන්  , උදකවාරං පටිගසගධන්  , මනුස ්සා 
වීහිසීසං ෙගහත් වා ‘‘පස් සථ තුම් හාකං ආරාමිකකුලානං කම් ම’’න්   සඞ් ඝස් ස 
දස් ගසන්  . ගතන ගතන කාරගණන රාජරාජමහාමත් තානං ඝරද් වාරං 
ෙන් තබ් බං ගහදු , අාම් පි ගඛත් තසන් නිස ්සිගතගනව සඞ් ෙහිගතදු. 
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ාත් ථ අඤ්ඤමඤ්ඤවිසභා ාකවරී භික් ඛූ විහරන්  , ගා කලහං කගරදුන් තා 
‘‘මා, භන් ගත, එවං කගරදුථා’’  වාරිාමානා ‘‘එතස ්ස පංසුකූලිකස් ස 
ආෙතකාලගතදු පට් ඨාා නට් ඨාම් හා’’  වත් තාගරදු භවන්  . 

ගාදුපි උදෙපට්ටනං වා ථෙපට්ටනං වා සන් නිස ්සිගතදු ගහදු , තත් ථ 
අභිණ් හං නාවාහි ච සත් ගථහි ච ආෙතමනුස් සා ‘‘ඔකාසං ගදථ, පානීාං ගදථ, 
ගලදුණං ගදථා’’  ඝට් ටාන් තා අඵාසුං කගරදුන්  . 

පච්චන්තසන්නිස්සිකත පන මනුස ්සා බුද් ධාදීසු අප් පසන් නා ගහදුන්  . 

රජ්ජසීමසන්නිස්සිකත රාජභාං ගහදු . තඤ් හි පගදසං එගකදු රාජා ‘‘න 
මය් හං වගස වත් තතී’’  පහර , ඉතගරදුපි ‘‘න මය් හං වගස වත් තතී’’ . 
තත්රාාං භික් ඛු කදාචි ඉමස් ස රඤ් ගඤදු විජිගත විචර , කදාචි එතස් ස, අථ නං 
‘‘චරපුරිගසදු අා’’න්   මඤ් ඤමානා අනාබයසනං පාගපන්  . 

අසප්පායතා  විසභාෙරූපාදිආරම් මණසගමදුසරගණන වා 
අමනුස ්සපරිග් ෙහිතතාා වා අසප් පාාතා. තත්රිදං වත් ථු – එගකදු කිර ගථගරදු 
අරඤ් ගඤ වස . අථස් ස එකා ාක් ඛිනී පණ් ණසාලද් වාගර ඨත් වා ොයි. ගසදු 
නික් ඛමිත් වා ද් වාගර අට් ඨාසි, සා ෙන් ත් වා චඞ් කමනසීගස ොයි. ගථගරදු 
චඞ් කමනසීසං අෙමාසි, සා සතගපදුරිගස පපාගත ඨත් වා ොයි. ගථගරදු 
පටිනිවත්  , අථ නං සා ගවගෙන ෙන් ත් වා ෙගහත් වා ‘‘මාා, භන් ගත, න 
එගකදු, න ද් ගව තුම් හාදිසා ඛාදිතා’’  ආහ. 

ාත් ථ න සක් කා ගහදු  ආචරිාං වා ආචරිාසමං වා උපජ් ඣාාං වා 

උපජ් ඣාාසමං වා කලයාණමිත් තං ලද් ධුං, තත් ථ ගසදු ෙෙයාණමිත්තානං

අොකභො මහාගදදුගසදුගාව. තස් මා ඉගමසං අට් ඨාරසන් නං ගදදුසානං 
අඤ ්ඤතගරන සමන් නාෙතං ගසනාසනං භාවනාා අනනුරූපන්   ගවදිතබ් බං. 

වුත් තම් පි ගචතං අට්ඨෙථාසු – 

‘‘මහාවාසං නවාවාසං, ජරාවාසඤ් ච පන් ථනිං; 
ගසදුණ් ඩිං පණ් ණඤ ්ච පුප් ඵඤ් ච, ඵලං පත් ථිතගමව ච. 

‘‘නෙරං දාරුනා ගඛත් තං, විසභාගෙන පට් ටනං; 
පච් චන් තසීමාසප් පාාං, ාත් ථ මිත් ගතදු න ලබ් භ . 

‘‘අට් ඨාරගසතානි ඨානානි, ඉ  විඤ් ඤාා පණ් ඩිගතදු; 
ආරකා පරිවජ් ගජාය, මග් ෙං සප් පටිභාං ාථා’’ . )විසුද් ධි. 1.52); 
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පඤ්චකසනාසනඞ් සමන්නා තන්   ොමගතදු නා දූරනාච් චාසන් නතාදීහි 
පඤ ්චහි ගසනාසනඞ් ගෙහි සමන් නාෙතං. වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා – 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, ගසනාසනං පඤ් චඞ් ෙසමන් නාෙතං ගහදු ? 
ඉධ, භික් ඛගව, ගසනාසනං නා දූරං ගහදු  නාච් චාසන් නං 
ෙමනාෙමනසම් පන් නං, දිවා අප් පාකිණ් ණං රත්  ං අප් පසද් දං 
අප් පනිග් ගඝදුසං, අප් පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සං, තස් මිං ගඛදු 
පන ගසනාසගන විහරන් තස ්ස අප් පකසිගරන උප් පජ් ජන්   
චීවරපිණ් ඩපාතගසනාසනගිලානපච් චාගභසජ් ජපරික් ඛාරා, තස් මිං ගඛදු 
පන ගසනාසගන ගථරා භික් ඛූ විහරන්   බහුස් සුතා ආෙතාෙමා ධම් මධරා 
විනාධරා මා කාධරා, ගත කාගලන කාලං උපසඞ් කමිත් වා පරිපුච් ඡ  
පරිපඤ් හ  ‘ඉදං, භන් ගත, කථං, ඉමස් ස ගකදු අත් ගථදු’ . තස් ස ගත 
ආාස ්මන් ගතදු අවිවටඤ් ගචව විවරන්  , අනුත් තානීකතඤ් ච උත් තානිං 
කගරදුන්  , අගනකවිහිගතසු ච කඞ් ඛාඨානිගාසු ධම් ගමසු කඞ් ඛං 
පටිවිගනදුගදන්  . එවං ගඛදු, භික් ඛගව, ගසනාසනං 
පඤ ්චඞ් ෙසමන් නාෙතං ගහදුතී’’  )අ. නි. 10.11). 

එත් ථ ච නා දූරං නාච් චාසන් නං ෙමනාෙමනසම් පන් නන්   එකං අඞ් ෙං, 
දිවා අප් පාකිණ් ණං රත්  ං අප් පසද් දං අප් පනිග් ගඝදුසන්   එකං, 
අප් පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස ්සන්   එකං, තස් මිං ගඛදු පන ගසනාසගන 
විහරන් තස් ස…ගප.… පරික් ඛාරා  එකං, තස් මිං ගඛදු පන ගසනාසගන 
ගථරා…ගප.… කඞ් ඛං පටිවිගනදුගදන් තී  එකං. එවං පඤ් චඞ් ොනි 
ගවදිතබ් බානි. 

උපච්ඡින්නඛුද්දෙපලිකබොකධනා  එත් ථ පන ඛුද් දකපලිගබදුගධ 
උපච් ඡින් දන් ගතන දීඝානි ගකසනඛගලදුමානි ඡින් දිතබ් බානි, ජිණ් ණචීවගරසු 
අග් ෙළඅනුවාතපරිභණ් ඩදානාදිනා දළ් හීකම් මං වා තන් තුච් ගඡදාදීසු 
තුන් නකම් මං වා කාතබ් බං, කිලිට් ඨානි වා රජිතබ් බානි. සගච පත් ගත මලං 

ගහදු , පත් ගතදු පචිතබ් ගබදු, මඤ ්චපීඨාදීනි ගසදුගධතබ් බානි. භත්තසම්මදං 

පටිවිකනොකදත්වා  ගභදුජනනිමිත් තං පරිස් සමං විගනදුගදත් වා. ආහාගර හි 
ආසාං පවිට් ඨමත් ගත තස් ස ආෙන් තුකතාා ගාභුගායන සිාා සරීරස් ස ගකදුචි 
පරිස ්සගමදු, තං වූපසගමත් වා. තස් මිඤ ්හි අවූපසන් ගත සරීරගඛගදන චිත් තං 
එකග් ෙතං න ලගභායා . උග් ෙගහතබ් බගතදු උග් ෙගහදු, සබ් ගබදුපි 
කම් මට් ඨානවිධි, න පුබ් ගබ වුත් තඋග් ෙහමත් තං. ආචරිාගතදු උග් ෙගහදු 

ආචරියුග් ක ො, තගතදු. එෙපදම්පී  එකගකදුට් ඨාසම් පි. 

අනුබන්ධනා  අස් සාසපස් සාසානං අනුෙමනවගසන ස ාා නිරන් තරං 

අනුපවත් තනා. ඵුසනා  අස් සාසපස් සාගස ෙගණන් තස් ස ෙණනං පටිසංහරිත් වා 
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ගත ස ාා අනුබන් ධන් තස් ස ාථා අප් පනා ගහදු , තථා චිත් තං ඨගපන් තස් ස ච 
නාසිකග් ොදිට් ඨානස් ස ගනසං ඵුසනා. ාස් මා පන ෙණනාදිවගසන විා 
ඵුසනාදිවගසන විසුං මනසිකාගරදු නත් ථි, ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාගනගාව ෙණනා 

කාතබ් බා  දස් ගසතුං ඉධ ඵුසනාෙහණන්   දීගපන් ගතදු ‘‘ඵුසනාති

ඵුට්ඨට්ඨාන’’න්   ආහ. ඨපනා  සමාධානං. තඤ් හි සම් මගදව ආරම් මගණ 
චිත් තස ්ස ආධානං ඨපනං ගහදු . තථා හි සමාධි ‘‘චිත් තස් ස ඨි  සණ් ඨිතී’’  

නිද් දිට් ගඨදු. සමාධිප් පධානා පන අප් පනා  ආහ ‘‘ඨපනාති අප්පනා’’ . 

අනිච් චතාදීනං සංලක් ඛණගතදු සල්ෙක්ඛණා විපස්සනා. පවත් තගතදු 

නිමිත් තගතදු ච විනිවට් ටනගතදු විනිවට්ටනා මග්ක ො. 

සකලසංකිගලසපටිප් පස ්සද් ධිභාවගතදු සබ් බගසදු සුද් ධී  පාරිසුද්ධි ඵෙං. 

කතසන්   විවට් ටනාපාරිසුද් ධීනං. පටිපස්සනා  ප  ප  දස් සනං ගපක් ඛනං. 

ගතනාහ ‘‘පච්චකවක්ඛණා’’ . 

ඛණ්ඩන්   එකං තීණි පඤ් චා  එවං ෙණනාා ඛණ් ඩනං. ඔොකස  
ෙණනාවිධිං සන් ධාාාහ, ෙණනානිස ්සිගතදුව න කම් මට් ඨානනිස් සිගතදු. 

සිඛාප්පත්තං නු කඛො  ඉදං චිරතරං ෙණනාා මනසිකගරදුන් තස ්ස වගසන 
වුත් තං. ගසදු හි තථා ලද් ධං අවික් ගඛපමත් තං නිස ්සාා එවං මඤ් ගඤාය. 

අස්සාසපස්සාකසසු කයො උපට්ඨාති, තං  ක ත්වා  ඉදං අස් සාසපස් සාගසසු 
ාස් ස එගකදුව පඨමං උපට් ඨා , තං සන් ධාා වුත් තං. ාස් ස පන උගභදුපි 

උපට් ඨහන්  , ගතන උභාම් පි ෙගහත් වා ෙගණතබ් බං. කයොඋපට්ඨාතී  ඉමිනා 
ච ද් වීසු නාසාපුටවාගතසු ගාදු පාකටතගරදු උපට් ඨා , ගසදු ෙගහතබ් ගබදු  

අාම් පි අත් ගථදු දීපිගතදු  දට් ඨබ් බං. පවත්තමානං පවත්තමානන්   
ආගමඩිතවචගනන නිරන් තරං අස් සාසපස් සාසානං උපලක් ඛණං දස් ගස . 

එවන්   වුත් තප් පකාගරන උපලක් ගඛත් වාවා  අත් ගථදු. පඨමං එගකකස් මිං 
උපට් ඨිගතපි උපලක් ගඛත් වාව ෙගණන් තස් ස කගමන උගභදුපි පාකටා 

ගහදුන් තී  ආහ – ‘‘අස්සාසපස්සාසා පාෙටා ක ොන්තී’’ . ගතන 
‘‘උපලක් ගඛත් වාව ෙගණතබ් බ’’න්   ඉමස් ස ‘‘තස් ගසවං ෙණාගතදු…ගප.… 

පාකටා ගහදුන් තී’’  ඉදං කාරණවචනං දට් ඨබ් බං. තත් ථ පාෙටා ක ොන්තී  
ෙණනාවගසන බහිද් ධා වික් ගඛපාභාවගතදු විභූතා ගහදුන්  . 

පලිඝාා පරිවත් තනකං ාත් ථ නික් ඛිපන්  , ගසදු පලිඝත්ථම්කභො. 

තියාමරත්තින්   අච් චන් තසංගාදුගෙ උපගාදුෙවචනං. පුරිමනකයනා  

සීඝෙණනාා, ගෙදුපාලකෙණනාාා  අත් ගථදු. එකෙො ද්කව තීණි චත්තාරි

පඤ්චා  ෙණනාවිධිදස් සනං. තස් මා අට්ඨා ආදීසුපි එකගතදු පට් ඨාගාව 

පච් ගචකං අට් ඨාදීනි පාගපතබ් බානි. ‘‘සීඝං සීඝං  කණතබ්බකමවා’’  වත් වා 

තත් ථ කාරණං නිදස් සනඤ ්ච දස් ගස  ‘‘ ණනාපටිබද්කධහී’’ ආදිනා. තත් ථ 
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අරීා  ගතන නාවා  අරිත් තං, පාජනදණ් ගඩදු. අරිත් ගතන උපත් ථම් භනං 

අරිත්තුපත්ථම්භනං, තස් ස වකසන. 

නිප් පරිාාාගතදු නිරන් තරප් පවත්   නාම ඨපනාාගමවා  ආහ 

‘‘නිරන්තරප්පවත්තංවියා’’ . අන් ගතදු පවිසන් තං මනසිකගරදුන් ගතදු අන් ගතදු 

චිත් තං පගවගස  නාම. බහි චිත් තනීහරගණපි එගසව නගාදු. වාතබ්භා තන්   
අබ් භන් තරෙතවාතං බහුලං මනසිකගරදුන් තස් ස වාගතන තං ඨානං අබ් භාහතං 

විා ගමගදන පූරිතං විා ච ගහදු , තථා උපට් ඨා . නී රකතො  ඵුට් ගඨදුකාසං 
මුඤ ්චිත් වා නීහරගතදු. තථා පන නීහරගතදු වාතස් ස ෙ සමන් ගවසනමුගඛන 

නානාරම් මගණසු චිත් තං විධාවතී  ආහ ‘‘පුථුත්තාරම්මකණ චිත්තං

වික්ඛිපතී’’ . 

එතන්   එතං අස් සාසපස් සාසජාතං. අනු මනන්   පවත් තපවත් තානං 
අස් සාසපස් සාසානං ආරම් මණකරණවගසන ස ාා අනු අනු පවත් තනං 

අනුෙච් ඡනං. ගතගනවාහ – ‘‘තඤ්ච කඛො 

ආදිමජ්ෙපරිකයොසානානු මනවකසනා’’ . නාභි ආදි තත් ථ පඨමං 
උප් පජ් ජනගතදු. පඨමුප් පත්  වගසන හි ඉධ ආදිචින් තා, න 
උප් පත්  මත් තවගසන. තථා හි ගත නාභිගතදු පට් ඨාා ාාව නාසිකග් ො 
සබ් බත් ථ උප් පජ් ජන් ගතව. ාත් ථ ාත් ථ ච උප් පජ් ජන්  , තත් ථ තත් ගථව 
භිජ් ජන්   ධම් මානං ෙමනාභාවගතදු. ාථාපච් චාං පන ගදසන් තරප් පත්  ාං 

ෙ සමඤ ්ඤා.  දයං මජ්ෙන්   හදාසමීපං තස් ස උපරිභාගෙදු මජ් ඣං. 

නාසිෙග් ං පරිකයොසානන්   නාසිකට් ඨානං තස් ස පරිගාදුසානං 
අස් සාසපස් සාසානං සමඤ් ඤාා තදවධිභාවගතදු. තථා ගහගත චිත් තසමුට් ඨානා 
වුත් තා, න ච බහිද් ධා චිත් තසමුට් ඨානානං සම් භගවදු අත් ථි. ගතනාහ 

‘‘අබ්භන්තරපවිසනවාතස්ස නාසිෙග් ං ආදී’’ . පවිසනනික් ඛමනපරිාාගාදු 

පන තංසදිසවගසගනව වුත් ගතදු  ගවදිතබ් ගබදු. වික්කඛප තන්   වික් ගඛපං 

උපෙතං, වික් ඛිත් තං අසමාහිතන්   අත් ගථදු. සාරද්ධායා  සදරථභාවාා. 

ඉඤ්ජනායා  කම් මට් ඨානමනසිකාරස් ස චලනාා. වික්කඛප කතන

චිත්කතනා  ගහතුම් හි කරණවචනං, ඉත් ථම් භූතලක් ඛගණ වා. සාරද්ධා  

සදරථා. ඉඤ්ජිතා  ඉඤ් ජනකා චලනකා, තථා ඵන්දිතා. 

ආදිමජ්ෙපරිකයොසානවකසනා ආදිමජ් ඣපරිගාදුසානානුෙමනවගසන න 
මනසි කාතබ් බන්   සම් බන් ගධදු. ‘‘අනුබන් ධනාා මනසිකගරදුන් ගතන 
ඵුසනාවගසන ඨපනාවගසන ච මනසි කාතබ් බ’’න්   ගාන අධිප් පාගාන 

වුත් තං, තං විවරිතුං ‘‘ ණනානුබන්ධනාවකසන වියා’’ ආදිමාහ. තත් ථ විසුං

මනසිොකරො නත්ථී  ෙණනාා අනුබන් ධනාා ච විනා ාථාක් කමං ගකවලං 
ඵුසනාවගසන ඨපනාවගසන ච කම් මට් ඨානමනසිකාගරදු නත් ථි. නනු ඵුසනාා 
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විනා ඨපනාා විා ඵුසනාා විනා ෙණනාාපි මනසිකාගරදු නත් ථිගාවා ? ාදිපි 
නත් ථි, ෙණනා පන ාථා කම් මට් ඨානමනසිකාරස් ස මූලභාවගතදු 
පධානභාගවන ෙගහතබ් බා, එවං අනුබන් ධනා ඨපනාා තාා විනා ඨපනාා 
අසම් භවගතදු. තස් මා ස පි ඵුසනාා නානන් තරිකභාගව ෙණනානුබන් ධනා එව 
මූලභාවගතදු පධානභාගවන ෙගහත් වා ඉතරාසං තදභාවං දස් ගසන් ගතදු ආහ – 

‘‘ ණනානුබන්ධනාවකසන විය හි ඵුසනාඨපනාවකසන විසුං මනසිොකරො 

නත්ථී’’ . ාදි එවං තා කස් මා උද් ගදගස විසුං ෙහිතා  ආහ 

‘‘ඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨාකනකයවා’’ ආදි. තත් ථ ඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨාකනකයව

 කණන්කතො  ඉමිනා ෙණනාා ඵුසනා අඞ් ෙන්   දස් ගස . ගතනාහ – 

‘‘ ණනාය ච ඵුසනාය ච මනසි ෙකරොතී’’ . තත්කථවා  

ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාගනගාව. කත  අස් සාසපස් සාගස. සතියා අනුබන්ධන්කතො  
ෙණනාවිධිං අනුෙන් ත් වා ස ාා නිබන් ධන් ගතදු, ඵුට් ගඨදුකාගසගාව ගත 

නිරන් තරං උපධාගරන් ගතදු  අත් ගථදු. අප්පනාවකසන චිත්තං ඨකපන්කතො  
ාථා අප් පනා ගහදු , එවං ාථාඋපට් ඨිගත නිමිත් ගත චිත් තං ඨගපන් ගතදු 

සමාදහන් ගතදු. අනුබන්ධනායචා ආදීසු අනුබන් ධනාා ච ඵුසනාා ච ඨපනාා 

ච මනසි කගරදුතී  වුච් චතී  ගාදුජනා. ස්වායමත්කථො  ය් වාාං 
‘‘ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාගනගාව ෙගණන් ගතදු තත් ගථව ෙණනං පටිසංහරිත් වා ගත 
ස ාා අනුබන් ධන් ගතදු’’  වුත් ගතදු, ගසදු අාමත් ගථදු. ාා අච් චන් තාා න 
මිගනදු  න විනිච් ඡින , සා මානස් ස සමීගප  උපමා ාථා ගෙදුගණදු විා 
ෙවගාදු . 

පඞ්ගුකළො  පීඨසප් පී. කදොො  ගපඞ් ගඛදුගලදු. කීළතන්   කීළන් තානං. 

මාතාපුත්තානන්   අත් තගනදු භරිාාා පුත් තස ්ස ච. උකභො කෙොටිකයො  
ආෙච් ඡන් තස් ස පුරිමගකදුටිං, ෙච් ඡන් තස් ස පච් ඡිමගකදුටින්   ද් ගවපි 

ගකදුටිගාදු. මජ්ෙඤ්චා  ගදදුලාඵලකස ්ගසව මජ් ඣං. උපනිබන් ධනත් ථම් ගභදු 

විාා  උපනිබන්ධනත්ථම්කභො, නාසිකග් ෙං මුඛනිමිත් තං වා, තස් ස මූගල 
සමීගප ඨත් වා. කථං ඨත් වා? ස ාා වගසන. ස ඤ් හි තත් ථ සූපට් ඨිතං 
කගරදුන් ගතදු ගාදුොවචගරදු තත් ථ ඨිගතදු නාම ගහදු  අවාවධම් ගමන 

සමුදාාස ්ස අපදිසිතබ් බගතදු. නිමිත්කත  නාසිකග් ොදිනිමිත් ගත. සතියා

නිසින්කනො  ස වගසන නිසීදන් ගතදු. ‘‘ස ඤ් හි තත් ථා’’ ආදිනා ඨාගන විා 

වත් තබ් බං. තත්ථා  ඵුට් ඨට් ඨාගන. කත  නෙරස් ස අන් ගතදු බහි ච ෙතා 

මනුස් සා ගතසං සඞ් ෙහා ච හත් ථෙතා. ආදිකතො පභුතී  
උපගමායත් ථදස් සනගතදු පට් ඨාා. 

ොථාාං නිමිත්තන්   උපනිබන් ධනනිමිත් තං. 

අනාරම්මණකමෙචිත්තස්සා  එකස ්ස චිත් තස ්ස න ආරම් මණං, ආරම් මණං න 

ගහදුන් තී  අත් ගථදු. අජානකතො ච තකයො ධම්කම  නිමිත් තං අස් සාගසදු 
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පටුන 

පස් සාගසදු  ඉගම නිමිත් තාදගාදු තගාදු ධම් ගම ආරම් මණකරණවගසන 

අවින් දන් තස ්ස. ච-සද් ගදදු බය ගරගක. භාවනා  ආනාපානස් ස සමාධිභාවනා. 

නුපෙබ්භතී  න උපලබ් භ  න සිජ් ඣතී  අාං ගචදුදනාොථාා අත් ගථදු. ො ාා 
පන පරිහාරොථා සුවිඤ් ගඤායාව. 

ෙථන්   තාසං ගචදුදනාපරිහාරොථානං අත් ථං විවරිතුං 

කගථතුකමයතාපුච් ඡා. ඉකම තකයො ධම්මා ආදීසු පදගාදුජනාා සද් ධිං 
අාමත් ථනිද් ගදගසදු – ඉගම නිමිත් තාදගාදු තගාදු ධම් මා එකචිත් තස් ස කථං 
ආරම් මණං න ගහදුන්  , අස පි ආරම් මණභාගව න චිගම න ච ඉගම තගාදු 
ධම් මා අවිදිතා ගහදුන්  , කථඤ ්ච න ගහදුන්   අවිදිතා, ගතසඤ් හි අවිදිතත් ගත 
චිත් තඤ ්ච කථං වික් ගඛපං න ෙච් ඡ , පධානඤ් ච භාවනාා නිප් ඵාදකං 
වීරිාඤ් ච කථං පඤ් ඤාා , නීවරණානං වික් ඛම් භකං සම් මගදව සමාධානාවහං 
භාවනානුගාදුෙසඞ් ඛාතං පගාදුෙඤ් ච ගාදුගී කථං සාගධ , උපරූපරි 
ගලදුකිාගලදුකුත් තරඤ් ච විගසසං කථමධිෙච් ඡතී . 

ඉදානි තමත් ථං කකගචදුපමාා සාගධතුං ‘‘කසයයථාපී’’ ආදි වුත් තං. 
භූමිභාෙස ්ස විසමතාා චඤ් චගල රුක් ගඛ ගඡදනකිරිාා න සුකරා සිාා, තථා ච 

ස  කකචදන් තෙ  ොවිඤ් ගඤායා  ආහ – ‘‘සකමභූමිභාක ’’ . ෙෙකචනා  

ඛුද් දගකන ඛරපත් ගතන. ගතනාහ ‘‘පුරිකසො’’ . ඵුට්ඨෙෙචදන්තානන්   
ඵුට් ඨඵුට් ඨකකචදන් තානං වගසන. ගතන කකචදන් ගතහි 

ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාගනගාව පුරිසස් ස ස ාා උපට් ඨානං දස් ගස . ගතනාහ – ‘‘න

ආ කතවා කතවාෙෙචදන්කතමනසිෙකරොතී’’ . 

කකචස ්ස ආකඩ් ඪනකාගල පුරිසාභිමුඛං පවත් තා ආෙතා, ගපල් ලනකාගල 
තගතදු විෙතා ෙතා  වුත් තා, න ච ආෙතා වා ෙතා වා කකචදන් තා අවිදිතා 
ගහදුන්   සබ් බත් ථ ස ාා උපට් ඨිතත් තා ඡින් දිතබ් බට් ඨානං අඵුසිත් වා 

ෙච් ඡන් තානං ආෙච් ඡන් තානඤ් ච කකචදන් තානං අභාවගතදු. පධානන්   

රුක් ඛස ්ස ගඡදනවීරිාං. පකයො න්   තස් ගසව ගඡදනකිරිාං. උපමාාං 
‘‘විගසසමධිෙච් ඡතී’’  පදං පාළිාං නත් ථි, ගාදුගජත් වා පන දස් ගසතබ් බං. 

ගතගනව විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 1.227) උපමාාම් පි ‘‘විගසසමධිෙච් ඡතී’’  
පදං ගාදුගජත් වාව වුත් තං. තංසංවණ් ණනාාඤ් ච ‘‘විගසසන්   
අගනකභාවාපාදනං, ගතන ච සාගධතබ් බං පගාදුජනවිගසස’’න්   අත් ගථදු 
වුත් ගතදු. 

යථා රුක්කඛො ආදි උපමාසංසන් දනං. උපනිබන් ධ  ආරම් මගණ චිත් තං 
එතාාා  ස  උපනිබන් ධනා නාම, තස් සා අස් සාසපස් සාසානං සල් ලක් ඛණස ්ස 

නිමිත් තන්   උපනිබන්ධනානිමිත්තං, නාසිකග් ෙං මුඛනිමිත් තං වා. 

එවකමවන්   ාථා ගසදු පුරිගසදු කකගචන රුක් ඛං ඡින් දන් ගතදු ආෙතෙගත 
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කකචදන් ගත අමනසිකගරදුන් ගතදුපි ඵුට් ඨඵුට් ඨට් ඨාගනගාව ස ාා 
උපට් ඨපගනන ආෙතෙගත කකචදන් ගත ජානා , සුත් තපදඤ ්ච 

අවිරජ් ඣන් ගතදු අත් ථකිච් චං සාගධ , එවගමවං. නාසිෙග්ක මුඛනිමිත්කත  
දීඝනාසිගකදු නාසිකග් ගෙ, ඉතගරදු මුඛං අසනං නිමීා  ඡාදීා  එගතනා  
මුඛනිමිත් තන්   ලද් ධනාගම උත් තගරදුට් ගඨ. 

ඉදංපධානන්   ගාන වීරිාාරම් ගභන ආරද් ධවීරිාස් ස ගාදුගිගනදු කාගාදුපි 
චිත් තම් පි කම් මනිාං භාවනාකම් මක් ඛමං භාවනාකම් මගාදුග් ෙං ගහදු , ඉදං 

වීරිාං පධානන්   ඵගලන ගහතුං දස් ගස . උපක්කිකෙසාපහීයන්තී  චිත් තස ්ස 

උපක් කිගලසභූතානි නීවරණානි වික් ඛම් භනවගසන පහීාන්  . විතක්ො

වූපසම්මන්තී  තගතදු එව කාමවිතක් කාදගාදු මිච් ඡාවිතක් කා උපසමං 
ෙච් ඡන්  , නීවරණප් පහාගනන වා පඨමජ් ඣානාධිෙමං දස් ගසත් වා 

විතක් කවූපසමාපගදගසන ො ාජ් ඣානාදීනමධිෙමමාහ. අයංපකයොක ො  අාං 

ඣානාධිෙමස ්ස ගහතුභූගතදු කම් මට් ඨානානුගාදුගෙදු පගාදුගෙදු. සංකයොජනා

පහීයන්තී  දසපි සංගාදුජනානි මග් ෙප් පටිපාටිාා සමුච් ගඡදවගසන පහීාන්  . 

අනුසයාබයන්තීක ොන්තී  තථා සත් තපි අනුසාා අනුප් පත්  ධම් මතාපාදගනන 
භඞ් ෙමත් තස ්සපි අනවගසසගතදු විෙතන් තා ගහදුන්  . එත් ථ ච 
සංගාදුජනප් පහානං නාම අනුසානිගරදුගධගනව ගහදු , පහීගනසු ච 
සංගාදුජගනසු අනුසාානං ගලගසදුපි න භවිස් සතී  ච දස් සනත් ථං 

‘‘සංගාදුජනා පහීාන්  , අනුසාා බයන් තී ගහදුන් තී’’  වුත් තං. අයං විකසකසො  
ඉමං සමාධිං නිස් සාා අනුක් කගමන ලබ් භමාගනදු අාං 
සංගාදුජනප් පහානාදිගකදු ඉමස ්ස සමාධිස් ස විගසගසදු  අත් ගථදු. 

යස්සා  ගාන. අනුපුබ්බන්   අනුක් කගමන. පරිචිතා  පරිචිණ් ණා. 
අාඤ් ගහත් ථ සඞ් ගඛපත් ගථදු – ආනාපානස් ස  ාථා බුද් ගධන භෙවතා ගදසිතා, 
තථා ගාන දීඝරස් සපජආනනාදිවිධිනා අනුපුබ් බං පරිචිතා සුට් ඨු භාවිතා, තගතදු 
එව පරිපුණ් ණා ගසදුළසන් නං වත් ථූනං පාරිපූරිාා සබ් බගසදු පුණ් ණා, ගසදු 
භික් ඛු ඉමං අත් තගනදු ඛන් ධාදිගලදුකං පඤ් ගඤදුභාගසන පභාගස . ාථා කිං? 
අබ් භා මුත් ගතදුව චන් දිමා අබ් භාදිඋපක් කිගලසවිමුත් ගතදු චන් දිමා තාරකරාජා 
විාා . ‘‘අබ් භා මුත් ගතදුව චන් දිමා’’  හි පදස් ස නිද් ගදගස මහිකාදීනම් පි 
වුත් තත් තා එත් ථ ආදි-සද් දගලදුගපදු කගතදු  ගවදිතබ් ගබදු. 

ඉධා  කකචූපමාා. අස්සා  ගාදුගිගනදු. ඉධා  වා ඉමස් මිං ඨාගන. අස්සා  
උපමාභූතස් ස කකචස් ස. ආෙතෙතවගසන ාථා තස ්ස පුරිසස ්ස අමනසිකාගරදු, 
එවං අස් සාසපස ්සාසානං ආෙතෙතවගසන අමනසිකාරමත් තගමව 

ආනානප් පගාදුජනං. න චිකරකනවා  ඉදං කතාධිකාරං සන් ධාා වුත් තං. 

නිමිත්තන්   පටිභාෙනිමිත් තං. අවකසසජ්ොනඞ් පටිමණ්ඩිතා  
විතක් කාදිඅවගසසජ් ඣානඞ් ෙපටිමණ් ඩිතා  වදන්  , විචාරාදී  පන වත් තබ් බං 
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නිප් පරිාාගාන විතක් කස ්ස අප් පනාභාවගතදු. ගසදු හි පාළිාං ‘‘අප් පනා 
බයප් පනා’’  නිද් දිට් ගඨදු, තංසම් පගාදුෙගතදු වා ාස් මා ඣානං අප් පනා  
අට් ඨකථාගවදුහාගරදු, ඣානඞ් ගෙසු ච සමාධි පධානං, තස් මා තං අප් පනා  

දස් ගසන් ගතදු ‘‘අවකසසජ්ොනඞ් පටිමණ්ඩිතා අප්පනාසඞ්ඛාතා ඨපනා ච 

සම්පජ්ජතී’’  ආහ. ෙස්සචිපන ණනාවකසකනවමනසිොරොෙකතො පභුතී  

එත් ථ ‘‘අනුක්ෙමකතො…කප.… පත්තං විය ක ොතී’’  එත් තගකදුව ෙන් ගථදු 
පරිහීගනදු, පුරාණගපදුත් ථගකසු පන කත් ථචි ගසදු ෙන් ගථදු ලිඛිගතදුගාව 
 ට් ඨ . 

සාරද්ධොයස්ස කස ්සචි පුග් ෙලස් ස. ඔනමති වත් ථිකාදිපලම් බගනන. 

විකූජතී  සද් දං කගරදු . වලිං ණ් ාතී . තත් ථ තත් ථ වලිනං ගහදු . කස් මා? 
ාස් මා සාරද් ධකාගාදු ෙරුගකදු ගහදුතී . කාාදරථවූපසගමන සද් ධිං 
සිජ් ඣමාගනදු ඔළාරිකඅස් සාසපස් සාසනිගරදුගධදු බය ගරකමුගඛන තස් ස 

සාධනං විා වුත් ගතදු. ඔළාරිෙඅස්සාසපස්සාසනිකරොධවකසනා  අන් වාවගසන 

තදත් ථස ්ස සාධනං. ොයදරකථ වූපසන්කත  චිත් තජරූපානං 
ලහුමුොකම් මඤ ්ඤභාගවන ගාදු ගසස සන් ත රූපානම් පි ලහුආදිභාගවදු, ගසදු 
ඉධ කාාස් ස ලහුභාගවදු  අධිප් ගපගතදු. ස් වාාං ාස් මා චිත් තස් ස 

ලහුආදිභාගවන විනා නත් ථි, තස් මා වුත් තං ‘‘ොකයොපි චිත්තම්පි ෙහුෙං

ක ොතී’’ . 

ඔළාරිකෙ අස්සාසපස්සාකස නිරුද්කධ ආදි ගහට් ඨා වුත් තනාම් හි 
විගචතබ් බාකාරප් පත් තස් ස කාාසඞ් ඛාරස් ස විචානවිධිං දස් ගසතුං ආනීතං. 

උපරූපරි විභූතානී  භාවනාබගලන උද් ධං උද් ධං පාකටානි ගහදුන්  . 

කදසකතො  පක ාා ඵුසනගදසගතදු, පුබ් ගබ අත් තගනදු ඵුසනවගසන 
උපධාරිතට් ඨානගතදු. 

‘‘ෙත්ථ නත්ථී’’  ඨානවගසන ‘‘ෙස්ස නත්ථී’’  පුග් ෙලවගසන ච 
වීමංසිාමානමත් ථං එකජ් ඣං කත් වා විභාගවතුං 

‘‘අන්කතොමාතුකුච්ඡිය’’න්  ආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘ාථා උදගක නිමුග් ෙස් ස 
නිරුද් ගධදුකාසතාා අස් සාසපස් සාසා න පවත් තන්  , එවං 
අන් ගතදුමාතුකුච් ඡිාං. ාථා මතානං සමුට් ඨාපකචිත් තාභාවගතදු, එවං 
අසඤ් ඤීභූතානං මුච් ඡාපගරතානං අසඤ් ඤීසු වා ජාතානං, තථා 

නිගරදුධසමාපන් නාන’’න්   ආචරියධම්මපාෙත්කථකරන වුත් තං. 

ම ා ණ්ඨිපකද පන ‘‘මුච් ඡාපගරතානං චිත් තප් පවත්  ාා ොබ් බලභාවගතදු’’  
කාරණං වුත් තං. චතුත් ථජ් ඣානසමාපන් නානං ධම් මතාවගසගනව ගනසං 
අනුප් පජ් ජනං, තථා රූපාරූපභවසමඞ් ගීනං. ගකචි පන ‘‘අනුපුබ් බගතදු 
සුඛුමභාවප් පත්  ාා චතුත් ථජ් ඣානසමාපන් නස ්ස, රූපභගව රූපානං 
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භවඞ් ෙස් ස ච සුඛුමභාවගතදු රූපභවසමඞ් ගීනං නත් ථී’’  කාරණං වදන්  . 
අත් ථිගාව ගත අස් සාසපස් සාසා පාරිගසසගතදු  අධිප් පාගාදු 
ාථාවුත් තසත් තට් ඨානවිනිමුත් තස ්ස අස් සාසපස් සාසානං අනුප් පජ් ජනට් ඨානස ්ස 

අභාවගතදු. පෙතිඵුට්ඨවකසනා  පක ාා ඵුසනට් ඨානවගසන. නිමිත්තං

ඨකපතබ්බන්   ස ාා තත් ථ සුඛප් පවත් තනත් ථං ථිරතරං සඤ් ඤාණං 

පවත් ගතතබ් බං. ථිරසඤ් ඤාපදට් ඨානා හි ස . ඉමකමවා  ඉමං එව 
අනුපට් ඨහන් තස් ස කාාසඞ් ඛාරස ්ස කණ් ටකුට් ඨාපනඤාගාන 

උපට් ඨාපනවිධිගමව. අත්ථවසන්   ගහතුං. අත් ගථදු හි ඵලං. ගසදු ාස් ස වගසන 

පවත් ත , ගසදු අත් ථවගසදු . මුට්ඨස්සතිස්සා  විනට් ඨස ්ස ස් ස. 

අසම්පජානස්සා  සම් පජඤ් ඤවිරහිතස් ස, භාගවන් තස ්ස අනුක් කගමන 
අනුපට් ඨහන් ගත අස් සාසපස් සාගස වීමංසිත් වා ‘‘ඉගම ගත’’  උපධාගරතුං 
සම් මගදව ජානිතුඤ් ච සමත් ථාහි ස පඤ් ඤාහි විරහිතස් සා  අධිප් පාගාදු. 

ඉකතො අඤ්ඤං කම් මට් ඨානං.  රුෙන්   භාරිාං. සා චස් ස ෙරුකතා භාවනාා 

සුොක් කරභාගවනා  ආහ ‘‘ රුෙභාවන’’න්  . 

උපරූපරි සන් තසුඛුමභාවාපත්  ගතදු ‘‘බලවතී සුවිසදා සූරා ච ස  පඤ ්ඤා 
ච ඉච් ඡිතබ් බා’’  වත් වා සුඛුමස් ස නාම අත් ථස ්ස සාධගනනපි සුඛුගමගනව 

භවිතබ් බන්   දස් ගසතුං ‘‘යථා හී’’ ආදි වුත් තං. ඉදානි අනුපට් ඨහන් තානං 

අස් සාසපස් සාසානං පරිගාසනුපාාං දස් ගසන් ගතදු ‘‘තාහි ච පනා’’ ආදිමාහ. 

තත් ථ අනුපදන්   පදානුපදං. චරිත්වා  ගෙදුචරං ෙගහත් වා. තස්මිංකයව

ඨාකන  උපනිබන් ධනනිමිත් තසඤ් ඤිගත ඨාගන. කයොකජත්වා  මනසිකාගරන 

ගාදුගජත් වා. ‘‘සතිරස්මියා බන්ධිත්වා’’  වා වුත් තගමවත් ථමාහ ‘‘තස්මිංකයව

ඨාකන කයොකජත්වා’’ . න හි උපගමගාය බන් ධනගාදුජනට් ඨානානි විසුං 

ලබ් භන්  . නිමිත්තන්   උග් ෙහනිමිත් තං පටිභාෙනිමිත් තං වා. උභාම් පි හි ඉධ 
එකජ් ඣං වුත් තං. තථා හි තූලපිචුආදි උපමත් තාං උග් ෙගහ යුජ් ජ , ගසසං 

උභාත් ථ. එෙච්කච  එගක ආචරිාා. 

තාරෙරූපං වියා  තාරකාා පභාරූපං විා. මණිගුළිොදිඋපමා පටිභාගෙ 
වට් ටන්  . කථං පගනතං එකංගාව කම් මට් ඨානං අගනකාකාරගතදු උපට් ඨාතී  

ආහ ‘‘තඤ්ච පකනත’’න්  ආදි. සුත්තන්තන්   එකං සුත් තං. 

පගුණප් පවත්  භාගවන අවිච් ගඡදං මහාවිසාතඤ් ච සන් ධාාාහ ‘‘ම තී 

පබ්බකතයයානදීවියා’’ . තත් ථ බයඤ් ජනසම් පත්  ාා සමන් තභද් දකං සුත් තං 

සබ් බභාෙමගනදුහරා සබ් බපාලිඵුල් ලා වනඝටා විාා  ආහ ‘‘එො වනරාජි

වියා’’ . ගතනාහ භෙවා ‘‘වනප් පගුම් ගබ ාථ ඵුස් සිතග් ගෙ’’  )ඛු. පා. 6.13; සු. 
නි. 236) නානානුසන් ධිාං නානාගපායාලං විවිධනානිපුණං 
බහුවිධකම් මට් ඨානමුඛං සුත් තන් තං අත් ථිගකහි සක් කච් චං සමුපපජ් ජිතබ් බන්   

ආහ – ‘‘සීතච්ඡාකයො…කප.… රුක්කඛො වියා’’ . සඤ්ඤානානතායා  
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නිමිත් තුපට් ඨානගතදු පුබ් ගබ පවත් තසඤ් ඤානං නානාවිධභාවගතදු. 

සඤ්ඤජන්   භාවනාසඤ් ඤාජනිතං භාවනාසඤ් ඤාා සඤ් ජානනමත් තං. න හි 

අසභාවස ්ස කුගතදුචි සමුට් ඨානං අත් ථි. ගතනාහ – ‘‘නානකතො උපට්ඨාතී’’ , 
උපට් ඨානාකාරමත් තන්   වුත් තං ගහදු . 

ඉකම තකයො ධම්මා  අස් සාගසදු පස් සාගසදු නිමිත් තන්   ඉගම තගාදු 

ධම් මා. නත්ථී  කම් මට් ඨානවගසන මනසිකාතබ් බභාගවන නත් ථි න 

උපලබ් භ . න උපචාරන්   උපචාරම් පි න පාපුණා , පගෙව අප් පනන්   

අධිප් පාගාදු. යස්ස පනා  විජ් ජමානපක් ගඛදු වුත් තනාානුසාගරගනව 
ගවදිතබ් ගබදු. 

ඉදානි වුත් තස ්ගසව අත් ථස ්ස සමත් ථනත් ථං කකචූපමාාං ආෙතා 

‘‘නිමිත්ත’’න්  ආදිකා ොථා පච් චානීතා. නිමිත්කත  ාථාවුත් ගත 

පටිභාෙනිමිත් ගත. එවං ක ොතී  භාවනමනුයුත් තස ්ස එවං ගහදු , තස් මා 

‘‘පුනප් පුනං එවං මනසි කගරදුහී’’  වත් තබ් ගබදු. කවොසානං ආපජ්කජයයා  
‘‘නිමිත් තං නාම ොක් කරං උප් පාගදතුං, තයිදං ලද් ධං, හන් දාහං දානි ාදා වා තදා 

වා විගසසං නිබ් බත් ගතස් සාමී’’  සඞ් ගකදුචං ආපජ් ගජාය. විසීකදයයා  
‘‘එත් තකං කාලං භාවනමනුයුත් තස ්ස නිමිත් තම් පි න උප් පන් නං, අභබ් ගබදු 
මඤ ්ගඤ විගසසස් සා’’  විසාදං ආපජ් ගජාය. ‘‘ඉමාා පටිපදාා ජරාමරණගතදු 
මුච් චිස් සාමී  පටිපන් නස ්ස නිමිත් ත’’න්   වුත් ගත කථං සඞ් ගකදුචාපත්  , 

භිගායදුගසදු මත් තාා උස් සාහගමව කගරායා  ‘‘නිමිත්තමිදං…කප.… 

වත්තබ්කබො’’  මජ්ඣිමභාණො ආහු. එවන්   වුත් තප් පකාගරන 

පටිභාෙනිමිත් ගතගාව භාවනාචිත් තස ්ස ඨපගනන. ඉකතො පභුතී  ඉගතදු 
පටිභාෙනිමිත් තුප් පත්  ගතදු පට් ඨාා. පුබ් ගබ ාං වුත් තං ‘‘අනුබන් ධනාා 
ඵුසනාා ඨපනාා ච මනසි කගරදුතී’’  )පාරා. අට් ඨ. 
2.ආනාපානස ්ස සමාධිකථා(, තත් ථ අනුබන් ධනං ඵුසනඤ් ච විස් සජ් ගජත් වා 

ඨපනාවගසගනව භාගවතබ් බන්   ආහ ‘‘ඨපනාවකසනභාවනා ක ොතී’’ . 

කපොරාකණහි වුත් ගතදුවාාමත් ගථදු  දස් ගසන් ගතදු ‘‘නිමිත්කත’’  ොථමාහ. 

තත් ථ නිමිත්කත  පටිභාෙනිමිත් ගත. ඨපයං චිත්තන්   භාවනාචිත් තං 

ඨගපන් ගතදු, ඨපනාවගසන මනසිකගරදුන් ගතදු  අත් ගථදු. නානාොරන්   
‘‘චත් තාගරදු වණ් ණා’’  එවං වුත් තං නානාකාරං. ආකාරසාමඤ් ඤවගසන 

ගහතං එකවචනං. විභාවයන්   විභාගවන් ගතදු අන් තරධාගපන් ගතදු. 
නිමිත් තුප් පත්  ගතදු පට් ඨාා හි ගත ආකාරා අමනසිකාරගතදු අන් තරහිතා විා 

ගහදුන්  . අස්සාසපස්සාකස  අස් සාසපස් සාගස ගාදු නානාකාගරදු, තං 

විභාවයං, අස් සාසපස් සාසසම් භූගත වා නිමිත් ගත. සෙංචිත්තං නිබන්ධතී  තාා 
එව ඨපනාා අත් තගනදු චිත් තං උපනිබන් ධ , අප් ගපතී  අත් ගථදු. ගකචි පන 
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‘‘විභාවාන්   විභාගවන් ගතදු, විදිතං පාකටං කගරදුන් ගතදු’’  අත් ථං වදන්  , 
තං පුබ් බභාෙවගසන යුජ් ගජාය. අාඤ් ගහත් ථ අත් ගථදු – ධි සම් පන් නත් තා 
ධීගරදු ගාදුගී අස් සාසපස් සාගස නානාකාරං විභාගවන් ගතදු නානාකාරගතදු ගත 
පජානන් ගතදු විදිගත පාකගට කගරදුන් ගතදු නානාකාරං වා ඔළාරිගකදුළාරිගක 
පස් සම් ගභන් ගතදු වූපසගමන් ගතදු තත් ථ ාං ලද් ධං නිමිත් තං, තස් මිං චිත් තං 
ඨගපන් ගතදු අනුක් කගමන සකං චිත් තං නිබන් ධ  අප් ගපතී . 

ාදා සද් ධාදීනි ඉන් ද්රිාානි සුවිසදානි  ක් ඛානි පවත් තන්  , තදා 
අස් සද් ධිාාදීනං දූරීභාගවන සා සාං ථාමප් පත් ගතහි සත් තහි බගලහි 
ලද් ධුපත් ථම් භානි විතක් කාදීනි කාමාවචරාගනව ඣානඞ් ොනි බහූනි හුත් වා 
පාතුභවන්  . තගතදු එව ගතසං උජුවිපච් චනීකභූතා කාමච් ඡන් දාදගාදු සද් ධිං 
තගදකට් ගඨහි පාපධම් ගමහි විදූරී භවන්   පටිභාෙනිමිත් තුප් පත්  ාා සද් ධිං, තං 

ආරබ් භ උපචාරජ් ඣානං උප් පජ් ජ . ගතන වුත් තං ‘‘නිමිත්තුපට්ඨානකතොපභුති 

නීවරණානි වික්ඛම්භිතාකනව ක ොන්තී’’ ආදි. තත් ථ සන්නිසින්නාවා  

සම් මගදව නිසීදිංසු එව, උපසන් තාගාවා  අත් ගථදු. වික්ඛම්භිතාකනව

සන්නිසින්නාවා  අවධාරගණන පන තදත් ථං උස් සාගහදු කාතබ් ගබදු  

දස් ගස . ද්වී ාොකරහී  ඣානධම් මානං පටිපක් ඛදූරීභාගවදු ථිරභාවප් පත්   
චා  ඉගමහි ද් වීහි කාරගණහි. ඉදානි තානි කාරණානි අවත් ථාමුගඛන දස් ගසතුං 

‘‘උපචාරභූමියං වා’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ උපචාරභූමියන්   උපචාරාවත් ථාාං. 
ාදිපි හි තදා ඣානඞ් ොනි පටුතරානි මහග් ෙතභාවප් පත් තානි නුප් පජ් ජන්  , 
ගතසං පන පටිපක් ඛධම් මානං වික් ඛම් භගනන චිත් තං සමාධිා . ගතනාහ 

‘‘නීවරණප්ප ාකනනා’’ . පටිොභභූමියන්   ඣානස් ස අධිෙමාවත් ථාාං. තදා 
හි අප් පනාප් පත් තානං ඣානධම් මානං උප් පත්  ාා චිත් තං සමාධිා . ගතනාහ 

‘‘අඞ් පාතුභාකවනා’’ . 

උපචාගර අඞ් ොනි න ථාමජාතානි ගහදුන්   අඞ් ොනං අථාමජාතත් තා. ාථා 
නාම දහගරදු කුමාරගකදු උක් ඛිපිත් වා ඨපිාමාගනදු පුනප් පුනං භූමිාං පත , 
එවගමව උපචාගර උප් පන් ගන චිත් තං කාගලන නිමිත් තං ආරම් මණං කගරදු , 

කාගලන භවඞ් ෙං ඔතර . ගතන වුත් තං ‘‘උපචාරසමාධිකුසෙවීථියං ජවිත්වා

භවඞ් ං ඔතරතී’’ . අප් පනාාං පන අඞ් ොනි ථාමජාතානි ගහදුන්   ගතසං 
ථාමජාතත් තා. ාථා නාම බලවා පුරිගසදු ආසනා වුට් ඨාා දිවසම් පි  ට් ගඨාය, 
එවගමව අප් පනාසමාධිම් හි උප් පන් ගන චිත් තං සකිං භවඞ් ෙවාරං ඡින් දිත් වා 
ගකවලම් පි රත්  ං ගකවලම් පි දිවසං  ට් ඨ , කුසලජවනපටිපාටිවගසගනව 

පවත් ත . ගතනාහ – ‘‘අප්පනාසමාධි…කප.… න භවඞ් ං ඔතරතී’’ . 

වණ්ණකතො  පිචුපිණ් ඩතාරකරූපාදීසු විා උපට් ඨිතවණ් ණගතදු. 

ෙක්ඛණකතො  ඛරභාවාදිසභාවගතදු අනිච් චාදිසභාවගතදු වා. රක් ඛිතබ් බං තං 
නිමිත් තන්   සම් බන් ගධදු. 
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ෙද්ධපරි ානී  ලද් ධඋපචාරජ් ඣානපරිහානි. නිමිත් ගත අවිනස් සන් ගත 
තදාරම් මණං ඣානං අපරිහීනගමව ගහදු , නිමිත් ගත පන ආරක් ඛාභාගවන 
විනට් ගඨ ලද් ධං ලද් ධං ඣානම් පි විනස් ස  තදාාත් තවුත්  ගතදු. ගතනාහ 

‘‘ආරක්ඛම්හී’’ ආදි. 

ඉදානි තත්රායංරක්ඛණූපනපාකයො ආදිනා – 

‘‘ආවාගසදු ගෙදුචගරදු භස් සං, පුග් ෙගලදු ගභදුජනං උතු; 
ඉරිාාපගථදු  සත් ගතගත, අසප් පාගා විවජ් ජගා. 

‘‘සප් පාගා සත් ත ගසගවථ, එවඤ් හි පටිපජ් ජගතදු; 
න චිගරගනව කාගලන, ගහදු  කස් සචි අප් පනා’’ . )විසුද් ධි. 1.59) – 

එවං වුත් තං රක් ඛණවිධිං සඞ් ගඛපගතදු විභාගව . තත්රාාං විත් ථාගරදු – ාස් මිං 

ආවාකස වසන් තස ්ස අනුප් පන් නං වා නිමිත් තං නුප් පජ් ජ , උප් පන් නං වා 
විනස ්ස , අනුපට් ඨිතා ච ස  න උපට් ඨා , අසමාහිතඤ් ච චිත් තං න සමාධිා , 
අාං අසප් පාගාදු. ාත් ථ නිමිත් තං උප් පජ් ජ  ගචව ථාවරඤ් ච ගහදු , ස  
උපට් ඨා , චිත් තං සමාධිා , අාං සප් පාගාදු. තස් මා ාස ්මිං විහාගර බහූ 
ආවාසා ගහදුන්  , තත් ථ එකගමකස ්මිං තීණි තීණි දිවසානි වසිත් වා ාත් ථස් ස 
චිත් තං එකග් ෙං ගහදු , තත් ථ වසිතබ් බං. 

ක ොචර ාකමො පන ගාදු ගසනාසනගතදු උත් තගරන වා දක් ඛිගණන වා 
නා දූගර දිාඩ් ඪගකදුසබ් භන් තගර ගහදු  සුලභසම් පන් නභික් ගඛදු, ගසදු 
සප් පාගාදු, විපරීගතදු අසප් පාගාදු. 

භස්සන්   ද් වත්  ංස රච් ඡානකථාපරිාාපන් නං අසප් පාාං. තඤ් හිස ්ස 
නිමිත් තන් තරධානාා සංවත් ත . දසකථාවත් ථුනිස ්සිතං සප් පාාං, 
තම් පිමත් තාා භාසිතබ් බං. 

පුග් කෙොපි අ රච් ඡානකථිගකදු සීලාදිගුණසම් පන් ගනදු, ාං නිස ්සාා 
අසමාහිතං වා චිත් තං සමාධිා , සමාහිතං වා චිත් තං ථිරතරං ගහදු , එවරූගපදු 
සප් පාගාදු. කාාදළ් හීබහුගලදු පන  රච් ඡානකථිගකදු අසප් පාගාදු. ගසදු හි තං 
කද් දගමදුදකමිව අච් ඡං උදකං මලීනගමව කගරදු , තාදිසඤ් ච ආෙම් ම 
ගකදුටපබ් බතවාසීදහරස් ගසව සමාපත්   විනස් ස , පගෙව නිමිත් තං. 

කභොජනං පන කස් සචි මධුරං, කස ්සචි අම් බිලං සප් පාාං ගහදු . උතුපි 
කස ්සචි සීගතදු, කස ්සචි උණ් ගහදු සප් පාගාදු ගහදු . තස් මා ාං ගභදුජනං වා 
උතුං වා ගසවන් තස් ස ඵාසු ගහදු , අසමාහිතං වා චිත් තං සමාධිා , සමාහිතං 
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වා ථිරතරං ගහදු . තං ගභදුජනං, ගසදු ච උතු සප් පාගාදු. ඉතරං ගභදුජනං, 
ඉතගරදු ච උතු අසප් පාගාදු. 

ඉරියාපකථසුපි කස ්සචි චඞ් කගමදු සප් පාගාදු ගහදු , කස ්සචි 
සානට් ඨානනිසජ් ජානං අඤ් ඤතගරදු. තස් මා තං ආවාසං විා තීණි දිවසානි 
උපපරික් ඛිත් වා ාස ්මිං ඉරිාාපගථ අසමාහිතං චිත් තං සමාධිා , සමාහිතං වා 
ථිරතරං ගහදු , ගසදු සප් පාගාදු, ඉතගරදු අසප් පාගාදු  ගවදිතබ් ගබදු. ඉ  ඉමං 
සත් තවිධං අසප් පාාං වජ් ගජත් වා සප් පාාං ගසවිතබ් බං. එවං පටිපන් නස ්ස හි 
නිමිත් තාගසවනබහුලස් ස න චිගරගනව කාගලන ගහදු  කස් සචි අප් පනා. 

ාස් ස පන එවම් පි පටිපජ් ජගතදු න ගහදු , ගතන දසවිධං 

අප් පනාගකදුසල් ලං සම් පාගදතබ් බන්   දස් ගසතුං ‘‘වත්ථුවිසදකිරියා’’ ආදිමාහ. 
තත් ථ )දී. නි. අට් ඨ. 2.385; ම. නි. අට් ඨ. 1.118; සං. නි. අට් ඨ. 3.5.232; අ. නි. 

අට් ඨ. 1.1.418) විත්ථුවිසදකිරියා නාම අජ් ඣත්  කබාහිරානං වත් ථූනං 
විසදභාවකරණං. ාදා හිස් ස ගකසනඛගලදුමානි දීඝානි ගහදුන්  , සරීරං වා 
ගසදමලග් ෙහිතං, තදා අජ් ඣත්  කං වත් ථු අවිසදං ගහදු  අපරිසුද් ධං. ාදා 
පනස ්ස චීවරං ජිණ් ණං කිලිට් ඨං ොග් ෙන් ධං ගහදු , ගසනාසනං වා උක් ලාපං, 
තදා බාහිරං වත් ථු අවිසදං ගහදු  අපරිසුද් ධං. අජ් ඣත්  කබාහිගර හි වත් ථුම් හි 
අවිසගද උප් පන් ගනසු චිත් තගචතසිගකසු ඤාණම් පි අපරිසුද් ධං ගහදු  
අපරිසුද් ධානි දීපකපල් ලිකවට් ටිගතලානි නිස ්සාා උප් පන් නදීපසිඛාා ඔභාගසදු 
විා. අපරිසුද් ගධන ච ඤාගණන සඞ් ඛාගර සම් මසගතදු සඞ් ඛාරාපි අවිභූතා 
ගහදුන්  , කම් මට් ඨානමනුයුඤ් ජගතදු කම් මට් ඨානම් පි වුද් ධිං විරුළ් හිං ගවපුල් ලං 
න ෙච් ඡ . විසගද පන අජ් ඣත්  කබාහිගර වත් ථුම් හි උප් පන් ගනසු 
චිත් තගචතසිගකසු ඤාණම් පි විසදං ගහදු  පරිසුද් ධානි 
දීපකපල් ලිකවට් ටිගතලානි නිස් සාා උප් පන් නදීපසිඛාා ඔභාගසදු විා. 
පරිසුද් ගධන ච ඤාගණන සඞ් ඛාගර සම් මසගතදු සඞ් ඛාරාපි විභූතාගහදුන්  , 
කම් මට් ඨානමනුයුඤ් ජගතදු කම් මට් ඨානම් පි වුද් ධිං විරුළ් හිං ගවපුල් ලං ෙච් ඡ . 

ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනතා නාම සද් ධාදීනං ඉන් ද්රිාානං සමභාවකරණං. 
සගච හිස ්ස සද් ධින් ද්රිාං බලවං ගහදු , ඉතරානි මන් දානි, තගතදු වීරියින් ද්රිාං 
පග් ෙහකිච් චං, ස න් ද්රිාං උපට් ඨානකිච් චං, සමාධින් ද්රිාං අවික් ගඛපකිච් චං, 
පඤ ්ඤින් ද්රිාං දස් සනකිච් චං කාතුං න සක් ගකදු . තස් මා තං 
ධම් මසභාවපච් චගවක් ඛගණන වා ාථා වා මනසිකගරදුගතදු බලවං ජාතං, තථා 

අමනසිකාගරන හාගපතබ් බං. වක්ෙලිත්කථරවත්ථු ගචත් ථ නිදස් සනං. සගච 
පන වීරියින් ද්රිාං බලවං ගහදු , අථ ගනව සද් ධින් ද්රිාං අධිගමදුක් ඛකිච් චං කාතුං 
සක් ගකදු , න ඉතරානි ඉතරකිච් චගභදං. තස් මා තං පස් සද් ධාදිභාවනාා 

හාගපතබ් බං. තත්රාපි කසොණත්කථරවත්ථු දස් ගසතබ් බං. එවං ගසගසසුපි එකස් ස 
බලවභාගව ස  ඉතගරසං අත් තගනදු කිච් ගචසු අසමත් ථතා ගවදිතබ් බා. 
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විගසසගතදු පගනත් ථ සද් ධාපඤ් ඤානං සමාධිවීරිාානඤ් ච සමතං 
පසංසන්  . බලවසද් ගධදු හි මන් දපඤ් ගඤදු මුධප් පසන් ගනදු ගහදු , අවත් ථුස ්මිං 
පසීද . බලවපඤ් ගඤදු මන් දසද් ගධදු ගකරාටිකපක් ඛං භජ , 
ගභසජ් ජසමුට් ඨිගතදු විා ගරදුගෙදු අගතකිච් ගඡදු ගහදු . උභින් නං සමතාා 
වත් ථුස ්මිංගාව පසීද . බලවසමාධිං පන මන් දවීරිාං සමාධිස් ස 
ගකදුසජ් ජපක් ඛත් තා ගකදුසජ් ජං අභිභව , බලවවීරිාං මන් දසමාධිංවීරිාස් ස 
උද් ධච් චපක් ඛත් තා උද් ධච් චං අභිභව . සමාධි පන වීරිගාන සංගාදුජිගතදු 
ගකදුසජ් ගජ ප තුං න ලභ , වීරිාං සමාධිනා සංගාදුජිතං උද් ධච් ගච ප තුං න 
ලභ . තස් මා තොභාං සමං කාතබ් බං. උභාසමතාා හි අප් පනා ගහදු . අපිච 
සමාධිකම් මිකස ්ස බලවතීපි සද් ධා වට් ට . එවඤ් හි සද් දහන් ගතදු 
ඔකප් ගපන් ගතදු අප් පනං පාපුණිස් ස , සමාධිපඤ් ඤාසු පන සමාධිකම් මිකස ්ස 
එකග් ෙතා බලවතී වට් ට . එවඤ් හි ගසදු අප් පනං පාපුණා , 
විපස් සනාකම් මිකස ්ස පඤ් ඤා බලවතී වට් ට . එවඤ් හි ගසදු 
ලක් ඛණප් පටිගවධං පාපුණා , උභින් නං පන සමතාාපි අප් පනා ගහදු ගාව. 
ස  පන සබ් බත් ථ බලවතී වට් ට . ස  හි චිත් තං උද් ධච් චපක් ඛිකානං 
සද් ධාවීරිාපඤ් ඤානං වගසන උද් ධච් චපාතගතදු ගකදුසජ් ජපක් ගඛන ච 
සමාධිනා ගකදුසජ් ජපාතගතදු රක් ඛ . තස් මා සා ගලදුණධූපනං විා 
සබ් බබයඤ් ජගනසු, සබ් බකම් මිකඅමච් ගචදු විා ච සබ් බරාජකිච් ගචසු සබ් බත් ථ 
ඉච් ඡිතබ් බා. 

නිමිත්තකුසෙතා නාම පථවීකසිණාදිකස් ස චිත් ගතකග් ෙතානිමිත් තස් ස 
අකතස ්ස කරණගකදුසල් ලං, කතස ්ස භාවනාගකදුසල් ලං, භාවනාා ලද් ධස ්ස 
රක් ඛණගකදුසල් ලඤ් ච, තං ඉධ අධිප් ගපතං. 

කථං යස්මිං සමකය චිත්තං නිග් ක තබ්බං, තස්මිං සමකය චිත්තං

නිග් ණ් ාති? ාදාස් ස අච් චාරද් ධවීරිාතාදීහි උද් ධතං චිත් තං ගහදු , තදා 
ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු තගාදු අභාගවත් වා 
පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු භාගව . වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා )සං. නි. 
5.234) – 

‘‘ගසායථාපි, භික් ඛගව, පුරිගසදු මහන් තං අග් ගික් ඛන් ධං 
නිබ් බාගපතුකාගමදු අස් ස, ගසදු තත් ථ සුක් ඛානි ගචව  ණානි 
පක් ඛිගපාය, සුක් ඛානි ච ගෙදුමාානි පක් ඛිගපාය, සුක් ඛානි ච කට් ඨානි 
පක් ඛිගපාය, මුඛවාතඤ් ච දගදාය, න ච පංසුගකන ඔකිගරාය, භබ් ගබදු 
නු ගඛදු ගසදු පුරිගසදු තං මහන් තං අග් ගික් ඛන් ධං නිබ් බාගපතුන්  . ගනදු 
ගහතං, භන් ගත. එවගමව ගඛදු, භික් ඛගව, ාස් මිං සමගා උද් ධතං චිත් තං 
ගහදු , අකාගලදු තස් මිං සමගා ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භාවනාා. 
අකාගලදු වීරිා…ගප.… අකාගලදු පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භාවනාා. තං 
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කිස ්ස ගහතු? උද් ධතං, භික් ඛගව, චිත් තං, තං එගතහි ධම් ගමහි ොවූපසමාං 
ගහදු . 

‘‘ාස් මිං ගඛදු, භික් ඛගව, සමගා උද් ධතං චිත් තං ගහදු , කාගලදු 
තස් මිං සමගා පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භාවනාා. කාගලදු 
සමාධි…ගප.… කාගලදු උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භාවනාා. තං 
කිස ්ස ගහතු? උද් ධතං, භික් ඛගව, චිත් තං, තං එගතහි ධම් ගමහි 
සුවූපසමාං ගහදු . ගසායථාපි, භික් ඛගව, පුරිගසදු මහන් තං 
අග් ගික් ඛන් ධං නිබ් බාගපතුකාගමදු අස් ස, ගසදු තත් ථ අල් ලානි ගචව 
 ණානි පක් ඛිගපාය, අල් ලානි ච ගෙදුමාානි පක් ඛිගපාය, අල් ලානි ච 
කට් ඨානි පක් ඛිගපාය, උදකවාතඤ් ච දගදාය, පංසුගකන ච ඔකිගරාය, 
භබ් ගබදු නු ගඛදු ගසදු පුරිගසදු තං මහන් තං අග් ගික් ඛන් ධං 
නිබ් බාගපතුන්  . එවං, භන් ගත’’ . 

එත් ථ ච ාථාසකං ආහාරවගසන පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදීනං භාවනා 
ගවදිතබ් බා. වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, කාාප් පස් සද් ධි චිත් තප් පස ්සද් ධි, තත් ථ 
ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු අනුප් පන් නස ්ස වා 
පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා, උප් පන් නස ්ස වා 
පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා 
පාරිපූරිාා සංවත් ත . තථා අත් ථි, භික් ඛගව, සමථනිමිත් තං 
අබයග් ෙනිමිත් තං, තත් ථ ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු 
අනුප් පන් නස ්ස වා සමාධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස උප් පාදාා, උප් පන් නස ්ස වා 
සමාධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා පාරිපූරිාා 
සංවත් ත …ගප.… තථා අත් ථි, භික් ඛගව, 
උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙට් ඨානීාා ධම් මා, තත් ථ 
ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු අනුප් පන් නස ්ස වා 
උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා, උප් පන් නස ්ස වා 
උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා 
පාරිපූරිාා සංවත් තතී’’  )සං. නි. 5.232). 

තත් ථ ාථාස් ස පස් සද් ධිආදගාදු උප් පන් නපුබ් බා, තං ආකාරං 
සල් ලක් ගඛත් වා ගතසං උප් පාදනවගසන පවත් තමනසිකාගරදුව තීසු පගදසුපි 

කයොනිකසොමනසිොකරො නාම. සමථනිමිත්තන්   ච සමථස ්ගසගවතං අධිවචනං, 

අවික් ගඛපට් ගඨන ච තස් ගසව අබයග් නිමිත්තන්  . 

අපිච සත් ත ධම් මා පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
පණීතගභදුජනගසවනතා, උතුසුඛගසවනතා, ඉරිාාපථසුඛගසවනතා, 
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මජ් ඣත් තප් පගාදුෙතා, සාරද් ධකාාපුග් ෙලපරිවජ් ජනතා, 
පස් සද් ධකාාපුග් ෙලගසවනතා, තදධිමුත් තතා . 

එකාදස ධම් මා සමාධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
වත් ථුවිසදතා, නිමිත් තකුසලතා, ඉන් ද්රිාසමත් තපටිපාදනතා, සමගා චිත් තස් ස 
නිග් ෙහණතා, සමගා චිත් තස් ස පග් ෙහණතා, නිරස ්සාදස් ස චිත් තස් ස 
සද් ධාසංගවෙවගසන සම් පහංසනතා, සමප් පවත් තස් ස අජ් ඣුගපක් ඛනතා, 
අසමාහිතපුග් ෙලපරිවජ් ජනතා, සමාහිතපුග් ෙලගසවනතා, 
ඣානවිගමදුක් ඛපච් චගවක් ඛණතා, තදධිමුත් තතා . 

පඤ ්ච ධම් මා උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
සත් තමජ් ඣත් තතා, සඞ් ඛාරමජ් ඣත් තතා, 
සත් තසඞ් ඛාරගකලාානපුග් ෙලපරිවජ් ජනතා, 
සත් තසඞ් ඛාරමජ් ඣත් තපුග් ෙලගසවනතා, තදධිමුත් තතා . ඉ  ඉගමහි 
ආකාගරහි එගත ධම් ගම උප් පාගදන් ගතදු පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු 
භාගව  නාම. එවං ාස් මිං සමගා චිත් තං නිග් ෙගහතබ් බං, තස් මිං සමගා 
චිත් තං නිග් ෙණ් හා . 

කථඤ ්ච යස්මිං සමකය චිත්තං පග් ක තබ්බං, තස්මිං සමකය චිත්තං

පග් ණ් ාති? ාදාස් ස අ සිථිලවීරිාතාදීහි චිත් තං ලීනං ගහදු , තදා 
පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු තගාදු අභාගවත් වා 
ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු භාගව . වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා )සං. නි. 
5.234) – 

‘‘ගසායථාපි, භික් ඛගව, පුරිගසදු පරිත් තං අග් ගිං උජ් ජාගලතුකාගමදු 
අස් ස, ගසදු තත් ථ අල් ලානි ගචව  ණානි පක් ඛිගපාය…ගප.… 
පංසුගකන ච ඔකිගරාය, භබ් ගබදු නු ගඛදු ගසදු පුරිගසදු තං පරිත් තං අග් ගිං 
උජ් ජාගලතුන්  . ගනදු ගහතං, භන් ගත. එවගමව ගඛදු, භික් ඛගව, ාස් මිං 
සමගා ලීනං චිත් තං ගහදු . අකාගලදු තස් මිං සමගා 
පස් සද් ධිසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භාවනාා. අකාගලදු සමාධි…ගප.… 
අකාගලදු උගපක් ඛාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භාවනාා. තං කිස් ස ගහතු? ලීනං, 
භික් ඛගව, චිත් තං, තං එගතහි ධම් ගමහි ොසමුට් ඨාපාං ගහදු . 

‘‘ාස් මිඤ ්ච ගඛදු, භික් ඛගව, සමගා ලීනං චිත් තං ගහදු , කාගලදු 
තස් මිං සමගා ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භාවනාා, කාගලදු 
වීරිා…ගප.… කාගලදු පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භාවනාා. තං කිස් ස 
ගහතු? ලීනං, භික් ඛගව, චිත් තං, තං එගතහි ධම් ගමහි සුසමුට් ඨාපාං 
ගහදු . ගසායථාපි, භික් ඛගව, පුරිගසදු පරිත් තං අග් ගිං උජ් ජාගලතුකාගමදු 
අස් ස, ගසදු තත් ථ සුක් ඛානි ගචව  ණානි පක් ඛිගපාය…ගප.… න ච 
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පංසුගකන ඔකිගරාය, භබ් ගබදු නු ගඛදු ගසදු පුරිගසදු තං පරිත් තං අග් ගිං 
උජ් ජාගලතුන්  . එවං, භන් ගත’’ . 

එත් ථාපි ාථාසකං ආහාරවගසන ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදීනං භාවනා 
ගවදිතබ් බා. වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා )සං. නි. 5.232) – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, කුසලාකුසලා ධම් මා සාවජ් ජානවජ් ජා ධම් මා 
හීනප් පණීතා ධම් මා කණ් හසුක් කසප් පටිභාො ධම් මා, තත් ථ 
ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු අනුප් පන් නස ්ස වා 
ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා, උප් පන් නස ්ස වා 
ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා 
පාරිපූරිාා සංවත් ත . තථා අත් ථි, භික් ඛගව, ආරම් භධාතු නික් කමධාතු 
පරක් කමධාතු, තත් ථ ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු 
අනුප් පන් නස ්ස වා වීරිාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස උප් පාදාා, උප් පන් නස ්ස වා 
වීරිාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා පාරිපූරිාා 
සංවත් ත . තථා අත් ථි, භික් ඛගව, පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙට් ඨානීාා ධම් මා, 
තත් ථ ගාදුනිගසදුමනසිකාරබහුලීකාගරදු අාමාහාගරදු අනුප් පන් නස ්ස වා 
පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා, උප් පන් නස් ස වා 
පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස භිගායදුභාවාා ගවපුල් ලාා භාවනාා පාරිපූරිාා 
සංවත් තතී’’ . 

තත් ථ සභාවසාමඤ් ඤලක් ඛණප් පටිගවධවගසන පවත් තමනසිකාගරදු 

කුසලාදීසු කයොනිකසොමනසිොකරො නාම. ආරම් භධාතුආදීනං උප් පාදවගසන 

පවත් තමනසිකාගරදු ආරම් භධාතුආදීසු කයොනිකසොමනසිොකරො නාම. තත් ථ 

ආරම්භධාතූ  පඨමවීරිාං වුච් ච . නික්ෙමධාතූ  ගකදුසජ් ජගතදු 

නික් ඛන් තත් තා තගතදු බලවතරං. පරක්ෙමධාතූ  පරං පරං ඨානං 

අක් කමනගතදු තගතදුපි බලවතරං. පීතිසම්කබොජ්ෙඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා  පන 

පී ාා එගවතං නාමං, තස් සාපි උප් පාදකමනසිකාගරදු කයොනිකසොමනසිොකරො 
නාම. 

අපිච සත් ත ධම් මා ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස ්ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
පරිපුච් ඡකතා, වත් ථුවිසදකිරිාා, ඉන් ද්රිාසමත් තපටිපාදනා, 
ොප් පඤ ්ඤපුග් ෙලපරිවජ් ජනා, පඤ ්ඤවන් තපුග් ෙලගසවනා, 
ෙම් භීරඤාණචරිාපච් චගවක් ඛණා, තදධිමුත් තතා . 

එකාදස ධම් මා වීරිාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
අපාාාදිභාපච් චගවක් ඛණතා, 
වීරිාාාත් තගලදුකිාගලදුකුත් තරවිගසසාධිෙමානිසංසදස් සිතා, 
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‘‘බුද් ධපච් ගචකබුද් ධමහආසාවගකහි ෙතමග් ගෙදු මාා ෙන් තබ් ගබදු, ගසදු ච න 
සක් කා කුසීගතන ෙන් තු’’න්   එවං ෙමනවීථිපච් චගවක් ඛණතා, දාාකානං 
මහප් ඵලතාකරගණන පිණ් ඩාපචාානතා, ‘‘වීරිාාරම් භස ්ස වණ් ණවාදී ගම 
සත් ථා, ගසදු ච අන ක් කමනීාසාසගනදු, අම් හාකඤ් ච බහූපකාගරදු, 
පටිපත්  ාා ච පූජිාමාගනදු පූජිගතදු ගහදු , න ඉතරථා’’  එවං සත් ථු 
මහත් තපච් චගවක් ඛණතා, ‘‘සද් ධම් මසඞ් ඛාතං ගම මහාදාාජ් ජං ෙගහතබ් බං, 
තඤ් ච න සක් කා කුසීගතන ෙගහතු’’න්   එවං 
දාාජ් ජමහත් තපච් චගවක් ඛණතා, 
ආගලදුකසඤ් ඤාමනසිකාරඉරිාාපථපරිවත් තනඅබ් ගභදුකාසගසවනාදීහි 
ථිනමිද් ධවිගනදුදනතා, කුසීතපුග් ෙලපරිවජ් ජනතා, 
ආරද් ධවීරිාපුග් ෙලගසවනතා, සම් මප් පධානපච් චගවක් ඛණතා, තදධිමුත් තතා . 

එකාදස ධම් මා පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙස් ස උප් පාදාා සංවත් තන්   – 
බුද් ධානුස ්ස , ධම් මසඞ් ඝසීලචාෙගදවතානුස් ස , උපසමානුස ්ස , 
ලූඛපුග් ෙලපරිවජ් ජනතා, සිනිද් ධපුග් ෙලගසවනතා, 
පසාදනීාසුත් තන් තපච් චගවක් ඛණතා, තදධිමුත් තතා . ඉ  ඉගමහි ආකාගරහි 
එගත ධම් ගම උප් පාගදන් ගතදු ධම් මවිචාසම් ගබදුජ් ඣඞ් ොදගාදු භාගව  නාම. 
එවං ාස ්මිං සමගා චිත් තං පග් ෙගහතබ් බං, තස් මිං සමගා චිත් තං පග් ෙණ් හා . 

කථං යස්මිං සමකය චිත්තං සම්ප ංකසතබ්බං, තස්මිං සමකය චිත්තං

සම්ප ංකසති? ාදාස් ස පඤ ්ඤාපගාදුෙමන් දතාා වා උපසමසුඛානධිෙගමන වා 
නිරස ්සාදං චිත් තං ගහදු , තදා නං අට් ඨසංගවෙවත් ථුපච් චගවක් ඛගණන 

සංගවගජ . අට්ඨ සංකව වත්ථූනි නාම ජා ජරාබයාධිමරණානි චත් තාරි, 
අපාාොක් ඛං පඤ් චමං, අතීගත වට් ටමූලකං ොක් ඛං, අනාෙගත වට් ටමූලකං 
ොක් ඛං, පච් චුප් පන් ගන ආහාරපරිගාට් ඨිමූලකං ොක් ඛන්  . 
බුද් ධධම් මසඞ් ඝගුණානුස් සරගණන චස් ස පසාදං ජගන . එවං ාස් මිං සමගා 
චිත් තං සම් පහංගසතබ් බං, තස් මිං සමගා චිත් තං සම් පහංගස . 

කථං යස්මිං සමකය චිත්තං අජ්ඣුකපක්ඛිතබ්බං, තස්මිං සමකය චිත්තං

අජ්ඣුකපක්ඛති? ාදාස් ස එවං පටිපජ් ජගතදු අලීනං අනුද් ධතං අනිරස් සාදං 
ආරම් මගණ සමප් පවත් තං සමථවීථිප් පටිපන් නං චිත් තං ගහදු , තදා තස් ස 
පග් ෙහනිග් ෙහසම් පහංසගනසු අබයාපාරං ආපජ් ජ  සාරථි විා ච 
සමප් පවත් ගතසු අස් ගසසු. එවං ාස් මිං සමගා චිත් තං අජ් ඣුගපක් ඛිතබ් බං, 
තස් මිං සමගා චිත් තං අජ් ඣුගපක් ඛ . 

අසමාහිතපුග් ෙපරිවජ්ජනා නාම ගනක් ඛම් මපටිපදං අනාරුළ් හපුබ් බානං 
අගනකකිච් චප් පසුතානං වික් ඛිත් තහදාානං පුග් ෙලානං ආරකා පරිච් චාගෙදු. 

සමාහිතපුග් ෙකසවනා නාම ගනක් ඛම් මපටිපදං පටිපන් නානං සමාධිලාභීනං 
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පුග් ෙලානං කාගලන කාලං උපසඞ් කමනං. තදධිමුත්තතා නාම සමාධිමුත් තතා, 
සමාධිෙරුසමාධිනින් නසමාධිගපදුණසමාධිපබ් භාරතා  අත් ගථදු. එවගමතං 

දසවිධං අප් පනාගකදුසල් ලං සම් පාගදතබ් බං. ගතනාහ – ‘‘ඉමානි දස 

අප්පනාකෙොසල්ොනි අවිජ න්කතනා’’ . තත් ථ ගාන විධිනා අප් පනාා 
කුසගලදු ගහදු , ගසදු දසවිගධදුපි විධි අප් පනාගකදුසල් ලං තන් නිබ් බත් තං වා 
ඤාණං, එවගමතං දසවිධං අප් පනාගකදුසල් ලං සම් පාගදන් තස ්ස 
පටිලද් ධනිමිත් තස් මිං අප් පනා උප් පජ් ජ . වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘එවඤ් හි සම් පාදාගතදු, අප් පනාගකදුසල් ලං ඉමං; 
පටිලද් ගධ නිමිත් තස ්මිං, අප් පනා සම් පවත් තතී’’ . (විසුද් ධි. 1.67); 

කයොක ොෙරණීකයො  අප් පනාගකදුසල් ලං සම් පාගදන් තස් සපි ාදි අප් පනා 
න ගහදු , ගතන කම් මට් ඨානානුගාදුෙං අවිජහිත් වා ගරණුආදීසු මධුකරාදීනං 
පවත්   ආකාරං සල් ලක් ගඛත් වා ලීනුද් ධතභාගවහි මානසං ගමදුගචත් වා 
වීරිාසමතං ගාදුගජන් ගතන පුනප් පුනං ගාදුගෙදු කාතබ් ගබදු. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘එවඤ් හි පටිපන් නස ්ස, සගච සා නප් පවත් ත ; 
තථාපි න ජගහ ගාදුෙං, වාාගමගථව පණ් ඩිගතදු. 

‘‘හිත් වා හි සම් මවාාාමං, විගසසං නාම මාණගවදු; 
අධිෙච් ගඡ පරිත් තම් පි, ඨානගමතං න විජ් ජ . 

‘‘චිත් තප් පවත්  ආකාරං, තස් මා සල් ලක් ඛාං බුගධදු; 
සමතං වීරිාස් ගසව, ගාදුජගාථ පුනප් පුනං. 

‘‘ඊසකම් පි ලාං ාන් තං, පග් ෙණ් ගහගථව මානසං; 
අච් චාරද් ධං නිගසගධත් වා, සමගමව පවත් තගා. 

‘‘ගරණුම් හි උප් පලදගල, සුත් ගත නාවාා නාළිාා; 
ාථා මධුකරාදීනං, පවත්   සම් මවණ් ණිතා. 

‘‘ලීනඋද් ධතභාගවහි, ගමදුචයිත් වාන සබ් බගසදු; 
එවං නිමිත් තාභිමුඛං, මානසං පටිපාදගා’’ . )විසුද් ධි. 1.67); 

ාථා හි අගඡගකදු මධුකගරදු ‘‘අසුකස ්මිං රුක් ගඛ පුප් ඵං පුප් ඵිත’’න්   
ඤත් වා  ක් ගඛන ගවගෙන පක් ඛන් ගදදු තං අ ක් කමිත් වා පටිනිවත් ගතන් ගතදු 
ඛීගණ ගරණුම් හි සම් පාපුණා , අපගරදු අගඡගකදු මන් ගදන ජගවන පක් ඛන් ගදදු 
ඛීගණගාව සම් පාපුණා , ගඡගකදු පන සගමන ජගවන පක් ඛන් ගදදු සුගඛන 
පුප් ඵරාසිං සම් පත් වා ාාවදිච් ඡකං ගරණුං ආදාා මධුං සම් පාගදත් වා මධුං 
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අනුභව , ාථා ච සල් ලකත් තඅන් ගතවාසිගකසු උදකථාලෙගත උප් පලපත් ගත 
සත් ථකම් මං සික් ඛන් ගතසු එගකදු අගඡගකදු ගවගෙන සත් ථං පාගතන් ගතදු 
උප් පලපත් තං ද් විධා වා ඡින් ද , උදගක වා පගවගස , අපගරදු අගඡගකදු 
ඡිජ් ජනපගවසනභාා සත් ථගකන ඵුසිතුම් පි න විසහ , ගඡගකදු පන සගමන 
පගාදුගෙන තත් ථ සත් ථපදං දස් ගසත් වා පරිගාදුදාතසිප් ගපදු හුත් වා තථාරූගපසු 
ඨාගනසු කම් මං කත් වා ලාභං ලභ , ාථා ච ‘‘ගාදු චතුබයාමප් පමාණං 
මක් කටකසුත් තං ආහර , ගසදු චත් තාරි සහස් සානි ලභතී’’  රඤ් ඤා වුත් ගත 
එගකදු අගඡකපුරිගසදු ගවගෙන මක් කටකසුත් තං ආකඩ් ඪන් ගතදු තහිං තහිං 
ඡින් ද ගාව, අපගරදු අගඡගකදු ගඡදනභාා හත් ගථන ඵුසිතුම් පි න විසහ , 
ගඡගකදු පන ගකදුටිගතදු පට් ඨාා සගමන පගාදුගෙන දණ් ඩගක ගවගඨත් වා 
ආහරිත් වා ලාභං ලභ , ාථා ච අගඡගකදු නිාාමගකදු බලවවාගත ලඞ් කාරං 
පූගරන් ගතදු නාවං විගදසං පක් ඛන් දාගප , අපගරදු අගඡගකදු මන් දවාගත 
ලඞ් කාරං ඔගරදුගපන් ගතදු නාවං තත් ගථව ඨගප , ගඡගකදු පන මන් දවාගත 
පූගරත් වා බලවවාගත අඩ් ඪලඞ් කාරං කත් වා ගසදුත් ථිනා ඉච් ඡිතට් ඨානං 
පාපුණා , ාථා ච ‘‘ගාදු ගතගලන අඡඩ් ගඩන් ගතදු නාළිං පූගර , ගසදු ලාභං 
ලභතී’’  ආචරිගාන අන් ගතවාසිකානං වුත් ගත එගකදු අගඡගකදු ලාභලුද් ගධදු 
ගවගෙන පූගරන් ගතදු ගතලං ඡඩ් ගඩ , අපගරදු අගඡගකදු ගතලඡඩ් ඩනභාා 
ආසිඤ ්චිතුම් පි න විසහ , ගඡගකදු පන සගමන පගාදුගෙන පූගරත් වා ලාභං 
ලභ , එවගමව එගකදු භික් ඛු උප් පන් ගන නිමිත් ගත ‘‘සීඝගමව අප් පනං 
පාපුණිස ්සාමී’’  ොළ් හං වීරිාං කගරදු , තස් ස චිත් තං අච් චාරද් ධවීරිාත් තා 
උද් ධච් ගච පත , ගසදු න සක් ගකදු  අප් පනං පාපුණිතුං. එගකදු 
අච් චාරද් ධවීරිාතාා ගදදුසං දිස් වා ‘‘කිං දානි ගම අප් පනාාා’’  වීරිාං හාගප , 
තස් ස චිත් තං අ ලීනවීරිාත් තා ගකදුසජ් ගජ පත , ගසදුපි න සක් ගකදු  අප් පනං 
පාපුණිතුං. ගාදු පන ඊසකම් පි ලීනං ලීනභාවගතදු, උද් ධතං උද් ධච් චගතදු 
ගමදුගචත් වා සගමන පගාදුගෙන නිමිත් තාභිමුඛං පවත් ගත , ගසදු අප් පනං 
පාපුණා , තාදිගසන භවිතබ් බං. 

ඉදානි එවං පටිපන් නස ්ස අප් පනාපවත්  ං දස් ගසන් ගතදු ‘‘තස්කසවං

අනුයුත්තස්සා’’ ආදිමාහ. තත් ථ පඨමං පරිෙම්මන්  ආදි අග් ෙහිතග් ෙහගණන 
වුත් තං, ෙහිතග් ෙහගණන පන අවිගසගසන සබ් ගබසං සබ් බා සමඤ් ඤා. 

සබ් බානිපි හි අප් පනාා පරිකම් මත් තා පටිසඞ් ඛාරකත් තා ‘‘පරිෙම්මානී’’ පි, 
ාථා ොමාදීනං ආසන් නප් පගදගසදු ‘‘ොමූපචාගරදු ඝරූපචාගරදු’’  වුච් ච , එවං 

අප් පනාා ආසන් නත් තා සමීපචාරිත් තා වා ‘‘උපචාරානී’’ පි, ඉගතදු පුබ් ගබ 

පරිකම් මානං උපරි අප් පනාා ච අනුගලදුමනගතදු ‘‘අනුකෙොමානී’’ පි වුච් චන්  . 
ාඤ ්ගචත් ථ සබ් බන්  මං, තං පරිත් තගෙදුත් තාභිභවනගතදු 

මහග් ෙතගෙදුත් තභාවනගතදු ච ‘‘ක ොත්රභූ’’ පි වුච් ච . ෙං තාාතී  හි 
ගෙදුත් තං, පරිත් තන්   පවත් තමානං අභිධානං බුද් ධිඤ ්ච එකංසිකවිසාතාා 

රක් ඛතී  පරිත්තක ොත්තං. ාථා හි බුද් ධි ආරම් මණභූගතන අත් ගථන විනා න 
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වත් ත , එවං අභිධානං අභිගධායභූගතන, තස් මා ගසදු තානි තාා  රක් ඛතී  
වුච් ච . තං පන මහග් ෙතානුත් තරවිධුරං කාමතණ් හාා ගෙදුචරභූතං 
කාමාවචරධම් මානං ආගවණිකරූපං දට් ඨබ් බං. මහග් ෙතගෙදුත් ගතපි ඉමිනා 
නගාන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. ඉ  එවරූපස් ස පරිත් තගෙදුත් තස ්ස 
අභිභවනගතදු මහග් ෙතගෙදුත් තස ්ස ච භාවනගතදු උප් පාදනගතදු අන්  මං 

‘‘ගෙදුත්රභූ’’ පි වුච් ච . චතුත්ථකමව හි පඤ්චමං වා  
ඛිප් පාභිඤ ්ඤදන් ධාභිඤ් ඤානං වගසන වුත් තං. ඛිප් පාභිඤ් ඤස ්ස හි චතුත් ථං 
අප් ගප , දන් ධාභිඤ් ඤස ්ස පඤ් චමං. කස් මා පන චතුත් ථං පඤ් චමං වා 

අප් ගප , න ඡට් ඨං වා සත් තමං වා  ආහ ‘‘ආසන්නභවඞ් පාතත්තා’’ . ාථා 
හි පුරිගසදු ඡින් නපපාතාභිමුගඛදු ධාවන් ගතදු ඨාතුකාගමදුපි පරිාන් ගත පාදං 
කත් වා ඨාතුං න සක් ගකදු , පපාගත එව පත , එවං ඡට් ඨං වා සත් තමං වා 
අප් ගපතුං න සක් ගකදු  භවඞ් ෙස ්ස ආසන් නත් තා. තස් මා 
චතුත් ථපඤ් චගමසුගාව අප් පනා ගහදුතී  ගවදිතබ් බා. 

‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම් මා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං කුසලානං ධම් මානං 
ආගසවනපච් චගාන පච් චගාදු’’  )පට් ඨා. 1.1.12) වුත් තත් තා 

‘‘ආකසවනපච්චකයන කුසො ධම්මා බෙවන්කතො ක ොන්තී’’  ආහ. ාථා 
අලද් ධාගසවනං පඨමං ජවනං ොබ් බලත් තා ගෙදුත්රභුං න උප් පාගද , 
ලද් ධාගසවනං පන බලවභාවගතදු ො ාං වා ත ාං වා ගෙදුත්රභුං උප් පාගද , 
එවං ලද් ධාගසවනතාා බලවභාවගතදු ඡට් ඨම් පි සත් තමම් පි අප් ගපතී  ගථරස් ස 

අධිප් පාගාදු. ගතනාහ – ‘‘තස්මා ඡට්ඨං සත්තමං වා අප්කපතී’’ . තන්   

ගථරස ්ස වචනං. පටික්ඛිත්තන්   සුත් තසුත් තානුගලදුමආචරිාවාගදහි 
අනුපත් ථම් භිතත් තා ‘‘අත් තගනදුම මත් තං ගථරස් ගසත’’න්   වත් වා 
පටික් ඛිත් තං. ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම් මා’’  පන සුත් තපදමකාරණං 
ආගසවනපච් චාලාභස් ස බලවභාගව අගනකන්  කත් තා. තථා හි 
අලද් ධාගසවනාපි පඨමගචතනා දිට් ඨධම් මගවදනීාා ගහදු , ලද් ධාගසවනා 
ො ාගචතනා ාාව ඡට් ඨගචතනා අපරාපරිාගවදනීාා. ාදි ඡට් ඨං සත් තමඤ් ච 
පරික් ඛීණජවත් තා ොබ් බලං, න ආගසවනපච් චගාන බලවං, කථං 
සත් තමජවනගචතනා උපපජ් ජගවදනීාා ආනන් තරිාා ච ගහදුතී ? නාාං 
විගසගසදු ආගසවනපච් චාලාගභන බලවප් පත්  ාා කිඤ් චරහි 
කිරිාාවත් ථාවිගසසගතදු. කිරිාාවත් ථා හි ආදිමජ් ඣපරිගාදුසානවගසන  විධා. 
තත් ථ පරිගාදුසානාවත් ථාා සන් නිට් ඨාපකගචතනාභාගවන 
උපපජ් ජගවදනීාාදිතා ගහදු , න බලවභාගවනා  දට් ඨබ් බං. ‘‘පටිසන් ධිාා 
අනන් තරපච් චාභාවිගනදු විපාකසන් තානස ්ස අනන් තරපච් චාභාගවන තථා 
අභිසඞ් ඛතත් තා’’  ච වදන්  , තස් මා ඡට් ඨසත් තමානං පපාතාභිමුඛතාා 

පරික් ඛීණජවතා න සක් කා නිවාගරතුං. පුබ්බභා චිත්තානී  තීණි චත් තාරි වා 
චිත් තානි. 
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පටුන 

එත්ථා  එ ස් සං කාාානුපස් සනාාං. පාරිසුද්ධිං පත්තුොකමො  
අධිෙන් තුකාගමදු සමාපජ් ජිතුකාගමදු ච. තත් ථ සල් ලක් ඛණාවිවට් ටනාවගසන 
අධිෙන් තුකාගමදු, සල් ලක් ඛණවගසන සමාපජ් ජිතුකාගමදු  ගාදුගජතබ් බං. 

ආවජ්ජනසමාපජ්ජන…කප.… වසිප්පත්තන්   එත් ථ එවං තාව පඤ් ච වසිගාදු 
ගවදිතබ් බා – පඨමජ් ඣානගතදු වුට් ඨාා පඨමං විතක් කං ආවජ් ජාගතදු භවඞ් ෙං 
උපච් ඡින් දිත් වා උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං විතක් කාරම් මණාගනව චත් තාරි 
පඤ ්ච ජවනානි ජවන්  , තගතදු ද් ගව භවඞ් ොනි, තගතදු පන විචාරාරම් මණං 
ආවජ් ජනං වුත් තනගාගනව ජවනානී  එවං පඤ් චසු ඣානඞ් ගෙසු ාදා 

නිරන් තරං චිත් තං ගපගසතුං සක් ගකදු , අථස් ස ආවජ්ජනවසී සිද් ධා ගහදු . 
අාං පන භවඞ් ෙද් වාන් තරිතා මත් ථකප් පත් තා වසී භෙවගතදු ාමකපාටිහාරිගා 
ලබ් භ , අඤ ්ගඤසං වා ධම් මගසනාප ආදීනං එවරූගප උට් ඨාා සමුට් ඨාා 
ලහුතරං ආවජ් ජනවසීනිබ් බත් තනකාගල. සා ච ගඛදු ඉත් තරා පරිත් තකාලා, න 
සත් ථු ාමකපාටිහාරිගා විා චිරතරප් පබන් ධවතී. තථා හි තං සාවගකහි 
අසාධාරණං වුත් තං. ඉගතදු පරං සීඝතරා ආවජ් ජනවසී නාම නත් ථි. 

ආාස ්මගතදු පන මහාගමදුග් ෙල් ලානස් ස නන් ගදදුපනන් දනාෙරාජදමගන 

විා සීඝං සමාපජ් ජනසමත් ථතා සමාපජ්ජනවසී නාම. එත් ථ ච 
සමාපජ් ජිතුකාමතානන් තරං ද් වීසු භවඞ් ගෙසු උප් පන් ගනසු භවඞ් ෙං 
උපච් ඡින් දිත් වා උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං සමාපජ් ජනං සීඝං 
සමාපජ් ජනසමත් ථතා. අාඤ් ච මත් ථකප් පත් තා සමාපජ් ජනවසී සත් ථු 
ධම් මගදසනාාං ලබ් භ , තං සන් ධාා වුත් තං ‘‘ගසදු ගඛදු අහං, අග් ගිගවස් සන, 
තස් සාගාව කථාා පරිගාදුසාගන තස් මිංගාව පුරිමස් මිං සමාධිනිමිත් ගත 
අජ් ඣත් තගමව චිත් තං සණ් ඨගපමි සන් නිසාගදමි එගකදුදිං කගරදුමි සමාදහාමි, 
ගාන සුදං නිච් චකප් පං විහරාමී’’  (ම. නි. 1.387). ඉගතදු සීඝතරා හි 
සමාපජ් ජනවසී නාම නත් ථි. 

අච් ඡරාමත් තං වා දසච් ඡරාමත් තං වා ඛණං ඣානං ඨගපතුං සමත් ථතා 

අධිට්ඨානවසී නාම. තගථව අච් ඡරාමත් තං වා දසච් ඡරාමත් තං වා ලහුකං ඛණං 

ඣානසමඞ් ගී හුත් වා ඣානගතදු වුට් ඨාතුං සමත් ථතා වුට්ඨානවසී නාම. 
භවඞ් ෙචිත් තප් පවත්  ගාව ගහත් ථ ඣානගතදු වුට් ඨානං නාම. එත් ථ ච ාථා 
‘‘එත් තකගමව ඛණං ඣානං ඨගපස ්සාමී’’  පුබ් බපරිකම් මවගසන 
අධිට් ඨානසමත් ථතා අධිට් ඨානවසී, එවං ‘‘එත් තකගමව ඛණං ඣානසමඞ් ගී 
හුත් වා ඣානගතදු වුට් ඨහිස් සාමී’’  පුබ් බපරිකම් මවගසන වුට් ඨානසමත් ථතා 
වුට් ඨානවසී  ගවදිතබ් බා, ාා සමාපත්  වුට් ඨානකුසලතා  වුච් ච . 

පච්චකවක්ඛණවසී පන ආවජ් ජනවසිාා එව වුත් තා. පච් චගවක් ඛණජවනාගනව 
හි තත් ථ ආවජ් ජනානන් තරානි. ාදග් ගෙන හි ආවජ් ජනවසීසිද් ධි, තදග් ගෙන 
පච් චගවක් ඛණවසීසිද් ධි ගවදිතබ් බා. 
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අරූපපුබ්බඞ් මං වා…කප.… විපස්සනං පට්ඨකපතී  සඞ් ගඛපගතදු 

වුත් තමත් ථං විත් ථාරගතදු දස් ගසතුං ‘‘ෙථ’’න්  ආදි වුත් තං. තත් ථ ොනඞ් ානි 

පරිග් ක ත්වා  විතක් කාදීනි ඣානඞ් ොනි තංසම් පයුත් ගත ච ධම් ගම 
සලක් ඛණරසාදිවගසන පරිග් ෙගහත් වා. ‘‘ඣානඞ් ොනී’’  හි ඉදං 
නිදස ්සනමත් තං, ඣානඞ් ොනි පන පස් සන් ගතදු තංසම් පයුත් ගත ච ධම් ගම 

පස් ස . කතසං නිස්සයං  දයවත්ථුන්   ාථා නාම පුරිගසදු අන් ගතදුගෙගහ 
සප් පං දිස ්වා අනුබන් ධමාගනදු තස් ස ආසාං පස් ස , එවගමව ගඛදු අාම් පි 
ගාදුොවචගරදු ගත අරූපධම් ගම උපපරික් ඛන් ගතදු ‘‘ඉගම ධම් මා කිං නිස් සාා 
පවත් තන් තී’’  පරිගාසමාගනදු ගතසං නිස ්සාං හදාවත් ථුං පස ්ස . 

ොනඞ් ානි අරූපන්   එත් ථ තංසම් පයුත් තධම් මානම් පි ෙහණං ගවදිතබ් බං. 

අරූපපුබ් බඞ් ෙමං රූපපරිග් ෙහං දස් ගසත් වා ඉදානි රූපපුබ් බඞ් ෙමං 

අරූපපරිග් ෙහං දස් ගසන් ගතදු ‘‘අථ වා’’ ආදිමාහ. කෙසාදීසු

කෙොට්ඨාකසසු…කප.… තංනිස්සිතරූපානි ච පරිග් ක ත්වා  එත් ථ පන 
ගකගස තාව ථද් ධලක් ඛණං පථවීධාතූ  පරිග් ෙගහතබ් බං, තත් ගථව 
ආබන් ධනලක් ඛණං ආගපදුධාතූ , පරිපාචනලක් ඛණං ගතගජදුධාතූ , 
විත් ථම් භනලක් ඛණං වාගාදුධාතූ  එවං සබ් බගකදුට් ඨාගසසු එගකකස ්මිං 
ගකදුට් ඨාගස චත් තාරි චත් තාරි මහාභූතානි පරිග් ෙගහතබ් බානි. අථාගනන 
ාාථාවගතදු සරසලක් ඛණගතදු ආවිභූතාසු ධාතූසු කම් මසමුට් ඨානම් හි තාව 
ගකගස වුත් තලක් ඛණා තා චතස ්ගසදු ච ධාතුගාදු තංනිස් සිගතදු ච වණ් ගණදු 
ෙන් ගධදු රගසදු ඔජා ජීවිතං කාාපසාගදදු  එවං කාාදසකවගසන දස රූපානි, 
තත් ගථව භාවස් ස අත් ථිතාා භාවදසකවගසන දස රූපානි, ආහාරසමුට් ඨානං 
ඔජට් ඨමකං, උතුසමුට් ඨානං චිත් තසමුට් ඨානන්   අපරානිපි චතුවීසතී  එවං 
චතුසමුට් ඨාගනසු චතුවීස ගකදුට් ඨාගසසු චතුචත් තාලීස රූපානි 
පරිග් ෙගහතබ් බානි. ගසගදදු අස් සු ගඛගළදු සිඞ් ඝාණිකා  ඉගම පන චතූසු 
උතුචිත් තසමුට් ඨාගනසු ද් වින් නං ඔජට් ඨමකානං වගසන ගසදුළස ගසදුළස 
රූපානි. උදරිාං කරීසං පුබ් බං මුත් තන්   ඉගමසු චතූසු උතුසමුට් ඨාගනසු 
උතුසමුට් ඨානස ්ගසව ඔජට් ඨමකස් ස වගසන අට් ඨ අට් ඨ රූපානි 
පරිග් ෙගහතබ් බානි. එස තාව ද් වත්  ංසාකාගර නගාදු. 

ගා පන ඉමස් මිං ද් වත්  ංසාකාගර ආවිභූගත අපගර චත් තාගරදු 
ගතගජදුගකදුට් ඨාසා, ඡ වාගාදුගකදුට් ඨාසා  දස ආකාරා ආවි භවන්  , තත් ථ 
අසිතාදිපරිපාචගක තාව කම් මජගතගජදුගකදුට් ඨාසම් හි ඔජට් ඨමකඤ් ගචව 
ජීවිතඤ් චා  නව රූපානි, තථා චිත් තගජ අස් සාසපස් සාසගකදුට් ඨාගස 
ඔජට් ඨමකඤ් ගචව සද් ගදදු චා  නව, ගසගසසු චතුසමුට් ඨාගනසු අට් ඨසු 
ජීවිතනවකඤ් ගචව තීණි ච ඔජට් ඨමකානී  ගතත්  ංස ගතත්  ංස රූපානි 
පරිග් ෙගහතබ් බානි. එවං විත් ථාරගතදු ද් වාචත් තාලීසාකාරවගසන ඉගමසු 
භූතුපාදාාරූගපසු පාකගටසු ජාගතසු වත් ථුද් වාරවගසන පඤ් ච 
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චක් ඛුදසකාදගාදු හදාවත් ථුදසකඤ් චා  අපරානිපි සට් ඨි රූපානි 
පරිග් ෙගහතබ් බානි. සගච පනස් ස ගතන ගතන මුගඛන රූපං පරිග් ෙගහත් වා 
අරූපං පරිග් ෙණ් හගතදු සුඛුමත් තා අරූපං න උපට් ඨා , ගතන ධුරනික් ගඛපං 
අකත් වා රූපගමව පුනප් පුනං සම් මසිතබ් බං මනසි කාතබ් බං පරිග් ෙගහතබ් බං 
වවත් ථගපතබ් බං. ාථා ාථා හිස් ස රූපං සුවික් ඛාලිතං ගහදු  නිජ් ජටං 
සුපරිසුද් ධං, තථා තථා තදාරම් මණා අරූපධම් මා සාගමව පාකටා ගහදුන්  . 

ාථා හි චක් ඛුමගතදු පුරිසස් ස අපරිසුද් ගධ ආදාගස මුඛනිමිත් තං 
ඔගලදුගකන් තස් ස නිමිත් තං න පඤ ්ඤාාතී  න ආදාසං ඡඩ් ගඩ , අථ ගඛදු නං 
පුනප් පුනං පරිමජ් ජ , තස් ස පරිසුද් ගධ ආදාගස නිමිත් තං සාගමව පාකටං 
ගහදු , එවගමව ගතන භික් ඛුනා ධුරනික් ගඛපං අකත් වා රූපගමව පුනප් පුනං 
සම් මසිතබ් බං මනසි කාතබ් බං පරිග් ෙගහතබ් බං වවත් ථගපතබ් බං. ාථා ාථා 
හිස් ස රූපං සුවික් ඛාලිතං ගහදු  නිජ් ජටං සුපරිසුද් ධං, තථා තථා තදාරම් මණා 
අරූපධම් මා සාගමව පාකටා ගහදුන්  . එවං සුවිසුද් ධරූපපරිග් ෙහස් ස පනස ්ස 
අරූපධම් මා තීහාකාගරහි උපට් ඨහන්   ඵස් සවගසන වා ගවදනාවගසන වා 
විඤ ්ඤාණවගසන වා. 

කථං? එකස ්ස තාව ‘‘ගකගස පථවීධාතු කක් ඛළලක් ඛණා…ගප.… 
අස් සාසපස් සාගස පථවීධාතු කක් ඛළලක් ඛණා’’ ආදිනා නගාන ධාතුගාදු 
පරිග් ෙණ් හන් තස් ස පඨමාභිනිපාගතදු ඵස් ගසදු, තංසම් පයුත් තා ගවදනා 
ගවදනාක් ඛන් ගධදු, සඤ් ඤා සඤ් ඤාක් ඛන් ගධදු, සද් ධිං ඵස් ගසන ගචතනා 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධදු, චිත් තං විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධදු  උපට් ඨා . එවං අරූපධම් මා 
ඵස් සවගසන උපට් ඨහන්  . එකස් ස ‘‘ගකගස පථවීධාතු 
කක් ඛළලක් ඛණා…ගප.… අස් සාසපස් සාගස පථවීධාතු කක් ඛළලක් ඛණා’’  
තදාරම් මණරසානුභවනකගවදනා ගවදනාක් ඛන් ගධදු, තංසම් පයුත් තා සඤ් ඤා 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධදු, තංසම් පයුත් ගතදු ඵස් ගසදු ච ගචතනා ච සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධදු, 
තංසම් පයුත් තං චිත් තං විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධදු  උපට් ඨා . එවං ගවදනාවගසන 
අරූපධම් මා උපට් ඨහන්  . අපරස් ස ‘‘ගකගස පථවීධාතු 
කක් ඛළලක් ඛණා…ගප.… අස් සාසපස් සාගස පථවීධාතු කක් ඛළලක් ඛණා’’  
ආරම් මණපටිවිජානනං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධදු, තංසම් පයුත් තා ගවදනා 
ගවදනාක් ඛන් ගධදු, සඤ ්ඤා සඤ ්ඤාක් ඛන් ගධදු, ඵස් ගසදු ච ගචතනා ච 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ගධදු  උපට් ඨා . එවං විඤ් ඤාණවගසන අරූපධම් මා 
උපට් ඨහන්  . එගතගනවුපාගාන ‘‘කම් මසමුට් ඨාගන ගකගස පථවීධාතු 
කක් ඛළලක් ඛණා’’ ආදිනා නගාන ද් වාචත් තාලීසාා ධාතුගකදුට් ඨාගසසු 
චතුන් නං චතුන් නං ධාතූනං වගසන ගසගසසුපි වත් ථු චක් ඛාදීසු දසගකසු 
මගනදුධාතුමගනදුවිඤ් ඤාණධාතූනං නිස ්සාලක් ඛණං හදාවත් ථු 
රූපාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛණං චක් ඛූ ආදිනා වත් ථුද් වාරවගසන 
පරිග් ෙණ් හන් තස් ස පඨමාභිනිපාගතදු ඵස් ගසදු, තංසම් පයුත් තා ගවදනා 
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පටුන 

ගවදනාක් ඛන් ගධදු ආදිනා ඵස් සාදිවගසන තීහි ආකාගරහි අරූපධම් මා 

උපට් ඨහන්  . ගතන වුත් තං ‘‘යථාපරිග් හිතරූපාරම්මණං 

යථාපරිග් හිතරූපවත්ථුද්වාරාරම්මණං වා සසම්පයුත්තධම්මං විඤ්ඤාණඤ්ච 

පස්සතී’’ . 

ඉදානි අඤ් ඤථාපි රූපපුබ් බඞ් ෙමං අරූපපරිග් ෙහං දස් ගසන් ගතදු ‘‘අථ

වා’’ ආදිමාහ. තත් ථ යථා හී ආදි කාාස් ස චිත් තස ්ස ච අස් සාසපස් සාසානං 

සමුදාභාවදස් සනං. ෙම්මාර ග් රී  කම් මාරානං උක් කාා අග් ගිධමනභස් තා. 

ධමමානායා  ධූමාාන්  ාා, වාතං ොහාගපන්  ාා  අත් ගථදු. තජ්ජන්   

තදනුරූපං. එවකමවන්   එත් ථ කම් මාරෙග් ෙරී විා කරජකාගාදු, වාාාගමදු විා 
චිත් තං දට් ඨබ් බං. කිඤ් චාපි අස් සාසපස් සාසා චිත් තසමුට් ඨානා, කරජකාාං පන 

විනා ගතසං අප් පවත් තනගතදු ‘‘ොයඤ්චචිත්තඤ්චපටිච්චඅස්සාසපස්සාසා’’  
වුත් තං. 

තස්සා  නාමරූපස් ස. පච්චයං පරිකයසතී  ‘‘අවිජ් ජාසමුදාා 
රූපසමුදගාදු’’ ආදිනා අවිජ් ජාදිකං පච් චාං පරිගාස  වීමංස  පරිග් ෙණ් හා . 

ෙඞ්ඛං විතරතී  ‘‘අගහදුසිං නු ගඛදු අහං අතීතමද් ධාන’’න්  ආදිනාප් පවත් තං 
ගසදුළසවත් ථුකං විචිකිච් ඡං අ ක් කම  පජහ . ‘‘ාං කිඤ් චි රූපං 

අතීතානාෙතපච් චුප් පන් න’’න්  ආදිනාප් පවත් තං ෙොපසම්මසනං. 

පුබ්බභාක   පටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධිපරිාාපන් නාා උදාබ් බාානුපස් සනාා 

පුබ් බභාගෙ උප් පන් ගන. ඔභාසාදකයො  ඔභාගසදු ඤාණං පී  පස් සද් ධි සුඛං 
අධිගමදුක් ගඛදු පග් ෙගහදු උගපක් ඛා උපට් ඨානං නිකන් තී  ඉගම ඔභාසාදගාදු 
දස. 

තත් ථ )විසුද් ධි. 2.733; පටි. ම. අට් ඨ. 2.2.6) ඔභාකසො  විපස් සගනදුභාගසදු, 
ගසදු ච විපස් සනාචිත් තසමුට් ඨිතං සන් ත ප තං උතුසමුට් ඨානඤ ්ච 
පභස ්සරරූපං. තත් ථ විපස් සනාචිත් තසමුට් ඨිතං ගාදුගිගනදු සරීරට් ඨගමව 
පභස ්සරං හුත් වා  ට් ඨ  චිත් තජරූපානං සරීරං මුඤ් චිත් වා බහි 
අප් පවත් තනගතදු, ඉතරං සරීරං මුඤ් චිත් වා ඤාණානුභාවානුරූපං සමන් තගතදු 
පත් ථර , තං තස් ගසව පඤ් ඤාා . ගතන ඵුට් ගඨදුකාගස රූපෙතම් පි පස් ස , 
පස් සන් ගතදු ච චක් ඛුවිඤ් ඤාගණන පස් ස , උදාහු මගනදුවිඤ් ඤාගණනා  
වීමංසිතබ් බන්   වදන්  . දිබ් බචක් ඛුලාභිගනදු විා තං 
මගනදුවිඤ් ඤාණවිඤ් ගඤායගමවා  වත් තුං යුත් තං විා දිස ්ස . ගසදු ගඛදු 
පනාාං ඔභාගසදු කස් සචි භික් ඛුගනදු පල් ලඞ් කට් ඨානමත් තගමව ඔභාගසන් ගතදු 
උප් පජ් ජ , කස ්සචි අන් ගතදුෙබ් භං, කස ්සචි බහිෙබ් භම් පි, කස ්සචි සකලවිහාරං, 
ොවුතං, අඩ් ඪගාදුජනං, ගාදුජනං, ද් විගාදුජනං,  ගාදුජනං, කස ්සචි 
පථවීතලගතදු ාාව අකනිට් ඨබ්රහ් මගලදුකා එකාගලදුකං කුරුමාගනදු. භෙවගතදු 
පන දසසහස් සිගලදුකධාතුං ඔභාගසන් ගතදු උදපාදි. තස් මිං පන උප් පන් ගන 
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ගාදුොවචගරදු ‘‘න වත ගම ඉගතදු පුබ් ගබ එවරූගපදු ඔභාගසදු 
උප් පන් නපුබ් ගබදු, අද් ධා මග් ෙප් පත් ගතදුස් මි ඵලප් පත් ගතදුස ්මී’’  අමග් ෙගමව 
‘‘මග් ගෙදු’’ , අඵලගමව ච ‘‘ඵල’’න්   ෙණ් හා . තස් ස අමග් ෙං ‘‘මග් ගෙදු’’  
අඵලං වා ‘‘ඵල’’න්   ෙණ් හගතදු විපස් සනාවීථි උක් කන් තා නාම ගහදු . ගසදු 
අත් තගනදු මූලකම් මට් ඨානං විස් සජ් ගජත් වා ඔභාසගමව අස් සාගදන් ගතදු 
නිසීද . 

ඤාණන්   විපස් සනාඤාණං. තස් ස කිර රූපාරූපධම් ගම තුලාන් තස් ස 
තීරාන් තස් ස විස් සට් ඨඉන් දවජිරමිව අවිහතගවෙං  ඛිණං සූරං අ විසදං 
ඤාණං උප් පජ් ජ . 

පීතී  විපස් සනාපී . තස් ස කිර තස් මිං සමගා ඛුද් දිකා පී  ඛණිකා පී  
ඔක් කන්  කා පී  උබ් ගබො පී  ඵරණා පීතී  අාං පඤ ්චවිධා පී  සකලසරීරං 
පූරාමානා උප් පජ් ජ . 

පස්සද්ධී  විපස් සනාපස් සද් ධි. තස් ස කිර තස් මිං සමගා රත්  ට් ඨාගන වා 
දිවාට් ඨාගන වා නිසින් නස ්ස කාාචිත් තානං ගනව දරගථදු, න ොරවං, න 
කක් ඛළතා, න අකම් මඤ ්ඤතා, න ගෙලඤ් ඤං, න වඞ් කතා ගහදු , අථ ගඛදු 
පනස ්ස කාාචිත් තානි පස් සද් ධානි ලහූනි මුදූනි කම් මඤ් ඤානි සුවිසදානි 
උජුකානිගාව ගහදුන්  . ගසදු ඉගමහි පස් සද් ධාදීහි අනුග් ෙහිතකාාචිත් ගතදු 
තස් මිං සමගා අමානුසිං නාම ර ං අනුභව . ාං සන් ධාා වුත් තං – 

‘‘සුඤ ්ඤාොරං පවිට් ඨස් ස, සන් තචිත් තස් ස භික් ඛුගනදු; 
අමානුසී රතී ගහදු , සම් මා ධම් මං විපස් සගතදු. 

‘‘ාගතදු ාගතදු සම් මස , ඛන් ධානං උදාබ් බාං; 
ලභතී පී පාගමදුජ් ජං, අමතං තං විජානත’’න්  . )ධ. ප. 373-374); 

එවමස ්ස ඉමං අමානුසිං ර ං සාධාමානා ලහුතාදිසම් පයුත් තා පස් සද් ධි 
උප් පජ් ජ . 

සුඛන්   විපස ්සනාසුඛං. තස් ස කිර තස් මිං සමගා සකලසරීරං 
අභිසන් දාමානං අ පණීතං සුඛමුප් පජ් ජ . 

අධිකමොක්කඛො  සද් ධා. විපස් සනාසම් පයුත් තාගාව හිස් ස 
චිත් තගචතසිකානං අ සාප් පසාදභූතා බලවතී සද් ධා උප් පජ් ජ . 

පග් ක ො  වීරිාං. විපස් සනාසම් පයුත් තගමව හිස් ස අසිථිලමනච් චාරද් ධං 
සුපග් ෙහිතං වීරිාං උප් පජ් ජ . 
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උපට්ඨානන්   ස . විපස් සනාසම් පයුත් තාගාව හිස් ස සූපට් ඨිතා 
සුප් ප ට් ඨිතා නිඛාතා අචලා පබ් බතරාජසදිසා ස  උප් පජ් ජ . ගසදු ාං ාං 
ඨානං ආවජ් ජ  සමන් නාහර  මනසි කගරදු  පච් චගවක් ඛ , තං තං ඨානමස් ස 
ඔක් කන්  ත් වා පක් ඛන් දිත් වා දිබ් බචක් ඛුගනදු පරගලදුගකදු විා ස ාා 
උපට් ඨා . 

උකපක්ඛා  විපස් සනුගපක් ඛා ගචව ආවජ් ජනුගපක් ඛා ච. තස් මිඤ ්හිස් ස 
සමගා සබ් බසඞ් ඛාගරසු මජ් ඣත් තභූතා විපස් සනුගපක් ඛා බලවතී උප් පජ් ජ , 
මගනදුද් වාගර ආවජ් ජනුගපක් ඛාපි. සා හිස් ස තං තං ඨානං ආවජ් ගජන් තස් ස 
විස් සට් ඨඉන් දවජිරමිව පත් තපුගට පක් ඛන් දතත් තනාරාගචදු විා ච සූරා  ඛිණා 
හුත් වා වහ . 

නිෙන්තී  විපස් සනානිකන්  . එවං ඔභාසාදිපටිමණ් ඩිතාා හිස් ස 
විපස් සනාා ආලාං කුරුමානා සුඛුමා සන් තාකාරා නිකන්   උප් පජ් ජ , ාා 
‘‘කිගලගසදු’’  පරිග් ෙගහතුම් පි න සක් කා ගහදු . 

ාථා ච ඔභාගස, එවං එගතසුපි අඤ් ඤතරස ්මිං උප් පන් ගන ගාදුොවචගරදු 
‘‘න වත ගම ඉගතදු පුබ් ගබ එවරූපං ඤාණං උප් පන් නපුබ් බං, එවරූපා පී , 
පස් සද් ධි, සුඛං, අධිගමදුක් ගඛදු, පග් ෙගහදු, උපට් ඨානං, උගපක් ඛා, නිකන්   
උප් පන් නපුබ් බා, අද් ධා මග් ෙප් පත් ගතදුස ්මි ඵලප් පත් ගතදුස් මී’’  අමග් ෙගමව 
‘‘මග් ගෙදු’’  අඵලගමව ච ‘‘ඵල’’න්   ෙණ් හා , තස් ස අමග් ෙං ‘‘මග් ගෙදු’’  
අඵලං ‘‘ඵල’’න්   ෙණ් හගතදු විපස ්සනාවීථි උක් කන් තා නාම ගහදු . ගසදු 
අත් තගනදු මූලකම් මට් ඨානං විස් සජ් ගජත් වා නිකන්  ගමව අස් සාගදන් ගතදු 
නිසීද . 

එත් ථ ච ඔභාසාදගාදු උපක් කිගලසවත් ථුතාා ‘‘උපක් කිගලසා’’  වුත් තා, 
න අකුසලත් තා, නිකන්   පන උපක් කිගලගසදු ගචව උපක් කිගලසවත් ථු ච. 
වත් ථුවගසගනව ගචගත දස, ොහවගසන පන සම ංස ගහදුන්  . කථං? ‘‘මම 
ඔභාගසදු උප් පන් ගනදු’’  ෙණ් හගතදු හි දිට් ඨිග් ොගහදු ගහදු , ‘‘මනාගපදු වත 
ඔභාගසදු උප් පන් ගනදු’’  ෙණ් හගතදු මානග් ොගහදු, ඔභාසං අස් සාදාගතදු 
තණ් හාොගහදු. ඉ  ඔභාගස දිට් ඨිමානතණ් හාවගසන තගාදු ොහා. තථා 
ගසගසසුපී  එවං ොහවගසන සම ංස උපක් කිගලසා ගහදුන්  . ගතසං වගසන 
අකුසගලදු අබයත් ගතදු ගාදුොවචගරදු ඔභාසාදීසු කම් ප  වික් ඛිප , ඔභාසාදීසු 
එගකකං ‘‘එතං මම, එගසදුහමස් මි, එගසදු ගම අත් තා’’  සමනුපස් ස . 
ගතනාහු ගපදුරාණා – 

‘‘ඔභාගස ගචව ඤාගණ ච, පී ාා ච විකම් ප ; 
පස් සද් ධිාා සුගඛ ගචව, ගාහි චිත් තං පගවධ . 
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පටුන 

‘‘අධිගමදුක් ගඛ ච පග් ොගහ, උපට් ඨාගන ච කම් ප ; 
උගපක් ඛාවජ් ජනාා ගචව, උගපක් ඛාා ච නිකන්  ාා’’ . )පටි. ම. 2.7) 

කුසගලදු පණ් ඩිගතදු බයත් ගතදු බුද් ධිසම් පන් ගනදු ගාදුොවචගරදු ඔභාසාදීසු 
උප් පන් ගනසු ‘‘අාං ගඛදු ගම ඔභාගසදු උප් පන් ගනදු, ගසදු ගඛදු පනාාං 
අනිච් ගචදු සඞ් ඛගතදු පටිච් චසමුප් පන් ගනදු ඛාධම් ගමදු වාධම් ගමදු විරාෙධම් ගමදු 
නිගරදුධධම් ගමදු’’  ඉ  වා තං පඤ ්ඤාා පරිච් ඡින් ද  උපපරික් ඛ . අථ වා 
පනස ්ස එවං ගහදු  – සගච ඔභාගසදු අත් තා භගවාය, අත් තා  ෙගහතුං 
වට් ගටාය, අනත් තාව පනාාං ‘‘අත් තා’’  ෙහිගතදු. තස් මා ගසදු 
අවසවත් තනට් ගඨන අනත් තා, හුත් වා අභාවට් ගඨන අනිච් ගචදු, 
උප් පාදවාපටිපීළනට් ගඨන ොක් ගඛදු  උපපරික් ඛ . ාථා ච ඔභාගස, එවං 
ගසගසසුපි. ගසදු එවං උපපරික් ඛිත් වා ඔභාසං ‘‘ගනතං මම, ගනගසදුහමස් මි, න 
ගමගසදු අත් තා’’  සමනුපස් ස . ඤාණං…ගප.… නිකන්  ං ‘‘ගනතං මම, 
ගනගසදුහමස් මි, න ගමගසදු අත් තා’’  සමනුපස් ස . එවං සමනුපස් සන් ගතදු 
ඔභාසාදීසු න කම් ප  න ගවධ . ගතනාහු ගපදුරාණා – 

‘‘ඉමානි දස ඨානානි, පඤ ්ඤා ාස් ස පරිච් චිතා; 
ධම් මුද් ධච් චකුසගලදු ගහදු , න ච වික් ගඛප ෙච් ඡතී’’ . )පටි. ම. 2.7); 

ගසදු එවං වික් ගඛපං අෙච් ඡන් ගතදු තං සම ංසවිධං උපක් කිගලසජටං 
විජගටත් වා ‘‘ඔභාසාදගාදු ධම් මා න මග් ගෙදු, උපක් කිගලසවිමුත් තං පන 
වීථිප් පටිපන් නං විපස් සනාඤාණං මග් ගෙදු’’  අමග් ෙං මග් ෙඤ ්ච වවත් ථගප . 

ාං සන් ධාගාතං වුත් තං ‘‘ඔභාසාදකයො දස විපස්සනුපක්කිකෙකස ප ාය 

උපක්කිකෙසවිමුත්තං පටිපදාඤාණං මග්ක ොති වවත්ථකපත්වා’’ . උදයං

ප ායා  උදාබ් බාානුපස් සනාා ෙහිතං සඞ් ඛාරානං උදාං විස් සජ් ගජත් වා 

ගතසං භඞ් ෙස් ගසව අනුපස් සනගතදු භඞ් ොනුපස් සනාඤාණං පත්වා 

ආදීනවානුපස් සනාපුබ් බඞ් ෙමාා නිබ් බිදානුපස් සනාා නිබ්බින්දන්කතො 
මුඤ ්චිතුකමයතාපටිසඞ් ඛානුපස් සනාසඞ් ඛාරුගපක් ඛානුගලදුමඤාණානං 
චිණ් ණපරිාන් ගත උප් පන් නගෙදුත්රභුඤාණානන් තරං උප් පන් ගනන 

මග් ෙඤාගණන සබ් බසඞ් ඛාගරසු විරජ්ජන්කතොවිමුච්චන්කතො. මග් ෙක් ඛගණ හි 

අරිගාදු විරජ් ජ  විමුච් චතී  ච වුච් ච . ගතනාහ – ‘‘යථාක්ෙමං චත්තාකරො

අරියමග්ක  පාපුණිත්වා’’ . මග් ෙඵලනිබ් බානපහීනාවසිට් ඨකිගලසසඞ් ඛාතස් ස 

පච් චගවක් ඛිතබ් බස් ස පගභගදන එකූනවීසතිකභදස්ස. අරහගතදු හි 

අවසිට් ඨකිගලසාභාගවන එකූනවීස  පච් චගවක් ඛණඤාණානි. අස්සා  
ආනාපානස ්ස කම් මට් ඨානිකස් ස. 

විසුං ෙම්මට්ඨානභාවනානකයො නාම නත්ථී  පඨමචතුක් කවගසන 
අධිෙතජ් ඣානස ්ස ගවදනාචිත් තධම් මානුපස් සනාවගසන ගදසිතත් තා වුත් තං. 
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කතසන්    ණ් ණං චතුක් කානං. පීතිප්පටිසංකවදී  පී ාා පටි පටි සම් මගදව 
ගවදනසීගලදු, තස් සා වා පටි පටි සම් මගදව ගවගදදු එතස් ස අත් ථි, තං වා පටි පටි 

සම් මගදව ගවදාමාගනදු. තත් ථ කාමං සංකවදනග් ෙහගණගනව පී ාා 
සක් කච් චං විදිතභාගවදු ගබදුධිගතදු ගහදු , ගාහි පන පකාගරහි තස් සා 

සංගවදනං ඉච් ඡිතං, තං දස් ගසතුං පටි-සද් දග් ෙහණං ‘‘පටි පටි සංගවදී  

පටිසංගවදී’’ . ගතනාහ ‘‘ද්වී ාොකරහී’’ ආදි. 

තත් ථ ෙථං ආරම්මණකතො පීති පටිසංවිදිතා ක ොතී  පුච් ඡාවචනං. 

සප්පීතිකෙ ද්කව ොකන සමාපජ්ජතී’’  පී සහෙතානි ද් ගව 

පඨමො ාජ් ඣානානි පටිපාටිාා සමාපජ් ජ . තස්සා  ගතන. ‘‘පටිසංවිදිතා’’  

හි පදං අගපක් ඛිත් වා කත් තුඅත් ගථ එතං සාමිවචනං. සමාපත්තික්ඛකණ  

සමාපන් නක් ඛගණ. ොනපටිොකභනා  ඣාගනන සමඞ් ගිභාගවන. 

ආරම්මණකතො  ආරම් මණමුගඛන, තදාරම් මණජ් ඣානපරිාාපන් නා පී  
පටිසංවිදිතා ගහදු  ආරම් මණස ්ස පටිසංවිදිතත් තා. කිං වුත් තං ගහදු ? ාථා 
නාම සප් පපරිගාසනං චරන් ගතන තස් ස ආසගා පටිසංවිදිගත ගසදුපි 
පටිසංවිදිගතදු එව ගහදු  මන් තාෙදබගලන තස් ස ෙහණස් ස සුකරත් තා, එවං 
පී ාා ආසාභූගත ආරම් මගණ පටිසංවිදිගත සා පී  පටිසංවිදිතා එව ගහදු  
සලක් ඛණගතදු සාමඤ් ඤලක් ඛණගතදු ච තස් සා ෙහණස ්ස සුකරත් තා . 

කථං අසම් ගමදුහගතදු පී  පටිසංවිදිතා ගහදුතී  ආගනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

විපස්සනාක්ඛකණ  විපස් සනාපඤ් ඤාා  ක් ඛවිසදප් පවත් තාා විසාගතදු 

දස් සනක් ඛගණ. ෙක්ඛණපටිකවකධනා  පී ාා සලක් ඛණස ්ස 
සාමඤ ්ඤලක් ඛණස ්ස ච පටිවිජ් ඣගනන. ාඤ් හි ාස් ස විගසසගතදු 
සාමඤ ්ඤගතදු ච ලක් ඛණං, තස් මිං විදිගත ගසදු ාාථාවගතදු විදිගතදු එව ගහදු . 

ගතනාහ – ‘‘අසම්කමො කතොපීතිපටිසංවිදිතා ක ොතී’’ . 

ඉදානි තමත් ථං පාළිාා එව විභාගවතුං ‘‘වුත්තඤ්ක ත’’න්  ආදිමාහ. තත් ථ 

දීඝංඅස්සාසවකසනා ආදීසු ාං වත් තබ් බං, තං ගහට් ඨා වුත් තගමව. තත් ථ පන 
සගතදුකාරිතාදස් සනවගසන පාළි ආෙතා, ඉධ පී ප් පටිසංවිදිතාවගසන. 
පී ප් පටිසංවිදිතා ච අත් ථගතදු විභත් තා එව. අපිච අාගමත් ථ සඞ් ගඛපත් ගථදු – 
දීඝංඅස ්සාසවගසනා  දීඝස් ස අස් සාසස් ස ආරම් මණභූතස ්ස වගසන පජානගතදු 

සා පී  පටිසංවිදිතා ගහදුතී  සම් බන් ගධදු. චිත්තස්ස එෙග් තං අවික්කඛපං 

පජානකතො  ඣානපරිාාපන් නං අවික් ගඛගපදු  ලද් ධනාමං 
චිත් තස ්ගසකග් ෙතං තංසම් පයුත් තාා පඤ් ඤාා පජානගතදු. ාගථව හි 
ආරම් මණමුගඛන පී  පටිසංවිදිතා ගහදු , එවං තංසම් පයුත් තධම් මාපි 

ආරම් මණමුගඛන පටිසංවිදිතා එව ගහදුන් තී . සති උපට්ඨිතා ක ොතී  
දීඝංඅස ්සාසවගසන ඣානසම් පයුත් තා ස  තස් ස ආරම් මගණ උපට් ඨිතා 

ආරම් මණමුගඛන ඣාගනපි උපට් ඨිතා නාම ගහදු . තාය සතියා  එවං 
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උපට් ඨිතාා තාා ස ාා ාථාවුත් ගතන කතන ඤාකණන සුප් පටිවිදිතත් තා 

ආරම් මණස ්ස තස් ස වගසන තදාරම් මණා සා පී  පටිසංවිදිතා ක ොති. 

දීඝංපස්සාසවකසනා ආදීසුපි ඉමිනාව නගාන අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

එවං පඨමචතුක් කවගසන දස් සිතං පී ප් පටිසංගවදනං ආරම් මණගතදු 

අසම් ගමදුහගතදු ච විභාෙගසදු දස් ගසතුං ‘‘ආවජ්ජකතො’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ 

ආවජ්ජකතො  ඣානං ආවජ් ගජන් තස් ස. සා පීතී  සා ඣානපරිාාපන් නා පී . 

ජානකතො  සමාපන් නක් ඛගණ ආරම් මණමුගඛන ජානගතදු. තස් ස සා පී  

පටිසංවිදිතා ගහදුතී  සම් බන් ගධදු. පස්සකතො  දස ්සනභූගතන ඤාගණන 

ඣානගතදු වුට් ඨාා පස් සන් තස ්ස. පච්චකවක්ඛකතො  ඣානං 

පච් චගවක් ඛන් තස් ස. චිත්තං අධිට්ඨ කතො  ‘‘එත් තකං ගවලං ඣානසමඞ් ගී 
භවිස ්සාමී’’  ඣානචිත් තං අධිට් ඨහන් තස් ස. එවං පඤ් චන් නං වසීභාවානං 
වගසන ඣානස් ස පජානනමුගඛන ආරම් මණගතදු පී ාා පටිසංගවදනා දස ්සිතා. 

ඉදානි ගාහි ධම් ගමහි ඣානං විපස් සනා ච සිජ් ඣන්  , ගතසං 
ඣානපරිාාපන් නානං විපස් සනාමග් ෙපරිාාපන් නානඤ් ච සද් ධාදීනං වගසන 

පී ප් පටිසංගවදනං දස් ගසතුං ‘‘සද්ධාය අධිමුච්චකතො’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ 

අධිමුච්චකතො  සද් දහන් තස් ස, සමථවිපස් සනාවගසනා  අධිප් පාගාදු. වීරියං 

පග් ණ් කතො ආදීසුපි එගසව නගාදු. අභිඤ්කඤයයන්   අභිවිසිට් ඨාා 

පඤ ්ඤාා ජානිතබ් බං. අභිජානකතො  විපස් සනාපඤ් ඤාපුබ් බඞ් ෙමාා 

මග් ෙපඤ් ඤාා ජානගතදු. පරිඤ්කඤයයන්   ොක් ඛසච් චං තීරණපරිඤ් ඤාා 

මග් ෙපඤ් ඤාා ච පරිජානගතදු. ප ාතබ්බන්   සමුදාසච් චං පහානපරිඤ් ඤාා 

මග් ෙපඤ් ඤාා ච පජ කතො. භාවයකතො සච්ඡිෙකරොකතො භාකවතබ්බං 

මග් ෙසච් චං, සච්ඡිොතබ්බං නිගරදුධසච් චං. ගකචි පගනත් ථ පී ාා එව වගසන 
අභිඤ් ගඤායාදීනි උද් ධරන්  , තං අයුත් තං ඣානාදිසමුදාාං උද් ධරිත් වා තගතදු 
පී ාා නිද් ධාරණස ්ස අධිප් ගපතත් තා. 

එත් ථ ච ‘‘දීඝංඅස් සාසවගසනා’’ ආදිනා පඨමචතුක් කවගසන 
ආරම් මණගතදු පී ප් පටිසංගවදනං වුත් තං, තථා ‘‘ආවජ් ජගතදු’’ ආදීහි පඤ් චහි 
පගදහි. ‘‘අභිඤ් ගඤායං අභිජානගතදු’’ ආදීහි පන අසම් ගමදුහගතදු, ‘‘සද් ධාා 
අධිමුච් චගතදු’’ ආදීහි උභාථාපි සඞ් ගඛපගතදු සමථවගසන ආරම් මණගතදු 
විපස් සනාවගසන අසම් ගමදුහගතදු පී ප් පටිසංගවදනං වුත් තන්   දට් ඨබ් බං. 
කස ්මා පගනත් ථ ගවදනානුපස් සනාාං පී සීගසන ගවදනා ෙහිතා, න සරූපගතදු 
එවා ? භූමිවිභාොදිවගසන ගවදනං භින් දිත් වා චතුධා ගවදනානුපස් සනං 
දස් ගසතුං. අපිච ගවදනාකම් මට් ඨානං දස් ගසන් ගතදු භෙවා පී ාා ඔළාරිකත් තා 
තංසම් පයුත් තසුඛං සුඛග් ෙහණත් ථං පී සීගසන දස් ගස . 
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එකතකනව නකයන අවකසසපදානී  සුඛප් පටිසංගවදී 
චිත් තසඞ් ඛාරප් පටිසංගවදී  පදානි පී ප් පටිසංගවදී-පගද ආෙතනගාගනව 
අත් ථගතදු ගවදිතබ් බානි. සක් කා හි ‘‘ද් වීහාකාගරහි සුඛප් පටිසංවිදිතා ගහදු , 
චිත් තසඞ් ඛාරප් පටිසංවිදිතා ගහදු  ආරම් මණගතදු’’ ආදිනා පී ට් ඨාගන 
සුඛාදිපදානි පක් ඛිපිත් වා ‘‘සුඛසහෙතානි තීණි ඣානානි චත් තාරි වා ඣානානි 

සමාපජ් ජතී’’ ආදිනා අත් ථං විඤ් ඤාතුං. ගතනාහ ‘‘තිණ්ණං ොනානං 

වකසනා’’ ආදි. කවදනාදකයො  ආදි-සද් ගදන සඤ් ඤා ෙහිතා. ගතනාහ ‘‘ද්කව 

ඛන්ධා’’ . විපස්සනාභූමිදස්සනත්ථන්   පකිණ් ණකසඞ් ඛාරසම් මසනවගසන 

විපස් සනාා භූමිදස් සනත් ථං ‘‘සුඛන්ති ද්කව සුඛානී’’ ආදි වුත් තං සමගථ 

කායිකසුඛාභාවගතදු. කසො  ගසදු පස් සම් භනපරිාාගාන වුත් ගතදු නිගරදුගධදු. 
‘‘ඉමස ්ස හි භික් ඛුගනදු අපරිග් ෙහිතකාගල’’ ආදිනා විත් ථාරගතදු 
කාාසඞ් ඛාගර වුත් ගතදු, තස් මා තත් ථ වුත් තනගාගනව ගවදිතබ් ගබදු. තත් ථ 
කාාසඞ් ඛාරවගසන ආෙගතදු, ඉධ චිත් තසඞ් ඛාරවගසනා  අාගමව විගසගසදු. 

එවං චිත් තසඞ් ඛාරස් ස පස් සම් භනං අ ගදගසන දස් ගසත් වා ාදඤ් ඤං 

ඉමස ්මිං චතුක් ගක වත් තබ් බං, තං දස ්ගසතුං ‘‘අපිචා’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ 

පීතිපකද  ‘‘පී ප් පටිසංගවදී’’ ආදිනා ගදසිතගකදුට් ඨාගස. පීතිසීකසනකවදනා

වුත්තා  පී අපගදගසන තංසම් පයුත් තා ගවදනා වුත් තා, න පීතී  අධිප් පාගාදු. 

තත් ථ කාරණං ගහට් ඨා වුත් තගමව. ද්වීසු චිත්තසඞ්ඛාරපකදසූ  
‘‘චිත් තසඞ් ඛාරප් පටිසංගවදී පස් සම් භාං චිත් තසඞ් ඛාර’’න්   
චිත් තසඞ් ඛාරපටිසංයුත් ගතසු ද් වීසු පගදසු. ‘‘විඤ ්ඤාණපච් චාා නාමරූප’’න්   

වචනගතදු චිත් ගතන පටිබද් ධා  චිත්තපටිබද්ධා. තගතදු එව කාමං චිත් ගතන 

සඞ් ඛරීාන් තී  චිත්තසඞ්ඛාරා, සඤ් ඤාගවදනාදගාදු, ඉධ පන 

උපලක් ඛණමත් තං, සඤ් ඤාගවදනාව අධිප් ගපතා  ආහ ‘‘සඤ්ඤාසම්පයුත්තා

කවදනා’’ . 

චිත්තප්පටිසංකවදී  එත් ථ ද් වීහාකාගරහි චිත් තපටිසංවිදිතා ගහදු  
ආරම් මණගතදු අසම් ගමදුහගතදු ච. කථං ආරම් මණගතදු? චත් තාරි ඣානානි 
සමාපජ් ජ , තස් ස සමාපත්  ක් ඛගණ ඣානපටිලාගභනා ආදිනා 

වුත් තනාානුසාගරන සබ් බං සුවිඤ් ගඤායන්   ආහ – ‘‘චතුන්නං ොනානං

වකසන චිත්තපටිසංවිදිතා කවදිතබ්බා’’ . චිත්තං කමොකදන්කතො  
ඣානසම් පයුත් තං චිත් තං සම් පයුත් තාා පී ාා ගමදුදාමාගනදු, තං වා පී ං 
ආරම් මණං කත් වා පවත් තං විපස් සනාචිත් තං තාා එව ආරම් මණභූතාා 

පී ාාගමදුදාමාගනදු. පකමොකදන්කතො ආදීනි පදානි තස් ගසව ගවවචනානි 
පී පරිාාාභාවගතදු. 

සම්පයුත්තාය පීතියා චිත්තං ආකමොකදතී  ඣානචිත් තසම් පයුත් තාා 
පී සම් ගබදුජ් ඣඞ් ෙභූතාා ඔදෙයලක් ඛණාා ඣානපී ාා තගමව ඣානචිත් තං 
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සහජාතාදිපච් චාවගසන ගචව ඣානපච් චාවගසන ච පරිබ්රූගහන් ගතදු 

හට් ඨප් පහට් ඨාකාරං පාගපන් ගතදු ආගමදුගද  පගමදුගද  ච. ආරම්මණං

ෙත්වා  උළාරං ඣානසම් පයුත් තං පී ං ආරම් මණං කත් වා පවත් තමානං 

විපස් සනාචිත්තං තාා එව ආරම් මණභූතාා පී ාා ගාදුොවචගරදු 

හට් ඨප් පහට් ඨාකාරං පාගපන් ගතදු ‘‘ආකමොකදති පකමොකදතී’’  වුච් ච . 

සමං ඨකපන්කතො  ාථා ඊසකම් පි ලීනපක් ඛං උද් ධච් චපක් ඛඤ ්ච 
අනුපග් ෙම් ම අගනදුනතං අනුන් නතං ාථා ඉන් ද්රිාානං සමත් තපටිපත්  ාා 
අවිසමං, සමාධිස් ස වා උක් කංසෙමගනන ආගනඤ් ජප් පත්  ාා සම් මගදව ඨිතං 

ගහදු , එවං අප් පනාවගසන ඨගපන් ගතදු. ෙක්ඛණප්පටිකවකධනා  
අනිච් චාදිකස ්ස ලක් ඛණස් ස පටි පටි විජ් ඣගනන ඛගණ ඛගණ අවගබදුගධන. 

ඛණිෙචිත්කතෙග් තා  ඛණමත් තට් ඨි ගකදු සමාධි. ගසදුපි හි ආරම් මගණ 
නිරන් තරං එකාකාගරන පවත් තමාගනදු පටිපක් ගඛන අනභිභූගතදු අප් පිගතදු විා 

චිත් තං නිච් චලං ඨගප . ගතන වුත් තං ‘‘එවංඋප්පන්නායා’’ ආදි. 

කමොකචන්කතො  වික් ඛම් භනවිමුත්  වගසන විගවගචන් ගතදු විසුං 

කගරදුන් ගතදු, නීවරණානි පජහන් ගතදු  අත් ගථදු. විපස්සනාක්ඛකණ  
භඞ් ොනුපස් සනාක් ඛගණ. භඞ් ගෙදු හි නාම අනිච් චතාා පරමා ගකදුටි, තස් මා 
තාා භඞ් ොනුපස් සගකදු ගාදුොවචගරදු චිත් තමුගඛන සබ් බං සඞ් ඛාරෙතං 
අනිච් චගතදු පස් ස , ගනදු නිච් චගතදු, අනිච් චස ්ස ොක් ඛත් තා ොක් ඛස් ස ච 
අනත් තත් තා තගදව ොක් ඛගතදු අනුපස් ස , ගනදු සුඛගතදු, අනත් තගතදු 
අනුපස් ස , ගනදු අත් තගතදු. ාස් මා පන ාං අනිච් චං ොක් ඛං අනත් තා, න තං 
අභිනන් දිතබ් බං, ාඤ් ච න අභිනන් දිතබ් බං, න තං රඤ් ජිතබ් බං, තස් මා 
භඞ් ෙදස් සනානුසාගරන ‘‘අනිච් චං ොක් ඛං අනත් තා’’  සඞ් ඛාරෙගත දිට් ගඨ 
තස් මිං නිබ් බින් ද , ගනදු නන් ද , විරජ් ජ , ගනදු රජ් ජ , ගසදු එවං 
නිබ් බින් දන් ගතදු විරජ් ජන් ගතදු ගලදුකිගාගනව තාව ඤාගණන රාෙං 
නිගරදුගධ  ගනදු සමුගද , නාස ්ස සමුදාං කගරදුතී  අත් ගථදු. අථ වා ගසදු එවං 
විරත් ගතදු ාථා දිට් ඨං සඞ් ඛාරෙතං, තං තථා දිට් ඨං අත් තගනදු ඤාගණන 
නිගරදුගධ  ගනදු සමුගද , නිගරදුධගමවස් ස මනසි කගරදු , ගනදු සමුදාන්   
අත් ගථදු, ගසදු එවං පටිපන් ගනදු පටිනිස් සජ් ජ , ගනදු ආදිාතී  වුත් තං ගහදු . 
අාඤ් හි අනිච් චාදිඅනුපස් සනා සද් ධිං ඛන් ධාභිසඞ් ඛාගරහි කිගලසානං 
පරිච් චජනගතදු සඞ් ඛතගදදුසදස් සගනන තබ් බිපරීගත නිබ් බාගන තන් නින් නතාා 

පක් ඛන් දනගතදු ච පරිච්චා පටිනිස්සග්ක ො කචව පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්ක ො 

චා  වුච් ච . තස් මා තාා සමන් නාෙගතදු ගාදුොවචගරදු වුත් තනගාන කිගලගස 

ච පරිච් චජ , නිබ් බාගන ච පක් ඛන් ද . ගතන වුත් තං ‘‘කසොවිපස්සනාක්ඛකණ 

අනිච්චානුපස්සනාය නිච්චසඤ්ඤාකතො චිත්තං කමොකචන්කතො
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විකමොකචන්කතො…කප.… පටිනිස්සග් ානුපස්සනාය ආදානකතො චිත්තං

කමොකචන්කතොවිකමොකචන්කතොඅස්සසතිකචව පස්සසතිචා’’ . 

තත් ථ අනිච් චස් ස, අනිච් චන්   වා අනුපස් සනා අනිච්චානුපස්සනා. 
ගතභූමකධම් මානං අනිච් චතං ෙගහත් වා පවත් තාා විපස් සනාා එතං නාමං. 

නිච්චසඤ්ඤාකතො  සඞ් ඛතධම් ගම ‘‘නිච් චා සස් සතා’’  පවත් තාා 
මිච් ඡාසඤ ්ඤාා. සඤ් ඤාසීගසන චිත් තදිට් ඨීනම් පි ෙහණං දට් ඨබ් බං. එස නගාදු 

සුඛසඤ්ඤාදීසුපි. නිබ්බිදානුපස්සනායා  සඞ් ඛාගරසු නිබ් බින් දනාකාගරන 

පවත් තාා අනුපස් සනාා. නන්දිකතො  සප් පී කතණ් හාගතදු. 

විරා ානුපස්සනායා  තථා විරජ් ජනාකාගරන පවත් තාා අනුපස් සනාා. ගතන 

වුත් තං ‘‘රා කතො කමොකචන්කතො’’ . නිකරොධානුපස්සනායා  සඞ් ඛාරානං 
නිගරදුධස ්ස අනුපස් සනාා. ාථා සඞ් ඛාරා නිරුජ් ඣන්  ගාව ආා ං 
පුනබ් භවවගසන නුප් පජ් ජන්  , එවං වා අනුපස් සනා නිගරදුධානුපස් සනා. 

මුඤ ්චිතුකමයතා හි අාං බලප් පත් තා. ගතනාහ ‘‘සමුදයකතොකමොකචන්කතො’’ . 

පටිනිස ්සජ් ජනාකාගරන පවත් තා අනුපස් සනා පටිනිස්සග් ානුපස්සනා. 

ආදානකතො  නිච් චාදිවගසන ෙහණගතදු, පටිසන් ධිග් ෙහණගතදු වා  එවගමත් ථ 
අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. 

අනිච් චන්   අනුපස් සී, අනිච් චස ්ස වා අනුපස් සනසීගලදු අනිච්චානුපස්සී  
එත් ථ කිං පන තං අනිච් චං, කථං වා අනිච් චං, කා වා අනිච් චානුපස් සනා, කස ්ස 

වා අනිච් චානුපස ්සනා  චතුක් කං විභාගවතබ් බන්   තං දස් ගසන් ගතදු ‘‘අනිච්චං

කවදිතබ්බ’’න්  ආදිමාහ. තත් ථ නිච් චං නාම ධුවං සස් සතං ාථා තං නිබ් බානං, 

න නිච් චන්   අනිච්චං, උදාබ් බාවන් තං, අත් ථගතදු සඞ් ඛතා ධම් මා  ආහ 

අනිච්චන්ති පඤ්චක්ඛන්ධා. ෙස්මා? උප්පාදවයඤ්ඤථත්තභාවා , 
උප් පාදවාඤ් ඤථත් තසබ් භාවා  අත් ගථදු. තත් ථ සඞ් ඛතධම් මානං 

ගහතුපච් චගාහි උප් පජ් ජනං අහුත් වා සම් භගවදු අත් තලාගභදු උප්පාකදො, 

උප් පන් නානං ගතසං ඛණනිගරදුගධදු විනාගසදු වකයො, ජරාා අඤ් ඤථාභාගවදු 

අඤ්ඤථත්තං. ාථා හි උප් පාදාවත් ථාා භින් නාා භඞ් ොවත් ථාාං වත් ථුගභගදදු 
නත් ථි, එවං ඨි සඞ් ඛාතාාං භඞ් ොභිමුඛාවත් ථාාම් පි වත් ථුගභගදදු නත් ථි. ාත් ථ 
ජරාගවදුහාගරදු, තස් මා එකස් සපි ධම් මස ්ස ජරා යුජ් ජ , ාා ඛණිකජරා  වුච් ච . 
එකංගසන ච උප් පාදභඞ් ොවත් ථාසු වත් ථුගනදු අගභගදදු ඉච් ඡිතබ් ගබදු, අඤ ්ඤථා 
‘‘අඤ ්ගඤදු උප් පජ් ජ , අඤ ්ගඤදු භිජ් ජතී’’  ආපජ් ගජාය. තයිදං ඛණිකජරං 
සන් ධාාාහ ‘‘අඤ ්ඤථත් ත’’න්  . 

ාස් ස ලක් ඛණත් තාස් ස භාවා ඛන් ගධසු අනිච් චසමඤ් ඤා, තස් මිං 
ලක් ඛණත් තගා අනිච් චතා සමඤ් ඤා  ‘‘අනිච් චතා  ගතසංගාව 
උප් පාදවාඤ් ඤථත් ත’’න්   වත් වා විගසසගතදු ධම් මානං ඛණිකනිගරදුගධ 
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අනිච් චතාගවදුහාගරදු  දස් ගසන් ගතදු ‘‘හුත්වා අභාකවො වා’’ ආදිමාහ. තත් ථ 

උප් පාදපුබ් බකත් තා අභාවස් ස හුත්වා-ෙහණං. ගතන පාකටභාවපුබ් බකත් තං 

විනාසභාවස් ස දස් ගස . කතකනවාොකරනා  නිබ් බත් තනාකාගරන. 

ඛණභඞ්ක නා  ඛණිකනිගරදුගධන. තස්සා අනිච්චතායා  

ඛණිකභඞ් ෙසඞ් ඛාතාා අනිච් චතාා. තාය අනුපස්සනායා  ාථාවුත් තාා 

අනිච් චානුපස ්සනාා. සමන්නා කතො  සමඞ් ගිභූගතදු ගාදුොවචගරදු. 

ඛකයො  සඞ් ඛාරානං විනාගසදු. විරජ් ජනං ගතසංගාව විලුජ් ජනං විරාක ො, 

ඛගාදු එව විරාගෙදු ඛයවිරාක ො, ඛණිකනිගරදුගධදු. අච් චන් තගමත් ථ එතස ්මිං 

අධිෙගත සඞ් ඛාරා විරජ් ජන්   නිරුජ් ඣන් තී  අච්චන්තවිරාක ො, නිබ් බානං. 

ගතනාහ ‘‘ඛයවිරාක ොති සඞ්ඛාරානං ඛණභඞ්ක ො. අච්චන්තවිරාක ොති

නිබ්බාන’’න්  . තදුභයදස්සනවකසන පවත්තා  ඛාවිරාොනුපස් සනාවගසන 
විපස් සනාා, අච් චන් තවිරාොනුපස් සනාවගසන මග් ෙස ්ස පවත්   ගාදුගජතබ් බා. 
ආරම් මණගතදු වා විපස් සනාා ඛාවිරාොනුපස් සනාවගසන පවත්  , 
තන් නින් නභාවගතදු අච් චන් තවිරාොනුපස් සනාවගසන, මග් ෙස් ස පන 
අසම් ගමදුහගතදු ඛාවිරාොනුපස් සනාවගසන, ආරම් මණගතදු 

අච් චන් තවිරාොනුපස් සනාවගසන පවත්   ගවදිතබ් බා. එකසව නකයො  ඉමිනා 
ාස් මා විරාොනුපස් සීපගද වුත් තනාානුසාගරන ‘‘ද් ගව නිගරදුධා ඛානිගරදුගධදු 
ච අච් චන් තනිගරදුගධදු චා’’  එවමාදිඅත් ථවණ් ණනං අ දිස් ස , තස් මා 
විරාෙට් ඨාගන නිගරදුධපදං පක් ඛිපිත් වා ‘‘ඛගාදු සඞ් ඛාරානං 
විනාගසදු’’ ආදිනා ඉධ වුත් තනගාන තස් ස අත් ථවණ් ණනා ගවදිතබ් බා. 

පටිනිස ්සජ් ජනං පහාතබ් බස් ස තදඞ් ෙවගසන වා සමුච් ගඡදවගසන වා 

පරිච් චජනං පරිච්චා පටිනිස්සග්ක ො. තථා සබ් බුපධීනං පටිනිස් සග් ෙභූගත 
විසඞ් ඛාගර අත් තගනදු නිස් සජ් ජනං තන් නින් නතාා වා තදාරම් මණතාා වා 

තත් ථ පක් ඛන් දනං පක්ඛන්දනපටිනිස්සග්ක ො. තදඞ් වකසනා  එත් ථ 
අනිච් චානුපස ්සනා තාව තදඞ් ෙප් පහානවගසන නිච් චසඤ් ඤං පරිච් චජ , 
පරිච් චජන් තී ච තස් සා තථා අප් පවත්  ාං ගා ‘‘නිච් ච’’න්   ෙහණවගසන 
කිගලසා තම් මූලකා ච අභිසඞ් ඛාරා තොභාමූලකා ච විපාකක් ඛන් ධා අනාෙගත 
උප් පජ් ගජායං, ගත සබ් ගබපි අප් පවත්  කරණවගසන පරිච් චජ , තථා 

ොක් ඛසඤ ්ඤාදගාදු. ගතනාහ – ‘‘විපස්සනා හි තදඞ් වකසන සද්ධිං

ඛන්ධාභිසඞ්ඛාකරහි කිකෙකස පරිච්චජතී’’ . සඞ්ඛතකදොසදස්සකනනා  
සඞ් ඛගත ගතභූමකසඞ් ඛාරෙගත අනිච් චතාදිගදදුසදස් සගනන. නිච් චාදිභාගවන 

තබ්බිපරීකත. තන්නින්නතායා  තදධිමුත් තතාා. පක්ඛන්දතී  අනුපවිස  

අනුපවිසන් තං විා ගහදු . සද්ධිං ඛන්ධාභිසඞ්ඛාකරහි කිකෙකස පරිච්චජතී  
මග් ගෙන කිගලගසසු පරිච් චත් ගතසු අවිපාකධම් මතාපාදගනන අභිසඞ් ඛාරා 
තම් මූලකා ච ඛන් ධා අනුප් පත්  රහභාගවන පරිච් චත් තා නාම ගහදුන් තී  
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සබ් ගබපි ගත මග් ගෙදු පරිච් චජතී  වුත් තං. උභයන්   විපස් සනාඤාණං 
මග් ෙඤාණඤ් ච. මග් ෙඤාණම් පි හි ගෙදුත්රභුඤාණස් ස අනු පච් ඡා 
නිබ් බානදස් සනගතදු අනුපස් සනා  වුච් ච . 

ඉදඤ් ච චතුත් ථචතුක් කං සුද් ධවිපස් සනාවගසගනව වුත් තං, පුරිමානි පන 
තීණි සමථවිපස් සනාවගසන. එවං චතුන් නං චතුක් කානං වගසන 
ගසදුළසවත් ථුකාා ආනාපානස ්ස ාා භාවනා ගවදිතබ් බා. එවං 
ගසදුළසවත් ථුවගසන ච අාං ආනාපානස් ස  භාවිතා මහප් ඵලා ගහදු  
මහානිසංසා  ගවදිතබ් බා. ‘‘එවං භාවිගතදු ගඛදු, භික් ඛගව, 
ආනාපානස ්ස සමාධී’’ ආදිනා පන සන් තභාවාදිවගසන මහානිසංසතා 
දස් සිතා. විතක් කුපච් ගඡදසමත් ථතාාපි චස් ස මහානිසංසතා දට් ඨබ් බා. අාඤ් හි 
සන් තපණීතඅගසචනකසුඛවිහාරත් තා සමාධිඅන් තරාාකරානං විතක් කානං 
වගසන ඉගතදු චිගතදු ච චිත් තස් ස විධාවනං උපච් ඡින් දිත් වා 
ආනාපානාරම් මණාභිමුඛගමව චිත් තං කගරදු . ගතගනව වුත් තං – 
‘‘ආනාපානස ්ස  භාගවතබ් බා විතක් කුපච් ගඡදාාා’’  )අ. නි. 9.1; උදා. 31). 
විජ් ජාවිමුත්  පාරිපූරිාා මූලභාගවනපි චස් සා මහානිසංසතා ගවදිතබ් බා. 
වුත් තඤ ්ගහතං භෙවතා – 

‘‘ආනාපානස් ස , භික් ඛගව, භාවිතා බහුලීකතා චත් තාගරදු 
ස පට් ඨාගන පරිපූගර , චත් තාගරදු ස පට් ඨානා භාවිතා බහුලීකතා 
සත් ත ගබදුජ් ඣඞ් ගෙ පරිපූගරන්  , සත් ත ගබදුජ් ඣඞ් ො භාවිතා 
බහුලීකතා විජ් ජාවිමුත්  ං පරිපූගරන් තී’’  )ම. නි. 3.147). 

අපිච චරිමකානං අස් සාසපස් සාසානං විදිතභාවකරණගතදුපිස් සා 
මහානිසංසතා ගවදිතබ් බා. වුත් තඤ් ගහතං භෙවතා – 

‘‘එවං භාවිතාා, රාහුල, ආනාපානස් ස ාා එවං බහුලීකතාා ගාපි 
ගත චරිමකා අස් සාසපස් සාසා, ගතපි විදිතාව නිරුජ් ඣන්  , ගනදු 
අවිදිතා’’  )ම. නි. 2.121). 

තත් ථ නිගරදුධවගසන තගාදු චරිමකා භවචරිමකා ඣානචරිමකා 
චු චරිමකා . භගවසු හි කාමභගව අස් සාසපස් සාසා පවත් තන්  , 

රූපාරූපභගවසු න පවත් තන්  , තස් මා ගත භවචරිමො. ඣාගනසු පුරිගම 
ඣානත් තගා පවත් තන්  , චතුත් ගථ නප් පවත් තන්  , තස් මා ගත 

ොනචරිමො. ගා පන චු චිත් තස ්ස පුරගතදු ගසදුළසගමන චිත් ගතන සද් ධිං 

උප් පජ් ජිත් වා චු චිත් ගතන සහ නිරුජ් ඣන්  , ඉගම චුතිචරිමො නාම. ඉගම 
ඉධ චරිමකා  අධිප් ගපතා. 
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ඉගම කිර ඉමං කම් මට් ඨානමනුයුත් තස් ස භික් ඛුගනදු පාකටා ගහදුන්   
ආනාපානාරම් මණස ්ස සුට් ඨු පරිග් ෙහිතත් තා. චු චිත් තස් ස හි පුරගතදු 
ගසදුළසමචිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛගණ උප් පාදං ආවජ් ජාගතදු උප් පාගදදුපි ගනසං 
පාකගටදු ගහදු , ඨි ං ආවජ් ජාගතදු ඨි පි ගනසං පාකටා ගහදු , භඞ් ෙං 
ආවජ් ජාගතදු භඞ් ගෙදුපි ගනසං පාකගටදු ගහදු . ඉගතදු අඤ් ඤං කම් මට් ඨානං 
භාගවත් වා අරහත් තප් පත් තස් ස භික් ඛුගනදු හි ආයුඅන් තරං පරිච් ඡින් නං වා 
ගහදු  අපරිච් ඡින් නං වා, ඉමං පන ගසදුළසවත් ථුකං ආනාපානස ්ස ං භාගවත් වා 
අරහත් තප් පත් තස් ස ආයුඅන් තරං පරිච් ඡින් නගමව ගහදු . ගසදු ‘‘එත් තකං දානි 
ගම ආයුසඞ් ඛාරා පවත්  ස් සන්  , න ඉගතදු පර’’න්   ඤත් වා අත් තගනදු 
ධම් මතාා එව සරීරපටිජග් ෙනනිවාසනපාරුපනාදීනි සබ් බකිච් චානි කත් වා 
අක් ඛීනි නිමීගල  ගකදුටපබ් බතවිහාරවාසි ස් සත් ගථගරදු විා, 
මහාකරඤ් ජිාවිහාරවාසිමහා ස් සත් ගථගරදු විා, ගදවපුත් තරට් ගඨ 
පිණ් ඩපා කත් ගථගරදු විා, චිත් තලපබ් බතවිහාරවාසිගනදු ද් ගවභා කත් ගථරා 
විා ච. 

තත්රිදං එකවත් ථුපරිදීපනං – ද් ගවභා කත් ගථරානං කිගරගකදු 
පුණ් ණමුගපදුසථදිවගස පා ගමදුක් ඛං ඔසාගරත් වා භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුගතදු 
අත් තගනදු වසනට් ඨානං ෙන් ත් වා චඞ් කගම ඨිගතදු ජුණ් හපක් ගඛ 
පගදදුසගවලාාං චන් දාගලදුගකන සමන් තගතදු ආසිඤ ්චමානඛීරධාරං විා 
ෙෙනතලං රජතපට් ටසදිසං වාලිකාසන් ථතඤ් ච භූමිභාෙං දිස් වා ‘‘රමණීගාදු 
වතාාං කාගලදු, ගදගසදු ච මම අජ් ඣාසාසදිගසදු, කීව චිරං නු ගඛදු අාං 
ොක් ඛභාගරදු වහිතබ් ගබදු’’  අත් තගනදු ආයුසඞ් ඛාගර උපධාගරත් වා 
භික් ඛුසඞ් ඝං ආහ – ‘‘තුම් ගහහි කථං පරිනිබ් බාාන් තා භික් ඛූ දිට් ඨපුබ් බා’’ . 
තත්ර ගකචි ආහංසු – ‘‘අම් ගහහි ආසගන නිසින් නකාව පරිනිබ් බාාන් තා 
දිට් ඨපුබ් බා’’ . ගකචි ‘‘අම් ගහහි ආකාගස පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා 
නිසින් නකා’’ . ගථගරදු ආහ – ‘‘අහං දානි ගවදු චඞ් කමන් තගමව 
පරිනිබ් බාාමානං දස් සයිස ්සාමී’’ . තගතදු චඞ් කගම  රිාං ගලඛං කත් වා 
‘‘අහං ඉගතදු චඞ් කමගකදුටිගතදු පරගකදුටිං ෙන් ත් වා නිවත් තමාගනදු ඉමං 
ගලඛං පත් වා පරිනිබ් බායිස් සාමී’’  වත් වා චඞ් කමං ඔරුය් හ පරභාෙං ෙන් ත් වා 
නිවත් තමාගනදු එගකන පාගදන ගලඛං අක් කන් තක් ඛගණගාව පරිනිබ් බායී . 

ආනාපානස් ස සමාධිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමපඤ්ඤත්තිෙථාවණ්ණනා 

167. ාදිපි අරිාා ගනව අත් තනාව අත් තානං ජීවිතා ගවදුගරදුගපසුං, 
නාඤ ්ඤමඤ් ඤම් පි ජීවිතා ගවදුගරදුගපසුං, නාපි මිෙලණ් ඩිකං සමණකුත් තකං 
උපසඞ් කමිත් වා සමාදගපසුං, තථාපි ාථාවුත් ගතහි තීහි පකාගරහි මතානං 

අන් තගර අරිාානම් පි සබ් භාවගතදු ‘‘අරියපුග් ෙමිස්සෙත්තා’’  වුත් තං. න හි 
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පටුන 

අරිාා පාණා පාතං කරිංසු න සමාදගපසුං, නාපි සමනුඤ් ඤා අගහසුං. අථ වා 
පුථුජ් ජනකාගල අත් තනාව අත් තානං ඝාගතත් වා මරණසමගා විපස් සනං 
වඩ් ගඪත් වා අරිාමග් ෙං පටිලභිත් වා මතානම් පි අරිාානං සබ් භාවගතදු ඉමිනාව 
නගාන අත් තනාව අත් තානං ජීවිතා ගවදුගරදුපනස් ස අරිාානම් පි සබ් භාවගතදු 

අරිාපුග් ෙලමිස ්සකත් තා ‘‘ගමදුඝපුරිසා’’  න වුත් තං. ‘‘කත භික්ඛූ’’ති

වුත්තන්   ‘‘කථඤ ්හි නාම ගත, භික් ඛගව, භික් ඛූ අත් තනාපි අත් තානං ජීවිතා 
ගවදුගරදුගපස් සන් තී’’  එත් ථ ‘‘ගමදුඝපුරිසා’’  අවත් වා ‘‘ගත භික් ඛූ’’  
වුත් තං. 

අනුපඤ්ඤත්තිෙථාවණ්ණනා 

168. ඉත් ථීසු පටිබද් ධචිත් තතා නාම ඡන් දරාගෙන සාරත් තතා 

සාගපක් ඛභාගවදු  ආහ ‘‘සාරත්තා අකපක්ඛවන්කතො’’ . මරණස් ස 

ගුණකිත් තනං ජීවිගත ආදීනවදස් සනපුබ් බඞ් ෙමන්   ආහ ‘‘ජීවිකත ආදීනවං 

දස්කසත්වා’’ . ‘‘කිං තුය් හිමිනා පාපගකන ොජ් ජීවිගතනා’’  ඉදං ජීවිගත 
ආදීනවදස් සනං. ‘‘මතං ගත ජීවිතා ගසගායදු’’ ආදි පන 
මරණගුණකිත් තනන්   දට් ඨබ් බං. ගලදුභාදීනං අ විා උස් සන් නත් තා 

අනුපපරික් ඛිත් වා කතං සාහසිකකම් මං කිබ් බිසන්   වුච් චතී  ආහ – ‘‘කිබ්බිසං 

සා සිෙෙම්මං කෙොභාදිකිකෙසුස්සද’’න්  . ෙස්මා ඉදං වුච්චතී  
ඡබ් බග් ගිාානංගාගවදං වචනං. මත-සද් ගදදු ‘‘ෙත’’න්  ආදීසු විා 

භාවවචගනදු  ආහ ‘‘තවමරණ’’න්  . ෙතොකෙො  කතමරණකාගලදු. අථ වා 

ොකෙො  මරණස් ගසතං අධිවචනං, තස් මා ෙතොකෙො  කතමරගණදු  

අත් ගථදු. ගතගනවාහ ‘‘ොෙං ෙත්වා, මරිත්වා’’ . දිවි භවා දිබ්බා  ආහ 

‘‘කදවකෙොකෙ උප්පන්කනහී’’ . සමප්පිකතො  යුත් ගතදු. සමඞ්ගීභූකතො  
සම් මගදව එකීභාවං ෙගතදු. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

172. උස්සුක්ෙවචනන්   පුබ් බකාලකිරිාාවචනං. අාඤ් හි 
සමානකත් තුගකසු පුබ් බාපරකාලකිරිාාවචගනසු පුබ් බකාලකිරිාාවචනස් ස 

නිරුත්  ගවදුහාගරදු. සඤ්චිච්චා  ඉමස ්ස පදස් ස ‘‘ජානිත් වා සඤ් ජානිත් වා 
ගචච් ච අභිවිතරිත් වා’’  එවං පුබ් බකාලකිරිාාවගසන බයඤ් ජනානුරූපං කත් වා 
පදභාජගන වත් තබ් ගබ තථා අවත් වා ‘‘ජානන් ගතදු සඤ් ජානන් ගතදු’’  
පුග් ෙලාධිට් ඨානං කත් වා ‘‘ගචච් ච අභිවිතරිත් වා වී ක් කගමදු’’  ජීවිතා 

ගවදුගරදුපනස් ස ච තදත් ථවගසන නිද් දිට් ඨත් තා වුත් තං ‘‘බයඤ්ජකන ආදරං

අෙත්වා’’ . ‘‘ජානන් ගතදු’’  අවිගසගසන වුත් ගතපි ‘‘සඤ ්චිච් ච 
මනුස් සවිග් ෙහං ජීවිතා ගවදුගරදුගපායා’’  වුත් තත් තා පාණවිසාගමත් ථ 

ජානනන්   ආහ ‘‘පාකණොති ජානන්කතො’’ , සත් ගතදු අාන්   ජානන් ගතදු  
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අත් ගථදු. පාකණො  හි ගවදුහාරගතදු සත් ගතදු, පරමත් ථගතදු ජීවි න් ද්රිාං වුච් ච . 
‘‘මනුස් සවිග් ෙගහදු  ජානන් ගතදු’’  අවත් වා ‘‘පාගණදු  ජානන් ගතදු’’  
වචනං ‘‘මනුස් ගසදු අා’’න්   අජානිත් වා ගකවලං සත් තසඤ් ඤාා 

ඝාගතන් තස් සපි පාරාජිකභාවදස් සනත් ථං වුත් තං. ගතගනව එළෙචතුක්කෙ 
(පාරා. අට් ඨ. 2.174) එළකසඤ් ඤාා මනුස් සපාණං වධන් තස ්ස පාරාජිකාපත්   
දස් සිතා. තස් මා ‘‘මනුස් සවිග් ෙගහදු’’  අවත් වා ‘‘පාගණදු  ජානන් ගතදු’’  
අවිගසගසන වුත් තං. 

සඤ්ජානන්කතො  එත් ථ සහ-සද් ගදන සමානත් ගථදු සං-සද් ගදදු  ආහ – 

‘‘කතකනව පාණජානනාොකරන සද්ධිං ජානන්කතො’’ , ගතගනව 
පාණජානනාකාගරන සද් ධිං ජීවිතා ගවදුගරදුගපමී  ජානන් ගතදු  අත් ගථදු. ාදිපි 
එකස ්ගසව චිත් තස් ස උභාාරම් මණභාවාසම් භවගතදු පාගණදු  ජානගනන 
සද් ධිං ජීවිතා ගවදුගරදුගපමී  ජානනං එකක් ඛගණ න සම් භව , 
පාගණදු සඤ් ඤං පන අවිජහිත් වා මාගරමී  ජානනං සන් ධාා 

‘‘ගතගනව…ගප.… සද් ධිං ජානන් ගතදු’’  වුත් තං. තස් මා සද්ධින්   
අවිජහිත් වා  වුත් තං ගහදු . ගකචි පන ‘‘ඤාතපරිඤ් ඤාා දිට් ඨසභාගවසු 
ධම් ගමසු තීරණපරිඤ් ඤාා  ලක් ඛණං ආගරදුගපත් වා ‘රූපං 
අනිච් ච’න්  ආදිනා සභාගවන සද් ධිං එකක් ඛගණ අනිච් චාදිලක් ඛණජානනං විා 
‘ඉමං පාණං මාගරමී’  අත් තගනදු කිරිාාා සද් ධිංගාව ජානාතී’’  වදන්  . 
අපගර පන ආචරිාා තත් ථාපි එවං න කගථන්  . 

වධෙකචතනාවකසන කචකතත්වා  ‘‘ඉමං මාගරමී’’  වධකගචතනාා 

චින් ගතත් වා. පෙප්කපත්වා  ‘‘වධාමි න’’න්   එවං චිත් ගතන පරිච් ඡින් දිත් වා. 

අභිවිතරිත්වා  සන් නිට් ඨානං කත් වා. ගතගනවාහ ‘‘නිරාසඞ්ෙචිත්තං 

කපකසත්වා’’ . උපක්ෙමවකසනා  සාහත් ථිකාදිඋපක් කමවගසන. එවං

පවත්තස්සා  එවං ාථාවුත් තවිධිනා පවත් තස් ස. කිඤ් චාපි ‘‘සඤ ්චිච් චා’’  
ඉමස ්ස විප් පකතවචනත් තා ‘‘ජීවිතා ගවදුගරදුගපායා’’  ඉමිනාව 
අපරකාලකිරිාාවචගනන සබ් බථා පරිනිට් ඨිතවී ක් කගමදු වුත් ගතදු, තථාපි 
‘‘සඤ ්චිච් චා’’  ඉමිනා වුච් චමානං අපරිගාදුසිතවී ක් කමම් පි අවසානං 

පාගපත් වා දස් ගසතුං ‘‘වීතික්ෙකමො’’  පදභාජනං වුත් තං. ගතගනවාහ ‘‘අයං

සඤ්චිච්චසද්දස්සසිඛාප්පත්කතොඅත්කථොතිවුත්තං ක ොතී’’ . 

ආදිකතොපට්ඨායා  පටිසන් ධිවිඤ් ඤාගණන සද් ධිං උප් පන් නකලලරූපගතදු 
පට් ඨාා. සාන්   එත් ථා  ගසායා, මාතුකුච් ඡිසඞ් ඛාගතදු ෙබ් ගභදු ගසායා 

එගතසන්    බ්භකසයයො, අණ් ඩජා ජලාබුජා ච. ගතසං ෙබ් භගසායකානං 

වගසන සබ් බසුඛුමත් තභාවදස් සනත් ථං ‘‘යං මාතුකුච්ඡිස්මි’’න්  ආදි වුත් තං, න 
පාරාජිකවත් ථුනිාමනත් ථං. ඔපපා කසංගසදජාපි හි මනුස් සා 
පාරාජිකවත් ථුගමව. න ගචවිමං සබ් බපඨමං මනුස් සවිග් ෙහං ජීවිතා 
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ගවදුගරදුගපතුං සක් කා. පටිසන් ධිචිත් ගතන හි සද් ධිං  ංස කම් මජරූපානි 
නිබ් බත් තන්  , ගතසු පන ඨිගතසුගාව ගසදුළස භවඞ් ෙචිත් තානි උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුජ් ඣන්  . එතස් මිං අන් තගර ෙහිතපටිසන් ධිකස ්ස දාරකස ්ස වා මාතුාා වා 
පනස ්ස අන් තරාගාදු නත් ථි. අාඤ් හි මරණස් ස අගනදුකාගසදු නාම. එකස ්මිඤ ්හි 
ගසදුළසචිත් තක් ඛගණ කාගල දාරකස් ස මරණං නත් ථි තදා චු චිත් තස ්ස 
අසම් භවගතදු, මාතුාාපි තත් තකං කාලං අන ක් කමිත් වා තදනන් තගරගාව 
චවනධම් මාා ෙබ් භග් ෙහණස ්ගසව අසම් භවගතදු. චිත් තග් ෙහගණගනව 
අවිනාභාවගතදු ගසසඅරූපධම් මානම් පි ෙහිතත් තා රූපකායුපත් ථම් භිතස ්ගසව ච 

නාමකාාස ්ස පඤ් චගවදුකාගර පවත්  සබ් භාවගතදු වුත් තං ‘‘සෙොපි

පඤ්චකවොොරපටිසන්ධි දස්සිතා ක ොතී’’ . තත් ථ සෙොපි 

පඤ්චකවොොරපටිසන්ධී  පරිපුණ් ණා අනූනා රූපාදිපඤ් චක් ඛන් ධානං 
පටිසන් ධී  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු, න පන සකලාපි පඤ් චගවදුකාරභගව 

පටිසන් ධී . ගතගනවාහ ‘‘තස්මාතඤ්චපඨමංචිත්තං…කප.… ෙෙෙරූපන්ති

අයං සබ්බපඨකමො මනුස්සවිග් ක ො’’ . ‘‘තදහුජාතස් ස එළකස් ස ගලදුමං 
ජා උණ් ණා’’  ගකචි. ‘‘හිමවන් තප් පගදගස ජා මන් තඑළකගලදුමං 
ජා උණ් ණා’’  අපගර. සුඛුමජා ගලදුමා එව කිර ගකචි එළකා හිමවන් ගත 
විජ් ජන්  . ‘‘ෙබ් භං ඵාගලත් වා ෙහිතඑළකගලදුමං ජා උණ් ණා’’  අඤ ්ගඤ. 

එකෙන අංසුනා  ඛුද්දෙභාණොනං මගතන වුත් තං. තථා හි 
‘‘ෙබ් භගසායකසත් තානං පටිසන් ධික් ඛගණ පඤ් චක් ඛන් ධා අපච් ඡා අපුගර 
එකගතදු පාතුභවන්  . තස් මිං ඛගණ පාතුභූතා කලලසඞ් ඛාතා රූපසන් ත  
පරිත් තා ගහදු  ඛුද් දකමක් ඛිකාා එකවාාාගමන පාතබ් බමත් තා’’  වත් වා පුන 
‘‘අ බහුං එතං, සණ් හසූචිාා ගතගල පක් ඛිපිත් වා උක් ඛිත් තාා පග් ඝරිත් වා 
අග් ගෙ ඨිතබින් ොමත් ත’’න්   වුත් තං. තම් පි පටික් ඛිපිත් වා ‘‘එකගකගස 
ගතලගතදු උද් ධරිත් වා ෙහිගත තස් ස පග් ඝරිත් වා අග් ගෙ ඨිතබින් ොමත් ත’’න්   
වුත් තං. තම් පි පටික් ඛිපිත් වා ‘‘ඉමස ්මිං ජනපගද මනුස් සානං ගකගස අට් ඨධා 
ඵාලිගත තගතදු එකගකදුට් ඨාසප් පමාගණදු උත් තරකුරුකානං ගකගසදු, තස් ස 
පසන් න ලගතලගතදු උද් ධටස් ස අග් ගෙ ඨිතබින් ොමත් ත’’න්   වුත් තං. තම් පි 
පටික් ඛිපිත් වා ‘‘ජා උණ් ණා නාම සුඛුමා, තස් සා එකඅංසුගනදු 
පසන් න ලගතගල පක් ඛිපිත් වා උද් ධටස ්ස පග් ඝරිත් වා අග් ගෙ 

ඨිතබින් ොමත් ත’’න්   )විභ. අට් ඨ. 26) ඛුද්දෙභාණකෙහි වුත් තං. 

සංයුත්තභාණො පන ‘‘තීහි ජා උණ් ණංසූහි කතසුත් තග් ගෙ 
සණ් ඨිතගතලබින් ොප් පමාණං කලලං ගහදුතී’’  )සං. නි. අට් ඨ. 1.1.235) 

වදන්  . ‘‘අච්ඡ’’න්   වුත් තමත් ථං පරිාාාන් තගරන විභාගව  

‘‘විප්පසන්න’’න්  . 

සප්පිමණ්කඩො  පසන් නසප් පි. යථා  ඉදං ආගනත් වා එත් ථාපි 
සම් බන් ධිතබ් බං, සප් පිමණ් ගඩදුපි වුත් තබින් ොප් පමාගණදුව ඉධ අධිප් ගපගතදු. 
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පටුන 

එවංවණ්ණප්පටිභා න්   වුත් තප් පමාණසණ් ඨානපරිච් ඡින් නං. අථ වා 

එවංවණ්ණප්පටිභා න්   එවංවණ් ණං එවංසණ් ඨානඤ ්ච. පටිභජනං වා 

පටිභාක ො, සදිසතාභජනං සදිසතාපත් තී  අත් ගථදු. එවංවිගධදු 
වණ් ණප් පටිභාගෙදු රූපගතදු සණ් ඨානගතදු ච සදිසතාපත්   එතස ්සා  

එවංවණ්ණප්පටිභා ං. ෙෙෙන්ති පවුච්චතී  භූතුපාදාරූපසඞ් ඛාගතදු 
සන් තානවගසන පවත් තමාගනදු අත් තභාගවදු කලලං නාමා  කථීා . 

වීසවස්සසතායුෙස්සා  නිදස් සනමත් තං තගතදු ඌනාධිකායුකමනුස් සානම් පි 
සබ් භාවගතදු. 

ෙෙෙොකෙපී  පඨමසත් තාහබ් භන් තගර ාං සන් ත වගසන පවත් තමානං 
කලලසඞ් ඛාතං අත් තභාවං ජීවිතා ගවදුගරදුගපතුං සක් කා, තං සන් ධාා වද . 

තකතො වා උද්ධන්   ො ාසත් තාහාදීසු අබ් බුදාදිභාවප් පත් තං සන් ධාා වුත් තං. 
නනු ච උප් පන් නානං ධම් මානං සරසනිගරදුගධගනව නිරුජ් ඣනගතදු අන් තරා 
උපච් ගඡගදදු න සක් කා කාතුං, ‘‘තස් මා…ගප.… ජීවි න් ද්රිාං උපච් ඡින් ද  

උපගරදුගධතී’’  කස් මා වුත් තන්   ආහ – ‘‘ජීවිතින්ද්රියස්ස

පකවණීඝටනං…කප.… උපකරොකධතීති වුච්චතී’’ . කථඤ් චාාමත් ගථදු 

විඤ ්ඤාාතී  ආහ ‘‘ස්වායමත්කථො’’ ආදි. 

එත් ථාහ )සාරත් ථ. ා. 1.5; ඉ වු. අට් ඨ. 74) – ඛගණ ඛගණ 
නිරුජ් ඣනසභාගවසු සඞ් ඛාගරසු ගකදු හන්  , ගකදු වා හඤ් ඤ , ාදි 
චිත් තගචතසිකසන් තාගනදු, ගසදු අරූපතාා න ගඡදනගභදනාදිවගසන 
විගකදුපනසමත් ගථදු, නපි විගකදුපනීගාදු. අථ රූපසන් තාගනදු, ගසදු 
අගචතනතාා කට් ඨකලිඞ් ෙරූපගමදු  න තත් ථ ගඡදනාදිනා පාණා පාගතදු 
ලබ් භ  ාථා මතසරීගර. පගාදුගෙදුපි පාණා පාතස් ස ාථාවුත් ගතදු 
පහරණප් පහාරාදිගකදු අතීගතසු වා සඞ් ඛාගරසු භගවාය අනාෙගතසු වා 
පච් චුප් පන් ගනසු වා, තත් ථ න තාව අතීතානාෙගතසු සම් භව  ගතසං 
අභාවගතදු, පච් චුප් පන් ගනසු ච සඞ් ඛාරානං ඛණිකත් තා සරගසගනව 
නිරුජ් ඣනසභාවතාා විනාසාභිමුගඛසු නිප් පගාදුජගනදු පගාදුගෙදු සිාා, 
විනාසස් ස ච කාරණරහිතත් තා න පහරණප් පහාරාදිප් පගාදුෙගහතුකං මරණං, 
නිරීහකතාා ච සඞ් ඛාරානං කස් ස ගසදු පගාදුගෙදු, ඛණිකත් තා 
වධාධිප් පාාසමකාලභිජ් ජනකස ්ස කිරිාාපරිගාදුසානකආලානවට් ඨානගතදු 
කස ්ස වා පාණා පාතකම් මබද් ගධදු ? 

වුච් චගත – වධකගචතනාසහිගතදු සඞ් ඛාරානං පුඤ ්ගජදු සත් තසඞ් ඛාගතදු 
හන්  . ගතන පවත්  තවධප් පගාදුෙනිමිත් තං 
අපෙතුස ්මාවිඤ් ඤාණජීවි න් ද්රිගාදු මතගවදුහාරප් පවත්  නිබන් ධගනදු 
ාථාවුත් තවධප් පගාදුොකරගණ උප් පජ් ජනාරගහදු රූපාරූපධම් මසමූගහදු 
හඤ ්ඤ , ගකවගලදු වා චිත් තගචතසිකසන් තාගනදු වධප් පගාදුොවිසාභාගවපි 
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පටුන 

තස් ස පඤ් චගවදුකාරභගව රූපසන් තානාධීනවුත්  තාා රූපසන් තාගන පගරන 
පගාදුජිතජීවි න් ද්රියුපච් ගඡදකපගාදුෙවගසන 
තන් නිබ් බත්  විනිබන් ධකවිසදිසරූපුප් පත්  ාා විහගත විච් ගඡගදදු ගහදුතී  න 
පාණා පාතස් ස අසම් භගවදු, නපි අගහතුගකදු පාණා පාගතදු, න ච පගාදුගෙදු 
නිප් පගාදුජගනදු පච් චුප් පන් ගනසු සඞ් ඛාගරසු කතප් පගාදුෙවගසන තදනන් තරං 
උප් පජ් ජනාරහස ්ස සඞ් ඛාරකලාපස් ස තථා අනුප් පත්  ගතදු. ඛණිකානං 
සඞ් ඛාරානං ඛණිකමරණස් ස ඉධ මරණභාගවන අනධිප් ගපතත් තා 
සන් ත මරණස ්ස ච ාථාවුත් තනගාන සගහතුකභාවගතදු න අගහතුකං මරණං, 
න ච කත් තුරහිගතදු පාණා පාතප් පගාදුගෙදු නිරීහගකසුපි සඞ් ඛාගරසු 
සන් නිහිතතාමත් ගතන උපකාරගකසු අත් තගනදු අත් තගනදු 
අනුරූපඵලුප් පාදගන නිාගතසු කාරගණසු කත් තුගවදුහාරසිද් ධිගතදු ාථා 
‘‘පදීගපදු පකාගස , නිසාකගරදු චන් දිමා’’ . න ච ගකවලස් ස 
වධාධිප් පාාසහභුගනදු චිත් තගචතසිකකලාපස් ස පාණා පාගතදු ඉච් ඡිගතදු 
සන් තානවගසන අවට් ඨිතස් ගසව පටිජානනගතදු, සන් තානවගසන 
පවත් තමානානඤ් ච පදීපාදීනං අත් ථකිරිාාසිද් ධි දිස ්සතී  අත් ගථව 
පාණා පාගතන කම් මුනා බද් ගධදු. අාඤ් ච විචාගරදු අදින් නාදානාදීසුපි 
ාථාසම් භවං විභාගවතබ් ගබදු. 

කවොකරොකපතුං න සක්ො  උපක් කගමන ගවදුගරදුගපතුං න සක් කා. 

සත්තට්ඨජවනවාරමත්තන්   ඛුද්දෙභාණොනං මගතන වුත් තං. 

සංයුත්තභාණො පන ‘‘රූපසන් ත  අරූපසන් තතී’’  ද් ගව සන් ත ගාදු වත් වා 
‘‘උදකං අක් කමිත් වා ෙතස් ස ාාව තීගර අක් කන් තඋදකගලඛා න විප් පසීද , 
අද් ධානගතදු ආෙතස් ස ාාව කාගා උසුමභාගවදු න වූපසම් ම , ආතපා 
ආෙන් ත් වා ෙබ් භං පවිට් ඨස් ස ාාව අන් ධකාරභාගවදු න විෙච් ඡ , 
අන් ගතදුෙබ් ගභ කම් මට් ඨානං මනසි කරිත් වා දිවා වාතපානං විවරිත් වා 
ඔගලදුගකන් තස් ස ාාව අක් ඛීනං ඵන් දනභාගවදු න වූපසම් ම , අාං රූපසන් ත  
නාම. ද් ගව තගාදු ජවනවාරා අරූපසන් ත  නාමා’’  වත් වා ‘‘තොභාම් පි 

සන් ත පච් චුප් පන් නං නාමා’’  වදන්  . මජ්ඣිමභාණො පන වදන්   
‘‘එකද් ගවසන් ත වාරපරිාාපන් නං සන් ත පච් චුප් පන් නං. තත් ථ අන් ධකාගර 
නිසීදිත් වා ආගලදුකට් ඨානං ෙතස් ස න ච තාව ආරම් මණං පාකටං ගහදු . ාාව 
පන තං පාකටං ගහදු , එත් ථන් තගර පවත් තා රූපසන් ත  අරූපසන් ත  වා 
එකද් ගවසන් ත වාරා නාමා  ගවදිතබ් බා. ආගලදුකට් ඨාගන චරිත් වා ඔවරකං 
පවිට් ඨස් සපි න තාව සහසා රූපං පාකටං ගහදු . ාාව පන තං පාකටං ගහදු , 
එත් ථන් තගර පවත් තා රූපසන් ත  අරූපසන් ත  වා එකද් ගවසන් ත වාරා 
ගවදිතබ් බා. දූගර ඨත් වා පන රජකානං හත් ථවිකාරං 
ඝණ් ටිගභරිආගකදුටනවිකාරඤ් ච දිස ්වාපි න තාව සද් දං සුණා . ාාව පන තං 
සුණා , එතස ්මිම් පි අන් තගර එකද් ගවසන් ත වාරා ගවදිතබ් බා’’ . එත් ථ ච 
ආගලදුකට් ඨානගතදු ඔවරකං පවිට් ඨස ්ස පගෙව තත් ථ නිසින් නස ්ස ාාව 
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රූපෙතං පාකටං ගහදු , තත් ථ උපඩ් ඪගවලා අවිභූතප් පාාා, උපඩ් ඪගවලා 
විභූතප් පාාා තොභාං ෙගහත් වා ‘‘ද් ගවසන් ත වාරා’’  වුත් තං, තයිදං න 
සබ් බසාධාරණං, එකච් චස ්ස සීඝම් පි පාකටං ගහදුතී  
‘‘එකද් ගවසන් ත වාරා’’  එකග් ෙහණම් පි කතං. 

සභා සන්තතිවකසනා  කුසලාකුසලගසදුමනස් සුගපක් ඛාදිනා 
සභාෙසන් ත වගසන. ඉමිනා අරූපසන් ත  දස් සිතා. 

සත්තට්ඨජවනවාරමත්තන්   ච කාමාවචරජවනවගසගනව ගවදිතබ් බං, න 
ඉතරජවනවගසන. න හි ගත පරිමිතකාලා, අන් තරා පවත් තභවඞ් ොදගාදුපි 

තදන් ගතදුෙධා  දට් ඨබ් බා. යාව වා උණ් කතො ආ න්ත්වා ආදිනා පන 

රූපසන් ත ං දස් ගස . අන්ධොරං ක ොතී  අන් ධකාරං න විෙච් ඡ . 
සන් ත පච් චුප් පන් නඤ් ගචත් ථ අට් ඨකථාසු ආෙතං, අද් ධාපච් චුප් පන් නං 

සුත් ගත. තථා හි භද්කදෙරත්තසුත්කත අද් ධාපච් චුප් පන් නං සන් ධාා ‘‘ගාදු 
චාවුගසදු මගනදු, ගා ච ධම් මා, උභාගමතං පච් චුප් පන් නං, තස් මිං ගච 
පච් චුප් පන් ගන ඡන් දරාෙපටිබද් ධං ගහදු  විඤ් ඤාණං, ඡන් දරාෙපටිබද් ධත් තා 
විඤ ්ඤාණස ්ස තදභිනන් ද , තදභිනන් දන් ගතදු පච් චුප් පන් ගනසු ධම් ගමසු 

සංහීරතී’’  )ම. නි. 3.284) වුත් තං. එත් ථ හි මකනො  සසම් පයුත් තං 

විඤ ්ඤාණමාහ. ධම්මා  ආරම් මණධම් මා. මකනො  වා මනාාතනං. ධම්මා  

ගවදනාදගාදු අරූපක් ඛන් ධා. උභයකමතංපච්චුප්පන්නන්   අද් ධාපච් චුප් පන් නං 

එතං උභාං ගහදුතී  අත් ගථදු. විඤ්ඤාණන්   නිකන්  විඤ් ඤාණං. තඤ් හි 

තස් මිං පච් චුප් පන් ගන ඡන් දරාෙවගසන පටිබද් ධං ගහදු . අභිනන්දතී  
තණ් හාදිට් ඨාභිනන් දනාහි අභිනන් ද . තථාභූගතදු ච වත් ථුපරිඤ් ඤාා අභාවගතදු 

ගතසු පච් චුප් පන් ගනසු ධම් ගමසු සංහීරති, තණ් හාදිට් ඨීහි ආකඩ් ඪීාතී  අත් ගථදු. 
එත් ථ ච ‘‘ද් වාදසාාතනානි එකං පච් චුප් පන් න’’න්   ආෙතත් තා තත් ථ 
පවත් ගතදු ඡන් දරාගෙදු අද් ධාපච් චුප් පන් නාරම් මගණදු, න 
ඛණපච් චුප් පන් නාරම් මගණදු  විඤ ්ඤාා . 

සත්කතො  ඛන් ධසන් තාගනදු. තත් ථ හි සත් තපඤ් ඤත්  . ජීවිතින්ද්රියන්   
රූපාරූපජීවි න් ද්රිාං. රූපජීවි න් ද්රිගා හි විගකදුපිගත ඉතරම් පි තංසම් බන් ධතාා 

විනස ්සතී . තං වුත්තප්පොරකමවා  තං ජීවි න් ද්රිාා පාතනවිධානං ගහට් ඨා 
වුත් තප් පකාරගමව. සරගසගනව පතනසභාවස් ස අන් තරා එව අතීව පාතනං 
අ පාගතදු, සණිකං ප තුං අදත් වා සීඝපාතනන්   අත් ගථදු. අ ක් කම් ම වා 

සත් ථාදීහි අභිභවිත් වා පාතනං අ පාගතදු, පාණස් ස අ පාගතදු පාණාතිපාකතො. 
ාාා ගචතනාා පවත් තමානස ්ස ජීවි න් ද්රිාස් ස නිස ්සාභූගතසු මහාභූගතසු 
උපක් කමකරණගහතු තංමහාභූතපච් චාා උප් පජ් ජනමහාභූතා නුප් පජ් ජිස් සන්  , 

සා තාදිසප් පගාදුෙසමුට් ඨාපිකා වධකගචතනා පාණා පාගතදු. ගතනාහ ‘‘යාය

කචතනායා’’ ආදි. 
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ප රණන්   කාාවිඤ් ඤත්  සහිතාා වධකගචතනාා 

අධිප් ගපතත් ථසාධනං. ආණාපනන්   වචීවිඤ් ඤත්  සහිතාා වධකගචතනාා 
අධිප් ගපතත් ථසාධනං. ගතගනව ‘‘සාගවතුකාගමදු න සාගවතී’’ ආදි වුත් තං. 

උපනික්ඛිපනන්   අසිආදීනං තස් ස උපනික් ඛිපනං. 

අට් ඨකථාසු වුත් තමත් ථං සඞ් ඛිපිත් වා දස් ගසන් ගතදු 

‘‘සඞ්කඛපකතො’’ ආදිමාහ. තත් ථ විජ්ජාපරිජප්පනන්   මන් තපරිජප් පනං. ඉදානි 

අට් ඨකථාසු විත් ථාරිතමත් ථං දස ්ගසන් ගතදු ආහ ‘‘අට්ඨෙථාසු පනා’’ ආදි. 

තත් ථ ආථබ්බණිො  ආථබ් බණගවදගවදිගනදු. ආථබ්බණං පකයොකජන්තී  
ආථබ් බණගවදවිහිතං මන් තං තත් ථ වුත් තවිධිනා පගාදුගජන්  . ආථබ් බණිකා හි 
සත් තාහං අගලදුණකං භුඤ් ජිත් වා දබ් ගබ අත් ථරිත් වා පථවිාං සාමානා තපං 
චරිත් වා සත් තගම දිවගස සුසානභූමිං සජ් ගජත් වා සත් තගම පගද ඨත් වා හත් ථං 
වට් ගටත් වා වට් ගටත් වා මුගඛන විජ් ජං පරිජප් පන්  , අථ ගනසං කම් මං 

සමිජ් ඣ . පටිකසනායා  ඉදං ගහට් ඨා උපරි වා පදද් වගාන 

සම් බන් ධමුපෙච් ඡ . ඊතිං උප්පාකදන්තී  ඩංසිත් වා මාරණත් ථාා විච් ඡිකාදීනං 

විස් සජ් ජනවගසන පීළං උප් පාගදන්  . එතී  ඊති. උපද්දවන්   තගතදු 

අධිකතරපීළං. පජ්ජරෙන්   විසමජ් ජරං. සූචිෙන්   අඞ් ෙපච් චඞ් ොනි සූචීහි විා 

විජ් ඣිත් වා පවත් තමානං සූලං. විසූචිෙන්   සසූලං ආමා සාරං. පක්ඛන්දියන්   

රත් තා සාරං. විජ්ජං පරිවත්කතත්වා  ෙන් ධාරවිජ් ජාදිකං අත් තගනදු විජ් ජං 

කතුපචාරං පරිජප් පිත් වා මන් තපඨනක් කගමන පඨිත් වා. කතහී  ගතහි වත් ථූහි. 

පකයොජනන්   පවත් තමානං. දිස්වා ආදි දිට් ඨවිසාදීනං ාථාක් කගමන 

වුත් තං. ද්වත්තිබයාමසතප්පමාණනාගුද්ධරකණ  ද් වත්  බයාමසතප් පමාගණ 

මහාකාගා නිම් මිනිත් වා ඨිතානං නාොනං උද් ධරගණ. කුම්භණ්ඩානන්   
කුම් භණ් ඩගදවානං. ගත කිර ගදවා මගහදුදරා ගහදුන්  , රහස් සඞ් ෙම් පි ච ගනසං 
කුම් ගභදු විා මහන් තං ගහදු , තස් මා ‘‘කුම් භණ් ඩා’’  වුච් චන්  . 
ගවස ්සවණස ්ස ාක් ඛාධිප භාගවපි නානාවුගධන කුම් භණ් ඩානං මරණස් ස ඉධ 
වුත් තත් තා ගතසුපි තස් ස ආණාපවත්   ගවදිතබ් බා. 

කෙචී  මහාසඞ් ඝිකා. ‘‘අගහදු වත ාං තං කුච් ඡිෙතං ෙබ් භං න ගසදුත් ථිනා 
අභිනික් ඛගමායා’’  පාගඨදු සුන් දරතගරදු. ‘‘අගහදු වතාාං ත’’න්  පි පාගඨදු. 
‘‘අාං ඉත් ථී තං කුච් ඡිෙතං ෙබ් භං න ගසදුත් ථිනා අභිනික් ඛාගමායා’’  

වත් තබ් බං. කුලුම්බස්සා  ෙබ් භස ්ස කුලස් ගසව වා, කුටුම් බස් සා  වුත් තං 

ගහදු . භාවනාමයිද්ධියා  අධිට් ඨානිද් ධිං සන් ධාා වදන්  . ඝටගභදනං විා 

ඉද් ධිවිනාගසදු, අග් ගිනිබ් බාපනං විා පරූපඝාගතදු  උපමාසංසන් දනං. තං 

කතසං ඉච්ඡාමත්තකමවා  එත් ථාාං විචාරණා – තුම් ගහ ඉද් ධිාා පරූපඝාතං 
වගදථ, ඉද් ධි නාම ගචසා අධිට් ඨානිද් ධි විකුබ් බනිද් ධි මගනදුමයිද් ධි 
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පටුන 

ඤාණවිප් ඵාරිද් ධි සමාධිවිප් ඵාරිද් ධි අරියිද් ධි කම් මවිපාකජිද් ධි පුඤ් ඤවගතදුඉද් ධි 
විජ් ජාමයිද් ධි තත් ථ තත් ථ සම් මාපගාදුෙපච් චාා ඉජ් ඣනට් ගඨන ඉද් ධී  
දසවිධා. තත් ථ කතරං ඉද් ධිං වගදථා ? භාවනාමාන්  . කිං පන 
භාවනාමයිද් ධිාා පරූපඝාතකම් මං ගහදුතී ? ආම එකවාරං ගහදු . ාථා හි 
ආදිත් තඝරස් ස උපරි උදකභරිගත ඝගට ඛිත් ගත ඝගටදුපි භිජ් ජ , අග් ගිපි 
නිබ් බාා , එවගමව භාවනාමයිද් ධිාා එකවාරං පරූපඝාතකම් මං ගහදු , තගතදු 
පට් ඨාා පන සා නස ්සතී . අථ ගන ‘‘භාවනාමයිද් ධිාා ගනව එකවාරං, න ද් ගව 
වාගර පරූපඝාතකම් මං ගහදුතී’’  වත් වා සඤ් ඤත්  ං ආෙච් ඡන් තා පුච් ඡිතබ් බා 
‘‘භාවනාමයිද් ධි කිං කුසලා, අකුසලා, අබයාකතා, සුඛාා ගවදනාා සම් පයුත් තා, 
ොක් ඛාා, අොක් ඛමසුඛාා, සවිතක් කසවිචාරා, අවිතක් කවිචාරමත් තා, 
අවිතක් කඅවිචාරා, කාමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා’’ . 

ඉමං පන පඤ් හං ගා ජානන්  , ගත එවං වක් ඛන්   ‘‘භාවනාමයිද් ධි කුසලා 
වා ගහදු  අබයාකතා වා, අොක් ඛමසුඛගවදනීාා එව, අවිතක් කඅවිචාරා එව, 
රූපාවචරා එවා’’ . ගත වත් තබ් බා ‘‘පාණා පාතගචතනා කුසලාකුසලාදීසු 
කතරං ගකදුට් ඨාසං භජතී’’ . ජානන් තා වක් ඛන්   ‘‘පාණා පාතගචතනා 
අකුසලාව, ොක් ඛගවදනීාාව, සවිතක් කසවිචාරාව, කාමාවචරා එවා’’ . එවං 
සන් ගත ‘‘තුම් හාකං කථා ගනව කුසලත්  ගකන සගම , න ගවදනාත්  ගකන, 
න විතක් කත්  ගකන, න පරිත් තත්  ගකනා’’ . කිං පන එවං මහන් තං සුත් තං 

නිරත් ථකන්  ? ගනදු නිරත් ථකං, තුම් ගහ පනස් ස අත් ථං න ජානාථ. ඉද්ධිමා 

කචකතොවසිප්පත්කතො  එත් ථ හි න භාවනාමයිද් ධි අධිප් ගපතා, ආථබ් බණිද් ධි 
පන අධිප් ගපතා. සා හි එත් ථ ලබ් භමානා ලබ් භතී . 

හරිතබ් බං උපනික් ඛිපිතබ් බන්   හාරං, හාරගමව  ාරෙන්   ආහ ‘‘අථ

වා’’ ආදි. ජීවිතහරණකං උපනික් ඛිපිතබ් බං වා සත් ථං සත්ථ ාරෙන්   

විකප් පද් වගානාහ. ‘‘හාරකසත් ථ’’න්   ච වත් තබ් ගබ සත්ථ ාරෙන්   

විගසසනස ්ස පරනිපාතං කත් වා වුත් තං. යථා ෙභති, තථා ෙකරයයා  

අධිප් පාාත් ථමාහ. උපනික්ඛිකපයයා  ‘‘පරිගාගසායා’’  ඉමස් ස 

සිඛාප් පත් තමත් ථං දස් ගස . ඉතරථා  ‘‘පරිගාගසායා’’  ඉමස් ස 
උපනික් ඛිගපායා  එවමත් ථං අග් ෙගහත් වා ාදි පරිගාසනමත් තගමව 

අධිප් ගපතං සිාා  අත් ගථදු. පරියිට්ඨමත්කතනා  පරිගාසිතමත් ගතන. 
‘‘සත් ථහාරකං වාස් ස පරිගාගසායා’’  ඉමිනා වුච් චමානස් ස අත් ථස් ස 

බයඤ ්ජනානුරූපගතදු පරිපුණ් ණං කත් වා අවුත් තත් තා ආහ ‘‘බයඤ්ජනං 

අනාදියිත්වා’’ . සස  හිංසතී  සත්ථං, සසන්   හිංසන්   ගතනා  වා 

සත්ථන්   ලගුළපාසාණාදීනම් පි සත් ථසඞ් ෙහිතත් තා ආහ – ‘‘යං එත්ථ

ථාවරප්පකයො සඞ් හිතංසත්ථං, තකදවදස්කසතු’’න්  . 
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වුත්තාවකසසන්   වුත් තඅසිආදීහි අවසිට් ඨං. ෙගුළන්   මුග් ෙරස් ගසතං 

අධිවචනං. සත්ථසඞ් ක ො  මා කාාං ‘‘සත් ථහාරක’’න්   එත් ථ 

වුත් තසත් ථසඞ් ෙගහදු. යස්මා…කප.… තස්මා ද්විධා භින්දිත්වා පදභාජනං

වුත්තන්   ඊදිසං ගහට් ඨා වුත් තවිභඞ් ෙනාගභදදස් සනන්   ගවදිතබ් බං. නරකෙ

වා පපතාතිආදී  එත් ථ ආදි-සද් ගදන ‘‘පපාගත වා පපතා’’  පරගතදු වුත් තං 
අවුත් තඤ් ච ‘‘රුක් ඛගතදු වා පපතා’’ ආදි සබ් බං මරණූපාාං සඞ් ෙණ් හා . 

ගතගනවාහ ‘‘න හි සක්ො සබ්බං සරූකපකනව වත්තු’’න්  . පරකතො

වුත්තනයත්තා  පරගතදු නිෙමනවගසන වුත් තස් ස ො ාපදස් ස පදභාජගන 

වුත් තනාත් තා. අත්ථකතො වුත්තකමවා  මරණූපාාස් ස බහුවිධතානිදස් සනත් ථං, 

තගතදු එකගදගස දස් සිගත සබ් බං වුත් තගමව ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. න හි

සක්ො…කප.… වත්තුන්   ‘‘රුක් ඛගතදු වා පපතා’’ ආදිනා සරූපගතදු සබ් බං 
මරණූපාාං පරිගාදුසානං පාගපත් වා න සක් කා වත් තුන්   අත් ගථදු. 

මතං කත ජීවිතා කසකයයොති එත් ථ වුත් තමරණං ාස් මා ඉ -සද් ගදදු 
නිදස ්ගස , තස් මා තත් ථ වුත් තමරණං ඉ -සද් දස් ස අත් ගථදු  තම් පි ෙගහත් වා 

අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ආහ – ‘‘මරණචිත්කතො මරණමකනොති අත්කථො’’ . 

චිත්තස්ස අත්ථදීපනත්ථං වුත්කතො  චිත් ත-සද් දස් ස 
විචිත් තාදිඅගනකත් ථවිසාත් තා නාාං චිත් ත-සද් ගදදු ඉධ අඤ් ඤස් මිං අත් ගථ 
වත් තමාගනදු දට් ඨබ් ගබදු, අපි තු විඤ් ඤාණස ්මිංගාව වත් තමාගනදු 
ගවදිතබ් ගබදු  තස් ස අත් ථස් ස නිාමනත් ථං වුත් ගතදු. ඉමිනා 

පුනරුත්  ගදදුසස් සපි ඉධ අනවකාගසදු  දස් ගස . නතාවඅත්කථොවුත්කතො  
‘‘ඉ  චිත් තමගනදු’’  උද් ධරිත් වාපි ඉ -සද් දනිදස ්සිතස ්ස මරණස් ස 
අපරාමට් ඨභාවගතදු වුත් තං. තාව-සද් ගදන පන පරගතදු ‘‘චිත් තසඞ් කප් ගපදු’’  
ඉමස ්ස පදභාජගන ‘‘මරණසඤ් ඤී’’ ආදිනා ඉ සද් දත් ථස ්ස වක් ඛමානතං 
විභාගව . තත් ථ හි ඉ -සද් දනිදස් සිතං මරණසඞ් ඛාතමත් ථං ෙගහත් වා 
‘‘මරණසඤ් ඤී මරණගචතගනදු මරණාධිප් පාගාදු’’  වුත් තං. ගතගනවාහ – 

‘‘චිත්තසඞ්ෙප්කපොති ඉමස්මිං පකද අධිොරවකසන ඉතිසද්කදො 

ආ රිතබ්කබො’’ . කස් මා ආහරිතබ් ගබදු  ආහ ‘‘ඉදඤ්හී’’ ආදි. කථං පගනතං 

විඤ ්ඤාාතී  ආහ ‘‘තථා හිස්සා’’ ආදි. අස්සා  ඉ -සද් දස් ස. තකමව

අත්ථන්   මරණසඞ් ඛාතමත් ථං. ‘‘මරණසඤ් ඤී’’ ආදීසු හි මරණං ඉ -
සද් දස් ස අත් ගථදු, ‘‘සඤ් ඤී’’ ආදි සඞ් කප් පසද් දස ්ස. චිත් තසද් දස් ස පගනත් ථ 
විචිත් තවචනතා සඞ් කප් පසද් දස ්ස සඤ ්ඤාගචතනාධිප් පාාවගසන  ධා අත් ථං 

දස් ගසන් ගතන විභාවිතා  දට් ඨබ් බං. ගතගනවාහ – ‘‘චිත්කතොනානප්පොරකෙො

සඞ්ෙප්කපො’’ ආදි. අධිප් පාාසද් ගදන කිගමත් ථ වුත් තන්   ආහ – 

‘‘අධිප්පාකයොති විතක්කෙොකවදිතබ්කබො’’ . නඉදංවිතක්ෙස්ස නාමන්   ඉදං 
පන න ගකවලං විතක් කස ්ගසව නාමන්   දස් ගසතුං වුත් තං. පාකටත් තා 
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ඔළාරිකත් තා ච උච් චාකාරතා ගවදිතබ් බා, අපාකටත් තා අගනදුළාරිකත් තා ච 
අවචාකාරතා. 

174. කාගාකගදගසපි කාා-සද් ගදදු වත් තතී  ආහ ‘‘ ත්කථනවා’’ ආදි. 

ප රකණනා  සත් ගථන. සත් ථඤ ්හි පහරන්   එගතනා  පහරණන්   වුච් ච . 

ෙම්මුනා බජ්ෙතී  පාණා පාතකම් මුනා බජ් ඣ , පාණා පාතකම් මස ්ස 

සිද් ධන්   වුත් තං ගහදු . කයො කෙොචි මරතූ  එත් ථ ාස් ස කස ්සචි එකස් ගසව 
ජීවි න් ද්රිාවිසාා වධකගචතනා පවත් ත , න පහාරපච් චාා මරන් තස් ගසව 

ජීවි න් ද්රිාවිසාා, නාපි සමූහස් සා  ගවදිතබ් බා. උභයථාපී  
උද් ගදසානුද් ගදසානං වගසන. වධකචිත් තං පච් චුප් පන් නාරම් මණම් පි 
ජීවි න් ද්රිාං පබන් ධවිච් ගඡදනවගසන ආරම් මණං කත් වා පවත් තතී  ආහ 

‘‘පච්ඡාවාකතකනවකරොක නා’’ ආදි. ගාන හි පබන් ගධදු විච් ඡිජ් ජ , තාදිසං 
පගාදුෙං නිබ් බත් ගතන් තං තදා වධකචිත් තං පවත් තන් තං පහරිතමත් ගතගාව 
කම් මුනා බජ් ඣ . මනුස් සඅරහන් තස් ස ච පුථුජ් ජනකාගලගාව සත් ථප් පහාගර 
වා විගස වා දින් ගනපි ාදි ගසදු අරහත් තං පත් වා ගතගනව මර , 
අරහන් තඝාතගකදු ගහදු ගාව. ාං පන පුථුජ් ජනකාගල දින් නං දානං අරහත් තං 
පත් වා පරිභුඤ් ජ , පුථුජ් ජනස ්ගසව තං දින් නං ගහදු . 

නනු ච ාථා අරහත් තං පත් වා පරිභුත් තම් පි පුථුජ් ජනකාගල දින් නං 
පුථුජ් ජනදානගමව ගහදු , එවං මරණාධිප් පාගාන පුථුජ් ජනකාගල පහාගර 
දින් ගන අරහත් තං පත් වා ගතගනව පහාගරන මගත කස් මා 
අරහන් තඝාතගකදුගාව ගහදු , න පුථුජ් ජනඝාතගකදු ? විගසසසබ් භාවගතදු. 
දානඤ් හි ගදායධම් මස් ස පරිච් චාෙමත් ගතන ගහදු . තථා හි දානගචතනා 
චජිතබ් බං වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා චජනමත් තගමව ගහදු , 
අඤ ්ඤසන් තකකරණංව තස් ස චජනං, තස් මා ාස් ස තං සන් තකං කතං, 
තස් ගසව තං දින් නං ගහදු , න එවං වගධදු. ගසදු හි පාගණදු පාණසඤ් ඤිතා 
වධකගචතනා උපක් කගමදු ගතන මරණන්   ඉගමසං පඤ ්චන් නං අඞ් ොනං 
පාරිපූරිාාව ගහදු , න අපාරිපූරිාා. තස් මා අරහත් තං පත් තස ්ගසව මරණන්   
අරහන් තඝාතගකදුගාව ගහදු , න පුථුජ් ජනඝාතගකදු. ාස් මා පන ‘‘ඉමං 
මාගරමී’’  ාං සන් තානං ආරබ් භ මාරණිච් ඡා, තස් ස පුථුජ් ජනඛීණාසවභාගවන 
පගාදුෙමරණක් ඛණානං වගසන ස පි සන් තානගභගද අගභගදදුගාව, ාදා ච 
අත් ථසිද් ධි, තදා ඛීණාසවභාගවදු, තස් මා අරහන් තඝාතගකදුගාව ගහදුතී  
නිට් ඨගමත් ථ ෙන් තබ් බං. 

අඤ්ඤචිත්කතනා  අවධාධිප් පාගාන අමාගරතුකාමතාචිත් ගතන. නත්ථි

පාණාතිපාකතො  අමාගරතුකාමතාචිත් ගතන පහටත් තා. කිඤ් චාපි 
පඨමප් පහාගරදු න සාගමව සක් ගකදු  මාගරතුං, ො ාං පන ලභිත් වා 
සක් ගකදුන් ගතදු ජීවිතවිනාසනගහතු ගහදු , තස් මා ‘‘පගාදුගෙදු ගතන ච 
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පටුන 

මරණ’’න්   ඉමිනා සංසන් දනගතදු පඨමප් පහාගරගනව කම් මබද් ගධදු යුත් ගතදු, 

න ො ගාන තස් ස අඤ් ඤචිත් ගතන දින් නත් තා. ගතන වුත් තං ‘‘උභකයහි මකතපි

පඨමප්ප ාකරකනවෙම්මුනාබද්කධො’’ . 

ෙම්මාපත්තිබයත්තිභාවත්ථන්   ආනන් තරිාාදිකම් මවිභාෙස් ස 
පාරාජිකාදිආපත්  විභාෙස් ස ච විභාවනත් ථං. ‘‘එළකං මාගරමී’’  
පවත් තගචතනාා පුබ් බභාෙත් තා ‘‘ඉමං මාගරමී’’  සන් නිට් ඨාපකගචතනාා 

තදා සන් නිහිතත් තා ාථාවත් ථුකං කම් මබද් ගධදු ගහදු ගාවා  ආහ ‘‘ඉමං 

වත්ථුං මාකරමීති කචතනාය අත්ථිභාවකතො’’ ආදි. සබ් බත් ථ හි පුරිමං 
අභිසන් ධිචිත් තං අප් පමාණං ගතන අත් ථසිද් ධිාා අභාවගතදු, වධකචිත් තං පන 
තදාරම් මණඤ් ච ජීවි න් ද්රිාං අනන් තරිාාදිභාගව පමාණන්   දට් ඨබ් බං. 

ඝාතකෙො ච ක ොතී  පාණඝාතගකදු ගහදු , පාණා පාතකම් මුනාව බද් ගධදු 

ගහදුතී  අත් ගථදු. පුබ්කබ වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බන්   ාථාක් කමං 
පාරාජිකථුල් ලච් චාපාචිත්  ාානි ගවදිතබ් බානි. ‘‘මාතාපිතුඅරහන් තානං 
අඤ ්ඤතරං මාගරමී’’  ගුණමහන් ගතසු පවත් තපුබ් බභාෙගචතනාා 
දාරුණභාවගතදු තථාවිධපුබ් බභාෙගචතනාපරිවාරා සන් නිට් ඨාපකගචතනා 

දාරුණාව ගහදුතී  ආහ – ‘‘ඉධ පන කචතනා දාරුණා ක ොතී’’ . ඉමිනා ච 
‘‘එළකං මාගරස් සාමී’’  මාතාපිතුආදීනං මාරගණපි පුබ් බභාෙගචතනාා 
අදාරුණත් තා අඤ ්ඤථා පවත් තආනන් තරිාකම් මගතදු එවං 
පවත් තානන් තරිාස් ස නා දාරුණතා වුත් තාව ගහදුතී  දට් ඨබ් බා. 

කෙොහිතෙන්   ගලදුහිතමක් ඛිතං. ෙම්මං ෙකරොන්කත  යුද් ධකම් මං 

කගරදුන් ගත. යථාධිප්පායං  කත  ගාදුධං විජ් ඣිත් වා පිතරි විද් ගධ. ඉදඤ් ච 
ාථාධිප් පාාං ගතන තථාවිද් ධභාවදස් සනත් ථං වුත් තං. අාථාධිප් පාාං පන 
උජුකගමව ෙන් ත් වා පිතරි විද් ගධපි මරණාධිප් පාගාන අත් තනාව 

කතප් පගාදුෙත් තා ගනවත් ථි විසඞ් ගකගතදු  වදන්  . ආනන්තරියං පන

නත්ථී  පිතරං උද් දිස් ස කතප් පගාදුොභාවගතදු. 

අධිට්ඨායාතිමාතිොවකසනආණත්තිෙපකයො ෙථාවණ්ණනා 

එවං විජ්ො  එවං ධනුං කඩ් ගඪත් වා විජ් ඣ. එවං ප රා  එවං දළ් හං අසිං 

ෙගහත් වා පහර. එවංඝාකතහී  එවං කම් මකාරණං කත් වා මාගරහි. මජ්කෙ  

හත් ථිගනදු පිට් ඨිමජ් ගඣ. එකතනා  ‘‘අධිට් ඨහිත් වා ආණාගපතී’’ ආදිනා. 

තත්ථා  ආණත්  කප් පගාදුගෙ. 

කිඤ් චාපි කිරිාවිගසගසදු අට් ඨකථාසු අනාෙගතදු, පාළිාං පන ‘‘එවං 
විජ් ඣ, එවං පහර, එවං ඝාගතහී’’  කිරිාාවිගසසස් ස පරාමට් ඨත් තා 
ආචරිාපරම් පරාා ආභතං කිරිාාවිගසසං පාළිාා සංසන් දනගතදු ෙගහත් වා 
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දස් ගසන් ගතදු ‘‘අපකරො නකයො’’ ආදිමාහ. කඡදනන්   හත් ථාදිගඡදනං. 

කභදනන්   කුච් ඡිආදිඵාලනං. අථ වා උසුනා විජ්ෙනං, අසිනා කඡදනං, 

මුග් ෙරාදීහි සීසාදිකභදනන්   එවගමත් ථ අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. සඞ්ඛමුණ්ඩෙන්   
සඞ් ඛමුණ් ඩකම් මකාරණං. තං කගරදුන් තා 
උත් තගරදුට් ඨඋභගතදුකණ් ණචූළිකෙලවාටකපරිච් ගඡගදන චම් මං ඡින් දිත් වා 
සබ් බගකගස එකගතදු ෙණ් ඨිං කත් වා දණ් ඩගකන පලිගවගඨත් වා 
උප් පාගටන්  , සහ ගකගසහි චම් මං උට් ඨහ , තගතදු සීසකටාහං ථූලසක් ඛරාහි 

ඝංසිත් වා ගධදුවන් තා සඞ් ඛවණ් ණං කගරදුන්  . එවමාදී  ආදි-සද් ගදන 
බිලඞ් ෙථාලිකං රාහුමුඛං ගජදු මාලිකං හත් ථපජ් ගජදු කං එරකවත්  කං 
චීරකවාසිකං එගණායකං බළිසමංසිකං කහාපණිකං ඛාරාපතච් ඡිකං 
පලිඝපරිවත්  කං පලාලපීඨකන්   එවමාදිං සබ් බං කම් මකාරණං සඞ් ෙණ් හා . 

තත් ථ )අ. නි. අට් ඨ. 2.2.1) බිෙඞ් ථාලිෙන්   
කඤ් ජිාඋක් ඛලිකකම් මකාරණං. තං කම් මං කගරදුන් තා සීසකපාලං 
උප් පාගටත් වා තත් තං අගාදුගුළං සණ් ඩාගසන ෙගහත් වා තත් ථ පක් ඛිපන්  , 

ගතන මත් ථලුඞ් ෙං පක් කුථිත් වා උපරි උත් තර . රාහුමුඛන්   
රාහුමුඛකම් මකාරණං. තං කගරදුන් ගතදු සඞ් කුනා මුඛං විවරිත් වා අන් ගතදුමුගඛ 
දීපං ජාගලන්  , කණ් ණචූළිකාහි වා පට් ඨාා මුඛං නිඛාදගනන ඛණන්  , 

ගලදුහිතං පග් ඝරිත් වා මුඛං පූගර . කජොතිමාලිෙන්   සකලසරීරං 

ගතලපිගලදු කාා ගවගඨත් වා ආලිම් ගපන්  .  ත්ථපජ්කජොතිෙන්   හත් ගථ 

ගතලපිගලදු කාා ගවගඨත් වා දීපං විා පජ් ජාගලන්  . එරෙවත්තිෙන්   
එරකවත් තකම් මකාරණං. තං කගරදුන් තා ගහට් ඨාගීවගතදු පට් ඨාා චම් මවට් ගට 
කන්  ත් වා ගෙදුප් ඵගක පාගතන්  , අථ නං ගාදුත් ගතහි බන් ධිත් වා කඩ් ඪන්  , 

ගසදු අත් තගනදුව චම් මවට් ගට අක් කමිත් වා පත . චීරෙවාසිෙන්   
චීරකවාසිකකම් මකාරණං. තං කගරදුන් තා තගථව චම් මවට් ගට කන්  ත් වා 
කටිාං ඨගපන්  , කටිගතදු පට් ඨාා කන්  ත් වා ගෙදුප් ඵගකසු ඨගපන්  , 

උපරිගමහි ගහට් ඨිමසරීරං චීරකනිවාසනනිවත් ථං විා ගහදු . එකණයයෙන්   
එගණායකම් මකාරණං. තං කගරදුන් තා උගභදුසු කප් පගරසු ච ජණ් ණුගකසු ච 
අාවලාානි දත් වා අාසූලානි ගකදුට් ගටන්  , ගසදු චතූහි අාසූගලහි භූමිාං 
ප ට් ඨහ , අථ නං පරිවාගරත් වා අග් ගිං කගරදුන්  , තං කාගලන කාලං 
සන් ධිගතදු සූලානි අපගනත් වා චතූහි අට් ඨිගකදුාහිගාව ඨගපන්  . 

බළිසමංසිෙන්   උභගතදුමුගඛහි බළිගසහි පහරිත් වා චම් මමංසනහාරූනි 

උප් පාගටන්  . ෙ ාපණිෙන්   සකලසරීරං  ඛිණාහි වාසීහි ගකදුටිගතදු පට් ඨාා 

කහාපණමත් තං කහාපණමත් තං පාගතන් තා ගකදුට් ගටන්  . ඛාරාපතච්ඡිෙන්   
සරීරං තත් ථ තත් ථ ආවුගධහි පහරිත් වා ගකදුච් ගඡහි ඛාරං ඝංසන්  , 
චම් මමංසනහාරූනි පග් ඝරිත් වා අට් ඨිකසඞ් ඛලිකාව  ට් ඨ . 
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පලිඝපරිවත්තිෙන්   එගකන පස් ගසන නිපජ් ජාගපත් වා කණ් ණඡිද් ගද අාසූලං 
ගකදුට් ගටත් වා පථවිාා එකාබද් ධං කගරදුන්  , අථ නං පාගද ෙගහත් වා 

ආවිඤ ්ඡන්  . පොෙපීඨෙන්   ගඡගකදු කාරණිගකදු ඡවිචම් මං අච් ඡින් දිත් වා 
නිසදගපදුගතහි අට් ඨීනි භින් දිත් වා ගකගසසු ෙගහත් වා උක් ඛිප , මංසරාසිගාව 
ගහදු , අථ නං ගකගසගහව පරිගාදුනන් ධිත් වා ෙණ් හන් තා පලාලවට් ටිං විා 
කත් වා පලිගවගඨන්  . 

වත් ථුං විසංවාගදත් වා තගතදු අඤ් ඤං මාගරතී  සම් බන් ගධදු. 
පුරිමපස ්සාදීනම් පි වත් ථුසභාෙගතදු වත් ථුග් ෙහගණගනව ෙහණන්   ආහ 

‘‘පුරකතො ප රිත්වා’’ ආදි. චිත් ගතන ‘‘පුරගතදු වා’’  නිාමං කත් වා වා 
අකත් වා වා ‘‘පුරගතදු පහරිත් වා මාගරහී’’  වුත් ගත සගච අඤ් ඤත් ථ පහරිත් වා 
මාගර , ගලසං ඔඩ් ගඩත් වා අවුත් තත් තා විසඞ් ගකගතදුව ගහදු . චිත් ගතන පන 
ාත් ථ කත් ථචි පහරිත් වා මාරණං ඉච් ඡන් ගතදුපි සගච ‘‘පුරගතදු පහරිත් වා 
මාගරහී’’  වද , තස් ස ගලසං ඔඩ් ගඩත් වා තථා වුත් තමත් ථං ඨගපත් වා 
ගතගනව චිත් ගතන සමුට් ඨාපිතවිඤ් ඤත්  කත් තා මනුස ්සවිග් ෙහපාරාජිකගතදු 
පරිාාගාන අමුච් චනගතදු ‘‘අඤ ්ඤත් ථ පහරිත් වා මාරිගතපි ගනවත් ථි 

විසඞ් ගකගතදු’’  වදන්  , ගකචි පන තං න ඉච් ඡන්  . වත්ථුවිකසකසනා  

මාතුආදිවත් ථුවිගසගසන. ෙම්මවිකසකසො  ආනන් තරිාාදිකම් මවිගසගසදු. 

ආපත්තිවිකසකසො  පාරාජිකාදිආපත්  විගසගසදු. 

‘‘එතං  ාකම ඨිත’’න්   ොගමදු පුග් ෙලනිාමනත් ථං වුත් ගතදු, න 
ඔකාසනිාමනත් ථං, තස් මා ඔකාසං අනිාගමත් වා පුග් ෙලස් ගසව නිාමිතත් තා 

නත් ථි විසඞ් ගකගතදු. ‘‘ ාකමකය වා’’ ආදීසු පන ඔකාසස් ස නිාමිතත් තා 
අඤ ්ඤත් ථ මාරිගත විසඞ් ගකගතදු වුත් ගතදු. 

තුණ්කඩනා  ඛග් ෙගකදුටිාා. ථරුනා  ඛග් ෙමුට් ඨිනා. 

‘‘එතං  ච්ඡන්ත’’න්   ෙමගනන පුග් ෙගලදුව නිාමිගතදු, න ඉරිාාපගථදු. 

ගතනාහ ‘‘නත්ථි විසඞ්කෙකතො’’ . ‘‘ ච්ඡන්තකමවා’’ ආදිනා ඉරිාාපගථදු 

නිාමිගතදු. ගතනාහ ‘‘විසඞ්කෙකතොක ොතී’’ . 

‘‘දීඝං මාගරහී’’  වුත් ගතපි දීඝසණ් ඨානානං බහුභාවගතදු ඉත් ථන් නාමං 
එවරූපඤ ්ච දීඝන්   අඤ් ගඤසං අසාධාරණලක් ඛගණන අනිද් දිට් ඨත් තා 

‘‘අනියකමත්වා ආණාකපතී’’  වුත් තං. ගතගනවාහ ‘‘යං කිඤ්චි තාදිසං

මාකරතී’’ . එත් ථ ච ‘‘චිත් ගතන බහූසු දීඝසණ් ඨාගනසු එකං නිාගමත් වා 
වුත් ගතපි වාචාා අනිාමිතත් තා අඤ් ඤස් මිං තාදිගස මාරිගත නත් ථි 
විසඞ් ගකගතදු’’  වදන්  . පරපාණිම් හි පාණසඤ් ඤිතාලක් ඛණස් ස අඞ් ෙස් ස 

අභාවගතදු ගනවත් ථි පාණා පාගතදු  ආහ ‘‘ආණාපකෙොමුච්චතී’’ . ාදි එවං 
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පටුන 

ඔකාසනිාගම ස  කථං පාණා පාගතදු ? ඔකාසං නිාගමන් තස ්ස තස් මිං 
ඔකාගස නිසින් නස ්ස ජීවි න් ද්රිාං ආරම් මණං ගහදුතී  ෙගහතබ් බං. ඔකාසඤ් හි 
නිාගමත් වා නිද් දිසන් ගතදු තස් මිං ඔකාගස නිසින් නං මාරාගපතුකාගමදු ගහදු , 
සාං පන තදා තත් ථ නත් ථි, තස් මා ඔකාගසන සහ අත් තගනදු ජීවි න් ද්රිාං 
ආරම් මණං න ගහදුතී  වදන්  . 

අධිට් ඨාාා  මා කාවගසන ආණත්  කපගාදුෙකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දූතෙථාවණ්ණනා 

එවං ආණාකපන්තස්ස ආචරියස්ස තාව දුක්ෙටන්   සගච සා ආණත්   
ාථාධිප් පාාං න ෙච් ඡ , ආචරිාස ්ස ආණත්  ක් ඛගණ ොක් කටං. සගච පන සා 
ආණත්   ාථාධිප් පාාං ෙච් ඡ , ාං පරගතදු ථුල් ලච් චාං වුත් තං, 
ආණත්  ක් ඛගණ තගදව ගහදු . අථ ගසදු තං අවස් සං ඝාගත , ාං පරගතදු 
‘‘සබ් ගබසං ආපත්   පාරාජිකස් සා’’  වුත් තං, තගතදු ඉමස් ස තඞ් ඛගණගාව 

පාරාජිකං ගහදුතී  එවගමත් ථ අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. ආචරිකයන පන ගහට් ඨා 
අදින් නාදානකථාාං )පාරා. 121) වුත් තනගාගනව අාමත් ගථදු සක් කා 
විඤ ්ඤාතුන්   ඉධ න වුත් ගතදු. වුත් තඤ් හි තත් ථ ‘‘ආපත්   ොක් කටස ්සා  එවං 
ආණාගපන් තස ්ස ආචරිාස් ස තාව ොක් කටං. සගච පන සා ආණත්   
ාථාධිප් පාාං ෙච් ඡ , ාං පරගතදු ථුල් ලච් චාං වුත් තං, ආණත්  ක් ඛගණ තගදව 
ගහදු . අථ තං භණ් ඩං අවස් සං හාරිාං ගහදු , ාං පරගතදු ‘සබ් ගබසං ආපත්   
පාරාජිකස ්සා’  වුත් තං, තගතදු ඉමස් ස තඞ් ඛගණගාව පාරාජිකං ගහදුතී  අාං 

යුත්   සබ් බත් ථ ගවදිතබ් බා’’ . කතසම්පි දුක්ෙටන්   ආගරදුචනපච් චාා 

ොක් කටං. පටිග් හිතමත්කත  එත් ථ අවස් සං ගච පටිග් ෙණ් හා , තගතදු 
පුබ් ගබව ආචරිාස් ස ථුල් ලච් චාං, න පන පටිග් ෙහිගත  දට් ඨබ් බං. කස ්මා 

පනස ්ස ථුල් ලච් චාන්   ආහ ‘‘ම ාජකනොහිකතනපාකපනිකයොජිකතො’’ . 

මූෙට්ඨස්කසව දුක්ෙටන්   ඉදං මහාඅට් ඨකථාාං ආෙතනාදස් සනමත් තං, 

න පන තං ආචරිාස් ස අධිප් ගපතං. ගතනාහ ‘‘එවං සන්කත’’ ආදි, එවං 

මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තනගාන අත් ගථ සතී  අත් ගථදු. පටිග්  කණ

ආපත්තිකයව න සියා  වධකස ්ස ‘‘සාධු සුට් ඨූ’’  මාරණපටිග් ෙහගණ 
ොක් කටාපත්   න සිාා, එවං අගනදුළාරිකවිසගාපි තාව ොක් කටං ගහදු , 
කිමඞ් ෙං පන මාරණපටිග් ෙහගණ  දස් සනත් ථං සඤ් චරිත් තපටිග් ෙහණාදි 
නිදස ්සිතං. ‘‘අගහදු වත ඉත් ථන් නාගමදු හගතදු අස් සා’’  එවං 
මරණාභිනන් දගනපි ොක් කගට ස  පගෙව මාරණපටිග් ෙහගණ  අධිප් පාගාදු. 

පටිග් ණ් න්තස්කසකවතං දුක්ෙටන්   අවධාරගණන විසඞ් ගකතත් තා ඉමස් ස 
පටිග් ෙහණපච් චාා මූලට් ඨස් ස නත් ගථව ආපත් තී  දස් ගස . ගකචි පන ‘‘ඉධ 
වුත් තොක් කටං පටිග් ෙණ් හන් තස් ගසවා  එත් තකගමව අවධාරගණන දස් සිතං, 
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න පන මූලට් ඨස් ස මහාඅට් ඨකථාාං වුත් තොක් කටං පටික් ඛිත් ත’’න්   වදන්  . 

පුරිමනකය  සමනන් තරාතීගත අවිසක් කිාදූතනිද් ගදගස. එතන්   ොක් කටං. ාදි 

එවං කස් මා පාළිාං න වුත් තන්   ආහ ‘‘ඔොසාභාකවනා’’ . තත් ථ මූලට් ඨස් ස 
ථුල් ලච් චාවචනගතදු පටිග් ෙණ් හන් තස ්ස ොක් කටං වත් තුං ඔකාගසදු නත් ථී  
ඔකාසාභාගවන න වුත් තං, න පන අභාවගතදු  අධිප් පාගාදු. 

ආණත්තික්ඛකණ පුථුජ්ජකනො  එත් ථ අනාෙගත 
ගවදුගරදුගපතබ් බජීවි න් ද්රිාවගසන අත් ථසාධිකගචතනාා පවත් තත් තා 
අරහන් තඝාතගකදු ජාගතදු  දට් ඨබ් බං. 

දූතෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

175. සාං සඞ් ඝත් ගථරත් තා ‘‘උපට්ඨානොකෙ’’  වුත් තං. වාචාය වාචාය

දුක්ෙටන්   ‘‘ගාදු ගකදුචි මම වචනං සුත් වා ඉමං ධාගරතූ’’  ඉමිනා 
අධිප් පාගාන අවත් වා ගකවලං මරණාභිනන් දනවගසගනව වුත් තත් තා 
‘‘ගචදුරාපි නාම තං න හනන් තී’’ ආදිවාචාසුපි ොක් කටගමව වුත් තං. 

අයමත්කථොඑකතනවුත්කතො  ාථා ගසදු ජානාතී  සම් බන් ගධදු. වාෙයකභදන්   

වචීගභදං. ද්වින්නං උද්දිස්සා  ද් ගව උද් දිස ්ස, ද් වින් නං වා මරණං උද් දිස ්ස. 
උගභදු උද් දිස ්ස මරණං සංවණ් ගණන් තස් ස ගචතනාා එකත් ගතපි ‘‘ද් ගව 
පාණා පාතා’’  වත් තබ් බභාවගතදු බලවභාවං ආපජ් ජිත් වා 
පටිසන් ධිවිපාකසමනන් තරං පවත්  ාං අගනකාසුපි ජාතීසු 
අපරාපරිාගචතනාවගසන ොක් ඛුප් පාදනගතදු මහාවිපාකත් තා ‘‘අකුසලරාසී’’  
වුත් තං. බහූ උද් දිස ්ස මරණසංවණ් ණගනපි එගසව නගාදු. 

එවන්   ‘‘සීසං වා ඡින් දිත් වා පපාගත වා පප ත් වා’’ ආදිනා. 

ආකරොචිතමත්කත  වුත් තමත් ගත. ාථා අරිාමග් ෙක් ඛගණ චත් තාගරදු 
ස පට් ඨානා චත් තාගරදු සම් මප් පධානා ච කිච් චවගසන ඉජ් ඣන්  , එවං 
ගචතනාා එකත් ගතපි කිච් චවගසන අගනකා පාණා පාතා ඉජ් ඣන් තී  ආහ 

‘‘තත්තො පාණාතිපාතා’’ . ාථා හි අත් තානං සතං කත් වා දස් ගසතුකාමස් ස 
‘‘සතං ගහදුමි සතං ගහදුමී’’  කතපරිකම් මවගසන 
ලද් ධපච් චුප් පන් නපරිත් තාරම් මණං අභිඤ් ඤාචිත් තං සතන් ගතදුෙධානං 
වණ් ගණසු එකස ්ස වණ් ණං ආරම් මණං කත් වාපි සතං නිප් ඵාගද , ාථා ච 
එකස ්ස මරගණ පවත් තමානාපි වධකගචතනා සකලසරීගර උප් පජ් ජමානං 
නිරුජ් ඣමානඤ් ච සකලම් පි ජීවි න් ද්රිාං එකප් පහාගරගනව 
ආලම් බිතුමසක් කුගණායත් තා ඨානප් පත් තං එකගදසප් පවත් තං ජීවි න් ද්රිාං 
ආරම් මණං කත් වා ආරම් මණභූතං සකලම් පි ජීවි න් ද්රිාං විනාගස , එවගමව 
පච් චුප් පන් නපරිත් තාරම් මණාා වධකගචතනාා මාගරතුකාමතාා 
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පරිග් ෙහිතසත් ගතසු එකස ්ගසව ජීවි න් ද්රිගා ආරම් මගණ කගතපි 
කිච් චනිප් ඵත්  වගසන සබ් ගබපි මාරිතාව ගහදුන්  . 

176. කයසං  ත්ථකතො  ගාසං ඤාතකපවාරිතානං හත් ථගතදු. කතසංමූෙං

දත්වාමුච්චතී  ඉදං ගතන කතපගාදුෙස් ස පුන පාක කභාවාපාදනං අවසානං 
පාගපත් වා දස් ගසතුං වුත් තං. ‘‘මූගලන කීතං පන ගපදුත් ථකං 

ගපදුත් ථකසාමිකානං දත් වා මුච් ච ගාවා’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

කෙනචි පන ‘‘සගච ගපදුත් ථකං සාමිකානං දත් වා මූලං න ෙණ් හා , න මුච් ච  
අත් තනිාභාවගතදු අගමදුචිතත් තා’’  වත් වා බහුධා පපඤ් චිතං, න තං සාරගතදු 
පච් ගචතබ් බං. ගපදුත් ථකසාමිකානඤ් හි ගපදුත් ථගක දින් ගන අඤ් ගඤන කතං 
පටිලභිත් වා අත් තනා කතපගාදුෙස් ස නාසිතත් තා කථං ගසදු න මුච් ගචාය, න ච 

පරිච් චත් තස් ස අත් තනිාභාගවදු දිට් ගඨදු .  ණ්ඨිපකද පන ‘‘සගච මූගලන 
කීගතදු ගහදු , ගපදුත් ථකසාමිකානං ගපදුත් ථකං, ගාසං හත් ථගතදු මූලං ෙහිතං, 
ගතසං මූලං දත් වා මුච් චතී  කස් මා වුත් තං. ගපදුත් ථකනිමිත් තං මූලස් ස 
ෙහිතත් තා අකප් පිාගමතං. ාදි හි ගපදුත් ථකසාමිකස ්ස ගපදුත් ථකං දත් වා 
සාගමව මූලං ෙණ් ගහාය, අකප් පිාගමව තං. අථාපි ගපදුත් ථකසාමිකස ්ස 
සන්  කා මූලං අග් ෙගහත් වා සාගමව තං ගපදුත් ථකං ඣාගපාය, තථාපි 
අඤ ්ඤා ගාන සද් ධාගදායවිනිපාතගන ආපත්  , තස් මා එවමාහා’’  වුත් තං, 

තම් පි න සාරගතදු පච් ගචතබ් බං. තස් මා  ණ්ඨිපකදසු වුත් තනගාදුගවත් ථ 

සාරගතදු දට් ඨබ් ගබදු. ‘‘මරණවණ්ණං ලිඛිස්සාමා’’ති එෙජ්ොසයා හුත්වා  
ඉදං තථා කගරදුන් ගත සන් ධාා වුත් තං, එවං පන අසංවිදහිත් වාපි 
මරණාධිප් පාගාන තස් මිං ගපදුත් ථගක වුත් තවිධිං කගරදුන් තස් ස පාරාජිකගමව. 

පමාකණ  අත් තනා සල් ලක් ඛිගත පමාගණ. තච්කඡත්වා  

උන් නතප් පගදසං තච් ගඡත් වා. පංසුපච්ඡින්   සබ් බන්  මං පංසුපච් ඡිං. 
‘‘එත් තකං අල’’න්   නිට් ඨාගපතුකාමතාා සබ් බන්  මපගාදුෙසාධිකා ගචතනා 

සන් නිට් ඨාපකගචතනා. සුත්තන්තිෙත්කථරා  විනගා අපකතඤ් ඤුගනදු 
සුත් තන් තභාණකා. මහාඅට් ඨකථාචරිාත් ගථගරගාව සන් ධාා ‘‘විනාං ගත න 
ජානන් තී  උපහාසවගසන සුත් තන්  කත් ගථරා  වුත් ත’’න්  පි වදන්  . එත් ථ 

ච ම ාඅට්ඨෙථායං ‘‘ආවාගට නිට් ඨිගත ප ත් වා මරන් තු, අනිට් ඨිගත මා 
මරන් තූ’’  ඉමිනා අධිප් පාගාන කගරදුන් තං සන් ධාා සබ් බන්  මා 

සන් නිට් ඨාපකගචතනා වුත් තා, ම ාපච්චරිසඞ්කඛපට්ඨෙථාසු පන 
පඨමප් පහාරගතදු පට් ඨාා ‘‘ඉමස ්මිං ආවාගට ප ත් වා මරන් තූ’’  ඉමිනා 
අධිප් පාගාන කගරදුන් තස් ස ාස් මිං ාස ්මිං පගාදුගෙ කගත තත් ථ ප තා 
මරන්  , තංතංපගාදුෙසාධිකං සන් නිට් ඨාපකගචතනං සන් ධාා ‘‘එකස ්මිම් පි 

කුදාලප් පහාගර දින් ගන’’ ආදි වුත් තන්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. තස් මා 
ගතන ගතන පරිාාගාන අට් ඨකථාවාදානං අඤ් ඤමඤ් ඤාවිගරදුගධදු යුත් ගතදු. 

අථ වා ම ාඅට්ඨෙථායං එකස ්මිංගාව දිවගස අවූපසන් ගතගනව පගාදුගෙන 
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ඛණිත් වා නිට් ඨාගපන් තං සන් ධාා සබ් බන්  මා සන් නිට් ඨාපකගචතනා වුත් තා, 
ඉතරාසු පන ‘‘ඉමස් මිං ප ත් වා මරන් තූ’’  අධිප් පාගාන එකස් මිං දිවගස 
කිඤ් චි ඛණිත් වා අපරස ්මිම් පි දිවගස තගථව කිඤ් චි කිඤ් චි ඛණිත් වා 
නිට් ඨාගපන් තං සන් ධාා වුත් තන්  . එවම් පි අට් ඨකථානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිගරදුගධදු යුත් ගතදු  අම් හාකං ඛන්  . 

අත්තකනො ධම්මතායා  අජානිත් වා පක් ඛලිත් වා වා. අර න්තාපි සඞ්  ං

 ච්ඡන්තී  අඤ් ගඤහි පා ාමානානං අමරිතුකාමානම් පි අරහන් තානං මරණං 

සම් භවතී  වුත් තං. පුරිමනකය  ‘‘මරිතුකාමා ඉධ මරිස් සන් තී’’  වුත් තනගා. 

තත්ථ පතිතං බහි නී රිත්වා  එත් ථ ‘‘ඉමස ්මිං ආවාගටගාව මරන් තූ  
නිාමාභාවගතදු බහි නීහරිත් වා මාරිගතපි පාරාජිකං වුත් තං. ආවාගට ප ත් වා 
ගථදුකං චිරායිත් වා ෙච් ඡන් තං ෙගහත් වා මාරිගත ආවාටස් මිංගාව අග් ෙහිතත් තා 
පාරාජිකං න ගහදුතී’’  වදන්  , තං පන අට් ඨකථාාං ‘‘ප තප් පගාදුගෙන 
ෙහිතත් තා’’  වුත් තගහතුස් ස ඉධාපි සම් භවගතදු වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බං. 

අමරිතුොමා වා පි අධිප් පාාස ්ස සම් භවගතදු ඔපපා ගක උත් තරිතුං 

අසක් කුණිත් වා මගතපි පාරාජිකං වුත් තං. නිබ්බත්තිත්වා  වුත් තත් තා පතනං න 
දිස ්සතී  ගච? ඔපපා කස් ස තත් ථ නිබ් බත්  ගාව පතනන්   නත් ථි විගරදුගධදු. 
ාස් මා මාතුාා ප ත් වා පරිවත්  තලිඞ් ොා මතාා ගසදු මාතුඝාතගකදු ගහදු , න 
ගකවලං මනුස ්සපුරිසඝාතගකදු, තස් මා ප තස් ගසව වගසන ආපත් තී  

අධිප් පාගාන ‘‘පතනරූපං පමාණ’’න්   වුත් තං. ඉදං පන අකාරණං. 
‘‘මනුස් සභූතං මාතරං වා පිතරං වා අපි පරිවත් තලිඞ් ෙං ජීවිතා 
ගවදුගරදුගපන් තස් ස කම් මං ආනන් තරිාං ගහදුතී’’  එත් තකගමව හි 
අට් ඨකථාාං වුත් තං. 

තත් ථ ච ලිඞ් ගෙ පරිවත් ගතපි ගසදු එව එකකම් මනිබ් බත් ගතදු 
භවඞ් ෙප් පබන් ගධදු ජීවි න් ද්රිාප් පබන් ගධදු ච, න අඤ් ගඤදු  ‘‘අපි 
පරිවත් තලිඞ් ෙ’’න්   වුත් තං. ගාදු හි ලිඞ් ගෙ අපරිවත් ගත තස් මිං අත් තභාගව 
භවඞ් ෙජීවි න් ද්රිාප් පබන් ගධදු, ගසදු එව පරිවත් ගතපි ලිඞ් ගෙ තංගාව ච උපාදාා 
එකජා සමඤ් ඤා. න ගචත් ථ භාවකලාපෙතජීවි න් ද්රිාස් ස වගසන ගචදුදනා 
කාතබ් බා තදඤ් ඤස් ගසව අධිප් ගපතත් තා. තඤ් හි තත් ථ අවිච් ගඡදවුත්  ාා 
පබන් ධගවදුහාරං ලභ , ඉතරම් පි වා භාවානුපාලතාසාමඤ් ගඤනා  
අගනදුකාසාව ගචදුදනා. තස් මා පරිවත් ගතපි ලිඞ් ගෙ තස් ගසව 
එකකම් මනිබ් බත් තස් ස සන් තානස ්ස ජීවිතා ගවදුගරදුපනගතදු ගවදුහාරගභදගතදු 
ගසදු ඉත් ථිඝාතගකදු වා ගහදුතු පුරිසඝාතගකදු වා, ආනන් තරිාකම් මගතදු න 
මුච් චතී  එත් තකගමව තත් ථ වත් තබ් බං. ඉධ පන ාංාංජා කා සත් තා 
ගහදුන්  , ගත මරණසමගා අත් තගනදු අත් තගනදු ජා රූගපගනව මරන්  , 
නාඤ ්ඤරූගපන, ජා වගසගනව ච පාචිත්  ාථුල් ලච් චාපාරාජිගකහි භවිතබ් බං. 
තස් මා නාගෙදු වා සුපණ් ගණදු වා ාක් ඛරූගපන වා ගපතරූගපන වා ප ත් වා 
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පටුන 

අත් තගනදු  රච් ඡානරූගපන මර , තත් ථ පාචිත්  ාගමව යුත් තං, න 
ථුල් ලච් චාං  රච් ඡානෙතස් ගසව මතත් තා. ගතගනව ො ාත් ගථරවාගද 
මරණරූපං පමාණං, තස් මා පාචිත්  ාන්   වුත් තං. අාගමව ච වාගදදු 
යුත් තතගරදු, ගතගනව ගසදු පච් ඡා වුත් ගතදු. 

ඉමිනාව නගාන මනුස් සවිග් ෙගහ නාෙසුපණ් ණසදිගස  රච් ඡානෙගත 
ප ත් වා අත් තගනදු රූගපන මගත පාචිත්  ගාන භවිතබ් බං. එවං සන් ගත 
පාළිාං ‘‘ාක් ගඛදු වා ගපගතදු වා  රච් ඡානෙතමනුස් සවිග් ෙගහදු වා තස් මිං 
පත , ආපත්   ොක් කටස ්ස. ප ගත ොක් ඛා ගවදනා උප් පජ් ජ , ආපත්   
ොක් කටස ්ස. මර , ආපත්   ථුල් ලච් චාස ්සා’’  කස ්මා වුත් තන්   ගච? තත් ථ 
ගකචි වදන්   – ාක් ගඛදු වා ගපගතදු වා  පඨමං සකරූගපගනව ඨිගත 
ාක් ඛගපගත දස් ගසත් වා පුන අඤ් ඤරූගපනපි ඨිගත ගතගාව ාක් ඛගපගත 
දස් ගසතුං ‘‘ රච් ඡානෙතමනුස් සවිග් ෙගහදු වා’’  වුත් තං, න පන තාදිසං 
 රච් ඡානෙතං විසුං දස් ගසතුං. තස් මා  රච් ඡානෙතවිග් ෙගහදු වා 
මනුස් සවිග් ෙගහදු වා ාක් ගඛදු වා ගපගතදු වා  එවගමත් ථ ගාදුජනා කාතබ් බා . 

 ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ‘‘පාළිාං මනුස් සවිග් ෙගහන ඨිත රච් ඡානෙතානං 
ආගවණිකං කත් වා ථුල් ලච් චාං වුත් තං විා දිස් සතී’’  කථිතං. 

යක්ඛරූපකපතරූකපන මකතපි එකසව නකයො  ඉමිනා මරණරූපස් ගසව 
පමාණත් තා ථුල් ලච් චාං අ දිස් ස . 

මුධා  අමූගලන, කිඤ් චි මූලං අග් ෙගහත් වා  වුත් තං ගහදු . කසො

නිද්කදොකසො  ගතන තත් ථ කතපගාදුෙස් ස අභාවගතදු. ාදි පන ගසදුපි තත් ථ 

කිඤ් චි කිඤ් චි කගරදු , න මුච් ච ගාවා  දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘එවං

පතිතා’’ ආදි. තත් ථ එවන්   එවං මාා කගත  අත් ගථදු. න නස්සිස්සන්තී  

අදස් සනං න ෙමිස් සන්  , න පලායිස් සන් තී  අධිප් පාගාදු. විප්පටිසාකර

උප්පන්කන  මූලට් ඨං සන් ධාා වුත් තං. ාදි පන පච් ඡිගමදුපි ලභිත් වා තත් ථ 
වුත් තප් පකාරං කිඤ් චි කත් වා පුන විප් පටිසාගර උප් පන් ගන එවං කගරදු , 

තස් සපි එගසව නගාදු. පංසුම්හිපතිත්වා මරතී  අභිනවපූරිගත පංසුම් හි පාගද 

පගවගසත් වා උද් ධරිතුං අසක් ගකදුන් ගතදු තත් ගථව ප ත් වා මර . ජාතපථවී

ජාතා  ඉදං සබ් බථා මත් ථකප් පත් තං ථිරභාවං දස් ගසතුං වුත් තං. පංසුනා 
පූගරන් ගතන පන පාදදණ් ඩාදීහි මද් දනතාළනාදිනා සුට් ඨුතරං ථිරභාවං 
ආපාගදත් වා පක පථවිාා නිබ් බිගසගස කගත ජාතපථවීලක් ඛණං අප් පත් ගතපි 

මුච් ච ගාව. ඔපාතං රතී  එත් ථ ගපදුක් ඛරණීසදිසත් තා මුච් ච . 

 ත්ථාමුත්තමත්කත  ඔඩ් ගඩත් වා හත් ථගතදු මුත් තමත් ගත. වතිංෙත්වා  
එත් ථ ාදි ගසදු පාගස වුත් තප් පකාරං කඤ් චි විගසසං න කගරදු , අත් තනා 

කතව ාා විද් ධංසිතාා මුච් ච . ථද්ධතරංවාපාසයට්ඨිංඨකපතී  ථිරභාවත් ථං 
අපරාා පාසාට් ඨිාා සද් ධිං බන් ධිත් වා වා තගමව වා සිථිලභූතං ථද් ධතරං 
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බන් ධිත් වා ඨගප . දළ් තරං වා ථිරතරං වා  එත් ථාපි එගසව නගාදු. 

ඛාණුෙන්   පාසාට් ඨිබන් ධනඛාණුකං. සබ් බත් ගථව මාරණත් ථාා 

කතප් පගාදුෙත් තා න මුච් ච . විප්පටිසාකර උප්පන්කන  මූලට් ඨස් ගසව 
විප් පටිසාගර උප් පන් ගන. 

කතන අොකතන…කප.… න මුච්චතී  එත් ථ ‘‘පුබ් ගබ කතප් පගාදුෙං 
විනාගසත් වා පච් ඡා කුසලචිත් ගතන පගාදුගෙ කගතපි න මුච් චතී  ඉදං සන් ධාා 

ෙන් තබ් බ’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අාං පගනත් ථ අධිප් පාගාදු යුත් ගතදු 
සිාා – ආදිගතදුගාව මාරණත් ථාා කතප් පගාදුෙත් තා කතපරිගාදුසිතාා 
පාසාට් ඨිාා තප් පච් චාා ගා ගා සත් තා මරිස් සන්  , ගතසං ගතසං වගසන 
පඨමතරංගාව පාණා පාතකම් මසිද් ධිගතදු පච් ඡා කුසලචිත් ගතන අඤ් ඤථා 

කගතපි න මුච් චතී . රජ්ජුකෙ  ඛුද් දකරජ් ජුගක. සයංවට්ටිතන්   බහුරජ් ජුගක 

එකගතදු කත් වා අත් තනා වට් ටිතං. උබ්බට්කටත්වා  ගත රජ් ජුගක විසුං විසුං 

කත් වා.  රුෙතරං ෙකරොතී  අ භාරිාං කගරදු . පරිකයසිත්වා ෙතන්   
අරඤ් ඤං ෙන් ත් වා රුක් ඛං ඡින් දිත් වා තච් ගඡත් වා කතං. 

177. ආෙම්බනරුක්කඛො වා  තත් ථජාතකං සන් ධාා වුත් තං. 

තදත්ථකමවා  මාරණත් ථගමව. විසමණ්ඩෙන්   මඤ ්චපීඨාදීසු ආලිත් තං 

විසමණ් ඩලං. වත්වාඅසිං උපනික්ඛිපතී  එත් ථ මුගඛන අවත් වා වුත් තප් පකාරං 

මනසා චින් ගතත් වා උපනික් ඛිපගනපි එගසව නගාදු. පුරිමනකයනා  ‘‘ගාසං 
හත් ථගතදු මූලං ෙහිත’’න්  ආදිනා. සරීරස් ස විරූපභාවකරණගතදු කුට් ඨාදි 

විසභා කරොක ො නාම, ජීවිතප් පවත්  ාා වා අසභාෙත් තා අනනුකූලත් තා 

ෙණ් ඩපිළකාදි ගාදු ගකදුචි ජීවිතප් පවත්  පච් චනීගකදු විසභා කරොක ො. 

178. පරං වා අමනාපරූපන්   එත් ථ අමනාපං රූපං එතස් සා  

අමනාපරූගපදු  බාහිරත් ථසමාගසදු දට් ඨබ් ගබදු. මනාපිකයපි එකසව නකයො  

එගතන මනාපිෙංරූපංඋපසං රතී  එත් ථ පරං වා මනාපරූපං තස් ස සමීගප 
ඨගප , අත් තනා වා මනාපිගාන රූගපන සමන් නාෙගතදු  ට් ඨතී ආදි 

ගාදුගජතබ් බන්   දස් ගස . ගතගනව අඤ් ඤතරස ්මිං  ණ්ඨිපකද වුත් තං – 

‘‘මමාලාගභන එසිත් ථී, මරතූ  සමීපගෙදු; 
ොට් ඨචිත් ගතදු සගච ාා , ගහදු  ගසදු ඉත් ථිමාරගකදු. 

‘‘භික් ඛත් ථාා සගච ාා , ජානන් ගතදුපි න මාරගකදු; 
අනත් ථිගකදු හි ගසදු තස් සා, මරගණන උගපක් ඛගකදු’’ . 

අපරම් පි තත් ගථව වුත් තං – 
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‘‘විගාදුගෙන ච ගම ජාාා, ජනනී ච න ජීව ; 
ඉ  ජානං වියුඤ් ජන් ගතදු, තදත් ථී ගහදු  මාරගකදු. 

‘‘පබ් බජ් ජාදිනිමිත් තඤ් ගච, ාා  ජානං න මාරගකදු; 
අනත් ථිගකදු හි ගසදු ගතසං, මරගණන උගපක් ඛගකදු’’ . 

අෙඞ්ෙරිත්වා උපසං රතී  ‘‘අලාභගකන සුස් සිත් වා මරතූ’’  ඉමිනා 

අධිප් පාගාන උපසංහර . ගතගනව ‘‘සකච උත්තසිත්වා මරති, 

විසඞ්කෙකතො’’  වුත් තං. අොභකෙන සුස්සිත්වාමරතී  එත් ථ ච පාරාජිකන්   

පාඨගසගසදු දට් ඨබ් ගබදු. කුණප න්ධා චා  අහිආදිකුණපානං ෙන් ධා. 

 ංසපුප්ඵන්   හංසාදීනං පක් ඛගලදුමං සන් ධාා වද . 

179. අසඤ්චිච්චා  ඉදං මරණසංවත් තනිකඋපක් කමස් ස අසල් ලක් ඛණං 

සන් ධාා වුත් තන්   ආහ ‘‘ඉමිනාඋපක්ෙකමනා’’ ආදි. අජානන්තස්සා  ඉදං 
පන මරණසංවත් තනිකඋපක් කමකරණස ්ස අජානනං සන් ධාා වුත් තන්   ආහ 

‘‘ඉමිනා අයං මරිස්සතී’’ ආදි. නමරණාධිප්පායස්සා  ඉදං උපක් කමං 

ජානන් තස් සපි මරණාධිප් පාාස් ස අභාවං සන් ධාා වුත් තන්   ආහ ‘‘මරණං 

අනිච්ඡන්තස්සා’’ ආදි. 

පදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

කදොමනස්සචිත්කතකනව භණතී  ඉමිනා සන් නිට් ඨාපකගචතනා 
ොක් ඛගවදනාා සම් පයුත් තා එවා  දස් ගස . සුඛබහුලතාා හි රාජාගනදු 
හසමානාපි ‘‘ඝාගතථා’’  වදන්  , හාගසදු පන ගනසං 
අනත් ථවූපසමාදිඅඤ් ඤවිසගාදු  සන් නිට් ඨාපකගචතනා ොක් ඛගවදනාා 
සම් පයුත් තා එව. ස  පන ගදදුමනස් ගස කථං තං නප් පකාසතී  ආහ 

‘‘සුඛකවොකිණ්ණත්තා’’ ආදි, පුබ් බාපරිාවගසන උගභදුසු පස් ගසසු 
උප් පජ් ජනකසුගඛහි ආකිණ් ණත් තා උප් පන් නස ්ස ච ගදදුමනස් සස් ස 
අනුප් පබන් ධගනන පවත්  ාා අභාවගතදු තදා උප් පන් නම් පි ගදදුමනස් සං 
නප් පකාසතී  අත් ගථදු. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

180. මරණත්ථිොව හුත්වා  ඉමස් ස කාාස් ස ගභගදන 

සග් ෙපාපනාධිප් පාාත් තා අත් ථගතදු මරණත් ථිකාව හුත් වා. මරණත්ථිෙභාවං

අජානන්තා  එවං අධිප් පායිගනදු මරණත් ථිකා නාම ගහදුන් තී  අත් තගනදු 
මරණත් ථිකභාවං අජානන් තා. න හි ගත අත් තගනදු චිත් තප් පවත්  ං න 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 3- පාරජිකා 

238 

පටුන 

ජානන්  . කවො ාරවකසනා  පුබ් බභාෙගවදුහාරවගසන, මරණාධිප් පාාස් ස 
සන් නිට් ඨාපකගචතනාක් ඛගණ කරුණාා අභාවගතදු කාරුඤ් ගඤන පාගස 

බද් ධසූකරගමදුචනං විා න ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. යථායුනා  වුත් තගමවත් ථං 

යථානුසන්ධිනා  පරිාාාන් තගරන වුත් තං, ාථානුසන් ධිනා 

ාථායුපරිච් ගඡගදනා  වුත් තං ගහදු . අථ වා යථානුසන්ධිනා  
ාථානුප් පබන් ගධන, ාාව තස් මිං භගව සන් තානස ්ස අනුප් පබන් ගධදු 
අවිච් ඡින් නප් පවත්   ගහදු , තාව ඨත් වා  වුත් තං ගහදු . 

අප්පටිකවක්ඛිත්වා  අනුපපරික් ඛිත් වා. උද්ධං වා අකධො වා සඞ්ෙමන්තී  
පච් ඡා ආෙතානං ඔකාසදානත් ථං නිසින් නපාළිාා උද් ධං වා අගධදු වා ෙච් ඡන්  . 

පච්චකවක්ඛණකිච්චං නත්ථී  පච් ඡා ආෙගතහි උපපරික් ඛණකිච් චං නත් ථි. 

ගහට් ඨා කිස ්මිඤ ්චි විජ් ජමාගන සාටකං වලි න ෙණ් හාතී  ආහ ‘‘තස්මිංවලින

පඤ්ඤායතී’’ . පටිගවක් ඛණඤ් ගචදං ගිහීනං සන් තගකගාවා  දට් ඨබ් බං. 

පාළිාං මුසකෙඋස්සිකත  අඤ් ඤමඤ් ඤං උපත් ථම් ගභත් වා ද් වීසු මුසගලසු 

උස් සිගතසූ  අත් ගථදු. උදුක්ඛෙභණ්ඩිෙන්   උොක් ඛලත් ථාා ආනීතං 

දාරුභණ් ඩං. පටිබද්ධන්   ගභදුජනපටිබද් ධං, ගභදුජනන් තරාාන්   වුත් තං 
ගහදු . 

181. අග් ොරිෙන්   එත් ථ ොරිො-සද් දස් ස භාවවචනත් තා 

‘‘අග් කිරිය’’න්   අත් ථං වත් වාපි ාස් මා කිරිාං දාතුං න සක් කා, තස් මා 
දානසඞ් ඛාතාා අග් ෙකිරිාාා යුත් තං පිණ් ඩපාතගමව ඉධ උපචාරවුත්  ාා 

‘‘අග් ෙකිරිාා’’  ෙගහතබ් බන්   ආහ ‘‘පඨමං ෙද්ධපිණ්ඩපාත’’න්  ආදි. 

182-183. දණ්ඩමුග් රන්   නිඛාදනමුග් ෙරං. විභත්තිබයත්තකයනා  

විභත්  විපරිණාගමන. විකසසාධි කමො  සමාධි විපස් සනා ච අ විා පාකටත් තා 

‘‘ ත්ථප්පත්කතො විය දිස්සතී’’  වුත් තං. උපච්ඡින්දතී  ‘‘විගසසාධිෙමස් ස 

වික් ගඛගපදු මා ගහදුතූ’’  ආහාරං උපච් ඡින් ද . විකසසාධි මන්   

ගලදුකුත් තරධම් මපටිලාභං. බයාෙරිත්වා  ආගරදුගචත් වා. උපච්ඡින්දති, න

වට්ටතී  ාස් මා සභාොනං ලජ් ජිභික් ඛූනංගාව අරිාා අත් තනා අධිෙතවිගසසං 
තාදිගස කාරගණ ස  ආගරදුගචන්  , ගත ච භික් ඛූ අප් ප රූපාා අගනසනාා 
පච් චාං න පරිගාසන්  , තස් මා ගතහි පරිගාසිතපච් චගා කුක් කුච් චං 
උප් පාගදත් වා ආහාරං උපච් ඡින් දිතුං න වට් ටතී  අත් ගථදු. සභාොනඤ් හි 
බයාකතත් තා උපච් ඡින් දිතුං න ලභ . ගත හි කප් පිාගඛත් තං. ගතගනව 
‘‘සභාොනඤ් හි ලජ් ජිභික් ඛූනං කගථතුං වට් ටතී’’  ඉදං ‘‘උපච් ඡින් ද , න 

වට් ටතී’’  ඉමස් ස කාරණං දස ්ගසන් ගතන වුත් තන්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 
වුත් තං. 
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අථ වා විකසසාධි මංබයාෙරිත්වා  ඉදං විගසසස් ස අධිෙතභාවදස් සනත් ථං 
වුත් තං. අධිෙමන් තරාාං අසඞ් කන් ගතගනව ච ආහාරුපච් ගඡගදදු කාතබ් ගබදු  

අනුඤ ්ඤාතත් තා අධිෙගතන න කාතබ් ගබදු  දස් ගසතුං ‘‘විකසසාධි මං

බයාෙරිත්වා ආ ාරං උපච්ඡින්දති, න වට්ටතී’’  වුත් තං. කිං පන අරිාා 
අත් තනා අධිෙතවිගසසං අඤ් ගඤසං ආගරදුගචන් තී  ඉමිස් සා ගචදුදනාා 

‘‘සභා ානඤ්හි ෙජ්ජිභික්ඛූනං ෙකථතුං වට්ටතී’’  වුත් තං. අාගමත් ථ 

යුත් තතගරදු  අම් හාකං ඛන්  ,  ණ්ඨිපකදපි අාමත් ගථදු දස් සිගතදුගාවා . 

භණ්ඩෙං කධොවන්තා  චීවරං ගධදුවන් තා. කධොවනදණ්ඩෙන්   
භණ් ඩගධදුවනදණ් ඩං. 

184. අ ංකුක්කුච්චකෙො  ‘‘මම කිරිාාා මගරාය නු ගඛදු, ගනදු වා’’  
එවං ජාතකුක් කුච් චගකදු. සබ් බත් ථාපි පගනත් ථ එවරූගපසු වත් ථූසු අමගත 
ථුල් ලච් චාස් ස වුත් තත් තා ගතන කතප් පගාදුගෙන ොක් ඛගවදනා උප් පජ් ජතු වා 
මා වා, පාරාජිකාා අභාවගතදු භෙවගතදු වචගනන ථුල් ලච් චාගමවා  වදන්  . 

185. ෙබ් ගභදු පත  එගතනා   බ්භපාතනං, තාදිසං ගභසජ් ජං. ගතනාහ 

‘‘කයන පරිභුත්කතනා’’ ආදි. ‘‘මරණවණ් ණං වා සංවණ් ගණායා’’  

වුත් තත් තා පරිාාාගතදු ආපත්  ගමදුක් ගඛදු න ගහදුතී  ආහ ‘‘පරියාකයොනාම

නත්ථී’’ . 

 බ්භංන ණ් ාතී  ෙබ් භං න ධාගර . වාගතන පාණගකහි වා ෙබ් ගභදු 

විනස ්සන් ගතදු කම් මං විනා න නස් සතී  අධිප් පාගාන ‘‘ද්වී ාොකරහී’’  

වුත් තං. දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.26) පන ‘‘ෙබ් ගභදු හි වාගතන 
පාණගකහි කම් මුනා චා  තීහි කාරගණහි විනස් සතී’’  වත් වා ‘‘කම් මුනා 
විනස ්සන් ගත පන බුද් ධාපි පටිබාහිතුං න සක් ගකදුන් තී’’  වුත් තං. තත් ථ 
වාගතන පාණගකහි වා ෙබ් ගභ විනස ්සන් ගත න පුරිමකම් මුනා ඔකාගසදු 
කගතදු, අපිච තප් පච් චාා කම් මං විපච් ච , සාගමව පන කම් මුනා ඔකාගස 
කගත න එකන් ගතන වාගතදු පාණකා වා අගපක් ඛිතබ් බා  ඉමිනා 
අධිප් පාගාන කම් මස් ස විසුං කාරණභාගවදු වුත් ගතදු  දට් ඨබ් බං. පාණකා 
ඛාදිත් වා අන් තරධාගපන් තී  ගාදුගජතබ් බං. අවිජාානත් ථාා ගභසජ් ජං 
ගදන් තස ්ස කුච් ඡිාං උප් පජ් ජිත් වා විනස් සිස ්සන් තී  ඉමිනා අධිප් පාගාන 
දින් ගන ඔපාතක් ඛණනාදීසු විා කම් මබද් ගධදු, කුච් ඡිාං න උප් පජ් ජිස් සන් තී  
ඉමිනා පන අධිප් පාගාන දින් ගන ගනවත් ථි කම් මබද් ගධදු. 

ස ධම්මිොනන්   එකස් ස සත් ථුගනදු සාසගන සහසික් ඛමානධම් මානං. 

පඤ ්චන් නම් පි විවට් ටනිස ්සිතසීලත් තා ‘‘සමසීෙසද්ධාපඤ්ඤාන’’න්   වුත් තං. 

ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතො  අත් තගනදු ගතසං වා ඤාතකපවාරිතට් ඨානගතදු. 
ගිලානස ්සත් ථාා අප් පවාරිතට් ඨානගතදුපි විඤ් ඤත්  ාා අනුඤ් ඤාතත් තා 
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කතාපි අකතා විාා  අෙතවිඤ්ඤත්ති, ‘‘වද, භන් ගත, පච් චගානා’’  එවං 

අකතපවාරණට් ඨාගන ච විඤ් ඤත්   අෙතවිඤ්ඤත්ති. 

පටියාදියතී  සම් පාගද . අොතුං න වට්ටතී  එත් ථ ොක් කටං වදන්  . 

ස ධම්මිකෙසු වුත්තනකයකනවා  ‘‘ඉගමසම් පි පඤ් චන් නං 

අකතවිඤ ්ඤත්  ාාපි ගභසජ් ජං කාතුං වට් ටතී’’  කුරුන්දට්ඨෙථායං 

වුත් තත් තා කථිතං. යාවඤාතො පස්සන්තී  ාාව තස් ස ඤාතකා පස් සන්  . 

පිතු භගිනී පිතුච්ඡා. මාතු භාතා මාතුකෙො. නප්පක ොන්තී  කාතුං න 

සක් ගකදුන්  . සකචපින යාචන්තී  ‘‘ාාචිතුං ොක් ඛ’’න්   අධිප් පාගාන ාදි න 

ාාචන්  . ආකභො ං ෙත්වා  ඉදං කත් තබ් බතාදස් සනවගසන වුත් තං, 

‘‘ආගභදුෙං පන අකත් වාපි දාතුං වට් ටතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ලිඛිතං. එකත

දසඤාතකෙ ඨකපත්වා  ගතසං පුත් තනත් තාදගාදුපි තප් පටිබද් ධත් තා ඤාතකා 

එවා  ගතපි එත් ගථව සඞ් ෙහිතා. ගතන අඤ්කඤසන්   ඉමිනා අඤ් ඤාතකානං 

ෙහණං ගවදිතබ් බං. ගතගනවාහ ‘‘එකතසං පුත්තපරම්පරායා’’ ආදි. 

කුෙපරිවට්කටො  කුලානං පටිපාටි, කුලපරම් පරා  වුත් තං ගහදු . ‘‘මය් හං 
දස් සන්   කරිස ්සන් තී’’  පච් චාසාා කගරදුන් තස ්සපි ාාචිත් වාපි 
ෙගහතබ් බට් ඨානතාා ඤාතගකසු ගවජ් ජකම් මං වා කුලදූසකාපත්   වා න 

ගහදුතී  වදන්  . සබ්බපකදසුපි විනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො  චූළමාතුයා ආදීසු 
සබ් බපගදසු ‘‘චූළමාතුාා සාමිගකදු’’ ආදිනා ගාදුගජත් වා ගහට් ඨා 
වුත් තනගාන විනිච් ඡගාදු ගවදිතබ් ගබදු. 

වුත්තනකයන පරිකයසිත්වා  ඉමිනා ‘‘ඤා සාමගණගරහි වා’’ ආදිනා 

වුත් තමත් ථං අ දිස් ස . අපච්චාසීසන්කතනා  ‘‘මය් හං දස් සන්   
කරිස ්සන් තී’’  එවං අත් තගනදු අත් ථාා අපච් චාසීසන් ගතන. භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස 
පන උපකාරකත් තං පච් චාසීසන් ගතන කාතුං වට් ට . ‘‘ගභසජ් ජං 

ආචික් ඛථා’’  වුත් ගතපි ාථා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤං පන ෙථා ොතබ්බා’’  ඉදං 

පරිාාාත් තා වට් ට , එවං ගහට් ඨා වුත් තනගාන ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච  ක ත්වා

ෙකරොන්තී’’  ඉමිනා පරිාාගාන කගථන් තස් සපි ගනවත් ථි ගදදුගසදු  ආචරිාා. 

විනාලක් ඛණං අජානන් තස් ස අනාචරිාස් ස තදනුරූපගවදුහාරාසම් භවගතදු 

ඊදිසස ්ස ලාභස් ස උප් පත්   නාම නත් ථී  ‘‘ආචරියභාක ො නාමාය’’න්   වුත් තං, 
විනගා පකතඤ් ඤුනා ආචරිගාන ලභිතබ් බභාගෙදු අාන්   වුත් තං ගහදු . 
පුප් ඵපූජනත් ථාා දින් ගනපි අකප් පිාගවදුහාගරන විධානස ්ස අයුත් තත් තා 

‘‘ෙප්පියවකසනා’’  වුත් තං, ‘‘පුප් ඵං ආහරථා’’ ආදිනා 
කප් පිාගවදුහාරවගසනා  අත් ගථදු. 

ාදි ‘‘පරිත් තං කගරදුථා’’  වුත් ගත කගරදුන්  , 

ගිහිගවායාවච් චකරණට් ඨාගන  ට් ඨතී  ‘‘පරිත්තංෙකරොථ, භන්කතති වුත්කත
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න ොතබ්බ’’න්   වුත් තං, ‘‘භණථා’’  වුත් ගත පන ධම් මකථාා 

අජ් ගඣසනට් ඨාගන ඨිතත් තා ‘‘ොතබ්බ’’න්   වුත් තං. ධම් මඤ ්හි 

අනජ් ඣිට් ගඨනපි කගථතුං වට් ට , පගෙව අජ් ඣිට් ගඨන. චාකෙත්වා සුත්තං 

පරිමජ්ජිත්වා  පරිත් තං කගරදුන් ගතන කාතබ් බවිධිං දස් ගස . 

වි ාරකතො…කප.… දුක්ෙටන්   අඤ් ඤාතකානංගාව දදගතදු ොක් කටං. කනො

කචජානන්තී  ාදි එවං වත් තුං න ජානන්  . උදෙන්   දක් ඛිගණදුදකං. පාගදසු 

අපනීගතසු අවමඞ් ෙලසඤ් ඤිගනදු ගහදුන් තී  ආහ ‘‘නපාදාඅපකනතබ්බා’’ . 

 න්තුං වට්ටතී  ‘‘පරිවාරත් ථාා ආෙච් ඡන් තූ’’  වුත් ගතපි එවං 
සල් ලක් ගඛත් වා ෙන් තුං වට් ට . 

අනාමට්ඨපිණ්ඩපාකතො  අපබ් බජිතස් ස හත් ථගතදු ලද් ගධදු අත් තනා 

අඤ ්ගඤන වා පබ් බජිගතන අග් ෙහිතඅග් ගෙදු පිණ් ඩපාගතදු. ථාෙකෙ  ඉමිනා 

පත් ගතදුපි ෙහිගතදුගාවා  දට් ඨබ් බං. දාමරිෙකචොරස්සා  රජ් ජං 

පත් ථාමානස ්ස පාකටගචදුරස් ස. කචොරනා වත්ථූ  එත් ථ ‘‘ගචදුරනාෙස් ස කිර 
ආමට් ඨං ගදන් ගතදු කුජ් ඣිස ්ස , අනාමට් ඨං න වට් ටතී  ගථගරදු 
පත් තග් ෙහණහත් ගථගනව අග් ෙං ෙගහත් වා පත් ගත භත් තං සබ් බමදාසි, ගසදු 
ගතන තුස් සි. ‘එත් තකං මය් හ’න්   භත් තස ්ස එකපස් ගසගාව ගථදුකං 

ඨගපත් වාපි පුන ගතන සද් ධිං සබ් බම් පි දාතුං වට් ටතී’’  චූළ ණ්ඨිපකද වුත් තං. 

ආමිසස් ස ධම් මස් ස ච අලාගභන අත් තගනදු පරස් ස ච අන් තගර 
සම් භවන් තස ්ස ඡිද් දස් ස විවරස ්ස ගභදස් ස පටිසන් ථරණං පිදහනං ෙණ් හනං 

පටිසන්ථාකරො. අාඤ් හි ගලදුකසන් නිවාගසදු අලබ් භමාගනන ආමිගසන ච 
ධම් ගමන චා  ද් වීහි ඡිද් ගදදු, තස් ස තං ඡිද් දං ාථා න පඤ් ඤාා , එවං පීඨස් ස 
විා පච් චත් ථරගණන ආමිගසන ච ධම් ගමන ච පටිසන් ථරණං 
ආමිසපටිසන් ථාගරදු ධම් මපටිසන් ථාගරදු චා  වුච් ච . තත් ථ 
ධම් මපටිසන් ථාගරදු කස් සචි න කාතබ් ගබදු නත් ථි. ාස් ස කස් සචි හි ෙහට් ඨස ්ස 

වා පබ් බජිතස ්ස වා ධම් ගමන සඞ් ෙගහදු කාතබ් ගබදුගාව. ‘‘පටිසන්ථාකරොපන

ෙස්ස ොතබ්කබො, ෙස්ස න ොතබ්කබො’’  ඉදං පන ආමිසපටිසන් ථාරං 

සන් ධාා වුත් තං. උබ්බාකසත්වා  සමන් තගතදු  ගාදුජනං විලුම් පන් ගතදු 

මනුස් ගස පලාගපත් වා අඤ් ගඤසං අවාසං කත් වා. සඞ්ඝස්සත්ථාය ආ ටා  

පාකවට් ටගතදු තංදිවසස් සත් ථාා ආහටා. වරකපොත්ථචිත්තත්ථරණන්   
අගනකප් පකාරඋත් තමරූපවිචිත් තත් ථරණං. 

187. සත් තරසවග් ගිගාසු පුබ් ගබ එකස් ස අඞ් ගුලිපගතදුගදන මාරිතත් තා 

ගසසගසදුළසජගනසු උදරං ආරුහිත් වා නිසින් නගමකං ඨගපත් වා ‘‘කසසාපි

පන්නරස ජනා’’  වුත් තං. අදූ ෙපාසාණා වියා  අදූහගල ආගරදුපිතපාසාණා 
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විා. ෙම්මාධිප්පායා  තජ් ජනීාාදිකම් මකරණාධිප් පාාා. ආවාක ත්වා  

ආවිසාගපත් වා. වාළවි ාරන්   චණ් ඩසත් ගතහි අධිට් ඨිතවිහාරං. 

189. කයො රුක්කඛන ඔත්ථකතොපි න මරතී ආදීසු ාං වත් තබ් බං, තං 

භූත ාමසික්ඛාපදට්ඨෙථායං සාගමව වක් ඛ . එවඤ් හි තත් ථ වුත් තං (පාචි. 
අට් ඨ. 92) – 

‘‘මනුස්සවිග්  පාරාජිෙවණ්ණනායං පන සබ් බඅට් ඨකථාසු ‘සගච 
භික් ඛු රුක් ගඛන වා අජ් ගඣදුත් ථගතදු ගහදු  ඔපාගත වා ප ගතදු, සක් කා 
ච ගහදු  එගකන පස් ගසන රුක් ඛං ඡින් දිත් වා භූමිං වා ඛණිත් වා 
නික් ඛමිතුං, ජීවිතගහතුපි අත් තනා න කාතබ් බං, අඤ ්ගඤන පන භික් ඛුනා 
භූමිං වා ඛණිත් වා රුක් ඛං වා ඡින් දිත් වා අල් ලරුක් ඛගතදු වා දණ් ඩකං 
ඡින් දිත් වා තං රුක් ඛං පවට් ගටත් වා නික් ඛමාගපතුං වට් ට , අනාපත් තී’  
වුත් තං. තත් ථ කාරණං න දිස් ස , ‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, දවඩාගහ 
ඩය් හමාගන පටග් ගිං දාතුං පරිත් තං කාතු’න්   )චූළව. 283) ඉදං පන 
එකගමව සුත් තං දිස් ස . සගච එතස් ස අනුගලදුමං, අත් තගනදු න වට් ට , 
අඤ ්ඤස ්ස වට් ටතී  ඉදං නානාකරණං න සක් කා ලද් ධුං. අත් තගනදු 
අත් ථාා කගරදුන් ගතදු අත් තසිගනගහන අකුසලචිත් ගතගනව කගරදු , 
පගරදු පන කාරුඤ් ගඤන. තස් මා අනාපත් තී  ගච, එතම් පි අකාරණං. 
කුසලචිත් ගතනපි හි ඉමං ආපත්  ං ආපජ් ජ , සබ් බට් ඨකථාසු පන 
වුත් තත් තා න සක් කා පටිගසගධතුං, ෙගවසිතබ් බා එත් ථ යුත්  , 
අට් ඨකථාචරිාානං වා සද් ධාා ෙන් තබ් බ’’න්  . 

තස් මා ාං එත් ථ ඉගතදු අඤ් ඤථා ගකනචි පපඤ් චිතං,  ණ්ඨිපකදසු ච 
කාරණං වුත් තං, තං න සාරගතදු පච් ගචතබ් බං. 

190. අල්ෙ…කප.… පාචිත්තියන්   සුක් ඛට් ඨාගනපි අග් ගිං පාගතත් වා 

ඉමිනා අධිප් පාගාන ආලිම් ගපන් තස් ස පාචිත්  ාගමව. දුක්ෙටන්   
සුක් ඛට් ඨාගන වා සුක් ඛං ‘‘අසුක් ඛ’’න්   අවවත් ථගපත් වා වා අග් ගිං 
පාගතන් තස් ස ොක් කටං. කීළාධිප් පාගාපි එගසව නගාදු. කීළාධිප් පාගාදු ච 

පටපටාාමානසද් දස් සාදවගසගනව ගවදිතබ් ගබදු. පටිපක් ඛභූගතදු අග් ගි පටග්ගි. 

පරිත්තෙරණන්   ආරක් ඛකරණං. සයං වා උට්ඨිතන්   වාගතරිතානං 

ගවළුආදීනං අඤ ්ඤමඤ් ඤසඞ් ඝට් ටගනන සමුට් ඨිතං. නිරුපාදාකනො  
ඉන් ධනරහිගතදු. 

191-192. කඛත්තකමව ඔතිණ්ණත්තා පාරාජිෙන්   ‘‘ද් වීහී’’  වුත් ගත 
ද් වීහිපි පහාගරහි මරණස් ස පච් චාසීසනගතදු එගකන විනා ද් වින් නං අභාවගතදු 
ච පාරාජිකං. ‘‘ද් වීහිගාවා  නිාමිගත පන එගකන පහාගරන මාරිගත නත් ථි 
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පාරාජික’’න්   වදන්  . පඨමං ආහිතබලගවෙස් ස පුබ් බානුචිණ් ණවගසන 
ධම් මානං ගදසන් තරුප් පත්  ාා ෙමනමත් තං ඨගපත් වා ජීවි න් ද්රිාස් ස තත් ථ 

අවිජ් ජමානත් තා ‘‘සීසච්කඡදෙස්සා’’  වුත් තං. ඉමස්ස වත්ථුස්සා  

ආඝාතනවත් ථුස ්ස. ‘‘පානපරිකභොක නා  වුත් තත් තා ගලදුණගසදුවීරකං 
ාාමකාලික’’න්   වදන්  . 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

ත ාපාරාජිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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4. චතුත්ථපාරාජිෙං 

චතුසච්චවිදූ  චත් තාරි සච් චානි සමාහටානි චතුසච් චං, තං අගවදි 
පටිවිජ් ඣී  චතුසච් චවිදූ. ස පි සාවකානං පච් ගචකබුද් ධානඤ් ච 
චතුසච් චවිොභාගව අනඤ් ඤපුබ් බකත් තා භෙවගතදු චතුසච් චදස් සනස් ස තත් ථ ච 
සබ් බඤ ්ඤුතාා බගලසු ච වසීභාවස් ස පත්  ගතදු පරසන් තාගනසු 
පසාරිතභාගවන පාකටත් තා ච භෙවාව විගසගසන ‘‘චතුසච් චවිදූ’’  ගථදුමනං 
අරහ . 

වග්ගුමුදාතීරියභික්ඛුවත්ථුවණ්ණනා 

193. අධිට්කඨමා  සංවිදහාම. දූතෙම්මන්   ගිහීනං පණ් ණං වා සාසනං වා 

ෙගහත් වා තත් ථ තත් ථ ෙමනං. ඉරියාපථං සණ්ඨකපත්වා  පධානානුරූපං 

කත් වා. පුච්ඡන්තානං වා  ‘‘අායා සන් තඉරිාාපථා අ විා උපසන් තා, කතරං 

විගසසමධිෙච් ඡිංසූ’’  පුච් ඡන් තානං. අනා තසම්බන්කධ පන අසතී  
‘‘භාසිගතදු භවිස ්සතී’’  පාඨගසසං කත් වා අනාෙතසම් බන් ගධ අස . 
‘‘භාසිගතදු’’  අතීතවචනං කථං අනාෙතවචගනන සම් බන් ධමුපෙච් ඡතී  ආහ 

‘‘ෙක්ඛණං පන සද්දසත්ථකතො පරිකයසිතබ්බ’’න්  . ඊදිගස හි ඨාගන 
‘‘ධාතුසම් බන් ගධ පච් චාා’’  ඉමිනා ලක් ඛගණන ධාත් වත් ථසම් බන් ගධ ස  
අාථාකාලවිහිතාපි පච් චාා සාධගවදු භවන් තී  සද් දසත් ථවිදූ වදන්  . 

194. වණ්ණවා  ඉමිනා සකලසරීරානුෙතවණ් ණස ්ස මනාපතා වුත් තා. 

පසන්නමුඛවණ්ණා  ඉමිනා සකලසරීරවණ් ණගතදුපි අධිකතරං මුඛවණ් ණස ්ස 

මනාපතා වුත් තා. විප්පසන්නඡවිවණ්ණා  ඉමිනා පන විජ් ජමානස ්ගසව 
සරීරවණ් ණස් ස අ විා පසන් නතා වුත් තා. ාස් මා ඉන් ද්රිාානං ඌනත් තං වා 

පූරණත් තං වා නත් ථි, තස් මා ‘‘අභිනිවිට්කඨොොසස්සපරිපුණ්ණත්තා’’  වුත් තං. 
ඡට් ඨස ්ස අභිනිවිට් ගඨදුකාගසදු හදාවත් ථු, පඤ් චපසාදානං 
අභිනිවිට් ගඨදුකාසස් ස පරිපුණ් ණතාවචගනගනව හදාවත් ථුආදිසකලසරීරස් ස 

පරිපුණ් ණතා දස් සිතාගාව ගහදුතී  ආහ – ‘‘මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියාන’’න්  . 

යථා තන්   එත් ථ තන්   නිපාතමත් තං. භන්තමි ප්පටිභා ා  

කත් තබ් බාකත් තබ් බස් ස අජානනගතදු භන් තමිෙසදිසා. චතුචක්ෙන්   
චතුඉරිාාපථං. ඉරිාාපගථදු හි ඉධ පවත් තනට් ගඨන ‘‘චක් ක’’න්   අධිප් ගපගතදු. 

නවද්වාරන්   නවහි වණමුගඛහි නවද් වාරං. දුක්ඛන්   සීසගරදුොදිොක් ඛං. 

සබ්බකිච්කචසූ  පත් තපචනචීවරරජනගාදුෙට් ඨානාදිකිච් ගචසු. යාකපතුන්   

වහිතුං පවත් ගතතුං. ගතනාහ ‘‘ කමතු’’න්  . 

195. සන්කතො  ඉමිනා ගතසං විජ් ජමානතං දස් ගස , සංවිජ්ජමානා  

ඉමිනා පන ගතසං උපලබ් භමානතං දස් ගස . ගතනාහ – ‘‘අත්ථි කචව
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උපෙබ්භන්ති චා’’ . උපෙබ්භන්තී  දිස් සන්  , ඤාාන් තී  අත් ගථදු. 

පන්ථදූ නෙම්මන්   පන් ථඝාතනකම් මං.  නන්කතො  මාගරන් ගතදු. 

ඝාකතන්කතො  මාරාගපන් ගතදු. අථ වා  නන්කතො  බන් ධනතාළනාදීහි 

හිංසන් ගතදු. ඝාකතන්කතො  මාගරන් ගතදු. ඡින්දන්කතො  පගරසං හත් ථාදීනි 

ඡින් දන් ගතදු. පචන්කතො  දණ් ගඩන උප් පීගළන් ගතදු. පචනඤ් ගහත් ථ දහනං 

විබාධනං අධිප් ගපතං. පචන්කතො  වා තජ් ගජන් ගතදු තාගසන් ගතදු. අථ වා 

පචන්කතො  ොගමසු අග් ගිපාතනවගසන ගෙහාදීනි ඣාගපත් වා තත් ථ 
අගජළකාදීනි පචන් ගතදු. 

ගා සික් ඛාපගදසු බහුලොරවා න ගහදුන්   ආපත්  වී ක් කමබහුලා, ගත 

සික් ඛාපගදසු අතිබ්බ ාරවා. උද්ධකත  අකප් පිගා කප් පිාසඤ් ඤිතාා 
කප් පිගා අකප් පිාසඤ් ඤිතාා අවජ් ගජ වජ් ජසඤ් ඤිතාා වජ් ගජ 

අවජ් ජසඤ් ඤිතාා ච උද් ධච් චපක ගක. උන්නකළ  උග් ෙතනගළ, 

උට් ඨිතතුච් ඡමාගන  වුත් තං ගහදු . චපකෙ  පත් තචීවරමණ් ඩනාදිනා 

චාපල් ගලන යුත් ගත. මුඛකර  මුඛඛගර, ඛරවචගන  වුත් තං ගහදු . 

විකිණ්ණවාකච  අසංාතවචගන දිවසම් පි නිරත් ථකවචනප් පලාපිගන. මුට් ඨා 

නට් ඨා ස  එගතසන්   මුට්ඨස්සතී, ස විරහිගත  වුත් තං ගහදු . 

අසම්පජාකන  නිප් පඤ් ගඤ. පාෙතින්ද්රිකය  සංවරාභාගවන ගිහිකාගල විා 

විවටඉන් ද්රිගා. ආචරියුපජ්ොකයහි පරිච්චත්තකෙ  ධම් ගමන ආමිගසන ච 
අසඞ් ෙගහත් වා ආචරියුපජ් ඣාගාහි පරිච් චත් ගත අනාගථ අප් ප ට් ගඨ. 

ොභ රුකෙ  පච් චාෙරුගක. 

ඉරියාපථසණ්ඨපනාදීනී  ආදි-සද් ගදන පච් චාපටිගසවනසාමන් තජප් පානං 

ෙහණං ගවදිතබ් බං. ම ානිද්කදකස (මහානි. 87) හි 
ඉරිාාපථසණ් ඨපනපච් චාපටිගසවනසාමන් තජප් පනවගසන  විධං කුහකවත් ථු 
ආෙතං. තත් ථ පාපිච් ඡස ්ගසව සගතදු සම් භාවනාධිප් පාාකගතන ඉරිාාපගථන 

විම් හාපනං ඉරියාපථසණ්ඨපනසඞ්ඛාතං කු ෙවත්ථු. තථා චීවරාදීහි 
නිමන්  තස් ස තදත් ථිකස් ගසව සගතදු පාපිච් ඡතං නිස ්සාා පටික් ගඛපගනන ගත 
ච ෙහප ගක අත් තනි සුප් ප ට් ඨිතසද් ගධ ඤත් වා පුන ගතසං ‘‘අගහදු අගායදු 
අප් පිච් ගඡදු, න කිඤ් චි පටිග් ෙණ් හිතුං ඉච් ඡ , සුලද් ධං වත ගනදු අස් ස, සගච 
අප් පමත් තකම් පි කිඤ් චි පටිග් ෙණ් ගහායා’’  නානාවිගධහි උපාගාහි පණීතානි 
චීවරාදීනි උපගනන් තානං තදනුග් ෙහකාමතංගාව ආවිකත් වා පටිග් ෙහගණන ච 
තගතදු පභු  අසී සකටභාගරහි උපනාමනගහතුභූතං විම් හාපනං 

පච්චයපටිකසවනසඞ්ඛාතං කු ෙවත්ථූ  ගවදිතබ් බං. පාපිච් ඡස් ගසව පන සගතදු 
උත් තරිමනුස ්සධම් මාධිෙමපරිදීපනවාචාා තථා තථා විම් හාපනං 

සාමන්තජප්පනසඞ්ඛාතං කු ෙවත්ථූ  ගවදිතබ් බං. චිත් තලපබ් බතාදිවිහාගරදු 

කෙොෙසම්මතකසනාසනං නාම. ගලදුකසම් මත …ගප.… උපාගාහි 
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සංවණ් ණිාමානගුගණදු  සම් බන් ගධදු. පරිපාකචතුන්   පරිණාගමතුං. 
සුද් ධචිත් ගතන අත් තගනදු ෙන් ථධුරාදිකම් මං කත් වා විචරන් තානං 

තම් මූලකපච් චාපරිගභදුගෙ ගදදුසාභාවං දස් ගසතුං ‘‘කය පනා’’ ආදි වුත් තං. 

භික්ඛාචාකර අසම්පජ්ජමාකන  ගෙදුචරොගම භික් ඛාා චරිත් වා 
ලභිතබ් බපිණ් ඩපාගත අසම් පජ් ජන් ගත. ගත ච වත් තසීගසන සබ් බම් ගපතං 

කගරදුන්  , න ලාභනිමිත් තං. ගතන වුත් තං ‘‘තන්තිපකවණිඝටනො

සාසනකජොතො’’ . 

කිච්කඡනා  න ොක් ඛාා පටිපදාා. බුද් ධානඤ් හි චත් තාගරදුපි මග් ො 
සුඛාපටිපදාව ගහදුන්  , පාරමීපූරණකාගල පන සරාෙගදදුසගමදුහස් ගසව සගතදු 
ආෙතානං ාාචකානං අලඞ් කතප් පටිාත් තං සීසං කන්  ත් වා ෙලගලදුහිතං 
නීහරිත් වා සුඅඤ් ජිතානි අක් ඛීනි උප් පාගටත් වා කුලවංසප් ප ට් ඨාපකං පුත් තං 
මනාපචාරිනිං භරිාන්   එවමාදීනි ගදන් තස් ස අඤ ්ඤානිපි ඛන්  වාදීසදිගසසු 
අත් තභාගවසු ගඡජ් ජගභජ් ජාදීනි පාපුණන් තස් ස ආෙමනීාපටිපදං සන් ධාගාතං 

වුත් තං. ෙසිකරනා  තස් ගසව ගවවචනං. 

එකස ්ගසව දාතුං අසක් කුගණායතාා ෙරුභාවගතදු ‘‘ රුභණ්ඩානී’’  
වුත් තං, සබ් ගබසං භාගජත් වාපි ෙගහතුං අසක් කුගණායතාා 

‘‘ රුපරික්ඛාරානී’’  වුත් තං. සාධාරණපරික්ඛාරභාකවනා  සඞ් ඝිකත් තා 

සබ් බභික් ඛුසාධාරණපරික් ඛාරභාගවන. සඞ් ණ් ාති උපොකපතී  ඉදං 

අගථායචිත් තං සන් ධාා වුත් තං. ගතගනවාහ – ‘‘තථාභාවකතො කථකනත්වා’’ , 
අවිස් සජ් ජිාඅගවභඞ් ගිාභාවගතදු ගථගනත් වා  අත් ගථදු. ෙරුභණ් ඩඤ ්හි 
කුලසඞ් ෙහත් ථාා විස් සජ් ගජන් ගතදු විභජන් ගතදු ච තස් ස 

අවිස් සජ් ජිාඅවඑභඞ් ගිාභාවං ගථගන . කුෙදූසෙදුක්ෙටං ආපජ්ජතී  එත් ථ 
‘‘ගාදු විස් සජ් ගජාය, ආපත්   ථුල් ලච් චාස් සා’’  වුත් තත් තා විස් සජ් ජනපච් චාා 
ථුල් ලච් චගානපි න මුච් ච . 

අසන්තන්   අවිජ් ජමානං. අභූතන්   අනුප් පන් නං. අනුප් පන් නත් තා හි තස් ස 

තං අසන් තන්  . පුරිමස් ස පච් ඡිමං කාරණවචනං. උල්ෙපතී  උග් ෙතායුගකදු 
ලප . සීලඤ් හි භික් ඛුගනදු ආයු, තං තස් ස තථාලපනසමකාලගමව විෙච් ඡ . 

අසන්තසම්භාවනායා  අත් තගනදු අවිජ් ජමානගුගණහි සම් භාවනාා. එවඤ්හි

 ණ් තා…කප.… කථකනත්වා  හිතා ක ොන්තී  එත් ථ අසන් තසම් භාවනාා 
රට් ඨපිණ් ඩස් ස ගථගනත් වා ෙහිතත් තා ගලදුකුත් තරධම් ගමදුපි ගථනිගතදුගාව 

ගහදු . කිතවස්කසවා  කිතවස් ස සකුණග් ෙහණමිව. කෙරාටිෙස්සා  සඨස් ස. 
ගෙදුත් තං වුච් ච  සාධාරණනාමං, මත් ත-සද් ගදදු ලුත් තනිද් දිට් ගඨදු, තස් මා 

සමණා  ගෙදුත් තමත් තං අනුභවන්   ධාගරන් තී  ක ොත්රභුකනො, 
නාමමත් තසමණා  වුත් තං ගහදු . 
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වග් ගුමුදාතීරිාභික් ඛුවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අධිමානවත්ථුවණ්ණනා 

196. ගහට් ඨිමමග් ගෙහි ඤාතමරිාාදාා එව ජානනගතදු අඤ් ඤා 
අග් ෙමග් ෙපඤ් ඤා, තස් සා ඵලභාවගතදු අග් ෙඵලපඤ් ඤා තංසහෙතා 

සම් මාසඞ් කප් පාදගාදු ච අඤ් ඤා  වුත් තා  ආහ ‘‘අඤ්ඤං බයාෙරිංසූති

අර ත්තං බයාෙරිංසූ’’ . අරියසාවෙස්ස තාව නුප්පජ්ජතී  

පහීනාධිමානපච් චාත් තා නුප් පජ් ජ . සීෙවකතොපි…කප.… නුප්පජ්ජති 

අකාරකභාවගතදු. තිෙක්ඛණං ආකරොකපත්වා  කලාපසම් මසනවගසන 

 ලක් ඛණං ආගරදුගපත් වා. ආරද්ධවිපස්සෙස්සා  උදාබ් බාානුපස් සනාා 
ආරද් ධවිපස් සකස ්ස. සුද් ධසමථලාභී විපස් සනාා කම් මං අකත් වාපි 
කිගලසසමුදාචාරං අපස් සන් ගතදු ගකවලං අඤ් ඤාණබගලන 

‘‘අරිගාදුහමස් මී’’  මඤ් ඤතී  ආහ ‘‘සුද්ධසමථොභිං වා’’ . ‘‘අර ා

අ ’’න්තිමඤ්ඤති උච් චවාලඞ් කවාසී ම ානා ත්කථකරො විා. 

තලඞ් ෙරවාසී ධම්මදින්නත්කථකරො කිර නාම එගකදු පභින් නප් පටිසම් භිගදදු 
මහාඛීණාසගවදු මහගතදු භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ඔවාදදාාගකදු අගහදුසි. ගසදු එකදිවසං 
අත් තගනදු දිවාට් ඨාගන නිසීදිත් වා ‘‘කින් නු ගඛදු අම් හාකං ආචරිාස් ස 
උච් චවාලඞ් කවාසීමහානාෙත් ගථරස් ස සමණභාවකිච් චං මත් ථකප් පත් තං, 
ගනදු’’  ආවජ් ගජන් ගතදු පුථුජ් ජනභාවගමවස් ස දිස් වා ‘‘මයි අෙච් ඡන් ගත 
පුථුජ් ජනකාලකිරිාගමව කරිස ්සතී’’  ච ඤත් වා ඉද් ධිාා ගවහාසං උප් ප ත් වා 
දිවාට් ඨාගන නිසින් නස ්ස ගථරස ්ස සමීගප ඔගරදුහිත් වා වන් දිත් වා වත් තං 
දස් ගසත් වා එකමන් තං නිසීදි. ‘‘කිං, ආවුගසදු ධම් මදින් න, අකාගල 
ආෙගතදුසී’’  ච වුත් ගතදු ‘‘පඤ ්හං, භන් ගත, පුච් ඡිතුං ආෙගතදුම් හී’’  ආහ. 
තගතදු ‘‘පුච් ඡාවුගසදු, ජානමානා කථයිස් සාමා’’  වුත් ගතදු පඤ් හසහස් සං පුච් ඡි. 
ගථගරදු පුච් ඡිතං පුච් ඡිතං පඤ් හං අසජ් ජමාගනදුව කගථසි. තගතදු ‘‘අ  ක් ඛං 
ගවදු, භන් ගත, ඤාණං, කදා තුම් ගහහි අාං ධම් ගමදු අධිෙගතදු’’  වුත් ගතදු 
‘‘ඉගතදු සට් ඨිවස ්සකාගල, ආවුගසදු’’  ආහ. සමාධිම් හි, භන් ගත, 
වළඤ් ගජථා . න ඉදං, ආවුගසදු, භාරිාන්  . ගතන හි, භන් ගත, එකං හත් ථිං 
මාගපථා . ගථගරදු සබ් බගසතං හත් ථිං මාගපසි. ඉදානි, භන් ගත, ාථා අාං 
හත් ථී අඤ් ජිතකණ් ගණදු පසාරිතනඞ් ගුට් ගඨදු ගසදුණ් ඩං මුගඛ පක් ඛිපිත් වා 
ගභරවං ගකදුඤ් චනාදං කගරදුන් ගතදු තුම් හාකං අභිමුඛං ආෙච් ඡ , තථා නං 
කගරදුථා . ගථගරදු තථා කත් වා ගවගෙන ආෙච් ඡගතදු හත් ථිස් ස ගභරවං 
ආකාරං දිස ්වා උට් ඨාා පලායිතුං ආරද් ගධදු. තගමනං ඛීණාසවත් ගථගරදු හත් ථං 
පසාගරත් වා චීවරකණ් ගණ ෙගහත් වා ‘‘භන් ගත, ඛීණාසවස් ස සාරජ් ජං නාම 
ගහදුතී’’  ආහ. ගසදු තස් මිං කාගල අත් තගනදු පුථුජ් ජනභාවං ඤත් වා 
‘‘අවස් සගාදු ගම, ආවුගසදු, ධම් මදින් න ගහදුහී’’  වත් වා පාදමූගල උක් කුටිකං 
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නිසීදි. ‘‘භන් ගත, තුම් හාකං අවස් සගාදු භවිස ්සාමිච් ගචවාහං ආෙගතදු, මා 
චින් තයිත් ථා’’  කම් මට් ඨානං කගථසි. ගථගරදු කම් මට් ඨානං ෙගහත් වා 
චඞ් කමං ඔරුය් හ ත ගා පදවාගර අග් ෙඵලං අරහත් තං පාපුණි. ගථගරදු කිර 
ගදදුසචරිගතදු අගහදුසි. 

අධිමානවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සවිභඞ් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

197-198. යස්මාපනා ආදි ‘‘අසන් තං අභූතං අසංවිජ් ජමාන’’න්   එගතසං 

කාරණවචනං. තත් ථ යන්   ාං උත් තරිමනුස් සධම් මං. අනභිජානන්   අත් තනි 

අත් ථිභාවං අජානන් ගතදු. සමුදාචරතී  ‘‘අත් ථි මය් හං එස ධම් ගමදු’’  කගථ  

ජානාගප  වා. ‘‘අසන් තං අභූත’’න්   ඉමස් ස කාරණවචනං සන්තාකන 

අනුප්පන්කනො . ඤාකණනච අසච්ඡිෙකතො  ඉදං පන ‘‘අසංවිජ් ජමාන’’න්   
එතස ්ස කාරණවචනං. පක මනුස් ගසහි උත් තරිතරානං බුද් ධාදිඋත් තමපුරිසානං 

අධිෙමධම් ගමදු උත්තරිමනුස්සධම්කමො  ආහ ‘‘උත්තරිමනුස්සාන’’න්  ආදි. 

තන්   උත් තරිමනුස් සධම් මං. අථ පදභාජගන බහුවචනනිද් ගදගසදු කස් මා 

කගතදු  ආහ ‘‘පදභාජකන පනා’’ ආදි. කිඤ් චාපි උත් තරිමනුස් සධම් ගමදු 

අබයාකගතදුපි ගහදු , ආගරදුෙයට් ගඨන පන බාහිතිෙසුත්කත විා ‘‘කුසකෙ

ධම්කම’’  වුත් තං. අස්සා  උත් තරිමනුස් සධම් මස් ස. ඛණලාමුහුත් ත-සද් දා 
අඤ ්ඤත් ථ භින් නත් ථාපි ගහදුන්  , ඉධ පන ඛණපරිාාාවගසගනව ‘‘තං ඛණං 

තං ලාං තං මුහුත් ත’’න්   පාළියං වුත් තං. 

අධිෙන් තබ් බගතදු අධිෙගමදු, ඣානාදි, අධිෙමස ්ස පුච් ඡා අධි මපුච්ඡා. 

ගතනාහ ‘‘ොනවිකමොක්ඛාදීසූ’’ ආදි. උපායපුච්ඡා  අධිෙමුපාාපුච් ඡා. 

කින්තී  ගකන පකාගරන, ගකන විධිනා  අත් ගථදු. ෙතකමසංත්වංධම්මානං

ොභී  ඉදං පන පුබ් ගබ ‘‘කිං ගත අධිෙත’’න්   අනිද් ධාරිතගභදා 
ඣානාදිවිගසසා පුච් ඡිතා  ඉදානි ගතසං නිද් ධාගරත් වා පුච් ඡනාකාරදස් සනං. 

තස්මා  ාස් මා ාථාවුත් ගතහි ඡහාකාගරහි අධිෙමබයාකරණං 

ගසදුගධතබ් බං, තස් මා. එත්තාවතාවා  එත් තගකන බයාකරණමත් ගතගනව න 

සක් කාතබ් ගබදු. බයාකරණඤ් හි එකච් චස ්ස අාාථාවගතදුපි ගහදුතී . ඉකමසුපන

ඡසු ඨාකනසු කසොධනත්ථං වත්තබ්කබො  ාථා නාම ජාතරූපප රූපකම් පි 
ජාතරූපං විා ඛාාතී  ජාතරූපං නිඝංසනතාපනච් ගඡදගනහි ගසදුගධතබ් බං, 
එවගමව ඉගමසු ඉදාගනව වුත් ගතසු ඡසු ඨාගනසු පක් ඛිපිත් වා ගසදුධනත් ථං 

වත් තබ් ගබදු. විකමොක්ඛාදීසූ  ආදි-සද් ගදන 
සමාධිසමාපත්  ඤාණදස් සනමග් ෙභාවනාඵලසච් ඡිකිරිාාදිං සඞ් ෙණ් හා . 
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පාෙකටො ක ොතී  අධිෙතවිගසසස් ස ස සම් ගමදුසාභාවගතදු. ගසසපුච් ඡාසුපි 

පාෙකටොක ොතී  පගද එගසව නගාදු. 

සබ්කබසඤ්හි අත්තනා අධි තමග්ක නපහීනකිකෙසා පාෙටා ක ොන්තී  
ඉදං ගාභුායවගසන වුත් තං. කස ්සචි හි අත් තනා අධිෙතමග් ෙවජ් ඣකිගලගසසු 
සන් ගදගහදු උප් පජ් ජ ගාව මහානාමස් ස සක් කස ්ස විා. ගසදු හි සකදාොමී 
සමාගනදුපි ‘‘තස් ස මය් හං, භන් ගත, එවං ගහදු  ‘ගකදු සු නාම ගම ධම් ගමදු 
අජ් ඣත් තං අප් පහීගනදු, ගාන ගම එකදා ගලදුභධම් මාපි චිත් තං පරිාාදාා 
 ට් ඨන්  , ගදදුසධම් මාපි චිත් තං පරිාාදාා  ට් ඨන්  , ගමදුහධම් මාපි චිත් තං 
පරිාාදාා  ට් ඨන් තී’’’  )ම. නි. 1.175) භෙවන් තං පුච් ඡි. අාං කිර රාජා 
සකදාොමිමග් ගෙන ගලදුභගදදුසගමදුහා නිරවගසසා පහීාන් තී  සඤ් ඤී 
අගහදුසි. කිං අරිාසාවකස් ස එවං සන් ගදගහදු උප් පජ් ජතී ? ආම උප් පජ් ජ . 
කස ්මා? පණ් ණත්  ාං අගකදුවිදත් තා. ‘‘අාං කිගලගසදු අසුකමග් ෙවජ් ගඣදු’’  
ඉමිස ්සා පණ් ණත්  ාා අගකදුවිදස් ස හි අරිාසාවකස් ස එවං ගහදු . කිං තස් ස 
පච් චගවක් ඛණා නත් ථී ? අත් ථි, සා පන න සබ් ගබසං පරිපුණ් ණා ගහදු . 
එගකදු හි පහීනකිගලසගමව පච් චගවක් ඛ , එගකදු අවසිට් ඨකිගලසගමව, 
එගකදු මග් ෙගමව, එගකදු ඵලගමව, එගකදු නිබ් බානගමව. ඉමාසු පන පඤ් චසු 
පච් චගවක් ඛණාසු එකං වා ද් ගව වා ගනදු ලද් ධුං න වට් ට . ඉ  ාස් ස 
පච් චගවක් ඛණා න පරිපුණ් ණා, තස් ස මග් ෙවජ් ඣකිගලසපණ් ණත්  ාං 

අගකදුවිදත් තා එවං ගහදු . උග්  පරිපුච්ඡාකුසො  
සජ් ඣාාමග් ෙසංවණ් ණනාසු නිපුණා. 

ාාා පටිපදාා ාස ්ස අරිාමග් ගෙදු ආෙච් ඡ , සා පුබ් බභාෙපටිපත්   

ආ මනපටිපදා. කසොකධතබ්බා  සුද් ධා උදාහු න සුද් ධා  විචාරණවගසන 

ගසදුගධතබ් බා. න සුජ්ෙතී  තත් ථ තත් ථ පමාදපටිපත්  සබ් භාවගතදු. 

අපකනතබ්කබො  අත් තගනදු පටිඤ ්ඤාා අපගනතබ් ගබදු. ‘‘සුජ්ෙතී’’  වත් වා 

සුජ් ඣනාකාරං දස් ගසතුං ‘‘දීඝරත්ත’’න්  ආදි වුත් තං. පඤ්ඤායතී  එත් ථාපි 

‘‘යදී’’  පදං ආගනත් වා ාදි ගසදු භික් ඛු තාා පටිපදාා පඤ් ඤාාතී  

සම් බන් ගධදු. චතූසු පච් චගාසු අලග් ෙත් තා ‘‘ආොකසපාණිසකමන කචතසා’’  

වුත් තං. වුත්තසදිසන්   තස් ස භික් ඛුගනදු බයාකරණං ඉමස ්මිං සුත් ගත වුත් ගතන 
සදිසං, සමන්   අත් ගථදු. 

ඛීණාසවපටිපත්තිසදිසා පටිපදා ක ොතී  දීඝරත් තං 

සුවික් ඛම් භිතකිගලසත් තා. ඛීණාසවස්ස නාම…කප.… න ක ොතී  
පහීනවිපල් ලාසත් තා ජීවිතනිකන්  ාා ච අභාවගතදු න ගහදු . පුථුජ් ජනස ්ස පන 
අප් පහීනවිපල් ලාසත් තා ජීවිතනිකන්  සබ් භාවගතදු ච අප් පමත් තගකනපි ගහදු . 
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තත්රිමානි වත් ථූනි – දීඝභාණෙඅභයත්කථකරො කිර එකං පිණ් ඩපා කං 
පරිග් ෙගහතුං අසක් ගකදුන් ගතදු දහරස් ස සඤ් ඤං අදාසි. ගසදු තං නහාාමානං 
කලයාණීනදීමුඛද් වාගර නිමුජ් ජිත් වා පාගද අග් ෙගහසි. පිණ් ඩපා ගකදු 
‘‘කුම් භීගලදු’’  සඤ් ඤාා මහාසද් දං අකාසි, තදා නං ‘‘පුථුජ් ජගනදු’’  ජානිංසු. 

චන්දමුඛතිස්සරාජොකෙ පන මහාවිහාගර සඞ් ඝත් ගථගරදු ඛීණාසගවදු 
ොබ් බලචක් ඛුගකදු විහාගරගාව අච් ඡ . තං රාජා ‘‘ගථරං පරිග් ෙණ් හිස් සාමී’’  
භික් ඛූසු භික් ඛාචාරං ෙගතසු අප් පසද් ගදදු උපසඞ් කමිත් වා සප් ගපදු විා පාගද 
අග් ෙගහසි. ගථගරදු සිලාථම් ගභදු විා නිච් චගලදු හුත් වා ‘‘ගකදු එත් ථා’’  ආහ. 
අහං, භන් ගත,  ස් ගසදු . සුෙන් ධං වාාසි ගනදු  ස් සා . එවං ඛීණාසවස් ස භාං 
නාම නත් ථි. එකච් ගචදු පන පුථුජ් ජගනදුපි අ සූගරදු ගහදු  නිබ් භගාදු, ගසදු 

රජනීගාන ආරම් මගණන පරිග් ෙණ් හිතබ් ගබදු. වසභරාජාපි හි එකං ගථරං 
පරිග් ෙණ් හමාගනදු ඝගර නිසීදාගපත් වා තස් ස සන්  ගක බදරසාළවං 
මද් දමාගනදු නිසීදි. මහාගථරස් ස ගඛගළදු චලිගතදු, ගථරස ්ස පුථුජ් ජනභාගවදු 
ආවිභූගතදු. ඛීණාසවස් ස හි රසතණ් හා නාම සුප් පහීනා, දිබ් ගබසුපි රගසසු 
නිකන්   නාම න ගහදු . තස් මා ඉගමහි උපාගාහි පරිග් ෙගහත් වා සචස් ස භාං 
වා ඡම් භිතත් තං වා රසතණ් හා වා උප් පජ් ජ , ‘‘න ත් වං අරහා’’  
අපගනතබ් ගබදු. 

අසන් තගුණසම් භාවනලක් ඛණා පාපිච් ඡා  ආහ – ‘‘යා සා

ඉකධෙච්කචො…කප.… ආදිනා නකයනා’’ . ආදි-සද් ගදන ‘‘අස් සද් ගධදු 
සමාගනදු ‘සද් ගධදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , අප් පස ්සුගතදුව සමාගනදු 
‘බහුස ්සුගතදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , සඞ් ෙණිකාරාගමදුව සමාගනදු 
‘පවිවිත් ගතදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , කුසීගතදුව සමාගනදු 
‘ආරද් ධවීරිගාදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , මුට් ඨස් සතීව සමාගනදු 
‘උපට් ඨිතස් සතී  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , අසමාහිගතදුව සමාගනදු 
‘සමාහිගතදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , ොප් පඤ් ගඤදුව සමාගනදු 
‘පඤ ්ඤවා  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , අඛීණාසගවදුව සමාගනදු 
‘ඛීණාසගවදු  මං ජගනදු ජානාතූ’  ඉච් ඡ , ාා එවරූපා ඉච් ඡා ඉච් ඡාෙතා 
පාපිච් ඡතා රාගෙදු සාරාගෙදු චිත් තස් ස සාරාගෙදු, අාං වුච් ච  පාපිච් ඡතා’’  

)විභ. 851) එවං වුත් තං පාළිපගදසං සඞ් ෙණ් හා . පාපිොයා  ලාමිකාා 

ඉච් ඡාා. අපෙකතො  පාපිකාා ඉච් ඡාා සම් මාආජීවගතදු අගපගතදු කගතදු  
ඉච් ඡාා අපකගතදු. තථාභූගතදු ච මිච් ඡාජීගවන අභිභූගතදු පරාජිගතදු නාම 

ගහදුතී  ආහ ‘‘අභිභූකතො පරාජිකතො’’ . 

සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං නිරයායුපෙඩ්ඪතී  ාථා කුගසදු ගාන ොග් ෙහිගතදු, 
තස් ස හත් ථං අනුකන් ත  ඵාගල , එවගමව සමණධම් මසඞ් ඛාතං සාමඤ් ඤම් පි 
ඛණ් ඩසීලාදිතාා ොප් පරාමට් ඨං නිරාාා උපකඩ් ඪ , නිරගා නිබ් බත් තාගපතී  

අත් ගථදු. සිථිකෙො  ඔලීයිත් වා කරගණන සිථිලග් ොගහන කගතදු. පරිබ්බාකජො  
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ඛණ් ඩාදිභාවප් පත් ගතදු සමණධම් ගමදු. භිකයයොආකිරකතරජන්   අබ් භන් තගර 
විජ් ජමානං රාෙරජාදිං එවරූගපදු සමණධම් ගමදු අපගනතුං න සක් ගකදු , අථ 

ගඛදු තස් ස උපරි අපරම් පි රාෙරජාදිං ආකිරතී  අත් ගථදු. භික්ඛුභාකවො  
පාරාජිකං ආපජ් ජිත් වා ‘‘සමගණදු අහ’’න්   පටිජානනගතදු 

ගවදුහාරමත් තසිද් ගධදු භික් ඛුභාගවදු. අජානකමවා  පාගඨ එවා  

අවධාරණත් ගථ නිපාගතදු. අජානකමවන්   පාගඨ පන එවං ජානාමි එවං 
පස් සාමී  අවචන්   ගාදුගජතබ් බං. 

පදභාජනීයවණ්ණනා 

199. අසුභජ්ොනාදීනී  ආදි-සද් ගදන කාාෙතාස ජ් ඣානඤ් ච 
කසිණජ් ඣානඤ් ච සඞ් ෙණ් හා . ගතන ‘‘කාාෙතාස ජ් ඣානං 
පථවීකසිණජ් ඣානං සමාපජ් ජි’’න්  ආදිං වදන් ගතදුපි පාරාජිගකදුව ගහදුතී  

ගවදිතබ් බං. විකමොක්කඛො  එත් ථ වි-සද් ගදදු විගසසත් ගථදු විවිධත් ගථදු වා  

දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘සුට්ඨු මුත්කතො’’ ආදි. විකමොක්කඛො  චත් තාගරදු 

අරිාමග් ො. තස් ස සගුණගතදු සුඤ් ඤතාදිනාමලාභං දස් ගසන් ගතදු ආහ ‘‘කසො

පනාය’’ න්  ආදි. මග් ගෙදු හි නාම පඤ් චහි කාරගණහි නාමං ලභ  සරගසන වා 
පච් චනීගකන වා සගුගණන වා ආරම් මගණන වා ආෙමගනන වා. සගච හි 
සඞ් ඛාරුගපක් ඛා අනිච් චගතදු සඞ් ඛාගර සම් මසිත් වා වුට් ඨා , 
අනිමිත් තවිගමදුක් ගඛන විමුච් ච , සගච ොක් ඛගතදු සම් මසිත් වා වුට් ඨා , 
අප් පණිහිතවිගමදුක් ගඛන විමුච් ච , සගච අනත් තගතදු සම් මසිත් වා වුට් ඨා , 

සුඤ ්ඤතවිගමදුක් ගඛන විමුච් ච , ඉදං සරසකතො නාමං නාම. ාස් මා පගනස 
අනිච් චානුපස ්සනාා සඞ් ඛාරානං ඝනවිනිබ් ගභදුෙං කත් වා 
නිච් චනිමිත් තධුවනිමිත් තසස ්සතනිමිත් තානි පජහන් ගතදු ආෙගතදු, තස් මා 
අනිමිත් ගතදු. ොක් ඛානුපස් සනාා පන සුඛසඤ් ඤං පහාා පණිධිං පත් ථනං 
සුක් ඛාගපත් වා ආෙතත් තා අප් පණිහිගතදු. අනත් තානුපස් සනාා 
අත් තසත් තපුග් ෙලසඤ් ඤං පහාා සඞ් ඛාරානං සුඤ් ඤගතදු දිට් ඨත් තා 

සුඤ ්ඤගතදු  ඉදං පච්චනීෙකතො නාමං නාම. 

රාොදීහි පගනස සුඤ් ඤතත් තා සුඤ් ඤගතදු. රූපනිමිත් තාදීනං 
රාෙනිමිත් තාදීනංගාව වා අභාගවන අනිමිත් ගතදු. රාොදිපණිධිආදීනං 

අභාවගතදු අප් පණිහිගතදු  ඉදමස් ස සගුණකතො නාමං. ස් වාාං සුඤ ්ඤතං 
අනිමිත් තං අප් පණිහිතඤ් ච නිබ් බානං ආරම් මණං කගරදුතී  සුඤ් ඤගතදු 

අනිමිත් ගතදු අප් පණිහිගතදු  වුච් ච , ඉදමස් ස ආරම්මණකතො නාමං. ආෙමනං 
පන ොවිධං විපස් සනාෙමනං මග් ොෙමනඤ් ච. තත් ථ මග් ගෙ විපස් සනාෙමනං 
ලබ් භ , ඵගල මග් ොෙමනං. අනත් තානුපස් සනා හි සුඤ් ඤතා නාම, 
සුඤ ්ඤතවිපස් සනාා මග් ගෙදු සුඤ් ඤගතදු. අනිච් චානුපස ්සනා අනිමිත් තා නාම, 
අනිමිත් තවිපස් සනාා මග් ගෙදු අනිමිත් ගතදු. ඉදං පන නාමං න 
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අභිධම් මපරිාාගාන ලබ් භ . තථා හි තං සඞ් ඛාරනිමිත් තස් ස අවිජහනගතදු න 
නිප් පරිාාගාන අනිමිත් තං, සුත් තන් තපරිාාගාන පන ලබ් භ . තත්ර හි 
ගෙදුත්රභුඤාණං අනිමිත් තං නිබ් බානං ආරම් මණං කත් වා අනිමිත් තනාමකං 
හුත් වා සාං ආෙමනිාට් ඨාගන ඨත් වා මග් ෙස් ස නාමං ගදතී  වදන්  , ගතන 
මග් ගෙදු අනිමිත් ගතදු  වුත් ගතදු. මග් ොෙමගනන පන ඵලං අනිමිත් තන්   
යුජ් ජ ගාව. ොක් ඛානුපස් සනා සඞ් ඛාගරසු පණිධිං සුක් ඛාගපත් වා ආෙතත් තා 
අප් පණිහිතා නාම, අප් පණිහිතවිපස් සනාා මග් ගෙදු අප් පණිහිගතදු, 
අප් පණිහිතමග් ෙස ්ස ඵලං අප් පණිහිතං. එවං විපස් සනා අත් තගනදු නාමං 

මග් ෙස් ස ගද , මග් ගෙදු ඵලස ්සා  ඉදං ආ මනකතො නාමං. සුඤ්ඤත්තා  
විවිත් තත් තා. න හි මග් ගෙ රාොදගාදු සන්  , උපරූපරි උප් පජ් ජනකරාොදීනං 

කාරණත් තා රාොදගාදු නිමිත් තන්   ආහ ‘‘රා කදොසකමො නිමිත්කතහී’’ . 
සවිග් ෙහානං විා උපට් ඨානම් ගපත් ථ නිමිත් තන්   වදන්  . රාොදගාදුව 

පවත්  ට් ඨානට් ගඨන පණිධී  ආහ ‘‘රා කදොසකමො පණිධීන’’න්  . 

වත් ථුවිජ් ජාදිං සන් ධාා අවචනගතදු ‘‘විජ්ජානං ොභීම්හී’’  වුත් ගතපි ගහදු . 

එකෙෙකෙොට්ඨාසවකසනා  ස පට් ඨානචතුක් කාදිඑගකකගකදුට් ඨාසවගසන. 
කිඤ් චාපි මහාඅට් ඨකථාාම් පි එගකකගකදුට් ඨාසවගසගනව දස් සිතං, තත් ථ පන 
‘‘ගලදුකුත් තරානං ස පට් ඨානාන’’න්  ආදිනා පච් ගචකං ගලදුකුත් තර-සද් දං 
ගාදුගජත් වා එගකකගකදුට් ඨාසවගසගනව වුත් තං, ඉධ ගලදුකුත් තර-සද් ගදන 

විනා  අාගමත් ථ විගසගසදු. තත්ථා  ගතසු ගකදුට් ඨාගසසු. 

නනු ච ‘‘කිගලසප් පහානගමවා’’  කස් මා වුත් තං. න හි කිගලසානං 
පහානමත් තං උත් තරිමනුස ්සධම් ගමදු ගහදුතී  ගාදු වගදාය, තං සන් ධාා 
කිගලසප් පහානස ්ස මග් ෙකිච් චත් තා කිච් චවගසන මග් ගෙදු දීපිගතදු  දස් ගසතුං 

‘‘තං පනා’’ ආදි වුත් තං. කාමරාෙං සන් ධාා ‘‘තතියමග්ක නහි රා කදොසානං

ප ාන’’න්   වුත් තං, න පන රූපරාෙඅරූපරාගෙ සන් ධාා. න හි ගත ගතන 
පහීාන්   චතුත් ථමග් ගෙන පහාතබ් බත් තා. 

රා ා චිත්තං විනීවරණතා  රාො චිත් තස් ස විනීවරණතා  වුත් තං ගහදු . 
රාො විමුත් තස ්ස චිත් තස ්ස තස් ගසව රාෙනීවරණස් ස අභාගවන 
විෙතනීවරණත් තා විනීවරණතා  අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. එස නගාදු ගසගසසුපි. 

ාා ච පඤ් ච විජ් ජා  ගාදුගජතබ් බං. නිබ්බට්ටිතකෙොකුත්තරත්තා  
විසුංගාව ගලදුකගතදු අපෙතගලදුකුත් තරත් තා. ාථා විනා ගලදුකුත් තර-සද් ගදන 
‘‘ස පට් ඨානාදීනං ලාභීම් හී’’  වුත් ගතපි පාරාජිකං ගහදු , එවමිධාපි 
‘‘අත් ථපටිසම් භිදාා ලාභීම් හී  වුත් ගතපි ගහදු ගාවා’’  වත් තුං යුජ් ජ . 
කිඤ් චාපි යුජ් ජ , අථ ගඛදු මහාඅට් ඨකථාාං විභාගෙන වුත් තත් තා න සක් කා 

එවමිදං වත් තුන්   දස් ගසතුං ‘‘ම ාඅට්ඨෙථායං පන…කප.… න සක්ො 
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පටුන 

අඤ්ඤං පමාණං ොතු’’න්   වුත් තං. තම් පි තත් ගථව පටික් ඛිත් තන්   
සම් බන් ගධදු. 

සුද්ධිෙවාරෙථාවණ්ණනා 

200. උල්ෙපනාොරන්   සමාපජ් ජින්  ආදිඋල් ලපනාකාරං. 

ආපත්තිකභදන්   ‘‘න පටිවිජානන් තස් ස ආපත්   

ථුල් ලච් චාස් සා’’ ආදිආපත්  ගභදං. පුන ආකනත්වා පඨමජ්ොනාදීහි න

කයොජිතන්   එත් ථ ‘‘පඨමජ් ඣාගනනා’’  පාගඨදු   ණ්ඨිපකද වුත් තං, තගදව 
යුත් තං. 

කත් තුසාධගනදුපි භණිත-සද් ගදදු ගහදුතී  ආහ ‘‘අථ වා’’ ආදි. ගාන 
චිත් ගතන මුසා භණ , ගතගනව චිත් ගතන න සක් කා ‘‘මුසා භණාමී’’  
ජානිතුං, අන් තරන් තරා පන අඤ් ගඤන චිත් ගතන ‘‘මුසා භණාමී’’  ජානාතී  

වුත් තං ‘‘භණන්තස්සක ොතිමුසා භණාමී’’ . අයකමත්ථ අත්කථො දස්සිකතො  

තීහි අඞ් ගෙහි සමන් නාෙගතදු මුසාවාගදදු  අාගමත් ථ අත් ගථදු දස් සිගතදු. න 

සක්ො න භවිතුන්   පුබ් බභාෙගතදු පට් ඨාා ආගභදුෙං කත් වා භණිතත් තා න 

සක් කා න භවිතුං. ආපත්තියා න ොකරතබ්කබො  පුබ් බභාෙක් ඛගණ ‘‘මුසා 
භණිස ්සාමී’’  ආගභදුෙං විනා සහසා භණන් තස් ස වචනක් ඛගණ ‘‘මුසා 
එත’’න්   උපට් ඨිගතපි නිවත් ගතතුමසක් කුගණායතාා අවිසාභාවගතදු 

ආපත්  ාා න කාගරතබ් ගබදු. දවා  සහසා. රවා  අඤ් ඤං වත් තුකාමස් ස 
ඛලිත් වා අඤ ්ඤභණනං. 

තං ජානාතී  තංඤාණං, තස් ස භාගවදු තංඤාණතා, ඤාණස් ස 

අත් ථසංගවදනන්   අත් ගථදු. ඤාණසකමොධානන්   ඤාණස් ස බහුභාගවදු, 

එකචිත් තුප් පාගද අගනකඤාණතා  අත් ගථදු. නහිසක්ො…කප.… ජානිතුන්   
ආරම් මණකරණස ්ස අභාවගතදු වුත් තං. අසම් ගමදුහාවගබදුගධදු ච ඊදිසස් ස 
ඤාණස් ස නත් ථි, ‘‘භණිස් සාමී’’  පවත් තචිත් තං ‘‘භණාමී’’  පවත් තචිත් තස් ස 
පච් චගාදු හුත් වා නිරුජ් ඣ , තඤ් ච ‘‘භණිත’’න්   පවත් තචිත් තස් ස පච් චගාදු 

හුත් වා  ආහ – ‘‘පුරිමංපුරිමංපන…කප.… නිරුජ්ෙතී’’ . තස් මිං පුබ් බභාගෙ 
ස  ‘‘ගසසද් වාං න ගහස් සතී’’  එතං නත් ථි, අවස් සං ගහදු ගාවා  වුත් තං 
ගහදු , භණිස ්සාමී  පුබ් බභාගෙ ස  ‘‘භණාමි භණිත’’න්   එතං ද් වාං න න 

ගහදු , ගහදු ගාවා  අධිප් පාගාදු. එෙං විය පොසතී  අගනකක් ඛගණ 
උප් පන් නම් පි චිත් තං එකක් ඛගණ උප් පන් නසදිසං හුත් වා පකාස . 

සමාපජ්ජින්තිආදීනී  ආදි-සද් ගදන සමාපජ් ජාමි, සමාපන් ගනදු  ඉමානි ද් ගව 
සඞ් ෙණ් හා . තත් ථ සමාපජ් ජිං, සමාපන් ගනදු  ඉගමසං අස පි 
කාලනානත් ගත වචනවිගසසං සන් ධාා විසුං ෙහණං. 



සාරත්ථදීපනී 2 භික්ඛු විභංගෙ පාරාජිකා වණ්ණනා 4- පාරජිකා 

254 

පටුන 

207. සෙභාවපරිච්චජනවකසනා  අත් තගනදු සන් තකභාවස් ස 
පරිච් චජනවගසන. මග් ගුප් පත්  ගතදු පුබ් ගබ විා ‘‘සරාගෙදු සගදදුගසදු’’  
වත් තබ් බතාභාවගතදු චත් තම් පි ගකචි ෙණ් හන්  , නයිදගමවන්   දස් සනත් ථං 

‘‘වන්කතො’’  වුත් තං. න හි ාං ගාන වන් තං, ගසදු පුන තං ආදිා . ගතනාහ 

‘‘අනාදියනභාවදස්සනවකසනා’’ . වන් තම් පි කිඤ් චි සන් ත ලග් ෙං සිාා, 

නයිදගමවන්   දස් සනත් ථං ‘‘මුත්කතො’’  වුත් තං. ගතනාහ ‘‘සන්තතිකතො

විකමොචනවකසනා’’ . මුත් තම් පි කිඤ් චි මුත් තබන් ධනං විා ඵලං කුහිඤ් චි 

 ට් ඨ , න එවමිදන්   දස් සනත් ථං ‘‘පහීකනො’’  වුත් තං. ගතනාහ ‘‘ක්වචි 

අනවට්ඨානදස්සනවකසනා’’ . ාථා කිඤ් චි ොන් නිස ්සට් ඨං පුන ආදාා 
සම් මගදව නිස ්සට් ඨං පටිනිස් සට් ඨන්   වුච් ච , එවං විපස් සනාා නිස් සට් ඨං 
ආදින් නසදිසං මග් ගෙන පහීනං පටිනිස් සට් ඨං නාම ගහදුතී  දස් සනත් ථං 

‘‘පටිනිස්සට්කඨො’’  වුත් තං. ගතනාහ ‘‘ආදින්නපුබ්බස්ස

පටිනිස්සග් දස්සනවකසනා’’ . උක්කඛටිකතො  උත් තාසිගතදු, උත් තාගසත් වා 
පලාපිගතදු  වුත් තං ගහදු . ගාදු ච උත් තාගසත් වා පලාපිගතදු, න පුන ගසදු තං 

ඨානං ආෙච් ඡතී  ආහ ‘‘පුන අනල්ලීයනභාවදස්සනවකසනා’’ , පුන 
ආෙන් ත් වා සන් තාගන අනුප් පත්  භාවදස් සනවගසනා  අත් ගථදු. ඛිට-සද් දං 

සද් දසත් ථවිදූ උත් තාසත් ගථ පඨන් තී  ආහ – ‘‘ස්වායමත්කථො සද්දසත්ථකතො 

පරිකයසිතබ්කබො’’ . අණුගාව අණුස  තං, අ ඛුද් දකන්   වුත් තං ගහදු . 

සුද් ධිකවාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වත්තුොමවාරෙථාවණ්ණනා 

215. කෙවෙඤ්හියන්   ගකවලඤ් හි අාං. ‘‘වාගරදු’’  අජ් ඣාහරිතබ් බං. 

තඞ්ඛණඤ්කඤව ජානාතී  ‘‘පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජි’’න්  ආදිම් හි වුත් ගත 
තදත් ථස ්ස පක ාා විජානනලක් ඛණං සන් ධාා වුත් තං. එවං පන වචීගභදං 
අකත් වා පක් කමනාදීසු අඤ් ඤතගරදු භික් ඛු ‘‘මං අරහා  ජානාතූ’’  තම් හා 
ආවාසා පඨමං පක් කමතී  ආෙතවත් ථුම් හි විා තස් මිං ඛගණ අවිදිගතපි 

නික් ඛන් තමත් ගත පාරාජිකං. ජානනෙක්ඛණන්   ‘‘තඞ් ඛගණ ජානනං නාම 

ඊදිස’’න්   වුත් තලක් ඛණං. විඤ්ඤත්තිපකථ  කාාවචීවිඤ් ඤත් තීනං 
ෙහණගාදුග් ගෙ පගදගස, පක චක් ඛුනා පක ගසදුගතන ච දට් ඨුං ගසදුතුඤ් ච 
අරහට් ඨාගන  වුත් තං ගහදු . ගතන විඤ් ඤත්  පථං අ ක් කමිත් වා ඨිගතදු ගච 
ගකදුචි දිබ් ගබන චක් ඛුනා දිබ් බාා ච ගසදුතධාතුාා දිස් වා සුත් වා ච ජානා , න 
පාරාජිකන්   දීගප . අස් සුතපුබ් බස් ස ‘‘කිමිදං වුත් ත’’න්   

සංසයුප් පත්  සබ් භාවගතදු ‘‘සුතං ක ොතී’’  වුත් තං. පඨමං වචනමත් තං 
අස් සුතපුබ් ගබනපි ‘‘පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජි’’න්   වුත් ගත ‘‘කිමිද’’න්   
සන් ගදහං අනුප් පාගදත් වා ‘‘ඣානං නාම කිගරස සමාපජ් ජී’’  
එත් තකමත් ගතපි ඤාගත පාරාජිකං ගහදු ගාව. 
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අනාපත්තිකභදෙථාවණ්ණනා 

222. අනුල්ෙපනාධිප්පායස්සා  අ ක් කමිත් වා අවත් තුකාමස් ස, 
‘‘උත් තරිමනුස ්සධම් ගමදු අා’’න්   අසල් ලක් ගඛන් තස් සා  අධිප් පාගාදු. 
සරූපගතදු පන ‘‘අනාපත්   භික් ඛු අනුල් ලපනාධිප් පාාස ්සා’’  විනීතවත් ථූසු 
තත් ථ තත් ථ ආෙතවත් ථුවගසන ගවදිතබ් ගබදු. ‘‘උත් තරිමනුස් සධම් ගමදු 
අා’’න්   අසල් ලක් ගඛත් වා වදන් ගතදුපි ගවදුහාරගතදු අඤ් ඤං බයාකගරදුන් ගතදු 

නාම ගහදුතී  වුත් තං ‘‘අඤ්ඤංබයාෙකරොන්තස්සා’’ . 

පදභාජනීාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භායන්කතොපී  ‘‘ඉමස් ස මයි නත් ථිභාවං අඤ ්ගඤපි ජානන් තා අත් ථි නු 
ගඛදු’’  භාාන් ගතදුපි. 

විනීතවත්ථුවණ්ණනා 

223. කසක්ඛභූමියන්   ඉමිනා ඣානභූමිම් පි සඞ් ෙණ් හා . තිණ්ණං

විකවොනන්   කාාචිත් තඋපධිවිගවකානං. 

පිණ් ඩාා චරණස් ස ගභදුජනපරිගාදුසානත් තා වුත් තං ‘‘යාව

කභොජනපරිකයොසාන’’න්  . භුත් වා ආෙච් ඡන් තස් සපි පුන වුත් තනගාගනව 
සම් භාවනිච් ඡාා චීවරසණ් ඨපනාදීනි කගරදුන් තස ්ස ොක් කටගමව. 

225. ආරාධනීකයො, ආවුකසො, ධම්කමො ආරද්ධවීරිකයනා  වත් ථුද් වාං 
එකසදිසම් පි ද් වීහි භික් ඛූහි විසුං විසුං ආගරදුචිතත් තා භෙවතා විනිච් ඡිනිතං 
සබ් බම් පි විනීතවත් ථූසු ආගරදුගපතබ් බන්   පාළිාං ආගරදුපිතං. 

226. පසාදභඤ්ඤන්   ගකවලං පසාදමත් ගතන භණනං, න පන 
‘‘සභාවගතදු එගත අරහන් ගතදුගාවා’’  චින් ගතත් වා. ගතගනගවත් ථ 
අනාපත්   වුත් තා. ාදි පන ‘‘එගත සභාවගතදු අරහන් ගතදුගාවා’’  
මඤ ්ඤමාගනදු ‘‘ආාන් තු ගභදුන් ගතදු අරහන් ගතදු’’ ආදීනි වද , න 
සම් පටිච් ඡිතබ් බං. 

227. පදසා ෙමනං සන් ධාා ක කාා කතත් තා ‘‘යාකනනවා’’ ආදිමාහ. 

තත් ථ විජ් ජාමයිද් ධිං සන් ධාා ‘‘ඉද් ධිාා’’  වුත් තං. අඤ්ඤමඤ්ඤං රක්ඛන්තී  
‘‘ගාදු ඉමම් හා ආවාසා පඨමං පක් කමිස් ස , තං මාං ‘අරහා’  ජානිස ්සාමා’’  
එවං ක කාා කතත් තා අපුබ් බාචරිමං අසුද් ධචිත් ගතන ෙච් ඡන් තාපි සහ 
නික් ඛන් තභාවගතදු අඤ් ඤමඤ් ඤං රක් ඛන්  . ගකචි පන ‘‘හත් ථපාසං 
අවිජහිත් වා අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස හත් ථං ෙණ් හන් ගතදු විා ෙච් ඡන් ගතදුපි ‘උට් ගඨථ 
ෙච් ඡාම, එථ ෙච් ඡාමා’  එවං සංවිදහිත් වා ෙමගන පුබ් බාපරං ෙච් ඡන් ගතදුපි 
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පටුන 

නාපජ් ජතී’’  වදන්  . එතං පන අධම්මිෙං ෙතිෙවත්තන්   ‘‘ඉධ 
අරහන් ගතදුගාව වසන් තූ  ාදි භික් ඛූ ක කං කගරදුන්  , එතං අධම් මිකං 

ක කවත් ත’’න්   චූළ ණ්ඨිපකද වුත් තං. ගහට් ඨා වුත් තං පන සබ් බම් පි 
ක කවත් තං සන් ධාා එතං වුත් තන්   අම් හාකං ඛන්  , වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බං. 

නානාකවරජ්ජො  නානාජනපදවාසිගනදු. සඞ්ඝොකභො  ාථාවුඩ් ඪං අත් තගනදු 
පාපුණනගකදුට් ඨාගසදු. අාඤ් ච පටික් ගඛගපදු ඉමිනාව නීහාගරන 
බහිසීමට් ඨානං අවිගසගසන සඞ් ඝලාභස ්ස සාමිභාවාපාදනං සන් ධාා කගතදු. 
විගසසගතදු පන බහිසීමට් ඨානම් පි පරිච් ඡින් දිත් වා එගකකගකදුට් ඨාසගතදු 
‘‘එත් තකං දාතුං, ඊදිසං වා දාතුං, එත් තකානං වා දාතුං, ඊදිසස් ස වා දාතුං 
රුච් ච  සඞ් ඝස ්සා’’  අපගලදුකනකම් මං කත් වා දාතුං වට් ට . 

228. ආයස්මා ච ෙක්ඛකණො ආදීසු ගකදු පනාාස් මා ලක් ඛගණදු, කස ්මා 
චස් ස ලක් ඛගණදු  නාමං අගහදුසි, ගකදු චාාස් මා මහාගමදුග් ෙල් ලාගනදු, කස ්මා 

ච සිතං පාත් වාකාසී  තං සබ් බං පකාගසතුං ‘‘ය්වාය’’න්  ආදි ආරද් ධං. 

ෙක්ඛණසම්පන්කනනා  පුරිසලක් ඛණසම් පන් ගනන. බ්ර ්මසකමනා  

බ්රහ් මත් තභාවසගමන. ඊසකං හසිතං සිතන්   වුච් චතී  ආහ ‘‘මන්ද සිත’’න්  . 

අට්ඨිෙසඞ්ඛලිෙන්   නයිදං අවිඤ් ඤාණකං අට් ඨිසඞ් ඛලිකමත් තං, අථ ගඛදු 

එගකදු ගපගතදු  ආහ ‘‘කපතකෙොකෙ නිබ්බත්තං සත්ත’’න්  . එකත

අත්තභාවා  ගපතත් තභාවා. න ආපාථං ආ ච්ඡන්තී  ගදවත් තභාවා විා 
පක ාා ආපාථං න ආෙච් ඡන්  . ගතසං පන රුචිාා ආපාථං ආෙච් ගඡායං. 
මනුස් සානං ොක් ඛාභිභූතානං අනාථභාවදස් සනපදට් ඨානා කරුණා  ආහ 

‘‘ොරුඤ්කඤ ෙත්තබ්කබ’’ . අත් තගනදු ච සම් පත්  ං බුද් ධඤාණස් ස ච 
සම් පත්  න්   පච් ගචකං සම් පත්  -සද් ගදදු ගාදුගජතබ් ගබදු. තොභාං විභාගවතුං 

‘‘තඤ්හී’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘අත් තගනදු ච සම් පත්  ං අනුස ්සරිත් වා සිතං 

පාත් වාකාසී’’  පදං ආගනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. ධම්මධාතූ  

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං සන් ධාා වද , ධම්මධාතූ  වා ධම් මානං සභාගවදු. 

උපපත්තී  ජා . උපපත්  සීගසන හි තථාරූපං අත් තභාවං වද . ොස් සද් ධාපාා 

ගහදුන්  , තදස ්ස ගතසං දීඝරත් තං අහිතාා ොක් ඛාා. දුස්සද්ධාපයා  ඉදඤ් ච න 
ලක් ඛණත් ගථරං සන් ධාා වුත් තං, ගා පන සුණන්   ‘‘එවං කිර වුත් ත’’න්  , 
ගත සන් ධාා. අථ ලක් ඛණත් ගථගරදු කස ්මා න අද් දස, කිමස් ස දිබ් බචක් ඛු 
නත් ථී ? ගනදු නත් ථි, මහාගමදුග් ෙල් ලාගනදු පන ආවජ් ගජන් ගතදු අද් දස, 
ඉතගරදු අනාවජ් ජගනන න අද් දස. 

විතුකඩන්තී  විනිවිජ් ඣිත් වා ගඩන්  , අසිධාරූපගමහි  ඛිගණහි 
ගලදුහතුණ් ඩගකහි විජ් ඣිත් වා විජ් ඣිත් වා ඉගතදු චිගතදු ච ෙච් ඡන් තී  අත් ගථදු. 

ගතනාහ ‘‘විනිවිජ්ඣිත්වා  ච්ඡන්තී’’ . ‘‘විතුදන් තී’’  වා පාගඨදු. 

ඵාසුළන්තරිොහී  භුම් මත් ගථ නිස ්සක් කවචනං. කෙො තුණ්ඩකෙහී  
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ගලදුහසලාකාසදිගසහි, කාළගලදුහමගාගහව වා තුණ් ඩගකහි. පසාදුස්සදා  
ඉමිනා අට් ඨිසඞ් ඝාතමත් තං හුත් වා පඤ් ඤාාමානානම් පි කාාප් පසාදස් ස 

බලවභාවං දස් ගස . පක්ෙ ණ්ඩසදිසා  ඉමිනා පන අ විා මුොසභාවතං 

දස් ගස . අච්ඡරියංවතා  ෙරහනච් ඡරිාං නාගමතං. 

චක්ඛුභූතා  සම් පත් තදිබ් බචක් ඛුකා, ගලදුකස ්ස චක් ඛුභූතා  එවං වා එත් ථ 

අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. යත්රා  ගහතුඅත් ගථ නිපාගතදු  ආහ ‘‘යත්රාති 

ොරණවචන’’න්  . අප් පමාගණ සත් තනිකාගා, ගත ච ගඛදු විභාගෙන 
කාමභවාදිගභගද භගව, නිරාාදිගභදා ෙ ගාදු, 
නානත් තකාානානත් තසඤ් ඤීආදිවිඤ් ඤාණට් ඨි ගාදු, තථාරූගප සත් තාවාගස 
ච සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණඤ් ච ගම උපගනතුං පච් චක් ඛං කගරදුන් ගතන. 

ක ොඝාතකෙො  ගුන් නං අභිණ් හං හනනගකදු. ගතනාහ ‘‘වධිත්වා

වධිත්වා’’ . තස්සා  ගුන් නං හනනකම් මස ්ස. අපරාපරියෙම්මස්සා  
අපරාපරිාගවදනීාකම් මස ්ස. බලවතා ගෙදුඝාතකකම් ගමන විපාගක දීාමාගන 
අලද් ගධදුකාසං අපරාපරිාගවදනීාං, තස් මිං විපක් කවිපාගක ඉදානි 

ලද් ගධදුකාසං ‘‘අවකසසෙම්ම’’න්   වුත් තං. ෙම්මසභා තායා  කම් මස ්ස 

සභාෙභාගවන සදිසභාගවන. ආරම්මණසභා තායා  ආරම් මණස ්ස 
සභාෙභාගවන සදිසභාගවන. ාාදිගස හි ආරම් මගණ පුබ් ගබ තං කම් මං තස් ස ච 
විපාගකදු පවත් ගතදු, තාදිගසගාව ආරම් මගණ ඉදං කම් මං ඉමස ්ස විපාගකදු ච 

පවත් ගතදු  කත් වා වුත් තං ‘‘තස්කසවෙම්මස්ස විපාොවකසකසනා’’ . භව  හි 
තංසදිගසපි තබ් ගබදුහාගරදු ාථා ගසදු එව  ත්  ගරදු, තානිගාව ඔසධානී . 

ාස් මා කම් මසරික් ඛකවිසගා ‘‘ෙම්මං වා ෙම්මනිමිත්තං වා’’  ද් වාගමව 
වුත් තං, ාස් මා ච ෙ නිමිත් තං විා කම් මං කම් මනිමිත් තඤ් ච කම් මගතදු භින් නං 
විසුං හුත් වා න  ට් ඨ , තස් මා සරික් ඛකවිපාකදානස් ස කාරණභාවගතදු ාත් ථ 
කම් මසරික් ඛගකන විපාගකන භවිතබ් බං, තත් ථ කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා 

ෙගහත් වා පටිසන් ධි ගහදුතී  වදන්  . ගතගනවාහ – ‘‘තස්ස කිර…කප.… 

නිමිත්තං අක ොසී’’ . තත් ථ නිමිත්තං අක ොසී  පුබ් ගබ කතූපචිතස් ස 
ගපතූපපත්  නිබ් බත් තනවගසන කගතදුකාසස් ස තස් ස කම් මස් ස නිමිත් තභූතං 
ඉදානි තථා උපට් ඨහන් තං තස් ස විපාකස් ස නිමිත් තං ආරම් මණං අගහදුසි. 

කසො  ගෙදුඝාතගකදු. අට්ඨිෙසඞ්ඛලිෙකපකතො ජාකතො 
කම් මසරික් ඛකවිපාකවගසන. 

229. කපසිකයො ෙත්වා  ොවිං වධිත් වා වධිත් වා ගෙදුමංසං ඵාගලත් වා 

ගපසිගාදු කත් වා. සුක්ඛාකපත්වා  කාලන් තරං ඨපනත් ථං සුක් ඛාගපත් වා. 

සුක් ඛාපිතමංසගපසීනඤ් හි වල්ලූරසමඤ් ඤා . නිප්පක්ඛචම්කම  

විෙතපක් ඛචම් ගම. උරබ් ගභ හන් තී  ඔරබ්භිකෙො. එළකෙ  අගජ. 
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නිවාපපුට්කඨ  අත් තනා දින් නනිවාගපන ගපදුසිගත අසිනා වධිත් වා වධිත් වා 

වික් කිණන් ගතදු. එෙං මි න්   දීපකමිෙං. ොරණාහී  ාාතනාහි. ඤත්වා  
කම් මට් ඨානං ඤත් වා. ගපසුඤ් ඤුපසංහාරවගසන ඉගතදු සුතං අමුත්ර, අමුත්ර වා 

සුතං ඉධ සූගචතී  සූචකෙො. අනාබයසනං පාගපසි මනුස් ගස  සම් බන් ගධදු. 

විනිච්ඡයාමච්කචො  රඤ් ඤා අඩ් ඩකරගණ ඨපිගතදු විනිච් ඡාමහාමත් ගතදු. 

ගසදු හි ොමජනකාාං කූටට් ගඨන වඤ් ගචතී  ‘‘ ාමකූකටො’’  වුච් ච . ගකචි 
‘‘තාදිගසදුගාව ොමගජට් ඨගකදු ොමකූගටදු’’  වදන්  . සගමන භවිතබ් බං 

ධම් මට් ගඨදු  වත් තබ් බගතදු. රහස් සඞ් ගෙ නිසීදනවගසන විසමා නිසජ්ජා 

අගහදුසි. ඵුසන්කතො  ගථායාා ඵුසන් ගතදු. 

230. අනිස්සකරො  මාතුොගමදු සසාමිගකදු අත් තගනදු ඵස් ගස අනිස් සගරදු. 

ධංසිත්වා  භස් සිත් වා අපෙන් ත් වා. මඞ් ෙනවගසන උලතී  මඞ්ගුලි, 

විරූපබීභච් ඡභාගවන පවත් තතී  අත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘විරූපං දුද්දසිෙං

බීභච්ඡ’’න්  . 

උද් ධං උද් ධං අග් ගිනා පක් කසරීරතාා උප්පක්ෙං, ගහට් ඨගතදු 

පග් ඝරණවගසන කිලින් නසරීරතාා ඔකිලිනී, ඉගතදු චිගතදු ච 

අඞ් ොරසම් පරිකිණ් ණතාා ඔකිරිනී. ගතනාහ ‘‘සා කිරා’’ ආදි. 

අඞ් ාරචිතකෙ  අඞ් ොරසඤ් චගා. සරීරගතදු පග් ඝරන්   

අසුචිොග් ෙන් ධගජගුච් ඡානි ගසදෙතානි. තස්ස කිර රඤ්කඤො  කාලිඞ් ෙස් ස 

රඤ් ගඤදු. නාටකිනී  නච් චනකිච් ගච අධිෙතා ඉත් ථී. කසදන්   ගසදනං, 
තාපනන්   අත් ගථදු. 

අසීසෙං ෙබන්ධං හුත්වා නිබ්බත්ති කම් මායූහනකාගල තථා 

නිමිත් තග් ෙහණපරිචාගතදු. ොමෙභික්ඛූ  හීනාචාරතාා ලාමගකදු, 

භික් ඛුගවසතාා භික් ඛාහාගරන ජීවනගතදු ච භික් ඛු. චිත්තකෙළින්   

චිත් තරුචිාං තං තං කීළන් ගතදු. අයකමවා  භික් ඛුවත් ථුස ්මිං වුත් තනගාදු එව. 

231. නිස්කසවාෙපණෙෙද්දකමො   ලබීජකාදිගභගදන ගසවාගලන 
නීලමණ් ඩූකපිට් ඨිවණ් ගණන උදකපිට් ඨං ඡාගදත් වා නිබ් බත් තපණගකන 

කද් දගමන ච විරහිගතදු. සුන්දකරහි තිත්කථහී  සුඛාවොහණට් ඨානතාා 

කද් දමාදිගදදුසවිරහගතදු ච සුන් දගරහි  ත් ගථහි. තකතො උදකදහගතදු තංගහතු, 
තං උපනිස් සාාා  අත් ගථදු. නාෙභවනෙගතදුපි හි ගසදු රහගදදු තගතදු 

උපරිමනුස ්සගලදුගක ජලාසගාන සම් බන් ගධදු ගහදු . ගතන වුත් තං ‘‘තකතො

අයං තකපොදා සන්දතී’’ . අථ වා තකතො  නාෙභවගන උදකදහගතදු අාං 
තගපදුදා සන් ද . තඤ් හි උපරිභූමිතලං ආගරදුහ , උණ් හභාගවන තපනගතදු 

තපං උදකං එ ස් සා  අන් වත් ථනාමවගසන තකපොදා  වුච් ච . 
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පටුන 

කපතකෙොකෙො  ගපතානං ආවාසට් ඨානං. ගකචි පන ‘‘ගපතගලදුගකදු  
ගලදුහකුම් භීනිරාා ඉධාධිප් ගපතා’’  වදන්  , නෙරස් ස පන පරිගතදු 
පබ් බතපාදවනන් තගරසු බහූ ගපතාවාසාපි සන් ගතව. ස් වාාමත් ගථදු 
ගපතවත් ථුපාළිාා ලක් ඛණසංයුත් ගතන ඉමාා ච විනීතවත් ථුපාළිාා 
දීගපතබ් ගබදු. 

ෙත ත්ථා  ථිරතරං ලක් ගඛසු අවිරජ් ඣනසරක් ගඛපා. ඊදිසා පන තත් ථ 
වසීභූතා කතහත් ථා නාම ගහදුන්  , තස් මා ගාදු සිප් පගමව උග් ෙණ් හා , ගසදු 
කතහත් ගථදු නාම න ගහදු , ඉගම පන කතහත් ථා, චිණ් ණවසීභාවා  වුත් තං 
ගහදු . සිප් පදස ්සනවගසන කතං රාජකුලානි උගපච් ච අසනං සරක් ගඛගපදු 

එගතහී  ෙතුපාසනා, රාජකුලාදීසු දස් සිතසිප් පා  වුත් තං ගහදු . පභග්ක ො  
පරාජිගතදු. 

232. ගදදුසදස් සන පුබ් බක රූප විරාෙ භාවනා සඞ් ඛාත පටිපක් ඛ 
භාවනාවගසන පටිඝසඤ් ඤානං සුප් පහීනත් තා මහතාපි සද් ගදන 
අරූපසමාපත්  ගතදු න වුට් ඨා , තථා පන න සුප් පහීනත් තා 
සබ් බරූපාවචරසමාපත්  ගතදු වුට් ඨානං සිාා  ඉධ ආගනඤ් ජසමාධී  

චතුත් ථජ් ඣානසමාපත්   අධිප් ගපතා  ආහ ‘‘අකනජං අචෙං 

ොයවාචාවිප්ඵන්දවිරහිතං චතුත්ථජ්ොනසමාධි’’න්  . අඤ් ඤත් ථ පන 
සමාධිපච් චනීකානං අ දූරතාා න ඉඤ් ජතී  ආගනඤ් ගජදු  අරූපාවචරසමාධි 

වුච් ච . සමාධිපරිපන්ථකෙ ධම්කම  විතක් කවිචාරාදිගක සන් ධාා වද . 

විතක් කාදීසු ආදීනවසල් ලක් ඛණස ්ස න සුට් ඨුකතභාවං සන් ධාාාහ ‘‘න සුට්ඨු

පරිකසොකධත්වා’’ . 

නනු චාාමාාස් මා මහාගමදුග් ෙල් ලාගනදු භෙවගතදු පඨමවස් ගසව 
අභිනවප් පත් තඅරහත් ගතදු, ඉදඤ් ච උත් තරිමනුස් සධම් මපාරාජිකං 
වීස මවස ්සගතදු උපරි පඤ ්ඤත් තං, කථං ඉමස් ස වත් ථුගනදු ඉමස් මිං පාරාජිගක 
භෙවතා විනිච් ඡිතභාගවදු වුත් ගතදු ? නාාං ගදදුගසදු. අාඤ් ගහත් ථ ආචරිාානං 
කථාමග් ගෙදු – අපඤ් ඤත් ගතපි සික් ඛාපගද ගථරස ්ස වචනං සුත් වා ‘‘අත් තගනදු 
අප් ප රූපං උත් තරිමනුස් සධම් මං එස වදතී’’  මඤ ්ඤමානා භික් ඛූ ගථරස ්ස 
ගදදුසං ආගරදුගපන් තා උජ් ඣායිංසු. භෙවා ච ගථරස් ස තථාවචගන කාරණං 
දස් ගසත් වා නිද් ගදදුසභාවං කගරදුන් ගතදු ‘‘අනාපත්  , භික් ඛගව, 
ගමදුග් ෙල් ලානස් සා’’  ආහ. සඞ් ගී කාරකා පන 
උත් තරිමනුස ්සධම් මාධිකාරත් තා තම් පි වත් ථුං ආගනත් වා ඉධ ආගරදුගපසුන්  . 

සාවකානං උප් පටිපාටිාා අනුස් සරණං නත් ථී  දස් ගසතුං ‘‘න

උප්පටිපාටියා’’  ආහ. අසඤ්ඤසමාපත්තින්   සඤ් ඤාවිරාෙභාවනාා 
වාගාදුකසිණනිබ් බත්  තං චතුත් ථජ් ඣානසමාපත්  ං වද . 
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පුබ් ගබනිවාසඤාණං චු පටිසන් ධිං ෙණ් හන් තම් පි 
අනන් තරපච් චාක් කමවන් තානං අරූපධම් මානං වගසගනව ෙණ් හාතී  ආහ – 

‘‘තතිකය අත්තභාකව චුතිකමව අද්දසා’’ . නයකතො සල්ෙක්කඛසී  වට් ගට 
සංසරණකසත් තානං ඛන් ධානං අභාවකාගලදු නාම නත් ථි, අසඤ් ඤභගව පන 
අචිත් තකා හුත් වා පඤ් ච කප් පසතානි පවත් තන්  , ඉමිනා නගාන 

සල් ලක් ගඛසි. දුක්ෙරංෙතන්   ඛන් ධවිකලස් ස පුබ් ගබනිවාසස් ස අනුස් සරණං 
ඨගපත් වා සම් මාසම් බුද් ධං න සක් කා අඤ් ගඤහි කාතුන්   නාගතදු 

සල් ලක් ගඛන් ගතනපි ොක් කරං කතන්   අධිප් පාගාදු. පටිවිද්ධා  පටිවිද් ධසදිසා. 
ාථා නාම ගකදුචි ධනුසිප් ගප කතහත් ගථදු එකං ගකසසඞ් ඛාතං වාලං 
සතක් ඛත් තුං විදාගලත් වා තගතදු එකං අංසුං ෙගහත් වා වා ඞ් ෙණඵලස ්ස 
මජ් ඣට් ඨාගන බන් ධිත් වා අපරං අංසුං කණ් ඩස ්ස අග් ෙගකදුටිාං ාථා තස් ස 
අංසුස ්ස ඌකාමත් තං වා ලික් ඛාමත් තං වා කණ් ඩස් ස අග් ෙගකදුටිගතදු අධිකං 
හුත් වා  ට් ඨ , එවං බන් ධිත් වා උසභමත් ගත ඨාගන ඨිගතදු කණ් ඩබද් ධාා 
වාලගකදුටිාා වා ඞ් ෙණබද් ධං වාලස් ස ගකදුටිං පටිවිජ් ගඣාය, එවගමව 

ඉමිනාපි කතං ොක් කරන්   වුත් තං ගහදු . එතදග් න්   එගසදු අග් ගෙදු. යදිදන්   
ගාදු අාං. ලිඞ් ෙවිපල් ලාසවගසගනතං වුත් තං. 

විනීතවත් ථුවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නි මනවණ්ණනා 

233. ඉධා  ඉමස් මිං භික් ඛුවිභඞ් ගෙ. උද්දිට්ඨා  ඉධ පා ගමදුක් ඛවගසන 
අගනදුසාරිතත් තා චත් තාගරදු පාරාජිකාව උද් දිට් ඨා කථිතා  අත් ගථදු 
ෙගහතබ් ගබදු. ාදි එවං ගහට් ඨා ථුල් ලච් චාොක් කටානම් පි වුත් තත් තා පාරාජිකාව 
උද් දිට් ඨා  කස් මා වුත් තා ? පාරාජිකාධිකාරත් තා සන් ගතසුපි 
ථුල් ලච් චාොක් කගටසු ඉධ පාරාජිකාව වුත් තා. ගාසං…ගප.… අසංවාගසදු  

ඉමමත් ථං වා දීගපතුකාගමදු තංසම් බන් ගධන ‘‘උද්දිට්ඨා චත්තාකරො

පාරාජිො’’  ආහ. තත්ථායස්මන්කත ආදිකං පන 
අනුඤ් ඤාතපා ගමදුක් ඛුද් ගදසක් කගමදුපි අාගමව, නාඤ ්ගඤදු  දස් සනත් ථං 

වුත් තං. භික්ඛුනීනං අසාධාරණානි චත්තාරී  උබ් භජාණුමණ් ඩලිකා 
වජ් ජපටිච් ඡාදිකා උක් ඛිත් තානුවත්  කා අට් ඨවත් ථුකා  ඉමානි චත් තාරි 

භික් ඛුනීනං භික් ඛූහි අසාධාරණානි නාම. එගතසු උබ්භජාණුමණ්ඩලිො නාම ාා 
කාාසංසග් ෙරාගෙන අවස් සුතා ගතගනව රාගෙන අවස් සුතස ්ස මනුස් සපුරිසස ්ස 
අක් ඛකානං අගධදු ජාණුමණ් ඩලානං කප් පරානඤ් ච උපරි ගාන ගකනචි 
සරීරාවාගවන ආමසනාදිං සාදිා , තස් සා අධිවචනං. ාා පන භික් ඛුනී 
අඤ ්ඤිස ්සා භික් ඛුනිාා පාරාජිකසඞ් ඛාතං වජ් ජං ජානං පටිච් ඡාගද , සා 

වජ්ජපටිච්ඡාදිො නාම. සමග් ගෙන පන සඞ් ගඝන උක් ඛිත් තං භික් ඛුං ාා 
භික් ඛුනී ාංදිට් ඨිගකදු ගසදු ගහදු , තස් සා දිට් ඨිාා ෙහණවගසන අනුවත් ත , සා 
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උක්ඛිත්තානුවත්තිො නාම. ාා පන කාාසංසග් ෙරාගෙන  න් තා 
තථාවිධස් ගසව පුරිසස් ස හත් ථග් ෙහණං වා සඞ් ඝාටිකණ් ණග් ෙහණං වා 
සාදිා , කාාසංසග් ෙසඞ් ඛාතස ්ස අසද් ධම් මස් ස පටිගසවනත් ථාා පුරිසස් ස 
හත් ථපාගස සන්  ට් ඨ  වා, තත් ථ ඨත් වා සල් ලප  වා, සඞ් ගකතං වා ෙච් ඡ , 
පුරිසස ්ස ආෙමනං වා සාදිා , ගකනචි වා පටිච් ඡන් ගනදුකාසං පවිස , 

හත් ථපාගස වා ඨත් වා කාාං උපසංහර , අාං අට්ඨවත්ථුො නාමා  
ගවදිතබ් බං. 

වත්ථුවිපන්නා  පබ් බජ් ජුපසම් පදාා අවත් ථුභාවගතදු වත් ථුවිපන් නා. 
ගනසඤ් හි ‘‘න, භික් ඛගව, පණ් ඩගකදු පබ් බාගජතබ් ගබදු, ගාදු පබ් බාගජාය, 
ආපත්   ොක් කටස ්සා’’ ආදිනා පබ් බජ් ජා උපසම් පදා ච පටික් ඛිත් තා. තස් මා ගත 
භික් ඛුභාවාා අභබ් බත් තා පාරාජිකාපන් නසදිසතාා ‘‘පාරාජිකා’’  වුත් තා. 
තබ් භාවභාවිතාා භික් ඛුභාගවදු වස  එත් ථා  වත් ථු, පුග් ෙලානං 
භික් ඛුභාවාරහතා. සා පන 
පබ් බජ් ජක් ඛන් ධකාෙතසබ් බගදදුසවිරහිතසම් පත්  යුත් තතා. තං විපන් නං 

පණ් ඩකභාවාදිගාදුගෙන ගාසං ගත වත්ථුවිපන්නා. අක තුෙපටිසන්ධිො  
ඉමිනා ගතසං විපාකාවරගණන සමන් නාෙතභාවං දස් ගසන් ගතදු මග් ොවරගණ 

කාරණමාහ. පාරාජිකාපන් නසදිසත් තා පාරාජිො. ගථායසංවාසකාදිකම් මං 

මාතුඝාතාදිකං විා ආනන් තරිාං න ගහදුතී  ආහ ‘‘ඉකමසංතිණ්ණංසග්ක ො

අවාරිකතො’’ . 

දීඝතාා ලම් බමානං අඞ් ෙජාතගමතස් සා  ෙම්බී. ගසදු එත් තාවතා න 
පාරාජිගකදු, අථ ගඛදු ාදා අනභිර ාා පීළිගතදු අත් තගනදු අඞ් ෙජාතං මුගඛ වා 
වච් චමග් ගෙ වා පගවගස , තදා පාරාජිගකදු ගහදු . මුො පිට් ඨි එතස් සා  

මුදුපිට්ඨිකෙො, කතපරිකම් මාා මුොකාා පිට් ඨිාා සමන් නාෙගතදු. ගසදුපි ාදා 
අනභිර ාා පීළිගතදු අත් තගනදු අඞ් ෙජාතං අත් තගනදු මුඛවච් චමග් ගෙසු 

අඤ ්ඤතරං පගවගස , තදා පාරාජිගකදු ගහදු . පරස්ස අඞ් ජාතං අත්තකනො

මුකඛන ණ් ාතී  ගාදු අනභිර ාා පීළිගතදු පරස් ස සුත් තස ්ස වා පමත් තස් ස 

වා අඞ් ෙජාතං අත් තගනදු මුගඛන ෙණ් හා . පරස්ස අඞ් ජාකත අභිනිසීදතී  
ගාදු අනභිර ාා පීළිගතදු පරස් ස අඞ් ෙජාතං කම් මනිාං දිස් වා අත් තගනදු 
වච් චමග් ගෙන තස් සූපරි නිසීද , තං අත් තගනදු වච් චමග් ෙං පගවගසතී  
අත් ගථදු. 

එත් ථාහ – මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන් තඝාතකා ත ාපාරාජිකං 
ආපන් නා, භික් ඛුනීදූසගකදු ලම් බීආදගාදු චත් තාගරදු පඨමපාරාජිකං ආපන් නා 
එවා  කථං චතුවීසතී ? වුච් චගත – මාතුඝාතකාදගාදු හි චත් තාගරදු ඉධ 
අනුපසම් පන් නා එව අධිප් ගපතා, ලම් බීආදගාදු චත් තාගරදු කිඤ් චාපි 
පඨමපාරාජිගකන සඞ් ෙහිතා, ාස් මා පන එගතන පරිාාගාන ගමථුනං ධම් මං 
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පටුන 

අප් පටිගසවිගනදු ගහදුන්  , තස් මා විසුං වුත් තා . එකතන පරියාකයනා  

උභින් නං රාෙපරියුට් ඨානසඞ් ඛාගතන පරිාාගාන. ො ාවිකප් ගප ෙච්චිත්ථා  
එත් ථ කච් චි අත් ථා  පදච් ගඡගදදු ගවදිතබ් ගබදු. 

නිෙමනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාසංවණ් ණනාා සාරත් ථදීපනිාං 

චතුත් ථපාරාජිකවණ් ණනා නිට් ඨිතා

2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං 

1. සුක්ෙවිස්සට්ඨිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඉදානි පාරාජිකසංවණ් ණනාසමනන් තරා ාා ගතරසකාදිසංවණ් ණනා 
සමාරද් ධා, තස් සාපි – 

අනාකුලා අසන් ගදහා, පරිපුණ් ණවිනිච් ඡාා; 

අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් නා, ගහදු  සාරත්ථදීපනී. 

කතරසෙස්සා  ගතරස සික් ඛාපදානි පරිමාණානි අස් ස කණ් ඩස් සා  
ගතරසකං, තස් ස ගතරසකස් ස කණ් ඩස ්සා  අත් ගථදු. 

234. අනභිරකතො  අඤ් ඤත් ථ ගිහිභාවං පත් ථාමාගනදු වුච් ච , ඉධ පන 
කාමරාෙවගසන උක් කණ් ඨිතතාා වික් ඛිත් තචිත් තතාා සමන් නාෙගතදු 

අධිප් ගපගතදු  ආහ වික්ඛිත්තචිත්කතො ආදි. 

236-237. සඤ්කචතනිො  එත් ථ සං-සද් ගදදු විජ් ජමානත් ථතාා 

සාත් ථගකදු  දස් ගසන් ගතදු ආහ සංවිජ්ජතිකචතනා අස්සා . තත් ථ කචතනා  

වී ක් කමවසප් පවත් තා පුබ් බභාෙගචතනා. අස්සා  සුක් කවිස ්සට් ඨිාා. ඉමස් මිං 

විකප් ගප ඉෙ-සද් දස් ස විසුං අත් ගථදු නත් ථී  ආහ සඤ්කචතනාව

සඤ්කචතනිො . ඉදානි සං-සද් දස ්ස අත් ථං අනගපක් ඛිත් වා ඉෙ-සද් ගදදුව 

අස් සත් ථිඅත් ථං පකාගසතී  දස් ගසන් ගතදු සඤ්කචතනා වා අස්සා අත්ථීති

සඤ්කචතනිො  ො ාවිකප් පමාහ. සංවිජ් ජ  ගචතනා අස් සා  පදභාජගන 

වත් තබ් ගබ බයඤ් ජගන ආදරං අකත් වා ජානන්කතො ආදි වුත් තං. උපක්ෙමාමීති 

ජානන්කතො  ගමදුචනත් ථං උපක් කමාමී  ජානන් ගතදු. 

ආසයකභදකතො  පිත් තාදිආසාගභදගතදු. බුද් ධපච් ගචකබුද් ධානම් පි හි 
රඤ් ගඤදුපි චක් කවත්  ස් ස පිත් තගසම් හපුබ් බගලදුහිතාසගාසු චතූසු 
අඤ ්ඤතගරදු ආසගාදු ගහදු ගාව, මන් දපඤ් ඤානං පන චත් තාගරදුපි ආසාා 
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ගහදුන්  . ධාතුනානත්තකතො  පථවීධාතුආදීනං චතුන් නං ධාතූනං, චක් ඛාදීනං 
වා අට් ඨාරසන් නං ධාතූනං, රසගසදුණිතාදීනං වා ධාතූනං නානත් තගතදු. 

වත්ථිසීසන්   වත් ථිපුටස් ස අබ් භන් තගර මත් ථකපස් සං. ‘‘රා …කප.… 

අසක්කෙොන්කතො’’  රාෙපරියුට් ඨානං සන් ධාා වුත් තං. රාජා පන ‘‘සම් භවස් ස 
සකලකාගාදු ඨාන’’න්   සුතපුබ් බත් තා වීමංසනත් ථං එවමකාසී  වදන්  . 

දෙකසොතන්   මුත් තමග් ෙං, අඞ් ෙජාතප් පගදසන්   වුත් තං ගහදු . 
දකගසදුගතදුගරදුහණගතදු පට් ඨාා පන උපාදින් නගතදු විනිමුත් තතාා සම් භගව 
උතුසමුට් ඨානගමව රූපං අවසිස් ස , ගසසං  සමුට් ඨානං නත් ථී  ගවදිතබ් බං. 
ආගපදුධාතුාා සන් තානවගසන පවත් තමානාා අවත් ථාවිගසගසදු සම් භගවදු, 
ගසදු චතුසමුට් ඨානිගකදු අට් ඨකථාාං චතුසමුට් ඨානිගකසු සම් භවස ්ස වුත් තත් තා. 
ගසදු පන ගසදුළසවස් සකාගල උප් පජ් ජ , තස් ස රාෙවගසන ඨානාචාවනං 

ගහදුතී  වදන්  , තස් මා ාං වුත් තං ෙථාවත්ථුඅට්ඨෙථායං ‘‘සුක් කවිස් සට් ඨි 
නාම රාෙසමුට් ඨානා ගහදුතී’’ , තං සම් භවස ්ස ඨානාචාවනං සන් ධාා 
වුත් තන්   ගවදිතබ් බං, න පන සම් භගවදු චිත් තසමුට් ඨාගනදුගාවා  දීගපතුං, 
ගතගනව තත් ථ විස් සට් ඨිග් ෙහණං කතං. ‘‘ඛීණාසවානං පන බ්රහ් මානඤ් ච 

සම් භගවදු නත් ථී’’  ආචරියධම්මපාෙත්කථකරන වුත් තං, තස් මා ාං වුත් තං 

ෙථාවත්ථුඅට්ඨෙථායං (කථා. අට් ඨ. 307) ‘‘තාසං ගදවතානං සුක් කවිස් සට් ඨි 
නාම නත් ථී’’ , තම් පි ඨානාචාවනං සන් ධාා වුත් තන්   ෙගහතබ් බං, න පන 
ගදවතානං සබ් බගසදු සම් භවස ්ස අභාවං සන් ධාා. ඡන් නම් පි පන 
කාමාවචරගදවතානං කාමා පාක කාගාව. මනුස් සා විා හි ගත 
ද් වාංද් වාසමාපත්  වගසගනව ගමථුනං පටිගසවන්  , ගකවලං පන 
නිස ්සන් දාභාගවදු ගතසං වත් තබ් ගබදු. තඞ් ඛණිකපරිළාහවූපසමාවහං 
සම් ඵස ්සසුඛගමව හි ගතසං කාමකිච් චං. ගකචි පන 
‘‘චාතුමහාරාජිකතාව ංසානංගාව ද් වාංද් වාසමාපත්  ාා කාමකිච් චං 
ඉජ් ඣ , ාාමානං අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආලිඞ් ෙනමත් ගතන, තුසිතානං 
හත් ථාමසනමත් ගතන, නිම් මානරතීනං හසිතමත් ගතන, පරනිම් මිතවසවත් තීනං 
ඔගලදුකිතමත් ගතන කාමකිච් චං ඉජ් ඣතී’’  වදන්  , තං අට් ඨකථාාං 
පටික් ඛිත් තං තාදිසස් ස කාගමසු විරජ් ජනස ්ස ගතසු අභාවගතදු කාමානඤ් ච 
උත් තරුත් තරි පණීතතරපණීතතමභාවගතදු. 

තකථවා  ‘‘ගමදුචනස් සාගදන නිමිත් ගත උපක් කමගතදු’’ ආදිං අ දිස . 

‘‘විස් සට් ඨී  ඨානගතදු චාවනා වුච් චතී’’  වුත් තත් තා දෙකසොතං

ඔතිණ්ණමත්කත  කස් මා වුත් තන්   ආහ දෙකසොකතොකරො ණඤ්කචත්ථා ආදි. 

එත්ථා  තීසුපි වාගදසු. අධිවාකසත්වා  නිමිත් ගත උපක් කමිත් වා පුන 

විප් පටිසාගර උප් පන් ගන අධිවාගසත් වා. අන්තරානිවාකරතුන්   ඨානගතදු චුතං 

දකගසදුතං ඔතරිතුං අදත් වා අන් තරා නිවාගරතුං. ගතනාහ – ඨානා චුතඤ්හි

අවස්සං දෙකසොතං ඔතරතී . ඨානාචාවනමත්කතකනවා  දකගසදුතං 
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අගනදු ණ් ගණපී  අධිප් පාගාදු. එත් ථ ච ‘‘සකගලදු කාගාදු ඨාන’’න්   වාගද 
ඨානාචාවනං වදන් ගතන සකලසරීරගතදු චුතස් සපි දකගසදුගතදුගරදුහණගතදු 
පුබ් ගබ අප් පමත් තකස් ස අන් තරාළස් ස සම් භවගතදු වුත් තං. සකලසරීගර වා 
තස් මිං තස් මිං පගදගස ඨිතස් ස ඨානා චුතං සන් ධාා 

‘‘ඨානාචාවනමත් ගතගනවා’’  වුත් තං. නිමිත්කත උපක්ෙමන්තස්කසවා  
ගමදුචනස ්සාගදන උපක් කමන් තස ්ස. හත් ථපරිකම් මාදීසු ස පි ගමදුචනස් සාගද 

නිමිත් ගත උපක් කමාභාවගතදු නත් ථි ආපත් තී  ආහ ‘‘ ත්තපරිෙම්ම…කප.… 

අනාපත්තී’’ . අයං සබ්බාචරියසාධාරණවිනිච්ඡකයො  
‘‘දකගසදුගතදුගරදුහණඤ් ගචත් ථා’’ ආදිනා වුත් ගතදු  ණ් ණම් පි ආචරිාානං 
සාධාරගණදු විනිච් ඡගාදු. 

කඛොභෙරණපච්චකයො නාම විසභාෙගභසජ් ජගසනාසනාහාරාදිපච් චගාදු. 

අත්ථොමතාය වා අනත්ථොමතාය වා  පසන් නා අත් ථකාමතාා, කුද් ධා 

අනත් ථකාමතාා. අත්ථාය වාඅනත්ථායවා  සභාවගතදු භවිතබ් බාා අත් ථාා 

වා අනත් ථාා වා. උපසං රන්තී  අත් තගනදු ගදවානුභාගවන උපගනන්  . 

කබොධිසත්තමාතා විය පුත්තපටිොභනිමිත්තන්   තදා කිර පුගර පුණ් ණමාා 
සත් තමදිවසගතදු පට් ඨාා විෙතසුරාපානං මාලාෙන් ධාදිවිභූ සම් පන් නං 
නක් ඛත් තකීළං අනුභවමානා ගබදුධිසත් තමාතා සත් තගම දිවගස පාගතදුව 
උට් ඨාා ෙන් ගධදුදගකන න් හායිත් වා සබ් බාලඞ් කාරවිභූසිතා වරගභදුජනං 
භුඤ ්ජිත් වා උගපදුසථඞ් ොනි අධිට් ඨාා සිරිෙබ් භං පවිසිත් වා සිරිසාගන නිපන් නා 
නිද් දං ඔක් කමමානා ඉමං සුපිනං අද් දස – චත් තාගරදු කිර නං මහාරාජාගනදු 
සාගනගනව සද් ධිං උක් ඛිපිත් වා අගනදුතත් තදහං ගනත් වා න් හාගපත් වා 
දිබ් බවත් ථං නිවාගසත් වා දිබ් බෙන් ගධහි විලිම් ගපත් වා දිබ් බපුප් ඵානි 
පිළන් ධිත් වා තගතදු අවිදූගර රජතපබ් බගතදු, තස් ස අන් ගතදු කනකවිමානං 
අත් ථි, තස් මිං පාචීනගතදු සීසං කත් වා නිපජ් ජාගපසුං. අථ ගබදුධිසත් ගතදු 
ගසතවරවාරගණදු හුත් වා තගතදු අවිදූගර එගකදු සුවණ් ණපබ් බගතදු, තත් ථ 
චරිත් වා තගතදු ඔරුය් හ රජතපබ් බතං අභිරුහිත් වා කනකවිමානං පවිසිත් වා 
මාතරං පදක් ඛිණං කත් වා දක් ඛිණපස් සං ඵාගලත් වා කුච් ඡිං පවිට් ඨසදිගසදු 
අගහදුසි. ඉමං සුපිනං සන් ධාා එතං වුත් තං ‘‘ගබදුධිසත් තමාතා විා 
පුත් තපටිලාභනිමිත් ත’’න්  . 

පඤ්ච ම ාසුපිකන  )අ. නි. අට් ඨ. 3.5.196) මහන් ගතහි පුරිගසහි 
පස් සිතබ් බගතදු මහන් තානඤ් ච අත් ථානං නිමිත් තභාවගතදු මහාසුපිගන. ගත 
පන පඤ් ච මහාසුපිගන ගනව ගලදුකිාමහාජගනදු පස් ස , න මහාරාජාගනදු, න 
චක් කවත්  රාජාගනදු, න අග් ෙසාවකා, න පච් ගචකබුද් ධා, න සම් මාසම් බුද් ධා, 
එගකදු සබ් බඤ ්ඤුගබදුධිසත් ගතදුගාව පස ්ස . ගතන වුත් තං ‘‘ගබදුධිසත් ගතදු 
විා පඤ ්ච මහාසුපිගන’’ . අම් හාකඤ් ච පන ගබදුධිසත් ගතදු කදා ගත සුපිගන 
පස් සී ? ‘‘ස් ගව බුද් ගධදු භවිස ්සාමී’’  චාතුද් දසිාං පක් ඛස් ස 
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පටුන 

රත්  විභාානකාගල පස් සි. කාලවගසන හි දිවා දිට් ගඨදු සුපිගනදු න සගම , 
තථා පඨමාාගම මජ් ඣිමාාගම ච. පච් ඡිමාාගම බලවපච් චූගස පන 
අසිතපීතසායිගත සම් මාපරිණාමෙගත කාාස් මිං ඔජාා ප ට් ඨිතාා අරුගණ 
උග් ෙච් ඡමාගන දිට් ඨසුපිගනදු සගම . ඉට් ඨනිමිත් තං සුපිනං පස් සන් ගතදු ඉට් ඨං 
පටිලභ , අනිට් ඨනිමිත් තං පස් සන් ගතදු අනිට් ඨං, තස් මා ගබදුධිසත් ගතදුපි සුපිනං 
පස් සන් ගතදු රත්  විභාානකාගල පස් සි. 

ගක පන ගත පඤ් ච මහාසුපිනා ? තථාෙතස් ස අරහගතදු සම් මාසම් බුද් ධස් ස 
පුබ් ගබව සම් ගබදුධා අනභිසම් බුද් ධස් ස ගබදුධිසත් තස් ගසව සගතදු පඤ ්ච 
මහාසුපිනා පාතුරගහසුං )අ. නි. 5.196) – අාං මහාපථවී මහාසානං අගහදුසි, 
හිමවා පබ් බතරාජා බිම් ගබදුහනං අගහදුසි, පුරත් ථිගම සමුද් ගද වාමහත් ගථදු 
ඔහිගතදු අගහදුසි, පච් ඡිගම සමුද් ගද දක් ඛිණහත් ගථදු ඔහිගතදු අගහදුසි, 
දක් ඛිණසමුද් ගද උගභදු පාදා ඔහිතා අගහසුං, අාං පඨගමදු මහාසුපිගනදු 
පාතුරගහදුසි. 

පුන චපරං දබ් බ ණසඞ් ඛාතා  රිාා නාම  ණජා  නඞ් ෙලමත් ගතන 
රත් තදණ් ගඩන නාභිගතදු උග් ෙන් ත් වා තස් ස පස් සන් තස් ගසව විදත් ථිමත් තං 
රතනමත් තං බයාමමත් තං ාට් ඨිමත් තං ොවුතමත් තං අඩ් ඪගාදුජනමත් තං 
ගාදුජනමත් තන්   එවං උග් ෙන් ත් වා අගනකගාදුජනසහස් සං නභං ආහච් ච 
ඨිතා අගහදුසි, අාං ො ගාදු මහාසුපිගනදු පාතුරගහදුසි. 

පුන චපරං ගසතා කිමී කණ් හසීසා පාගදහි උස් සක් කිත් වා ාාව 
ජාණුමණ් ඩලා පටිච් ඡාගදසුං, අාං ත ගාදු මහාසුපිගනදු පාතුරගහදුසි. 

පුන චපරං චත් තාගරදු සකුණා නානාවණ් ණා චතූහි දිසාහි ආෙන් ත් වා 
පාදමූගල නිප ත් වා සබ් බගසතා සම් පජ් ජිංසු, අාං චතුත් ගථදු මහාසුපිගනදු 
පාතුරගහදුසි. 

පුන චපරං ගබදුධිසත් ගතදු මහගතදු මීළ් හපබ් බතස් ස උපරූපරි චඞ් කම  
අලිප් පමාගනදු මීළ් ගහන, අාං පඤ් චගමදු මහාසුපිගනදු පාතුරගහදුසි. ඉගම පඤ ්ච 
මහාසුපිනා. 

තත් ථ පඨගමදු අනුත් තරාා සම් මාසම් ගබදුධිාා පුබ් බනිමිත් තං, ො ගාදු 
අරිාස ්ස අට් ඨඞ් ගිකස ්ස මග් ෙස ්ස ගදවමනුස් ගසසු සුප් පකාසිතභාවස් ස 
පුබ් බනිමිත් තං, ත ගාදු බහූනං ඔදාතවසනානං ගිහීනං භෙවන් තං 
උපසඞ් කමිත් වා සරණෙමනස් ස පුබ් බනිමිත් තං, චතුත් ගථදු ඛත්  ාාදීනං 
චතුන් නං වණ් ණානං තථාෙතප් පගවදිගත ධම් මවිනගා අොරස් මා අනොරිාං 
පබ් බජිත් වා අනුත් තරවිමුත්  සච් ඡිකිරිාාා පුබ් බනිමිත් තං, පඤ් චගමදු චතුන් නං 
පච් චාානං ලාභිතාා ගතසු ච අනුපලිත් තභාවස් ස පුබ් බනිමිත් තං. 
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අපිච ාං ගසදු චක් කවාළමහාපථවිං සිරිසානභූතං අද් දස, තං බුද් ධභාවස ්ස 
පුබ් බනිමිත් තං. ාං හිමවන් තං පබ් බතරාජානං බිම් ගබදුහනං අද් දස, තං 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණබිම් ගබදුහනස ්ස පුබ් බනිමිත් තං. ාං චත් තාගරදු හත් ථපාගද 
සමුද් දස් ස උපරූපරිභාගෙන ෙන් ත් වා චක් කවාළමත් ථගක ඨිගත අද් දස, තං 
ධම් මචක් කස ්ස අප් පටිවත්  ාභාගව පුබ් බනිමිත් තං. ාං අත් තානං උත් තානකං 
නිපන් නං අද් දස, තං තීසු භගවසු අවකුජ් ජානං සත් තානං උත් තානමුඛභාවස් ස 
පුබ් බනිමිත් තං. ාං අක් ඛීනි උම් මීගලත් වා පස් සන් ගතදු විා අගහදුසි, තං 
දිබ් බචක් ඛුපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් තං. ාං ාාව භවග් ො එකාගලදුකං අගහදුසි, 
තං අනාවරණඤාණස් ස පුබ් බනිමිත් තං. ගසසං වුත් තනාගමව. ඉ  
තංතංවිගසසාධිෙමනිමිත් තභූගත පඤ ්ච මහාසුපිගන පස් සි. ගතන වුත් තං 
‘‘ගබදුධිසත් ගතදු විා පඤ් ච මහාසුපිගන’’ . 

කෙොසෙරාජාවියකසොළසසුපිකන  – 

‘‘උසභා රුක් ඛා ොවිගාදු ෙවා ච, 
අස් ගසදු කංගසදු සිඞ් ොලී ච කුම් ගභදු; 
ගපදුක් ඛරණී ච අපාකචන් දනං, 
ලාබූනි සීදන්   සිලා ප් ලවන්  . 

‘‘මණ් ඩූකිගාදු කණ් හසප් ගප ගිලන්  , 
කාකං සුවණ් ණා පරිවාරාන්  ; 
තසා වකා එළකානං භාා හී’’ . )ජා. 1.1.77) – 

ඉගම ගසදුළස සුපිගන පස් සන් ගතදු ගකදුසලරාජා විා. 

1. එකදිවසං කිර ගකදුසලරාජා රත්  ං නිද් දූපෙගතදු පච් ඡිමාාගම ගසදුළස 
සුපිගන පස් සි (ජා. අට් ඨ. 1.1.මහාසුපිනජාතකවණ් ණනා(. තත් ථ චත් තාගරදු 
අඤ ්ජනවණ් ණා කාළඋසභා ‘‘යුජ් ඣිස ්සාමා’’  චතූහි දිසාහි රාජඞ් ෙණං 
ආෙන් ත් වා ‘‘උසභයුද් ධං පස් සිස ්සාමා’’  මහාජගන සන් නිප ගත 
යුජ් ඣනාකාරං දස් ගසත් වා නදිත් වා ෙජ් ජිත් වා අයුජ් ඣිත් වාව පටික් කන් තා. 
ඉමං පඨමං සුපිනං අද් දස. 

2. ඛුද් දකා රුක් ඛා ගචව ෙච් ඡා ච පථවිං භින් දිත් වා විදත් ථිමත් තම් පි 
රතනමත් තම් පි අනුග් ෙන් ත් වාව පුප් ඵන්   ගචව ඵලන්   ච. ඉමං ො ාං අද් දස. 

3. ොවිගාදු තදහුජාතානං වච් ඡානං ඛීරං පිවන්  ගාදු අද් දස. අාං ත ගාදු 
සුපිගනදු. 



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

267 

පටුන 

4. ධුරවාගහ ආගරදුහපරිණාහසම් පන් ගන මහාගෙදුගණ යුෙපරම් පරාා 
අගාදුගජත් වා තරුගණ ගෙදුදම් ගම ධුගර ගාදුගජන් ගත අද් දස, ගත ධුරං වහිතුං 
අසක් ගකදුන් තා ඡඩ් ගඩත් වා අට් ඨංසු, සකටානි නප් පවත්  ංසු. අාං චතුත් ගථදු 
සුපිගනදු. 

5. එකං උභගතදුමුඛං අස් සං අද් දස, තස් ස උගභදුසු පස් ගසසු ාවසීසං 
ගදන්  , ගසදු ද් වීහිපි මුගඛහි ඛාද . අාං පඤ් චගමදු සුපිගනදු. 

6. මහාජගනදු සතසහස ්සග් ඝනකං සුවණ් ණපා ං සම් මජ් ජිත් වා ‘‘ඉධ 
පස් සාවං කගරදුහී’’  එකස් ස ජරසිඞ් ොලස් ස උපනාගමසි, තං තත් ථ පස් සාවං 
කගරදුන් තං අද් දස. අාං ඡට් ගඨදු සුපිගනදු. 

7. එගකදු පුරිගසදු රජ් ජුං වට් ගටත් වා පාදමූගල නික් ඛිප , ගතන 
නිසින් නපීඨස ්ස ගහට් ඨා සයිතා ඡාතසිඞ් ොලී තස් ස අජානන් තස් ගසව තං ඛාද . 
ඉමං සත් තමං සුපිනං අද් දස. 

8. රාජද් වාගර බහූහි තුච් ඡකුම් ගභහි පරිවාගරත් වා ඨපිතං එකං මහන් තං 
පූරිතකුම් භං අද් දස, චත් තාගරදුපි පන වණ් ණා චතූහි දිසාහි චතූහි අනුදිසාහි ච 
ඝගටහි උදකං ආහරිත් වා පූරිතකුම් භගමව පූගරන්  , පූරිතපූරිතං උදකං 
උත් තරිත් වා පලාා , ගතපි පුනප් පුනං තත් ගථව උදකං ආසිඤ් චන්  , 
තුච් ඡකුම් ගභ ඔගලදුගකන් තාපි නත් ථි. අාං අට් ඨගමදු සුපිගනදු. 

9. එකං පඤ ්චපොමසඤ් ඡන් නං ෙම් භීරං සබ් බගතදු ත් ථං ගපදුක් ඛරණිං 
අද් දස, සමන් තගතදු ද් විපදචතුප් පදා ඔතරිත් වා තත් ථ පානීාං පිවන්  , තස් සා 
මජ් ගඣ ෙම් භීරට් ඨාගන උදකං ආවිලං, තීරප් පගදගස ද් විපදචතුප් පදානං 
අක් කමනට් ඨාගන අච් ඡං විප් පසන් නං අනාවිලං. අාං නවගමදු සුපිගනදු. 

10. එකිස ්සාගාව ච කුම් භිාා පච් චමානං ඔදනං අපාකං අද් දස, 
‘‘අපාක’’න්   විචාගරත් වා විභජිත් වා ඨපිතං විා තීහාකාගරහි පච් චමානං 
එකස ්මිං පස් ගස අ කිලින් ගනදු ගහදු , එකස ්මිං උත් තණ් ඩුගලදු, එකස ්මිං 
සුපක් ගකදු . අාං දසගමදු සුපිගනදු. 

11. සතසහස ්සග් ඝනකං චන් දනසාරං පූ තක් ගකන වික් කිණන් ගත අද් දස. 
අාං එකාදසගමදු සුපිගනදු. 

12. තුච් ඡලාබූනි උදගක සීදන් තානි අද් දස. අාං ද් වාදසගමදු සුපිගනදු. 

13. මහන් තමහන් තා කූටාොරප් පමාණා ඝනසිලා නාවා විා උදගක 
ප් ලවමානා අද් දස. අාං ගතරසගමදු සුපිගනදු. 
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14. ඛුද් දකමධුකපුප් ඵප් පමාණා මණ් ඩූකිගාදු මහන් ගත කණ් හසප් ගප 
ගවගෙන අනුබන් ධිත් වා උප් පලනාගළ විා ඡින් දිත් වා මංසං ඛාදිත් වා 
ගිලන්  ගාදු අද් දස. අාං චුද් දසගමදු සුපිගනදු. 

15. දසහි අසද් ධම් ගමහි සමන් නාෙතං ොමගෙදුචරං කාකං 
කඤ් චනවණ් ණවණ් ණතාා ‘‘සුවණ් ණා’’  ලද් ධනාගම සුවණ් ණරාජහංගස 
පරිවාගරන් ගත අද් දස. අාං පන් නරසගමදු සුපිගනදු. 

16. පුබ් ගබ දීපිගනදු එළගක ඛාදන්  , ගත පන එළගක දීපිගනදු 
අනුබන් ධිත් වා මුරාමුරා  ඛාදන් ගත අද් දස, අථඤ් ගඤ තසා වකා එළගක 
දූරගතදුව දිස් වා තසිතා තාසප් පත් තා හුත් වා එළකානං භාා පලායිත් වා 
ගුම් බෙහනානි පවිසිත් වා නිලීයිංසු. අාං ගසදුළසගමදු සුපිගනදු. 

1. තත් ථ අධම් මිකානං රාජූනං අධම් මිකානඤ ්ච මනුස ්සානං කාගල 
ගලදුගක විපරිවත් තමාගන කුසගල ඔසන් ගන අකුසගල උස් සන් ගන ගලදුකස් ස 
පරිහීනකාගල ගදගවදු න සම් මා වස් සිස ්ස , ගමඝපාදා ඡිජ් ජිස ්සන්  , සස් සානි 
මිලායිස් සන්  , ොබ් භික් ඛං භවිස ්ස , වස් සිතුකාමා විා චතූහි දිසාහි ගමඝා 
උට් ඨහිත් වා ඉත් ථිකාහි ආතගප පත් ථටානං වීහිආදීනං ගතමනභගාන අන් ගතදු 
පගවසිතකාගල පුරිගසසු කුදාලපිටගක ආදාා ආළිබන් ධනත් ථාා නික් ඛන් ගතසු 
වස් සනාකාරං දස් ගසත් වා ෙජ් ජිත් වා විජ් ජුලතා නිච් ඡාගරත් වා උසභා විා 
අයුජ් ඣිත් වා අවස් සිත් වාව පලායිස් සන්  . අාං පඨමස් ස විපාගකදු. 

2. ගලදුකස ්ස පරිහීනකාගල මනුස් සානං පරිත් තායුකකාගල සත් තා 
 බ් බරාො භවිස් සන්  , අසම් පත් තවාාව කුමාරිගාදු පුරිසන් තරං ෙන් ත් වා 
උතුනිගාදු ගචව ෙබ් භිනිගාදු ච හුත් වා පුත් තධීතාහි වඩ් ඪිස ්සන්  . 
ඛුද් දකරුක් ඛානං පුප් ඵං විා හි තාසං උතුනිභාගවදු, ඵලං විා ච පුත් තධීතගරදු 
භවිස ්සන්  . අාං ො ාස් ස විපාගකදු. 

3. මනුස් සානං ගජට් ඨාපචායිකකම් මස ්ස නට් ඨකාගල සත් තා මාතාපිතූසු වා 
සස් සුසසුගරසු වා ලජ් ජං අනුපට් ඨගපත් වා සාගමව කුටුම් බං සංවිදහන් තාව 
ඝාසච් ඡාදනමත් තම් පි මහල් ලකානං දාතුකාමා දස් සන්  , අදාතුකාමා න 
දස් සන්  , මහල් ලකා අනාථා හුත් වා අසාංවසී දාරගක ආරාගධත් වා ජීවිස් සන්   
තදහුජාතානං වච් ඡානං ඛීරං පිවන්  ගාදු මහාොවිගාදු විා. අාං ත ාස් ස 
විපාගකදු. 

4. අධම් මිකරාජූනං කාගල අධම් මිකරාජාගනදු පණ් ඩිතානං 
පගවණිකුසලානං කම් මනිත් ථරණසමත් ථානං මහාමත් තානං ාසං න දස් සන්  , 
ධම් මසභාාං විනිච් ඡාට් ඨාගනපි පණ් ඩිගත ගවදුහාරකුසගල මහල් ලගක 
අමච් ගච න ඨගපස් සන්  . තබ් බිපරීතානං පන තරුණතරුණානං ාසං දස් සන්  , 
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තථාරූගප එව ච විනිච් ඡාට් ඨාගන ඨගපස් සන්  , ගත රාජකම් මානි ගචව 
යුත් තායුත් තඤ් ච අජානන් තා ගනව තං ාසං උක් ඛිපිතුං සක් ඛිස ්සන්  , න 
රාජකම් මානි නිත් ථරිතුං, ගත අසක් ගකදුන් තා කම් මධුරං ඡඩ් ගඩස් සන්  , 
මහල් ලකාපි පණ් ඩිතා අමච් චා ාසං අලභන් තා කිච් චානි නිත් ථරිතුං සමත් ථාපි 
‘‘කිං අම් හාකං එගතහි, මාං බාහිරකා ජාතා, අබ් භන් තරිකා තරුණදාරකා 
ජානිස ්සන් තී’’  උප් පන් නානි කම් මානි න කරිස් සන්  , එවං සබ් බථාපි ගතසං 
රාජූනං හානිගාව භවිස් ස , ධුරං වහිතුං අසමත් ථානං වච් ඡදම් මානං ධුගර 
ගාදුජිතකාගලදු විා, ධුරවාහානඤ් ච මහාගෙදුණානං යුෙපරම් පරාා 
අගාදුජිතකාගලදු විා භවිස් ස . අාං චතුත් ථස් ස විපාගකදු. 

5. අධම් මිකරාජකාගලගාව අධම් මිකබාලරාජාගනදු අධම් මිගක 
ගලදුලමනුස ්ගස විනිච් ඡගා ඨගපස් සන්  , ගත පාපපුඤ් ගඤසු අනාදරා බාලා 
සභාාං නිසීදිත් වා විනිච් ඡාං ගදන් තා උභින් නම් පි අත් ථපච් චත් ථිකානං 
හත් ථගතදු ලඤ් ජං ෙගහත් වා ඛාදිස ්සන්   අස් ගසදු විා ද් වීහි මුගඛහි ාවසීසං. 
අාං පඤ් චමස ්ස විපාගකදු. 

6. අධම් මිකාගාව විජා රාජාගනදු ජා සම් පන් නානං කුලපුත් තානං 
ආසඞ් කාා ාසං න දස් සන්  , අකුලීගන වඩ් ගඪස් සන්  , එවං මහාකුලානි 
ොග් ෙතානි භවිස් සන්  , ලාමකකුලානි ඉස් සරානි. ගත ච කුලීනා පුරිසා ජීවිතුං 
අසක් ගකදුන් තා ‘‘ඉගම නිස් සාා ජීවිස් සාමා’’  අකුලීනානං ධීතගරදු දස් සන්  , 
ඉ  තාසං කුලධීතානං අකුලීගනහි සද් ධිං සංවාගසදු ජරසිඞ් ොලස ්ස 
සුවණ් ණපා ාං පස් සාවකරණසදිගසදු භවිස් ස . අාං ඡට් ඨස ්ස විපාගකදු. 

7. ෙච් ඡන් ගත ෙච් ඡන් ගත කාගල ඉත් ථිගාදු පුරිසගලදුලා සුරාගලදුලා 
අලඞ් කාරගලදුලා විසිඛාගලදුලා ආමිසගලදුලා භවිස ්සන්   ොස් සීලා ොරාචාරා. තා 
සාමිගකහි කසිගෙදුරක් ඛාදීනි කම් මානි කත් වා කිච් ගඡන කසිගරන සම් භතං 
ධනං ජාගරහි සද් ධිං සුරං පිවන්  ගාදු මාලාෙන් ධවිගලපනං ධාරාමානා 
අන් ගතදුගෙගහ අච් චායිකම් පි කිච් චං අගනදුගලදුගකත් වා ගෙහපරික් ගඛපස් ස 
උපරිභාගෙනපි ඡිද් දට් ඨාගනහිපි ජාගර උපධාරාමානා ස් ගව වපිතබ් බයුත් තකං 
බීජම් පි ගකදුට් ගටත් වා ාාගුභත් තඛජ් ජකානි සජ් ගජත් වා ඛාදමානා 
විලුම් පිස් සන්   ගහට් ඨාපීඨකනිපන් නකඡාතකසිඞ් ොලී විා වට් ගටත් වා 
වට් ගටත් වා පාදමූගල නික් ඛිත් තරජ් ජුං. අාං සත් තමස් ස විපාගකදු. 

8. ෙච් ඡන් ගත ෙච් ඡන් ගත කාගල ගලදුගකදු පරිහායිස් ස , රට් ඨං නිගරදුජං 
භවිස ්ස , රාජාගනදු ොග් ෙතා කපණා භවිස් සන්  . ගාදු ඉස් සගරදු භවිස් ස , 
තස් ස භණ් ඩාොගර සතසහස් සමත් තා කහාපණා භවිස ්සන්  , ගත එවං ොග් ෙතා 
සබ් ගබ ජනපගද අත් තගනදු කම් මං කාරයිස් සන්  , උපද් ොතා මනුස් සා සගක 
කම් මන් ගත ඡඩ් ගඩත් වා රාජූනංගාව අත් ථාා පුබ් බණ් ණාපරණ් ණානි වපන් තා 
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පටුන 

රක් ඛන් තා ලාාන් තා මද් දන් තා පගවගසන් තා උච් ඡුගඛත් තානි කගරදුන් තා 
ාන් තානි වාගහන් තා ඵාණිතාදීනි පචන් තා පුප් ඵාරාගම ඵලාරාගම ච කගරදුන් තා 
තත් ථ තත් ථ නිප් ඵන් නානි පුප් ඵඵලාදීනි ආහරිත් වා රඤ් ගඤදු ගකදුට් ඨාොරගමව 
පූගරස ්සන්  , අත් තගනදු ගෙගහසු තුච් ඡගකදුට් ගඨ ඔගලදුගකන් තාපි න 
භවිස ්සන්  , තුච් ඡතුච් ඡකුම් ගභ අගනදුගලදුගකත් වා පූරිතකුම් භපූරණසදිසගමව 
භවිස ්ස . අාං අට් ඨමස් ස විපාගකදු. 

9. ෙච් ඡන් ගත ෙච් ඡන් ගත කාගල රාජාගනදු අධම් මිකා භවිස් සන්  , 
ඡන් දාදිවගසන අෙ ං ෙච් ඡන් තා රජ් ජං කාගරස් සන්  , ධම් ගමන විනිච් ඡාං 
නාම න දස් සන්  , ලඤ් ජවිත් තකා භවිස ්සන්   ධනගලදුලා, රට් ඨවාසිගකසු 
ගතසං ඛන්  ගමත් තානුද් දාං නාම න භවිස් ස , කක් ඛළා ඵරුසා උච් ඡුාන් ගත 
උච් ඡුෙණ් ඨිකා විා මනුස් ගස පීගළන් තා නානප් පකාරං බලිං උප් පාගදත් වා ධනං 
ෙණ් හිස ්සන්  , මනුස ්සා බලිපීළිතා කිඤ් චි දාතුං අසක් ගකදුන් තා 
ොමනිෙමාදගාදු ඡඩ් ගඩත් වා පච් චන් තං ෙන් ත් වා වාසං කප් ගපස් සන්  , 
මජ් ඣිමජනපගදදු සුඤ් ගඤදු භවිස ්ස , පච් චන් ගතදු ඝනවාගසදු ගසායථාපි 
ගපදුක් ඛරණිාා මජ් ගඣ උදකං ආවිලං පරිාන් ගත විප් පසන් නං. අාං නවමස් ස 
විපාගකදු. 

10. ෙච් ඡන් ගත ෙච් ඡන් ගත කාගල රාජාගනදු අධම් මිකා භවිස් සන්  , ගතසු 
අධම් මිගකසු රාජයුත් තාපි බ්රාහ් මණෙහප කාපි ගනෙමජානපදාපී  
සමණබ්රාහ් මගණ උපාදාා සබ් ගබ මනුස් සා අධම් මිකා භවිස් සන්  , තගතදු 
ගතසං ආරක් ඛගදවතා බලිපටිග් ොහිකගදවතා රුක් ඛගදවතා 
ආකාසට් ඨකගදවතා  එවං ගදවතාපි අධම් මිකා භවිස් සන්  , අධම් මිකරාජූනං 
රජ් ගජ වාතා විසමා ඛරා වායිස් සන්  , ගත ආකාසට් ඨකවිමානානි 
කම් ගපස් සන්  , ගතසු කම් පිගතසු ගදවතා කුපිතා ගදවං වස් සිතුං න දස් සන්  , 
වස් සමාගනදුපි සකලරට් ගඨ එකප් පහාගරගනව න වස් සිස ්ස , වස් සමාගනදුපි 
සබ් බත් ථ කසිකම් මස් ස වා වප් පකම් මස ්ස වා උපකාගරදු හුත් වා න වස් සිස ්ස . 
ාථා ච රට් ගඨ, එවං ජනපගදපි ොගමපි එකතළාකස් සගරපි එකප් පහාගරගනව 
න වස් සිස ්ස , තළාකස ්ස උපරිභාගෙ වස් සන් ගතදු ගහට් ඨාභාගෙ න වස් සිස් ස , 
ගහට් ඨා වස් සන් ගතදු උපරි න වස් සිස ්ස , එකස ්මිං භාගෙ සස් සං අ වස් ගසන 
නස ්සිස ්ස , එකස ්මිං අවස් සන් ගතදු මිලායිස් ස , එකස ්මිං සම් මා වස් සමාගනදු 
සම් පාගදස් ස , එවං එකස් ස රඤ් ගඤදු රජ් ගජ වුත් තා සස් සා  ප් පකාරා 
භවිස ්සන්   එකකුම් භිාා ඔදගනදු විා. අාං දසමස ්ස විපාගකදු. 

11. ෙච් ඡන් ගත ෙච් ඡන් ගත කාගල සාසගන පරිහාාන් ගත පච් චාගලදුලා 
අලජ් ජිකා බහූ භික් ඛූ භවිස් සන්  , ගත භෙවතා පච් චාගලදුලුප් පං නිම් මගථත් වා 
කථිතධම් මගදසනං චීවරාදිචතුපච් චාගහතු පගරසං ගදගසස ්සන්  , පච් චගාහි 
මුච් ඡිත් වා නිරත් ථකපක් ගඛ ඨිතා නිබ් බානාභිමුඛං කත් වා ගදගසතුං න 
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සක් ඛිස ්සන්  , ගකවලං ‘‘පදබයඤ් ජනසම් පත්  ඤ් ගචව මධුරසද් දඤ ්ච සුත් වා 
මහග් ඝානි චීවරානි දස් සන්  ’’ඉච් ගචවං ගදගසස් සන්  . අපගර 
අන් තරවීථිචතුක් කරාජද් වාරාදීසු නිසීදිත් වා 
කහාපණඅඩ් ඪකහාපණපාදමාසකරූපාදීනිපි නිස ්සාා ගදගසස් සන්  . ඉ  
භෙවතා නිබ් බානග් ඝනකං කත් වා ගදසිතං ධම් මං චතුපච් චාත් ථාා ගචව 
කහාපණඅඩ් ඪකහාපණාදිඅත් ථාා ච වික් කිණිත් වා ගදගසන් තා 
සතසහස් සග් ඝනකං චන් දනසාරං පූ තක් ගකන වික් කිණන් තා විා භවිස් සන්  . 
අාං එකාදසමස් ස විපාගකදු. 

12. අධම් මිකරාජකාගල ගලදුගක විපරිවත් තන් ගතගාව රාජාගනදු 
ජා සම් පන් නානං කුලපුත් තානං ාසං න දස් සන්  , අකුලීනානඤ් ගඤව 
දස් සන්  , ගත ඉස් සරා භවිස් සන්  , ඉතගර දලිද් දා. රාජසම් මුගඛපි රාජද් වාගරපි 
අමච් චසම් මුගඛපි විනිච් ඡාට් ඨාගනපි තුච් ඡලාබුසදිසානං අකුලීනානංගාව කථා 
ඔසීදිත් වා ඨිතා විා නිච් චලා සුප් ප ට් ඨිතා භවිස් ස , සඞ් ඝසන් නිපාගතපි 
සඞ් ඝකම් මෙණකම් මට් ඨාගනසු ගචව පත් තචීවරපරිගවණාදිවිනිච් ඡාට් ඨාගනසු 
ච ොස ්සීලානං පාපපුග් ෙලානංගාව කථා නිායානිකා භවිස් ස , න 
ලජ් ජිභික් ඛූනන්   එවං සබ් බථාපි තුච් ඡලාබූනං සීදනකාගලදු විා භවිස් ස . අාං 
ද් වාදසමස් ස විපාගකදු. 

13. තාදිගසගාව කාගල අධම් මිකරාජාගනදු අකුලීනානං ාසං දස් සන්  , 
ගත ඉස් සරා භවිස් සන්  , කුලීනා ොග් ෙතා. ගතසු න ගකචි ොරවං කරිස් සන්  , 
ඉතගරසුගාව කරිස් සන්  , රාජසම් මුගඛ වා අමච් චසම් මුගඛ වා 
විනිච් ඡාට් ඨාගන වා විනිච් ඡාකුසලානං ඝනසිලාසදිසානං කුලපුත් තානං කථා 
න ඔොහිත් වා ප ට් ඨහිස් ස . ගතසු කගථන් ගතසු ‘‘කිං ඉගම කගථන් තී’’  
ඉතගර පරිහාසගමව කරිස් සන්  , භික් ඛුසන් නිපාගතපි වුත් තප් පකාගරසු 
ඨාගනසු ගනව ගපසගල භික් ඛූ ෙරුකාතබ් ගබ මඤ් ඤිස ්සන්  , නාපි ගනසං කථා 
පරිගාදුොහිත් වා ප ට් ඨහිස් ස , සිලානං ප් ලවකාගලදු විා භවිස් ස . අාං 
ගතරසමස ්ස විපාගකදු. 

14. ගලදුගක පරිහාාන් ගතගාව මනුස් සා  බ් බරාොදිජා කා 
කිගලසානුවත් තකා හුත් වා තරුණතරුණානං අත් තගනදු භරිාානං වගස 
වත්  ස ්සන්  , ගෙගහ දාසකම් මකරාදගාදුපි ගෙදුමහිංසාදගාදුපි 
හිරඤ් ඤසුවණ් ණම් පි සබ් බං තාසංගාව ආාත් තං භවිස් ස , 
‘‘අසුකහිරඤ් ඤසුවණ් ණං වා පරිච් ගඡදාදිජාතං වා කහ’’න්   වුත් ගත ‘‘ාත් ථ වා 
තත් ථ වා ගහදුතු, කිං තුය් හිමිනා බයාපාගරන, ත් වං මය් හං ඝගර සන් තං වා 
අසන් තං වා ජානිතුකාගමදු ජාගතදු’’  වත් වා නානප් පකාගරහි අක් ගකදුසිත් වා 
මුඛසත් තීහි ගකදුට් ගටත් වා දාසගචටකං විා වගස කත් වා අත් තගනදු ඉස් සරිාං 



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

272 

පටුන 

පවත් ගතස් සන්  , එවං මධුකපුප් ඵප් පමාණමණ් ඩූකගපදු කානං ආසීවිගස 
කණ් හසප් ගප ගිලනකාගලදු විා භවිස ්ස . අාං චුද් දසමස් ස විපාගකදු. 

15. ොබ් බලරාජකාගල රාජාගනදු හත් ථිසිප් පාදීසු අකුසලා යුද් ගධසු අවිසාරදා 
භවිස ්සන්  , ගත අත් තගනදු රාජාධිපච් චං ආසඞ් කමානා සමානජා කානං 
කුලපුත් තානං ඉස් සරිාං අදත් වා අත් තගනදු පාදමූලිකන් හාපකකප් පකාදීනං 
දස් සන්  , ජා ගෙදුත් තසම් පන් නා කුලපුත් තා රාජකුගල ප ට් ඨං අලභමානා 
ජීවිකං කප් ගපතුං අසමත් ථා හුත් වා ඉස් සරිාට් ඨාගන ජා ගෙදුත් තහීගන 
අකුලීගන උපට් ඨහන් තා විචරිස් සන්  , සුවණ් ණරාජහංගසහි කාකස් ස 
පරිවාරිතකාගලදු විා භවිස් ස . අාං පන් නරසමස් ස විපාගකදු. 

16. අධම් මිකරාජකාගලගාව ච අකුලීනාව රාජවල් ලභා ඉස් සරා 
භවිස ්සන්  , කුලීනා අප් පඤ ්ඤාතා ොග් ෙතා. ගත රාජවල් ලභා රාජානං 
අත් තගනදු කථං ොහාගපත් වා විනිච් ඡාට් ඨානාදීසු බලවන් ගතදු හුත් වා 
ොබ් බලානං පගවණිආෙතානි ගඛත් තවත් ථුආදීනි ‘‘අම් හාකං සන් තකානි 
එතානී’’  අභියුඤ් ජිත් වා ගත ‘‘න තුම් හාකං, අම් හාක’’න්   ආෙන් ත් වා 
විනිච් ඡාට් ඨානාදීසු විවදන් ගත ගවත් තලතාදීහි පහාරාගපත් වා ගීවාාං ෙගහත් වා 
අපකඩ් ඪාගපත් වා ‘‘අත් තගනදු පමාණං න ජානාථ, අම් ගහහි සද් ධිං විවදථ, 
ඉදානි ගවදු රඤ් ගඤදු කගථත් වා හත් ථපාදච් ගඡදාදීනි කාගරස් සාමා’’  
සන් තජ් ගජස ්සන්  , ගත ගතසං භගාන අත් තගනදු සන් තකානි ගඛත් තවත් ථූනි 
‘‘තුම් හාකංගාව තානි, ෙණ් හථා’’  නිායාගතත් වා අත් තගනදු ගෙහානි 
පවිසිත් වා භීතා නිපජ් ජිස් සන්  . පාපභික් ඛූපි ගපසගල භික් ඛූ ාථාරුචි 
විගහගඨස ්සන්  , ගපසලා භික් ඛූ පටිසරණං අලභමානා අරඤ් ඤං පවිසිත් වා 
ෙහනට් ඨාගනසු නිලීයිස ්සන්  , එවං හීනජච් ගචහි ගචව පාපභික් ඛූහි ච 
උපද් ොතානං ජා මන් තකුලපුත් තානඤ් ගචව ගපසලභික් ඛූනඤ් ච එළකානං 
භගාන තසවකානං පලාානකාගලදු විා භවිස් ස . අාං ගසදුළසමස් ස 
විපාගකදු. එවං තස් ස තස් ස අත් ථස ්ස පුබ් බනිමිත් තභූගත ගසදුළස සුපිගන පස් සි. 
ගතන වුත් තං – ‘‘ගකදුසලරාජා විා ගසදුළස සුපිගන’’ . එත් ථ ච 
පුබ් බනිමිත් තගතදු අත් තගනදු අත් ථානත් ථනිමිත් තං සුපිනං පස් සන් ගතදු 
අත් තගනදු කම් මානුභාගවන පස් ස , ගකදුසලරාජා විා ගලදුකස් ස 
අත් ථානත් ථනිමිත් තං සුපිනං පස් සන් ගතදු පන 
සබ් බසත් තසාධාරණකම් මානුභාගවන පස ්සතී  ගවදිතබ් බං. 

කුද්ධා හි කදවතා  නාෙමහාවිහාගර මහාගථරස් ස කුද් ධා ගදවතා විා. 
ගරදුහගණ කිර නාෙමහාවිහාගර මහාගථගරදු භික් ඛුසඞ් ඝං අනපගලදුගකත් වාව 
එකං නාෙරුක් ඛං ඡින් දාගපසි. රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගදවතා ගථරස් ස කුද් ධා 
පඨමගමව නං සච් චසුපිගනන පගලදුගභත් වා පච් ඡා ‘‘ඉගතදු ගත 
සත් තදිවසමත් ථගක උපට් ඨාගකදු රාජා මරිස් සතී’’  සුපිගන ආගරදුගචසි. 



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

273 

පටුන 

ගථගරදු තං කථං ආහරිත් වා රාගජදුගරදුධානං ආචික් ඛි. තා එකප් පහාගරගනව 
මහාවිරවං විරවිංසු. රාජා ‘‘කිං එත’’න්   පුච් ඡි. තා ‘එවං ගථගරන වුත් ත’’න්   
ආගරදුචයිංසු. රාජා දිවගස ෙණාගපත් වා සත් තාගහ වී වත් ගත ගථරස ්ස 

හත් ථපාගද ඡින් දාගපසි. එෙන්තසච්චකමව ක ොතී  ඵලස ්ස සච් චභාවගතදු 
වුත් තං, දස් සනං පන විපල් ලත් ථගමව. ගතගනව පහීනවිපල් ලාසා 
පුබ් බනිමිත් තභූතම් පි සුපිනං න පස් සන්  , ද් වීහි තීහි වා කාරගණහි කදාචි 

සුපිනං පස් සන් තී  ආහ ‘‘සංසග් කභදකතො’’ . ‘‘අගසක් ඛා න පස් සන්   
පහීනවිපල් ලාසත් තා’’  වචනගතදු චතුන් නම් පි කාරණානං විපල් ලාගසදු එව 
මූලකාරණන්   දට් ඨබ් බං. 

තන්   සුපිනකාගල පවත් තං භවඞ් ෙචිත් තං. රූපනිමිත්තාදිආරම්මණන්   
කම් මනිමිත් තෙ නිමිත් තගතදු අඤ ්ඤං රූපනිමිත් තාදිආරම් මණං න ගහදු . 

ඊදිසානී  පච් චක් ඛගතදු අනුභූතපුබ් බපරිකප් පිතරූපාදිආරම් මණානි ගචව 

රාොදිසම් පයුත් තානි ච. සබ්කබො ාරිෙචිත්කතනා  පක චිත් ගතන. ද්වීහි

අන්කතහි මුත්කතො  කුසලාකුසලසඞ් ඛාගතහි ද් වීහි අන් ගතහි මුත් ගතදු. 

ආවජ්ජනතදාරම්මණක්ඛකණ  ඉදං ාාව තදාරම් මණුප් පත්  , තාව පවත් තං 
චිත් තවාරං සන් ධාා වුත් තං. ‘‘සුපිගනගනව දිට් ඨං විා ගම, සුතං විා ගම  
කථනකාගල පන අබයාකගතදුගාව ආවජ් ජනමත් තස් ගසව උප් පජ් ජනගතදු’’  
වදන්  . එවං වදන් ගතහි පඤ් චද් වාගර ො ාගමදුඝවාගර විා මගනදුද් වාගරපි 
ආවජ් ජනං ද් වත්  ක් ඛත් තුං උප් පජ් ජිත් වා ජවනට් ඨාගන ඨත් වා භවඞ් ෙං 
ඔතරතී  අධිප් ගපතන්   දට් ඨබ් බං එකචිත් තක් ඛණිකස ්ස ආවජ් ජනස ්ස 
උප් පත්  ාං ‘‘දිට් ඨං විා ගම, සුතං විා ගම’’  කප් පනාා අසම් භවගතදු. 

එත් ථ ච ‘‘සුපිනන් ගතපි තදාරම් මණවචනගතදු පච් චුප් පන් නවගසන වා 
අතීතවගසන වා සභාවධම් මාපි සුපිනන් ගත ආරම් මණං ගහදුන් තී’’  වදන්  . 
‘‘ාදිපි සුපිනන් ගත විභූතං හුත් වා උපට් ඨිගත රූපාදිවත් ථුම් හි තදාරම් මණං 
වුත් තං, තථාපි සුපිනන් ගත උපට් ඨිතනිමිත් තස් ස පරිකප් පවගසන 
ෙගහතබ් බතාා ොබ් බලභාවගතදු ොබ් බලවත් ථුකත් තා  වුත් ත’’න්   තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘කරජකාාස් ස 
නිරුස ්සාහසන් තභාවප් පත්  ගතදු තන් නිස ්සිතං හදාවත් ථු න සුප් පසන් නං 
ගහදු , තගතදු තන් නිස ්සිතාපි චිත් තුප් පත්   න සුප් පසන් නා 

අසුප් පසන් නවට් ටිනිස් සිතදීපප් පභා විා, තස් මා දුබ්බෙවත්ථුෙත්තා  එත් ථ 
ොබ් බලහදාවත් ථුකත් තා’’  අත් ථං වදන්  , වීමංසිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. 

සුපිනන්තකචතනා  මගනදුද් වාරිකජවනවගසන පවත් තා සුපිනන් ගත 
ගචතනා. සුපිනඤ් හි පස් සන් ගතදු මගනදුද් වාරිගකගනව ජවගනන පස් ස , න 
පඤ ්චද් වාරිගකන. පටිබුජ් ඣන් ගතදු ච මගනදුද් වාරිගකගනව පටිබුජ් ඣ , න 
පඤ ්චද් වාරිගකන. නිද් දාාන් තස් ස හි මහාවට් ටිං ජාගලත් වා දීගප චක් ඛුසමීපං 
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පටුන 

උපනීගත පඨමං චක් ඛුද් වාරිකං ආවජ් ජනං භවඞ් ෙං න ආවට් ගට , 
මගනදුද් වාරිකගමව ආවට් ගට , අථ ජවනං ජවිත් වා භවඞ් ෙං ඔතර . ො ාවාගර 
චක් ඛුද් වාරිකං ආවජ් ජනං භවඞ් ෙං ආවට් ගට , තගතදු චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි 
ජවනපරිගාදුසානානි පවත් තන්  , තදනන් තරං භවඞ් ෙං පවත් ත . ත ාවාගර 
මගනදුද් වාරිකආවජ් ජගනන භවඞ් ගෙ ආවට් ටිගත මගනදුද් වාරිකජවනං ජව , 
ගතන චිත් ගතන ‘‘කිං අාං ඉමස් මිං ඨාගන ආගලදුගකදු’’  ජානා . තථා 
නිද් දාාන් තස් ස කණ් ණසමීගප තූරිගාසු පග් ෙහිගතසු ඝානසමීගප සුෙන් ගධසු 
වා ොග් ෙන් ගධසු වා පුප් ගඵසු උපනීගතසු මුගඛ සප් පිම් හි වා ඵාණිගත වා 
පක් ඛිත් ගත පිට් ඨිාං පාණිනා පහාගර දින් ගන පඨමං ගසදුතද් වාරිකාදීනි 
ආවජ් ජනානි භවඞ් ෙං න ආවට් ගටන්  , මගනදුද් වාරිකගමව ආවට් ගට , අථ 
ජවනං ජවිත් වා භවඞ් ෙං ඔතර . ො ාවාගර ගසදුතද් වාරිකාදීනි ආවජ් ජනානි 
භවඞ් ෙං ආවට් ගටන්  , තගතදු ගසදුතඝානජිව් හාකාාවිඤ් ඤාණාදීනි 
ජවනපරිගාදුසානානි පවත් තන්  , තදනන් තරං භවඞ් ෙං පවත් ත . ත ාවාගර 
මගනදුද් වාරිකආවජ් ජගනන භවඞ් ගෙ ආවට් ටිගත මගනදුද් වාරිකජවනං ජව , 
ගතන චිත් ගතන ඤත් වා ‘‘කිං අාං ඉමස් මිං ඨාගන සද් ගදදු, සඞ් ඛසද් ගදදු 
ගභරිසද් ගදදු’’  වා ‘‘කිං අාං ඉමස් මිං ඨාගන ෙන් ගධදු, මූලෙන් ගධදු 
සාරෙන් ගධදු’’  වා ‘‘කිං ඉදං මය් හං මුගඛ පක් ඛිත් තං, සප් පි ඵාණිත’’න්   වා 
‘‘ගකනම් හි පිට් ඨිාං පහගටදු, අ ථද් ගධදු ගම පහාගරදු’’  වා වත් තා ගහදු , 
එවං මගනදුද් වාරිකජවගනගනව පටිබුජ් ඣ , න පඤ ්චද් වාරිගකන. සුපිනම් පි 
ගතගනව පස් ස , න පඤ් චද් වාරිගකන. 

අස්සා  අස් ස ආපත්  නිකාාස් ස. නනු ච අයුත් ගතදුාං නිද් ගදගසදු 
‘‘සඞ් ගඝදු ආදිම් හි ගචව ගසගස ච ඉච් ඡිතබ් ගබදු අස් සා’’ . න හි 
ආපත්  නිකාාස් ස ආදිම් හි ගචව ගසගස ච සඞ් ගඝදු ඉච් ඡිගතදු, කිඤ් චරහි 
වුට් ඨානස ්සා  ඉමං ගචදුදනං මනසි සන් නිධාා ාථා න විරුජ් ඣ , තථා 

අධිප් පාාං විවරන් ගතදු ‘‘කිං වුත්තං ක ොතී’’ ආදිමාහ. ආපත්  ගතදු 
වුට් ඨානස ්ස ආදිම් හි ගචව ගසගස ච ඉච් ඡිගතදු සඞ් ගඝදු ආපත්  ාාව ඉච් ඡිගතදු 

නාම ගහදුතී  අාගමත් ථ අධිප් පාගාදු. ආපත්තිවුට්ඨානන්   ආපත්  ගතදු 

වුට් ඨානං, අනාපත්  කභාවූපෙමනන්   අත් ගථදු. වචනොරණන්   
‘‘සඞ් ඝාදිගසගසදු’’  එවං වචගන කාරණං. සමුදාගා නිරුළ් ගහදු නිකාා-සද් ගදදු 
තගදකගදගස පවත් තමාගනදුපි තාා එව රුළ් හිාා පවත් තතී  ආහ 

රුළීසද්කදනා . අථ වා කිඤ් චි නිමිත් තං ෙගහත් වා ස පි අඤ ්ඤස ්මිං 
තංනිමිත් තයුත් ගත කිස් මිඤ ්චිගදව විසගා සම් මු ාා චිරකාලතාවගසන 
නිමිත් තවිරගහපි පවත් තනිරුළ් ගහදු රුළ ්හී නාම. ාථා මහිාං ගසතී  මහිංගසදු, 
ෙච් ඡතී  ගෙදු , එවං නිකාා-සද් දස් සපි රුළ් හිභාගවදු ගවදිතබ් ගබදු. එකස් මිම් පි 
විසිට් ගඨ ස පි සාමඤ් ඤා විා සමුදාගා පවත් තගවදුහාගරදු අවාගවපි 

පවත් තතී  ආහ අවයකව සමූ කවො ාකරන වා . නවමස්ස අධිප්පායස්සා  
වීමංසාධිප් පාාස ්ස. 
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238-239. ගලදුමා එගතසං සන් තී  කෙොමසා, බහුගලදුමා  වුත් තං ගහදු . 

අකරොක ො භවිස්සාමී  රාෙපරිළාහවූපසමගතදු නිගරදුගෙදු භවිස් සාමි. 

කමොචකනනා  ගමදුචනත් ථාා උපක් කමකරගණන. උපක් කමකරණඤ් ගහත් ථ 

ගමදුචනන්   අධිප් ගපතං ගමදුගච  එගතනා  කත් වා. බීජං භවිස්සතී  
ගචදුළග් ෙහණාදිකම් මං සන් ධාා වුත් තං. 

240. ද්කව ආපත්තිස ස්සානී  ඛණ් ඩචක් කාදිගභදං අනාමසිත් වා වුත් තං, 
ඉච් ඡන් ගතන පන ඛණ් ඩචක් කාදිගභගදනපි ආපත්  ෙණනා කාතබ් බා. 

මිස්සෙචක්ෙන්   උභගතදුවඩ් ඪනකං සන් ධාා වුත් තං. එත් ථ ච නීලඤ් ච 
පීතකඤ් චා ආදිනා එකක් ඛගණ අගනකවණ් ණානං ගමදුචනාධිප් පාාවචනං 
ාථාධිප් පාගාන ගමදුචනං භවතු වා මා වා, ඉමිනාපි අධිප් පාගාන උපක් කමිත් වා 
ගමදුගචන් තස ්ස ආපත්   ගහදුතී  දස් සනත් ථං. න හි එකස් මිං ඛගණ නීලාදීනං 

සබ් ගබසම් පි මුත්   සම් භව . අඤ්ඤං වදතී  අත් තගනදු ගදදුසං උජුං වත් තුං 
අසක් ගකදුන් ගතදු පුන පුට් ගඨදු අඤ් ඤං භණ . 

කමොචනස්සාකදො  ගමදුචනස් ස පුබ් බභාගෙ පවත් තඅස් සාගදදු. ගතගනව 

‘‘ගමදුගචතුං අස් සාගදදු ගමදුචනස් සාගදදු’’  වුත් තං. ක  ස්සිතකපමන්   එත් ථ 

ක  -සද් ගදන ගෙගහ ඨිතා මාතුභගිනීආදගාදු අජ් ඣත්  කඤාතකා ෙහිතා. 
ගතසු මාතුගපමාදිවගසන උප් පන් ගනදු සිගනගහදු ගෙහස් සිතගපමං, අඤ ්ඤත් ථ 
පන ගෙහස ්සිතගපමන්   පඤ් චකාමගුණිකරාගෙදු වුච් ච . 

සම්පයුත්තඅස්සාදසීකසනා  රාෙසම් පයුත් තසුඛගවදනාමුගඛන. එකෙන

පකදනා  ගෙහස් සිතගපම-පගදන. 

තකථවා  ගමදුචනස් සාදගචතනාා එව. පුබ් බභාගෙ ගමදුචනස් සාදවගසන 

කතප් පගාදුෙං අවිජහිත් වාව සයිතත් තා ‘‘සකච පන…කප.… 

සඞ්ඝාදිකසකසො’’  වුත් තං. පුන සුද් ධචිත් ගත උප් පන් ගන තස් ස පගාදුෙස ්ස 

පටිප් පස් සද් ධත් තා ‘‘සුද්ධචිත්කතො…කප.… අනාපත්තී’’  වුත් තං. 

ජග් නත්ථායා  ගධදුවනත් ථාා. අකනොොසන්   අඞ් ෙජාතප් පගදසං. 

263-264. ක  ස්සිතොමවිතක්ෙන්   පඤ් චකාමගුණසන් නිස ්සිතං 

කාමවිතක් කං. වත්ථිං දළ් ං  ක ත්වා  අඞ් ෙජාතස් ස අග් ගෙ 
පස් සාවනිග් ෙමනට් ඨාගන චම් මං දළ් හං ෙගහත් වා. නිමිත් ගත 
උපක් කමාභාවගතදු ‘‘ගමදුචනස ්සාදාධිප් පාාස් සපි මුත් ගත අනාපත් තී’’  
වුත් තං. 

265. ‘‘එහි ගම ත් වං, ආවුගසදු, සාමගණරා  ආණත්  ාා අඤ් ගඤන 
කගතදුපි පගාදුගෙදු අත් තනාව කගතදු නාම ගහදුතී  කත් වා ආපත්   වුත් තා. ාදි 
පන අනාණත් ගතදු සාගමව කගරදු , අඞ් ෙපාරිපූරිාා අභාවගතදු අනාපත් තී’’  



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

276 

පටුන 

වදන්  . සුත්තසාමකණරවත්ථුස්මිං අසුචිම් හි මුත් ගතපි අඞ් ෙජාතස් ස 
ෙහණපච් චාා ොක් කටං වුත් තං, න පන මුත් තපච් චාා. 

266. ොයත්ථම්භනවත්ථුස්මිං චලනවගසන ාථා අඞ් ෙජාගතපි උපක් කගමදු 
සම් භව , තථාපි විජම් භිතත් තා ආපත්   වුත් තා. ‘‘පච් ඡගතදු වා’’  වචනගතදු 
උගභදුසු පස් ගසසු කටිාං ඌරුප් පගදගසදුපි ෙහිගතදුගාවා  දට් ඨබ් බං, තස් මා 
උගභදුසුපි පස් ගසසු ඨත් වා ඉමස් මිං ඔකාගස නිමිත් තන්   

උපනිජ් ඣාාන් තස් සපි ආපත්  ගාව. ‘‘අඞ් ෙජාත’’න්   වචනගතදු නිමිත්තන්   

පස් සාවමග් ගෙදුව වුත් ගතදු. උම්මීෙනනිමීෙනවකසන පන න ොකරතබ්කබො  
උම් මීලනනිමීලනප් පගාදුෙවසඑන ආපත්  ගභගදදු න කාගරතබ් ගබදු  අත් ගථදු. 
අගනකක් ඛත් තුම් පි උම් මීගලත් වා නිමීගලත් වා උපනිජ් ඣාාන් තස් ස එකගමව 
ොක් කටන්   වුත් තං ගහදු . අක් ඛීනි අවිප් ඵන් ගදත් වා අභිමුඛං සම් පත් තස් ස 
මාතුොමස ්ස නිමිත් ගතදුගලදුකගනපි ආපත්  ගාවා  දට් ඨබ් බං. 
‘‘දාරුධීතලිකගලපචිත් තානං අඞ් ෙජාතුපනිජ් ඣාගනපි ොක් කට’’න්   වදන්  . 

267. පුප්ඵාවලී  කීළාවිගසසස් සාධිවචනං. තං කීළන් තා නදීආදීසු 
ඡින් නතටං උදගකන චික් ඛල් ලං කත් වා තත් ථ උගභදු පාගද පසාගරත් වා 

නිසින් නා පපතන්  . ‘‘පුප් ඵාවලිා’’න්  පි පාගඨදු. පකවකසන්තස්සා  
ද් විකම් මකත් තා වාලිකං අඞ් ෙජාතන්   උභාත් ථාපි උපගාදුෙවචනං කතං. 

වාලිෙන්   වාලිකාාා  අත් ගථදු. ගචතනා, උපක් කගමදු, මුච් චනන්   
ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි ගවදිතබ් බානි. 

සුක් කවිස් සට් ඨිසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ොයසංසග් සික්ඛාපදවණ්ණනා 

269. ො ගා කයසු විවකටසු අන්ධොකරො ක ොති, තානි විවරන්කතො  
බ්රාහ් මණිාා සද් ධිං කාාසංසග් ෙං සමාපජ් ජිතුකාගමදු එවමකාසි. ගතන 

කතස් සපි විප් පකාරස් ස අත් තනි කතත් තා ‘‘අත්තකනො විප්පොර’’න්   වුත් තං. 

උළාරත්තතා  උළාරචිත් තතා, පණීතාධිමුත් තතා  වුත් තං ගහදු . 

270. ඔතිණ්කණො  ඉදං කම් මසාධනං කත් තුසාධනං වා ගහදුතී  

තොභාවගසන අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘යක්ඛාදීහි විය සත්තා’’ ආදිමාහ. 

අසමකපක්ඛිත්වා  ාථාසභාවං අනුපපරික් ඛිත් වා, ාථා ගත ර ජනකා 
රූපාදගාදු විසාා අනිච් චොක් ඛාසුභානත් තාකාගරන අවත් ථිතා, තථා 
අපස් සිත් වා  වුත් තං ගහදු . 

271. සඤ්ඤමකවෙන්   සීලමරිාාදං. ආචාකරො  ආචරණං 

හත් ථෙහණාදිකිරිාා. අස්සා  ‘‘කාාසංසග් ෙං සමාපජ් ගජායා’’  පදස් ස. 
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273. එකතසං පදානං වකසනා  ආමසනාදිපදානං වගසන. ඉකතො චිකතො 

ච…කප.… සඤ්කචොකපතී  අත් තගනදු හත් ථං වා කාාං වා  රිාං ඉගතදු චිගතදු 

ච සඤ ්චාගර . ‘‘ොයකතො අකමොකචත්වාවා  වචනගතදු මත් ථකගතදු පට් ඨාා 
හත් ථං ඔතාගරන් තස් ස කාාගතදු ගමදුගචත් වා නිවත් ථසාටකූපරි ඔමසන් තස ්ස 
ථුල් ලච් චාං, සාටකගතදු ඔතාගරත් වා ජඞ් ඝගතදු පට් ඨාා කාාං ඔමසන් තස් ස 
පුන සඞ් ඝාදිගසගසදු’’  වදන්  . 

ද් වාදසසුපි ආමසනාදිප් පගාදුගෙසු එගකකස් මිං පගාදුගෙ කාාගතදු 

අගමදුචිගත එගකකාව ආපත්   ගහදුතී  ආහ ‘‘මූෙග්  ණකමවපමාණ’’න්  . 
ඉදඤ් ච එගකන හත් ගථන කාාං ෙගහත් වා ඉතගරන හත් ගථන කාාපරාමසනං 
සන් ධාා වුත් තං. එගකන පන හත් ගථන කාාපටිබද් ධං ෙගහත් වා ඉතගරන 
තත් ථ තත් ථ කාාං පරාමසගතදු පගාදුෙෙණනාා ආපත්  . අාං පන 
සඞ් ඝාදිගසගසදු න ගකවලං වත් ථුවගසගනව, අපිච සඤ් ඤාවගසනපී  ආහ 

‘‘ඉත්ථියා ඉත්ථිසඤ්ඤිස්ස සඞ්ඝාදිකසකසො’’ . පාළිාං තිරච්ඡාන කතො ච

ක ොතී  එත් ථ  රච් ඡානෙ ත් ථිාා  රච් ඡානෙතපුරිසස් ස ච ෙහණං 
ගවදිතබ් බං. 

සමසාරාක ො  කාාසංසග් ෙරාගෙන එකසදිසරාගෙදු. පුරිමනකයකනවා  

රජ් ජුවත් ථාදීහි පරික් ඛිපිත් වා ෙහගණ වුත් තනගාන. පුන පුරිමනකයකනවා  

සමසාරාගෙදු වුත් ගතදු. අනන්තරනකයකනවා  කාාපටිබද් ධආමසනනගාන. 
ගවණිග් ෙහගණන ගලදුමානම් පි සඞ් ෙහිතත් තා ගලදුමානං ඵුසගනපි 
සඞ් ඝාදිගසගසදු වුත් ගතදු. ඉදානි වුත් තගමවත් ථං පකාගසතුකාගමදු 

‘‘උපාදින්නකෙන හී’’ ආදිමාහ. 

යථානිද්දිට්ඨනිද්කදකස  ාථාවුත් තකාාසංසග් ෙනිද් ගදගස. කතනා  ගතන 

ාථාවුත් තකාරගණන. සඤ්ඤාය විරාගිතම්හී  සඤ් ඤාා විරද් ධාා. 

ලිඞ් ෙබයත් තගාන ‘‘විරාගිතම් හී’’  වුත් තං. ඉමං නාම වත්ථුන්   ඉමස ්මිං 
සික් ඛාපගද ආෙතං සන් ධාා වද . අඤ ්ඤම් පි ාං කිඤ් චි වත් ථුං සන් ධාා 

වදතී පි ගකචි. සාරත්තන්   කාාසංසග් ෙරාගෙන සාරත් තං. විරත්තන්   

කාාසංසග් ෙරාෙරහිතං මාතුභගිනීආදිං සන් ධාා වද . ‘‘විරත්තං

 ණ්හිස්සාමී’’ති විරත්තං  ණ්හි, දුක්ෙටන්   මාතුගපමාදිවගසන ෙහගණ 
ොක් කටං වුත් තං. 

ඉමාා පාළිාා සගමතී  සම් බන් ගධදු. කථං සගමතී  ගච? ාදි හි ‘‘ඉත් ථිාා 
කාාපටිබද් ධං ෙණ් හිස් සාමී’’  චිත් ගත උප් පන් ගන ඉත් ථිසඤ් ඤා විරාගිතා 
භගවාය, කාාපටිබද් ධග් ෙහගණ ථුල් ලච් චාං වදන් ගතන භෙවතා ‘‘ඉත් ථී ච 
ගහදු  ඉත් ථිසඤ් ඤී චා’’  න වත් තබ් බං සිාා, වුත් තඤ් ච, තස් මා ‘‘ඉත් ථිාා 
කාාපටිබද් ධං ෙණ් හිස් සාමී’’  කාාං ෙණ් හන් තස් ස ඉත් ථිසඤ් ඤා විරාගිතා 
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නාම න ගහදුතී  ‘‘කාාපටිබද් ධං ෙණ් හිස් සාමී  කාාං ෙණ් හන් ගතදු 

ාථාවත් ථුකගමව ආපජ් ජතී’’  ම ාසුමත්කථකරන වුත් තවාගදදු ඉමාා පාළිාා 
සගම . ගාදු පගනත් ථ ‘‘ස පි ඉත් ථිසඤ් ඤාා කාාපටිබද් ධං ෙණ් හන් තස ්ස 
ෙහණසමගා ‘කාාපටිබද් ධං ෙණ් හිස ්සාමී’  සඤ් ඤං ඨගපත් වා ‘ඉත් ථිං 
ෙණ් හාමී’  සඤ් ඤාා අභාවගතදු වත් ථුසඤ් ඤානං භින් නත් තා අයුත් ත’’න්   
වගදාය, ගසදු පුච් ඡිතබ් ගබදු ‘‘කිං කාාපටිබද් ධං වත් ථාදිං ෙණ් හන් ගතදු ඉත් ථිාා 
රාගෙන ෙණ් හා , උදාහු වත් ථාදීසු රාගෙනා’’ . ාදි ‘‘වත් ථාදීසු රාගෙන 
ෙණ් හාතී’’  වගදාය, ඉත් ථිාා කාාපටිබද් ධං අහුත් වා අඤ් ඤත් ථ ඨිතං 
වත් ථාදිං ෙණ් හන් තස් සපි ථුල් ලච් චාං සිාා, තස් මා ඉත් ථී ඉත් ථිසඤ් ඤා 

සාරත් තභාගවදු ෙහණඤ් චා  අඞ් ෙපාරිපූරිසබ් භාවගතදු ම ාසුමත්කථරවාකදොව 

යුත් තවාගදදු. අට්ඨෙථාවිනිච්ඡකයහිචසකමතී  එත් ථාපි අාමධිප් පාගාදු – ාදි 
සඤ ්ඤාවිරාගෙන විරාගිතං නාම සිාා, ‘‘සම් බහුලා ඉත් ථිගාදු බාහාහි 
පරික් ඛිපිත් වා ෙණ් හාමී’’  එවංසඤ් ඤිස ්ස ‘‘මජ් ඣෙ ත් ථිගාදු 
කාාපටිබද් ගධන ෙණ් හාමී’’  එවරූපාා සඤ ්ඤාා අභාවගතදු මජ් ඣෙතානං 
වගසන ථුල් ලච් චාං න සිාා, එවං සන් ගතපි අට් ඨකථාා ථුල් ලච් චාස ්ස 
වුත් තත් තා සඤ් ඤාවිරාගෙන විරාගිතං නාම න ගහදුතී  අාමත් ගථදු 
සිද් ගධදුගාවා . නීගලන ොවිඤ් ගඤායසභාවගතදු කාළිත් ථී වුත් තා. 

279. කසවනාධිප්පාකයො  ඵස් සසුඛගසවනාධිප් පාගාදු. ඉත් ථිාා කාගාන 

භික් ඛුස ්ස කාාපටිබද් ධාමසනවාගරපි ඵස්සං පටිවිජානාතී  ඉදං අත් තගනදු 

කාාපටිබද් ධාමසගනපි කාාසම් බන් ධසභාවගතදු වුත් තං. එත්ථා  

නිස ්සග් ගිගාන නිස් සග් ගිාවාගර. කමොක්ඛාධිප්පාකයො  එත් ථ පඨමං 
කාාසංසග් ෙරාගෙ ස පි පච් ඡා ගමදුක් ඛාධිප් පාාස ්ස අනාපත්  . 

281. පාරිපන්ථිො  විලුම් පනිකා, අන් තරායිකා  වුත් තං ගහදු . 

නදීකසොකතන වුය් මානං මාතරන්   උක් කට් ඨපරිච් ගඡදදස ්සනත් ථං වුත් තං, 
අඤ ්ඤාසුපි පන ඉත් ථීසු කාරුඤ ්ඤාධිප් පාගාන මාතරි වුත් තනගාන 
පටිපජ් ජන් තස් ස ගනවත් ථි ගදදුගසදු  වදන්  . ‘‘මාතර’’න්   වුත් තත් තා 

අඤ ්ඤාසං න වට් ටතී  වදන් තාපි අත් ථි. තිණණ්ඩුපෙන්   හිරීගවරාදිමූගලහි 

කතචුම් බටකං. තාෙපණ්ණමුද්දිෙන්   තාලපණ් ගණහි කතඅඞ් ගුලිමුද් දිකං. 

පරිවත්කතත්වා  අත් තගනදු නිවාසනපාරුපනභාවගතදු අපගනත් වා, චීවරත් ථාා 

අපනාගමත් වා  වුත් තං ගහදු . චීවරත්ථාය පාදමූකෙ ඨකපති, වට්ටතී  ඉදං 
නිදස ්සනමත් තං, පච් චත් ථරණවිතානාදිඅත් ථම් පි වට් ට ගාව, පූජාදිඅත් ථං 
තාවකාලිකම් පි ෙගහතුං වට් ට . 

ඉත්ථිසණ්ඨාකනන ෙතන්   එත් ථ ගහට් ඨිමපරිච් ගඡදගතදු 
පාරාජිකවත් ථුභූත රච් ඡානෙ ත් ථීනම් පි අනාමාසභාවගතදු තාදිසං 
ඉත් ථිසණ් ඨාගනන කතං  රච් ඡානෙතරූපම් පි අනාමාසන්   දට් ඨබ් බං. 
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‘‘භික් ඛුනීහි පටිමාරූපං ආමසිතුං වට් ටතී’’  වදන්   ආචරිාා. ඉත් ථිරූපානි 
දස් ගසත් වා කතං වත් ථඤ ්ච පච් චත් ථරණඤ් ච භිත්  ඤ් ච ඉත් ථිරූපං 

අනාමසිත් වා ෙණ් හිතුං වට් ට . භින්දිත්වා  එත් ථ හත් ගථන අග් ෙගහත් වාව 
ගකනචිගදව දණ් ඩාදිනා භින් දිතබ් බං. එත් ථ ච ‘‘අනාමාසම් පි හත් ගථන 
අපරාමසිත් වා දණ් ඩාදිනා ගකනචි භින් දිතුං වට් ටතී’’  ඉධ වුත් තත් තා 
‘‘පංසුකූලං ෙණ් හන් ගතන මාතුොමසරීගරපි සත් ථාදීහි වණං කත් වා 
ෙගහතබ් බ’’න්   වුත් තත් තා ච ෙහිතමණ් ඩූකසප් පිනිං දණ් ඩාදීහි නිප් පීගළත් වා 
මණ් ඩූකං විස් සජ් ජාගපතුං වට් ට . 

මග් ංඅධිට්ඨායා  මග් ගෙ ෙච් ඡාමී  එවං මග් ෙසඤ් ඤී හුත් වා  අත් ගථදු. 

කීළන්කතනා  ඉදං ගිහිසන් තකං සන් ධාා වුත් තං, භික් ඛුසන් තකං පන ගාන 
ගකනචි අධිප් පාගාන අනාමසිතබ් බගමව ොරුපචිණ් ණභාවගතදු. 

තාෙපනසාදීනී  ගචත් ථ ආදි-සද් ගදන 
නාළිගකරලබුජ පුසඅලාබුකුම් භණ් ඩපුස ්සඵලඑළාලුකඵලානං සඞ් ෙගහදු 
දට් ඨබ් ගබදු. ‘‘ාථාවුත් තඵලානංගාව ගචත් ථ කීළාධිප් පාගාන ආමසනං න 
වට් ටතී’’  වුත් තත් තා පාසාණසක් ඛරාදීනි කීළාධිප් පාගානපි ආමසිතුං වට් ට . 

මුත්තා  හත් ථිකුම් භජාදිකා අට් ඨවිධා මුත් තා. තථා හි හත් ථිකුම් භං, 
වරාහදාඨං, භුජඞ් ෙසීසං, වලාහකං, ගවළු, මච් ඡසිගරදු, සඞ් ගඛදු, සිප් පී  අට් ඨ 

මුත් තාගාදුනිගාදු. තත් ථ  ත්ථිකුම්භජා පීතවණ් ණා පභාවිහීනා. වරා දාඨජා 

වරාහදාඨවණ් ණාව. භුජඞ් සීසජා නීලාදිවණ් ණා සුවිසුද් ධා වට් ටලා. වො ෙජා 
ආභාසූරා ොබ් බිභාෙරූපා රත්  භාගෙ අන් ධකාරං විද් ධමන්  ගාදු  ට් ඨන්  , 

ගදවූපගභදුො එව ච ගහදුන්  . කවළුජා කරකඵලසමානවණ් ණා න ආභාසූරා, 

ගත ච ගවළූ අමනුස් සගෙදුචගර එව පගදගස ජාාන්  . මච්ඡසිරජා 
පාඨීනපිට් ඨිසමආනවණ් ණා වට් ටලා ලඝගවදු ච ගහදුන්   පභාවිහීනා ච, ගත ච 

මච් ඡා සමුද් දමජ් ගඣගාව ජාාන්  . සඞ්ඛජා සඞ් ඛඋදරච් ඡවිවණ් ණා 

ගකදුලඵලප් පමාණාපි ගහදුන්   පභාවිහීනාව. සිප්පිජා පභාවිගසසයුත් තා 
ගහදුන්   නානාසණ් ඨානා. එවං ජා ගතදු අට් ඨවිධාසු මුත් තාසු ාා 
මච් ඡසඞ් ඛසිප් පිජා, තා සාමුද් දිකා. භුජඞ් ෙජාපි කාචි සාමුද් දිකා ගහදුන්  , ඉතරා 
අසාමුද් දිකා. ාස් මා බහුලං සාමුද් දිකාව මුත් තා ගලදුගක දිස් සන්  , තත් ථාපි 

සප් පිජාව, ඉතරා කදාචි කාචි, තස් මා සම්කමො විකනොදනියං ‘‘මුත් තා  
සාමුද් දිකා මුත් තා’’  වුත් තං. 

මණී  ඨගපත් වා ගවළුරිාාදිගක ගසගසදු ගජදු රසාදිගභගදදු සබ් ගබදුපි 

මණි. කවළුරිකයො  වංසවණ් ණමණි. සඞ්කඛො  සාමුද් දිකසඞ් ගඛදු. සිො  

කාළසිලාපණ් ඩුසිලාගසතසිලාදිගභදා සබ් බාපි සිලා. රජතන්   කහාපණාදිකං 

වුත් තාවගසසං රතනසම් මතං. ජාතරූපන්   සුවණ් ණං. කෙොහිතඞ්කෙො  

රත් තමණි. මසාර ල්ෙන්   කබරමණි. භණ්ඩමූෙත්ථායා  
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පටුන 

පත් තචීවරාදිභණ් ඩමූලත් ථාා. කුට්ඨකරො ස්සා  නිදස ්සනමත් තං, තාා 
වූපසගමතබ් බස් ස ාස් ස කස ්සචි ගරදුෙස් සත් ථාාපි වට් ට ගාව. 

‘‘ගභසජ් ජත් ථඤ ්ච අධිට් ඨාගාව මුත් තා වට් ටතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ආෙරමුත්කතො  ආකරගතදු මුත් තමත් ගතදු. ‘‘භණ් ඩමූලත් ථාා සම් පටිච් ඡිතුං 

වට් ටතී’’  ඉමිනා ච ආමසිතුම් පි වට් ටතී  දස් ගස . පචිත්වා ෙකතො  
කාචකාගරහි පචිත් වා කගතදු. 

කධොතවිද්කධොචරතනමිස්කසො  අලඞ් කාරත් ථං කඤ් චනලතාදිං දස් ගසත් වා 
කගතදු රතනඛචිගතදු ගධදුතවිද් ගධදු අනාමාගසදු. ගධදුතවිද් ගධදු ච රතනමිස් ගසදු 

චා  විසුං වා පදං සම් බන් ධිතබ් බං. පානීයසඞ්කඛො  ඉමිනා ච සඞ් ගඛන 
කතපානීාභාජනපිධානාදිසමණපරික් ඛාගරදුපි ආමසිතුං වට් ටතී  සිද් ධං. 

කසසන්   රතනමිස් සං ඨගපත් වා අවගසසං. මුග් ෙවණ් ණංගාව රතනසම් මිස ්සං 

කගරදුන්  , න අඤ් ඤන්   ආහ ‘‘මුග් වණ්ණාවා’’ , මුග් ෙවණ් ණා 

රතනමිස් සාව න වට් ටතී  වුත් තං ගහදු . කසසා  රතනසම් මිස් සං ඨගපත් වා 
අවගසසා මුග් ෙවණ් ණා නීලසිලා. 

බීජකතො පට්ඨායා  ධාතුපාසාණගතදු පට් ඨාා. සුවණ්ණකචතියන්   

ධාතුකරණ් ඩකං. පටික්ඛිපී  ‘‘ධාතුට් ඨපනත් ථාා ෙණ් හථා’’  අවත් වා 

‘‘තුම් හාකං ෙණ් හථා’’  ගපසිතත් තා පටික් ඛිපි. සුවණ්ණබුබ්බුළෙන්   

සුවණ් ණතාරකං. ‘‘කෙළාපයිතුන්   ඉගතදු චිගතදු ච සඤ් චාරන් ගතහි ආමසිතුං 

වට් ටතී’’  ම ාඅට්ඨෙථායං වුත් තං. ෙචවරකමව  රිතුං වට්ටතී  
ගච ාගෙදුපකා වා භික් ඛූ ගහදුන් තු අඤ් ගඤ වා, හත් ගථනපි පුඤ් ඡිත් වා කචවරං 
අපගනතුං වට් ට , මලම් පි පමජ් ජිතුං වට් ට ගාව. 

ආරකූටකෙො න්   කිත්  මගලදුහං. තීණි හි කිත්  මගලදුහානි කංසගලදුහං, 

වට් ටගලදුහං, ආරකූටන්  . තත් ථ  පුතම් ගබ මිස් ගසත් වා කතං ෙංසකෙො ං, 

සීසතම් ගබ මිස් ගසත් වා කතං වට්ටකෙො ං, පක රසතම් ගබ මිස් ගසත් වා කතං 

ආරකූටං. ගතගනව තංකරගණන නිබ් බත් තත් තා ‘‘කිත්  මගලදුහ’’න්   වුච් ච . 
‘‘ජාතරූපෙ කගමවා  වුත් තත් තා ආරකූටං සුවණ් ණසදිසගමව ආමසිතුං න 

වට් ට , අඤ ්ඤං පන වට් ටතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන 
‘‘ආරකූටං අනාමසිතබ් බගතදු ජාතරූපෙ කගමවා  වුත් තං, තස් මා උභාම් පි 
ජාතරූපං විා ආමසිතුං න වට් ටතී’’  වදන්  . පඨමං වුත් ගතදුගාව ච අත් ගථදු 

 ණ්ඨිපදොකරහි අධිප් ගපගතදු. පටිජග්ගිතුං වට්ටතී  ගසනාසනපටිබද් ධත් තා 
වුත් තං. 

සාමිොනංකපකසතබ්බන්   සාමිකානං සාසනං ගපගසතබ් බං. භින්දිත්වා  

හත් ගථන අග් ෙගහත් වා අඤ් ගඤන ගාන ගකනචි භින් දිත් වා. කභරිසඞ්ඝාකටො  

සඞ් ඝටිතචම් මගභරී. වීණාසඞ්ඝාකටො  සඞ් ඝටිතචම් මවීණා. චම් මවිනද් ධානං 
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ගභරිවීණානගමතං අධිවචනං. තුච්ඡකපොක්ඛරන්   අවිනද් ධචම් මං 

ගභරිගපදුක් ඛරං වීණාගපදුක් ඛරඤ් ච. ආකරොපිතචම්මන්   ගභරිආදීනං 
විනද් ධනත් ථාා මුඛවට් ටිාං ආගරදුපිතචම් මං තගතදු උද් ධරිත් වා විසුං 

ඨපිතචම් මඤ ්ච. ඔනහිතුං වා  ගභරිගපදුක් ඛරාදීනි චම් මං ආගරදුගපත් වා 

විනන් ධිතුං. ඔන ාකපතුං වා  තගථව අඤ් ගඤහි විනන් ධාගපතුං. 

පාරාජිෙප්පක ොනෙොකෙ  අකුථිතකාගල. 

282. සඞ් කමාදි භූමිෙ කත් තා න කාාපටිබද් ධට් ඨානිාන්   ොක් කටං 

වුත් තං. එෙපදිෙසඞ්ෙකමො  ඛුද් දකගසතු. සෙටමග් සඞ්ෙකමො  

සකටමග් ෙභූගතදු මහාගසතු. ඨානා චාකෙතුන්   රජ් ජුං ඨානා චාගලතුං. 

පටිච්ඡාකදතබ්බා  අපගනතබ් බා. මනුස් සිත් ථී, ඉත් ථිසඤ් ඤිතා, 
කාාසංසග් ෙරාගෙදු, ගතන රාගෙන වාාාගමදු, හත් ථග් ොහාදිසමාපජ් ජනන්   
ඉමාගනත් ථ පඤ් ච අඞ් ොනි. 

කාාසංසග් ෙසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

3. දුට්ඨුල්ෙවාචාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

283. ත ගා උත් තරපදගලදුගපන ඡින් නඔත් තප් පා ‘‘ඡින් නිකා’’  වුත් තා  

ආහ ‘‘ඡින්නිොතිඡින්නඔතප්පා’’ . 

285. යථා යුවා යුවතින්   එගතන ඔභාසගන නිරාසඞ් කභාවං දස් ගස . 

කමථුනුපසඤ්හිතාහී  ඉදං ොට් ඨුල් ලවාචාා සිඛාප් පත් තලක් ඛණදස ්සනං. 

ඉත්ථිෙක්ඛකණනා  වුත් තමත් ථං විවරිතුං ‘‘සුභෙක්ඛකණනා’’  වුත් තං. න 

තාවසීසංඑතී  ‘‘ඉත් ථිලක් ඛගණන සමන් නාෙතාසී’’ ආදිනා වණ් ණභණනං 
සඞ් ඝාදිගසසාපත්  ජනකං හුත් වා මත් ථකං න පාපුණා . වණ් ණභණනඤ් හි 
ගානාකාගරන භණන් තස් ස සඞ් ඝාදිගසගසදු ගහදු , ගතනාකාගරන 
භණන් තස් ස සිඛාප් පත් තං නාම ගහදු . ‘‘ඉත් ථිලක් ඛගණන 
සමන් නාෙතාසී ආදිකං පන ොට් ඨුල් ලවාචස් සාදරාෙවගසන භණන් තස් ස 

ොක් කට’’න්    ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

එොදසහිපකදහිඅඝටිකතසීසංනඑතී  ‘‘අනිමිත් තාසී’’ ආදීහි එකාදසහි 
පගදහි අඝටිගත අවණ් ණභණනං සීසං න එ , අවණ් ණභණනං නාම න 

ගහදුතී  වුත් තං ගහදු . ඝටිකතපී  එකාදසහි පගදහි අවණ් ණභණගන ඝටිගතපි. 

ඉකමහිතීහිඝටිකතකයවසඞ්ඝාදිකසකසො  ‘‘සිඛරණී’’ ආදීහි තීහිගාව පගදහි 
අවණ් ණභණගන ඝටිගතගාව සඞ් ඝාදිගසගසදු පස් සාවමග් ෙස ්ස 

නිාතවචනත් තා අච් ගචදුළාරිකත් තා ච. අනිමිත්තාසී ආදීහි පන අට් ඨහි පගදහි 
ඝටිගත ගකවලං අවණ් ණභණනගමව සම් පජ් ජ , න සඞ් ඝාදිගසගසදු, තස් මා 
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තානි ථුල් ලච් චාවත් ථූනී  ගකචි. අක් ගකදුසනමත් තත් තා ොක් කටවත් ථූනී  
අපගර. පරිබ් බාජිකාවත් ථුස ්මිං විා ථුල් ලච් චාගමගවත් ථ යුත් තතරං දිස් ස . 

කුඤ්චිෙපණාලිමත්තන්   කුඤ් චිකාඡිද් දමත් තං. 

286-287.  රුොපත්තින්   භික් ඛුනිාා කාාසංසග් ගෙ පාරාජිකාපත්  ං 

සන් ධාා වද .  සන්කතො සන්කතො  සභාවදස් සනත් ථං වුත් තං. අහසන් ගතදුපි 

වාචස ්සාදරාගෙන පුනප් පුනං වද , ආපත්  ගාව. ොයචිත්තකතො  
හත් ථමුද් දාා ඔභාසන් තස් ස කාාචිත් තගතදු සමුට් ඨා . 

288. තස්මා දුක්ෙටන්   අප් පටිවිජානනගහතු ොක් කටං, පටිවිජානන්  ාා 
පන අගඛත් තපදත් තා ථුල් ලච් චගාන භවිතබ් බං. ගතගනව 
පරිබ් බාජිකාවත් ථුස් මිං පටිවිජානන්  ාා ථුල් ලච් චාං වක් ඛ . 

289. අසද්ධම්මං සන්ධායා ා  ‘‘වාපිත’’න්   ඉමස් ස 

බීජනික් ගඛපවචනත් තා වුත් තං. සංසීදතී  වහ  පවත් ත . අථ වා සංසීදතී  
සංසීදිස ්ස . මනුස් සිත් ථී, ඉත් ථිසඤ් ඤිතා, ොට් ඨුල් ලවාචස් සාදරාගෙදු, ගතන 
රාගෙන ඔභාසනං, තඞ් ඛණවිජානනන්   ඉමාගනත් ථ පඤ් ච අඞ් ොනි. 

ොට් ඨුල් ලවාචාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අත්තොමපාරිචරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

290. චතුත් ගථ චීවරන්   නිවාසනාදි ාං කිඤ් චි චීවරං. පිණ්ඩපාතන්   ගාදු 
ගකදුචි ආහාගරදු. ගසදු හි පිණ් ගඩදුගලයන භික් ඛුගනදු පත් ගත පතනගතදු තත් ථ 
තත් ථ ලද් ධභික් ඛානං පිණ් ඩානං පාගතදු සන් නිපාගතදු  වා පිණ් ඩපාගතදු  

වුච් ච . කසනාසනන්   සානඤ් ච ආසනඤ් ච. ාත් ථ හි විහාරාදිගක ගස  
නිපජ් ජ  ආස  නිසීද , තං ගසනාසනං. ප  එ  එතස් මා  පච් චගාදු  ආහ 

‘‘පතිෙරණට්කඨන පච්චකයො’’ . ගරදුෙස් ස ප අානට් ගඨන වා පච් චගාදු, 
පච් චනීකෙමනට් ගඨනා  අත් ගථදු, වූපසමනත් ගථනා  වුත් තං ගහදු . 
ධාතුක් ගඛදුභලක් ඛණස් ස හි තංගහතුකොක් ඛගවදනාලක් ඛණස් ස වා ගරදුෙස් ස 

පටිපක් ඛභාගවදු ප අානට් ගඨදු. යස්ස ෙස්සචී  සප් පිආදීසු ාස් ස කස ්සචි. 

සප්පායස්සා  හිතස් ස විකාරවූපසගමනා  අධිප් පාගාදු. භිසක් කස ්ස කම් මං 

ගතන විධාතබ් බගතදු, ගතනාහ ‘‘අනුඤ්ඤාතත්තා’’ . න රපරික්ඛාකරහී  
නෙරං පරිවාගරත් වා රක් ඛණගකහි. ආවාටපරික් ගඛගපදු පරිඛා උද් දාගපදු 
පාකාගරදු එසිකා පලිගඝදු පාකාරමත් ථකමණ් ඩලන්   සත් ත නෙරපරික් ඛාරා  

වදන්  . කසතපරික්ඛාකරො  සුවිසුද් ධසීලාලඞ් කාගරදු. අරිාමග් ගෙදු හි ඉධ 
‘‘රගථදු’’  අධිප් ගපගතදු. තස් ස ච සම් මාවාචාදගාදු අලඞ් කාරට් ගඨන 

‘‘පරික් ඛාගරදු’’  වුත් තා. චක්ෙවීරිකයො  වීරිාචක් ගකදු. ජීවිතපරික්ඛාරා  

ජීවිතස ්ස පවත්  කාරණානි. සමුදාකනතබ්බා  සම් මා උද් ධං උද් ධං 
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පටුන 

ආගනතබ් බා පරිගාසිතබ් බා. පරිවාගරදුපි ගහදු  අන් තරාාානං පරිගතදු 

වාරණගතදු, ගතනාහ – ‘‘ජීවිත…කප.… රක්ඛණකතො’’ . තත් ථ අන්තරන්   

විවරං, ඔකාගසදු  අත් ගථදු. රක්ඛණකතො  ගවරිකානං අන් තරං අදත් වා 

අත් තගනදු සාමීනං පරිවාගරත් වා ඨිතගසවකා විා රක් ඛණගතදු. අස්සා  

ජීවිතස ්ස. ොරණභාවකතො  චිරප් පවත්  ාා කාරණභාවගතදු. රසාානභූතඤ් හි 
ගභසජ් ජං සුචිරම් පි කාලං ජීවිතං පවත් ගත ගාව. 

291. උපචාකර  ාත් ථ ඨිගතදු විඤ් ඤාගපතුං සක් ගකදු , තාදිගස. කාගමදු 

ගචව ගහතු ච පාරිචරිාා ච අත් ගථදු. කසසං බයඤ්ජනන්  ආදීසු පාළිාං 
‘‘අත් තකාම’’න්   පදං උද් ධරිත් වා අත් තගනදු කාමං, අත් තගනදු ගහතුං, 
අත් තගනදු අධිප් පාාං, අත් තගනදු පාරිචරිාන්   චත් තාගරදු අත් ථා පදභාජගන 
වුත් තා. ගතසු පඨගම අත් ථවිකප් ගප කාගමදු ච ගහතු ච පාරිචරිාා ච අත් ගථදු, 
ගසසං අධිප් පාාපදගමකං බයඤ් ජනං පඨමවිග් ෙගහ තදත් ථස් ස 
අසම් භවභාවගතදු නිරත් ථකත් තා. ො ගා පන අත් ථවිකප් ගප අධිප් පාගාදු ච 
පාරිචරිාා ච අත් ගථදු, කාගමදු ච ගහතු චා  ගසසං පදද් වාං බයඤ් ජනං ගතසං 
තත් ථ අත් ථාභාවගතදු  එවං චත් තාරි පදානි ද් වින් නං විග් ෙහානං වගසන 

ගාදුජිතානී  ගකචි වදන්  .  ණ්ඨිපකද ච අාගමවත් ගථදු වුත් ගතදු. 

චූළමජ්ඣිමම ා ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘පඨමස ්මිං අත් ථවිකප් ගප කාගමදු ච ගහතු ච 
පාරිචරිාා ච අධිප් පාාත් ගථදු, ගසසං ගමථුනධම් මසඞ් ඛාගතන කාගමනා ආදි 
විග් ෙහවාකයං අක් ඛරවිවරණමත් තගතදු බයඤ් ජනමත් තං. ො ගා 
අත් ථවිකප් ගප අධිප් පාගාදු ච පාරිචරිාා ච අධිප් පාාත් ගථදු, ගසසං අත් තනා 
කාමිතා ඉච් ඡිතා ආදි විග් ෙහවාකයං අක් ඛරවිවරණමත් තගතදු 
බයඤ ්ජනමත් ත’’න්   එවමත් ගථදු වුත් ගතදු. ‘‘බයඤ් ජගන ආදරං අකත් වා’’  

වචනගතදු අාගමවත් ගථදු ඉධ යුත් තතගරදු  විඤ් ඤාා . බයඤ්ජකන ආදරං

අෙත්වා  ඉමිනා හි අට් ඨකථාාං වුත් තවිග් ෙහවගසන බයඤ් ජගන ආදරං 
අකත් වා  අාමත් ගථදු දීපිගතදු. 

ඉදානි ාථාවුත් තගමවත් ථං පදභාජගනන සංසන් දිත් වා දස් ගසතුං 

‘‘අත්තකනො ොමං අත්තකනො ක තුං අත්තකනො පාරිචරියන්ති හි වුත්කත 

ජානිස්සන්ති පණ්ඩිතා’’ ආදි ආරද් ධං. ඉදං වුත් තං ගහදු  – ‘‘අත් තගනදු 
ගහතු’’න්   වුත් ගත අත් තගනදු අත් ථාාා  අාමත් ගථදු විඤ් ඤාා . ‘‘අත් තගනදු 
කාමං අත් තගනදු පාරිචරිා’’න්   ච වුත් ගත කාගමන පාරිචරිාා  අාමත් ගථදු 
විඤ ්ඤාා . තස් මා අත් තගනදු කාමං අත් තගනදු ගහතුං අත් තගනදු පාරිචරිාන්   
ඉගමහි තීහි පගදහි අත් තගනදු අත් ථාා කාගමන පාරිචරිාා 
අත් තකාමපාරිචරිාා  අාමත් ථවිකප් ගපදු වුත් ගතදු  විඤ් ඤූ ජානිස ්සන්  . 
‘‘අත් තගනදු අධිප් පාා’’න්   වුත් ගත පන අධිප් පාාසද් දස ්ස කාමිතසද් ගදන 
සමානත් ථභාවගතදු අත් තගනදු පාරිචරිාන්   ඉමස් ස ච 
උභාවිග් ෙහසාමඤ් ඤගතදු අත් තගනදු ඉච් ඡිතකාමිතට් ගඨන 
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අත් තකාමපාරිචරිාා  අාමත් ථවිකප් ගපදු ද් වීහි පගදහි දස ්සිගතදු  විඤ් ඤූ 
ජානිස ්සන් තී . 

එතදග් න්   එසා අග් ො. ොට් ඨුල් ලවාචාසික් ඛාපගද කිඤ් චාපි 
ගමථුනාාචනං ආෙතං, තථාපි තං ොට් ඨුල් ලවාචස් සාදරාෙවගසන වුත් තං, ඉධ 

පන අත් තගනදු ගමථුනස් සාදරාෙවගසනා  අාං විගසගසදු. විනීතවත්ථූසු 
‘‘ගතන හි භගිනි අග් ෙදානං ගදහී’’  ඉදං අත් තගනදු අත් ථාා වුත් තන්   
ගවදිතබ් බං. මනුස ්සිත් ථී, ඉත් ථිසඤ් ඤිතා, අත් තකාමපාරිචරිාාා රාගෙදු, ගතන 
රාගෙන වණ් ණභණනං, තඞ් ඛණවිජානනන්   ඉමාගනත් ථ පඤ ්ච අඞ් ොනි. 

අත් තකාමපාරිචරිාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සඤ්චරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

296. පඤ ්චගම පණ් ඩිතස ්ස භාගවදු පණ්ඩිච්චං, ඤාණස් ගසතං අධිවචනං. 

 තිමන්තා  ඤාණෙ ාා සමන් නාෙතා. පණ්ඩිතා  ඉමිනා සභාවඤාගණන 

සමන් නාෙතතා වුත් තා, බයත්තා  ඉමිනා ඉත් ථිකත් තබ් ගබසු විසාරදපඤ් ඤාා. 

ගතනාහ ‘‘උපායඤ්ඤූවිසාරදා’’ . කමධාවිනී  ඨානුප් පත්  පඤ් ඤාසඞ් ඛාතාා 
තස් මිං තස් මිං අත් ථකිච් ගච උපට් ඨිගත ඨානගසදු තඞ් ඛගණ එව 

උප් පජ් ජනපඤ් ඤාා සමන් නාෙතා. ගතනාහ ‘‘දිට්ඨං දිට්ඨං ෙකරොතී’’ . 

කඡො  ාාගුභත් තසම් පාදනාදීසු නිපුණා. උට්ඨානවීරියසම්පන්නා  කායිගකන 
වීරිගාන සමන් නාෙතා, ාථා අඤ ්ඤා කුසීතා නිසින් නට් ඨාගන නිසින් නාව 
ගහදුන්  , ඨිතට් ඨාගන ඨිතාව, එවං අහුත් වා විප් ඵාරිගකන චිත් ගතන සබ් බකිච් චං 

නිප් ඵාගදතී  වුත් තං ගහදු . කුමාරිොයා  නිමිත් තත් ගථ භුම් මං, ගහතුම් හි වා 

කරණවචනං. ගතනාහ ‘‘කුමාරිොය ොරණා’’ . ආවහනං ආවාක ො, 

පරිග් ෙහභාගවන දාරිකාා ෙණ් හාපනං, තථා දාපනං විවාක ො. ගතනාහ 

‘‘දාරෙස්සා’’ ආදි. 

297-298. භත් තපාචනං සන් ධාා රන්ධාපනං වුත් තං, ාස් ස කස් සචි පාචනං 

සන් ධාා පචාපනං වුත් තං. ොට් ඨුං කුලං ෙතා ොග් ෙතා  ඉමමත් ථං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘යත්ථ වා  තා’’ ආදිමාහ. ආහරණං ආ ාකරො. න උපා ටන්   න දින් නං. 

ෙකයො ෙහණං, වික්ෙකයො දානං. තොභාං සඞ් ෙණ් හිත් වා ‘‘කවො ාකරො’’  

වුත් තං. මණ්ඩිතපසාධිකතො  එත් ථ බාහිරුපකරගණන අලඞ් කරණං මණ්ඩනං, 

අජ් ඣත්  කානං ගකසාදීනංගාව සණ් ඨපනං පසාධනං. 

300. ‘‘අබ් භුතං කාතුං න වට් ටතී’’  ඉමිනා ොක් කටං ගහදුතී  දීගප . 

‘‘පරාජිකතන දාතබ්බ’’න්   වුත් තත් තා අගදන් ගතදු ධුරනික් ගඛගපන 

කාගරතබ් ගබදු. අචිරකාගල අධිකාගරදු එතස් ස අත් ථී  අචිරොොධිොරිෙං, 



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

285 

පටුන 

සඤ ්චරිත් තං. ‘‘අචිරකාලාචාරික’’න්   වා පාගඨදු, අචිරකාගල ආචාගරදු 

අජ් ඣාචාගරදු එතස් සා  අචිරොොචාරිෙං. 

කිඤ් චාපි එහිභික් ඛූපසම් පන් නා ගචව සරණෙමනූපසම් පන් නා ච 
සඤ ්චරිත් තාදිපණ් ණත්  වජ් ජං ආපත්  ං ආපජ් ජන්  , ගතසං පන න 
සබ් බකාලිකත් තා ගත වජ් ගජත් වා සබ් බකාලානුරූපං තන්  ං ඨගපන් ගතදු භෙවා 

ඉධාපි ඤත්  චතුත් ගථගනව කම් ගමන උපසම් පන් නං භික් ඛුං දස් ගසතුං ‘‘තත්ර

ය්වායං භික්ඛු…කප.… අයංඉමස්මිංඅත්කථඅධිප්කපකතොභික්ඛූ’’  පදභාජනං 
ආහ, න පන ගනසං සඤ් චරිත් තාදිආපජ් ජගන අභබ් බභාවගතදු. ඛීණාසවාපි හි 
අප් පස් සුතා කිඤ් චාපි ගලදුකවජ් ජං නාපජ් ජන්  , පණ් ණත්  ාං පන 
අගකදුවිදත් තා විහාරකාරං කුටිකාරං සහාොරං සහගසායන්   එවරූපා 
කාාද් වාගර ආපත්  ගාදු ආපජ් ජන්  , සඤ ්චරිත් තං පදගසදුධම් මං 
උත් තරිඡප් පඤ් චවාචං භූතාගරදුචනන්   එවරූපා වචීද් වාගර ආපත්  ගාදු 
ආපජ් ජන්  , උපනික් ඛිත් තසාදිානවගසන මගනදුද් වාගර 
රූපිාපටිග් ෙහණාපත්  ං ආපජ් ජන්  . 

301. සඤ ්චරණං සඤ ්චගරදු, ගසදු එතස් ස අත් ථී  සඤ් චරී, තස් ස භාගවදු 

සඤ්චරිත්තං. ගතනාහ ‘‘සඤ්චරණභාව’’න්  , ඉත් ථිපුරිසානං අන් තගර 

සඤ ්චරණභාවන්   අත් ගථදු. ජායත්තකන ජාරත්තකන  ච නිමිත් තත් ගථ භුම් මං, 

ජාාභාවත් ථං ජාරභාවත් ථන්   වුත් තං ගහදු . ජායභාකව  භරිාභාවාා. 

ජාරභාකව  සාමිකභාවාා. කිඤ් චාපි ඉමස් ස පදභාජගන ‘‘ජාරී භවිස ්සසී’’  
ඉත් ථිලිඞ් ෙවගසන පදභාජනං වුත් තං, ජාරත් තගන  පන නිද් ගදසස් ස 
උභාලිඞ් ෙසාධාරණත් තා පුරිසලිඞ් ෙවගසනපි ගාදුගජත් වා අත් ථං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘ඉත්ථියාමතිංපුරිසස්සආකරොකචන්කතොජාරත්තකන ආකරොකචතී’’ ආදිමාහ. 
එත් ථ හි ‘‘ජාගරදු භවිස් සසී’’  ඉත් ථිාා ම ං පුරිසස් ස ආගරදුගචන් ගතදු 
ජාරත් තගන ආගරදුගච  නාම. පාළිාං පන ඉත් ථිලිඞ් ෙවගසගනව ගාදුජනා 
කතා, තදනුසාගරන පුරිසලිඞ් ෙවගසනපි සක් කා ගාදුගජතුන්  . 

ඉදානි පාළිාං වුත් තනගානපි අත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘අපිචා’’ ආදිමාහ. පති

භවිස්සසී  වුත් තගමවත් ථං ‘‘සාමිගකදු භවිස් සසී’’  පරිාාාවචගනන 
විගසගසත් වා දස් ගස . ඉදඤ් ච ජාරත් තගන  නිද් ගදසස ්ස 

උභාලිඞ් ෙසාධාරණත් තා වුත් තං. මුහුත්තිො භවිස්සසී  අසාමිකං සන් ධාා 

වුත් තං, ජාරීභවිස්සසී  සසාමිකං සන් ධාා. අන්තමකසො තඞ්ඛණිොයපී  ඉදං 

නිදස ්සනමත් තන්   ආහ ‘‘එකතකනවුපාකයනා’’ ආදි. 

303. කසරිවි ාරන්   සච් ඡන් දචාරං. අත්තකනො වසන්   අත් තගනදු ආණං. 

ක ොත්තන්   ගෙදුතමගෙදුත් තාදිකං ගෙදුත් තං. ධම්කමො  
පණ් ඩරඞ් ෙපරිබ් බාජකාදීනං, ගතසං ගතසං වා කුලානං ධම් ගමදු. 
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පටුන 

ගෙදුත් තවන් ගතසු ගෙදුත් තසද් ගදදු, ධම් මචාරීසු ච ධම් මසද් ගදදු වත් තතී  ආහ 

‘‘සක ොත්කතහී’’ ආදි. තත් ථ සක ොත්කතහී  සමානගෙදුත් ගතහි, 

එකවංසජාගතහී  අත් ගථදු. ස ධම්මිකෙහී  එකස ්ස සත් ථුසාසගන 

සහචරිතබ් බධම් ගමහි, සමානකුලධම් ගමහි වා. ගතගනවාහ ‘‘එෙං

සත්ථාර’’න්  ආදි. තත් ථ ‘‘එකං සත් ථාරං උද් දිස ්ස පබ් බජිගතහී’’  ඉමිනා 

පණ් ඩරඞ් ෙපරිබ් බාජකාදගාදු වුත් තා, එෙ ණපරියාපන්කනහී  
මාලාකාරාදිඑකෙණපරිාාපන් ගනහි. 

සසාමිකා සාරක්ඛා. ාස් සා ෙමගන රඤ් ඤා දණ් ගඩදු ඨපිගතදු, සා 

සපරිදණ්ඩා. පච්ඡිමානංද්වින්නන්   සාරක් ඛසපරිදණ් ඩානං මිච් ඡාචාගරදු ගහදු  

තාසං සසාමිකභාවගතදු. නඉතරාසන්   ඉතරාසං මාතුරක් ඛිතාදීනං අට් ඨන් නං 
පුරිසන් තරෙමගන නත් ථි මිච් ඡාචාගරදු තාසං අසාමිකභාවගතදු. ාා හි සාමිකස් ස 
සන් තකං ඵස් සං ගථගනත් වා පගරසං අභිර ං උප් පාගදන්  , තාසං මිච් ඡාචාගරදු, 
න ච මාතාදගාදු තාසං ඵස් ගස ඉස් සරා. මාතාදගාදු හි න අත් තනා 
ඵස් සානුභවනත් ථං තා රක් ඛන්  , ගකවලං අනාචාරං නිගසගධන් තා 
පුරිසන් තරෙමනං තාසං වාගරන්  . පුරිසස් ස පන එතාසු අට් ඨසුපි ගහදු ගාව 
මිච් ඡාචාගරදු මාතාදීහි ාථා පුරිගසන සද් ධිං සංවාසං න කප් ගප , තථා 
රක් ඛිතත් තා පගරසං රක් ඛිතගෙදුපිතං ඵස් සං ගථගනත් වා ඵුට් ඨභාවගතදු. 

ධකනන කීතා  භරිාභාවත් ථං ධගනන කීතා. ගතනාහ ‘‘යස්මා

පනා’’ ආදි. කභොක නා  ගභදුෙගහතු. ගභදුෙත් ථඤ ්හි වසන් තී 

‘‘ගභදුෙවාසිනී’’  වුච් ච . ෙභිත්වා  ගාදු නං වාගස , තස් ස හත් ථගතදු 

ලභිත් වා. උදකපත් තං ආමසිත් වා ෙහිතා ඔදපත්තකිනී. ගතනාහ 

‘‘උභින්න’’න්  ආදි. ධකජනආ ටා  එත් ථ ධජගාදුෙගතදු ගසනාව ධජසද් ගදන 
වුත් තා, උස් සිතද් ධජාා ගසනාා ආහටා  වුත් තං ගහදු . ගතනාහ 

‘‘උස්සිතද්ධජායා’’ ආදි. 

305. බහිද්ධා විමට්ඨංනාම ක ොතී  අඤ් ඤත් ථ ආගරදුචිතං නාම ගහදු . 

තංකිරියංසම්පාකදස්සතී  තස් සා ආගරදුගචත් වා තං කිච් චං සම් පාගදතු වා මා 
වා, තංකිරිාාසම් පාදගන ගාදුෙයතං සන් ධාා වුත් තං. දාරකං දාරිකඤ් ච 
අජානාගපත් වා ගතසං මාතාපිතුආදීහි මාතාපිතුආදීනංගාව සන්  කං සාසගන 
ගපසිගතපි හරණවීමංසනපච් චාහරණසඞ් ඛාතාා  වඞ් ෙසම් පත්  ාා 
සඞ් ඝාදිගසගසදු ගහදු ගාවා  දට් ඨබ් බං. ාං උද් දිස ්ස සාසනං ගපසිතං, තංගාව 
සන් ධාා තස් සා මාතුආදීනං ආගරදුචිගත වත් ථුගනදු එකත් තා මාතුආදගාදුපි 

ගඛත් තගමවා  ගඛත් තගමව ඔ ණ් ණභාවං දස් ගසතුං ‘‘බුද්ධං

පච්චක්ඛාමී’’ ආදි උදාහටං. ඉමිනා සකමතී  එත් ථාාමධිප් පාගාදු – ාථා සාං 
අනාගරදුගචත් වා අඤ් ගඤන අන් ගතවාසිආදිනා ආගරදුචාගපන් තස් ස 
විසඞ් ගකගතදු නත් ථි, එවං තස් සා සාං අනාගරදුගචත් වා ආගරදුචනත් ථං 



සාරත්ථදීපනී -2   සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං 

287 

පටුන 

මාතුආදීනං වදන් තස් සපි නත් ථි විසඞ් ගකගතදු . ඝරං නාතී  ඝරණී. 

මූෙට්ඨානඤ්ච වකසනා  එත් ථ පුරිසස් ස මාතුආදගාදු සාසනගපසගන 

මූලභූතත් තා ‘‘මූලට් ඨා’’  වුච් චන්  . මාතුරක්ඛිතාය මාතා භික්ඛුං පහිණතී  
එත් ථ අත් තගනදු වා ධීතු සන්  කං ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස භරිාා ගහදුතූ’’  භික් ඛුං 
පහිණ , පුරිසස ්ස වා සන්  කං ‘‘මම ධීතා ඉත් ථන් නාමස් ස භරිාා ගහදුතූ’’  

පහිණතී  ෙගහතබ් බං. එස නගාදු ගසගසසුපි. පුබ්කබ වුත්තනයත්තා  
පඨමසඞ් ඝාදිගසගස වුත් තනාත් තා. 

338. එත්කතොවපක්ෙමතී  පුන ආෙන් ත් වා ආණාපකස් ස අනාගරදුගචත් වා 

තගතදුගාව පක් කම . අඤ්කඤන ෙරණීකයනා  
ෙමනගහතුවිසුද් ධිදස් සනත් ථං වුත් තං. ගතගනව පන කරණීගාන ෙන් ත් වාපි 

කිඤ් චි අනාගරදුගචන් ගතදු න වීමංසති නාම. අනභිනන්දිත්වා  ඉදං තථා 
පටිපජ් ජමානං සන් ධාා වුත් තං, ස පි අභිනන් දගන සාසනං අනාගරදුගචන් ගතදු 

පන න වීමංසති නාම. තතියපකද වුත්තනකයනා  ‘‘ගසදු තස් සා වචනං 

අනභිනන් දිත් වා’’ ආදිනා වුත් තනගාන. වත්ථු ණනායා  සම් බහුලානං 
ඉත් ථිපුරිසානං සමභාගව ස  ද් වින් නං ද් වින් නං ඉත් ථිපුරිසවත් ථූනං ෙණනාා. 
සගච පන එකගතදු අධිකා ගහදුන්  , අධිකානං ෙණනාා ආපත්  ගභගදදු 
ගවදිතබ් ගබදු. 

339-340. පාළිාං චතුත් ථවාගර අස පි ‘‘ෙච් ඡන් ගතදු න සම් පාගද , 
ආෙච් ඡන් ගතදු විසංවාගද , අනාපත් තී’’  ඉදං අත් ථගතදු ආපන් නගමවා  

කත් වා වුත් තං ‘‘චතුත්කථ අනාපත්තී’’ . ොරුොනන්   වඩ් ඪකීආදීනං. 
තච් ඡකඅගාදුකාරතන් තවාාරජකන් හාපිතකා පඤ් ච කාරගවදු ‘‘කාරුකා’’  

වුච් චන්  . එවරූකපන…කප.… අනාපත්තී  තාදිසං ගිහිගවායාවච් චම් පි න 
ගහදුතී  කත් වා වුත් තං. 

ොයකතො සමුට්ඨාතී  පණ් ණත්  ං වා අලංවචනීාභාවං වා අජානන් තස් ස 

කාාගතදු සමුට් ඨා . වාචකතො සමුට්ඨාතී  එත් ථාපි එගසව නගාදු. 

ොයවාචකතො සමුට්ඨාතී  පණ් ණත්  ං ජානිත් වා අලංවචනීාභාවං 

අජානන් තස ්සපි කාාවාචගතදු සමුට් ඨාතී  ගවදිතබ් බං. අෙංවචනීයාක ොන්තී  

ගදසචාරිත් තවගසන පණ් ණදානාදිනා පරිච් චත් තා ගහදුන්  . පණ්ණත්තිං පන 

ජානිත්වා  එත් ථ අලංවචනීාභාවං වා  ච දට් ඨබ් බං. ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. සඤ් චරිත් තසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘තොභාං 
පන ජානිත් වා එගතගහව තීහි නගාහි සමාපජ් ජන් තස ්ස තාගනව තීණි 
තොභාජානනචිත් ගතන සචිත් තකානි ගහදුන් තී’’  වුත් තං. තස් මා 

පණ්ණත්තිජානනචිත්කතනා  එත් ථාපි තොභාජානනං වත් තබ් බං. භික් ඛුං 
අජානාගපත් වා අත් තගනදු අධිප් පාාං පණ් ගණ ලිඛිත් වා දින් නං හරන් තස ්සපි 
ආපත්   ගහදු , ඉමස් ස සික් ඛාපදස් ස අචිත් තකත් තා  න ෙගහතබ් බං. පාළිාං 
පන ‘‘ආගරදුගචතී’’  වුත් තත් තා අට් ඨකථාාඤ් ච තත් ථ තත් ථ 
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ආගරදුචනස ්ගසව දස් සිතත් තා කාගාන වා වාචාා වා ආගරදුගචන් තස ්ගසව 
ආපත්   ගහදුතී  ෙගහතබ් බං. 

341. දුට්ඨුල්ොදීසුපී  ආදි-සද් ගදන සඤ් චරිත් තම් පි සඞ් ෙණ් හා . එත් ථ 
පන කිඤ් චාපි ඉත් ථී නාම මනුස් සිත් ථී, න ාක් ඛී, න ගපතී, න  රච් ඡානෙතා, 
පුරිගසදු නාම මනුස් සපුරිගසදු, න ාක් ගඛදු ආදි න වුත් තං, තථාපි 
මනුස් සජා කාව ඉත් ථිපුරිසා ඉධ අධිප් ගපතා. තස් මා ගාසු සඤ ්චරිත් තං 
සමාපජ් ජ , ගතසං මනුස් සජා කතා, න නාලංවචනීාතා, 
පටිග් ෙණ් හනවීමංසනපච් චාහරණානී  ඉමාගනත් ථ පඤ් චඞ් ොනි. 

සඤ් චරිත් තසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

6. කුටිොරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

342. ඡට් ගඨ එත්තකෙනා  එත් තගකන දාරුආදිනා. 

අපරිච්ඡින්නප්පමාණාකයො  අපරිච් ඡින් නදාරුආදිප් පමාණාගාදු. මූෙච්කඡජ්ජාය

පුරිසං යාචිතුං න වට්ටතී  පරසන් තකභාවගතදු ගමදුගචත් වා අත් තගනදුගාව 
සන් තකං කත් වා ාාචිතුං න වට් ට . එවං මූලච් ගඡජ් ජාා 
අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිතට් ඨානගතදු ාාචන් තස් ස අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  ාා 
ොක් කටං. දාසං අත් තගනදු අත් ථාා සාදිාන් තස ්සපි ොක් කටගමව 
‘‘දාසිදාසපටිග් ෙහණා පටිවිරගතදු ගහදුතී’’  (දී. නි. 1.10, 194) වචනගතදු. 
ඤාතකපවාරිතට් ඨානගතදු පන දාසං මූලච් ගඡජ් ජාා ාාචන් තස් ස 

සාදිානවගසන ොක් කටං. සෙෙම්මං න යාචිතබ්බා  

පාණා පාතසික් ඛාපදරක් ඛණත් ථං වුත් තං. අනියකමත්වාපි න යාචිතබ්බා  
මනුස් සානං අඤ් ඤථා ොහස් සපි සම් භවගතදු වුත් තං, සුද් ධචිත් ගතන පන 
හත් ථකම් මං ාාචන් තස් ස ආපත්   නාම නත් ථි. 

සබ්බෙප්පියභාවදීපනත්ථන්   සබ් බගසදු කප් පිාභාවදීපනත් ථං. මූෙං

කදථාති වත්තුං වට්ටතී  ාස ්මා මූලං දස් සාමා  ගතහි පඨමං වුත් තත් තා 
විඤ ්ඤත්   න ගහදු , ාස් මා ච මූලන්   භණිතං සාමඤ් ඤවචනගතදු 
අකප් පිාවචනං න ගහදු , තස් මා මූලං ගදථා  වත් තුං වට් ට . 

අනජ්ොවුත්ථෙන්   අපරිග් ෙහිතං. අෙප්පියෙ ාපණාදි න දාතබ්බන්   
කිඤ් චාපි අකප් පිාකහාපණාදිං අසාදිාන් ගතන කප් පිාගවදුහාරගතදු දාතුං 
වට් ට , තථාපි සාරුප් පං න ගහදු . මනුස් සා ච එතස් ස සන් තකං කිඤ් චි අත් ථී  

විගහගඨතබ් බං මඤ් ඤන් තී  අකප් පිාකහාපණාදිදානං පටික් ඛිත් තං. තකථව

පාකචත්වා  හත් ථකම් මවගසගනව පාගචත් වා. ‘‘කිං, භන් ගත’’  එත් තගකපි 
පුච් ඡිගත ාදත් ථාා පවිට් ගඨදු, තං කගථතුං වට් ට  පුච් ඡිතපඤ් හත් තා. 
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පටුන 

වත්තන්   චාරිත් තං, ආපත්   පන න ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. ෙප්පියං

ොරාකපත්වා පටිග් ක තබ්බානී  සාඛාා ලග් ෙරජස ්මිං පත් ගත ප ගතපි 

සාඛං ඡින් දිත් වා ඛාදිතුකාමතාාපි ස  සුඛපරිගභදුෙත් ථං වුත් තං. ‘‘නදිං

වා…කප.… ආ රා’’ති වත්ථුං වට්ටතී  අපරිග් ෙහිතත් තා වුත් තං. 

ක  කතො…කප.… පරිභුඤ්ජිතබ්බන්   පරිග් ෙහිතඋදකත් තා විඤ ්ඤත්  ාා 

ොක් කටං ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. අෙජ්ජීහි…කප.… න ොකරතබ්බන්   ඉදං 
උත් තරිභඞ් ොධිකාරත් තා අජ් ගඣදුහරණීාං සන් ධාා වුත් තං. බාහිරපරිගභදුගෙසු 
පන අලජ් ජීහිපි හත් ථකම් මං කාගරතුං වට් ටතී . 

ක ොණං පන…කප.… ආ රාකපතුං න වට්ටතී  අත් තගනදු අත් ථාා 

මූලච් ගඡජ් ජවගසන ආහරාගපතුං න වට් ට . ආ රාකපන්තස්ස දුක්ෙටන්   
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  ාා ොක් කටං. අත් තගනදු අත් ථාා සාදිාගනපි ොක් කටගමව 
‘‘හත් ථිෙවාස ්සවළවපටිග් ෙහණා පටිවිරගතදු ගහදුතී’’  )දී. නි. 1.10, 194) 

වුත් තත් තා. ගතගනවාහ ‘‘ඤාතෙපවාරිතට්ඨානකතොපිමූෙච්කඡජ්ජායයාචිතුංන 

වට්ටතී’’ . රක්ඛිත්වා  ාථා ගචදුරා න හරන්  , එවං රක් ඛිත් වා. ජග්ගිත්වා  

 ණදානාදීහි ජග් ගිත් වා. න සම්පටිච්ඡිතබ්බන්   අත් තගනදු අත් ථාා ගෙදුගණ 
සාදිානස ්ස පටික් ඛිත් තත් තා වුත් තං. 

සෙටං කදථාති…කප.… වට්ටතී  මූලච් ගඡජ් ජවගසන සකටං ගදථා  

වත් තුං න වට් ට . තාවොලිෙං වට්ටතී  තාවකාලිකං කත් වා සබ් බත් ථ ාාචිතුං 
වට් ට . වල් ලිආදීසු ච පරපරිග් ෙහිගතසු එගසව නගාදු  ගාදුගජතබ් බං. 

 රුභණ්ඩප්පක ොනකෙසුකයව ච වල්ලිආදීසූ  එත් ථ ආදි-සද් ගදන 
ගවළුමුඤ් ජපබ් බජ ණමත්  කානං සඞ් ෙගහදු දට් ඨබ් ගබදු. ාං පන වත් ථුවගසන 
අප් පං හුත් වා අග් ඝවගසන මහන් තං හරිතාලහිඞ් ගුලකාදි, තං ෙරුභණ් ඩං 
අප් පගහදුන් තම් පි ාාචිතුං න වට් ටතී  වදන්  . 

සා  විඤ් ඤත්  ං පරාමස . සා ච ඉධ පරිකථාදිනා ගාන ගකනචි 

අධිප් පාාවිඤ් ඤාපනං විඤ් ඤත් තී  ෙගහතබ් බා. ගතනාහ ‘‘සබ්කබන

සබ්බ’’න්  , සබ් බප් පකාගරනා  අත් ගථදු. ගතන ‘‘පරිකථාදිවගසනපි 
විඤ ්ඤාපනං න වට් ටතී’’  දීගප . පරිකගථදුභාසනිමිත් තකම් මම් පි හි 
චීවරපිණ් ඩපාගතසු ද් වීසු පච් චගාසු න වට් ට . ඉදානි ගසනාසනපච් චගා 

අධිප් ගපතං විඤ ්ඤත්  ං පරිකථාදීහි විගසගසත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘ආ රකදහීති 

විඤ්ඤත්තිමත්තකමව න වට්ටතී’’  ආහ. පරිෙකථොභාසනිමිත්තෙම්මානි

වට්ටන්තී  එත් ථ පරිෙථා නාම පරිාාගාන කථනං භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ගසනාසනං 

සම් බාධන්  ආදිවචනං. ඔභාකසො නාම උජුකගමව අකගථත් වා ාථා අධිප් පාගාදු 
විභූගතදු ගහදු , එවං ඔභාසනං, උපාසකා, තුම් ගහ කුහිං වසථා ? පාසාගද, 
භන් ගත . භික් ඛූනං පන, උපාසකා, පාසාගදදු න වට් ටතී ආදිවචනං. 
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නිමිත්තෙම්මං නාම පච් චගා උද් දිස ්ස ාථා අධිප් පාගාදු විඤ් ඤාා , එවං 
නිමිත් තකම් මං, ගසනාසනත් ථං භූමිපරිකම් මාදීනි කගරදුන් තස් ස ‘‘කිං, භන් ගත, 
කගරදුසි, ගකදු කාරාගපතී’’  වුත් ගත ‘‘න ගකදුචී’’ ආදිවචනං. 

ඉදානි ගිලානපච් චගා විඤ් ඤත්  ආදිකං සබ් බම් පි වට් ටතී  දස් ගසන් ගතදු 

ආහ ‘‘ගිොනපච්චකය පනා’’ ආදි. තථා උප් පන් නං පන ගභසජ් ජං ගරදුගෙ 
වූපසන් ගත පරිභුඤ් ජිතුං වට් ට , න වට් ටතී ? තත් ථ විනාධරා ‘‘භෙවතා 
ගරදුෙසීගසන පරිගභදුෙස් ස ද් වාරං දින් නං, තස් මා අගරදුෙකාගලපි පරිභුඤ් ජිතුං 
වට් ට , ආපත්   න ගහදුතී’’  වදන්  . සුත් තන්  කා පන ‘‘කිඤ් චාපි ආපත්   
න ගහදු , ආජීවං පන ගකදුගප , තස ්මා සල් ගලඛප් පටිපත්  ාං ඨිතස ්ස න 

වට් ට , සල් ගලඛං ගකදුගපතී’’  වදන්  . උක්ෙමන්තී  අපෙච් ඡන්  . 

344. මණි කණ් ගඨ අස් සා  මණිෙණ්කඨො, මණිනා උපලක් ඛිගතදු වා 

කණ් ගඨදු අස් සා  මණිෙණ්කඨො  මජ් ඣපදගලදුපීසමාගසදු දට් ඨබ් ගබදු. 

කදවවණ්ණන්   ගදවත් තභාවං. පසන්නාොරන්   පසන් ගනහි කාතබ් බකිච් චං, 
කාාගවායාවච් චසඞ් ඛාතං උපට් ඨානන්   වුත් තං ගහදු . මණිාාචනාා තස් ස 
අනාෙමගනන අත් තගනදු වඩ් ඪි ගහදුතී  වුත් තං ‘‘මණිනා ගම අත් ගථදු’’ , 
මන් තපදනීහාගරන වා තථා වුත් තන්   දට් ඨබ් බං. 

345. වත්තමානසමීකප  වත් තමානස් ස සමීගප අතීගත. එවං වත්තුං

ෙබ්භතී  ‘‘ආෙගතදුසී’’  වත් තබ් ගබ වත් තමානසමීපත් තා ‘‘ආෙච් ඡසී’’  එවං 
වත් තමානගවදුහාගරන වත් තුං ලබ් භ . ලක් ඛණං පගනත් ථ 

සද් දසත් ථානුසාරගතදු ගවදිතබ් බං. කසො එව නකයො  ‘‘ආෙගතදුම් හී’’  
වත් තබ් ගබ ‘‘ආෙච් ඡාමී’’  අාම් පි වත් තමානසමීගප වත් තමානගවදුහාගරදු  
දස් ගස . 

348-349. ාස් මා පන න සක් කා ගකවලං ාාචනාා කිඤ් චි කාතුං, තස් මා 
‘‘සාං ාාචිතගකහි උපකරගණහී’’  අධිප් පාාත් ගථදු වුත් ගතදු. උද් ධංමුඛං 

ලිත් තා උල්ලිත්තා, අගධදුමුඛං ලිත් තා අවලිත්තා. ාස් මා පන උද් ධංමුඛං 
ලිම් පන් තා ගාභුගායන අන් ගතදු ලිම් පන්  , අගධදුමුඛං ලිම් පන් තා ච බහි, 

තස් මා වුත් තං ‘‘උල්ලිත්තාතිඅන්කතොලිත්තා, අවලිත්තාතිබහිලිත්තා’’ . තත් ථ 

උල්ලිත්තා නාම ඨගපත් වා තුලාපිට් ඨසඞ් ඝාතවාතපානධූමඡිද් දාදිගභදං 
අගලගපදුකාසං අවගසගස ගලගපදුකාගස කුට් ගටහි සද් ධිං ඝගටත් වා ඡදනස් ස 

අන් ගතදු සුධාා වා මත්  කාා වා ලිත් තා. අවලිත්තා නාම වුත් තනගාගනව 

ඡදනස ්ස බහි ලිත් තා. උල්ලිත්තාවලිත්තා නාම තගථව ඡදනස් ස අන් ගතදු ච බහි 
ච ලිත් තා. 
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බයඤ්ජනං සකමතී  ‘‘කාරාමාගනනා’’  ගහතුකත් තුවගසන 
උද් දිට් ඨපදස් ස ‘‘කාරාගපන් ගතනා’’  ගහතුකත් තුවගසගනව නිද් ගදසස් ස 
කතත් තා බයඤ් ජනං සගම . ාදි එවං ‘‘කගරදුන් ගතදු වා කාරාගපන් ගතදු වා’’  

කස ්මා තස් ස පදභාජනං වුත් තන්   ආහ ‘‘යස්මා පනා’’ ආදි. ‘‘අත් තනා 

විප් පකතං පගරහි පරිගාදුසාගපතී’’ ආදිවචනගතදු ‘‘ෙකරොන්කතනපි ඉධ

වුත්තනකයකනව පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්   වුත් තං. තත් ථ ඉධ වුත්තනකයකනවා  

ඉමස ්මිං සික් ඛාපගද වුත් තනගාගනව. උකභොකපකත  කාරකකාරාපකා. 

ොරයමාකනනාති ඉමිනාව පකදන සඞ් හිතා  කථං සඞ් ෙහිතා. න හි 
කාරාමාගනදු කගරදුන් ගතදු නාම ගහදු , එවං පගනත් ථ අධිප් පාගාදු 
ගවදිතබ් ගබදු – ාස් මා කගරදුන් ගතනපි කාරාමාගනනපි ඉධ වුත් තනගාගනව 
පටිපජ් ජිතබ් බං, තස් මා කාරාමාගනන එවං පටිපජ් ජිතබ් බන්   වුත් ගත පගෙව 
කගරදුන් ගතනා  ඉදං අත් ථගතදු ආෙතගමවා  ‘‘කාරාමාගනනා’’  භෙවතා 
වුත් තං. තගතදු ‘‘කාරාමාගනනා’’  වුත් ගත සාමත් ථිාගතදු ලබ් භමාගනදුපි 

අත් ගථදු ගතගනව සඞ් ෙහිගතදු නාම ගහදුතී . බයඤ්ජනං විකෙොමිතංභකවයයා  
ාස් මා ‘‘කාරාමාගනනා’’  ඉමස් ස ‘‘කගරදුන් ගතනා’’  ඉදං පරිාාාවචනං න 
ගහදු , තස් මා කගරදුන් ගතන වා කාරාගපන් ගතන වා  පදත් ථවගසන 
නිද් ගදගස කගත බයඤ් ජනං විරුද් ධං භගවායා  අධිප් පාගාදු. 

අත්ථමත්තකමවා  පදත් ථගතදු සාමත් ථිාගතදු ච ලබ් භමානං අත් ථමත් තගමව. 

උද්කදකසො  උද් දිසිතබ් ගබදු. අබ්කබො ාරිෙන්   අප් පමාණං. ‘‘ආාාමගතදු 

ච විත් ථාරගතදු චා’’  අවත් වා විකප් පත් ථස ්ස වා-සද් දස ්ස වුත් තත් තා 

එකගතදුභාගෙන වඩ් ඪිගතපි ආපත්  ගාවා  දස් ගසන් ගතදු ‘‘කයො 

පනා’’ ආදිමාහ. ති ත්ථා  වඩ් ඪකීහත් ගථන  හත් ථා. පමාණයුත්කතො

මඤ්කචො  පක විදත් ථිාා නවවිදත් ථිප් පමාගණදු මඤ් ගචදු. පමාණිො

ොකරතබ්බා  උක් කට් ඨප් පමාණං සන් ධාා වුත් තත් තා 
උක් කට් ඨප් පමාණයුත් තාව කුටි අගදසිතවත් ථුකා න වට් ට , පමාණගතදු පන 
ඌනතරා අගදසිතවත් ථුකාපි වට් ටතී  කස් සචි සන් ගදගහදු සිාා  

තංනිවත් තනත් ථං ‘‘පමාණකතොඌනතරම්පී’’ ආදි වුත් තං. තත් ථ පමාණකතො 

ඌනතරන්   පාළිාං වුත් තප් පමාණගතදු ඌනතරං. පච් ඡිගමන පමාගණන 
චතුහත් ථගතදු ඌනතරා කුටි නාම න ගහදුතී  චතුහත් ථගතදු පට් ඨාා 

කුටිලක් ඛණප් පත් තං කුටිං දස් ගසතුං ‘‘චතු ත්ථං පඤ්ච ත්ථම්පී’’  වුත් තං. 

ෙෙෙකෙකපො  ගකනචි සිගලගසන කතගලගපදු, තම් බමත්  කාදිකලලගලගපදු 

වා. අකෙකපො එවා  අබ් ගබදුහාරිකාගාවා  අධිප් පාගාදු. පිට්ඨසඞ්ඝාකටො 

ද් වාරබාහා. ඔකෙොකෙත්වාපී  අපගලදුගකත් වාපි, අපගලදුකනකම් මවගසනපි 
කාතුං වට් ටතී  අධිප් පාගාදු. 
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353. ාථා සීහාදීනං ගෙදුචරාා පක් කමන් තානං නිබද් ධෙමනමග් ගෙදු න 

වට් ට , එවං හත් ථීනම් පි නිබද් ධෙමනමග් ගෙදු න වට් ට . එකතසන්   සීහාදීනං. 

චාරිභූමී  ගෙදුචරභූමි. න හිතා  න වාරිතා  අධිප් පාගාදු. ආකරො යත්ථායා  

නිරුපද් දවත් ථාා. කසසානී  පුබ් බණ් ණනිස් සිතාදීනි. පුබ්බණ්ණනිස්සිතන්   
එත් ථ පුබ් බණ් ණවිරුහනට් ඨානං පුබ් බණ් ණ-සද් ගදන ෙහිතං. ගතනාහ – 

‘‘සත්තන්නංධඤ්ඤානං…කප.… ඨිත’’න්  . අභිහනන්   එත් ථා  අබ්භාඝාතං. 

‘‘ගවරිඝර’’න්   වුත් තගමවත් ථං විභාගවතුං ‘‘කචොරානං මාරණත්ථාය 

ෙත’’න්   වුත් තං. ධම්ම න්ධිො  හත් ථපාදාදිඡින් දනෙන් ධිකා. 

ආවිජ්ජිතුං න සක්ො ක ොතී  ඡින් දතටාදිසම් භවගතදු න සක් කා ගහදු  

ආවිජ් ජිතුං. පාචිනන්   කුටිවත් ථුසාමන් තා චිනිතබ් බඅධිට් ඨානං. කිඤ් චාපි ඉධ 
පුබ් බපගාදුෙසහපගාදුොනං අදින් නාදාගන විා විගසගසදු නත් ථි, තථාපි ගතසං 
විභාගෙන දස් සනං ඡින් දිත් වා පුන කාතබ් බා  එත් ථ කුටිාා 

ගභදනපරිච් ගඡදදස් සනත් ථං කතං. තදත්ථායා  තච් ඡනත් ථාා. එවං ෙතන්   
අගදසිතවත් ථුං පමාණා ක් කන් තං වා කතං. දාරුනා කතං කුට් ටං එත් ථා  

දාරුකුට්ටිො, කුටි. සිොකුට්ටිෙන්  ආදීසුපි එගසව නගාදු. පණ්ණසාෙන්   බහි 
පණ් ගණහි ඡාගදතබ් බං උල් ලිත් තාවලිත් තං කුටිගමව වද . ගතගනවාහ 

‘‘සභිත්තිච්ඡදනං ලිම්පිස්සාමී’’ . 

අන් ගතදුගලගපගනව නිට් ඨාගපතුකාමං සන් ධාා ‘‘අන්කතොකෙකප

වා’’ ආදි වුත් තං. බහිකෙකප වා  එත් ථාපි එගසව නගාදු. තස් මිං ද් වාරබද් ගධ 

වා වාතපාගන වා ඨපිගත  ගාදුගජතබ් බං. තස්කසොොසන්   තස් ස 

ද් වාරබද් ධස් ස වා වාතපානස් ස වා ඔකාසං. පුන වඩ්කඪත්වා වා  පුබ් ගබව 

ඨපිගතදුකාසං ඛුද් දකං ගච, ගභදගනන පුන වඩ් ගඪත් වා. කෙකපොන ඝටියතී  
පුබ් ගබ දින් නගලගපදු ද් වාරබද් ගධන වා වාතපාගනන වා සද් ධිං න ඝටිා , 

එකාබද් ධං හුත් වා න  ට් ඨතී  වුත් තං ගහදු . තන්   ද් වාරබද් ධං වා වාතපානං 

වා. පඨමකමව සඞ්ඝාදිකසකසො  ගලපකිච් චස ්ස නිට් ඨිතත් තා ද් වාරබද් ධං වා 

වාතපානං වා ඨපනගතදු පුබ් ගබගාව සඞ් ඝාදිගසගසදු. අට්ඨඞ්ගුෙමත්කතන 

අප්පත්තච්ඡදනංෙත්වා  එත් ථ එවං ගම ආපත්   න සිාා  භිත්  ාං වා ඡදගන 
වා එකඞ් ගුලමත් තම් පි ඔකාසං ගලගපන අඝගටත් වා ඨගප , වට් ටතී  වදන්  . 

මත්  කාකුට් ටගමව මත්  කාගලපසඞ් ඛයං ෙච් ඡතී  ආහ – ‘‘සකච මත්තිොය

කුට්ටං ෙකරොති, ඡදනකෙකපන සද්ධිං ඝටකන ආපත්තී’’ . උභින්නං

අනාපත්තී  පුරිමස් ස ගලපස් ස අඝටිතත් තා ො ාස් ස 
අත් තුද් ගදසිකතාසම් භවගතදු උභින් නං අනාපත්  , තස් මා විනාපි වත් තසීගසන 
ගතන අනාණත් ගතදු තස් ස කගරදුමී  කගරදු , උභින් නං අනාපත්  ගාව. සගච 
ගතන ආණත් ගතදු කගරදු , මූලට් ඨස ්ගසව ආපත්  . 
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354. ඡත්තිංස චතුක්ොනි නාම ‘‘භික් ඛු කුටිං කගරදුතී’’ ආදිම් හි 
පඨමවාගර අගදසිතවත් ථුකචතුක් කං ගදසිතවත් ථුකචතුක් කං 
පමාණා ක් කන් තචතුක් කං පමාණිකචතුක් කං 
අගදසිතවත් ථුකප් පමාණා ක් කන් තචතුක් කං 
ගදසිතවත් ථුකප් පමාණිකචතුක් කන්   ඡ චතුක් කානි, එවං සමාදිස වාරාදීසුපි 

පඤ ්චසූ  ඡත්  ංස. ආපත්තිකභදදස්සනත්ථං වුත්තානී  ‘‘සාරම් ගභ ගච භික් ඛු 
වත් ථුස ්මිං අපරික් කමගන’’  අවිගසගසන මා කාා වුත් තත් තා 
සාරම් භඅපරික් කමගනසුපි සඞ් ඝාදිගසගසදුව සිාා  මිච් ඡාොහනිවත් තනත් ථං 
සාරම් ගභ අපරික් කමගන ච ොක් කටං, අගදසිතවත් ථුකතාා 
පමාණා ක් කන් තතාා ච සඞ් ඝාදිගසගසදු  එවං ආපත්  ගභදදස් සනත් ථං 
වුත් තානි. 

355-361. ‘‘ද් වීහි සඞ් ඝාදිගසගසහී’’  වත් තබ් ගබ විභත්  බයත් තගාන ච 

වචනබයත් තගාන ච ද්වින්නං සඞ්ඝාදිකසකසනා  වුත් තන්   ආහ ‘‘ද්වීහි

සඞ්ඝාදිකසකසහි…කප.… අත්කථො කවදිතබ්කබො’’ . ‘‘අඤ් ඤස ්ස වා 
දාතබ් බා’’  වුත් තත් තා විප් පකතං කුටිං ලභිත් වා අත් තගනදු අත් ථාා 
කගරදුන් තස් සපි ආදිගතදු පට් ඨාා අකතත් තා අනාපත්  ගාවා  වදන්  . 

අපචිනිතබ්බා  විද් ධංගසතබ් බා. භූමිසමංෙත්වා  කුටිවත් ථුසමං කත් වා. 

364. න ක ත්ථ කෙකපො ඝටියතී  ඡදනගලපස් ස අභාවගතදු වුත් තං, 
විසුංගාව අනුඤ් ඤාතත් තා පන සගචපි ගලණස් ස අන් ගතදු උපරිභාගෙ 
චිත් තකම් මාදිකරණත් ථං ගලපං ගදන්  , වට් ට ගාව. ගලපදානවගසන අකතා 

ඉට් ඨකාදිගුහා ගුහා නාමා   ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. තිකණහි වා පණ්කණහි වා 

ඡාදිතකුටිොව වුත්තා  ‘‘කුක් කුටච් ඡිකගෙහං වට් ටතී’’  වත් වා ‘‘ඡදනං 
දණ් ඩගකහී’’ ආදිනා පුන තං දස් ගසන් ගතහි  ණපණ් ණච් ඡදනා කුටිකාව 

වුත් තා. ඡදනං දණ්ඩකෙහි ජාෙබන්ධං ෙත්වා  ඡදනං දීඝගතදු  රිාගතදු ච 

ඨපිතදණ් ඩගකහි ජාලං විා බන් ධිත් වා. ඔගුම්කඵත්වා   ණාදිං විද් ධංගසත් වා. 

භිත්තිකෙකපනසද්ධිංකෙකපඝටිකත  එත් ථ උල් ලිත් තාවලිත් තභාවස් ස ඡදනං 
සන් ධාා වුත් තත් තා සගචපි භිත්  ගලගපන අනත් ථිගකදු ගහදු , ඡදනගලගප 
සමන් තගතදු භිත්  ාා අප් පමත් තගකනපි ඝටිගත භිත්  ගලගපන විනාපි 
ආපත්  ගාවා  වදන්  . උපචිකාගමදුචනත් ථගමව ගහට් ඨා පාසාණකුට් ටං 
කත් වා තං අලිම් පිත් වා උපරි ලිම් ප , ගලගපදු න ඝටිා  නාම, 

අනාපත්තිකයවා  ඉමිනා අට් ඨකථාවචගනන තං න සගම . තත් ථ ගකචි 
වදන්   ‘‘භිත්  ං අලිම් පිතුකාමතාා අභාවගතදු ඡදනගලගප පාසාණකුට් ගටන 
සද් ධිං ඝටිගතපි තත් ථ අනාපත්   වුත් තා’’ , තම් පි න යුත් තං. 
‘‘උපචිකාගමදුචනත් ථගමවා’’  හි වුත් තත් තා පාසාණකුට් ගට පුන 
ලිම් පිතුකාමතාා අභාගවදුගාව විඤ් ඤාා , ගතගනව ‘‘තං අලිම් පිත් වා’’  
වුත් තං. තස් මා ‘‘උල් ලිත් තාදිභාගවදු…ගප.… ඡදනගමව සන් ධාා වුත් ගතදු’’  
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ඉදං ස පි භිත්  ගලගප ඡදනගලගපන විනා ආපත්   න ගහදුතී  ඡදනගලපස් ස 
පධානභාවදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන භිත්  ගලගපන විනාපි ආපත්   ගහදුතී  
දස් සනත් ථන්   වදන්  , ඉදගමව ගචත් ථ යුත් තතරන්   අම් හාකං ඛන්  . 

එත්ථා   ණකුටිකාා. 

එත් ථ ච  ණකුටිකාා එව සබ් බථා අනාපත්  භාවස් ස දස් සනං පරිවාරපාළිං 
ආගනත් වා  ණකුටිකාා සාරම් භාදිපච් චාාපි අනාපත්  භාගවදු සුගඛන සක් කා 
සාගධතුන්   කතං.  ණකුටිකාා ච සබ් බථා අනාපත්  භාගව සාධිගත ගතගනව 
නගාන ගලණගුහාදීසුපි සාරම් භාදිපච් චාාපි අනාපත්  භාගවදු සක් කා 

විඤ ්ඤාතුන්  . ගතගනව ‘‘යං පනා’’ ආදි වුත් තං. තථා හි  ණකුටිකාා 
සාරම් භාදිපච් චාාපි අනාපත්  භාගව සාධිගත ගතගනව නගාන 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාා කගරදුන් තස් සපි සාරම් භාදිපච් චාාපි අනාපත්  භාගවදු 
අත් ථගතදු දස් සිගතදුගාව ගහදු . එවඤ් ච ස  භික් ඛු සමාදිසිත් වා පක් කම  
‘‘කුටිං ගම කගරදුථා’’ , සමාදිස  ච ගදසිතවත් ථුකා ච ගහදුතු අනාරම් භා ච 
සපරික් කමනා චා , තස් ස කුටිං කගරදුන්   අගදසිතවත් ථුකං සාරම් භං 
අපරික් කමනං. ‘‘ආපත්   කාරුකානං  ණ් ණං ොක් කටාන’’න්   පාළිාං 
අඤ ්ඤස ්සත් ථාා කගරදුන් තස් සපි සාරම් භාදිපච් චාාපි ොක් කටං කස ්මා 

වුත් තන්   ඉමං ගචදුදනං මනසි නිධාා ‘‘යං පන…කප.… අෙරණපච්චයා 

වුත්ත’’න්   ඉදං වුත් තං. අාඤ් ගහත් ථ අධිප් පාගාදු – අඤ් ඤස ්සත් ථාා 
කගරදුන් තස් සපි සාරම් භාදිපච් චාාපි අනාපත්  ගාව. ‘‘ආපත්   කාරුකානං 
 ණ් ණං ොක් කටාන’’න්   ඉදං පන අඤ් ඤස ්සත් ථාා කගරදුන් තස ්ස න 
සාරම් භාදිපච් චාා ආපත්  දස ්සනත් ථං වුත් තං, කිඤ් චරහි ාථාසමාදිට් ඨාා 
අකරණපච් චාා ආපත්  දස ්සනත් ථන්  . ාස් මා බහූසු ගපදුත් ථගකසු 
සතගසදුධිතසම් මගත ච පුරාණගපදුත් ථගක අාගමව පාඨක් කගමදු දිස් ස , 
තස් මා ාථාදිට් ඨපාඨානුක් කගමගනගවත් ථ අත් ගථදු පකාසිගතදු. කත් ථචි 
ගපදුත් ථගක පන ‘‘කුටිලක් ඛණප් පත් තම් පි කුටිං…ගප.… අනාපත් තී’’  
ඉමස ්සානන් තරං ‘‘ාං පනා’’ ආදිපාඨං ලිඛන්  , එවඤ් ච ස  තත් ථ 

අධිප් පාගාදු පාකගටදුගාව. අනාපත්තීතිවත්වා  උගපදුසථාොරඤ් ච භවිස් ස , 
අහඤ් ච වසිස් සාමී ආදීසු වාසාොරත් ථාා එව අනිාමිතත් තා අනාපත් තී  
වත් වා. 

පමාණා ක් කන් තකුටිකරණලක් ඛණා කිරිාාගාව, අගදසිතවත් ථුමූලිකාාපි 
ආපත්  ාා අඞ් ෙං ගහදු  පමාණා ක් කන් තමූලිකාාපි, තොභාං එකගතදු කත් වා 
‘‘කිරිාාකිරිාගතදු’’  වුත් තං. වත් ථුං අගදසාගපත් වා පමාණයුත් තං කුටිං 
කගරදුන් තස් සපි වත් ථුං ගදසාගපත් වා අකිරිාාා කුටිකරණකිරිාාා ච 

සමුට් ඨානගතදු කිරිාාකිරිාගතදුව සමුට් ඨාතී  ගවදිතබ් බං. අචිත්තෙන්   
පණ් ණත්  අජානනචිත් ගතන අචිත් තකං. උල් ලිත් තාදීනං අඤ් ඤතරතා, 
ගහට් ඨිමප් පමාණසම් භගවදු, අගදසිතවත් ථුතා, පමාණා ක් කන් තතා, 
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අත් තුද් ගදසිකතා, වාසාොරතා, ගලපඝට් ටනා  ඉමාගනත් ථ ඡ වා සත් ත වා 
අඞ් ොනි. 

කුටිකාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

7. වි ාරොරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

365. සත් තගම එවංනාමකෙ න කර  ගකදුසම් බීනාමගක. තස් ස කිර 
නෙරස ්ස ආරාමගපදුක් ඛරණීආදීසු ගතසු ගතසු ඨාගනසු ගකදුසම් බරුක් ඛාව 
උස් සන් නා අගහසුං, තස් මා ගකදුසම් බී  සඞ් ඛයං අෙමාසි. කුසුම් බස් ස නාම 
ඉසිගනදු අස් සමගතදු අවිදූගර මාපිතත් තා  එගක. ඉදං වුත් තං ගහදු  – 
කුසුම් බස් ස ඉසිගනදු නිවාසභූමි ගකදුසම් බී, තස් ස ච අවිදූගර භවත් තා නෙරං 

ගකදුසම් බී  සඞ් ඛයං ෙතන්  . කඝොසිතනාමකෙන කිර කසට්ඨිනා කසො

ොරිකතො  එත් ථ ගකදු ගඝදුසිතගසට් ඨි, කථඤ ්චාගනන ගසදු ආරාගමදු 
කාරිගතදු ? පුබ් ගබ කිර අද් දිලරට් ඨං නාම අගහදුසි. තගතදු ගකදුතූහලගකදු නාම 
දලිද් ගදදු ඡාතකභගාන සපුත් තදාගරදු සුභික් ඛං රට් ඨං ෙච් ඡන් ගතදු පුත් තං වහිතුං 
අසක් ගකදුන් ගතදු ඡඩ් ගඩත් වා අෙමාසි. මාතා නිවත්  ත් වා තං ෙගහත් වා ෙතා. 
ගත එකං ගෙදුපාලකොමං පවිසිංසු. ගෙදුපාලකානඤ් ච තදා බහුපාාාගසදු 
පටිාත් ගතදු ගහදු , තගතදු පාාාසං ලභිත් වා භුඤ් ජිංසු. අථ ගසදු පුරිගසදු බහුතරං 
පාාාසං භුත් ගතදු ජීරාගපතුං අසක් ගකදුන් ගතදු රත්  භාගෙ කාලං කත් වා 
තත් ගථව සුනඛිාා කුච් ඡිස ්මිං පටිසන් ධිං ෙගහත් වා කුක් කුගරදු ජාගතදු, ගසදු 
ගෙදුපාලකස ්ස පිගාදු අගහදුසි. ගෙදුපාලගකදු ච පච් ගචකබුද් ධං උපට් ඨා . 
පච් ගචකබුද් ගධදුපි භත් තකිච් චකාගල කුක් කුරස ්ස එකං පිණ් ඩං ගද . ගසදු 
පච් ගචකබුද් ගධ සිගනහං උප් පාගදත් වා ගෙදුපාලගකන සද් ධිං පණ් ණසාලම් පි 
ෙච් ඡ , ගෙදුපාලගක අසන් නිහිගත භත් තගවලාාං සාගමව ෙන් ත් වා 
කාලාගරදුචනත් ථං පණ් ණසාලද් වාගර භුස් ස , අන් තරාමග් ගෙපි චණ් ඩමිගෙ 
දිස ්වා භුස් සිත් වා පලාගප . ගසදු පච් ගචකබුද් ගධ මුොගකන චිත් ගතන කාලං 
කත් වා ගදවගලදුගක නිබ් බත්  . තත්රාස් ස ‘‘ගඝදුසකගදවපුත් ගතදු’’ත් ගවව නාමං 
අගහදුසි. 

ගසදු ගදවගලදුකගතදු චවිත් වා ගකදුසම් බිාං එකස් මිං කුලඝගර නිබ් බත්  . 
තං අපුත් තගකදු කිර ගසට් ඨි තස් ස මාතාපිතූනං ධනං දත් වා පුත් තං කත් වා 
අග් ෙගහසි. අථ අත් තගනදු පුත් ගත ජාගත සත් තක් ඛත් තුං ඝාතාගපතුං උපක් කමි. 
ගසදු පුඤ ්ඤවන් තතාා සත් තසුපි ඨාගනසු මරණං අප් පත් වා අවසාගන එකාා 
ගසට් ඨිධීතාා ගවායත්  ගාන ලද් ධජීවිගකදු අපරභාගෙ පිතු අච් චගාන 
ගසට් ඨිට් ඨානං පත් වා ගඝදුසිතගසට් ඨි නාම ජාගතදු. අඤ ්ගඤපි ගකදුසම් බිාං 
කුක් කුටගසට් ඨි, පාවාරිාගසට් ඨී  ද් ගව ගසට් ඨිගනදු අත් ථි, ඉමිනා සද් ධිං තගාදු 
අගහසුං. 
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ගතන ච සමගාන ගතසං සහාාකානං ගසට් ඨීනං කුලූපකා පඤ් චසතා 
ඉසගාදු පබ් බතපාගද වසිංසු. ගත කාගලන කාලං ගලදුණම් බිලගසවනත් ථං 
මනුස් සපථං ආෙච් ඡන්  . අගථකස ්මිං වාගර ගිම් හසමගා මනුස් සපථං 
ආෙච් ඡන් තා නිරුදකං මහාකන් තාරං අ ක් කමිත් වා කන් තාරපරිගාදුසාගන 
මහන් තං නිගරදුධරුක් ඛං දිස් වා චින් ගතසුං ‘‘ාාදිගසදු අාං රුක් ගඛදු, අද් ධා 
එත් ථ මගහසක් ඛාා ගදවතාා භවිතබ් බං, සාධු වතස් ස, සගච ගනදු පානීාං වා 
පරිගභදුජනීාං වා දගදායා’’ . ගදවතා ඉසීනං අජ් ඣාසාං විදිත් වා ‘‘ඉගමසං 
සඞ් ෙහං කරිස් සාමී’’  අත් තගනදු ආනුභාගවන විටපන් තරගතදු 
නඞ් ෙලසීසමත් තං උදකධාරං පවත් ගතසි. ඉසිෙගණදු රජතක් ඛන් ධසදිසං 
උදකවට් ටිං දිස් වා අත් තගනදු භාජගනහි උදකං ෙගහත් වා පරිගභදුෙං කත් වා 
චින් ගතසි ‘‘ගදවතාා අම් හාකං පරිගභදුගුදකං දින් නං, ඉදං පන අොමකං 
මහාරඤ් ඤං, සාධු වතස් ස, සගච ගනදු ආහාරම් පි දගදායා’’ . ගදවතා ඉසීනං 
උපකප් පනවගසන දිබ් බානි ාාගුඛජ් ජකාදීනි දත් වා සන් තප් ගපසි. 

ඉසගාදු චින් තයිංසු ‘‘ගදවතාා අම් හාකං පරිගභදුගුදකම් පි ගභදුජනම් පි 
සබ් බං දින් නං, සාධු වතස් ස, සගච ගනදු අත් තානං දස් ගසායා’’ . ගදවතා 
ගතසං අජ් ඣාසාං විදිත් වා උපඩ් ඪකාාං දස් ගසසි. ගදවගත මහතී ගත සම් පත්  , 
කිං කම් මං කත් වා ඉමං සම් පත්  ං අධිෙතාසී . නා මහන් තං පරිත් තකං කම් මං 
කත් වා . උපඩ් ඪුගපදුසථකම් මං නිස ්සාා හි ගදවතාා සම් පත්   ලද් ධා. 
අනාථපිණ් ඩිකස ්ස කිර ගෙගහ අාං ගදවපුත් ගතදු කම් මකාගරදු අගහදුසි. 
ගසට් ඨිස ්ස හි ගෙගහ උගපදුසථදිවගසසු අන් තමගසදු දාසකම් මකාගර උපාදාා 
සබ් ගබදු ජගනදු උගපදුසථිගකදු ගහදු . එකදිවසං අාං කම් මකාගරදු එකගකදුව 
පාගතදු උට් ඨාා කම් මන් තං ෙගතදු. මහාගසට් ඨි නිවාපං ලභමානමනුස් ගස 
සල් ලක් ගඛන් ගතදු එතස් ගසගවකස ්ස අරඤ් ඤං ෙතභාවං ඤත් වා අස් ස 
සාාමාසත් ථාා නිවාපං අදාසි. භත් තකාරදාසී එකස් ගසව භත් තං පචිත් වා 
අරඤ් ඤගතදු ආෙතස් ස භත් තං වඩ් ගඪත් වා අදාසි. කම් මකාගරදු චින් තයි 
‘‘අඤ ්ගඤසු දිවගසසු ඉමස ්මිං කාගල ගෙහං එකසද් දං අගහදුසි, අජ් ජ අ විා 
සන් නිසින් නං, කිං නු ගඛදු එත’’න්  . තස් ස සා ආචික් ඛි ‘‘අජ් ජ ඉමස් මිං ගෙගහ 
සබ් ගබ මනුස් සා උගපදුසථිකා, මහාගසට් ඨි තුය් ගහගවකස ්ස නිවාපං අදාසී’’ . 
එවං අම් මා . ආම සාමී . ‘‘ඉමස ්මිං කාගල උගපදුසථං සමාදින් නස ්ස 
උගපදුසථකම් මං ගහදු , න ගහදුතී’’  මහාගසට් ඨිං පුච් ඡ අම් මා . තාා 
ෙන් ත් වා පුච් ඡිගතදු මහාගසට් ඨි ආහ – ‘‘සකලඋගපදුසථකම් මං න ගහදු , 
උපඩ් ඪකම් මං පන ගහදු , උගපදුසථිගකදු ගහදුතී’’ . කම් මකාගරදු භත් තං 
අභුඤ් ජිත් වා මුඛං වික් ඛාගලත් වා උගපදුසථිගකදු හුත් වා වසනට් ඨානං ෙගහත් වා 
නිපජ් ජි. තස් ස ආහාරපරික් ඛීණකාාස් ස රත්  ං වාගතදු කුප් පි. ගසදු 
පච් චූසසමගා කාලං කත් වා උපඩ් ඪුගපදුසථකම් මනිස් සන් ගදන 
මහාවත් තනිඅටවිද් වාගර නිගරදුධරුක් ඛගදවපුත් ගතදු හුත් වා නිබ් බත්  . 
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ගසදු තං පවත්  ං ඉසීනං ආගරදුගචසි. ඉසගාදු පුච් ඡිංසු ‘‘තුම් ගහහි මාං 
‘බුද් ගධදු ධම් ගමදු සඞ් ගඝදු’  අස් සුතපුබ් බං සාවිතා, උප් පන් ගනදු නු ගඛදු 
ගලදුගක බුද් ගධදු’’ . ආම, භන් ගත, උප් පන් ගනදු . ඉදානි කුහිං වසතී . 
සාවත් ථිාං නිස් සාා ගජතවගන, භන් ගත . ඉසගාදු ‘‘ ට් ඨථ තුම් ගහ, මාං 
සත් ථාරං පස් සිස් සාමා’’  හට් ඨතුට් ඨා නික් ඛමිත් වා අනුපුබ් ගබන 
ගකදුසම් බීනෙරං සම් පාපුණිංසු. මහාගසට් ඨිගනදු ‘‘ඉසගාදු ආෙතා’’  
පච් චුග් ෙමනං කත් වා ‘‘ස් ගව අම් හාකං භික් ඛං ෙණ් හථ, භන් ගත’’  
නිමන් ගතත් වා පුනදිවගස ඉසිෙණස් ස මහාදානං අදංසු. ඉසගාදු ‘‘භුත් වාව 
ෙච් ඡාමා’’  ආපුච් ඡිංසු. භන් ගත, තුම් ගහ අඤ් ඤස ්මිං කාගල එකම් පි මාසං 
ද් ගවපි තගාදුපි චත් තාගරදුපි මාගස වසිත් වා ෙච් ඡථ, ඉමස ්මිං පන වාගර හිගායදු 
ආෙන් ත් වා ‘‘අජ් ගජව ෙච් ඡාමා’’  වදථ, කිං ඉදන්  . ආම ෙහපතගාදු බුද් ගධදු 
ගලදුගක උප් පන් ගනදු, න ගඛදු පන සක් කා ජීවිතන් තරාගාදු ජානිතුං, ගතන මාං 
තුරිතා ෙච් ඡාමා . ගතන හි, භන් ගත, මාම් පි ආෙච් ඡාම, අම් ගහහි සද් ධිංගාව 
ෙච් ඡථා . ‘‘තුම් ගහ අොරිාා නාම මහාජටා,  ට් ඨථ තුම් ගහ, මාං පුගරතරං 
ෙමිස් සාමා’’  නික් ඛමිත් වා එකට් ඨාගන ද් ගව දිවසානි අවසිත් වා 
තුරිතෙමගනන සාවත් ථිං පත් වා ගජතවනවිහාගර සත් ථු සන්  කගමව අෙමංසු. 
තත් ථ මධුරධම් මකථං සුත් වා සබ් ගබව පබ් බජිත් වා අරහත් තං පාපුණිංසු. 

ගතපි තගාදු ගසට් ඨිගනදු පඤ් චහි පඤ් චහි සකටසගතහි 
සප් පිමධුඵාණිතාදීනි ගචව පට් ටුණ් ණොකූලාදීනි ච ආදාා ගකදුසම් බිගතදු 
නික් ඛමිත් වා අනුපුබ් ගබන සාවත් ථිං පත් වා ගජතවනසාමන් ගත ඛන් ධාවාරං 
බන් ධිත් වා සත් ථු සන්  කං ෙන් ත් වා වන් දිත් වා පටිසන් ථාරං කත් වා එකමන් තං 
නිසීදිංසු. සත් ථා  ණ් ණම් පි සහාාානං මධුරධම් මකථං කගථසි. ගත 
බලවගසදුමනස් සජාතා සත් ථාරං නිමන් ගතත් වා පුනදිවගස මහාදානං අදංසු, පුන 
නිමන් ගතත් වා පුනදිවගස  එවං අඩ් ඪමාසං දානං දත් වා ‘‘භන් ගත, අම් හාකං 
ජනපදං ආෙමනාා පටිඤ් ඤං ගදථා’’  පාදමූගල නිපජ් ජිංසු. භෙවා 
‘‘සුඤ ්ඤාොගර ගඛදු ෙහපතගාදු තථාෙතා අභිරමන් තී’’  ආහ. ‘‘එත් තාවතා 
පටිඤ ්ඤා දින් නා නාම ගහදුතී’’  ෙහපතගාදු සල් ලක් ගඛත් වා ‘‘දින් නා ගනදු 
භෙවතා පටිඤ ්ඤා’’  පාදමූගල නිපජ් ජිත් වා දසබලං වන් දිත් වා නික් ඛමිත් වා 
අන් තරාමග් ගෙ ගාදුජගන ගාදුජගන විහාරං කාගරත් වා අනුපුබ් ගබන 
ගකදුසම් බිං පත් වා ‘‘ගලදුගක බුද් ගධදු උප් පන් ගනදු’’  කථයිංසු. තගාදු ජනා 
අත් තගනදු අත් තගනදු ආරාගම මහන් තං ධනපරිච් චාෙං කත් වා භෙවගතදු 

විහාගර කාරාගපසුං. තත් ථ කුක් කුටගසට් ඨිනා කාරිගතදු කුක්කුටාරාකමො නාම 

අගහදුසි. පාවාරිකගසට් ඨිනා අම් බවගන කාරිගතදු පාවාරිෙම්බවනං නාම. 

ගඝදුසිගතන කාරිගතදු කඝොසිතාරාකමො නාම අගහදුසි. තං සන් ධාා වුත් තං 
‘‘ගඝදුසිතනාමගකන කිර ගසට් ඨිනා ගසදු කාරිගතදු’’ . 
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පටුන 

ගාදු අභිනික් ඛමනකාගල සද් ධිං නික් ඛන් ගතදු, ාස් ස ච සත් ථාරා 
පරිනිබ් බානකාගල බ්රහ් මදණ් ගඩදු ආණත් ගතදු, තං සන් ධාාාහ 

‘‘කබොධිසත්තොකෙඋපට්ඨාෙඡන්නස්සා’’ . ඉමිනා ච ගාදු මජ්ඣිමනිොකය

ඡන්කනොවාදසුත්කත (ම. නි. 3.389 ආදගාදු( ගිලාගනදු හුත් වා 
ධම් මගසනාප නා ඔවදිාමාගනදුපි මාරණන්  කගවදනං අධිවාගසතුං 
අසක් ගකදුන් ගතදු  ණ් ගහන සත් ගථන කණ් ඨනාළිං ඡින් දිත් වා මරණභගා 
උප් පන් ගන ෙ නිමිත් ගත ච උපට් ඨිගත අත් තගනදු පුථුජ් ජනභාවං ඤත් වා 
සංවිග් ගෙදු විපස් සනං පට් ඨගපත් වා සඞ් ඛාගර පරිග් ෙණ් හන් ගතදු අරහත් තං 
පත් වා සමසීසී හුත් වා පරිනිබ් බායි, අාං ගසදු න ගහදුතී  දස් ගස . 

පූජාවචනප් පගාදුගෙ කත් තරි සාමිවචනස් සපි ඉච් ඡිතත් තා ආහ ‘‘ ාමස්ස වා

පූජිත’’න්  . ලක් ඛණං පගනත් ථ සද් දසත් ථානුසාරගතදු ගවදිතබ් බං. එකෙකෙො

කෙොට්ඨාකසො  එගකගකදු භාගෙදු. 

366. කිරියකතො සමුට්ඨානභාකවො  ගකවලං කිරිාාමත් තගතදු 
සමුට් ඨානභාවං පටික් ඛිප , වත් ථුගනදු පන අගදසනාා කුටිකරණකිරිාාා ච 
සමුට් ඨානගතදු කිරිාාකිරිාගතදු සමුට් ඨාතී  ගවදිතබ් බං. ඉමස් මිං සික් ඛාපගද 

භික්ඛූවාඅනභිකනයයා  එත් ථ වා-සද් ගදදු ‘‘අාං වා ගසදු මහානාගෙදු’’ ආදීසු 
විා අවධාරණත් ගථදු  දට් ඨබ් ගබදු. 

විහාරකාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

8. පඨමදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

380. අට් ඨගම පාකාගරන පරික් ඛිත් තන්   සම් බන් ගධදු. 

ක ොපුරට්ටාෙෙයුත්තන්   ද් වාරපාසාගදන ච තත් ථ තත් ථ පාකාරමත් ථගක 
ප ට් ඨාපිතඅට් ටාලගකහි ච යුත් තං. ගවළූහි පරික් ඛිත් තත් තා අබ් භන් තගර 

පුප් ඵූපෙඵලූපෙරුක් ඛසඤ් ඡන් නත් තා ච නීකෙොභාසං. ඡායූදකසම් පත්  ාා 

භූමිභාෙසම් පත්  ාා ච මකනොරමං. ොළෙකවකසනා  කලන් දකරූගපන. 

නිවාපන්   ගභදුජනං. තන්   උායානං. දබ්කබොති තස්ස කථරස්ස නාමන්   
දබ් බත් ථම් ගභ ප තත් තා දබ් ගබදු  තස් ස ගථරස ්ස නාමං අගහදුසි. 

කස ්සපදසබලස් ස සාසගනදුසක් කනකාගල කිර සත් ත භික් ඛූ එකචිත් තා 
හුත් වා අඤ් ගඤ සාසගන අොරවං කගරදුන් ගත දිස ්වා ‘‘ඉධ කිං කගරදුම, 
එකමන් ගත සමණධම් මං කත් වා ොක් ඛස් සන් තං කරිස ්සාමා’’  නිස් ගසණිං 
බන් ධිත් වා උච් චං පබ් බතසිඛරං අභිරුහිත් වා අත් තගනදු චිත් තබලං ජානන් තා 
‘‘නිස් ගසණිං පාගතන් තු, ජීවිගත සාලාා ඔතරන් තු, මා පච් ඡානුතප් පිගනදු 
අහුවත් ථා’’  වත් වා සබ් ගබ එකචිත් තා හුත් වා නිස ්ගසණිං පාගතත් වා 
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පටුන 

‘‘අප් පමත් තා ගහදුථ, ආවුගසදු’’  අඤ් ඤමඤ් ඤං ඔවදිත් වා චිත් තරුචිගාසු 
ඨාගනසු නිසීදිත් වා සමණධම් මං කාතුං ආරභිංසු. 

තගත්රගකදු ගථගරදු පඤ ්චගම දිවගස අරහත් තං පත් වා ‘‘මම කිච් චං 
නිප් ඵන් නං, අහං ඉමස් මිං ඨාගන කිං කරිස් සාමී’’  ඉද් ධිාා උත් තරකුරුගතදු 
පිණ් ඩපාතං ආහරිත් වා ආහ – ‘‘ආවුගසදු, ඉමං පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජථ, 
භික් ඛාචාරකිච් චං මමාාත් තං ගහදුතු, තුම් ගහ අත් තගනදු කම් මං කගරදුථා’’ . 
කිං නු මාං, ආවුගසදු, නිස ්ගසණිං පාගතන් තා එවං අවචුම් හ ‘‘ගාදු පඨමං ධම් මං 
සච් ඡිකගරදු , ගසදු භික් ඛං ආහරතු, ගතනාභතං ගසසා පරිභුඤ් ජිත් වා 
සමණධම් මං කරිස් සන් තී’’ . නත් ථි, ආවුගසදු . තුම් ගහ අත් තගනදු 
පුබ් බගහතුනාව ලභිත් ථ, මාම් පි සක් ගකදුන් තා වට් ටස ්සන් තං කරිස් සාම, ෙච් ඡථ 
තුම් ගහ . ගථගරදු ගත සඤ් ඤාගපතුං අසක් ගකදුන් ගතදු ඵාසුකට් ඨාගන 
පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජිත් වා ෙගතදු. අපගරදුපි ගථගරදු සත් තගම දිවගස 
අනාොමිඵලං පත් වා තගතදු චුගතදු සුද් ධාවාසබ්රහ් මගලදුගක නිබ් බත් ගතදු, ඉතගර 
ගථරා එකං බුද් ධන් තරං ගදවමනුස් ගසසු සංසරිත් වා ගතසු ගතසු කුගලසු 
නිබ් බත් තා. එගකදු ෙන් ධාරරට් ගඨ තක් කසිලනෙගර රාජගෙගහ නිබ් බත් ගතදු, 
එගකදු පච් චන්  මරට් ගඨ පරිබ් බාජිකාා කුච් ඡිම් හි නිබ් බත් ගතදු, එගකදු 
බාහිාරට් ගඨ කුටුම් බිාගෙගහ නිබ් බත් ගතදු, එගකදු රාජෙගහ කුටුම් බිාගෙගහ 
නිබ් බත් ගතදු. 

අාං පන දබ් බත් ගථගරදු මල් ලරට් ගඨ අනුපිානෙගර එකස් ස 
මල් ලරඤ් ගඤදු ගෙගහ පටිසන් ධිං ෙණ් හි. තස් ස මාතා උපවිජඤ් ඤා 
කාලමකාසි. මතසරීරං සුසානං ගනත් වා දාරුචිතකං ආගරදුගපත් වා අග් ගිං 
අදංසු. අග් ගිගවෙසන් තත් තං උදරපටලං ද් ගවධා අගහදුසි. දාරගකදු අත් තගනදු 
පුඤ ්ඤබගලන උප් ප ත් වා එකස් මිං දබ් බත් ථම් ගභ නිප , තං දාරකං ෙගහත් වා 
අායිකාා අදංසු. සා තස් ස නාමං ෙණ් හන් තී දබ් බත් ථම් ගභ ප ත් වා 
ලද් ධජීවිකත් තා ‘‘දබ් ගබදු’’  තස් ස නාමං අකාසි. ගතන වුත් තං ‘‘දබ් ගබදු  
තස් ස ගථරස ්ස නාම’’න්  . 

තස් ස සත් තවස ්සිකකාගල සත් ථා භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුගතදු මල් ලරට් ගඨ චාරිකං 
චරමාගනදු අනුපිානිෙමං පත් වා අනුපිාම් බවගන විහර . දබ් බකුමාගරදු 
සත් ථාරං දිස ්වා සහ දස් සගනගනව පසීදිත් වා පබ් බජිතුකාගමදු හුත් වා ‘‘අහං 
දසබලස් ස සන්  ගක පබ් බජිස ්සාමී’’  අායිකං ආපුච් ඡි. සා ‘‘සාධු තාතා’’  
දබ් බකුමාරං ආදාා සත් ථු සන්  කං ෙන් ත් වා ‘‘භන් ගත, ඉමං කුමාරං 
පබ් බාගජථා’’  ආහ. සත් ථා අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුගනදු සඤ් ඤං අදාසි ‘‘භික් ඛු 
ඉමං දාරකං පබ් බාගජහී’’ . ගසදු ගථගරදු සත් ථු වචනං සුත් වා දබ් බකුමාරං 
පබ් බාගජන් ගතදු තචපඤ් චකකම් මට් ඨානං ආචික් ඛි. පුබ් බගහතුසම් පන් ගනදු 
කතාභිනීහාගරදු පඨමගකසවට් ටිාා ගවදුගරදුපනක් ඛගණගාව ගසදුතාපත්  ඵගල 
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ප ට් ඨාසි, ො ාාා ගකසවට් ටිාා ඔගරදුපිාමානාා සකදාොමිඵගල, ත ාාා 
අනාොමිඵගල, සබ් බගකසානං පන ඔගරදුපනඤ් ච අරහත් තඵලසච් ඡිකිරිාා ච 

අපච් ඡා අපුගර අගහදුසි. තං සන් ධාා වුත් තං ‘‘කථකරො කිර සත්තවස්සිකෙොව

සංකව ං ෙභිත්වා පබ්බජිකතො ඛුරග්ක කයව අර ත්තං පාපුණීති 

කවදිතබ්කබො’’ . 

සාවකෙනපත්තබ්බන්   ාථුපනිස් සාං ගතන ගතන සාවගකන පත් තබ් බං. 

තිස්කසො විජ්ජා ආදි ාථාසම් භවවගසන වුත් තං. ගුණජාතන්   ‘‘ාඤ ්ච කිඤ් චි 

සාවගකන පත් තබ් බ’’න්   නපුංසකලිඞ් ෙසම් බන් ධදස ්සනත් ථං වුත් තං. චතූසු 

සච්කචසු චතූහි මග්ක හි කසොළසවිධස්ස කිච්චස්ස ෙතත්තා  
ොක් ඛසමුදානිගරදුධමග් ෙසඞ් ඛාගතසු චතූසු සච් ගචසු ොක් ඛපරිඤ් ඤා 
සමුදාප් පහානං නිගරදුධසච් ඡිකිරිාා මග් ෙභාවනා  එගකකස් ස මග් ෙස් ස 

චතුන් නං චතුන් නං කිච් චානං වගසන ගසදුළසවිධස් ස කිච් චස ්ස කතත් තා. තකතො

තකතො පටික්ෙමිත්වා  තගතදු තගතදු කිච් චගතදු ආරම් මණගතදු ච 

පටිවත්  ත් වා. සිොපට්ටකෙ  පාසාණඵලගක. කතරසාපී  
භත් තුද් ගදසකගසනාසනග් ොහාපකභණ් ඩාොරිකචීවරපටිග් ොහකචීවරභාජනක
ාාගුභාජනකඵලභාජනකඛජ් ජභාජනකඅප් පමත් තකවිස් සජ් ජකසාටිාග් ොහාප
කපත් තග් ොහාපකආරාමිකගපසකසාමගණරගපසකසම් මුතීනං වගසන 
ගතරසාපි සම් මු ගාදු දාතුං වට් ටන්  . 

382. අපිසූ  එත් ථ සූ  නිපාතමත් තං, අපි-සද් ගදදු අට් ඨානප් පයුත් ගතදු 
‘‘විකාගල’’  ඉමස් ස අනන් තරං දට් ඨබ් ගබදු, විකාගලපි ආෙච් ඡන් තී  අත් ගථදු. 

ජානන්තා  දූරභාවං ජානන් තා. එවංසබ්බපකදසූ  එත් ථ ක කසණ් ඨානාදීනං 
නානප් පකාරත් තා තස් මිං තස් මිං විහාගර ක කවත් තාදීනි විසුං විසුං 
කථාගපතී  ගවදිතබ් බං. සබ් බවිහාගරසු ච ෙමනමග් ගෙ සමප් පමාගණ කත් වා 

අධිට් ඨාතී  වදන්  . අයඤ්හිනිම්මිතානංධම්මතා  අනිාගමත් වා නිම් මිතානං 
අාං ‘‘එකස ්මිං භාසමානස් මි’’න්  ආදි ධම් මතා. තථා හි ගා 
වණ් ණවාසරීරාවාවපරික් ඛාරකිරිාාවිගසසාදීහි නිාමං අකත් වා නිම් මිතා 
ගහදුන්  , ගත අනිාගමත් වා නිම් මිතත් තා ඉද් ධිමතා සදිසාව ගහදුන්  . 
ඨානනිසජ් ජාදීසු භාසිතතුණ් හීභාවාදීසු වා ාං ාං ඉද් ධිමා කගරදු , තං තගදව 
කගරදුන්  . සගච පන නානප් පකාගර කාතුකාගමදු ගහදු , ගකචි පඨමවගා, 
ගකචි මජ් ඣිමවගා, ගකචි පච් ඡිමවගා, තථා දීඝගකගස, උපඩ් ඪමුණ් ගඩ, 
මිස් සකගකගස, උපඩ් ඪරත් තචීවගර, පණ් ඩුකචීවගර, 
පදභාණධම් මකථාසරභඤ් ඤපඤ ්හපුච් ඡනපඤ් හවිස ්සජ් ජනචීවරසිබ් බනගධදුව
නාදීනි කගරදුන් ගත, අපගරපි වා නානප් පකාරගක කාතුකාගමදු ගහදු , ගතන 
පාදකජ් ඣානගතදු වුට් ඨාා ‘‘එත් තකා භික් ඛූ පඨමවාා ගහදුන් තූ’’ ආදිනා 
නගාන පරිකම් මං කත් වා පුන සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාා අධිට් ඨිගත 

අධිට් ඨානචිත් ගතන සද් ධිං ඉච් ඡි ච් ඡිතප් පකාරාගාව ගහදුන්  . අවත්ථුෙවචනං
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න ක ොතී  නිම් මිතානං ‘‘අාං මඤ් ගචදු’’ ආදිවචනං අවත් ථුකං න ගහදු  
සබ් බත් ථ මඤ් චපීඨානං සම් භවගතදු. 

383. එෙචාරිෙභත්තන්   අ මනාපත් තා විසුං ඨි කාා පාගපතබ් බං 

භත් තං. තද්ධිතකවො ාකරනා  චත් තාරි පරිමාණමස් ස චතුක් කන්   එවං 

තද් ධිතගවදුහාගරන. ඔදනස් ස පුච් ඡාා සාධකතමත් තා ආහ – ‘‘ෙරණත්කථකයව 

ෙරණවචන’’න්  , ඔදගනන කරණභූගතන පුච් ඡන් තී  වුත් තං ගහදු . ගා ච 

ඔදගනන කරණභූගතන පුච් ඡන්  , ගතසං පුච් ඡනාකාරදස් සනත් ථං ‘‘කිං, 

භන්කත, ඔදනංකදමාතිපුච්ඡන්තී’’  වුත් තං. 

භකවො  භවිතබ් ගබදු. අසමන්නා රිත්වා  ආගභදුෙං අකත් වා. රත්තිං 

සම්මන්තයමානා  කඤ් චි කාලං සුපිත් වා වුට් ඨාා සම් මන් තාමානා. 
රත්  ාඤ් හි පඨමාාමමජ් ඣිමාාගමසු සුපිත් වා පබුද් ධානං අජ් ජතනකාගලපි 
අනජ් ජතනාභිමාගනදු ගහදු , තස් මා ගත ‘‘හිගායදු’’  ආහංසු. ගා පන රත්  ාං 
කම් මප් පසුතා ජාෙරිාමනුයුත් තා ගහදුන්  , ගතසං අජ් ජතනාභිමාගනදුගාව, 

තස් මා ගත ‘‘අජ් ජ’’ඉච් ගචව ගවදුහරන්  , න ‘‘හිගායදු’’ . පධූපායන්තා  
පුනප් පුනං උප් පජ් ජනකගකදුධවගසන පධූපාාන් තා. 

384. දබ්බ දබ්බා  ො ගාදු දබ්බ-සද් ගදදු පණ් ඩිතාධිවචගනදු  ආහ ‘‘දබ්බා

පණ්ඩිතා’’ . එවං න නිබ් ගබගඨන් තී  සම් බන් ගධදු. නිබ්කබකඨන්තී  

අත් තානං ගදදුසගතදු ගමදුගචන්  . වුට්ඨානෙක්ඛණං මඤ්ඤමානා  

වුට් ඨානලක් ඛණන්   මඤ් ඤමානා. න ඝටියතී  ගථරස් ස සුසීලපටිඤ් ඤාා 
තස් සා ොස් සීලපටිඤ් ඤාවචනං න ඝටිාතී  අධිප් පාගාදු. එත් ථ ාං වත් තබ් බං, 

තං පරගතදු ආවි භවිස ්ස . නාකසථා  ගසතකං දත් වා ගිහිභාවං පාගපථා  

අත් ගථදු. ලිඞ් ෙනාසනා ගහත් ථ අධිප් ගපතා. ඉමගමව ච දස් ගසතුං ‘‘තිස්කසො

නාසනා’’ ආදි වුත් තං. එකකම් මාදිසංවාසස් ස අකරණං සංවාසනාසනා. 

දණ්ඩෙම්මනාසනා නාම වාලුකාදීනි ඔකිරිත් වා ාාව ඛමාගප , තාව 

දණ් ඩකම් මවගසන නික් කඩ් ඪනං. චර පිකර විනස්සා  

නික් කඩ් ඪනාකාරදස් සනං. තත් ථ චරා  ෙච් ඡ, අගපහී  වුත් තං ගහදු . පිකර  

පර අමාමක, අම් හාකං අනජ් ඣත්  කභූතා  අත් ගථදු. පිකර  හි පර-සද් ගදන 

සමානත් ථං සම් ගබදුධනවචනං. අථ වා පිකර  ‘‘පරගතදු’’  ඉමිනා සමානත් ථං 

නිපාතපදං, තස් මා චර පිකර  පරගතදු ෙච් ඡ, මා ඉධ  ට් ඨා  අත් ගථදු. 

විනස්සා  අදස් සනං ෙච් ඡ. 

ාස් මා ගත භික් ඛූ අත් තානං අප් පකාගසත් වා ඨිතා, තස් මා අනුයුඤ්ජථා  

ඉමස ්ස  කවසථජානාථා  අත් ගථදු වුත් ගතදු. ොරකෙොක ොතී  ‘‘අගායනම් හි 
දූසිතා’’  පටිඤ ්ඤාතත් තා තාා පටිඤ් ඤාා ාදි නාසිතා, ගථගරදු කාරගකදු 
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ගහදු , සගදදුගසදු  අත් ගථදු. අොරකෙො ක ොතී  තාා කතපටිඤ් ඤං 
අනගපක් ඛිත් වා ාදි භෙවතා පක ොස් සීලභාවංගාව සන් ධාා සා නාසිතා, 
ගථගරදු අකාරගකදු ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. ‘‘සකාා පටිඤ ්ඤාා නාගසථා’’  
වුත් ගත ‘‘අගායනම් හි දූසිතා’’  තාා කතපටිඤ් ඤාා භූතතා ආපජ් ජතී  ආහ – 

‘‘භන්කත, තුම් ාෙං වාකද කථකරො ොරකෙො ක ොති සකදොකසො’’ . භික්ඛුනිං

අනුද්ධංකසති, දුක්ෙටන්   ඉමිනා මහාඅට් ඨකථාවාගදදු දස් සිගතදු. මුසාවාකද

පාචිත්තියන්ති වුත්තන්   භික් ඛුනිං අනුද් ධංගසන් තස් ස මුසාවාගද පාචිත්  ාන්   
වුත් තං. 

තත්රා  ගතසු ොක් කටපාචිත්  ගාසු. ඉගතදු පට් ඨාා ‘‘තස් මා පාචිත්  ාගමව 
යුජ් ජතී’’  වචනපරිාන් තං ද් වීසුපි අට් ඨකථාසු අධිප් පාාවිභාවනං. තත් ථ 

පුරිමනකය  ‘‘භික් ඛුනිං අනුද් ධංගස , ොක් කට’’න්   වුත් තඅට් ඨකථානගා. 
ොක් කටගමව යුජ් ජතී  කස් මා වුත් තන්   ගච? තත් ථ කාරණං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘යථා’’ ආදිමාහ. භික්ඛුකනො භික්ඛුස්මිංසඞ්ඝාදිකසකසො  භික් ඛුං අමූලගකන 
අන්  මවත් ථුනා අනුද් ධංගසන් තස් ස භික් ඛුගනදු සඞ් ඝාදිගසගසදු  අත් ගථදු. 
පච් ඡිමනගාපි ‘‘භික් ඛුනිං අනුද් ධංගසන් තස් ස මුසාවාගද පාචිත්  ා’’න්   

වුත් තං. කුරුන්දීනගාපි මුසාවාදත්තා පාචිත්තියකමව යුජ්ජතී  
විසංවාදපුගරක් ඛතාා පාචිත්  ාගමව යුජ් ජතී  අධිප් පාගාදු. ාදි එවං භික් ඛුං 
අමූලගකන අන්  මවත් ථුනා අනුද් ධංගසන් තස ්ස අක් ගකදුසන් තස් ස ච 
මුසාවාදත් තා පාචිත්  ගාගනව භවිතබ් බන්   ගච? තත් ථ ස පි මුසාවාගද 
වචනප් පමාණගතදු සඞ් ඝාදිගසසඔමසවාදපාචිත්  ගාගහව භවිතබ් බං, න 

සම් පජානමුසාවාදපාචිත්  ගානා  දස් ගසතුං ‘‘වචනප්පමාණකතො’’ ආදිමාහ. 

තත් ථ වචනප්පමාණකතො  භෙවතා වුත් තපාළිවචනප් පමාණගතදු. ඉදානි තං 

වචනං දස් ගසතුං ‘‘අනුද්ධංසනාධිප්පාකයනා’’ ආදි වුත් තං. භික්ඛුස්ස පන

භික්ඛුනියා දුක්ෙටන්ති වචනං නත්ථී  භික් ඛුනිාා අනුද් ධංසගන භික් ඛුගනදු 

ොක් කටන්   වචනං නත් ථි තථා පාළිාං අනාෙතත් තා. සම්පජානමුසාවාකද

පාචිත්තියන්තිවචනමත්ථී  සාමඤ ්ඤගතදු වුත් තං සම් පජානමුසාවාදසික් ඛාපදං 
දස් ගස . 

ඉදානි ද් වීසුපි අට් ඨකථාවාගදසු අධිප් පාාං විභාගවත් වා ගතසු පච් ඡිමවාගද 

ගදදුසං දස් ගසත් වා පුරිමවාදං ප ට් ඨගපතුකාගමදු ආචරිගාදු ‘‘තත්ර

පනා’’ ආදිමාහ. තත්රා  ‘‘පාචිත්  ාගමව යුජ් ජතී’’  වුත් තවාගද. 

අනුද්ධංසනාධිප්පාකය අසති පාචිත්තියන්   ඉමිනා සම් පජානමුසාවාගද 

පාචිත්  ාස ්ස ඔකාසං දස් ගස . විසුංපාචිත්තියංවුත්තන්   සම් පජානමුසාවාගද 

පාචිත්  ාගතදු විසුං අඤ් ඤගමව පාචිත්  ාං වුත් තං. එකතහිනාසනා නත්ථී  
සාමඤ ්ඤගතදු වුත් තං, ඉමිස ්සා පන ොක් කගටන නාසනා නත් ථී  අධිප් පාගාදු. 

ාදි එවං කස් මා නං භෙවා නාගසතී  ආහ ‘‘යස්මා පනා’’ ආදි. 
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385-386. දූසිකතො  ොට් ඨසද් දස් ස කම් මසාධනතං දස් ගස . දූසා  පරං 

විනාගසතී  දූසකෙො. ඉමිනා ‘‘දූසාතී  ගදදුගසදු’’  ගදදුසසද් දස් ස 

කත් තුසාධනතා වුත් තා. පෙතිභාවං ජ ාපිකතො  ොසසද් දස් ස වික ාං 
පඨිතත් තා වුත් තං, පක ාා ගසදුම් මභාවං ජහාපිගතදු  අත් ගථදු, 

විකාරමාපාදිගතදු  වුත් තං ගහදු . ආොරනානත්කතනා  දූසිතාකාරස් ස 

දූසකාකාරස ්ස ච නානත් ගතන. අනභිරද්කධො  අතුට් ගඨදු. ගාදු පන අතුට් ගඨදු, 

ගසදු සුඛිගතදු නාම න ගහදුතී  ආහ ‘‘න සුඛිකතො’’ . ‘‘ආරාධිගතදු 

රාජා’’ ආදීසු පසාදිගතදු  අත් ථසම් භවගතදු ‘‘න වා පසාදිකතො’’  වුත් තං. 
ඛීලසද් ගදදු ථද් ධභාවවචගනදු කචවරපරිාාගාදු ච ගහදුතී  ආහ – 

‘‘චිත්තථද්ධභාවචිත්තෙචවරසඞ්ඛාතං පටිඝඛීෙ’’න්  . ඛීලා  ගතන චිත් තං 
ථද් ධභාවං ආපජ් ජතී  ඛීලං, චිත් තස ්ස ථද් ධභාගවදු. ගසදු ච අත් ථගතදු 
පටිගඝදුගාව. චිත් තස් ස ථද් ධභාවලක් ඛගණදු හි පටිගඝදු, තස් මිඤ් ච උප් පන් ගන 
චිත් තං උක් ලාපජාතට් ඨානං විා අමනුඤ් ඤං ගහදු , තස් මා කචවරසදිසත් තාපි 

පටිගඝදුව ‘‘ඛීල’’න්   වුත් ගතදු. ගතනාහ ‘‘පටිඝඛීෙ’’න්  . චිත් තස් ස 

ථද් ධභාවත් තා කචවරසදිසත් තා ච පටිගඝදුගාව ඛීලං පටිඝඛීෙං. නප්පතීකතො  
පී සුඛාදීහි න අභිෙගතදු න අනුෙගතදු, න උගපගතදු  අත් ගථදු. ගාදු ච 

පී සුඛාදීහි අනුපෙගතදු, ගසදු ගතහි වජ් ජිගතදු නාම ගහදුතී  ආහ ‘‘පීතිසුඛාදීහි 

වජ්ජිකතො’’ . ගාදු ච ගතහි වජ් ජිගතදු, න ගසදු ගතන අභිසගටදු නාම ගහදුතී  

ආහ ‘‘නඅභිසකටො’’ , පී සුඛාදීහි න පත් ථගටදු  අත් ගථදු. 

කයනා  ගාන ගකදුගපන. දුට්කඨො  මා කාා ආෙතපදං දස් ගස , 

කුපිකතො  පදභාජගන ආෙතපදං. අත් ථගතදු එකත් ගතපි උභින් නං පදානං 

වගසන ‘‘උභයම්පී’’  වුත් තං. එවං ‘‘ගතන ච ගකදුගපන ගතන ච ගදදුගසනා’’  

ඉගමසං පදානං වගසන ‘‘ද්වීහී’’  වුත් තං, අත් ථගතදු පන ගදදුගසදුගාව. ගසදු ච 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිාාපන් ගනදු  ආහ ‘‘ඉකමහි ද්වීහි සඞ්ඛාරක්ඛන්ධකමව

දස්කසතී’’ . ‘‘අනත් තමනතා අනභිරද් ධී’’  වචගනහි ගදදුමනස් සගවදනාව 

වුත් තා  ආහ ‘‘ඉකමහිද්වීහි කවදනාක්ඛන්ධංදස්කසතී’’ . 

ාදා පන ගචදුදගකන අදිට් ඨං අසුතං අපරිසඞ් කිතං වා ගහදු , තදා අමූලකං 

නාම ගහදුතී  ආහ ‘‘තංපනස්ස…කප.… කචොදෙවකසනඅධිප්කපත’’න්  . ාදි 
චුදිතකවගසන අධිප් ගපතං සිාා, අමූලකං නාම අනජ් ඣාපන් නන්   පදභාජනං 

වගදායා  අධිප් පාගාදු. යංපාරාජිෙන්   භික් ඛුගනදු අනුරූගපසු එකූනවීස ාා 
පාරාජිගකසු අඤ් ඤතරං. පදභාජගන පන පාළිාං ආෙතාගනව ෙගහත් වා 

‘‘චතුන් නං අඤ් ඤතගරනා’’  වුත් තං. එතන්   චුදිතකස් ස 

ආපන් නානාපන් නත් තං. ඉධා  ඉමස් මිං සික් ඛාපගද. 
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තකථවා  පසාදගසදුගතන දිබ් බගසදුගතන වා  ඉමමත් ථං අ දිස . 

සුත් වාව ජානිතබ් බගතදු ‘‘සුතට්ඨාකනකයව තිට්ඨතී’’  වුත් තං. පරිසඞ් කනං 

පරිසඞ් කිතං, දිට් ඨානුෙතං පරිසඞ් කිතං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං. එවං ගසගසසුපි. 

ඉකමසන්   කත් තුඅත් ගථ සාමිවචනං, ඉගමහී  අත් ගථදු. ෙරිස්සන්තිවා  එත් ථ 

විභත්  පරිණාමං කත් වා ඉගම  ගාදුගජතබ් බං. දිට්ඨං අත්ථි සමූෙෙං, අත්ථි

අමූෙෙන්   ඉදං අජ් ඣාචාරස් ස සබ් භාවාසබ් භාවං සන් ධාා වුත් තං. අත්ථි 

සඤ්ඤාසමූෙෙං, අත්ථි සඤ්ඤාඅමූෙෙන්   ඉදං පන දිට් ඨසඤ් ඤාා 
සබ් භාවාසබ් භාවං සන් ධාා. 

සමීකප ඨත්වා  ද් වාදසහත් ථබ් භන් තගර සමීගප ඨත් වා  වදන් තී  තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. පරගතදු පන ‘‘දූතං වා පණ් ණං වා සාසනං ගපගසත් වා 
ගචදුගදන් තස ්ස සීසං න එතී’’  පරම් මුඛාගචදුදනාා එව අනාපත්  ාා 
වුත් තත් තා ‘‘සමීගප ඨත් වා’’  ඉදං සම් මුඛභාවමත් තදස ්සනත් ථං වුත් තන්   

අම් හාකං ඛන්  . ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
ොට් ඨගදදුසසික් ඛාපදවණ් ණනා( අඞ් ෙං දස් ගසන් ගතන ‘‘චාවනාධිප් පාගාන 
සම් මුඛාගචදුදනා’’  වුත් තං, න ච සම් මුඛභාගවදු 
ද් වාදසහත් ථබ් භන් තගරගාවා  නිාගමදු සක් කා වත් ථුං. විනාවිනිච් ඡාඤ් ච 
පත් වා ෙරුගකගාව ඨාතබ් බන්   වුත් තං, තස් මා උපපරික් ඛිත් වා යුත් තතරං 

ෙගහතබ් බං. කචොදාපෙස්කසව වාචාය වාචාය සඞ්ඝාදිකසකසො  ආණත් තස් ස 

වාචාා වාචාා ගචදුදාපකස් ස සඞ් ඝාදිගසගසදු. මයාපි දිට්ඨං සුතං අත්ථී  ඉදං 
ආණත් තස ්සපි ගචදුදකභාවදස් සනත් ථං වුත් තං, එවං පන අවත් වාපි ‘‘පාරාජිකං 
ධම් මං අජ් ඣාපන් ගනදුසී’’  ඉදගමව වචනං පරස් ස වචනං විා අකත් වා 
අනුද් ධංසනාධිප් පාගාන වදන් තස ්ස සඞ් ඝාදිගසගසදුගාව. ස පි පන 
අනුද් ධංසනාධිප් පාගා ‘‘අසුගකන එවං වුත් ත’’න්   දස් ගසත් වා වදන් තස් ස 
නත් ථි සඞ් ඝාදිගසගසදු  වදන්  . 

සම්බහුො සම්බහුකෙ සම්බහුකෙහි වත්ථූහි කචොකදන්තී  එත් ථ 

සම්බහුකෙ  බහුත් තනිද් ගදගස කාරණං න දිස් ස . වත් ථුගචදුදකානංගාව හි 
එකාගනකවගසන ඉදං චතුක් කමාෙතං, න චුදිතකස ්සපි එකාගනකවගසන. තථා 
හි එකස ්ගසව චුදිතකස් ස වගසන 
එකවත් ථුඑකගචදුදකඑකවත් ථුනානාගචදුදකනානාවත් ථුඑකගචදුදකනානාවත් ථු
නානාගචදුදකප් පගභදං ඉදං චතුක් කමාෙතං, ගතගනව චතුත් ථගචදුදනං 

දස් ගසන් ගතනපි ‘‘ඉමිස්සා කචොදනායනානාවත්ථූනිනානාකචොදො’’  වුත් තං, 
න පන ‘‘නානාචුදිතකා’’ , තස් මා ‘‘සම් බහුගල’’  බහුත් තනිද් ගදගස කාරණං 
න දිස ්ස . අථ වා පඨමං තීසුපි ගචදුදනාසු එකත් ගතන චුදිතකං නිද් දිසිත් වාපි 
ඉධ බහුත් ගතන නිද් ගදගසදු ‘‘න ගකවලං එකස් මිංගාව චුදිතගක ගචදුදනා 
සම් භව , අථ ගඛදු සම් බහුගලසුපී’’  ඉමමත් ථං දස ්ගසතුං කගතදු. 
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පටුන 

කචොකදතුං පන කෙො ෙභති, කෙො න ෙභතී ආදි අනුද් ධංසනාධිප් පාාං 

විනාපි ගචදුදනාලක් ඛණං දස් ගසතුං වුත් තං. සීෙසම්පන්කනො  ඉදං ොස් සීලස ්ස 
වචනං අප් පමාණන්   අධිප් පාගාන වුත් තං. භික් ඛුනීනං පන භික් ඛුං ගචදුගදතුං 

අනිස ්සරත් තා ‘‘භික්ඛුනිකමවා’’  වුත් තං. ස පි භික් ඛුනීනං භික් ඛූසු 
අනිස ්සරභාගව තාහි කතගචදුදනාපි ගචදුදනාරුහත් තා ගචදුදනාගාවා  

අධිප් පාගාන ‘‘පඤ්චපි ස ධම්මිො ෙභන්තී’’  වුත් තං. භික්ඛුස්ස සුත්වා

කචොකදතී ආදිනා ගචදුදගකදු ගාසං සුත් වා ගචදුගද , ගතසම් පි වචනං 
පමාණගමවා  සම් පටිච් ඡිතත් තා ගතසං ගචදුදනාපි රුහගතවා  දස් ගසතුං 
ගථගරදු සුත් තං නිදස් ගසසි. 

දූතං වා පණ්ණං වා සාසනං වා කපකසත්වා  ‘‘ත් වංගාව ෙන් ත් වා 
ගචදුගදහී’’  දූතං වා ගපගසත් වා ගාදු තං ගචදුගදතුං සක් ගකදු , තස් ස 

මුඛසාසනං වා පණ් ණං වා ගපගසත් වා. සීසං න එතී  සඞ් ඝාදිගසගසදු න 
ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. කිඤ් චාපි පාළිාං ‘‘ගචදුගද  වා ගචදුදාගප  වා’’  
සාමඤ ්ඤගතදු වුත් තත් තා දූතසාසනාදීහි ගචදුදාගපන් තස් සපි ආපත්  ගාවා  
පඤ ්ඤාා , ‘‘සීසං න එතී’’  ඉදං පන අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන 

ෙගහතබ් බං. සමකයනා  පක ාා සද් දං සුත් වා අත් ථවිජානනසමගාන. 

 රුොනං ද්වින්නන්   පාරාජිකසඞ් ඝාදිගසසානං. අවකසසානං වකසනා  

පඤ ්චලහුකාපත් තීනං වගසන. ‘‘නත් ථි දින් න’’න්  ආදි දසවත් ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි. 
‘‘අන් තවා ගලදුගකදු, අනන් තවා ගලදුගකදු’’ ආදිනාප් පවත් තා දිට් ඨි 

සස් සතුච් ගඡදසඞ් ඛාතං අන් තං ෙණ් හාතී  අන්තග් ාහිො. ආජීවක තු

පඤ්ඤත්තානං ඡන්නං සික්ඛාපදානං වකසනා  ආජීවගහතු ආජීවකාරණා 
පාපිච් ගඡදු ඉච් ඡාපකගතදු අසන් තං අභූතං උත් තරිමනුස ්සධම් මං උල් ලප , 
ආපත්   පාරාජිකස් ස, ආජීවගහතු ආජීවකාරණා සඤ ්චරිත් තං සමාපජ් ජ , 
ආපත්   සඞ් ඝාදිගසසස් ස, ආජීවගහතු ආජීවකාරණා ගාදු ගත විහාගර වස , 
ගසදු භික් ඛු අරහා  භණ , පටිවිජානන් තස ්ස ආපත්   ථුල් ලච් චාස ්ස, 
ආජීවගහතු ආජීවකාරණා භික් ඛු පණීතගභදුජනානි අගිලාගනදු අත් තගනදු 
අත් ථාා විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ ්ජ , ආපත්   පාචිත්  ාස ්ස, ආජීවගහතු 
ආජීවකාරණා භික් ඛුනී පණීතගභදුජනානි අගිලානා අත් තගනදු අත් ථාා 
විඤ ්ඤාගපත් වා භුඤ් ජ , ආපත්   පාටිගදසනීාස් ස, ආජීවගහතු ආජීවකාරණා 
භික් ඛු සූපං වා ඔදනං වා අගිලාගනදු අත් තගනදු අත් ථාා විඤ් ඤාගපත් වා 
භුඤ ්ජ , ආපත්   ොක් කටස ්ස, ආජීවවිපත්  පච් චාා ඉමා ඡ ආපත්  ගාදු 

ආපජ් ජතී  එවං පරිවාරපාළියං (පරි. 287) දස් සිතානං ඡන් නං සික් ඛාපදානං 
වගසන. දිට් ඨිවිපත්  ආජීවවිපත් තීහි ගචදුගදන් ගතදුපි තම් මූලිකාා ආපත්  ාා 
එව ගචදුගද . 
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‘‘කස ්මා මං න වන් දසී’’  පුච් ඡිගත ‘‘අස් සමගණදුසි අසකයපුත්  ගාදුසී’’  
අවන් දනකාරණස ්ස වුත් තත් තා අන්  මවත් ථුං අජ් ඣාපන් ගනදු න 
වන් දිතබ් ගබදු  වදන්  . ගචදුගදතුකාමතාා එව අවන් දිත් වා අත් තනා 
වත් තබ් බස් ස වුත් තමත් ථං ඨගපත් වා අවන් දිාභාගව තං කාරණං න ගහදුතී  

චූළ ණ්ඨිපකද මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං. අන්  මවත් ථුං අජ් ඣාපන් නස ්ස 
අවන් දනීගාසු අවුත් තත් තා ගතන සද් ධිං සාන් තස් ස සහගසායාපත්  ාා 
අභාවගතදු තස් ස ච පටිග් ෙහණස ්ස රුහනගතදු තගදව යුත් තතරන්   
විඤ ්ඤාා . කිඤ් චාපි ාාව ගසදු භික් ඛුභාවං පටිජානා , තාව වන් දිතබ් ගබදු. 
ාදා පන ‘‘අස් සමගණදුම් හී’’  පටිජානා , තදා න වන් දිතබ් ගබදු  අාගමත් ථ 
විගසගසදු ගවදිතබ් ගබදු. අන්  මවත් ථුං අජ් ඣාපන් නස ්ස හි භික් ඛුභාවං 
පටිජානන් තස ්ගසව භික් ඛුභාගවදු, න තගතදු පරං. භික් ඛුභාවං අප් පටිජානන් ගතදු 
හි අනුපසම් පන් නපක් ඛං භජ . ාස් මා ආමිසං ගදන් ගතදු අත් තගනදු 
ඉච් ඡිතට් ඨාගනගාව ගද , තස් මා පටිපාටිාා නිසින් නානං ාාගුභත් තාදීනි 
ගදන් ගතන එකස් ස ගචදුගදතුකාමතාා අදින් ගනපි ගචදුදනා නාම න ගහදුතී  

ආහ ‘‘නතාවතාකචොදනාක ොතී’’ . 

තිංසානී   ංස එගතසමත් ථී   ංසානි,  ංසවන් තානී  අත් ගථදු, 
 ංසාධිකානී  වුත් තං ගහදු . ගුණවචනත් තා තද් ධිතගලදුපං කත් වා 
‘‘ ංසානී’’  වුත් තං. අථ වා  ංස ගචදුදනා අධිකා එගතසූ   ංසානි. තස් මිං 

අධිකමි  ඩකාරපච් චගා ස  රූපමිදං දට් ඨබ් බං. නවුතානී  එත් ථාපි එගසව 
නගාදු. 

උබ්බාහිොය තං අධිෙරණං විනිච්ඡිනිතබ්බන්   උබ් බාහිකාා සම් මගතහි 
තං අධිකරණං විනිච් ඡිනිතබ් බං. අලජ් ජුස් සන් නාා හි පරිසාා දසහඞ් ගෙහි 
සමන් නාෙගතදු භික් ඛු උබ් බාහිකාා සම් මන් නිතබ් ගබදු. ‘‘සීලවා ගහදු  
පා ගමදුක් ඛසංවරසංවුගතදු විහර  ආචාරගෙදුචරසම් පන් ගනදු’’ ආදිනා 

සමථක්ඛන්ධකෙ (චූළව. 231) වුත් තදසඞ් ෙසම් පත්  ාා සමන් නාෙතා ද් ගව 
තගාදු භික් ඛූ උච් චිනිත් වා තත් ගථව වුත් තාා ඤත්  ො ාකම් මවාචාා 
සම් මන් නිතබ් බා. එවං සම් මගතහි පන ගතහි භික් ඛූහි විසුං වා නිසීදිත් වා 
තස් සාගාව වා පරිසාා ‘‘අඤ ්ගඤහි න කිඤ් චි කගථතබ් බ’’න්   සාගවත් වා තං 

අධිකරණං විනිච් ඡිනිතබ් බං. තුම් ාෙන්   චුදිතකගචදුදගක සන් ධාා වුත් තං. 

කිම්හී  කිස ්මිං වත් ථුස් මිං. කිම්හිනම්පිනජානාසී  කිම් හි නන්   වචනම් පි 

න ජානාසි. නාස්සඅනුකයොක ො දාතබ්කබො  නාස් ස පුච් ඡා පටිපුච් ඡා දාතබ් බා. 
‘‘ොම් මඞ් කූනං පුග් ෙලානං නිග් ෙහාාා’’ ආදිවචනගතදු 

‘‘අෙජ්ජීනිග්  ත්ථාය…කප.… පඤ්ඤත්ත’’න්   වුත් තං. එහිතී  ආෙමිස් ස . 

දිට්ඨසන්තාකනනා  දිට් ඨසම් බන් ගධන, දිට් ඨනිාාගමනා  වුත් තං ගහදු . 

විවාදවත් ථුසඞ් ඛාගත අත් ගථ පච් චත් ථිකා අත්ථප්පච්චත්ථිො.සඤ්ඤං දත්වා  
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ගතසං කථං පච් ඡින් දිත් වා අත් තගනදු වචනං සාගධතුං සඤ් ඤං කත් වා. 

අසුද් ධසඤ් ඤාා උප් පන් නත් තා ‘‘අනනුච්ඡවිකෙො’’  ආහ. 

එෙසම්කභො පරිකභො ා  ඉදං අත් තගනදු සන්  කා ගතසං ගමදුචනත් ථං වුත් තං, 

න පන ගතසං අඤ් ඤමඤ් ඤසම් ගභදුගෙ ගාදුජනත් ථං. විනිච්ඡකයො න 

ොතබ්කබො  ‘‘අම් හාකං වචගන අට් ඨාතබ් බසභාවා එගත අලජ් ජිගනදු’’  
ජානන් ගතන විනිච් ඡගාදු න කාතබ් ගබදු. 

විරද්ධං ක ොතී  අත් තනා කතගදදුසප් පටිච් ඡාදනත් ථං කඤ් චි මුසාවාදං 

කත් වා විරද් ධං ගහදු . පටිඤ්ඤං න කදතී  සගච මාා කතගදදුසං වක් ඛාමි, 

මය් හං අනුවත් තකා භිජ් ජිස් සන් තී  ‘‘කතං මාා’’  පටිඤ් ඤං න ගද . සුද්කධො 

ක ොතූ  ගතසං වචගනන සුද් ගධදු නාම ගහදුතු, ගතසං වචගනන 

එකද් ගවවාරමස් ස විනිච් ඡගාදු දාතබ් ගබදු  අධිප් පාගාදු. ඨාකන න තිට්ඨතී  

ලජ් ජිට් ඨාගන න  ට් ඨ . විනිච්ඡකයොනදාතබ්කබො  අලජ් ජිභාවමාපන් නත් තා 
න දාතබ් ගබදු. 

අමූලකම් පි සමූලකම් පි මූලං ෙගහත් වා වදන් තී  ආහ ‘‘ද්කව මූොනී’’ . 

ොකෙන වක්ඛාමී ආදීසු එගකදු එකං ඔකාසං කාගරත් වා ගචදුගදන් ගතදු 

ොකෙන වදති නාම. සඞ් ඝමජ් ගඣ ෙණමජ් ගඣ 
සලාකග් ොාගුඅග් ෙවිතක් කමාළකභික් ඛාචාරමග් ෙආසනසාලාදීසු 

උපට් ඨාගකහි පරිවාරිතක් ඛගණ වා ගචදුගදන් ගතදු අොකෙන වදති නාම. 

තච් ගඡන වදන් ගතදු භූකතන වදති නාම. ‘‘අම් ගභදු මහල් ලක-පරිසාවචර-

පංසුකූලික-ධම් මකථික-ප රූපං තව ඉද’’න්   වදන් ගතදු ඵරුකසනවදති නාම. 
කාරණනිස ්සිතං පන කත් වා ‘‘භන් ගත මහල් ලකාත් ථ, පරිසාවචරා පංසුකූලිකා 

ධම් මකථිකාත් ථ, ප රූපං තුම් හාකං ඉද’’න්   වදන් ගතදු සණ්ක නවදති නාම. 

කාරණනිස ්සිතං කත් වා වදන් ගතදු අත්ථසඤ්හිකතනවදති නාම. කමත්තචිත්කතො 

වක්ඛාමි, කනො කදොසන්තකරො  ගමත් තචිත් තං උපට් ඨාගපත් වා වක් ඛාමි, න 

ොට් ඨචිත් ගතදු හුත් වා. පන්නරසසු ධම්කමසූ  පරිසුද් ධකාාසමාචාරතා, 
පරිසුද් ධවචීසමාචාරතා, සබ්රහ් මචාරීසු ගමත් තචිත් තතා, බහුස ්සුතතා, උභින් නං 
පා ගමදුක් ඛානං විත් ථාගරන ස් වාෙතසුවිභත් තසුප් පවත් තසුවිනිච් ඡිතතා, 
‘‘කාගලන වක් ඛාමී’’ ආදිනා වුත් තපඤ් චධම් මා, කාරුඤ් ඤතා, හිගතසිතා, 
අනුකම් පතා, ආපත්  වුට් ඨානතා, විනාපුගරක් ඛාරතා  ඉගමසු පන් නරසසු 

ධම් ගමසු. තත් ථ ොරුඤ්ඤතා  කාරුණිකභාගවදු. ඉමිනා කරුණා ච 

කරුණාපුබ් බභාගෙදු ච දස් සිගතදු. හිකතසිතා  හිතෙගවසනතා. අනුෙම්පතා  
ගතන හිගතන සංගාදුජනා. ද් වීහිපි ගමත් තා ච ගමත් තාපුබ් බභාගෙදු ච දස් සිගතදු. 

ආපත්තිවුට්ඨානතා  ආපත්  ගතදු වුට් ඨාගපත් වා සුද් ධන් ගත ප ට් ඨාපනා. 
වත් ථුං ගචදුගදත් වා සාගරත් වා පටිඤ් ඤං ආගරදුගපත් වා ාථාපටිඤ් ඤාා 

කම් මකරණං විනයපුකරක්ඛාරතා නාම. සච්කචච අකුප්කපචා  වචීසච් ගච ච 
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පටුන 

අකුප් පතාා ච. චුදිතගකන හි සච් චඤ ්ච වත් තබ් බං, ගකදුගපදු ච න කාතබ් ගබදු, 
ගනව අත් තනා කුජ් ඣිතබ් ගබදු, න පගරදු ඝට් ගටතබ් ගබදු  අත් ගථදු. 

භුම්මප්පත්තියා  භුම් මවචගන සම් පත් ගත, භුම් මත් ගථ ඉදං 

උපගාදුෙවචනන්   වුත් තං ගහදු . අධිකරීාන්   එත් ථා  අධිෙරණානි. ගක 
අධිකරීාන්  ? සමථා. කථං අධිකරීාන්  ? සමනවගසන. අධිකරණං සගමන්   

වූපසගමන් තී  හි සමථා. අථ වා සමනත් ථාා පවත් තමාගනහි සමගථහි 

අධිකාතබ් බානී  අධිෙරණානි. ාථා හි සමනවගසන සමථානං විවාදාදීසු 

අධිකත් තුභාගවදු, එවං විවාදාදීනං ගතහි අධිකත් තබ් බතාපි. ගතනාහ ‘‘සමකථහි

අධිෙරණීයතා’’ . ඉමිනා අධිකරණසද් දස් ස කම් මසාධනතා වුත් තා.  ා න්   

‘‘අසුකං ගචදුගදස් සාමී’’  මනසා ගචදුදනාා ෙහණං. කචතනන්   

‘‘ගචදුගදස් සාමී’’  උප් පන් නගචතනං. අක්ඛන්තින්   චුදිතගක උප් පන් නං 

අක් ඛන්  ං. කවො ාරන්   ගචදුදනාවසප් පත් තවචනං. පණ්ණත්තින්   

ගචදුදනාවසප් පවත් තනාමපණ් ණත්  ං. අත්තාදානං ක ත්වා  ගචදුදනං මනසා 

ෙගහත් වා. තං අධිෙරණන්   තං ොහලක් ඛණං අධිකරණං. 

තස්මා පණ්ණත්තිඅධිෙරණන්   අට් ඨකථාසු කතසන් නිට් ඨානං දස් ගසත් වා 

ඉදානි තම් පි න යුත් තන්   දස් ගසතුං ‘‘තං පකනත’’න්  ආදිමාහ. කත  

අට් ඨකථාචරිාා. පාරාජිෙධම්කමො  පාරාජිකාපත්  . අච්චන්තඅකුසෙත්තා  

ගලදුකවජ් ජභාවගතදු පාරාජිකාපත්  ාා එකන් තඅකුසලත් තා. යාය

පණ්ණත්තියා  නාමපණ් ණත්  ං සන් ධාා වද . අභිොකපනා  තස් ගසව 

ගවවචනං. පඤ්ඤත්කතො  ගවදුහාරවගසන කථිගතදු. අධිෙරකණ පවත්තත්තා

ච අධිෙරණන්   මඤ් චට් ගඨසු මඤ් චගවදුහාගරදු විා. ාස් මා අමූලගකන 
ගචදුගදන් ගතදු චුදිතගක පුග් ෙගල තං අධිකරණං නත් ථී  සල් ලක් ගඛ , තස් මා 

තස් ස වචනං අභිගධායසුඤ ්ඤන්   ආහ ‘‘සභාවකතො නත්ථී’’ . තඤ්ච කඛො

ඉකධවා  තඤ් ච ාථාවුත් තපරිාාගාන පණ් ණත්  ාා අධිකරණභාගවදු ඉගධව 
ඉමස ්මිංගාව සික් ඛාපගද. ‘‘මාතාපි පුත් ගතන විවදතී’’ ආදිනාප් පවත් තස් ස 
විවාදස් ස අධිකරණභාගවදු න සම් භව  සමගථහි අනධිකරණීාත් තා  ආහ 

‘‘ඉකධෙච්කචොවිවාකදො’’ . 

අට්ඨාරසකභදෙරවත්ථූනී  ලක් ඛණවචනගමතං ාථා ‘‘ාදි ගම බයාධිතා 
දගහායං, දාතබ් බමිදගමදුසධ’’න්  , තස් මා ගතසු අඤ ්ඤතරඤ් ඤතරං නිස් සාා 
උප් පන් ගනදු විවාගදදු ‘‘අට් ඨාරසගභදකරවත් ථූනි නිස ්සාා උප් පන් ගනදු’’  

වුච් ච . අනුවාකදො  උපවදනා ගචව ගචදුදනා ච. තත් ථ උපවදනා නාම 

අක් ගකදුගසදු. පඤ්චපි ආපත්තික්ඛන්ධා  මා කාා ආෙතා පඤ් ච 

ආපත්  ක් ඛන් ධා. සත්තා  ගතගාව පඤ ්ච, විභඞ් ගෙ ආෙතා 

ථුල් ලච් චාොබ් භාසිතාපත්  ගාදු ද් ගව  සත් ත. කිච්චයතා  කත් තබ් බතා. 
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ෙරණීයතා  තස් ගසව ගවවචනං. උභගානපි අපගලදුකනාදිසඞ් ඝකම් මංගාව 

දස් ගස , ගතනාහ ‘‘අපකෙොෙනෙම්ම’’න්  ආදි. 

ආපත් තාධිකරණං ඨගපත් වා ගසසාධිකරගණහි ගචදුදනාගාව නත් ථී  ආහ 

‘‘ඉමස්මිං පනත්කථ…කප.… ආපත්තාධිෙරණකමව අධිප්කපත’’න්  . 

සපදානුක්ෙමනිද්කදසස්සා  පදානං අනුක් කගමන නිද් ගදගසදු 
පදානුක් කමනිද් ගදගසදු, පදභාජනස ්ගසතං අධිවචනං. ගතන සහ වත් තමානං 
සපදානුක් කමනිද් ගදසං, සික් ඛාපදං, තස් ස පදානුක් කමනිද් ගදසසහිතස් ස 
සික් ඛාපදස් සා  අත් ගථදු, පදභාජනසහිතස් සා  වුත් තං ගහදු . 

අස්සා  කත් තුඅත් ගථ සාමිවචනං, අගනනා  අත් ගථදු. ගතනාහ ‘‘එකතන

කචොදකෙනා’’ ආදි. ඉධා කතසූ  ඉමස් මිං සික් ඛාපගද ආෙගතසු. අඤ්ඤත්ර

ආ කතසූ  ඉගතදු අඤ් ඤත්ර ඔමසවාදාදිසික් ඛාපදපාළිාං ආෙගතසු. දුස්සීකෙො  

නිස ්සීගලදු සීලවිරහිගතදු. පාපධම්කමො  ොස් සීලත් තා එව හීනජ් ඣාසාතාා 

ලාමකසභාගවදු. අසුචිසඞ්ෙස්සරසමාචාකරො  අපරිසුද් ධකාාකම් මාදිතාා අසුචි 
හුත් වා සඞ් කාා සරිතබ් බසමාචාගරදු. ොස් සීගලදු හි කිඤ් චිගදව අසාරුප් පං දිස ්වා 
‘‘ඉදං අසුගකන කතං භවිස් සතී’’  පගරසං ආසඞ් කනීගාදු ගහදු , ගකනචිගදව 
වා කරණීගාන මන් තාන් ගත භික් ඛූ දිස් වා ‘‘කච් චි නු ගඛදු ඉගම මාා 
කතකම් මං ජානිත් වා මන් ගතන් තී’’  අත් තගනදුගාව සඞ් කාා 

සරිතබ් බසමාචාගරදු. පටිච්ඡන්නෙම්මන්කතො  ලජ් ජිතබ් බතාා 

පටිච් ඡාගදතබ් බකම් මන් ගතදු. අස්සමකණො  න සමගණදු. සලාකග් ෙහණාදීසු 
‘‘අහම් පි සමගණදු’’  මිච් ඡාපටිඤ ්ඤාා සමණපටිඤ් ගඤදු. අගසට් ඨචාරිතාා 

අබ්ර ්මචාරී. උගපදුසථාදීසු ‘‘අහම් පි බ්රහ් මචාරී’’  මිච් ඡාපටිඤ් ඤාා 
බ්රහ් මචාරිපටිඤ් ගඤදු. පූ නා කම් ගමන සීලවිපත්  ාා අන් ගතදු අනුපවිට් ඨත් තා 

අන්කතොපූති. ඡද් වාගරහි රාොදිකිගලසානුවස් සගනන  න් තත් තා අවස්සුකතො. 

සඤ ්ජාතරාොදිකචවරත් තා සීලවන් ගතහි ඡඩ් ගඩතබ් බත් තා ච ෙසම්බුජාකතො. 

ඉධ පාළියන්   ඉමස් මිං සික් ඛාපගද පාළිාං. කජට්ඨබ්බතිකෙො  
කලිගදවීවතනියුත් ගතදු. කලිගදවී කිර සිරීගදවිාා ගජට් ඨා, තස් මා තස් සා 
වතධගරදු ‘‘ගජට් ඨබ් බ ගකදු’’  වුච් ච . තං පන වතං සමාදියිත් වා පූගරන් ගතදු 
සකලසරීගර මසිං මක් ගඛත් වා කාකපත් තානි මුට් ඨිාං කත් වා කලිගදවිං ඵලගක 

ලිඛාගපත් වා තං කාජගකදුටිාං බන් ධිත් වා ගථදුගමන් ගතදු විචර . යදග්ක නා  

ාත් තගකන. තදග්ක නා  තත් තගකන. කනො ෙප්කපතී ආදි 

ගවම කභාවදීපනත් ථගමව වුත් තන්   ම ාපදුමත්කථරස්ස අධිප් පාගාදු. 
ො ාත් ගථගරදු පන ‘‘ගනදු කප් ගප , නස ්සර , පමුට් ගඨදු’’  එගතහි 
ගවම කභාවාවත් ථාා අදීපනගතදු අඤ් ගඤදු ගවම කභාගවදු, අඤ් ඤානි ගනදු 
කප් පනාදීනී  චතුන් නම් පි විභාගෙන අත් ථං දස් ගස , තස් මා තස් ස වාගදදු 

යුත් තතගරදු  පච් ඡා වුත් ගතදු. දස්සකනකවමතිකෙො ක ොතී  පුග් ෙගල ඤාගතපි 
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තස් ස කිරිාාා සම් මා අදිට් ඨභාවගතදු චිරකාලා ක් කමගතදු වා තං කිරිාං 
කගරදුන් ගතදු ‘‘එස මාා දිට් ගඨදු වා, න වා’’  දස් සගන ගවම ගකදු ගහදු . 

පුග් කෙ කවමතිකෙො ක ොතී  ගතන කතකම් ගම ඤාගතපි තං කම් මං 
කගරදුන් තස් ස සම් මා අදිට් ඨභාවගතදු කාලන් තරභාවගතදු වා ‘‘තස් ස කම් මස ්ස 
කාරගකදු අාං වා, ගනදු’’  පුග් ෙගල ගවම ගකදු ගහදු . 

389. ‘‘තජ් ජනීාකම් මාදිසත් තවිධම් පි කම් මං කරිස් සාමා’’  ආපත්  ාා 

ගචදුගදන් තස ්ස අධිප් පාගාදු ෙම්මාධිප්පාකයො. ‘‘ආපත්  ගතදු 

වුට් ඨාගපස් සාමී’’  අධිප් පාගාදු වුට්ඨානාධිප්පාකයො. අනුද්ධංකසන්තස්සා  

ඉමිනා චාවනාධිප් පාාං දස් ගස . අක්කෙොසාධිප්පාකයන වදන්තස්ස

පාචිත්තියන්   අක් ගකදුසාධිප් පාගාන සත් තහිපි ආපත්  ක් ඛන් ගධහි සම් මුඛා 

වදන් තස ්ස පාචිත්  ාං. දුක්ෙටන්   අක් ගකදුසාධිප් පාගාන වදන් තස් ස ොක් කටං. 

‘‘එවං සංවද් ධා හි තස් ස භෙවගතදු පරිසා ාදිදං අඤ් ඤමඤ් ඤවචගනන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤවුට් ඨාපගනනා’’  වචනගතදු කුරුන්දට්ඨෙථානයං 

ප ට් ඨගපන් ගතදු ‘‘කුරුන්දියං පනා’’ ආදිමාහ. සබ්බත්කථවා  

සබ් බඅට් ඨකථාසු. යය-කාගර සම් පත් ගත කර-කාගරදු අ ක් කන් ගතදු නාම 

ගහදුතී  ආහ ‘‘කර-ොකර අනතික්ෙන්කත’’ . උගපදුසථස් ස 
ඤත්  කම් මභාවගතදු ඤත්  ාා සමත් තාා උගපදුසගථදු කගතදු නාම ගහදුතී  

ආහ ‘‘යය-ොකරසම්පත්කතනෙබ්භතී’’ . 

ඉදඤ්චිදඤ්චා  ‘‘පාණා පාතං අදින් නාදාන’’න්  ආදිං. ‘‘අසුගකදු ච 
අසුගකදු ච අස් සමගණදු අනුපාසගකදු’’  අක් ගකදුසාධිප් පාගාන පරම් මුඛා 
වදන් තස ්ස ොක් කටං, සම් මුඛා වදන් තස ්ස පන පාචිත්  ාගමව. ාථා ‘‘අසූරිාං 
පස් ස  කඤ් ඤා’’  එත් ථ ‘‘සූරිාං න පස් ස  කඤ් ඤා’’  අාමත් ගථදු ලබ් භ , 
එවං ‘‘අගනදුකාසං කාරාගපත් වා’’  එත් ථාපි ‘‘ඔකාසං අකාරාගපත් වා’’  

අාමත් ගථදු ලබ් භතී  ආහ ‘‘යං පනා’’ ආදි. ාං ගචදුගද , තස් ස 
උපසම් පන් ගනදු  සඞ් ඛූපෙමනං, තස් මිං සුද් ධසඤ් ඤිතා, ගාන පාරාජිගකන 
ගචදුගද , තස් ස දිට් ඨාදිවගසන අමූලකතා, චාවනාධිප් පාගාන සම් මුඛා 
ගචදුදනා, තස් ස තඞ් ඛණවිජානනන්   ඉමාගනත් ථ පඤ ්ච අඞ් ොනි. 

පඨමොට් ඨගදදුසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

9. දුතියදුට්ඨකදොසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

391. නවගම දිස්වා  අජිකාා විප් පටිපජ් ජන් තං ඡෙලකං දිස් වා. කමත්තියං

භික්ඛුනින්   තස් සා භික් ඛුනිකාලං ෙගහත් වා භූතපුබ් බගවදුහාගරන ගවදුහරන්  . 

කවළුවකනකයවා  ගථරස් ස භික් ඛාචාරගවලං අග් ෙගහත් වා ගතහි 
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පටුන 

වුත් තභත් තුද් ගදසගවලංගාව සන් ධාා වුත් තං. ෙච්චි කනො  කච් චි නු. 

එතමත්ථං ආකරොකචසුන්   අඤ් ඤභාගිාස් ස අධිකරණස් ස කඤ් චිගදසං 
ගලසමත් තං උපාදාා පාරාජිගකන ධම් ගමන අනුද් ධංසිතභාවං ආගරදුගචසුං. 

අඤ්ඤභා ස්සා  අඤ් ඤගකදුට් ඨාසස ්ස, ගථරස ්ස 
මනුස් සජා භික් ඛුභාවගතදු අඤ් ඤස ්ස  රච් ඡානජා ඡෙලකභාවසඞ් ඛාතස් ස 

ගකදුට් ඨාසස ්සා  වුත් තං ගහදු . ඉදන්   සාමඤ් ඤගතදු නපුංසකනිද් ගදගසන 
ඡෙලකං නිද් දිස , ඉදං ඡෙලකජාතන්   අත් ගථදු, අාං ඡෙලගකදු  වුත් තං 
ගහදු . අධිකරණසද් දාගපක් ගඛදු වා නපුංසකනිද් ගදගසදු, ඉදං ඡෙලකසඞ් ඛාතං 

අධිකරණන්   වුත් තං ගහදු . අඤ්ඤභාක ො  
ාථාවුත් ත රච් ඡානජා ඡෙලකභාවසඞ් ඛාගතදු අඤ් ඤභාගෙදු, 

අඤ ්ඤගකදුට් ඨාගසදු  අත් ගථදු. අස්සා  ඡෙලකස් ස. ‘‘අඤ් ඤභාෙසම් බන් ධී 
අඤ ්ඤභාගිා’’න්   පඨමවිග් ෙහස ්ස අත් ගථදු, ‘‘අඤ් ඤභාෙවන් තං 
අඤ ්ඤභාගිා’’න්   ො ාවිග් ෙහස ්ස. ද් වීහිපි විග් ෙගහහි අඤ් ඤභාගිාන්   
ඡෙලගකදුව වුත් ගතදු.  රච් ඡානජා ඡෙලකභාවඤ් ච ඨගපත් වා පරමත් ථගතදු 
විසුං ඡෙලගක අස පි ‘‘පටිමාා සරීර’’න්  ආදීසු විා අගභගදපි ගභදකප් පනාා 

පවත් තගලදුකගවදුහාරවගසන ‘‘අඤ්ඤභා ස්ස ඉදං, අඤ්ඤභාක ො වා අස්ස

අත්ථී’’  වුත් තං. 

ඉදානි ද් වීහිපි විග් ෙගහහි වුත් තමත් ථං විත් ථාගරත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘කයොහි

කසො’’ ආදිමාහ. කසො  ගසදු ඡෙලගකදු. තස් ස ‘‘ගහදුතී’’  ඉමිනා සම් බන් ගධදු. 

තකතො  තගතදු මනුස් සජා ගතදු භික් ඛුභාවගතදු ච. කසො වා අඤ්ඤභාක ො  

ාථාවුත් ත රච් ඡානජා ඡෙලකභාවසඞ් ඛාගතදු අඤ් ඤභාගෙදු. අස්සා  
ඡෙලකස ්ස. ගසදු ඡෙලගකදු අඤ් ඤභාගිාසඞ් ඛාතං ලභතී  ගාදුගජතබ් බං. 
‘‘අධිකරණන්   ආධාගරදු, වත් ථු අධිට් ඨාන’’න්   ගහට් ඨා වුත් තමත් ථං 

සරූපගතදු දස් ගසතුං ‘‘යස්මා චා’’ ආදිමාහ. කතසන්   ගමත්  ාභූමජකානං. 

ඉමන්   ඡෙලකං. නාමෙරණසඤ්ඤායා  නාමකරණසඞ් ඛාතාා සඤ් ඤාා 

ගසදු ඡෙලගකදු අධිකරණන්   ගවදිතබ් ගබදු  ගාදුගජතබ් බං. තඤ්හිසන්ධායා  
‘‘අවස් සං තුම් ගහහි ගලගසදු ඔඩ් ඩිගතදු, කිං වදථ, කිං පස් සිත් ථා’’  
අනුයුත් ගතහි ගතහි භික් ඛූහි ‘‘ඡෙලකස් ස විප් පටිපත්  ං දිස ්වා දබ් බස් ස නාමං 
තස් ස කරිම් හා’’  වුත් තත් තා තස් ස නාමකරණසඤ් ඤාා අධිට් ඨානභූතං තං 

ඡෙලකං සන් ධාා. කත භික්ඛූ  ගත අනුයුඤ් ජකා භික් ඛූ. ආපත්  ගලසම් පි 
පුග් ෙලස ්මිංගාව ආගරදුගපත් වා වුත් තත් තා ‘‘පුග් ෙලානංගාව ගලසා’’  

වුත් තං. පදභාජකන පන…කප.… කවදිතබ්බන්   ඉමිනා නාමකරණසඤ් ඤාා 
ආධාරභූතස් ස ඡෙලකසඞ් ඛාතස ්ස අධිකරණස් ස අවචගන කාරණං වුත් තං. 

393. ‘‘අඤ් ඤභාගිාස් ස අධිකරණස් සා’’  එත් ථ 
පාළිආෙතඅධිකරණසද් දප රූපකං අඤ් ඤං අධිකරණසද් දං 
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පාළිආෙතතදඤ් ඤසාධාරණතාා උභාපදත් ථං උද් ධරිත් වා ‘‘අධිෙරණං නාම

චත්තාරි අධිෙරණානී’’  වුත් තං. අත් ථුද් ධාරවගසන හි අත් ථං දස් ගසන් ගතන 
පාළිාං ආෙතසද් දප රූපගකදු අඤ් ගඤදු සද් ගදදු උභාපදත් ගථදු උද් ධරිතබ් ගබදු, 
න ච අඤ් ඤං උද් ධරිත් වා අඤ ්ඤස ්ස අත් ගථදු වත් තබ් ගබදු, තස් මා 
පාළිආෙතඅධිකරණසද් දප රූපගකදු අඤ් ගඤදුගාව උභාපදත් ථසාධාරගණදු 

අධිකරණසද් ගදදු උද් ධගටදු  දට් ඨබ් බං. ගතගනවාහ ‘‘අධිෙරණන්ති 

වචනසාමඤ්ඤකතොඅත්ථුද්ධාරවකසනපවත්තානිචත්තාරිඅධිෙරණානී’’ . යා

ච සා අවසාකන…කප.… කචොදනා වුත්තා  භික් ඛු සඞ් ඝාදිගසසං 
අජ් ඣාපජ් ජන් ගතදු දිට් ගඨදු ගහදු , සඞ් ඝාදිගසගස සඞ් ඝාදිගසසදිට් ඨී ගහදු , 
තඤ් ගච පාරාජිගකන ගචදුගදතී ආදිගචදුදනං සන් ධාා වද . 

ගමථුනවී ක් කමාපත්  ගාදු වත් ථුගතදු සභාො, ඉතරාසං පන 
අදින් නාදානාදිආපත් තීනං සමාගනපි පාරාජිකාපත්  භාගව වත් ථුගතදු 

විසභාො  ආහ ‘‘සභා විසභා වත්ථුකතො’’ . සභාවසරික්ඛාසරික්ඛකතො  
සභාගවන සදිසාසදිසභාවගතදු. පඨමපාරාජිකඤ් හි පඨමපාරාජිකාපත්  ාා 
ගමථුනරාගෙන සභාවගතදු සදිසං, ගදදුසසම් පයුත් තමනුස් සවිග් ෙගහන අසදිසං. 
නනු ච ‘‘ආපත් තාධිකරණං ආපත් තාධිකරණස් ස සිාා තබ් භාගිාං, සිාා 
අඤ ්ඤභාගිා’’න්   වුත් තත් තා උද් ගදසානුක් කගමන තබ් භාගිාතං අනිද් දිසිත් වා 

අඤ ්ඤභාගිාතා පඨමං කස් මා නිද් දිට් ඨා  ආහ ‘‘ආදිකතො පට්ඨායා’’ ආදි. 

වුත්තනකයකනවා  ‘‘සභාෙවිසභාෙවත් ථුගතදු’’ ආදිනා වුත් තනගාන. 

‘‘සඞ් ඝකම් මානි නිස් සාා උප් පන් න’’න්   වුත් තත් තා සඞ් ඝකම් මගතදු 

කිච් චාධිකරණං විසුං විා දිස් සතී  ආහ ‘‘කිං පනා’’ ආදි. ‘‘කිච් චගමව 

කිච් චාධිකරණ’’න්   වුත් තත් තා ‘‘සඞ්ඝෙම්මානකමකවතං අධිවචන’’න්   
වුත් තං. ාදි එවං ‘‘සඞ් ඝකම් මානි නිස ්සාා උප් පන් න’’න්   කස් මා වුත් තන්   

ආහ ‘‘එවං සන්කතපී’’ ආදි. තස් ස තස් ස සඞ් ඝකම් මස් ස භෙවතා වුත් තං 
ඉ කත් තබ් බතාලක් ඛණංගාව තගතදු සඞ් ඝකම් මස් ස නිප් ඵජ් ජනගතදු 

ඵලූපචාගරන සඞ් ඝකම් මන්   වත් තබ් බතං අරහතී  ආහ ‘‘යංෙම්මෙක්ඛණං

මනසි ෙකරොති, තංනිස්සායඋප්පජ්ජනකතො’’ . පරිවාසාදිසඞ් ඝකම් මං නිස් සාා 
මානත් තාදීනං උප් පජ් ජනගතදු උක් ගඛපනීාකම් මසීමාසම් මු කම් මාදීනි 

ඉස් සාා ඔසාරණසීමාසමූහනනාදිකම් මානං උප් පජ් ජනගතදු ච ‘‘පුරිමං පුරිමං 

සඞ්ඝෙම්ම’’න්  ආදි වුත් තං. 

395-400. සවත්ථුෙං ෙත්වා  පුග් ෙලාධිට් ඨානං කත් වා. දීඝාදිකනො  

දීඝරස් සකාළඔදාතාදිගනදු. දිට්ඨාදිකනො  දිට් ඨසුතාදිගනදු. කෙො පත්තසදිකසො  
අගාදුපත් තසදිගසදු. අඞ් ොනි පඨමොට් ඨගදදුගස වුත් තසදිසානි, ඉධ පන 
කඤ් චිගදසං ගලසමත් තං උපාදිානා අධිකා. 
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ො ාොට් ඨගදදුසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පඨමසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

410. දසගම ගා ොබ් බලා ගහදුන්   අප් පථාමා, න සක් ගකදුන්   

අරඤ් ඤකාදීනි ගසවන් තා ොක් ඛස ්සන් තං කාතුං, ගත සන් ධාාාහ ‘‘බහූනං

කුෙපුත්තානංමග් න්තරායාය සංවත්තන්තී’’ . අධිවාසනඛන්තිසම්පන්කනො  
‘‘ඛගමදු ගහදු  සීතස් සා’’ ආදිනා වුත් තසීතුණ් හාදිසහනලක් ඛණාා ඛන්  ාා 

සමන් නාෙගතදු. බයඤ් ජනපදගමව පරමං අස් සා  පදපරකමො. ාස් ස හි 
පුග් ෙලස ්ස බහුම් පි සුණගතදු බහුම් පි භණගතදු බහුම් පි ධාරාගතදු බහුම් පි 
වාචාගතදු න තාා ජා ාා ධම් මාභිසමගාදු ගහදු , අාං ‘‘පදපරගමදු’’  

වුච් ච . අභිසම්භුණිත්වා  නිප් ඵාගදත් වා. නාභිසම්භුණාතී  න සම් පාගද , 
අරඤ් ඤවාසං සම් පාගදතුං න සක් ගකදුතී  වුත් තං ගහදු . ධම් මගතදු අගපතං 

උද්ධම්මං. අසබ්බඤ්ඤූ අස්සා  ගතසං අනුරූපස් ස අජානනගතදු අසබ් බඤ ්ඤූ 
භගවාය. ‘‘න, භික් ඛගව, අගසනාසනිගකන වස් සං උපෙන් තබ් බ’’න්   )මහාව. 

204) වචනගතදු ‘‘චත්තාකරො පන…කප.… පටික්ඛිත්තකමවා’’  වුත් තං. 
ඉදගමව වචනං සන් ධාා පාළිාම් පි ‘‘අට් ඨ මාගස ගඛදු මාා ගදවදත් ත 
රුක් ඛමූලගසනාසනං අනුඤ් ඤාත’’න්   වුත් තං. 

තීහි කෙොටීහී  තීහි ආකාගරහි, තීහි කාරගණහී  අත් ගථදු. 

තදුභයවිමුත්තපරිසඞ්කිතන්   දිට් ඨං සුතන්   ඉදං උභාං අනිස් සාා ‘‘කිං නු 
ගඛදු ඉදං භික් ඛුං උද් දිස ්ස වධිත් වා සම් පාදිත’’න්   ගකවලගමව පරිසඞ් කිතං. 

මච් ඡබන් ධනං ජාෙං, වාගුරා මිෙබන් ධනී. ෙප්පතී  ාදි ගතසං වචගනන 

ආසඞ් කා උපච් ඡින් නා ගහදු , වට් ට . පවත්තමංසන්   වික් කායිකමංසං. 

මඞ් ොදීනන්   ආදි-සද් ගදන ආහුනපාහුනාදිගක සඞ් ෙණ් හා . භික්ඛූනංකයව

අත්ථායා  එත් ථ අට් ඨානප් පයුත් ගතදු එව-සද් ගදදු, භික් ඛූනං අත් ථාා 
අකතගමවා  සම් බන් ධිතබ් බං. තස් මා ‘‘භික් ඛූනඤ ්ච දස් සාම, මඞ් ෙලාදීනඤ් ච 
අත් ථාා භවිස් සතී’’  මිස් ගසත් වා කතම් පි න වට් ටතී  ගවදිතබ් බං. ගකචි පන 
‘‘භික් ඛූනංගාවා  අවධාරගණන භික් ඛූනඤ ්ච අඤ් ගඤසඤ් ච අත් ථාා කතං 

වට් ටතී’’  වදන්  , තං න සුන් දරං. යත්ථචනිබ්කබමතිකෙොක ොතී  භික් ඛූනං 
අත් ථාා කගතපි සබ් ගබන සබ් බං පරිසඞ් කිතාභාවමාහ. තගමවත් ථං ආවිකාතුං 

‘‘සකච පනා’’ ආදි වුත් තං. ඉතකරසං වට්ටතී  අජානන් තානං වට් ට , 

ජානගතදු එගවත් ථ ආපත්   ගහදුතී . කතකයවා  ගා උද් දිස ්ස කතං, ගතගාව. 
උද් දිසකතමංසපරිගභදුෙගතදු අකප් පිාමංසපරිගභදුෙස් ස විගසසං දස් ගසතුං 

‘‘අෙප්පියමංසං පනා’’ ආදි වුත් තං. පුරිමස් මිං සචිත් තකා ආපත්  , ඉතරස ්මිං 

අචිත් තකා. ගතනාහ ‘‘අෙප්පියමංසං අජානිත්වා භුඤ්ජන්තස්සපි 

ආපත්තිකයවා’’ . ‘‘පරිගභදුෙකාගල පුච් ඡිත් වා පරිභුඤ් ජිස් සාමී  වා ෙගහත් වා 
පුච් ඡිත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් බ’’න්   වචනගතදු අකප් පිාමංසං අජානිත් වා 
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පටුන 

ෙණ් හන් තස් ස පටිග් ෙහගණන අනාපත්   සිාා. අජානිත් වාපි භුඤ් ජන් තස ්ගසව 

හි ආපත්   වුත් තා. වත්තන්තිවදන්තී  ඉමිනා ආපත්   නත් ථී  දස් ගස . 

සල් ගලඛා වුත්   එගතසන්   සල්කෙඛවුත්තිකනො. බාහුලිකෙො  එකස ්ස ෙ-

කාරස් ස ගලදුපං කත් වා වුත් තං. ෙප්පන්   ආයුකප් පං. සඞ් ඝගභදගකදු හි එකං 
කප් පං අසී භාගෙ කත් වා තගතදු එකභාෙමත් තං කාලං නිරගා  ට් ගඨායා  

ආයුකප් පං සන් ධාා ‘‘ෙප්පං නිරයම්හි පච්චතී’’  වුත් තං. කප් පට් ඨකථාාං 
)විභ. අට් ඨ. 809) පන ‘‘සණ් ඨහන් ගත හි කප් ගප කප් පගවමජ් ගඣ වා 
සඞ් ඝගභදං කත් වා කප් පවිනාගසගාව මුච් ච . සගචපි හි ස් ගව කප් ගපදු 
විනස ්සිස් සතී  අජ් ජ සඞ් ඝගභදං කගරදු , ස් ගවව මුච් ච , එකදිවසගමව නිරගා 

පච් චතී’’  වුත් තං. තත් ථාපි ෙප්පවිනාකසකයවා  ආයුකප් පවිනාගසගාවා  

අත් ගථ ස  නත් ථි විගරදුගධදු. සණ්ඨ න්කත  ඉදම් පි ‘‘ස් ගව විනස් සිස ්සතී’’  
විා අභූතපරිකප් පනවගසන වුත් තං. ‘‘එකදිවසගමව නිරගා පච් චතී’’  එත් ථාපි 
තගතදු පරං කප් පාභාගව ආයුකප් පස් සපි අභාවගතදු  අවිගරදුධගතදු 

අත් ථගාදුජනා දට් ඨබ් බා. බ්ර ්මංපුඤ්ඤන්   ගසට් ඨං පුඤ ්ඤං. ෙප්පංසග් ම්හි

කමොදතී  එත් ථාපි ආයුකප් පගමව. 

411. ෙද්ධිනානාසංවාසකෙනා  භාවප් පධාගනදුාං නිද් ගදගසදු, 

ලද් ධිනානාසංවාසකභාගවනා  අත් ගථදු. ෙම්මනානාසංවාසකෙනා  එත් ථාපි 
එගසව නගාදු. අඤ් ඤථා නානාසංවාසගකන සහිතස් ස සමානසංවාසකස් සපි 

සඞ් ඝස ්ස අසමානසංවාසකත් තං ආපජ් ගජාය. තත් ථ ෙද්ධිනානාසංවාසකෙො 
නාම උක් ඛිත් තානුවත් තගකදු. ගසදු හි අත් තගනදු ලද් ධිාා නානාසංවාසගකදු 

ජාගතදු  ‘‘ලද් ධිනානාසංවාසගකදු’’  වුච් ච . ෙම්මනානාසංවාසකෙො නාම 
උක් ගඛපනීාකම් මකගතදු. ගසදු හි උක් ගඛපනීාකම් මවගසන නානාසංවාසගකදු 

ගහදුතී  ‘‘කම් මනානාසංවාසගකදු’’  වුච් ච . විරහිකතො  විමුත් ගතදු. 
කාාසාමග් ගීදානං ගතසු ගතසු සඞ් ඝකම් ගමසු හත් ථපාසූපෙමනවගසන 
ගවදිතබ් බං. 

‘‘ගභදාා පරක් කගමායා’’  විසුං වුත් තත් තා ගභදනසංවත් තනිකස් ස 
අධිකරණස් ස සමාදාා පග් ෙණ් හගතදු පුබ් ගබපි පක් ඛපරිගාසනාදිවගසන 
සඞ් ඝගභදාා පරක් කමන් තස ්ස සමනුභාසනකම් මං කාතබ් බන්   ගවදිතබ් බං. 

ඉමානි වත්ථූනී  අට් ඨාරස ගභදකරවත් ථූනි. ෙම්කමනා  අපගලදුකනාදීසු 

චතූසු කම් ගමසු අඤ් ඤතගරන කම් ගමන. උද්කදකසනා  පඤ් චසු 

පා ගමදුක් ඛුද් ගදගසසු අඤ් ඤතගරන උද් ගදගසන. කවො ාකරනා  තාහි තාහි 
උපපත් තීහි ‘‘අධම් මං ධම් ගමදු’’ ආදිඅට් ඨාරසගභදකරවත් ථුදීපගකන 

ගවදුහාගරන. අනුස්සාවනායා  ‘‘නනු තුම් ගහ ජානාථ මය් හං උච් චාකුලා 
පබ් බජිතභාවං බහුස් සුතභාවඤ් ච, මාදිගසදු නාම උද් ධම් මං උබ් බිනාං 
සත් ථුසාසනං ොගහායා  චිත් තම් පි උප් පාගදතුං තුම් හාකං යුත් තං, කිං මය් හං 
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අවීචි නීලුප් පලවනං විා සීතගලදු, කිමහං අපාාගතදු න භාාාමී’’ ආදිනා 

නගාන කණ් ණමූගල වචීගභදං කත් වා අනුස් සාවගනන. සොෙග් ාක නා  
එවං අනුස් සාගවත් වා ගතසං චිත් තං උපත් ථම් ගභත් වා අනිවත්  ධම් ගම කත් වා 

‘‘ෙණ් හථ ඉමං සලාක’’න්   සලාකග් ොගහන. පඤ්චහි ොරකණහි

සඞ්ඝකභකදො ක ොතී  එත් ථ කම් මගමව උද් ගදගසදු වා සඞ් ඝගභගද 
පධානකාරණන්   ගවදිතබ් බං. ගවදුහාරානුස් සාවනසලාකග් ොහා පන 
පුබ් බභාො. අට් ඨාරසවත් ථුදීපනවසඑන හි ගවදුහරන් ගතන තත් ථ රුචිජනනත් ථං 
අනුස ්සාගවත් වා සලාකාා ෙහිතාාපි අභින් ගනදුව ගහදු  සඞ් ගඝදු. ාදා පන එවං 
චත් තාගරදු වා අ ගරකා වා සලාකං ෙගහත් වා ආගවණිකකම් මං වා උද් ගදසං 

වා කගරදුන්  , තදා සඞ් ගඝදු භින් ගනදු නාම ගහදු . අබ්භුස්සිතන්   අබ් භුග් ෙතං. 

අච්කඡයයා  විහගරාය, පවත් ගතායා  අත් ගථදු. 

‘‘ලජ් ජී රක් ඛිස් සතී’’  වචනගතදු ආපත්  භගාන ආගරදුචනං ලජ් ජීනංගාව 

භාගරදු  ආහ ‘‘ෙජ්ජීහි භික්ඛූහී’’ . අලජ් ජිස ්සපි අනාගරදුගචන් තස් ස 

ආපත්  ගාව ‘‘ගා පස් සන්  , ගා සුණන් තී’’  වචනගතදු. සමා ච්ඡතූ  එකී 

භවතු. එකීභාගවදු ච සමානලද් ධිවගසන ගහදුතී  ආහ ‘‘එෙෙද්ධිකෙො

ක ොතූ’’ . සම්පත්තියා  සීලාදිසම් පත්  ාා. පටිනිස් සජ් ජන් තස් ස 

අනාපත්  භාවගතදු ‘‘කසොත්ථිභාකවො තස්ස භික්ඛුකනො’’  වුත් තං. 

අප්පටිනිස්සජ්ජකතො දුක්ෙටන්   විසුං විසුං වදන් තානං ෙණනාා ොක් කටං. 

පක ොන්කතනා  ෙන් තුං සමත් ගථන අගිලාගනන. සඞ් ඝගභදස් ස 

ෙරුකභාවගතදු අවස් සං කත් තබ් බතාදස් සනත් ථං ‘‘දූකරපි භාකරොකයවා’’  
වුත් තං, ආපත්   පන අද් ධගාදුජනබ් භන් තගර ෙන් තුං සමත් ථස් ස 
අගිලානස් ගසව ගවදිතබ් බා. 

416. අසමනුභාසන්තස්සා  කම් මකාරගක කත් තුනිද් ගදගසදු  ආහ 

‘‘අසමනුභාසියමානස්සා’’ . ත ාකම් මවාචාා පටිනිස් සජ් ජන් ගතදු ඤත්  ාා 
ොක් කටං ද් වීහි කම් මවාචාහි ථුල් ලච් චගා ච ආපජ් ජ ගාවා  ආහ 

‘‘පටිනිස්සජ්ජන්තස්ස සඞ්ඝාදිකසකසන අනාපත්තී’’ . අස්සා  ගදවදත් තස ්ස. 

ෙකතන භවිතබ්බන්   සමනුභාසනකම් ගමන කගතන භවිතබ් බං. අත්තකනො 

රුචිමත්කතන වකදයයා ආදිකම් මිකත් තා අප් පටිනිස ්සජ් ජන් තස් සපි 
අනාපත් තී  අධිප් පාගාන වගදාය. අපඤ් ඤත් ගත සික් ඛාපගද 

සමනුභාසනකම් මස ්ගසව අභාවගතදු ‘‘න හි පඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදං 

වීතික්ෙමන්තස්සා’’  වුත් තං. සික් ඛාපදං පඤ් ඤගපන් ගතගනව හි 

සමනුභාසනකම් මං අනුඤ් ඤාතං. උද්දිස්ස අනුඤ්ඤාතකතො  ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛගව, ගරදුමන් ථකස ්ස ගරදුමන් ථන’’න්  ආදිං )චූළව. 273) උද් දිස ්ස 

අනුඤ් ඤාතං සන් ධාා වදන්  . අනාපත්තියන්   අනාපත්  වාගර. ආපත්තිං
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කරොකපතබ්කබො  අනිස් සජ් ජනපච් චාා ආපන් නපාචිත්  ාාපත්  ං 
උක් ගඛපනීාකම් මකරණත් ථං ආගරදුගපතබ් ගබදු  අත් ගථදු. 

ආපත්තිකයවනජාතා  සඞ් ඝාදිගසසාපත්   න ජාතාගාවා  අත් ගථදු. සා

පකනසා  සා පන එසා අනාපත්  . තිවඞ්ගිෙන්   කාාවාචාචිත් තවගසන 
 වඞ් ගිකං, කාාවාචාචිත් තගතදු සමුට් ඨාතී  වුත් තං ගහදු . 

‘‘නප් පටිනිස ්සජ් ජාමී’’  සඤ් ඤාා අභාගවන මුච් චනගතදු සඤ්ඤාවිකමොක්ඛං. 

සචිත්තෙන්   ‘‘නප් පටිනිස ්සජ් ජාමී’’  ජානනචිත් ගතන සචිත් තකං. ගභදාා 
පරක් කමනං, ධම් මකම් ගමන සමනුභාසනං, කම් මවාචාපරිගාදුසානං, 
අප් පටිනිස ්සජ් ජනන්   ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ් ොනි. 

පඨමසඞ් ඝගභදසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. දුතියසඞ්ඝකභදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

417-418. එකාදසගම ාං වචනං සමග් ගෙපි වග් ගෙ අවාවභූගත කගරදු  

භින් ද , තං කලහකාරකවචනං ඉධ වග් ෙන්   වුච් චතී  ආහ ‘‘වග් ං

අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං වදන්තී’’ . අසාමග් ගිපක් ගඛ භවා අසාමග් ගිපක් ඛිාා, 

කලහකා. ගතසං වචනං අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං, අසාමග් ගිපක් ගඛ වා භවං 

වචනං අසාමග්ගිපක්ඛියවචනං. ාස් මා උබ් බාහිකාදිකම් මං බහූනම් පි කාතුං 

වට් ට , තස් මා ‘‘නහිසඞ්කඝො සඞ්ඝස්සෙම්මංෙකරොතී’’  ඉදං නිග් ෙහවගසන 
කත් තබ් බකම් මං සන් ධාා වුත් තන්   ගවදිතබ් බං. අඞ් ොනි පගනත් ථ ගභදාා 
පරක් කමනං පහාා අනුවත් තනං පක් ඛිපිත් වා ගහට් ඨා වුත් තසදිසාගනව. 

ො ාසඞ් ඝගභදසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. දුබ්බචසික්ඛාපදවණ්ණනා 

424. ද් වාදසගම වම්භනවචනන්   ෙරහවචනං. අපසාකදතුොකමො  

ඛිපිතුකාගමදු, තජ් ගජතුකාගමදු වා, ඝට් ගටතුකාගමදු  වුත් තං ගහදු . සටසද් ගදදු 
ප තසද් ගදන සමානත් ගථදු. විගසසනස් ස ච පරනිපාතං කත් වා 

 ණකට් ඨපණ් ණසටන්   වුත් තන්   ආහ ‘‘තත්ථ තත්ථ පතිතං

තිණෙට්ඨපණ්ණ’’න්  . කෙනාපී  වාතසදිගසන නදීසදිගසන ච ගකනාපි. 

425-426. වත්තුං අසක්කුකණකයයො  කිස ්මිඤ ්චි වුච් චමාගන අසහනගතදු 
ඔවදිතුං අසක් කුගණගායදු. ොක් ඛං වගචදු එතස් මිං විප් පටිකූලග් ොගහ 

විපච් චනීකවාගද අනාදගර පුග් ෙගල  දුබ්බකචො. ගතනාහ ‘‘දුක්කඛනකිච්කඡන

වදිතබ්කබො’’ ආදි. දුබ්බචභාවෙරණීකයහී  ොබ් බචභාවකාරගකහි. 

කත් තුඅත් ගථ අනීාසද් ගදදු දට් ඨබ් ගබදු. ගතගනවාහ ‘‘කය ධම්මා දුබ්බචං
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පුග් ෙං ෙකරොන්තී’’ ආදි. පාපිකා ඉච් ඡා එතස් සා  පාපිච් ගඡදු, තස් ස භාගවදු 

පාපිච්ඡතා, අසන් තගුණසම් භාවනතා පටිග් ෙහගණ ච අමත් තඤ් ඤුතා 
පාපිච් ඡතා  ගවදිතබ් බා. අත් තුක් කංසකා ච ගත පරවම් භකා චා  
අත් තුක් කංසකපරවම් භකා. ගා අත් තානං උක් කංසන්   උක් ඛිපන්   උච් ගච 
ඨාගන ඨගපන්  , පරඤ් ච වම් ගභන්   ෙරහන්   නීගච ඨාගන ඨගපන්  , 

ගතසගමතං අධිවචනං. ගතසං භාගවදු අත්තුක්ෙංසෙපරවම්භෙතා. 

කුජ් ඣනසීගලදු ගකදුධගනදු, තස් ස භාගවදු කෙොධනතා. කුජ් ඣනලක් ඛණස් ස 
ගකදුධස ්ගසතං අධිවචනං. 

පුබ් බකාගල ගකදුගධදු, අපරකාගල උපනාගහදු  ආහ ‘‘කෙොධක තු

උපනාහිතා’’ . තත් ථ උපනහනසීගලදු, උපනාගහදු වා එතස් ස අත් ථී  උපනාහී, 

තස් ස භාගවදු උපනාහිතා. පුනප් පුනං චිත් තපරිගාදුනද් ධලක් ඛණස් ස 
ගකදුධස ්ගසගවතං අධිවචනං. සකිඤ් හි උප් පන් ගනදු ගකදුගධදු ගකදුගධදුගාව, 

තතුත් තරි උපනාගහදු. අභිසඞ්ක ො  ොම් ගමදුචනීගාදු බලවඋපනාගහදු. ගසදු 

අස් ස අත් ථී  අභිසඞ් ගී, තස් ස භාගවදු අභිසඞ්ගිතා. ොම් ගමදුචනීාස් ස 

බලවඋපනාහස් ගසතං අධිවචනං. කචොදෙං පටිප්ඵරණතා  ගචදුදකස් ස 

පටිවිරුද් ගධන පච් චනීගකන හුත් වා අවට් ඨානං. කචොදෙං අපසාදනතා  ‘‘කිං නු 
ගඛදු තුය් හං බාලස් ස අබයත් තස් ස භණිගතන, ත් වම් පි නාම භණිතබ් බං 

මඤ ්ඤිස ්සසී’’  එවං ගචදුදකස් ස ඝට් ටනා. කචොදෙස්ස පච්චාකරොපනතා  
‘‘ත් වම් පි ගඛදුසි ඉත් ථන් නාමං ආපත්  ං ආපන් ගනදු, තං තාව පටිකගරදුහී’’  
එවං ගචදුදකස ්ස උපරි පටිආගරදුපනතා. 

අඤ්කඤන අඤ්ඤං පටිචරණතා  අඤ් ගඤන කාරගණන, වචගනන වා 
අඤ ්ඤස ්ස කාරණස් ස, වචනස ්ස වා පටිච් ඡාදනවගසන චරණතා. 

පටිච් ඡාදනත් ගථදු එව වා චරසද් ගදදු අගනකත් ථත් තා ධාතූනන්   
පටිච් ඡාදනතා  අත් ගථදු. තාා සමන් නාෙගතදු හි පුග් ෙගලදු ාං ගචදුදගකන 
ගදදුසවිභාවනකාරණං, වචනං වා වුත් තං, තං තගතදු අඤ් ගඤගනව ගචදුදනාා 
අමූලිකභාවදීපගනන කාරගණන, තදත් ථගබදුධගකන වචගනන වා 
පටිච් ඡාගද . ‘‘ආපත්  ං ආපන් ගනදුසී’’  වුත් ගත ‘‘ගකදු ආපන් ගනදු, කිං 
ආපන් ගනදු, කිස ්මිං ආපන් ගනදු, කං භණථ, කිං භණථා’’  වා වත් වා ‘‘එවරූපං 
කිඤ් චි තාා දිට් ඨ’’න්   වුත් ගත ‘‘න සුණාමී’’  ගසදුතං වා උපනාගමත් වා 
වික් ගඛපං කගරදුන් ගතදුපි අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිච් ඡාගද . ‘‘ඉත් ථන් නාමං 
ආපත්  ං ආපන් ගනදුසී’’  පුට් ගඨ ‘‘පාටලිපුත් තං ෙගතදුම් හී’’  වත් වා පුන ‘‘න 
තව පාටලිපුත් තෙමනං පුච් ඡාම, ආපත්  ං පුච් ඡාමා’’  වුත් ගත තගතදු 
‘‘රාජෙහං ෙගතදුම් හී’’  වත් වා ‘‘රාජෙහං වා ාාහි බ්රාහ් මණෙහං වා, ආපත්  ං 
ආපන් ගනදුසී’’  වුත් ගත ‘‘තත් ථ ගම සූකරමංසං ලද් ධ’’න්  ආදීනි වත් වා 
බහිද් ධා කථාවික් ඛිපනම් පි අත් ථගතදු අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිචරණගමවා  විසුං 
න ෙහිතං. 
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අපදාකනනා  අත් තගනදු චරිාාා. අපදීාන්   හි ගදදුසා එගතන දක් ඛීාන්  , 
ලුාන්   ඡිජ් ජන් තී  වා අපදානං, සත් තානං සම් මා මිච් ඡා වා වත් තප් පගාදුගෙදු. 

නසම්පායනතා  ‘‘ආවුගසදු, ත් වං කුහිං වසසි, කං නිස ්සාා වසසී’’  වා ‘‘ාං 
ත් වං වගදසි ‘මාා එස ආපත්  ං ආපජ් ජන් ගතදු දිට් ගඨදු’ , ත් වං තස් මිං සමගා 
කිං කගරදුසි, අාං කිං කගරදු , කත් ථ ච ත් වං අගහදුසි, කත් ථ අා’’න්   වා 
ආදිනා නගාන චරිාං පුට් ගඨන සම් පාගදත් වා අකථනං. 

මක්ඛිපළාසිතා  එත් ථ පරගුණමක් ඛනලක් ඛගණදු මක් ගඛදු, ගසදු එතස ්ස 
අත් ථී  මක් ඛී. තාදිගසදු පුග් ෙගලදු අොරිගාදු අනොරිගාදු වා සමාගනදු පගරසං 
සුකතකරණං විනාගස . අොරිගාදුපි හි ගකනචි අනුකම් පගකන දලිද් ගදදු 
සමාගනදු උච් චට් ඨාගන ඨපිගතදු, අපගරන සමගාන ‘‘කිං තාා මය් හං 
කත’’න්   තස් ස සුකතකරණං විනාගස . අනොරිගාදුපි සාමගණරකාලගතදු 
පභු  ආචරිගාන වා උපජ් ඣාගාන වා චතූහි පච් චගාහි උද් ගදසපරිපුච් ඡාදීහි ච 
අනුග් ෙගහත් වා ධම් මකථානාපකරණගකදුසල් ලාදීනි සික් ඛාපිගතදු, අපගරන 
සමගාන රාජරාජමහාමත් තාදීහි සක් කගතදු ෙරුකගතදු ආචරියුපජ් ඣාගාසු 
අචිත් තීකගතදු චරමාගනදු ‘‘අාං අම් ගහහි දහරකාගල එව අනුග් ෙහිගතදු 
සංවද් ධිගතදු ච, අථ ච පනිදානි නිස් සිගනගහදු ජාගතදු’’  වුච් චමාගනදු ‘‘කිං 
මය් හං තුම් ගහහි කත’’න්   ගතසං සුකතකරණං විනාගස . 

‘‘බහුස් සුගතපි පුග් ෙගල අජ් ගඣදුත් ථරිත් වා ඊදිසස් ස ගචව බහුස් සුතස ්ස 
අනිාතා ෙ , තව වා මම වා ගකදු විගසගසදු’’ ආදිනා නගාන උප් පජ් ජමාගනදු 
යුෙග් ොහලක් ඛගණදු පළාගසදු. ගසදු පරගුගණහි අත් තගනදු ගුණානං 
සමකරණරගසදු. තථා ගහස පගරසං ගුගණ ඩංසිත් වා විා අත් තගනදු ගුගණහි 
සගම කගරදුතී  පළාගසදු  වුච් ච , ගසදු එතස් ස අත් ථී  පළාසී. මක් ඛී ච පළාසී 

ච මක් ඛිපළාසිගනදු, ගතසං භාගවදු මක්ඛිපළාසිතා. අත් ථගතදු පන මක් ගඛදු 
ගචව පළාගසදු ච. 

ඉස් ස  පරසම් පත්  ං න සහතී  ඉස්සුකී. මච් ඡරාා  අත් තගනදු සම් පත්  ං 

නිගූහ , පගරසං සාධාරණභාවං න සහ , මච් ගඡරං වා එතස් ස අත් ථී  මච්ඡරී. 

සඨා  න සම් මා භාසතී  සකඨො, අත් තගනදු 
අවිජ් ජමානගුණප් පකාසනලක් ඛගණන සාගඨගායන සමන් නාෙගතදු 
ගකරාටිකපුග් ෙගලදු. ගකරාටිගකදු ච ආනන් දමච් ගඡදු විා ගහදු . 

ආනන්දමච්කඡො නාම කිර මච් ඡානං නඞ් ගුට් ඨං දස් ගස , සප් පානං සීසං 
‘‘තුම් ගහහි සදිගසදු අහ’’න්   ජානාගපතුං, එවගමව ගකරාටිගකදු පුග් ෙගලදු ාං 
ාං සුත් තන්  කං වා ආභිධම් මිකං වා උපසඞ් කම , තං තං එවං වද  ‘‘අහං 
තුම් හාකං අන් ගතවාසී, තුම් ගහ මය් හං අනුකම් පකා, නාහං තුම් ගහ මුඤ් චාමී’’  
‘‘එවගමගත ‘සොරගවදු අාං අම් ගහසු සප් ප ස ්ගසදු’  මඤ් ඤිස් සන් තී’’ . 
සාගඨගායන හි සමන් නාෙතස ්ස පුග් ෙලස ්ස අසන් තගුණසම් භාවගනන 
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චිත් තානුරූපකිරිාාවිහරගතදු ‘‘එවංචිත් ගතදු එවංකිරිගාදු’’  ොවිඤ් ගඤායත් තා 
කුච් ඡිං වා පිට් ඨිං වා ජානිතුං න සක් කා. ාගතදු ගසදු – 

‘‘වාගමන සූකගරදු ගහදු , දක් ඛිගණන අජාමිගෙදු; 
සගරන ගනලගකදු ගහදු , විසාගණන ජරග් ෙගවදු’’ . )දී. නි. අට් ඨ. 
2.296; විභ. අට් ඨ. 894; මහානි. අට් ඨ. 166) – 

එවං වුත් තාක් ඛසූකරසදිගසදු ගහදු . කතපාපපටිච් ඡාදනලක් ඛණා මාාා, සා 

අස් ස අත් ථී  මායාවී. 

ථම් භසමඞ් ගිතාා ථද්කධො. 

වාතභරිතභස ්තාසදිසථද් ධභාවපග් ෙහිතසිරඅනිවාතවුත්  කාරකගරදු  ථම්කභො. 
ගාන සමන් නාෙගතදු පුග් ෙගලදු ගිලිතනඞ් ෙලසදිගසදු විා අජෙගරදු, 
වාතභරිතභස ්තා විා ච ථද් ගධදු හුත් වා ෙරුට් ඨානිගා දිස ්වා ඔනමිතුම් පි න 
ඉච් ඡ , පරිාන් ගතගනව චර . අබ් භුන් න ලක් ඛගණදු අ මාගනදු, ගසදු එතස ්ස 

අත් ථී  අතිමානී. 

සං අත් තගනදු දිට් ඨිං පරාමස  සභාවං අ ක් කමිත් වා පරගතදු ආමසතී  

සන්දිට්ඨිපරාමාසී. ආධානං ෙණ් හාතී  ආධානග් ාහී. ‘‘ආධාන’’න්   දළ් හං 
වුච් ච , දළ් හග් ොහී  අත් ගථදු. යුත් තං කාරණං දිස් වාව ලද් ධිං පටිනිස් සජ් ජතී  
පටිනිස ්සග් ගී, ොක් ගඛන කිච් ගඡන කසිගරන බහුම් පි කාරණං දස් ගසත් වා න 

සක් කා පටිනිස ්සග් ගිං කාතුන්   දුප්පටිනිස්සග්ගී, ගාදු අත් තගනදු දිට් ඨිං 
‘‘ඉදගමව සච් ච’’න්   දළ් හං ෙණ් හිත් වා අපි බුද් ධාදීහි කාරණං දස් ගසත් වා 
වුච් චමාගනදු න පටිනිස් සජ් ජ , තස් ගසතං අධිවචනං. තාදිගසදු හි පුග් ෙගලදු ාං 
ාගදව ධම් මං වා අධම් මං වා සුණා , තං සබ් බං ‘‘එවං අම් හාකං ආචරිගාහි 
කථිතං, එවං අම් ගහහි සුත’’න්   කුම් ගමදුව අඞ් ොනි සගක කපාගල 
අන් ගතදුගාව සගමදුදහ . ාථා හි කච් ඡගපදු අත් තගනදු පාදාදිගක අඞ් ගෙ 
ගකනචි ඝට් ටිගත සබ් බානි අඞ් ොනි අත් තගනදු කපාගලගාව සගමදුදහ , න බහි 
නීහර , එවමාම් පි ‘‘න සුන් දගරදු තව ොගහදු, ඡඩ් ගඩහි න’’න්   වුත් ගතදු තං 
න විස් සජ් ගජ , අන් ගතදුගාව අත් තගනදු හදගා එව ඨගපත් වා විචර . ාථා 
කුම් භීලා ෙහිතං න පටිනිස් සජ් ජන්  , එවං කුම් භීලග් ොහං ෙණ් හා , න 
විස් සජ් ගජ . මක් ඛිපළාසිතාදියුෙළත් තගාන දස් සිගත මක් ඛපළාසාදගාදු ඡ 

ධම් ගම විසුං විසුං ෙගහත් වා ‘‘එකූනවීසති ධම්මා’’  වුත් තං. 

අනුමානසුත්තට්ඨෙථායං (ම. නි. අට් ඨ. 1.181) පන මක් ඛපළාසාදගාදුපි 
යුෙළවගසන එකං කත් වා ‘‘ගසදුළස ධම් මා’’  වුත් තං. 

පකාගරහි ආවහනං පදක් ඛිණං, තගතදු පදක් ඛිණගතදු ෙහණසීගලදු 

පදක් ඛිණග් ොහී, න පදක් ඛිණග් ොහී අප්පදක්ඛිණග් ාහී. ගාදු වුච් චමාගනදු 
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‘‘තුම් ගහ මං කස් මා වදථ, අහං අත් තගනදු කප් පිාාකප් පිාං සාවජ් ජානවජ් ජං 
අත් ථානත් ථං ජානාමී’’  වද , අාං අනුසාසනිං පදක් ඛිණගතදු න ෙණ් හා , 
වාමගතදුව ෙණ් හා , තස් මා ‘‘අප් පදක් ඛිණග් ොහී’’  වුච් ච , ගතනාහ 

‘‘යථානුසිට්ඨ’’න්  ආදි. 

උද්කදකස  පා ගමදුක් ඛුද් ගදගස. අථ සබ් බාගනව සික් ඛාපදානි කථං 

පා ගමදුක් ඛුද් ගදසපරිාාපන් නානී  ආහ ‘‘යස්ස සියා ආපත්ති, කසො 

ආවිෙකරයයාති එවං සඞ් හිතත්තා’’ . ‘‘ාස් ස සිාා ආපත් තී’’  හි ඉමිනා 

සබ් බාපි ආපත්  ගාදු නිදානුද් ගදගස සඞ් ෙහිතාගාව ගහදුන්  . පඤ්චහි 

ස ධම්මිකෙහි සික්ඛිතබ්බත්තා  ලබ් භමානවගසන වුත් තං. සහධම් මිගකන 

සහකාරගණනා පි අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. ‘‘වචනායා’’  නිස් සක් ගක 

සම් පදානවචනන්   ආහ ‘‘තකතො මම වචනකතො’’ . අඞ් ොනි ගචත් ථ 
පඨමසඞ් ඝගභදසදිසානි. අාං පන විගසගසදු – ාථා තත් ථ ගභදාා පරක් කමනං, 
එවං ඉධ අවචනීාකරණතා දට් ඨබ් බා. 

ොබ් බචසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. කුෙදූසෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

431. ගතරසගම කීටාගිරී  තස් ස නිෙමස් ස නාමං. තඤ් හි සන් ධාා පරගතදු 
‘‘න අස් සජිපුනබ් බසුගකහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බ’’න්   වුත් තං. ගතන 
පන ගාදුෙගතදු ගසදු ජනපගදදුපි ‘‘කීටාගිරි’’ඉච් ගචව සඞ් ඛයං ෙගතදු  ආහ 

‘‘එවංනාමකෙජනපකද’’ . ආවාගස නියුත් තා ආවාසිො, නිබද් ධවාසිගනදු. ගත 
අකතං ගසනාසනං කගරදුන්  , ජිණ් ණං පටිසඞ් ඛගරදුන්  , කගත ඉස් සරා 

ගහදුන්  . ගතනාහ ‘‘කසො කයසං ආයත්කතො…කප.… කත ආවාසිො’’ . 

නිවාගසදු නිවාසමත් තං එගතසං අත් ථී  කනවාසිො  ආහ ‘‘කය පන 

කෙවෙ’’න්  ආදි. කත  අස් සජිපුනබ් බසුකා. ඡජනා  පණ් ඩුගකදු ගලදුහිතගකදු 

ගමත්  ගාදු භූමජගකදු අස් සජි පුනබ් බසුගකදු  ඉගම ඡ ජනා. සම්මා  

ආලපනවචනගමතං. ආයමුඛභූතා  ආාස ්ස මුඛභූතා. ධුරට්ඨාකන  සාවත් ථිාා 

අවිදූගර ඨාගන. වස් සාගන ගහමන් ගත චා  ද් වීසු උතූසු වස් සනගතදු ‘‘ද්වීහි

කමකඝහී’’  වුත් තං. දිාඩ් ඪභික් ඛුසහස ්සගතදු ෙණාචරිාානං ඡන් නං ජනානං 

අධිකත් තා ‘‘සමධිෙ’’න්   වුත් තං, සාධිකන්   අත් ගථදු. ම-කාගරදු 

පදසන් ධිවගසන ආෙගතදු. අෙතවත්ථුන්   අකතපුබ් බං අභිනවවත් ථුං. 

කණිකාරාදගාදු පුප්ඵරුක්ඛා, ජා සුමනාදගාදු පුප්ඵ ච්ඡා. කෙොට්ටනන්   

සාං ඡින් දනං. කෙොට්ටාපනන්   ‘‘ඉමං ඡින් ද භින් දා’’  අඤ් ගඤහි ගඡදාපනං. 

ආළියා බන්ධනන්   ාථා ෙච් ඡමූගල උදකං සන්  ට් ඨ , තථා සමන් තගතදු 

බන් ධනං. උදෙස්සා  අකප් පිාඋදකස ්ස. ෙප්පියඋදෙසිඤ්චනන්   ඉමිනාව 
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සිඤ ්චාපනම් පි සඞ් ෙහිතන්   දට් ඨබ් බං. නනු ‘‘උදකස ්ස ගසචනං 
ගසචාපන’’න්   ඉමිනාව සාමඤ් ඤගතදු කප් පිාාකප් පිාඋදකසිඤ් චනාදිං 
සක් කා සඞ් ෙගහතුං, තස් මා කප් පිාඋදකසිඤ් චනාදි කස ්මා විසුං වුත් තන්  ? 
‘‘ආරාමාදිඅත් ථං ගරදුපිගත අකප් පිාගවදුහාගරසුපි කප් පිාඋදකසිඤ් චනාදි 
වට් ටතී’’  වක් ඛමානත් තා ඉධාපි විභාෙං කත් වා කප් පිාඋදකසිඤ් චනාදි විසුං 

දස් සිතං.  ත්ථමුඛපාදකධොවනන් ාකනොදෙසිඤ්චනන්   ඉමිනාපි 
පකාරන් තගරන කප් පිාඋදකසිඤ් චනගමව දස් ගස . ‘‘අකප් පිාගවදුහාගරදු’’  
ගකදුට් ටනඛණනාදිවගසන සාං කරණස් සපි කථං සඞ් ෙගහදු ? අකප් පිාන්   
ගවදුහරීාතී  අකප් පිාගවදුහාගරදු  අකප් පිාභූතං කරණකාරාපනාදි සබ් බගමව 
සඞ් ෙහිතං, න පන අකප් පිාවචනමත් තන්   දට් ඨබ් බං. කප් පිාගවදුහාගරපි 

එගසව නගාදු. සුක්ඛමාතිොයඋජුෙරණන්   ඉමිනා පුරාණපණ් ණාදිහරණම් පි 
සඞ් ෙහිතන්   දට් ඨබ් බං. කුදාලාදීනි භූමිාං ඨගපත් වා ඨානගතදු හත් ගථන 

ෙගහත් වා ඨානගමව පාකටතරන්   ‘‘ඔභාකසො’’  වුත් තං. 

ම ාපච්චරිවාදම් හි ප ට් ඨගපතුකාගමදු පච් ඡා වද . වනත්ථායා  ඉදං ගකචි 
‘‘වතත් ථාාා’’  පඨන්  , ගතසං ව අත් ථාාා  අත් ගථදු. අකප් පිාගවදුහාගරපි 

එකච් චං වට් ටතී  දස් ගසතුං ‘‘න කෙවෙඤ්ච කසස’’න්  ආදිමාහ. යං කිඤ්චි 

මාතිෙන්   සුක් ඛමා කං වා අසුක් ඛමා කං වා. ‘‘ෙප්පියඋදෙං සිඤ්චිතු’’න්   

ඉමිනා ‘‘කප් පිාඋදකං සිඤ් චථා  වත් තුම් පි වට් ටතී’’  දස් ගස . සයං

කරොකපතුම්පි වට්ටතී  ඉමිනා ‘‘ගරදුගපහී  වත් තුං වට් ටතී’’ පි සිද් ධං. 

අඤ්ඤත්ථායවා ෙකරොන්තස්සා  වත් ථුපූජාදිඅත් ථං කගරදුන් තස් ස. ෙස්මාන 

අනාපත්තී  වත් ථුපූජනත් ථාා ෙන් ථනාදීසු කස ්මා න අනාපත්  . 

අනාපත්තිකයවා  පටිවචනං දත් වා ඉදානි තගමව අනාපත්  භාවං දස් ගසතුං 

‘‘යථාහී’’ ආදි වුත් තං. තත්ථා  ආරාමාදිඅත් ථාා රුක් ඛගරදුපගන. තථා 

වත්ථුපූජනත්ථායපි අනාපත්තිකයවා  රතනත් තාපූජනත් ථාාපි 
කප් පිාගවදුහාගරන පරිාාාාදීහි ච ෙන් ථාපගන අනාපත්  ගාවා  අත් ගථදු. 

‘‘තථා වත් ථුපූජනත් ථාාා’’  හි සාමඤ් ඤගතදු වුත් ගතපි ‘‘ාථා හි තත් ථ 
කප් පිාගවදුහාගරන පරිාාාාදීහි චා’’  වුත් තත් තා කප් පිාගවදුහාරාදීහි 
ෙන් ථාපගන එව අනාපත්   විඤ ්ඤාා , න සාං ෙන් ථගන, ගතගනව පගරදු 

සාං ෙන් ථනම් පි කස් මා න වට් ටතී  ගචදුගදන් ගතදු ‘‘නනුචා’’ ආදිමාහ. ාථා 
ආරාමාදිඅත් ථං කප් පිාපථවිාං සාං ගරදුගපතුම් පි වට් ට , තථා 
වත් ථුපූජනත් ථාා සාං ෙන් ථගනපි කස ්මා න වට් ටතී  ගචදුදකස් ස අධිප් පාගාදු. 

වුත්තන්  ආදි ආචරිාස් ස පරිහාගරදු. අථ ‘‘නපනම ාඅට්ඨෙථාය’’න්   කස ්මා 

වද . ම ාපච්චරිආදීසු වුත් තම් පි හි පමාණගමවා  නාාං විගරදුගධදු, 

ම ාඅට්ඨෙථායං අවුත් තම් පි තත් ගථව වුත් ගතන සංසන් දිත් වා පමාණගමවා  

ප ට් ඨාගපතුං වුත් තත් තා. තං ෙථන්   මඤ ්ගඤායාසී  සම් බන් ගධදු. 
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ම ාඅට්ඨෙථායඤ්ච කප් පිාඋදකගසචනං වුත් තං, තං කථන්   

එත් ථාාමධිප් පාගාදු. කිඤ් චාපි ම ාඅට්ඨෙථායං ආරාමාදිඅත් ථාා 
කප් පිාපථවිාං සාං ගරදුපනං න වුත් තං, කප් පිාඋදකස් ස පන සාං සිඤ් චනං 
වුත් තගමව, තස් මා ාථා ආරාමාදිඅත් ථාා කප් පිාඋදකං සාං සිඤ් චිතුම් පි 

වට් ට , තථා වත් ථුපූජනත් ථාා සාං ෙන් ථනම් පි කස ්මා න වට් ටතී . තම්පින

විරුජ්ෙතී  ාගදතං ආරාමාදිඅත් ථාා සාං ගරදුපනං කප් පිාඋදකසිඤ් චනඤ් ච 

වුත් තං, තම් පි න විරුජ් ඣ . කථං තං න විරුජ් ඣතී  ආහ ‘‘තත්රහී’’ ආදි. එතං

වුත්තන්   මාලාවච් ඡං ගරදුගපන්  පි ගරදුපාගපන්  පි සිඤ ්චන්  පි 

සිඤ ්චාගපන්  පී  එතං වුත් තං. අඤ්ඤත්රපන පරියාකයොඅත්ථී  ‘‘මාලාවච් ඡං 
ගරදුගපන්  පි ගරදුපාගපන්  පි සිඤ් චන්  පි සිඤ ්චාගපන්  පී’’  
කුලසඞ් ෙහත් ථාා ගරදුපනසිඤ් චනං සන් ධාා වුත් තත් තා තගතදු අඤ ්ඤත්ර 

ආරාමාදිඅත් ථාා මාලාවච් ඡගරදුපගන පරිාාගාදු අත් ථි. තත්ථ පරියායං ඉධ ච

පරියායාභාවං ඤත්වා  තත් ථ ‘‘මාලාවච් ඡං ගරදුගපන් තී’’ ආදීසු 
‘‘මාලාවච් ඡ’’න්   විගසසවචනසබ් භාවගතදු පරිාාාං, ඉධ 
‘‘ෙන් ගථන් තී’’ ආදීසු තථාවිධවිගසසවචනාභාවගතදු පරිාාාාභාවඤ් ච ඤත් වා. 

නනු ච ාථා ‘‘ෙන් ගථන් තී’’  සාමඤ් ඤගතදු වුත් තත් තා පරිාාගාදු න 
ලබ් භතී  ාස් ස කස් සචි අත් ථාා සාං ෙන් ථනං න වට් ට , එවං 
‘‘ෙන් ථාගපන් තී’’  සාමඤ් ඤගතදු වුත් තත් තා පරිාාගාන ෙන් ථාපනම් පි න 
වට් ටතී  ආපජ් ජ . එවඤ් ච ස  පරගතදු ‘‘එවං ජාන, එවං කගත ගසදුගභාය, 
ාථා එතානි පුප් ඵානි න විකිරිාන්  , තථා කගරදුහී ආදිනා කප් පිාවචගනන 
කාගරතුං වට් ටතී’’  ඉදං විරුජ් ඣතී ? න විරුජ් ඣ , පරිාාගාන හි කාරාපනං 
ෙන් ථාපනගමව න ගහදු , තස් මා ාථාවුත් තනගාන පරිාාාගතදු කාරාපනං 

වට් ට . සබ්බංවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බන්   ගහට් ඨා වුත් තං විනිච් ඡාගමව 

සඞ් ගඛපගතදු නිෙගම .  රණාදීසු ෙස්මා අනාපත්තී  වත් ථුපූජනත් ථාා 

හරණාදීසු කස ්මා අනාපත්  . කුලිත්ථිආදීනං අත්ථාය  රණකතො  
කුලිත් ථිආදීනං හරණස් ස තත් ථ වුත් තත් තා  අධිප් පාගාදු. ගතගනවාහ 

‘‘ රණාධිොකර හී’’ ආදි. මාෙන්   පුප් ඵදාමං. මඤ්ජරී වියා  කුසුමමඤ් ජරී 

විා.  ාරසදිසන්   මුත් තාහාරසදිසං. 

පාචිත්තියඤ්කචව දුක්ෙටඤ්චා  පථවීඛණනපච් චාා පාචිත්  ාං, 

කුලසඞ් ෙහපච් චාා ොක් කටං. අෙප්පියකවො ාකරනා  ‘‘ඉදං ඛණ, ඉදං 

ගරදුගපහී’’ ආදිඅකප් පිාගවදුහාගරන. දුක්ෙටකමවා  කුලසඞ් ෙහපච් චාා 

ොක් කටං. උභයත්ථා  කප් පිාාකප් පිාපථවිාං. සබ්බත්ථා  

කුලසඞ් ෙහපරිගභදුෙආරාමාදිඅත් ථාා ගරදුපිගත. දුක්ෙටම්පී  න ගකවලං 

පාචිත්  ාගමව. ෙප්පිකයනා  කප් පිගාන උදගකන. කතසංකයව ද්වින්නන්   

කුලදූසනපරිගභදුොනං. දුක්ෙටන්   කුලසඞ් ෙහත් ථාා සාං සිඤ් චගන 
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පටුන 

කප් පිාගවදුහාගරන අකප් පිාගවදුහාගරන වා සිඤ් චාපගන ච ොක් කටං, 
පරිගභදුෙත් ථාා පන සාං සිඤ් චගන අකප් පිාගවදුහාගරන සිඤ් චාපගන ච 

ොක් කටං. ආපත්තිබහුෙතා කවදිතබ්බා  එත් ථ සාං සිඤ් චගන 
ධාරාපච් ගඡදෙණනාා ආපත්  ෙණනා ගවදිතබ් බා. සිඤ් චාපගන පන පුනප් පුනං 
ආණාගපන් තස ්ස වාචාා වාචාා ආපත්  , සකිං ආණත් තස් ස බහූනං 
සිඤ ්චගනපි එකාව. 

දුක්ෙටපාචිත්තියානී  කුලසඞ් ෙහපච් චාා ොක් කටං, භූතොමපාතබයතාා 

පාචිත්  ාං. අඤ්ඤත්ථා  වත් ථුපූජාදිඅත් ථාා ඔචිනගන. සකිං ආණත්කතො  

අකප් පිාගවදුහාගරන ආණත් ගතදු. පාචිත්තියකමවා  අකප් පිාවචගනන 
ආණත් තත් තා පාචිත්  ාං. කප් පිාවචගනන පන වත් ථුපූජාදිඅත් ථාා 
ඔචිනාගපන් තස් ස අනාපත්  ගාව. 

ෙන් ථගනන නිබ් බත් තං  න්තිමං. එස නගාදු ගසගසසුපි. න වට්ටතී  
කුලසඞ් ෙහත් ථාා වත් ථුපූජාදිඅත් ථාා වා වුත් තනගාන කගරදුන් තස් ස ච 

කාරාගපන් තස් ස ච ොක් කටන්   අත් ගථදු. පුරිමනකයකනවා  ‘‘භික් ඛුස ්ස 
වා’’ ආදිනා වුත් තනගාන. ධම් මාසනවිතාගන බද් ධකණ් ටගකසු පුප් ඵානි 
විජ් ඣිත් වා ඨගපන් තී  සම් බන් ගධදු. උපරූපරි විජ් ඣිත් වා ඡත් තසදිසං කත් වා 

ආවුණනගතදු ‘‘ඡත්තාතිඡත්තං වියා’’  වුත් තං. ‘‘කදලික් ඛන් ධම් හී’’ ආදිනා 

වුත් තං සබ් බගමව සන් ධාා ‘‘තං අතිඔළාරිෙකමවා’’  වුත් තං, සාං 
කගරදුන් තස් ස අකප් පිාවචගනගනව කාරාගපන් තස් ස ච ොක් කටගමවා  

අත් ගථදු. පුප්ඵවිජ්ෙනත්ථන්   වුත් තත් තා පුප් ඵානි විජ් ඣිතුංගාව කණ් ටකං 

බන් ධිතුං න වට් ට , පුප් ඵදාමාදිබන් ධනත් ථං පන වට් ට . ෙණ්ටෙම්පි

බන්ධිතුං න වට්ටතී  ච ඉදං අට් ඨකථාචරිාප් පමාගණන ෙගහතබ් බං. 

පකවකසතුං න වට්ටතී  වුත් තත් තා පුප් ඵච් ඡිද් ගද අපගවගසත් වා උපරූපරි 

ඨගපතුං වට් ට . ජාලමාං විතානං ජාෙවිතානං. නා දන්තෙම් පි 

සච් ඡිද් දකංගාව ෙගහතබ් බං. පුප්ඵපටිච්ඡෙං දණ් ඩාදීහි කතපුප් ඵාධාරණං, 

තම් පි සච් ඡිද් දගමව ඉධ වුත් තං. අකසොෙපිණ්ඩියා  අගසදුකපුප් ඵමඤ් ජරිකාා. 

‘‘ධම්මරජ්ජු නාම ගච ාං වා ගබදුධිං වා පුප් ඵපගවසනත් ථං ආවිජ් ඣිත් වා 

බද් ධරජ් ජූ’’  ම ා ණ්ඨිපකදමජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං, තස් මා තථාබද් ධාා 
රජ් ජුාා ගච ාස් ස ච අන් තගර පුප් ඵානි පගවගසතුං වට් ටතී  විඤ් ඤාා . 

 ණ්ඨිපකද පන ‘‘ධම් මරජ් ජුන්   සිථිලං වට් ටිකං රජ් ජුං කත් වා ගබදුධිං වා 
ගච ාං වා පරික් ඛිපිත් වා ධම් මාසගන වා ලම් බිත් වා තත් ථ පුප් ඵානි 
පගවගසන් තී’’  වුත් තං, තස් මා සිථිලවට් ටිකාා රජ් ජුාා අන් තගරපි පුප් ඵානි 
පගවගසතුං වට් ටතී  විඤ ්ඤාා , වීමංසිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. 
උභාත් ථාපි පගනත් ථ ගනවත් ථි විගරදුගධදු  අම් හාකං ඛන්  . 
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පටුන 

මත්ථෙදාමන්   ධම් මාසනාදිමත් ථගක ලම් බකදාමං. පුප්කඵහිකවකඨන්තී  

පුප් ඵදාගමන ගවගඨන්  . කතසංකයවා  උප් පලාදීනංගාව. වාකෙන වා 

දණ්ඩකෙනවා  විසුං අච් ඡින් ගනන පුප් ඵසහිගතගනව වාගකන වා දණ් ඩගකන 

වා. ඛන්කධඨපිතොසාවස්සා  ඛන් ගධ ඨපිතසඞ් ඝාටිං සන් ධාා වුත් තං. තඤ් හි 
තථා බන් ධිතුං සක් කා භගවාය. ඉමිනාව අඤ් ඤම් පි තාදිසං කාසාවං වා වත් ථං 
වා වුත් තනගාන බන් ධිත් වා තත් ථ පුප් ඵානි පක් ඛිපිතුං වට් ටතී  සිද් ධං. 
අංසභණ් ඩිකං පසිබ් බගක පක් ඛිත් තසදිසත් තා ගවඨිමං නාම න ජාතං, තස් මා 
සිථිලබන් ධස ්ස අන් තරන් තරා පක් ඛිපිතුං වට් ටතී  වදන්  . 

පුප්ඵපකට ච දට්ඨබ්බන්   පුප් ඵපටං කගරදුන් තස් ස දීඝගතදු පුප් ඵදාමස් ස 
හරණපච් චාහරණවගසන පූරණං සන් ධාා වුත් තං.  රිාගතදු හරණං පන 

වායිමං නාම ගහදු , න පූරිමං. පුරිමට්ඨානං අතික්ොකමතී  එත් ථ 

‘‘අඵුසාගපත් වාපි අ ක් කාගමන් තස් ස ආපත්  ගාවා’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 
වුත් තං. ‘‘පුරිමට් ඨානං අ ක් කාගමතී’’  අවිගසගසන වුත් තත් තා තං යුත් තං. 
ගකචි පන ‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤං අඵුසාගපත් වා අගනකක් ඛත් තුං පරික් ඛිපිතුං 

වට් ටතී’’  වදන් තී  වුත් තං, තත් ථ කාරණං න දිස් ස . බන්ධිතුං වට්ටතී  

පුප් ඵරහිතාා සුත් තගකදුටිාා වාකගකදුටිාා වා බන් ධිතුං වට් ට . එෙවාරං

 රිත්වා වා පරික්ඛිපිත්වා වා  ඉදං පුබ් ගබ වුත් තගච ාාදිපරික් ගඛපං 
පුප් ඵපටකරණඤ් ච සන් ධාා වුත් තං, තස් මා ගච ාං වා ගබදුධිං වා 
පරික් ඛිපන් ගතන එකවාරං පරික් ඛිපිත් වා පුරිමට් ඨානං සම් පත් ගත අඤ් ඤස ්ස 
දාතබ් බං, ගතනපි එකවාරං පරික් ඛිපිත් වා තගථව කාතබ් බං. පුප් ඵපටං 
කගරදුන් ගතන ච එකවාරං හරිත් වා අඤ් ඤස ්ස දාතබ් බං, ගතනපි තගථව 
කාතබ් බං. සගචපි ද් ගවගාව භික් ඛූ උගභදුසු පස් ගසසු ඨත් වා පරිාාගාන 
හරන්  , වට් ට ගාවා  වදන්  . 

පූරිතන්   දීඝගතදු පසාරණවගසන පූරිතං. වායිතුං න ෙභතී  දීඝගතදු 
පසාරිගත  රිාගතදු හරණං වාානං නාම ගහදුතී  එකවාරම් පි පුප් ඵගුණං 

 රිාගතදු හරිතුං න වට් ට . පුප්ඵානි ඨකපන්කතනා  අෙන් ථිතානි 
පාක කපුප් ඵානි ඨගපන් ගතන. පුප් ඵදාමං පන පූජනත් ථාා භූමිාං 
ඨගපන් ගතන ඵුසාගපත් වා වා අඵුසාගපත් වා වා දිගුණං කත් වා ඨගපතුං න 

වට් ටතී  වදන්  . ඝටිෙදාමඔෙම්බකෙො  අන් ගත ඝටිකාකාරයුත් ගතදු 
ාමකදාමඔලම් බගකදු. එගකකං පන දාමං නික් ඛන් තසුත් තගකදුටිාාව 
බන් ධිත් වා ඔලම් බිතුං වට් ට , පුප් ඵදාමද් වාං සඞ් ඝටිතුකාගමනපි 
නික් ඛන් තසුත් තගකදුටිාාව සුත් තගකදුටිං සඞ් ඝටිතුං වට් ට . 

අඩ්ඪචන්දාොකරනමාොගුණපරික්කඛකපො  අඩ් ඪචන් දාකාගරන මාලාගුණස ්ස 
පුනප් පුනං හරණපච් චාහරණවගසන පූගරත් වා පරික් ඛිපනං. ගතගනව තං 
පූරිගම පවිට් ඨං, තස් මා එතම් පි අඩ් ඪචන් දාකාරං පුනප් පුනං 
හරණපච් චාහරණවගසන පූරිතං න වට් ට . එකවාරං පන අඩ් ඪචන් දාකාගරන 
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මාලාගුණං හරිතුං වට් ටතී  වදන්  . පුප්ඵදාමෙරණන්   එත් ථ සුත් තගකදුටිාං 
ෙගහත් වාපි එකගතදු කාතුං න වට් ටතී  වදන්  . ගෙණ් ඩුකඛරපත් තදාමානං 
පටික් ඛිත් තත් තා ගචලාදීහි කතදාමම් පි න වට් ට  අකප් පිාානුගලදුමත් තා  
වදන්  . 

‘‘ොසියනාටෙං නාකටන්තී’’  වත් වා තගමව පරිාාාන් තගරන දස් ගසතුං 

‘‘කරචෙං කදන්තී’’  වුත් තං, අභිනාං දස් ගසන් තී  අත් ගථදු, අත් තගනදු 
අධිප් පාාං පකාගසත් වා ‘‘එවං නච් චිතබ් බ’’න්   පඨමං උට් ඨහිත් වා 
නච් චනාකාරං දස් ගසන් තී  වුත් තං ගහදු . ගකචි පන ‘‘මුගඛ අඞ් ගුලිගාදු 
පක් ඛිපිත් වා සද් දං කගරදුන් තා චක් කමිව අත් තානං භමාමානා ගරචකං ගදන්   

නාමා’’  වදන්  . එගකකාා පන්  ාා අට් ඨ අට් ඨ පදානි අස් සා  අට්ඨපදං. 

‘‘අට් ඨාපද’’න්  පි පඨන්  . දසපගදපි එගසව නගාදු. පදානී  ච සාරිආදීනං 

ප ට් ඨානට් ඨානානි. දසපදං නාම ද් වීහි පන් තීහි වීස ාා පගදහි කීළනජූතං. 

ආොකසකයවකීළන්තී  ‘‘අාං සාරී අසුකපදං මාා නීතා, අාං අසුකපද’’න්   

ගකවලං මුගඛගනව වදන් තා ආකාගසගාව ජූතං කීළන්  . ජූතඵෙකෙ  

ජූතමණ් ඩගල. පාසෙකීළාය කීළන්තී  පාසකං වුච් ච  ඡසු පස් ගසසු එගකකං 
ාාව ඡක් කං දස් ගසත් වා කතකීළනං, තං වඩ් ගඪත් වා ාථාලද් ධඑකකාදිවගසන 

සාරිගාදු අපගනන් තා උපගනන් තා ච කීළන්  . ඝගටන කීළා ඝටිො  එගක. 

මඤ්ජට්ඨියා වා  මඤ් ජට් ඨිරුක් ඛසාරං ෙගහත් වා පක් කකසාවං සන් ධාා 

වද . සොෙ ත්ථන්   තාලහීරාදීනං කලාපස් ගසතං අධිවචනං. බහූසු සලාකාසු 
විගසසරහිතං එකං සලාකං ෙගහත් වා තාසු පක් ඛිපිත් වා පුන තංගාව 
උද් ධරන් තා සලාකහත් ගථන කීළන් තී  ගකචි. පණ් ගණන වංසාකාගරන කතා 

නාළිකා පණ්ණනාළිො. ගතගනවාහ ‘‘තංධමන්තා’’ . පුච් ඡන් තස් ස මුඛාෙතං 

අක් ඛරං ෙගහත් වා නට් ඨමුට් ඨිලාභාලාභාදිජානනකීළා අක්ඛරිො පි වදන්  . 

 ත්ථිස්මින්   නිමිත් තත් ගථ භුම් මං, හත් ථිනිමිත් තසිප් ගප  අත් ගථදු. 

අස්සස්මින්  ආදීසුපි එගසව නගාදු. ‘‘උස් ගසගළන්   අප් ගඵදුගටන් තී’’  

ද් වින් නං පදානං අත් ගථදු පාකගටදුගාවා  න වුත් ගතදු. තත් ථ උස්කසකළන්තී  
මුගඛන උස ්ගසළනසද් දං පමුඤ් චන්  , මහන් තං කත් වා අබයත් තසද් දං 
පවත් ගතන් තී  අත් ගථදු. ‘‘අජානං සඤ් ඤං ගදන් තා අජපාලකා විා මුගඛන 
වාතං නිච් ඡාගරන් තා සුඛුමං අබයත් තනාදං පවත් ගතන් තී’’ පි වදන්  . 

අප්කඵොකටන්තී  භුජහත් ථසඞ් ඝට් ටනසද් දං පවත් ගතන්  , වාමහත් ථං උගර 
ඨගපත් වා දක් ඛිගණන පාණිනා තත් ථ තාළගනන සද් දං කගරදුන් තී  අත් ගථදු. 

මුඛඩිණ්ඩිමන්   මුඛගභරිාා එතං අධිවචනං. 

432. පසාදාවක නා  පසාදජනනගකන. අභික් කමනං අභික්ෙන්තන්   

ආහ ‘‘ මකනනා’’ . පටික් කමනං පටික්ෙන්තං. නිවත්තකනනා  
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නිවත්  මත් තං දස් ගස . නිවත් ගතත් වා පන ෙමනං ෙමනගමව. අභිමුඛං 

ගලදුකිතං ආගලදුකිතන්   ආහ ‘‘පුරකතො දස්සකනනා’’ . ඉකතො චිකතො ච

දස්සකනනා  අනුදිසාගපක් ඛනං දස් ගස . ාංදිසාභිමුගඛදු ෙච් ඡ   ට් ඨ  

නිසීද , තදභිමුඛං ගපක් ඛනං ආකෙොකිතං, තදනුෙතදිසාගලදුකනං 

‘‘විකෙොකිත’’න්   හි වුච් ච . අඤ් ඤානිපි ගහට් ඨා උපරි පච් ඡගතදු 

ගපක් ඛනවගසන ඔකෙොකිතඋල්කෙොකිතාපකෙොකිතානි නාම ගහදුන්  . තානි 
පන න සමණසාරුප් පානි අප් පසාදාවහානි, ගතගනගවත් ථ 

ආගලදුකිතවිගලදුකිතාගනව ෙහිතානි. කතසන්   සමාගස ගුණීභූතානිපි පබ් බානි 
පරාමස . ‘‘පබ් බසඞ් ගකදුචගනනා’’  හි වුත් තත් තා පබ් බානි තත් ථ ගුණීභූතානි 

සඞ් ගකදුචනස් ස පධානත් තා. සතිසම්පජඤ්කඤහී  සාත් ථකතාදිපරිග් ොහිකාා 
ස ාා තථාපවත් තසම් පජඤ ්ගඤන ච සමන් තගතදු පකාගරහි, පකට් ඨං වා 

සවිගසසං ජානාතී  සම් පජාගනදු, තස් ස භාගවදු සම්පජඤ්ඤං. 

තථාපවත් තඤාණස ්ගසතං අධිවචනං. අභිසඞ්ඛතත්තා  සම් මා පවත්  තත් තා. 

ක ට්ඨාඛිත්තචක්ඛූ  ඛන් ධං අනාගමත් වාව අගධදුඛිත් තචක් ඛු. ඛන් ධං 
නාගමත් වා හි ගහට් ඨාවගලදුකනං න සමණසාරුප් පං. ‘‘ඔක් ඛිත් තචක් ඛූ’’  ච 
ඉමිනා යුෙමත් තදස ්සිතා වුත් තා. 

කබොන්කදො  ගලදුගලදු මන් දධාතුගකදු  අත් ගථදු. භකුටිං ෙත්වා  

භමුකගභදං කත් වා. සාඛකෙයන යුත්තා  ‘‘තත් ථ කතමං සාඛලයං? ාා සා 
වාචා ගනලා කණ් ණසුඛා’’ ආදිනා )ධ. ස. 1350) නගාන වුත් තසාඛගලයන 

සමන් නාෙතා, මුොවචනා  අත් ගථදු. කනො  එලං වුච් ච  ගදදුගසදු, නාස් සා 

එලන්   ගනලා, නිද් ගදදුසා  අත් ගථදු. ෙණ්ණසුඛා  බයඤ් ජනමධුරතාා 
කණ් ණානං සුඛා, සූචිනා විජ් ඣනං විා කණ් ණසූලං න ජගන . 

දානනිබද්ධානී  නිබද් ධදානානි. 

‘‘සාරිපුත් තගමදුග් ෙල් ලාගන ආමන් ගතසී’’  වත් වා ‘‘ෙච් ඡථ තුම් ගහ 
සාරිපුත් තා’’  වචනගතදු ‘‘සාරිපුත් තා’’  ඉදං එකගසසනගාන වුත් තන්   
අාමත් ගථදු පාකගටදුගාවා  න වුත් ගතදු. ‘‘සාරිපුත් තා’’  හි ඉදං 
එකගසසනගාන වුත් තං විරූගපකගසසස් සපි ඉච් ඡිතත් තා, ගතගනගවත් ථ 

බහුවචනනිද් ගදගසදු කගතදු . සද්ධස්සපසන්නස්සා  රතනත් තාස් ස සද් ධාා 
සමන් නාෙතස ්ස තගතදුගාව ච පසන් නස ්ස, කම් මඵලසද් ධාා වා 
සමන් නාෙතත් තා සද් ධස ්ස රතනත් තාප් පසාදබහුලතාා පසන් නස ්ස. 

433. ආපත්තිං කරොකපතබ්බා  කුලදූසකකම් ගමන ආපන් නාපත්  ං 

ගරදුගපතබ් බා. තස්මිං වි ාකර  බහිොගම විහාරං සන් ධාා වුත් තං. 

අන් ගතදුොගම විහාගරදු පන ‘‘තස්මිං  ාකම න වසිතබ්බ’’න්   ඉමිනාව 
සඞ් ෙහිගතදු ොමග් ෙහගණගනව ෙහිතත් තා. ‘‘තස් මිං විහාගර’’  වචනගතදු 
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පටුන 

තස් ස ොමස් ස සාමන් තා අඤ් ඤස ්මිං විහාගර වසිතුං වට් ට . සාමන්ත ාකම 

පිණ්ඩායන චරිතබ්බන්   තස් මිං විහාගර වාසස් ස පටික් ඛිත් තත් තා ාදි තත් ථ 

වස , ගතන සාමන් තොගමපි පිණ් ඩාා න චරිතබ් බන්   අධිප් පාගාදු. තස්මිං

 ාකම පිණ්ඩායන චරිතබ්බන්   ාස් මිං ොගම කුලදූසකකම් මං කතං, තස් මිං 
ොගම න චරිතබ් බං. ාස් මිඤ ්හි ොගම වා නිෙගම වා කුලදූසකකම් මං කතං, 
ාස් මිඤ ්ච විහාගර වස , ගනව තස් මිං ොගම වා නිෙගම වා චරිතුං ලබ් භ , න 
විහාගර වසිතුං. සාමන් තවිහාගර වසන් ගතන පන සාමන් තොගම චරිතුං වට් ට  
තත් ථ වාසස් ස අප් පටික් ඛිත් තත් තා. 

435. අට්ඨාරස වත්තානී  ‘‘න උපසම් පාගදතබ් බං, න නිස ්සගාදු 
දාතබ් ගබදු, න සාමගණගරදු උපට් ඨාගපතබ් ගබදු, න භික් ඛුගනදුවාදකසම් මු  
සාදිතබ් බා, සම් මගතන භික් ඛුනිගාදු න ඔවදිතබ් බා, ාාා ආපත්  ාා සඞ් ගඝන 
පබ් බාජනීාකම් මං කතං ගහදු , න සා ආපත්   ආපජ් ජිතබ් බා අඤ් ඤා වා 
තාදිසිකා තගතදු වා පාපිට් ඨතරා, කම් මං න ෙරහිතබ් බං, කම් මිකා න 
ෙරහිතබ් බා, න පකතත් තස ්ස භික් ඛුගනදු උගපදුසගථදු ඨගපතබ් ගබදු, න 
පවාරණා ඨගපතබ් බා, න සවචනීාං කාතබ් බං, න අනුවාගදදු ඨගපතබ් ගබදු, න 
ඔකාගසදු කාගරතබ් ගබදු, න ගචදුගදතබ් ගබදු, න සාගරතබ් ගබදු, න භික් ඛූහි 
සම් පගාදුගජතබ් බ’’න්   එවමාෙතානි අට් ඨාරස වත් තානි. 

අස් සජිපුනබ් බසුකප් පධානා අස්සජිපුනබ්බසුො  වුත් තා 

සහචරණඤාගාන. අනුකෙොමපටිපදං අප්පටිපජ්ජනතායා  
ාථාපඤ් ඤත් තසම් මාවත් තසඞ් ඛාතං අනුගලදුමපටිපදං අප් පටිපජ් ජනතාා, 
ගාන වත් ගතන චිණ් ගණන සඞ් ගඝදු අනුගලදුමිගකදු ගහදු , තස් මිං 

අවත් තනගතදු  වුත් තං ගහදු . න පන්නකෙොමා ක ොන්තී  ප තගලදුමා න 

ගහදුන්  , අනුකූලවුත්  ගනදු න ගහදුන් තී  අත් ගථදු. නිත්ථරණමග් ං න 

පටිපජ්ජන්තී  අනුගලදුමවත් තසඞ් ඛාතං නිත් ථරණූපාාං න පටිපජ් ජන්  , ගාන 
වත් ගතන චිණ් ගණන සාපත්  කභාවගතදු නිත්  ණ් ණා ගහදුන්  , තස් මිං 
නිත් ථරණකවත් තස ්මිං න වත් තන්  , ආපත්  වුට් ඨානත් ථං තුරිතතුරිතා 

ඡන් දජාතා න ගහදුන් තී  වුත් තං ගහදු . දසහි අක්කෙොසවත්ථූහී  
ජා නාමගෙදුත් තකම් මසිප් පආබාධලිඞ් ෙකිගලසආපත්  හීනසඞ් ඛාගතහිදසහි 

අක් ගකදුසකාරගණහි. ඡන්ද ාමිතා පාකපන්තී ආදීසු ය-කාගරදු ‘‘සාං 

අභිඤ් ඤා’’ ආදීසු විා ලුත් තනිද් දිට් ගඨදු  ආහ ‘‘ඡන්ද ාමිතායපි

පාකපන්තී’’ ආදි. කතසන්   අස ්සජිපුනබ් බසුකානං ෙණපාගමදුක් ඛානං. 

436-437. නිෙමස් ස අපාකටත් තා තං දස් ගසතුං ‘‘තත්ථා’’ ආදිමාහ. 

පරසන්තෙං කදති, දුක්ෙටකමවා  විස් සාසග් ොගහන පරසන් තකං ෙගහත් වා 

ගදන් තං සන් ධාා වුත් තං. තඤ්ච කඛො වත්ථුපූජනත්ථායා  මාතාපිතූනම් පි 

ගදන් ගතන වත් ථුපූජනත් ථාා එව දාතබ් බන්   දස් ගස . ‘‘මණ්ඩනත්ථාය පන 
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සිවලිඞ් ාදිපූජනත්ථායා  එත් තකගමව වුත් තත් තා ඉමං වික් කිණිත් වා ජීවිකම් පි 

කප් ගපස් සන් තී  මාතුආදීනං දාතුං වට් ටතී’’  වදන්  . ෙස්සචිපී  ඤාතකස් ස 

අඤ ්ඤාතකස ්ස වා කස් සචිපි. ඤාතිසාමකණකරක වා  අනුච් ඡවිකත් තා වුත් තං. 

සම්පත්තානං සාමකණරානං උපඩ්ඪභා ං දාතුං වට්ටතී  සඞ් ඝිකස් ස ලාභස ්ස 
උපචාරසීමෙතානං සාමගණරානම් පි සන් තකත් තා ගතසම් පි උපඩ් ඪභාගෙදු 

ලබ් භගතවා  කත් වා වුත් තං. චූළෙන්   උපඩ් ඪභාෙගතදුපි උපඩ් ඪං. 
චතුත් ථභාෙස් ගසතං අධිවචනං. 

‘‘සාමකණරා…කප.… ඨකපන්තී’’  ඉදං වස් සග් ගෙන අභාජිාං සන් ධාා 

වුත් තං. තත්ථතත්ථා  මග් ගෙ වා ගච ාඞ් ෙගණ වා. දාකපතුංන ෙභන්තී  
සාමගණගරහි දාගපතුං අනනුච් ඡවිකත් තා වුත් තං. න හි තං පුප් ඵදානං නාම 
සිාා. ාදි හි තථා ආෙතානං ගතසං දානං පුප් ඵදානං භගවාය, සාමගණගරහිපි 

දාතුං න ලබ් ගභාය. සයකමවා  සාමගණරා සාගමව. යාගුභත්තාදීනිආදායා  
ඉදං භික් ඛූනං අත් ථාා ාාගුභත් තාදිසම් පාදනං සන් ධාා වුත් තත් තා ‘‘න 
වට් ටතී’’  අවිගසගසන වුත් තං. 

වුත්තනකයකනවා  මාතාපිතූනං තාව හරිත් වාපි හරාගපත් වාපි 
පක් ගකදුසිත් වාපි පක් ගකදුසාගපත් වාපි දාතුං වට් ට , ගසසඤාතකානං 
පක් ගකදුසාගපත් වාව. මාතාපිතූනඤ් ච හරාගපන් ගතන ඤා සාමගණගරගහව 
හරාගපතබ් බං, ඉතගර පන ාදි සාගමව ඉච් ඡන්  , වට් ටතී  ඉමං පුප් ගඵ 
වුත් තනාං ඵගලපි අ දිස , තස් මා ඵලම් පි මාතාපිතූනං හරණහරාපනාදිනා 
දාතුං වට් ට , ගසසඤාතීනං පක් ගකදුසාගපත් වාව. ඉදානි ‘‘ගාදු හරිත් වා වා 
හරාගපත් වා වා…ගප.… ඉස් සරවතාා දදගතදු ථුල් ලච් චා’’න්   ඉමං පුප් ගඵ 

වුත් තනාං ඵගලපි සඞ් ඛිපිත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘කුෙසඞ්  ත්ථාය

පනා’’ ආදිමාහ. ඛීණපරිබ්බයානන්   ආෙන් තුගක සන් ධාා වුත් තං. 

ඵෙපරිච්කඡකදන වා  ‘‘එත් තකානි ඵලානි දාතබ් බානී’’  එවං 

ඵලපරිච් ගඡගදන වා. රුක්ඛපරිච්කඡකදන වා  ‘‘ඉගමහි රුක් ගඛහි 
දාතබ් බානී’’  එවං රුක් ඛපරිච් ගඡගදන වා. පරිච් ඡින් ගනසුපි රුක් ගඛසු ‘‘ඉධ 
ඵලානි සුන් දරානි, ඉගතදු ෙණ් හථා’’  වදන් ගතන කුලසඞ් ෙගහදු කගතදු නාම 

ගහදුතී  ආහ ‘‘එවංපනනවත්තබ්බ’’න්  . 

රුක්ඛච්ඡල්ලී  රුක් ඛත් තගචදු. ගතසං ගතසං ගිහීනං 

ොමන් තරගදසන් තරාදීසු සාසනපටිසාසනහරණං ජඞ්ඝකපසනිෙං. ගතනාහ 

‘‘ගිහීනං දූගතායං සාසනහරණකම් ම’’න්  . දූතස ්ස කම් මං දූකතයයං. පඨමං

සාසනං අග් ක ත්වාපි…කප.… පකද පකද දුක්ෙටන්   ඉදං තස් ස සාසනං 
ආගරදුගචස් සාමී  ඉමිනා අධිප් පාගාන ෙමනං සන් ධාා වුත් තං, තස් ස පන 
සාසනං පටික් ඛිපිත් වා සාගමව කාරුඤ් ගඤ ඨිගතදු ෙන් ත් වා අත් තගනදු 

ප රූපං සාසනං ආගරදුගච , අනාපත්  . පුබ්කබ වුත්තප්පොරන්   ‘‘මම 
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වචගනන භෙවගතදු පාගද වන් දථා’’ ආදිනා වුත් තප් පකාරං සික් ඛාපගද පඨමං 

වුත් තං. පක්ෙමතායස්මා  ඉදං පබ් බාජනීාකම් මවගසන වුත් තං. පුන 

පක්ෙමතායස්මා  ඉදං පන පබ් බාජනීාකම් මකතස් ස වත් තවගසන වුත් තං. 

පඨමසඞ්ඝකභදසදිසාකනවා  එත් ථ අඞ් ගෙසුපි ාථා තත් ථ පරක් කමනං, එවං 
ඉධ ඡන් දාදීහි පාපනං දට් ඨබ් බං. ගසසං තාදිසගමවා . 

කුලදූසකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නි මනවණ්ණනා 

442. පඨමං ආපත්   ආපජ් ජනං එගතසන්   පඨමාපත්තිො. තත්තොනි

අ ානී  පටිච් ඡාදිතදිවසගතදු පට් ඨාා ාාව ආගරදුචිතදිවගසදු, තාව 
දිවසපක් ඛමාසසංවච් ඡරවගසන ාත් තගකදු කාගලදු අ ක් කන් ගතදු, තත් තකං 

කාලන්   අත් ගථදු. අොකමනඅවකසනා  එත් ථ අප් පටිකම් මකතාා ආපත්  ාා 
සග් ෙගමදුක් ඛාවරණභාවගතදු අනිච් ඡන් ගතනපි පරිවසිතබ් බන්   අධිප් පාගාදු. 

අව් ාතබ්කබො  අබ් භානකම් මවගසන පක් ගකදුසිතබ් ගබදු. කත ච භික්ඛූ

 ාරය් ා  එත් ථ ගා ඌනභාවං ඤත් වා අබ් ගභන්  , ගත භික් ඛූ ච ෙරහිතබ් බා 
සා සාරා සගදදුසා, ොක් කටං ආපජ් ජන් තී  අාමත් ගථදු පාකගටදුගාවා  න 

වුත් ගතදු. සාමීචී  වත් තං. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

ගතරසකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. අනියතෙණ්ඩං 

1. පඨමඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

443. පුත් තසද් ගදන සාමඤ් ඤනිද් ගදසගතදු එකගසසනගාන වා පුත් තීපි 

ෙහිතා  ආහ ‘‘බහූ ධීතකරො චා’’ . දානප්පදාකනසූ  ඛුද් දගකසු ගචව 
මහන් ගතසු ච දාගනසු. ඡණං නාම අත් තගනදු ගෙගහ කත් තබ් බමඞ් ෙලන්   ආහ 

‘‘ආවා විවා මඞ් ොදීසූ’’ . එත් ථ ආදි-සද් ගදන ඵග් ගුණමාසාදීසු 
උත් තරඵග් ගුණාදිඅභිලක් ඛිතදිවගසසු සපරිජනානං මනුස් සානං 

මඞ් ෙලකරණම් පි සඞ් ෙණ් හා . අන්තරුස්සකවසූ  මහුස් සවස ්ස අන් තරන් තරා 

පවත්  තඋස් සගවසු. ආසාළ්හීපවාරණනක්ඛත්තාදීසූ  එත් ථ නක් ඛත් තසද් ගදදු 

පච් ගචකං ගාදුගජතබ් ගබදු. තත් ථ ආසාළ්හීනක්ඛත්තන්   

වස් සූපෙමනපූජාදිවසං සන් ධාා වුත් තං, පවාරණනක්ඛත්තන්   

පවාරණපූජාදිවසං සන් ධාා. ආදි-සද් ගදන ාස් මිං නක් ඛත් ගත 
ොමනිෙමවාසිගනදු තගාදු සත් ත වා දිවගස නක් ඛත් තගඝදුසනං කත් වා 
ාථාවිභවං අලඞ් කතපටිාත් තා ගභදුගෙ පරිභුඤ් ජන් තා නක් ඛත් තකීළං කීළන්  , 

තම් පි සඞ් ෙණ් හා . ඉකමපි දාරො  අත් තගනදු දාරගක සන් ධාා වදන්  . 

තදනන්තරන්   භික් ඛූනං ගභදුජනානන් තරං. 

444-445. තංෙම්මන්   තං අජ් ඣාචාරකම් මං. භික්ඛු නිසින්කන  එත් ථ 

භික්ඛූ  භුම් මත් ගථ පච් චත් තවචනං, භුම් මවචනස් ස වා ගලදුපං කත් වා 

නිද් ගදගසදු  ආහ ‘‘භික්ඛුම්හිනිසින්කන’’ . පාළිාං ‘‘ගසදුතස ්ස රගහදු’’  ඉදං 
අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තං, ‘‘පටිච් ඡන් ගන ආසගන’’  පන වචනගතදු ‘‘සක් කා 
ගහදු  ගමථුනං ධම් මං පටිගසවිතු’’න්   ච වුත් තත් තා චක් ඛුස ්ස රගහදු 

ඉධාධිප් ගපගතදු  දස් ගසතුං ‘‘කිඤ්චාපී’’ ආදි වුත් තං. පරිච්කඡකදො 

කවදිතබ්කබො  රගහදු නිසජ් ජාපත්  ාා පරිච් ගඡගදදු වවත් ථානං ගවදිතබ් බං. 

ඉදානි චක් ඛුස ්ස රගහගනව ආපත්  ං පරිච් ඡින් දිත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘සකචපි

හී’’ ආදිමාහ. පිහිතෙවාටස්සා  ඉමිනා පටිච් ඡන් නභාවගතදු චක් ඛුස ්ස 

රගහදුසබ් භාවං දස් ගස . අපිහිතෙවාටස්සා  ඉමිනා අප් පටිච් ඡන් නභාවං 
දස් ගස . අප් පටිච් ඡන් ගන ච ො ාසික් ඛාපගද ආෙතනගාන ගසදුතස් ස 

රහවගසනපි පරිච් ගඡගදදු ගවදිතබ් ගබදු  ආහ ‘‘අන්කතොද්වාදස ත්කථපි

ඔොකස’’ . ‘‘අන් ගතදුද් වාදසහත් ගථ’’  හි ඉදං ගසදුතස ්ස රහාභාවං සන් ධාා 
වුත් තං. ාදි හි චක් ඛුස් ගසව රහාභාවං සන් ධාා වගදාය, 
‘‘අන් ගතදුද් වාදසහත් ගථ’’  න වගදාය අප් පටිච් ඡන් ගන තගතදු දූරතගර 
නිසින් ගනපි චක් ඛුස් ස රහාසම් භවගතදු. ාස් මා නිසීදිත් වා නිද් දාාන් ගතදු 
කපිමිද් ධපගරගතදු කඤ් චි කාලං චක් ඛූනි උම් මීගල , කඤ් චි කාලං නිමීගල , 
න ච මහානිද් දං ඔක් කම , තස් මා ‘‘නිද් දාාන් ගතදුපි අනාපත්  ං කගරදුතී’’  
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වුත් තං. නිපජ් ජිත් වා නිද් දාාන් ගතදු පන තාදිගසදු න ගහදුතී  ආහ ‘‘නිපජ්ජිත්වා

නිද්දායන්කතොන ෙකරොතී’’ , අනාපත්  ං න කගරදුතී  අත් ගථදු. 

පටිෙද්ධකසොතාපත්තිඵො  අන්  මපරිච් ගඡදගතදු අරිාසාවිකං දස් ගස . 

පටිවිද්ධචතුසච්චා  ගසදුතාපත්  මග් ගෙන පටිවිද් ධචතුසච් චා. තිණ්ණං

ධම්මානං අඤ්ඤතකරන ොකරතබ්කබො  නිසජ් ජං පටිජානමානස් ස  ණ් ණං 
ධම් මානං අඤ් ඤතරසමාගාදුගෙදු ගහදු ගාවා  වුත් තං. පාරාජිගකන පන 
සඞ් ඝාදිගසගසන ච පාචිත්  ගාන ච ගතනාකාගරන නිසජ් ජං පටිජානමාගනදුව 

කාගරතබ් ගබදු. නඅප්පටිජානමාකනො  අලජ් ජීපි අප් පටිජානමාගනදු ආපත්  ාා 
න කාගරතබ් ගබදු  අවිගසගසන වුත් තං. ගසදු හි ාාව න පටිජානා , තාව ගනව 
සුද් ගධදු, න අසුද් ගධදු  වා වත් තබ් ගබදු, වත් තානුසන් ධිනා පන කාගරතබ් ගබදු. 
වුත් තඤ ්ගහතං – 

‘‘පටිඤ ්ඤා ලජ් ජීසු කතා, අලජ් ජීසු එවං න විජ් ජ ; 
බහුම් පි අලජ් ජී භාගසාය, වත් තානුසන් ධිගතන කාරගා’’ . )පරි. 359); 

කයන වා සා සද්කධයයවචසා උපාසිො වකදයය, කතන කසො භික්ඛු

ොකරතබ්කබො  එත් ථ ‘‘පටිජානමාගනදු’’  අවුත් ගතපි අධිකාරත් තා 

‘‘පටිජානමාකනොව කතන කසො භික්ඛු ොකරතබ්කබො’’  වුත් තං. තථාරූපාා 

උපාසිකාා වචගනන අඤ් ඤථත් තාභාවගතදු දිට්ඨං නාම තථාපි ක ොති, 

අඤ්ඤථාපික ොතී  දස් සගනන අඤ් ඤථත් තසම් භවං දස් ගස . එවං මහිද්ධිො

නාම…කප.… වදාකපථා  ඉදං ‘‘එවං මහිද් ධිකාපි තුම් ගහ එවරූගප 
ආසඞ් කනීගා ඨාගන කස් මා අනුපපරික් ඛිත් වා නිසින් නත් ථ, තුම් හාදිගසහි නාම 
අන් තරඝගර නිසීදන් ගතහි උපපරික් ඛිත් වා ප රූගප ඨාගන නිසීදිතබ් බ’’න්   
ගථරං ඔවදන් ගතදු ආහ, න පන අසද් දහන් ගතදු. ගථගරදු අත් තගනදු 

අනුපපරික් ඛිත් වා අනිසින් නභාවං දස ්ගසන් ගතදු ‘‘අන්තරඝරස්කසකවකසො

ආවුකසො කදොකසො’’  ආහ. එවමොසින්   අත් තගනදු නිගූහිතබ් බම් පි ගුණං 

පකාගසන් ගතදු එවං විා ඉද් ධිපාටිහාරිාං අකාසිං. රක්කඛයයාසි මන්   ‘‘මා මං 
අඤ ්ගඤපි එවං ජානන් තූ’’  අත් තගනදු ගුණං අජානාගපතුකාගමදු වද . 

446-451. මාතු ාමස්ස කමථුනං ධම්මං පටිකසවන්කතො  එත් ථ 

‘‘මග් ගෙ’’  පාඨගසගසදු දට් ඨබ් ගබදු  ආහ ‘‘මාතු ාමස්ස මග්ක ’’ . රගහදු 
නිසජ් ජස් සාදස් ස අස පි ගමථුනරාෙභාගව තප් පටිබද් ධකිගලසත් තා වුත් තං 

‘‘කමථුනධම්මසන්නිස්සිතකිකෙකසොවුච්චතී’’ , ගතගනව සන්නිස්සිතග් ෙහණං 

කතං. තං සන් ධාා අෙගතපි අසුද් ධචිත් ගතන ෙතත් තා ‘‘අස්සාකදඋප්පන්කන

පාචිත්තිය’’න්   වුත් තං. ර ස්සාකදො උප්පජ්ජති අනාපත්තී  සුද් ධචිත් ගතන 
ෙන් ත් වා නිසින් නත් තා චිත් තුප් පාදමත් ගතගනත් ථ ආපත්   න ගහදුතී  වුත් තං. 

අයංධම්කමොඅනියකතො  එත් ථ  ණ් ණං ආපත් තීනං ාං ආපත්  ං වා වත් ථුං වා 
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පටිජානා , තස් ස වගසන කාගරතබ් බතාා අනිාගතදු  අාමත් ගථදු 
පාකගටදුගාවා  න වුත් ගතදු. ාං ආපත්  ං පටිජානා , තස් සා වගසගනත් ථ 
අඞ් ෙගභගදදු ගවදිතබ් ගබදු. 

පඨමඅනිාතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියඅනියතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

452. ‘‘එගකදු’’  වුත් තත් තා ‘‘නිසජ් ජං කප් ගපතුං පටික් ඛිත් ත’’න්   ඉමිනා 

සම් බන් ගධදු න ඝටතී  ආහ ‘‘යංඑකෙො…කප.… සම්බන්කධොකවදිතබ්කබො’’ . 

එතංපච්චත්තවචනන්   ‘‘එගකදු’’  ඉදං පච් චත් තවචනං. 

453. බහි පරික්ඛිත්තන්   බහි පාකාරාදිනා පරික් ඛිත් තං. 

පරිකවණඞ් ණන්   පරිගවණමාළකං සන් ධාා වුත් තං. ඉත්ථීපි පුරිකසොපී  
එත් ථ පඨගම කස් මා ඉත් ථිසතම් පි අනාපත්  ං න කගරදු , ඉධ එකාපි කස් මා 
අනාපත්  ං කගරදුතී ? වුච් චගත – පඨමසික් ඛාපදං ‘‘සක් කා ගහදු  ගමථුනං 
ධම් මං පටිගසවිතු’’න්   වුත් තත් තා ගමථුනධම් මවගසන ආෙතං, න ච 
ගමථුනස ්ස මාතුොගමදු ො ගාදු ගහදු . ඉත් ථිගාදු හි අඤ් ඤමඤ් ඤිස ්සා වජ් ජං 
පටිච් ඡාගදන්  , ගතගනව ගවසාලිාං මහාවගන ද් වාරං විවරිත් වා නිපන් ගන 
භික් ඛුම් හි සම් බහුලා ඉත් ථිගාදු ාාවදත් ථං කත් වා පක් කමිංසු, තස් මා තත් ථ 
‘‘ඉත් ථිසතම් පි අනාපත්  ං න කගරදුතී’’  වුත් තං. ඉදං පන සික් ඛාපදං 
ොට් ඨුල් ලවාචාවගසන ආෙතං ‘‘අලඤ් ච ගඛදු ගහදු  මාතුොමං ොට් ඨුල් ලාහි 
වාචාහි ඔභාසිතු’’න්   වුත් තත් තා. ොට් ඨුල් ලවාචඤ් ච සුත් වා මාතුොගමදුපි න 

පටිච් ඡාගද . ගතගනව දුට්ඨුල්ෙවාචාසික්ඛාපකද ාා තා ඉත් ථිගාදු හිරිමනා, තා 
නික් ඛමිත් වා භික් ඛූ උජ් ඣාගපසුං, තස් මා ඉධ ‘‘ඉත් ථීපි අනාපත්  ං කගරදුතී’’  
වුත් තං. ඉධ අප් පටිච් ඡන් නත් තා ඉත් ථීපි අනාපත්  ං කගරදු , තත් ථ 
පටිච් ඡන් නත් තා ඉත් ථිසතම් පි අනාපත්  ං න කගරදුතී  ච වදන්  . 

කාාසංසග් ෙවගසන අනන්කධො වුත් ගතදු, ොට් ඨුල් ලවාචාවගසන අබධිකරො. 

අන්කතොද්වාදස ත්කථ ඔොකස  ගසදුතස් ස රහාභාගවදු වුත් ගතදු, එගතන 
‘‘ගසදුතස ්ස රගහදු ද් වාදසහත් ගථන පරිච් ඡින් දිතබ් ගබදු’’  දස් ගස . තස් මා 
ද් වාදසහත් ථගතදු බහි නිසින් ගනදු අනාපත්  ං න කගරදු  ස පි චක් ඛුස ්ස 
රහාභාගව ගසදුතස් ස රහසබ් භාවගතදු. ඉමස් මිඤ් හි සික් ඛාපගද 
අප් පටිච් ඡන් නත් තා ගසදුතස් ස රගහදුගාව අධිප් ගපගතදු. පාළිාං පන ‘‘චක් ඛුස් ස 

රගහදු’’  අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තං. කෙනචි පන ‘‘ද් ගවපි රහා ඉධ 
අධිප් ගපතා’’  වුත් තං, තං න ෙගහතබ් බං. න හි අප් පටිච් ඡන් ගන ඔකාගස 
චක් ඛුස ්ස රගහදු සම් භව  ද් වාදසහත් ථගතදු බහි දස් සනවිසගා දූරතගර 

නිසින් නස ්සපි දට් ඨුං සක් කුගණායභාවගතදු. නිද්දායන්කතොපී  ඉමිනා 
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‘‘නිපජ් ජිත් වා නිද් දාාන් ගතදුපි ෙහිගතදුගාවා’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
‘‘නිපජ් ජිත් වා නිද් දාාන් ගතපි ස පි චක් ඛුස් ස රගහ අබධිරත් තා ගසදුතස් ස 

රගහදු නත් ථී’’   ණ්ඨිපදොරානං අධිප් පාගාදු. ාථා පන නිපජ් ජිත් වා 
නිද් දාාන් ගතදු අන් ගධදු විා කිඤ් චි න පස් සතී  චක් ඛුස ්ස රගහදු සම් භව , තථා 
බධිගරදු විා කිඤ් චි සද් දං න සුණාතී  ගසදුතස් ස රගහදුපි සම් භවතී  සක් කා 

වත් තුං. අට් ඨකථාාඤ් ච ඨිකතො වා නිසින්කනො වාති එත්තෙකමව වුත්තං, 

පඨමසික්ඛාපකද විා ‘‘නිපජ් ජිත් වා නිද් දාාන් ගතදුපි අනාපත්  ං න කගරදුතී’’  
ඉදං පන න වුත් තං, තස් මා වීමංසිත් වා ාථා න විරුජ් ඣ , තථා ෙගහතබ් බං. 

ගසදුතස ්ස රහස් ගසව ඉධාධිප් ගපතත් තා ‘‘බධිකරොපන චක්ඛුමාපී’’  වුත් තං. 
අන් ධස් ස අප් පටිච් ඡන් නම් පි පටිච් ඡන් නපක් ඛං භජතී  පඨමසික් ඛාපදස් ස 

විසාත් තා වුත් තං ‘‘අන්කධො වා අබධිකරොපි න ෙකරොතී’’ . ාගථව හි තත් ථ 
අපිහිතකවාටස් ස ෙබ් භස් ස අන් ගතදු සමීගපපි ඨිගතදු අන් ගධදු අනාපත්  ං න 

කගරදු , එවමාම් පී  දට් ඨබ් බං. උභයත්ථාපී  ද් වීසුපි අනිාගතසු. ාස් මා ද් වීහි 
සික් ඛාපගදහි උදායිත් ගථරං ආරබ් භ විසුං පඤ් ඤත් තා කාචි ආපත්   නාම 
නත් ථි, තස් මා තස් ස තස් ස සික් ඛාපදස් ස ආදිකම් මිගක සන් ධාා ආදිකම් මිකානං 
අනාපත්   වුත් තා. උපනන් දත් ගථරාදගාදු හි රගහදු නිසජ් ජාදීනං ආදිකම් මිකා. 
භෙවතා පන පඨමං පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදානිගාව ෙගහත් වා උපනන් දවත් ථුස ්මිං 
අනිාතක් කගමදු දස් සිගතදු. ාදි ඉගමහි සික් ඛාපගදහි විසුං පඤ් ඤත් තා ආපත්   
නාම නත් ථි, අථ කස් මා භෙවතා අනිාතද් වාං පඤ් ඤත් තන්  ? එවරූපාාපි 
උපාසිකාා වුච් චමාගනදු පටිජානමාගනදුගාව ආපත්  ාා කාගරතබ් ගබදු, න 
අප් පටිජානමාගනදු  දස් ගසන් ගතන භෙවතා ාාා කාාචි ආපත්  ාා ගාන 
ගකනචි ගචදුදිගත පටිඤ් ඤාතකරණංගාව දළ් හං කත් වා 
විනාවිනිච් ඡාලක් ඛණං ඨපිතං. අථ භික් ඛුනීනං අනිාතං කස් මා න වුත් තන්  ? 
ඉදගමව ලක් ඛණං සබ් බත් ථ අනුෙතන්   න වුත් තං. 

ො ාඅනිාතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

අනිාතවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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4. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං 

1. චීවරවග්ක ො 

1. පඨමෙථිනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

459. සමිතාවිනා  සමිතපාගපන. ක ොතමකෙකචතිකය  ගෙදුතමාක් ඛස ්ස 

ගච ාට් ඨාගන කතවිහාගරදු වුච් ච . පරිභුඤ්ජිතුං අනුඤ්ඤාතං ක ොතී  
භෙවතා ෙහප චීවගර අනුඤ් ඤාගත බහූනි චීවරානි ලභිත් වා භණ් ඩිකං කත් වා 
සීගසපි ඛන් ගධපි කටිාාපි ඨගපත් වා ආෙච් ඡන් ගත භික් ඛූ දිස් වා චීවගර සීමං 
බන් ධන් ගතන  චීවරං පරිගභදුෙත් ථාා අනුඤ් ඤාතං, න පන අධිට් ඨානවගසන. 

නහාාන්   එත් ථා  න ානං, නහාන ත් ථං. 

460. එගකදු කිර බ්රාහ් මගණදු චින් ගතසි ‘‘බුද් ධරතනස ්ස ච සඞ් ඝරතනස ්ස ච 
පූජා පඤ් ඤාා , කථං නු ගඛදු ධම් මරතනං පූජිතං නාම ගහදුතී’’ . ගසදු 
භෙවන් තං උපසඞ් කමිත් වා එතමත් ථං පුච් ඡි. භෙවා ආහ ‘‘සගචපි බ්රාහ් මණ 
ධම් මරතනං පූගජතුකාගමදු, එකං බහුස් සුතං පූගජහී’’ . බහුස් සුතං භන් ගත 
ආචික් ඛථා . භික් ඛුසඞ් ඝං පුච් ඡා . ගසදු භික් ඛූ උපසඞ් කමිත් වා ‘‘බහුස් සුතං 
භන් ගත ආචික් ඛථා’’  ආහ. ආනන් දත් ගථගරදු බ්රාහ් මණා . බ්රාහ් මගණදු ගථරං 

සහස් සග් ඝනගකන චීවගරන පූගජසි. ගතන වුත් තං ‘‘පටිොභවකසන

උප්පන්න’’න්  . උප්පන්න-සද් ගදදු නිප් ඵන් නපරිාාගාදුපි ගහදුතී  තං 

පටික් ඛිපන් ගතදු ආහ ‘‘කනො නිප්ඵත්තිවකසනා’’ . පඨමගමව හි තං 
තන් තවාාකම් ගමන නිප් ඵන් නං. 

කථරස්ස සන්තිකෙ උපජ්ෙං  ා ාකපත්වා සයං අනුස්සාවනෙම්මං

ෙකරොතී  එත් ථ සාරිපුත් තත් ගථගරදුපි තගථව කගරදුතී  දට් ඨබ් බං. එවං 
එකගමගකන අත් තගනදු පත් තචීවරං දත් වා පබ් බාගජත් වා උපජ් ඣං 

ෙණ් හාපිතානි පඤ ්ච පඤ් ච භික් ඛුසතානි අගහසුං. ආයස්මන්තං ආනන්දං

අතිවිය මමායතී  ආනන් දත් ගථගරදු තාව මමාාතු අඛීණාසවභාවගතදු, 
සාරිපුත් තත් ගථගරදු කථන්  ? න ඉදං මමාානං ගෙහස් සිතගපමවගසන, අථ 

ගඛදු ගුණසම් භාවනාවගසනා  නාාං ගදදුගසදු. නවමං වා දිවසං දසමං වා  

භුම් මත් ගථ උපගාදුෙවචනං, නවගම වා දසගම වා දිවගස  අත් ගථදු. සකච

භකවයයා  සගච කස් සචි එවං සිාා. වුත්තසදිසකමවා  එත් ථ 

‘‘වුත් තදිවසගමවා’’ පි පඨන්  . ධාකරතුන්   එත් ථ ‘‘ආහා’’  පාඨගසගසදු 
දට් ඨබ් ගබදු. 

462-463. නිට්ඨිතචීවරස්මින්   භුම් මවචනස් ස ගලදුපං කත් වා නිද් ගදගසදු  

ආහ ‘‘නිට්ඨිකත චීවරස්මි’’න්  , චීවරස ්ස කරණපලිගබදුගධ උපච් ඡින් ගන  
වුත් තං ගහදු . පාසපට් ටෙණ් ඨිකපට් ටපරිගාදුසානං ාං කිඤ් චි කාතබ් බං, තං 
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කත් වා  ගාදුගජතබ් බං. සූචියා පටිසාමනන්   ඉදං සූචිකම් මස ්ස සම් මා 
පරිනිට් ඨිතභාවදස් සනත් ථං වුත් තං, සූචිකම් මනිට් ඨානගමගවත් ථ පමාණං. 

එකතසම්පී  විනට් ඨාදිං පරාමස . 

ෙථිකනචඋබ්භතස්මින්   ාං සඞ් ඝස් ස කථිනං අත් ථතං, තස් මිං කථිගන ච 

උබ් භගත  අත් ගථදු. දුතියස්ස පලිකබොධස්ස අභාවං දස්කසතී  
ආවාසපලිගබදුධස් ස අභාවං දස් ගස . එත් ථ ච ‘‘නිට් ඨිතචීවරස් මිං උබ් භතස් මිං 
කථිගන’’  ඉගමහි ද් වීහි පගදහි ද් වින් නං පලිගබදුධානං අභාවදස් සගනන 
අත් ථතකථිනස ්ස පඤ් චමාසබ් භන් තගර ාාව චීවරපලිගබදුගධදු 
ආවාසපලිගබදුගධදු ච න උපච් ඡිජ් ජ , තාව අනධිට් ඨිතං අවිකප් පිතං 
අ ගරකචීවරං දසාහගතදු පරම් පි ඨගපතුං වට් ටතී  දීගප . අත් ථතකථිනස් ස හි 
ාාව කථිනස ්ස උබ් භාරා අනාමන් තචාගරදු අසමාදානචාගරදු ාාවදත් ථචීවරං 
ෙණගභදුජනං ගාදු ච තත් ථ චීවරුප් පාගදදු  ඉගම පඤ ්චානිසංසා ලබ් භන්  . 

පක් කමනං අන් ගතදු අස් සා  පක්ෙමනන්තිො. එවං ගසසාපි ගවදිතබ් බා. 
විත් ථාගරදු පගනත් ථ ආෙතට් ඨාගනගාව ආවි භවිස් ස . 

කඛොමන්   ගඛදුමසුත් ගතහි වායිතං ගඛදුමපටචීවරං, තථා ගසසානි. 

සාණන්   සාණවාකසුත් ගතහි කතචීවරං. භඞ් න්   ගඛදුමසුත් තාදීනි සබ් බානි 
එකච් චානි වා මිස් ගසත් වා කතචීවරං. භඞ් ෙම් පි වාකමාගමවා  ගකචි. ොකූලං 
පට් ටුණ් ණං ගසදුමාරපටං චීනපටං ඉද් ධිජං ගදවදින් නන්   ඉමානි පන ඡ චීවරානි 

එගතසංගාව අනුගලදුමානී  විසුං න වුත් තානි. දුකූෙඤ් හි සාණස් ස අනුගලදුමං 

වාකමාත් තා. පට් ටුණ් ණගදගස සඤ් ජාතවත් ථං පට්ටුණ්ණං. 

‘‘පට් ටුණ් ණගකදුගසායවිගසගසදු’’  හි අභිධානකෙොකස වුත් තං. ගසදුමාරගදගස 

චීනගදගස ච ජාතවත් ථානි කසොමාරචීනපටානි. පට් ටුණ් ණාදීනි තීණි 

ගකදුගසායස් ස අනුගලදුමානි පාණගකහි කතසුත් තමාත් තා. ඉද්ධිජං 
එහිභික් ඛූනං පුඤ ්ඤිද් ධිාා නිබ් බත් තචීවරං, තං ගඛදුමාදීනං අඤ ්ඤතරං ගහදුතී  

ගතසං එව අනුගලදුමං. ගදවතාහි දින් නං චීවරං කදවදින්නං, තං කප් පරුක් ගඛ 
නිබ් බත් තං ජාලිනිාා ගදවකඤ් ඤාා අනුරුද් ධත් ගථරස ්ස දින් නවත් ථසදිසං, 
තම් පි ගඛදුමාදීනංගාව අනුගලදුමං ගහදු  ගතසු අඤ් ඤතරභාවගතදු. 

මජ් ඣිමස් ස පුරිසස් ස විදත් ථිං සන් ධාා ‘‘ද්කව විදත්ථිකයො’’ ආදි වුත් තං. 
ඉමිනා දීඝගතදු වඩ් ඪකීහත් ථප් පමාණං විත් ථාරගතදු තගතදු උපඩ් ඪප් පමාණං 
විකප් පනුපෙන්   දස් ගස . තථා හි ‘‘සුෙතවිදත් ථි නාම ඉදානි මජ් ඣිමස ්ස 
පුරිසස ්ස  ස් ගසදු විදත් ථිගාදු, වඩ් ඪකීහත් ගථන දිාඩ් ගඪදු හත් ගථදු ගහදුතී’’  

කුටිොරසික්ඛාපදට්ඨෙථායං (පාරා. අට් ඨ. 2.348-349) වුත් තං, තස් මා 
සුෙතඞ් ගුගලන ද් වාදසඞ් ගුලං වඩ් ඪකීහත් ගථන දිාඩ් ගඪදු හත් ගථදු  සිද් ධං. 
එවඤ් ච කත් වා සුෙතඞ් ගුගලන අට් ඨඞ් ගුලං වඩ් ඪකීහත් ථප් පමාණන්   ඉදං 
ආෙතගමවා . 
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තංඅතික්ොමයකතො  එත් ථ තන්   චීවරං කාලං වා පරාමස . තස්සකයො 

අරුකණො  තස් ස චීවරුප් පාදදිවසස ්ස ගාදු අ ක් කන් ගතදු අරුගණදු. 

චීවරුප්පාදදිවකසන සද්ධින්   චීවරුප් පාදදිවසස් ස අ ක් කන් තඅරුගණන 

සද් ධින්   අත් ගථදු. දිවසසද් ගදන හි තංදිවසනිස් සිගතදු අරුගණදු වුත් ගතදු. 

බන්ධිත්වා  රජ් ජුආදීහි බන් ධිත් වා. කවකඨත්වා  වත් ථාදී  ගවගඨත් වා. 

වචනීකයො  සඞ් ඝං අගපක් ඛිත් වා වුත් තං. අඤ්ඤථාපි වත්තබ්බන්   එත් ථ 
‘‘ාාා කාාචි භාසාා පදපටිපාටිාා අවත් වාපි අත් ථමත් ගත වුත් ගත වට් ටතී’’  

වදන්  . කතනා  ආපත්  ං පටිග් ෙණ් හන් ගතන. පටිග් ොහගකන ‘‘පස්සසී’’  

වුත් ගත ගදසගකන වත් තබ් බවචනං දස් ගස  ‘‘ආම පස්සාමී’’ . පුන 

පටිග් ොහගකන වත් තබ් බවචනමාහ ‘‘ආයතිං සංවකරයයාසී’’ . එවං වුත් ගත 

පුන ගදසගකන වත් තබ් බවචනං ‘‘සාධුසුට්ඨුසංවරිස්සාමී’’ . ඉමිනා අත් තගනදු 

ආා ං සංවගර ප ට් ඨිතභාවං දස් ගස . ද්වීසු පන සම්බහුොසු වා  ද් වීසු 
සම් බහුලාසු වා ආපත් තීසු පුරිමනගාගනව වචනගභගදදු ගවදිතබ් ගබදු. ඤත්  ාං 

ආපත්තිංසරතිවිවරතී  එත් ථ ද් ගව ආපත්  ගාදු  වා සම් බහුලා ආපත්  ගාදු  

වා වත් තබ් බන්   අධිප් පාගාදු. චීවරදාකනපී  නිස ්සට් ඨචීවරස් ස දාගනපි. 

වත්ථුවකසනා  චීවරෙණනාා.  ණස්ස වුත්තා පාළිකයකවත්ථ පාළී  ද් වීසු 
ඉමාහං ආාස් මන් තානං නිස ්සජ් ජාමී  වචගන විගසසාභාවගතදු වුත් තං. 

එවං…කප.… වත්තුං වට්ටතී  වත් වා තත් ථ කාරණමාහ ‘‘ඉකතො 

 රුෙතරානී’’ ආදි. තත් ථ ඉකතො  ඉගතදු නිස් සට් ඨචීවරදානගතදු. 

ඤත්  කම් මගතදු ඤත්  ො ාකම් මං ෙරුකතරන්   ආහ ‘‘ඉකතො

 රුෙතරානී’’ . ඉමා ං චීවරන්   එත් ථ ‘‘ඉමං චීවර’’න්  පි පඨන්  . 

468. න ඉධ සඤ්ඤා රක්ඛතී  ඉදං ගවම කං අන ක් කන් තසඤ් ඤඤ් ච 

සන් ධාා වුත් තං. කයොපි එවංසඤ්ඤී, තස්සපී  න ගකවලං අ ක් කන් ගත 
අ ක් කන් තසඤ් ඤිස් ස, අථ ගඛදු ගවම කස් ස අන ක් කන් තසඤ් ඤිස ්සපී  
අත් ගථදු. ‘‘න ඉධ සඤ් ඤා රක් ඛතී’’ ආදිනා වුත් තමත් ථං ගසසත්  ගකපි 

අ දිස . එස නකයො සබ්බත්ථා  එස නගාදු අවිනට් ඨාදීසුපී  අඤ් ගඤසං 
චීවගරසු උපචිකාදීහි ඛායිගතසු ‘‘මය් හම් පි චීවරං ඛායිත’’න්   එවංසඤ් ඤී 
ගහදුතී ආදිනා ගාදුගජතබ් බන්   දස් ගස . අනට් ඨගතදු අවිලුත් තස ්ස 

විගසසමාහ ‘‘පසය් ාව ාරවකසනා’’ . ගථායාවහාරවගසන ෙහිතඤ් හි 

නට්ඨන්   අධිප් ගපතං, පසය් හාවහාරවගසන ෙහිතං විලුත්තන්  . අනාපත්ති

අඤ්කඤන ෙතං පටිෙභිත්වා පරිභුඤ්ජතී  ඉදං නිසීදනසන් ථතං සන් ධාා 
වුත් තං. ාං ගාන හි පුරාණසන් ථතස් ස සාමන් තා සුෙතවිදත් ථිං අනාදියිත් වා 
අඤ ්ඤං නවං නිසීදනසන් ථතං කතං, තස් ස තං නිස් සග් ගිාං ගහදු . තස් මා 
‘‘අනාපත්   අඤ් ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ ්ජතී’’  ඉදං පරස් ස 

නිස ්සග් ගිාං අපරස් ස පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී  ඉමමත් ථං සාගධ . පරිකභො ං
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සන්ධාය වුත්තන්   අන ක් කන් ගත අ ක් කන් තසඤ් ඤිස ්ස ගවම කස් ස ච 
පරිභුඤ් ජන් තස් ගසව ොක් කටං, න පන අපරිභුඤ් ජිත් වා ඨගපන් තස් සා  
අධිප් පාගාදු. 

469. තිචීවරං අධිට්ඨාතුන්   නාමං වත් වා අධිට් ඨාතුං. න විෙප්කපතුන්   
නාමං වත් වා න විකප් ගපතුං. එස නගාදු සබ් බත් ථ. තස් මා  චීවරාදීනි 
අධිට් ඨහන් ගතන ‘‘ඉමං සඞ් ඝාටිං අධිට් ඨාමී’’ ආදිනා නාමං වත් වා 
අධිට් ඨාතබ් බං. විකප් ගපන් ගතන පන ‘‘ඉමං සඞ් ඝාටි’’න්  ආදිනා තස් ස තස් ස 
චීවරස ්ස නාමං අග් ෙගහත් වාව ‘‘ඉමං චීවරං තුය් හං විකප් ගපමී’’  
විකප් ගපතබ් බං.  චීවරං වා ගහදුතු අඤ් ඤං වා, ාදි තං තං නාමං ෙගහත් වා 

විකප් ගප , අවිකප් පිතං ගහදු , අ ගරකචීවරට් ඨාගනගාව  ට් ඨ . තකතොපරං

විෙප්කපතුන්   ‘‘චතුමාසගතදු පරං විකප් ගපත් වා පරිභුඤ් ජිතුං 

අනුඤ් ඤාත’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘තගතදු පරං 
විකප් ගපත් වා ාාව ආොමිසංවච් ඡගර වස් සානං චාතුමාසං, තාව ඨගපතුං 
අනුඤ් ඤාත’’න්  පි වදන්  . ‘‘තගතදු පරං විකප් ගපතුං අනුජානාමී  එත් තාවතා 
වස් සිකසාටිකං කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිඤ් ච තං තං නාමං ෙගහත් වා විකප් ගපතුං 
අනුඤ් ඤාතන්   එවමත් ගථදු න ෙගහතබ් ගබදු තගතදු පරං 
වස් සිකසාටිකාදිනාමස් ගසව අභාවගතදු. තස් මා තගතදු පරං විකප් ගපන් ගතනපි 
නාමං ෙගහත් වා න විකප් ගපතබ් බං. උභින් නම් පි තගතදු පරං විකප් ගපත් වා 
පරිගභදුෙස් ස අනුඤ් ඤාතත් තා තථා විකප් පිතං අඤ ්ඤනාගමන අධිට් ඨහිත් වා 

පරිභුඤ් ජිතබ් බ’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

පච්චුද්ධරාමී  ඨගපමි, පරිච් චජාමී  වා අත් ගථදු. ඉමංසඞ්ඝාටිංඅධිට්ඨාමී  

එත් ථ ‘‘ඉමං චීවරං සඞ් ඝාටිං අධිට් ඨාමී  එවම් පි වත් තුං වට් ටතී’’   ණ්ඨිපකදසු 
වුත් තං, තම් පි ‘‘ඉමං චීවරං පරික් ඛාරගචදුළං අධිට් ඨාමී’’  ඉමිනා සගම . 

ොයවිොරං ෙකරොන්කතනා  හත් ගථන චීවරං පරාමසන් ගතන වා 

චාගලන් ගතන වා. දුවිධන්   සම් මුඛපරම් මුඛගභගදසු ොවිධං.  ත්ථපාකස  ඉදං 
ද් වාදසහත් ථං සන් ධාා වුත් තං, තස් මා ද් වාදසහත් ථබ් භන් තගර ඨිතං ‘‘ඉම’’න්   
වත් වා අධිට් ඨාතබ් බං. තගතදු පරං ‘‘එත’’න්   වත් වා අධිට් ඨාතබ් බන්   ගකචි 

වදන්  .  ණ්ඨිපකදසු පගනත් ථ න කිඤ් චි වුත් තං. පාළිාං අට් ඨකථාාඤ් ච 
සබ් බත් ථ ‘‘හත් ථපාගසදු’’  අඩ් ඪගතායහත් ගථදු වුච් ච , තස් මා ඉධ 

විගසසවිකප් පනාා කාරණං ෙගවසිතබ් බං. සාමන්තවි ාකරො නාම ාත් ථ 
තදගහව ෙන් ත් වා නිවත්  තුං සක් කා. ‘‘සාමන් තවිහාගර’’  ඉදං 
ගදසනාසීසමත් තං, තස් මා ඨපිතට් ඨානං සල් ලක් ගඛත් වා දූගර ඨිතම් පි 

අධිට් ඨාතබ් බන්   වදන්  . ඨපිතට්ඨානං සල්ෙක්කඛත්වා  ච ඉදං 
ඨපිතට් ඨානසල් ලක් ඛණං අනුච් ඡවිකන්   කත් වා වුත් තං, 
චීවරසල් ලක් ඛණගමගවත් ථ පමාණං. 
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පටුන 

අධිට්ඨහිත්වා ඨපිතවත්කථහී  පරික් ඛාරගචදුළනාගමන අධිට් ඨහිත් වා 
ඨපිතවත් ගථහි. අධිට් ඨානගතදු පුබ් ගබ සඞ් ඝාටිආදිගවදුහාරස් ස අභාවගතදු ‘‘ඉමං 
පච් චුද් ධරාමී’’  පරික් ඛාරගචදුළස් ස විසුං පච් චුද් ධාරවිධිං දස් ගස . 
පරික් ඛාරගචදුළනාගමන පන අධිට් ඨිතත් තා ‘‘ඉමං පරික් ඛාරගචදුළං 

පච් චුද් ධරාමී’’  වුත් ගතපි ගනවත් ථි ගදදුගසදු  විඤ් ඤාා . පච්චුද්ධරිත්වාපුන

අධිට්ඨාතබ්බානී  ඉදඤ් ච සඞ් ඝාටිආදිචීවරනාගමන අධිට් ඨහිත් වා 
පරිභුඤ් ජිතුකාමං සන් ධාා වුත් තං. පරික් ඛාරගචදුළනාගමගනව අධිට් ඨහිත් වා 

පරිභුඤ් ජන් තස් ස පන පුබ් ගබකතඅධිට් ඨානගමව අධිට් ඨානං. අධිට්ඨානකිච්චං

නත්ථී  ඉමිනා කප් පබින් ොදානකිච් චම් පි නත් ථී  දස් ගස . 

මුට් ඨිපඤ ්චකාදි චීවරප් පමාණයුත් තං සන් ධාා ‘‘තිචීවරං පනා’’ ආදි වුත් තං. 

පරික්ඛාරකචොළං අධිට්ඨාතුන්   පරික් ඛාරගචදුළං කත් වා අධිට් ඨාතුං. 
බද් ධසීමාාං අවිප් පවාසසීමාසම් මු සබ් භාවගතදු චීවරවිප් පවාගසපි ගනවත් ථි 

ගදදුගසදු  න තත් ථ ොප් පරිහාරතා  ආහ ‘‘අබද්ධසීමායංදුප්පරි ාර’’න්  . 

අනතිරිත්තප්පමාණා  සුෙතවිදත් ථිාා දීඝගසදු ඡ විදත් ථිගාදු  රිාං 
අඩ් ඪගතායවිදත් ථිඤ් ච අන ක් කන් තප් පමාණා  අත් ගථදු. නනු ච 
වස් සිකසාටිකා වස් සානා ක් කගමන, කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි ආබාධවූපසගමන 

අධිට් ඨානං විජහ . ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
කථිනසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘වස් සිකසාටිකා වස් සානමාසා ක් කගමනපි, 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි ආබාධවූපසගමනපි අධිට් ඨානං විජහතී’’  වුත් තං. තස් මා 
‘‘තගතදු පරං පච් චුද් ධරිත් වා විකප් ගපතබ් බා’’  කස ්මා වුත් තං. ස  හි 

අධිට් ඨාගන පච් චුද් ධාගරදු යුත් ගතදු ? එත් ථ තාව තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ඉදං වුත් තං 
‘‘පච් චුද් ධරිත් වා  ඉදං පච් චුද් ධරණං සන් ධාා න වුත් තං, පච් චුද් ධරිත් වා  පන 
වස් සිකසාටිකභාවගතදු අපගනත් වා  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. තස් මා 
ගහමන් තස් ස පඨමදිවසගතදු පට් ඨාා අන් ගතදුදසාගහ වස් සිකසාටිකභාවගතදු 
අපගනත් වා විකප් ගපතබ් බා  ඉමමත් ථං දස් ගසතුං ‘තගතදු පරං පච් චුද් ධරිත් වා 
විකප් ගපතබ් බා’  වුත් ත’’න්  . 

ගකචි පන ‘‘ාථා කථිනමාසබ් භන් තගර උප් පන් නචීවරං 
කථිනමාසා ක් කගම නිස් සග් ගිාං ගහදු , එවමාං වස් සිකසාටිකාපි 
වස් සානමාසා ක් කගම නිස ්සග් ගිාා ගහදු , තස් මා කත්  කපුණ් ණමදිවගස 
පච් චුද් ධරිත් වා තගතදු පරං ගහමන් තස් ස පඨමදිවගස විකප් ගපතබ් බා  
එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. පච් චුද් ධරිත් වා තගතදු පරං විකප් ගපතබ් බා  
පදගාදුජනා ගවදිතබ් බා’’  ච වදන්  , තං න යුත් තං. කථිනමාගස 
උප් පන් නඤ් හි චීවරං අ ගරකචීවරට් ඨාගන ඨිතත් තා අවසානදිවගස 
අනධිට් ඨිතං කථිනමාසා ක් කගම නිස් සග් ගිාං ගහදු . අාං පන වස් සිකසාටිකා 
අධිට් ඨහිත් වා ඨපිතත් තා න ගතන සදිසා  වස් සානා ක් කගම කථං නිස් සග් ගිාා 
ගහදු . අනධිට් ඨිතඅවිකප් පිතගමව හි තංතංකාලා ක් කගම නිස ්සග් ගිාං ගහදු , 
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තස් මා ගහමන් ගතපි වස් සිකසාටිකා දසාහං පරිහාරං ලභ ගාව. එවං 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිපි ආබාධවූපසගමන අධිට් ඨානං විජහ , තස් මා තගතදු පරං 
දසාහං පරිහාරං ලභ , දසාහං පන අන ක් කමිත් වා විකප් ගපතබ් බා . 

ගකචි පන ‘‘අධිට් ඨානගභදලක් ඛගණ අවුත් තත් තා වස් සිකසාටිකා 
වස් සානමාසා ක් කගමපි, කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි ආබාගධ වූපසන් ගතපි අධිට් ඨානං 
න විජහ , තස් මා ‘තගතදු පරං පච් චුද් ධරිත් වා විකප් ගපතබ් බා’  ඉදං 

වුත් ත’’න්   වදන්  , තං මාතිොට්ඨෙථාය න සගම , සමන්තපාසාදිොය පන 
සගම . තථා හි ‘‘වස් සිකසාටිකා වස් සානමාසා ක් කගමනපි, කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදි 

ආබාධවූපසගමනපි අධිට් ඨානං විජහතී’’  ඉදං සමන්තපාසාදිොයං නත් ථි, 

පරිවාරට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘අත් ථාපත්   ගහමන් ගත ආපජ් ජ , ගනදු ගිම් ගහ’’  
එත් ථ ඉදං වුත් තං ‘‘කත්  කපුණ් ණමාසිාා පච් ඡිගම පාටිපදදිවගස විකප් ගපත් වා 

ඨපිතං වස් සිකසාටිකං නිවාගසන් ගතදු ගහමන් ගත ආපජ් ජ . කුරුන්දියං පන 
‘කත්  කපුණ් ණමදිවගස අපච් චුද් ධරිත් වා ගහමන් ගත ආපජ් ජතී’  වුත් තං, 
තම් පි සුවුත් තං. චාතුමාසං අධිට් ඨාතුං, තගතදු පරං විකප් ගපතුන්   හි වුත් ත’’න්   
)පරි. අට් ඨ. 323). 

තත් ථ ම ාඅට්ඨෙථායං නිවාසනපච් චාා ොක් කටං වුත් තං, 

කුරුන්දට්ඨෙථායං පන අපච් චුද් ධාරපච් චාා. තස් මා කුරුන්දියං 
වුත් තනගාගනව වස් සිකසාටිකා වස් සානමාසා ක් කගමපි අධිට් ඨානං න 

විජහතී  පඤ ්ඤාා . කුරුන්දියඤ් හි ‘‘වස් සානං චාතුමාසං අධිට් ඨාතුං, තගතදු 
පරං විකප් ගපතු’’න්   වචනගතදු ාදි කත්  කපුණ් ණමාාං න පච් චුද් ධගරාය, 
අවිජහිතාධිට් ඨානා වස් සිකසාටිකා ගහමන් තං සම් පත් තා විකප් පනක් ගඛත් ගත 
අධිට් ඨානසබ් භාවගතදු ොක් කටං ජගන , තස් මා කත්  කපුණ් ණමාාං එව 
පච් චුද් ධරිත් වා ගහමන් ගත විකප් ගපතබ් බා  ඉමිනා අධිප් පාගාන 
‘‘කත්  කපුණ් ණමදිවගස අපච් චුද් ධරිත් වා ගහමන් ගත ආපජ් ජතී’’  වුත් තං, 
තස් මා වීමංසිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. 

නහානත් ථාා අනුඤ් ඤාතත් තා ‘‘වණ්ණකභදමත්තරත්තාපි කචසා

වට්ටතී’’  වුත් තං. ද්කව පන න වට්ටන්තී  ද් වින් නං අධිට් ඨානාභාවගතදු 
වුත් තං. ‘‘සගච වස් සාගන අපරා වස් සිකසාටිකා උප් පන් නා ගහදු , 
පුරිමවස ්සිකසාටිකං පච් චුද් ධරිත් වා විකප් ගපත් වා ච අධිට් ඨාතබ් බා’’  වදන්  . 

පමාණයුත්තන්   දීඝගසදු සුෙතවිදත් ථිාා ද් ගව විදත් ථිගාදු, විත් ථාරගතදු 

දිාඩ් ඪා, දසා විදත් ථී  ඉමිනා පමාගණන යුත් තං. පමාණිො  සුෙතවිදත් ථිාා 
දීඝගසදු චතස් ගසදු විදත් ථිගාදු,  රිාං ද් ගව විදත් ථිගාදු  එවං 

වුත් තප් පමාණයුත් තා. පච්චුද්ධරිත්වා විෙප්කපතබ්බා  එත් ථ ාං වත් තබ් බං, තං 
ගහට් ඨා වුත් තගමව. ‘‘සකිං අධිට් ඨිතං අධිට් ඨිතගමව ගහදු , පුන න 
පච් චුද් ධරීා  කාලපරිච් ගඡදාභාවගතදු’’  වදන්  . අපගර පන ‘‘එකවචගනනපි 
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වට් ටතී  දස් සනත් ථං ‘සකිං අධිට් ඨිතං අධිට් ඨිතගමවා’  වුත් ත’’න්   වදන්  . 
උභාත් ථාපි අස් ස වචනස් ස ඉධ වචගන අපුබ් බං පගාදුජනං න දිස් ස , 

ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං ඉමස ්මිං ඨාගන ‘‘සකිං අධිට් ඨිතං අධිට් ඨිතගමව 
ගහදුතී’’  ඉදං පදං න වුත් තං. 

‘‘අත් තගනදු සන් තකභාවගතදු ගමදුගචත් වා ඨපිතං සන් ධාා මහාපච් චරිාං 
අනාපත්   වුත් තා’’  වදන්  . ඉමිනා ගභසජ් ජං ගචතාගපස් සාමි, ඉදං මාතුාා 
දස් සාමී  ඨගපන් ගතන අධිට් ඨාතබ් බං, ඉදං ගභසජ් ජස් ස, ඉදං මාතුාා  
විස් සජ් ගජත් වා සකසන් තකභාවගතදු ගමදුචිගත අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථී  

අධිප් පාගාදු. කසනාසනපරික්ඛාරත්ථාය දින්නපච්චත්ථරකණ  එත් ථ 
‘‘අනිවාගසත් වා අපාරුපිත් වා ච ගකවලං මඤ් චපීගඨසුගාව අත් ථරිත් වා 
පරිභුඤ් ජිාමානං පච් චත් ථරණං අත් තගනදු සන් තකම් පි අනධිට් ඨාතුං වට් ටතී’’  
වදන්  . ගහට් ඨා පන ‘‘පච් චත් ථරණම් පි අධිට් ඨාතබ් බගමවා’’  අවිගසගසන 
වුත් තත් තා අත් තගනදු සන් තකං අධිට් ඨාතබ් බගමවා  අම් හාකං ඛන්  , 
වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බං. 

‘‘හීනායාවත්තකනනා  සික් ඛං අප් පච් චක් ඛාා ගිහිභාවූපෙමගනනා’’  

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං යුත් තං අඤ් ඤස ්ස දාගන විා චීවගර 
නිරාලාභාගවගනව පරිච් චත් තත් තා. ගකචි පන ‘‘හීනාාාවත් තගනනා  
භික් ඛුනිාා ගිහිභාවූපෙමගනනා’’  එවමත් ථං ෙගහත් වා ‘‘භික් ඛු පන 
විබ් භමන් ගතදුපි ාාව සික් ඛං න පච් චක් ඛා , තාව භික් ඛුගාවා  අධිට් ඨානං න 
විජහතී’’  වදන්  , තං න ෙගහතබ් බං ‘‘භික් ඛුනිාා හීනාාාවත් තගනනා’’  
විගසගසත් වා අවුත් තත් තා. භික් ඛුනිාා හි ගිහිභාවූපෙමගන අධිට් ඨානවිජහනං 
විසුං වත් තබ් බං නත් ථි තස් සා විබ් භමගනගනව අස් සමණීභාවගතදු. 

සික්ඛාපච්චක්ඛාකනනා  පන ඉදං සගච භික් ඛුලිඞ් ගෙ ඨිගතදුව සික් ඛං 
පච් චක් ඛා , තස් ස කාාලග් ෙම් පි චීවරං අධිට් ඨානං විජහතී  දස් සනත් ථං 

වුත් තං. ෙනිට්ඨඞ්ගුලිනඛවකසනා  ගහට් ඨිමපරිච් ගඡදං දස් ගස . 

පමාණචීවරස්සා  පච් ඡිමප් පමාණං සන් ධාා වුත් තං. ද්කව චීවරානි 

පාරුපන්තස්සා  අන් තරඝරප් පගවසනත් ථාා සුප්පටිච්ඡන්නසික්ඛාපකද 
වුත් තනගාන සඞ් ඝාටිං උත් තරාසඞ් ෙඤ් ච එකගතදු කත් වා පාරුපන් තස් ස. 

සඞ්ඝරිතට්ඨාකන  ද් වීසුපි අන් ගතසු සඞ් ඝරිතට් ඨාගන. එස නකයො  ඉමිනා 
පමාණයුත් ගතසු ාත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං අධිට් ඨානං විජහ , මහන් ගතසු පන 

තගතදු පගරන ඡිද් දං අධිට් ඨානං න විජහතී  අාමත් ගථදු දස් සිගතදු. සබ්කබසූ  
 චීවරාදිගභගදසු සබ් බචීවගරසු. 

අඤ්ඤං පච්ඡිමප්පමාණං නාම නත්ථී  සුත් ගත ආෙතං නත් ථී  

අධිප් පාගාදු. ඉදානි තගමව විභාගවතුං ‘‘යඤ්හී’’ ආදි වුත් තං. ‘‘තං 

අ ක් කමාගතදු ගඡදනකං පාචිත්  ා’’න්   වුත් තත් තා ආහ ‘‘තකතො උත්තරි 
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පටිසිද්ධත්තා’’ . තං න සකමතී  පරික් ඛාරගචදුළස් ස විකප් පනුපෙපච් ඡිමං 
පච් ඡිමප් පමාණන්   ෙගහත් වා ඉතගරසං  චීවරාදීනං මුට් ඨිපඤ් චකාදිගභදං 
පච් ඡිමප් පමාණං සන් ධාා ‘‘එස නගාදු’’ ආදිවචනං න සගම  තාදිසස් ස 

පච් ඡිමප් පමාණස් ස සුත් ගත අභාවගතදු  අධිප් පාගාදු. අන්ධෙට්ඨෙථායං 
වුත් තවචනං න සගමතී  ඉමිනාව පටික් ගඛගපන විකප් පනුපෙපච් ඡිමස් ස 
අන් ගතදු ාත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං අධිට් ඨානං විජහතී  අාම් පි නගාදු 
පටික් ඛිත් ගතදුගාවා  දට් ඨබ් බං.  චීවරඤ් හි ඨගපත් වා ගසසචීවගරසු ඡිද් ගදන 
අධිට් ඨානවිජහනං නාම නත් ථි, තස් මා අධිට් ඨහිත් වා ඨපිගතසු ගසසචීවගරසු 
විකප් පනුපෙපච් ඡිමං අප් පගහදුන් තං කත් වා ඛණ් ඩාඛණ් ඩිකං ඡින් ගනසුපි 
අධිට් ඨානවිජහනං නත් ථි. සගච පන අධිට් ඨානගතදු පුබ් ගබගාව තාදිසං ගහදු , 

අචීවරත් තා අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථි. ඛුද්දෙං චීවරන්   

මුට් ඨිපඤ ්චකාදිගභදප් පමාණගතදු අනූනගමව ඛුද් දකචීවරං. ම න්තංවා ඛුද්දෙං

ෙකරොතී  එත් ථ  ණ් ණං චීවරානං චතූසු පස් ගසසු ාස් මිං පගදගස ඡිද් දං 
අධිට් ඨානං න විජහ , තස් මිං පගදගස සමන් තගතදු ඡින් දිත් වා ඛුද් දකං 
කගරදුන් තස් ස අධිට් ඨානං න විජහතී  අධිප් පාගාදු. 

සම්මුඛාවිෙප්පනා පරම්මුඛාවිෙප්පනා  එත් ථ සම් මුගඛන විකප් පනා 
පරම් මුගඛන විකප් පනා  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. 

සන්නිහිතාසන්නිහිතභාවන්   ආසන් නදූරභාවං. ආසන් නදූරභාගවදු ච 

අධිට් ඨාගන වුත් තනගාගනව ගවදිතබ් ගබදු. පරිකභො ාදකයොපි වට්ටන්තී  එත් ථ 
අධිට් ඨානස ්සපි අන් ගතදුෙධත් තා සගච සඞ් ඝාටිආදිනාගමන අධිට් ඨහිත් වා 
පරිභුඤ් ජිතුකාගමදු ගහදු , අධිට් ඨානං කාතබ් බං. ගනදු ගච, න කාතබ් බං, 

විකප් පනගමව පමාණං, තස් මා අ ගරකචීවරං නාම න ගහදු . මිත්කතො  

දළ් හමිත් ගතදු. සන්දිට්කඨො  දිට් ඨමිත් ගතදු නා දළ් හමිත් ගතදු. 

විෙප්පිතවිෙප්පනානාකමසා වට්ටතී  අධිට් ඨිතඅධිට් ඨානං විාා  අධිප් පාගාදු 

අවිකසකසන වුත්තවචනන්    චීවරාදිං අධිට් ගඨ , වස් සිකසාටිකං 
කණ් ඩුප් පටිච් ඡාදිඤ් ච විකප් ගපතී  අවත් වා සබ් බචීවරානං අවිගසගසන 

විකප් ගපතී  වුත් තවචනං. තිචීවරසඞ්කඛකපනා   චීවරනීහාගරන, 
සඞ් ඝාටිආදිඅධිට් ඨානවගසනා  වුත් තං ගහදු . 

තුය් ං කදමී ආදීසු ‘‘තස් මිං කාගල න ෙණ් හිතුකාගමදුපි සගච න 
පටික් ඛිප , පුන ෙණ් හිතුකාමතාා ස  ෙගහතුං වට් ටතී’’  වදන්  . 

ඉත්ථන්නාමස්සා  පරම් මුගඛ ඨිතං සන් ධාා වද . ‘‘තුය් ං  ණ් ාහී’’ති

වුත්කත ‘‘මය් ං  ණ් ාමී’’ති වදති, සුදින්නං සුග් හිතඤ්චා  එත් ථ ‘‘ාථා 
පරගතදු ‘තව සන් තකං කගරදුහී’  වුත් ගත ොද් දින් නම් පි ‘සාධු, භන් ගත, මය් හං 
ෙණ් හාමී’  වචගනන ‘සුග් ෙහිතං ගහදුතී’  වුත් තං, එවමිධාපි ‘තුය් හං 
ෙණ් හාහී’  වුත් ගත සුදින් නත් තා ‘මය් හං ෙණ් හාමී’  අවුත් ගතපි 
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‘සුදින් නගමවා’’’  වදන්  . ‘‘ ණ් ාහී  ච ආණත්  ාා ෙහණස් ස 
තප් පටිබද් ධතාකරණවගසන පවත් තත් තා තදා ෙණ් හාමී  චිත් ගත අනුප් පාදිගත 
පච් ඡා ෙගහතුං න ලභතී’’  වදන්  . 

තංනයුජ්ජතී  විනාකම් මස් ස කරණවගසන ෙගහත් වා දින් නත් තා වුත් තං. 
සගච පන පගරදු සච් චගතදුගාව විස් සාසං ෙණ් හා , පුන ගකනචි කාරගණන 
ගතන දින් නං තස් ස න වට් ටතී  නත් ථි. නිස ්සග් ගිාං පන චීවරං ජානිත් වා වා 
අජානිත් වා වා ෙණ් හන් තං ‘‘මා ෙණ් හාහී’’  නිවාරණත් ථං වුත් තං. කාාවාචාහි 

කත් තබ් බඅධිට් ඨානවිකප් පනානං අකතත් තා ගහදුතී  ආහ ‘‘ොයවාචාකතො

සමුට්ඨාතී’’ . චීවරස ්ස අත් තගනදු සන් තකතා, ජා ප් පමාණයුත් තතා, 
ඡින් නපලිගබදුධභාගවදු, අ ගරකචීවරතා, දසාහා ක් කගමදු  ඉමාගනත් ථ 
පඤ ්ච අඞ් ොනි. 

පඨමකථිනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

2. උකදොසිතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

471-473. ො ගා අථානන් දත් ගථගරදු කථං ඔකාසං පටිලභ , කිං 

කගරදුන් ගතදු ච ආහිණ් ඩතී  ආහ ‘‘කථකරො කිරා’’ ආදි. අවිප්පවාකස  
නිමිත් තත් ගථ භුම් මං, අවිප් පවාසත් ථන්   අත් ගථදු, විප් පවාසපච් චාා ාා 
ආපත්  , තදභාවත් ථන්   වුත් තං ගහදු . 

475-476. එවං ඡින්නපලිකබොකධො  එවං ඉගමහි 

චීවරනිට් ඨානකථිනුබ් භාගරහි ඡින් නපලිගබදුගධදු. අධිට්ඨිකතසූ  

 චීවරාධිට් ඨානනගාන අධිට් ඨිගතසු. තිචීවකරන විප්පවුත්කථො ක ොතී  
‘‘රුක් ගඛදු ඡින් ගනදු, පගටදු දඩ් ගඪදු’’ ආදීසු විා අවාගවපි සමුදාාගවදුහාගරදු 
ලබ් භතී  වුත් තං. 

477-478. පරිඛාය වා පරික්ඛිත්කතො  ඉමිනා ච සමන් තා 
නදීතළාකාදිඋදගකන පරික් ඛිත් ගතදුපි පරික් ඛිත් ගතදුගාවා  දස් ගස . 

එත්තාවතා  ‘‘පරික් ඛිත් ගතදු’’  ඉමිනා වචගනන. ආොකස අරුණං

උට්ඨාකපතී  ඝරස ්ස උපරි ආකාගස අඩ් ඪගතායරතනප් පමාණං අ ක් කමිත් වා 
අරුණං උට් ඨාගප . ඝරං නිගවසනුගදදුසිතාදිලක් ඛණගමව, න පන 

පාටිගාක් කං ඝරං නාම අත් ථී  ආහ ‘‘එත්ථචා’’ ආදි. 

479. පාළිාං වුත් තනගාන ‘‘සභාගා’’  අවත් වා ‘‘සභාය’’න්   

පච් චත් තවචනං සභාය-සද් දස් ස නපුංසකලිඞ් ෙතාවිභාවනත් ථං වුත් තං. සභා-

සද් දපරිාාගාදුපි හි සභාය-සද් ගදදු නපුංසකලිඞ් ෙයුත් ගතදු ඉධ වුත් ගතදු  

ඉමමත් ථං දස් ගසන් ගතදු ‘‘ලිඞ් බයත්තකයන සභා වුත්තා’’  ආහ. 
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චීවර ත්ථපාකසවසිතබ්බංනත්ථී  චීවරහත් ථපාගසගාව වසිතබ් බන්   නත් ථි. 

යං තස්සා…කප.… න විජහිතබ්බන්   එත් ථ තස ්සා වීථිාා සම් මුඛට් ඨාගන 
සභාාද් වාරානං ෙහගණගනව තත් ථ සබ් බානිපි ගෙහානි සා ච අන් තරවීථි 

ෙහිතාගාව ගහදු . අති රිත්වා ඝකර නික්ඛිපතී  තං වීථිං මුඤ් චිත් වා ඨිගත 

අඤ ්ඤස ්මිං ඝගර නික් ඛිප . පුරකතො වා පච්ඡකතො වා  ත්ථපාකස  ඝරස් ස 
හත් ථපාසං සන් ධාා වද . 

නිගවසනාදීසු පරික් ඛිත් තතාා එකූපචාරතා, අපරික් ඛිත් තතාා 

නානූපචාරතා ච ගවදිතබ් බා  දස් ගසන් ගතදු ‘‘එකතකනවුපාකයනා’’ ආදිමාහ. 
නිගවසනාදීනි ොමගතදු බහි සන් නිවිට් ඨානි ෙහිතානී  ගවදිතබ් බං. 
අන් ගතදුොගම ඨිතානඤ් හි ොමග් ෙහගණන ෙහිතත් තා ොමපරිහාගරදුගාවා . 

සබ්බත්ථාපී  ොමාදීසු අජ් ගඣදුකාසපරිාන් ගතසු පන් නරසසු. 

පරික්කඛපාදිවකසනා  එත් ථ ආදි-සද් ගදන අපරික් ගඛපස් ගසව ෙහණං 
ගවදිතබ් බං, න එකකුලාදීනම් පි. 

480-487. ඔවරකෙො නාම ෙබ් භස ්ස අබ් භන් තගර අඤ් ගඤදු ෙබ් ගභදු පි 

වදන්  . මුණ්ඩච්ඡදනපාසාකදො  චන් දිකඞ් ෙණයුත් ගතදු පාසාගදදු. 

489. සත්කථො  ජඞ් ඝසත් ගථදු සකටසත් ගථදු වා. පරියාදියිත්වා  

විනිවිජ් ඣිත් වා. වුත් තගමවත් ථං විභාගව  ‘‘අන්කතොපවිට්කඨන…කප.… ඨිකතො

ක ොතී’’ . තත් ථ අන්කතොපවිට්කඨනා  ොමස් ස නදිාා වා අන් ගතදුපවිට් ගඨන. 

නදීපරි ාකරො ච ෙබ්භතී  එත් ථ ‘‘විසුං නදීපරිහාරස් ස අවුත් තත් තා ොමාදීහි 

අඤ ්ඤත් ථ විා චීවරහත් ථපාගසදුගාව නදීපරිහාගරදු’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. වි ාරසීමන්   අවිප් පවාසසීමං සන් ධාාාහ. වි ාරං  න්ත්වා

වසිතබ්බන්   අන් ගතදුසීමාා ාත් ථ කත් ථචි වසිතබ් බං. සත්ථසමීකපකයවා  

ඉදං ාථාවුත් තඅබ් භන් තරපරිච් ගඡදවගසන වුත් තං. පාළිාං නානාකුෙස්ස 

සත්කථොක ොති, සත්කථචීවරංනික්ඛිපිත්වා ත්ථපාසානවිජහිතබ්බන්   එත් ථ 

 ත්ථපාකසො නාම සත් ථස් ස හත් ථපාගසදු  ගවදිතබ් බං. 

490. එෙකුෙස්ස කඛත්කත  අපරික් ඛිත් තං සන් ධාා වද . ාස් මා 
‘‘නානාකුලස් ස පරික් ඛිත් ගත ගඛත් ගත චීවරං නික් ඛිපිත් වා ගඛත් තද් වාරමූගල 
වා තස් ස හත් ථපාගස වා වත් ථබ් බ’’න්   වුත් තං, තස් මා ද් වාරමූලගතදු 
අඤ ්ඤත් ථ අන් ගතදුගඛත් ගතපි වසන් ගතන චීවරං හත් ථපාගස කත් වාගාව 
වසිතබ් බං. 

491-494. ‘‘වි ාකරො නාම සපරික් ඛිත් ගතදු වා අපරික් ඛිත් ගතදු වා සකගලදු 

ආවාගසදු’’  වදන්  . යස්මිං වි ාකර  එත් ථ පන එකං ගෙහගමව වුත් තං. 

එෙකුෙනානාකුෙසන්තෙතා ගචත් ථ කාරාපකානං වගසන ගවදිතබ් බා. ඡායාය
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පටුන 

ඵුට්කඨොොසස්ස අන්කතො එවා  ාදා මහාවීථිාං උජුකගමව ෙච් ඡන් තං 
සූරිාමණ් ඩලං මජ් ඣන් හිකං පාපුණා , තදා ාං ඔකාසං ඡාාා ඵර , තං 

සන් ධාා වුත් තං. අ මනපකථ  ාං තදගහව ෙන් ත් වා පුන ආෙන් තුං සක් කා න 
ගහදු , තාදිසං සන් ධාා වුත් තං. 

495. නදිං ඔතරතී  හත් ථපාසං මුඤ් චිත් වා ඔතර . න ආපජ්ජතී  

පරිගභදුෙපච් චාා ොක් කටං නාපජ් ජ . ගතනාහ ‘‘කසො හී’’ ආදි. 

අපරිකභො ාර ත්තා  ඉමිනාව නිස ්සග් ගිාචීවරං අනිස් සජ් ගජත් වා 

පරිභුඤ් ජන් තස් ස ොක් කටං අචිත් තකන්   සිද් ධං. එෙං පාරුපිත්වා එෙං

අංසකූකටඨකපත්වා  න්තබ්බන්   ඉදං බහූනං සඤ් චාරට් ඨාගන එවං අකත් වා 

ෙමනං න සාරුප් පන්   කත් වා වුත් තං. බහි ාකම ඨකපත්වා…කප.… 

විනයෙම්මං ොතබ්බන්   වුත් තත් තා අධිට් ඨාගන විා පරම් මුඛා ඨිතම් පි 
නිස ්සග් ගිාං චීවරං නිස් සජ් ජිතුං නිස ්සට් ඨචීවරඤ් ච දාතුං වට් ටතී  ගවදිතබ් බං. 

ෙමගන සඋස් සාහත් තා ‘‘නිස්සකයො පන න පටිප්පස්සම්භතී’’  වුත් තං. 

මුහුත්තං සයිත්වා…කප.… නිස්සකයො ච පටිප්පස්සම්භතී  එත් ථ ‘‘උස් සාගහ 
අපරිච් චත් ගතපි ෙමනස් ස උපච් ඡින් නත් තා පුන උට් ඨාා සඋස් සාහං 
ෙච් ඡන් තානම් පි අන් තරා අරුගණ උට් ඨිගත නිස ්සගාදු 

පටිප් පස් සම් භ ගාවා’’  වදන්  . පරගතදු මුහුත්තං ඨත්වා  එත් ථාපි එගසව 

නගාදු. අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචනං අග් ක ත්වා  තා  එත් ථ සගච එවං 
ෙච් ඡන් තා ‘‘පුරාරුණා අඤ් ඤමඤ් ඤං පස් සිස් සාමා’’  උස් සාහං විනාව ෙතා 
ගහදුන්  , අරුණුග් ෙමගන නිස ්සාපටිප් පස් සද් ධි න වත් තබ් බා පඨමතරංගාව 
පටිප් පස් සම් භනගතදු. අථ ‘‘පුරාරුණා පස් සිස් සාමා’’  සඋස් සාහාව ෙච් ඡන්  , 

නිස ්සාපටිප් පස් සද් ධිගාව න වත් තබ් බා. එවඤ් ච ස  ‘‘ස  අරුණුග් මනා

නිස්සකයො පටිප්පස්සම්භතී’’  කස ්මා වුත් තං? වුච් චගත – සඋස් සහත් තා 
පඨමතරං පටිප් පස් සද් ධි න වුත් තා. ස පි ච උස් සාහභාගව එකගතදු ෙමනස් ස 
උපච් ඡින් නත් තා ‘‘මුහුත් තං ඨත් වා’’  එත් ථ විා සහ අරුණුග් ෙමනා 
පටිප් පස් සද් ධිගාව වුත් තා. 

අන්කතොසීමායං ාමන්   අවිප් පවාසසීමාසම් මු ාා පච් ඡා ප ට් ඨාපිතොමං 
සන් ධාා වද  ොමං අන් ගතදු කත් වා අවිප් පවාසසීමාසම් මු ාා අභාවගතදු. 

කනව චීවරානි නිස්සග්ගියානි ක ොන්තී  අවිප් පවාසසීමාභාවගතදු වුත් තං, න

නිස්සකයො පටිප්පස්සම්භතී  සඋස් සාහභාවගතදු. අන්තරාමග්ක කයවච කනසං

අරුණං උග් ච්ඡතී  ධම් මං සුත් වා ආෙච් ඡන් තානං අරුණං උග් ෙච් ඡ . 

අස්සතියා ච්ඡතී  අස් ස ාා අත් තගනදු චීවරං අපච් චුද් ධරිත් වා ගථරස් ස චීවරං 
අපච් චුද් ධරාගපත් වා ෙච් ඡ . එවං ෙගත තස් මිං පච් ඡා ගථගරන සරිත් වා 

පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං දස් ගස  ‘‘අත්තකනො චීවරං පච්චුද්ධරිත්වා ද රස්ස චීවරං
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විස්සාකසන  ක ත්වා ඨකපතබ්බ’’න්  .  න්ත්වා වත්තබ්කබො  ආෙතකිච් චං 
නිට් ඨගපත් වා විහාරං ෙගතන පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං දස් ගස . අනධිට් ඨිතචීවරතා, 
අනත් ථතකථිනතා, අලද් ධසම් මු තා, රත්  විප් පවාගසදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි 
අඞ් ොනි. 

උගදදුසිතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ත ාකථිනසික් ඛාපදවණ් ණනා 

497-499. ත ගා පාළිාං චීවරපච්චාසා නික්ඛිපිතුන්   එත් ථ 
චීවරපච් චාසාා ස ාා නික් ඛිපිතුන්   එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. 
භණ් ඩිකාබද් ධානි භණ් ඩිකබද් ධානී පි පඨන්  , භණ් ඩිකං කත් වා බද් ධානී  

අත් ගථදු. නිට්ඨිතචීවරස්මිං භික්ඛුනා  එත් ථ පුරිමසික් ඛාපගද විා 
සාමිවගසගනව කරණවචනස් ස අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

500. අනත් ථගත කථිගන චීවරමාගස භික් ඛුගනදු උප් පන් නචීවරං 

අනධිට් ඨිතං අවිකප් පිතං තස් මිං මාගස ඨගපතුං වට් ටතී  ආහ ‘‘එෙං

පච්ඡිමෙත්තිෙමාසං ඨකපත්වා’’ . ගකචි පන ‘‘කාගලපි ආදිස් ස දින් නං, එතං 
අකාලචීවරන්   වචනගතදු අනත් ථගත කථිගන පච් ඡිමකත්  කමාසසඞ් ඛාගත 
චීවරමාගස උප් පන් නචීවරස් සපි පච් චාසාචීවගර අස  දසාහපරිහාගරදුගාව, 
තගතදු පරං ඨගපතුං න වට් ටතී’’  වදන්  , තං අට් ඨකථාා න සගම . තථා හි 

අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදට්ඨෙථායං (පාරා. අට් ඨ. 2.646-649 ආදගාදු( 
‘‘පවාරණමාසස් ස ජුණ් හපක් ඛපඤ් චමිාං උප් පන් නස ්ස අච් ගචකචීවරස් ස 
අනත් ථගත කථිගන එකාදසදිවසාධිගකදු මාගසදු, අත් ථගත කථිගන 
එකාදසදිවසාධිකා පඤ් ච මාසා පරිහාගරදු’’  වුත් තං. තගමව ච පරිහාරං 
සන් ධාා ‘‘ඡට් ඨිගතදු පට් ඨාා පන උප් පන් නං අනච් ගචකචීවරම් පි 
පච් චුද් ධරිත් වා ඨපිතචීවරම් පි එතං පරිහාරං ලභ ගාවා’’  )පාරා. අට් ඨ. 
2.646-649) වුත් තං. තස් මා චීවරමාගස දසාහගතදු පරම් පි අනධිට් ඨිතං 
අවිකප් පිතම් පි ඨගපතුං වට් ට . 

ාදි එවං ‘‘කාගලපි ආදිස් ස දින් නං, එතං අකාලචීවර’’න්   ඉදං කස ්මා 
වුත් තන්   ගච? අකාලචීවරසාමඤ් ඤගතදු අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තං 
පඨමානිාගත ගසදුතස් ස රගහදු විා. එකාදසමාගස සත් තමාගස ච උප් පන් නඤ් හි 
චීවරං වුත් ථවස ්ගසහි ගසගසහි ච සම් මුඛීභූගතහි භාගජතුං ලබ් භතී  අකාලචීවරං 
නාම ජාතං. කාගල පන ‘‘සඞ් ඝස ්ස ඉදං අකාලචීවරං දම් මී’’  අනුද් දිසිත් වා 
‘‘සඞ් ඝස ්ස දම් මී’’  දින් නං වුත් ථවස් ගසහිගාව භාගජතබ් බං, න අඤ් ගඤහී  
කාලචීවරන්   වුච් ච . ආදිස ්ස දින් නං පන සම් මුඛීභූගතහි සබ් ගබහිගාව 
භාගජතබ් බන්   අකාලචීවරං, තස් මා කාගලපි ආදිස් ස දින් නස ්ස වුත් ථවස ්ගසහි 
ගසගසහි ච සම් පත් ගතහි භාජනීාත් තා අකාලචීවරසාමඤ් ඤගතදු ‘‘කාගලපි 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං චීවරවග් ගෙදු 

346 

පටුන 

ආදිස ්ස දින් නං, එතං අකාලචීවර’’න්   අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තං. ාදි එවං 
‘‘එකපුග් ෙලස ්ස වා ඉදං තුය් හං දම් මී  දින් න’’න්   කස ්මා වුත් තං. න හි 
පුග් ෙලස ්ස ආදිස ්ස දින් නං ගකනචි භාජනීාං ගහදුතී ? නාාං විගරදුගධදු ආදිස ්ස 
වචනසාමඤ් ඤගතදු ලබ් භමානමත් ථං දස ්ගසතුං තථා වුත් තත් තා. 

එවං පන අවත්වා  ‘‘තගතදු ගච උත් තරි’’න්   ඉමස ්ස ‘‘මාසපරමගතදු 

උත් තරි’’න්   පදභාජනං අවත් වා. තාව උප්පන්නං පච්චාසාචීවරන්   

පච් චත් තවචනං ‘‘අත්තකනො තිෙංෙකරොතී’’  කරණකිරිාාා කත් තුභාවගතදු. 
අන් තරා උප් පන් නඤ් හි පච් චාසාචීවරං මාසපරමං මූලචීවරං ඨගපතුං අදත් වා 

අත් තගනදු දසාහපරමතාා එව පරිච් ඡින් දතී  අත් තගනදු ෙ කං කගරදු . තකතො

උද්ධං මූෙචීවරන්   එත් ථ පන මූෙචීවරන්   පච් චත් තවචනං. වීස මදිවසගතදු 
උද් ධඤ ්හි උප් පන් නං පච් චාසාචීවරං දසාහපරමං ෙන් තුං අදත් වා මූලචීවරං 
අත් තනා සද් ධිං කරණසම් බන් ධතාමත් ගතන සකකාලවගසන පරිච් ඡින් දතී  
අත් තගනදු ෙ කං කගරදු . පච් චාසාචීවගර පන ලභිත් වා විසුං ඨගපන් තස ්ස 

දසාහං අන ක් කන් ගත නත් ථි තප් පච් චාා ආපත්  . පාළිාං දසා ා

ොකරතබ්බන්   එත් ථ දසා ා  කරණත් ගථ නිස ්සක් කවචනං, දසාගහනා  

අත් ගථදු. පඤ්චාහුප්පන්කන ආදිං රස් සං කත් වාපි පඨන්  . එෙවීකස

උප්පන්කන…කප.… නවා ා ොකරතබ්බන්  ආදි පච් චාසාචීවරස ්ස 
උප් පන් නදිවසං ඨගපත් වා වුත් තං. 

අඤ්ඤංපච්චාසාචීවරං…කප.… ොකරතබ්බන්   ඉදං ස ාා එව පච් චාසාා 
වුත් තන්   ගවදිතබ් බං. සගච පන ‘‘ඉගතදු පට් ඨාා චීවරං න ලභිස් සාමී’’  
පච් චාසා උපච් ඡින් නා, මූලචීවරම් පි දසාහං ගච සම් පත් තං, තදගහව 

අධිට් ඨාතබ් බං. පච්චාසාචීවරම්පි පරික්ඛාරකචොළං අධිට්ඨාතබ්බන්   පඨමතරං 

උප් පන් නං විසභාෙපච් චාසාචීවරං සන් ධාා වද . අඤ්ඤමඤ්ඤන්   අඤ ්ඤං 
අඤ ්ඤං, අාගමව වා පාගඨදු. අඞ් ෙං පගනත් ථ පඨමකථිගන වුත් තසදිසගමව. 
ගකවලඤ් හි තත් ථ දසාහා ක් කගමදු, ඉධ මාසා ක් කගමදු  අාං විගසගසදු. 

ත ාකථිනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පුරාණචීවරසික් ඛාපදවණ් ණනා 

503. චතුත් ගථ භත්තවිස්සග් න්   පාළිපදස් ස භත් තකිච් චන්   අත් ගථදු 

ගවදිතබ් ගබදු, ‘‘භත් තසංවිධාන’’න්  පි ගකචි. තත්ථ නාම ත්වන්   ඉමස් සපි 
ගසදු නාම ත් වන්   අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු, ‘‘තාා නාම ත් ව’’න්   ගකචි. 

505. පිතා ච මාතා ච පිතගරදු, පිතූනං පිතගරදු පිතාමහා, ගතසංගාව යුගෙදු 

පිතාමහයුගෙදු, තස් මා යාවසත්තමාපිතාම යු ා පිතාමහද් වන් දා  එවගමත් ථ 
අත් ගථදු දට් ඨබ් ගබදු. එවඤ් හි පිතාමහග් ෙහගණගනව මාතාමගහදුපි ෙහිගතදු . 
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පටුන 

‘‘ාාව සත් තමා පිතාමහයුො’’  වචනගතදු ගහට් ඨා ච උද් ධඤ් ච අට් ඨමයුගෙදු 

ඤා  නාම න ගහදු . කදසනාමුඛකමව කචතන්   පිතාම යු ා  පිතාම -
ග් ෙහණං ගදසනාමුඛං පිතාමහීමාතාමහීආදීනම් පි අධිප් ගපතත් තා. පිතු මාතා 

පිතාමහී. මාතු පිතා මාතාමක ො. මාතු මාතා මාතාමහී. එත් ථ කිඤ් චාපි 
පඤ ්චසතසාකිාානීනං වගසන භික් ඛුභාගව ඨත් වා පරිවත් තලිඞ් ොා භික් ඛුනිාා 
ච වගසන එකගතදුඋපසම් පන් නා භික් ඛුනී ලබ් භ , තථාපි පක නිාාගමගනව 

දස් ගසතුං ‘‘භික් ඛුනී නාම උභගතදුසඞ් ගඝ උපසම් පන් නා’’  වුත් තං. ‘‘ෙප්පං

ෙත්වා  වචනගතදු දින් නකප් පගමව පාචිත්  ාං ජගනතී’’  වදන්  . 
‘‘පුරාණචීවරං නාම සකිං නිවත් ථම් පි සකිං පාරුතම් පී’’  ඉදං 

නිදස ්සනමත් තන්   ආහ ‘‘අන්තමකසො පරිකභො සීකසනා’’ ආදි. ‘‘කාගාන 

ඵුසිත් වා පරිගභදුගෙදුගාව පරිගභදුගෙදු නාමා’’  කුරුන්දියං අධිප් පාගාදු. 

506. ොයවිොරං ෙත්වා  ඉදං ාාව ‘‘ඔරගතදු ඨගපතී’’  පදං, තාව 
සබ් බපගදසු සම් බන් ධිතබ් බං. ාථා සා ‘‘ගධදුවාගපතුකාගමදු අා’’න්   ජානා , 
එවං කාාවිකාරං කත් වා  අත් ගථදු. ‘‘කාාවිකාරං කත් වා’’  වචනගතදු 
කාාවාචාහි කඤ් චි විකාරං අකත් වා හත් ගථන හත් ගථ ගදන් තස් සපි අනාපත්  . 

අන්කතොද්වාදස ත්කථ ඔොකස  ඉදං විගසසනං ාථාසම් භවං ගාදුගජතබ් බං. 
තථා හි හත් ගථන හත් ගථ ගදන් තස් ස පාදමූගල ච ඨගපත් වා ගදන් තස් ස 
‘‘අන් ගතදුද් වාදසහත් ගථ ඔකාගස’’  ඉදං වත් තබ් බන්   නත් ථි අඤ් ඤථා 
අසම් භවගතදු. ස  හි සම් භගව බයභිචාගර ච විගසසනං සාත් ථකං ගහදු . උපරි 
‘‘ඛිපතී’’ ආදීනි පන සන් ධාා ඉදං විගසසනං වුත් තං, තස් මා 
අන් ගතදුද් වාදසහත් ගථ ඔකාගස ඨත් වා උපරි ඛිපන් තස් ස අඤ් ඤස් ස හත් ගථ 
ගපගසන් තස ්ස ච ආපත්  . උපචාරං පන මුඤ් චිත් වා කාාවාචාහි විකාරං කත් වා 

ආණාගපන් තස ්සපි අනාපත්  . උපචාකර  අන් ගතදුද් වාදසහත් ථගමව ඔකාසං 

වද . උපචාරංමුඤ්චිත්වා  ද් වාදසහත් ථූපචාරං මුඤ ්චිත් වා. 

එකෙන වත්ථුනා  පඨමං කත් වා නිට් ඨාපිතං සන් ධාා වුත් තං. රජකන

අනාපත්තී  රජනං පච් චාසීසන් තස ්සපි ‘‘ගධදුවිත් වා ආගනහී’’  වුත් තත් තා 
අනාපත්   අනාණත්  ාා කතත් තා. ‘‘අවුත් තා ගධදුවතී’’  ඉමිනා ‘‘අවුත් තා 

රජ , අවුත් තා ආගකදුගටතී’’  ඉදම් පි වුත් තගමව ගහදුතී  ආහ – ‘‘අවුත්තා

කධොවතීති ඉමිනා ෙක්ඛකණන අනාපත්තී’’ . සම්බහුො ආපත්තිකයො

ආපජ්ජතී  පාචිත්  ගාන සද් ධිං ද් ගව ොක් කටානි ආපජ් ජ . 

යථාවත්ථුෙකමවා  නිස ්සග් ගිාගමවා  අත් ගථදු. පඤ් ච සතානි 

පරිමාණගමතාසන්   පඤ්චසතා. 

507. චීවරං කධොවාති…කප.… ආණාකපන්තස්සා  එත් ථ තාා ගධදුවනං 
පච් චාසීසන් තස ්සපි අනාපත්  . පුරාණචීවරතා, උපචාගර ඨත් වා අඤ් ඤා කාා 
භික් ඛුනිාා ආණාපනං, තස් සා ගධදුවනාදීනි චා  ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 
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පුරාණචීවරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. චීවරපටිග් ෙහණසික් ඛාපදවණ් ණනා 

508. පඤ ්චගම අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකද  ෙණම් හා ඔහීානසික් ඛාපගද 

අපඤ් ඤත් ගත. වි ාරවාරන්   විහාරපටිජග් ෙනවාරං. කෙොට්ඨාසසම්පත්තී  

සකලා අඞ් ෙපච් චඞ් ෙසම් පත්  . සබ්බපරියන්තන්   ඡට් ඨස් ස අඤ් ඤචීවරස ්ස 
අභාවා පඤ් චන් නං චීවරානං එකගමකං සබ් ගබසං පරිාන් තන්   

සබ්බපරියන්තං. අන් තරවාසකාදීසු හි පඤ් චසු එකගමකං අඤ් ඤස් ස ඡට් ඨස් ස 
අභාවා පඤ් චන් නං අන් තගමව ගහදු . අථවා පඤ් චසු චීවගරසු එකගමකං 
අත් තගනදු අඤ් ඤස් ස ො ාස් ස අභාවා අන් තගමව ගහදුතී  සබ් බගමව 

පරිාන් තන්   සබ්බපරියන්තං, සබ් බගසදු වා පරිාන් තන්   සබ්බපරියන්තං. 

ගතනාහ – ‘‘අඤ්ඤං…කප.… නත්ථී’’ . යථා තස්ස මකනොරකථො න පූරතී  
‘‘සරීරපාරිපූරිං පස් සිස් සාමී’’  තස් ස උප් පන් ගනදු මගනදුරගථදු ාථා න පූර . 

එවං  ත්ථතකෙකයව දස්කසත්වා  සරීරං අදස් ගසත් වාව දාතබ් බචීවරං 
හත් ථතගල ‘‘හන් දා’’  දස් ගසත් වා. 

510. වි ත්ථතායා  විහතහත් ථතාා, අෙණතාා අප් පච් චාතාා 

අප් පටිසරණතාාා  වුත් තං ගහදු . සමභිතුන්නත්තා  පීළිතත් තා. 

පරිවත් ගතතබ් බං පරිවත් තං, පරිවත් තගමව පාරිවත්තෙං, පරිවත් ගතත් වා 
දීාමානන්   අත් ගථදු. 

512. උපචාකර  ද් වාදසහත් ථූපචාරං සන් ධාා වද . උපචාරංවාමුඤ්චිත්වා

ඛිපන්තී  ද් වාදසහත් ථං මුඤ් චිත් වා ඔරගතදු ඨගපන්  , න පුරිමසික් ඛාපගද විා 

ද් වාදසහත් ථබ් භන් තගරගාවා  අධිප් පාගාදු. අඤ්ඤත්ර පාරිවත්තො  ාං 
අන් තමගසදු හරීතකඛණ් ඩම් පි දත් වා වා දස ්සාමී  ආගභදුෙං කත් වා වා 

පාරිවත් තකං ෙණ් හා , තං ඨගපත් වා. අචිත්තෙභාකවන න සකමතී  ාථා 
අඤ ්ඤා කාා ඤා කසඤ් ඤිස ්ස ගවම කස් ස ච ෙණ් හගතදු අචිත් තකත් තා 
ආපත්  , එවමිධාපි ‘‘භික් ඛුනිාා සන් තකං ඉද’’න්   අජානිත් වා ෙණ් හගතදුපි 

ආපත්  ගාවා  අධිප් පාගාදු. වස්සාවාසිෙං කදතී  පුග් ෙලිකං කත් වා ගද . 
පංසුකූලං අත් තගනදු අත් ථාා ඨපිතභාවං ජානිත් වා ෙණ් හන් ගතනපි අඤ් ඤස ්ස 

සන් තකං ෙහිතං නාම න ගහදුතී  ආහ – ‘‘සකචපනසඞ්ොරකූටාදීසූ’’ ආදි. 

අසාමිකඤ ්හි පංසුකූෙන්   වුච් ච . පංසුකූෙං අධිට්ඨහිත්වා  ‘‘අසාමිකං 
ඉද’’න්   සඤ ්ඤං උප් පාගදත් වා. එවං පන පංසුකූලසඤ් ඤං අනුප් පාගදත් වා 
ෙණ් හිතුං න වට් ට . 
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513. අඤ්ඤාතිොය අඤ්ඤාතිෙසඤ්ඤීති තිෙපාචිත්තියන්   එත් ථ ඉති-
සද් ගදදු ආදිඅත් ගථදු. තීණි පරිමාණමස් සා   කං,  කඤ ්ච තං පාචිත්  ාඤ් චා  

තිෙපාචිත්තියං, තීණි පාචිත්  ාානී  අත් ගථදු. 

514. පත්තත්ථවිොදිංයංකිඤ්චී  අනධිට් ඨානුපෙං සන් ධාා වද . ‘‘චීවරං 
නාම ඡන් නං චීවරානං අඤ් ඤතරං චීවරං විකප් පනුපෙං පච් ඡිම’’න්   හි 
වුත් තත් තා අධිට් ඨානුපෙං ාංකිඤ් චි න වට් ට . ගතගනවාහ – 

‘‘විෙප්පනුප පච්ඡිමචීවරප්පමාණ’’න්  ආදි. ාස් මා භිසිච් ඡවි මහන් තාපි 
ගසනාසනසඞ් ෙහිතත් තා චීවරසඞ් ඛයං න ෙච් ඡතී  ගනව අධිට් ඨානුපො න 
විකප් පනුපො ච, තස් මා අනධිට් ඨානුපෙසාමඤ් ඤගතදු වුත් තං. සගචපි 

මඤ ්චප් පමාණා භිසිච් ඡවි ගහදු , වට් ට ගාවා . කෙො පන වාකදො 

පත්තත්ථවිොදීසූ  මහ ාාපි තාව භිසිච් ඡවිාා අනධිට් ඨානුපෙත් තා අනාපත්  , 
තගතදු ඛුද් දකතගරසු අනධිට් ඨානුපගෙසු පත් තත් ථවිකාදීසු කිගමව 

වත් තබ් බන්   අධිප් පාගාදු. පටිග් ෙහණං කිරියා, අපරිවත් තනං අකිරියා. 
විකප් පනුපෙචීවරතා, පාරිවත් තකාභාගවදු, අඤ් ඤා කාා හත් ථගතදු ෙහණන්   
ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 

චීවරපටිග් ෙහණසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අඤ ්ඤාතකවිඤ ්ඤත්  සික් ඛාපදවණ් ණනා 

515. ඡට් ගඨ පතිකිට්කඨො  නිහීගනදු, ලාමගකදු  අත් ගථදු. 

කෙොෙජාතිකෙො  ගලදුලසභාගවදු. පටුගාව පට්කටො. ගතනාහ ‘‘කඡකෙො’’ ආදි. 

කිස්මිං වියා  එත් ථ ‘‘කිස ්මිං විාා’’  නිපාතවගසන සමානත් ථං ‘‘කිංසු 

විාා’’  නිපාතපදන්   ආහ ‘‘කිංසුවියා’’ , කිං විාා  අත් ගථදු, ොක් ඛං විාා  

අධිප් පාගාදු. ගතනාහ ‘‘කිකෙකසො වියා’’ ආදි. ධම් මවගසන උපචාරවගසන 

නිමන් තනා ධම්මනිමන්තනා  පාළිපදස් ස අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. සගච පන 
‘‘වගදායාථ, භන් ගත, ගානත් ගථදු’’  ඉදං සච් චගමව වුත් තං සිාා, 
පවාරිගතදුගාව ගහදු . ාස් මා පන පවාගරත් වාපි අදාතුකාගමදු 
අප් පවාරිතට් ඨාගනගාව  ට් ඨ , තස් මා භෙවා පවාරිතාපවාරිතභාවං 
අවිචාගරත් වා ‘‘ඤාතගකදු ගත, උපනන් ද, අඤ් ඤාතගකදු’’  

ඤාතකඅඤ ්ඤාතකභාවංගාව විචාගරසි. මුසිංසූ  විලුම් පිංසු. 

517. අනුපුබ්බෙථා  අනුපුබ් ගබන විනිච් ඡාකථා. ගසසපරික් ඛාරානං 
සද් ධිවිහාරිගකහි ෙහිතත් තා නිවාසනපාරුපනමත් තගමව අවසිට් ඨන්   ආහ 

‘‘නිවාසනපාරුපනමත්තංකයව රිත්වා’’ . සද් ධිවිහාරිකානං තාව ආෙමනස ්ස 

වා අනාෙමනස් ස වා අජානනතාා වුත් තං ‘‘කථකරහි කනව තාව…කප.… 

භඤ්ජිතබ්බ’’න්  . පකරසම්පිඅත්ථායෙභන්තී  අත් තගනදු චීවරං දදමානා සාං 
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පටුන 

සාඛාභඞ් ගෙන පටිච් ඡාගදන් තී  ගතසං අත් ථාාපි භඤ් ජිතුං ලභන්  . ‘‘ ගණන 
වා පණ් ගණන වා පටිච් ඡාගදත් වා ආෙන් තබ් බ’’න්   වචනගතදු ඊදිගසසු 

භූතොමපාතබයතාපි අනුඤ් ඤාතාගාව ගහදුතී  ආහ – ‘‘කනව 

භූත ාමපාතබයතාය පාචිත්තියං ක ොතී’’ . න කතසං ධාරකණ දුක්ෙටන්   
ගතසං  ත් ථිාද් ධජානං ධාරගණපි ොක් කටං නත් ථි. 

ාානි ච ගනසං වත් ථානි ගදන් තී  සම් බන් ගධදු. ගථරානං සාගමව 

දින් නත් තා වුත් තං ‘‘අච්ඡින්නචීවරට්ඨාකනඨිතත්තා’’ . ාදි ලද් ධිං ෙණ් හා , 

 ත් ථිාපක් කන් තගකදු නාම ගහදු , තස් මා වුත් තං ‘‘ෙද්ධිං අග් ක ත්වා’’ . 
‘‘ගනදු ගච ගහදු  සඞ් ඝස ්ස විහාරචීවරං වා…ගප.… ආපත්   ොක් කටස ්සා’’  
ඉමිනා අන් තරාමග් ගෙ පවිට් ඨවිහාරගතදු නික් ඛමිත් වා අඤ් ඤත් ථ අත් තගනදු 
අභිරුචිතට් ඨානං ෙච් ඡන් තස් ස ොක් කටං වුත් තං. ඉමිනා ච ‘‘ාං ආවාසං පඨමං 
උපෙච් ඡතී’’  වුත් තං අන් තරාමග් ගෙ ඨිතවිහාරම් පි සගච නග් ගෙදු හුත් වා 
ෙච් ඡ , ොක් කටගමවා  ගවදිතබ් බං. ාදි එවං තත් ථ කස ්මා න වුත් තන්   ගච? 
අගනදුකාසත් තා. තත් ථ හි ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, අච් ඡින් නචීවරස ්ස 
වා…ගප.… චීවරං විඤ් ඤාගපතු’’න්   ඉමිනා සම් බන් ගධන සඞ් ඝිකම් පි චීවරං 
නිවාගසතුං පාරුපිතුඤ් ච අනුජානන් ගතදු ‘‘ාං ආවාසං පඨමං…ගප.… 
ෙගහත් වා පාරුපිතු’’න්   ආහ, තස් මා තත් ථ අගනදුකාසත් තා ොක් කටං න 
වුත් තං. 

වි ාරචීවරන්   ගසනාසනචීවරං. චිමිලිොහී  පටපිගලදු කාහි. තස්ස

උපරී  භූමත් ථරණස් ස උපරි. විකදස කතනා  අඤ් ඤං චීවරං අලභිත් වා 

විගදසෙගතන. එෙස්මිං…කප.… ඨකපතබ්බන්   එත් ථ ‘‘ගලගසන ෙගහත් වා 
අෙතත් තා ඨගපන් ගතන ච සඞ් ඝිකපරිගභදුගෙගනව ඨපිතත් තා අඤ් ඤස ්මිං 
ගසනාසගන නිාමිතම් පි අඤ ්ඤත් ථ ඨගපතුං වට් ටතී’’  වදන්  . 

පරිකභොක කනවා  අඤ් ඤං චීවරං අලභිත් වා පරිභුඤ් ජගනන. 

519-521. පරිකභො ජිණ්ණන්   ාථා ගතන චීවගරන සරීරං පටිච් ඡාගදතුං න 

සක් කා, එවං ජිණ් ණං. ෙප්පියකවො ාකරනා  කාවික් කාාපත්  ගතදු 
ගමදුචනත් ථං වුත් තං. ‘‘විඤ ්ඤාගපන් තස ්සා’’  ඉමස් ගසව අත් ථං විභාගව  

‘‘කචතාකපන්තස්ස පරිවත්තාකපන්තස්සා’’ . අත් තගනදු ධගනන හි 
විඤ ්ඤාපනං නාම පරිවත් තනගමවා  අධිප් පාගාදු. සඞ් ඝවගසන පවාරිතානං 

විඤ ්ඤාපගන වත් තං දස් ගස  ‘‘පමාණකමව වට්ටතී’’ . සඞ් ඝවගසන හි 

පවාරිගත සබ් ගබසං සාධාරණත් තා අධිකං විඤ් ඤාගපතුං න වට් ට . යං යං 

පවාකරතී  ාං ාං චීවරාදිං දස් සාමී  පවාගර . විඤ්ඤාපනකිච්චං නත්ථී  
විනා විඤ් ඤත්  ාා දීාමානත් තා විඤ ්ඤාගපත් වා කිං කරිස් සතී  අධිප් පාගාදු. 

අඤ්ඤස්සත්ථායා  එත් ථාපි ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්   ඉදං 

අනුවත් ත ගාවා  ආහ ‘‘අත්තකනො ඤාතෙපවාරිකත’’ ආදි. 
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විකප් පනුපෙචීවරතා, සමාාභාගවදු, අඤ් ඤාතකවිඤ් ඤත්  , තාා ච 
පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ් ොනි. 

අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  සික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. තතුත් තරිසික් ඛාපදවණ් ණනා 

522. සත් තගම පාළිාං පග් ාහිෙසාෙන්   ොස් සවාණිජකානං ආපණං. 
‘‘පග් ොහිතසාල’’න්  පි පඨන්  . 

523-524. අභීති උපසග්ක ො  තස් ස විගසසත් ථාභාවං දස් ගස . ගතනාහ 

‘‘ රිතුන්ති අත්කථො’’ . වර-සද් දස ්ස ඉච් ඡාාං වත් තමානත් තා ආහ 

‘‘ඉච්ඡාකපයයා’’ . දට්ඨු කඛමකතො  එත් ථ ොථාබන් ධවගසන 

අනුනාසිකගලදුගපදු දට් ඨබ් ගබදු. සඅන්තරන්   අන් තරවාසකසහිතං. උත්තරන්   

උත් තරාසඞ් ෙං. අස්ස චීවරස්සා  සාදිතබ් බචීවරස් ස. අච්ඡින්නසබ්බචීවකරනා  
අච් ඡින් නානි සබ් බානි තීණි චීවරානි අස් සා  අච් ඡින් නසබ් බචීවගරදු, ගතනා  
අත් ගථදු. ාස් ස හි අච් ඡින් දනසමගා තීණි චීවරානි සන් නිහිතානි ගහදුන්  , තානි 
සබ් බානි අච් ඡින් නානී  ගසදු ‘‘අච් ඡින් නසබ් බචීවගරදු’’  වුච් ච . ගතගනව 

‘‘අච්ඡින්නසබ්බචීවකරන තිචීවරකෙනා’’  වුත් තං. තිචීවරකෙනා  හි 
අච් ඡින් දනසමගා  චීවරස් ස සන් නිහිතභාවං සන් ධාා වුත් තං, න පන 

විනාගතචීවරිකභාවං ධුතඞ් ෙගතචීවරිකභාවං වා සන් ධාා. එවං

පටිපජ්ජිතබ්බන්   ‘‘සන් තරුත් තරපරමං ගතන භික් ඛුනා තගතදු චීවරං 

සාදිතබ් බ’’න්   වුත් තවිධිනා පටිපජ් ජිතබ් බං. අඤ්කඤනා  
අච් ඡින් නඅසබ් බචීවගරන. ාස් ස තීසු චීවගරසු එකං වා ද් ගව වා චීවරානි 

අච් ඡින් නානි ගහදුන්  , ගතනා  අත් ගථදු. අඤ්ඤථාපී  
‘‘සන් තරුත් තරපරම’’න්   වුත් තවිධානගතදු අඤ් ඤථාපි. ාස් ස හි තීසු ද් ගව 
චීවරානි අච් ඡින් නානි ගහදුන්  , එකං සාදිතබ් බං. එකස ්මිං අච් ඡින් ගන න 
සාදිතබ් බන්   න තස් ස සන් තරුත් තරපරමසාදිානං සම් භව , අාගමව ච 

අත් ගථදු පදභාජගනන විභාවිගතදු. ගතනාහ ‘‘තංවිභා ං දස්කසතු’’න්  . 

ගකචි පන ‘‘ චීවරගකනා  වුත් තත් තා  චීවරං පරික් ඛාරගචදුළවගසන 
අධිට් ඨහිත් වා පරිභුඤ් ජගතදු තස් මිං නට් ගඨ බහූනිපි ෙගහතුං ලභතී’’  වදන්  , 
තං න ෙගහතබ් බං. පදභාජනස් ස හි අධිප් පාාං දස් ගසන් ගතන ාස් මා පන 
‘‘අච් ඡින් නසබ් බචීවගරන…ගප.… තං විභාෙං දස් ගසතු’’න්   වුත් තං, 
පදභාජගන ච න තාදිගසදු අත් ගථදු උපලබ් භ , තස් මා තං න ෙගහතබ් බගමව. 

ාම් පි මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. තතුත් තරිසික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං 
‘‘ාස් ස අධිට් ඨිතචීවරස් ස තීණි නට් ඨානී’’ , තත් ථාපි අධිට් ඨිතග් ෙහණං 
සරූපකථනමත් තන්   ෙගහතබ් බං, න පන  චීවරාධිට් ඨාගනන 
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අධිට් ඨිතචීවරස ්ගසවා  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු පාළිාං අට් ඨකථාාඤ් ච තථා 
අත් ථස ්ස අසම් භවගතදු. න හි  චීවරාධිට් ඨාගනන අධිට් ඨිතචීවරස් ගසව ඉදං 
සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තන්   සක් කා විඤ් ඤාතුං. පුරිමසික් ඛාපගදන හි 
අච් ඡින් නචීවරස ්ස අඤ් ඤාතකවිඤ් ඤත්  ාා අනුඤ් ඤාතත් තා පමාණං 
අජානිත් වා විඤ් ඤාපනවත් ථුස ්මිං පමාණගතදු සාදිානං අනුජානන් ගතන 
භෙවතා ඉදං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, තස් මා ‘‘පරික් ඛාරගචදුළිකස් ස බහුම් පි 
සාදිතුං වට් ටතී’’  අාමත් ගථදු ගනව පාළිාා සගම , න ච භෙවගතදු අධිප් පාාං 
අනුගලදුගම . 

යස්ස තීණිනට්ඨානි, කතනද්කව සාදිතබ්බානී  එත් ථ ාස් ස  චීවරගතදු 
අධිකම් පි චීවරං අඤ් ඤත් ථ ඨිතං අත් ථි, තදාතස් ස චීවරස් ස අලබ් භනීාභාවගතදු 

ගතනපි සාදිතුං වට් ටතී  ගවදිතබ් බං. පෙතියාව සන්තරුත්තකරන චරතී  
සාසඞ් කසික් ඛාපදවගසන වා අවිප් පවාසසම් මු වගසන වා ත ාස් ස අලාගභන 

වා චර . ‘‘ද් ගව නට් ඨානී’’  අධිකාරත් තා වුත් තං ‘‘ද්කව සාදිතබ්බානී’’ . 

එෙං සාදියන්කතකනව සකමො භවිස්සතී   ණ් ණං චීවරානං ද් වීසු නට් ගඨසු 
එකං සාදිාන් ගතන සගමදු භවිස ්ස  උභින් නම් පි සන් තරුත් තරපරමතාා 

අවට් ඨානගතදු. යස්ස එෙංකයව ක ොතී  අඤ් ගඤන ගකනචි කාරගණන 
විනට් ඨගසසචීවරං සන් ධාා වුත් තං. 

526. ‘‘ගසසකං තුය් ගහව ගහදුතූ  ගදන් තී’’  වුත් තත් තා ‘‘පමාණයුත් තං 
ෙණ් හිස ්සාම, ගසසකං ආහරිස් සාමා’’  වත් වා ෙගහත් වා ෙමනසමගාපි 
‘‘ගසසකම් පි තුම් හාකඤ් ගඤව ගහදුතූ’’  වදන්  , ලද් ධකප් පිාගමව. 

පවාරිතානන්   අච් ඡින් නකාලගතදු පුබ් ගබගාව පවාරිතානං. පාළියා න

සකමතී  සන් තරුත් තරපරමගතදු උත් තරි සාදිාගන අනාපත්  දස ්සනත් ථං 
‘‘අනාපත්   ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්   වුත් තත් තා න සගම . 
සන් තරුත් තරපරමං සාදිාන් තස ්ස හි ආපත්  ප් පසඞ් ගෙදුගාව නත් ථි, ස  ච 
සික් ඛාපගදන ආපත්  ප් පසඞ් ගෙ අනාපත්   යුත් තා දස් ගසතුන්   අධිප් පාගාදු. 

ගකචි පන ‘‘පමාණකමව වට්ටතී  ඉදං සල් ගලඛදස් සනත් ථං වුත් ත’’න්   
වදන්  . 

යස්මා පනිදං…කප.… න වුත්තන්   එත් ථාාමධිප් පාගාදු – 
‘‘අඤ ්ඤස ්සත් ථාාා’’  වුච් චමාගන අඤ් ගඤසං අත් ථාා පමාණං 
අ ක් කමිත් වාපි ෙණ් හිතුං වට් ටතී  ආපජ් ජ , තඤ් ච අඤ් ඤස ්සත් ථාා 
විඤ ්ඤාපනවත් ථුස ්මිං පඤ් ඤත් තත් තා වත් ථුනා සංසන් දිාමානං න සගම . න 
හි ාං වත් ථුං නිස ්සාා සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, තස් මිංගාව අනාපත්  වචනං 

යුත් තන්  .  ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ‘‘ඉමස ්ස සික් ඛාපදස් ස අත් තගනදු 
සාදිානපටිබද් ධතාවගසන පවත් තත් තා ‘අඤ ්ඤස ්සත් ථාාා’  වත් තුං 
ඔකාගසදුගාව නත් ථි, තස් මා න වුත් ත’’න්   කථිතං. ඉධ 
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‘‘අඤ ්ඤස ්සත් ථාාා’’  අවුත් තත් තා අඤ් ගඤසං අත් ථාා ඤාතකපවාරිගතසු 
අධිකං විඤ් ඤාගපන් තස් ස ආපත් තී  ගච? න, තත් ථ පුරිමසික් ඛාපගදගනව 
අනාපත්  සිද් ධිගතදු. තතුත් තරිතා, අච් ඡින් නාදිකාරණතා, 
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  , තාා ච පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ් ොනි. 

තතුත් තරිසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පඨමඋපක්ඛටසික්ඛාපදවණ්ණනා 

527. අට් ඨගම අපි මයයා  පාගඨපි ගසදුගාවත් ගථදු. අායා  පන 
බහුවචගනන ආමන් තනං කතං. 

528-529. අපදිස්සා  ‘‘ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුගනදු දස් සාමී’’  එවං 

අපදිසිත් වා. පච්චයංෙත්වා  කාරණං කත් වා. උද්දිස්සාතිඑත්ථකයොෙත්තා  
‘‘උද් දිස ්සා’’  ඉමිනා වුත් තඋද් දිසනකිරිාාා ගාදු කත් තා. චීවරං ගචතාගපන්   

පරිවත් ගතන්   එගතනා  චීවරකචතාපන්නං. න-කාරාෙමං කත් වා 
චීවරගචතාපන් නන්   වුත් තං, ‘‘චීවරගචතාපන’’න්  පි පඨන්  . 

පචුරකවො ාරවකසනා  ගාභුායගවදුහාරවගසන. ගාභුායවගසන හි ඝරසාමිකං 
දට් ඨුකාමා තස් ස ඝරං ෙච් ඡන් තී  තගථව බහුලං ගවදුහාගරදු. 

බයඤ්ජනමත්තකමවා  අත් ගථදු ගනතබ් ගබදු නත් ථී  අධිප් පාගාදු. 

531. සමකෙපි පන අනාපත්තී  ාදග් ඝනකං ගසදු දාතුකාගමදු ගහදු , 
තදග් ඝනගක අනාපත්   මූලං වඩ් ගඪත් වා අධිකවිධානං අනාපන් නත් තා. එත් ථ 
ච ‘‘දාතුකාගමදුම් හී’’  අත් තගනදු සන්  ගක අවුත් ගතපි දාතුකාමතං සුත් වා 
ාදග් ඝනකං ගසදු දාතුකාගමදු ගහදු , තදග් ඝනකං ආහරාගපතුං වට් ට . 

අග්ඝවඩ්ඪනෙඤ්හි ඉදං සික්ඛාපදන්   එත් ථ අග් ඝවඩ් ඪනං එතස් ස අත් ථී  

අග්ඝවඩ්ඪනෙං, අග් ඝවඩ් ඪනං සන් ධාා ඉදං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තන්   

අධිප් පාගාදු. චීවරංකදහී  සඞ් ඝාටිආදීසු ාංකිඤ් චි චීවරං සන් ධාා වද . චීවගර 
භිගායදුකමයතා, අඤ් ඤාතකවිඤ ්ඤත්  , තාා ච පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ තීණි 
අඞ් ොනි. 

පඨමඋපක් ඛටසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

532. ො ාඋපක් ඛගට වත් තබ් බං නත් ථි. 

10. රාජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

537-539. රාජසික් ඛාපගද පන ‘‘අජ් ජණ් ගහදු’’  පාගඨ ‘‘අජ් ජුණ් ගහදු’’ පි 

පඨන්  . කභොක ො  භුඤ් ජිතබ් ගබදු. ාං වුත් තං මාතිොට්ඨෙථායං ‘‘ඉමිනා 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං චීවරවග් ගෙදු 

354 

පටුන 

චීවරගචතාපන් ගනන චීවරං ගචතාගපත් වා ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං චීවගරන 
අච් ඡාගදහී  ඉදං ආෙමනසුද් ධිං දස් ගසතුං වුත් තං. සගච හි ‘ඉදං 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනදු ගදහී’  ගපගසාය, ආෙමනස ්ස අසුද් ධත් තා 
අකප් පිාවත් ථුං ආරබ් භ භික් ඛුනා කප් පිාකාරගකදුපි නිද් දිසිතබ් ගබදු න 
භගවායා’’ , තත් ථ ආෙමනස් ස සුද් ධිාා වා අසුද් ධිාා වා විගසසප් පගාදුජනං 
න දිස ්ස . ස පි හි ආෙමනස් ස අසුද් ධභාගව දූගතදු අත් තගනදු කුසලතාා 
කප් පිාගවදුහාගරන වද , ‘‘කප් පිාකාරගකදු න නිද් දිසිතබ් ගබදු’’  ඉදං නත් ථි, 
න ච දූගතන කප් පිාගවදුහාරවගසන වුත් ගත දාාගකන ඉදං කථං ගපසිතන්   
ඊදිසී විචාරණා උපලබ් භ , අවිචාගරත් වා ච තං න සක් කා ජානිතුං, ාදි පන 
ආෙමනස් ස අසුද් ධත් තා කප් පිාකාරගකදු නිද් දිසිතබ් ගබදු න භගවාය, චීවරානං 
අත් ථාා දූතස ්ස හත් ගථ අකප් පිාවත් ථුස ්මිං ගපසිගත සබ් බත් ථ දාාගකන කථං 
ගපසිතන්   පුච් ඡිත් වාව කප් පිාකාරගකදු නිද් දිසිතබ් ගබදු භගවාය. තස් මා 
අස පි ආෙමනසුද් ධිාං සගච ගසදු දූගතදු අත් තගනදු කුසලතාා 
කප් පිාගවදුහාරවගසන වද , දූතස ්ගසව වචනං ෙගහතබ් බං. ාදි හි 
ආෙමනසුද් ධිගාගවත් ථ පමාණං, මූලසාමිගකන කප් පිාගවදුහාරවගසන 
ගපසිතස් ස දූතස ්ස අකප් පිාගවදුහාරවගසන වදගතදුපි කප් පිාකාරගකදු 
නිද් දිසිතබ් ගබදු භගවාය, තස් මා සබ් බත් ථ දූතවචනගමව පමාණන්   
ෙගහතබ් බං. 

ඉමිනා චීවරකචතාපන්කනනා ආදිනා පන ඉමමත් ථං දස් ගස  – කප් පිා 
වගසන ආෙතම් පි චීවරමූලං ඊදිගසන දූතවචගනන අකප් පිාං ගහදු , තස් මා තං 
පටික් ඛිපිතබ් බන්  . ගතගනවාහ – ‘‘ගතන භික් ඛුනා ගසදු දූගතදු එවමස් ස 
වචනීගාදු’’ ආදි. සුවණ් ණං, රජතං, කහාපගණදු, මාසගකදු  ඉමානි හි චත් තාරි 
නිස ්සග් ගිාවත් ථූනි, මුත් තා, මණි, ගවළුරිගාදු, සඞ් ගඛදු, සිලා, පවාළං, 
ගලදුහිතඞ් ගකදු, මසාරෙල් ලං, සත් ත ධඤ් ඤානි, දාසිදාසං, ගඛත් තං, වත් ථු, 
පුප් ඵාරාමඵලාරාමාදගාදු  ඉමානි ොක් කටවත් ථූනි ච අත් තගනදු වා 
ගච ාසඞ් ඝෙණපුග් ෙලානං වා අත් ථාා සම් පටිච් ඡිතුං න වට් ටන්  , තස් මා තං 
සාදිතුං න වට් ටතී  දස් සනත් ථං ‘‘න ගඛදු මාං, ආවුගසදු, චීවරගචතාපන් නං 
පටිග් ෙණ් හාමා’’  වුත් තං, ‘‘චීවරඤ් ච ගඛදු මාං පටිග් ෙණ් හාමා’’  ඉදං පන 
අත් තානං උද් දිස ්ස ආභතත් තා වත් තුං වට් ට , තස් මා වුත් තං. 
‘‘ගවායාවච් චකගරදු නිද් දිසිතබ් ගබදු’’  ඉදං ‘‘අත් ථි පනාාස් මගතදු ගකදුචි 
ගවායාවච් චකගරදු’’  කප් පිාවචගනන වුත් තත් තා අනුඤ් ඤාතං. සගච පන 
දූගතදු ‘‘ගකදු ඉමං ෙණ් හාතී’’  වා ‘‘කස ්ස ගදමී’’  වා වද , න 
නිද් දිසිතබ් ගබදු. ‘‘ආරාමිගකදු වා උපාසගකදු වා’’  ඉදං සාරුප් පතාා වුත් තං, 
ඨගපත් වා පන පඤ් ච සහධම් මිගක ගාදු ගකදුචි කප් පිාකාරගකදු වට් ට . 
‘‘එගසදු ගඛදු, ආවුගසදු, භික් ඛූනං ගවායාවච් චකගරදු’’  ඉදං භික් ඛුස ්ස 
කප් පිාවචනදස් සනත් ථං වුත් තං. එවගමව හි වත් තබ් බං, ‘‘එතස් ස ගදහී’’ ආදි 

න වත් තබ් බං. කසොවාකචතාකපස්සතිවා  එත් ථ එගකදු වා-සද් ගදදු පදපූරගණදු, 
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‘‘සඤ ්ඤත් ගතදු ගසදු මාා’’ ආදි පන දූගතන එවං ආගරදුචිගතගාව තං 
ගචදුගදතුං වට් ට , ගනවාස් ස හත් ගථ දත් වා ෙතමත් තකාරගණනා  දස් සනත් ථං 
වුත් තං. 

එතානි හි වචනානි…කප.… න වත්තබ්කබො  එත් ථ ‘‘එවං වදන් ගතදු 
පටික් ඛිත් තස ්ස කතත් තා වත් තගභගද ොක් කටං ආපජ් ජ , ගචදුදනා පන 

ගහදු ගාවා’’  ම ා ණ්ඨිපකද මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද ච වුත් තං. 

උද්දිට්ඨකචොදනාපරිච්කඡදං දස්කසත්වා  ‘‘ො ාම් පි වත් තබ් ගබදු’’ ආදිනා 

දස් ගසත් වා. පුච්ඡියමාකනො  එත් ථ පුච් ඡිාමාගනනා  අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු  

ආහ ‘‘ෙරණත්කථ පච්චත්තවචන’’න්  . ආ තොරණං භඤ්ජතී  
ආෙතකාරණං විනාගස . 

එත් ථ ගකචි වදන්   ‘‘ආෙතකාරණං නාම චීවරග් ෙහණං, තං භඤ් ජතී  
වුත් තත් තා පුන තං චීවරං ගාන ගකනචි ආකාගරන ෙගහතුං න වට් ටතී’’ . 
ගකචි පන ‘‘ආෙතකාරණං නාම කාාවාචාහි ගචදුදනා, තං භඤ් ජතී  වුත් තත් තා 
පුන තං ගාන ගකනචි ආකාගරන ගචදුගදතුං න ලභ . සගච සාගමව ගද , 
මූලසාමිගකදු වා දාගප , ෙගහතුං වට් ටතී’’  වදන්  . අපගර පන 
‘‘ආෙතකාරණං නාම ඨානං, තං භඤ් ජතී  වුත් තත් තා ාථා ‘අත් ගථදු ගම, 
ආවුගසදු, චීවගරනා’  එකාා ගචදුදනාා ද් ගව ඨානානි භඤ් ජ , එවමිධාපි සගච 
ආසගන නිසීද , එකාා නිසජ් ජාා ද් ගව ඨානානි භඤ් ජ . ආමිසං ගච 
පටිග් ෙණ් හා , එගකන පටිග් ෙහගණන ද් ගව ඨානානි භඤ් ජ . ධම් මං ගච 
භාස , ධම් මගදසනාසික් ඛාපගද වුත් තපරිච් ගඡදාා එකාා වාචාා ද් ගව ඨානානි 
භඤ ්ජතී’’  වදන්  . ඉගමසං පන සබ් ගබසම් පි වාදං ‘‘අයුත් ත’’න්   

පටික් ඛිපිත් වා තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ඉදං වුත් තං ‘‘ආෙතකාරණං නාම ඨානගමව, 
තස් මා ‘න කත් තබ් බ’න්   වාරිතස් ස කතත් තා නිසජ් ජාදීසු කගතසු ඡසු ඨාගනසු 
එකං ඨානං භඤ් ජතී’’ . 

තත්ර තත්රඨාකනතිට්ඨතී  ඉදං ගචදුදකස් ස ඨිතට් ඨානගතදු අපක් කම් ම තත්ර 
තත්ර උද් දිස ්ස ඨානංගාව සන් ධාා වුත් තං. ‘‘සාමං වා ෙන් තබ් බං, දූගතදු වා 
පාගහතබ් ගබදු’’  ඉදං සභාවගතදු ගචදුගදතුං අනිච් ඡන් ගතනපි කාතබ් බගමවා  
වදන්  . මුඛං විවරිත් වා සාගමව කප් පිාකාරකත් තං උපෙගතදු  

මුඛකවවටිෙෙප්පියොරකෙො. අවිචාකරතුොමතායා  ඉමස් මිං පක් ගඛ 
‘‘නත් ථම් හාකං කප් පිාකාරගකදු’’  ඉදං ‘‘තාදිසං කගරදුන් ගතදු 
කප් පිාකාරගකදු නත් ථී’’  ඉමිනා අධිප් පාගාන වුත් තං. 

‘‘කමණ්ඩෙසික්ඛාපකදවුත්තනකයන පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්   වත් වා ඉදානි තං 

ගමණ් ඩකසික් ඛාපදං දස් ගසන් ගතදු ‘‘වුත්තඤ්ක ත’’න්  ආදිමාහ. ඉදගමව හි 
‘‘සන්  , භික් ඛගව, සද් ධා පසන් නා’’ ආදිවචනං ගභසජ් ජක් ඛන් ධගක 
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ගමණ් ඩකවත් ථුස ්මිං )මහාව. 299) වුත් තත් තා ‘‘ගමණ් ඩකසික් ඛාපද’’න්   
වුත් තං. තත් ථ හි ගමණ් ඩගකන නාම ගසට් ඨිනා – 

‘‘සන්  , භන් ගත, මග් ො කන් තාරා අප් ගපදුදකා අප් පභක් ඛා, න 
සුකරා අපාගථගායන ෙන් තුං, සාධු, භන් ගත, භෙවා භික් ඛූනං පාගථායං 
අනුජානාතූ’’  – 

ාාචිගතන භෙවතා – 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පාගථායං පරිගාසිතුං. තණ් ඩුගලදු 
තණ් ඩුලත් ථිගකන, මුග් ගෙදු මුග් ෙත් ථිගකන, මාගසදු මාසත් ථිගකන, 
ගලදුණං ගලදුණත් ථිගකන, ගුගළදු ගුළත් ථිගකන, ගතලං ගතලත් ථිගකන, 
සප් පි සප් පිත් ථිගකනා’’  – 

වත් වා ඉදං වුත් තං – 
‘‘සන්  , භික් ඛගව, මනුස් සා සද් ධා පසන් නා, ගත කප් පිාකාරකානං 

හත් ගථ හිරඤ් ඤං උපනික් ඛිපන්   ‘ඉමිනා අායස් ස ාං කප් පිාං, තං 
ගදථා’ . අනුජානාමි, භික් ඛගව, ාං තගතදු කප් පිාං, තං සාදිතුං, න 
ත් ගවවාහං භික් ඛගව ගකනචි පරිාාගාන ජාතරූපරජතං සාදිතබ් බං 
පරිගාසිතබ් බන්   වදාමී’’ . 

හිරඤ්ඤං උපනික්ඛිපන්තී  එත් ථාපි භික් ඛුස් ස ආගරදුචනං අත් ථිගාවා  
ෙගහතබ් බං. අඤ් ඤථා අනිද් දිට් ඨකප් පිාකාරකත් තං භජතී  න ගචදුගදතබ් ගබදු 

සිාා. ාදි මූලං සන් ධාා ගචදුගද , තං සාදිතගමව සිාා  ආහ ‘‘මූෙං 

අසාදියන්කතනා’’ . 

‘‘අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකතසු විය පටිපජ්ජිතබ්බන්   ඉදං අත් තනා 
ගචදුදනාඨානඤ් ච න කාතබ් බන්   දස් සනත් ථං වුත් තං. අඤ් ඤං පන 
කප් පිාකාරකං ගපගසත් වා ගලදුකචාරිත් තවගසන අනුයුඤ් ජිත් වාපි 
කප් පිාවත් ථුං ආහරාගපතුං වට් ට  අත් තානං උද් දිස ්ස නික් ඛිත් තස් ස අත් තගනදු 
සන් තකත් තා’’  ගකචි වදන්  , තං අට් ඨකථාාං ‘‘අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිගතසු 
විා පටිපජ් ජිතබ් බං. සගච සාගමව චීවරං ආගනත් වා ගදන්  , ෙගහතබ් බං. ගනදු 
ගච, කිඤ් චි න වත් තබ් බා’’  දළ් හං කත් වා වුත් තත් තා න ෙගහතබ් බන්   
අම් හාකං ඛන්  . න හි අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිතං සාං අවිඤ් ඤාගපත් වා 
අඤ ්ගඤන විඤ් ඤාගපතුං වට් ට , න ච ාත් ථ අඤ ්ඤං ගපගසත් වා ආහරාගපතුං 
වට් ට , තත් ථ සාං ෙන් ත් වා න ආහරාගපතබ් බන්   සක් කා වත් ථුං. ාදි ගචත් ථ 
අඤ ්ගඤන ආහරාගපතුං වට් ට , ‘‘අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිගතසු විා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න්  ආදිවචනගමව නිරත් ථකං සිාා. ‘‘දූගතනා’’  ඉමස් ස 

බයභිචාරං දස් ගස  ‘‘සයං ආ රිත්වාපී’’ . දදන් ගතසූ  ඉමිනා සම් බන් ගධදු. 

පිණ්ඩපාතාදීනං අත්ථායා  ඉමිනා පන ‘‘චීවරගචතාපන් න’’න්   ඉමස් ස 
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බයභිචාරං දස් ගස . ‘‘එගසව නගාදු’’  වුත් තත් තා පිණ් ඩපාතාදීනං අත් ථාා 
දින් ගනපි ඨානගචදුදනාදි සබ් බං ගහට් ඨා වුත් තනගාගනව කාතබ් බං. 

පටිග්  කණපි පරිකභොක පි ආපත්තී  පටිග් ෙහගණ පාචිත්  ාං, 

පරිගභදුගෙ ොක් කටං. ස්කවව සාපත්තිකෙො  ොක් කටාපත්  ං සන් ධාා වද . 
ඉදඤ් ච අට් ඨකථාපමාගණගනව ෙගහතබ් බං. ‘‘පරස් ස 
නිද් ගදදුසභාවදස් සනත් ථං ස ්ගවව සාපත්  ගකදු සගදදුගසදු  වුත් තං ගහදුතී’’ පි 

වදන්  . ‘‘කචොකදතී  වුත් තත් තා පන ආපත්  ාා ගචදුගදතී  කත් වා ස ්ගවව 
සාපත්  ගකදු  ඉදං ොක් කටංගාව සන් ධාා වත් තුං යුත් ත’’න්   තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. පටිග්  කණපිපරිකභොක පිආපත්තිකයවා  ොක් කටගමව 
සන් ධාා වුත් තං. තළාකස් සපි ගඛත් තසඞ් ෙහිතත් තා තස් ස පටිග් ෙහගණපි 

ආපත්   වුත් තා. චත්තාකරො පච්චකය සඞ්කඝො පරිභුඤ්ජතූති කදතී  එත් ථ 
‘‘භික් ඛුසඞ් ගඝදු චත් තාගරදු පච් චගා පරිභුඤ් චතු, තළාකං දම් මී’’  වා 
‘‘චතුපච් චාපරිගභදුෙත් ථං තළාකං දම් මී’’  වා වද , වට් ට ගාව. ‘‘ඉගතදු 
තළාකගතදු උප් පන් ගන චත් තාගරදු පච් චගා දම් මී’’  වුත් ගත පන 
වත් තබ් බගමව නත් ථි. 

අම් ාෙංඑෙංෙප්පියොරෙංඨකපථාති වුත්කත  ඉදං ඊදිසංගාව සන් ධාා 
වුත් තං. කප් පිාක් කගමන සම් පටිච් ඡිගතසු ගඛත් තතළාකාදීසු පන අවුත් ගතපි 
කප් පිාකාරකං ඨගපතුං ලබ් භ ගාව. ාස් මා පරසන් තකං නාගසතුං භික් ඛූනං 

න වට් ට , තස් මා ‘‘නසස්සොකෙ’’  වුත් තං. ‘‘ජනපදස්සසාමිකෙො  ඉමිනාව 
ගාදු තං ජනපදං විචාගර , ගතනපි අච් ඡින් දිත් වා දින් නං වට් ට ගාවා’’  

වදන්  . උදෙවා ෙන්   උදකමා කං. ෙප්පියකවො ාකරපී  එත් ථ ‘‘විධානං 

වක් ඛාමා’’  පාඨගසගසදු. උදෙවකසනා  උදකපරිගභදුෙත් ථං. 

සුද්ධචිත්තානන්   ගකවලං උදකපරිගභදුෙත් ථගමවා  අධිප් පාගාදු. අලජ් ජිනා 

කාරාපිගත වත් තබ් බගමව නත් ථී  ආහ ‘‘ෙජ්ජීභික්ඛුනා’’ . පෙතිභාක ො නාම 

ඉමස ්මිං රට් ගඨ චතුඅම් බණමත් තං. අකට් ඨපුබ් බං නවසස්සං නාම. 

අපරිච්ඡින්නභාක   ‘‘එත් තගක භූමිභාගෙ එත් තගකදු භාගෙදු දාතබ් ගබදු’’  
එවං අපරිච් ඡින් නභාගෙ. 

රජ්ජුයාවාදණ්කඩනවා  එත් ථ ‘‘පාගදහිපි මිනිතුං න වට් ටතී’’  වදන්  . 

ඛකෙ වා ඨත්වා රක්ඛතී  එත් ථ පන ගථගනත් වා ෙණ් හන් ගත දිස් වා ‘‘මා 
ෙණ් හථා’’  නිවාගරන් ගතදු රක් ඛ  නාම. සගච පන අවිචාගරත් වා ගකවලං 
තුණ් හීභූගතදුව රක් ඛණත් ථාා ඔගලදුගකන් ගතදු  ට් ඨ , වට් ට . සගචපි තස් මිං 
තුණ් හීභූගත ගචදුරිකාා හරන්  , ‘‘මාං භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ආගරදුගචස් සාමා’’  

එවං වත් තුං වට් ටතී  වදන්  . නී රාකපති පටිසාකමතී  එත් ථාපි ‘‘සගච 
පරිාාගාන වද , වට් ටතී’’  වදන්  . අපුබ් බස ්ස අනුප් පාදිතත් තා අඤ් ගඤසං 

වට් ටතී  ආහ ‘‘තස්කසවතංඅෙප්පිය’’න්  . 
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නනු ච ොබ් බිචාරිතමත් ගතන තස් ගසව තං අකප් පිාං, න සබ් ගබසං 
රූපිාසංගවදුහාගර චතුත් ථපත් ගතදු විා. වුත් තඤ් හි තත් ථ )පාරා. අට් ඨ. 2.589) 
‘‘ගාදු පන රූපිාං අසම් පටිච් ඡිත් වා ‘ගථරස ්ස පත් තං කිණිත් වා ගදහී’  
පහිතකප් පිාකාරගකන සද් ධිං කම් මාරකුලං ෙන් ත් වා පත් තං දිස් වා ‘ඉගම 
කහාපගණ ෙගහත් වා ඉමං ගදහී’  කහාපගණ දාගපත් වා ෙහිගතදු, අාං පත් ගතදු 
එතස ්ගසව භික් ඛුගනදු න වට් ට  ොබ් බිචාරිතත් තා, අඤ ්ගඤසං පන වට් ට  

මූලස ්ස අසම් පටිච් ඡිතත් තා’’ . තස් මා යංකතආ රන්ති, සබ්කබසංඅෙප්පියං. 

ෙස්මා? ෙ ාපණානං විචාරිතත්තා  ඉදං කස් මා වුත් තන්  ? එත් ථ ගකචි 
වදන්   ‘‘කහාපගණ සාදියිත් වා විචාරිතං සන් ධාා එවං වුත් ත’’න්  . 
සඞ් ඝිකත් තා ච නිස් සජ් ජිතුං න සක් කා, තස් මා සබ් ගබසං න කප් පතී  ගතසං 
අධිප් පාගාදු. ගකචි පන ‘‘අසාදියිත් වාපි කහාපණානං විචාරිතත් තා 
රූපිාසංගවදුහාගරදු කගතදු ගහදු , සඞ් ඝිකත් තා ච නිස් සජ් ජිතුං න සක් කා, 

තස් මා සබ් ගබසං න කප් පතී’’  වදන්  .  ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ඉදං වුත් තං 
‘‘චතුත් ථපත් ගතදු ගිහිසන් තකානංගාව කහාපණානං විචාරිතත් තා අඤ් ගඤසං 
කප් ප , ඉධ පන සඞ් ඝිකානං විචාරිතත් තා සබ් ගබසං න කප් පතී’’ . 
සබ් ගබසම් පි වාගදදු ගතන ගතන පරිාාගාන යුජ් ජ ගාව. 

චතුසාෙද්වාකර  ගභදුජනසාලං සන් ධාා වුත් තං. පරියාකයනෙථිතත්තා  
‘‘ෙණ් හා’’  අවත් වා ‘‘සීමා ෙතා’’  පරිාාගාන කථිතත් තා. 

පක භූමිකරණත් ථං ‘‘ක ට්ඨා හිතං පංසු’’න්  ආදි වුත් තං. දාසංදම්මී  එත් ථ 

‘‘මනුස් සං දම් මී  වුත් ගත වට් ටතී’’  වදන්  . කුක්කුටසූෙරා…කප.… 

වට්ටතී  එත් ථ කුක් කුටසූකගරසු දීාමාගනසු ‘‘ඉගමහි අම් හාකං අත් ගථදු 
නත් ථි, සුඛං ජීවන් තු, අරඤ් ගඤ විස් සජ් ගජථා’’  වත් තුං වට් ට . 
‘‘ගඛත් තවත් ථුපටිග් ෙහණා පටිවිරගතදු ගහදුතී’’ ආදිවචනගතදු )දී. නි. 1.10, 
194) ගඛත් තාදීනං පටිග් ෙහගණ අාං සබ් ගබදු විනිච් ඡගාදු වුත් ගතදු. 
කප් පිාකාරකස ්ස භික් ඛුනා නිද් දිට් ඨභාගවදු, දූගතන අප් පිතතා, තතුත් තරි 
වාාාගමදු, ගතන වාාාගමන පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ් ොනි. 

රාජසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතදු චීවරවග් ගෙදු පඨගමදු.
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2. කෙොසියවග්ක ො 

1. කෙොසියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

542. පාළිාං ‘‘කෙොසියොරකෙ’’  එත් ථ ගකදුසං කගරදුන් තී  
ගකදුසකාරකා  ලද් ධගවදුහාරානං පාණකානං ගකදුසගතදු නිබ් බත් තං ගකදුසිාං, 

තං කගරදුන් තී  ගකදුසිාකාරකා, තන් තවාාා. සංහනනං සඞ්ඝාකතො, 

විනාගසදු  අත් ගථදු. කෙොසියමිස්සෙන්   ගකදුසිාතන් තුනා මිස් සං. 

‘‘අවායිම’’න්   වුත් තත් තා වායිත් වා ගච කගරදුන්  , අනාපත්  . අනාපත්ති

විතානං වා ආදිනා විතානාදීනං අත් ථාා කරගණපි ගතනාකාගරන 
පරිගභදුගෙපි අනාපත්   වුත් තා. 

එවම්පිමිස්කසත්වාෙතකමවක ොතී  ඉමිනා වාගතන ආහරිත් වා පා ගතපි 
අචිත් තකත් තා ආපත්  ගාවා  දස් ගස . ගකදුසිාමිස් සකතා, අත් තගනදු 
අත් ථාා සන් ථතස් ස කරණං කාරාපනං, පටිලාගභදු චා  ඉමාගනත් ථ තීණි 
අඞ් ොනි. 

ගකදුසිාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

547. සුද් ධකාළකසික් ඛාපදං උත් තානත් ථගමව. 

3. ද්කවභා සික්ඛාපදවණ්ණනා 

552. ද් ගවභාෙසික් ඛාපගද පන ද්කව භා ා  උක් කට් ඨපරිච් ගඡගදදු 
කාළකානං අධිකග් ෙහණස් ස පටික් ගඛපවගසන සික් ඛාපදස් ස පඤ් ඤත් තත් තා. 

තතියං ඔදාතානං චතුත්ථං ක ොචරියානන්   අාං ගහට් ඨිමපරිච් ගඡගදදු ගතසං 
අධිකග් ෙහගණ පටික් ගඛපාභාවගතදු, තස ්මා කාළකානං භාෙද් වාගතදු අධිකං 
න වට් ට , ගසසානං පන වුත් තප් පමාණගතදු අධිකම් පි වට් ට . 
‘‘කාළකානංගාව ච අධිකග් ෙහණස ්ස පටික් ඛිත් තත් තා කාළකානං උපඩ් ඪං 
ඔදාතානං වා ගෙදුචරිාානං වා උපඩ් ඪං ෙගහත් වාපි කාතුං වට් ටතී’’  වදන්  , 
‘‘අනාපත්   බහුතරං ඔදාතානං බහුතරං ගෙදුචරිාානං ආදියිත් වා කගරදු , 
සුද් ධං ඔදාතානං සුද් ධං ගෙදුචරිාානං ආදියිත් වා කගරදුතී’’  ඉමිනා තං සගම . 
‘‘කාළගක ඔදාගත ච ඨගපත් වා ගසසා ගෙදුචරිගාසුගාව සඞ් ෙහං ෙච් ඡන් තී’’  

වදන්  . ද්කව කෙොට්ඨාසා ොළොනන්   එත් ථ පන ‘‘එකස ්සපි 

කාළකගලදුමස් ස අ ගරකභාගව නිස් සග් ගිාං ගහදුතී’’  මාතිොට්ඨෙථායං 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. ද් ගවභාෙසික් ඛාපදවණ් ණනා( ත් තං, තං ‘‘ධාරයිත් වා ද් ගව තුලා 
ආදාතබ් බා’’  වචනගතදු තුලාධාරණාා න සගම . න හි ගලදුගම ෙගණත් වා 
තුලාධාරණා කරීා , අථ ෙගණත් වාව ධාරයිතබ් බං සිාා, කිං තුලාධාරණාා, 
තස් මා එවගමත් ථ අධිප් පාගාදු යුත් ගතදු සිාා – අචිත් තකත් තා සික් ඛාපදස් ස 
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පුබ් ගබ තුලාා ධාරයිත් වා ඨපිගතසු එකම් පි ගලදුමං තත් ථ පගතාය, 
නිස ්සග් ගිාන්  . අඤ් ඤථා ොබ් බිඤ ්ගඤායභාවගතදු ද් ගව තුලා නාදාතබ් බා, 
ඌනකතරාව ආදාතබ් බා සියුං. 

ද් ගවභාෙසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඡබ්බස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

557. ඡබ් බස ්සසික් ඛාපගද පන ‘‘ගාසං ගනදු සන් ථගත දාරකා උහදන්  පි 
උම් මිහන්  පි, ගාසං ගනදු සන් ථතා උන් දූගරහිපි ඛජ් ජන් තී’’  එවං පාළිපදානං 

සම් බන් ගධදු ගවදිතබ් ගබදු.  ද කරීගසදුස ්සග් ගෙ, මි  ගසචගන  පනිමස ්සත් ථං 

සන් ධාාාහ ‘‘වච්චම්පි පස්සාවම්පි ෙකරොන්තී’’ . 
පවාරණාඋගපදුසථපාටිපදදිවගසසු සන් ථතං කරිත් වා පුන ඡට් ගඨ වස් ගස 

පරිපුණ් ගණ පවාරණාඋගපදුසථපාටිපදදිවගසසු කගරදුන් ගතදු ‘‘ඡබ්බස්සානි 

ෙකරොතී’’  වුච් ච . ො ාදිවසගතදු පට් ඨාා කගරදුන් ගතදු පන 

අතිකරෙඡබ්බස්සානිෙකරොති නාම. 

ඡබ් බස ්සසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. නිසීදනසන්ථතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

565-6. නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපගද පන පඤ්ඤායිස්සතී  සගච සා ක කා 
මනාපා භවිස් ස , මනාපතාා භික් ඛුසඞ් ගඝදු සන් දිස ්සිස් ස . සගච අමනාපා, 
අමනාපතාා සන් දිස් සිස් සතී  අධිප් පාගාදු, ආරඤ් ඤකඞ් ොදීනි තීණි පාළිාං 
පධානඞ් ෙවගසන වුත් තානි, ගසසානිපි ගත සමාදියිංසුගාවා  ගවදිතබ් බං. 

ගතගනවාහ ‘‘සන්ථකත චතුත්ථචීවරසඤ්ඤිතායා’’ . උජ්ඣිත්වා  
විස් සජ් ගජත් වා. 

567. නිසීදනසන් ථතත් තා නිවාසනපාරුපනකිච් චං නත් ථී  ආහ ‘‘සකිං

නිසින්නඤ්කචව නිපන්නඤ්චා’’ . විදත්ථිමත්තන්   සුෙතවිදත් ථිං සන් ධාා 
වද . ඉදඤ් ච ගහට් ඨිමපරිච් ගඡදදස ්සනත් ථං වුත් තං. ‘‘විතානාදීනංගාව 
අත් ථාා කරගණ අනාපත්  වචනගතදු සගච නිපජ් ජනත් ථාා කගරදුන්  , 

ආපත්  ගාවා’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අකප් පිාත් තා පන ‘‘පරිභුඤ්ජිතුං

න වට්ටතී’’  වුත් තං. ඉදඤ් ච නිසීදනසන් ථතං නාම නිසීදනචීවරගමව, 
නාඤ ්ඤන්   වදන්  . නිසීදනසික් ඛාපගදපි නිසීදනං නාම සදසං වුච් චතී  ච 
අට් ඨකථාාඤ් චස ්ස ‘‘සන් ථතසදිසං සන් ථරිත් වා එකස් මිං අන් ගත 
සුෙතවිදත් ථිාා විදත් ථිමත් ගත පගදගස ද් වීසු ඨාගනසු ඵාගලත් වා  ස් ගසදු දසා 
කරීාන්  , තාහි දසාහි සදසං නාම වුච් චතී’’  )පාචි. අට් ඨ. 531) වචනගතදු 
ඉධාපි ‘‘නිසීදනං නාම සදසං වුච් චතී’’  ච ‘‘සන් ථගත 
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චතුත් ථචීවරසඤ් ඤිතාාා’’  ච වචනගතදු තං යුත් තං විා දිස් ස . ගකචි පන 
‘‘නිසීදනසන් ථතං එළකගලදුමානි සන් ථරිත් වා සන් ථතං විා කගරදුන්  , තං 
අවායිමං අනධිට් ඨානුපෙං, නිසීදනචීවරං පන ඡන් නං චීවරානං අඤ් ඤතගරන 
කගරදු  අධිට් ඨානුපෙං, තං කගරදුන් තා ච නන් තකානි සන් ථරිත් වා 
සන් ථතසදිසං කගරදුන් තී’’  වදන්  , වීමංසිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. 

නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. එළෙකෙොමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

571. එළගලදුමසික් ඛාපගද පන ආසුම්භී  එත් ථ ‘‘අසුම් භී’’  පඨන්  . 

කිෙන්තා  ඉමිනා කිලන් තතාා ගත ඔනමිත් වා පාගතතුං න සක් ගකදුන් තී  

දස් ගස . අද්ධානමග් ප්පටිපන්නස්සා  ඉදං වත් ථුමත් තදීපනවගසන පාළිාං 
වුත් තං. ාත් ථ කත් ථචි පන ධම් ගමන ලභිත් වා ෙණ් හිතුං වට් ට ගාව. 

තිකයොජනපරමන්   ච ෙහිතට් ඨානගතදු  ගාදුජනප් පමාණං ගදසන්   
එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. 

572. ස ත්ථා  කරණත් ගථ නිස් සක් කවචනන්   ආහ ‘‘ස ත්කථනා’’ . 

අසන්කත ාරකෙ  පාළියං භික් ඛුගනදු අනුරූපතාදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන 
හාරගක විජ් ජමාගන  ගාදුජනබ් භන් තගර සහත් ථා හරන් තස ්ස 

ආපත්  දස ්සනත් ථං.  ගාදුජනගතදු බහි බහිතිකයොජනන්   ආහ 

‘‘තිකයොජනකතො බහි පාකතතී’’ . කතන  රිකතපි ආපත්තිකයවා  
සඋස් සාහත් තා අනාණත්  ාා හටත් තා ච. ස පි හි සඋස් සාහභාගව ආණත්  ාා 
ගච හර , අනාපත්   ‘‘අඤ ්ඤං හරාගපතී’’  වචනගතදු. අඤ් ගඤදු හරිස් සතී  

අධිප් පාාාභාවගතදු ‘‘සුද්ධචිත්කතන ඨපිත’’න්   වුත් තං. සඋස්සා ත්තා  
 ගාදුජනා ක් කමගන සඋස් සාහත් තා. ඉදඤ් ච ‘‘අඤ ්ගඤදු හරිස් සතී’’  

අසුද් ධචිත් ගතන ඨපිතං සන් ධාා වුත් තං, අචිත්තෙත්තා  ඉදං පන 

සුද් ධචිත් ගතන ඨපිතං සන් ධාා. අනාපත්ති පාළියා න සකමතී  ‘‘ ගාදුජනං 
හරතී’’ ආදිපාළිාා, විගසසගතදු ‘‘අඤ ්ඤං හරාගපතී’’  පාළිාා ච න සගම . 

සගච සාමිකං ජානාගපත් වා ඨගප , ආණත්  ාා හරාගප  නාමා  ආහ 

‘‘සාමිෙස්ස අජානන්තස්කසවා’’ . අ ච්ඡන්කතපී  ෙමනං උපච් ඡින් දිත් වා 

ඨිතාාගනපි. ක ට්ඨාවා ච්ඡන්කතො  භූමිාං ෙච් ඡන් ගතදු. අඤ්ඤං රාකපතී  

එත් ථ අඤ්ඤ-ග් ෙහගණන සාමඤ ්ඤගතදු  රච් ඡානෙතාපි සඞ් ෙහිතා  ආහ – 

‘‘අඤ්ඤං රාකපතීති වචනකතො අනාපත්තී’’ . සුඞ්ෙඝාකතආපත්තික ොතී  

අඤ ්ඤං හරාගපන් තස් ස ආපත්  . තත්ථ අනාපත්තී  අඤ් ඤවිහිතස් ස 
ගථායචිත් තාභාවගතදු අනාපත්  . 
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575. ‘‘තං රන්තස්සා  පුන  ගාදුජනං හරන් තස ්සා’’  ම ා ණ්ඨිපකද 

වුත් තං. තං පන මාතිොට්ඨෙථායං අඞ් ගෙසු ‘‘පඨමප් පටිලාගභදු ස  ඉමිනා 
වචගනන න සගම . ‘‘පඨමප් පටිලාගභදු’’  හි ඉදං ො ාප් පටිලාගභදු 
ආපත්  ාා අඞ් ෙං න ගහදුතී  දීගප , තස් මා පාළිාං අට් ඨකථාාඤ් ච 
විගසසාභාවගතදු අච් ඡින් නං පටිලභිත් වා හරන් තස ්ස පුන  ගාදුජනා ක් කගමපි 
අනාපත්   වුත් තා  අම් හාකං ඛන්  . අඤ් ඤථා අච් ඡින් නං පටිලභිත් වා පුන 

 ගාදුජනං හරතී  වගදාය. වීමංසිත් වා යුත් තතරං ෙගහතබ් බං. අනාපත්ති

ෙතභණ්ඩන්   එත් ථ ‘‘කම් බලගකදුජවාදිකතභණ් ඩම් පි. පක චීවගර 
ලග් ෙගලදුමානි ආපත්  ං ජගනන්  ගාවා’’  වදන්  . 

තනුකපත් තත් ථවිකන් තගර අඝට් ටනත් ථං පක් ඛිපන්  . පක්ඛිත්තන්   

කණ් ණච් ඡිද් ගද පක් ඛිත් තං. නිධානමුඛංනාමා  ඉමිනා කතභණ් ඩසඞ් ඛයං න 
ෙච් ඡතී  දස් ගස . එළකගලදුමානං අකතභණ් ඩතා, පඨමප් පටිලාගභදු, අත් තනා 
ආදාා වා අඤ් ඤස ්ස අජානන් තස් ස ාාගන පක් ඛිපිත් වා වා 
 ගාදුජනා ක් කමනං, ආහරණපච් චාහරණං, අවාසාධිප් පාාතා  ඉමාගනත් ථ 
පඤ ්ච අඞ් ොනි. 

එළකගලදුමසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

576. එළකගලදුමගධදුවාපනසික් ඛාපදං උත් තානත් ථගමව. 

8. රූපියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

583-584. රූපිාසික් ඛාපගද පන සත්ථුවණ්කණො  සත් ථුනා 
සමානවණ් ගණදු. සත් ථුගනදු වණ් ගණදු සත් ථුවණ් ගණදු, සත් ථුවණ් ගණදු විා 
වණ් ගණදු අස් සා  සත් ථුවණ් ගණදු  මජ් ඣපදගලදුපීසමාගසදු දට් ඨබ් ගබදු. 

පාෙතිකෙො නාම එතරහි පක කහාපගණදු. රුක්ඛඵෙබීජමකයො  

 න්  ණිකාදිරුක් ඛානං ඵලබීගජන කගතදු. ඉච්කචතං සබ්බම්පී  
ාථාවුත් තගභදං සබ් බම් පි චතුබ් බිධං නිස් සග් ගිාවත් ථු ගහදුතී  සම් බන් ගධදු. 

ජාතරූපමාසකෙො  සුවණ් ණකහාපගණදු. 

 ණ්ක යයා  අත් තගනදු අත් ථාා දීාමානං වා කත් ථචි ඨිතං වා 
නිප් පරිග් ෙහං දිස ්වා සාං ෙණ් ගහාය. ‘‘ඉදං අායස් ස ගහදුතූ’’  එවං සම් මුඛා 
වා ‘‘අසුකස ්මිං නාම ඨාගන මම හිරඤ් ඤසුවණ් ණං අත් ථි, තං තුය් හං ගහදුතූ’’  
එවං පරම් මුඛා ඨිතං වා ගකවලං වාචාා වා හත් ථමුද් දාා වා ‘‘තුය් හ’’න්   
වත් වා පරිච් චත් තස් ස කාාවාචාහි අප් පටික් ඛිපිත් වා චිත් ගතන සාදිානං 

උපනික්ඛිත්තසාදියනං නාම. ‘‘සාදිාතී’’  වුත් තගමවත් ථං විභාගව  

‘‘ ණ්හිතුොකමො ක ොතී’’ . ‘‘ඉදං ගුත්තට්ඨාන’’න්ති ආචික්ඛිතබ්බන්   
පච් චාපරිගභදුෙංගාව සන් ධාා ආචික් ඛිතබ් බං. ‘‘ඉධ නික් ඛිපාහී’’  වුත් ගත 
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‘‘උග් ෙණ් හාගපාය වා’’  වුත් තලක් ඛගණන නිස් සග් ගිාං ගහදුතී  ආහ – ‘‘ඉධ

නික්ඛිපාහීති න වත්තබ්බ’’න්  . පරගතදු ‘‘ඉමං  ණ් ා’’ති න වත්තබ්බන්   

එත් ථාපි එගසව නගාදු. ෙප්පියඤ්ච අෙප්පියඤ්චනිස්සායඨිතකමවක ොතී  
ාස් මා තගතදු උප් පන් නපච් චාපරිගභදුගෙදු කප් ප , තස් මා කප් පිාං නිස් සාා 
ඨිතං. ාස් මා පන ොබ් බිචාරණාා තගතදු උප් පන් නපච් චාපරිගභදුගෙදුපි න 
කප් ප , තස් මා අකප් පිාං නිස ්සාා ඨිතන්   ගවදිතබ් බං. 

නකතනකිඤ්චිෙප්පියභණ්ඩං කචතාපිතන්   එත් ථ ගචතාපිතං ගච, නත් ථි 
පරිගභදුගුපාගාදු, තස් මා එවං වුත් තං. අකප් පිාඤ් හි නිස ්සග් ගිාං වත් ථුං 
උග් ෙණ් හිත් වා තං අනිස් සජ් ජිත් වාව ගචතාපිතං කප් පිාභණ් ඩං සඞ් ඝස් ස 
නිස ්සට් ඨම් පි සබ් ගබසං න කප් ප . ගකචි පන ‘‘ාස් මා නිස ්සග් ගිාං වත් ථුං 
පටිග් ෙගහත් වා ගචතාපිතං කප් පිාභණ් ඩං සඞ් ඝස ්ස නිස ්සජ් ජාමී  නිස් සට් ඨං 
විනාව උපාාං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ට , තස් මා ‘න ගතන කිඤ් චි කප් පිාභණ් ඩං 

ගචතාපිත’න්   වුත් ත’’න්   වදන්  . ‘‘ආරාමිොනං වා පත්තභා න්   ඉදං 
ගිහීනං හත් ථෙගතදුපි ගසදුගාව භාගෙදු  කත් වා වුත් තං. සගච පන ගතන 
අඤ ්ඤං පරිවත් ගතත් වා ආරාමිකා ගදන්  , පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’  

මජ්ඣිම ණ්ඨිපකද චූළ ණ්ඨිපකද ච වුත් තං. තකතො  රිත්වා  අඤ් ගඤසං 

පත් තභාෙගතදු හරිත් වා. ෙසිණපරිෙම්මන්   ආගලදුකකසිණපරිකම් මං. 

මඤ්චපීඨාදීනිවා  එත් ථ ‘‘තගතදු ෙහිතමඤ් චපීඨාදීනි පරිවත් ගතත් වා අඤ් ඤං 

ගච ෙහිතං, වට් ටතී’’  වදන්  . ඡායාපී  ගභදුජනසාලාදීනං ඡාාාපි. 

පරිච්කඡදාතික්ෙන්තා  ගෙහපරිච් ගඡදං අ ක් කන් තා, ඡාාාා ෙතෙතට් ඨානං 

ගෙහං නාම න ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. මග්ක නපී  එත් ථ ‘‘සගච අඤ් ගඤදු 

මග් ගෙදු නත් ථි, මග් ෙං අධිට් ඨහිත් වා ෙන් තුං වට් ටතී’’  වදන්  . කීතායා  

ගතන වත් ථුනා කීතාා. උපනික්කඛපංඨකපත්වාසඞ්කඝොපච්චකයපරිභුඤ්ජතී  
සගච උපාසගකදු ‘‘අ බහු එතං හිරඤ් ඤං, ඉදං, භන් ගත, අජ් ගජව න 
විනාගසතබ් බ’’න්   වත් වා සාං උපනික් ගඛපං ඨගප , අඤ් ගඤන වා 
ඨපාගප , එතං උපනික් ගඛපං ඨගපත් වා තගතදු උදාං පරිභුඤ් ජන් ගතදු සඞ් ගඝදු 

පච් චගා පරිභුඤ් ජ , ගතන වත් ථුනා ෙහිතත් තා ‘‘අෙප්පිය’’න්   වුත් තං. 

585. පතිකතොොසං අසමන්නා රන්කතන පාකතතබ්බන්   ඉදං 
නිරගපක් ඛභාවදස් සනපරන්   ගවදිතබ් බං, තස් මා ප තට් ඨාගන ඤාගතපිස් ස 
ගූථං ඡඩ් ගඩන් තස් ස විා නිරගපක් ඛභාගවදුගාගවත් ථ පමාණන්   ගවදිතබ් බං. 

අසන්තසම්භාවනායා  අත් තනි අවිජ් ජමානඋත් තරිමනුස ්සධම් මාගරදුචනං 

සන් ධාා වුත් තං. කථයයපරිකභොක ො නාම අනරහස් ස පරිගභදුගෙදු. භෙවතා හි 
අත් තගනදු සාසගන සීලවගතදු පච් චාා අනුඤ් ඤාතා, න ොස ්සීලස් ස. දාාකානම් පි 
සීලවගතදු එව පරිච් චාගෙදු, න ොස් සීලස ්ස අත් තගනදු කාරානං මහප් ඵලභාවස ්ස 
පච් චාසීසනගතදු. ඉ  සත් ථාරා අනනුඤ් ඤාතත් තා දාාගකහි ච 
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පටුන 

අපරිච් චත් තත් තා ොස් සීලස ්ස පරිගභදුගෙදු ගථායපරිගභදුගෙදු. ඉණවගසන 

පරිගභදුගෙදු ඉණපරිකභොක ො, පටිග් ොහකගතදු දක් ඛිණාවිසුද් ධිාා අභාවගතදු 

ඉණං ෙගහත් වා පරිගභදුගෙදු විාා  අත් ගථදු. තස්මා  ‘‘සීලවගතදු’’ ආදිනා 

වුත් තගමවත් ථං කාරණභාගවන පච් චාමස . චීවරං පරිකභොක  පරිකභොක   
කාාගතදු ගමදුගචත් වා ගමදුගචත් වා පරිගභදුගෙ. පුගරභත් ත…ගප.… 
පච් ඡිමාාගමසු පච් චගවක් ඛිතබ් බන්   සම් බන් ගධදු. තථා අසක් ගකදුන් ගතන 
ාථාවුත් තකාලවිගසසවගසන එකස් මිං දිවගස චතුක් ඛත් තුං  ක් ඛත් තුං 
ද් වික් ඛත් තුං සකිංගාව වා පච් චගවක් ඛිතබ් බං. 

සචස්ස අපච්චකවක්ඛකතොව අරුකණො උග් ච්ඡති, ඉණපරිකභො ට්ඨාකන

තිට්ඨතී  එත් ථ ‘‘හිගායදු ාං මාා චීවරං පරිභුත් තං, තං ාාවගදව සීතස් ස 
පටිඝාතාා…ගප.… හිරිගකදුපීනප් පටිච් ඡාදනත් ථං, හිගායදු ගාදු මාා 
පිණ් ඩපාගතදු පරිභුත් ගතදු, ගසදු ගනව දවාාා ආදිනා සගච 
අතීතපරිගභදුෙපච් චගවක් ඛණං න කගරාය, ඉණපරිගභදුෙට් ඨාගන  ට් ඨතී’’  

වදන්  , වීමංසිතබ් බං. කසනාසනම්පි පරිකභොක  පරිකභොක   පගවගස 
පගවගස. එවං පන අසක් ගකදුන් ගතන පුගරභත් තාදීසු පච් චගවක් ඛිතබ් බං. තං 
ගහට් ඨා වුත් තනගාගනව සක් කා විඤ් ඤාතුන්   ඉධ විසුං න වුත් තං. 

සතිපච්චයතා  ස ාා පච් චාභාගවදු, පටිග් ෙහණස ්ස පරිගභදුෙස් ස ච 
පච් චගවක් ඛණස ාා පච් චාභාගවදු යුජ් ජ , පච් චගවක් ඛිත් වාව 

පටිග් ෙගහතබ් බං පරිභුඤ් ජිතබ් බඤ ්චා  අත් ගථදු. ගතගනවාහ ‘‘සතිං 

ෙත්වා’’ ආදි. එවංසන්කතපී  ාදිපි ද් වීසුපි ඨාගනසු පච් චගවක් ඛණා යුත් තා, 
එවං සන් ගතපි. අපගර පනාහු ‘‘ස පච් චාතා  ස ගභසජ් ජපරිගභදුෙස් ස 
පච් චාභාගව පච් චගා  අත් ගථදු. එවං සන් ගතපී  පච් චගා ස පී’’ , තං 
ගතසං ම මත් තං. තථා හි පච් චාසන් නිස ්සිතසීලං පච් චගවක් ඛණාා විසුජ් ඣ , 
න පච් චාසබ් භාවමත් ගතන. 

නනු ච ‘‘පරිගභදුගෙ කගරදුන් තස් ස අනාපත් තී’’  ඉමිනා 
පා ගමදුක් ඛසංවරසීලං වුත් තං, තස් මා පච් චාසන් නිස් සිතසීලස් ස 
පා ගමදුක් ඛසංවරසීලස් ස ච ගකදු විගසගසදු ? වුච් චගත – පුරිගමසු තාව තීසු 
පච් චගාසු විගසගසදු පාකගටදුගාව, ගිලානපච් චගා පන ාථා ව ං කත් වා 
රුක් ඛමූගල ගෙදුපිගත තස් ස ඵලානිපි රක් ඛිතානිගාව ගහදුන්  , එවගමව 
පච් චගවක් ඛණාා පච් චාසන් නිස ්සිතසීගල රක් ඛිගත තප් පටිබද් ධං 
පා ගමදුක් ඛසංවරසීලම් පි නිප් ඵන් නං නාම ගහදු . ගිලානපච් චාං 
අපච් චගවක් ඛිත් වා පරිභුඤ් ජන් තස් ස සීලං භිජ් ජමානං 
පා ගමදුක් ඛසංවරසීලගමව භිජ් ජ , පච් චාසන් නිස ්සිතසීලං පන 
පච් ඡාභත් තපුරිමාාමාදීසු ාාව අරුණුග් ෙමනා අපච් චගවක් ඛන් තස් ගසව භිජ් ජ . 
පුගරභත් තඤ් හි අපච් චගවක් ඛිත් වාපි ගිලානපච් චාං පරිභුඤ් ජන් තස් ස 
අනාපත්  , ඉදගමගතසං නානාකරණං. 
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එවං පච් චාසන් නිස් සිතසීලස් ස විසුද් ධිං දස් ගසත් වා ගතගනව පසඞ් ගෙන 

සබ් බාපි සුද් ධිගාදු දස් ගසතුං ‘‘චතුබ්බිධා හි සුද්ධී’’ ආදිමාහ. තත් ථ සුජ් ඣ  

එතාාා  සුද් ධි, ාථාධම් මං ගදසනාව සුද් ධි කදසනාසුද්ධි. වුට් ඨානස් සපි ගචත් ථ 
ගදසනාා එව සඞ් ෙගහදු දට් ඨබ් ගබදු. ඡින් නමූලාපත් තීනං පන 

අභික් ඛුතාපටිඤ් ඤාව ගදසනා. අධිට් ඨානවිසිට් ගඨදු සංවගරදුව සුද් ධි සංවරසුද්ධි. 

ධම් ගමන සගමන පච් චාානං පරිගාට් ඨි එව සුද් ධි පරිකයට්ඨිසුද්ධි. චතූසු 

පච් චගාසු වුත් තවිධිනා පච් චගවක් ඛණාව සුද් ධි පච්චකවක්ඛණසුද්ධි. එස තාව 
සුද් ධීසු සමාසනගාදු. සුද් ධිමන් ගතසු සීගලසු ගදසනා සුද් ධි එතස් සා  

කදසනාසුද්ධි. ගසගසසුපි එගසව නගාදු. නපුනඑවං ෙරිස්සාමී  එත් ථ එවන්   

සංවරගභදං සන් ධාාාහ. ප ායා  වජ් ගජත් වා, අකත් වා  අත් ගථදු. 

දාතබ් බට් ගඨන දාාං, තං ආදිාන් තී  දායාදා, අනනුඤ් ඤාගතසු සබ් ගබන 
සබ් බං පරිගභදුොභාවගතදු අනුඤ් ඤාගතසුගාව ච පරිගභදුෙසබ් භාවභාවගතදු 

භික් ඛූහි පරිභුඤ් ජිතබ් බපච් චාා භෙවගතදු සන් තකා. ධම්මදායාදසුත්තඤ්කචත්ථ 

සාධෙන්   – 

‘‘ධම් මදාාාදා ගම, භික් ඛගව, භවථ, මා ආමිසදාාාදා. අත් ථි ගම 
තුම් ගහසු අනුකම් පා, ‘කින්   ගම සාවකා ධම් මදාාාදා භගවායං, ගනදු 
ආමිසදාාාදා’’’  (ම. නි. 1.29) – 

එවං පවත් තං ධම් මදාාාදසුත් තඤ් ච එත් ථ එතස් මිං අත් ගථ සාධකං. 

අවීතරාොනං තණ් හාපරවසතාා පච් චාපරිගභදුගෙ සාමිභාගවදු නත් ථි, 
තදභාගවන වීතරාොනං තත් ථ සාමිභාගවදු ාථාරුචි පරිගභදුෙසබ් භාවගතදු. තථා 
හි ගත පටිකූලම් පි අප් පටිකූලාකාගරන අප් පටිකූලම් පි පටිකූලාකාගරන 
තොභාම් පි වජ් ගජත් වා අජ් ඣුගපක් ඛනාකාගරන පච් චගා පරිභුඤ් ජන්  , 

දාාකානඤ ්ච මගනදුරථං පරිපූගරන්  . ගතනාහ – ‘‘කතහිතණ් ාය දාසබයං

අතීතත්තා සාමිකනො හුත්වා පරිභුඤ්ජන්තී’’ . ගාදු පනාාං සීලවගතදු 
පච් චගවක් ඛිතපරිගභදුගෙදු, ගසදු ඉණපරිගභදුෙස් ස පච් චනීකත් තා 
ආණණයපරිගභදුගෙදු නාම ගහදු . ාථා හි ඉණායිගකදු අත් තගනදු රුචිාා 
ඉච් ඡිතගදසං ෙන් තුං න ලභ , එවං ඉණපරිගභදුෙයුත් ගතදු ගලදුකගතදු 
නිස ්සරිතුං න ලභතී  තප් පටිපක් ඛත් තා සීලවගතදු පච් චගවක් ඛිතපරිගභදුගෙදු 
ආණණයපරිගභදුගෙදු  වුච් ච , තස් මා නිප් පරිාාාගතදු 
චතුපරිගභදුෙවිනිමුත් ගතදු විසුංගාවාාං පරිගභදුගෙදු  ගවදිතබ් ගබදු. ගසදු ඉධ 
විසුං න වුත් ගතදු, දාාජ් ජපරිගභදුගෙගාව වා සඞ් ෙහං ෙච් ඡතී . සීලවාපි හි 

ඉමාා සික් ඛාා සමන් නාෙතත් තා ගසක් ගඛදුත් ගවව වුච් ච . සබ්කබසන්   
අරිාානං පුථුජ් ජනානඤ් ච. 
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කථං පුථුජ් ජනානං ඉගම පරිගභදුො සම් භවන් තී ? උපචාරවගසන. ගාදු හි 
පුථුජ් ජනස ්සපි සල් ගලඛප් පටිපත්  ාං ඨිතස් ස පච් චාගෙධං පහාා තත් ථ 
අනුපලිත් ගතන චිත් ගතන පරිගභදුගෙදු, ගසදු සාමිපරිගභදුගෙදු විා ගහදු . 
සීලවගතදු පන පච් චගවක් ඛිතපරිගභදුගෙදු දාාජ් ජපරිගභදුගෙදු විා ගහදු  
දාාකානං මගනදුරථස් ස අවිරාධනගතදු. ගතගනව වුත් තං 
‘‘දාාජ් ජපරිගභදුගෙගාව වා සඞ් ෙහං ෙච් ඡතී’’ . කලයාණපුථුජ් ජනස ්ස 
පරිගභදුගෙ වත් තබ් බගමව නත් ථි තස් ස ගසක් ඛසඞ් ෙහගතදු. 
ගසක් ඛසුත් තඤ් ගහතස් ස අත් ථස් ස සාධකං. 

ෙජ්ජිනා සද්ධිං පරිකභොක ො නාම ලජ් ජිස ්ස සන් තකං ෙගහත් වා 

පරිගභදුගෙදු. අෙජ්ජිනාසද්ධින්   එත් ථාපි එගසව නගාදු. ආදිකතොපට්ඨායහි

අෙජ්ජී නාම නත්ථී  ඉමිනා දිට් ඨදිට් ගඨසුගාව ආසඞ් කා න කාතබ් බා  

දස් ගස . අත්තකනො භාරභූතා සද් ධිවිහාරිකාදගාදු. කසොපි නිවාකරතබ්කබො  
ගාදු පස් ස , ගතන නිවාගරතබ් ගබදු. ාස් මා අලජ් ජීපරිගභදුගෙදු නාම ලජ් ජිගනදු 
වුච් ච , තස් මා ආපත්   නාම නත් ථි උභින් නම් පි අලජ් ජීභාවගතදු, 
‘‘අලජ් ජීපරිගභදුගෙදු’’  ඉදං නාමමත් තගමව න ලබ් භතී  වුත් තං ගහදු . 

‘‘ආපත්   පන අත් ථිගාවා  වදන් තී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

අධම්මිකයො  අගනසනාදීහි උප් පන් ගනදු. ධම්මිකයො  භික් ඛාචරිාාදීහි 

උප් පන් ගනදු. සඞ්ඝස්කසව කදතී  භත් තං අග් ෙගහත් වා අත් තනා 

ලද් ධසලාකංගාව ගද . සකච පන ෙජ්ජී අෙජ්ජිං පග් ණ් ාති…කප.… 

අන්තරධාකපතී  එත් ථ ගකවලං පග් ෙණ් හිතුකාමතාා එවං කාතුං න වට් ට , 
ධම් මස ්ස පන සාසනස් ස ගසදුතූනඤ් ච අනුග් ෙහත් ථාා වට් ටතී  ගවදිතබ් බං. 
පුරිමනගාන ‘‘ගසදු ආපත්  ාා කාගරතබ් ගබදු’’  වුත් තත් තා ඉමස ්ස 
ආපත්  ගාවා  වදන්  . උද් ගදසග් ෙහණාදිනා ධම් මස් ස පරිගභදුගෙදු 

ධම්මපරිකභොක ො. ධම් මානුග් ෙගහන ෙණ් හන් තස් ස ආපත්  ාා අභාගවපි 

ගථගරදු තස් ස අලජ් ජිභාවංගාව සන් ධාා ‘‘පාකපොකිරාය’’න්  ආදිමාහ. තස්ස

පනසන්තිකෙ  මහාරක් ඛිතත් ගථරස ්ස සන්  ගක. 

586. රාකජොකරොධාදකයො ආදි ‘‘ඉදං ෙණ් හිස ්සාමී’’  

ගචතනාමත් තසම් භවගතදු වුත් තං. අස්සතියාදින්නන්   එත් ථ අස් ස ාා දින් නං 
නාම අපරිච් චත් තං ගහදු , තස් මා දසන් ගත බද් ධකහාපණාදි අස් ස ාා දින් නං 
භික් ඛුනා වත් ථසඤ් ඤාා පටිග් ෙහිතඤ් ච, තගතදු ගනව රූපිාං දින් නං, නාපි 
පටිග් ෙහිතඤ් ච ගහදුතී  එත් ථ ආපත්  ගදසනාකිච් චං නත් ථි, තං පන 
දාාකානගමව පටිදාතබ් බං. ගතන අකප් පිාවත් ථුනා ගත ගච දාාකා සප් පිආදීනි 
කිණිත් වාන සඞ් ඝස් ස තස් ස ච භික් ඛුගනදු ගදන්  , සබ් ගබසං කප් ප  
දාාකානංගාව සන් තකත් තා. අට් ඨකථාාං පන පුඤ ්ඤකාගමහි පරිච් චජිත් වා 
දින් නගමව සන් ධාා ‘‘පුඤ ්ඤකාමා…ගප.… රූපිගා අරූපිාසඤ් ඤී රූපිාං 
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පටුන 

පටිග් ෙණ් හාතී  ගවදිතබ් ගබදු’’  වුත් තං, තස් මා පරිච් චජිත් වා දින් නං 
වත් ථසඤ ්ඤාා ෙණ් හගතදුපි නිස් සග් ගිාගමව. ගතන ාදි ගත දාාකා ගනදු 
ආෙන් ත් වා ෙණ් හන්  , දාාගක පුච් ඡිත් වා අත් තගනදු අත් ථාා ගච පරිච් චත් තං, 

සඞ් ගඝ නිස ්සජ් ජිත් වා ආපත්   ගදගසතබ් බා. තව කචොළෙං පස්සාහීහි ඉමිනා 
ගිහිසන් තගකපි ‘‘ඉදං ෙණ් හථා’’ ආදිඅකප් පිාගවදුහාගරන විධානං භික් ඛුගනදු 

න කප් පතී  දීගප . එෙපරිච්කඡදානී  කිරිාාකිරිාභාවගතදු එකපරිච් ගඡදානි. 
ජාතරූපරජතභාගවදු, අත් තුද් ගදසිකතා, කහාපණාදීසු අඤ ්ඤතරභාගවදු  
ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 

රූපිාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. රූපියසංකවො ාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

587. රූපිාසංගවදුහාරසික් ඛාපගද ජාතරූපාදිචතුබ් බිධම් පි නිස් සග් ගිාවත් ථු 

ඉධ රූපිාග් ෙහගණගනව ෙහිතන්   ආහ ‘‘ජාතරූපරජතපරිවත්තන’’න්  . 

පටිග් හිතපරිවත්තකන  සාදිතරූපිාස් ස පරිවත් තගන, අසාදියිත් වා වා 
කප් පිගාන ොගහන පටිග් ෙහිතරූපිාපරිවත් තගන. 

589.  -කාරස ්ස ෙ-කාරං කත් වා ‘‘සීසූපක’’න්   ලිඛිතං, පදභාජගන 

ඝනෙතන්   පිණ් ඩං කතං. සත්ථුවණ්කණො ආදීසු ‘‘සත් ථුවණ් ගණදු ච 
කහාපගණදු ච…ගප.… ගා ච ගවදුහාරං ෙච් ඡන් තී’’  එවං සබ් බත් ථ 

සමුච් චගාදු ගවදිතබ් ගබදු. රූපිකය රූපියසඤ්ඤී  සකසන් තකං වද . රූපියං

කචතාකපතී  පරසන් තකං වද . ‘‘නිස්සග්ගියවත්ථුනා දුක්ෙටවත්ථුං වා 

ෙප්පියවත්ථුංවාකචතාකපන්තස්සපිඑකසවනකයො’’  ඉදං කස ්මා වුත් තං. න හි 
‘‘රූපිගා රූපිාසඤ් ඤී අරූපිාං ගචතාගප , නිස ්සග් ගිාං 

පාචිත්  ා’’න්  ආදිත්  ගකදු පාළිාං වුත් ගතදු  ආහ ‘‘කයො හී’’ ආදි. 

තස්සානුකෙොමත්තා  එත් ථාාමධිප් පාගාදු – රූපිාසංගවදුහාගරදු නාම න 
ගකවලං රූපිගාන රූපිාපරිවත් තනගමව, අථ ගඛදු ‘‘අරූපිගා රූපිාසඤ් ඤී 
රූපිාං ගචතාගපතී’’  වුත් තත් තා අරූපිගාන රූපිාගචතාපනම් පි 
රූපිාසංගවදුහාගරදු නාම ගහදුතී  එතස් මිං පක් ගඛපි රූපිගා ස  
රූපිාසංගවදුහාගරදුගාව ගහදුතී  අාමත් ගථදු අවුත් ගතදුපි විඤ් ඤාාතී . 

අරූපියං නාම ොක් කටවත් ථුකප් පිාවත් ථූනි. එෙන්කතනරූපියපක්කඛ  එගකන 
අන් ගතන රූපිාපක් ගඛ  අාං අත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. ‘‘එකගතදු 
රූපිාපක් ගඛ’’  වා පාගඨදු ගවදිතබ් ගබදු. ‘‘එකරූපිාපක් ගඛ’’ පි පඨන්  , 
තත් ථාපි එකගතදු රූපිාපක් ගඛ  අාගමවත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. 

කප් පිාවත් ථුනා කප් පිාවත් ථුගනදු කාවික් කගාපි තාව නිස් සග් ගිාං ගහදු , 
ොක් කටවත් ථුනා ොක් කටවත් ථුගනදු කාවික් කගා කස ්මා න ගහදුතී  
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අන්ධෙට්ඨෙථාය අධිප් පාගාදු. ඉදං සික් ඛාපදං…ගප.… අරූපිගාන ච 

රූපිාගචතාපනං සන් ධාා වුත් තන්   සම් බන් ගධදු. ඉධා  ඉමස ්මිං 

රූපිාසංගවදුහාරසික් ඛාපගද. තත්ථා  කාවික් කාසික් ඛාපගද. කතකනවා  
කප් පිාවත් ථුනාගාව. 

පුන කප් පිාභාවං ගනතුං අසක් කුගණායත් තා ‘‘ම ාඅෙප්පිකයො නාමා’’  

වුත් තං. ‘‘න සක්ො කෙනචි උපාකයන ෙප්පිකයො ොතුන්   ඉදං 
පඤ ්චන් නංගාව සහධම් මිකානං අන් තගර පරිවත් තනං සන් ධාා වුත් තං, ගිහීහි 
පන ෙගහත් වා අත් තගනදු සන් තකං කත් වා දින් නං සබ් ගබසං කප් පතී’’  
වදන්  . ‘‘න සක් කා ගකනචි උපාගාන කප් පිගාදු කාතු’’න්   පන ඉමිනාව 
පටිග් ෙහිතරූපිාං අනිස් සජ් ජිත් වාව ගතන ගචතාපිතං කප් පිාභණ් ඩම් පි 
සඞ් ඝස ්ස නිස් සට් ඨං පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ටතී  සිද් ධං. 

ගා පන ‘‘පටිග් ෙහිතරූපිාං අනිස් සජ් ජිත් වාපි ගතන පරිවත්  තං 
කප් පිාභණ් ඩං සඞ් ඝස් ස නිස ්සට් ඨං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’  වදන්  , ගතසං ‘‘න 
සක් කා ගකනචි උපාගාන කප් පිගාදු කාතු’’න්   ඉදං න යුජ් ජ . ගත පගනත් ථ 
එවං වදන්   ‘‘ාස් මා නිස් සජ් ජිතබ් බවත් ථුං අනිස් සජ් ජිත් වාව උපරූපරි අඤ් ඤං 
අඤ ්ඤංගාව කතං, තස් මා පරිච් ගඡදාභාවගතදු ඉධ නිස් සජ් ජිතුං අවත් වා ‘න 
සක් කා ගකනචි උපාගාන කප් පිගාදු කාතු’න්   වුත් තං, 
පරිච් ගඡදාභාවගතදුගාව ‘මූගල මූලසාමිකානං, පත් ගත ච පත් තසාමිකානං 
දින් ගන කප් පිගාදු ගහදුතී’  ච න වුත් ත’’න්  . ාදි පටිග් ෙහිතරූපිාං 
අනිස ්සජ් ජිත් වා ගචතාපිතං කප් පිාභණ් ඩම් පි සඞ් ඝස ්ස නිස ්සට් ඨං පරිභුඤ් ජිතුං 
වට් ට , එවං සන් ගත ඉධාපි අවසානවත් ථුං ෙගහත් වා සඞ් ඝස් ස නිස ්සට් ඨං 
කස ්මා න වට් ට , ‘‘ගාදු පන රූපිාං උග් ෙණ් හිත් වා…ගප.… පත් ගත ච 
පත් තසාමිකානං දින් ගන කප් පිගාදු ගහදුතී’’  ඉමිනාපි පටිග් ෙහිතරූපිාං 
අනිස ්සජ් ජිත් වා ගචතාපිතං කප් පිාභණ් ඩම් පි සඞ් ඝස ්ස නිස් සට් ඨං පරිභුඤ් ජිතුං 
න වට් ටතී  සිද් ධං. ාදි තං නිස ්සට් ඨං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ගටාය, ‘‘මූගල 
මූලසාමිකානං, පත් ගත ච පත් තසාමිකානං දින් ගන කප් පිගාදු ගහදුතී’’  න 
වගදාය. අපගර පගනත් ථ එවං වදන්   ‘‘ාදි සඞ් ඝස් ස නිස ්සට් ඨං ගහදු , 
රූපිාපටිග් ොහකස ්ස න වට් ට , තස් මා තස් සපි ාථා වට් ට , තථා දස් සනත් ථං 
‘මූගල මූලසාමිකාන’න්  ආදි වුත් ත’’න්  . 

දුතියපත්තසදිකසොකයවා  ඉමිනා පඤ් චන් නම් පි සහධම් මිකානං න 

කප් පතී  දස් ගස . තත් ථ කාරණමාහ ‘‘මූෙස්ස සම්පටිච්ඡිතත්තා’’ . අථ 
මූලස ්ස සම් පටිච් ඡිතත් තා රූපිාපටිග් ොහකස ්ස තාව අකප් පිගාදු ගහදුතු, 

ගසසානං පන කස ්මා න කප් පතී  මඤ් ඤමාගනදු පුච් ඡ  ‘‘ෙස්මාකසසානංන

ෙප්පතී’’ . කාරණමාහ ‘‘මූෙස්සඅනිස්සට්ඨත්තා’’ . පත් තස ්ස කප් පිාභාගවපි 
සම් පටිච් ඡිතමූලස ්ස නිස් සජ් ජිතබ් බස ්ස අනිස් සට් ඨත් තා ගතන ෙහිතපත් ගතදු 
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ගසසානම් පි න කප් ප . ාදි හි ගතන සම් පටිච් ඡිතමූලං සඞ් ඝමජ් ගඣ නිස් සට් ඨං 
සිාා, ගතන කප් පිගාන කම් ගමන ආරාමිකාදීහි ෙගහත් වා දින් නපත් ගතදු 
රූපිාපටිග් ොහකං ඨගපත් වා ගසසානං වට් ට . අපගර පන ‘‘මූලං 
සම් පටිච් ඡිත් වා ෙහිතපත් ගතදුපි ාදි සඞ් ඝස් ස නිස් සට් ගඨදු, ගසසානං කප් පතී’’  
වදන්  . එවං සන් ගත ‘‘මූලස ්ස අනිස ්සට් ඨත් තා’’  න වත් තබ් බං, ‘‘සඞ් ඝස් ස 
අනිස ්සට් ඨත් තා’’  එවගමව වත් තබ් බං. 

දුබ්බිචාරිතත්තා  ඉමිනා රූපිාසංගවදුහාගරදු අගනන කගතදු  දස් ගස . 

අඤ්කඤසං පන වට්ටතී  ාස් මාගනන රූපිාසංගවදුහාරමත් තගමව කතං, න 
මූලං සම් පටිච් ඡිතං, තස් මා විනාකම් මවගසන සඞ් ඝස් ස නිස ්සට් ඨකාලගතදු 
පට් ඨාා අඤ් ගඤසං වට් ට . ඉමස් මිංගාව ච අත් ගථ පමාණං දස් ගසන් ගතදු 

‘‘ම ාසුමත්කථරස්ස කිරා’’ ආදිමාහ. අපගර පන ‘‘ොබ් බිචාරිතත් තා  ඉමිනා 
ගකවලං ගිහිසන් තකභාගවන ඨිගත ොබ් බිචාරිතමත් තං වුත් තං, න 
රූපිාසංගවදුහාරාපජ් ජනං, තස් මා රූපිාසංගවදුහාරාභාවගතදු ගසදු පත් ගතදු 
නිස ්සජ් ජිතුං න සක් කා  තස් ස න කප් ප , අනිස ්සට් ගඨදුපි අඤ් ගඤසං කප් ප . 
අනිස ්සට් ඨස ්ගසව ච අඤ් ගඤසං කප් පිාභාවදස් සනත් ථං ‘මහාසුමත් ගථරස ්ස 

කිරා’ ආදිවත් ථූනි උදාහටානි. සඞ්ඝස්ස නිස්සජ්ජී  ඉදඤ් ච අඤ් ගඤසං 
කප් පිාත් තා ගකවලං සඞ් ඝස ්ස පරිච් චත් තභාවං සන් ධාා වුත් තං, න පන 

විනාකම් මවගසන සඞ් ඝස ්ස නිස ්සට් ඨභාවං. ඉමස ්ස ච අත් ථස් ස සප්පිස්ස

පූකරත්වා  ඉදං වචනං සාධක’’න්   වදන්  . 

591. රූපිාපටිග් ෙහණරූපිාසංගවදුහාගරසු ගාන එගකකගමව කතං, 
ගතන තත් ථ තත් ථ වුත් තනගාගනව නිස ්සජ් ජිතබ් බං. ගාන පන 
පටිග් ෙහිතරූපිගාගනව සංගවදුහාගරදු කගතදු, ගතන කථං නිස ්සජ් ජිතබ් බන්  ? 
නයිදං ොක් කරං, ‘‘අහං, භන් ගත, නානප් පකාරකං රූපිාසංගවදුහාරං 
සමාපජ් ජි’’න්   එවගමව නිස ්සජ් ජිතබ් බං. ‘‘ඉමස ්මිං සික් ඛාපගදපි ‘අරූපිගා 
රූපිාසඤ් ඤී, ආපත්   ොක් කටස ්සා’ ආදිත්  කස ්ස අවසානපගද අනාපත්  ාා 

වුත් තත් තා කප් පිාවත් ථුවගසගනව ඉදං  කං වුත් ත’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 
වුත් තං. ගකචි පන ‘‘අරූපිාග් ෙහගණන කප් පිාවත් ථුොක් කටවත් ථූනං 
සඞ් ෙගහදු  පුරිමපදද් වාං කප් පිාවත් ථුොක් කටවත් ථූනං වගසන වුත් තං, 
අවසානපදගමව කප් පිාවත් ථුවගසන වුත් ත’’න්   වදන්  , තං න යුජ් ජ  
අනාපත්  මිස් සිගත අවසානත්  ගක සඤ ්ඤානානත් තං ඨගපත් වා 
වත් ථුනානත් තස් ස අභාවගතදු. ොක් කටවත් ථුනා පන ොක් කටවත් ථුගනදු 
ගචතාපනං ගනව ඉධ, න තත් ථ පාළිාං වුත් තන්   වචනගමත් ථ සාධකං. ාං 
අත් තගනදු ධගනන පරිවත් ත , තස් ස වා ධනස් ස වා රූපිාභාගවදු ගචව, 
පරිවත් තනඤ් චා  ඉමාගනත් ථ ද් ගව අඞ් ොනි. 

රූපිාසංගවදුහාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. ෙයවික්ෙයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

593. කාවික් කාසික් ඛාපගද පාළිාං ජානාහී  එත් ථ උපධාගරහී  අත් ගථදු, 
සුට් ඨු උපධාගරත් වා ෙණ් හ, ඉදං න මනාපන්   පුන දාතුං න සක් ඛිස් සසී  
අධිප් පාගාදු. 

594-595. ෙයන්   පරභණ් ඩස් ස ෙහණං. වික්ෙයන්   අත් තගනදු 

භණ් ඩස ්ස දානං. ගතනාහ ‘‘ඉමිනා ඉමං කදහී’’ ආදි. ාස් මා කයිතං නාම 
පරස ්ස හත් ථගතදු ෙහිතං වුච් ච , වික් කීතඤ් ච පරස් ස හත් ගථ දින් නං, තස් මා 

‘‘ෙයිතඤ්ච ක ොති පරභණ්ඩං අත්තකනො  ත්ථ තං ෙකරොන්කතන, 

වික්කීතඤ්ච අත්තකනො භණ්ඩං පර ත්ථ තං ෙකරොන්කතනා’’  වුත් තං. ාදි 
එවං පාළිාං පරගතදු ‘‘කයිතඤ් ච ගහදු  වික් කයිතඤ් චා’’  වත් වා ‘‘අත් තගනදු 
භණ් ඩං පරහත් ථෙතං පරභණ් ඩං අත් තගනදු හත් ථෙත’’න්   කස් මා වුත් තන්   

ආහ ‘‘ඉමිනා ඉමන්තිආදිවචනානුරූපකතො පනා’’ ආදි. ඉමිනා  හි 
සකසන් තකං වුත් තං. තදනුරූපගතදු පාළිාං පඨමං අත් තගනදු භණ් ඩං දස් සිතං, 
න කාවික් කාපදානුරූපගතදු. තඤ් හි විපරීතගතදු පරසන් තකග් ෙහණං 
පුරක් ඛත් වා ඨිතං. 

කාමං ගසසඤාතගකපි ‘‘ඉමං ගදහී’’  වදගතදු විඤ් ඤත්   න ගහදු , 

සද් ධාගදායවිනිපාතනස් සපි පන අභාවං දස් ගසතුකාගමදු ‘‘මාතරං පන පිතරං

වා’’  ආහ. විඤ්ඤත්ති න ක ොතී  ඉදං විසුං විඤ ්ඤාපනං සන් ධාා වුත් තං. 
අඤ ්ඤං කිඤ් චි අවත් වා එවං වදන් ගතදු අඤ් ඤාතකං විඤ ්ඤාගප  නාමා  ආහ 

– ‘‘අඤ්ඤාතෙං‘ඉමංකදහී’තිවදකතො විඤ්ඤත්තී’’ . අඤ ්ඤං කිඤ් චි අවත් වා 
‘‘ඉමං ෙණ් හාහී’’  දින් නං අඤ් ඤාතකස් ස දින් නං නාම ගහදුතී  වුත් තං 

‘‘සද්ධාකදයයවිනිපාතන’’න්  . තිස්කසො ආපත්තිකයො  
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  සද් ධාගදායවිනිපාතනකාවික් කාාපත්  සඞ් ඛාතා 
 ස් ගසදු ආපත්  ගාදු. 

ඉමං නාම ෙකරොහීති වදති, වට්ටතී  එත් ථ භුත් ගතදුසි, ඉදානි කස් මා න 
කගරදුසී  වත් ථුම් පි වට් ට . ‘‘නිස ්සග් ගිාං පාචිත්  ා’’න්   කිඤ් චාපි ස ගාව 
නිස ්සග් ගිාවත් ථුම් හි පාචිත්  ාං වුත් තං, අස පි පන තස් මිං පාචිත්  ාන්   ඉදං 

අට් ඨකථාපමාගණන ෙගහතබ් බන්   දස් ගසතුං ‘‘කිඤ්චාපී’’ ආදි වුත් තං. 

පරිභුත්කත  සප් පිආදිං සන් ධාා වුත් තං. ාං අත් තගනදු ධගනන පරිවත් ගත , 
ගාන ච පරිවත් ගත , ගතසං කප් පිාවත් ථුතා, අසහධම් මිකතා, 
කාවික් කාාපජ් ජනඤ් චා  ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 

කාවික් කාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතදු ගකදුසිාවග් ගෙදු ො ගාදු.
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3. පත්තවග්ක ො 

1. පත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

598-602. පත් තවග් ෙස් ස පඨගම භණ්ඩන්   වික් ගකතබ් බභණ් ඩං. ාස් මා 

වණ්ණසද් ගදදු සණ් ඨානජා රූපාාතනකාරණපමාණගුණපසංසාදීසු දිස් ස . 
‘‘මහන් තං සප් පරාජවණ් ණං අභිනිම් මිනිත් වා’’ ආදීසු )සං. නි. 1.142) හි 
සණ් ඨානං වුච් ච . ‘‘බ්රාහ් මගණදුව ගසට් ගඨදු වණ් ගණදු, හීගනදු අඤ් ගඤදු 
වණ් ගණදු’’ ආදීසු )ම. නි. 2.402) ජා . ‘‘පරමාා වණ් ණගපදුක් ඛරතාා 
සමන් නාෙගතදු’’ ආදීසු )දී. නි. 1.303) රූපාාතනං. 

‘‘න හරාමි න භඤ් ජාමි, ආරා සිඞ් ඝාමි වාරිජං; 
අථ ගකන නු වණ් ගණන, ෙන් ධත් ගථගනදු  වුච් චතී’’ . )සං. නි. 
1.234; ජා. 1.6.116) – 

ආදීසු කාරණං. ‘‘තගාදු පත් තස ්ස වණ් ණා’’ ආදීසු )පාරා. 602) පමාණං. 
‘‘කදා සඤ ්ඤුළ් හා පන ගත ෙහප  ඉගම සමණස් ස ගෙදුතමස ්ස 
වණ් ණා’’ ආදීසු )ම. නි. 2.77) ගුගණදු. ‘‘වණ් ණාරහස් ස වණ් ණං 

භාසතී’’ ආදීසු )අ. නි. 4.3) පසංසා. තස් මා වුත් තං ‘‘තකයො පත්තස්සවණ්ණාති

තීණිපත්තස්සපමාණානී’’ . 

අඩ්ඪකතරසපොක ොතී  එත් ථ ‘‘මාසානං අඩ් ඪගතරසපලානි ෙණ් හාතී’’  
වදන්  . ‘‘මෙධනාළි නාම ඡපසතා නාළී’’  ගකචි. ‘‘අට් ඨපසතා’’  අපගර. 
තත් ථ පුරිමානං මගතන  පසතාා නාළිාා ද් ගව නාළිගාදු එකා මෙධනාළි 
ගහදු , පච් ඡිමානං චතුපසතාා නාළිාා ද් ගව නාළිගාදු එකා මෙධනාළි. 

ආචරියධම්මපාෙත්කථකරන පන ‘‘පක ාා චතුමුට් ඨිකං කුඩුවං, චතුකුඩුවං 
නාළිකං, තාා නාළිාා ගසදුළස නාළිගාදු ගදදුණං, තං පන මෙධනාළිාා ද් වාදස 
නාළිගාදු ගහදුන් තී’’  වුත් තං, තස් මා ගතන නගාන ‘‘මෙධනාළි නාම පඤ් ච 
කුඩුවානි එකඤ් ච මුට් ඨිං එකාා මුට් ඨිාා ත ාඤ් ච භාෙං ෙණ් හාතී’’  
ගවදිතබ් බං. 

සබ්බසම්භාරසඞ්ඛකතො  ජීරකාදිසබ් බසම් භාගරහි සඞ් ඛගතදු. ආකෙොපස්ස

ආකෙොපස්ස අනුරූපන්   එත් ථ ‘‘බයඤ් ජනස් ස මත් තා නාම ඔදනචතුත් ගථදු 

භාගෙදු’’  බ්ර ්මායුසුත්තස්ස අට්ඨෙථායං (ම. නි. අට් ඨ. 2.387) වුත් තත් තා 
ආගලදුපස ්ස චතුත් ථභාෙප් පමාණං බයඤ් ජනං ආගලදුපස් ස අනුරූපන්   
ෙගහතබ් බං. ඉධ පන සූපස් ගසව ඔදනචතුත් ථභාෙප් පමාණතං දස් ගසත් වා 
එතස ්ස ලක් ඛගණ දස් සිගත ඉතරස් සපි දස් සිතගමව ගහදුතී  බයඤ් ජනස ්ස තථා 
විගසගසත් වා පමාණං න දස් සිතං. 
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මෙධනාළිාා උපඩ් ඪප් පමාගණදු ඉධ පත් ගථදු  ආහ ‘‘පත්කථොදනන්ති

ම ධනාළියා උපඩ්ඪනාළිකෙොදන’’න්  . ඉමිනා ච ‘‘පත් ථද් වාං මෙධනාළී’’  
දස් සිතං ගහදු . පත් ගථදු ච ‘‘චතුපගලදු කුඩුගවදු, චතුකුඩුගවදු පත් ගථදු’’  

ඉමිනා ගලදුකිාගවදුහාගරන ගවදිතබ් ගබදු. භාජනපරිකභොක නා  
උදකාහරණාදිනා භාජනපරිගභදුගෙන. 

607. කධොකත  පරිගභදුොවසානදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන ගධදුගතගාව 
ොක් කටං ආපජ් ජ  තගතදු පුගරතරං පරිගභදුෙකාගලගාව ආපජ් ජනගතදු. 

608. පඤ්චහි ද්වීහී  ඉදං ‘‘එත් තාවතා කාළවණ් ණතා සම් පජ් ජතී’’  
දස් සනත් ථං වුත් තං. ‘‘ාදි පන එගකනපි පාගකන කාළවණ් ගණදු ගහදු , 
අධිට් ඨානුපගෙදුගාවා’’  වදන්  . හත් ථානාෙතස් සපි 

අධිට් ඨාතබ් බභාවදස් සනත් ථං ‘‘යදිහී’’ ආදි වුත් තං. ඉමිනා ච දූගර ඨිතම් පි 
අධිට් ඨාතුං විකප් ගපතුඤ් ච ලභ , ඨපිතට් ඨානසල් ලක් ඛණඤ් ච න පමාණන්   

ගවදිතබ් බං. සුත්වා වා  පත් තකාරගකන ගපසිතභික් ඛුනා අනාණත් ගතදු 

ගකවලං තස් ස කගථන් තස ්ස වචනමත් තං සුත් වා. න පමාණන්   ගතන 

අගපසිතත් තා. සාමන්තවි ාකර  ඉදං උපචාරමත් තං, තගතදු දූගර ඨිතම් පි 

අධිට් ඨාතුං වට් ට ගාව. ඨපිතට්ඨානංසල්ෙක්කඛත්වා  ඉදම් පි උපචාරමත් තං, 

පත් තසල් ලක් ඛණගමගවත් ථ පමාණං. පත්කතවාඡිද්දංක ොතී  මුඛවට් ටිගතදු 
ගහට් ඨා ද් වඞ් ගුලමත් ගතදුකාසගතදු පට් ඨාා ාත් ථ කත් ථචි ඡිද් දං ගහදු . 
ගසසගමත් ථ පඨමකථිගන වුත් තනාගමව. 

පත් තසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඌනපඤ්චබන්ධනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

610. ො ාසික් ඛාපගද  ත්කථසු පිණ්ඩාය චරතී  පාළිපදස් ස හත් ගථසු 
ලභිතබ් බපිණ් ඩත් ථාා චරතී  අත් ගථදු ගවදිතබ් ගබදු. 

612-613. ‘‘තස්ස කසො අපත්කතො  වචනගතදු ගසදු පත් ගතදු අධිට් ඨානම් පි 
විජහ  අපත් තත් තා. අපත් තභාවගතදුගාව හි ‘පඤ ්චබන් ධනං පත් තං 

ගචතාගපතී’  පාළිාං න වුත් ත’’න්   තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන 
‘‘අපත් ගතදු  ඉදං ‘අඤ ්ඤං පත් තං විඤ් ඤාගපතුං වට් ටතී’  දස් සනත් ථං 
වුත් තං, ගසදු පන පත් ගතදු අධිට් ඨානං න විජහතී’’  වදන්  , තං යුත් තං විා 
දිස ්ස  ‘‘ාස් ස පඤ් ච එකාගාව වා දසඞ් ගුලා, ගසදු බද් ගධදුපි අබද් ගධදුපි 
අපත් ගතදුගාවා’’  වක් ඛමානත් තා. න හි මුඛවට් ටිාා පඤ් චසු ඨාගනසු 
ද් වඞ් ගුලමත් තාහි රාජීහි අධිට් ඨානං විජහතී  සක් කා වත් තුං, එකාා පන රාජිාා 
දසඞ් ගුලාා සගච තත් ථ වුත් තප් පමාගණදු ඡිද් ගදදු පඤ් ඤාා , ඡිද් ගදගනව 
අධිට් ඨානවිජහනං සිාා  යුත් තං වත් තුං. බන් ධගනදුකාගස ස  අස  වා 
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බන් ධනවිරහිගතදු පත් ගතදු අබන්ධකනො  වුත් ගතදු, 

බන් ධගනදුකාසවිරහිගතදුගාව පන අබන්ධකනොොකසො  වුත් ගතදු. 

තිපුසුත්තකෙන වා බන්ධිත්වා  එත් ථ ‘‘බන් ධිතබ් ගබදු’’  පාගඨදු 
ෙගහතබ් ගබදු. පුරාණගපදුත් ථගකපි හි අාගමව පාගඨදු දිස් ස . 

සුද්කධහි…කප.… නවට්ටතී  ඉදං උණ් හගභදුජගන පක් ඛිත් ගත විලීාමානත් තා 

වුත් තං. ඵාණිතං ොකපත්වා පාසාණචුණ්කණන බන්ධිතුං වට්ටතී  
පාසාණචුණ් ගණන සද් ධිං ඵාණිතං පචිත් වා තථාපක් ගකන පාසාණචුණ් ගණන 
බන් ධිතුං වට් ට . 

615. අනුෙම්පාය න  ණ් න්තස්ස දුක්ෙටන්   වුත් තත් තා ාස් ස ගසදු 
පත් ගතදු න රුච් ච , තස් සපි අෙණ් හන් තස ්ස අනාපත්  . ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. ඌනපඤ් චබන් ධනසීක් ඛාපදවණ් ණනා( 
වුත් තං ‘‘සගච ගථරස් ස පත් ගතදු න රුච් ච , අප් පිච් ඡතාා වා න ෙණ් හා , 

වට් ටතී’’ . පත්තපරියන්කතො  පරිාන් තපත් ගතදු, අවසානපත් ගතදු  අත් ගථදු. 
‘‘සඞ් ඝමජ් ගඣ පත් තං ොහාගපන් ගතන අලජ් ජිං අොහාගපතුං වට් ටතී’’  
වදන්  . ‘‘අනුජානාමි භික් ඛගව ආධාරකන්   වුත් තත් තා පීඨාදීසු ාත් ථ කත් ථචි 
ආධාරං ඨගපත් වා තත් ථ පත් තං ඨගපතුං වට් ට  ආධාරඨපගනදුකාසස් ස 

අනිාමිතත් තා’’  වදන්  . අපරිකභොක නා  අයුත් තපරිගභදුගෙන. 

616. පාළිාං ‘‘අබන් ධගනන පත් ගතන අබන් ධනං පත් තං. එකබන් ධනං 
පත් තං… ද් විබන් ධනං පත් තං…  බන් ධනං… චතුබන් ධනං… 
අබන් ධගනදුකාසං… එක… ද් වි…  … චතුබන් ධගනදුකාසං පත් තං 
ගචතාගපතී’’  එවං එගකගකන පත් ගතන දසධා දසවිධං පත් තං 
ගචතාපනවගසන එකනිස් සග් ගිාපාචිත්  ාසතං වුත් තං. ඉමස් මිං සික් ඛාපගද 
පමාණයුත් තං අග් ෙහිතකාළවණ් ණම් පි පත් තං විඤ් ඤාගපන් තස ්ස 
ආපත්  ගාවා  දට් ඨබ් බං. අධිට් ඨානුපෙපත් තස ්ස ඌනපඤ් චබන් ධනතා, 
අත් තුද් ගදසිකතා, අකතවිඤ් ඤත්  , තාා ච පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි 
අඞ් ොනි. 

ඌනපඤ් චබන් ධනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කභසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

622. ත ාසික් ඛාපගද කයසං මංසං ෙප්පතී  ඉදං 
නිස ්සග් ගිාවත් ථුදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන ගාසං මංසං න කප් ප , ගතසං 
සප් පිආදීනි න කප් පන් තී  දස ්සනත් ථං. මනුස් සඛීරාදීනිපි හි ගනදු න කප් පන්  , 

කුගතදු සසස් ස සප් පී  ආහ ‘‘කයසඤ්හි ඛීරං අත්ථි, සප්පිපි කතසං 

අත්ථිකයවා’’ . ‘‘ඉදඤ් ච ගාභුගායන වුත් ත’’න්   වදන්  . උග් හිතෙං
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ෙත්වා නික්ඛිත්තන්   අප් පටිග් ෙහිතං සාගමව ෙගහත් වා නික් ඛිත් තං. 

සයංෙතං නිරාමිසකමව වට්ටතී  තදහුපුගරභත් තගමව සන් ධාා වුත් තං. අථ 
සාංකතං නිරාමිසං භුඤ් ජන් තස් ස කස ්මා සාමංපාගකදු න ගහදුතී  ආහ – 

‘‘නවනීතංතාකපන්තස්සහිසාමංපාකෙොන ක ොතී’’ . සවත් ථුකපටිග් ෙහිතස් ස 

වත් ථුෙ කත් තා ආහ – ‘‘සවත්ථුෙස්ස පටිග් හිතත්තා’’ . පච්ඡාභත්තං

පටිග් හිකතහී  පච් ඡාභත් තං පටිග් ෙහිතඛීරදධීහි. පුගරභත් තම් පි ච 
උග් ෙහිතගකහි කතං අබ් භඤ ්ජනාදීසු උපගනතබ් බන්   සම් බන් ගධදු. 

උභකයසම්පී  පච් ඡාභත් තං පටිග් ෙහිතඛීරදධීහි ච පුගරභත් තං උග් ෙහිතගකහි ච 

කතානං. එකසව නකයො  නිස් සග් ගිාං ගහදුතී  අත් ගථදු. 

අෙප්පියමංසසප්පිම්හී  අකප් පිාමංසසත් තානං සප් පිම් හි. ොරණපතිරූපෙං

වත්වා  සජා ාානං සප් පිභාවගතදු  කාරණප රූපකං වත් වා. 

සප්පිනකයකනවකවදිතබ්බන්   නිරාමිසගමව සත් තාහං වට් ටතී  අත් ගථදු. 

එත්ථා  නවනීගත. කධොතං වට්ටතී  අගධදුතං ගච, සවත් ථුකපටිග් ෙහිතං 
ගහදු , තස් මා ගධදුතං පටිග් ෙගහත් වා සත් තාහං නික් ඛිපිතුං වට් ටතී  ගථරානං 

අධිප් පාගාදු. තක්ෙකතො උද්ධටමත්තකමව ඛාදිංසූ  එත් ථ තක් කගතදු 
උද් ධටමත් තං අගධදුතම් පි පටිග් ෙගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තා ගධදුවිත් වා පචිත් වා වා 
පරිභුඤ් ජිංසූ  එවමත් ගථදු ෙගහතබ් ගබදු. ගථරස් ස හි දධිගුළිකාදිසහිතම් පි 
පටිග් ෙහිතං පච් ඡා ගධදුවිත් වා පචිත් වා වා පරිභුඤ් ජන් තස ්ස 
සවත් ථුකපටිග් ෙහගණ ගදදුගසදු නත් ථී  අධිප් පාගාදු, ගතගනව ගථරස් ස 

අධිප් පාාං දස් ගසන් ගතන ‘‘තස්මා නවනීතං පරිභුඤ්ජන්කතන…කප.… 

අයකමත්ථ අධිප්පාකයො’’  වුත් තං. ගකචි පන ‘‘තක් කගතදු උද් ධටමත් තගමව 
ඛාදිංසූ’’  වචනස ්ස අධිප් පාාං අජානන් තා ‘‘තක් කගතදු උද් ධටමත් තං 
අගධදුතම් පි දධිගුළිකාදිසහිතං විකාගලපි පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතී’’  වදන්  , තං න 
ෙගහතබ් බං. න හි දධිගුළිකාදිආමිගසන සංසට් ඨරසං නවනීතං පරිභුඤ් ජිතුං 

වට් ටතී  සක් කා වත් තුං. නවනීතං පරිභුඤ්ජන්කතනා  අගධදුවිත් වා 

පටිග් ෙහිතනවනීතං පරිභුඤ් ජන් ගතන. දධි එව දධි තං ාථා ‘‘ගූථෙතං 

මුත් තෙත’’න්   )ම. නි. 2.119). ඛයං මිස්සතී  වචනගතදු ඛීරං පක් ඛිපිත් වා 

පක් කසප් පිආදිපි විකාගල කප් පතී  ගවදිතබ් බං. කුක්කුච්චායන්ති

කුක්කුච්චො  ඉමිනා අත් තනාපි තත් ථ කුක් කුච් චසබ් භාවං දීගප . ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. ගභසජ් ජසික් ඛාපදවණ් ණනා( 

‘‘නිබ් බට් ටිතසප් පි වා නවනීතං වා පචිතුං වට් ටතී’’  වුත් තං. තානි

පටිග් ක ත්වා  තානි ඛීරදධීනි පටිග් ෙගහත් වා. 

පටිග් ක ත්වා ඨපිතකභසජ්කජහී  පටිග් ෙගහත් වා 
ඨපිතාාවජීවිකගභසජ් ගජහි. වුත් තනගාන ාථා තණ් ඩුලාදීනි න පච් චන්  , තථා 
ලජ් ජීගාව සම් පාගදත් වා ගදතී  ලජ් ජීසාමගණරග් ෙහණං, අපිච අලජ් ජිනා 
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අජ් ගඣදුහරිතබ් බං ාං කිඤ් චි අභිසඞ් ඛරාගපතුං න වට් ට , තස් මාපි එවමාහ. 

තිකෙ පටිග් ක ත්වා ෙතකතෙන්   අත් තනා භජ් ජනාදීනි අකත් වා 

ෙහිතගතලං. ගතගනව ‘‘සාමිසම්පි වට්ටතී’’  වුත් තං. නිබ්බට්ටිතත්තා  

ාාවකාලිකවත් ථුගතදු විගවචිතත් තා. උභයම්පී  අත් තනා ච පගරන ච කතං. 

යාව අරුණස්ස උග් මනාතිට්ඨති, නිස්සග්ගියන්   සත් තමදිවගස කතගතලං 
සගච ාාව අරුණුග් ෙමනා  ට් ඨ , නිස ්සග් ගිාං. 

623. අච්ඡවසන්   ොක් කටවත් ථුගනදු වසාා අනුඤ් ඤාතත් තා තංසදිසානං 
ොක් කටවත් ථූනංගාව අකප් පිාමංසසත් තානං වසා අනුඤ් ඤාතා, න 

ථුල් ලච් චාවත් ථූනං මනුස් සානං වසා  ආහ ‘‘ඨකපත්වා මනුස්සවස’’න්  . 

සංසට්ඨන්   පරිස ්සාවිතං. ‘‘කාගල පටිග් ෙහිතං විකාගල අනුපසම් පන් ගනනපි 
නිප් පක් කං සංසට් ඨඤ් ච පරිභුඤ් ජන් තස ්ස ද් ගවපි ොක් කටානි ගහදුන්  ගාවා’’  
වදන්  . ාස් මා ඛීරදධිආදීනි පක් ඛිපිත් වා ගතලං පචන්  , තස් මා කසටං න 

වට් ට , ගතලගමව වට් ට . ගතන වුත් තං ‘‘පක්ෙකතෙෙසකට විය

කුක්කුච්චායතී’’ . ‘‘සගච වසාා සද් ධිං පක් කත් තා න වට් ට , ඉදං කස ්මා 

වට් ටතී’’  පුච් ඡන් තා ‘‘භන්කත’’ ආදිමාහංසු. එතං වට්ටතී  නනු එතං 
දධිගුළිකාදීහි පක් කං නවනීතං වට් ටතී  අත් ගථදු. 

‘‘මධුෙරීහි නාම මධුමක්ඛිොහී  අාං ඛුද් දකමක් ඛිකානං 

භමරමක් ඛිකානඤ් ච සාමඤ් ඤනිද් ගදගසදු’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි 
පන ‘‘දණ් ඩගකසු මධුකරා මධුකරී මක් ඛිකා නාමා’’  වත් වා ‘‘තාහි 

මධුකරීආදීහි තීහි මක් ඛිකාහි කතං මධු නාමා’’  වදන්  . භමරමක්ඛිොහී  

මහාභමරමක් ඛිකාහි. සිකෙසසදිසන්   ඝනපක් කං වුත් තං. ඉතරන්   තනුකමධු. 

මධුපටෙන්   මධුරහිතං ගකවලං මධුපටලං. ‘‘සගච මධුසහිතං පටලං 
පටිග් ෙගහත් වා නික් ඛිපන්  , පටලස ්ස භාජනට් ඨානිාත් තා මධුගනදු වගසන 
සත් තාහා ක් කගම නිස් සග් ගිාං ගහදුතී’’  වදන්  , ‘‘මධුමක් ඛිතං පන 
මධුෙ කගමවා’’  ඉමිනා තං න සගම . 

‘‘ඵාණිතං නාම උච් ඡුම් හා නිබ් බත් ත’’න්   පාළිාං අවිගසගසන වුත් තත් තා 
අට් ඨකථාාඤ් ච ‘‘උච් ඡුරසං උපාදාා…ගප.… අවත් ථුකා උච් ඡුවික  
‘ඵාණිත’න්   ගවදිතබ් බා’’  වචනගතදු උච් ඡුරගසදුපි නික් කසගටදු 

සත් තාහකාලිගකදු  ගවදිතබ් ගබදු. කෙනචි පන ‘‘මධුම් හි චත් තාගරදු කාලිකා 
ාථාසම් භවං ගාදුගජතබ් බා, උච් ඡුම් හි චා’’  වත් වා ‘‘සමක් ඛිකණ් ඩගසළකං 
ාාවකාලිකං, අගනළකං උදකසම් භින් නං ාාමකාලිකං, අසම් භින් නං 
සත් තාහකාලිකං, මධුසිත් ථං පරිසුද් ධං ාාවජීවිකං, තථා උච් ඡු වා රගසදු වා 
සකසගටදු ාාවකාලිගකදු, නික් කසගටදු උදකසම් භින් ගනදු ාාමකාලිගකදු, 
අසම් භින් ගනදු සත් තාහකාලිගකදු, සුද් ධකසටං ාාවජීවික’’න්   ච වත් වා 
උත් තරිපි බහුධා පපඤ් චිතං. තත් ථ ‘‘උදකසම් භින් නං මධු වා උච් ඡුරගසදු වා 
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උදකසම් භින් ගනදු ාාමකාලිගකදු’’  ඉදං ගනව පාළිාං, න අට් ඨකථාාං දිස් ස . 
‘‘ාාවකාලිකං සමානං ෙරුතරම් පි මුද් දිකාජා රසං අත් තනා සංසට් ඨං ලහුකං 
ාාමකාලිකභාවං උපගනන් තං උදකං ලහුතරං සත් තාහකාලිකං අත් තනා 
සංසට් ඨං ෙරුතරං ාාමකාලිකභාවං උපගනතී’’  එත් ථ කාරණං ගසදුගාව 
පුච් ඡිතබ් ගබදු, සබ් බත් ථ පාළිාං අට් ඨකථාාඤ් ච උදකසම් ගභගදන ෙරුතරස් සපි 
ලහුභාගවදුපෙමනංගාව දස් සිතං. පාළිාම් පි හි ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 
ගිලානස ්ස ගුළං, අගිලානස් ස ගුගළදුදක’’න්   )මහාව. 284) වදන් ගතන 
අගිලාගනන පරිභුඤ් ජිතුං අයුත් ගතදුපි ගුගළදු උදකසම් භින් ගනදු අගිලානස් සපි 
වට් ටතී  අනුඤ් ඤාගතදු. 

ාම් පි ච ‘‘උච් ඡු ගච ාාවකාලිගකදු, උච් ඡුරගසදු ගච ාාමකාලිගකදු, ඵාණිතං 
ගච සත් තාහකාලිකං, තගචදු ගච ාාවජීවිගකදු’’  අට් ඨකථාවචනං දස් ගසත් වා 

‘‘උච් ඡුරගසදු උදකසම් භින් ගනදු ාාමකාලිගකදු’’  අඤ් ගඤන කෙනචි වුත් තං, 
තම් පි තථාවිධස් ස අට් ඨකථාවචනස් ස ඉමිස් සා සමන් තපාසාදිකාා 
විනාට් ඨකථාා අභාවගතදු න සාරගතදු පච් ගචතබ් බං. තගතදුගාව ච 
‘‘උච් ඡුරගසදු උදගකන සම් භින් ගනදුපි අසම් භින් ගනදුපි 

සත් තාහකාලිගකදුගාවා’’  ගකචි ආචරිාා වදන්  . කභසජ්ජක්ඛන්ධකෙ ච 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, උච් ඡුරස’’න්   )මහාව. 300) එත් ථ තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 
අවිගසගසන වුත් තං ‘‘උච් ඡුරගසදු සත් තාහකාලිගකදු’’ . 

සයංෙතං නිරාමිසකමව වට්ටතී  එත් ථ අපරිස ්සාවිතං පටිග් ෙහිතම් පි 
කරණසමගා පරිස් සාගවත් වා කසටං අපගනත් වාව අත් තනා කතන්   

ෙගහතබ් බං. ොමඋච්ඡුඵාණිතන්   අග් ගිනා දඩ් ගඪ උච් ඡුගඛත් ගත 

ඣාමඋච් ඡුනා කතඵාණිතං. කෙොට්ටිතඋච්ඡුඵාණිතන්   ඛුද් දානුඛුද් දකං 
ඡින් දිත් වා ගකදුට් ගටත් වා නිප් පීගළත් වා පක් කං ගාභුගායන ච සකසටං 

ඵාණිතං. තාදිසස් ස ච කසටස ්ස අබ් ගබදුහාරිකත් තා ‘‘තං යුත්ත’’න්   වුත් තං. 

සීතුදකෙනෙතන්   මධුකපුප් ඵානි සීගතදුදගක පක් ඛිපිත් වා මද් දිත් වා පුප් ඵරගස 

උදකෙගත ස  තං උදකං ෙගහත් වා පචිත් වා කතඵාණිතං. ඛීරං පක්ඛිපිත්වා

ෙතං මධුෙඵාණිතං යාවොලිෙන්   එත් ථ ඛීරං පක් ඛිපිත් වා පක් කගතලං 
කස ්මා විකාගල වට් ටතී  ගච? ගතගල පක් ඛිත් තඛීරං ගතලගමව ගහදු , 
අඤ ්ඤං පන ඛීරං පක් ඛිපිත් වා කතං ඛීරභාවං ෙණ් හාතී  ඉදගමත් ථ කාරණං. 
ාදි එවං ඛණ් ඩසක් ඛරම් පි ඛීරං පක් ඛිපිත් වා කගරදුන්  , තං කස් මා වට් ටතී  

ආහ ‘‘ඛණ්ඩසක්ඛරංපනා’’ ආදි. තත් ථ ඛීරජල්ලිෙන්   ඛීරගඵණං. 

ගභසජ් ගජදුදිස ්සං දස් ගසන් ගතන ‘‘සත්තවිධඤ්හි ඔදිස්සං නාමා’’ ආදිනා 

ඉතරානිපි අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තානි. විෙටානී  අපක ගභසජ් ජත් තා 
විකටානි, විරූපානී  අත් ගථදු. ොක් කටවත් ථූනම් පි අකප් පිාමංසානං වසාා 

අනුඤ් ඤාතත් තා ‘‘වකසොදිස්ස’’න්   වුත් තං. ඔළාරිකානම් පි ආහාරත් ථං ඵරිතුං 
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සමත් ථානං සප් පිආදීනං ගභසජ් ජනාගමන අනුඤ් ඤාතත් තා 

‘‘කභසජ්කජොදිස්ස’’න්   වුත් තං. ‘‘පච්ඡාභත්තකතො පට්ඨාය සති පච්චකය  
වුත් තත් තා පටිග් ෙහිතගභසජ් ජානි ො ාදිවසගතදු පට් ඨාා පුගරභත් තම් පි ස  
පච් චගා පරිභුඤ ්ජිතබ් බානි, න ආහාරත් ථං ගභසජ් ජත් ථාා පටිග් ෙහිතත් තා’’  
වදන්  . 

624. ද්වාරවාතපානෙවාකටසූ  මහාද් වාරස ්ස වාතපානානඤ් ච 
කවාටඵලගකසු. කසාගව පක් ඛිත් තානි තානි අත් තගනදු සභාවං පරිච් චජන්  , 

තස් මා ‘‘මක්කඛතබ්බානී’’  වුත් තං, ඝුණපාණකාදිපරිහාරත් ථං 

මක් ගඛතබ් බානී  අත් ගථදු. අධිට්කඨතී  ‘‘ඉදානි මය් හං අජ් ගඣදුහරණීාං න 
භවිස ්ස , බාහිරපරිගභදුෙත් ථාා ෙමිස් සතී’’  චිත් තං උප් පාගදතී  අත් ගථදු. 

ගතගනවාහ – ‘‘සප්පිඤ්ච කතෙඤ්ච වසඤ්ච මුද්ධනි කතෙං වා අබ්භඤ්ජනං

වා’’ ආදි. ‘‘එවං අධිට් ඨිතඤ් ච පටිග් ෙහණං විජහතී’’  වදන්  . 

625. සකච ද්වින්නං සන්තෙං එකෙන පටිග් හිතං අවිභත්තං ක ොති, 

පරිභුඤ්ජිතුං පනනවට්ටතී  එත් ථ මජ් ගඣ පාගඨදු පරිහීගනදු, එවං පගනත් ථ 
පාගඨදු ගවදිතබ් ගබදු ‘‘සගච ද් වින් නං සන් තකං එගකන පටිග් ෙහිතං අවිභත් තං 
ගහදු , සත් තාහා ක් කගම ද් වින් නම් පි අනාපත්  , පරිභුඤ් ජිතුං පන න 

වට් ටතී’’ . අඤ් ඤථා පන සද් දප් පගාදුගෙදුපි න සඞ් ෙච් ඡ .  ණ්ඨිපකදපි ච 

අාගමව පාගඨදු දස් සිගතදු. තත් ථ ද්වින්නම්පි අනාපත්තී  ාථා අඤ් ඤස ්ස 
සන් තකං එගකන පටිග් ෙහිතං සත් තාහා ක් කගමන නිස ්සග් ගිාං න ගහදු  
පරසන් තකභාවගතදු, එවමිදම් පි අවිභත් තත් තා උභාසාධාරණම් පි 

අවිනිබ් ගභදුෙභාවගතදු නිස් සග් ගිාං න ගහදුතී  අධිප් පාගාදු. පරිභුඤ්ජිතුං පන

න වට්ටතී  භික් ඛුනා පටිග් ෙහිතත් තා සත් තාහා ක් කගම ාස් ස කස ්සචි 
භික් ඛුගනදු පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ට  පටිග් ෙහිතසප් පිආදීනං පරිගභදුෙස් ස 
සත් තාගහගනව පරිච් ඡින් නත් තා. ‘‘තානි පටිග් ෙගහත් වා සත් තාහපරමං 

සන් නිධිකාරකං පරිභුඤ් ජිතබ් බානී’’  හි වුත් තං.  ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ඉධ 
පාඨස ්ස පරිහීනභාවං අසල් ලක් ගඛත් වා ‘‘පරිභුඤ් ජිතුං පන න වට් ටතී  ඉදං 
අන් ගතදුසත් තාගහ පරිගභදුෙං සන් ධාා වුත් තන්   සඤ් ඤාා 
විස් සාසග් ොහාභාවගතදු පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ටතී’’  එවමත් ගථදු වුත් ගතදු, ගසදු 
න ෙගහතබ් ගබදු. 

ආවුකසො, ඉමං කතෙං සත්තා මත්තං පරිභුඤ්ජ ත්වන්   ඉමිනා ගාන 
පටිග් ෙහිතං, ගතන අන් ගතදුසත් තාගහගාව පරස් ස විස් සජ් ජිතභාවං දස් ගස . 

ෙස්සආපත්තී  පඨමං තාව උභින් නං සාධාරණත් තා අනාපත්   වුත් තා. ඉදානි 
පන එගකන ඉතරස් ස විස් සට් ඨභාවගතදු උභාසාධාරණතා නත් ථී  
විභත් තසදිසං හුත් වා ඨිතං, තස් මා එත් ථ පටිග් ෙහිතස් ස සත් තාහා ක් කගම 
එකස ්ස ආපත්  ාා භවිතබ් බන්   මඤ් ඤමාගනදු ‘‘කිං පටිග් ෙහණපච් චාා 
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පටිග් ොහකස් ස ආපත්  , උදාහු ාස් ස සන් තකං ජාතං, තස් සා’’  පුච් ඡ . 

නිස ්සට් ඨභාවගතදුගාව ච ඉධ ‘‘අවිභත් තභාවගතදු’’  කාරණං අවත් වා ‘‘කයන

පටිග් හිතං, කතන විස්සජ්ජිතත්තා’’  වුත් තං. ඉදඤ් ච විස් සට් ඨභාවගතදු 
උභාසාධාරණතං පහාා එකස් ස සන් තකං ගහදුන් තම් පි ගාන පටිග් ෙහිතං, 
තගතදු අඤ ්ඤස ්ස සන් තකං ජාතං, තස් මා පරසන් තකපටිග් ෙහගණ විා 
පටිග් ොහකස් ස පටිග් ෙහණපච් චාා නත් ථි ආපත් තී  දස් සනත් ථං වුත් තං, න 
පන ‘‘ගාන පටිග් ෙහිතං, ගතන විස් සජ් ජිතත් තා’’  වචනගතදු අවිස් සජ් ජිගත 
ස  අවිභත් ගතපි සත් තාහා ක් කගම ආපත් තී  දස් සනත් ථං අවිස් සජ් ජිගත 
අවිභත් තභාවගතදුගාව අනාපත්  ාා සිද් ධත් තා. සගච පන ඉතගරදු ගාන 
පටිග් ෙහිතං, තස් ගසව අන් ගතදුසත් තාගහ අත් තගනදු භාෙම් පි විස් සජ් ගජ , 
සත් තාහා ක් කගම සිාා ආපත්   ගාන පටිග් ෙහිතං, තස් ගසව 
සන් තකභාවමාපන් නත් තා ඉතරස ්ස අප් පටිග් ෙහිතත් තා. ඉමිනා තස් ස 
සන් තකභාගවපි අඤ් ගඤන පටිග් ෙහිතසකසන් තගක විා ගතන 
අප් පටිග් ෙහිතභාවගතදු අනාපත් තී  දීගප . ඉදං පන අධිප් පාාං අජානිත් වා 

ඉගතදු අඤ ්ඤථා  ණ්ඨිපදොරාදීහි පපඤ් චිතං, න තං සාරගතදු පච් ගචතබ් බං. 

අපරිකභො ං ක ොතී  කස ්සචි අමනුඤ් ඤස ්ස ප තත් තා පරිගභදුොරහං න 

ගහදු . කයන චිත්කතනා  ගාන පරිච් චජිතුකාමතාචිත් ගතන. 
‘‘අන් ගතදුසත් තාගහ’’  අධිකාරත් තා ‘‘අන් ගතදුසත් තාගහ අනගපක් ගඛදු දත් වා 

පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජතී’’  ඉමං සම් බන් ධං සන් ධාා මහාසුමත් ගථගරන ‘‘එවං

අන්කතොසත්තාක  දත්වා’’ ආදි වුත් තං. ම ාපදුමත්කථකරො පන ාදි එවං 
‘‘විස් සජ් ගජතී’’  ඉමිනාව තං සිද් ධං, සත් තාහා ක් කන් තං පන නිස් සට් ඨං 
පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ට , තස ්මා තස් ස පරිගභදුෙමුඛදස් සනමිදන්   

ආහ – ‘‘නයිදං යාචිතබ්බ’’න්  ආදි. අඤ්කඤනභික්ඛුනා  එත් ථ සුද් ධචිත් ගතන 
දින් නත් තා සාම් පි ආහරාගපත් වා පරිභුඤ් ජිතුං වට් ට ගාව. සප් පිආදීනං 
පටිග් ෙහිතභාගවදු, අත් තගනදු සන් තකතා, සත් තාහා ක් කගමදු  ඉමාගනත් ථ 
තීණි අඞ් ොනි. 

ගභසජ් ජසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. වස්සිෙසාටිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

627. චතුත් ගථ සිබ්බනරජනෙප්පපරිකයොසාකනන නිට්ඨාකපත්වා  
සූචිකම් මනිට් ඨාගනන සකිම් පි වණ් ණගභදමත් තරජගනන කප් පබින් ොකරගණන 

ච නිට් ඨාගපත් වා. සමකය  වස් සානසමගා. 

628. කුච්ඡිසමකයො  අන් ගතදුසමගාදු. ‘‘අාගමගකදු අඩ් ඪමාගසදු 
පරිගාසනක් ගඛත් තඤ් ගචව කරණක් ගඛත් තඤ් ච. එතස ්මිඤ් හි අන් තගර 
වස් සිකසාටිකං අලද් ධං පරිගාසිතුං ලද් ධං කාතුඤ් ච වට් ට , නිවාගසතුං 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං පත් තවග් ගෙදු 

379 

පටුන 

අධිට් ඨාතුඤ් ච න වට් ටතී’’  ගපදුත් ථගකසු පාගඨදු දිස් ස , ගසදු අපාගඨදු. එවං 
පගනත් ථ පාගඨන භවිතබ් බං ‘‘අාගමගකදු අඩ් ඪමාගසදු පරිගාසනක් ගඛත් තං. 
එතස ්මිඤ ්හි අන් තගර වස් සිකසාටිකං අලද් ධං පරිගාසිතුං වට් ට , ලද් ධං කාතුං 
නිවාගසතුං අධිට් ඨාතුඤ් ච න වට් ටතී’’ . න හි ගිම් හානං පච් ඡිමමාසස් ස පඨගමදු 
අඩ් ඪමාගසදු කරණක් ගඛත් තං ගහදු . ‘‘අඩ් ඪමාගසදු ගසගසදු ගිම් හානන්   
කත් වා නිවාගසතබ් බ’’න්   වචනගතදු පන ගිම් හානං පච් ඡිමමාසස් ස පච් ඡිගමදු 
අඩ් ඪමාගසදු කරණක් ගඛත් තඤ් ගචව නිවාසනක් ගඛත් තඤ් ච ගහදු . ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. වහිසකසාටිකසික් ඛාපදවණ් ණනා( 
‘‘ගිම් හානං පච් ඡිගමදු මාගසදු පරිගාසනක් ගඛත් තං, පච් ඡිගමදු අඩ් ඪමාගසදු 
කරණනිවාසනක් ගඛත් තම් පී’’  වුත් තං. තස් මා පාළිාා මා කාට් ඨකථාා ච 
අවිගරදුධං ඉච් ඡන් ගතන වුත් තනගාගනව පාගඨදු ෙගහතබ් ගබදු. 

‘‘විඤ්ඤත්තිංෙත්වානිප්ඵාකදන්තස්ස අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපකදන

අනාපත්තී’’  වදන් ගතන ‘‘පිට් ඨිසමාත් තා ඉමිනා සික් ඛාපගදන ආපත් තී’’  
දීපිතා ගහදු . න හි ඤාතකපවාරිතට් ඨානගතදු පිට් ඨිසමගා 
සතුප් පාදකරණමත් ගතනපි සම් භවන් තී ආපත්   තගතදු ෙරුකතරාා 

විඤ ්ඤත්  ාා න ගහදුතී  සක් කා වත් තුං. ගතගනව භදන්තබුද්ධදත්තාචරිකයන 
වුත් තං – 

‘‘කත් වා පන සතුප් පාදං, වස් සිකසාටිචීවරං; 
නිප් ඵාගදන් තස් ස භික් ඛුස් ස, සමගා පිට් ඨිසම් මගත. 

‘‘ගහදු  නිස් සග් ගිාාපත්  , ඤාතකාඤාතකාදිගනදු; 
ගතසුගාව ච විඤ් ඤත්  ං, කත් වා නිප් ඵාදගන තථා’’ . 

කෙනස්ස ක ොති ආපත්තී  අස් ස මාතරං චීවරං ාාචන් තස් ස ගකන 
සික් ඛාපගදන ආපත් තී  පුච් ඡ . ‘‘පරිණතං විඤ් ඤාගපන් තස ්ස 

පරිණාමනසික් ඛාපගදන ආපත් තී’’  ගචදුදනාභාවං දස් ගස  කනො ච සඞ්කඝ

පරිණතන්  . අථ අඤ් ඤාතකවිඤ ්ඤත්  සික් ඛාපගදනා  ගච, එතම් පි නත් ථී  

ආහ ‘‘අනාපත්ති ච ඤාතකෙ’’ . ‘‘ඤාතගක විඤ් ඤාගපන් තස් සා’’  

පාඨගසගසදු. ඉමමත්ථං සන්ධායා  පිට් ඨිසමගා වස් සිකසාටිකත් ථං 
ඤාතකපවාරිතට් ඨාගන සතුප් පාදකරගණන ආපත්  ං, 
අඤ ්ඤාතකවිඤ් ඤත්  සික් ඛාපගදන අනාපත්  ඤ් ච සන් ධාා. 

අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිතට්ඨානකතො…කප.… දුක්ෙටන්   ඉදං වස් සිකසාටිකං 
අදින් නපුබ් ගබ සන් ධාා වුත් තං. ගතගනගවත් ථ වත් තගභගද ොක් කටං වුත් තං, 

දින් නපුබ් ගබසු පන වත් තගභගදදු නත් ථි. ගතගනවාහ – ‘‘කයමනුස්සා…කප.… 

වත්තකභකදො නත්ථී’’ . ඉදන්   ාථාවුත් තනිස් සග් ගිාපාචිත්  ාං. විඤ්ඤත්තිං



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං පත් තවග් ගෙදු 

380 

පටුන 

ෙත්වා නිප්ඵාකදන්තස්සා  අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිතට් ඨානගතදු විඤ් ඤත්  ං 

කත් වා නිප් ඵාගදන් තස් ස. පෙතියාවස්සිෙසාටිෙදායො නාම සඞ් ඝවගසන වා 
පුග් ෙලවගසන වා අපවාගරත් වා අනුසංවච් ඡරං වස් සිකසාටිකානං දාාකා. 

අඤ්ඤාතෙවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපකදන අනාපත්තී  එත් ථ ඉමිනාපි සික් ඛාපගදන 
අනාපත් තී  ගවදිතබ් බං. කුච් ඡිසමගා හි අත් තගනදු ඤාතකපවාරිතට් ඨානගතදු 
‘‘ගදථ ගම වස් සිකසාටික’’න්  ආදිනා විඤ් ඤාගපන් තස් සපි අනාපත්  . 

ගතගනවාහ – ‘‘න වත්තබ්බා කදථ කමති ඉදඤ්හි පරිකයසනොකෙ

අඤ්ඤාතෙඅප්පවාරිකත එව සන්ධාය වුත්ත’’න්  . මාතිොට්ඨෙථායඤ්හි 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. වස් සිකසාටිකසික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘අත් තගනදු 
ඤාතකපවාරිතට් ඨානගතදු පන ‘ගදථ ගම වස් සිකසාටිකචීවර’න්  ආදිකාා 
විඤ ්ඤත්  ාාපි පරිගාසිතබ් බ’’න්  . 

629. ‘‘ආොසකතො පතිතඋදකෙකනවා  වචනගතදු ඡදනගකදුටිාා 

ප තඋදගකන නහාාන් තස් ස අනාපත් තී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

630. ඡමාකසපරි ාරංෙභතී  එගතන අන් ගතදුවස් ගසපි ාාව වස් සානස් ස 
පච් ඡිමදිවසා අකතා පරිහාරං ලභතී  දීපිතං ගහදු . ාස් මා මූලචීවරං 
කගරදුන් ගතන ගහමන් තස් ස පච් ඡිමුගපදුසථදිවගසගාව කාතබ් බං, තස් මා 
ගිම් හානගතදු එකූන ංසදිවගස පරිහාරං ලභ , එවං සන් ගතපි අප් පකං 

ඌනමධිකං වා ෙණනූපෙං න ගහදුතී  කත් වා ‘‘තකතො පරම්පි…කප.… 

එෙමාස’’න්   වුත් තං. එො ද්වී ාදිවකසන…කප.… ෙද්ධා කචව නිට්ඨිතා

චා  ඉමිනා එකාහානාෙතාා වස් සූපනායිකාා ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා ච, 
ද් වීහානාෙතාා…ගප.… දසාහානාෙතාා වස් සූපනායිකාා ලද් ධා ගචව 
නිට් ඨිතා ච, අන් ගතදුවස් ගස වා ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා චා  අාමත් ගථදු 
දස් සිගතදු. තත් ථ ආසාළ් හිමාසස් ස ජුණ් හපක් ඛපුණ් ණමිාං ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා 
ච වස් සිකසාටිකා ‘‘එකාහානාෙතාා වස් සූපනායිකාා ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා 
චා’’  වුච් ච . එගතගනව නගාන ජුණ් හපක් ඛස ්ස ඡට් ඨිාං ලද් ධා ගචව 
නිට් ඨිතා ච ‘‘දසාහානාෙතාා වස් සූපනායිකාා ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා චා’’  
වුච් ච . ාාව පඨමකත්  කගතමාසපුණ් ණමී, තාව අන් ගතදුගතමාගස ලද් ධා 
ගචව නිට් ඨිතා ච ‘‘අන් ගතදුවස් ගස ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා චා’’  වුච් ච . 
පඨමකත්  කගතමාසපුණ් ණමිගතදු පරඤ් හි ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා ච ාාව 
චීවරකාගලදු නා ක් කම , තාව අනධිට් ඨහිත් වා ඨගපතුං වට් ටතී  න තත්රාාං 
විචාරණා සම් භව . 

තස්මිංකයව අන්කතොදසාක  අධිට්ඨාතබ්බා  අවිගසගසන වුත් ගතපි 
වස් සානගතදු පුබ් ගබ එකාහද් වීහාදිවගසන අනාෙතාා වස් සූපනායිකාා ලද් ධා 
ගතහි දිවගසහි සද් ධිං දසාහං අන ක් කමන් ගතන වස් සූපනායිකදිවසගතදු 
පට් ඨාා අධිට් ඨානක් ගඛත් තං සම් පත් තාගාව අධිට් ඨාතබ් බා, න තගතදු පුබ් ගබ 
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අධිට් ඨානස ්ස අගඛත් තත් තා. අන් ගතදුවස් ගස පන ලද් ධා තස් මිංගාව 
අන් ගතදුවස ්ගස ලද් ධදිවසගතදු පට් ඨාා දසාහං අන ක් කාගමත් වා 
අධිට් ඨාතබ් බා. 

නනු ච වස් සානගතදු පුබ් ගබ අනධිට් ඨහිත් වා දසාහං අ ක් කාගමතුං 
වට් ට ගාව, තස් මා අධිට් ඨානස ්ස අගඛත් තභූගතපි දිවගස ෙගහත් වා 
‘‘අන් ගතදුදසාගහ අධිට් ඨාතබ් බ’’න්   කස් මා වුත් තං? ාථා ‘‘අන් ගතදුවස් ගස 
ලද් ධාපි ාාව න නිට් ඨා , තාව අනධිට් ඨහිත් වා දසාහං අ ක් කාගමතුං 
වට් ටතී’’  අකතාා අනධිට් ඨානක් ගඛත් තසදිසාපි අ ක් කන් තදිවසා දසාහං 
අ ක් කාගමත් වා නිට් ඨිතාා ෙණනූපො ගහදුන් තී  නිට් ඨිතදිවගසගාව 
අධිට් ඨාතබ් බා, එවමිධාපි වස් සානගතදු පුබ් ගබ අනධිට් ඨානක් ගඛත් තභූතාපි 
දිවසා ලද් ධදිවසගතදු පට් ඨාා ෙණනූපො ගහදුන් තී  දස් සනත් ථං වුත් තං. ාදි 
එවං ‘‘තස් මිංගාව අන් ගතදුදසාගහ’’  අවිගසගසන වුත් තත් තා දසාහානාෙතාා 
වස් සූපනායිකාා ඡට් ඨිාං ලද් ධා පුණ් ණමිාං අධිට් ඨාතබ් බා  ආපජ් ජතී ? 
නාපජ් ජ  ‘‘චාතුමාසං අධිට් ඨාතු’’න්   වචගනගනව පටික් ඛිත් තත් තා. එවං 
සන් ගත ‘‘දසාහානාෙතාාා’’  ඉමිනා කිං පගාදුජනන්   ගච? වස් සානගතදු 
පුබ් ගබගාව දසාගහ අ ක් කන් ගත වස් සූපනායිකදිවගස නිට් ඨිතා තදගහව 
අධිට් ඨාතබ් බා  දස් සනත් ථං වුත් තන්   ඉදගමත් ථ පගාදුජනං. ගතගනවාහ – 

‘‘දසා ාතික්ෙකමනිට්ඨිතාතදක ව අධිට්ඨාතබ්බා’’ . 

දසාක  අප්පක ොන්කත චීවරොෙං නාතික්ෙකමතබ්බා  
ගතමාසබ් භන් තගර දසාගහ අප් පගහදුන් ගත ලද් ධා ගචව නිට් ඨිතා ච චීවරකාලං 
නා ක් කගමතබ් බා  අත් ගථදු. ඉදං වුත් තං ගහදු  
‘‘පඨමකත්  කගතමාසපුණ් ණමිගතදු පුබ් ගබ සත් තමිගතදු පට් ඨාා ලද් ධා ගචව 
නිට් ඨිතා ච වස් සිකසාටිකා දසාගහ අන ක් කන් ගතගාව චීවරකාලං 
ඔ ණ් ණත් තා තත් ථ අනධිට් ඨහිත් වාපි ඨගපතුං වට් ටතී’’ . ඉමිනා ච ඉමං 
දීගප  – අකතා ගච වස් සිකසාටිකා, වස් සානං චාතුමාසං අකතත් තාගාව 
පරිහාරං ලභ , කතාා පන දසාහපරමසික් ඛාපදං අවිගකදුගපත් වා පරිහාගරදු 
වත් තබ් ගබදු . 

යදා වා තදා වා අධිට්ඨාතුං වට්ටතී  චාතුමාසබ් භන් තගර දසාගහ 
අ ක් කන් ගතපි නත් ථි ගදදුගසදු  අධිප් පාගාදු. ‘‘කදා අධිට් ඨාතබ් බා…ගප.… 
ාදි නප් පගහදු , ාාව කත්  කපුණ් ණමා පරිහාරං ලභතී’’  ඉමිනාපි 

කුරුන්දිවචකනන අකතාා වස් සිකසාටිකාා චාතුමාසං පරිහාගරදු, කතාා 

දසාහගමව පරිහාගරදු  අාමත් ගථදු දීපිගතදුගාවා  ආහ ‘‘අපිචා’’ ආදි. 

පාළිාං අච්ඡින්නචීවරස්ස නට්ඨචීවරස්සා ආදිනා නිස් සග් ගිගාන 
අනාපත්   වුත් තා, උදාහු නග් ෙස ්ස නහාාගතදු ොක් කගටන අනාපත්   වුත් තා ? 
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පටුන 

කිගමත් ථ පුච් ඡිතබ් බං. සබ් බසික් ඛාපගදසු හි ාත් ථ ාත් ථ මූලසික් ඛාපගදන 
ආපත්  ප් පසඞ් ගෙදු, තත් ථ තත් ථ අනාපත්  දස ්සනත් ථං අනාපත්  වාගරදු 
ආරභීාතී  ඉධාපි නිස් සග් ගිගාන අනාපත්  දස් සනත් ථන්   යුත් තං වත් තුං. න 
හි මූලාපත්  ාා අනාපත්  ං අදස් ගසත් වා අන් තරා වුත් තාා එව ආපත්  ාා 
අනාපත්  දස් සනත් ථං අනාපත්  වාගරදු ආරභීාතී . ගතගනව තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු ඉදං වුත් තං ‘‘අච් ඡින් නචීවරස ්ස නට් ඨචීවරස ්ස චා  එත් ථ 
අච් ඡින් නගසසචීවරස් ස නට් ඨගසසචීවරස් ස ච අසමගා නිවාගසන් තස ්ස 
පරිගාසන් තස් ස ච අනාපත්  . ආපදාසූ  එත් ථ අනිවත් ථං ගචදුරා හරන් තී  

අසමගා නිවාගසන් තස් ස අනාපත් තී’’ . මාතිොට්ඨෙථායම් පි (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
වස් සිකසාටිකසික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘අච් ඡින් නචීවරස් ස වා 
නට් ඨචීවරස ්ස වා අනිවත් ථං ගචදුරා හරන් තී  එවං ආපදාසු වා නිවාසාගතදු 
උම් මත් තකාදීනඤ් ච අනාපත් තී’’ . අට් ඨකථාාං පන නග් ෙස් ස නහාාගතදු 
ොක් කගටගනව අනාපත්  ං සන් ධාා ‘‘අච් ඡින් නචීවරස් සා  එතං 
වස් සිකසාටිකගමව සන් ධාා වුත් තං. ගතසඤ් හි නග් ොනං කාගාදුවස් සාපගන 
අනාපත්  . එත් ථ ච මහග් ඝවස ්සිකසාටිකං නිවාගසත් වා නහාාන් තස ්ස 
ගචදුරුපද් දගවදු ආපදා නාමා’’  ාං වුත් තං, තත් ථ කාරණං පරිගාසිතබ් බං. 

අථ උභගානපි අනාපත්  දස් සනත් ථං ‘‘අච් ඡින් නචීවරස් සා’’ ආදි 
ආරද් ධන්   එවමධිප් පාගාදු සිාා, එවම් පි ‘‘අච් ඡින් නචීවරස් සා  එතං 
වස් සිකසාටිකගමව සන් ධාා වුත් ත’’න්  ආදිනා විගසගසත් වා න වත් තබ් බං. 
එවඤ් හි වත් තබ් බං සිාා ‘‘අච් ඡින් නගසසචීවරස් ස නට් ඨගසසචීවරස් ස වා 
අසමගා නිවාගසන් තස් ස පරිගාසන් තස් ස ච නිස් සග් ගිගාන අනාපත්  , 
අච් ඡින් නවස් සිකසාටිකස් ස නට් ඨවස ්සිකසාටිකස ්ස වා නග් ෙස් ස නහාාගතදු 
ොක් කගටන අනාපත්  , ආපදාසු අනිවත් ථං ගචදුරා හරන් තී  අසමගා 
නිවාසාගතදු නිස් සග් ගිගාන අනාපත්  , මහග් ඝවස ්සිකසාටිකං නිවාගසත් වා 
නහාාන් තස් ස ගචදුරා හරන්  , නග් ෙස් ස නහාාගතදු ොක් කගටන අනාපත් තී’’ . 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

අඞ් ගෙසු පන වස් සිකසාටිකාා අත් තුද් ගදසිකතා, අසමගා පරිගාසනතා, 
තාා ච පටිලාගභදු  ඉමානි තාව පරිගාසනාපත්  ාා තීණි අඞ් ොනි. සචීවරතා, 
ආපදාභාගවදු, වස් සිකසාටිකාා සකභාගවදු, අසමගා නිවාසනන්   ඉමානි 
නිවාසනාපත්  ාා චත් තාරි අඞ් ොනි. 

වස් සිකසාටිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. චීවරඅච්ඡින්දනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

631. පඤ ්චගම යම්පි තයා න්   එත් ථ යන්   කාරණවචනං, තස් මා 
එවගමත් ථ සම් බන් ගධදු ගවදිතබ් ගබදු – මාා සද් ධිං ජනපදචාරිකං 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං පත් තවග් ගෙදු 

383 

පටුන 

පක් කමිස් සතී  ාං කාරණං නිස් සාා අහං ගත, ආවුගසදු, චීවරං අදාසිං, තං න 

කගරදුසී  කුපිගතදු අනත් තමගනදු අච් ඡින් දී . යන්   වා චීවරං පරාමස , තත් ථ 
‘‘මාා සද් ධිං ජනපදචාරිකං පක් කමිස ්සතී  ාම් පි ගත අහං චීවරං අදාසිං, තං 
චීවරං ෙණ් හිස ්සාමී  කුපිගතදු අනත් තමගනදු අච් ඡින් දී’’  සම් බන් ධිතබ් බං. 

633. ආණත්කතොබහූනි ණ් ාති, එෙංපාචිත්තියන්   ‘‘චීවරං ෙණ් හා’’  

ආණත්  ාා එකචීවරවිසාත් තා එකගමව පාචිත්  ාං. වාචාය වාචාය 

දුක්ෙටන්   එත් ථ අච් ඡින් ගනසු වත් ථුෙණනාා පාචිත්  ාානි. එෙවාචාය

සම්බහුො ආපත්තිකයො  ඉදං අච් ඡින් ගනසු වත් ථුෙණනාා ආපජ් ජිතබ් බං 
පාචිත්  ාාපත්  ං සන් ධාා වුත් තං. ආණත්  ාා ආපජ් ජිතබ් බං පන ොක් කටං 
එකගමව. 

634. එවන්   ඉමිනා ‘‘වත් ථුෙණනාා ොක් කටානී’’  ඉදං පරාමස . එකසව

නකයො  සිථිලං ොළ් හඤ ්ච පක් ඛිත් තාසු ආපත්  ාා බහුත් තං එකත් තඤ් ච 
අ දිස ්ස . 

635. ආවුකසො, මයන්  ආදීසු ෙණ් හිතුකාමතාා එවං වුත් ගතපි ගතගනව 

දින් නත් තා අනාපත්  . අම් ාෙං සන්තිකෙ උපජ්ෙං  ණ්හිස්සතී  ඉදං 
සාමගණරස ්සපි දානං දීගප . තස් මා කිඤ් චාපි පාළිාං ‘‘භික් ඛුස් ස සාමං චීවරං 
දත් වා’’  වුත් තං, තථාපි අනුපසම් පන් නකාගල දත් වාපි උපසම් පන් නකාගල 
අච් ඡින් දන් තස් ස පාචිත්  ාගමවා  ගවදිතබ් බං. අච් ඡින් දනසමගා 

උපසම් පන් නභාගවදුගාව ගහත් ථ පමාණං. කදතී  තුට් ගඨදු වා කුපිගතදු වා 

ගද . රුන්ධථා  නිවාගරථ. එවංපනදාතුං නවට්ටතී  එත් ථ එවං දින් නං න 
තාව තස් ස සන් තකන්   අනධිට් ඨහිත් වාව පරිභුඤ් ජිතබ් බන්   ගවදිතබ් බං. 

ආ රාකපතුං පන වට්ටතී  එවං දින් නං භ සදිසත් තා ආහරාගපතුං වට් ට . 

චජිත්වා දින්නන්   වුත් තනගාන අදත් වා අනගපක් ගඛන හුත් වා තස් ගසව 

දින් නං. භණ්ඩග්කඝන ොකරතබ්කබො  සකසඤ් ඤාා විනා ෙණ් හන් ගතදු 
භණ් ඩං අග් ඝාගපත් වා ආපත්  ාා කාගරතබ් ගබදු. විකප් පනුපෙපච් ඡිමචීවරතා, 
සාමං දින් නතා, සකසඤ් ඤිතා, උපසම් පන් නතා, ගකදුධවගසන අච් ඡින් දනං 
අච් ඡින් දාපනං වා  ඉමාගනත් ථ පඤ ්ච අඞ් ොනි. 

චීවරඅච් ඡින් දනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සුත්තවිඤ්ඤත්තිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

636. ඡට් ගඨ පාළිාං චීවරොරසමකය  ඉමිනා වස් සංවුත් ථභික් ඛූනං 
චීවරකම් මසමාත් තා චීවරමාගසදු වුත් ගතදු, අථඤ් ගඤදුපි පන චීවරකම් මකාගලදු 
චීවරකාරසමගාදු  වත් තුං වට් ට . 
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638. පඤ්චහිපි මිස්කසත්වා  ගඛදුමාදීහි පඤ් චහි මිස් ගසත් වා. 

වීතවීතට් ඨානං ාත් ථ සංහරිත් වා ඨගපන්  , තස් ස තුරී  අධිවචනං. සුත් තං 

පගවගසත් වා ගාන ආගකදුගටන් තා ඝනභාවං සම් පාගදන්  , තං කවමන්   

වුච් ච . යං යන්   ාං ාං පගාදුෙං. තන් තූනං අත් තගනදු සන් තකත් තා 

වීතවීතට් ඨානං පටිලද් ධගමව ගහදුතී  ආහ ‘‘දීඝකතො…කප.… වීකත

නිස්සග්ගියංපාචිත්තිය’’න්  . පාළිාම් පි හි ඉමිනාව අධිප් පාගාන ‘‘පටිලාගභන 
නිස ්සග් ගිා’’න්   වුත් තං, තස් මා ාාව චීවරං වඩ් ඪ , තාව ඉමිනා පමාගණන 
ආපත්  ගාදු වඩ් ඪන්  . 

කසකසොෙප්පිකයො  එත් ථ හත් ථකම් මාාචනවගසන. පුබ්කබවුත්තනකයන

නිස්සග්ගියන්   දීඝගසදු විදත් ථිමත් ගත  රිාං හත් ථමත් ගත ච වීගත 

නිස ්සග් ගිාං. කතකනවා  අකප් පිාතන් තවාගාන. තකථව දුක්ෙටන්   

පරිච් ගඡගද පරිච් ගඡගද ොක් කටං. කෙදාරබද්ධාදීහී  ආදි-සද් ගදන 

අච් ඡිමණ් ඩලබද් ධාදි ෙහිතං. තන්කත ඨිතංකයව අධිට්ඨාතබ්බන්   එත් ථ 
‘‘පච් ඡා වීතට් ඨානං අධිට් ඨිතෙ කගමව ගහදු , පුන අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථි. 
සගච පන පරිච් ගඡදං දස් ගසත් වා අන් තරන් තරා අවීතං ගහදු , පුන 

අධිට් ඨාතබ් බ’’න්   වදන්  . එකසව නකයො  විකප් පනුපෙප් පමාණමත් ගත 
වීගත තන් ගත ඨිතංගාව අධිට් ඨාතබ් බන්   අත් ගථදු. චීවරත් ථාා 
විඤ ්ඤාපිතසුත් තං, අත් තුද් ගදසිකතා, අකප් පිාතන් තවාගාන වාාාපනන්   
ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. සුත් තවිඤ් ඤත්  සික් ඛාපදවණ් ණනා( 
පන වාාාගපායා  එත් ථ ‘‘චීවරං ගම, ආවුගසදු, වාාථා  
අකප් පිාවිඤ් ඤත්  ාා වාාාගපායා’’  අත් ථං වත් වා අඞ් ගෙසුපි 
‘‘අකප් පිාතන් තවාගාන අකප් පිාවිඤ් ඤත්  ාා වාාාපන’’න්   විගසගසත් වා 
වුත් තං, තථාවිධං පන විගසසවචනං ගනව පාළිාං, න අට් ඨකථාාං උපලබ් භ . 
පාළිාම් පි ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න්   එත් තකගමව අනාපත්  වාගර වුත් තං, 
අට් ඨකථාාඤ් ච සුත් තතන් තවාාානගමව කප් පිාාකප් පිාභාගවන බහුධා නගාදු 
දස් සිගතදු, න කප් පිාාකප් පිාවිඤ් ඤත්  වගසනා . ‘‘අකප් පිාවිඤ් ඤත්  ාා 
වාාාගපායා’’  ච විගසගසත් වා වදන් ගතන අාං නාම කප් පිාවිඤ් ඤත් තී  
විසුං න දස් සිතං, තස් මා වීමංසිත් වා ෙගහතබ් බං. 

සුත් තවිඤ් ඤත්  සික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ම ාකපසොරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

642. සත් තගම කිඤ්චිමත්තං අනුපදජ්කජයයා  ඉදං තස් ස 
කත් තබ් බාකාරමත් තදස් සනං, දානං පගනත් ථ අඞ් ෙං න ගහදු  
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පටුන 

සුත් තවඩ් ඪනවගසගනව ආපජ් ජිතබ් බත් තා. ගතගනව පදභාජගනපි ‘‘තස් ස 
වචගනන ආාතං වා විත් ථතං වා අප් පිතං වා කගරදු , පගාදුගෙ ොක් කටං, 
පටිලාගභන නිස් සග් ගිා’’න්   සුත් තවඩ් ඪනාකාරගමව දස් ගසත් වා ආපත්   

වුත් තා. මාතිොට්ඨෙථායම් පි )කඞ් ඛා. අට් ඨ. මහාගපසකාරසික් ඛාපදවණ් ණනා( 
වුත් තං ‘‘න භික් ඛුගනදු පිණ් ඩපාතදානමත් ගතන තං නිස් සග් ගිාං ගහදු . සගච 
පන ගත තස් ස වචගනන චීවරසාමිකානං හත් ථගතදු සුත් තං ෙගහත් වා ඊසකම් පි 
ආාතං වා විත් ථතං වා අප් පිතං වා කගරදුන්  , අථ ගතසං පගාදුගෙ භික් ඛුගනදු 
ොක් කටං, පටිලාගභන නිස් සග් ගිාං ගහදුතී’’ . ආාතාදීසු සත් තසු ආකාගරසු 
ආදිම් හි තගාදු ආකාගර සුත් තවඩ් ඪගනන විනා න සක් කා කාතුන්   ආහ 

‘‘සුත්තවඩ්ඪනආොරකමව දස්කසතී’’ . සුවීතාදගාදු හි ආකාගර විනාපි 
සුත් තවඩ් ඪගනන සක් කා කාතුං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
අඤ ්ඤාතකඅප් පවාරිතානං තන් තවාගා උපසඞ් කමිත් වා විකප් පමාපජ් ජනතා, 
චීවරස ්ස අත් තුද් ගදසිකතා, තස් ස වචගනන සුත් තවඩ් ඪනං, චීවරස ්ස 
පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ් ොනි. 

මහාගපසකාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අච්කචෙචීවරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

646. අට් ඨගම අසම්කමො ත්ථන්   දසාහානාෙතපගද අසම් ගමදුහත් ථං. 

පඨමපදස්සා  දසාහානාෙතපදස් ස. තානි දිවසානී  ගතසු දිවගසසු. 

උප්පජ්කජයයා  සඞ් ඝගතදු වා ෙණගතදු වා උජුකං අත් තගනදුගාව වා 

උප් පජ් ගජාය. පඤ්චමිකතො  එත් ථ වස් සං වසන් තස ්ස සඞ් ඝස් ස පඤ් චමිගතදු 
පුබ් ගබ උප් පන් නං අච් ගචකචීවරං පඤ් චමිාං විභජිත් වා ෙහිතං 
අච් ගචකචීවරපරිහාරගමව ලභ . උජුකං අත් තගනදුගාව උප් පන් නං ගච, 
පඤ ්චමිාං උප් පන් නගමව අච් ගචකචීවරපරිහාරං ලභ , න තගතදු පුබ් ගබ  
දට් ඨබ් බං. 

සද්ධාමත්තෙන්   ධම් මස් සවනාදීහි තඞ් ඛණුප් පන් නං සද් ධාමත් තකං. 

ආකරොචිතං චීවරන්   ආගරදුගචත් වා දින් නචීවරං. ඡට් ඨිාං උප් පන් නචීවරස ්ස 

එකාදසගමදු අරුගණදු චීවරකාගල උට් ඨාතී  ආහ ‘‘ඡට්ඨිකතොපට්ඨායා’’ ආදි. 

ඨපිතචීවරම්පී  පධානචීවරදස් සනමුගඛන සබ් බම් පි අ ගරකචීවරං වුත් තං. අථ 
‘‘චීවරමාගසපි අ ගරකචීවරං නික් ඛිපිතුං වට් ටතී’’  ඉදං කුගතදු ලද් ධන්   ගච? 
‘‘විසුං අනනුඤ් ඤාගතපි ඉමස් මිං සික් ඛාපගද ‘චීවරකාලසමගාදු නාම 
අනත් ථගත කථිගන වස් සානස් ස පච් ඡිගමදු මාගසදු, අත් ථගත කථිගන පඤ් ච 
මාසා’  වදන් ගතන ත ාකථිනසික් ඛාපගද ‘අකාලචීවරං නාම අනත් ථගත 
කථිගන එකාදසමාගස උප් පන් නං, අත් ථගත කථිගන සත් තමාගස 
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උප් පන් න’න්   වදන් ගතන ච අනුඤ් ඤාතගමව ගහදුතී’’  වදන්  . 
‘‘අට් ඨකථාවචනප් පමාගණන ෙගහතබ් බ’’න්   ච ගකචි. 

650. ඉදානි පඨමකථිනාදිසික් ඛාපගදහි තස් ස තස් ස චීවරස් ස ලබ් භමානං 

පරිහාරං ඉගධව උපසංහරිත් වා දස් ගසන් ගතදු ‘‘ඉති අතිකරෙචීවරස්ස දසා ං

පරි ාකරො’’ ආදිමාහ. ‘‘අනත් ථගත කථිගන එකාදසදිවසාධිගකදු මාගසදු, 
අත් ථගත කථිගන එකාදසදිවසාධිකා පඤ් ච මාසා’’  අාගමව පාගඨදු 
ෙගහතබ් ගබදු. ගකචි පගනත් ථ ‘‘කාමඤ් ගචස ‘දසාහපරමං අ ගරකචීවරං 
ධාගරතබ් බ’න්   ඉමිනාව සිද් ගධදු, අට් ඨුප් පත්  වගසන පන අපුබ් බං විා අත් ථං 
දස් ගසත් වා සික් ඛාපදං ඨපිත’’න්   පාඨං වත් වා ‘‘දසදිවසාධිගකදු මාගසදු, 
දසදිවසාධිකා පඤ ්ච මාසා  පාගඨන භවිතබ් බ’’න්   වදන්  , තං න ෙගහතබ් බං 
තස් ස පමාදපාඨත් තා. න හි දසාගහන අසම් පත් තාා 
කත්  කගතමාසිකපුණ් ණමාා චීවරකාලගතදු පුබ් ගබ දස දිවසා අධිකා ගහදුන්  . 
එවඤ් හි ස  ‘‘නවාහානාෙතං කත්  කගතමාසිකපුණ් ණම’’න්   වත් තබ් බං. 

මාතිොට්ඨෙථායම්පි (කඞ් ඛා. අට් ඨ. අච් ගචකචීවරසික් ඛාපදවණ් ණනා( 
‘‘පවාරණමාසස් ස ජුණ් හපක් ඛපඤ් චමිගතදු පට් ඨාා උප් පන් නස ්ස චීවරස් ස 
නිධානකාගලදු දස් සිගතදු ගහදුතී’’  වත් වා ‘‘කාමඤ් ගචස ‘දසාහපරමං 
අ ගරකචීවරං ධාගරතබ් බ’න්   ඉමිනාව සිද් ගධදු, අට් ඨුප් පත්  වගසන පන 
අපුබ් බං විා අත් ථං දස් ගසත් වා සික් ඛාපදං ඨපිත’’න්   පාගඨදු දස් සිගතදු, ගසදුපි 
පමාදපාගඨදුගාව. ‘‘ජුණ් හපක් ඛපඤ ්චමිගතදු පට් ඨාාා’’  ච වුත් තත් තා 
තත් ගථව පුබ් බාපරවිගරදුගධදුපි සිාා, ඡට් ඨිගතදු පට් ඨාාා  වත් තබ් බං. එවඤ් හි 
ස  ‘‘දසාහපරමසික් ඛාපගදගනව සිද් ධ’’න්   සක් කා වත් තුං. ඉමගමව ච 

පමාදපාඨං ෙගහත් වා භදන්තබුද්ධදත්තාචරිකයන ච – 

‘‘තස් සාච් චායිකවත් ථස් ස, කථිගන තු අනත් ථගත; 
පරිහාගරකමාගසදුව, දසාහපරගමදු මගතදු. 

‘‘අත් ථගත කථිගන තස් ස, පඤ ්ච මාසා පකාසිතා; 
පරිහාගරදු මුනින් ගදන, දසාහපරමා පනා’’ . – 

වුත් තං. 

අච් ගචකචීවරකාගල උප් පන් නත් තා ‘‘අච්කචෙචීවරසදිකස’’  වුත් තං. 
‘‘පඤ ්චමිාං උප් පන් නං අනච් ගචකචීවරං දසාහං අ ක් කාමාගතදු 
චීවරකාලගතදු පුබ් ගබගාව ආපත්   ගහදු , න චීවරකාලා ක් කගම, තස් මා 
චීවරකාලා ක් කගම පුන ආපජ් ජිතබ් බාා ආපත්  ාා අභාවං සන් ධාා 
‘අනච් ගචකචීවගර අනච් ගචකචීවරසඤ් ඤී අනාපත් තී’  වුත් ත’’න්   තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. විකප් පනුපෙපච් ඡිමප් පමාණස් ස අච් ගචකචීවරස් ස 
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අත් තගනදු සන් තකතා, දසාහානාෙතාා කත්  කගතමාසිකපුණ් ණමාා 
උප් පන් නභාගවදු, අනධිට් ඨිතඅවිකප් පිතතා, චීවරකාලා ක් කගමදු  ඉමාගනත් ථ 
චත් තාරි අඞ් ොනි. 

අච් ගචකචීවරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සාසඞ්ෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

652. නවගම අන්තරඝකර  අන් තගර ඝරානි එත් ථ, එතස් සා  වා 

අන් තරඝරන්   ලද් ධගවදුහාගර ගෙදුචරොගම. ගතනාහ ‘‘අන්කතො ාකම’’ . 

පාළිාං විප්පවසන්තී  ඉදං ාස් මිං විහාගර වසන් තා අන් තරඝගර චීවරං 
නික් ඛිපිංසු, තගතදු අඤ් ඤත් ථ වසන් ගත සන් ධාා වුත් තං. තස් මිඤ් හි විහාගර 
අන් තරඝගර චීවරං නික් ඛිපිත් වා වසිතුං අනුඤ් ඤාතත් තා තත් ථ වාගසදු 

විප් පවාගසදු නාම න ගහදු . ොබ් බලගචදුළා දුච්කචොළා විරූපගචදුළා වා, 

ොච් ගචදුළත් තා එව ලූඛචීවරා. 

653. ‘‘පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’  ඉමස් ස විභඞ්ක  
‘‘උපසම් පජ් ජා’’  උද් ධරිතබ් ගබ ‘‘උපසම් පජ් ජ’’න්   උද් ධරිත් වා ‘‘ගාදු 
පඨමස ්ස ඣානස ්ස ලාගභදු පටිලාගභදු’’ ආදි වුත් තං, තං සන් ධාාාහ 

‘‘උපසම්පජ්ජන්තිආදීසු වියා’’ . ආදි-සද් ගදන ‘‘අනාපුච් ඡං වා 

පක් කගමායා’’ ආදීනං සඞ් ෙගහදු දට් ඨබ් ගබදු. උප න්ත්වා  උප-සද් දස් ස 

අත් ථමාහ. වසිත්වා  අඛණ් ඩං වසිත් වා. ‘‘ගාන ාස් ස හි සම් බන් ගධදු, 

දූරට් ඨම් පි ච තස් ස ත’’න්   වචනගතදු ‘‘ඉමස්ස…කප.… ඉමිනාසම්බන්කධො’’  

වුත් තං. තත් ථ ඉමස්සා  ‘‘උපවස ්ස’’න්   පදස් ස. නික්ඛිකපයයා  ඨගපාය. 

එත් තාවතා ච පුරිමිකාා උපෙන් ත් වා අඛණ් ඩං කත් වා වුත් ථවස ්ගසන 
ආරඤ් ඤගකසු ගසනාසගනසු විහරන් ගතන සකලං කත්  කමාසං  චීවගරන 
විප් පවසිතුං අනුඤ් ඤාතං ගහදු . අනත් ථතකථිනස් ස හි චීවරමාගස විප් පවාගසදු 
න වට් ට  අත් ථතකථිනානංගාව අසමාදානචාරස් ස අනුඤ් ඤාතත් තා. ගකචි 
පන ‘‘අනත් ථතකථිනානං චීවරමාගසපි අසමාදානචාගරදු ලබ් භතී’’  වත් වා 

බහුධා පපඤ් ගචන්  , තං න ෙගහතබ් බං. බයඤ්ජනවිචාරණන්   ‘‘උපවස ්ස 

උපවස ්සිත් වා’’ ආදිවිචාරණං. තස්සපී  ‘‘වුත් ථවස් සාන’’න්   විභඞ් ෙපදස් ස. 

වුත්ථවස්සානන්   ච නිද් ධාරගණ සාමිවචනං. ගතනාහ – ‘‘එවරූපානංභික්ඛූනං

අබ්භන්තකර’’ . කසනාසකනසූ  එත් ථ තථාරූගපසූ  සම් බන් ධිතබ් බං. 

පරික්කඛපාර ට්ඨානකතො  එත් ථ ‘‘පරික් ගඛපාරහට් ඨානං නාම ද් ගව 
ගලඩ් ඩුපාතා’’  වදන්  , තං න ෙගහතබ් බං. අපරික් ඛිත් තස් ස පන ොමස් ස 
පරිාන් ගත ඨිතඝරූපචාරගතදු පට් ඨාා එගකදු ගලඩ් ඩුපාගතදු 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං පත් තවග් ගෙදු 

388 

පටුන 

පරික් ගඛපාරහට් ඨානන්   ඉදගමත් ථ සන් නිට් ඨානං. ගතගනව විසුද්ධිමග්ක පි 
)විසුද් ධි. 1.31) වුත් තං ‘‘අපරික් ඛිත් තස ්ස පඨමගලඩ් ඩුපාතගතදු පට් ඨාාා’’ . 

සබ්බපඨමන්   ොමාභිමුඛදිසාභාෙගතදු සබ් බපඨමං. තංපරිච්කඡදංෙත්වා  තං 

පඨමගසනාසනාදිං පරිච් ගඡදං කත් වා. ඉදඤ් ච විනයධරානං මගතන වුත් තං, 

මජ්ඣිමභාණොනං මගතන පන ‘‘ගසනාසනාදීනං උපචාගර ඨිතස ්ස 

එකගලඩ් ඩුපාතං මුඤ් චිත් වා මිනිතබ් බ’’න්   මජ්ඣිමභාණො වදන්  . ගතගනව 

මජ්ඣිමනිොයට්ඨෙථායං ‘‘විහාරස ්සපි ොමස් ගසව උපචාරං නීහරිත් වා 

උභින් නං ගලඩ් ඩුපාතානං අන් තරා මිනිතබ් බ’’න්   වුත් තං. පඤ්චධනුසතිෙන්   

ආගරදුපිගතන ආචරිාධනුනා පඤ් චධනුසතප් පමාණං. තකතො තකතො මග් ං

පිද තී  තත් ථ තත් ථ ඛුද් දකමග් ෙං පිදහ . ධුතඞ් කචොකරො  ඉමිනා ඉමස් සපි 
සික් ඛාපදස් ස අඞ් ෙසම් පත්  ාා අභාවං දීගප . 

‘‘සාසඞ්ොනී’’ති සම්මතානී  ගචදුරානං නිවිට් ගඨදුකාසාදිදස් සගනන 

‘‘සාසඞ් කානී’’  සම් මතානි. සන්නිහිතබෙවභයානී  ගචදුගරහි මනුස් සානං 

හතවිලුත් තාගකදුටිතභාවදස් සනගතදු සන් නිහිතබලවභාානී  අත් ගථදු. සකච

පච්ඡිමිොයා ආදිනා වුත් තගමවත් ථං බය ගරකමුගඛන විභාගව . යත්ර හි

පිණ්ඩායා ආදිනා වුත් තප් පමාණගමව විගසගසත් වා දස් ගස . 

සාසඞ්ෙසප්පටිභයකමවා  එත් ථ සාසඞ් කං වා සප් පටිභාං වා ගහදුතු, 
වට් ට ගාව. 

පාළිාං ‘‘සිාා ච තස් ස භික් ඛුගනදු ගකදුචිගදව පච් චගාදු ගතන චීවගරන 
විප් පවාසාා, ඡාරත් තපරමං ගතන භික් ඛුනා ගතන චීවගරන විප් පවසිතබ් බ’’න්   
ඉමිනා අන් තරඝගර චීවරං නික් ඛිපිත් වා තස් මිං විහාගර වසන් තස් ස අඤ් ඤත් ථ 
ෙමනකිච් ගච ස  විහාරගතදු බහි ඡාරත් තං විප් පවාගසදු අනුඤ් ඤාගතදු. 
වසනට් ඨානගතදු හි අඤ් ඤත් ථ ඡාරත් තං විප් පවාගසදු වුත් ගතදු, න තස් මිං 

විහාගර වසන් තස ්ස. ගතන ච ‘‘පුන  ාමසීමං ඔක්ෙමිත්වාති එත්ථ සකච

ක ොචර ාමකතො පුරත්ථිමාය දිසාය කසනාසනං, අයඤ්ච පච්ඡිමදිසං  කතො

ක ොතී’’ ආදි වුත් තං. තගතදුගාව ච මාතිොට්ඨෙථායම් පි )කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
සාසඞ් කසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘තගතදු ගච උත් තරි විප් පවගසායා’’  එත් ථ 
‘‘ඡාරත් තගතදු උත් තරි තස් මිං ගසනාසගන සත් තමං අරුණං උට් ඨාගපායා’’  

අත් ගථදු වුත් ගතදු. භදන්තබුද්ධදත්තාචරිකයන පන පාකටතරං කත් වා 
අාගමවත් ගථදු වුත් ගතදු. වුත් තඤ් හි ගතන – 

‘‘ාං ොමං ගෙදුචරං කත් වා, භික් ඛු ආරඤ් ඤගක වගස; 
තස් මිං ොගම ඨගපතුං තං, මාසගමකන් තු වට් ට . 

‘‘අඤ ්ඤත් ගථව වසන් තස් ස, ඡාරත් තපරමං මතං; 
අාමස ්ස අධිප් පාගාදු, පටිච් ඡන් ගනදු පකාසිගතදු’’ . 



සාරත්ථදීපනී -2  නිස ්සග් ගිාකණ් ඩං පත් තවග් ගෙදු 

389 

පටුන 

‘‘ගකදුසම් බිාං අඤ් ඤතගරදු භික් ඛු ගිලාගනදු ගහදුතී’’  ආෙතත් තා 

‘‘කෙොසම්බෙසම්මුති අනුඤ්ඤාතා’’  වුත් තං. ගකදුසම් බකස් ස භික් ඛුගනදු 

සම් මු  කෙොසම්බෙසම්මුති. කසනාසනං ආ න්ත්වා  වුසිතවිහාරස් ගසව 
සන් ධාා වුත් තත් තා තස් මිං ොමූපචාගරපි අඤ් ඤස ්මිං විහාගර අරුණං 

උට් ඨාගපතුං න වට් ට . වසිත්වා  අරුණං උට් ඨාගපත් වා. ෙතට් ඨානස ්ස 

අ දූරත් තා ‘‘එවං අසක්කෙොන්කතනා’’  වුත් තං. තත්කථවා  තස් මිංගාව 
ෙතට් ඨාගන. 

සාසඞ් කසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පරිණතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

657-659. දසගම උද්දිස්සඨපිතභාක   අත් තගනදු ඝගරපි උද් දිසිත් වා විසුං 
ඨපිතගකදුට් ඨාගස. ‘‘එකං මය් හං, එකං ඉමස් ස ගදහී’’  එවං එකවාචාා 

ආපජ් ජිතබ් බත් තා ‘‘ආපජ්කජයය එෙකතො’’  වුත් තං. තුම් ාෙං සප්පිආදීනි

ආභතානී  තුම් හාකං අත් ථාා ආභතානි සප් පිආදීනි. පරිණතභාවං ජානිත් වාපි 
වුත් තවිධිනා විඤ් ඤාගපන් ගතන ගතසං සන් තකගමව විඤ ්ඤාපිතං නාම 

ගහදුතී  ආහ – ‘‘මය් ම්පිකදථාතිවදති, වට්ටතී’’ . 

660. පුප්ඵම්පි ආකරොකපතුං න වට්ටතී  ඉදං පරිණතං සන් ධාා වුත් තං. 
සගච පන එකස් මිං ගච ගා පූජිතං පුප් ඵං ෙගහත් වා අඤ් ඤස් මිං ගච ගා 

පූගජ , වට් ට . ඨිතංදිස්වා  ගසසකං ෙගහත් වා ඨිතං දිස් වා. ඉමස්සසුනඛස්ස

මා කදහි, එතස්ස කදහී  ඉදං පරිණගතගාව.  රච් ඡානෙතස් ස පරිච් චජිත් වා 

දින් ගන පන තං පලාගපත් වා අඤ් ඤං භුඤ් ජාගපතුං වට් ට . ‘‘ෙත්ථ

කදමා ආදිනා එගකනාකාගරන පාළිාං අනාපත්   දස් සිතා, එවං පන 
අපුච් ඡිගතපි අපරිණතං ඉදන්   ජානන් ගතන අත් තගනදු රුචිාා ාත් ථ ඉච් ඡ , 

තත් ථ දාගපතුං වට් ටතී’’  තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. යත්ථ ඉච්ඡථ, තත්ථ 

කදථා  එත් ථාපි ‘‘තුම් හාකං රුචිාා’’  වුත් තත් තා ාත් ථ ඉච් ඡ , තත් ථ 

දාගපතුං ලභ . පාළියං ආ තනකයකනවා  ‘‘ාත් ථ තුම් හාකං 
ගදායධම් ගමදු’’ ආදිනා නගාන. සඞ් ඝපරිණතභාගවදු, තං ඤත් වා අත් තගනදු 
පරිණාමනං, පටිලාගභදු  ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ් ොනි. 

පරිණතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතදු පත් තවග් ගෙදු ත ගාදු. 

ඉ  සමන් තපාසාදිකාා විනාට් ඨකථාා සාරත් ථදීපනිාං 

නිස ්සග් ගිාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ො ගාදු භාගෙදු නිට් ඨිගතදු. 
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