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පටුන 

තස් ස   වගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස 

විනයපිටගක 

සාරත්ථදීපනී-ටීො(තතිකයොභාක ො) 

5. පාචිත්තියෙණ්ඩං 

1. මුසාවාදවග් ග ො 

1. මුසාවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1. මුසාවාදවග්  ස් ස පඨමසික් ඛාපගද ඛුද්දොනන් ති එත් ථ ‘‘ඛුද්දෙ-

සද් ගදො බහු-සද් දපරියාගයො. බහු ාවගතො ඉමානි ඛුද් දකානි නාම ජාතානී’’ති 

වදන් ති. තත්ථාති ගතසු නවසු වග් ග සු, ගතසු වා ඛුද් දගකසු. කාරගණන 

කාරණන් තරපටිච් ඡාදනගමව වි ාගවතුං ‘‘රූපං අනිච්ච’’න් තිආදිමාහ. රූපං 

අනිච් චන් ති පටිජානිත් වා තත් ථ කාරණං වදන් ගතො ‘‘ජානිතබ්බකතො’’ති ආහ. 
‘‘යදි එවං නිබ් බානස ්සපි අනිච් චතා ආපජ් ජතී’’ති පගරන වුත් ගතො තං 

කාරණං පටිච් ඡාගදතුං පුන ‘‘ජාතිධම්මකතො’’ති අඤ ්ඤං කාරණං වදති. 

‘‘සම් පජානං මුසා  ාසතී’’ති වත් තබ් ගබ සම්පජාන මුසා භාසතීති 

අනුනාසිකගලොගපන නිද් ගදගසොති ආහ ‘‘ජානන්කතොමුසා භාසතී’’ති. 

2. ජානිත්වා ජානන්තස්ස ච මුසා භණකනති පුබ් බ ාග පි ජානිත් වා 
වචනක් ඛගණපි ජානන් තස් ස මුසා  ණගන.  ණනඤ් ච නාම ඉධ අභූතස් ස 
වා භූතතං භූතස් ස වා අභූතතං කත් වා කාගයන වා වාචාය වා 

විඤ ්ඤාපනපගයොග ො. සම්පජානමුසාවාකදති ච නිමිත් තත් ගථ භුම් මවචනං, 
තස් මා ගයො සම් පජාන මුසා වදති, තස් ස තංනිමිත් තං තංගහතු තප් පච් චයා 
පාචිත් තියං ගහොතීති එවගමත් ථ අඤ් ගඤසු ච ඊදිගසසු අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. 

3. විසංවාගදන් ති එගතනාති විසංවාදනං, වඤ ්චනාධිප් පායවසප් පවත් තං 

චිත් තං. ගතනාහ ‘‘විසංවාදනචිත්තං පුරකතො ෙත්වා වදන්තස්සා’’ති. වදති 

එතායාති වාචා, වචනසමුට් ඨාපිකා ගචතනා. ගතනාහ ‘‘මිච්ඡාවාචා…කප.… 

කචතනා’’ති. පකභද තා වාචාති අගනකග දභින් නා. එවං පඨමපකදන

සුද්ධකචතනා…කප.… ෙථිතාති කවදිතබ්බාති ඉමිනා ඉමං දීගපති – 

සුද් ධගචතනා වා සුද් ධසද් ගදො වා සුද් ධවිඤ ්ඤත් ති වා මුසාවාගදො නාම න 
ගහොති, විඤ ්ඤත් තියා සද් ගදන ච සහිතා තංසමුට් ඨාපිකා ගචතනා 
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මුසාවාගදොති. චක්ඛුවකසන අග් හිතාරම්මණන් ති චක් ඛුසන් නිස ්සිගතන 
විඤ ්ඤාගණන අග්  හිතමාරම් මණං. ඝානාදීනං තිණ් ණං ඉන් ද්රියානං 

සම් පත් තවිසයග්  ාහකත් තා වුත් තං ‘‘තීහි ඉන්ද්රිකයහි එොබද්ධං විය

ෙත්වා’’ති. ‘‘ධනුනා විජ් ඣතී’’තිආදීසු විය ‘‘චක් ඛුනා දිට් ඨ’’න් ති අයං 

ගවොහාගරො ගලොගක පාකගටොති ආහ ‘‘ඔළාරිකෙකනවනකයනා’’ති. 

11. අවීමංසිත්වාති අනුපපරික් ඛිත් වා. අනුපධාකරත්වාති අවිනිච් ඡිනිත් වා. 

ජළත්තාති අඤ් ඤාණතාය. දාරුසෙටං කයොකජත්වා  කතොති දාරුසකටං 

ගයොගජත් වා තත් ථ නිසීදිත් වා  ගතොති අධිප් පාගයො.  කතො භවිස්සතීති 
තගථව සන් නිට් ඨානං කත් වා වුත් තත් තා මුසාවාගදො ජාගතො. ගකචි පන 
‘‘ගකළිං කුරුමාගනොති වුත් තත් තා එවං වදන් ගතො දුබ්  ාසිතං ආපජ් ජතී’’ති 
වදන් ති, තං න  ගහතබ් බං. ජාතිආදීහිගයව හි දසහි අක් ගකොසවත් ථූහි 
දවකමයතාය වදන් තස ්ස දුබ්  ාසිතං වුත් තං. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘හීනුක් කට් ගඨහි උක් කට් ඨං, හීනං වා ජාතිආදිහි; 

උජං වාඤ් ඤාපගදගසන, වගද දුබ්  ාසිතං දවා’’ති. 

චිත් ගතන ගථොකතර ාවංගයව අග්  ගහත් වා බහු ාවංගයව  ගහත් වා 

වුත් තත් තා ‘‘ ාගමො එකගතගලො’’තිආදිනාපි මුසාවාගදො ජාගතො. චාකරසුන් ති 
උපගනසුං. විසංවාදනපුගරක් ඛාරතා, විසංවාදනචිත් ගතන යමත් ථං 
වත් තුකාගමො, තස් ස පුග්  ලස ්ස විඤ් ඤාපනපගයොග ො චාති ඉමාගනත් ථ 
ද් ගව අඞ්  ානි. උත් තරිමනුස ්සධම් මාගරොචනත් ථං මුසා  ණන් තස් ස 

පාරාජිකං, අමූලගකන පාරාජිගකන අනුද් ධංසනත් ථං සඞ් ඝාදිගසගසො, 
සඞ් ඝාදිගසගසන අනුද් ධංසනත් ථං පාචිත් තියං, ආචාරවිපත් තියා දුක් කටං, 
‘‘ගයො ගත විහාගර වසතී’’තිආදිපරියාගයන 
උත් තරිමනුස ්සධම් මාගරොචනත් ථං පටිවිජානන් තස් ස මුසා  ණිගත 

ථුල් ලච් චයං, අප් පටිවිජානන් තස ්ස දුක් කටං, ගකවලං මුසා  ණන් තස් ස ඉධ 

පාචිත් තියං වුත් තං. 

මුසාවාදසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඔමසවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

12. දුතිගය කණ් ණකටුකතාය අමනාපං වදන් තා කණ් ගණසු විජ් ඣන් තා 

විය ගහොන් තීති ආහ ‘‘ඔමසන්තීති ඔවිජ්ඣන්තී’’ති. පධංකසන්තීති 
අභි වන් ති. 

13. කබොධිසත්කතො කතන සමකයන ක ොතීති ගතන සමගයන 
ගබොධිසත් ගතො නන් දිවිසාගලො නාම අගහොසීති අත් ගථො. අතීතත් ගථ 
වත් තමානවචනං, කිරියාකාලවචනිච් ඡාය වා වත් තමානප් පගයොග ො 
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සද් දන් තරසන් නිධාගනන භූතතාව ගමො සියාති. පච්කචසීති ‘‘අමනාපං 

ඉද’’න් ති අඤ් ඤාසි. ක ට්ඨාරුක්කඛ දත්වාති උපත් ථම්  ගක දත් වා. පුබ්කබ

පතිට්ඨිතාරප්පකදසං පුන අකර පත්කතති පුබ් ගබ උජකං ගහට් ඨාමුඛං 
පතිට් ඨිතඅරස් ස භූමිප් පගදසං පුන තස් මිංගයව අගර පරිවත් ගතත් වා 
ගහට් ඨාමුඛ ාගවන සම් පත් ගත, පඨමං භූමියං පතිට් ඨිතගනමිප් පගදගස 

පරිවත් ගතත් වා පුන භූමියං පතිට් ඨිගතති වුත් තං ගහොති. සිථිලෙරණන් ති 

සිථිලකිරියා. 

15. පුබ්කබති අට් ඨුප් පත් තියං. තච්ඡෙෙම්මන් ති වඩ් ඪකීකම් මං. 

කෙොට්ටෙෙම්මන් ති වා පාසාණගකොට් ටකකම් මං.  ත්ථමුද්දා ණනාති 
අඞ් ගුලිසඞ් ගකොගචගනව  ණනා. පාදසිකමිලක් ඛකාදගයො විය 

නවන් තවගසන  ණනා අච්ඡිද්දෙ ණනා. ආදි-සද් ගදන 
සඞ් කලනපටුප් පාදනගවොක් ලන ා හාරාදිවගසන පවත් තා පිණ් ඩ ණනා 
 හිතා. යස් ස සා පගුණා ගහොති, ගසො රුක් ඛම් පි දිස් වා ‘‘එත් තකානි එත් ථ 

පණ් ණානී’’ති ජානාති. ය  ගමථුගනති වචනගතො ය-කාර භ-කාගර එකගතො 
ගයොජිගත අසද් ධම් මවචනං ගහොති. 

16-26. ආපත්තියා ොකරතබ්කබොති පාචිත් තිගයන කාගරතබ් ගබො 
උපසග්  ාදිමත් තවිසිට් ඨානං අතිචණ් ඩාලාදිපදානං පාළියං ආ ගතසුගයව 

සඞ්  හිතත් තා. කචොකරොසීතිආදීනං පන ගකනචි පරියාගයන පාළියං 

අනා තත් තා දුක් කටං වුත් තං.  සාධිප්පායතාති පුරිමපදස් ස අත් ථවිවරණං. 
පාළියං අවුත් ගතපි ‘‘ජාතිආදීහි අක් ගකොසවත් ථූහි පරම් මුඛා 
අක් ගකොසන් තස් ස වත් ථූනං අනඤ් ඤ ාවගතො යථා දුක් කටං, තථා 
දවකමයතාය පරම් මුඛා වදන් තස් සපි දුබ්  ාසිතගමවා’’ති ආචරියා වදන් ති. 

සබ්බසත්තාති එත් ථ වචනත් ථවිජානනපකතිකා තිරච් ඡාන තාපි 
 ගහතබ් බා. 

35. අනුසාසනිපුගරක් ඛාරතාය ඨත් වා වදන් තස් ස චිත් තස් ස 
ලහුපරිවත් ති ාවගතො අන් තරා ගකොගප උප් පන් ගනපි අනාපත් ති. යං 
අක් ගකොසති, තස් ස උපසම් පන් නතා, අනඤ් ඤාපගදගසන ජාතිආදීහි 
අක් ගකොසනං, ‘‘මං අක් ගකොසතී’’ති ජානනා, අත් ථපුගරක් ඛාරතාදීනං 
අ ාවතාති ඉමාගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ඔමසවාදසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කපසුඤ්ඤසික්ඛාපදවණ්ණනා 

36. තතිගය  ණ් ඩනං ජාතං එගතසන් ති භණ්ඩනජාතා. සම්මන්තනන් ති 
රගහො සංසන් දනං. හත් ථපරාමාසාදිවගසන මත් ථකං පත් ගතො කලගහො 
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ජාගතො එගතසන් ති ෙල ජාතා. අනාපත් ති ාමිකං විරුද් ධවාදභූතං විවාදං 

ආපන් නාති විවාදාපන්නා. විග්  හසංවත් තනිකා කථා විග් ාහිෙෙථා. පිසතීති 
පිසුණා, වාචා, සමග් ග  සත් ගත අවයවභූගත වග් ග  භින් ගන කගරොතීති 

අත් ගථො. පිසුණා එව කපසුඤ්ඤං. තාය වාචාය වා සමන් නා ගතො පිසුගණො, 

තස් ස කම් මං කපසුඤ්ඤං. පියභාවස්ස සුඤ්ඤෙරණවාචන් ති ඉමිනා පන 

‘‘පියසුඤ ්ඤකරණගතො පිසුණා’’ති නිරුත් තිනගයන අත් ථං වදති. 

ඉධාපි ‘‘දසහාකාගරහි ගපසුඤ් ඤං උපසංහරතී’’ති වචනගතො 
දසවිධඅක් ගකොසවත් ථුවගසගනව ගපසුඤ් ඤං උපසංහරන් තස් ස පාචිත් තියං. 
පාළිමුත් තකානං ගචොගරොතිආදීනං වගසන පන දුක් කටගමවාති ගවදිතබ් බං. 
‘‘අනක් ගකොසවත් ථුභූතං පන ගපසුඤ් ඤකරං තස් ස කිරියං වචනං වා 
පියකමයතාය උපසංහරන් තස ්ස කිඤ් චාපි ඉමිනා සික් ඛාපගදන ආපත් ති න 
දිස ්සති, තථාපි දුක් කගටගනත් ථ  විතබ් බ’’න් ති වදන් ති. ජාතිආදීහි 
අනඤ් ඤාපගදගසන අක් ගකොසන් තස ්ස භික් ඛුගනො සුත් වා භික් ඛුස් ස 
උපසංහරණං, පියකමයතාග දාධිප් පාගයසු අඤ් ඤතරතා, තස් ස විජානනාති 
ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ගපසුඤ ්ඤසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පදකසොධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

45. චතුත් ගථ එෙකතොති අනුපසම් පන් ගනන සද් ධිං. පුරිමබයඤ්ජකනන

සදිසංපච්ඡාබයඤ්ජනන් ති ‘‘රූපං අනිච් ච’’න් ති එත් ථ අනිච් ච-සද් ගදන සදිසං 

‘‘ගවදනා අනිච් චා’’ති එත් ථ අනිච් ච-සද් දං වදති. අක්ඛරසමූක ොති 

අවි ත් තිගකො අක් ඛරසමූගහො. අක්ඛරානුබයඤ්ජනසමූක ො පදන් ති 

වි ත් තිඅන් තං පදමාහ. වි ත් තිඅන් තගමව පදං  ගහත් වා ‘‘පඨමපදං 

පදකමව, දුතියංඅනුපද’’න් ති වුත් තං. 

එෙංපදන් ති  ාථාපදං සන් ධාය වදති. පද ණනායාති  ාථාපද ණනාය. 

අපාපුණිත්වාති සද් ධිං අකගථත් වා. රුන්තිඔපාකතතීති එත් ථ අනුනාසිගකො 
ආ මවගසන වුත් ගතො, සංගයො පුබ් බස ්ස රස් සත් තං කතන් ති ගවදිතබ් බං. 

ගතනාහ ‘‘රූ-ොරමත්තකමවා’’ති. එත් ථ ච ‘‘රූපං අනිච් චන් ති  ණ 

සාමගණරා’’ති වුච් චමාගනො සගච රූ-කාරං අවත් වා රු-ඉති රස ්සං කත් වා 
වදති, අඤ ්ඤං  ණිතං නාම ගහොති, තස් මා අනාපත් ති. එවඤ් ච කත් වා 
‘‘ගවදනා අනිච් චා’’ති එත් ථාපි අනිච් ච-සද් දමත් ගතගනව ආපත් ති ගහොතීති 

ගවදිතබ් බං. එස නකයොති එකගමවක් ඛරං වත් වා ඨානං. ‘‘මගනොපුබ් බඞ්  මා 
ධම් මා’’ති වුච් චමාගනො හි ම-කාරමත් තගමව වත් වා තිට් ඨති. ‘‘එවං ගම 
සුත’’න් තිආදිසුත් තං  ණාපියමාගනො එ-කාරං වත් වා තිට් ඨති ගච, 



සාරත්ථදීපනී -3 පාචිත්තිය වණ්ණනා මුසාවාදවග්ග ො -1 

  5 

පටුන 

අන් වක් ඛගරන පාචිත් තියං, අපරිපුණ් ණපදං වත් වා ඨිගත අනුබයඤ් ජගනන. 
පගදසු එකං පඨමපදං විරජ් ඣති, දුතිගයන අනුපගදන පාචිත් තියං. 

අනඞ් ණසුත්තං (ම. නි. 1.57 ආදගයො( සම්මාදිට්ඨිසුත්තං (ම. නි. 1.89 

ආදගයො( ම ාකවදල්ලඤ්ච (ම. නි. 1.449 ආදගයො( ධම් මගසනාපතිනා 

 ාසිතං, අනුමානසුත්තං (ම. නි. 1.181 ආදගයො( 

මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරන, චූළකවදල්ලසුත්තං (ම. නි. 1.460 ආදගයො( 
ධම් මදින් නාය ගථරියා  ාසිතං. පච් ගචකබුද් ධ ාසිතම් පි බුද් ධ ාසිගතගයව 

සඞ්  හං  ච් ඡති. අට්ඨෙථානිස්සිකතොති පුබ් ගබ ම ධ ාසාය වුත් තං 
ධම් මසඞ්  හාරුළ් හං අට් ඨකථං සන් ධාය වදති. ඉදානිපි ‘‘යථාපි දීපිගකො 
නාම, නිලීයිත් වා  ණ් හගත මිග ’’ති )මි. ප. 6.1.5) එවමාදිකං සඞ්  හාරුළ් හං 

අට් ඨකථාවචනං  ගහතබ් බන් ති වදන් ති. පාළිනිස්සිකතොති ‘‘මක් කා 
වජ් ජිපුත් තා චා’’තිඑවමාදිනා )පාරා. 66) පාළියංගයව ආ ගතො. 

විවට්ටූපනිස්සිතන් ති නිබ් බානුපනිස් සිතං. විවට් ටනිස ්සිතං පන සාමඤ ්ඤගතො 

 ගහතබ් බන් ති ආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. කථරස්සාති නා ගසනත් ගථරස් ස. 

මග් ෙථාදීනි පකරණානි. ‘‘අක් ඛගරන වාගචති, අක් ඛරක් ඛගර ආපත් ති 

පාචිත් තියස ්සා’’ති වත් තබ් ගබ ‘‘අක්ඛරාය වාකචති, අක්ඛරක්ඛරාය ආපත්ති

පාචිත්තියස්සා’’ති පාළියං වුත් තං. 

48. අනුපසම්පන්කනන සද්ධිං  ණ් න්තස්ස අනාපත්තීති 

අනුපසම් පන් ගනන සහ නිසීදිත් වා උද් ගදසං  ණ් හන් තස් ස අනාපත් ති 

වුත් තා. ද රභික්ඛුනිසින්කනො…කප.… භණකතො අනාපත්තීති එත් ථ ද් වීසුපි 

ඨිගතසු නිසින් ගනසු වා උපසම් පන් නස ්ස  ණාමීති  ණන් තස් ස 

අනාපත් තිගයව. උපචාරං මුඤ්චිත්වාති පරිසපරියන් තගතො ද් වාදසහත් ථං 
මුඤ ්චිත් වා. ‘‘නිසින් ගන වාගචමී’’ති  ණන් තස ්සපි උපචාරං මුඤ් චිත් වා 
නිසින් නත් තා අනාපත් ති. සගච පන දූගර නිසින් නම් පි වාගචමීති විසුං 

සල් ලක් ගඛත් වා  ණති, ආපත් තිගයව. එකෙොපාකදොනආ ච්ඡතීති පුබ් ගබ 
පගුගණොගයව පච් ඡා අසරන් තස් ස න ආ ච් ඡති, තං ‘‘එවං  ණාහී’’ති 

එකගතො  ණන් තස ්ස අනාපත් ති. ඔපාකතතීති සද් ධිං කගථති. ගසසගමත් ථ 

උත් තානගමව. අනුපසම් පන් නතා, වුත් තලක් ඛණධම් මං පදගසො වාචනතා, 
එකගතො  ණනඤ් චාති ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

පදගසොධම් මසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ස කසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

49-50. පඤ් චගම විකූජමානාති නිත් ථුනන් තා. ොෙච්ඡමානාති 

ගරොදන් තා. තත්රිදං වත් ථුනිදස ්සනං වා. කතන නු කඛො පාතිතන් ති 
පුච් ඡාවගසන කථිතත් තා නත් ථි මුසාවාගදො. ගකචි පන ‘‘සන් ගදහවගසන 
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වචනං මුසා නාම න ගහොති, තස් මා එවං වුත් ත’’න් ති වදන් ති. සන්තිෙං

අ න්ත්වාති ‘‘යං එගතසං න කප් පති, තං ගතසම් පි න කප් පතී’’ති 
අධිප් පාගයන අ න් ත් වා. 

51. දිරත්තතිරත්තන් ති එත් ථ වචනසිලිට් ඨතාමත් ගතන දිරත්ත-ග්  හණං 
කතන් ති ගවදිතබ් බං. තිරත් තඤ් හි සහවාගස ලබ්  මාගන දිරත් ගත 
වත් තබ් බගමව නත් ථීති දිරත් තග්  හණං විසුං න ගයොගජති. ගතගනවාහ 

‘‘උත්තරිදිරත්තතිරත්තන්ති භ වා සාමකණරානං සඞ්  ෙරණත්ථාය

තිරත්තපරි ාරංඅදාසී’’ති. නිරන් තරං තිරත් තදස් සනත් ථං වා දිරත් තග්  හණං 
කතං. ගකවලඤ් හි තිරත් තන් ති වුත් ගත අඤ් ඤත් ථ වාගසන අන් තරිකම් පි 

තිරත් තං  ණ් ගහයය, දිරත් තවිසිට් ඨං පන තිරත් තං වුච් චමානං ගතන 

අනන් තරිකගමව තිරත් තං දීගපති. සයනං කසයයා, සයන් ති එත් ථාතිපි 

කසයයාති ආහ ‘‘ොයප්පසාරණසඞ්ඛාත’’න් තිආදි. තස්මාති යස් මා උ යම් පි 

පරිග්  හිතං, තස් මා. පඤ්චහි ඡදකනහීති 

ඉට් ඨකසිලාසුධාතිණපණ් ණසඞ් ඛආගතහි පඤ් චහි ඡදගනහි. 

වාචුග් තවකසනාති පගුණවගසන. දියඩ්ඪ ත්ථුබ්කබකධො වඩ් ඪකීහත් ගථන 

 ගහතබ් ගබො. එකූපචාකරොති වළඤ් ජනද් වාරස ්ස එකත් තං සන් ධාය වුත් තං. 
සත බ්  ං වා චතුස් සාලං එකූපචාරං ගහොතීති සම් බන් ගධො. 

උපරිමතකලනසද්ධිං අසම්බද්ධභිත්තිෙස්සාති ඉදං තුලාය අබ්  න් තගර 
සයිත් වා පුන ගතගනව සුසිගරන නික් ඛමිත් වා භිත් තිඅන් තගරන 
ගහට් ඨිමතලං පවිසිතුං ගයොග් ග පි උපරිමතගලන අසම් බද් ධභිත් තිගක 
ගසනාසගන අනාපත් තියා වුත් තාය තථා පවිසිතුං අසක් කුගණගයය 

සම් බද් ධභිත් තිගක වත් තබ් බගමව නත් ථීති දස ්සනත් ථං වුත් තං, න පන 

සම් බද් ධභිත් තිගක ආපත් තීති දස් සනත් ථං වුත් තං. ක ට්ඨාපාසාකද 

සයිතභික්ඛුස්ස අනාපත්තීති ඉදම් පි තාදිගස ගසනාසගන ගහට් ඨිමතගල 
සයිතස ්ගසව ආපත් තිප් පසඞ් කා සියාති තංනිවාරණත් ථං වුත් තං, න පන 

උපරිමතගල සයිතස් ස ආපත් තීති දස් සනත් ථං. නානූපචාකරති යත් ථ බහි 
නිස ්ගසණිං කත් වා උපරිමතලං ආගරොහන් ති, තාදිසං සන් ධාය වුත් තං. 
උපරිමතගලපි ආකාසඞ්  ගණ නිපජ් ජන් තස් ස ආපත් තියා අ ාවගතො 

‘‘ඡදනබ්භන්තකර’’ති වුත් තං. 

සභාසඞ්කඛකපනාති ස ාකාගරන. අඩ්ඪකුට්ටකෙ කසනාසකනති එත් ථ 
‘‘අඩ් ඪකුට් ටකං නාම යත් ථ එකං පස් සං මුඤ් චිත් වා තීසු පස් ගසසු භිත් තිගයො 
බද් ධා ගහොන් ති, යත් ථ වා එකස් මිං පස් ගස භිත් තිං උට් ඨාගපත් වා උග ොසු 
පස් ගසසු උපඩ් ඪං උපඩ් ඪං කත් වා භිත් තිගයො උට් ඨාගපන් ති, තාදිසං 

ගසනාසන’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං.  ණ්ඨිපකද පන 

‘‘අඩ් ඪකුට් ටගකති ඡදනං අඩ් ගඪන අසම් පත් තකුට් ටගක’’ති වුත් තං, තම් පි 
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ගනො න යුත් තං. ‘‘වාළසඞ්ඝාකටො නාම ථම්  ානං උපරි වාළරූගපහි 

කතසඞ් ඝාගටො වුච් චතී’’ති වදන් ති. පරික්කඛපස්ස බහි කතති එත් ථ යස් මිං 
පස් ගස පරික් ගඛගපො නත් ථි, තත් ථාපි පරික් ගඛපාරහප් පගදසගතො බහි ගත 

අනාපත් තිගයවාති දට් ඨබ් බං. අපරිච්ඡින්න බ්භූපචාකරති එත් ථ මජ් ගඣ 
විවටඞ්  ණවන් තාසු පමුඛමහාචතුස් සාලාසු යථා ආකාසඞ්  ණං 
අගනොතරිත් වා පමුගඛගනව  න් ත් වා සබ් බ බ් ග  පවිසිතුං න සක් කා ගහොති, 

එවං එගකක බ්  ස ්ස ද් වීසු පස් ගසසු කුට් ටං නීහරිත් වා කතං 

පරිච්ඡින්න බ්භූපචාරං නාම, ඉදං පන තාදිසං න ගහොතීති 

‘‘අපරිච් ඡින් න බ් භූපචාගර’’ති වුත් තං. සබ්බ බ්කභ පවිසන්තීති 
 බ් භූපචාරස ්ස අපරිච් ඡින් නත් තා ආකාසඞ්  ණං අගනොතරිත් වා පමුගඛගනව 
 න් ත් වා තං තං  බ්  ං පවිසන් ති. අථ කුගතො තස් ස පරික් ගඛගපොගයව 

සබ් බපරිච් ඡන් නත් තාති වුත් තන් ති ආහ ‘‘ බ්භපරික්කඛකපොකයව හිස්ස

පරික්කඛකපො’’ති. ඉදඤ් ච සමන් තා  බ්  භිත් තිගයො සන් ධාය වුත් තං. 
චතුස ්සාලවගසන සන් නිවිට් ගඨපි ගසනාසගන  බ්  පමුඛං විසුං 
අපරික් ඛිත් තම් පි සමන් තා ඨිත බ්  භිත් තීනං වගසන පරික් ඛිත් තං නාම 

ගහොති. 

‘‘නනු ච ‘අපරික් ඛිත් ගත පමුගඛ අනාපත් තී’ති අන් ධකට් ඨකථායං 
අවිගසගසන වුත් තං, තස් මා චතුස් සාලවගසන සන් නිවිට් ගඨපි ගසනාසගන 
විසුං අපරික් ඛිත් ගත පමුගඛ අනාපත් තිගයවා’’ති ගයො වගදයය, තස් ස 

වාදපරිගමොචනත් ථං ඉදං වුත් තං ‘‘යං පන…කප.… පාකටක්ෙසන්නිකවසා

එෙච්ඡදනා  බ්භපාළිකයො සන්ධාය වුත්ත’’න් ති. ඉදං වුත් තං ගහොති – 

‘‘අපරික් ඛිත් ගත පමුගඛ අනාපත් තීති යං වුත් තං, තං න චතුස් සාලවගසන 
සන් නිවිට් ඨා  බ්  පාළිගයො සන් ධාය වුත් තං, කිඤ් චරහි විසුං සන් නිවිට් ඨං 
එකගමව  බ්  පාළිං සන් ධාය. තාදිසාය හි  බ්  පාළියා අපරික් ඛිත් ගත 
පමුගඛ අනාපත් ති, න චතුස් සාලවගසන සන් නිවිට් ඨායා’’ති. එකාය ච 
 බ්  පාළියා තස් ස තස් ස  බ්  ස් ස උපචාරං පරිච් ඡින් දිත් වා අන් තමගසො 
උග ොසු පස් ගසසු ඛුද් දකභිත් තීනං උට් ඨාපනමත් ගතනපි පමුඛං පරික් ඛිත් තං 
නාම ගහොති, චතුස් සාලවගසන සන් නිවිට් ඨාසු පන  බ්  පාළීසු උග ොසු 
පස් ගසසු  බ්  භිත් තීනං වගසනපි පමුඛං පරික් ඛිත් තං නාම ගහොති. තස් මා යං 
ඉමිනා ලක් ඛගණන පරික් ඛිත් තං පමුඛං, තත් ථ ආපත් ති, ඉතරත් ථ 
අනාපත් තීති ඉදගමත් ථ සන් නිට් ඨානං. 

ඉදානි ‘‘අපරික් ඛිත් ගත පමුගඛ අනාපත් තී’’ති වත් වා තස් ගසව වචනස් ස 
අධිප් පායං පකාගසන් ගතන යං වුත් තං ‘‘භූමියං විනා ජ තියා පමුඛං සන් ධාය 

කථිත’’න් ති, තස් ස අයුත් තතාවි ාවනත් ථං ‘‘යඤ්ච තත්ථා’’තිආදි ආරද් ධං. 

භූමියං විනා ජ තියා පමුඛං සන්ධාය ෙථිතන් ති හි ඉමස් ස වචනස් ස 
අයමධිප් පාගයො – ‘‘අපරික් ඛිත් ගත පමුගඛ අනාපත් තී’’ති යං වුත් තං, තං විනා 
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පටුන 

වත් ථුං භූමියං කතග හස් ස පමුඛං සන් ධාය කථිතං. සගච පන උච් චවත් ථුකං 
පමුඛං ගහොති, පරික් ඛිත් තසඞ් ඛයං න  ච් ඡතීති. ගතගනවාහ 

‘‘දස ත්ථුබ්කබධාපි හි ජ ති පරික්කඛපසඞ්ඛයං න  ච්ඡතී’’ති. ගහට් ඨාපි 
ඉදගමව මනසි සන් නිධාය වුත් තං ‘‘උච් චවත් ථුකං ගචපි ගහොති, පමුගඛ 

සයිගතො  බ් ග  සයිතානං ආපත් තිං න කගරොතී’’ති. තත්ථාති 

අන් ධකට් ඨකථායං. ජ තියා පමාණං වත්වාති ‘‘සගච ජ තියා ඔතරිත් වා 
භූමියං සයිගතො, ජ තියා උපරි සයිතං න පස් සතී’’ති එවං ජ තියා 
උබ් ගබගධන පමාණං වත් වා. එකසාලාදීසු උජකගමව දීඝං කත් වා 

සන් නිගවසිගතො පාසාගදො එෙසාලසන්නිකවකසො. ද් විසාලසන් නිගවසාදගයොපි 
වුත් තානුසාරගතො ගවදිතබ් බා. සාලප් පග දදීපනගමව ගචත් ථ ගහට් ඨා 
වුත් තගතො විගසගසො. 

මජ්කඣපාොරං ෙකරොන්තීති එත් ථාපි පරික් ගඛපස් ස 
ගහට් ඨිමපරිච් ගඡගදන දියඩ් ඪහත් ථුබ් ගබධත් තා දියඩ් ඪහත් ථං ගචපි මජ් ගඣ 

පාකාරං කගරොන් ති, නානූපචාරගමව ගහොතීති ගවදිතබ් බං. න හි ඡිද්කදන

ක  ං එකූපචාරං නාම ක ොතීති එත් ථ සගච උබ් ගබගධන 

දියඩ් ඪහත් ථබ්  න් තගර මනුස් සානං සඤ් චාරප් පගහොනකං ඡිද් දං ගහොති, 

තම් පි ද් වාරගමවාති එකූපචාරං ගහොති. කිං පරික්කඛකපොවිද්ධස්කතොති 

පමුඛස ්ස පරික් ගඛපං සන් ධාය වදති. සබ් බත් ථ පඤ් චන් නංගයව ඡදනානං 

ආ තත් තා වදති ‘‘පඤ්චන්නංඅඤ්ඤතකරනඡදකනනඡන්නා’’ති. 

53. පාළියං ‘‘ගසයයා නාම සබ් බච් ඡන් නා සබ් බපරිච් ඡන් නා 
ගයභුගයයනච් ඡන් නා ගයභුගයයනපරිච් ඡන් නා’’ති වදන් ගතන 

ගයභුගයයනච් ඡන් නගයභුගයයනපරිච් ඡන් නගසනාසනං පාචිත් තියස් ස 
අවසානං විය කත් වා දස් සිතං, ‘‘උපඩ් ඪච් ඡන් ගන උපඩ් ඪපරිච් ඡන් ගන 
ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති වදන් ගතන ච 
උපඩ් ඪච් ඡන් නඋපඩ් ඪපරිච් ඡන් නගසනාසනං දුක් කටස් ස ආදිං කත් වා 
දස් සිතං, උභින් නමන් තරා ගකන  විතබ් බං පාචිත් තිගයන, උදාහු 

දුක් කගටනාති? ගලොකවජ් ජසික් ඛාපදස් ගසව අනවගසසං කත් වා 
පඤ ්ඤාපනගතො ඉමස් ස ච පණ් ණත් තිවජ් ජත් තා 
ගයභුගයයනච් ඡන් නගයභුගයයනපරිච් ඡන් නස ්ස 

උපඩ් ඪච් ඡන් නඋපඩ් ඪපරිච් ඡන් නස ්ස ච අන් තරා පාචිත් තියං අනිවාරිතගමව, 

තස් මා විනයවිනිච් ඡගය ච  රුගකගයව ඨාතබ් බත් තා අට් ඨකථායම් පි 

පාචිත් තියගමව දස් සිතං. සත්ත පාචිත්තියානීති පාළියං වුත් තපාචිත් තියං 
සාමඤ ්ඤගතො එකත් ගතන  ගහත් වා වුත් තං. විසුං පන  ය් හමාගන 
‘‘සබ් බච් ඡන් ගන සබ් බපරිච් ඡන් ගන පාචිත් තියං, ගයභුය් ගයනච් ඡන් ගන 
ගයභුගයයනපරිච් ඡන් ගන පාචිත් තිය’’න් ති අට් ගඨව පාචිත් තියානි ගහොන් ති. 
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කසනම්බමණ්ඩපවණ්ණං ක ොතීති සීහළදීගප කිර උච් චවත් ථුගකො 
සබ් බච් ඡන් ගනො සබ් බඅපරිච් ඡන් ගනො එවංනාමගකො සන් නිපාතමණ් ඩගපො 
අත් ථි, තං සන් ධාගයතං වුත් තං. යදි ජ තිපරික් ගඛපසඞ් ඛයං  ච් ඡති, 

උච් චවත් ථුකත් තා මණ් ඩපස් ස සබ් බඅපරිච් ඡන් නතා න යුජ් ජතීති ආහ 

‘‘ඉමිනාකපතං කවදිතබ්බ’’න් තිආදි. චූළෙච්ඡන්නාදීනි ගචත් ථ එවං 
ගවදිතබ් බානි – යස් ස චතූසු  ාග සු එගකො ඡන් ගනො, ගසසා අච් ඡන් නා, ඉදං 

චූළෙච්ඡන්නං. යස් ස තීසු  ාග සු ද් ගව ඡන් නා, එගකො අච් ඡන් ගනො, ඉදං 

කයභුකයයනච්ඡන්නං. යස් ස ද් වීසු  ාග සු එගකො ඡන් ගනො, එගකො 

අච් ඡන් ගනො, ඉදං උපඩ්ඪච්ඡන්නං නාම ගසනාසනං. චූළෙපරිච්ඡන්නාදීනිපි 
ඉමිනාව නගයන ගවදිතබ් බානි. ගසසං උත් තානගමව. 
පාචිත් තියවත් ථුකගසනාසනං, තත් ථ තත් ථ අනුපසම් පන් ගනන සහ 
නිපජ් ජනං, චතුත් ථදිවගස සූරියත් ථඞ්  මනන් ති ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

සහගසයයසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. දුතියස කසයයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

55. ඡට් ගඨ ‘‘පඨමසික් ඛාපගද ‘භික් ඛුං ඨගපත් වා අවගසගසො 
අනුපසම් පන් ගනො නාමා’ති වුත් තත් තා ‘මාතු ාගමොපි 
අනුපසම් පන් නග්  හගණන  හිගතොගයවා’ති චතුත් ථදිවගස මාතු ාගමන 
සද් ධිං සයන් තස් ස ද් වීහි සික් ඛාපගදහි ද් ගව පාචිත් තියානි ගහොන් තී’’ති 

වදන් ති.  ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ‘‘ඉමස ්මිං සික් ඛාපගද මාතු ාමස් ස විසුං 
වුච් චමානත් තා පඨමසික් ඛාපගද ‘භික් ඛුං ඨගපත් වා අවගසගසො 
අනුපසම් පන් ගනො නාමා’ති පුරිසස් ගසව  හණං අනුච් ඡවික’’න් ති වුත් තං, 
තගදව ච යුත් තතරං. 

යඤ ්ච ඉධ ‘‘පඨමදිවකසපීති පි-සද් ගදන චතුත් ථදිවගසපීති වුත් තං 

ගහොතී’’ති කාරණං වදන් ති, තම් පි අකාරණං පි-සද් ගදො 
සම් පිණ් ඩනත් ගථොගයවාති නියමා ාවගතො අවධාරණත් ථස ්ස ච සම්  වගතො. 

සම්  ාවගන වා පි-සද් ගදො දට් ඨබ් ගබො. ගතන ඉධ පඨමදිවගසපි තාව ආපත් ති, 

දුතියාදිදිවගස කිගමව වත් තබ් බන් ති ඉමමත් ථං දීගපති. සම් පිණ් ඩනත් ගථපි 

පි-සද් ගද  ය් හමාගන ඉමිනාව සික් ඛාපගදන ආපජ් ජිතබ් බාපත් තියා 
අඤ ්ඤස ්මිම් පි දිවගස ආපජ් ජනං දීගපති, න පඨමසික් ඛාපගදන 

ආපජ් ජිතබ් බාපත් තියාති අකාරණගමව තන් ති දට් ඨබ් බං. ‘‘මතිත් ථී 

පාරාජිකවත් ථුභූතාපි අනුපාදින් නපක් ගඛ ඨිතත් තා සහගසයයාපත් තිං න 
ජගනතී’’ති වදන් ති. ‘‘අත් ථඞ්  ගත සූරිගය මාතු ාගම නිපන් ගන භික් ඛු 
නිපජ් ජතී’’ති වචනගතො දිවා සයන් තස ්ස සහගසයයාපත් ති න ගහොතිගයවාති 
දට් ඨබ් බං. පාචිත් තියවත් ථුකගසනාසනං, තත් ථ මාතු ාගමන සහ නිපජ් ජනං, 
සූරියත් ථඞ්  මනන් ති ඉමාගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 
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දුතියසහගසයයසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ධම්මකදසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

60-64. සත් තගම ඝරං නයතීති ඝරණී, ඝරනායිකා. ගතනාහ 

‘‘ඝරසාමිනී’’ති. සුණ් ාති සුණිසා. න යක්කඛනාතිආදීනං ‘‘අඤ ්ඤත්රා’’ති 
ඉමිනා සම් බන් ගධො. පුරිසවිග්  හං  ගහත් වා ඨිගතන යක් ගඛන වා ගපගතන 

වා තිරච් ඡාගනන වා සද් ධිං ඨිතායපි ගදගසතුං න වට් ටති. අක්ඛරාය

කදකසතීති එත් ථ ‘‘ඡප් පඤ ්චවාචගතො උත් තරි ‘ඉමං පදං  ාසිස් සාමී’ති එකම් පි 
අක් ඛරං වත් වා තිට් ඨති, ආපත් තිගයවා’’ති වදන් ති. 

66. ‘‘එකෙො  ාථාපාකදොති ඉදං  ාථාබන් ධගමව සන් ධාය වුත් තං, 

අඤ ්ඤත් ථ පන වි ත් තිඅන් තපදගමව  ගහතබ් බ’’න් ති වදන් ති. ‘‘අට්ඨෙථං

ධම්මපදං ජාතොදිවත්ථුං වාති ඉමිනාපි ගපොරාණං සඞ් ගීතිආරුළ ්හගමව 
අට් ඨකථාදි වුත් ත’’න් ති වදන් ති. අට් ඨකථාදිපාඨං ඨගපත් වා 

දමිළාදි ාසන් තගරන යථාරුචි කගථතුං වට් ටති. පදකසොධම්කම 

වුත්තප්පකභකදොති ඉමිනා අඤ් ඤත් ථ අනාපත් තීති දීගපති. උට්ඨහිත්වා පුන

නිසීදිත්වාති ඉරියාපථපරිවත් තනනගයන නානාඉරියාපගථනපි අනාපත් තීති 

දීගපති. සබ්බං කචපිදීඝනිොයංෙකථතීති යාව න නිට් ඨාති, තාව පුනදිවගසපි 
කගථති. 

දුතියස ්ස විඤ් ඤූපුරිසස් ස අග්  හණං අකිරියා. මාතු ාගමන සද් ධිං 
ඨිතස ්ස ච විඤ් ඤූපුරිසස ්ස ච උපචාගරො අනියගතසු වුත් තනගයගනව 
 ගහතබ් ගබො. ගසසං උත් තානගමව. වුත් තලක් ඛණස් ස ධම් මස් ස ඡන් නං 
වාචානං උපරි ගදසනා, වුත් තලක් ඛගණො මාතු ාගමො, 
ඉරියාපථපඅවත් තනා ාගවො, විඤ් ඤූපුරිසා ාගවො, අපඤ් හවිස ්සජ් ජනාති 
ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

ධම් මගදසනාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. භූතාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

77. අට් ඨගම අන්තරාති පරිනිබ් බානසමයගතො අඤ් ඤස ්මිං කාගල. 

අතිෙඩ්ඪියමාකනනාති ‘‘වදථ,  න් ගත, කිං තුම් ගහහි අධි ත’’න් ති එවං 
නිප් පීළියමාගනන. අනතිකඩ් ඪියමාගනනපි පුච් ඡිගත වා අපුච් ඡිගත වා 
තථාරූගප කාරගණ සති ආගරොගචතුං වට් ටතිගයව. ගතගනව අඤ් ඤතගරන 
දහරභික් ඛුනා උපවදිගතො අඤ් ඤතගරො ගථගරො ‘‘ආවුගසො, උපරිමග්  ත් ථාය 
වායාමං මා අකාසි, ඛීණාසගවො තයා උපවදිගතො’’ති ආහ. ගථගරන ච ‘‘අත් ථි 
ගත, ආවුගසො, ඉමස ්මිං සාසගන පතිට් ඨා’’ති වුත් ගතො දහරභික් ඛු ‘‘ආම, 

 න් ගත, ගසොතාපන් ගනො අහ’’න් ති අගවොච. ‘‘කාරගකො අය’’න් ති ඤත් වාපි 
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පටුන 

පටිපත් තියා අගමොඝ ාවදස් සගනන සමුත් ගතජනාය සම් පහංසනාය ච අරියා 

අත් තානං පකාගසන් තිගයව. සුතපරියත්තිසීලගුණන් ති සුතගුණං 
පරියත් තිගුණං සීලගුණඤ් ච. උම් මත් තකස් ස ඉධ අවචගන කාරණං 
වදන් ගතන ඛිත් තචිත් තගවදනට් ටානම් පි අවචගන කාරණං වුත් තගමවාති 

දට් ඨබ් බං. ඉති-සද් ගදන වා ආදිඅත් ගථන ඛිත් තචිත් තගවදනට් ගට 

සඞ්  ණ් හාති. ගතගනව වදති ‘‘චිත්තක්කඛපස්ස වා අභාවා’’ති. 

දිට්ඨිසම්පන්නානන් ති මග්  ඵලදිට් ඨියා සමන් නා තානං. අරියානගමව හි 
උම් මත් තකාදි ාගවො නත් ථි. ඣානලාභිගනො පන තස් මිං සති ඣානා 
පරිහායන් ති, තස් මා ගතසං අභූතාගරොචනපච් චයා අනාපත් ති වත් තබ් බා, න 

භූතාගරොචනපච් චයා. ගතගනවාහ ‘‘භූතාකරොචනපච්චයා අනාපත්ති න 

වත්තබ්බා’’ති. 

පුබ්කබ අවුත්කතහීති චතුත් ථපාරාජිගක අවුත් ගතහි. ඉදඤ් ච සික් ඛාපදං 
පණ් ණත් තිඅජානනවගසන අචිත් තකසමුට් ඨානං ගහොති. අරියා ගචත් ථ 
පණ් ණත් තිං ජානන් තා වීතික් කමං න කගරොන් ති, පුථුජ් ජනා පන පණ් ණත් තිං 
ජානිත් වාපි වීතික් කමං කගරොන් ති, ගත ච සත් ථුගනො 
ආණාවීතික් කමගචතනාය බලවඅකුසල ාවගතො ඣානා පරිහායන් තීති 
දට් ඨබ් බං, උක් කට් ඨපරිච් ගඡගදන අරියපුග්  ගල එව සන් ධාය 

‘‘කුසලාබයාෙතචිත්කතහි ද්විචිත්ත’’න් ති වුත් තං. පණ් ණත් තිං අජානන් තා 
පන ඣානලාභී පුථුජ් ජනා වත් ථුම් හි ගලො වගසන අකුසලචිත් ගතනපි න 

ආගරොගචන් තීති නත් ථි. ඉධ දුක් ඛගවදනාය අ ාවගතො ‘‘ද් විගවදන’’න් ති 

ඉමස ්ස අනුරූපං කත් වා ද්විචිත්තන් ති ඉදං වුත් තන් ති එවං වා එත් ථ 

අධිප් පාගයො  ගහතබ් ගබො. ගසසං උත් තානගමව. උත් තරිමනුස් සධම් මස් ස 
භූතතා, අනුපසම් පන් නස ්ස ආගරොචනං, තඞ් ඛණවිජානනා, 
අනඤ් ඤප් පගදගසොති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

භූතාගරොචනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. දුට්ඨුල්ලාකරොචනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

78. නවගම දුට්ඨුල්ලසද්දත්ථදස්සනත්ථන් ති දුට් ඨුල් ලසද් දස් ස 

අත් ථදස් සනත් ථං. අත් ගථ හි දස් සිගත සද් ගදොපි ‘‘අයං එගතසු අත් ගථසු 
වත් තතී’’ති දස් සිගතොගයව ගහොති. ‘‘යං යං දුට් ඨුල් ලසද් ගදන අභිධීයති, තං 

සබ් බං දස් ගසතුං පාරාජිකානි වුත් තානී’’ති අයඤ් ගහත් ථ අධිප් පාගයො. තත්රායං 

විචාරණාති තත්ර පාළියං අයං විචාරණා, තත්ර පාළිඅට් ඨකථාසු වා අයං 

විචාරණා. තත්ථ භකවයයාති තත් ථ කස් සචි විමති එවං  ගවයය. 
අනුපසම් පන් නස් ස දුට් ඨුල් ලාගරොචගන විය දුක් කගටන  විතබ් බන් ති ආහ 

‘‘දුක්ෙටං ආපජ්ජතී’’ති. අක්කෙොසන්කතොපි දුක්ෙටං ආපජ්කජයයාති 
ඔමසවාගදන දුක් කටං ආපජ් ගජයය. අධිප් පායං අජානන් ගතනපි 
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අට් ඨකථාචරියානං වචගනගයව ඨාතබ් බන් ති දීපනත් ථං ‘‘අට්ඨෙථාචරියාව

එත්ථපමාණ’’න් ති වුත් තං. පුනපි අට් ඨකථාවචනගමව උපපත් තිගතො දළ් හං 

කත් වා පතිට් ඨගපන් ගතො ‘‘ඉමිනාපි කචත’’න් තිආදිමාහ. 

80. ‘‘අඤ ්ඤත්ර භික් ඛුසම් මුතියා’’ති වුත් තත් තා සම් මුති අත් ථීති 

 ගහතබ් බාති ආහ ‘‘ඉධවුත්තත්තාකයවා’’තිආදි. 

82. ආදිකතොපඤ්චසික්ඛාපදානීති පාණාතිපාතාදීනි පඤ් ච සික් ඛාපදානි. 

‘‘කසසානීති විකාලග ොජනාදීනි පඤ් චා’’ති වදන් ති. ගකචි පන ‘‘ආදිගතො 
පට් ඨාය පඤ් ච සික් ඛාපදානීති සුක් කවිස් සට් ඨිආදීනි පඤ් චා’’ති වදන් ති, තං න 
 ගහතබ් බං. පාණාතිපාතාදීනි හි දගසව සික් ඛාපදානි සාමගණරානං 
පඤ ්ඤත් තානි. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘අථ ගඛො සාමගණරානං එතදගහොසි ‘කති නු ගඛො අම් හාකං 
සික් ඛාපදානි, කත් ථ ච අම් ගහහි සික් ඛිතබ් බ’න් ති?   වගතො එතමත් ථං 
ආගරොගචසුං. අනුජානාමි, භික් ඛගව, සාමගණරානං දස සික් ඛාපදානි, 

ගතසු ච සාමගණගරහි සික් ඛිතුං, පාණාතිපාතා ගවරමණී අදින් නාදානා 
ගවරමණී’’තිආදි )මහාව. 106). 

ගතසං පඤ් ඤත් ගතසුගයව සික් ඛාපගදසු දුට් ඨුල් ලාදුට් ඨුල් ලවිචාරණා 
කාතබ් බා, න ච සුක් කවිස ්සට් ඨිආදීනි විසුං ගතසං පඤ් ඤත් තානි අත් ථීති. අථ 
භික් ඛුගනො දුට් ඨුල් ලසඞ් ඛාතානි සුක් කවිස ්සට් ඨිආදීනි අනුපසම් පන් නස ්ස කිං 

නාම ගහොන් තීති ආහ ‘‘සුක්ෙවිස්සට්ඨි…කප.… අජ්ඣාචාකරො නාමාති

වුත්ත’’න් ති. ඉමිනාපි ගචතං සිද් ධං ‘‘අනුපසම් පන් නස ්ස සුක් කවිස ්සට් ඨිආදි 
දුට් ඨුල් ලං නාම න ගහොතී’’ති. අජ් ඣාචාගරො නාමාති හි වදන් ගතො 
අනුපසම් පන් නස් ස සුක් කවිස් සට් ඨිආදි ගකවලං අජ් ඣාචාගරො නාම ගහොති, 

න පන දුට් ඨුල් ගලො නාම අජ් ඣාචාගරොති දීගපති. ‘‘අජ් ඣාචාගරො නාමාති ච 
අට් ඨකථායං වුත් තත් තා අකත් තබ් බරූපත් තා ච අනුපසම් පන් නස ්ස 
සුක් කවිස් සට් ඨිආදීනි දණ් ඩකම් මවත් ථුපක් ඛං  ජන් ති, තානි ච අඤ් ඤස් ස 
අනුපසම් පන් නස් ස අවණ් ණකාමතාය ආගරොගචන් ගතො භික් ඛු දුක් කටං 

ආපජ් ජතී’’ති වදන් ති. ඉධ පන අනුපසම්පන්නග්  හගණන 
සාමගණරසාමගණරීසික් ඛමානානං  හණං ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. අන් තිමවත් ථුං අනජ් ඣාපන් නස ්ස භික් ඛුගනො සවත් ථුගකො 
සඞ් ඝාදිගසගසො, අනුපසම් පන් නස ්ස ආගරොචනං, භික් ඛුසම් මුතියා අ ාගවොති 

ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

දුට් ඨුල් ලාගරොචනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. පථවීඛණනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

84-86. දසගම එකින්ද්රියන් ති ‘‘කායින් ද්රියං අත් ථී’’ති මඤ් ඤමානා වදන් ති. 

මුට්ඨිප්පමාණාති මුට් ඨිනා සඞ්  ගහතබ් බප් පමාණා. එත් ථ කිඤ් චාපි 
ගයභුයයපංසුං අප් පපංසුඤ් ච පථවිං වත් වා උපඩ් ඪපංසුකා පථවී න වුත් තා, 
තථාපි පණ් ණත් තිවජ් ජසික් ඛාපගදසු සාවගසසපඤ් ඤත් තියාපි සම්  වගතො 
උපඩ් ඪපංසුකායපි පථවියා පාචිත් තියගමවාති  ගහතබ් බං. ගකචි පන 
‘‘සබ් බච් ඡන් නාදීසු උපඩ් ගඪ දුක් කටස ්ස වුත් තත් තා ඉධාපි දුක් කටං 
යුත් ත’’න් ති වදන් ති, තං න යුත් තං පාචිත් තියවත් ථුකඤ් ච 
අනාපත් තිවත් ථුකඤ් ච දුවිධං පථවිං ඨගපත් වා අඤ් ඤිස් සා දුක් කටවත් ථුකාය 
තතියාය පථවියා අ ාවගතො. ද් ගවගයව හි පථවිගයො වුත් තා ‘‘ජාතා ච පථවී 

අජාතා ච පථවී’’ති. තස් මා ද් වීසු අඤ් ඤතරාය පථවියා  විතබ් බං, 
විනයවිනිච් ඡගය ච සම් පත් ගත  රුගකගයව ඨාතබ් බත් තා න සක් කා එත් ථ 
අනාපත් තියා  විතුං. සබ් බච් ඡන් නාදීසු පන උපඩ් ගඪ දුක් කටං යුත් තං තත් ථ 
තාදිසස ්ස දුක් කටවත් ථුගනො සබ්  ාවා. 

‘‘කපොක්ඛරණිං ඛණා’’ති වදති, වට්ටතීති ‘‘ඉමස ්මිං ඔකාගස’’ති 

අනියගමත් වා වුත් තත් තා වට් ටති. ‘‘ඉමං වල්ලං ඛණා’’ති වුත් ගතපි 
පථවීඛණනං සන් ධාය පවත් තගවොහාරත් තා ඉමිනාව සික් ඛාපගදන ආපත් ති, 

න භූත ාමපාතබයතාය. කුකටහීති ඝගටහි. තනුෙෙද්දකමොති 

උදකමිස ්සකකද් දගමො. ගසො ච උදක තිකත් තා වට් ටති. ඔමෙචාතුමාසන් ති 

ඌනචාතුමාසං. ඔවට්ඨන් ති ගදගවන ඔවට් ඨං. අෙතපබ්භාකරති 

අවළඤ් ජනට් ඨානදස් සනත් ථං වුත් තං. තාදිගස හි වම් මිකස ්ස සබ්  ාගවොති. 

මූසිකුක්කුරං නාම මූසිකාහි ඛණිත් වා බහි කතපංසුරාසි. එකසව නකයොති 
ඔමකචාතුමාසඔවට් ගඨොගයව වට් ටතීති අත් ගථො. 

එෙදිවසම්පිනවට්ටතීති ඔවට් ඨඑකදිවසාතික් කන් ගතොපි විගකොගපතුං න 
වට් ටති. ‘‘ගහට් ඨාභූමිසම් බන් ගධපි ච ග ොකණ් ටගක භූමිගතො ඡින් දිත් වා 
උද් ධං ඨිතත් තා අච් චුග්  තමත් ථකගතො ඡින් දිත් වා  ගහතුං වට් ටතී’’ති 
වදන් ති. සකට් ඨාගන අතිට් ඨමානං කත් වා පාගදහි මද් දිත් වා ඡින් දිත් වා 

ආගලොළිතකද් දමම් පි  ගහතුං වට් ටති. තකතොති තගතො පුරාණගසනාසනගතො. 

ඉට්ඨෙං  ණ් ාමීතිආදි සුද් ධචිත් තං සන් ධාය වුත් තං. උදකෙනාති උජකං 
ආකාසගතොගයව පතනකඋදගකන. ‘‘සගච පන අඤ් ඤත් ථ පහරිත් වා 

පතිගතන උදගකන ගතමිතං ගහොති, වට් ටතී’’ති වදන් ති. උච්චාකලත්වාති 

උක් ඛිපිත් වා. කතන අපකදකසනාති ගතන ගලගසන. 

87-88. අවිසයත්තා අනාපත්තීති එත් ථ සගචපි නිබ් බාගපතුං සක් කා 
ගහොති, පඨමං සුද් ධචිත් ගතන දින් නත් තා ‘‘දහතූ’’ති සල් ලක් ගඛත් වාපි 

තිට් ඨති, අනාපත් ති. ඔවට්ඨංඡන්නන් ති පඨමං ඔවට් ඨං පච් ඡා ඡන් නං. ගසසං 
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උත් තානගමව. ජාතපථවී, පථවීසඤ් ඤිතා, ඛණනඛණාපනානං 
අඤ ්ඤතරන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

පථවීඛණනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො මුසාවාදවග් ග ො පඨගමො



සාරත්ථදීපනී -3 පාචිත්තිය වණ්ණනා භූත ාමවග්ග ො -2 
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2. භූත ාමවග්ක ො 

1. භූත ාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

89. ගසනාසනවග්  ස් ස පඨගම නිග් ක තුං අසක්කෙොන්කතොති 
සන් ධාගරතුං අසක් ගකොන් ගතො. ඉමිනා පන වචගනන දාරකස් ස තත් ථ 

උපනීත ාගවො ගතන ච දිට් ඨ ාගවො වුත් ගතොගයවාති දට් ඨබ් බං. ගතන හි 
භික් ඛුනා තං රුක් ඛං ඡින් දිතුං ආරද් ගධ තත් ථ නිබ් බත් තා එකා තරුණපුත් තා 
ගදවධීතා පුත් තං අඞ් ගකනාදාය ඨිතා තං යාචි ‘‘මා ගම සාමි විමානං ඡින් දි, න 
සක් ඛිස ්සාමි පුත් තකං ආදාය අනාවාසා විචරිතු’’න් ති. ගසො ‘‘අහං අඤ් ඤත් ථ 
ඊදිසං රුක් ඛං න ලභිස් සාමී’’ති තස් සා වචනං නාදියි. සා ‘‘ඉමම් පි තාව දාරකං 
ඔගලොගකත් වා ඔරමිස් සතී’’ති පුත් තං රුක් ඛසාඛාය ඨගපසි. ගසො භික් ඛු 
උක් ඛිත් තං ඵරසුං සන් ධාගරතුං අසක් ගකොන් ගතො දාරකස් ස බාහං ඡින් දි. එවඤ් ච 
සයිගතො විමාගන සයිගතො නාම ගහොතීති කත් වා වුත් තං 

‘‘රුක්ඛට්ඨෙදිබ්බවිමාකනනිපන්නස්සා’’ති. 

රුක්ඛට්ඨෙදිබ්බවිමාකනති ච සාඛට් ඨකවිමානං සන් ධාය වුත් තං. රුක් ඛස් ස 

උපරි නිබ් බත් තඤ් හි විමානං රුක් ඛපටිබද් ධත් තා ‘‘රුක්ඛට්ඨෙවිමාන’’න් ති 
වුච් චති. සාඛට් ඨකවිමානං පන සබ් බසාඛාසන් නිස ්සිතං හුත් වා තිට් ඨති. තත් ථ 
යං රුක් ඛට් ඨකවිමානං ගහොති, තං යාව රුක් ඛස ්ස මූලමත් තම් පි තිට් ඨති, තාව න 
නස ්සති. සාඛට් ඨකවිමානං පන සාඛාසු භිජ් ජමානාසු තත් ථ තත් ගථව භිජ් ජිත් වා 
සබ් බසාඛාසු භින් නාසු සබ් බං භිජ් ජති, ඉදම් පි ච විමානං සාඛට් ඨකං, තස් මා 
රුක් ගඛ ඡින් ගන තං විමානං සබ් බගසො විනට් ඨං, ගතගනව සා ගදවතා   වගතො 

සන් තිකා ලද් ගධ අඤ් ඤස ්මිං විමාගන වසි. බාහං ථනමූකලකයව ඡින්දීති 
අංගසන සද් ධිං බාහං ඡින් දි. ඉමිනා ච රුක් ඛගදවතානං  ත් තානි ඡිජ් ජන් ති, න 

චාතුමහාරාජිකාදීනං විය අච් ගඡජ් ජානීති දට් ඨබ් බං. රුක්ඛධම්කමති 
රුක් ඛපකතියං, රුක් ඛස ාගවති අත් ගථො. රුක් ඛානං විය ගඡදනාදීසු 
අකුප් පනඤ් හි රුක් ඛධම් ගමො නාම. 

උප්පතිතන් ති උප් පන් නං. භන්තන් ති ධාවන් තං. වාරකයති නිග්  ණ් ගහයය. 
ඉදං වුත් තං ගහොති – යථා නාම ගඡගකො සාරථි අතිගවග න ධාවන් තං රථං 
නිග්  ගහත් වා යථිච් ඡකං ගපගසති, එවං ගයො පුග්  ගලො උප් පන් නං ගකොධං 
වාරගය නිග්  ණ් හිතුං සක් ගකොති, තමහං සාරථිං බ්රූමි. ඉතගරො පන 
රාජඋපරාජාදීනං රථසාරථිජගනො රස් මිග්  ාගහො නාම ගහොති, න 
උත් තමසාරථීති. 
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දුතිය ාථාය පන අයමත් ගථො – කයොති )සු. නි. අට් ඨ. 1.1) ගයො යාදිගසො 
ඛත් තියකුලා වා පබ් බජිගතො බ්රාහ් මණකුලා වා පබ් බජිගතො නගවො වා මජ් ඣිගමො 

වා ගථගරො වා. උප්පතිතන් ති උද් ධමුද් ධං පතිතං,  තං පවත් තන් ති අත් ගථො, 

උප් පන් නන් ති වුත් තං ගහොති. කෙොධන් ති ‘‘අනත් ථං ගම චරතීති ආඝාගතො 
ජායතී’’තිආදිනා )දී. නි. 3.340; අ. නි. 9.29) නගයන සුත් ගත වුත් තානං 
නවන් නං, ‘‘අත් ථං ගම න චරතී’’තිආදීනඤ් ච තප් පටිපක් ඛගතො සිද් ධානං 
නවන් නගමවාති අට් ඨාරසන් නං ඛාණුකණ් ටකාදිනා අට් ඨාගනන සද් ධිං 

එකූනවීසතියා ආඝාතවත් ථූනං අඤ ්ඤතරාඝාතවත් ථුසම්  වං ආඝාතං. විසටන් ති 

විත් ථතං. සප්පවිසන් ති සප් පස ්ස විසං. ඉවාති ඔපම් මවචනං. ඉ-කාරගලොපං 

කත් වා ව-ඉච් ගචව වුත් තං. ඔසකධහීති අ ගදහි. ඉදං වුත් තං ගහොති – යථා 
විසතිකිච් ඡගකො ගවජ් ගජො සප් ගපන දට් ගඨො සබ් බං කායං ඵරිත් වා ඨිතං විසටං 
සප් පවිසං මූලඛන් ධතචපත් තපුප් ඵාදීනං අඤ් ඤතගරහි, නානාග සජ් ගජහි 
පගයොගජත් වා කගතහි වා ඔසගධහි ඛිප් පගමව විගනයය, එවගමව ගයො 
යථාවුත් ගතන ආඝාතවත් ථුනා උප් පතිතං චිත් තසන් තානං බයාගපත් වා ඨිතං 
ගකොධං විනයනුපාගයසු තදඞ්  විනයාදීසු ගයන ගකනචි උපාගයන විගනති 

නාධිවාගසති පජහති විගනොගදති බයන් තිං කගරොති, ගසො භික් ඛු ජහාති ඔරපාරං. 
ගසො එවං ගකොධං විගනන් ගතො භික් ඛු යස ්මා ගකොගධො තතියමග් ග න සබ් බගසො 
පහීයති, තස් මා ඔරපාරසඤ් ඤිතානි පඤ් ගචොරම්  ාගියසංගයොජනානි ජහාතීති. 

අවිගසගසන හි පාරන් ති තීරස ්ස නාමං, තස් මා ඔරානි ච තානි සංසාරසා රස් ස 
පාරභූතානි චාති කත් වා ‘‘ඔරපාර’’න් ති වුච් චති. 

අථ වා ගයො උප් පතිතං විගනති ගකොධං විසටං සප් පවිසංව ඔසගධහි, ගසො 
තතියමග් ග න සබ් බගසො ගකොධං විගනත් වා අනා ාමිඵගල ඨිගතො භික් ඛු ජහාති 

ඔරපාරං. තත් ථ ඔරන් ති සකත් ත ාගවො. පාරන් ති පරත් ත ාගවො. ඔරං වා ඡ 
අජ් ඣත් තිකානි ආයතනානි, පාරං ඡ බාහිරායතනානි. තථා ඔරං 
මනුස් සගලොගකො, පාරං ගදවගලොගකො. ඔරං කාමධාතු, පාරං රූපාරූපධාතු. ඔරං 
කාමරූප ගවො, පාරං අරූප ගවො. ඔරං අත් ත ාගවො, පාරං 
අත් ත ාවසුඛුපකරණානි. එවගමතස් මිං ඔරපාගර චතුත් ථමග් ග න ඡන් දරා ං 
පජහන් ගතො ‘‘ජහාති ඔරපාර’’න් ති වුච් චති. එත් ථ ච කිඤ් චාපි අනා ාමිගනො 
කාමරා ස් ස පහීනත් තා ඉධත් ත ාවාදීසු ඡන් දරාග ො එව නත් ථි, අපිච ගඛො 
පනස ්ස වණ් ණප් පකාසනත් ථං සබ් බගමතං ඔරපාරග දං සඞ්  ගහත් වා තත් ථ 
ඡන් දරා ප් පහාගනන ‘‘ජහාති ඔරපාර’’න් ති වුත් තං. 

ඉදානි තස් සත් ථස් ස වි ාවනත් ථාය උපමං ආහ ‘‘උරක ොජිණ්ණමිවත්තචං

පුරාණ’’න් ති. තත් ථ උගරන  ච් ඡතීති උරක ො, සප් පස් ගසතං අධිවචනං. ගසො 
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දුවිගධො කාමරූපී ච අකාමරූපී ච. කාමරූපීපි දුවිගධො ජලගජො ථලගජො ච. 

ජලගජො ජගල එව කාමරූපං ල ති, න ථගල සඞ්ඛපාලජාතකෙ (ජා. 2.17.143 
ආදගයො( සඞ් ඛපාලනා රාජා විය. ථලගජො ථගල එව, න ජගල. ගසො 
ජජ් ජර ාගවන ජිණ් ණං, චිරකාලතාය පුරාණඤ් චාති සඞ් ඛං  තං තචං 
ජහන් ගතො චතුබ් බිගධන ජහති සජාතියං ඨිගතො ජිගුච් ඡන් ගතො නිස් සාය 
ථාගමනාති. සජාති නාම සප් පජාති දීඝත් ත ාගවො. උර ා හි පඤ් චසු ඨාගනසු 
සජාතිං නාතිවත් තන් ති උපපත් තියං චුතියං විස් සට් ඨනිද් ගදොක් කමගන සජාතියා 
ගමථුනපටිගසවගන ජිණ් ණතචාපනයගන චාති. තස් මා යදා තචං ජහති, තදා 
සජාතියංගයව ඨත් වා ජහති. සජාතියං ඨිගතොපි ච ජිගුච් ඡන් ගතො ජහති. 
ජිගුච් ඡන් ගතො නාම යදා උපඩ් ඪට් ඨාගන මුත් ගතො ගහොති, උපඩ් ඪට් ඨාගන 
අමුත් ගතො ඔලම් බති, තදා නං අට් ායන් ගතො ජහති, එවං ජිගුච් ඡන් ගතොපි ච 
දණ් ඩන් තරං වා මූලන් තරං වා පාසාණන් තරං වා නිස් සාය ජහති. නිස් සාය 
ජහන් ගතොපි ච ථාමං ජගනත් වා උස් සාහං කරිත් වා වීරිගයන වඞ් කං නඞ් ගුට් ඨං 
කත් වා පස් සසන් ගතොව ඵණං කරිත් වා ජහති. එවං ජහිත් වා ගයනකාමං 
පක් කමති. 

එවගමව අයම් පි භික් ඛු ඔරපාරං ජහිතුකාගමො චතුබ් බිගධන ජහති සජාතියං 
ඨිගතො ජිගුච් ඡන් ගතො නිස් සාය ථාගමනාති. සජාති නාම භික් ඛුගනො ‘‘අරියාය 

ජාතියා ජාගතො’’ති )ම. නි. 2.351) වචනගතො සීලං. ගතගනවාහ ‘‘සීගල පතිට් ඨාය 

නගරො සපඤ් ගඤො’’ති )සං. නි. 1.23, 192). එවගමතිස ්සං සජාතියං ඨිගතො භික් ඛු 
තං සකත් ත ාවාදිග දං ඔරපාරං ජිණ් ණපුරාණත් තචමිව තං දුක් ඛං ජගනන් තං 
තත් ථ තත් ථ ආදීනවදස් සගනන ජිගුච් ඡන් ගතො කලයාණමිත් ගත නිස ්සාය 

අධිමත් තසම් මාවායාමසඞ් ඛාතං ථාමං ජගනත් වා ‘‘දිවසං චඞ් කගමන නිසජ් ජාය 
ආවරණීගයහි ධම් ගමහි චිත් තං පරිගසොගධතී’’ති )අ. නි. 3.16; 4.37) 

වුත් තනගයන රත් තින් දිවං ඡධා වි ජිත් වා ඝගටන් ගතො වායමන් ගතො උරග ො විය 
වඞ් කං නඞ් ගුට් ඨං පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා උරග ො විය පස් සසන් ගතො අයම් පි 
අසිථිලපරක් කමතාය වායමන් ගතො උරග ොව ඵණං කරිත් වා අයම් පි 
ඤාණවිප් ඵාරං ජගනත් වා උරග ොව තචං ඔරපාරං ජහති, ජහිත් වා ච උරග ො විය 
ඔහිතතගචො ගයනකාමං පක් කමති, අයම් පි ඔහිත ාගරො 
අනුපාදිගසසනිබ් බානධාතුදිසං පක් කමතීති. 

90. භවන්තීති ඉමිනා විරුළ් හමූගල නීල ාවං ආපජ් ජිත් වා වඩ් ඪමානගක 

තරුණ ච් ගඡ දස් ගසති. අහවුන් ති ඉමිනා පන වඩ් ඪිත් වා ඨිගත මහන් ගත 

රුක් ඛ ච් ඡාදිගක දස් ගසති. භවන්තීති ඉමස් ස විවරණං ‘‘ජායන්තිවඩ්ඪන්තී’’ති, 

අහවුන් ති ඉමස් ස ‘‘ජාතා වඩ්ඪිතා’’ති. රාසීති සුද් ධට් ඨකධම් මසමූගහො. 
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පටුන 

භූතානන් ති තථාලද් ධසමඤ් ඤානං අට් ඨධම් මානං. ‘‘භූතානං  ාගමො’’ති 

වුත් ගතපි අවයවවිනිමුත් තස ්ස සමුදායස් ස අ ාවගතො භූතසඤ් ඤිතා ගතගයව 
තිණරුක් ඛලතාදගයො  ය් හන් ති. ‘‘භූමියං පතිට් ඨහිත් වා හරිත ාවමාපන් නා 
රුක් ඛ ච් ඡාදගයො ගදවතාහි පරිග්  ය් හන් ති, තස් මා භූතානං නිවාසට් ඨානතාය 

භූතානං  ාගමො’’තිපි වදන් ති. රුක්ඛාදීනන් ති ආදි-සද් ගදන ඔසධි ච් ඡලතාදගයො 
ගවදිතබ් බා. 

නනු ච රුක් ඛාදගයො චිත් තරහිතතාය න ජීවා, චිත් තරහිතතා ච 

පරිප් ඵන් දා ාවගතො ඡින් ගනපි රුහනගතො විසදිසජාතික ාවගතො 
චතුගයොනිඅපරියාපන් නගතො ච ගවදිතබ් බා, වුඩ් ඪි පන පවාළසිලාලවණානම් පි 
විජ් ජතීති න ගතසං ජීව ාගව කාරණං, විසයග්  හණඤ් ච ගනසං 
පරිකප් පනාමත් තං සුපනං විය චිඤ් චාදීනං, තථා ගදොහළාදගයො, තත් ථ කස ්මා 
භූත ාමස ්ස ගඡදනාදිපච් චයා පාචිත් තියං වුත් තන් ති? සමණසාරුප් පගතො 

තංනිවාසසත් තානුරක් ඛණගතො ච. ගතගනවාහ ‘‘ජීවසඤ්ඤිකනොහිකමොඝපුරිසා

මනුස්සාරුක්ඛස්මි’’න් තිආදි. 

91. ‘‘මූගල ජායන් තී’’තිආදීසු අත් ගථො උපරි අත් තනා වුච් චමානප් පකාගරන 

සීහළට් ඨකථායං වුත් ගතොති ආහ ‘‘එවං සන්කතපි…කප.… න සකමන්තී’’ති. 

විජාත-සද් ගදො ඉධ වි-සද් දගලොපං කත් වා නිද් දිට් ගඨොති ආහ ‘‘විජාතානී’’ති. 

විජාත-සද් ගදො ච ‘‘විජාතා ඉත් ථී’’තිආදීසු විය පසූතවචගනොති ආහ 

‘‘පසූතානී’’ති. පසූති ච නාගමත් ථ නිබ් බත් තපණ් ණමූලතාති ආහ 

‘‘නිබ්බත්තපණ්ණමූලානී’’ති. ඉමිනා ඉමං දීගපති ‘‘නිබ් බත් තපණ් ණමූලානි 
බීජානි භූත ාමසඞ් ඛගමව  ච් ඡන් ති, ගතසු ච වත් තමාගනො බීජජාත-සද් ගදො 
රුළ ්හීවගසන රුක් ඛාදීසුපි වත් තතී’’ති. පුරිමස් මිං අත් ථවිකප් ගප පන බීගජහි 
ජාතානං රුක් ඛලතාදීනංගයව භූත ාමතා වුත් තා. 

තානිදස්කසන්කතොති තානි බීජානි දස් ගසන් ගතො. මූලබීජන් තිආදීසු මූලගමව 

බීජං මූලබීජං. ගසගසසුපි එගසව නගයො. ඵළුබීජන් ති පබ් බබීජං. 
පච් චයන් තරසමවාගය සදිසඵලුප් පත් තියා විගසසකාරණ ාවගතො 

විරුහනසමත් ගථ සාරඵගල නිරුළ ්ගහො බීජ-සද් ගදො. තදත් ථසංසිද් ධියා මූලාදීසුපි 
ගකසුචි පවත් තතීති මූලාදිගතො නිවත් තනත් ථං එගකන බීජසද් ගදන 

විගසගසත් වා වුත් තං ‘‘බීජබීජ’’න් ති ‘‘රූපරූපං, දුක් ඛදුක් ඛ’’න් ති ච යථා. 

බීජකතොනිබ්බත්කතනබීජංදස්සිතන් ති කාරිගයොපචාගරන කාරණං දස් සිතන් ති 
දීගපති. 
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92. බීකජ බීජසඤ්ඤීති එත් ථ කාරණූපචාගරන කාරියං වුත් තන් ති 

දස් ගසන් ගතො ‘‘තත්ථ යථා’’තිආදිමාහ. භූත ාමපරිකමොචනං ෙත්වාති 

භූත ාමගතො ගමොගචත් වා, විගයොගජත් වාති අත් ගථො. යං බීජං භූත ාකමොනාම

ක ොතීති බීජානි ච තානි ජාතානි චාති වුත් තමත් ථං සන් ධාය වදති. තත් ථ යං 

බීජන් ති යං නිබ් බත් තපණ් ණමූලං බීජං. තස්මිං බීකජති තස් මිං 
භූත ාමසඤ් ඤිගත බීගජ. එත් ථ ච බීජජාත-සද් දස් ස විය රුළ ්හීවගසන 

රුක් ඛාදීසු බීජ-සද් දස් සපි පවත් ති ගවදිතබ් බා. යථාරුතන් ති යථාපාළි. 

යත්ථ ෙත්ථචීති මූගල අග් ග  මජ් ගඣ වා. සඤ්චිච්ච උක්ඛිපිතුං න

වට්ටතීති එත් ථ සගචපි සරීගර ලග්   ාවං ජානන් ගතොව උදකගතො උට් ඨහති, 

‘‘තං උද් ධරිස ්සාමී’’ති සඤ් ඤාය අ ාවගතො වට් ටති. උප්පාටිතානීති උද් ධටානි. 

බීජ ාකමසඞ්  ං ච්ඡන්තීති භූත ාමගතො පරිගමොචිතත් තා වුත් තං. අනන්තෙ-

ග්  හගණන සාසපමත් තිකා  හිතා. නාමඤ් ගහතං තස් සා ගසවාලජාතියා. 

මූලපණ් ණානං අසම් පුණ් ණත් තා ‘‘අසම්පුණ්ණභූත ාකමො නාමා’’ති වුත් තං. 

අභූත ාමමූලත්තාති එත් ථ භූත ාගමො මූලං කාරණං එතස් සාති භූත ාමමූගලො, 
භූත ාමස ්ස වා මූලං කාරණන් ති භූත ාමමූලං. බීජ ාගමො හි නාම භූත ාමගතො 
සම්  වති, භූත ාමස් ස ච කාරණං ගහොති, අයං පන තාදිගසො න ගහොතීති 

‘‘අභූත ාමමූලත් තා’’ති වුත් තං. තත්රට් ඨකත් තා වුත් තං ‘‘කසො බීජ ාකමන 

සඞ් හිකතො’’ති. ඉදඤ් ච ‘‘අභූත ාමමූලත් තා’’ති එත් ථ පඨමං 
වුත් තඅත් ථසම්  වගතො වුත් තං. කිඤ් චාපි හි තාලනාළිගකරාදීනං ඛාණු උද් ධං 
අවඩ් ඪනගතො භූත ාමස් ස කාරණං න ගහොති, තථාපි 
භූත ාමසඞ් ඛුප තනිබ් බත් තපණ් ණමූලබීජගතො සම් භූතත් තා භූත ාමගතො 
උප් පන් ගනො නාම ගහොතීති බීජ ාගමන සඞ්  හං  ච් ඡති. 

‘‘අඞ්කුකර  රිකත’’ති වත් වා තගමව වි ාගවති ‘‘නීලපණ්ණවණ්කණ

ජාකත’’ති, නීලපණ් ණස් ස වණ් ණසදිගස වණ් ගණ ජාගතති අත් ගථො. 

‘‘නීලවණ් ගණ ජාගත’’ති වා පාගඨො  ගහතබ් ගබො. අමූලෙභූත ාකම සඞ්  ං

 ච්ඡතීති නාළිගකරස් ස ආගවණිකං කත් වා වදති. ‘‘පානීයඝටාදීනං බහි 
ගසවාගලො උදගක අට් ඨිතත් තා බීජ ාමානුගලොමත් තා ච දුක් කටවත් ථූ’’ති 

වදන් ති. ෙණ්ණෙම්පි අබ්කබො ාරිෙකමවාති නීලවණ් ණම් පි 

අබ් ගබොහාරිකගමව. කසකලයයෙං නාම සිලාය සම් භූතා එකා සු න් ධජාති. 

‘‘රුක්ඛත්තචං විකෙොකපතීති වුත් තත් තා රුක් ගඛ ජාතං යං කිඤ් චි ඡත් තකං 
රුක් ඛත් තචං අවිගකොගපත් වා මත් ථකගතො ඡින් දිත් වා  ගහතුං වට් ටතී’’ති 

වදන් ති. රුක්ඛකතො මුච්චිත්වා තිට්ඨතීති එත් ථ ‘‘යදිපි කිඤ් චිමත් තං රුක් ගඛ 
අල් ලීනා හුත් වා තිට් ඨති, රුක් ඛගතො  ය් හමාගනො පන රුක් ඛච් ඡවිං න 
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විගකොගපති, වට් ටතී’’ති වදන් ති. අල්ලරුක්ඛකතො න වට්ටතීති එත් ථාපි 
රුක් ඛත් තචං අවිගකොගපත් වා මත් ථකගතො තච් ගඡත් වා  ගහතුං වට් ටතීති 

ගවදිතබ් බං.  ත්ථකුක්කුච්කචනාති හත් ථානං අසංයත ාගවන, 

හත් ථචාපල් ගලනාති වුත් තං ගහොති. පානීයංනවාකසතබ්බන් ති ඉදං අත් තගනො 
අත් ථාය නාමිතං සන් ධාය වුත් තං. ගකවලං අනුපසම් පන් නස ්ස අත් ථාය 

නාමිගත පන පච් ඡා තගතො ලභිත් වා න වාගසතබ් බන් ති නත් ථි. ‘‘කයසං 

රුක්ඛානං සාඛා රු තීති වුත් තත් තා ගයසං සාඛා න රුහති, තත් ථ 

කප් පියකරණකිච් චං නත් ථී’’ති වදන් ති. 

93. පඤ්චහි සමණෙප්කපහීති පඤ් චහි සමණගවොහාගරහි. කිඤ් චාපි හි 
බීජානං අග් ගිනා ඵුට් ඨමත් ගතන නඛාදීහි විලිඛනමත් ගතන ච අවිරුළ් හීධම් මතා 
න ගහොති, තථාපි එවං කගතගයව සමණානං කප් පතීති අග් ගිපරිජිතාදගයො 
සමණගවොහාරා නාම ජාතා, තස් මා ගතහි සමණගවොහාගරහි කරණභූගතහි ඵලං 
පරිභුඤ් ජිතුං අනුජානාමීති අධිප් පාගයො. අබීජනිබ් බට් ටබීජානිපි සමණානං 
කප් පන් තීති පඤ් ඤත් තපණ් ණත් ති ාවගතො සමණගවොහාරාඉච් ගචව සඞ් ඛං 
 තානි. අථ වා අග් ගිපරිජිතාදීනං පඤ් චන් නං කප් පිය ාවගතොගයව පඤ් චහි 
සමණකප් පිය ාවසඞ් ඛාගතහි කාරගණහි ඵලං පරිභුඤ් ජිතුං අනුජානාමීති 

එවගමත් ථ අධිප් පාගයො ගවදිතබ් ගබො. අග්ගිපරිජිතන් තිආදීසු ‘‘පරිචිත’’න් තිපි 

පඨන් ති. අබීජං නාම තරුණම් බඵලාදි. නිබ්බට්ටබීජං නාම අම් බපනසාදි, යං 

බීජං නිබ් බට් ගටත් වා විසුං කත් වා පරිභුඤ් ජිතුං සක් කා ගහොති. ‘‘ෙප්පිය’’න්ති

වත්වාව ොතබ්බන් ති ගයො කප් පියං කගරොති, ගතන කත් තබ් බාකාරස ්ගසව 
වුත් තත් තා භික් ඛුනා අවුත් ගතපි කාතුං වට් ටතීති න  ගහතබ් බං. පුන ‘‘කප් පියං 
කාගරතබ් බ’’න් ති කාරාපනස් ස පඨමගමව කථිතත් තා භික් ඛුනා ‘‘කප් පියං 
කගරොහී’’ති වුත් ගතගයව අනුපසම් පන් ගනන ‘‘කප් පිය’’න් ති වත් වා 
අග් ගිපරිජිතාදි කාතබ් බන් ති  ගහතබ් බං. ‘‘කප් පියන් ති වචනං පන යාය කායචි 

 ාසාය වත් තුං වට් ටතී’’ති වදන් ති. ‘‘කප් පියන් ති වත් වාව කාතබ් බ’’න් ති 
වචනගතො පඨමං ‘‘කප් පිය’’න් ති වත් වා පච් ඡා අග් ගිආදිනා ඵුසනාදි 
කාතබ් බන් ති ගවදිතබ් බං. ‘‘පඨමං අග් ගිං නික් ඛිපිත් වා නඛාදිනා වා විජ් ඣිත් වා 
තං අනුද් ධරිත් වාව ‘කප් පිය’න් ති වත් තුම් පි වට් ටතී’’ති වදන් ති. 

එෙස්මිං බීකජ වාතිආදීසු ‘‘එකංගයව කාගරමීති අධිප් පාගය සතිපි 

එකාබද් ධත් තා සබ් බං කතගමව ගහොතී’’ති වදන් ති. දාරුං විජ්ඣතීති එත් ථ 
‘‘ජානිත් වාපි විජ් ඣති වා විජ් ඣාගපති වා, වට් ටතිගයවා’’ති වදන් ති. 

භත්තසිත්කථ විජ්ඣතීති එත් ථාපි එගසව නගයො. ‘‘තං විජ්ඣති, න වට්ටතීති 

රජ් ජආදීනං  ාජන තිකත් තා’’ති වදන් ති. මරිචපක්ොදීහි මිස්කසත්වාති එත් ථ 
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පටුන 

 ත් තසිත් ථසම් බන් ධවගසන එකාබද් ධතා ගවදිතබ් බා, න ඵලානංගයව 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් බන් ධවගසන. භින්දාකපත්වා ෙප්පියං ොරාකපතබ්බන් ති 

බීජගතො මුත් තස ්ස කටාහස් ස  ාජන තිකත් තා වුත් තං. 

නික්ඛාකමතුන් ති තං භික් ඛුං නික් ඛාගමතුං. ‘‘සගච එතස් ස අනුගලොම’’න් ති 
ගසනාසනරක් ඛණත් ථාය අනුඤ් ඤාතම් පි පටග් ගිදානාදිං අත් තනාපි කාතුං 
වට් ටතීති එත් තගකගනව ඉදම් පි එතස ්ස අනුගලොමන් ති එවමධිප් පාගයො සියා. 
පටග් ගිදානං පරිත් තකරණඤ් ච අත් තගනො පරස් ස වා ගසනාසනරක් ඛණත් ථාය 
වට් ටතිගයව. තස් මා සගච තස් ස සුත් තස් ස එතං අනුගලොමං සියා, අත් තගනො න 

වට් ටති, අඤ ්ඤස ්ස වට් ටතීති අයං විගසගසො කුගතො ලබ්  තීති ආහ ‘‘අත්තකනො

න වට්ටති…කප.… න සක්ො ලද්ධු’’න් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
භූත ාගමො, භූත ාමසඤ් ඤිතා, විගකොපනං වා විගකොපාපනං වාති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

භූත ාමසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අඤ්ඤවාදෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

94-98. දුතිගය අඤ්ඤං වචනන් ති යං ගචොදගකන චුදිතකස් ස 
ගදොසවි ාවනවචනං වුත් තං, තං තගතො අඤ් ගඤගනව වචගනන පටිචරති. අථ 

වා අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරතීති අඤ් ගඤන කාරගණන අඤ් ඤං කාරණං 
පටිචරතීති එවගමත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො, යං ගචොදගකන චුදිතකස් ස 
ගදොසවි ාවනකාරණං වුත් තං, තගතො අඤ් ගඤන ගචොදනාය 

අමූලක ාවදීපගකන කාරගණන පටිචරතීති වුත් තං ගහොති. පටිචරතීති ච 

පටිච් ඡාදනවගසන චරති, පවත් තතීති අත් ගථො. පටිච් ඡාදනත් ගථො එව වා චරති-

සද් ගදො අගනකත් ථත් තා ධාතූනං. ගතනාහ ‘‘පටිච්ඡාකදතී’’ති. කෙො

ආපන්කනොතිආදිනා පාළියං ගචොදනං අවිස් සජ් ගජත් වා වික් ගඛපාපජ් ජනවගසන 
අඤ ්ගඤන අඤ් ඤං පටිචරණං දස් සිතං. අපරම් පි පන ගචොදනං විස් සජ් ගජත් වා 
බහිද් ධා කථාඅපනාමවගසන පවත් තං පාළිමුත් තකං අඤ් ගඤනඤ් ඤං 
පටිචරණං ගවදිතබ් බං. ‘‘ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’’ති පුට් ගඨො 
‘‘පාටලිපුත් තං  ගතොම් හී’’ති වත් වා පුන ‘‘න තව පාටලිපුත් ත මනං පුච් ඡාම, 

ආපත් තිං පුච් ඡාමා’’ති වුත් ගත ‘‘තගතො රාජ හං  ගතොම් හී’’ති වත් වා ‘‘රාජ හං 
වා යාහි බ්රාහ් මණ හං වා, ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’’ති වුත් ගත ‘‘තත් ථ ගම 
සූකරමංසං ලද් ධ’’න් තිආදීනි වත් වාව කථං බහිද් ධා වික් ඛිපන් ගතොපි හි 
‘‘අඤ ්ගඤනඤ් ඤං පටිචරති’’ච් ගචව සඞ් ඛං  ච් ඡති. 
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යගදතං අඤ ්ගඤන අඤ් ඤං පටිචරණවගසන පවත් තවචනං, තගදව 

පුච් ඡිතමත් ථං ඨගපත් වා අඤ් ඤං වදතීති අඤ්ඤවාදෙන් ති ආහ 

‘‘අඤ්කඤනඤ්ඤං පටිචරණස්කසතං නාම’’න් ති. තුණ්හීභූතස්කසතං නාමන් ති 

තුණ් හී ාවස ්ගසතං නාමං, අයගමව වා පාගඨො. අඤ්ඤවාදෙං ආකරොකපතූති 
අඤ ්ඤවාදකකම් මං ආගරොගපතු, අඤ ්ඤවාදකත් තං වා ඉදානි කරියමාගනන 

කම් ගමන ආගරොගපතූති අත් ගථො. වික සෙං ආකරොකපතූති එත් ථාපි 
විගහසකකම් මං විගහසක ාවං වා ආගරොගපතූති එවමත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. 

අනාගරොපිගත අඤ් ඤවාදගක වුත් තදුක් කටං පාළියං 
ආ තඅඤ් ගඤනඤ් ඤංපටිචරණවගසන යුජ් ජති. අට් ඨකථායං ආ ගතන පන 

පාළිමුත් තකඅඤ් ගඤනඤ් ඤංපටිචරණවගසන අනාගරොපිගත අඤ් ඤවාදගක 
මුසාවාගදන පාචිත් තියං, ආගරොපිගත ඉමිනාව පාචිත් තියන් ති ගවදිතබ් බං. ගකචි 
පන ‘‘ආගරොපිගත අඤ් ඤවාදගක මුසාවාගදන ඉමිනා ච පාචිත් තියද් වයං 
ගහොතී’’ති වදන් ති, තං වීමංසිත් වා  ගහතබ් බං. යා සා ආදිකම් මිකස් ස අනාපත් ති 
වුත් තා, සාපි පාළියං ආ තඅඤ් ගඤනඤ් ඤංපටිචරණවගසන වුත් තාති දට් ඨබ් බා, 
ඉමිනා සික් ඛාපගදන අනාපත් තිදස ්සනත් ථං වා. ගසසං උත් තානගමව. 
ධම් මකම් ගමන ආගරොපිතතා, ආපත් තියා වා වත් ථුනා වා අනුයුඤ් ජියමානතා, 
ඡාගදතුකාමතාය අඤ් ගඤනඤ් ඤං පටිචරණං වා තුණ් හී ාගවො වාති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

අඤ් ඤවාදකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. උජ්ඣාපනෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

103. තතිගය ධාතුපාගඨ කඣ-සද් ගදො චින් තායං පඨිගතොති ආහ ‘‘ලාමෙකතො

වා චින්තාකපන්තී’’තිආදි. අයගමව ච අගනකත් ථත් තා ධාතූනං 
ඔගලොකනත් ගථොපි ගහොතීති දට් ඨබ් බං. ‘‘අක් ඛරාය වාගචතී’’තිආදීසු )පාචි. 46) 

විය ‘‘ඡන් දායා’’ති ලිඞ්  විපල් ලාසවගසන වුත් තන් ති ආහ ‘‘ඡන්කදනා’’ති. 

105. කයන වචකනනාති ගයන ‘‘ඡන් දාය ඉත් ථන් නාගමො ඉදං නාම 

කගරොතී’’තිආදිවචගනන. කයන ච ඛියයන්තීති ගයන ‘‘ඡන් දාය 

ඉත් ථන් නාගමො’’තිආදිවචගනන තත් ථ තත් ථ භික් ඛූනං සවනූපචාගර ඨත් වා 
අවණ් ණං පකාගසන් ති. 

106. අඤ්ඤං අනුපසම්පන්නං උජ්ඣාකපතීති අඤ් ගඤන 

අනුපසම් පන් ගනන උජ් ඣාගපති. තස්ස වා තං සන්තිකෙ ඛියයතීති තස් ස 

අනුපසම් පන් නස ්ස සන් තිගක තං සඞ් ගඝන සම් මතං උපසම් පන් නං ඛියයති, 
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අවණ් ණං වදන් ගතො වා පකාගසති. අනුපසම්පන්නංසඞ්කඝන සම්මතන් ති එත් ථ 

සම් මතපුබ් ගබො සම් මගතොති වුත් ගතො. ගතනාහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. යස් මා 
උජ් ඣාපනං ඛියයනඤ් ච මුසාවාදවගසගනව පවත් තං, තස් මා ආදිකම් මිකස ්ස 
අනාපත් තීති පාචිත් තියට් ඨාගන දුක් කටට් ඨාගන ච ඉමිනාව 
අනාපත් තිදස් සනත් ථං වුත් තන් ති  ගහතබ් බං. එවඤ් ච කත් වා 
උජ් ඣාගපන් තස් ස ඛියයන් තස් ස ච එකක් ඛගණ ද් ගව ද් ගව ආපත් තිගයො 
ගහොන් තීති ආපන් නං. අථ වා ඊදිසං සික් ඛාපදං මුසාවාදගතො පඨමං 
පඤ ්ඤත් තන් ති  ගහතබ් බං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. ධම් මකම් ගමන 
සම් මතතා, උපසම් පන් නතා, අ ති මනා ාගවො, තස් ස අවණ් ණකාමතා, යස් ස 
සන් තිගක වදති, තස් ස උපසම් පන් නතා, උජ් ඣාපනං වා ඛියයනං වාති ඉමානි 
පගනත් ථ ඡ අඞ්  ානි. 

උජ් ඣාපනකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පඨමකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

108-110. චතුත් ගථ හිමවස්කසනාති හිමගමව වුත් තං. අපඤ්ඤාකතති 
අප් පතීගත, අප් පසිද් ගධති අත් ගථො. ‘‘මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වාති වචනගතො 

විවටඞ්  ගණපි නික් ඛිපිතුං වට් ටතී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ක ොචරප්පසුතාති ග ොචරට් ඨානං පටිපන් නා. ‘‘අට් ඨ මාගස’’ති ඉමිනා වස් සානං 

චාතුමාසං ගචපි ගදගවො න වස් සති, පටික් ඛිත් තගමවාති ආහ ‘‘අට්ඨ මාකසති

වචනකතො…කප.… නික්ඛිපිතුංන වට්ටතිකයවා’’ති. තත් ථ චත්තාකරො මාකසති 

වස් සානස ්ස චත් තාගරො මාගස. අවස්සිෙසඞ්කෙකතති ඉමිනා අනුඤ් ඤාගතපි 
අට් ඨ මාගස යත් ථ ගහමන් ගත ගදගවො වස් සති, තත් ථ අපගරපි චත් තාගරො මාසා 

පටික් ඛිත් තාති ආහ ‘‘අවස්සිෙසඞ්කෙකතති වචනකතො’’තිආදි. ඉමිනා ඉමං 
දීගපති ‘‘යස් මිං ගදගස ගහමන් ගත ගදගවො වස් සති, තත් ථ අට් ඨ මාගස 
පටික් ඛිපිත් වා චත් තාගරො මාසා අනුඤ් ඤාතා. යත් ථ පන වස් සාගනගයව වස් සති, 

තත් ථ චත් තාගරො මාගස පටික් ඛිපිත් වා අට් ඨ මාසා අනුඤ් ඤාතා’’ති. 

ඉමිනාව නගයන මජ් ඣිමපගදගස යත් ථ ගහමන් ගත හිමවස් සං වස් සති, 

තත් ථාපි අට් ගඨව මාසා පටික් ඛිත් තාති ගවදිතබ් බා. තස් මා වස් සානකාගල 

පකතිඅජ් ගඣොකාගස ඔවස් සකමණ් ඩගප රුක් ඛමූගල ච සන් ථරිතුං න වට් ටති, 

ගහමන් තකාගල පකතිඅජ් ගඣොකාගස ඔවස් සකමණ් ඩපාදීසුපි වට් ටති. තඤ් ච 

ගඛො යත් ථ හිමවස් ගසන ගසනාසනං න ගතමති, ගිම් හකාගලපි 
පකතිඅජ් ගඣොකාසාදීසු වට් ටතිගයව, තඤ් ච ගඛො අකාලගමඝාදස් සගන, 
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කාකාදීනං නිබද් ධවාසරුක් ඛමූගල පන කදාචිපි න වට් ටතීති එවගමත් ථ 

විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබො. 

ඉමඤ් ච පන අත් ථවිගසසං  ගහත් වා   වතා පඨමගමව සික් ඛාපදං 

පඤ ්ඤත් තන් ති විසුං අනුපඤ් ඤත් ති න වුත් තා. ගතගනව හි මාතිොට්ඨෙථායං 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. පඨමගසනාසනසික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘ඉති යත් ථ ච යදා 
ච සන් ථරිතුං න වට් ටති, තං සබ් බමිධ අජ් ගඣොකාසසඞ් ඛගමව  ත’’න් ති. අථ වා 
අවිගසගසන අජ් ගඣොකාගස සන් ථරණසන් ථරාපනානි පටික් ඛිපිත් වා ‘‘ඊදිගස 

කාගල ඊදිගස ච පගදගස ඨගපථා’’ති අනුජානනමත් ගතගනව අලන් ති න 

සික් ඛාපගද විසුං අනුපඤ් ඤත් ති උද් ධටාති ගවදිතබ් බා. පරිවාකර (පරි. 65-67) 

පන ඉමස ්ගසව සික් ඛාපදස් ස අනුරූපවගසන පඤ ්ඤත් තත් තා ‘‘එකා 
අනුපඤ් ඤත් තී’’ති වුත් තං. 

නවවායිගමො සීඝං න නස් සතීති ආහ ‘‘නවවායිකමො වා’’ති. ඔනද්ධකෙොති 

චම් ගමන ඔනද් ගධො. උක්ෙට්ඨඅබ්කභොොසිකෙොති ඉදං තස් ස 
පරිවිතක් කදස ්සනමත් තං, උක් කට් ඨඅබ් ග ොකාසිකස් ස පන චීවරකුටි න 

වට් ටතීති නත් ථි. ොයානු තිෙත්තාති භික් ඛුගනො තත් ගථව සන් නිහිත ාවං 
සන් ධාය වුත් තං. ඉමිනා ච තස් මිංගයව කාගල අනාපත් ති වුත් තා, චීවරකුටිගතො 
නික් ඛමිත් වා පන අඤ ්ඤත් ථ  ච් ඡන් තස් ස පිණ් ඩාය පවිසන් තස් සපි 
ආපත් තිගයව. ‘‘යස් මා පන දායගකහි දානකාගලගයව සහස් සග් ඝනකම් පි 
කම් බලං ‘පාදපුඤ් ඡනිං කත් වා පරිභුඤ් ජථා’ති දින් නං තගථව පරිභුඤ් ජිතුං 
වට් ටති, තස් මා ‘ඉමං මඤ් චපීඨාදිගසනාසනං අබ් ග ොකාගසපි යථාසුඛං 
පරිභුඤ් ජථා’ති දායගකහි දින් නං ගච, සබ් බස් මිම් පි කාගල අබ් ග ොකාගස 

නික් ඛිපිතුං වට් ටතී’’ති වදන් ති. කපකසත්වා  න්තබ්බන් ති එත් ථ ‘‘ගයො භික් ඛු 
ඉමං ඨානං ආ න් ත් වා වසති, තස් ස ගදථා’’ති වත් වා ගපගසතබ් බං. 

වලා ොනංඅනුට්ඨිතභාවං සල්ලක්කඛත්වාති ඉමිනා ච ගිම් හාගනපි ගමගඝ 
උට් ඨිගත මඤ් චපීඨාදිං යංකිඤ් චි ගසනාසනං අජ් ගඣොකාගස නික් ඛිපිතුං න 

වට් ටතීති දීපිතන් ති ගවදිතබ් බං. ‘‘පාදට්ඨානාභිමුඛාති නිසීදන් තානං 
පාදපතනට් ඨානාභිමුඛ’’න් ති ගකචි. ‘‘සම් මජ් ජන් තස ්ස පාදට් ඨානාභිමුඛ’’න් ති 
අපගර. ‘‘බහි වාලුකාය අ මනනිමිත් තං පාදට් ඨානාභිමුඛා වාලිකා හරිතබ් බාති 

වුත් ත’’න් ති එගක. ෙචවරං  ත්කථහි  ක ත්වා බහි ඡට්කටතබ්බන් ති ඉමිනා 
කචවරං ඡඩ් ගඩස ්සාමීති වාලිකා න ඡඩ් ගඩතබ් බාති දීගපති. 

111. අන්කතොසංකවකඨත්වාබද්ධන් ති එරකපත් තාදීහි ගවණිං කත් වා තාය 

ගවණියා උග ොසු පස් ගසසු විත් ථතට් ඨාගනසු බහුං ගවගඨත් වා තගතො පට් ඨාය 
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යාව මජ් ඣට් ඨානං, තාව අන් ගතො ආකඩ් ඪනවගසන ගවගඨත් වා මජ් ගඣ 

සඞ් ඛිපිත් වා තිරියං තත් ථ තත් ථ බන් ධිත් වා කතං. ෙප්පං ලභිත්වාති  ච් ඡාති 

වුත් තවචගනන කප් පං ලභිත් වා. ගථරස් ස හි ආණත් තියා  ච් ඡන් තස් ස 

අනාපත් ති. පුරිමනකයකනවාති ‘‘නිසීදිත් වා සයං  ච් ඡන් ගතො’’තිආදිනා පුබ් ගබ 

වුත් තනගයගනව. අඤ්ඤත්ථ  ච්ඡතීති තං මග්  ං අතික් කමිත් වා අඤ් ඤත් ථ 

 ච් ඡති. ගලඩ් ඩුපාතුපචාරගතො බහි ඨිතත් තා ‘‘පාදුද්ධාකරනොකරතබ්කබො’’ති 
වුත් තං, අඤ ්ඤත් ථ  ච් ඡන් තස ්ස පඨමපාදුද් ධාගර දුක් කටං, දුතියපාදුද් ධාගර 

පාචිත් තියන් ති අත් ගථො. පාෙතිෙං අෙත්වාති අප් පටිසාගමත් වා. 

අන්තරසන්නිපාකතති අන් තරන් තරා සන් නිපාගත. 

ආවාසිොනංකයව පලකබොකධොති එත් ථ ආ න් තුගකහි ආ න් ත් වා කිඤ් චි 
අවත් වා තත් ථ නිසින් ගනපි ආවාසිකානංගයව පලිගබොගධොති අධිප් පාගයො. 

ම ාපච්චරිවාකද පන ‘‘අඤ ්ගඤසු ආ න් ත් වා නිසින් ගනසූ’’ති ඉදං අම් හාකන් ති 

වත් වා වා අවත් වා වා නිසින් ගනසූති අධිප් පාගයො. ම ාඅට්ඨෙථාවාකද 

‘‘ආපත් තී’’ති පාචිත් තියගමව වුත් තං. ම ාපච්චරියං පන 
සන් ථරණසන් ථරාපගන සති පාචිත් තිගයන  විතබ් බන් ති අනාණත් තියා 
පඤ ්ඤත් තත් තා දුක් කටං වුත් තං. ‘‘ඉදං උස් සාරකස ්ස, ඉදං ධම් මකථිකස් සා’’ති 
විසුං පඤ ්ඤත් තත් තා අනාණත් තියා පඤ් ඤත් ගතපි පාචිත් තිගයගනව 
 විතබ් බන් ති අධිප් පාගයන ‘‘තස් මිං ආ න් ත් වා නිසින් ගන තස් ස 

පලිගබොගධො’’ති වුත් තං. ගකචි පන වදන් ති ‘‘අනාණත් තියා පඤ් ඤත් ගතපි 
ධම් මකථිකස ්ස අනුට් ඨාපනීයත් තා පාචිත් තිගයන  විතබ් බං, ආ න් තුකස ්ස පන 
පච් ඡා ආ ගතහි වුඩ් ඪතගරහි උට් ඨාගපතබ් බත් තා දුක් කටං වුත් ත’’න් ති. 

112. භූමියංඅත්ථරිතබ්බාති චිමිලිකාය සති තස් සා උපරි, අසති සුද් ධභූමියං 

අත් ථරිතබ් බා. සී චම්මාදීනං පරි රකණකයව පටික්කඛකපො කවදිතබ්කබොති 
ඉමිනා – 

‘‘න, භික් ඛගව, මහාචම් මානි ධාගරතබ් බානි සීහචම් මං බයග් ඝචම් මං 
දීපිචම් මං, ගයො ධාගරයය, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති (මහාව. 255) – 

එවං වුත් තාය ඛන්ධෙපාළියා අධිප් පායං වි ාගවති. ඉදං වුත් තං ගහොති – 

‘‘අන් ගතොපි මඤ් ගච පඤ් ඤත් තානි ගහොන් ති, බහිපි මඤ ්ගච පඤ් ඤත් තානි 
ගහොන් තී’’ති ඉමස ්මිං වත් ථුස් මිං සික් ඛාපදස් ස පඤ ්ඤත් තත් තා මඤ් චපීගඨසු 
අත් ථරිත් වා පරිග ොග ොගයව පටික් ඛිත් ගතො, භූමත් ථරණවගසන පරිග ොග ො 
පන අප් පටික් ඛිත් ගතොති. යදි එවං ‘‘පරිහරගණගයව පටික් ගඛගපො’’ති ඉදං 
කස ්මා වුත් තන් ති? යථා ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, සබ් බං පාසාදපරිග ො ’’න් ති 
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)චූළව. 320) වචනගතො පුග්  ලිගකපි ගසනාසගන ගසනාසනපරිග ො වගසන 
නියමිතං සුවණ් ණඝටාදිකං පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටමානම් පි ගකවලං අත් තගනො 
සන් තකං කත් වා පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ටති, එවමිදං භූමත් ථරණවගසන 
පරිභුඤ් ජියමානම් පි අත් තගනො සන් තකං කත් වා තං තං විහාරං හරිත් වා 
පරිභුඤ් ජිතුං න වට් ටතීති දස් සනත් ථං ‘‘පරිහරගණගයව පටික් ගඛගපො 

ගවදිතබ් ගබො’’ති වුත් තං. දාරුමයපීඨන් ති ඵලකමයගමව පීඨං වුත් තං. 

පාදෙථලෙන් ති අගධොතපාදට් ඨපනකං. අජ්කඣොොකසරජනං පචිත්වා…කප.… 

පටිසාකමතබ්බන් ති එත් ථ ගථගව අසති රජනකම් ගම නිට් ඨිගත පටිසාගමතබ් බං. 

113. ‘‘භික්ඛුවාසාමකණකරොවාආරාමිකෙොවාලජ්ජීක ොතීති වුත් තත් තා 

අලජ් ජිං ආපුච් ඡිත් වා  න් තුං න වට් ටතී’’ති වදන් ති. ඔතාකපන්කතො  ච්ඡතීති 
එත් ථ ‘‘කිඤ් චාපි ‘එත් තකං දූරං  න් තබ් බ’න් ති පරිච් ගඡගදො නත් ථි, තථාපි 
ගලඩ් ඩුපාතං අතික් කම් ම නාතිදූරං  න් තබ් බ’’න් ති වදන් ති. ගසසගමත් ථ 

උත් තානගමව. මඤ් චාදීනං සඞ් ඝිකතා, වුත් තලක් ඛගණ ගදගස සන් ථරණං වා 
සන් ථරාපනං වා, අපලිබුද් ධතා, ආපදාය අ ාගවො, ගලඩ් ඩුපාතාතික් කගමොති 

ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. පඨමගසනාසනසික් ඛාපදවණ් ණනා( පන 

අනාපුච්ඡංවා ච්කඡයයාති එත් ථ ‘‘ගයො භික් ඛු වා සාමගණගරො වා ආරාමිගකො 
වා ලජ් ජී ගහොති, අත් තගනො පලිගබොධං විය මඤ ්ඤති, තථාරූපං අනාපුච් ඡිත් වා 
තං ගසනාසනං තස් ස අනියයාගතත් වා නිරගපක් ගඛො  ච් ඡති, ථාමමජ් ඣිමස ්ස 
පුරිසස ්ස ගලඩ් ඩුපාතං අතික් කගමයය, එගකන පාගදන ගලඩ් ඩුපාතාතික් කගම 
දුක් කටං, දුතියපාදාතික් කගම පාචිත් තිය’’න් ති වත් වා අඞ් ග සුපි නිරගපක් ඛතාය 
සද් ධිං ඡ අඞ්  ානි වුත් තානි. පාළියං පන අට් ඨකථායඤ් ච ‘‘නිරගපක් ගඛො 
 ච් ඡතී’’ති අයං විගසගසො න දිස් සති. ‘‘ඔතාගපන් ගතො  ච් ඡතී’’ති ච 
ඔතාපනවිසගය එව සාගපක් ඛ මගන අනාපත් ති වුත් තා. යදි අඤ් ඤත් ථාපි 

සාගපක් ඛ මගන අනාපත් ති සියා, ‘‘අනාපත් ති සාගපක් ගඛො  ච් ඡතී’’ති 
අවිගසගසන වත් තබ් බං  ගවයය, තස් මා වීමංසිත් වා යුත් තතරං  ගහතබ් බන් ති. 

පඨමගසනාසනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. දුතියකසනාසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

116. දුතියගසනාසනසික් ඛාපගද එත්තෙකමව වුත්තන් ති අට් ඨකථාසු 

වුත් තං. ‘‘ඉදඤ් ච අට් ඨකථාසු තථාවුත් ත ාවදස් සනත් ථං වුත් තං, අඤ ්ඤම් පි 

තාදිසං මඤ ්චපීගඨසු අත් ථරිතං පච් චත් ථරණගමවා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 
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වුත් තං. මාතිොට්ඨෙථායං පන ‘‘පච් චත් ථරණං නාම පාවාගරො ගකොජගවොති 
එත් තකගමවා’’ති නියගමත් වා වුත් තං, තස් මා  ණ් ඨිපගදසු වුත් තං ඉමිනා න 

සගමති, වීමංසිත් වා  ගහතබ් බං. කසනාසනකතොති සබ් බපච් ඡිමගසනාසනගතො. 

කයො කෙොචීති තස් ස ඤාතගකො වා අඤ් ඤාතගකො වා ගයො ගකොචි. 

117. පරිකවණන් ති එගකකස් ස විහාරස් ස පරික් ගඛපබ්  න් තරං. 

කුරුන්දට්ඨෙථායං වුත් තගමවත් ථං සවිගසසං කත් වා දස් ගසතුං ‘‘කිඤ්චාපි

වුත්කතො’’තිආදි ආරද් ධං. ‘‘අපරිච් ඡන් ගන මණ් ඩගප’’ති විසුං ගයොගජතබ් බං. 

ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
දුතියගසනාසනසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘අපරිච් ඡන් නමණ් ඩගප වා පරිච් ඡන් ගන 
වාපි බහූනං සන් නිපාතභූගත’’ති වුත් තං. ග ොජනසාලායම් පි අයං විගසගසො 

ලබ්  තිගයව. වත්තබ්බං නත්ථීති විගසගසත් වා කිඤ් චි වත් තබ් බං නත් ථි. 

පලුජ්ජතීති විනස් සති. නස්කසයයාති ගචොරාදීහි විනස් ගසයය. 

118. ගයන මඤ් චං වා පීඨං වා විනන් ති, තං මඤ්චපීඨෙවානං. 

සිලුච්චයකලණන් ති සිලුච් චගය ගලණං, පබ් බතගුහාති අත් ගථො. ‘‘ගසනාසනං 
උපචිකාහි ඛායිත’’න් ති ඉමස් මිං වත් ථුස් මිං පඤ් ඤත් තත් තා 
වත් ථුඅනුරූපවගසන අට් ඨකථායං උපචිකාසඞ් කාය අ ාගව අනාපත් ති වුත් තා. 

වත්තක්ඛන්ධකෙ  මිකවත් තං පඤ් ඤගපන් ගතන ‘‘ගසනාසනං 
ආපුච් ඡිතබ් බ’’න් ති වුත් තත් තා ගකවලං ඉතිකත් තබ් බාකාරමත් තදස ්සනත් ථං 

‘‘ආපුච්ඡනං පන වත්ත’’න් ති වුත් තං, න පන වත් තග ගදන දුක් කටන් ති 

දස් සනත් ථං. ගතගනව අන්ධෙට්ඨෙථායං ‘‘ගසනාසනං ආපුච් ඡිතබ් බ’’න් ති 
එත් ථ ‘‘යං පාසාණපිට් ඨියං වා පාසාණත් ථම් ග සු වා කතගසනාසනං යත් ථ 
උපචිකා නාගරොහන් ති, තං අනාපුච් ඡන් තස ්සපි අනාපත් තී’’ති වක් ඛති, තස් මා යං 

වුත් තං  ණ්ඨිපකද ‘‘තාදිගස ගසනාසගන අනාපුච් ඡා  ච් ඡන් තස් ස පාචිත් තියං 
නත් ථි,  මිකවත් තවගසන පන අනාපුච් ඡා  ච් ඡගතො වත් තග ගදො ගහොති, තස් මා 
දුක් කටං ආපජ් ජතී’’ති, තං න  ගහතබ් බං. 

පච්ඡිමස්ස ආකභොක න මුත්ති නත්ථීති තස් ස පච් ඡගතො  ච් ඡන් තස් ස 

අඤ ්ඤස ්ස අ ාවගතො වුත් තං. එෙං වා කපකසත්වා ආපුච්ඡිතබ්බන් ති එත් ථ 
 මනචිත් තස ්ස උප් පන් නට් ඨානගතො අනාපුච් ඡිත් වා  ච් ඡගතො දුතියපාදුද් ධාගර 
පාචිත් තියං. කිඤ් චාපි මඤ් චං වා පීඨං වා අජ් ගඣොකාගස නික් ඛිපිත් වා 
 ච් ඡන් තස් ස ඉධ විසුං ආපත් ති න වුත් තා, තථාපි අකාගල අජ් ගඣොකාගස 
මඤ ්චපීඨානි පඤ් ඤගපත් වා  ච් ඡන් තස් ස ගලඩ් ඩුපාතාතික් කගම 

පුරිමසික් ඛාපගදන පාචිත් තියං, පරික් ගඛපාතික් කගම ඉමිනා දුක් කටන් ති 
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ගවදිතබ් බං. ‘‘මණ් ඩගප වා රුක් ඛමූගල වා’’ති ඉමිනා අජ් ගඣොකාගසොපි 
සඞ්  හිගතොගයවාති තත් ථාපි දුක් කටං ඉධ වුත් තගමවාති දට් ඨබ් බං. ගසයයං පන 
අජ් ගඣොකාගස සන් ථරිත් වා  ච් ඡන් තස් ස උ ගයනපි දුක් කටගමව. ‘‘සඞ් ඝිගක 
විහාගර සඞ් ඝිකංගයව ගසයයං සන් ථරිත් වා පක් කමන් තස් ස පාචිත් තියං 
වුත් තන් ති උග ොසු එගකකස් මිං සඞ් ඝිගක දුක් කට’’න් ති වදන් ති. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. වුත් තලක් ඛණගසයයා, තස් සා සඞ් ඝිකතා, වුත් තලක් ඛගණ 
විහාගර සන් ථරණං වා සන් ථරාපනං වා, අපලිබුද් ධතා, ආපදාය අ ාගවො, 
අනගපක් ඛස් ස දිසාපක් කමනං, උපචාරසීමාතික් කගමොති ඉමානි පගනත් ථ සත් ත 

අඞ්  ානි. 

දුතියගසනාසනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අනුපඛජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

119-121. ඡට් ගඨ අනුපවිසිත්වාති සමීපං පවිසිත් වා. බහූපොරතං

ගුණවිසිට්ඨතඤ්ච සල්ලක්කඛන්කතොති  ණ් ඩා ාරිකස ්ස බහූපකාරතං 

ධම් මකථිකාදීනං ගුණවිසිට් ඨතඤ් ච සල් ලක් ගඛන් ගතො. සමන්තා දියඩ්කඪො

 ත්කථොති මජ් ගඣ පඤ් ඤත් තමඤ් චපීඨං සන් ධාය වුත් තං. 

122. උපචාරං ඨකපත්වාති වුත් තලක් ඛණං උපචාරං ඨගපත් වා. එෙවි ාකරති 

එකස ්මිං ගසනාසගන. එෙපරිකවකණති තස් ස විහාරස් ස පරික් ගඛපබ්  න් තගර. 
‘‘ගිලාගනො පවිසතීතිආදීසු අනාපත් තිකාරණසබ්  ාවගතො ගිලානාදිතාය 
පවිසිස ්සාමීති උපචාරං පවිසන් තස් ස සතිපි සම් බාගධතුකාමතාය අනාපත් ති 

වුත් තාගයවා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. එවඤ් ච සති අගිලානාදි ාගවොපි 

විසුං අඞ් ග සු වත් තබ් ගබො සියා, මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
අනුපඛජ් ජසික් ඛාපදවණ් ණනා( පන ‘‘සඞ් ඝිකවිහාරතා, 
අනුට් ඨාපනීය ාවජානනං, සම් බාගධතුකාමතා, උපචාගර නිසීදනං වා නිපජ් ජනං 
වාති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානී’’ති එත් තකගමව වුත් තං, තස් මා 
වීමංසිතබ් බං. 

අනුපඛජ් ජසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නික්ෙඩ්ඪනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

126. සත් තගම කෙොට්ඨොනීති ද් වාරගකොට් ඨකානි. ‘‘නික් ඛමාති වචනං 
සුත් වාපි අත් තගනො රුචියා නික් ඛමති, අනාපත් තී’’ති වදන් ති. 
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128. අලජ්ජිං නික්ෙඩ්ඪතීතිආදීසු පඨමං අලජ් ජීආදි ාගවන 

නික් කඩ් ඪිස ්සාමීති චින් ගතත් වා නික් කඩ් ඪන් තස ්ස චිත් තස් ස ලහුපරිවත් තිතාය 

ගකොගප උප් පන් ගනපි අනාපත් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. සඞ් ඝිකවිහාගරො, 
උපසම් පන් නස ්ස  ණ් ඩනකාරක ාවාදිවිනිමුත් තතා, ගකොගපන නික් කඩ් ඪනං 
වා නික් කඩ් ඪාපනං වාති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

නික් කඩ් ඪනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. කව ාසකුටිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

129-131. අට් ඨගම උපරිමතගල පදරානං අසන් ථරිතත් තා 

‘‘උපරිඅච්ඡන්නතලායා’’ති වුත් තං. පුබ්කබ වුත්තනකයකනවාති 
අනුපඛජ් ජසික් ඛාපගද වුත් තනගයගනව. ගසසං සුවිඤ් ගඤයයගමව. සඞ් ඝිගකො 
විහාගරො, අසීසඝට් ටා ගවහාසකුටි, ගහට් ඨා සපරිග ො තා, අපටාණිදින් ගන 
ආහච් චපාදගක නිසීදනං වා නිපජ් ජනං වාති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ගවහාසකුටිසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ම ල්ලෙවි ාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

135. නවගම ‘‘මහල් ලගකො නාම විහාගරො සසාමිගකො’’ති වුත් තත් තා 
සඤ ්ඤාචිකාය කුටියා අනාපත් ති. ‘‘අඩ් ඪගතයයහත් ථම් පී’’ති 

උක් කට් ඨපරිච් ගඡගදන වුත් තවචනං පාළියා සගමතීති ආහ ‘‘තංසුවුත්ත’’න් ති. 
‘‘පාළියං අට් ඨකථායඤ් ච උක් කට් ඨපරිච් ගඡගදන අඩ් ඪගතයයහත් ථප් පමාණස් ස 
ඔකාසස් ස දස් සිතත් තා කවාටං අඩ් ඪගතයයහත් ථවිත් ථාරගතො ඌනකං වා 
ගහොතු අධිකං වා, අඩ් ඪගතයයහත් ථප් පමාණංගයව ඔකාගසො’’ති වදන් ති. 

යස්ස කවමජ්කඣති යස් ස විහාරස ්ස ගවමජ් ගඣ. සා අපරිපූරඋපචාරාපි

ක ොතීති විවරියමානං කවාටං යං භිත් තිං ආහනති, සා සමන් තා 
කවාටවිත් ථාරප් පමාණඋපචාරරහිතාපි ගහොතීති අත් ගථො. ආගලොකං සන් ගධති 

පිගධතීති ආකලොෙසන්ධි. ‘‘පුනප් පුනං ඡාදාගපසි, පුනප් පුනං ලිම් පාගපසීති 
ඉමස ්මිං වත් ථුස් මිං උප් පන් නගදොගසන සික් ඛාපදස් ස පඤ ්ඤත් තත් තා ගලපං 
අනුජානන් ගතන ච ද් වාරබන් ධස් ස සමන් තා අඩ් ඪගතයයහත් ථප් පමාගණගයව 
පගදගස පුනප් පුනං ගලපස් ස අනුඤ් ඤාතත් තා තගතො අඤ ්ඤත් ථ පුනප් පුනං 
ලිම් ගපන් තස ්ස වා ලිම් පාගපන් තස් ස වා භිත් තියං මත් තිකාය කත් තබ් බකිච් චං 
නිට් ඨාගපත් වා පුන චතුත් ථගලගප දින් ගන පාචිත් තිගයන  විතබ් බ’’න් ති 

වදන් ති.  ණ්ඨිපකදසු පන තීසුපි ‘‘පුනප් පුනං ගලපදානස් ස වුත් තප් පමාණගතො 
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අඤ ්ඤත් ථ පටික් ඛිත් තමත් තං ඨගපත් වා පාචිත් තියස ්ස අවුත් තත් තා දුක් කටං 
අනුරූප’’න් ති වුත් තං. 

අධිට්ඨාතබ්බන් ති සංවිධාතබ් බං. අප්ප රිකතති එත් ථ අප්ප-සද් ගදො 

‘‘අප් පිච් ගඡො’’තිආදීසු විය අ ාවත් ගථොති ආහ ‘‘අ රිකත’’ති. පතකනොොකසොති 

පතගනොකාසත් තා තත්ර ඨිතස් ස භික් ඛුගනො උපරි පගතයයාති අධිප් පාගයො. සකච

 රිකතඨිකතොඅධිට්කඨති, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති වචගනන ඉමමත් ථං දීගපති – 

සගච විහාරස් ස සමන් තා වුත් තප් පමාගණ පරිච් ගඡගද පුබ් බණ් ණාදීනි න සන් ති, 

තත් ථ විහාගරො කාගරතබ් ගබො. යත් ථ පන සන් ති, තත් ථ කාරාගපන් තස ්ස 
දුක් කටන් ති. 

136. එගකකං මග්  ං උජකගමව උට් ඨගපත් වා ඡාදනං මග් ග න ඡාදනං 

නාම ගහොතීති දස් ගසතුං ‘‘මග්ක න ඡාකදන්තස්සා’’ති වුත් තං. ඉමිනා පන 
නගයන සබ් බස් මිං විහාගර එකවාරං ඡාදිගත තං ඡදනං එකමග්  න් ති  ගහත් වා 

‘‘ද්කව මග්ක ’’තිආදි වුත් තං. ‘‘පරියාගයන ඡාදගනපි ඉමිනාව නගයන 

ගයොගජතබ් බ’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං ‘‘පුනප් පුනං ඡාදාගපසී’’ති 
ඉමාය පාළියා ‘‘සබ් බම් පි ගචතං ඡදනං ඡදනූපරි ගවදිතබ් බ’’න් ති ඉමිනා 

අට් ඨකථාවචගනන ච සගමති, තස් මා ද්කව මග්ක  අධිට්ඨහිත්වා තතියාය

මග් ං ආණාකපත්වා පක්ෙමිතබ්බන් ති එත් ථ ද් ගව ඡදනානි අධිට් ඨහිත් වා 
තතියං ඡදනං ‘‘එවං ඡාගදහී’’ති ආණාගපත් වා පක් කමිතබ් බන් ති එවමත් ගථො 
 ගහතබ් ගබො. 

ගකචි පන ‘‘පඨමං තාව එකවාරං අපරිගසසං ඡාගදත් වා පුන ඡදනදණ් ඩගක 

බන් ධිත් වා දුතියවාරං තගථව ඡාගදතබ් බං, තතියවාරචතුත් ථවාගර සම් පත් ගත 
ද් ගව මග් ග  අධිට් ඨහිත් වා ආණාගපත් වා පක් කමිතබ් බ’’න් ති වදන් ති. අපගර 
පන ‘‘පඨමවාගරගයව තගයොපි මග් ග  අධිට් ඨාතුං වට් ටති, චතුත් ථගතො පට් ඨාය 
ආපත් ති පාචිත් තිය’’න් ති වදන් ති. තදු යම් පි පාළියා අට් ඨකථාය ච න සගමති. 

තතියාය මග් න් ති එත් ථ තතියායාති උපගයො ත් ගථ සම් පදානවචනං, තතියං 

මග්  න් ති අත් ගථො. තිණ්ණං මග් ානන් ති මග්  වගසන ඡාදිතානං තිණ් ණං 

ඡදනානං. තිණ්ණං පරියායානන් ති එත් ථාපි එගසව නගයො. චතුත්කථමග්ක වා 

පරියාකය වාති ච තථා ඡාගදන් තානං චතුත් ථං ඡාදනගමව වුත් තං. ගසසං 
උත් තානගමව. මහල් ලකවිහාරතා, අත් තගනො වාසා ාරතා, උත් තරි 
අධිට් ඨානන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

මහල් ලකවිහාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



සාරත්ථදීපනී -3 පාචිත්තිය වණ්ණනා භූත ාමවග්ග ො -2 

  31 

පටුන 

10. සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

140. දසගම ඉමස ්ස සික් ඛාපදස් ස ‘‘සිඤ් ගචයය වා සිඤ් චාගපයය වා’’ති 
බාහිරපරිග ො වගසන පඨමං පඤ ්ඤත් තත් තා ‘‘සප් පාණකං උදකං 
පරිභුඤ් ගජයයා’’ති සික් ඛාපදං අත් තගනො නහානපානාදිපරිග ො වගසන 
පඤ ්ඤත් තන් ති ගවදිතබ් බං. තස් මිං වා පඨමං පඤ් ඤත් ගතපි අත් තගනො 
පරිග ො වගසගනව පඤ් ඤත් තත් තා පුන ඉමං සික් ඛාපදං 
බාහිරපරිග ො වගසගනව පඤ් ඤත් තන් ති  ගහතබ් බං. 

සප් පාණකසඤ් ඤිස් ස ‘‘පරිග ොග න පාණකා මරිස් සන් තී’’ති පුබ් බ ාග  
ජානන් තස් සපි සිඤ් චනසිඤ් චාපනං ‘‘පදීගප නිපතිත් වා පටඞ්  ාදිපාණකා 
මරිස ්සන් තී’’ති ජානන් තස් ස පදීපුජ් ජලනං විය විනාපි වධකගචතනාය ගහොතීති 

ආහ ‘‘පණ්ණත්තිවජ්ජ’’න් ති. ගසසං උත් තානත් ථගමව. උදකස් ස සප් පාණකතා, 
‘‘සිඤ ්චගනන පාණකා මරිස් සන් තී’’ති ජානනං, තාදිසගමව ච උදකං, විනා 
වධකගචතනාය ගකනචිගදව කරණීගයන තිණාදීනං සිඤ් චනන් ති ඉමානි 

පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

සප් පාණකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො ගසනාසනවග් ග ො දුතිගයො. 

භූත ාමවග් ග ොතිපි ඉමස ්ගසව නාමං.
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3. ඔවාදවග්ක ො 

1. ඔවාදසික්ඛාපදවණ්ණනා 

144. භික් ඛුනිවග්  ස ්ස පඨමසික් ඛාපගද ෙථානුසාකරනාති ‘‘ගසො ගථගරො 
කිංසීගලො කිංසමාචාගරො කතරකුලා පබ් බජිගතො’’තිආදිනා පුච් ඡන් තානං 

පුච් ඡාකථානුසාගරන. ෙකථතුංවට්ටන්තීති නිරාමිගසගනව චිත් ගතන කගථතුං 
වට් ටන් ති. අනියයානිකත් තා සග්  ගමොක් ඛමග්  ානං තිරච් ඡානභූතා කථා 

තිරච්ඡානෙථාති ආහ ‘‘සග් මග්  මකනපී’’තිආදි. අපි-සද් ගදන පග ව 

ගමොක් ඛමග්   මගනති දීගපති. තිරච්ඡානභූතන් ති තිගරොකරණභූතං, බාධිකන් ති 
වුත් තං ගහොති. ලද් ධාගසවනා හි තිරච් ඡානකථා සග්  ගමොක් ඛානං බාධිකාව 

ගහොති. සමිද්කධොති පරිපුණ් ගණො. සහිතත්කථොති යුත් තත් ගථො. 

අත් ථ ම් භීරතාදිගයො ගතො  ම්භීකරො. බහරකසොති අත් ථරසාදිබහුරගසො. 

ලක්ඛණපටිකවධසංයුත්කතොති අනිච් චාදිලක් ඛණපටිගවධරසආවහනගතො 
ලක් ඛණපටිගවධසංයුත් ගතො. 

145-147. පරකතොති පරත් ථ, උත් තරින් ති අත් ගථො. ෙකරොන්කතොවාති 

පරිබාහිගර කගරොන් ගතොගයව. පාතිකමොක්කඛොති චාරිත් තවාරිත් තප් පග දං 
සික් ඛාපදසීලං. තඤ් හි ගයො නං පාති රක් ඛති, තං ගමොක් ගඛති ගමොගචති 

ආපායිකාදීහි දුක් ගඛහි, තස් මා ‘‘පාතිගමොක් ඛ’’න් ති වුච් චති. සංවරණං සංවකරො, 
කායවචීද් වාරානං පිදහනං. ගයන හි ගත සංවුතා පිහිතා ගහොන් ති, ගසො සංවගරො, 

කායිකවාචසිකස ්ස අවීතික් කමස් ගසතං නාමං. පාතිකමොක්ඛසංවකරන

සංවුකතොති පාතිගමොක් ඛසංවගරන පිහිතකායවචීද් වාගරො. තථාභූගතො ච යස් මා 

ගතන සමඞ් ගී නාම ගහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘සමන්නා කතො’’ති. වත්තතීති 

අත් ත ාවං පවත් ගතති. වි රතීති ඉමිනා පාතිගමොක් ඛසංවරසීගල ඨිතස් ස 
භික් ඛුගනො ඉරියාපථවිහාගරො දස් සිගතො. 

සඞ් ගඛපගතො වුත් තමත් ථං විත් ථාරගතො පාළියා වි ාගවතුං 

‘‘වුත්තඤ්ක ත’’න් තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ විභඞ්ක ති ඣානවි ඞ් ග . සීලං 

පතිට්ඨාතිආදීනි පාතිගමොක් ඛස ්ගසව ගවවචනානි. තත් ථ )වි . අට් ඨ. 511) 

සීලන් ති කාමඤ් ගචතං සහ කම් මවාචාපරිගයොසාගනන ඉජ් ඣනකස් ස 
පාතිගමොක් ඛස් ගසව ගවවචනං, එවං සන් ගතපි ධම් මගතො එතං සීලං නාම 
පාණාතිපාතාදීහි වා විරමන් තස් ස වත් තපටිපත් තිං වා පූගරන් තස ්ස 
ගචතනාදගයො ධම් මා ගවදිතබ් බා. යස් මා පන පාතිගමොක් ඛසීගලන භික් ඛු 
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පටුන 

සාසගන පතිට් ඨාති නාම, තස් මා තං ‘‘පතිට් ඨා’’ති වුත් තං. පතිට් ඨහති වා එත් ථ 

භික් ඛු, කුසලධම් මා එව වා එත් ථ පතිට් ඨහන් තීති පතිට්ඨා. අයමත් ගථො ‘‘සීගල 
පතිට් ඨාය නගරො සපඤ් ගඤො’’ති )සං. නි. 1.23, 192) ච ‘‘පතිට් ඨා, මහාරාජ, සීලං 
සබ් ගබසං කුසලානං ධම් මාන’’න් ති )මි. ප. 2.1.9) ච ‘‘සීගල පතිට් ඨිතස ්ස ගඛො, 
මහාරාජ, සබ් ගබ කුසලා ධම් මා න පරිහායන් තී’’ති ච ආදිසුත් තවගසන 

ගවදිතබ් ගබො. 

තගදතං පුබ් බුප් පත් තිඅත් ගථන ආදි. වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘තස් මාතිහ ත් වං, උත් තිය, ආදිගමව විගසොගධහි කුසගලසු ධම් ගමසු. 
ගකො චාදි කුසලානං ධම් මානං? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං දිට් ඨි ච උජකා’’ති )සං. 
නි. 5.382). 

යථා හි න රවඩ් ඪකී න රං මාගපතුකාගමො පඨමං න රට් ඨානං ගසොගධති, 

තගතො අපර ාග  වීථිචතුක් කසිඞ් ඝාටකාදිපරිච් ගඡගදන වි ජිත් වා න රං 
මාගපති, එවගමව ගයො ාවචගරො ආදිම් හි සීලං ගසොගධති, තගතො අපර ාග  

සමාධිවිපස් සනාමග්  ඵලනිබ් බානානි සච් ඡිකගරොති. යථා වා පන රජගකො පඨමං 
තීහි ඛාගරහි වත් ථං ගධොවිත් වා පරිසුද් ගධ වත් ගථ යදිච් ඡකං රඞ්  ජාතං 
උපගනති, යථා වා පන ගඡගකො චිත් තකාගරො රූපං ලිඛිතුකාගමො ආදිගතො 
භිත් තිපරිකම් මං කගරොති, තගතො අපර ාග  රූපං සමුට් ඨාගපති, එවගමව 
ගයො ාවචගරො ආදිගතොව සීලං විගසොගධත් වා අපර ාග  සමථවිපස් සනාදගයො 
ධම් ගම සච් ඡිකගරොති. තස ්මා සීලං ‘‘ආදී’’ති වුත් තං. 

තගදතං චරණසරික් ඛතාය චරණං. ‘‘චරණා’’ති පාදා වුච් චන් ති. යථා හි 
ඡින් නචරණස ්ස පුරිසස් ස දිසං මනාභිසඞ් ඛාගරො න ජායති, 

පරිපුණ් ණපාදස් ගසව ජායති, එවගමව යස් ස සීලං භින් නං ගහොති ඛණ් ඩං 
අපරිපුණ් ණං, තස් ස නිබ් බාන මනාය ඤාණ මනං න සම් පජ් ජති. යස් ස පන 
තං අභින් නං ගහොති අඛණ් ඩං පරිපුණ් ණං, තස් ස නිබ් බාන මනාය ඤාණ මනං 
සම් පජ් ජති. තස් මා සීලං ‘‘චරණ’’න් ති වුත් තං. 

තගදතං සංයමනවගසන සංයකමො, සංවරණවගසන සංවකරොති උ ගයනපි 
සීලසංයගමො ගචව සීලසංවගරො ච කථිගතො. වචනත් ගථො පගනත් ථ සංයගමති 
වීතික් කමවිප් ඵන් දනං, පුග්  ලං වා සංයගමති වීතික් කමවගසන තස් ස 

විප් ඵන් දිතුං න ගදතීති සංයකමො, වීතික් කමස් ස පගවසනද් වාරං සංවරති පිදහතීති 

සංවකරො. කමොක්ඛන් ති උත් තමං මුඛභූතං වා. යථා හි සත් තානං චතුබ් බිගධො 
ආහාගරො මුගඛන පවිසිත් වා අඞ්  මඞ්  ානි ඵරති, එවං ගයොගිගනොපි 
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චතුභූමකකුසලං සීලමුගඛන පවිසිත් වා අත් ථසිද් ධිං සම් පාගදති. ගතන වුත් තං 

‘‘ගමොක් ඛ’’න් ති. පමුගඛ සාධූති පකමොක්ඛං, පුබ් බඞ්  මං ගසට් ඨං පධානන් ති 

අත් ගථො. කුසලානංධම්මානංසමාපත්තියාති චතුභූමකකුසලානං පටිලා ත් ථාය 
පගමොක් ඛං පුබ් බඞ්  මං ගසට් ඨං පධානන් ති ගවදිතබ් බං. 

ොයිකෙො අවීතික්ෙකමොති තිවිධං කායසුචරිතං. වාචසිකෙොති චතුබ් බිධං 

වචීසුචරිතං. ොයිෙවාචසිකෙොති තදු යං. ඉමිනා ආජීවට් ඨමකසීලං පරියාදාය 

දස් ගසති. සංවුකතොති පිහිගතො, සංවුතින් ද්රිගයො පිහිතින් ද්රිගයොති අත් ගථො. යථා හි 
සංවුතද් වාරං ග හං ‘‘සංවුතග හං පිහිතග හ’’න් ති වුච් චති, එවමිධ 

සංවුතින් ද්රිගයො ‘‘සංවුගතො’’ති වුත් ගතො. පාතිකමොක්ඛසංවකරනාති 

පාතිගමොක් ඛසඞ් ඛාගතන සංවගරන. උකපකතොතිආදීනි සබ් බානි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤගවවචනානි. 

ඉරියතීතිආදීහි සත් තහිපි පගදහි පාතිගමොක් ඛසංවරසීගල ඨිතස් ස භික් ඛුගනො 

ඉරියාපථවිහාගරො කථිගතො. තත් ථ ඉරියතීති චතුන් නං ඉරියාපථානං 
අඤ ්ඤතරසමඞ් ගි ාවගතො ඉරියති. ගතහි ඉරියාපථචතුක් ගකහි 

කායසකටවත් තගනන වත්තති. එකං ඉරියාපථදුක් ඛං අපගරන ඉරියාපගථන 

විච් ඡින් දිත් වා චිරට් ඨිති ාගවන සරීරරක් ඛණගතො පාකලති. එකස ්මිං ඉරියාපගථ 

අසණ් ඨහිත් වා සබ් බඉරියාපගථ වත් තනගතො යකපති. ගතන ගතන ඉරියාපගථන 

තථා තථා කායස් ස යාපනගතො යාකපති. චිරකාලවත් තාපනගතො චරති. 

ඉරියාපගථන ඉරියාපථං විච් ඡින් දිත් වා ජීවිතහරණගතො වි රති. 

මිච්ඡාජීවපටිකසධකෙනාති – 

‘‘ඉගධකච් ගචො ගවළුදාගනන වා පත් තදාගනන වා පුප් ඵ ඵල 

සිනානදන් තකට් ඨදාගනන වා චාටුකමයතාය වා මුග්  සූපයතාය වා 
පාරි ටයතාය වා ජඞ් ඝගපසනිගකන වා අඤ් ඤතරඤ් ඤතගරන වා 
බුද් ධපටිකුට් ගඨන මිච් ඡාආජීගවන ජීවිකං කප් ගපති, අයං වුච් චති 
අනාචාගරො’’ති )වි . 513) – 

එවං වුත් තඅනාචාරසඞ් ඛාතමිච් ඡාජීවපටිපක් ගඛන. 

නකවළුදානාදිනාආචාකරනාති – 

‘‘ඉගධකච් ගචො න ගවළුදාගනන න පත් ත න පුප් ඵ න ඵල න සිනාන 
න දන් තකට් ඨ න චාටුකමයතාය න මුග්  සූපයතාය න පාරි ටයතාය න 
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ජඞ් ඝගපසනිගකන න අඤ ්ඤතරඤ් ඤතගරන බුද් ධපටිකුට් ගඨන 
මිච් ඡාආජීගවන ජීවිකං කප් ගපති, අයං වුච් චති ආචාගරො’’ති )වි . 513) – 

එවං වුත් ගතන න ගවළුදානාදිනා ආචාගරන. 

කවසියාදිඅක ොචරංප ායාති – 

‘‘ඉගධකච් ගචො ගවසියග ොචගරො වා ගහොති විධව ථුල් ලකුමාරි 
පණ් ඩක භික් ඛුනි පානා ාරග ොචගරො වා, සංසට් ගඨො විහරති රාජූහි 
රාජමහාමත් ගතහි තිත් ථිගයහි තිත් ථියසාවගකහි අනනුගලොමිගකන 
සංසග් ග න, යානි පන තානි කුලානි අස් සද් ධානි අප් පසන් නානි 
අගනොපානභූතානි අක් ගකොසකපරි ාසකානි අනත් ථකාමානි අහිතකාමානි 
අඵාසුකකාමානි අගයො ක් ගඛමකාමානි භික් ඛූනං භික් ඛුනීනං 
උපාසකානං උපාසිකානං, තථාරූපානි කුලානි ගසවති  ජති පයිරුපාසති, 

අයං වුච් චති අග ොචගරො’’ති )වි . 514) – 

එවමා තං ගවසියාදිඅග ොචරං පහාය. 

සද්ධාසම්පන්නකුලාදිනාති එත් ථ ආදි-සද් ගදන උපනිස් සයග ොචරාදිං 
සඞ්  ණ් හාති. තිවිගධො හි ග ොචගරො උපනිස් සයග ොචගරො ආරක් ඛග ොචගරො 
උපනිබන් ධග ොචගරොති. කතගමො උපනිස් සයග ොචගරො? 

දසකථාවත් ථුගුණසමන් නා ගතො කලයාණමිත් ගතො, යං නිස ්සාය අසුතං සුණාති, 

සුතං පරිගයොදගපති, කඞ් ඛං විතරති, දිට් ඨිං උජං කගරොති, චිත් තං පසාගදති. යස් ස 
වා පන අනුසික් ඛමාගනො සද් ධාය වඩ් ඪති, සීගලන සුගතන චාග න පඤ් ඤාය 

වඩ් ඪති, අයං උපනිස්සයක ොචකරො. කතගමො ආරක් ඛග ොචගරො? ඉධ භික් ඛු 

අන් තරඝරං පවිට් ගඨො වීථිං පටිපන් ගනො ඔක් ඛිත් තචක් ඛු යු මත් තදස ්සාවී 
සංවුගතො  ච් ඡති, න හත් ථිං ඔගලොගකන් ගතො, න අස් සං, න රථං, න පත් තිං, න 
ඉත් ථිං, න පුරිසං ඔගලොගකන් ගතො, න උද් ධං ඔගලොගකන් ගතො, න අගධො 

ඔගලොගකන් ගතො, න දිසාවිදිසං විගපක් ඛමාගනො  ච් ඡති, අයං ආරක්ඛක ොචකරො. 
කතගමො උපනිබන් ධග ොචගරො? චත් තාගරො සතිපට් ඨානා, යත් ථ චිත් තං 
උපනිබන් ධති. වුත් තඤ් ගහතං   වතා ‘‘ගකො ච, භික් ඛගව, භික් ඛුගනො 
ග ොචගරො සගකො ගපත් තිගකො විසගයො? යදිදං චත් තාගරො සතිපට් ඨානා’’ති )සං. 

නි. 5.372), අයං උපනිබන්ධක ොචකරො. ඉති අයං තිවිගධො ග ොචගරො ඉධ ආදි-

සද් ගදන සඞ්  හිගතොති දට් ඨබ් ගබො. 
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අප්පමත්තකෙසු වජ්කජසූති අසඤ් චිච් ච 

ආපන් නගසඛියඅකුසලචිත් තුප් පාදාදිග ගදසු වජ් ගජසු. භයකතො දස්සනසීකලොති 
පරමාණුමත් තං වජ් ජං අට් ඨසට් ඨිගයොජනසතසහස් සුබ් ගබධසිගනරුපබ් බතසදිසං 
කත් වා දස් සනස ාගවො, සබ් බලහුකං වා දුබ්  ාසිතමත් තං පාරාජිකසදිසං කත් වා 

දස් සනස ාගවො. සම්මා ආදායාති සම් මගදව සක් කච් චං සබ් බගසො වා ආදියිත් වා. 

වට් ටදුක් ඛනිස ්සරණත් ථිගකහි ගසොතබ් බගතො සුතං, පරියත් තිධම් ගමො. තං 

ධාගරතීති සුතධකරො, සුතස ්ස ආධාරභූගතො. යස් ස හි ඉගතො  හිතං එත් ගතො 
පලායති, ඡිද් දඝගට උදකං විය න තිට් ඨති, පරිසමජ් ගඣ එකං සුත් තං වා ජාතකං 
වා කගථතුං වා වාගචතුං වා න සක් ගකොති, අයං න සුතධගරො නාම. යස් ස පන 
උග්  හිතං බුද් ධවචනං උග්  හිතකාලසදිසගමව ගහොති, දසපි වීසතිපි වස් සානි 
සජ් ඣායං අකගරොන් තස් ස න නස් සති, අයං සුතධගරො නාම. ගතගනවාහ 

‘‘යදස්ස ත’’න් තිආදි. එකපදම් පි එකක් ඛරම් පි අවිනට් ඨං හුත් වා සන් නිචියතීති 

සන් නිචගයො, සුතං සන් නිචගයො එතස ්මින් ති සුතසන්නිචකයොති ආහ ‘‘සුතං 

සන්නිචිතං අස්මින්ති සුතසන්නිචකයො’’ති. යස් ස හි සුතං හදයමඤ් ජසායං 
සන් නිචිතං සිලාය ගලඛා විය සුවණ් ණඝගට පක් ඛිත් තා සීහවසා විය ච සාධු 

තිට් ඨති, අයං සුතසන් නිචගයො නාම. ගතනාහ ‘‘එකතන…කප.… අවිනාසං 

දස්කසතී’’ති. 

ධාතාති පගුණා වාචුග්  තා. එකස් ස හි උග්  හිතබුද් ධවචනං නිච් චකාලිකං 
න ගහොති, ‘‘අසුකසුත් තං වා ජාතකං වා කගථහී’’ති වුත් ගත ‘‘සජ් ඣායිත් වා 
අඤ ්ගඤහි සංසන් දිත් වා පරිපුච් ඡාවගසන අත් ථං ඔ ාහිත් වා ජානිස ්සාමී’’ති 
වදති. එකස ්ස පගුණං පබන් ධවිච් ගඡදා ාවගතො  ඞ්  ාගසොතසදිසං 
 වඞ්  ගසොතසදිසඤ් ච අකිත් තිමං සුඛප් පවත් ති ගහොති, ‘‘අසුකසුත් තං වා 
ජාතකං වා කගථහී’’ති වුත් ගත උද් ධරිත් වා තගමව කගථති. තං සන් ධාය වුත් තං 

‘‘ධාතා’’ති. වාචාය පගුණා ෙතාති සුත් තදසකවග්  දසකපණ් ණාසදසකවගසන 
වාචාය සජ් ඣායිතා, දස සුත් තානි  තානි, දස වග්  ානි  තානීතිආදිනා 
සල් ලක් ගඛත් වා වාචාය සජ් ඣායිතාති අත් ගථො. සුත් ගතකගදසස් ස හි 
සුත් තමත් තස් ස ච වචසා පරිචගයො ඉධ නාධිප් ගපගතො, අථ ගඛො 

වග්  ාදිවගසගනව. මනසාඅනුකපක්ඛිතාති මනසා අනු අනු ගපක් ඛිතා,  ා ගසො 

නිජ් ඣායිතා චින් තිතාති අත් ගථො. ආවජ්ජන්තස්සාති වාචාය සජ් ඣායිතුං 

බුද් ධවචනං මනසා චින් ගතන් තස ්ස. සුට්ඨු පටිවිද්ධාති නිජ් ජටං නිග් ගුම් බං 
කත් වා සුට් ඨු යාථාවගතො පටිවිද් ධා. 
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ද්කවමාතිොති භික් ඛුමාතිකා භික් ඛුනීමාතිකා ච. වාචුග් තාති පුරිමස් ගසව 

ගවවචනං. තිස්කසො අනුකමොදනාති සඞ් ඝ ත් ගත 
දානානිසංසපටිසංයුත් තඅනුගමොදනා, විහාරාදිමඞ්  ගල 
මඞ්  ලසුත් තාදිඅනුගමොදනා, මතක ත් තාදිඅවමඞ්  ගල 

තිගරොකුට් ටාදිඅනුගමොදනාති ඉමා තිස් ගසො අනුගමොදනා. 

ෙම්මාෙම්මවිනිච්ඡකයොති පරිවාරාවසාගන කම් මවග් ග  වුත් තවිනිච් ඡගයො. 
‘‘විපස ්සනාවගසන උග්  ණ් හන් ගතන චතුධාතුවවත් ථානමුගඛන 

උග්  ගහතබ් බ’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. චතූසු දිසාසු අප් පටිහතත් තා 

චතස ්ගසො දිසා එතස් සාති චතුද් දිගසො, චතුද් දිගසොගයව චාතුද්දිකසො, චතස ්ගසො වා 

දිසා අරහති, චතූසු වා දිසාසු සාධූති චාතුද්දිකසො. 

අභිවිනකයති සකගල විනයපිටගක. විකනතුන් ති සික් ඛාගපතුං. ‘‘ද්කව

විභඞ් ා පගුණා වාචුග් තා ොතබ්බාති ඉදං පරිපුච් ඡාවගසන උග්  හණම් පි 
සන් ධාය වුත් ත’’න් ති වදන් ති. එකස් ස පමුට් ඨං, ඉතරස ්ස පගුණං ගහොතීති ආහ 

‘‘තීහි ජකනහි සද්ධිං පරිවත්තනක්ඛමා ොතබ්බා’’ති. අභිධම්කමති 

නාමරූපපරිච් ගඡගද. ක ට්ඨිමා වා තකයො වග් ාති මහාවග්  ගතො ගහට් ඨා 
ස ාථකවග් ග ො නිදානවග් ග ො ඛන් ධකවග් ග ොති ඉගම තගයො වග්  ා. 

‘‘ධම් මපදම් පි සහ වත් ථුනා උග්  ගහතුං වට් ටතී’’ති ම ාපච්චරියං වුත් තත් තා 
ජාතක ාණගකන සාට් ඨකථං ජාතකං උග්  ගහත් වාපි ධම් මපදම් පි සහ වත් ථුනා 
උග්  ගහතබ් බගමව. 

කලයාණා සුන් දරා පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනා වාචා අස් සාති ෙලයාණවාකචො. 

ගතනාහ ‘‘සිථිලධනිතාදීනං…කප.… වාචාය සමන්නා කතො’’ති. තත් ථ 

පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනායාති ඨානකරණසම් පත් තියා සික් ඛාසම් පත් තියා ච 
කත් ථචිපි අනූනතාය පරිමණ් ඩලපදානි බයඤ් ජනානි අක් ඛරානි එතිස් සාති 

පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනා, පදගමව වා අත් ථස ්ස බයඤ් ජනගතො පදබයඤ්ජනං, 
තං අක් ඛරපාරිපූරිං කත් වා සිථිලධනිතාදිදසවිධං බයඤ් ජනබුද් ධිං 

අපරිහාගපත් වා වුත් තං පරිමණ්ඩලං නාම ගහොති. අක් ඛරපාරිපූරියා හි 

පදබයඤ් ජනස ්ස පරිමණ් ඩලතා. ගතන වුත් තං ‘‘සිථිලධනිතාදීනං 

යථාවිධානවචකනනා’’ති, පරිමණ් ඩලං පදබයඤ් ජනං එතිස් සාති 

පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා. අථ වා පජ් ජති ඤායති අත් ගථො එගතනාති පදං, 
නාමාදි. යථාධිප් ගපතමත් ථං බයඤ් ගජතීති බයඤ් ජනං, වාකයං. ගතසං 

පරිපුණ් ණතාය පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා. 
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පටුන 

අපිච ගයො භික් ඛු පරිසති ධම් මං ගදගසන් ගතො සුත් තං වා ජාතකං වා 
නික් ඛිපිත් වා අඤ් ඤං උපාරම්  කරං සුත් තං ආහරති, තස් ස උපමං කගථති, 

තදත් ථං ඔතාගරති, එවං ඉදං  ගහත් වා එත් ථ ඛිපන් ගතො එකපස් ගසගනව 
පරිහරන් ගතො කාලං ඤත් වා වුට් ඨහති, නික් ඛිත් තසුත් තං පන 
නික් ඛිත් තමත් තගමව ගහොති, තස් ස කථා අපරිමණ් ඩලා නාම ගහොති අත් ථස් ස 
අපරිපුණ් ණ ාවගතො. ගයො පන සුත් තං වා ජාතකං වා නික් ඛිපිත් වා බහි 

එකපදම් පි අ න් ත් වා යථානික් ඛිත් තස් ස සුත් තස් ස අත් ථසංවණ් ණනාවගසගනව 
සුත් තන් තරම් පි ආගනන් ගතො පාළියා අනුසන් ධිඤ් ච පුබ් බාපරඤ් ච 
අගපක් ඛන් ගතො ආචරිගයහි දින් නනගය ඨත් වා තුලිකාය පරිච් ඡින් දන් ගතො විය 
තං තං අත් ථං සුවවත් ථිතං කත් වා දස් ගසන් ගතො  ම් භීරමාතිකාය උදකං 
ගපගසන් ගතො විය  ම් භීරමත් ථං  ගමන් ගතො වග් ගිහාරි තියා පගද පදං 
ගකොට් ගටන් ගතො සින් ධවාජානීගයො විය එකංගයව පදං අගනගකහි පරියාගයහි 
පුනප් පුනං සංවණ් ණන් ගතො  ච් ඡති, තස් ස කථා පරිමණ් ඩලා නාම ගහොති 
ධම් මගතො අත් ථගතො අනුසන් ධිගතො පුබ් බාපරගතො ආචරියුග්  හගතොති සබ් බගසො 

පරිපුණ් ණ ාවගතො. එවරූපම් පි කථං සන් ධාය ‘‘පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනායා’’ති 
වුත් තං. 

ගුණපරිපුණ් ණ ාගවන පුගර  වාති කපොරී, තස් ස භික් ඛුගනො ගතගනතං 
 ාසිතබ් බං අත් ථස ්ස ගුණපරිපුණ් ණ ාගවන පුගර පුණ් ණ ාගව  වාති අත් ගථො. 

පුගර වා  වත් තා ගපොරියා නා රිකිත් ථියා සුඛුමාලත් තගනන සදිසාති කපොරී, 

පුගර සංවඩ් ඪනාරී විය සුකුමාරාති අත් ගථො. පුරස් ස එසාතිපි කපොරී, පුරස්ස

එසාති න රවාසීනං කථාති අත් ගථො. න රවාසිගනො හි යුත් තකථා ගහොන් ති 
පිතිමත් තං ‘‘පිතා’’ති,  ාතිමත් තං ‘‘ ාතා’’ති වදන් ති. එවරූපී හි කථා බහුගනො 
ජනස ්ස කන් තා ගහොති මනාපා, තාය ගපොරියා. 

විස්සට්ඨායාති පිත් තගසම් හාදීහි අපලිබුද් ධාය 
සන් දිට් ඨවිලම් බිතාදිගදොසරහිතාය. අථ වා නාතිසීඝං නාතිසණිකං නිරන් තරං 
එකරසඤ් ච කත් වා පරිසාය අජ් ඣාසයානුරූපං ධම් මං කගථන් තස් ස වාචා 
විස් සට් ඨා නාම. ගයො හි භික් ඛු ධම් මං කගථන් ගතො සුත් තං වා ජාතකං වා 
ආරභිත් වා ආරද් ධකාලගතො පට් ඨාය තුරිතතුරිගතො අරණිං මන් ගථන් ගතො විය 
උණ් හඛාදනීයං ඛාදන් ගතො විය පාළියා අනුසන් ධිපුබ් බාපගරසු  හිතං 
 හිතගමව, අග්  හිතං අග්  හිතගමව කත් වා පුරාණපණ් ණන් තගරසු චරමානං 
ග ොධං උට් ඨාගපන් ගතො විය තත් ථ තත් ථ පහරන් ගතො ඔසාගපත් වා උට් ඨාය 
 ච් ඡති. පුරාණපණ් ණන් තගරසු හි පරිපාතියමානා ග ොධා කදාචි දිස් සති කදාචි 
න දිස ්සති, එවගමකච් චස ්ස අත් ථවණ් ණනා කත් ථචි දිස් සති කත් ථචි න දිස් සති. 
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ගයොපි ධම් මං කගථන් ගතො කාගලන සීඝං, කාගලන සණිකං, කාගලන මන් දං, 
කාගලන මහාසද් දං, කාගලන ඛුද් දකසද් දං කගරොති, යථා 
නිජ් ඣාමතණ් හිකගපතස් ස මුඛගතො නිච් ඡරණකඅග් ගි කාගලන ජලති කාගලන 
නිබ් බායති, එවං ගපතධම් මකථිගකො නාම ගහොති, පරිසාය උට් ඨාතුකාමාය පුන 
ආර ති. ගයොපි කගථන් ගතො තත් ථ තත් ථ විත් ථායති, අප් පටි ානතාය ආපජ් ජති, 

ගකනචි ගරොග න නිත් ථුනන් ගතො විය කන් දන් ගතො විය කගථති, ඉගමසං 
සබ් ගබසම් පි කථා විස් සට් ඨා නාම න ගහොති සුගඛන අප් පවත් ත ාවගතො. ගයො 
පන සුත් තං ආහරිත් වා ආචරිගයහි දින් නනගය ඨිගතො ආචරියුග්  හං 
අමුඤ් චන් ගතො යථා ච ආචරියා තං තං සුත් තං සංවණ් ගණසුං, ගතගනව නගයන 
සංවණ් ගණන් ගතො නාතිසීඝං නාතිසණිකන් තිආදිනා වුත් තනගයන 
කථාපබන් ධං අවිච් ඡින් නං කත් වා නදීගසොගතො විය පවත් ගතති, 

ආකාස ඞ්  ාගතො  ස් සමානඋදකං විය නිරන් තරකථං පවත් ගතති, තස් ස කථා 
විස් සට් ඨා නාම ගහොති. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘විස් සට් ඨායා’’ති. 

අකනල ළායාති එල ළවිරහිතාය. කස් සචි හි කගථන් තස ්ස එලං  ළති, 

ලාලා පග් ඝරති, ගඛළඵුසිතානි වා නික් ඛමන් ති, තස් ස වාචා එල ළා නාම 

ගහොති, තබ් බිපරීතායාති අත් ගථො. අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියාති 
ආදිමජ් ඣපරිගයොසානං පාකටං කත් වා  ාසිතත් ථස ්ස විඤ ්ඤාපනසමත් ථතාය 
අත් ථඤාපගන සාධනාය. 

වාචාව කරණන් ති වාක් කරණං, උදාහාරගඝොගසො. කලයාණං මධුරං 

වාක් කරණං අස් සාති ෙලයාණවාක්ෙරකණො. ගතගනවාහ ‘‘මධුරස්සකරො’’ති. 

හීකළතීති අවජානාති. මාතු ාගමොති සම් බන් ගධො. මනං අපායති වඩ් ගඪතීති 

මනාකපො. ගතනාහ ‘‘මනවඩ්ඪනකෙො’’ති. වට්ටභකයන තජ්කජත්වාති 

ගයොබ් බනමදාදිමත් තා භික් ඛුනිගයො සංසාර ගයන තාගසත් වා. ගිහිොකලති 
අත් තගනො ගිහිකාගල. භික් ඛුනියා ගමථුගනන භික් ඛුනීදූසගකො ගහොතීති 
භික් ඛුනියා කායසංසග්  ගමව වදති. සික් ඛමානාසාමගණරීසු පන ගමථුගනනපි 

භික් ඛුනීදූසගකො න ගහොතීති ආහ ‘‘සික්ඛමානාසාමකණරීසු කමථුනධම්ම’’න් ති. 
‘‘කාසායවත් ථවසනායා’’ති වචනගතො දුස් සීලාසු 

භික් ඛුනීසික් ඛමානාසාමගණරීසු  රුධම් මං අජ් ඣාපන් නපුබ් ගබො 
පටික් ඛිත් ගතොගයවාති දට් ඨබ් බං. තස් සා භික් ඛුනියා අ ාගවපි යා යා තස් සා 

වචනං අස ්ගසොසුං, තා තා තගථව මඤ ්ඤන් තීති ආහ ‘‘මාතු ාකමොහී’’තිආදි. 
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ඉදානි අට් ඨ අඞ්  ානි සගමොධාගනත් වා දස් ගසතුං ‘‘එත්ථචා’’තිආදි ආරද් ධං. 
ඉගමහි පන අට් ඨහඞ් ග හි අසමන් නා තං ඤත් තිචතුත් ගථන කම් ගමන 

සම් මන් ගනන් ගතො දුක් කටං ආපජ් ජති, භික් ඛු පන සම් මගතොගයව ගහොති. 

148.  රුකෙහීති  රුකාතබ් ගබහි. එෙකතොඋපසම්පන්නායාති 
උපගයො ත් ගථ භුම් මවචනං. ‘‘ඔවදතී’’ති වා ඉමස ්ස ‘‘වදතී’’ති අත් ගථ සති 
සම් පදානවචනම් පි යුජ් ජති. භික් ඛූනං සන් තිගක උපසම් පන් නා නාම 
පරිවත් තලිඞ්  ා වා පඤ් චසතසාකියානිගයො වා. 

149. ආසනං පඤ්ඤකපත්වාති එත් ථ ‘‘සගච භූමි මනාපා ගහොති, ආසනං 

අපඤ් ඤාගපතුම් පි වට් ටතී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. මාතු ාමග්  හගණන 

භික් ඛුනීපි සඞ්  හිතාති ආහ ‘‘ධම්මකදසනාපත්තිකමොචනත්ථ’’න් ති. සම් මතස් ස 
භික් ඛුගනො සන් තිකං පාටිපගද ඔවාදත් ථාය සබ් බාහි භික් ඛුනීහි ආ න් තබ් බගතො 

‘‘සමග්  ාත් ථ  ගිනිගයො’’ති ඉමිනා සබ් බාසං ආ මනං පුච් ඡතීති ආහ ‘‘සබ්බා 

ආ තාත්ථා’’ති. ගිලානාසු අනා තාසුපි ගිලානානං අනා මනස් ස 
අනුඤ් ඤාතත් තා ආ න් තුං සමත් ථාහි ච සබ් බාහි ආ තත් තා 

‘‘සමග්  ාම් හයයා’’ති වත් තුං වට් ටති. අන්කතො ාකම වාතිආදීසු යත් ථ පඤ් ච 
අඞ්  ානි භූමියං පතිට් ඨාගපත් වා වන් දිතුං න සක් කා ගහොති, තත් ථ ඨිතාය එව 
කායං පුරගතො නාගමත් වා ‘‘වන් දාමි අයයා’’ති අඤ් ජලිං පග්  ය් හ  න් තුම් පි 

වට් ටති. අන්තරඝරන් ති කත් ථචි න රද් වාරස ්ස බහිඉන් දඛීලගතො පට් ඨාය 

අන් ගතො ාගමො වුච් චති, කත් ථචි ඝරුම් මාරගතො පට් ඨාය අන් ගතොග හං. ඉධ පන 
‘‘අන් ගතො ාගම වා’’ති විසුං වුත් තත් තා ‘‘අන් තරඝගර වා’’ති අන් ගතොග හං 

සන් ධාය වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. යත්ථෙත්ථචීති අන් ගතො ාමාදීසු යත් ථ කත් ථචි. 

වට්ටතීති ‘‘වසථ අගයය, මයං භික් ඛූ ආගනස් සාමා’’ති වුත් තවචනං 

සද් දහන් තීහි වසිතුං වට් ටති. න නිමන්තිතා හත්වා  න්තුොමාති මනුස ්ගසහි 
නිමන් තිතා හුත් වා  න් තුකාමා න ගහොන් තීති අත් ගථො, තත් ගථව වස් සං 

උප න් තුකාමා ගහොන් තීති අධිප් පාගයො. යකතොති භික් ඛුනුපස් සයගතො. 

යාචිත්වාති ‘‘තුම් ගහහි ආනීතඔවාගදගනව මයම් පි වසිස් සාමා’’ති යාචිත් වා. 

තත්ථාති තස් මිං භික් ඛුනුපස් සගය. ආ තානං සන්තිකෙඔවාකදනවසිතබ්බන් ති 

පච් ඡිමිකාය වස් සං වසිතබ් බං. අභික්ඛුොවාකස වසන්තියා ආපත්තීති 
ගචොදනාමුගඛන සාමඤ් ඤගතො ආපත් තිප් පසඞ්  ං වදති, න පන තස් සා ආපත් ති. 

වස්සච්කඡදංෙත්වා ච්ඡන්තියාපිආපත්තීති වස් සානුප මමූලං ආපත් තිං වදති. 

ඉතරාය ආපත් තියා අනාපත් තිකාරණසබ්  ාවගතො ‘‘සා රක්ඛිතබ්බා’’ති වුත් තං, 
සා වස් සානුප මමූලා ආපත් ති රක් ඛිතබ් බාති අත් ගථො, අභික් ඛුගකපි ආවාගස 
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පටුන 

ඊදිසාසු ආපදාසු වස් සං උප න් තබ් බන් ති අධිප් පාගයො. ගතනාහ ‘‘ආපදාසු

හි…කප.… අනාපත්තිවුත්තා’’ති. ඉතරාය පන ආපත් තියා අනාපත් ති, කාරගණ 
අසති පච් ඡිමිකායපි වස් සං න උප න් තබ් බං. සන් ගතසු හි භික් ඛූසු වස් සං 

අනුප ච් ඡන් තියා ආපත් ති. තත්ථ  න්ත්වා පවාකරතබ්බන් ති එත් ථ 
අපවාගරන් තීනං ආපත් තිසම්  වගතො. සගච දූගරපි භික් ඛූනං වසනට් ඨානං 
ගහොති, සක් කා ච ගහොති නවමියං  න් ත් වා පවාගරතුං, තත් ථ  න් ත් වා 
පවාගරතබ් බං. සගච පන නවමියං නික් ඛමිත් වා සම් පාපුණිතුං න සක් කා ගහොති, 

අ ච් ඡන් තීනං අනාපත් ති. 

උගපොසථස් ස පුච් ඡනං උගපොසථපුච් ඡා, සාගයව ෙ-ප් පච් චයං රස් සත් තඤ් ච 

කත් වා උකපොසථපුච්ඡෙන් ති වුත් තාති ආහ ‘‘උකපොසථපුච්ඡන’’න් ති. 

උකපොසකථො පුච්ඡිතබ්කබොති ‘‘කදා, අයය, උගපොසගථො’’ති පුච් ඡිතබ් ගබො. 
භික් ඛුනාපි ‘‘ස් ගව,  ගිනි, උගපොසගථො’’ති වත් තබ් බං. භික් ඛූ කදාචි ගකනචි 
කාරගණන පන් නරසිකං වා චාතුද් දසීඋගපොසථං, චාතුද් දසිකං වා 
පන් නරසීඋගපොසථං කගරොන් ති, යස් මිඤ් ච දිවගස භික් ඛූහි උගපොසගථො කගතො, 

තස් මිංගයව භික් ඛුනීහිපි උගපොසගථො කාතබ් ගබොති අධිප් පාගයන ‘‘පක්ඛස්ස

කතරසියංකයව  න්ත්වා’’තිආදි වුත් තං. එවං පුච් ඡිගතන භික් ඛුනා සගච 
චාතුද් දසියං උගපොසථං කගරොන් ති, ‘‘චාතුද් දසිගකො  ගිනී’’ති වත් තබ් බං. සගච 
පන පන් නරසියං කගරොන් ති, ‘‘පන් නරසිගකො  ගිනී’’ති ආචික් ඛිතබ් බං. 

ඔවාදත්ථායාති ඔවාදයාචනත් ථාය. පාටිපදදිවසකතො පන පට්ඨාය

ධම්මසවනත්ථාය  න්තබ්බන් ති පාටිපදදිවගස ඔවාදග්  හණත් ථාය 
දුතියදිවසගතො පට් ඨාය අන් තරන් තරා ධම් මසවනත් ථාය  න් තබ් බං. 

ඔවාදග්  හණම් පි හි ‘‘ධම් මසවනගමවා’’ති අග ගදන වුත් තං. නිරන්තරංවි ාරං

උපසඞ්ෙමිංසූති ගයභුගයයන උපසඞ් කමනං සන් ධාය වුත් තං. 

වුත්තඤ්ක තන් තිආදිනා යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජිස් සාමාති සබ් බාසංගයව 

භික් ඛුනීනං උපසඞ් කමනදීපනත් ථං පාළි නිදස් සිතා. ඔවාදං  ච්ඡතීති ඔවාදං 

යාචිතුං  ච් ඡති. ද්කවතිස්කසොති ද් වීහි තීහි. කරණත් ගථ ගචතං පච් චත් තවචනං. 

පාසාදිකෙනාති පසාදජනගකන නිද් ගදොගසන කායකම් මාදිනා. සම්පාකදතූති 
තිවිධං සික් ඛං සම් පාගදතු. සගච පාතිගමොක් ඛුද් ගදසකංගයව දිස් වා තාහි 
භික් ඛුනීහි ඔවාගදො යාචිගතො  ගවයය, ගතන කිං කාතබ් බන් ති? උගපොසථග් ග  
සන් නිපතිගත භික් ඛුසඞ් ගඝ පුබ් බකිච් චවගසන ‘‘අත් ථි කාචි භික් ඛුනිගයො ඔවාදං 
යාචමානා’’ති පුච් ඡියමාගන ‘‘එවං වගදහී’’ති ඔවාදපටිග්  ාහගකන 
වත් තබ් බවචනං අඤ් ගඤන භික් ඛුනා කථාගපත් වා පාතිගමොක් ඛුද් ගදසගකන 
වත් තබ් බවචනං අත් තනා වත් වා පුන සයගමව  න් ත් වා භික් ඛුනීනං 
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ආගරොගචතබ් බං, අඤ් ගඤන වා භික් ඛුනා තස් මිං දිවගස පාතිගමොක් ඛං 

උද් දිසාගපතබ් බං. එතංවුත්තන් ති ‘‘තාහී’’ති එතං බහුවචනං වුත් තං. 

එො භික්ඛුනී වාති ඉදං බහූහි භික් ඛුනුපස ්සගයහි එකාය එව භික් ඛුනියා 

සාසනපටිග්  හණං සන් ධාය වුත් තං, න පන දුතියිකාය අ ාවං සන් ධාය. බහූහි

භික්ඛුනුපස්සකයහීති අන් තරාමග් ග  වා තස් මිංගයව වා  ාගම බහූහි 
භික් ඛුනුපස ්සගයහි. ‘‘භික් ඛුනිසඞ් ගඝො ච අයය භික් ඛුනිගයො ච භික් ඛුනී චා’’ති 
ඉමිනා නානාඋපස් සගයහි සාසනං  ගහත් වා ආ තභික් ඛුනියා වත් තබ් බවචනං 
දස් ගසති. ඉදඤ් ච එගකන පකාගරන මුඛමත් තනිදස් සනත් ථං වුත් තං, තස් මිං 
තස් මිං පන භික් ඛුනුපස් සගය භික් ඛුනීනං පමාණං සල් ලක් ගඛත් වා තදනුරූගපන 

නගයන වත් තබ් බං. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අයයානං අයයස්සාති ඉදං සඞ් ඛිපිත් වා 
වුත් තං. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙනපීති ඉදං සඞ් ඝුගපොසථවගසගනව දස් සිතං. යත් ථ 
පන තිණ් ණං ද් වින් නං වා වසනට් ඨාගන පාතිගමොක් ඛුද් ගදගසො නත් ථි, තත් ථාපි 
ඤත් තිඨපනගකන ඉතගරන වා භික් ඛුනා ඉමිනාව නගයන වත් තබ් බං. 
එකපුග්  ගලනපි උගපොසථදිවගස ඔවාදයාචනං සම් පටිච් ඡිත් වා පාටිපගද 
ආ තානං භික් ඛුනීනං ‘‘නත් ථි ගකොචී’’තිආදි වත් තබ් බගමව. සගච සයගමව, 

‘‘සම් මගතො අහ’’න් ති වත් තබ් බං. ඉමං විධිං අජානන් ගතො ඉධ බාගලොති 
අධිප් ගපගතො. 

150. අධම්මෙම්කමඅධම්මෙම්මසඤ්ඤීවග් ංභික්ඛුනිසඞ්ඝංවග් සඤ්ඤී 

ඔවදති, ආපත්ති පාචිත්තියස්සාතිආදීසු විජ් ජමාගනසුපි වග්  ාදි ාවනිමිත් ගතසු 
දුක් කගටසු අධම් මකම් මමූලකං පාචිත් තියගමව පාළියං සබ් බත් ථ වුත් තන් ති 

ආහ ‘‘අධම්මෙම්කම ද්වින්නං නවොනං වකසන අට්ඨාරස පාචිත්තියානී’’ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. අසම් මතතා, භික් ඛුනියා පරිපුණ් ණූපසම් පන් නතා, 
ඔවාදවගසන අට් ඨ රුධම් ම ණනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ඔවාදසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අත්ථඞ් තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

153. දුතිගය කුසලානං ධම්මානං සාතච්චකිරියායාති 

පුබ් බ ා ප් පටිපත් තිවගසන වුත් තං. මුනාතීති ජානාති. කතන ඤාකණනාති 

ගතන අරහත් තඵලපඤ් ඤාසඞ් ඛාගතන ඤාගණන. පකථසූති උපායමග් ග සු. 

අරහගතො පරිනිට් ඨිතසික් ඛත් තා ආහ ‘‘ඉදඤ්ච…කප.… වුත්ත’’න් ති. අථ වා 
‘‘අප් පමජ් ජගතො සික් ඛගතො’’ති ඉගමසං පදානං ගහතුඅත් ථතා දට් ඨබ් බා, තස් මා 
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අප් පමජ් ජනගහතු සික් ඛනගහතු ච අධිගචතගසොති අත් ගථො. කසොොති 

චිත් තසන් තාපා. එත් ථ ච අධිකචතකසොති ඉමිනා අධිචිත් තසික් ඛා, 

අප්පමජ්ජකතොති ඉමිනා අධිසීලසික් ඛා, මුනිකනො කමොනපකථසු සික්ඛකතොති 

එගතහි අධිපඤ් ඤාසික් ඛා, මුනිකනොති වා එගතන අධිපඤ් ඤාසික් ඛා, 

කමොනපකථසු සික්ඛකතොති එගතන තාසං ගලොකුත් තරසික් ඛානං 

පුබ් බ ා ප් පටිපදා, කසොො න භවන්තීතිආදීහි සික් ඛාපාරිපූරියා ආනිසංසා 
පකාසිතාති ගවදිතබ් බං. 

කෙොෙනුදන් ති පදුමවිගසසනං යථා ‘‘ගකොකාසය’’න් ති, තං කිර බහුපත් තං 
වණ් ණසම් පන් නං අතිවිය සු න් ධඤ ්ච ගහොති. ‘‘ගකොකනුදං නාම 

ගසතපදුම’’න් තිපි වදන් ති. පාකතොති පග ව. අයඤ් ගහත් ථ අත් ගථො – යථා 
ගකොකනුදසඞ් ඛාතං පදුමං පාගතො සූරියුග්  මනගවලායං ඵුල් ලං විකසිතං 
අවීත න් ධං සියා විගරොචමානං, එවං සරීර න් ගධන ගුණ න් ගධන ච සු න් ධං 
සරදකාගල අන් තලික් ගඛ ආදිච් චමිව අත් තගනො ගතජසා තපන් තං අඞ් ග හි 
නිච් ඡරණජතිතාය අඞ් ගීරසං සම් මාසම් බුද් ධං පස් සාති. 

අභබ්කබොති පටිපත් තිසාරමිදං සාසනං, පටිපත් ති ච පරියත් තිමූලිකා, ත් වඤ ්ච 

පරියත් තිං උග්  ගහතුං අසමත් ගථො, තස් මා අ බ් ගබොති අධිප් පාගයො. සුද්ධං

පිකලොතිෙඛණ්ඩන් ති ඉද් ධියා අභිසඞ් ඛතං පරිසුද් ධං ගචොළඛණ් ඩං. තදා කිර 
  වා ‘‘න සජ් ඣායං කාතුං අසක් ගකොන් ගතො මම සාසගන අ බ් ගබො නාම 
ගහොති, මා ගසොචි භික් ඛූ’’ති තං බාහායං  ගහත් වා විහාරං පවිසිත් වා ඉද් ධියා 
පිගලොතිකඛණ් ඩං අභිනිම් මිනිත් වා ‘‘හන් ද, භික් ඛු, ඉමං පරිමජ් ජන් ගතො 
‘රගජොහරණං රගජොහරණ’න් ති පුනප් පුනං සජ් ඣායං කගරොහී’’ති වත් වා අදාසි 
තත් ථ පුබ් ගබකතාධිකාරත් තා. 

ගසො කිර පුබ් ගබ රාජා හුත් වා න රං පදක් ඛිණං කගරොන් ගතො නලාටගතො 
ගසගද මුච් චන් ගත පරිසුද් ගධන සාටගකන නලාටං පුඤ් ඡි, සාටගකො කිලිට් ගඨො 
අගහොසි. ගසො ‘‘ඉමං සරීරං නිස් සාය එවරූගපො පරිසුද් ධසාටගකො පකතිං ජහිත් වා 
කිලිට් ගඨො ජාගතො, අනිච් චා වත සඞ් ඛාරා’’ති අනිච් චසඤ් ඤං පටිල ති, ගතන 

කාරගණනස ්ස රගජොහරණගමව පච් චගයො ජාගතො. රජං හරතීති රකජො රණං.

සංකව ං පටිලභිත්වාති අසු සඤ ්ඤං අනිච් චසඤ් ඤඤ් ච උපට් ඨගපන් ගතො 
සංගව ං පටිලභිත් වා. ගසො හි ගයොනිගසො උම් මජ් ජන් ගතො ‘‘පරිසුද් ධං වත් ථං, 
නත් ගථත් ථ ගදොගසො, අත් ත ාවස් ස පනායං ගදොගසො’’ති අසු සඤ් ඤං 
අනිච් චසඤ් ඤඤ් ච පටිලභිත් වා නාමරූපපරිග්  හාදිනා පඤ් චසු ඛන් ගධසු 
ඤාණං ඔතාගරත් වා කලාපසම් මසනාදික් කගමන විපස් සනං වඩ් ගඪත් වා 
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උදයබ් බයඤාණාදිපඅපාටියා විපස් සනං අනුගලොමග ොත්රභුසමීපං පාගපසි. තං 

සන් ධාය වුත් තං ‘‘විපස්සනං ආරභී’’ති. ඔභාස ාථං අභාසීති 
ඔ ාසවිස් සජ් ජනපුබ් බක ාසිත ාථා ඔ ාස ාථා, තං අ ාසීති අත් ගථො. 

එත් ථ ච ‘‘අධිගචතගසොති ඉමං ඔ ාස ාථං අ ාසී’’ති ඉගධව වුත් තං. 

විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 2.386) පන ධම්මපදට්ඨෙථායං (ධ. ප. අට් ඨ. 

1.චූළපන් ථකත් ගථරවත් ථු( කථර ාථාසංවණ්ණනායඤ්ච (ගථර ා. අට් ඨ. 2.566) 

– 

‘‘රාග ො රගජො න ච පන ගරණු වුච් චති; 

රා ස ්ගසතං අධිවචනං රගජොති; 

එතං රජං විප් පජහිත් වා පණ් ඩිතා; 
විහරන් ති ගත වි තරජස් ස සාසගන. 

‘‘ගදොගසො…ගප.… සාසගන. 

‘‘ගමොගහො රගජො න ච පන ගරණු වුච් චති; 

ගමොහස ්ගසතං අධිවචනං රගජොති; 

එතං රජං විප් පජහිත් වා පණ් ඩිතා; 
විහරන් ති ගත වි තරජස් ස සාසගනති. – 

ඉමා තිස් ගසො ඔ ාස ාථා අ ාසී’’ති වුත් තං. අධිකචතකසොති ච අයං 
චූළපන් ථකත් ගථරස ්ස උදාන ාථාති ඉමිස් සාගයව පාළියා ආ තං. ගථර ාථායං 
පන චූළපන් ථකත් ගථරස ්ස උදාන ාථාසු අයං අනාරුළ් හා, 
‘‘එකුදානියත් ගථරස ්ස පන අයං උදාන ාථා’’ති )ගථර ා. අට් ඨ. 
1.එකුදානියත් ගථර ාථාවණ් ණනා( තත් ථ වුත් තං. එවං සන් ගතපි ඉමිස් සා 
පාළියා අට් ඨකථාය ච එවමා තත් තා චූළපන් ථකත් ගථරස් සපි අයං උදාන ාථා 

ඔ ාස ාථාවගසන ච   වතා  ාසිතාති  ගහතබ් බං. අර ත්තං පාපුණීති 

අභිඤ් ඤාපටිසම් භිදාපරිවාරං අරහත් තං පාපුණි. අභබ්කබොත්වන් තිආදිවචනගතො 
අනුකම් පාවගසන සද් ධිවිහාරිකාදිං සඞ් ඝිකවිහාරා නික් කඩ් ඪාගපන් තස ්ස 
අනාපත් ති විය දිස් සති. අ බ් ගබො හි ගථගරො සඤ ්චිච් ච තං කාතුං, 
නික් කඩ් ඪනසික් ඛාපගද වා අපඤ් ඤත් ගත ගථගරන එවං කතන් ති  ගහතබ් බං. 

156. ඔවදන්තස්ස පාචිත්තියන් ති අත් ථඞ්  ගත සූරිගය  රුධම් ගමහි වා 
අඤ ්ගඤන වා ධම් ගමගනව ඔවදන් තස් ස සම් මතස් සපි පාචිත් තියං. ගසසගමත් ථ 
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උත් තානගමව. අත් ථඞ්  තසූරියතා, පරිපුණ් ණූපසම් පන් නතා, ඔවදනන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

අත් ථඞ්  තසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. භික්ඛුනුපස්සයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

162. තතියං උත් තානත් ථගමව. උපස් සයූප මනං, පරිපුණ් ණූපසම් පන් නතා, 
සමයා ාගවො,  රුධම් ගමහි ඔවදනන් ති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

භික් ඛුනුපස ්සයසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ආමිසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

164. චතුත් ගථ ‘‘උපසම් පන් නං…ගප.… භික් ඛුගනොවාදක’’න් ති ඉගමසං 
‘‘මඞ් කුකත් තුකාගමො’’ති ඉමිනා සම් බන් ගධො. ‘‘අවණ් ණං කත් තුකාගමො අයසං 
කත් තුකාගමො’’ති ඉගමසං පන වගසන ‘‘උපසම් පන් න’’න් තිආදීසු 
‘‘උපසම් පන් නස ්සා’’ති වි ත් තිවිපරිණාගමො කාතබ් ගබොති ඉමමත් ථං සන් ධාය 

‘‘උජ්ඣාපනකෙ වුත්තනකයකනවත්කථො කවදිතබ්කබො’’ති වුත් තං. ‘‘චීවරගහතු 
ඔවදතී’’තිආදිනා  ණන් තස් ස එගකකස් මිං වචගන නිට් ඨිගත පාචිත් තියං 
ගවදිතබ් බං. ‘‘උපසම් පන් නං සඞ් ගඝන අසම් මත’’න් ති පාළිවචනගතො 
‘‘සම් මගතන වා සඞ් ගඝන වා  ාරං කත් වා ඨපිගතො’’ති අට් ඨකථාවචනගතො ච 
අට් ඨහි අඞ් ග හි සමන් නා ගතො සම් මගතන වා විප් පවසිතුකාගමන ‘‘යාවාහං 
ආ මිස් සාමි, තාව ගත  ාගරො ගහොතූ’’ති යාචිත් වා ඨපිගතො තස් සා ාවගතො 
සඞ් ගඝන වා තගථව  ාරං කත් වා ඨපිගතො අට් ඨහි  රුධම් ගමහි අඤ් ගඤන වා 
ධම් ගමන ඔවදිතුං ල තීති ගවදිතබ් බං. තස් මා ‘‘ගයො පන, භික් ඛු, අසම් මගතො 
භික් ඛුනිගයො ඔවගදයය, පාචිත් තිය’’න් ති ඉදං පග ව  ාරං කත් වා අට් ඨපිතං 
සන් ධාය වුත් තන් ති  ගහතබ් බං. 

168. අනාපත්ති පෙතියා චීවරක තු…කප.… ඔවදන්තං භණතීති එත් ථ 
ආමිසගහතු ඔවදන් තං ‘‘ආමිසගහතු ඔවදතී’’ති සඤ් ඤාය එවං  ණන් තස ්ස 
අනාපත් ති, ‘‘න ආමිසගහතු ඔවදතී’’ති සඤ් ඤිගනො පන දුක් කටං, න ආමිසගහතු 
ඔවදන් තං පන ‘‘ආමිසගහතු ඔවදතී’’ති සඤ් ඤාය  ණන් තස් සපි අනාපත් ති 
සචිත් තකත් තා සික් ඛාපදස් ස. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. උපසම් පන් නතා, 
ධම් ගමන ලද් ධසම් මුතිතා, අනාමිසන් තරතා, අවණ් ණකාමතාය එවං  ණනන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ආමිසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

169. පඤ ්චමං උත් තානත් ථගමව. 

6. චීවරසිබ්බාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

175. ඡට් ගඨ සගච සා භික් ඛුනී තං චීවරං ආදිගතොව පාරුගපයය, අඤ ්ඤා 
භික් ඛුනිගයො දිස ්වා උජ් ඣාගපයුං, තගතො මහාජගනො පස් සිතුං න ල තීති 

මඤ ්ඤමාගනො ‘‘යථාසං ටං රිත්වානික්ඛිපිත්වා’’තිආදිමාහ. 

176. නී රතීති සකිං නීහරති. ගයපි ගතසං නිස් සිතකාති සම් බන් ගධො. 

ෙථිනවත්තන් ති ‘‘සබ්රහ් මචාරීනං කාතුං වට් ටතී’’ති ඉතිකත් තබ් බතාවගසන 

සූචිකම් මකරණං. ආචරියුපජ්ඣායානං දුක්ෙටන් ති අකප් පියසමාදානවගසන 

දුක් කටං. වඤ්කචත්වාති ‘‘තව ඤාතිකායා’’ති අවත් වා ‘‘එකිස ්සා භික් ඛුනියා’’ති 
එත් තකගමව වත් වා. ‘‘එකිස ්සා භික් ඛුනියා’’ති සුත් වා ගත 

අඤ ්ඤාතිකසඤ ්ඤිගනො  ගවයුන් ති ආහ ‘‘අෙප්පිකය නිකයොජිතත්තා’’ති. 

‘‘ඉදං ගත මාතු චීවර’’න් තිආදීනි අවත් වාපි ‘‘ඉදං චීවරං සිබ් ගබහී’’ති 
සුද් ධචිත් ගතන සිබ් බාගපන් තස් සපි අනාපත් ති. 

179. උපා නත්ථවිොදින් ති ආදි-සද් ගදන යං චීවරං නිවාගසතුං වා පාරුපිතුං 
වා න සක් කා ගහොති, තම් පි සඞ්  ණ් හාති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
අඤ ්ඤාතිකාය භික් ඛුනියා සන් තකතා, නිවාසනපාරුපනූප තා, වුත් තනගයන 

සිබ් බනං වා සිබ් බාපනං වාති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

චීවරසිබ් බාපනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සංවිද නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

181. සත් තගම ‘‘පච් ඡා  ච් ඡන් තීනං ගචොරා අච් ඡින් දිංසූ’’ති එත් ථ 

‘‘පත් තචීවර’’න් ති පාඨගසගසොති ආහ ‘‘පච්ඡා ච්ඡන්තීනංපත්තචීවර’’න් ති. තා

භික්ඛුනිකයොති පච් ඡා  ච් ඡන් තිගයො භික් ඛුනිගයො. ‘‘පච් ඡා  ච් ඡන් තීන’’න් ති ච 
වි ත් තිවිපරිණාගමගනත් ථ සම් බන් ගධො ගවදිතබ් ගබො. පාළියං ‘‘ ච් ඡාම  ගිනි, 

 ච් ඡාම අයයා’’ති භික් ඛුපුබ් බකං සංවිධානං වුත් තං, ‘‘ ච් ඡාම අයය,  ච් ඡාම 

 ගිනී’’ති භික් ඛුනීපුබ් බකං. එෙද්ධානමග් න් ති එකං අද් ධානසඞ් ඛාතං මග්  ං, 

එකගතො වා අද් ධානමග්  ං. හිකයයොති සුගව. පකරති තතියදිවගස. 

182-183. ද්විධාවුත්තප්පොකරොති පාද මනවගසන පක් ඛ මනවගසන වාති 

ද් විධා වුත් තප් පග ගදො. චතුන් නං මග්  ානං සම් බන් ධට් ඨානං චතුක්ෙං, තිණ් ණං 

මග්  ානං සම් බන් ධට් ඨානං සිඞ්ඝාටෙං. ‘‘ ාමන් තගර  ාමන් තගර’’ති එත් ථ 
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අඤ ්ගඤො  ාගමො  ාමන් තරන් ති ආහ ‘‘නික්ඛමකන අනාපත්ති…කප.… 

භික්ඛුකනො පාචිත්තිය’’න් ති. ‘‘සංවිධායා’’ති පාළියං අවිගසගසන වුත් තත් තා 

‘‘කනව පාළියා සකමතී’’ති වුත් තං, ‘‘එත් ථන් තගර සංවිදහිගතපි භික් ඛුගනො 

දුක් කට’’න් ති වුත් තත් තා ‘‘න කසසඅට්ඨෙථාය සකමතී’’ති වුත් තං. 

අද්ධකයොජනං අතික්ෙමන්තස්සාති අසති  ාගම අද් ධගයොජනං 
අතික් කමන් තස් ස. යත් ථ හි අද් ධගයොජනබ්  න් තගර අඤ් ගඤො  ාගමො න ගහොති, 

තං ඉධ අ ාමකං අරඤ් ඤන් ති අධිප් ගපතං, අද් ධගයොජනබ්  න් තගර පන  ාගම 
සති  ාමන් තර ණනාය එව ආපත් ති. 

185. රට්ඨකභකදති රට් ඨවිගලොගප. චක්ෙසමාරුළ් ාති ඉරියාපථචක් කං 
සකටචක් කං වා සමාරුළ් හා. ගසසං උත් තානගමව. ද් වින් නම් පි සංවිදහිත් වා 
මග්  ප් පටිපත් ති, අවිසඞ් ගකතං, සමයා ාගවො, අනාපදා,  ාමන් තගරොක් කමනං 
වා අද් ධගයොජනාතික් කගමො වාති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 
එකගතොඋපසම් පන් නාදීහි සද් ධිං  ච් ඡන් තස් ස පන මාතු ාමසික් ඛාපගදන 
ආපත් ති. 

සංවිදහනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. නාවාභිරු නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

188. අට් ඨගම කලොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසන කීළාපුකරක්ඛාරා

සංවිදහිත්වාති අයං විගසගසො ‘‘එවමිගම…ගප.… භික් ඛුනීහි සද් ධිං නාවාය 
කීළන් තී’’ති ඉමිනා ‘‘උද් ධං ාමිනිං වා අගධො ාමිනිං වා’’ති ඉමිනා ච සිද් ගධො. 

189. නදියා කුගතො  ාමන් තරන් ති ආහ ‘‘යස්සා නදියා’’තිආදි. ‘‘තස්සා

ස ාමෙතීරපස්කසන…කප.… අද්ධකයොජන ණනායාති එගකකපස් ගසගනව 

 මනං සන් ධාය වුත් තත් තා තාදිසිකාය නදියා මජ් ගඣන  ච් ඡන් තස් ස 
 ාමන් තර ණනාය අද් ධගයොජන ණනාය ච ආපත් තී’’ති වදන් ති. 

සබ්බඅට්ඨෙථාසූතිආදිනා අත් තනා වුත් තගමවත් ථං සමත් ගථති. 
‘‘කීළාපුගරක් ඛාරතාය භික් ඛුනියා සද් ධිං සංවිධාය නාවං අභිරුහන් තස් ස 
නදියංගයව පාචිත් තියස ්ස වුත් තත් තා වාපිසමුද් දාදීසු කීළාපුගරක් ඛාරතාය 
දුක් කටගමව, න පාචිත් තිය’’න් ති වදන් ති. ‘‘ගලොකස ්සාදමිත් තසන් ථවවගසන 
කීළාපුගරක් ඛාරා සංවිදහිත් වා’’ති වචනගතො ගකචි ‘‘ඉමං සික් ඛාපදං 
අකුසලචිත් තං ගලොකවජ් ජ’’න් ති වදන් ති, තං න  ගහතබ් බං. 
කීළාපුගරක් ඛාරතාය හි අභිරුහිත් වාපි  ාමන් තගරොක් කමගන 

අද් ධගයොජනාතික් කගම වා කුසලාබයාකතචිත් තසමඞ් ගීපි හුත් වා ආපත් තිං 
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ආපජ් ජති. යදි හි ගසො සංගව ං පටිලභිත් වා අරහත් තං වා සච් ඡිකගරයය, නිද් දං 
වා ඔක් කගමයය, කම් මට් ඨානං වා මනසි කගරොන් ගතො  ච් ගඡයය, කුගතො තස් ස 

අකුසලචිත් තසමඞ් ගිතා, ගයනිදං සික් ඛාපදං අකුසලචිත් තං ගලොකවජ් ජන් ති 
වුච් චති, තස් මා පණ් ණත් තිවජ් ජං තිචිත් තන් ති සිද් ධං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. 

නාවාභිරුහනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පරිපාචිතසික්ඛාපදවණ්ණනා 

194. නවගම පටියාදිතන් ති භික් ඛූනං අත් ථාය සම් පාදිතං. ඤාතො වා

ක ොන්ති පවාරිතා වාති එත් ථ සගචපි භික් ඛුගනො අඤ් ඤාතකා අප් පවාරිතා ච 
සියුං, භික් ඛුනියා ඤාතකා පවාරිතා ගච, වට් ටති. 

197. පාපභික් ඛූනං පක් ඛුපච් ගඡදාය ඉදං පඤ් ඤත් තං, තස් මා 

පඤ ්චග ොජගනගයව ආපත් ති වුත් තා. පඤ්ච කභොජනානි ඨකපත්වා සබ්බත්ථ

අනාපත්තීති ඉදං පන ඉමිනා සික් ඛාපගදන අනාපත් තිදස ්සනත් ථං වුත් තං. 
විඤ ්ඤත් තියා උප් පන් නං පරිභුඤ් ජන් තස් ස හි අඤ් ඤත් ථ වුත් තනගයන 
දුක් කටං. ගසසං උත් තානගමව. භික් ඛුනිපරිපාචිත ාගවො, ජානනං, 
ගිහිසමාරම්  ා ාගවො, ඔදනාදීනං අඤ් ඤතරතා, තස් ස අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ පඤ ්ච අඞ්  ානි. 

පරිපාචිතසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. රක ොනිසජ්ජසික්ඛාපදවණ්ණනා 

198. දසගම උපනන්දස්ස චතුත්ථසික්ඛාපකදනාති අප් පටිච් ඡන් ගන 
මාතු ාගමන සද් ධිං රගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදං සන් ධාය වුත් තං. කිඤ් චාපි තං 
අගචලකවග් ග  පඤ් චමසික් ඛාපදං ගහොති, උපනන් දත් ගථරං ආරබ්   
පඤ ්ඤත් ගතසු පන චතුත් ථ ාවගතො ‘‘උපනන් දස ්ස චතුත් ථසික් ඛාපගදනා’’ති 
වුත් තං. චතුත් ථසික් ඛාපදස් ස වත් ථුගතො ඉමස ්ස සික් ඛාපදස් ස වත් ථුගනො පඨමං 
උප් පන් නත් තා ඉදං සික් ඛාපදං පඨමං පඤ් ඤත් තං. ඉමිනා ච සික් ඛාපගදන 
ගකවලං භික් ඛුනියා එව රගහොනිසජ් ජාය ආපත් ති පඤ ්ඤත් තා, උපරි 
මාතු ාගමන සද් ධිං රගහොනිසජ් ජාය ආපත් ති විසුං පඤ් ඤත් තාති දට් ඨබ් බං. 

රගහොනිසජ් ජසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො භික් ඛුනිවග් ග ො තතිගයො.
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4. කභොජනවග්ක ො 

1. ආවසථපිණ්ඩසික්ඛාපදවණ්ණනා 

206. ග ොජනවග්  ස ්ස පඨමසික් ඛාපගද අද්ධකයොජනං වා කයොජනං වා

 න්තුං සක්කෙොතීති එත් ථ තත් තකං  න් තුං සක් ගකොන් තස් සපි තාවතකං 

 න් ත් වා අලද් ධභික් ඛස් ස ඉගතො භුඤ් ජිතුං වට් ටති. ඉකමසංකයවාති ඉගමසං 

පාසණ් ඩානංගයව. එත්තොනන් ති ඉමස් මිං පාසණ් ගඩ එත් තකානං. එෙදිවසං

භුඤ්ජිතබ්බන් ති එකදිවසං සකිංගයව භුඤ් ජිතබ් බං. ‘‘එකදිවසං 
භුඤ ්ජිතබ් බ’’න් ති වචනගතො පන එකස් මිං දිවගස පුනප් පුනං භුඤ් ජිතුං වට් ටතීති 

න  ගහතබ් බං. පුන ආදිකතො පට්ඨාය භුඤ්ජිතුං න වට්ටතීති ඉමිනා පඨමං 
භුත් තට් ඨාගනසු පුන එකස් මිම් පි ඨාගන භුඤ් ජිතුං න වට් ටතීති දස් ගසති. 

208. ‘‘ ච්ඡන්කතො වා ආ ච්ඡන්කතො වාති ඉදං අද් ධගයොජනවගසන 

 ගහතබ් බ’’න් ති වදන් ති. අන්තරාමග්ක   තට්ඨාකනති එකස ්ගසව සන් තකං 

සන් ධාය වුත් තං. ‘‘ආ ච්ඡන්කතපි එකසව නකයො’’ති සඞ් ගඛගපන 

වුත් තගමවත් ථං වි ාගවන් ගතො ‘‘ න්ත්වා පච්චා ච්ඡන්කතො’’තිආදිමාහ. 
ආපත් තිට් ඨාගනගයව පුන භුඤ් ජන් තස ්ස අනාපත් ති වත් තබ් බාති  මගන 
ආ මගන ච පඨමං ග ොජනං අවත් වා අන් තරාමග් ග  එකදිවසං  තට් ඨාගන ච 
එකදිවසන් ති පුනප් පුනං ග ොජනගමව දස් සිතං,  මනදිවගස පන ආ මනදිවගස 
ච ‘‘ මිස ්සාමි ආ මිස් සාමී’’ති භුඤ් ජිතුං වට් ටතිගයව. සුද් ධචිත් ගතන පුනප් පුනං 
භුඤ ්ජන් තස් සපි පුනප් පුනං ග ොජගන අනාපත් ති. අඤ් ඤස ්සත් ථාය උද් දිසිත් වා 

පඤ ්ඤත් තං භික් ඛුගනො  ගහතුගමව න වට් ටතීති ආහ ‘‘භික්ඛූනංකයව 

අත්ථායා’’ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. ආවසථපිණ් ඩතා, අගිලානතා, 
අනුවසිත් වා ග ොජනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ආවසථපිණ් ඩසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2.  ණකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

209. දුතිගය අභිමාකරති අභි න් ත් වා   වගතො මාරණත් ථාය නිගයොජිගත 

ධනුද් ධගර. ගුළ් පටිච්ඡන්කනොති අපාකගටො. පවිජ්ඣීති විස් සජ් ගජසි. නනු 

රාජානම්පි මාරාකපසීති වචනගතො ඉදං සික් ඛාපදං අජාතසත් තුගනො කාගල 
පඤ ්ඤත් තන් ති සිද් ධං, එවඤ් ච සති පරගතො අනුපඤ් ඤත් තියං – 

‘‘ගතන ගඛො පන සමගයන රඤ් ගඤො මා ධස් ස ගසනියස් ස 
බිම් බිසාරස් ස ඤාතිසාගලොහිගතො ආජීවගකසු පබ් බජිගතො ගහොති. අථ ගඛො 
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ගසො ආජීවගකො ගයන රාජා මා ගධො ගසනිගයො බිම් බිසාගරො 
ගතනුපසඞ් කමි, උපසඞ් කමිත් වා රාජානං මා ධං ගසනියං බිම් බිසාරං 
එතදගවොච…ගප.… කුක් කුච් චායන් තා නාධිවාගසන් තී’’ති – 

ඉදං කස ්මා වුත් තන් ති? ගසො කිර ආජීවගකො තං දානං ගදන් ගතො 
බිම් බිසාරකාලගතො පට් ඨාය අදාසි, පච් ඡා අජාතසත් තුකාගල 
සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිගතො පට් ඨාය භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා තං දානං න 
පටිග්  ණ් හිංසු, තස් මා ආදිගතො පට් ඨාය තං වත් ථු දස් සිතන් ති ගවදිතබ් බං. ‘‘අථ 
ගඛො ගසො ආජීවගකො භික් ඛූනං සන් තිගක දූතං පාගහසී’’ති ඉදඤ් ච තගතො පභුති 
ගසො ආජීවගකො අන් තරන් තරා භික් ඛූ නිමන් ගතත් වා දානං ගදන් ගතො 
අජාතසත් තුකාගල සික් ඛාපගද පඤ් ඤත් ගත යං භික් ඛූනං සන් තිගක දූතං 
පාගහසි, තං සන් ධාය වුත් තං. 

215. අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසිට් ඨත් තා විසදිසං රජ් ජං විරජ් ජං, තගතො ආ තා, තත් ථ 

වා ජාතා,  වාති වා ගවරජ් ජා, ගත එව කවරජ්ජො. ගත පන යස් මා 
ග ොත් තචරණාදිවි ාග න නානප් පකාරා, තස් මා වුත් තං 

‘‘නානාකවරජ්ජකෙ’’ති. අට් ඨකථායං පන නානාවිකධහි අඤ්ඤරජ්කජහි

ආ කතති රජ් ජානංගයව වගසන නානප් පකාරතා වුත් තා. 

217-218. ඉමස ්ස සික් ඛාපදස් ස විඤ් ඤත් තිං කත් වා භුඤ් ජනවත් ථුස ්මිං 
පඤ ්ඤත් තත් තා විඤ් ඤත් තිගතො  ණග ොජනං වත් ථුවගසගනව පාකටන් ති තං 
අවත් වා ‘‘ ණග ොජනං නාම යත් ථ…ගප.… නිමන් තිතා භුඤ් ජන් තී’’ති 
නිමන් තනවගසගනව පද ාජගන  ණග ොජනං වුත් තං. ‘‘කිඤ් චි පන සික් ඛාපදං 
වත් ථුඅනනුරූපම් පි සියාති පද ාජගන වුත් තනගයන නිමන් තනවගසගනව 

 ණග ොජනං ගහොතීති ගකසඤ් චි ආසඞ් කා  ගවයයා’’ති තංනිවත් තනත් ථං ‘‘තං

පකනතං  ණකභොජනං ද්වී ාොකරහි පසවතී’’ති වුත් තං. පඤ්චන්නං 

කභොජනානං නාමං  ක ත්වාති එත් ථ ‘‘ග ොජනං  ණ් හථාති වුත් ගතපි 
 ණග ොජනං ගහොතිගයවා’’ති වදන් ති. ‘‘ගහට් ඨා අද් ධාන මනවත් ථුස් මිං 
නාවාභිරුහනවත් ථුස ්මිඤ් ච ‘ඉගධව,  න් ගත, භුඤ ්ජථා’ති වුත් ගත යස් මා 
කුක් කුච් චායන් තා න පටිග්  ණ් හිංසු, තස් මා ‘භුඤ් ජථා’ති වුත් ගතපි 

 ණග ොජනං න ගහොතිගයවා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ‘‘පඤ ්චන් නං 
ග ොජනානං නාමං  ගහත් වා නිමන් ගතතී’’ති වුත් තත් තා පන ‘‘ඔදනං 
භුඤ ්ජථා’’ති වා ‘‘ ත් තං භුඤ ්ජථා’’ති වා ග ොජනනාමං  ගහත් වාව වුත් ගත 
 ණග ොජනං ගහොති, න අඤ් ඤථා. ‘‘ඉගධව,  න් ගත, භුඤ් ජථා’’ති එත් ථාපි 
‘‘ඔදන’’න් ති වා ‘‘ ත් ත’’න් ති වා වත් වාව ගත එවං නිමන් ගතසුන් ති 

 ගහතබ් බං.  ණවගසන වා නිමන් තිතත් තා ගත භික් ඛූ අපකතඤ් ඤුතාය 
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පටුන 

කුක් කුච් චායන් තා න පටිග්  ණ් හිංසූති අයං අම් හාකං ඛන් ති, වීමංසිත් වා 
යුත් තතරං  ගහතබ් බං. 

එෙකතො  ණ් න්තීති එත් ථ අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස ද් වාදසහත් ථං අමුඤ් චිත් වා 
ඨිතා එකගතො  ණ් හන් ති නාමාති  ගහතබ් බං. ‘‘අම් හාකං චතුන් නම් පි  ත් තං 
ගදහීති වා විඤ් ඤාගපයු’’න් ති වචනගතො ගහට් ඨා ‘‘ත් වං එකස් ස භික් ඛුගනො 
 ත් තං ගදහි, ත් වං ද් වින් නන් ති එවං විඤ් ඤාගපත් වා’’ති වචනගතො ච අත් තගනො 
අත් ථාය අඤ් ගඤහි විඤ් ඤත් තම් පි සාදියන් තස් ස  ණග ොජනං ගහොතිගයවාති 

දට් ඨබ් බං. එවං විඤ්ඤත්තිකතො පසවතීති එත් ථ විඤ් ඤත් තියා සති 
 ණ් හන් තස් ස එකගතො හුත් වා  හගණ ඉමිනා සික් ඛාපගදන ආපත් ති, විසුං 
 හගණ පණීතග ොජනසූගපොදනවිඤ් ඤත් තීහි ආපත් ති ගවදිතබ් බා. 

විචාකරතීති පඤ් චඛණ් ඩාදිවගසන සංවිදහති. ඝට්කටතීති අනුවාතං 

ඡින් දිත් වා හත් ගථන දණ් ඩගකන වා ඝට් ගටති. සුත්තං ෙකරොතීති සුත් තං 

වට් ගටති. වකලතීති දණ් ඩගක වා හත් ගථ වා ආවට් ගටති. ‘‘අභිනවස ්ගසව 
චීවරස ්ස කරණං ඉධ චීවරකම් මං නාම, පුරාණචීවගර සූචිකම් මං නාම න 
ගහොතී’’ති වදන් ති. ‘‘චතුත් ගථ ආ ගත න යාගපන් තීති වචනගතො සගච 
අඤ ්ගඤො ගකොචි ආ ච් ඡන් ගතො නත් ථි, චත් තාගරොගයව ච තත් ථ නිසින් නා 
යාගපතුං න සක් ගකොන් ති, න වට් ටතී’’ති වදන් ති. 

220.  ණග ොජනාපත් තිජනකනිමන් තන ාවගතො 

‘‘අෙප්පියනිමන්තන’’න් ති වුත් තං. සම්පකවකසත්වාති නිසීදාගපත් වා.  කණො

භිජ්ජතීති  ගණො ආපත් තිං න ආපජ් ජතීති අධිප් පාගයො. ‘‘යත් ථ චත් තාගරො 

භික් ඛූ…ගප.… භුඤ ්ජන් තී’’ති ඉමාය පාළියා සංසන් දනගතො ‘‘ඉතකරසං පන

 ණපූරකෙො ක ොතී’’ති වුත් තං. අවිකසකසනාති ‘‘ගිලාගනො වා චීවරකාරගකො 

වා’’ති අවිගසගසත් වා සබ් බසාධාරණවචගනන. තස්මාති අවිගසසිතත් තා. භුත්වා

 කතසූති එත් ථ අ ගතසුපි ග ොජනකිච් ගච නිට් ඨිගත  ණ් හිතුං වට් ටති. තානිච

කතහි එෙකතො න  හිතානීති ගයහි ග ොජගනහි විසඞ් ගකගතො නත් ථි, තානි 
ග ොජනානි ගතහි භික් ඛූහි එකගතො න  හිතානි එගකන පච් ඡා  හිතත් තා. 

ම ාකථකරති භික් ඛූ සන් ධාය වුත් තං. දූතස් ස පුන පටිපථං ආ න් ත් වා ‘‘ ත් තං 

 ණ් හථා’’ති වචන ගයන ‘‘ ාමද්වාකර අට්ඨත්වාවා’’ති වුත් තං. තත්ථ තත්ථ

 න්ත්වාති අන් තරවීථිආදීසු තත් ථ තත් ථ ඨිතානං සන් තිකං  න් ත් වා. භික් ඛූනං 

අත් ථාය ඝරද් වාගර ඨගපත් වා දියයමාගනපි එගසව නගයො. නිවත්තථාති

වුත්තපකද නිවත්තිතුං වට්ටතීති ‘‘නිවත් තථා’’ති විච් ඡින් දිත් වා පච් ඡා ‘‘ ත් තං 
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 ණ් හථා’’ති වුත් තත් තා වට් ටති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව.  ණග ොජනතා, 
සමයා ාගවො, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

 ණග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරම්පරකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

221. තතිගය කුලපටිපාටියා අබ් ගබොච් ඡින් නං කත් වා නිරන් තරං 
දියයමානත් තා ‘‘ ත් තපටිපාටි අට් ඨිතා ගහොතී’’ති පාළියං වුත් තං, අන් තරා 

අට් ඨත් වා නිරන් තරං පවත් තාති වුත් තං ගහොති. උපචාරවකසනාති 
ගවොහාරවගසන. න හි ගසො බදරමත් තගමව ගදති, උපචාරවගසන පන එවං වදති. 
බදරචුණ් ණසක් ඛරාදීහි පගයොජිතං ‘‘බදරසාළව’’න් ති වුච් චති. 

226. විකප් පනාවගසගනව තං  ත් තං අසන් තං නාම ගහොතීති 
අනුපඤ් ඤත් තිවගසන විකප් පනං අට් ඨගපත් වා යථාපඤ් ඤත් තං සික් ඛාපදගමව 

ඨපිතං. පරිවාකර පන විකප් පනාය අනුජානනම් පි අනුපඤ් ඤත් තිසමානන් ති 

කත් වා ‘‘චතස ්ගසො අනුපඤ් ඤත් තිගයො’’ති වුත් තං. ම ාපච්චරිආදීසු වුත් තනයං 
පච් ඡා වදන් ගතො පාළියා සංසන් දනගතො පරම් මුඛාවිකප් පනගමව පතිට් ඨාගපසි. 
ගකචි පන ‘‘තදා අත් තගනො සන් තිගක ඨගපත් වා   වන් තං අඤ් ඤස ්ස 
අ ාවගතො ගථගරො සම් මුඛාවිකප් පනං නාකාසි,   වතා ච විසුං 
සම් මුඛාවිකප් පනා න වුත් තා, තථාපි සම් මුඛාවිකප් පනාපි වට් ටතී’’ති වදන් ති. 

ගතගනව මාතිොඅට් ඨකථායම් පි )කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
පරම් පරග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘ගයො භික් ඛු පඤ් චසු සහධම් මිගකසු 

අඤ ්ඤතරස ්ස ‘මය් හං  ත් තපච් චාසං තුය් හං දම් මී’ති වා ‘විකප් ගපමී’ති වා එවං 
සම් මුඛා වා ‘ඉත් ථන් නාමස ්ස දම් මී’ති වා ‘විකප් ගපමී’ති වා එවං පරම් මුඛා වා 
පඨමනිමන් තනං අවිකප් ගපත් වා පච් ඡා නිමන් තිතකුගල ලද් ධභික් ඛගතො 
එකසිත් ථම් පි අජ් ගඣොහරති, පාචිත් තිය’’න් ති වුත් තං. 

229. පඤ ්චහි ග ොජගනහි නිමන් තිතස ්ස ගයන ගයන පඨමං නිමන් තිගතො, 
තස් ස තස් ස ග ොජනගතො උප් පටිපාටියා අවිකප් ගපත් වා වා පරස් ස පරස ්ස 

ග ොජනං පරම්පරකභොජනන් ති ආහ ‘‘සකචපනමූලනිමන්තනංක ට්ඨාක ොති, 

පච්ඡිමංපච්ඡිමංඋපරි, තං උපරිකතොපට්ඨායභුඤ්ජන්තස්සආපත්තී’’ති. හත් ථං 
අන් ගතො පගවගසත් වා සබ් බගහට් ඨිමං  ණ් හන් තස ්ස මජ් ගඣ ඨිතම් පි 

අන් ගතොහත් ථ තං ගහොතීති ආහ ‘‘ ත්ථං පන…කප.… යථා තථා වා

භුඤ්ජන්තස්සඅනාපත්තී’’ති. ඛීරස ්ස රසස් ස ච  ත් ගතන අමිස් සං හුත් වා උපරි 

ඨිතත් තා ‘‘ඛීරං වාරසංවාපිවකතොඅනාපත්තී’’ති වුත් තං. 
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ම ාඋපාසකෙොති ග හසාමිගකො. ‘‘ම ාඅට්ඨෙථායං ‘ආපත් තී’ති වචගනන 

කුරුන්දියං ‘වට් ටතී’ති වචනං විරුද් ධං විය දිස් සති, ද් වින් නම් පි අධිප් පාගයො 

ම ාපච්චරියං වි ාවිගතො’’ති ම ා ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. සබ්කබ නිමන්කතන්තීති 
අකප් පියනිමන් තගනන නිමන් ගතන් ති. ‘‘පරම් පරග ොජනං නාම පඤ ්චන් නං 
ග ොජනානං අඤ් ඤතගරන ග ොජගනන නිමන් තිගතො, තං ඨගපත් වා අඤ ්ඤං 
පඤ ්චන් නං ග ොජනානං අඤ් ඤතරං ග ොජනං භුඤ් ජති, එතං පරම් පරග ොජනං 
නාමා’’ති වුත් තත් තා සතිපි භික් ඛාචරියාය පඨමං ලද් ධ ාගව ‘‘පිණ් ඩාය චරිත් වා 

ලද් ධ ත් තං භුඤ ්ජති, ආපත් තී’’ති වුත් තං. අවිකප් පවගසන ‘‘වචීෙම්ම’’න් ති 
වුත් තං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. පරම් පරග ොජනතා, සමයා ාගවො, 
අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

පරම් පරග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ොණමාතාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

230-231. චතුත් ගථ ොණායමාතාති කාණාති ලද් ධනාමාය දාරිකාය මාතා. 

කස ්මා පගනසා කාණා නාම ජාතාති ආහ ‘‘සා කිරස්සා’’තිආදි. ඉමිස ්සා 
දහරකාගල මාතාපිතගරො සිගනහවගසන ‘‘අම් ම කාගණ, අම් ම කාගණ’’ති 
ගවොහරිංසු, සා තදුපාදාය කාණා නාම ජාතා, තස් සා ච මාතා ‘‘කාණමාතා’’ති 

පාකටා අගහොසීති එවගමත් ථ කාරණං වදන් ති. පටියාකලොෙන් ති පච් ඡිමං දිසං, 
පච් චාදිච් චන් ති වුත් තං ගහොති. 

233. පූව ණනාය පාචිත්තියන් ති මුඛවට් ටියා ගහට් ඨිමගලඛගතො 
උපරිට් ඨිතපූව ණනාය පාචිත් තියං. ‘‘ද් වත් තිපත් තපූරා පටිග්  ගහතබ් බා’’ති හි 

වචනගතො මුඛවට් ටියා ගහට් ඨිමගලඛං අනතික් කන් ගත ද් ගව වා තගයො වා 
පත් තපූගර  ගහතුං වට් ටති. 

235. අට්ඨෙථාසු පන…කප.… වුත්තන් ති ඉදං අට් ඨකථාසු තථා 
ආ ත ාවමත් තදීපනත් ථං වුත් තං, න පන තස් ස වාදස් ස පතිට් ඨාපනත් ථං. 
අට් ඨකථාසු වුත් තඤ් හි පාළියා න සගමති. තතුත් තරි හගණ 
අනාපත් තිදස් සනත් ථඤ් හි ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න් ති වුත් තං. අඤ් ඤථා 
‘‘අනාපත් ති ද් වත් තිපත් තපූගර පටිග්  ණ් හාතී’’ති ඉමිනාව 
පමාණයුත් තග්  හගණ අනාපත් තිසිද් ධිගතො ‘‘ඤාතකානං පවාරිතාන’’න් ති විසුං 
න වත් තබ් බං. යදි එවං ‘‘තං පාළියා න සගමතී’’ති කස ්මා න වුත් තන් ති? ගහට් ඨා 
තතුත් තරිසික් ඛාපගද වුත් තනගයගනව සක් කා විඤ් ඤාතුන් ති න වුත් තං. 
වුත් තඤ ්හි තත් ථ )පාරා. අට් ඨ. 2.526) ‘‘අට් ඨකථාසු පන ඤාතකපවාරිතට් ඨාගන 
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පකතියාව බහුම් පි වට් ටති, අච් ඡින් නකාරණා පමාණගමව වට් ටතීති වුත් තං, තං 
පාළියා න සගමතී’’ති. ‘‘අපාගථයයාදිඅත් ථාය පටියාදිත’’න් ති සඤ් ඤාය 

 ණ් හන් තස් සපි ආපත් තිගයව අචිත් තකත් තා සික් ඛාපදස් ස. අත් තගනොගයව 
 හණත් ථං ‘‘ඉමස් ස හත් ගථ ගදහී’’ති වචගනනපි ආපජ් ජනගතො 

‘‘වචීෙම්ම’’න් ති වුත් තං. ගසසං උත් තානගමව. වුත් තලක් ඛණපූවමන් ථතා, 
අගසසකතා, අපටිප් පස් සද් ධ මනතා, න ඤාතකාදිතා, අතිගරකපටිග්  හණන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

කාණමාතාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඨමපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

236. පඤ ්චගම භුත්තාවීති භුත් තාවිගනො භුත් තවන් ගතො, කත ත් තකිච් චාති 

වුත් තං ගහොති. පවාරිතාති එත් ථ චතූසු පවාරණාසු යාවදත් ථපවාරණා 

පටික් ගඛපපවාරණා ච ලබ්  තීති ආහ ‘‘බ්රා ්මකණන…කප.… 

පටික්කඛපපවාරණායපවාරිතා’’ති. චතුබ් බිධා හි පවාරණා වස් සංවුත් ථපවාරණා, 
පච් චයපවාරණා, පටික් ගඛපපවාරණා, යාවදත් ථපවාරණාති. තත් ථ ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛගව, වස් සංවුත් ථානං භික් ඛූනං තීහි ඨාගනහි පවාගරතු’’න් ති )මහාව. 209) 

අයං වස්සංවුත්ථපවාරණා. පකාගරහි දිට් ඨාදීහි වාගරති සඞ් ඝාදිගක  ජාගපති 
 ත් ගත කගරොති එතායාති පවාරණා, ආපත් තිවිගසොධනාය 
අත් තගවොස ්සග් ග ොකාසදානං. සා පන යස් මා ගයභුගයයන වස් සංවුත් ගථහි 

කාතබ් බා වුත් තා, තස් මා ‘‘වස් සංවුත් ථපවාරණා’’ති වුච් චති. ‘‘ඉච් ඡාමහං, 
 න් ගත, සඞ් ඝං චාතුමාසං ග සජ් ගජන පවාගරතු’’න් ති )පාචි. 303) ච, ‘‘අඤ ්ඤත්ර 
පුන පවාරණාය අඤ් ඤත්ර නිච් චපවාරණායා’’ති )පාචි. 306) ච අයං 

පච්චයපවාරණා පවාගරති පච් චගය ඉච් ඡාගපති එතායාති කත් වා, චීවරාදීහි 
උපනිමන් තනාගයතං අධිවචනං. ‘‘පවාරිගතො නාම අසනං පඤ් ඤායති, ග ොජනං 
පඤ ්ඤායති, හත් ථපාගස ඨිගතො අභිහරති, පටික් ගඛගපො පඤ් ඤායති, එගසො 

පවාරිගතො නාමා’’ති (පාචි. 239) අයං පටික්කඛපපවාරණා. 
විප් පකතග ොජනතාදිපඤ් චඞ්  සහිගතො ග ොජනපටික් ගඛගපොගයව ගහත් ථ 
පකාරයුත් තා වාරණාති පවාරණා. ‘‘පණීගතන ඛාදනීගයන ග ොජනීගයන 

සහත් ථා සන් තප් ගපසි සම් පවාගරසී’’ති )ම. නි. 1.363) අයං යාවදත්ථපවාරණා. 
යාවදත් ථං ග ොජනස ්ස පවාරණා යාවදත් ථපවාරණා. 

237. ති-ොරං අවත්වා…කප.… වත්තුං වට්ටතීති ඉදං 
වත් තබ් බාකාරදස ්සනත් ථං වුත් තං. ‘‘ති-කාගර පන වුත් ගතපි අකතං නාම න 

ගහොතී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
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238-239. පවාරිකතොති පටික් ගඛපිගතො. ගයො හි භුඤ් ජන් ගතො පරිගවසගකන 

උපනීතං ග ොජනං අනිච් ඡන් ගතො පටික් ඛිපති, ගසො ගතන පවාරිගතො 
පටික් ගඛපිගතො නාම ගහොති. බයඤ් ජනං පන අනාදියිත් වා අත් ථමත් තගමව 

දස් ගසතුං ‘‘ෙතපවාරකණො ෙතපටික්කඛකපො’’ති වුත් තං. යස් මා ‘‘අසන’’න් ති 

ඉමිනාව පගදන ‘‘භුත් තාවී’’ති ඉමස ්ස අත් ගථො වුත් ගතො, තස් මා න තස් ස කිඤ් චි 
පගයොජනං විසුං උපලබ්  ති. යදි හි උපලබ් ග යය, පවාරණා 
ඡළඞ්  සමන් නා තා ආපජ් ගජයයාති මනසි කත් වා පඤ් චසමන් නා තත් තංගයව 

දස් ගසතුං ‘‘වුත්තම්පි කචත’’න් තිආදිනා පාළිං ආහරති. ගකචි පන ‘‘හත් ථපාගස 
ඨිගතො අභිහරතී’’ති එකගමව අඞ්  ං කත් වා ‘‘චතුරඞ්  සමන් නා තා 
පවාරණා’’තිපි වදන් ති. 

අම්බිලපායාසාදීසූති ආදි-සද් ගදන ඛීරපායාසාදිං සඞ්  ණ් හාති. තත් ථ 
අම් බිලපායාසග්  හගණන තක් කාදිඅම් බිලසංයුත් තා ඝනයාගු වුත් තා. 

ඛීරපායාසග්  හගණන ඛීරසංයුත් තා යාගු සඞ්  ය් හති. පවාරණං න ජකනතීති 
අනතිරිත් තග ොජනාපත් තිනිබන් ධනං පටික් ගඛපං න සාගධති. කගතොපි 

පටික් ගඛගපො අනතිරිත් තග ොජනාපත් තිනිබන් ධගනො න ගහොතීති 

අකතට් ඨාගනගයව තිට් ඨතීති ආහ ‘‘පවාරණං න ජකනතී’’ති. ‘‘යාගු-සද් දස ්ස 
පවාරණජනකයාගුයාපි සාධාරණත් තා ‘යාගුං  ණ් හථා’ති වුත් ගතපි පවාරණා 

ගහොතීති පවාරණං ජගනතිගයවාති වුත් ත’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං, තං 
පරගතො තත් ගථව ‘‘ ත් තමිස ්සකං යාගුං ආහරිත් වා’’ති එත් ථ වුත් තකාරගණන 
න සගමති. වුත් තඤ් හි තත් ථ ‘‘ගහට් ඨා අයාගුගක නිමන් තගන 
උදකකඤ් ජිකඛීරාදීහි සද් ධිං මද් දිතං  ත් තගමව සන් ධාය ‘යාගුං  ණ් හථා’ති 

වුත් තත් තා පවාරණා ගහොති, ‘ ත් තමිස් සකං යාගුං ආහරිත් වා’ති එත් ථ පන විසුං 
යාගුයා විජ් ජමානත් තා පවාරණා න ගහොතී’’ති. තස් මා තත් ථ වුත් තනගයගනව 
ඛීරාදීහි සංමද් දිතං  ත් තගමව සන් ධාය ‘‘යාගුං  ණ් හථා’’ති වුත් තත් තා යාගුයා 
ච තත් ථ අ ාවගතො පවාරණා ගහොතීති එවගමත් ථ කාරණං වත් තබ් බං. එවඤ් හි 
සති පරගතො ‘‘ගයනාපුච් ඡිගතො, තස් ස අත් ථිතායා’’ති අට් ඨකථායං 
වුත් තකාරගණනපි සංසන් දති, අඤ ්ඤථා  ණ් ඨිපගදසුගයව පුබ් බාපරවිගරොගධො 

ආපජ් ජති. අට් ඨකථාවචගනන ච න සගමති. සකච…කප.… පඤ්ඤායතීති ඉමිනා 
වුත් තප් පමාණස් ස මච් ඡමංසඛණ් ඩස ්ස නහාරුගනො වා සබ්  ාවමත් තං දස් ගසති. 

තාහීති පුථුකාහි. 

සාලවීහියකවහිෙතසත්තූති ගයභුයයනගයන වුත් තං, සත් ත ධඤ් ඤානි පන 

 ජ් ජිත් වා කගතොපි සත් තුගයව. ගතගනවාහ ‘‘ෙඞ්ගුවරෙ…කප.… 

සත්තුසඞ්  කමව ච්ඡතී’’ති. සත්තුකමොදකෙොති සත් තුගයො පිණ් ගඩත් වා කගතො 
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පටුන 

අපක් ගකො සත් තුගුගළො. පඤ ්චන් නං ග ොජනානං අඤ් ඤතරවගසන 

විප් පකතග ොජන ාවස් ස උපච් ඡින් නත් තා ‘‘මුකඛ සාසපමත්තම්පි…කප.… න

පවාකරතී’’ති වුත් තං. ‘‘අෙප්පියමංසං පටික්ඛිපති, න පවාකරතී’’ති වචනගතො 
සගච සඞ් ඝිකං ලා ං අත් තගනො අපාපුණන් තං ජානිත් වා වා අජානිත් වා වා 
පටික් ඛිපති, න පවාගරති පටික් ඛිපිතබ් බස් ගසව පටික් ඛිත් තත් තා. 

අලජ් ජිසන් තකං පටික් ඛිපන් ගතොපි න පවාගරති. අවත්ථුතායාති 
අනතිරිත් තාපත් තිසාධිකාය පවාරණාය අවත් ථු ාවගතො. එගතන 
පටික් ඛිපිතබ් බස ්ගසව පටික් ඛිත් ත ාවං දීගපති. යඤ ්හි පටික් ඛිපිතබ් බං ගහොති, 

තස් ස පටික් ගඛගපො ආපත් තිඅඞ්  ං න ගහොතීති තං ‘‘පවාරණාය අවත් ථූ’’ති 
වුච් චති. 

උපනාකමතීති ඉමිනා කායාභිහාරං දස් ගසති. හත් ථපාසගතො බහි ඨිතස් ස 
සතිපි දාතුකාමාභිහාගර පටික් ඛිපන් තස ්ස දූර ාගවගනව පවාරණාය අ ාවගතො 

ගථරස ්සපි දූර ාවමත් තං  ගහත් වා පවාරණාය අ ාවං දස් ගසන් ගතො ‘‘කථරස්ස

දූරභාවකතො’’ති ආහ, න පන ගථරස් ස අභිහාරසබ්  ාවගතො. සගචපි  ගහත් වා 
 ගතො හත් ථපාගස ඨිගතො ගහොති, කිඤ් චි පන අවත් වා ආධාරකට් ඨාගන ඨිතත් තා 

අභිහාගරො නාම න ගහොතීති ‘‘දූතස්සචඅනභි රණකතො’’ති වුත් තං. ‘‘ ගහත් වා 

 ගතන ‘ ත් තං  ණ් හථා’ති වුත් ගත අභිහාගරො නාම ගහොතීති ‘සකච පන

 ක ත්වා ආ කතො භික්ඛු…කප.… පවාරණා ක ොතී’ති වුත් ත’’න් ති තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘පත් තං කිඤ් චි උපනාගමත් වා ‘ඉමං  ත් තං 
 ණ් හථා’ති වුත් තන් ති  ගහතබ් බ’’න් ති වදන් ති, තං යුත් තං විය දිස් සති 
වාචාභිහාරස් ස ඉධ අනධිප් ගපතත් තා. 

පරිකවසනායාති  ත් තග් ග . අභි ටාවක ොතීති පරිගවසගකගනව අභිහටා 

ගහොති. තකතො දාතුොමතාය  ණ් න්තං පටික්ඛිපන්තස්ස පවාරණා ක ොතීති 
එත් ථ අ ණ් හන් තම් පි පටික් ඛිපගතො පවාරණා ගහොතිගයව. කස් මා? 

දාතුකාමතාය අභිහටත් තා. ‘‘තස් මා සා අභිහටාව ගහොතී’’ති හි වුත් තං. ගතගනව 

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු ‘‘දාතුකාමාභිහාගර සති ගකවලං ‘දස් සාමී’ති  හණගමව 

අභිහාගරො නාම න ගහොති, ‘දස් සාමී’ති  ණ් හන් ගතපි අ ණ් හන් ගතපි 
දාතුකාමාභිහාගරොව අභිහාගරො නාම ගහොති, තස් මා  හණසමගය වා 
අග්  හණසමගය වා තං පටික් ඛිපගතො පවාරණා ගහොතී’’ති වුත් තං. ඉදානි අසති 
තස් ස දාතුකාමාභිහාගර  හණසමගයපි පටික් ඛිපගතො පවාරණා න ගහොතීති 

දස් ගසතුං ‘‘සකචපනා’’තිආදි වුත් තං. 
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‘‘රසං  ණ් ථා’’ති අපවාරණජනකස ්ස නාමං  ගහත් වා වුත් තත් තා ‘‘තං

සුත්වාපටික්ඛිපකතොපවාරණා නත්ථී’’ති වුත් තං. මච්ඡරසංමංසරසන් ති එත් ථ 
පන න ගකවලං මච් ඡස් ස රසං මච් ඡරසමිච් ගචව විඤ් ඤායති, අථ ගඛො මච් ගඡො ච 
මච් ඡරසඤ් ච මච් ඡරසන් ති එවං පවාරණජනකසාධාරණනාමවගසනපි 

විඤ් ඤායමානත් තා තං පටික් ඛිපගතො පවාරණාව ගහොති. පරගතො මච්ඡසූපන් ති 

එත් ථාපි එගසව නගයො. ‘‘ඉදං  ණ් ථා’’ති වුත්කතපීති එත් ථ එවං අවත් වාපි 
පවාරණපගහොනකං යංකිඤ් චි අභිහටං පටික් ඛිපගතො පවාරණා ගහොතිගයවාති 

දට් ඨබ් බං. ෙරම්බකෙොති මිස් සකාධිවචනගමතං. යඤ් හි අඤ් ගඤනඤ් ගඤන 

මිස් ගසත් වා කගරොන් ති, ගසො ‘‘කරම් බගකො’’ති වුච් චති. ගසො සගචපි මංගසන 
මිස් ගසත් වා කගතොව ගහොති, ‘‘කරම් බකං  ණ් හථා’’ති අපවාරණාරහස් ස 
නාගමන වුත් තත් තා පටික් ඛිපගතො පවාරණා න ගහොති. ‘‘මංසකරම් බකං 
 ණ් හථා’’ති වුත් ගත පන මංසමිස ්සකං  ණ් හථාති වුත් තං ගහොති, තස් මා 
පවාරණාව ගහොති. 

‘‘උද්දිස්සෙත’’න්ති මඤ්ඤමාකනොති එත් ථ ‘‘වත් ථුගනො කප් පියත් තා 
අකප් පියසඤ් ඤාය පටික් ඛිපගතොපි අචිත් තකත් තා ඉමස් ස සික් ඛාපදස් ස 
පවාරණා ගහොතී’’ති වදන් ති. ‘‘ගහට් ඨා අයාගුගක නිමන් තගන 

උදකකඤ් ජිකඛීරාදීහි සද් ධිං මද් දිතං  ත් තගමව සන් ධාය ‘යාගුං  ණ් හථා’ති 

වුත් තත් තා පවාරණා ගහොති, ‘ ත් තමිස් සකං යාගුං ආහරිත් වා’ති එත් ථ පන විසුං 

යාගුයා විජ් ජමානත් තා පවාරණා න ගහොතී’’ති වදන් ති. අයකමත්ථ අධිප්පාකයොති 

‘‘ගයනාපුච් ඡිගතො’’තිආදිනා වුත් තගමවත් ථං සන් ධාය වදති. ොරණංපකනත්ථ

දුද්දසන් ති එත් ථ එගක තාව වදන් ති ‘‘යස් මා යාගුමිස් සකං නාම  ත් තගමව න 
ගහොති, ඛීරාදිකම් පි ගහොතිගයව, තස් මා කරම් බගක විය පවාරණාය න  විතබ් බං. 
එවඤ් ච සති යාගු බහුතරා වා ගහොති සමසමා වා, න පවාගරති. ‘යාගු මන් දා, 
 ත් තං බහුතරං, පවාගරතී’ති එත් ථ කාරණං දුද් දස’’න් ති. ගකචි පන වදන් ති 

‘‘යාගුමිස ්සකං නාම  ත් තං, තස් මා තං පටික් ඛිපගතො පවාරණාය එව  විතබ් බං. 
එවඤ් ච සති ‘ඉධ පවාරණා ගහොති න ගහොතී’ති එත් ථ කාරණං දුද් දස’’න් ති. 

යථා ගචත් ථ කාරණං දුද් දසං, එවං පරගතො ‘‘මිස් සකං  ණ් හථා’’ති එත් ථාපි 
කාරණං දුද් දසගමවාති ගවදිතබ් බං. න හි පවාරණප් පගහොනකස ්ස 
අප් පබහු ාගවො පවාරණාය  ාවා ාවනිමිත් තං, කිඤ් චරහි පවාරණජනකස් ස 
නාමග්  හණගමගවත් ථ පමාණං, තස් මා ‘‘ඉදඤ් ච කරම් බගකන න 
සමාගනතබ් බ’’න් තිආදිනා යම් පි කාරණං වුත් තං, තම් පි පුබ් ගබ වුත් ගතන 
සංසන් දියමානං න සගමති. යදි හි ‘‘මිස් සක’’න් ති  ත් තමිස ්සගකගයව රුළ් හං 
සියා, එවං සති යථා ‘‘ ත් තමිස් සකං  ණ් හථා’’ති වුත් ගත  ත් තං බහුතරං වා 
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සමං වා අප් පතරං වා ගහොති, පවාගරතිගයව, එවං ‘‘මිස් සකං  ණ් හථා’’ති 

වුත් ගතපි අප් පතගරපි  ත් ගත පවාරණාය  විතබ් බං මිස්සෙන් ති 

 ත් තමිස ්සගකගයව රුළ් හත් තා. තථා හි ‘‘මිස් සකන් ති  ත් තමිස් සගකගයව 

රුළ ්හගවොහාරත් තා ඉදං පන ‘ ත් තමිස ්සකගමවා’ති වුත් ත’’න් ති තීසුපි 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අථ ‘‘මිස් සක’’න් ති  ත් තමිස් සගක රුළ් හං න ගහොති, 

මිස් සක ත් තං පන සන් ධාය ‘‘මිස් සකං  ණ් හථා’’ති වුත් තන් ති. එවම් පි යථා 
අයාගුගක නිමන් තගන ඛීරාදීහි සද් ධිං මද් දිතං  ත් තගමව සන් ධාය ‘‘යාගුං 
 ණ් හථා’’ති වුත් ගත පවාරණා ගහොති, එවමිධාපි මිස් සක ත් තගමව සන් ධාය 
‘‘මිස් සකං  ණ් හථා’’ති වුත් ගත  ත් තං අප් පං වා ගහොතු බහු වා, පවාරණා එව 
සියා. තස් මා ‘‘මිස් සක’’න් ති  ත් තමිස් සගක රුළ් හං වා ගහොතු සන් ධාය ාසිතං 
වා, උ යත් ථාපි පුබ් ගබනාපරං න සගමතීති කිගමත් ථ කාරණචින් තාය, ඊදිගසසු 
පන ඨාගනසු අට් ඨකථාපමාගණගනව  න් තබ් බන් ති අයං අම් හාකං ඛන් ති. 

‘‘විසුං ෙත්වාකදතීති  ත් තස් ස උපරි ඨිතං රසාදිං විසුං  ගහත් වා ගදතී’’ති 

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. කෙනචි පන ‘‘යථා  ත් තසිත් ථං න පතති, තථා 
 ාළ ්හං හත් ගථන පීගළත් වා පරිස් සාගවත් වා ගදතී’’ති වුත් තං. තථාපි කාරණං න 
දිස ්සති. යථා හි  ත් තමිස ්සකං යාගුං ආහරිත් වා ‘‘යාගුං  ණ් හථා’’ති වත් වා 
යාගුමිස් සකං  ත් තම් පි ගදන් තං පටික් ඛිපගතො පවාරණා න ගහොති, එවමිධාපි 
බහුඛීරරසාදීසු  ත් ගතසු ‘‘ඛීරං  ණ් හථා’’තිආදීනි වත් වා ඛීරාදීනි වා ගදතු 
ඛීරාදිමිස් සක ත් තං වා, උ යථාපි පවාරණාය න  විතබ් බං, තස් මා ‘‘විසුං 
කත් වා ගදතී’’ති ගතනාකාගරන ගදන් තං සන් ධාය වුත් තං, න පන  ත් තමිස ්සකං 
කත් වා දියයමානං පටික් ඛිපගතො පවාරණා ගහොතීති දස් සනත් ථන් ති  ගහතබ් බං. 
යදි පන  ත් තමිස් සකං කත් වා දියයමාගන පවාරණා ගහොතීති අධිප් පාගයන 

අට් ඨකථායං ‘‘විසුං කත් වා ගදතී’’ති වුත් තං, එවං සති අට් ඨකථාගයගවත් ථ 
පමාණන් ති  ගහතබ් බං, න පන කාරණන් තරං  ගවසිතබ් බං. 

සගච උක් කුටිකං නිසින් ගනො පාගද අමුඤ් චිත් වාපි භූමියං නිසීදති, ඉරියාපථං 
විගකොගපන් ගතො නාම ගහොතීති උක් කුටිකාසනං අවිගකොගපත් වාව සුගඛන 

නිසීදිතුං ‘‘තස්ස පන ක ට්ඨා…කප.… නිසීදනෙං දාතබ්බ’’න් ති වුත් තං. 

‘‘ආසනං අචාකලත්වාති පීගඨ ඵුට් ගඨොකාසගතො ආනිසදමංසං අගමොගචත් වා, 
අනුට් ඨහිත් වාති වුත් තං ගහොති, අදින් නාදාගන විය ඨානාචාවනං න 

 ගහතබ් බ’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

අෙප්පියෙතන් ති එත් ථ අකප් පියකතස් ගසව අනතිරිත් ත ාවගතො කප් පියං 
අකාරාගපත් වා තස් මිං පත් ගත පක් ඛිත් තමූලඵලාදිගයව අතිරිත් තං න ගහොති, 

ගසසං පන පත් තපරියාපන් නං අතිරිත් තගමව ගහොති, පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති. තං 
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පටුන 

පන මූලඵලාදිං පරිභුඤ් ජිතුකාගමන තගතො නීහරිත් වා කප් පියං කාරාගපත් වා 
අඤ ්ඤස ්මිං  ාජගන ඨගපත් වා අතිරිත් තං කාරාගපත් වා භුඤ් ජිතබ් බං. 

කසොපුනොතුංනලභතීති තස් මිංගයව  ාජගන කරියමානං පඨමං කගතන 
සද් ධිං කතං ගහොතීති පුන ගසොගයව කාතුං න ල ති, අඤ් ගඤො ල ති. 
අඤ ්ඤස ්මිං පන  ාජගන ගතන වා අඤ් ගඤන වා කාතුං වට් ටති. ගතනාහ 

‘‘කයනඅෙතං, කතනොතබ්බං. යඤ්ච අෙතං, තංොතබ්බ’’න් ති. කතනපීති 

එත් ථ පි-සද් ගදො න ගකවලං අඤ් ගඤන වාති ඉමමත් ථං දීගපති. එවංෙතන් ති 

අඤ ්ඤස ්මිං  ාජගන කතං. කපකසත්වාති අනුපසම් පන් නස ්ස හත් ගථ 

ගපගසත් වා. ඉමස් ස විනයකම් ම ාවගතො ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස ත්කථඨිතංන 

ොකරතබ්බ’’න් ති වුත් තං. 

සකච පන ආමිසසංසට්ඨානීති එත් ථ සගච මුඛ ගතනපි අනතිරිත් ගතන 
ආමිගසන සංසට් ඨානි ගහොන් ති, පාචිත් තියගමවාති ගවදිතබ් බං. තස් මා 
පවාරිගතන ග ොජනං අතිරිත් තං කාරාගපත් වා භුඤ ්ජන් ගතනපි යථා අකගතන 
මිස් සං න ගහොති, එවං මුඛඤ් ච හත් ථඤ ්ච සුද් ධං කත් වා භුඤ ්ජිතබ් බං. කිඤ් චාපි 
අප් පවාරිතස් ස පුගර ත් තං යාමකාලිකාදීනි ආහාරත් ථාය පරිභුඤ් ජගතොපි 
අනාපත් ති, පවාරිතස් ස පන පවාරණමූලකං දුක් කටං ගහොතිගයවාති 

‘‘යාමකාලිකං…ගප.… අජ් ගඣොහාගර ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති පාළියං වුත් තං. 

241. කාගයන භුඤ් ජනගතො වාචාය ආණාගපත් වා අතිරිත් තං අකාරාපනගතො 

ච ආපජ් ජතීති ‘‘ොයවාචකතො’’ති වුත් තං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
පවාරිත ාගවො, ආමිසස් ස අනතිරිත් තතා, කාගල අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

පඨමපවාරණාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. දුතියපවාරණාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

243. ඡට් ගඨ සාධාරණකමවාති ‘‘හන් ද භික් ඛු ඛාද වා’’තිආදිනා 
වුත් තපවාරණාය සාධාරණං. ‘‘භුත් තස ්මිං පාචිත් තිය’’න් ති මාතිකායං වුත් තත් තා 

ග ොජනපරිගයොසාගන ආපත් ති, න අජ් ගඣොහාගර අජ් ගඣොහාගර. අභි ට්ඨුං

පවාකරති, ආපත්තිපාචිත්තියස්සාති ඉදඤ් ච ග ොජනපරිගයොසානංගයව සන් ධාය 
වුත් තන් ති ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. පවාරිතතා, 
පවාරිතසඤ් ඤිතා, ආසාදනාගපක් ඛතා, අනතිරිත් ගතන අභිහට් ඨුං පවාරණා, 
ග ොජනපරිගයොසානන් ති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 
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දුතියපවාරණාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. විොලකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

247. සත් තගම අග් සමජ්කජොති උත් තමං නච් චං. තං කිර පබ් බතමත් ථගක 

ඨත් වා එකං ගදවතං උද් දිස ්ස කගරොන් ති. නටානං නාටකානි නටනාටොනි, 

සීතාහරණාදීනි. අපඤ්ඤත්කත සික්ඛාපකදති ඌනවීසතිවස් සසික් ඛාපගද 

අපඤ් ඤත් ගත. අදංසූති ‘‘විහාරං ගනත් වා ඛාදිස් සථා’’ති අදංසු. 

248-249. මූලකමූලාදීනි උපගදසගතොගයව ගවදිතබ් බානි. න හි තානි 
පරියායන් තගරන වුච් චමානානිපි සක් කා විඤ් ඤාතුං. පරියායන් තගරපි හි 
වුච් චමාගන තං තං නාමං අජානන් තානං සම් ගමොගහොගයව සියා, තස් මා තත් ථ 

න කිඤ් චි වක් ඛාම. ඛාදනීයත්ථන් ති ඛාදනීගයන කත් තබ් බකිච් චං. කනව 

ඵරන්තීති න නිප් ඵාගදන් ති. කතසුකතසුජනපකදසූති එත් ථ ‘‘එකස ්මිං ජනපගද 
ආහාරකිච් චං සාගධන් තං ගසසජනපගදසුපි න කප් පතී’’ති වදන් ති. 

රුක්ඛවල්ලආදීනන් ති ගහට් ඨා වුත් තගමව සම් පිණ් ගඩත් වා වුත් තං. 

අන්කතොපථවී කතොති සාලකලයාණීඛන් ධං සන් ධාය වුත් තං. සබ්බෙප්පියානීති 
මූලඛන් ධතචපත් තාදිවගසන සබ් බගසො කප් පියානි. ගතසම් පි නාමවගසන න 
සක් කා පරියන් තං දස් ගසතුන් ති සම් බන් ගධො. අච් ඡිවාදීනං අපරිපක් කාගනව 

ඵලානි යාවජීවිකානීති දස් ගසතුං ‘‘අපරිපක්ොනී’’ති වුත් තං. 

 රීතොදීනං අට්ඨීනීති එත් ථ මිඤ් ජං පටිච් ඡාගදත් වා ඨිතකපාලානි 

යාවජීවිකානීති ආචරියා. මිඤ් ජම් පි යාවජීවිකන් ති එගක. හිඞ්ගූති 
හිඞ් ගුරුක් ඛගතො පග් ඝරිතනියයාගසො. හිඞ් ගුජතුආදගයොපි හිඞ් ගුවිකතිගයො එව. 

තත් ථ හිඞ්ගුජතු නාම හිඞ් ගුරුක් ඛස් ස දණ් ඩපත් තානි පචිත් වා කතනියයාගසො, 

හිඞ්ගුසිපාටිෙං නාම හිඞ් ගුපත් තානි පචිත් වා කතනියයාගසො. ‘‘අඤ ්ගඤන 

මිස් ගසත් වා කගතො’’තිපි වදන් ති. තෙන් ති අග්  ගකොටියා නික් ඛන් තසිගලගසො. 

තෙපත්තින් ති පත් තගතො නික් ඛන් තසිගලගසො. තෙපණ්ණින් ති පලාගස 
 ජ් ජිත් වා කතසිගලගසො. ‘‘දණ් ඩගතො නික් ඛන් තසිගලගසො තිපි වදන් ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. විකාලතා, යාවකාලිකතා, අජ් ගඣොහරණන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

විකාලග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. සන්නිධිොරෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

252-3. අට් ඨගම තාදිසන් ති අසූපබයඤ් ජනං. යංකිඤ්චි යාවොලෙං වා

යාමොලෙං වාති එත් ථ ‘‘යාමකාලික’’න් ති ඉමිනා න ගකවලං යාවකාලිගක 
එව සන් නිධිපච් චයා පාචිත් තියං, අථ ගඛො යාමකාලිගකපීති දස් ගසති. නනු ච 
යාමකාලිකං ගනව ඛාදනීගයසු අන් ගතො ධං, න ග ොජනීගයසු. ගතගනව 
පද ාජනීගය ‘‘ඛාදනීයං නාම පඤ් ච ග ොජනානි යාමකාලිකං සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ඨගපත් වා අවගසසං ඛාදනීයං නාම. ග ොජනීයං නාම පඤ් ච 
ග ොජනානී’’ති වුත් තං, ‘‘ගයො පන භික් ඛු සන් නිධිකාරකං ඛාදනීයං වා 
ග ොජනීයං වා ඛාගදයය වා භුඤ් ගජයය වා, පාචිත් තිය’’න් ති ච වුත් තං, තස් මා 
යාමකාලිගක පාචිත් තිගයන  විතබ් බන් ති කථං විඤ ්ඤායතීති? වුච් චගත – 

පද ාජගන ඛාදනීය-සද් දස ්ස අත් ථදස ්සනත් ථං ‘‘යාමකාලිකං ඨගපත් වා’’ති 
වුත් තං, න පන සන් නිධිපච් චයා අනාපත් තිදස ්සනත් ථං. ඛාදිතබ් බඤ් හි යංකිඤ් චි 
ඛාදනීයන් ති අධිප් ගපතං, න ච යාමකාලිගකසු කිඤ් චි ඛාදිතබ් බං අත් ථි 
පාතබය ාවගතො. තස් මා කිඤ් චාපි යාමකාලිකං ඛාදනීයග ොජනීගයහි න 
සඞ්  හිතං, තථාපි අනාපත් තිං දස් ගසන් ගතන ‘‘අනාපත් ති යාමකාලිකං යාගම 
නිදහිත් වා භුඤ් ජතී’’ති වචනගතො යාමාතික් කගම සන් නිධිපච් චයා පාචිත් තිගයන 
 විතබ් බන් ති විඤ් ඤායති. ‘‘යාමකාලිගකන, භික් ඛගව, සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං තදහුපටිග්  හිතං යාගම කප් පති, යාමාතික් කන් ගත න කප් පතී’’ති 
)මහාව. 305) ඉමිනාපි චායමත් ගථො සිද් ගධො. ගතගනව   වගතො 
අධිප් පායඤ් ඤූහි අට් ඨකථාචරිගයහි යාමකාලිගක පාචිත් තියගමව වුත් තං. 

පටිග්  කණති  හණගමව සන් ධාය වුත් තං. පටිග්  හිතගමව හි තං, පුන 

පටිග්  හණකිච් චං නත් ථි. ගතගනව ‘‘අජ්කඣො රිතුොමතාය  ණ් න්තස්ස

පටිග්  කණ’’ති වුත් තං. මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
සන් නිධිකාරකසික් ඛාපදවණ් ණනා( පන ‘‘අජ් ගඣොහරිස් සාමීති  ණ් හන් තස ්ස 

පටිග්  හගණ’’ඉච් ගචව වුත් තං. යන් ති යං පත් තං. සන්දිස්සතීති යාගුයා උපරි 
සන් දිස ්සති. ගතලවණ් ගණ පත් ගත සතිපි නිස් ගනහ ාගව අඞ් ගුලියා 
ඝංසන් තස ්ස වණ් ණවගසගනව ගලඛා පඤ් ඤායති, තස් මා තත් ථ අනාපත් තීති 

දස් සනත් ථං ‘‘සා අබ්කබො ාරිො’’ති වුත් තං. සයං පටිග් ක ත්වා

අපරිච්චත්තකමව හි දුතියදිවකස න වට්ටතීති එත් ථ පටිග්  හගණ 

අනගපක් ඛවිස ්සජ් ජගනන අනුපසම් පන් නස ්ස නිරගපක් ඛදාගනන වා 
විජහිතපටිග්  හණං පරිච් චත් තගමව ගහොතීති ‘‘අපරිච් චත් ත’’න් ති ඉමිනා 
උ යථාපි අවිජහිතපටිග්  හණගමව වුත් තං. තස් මා යං පරස් ස පරිච් චජිත් වා 
අදින් නම් පි සගච පටිග්  හගණ නිරගපක් ඛවිස් සජ් ජගනන විජහිතපටිග්  හණං 
ගහොති, තම් පි දුතියදිවගස වට් ටතීති ගවදිතබ් බං. 
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පටුන 

යදි එවං ‘‘පත් ගතො දුද් ගධොගතො ගහොතී’’තිආදීසු කස් මා ආපත් ති වුත් තාති? 

‘‘පටිග්  හණං අවිස් සජ් ගජත් වාව සයං වා අඤ් ගඤන වා තුච් ඡං කත් වා න සම් මා 
ගධොවිත් වා නිට් ඨාපිගත පත් ගත ලග්  ම් පි අවිජහිතපටිග්  හණගමව ගහොතීති 

තත් ථ ආපත් තී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘සාමගණරානං 
පරිච් චජන් තීති ඉමස් මිං අධිකාගර ඨත් වා ‘අපරිච් චත් තගමවා’ති වුත් තත් තා 
අනුපසම් පන් නස ්ස පරිච් චත් තගමව වට් ටති, අපරිච් චත් තං න වට් ටතීති 

ආපන් නං, තස් මා නිරාලය ාගවන පටිග්  හගණ විජහිගතපි අනුපසම් පන් නස ්ස 
අපරිච් චත් තං න වට් ටතී’’ති වදන් ති, තං යුත් තං විය න දිස් සති. යදග් ග න හි 
පටිග්  හණං විජහති, තදග් ග න සන් නිධිම් පි න කගරොති විජහිතපටිග්  හණස ්ස 
අප් පටිග්  හිතසදිසත් තා. පටිග්  ගහත් වා නිදහිගතගයව ච සන් නිධිපච් චයා 
ආපත් ති වුත් තා. ‘‘පටිග්  ගහත් වා එකරත් තං වීතිනාමිතස් ගසතං අධිවචන’’න් ති 
හි වුත් තං. 

පාළියං ‘‘සත් තාහකාලිකං යාවජීවිකං ආහාරත් ථාය පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති 
දුක් කටස ්සා’’තිආදිනා සන් නිහිගතසු සත් තාහකාලිකයාවජීවිගකසු 
පුගර ත් තම් පි ආහාරත් ථාය අජ් ගඣොහරගණපි දුක් කටස ්ස වුත් තත් තා 
යාමකාලිගකපි ආහාරත් ථාය අජ් ගඣොහරගණ විසුං දුක් කගටනපි  විතබ් බන් ති 

ආහ ‘‘ආ ාරත්ථාය අජ්කඣො රකතො දුක්ෙකටන සද්ධිං පාචිත්තිය’’න් ති. 

පෙතිආමිකසති ඔදනාදිකප් පියාමිගස. යාමොලෙං සති පච්චකය සාමිකසන

මුකඛන අජ්කඣො රකතො ද්කවති හිගයයො පටිග්  හිතයාමකාලිකං අජ් ජ 
පුගර ත් තං සාමිගසන මුගඛන භුඤ් ජගතො සන් නිහිතයාමකාලිකපච් චයා එකං 
පාචිත් තියං, සන් නිහිගතන සංසට් ඨආමිසපච් චයා එකන් ති ද් ගව පාචිත් තියානි. 

විෙප්පද්වකයපීති සාමිගසන නිරාමිගසනාති වුත් තවිධානද් වගය. දුක්ෙටං

වඩ්ඪතීති ආහාරත් ථාය අජ් ගඣොහරණපච් චයා දුක් කටං වඩ් ඪති. ථුල්ලච්චයඤ්ච

දුක්ෙටඤ්ච වඩ්ඪතීති මනුස ්සමංගස ථුල් ලච් චයං, ගසසඅකප් පියමංගසසු 
දුක් කටං වඩ් ඪති. 

255. පටිග්  ණපච්චයා තාව දුක්ෙටන් ති එත් ථ සන් නිහිතත් තා 
පුගර ත් තම් පි දුක් කටගමව. සති පච් චගය පන සන් නිහිතම් පි සත් තාහකාලිකං 
යාවජීවිකං ග සජ් ජත් ථාය  ණ් හන් තස් ස පරිභුඤ් ජන් තස ්ස ච අනාපත් තිගයව. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. යාවකාලිකයාමකාලිකතා, සන් නිධි ාගවො, තස් ස 
අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

සන් නිධිකාරකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. පණීතකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

257-259. නවගම පණීතසංසට් ඨානි ග ොජනානි පණීතකභොජනානි. යථා හි 

ආජඤ ්ඤයුත් ගතො රගථො ‘‘ආජඤ ්ඤරගථො’’ති වුච් චති, එවමිධාපි 
පණීතසංසට් ඨානි සත් තධඤ් ඤනිබ් බත් තානි ග ොජනානි ‘‘පණීතග ොජනානී’’ති 
වුත් තානි. ගයහි පන පණීගතහි සංසට් ඨානි, තානි ‘‘පණීතග ොජනානී’’ති 
වුච් චන් ති, ගතසං පග දදස් සනත් ථං ‘‘ගසයයථිදං, සප් පි නවනීත’’න් තිආදි 
පාළියං වුත් තං. ‘‘ගයසං මංසං කප් පතී’’ති ඉදඤ් ච 
පාචිත් තියවත් ථුපරිච් ගඡදදස් සනත් ථං වුත් තං, න පන 

කප් පියවත් ථුපරිච් ගඡදදස් සනත් ථං. න හි අකප් පියමංසසත් තානං සප් පිආදීනි න 

කප් පන් ති. එකඤ් හි මනුස ්සවසාගතලං ඨගපත් වා සබ් ගබසං 

ඛීරසප් පිනවනීතවසාගතගලසු අකප් පියං නාම නත් ථි. සප්පිභත්තන් ති එත් ථ 
කිඤ් චාපි සප් පිසංසට් ඨං  ත් තං සප් පි ත් තං, සප් පි ච  ත් තඤ් ච 
සප් පි ත් තන් තිපි විඤ් ඤායති, අට් ඨකථාසු පන ‘‘සාලි ත් තං විය සප් පි ත් තං 
නාම නත් ථී’’ති කාරණං වත් වා දුක් කටස ්ගසව දළ් හතරං කත් වා වුත් තත් තා න 
සක් කා අඤ් ඤං වත් තුං. අට් ඨකථාචරියා එව හි ඊදිගසසු ඨාගනසු පමාණං. 

මූලන් ති කප් පිය ණ් ඩං සන් ධාය වුත් තං. අනාපත්තීති විසඞ් ගකතත් තා 
සබ් බාහිගයව ආපත් තීහි අනාපත් ති. ගකචි පන ‘‘පාචිත් තිගයගනව අනාපත් ති 
වුත් තා, සූගපොදනවිඤ් ඤත් තිදුක් කටං පන ගහොතිගයවා’’ති වදන් ති, තං න 

 ගහතබ් බං. ෙප්පියසප්පිනා අෙප්පියසප්පිනාති ච ඉදං කප් පියාකප් පියමංසානං 
වගසන වුත් තං, තස් මා කප් පියමංසසප් පිනා අකප් පියමංසසප් පිනාති එවගමත් ථ 

අත් ගථො  ගහතබ් ගබො. නානාවත්ථුොනීති සප් පිනවනීතාදීනං වගසන වුත් තං. 

261. ම ානාමසික්ඛාපකදනොකරතබ්කබොති එත් ථ – 

‘‘අගිලාගනන භික් ඛුනා චතුමාසපච් චයපවාරණා සාදිතබ් බා අඤ් ඤත්ර 

පුනපවාරණාය අඤ් ඤත්ර නිච් චපවාරණාය, තගතො ගච උත් තරි සාදිගයයය, 

පාචිත් තිය’’න් ති (පාචි. 306) – 

ඉදං මහානාමසික් ඛාපදං නාම. ඉමිනා ච සික් ඛාපගදන සඞ් ඝවගසන 

ගිලානපච් චයපවාරණාය පවාරිතට් ඨාගන සගච තත් ථ රත් තීහි වා ග සජ් ගජහි 
වා පරිච් ගඡගදො කගතො ගහොති, එත් තකාගයව රත් තිගයො එත් තකානි වා 
ග සජ් ජානි විඤ් ඤාගපතබ් බානීති. අථ තගතො රත් තිපරියන් තගතො වා 
ග සජ් ජපරියන් තගතො වා උත් තරි න ග සජ් ජකරණීගයන වා ග සජ් ජං 
අඤ ්ඤග සජ් ජකරණීගයන වා අඤ් ඤං ග සජ් ජං විඤ් ඤාගපන් තස් ස 
පාචිත් තියං වුත් තං. තස් මා අගිලාගනො ගිලානසඤ් ඤී හුත් වා පඤ් ච ග සජ් ජානි 
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විඤ ්ඤාගපන් ගතො න ග සජ් ජකරණීගයන ග සජ් ජං විඤ් ඤාගපන් ගතො නාම 

ගහොතීති ‘‘මහානාමසික් ඛාපගදන කාගරතබ් ගබො’’ති වුත් තං. එතානි

පාටිකදසනීයවත්ථූනීති පාළියං ආ තසප් පිආදීනි සන් ධාය වුත් තං. පාළියං 
අනා තානි පන අකප් පියසප් පිආදීනි භික් ඛුනීනම් පි දුක් කටවත් ථූනීති 

ගවදිතබ් බං. සූකපොදනවිඤ්ඤත්තියන් ති භික් ඛූනං පාචිත් තියවත් ථූනි භික් ඛුනීනං 
පාටිගදසනීයවත් ථූනි ච ඨගපත් වා අවගසසවිඤ් ඤත් තිං සන් ධාය වුත් තං. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. පණීතග ොජනතා, අගිලානතා, අකතවිඤ් ඤත් තියා 
පටිලාග ො, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

පණීතග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දන්තකපොනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

263. දසගම අයයකවොසාටිතොනීති පිතුපිණ් ඩස් ගසතං අධිවචනං. 

උම්මාකරති සුසාගන කතග හස් ස අත් තගනො ග හස් ස වා උම් මාගර. 

ඝනබද්කධොති ඝනමංගසන සම් බද් ගධො, කථිනසංහතසරීගරොති වුත් තං ගහොති. 

264. මුඛද්වාරන් ති  ලනාළිකං. ආ ාරන් ති අජ් ගඣොහරිතබ් බං යංකිඤ් චි 

යාවකාලිකාදිං. ආ කරයයාති මුඛද් වාරං පගවගසයය. මුගඛන වා පවිට් ඨං ගහොතු 
නාසිකාය වා,  ගලන අජ් ගඣොහරණීයත් තා සබ් බම් පි තං මුඛද් වාරං 
පගවසිතගමව ගහොති. යස් මා පන ගත භික් ඛූ අනාහාගරපි උදගක 

ආහාරසඤ් ඤාය දන් තගපොගන ච මුඛද් වාරං ආහටං ඉදන් ති සඤ් ඤාය 

කුක් කුච් චායිංසු, තස් මා වුත් තං ‘‘කත භික්ඛූ අදින්නං…කප.… සම්මා අත්ථං 

අසල්ලක්කඛත්වා කුක්කුච්චායිංසූ’’ති. උදකඤ් හි යථාසුඛං පාතුං 
දන් තකට් ඨඤ ්ච දන් තගපොනපරිග ොග න පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති, තස් ස පන රසං 
ගිලිතුං න වට් ටති. සගචපි දන් තකට් ඨරගසො අජානන් තස් ස අන් ගතො පවිසති, 

පාචිත් තියගමව. අනජ් ගඣොහරන් ගතන පන දන් තකට් ඨං වා ගහොතු අඤ් ඤං වා, 
කිඤ් චි මුගඛ පක් ඛිපිතුං වට් ටති. 

265. අෙල්ලකෙොති ගිලාගනො සහත් ථා පරිභුඤ් ජිතුං අසක් ගකොන් ගතො 

මුගඛන පටිග්  ණ් හාති. උච්චාරණමත්තන් ති උක් ඛිපනමත් තං. එෙකදකසනපීති 

අඞ් ගුලියාපි ඵුට් ඨමත් ගතන. තං කච පටිග් ණ් ාති, සබ්බං පටිග් හිතකමවාති 
ගවණුගකොටියා බන් ධිත් වා ඨපිතත් තා. සගචපි භූමියං ඨිතගමව ඝටං දායගකන 
හත් ථපාගස ඨත් වා ඝටං දස් සාමීති දින් නගවණුගකොටිග්  හණවගසන 
පටිග්  ණ් හාති, උ යගකොටිබද් ධං සබ් බම් පි පටිග්  හිතගමව ගහොති. භික් ඛුස් ස 
අත් ථාය අපීගළත් වා පකතියා පීළියමානඋච් ඡුරසං සන් ධාය ‘‘ ණ් හථා’’ති 



සාරත්ථදීපනී -3 පාචිත්තිය වණ්ණනා ග ොජනව ග්ග ො -4 

  65 

පටුන 

වුත් තත් තා ‘‘අභි ාකරො න පඤ්ඤායතී’’ති වුත් තං. හත් ථපාගස ඨිතස් ස පන 
භික් ඛුස ්ස අත් ථාය පීළියමානා උච් ඡුගතො පග් ඝරන් තං රසං  ණ් හිතුං වට් ටති, 

ගදොණිකාය සයං පග් ඝරන් තං උච් ඡුරසං මජ් ගඣ ආවරිත් වා ආවරිත් වා 

විස් සජ් ජිතම් පි  ණ් හිතුං වට් ටති. ෙත්ථචි අට් ඨකථාසු. 

අසං ාරිකමති ථාමමජ් ඣිගමන පුරිගසන අසංහාරිගය. 

‘‘තින්තිණිොදිපණ්කණසූ’’ති වචනගතො සාඛාසු පටිග්  හණං රුහතීති දට් ඨබ් බං. 

පුඤ්ඡිත්වා පටිග් ක ත්වාති එත් ථ ‘‘පුඤ් ඡිගත පටිග්  හණකිච් චං නත් ථි, තස් මා 
පුඤ ්ඡිත් වා  ගහත් වාති එවමත් ගථො  ගහතබ් ගබො’’ති වදන් ති. පුඤ ්ඡිත් වා 
පටිග්  ගහත් වා වාති එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. පත් ගත 

පතිතරජනචුණ් ණඤ ්හි අබ්  න් තරපරිග ො ත් ථාය අපරිහට ාවගතො 
පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති. පුබ් බාග ො ස් ස අනුරූගපන 

‘‘අනුපසම්පන්නස්ස දත්වා…කප.… වට්ටතී’’ති වුත් තං. යස් මා පන තං 
‘‘අඤ ්ඤස ්ස දස් සාමී’’ති චිත් තුප් පාදමත් ගතන පරසන් තකං නාම න ගහොති, 

තස් මා තස් ස අදත් වාපි පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති. 

භික්ඛුස්ස කදතීති අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුස් ස ගදති. ෙඤ්ජිෙන් ති ඛීරරසාදිං 
යංකිඤ් චි ද්රවං සන් ධාය වුත් තං. හත් ථගතො ගමොගචත් වා පුන  ණ් හාති, 

උග්  හිතකං ගහොතීති ආහ ‘‘ ත්ථකතො අකමොකචන්කතකනවා’’ති. 

ආලුකලන්තානන් ති ආගලොගලන් තානං, අයගමව වා පාගඨො. ආහරිත් වා භූමියං 

ඨපිතත් තා අභිහාගරො නත් ථීති ආහ ‘‘පත්කතො පටිග් ක තබ්කබො’’ති. පඨමතරං

උළුඞ්ෙකතො කථවා පත්කත පතන්තීති එත් ථ ‘‘යථා පඨමතරං පතිතගථගව 
ගදොගසො නත් ථි, තථා ආකිරිත් වා අපගනන් තානං පච් ඡා පතිතගථගවපි 

අභිහටත් තා ගනවත් ථි ගදොගසො’’ති වදන් ති. චරුකෙනාති ඛුද් දක ාජගනන. 

මුඛවට්ටියාපි  ක තුං වට්ටතීති මුඛවට් ටිං උක් ඛිපිත් වා හත් ගථ ඵුසාපිගත 

 ණ් හිතුං වට් ටති. කෙචීති අ යගිරිවාසිගනො. එස නකයොති 

කායපටිබද් ධපටිබද් ධම් පි කායපටිබද් ධගමවාති අයං නගයො. තථා ච තත් ථ 
කායපටිබද් ගධ තංපටිබද් ගධ ච ථුල් ලච් චයගමව වුත් තං. 

කතනාති යස ්ස භික් ඛුගනො සන් තිකං  තං, ගතන. තස්මාති යස ්මා 
මූලට් ඨස් ගසව පරිග ොග ො අනුඤ් ඤාගතො, තස් මා. තං දිවසං හත් ගථන 
 ගහත් වා දුතියදිවගස පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස ්ස උග්  හිතකපටිග්  හිතං 

ගහොතීති ආහ ‘‘අනාමසිත්වා’’ති. අප් පටිග්  හිතත් තා ‘‘සන්නිධිපච්චයා

අනාපත්තී’’ති වුත් තං. අප් පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස ්ස 

අදින් නමුඛද් වාරාපත් ති ගහොතීති ආහ ‘‘පටිග් ක ත්වා පන
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පරිභුඤ්ජිතබ්බ’’න් ති. ‘‘තං දිවසං…කප.… න තකතො පර’’න් ති වචනගතො තං 
දිවසං හත් ගථන  ගහත් වා වා අග්  ගහත් වා වා ඨපිතං දුතියදිවගස 
අප් පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස් ස අදින් නමුඛද් වාරාපත් ති ගහොති, හත් ගථන 
 ගහත් වා ඨපිතං දුතියදිවගස පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස් ස පන 
උග්  හිතකපටිග්  හිතං ගහොති. අප් පටිග්  හිතගමව හි හත් ගථන  ගහත් වා 

ඨපිතං. ‘‘සාමං  ක ත්වා පරිභුඤ්ජිතු’’න් ති හි වචනගතො අප් පටිග්  හිතස් ගසව 

තස් මිං දිවගස පරිග ොග ො අනුඤ් ඤාගතො. තස් මා යං වුත් තං  ණ්ඨිපකද ‘‘තං

දියයමානං පතතීති එත් ථ යථා  ණග ොජනාදීසු ගිලානාදීනං 
කුක් කුච් චායන් තානං  ණග ොජනං අනුඤ් ඤාතං, එවමිධාපි   වතා 
පටිග්  හිතගමව කුක් කුච් චවිගනොදනත් ථං අනුඤ් ඤාත’’න් ති, තං න  ගහතබ් බං. 
‘‘තං දියයමානං පතතී’’ති අවිගසගසන වුත් තත් තා චතූසුපි කාලිගකසු අයං 
නගයො ගවදිතබ් ගබො. 

සත්ථකෙනාති පටිග්  හිතසත් ථගකන. කස් මා පගනත් ථ උග්  හිතපච් චයා 

සන් නිධිපච් චයා වා ගදොගසො න සියාති ආහ ‘‘න හි තං පරිකභො ත්ථාය

පරි රන්තී’’ති. ඉමිනාව බාහිරපරිග ො ත් ථං සාමං  ගහත් වා 
අනුපසම් පන් ගනන දින් නං වා  ගහත් වා පරිහරිතුං වට් ටතීති දීගපති. තස් මා 
පත් තසම් මක් ඛනාදිඅත් ථං සාමං  ගහත් වා පරිහටගතලාදිං සගච 

පරිභුඤ් ජිතුකාගමො ගහොති, පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස් ස අනාපත් ති. 
අබ්  න් තරපරිග ො ත් ථං පන සාමං  හිතං පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස ්ස 

උග්  හිතකපටිග්  හිතං ගහොති, අප් පටිග්  ගහත් වා පරිභුඤ් ජන් තස් ස 

අදින් නමුඛද් වාරාපත් ති ගහොති, අබ්  න් තරපරිග ො ත් ථගමව 
අනුපසම් පන් ගනන දින් නං  ගහත් වා පරිහරන් තස් ස සිඞ් ගීගලොණකප් ගපො විය 
සන් නිධිපච් චයා ආපත් ති ගහොති. ගකචි පන ‘‘ථාමමජ් ඣිමස ්ස පුරිසස ්ස 
උච් චාරණමත් තං ගහොතීතිආදිනා වුත් තපඤ් චඞ්  සම් පත් තියා පටිග්  හණස ්ස 
රුහනගතො බාහිරපරිග ො ත් ථම් පි සගච අනුපසම් පන් ගනන දින් නං  ණ් හාති, 

පටිග්  හිතගමවා’’ති වදන් ති. එවං සති ඉධ බාහිරපරිග ො ත් ථං 
අනුපසම් පන් ගනන දින් නං  ගහත් වා පරිහරන් තස් ස සන් නිධිපච් චයා ආපත් ති 
වත් තබ් බා සියා, ‘‘න හි තං පරිග ො ත් ථාය පරිහරන් තී’’ති ච න වත් තබ් බං, 
තස් මා බාහිරපරිග ො ත් ථං  හිතං පටිග්  හිතං නාම න ගහොතීති ගවදිතබ් බං. 
යදි එවං පඤ ්චසු පටිග්  හණඞ් ග සු ‘‘පරිග ො ත් ථායා’’ති විගසසනං 
වත් තබ් බන් ති? න වත් තබ් බං. පටිග්  හණඤ් හි පරිග ො ත් ථගමව ගහොතීති 
‘‘පරිග ො ත් ථායා’’ති විසුං අවත් වා ‘‘තඤ් ගච භික් ඛු කාගයන වා 
කායපටිබද් ගධන වා පටිග්  ණ් හාතී’’ති එත් තකගමව වුත් තං. අපගර පන ‘‘සතිපි 
පටිග්  හගණ ‘න හි තං පරිග ො ත් ථාය පරිහරන් තී’ති ඉධ අපරිග ො ත් ථාය 
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පටුන 

පරිහරගණ අනාපත් ති වුත් තා’’ති වදන් ති. උදුක්ඛලමුසලානිඛියයන්තීති එත් ථ 
උදුක් ඛලමුසලානං ඛගයන පිසිතගකොට් ටිතග සජ් ගජසු සගච 
ආ න් තුකවණ් ගණො පඤ් ඤායති, න වට් ටති. 

සුද්ධං උදෙං ක ොතීති රුක් ඛසාඛාදීහි  ළිත් වා පතනඋදකං සන් ධාය 

වුත් තං. පත්කතො වාස්ස පටිග් ක තබ්කබොති එත් ථාපි පත් ත තං ඡුපිත් වා 
ගදන් තස ්ස හත් ථලග් ග න ආමිගසන ගදොසා ාවත් ථං පත් තපටිග්  හණන් ති 

අබ්  න් තරපරිග ො ත් ථගමව පටිග්  හණං ගවදිතබ් බං. යං සාමකණරස්ස

පත්කත පතති…කප.… පටිග්  ණං න විජ තීති එත් ථ පුනප් පුනං 
 ණ් හන් තස් ස අත් තගනො පත් ගත පක් ඛිත් තගමව ‘‘අත් තගනො සන් තක’’න් ති 
සන් නිට් ඨානකරණගතො හත් ථ තං පටිග්  හණං න විජහති, පරිච් ඡින් දිත් වා 
දින් නං පන  ණ් හන් තස් ස  හණසමගයගයව ‘‘අත් තගනො සන් තක’’න් ති 

සන් නිට් ඨානස ්ස කතත් තා හත් ථ තං පටිග්  හණං විජහති. කෙසඤ්චි අත්ථාය

ඔදනං පක්ඛිපතීති එත් ථ අනුපසම් පන් නස ්ස අත් ථාය පක් ඛිපන් ගතපි 

‘‘ආ න් ත් වා  ණ් හිස් සතී’’ති සයගමව පක් ඛිපිත් වා ඨපනගතො පටිග්  හණං න 
විජහති, අනුපසම් පන් නස ්ස හත් ගථ පක් ඛිත් තං පන අනුපසම් පන් ගනගනව 
ඨපිතං නාම ගහොතීති පටිග්  හණං විජහති පරිච් චත් ත ාවගතො. ගතන වුත් තං 

‘‘සාමකණර…කප.… පරිච්චත්තත්තා’’ති. 

පටිග්  ණූප ං භාරං නාම ථාමමජ් ඣිමස ්ස පුරිසස ්ස උක් ගඛපාරහං. 
කිඤ් චාපි අවිස් සජ් ගජත් වාව අඤ ්ගඤන හත් ගථන පිදහන් තස ්ස ගදොගසො නත් ථි, 

තථාපි න පිදහිතබ් බන් ති අට් ඨකථාපමාගණගනව  ගහතබ් බං. 

මච්ඡිෙවාරණත්ථන් ති එත් ථ ‘‘සගචපි සාඛාය ලග්  රජං පත් ගත පතති, සුගඛන 
පරිභුඤ් ජිතුං සක් කාති සාඛාය පටිග්  හිතත් තා අබ්  න් තරපරිග ො ත් ථගමවිධ 
පටිග්  හණන් ති මූලපටිග්  හණගමව වට් ටතී’’ති වුත් තං. අපගර පන 
‘‘මච් ඡිකවාරණත් ථන් ති එත් ථ වචනමත් තං  ගහත් වා බාහිරපරිග ො ත් ථං 

 හිත’’න් ති වදන් ති. තස්මිම්පි අසතීති චාටියා වා කුණ් ඩගක වා අසති. 

අනුපසම්පන්නං  ා ාකපත්වාති තංගයව අජ් ගඣොහරණීය ණ් ඩං 

අනුපසම් පන් ගනන  ාහාගපත් වා. කථරස්ස පත්තං අනුකථරස්සාති ගථරස් ස 

පත් තං අත් තනා  ගහත් වා අනුගථරස් ස ගදති. තුය් ංයාගුංමය් ංකදහීති එත් ථ 
එවං වත් වා සාමගණරස් ස පත් තං  ගහත් වා අත් තගනොපි පත් තං තස් ස ගදති. 

එත්ථ පනාති පණ් ඩිගතො සාමගණගරොතිආදිපත් තපරිවත් තනකථාය. ොරණං 

උපපරික්ඛිතබ්බන් ති යථා මාතුආදීනං ගතලාදීනි හරන් ගතො තථාරූගප කිච් ගච 

අනුපසම් පන් ගනන අපරිවත් ගතත් වාව පරිභුඤ් ජිතුං ල ති, එවමිධ 
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පත් තපරිවත් තනං අකත් වා පරිභුඤ් ජිතුං න ල තීති එත් ථ කාරණං 
වීමංසිතබ් බන් ති අත් ගථො. 

එත් ථ පන ‘‘සාමගණගරහි  හිතතණ් ඩුගලසු පරික් ඛීගණසු අවස් සං 
අම් හාකං සාමගණරා සඞ්  හං කගරොන් තීති විතක් කුප් පත් ති සම්  වති, තස් මා තං 
පරිවත් ගතත් වාව පරිභුඤ් ජිතබ් බං. මාතාපිතූනං අත් ථාය පන ඡායත් ථාය වා 
 හගණ පරිග ො ාසා නත් ථි, තස් මා තං වට් ටතී’’ති කාරණං වදන් ති. ගතගනව 

ආචරියබුද්ධදත්තත්කථකරනපි වුත් තං – 

‘‘මාතාපිතූනමත් ථාය, ගතලාදිහරගතොපි ච; 

සාඛං ඡායාදිඅත් ථාය, ඉගමසං න විගසසති. 

‘‘තස් මා හිස ්ස විගසසස් ස, චින් ගතතබ් බං තු කාරණං; 
තස් ස සාලය ාවං තු, විගසසං තක් කයාම ත’’න් ති. 

ඉදගමගවත් ථ යුත් තතරං අවස් සං තථාවිධවිතක් කුප් පත් තියා සම්  වගතො. න 
සක් කා හි එත් ථ විතක් කං ගසොගධතුන් ති. මාතාදීනං අත් ථාය හරගණ පන 

නාවස් සං තථාවිධවිතක් කුප් පත් තීති සක් කා විතක් කං ගසොගධතුං. යත් ථ හි 
විතක් කං ගසොගධතුං සක් කා, තත් ථ ගනවත් ථි ගදොගසො. ගතගනව වක් ඛති ‘‘සගච 
පන සක් ගකොති විතක් කං ගසොගධතුං, තගතො ලද් ධං ඛාදිතුම් පි වට් ටතී’’ති. 

නිච්චාකලතුං න සක්කෙොතීති නිච් චාගලත් වා සක් ඛරා අපගනතුං න 

සක් ගකොති. ආධාරකෙ පත්කතො ඨපිකතො ක ොතීති පටිග්  ගහතබ් බපත් තං 

සන් ධාය වුත් තං. චාකලතීති විනා කාරණං චාගලති. සතිපි කාරගණ භික් ඛූනං 
පරිග ො ාරහං චාගලතුං න වට් ටති. කිඤ් චාපි ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 

අමනුස ්සිකාබාගධ ආමකමංසං ආමකගලොහිත’’න් ති )මහාව. 264) තාදිගස 
ආබාගධ අත් තගනො අත් ථාය ආමකමංසපටිග්  හණං අනුඤ් ඤාතං, 
‘‘ආමකමංසපටිග්  හණා පටිවිරගතො ගහොතී’’ති ච සාමඤ් ඤගතො පටික් ඛිත් තං, 
තථාපි අත් තගනො අඤ් ඤස ්ස වා භික් ඛුගනො අත් ථාය අග්  හිතත් තා 

‘‘සී විඝාසාදිං…කප.… වට්ටතී’’ති වුත් තං. සක්කෙොති විතක්ෙං කසොකධතුන් ති 

මය් හම් පි ගදතීති විතක් කස ්ස අනුප් පන් න ාවං සල් ලක් ගඛතුං සක් ගකොති, 

සාමගණරස ්ස දස් සාමීති සුද් ධචිත් ගතන මයා  හිතන් ති වා සල් ලක් ගඛතුං 
සක් ගකොති. 

සකච පනමූකලපි පටිග් හිතං ක ොතීති එත් ථ ‘‘ ගහත් වා  ගත මය් හම් පි 

දගදයුන් ති සඤ් ඤාය සගච පටිග්  හිතං ගහොතී’’ති වදන් ති. කෙොට්ඨාකස
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ෙකරොතීති භික් ඛුසාමගණරා ච අත් තගනො අත් තගනො අභිරුචිතං ගකොට් ඨාසං 

 ණ් හන් තූති සබ් ගබසං සමගක ගකොට් ඨාගස කගරොති.  හිතාවකසසන් ති 

සාමගණගරහි  හිතගකොට් ඨාසගතො අවගසසං.  ණ්හිත්වාති ‘‘මය් හං ඉදං 
 ණ් හිස ්සාමී’’ති  ගහත් වා. ඉධ  හිතාවගසසං නාම ගතන  ණ් හිත් වා පුන 

ඨපිතං. පටිග් ක ත්වාති තදහු පටිග්  ගහත් වා. ගතගනව ‘‘යාවොලකෙන

යාවජීවිෙසංසග්ක  කදොකසො නත්ථී’’ති වුත් තං. සගච පන පුරිමදිවගස 
පටිග්  ගහත් වා ඨපිතා ගහොති, සාමිගසන මුගඛන තස් සා වට් ටියා ධූමං පිවිතුං න 

වට් ටති. සමුද්කදොදකෙනාති අප් පටිග්  හිතසමුද් ගදොදගකන. යස් මා කතකට් ඨි 

උදකං පසාගදත් වා විසුං තිට් ඨති, තස් මා ‘‘අබ්කබො ාරිෙ’’න් ති වුත් තං. ලග් තීති 

මුගඛ හත් ගථ ච උදගක සුක් ගඛ ගසතවණ් ණං දස් ගසන් තං ලග්  ති. පානීයං 

 ක ත්වාති අත් තගනොගයව අත් ථාය  ගහත් වා. සගච පන පීතාවගසසං 
තත් ගථව ආකිරිස ්සාමීති  ණ් හාති, පුන පටිග්  හණකිච් චං නත් ථි. 

වික්ඛම්කභත්වාති වියූහිත් වා, අපගනත් වාති අත් ගථො. 

ම ාභූකතසූති සරීරනිස් සිගතසු මහාභූගතසු. පතතීති විච් ඡින් දිත් වා පතති. 

විච් ඡින් දිත් වා පතිතගමව හි පටිග්  ගහතබ් බං, න ඉතරං. අල්ලදාරුංරුක්ඛකතො

ඡින්දිත්වාපි ොතුං වට්ටතීති එත් ථ මත් තිකත් ථාය පථවිං ඛණිතුම් පි වට් ටතීති 

ගවදිතබ් බං. සප්පදට්ඨක්ඛකණකයව වට්ටතීති අසති කප් පියකාරගක සාමං 
 ගහත් වා පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති, අඤ ්ඤදා පටිග්  හාගපත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. අප් පටිග්  හිතතා, අනනුඤ් ඤාතතා, 
ධූමාදිඅබ් ගබොහාරිකා ාගවො, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි 
අඞ්  ානි. 

දන් තගපොනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො ග ොජනවග් ග ො චතුත් ගථො.
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5. අකචලෙවග්ක ො 

1. අකචලෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

273. අගචලකවග්  ස ්ස පඨමසික් ඛාපගද කතසන් ති තිත් ථියානං. තත්ථාති 

 ාජගන. ඉකතොති පත් තගතො. සකචතිත්ථිකයොවදතීති ‘‘පඨමගමව මං සන් ධාය 

අභිහරිත් වා ඨපිතං මය් හං සන් තකං ගහොති, ඉමස ්මිං  ාජගන ආකිරථා’’ති වදති, 

වට් ටති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. අඤ් ඤතිත් ථියතා, අජ් ගඣොහරණීයතා, 
අජ් ගඣොහරණත් ථාය සහත් ථා අනික් ඛිත් ත ාජගන දානන් ති ඉමානි පගනත් ථ 
තීණි අඞ්  ානි. 

අගචලකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. උකයයොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

274. දුතියං උත් තානත් ථගමව. අනාචාරං ආචරිතුකාමතා, තදත් ථගමව 
උපසම් පන් නස ්ස උගයයොජනා, එවං උගයයොගජන් තස් ස උපචාරාතික් කගමොති 
ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

උගයයොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සකභොජනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

280. තතිගය පිට්ඨසඞ්ඝාකටොති ද් වාරබාහාගයතං අධිවචනං. ඛුද් දකං නාම 

සයනිඝරං විත් ථාරගතො පඤ් චහත් ථප් පමාණං ගහොති, තස් ස ච මජ් ඣිමට් ඨානං 
පිට් ඨසඞ් ඝාටගතො අඩ් ඪගතයයහත් ථප් පමාණගමව ගහොති, තස් මා තාදිගස 
සයනිඝගර පිට් ඨසඞ් ඝාටගතො හත් ථපාසං විජහිත් වා නිසින් ගනො පිට් ඨිවංසං 
අතික් කමිත් වා නිසින් ගනො නාම ගහොති. එවං නිසින් ගනො ච මජ් ඣං 

අතික් කමිත් වා නිසින් ගනො නාම ගහොතීති ආහ ‘‘ඉමිනා මජ්ඣාතික්ෙමං

දස්කසතී’’ති. යථා වා තථා වා ෙතස්සාති පිට් ඨිවංසං ආගරොගපත් වා වා 

අනාගරොගපත් වා වා කතස් ස. සචිත්තෙන් ති අනුපවිසිත් වා නිසීදනචිත් ගතන 

සචිත් තකං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. පරියුට් ඨිතරා ජායම් පතිකානං 
සන් නිහිතතා, සයනිඝරතා, දුතියස් ස භික් ඛුගනො අ ාගවො, අනුපඛජ් ජ නිසීදනන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

සග ොජනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

284-289. චතුත් ථපඤ් චගමසු නත් ථි කිඤ් චි වත් තබ් බං. 
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6. චාරිත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

298. ඡට් ගඨ පෙතිවචකනනාති එත් ථ යං ද් වාදසහත් ථබ්  න් තගර ඨිගතන 

ගසොතුං සක් කා  ගවයය, තං පකතිවචනං නාම. ආපුච්ඡිතබ්කබොති ‘‘අහං 
ඉත් ථන් නාමස ්ස ඝරං  ච් ඡාමී’’ති වා ‘‘චාරිත් තං ආපජ් ජාමී’’ති වා ඊදිගසන 
වචගනන ආපුච් ඡිතබ් ගබො. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. පඤ ්චන් නං ග ොජනානං 
අඤ ්ඤතගරන නිමන් තනසාදියනං, සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡනා,  ත් තියඝරගතො 
අඤ ්ඤඝරප් පගවසනං, මජ් ඣන් හිකානතික් කගමො, සමයස් ස වා ආපදානං වා 
අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

චාරිත් තසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ම ානාමසික්ඛාපදවණ්ණනා 

303. සත් තගම ම ානාකමො නාමාති අනුරුද් ධත් ගථරස් ස  ාතා   වගතො 
චූළපිතු පුත් ගතො. සුද් ගධොදගනො සක් ගකොදගනො සුක් ගකොදගනො ගධොගතොදගනො 
අමිගතොදගනොති ඉගම හි පඤ් ච ජනා  ාතගරො. අමිතා නාම ගදවී ගතසං  ගිනී, 

තිස් සත් ගථගරො තස් සා පුත් ගතො. තථා ගතො ච නන් දත් ගථගරො ච සුද් ගධොදනස ්ස 
පුත් තා, මහානාගමො ච අනුරුද් ධත් ගථගරො ච සුක් ගකොදනස් ස, ආනන් දත් ගථගරො 
අමිගතොදනස් ස. ගසො   වගතො කනිට් ගඨො, මහානාගමො මහල් ලකතගරො 

සකදා ාමී අරියසාවගකො. ගතන වුත් තං ‘‘ම ානාකමො නාම…කප.… 

අරියසාවකෙො’’ති. 

305-306. පාළියං අජ්ජණ්ක ොති අජ් ජ එකදිවසන් ති අත් ගථො, ‘‘අජ් ජගනො’’ති 

වා අත් ගථො  ගහතබ් ගබො, කනො අම් හාකං. ොලංආ රිස්සථාති ස් ගව හරිස ්සථ. 

තකතො කච උත්තරි සාදිකයයයාති සගච තත් ථ රත් තීහි වා ග සජ් ගජහි වා 
පරිච් ගඡගදො කගතො ගහොති ‘‘එත් තකාගයව වා රත් තිගයො එත් තකානි වා 
ග සජ් ජානි විඤ් ඤාගපතබ් බානී’’ති, තගතො රත් තිපරියන් තගතො වා 
ග සජ් ජපරියන් තගතො වා උත් තරි විඤ ්ඤාගපන් ගතො සාදිගයයය. ‘‘ඉගමහි තයා 
ග සජ් ගජහි පවාරිතම් හ, අම් හාකඤ් ච ඉමිනාව ග සජ් ගජන අත් ගථො’’ති 

ආචික් ඛිත් වා විඤ ්ඤාගපතුම් පි ගිලාගනොව ල ති. 

310. යස් මා සඞ් ඝපවාරණායගමවායං විධි, තස් මා ‘‘කය අත්තකනො

පුග් ලොය පවාරණාය පවාරිතා’’ති වුත් තං. ගසසං උත් තානගමව. 
සඞ් ඝපවාරණතා, ග සජ් ජවිඤ ්ඤත් ති, අගිලානතා, පරියන් තාතික් කගමොති 
ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 
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මහානාමසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. උයුත්තකසනාසික්ඛාපදවණ්ණනා 

311. අට් ඨමං උත් තානත් ථගමව. උයුත් තගසනා, දස් සනත් ථාය  මනං, 
අනුඤ් ඤාගතොකාසගතො අඤ් ඤත්ර දස් සනං, තථාරූපපච් චයස ්ස ආපදාය වා 
අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

උයුත් තගසනාසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කසනාවාසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

317. නවමසික් ඛාපදම් පි උත් තානගමව. තිරත් තාතික් කගමො, ගසනාය 
සූරියස ්ස අත් ථඞ්  ගමො, ගිලානතාදීනං අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි 
අඞ්  ානි. 

ගසනාවාසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. උකයයොධිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

322. දසගම ෙතිකතලක්ඛානිලද්ධානීති තව සරප් පහාරස් ස ලක් ඛණභූතා 
කිත් තකා ජනා තයා ලද් ධාති අත් ගථො, කිත් තකා තයා විද් ධාති වුත් තං ගහොති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. උගයයොධිකාදිදස ්සනත් ථාය  මනං, 
අනුඤ් ඤාගතොකාසගතො අඤ් ඤත්ර දස් සනං, තථාරූපපච් චයස ්ස ආපදාය වා 
අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

උගයයොධිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො අගචලකවග් ග ො පඤ් චම
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6. සුරාපානවග්ක ො 

1. සුරාපානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

326-328. සුරාපානවග්  ස් ස පඨමසික් ඛාපගද වතියාති  ාමපරික් ගඛපවතියා. 
පාළියං පිට් ඨසුරාදීසු පිට් ඨං  ාජගන පක් ඛිපිත් වා තජ් ජං උදකං දත් වා මද් දිත් වා 

කතා පිට්ඨසුරා. එවං පූගව ඔදගන ච  ාජගන පක් ඛිපිත් වා තජ් ජං උදකං දත් වා 

මද් දිත් වා කතා පූවසුරාඔදනසුරාති ච වුච් චති. ‘‘කිණ් ණා’’ති පන තස් සා සුරාය 
බීජං වුච් චති. ගය සුරාගමොදකාතිපි වුච් චන් ති, ගත පක් ඛිපිත් වා කතා 

කිණ්ණපක්ඛිත්තා. හරීතකීසාසපාදිනානාසම්  ාගරහි සංගයොජිතා 

සම්භාරසංයුත්තා. 

මධුකතාලනාළිගකරාදිපුප් ඵරගසො චිරපරිවාසිගතො පුප්ඵාසකවො. 

පනසාදිඵලරගසො ඵලාසකවො. මුද් දිකාරගසො මධ්වාසකවො. උච් ඡුරගසො ගුළාසකවො. 
හරීතකාමලකකටුක ණ් ඩාදිනානාසම්  ාරානං රගසො චිරපරිවාසිගතො 

සම්භාරසංයුත්කතො. බීජකතො පට්ඨායාති සම්  ාගර පටියාගදත් වා චාටියං 
පක් ඛිත් තකාලගතො, තාලනාළිගකරාදීනං පුප් ඵරසස් ස 
 හිතඅභිනවකාලගතොගයව ච පට් ඨාය. 

329. කලොණකසොවීරෙං සුත්තඤ්ච අගනගකහි ග සජ් ගජහි අභිසඞ් ඛගතො 

අමජ් ජභූගතො ආසවවිගසගසො. වාසග් ා ාපනත්ථන් ති 

සු න් ධි ාවග්  ාහාපනත් ථං. අචිත්තෙං කලොෙවජ්ජන් ති එත් ථ යං වත් තබ් බං, 
තං පඨමපාරාජිකවණ් ණනායං වුත් තනගයන ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ 

උත් තානගමව. මජ් ජ ාගවො, තස් ස පානඤ් චාති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

සුරාපානසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අඞ්ගුලපකතොදෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

330. දුතිගය භික්ඛුනීපි අනුපසම්පන්නට්ඨාකන ඨිතාති එත් ථ භික් ඛුපි 

භික් ඛුනියා අනුපසම් පන් නට් ඨාගන ඨිගතොති ගවදිතබ් ගබො. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. හසාධිප් පායතා, උපසම් පන් නස ්ස කාගයන කායාමසනන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

අඞ් ගුලිපගතොදකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3.  සධම්මසික්ඛාපදවණ්ණනා 

335. තතියං උත් තානත් ථගමව. උපරිග ොප් ඵකතා, හසාධිප් පාගයන 
කීළනන් ති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

හසධම් මසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අනාදරියසික්ඛාපදවණ්ණනා 

344. චතුත් ගථ  ාරය්ක ො ආචරියුග් ක ො න  ක තබ්කබොති යස් මා 
උච් ඡුරගසො සත් තාහකාලිගකො, තස් ස කසගටො යාවජීවිගකො, ද් වින් නංගයව 
සමවාගයො උච් ඡුයට් ඨි, තස් මා විකාගල උච් ඡුයට් ඨිං ඛාදිතුං වට් ටති ගුළහරීතකං 

වියාති එවමාදිගකො  ාරය් හාචරියවාගදො න  ගහතබ් ගබො. කලොෙවජ්කජ

ආචරියුග් ක ො න වට්ටතීති ගලොකවජ් ජසික් ඛාපගද ආපත් තිට් ඨාගන ගයො 
ආචරියවාගදො, ගසො න  ගහතබ් ගබො, ගලොකවජ් ජං අතික් කමිත් වා ‘‘ඉදං 
අම් හාකං ආචරියුග්  ගහො’’ති වදන් තස ්ස උග්  ගහො න වට් ටතීති අධිප් පාගයො. 

සුත්තානුකලොමං නාම අට් ඨකථා. පකවණියා ආ තසකමොධානං  ච්ඡතීති 
‘‘පගවණියා ආ ගතො ආචරියුග්  ගහොව  ගහතබ් ගබො’’ති එවං වුත් ගත 
මහාඅට් ඨකථාවාගදගයව සඞ්  හං  ච් ඡතීති අධිප් පාගයො. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. උපසම් පන් නස ්ස පඤ ්ඤත් ගතන වචනං, අනාදරියකරණන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

අනාදරියසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. භිංසාපනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

345. පඤ ්චමං උත් තානත් ථගමව. උපසම් පන් නතා, තස් ස 
දස් සනසවනවිසගය භිංසාගපතුකාමතාය වායමනන් ති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව 
අඞ්  ානි. 

භිංසාපනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කජොතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

350. ඡට් ගඨ  ග්  ා නාම ජනපදිගනො රාජකුමාරා, ගතසං නිවාගසො එගකොපි 

ජනපගදො රුළ් හීසද් ගදන ‘‘ ග්  ා’’ති වුච් චති. ගතන වුත් තං ‘‘භග් ාතිජනපදස්ස

නාම’’න් ති. සුසුමාරගිකරති එවංනාමගක න ගර. තස් ස කිර න රස් ස 
මාපනත් ථං වත් ථුවිජ් ජාචරිගයන න රට් ඨානස ්ස පරිග්  ණ් හනදිවගස අවිදූගර 
සුසුමාගරො සද් දමකාසි ගිරං නිච් ඡාගරසි. අථ අනන් තරාගයන න ගර මාපිගත 
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තගමව සුසුමාරගිරණං සු නිමිත් තං කත් වා සුසුමාරගිරංත් ගවවස් ස නාමං 
අකංසු. ගකචි පන ‘‘සුසුමාරසණ් ඨානත් තා සුසුමාගරො නාම එගකො ගිරි, ගසො 
තස් ස න රස ්ස සමීගප, තස් මා තං සුසුමාරගිරි එතස් ස අත් ථීති ‘සුසුමාරගිරී’ති 
වුච් චතී’’ති වදන් ති. තථා වා ගහොතු අඤ් ඤථා වා, නාමගමතං තස් ස න රස ්සාති 

ආහ ‘‘සුසුමාරගිරන්ති න රස්ස නාම’’න් ති. කභසෙළාති ඝම් පණ් ඩනාමගකො 
 ච් ඡවිගසගසො. ගකචි ‘‘ගසතරුක් ගඛො’’තිපි වදන් ති. ගතසං බහුලතාය පන තං 
වනං ග සකළාවනන් ත් ගවව පඤ් ඤායිත් ථ. ‘‘ග ස ළාවගන’’තිපි පාගඨො. 
‘‘ග ගසො නාම එගකො යක් ගඛො අයුත් තකාරී, තස් ස තගතො  ළිතට් ඨානතාය තං 
වනං ග ස ළාවනං නාම ජාත’’න් ති හි ගකචි. 

352. කජොතිෙරකණති අග් ගිකරගණ. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
අගිලානතා, අනුඤ් ඤාතකරණා ාගවො, විසිබ් ගබතුකාමතා, සමාදහනන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ගජොතිසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. න ානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

357. සත් තමසික් ඛාපදස් ස පාළියං අසම්භින්කනනාති අමක් ඛිගතන, 

අනට් ගඨනාති අත් ගථො. ඔකරනද්ධමාසංන ාකයයයාති නහාතදිවසගතො පට් ඨාය 
අද් ධමාගස අපරිපුණ් ගණ නහාගයයය. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
මජ් ඣිමගදගසො, ඌනකද් ධමාගස නහානං, සමයානං වා නදීපාර මනස් ස වා 
ආපදානං වා අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

නහානසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. දුබ්බණ්ණෙරණසික්ඛාපදවණ්ණනා 

368. අට් ඨගම ‘‘චම්මොරනීලං නාම පකතිනීල’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘චම් මකාරා උදගක තිපුමලං අයගූථඤ් ච පක් ඛිපිත් වා 
චම් මං කාළං කගරොන් ති, තං චම් මකාරනීල’’න් ති වුත් තං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. වුත් තප් පකාරස් ස චීවරස් ස අකතකප් පතා, අනට් ඨචීවරාදිතා, 
නිවාසනං වා පාරුපනං වාති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

දුබ් බණ් ණකරණසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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9. විෙප්පනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

374. නවගම අපච්චුද්ධාරණන් ති ‘‘මය් හං සන් තකං පරිභුඤ් ජ වා 

විස් සජ් ගජහි වා’’තිආදිනා අකතපච් චුද් ධාරං. කයනවිනයෙම්මංෙතන් ති ගයන 

සද් ධිං විනයකම් මං කතං. තිංසෙවණ්ණනායන් ති නිස ්සග් ගියවණ් ණනායං. 

පරිග ොග න ොයෙම්මං, අපච් චුද් ධාරාපගනන වචීෙම්මං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. සාමං විකප් පිතස් ස අපච් චුද් ධාගරො, විකප් පනුප චීවරතා, 
පරිග ොග ොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

විකප් පනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. චීවරඅපනිධානසික්ඛාපදවණ්ණනා 

377. දසමං උත් තානත් ථගමව. උපසම් පන් නස ්ස සන් තකානං පත් තාදීනං 
අපනිධානං, විගහගසතුකාමතා වා හසාධිප් පායතා වාති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව 
අඞ්  ානි. 

චීවරඅපනිධානසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො සුරාපානවග් ග ො ඡට් ගඨො. 

7. සප්පාණෙවග්ක ො 

1. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

382. සප් පාණකවග්  ස් ස පඨමසික් ඛාපගද උසුං සරං අස් සති ඛිපතීති 

ඉස්සාකසො, ධනුසිප් පකුසගලොති ආහ ‘‘ධනුග්  ාචරිකයො’’ති. 
පටිසත් තුවිධමනත් ථං ධනුං  ණ් හන් තීති ධනුග්  හා, ගතසං ආචරිගයො 

ධනුග්  ාචරිකයො. අප්පමත්කතන වත්තං ොතබ්බන් ති යථා ගත පාණා න 
මරන් ති, එවං සූපට් ඨිතස ්සතිනා ගසනාසගන වත් තං කාතබ් බං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. අඞ්  ානිපි මනුස ්සවිග්  ගහ වුත් තනගයන ගවදිතබ් බානීති. 

සඤ් චිච් චසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. සප්පාණෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

387. දුතිගය උදෙසණ්ඨානෙප්පකදකසති යත් ථ භූමි ාග  උදකං 
නික් ඛිත් තං සන් තිට් ඨති, න සහසා පරික් ඛයං  ච් ඡති, තාදිගස පගදගස. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. අඞ්  ානි සිඤ් චනසික් ඛාපගද වුත් තනයාගනව. 

සප් පාණකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. උක්කෙොටනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

392. තතිගය යථාපතිට්ඨිතභාකවන පතිට්ඨාතුං න කදන්තීති ගතසං 
පවත් තිආකාරදස් සනත් ථං වුත් තං. යං පන ධම් ගමන අධිකරණං නිහතං, තං 
සුනිහතගමව. සගච විප් පකගත කම් ගම පටික් ගකොසති, තං සඤ් ඤාගපත් වාව 
කාතබ් බං. ඉතරථා කම් මඤ ්ච කුප් පති, කාරකානඤ් ච ආපත් ති. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. යථාධම් මං නිහත ාගවො, ජානනා, උක් ගකොටනාති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

උක් ගකොටනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. දුට්ඨුල්ලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

399. චතුත් ගථ තස්කසවාති ගයො ආපන් ගනො, තස් ගසව. ආකරොකචතීති 

පටිච් ඡාදනත් ථගමව මා කස් සචි ආගරොගචසීති වදති. වත්ථුපුග් කලොති 

ආපන් නපුග්  ගලො. කයනස්ස ආකරොචිතන් ති ගයන දුතිගයන අස් ස තතියස් ස 

ආගරොචිතං. කෙොටි ඡින්නා ක ොතීති යස් මා පටිච් ඡාදනපච් චයා ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වාව දුතිගයන තතියස් ස ආගරොචිතං, තස් මා තප් පච් චයා පුන ගතන 

ආපජ් ජිතබ් බාපත් තියා අ ාවගතො ආපත් තියා ගකොටි ඡින් නා නාම ගහොති. 

400. ‘‘අනුපසම්පන්නස්ස සුක්ෙවිස්සට්ඨි ච ොයසංසග්ක ො චාති අයං 

දුට්ඨුල්ලඅජ්ඣාචාකරො නාමා’’ති ඉදං දුට් ඨුල් ලාගරොචනසික් ඛාපදට් ඨකථාය න 

සගමති. වුත් තඤ් හි තත් ථ )පාචි. අට් ඨ. 82) ‘‘අනුපසම් පන් නස ්ස දුට් ඨුල් ලං වා 
අදුට් ඨුල් ලං වා අජ් ඣාචාරන් ති එත් ථ ආදිගතො පඤ් ච සික් ඛාපදානි දුට් ඨුල් ගලො 
නාම අජ් ඣාචාගරො, ගසසානි අදුට් ඨුල් ගලො, 
සුක් කවිස් සට් ඨිකායසංසග්  දුට් ඨුල් ලඅත් තකාමා පනස් ස අජ් ඣාචාගරො 
නාමා’’ති. ‘‘ආගරොචගන අනුපසම් පන් නස ්ස දුට් ඨුල් ලං අඤ් ඤථා අධිප් ගපතං, 
පටිච් ඡාදගන අඤ ්ඤථා’’ති එත් ථාපි විගසසකාරණං න දිස් සති, තස් මා 
අට් ඨකථාය පුබ් ගබනාපරං න සගමති. අවිගරොධං ඉච් ඡන් ගතන පන 
වීමංසිතබ් බගමත් ථ කාරණං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. උපසම් පන් නස ්ස 
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දුට් ඨුල් ලාපත් තිජානනං, පටිච් ඡාගදතුකාමතාය නාගරොගචස් සාමීති 

ධුරනික් ගඛගපොති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

දුට් ඨුල් ලසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ඌනවීසතිවස්සසික්ඛාපදවණ්ණනා 

402. පඤ ්චගම රූපසුත්තන් ති ගහරඤ් ඤිකානං සුත් තං. දුරුත්තානන් ති 

අක් ගකොසවගසන දුරුත් තානං, දුරුත් තත් තාගයව දුරා තානං. වචනපථානන් ති 
එත් ථ වචනගමව තදත් ථං ඤාතුකාමානං ඤාගපතුකාමානඤ් ච පගථොති 

වචනපගථො. දුක්ඛමානන් ති දුක් ගඛන ඛමිතබ් බානං. 

404.  බ් ග  සයිතකාගලන සද් ධිං වීසතිමං වස් සං අස් සාති  බ්භවීකසො.

 ායනවඩ්ඪනන් ති  බ්  මාගසසු අධිගකසු උත් තරිහායනං, ඌගනසු වඩ් ඪනන් ති 

ගවදිතබ් බං. එකූනවීසතිවස්සන් ති ද් වාදසමාගස මාතුකුච් ඡිස් මිං වසිත් වා 

මහාපවාරණාය ජාතකාලගතො පට් ඨාය එකූනවීසතිවස් සං. පාටිපදදිවකසති 
පච් ඡිමිකාය වස් සූප මනදිවගස. ‘‘තිංසරත් තිදිගවො මාගසො’’ති (අ. නි. 3.71; 8.43; 

වි . 1023) වචනගතො ‘‘චත්තාකරො මාසා පරි ායන්තී’’ති වුත් තං. වස්සං

උක්ෙඩ්ඪන්තීති වස් සං උද් ධං කඩ් ඪන් ති, තතිගය සංවච් ඡගර එකමාසං 
අධිකමාසවගසන පරිච් චජන් තා වස් සං උද් ධං කඩ් ඪන් තීති අත් ගථො, තස් මා 
තතිගයො සංවච් ඡගරො ගතරසමාසිගකො ගහොති, සංවච් ඡරස් ස පන 

ද් වාදසමාසිකත් තා අට් ඨාරසසු වස් ගසසු අධිකමාගස විසුං  ගහත් වා ‘‘ඡමාසා

වඩ්ඪන්තී’’ති වුත් තං. තකතොති ඡමාසගතො. නික්ෙඞ්ඛා හත්වාති අධිකමාගසහි 
සද් ධිං පරිපුණ් ණවීසතිවස් සත් තා නිබ් ගබමතිකා හුත් වා. යං පන වුත් තං තීසු 

 ණ්ඨිපකදසු ‘‘අට් ඨාරසන් නංගයව වස් සානං අධිකමාගස  ගහත් වා  ණිතත් තා 
ගසසවස ්සද් වයස ්සපි අධිකානි දිවසානි ගහොන් ගතව, තානි අධිකදිවසානි 
සන් ධාය ‘නික් කඞ් ඛා හුත් වා’ති වුත් ත’’න් ති, තං න  ගහතබ් බං. න හි ද් වීසු 
වස් ගසසු අධිකදිවසානි නාම විසුං උපලබ්  න් ති තතිගය වස් ගස 
වස් සුක් කඩ් ඪනවගසන අධිකමාගස පරිච් චත් ගතගයව අතිගරකමාසසම්  වගතො. 
තස් මා ද් වීසු වස් ගසසු අතිගරකදිවසානි නාම විසුං න සම්  වන් ති. 

නනු ච ‘‘ගත ද් ගව මාගස  ගහත් වා වීසතිවස් සානි පරිපුණ් ණානි 

ගහොන් තී’’ති කස ්මා වුත් තං, එකූනවීසතිවස් සම් හි පුන අපරස් මිං වස් ගස 

පක් ඛිත් ගත වීසතිවස් සානි පරිපුණ් ණානි ගහොන් තීති ආහ ‘‘එත්ථ පන…කප.… 

වුත්ත’’න් ති. අගනකත් ථත් තා නිපාතානං පන-සද් ගදො හි-සද් දත් ගථ, එත් ථ හීති 
වුත් තං ගහොති. ඉදඤ් හි වුත් තස් ගසවත් ථස ්ස සමත් ථනවගසන වුත් තං. ඉමිනා ච 
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ඉමං දීගපති ‘‘යං වුත් තං ‘එකූනවීසතිවස් සං සාමගණරං 
නික් ඛමනීයපුණ් ණමාසිං අතික් කම් ම පාටිපදදිවගස උපසම් පාගදන් තී’ති, තත් ථ 

 බ්  මාගසපි අග්  ගහත් වා ද් වීහි මාගසහි අපරිපුණ් ණවීසතිවස් සං සන් ධාය 

‘එකූනවීසතිවස ්ස’න් ති වුත් තං, තස් මා අධිකමාගසසු ද් වීසු  හිගතසු 

වීසතිවස් සානි පරිපුණ් ණානි නාම ගහොන් තී’’ති. තස්මාති යස් මා  බ්  මාසාපි 

 ණනූප ා ගහොන් ති, තස් මා. එෙවීසතිවස්කසො ක ොතීති ජාතදිවසගතො පට් ඨාය 
වීසතිවස් ගසො සමාගනො  බ්  මාගසහි සද් ධිං එකවීසතිවස් ගසො ගහොති. 

406. අඤ්ඤං උපසම්පාකදතීති උපජ් ඣාගයො කම් මවාචාචරිගයො වා හුත් වා 
උපසම් පාගදති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. ඌනවීසතිවස් සතා, 
ඌනකසඤ ්ඤිතා, උපසම් පාදනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ඌනවීසතිවස් සසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කථයයසත්ථසික්ඛාපදවණ්ණනා 

407. ඡට් ඨසික් ඛාපදං උත් තානත් ථගමව. ගථයයසත් ථක ාගවො, ජානනං, 
සංවිධානං, අවිසඞ් ගකගතන  මනන් ති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ගථයයසත් ථසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

412. සත් තගම නත් ථි කිඤ් චි වත් තබ් බං. 

8. අරිට්ඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

417. අට් ඨගම බාධයිංසූති හනිංසු. තංතංසම් පත් තියා විබන් ධනවගසන 

සත් තසන් තානස ්ස අන් තගර ගවමජ් ගඣ එති ආ ච් ඡතීති අන් තරාගයො, 
දිට් ඨධම් මිකාදිඅනත් ගථො. අනතික් කමනට් ගඨන තස් මිං අන් තරාගය නියුත් තා, 

අන් තරායං වා ඵලං අරහන් ති, අන් තරායස් ස වා කරණසීලාති අන්තරායිො. 

ගතනාහ ‘‘අන්තරායං ෙකරොන්තීති අන්තරායිො’’ති. ආනන්තරියධම්මාති 
ආනන් තරිකස ාවා ගචතනාධම් මා. තත්රායං වචනත් ගථො – චුතිඅනන් තරඵලං 
අනන් තරං නාම, තස් මිං අනන් තගර නියුත් තා, තංනිබ් බත් තගනන 

අනන් තරකරණසීලා, අනන් තරප් පගයොජනාති වා ආනන් තරිකා, ගත එව 

ආනන්තරියාති වුත් තා. කම් මානි එව අන් තරායිකාති ෙම්මන්තරායිො.

කමොක්ඛස්කසව අන්තරායං ෙකරොති, න සග් ස්සාති 

මිච් ඡාචාරලක් ඛණා ාවගතො වුත් තං. න හි භික් ඛුනියා ධම් මරක් ඛිත ාගවො අත් ථි. 
පාකතිකභික් ඛුනීවගසන ගචතං වුත් තං. අරියාය පන පවත් තං 
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අපායසංවත් තනිකගමව, නන් දමාණවගකො ගචත් ථ නිදස් සනං. උභින් නං 
සමානච් ඡන් දතාවගසන වා න සග්  න් තරායිකතා, ගමොක් ඛන් තරායිකතා පන 
ගමොක් ඛත් ථාය පටිපත් තියා විදූසනගතො. අභි විත් වා පන පවත් තියං 
සග්  න් තරායිකතාපි න සක් කා නිවාගරතුන් ති. 

අගහතුකදිට් ඨිඅකිරියදිට් ඨිනත් ථිකදිට් ඨිගයොව නියත ාවං පත් තා 

නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්මා. පටිසන්ධිධම්මාති පටිසන් ධිචිත් තුප් පාදමාහ. 
පණ් ඩකාදිග්  හණඤ් ගචත් ථ නිදස් සනමත් තං සබ් බායපි අගහතුකපටිසන් ධියා 

විපාකන් තරායික ාවගතො. යාහි අරිගය උපවදති, තා ගචතනා අරියූපවාදා ජාතා. 

තකතො පරන් ති ඛමාපනගතො උපරි. යං පගනත් ථ වත් තබ් බං, තං 

දිබ් බචක් ඛුකථායං වුත් තගමව. සඤ්චිච්ච ආපන්නා ආපත්තිකයොති සඤ් චිච් ච 
වීතික් කන් තා සත් ත ආපත් තික් ඛන් ධා. සඤ් චිච් ච වීතික් කන් තඤ් හි අන් තමගසො 

දුක් කටදුබ්  ාසිතම් පි සග්  මග්  ඵලානං අන් තරායං කගරොති. යාව භික්ඛුභාවං

පටිජානාති පාරාජිකං ආපන් ගනො, න වුට්ඨාති ගසස රුකාපත් තිං ආපන් ගනො, න

කදකසති ලහුකාපත් තිං ආපන් ගනො. 

අයං භික්ඛූති අරිට් ගඨො භික් ඛු. රකසන රසං සංසන්දිත්වාති අනවජ් ගජන 
පච් චයපරිභුඤ් ජනරගසන සාවජ් ජකාමගුණපරිග ො රසං සමාගනත් වා. 

ගයොනිගසො පච් චගවක් ඛගණන නත් ථි එත් ථ ඡන් දරාග ොති නිච්ඡන්දරාක ො, 

පච් චයපරිග ොග ො. උපකනන්කතො වියාති බන් ධනං උපගනන් ගතො විය. 

‘‘ඝගටන් ගතො වියා’’තිපි පාගඨො. උපසං රන්කතො වියාති සදිසතං 

උපසංහරන් ගතො විය එකන් තසාවජ් ගජ අනවජ් ජ ාවපක් ගඛපනගතො. පාපෙන් ති 

ලාමකට් ගඨන දුග්  තිසම් පාපනට් ගඨන ච පාපකං. ම ාසමුද්දං බන්ධන්කතන 

වියාති ගසතුකරණවගසන මහාසා රං බන් ධන් ගතන විය. 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණනසද්ධිංපටිවිරුජ්ඣන්කතොති සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාගණන 
‘‘සාවජ් ජ’’න් ති දිට් ඨං ‘‘අනවජ් ජ’’න් ති  හගණන ගතන සහ 

පටිවිරුජ් ඣන් ගතො. ආණාචක්කෙති පඨමපාරාජිකසික් ඛාපදසඞ් ඛාගත, 

‘‘අබ්රහ් මචරියං පහායා’’තිආදිගදසනාසඞ් ඛාගත ච ආණාචක් ගක. 

අට්ඨිෙඞ්ෙලං නාම උරට් ඨි වා පිට් ඨිකණ් ටකං වා සීසට් ඨි වා. තඤ් හි 
නිම් මංසත් තා ‘‘කඞ් කල’’න් ති වුච් චති. වි තමංසාය හි අට් ඨිසඞ් ඛලිකාය 

එකට් ඨිම් හි වා ෙඞ්ෙල-සද් ගදො නිරුළ් ගහො. අනුද නට්කඨනාති 

අනුපායපටිපත් තියා සම් පති ආයතිඤ් ච අනුදහනට් ගඨන. ම ාභිතාපනට්කඨන 

අනවට් ඨිතස ාවතාය, ඉත්තරපච්චුපට්ඨානට්කඨන මුහුත් තකරණීයතාය, 
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තාවොලෙට්කඨන පගරහි අභි වනතාය, සබ්බඞ් පච්චඞ් පලභඤ්ජනට්කඨන 

ග දනාදිඅධිකරණ ාගවන, උග් ඝාටසදිසතාය අධිකුට්ටනට්කඨන, අවගණ වණං 

උප් පාගදත් වා අන් ගතො අනුපවිසන ාවතාය විනිවිජ්ඣනට්කඨන, 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකඅනත් ථනිමිත් තතාය සාසඞ්ෙසප්පටිභයට්කඨන. 

පාළියං ‘‘ථාමසා පරාමාසා’’තිආදීසු එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. ථාමසාති 

දිට් ඨිථාගමන, තස් සා දිට් ඨියා ථාම ත ාගවනාති අත් ගථො. පරාමාසාති 
දිට් ඨිපරාමාගසන, දිට් ඨිසඞ් ඛාතපරාමාගසනාති අත් ගථො. දිට් ඨිගයව හි 

ධම් මස ාවං අතික් කමිත් වා පරගතො ආමසගනන පරාමාගසො. අභිනිවිස්සාති 
තණ් හාභිනිගවසපුබ් බඞ්  ගමන දිට් ඨාභිනිගවගසන ‘‘ඉදගමත් ථ සච් ච’’න් ති 

අභිනිවිසිත් වා. කවො රතීති කගථති. යකතොචකඛොකතභික්ඛූති යදා ගත භික් ඛූ. 

එවංබයාකඛො අ ං, භන්කත, භ වතාති ඉදං එස අත් තගනො ලද් ධිං 
නිගූහිතුකාමතාය නත් ථීති වත් තුකාගමොපි   වගතො ආනු ාගවන සම් පටිච් ඡති. 

බුද් ධානං කිර සම් මුඛා ද් ගව කථා කගථතුං සමත් ගථො නාම නත් ථි. ෙස්සනු

කඛො නාම ත්වං කමොඝපුරිසාති ත් වං ගමොඝපුරිස කස් ස ඛත් තියස ්ස වා 
බ්රාහ් මණස ්ස වා ගවස් සස ්ස වා සුද් දස් ස වා  හට් ඨස් ස වා පබ් බජිතස ්ස වා 
ගදවස ්ස වා මනුස් සස් ස වා මයා එවං ධම් මං ගදසිතං ආජානාසි. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. ධම් මකම් මතා, සමනු ාසනා, අප් පටිනිස ්සජ් ජනන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

අරිට් ඨසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. උක්ඛිත්තසම්කභො සික්ඛාපදවණ්ණනා 

424. නවගම පකයො  ණනායාති දානග්  හණප් පගයො  ණනාය. සංවාගස 
කම් මපරිගයොසානවගසන, සහගසයයාය එකස් මිං නිපන් ගන ඉතරස් ස 
නිපජ් ජනපගයො වගසන ආපත් තිපරිච් ගඡගදො ගවදිතබ් ගබො. එත් ථ ච පද ාජගන 
‘‘එකච් ඡන් ගන’’ති අවිගසගසන වුත් තත් තා නානූපචාගරපි එකච් ඡන් ගන 

නිපජ් ජන් තස ්ස ආපත් ති. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
උක් ඛිත් තසම් ග ො සික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘සහ වා ගසයයං කප් ගපයයාති 
නානූපචාගරපි එකච් ඡන් ගන නිපජ් ගජයයා’’ති. පණ් ණත් තිං අජානන් ගතන 

අරහතාපි කිරියාබයාකතචිත් ගතන ආපජ් ජිතබ් බත් තා ‘‘තිචිත්ත’’න් ති වුත් තං. යං 

පන කෙනචි වුත් තං ‘‘තිචිත් තන් ති එත් ථ විපාකාබයාකතචිත් ගතන සහ වා 
ගසයයං කප් ගපයයාති එවමත් ගථො දට් ඨබ් ගබො, අඤ ්ඤථා සචිත් තකත් තා 
සික් ඛාපදස් ස කිරියාබයාකතං සන් ධාය න යුජ් ජතී’’ති, තං න  ගහතබ් බං. න හි 
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සචිත් තකසික් ඛාපදවීතික් කගමො අරහගතො න සම්  වති. ගතගනව 
පථවීඛණනාදීසු සචිත් තකසික් ඛාපගදසු තිචිත් තගමව වුත් තං. ගසසගමත් ථ 

උත් තානගමව. අකතානුධම් මතා, ජානනා, සම් ග ො ාදිකරණන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

උක්ඛිත්තසම්කභො සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 10. 

ෙණ්ටෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

428. දසගම පිකරති නිපාතපදං. සම් ගබොධගන වත් තමානං පර-සද් ගදන 

සමානත් ථං වදන් තීති ආහ ‘‘පර අමාමො’’ති, අම් හාකං අනජ් ඣත් තිකභූතාති 

අත් ගථො. පිකරති වා ‘‘පරගතො’’ති ඉමිනා සමානත් ථං නිපාතපදං, තස් මා චර

පිකරති පරගතො  ච් ඡ, මා ඉධ තිට් ඨාති එවම් ගපත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. 
ගසසගමත් ථ පුරිමසික් ඛාපදද් වගය වුත් තනයගමව. 

කණ් ටකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිගතො සප් පාණකවග් ග ො සත් තගමො
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8. සහධම් මිකවග් ග ො 

1. ස ධම්මිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

434. සහධම් මිකවග්  ස් ස පඨමසික් ඛාපගද වාචාය වාචාය ආපත්තීති 
අනාදරිය යා ගලගසන එවං වදන් තස ්ස ආපත් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
උපසම් පන් නස ්ස පඤ් ඤත් ගතන වචනං, අසික් ඛිතුකාමතාය එවං වචනන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

සහධම් මිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. විකලඛනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

438. දුතිගය විනයස් ස පරියාපුණනං විනයපරියත්තීති ආහ ‘‘විනයං

පරියාපුණන්තාන’’න් තිආදි. සුගුත්කතොති යථා කරණ් ඩගක 
පක් ඛිත් තමණික් ඛන් ගධො විය න නස් සති විපත් තිං න පාපුණාති, එවං සුට් ඨු 

ග ොපිගතො. සුරක්ඛිකතොති තස් ගසව පරියායවචනං. යථා හි කිගලසගචොගරහි 
අවිලුම් පනීගයො ගහොති, එවං සබ් බදා සූපට් ඨිතස ්සතිතාය සුට් ඨු රක් ඛිගතො. 

කුක්කුච්චපෙතානන් ති කප් පියාකප් පියං නිස ්සාය උප් පන් නකුක් කුච් ගචන 
අභිභූතානං. සාරජ් ජනං සාරගදො, බයාගමොහ යං. වි ගතො සාරගදො එතස ්සාති 

විසාරකදො.ස ධම්කමනාති සකාරගණන වචගනන. සුනිග් හිතංනිග් ණ් ාතීති 
යථා න පුන සීසං උක් ඛිපන් ති, අථ ගඛො අප් පටි ානා මඞ් කුභූතාගයව ගහොන් ති, 

එවං සුට් ඨු නිග්  ණ් හාති. 

අලජ්ජිතාති ය-කාරගලොගපන නිද් ගදගසො, අලජ් ජිතායාති වුත් තං ගහොති. 

අඤ්ඤාණතාතිආදීසුපි එගසව නගයො. මන්කදොකමොමූක ොති අඤ් ඤාණ ාගවන 

මන්කදො, අවිසයගතො කමොමූක ො, මහාමූළ් ගහොති අත් ගථො. 

අත්තපච්චත්ථිොති අත් තගනො පච් චත් ථිකා. වජ්ජිපුත්තො දසවත් ථුදීපකා. 

පරූප ාරඅඤ්ඤාණෙඞ්ඛාපරවිතාරණාදිවාදාති එත් ථ ගය අරහත් තං 
පටිජානන් තානං අප් පත් ගත පත් තසඤ් ඤීනං අධිමානිකානං කුහකානං වා 
අරහත් තං පටිජානන් තානං සුක් කවිස ්සට් ඨිං දිස ්වා මාරකායිකා ගදවතා 
‘‘අරහගතො අසුචිං උපසංහරන් තී’’ති මඤ් ඤන් ති ගසයයථාපි පුබ් බගසලියා 

අපරගසලියා ච, ගත පරූප ාරවාදා. ගයසං පන අරහගතො ඉත් ථිපුරිසාදීනං 

නාමග ොත් තාදීසු ඤාණප් පවත් තියා අ ාගවන අත් ථි අරහගතො අඤ්ඤාණං, 

තත් ගථව සන් නිට් ඨානා ාගවන අත් ථි අරහගතො ෙඞ්ඛා, යස් මා චස් ස තානි 
වත් ථූනි පගර විතාගරන් ති පකාගසන් ති ආචික් ඛන් ති, තස ්මා අත් ථි අරහගතො 
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පරවිතාරණාති ඉමා තිස් ගසො ලද් ධිගයො ගසයයථාපි එතරහි පුබ් බගසලියානං, ගත 
අඤ ්ඤාණකඞ් ඛාපරවිතාරණවාදා. නිග්  ගහො පන ගනසං කථාවත් ථුප් පකරගණ 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් ගබො. 

චත්තාකරො මග් ා ච ඵලානි චාති උක් කට් ඨනිද් ගදසවගසන වුත් තං, 
චතස ්ගසො පටිසම් භිදා තිස් ගසො විජ් ජා ඡ අභිඤ් ඤාති අයම් පි 

අධි මසද් ධම් ගමොගයව. ච-කාගරො වා අවුත් තසම් පිණ් ඩනත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. 

කෙචිකථරාති ධම් මකථිකා. ආ ංසූති පංසුකූලිකත් ගථරා එවං ආහංසු. 

කදා පනායං කථා උදපාදීති? අයඤ් ගහත් ථ අනුපුබ් බිකථා )අ. නි. අට් ඨ. 
1.1.130) – ඉමස ්මිං කිර දීගප චණ් ඩාලතිස් සමහා ගය සක් ගකො ගදවරාජා 
මහාඋළුම් පං මාගපත් වා භික් ඛූනං ආගරොචාගපසි ‘‘මහන් තං  යං  විස් සති, න 
සම් මා ගදගවො වස් සිස් සති, භික් ඛූ පච් චගයහි කිලමන් තා පරියත් තිං සන් ධාගරතුං 
න සක් ඛිස් සන් ති, පරතීරං  න් ත් වා අගයයහි ජීවිතං රක් ඛිතුං වට් ටති. ඉමං 
මහාඋළුම් පං ආරුය් හ  ච් ඡථ  න් ගත, ගයසං එත් ථ නිසජ් ජට් ඨානං නප් පගහොති, 

ගත කට් ඨඛණ් ගඩපි උරං ඨගපත් වා  ච් ඡන් තු, සබ් ගබසං  යං න  විස් සතී’’ති. 
තදා සමුද් දතීරං පත් වා සට් ඨි භික් ඛූ කතිකං කත් වා ‘‘අම් හාකං එත් ථ 
 මනකිච් චං නත් ථි, මයං ඉගධව හුත් වා ගතපිටකං රක් ඛිස් සාමා’’ති තගතො 
නිවත් තිත් වා දක් ඛිණමලයජනපදං  න් ත් වා කන් දමූලපණ් ගණහි ජීවිකං 
කප් ගපන් තා වසිංසු, කාගය වහන් ගත නිසීදිත් වා සජ් ඣායං කගරොන් ති, 

අවහන් ගත වාලිකං උස් සාගරත් වා පරිවාගරත් වා සීසානි එකට් ඨාගන කත් වා 
පරියත් තිං සම් මසන් ති. ඉමිනා නියාගමන ද් වාදස සංවච් ඡරානි සාට් ඨකථං 
ගතපිටකං පරිපුණ් ණං කත් වා ධාරයිංසු. 

 ගය වූපසන් ගත සත් තසතා භික් ඛූ අත් තගනො  තට් ඨාගන සාට් ඨකගථ 

ගතපිටගක එකක් ඛරම් පි එකබයඤ් ජනම් පි අවිනාගසත් වා ඉමගමව දීපමා ම් ම 

කල් ල ාමජනපගද මණ් ඩලාරාමවිහාරං පවිසිංසු. ගථරානං ආ තපවත් තිං 
සුත් වා ඉමස් මිං දීගප ඔහීනා සට් ඨි භික් ඛූ ‘‘ගථගර පස් සිස ්සාමා’’ති  න් ත් වා 
ගථගරහි සද් ධිං ගතපිටකං ගසොගධන් තා එකක් ඛරම් පි එකබයඤ් ජනම් පි 
අසගමන් තං නාම න පස් සිංසු. තස් මිං ඨාගන ගථරානං අයං කථා උදපාදි 
‘‘පරියත් ති නු ගඛො සාසනස් ස මූලං, උදාහු පටිපත් තී’’ති. පංසුකූලිකත් ගථරා 
‘‘පටිපත් ති මූල’’න් ති ආහංසු, ධම් මකථිකා ‘‘පරියත් තී’’ති. අථ ගන ගථරා 
‘‘තුම් හාකං ද් වින් නම් පි ජනානං වචනමත් ගතගනව න සක් කා විඤ් ඤාතුං, 
ජින ාසිතං සුත් තං ආහරථා’’ති ආහංසු. සුත් තං ආහරිතුං න  ාගරොති – 
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‘‘ඉගම ච, සු ද් ද, භික් ඛූ සම් මා විහගරයුං, අසුඤ් ගඤො ගලොගකො 
අරහන් ගතහි අස් සා’’ති )දී. නි. 2.214). ‘‘පටිපත් තිමූලකං, මහාරාජ, 

සත් ථුසාසනං, පටිපත් තිසාරකං, මහාරාජ, සත් ථුසාසනං, පටිපත් ති 
තිට් ඨන් තී තිට් ඨතී’’ති )මි. ප. 4.1.7) – 

සුත් තං ආහරිංසු. 

ඉමං සුත් තං සුත් වා ධම් මකථිකා අත් තගනො වාදට් ඨපනත් ථාය ඉමං සුත් තං 
ආහරිංසු – 

‘‘යාව තිට් ඨන් ති සුත් තන් තා, විනගයො යාව දිප් පති; 

තාව දක් ඛන් ති ආගලොකං, සූරිගය අබ් භුට් ඨිගත යථා. 

‘‘සුත් තන් ගතසු අසන් ගතසු, පමුට් ගඨ විනයම් හි ච; 

තගමො  විස් සති ගලොගක, සූරිගය අත් ථඞ්  ගත යථා. 

‘‘සුත් තන් ගත රක් ඛිගත සන් ගත, පටිපත් ති ගහොති රක් ඛිතා; 
පටිපත් තියං ඨිගතො ධීගරො, ගයො ක් ගඛමා න ධංසතී’’ති. 

ඉමස ්මිං සුත් ගත ආහගට පංසුකූලිකත් ගථරා තුණ් හී අගහසුං. 
ධම් මකථිකත් ගථරානංගයව වචනං පුරගතො අගහොසි. යථා හි  වසතස් ස 
 වසහස් සස් ස වා අන් තගර පගවණිපාලිකාය ගධනුයා අසති ගසො වංගසො සා 
පගවණී න ඝායති, එවගමව ආරද් ධවිපස් සකානං භික් ඛූනං සගතපි සහස් ගසපි 
විජ් ජමාගන පරියත් තියා අසති අරියමග්  පටිගවගධො නාම න ගහොති. යථා ච 
නිධිකුම් භියා ජානනත් ථාය පාසාණපිට් ගඨ අක් ඛගරසු උපනිබද් ගධසු යාව 

අක් ඛරානි ධරන් ති, තාව නිධිකුම් භී නට් ඨා නාම න ගහොති, එවගමව පරියත් තියා 

ධරමානාය සාසනං අන් තරහිතං නාම න ගහොතීති. තස්සාකධකයයොති 

තස් සායත් ගතො. 

439. කසො පනාති ගසො පාතිගමොක් ගඛො. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
 රහිතුකාමතා, උපසම් පන් නස ්ස සන් තිගක සික් ඛාපදවිවණ් ණනඤ් චාති ඉමානි 
පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

විගලඛනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. කමො නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

443. තතියං උත් තානගමව. ගමොහාගරොපනං, ගමොගහතුකාමතා, 
වුත් තනගයන සුත ාගවො, ගමොහනන් ති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

ගමොහනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ප ාරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

452. චතුත් ගථ රත්තචිත්කතොති කායසංසග්  රාග න රත් තචිත් ගතො. සගච 
පන ගමථුනරාග න රත් ගතො පහාරං ගදති, දුක් කටගමව. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. කුපිතතා, න ගමොක් ඛාධිප් පායතා, උපසම් පන් නස ්ස 
පහාරදානන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

පහාරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. තලසත්තිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

457. පඤ ්චගම න ප රිතුොමතාය දින්නත්තා දුක්ෙටන් ති එත් ථ 

පහරිතුකාමතාය පහගට පුරිමසික් ඛාපගදන පාචිත් තියං, උච් චාගරතුකාමතාය 
ගකවලං උග් ගිරණමත් ගත කගත ඉමිනා පාචිත් තියං. ඉමිනා පන විරජ් ඣිත් වා 
පහාගරො දින් ගනො, තස් මා දුක් කටං. කිමිදං දුක් කටං පහාරපච් චයා, උදාහු 
උග් ගිරණපච් චයාති? තත් ථ ගකචි තාව වදන් ති ‘‘පහාරපච් චයා එව දුක් කටං, 
උග් ගිරණපච් චයා පාචිත් තියන් ති සදුක් කටං පාචිත් තියං යුජ් ජති. පුරිමඤ් හි 
උග් ගිරණං, පච් ඡා පහාගරො, න ච පච් ඡා පහාරං නිස ්සාය පුරිමං උග් ගිරණං 
අනාපත් තිවත් ථුකං  විතුමරහතී’’ති. 

මයං පගනත් ථ එවං තක් කයාම ‘‘උග් ගිරණස් ස අත් තගනො ස ාගවගනව 
අසණ් ඨිතත් තා තප් පච් චයා පාචිත් තිගයන න  විතබ් බං, අසුද් ධචිත් ගතන 
කතපගයො ත් තා පන න සක් කා එත් ථ අනාපත් තියා  විතුන් ති දුක් කටං වුත් තං. 
‘න පහරිතුකාමතාය දින් නත් තා’ති ඉමිනා ච පහාරපච් චයා පුරිමසික් ඛාපගදන 

පාචිත් තියාසම්  ගව කාරණං වුත් තං, න පන පහාරපච් චයා දුක් කටසම්  ගව. න 
හි අපහරිතුකාමතාය පහාගර දින් ගන පුරිමසික් ඛාපගදන පහාරපච් චයා 
පාචිත් තිගයන දුක් කගටන වා  විතුං යුත් ත’’න් ති. ‘‘තිරච් ඡානාදීනං 
අසුචිකරණාදිං දිස ්වා කුජ් ඣිත් වාපි උග් ගිරන් තස් ස ගමොක් ඛාධිප් පාගයො එවා’’ති 
වදන් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. කුපිතතා, න ගමොක් ඛාධිප් පායතා, 
උපසම් පන් නස ්ස තලසත් තිඋග් ගිරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

තලසත් තිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. අමූලෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

459. ඡට් ඨං උත් තානත් ථගමව. උපසම් පන් නතා, සඞ් ඝාදිගසසස් ස 
අමූලකතා, අනුද් ධංසනා, තඞ් ඛණවිජානනාති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි 
අඞ්  ානි. 

අමූලකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සඤ්චිච්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

464. සත් තමම් පි උත් තානත් ථගමව. උපසම් පන් නතා, අඵාසුකාමතා, 
කුක් කුච් චුප් පාදනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

සඤ් චිච් චසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. උපස්සුතිසික්ඛාපදවණ්ණනා 

471. අට් ඨගම සුතිසමීපන් ති සද් දසමීපං. සුයයතීති හි සුති, සද් දස ්ගසතං 

අධිවචනං. තස් ස සමීපං උපස්සුති, සද් දසමීපන් ති වුත් තං ගහොති.  ණ්ඨිපකදසු ච 
සුයයතීති සුතීති සද් ගදොව වුත් ගතො. යත් ථ පන ඨිගතන සක් කා ගහොති සද් දං 

ගසොතුං, තත් ථ තිට් ඨන් ගතො සද් දසමීගප ඨිගතො නාම ගහොතීති ආහ ‘‘යත්ථ

ඨත්වා’’තිආදි. ගකචි පන ‘‘සුණාති එත් ථාති සුති. යත් ථ ඨිගතො සුණාති, තස් ස 
ඨානස ්ගසතං නාමං. තස් ස සමීපං උපස් සුතී’’ති වදන් ති, එවං පන  ය් හමාගන 
යස් මිං ඨාගන ඨිගතො සුණාති, තස් ස ආසන් ගන අඤ ්ඤස ්මිං පගදගස තිට් ඨතීති 

ආපජ් ජති. අට් ඨකථායඤ් ච උපස්සුති-සද් දස් ගසව අත් ථං දස් ගසතුං ‘‘යත් ථ 

ඨත් වා සක් කා ගහොති, ගතසං වචනං ගසොතු’’න් ති වුත් තං, න සුති-සද් දස් ස. තස් මා 

පුබ් බනගයොගවත් ථ පසත් ථතගරො. අථ වා උගපච් ච සුයයති එත් ථාති උපස්සුති, 

ඨානං. යං ඨානං උප ගතන සක් කා ගහොති කගථන් තානං සද් දං ගසොතුං, 

තත් ථාති එවමත් ගථො  ගහතබ් ගබො. මන්කතන්තන් ති භුම් මත් ගථ 

උපගයො වචනන් ති ආහ ‘‘මන්තයමාකන’’ති. 

473. එෙපරිච්කඡදානීති ‘‘සියා කිරියං, සියා අකිරිය’’න් ති ඉමිනා නගයන 

එකපරිච් ගඡදානි. ඉමානි හි තීණි සික් ඛාපදානි කදාචි කිරියගතො සමුට් ඨහන් ති, 

කදාචි අකිරියගතො, න එකක් ඛගණගයව කිරියාකිරියගතො සමුට් ඨහන් ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. උපසම් පන් නතා, ගචොදනාධිප් පාගයො, සවනන් ති 
ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

උපස් සුතිසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. ෙම්මපටිබා නසික්ඛාපදවණ්ණනා 

474. නවමං උත් තානත් ථගමව. ධම් මකම් මතා, ධම් මකම් මන් ති සඤ් ඤා, 
ඡන් දං දත් වා ඛියයනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

කම් මපටිබාහනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඡන්දංඅදත්වා මනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

479. දසමං උත් තානත් ථගමව. විනිච් ඡයකථාය පවත් තමානතා, 
ධම් මකම් මතා, ධම් මකම් මසඤ් ඤිතා, සමානසීමායං ඨිතතා, සමානසංවාසකතා, 
ගකොගපතුකාමතාය හත් ථපාසවිජහනන් ති ඉමානි පගනත් ථ ඡ අඞ්  ානි. 

ඡන් දං අදත් වා  මනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. දුබ්බලසික්ඛාපදවණ්ණනා 

484. එකාදසමම් පි උත් තානත් ථගමව. උපසම් පන් නතා, ධම් ගමන 
ලද් ධසම් මුතිතා, සඞ් ගඝන සද් ධිං විකප් පනුප චීවරදානං, පච් ඡා ඛීයිතුකාමතාය 
ඛියයනාති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

දුබ් බලසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

489. ද් වාදසගම නත් ථි කිඤ් චි වත් තබ් බං. 

නිට් ඨිගතො සහධම් මිකවග් ග ො අට් ඨගමො.
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9. රාජවග්ක ො 

1. අන්කතපුරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

497-499. රාජවග්  ස් ස පඨමසික් ඛාපගද අට් ඨකථායං සබ් බං 

උත් තානත් ථගමව. පාළියං පන අයමනුත් තානපදත් ගථො. ෙතං වා ෙරිස්සන්ති

වාති ගමථුනවීතික් කමනං කතං වා කරිස් සන් ති වා. ඉකමසන් ති පදං 
වි ත් තිවිපරිණාමං කත් වා උ යත් ථ ගයොගජතබ් බං ‘‘ඉගමහි කතං ඉගම 

කරිස ්සන් තී’’ති. රතනන් ති මණිරතනාදීසු යංකිඤ් චි. උභකතොති ද් වීහි පක් ගඛහි. 
‘‘උ ගතො සුජාගතො’’ති එත් තගක වුත් ගත ගයහි ගකහිචි ද් වීහි  ාග හි සුජාතතා 

විඤ ්ඤාගයයය, සුජාත-සද් ගදො ච ‘‘සුජාගතො චාරුදස් සගනො’’තිආදීසු 

ආගරොහසම් පත් තිපරියාගයොති ජාතිවගසගනව සුජාතතං වි ාගවතුං ‘‘මාතිකතොච

පිතිකතො චා’’ති වුත් තං. අගනොරසපුත් තවගසනපි ගලොගක මාතුපිතුසමඤ් ඤා 
දිස ්සති, ඉධ පන සා ඔරසපුත් තවගසගනව ඉච් ඡිතාති දස් ගසතුං 

‘‘සංසුද්ධ  ණිකෙො’’ති වුත් තං.  බ්  ං  ණ් හාති ධාගරතීති  හණී, 

 බ්  ාසයසඤ් ඤිගතො මාතුකුච් ඡිප් පගදගසො. සංසුද් ධා  හණී අස් සාති 

සංසුද්ධ  ණිකෙො, සංසුද් ධා තස් ස මාතුකුච් ඡීති වුත් තං ගහොති. 
‘‘සමගවපාකිනියා  හණියා’’ති එත් ථ පන යථාභුත් තස් ස ආහාරස් ස 
විපාචනවගසන  ණ් හනගතො අඡඩ් ඩනගතො කම් මජගතගජොධාතු ‘‘ හණී’’ති 

වුච් චති. 

යාව සත්තමාපිතාම යු ාති එත් ථ පිතු පිතා පිතාමගහො, පිතාමහස් ස යු ං 
පිතාමහයු ං. ‘‘යු ’’න් ති ආයුප් පමාණං වුච් චති. අභිලාපමත් තගමව ගචතං, 
අත් ථගතො පන පිතාමගහොගයව පිතාමහයු ං. පිතා ච මාතා ච පිතගරො, පිතූනං 
පිතගරො පිතාමහා, ගතසං යුග ො පිතාමහයුග ො, තස් මා යාව සත් තමා 
පිතාමහයු ා, පිතාමහද් වන් දාති එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. එවඤ් හි 

පිතාමහග්  හගණගනව මාතාමගහොපි  හිගතො ගහොති. යු -සද් ගදො ගචත් ථ 
එකගසගසන දට් ඨබ් ගබො යුග ො ච යුග ො ච යුග ොති. එවඤ් හි තත් ථ තත් ථ 
ද් වන් දං  හිතගමව ගහොති, තස් මා තගතො උද් ධං සබ් ගබපි පුබ් බපුරිසා 
පිතාමහයු ග්  හගණගනව  හිතා. එවං යාව සත් තගමො පිතාමහයුග ො, තාව 

සංසුද් ධ හණිගකො. 

අක්ඛිත්කතොති ‘‘අපගනථ එතං, කිං ඉමිනා’’ති එවං අක් ඛිත් ගතො 

අනවක් ඛිත් ගතො. අනුපකුට්කඨොති න උපකුට් ගඨො, න අක් ගකොසං වා නින් දං වා 

පත් තපුබ් ගබො. ගකන කාරගණනාති ආහ ‘‘ජාතිවාකදනා’’ති. එත් ථ ච 
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‘‘උ ගතො…ගප.… පිතාමහයු ා’’ති එගතන තස් ස ගයොනිගදොසා ාගවො දස් සිගතො 
සංසුද් ධ හණික ාවකිත් තනගතො, ‘‘අක් ඛිත් ගතො’’ති ඉමිනා 
කිරියාපරාධා ාගවො. කිරියාපරාගධන හි සත් තා ගඛපං පාපුණන් ති. 
‘‘අනුපකුට් ගඨො’’ති ඉමිනා අයුත් තසංසග්  ා ාගවො. අයුත් තසංසග්  ඤ් හි පටිච් ච 
සත් තා අක් ගකොසං ල න් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. ඛත් තියතා, 
අභිසිත් තතා, උභින් නම් පි සයනිඝරගතො අනික් ඛන් තතා, අප් පටිසංවිදිතතා, 
ඉන් දඛීලාතික් කගමොති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

අන් ගතපුරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. රතනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

502. දුතිගය ම ාලතං නාමාති පතිකුලං  ච් ඡන් තියා කිර තස් සා පිතා 
මහාලතාපිළන් ධනං නාම කාරාගපසි. තස් මිං පිළන් ධගන චතස් ගසො 
වජිරනාළිගයො තත් ථ තත් ථ අප් ගපතබ් බට් ඨාගන අප් පනවගසන විනිගයො ං 
අ මංසු, මුත් තානං එකාදස නාළිගයො, පවාළස් ස ද් වාවීසති නාළිගයො, මණීනං 
ගතත් තිංස නාළිගයො. ඉති එගතහි ච අඤ් ගඤහි ච 

ගවළුරියගලොහිතඞ් කමසාර ල් ලාදීහි සත් තවණ් ගණහි ච රතගනහි නිට් ඨානං 
අ මාසි. තං සීගස පටිමුක් කං යාව පාදපිට් ඨියා  ස් සති, පඤ් චන් නං හත් ථීනං 
බලං ධාරයමානාව ඉත් ථී නං ධාගරතුං සක් ගකොති. තං සන් ධාගයතං වුත් තං. 

506. ආවසථස් ස පන සුප් පපාගතො වා මුසලපාගතො වා උපචාගරො නාමාති 

ගයොගජතබ් බං. ආවසකථොති ගචත් ථ අන් ගතොආරාගම වා ගහොතු අඤ් ඤත් ථ වා, 

අත් තගනො වසනට් ඨානං වුච් චති. ඡන්කදනපිභකයනපීති වඩ් ඪකීආදීසු ඡන් ගදන, 

රාජවල් ලග සු  ගයන. තකමවභික්ඛුංආසඞ්ෙන්තීති විස් සරිත් වා  මනකාගල 

අත් තගනො පච් ඡගතො අඤ් ඤස ්සා ාවා ආසඞ් කන් ති. පතිරූපං නාම 
රතනසම් මගත පංසුකූලග්  හණං වා රතගන නිරුස් සුක් ක මනං වා. යදි හි තං 
රතනසම් මතං ආමාසං ගච, ‘‘නත් ථි එතස් ස සාමී’’ති පංසුකූලං  ගහස් සති. 
අනාමාසං ගච, ‘‘නත් ථි එතස් ස සාමී’’ති පංසුකූලඡින් නපලිගබොගධො 

නිරගපක් ගඛො  මිස් සති. සමාදකපත්වාති අඤ් ඤං සමාදගපත් වා, ‘‘උද් දිස ්ස 
අරියා තිට් ඨන් ති, එසා අරියානයාචනා’’ති )ජා. 1.7.59) වුත් තනගයන යාචිත් වාති 
අත් ගථො. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. අනනුඤ් ඤාතකරණං, පරසන් තකතා, 
විස් සාසග්  ාහපංසුකූලසඤ් ඤානං අ ාගවො, උග්  හණං වා උග්  හාපනං වාති 
ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

රතනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. විොල ාමප්පවිසනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

508. තතිගය අරියමග් ස්සාති එත් ථ සග්  මග් ග ොපි සඞ්  ගහතබ් ගබො. 
අනියයානිකත් තා සග්  ගමොක් ඛමග්  ානං තිරච් ඡානභූතා හි කථා 

තිරච්ඡානෙථා. තිරච්ඡානභූතන් ති තිගරොකරණභූතං විබන් ධනභූතං. 

රාජපටිසංයුත්තංෙථන් ති )දී. නි. අට් ඨ. 1.17; ම. නි. අට් ඨ. 2.223; සං. නි. අට් ඨ. 
3.5.1080; අ. නි. අට් ඨ. 3.10.69-70) රාජානං ආරබ්   ‘‘මහාසම් මගතො මන් ධාතා 
ධම් මාගසොගකො එවංමහානු ාගවො’’තිආදිනා නගයන පවත් තකථං. එත් ථ ච 

‘‘අසුගකො රාජා අභිරූගපො දස් සනීගයො’’තිආදිනා නගයන ග හස් සිතකථාව 
තිරච් ඡානකථා ගහොති. ‘‘ගසොපි නාම එවංමහානු ාගවො ඛයං  ගතො’’ති එවං 

පවත් තා පන අනිච් චතාපටිසංයුත් තා කම් මට් ඨාන ාගව තිට් ඨති. කචොකරසුපි 

‘‘මූලගදගවො එවංමහානු ාගවො, ගමඝමාගලො එවංමහානු ාගවො’’ති ගතසං 

කම් මං පටිච් ච ‘‘අගහො සූරා’’ති ග හස් සිතකථාව තිරච් ඡානකථා. යුද්කධපි 

 රතයුද් ධාදීසු ‘‘අසුගකන අසුගකො එවං මාරිගතො එවං විද් ගධො’’ති 
කාමස ්සාදවගසගනව කථා තිරච් ඡානකථා. ‘‘ගතපි නාම ඛයං  තා’’ති එවං 
පවත් තා පන සබ් බත් ථ කම් මට් ඨානගමව ගහොති. 

අපිච අන්නාදීසු ‘‘එවං වණ් ණවන් තං  න් ධවන් තං රසවන් තං 
ඵස් සසම් පන් නං ඛාදිම් හ භුඤ් ජිම් හ පිවිම් හ පරිභුඤ් ජිම් හා’’ති කාමස් සාදවගසන 
කගථතුං න වට් ටති, සාත් ථකං පන කත් වා ‘‘පුබ් ගබ එවං වණ් ණාදිසම් පන් නං 
අන් නං පානං වත් ථං සයනං මාලා න් ධං සීලවන් තානං අදම් හ, ගචතියපූජං 

අකරිම් හා’’ති කගථතුං වට් ටති. ඤාතිෙථාදීසුපි ‘‘අම් හාකං ඤාතකා සූරා 
සමත් ථා’’ති වා ‘‘පුබ් ගබ මයං එවං විචිගත්රහි යාගනහි විචරිම් හා’’ති වා 
අස් සාදවගසන වත් තුං න වට් ටති, සාත් ථකං පන කත් වා ‘‘ගතපි ගනො ඤාතකා 
ඛයං  තා’’ති වා ‘‘පුබ් ගබ මයං එවරූපා උපාහනා සඞ් ඝස ්ස අදම් හා’’ති වා 

කගථතබ් බං.  ාමෙථාපි සුනිවිට් ඨදුන් නිවිට් ඨසුභික් ඛදුබ් භික් ඛාදිවගසන වා 
‘‘අසුක ාමවාසිගනො සූරා සමත් ථා’’ති වා එවං අස් සාදවගසන න වට් ටති, 

සාත් ථකං පන කත් වා ‘‘සද් ධා පසන් නා’’ති වා ‘‘ඛයවයං  තා’’ති වා වත් තුං 

වට් ටති. නි මන රජනපදෙථාසුපි එගසව නගයො. 

ඉත්ථිෙථාපි වණ් ණසණ් ඨානාදීනි පටිච් ච අස් සාදවගසන න වට් ටති, ‘‘සද් ධා 

පසන් නා, ඛයං  තා’’ති එවං වත් තුං වට් ටති. සූරෙථාපි ‘‘නන් දිමිත් ගතො නාම 
ගයොගධො සූගරො අගහොසී’’ති අස් සාදවගසන න වට් ටති, ‘‘සද් ගධො අගහොසි, ඛයං 

 ගතො’’ති එවගමව වට් ටති. විසිඛාෙථාපි ‘‘අසුකා විසිඛා සුනිවිට් ඨා දුන් නිවිට් ඨා 
සූරා සමත් ථා’’ති අස් සාදවගසගනව න වට් ටති, ‘‘සද් ධා පසන් නා, ඛයං 
 තා’’ඉච් ගචව වට් ටති. 
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පටුන 

කුම්භට්ඨානෙථාති කුටට් ඨානකථා උදකතිත් ථකථා වුච් චති, කුම්  දාසීකථා 
වා. සාපි ‘‘පාසාදිකා නච් චිතුං  ායිතුං ගඡකා’’ති අස් සාදවගසන න වට් ටති, 

‘‘සද් ධා පසන් නා’’තිආදිනා නගයගනව වට් ටති. පුබ්බකපතෙථාති 
අතීතඤාතිකථා. තත් ථ වත් තමානඤාතිකථාසදිගසොව විනිච් ඡගයො. 

නානත්තෙථාති පුරිමපච් ඡිමකථාවිමුත් තා අවගසසා නානාස ාවා 

නිරත් ථකකථා. කලොෙක්ඛායිොති ‘‘අයං ගලොගකො ගකන නිම් මිගතො, අසුගකන 

පජාපතිනා බ්රහ් මුනා ඉස් සගරන වා නිම් මිගතො, කාගකො ගසගතො අට් ඨීනං 
ගසතත් තා, බකා රත් තා ගලොහිතස් ස රත් තත් තා’’ති එවමාදිකා 
ගලොකායතවිතණ් ඩසල් ලාපකථා. උප් පත් තිඨිතිසංහාරාදිවගසන ගලොකං 

අක් ඛායතීති කලොෙක්ඛායිො. සමුද්දක්ඛායිො නාම කස ්මා සමුද් ගදො සා ගරො, 
සා රස ්ස රඤ් ගඤො පුත් ගතහි ඛතත් තා සා ගරො. ඛගතො අම් ගහහීති හත් ථමුද් දාය 
නිගවදිතත් තා සමුද් ගදොති එවමාදිකා නිරත් ථකා සමුද් දක් ඛායිකකථා. 

ඉති  ගවො ඉති අ ගවොති යං වා තං වා නිරත් ථකකාරණං වත් වා 

පවත් තිතකථා ඉතිභවාභවෙථා. එත් ථ ච භකවොති සස් සතං, අභකවොති උච් ගඡදං. 

භකවොති වුද් ධි, අභකවොති හානි. භකවොති කාමසුඛං, අභකවොති අත් තකිලමගථො. 
ඉති ඉමාය ඡබ් බිධාය ඉති වා වකථාය සද් ධිං බාත් තිංස තිරච් ඡානකථා නාම 

ගහොති. අථ වා පාළියං සරූපගතො අනා තාපි අරඤ් ඤපබ් බතනදීදීපකථා ඉති-

සද් ගදන සඞ්  ගහත් වා ඡත් තිංස තිරච් ඡානකථාති වුච් චති. ඉතිවාති හි එත් ථ ඉති-

සද් ගදො පකාරත් ගථ, වා-සද් ගදො විකප් පත් ගථ. ඉදං වුත් තං ගහොති – ‘‘එවංපකාරං 

ඉගතො අඤ් ඤං වා තාදිසං නිරත් ථකකථං කගථන් තී’’ති. ආදිඅත් ගථ වා ඉති-

සද් ගදො ‘‘ඉති වා ඉති එවරූපා නච් චගීතවාදිතවිසූකදස් සනා පටිවිරගතො’’තිආදීසු 
)දී. නි. 1.10, 194) විය, එවමාදිං අඤ ්ඤම් පි තාදිසං කථං කගථන් තීති අත් ගථො. 

512. අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස උපචාකරො අදින්නාදාකන වුත්තනකයකනව 

කවදිතබ්කබොති ඉමිනා දුතියගලඩ් ඩුපාගතො ඉධ උපචාගරොති දස් ගසති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. සන් තං භික් ඛුං අනාපුච් ඡනා, 
අනුඤ් ඤාතකාරණා ාගවො, විකාගල  ාමප් පවිසනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි 
අඞ්  ානි. 

විකාල ාමප් පවිසනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. සූචිඝරසික්ඛාපදවණ්ණනා 

517. චතුත් ගථ තං අස්ස අත්ථීති පඨමං භින් දිත් වා පච් ඡා ගදගසතබ් බත් තා 

තං ග දනකං තස් ස පාචිත් තියස ්ස අත් ථීති කභදනෙං, පාචිත් තියං. 

අස් සත් ථිඅත් ගථ අ-කාරපච් චගයො දට් ඨබ් ගබො. වාසිජකටති වාසිදණ් ඩගක. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. සූචිඝරතා, අට් ඨිමයාදිතා, අත් තගනො අත් ථාය 
කරණං වා කාරාගපත් වා වා පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

සූචිඝරසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. මඤ්චපීඨසික්ඛාපදවණ්ණනා 

522. පඤ ්චගම කඡදනෙං වුත්තනයකමවාති ගඡදනගමව ගඡදනකං, තං 

තස් ස අත් ථීති කඡදනෙන් ති ඉමමත් ථං අතිදිස් සති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
පමාණාතික් කන් තමඤ් චපීඨතා, අත් තගනො අත් ථාය කරණං වා කාරාගපත් වා වා 
පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

මඤ් චපීඨසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. තූකලොනද්ධසික්ඛාපදවණ්ණනා 

526. ඡට් ගඨ තූලංපක්ඛිපිත්වාති ගහට් ඨා චිමිලිකං පත් ථරිත් වා තස් ස උපරි 

තූලං පක් ඛිපිත් වාති අත් ගථො. කපොටකිතූලන් ති එරකතූලාදි යංකිඤ් චි 
තිණජාතීනං තූලං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. තූගලොනද් ධමඤ් චපීඨතා, 
අත් තගනො අත් ථාය කරණං වා කාරාගපත් වා වා පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ 
ද් ගව අඞ්  ානි. අත් තනා කාරාපිතස් ස හි පටිලා මත් ගතගනව පාචිත් තියං. 
ගතගනව පද ාජගන ‘‘පටිලාග න උද් දාගලත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බ’’න් ති 

වුත් තං. කෙනචි පන ‘‘පටිලාග න උද් දාගලත් වා පාචිත් තියං ගදගසතබ් බන් ති 
එත් ථ කිඤ් චාපි පටිලා මත් ගතගනව පාචිත් තියං විය දිස් සති, පරිග ොග ගයව 
ආපත් ති දට් ඨබ් බා. ‘අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’ති වචනං එත් ථ සාධක’’න් ති වුත් තං, තං තස් ස මතිමත් තං. න හි 

‘‘අඤ ්ගඤන කතං පටිලභිත් වා පරිභුඤ් ජති, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති ඉදං 
අත් තනා කාරාපිතං සන් ධාය වුත් තං, කරණකාරාපනපච් චයා ච ඉමිනා 
සික් ඛාපගදන පාචිත් තියං වුත් තං, න පරිග ො පච් චයා. ‘‘න, භික් ඛගව, 

තූගලොනද් ධං මඤ් චං වා පීඨං වා පරිභුඤ් ජිතබ් බං, ගයො පරිභුඤ් ගජයය, ආපත් ති 
දුක් කටස ්සා’’ති හි ඛන් ධගක වුත් තත් තා අත් තනා වා කතං ගහොතු අඤ් ගඤන වා, 
පරිභුඤ් ජන් තස් ස පරිග ො පච් චයා දුක් කටගමව, න පාචිත් තියං.
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තූගලොනද් ධසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නිසීදනසික්ඛාපදවණ්ණනා 

531. සත් තගම යං වත් තබ් බං, තං නිසීදනසන් ථතසික් ඛාපගද වුත් තගමව. 
නිසීදනස ්ස පමාණාතික් කන් තතා, අත් තගනො අත් ථාය කරණං වා කාරාගපත් වා 
වා පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

නිසීදනසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

537-542. අට් ඨමනවමදසගමසු නත් ථි වත් තබ් බං, අඞ්  ානිපි සත් තගමව 

වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බානි. 

නිට් ඨිගතො රාජවග් ග ො නවගමො. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

ඛුද් දකවණ් ණනා සමත් තා. 

පාචිත් තියකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 

6. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං 

පාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

552. පාටිගදසනීගයසු පඨගම ‘‘ ාරය් ං ආවුකසොතිආදි

පටිකදකසතබ්බාොරදස්සන’’න් ති වචනගතො පාළියං ආ තනගයගනව ආපත් ති 

ගදගසතබ් බා. අසප්පායන් ති සග්  ගමොක් ඛානං අහිතං අනනුකූලං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. පරිපුණ් ණූපසම් පන් නතා, අඤ් ඤාතිකතා, අන් තරඝගර ඨිතාය 
හත් ථගතො සහත් ථා පටිග්  හණං, යාවකාලිකතා, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ පඤ ්ච අඞ්  ානි. 

557-562. දුතියතතියචතුත් ගථසු නත් ථි වත් තබ් බං, අඞ් ග සු පන දුතිගය 

පරිපුණ් ණූපසම් පන් නතා, පඤ ්චග ොජනතා, අන් තරඝගර ඨිතාය 
අනුඤ් ඤාතප් පකාරගතො අඤ් ඤථා ගවොසාසනා, අනිවාරණා, අජ් ගඣොහාගරොති 
ඉමානි පඤ් ච අඞ්  ානි.
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තතිගය ගසක් ඛසම් මතතා, පුබ් ගබ අනිමන් තිතතා, අගිලානතා, 
ඝරූපචාගරොක් කමනං, ඨගපත් වා නිච් ච ත් තාදීනි අඤ් ඤං ආමිසං  ගහත් වා 
භුඤ ්ජනන් ති ඉමානි පඤ් ච අඞ්  ානි. 

චතුත් ගථ යථාවුත් තආරඤ් ඤකගසනාසනතා, යාවකාලිකස් ස 
අතත් ථජාතකතා, අගිලානතා, අගිලානාවගසසකතා, අප් පටිසංවිදිතතා, 
අජ් ඣාරාගම පටිග්  හණං, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි සත් ත අඞ්  ානි. 

පාටිගදසනීයසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාටිගදසනීයකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 

 

7. කසඛියෙණ්ඩං 

1. පරිමණ්ඩලවග් වණ්ණනා 

ගසඛිගයසු සික්ඛිතසික්කඛනාති චතූහි මග් ග හි තිස් ගසො සික් ඛා සික් ඛිත් වා 

ඨිගතන, සබ් බගසො පරිනිට් ඨිතකිච් ගචනාති වුත් තං ගහොති. තාදිනාති අට් ඨහි 
ගලොකධම් ගමහි අකම් පියට් ගඨන තාදිනා. 

576. සික්ඛාෙරණීයාති ‘‘එවං නිවාගසස් සාමී’’ති ආරාගමපි අන් තරඝගරපි 

සබ් බත් ථ සික් ඛා කත් තබ් බා. එත් ථ ච යස් මා වත් තක් ඛන් ධගක වුත් තවත් තානිපි 

සික් ඛිතබ් බත් තා ගසඛියාගනව ගහොන් ති, තස් මා පාරාජිකාදීසු විය පරිච් ගඡගදො න 
කගතො, චාරිත් තනයදස් සනත් ථඤ ්ච ‘‘ගයො පන භික් ඛු ඔලම් ගබන් ගතො 
නිවාගසයය, දුක් කට’’න් ති එවං ආපත් තිනාගමන අවත් වා ‘‘සික් ඛා කරණීයා’’ති 
එවං සබ් බසික් ඛාපගදසු පාළි ආගරොපිතා. පද ාජගන පන ‘‘ආපත් ති 
දුක් කටස ්සා’’ති වුත් තත් තා සබ් බත් ථ අනාදරියකරගණ දුක් කටං ගවදිතබ් බං. 

වුත්තන් ති මහාඅට් ඨකථායං වුත් තං. යස් මා අට් ඨඞ් ගුලමත් තං ඔතාගරත් වා 
නිවත් ථගමව නිසින් නස ්ස චතුරඞ් ගුලමත් තං ගහොති, තස් මා උග ොගපගත 

අට් ඨකථාවාදා එකපරිච් ගඡදා. කත සබ්කබති නිවාසනගදොසා. 

තං පනාති තං අනාදරියං. කිඤ් චාපි කුරුන් දිවාදං පච් ඡා වදන් ගතන 
‘‘පරිමණ් ඩලං නිවාගසතුං අජානන් තස් ස අනාපත් තී’’ති අයමත් ගථො 
පතිට් ඨාපිගතො, තථාපි නිවාසනවත් තං සාධුකං උග්  ගහතබ් බගමව. සඤ් චිච් ච 
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අනුග්  ණ් හන් තස් ස අනාදරියං සියා. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. 
අට් ඨ. පරිමණ් ඩලසික් ඛාපදවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘අජානන් තස ්සාති පරිමණ් ඩලං 
නිවාගසතුං අජානන් තස ්ස අනාපත් ති, අපිච නිවාසනවත් තං 
උග්  ගහතබ් බ’’න් ති. 

සචිත්තෙන් ති වත් ථුවිජානනචිත් ගතන පණ් ණත් තිවිජානනචිත් ගතන ච 
සචිත් තකං ‘‘අනාදරියං පටිච් චා’’ති වුත් තත් තා. ‘‘පාණාතිපාතාදි විය 
නිවාසනගදොගසො ගලොක රහිගතො න ගහොතීති පණ් ණත් තිවජ් ජ’’න් ති 

ඵුස්සකදවත්කථකරො ආහ. උපතිස්සත්කථකරො පන ‘‘යස් මා අනාදරියවගසගනව 
ආපජ් ජිතබ් බත් තා ගකවලං අකුසලගමව, තඤ් ච පකතියා වජ් ජං, සඤ ්චිච් ච 
වීතික් කමනඤ් ච ගදොමනස් සිතස ්ගසව ගහොති, තස් මා ගලොකවජ් ජං අකුසලචිත් තං 
දුක් ඛගවදන’’න් ති ආහ. අනාදරියං, අනාපත් තිකාරණා ාගවො, 
අපරිමණ් ඩලනිවාසනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. යථා ගචත් ථ, එවං 
සබ් බත් ථ පුරිමානි ද් ගව තත් ථ තත් ථ වුත් තපටිපක් ඛකරණඤ් චාති තීණිගයව 
ගහොන් ති. 

577. දුතියාදීසු අකනෙප්පොරං ගිහිපාරුතන් ති ගසතපටපාරුතං 
පරිබ් බාජකපාරුතං එකසාටකපාරුතන් තිආදි අගනකප් පග දං ගිහිපාරුතං. 

තස් සත් ගථො ඛන් ධගකගයව ආවි  විස ්සති. වි ාකරපීති බුද් ධුපට් ඨානාදිකාලං 
සන් ධාය වුත් තං. 

578. ‘‘සුප් පටිච් ඡන් ගනො’’ති වුත් තත් තා ‘‘සසීසං පාරුගතො සබ් බථා 
සුප් පටිච් ඡන් නත් තා සුප් පටිච් ඡන් ගනො නාම ගහොතී’’ති යස ්ස සියා, තං 

සන් ධායාහ ‘‘න සසීසංපාරුකතනා’’තිආදි. 

582. එෙස්මිං පන ඨාකන ඨත්වාති එත් ථ ‘‘ ච් ඡන් ගතොපි පරිස් සයා ාවං 

ඔගලොගකතුං ල තිගයව, තථා  ාගම පූජ’’න් ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

පරිමණ් ඩලවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. උජ්ජග්ඝිෙවග් වණ්ණනා 

586. දුතියවග් ග   සනීයස්මිංවත්ථුස්මින් ති හාසජනගක කාරගණ. 

උජ් ජග් ඝිකවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ඛම්භෙතවග් වණ්ණනා 
603. තතියවග් ග  පත් ගත සඤ් ඤා පත් තසඤ් ඤා, සා අස් ස අත් ථීති 

පත්තසඤ්ඤී, අත් තගනො  ාජගන උපනිබන් ධසඤ් ඤී හුත් වාති අත් ගථො. 

බයඤ ්ජනං පන අනාදියිත් වා අත් ථමත් තගමව දස් ගසතුං ‘‘පත්කත සඤ්ඤං

ෙත්වා’’ති වුත් තං. 

604. ඔකලොණීති එකා බයඤ් ජනවිකති. ‘‘ගයො ගකොචි සුද් ගධො 

කඤ් ජිකතක් කාදිරසඔ’’ති ගකචි. සාෙසූකපයය-ග්  හගණන යා කාචි 

සූගපයයසාගකහි කතා බයඤ් ජනවිකති වුත් තා. මංසරසාදීනීති ආදි-සද් ගදන 
අවගසසා සබ් බාපි බයඤ් ජනවිකති සඞ්  හිතාති දට් ඨබ් බං. ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. සමසූපකපටිග්  හණසික් ඛාපදවණ් ණනා( 
වුත් තං ‘‘ඨගපත් වා පන සූපං අවගසසා සබ් බාපි සූගපයයා බයඤ් ජනවිකති 
රසරගසො නාම ගහොතී’’ති. 

605. සමපුණ්ණන් ති අධිට් ඨානුප ස ්ස පත් තස ්ස අන් ගතොමුඛවට් ටිගලඛං 

අනතික් කාගමත් වා රචිතං. සමභරිතන් ති තස් ගසව ගවවචනං. ඵලාඵලාදීති ආදි-

සද් ගදන ඔදනාදිම් පි සඞ්  ණ් හාති. ක ට්ඨා ඔකරො තීති සමන් තා 
ඔකාසසබ්  ාවගතො චාලියමානං ගහට් ඨා  ස් සති. මත් ථගක ථූපීකතං පූවගමව 

වටංසකසදිසත් තා ‘‘පූවවටංසෙ’’න් ති වුත් තං. පුප්ඵවටංසොදීසුපි එගසව 
නගයො. 

යස් මා ‘‘සමතිත් තිගකො පිණ් ඩපාගතො පටිග්  ගහතබ් ගබො’’ති වචනං 
පිණ් ඩපාගතො සම් පුණ් ගණො පටිග්  ගහතබ් ගබොති දීගපති, තස් මා අත් තගනො 
හත් ථ ගත පත් ගත පිණ් ඩපාගතො දියයමාගනො ථූපීකගතොපි ගච ගහොති, වට් ටතීති 
දීගපති. ‘‘ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස් සා’’ති හි 
වචනං පඨමං ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං පච් ඡා පටිග්  ණ් හගතො ආපත් තීති දීගපති. 
‘‘පත් ගත පටිග්  ණ් හගතො ච ථූපීකතං ගහොති, වට් ටති අථූපීකතස් ස 

පටිග්  හිතත් තා, පගයොග ො පන නත් ථි අඤ් ඤත්ර පුබ් බගදසා’’ති කෙනචි වුත් තං, 
තං න සාරගතො පච් ගචතබ් බං. ‘‘න ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං පටිග්  ණ් හාතී’’ති 
වචනං පඨමං ථූපීකතස් ගසව පච් ඡා පටිග්  ණ් හනං දීගපති. න හි හත් ථ ගතපි 
පත් ගත දියයමානං ථූපීකතං  ණ් හන් ගතො ථූපීකතං පිණ් ඩපාතං 
පටිග්  ණ් හන් ගතො නාම න ගහොති, න ච ගතන සමතිත් තිගකො පිණ් ඩපාගතො 
පටිග්  හිගතොති සක් කා විඤ ්ඤාතුං. ‘‘ථූපීකත’’න් ති ච  ාවනපුංසකනිද් ගදගස 
 ය් හමාගන අයමත් ගථො සුට් ඨුතරං පාකගටොගයවාති. 
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ඛම්  කතවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සක්ෙච්චවග් වණ්ණනා 

608. චතුත් ථවග් ග  සපදානන් ති එත් ථ දානං වුච් චති අවඛණ් ඩනං, අගපතං 
දානගතො අපදානං, අනවඛණ් ඩනන් ති අත් ගථො. සහ අපදාගනන සපදානං, 

අවඛණ් ඩනවිරහිතං, අනුපටිපාටියාති වුත් තං ගහොති. ගතනාහ ‘‘තත්ථ තත්ථ

ඔධිංඅෙත්වාඅනුපටිපාටියා’’ති. 

611. යස් මිං සමගය ‘‘පාගණො න හන් තබ් ගබො’’ති රාජාගනො ග රිං 

චරාගපන් ති, අයං මාඝාතසමකයො නාම. ඉධ අනාපත් තියං ගිලාගනො න ආ ගතො, 

තස් මා ගිලානස් සපි ආපත් ති. සූගපොදනවිඤ් ඤත් තිසික් ඛාපගද අසඤ්චිච්ච 

අස්සතියාති එත් ථ ‘‘මුගඛ පක් ඛිපිත් වා පුන විප් පටිසාරී හුත් වා ඡඩ් ගඩන් තස් ස 
අරුචියා පවිසන් ගත ‘අසඤ් චිච් චා’ති වුච් චති, විඤ ්ඤත් තිම් පි අවිඤ් ඤත් තිම් පි 
එතස ්මිං ඨාගන ඨිතං සහසා  ගහත් වා භුඤ් ජන් ගත ‘අස් සතියා’ති වුච් චතී’’ති 

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

614-615. උජ් ඣාගන සඤ් ඤා උජ් ඣානසඤ් ඤා, සා අස් ස අත් ථීති 

උජ්ඣානසඤ්ඤී. ‘‘මයූරණ් ඩං අතිමහන් ත’’න් ති වචනගතො 
මයූරණ් ඩප් පමාගණො කබගළො න වට් ටති. ගකචි පන ‘‘මයූරණ් ඩගතො මහන් ගතො 
න වට් ටතී’’ති වදන් ති, තං න  ගහතබ් බං, ‘‘නාතිමහන් ත’’න් ති ච 
අතිමහන් තස ්ගසව පටික් ඛිත් තත් තා ඛුද් දගක ආපත් ති න දිස් සති. ‘‘මයූරණ් ඩං 
අතිමහන් තං, කුක් කුටණ් ඩං අතිඛුද් දකං, ගතසං ගවමජ් ඣප් පමාගණො’’ති ඉමිනා 
පන සාරුප් පවගසන ඛුද් දකම් පි පටික් ඛිපිත් වා පරිච් ගඡගදො න දස් සිගතොති 
ගවදිතබ් බං. 

සක් කච් චවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ෙබළවග් වණ්ණනා 

618. පඤ ්චමවග් ග  සබ්බං  ත්ථන් ති එත් ථ  ත්ථ-සද් ගදො තගදකගදගසසු 
අඞ් ගුලීසු දට් ඨබ් ගබො ‘‘හත් ථමුද් දා’’තිආදීසු විය, සමුදාගය පවත් තගවොහාරස් ස 
අවයගවපි වත් තනගතො එකඞ් ගුලිම් පි මුගඛ පක් ඛිපිතුං න වට් ටති. 

කබළවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. සුරුසුරුවග් වණ්ණනා 

627. ඡට් ඨවග් ග  සීතීෙකතොති සීතට් ගටො, සීතපීළිගතොති වුත් තං ගහොති. 

සිලෙබුද්කධොති පරිහාසවචනගමතං. සිලකඤ් හි කඤ් චි දිස් වා ‘‘බුද් ගධො 
අය’’න් ති ගවොහරන් ති. 

634. විලීවච්ඡත්තන් ති ගවණුවිලීගවහි කතං ඡත් තං. තත්ථජාතෙදණ්ඩකෙන

ෙතන් ති තාලපණ් ණං සහ දණ් ඩගකන ඡින් දිත් වා තගමව ඡත් තදණ් ඩං 

කගරොන් ති ග ොපාලකාදගයො විය, තං සන් ධාගයතං වුත් තං. ඡත්තපාදුොය වා

ඨිතං ක ොතීති එත් ථ ඡත් තපාදුකා වුච් චති ඡත් තාධාගරො. යස් මිං ඡත් තං 
අපතමානං කත් වා ඨගපන් ති, තාදිසිකාය ඡත් තපාදුකාය ඨිතං ඡත් තං 
‘‘ඡත් ත’’න් ති අජ් ඣාහරිතබ් බං. ‘‘ඡත් තං ඡත් තපාදුකාය ඨිත’’න් තිපි පඨන් ති, 

තත් ථාපි අයගමවත් ගථො. 

637. චාකපොති මජ් ගඣ වඞ් කා කාචදණ් ඩසදිසා ධනුවිකති. කෙොදණ්කඩොති 

වට් ටලදණ් ඩා ධනුවිකති. පටිමුක්ෙන් ති පගවසිතං ලග් ගිතං. 

සුරුසුරුවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පාදුෙවග් වණ්ණනා 

647. සත් තමවග් ග  පටිච්ඡන්කනොහත්වාති ගසො කිර රත් ති ාග  උයයානං 
 න් ත් වා අම් බං අභිරුහිත් වා සාඛාය සාඛං අම් බං ඔගලොගකන් ගතො විචරි. තස් ස 

තථා කගරොන් තස් ගසව රත් ති වි ායි. ගසො චින් ගතසි ‘‘සගච ඉදානි ඔතරිත් වා 
 මිස් සාමි, දිස ්වා මං ගචොගරොති  ගහස් සන් ති, රත් ති ාග   මිස් සාමී’’ති. 
අගථකං විටපං අභිරුහිත් වා නිලීගනො අච් ඡි. තං සන් ධාගයතං වුත් තං. ගසො 
රුක් ඛගතො ඔතරන් ගතො එකං ඔලම් බිනිසාඛං  ගහත් වා ගතසං උභින් නම් පි 

අන් තගර පතිට් ඨාසි. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘කතසං ද්වින්නම්පි අන්තරා

රුක්ඛකතො පතිකතො’’ති. පාළියා අත්ථං න ජානන්තීති අත් තගනො  හණස් ස 
අත් ථං න ජානන් ති. 

ජාතෙපාළියං (ජා. 1.4.33) පන අයං  ාථා – 

‘‘සබ් බමිදං චරිමං කතං, උග ො ධම් මං න පස් සගර; 

උග ො පකතියා චුතා, ගයො චායං මන් ගතජ් ඣාගපති; 

ගයො ච මන් තං අධීයතී’’ති. – 
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එවමා තා. තස් සායමත් ගථො )ජා. අට් ඨ. 3.4.33) – සබ්බමිදංචරිමංෙතන් ති යං 
අම් ගහහි තීහි ජගනහි කතං, සබ් බමිදං කිච් චං ලාමකං නිම් මරියාදං අධම් මිකං. 
එවං අත් තගනො ගචොර ාවං ගතසඤ් ච මන් ගතසු අ ාරවං  රහිත් වා පුන ඉතගර 

ද් ගවගයව  රහන් ගතො ‘‘උකභොධම්මංනපස්සකර’’තිආදිමාහ. තත් ථ උකභොති 
ඉගම ද් ගවපි ජනා  රුකාරාරහං ගපොරාණකධම් මං න පස් සන් ති, තගතොව 

ධම් මපකතිගතො චුතා. ධම් ගමො හි පඨමුප් පත් තිවගසන පෙති නාම. වුත් තම් පි 
ගචතං – 

‘‘ධම් ගමො හගව පාතුරගහොසි පුබ් ගබ, 

පච් ඡා අධම් ගමො උදපාදි ගලොගක’’ති. )ජා. 1.11.28); 

කයොචායන් ති ගයො ච අයං නීගච නිසීදිත් වා මන් ගත අජ් ඣාගපති, ගයො ච උච් ගච 
නිසීදිත් වා අධීයතීති. 

සාලීනන් ති අයං  ාථාපි – 

‘‘සාලීනං ඔදනං භුඤ් ගජ, සුචිං මංසූපගසචනං; 
තස් මා එතං න ගසවාමි, ධම් මං ඉසීහි ගසවිත’’න් ති. )ජා. 1.4.34) – 

එවං ජාතගක ආ තා. තත් ථ සුචින් ති පණ් ඩරං පරිසුද් ධං. මංසූපකසචනන් ති 
නානප් පකාරාය මංසවිකතියා සිත් තං භුඤ් ගජ, භුඤ ්ජාමීති අත් ගථො. ගසසං 
පාකටගමව. 

ධිරත්ථූති ධි අත් ථු, නින් දා  වතූති අත් ගථො,  රහාම තං මයන් ති වුත් තං 

ගහොති. ලද්ධලාකභොති ධනලා ං යසලා ඤ් ච සන් ධාය වදති. 

විනිපාතනක තුනාති විනිපාතනස් ස ගහතු ාගවන. වුත්ති නාම ක ොතීති 
යථාවුත් ගතො දුවිගධොපි ලාග ො අපායසංවත් තනිකතාය සම් පරාගය 
විනිපාතනගහතු ාගවන පවත් තනගතො සම් පති අධම් මචරගණන පවත් තනගතො 

ච වුත් ති නාම ගහොතීති අත් ගථො. එවරූපා යා වුත්තීති එවරූපා 

ධනලා යසලා සඞ් ඛාතා යා වුත් ති. අධම්මචරකණන වාති වා-සද් ගදො 

සම් පිණ් ඩනත් ගථො. ත්වන් ති උපගයො ත් ගථ පච් චත් තවචනං, තං ඉච් ගචව වා 

පාගඨො. අස්මාති පාසාණාධිවචනගමතං. 

පාදුකවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ගසසං උත් තානගමව. 
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ගසඛියකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 

අධිකරණසමගථසු යං වත් තබ් බං, තං අට් ඨකථායං ආ තට් ඨාගනගයව 
දස් සයිස් සාම. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

භික් ඛුවි ඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවි ඞ් ග ො නිට් ඨිගතො. 
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නගමො තස් ස   වගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

භික් ඛුනීවි ඞ්  වණ් ණනා 

භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා 

පාරාජිෙෙණ්ඩං 

1. පඨමපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

656. භික් ඛුනීවි ඞ් ග  කයොති ගයො භික් ඛුනීනං වි ඞ් ග ො. මි ාරනත්තාති 

මජ් ඣපදගලොගපගනතං වුත් තන් ති ආහ ‘‘මි ාරමාතුයාපනනත්තාක ොතී’’ති. 

මි ාරමාතාති විසාඛාගයතං අධිවචනං. නවෙම්මාධිට්ඨායිෙන් ති 
නවකම් මසංවිධායිකං. බයඤ් ජනානං පටිවිජ් ඣිතබ් ගබො ආකාගරො 
නාති ම් භීගරො, යථාසුතං ධාරණගමව තත් ථ කරණීයන් ති සතියා බයාපාගරො 

අධිගකො, පඤ ්ඤා තත් ථ ගුණීභූතාති වුත් තං ‘‘සතිපුබ්බඞ් මාය පඤ්ඤායා’’ති. 

සති පුබ් බඞ්  මා එතිස් සාති සතිපුබ්බඞ් මා. පුබ් බඞ්  මතා ගචත් ථ පධාන ාගවො 
‘‘මගනොපුබ් බඞ්  මා’’තිආදීසු විය. අත් ථග්  හගණ පන පඤ් ඤාය බයාපාගරො 
අධිගකො පටිවිජ් ඣිතබ් බස් ස අත් ථස් ස අති ම් භීරත් තාති ආහ 

‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ් මාය සතියා’’ති. ආලසියවිරහිතාති ගකොසජ් ජරහිතා. යථා 
අඤ ්ඤා කුසීතා නිසින් නට් ඨාගන නිසින් නාව ගහොන් ති, ඨිතට් ඨාගන ඨිතාව, එවං 
අහුත් වා විප් ඵාරිගකන චිත් ගතන සබ් බකිච් චං නිප් ඵාගදති. 

සබ් බා භික් ඛුනිගයො සත් ථුලද් ධූපසම් පදා සඞ් ඝගතො ලද් ධූපසම් පදාති දුවිධා. 
 රුධම් මපඅග්  හගණන හි ලද් ධූපසම් පදා මහාපජාපතිග ොතමී සත් ථුසන් තිකාව 

ලද් ධූපසම් පදත් තා සත්ථුලද්ධූපසම්පදා නාම. ගසසා සබ් බාපි සඞ්ඝකතො

ලද්ධූපසම්පදා. තාපි එකගතොඋපසම් පන් නා උ ගතොඋපසම් පන් නාති දුවිධා. 
තත් ථ යා තා මහාපජාපතිග ොතමියා සද් ධිං නික් ඛන් තා පඤ් චසතා 

සාකියානිගයො, තා එෙකතොඋපසම්පන්නා භික් ඛුසඞ් ඝගතො එව 

ලද් ධූපසම් පදත් තා, ඉතරා උභකතොඋපසම්පන්නා උ ගතොසඞ් ගඝ 
උපසම් පන් නත් තා. එහිභික් ඛුනී ාගවන උපසම් පන් නා පන භික් ඛුනිගයො න 
සන් ති තාසං තථා උපසම් පදාය අ ාවගතො. යදි එවං ‘‘එහි භික් ඛුනී’’ති ඉධ 
කස ්මා වුත් තන් ති? ගදසනාය ගසොතපතිත ාවගතො. අයඤ් හි ගසොතපතිතතා නාම 
කත් ථචි ලබ්  මානස් සපි අග්  හගණන ගහොති, යථා අභිධම් ගම 
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මගනොධාතුනිද් ගදගස )ධ. ස. 160-161) ලබ්  මානම් පි ඣානඞ්  ං 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණගසොගත පතිතාය න උද් ධටං කත් ථචි ගදසනාය අසම්  වගතො, 
යථා තත් ගථව වත් ථුනිද් ගදගස )ධ. ස. 984 ආදගයො( හදයවත් ථු. කත් ථචි 
අලබ්  මානස ්සපි  හණවගසන යථාඨිතකප් පීනිද් ගදගස. යථාහ – 

‘‘කතගමො ච පුග්  ගලො ඨිතකප් පී? අයඤ් ච පුග්  ගලො 
ගසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් ගනො අස් ස, කප් පස ්ස ච 
උඩ් ඩය් හනගවලා අස් ස, ගනව තාව කප් ගපො උඩ් ඩය් ගහයය, යාවායං 
පුග්  ගලො න ගසොතාපත් තිඵලං සච් ඡිකගරයයා’’ති (පු. ප. 17). 

එවමිධාපි අලබ්  මාන හණවගසන ගවදිතබ් බං. පරිකප් පවචනඤ් ගහතං ‘‘සගච 
  වා භික් ඛුනී ාවගයො යං කඤ් චි මාතු ාමං ‘එහි භික් ඛුනී’ති වගදයය, එවං 
භික් ඛුනී ාගවො සියා’’ති. 

කස ්මා පන   වා එවං න කගථසීති? තථා කතාධිකාරානං අ ාවගතො. ගය 
පන ‘‘අනාසන් නාසන් නිහිත ාවගතො’’ති කාරණං වත් වා ‘‘භික් ඛූ එව හි සත් ථු 
ආසන් නචාරිගනො සදා සන් නිහිතා ච ගහොන් ති, තස් මා ගත එව ‘එහිභික් ඛූ’ති 
වත් තබ් බතං අරහන් ති, න භික් ඛුනිගයො’’ති වදන් ති, තං ගතසං මතිමත් තං සත් ථු 
ආසන් නදූර ාවස් ස  බ් බා බ් බ ාවසිද් ධත් තා. වුත් තඤ් ගහතං   වතා – 

‘‘සඞ් ඝාටිකණ් ගණ ගචපි ගම, භික් ඛගව, භික් ඛු  ගහත් වා පිට් ඨිගතො 
පිට් ඨිගතො අනුබන් ගධො අස් ස පාගද පාදං නික් ඛිපන් ගතො, ගසො ච ගහොති 

අභිජ් ඣාලු කාගමසු තිබ් බසාරාග ො බයාපන් නචිත් ගතො 
පදුට් ඨමනසඞ් කප් ගපො මුට් ඨස ්සති අසම් පජාගනො අසමාහිගතො 
විබ්  න් තචිත් ගතො පාකතින් ද්රිගයො, අථ ගඛො ගසො ආරකාව මය් හං, අහඤ් ච 
තස් ස. තං කිස් ස ගහතු? ධම් මඤ ්හි ගසො, භික් ඛගව, භික් ඛු න පස් සති, 

ධම් මං අපස් සන් ගතො න මං පස් සති. ගයොජනසගත ගචපි ගසො, භික් ඛගව, 

භික් ඛු විහගරයය, ගසො ච ගහොති අනභිජ් ඣාලු කාගමසු න තිබ් බසාරාග ො 
අබයාපන් නචිත් ගතො අප් පදුට් ඨමනසඞ් කප් ගපො උපට් ඨිතස් සති 

සම් පජාගනො සමාහිගතො එකග්  චිත් ගතො සංවුතින් ද්රිගයො, අථ ගඛො ගසො 
සන් තිගකව මය් හං, අහඤ් ච තස් ස. තං කිස ්ස ගහතු? ධම් මඤ ්හි ගසො, 
භික් ඛගව, භික් ඛු පස් සති, ධම් මං පස් සන් ගතො මං පස් සතී’’ති )ඉතිවු. 92). 

තස් මා අකාරණං ගදසගතො සත් ථු ආසන් නානාසන් නතා. අකතාධිකාරතාය පන 

භික් ඛුනීනං එහිභික් ඛුනූපසම් පදාය අගයො යතා ගවදිතබ් බා. 
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යදි එවං යං තං ගථරී ාථාසු  ද් දාය කුණ් ඩලගකසාය වුත් තං – 

‘‘නිහච් ච ජාණුං වන් දිත් වා, සම් මුඛා අඤ් ජලිං අකං; 
එහි  ද් ගදති මං අවච, සා ගම ආසූපසම් පදා’’ති. )ගථරී ා. 109); 

තථා අපදාකනපි – 

‘‘ආයාචිගතො තදා ආහ, එහි  ද් ගදති නායගකො; 
තදාහං උපසම් පන් නා, පරිත් තං ගතොයමද් දස’’න් ති. )අප. ගථරී 2.3.44); 

තං කථන් ති? නයිදං එහිභික් ඛුනී ාගවන උපසම් පදං සන් ධාය වුත් තං, 
උපසම් පදාය පන ගහතු ාවගතො ‘‘යා සත් ථු ආණත් ති, සා ගම ආසූපසම් පදා’’ති 

වුත් තා. තථා හි වුත් තං අට්ඨෙථායං (ගථරී ා. අට් ඨ. 111) ‘‘එහි  ද් ගද 
භික් ඛුනුපස ්සයං  න් ත් වා භික් ඛුනීනං සන් තිගක පබ් බජ උපසම් පජ් ජස් සූති මං 
අවච ආණාගපසි, සා සත් ථු ආණා මය් හං උපසම් පදාය කාරණත් තා උපසම් පදා 

ආසි අගහොසී’’ති. අපදාන ාථායම් පි එවගමව අත් ගථො  ගහතබ් ගබො. තස් මා 
භික් ඛුනීනං එහිභික් ඛුනූපසම් පදා නත් ථිගයවාති නිට් ඨගමත් ථ  න් තබ් බං. යථා 
ගචතං ගසොතපතිතවගසන ‘‘එහි භික් ඛුනී’’ති වුත් තං, එවං ‘‘තීහි සරණ මගනහි 
උපසම් පන් නාති භික් ඛුනී’’ති ඉදම් පි ගසොතපතිතවගසගනව වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං 
සරණ මනූපසම් පදායපි භික් ඛුනීනං අසම්  වගතො. 

659. භික් ඛුවි ඞ් ග  ‘‘කායසංසග්  ං සාදිගයයයා’’ති අවත් වා 

‘‘සමාපජ් ගජයයා’’ති වුත් තත් තා ‘‘භික්ඛු ආපත්තියා න ොකරතබ්කබො’’ති 

වුත් තං. තබ්බහලනකයනාති කිරියාසමුට් ඨානස ්ගසව බහුල ාවගතො. දිස් සති හි 
තබ් බහුලනගයන තබ් ගබොහාගරො යථා ‘‘බ්රාහ් මණ ාගමො’’ති. බ්රාහ් මණ ාගමපි හි 

අන් තමගසො රජකාදීනි පඤ් ච කුලානි සන් ති. සාති කිරියාසමුට් ඨානතා. 

662. තකථවාති කායසංසග්  රාග න අවස් සුගතොගයවාති අත් ගථො. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

පඨමපාරාජිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

666. දුතිගය ‘‘කිස ්ස පන ත් වං අගයය ජානං පාරාජිකං ධම් මං 
අජ් ඣාපන් න’’න් ති වචනගතො ‘‘උද් දිට් ඨා ගඛො අයයාගයො අට් ඨ පාරාජිකා 
ධම් මා’’තිආදිවචනගතො ච භික් ඛුනීවි ඞ්  ං පත් වා සාධාරණානි සික් ඛාපදානි 
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  105 

පටුන 

භික් ඛූනං උප් පන් නවත් ථුස ්මිංගයව ‘‘යා පන භික් ඛුනී ඡන් දගසො ගමථුනං ධම් මං 
පටිගසගවයය, අන් තමගසො තිරච් ඡාන ගතනපි, පාරාජිකා ගහොති 
අසංවාසා’’තිආදිනා නගයන සවිගසසම් පි අවිගසසම් පි මාතිකං ඨගපත් වා 
අනුක් කගමන පද ාජනං ආපත් තිග දං තිකච් ගඡදං අනාපත් තිවාරඤ් ච 
අනවගසසං වත් වා විත් ථාගරසි. සඞ් ගීතිකාරගකහි පන 
අසාධාරණපඤ් ඤත් තිගයොගයව ඉධ විත් ථාරිතාති ගවදිතබ් බා. 

අථ උපරිගමසු ද් වීසු අපඤ් ඤත් ගතසු අට් ඨන් නං පාරාජිකානං 

අඤ ්ඤතරන් ති ඉදං වචනං න යුජ් ජතීති ආහ ‘‘ඉදඤ්ච පාරාජිෙං පච්ඡා 

පඤ්ඤත්ත’’න් තිආදි. යදි එවං ඉමස් මිං ඔකාගස කස් මා ඨපිතන් ති ආහ 

‘‘පුරිකමනපනසද්ධිංයු ළත්තා’’තිආදි, පුරිගමන සද් ධිං එකසම් බන් ධ ාවගතො 
ඉධ වුත් තන් ති අධිප් පාගයො. ‘‘අට් ඨන් නං පාරාජිකානං අඤ් ඤතර’’න් ති 
වචනගතො ච වජ් ජපටිච් ඡාදිකං යා පටිච් ඡාගදති, සාපි වජ් ජපටිච් ඡාදිකාගයවාති 
දට් ඨබ් බං. කිඤ් චාපි වජ් ජපටිච් ඡාදනං ගපමවගසන ගහොති, තථාපි 
සික් ඛාපදවීතික් කමචිත් තං ගදොමනස් සිතගමව ගහොතීති කත් වා 

‘‘දුක්ඛකවදන’’න් ති වුත් තං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

දුතියපාරාජිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

668. තතියං උත් තානත් ථගමව. 

4. චතුත්ථපාරාජිෙසික්ඛාපදවණ්ණනා 

675. චතුත් ගථ කලොෙස්සාදමිත්තසන්ථවවකසනාති ගලොකස් සාදසඞ් ඛාතස් ස 

මිත් තසන් ථවස ්ස වගසන. වුත් තගමවත් ථං පරියායන් තගරන වි ාගවතුං 

‘‘ොයසංසග් රාක නා’’ති වුත් තං. 

තිස්සිත්ථිකයො කමථුනං තං න කසකවති )පරි. අට් ඨ. 481) යා තිස් ගසො 

ඉත් ථිගයො වුත් තා, තාසුපි යං තං ගමථුනං නාම, තං න ගසවති. තකයොපුරිකසති 

තගයො පුරිගසපි උප න් ත් වා ගමථුනං න ගසවති. තකයොචඅනරියපණ්ඩකෙති 
උ ගතොබයඤ් ජනසඞ් ඛාගත තගයො අනරිගය, තගයො ච පණ් ඩගකති ඉගමපි ඡ 

ජගන උප න් ත් වා ගමථුනං න ගසවති. නචාචකර කමථුනංබයඤ්ජනස්මින් ති 

අනුගලොමපාරාජිකවගසනපි අත් තගනො නිමිත් ගත ගමථුනං නාචරති. කඡජ්ජං

සියා කමථුනධම්මපච්චයාති සියා ගමථුනධම් මපච් චයා පාරාජිකන් ති අයං 
පඤ ්ගහො අට් ඨවත් ථුකංව සන් ධාය වුත් ගතො. තස් සා හි ගමථුනධම් මස් ස 
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පුබ් බ ා කායසංසග්  ං ආපජ් ජිතුං වායමන් තියා ගමථුනධම් මපච් චයා ගඡජ් ජං 
ගහොති. ගඡගදොගයව ගඡජ් ජං. 

කමථුනධම්මස්සපුබ්බභා ත්තාති ඉමිනා ගමථුනධම් මස් ස පුබ් බ ා භූගතො 

කායසංසග් ග ොගයව තත් ථ කමථුනධම්ම-සද් ගදන වුත් ගතො, න 

ද් වයංද් වයසමාපත් තීති දීගපති. වණ්ණාවණ්කණොති ද් වීහි සුක් කවිස ්සට් ඨි 

වුත් තා.  මනුප්පාදනන් ති සඤ් චරිත් තං. සබ්බපකදසූති 
‘‘සඞ් ඝාටිකණ් ණග්  හණං සාදිගයයයා’’තිආදීසු. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
කායසංසග්  රාග ො, සඋස ්සාහතා, අට් ඨමස් ස වත් ථුස් ස පූරණන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

චතුත් ථපාරාජිකසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භික් ඛුනීවි ඞ් ග  පාරාජිකකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාරාජිකකණ් ඩං නිට් ඨිතං.
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2. සඞ්ඝාදිකසසෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 

1. පඨමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

679. සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩස් ස පඨමසික් ඛාපගද ද්වීසු ජකනසූති 

අඩ් ඩකාරගකසු ද් වීසු ජගනසු. කයො කෙොචීති ගතසුගයව ද් වීසු ගයො ගකොචි, 

අඤ ්ගඤො වා ගතහි ආණත් ගතො. දුතියස්සආකරොකචතීති එත් ථාපි ද් වීසු ජගනසු 
යස් ස කස ්සචි දුතියස් ස කථං ගයො ගකොචි ආගරොගචතීති එවමත් ගථො 

 ගහතබ් ගබොති ආහ ‘‘දුතියස්ස ආකරොකචතීති එත්ථාපි එකසව නකයො’’ති. 

 ති තන් ති චිරකාලපවත් තං. 

ආපත්තීති ආපජ් ජනං. ස  වත්ථුජ්ඣාචාරාති වත් ථුවීතික් කගමන සහ. 

සහගයොග  කරණවචනප් පසඞ් ග  ඉදං නිස ්සක් කවචනං. යන් ති යං ධම් මං. 

නිස්සාකරතීති ආපන් නං භික් ඛුනිසඞ් ඝම් හා නිස ්සාගරති. ගහතුම් හි චායං 

කත් තුගවොහාගරො. නිස් සාරණගහතුභූගතො හි ධම් ගමො නිස්සාරණීකයොති වුත් ගතො. 
ගීවාගයව ගහොති, න පාරාජිකං අනාණත් තියා  හිතත් තා. යථා දාසදාසීවාපීආදීනි 
සම් පටිච් ඡිතුං න වට් ටති, එවං ගතසං අත් ථාය අඩ් ඩකරණම් පි න වට් ටතීති ආහ 

‘‘අයංඅෙප්පියඅඩ්කඩොනාම, න වට්ටතී’’ති. 

එත් ථ ච සගච අධිකරණට් ඨානං  න් ත් වා ‘‘අම් හාකං එගසො දාගසො, දාසී, 

වාපී, ගඛත් තං, ආරාගමො, ආරාමවත් ථු,  ාගවො, අජා, කුක් කුටා’’තිආදිනා 
ගවොහරති, අකප් පියං. ‘‘අයං අම් හාකං ආරාමිගකො, අයං වාපී ඉත් ථන් නාගමන 
සඞ් ඝස ්ස  ණ් ඩගධොවනත් ථාය දින් නා, ඉගතො ගඛත් තගතො ආරාමගතො 
උප් පජ් ජනකචතුපච් චයා ඉගතො  ාවිගතො මහිංසිගතො අජාගතො 
උප් පජ් ජනකග ොරසා ඉත් ථන් නාගමන සඞ් ඝස ්ස දින් නාති පුච් ඡිගත වා 
අපුච් ඡිගත වා වත් තුං වට් ටතී’’ති වදන් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
අනාකඩ් ඪිතාය අඩ් ඩකරණං, අඩ් ඩපරිගයොසානන් ති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව 
අඞ්  ානි. 

පඨමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

683. දුතිගය මල්ල ණභටිපුත්ත ණාදිෙන් තිආදීසු මල්ල කණො නාම 
නාරායන ත් තිගකො තත් ථ තත් ථ 

පානීයට් ඨපනගපොක් ඛරණීඛණනාදිපුඤ් ඤකම් මකාරගකො  ගණො, 
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භටිපුත්ත කණො නාම කුමාර ත් තික ගණො. ධම්ම කණොති සාසන ත් ති ගණො 

අගනකප් පකාරපුඤ් ඤකම් මකාරක ගණො වුච් චති.  න්ධිෙකසණීති 

අගනකප් පකාරසු න් ධිවිකතිකාරගකො  ගණො. දුස්සිෙකසණීති 

ගපසකාරක ගණො. ෙප්ප තිෙන් ති කප් පිය ාවං  තං. 

වුට්ඨාකපන්තියාති උපසම් පාගදන් තියා. ‘‘ගචොරිං වුත් තනගයන අනාපුච් ඡා 
පබ් බාගජන් තියා දුක් කට’’න් ති වදන් ති. පණ් ණත් තිං අජානන් තා අරියාපි 
වුට් ඨාගපන් තීති වා කම් මවාචාපරිගයොසාගන ආපත් තික් ඛගණ 

විපාකාබයාකතසමඞ් ගිතාවගසන වා ‘‘තිචිත්ත’’න් ති වුත් තන් ති ගවදිතබ් බං. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. ගචොරිතා, ගචොරිසඤ් ඤා, අඤ ්ඤත්ර 
අනුඤ් ඤාතකාරණා වුට් ඨාපනන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

දුතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතියසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

692. තතිගය පරික්කඛපං අතික්ොකමන්තියාති සක ාමගතො අඤ් ඤස ්ස 
 ාමස ්ස පරික් ගඛපං අතික් කාගමන් තියා. ‘‘ ාමන් තරං  ච් ගඡයයා’’ති හි 
වචනගතො අඤ් ඤස ්ස  ාමස ්ස පරික් ගඛපං අතික් කාගමන් තියා එව ආපත් ති, න 

සක ාමස ්ස. අඤ් ගඤො හි  ාගමො  ාමන් තරං. අපරික්ඛිත්තස්ස  ාමස්ස

උපචාරන් ති එත් ථ උපචාර-සද් ගදන ඝරූපචාරගතො පඨමගලඩ් ඩුපාතසඞ් ඛාතං 
පරික් ගඛපාරහට් ඨානං  හිතං, න තගතො දුතියගලඩ් ඩුපාතසඞ් ඛාගතො 

උපචාගරොති ආහ ‘‘පරික්කඛපාර ට්ඨාන’’න් ති. ගතගනව පාළියං ‘‘උපචාරං 
අතික් කාගමන් තියා’’ති වුත් තං. අඤ් ඤථා යථා විකාල ාමප් පවිසනසික් ඛාපගද 
‘‘පරික් ඛිත් තස ්ස  ාමස් ස පරික් ගඛපං අතික් කමන් තස ්ස, අපරික් ඛිත් තස් ස 

 ාමස ්ස උපචාරං ඔක් කමන් තස ්සා’’ති )පාචි. 513) වුත් තං, එවමිධාපි 

‘‘පරික් ඛිත් තස ්ස  ාමස් ස පරික් ගඛපං අතික් කාගමන් තියා අපරික් ඛිත් තස් ස 

 ාමස ්ස උපචාරං ඔක් කමන් තියා’’ති වගදයය. සඞ් ගඛපගතො වුත් තමත් ථං 

වි ජිත් වා දස් ගසන් ගතො ‘‘අපිකචත්ථා’’තිආදිමාහ. වි ාරස්ස 

චතු ාමසාධාරණත්තාති ඉමිනා ‘‘විහාරගතො එකං  ාමං  න් තුං වට් ටතී’’ති 
එත් ථ කාරණමාහ. විහාරස් ස චතු ාමසාධාරණත් තාගයව හි චතූසු  ාගමසු 
යංකිඤ් චි එකං  ාමං  න් තුං වට් ටති. 

යත්ථාති යස ්සං නදියං. ‘‘පඨමං පාදං උත් තාගරන් තියා ආපත් ති 
ථුල් ලච් චයස් ස, දුතියං පාදං උත් තාගරන් තියා ආපත් ති සඞ් ඝාදිගසසස් සා’’ති 

වචනගතො නදිං ඔතරිත් වා පදසා උත් තරන් තියා එව ආපත් තීති ආහ ‘‘කසතුනා
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 ච්ඡති, අනාපත්තී’’තිආදි. පරතීරකමව අක්ෙමන්තියා අනාපත්තීති නදිං 
අගනොතරිත් වා යානනාවාදීසු අඤ ්ඤතගරන  න් ත් වා පරතීරගමව 

අක් කමන් තියා අනාපත් ති. උභයතීකරසු විචරන්ති, වට්ටතීති ඉදං අසතිපි 
නදීපාර මගන උපරි වක් ඛමානස ්ස විනිච් ඡයස ්ස ඵලමත් තදස් සනත් ථං 

වුත් තන් ති ගවදිතබ් බං. ඔරිමතීරකමව ආ ච්ඡති, ආපත්තීති පරතීරං 

 න් තුකාමතාය ඔතිණ් ණත් තා වුත් තං. තකමව තීරන් ති තගමව ඔරිමතීරං. 

අනාපත්තීති පරතීරං  න් තුකාමතාය අ ාවගතො අනාපත් ති. 

තාදිකසඅරඤ්කඤති ‘‘බහිඉන් දඛීලා සබ් බගමතං අරඤ් ඤ’’න් ති )වි . 529) 

එවං වුත් තලක් ඛගණ අරඤ් ගඤ. අථ තාදිසස් ගසව අරඤ් ඤස ්ස  හිත ාගවො 

කථං විඤ් ඤායතීති ආහ ‘‘කතකනවා’’තිආදි. ඉමිනා හි අට් ඨකථාවචගනන 
ඊදිගසපි  ාමසමීගප දස් සනූපචාගර විජහිගත සතිපි සවනූපචාගර ආපත් ති 
ගහොතීති විඤ් ඤායති. මග්  මූළ ්හා උච් චාසද් දං කගරොන් තීති ආහ 

‘‘මග් මූළ් සද්කදන වියා’’ති. සද්දායන්තියාති සද් දං කගරොන් තියා. 

පුරිමාකයොති පුගරතරං  ච් ඡන් තිගයො. අඤ්ඤං මග් ං  ණ් ාතීති 
මග්  මූළ ්හත් තා, න ඔහාතුං, තස් මා ද් වින් නම් පි අනාපත් ති. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. අනන් තරාගයන එක ාගවො,  ාමන් තර මනාදීසු 
අඤ ්ඤතරතාපජ් ජනං, ආපදාය අ ාගවොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

තතියසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. චතුත්ථසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

694. චතුත් ගථ ොරෙ ණස්සාති උක් ගඛපනීයකම් මකාරක ණස් ස. 

ගතචත් තාලීසප් පග දං වත් තං ඛන් ධගක ආවි  විස් සති. කනත්ථාරවත්කතති 
නිත් ථරණගහතුම් හි වත් ගත. ගසසං උත් තානගමව. ධම් ගමන කම් ගමන 
උක් ඛිත් තතා, අඤ ්ඤත්ර අනුඤ් ඤාතකාරණා ඔසාරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව 
අඞ්  ානි. 

චතුත් ථසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 
701. පඤ ්චගම එතං න වුත්තන් ති ‘‘භික් ඛුනියා අවස් සුත ාගවො 

දට් ඨබ් ගබො’’ති එතං නියමනං න වුත් තං. තන් ති තං නියගමත් වා අවචනං. පාළියා

සකමතීති ‘‘එකගතො අවස් සුගත’’ති අවිගසගසත් වා වුත් තපාළියා 
‘‘අනවස ්සුගතොති ජානන් තී පටිග්  ණ් හාතී’’ති ඉමාය ච පාළියා සගමති. යදි හි 
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පුග්  ලස ්ස අවස් සුත ාගවො නප් පමාණං, කිං ‘‘අනවස ්සුගතොති ජානන් තී’’ති 
ඉමිනා වචගනන, ‘‘අනාපත් ති උ ගතොඅනවස් සුතා ගහොන් ති, අනවස් සුතා 

පටිග්  ණ් හාතී’’ති එත් තකගමව වත් තබ් බං සියා. ‘‘උභකතොඅනවස්සුතා 

ක ොන්ති, අනවස්සුකතොති ජානන්තී පටිග් ණ් ාතී’’ති ඉමස් ස ච 

අනාපත් තිවාරස් ස අයමත් ගථො. උග ො ගච අනවස් සුතා, සබ් බථාපි අනාපත් ති. 
අථ භික් ඛුනී අනවස් සුතා සමානා අවස් සුතම් පි ‘‘අනවස ්සුගතො’’ති සඤ් ඤාය 
තස් ස හත් ථගතො පටිග්  ණ් හාති, එවම් පි අනාපත් ති. අථ සයං අනවස් සුතාපි 
අඤ ්ඤං අනවස් සුතං වා අවස් සුතං වා ‘‘අවස් සුගතො’’ති ජානාති, දුක් කටගමව. 
වුත් තඤ ්ගහතං අනන් තරසික් ඛාපගද ‘‘කිස ්ස ත් වං අගයය න පටිග්  ණ් හාසීති. 
අවස් සුතා අගයයති. ත් වං පන අගයය අවස් සුතාති. නාහං අගයය අවස් සුතා’’ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. උදකදන් තගපොනගතො අඤ ්ඤං අජ් ගඣොහරණීයං, 
උ ගතොඅවස් සුතතා, සහත් ථා  හණං, අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ 

චත් තාරි අඞ්  ානි. 

පඤ ්චමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඡට්ඨසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

705. ඡට් ගඨ පරිවාර ාථාය අයමත් ගථො. නකදතිනපටිග් ණ් ාතීති )පරි. 
අට් ඨ. 481) න උගයයොජිකා ගදති, නාපි උගයයොජිතා තස් සා හත් ථගතො  ණ් හාති. 

පටිග් ක ොකතනනවිජ්ජතීති ගතගනව කාරගණන උගයයොජිකාය හත් ථගතො 

උගයයොජිතාය පටිග්  ගහො න විජ් ජති. ආපජ්ජති  රුෙන් ති එවං සන් ගතපි 
අවස් සුතස ්ස හත් ථගතො පිණ් ඩග්  හගණ උගයයොගජන් තී සඞ් ඝාදිගසසාපත් තිං 

ආපජ් ජති. තඤ්ච පරිකභො පච්චයාති තඤ් ච පන ආපත් තිං ආපජ් ජමානා තස් සා 
උගයයොජිතාය පරිග ො පච් චයා ආපජ් ජති. තස් සා හි ග ොජනපරිගයොසාගන 
උගයයොජිකාය සඞ් ඝාදිගසගසො ගහොති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
මනුස් සපුරිසතා, අඤ් ඤත්ර අනුඤ් ඤාතකාරණා ඛාදනීයං ග ොජනීයං  ගහත් වා 
භුඤ ්ජාති උගයයොජනා, ගතන වචගනන  ගහත් වා ඉතරිස් සා 
ග ොජනපරිගයොසානන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ඡට් ඨසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සත්තමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 

709. සත් තගම කින්නුමාවසමණිකයොති කිං නු ඉමා එව සමණිගයො. 

තාසා න් ති තාසං අහං. ගසසං උත් තානගමව. 
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සත් තමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා.  

715. අට් ඨමං උත් තානත් ථගමව. 

9. නවමසඞ්ඝාදිකසසසික්ඛාපදවණ්ණනා 
721. නවගම වජ්ජප්පටිච්ඡාදිොති ඛුද් දානුඛුද් දකවජ් ජස් ස පටිච් ඡාදිකා. 

සමනු ාසනකම් මකාගල ගචත් ථ ද් ගව තිස ්ගසො එකගතො සමනු ාසිතබ් බා. 

නවමසඞ් ඝාදිගසසසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

727. දසමං උත් තානත් ථගමව. 

භික් ඛුනීවි ඞ් ග  සඞ් ඝාදිගසසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ඝාදිගසසකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 
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3. නිස්සග්ගියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 
733. නිස ්සග් ගිගයසු පඨමං උත් තානගමව. 

740. දුතිගය ‘‘අයයාය දම්මීති එවං පටිලද්ධන් ති නිස ්සට් ඨපටිලද් ධං. 

ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායම් පි ‘‘නිස ්සට් ඨං පටිලභිත් වාපි යථාදාගනගයව 

උපගනතබ් බ’’න් ති වුත් තං. යථාදාකනකයව උපකනතබ්බන් ති යථා දායගකන 
දින් නං, තථා උපගනතබ් බං, අකාලචීවරපක් ගඛගයව ඨගපතබ් බන් ති වුත් තං 
ගහොති. එත් ථ ච  ාජාපිතාය ලද් ධචීවරගමව නිස් සග් ගියං ගහොති, තං 
විනයකම් මං කත් වාපි අත් තනා න ල ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
අකාලචීවරතා, තථාසඤ් ඤිතා, කාලචීවරන් ති අධිට් ඨාය ගලගසන  ාජාපනං, 
පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

743. තතිගය කමතන් ති ගම එතං. සකසඤ් ඤාය  හිතත් තා පාචිත් තියං 
දුක් කටඤ් ච වුත් තං. ඉතරථා  ණ් ඩග් ගඝන කාගරතබ් බං. උපසම් පන් නතා, 
පරිවත් තිතචීවරස් ස විකප් පනුප තා, සකසඤ් ඤාය අච් ඡින් දනං වා 
අච් ඡින් දාපනං වාති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

748-752. චතුත් ගථ ආ ටසප්පිං දත්වාති අත් තගනො දත් වා. යමෙං

පචිතබ්බන් ති සප් පිඤ් ච ගතලඤ් ච එකගතො කත් වා පචිතබ් බං. ගලගසන 
 ගහතුකාමතා, අඤ ්ඤස් ස විඤ ්ඤාපනං, පටිලාග ොති ඉමානි පගනත් ථ තීණි 

අඞ්  ානි. 

753. පඤ ්චගම සාති ථුල් ලනන් දා. අයන් ති අයං සික් ඛමානා. කචතාකපත්වාති

ජානාකපත්වාඉච්කචවඅත්කථොති ඉධ වුත් තං, මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
අඤ ්ඤගචතාපනසික් ඛාපදවණ් ණනා( පන ‘‘අඤ ්ඤං ගචතාගපත් වාති අත් තගනො 
කප් පිය ණ් ගඩන ඉදං නාම ආහරාති අඤ් ඤං පරිවත් තාගපත් වා’’ති වුත් තං, 
තස් මා ‘‘ගචතාගපත් වා’’ති ඉමස ්ස පරිවත් තාගපත් වාතිපි අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. 

අඤ්ඤං කචතාකපයයාති ‘‘එවං ගම ඉදං දත් වා අඤ් ඤම් පි ආහරිස් සතී’’ති 
මඤ ්ඤමානා ‘‘න ගම ඉමිනා අත් ගථො, ඉදං නාම ගම ආහරා’’ති තගතො අඤ් ඤං 
ගචතාගපයය. 

758. ඡට් ගඨ ධම්මකිච්චන් ති පුඤ ්ඤකම් මං. පාවාරිෙස්සාති 
දුස් සවාණිජකස් ස. යාය ගචතාපිතං, තස් සාගයව නිස් සග් ගියං 
නිස ්සට් ඨපටිලාග ො ච, තස් මා තාය භික් ඛුනියා නිස ්සට් ඨං පටිලභිත් වා 
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යථාදාගන උපගනතබ් බං, න අත් තනා  ගහතබ් බං. අඤ්ඤස්සත්ථායාති 

චීවරාදීසු අඤ් ඤතරස් සත් ථාය. අඤ්ඤුද්දිසිකෙනාති පුරිමස් ගසවත් ථදීපනං. 

පරික්ඛාකරනාති කප් පිය ණ් ගඩන. 

764. සත් තගම සයං යාචිතකෙනාති සයං යාචිතගකනාපීති අත් ගථො. 
ගතගනව පාළියං ‘‘ගතන ච පරික් ඛාගරන සයම් පි යාචිත් වා’’ති වුත් තං, 

තගතොගයව මාතිොට්ඨෙථායං ‘‘සඤ ්ඤාචිගකනාති සයං යාචිතගකනාපී’’ති 
අත් ගථො වුත් ගතො. 

768-773. අට් ඨමනවමදසමානි උත් තානත් ථාගනව. 

784. එකාදසගම යස් මා පවාරිතට් ඨාගන විඤ් ඤත් ති නාම න 
පටිගසගධතබ් බා, තස් මා   වා ධම් මනිමන් තනවගසන පවාරිතට් ඨාගන 
‘‘වගදයයාසි ගයනත් ගථො’’ති වුත් තාය ‘‘චතුක් කංසපරමං විඤ් ඤාගපතබ් බ’’න් ති 

පරිච් ගඡදං දස් ගසතීති ගවදිතබ් බං. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
 රුපාවුරණසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘ගචතාගපතබ් බන් ති ඨගපත් වා සහධම් මිගක 
ච ඤාතකපවාරිගත ච අඤ් ගඤන කිස් මිඤ් චිගදව ගුගණ පරිතුට් ගඨන වගදයයාසි 
ගයනත් ගථොති වුත් තාය විඤ ්ඤාගපතබ් බ’’න් ති වුත් තං788. ද් වාදසමං 
උත් තානත් ථගමව. 

භික් ඛුනීවි ඞ් ග  නිස් සග් ගියපාචිත් තියසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිස ්සග් ගියකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 
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4. පාචිත්තියෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 

1. ලසුණවග් වණ්ණනා 

793-797. පාචිත් තිගයසු ලසුණවග්  ස් ස පඨගම ජාතිං සරතීති ජාතිස්සකරො.

සභාකවකනවාති සූපසම් පාකාදිං විනාව. බදරසාළවං නාම බදරඵලානි 
සුක් ඛාගපත් වා චුණ් ගණත් වා කත් තබ් බා ඛාදනීයවිකති. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. ආමකලසුණඤ් ගචව අජ් ගඣොහරණඤ් චාති ඉමානි පගනත් ථ 
ද් ගව අඞ්  ානි. 

798-802. දුතියතතියචතුත් ථානි උත් තානත් ථාගනව. 

812. පඤ ්චගම ද්වින්නං පබ්බානං උපරීති එත් ථ ද් වින් නං අඞ් ගුලීනං සහ 

පගවසගන එගකකාය අඞ් ගුලියා එගකකං පබ් බං කත් වා ද් වින් නං පබ් බානං 
උපරි. එකඞ් ගුලිපගවසගන ද් වින් නං පබ් බානං උපරි න වට් ටතීති ගවදිතබ් බං. 

ම ාපච්චරියම්පි අයගමව නගයො දස් සිගතො. උදකසුද් ධිපච් චගයන පන සතිපි 
ඵස් සසාදියගන යථාවුත් තපරිච් ගඡගද අනාපත් ති. 

815-817. ඡට් ගඨ ආසුම්භිත්වාති පාගතත් වා. දධිමත්ථූති දධිමණ් ඩං දධිම් හි 
පසන් ගනොදකං. භුඤ් ජන් තස ්ස භික් ඛුගනො හත් ථපාගස ඨානං, පානීයස් ස වා 
විධූපනස ්ස වා  හණන් ති ඉමානි පගනත් ථ ද් ගව අඞ්  ානි. 

822. සත් තගම ‘‘පටිග්  ණ් හාති, ආපත් ති දුක් කටස් සා’’ති ඉදං 

පුබ් බපගයො දුක් කටස් ස නිදස ්සනමත් තන් ති ආහ ‘‘න කෙවලං

පටිග්  කණකයව ක ොතී’’තිආදි. පමාණන් ති පාචිත් තියාපත් තියා පමාණං. 
ඉගමහිගයව ද් වීහි පාචිත් තියං ගහොති, නාඤ් ගඤහි  ජ් ජනාදීහීති අත් ගථො. 

වුත් තගමවත් ථං විත් ථාරගතො දස් ගසතුං ‘‘තස්මා’’තිආදිමාහ. තං

පුබ්බාපරවිරුද්ධන් ති පුනපි වුත් තන් ති වුත් තවාදං සන් ධායාහ. අඤ් ඤාය 
විඤ ්ඤත් තියා ලද් ධම් පි හි අනාණත් තියා විඤ් ඤත් තියා ඉමිස ්සා අවිඤ් ඤත් තියා 
ලද් ධපක් ඛං  ජති, තස් මා ගහට් ඨා අවිඤ් ඤත් තියා ලද් ගධ කරණකාරාපගනසු 
විගසසං අවත් වා ඉධ විගසසවචනං පුබ් බාපරවිරුද් ධං. යදි ගචත් ථ කරගණ 
පාචිත් තියං, කාරාපගනපි පාචිත් තිගයගනව  විතබ් බං. අථ කාරාපගන දුක් කටං, 
කරගණපි දුක් කගටගනව  විතබ් බං. න හි කරගණ වා කාරාපගන වා විගසගසො 
අත් ථි, තස් මා අඤ් ඤාය විඤ් ඤත් තියා ලද් ධං සයං  ජ් ජනාදීනි කත් වාපි 
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කාරාගපත් වාපි භුඤ් ජන් තියා දුක් කටගමවාති ඉදගමත් ථ සන් නිට් ඨානං. 

අවිකසකසන වුත්තන් ති කරණකාරාපනානං සාමඤ් ඤගතො වුත් තං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. සත් තන් නං ධඤ් ඤානං අඤ් ඤතරස ්ස විඤ් ඤාපනං වා 
විඤ ්ඤාපාපනං වා, පටිලාග ො,  ජ් ජනාදීනි කත් වා වා කාගරත් වා වා 
අජ් ගඣොහරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

824. අට් ඨගම නිබ්බිට්කඨොති පතිට් ඨාපිගතො. කෙණීති රඤ් ගඤො දාතබ් බස ්ස 

ආයස ්ගසතං අධිවචනං. ඨානන්තරන් ති  ාමජනපදාදිඨානන් තරං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. උච් චාරාදි ාගවො, අනවගලොකනං, වළඤ් ජනට් ඨානං, 
තිගරොකුට් ටපාකාරතා, ඡඩ් ඩනං වා ඡඩ් ඩාපනං වාති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච 
අඞ්  ානි. 

830. නවගම සබ්කබසන් ති භික් ඛුස් ස භික් ඛුනියා ච. ඉධ ගඛත් තපාලකා 

ආරාමාදිග ොපකා ච සාමිො එව. 

836. දසගම එෙපකයොක නාති එකදිසාවගලොකනපගයොග න. 

කතසංකයවාති ගයසං නච් චං පස් සති. කිඤ් චාපි සයං නච් චනාදීසු පාචිත් තියං 
පාළියං න වුත් තං, තථාපි අට් ඨකථාපමාගණන  ගහතබ් බන් ති දස් ගසතුං 

‘‘සබ්බඅට්ඨෙථාසු වුත්ත’’න් ති ආහ. ‘‘ආරාකම ඨත්වාති න ගකවලං ඨත් වා, 
තගතො තගතො  න් ත් වාපි සබ් බිරියාපගථහි ල ති, ‘ආරාගම ඨිතා’ති පන 
ආරාමපරියාපන් න ාවදස් සනත් ථං වුත් තං. ඉතරථා නිසින් නාපි න ලග යයා’’ති 

තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. නච් චාදීනං 
අඤ ්ඤතරතා, අඤ ්ඤත්ර අනුඤ් ඤාතකාරණා  මනං, දස් සනං වා සවනං වාති 
ඉමානි පගනත් ථ තීණි අඞ්  ානි. 

ලසුණවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අන්ධොරවග් වණ්ණනා 

841. අන් ධකාරවග්  ස් ස පඨගම දාකන වා පූජාය වාති දානනිමිත් තං වා 

පූජානිමිත් තං වා. මන්කතතීති කගථති. රත් තන් ධකාරතා, පුරිසස් ස හත් ථපාගස 
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ඨානං වා සල් ලපනං වා, සහායා ාගවො, රගහොගපක් ඛතාති ඉමානි පගනත් ථ 
චත් තාරි අඞ්  ානි. 

842-846. දුතියතතියචතුත් ථානි උත් තානත් ථාගනව. 

856-857. පඤ ්චගම අකනොවස්සෙං අතික්ොකමන්තියාති ඡන් නස ්ස අන් ගතො 
නිසීදිත් වා පක් කමන් තිං සන් ධාය වුත් තං. ‘‘උපචාගරො ද් වාදසහත් ගථො’’ති 

වදන් ති. පල්ලඞ්ෙස්ස අකනොොකසති ඌරුබද් ධාසනස ්ස අගනොකාගස 
අප් පගහොන් ගත. පුගර ත් තතා, අන් තරඝගර නිසජ් ජා, ආසනස ්ස 
පල් ලඞ් ගකොකාසතා, අඤ ්ඤත්ර අනුඤ් ඤාතකාරණා අනාපුච් ඡනං, 
වුත් තපරිච් ගඡදාතික් කගමොති ඉමානි පගනත් ථ පඤ ්ච අඞ්  ානි. 

859-864. ඡට් ඨසත් තමාදීනි උත් තානත් ථාගනව. 

අන් ධකාරවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. නග් වග් වණ්ණනා 

883-887. නග්  වග්  ස ්ස පඨමදුතියානි උත් තානත් ථාගනව. 

893. තතිගය විසිබ්කබත්වාති දුස් සිබ් බිතං පුන සිබ් බනත් ථාය විසිබ් ගබත් වා 

විජගටත් වා. අඤ්ඤත්ර චතූ පඤ්චා ාති විසිබ් බිතදිවසගතො පඤ් ච දිවගස 
අතික් කමිත් වා. නිවාසනපාවුරණූප චීවරතා, උපසම් පන් නාය සන් තකතා, 
සිබ් බනත් ථාය විසිබ් බනං වා විසිබ් බාපනං වා, අඤ ්ඤත්ර අනුඤ් ඤාතකාරණා 
පඤ ්චාහාතික් කගමො, ධුරනික් ගඛගපොති ඉමානි පගනත් ථ පඤ් ච අඞ්  ානි. 

898. චතුත් ගථ පඤ්චන්නංචීවරානන් ති තිචීවරං උදකසාටිකා සඞ් කච් චිකාති 

ඉගමසං පඤ ්චන් නං චීවරානං. පඤ් චන් නං චීවරානං අඤ් ඤතරතා, 
පඤ ්චාහාතික් කගමො, අනුඤ් ඤාතකාරණා ාගවො, අපරිවත් තනන් ති ඉමානි 
පගනත් ථ චත් තාරි අඞ්  ානි. 

902. පඤ ්චමං උත් තානත් ථගමව. 

907. ඡට් ගඨ චීවරලාභන් ති ලභිතබ් බචීවරං. විකප් පනුප පච් ඡිමතා, සඞ් ඝස ්ස 
පරිණත ාගවො, විනා ආනිසංසදස් සගනන අන් තරායකරණන් ති ඉමානි පගනත් ථ 
තීණි අඞ්  ානි. 

911. සත් තමං උත් තානත් ථගමව. 
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916. අට් ඨගම කුම්භථූණං නාම කුම්  සද් ගදො, ගතන චරන් ති කීළන් ති, තං වා 

සිප් පං එගතසන් ති කුම්භථූණිො. ගතනාහ ‘‘ඝටකෙන කීළනො’’ති. 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.13) පන ‘‘කුම්  ථූණං නාම 

චතුරස ්සඅම් බණකතාළ’’න් ති වුත් තං. චතුරස්සඅම්බණෙතාළං නාම 
රුක් ඛසාරදන් තාදීසු ගයන ගකනචි චතුරස් සඅම් බණං කත් වා චතූසු පස් ගසසු 

චම් ගමන ඔනන් ධිත් වා කතවාදිත ණ් ඩං. බිම්බිසෙන් තිපි තස් ගසව ගවවචනං, 

තං වාගදන් ති, තං වා සිප් පං එගතසන් ති කුම්භථූණිො. ගතනාහ 

‘‘බිම්බිසෙවාදොතිපි වදන්තී’’ති. සමණචීවරතා, ඨගපත් වා සහධම් මිගක 
මාතාපිතගරො ච අඤ් ගඤසං දානං, අතාවකාලිකතාති ඉමානි පගනත් ථ තීණි 
අඞ්  ානි. 

920. නවමං උත් තානත් ථගමව. 

927. දසගම ධම්මිෙං ෙථිනුද්ධාරන් ති සබ් බාසං භික් ඛුනීනං අකාලචීවරං 
දාතුකාගමන උපාසගකන යත් තගකො අත් ථාරමූලගකො ආනිසංගසො, තගතො 
අධිකං වා සමකං වා දත් වා යාචිතගකන සමග් ග න භික් ඛුනිසඞ් ගඝන යං 
කථිනං ඤත් තිදුතිගයන කම් ගමන අන් තරා උද් ධරීයති, තස් ස ගසො උද් ධාගරො 
ධම් මිගකොති වුච් චති, එවරූපං කථිනුද් ධාරන් ති අත් ගථො. ගසසං 
උත් තානත් ථගමව. 

නග්  වග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

932. තුවට් ටවග් ග  සබ් බං උත් තානගමව. 

5. චිත්තා ාරවග් වණ්ණනා 

978. චිත් තා ාරවග්  ස් ස පඨගම කීළනඋපවනන් ති අන් ගතොන ගර ඨිතං 

සන් ධාය වුත් තං, කීළනුයයානන් ති බහින ගර ඨිතං සන් ධාය. පාකටක්ො

ආපත්තිකයොති ගීවාය පරිවට් ටනප් පගයො  ණනාය ආපත් තිගයො, න 

උම් මීලන ණනාය. ‘‘අජ්ඣාරාකමරාජා ාරාදීනි ෙකරොන්ති, තානිපස්සන්තියා 

අනාපත්තී’’ති වචනගතො ‘‘අන් ගතොආරාගම තත් ථ තත් ථ  න් ත් වා නච් චාදීනි 

පස් සිතුං ල තී’’තිපි සිද් ධං. 

982. දුතියාදීනි උත් තානත් ථාගනව. 

1015. නවගම හත් ථිආදීසු සිප්ප-සද් ගදො පච් ගචකං ගයොගජතබ් ගබො, තථා 

ආථබ් බණාදීසු මන්ත-සද් ගදො. තත් ථ ආථබ්බණමන්කතො නාම 
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ආථබ් බණගවදවිහිගතො පරූපඝාතකගරො මන් ගතො, ඛීලනමන්කතො නාම 
දාරුසාරඛීලං මන් ගතත් වා පථවියං පගවගසත් වා මාරණමන් ගතො, 

අ දප්පකයොක ො විසගයොජනං. නා මණ්ඩලන් ති සප් පානං පගවසනිවාරණත් ථං 
මණ් ඩලබද් ධමන් ගතො. 

1018. දසමං උත් තානත් ථගමව. 

චිත් තා ාරවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1021. ආරාමවග් ග  සබ් බං උත් තානත් ථගමව. 

1067.  බ් භිනිවග් ග පි සබ් බං සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

8. කුමාරිභූතවග් වණ්ණනා 

1119. කුමාරිභූතවග්  ස් ස පඨගම සබ්බපඨමා ද්කව ම ාසික්ඛමානාති 

 බ් භිනිවග් ග  සබ් බපඨමං වුත් තා ද් ගව සික් ඛමානා. සික්ඛමානා ඉච්කචව

වත්තබ්බාති සම් මුතිකම් මාදීසු එවං වත් තබ් බා. ගිහි තාතිවාකුමාරිභූතාතිවාන

වත්තබ්බාති සගච වදන් ති, කම් මං කුප් පතීති අධිප් පාගයො. ඉගතො පරං 
නවමපරිගයොසානං උත් තානත් ථගමව. 

1163. දසගම අපුබ්බසමුට්ඨානසීසන් ති පඨමපාරාජිකසමුට් ඨානාදීසු ගතරසසු 

සමුට් ඨාගනසු අනනුඤ් ඤාතසමුට් ඨානං සන් ධාය වුත් තං. තඤ් හි ඉගතො පුබ් ගබ 
තාදිසස ්ස සමුට් ඨානසීසස් ස අනා තත් තා ‘‘අපුබ් බසමුට් ඨානසීස’’න් ති වුත් තං. 

1166. එකාදසමාදීනි උත් තානත් ථාගනව. 

කුමාරිභූතවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ඡත්තුපා නවග් වණ්ණනා 

1214. ඡත් තුපාහනවග්  ස් ස එකාදසගම උපචාරං සන්ධායාති සමන් තා 
ද් වාදසහත් ථුපචාරං සන් ධාය. ගසසං සබ් බත් ථ උත් තානගමව. 

ඡත් තුපාහනවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ගිරග්  සමජ් ජාදීනි අචිත් තකානි ගලොකවජ් ජානීති වුත් තත් තා නච් චන් ති වා 
වණ් ණකන් ති වා අජානිත් වාව පස් සන් තියා වා නහායන් තියා වා 

ආපත් තිසම්  වගතො වත් ථුඅජානනචිත් ගතන අචිත්තොනි, නච් චන් ති වා 
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වණ් ණකන් ති වා ජානිත් වා පස් සන් තියා වා නහායන් තියා වා අකුසගලගනව 

ආපජ් ජනගතො කලොෙවජ්ජානීති ගවදිතබ් බානි. ගචොරීවුට් ඨාපනාදීනි 

කචොරීතිආදිනා වත් ථුං ජානිත් වා කරගණ එව ආපත් තිසම්  වගතො සචිත්තොනි, 

උපසම් පදාදීනං එකන් තඅකුසලචිත් ගතගනව අකත් තබ් බත් තා 

පණ්ණත්තිවජ්ජානි. ‘‘ඉධ සචිත් තකාචිත් තකතා පණ් ණත් තිජානනාජානනතාය 

අග්  ගහත් වා වත් ථුජානනාජානනතාය  ගහතබ් බා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

භික් ඛුනීවි ඞ් ග  ඛුද් දකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාචිත් තියකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 
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5. පාටිකදසනීයෙණ්ඩං(භික්ඛුනීවිභඞ් වණ්ණනා) 

පාටිකදසනීයසික්ඛාපදවණ්ණනා 

1228. පාටිගදසනීයා නාම ගය අට් ඨ ධම් මා සඞ් ගඛගපගනව සඞ්  හං 

ආරුළ ්හාති සම් බන් ගධො. පාළිවිනිමුත්තකෙසූති පාළියං අනා ගතසු සප් පිආදීසු. 
පාටිගදසනීයසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාටිගදසනීයකණ් ඩං නිට් ඨිතං. 
ගය පන පඤ් චසත් තති ගසඛියා ධම් මා උද් දිට් ඨා, ගය ච ගතසං අනන් තරා 

සත් තාධිකරණව් හයා ධම් මා උද් දිට් ඨාති සම් බන් ගධො. තත් ථ කතසන් ති ගතසං 

ගසඛියානං. සත්තාධිෙරණව් යාති සත් තාධිකරණසමථසඞ් ඛාතා. තං 
අත් ථවිනිච් ඡයං තාදිසංගයව යස් මා විදූ වදන් තීති අත් ගථො. 

යථා නිට් ඨිතාති සම් බන් ගධො. සබ්බාසවප ං මග් න් ති සබ් බාසවවිඝාතකං 

අරහත් තමග්  ං පත්වා සසන් තාගන උප් පාගදත් වා. පස්සන්තු නිබ්බුතින් ති 

මග්  ඤාණගලොචගනන නිබ් බානං සච් ඡිකගරොන් තු, පප් ගපොන් තූති වා පාගඨො. 

තත් ථ නිබ්බුතින් ති ඛන් ධපරිනිබ් බානං  ගහතබ් බං. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං. 

භික් ඛුනීවි ඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උ ගතොවි ඞ්  ට් ඨකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාචිත් තියවණ් ණනා නිට් ඨිතා
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නගමො තස් ස   වගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

ම ාවග් -ටීො 

1. ම ාඛන්ධෙං 

කබොධිෙථාවණ්ණනා 

ඉදානි උ ගතොවි ඞ්  ානන් තරං සඞ්  හමාගරොපිතස් ස 

මහාවග්  චූළවග්  සඞ්  හිතස් ස ඛන් ධකස ්ස අත් ථසංවණ් ණනං ආරභිතුකාගමො 

‘‘උභින්නංපාතිකමොක්ඛාන’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ උභින්නංපාතිකමොක්ඛානන් ති 
උභින් නං පාතිගමොක් ඛවි ඞ්  ානං. පාතිගමොක් ඛග්  හගණන ගහත් ථ ගතසං 
වි ඞ් ග ො අග ගදන  හිගතො. යං ඛන් ධකං සඞ්  ායිංසූති සම් බන් ගධො. 

ඛන් ධානං සමූගහො ඛන්ධකෙො, ඛන් ධානං වා පකාසනගතො දීපනගතො ඛන්ධකෙො. 
‘‘ඛන් ධා’’ති ගචත් ථ පබ් බජ් ජපසම් පදාදිවිනයකම් මසඞ් ඛාතා 
චාරිත් තවාරිත් තසික් ඛාපදසඞ් ඛාතා ච පඤ් ඤත් තිගයො අධිප් ගපතා. පබ් බජ් ජාදීනි 
හි   වතා පඤ් ඤත් තත් තා ‘‘පඤ ්ඤත් තිගයො’’ති වුච් චන් ති. පඤ් ඤත් තියඤ් ච 
ඛන් ධසද් ගදො දිස් සති ‘‘දාරුක් ඛන් ගධො අග් ගික් ඛන් ගධො’’තිආදීසු විය. අපිච 
 ා රාසට් ඨතාගපත් ථ යුජ් ජතිගයව තාසං පඤ් ඤත් තීනං  ා ගතො රාසිගතො ච 

වි ත් තත් තා. ඛන්ධකෙොවිදාති පඤ ්ඤත් ති ා රාසට් ඨවගසන ඛන් ධට් ගඨ 
ගකොවිදා. 

පද ාජනීගය ගයසං පදානං අත් ථා ගයහි අට් ඨකථානගයහි පකාසිතාති 

ගයොගජතබ් බං. කත කච පුන වකදයයාමාති ගත ගච අට් ඨකථානගය පුනපි 
වගදයයාම. අථ වා පද ාජනීගය ගයසං පදානං ගය අත් ථා ගහට් ඨා පකාසිතා, 
ගත ගච අත් ගථ පුන වගදයයාමාති ගයොගජතබ් බං. ඉමස ්මිං පක් ගඛ හි-සද් ගදො 

පදපූරගණ දට් ඨබ් ගබො. පරිකයොසානන් ති සංවණ් ණනාපරිගයොසානං. උත්තානා

කචව කයඅත්ථාති ගය අත් ථා පුබ් ගබ අපකාසිතාපි උත් තානා අ ම් භීරා. 

1. විකසසොරණං නත්ථීති ‘‘ගයන සමගයන ආයස් මගතො 
සාරිපුත් තත් ගථරස ්ස සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තියාචනගහතුභූගතො පරිවිතක් ගකො 
උදපාදි, ගතන සමගයනා’’තිආදිනා වුත් තකාරණං විය ඉධ විගසසකාරණං 

නත් ථි. අයමභිලාකපොති ‘‘ගතන සමගයනා’’ති අයමභිලාගපො. කිං පකනතස්ස

වචකන පකයොජනන් ති යදි විගසසකාරණං නත් ථි, එතස ්ස වචගන කිං 
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පගයොජනන් ති අධිප් පාගයො. නිදානදස් සනං පගයොජනන් ති ගයොගජතබ් බං. 

තගමව වි ාගවතුං ‘‘යාහිභ වතා’’තිආදි වුත් තං. 

මහාගවලා විය ම ාකවලා, විපුලවාලුකපුඤ් ජතාය මහන් ගතො ගවලාතගටො 

වියාති අත් ගථො. ගතනාහ ‘‘ම න්කත වාලෙරාසිම්හීති අත්කථො’’ති. උරු මරු 
සිකතා වාලුකා වණ් ණු වාලිකාති ඉගම සද් දා සමානත් ථා, බයඤ් ජනගමව 

නානං. ගතනාහ ‘‘උරූතිවාලොවුච්චතී’’ති. 

ඉගතො පට් ඨාය ච – 

යස් මා සුත් තන් තපාළීනං, අත් ගථො සඞ් ගඛපවණ් ණිගතො; 
තස් මා මයං කරිස් සාම, තාසං අත් ථස් ස දීපනං. 

නජ්ජාති )උදා. අට් ඨ. 1) නදති සන් දතීති නදී, තස් සා නජ් ජා, නදියා 

නින් න ායාති අත් ගථො. කනරඤ්ජරායාති ‘‘ගනලඤ් ජලායා’’ති වත් තබ් ගබ ල-
කාරස් ස ර-කාරං කත් වා ‘‘ගනරඤ් ජරායා’’ති වුත් තං, 
කද් දමගසවාලපණකාදිගදොසරහිතසලිලායාති අත් ගථො. ගකචි ‘‘නීලංජලායාති 
වත් තබ් ගබ ගනරඤ් ජරායාති වුත් ත’’න් ති වදන් ති, නාමගමව වා එතං තස් සා 
නදියාති ගවදිතබ් බං. තස් සා නදියා තීගර යත් ථ   වා විහාසි, තං දස් ගසතුං 

‘‘කබොධිරුක්ඛමූකල’’ති වුත් තං. ‘‘ගබොධි වුච් චති චතූසු මග් ග සු ඤාණ’’න් ති 
)චූළව. ඛග්  විසාණසුත් තනිද් ගදස 121) එත් ථ මග්  ඤාණං ගබොධීති වුත් තං, 
‘‘පප් ගපොති ගබොධිං වරභූරිගමධගසො’’ති )දී. නි. 3.217) එත් ථ 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං. තදු යම් පි ගබොධිං   වා එත් ථ පත් ගතොති රුක් ගඛොපි 

‘‘ගබොධිරුක් ගඛො’’ත් ගවව නාමං ලභි. අථ වා සත් ත ගබොජ් ඣඞ් ග  බුජ් ඣතීති 

  වා කබොධි. ගතන බුජ් ඣන් ගතන සන් නිස ්සිතත් තා ගසො රුක් ගඛො 
‘‘ගබොධිරුක් ගඛො’’ති නාමං ලභි. අට් ඨකථායං පන එකගදගසගනව අත් ථං 

දස් ගසතුං ‘‘කබොධි වුච්චති චතූසු මග්ක සු ඤාණ’’න් තිආදි වුත් තං. මූකලති 

සමීගප. පඨමාභිසම්බුද්කධොති අනුනාසිකගලොගපනායං නිද් ගදගසොති ආහ 

‘‘පඨමං අභිසම්බුද්කධො’’ති. පඨමන් ති ච  ාවනපුංසකනිද් ගදගසො, තස් මා 
අභිසම් බුද් ගධො හුත් වා සබ් බපඨමං ගබොධිරුක් ඛමූගල විහරතීති එවගමත් ථ 
සම් බන් ගධො ගවදිතබ් ගබො. 

අථ කඛොභ වාති එත් ථ අථාති තස් මිං සමගයති එවමත් ගථො  ගහතබ් ගබො 
අගනකත් ථත් තා නිපාතානං, යස් මිං සමගය අභිසම් බුද් ගධො හුත් වා 

ගබොධිරුක් ඛමූගල විහරති, තස් මිං සමගයති අත් ගථො. ගතගනව උදානපාළියං 
(උදා. 2) ‘‘ගතන ගඛො පන සමගයන   වා සත් තාහං එකපල් ලඞ් ගකන 
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නිසින් ගනො ගහොති විමුත් තිසුඛපටිසංගවදී’’ති වුත් තං. අථාති වා පච් ඡාති ඉමස් මිං 
අත් ගථ නිපාගතො, තස් මා අභිසම් ගබොධිගතො පච් ඡාති එවමත් ගථො  ගහතබ් ගබො. 

කඛොති පදපූරගණ නිපාගතො. සත් ත අහානි සත්තා ං. අච් චන් තසංගයොග  ගචතං 
උපගයො වචනං. යස් මා   වා තං සත් තාහං නිරන් තරතාය අච් චන් තගමව 
ඵලසමාපත් තිසුගඛන විහාසි, තස් මා ‘‘සත් තාහ’’න් ති අච් චන් තසංගයො වගසන 

උපගයො වචනං වුත් තං. එෙපල්ලඞ්කෙනාති විසාඛපුණ් ණමාය 
අනත් ථඞ්  ගතගයව සූරිගය අපරාජිතපල් ලඞ් කවගසන වජිරාසගන 
නිසින් නකාලගතො පට් ඨාය සකිම් පි අනුට් ඨහිත් වා යථාභුජිගතන එගකගනව 
පල් ලඞ් ගකන. 

විමුත්තිසුඛපටිසංකවදීති එත් ථ 

තදඞ්  වික් ඛම්  නසමුච් ගඡදපටිප් පස ්සද් ධිනිස් සරණවිමුත් තීසු පඤ් චසු 

පටිප් පස් සද් ධිවිමුත් තිසඞ් ඛාතා   වගතො ඵලවිමුත් ති අධිප් ගපතාති ආහ 

‘‘විමුත්තිසුඛං ඵලසමාපත්තිසුඛං පටිසංකවදයමාකනො’’ති. විමුත්තීති ච 
උපක් කිගලගසහි පටිප් පස ්සද් ධිවගසන චිත් තස ්ස විමුත් ත ාගවො, චිත් තගමව වා 
තථා විමුත් තං ගවදිතබ් බං. තාය විමුත් තියා ජාතං, සම් පයුත් තං වා සුඛං 
විමුත් තිසුඛං. ‘‘යායං,  න් ගත, උගපක් ඛා සන් ගත සුගඛ වුත් තා   වතා’’ති )ම. 
නි. 2.88) වචනගතො උගපක් ඛාපි ගචත් ථ සුඛමිච් ගචව ගවදිතබ් බා. තථා හි වුත් තං 

සම්කමො විකනොදනියං (වි . අට් ඨ. 232) ‘‘උගපක් ඛා පන සන් තත් තා, 
සුඛමිච් ගචව  ාසිතා’’ති.   වා හි චතුත් ථජ් ඣානිකං අරහත් තඵලසමාපත් තිං 
සමාපජ් ජති, න ඉතරං. අථ වා ‘‘ගතසං වූපසගමො සුගඛො’’තිආදීසු )දී. නි. 2.221, 

272) යථා සඞ් ඛාරදුක් ඛවූපසගමො ‘‘සුගඛො’’ති වුච් චති, එවං 
සකලකිගලසදුක් ඛූපසම ාවගතො අග්  ඵගල ලබ්  මානා පටිප් පස් සද් ධිවිමුත් ති 
එව ඉධ ‘‘සුඛ’’න් ති ගවදිතබ් බා. 

අථාති අධිකාරත් ගථ නිපාගතො, කඛොති පදපූරගණ. ගතසු අධිකාරත් ගථන 
‘‘අථා’’ති ඉමිනා විමුත් තිසුඛපටිසංගවදනගතො අඤ ්ඤං අධිකාරං දස් ගසති. ගකො 

පගනගසොති? පටිච් චසමඋප් පාදමනසිකාගරො. රත්තියාති අවයවසම් බන් ගධ 

සාමිවචනං. පඨමන් ති අච් චන් තසංගයො ත් ගථ උපගයො වචනං.   වා හි තස් සා 
රත් තියා සකලම් පි පඨමං යාමං ගතගනව මනසිකාගරන යුත් ගතො අගහොසීති. 

පච්චයාොරන් ති අවිජ් ජාදිපච් චයධම් මං. පටිච්චාති පටිමුඛං  න් ත් වා, 
කාරණසාමග් ගිං අපටික් ඛිපිත් වාති අත් ගථො. පටිමුඛ මනඤ් ච පච් චයස් ස 

කාරණසාමග් ගියා අඞ්   ාගවන ඵලස ්ස උප් පාදනගමව. අපටික්ඛිපිත්වාති පන 
විනා තාය කාරණසාමග් ගියා අඞ්   ාවං අ න් ත් වා සයගමව න උප් පාගදතීති 
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අත් ගථො. එගතන කාරණබහුතා දස් සිතා. අවිජ් ජාදිඑගකකගහතුසීගසන හි 

ගහතුසමූගහො නිද් දිට් ගඨො. සහිකතති සමුදිගත, අවිනිබ් භුත් ගතති අත් ගථො. 
අවිජ් ජාදිගකො හි පච් චයධම් ගමො සහිගතගයව අඤ් ඤමඤ් ඤං 
අවිනිබ් ග ො වුත් තිධම් ගම උප් පාගදති. ඉමිනා පච් චයුප් පන් නධම් මබහුතා 
දස් සිතා. උ ගයනපි ‘‘එකං න එකගතො’’තිආදිනගයො )වි . අට් ඨ. 226 
සඞ් ඛාරපදනිද් ගදස; විසුද් ධි. 2.617) දීපිගතො ගහොති. එකගතො හි කාරණගතො න 
ඉධ කිඤ් චි එකං ඵලමත් ථි, න අගනකං, නාපි අගනගකහි කාරගණහි එකං, 
අගනගකහි පන කාරගණහි අගනකගමව ගහොති. තථා හි අගනගකහි 
උතුපථවීබීජසලිලසඞ් ඛාගතහි කාරගණහි අගනකගමව 

රූප න් ධරසාදිඅඞ් කුරසඞ් ඛාතං ඵලමුප් පජ් ජමානං දිස් සති. යං පගනතං 
‘‘අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා, සඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණ’’න් ති 
එගකකගහතුඵලදීපනං කතං, තත් ථ පගයොජනං න විජ් ජති. 

  වා හි කත් ථචි පධානත් තා කත් ථචි පාකටත් තා කත් ථචි අසාධාරණත් තා 
ගදසනාවිලාසස් ස ච ගවගනයයානඤ් ච අනුරූපගතො එකගමව ගහතුං වා ඵලං වා 
දීගපති. ‘‘ඵස් සපච් චයා ගවදනා’’ති හි එකගමව ගහතුං ඵලඤ් චාහ. ඵස් ගසො හි 
ගවදනාය පධානගහතු යථාඵස් සං ගවදනාවවත් ථානගතො. ගවදනා ච ඵස් සස් ස 
පධානඵලං යථාගවදනං ඵස් සවවත් ථානගතො. ‘‘ගසම් හසමුට් ඨානා ආබාධා’’ති 
)මහානි. 5) පාකටත් තා එකං ගහතුං ආහ. පාකගටො හි එත් ථ ගසම් ගහො, න 
කම් මාදගයො. ‘‘ගය ගකචි, භික් ඛගව, අකුසලා ධම් මා, සබ් ගබගත 
අගයොනිගසොමනසිකාරමූලකා’’ති අසාධාරණත් තා එකං ගහතුං ආහ. 
අසාධාරගණො හි අගයොනිගසොමනසිකාගරො අකුසලානං, සාධාරණානි 
වත් ථාරම් මණාදීනීති. තස් මා අවිජ් ජා තාගවත් ථ විජ් ජමාගනසුපි අඤ් ගඤසු 
වත් ථාරම් මණසහජාතධම් මාදීසු සඞ් ඛාරකාරගණසු ‘‘අස් සාදානුපස් සිගනො 
තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති )සං. නි. 2.52) ච ‘‘අවිජ් ජාසමුදයා ආසවසමුදගයො’’ති (ම. 
නි. 1.104) ච වචනගතො අඤ් ගඤසම් පි තණ් හාදීනං සඞ් ඛාරගහතූනං ගහතූති 
පධානත් තා, ‘‘අවිද් වා, භික් ඛගව, අවිජ් ජා ගතො පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරම් පි 
අභිසඞ් ඛගරොතී’’ති පාකටත් තා අසාධාරණත් තා ච සඞ් ඛාරානං ගහතු ාගවන 
දීපිතාති ගවදිතබ් බා. එවං සබ් බත් ථ එගකකගහතුඵලදීපගන යථාසම්  වං නගයො 
ගනතබ් ගබො. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘එකං න එකගතො ඉධ, නාගනකමගනකගතොපි ගනො එකං; 
ඵලමත් ථි අත් ථි පන එක-ගහතුඵලදීපගන අත් ගථො’’ති. 

පච් ගචතුමරහතීති පටිච්කචො. ගයො හි නං පච් ගචති අභිසගමති, තස් ස 
අච් චන් තගමව දුක් ඛවූපසමාය සංවත් තති. සම් මා සහ ච උප් පාගදතීති 
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සමුප්පාකදො. පච් චයධම් ගමො හි අත් තගනො ඵලං උප් පාගදන් ගතො සම් පුණ් ණගමව 
උප් පාගදති, න විකලං. ගය ච ධම් ගම උප් පාගදති, ගත සබ් ගබ සගහව 
උප් පාගදති, න එගකකං. ඉති පටිච් ගචො ච ගසො සමුප් පාගදො චාති 

පටිච්චසමුප්පාකදොති එවම් ගපත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. විත්ථාකරොති 
පටිච් චසමුප් පාදපදවණ් ණනාපපඤ් ගචො. මයම් පි තං අතිපපඤ් ච යා ඉධ න 

දස් සයිස් සාම, එවං පරගතො වක් ඛමානම් පි විත් ථාරං. අනුකලොමපටිකලොමන් ති 
 ාවනපුංසකනිද් ගදගසො ‘‘විසමං චන් දිමසූරියා පරිවත් තන් තී’’තිආදීසු )අ. නි. 

4.70) විය. ස්කවවාති ගසො එව පච් චයාකාගරො. පුරිමනකයන වා වුත්කතොති 
‘‘අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා’’තිආදිනා නගයන වුත් ගතො පච් චයාකාගරො. 

පවත්තියාති සංසාරප් පවත් තියා. මනසිඅොසීති ගයො ගයො පච් චයධම් ගමො යස් ස 

යස් ස පච් චයුප් පන් නධම් මස් ස යථා යථා ගහතුපච් චයාදිනා පච් චය ාගවන 
පච් චගයො ගහොති, තං සබ් බං අවිපරීතං අපරිහාගපත් වා අනවගසසගතො 
පච් චගවක් ඛණවගසන චිත් ගත අකාසීති අත් ගථො. 

අවිජ්ජාපච්චයාතිආදීසු )වි . අට් ඨ. 225; විසුද් ධි. 2.586-587; උදා. අට් ඨ. 1) 

අවින් දියං කායදුච් චරිතාදිං වින් දතීති අවිජ්ජා, වින් දියං කායසුචරිතාදිං න 
වින් දතීති අවිජ් ජා, ධම් මානං අවිපරීතස ාවං අවිදිතං කගරොතීති අවිජ් ජා, 
අන් තවිරහිගත සංසාගර  වාදීසු සත් ගත ජවාගපතීති අවිජ් ජා, අවිජ් ජමාගනසු 
ජවති, විජ් ජමාගනසු න ජවතීති අවිජ් ජා, විජ් ජාපටිපක් ඛාති වා අවිජ් ජා. සා 
‘‘දුක් ගඛ අඤ් ඤාණ’’න් තිආදිනා චතුබ් බිධා ගවදිතබ් බා. පටිච් ච නං න විනා ඵලං 

එති උප් පජ් ජති ගචව පවත් තති චාති පච්චකයො, උපකාරට් ගඨො වා පච් චගයො. 

අවිජ් ජා ච සා පච් චගයො චාති අවිජ් ජාපච් චගයො, තස් මා අවිජ්ජාපච්චයා. 

සඞ් ඛගරොන් තීති සඞ්ඛාරා, ගලොකියා කුසලාකුසලගචතනා. ගත 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤාගනඤ් චාභිසඞ් ඛාරවගසන තිවිධා ගවදිතබ් බා. විජානාතීති 

විඤ්ඤාණං, තං ගලොකියවිපාකවිඤ් ඤාණවගසන බාත් තිංසවිධං. නමතීති නාමං, 

ගවදනාදික් ඛන් ධත් තයං. රුප් පතීති රූපං, භූතරූපං චක් ඛාදිඋපාදාරූපඤ් ච. 

ආයතන් ති, ආයතඤ් ච සංසාරදුක් ඛං නයතීති ආයතනං. ඵුසතීති ඵස්කසො. 

ගවදයතීති කවදනා. ඉදම් පි ද් වයං ද් වාරවගසන ඡබ් බිධං, විපාකවගසන  හගණ 

බාත් තිංසවිධං. තස් සති පරිතස් සතීති තණ් ා, සා කාමතණ් හාදිවගසන 

සඞ් ගඛපගතො තිවිධා, විත් ථාරගතො අට් ඨසතවිධා ච. උපාදියතීති උපාදානං, තං 
කාමුපාදානාදිවසඑන චතුබ් බිධං. 

 වති  ාවයති චාති භකවො, ගසො කම් ගමොපපත් තිග දගතො දුවිගධො. ජනනං 

ජාති. ජීරණං ජරා. මරන් ති ගතනාති මරණං. ගසොචනං කසොකෙො. පරිගදවනං 

පරිකදකවො. දුක් ඛයතීති දුක්ඛං. උප් පාදට් ඨිතිවගසන ද් ගවධා ඛනතීති වා දුක්ඛං. 
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  126 

පටුන 

දුම් මනස ්ස  ාගවො කදොමනස්සං. භුගසො ආයාගසො උපායාකසො. සම්භවන්තීති 
නිබ් බත් තන් ති. න ගකවලඤ් ච ගසොකාදීගහව, අථ ගඛො සබ් බපගදහි 
‘‘සම්  වන් තී’’ති පදස් ස ගයොජනා කාතබ් බා. එවඤ් හි අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා 
සම්  වන් තීති පච් චයපච් චයුප් පන් නවවත් ථානං දස් සිතං ගහොති. ගතගනවාහ 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා සම්භවන්තීති ඉමිනා නකයන සබ්බපකදසු අත්කථො

කවදිතබ්කබො’’ති. එවකමතස්ස…කප.… සමුදකයො ක ොතීති එත් ථ පන 

අයමත් ගථො. එවන් ති නිද් දිට් ඨනයනිදස් සනං. ගතන අවිජ් ජාදීගහව කාරගණහි, 

න ඉස් සරනිම් මානාදීහීති දස් ගසති. එතස්සාති යථාවුත් තස ්ස. කෙවලස්සාති 

අසම් මිස් සස් ස, සකලස් ස වා. දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාති දුක් ඛසමූහස් ස, න සත් තස ්ස 

නාපි සු සුඛාදීනං. සමුදකයොක ොතීති නිබ් බත් ති සම්  වති. 

අච් චන් තගමව සඞ් ඛාගරහි විරජ් ජති එගතනාති විරාක ො, අරියමග් ග ොති ආහ 

‘‘විරා සඞ්ඛාකතන මග්ක නා’’ති. අගසසං නිගරොධා අකසසනිකරොධා, 
අගසගසත් වා නිස ්ගසගසත් වා නිගරොධා සමුච් ඡින් දනා අනුසයප් පහානවගසන 
අග්  මග් ග න අවිජ් ජාය අච් චන් තසමුග් ඝාතගතොති අත් ගථො. යදිපි 
ගහට් ඨිමමග් ග හිපි පහීයමානා අවිජ් ජා අච් චන් තසමුග් ඝාතවගසගනව පහීයති, 

තථාපි න අනවගසසගතො පහීයති. අපාය මනීයා හි අවිජ් ජා පඨමමග් ග න 
පහීයති, තථා සකිගදව ඉමස් මිං ගලොගක සබ් බත් ථ ච අනරියභූමියං උපපත් තියා 
පච් චයභූතා අවිජ් ජා යථාක් කමං දුතියතතියමග් ග හි පහීයති, න ඉතරාති, 

අරහත් තමග් ග ගනව පන සා අනවගසසං පහීයතීති. අනුප්පාදනිකරොකධො

ක ොතීති සබ් ගබසං සඞ් ඛාරානං අනවගසසං අනුප් පාදනිගරොගධො ගහොති. 
ගහට් ඨිගමන හි මග්  ත් තගයන ගකචි සඞ් ඛාරා නිරුජ් ඣන් ති, ගකචි න 
නිරුජ් ඣන් ති අවිජ් ජාය සාවගසසනිගරොධා, අග්  මග් ග න පනස් සා 

අනවගසසනිගරොධා න ගකචි සඞ් ඛාරා න නිරුජ් ඣන් තීති. එවංනිරුද්ධානන් ති 

එවං අනුප් පාදනිගරොගධන නිරුද් ධානං. කෙවල-සද් ගදො නිරවගසසවාචගකො ච 

ගහොති ‘‘ගකවලා අඞ්  ම ධා’’තිආදීසු. අසම් මිස ්සවාචගකො ච ‘‘ගකවලා 

සාලගයො’’තිආදීසු. තස් මා උ යථාපි අත් ථං වදති ‘‘සෙලස්ස, සුද්ධස්සවා’’ති. 

තත් ථ සෙලස්සාති අනවගසසස් ස සබ් බ වාදි තස් ස. සත්තවිරහිතස්සාති 

පරපරිකප් පිතජීවරහිතස් ස. 

අපිගචත් ථ කිඤ් චාපි ‘‘අවිජ් ජානිගරොධා සඞ් ඛාරනිගරොගධො, සඞ් ඛාරනිගරොධා 
විඤ ්ඤාණනිගරොගධො’’ති එත් තාවතාපි සකලස් ස දුක් ඛක් ඛන් ධස ්ස 
අනවගසසගතො නිගරොගධො වුත් ගතො ගහොති, තථාපි යථා අනුගලොගම යස් ස යස් ස 
පච් චයධම් මස ්ස අත් ථිතාය ගයො ගයො පච් චයුප් පන් නධම් ගමො න නිරුජ් ඣති 
පවත් තති එවාති ඉමස් ස අත් ථස ්ස දස් සනත් ථං ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා 
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සඞ් ඛාරා…ගප.… සමුදගයො ගහොතී’’ති වුත් තං. එවං තප් පටිපක් ඛගතො තස් ස 
තස් ස පච් චයස් ස අ ාගව ගසො ගසො පච් චයුප් පන් නධම් ගමො නිරුජ් ඣති න 
පවත් තතීති දස් සනත් ථං ඉධ ‘‘අවිජ් ජානිගරොධා සඞ් ඛාරනිගරොගධො, 
සඞ් ඛාරනිගරොධා විඤ් ඤාණනිගරොගධො, විඤ ්ඤාණනිගරොධා 
නාමරූපනිගරොගධො…ගප.… දුක් ඛක් ඛන් ධස් ස නිගරොගධො ගහොතී’’ති වුත් තං, න 
පන අනුගලොගම විය කාලත් තයපරියාපන් නස ්ස දුක් ඛක් ඛන් ධස් ස 
නිගරොධදස ්සනත් ථං. අනා තස් ගසව හි අරියමග්   ාවනාය අසති 
උප් පජ් ජනාරහස ්ස දුක් ඛක් ඛන් ධස ්ස අරියමග්   ාවනාය නිගරොගධො ඉච් ඡිගතොති 
අයම් පි විගසගසො ගවදිතබ් ගබො. 

යදා කවති එත් ථ  කවති බයත් තන් ති ඉමස් මිං අත් ගථ නිපාගතො. ගකචි පන 
‘‘හගවති ආහගව යුද් ගධ’’ති අත් ථං වදන් ති, ‘‘ගයොගධථ මාරං 
පඤ ්ඤාවුගධනා’’ති )ධ. ප. 40) හි වචනගතො කිගලසමාගරන යුජ් ඣනසමගයති 

ගතසං අධිප් පාගයො. ආරම්මණූපනිජ්ඣානලක්ඛකණනාති 

ආරම් මණූපනිජ් ඣානස ාගවන. ලක්ඛණූපනිජ්ඣානලක්ඛකණනාති එත් ථාපි 
එගසව නගයො. තත් ථ ආරම් මණූපනිජ් ඣානං නාම අට් ඨ සමාපත් තිගයො 
කසිණාරම් මණස ්ස උපනිජ් ඣායනගතො. ලක් ඛණූපනිජ් ඣානං නාම 
විපස් සනාමග්  ඵලානි. විපස් සනා හි තීණි ලක් ඛණානි උපනිජ් ඣායතීති 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං, මග් ග ො විපස් සනාය ආ තකිච් චං සාගධතීති 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං, ඵලං තථලක් ඛණං නිගරොධසච් චං උපනිජ් ඣායතීති 

ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. කනො ෙල්කලො පඤ්ක ොති අයුත් ගතො පඤ් ගහො, 

දුප් පඤ ්ගහො එගසොති අත් ගථො. ආදිසද් ගදන – 

‘‘ඵුසතීති අහං න වදාමි. ඵුසතීති චාහං වගදයයං, තත්රස් ස කල් ගලො 
පඤ ්ගහො ‘ගකො නු ගඛො,  න් ගත, ඵුසතී’ති? එවඤ් චාහං න වදාමි, එවං මං 
අවදන් තං ගයො එවං පුච් ගඡයය ‘කිංපච් චයා නු ගඛො,  න් ගත, ඵස් ගසො’ති, 

එස කල් ගලො පඤ් ගහො. තත්ර කල් ලං ගවයයාකරණං ‘සළායතනපච් චයා 
ඵස් ගසො, ඵස් සපච් චයා ගවදනා’ති. ගකො නු ගඛො,  න් ගත, ගවදයතීති? ගනො 
කල් ගලො පඤ් ගහොති   වා අගවොච, ගවදයතීති අහං න වදාමි, ගවදයතීති 
චාහං වගදයයං, තත්රස් ස කල් ගලො පඤ් ගහො ‘ගකො නු ගඛො,  න් ගත, 

ගවදයතී’ති? එවඤ් චාහං න වදාමි. එවං මං අවදන් තං ගයො එවං පුච් ගඡයය 
‘කිංපච් චයා නු ගඛො,  න් ගත, ගවදනා’ති, එස කල් ගලො පඤ් ගහො. තත්ර 
කල් ලං ගවයයාකරණං ‘ඵස් සපච් චයා ගවදනා, ගවදනාපච් චයා 
තණ් හා’’’ති )සං. නි. 2.12) – 

එවමාදිං පාළිගසසං සඞ්  ණ් හාති. 
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ආදිනා ච නකයනාති එත් ථ ආදි-සද් ගදන පන ‘‘කතමා නු ගඛො,  න් ගත, 

ජාති, කස ්ස ච පනායං ජාතීති. ‘ගනො කල් ගලො පඤ් ගහො’ති   වා අගවොචා’’ති 
එවමාදිං සඞ්  ණ් හාති. නනු ගචත් ථ ‘‘කතමං නු ගඛො,  න් ගත, ජරාමරණ’’න් ති 
)සං. නි. 2.35) ඉදං සුපුච් ඡිතන් ති? කිඤ් චාපි සුපුච් ඡිතං, යථා පන 
සතසහස් සග් ඝනගක සුවණ් ණථාලගක වඩ් ඪිතස් ස සුග ොජනස් ස මත් ථගක 
ආමලකමත් ගත ගූථපිණ් ගඩ ඨපිගත සබ් බං ග ොජනං දුබ් ග ොජනං ගහොති 

ඡඩ් ගඩතබ් බං, එවගමව ‘‘කස ්ස ච පනිදං ජරාමරණ’’න් ති ඉමිනා 
සත් තූපලද් ධිවාදපගදන ගූථපිණ් ගඩන තං ග ොජනං දුබ් ග ොජනං විය අයම් පි 
සබ් ගබො දුප් පඤ ්ගහො ජාගතොති. 

කසොළස ෙඞ්ඛාති ‘‘අගහොසිං නු ගඛො අහං අතීතමද් ධානං, න නු ගඛො 
අගහොසිං, කිං නු ගඛො අගහොසිං, කථං නු ගඛො අගහොසිං, කිං හුත් වා කිං අගහොසිං 
නු ගඛො අහං අතීතමද් ධානං,  විස ්සාමි නු ගඛො අහං අනා තමද් ධානං, න නු 
ගඛො  විස ්සාමි, කිං නු ගඛො  විස් සාමි, කථං නු ගඛො  විස් සාමි, කිං හුත් වා කිං 
 විස ්සාමි නු ගඛො අහං අනා තමද් ධානං, අහං නු ගඛොස ්මි, ගනො නු ගඛොස ්මි, කිං 
නු ගඛොස් මි, කථං නු ගඛොස් මි, අයං නු ගඛො සත් ගතො කුගතො ආ ගතො, ගසො කුහිං 
 ාමී  විස ්සතී’’ති )සං. නි. 2.20; ම. නි. 1.18) එවමා තා 
අතීතානා තපච් චුප් පන් නවිසයා ගසොළසවිධා කඞ් ඛා. 

තත් ථ )ම. නි. අට් ඨ. 1.18; සං. නි. අට් ඨ. 2.2.20) අක ොසිංනු කඛො, නනු

කඛොති සස් සතාකාරඤ් ච අධිච් චසමුප් පත් තිආකාරඤ් ච නිස ්සාය අතීගත 
අත් තගනො විජ් ජමානතඤ් ච අවිජ් ජමානතඤ් ච කඞ් ඛති, කිං කාරණන් ති න 
වත් තබ් බං. උම් මත් තගකො විය හි බාලපුථුජ් ජගනො යථා තථා වා පවත් තති. අපිච 
අගයොනිගසොමනසිකාගරොගයගවත් ථ කාරණං. එවං අගයොනිගසොමනසිකාරස් ස 
පන කිං කාරණන් ති? ස් ගවව පුථුජ් ජන ාගවො අරියානං අදස් සනාදීනි වා. නනු ච 
පුථුජ් ජගනොපි ගයොනිගසො මනසි කගරොතීති. ගකො වා එවමාහ ‘‘න මනසි 
කගරොතී’’ති. න පන තත් ථ පුථුජ් ජන ාගවො කාරණං, 
සද් ධම් මසවනකලයාණමිත් තාදීනි තත් ථ කාරණානි. න හි මච් ඡමංසාදීනි 
අත් තගනො පකතියා සු න් ධානි, අභිසඞ් ඛාරපච් චයා පන සු න් ධානිපි ගහොන් ති. 

කිංනුකඛොඅක ොසින් ති ජාතිලිඞ් ගුපපත් තිගයො නිස් සාය ‘‘ඛත් තිගයො නු ගඛො 
අගහොසිං, බ්රාහ් මණගවස් සසුද් ද හට් ඨපබ් බජිතගදවමනුස් සානං අඤ් ඤතගරො’’ති 
කඞ් ඛති. 

ෙථං නු කඛොති සණ් ඨානාකාරං නිස් සාය ‘‘දීගඝො නු ගඛො අගහොසිං, 
රස ්සඔදාතකණ් හප් පමාණිකඅප් පමාණිකාදීනං අඤ් ඤතගරො’’ති කඞ් ඛති. ගකචි 
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පන ‘‘ඉස් සරනිම් මානාදිං නිස් සාය ‘ගකන නු ගඛො කාරගණන අගහොසි’න් ති 

ගහතුගතො කඞ් ඛතී’’ති වදන් ති. 

කිංහත්වාකිංඅක ොසින් ති ජාතිආදීනි නිස ්සාය ‘‘ඛත් තිගයො හුත් වා නු ගඛො 
බ්රාහ් මගණො අගහොසිං…ගප.… ගදගවො හුත් වා මනුස ්ගසො’’ති අත් තගනො පරම් පරං 
කඞ් ඛති. සබ් බත් ගථව පන අද් ධානන් ති කාලාධිවචනගමතං, තඤ් ච භුම් මත් ගථ 
උපගයො වචනං දට් ඨබ් බං. 

භවිස්සාමි නු කඛො, න නු කඛොති සස් සතාකාරඤ් ච උච් ගඡදාකාරඤ් ච 
නිස ්සාය අනා ගත අත් තගනො විජ් ජමානතඤ් ච අවිජ් ජමානතඤ් ච කඞ් ඛති. 
ගසසගමත් ථ වුත් තනයගමව. 

අ ං නු කඛොස්මීති අත් තගනො අත් ථි ාවං කඞ් ඛති. යුත් තං පගනතන් ති? 

යුත් තං අයුත් තන් ති කා එත් ථ චින් තා. අපිගචත් ථ ඉදං වත් ථුම් පි උදාහරන් ති, 

චූළමාතාය කිර පුත් ගතො මුණ් ගඩො, මහාමාතාය පුත් ගතො අමුණ් ගඩො. තං සුත් තං 
මුණ් ගඩසුං. ගසො උට් ඨාය ‘‘අහං නු ගඛො චූළමාතාය පුත් ගතො’’ති චින් ගතසි. එවං 
‘‘අහං නු ගඛොස ්මී’’ති කඞ් ඛා ගහොති. 

කනො නු කඛොස්මීති අත් තගනො නත් ථි ාවං කඞ් ඛති. තත්රාපි ඉදං වත් ථු – 

එගකො කිර මච් ගඡ  ණ් හන් ගතො උදගක චිරට් ඨාගනන සීතිභූතං අත් තගනො 
ඌරුං ‘‘මච් ගඡො’’ති චින් ගතත් වා පහරි. අපගරො සුසානපස් ගස ගඛත් තං 
රක් ඛන් ගතො භීගතො සඞ් කුටිගතො සයි. ගසො පටිබුජ් ඣිත් වා අත් තගනො 
ජණ් ණුකානි ‘‘ද් ගව යක් ඛා’’ති චින් ගතත් වා පහරි, එවං ‘‘ගනො නු ගඛොස් මී’’ති 
කඞ් ඛති. 

කිං නු කඛොස්මීති ඛත් තිගයොව සමාගනො අත් තගනො ඛත් තිය ාවං කඞ් ඛති 
කණ් ගණො විය සූතපුත් තසඤ් ඤී. එස නගයො ගසගසසු. ගදගවො පන සමාගනො 
ගදව ාවං අජානන් ගතො නාම නත් ථි. ගසොපි පන ‘‘අහං රූපී නු ගඛො අරූපී නු 

ගඛො’’තිආදිනා නගයන කඞ් ඛති. ඛත් තියාදගයො කස් මා න ජානන් තීති ගච? 

අප් පච් චක් ඛා ගතසං තත් ථ තත් ථ කුගල උප් පත් ති.  හට් ඨාපි ච පාතලිකාදගයො 
පබ් බජිතසඤ් ඤිගනො. පබ් බජිතාපි ‘‘කුප් පං නු ගඛො ගම කම් ම’’න් තිආදිනා 
නගයන  හට් ඨසඤ් ඤිගනො. මනුස් සාපි ච එකච් ගච රාජාගනො විය අත් තනි 
ගදවසඤ ්ඤිගනො ගහොන් ති. 

ෙථං නු කඛොස්මීති වුත් තනයගමව. ගකවලඤ් ගහත් ථ අබ්  න් තගර ජීගවො 
නාම අත් ථීති  ගහත් වා තස් ස සණ් ඨානාකාරං නිස් සාය ‘‘දීගඝො නු ගඛොස් මි, 
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රස ්සචතුරස ්සඡළංසඅට් ඨංසගසොළසංසාදීනං අඤ් ඤතරප් පකාගරො’’ති 

කඞ් ඛන් ගතො ‘‘කථං නු ගඛොස් මී’’ති කඞ් ඛතීති ගවදිතබ් ගබො. සරීරසණ් ඨානං පන 

පච් චුප් පන් නං අජානන් ගතො නාම නත් ථි. 

කුකතොආ කතො, කසොකුහිං ාමීභවිස්සතීති අත් ත ාවස් ස ආ ති තිට් ඨානං 
කඞ් ඛති. 

වපයන්තීති විඅපයන් ති, ඉකාරගලොගපනායං නිද් ගදගසො. බයපයන් තීති 

වුත් තං ගහොති. ගතනාහ ‘‘වපයන්ති අප ච්ඡන්තී’’ති. අප මනඤ් ච 

අනුප් පත් තිනිගරොධවගසනාති ආහ ‘‘නිරුජ්ඣන්තී’’ති. 

3. කදා පනස ්ස ගබොධිපක් ඛියධම් මා චතුසච් චධම් මා වා පාතු වන් ති 

උප් පජ් ජන් ති පකාසන් තීති? විපස ්සනාමග්  ඤාගණසු පවත් තමාගනසු. තත් ථ 

විපස්සනාඤාකණ තාව විපස් සනාඤාණසම් පයුත් තා සතිආදගයො 
විපස් සනාඤාණඤ් ච යථාරහං අත් තගනො අත් තගනො විසගයසු 
තදඞ්  ප් පහානවගසන සු සඤ් ඤාදිගක පජහන් තා කායානුපස් සනාදිවගසන 

විසුං විසුං උප් පජ් ජන් ති. මග් ක්ඛකණ පන ගත නිබ් බානමාලම් බිත් වා 
සමුච් ගඡදවගසන පටිපක් ගඛ පජහන් තා චතූසුපි අරියසච් ගචසු 
අසම් ගමොහපටිගවධසාධනවගසන සකිගදව උප් පජ් ජන් ති. එවං තාගවත් ථ 
ගබොධිපක් ඛියධම් මානං උප් පජ් ජනට් ගඨන පාතු ාගවො ගවදිතබ් ගබො. 

අරියසච් චධම් මානං පන ගලොකියානං විපස්සනාක්ඛකණ විපස් සනාය 

ආරම් මණකරණවගසන ගලොකුත් තරානං තදධිමුත් තතාවගසන මග් ක්ඛකණ 

නිගරොධසච් චස් ස ආරම් මණාභිසමයවගසන සබ් ගබසම් පි කිච් චාභිසමයවගසන 
පාකට ාවගතො පකාසනට් ගඨන පාතු ාගවො ගවදිතබ් ගබො. 

ඉති   වා සතිපි සබ් බාකාගරන සබ් බධම් මානං අත් තගනො ඤාණස් ස 

පාකට ාගව පටිච් චසමුප් පාදමුගඛන විපස් සනාභිනිගවසස් ස කතත් තා 
නිපුණ ම් භීරසුදුද් දසතාය පච් චයාකාරස් ස තං පච් චගවක් ඛිත් වා 
උප් පන් නබලවගසොමනස් ගසො පටිපක් ඛසමුච් ගඡදවි ාවගනන සද් ධිං අත් තගනො 
තදභිසමයානු ාවදීපකගමගවත් ථ උදානං උදාගනසි. 

‘‘ොමා කතපඨමාකසනා’’තිආදිනානකයනවුත්තප්පොරංමාරකසනන් ති 
– 

‘‘කාමා ගත පඨමා ගසනා, දුතියා අරති වුච් චති; 

තතියා ඛුප් පිපාසා ගත, චතුත් ථී තණ් හා පවුච් චති. 
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‘‘පඤ ්චමී ථිනමිද් ධං ගත, ඡට් ඨා භීරූ පවුච් චති; 

සත් තමී විචිකිච් ඡා ගත, මක් ගඛො ථම් ග ො ච අට් ඨමා. 

‘‘ලාග ො සිගලොගකො සක් කාගරො, මිච් ඡාලද් ගධො ච ගයො යගසො; 
ගයො චත් තානං සමුක් කංගස, පගර ච අවජානති. 

‘‘එසා නමුචි ගත ගසනා, කණ් හස ්සාභිප් පහාරිනී; 

න නං අසූගරො ජිනාති, ගජත් වා ච ල ගත සුඛ’’න් ති. )සු. නි. 438-441; 

මහානි. 28) – 

ඉමිනා නගයන වුත් තප් පකාරං මාරගසනං. 

තත් ථ )සු. නි. අට් ඨ. 2.439-41; මහානි. අට් ඨ. 28) යස් මා ආදිගතොව 
අ ාරියභූගත සත් ගත වත් ථුකාගමසු කිගලසකාමා ගමොහයන් ති, ගත අභිභුයය 

අන ාරිය ාවං උප තානං පන් ගතසු වා ගසනාසගනසු අඤ් ඤතරඤ් ඤතගරසු 

වා අධිකුසගලසු ධම් ගමසු අරති උප් පජ් ජති. වුත් තම් පි ගචතං ‘‘පබ් බජිගතන ගඛො, 
ආවුගසො, අභිරති දුක් කරා’’ති )සං. නි. 4.331). තගතො ගත පරපටිබද් ධජීවිකත් තා 

ඛුප්පිපාසා බාධති, තාය බාධිතානං පරිගයසන තණ් ා චිත් තං කිලමයති, අථ 

ගනසං කිලන් තචිත් තානං ථිනමිද්ධං ඔක් කමති, තගතො 
විගසසමනධි ච් ඡන් තානං දුරභිසම්  ගවසු අරඤ් ඤවනපත් ගථසු ගසනාසගනසු 

විහරතං උත්රාසසඤ් ඤිතා භීරු ජායති, ගතසං උස් සඞ් කිතපරිසඞ් කිතානං 
දීඝරත් තං විගවකරසමනස් සාදයමානානං විහරතං ‘‘න සියා නු ගඛො එස 

මග් ග ො’’ති පටිපත් තියං විචිකිච්ඡා උප් පජ් ජති, තං විගනොගදත් වා විහරතං 

අප් පමත් තගකන විගසසාධි ගමන මානමක්ඛථම්භා ජායන් ති, ගතපි 
විගනොගදත් වා විහරතං තගතො අධිකතරං විගසසාධි මං නිස් සාය 

ලාභසක්ොරසිකලොො උප් පජ් ජන් ති, ලා ාදිමුච් ඡිතා ධම් මපතිරූපකානි 

පකාගසන් තා මිච්ඡායසං අධි න් ත් වා තත් ථ ඨිතා ජාතිආදීහි අත්තානං

උක්ෙංකසන්ති පරං වම්කභන්ති, තස් මා කාමාදීනං පඨමගසනාදි ාගවො 
ගවදිතබ් ගබො. 

එවගමතං දසවිධං ගසනං උද් දිසිත් වා යස් මා සා 
කණ් හධම් මසමන් නා තත් තා කණ් හස ්ස නමුචිගනො උපකාරාය සංවත් තති, 

තස් මා නං ‘‘තව ගසනා’’ති නිද් දිසන් ගතන ‘‘එසා නමුචි ගත ගසනා, 
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පටුන 

කණ් හස ්සාභිප් පහාරිනී’’ති වුත් තං. තත් ථ අභිප්ප ාරිනීති සමණබ්රාහ් මණානං 

ඝාතනී නිප් ගපොථනී, අන් තරායකරීති අත් ගථො. නනංඅසූකරොජිනාති, කජත්වාච

ලභකත සුඛන් ති එවං තව ගසනං අසූගරො කාගය ච ජීවිගත ච සාගපක් ගඛො 
පුරිගසො න ජිනාති, සූගරො පන ජිනාති, ගජත් වා ච මග්  සුඛං ඵලසුඛඤ් ච 

අධි ච් ඡතීති අත් ගථො. කසොපිබ්රා ්මකණොති ගසොපි ඛීණාසවබ්රාහ් මගණො. 

ඉදානි ‘‘ගතන ගඛො පන සමගයන   වා සත් තාහං එකපල් ලඞ් ගකන 
නිසින් ගනො ගහොති විමුත් තිසුඛපටිසංගවදී. අථ ගඛො   වා තස් ස සත් තාහස් ස 

අච් චගයන තම් හා සමාධිම් හා වුට් ඨහිත් වා රත් තියා පඨමං යාමං පටිච් චසමුප් පාදං 
අනුගලොමං සාධුකං මනසාකාසි. රත් තියා මජ් ඣිමං යාමං පටිච් චසමුප් පාදං 
පටිගලොමං සාධුකං මනසාකාසි. රත් තියා පච් ඡිමං යාමං පටිච් චසමුප් පාදං 
අනුගලොමපටිගලොමං සාධුකං මනසාකාසී’’ති එවං වුත් තාය උදානපාළියා )උදා. 

1) ඉමිස ්සා ච ඛන් ධකපාළියා අවිගරොධං දස් ගසතුං ‘‘උදාකන පනා’’තිආදි 

ආරද් ධං. එත් ථ තස්ස වකසනාති තස් ස පච් චයාකාරපජානනස් ස 

පච් චයක් ඛයාධි මස් ස ච වගසන. එකෙෙකමව කෙොට්ඨාසන් ති 

අනුගලොමපටිගලොගමසු එගකකගමව ගකොට් ඨාසං. පාටිපදරත්තියා එවං

මනසාොසීති රත් තියා තීසුපි යාගමසු අනුගලොමපටිගලොමංගයව මනසාකාසි. 
  වා කිර ඨගපත් වා රතනඝරසත් තාහං ගසගසසු ඡසු සත් තාගහසු 
අන් තරන් තරා ධම් මං පච් චගවක් ඛිත් වා ගයභුගයයන විමුත් තිසුඛපටිසංගවදී 
විහාසි, රතනඝරසත් තාගහ පන අභිධම් මපවිචයවගසගනව විහාසි. තස් මා 
අන් තරන් තරා ධම් මපච් චගවක් ඛණවගසන උප් පාදිතමනසිකාගරසු 
පාටිපදරත් තියා උප් පාදිතං මනසිකාරං සන් ධාය ඉමිස ්සං ඛන් ධකපාළියං එවං 
වුත් තන් ති අධිප් පාගයො. 

ගබොධිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

අජපාලෙථාවණ්ණනා 
4. තස්ස සත්තා ස්ස අච්චකයනාති පල් ලඞ් කසත් තාහස් ස අප මගනන. 

තම් ා සමාධිම් ා වුට්ඨහිත්වාති තගතො අරහත් තඵලසමාපත් තිසමාධිගතො 

යථාකාලපරිච් ගඡදං වුට් ඨහිත් වා. අඤ්කඤපිබුද්ධත්තෙරාති විසාඛපුණ් ණමිගතො 
පට් ඨාය රත් තින් දිවං එවං නිච් චසමාහිත ාවගහතුභූතානං බුද් ධගුණානං උපරි 
අඤ ්ගඤපි බුද් ධත් තසාධකා. ‘‘අයං බුද් ගධො’’ති බුද් ධ ාවස ්ස පගරසං වි ාවනා 

ධම් මා කිං නු ගඛො සන් තීති ගයොජනා. එෙච්චානං කදවතානන් ති යා 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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අධි තමග්  ා සච් ඡිකතනිගරොධා එකපගදගසන බුද් ධගුගණ ජානන් ති, තා 

ඨගපත් වා තදඤ් ඤාසං ගදවතානං. අනිමිකසහීති ධම් මපීතිවිප් ඵාරවගසන 

පසාදවි ාවනිච් චලදලතාය නිගමසරහිගතහි. රතනචඞ්ෙකමති ගදවතාහි මාපිගත 
රතනමයචඞ් කගම. ‘‘රතනභූතානං සත් තන් නං පකරණානං තත් ථ ච 
අනුත් තරස් ස ධම් මරතනස් ස සම් මසගනන තං ඨානං රතනඝරගචතියං නාම 

ජාත’’න් තිපි වදන් ති. ගතගනව අට්ඨසාලනියං (ධ. ස. අට් ඨ. නිදානකථා( 
‘‘රතනඝරං නාම න රතනමයං ග හං, සත් තන් නං පන පකරණානං 
සම් මසිතට් ඨානං රතනඝරන් ති ගවදිතබ් බ’’න් ති වුත් තං. 

කස් මා පනායං අජපාලනිගරොගධො නාම ජාගතොති ආහ ‘‘තස්සකිරා’’තිආදි. 
ගකචි පන ‘‘යස් මා තත් ථ ගවගද සජ් ඣායිතුං අසමත් ථා මහල් ලකබ්රාහ් මණා 
පාකාරපරික් ගඛපයුත් තානි නිගවසනානි කත් වා සබ් ගබ වසිංසු, තස් මාස ්ස 
‘අජපාලනිගරොගධො’ති නාමං ජාත’’න් ති වදන් ති. තත්රායං වචනත් ගථො – න 
ජපන් තීති අජපා, මන් තානං අනජ් ඣායකාති අත් ගථො. අජපා ලන් ති ආදියන් ති 

නිවාසං එත් ථාති අජපාකලොති. අපගර පන වදන් ති ‘‘යස් මා මජ් ඣන් හිගක 

සමගය අන් ගතො පවිට් ගඨ අගජ අත් තගනො ඡායාය පාගලති රක් ඛති, තස් මා 
‘අජපාගලො’තිස් ස නාමං රුළ් හ’’න් ති. සබ් බථාපි නාමගමතං තස් ස රුක් ඛස ්ස. 

විමුත්තිසුඛං පටිසංකවකදන්කතොති ධම් මං විචිනන් ගතොගයව අන් තරන් තරා 
විමුත් තිසුඛඤ් ච පටිසංගවගදන් ගතො. ‘‘ධම් මං විචිනන් ගතො විමුත් තිසුඛඤ් ච 
පටිසංගවගදන් ගතො’’ති එවං වා එත් ථ පාගඨො  ගහතබ් ගබො. උදානට් ඨකථායම් පි 
)උදා. අට් ඨ. 4) හි අයගමව පාගඨො. ධම් මං විචිනන් ගතො ගචත් ථ එවං අභිධම් ගම 
නයමග්  ං සම් මසි පඨමං ධම් මසඞ්  ණීපකරණං නාම, තගතො 
වි ඞ්  ප් පකරණං, ධාතුකථාපකරණං, පුග්  ලපඤ් ඤත් තිප් පකරණං, 
කථාවත් ථුං නාම, යමකං නාම, තගතො මහාපකරණං පට් ඨානං නාමාති. 
තත් ථස් ස සණ් හසුඛුමට් ඨානම් හි චිත් ගත ඔතිණ් ගණ පීති උප් පජ් ජි, පීතියා 
උප් පන් නාය ගලොහිතං පසීදි, ගලොහිගත පසන් ගන ඡවි පසීදි, ඡවියා පසන් නාය 
පුරත් ථිමකායගතො කූටා ාරාදිප් පමාණා රස් මිගයො උට් ඨහිත් වා ආකාගස 

පක් ඛන් දං ඡද් දන් තනා කුලං විය පාචීනදිසාය අනන් තානි චක් කවාළානි 
පක් ඛන් දා. පච් ඡිමකායගතො උට් ඨහිත් වා පච් ඡිමදිසාය, දක් ඛිණංසකූටගතො 
උට් ඨහිත් වා දක් ඛිණදිසාය, වාමංසකූටගතො උට් ඨහිත් වා උත් තරදිසාය 
අනන් තානි චක් කවාළානි පක් ඛන් දා. පාදතගලහි පවාළඞ් කුරවණ් ණා රස් මිගයො 
නික් ඛමිත් වා මහාපථවිං විනිබ් බිජ් ඣ උදකං ද් විධා භින් දිත් වා වාතක් ඛන් ධං 
පදාගලත් වා අජටාකාසං පක් ඛන් දා. සීසගතො සංපරිවත් තියමානං මණිදාමං විය 
නීලවණ් ණරස ්මිවට් ටි උට් ඨහිත් වා ඡ ගදවගලොගක විනිවිජ් ඣිත් වා නව 
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බ්රහ් මගලොගක අතික් කම් ම අජටාකාසං පක් ඛන් දා. තස් මිං දිවගස අපරිමාගණසු 
චක් කවාගළසු අපරිමාණා සත් තා සබ් ගබ සුවණ් ණවණ් ණාව අගහසුං. තං 
දිවසඤ් ච පන   වගතො සරීරා නික් ඛන් තා යාවජ් ජදිවසාපි කිර තා රස් මිගයො 
අනන් තගලොකධාතුගයො  ච් ඡන් තිගයව. න ගකවලඤ ්ච ඉමස් මිංගයව සත් තාගහ 
ධම් මං විචිනන් තස් ස සරීරගතො රස් මිගයො නික් ඛමිංසු, අථ ගඛො 
රතනඝරසත් තාගහපි පට් ඨානං සම් මසන් තස් ස එවගමව සරීරගතො රස් මිගයො 
නික් ඛන් තා එවාති ගවදිතබ් බං. 

වුත් තඤ් ගහතං අට්ඨසාලනියං (ධ. ස. අට් ඨ. නිදානකථා( – 

‘‘ඉගමසු ච එකවීසතියා දිවගසසු එකදිවගසපි සත් ථු සරීරගතො 
රස ්මිගයො න නික් ඛන් තා, චතුත් ගථ පන සත් තාගහ පච් ඡිමුත් තරාය දිසාය 
රතනඝගර නිසීදි. තත් ථ ධම් මසඞ්  ණිං සම් මසන් තස් සපි සරීරගතො 
රස ්මිගයො න නික් ඛන් තා. වි ඞ්  ප් පකරණං, ධාතුකථං, 
පුග්  ලපඤ් ඤත් තිං, කථාවත් ථුප් පකරණං, යමකප් පකරණං 
සම් මසන් තස ්සපි රස ්මිගයො න නික් ඛන් තා. යදා පන මහාපකරණං ඔරුය් හ 
‘ගහතුපච් චගයො ආරම් මණපච් චගයො…ගප.… අවි තපච් චගයො’ති 
සම් මසනං ආරභි, අථස ්ස චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානං සම් මසන් තස ්ස 

එකන් තගතො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං මහාපකරගණ ඔකාසං ලභි. යථා හි 
තිමිරපිඞ්  ලමහාමච් ගඡො චතුරාසීතිගයොජනසහස් ස ම් භීගර 
මහාසමුද් ගදගයව ඔකාසං ල ති, එවගමව සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
එකන් තගතො මහාපකරගණගයව ඔකාසං ලභි. 

‘‘සත් ථු එවං ලද් ගධොකාගසන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාගණන යථාසුඛං 
සණ් හසුඛුමධම් මං සම් මසන් තස ්ස සරීරගතො 
නීලපීතගලොහිගතොදාතමඤ් ජිට් ඨප ස් සරවගසන ඡබ් බණ් ණරස ්මිගයො 

නික් ඛමිංසු. ගකසමස් සූහි ගචව අක් ඛීනඤ් ච නීලට් ඨාගනහි නීලරස්මිකයො 
නික් ඛමිංසු, යාසං වගසන   නතලං අඤ් ජනචුණ් ණසගමොකිණ් ණං විය 
උමාපුප් ඵනීලුප් පලදලසඤ් ඡන් නං විය වීතිපතන් තමණිතාලවණ් ටං විය 
සම් පසාරිතගමචකපටං විය ච අගහොසි. ඡවිගතො ගචව අක් ඛීනඤ් ච 

පීතට් ඨාගනහි පීතරස්මිකයො නික් ඛමිංසු, යාසං වගසන දිසා ා ා 
සුවණ් ණරසනිසිඤ් චමානා විය සුවණ් ණපටපසාරිතා විය 

කුඞ් කුමචුණ් ණකණිකාරපුප් ඵසම් පරිකිණ් ණා විය ච විගරොචිංසු. 

මංසගලොහිගතහි ගචව අක් ඛීනඤ් ච රත් තට් ඨාගනහි කලොහිතරස්මිකයො 
නික් ඛමිංසු, යාසං වගසන දිසා ා ා චීනපිට් ඨචුණ් ණරඤ් ජිතා විය 
සුපක් කලාඛාරසනිසිඤ් චමානා විය රත් තකම් බලපරික් ඛිත් තා විය 
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ජයසුමනපාරිබද් ධකබන් ධුජීවකකුසුමසම් පරිකිණ් ණා විය ච විගරොචිංසු. 

අට් ඨීහි ගචව දන් ගතහි ච අක් ඛීනඤ් ච ගසතට් ඨාගනහි ඔදාතරස්මිකයො 
නික් ඛමිංසු, යාසං වගසන දිසා ා ා රජතකුගටහි 

ආසිඤ ්චමානඛීරධාරාසම් පරිකිණ් ණා විය පසාරිතරජතපටවිතානා විය 
වීතිපතන් තරජතතාලවණ් ටා විය 
කුන් දකුමුදසින් ධුවාරසුමනමල් ලිකාදිකුසුමසඤ් ඡන් නා විය ච විගරොචිංසු. 

මඤ්ජිට්ඨපභස්සරා පන තම් හා තම් හා සරීරප් පගදසා නික් ඛමිංසු. ඉති තා 
ඡබ් බණ් ණරස ්මිගයො නික් ඛමිත් වා ඝනමහාපථවිං  ණ් හිංසු. 

‘‘චතුනහුතාධිකද් විගයොජනසතසහස් සබහලා මහාපථවී 

නිද් ධන් තසුවණ් ණපිණ් ඩි විය අගහොසි. පථවිං භින් දිත් වා ගහට් ඨා උදකං 
 ණ් හිංසු. පථවීසන් ධාරකං අට් ඨනහුතාධිකචතුගයොජනසතසහස් සබහලං 
උදකං සුවණ් ණකලගසහි ආසිඤ ්චමානවිලීනසුවණ් ණං විය අගහොසි. 
උදකං විනිවිජ් ඣිත් වා වාතං අග්  ගහසුං. 
ඡන් නවුතාධිකනවගයොජනසතසහස් සබහගලො වාගතො 
සමුස් සිතසුවණ් ණක් ඛන් ගධො විය අගහොසි. වාතං විනිවිජ් ඣිත් වා ගහට් ඨා 
අජටාකාසං පක් ඛන් දිංසු. උපරි ාග න උග්  න් ත් වාපි චතුමහාරාජිගක 
 ණ් හිංසු. ගත විනිවිජ් ඣිත් වා තාවතිංගස, තගතො යාගම, තගතො තුසිගත, 

තගතො නිම් මානරතී, තගතො පරනිම් මිතවසවත් තී, තගතො නව 
බ්රහ් මගලොගක, තගතො ගවහප් ඵගල, තගතො පඤ ්ච සුද් ධාවාගස 
විනිවිජ් ඣිත් වා චත් තාගරො ආරුප් ගප  ණ් හිංසු. චත් තාගරො ච ආරුප් ගප 
විනිවිජ් ඣිත් වා අජටාකාසං පක් ඛන් දිංසු. 

‘‘තිරිය ාග හි අනන් තා ගලොකධාතුගයො පක් ඛන් දිංසු, එත් තගක 
ඨාගන චන් දම් හි චන් දප් ප ා නත් ථි, සූරිගය සූරියප් ප ා නත් ථි, 

තාරකරූගපසු තාරකරූපප් ප ා නත් ථි, ගදවතානං 
උයයානවිමානකප් පරුක් ගඛසු සරීගර ආ රගණසූති සබ් බත් ථ ප ා 
නත් ථි. තිසහස් සිමහාසහස් සිගලොකධාතුයා ආගලොකඵරණසමත් ගථො 
මහාබ්රහ් මාපි සූරියුග්  මගන ඛජ් ගජොපනගකො විය අගහොසි, 

චන් දසූරියතාරකරූපගදවතුයයානවිමානකප් පරුක් ඛානං 
පරිච් ගඡදමත් තකගමව පඤ් ඤායිත් ථ. එත් තකං ඨානං බුද් ධරස ්මීහිගයව 
අජ් ගඣොත් ථටං අගහොසි. අයඤ් ච ගනව බුද් ධානං අධිට් ඨානිද් ධි, න 
 ාවනාමයිද් ධි. සණ් හසුඛුමධම් මං පන සම් මසගතො ගලොකනාථස් ස 
ගලොහිතං පසීදි, වත් ථුරූපං පසීදි, ඡවිවණ් ගණො පසීදි. චිත් තසමුට් ඨානා 
වණ් ණධාතු සමන් තා අසීතිහත් ථමත් ගත පගදගස නිච් චලා අට් ඨාසී’’ති. 
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එවං නිසින්කනති තම් හා සමාධිම් හා වුට් ඨහිත් වා නිසින් ගන. එකෙො

බ්රා ්මකණොති නාමග ොත් තවගසන අනභිඤ් ඤාගතො අපාකගටො එගකො 

බ්රාහ් මගණො. ‘‘හං හ’’න්ති ෙකරොන්කතො විචරතීති සබ් බං අගචොක් ඛජාතිකං 

පස් සිත් වා ජිගුච් ඡන් ගතො ‘‘හුං හු’’න් ති කගරොන් ගතො විචරති. එතදකවොචාති )උදා. 
අට් ඨ. 4) එතං ඉදානි වත් තබ් බං ‘‘කිත් තාවතා නු ගඛො’’තිආදිවචනං අගවොච. 

තත් ථ කිත්තාවතාති කිත් තගකන පමාගණන. නු-ති සංසයත් ගථ නිපාගතො, කඛො-

ති පදපූරගණ. කභො-ති බ්රාහ් මණානං ජාතිසමුදා තං ආලපනං. තථා හි වුත් තං 
‘‘ග ොවාදි නාම ගසො ගහොති, සගච ගහොති සකිඤ් චගනො’’ති )ධ. ප. 396; සු. නි. 

625). ක ොතමාති   වන් තං ග ොත් ගතන ආලපති. කථං පනායං බ්රාහ් මගණො 
සම් පති සමා ගතො   වගතො ග ොත් තං ජානාතීති? නායං සම් පති සමා ගතො, 
ඡබ් බස ්සානි පධානකරණකාගල උපට් ඨහන් ගතහි පඤ් චවග් ගිගයහි සද් ධිං 
චරමාගනො අපර ාග  තං වතං ඡඩ් ගඩත් වා උරුගවලායං ගසනනි ගම එගකො 
අදුතිගයො හුත් වා පිණ් ඩාය චරමාගනොපි ගතන බ්රාහ් මගණන දිට් ඨපුබ් ගබො ගචව 
සල් ලපිතපුබ් ගබො ච, ගතන ගසො පුබ් ගබ පඤ් චවග් ගිගයහි  ය් හමානං   වගතො 
ග ොත් තං අනුස් සරන් ගතො ‘‘ග ො ග ොතමා’’ති   වන් තං ග ොත් ගතන ආලපති. 
යගතො පට් ඨාය වා   වා මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛන් ගතො අගනොමානදීතීගර 
පබ් බජි, තගතො පභුති ‘‘සමගණො ග ොතගමො’’ති චන් ගදො විය සූරිගයො විය 
පාකගටො පඤ් ඤාගතො ගහොති, න ච තස ්ස ග ොත් තජානගන කාරණං 

 ගවසිතබ් බං. බ්රා ්මණෙරණාති බ්රාහ් මණං කගරොන් තීති බ්රාහ් මණකරණා, 
බ්රාහ් මණ ාවකරාති අත් ගථො. එත් ථ ච ‘‘කිත් තාවතා’’ති එගතන ගයහි ධම් ගමහි 

බ්රාහ් මගණො ගහොති, ගතසං ධම් මානං පරිමාණං පුච් ඡති. ‘‘ෙතකම’’ති පන ඉමිනා 
ගතසං සරූපං පුච් ඡති. 

උදානංඋදාකනසීති ‘‘ගයො බ්රාහ් මගණො’’තිආදිකං උදානං උදාගනසි, න පන 
තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස ධම් මං ගදගසසි. කස ්මා? ධම් මගදසනාය අ ාජන ාවගතො. 
තථා හි තස් ස බ්රාහ් මණස් ස ඉමං  ාථං සුත් වා න සච් චාභිසමගයො අගහොසි. යථා 
ච ඉමස ්ස, එවං උපකස් ස ආජීවකස් ස බුද් ධගුණප් පකාසනං සුත් වා. 
ධම් මචක් කප් පවත් තනගතො හි පුබ් බ ාග    වතා  ාසිතං පගරසං 
සුණන් තානම් පි තපුස් ස ල් ලිකානං සරණදානං විය වාසනා ාගියගමව ජාතං, න 

අගසක් ඛ ාගියං වා නිබ් ගබධ ාගියං වා. එසා හි ධම් මතාති. කවකදහි වා

අන්තන් ති එත් ථ අන්තං නාම සබ් බසඞ් ඛාරපරිගයොසානං නිබ් බානං. ඉකම

උස්සදානත්ථීති සබ් බගසො ඉගම පහීනත් තා න සන් ති. 

අජපාලකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මුචලන්දෙථාවණ්ණනා 

5. මුචලන්දමූකලති )උදා. අට් ඨ. 11) එත් ථ මුචලන්කදො වුච් චති නීපරුක් ගඛො, 
ගයො ‘‘නිචුගලො’’තිපි වුච් චති, තස් ස සමීගපති අත් ගථො. ගකචි පන ‘‘මුචගලොති 
තස් ස රුක් ඛස ්ස නාමං, වනගජට් ඨකතාය පන මුචලින් ගදොති වුත් ත’’න් ති 

වදන් ති. උදපාදීති සකලචක් කවාළ බ්  ං පූගරන් ගතො මහාගමගඝො උදපාදි. 
එවරූගපො කිර ගමගඝො ද් වීසුගයව කාගලසු වස් සති චක් කවත් තිම් හි වා 

උප් පන් ගන බුද් ගධ වා, ඉධ බුද් ධුප් පාදකාගල උදපාදි. කපොක්ඛරණියා

නිබ්බත්කතොති ගපොක් ඛරණියා ගහට් ඨා නා  වනං අත් ථි, තත් ථ නිබ් බත් ගතො. 

සෙභවනාති අත් තගනො නා  වනගතො. එවං කභොක හි පරික්ඛිපිත්වාති සත් ත 

වාගර අත් තගනො සරීරග ොග හි   වගතො කායං පරිවාගරත් වා. උපරිමුද්ධනි

ම න්තංඵණං වි ච්චාති   වගතො මුද් ධප් පගදසස් ස උපරි අත් තගනො මහන් තං 
ඵණං පසාගරත් වා. ‘‘ඵණං කරිත් වා’’තිපි පාගඨො, ගසොගයවත් ගථො. 

තස් ස කිර නා රාජස් ස එතදගහොසි ‘‘  වා ච මය් හං  වනසමීගප 

රුක් ඛමූගල නිසින් ගනො, අයඤ් ච සත් තාහවද් දලිකා වත් තති, වාසා ාරමස් ස 
ලද් ධුං වට් ටතී’’ති. ගසො සත් තරතනමයං පාසාදං නිම් මිනිතුං සක් ගකොන් ගතොපි 
‘‘එවං කගත කායසාගරො  හිගතො න  විස් සති, දසබලස් ස කායගවයයාවච් චං 
කරිස ්සාමී’’ති මහන් තං අත් ත ාවං කත් වා සත් ථාරං සත් තක් ඛත් තුං ග ොග හි 
පරික් ඛිපිත් වා උපරි ඵණං ධාගරසි. ‘‘තස් ස පරික් ගඛපබ්  න් තරං ගලොහපාසාගද 

 ණ් ඩා ාර බ්  ප් පමාණං අගහොසී’’ති ඉධ වුත් තං. මජ්ඣිමට්ඨෙථායං (ම. නි. 
අට් ඨ. 1.284) පන – 

‘‘පරික් ගඛපස් ස අන් ගතො ඔකාගසො ගහට් ඨා ගලොහපාසාදප් පමාගණො 
අගහොසි, ‘ඉච් ඡිතිච් ඡිගතන ඉරියාපගථන සත් ථා විහරිස් සතී’ති නා රාජස් ස 
අජ් ඣාසගයො අගහොසි, තස් මා එවං මහන් තං ඔකාසං පරික් ඛිපි, මජ් ගඣ 
රතනපල් ලඞ් ගකො පඤ් ඤත් ගතො ගහොති, උපරි සුවණ් ණතාරකවිචිත් තං 
සගමොසරිත න් ධදාමකුසුමගචලවිතානං අගහොසි, චතූසු ගකොගණසු 

 න් ධගතගලන දීපා ජලිතා, චතූසු දිසාසු විවරිත් වා චන් දනකරණ් ඩකා 
ඨපිතා’’ති – 

වුත් තං. ඉච්ඡිතිච්ඡිකතන ඉරියාපකථන වි රිස්සතීති ච නා රාජස් ස 
අජ් ඣාසයමත් තගමතං,   වා පන යථානිසින් ගනොව සත් තාහං වීතිනාගමසි. 

කිඤ්චාපි…කප.… චින්කතතුං යුත්තන් ති එත් ථ ගකචි වදන් ති 
‘‘උණ් හග්  හණං ග ො පරික් ගඛපස ්ස විපුල ාවකරගණ කාරණකිත් තනං. 
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ඛුද් දගක හි තස් මිං   වන් තං නා රාජස් ස සරීරසම් භූතා උස් මා බාගධයය, 

විපුල ාවකරගණන පන තාදිසං මා උණ් හං බාධයිත් ථා’’ති. සඋපසග්  පදස් ස 

අත් ගථො උපසග් ග න විනාපි විඤ් ඤායතීති ආහ ‘‘විද්ධන්ති උබ්බිද්ධ’’න් ති, සා 
චස් ස උබ් බිද් ධතා උපක් කිගලසවි ගමන දූර ාගවන උපට් ඨානන් ති ආහ 

‘‘කමඝවි කමන දූරීභූත’’න් ති. ඉන් දනීලමණි විය දිබ් බති ගජොතතීති කදකවො, 

ආකාගසො. විදිත්වාති ‘‘ඉදානි වි තවලාහගකො ආකාගසො, නත් ථි   වගතො 

සීතාදිඋපද් දගවො’’ති ඤත් වා. විනිකවකඨත්වාති අපගනත් වා. අත්තකනො රූපන් ති 

අත් තගනො නා රූපං. පටිසං රිත්වාති අන් තරධාගපත් වා. මාණවෙවණ්ණන් ති 
කුමාරකරූපං. 

එතමත්ථං විදිත්වාති ‘‘විගවකසුඛපටිසංගවදිගනො යත් ථ කත් ථචි සුඛගමව 

ගහොතී’’ති එතං අත් ථං සබ් බාකාගරන ජානිත් වා. ඉමං උදානන් ති ඉමං 

විගවකසුඛානු ාවදීපකං උදානං උදාගනසි. සුතධම්මස්සාති විස් සුතධම් මස් ස. 

ගතනාහ ‘‘පොසිතධම්මස්සා’’ති. අකුප්පනභාකවොති අකුප් පනස ාගවො. 

මුචලින් දකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාජායතනෙථාවණ්ණනා 

6. ඔසධ රීතෙංඋපකනසීති න ගකවලං ඔසධහරීතකගමව, දන් තකට් ඨම් පි 

උපගනසි. පච්චග්කඝති එත් ථ පුරිමං අත් ථවිකප් පං ගකචි න ඉච් ඡන් ති, ගතගනව 

ආචරියධම්මපාලත්කථකරන වුත් තං ‘‘පච් චග් ගඝති අභිනගව. පච් ගචකං 
මහග් ඝතාය පච් චග් ගඝති ගකචි, තං න සුන් දරං. න හි බුද් ධා   වන් ගතො 
මහග් ඝං පටිග්  ණ් හන් ති පරිභුඤ් ජන් ති වා’’ති. 

රාජායතනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ්ර ්මයාචනෙථාවණ්ණනා 

7. ආචිණ්ණසමාචිණ්කණොති ආචරිගතො ගචව ආචරන් ගතහි ච සම් මගදව 
ආචරිගතොති අත් ගථො. එගතන අයං පරිවිතක් ගකො සබ් බබුද් ධානං 
පඨමාභිසම් ගබොධියං උප් පජ් ජගතවාති අයගමත් ථ ධම් මතාති දස් ගසති. 
 ම් භීගරොපි ධම් ගමො පටිපක් ඛවිධමගනන සුපාකගටො  ගවයය, පටිපක් ඛවිධමනං 
පන සම් මාපටිපත් තිපටිබද් ධං, සා සද් ධම් මසවනාධීනා, තං සත් ථරි ධම් ගම ච 
පසාදායත් තං. ගසො විගසසගතො ගලොගක සම්  ාවනීයස් ස  රුකාතබ් බස ්ස 

අභිපත් ථනාගහතුගකොති පරම් පරාය සත් තානං ධම් මසම් පටිපත් තියා බ්රහ් මුගනො 
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යාචනානිමිත් තන් ති තං දස් ගසන් ගතො ‘‘බ්ර ්මුනා යාචිකත 

කදකසතුොමතායා’’තිආදිමාහ. 

අධි කතොති පටිවිද් ගධො, සයම් භූඤාගණන ‘‘ඉදං දුක් ඛ’’න් තිආදිනා යථාභූතං 

අවබුද් ගධොති අත් ගථො. ධම්කමොති චතුසච් චධම් ගමො තබ් බිනිමුත් තස් ස 

පටිවිජ් ඣිතබ් බධම් මස් ස අ ාවගතො.  ම්භීකරොති මහාසමුද් ගදො විය 
මකසතුණ් ඩසූචියා අඤ් ඤත්ර සමුපචිතපරිපක් කඤාණසම්  ාගරහි අඤ් ගඤසං 

ඤාගණන අලබ්  ගනයයපතිට් ගඨො.  ම් භීරත් තාව දුද්දකසො දුක් ගඛන දට් ඨබ් ගබො, 
න සක් කා සුගඛන දට් ඨුං. ගයො හි අලබ්  ගනයයපතිට් ගඨො, ගසො ඔ ාහිතුං 
අසක් කුගණයයතාය සරූපගතො ච විගසසගතො ච සුගඛන පස ්සිතුං න සක් කා, අථ 

ගඛො කිච් ගඡන ගකනචි කදාචිගදව දට් ඨබ් ගබො. දුද් දසත් තාව දුරනුකබොකධො 
දුක් ගඛන අවබුජ් ඣිතබ් ගබො, න සක් කා සුගඛන අවබුජ් ඣිතුං. යඤ් හි දට් ඨුගමව 
න සක් කා, තස් ස ඔ ාගහත් වා අනුබුජ් ඣගන කථා එව නත් ථි අවගබොධස් ස 
දුක් කර ාවගතො. ඉමස් මිං ඨාගන ‘‘තං කිං මඤ් ඤථ, භික් ඛගව, කතමං නු ගඛො 

දුක් කරතරං වා දුරභිසම්  වතරං වා’’ති )සං. නි. 5.1115) සුත්තපදං වත් තබ් බං. 

සන්කතොති අනුපසන් තස ාවානං කිගලසානං සඞ් ඛාරානඤ් ච අ ාවගතො 
වූපසන් තසබ් බපරිළාහතාය සන් ගතො නිබ් බුගතො, සන් තාරම් මණතාය වා 
සන් ගතො. එත් ථ ච නිගරොධසච් චං සන් තං ආරම් මණන් ති සන් තාරම් මණං, 
මග්  සච් චං සන් තං සන් තාරම් මණඤ් චාති සන් තාරම් මණං. පධාන ාවං 

නීගතොති පණීකතො. අථ වා පණීකතොති අතිත් තිකරණට් ගඨන අතප් පගකො 
සාදුරසග ොජනං විය. සන් තපණීත ාගවගනව ගචත් ථ අගසචනකතාය 
අතප් පකතා දට් ඨබ් බා. ඉදඤ් හි ද් වයං ගලොකුත් තරගමව සන් ධාය වුත් තං. 

අතක්ොවචකරොති උත් තමඤාණවිසයත් තා තක් ගකන අවචරිතබ් ගබො 
ඔ ාහිතබ් ගබො න ගහොති, ඤාගණගනව අවචරිතබ් ගබො. තගතො එව 

නිපුණඤාණග ොචරතාය සණ් හසුඛුමස ාවත් තා ච නිපුකණො සණ්ක ො.

පණ්ඩිතකවදනීකයොති බාලානං අවිසයත් තා සම් මාපටිපදං පටිපන් ගනහි 
පණ් ඩිගතහි එව ගවදිතබ් ගබො. 

අල් ලීයන් ති අභිරමිතබ් බට් ගඨන ගසවියන් තීති ආලයා, පඤ් ච කාමගුණාති 

ආහ ‘‘සත්තාපඤ්චොමගුකණ අල්ලීයන්ති, තස්මාකතආලයාතිවුච්චන්තී’’ති. 

තත් ථ පඤ්චොමගුකණ අල්ලීයන්තීති පඤ් චකාමගුගණ ගසවන් තීති අත් ගථො. 

කතති පඤ් ච කාමගුණා. රමන්තීති රතිං වින් දන් ති කීළන් ති ලළන් ති. ආලීයන් ති 
අභිරමණවගසන ගසවන් තීති ආලයා, අට් ඨසතං තණ් හාවිචරිතානි, ගතහි 

ආලගයහි රමන් තීති ආලයරාමාති එවම් ගපත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. ඉගම හි 
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සත් තා යථා කාමගුගණ, එවං රා ම් පි අස් සාගදන් ති අභිනන් දන් තිගයව. යගථව 
හි සුසජ් ජිතපුප් ඵඵල රිතරුක් ඛාදිසම් පන් නං උයයානං පවිට් ගඨො රාජා තාය තාය 

සම් පත් තියා රමති, සම් මුදිගතො ආගමොදිතපගමොදිගතො ගහොති, න උක් කණ් ඨති, 

සායම් පි නික් ඛමිතුං න ඉච් ඡති, එවමිගමහි කාමාලයතණ් හාලගයහි සත් තා 
රමන් ති, සංසාරවට් ගට සම් ගමොදිතා අනුක් කණ් ඨිතා වසන් ති. ගතන ගනසං 

  වා දුවිධම් පි ආලයං උයයානභූමිං විය දස් ගසන් ගතො ‘‘ආලයරාමා’’තිආදිමාහ. 

රතාති නිරතා. සුට්ඨුමුදිතාති අතිවිය මුදිතා අනුක් කණ් ඨනගතො. 

ඨානං සන්ධායාති ඨානසද් දං සන් ධාය. අත් ථගතො පන ඨානන් ති ච 
පටිච් චසමුප් පාගදො එව අධිප් ගපගතො. තිට් ඨති එත් ථ ඵලං තදායත් තවුත් තිතායාති 

ඨානං, සඞ් ඛාරාදීනං පච් චයභූතා අවිජ් ජාදගයො. ඉගමසං සඞ් ඛාරාදීනං පච් චයාති 

ඉදප් පච් චයා, අවිජ් ජාදගයොව. ඉදප් පච් චයා එව ඉදප්පච්චයතා යථා ගදගවො එව 
ගදවතා. ඉදප් පච් චයානං වා අවිජ් ජාදීනං අත් තගනො ඵලං පටිච් ච පච් චය ාගවො 

උප් පාදනසමත් ථතා ඉදප්පච්චයතා. ගතන සමත් ථපච් චයලක් ඛගණො 
පටිච් චසමුප් පාගදො දස් සිගතො ගහොති. පටිච් ච සමුප් පජ් ජති ඵලං එතස් මාති 

පටිච්චසමුප්පාකදො. පදද් වගයනපි ධම් මානං පච් චයට් ගඨො එව වි ාවිගතො. 
සඞ් ඛාරාදිපච් චයානඤ් හි අවිජ් ජාදීනං එතං අධිවචනං 

ඉදප් පච් චයතාපටිච් චසමුප් පාගදොති. සබ්බසඞ්ඛාරසමකථොතිආදි සබ් බං අත් ථගතො 
නිබ් බානගමව. යස් මා හි තං ආ ම් ම පටිච් ච අරියමග්  ස් ස 

ආරම් මණපච් චය ාවගහතු සබ් බසඞ් ඛාරවිප් ඵන් දිතානි සම් මන් ති වූපසම් මන් ති, 

තස් මා ‘‘සබ් බසඞ් ඛාරසමගථො’’ති වුච් චති. සබ් බසඞ් ඛතවිසංයුත් ගත හි 
නිබ් බාගන සඞ් ඛාරවූපසමපරියාගයො ඤායා ගතොගයවාති. ඉදං පගනත් ථ 

නිබ් බචනං – සබ් ගබ සඞ් ඛාරා සම් මන් ති එත් ථාති සබ්බසඞ්ඛාරසමකථොති. 

යස් මා ච තං ආ ම් ම සබ් ගබ උපධගයො පටිනිස් සට් ඨා සමුච් ගඡදවගසන 

පරිච් චත් තා ගහොන් ති, අට් ඨසතප් පග දා සබ් බාපි තණ් හා ඛීයන් ති, සබ් ගබ 
කිගලසරා ා විරජ් ජන් ති, ජරාමරණාදිග දං සබ් බං වට් ටදුක් ඛං නිරුජ් ඣති, 

තස් මා ‘‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ක ො තණ් ාක්ඛකයො විරාක ො නිකරොකධො’’ති 

වුච් චති, යා පගනසා තණ් හා ගතන ගතන  ගවන  වන් තරං 
 වනිකන් ති ාගවන විනති සංසිබ් බති, ඵගලන වා සද් ධිං කම් මං විනති 

සංසිබ් බතීති කත් වා වානන් ති වුච් චති, තගතො නික් ඛන් තං වානගතොති නිබ්බානං.

කිලමකථොති කායකිලමගථො. විගහසාපි කායවිගහසාගයව, චිත් ගත පන 
උ යම් ගපතං බුද් ධානං නත් ථි ගබොධිමූගලගයව සමුච් ඡින් නත් තා. එත් ථ ච 
චිරනිසජ් ජාචිර ාසගනහි පිට් ඨිආගිලායනතාලු ලගසොසාදිවගසන 
කායකිලමගථො ගචව කායවිගහසා ච ගවදිතබ් බා, සා ච ගඛො ගදසනාය අත් ථං 
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අජානන් තානඤ් ච අප් පටිපජ් ජන් තානඤ් ච වගසන. ජානන් තානං පන 
පටිපජ් ජන් තානඤ් ච ගදසනාය කායපරිස් සගමොපි සත් ථු අපරිස් සගමොව, ගතනාහ 

  වා ‘‘න ච මං ධම් මාධිකරණං විගහගසතී’’ති. ගතගනව වුත් තං ‘‘යා 

අජානන්තානංකදසනානාම, කසොමමකිලමකථොඅස්සා’’ති. 

අපිස්සූති සම් පිණ් ඩනත් ගථ නිපාගතො. ගසො න ගකවලං එතදගහොසි, ඉමාපි 

 ාථා පටි ංසූති දීගපති. භ වන්තන් ති පටිසද් දගයොග න සාමිඅත් ගථ 

උපගයො වචනන් ති ආහ ‘‘භ වකතො’’ති. වුද් ධිප් පත් තා අච් ඡරියා වා අනච්ඡරියා. 
වුද් ධිඅත් ගථොපි හි අ-කාගරො ගහොති යථා ‘‘අගසක් ඛා ධම් මා’’ති. කප් පානං 
චත් තාරි අසඞ් ගඛයයයානි සතසහස් සඤ් ච සගදවකස් ස ගලොකස් ස 

ධම් මසංවි ා කරණත් ථගමව පාරමිගයො පූගරත් වා ඉදානි 
සමධි තධම් මරජ් ජස් ස තත් ථ අප් ගපොස ්සුක් කතාපත් තිදීපනත් තා  ාථාත් ථස් ස 

අනුඅච් ඡරියතා තස් ස වුද් ධිප් පත් ති ච ගවදිතබ් බා. අත් ථද් වාගරන හි  ාථානං 

අනච් ඡරියතා. ක ොචරා අක සුන් ති උපට් ඨහංසු, උපට් ඨානඤ් ච 

විතක් කයිතබ් බතාති ආහ ‘‘පරිවිතක්ෙයිතබ්බභාවංපාපුණිංසූ’’ති. 

කිච්කඡනාති න දුක් ඛප් පටිපදාය. බුද් ධානඤ් හි චත් තාගරොපි මග්  ා 
සුඛප් පටිපදාව ගහොන් ති. පාරමීපූරණකාගල පන සරා සගදොසසගමොහස් ගසව 
සගතො ආ තා තානං යාචකානං අලඞ් කතප් පටියත් තං සීසං කන් තිත් වා 
 ලගලොහිතං නීහරිත් වා සුඅඤ් ජිතානි අක් ඛීනි උප් පාගටත් වා කුලවංසප් පදීපං 
පුත් තං මනාපචාරිනිං  රියන් ති එවමාදීනි ගදන් තස ්ස අඤ් ඤානි ච 
ඛන් තිවාදිසදිගසසු අත් ත ාගවසු ගඡජ් ජග ජ් ජාදීනි පාපුණන් තස් ස 

ආ මනීයපටිපදං සන් ධාගයතං වුත් තං.  -ඉති වා බයත් තන් ති එතස් මිං අත් ගථ 

නිපාගතො. එකංසත් ගථති ගකචි.   බයත් තං එකංගසන වා අලං නිප් පගයොජනං 

එවං කිච් ගඡන අධි තං ධම් මං ගදගසතුන් ති ගයොජනා.  ලන් ති වා අලන් ති 
ඉමිනා සමානත් ථං පදං ‘‘හලන් ති වදාමී’’තිආදීසු විය. ‘‘පකාසිත’’න් තිපි 
පඨන් ති, ගදසිතන් ති අත් ගථො. එවං කිච් ගඡන අධි තස් ස ධම් මස් ස අලං ගදසිතං 
පරියත් තං ගදසිතං, ගකො අත් ගථො ගදසිගතනාති වුත් තං ගහොති. 

රා කදොසපකරකතහීති රා ගදොසඵුට් ගඨහි, ඵුට් ඨවිගසන විය සප් ගපන රාග න 

ගදොගසන ච සම් ඵුට් ගඨහි අභිභූගතහීති අත් ගථො. අථ වා රා කදොසපකරකතහීති 
රා ගදොසානු ගතහි, රාග න ච ගදොගසන ච අනුබන් ගධහීති අත් ගථො. 

පටිකසොත ාමින් ති )දී. නි. අට් ඨ. 2.65; ම. නි. අට් ඨ. 1.281; සං. නි. අට් ඨ. 
1.1.172) නිච් ච ාහාදීනං පටිගසොතං අනිච් චං දුක් ඛමනත් තා අසු න් ති එවං  තං 

පවත් තං චතුසච් චධම් මන් ති අත් ගථො. රා රත්තාති කාමරාග න  වරාග න 
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දිට් ඨිරාග න ච රත් තා. නදක්ඛන්තීති අනිච් චං දුක් ඛමනත් තා අසු න් ති ඉමිනා 
ස ාගවන න පස් සිස ්සන් ති, ගත අපස් සන් ගත ගකො සක් ඛිස් සති 
අනිච් චන් තිආදිනා ස ාගවන යාථාවගතො ධම් මං ජානාගපතුන් ති අධිප් පාගයො. 

රා ගදොසපගරතතාපි ගනසං සම් මුළ් හ ාගවගනවාති ආහ ‘‘තකමොඛන්කධන

ආවුටා’’ති, අවිජ් ජාරාසිනා අජ් ගඣොත් ථටාති අත් ගථො. 

අප්කපොස්සුක්ෙතායචිත්තංනමතීති කස ්මා පනස් ස එවං චිත් තං නමි, නනු 
එස ‘‘මුත් ගතොහං ගමොගචස් සාමි, තිණ් ගණොහං තාගරස ්සාමි, 

කිං ගම අඤ් ඤාතගවගසන, ධම් මං සච් ඡිකගතනිධ; 

සබ් බඤ ්ඤුතං පාපුණිත් වා, තාරයිස් සං සගදවක’’න් ති. )බු. වං. 2.55) – 

පත් ථනං කත් වා පාරමිගයො පූගරත් වා සබ් බඤ ්ඤුතං පත් ගතොති? සච් චගමව, 

තගදව පච් චගවක් ඛණානු ාගවන පනස් ස එවං චිත් තං නමි. තස් ස හි 
සබ් බඤ ්ඤුතං පත් වා සත් තානං කිගලස හනතං ධම් මස ්ස ච  ම් භීරතං 
පච් චගවක් ඛන් තස් ස සත් තානං කිගලස හනතා ච ධම් ම ම් භීරතා ච 
සබ් බාකාගරන පාකටා ජාතා. අථස් ස ‘‘ඉගම සත් තා කඤ් ජියපුණ් ණලාබු විය 
තක් ක රිතචාටි විය වසාගතලපීතපිගලොතිකා විය අඤ් ජනමක් ඛිතහත් ගථො විය 
ච කිගලස රිතා අතිසංකිලිට් ඨා රා රත් තා ගදොසදුට් ඨා ගමොහමුළ් හා, ගත කිං 
නාම පටිවිජ් ඣිස ්සන් තී’’ති චින් තයගතො 
කිගලස හනපච් චගවක් ඛණානු ාගවනපි එවං චිත් තං නමි. 

‘‘අයං ධම් ගමො පථවීසන් ධාරකඋදකක් ඛන් ගධො විය  ම්භීකරො, පබ් බගතන 

පටිච් ඡාගදත් වා ඨපිගතො සාසගපො විය දුද්දකසො, සතධා භින් නස ්ස වාලස් ස ගකොටි 

විය අණු. මයා හි ඉමං ධම් මං පටිවිජ් ඣිතුං වායමන් ගතන අදින් නං දානං නාම 
නත් ථි, අරක් ඛිතං සීලං නාම නත් ථි, අපරිපූරිතා කාචි පාරමී නාම නත් ථි, තස් ස 

ගම නිරුස ්සාහං විය මාරබලං විධමන් තස් සපි පථවී න කම් පිත් ථ, පඨමයාගම 
පුබ් ගබනිවාසං අනුස් සරන් තස් සපි න කම් පිත් ථ, මජ් ඣිමයාගම දිබ් බචක් ඛුං 
විගසොගධන් තස් සපි න කම් පිත් ථ, පච් ඡිමයාගම පන පටිච් චසමුප් පාදං 
පටිවිජ් ඣන් තස් ගසව ගම දසසහස් සිගලොකධාතු කම් පිත් ථ. ඉති මාදිගසනපි 
තික් ඛඤාගණන කිච් ගඡගනවායං ධම් ගමො පටිවිද් ගධො, තං ගලොකියමහාජනා 
කථං පටිවිජ් ඣිස ්සන් තී’’ති ධම් ම ම් භීරතාය පච් චගවක් ඛණානු ාගවනපි එවං 
චිත් තං නමීති ගවදිතබ් බං. 

අපිච බ්රහ් මුනා යාචිගත ගදගසතුකාමතායපිස් ස එවං චිත් තං නමි. ජානාති හි 
  වා ‘‘මම අප් ගපොස් සුක් කතාය චිත් ගත නමමාගන මහාබ්රහ් මා ධම් මගදසනං 
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යාචිස ්සති, ඉගම ච සත් තා බ්රහ් ම රුකා, ගත ‘සත් ථා කිර ධම් මං න 
ගදගසතුකාගමො අගහොසි, අථ නං මහාබ්රහ් මා යාචිත් වා ගදසාගපති, සන් ගතො වත 
ග ො ධම් ගමො පණීගතො’ති මඤ ්ඤමානා සුස් සූසිස් සන් තී’’ති. ඉදම් පිස් ස කාරණං 
පටිච් ච අප් ගපොස ්සුක් කතාය චිත් තං නමි, ගනො ධම් මගදසනායාති ගවදිතබ් බං. 

8. ස ම්පතිස්සාති ගසො කිර කස් සපස ්ස   වගතො සාසගන සහගකො නාම 
ගථගරො පඨමජ් ඣානං නිබ් බත් ගතත් වා පඨමජ් ඣානභූමියං කප් පායුකබ්රහ් මා 
හුත් වා නිබ් බත් ගතො, තත්ර නං සහම් පති බ්රහ් මාති සඤ් ජානන් ති. තං සන් ධායාහ 

‘‘බ්ර ්මුකනො ස ම්පතිස්සා’’ති. නස්සති වතාති ගසො කිර ඉමං සද් දං තථා 
නිච් ඡාගරති, යථා දසසහස් සිගලොකධාතුබ්රහ් මාගනො සුත් වා සබ් ගබ සන් නිපතිංසු. 

අප්පරජක්ඛජාතිොති පඤ ්ඤාමගය අක් ඛිම් හි අප් පං පරිත් තං 
රා ගදොසගමොහරජං එගතසං එවංස ාවාති අප් පරජක් ඛජාතිකා. අප් පං 
රා ාදිරජං ගයසං ගත ස ාවා අප් පරජක් ඛජාතිකාති එවගමත් ථ අත් ගථො 

දට් ඨබ් ගබො. අස්සවනතාති ‘‘සයං අභිඤ් ඤා’’තිආදීසු විය කරණත් ගථ 

පච් චත් තවචනං, අස් සවනතායාති අත් ගථො. භවිස්සන්තීති පුරිමබුද් ගධසු 
දසපුඤ් ඤකිරියවගසන කතාධිකාරා පරිපාක තපදුමානි විය 
සූරියරස ්මිසම් ඵස ්සං ධම් මගදසනංගයව ආකඞ් ඛමානා චතුප් පදික ාථාවසාගන 
අරියභූමිං ඔක් කමනාරහා න එගකො, න ද් ගව, අගනකසතසහස් සා ධම් මස් ස 
අඤ ්ඤාතාගරො  විස ්සන් තීති දස් ගසති. 

පාතුරක ොසීති පාතු වි. සමකලහි චින්තිකතොති සමගලහි පූරණකස් සපාදීහි 
ඡහි සත් ථාගරහි චින් තිගතො. ගත හි පුගරතරං උප් පජ් ජිත් වා සකලජම් බුදීගප 
කණ් ටගක පත් ථරමානා විය විසං සිඤ් චමානා විය ච සමලං මිච් ඡාදිට් ඨිධම් මං 
ගදසයිංසු. ගත කිර බුද් ධගකොලාහලානුස් සගවන සඤ් ජාතකුතූහලා ගලොකං 
වඤ ්ගචත් වා ගකොහඤ් ගඤ ඨත් වා සබ් බඤ් ඤුතං පටිජානන් තා යං කිඤ් චි 

අධම් මංගයව ධම් ගමොති දීගපසුං. අපාපුකරතන් ති විවර එතං. අමතස්ස ද්වාරන් ති 
අමතස ්ස නිබ් බානස් ස ද් වාරභූතං අරියමග්  ං. ඉදං වුත් තං ගහොති – එතං 
කස ්සපස් ස   වගතො සාසනන් තරධානගතො පභුති පිහිතං නිබ් බානන රස ්ස 
මහාද් වාරං අරියමග්  ං සද් ධම් මගදසනාහත් ගථන අපාපුර විවර උග් ඝාගටහීති. 

සුණන්තු ධම්මං විමකලනානුබුද්ධන් ති ඉගම සත් තා රා ාදිමලානං අ ාවගතො 
විමගලන සම් මාසම් බුද් ගධන අනුබුද් ධං චතුසච් චධම් මං සුණන් තු තාව   වාති 

යාචති. 

ගසලපබ් බගතො උච් ගචො ගහොති ථිගරො ච, න පංසුපබ් බගතො මිස් සකපබ් බගතො 

වාති ආහ ‘‘කසකල යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨිකතො’’ති. තස් සත් ගථො ‘‘ගසලමගය 
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එකග් ඝගන පබ් බතමුද් ධනි යථාඨිගතොව. න හි තත් ථ ඨිතස් ස දස් සනත් ථං 

ගීවුක් ඛිපනපසාරණාදිකිච් චං අත් ථී’’ති. තථූපමන් ති තප් පටි ා ං 

ගසලපබ් බතූපමං. ධම්මමයං පාසාදන් ති ගලොකුත් තරධම් මමාහ. ගසො හි 
සබ් බගසො පසාදාවගහො සබ් බධම් ගම අතික් කම් ම අබ් භුග්  තට් ගඨන 
පාසාදසදිගසො ච, පඤ් ඤාපරියාගයො වා ඉධ ධම් ම-සද් ගදො. පඤ් ඤා හි 

අබ් භුග්  තට් ගඨන පාසාගදොති අභිධම් ගම නිද් දිට් ඨා. තථා චාහ – 

‘‘පඤ ්ඤාපාසාදමාරුය් හ, අගසොගකො ගසොකිනිං පජං; 
පබ් බතට් ගඨොව භූමට් ගඨ, ධීගරො බාගල අගවක් ඛතී’’ති. )ධ. ප. 28); 

අයං පගනත් ථ සඞ් ගඛපත් ගථො – යථා ගසලපබ් බතමුද් ධනි යථාඨිගතොව 

චක් ඛුමා පුරිගසො සමන් තගතො ජනතං පස් ගසයය, තථා ත් වම් පි සුගමධ 
සුන් දරපඤ ්ඤ සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාගණන සමන් තචක් ඛු   වා ධම් මමයං 
පඤ ්ඤාමයං පාසාදමාරුය් හ සයං අගපතගසොගකො ගසොකාවතිණ් ණං 
ජාතිජරාභිභූතං ජනතං අගවක් ඛස ්සු උපධාරය උපපරික් ඛාති. අයං පගනත් ථ 
අධිප් පාගයො – යථා හි පබ් බතපාගද සමන් තා මහන් තං ගඛත් තං කත් වා තත් ථ 
ගකදාරපාළීසු කුටිකාගයො කත් වා රත් තිං අග් ගිං ජාගලයුං, 
චතුරඞ්  සමන් නා තඤ් ච අන් ධකාරං අස් ස, අථ තස් ස පබ් බතස් ස මත් ථගක 
ඨත් වා චක් ඛුමගතො පුරිසස් ස භූමිං ඔගලොකයගතො ගනව ගඛත් තං, න 
ගකදාරපාළිගයො, න කුටිගයො, න තත් ථ සයිතමනුස ්සා පඤ ්ඤාගයයුං 
අනුජ් ජල ාවගතො, කුටිකාසු පන අග් ගිජාලාමත් තගමව පඤ් ඤාගයයය 
උජ් ජල ාවගතො, එවං ධම් මපාසාදං ආරුය් හ සත් තනිකායං ඔගලොකයගතො 
තථා තස ්ස ගය ගත අකතකලයාණා සත් තා, ගත එකවිහාගර 
දක් ඛිණජාණුපස් ගස නිසින් නාපි බුද් ධචක් ඛුස් ස ආපාථං නා ච් ඡන් ති 
ඤාණග් ගිනා අනුජ් ජල ාවගතො අනුළාර ාවගතො ච, රත් තිං ඛිත් තා සරා විය 
ගහොන් ති. ගය පන කතකලයාණා ගවගනයයපුග්  ලා, ගත එවස් ස දූගරපි ඨිතා 
ආපාථමා ච් ඡන් ති පරිපක් කඤාණග් ගිතාය සමුජ් ජල ාවගතො 
උළාරසන් තානතාය ච, ගසො අග් ගි විය හිමවන් තපබ් බගතො විය ච. වුත් තම් පි 

ගචතං – 

‘‘දූගර සන් ගතො පකාගසන් ති, හිමවන් ගතොව පබ් බගතො; 
අසන් ගතත් ථ න දිස් සන් ති, රත් තිං ඛිත් තා යථා සරා’’ති. )ධ. ප. 304); 

උට්කඨහීති   වගතො ධම් මගදසනත් ථං චාරිකචරණං යාචන් ගතො  ණති. 

උට්කඨහීති වා ධම් මගදසනාය අප් ගපොස ්සුක් කතාසඞ් ඛාතසඞ් ගකොචාපත් තිගතො 

කිලාසු ාවගතො උට් ඨහ. වීරාතිආදීසු   වා 
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සාතිසයචතුබ් බිධසම් මප් පධානවීරියවන් තතාය වීකරො, 

ගදවපුත් තමච් චුකිගලසාභිසඞ් ඛාරානං විජිතත් තා විජිතසඞ් ාකමො, 
ජාතිකන් තාරාදිගතො ගවගනයයසත් ථං වාහනසමත් ථතාය නිබ් බානසඞ් ඛාතං 

ගඛමප් පගදසං සම් පාපනසමත් ථතාය සත්ථවාක ො, කාමච් ඡන් දඉණස ්ස 

අ ාවගතො අණකණොති ගවදිතබ් ගබො. ගයො හි පගරසං ඉණං  ගහත් වා විනාගසති, 

ගසො ගතහි ‘‘ඉණං ගදහී’’ති තජ් ජමාගනොපි ඵරුසං වුච් චමාගනොපි වම්  මාගනොපි 
වධියමාගනොපි කිඤ් චි පටිප් පහරිතුං න සක් ගකොති, සබ් බං තිතික් ඛති. 
තිතික් ඛකාරණඤ් හිස් ස තං ඉණං ගහොති, එවගමව ගයො යම් හි කාමච් ඡන් ගදන 
රජ් ජති, තණ් හා හගණන තං වත් ථුං  ණ් හාති, ගසො ගතන ඵරුසං වුච් චමාගනොපි 
වම්  මාගනොපි වධියමාගනොපි කිඤ් චි පටිප් පහරිතුං න සක් ගකොති, සබ් බං 
තිතික් ඛති. තිතික් ඛකාරණඤ් හිස් ස ගසො කාමච් ඡන් ගදො ගහොති ඝරසාමිගකහි 
විගහඨියමානානං ඉත් ථීනං විය. කස් මා? ඉණසදිසත් තා කාමච් ඡන් දස් ස. 

9. අජ්කඣසනන් ති  රුට් ඨානීයං පයිරුපාසිත් වා  රුතරං පගයොජනං 

උද් දිස ්ස අභිපත් ථනා අජ් ගඣසනා, සාපි අත් ථගතො යාචනා එව. බුද්ධචක්ඛුනාති 
ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තඤාගණන ච ආසයානුසයඤාගණන ච. ඉගමසඤ් හි 

ද් වින් නං ඤාණානං බුද්ධචක්ඛූති නාමං, සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස 

සමන්තචක්ඛූති. ගහට් ඨිමානං තිණ් ණං මග්  ඤාණානං ධම්මචක්ඛූති. 

අප්පරජක්කඛතිආදීසු ගයසං වුත් තනගයගනව පඤ් ඤාචක් ඛුම් හි රා ාදිරජං 

අප් පං, ගත අප්පරජක්ඛා. ගයසං තං මහන් තං, ගත ම ාරජක්ඛා. ගයසං සද් ධාදීනි 

ඉන් ද්රියානි තික් ඛානි, ගත තික්ඛින්ද්රියා. ගයසං තානි මුදූනි, ගත මුදින්ද්රියා. ගයසං 

ගතගයව සද් ධාදගයො ආකාරා සුන් දරා, ගත ස්වාොරා. ගය කථිතකාරණං 

සල් ලක් ගඛන් ති, සුගඛන සක් කා ගහොන් ති විඤ ්ඤාගපතුං, ගත සුවිඤ්ඤාපයා. 
ගය පරගලොකඤ් ගචව වජ් ජඤ් ච  යගතො පස් සන් ති, ගත 

පරකලොෙවජ්ජභයදස්සාවිකනො නාම. 

උප් පලානි එත් ථ සන් තීති උප් පලිනී,  ච් ගඡොපි ජලාසගයොපි, ඉධ පන 

ජලාසගයො අධිප් ගපගතො, තස් මා උප්පලනියන් ති උප් පලවගනති එවමත් ගථො 

 ගහතබ් ගබො. ඉගතො පගරසුපි එගසව නගයො. අන්කතොනිමුග් කපොසීනීති යානි 
උදකස ්ස අන් ගතො නිමුග්  ාගනව හුත් වා පුස් සන් ති වඩ් ඪන් ති, තානි 

අන් ගතොනිමුග්  ගපොසීනි. උදෙං අච්චුග් ම්මතිට්ඨන්තීති උදකං අතික් කමිත් වා 
තිට් ඨන් ති. තත් ථ යානි අච් චුග්  ම් ම ඨිතානි සූරියරස් මිසම් ඵස ්සං 
ආ මයමානානි, තානි අජ් ජ පුප් ඵනකානි. යානි සගමොදකං ඨිතානි, තානි ස් ගව 
පුප් ඵනකානි. යානි උදකා අනුග්  තානි අන් ගතොනිමුග්  ගපොසීනි, තානි 
තතියදිවගස පුප් ඵනකානි. උදකා පන අනුග්  තානි අඤ් ඤානිපි 
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පටුන 

සගරො උප් පලාදීනි නාම අත් ථි, යානි ගනව පුප් ඵිස් සන් ති 
මච් ඡකච් ඡප ක් ඛාගනව  විස ්සන් ති, තානි පාළිං නාරුළ් හානි, ආහරිත් වා පන 
දීගපතබ් බානීති අට් ඨකථායං පකාසිතානි. යගථව හි තානි චතුබ් බිධානි පුප් ඵානි, 

එවගමව උග් ඝටිතඤ් ඤූ විපඤ් චිතඤ් ඤූ ගනගයයො පදපරගමොති චත් තාගරො 
පුග්  ලා. 

තත් ථ යස් ස පුග්  ලස් ස සහ උදාහටගවලාය ධම් මාභිසමගයො ගහොති, අයං 
‘‘චත් තාගරො සතිපට් ඨානා’’තිආදිනා නගයන සඞ් ඛිත් ගතන මාතිකාය 
ඨපියමානාය ගදසනානුසාගරන ඤාණං ගපගසත් වා අරහත් තං  ණ් හිතුං 

සමත් ගථො පුග්  ගලො උග්ඝටිතඤ්ඤූති වුච් චති. යස් ස පුග්  ලස් ස සඞ් ඛිත් ගතන 

 ාසිතස් ස විත් ථාගරන අත් ගථ වි ජියමාගන ධම් මාභිසමගයො ගහොති, අයං 

වුච් චති පුග්  ගලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ. යස් ස පුග්  ලස ්ස උද් ගදසගතො පරිපුච් ඡගතො 
ගයොනිගසො මනසිකගරොගතො කලයාණමිත් ගත ගසවගතො  ජගතො පයිරුපාසගතො 

අනුපුබ් ගබන ධම් මාභිසමගයො ගහොති, අයං වුච් චති පුග්  ගලො කනකයයො. යස් ස 
පුග්  ලස ්ස බහුම් පි සුණගතො බහුම් පි  ණගතො බහුම් පි ධාරයගතො බහුම් පි 
වාචයගතො න තාය ජාතියා ධම් මාභිසමගයො ගහොති, ගතන අත් ත ාගවන මග්  ං 
වා ඵලං වා අන් තමගසො ඣානං වා විපස් සනං වා නිබ් බත් ගතතුං න සක් ගකොති, 

අයං වුච් චති පුග්  ගලො පදපරකමො. තත් ථ   වා උප් පලවනාදිසදිසං 
දසසහස් සිගලොකධාතුං ඔගලොගකන් ගතො අජ් ජ පුප් ඵනකානි විය උග් ඝටිතඤ් ඤූ, 

ස් ගව පුප් ඵනකානි විය විපඤ් චිතඤ් ඤූ, තතියදිවගස පුප් ඵනකානි විය ගනගයය, 

මච් ඡකච් ඡප ක් ඛපුප් ඵානි විය පදපරගම ච අද් දස, පස් සන් ගතො ච ‘‘එත් තකා 
අප් පරජක් ඛා, එත් තකා මහාරජක් ඛා, තත්රාපි එත් තකා උග් ඝටිතඤ් ඤූ’’ති එවං 
සබ් බාකාරගතොව අද් දස. 

තත් ථ තිණ් ණං පුග්  ලානං ඉමස් මිඤ් ගඤව අත් ත ාගව   වගතො 
ධම් මගදසනා අත් ථං සාගධති. පදපරමානං අනා තත් ථාය වාසනා ගහොති. අථ 
  වා ඉගමසං චතුන් නං පුග්  ලානං අත් ථාවහං ධම් මගදසනං විදිත් වා 
ගදගසතුකමයතං උප් පාගදත් වා පුන සබ් ගබපි තීසු  ගවසු සත් ගත 
 බ් බා බ් බවගසන ද් ගව ගකොට් ඨාගස අකාසි. ගය සන් ධාය වුත් තං ‘‘ගය ගත 
සත් තා කම් මාවරගණන සමන් නා තා විපාකාවරගණන සමන් නා තා 
කිගලසාවරගණන සමන් නා තා අස් සද් ධා අච් ඡන් දිකා දුප් පඤ් ඤා අ බ් බා 
නියාමං ඔක් කමිතුං කුසගලසු ධම් ගමසු සම් මත් තං, ඉගම ගත සත් තා අ බ් බා. 
කතගම ගත සත් තා  බ් බා? ගය ගත සත් තා න කම් මාවරගණන…ගප.… ඉගම 
ගත සත් තා  බ් බා’’ති )වි . 826-827). තත් ථ සබ් ගබපි අ බ් බපුග්  ගල පහාය 
 බ් බපුග්  ගලගයව ඤාගණන පරිග්  ගහත් වා ‘‘එත් තකා රා චරිතා, එත් තකා 
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ගදොස, ගමොහ, විතක් ක, සද් ධා, බුද් ධිචරිතා’’ති ඡ ගකොට් ඨාගස අකාසි, එවං 
කත් වා ධම් මං ගදගසස් සාමීති චින් ගතසි. එත් ථ ච අප් පරජක් ඛාදි බ් බාදිවගසන 

ආවජ් ගජන් තස ්ස   වගතො ගත සත් තා පුඤ් ජපුඤ ්ජාව හුත් වා උපට් ඨහන් ති, න 
එගකකාති දට් ඨබ් බං. 

පච්චභාසීති පතිඅ ාසි. අපාරුතාති විවටා. අමතස්සද්වාරාති අරියමග් ග ො. 
ගසො හි අමතසඞ් ඛාතස් ස නිබ් බානස ්ස ද් වාරං, ගසො මයා විවරිත් වා ඨපිගතො 
මහාකරුණූපනිස ්සගයන සයම් භූඤාගණන අධි තත් තාති දස් ගසති. ‘‘අපාරුතං 

ගතසං අමතස් ස ද් වාර’’න් ති ගකචි පඨන් ති. පමුඤ්චන්තු සද්ධන් ති සබ් ගබ 
අත් තගනො සද් ධං මුඤ් චන් තු විස් සජ් ගජන් තු පගවගදන් තු, මයා ගදසිගත ධම් ගම 

මයි ච අත් තගනො සද් දහනාකාරං උට් ඨාගපන් තූති අත් ගථො. පච් ඡිමපදද් වගය 
අයමත් ගථො – අහඤ් හි අත් තගනො පගුණං සුප් පවත් තිතම් පි ඉමං පණීතං උත් තමං 
ධම් මං කායවාචාකිලමථසඤ් ඤී හුත් වා න  ාසිං, න  ාසිස් සාමීති චින් ගතසිං, 
ඉදානි පන සබ් ගබො ජගනො සද් ධා ාජනං උපගනතු, පූගරස් සාමි ගනසං 

සඞ් කප් පන් ති. අන්තරධායීති සත් ථාරං  න් ධමාලාදීහි පූගජත් වා අන් තරහිගතො, 
සකට් ඨානගමව  ගතොති අත් ගථො. සත් ථුසන් තිකඤ් හි උප තානං ගදවානං 
බ්රහ් මානඤ ්ච තස ්ස පුරගතො අන් තරධානං නාම සකට් ඨාන මනගමව. 

බ්රහ් මයාචනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චවග්ගියෙථාවණ්ණනා 

10. එතදක ොසීති එතං අගහොසි, ‘‘කස ්ස නු ගඛො අහං පඨමං ධම් මං 
ගදගසයය’’න් ති අයං ධම් මගදසනාපටිසංයුත් ගතො විතක් ගකො උදපාදීති අත් ගථො. 

ආළාකරොති තස් ස නාමං. දීඝපිඞ්  ගලො කිගරස. ගසො හි තුඞ්  සරීරතාය දීගඝො, 
පිඞ්  ලචක් ඛුතාය පිඞ්  ගලො, ගතනස ්ස ‘‘ආළාගරො’’ති නාමං අගහොසි. 

ොලාකමොති ග ොත් තං. පණ්ඩිකතොති )ම. නි. අට් ඨ. 1.284) පණ් ඩිච් ගචන 
සමන් නා ගතො, සමාපත් තිපටිලා සංසිද් ගධන අධි මබාහුසච් චසඞ් ඛාගතන 

පණ් ඩිත ාගවන සමන් නා ගතොති අත් ගථො. බයත්කතොති ගවයයත් තිගයන 
සමන් නා ගතො, සමාපත් තිපටිලා පච් චගයන පාරිහාරිකපඤ් ඤාසඞ් ඛාගතන 

බයත් ත ාගවන සමන් නා ගතොති අත් ගථො. කමධාවීති ඨානුප් පත් තියා පඤ් ඤාය 

සමන් නා ගතො. අථ වා කමධාවීති තිගහතුකපටිසන් ධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතාය 

තංතංඉතිකත් තබ් බතාපඤ් ඤාසඞ් ඛාතාය ච ගමධාය සමන් නා ගතොති 

එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. අප්පරජක්ඛජාතිකෙොති සමාපත් තියා 

වික් ඛම් භිතත් තා නික් කිගලසජාතිගකො විසුද් ධසත් ගතො. ආජානිස්සතීති 
සල් ලක් ගඛස් සති පටිවිජ් ඣිස ්සති. 
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භ වකතොපි කඛො ඤාණං උදපාදීති   වගතොපි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
උප් පජ් ජි.   වා කිර ගදවතාය කථිගතගනව නිට් ඨං අ න් ත් වා සයම් පි 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාගණන ඔගලොගකන් ගතො ඉගතො සත් තමදිවසමත් ථගක කාලං 
කත් වා ආකිඤ් චඤ් ඤායතගන නිබ් බත් ගතොති අද් දස. තං සන් ධායාහ 

‘‘  වගතොපි ගඛො ඤාණං උදපාදී’’ති. ම ාජානිකයොති සත් තදිවසබ්  න් තගර 

පත් තබ් බමග්  ඵලගතො පරිහීනත් තා මහතී ජානි පරිහානි අස් සාති මහාජානිගයො. 
අක් ඛගණ නිබ් බත් තත් ථා ඉධ ධම් මගදසනට් ඨානං ආ මනපාදාපි නත් ථි, අථාහං 
තත් ථ  ච් ගඡයයං,  න් ත් වා ගදසියමානං ධම් මම් පිස් ස ගසොතුං ගසොතපසාගදොපි 
නත් ථි, එවං මහාජානිගයො ජාගතොති දස් ගසති. කිං පන   වතා තං අත් තගනො 
බුද් ධානු ාගවන ධම් මං ඤාගපතුං න සක් කාති? ආම න සක් කා, න හි 
පරගතොගඝොසමන් තගරන සාවකානං ධම් මාභිසමගයො සම්  වති, අඤ ්ඤථා 
ඉතරපච් චයරහිතස ්සපි ධම් මාභිසමගයන  විතබ් බං, න ච තං අත් ථි. 
වුත් තඤ ්ගහතං – ‘‘ද් ගවගම, භික් ඛගව, පච් චයා සම් මාදිට් ඨියා උප් පාදාය පරගතො 
ච ගඝොගසො අජ් ඣත් තඤ් ච ගයොනිගසොමනසිකාගරො’’ති )අ. නි. 2.127). 

උදකෙොති තස් ස නාමං, රාමස ්ස පන පුත් තතාය රාමපුත්කතො.

අභිකදොසොලෙකතොති අඩ් ඪරත් ගත කාලකගතො. භ වකතොපි කඛො ඤාණං

උදපාදීති ඉධාපි කිර   වා ගදවතාය කථිතවචගනන සන් නිට් ඨානං අකත් වා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාගණන ඔගලොගකන් ගතො ‘‘හිගයයො අඩ් ඪරත් ගත කාලං කත් වා 
උදගකො රාමපුත් ගතො ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතගන නිබ් බත් ගතො’’ති අද් දස, 

තස් මා එවං වුත් තං. ගසසං පුරිමසදිසගමව. 

බහූපොරාති බහුඋපකාරා. පධානපහිතත්තං උපට්ඨහිංසූති පධානත් ථාය 
ගපසිතත් ත ාවං වසනට් ඨාගන පරිගවණසම් මජ් ජගනන පත් තචීවරං  ගහත් වා 
අනුබන් ධගනන මුගඛොදකදන් තකට් ඨදානාදිනා ච උපට් ඨහිංසු. ගක පගනගත 
පඤ ්චවග් ගියා නාම? ගය ගත – 

රාගමො ධගජො ලක් ඛගණො චාපි මන් තී; 

ගකොණ් ඩඤ ්ගඤො ච ග ොගජො සුයාගමො සුදත් ගතො; 
එගත තදා අට් ඨ අගහසුං බ්රාහ් මණා; 
ඡළඞ්  වා මන් තං වියාකරිංසූති. )ම. නි. අට් ඨ. 1.284; ජා. අට් ඨ. 
1.නිදානකථා; අප. අට් ඨ. 1.අවිදූගරනිදානකථා(; 

ගබොධිසත් තස ්ස ජාතකාගල සුපිනපටිග්  ාහකා ගචව ලක් ඛණපටිග්  ාහකා 
ච අට් ඨ බ්රාහ් මණා. ගතසු තගයො ද් ගවධා බයාකරිංසු ‘‘ඉගමහි ලක් ඛගණහි 
සමන් නා ගතො අ ාරං අජ් ඣාවසමාගනො රාජා ගහොහිති චක් කවත් තී, 
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පබ් බජමාගනො බුද් ගධො’’ති. පඤ ්ච බ්රාහ් මණා එකංසබයාකරණා අගහසුං ‘‘ඉගමහි 
ලක් ඛගණහි සමන් නා ගතො අ ාගර න තිට් ඨති, බුද් ගධොව ගහොතී’’ති. ගතසු 
පුරිමා තගයො යථාමන් තපදං  තා. එගත හි 
ලක් ඛණමන් තසඞ් ඛාතගවදවචනානුරූපං පටිපන් නා ද් ගව  තිගයො  වන් ති 
අනඤ් ඤාති වුත් තනියාගමන නිච් ඡිනිතුං අසක් ගකොන් තා වුත් තගමව පටිපජ් ජිංසු, 

න මහාපුරිසස් ස බුද් ධ ාවප් පත් තිං පච් චාසීසිංසු. ඉගම පන ගකොණ් ඩඤ් ඤාදගයො 
පඤ ්ච ‘‘එකංසගතො බුද් ගධො  විස ්සතී’’ති ජාතනිච් ඡයත් තා මන් තපදං 
අතික් කන් තා. ගත අත් තනා ලද් ධං තුට් ඨිදානං ඤාතකානං විස් සජ් ගජත් වා ‘‘අයං 
මහාපුරිගසො අ ාගර න අජ් ඣාවසිස් සති, එකන් ගතන බුද් ගධො  විස් සතී’’ති 
නිබ් ගබමතිකා ගබොධිසත් තං උද් දිස ්ස සමණපබ් බජ් ජං පබ් බජිතා, ගතසං 
පුත් තාතිපි වදන් ති, තං අට් ඨකථායං පටික් ඛිත් තං. එගත කිර දහරකාගලව බහූ 
මන් ගත ජානිංසු, තස් මා ගන බ්රාහ් මණා ආචරියට් ඨාගන ඨපයිංසු. ගත ‘‘පච් ඡා 
අම් ගහහි පුත් තදාරජටං ඡින් දිත් වා න සක් කා  විස් සති පබ් බජිතු’’න් ති 

දහරකාගලගයව පබ් බජිත් වා රමණීයානි ගසනාසනානි පරිභුඤ් ජන් තා විචරිංසු. 
කාගලන කාලං පන ‘‘කිං ග ො මහාපුරිගසො මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛන් ගතො’’ති 
පුච් ඡන් ති. මනුස් සා ‘‘කුහිං තුම් ගහ මහාපුරිසං පස් සිස් සථ, තීසු පාසාගදසු 
විවිධනාටකමජ් ගඣ ගදගවො විය සම් පත් තිං අනුග ොතී’’ති වදන් ති. ගත සුත් වා 
‘‘න තාව මහාපුරිසස් ස ඤාණං පරිපාකං  ච් ඡතී’’ති අප් ගපොස ්සුක් කා 
විහරිංසුගයව. 

කස ්මා පගනත් ථ   වා ‘‘බහුකාරා ගඛො ගම පඤ ්චවග් ගියා’’ති ආහ. කිං 
උපකාරකානංගයව එස ධම් මං ගදගසති, අනුපකාරකානං න ගදගසතීති? ගනො න 
ගදගසති. පරිචයවගසන ගහස ආළාරඤ් ගචව කාලාමං උදකඤ් ච රාමපුත් තං 
ඔගලොගකසි. එතස ්මිං පන බුද් ධක් ගඛත් ගත ඨගපත් වා අඤ් ඤාසිගකොණ් ඩඤ ්ඤං 
අඤ ්ගඤො පඨමං ධම් මං සච් ඡිකාතුං සමත් ගථො නාම නත් ථි. කස් මා? 

තථාවිධඋපනිස් සයත් තා. පුබ් ගබ කිර පුඤ් ඤකරණකාගල ද් ගව  ාතගරො 
අගහසුං. ගත ච එකගතො සස් සං අකංසු. තත් ථ ගජට් ඨස ්ස ‘‘එකස ්මිං සස් ගස නව 
වාගර අග්  සස් සදානං මයා දාතබ් බ’’න් ති අගහොසි. ගසො වප් පකාගල බීජග්  ං 
නාම දත් වා  බ්  කාගල කනිට් ගඨන සද් ධිං මන් ගතසි ‘‘ බ්  කාගල  බ්  ං 
ඵාගලත් වා දස් සාමී’’ති. කනිට් ගඨො ‘‘තරුණසස ්සං නාගසතුකාගමොසී’’ති ආහ. 
ගජට් ගඨො කනිට් ඨස ්ස අනනුවත් තන ාවං ඤත් වා ගඛත් තං වි ජිත් වා අත් තගනො 
ගකොට් ඨාසගතො  බ්  ං ඵාගලත් වා ඛීරං නීහරිත් වා සප් පිඵාණිගතන ගයොගජත් වා 
අදාසි, පුථුකකාගල පුථුකං කාගරත් වා අදාසි, ලායගන ලායනග්  ං, 
ගවණිකරගණ ගවණග්  ං, ගවණිගයො පුරිස ාරවගසන බන් ධිත් වා 
කලාපකරගණ කලාපග්  ං, ඛගල කලාපානං ඨපනදිවගස ඛලග්  ං, මද් දිත් වා 
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වීහීනං රාසිකරණදිවගස ඛල ණ් ඩග්  ං, ගකොට් ඨා ාගර ධඤ් ඤස ්ස 

පක් ඛිපනදිවගස ගකොට් ඨග්  න් ති එවං එකස් මිං සස් ගස නව වාගර අග්  දානං 
අදාසි. කනිට් ගඨො පන ඛලගතො ධඤ් ඤං උද් ධරිත් වා  හණදිවගස අදාසි. ගතසු 
ගජට් ගඨො අඤ ්ඤාසිගකොණ් ඩඤ ්ඤත් ගථගරො ජාගතො, කනිට් ගඨො 
සු ද් දපරිබ් බාජගකො. ඉති එකස් මිං සස් ගස නවන් නං අග්  දානානං දින් නත් තා 
ඨගපත් වා ගථරං අඤ් ගඤො පඨමං ධම් මං සච් ඡිකාතුං සමත් ගථො නාම නත් ථි. 
‘‘නවන් නං අග්  දානානං දින් නත් තා’’ති ඉදඤ් ච තස් ස රත් තඤ් ඤූනං 
අග්   ාවත් ථාය කතාභිනීහාරානුරූපං පවත් තිතසාවකපාරමියා චිණ් ණන් ගත 

පවත් තිතත් තා වුත් තං. තිණ් ණම් පි හි ගබොධිසත් තානං තංතංපාරමියා 
සිඛාප් පත් තකාගල පවත් තිතං පුඤ් ඤං අපුඤ් ඤං වා  රුතරවිපාකගමව ගහොති, 

ධම් මස ්ස ච සබ් බපඨමං සච් ඡිකිරියාය විනා කථං රත් තඤ් ඤූනං 
අග්   ාවසිද් ධීති? ‘‘බහුකාරා ගඛො ගම පඤ ්චවග් ගියා’’ති ඉදං පන 
උපකාරානුස් සරණමත් තගකගනව වුත් තං. 

ඉසිපතකන මි දාකයති තස් මිං කිර පගදගස අනුප් පන් ගන බුද් ගධ 
පච් ගචකසම් බුද් ධා  න් ධමාදනපබ් බගත සත් තාහං නිගරොධසමාපත් තියා 
වීතිනාගමත් වා නිගරොධා වුට් ඨාය නා ලතාදන් තකට් ඨං ඛාදිත් වා 
අගනොතත් තදගහ මුඛං ගධොවිත් වා පත් තචීවරමාදාය ආකාගසන ආ න් ත් වා 
නිපතන් ති. තත් ථ චීවරං පාරුපිත් වා න ගර පිණ් ඩාය චරිත් වා කත ත් තකිච් චා 
 මනකාගලපි තගතොගයව උප් පතිත් වා  ච් ඡන් ති. ඉති ඉසගයො එත් ථ නිපතන් ති 
උප් පතන් ති චාති තං ඨානං ‘‘ඉසිපතන’’න් ති සඞ් ඛං  තං, මි ානං පන 
අ යත් ථාය දින් නත් තා ‘‘මි දාගයො’’ති වුච් චති. ගතන වුත් තං ‘‘ඉසිපතගන 
මි දාගය’’ති. අඤ් ගඤ බුද් ධා පඨමං ධම් මගදසනත් ථාය  ච් ඡන් තා ආකාගසන 
 න් ත් වා තත් ගථව ඔතරන් ති, අම් හාකං පන   වා උපකස් ස ආජීවකස් ස 

උපනිස ්සයං දිස් වා ‘‘උපගකො ඉමං අද් ධානං පටිපන් ගනො, ගසො මං දිස ්වා 
සල් ලපිත් වා  මිස් සති, අථ පුන නිබ් බින් ගනො ආ ම් ම අරහත් තං 
සච් ඡිකරිස ්සතී’’ති ඤත් වා අට් ඨාරසගයොජනං මග්  ං පදසාව අ මාසි. ගතන 
වුත් තං ‘‘ගයන බාරාණසී, ගතන චාරිකං පක් කාමී’’ති. 

11. අන්තරා ච  යං අන්තරා ච කබොධින් ති  යාය ච ගබොධිස් ස ච විවගර 

ති ාවුතන් තගර ඨාගන. ගබොධිමණ් ඩගතො හි  යා තීණි  ාවුතානි, බාරාණසී 

අට් ඨාරස ගයොජනානි. උපගකො ගබොධිමණ් ඩස් ස ච  යාය ච අන් තගර   වන් තං 
අද් දස. අන් තරා-සද් ගදන පන යුත් තත් තා උපගයො වචනං කතං. ඊදිගසසු ච 
ඨාගනසු අක් ඛරචින් තකා ‘‘අන් තරා  ාමඤ් ච නදිඤ් ච යාතී’’ති එවං එකගමව 
අන් තරා-සද් දං පයුජ් ජන් ති, ගසො දුතියපගදනපි ගයොගජතබ් ගබො ගහොති, 

අගයොජියමාගන උපගයො වචනං න පාපුණාති සාමිවචනස් ස පසඞ් ග  අන් තරා-
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සද් දගයොග න උපගයො වචනස් ස ඉච් ඡිතත් තා. ඉධ පන ගයොගජත් වා එව 

වුත් ගතො. අද්ධානමග් න් ති අද් ධානසඞ් ඛාතං මග්  ං, දීඝමග්  න් ති අත් ගථො. 
අද් ධාන මනසමයස් ස වි ඞ් ග  ‘‘අද් ධගයොජනං  ච් ඡිස ්සාමීති 
භුඤ ්ජිතබ් බ’’න් තිආදිවචනගතො )පාචි. 218) අද් ධගයොජනම් පි අද් ධානමග් ග ො 

ගහොති. ගබොධිමණ් ඩගතො පන  යා ති ාවුතං. විප්පසන්නානීති සුට් ඨු පසන් නානි. 

ඉන්ද්රියානීති මනච් ඡට් ඨානි ඉන් ද්රියානි. පරිසුද්කධොති නිද් ගදොගසො. 

පරිකයොදාකතොති තස් ගසව ගවවචනං. නිරුපක් කිගලසතාගයව හි එස 
‘‘පරිගයොදාගතො’’ති වුත් ගතො, න ගසත ාගවන. එතස ්ස පරිගයොදාතතං දිස් වාව 
ඉන් ද්රියානං විප් පසන් නතං අඤ් ඤාසි, නයග්  ාහීපඤ් ඤා කිගරසා තස් ස 
ආජීවකස ්ස. 

සබ්බාභිභූති සබ් බං ගතභූමකධම් මං අභි විත් වා ඨිගතො. සබ්බවිදූති සබ් බං 
චතුභූමකධම් මං අගවදිං අඤ ්ඤාසිං සබ් බගසො ගඤයයාවරණස් ස පහීනත් තා. 

සබ්කබසු ධම්කමසු අනූපලත්කතොති සබ් ගබසු ගතභූමකධම් ගමසු 

රජ් ජනදුස් සනමුය් හනාදිනා කිගලසගලගපන අලිත් ගතො. සබ්බඤ්ජක ොති සබ් බං 
ගතභූමකධම් මං ජහිත් වා ඨිගතො. අප් පහාතබ් බම් පි හි කුසලාබයාකතං 
තප් පටිබද් ධකිගලසප් පහාගනන පහීනත් තා න ගහොතීති ජහිතගමව ගහොති. 

තණ් ක්ඛකය විමුත්කතොති තණ් හක් ඛගය නිබ් බාගන ආරම් මණකරණවගසන 

විමුත් ගතො. සයං අභිඤ්ඤායාති සබ් බං චතුභූමකධම් මං අත් තනාව ජානිත් වා. 

ෙමුද්දිකසයයන් ති කං අඤ් ඤං ‘‘අයං ගම ආචරිගයො’’ති උද් දිගසයයං. 

නකමආචරිකයොඅත්ථීති ගලොකුත් තරධම් ගම මය් හං ආචරිගයො නාම නත් ථි. 
කිඤ් චාපි හි ගලොකියධම් මානම් පි යාදිගසො ගලොකනාථස් ස අධි ගමො, න තාදිගසො 
අධි ගමො පරූපගදගසො අත් ථි, ගලොකුත් තරධම් ගම පනස් ස ගලගසොපි නත් ථි. 

නත්ථි කම පටිපුග් කලොති මය් හං සීලාදීහි ගුගණහි පටිනිධිභූගතො පුග්  ගලො 

නාම නත් ථි. සම්මාසම්බුද්කධොති ගහතුනා නගයන චත් තාරි සච් චානි සයං 

බුද් ගධො. සීතිභූකතොති සබ් බකිගලසග් ගිනිබ් බාපගනන සීතිභූගතො, කිගලසානං 

ගයව නිබ් බුතත් තා නිබ්බුකතො. 

ොසිනං පුරන් ති කාසිරට් ගඨ න රං. ආ ඤ්ඡන් ති ආහනිස ්සාමි. 

අමතදුන්දුභින් ති ගවගනයයානං අමතාධි මාය උග් ගඝොසනාදිං කත් වා සත් ථු 
ධම් මගදසනා ‘‘අමතදුන් දුභී’’ති වුත් තා, ධම් මචක් කපටිලා ාය තං අමතග රිං 
පහරිස ්සාමීති  ච් ඡාමීති වුත් තං ගහොති. 
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පටුන 

අර සි අනන්තජිකනොති අනන් තජිගනොපි  විතුං යුත් ගතොති අත් ගථො. 

අනන් තඤාගණො ජිතකිගලගසොති අනන්තජිකනො. හකපයයපාවුකසොති ආවුගසො 
එවම් පි නාම  ගවයය, එවංවිගධ නාම රූපරතගන ඊදිගසන ඤාගණන 
 විතබ් බන් ති අධිප් පාගයො. අයඤ් හිස ්ස පබ් බජ් ජාය පච් චගයො ජාගතො. 
කතාධිකාගරො ගහස. තථා හි   වා ගතන සමා මනත් ථං පදසාව තං මග්  ං 

පටිපජ් ජි. පක්ොමීති වඞ් කහාරජනපදං නාම අ මාසි. 

තත් ගථකං මි ලුද් දක ාමකං නිස් සාය වාසං කප් ගපසි, ගජට් ඨකලුද් දගකො 
තං උපට් ඨාසි. තස් මිඤ් ච ජනපගද චණ් ඩා මක් ඛිකා ගහොන් ති. අථ නං එකාය 
චාටියා වසාගපසුං. මි ලුද් දගකො දූරං මි වං  ච් ඡන් ගතො ‘‘අම් හාකං අරහන් ගත 
මා පමජ් ජී’’ති චාපං නාම ධීතරං ආණාගපත් වා අ මාසි සද් ධිං පුත් ත ාතුගකහි. 
සා චස් ස ධීතා දස් සනීයා ගහොති ගකොට් ඨාසසම් පන් නා. දුතියදිවගස උපගකො ඝරං 
ආ ගතො තං දාරිකං සබ් බං උපචාරං කත් වා පරිවිසිතුං උප තං දිස් වා රාග න 
අභිභූගතො භුඤ් ජිතුම් පි අසක් ගකොන් ගතො  ාජගනන  ත් තං ආදාය වසනට් ඨානං 
 න් ත් වා  ත් තං එකමන් තං නික් ඛිපිත් වා ‘‘සගච චාපං ල ාමි, ජීවාමි. ගනො ගච, 

මරාමී’’ති නිරාහාගරො සයි. සත් තගම දිවගස මා විගකො ආ න් ත් වා ධීතරං 
උපකස ්ස පවත් තිං පුච් ඡි. සා ‘‘එකදිවසගමව ආ න් ත් වා පුන නා තපුබ් ගබො’’ති 
ආහ. 

මා විගකො ආ තගවගසගනව නං උපසඞ් කමිත් වා පුච් ඡිස් සාමීති 

තඞ් ඛණංගයව  න් ත් වා ‘‘කිං,  න් ගත, අඵාසුක’’න් ති පාගද පරාමසන් ගතො 
පුච් ඡි. උපගකො නිත් ථුනන් ගතො පරිවත් තතිගයව. ගසො ‘‘වද  න් ගත, යං මයා 
සක් කා කාතුං, සබ් බං කරිස ්සාමී’’ති ආහ. උපගකො ‘‘සගච චාපං ල ාමි, ජීවාමි, 

ගනො ගච, මය් හගමව මරණං ගසගයයො’’ති ආහ. ජානාසි කිර,  න් ගත, කිඤ් චි 
සිප් පන් ති? න ජානාමීති. න,  න් ගත, කිඤ් චි සිප් පං අජානන් ගතන සක් කා 
ඝරාවාසං අධිට් ඨාතුන් ති. ගසො ආහ ‘‘නාහං කිඤ් චි සිප් පං ජානාමි, අපිච 

තුම් හාකං මංසහාරගකො  විස් සාමි, මංසඤ් ච වික් කිණිස ්සාමී’’ති. මා විගකො 
‘‘අම් හාකම් පි එතගදව රුච් චතී’’ති උත් තරසාටකං දත් වා ඝරං ආගනත් වා ධීතරං 
අදාසි. ගතසං සංවාසමන් වාය පුත් ගතො විජායි, ‘‘සු ද් ගදො’’තිස් ස නාමං අකංසු. 
චාපා තස් ස ගරොදනකාගල ‘‘මංසහාරකස් ස පුත් ත මි ලුද් දකස ්ස පුත් ත මා ගරොදි 
මා ගරොදී’’තිආදීනි වදමානා පුත් තගතොසනගීගතන උපකං උප් පණ් ගඩසි. 
‘‘ ද් ගද ත් වං මං අනාගථොති මඤ් ඤසි, අත් ථි ගම අනන් තජිගනො නාම සහාගයො, 
තස් සාහං සන් තිකං  මිස් සාමී’’ති ආහ. චාපා ‘‘එවමයං අට් ායතී’’ති ඤත් වා 
පුනප් පුනං කගථසි. ගසො එකදිවසං අනාගරොගචත් වාව මජ් ඣිමගදසාභිමුගඛො 
පක් කාමි. 
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  වා ච ගතන සමගයන සාවත් ථියං විහරති ගජතවගන, අථ ගඛො   වා 
පටිකච් ගචව භික් ඛූ ආණාගපසි ‘‘ගයො, භික් ඛගව, අනන් තජිගනොති පුච් ඡමාගනො 
ආ ච් ඡති, තස් ස මං දස් ගසයයාථා’’ති. උපගකොපි ගඛො ‘‘කුහිං අනන් තජිගනො 
වසතී’’ති පුච් ඡන් ගතො අනුපුබ් ගබන සාවත් ථිං ආ න් ත් වා විහාරමජ් ගඣ ඨත් වා 
‘‘කුහිං අනන් තජිගනො’’ති පුච් ඡි. තං භික් ඛූ   වගතො සන් තිකං නයිංසු. ගසො ච 
  වන් තං දිස ්වා ‘‘සඤ් ජානාථ මං   වා’’ති ආහ. ආම උපක සඤ් ජානාමි, කුහිං 
පන ත් වං වසිත් ථාති. වඞ් කහාරජනපගද,  න් ගතති. උපක මහල් ලගකොසි 
ජාගතො, පබ් බජිතුං සක් ඛිස් සසීති. පබ් බජිස ්සාමි,  න් ගතති.   වා පබ් බාගජත් වා 
තස් ස කම් මට් ඨානං අදාසි. ගසො කම් මට් ඨාගන කම් මං කගරොන් ගතො 
අනා ාමිඵගල පතිට් ඨාය කාලං කත් වා අවිගහසු නිබ් බත් ගතො, 
නිබ් බත් තික් ඛගණගයව ච අරහත් තං පාපුණි. අවිගහ නිබ් බත් තමත් තා හි සත් ත 
ජනා අරහත් තං පාපුණිංසු, ගතසං ගසො අඤ් ඤතගරො. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘අවිහං උපපන් නාගස, විමුත් තා සත් ත භික් ඛගවො; 
රා ගදොසපරික් ඛීණා, තිණ් ණා ගලොගක විසත් තිකං. 

‘‘උපගකො පල ණ් ගඩො ච, පුක් කුසාති ච ගත තගයො; 
 ද් දිගයො ඛණ් ඩගදගවො ච, බාහුරග් ගි ච සඞ් ගිගයො; 
ගත හිත් වා මානුසං ගදහං, දිබ් බගයො ං උපච් චගු’’න් ති. )සං. නි. 1.50, 

105); 

12. සණ්ඨකපසුන් ති ‘‘ගනව අභිවාගදතබ් ගබො’’තිආදිනා කතිකං අකංසු. 

බාහල්ලකෙොති චීවරබාහුල් ලාදීනං අත් ථාය පටිපන් ගනො. පධානවිබ්භන්කතොති 

පධානගතො පුබ් ගබ අනුට් ඨිතදුක් කරචරණගතො විබ්  න් ගතො  ට් ගඨො පරිහීගනො. 

ආවත්කතො බාහල්ලායාති චීවරාදිබහු ාවත් ථාය ආවත් ගතො. අපිච කඛොආසනං 

ඨකපතබ්බන් ති අපිච ගඛො පනස් ස උච් චකුගල නිබ් බත් තස ්ස ආසනමත් තං 

ඨගපතබ් බන් ති වදිංසු. අසණ්ඨ න්තාති බුද් ධානු ාගවන බුද් ධගතගජන අභිභූතා 

අත් තගනො කතිකාය ඨාතුං අසක් ගකොන් තා. නාකමන ච ආවුකසොවාකදන ච

සමුදාචරන්තීති ‘‘ග ොතමා’’ති ච ‘‘ආවුගසො’’ති ච වදන් ති, ‘‘ආවුගසො ග ොතම, 

මයං උරුගවලායං පධානකාගල තුය් හං පත් තචීවරං  ගහත් වා විචරිම් හ, 

මුගඛොදකං දන් තකට් ඨං අදම් හ, වුත් ථපරිගවණං සම් මජ් ජිම් හ, පච් ඡා ගත ගකො 
වත් තපටිපත් තිං අකාසි, කච් චි අම් ගහසු පක් කන් ගතසු න චින් තයිත් ථා’’ති 

එවරූපං කථං කගථන් තීති අත් ගථො. 

නචිරස්කසවාති අචිගරගනව. කුලපුත්තාති දුවිධා කුලපුත් තා ජාතිකුලපුත් තා 

ආචාරකුලපුත් තා ච, එගත පන උ යථාපි කුලපුත් තාගයව. අ ාරස්මාති ඝරා. 
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අ ාරාය හිතං අ ාරියං, කසිග ොරක් ඛාදි කුටුම් බගපොසනකම් මං වුච් චති. නත් ථි 

එත් ථ අ ාරියන් ති අන ාරියං. පබ් බජ් ජාගයතං අධිවචනං. පබ්බජන්තීති 

උප ච් ඡන් ති උපසඞ් කමන් ති. තදනුත්තරන් ති තං අනුත් තරං. 

බ්ර ්මචරියපරිකයොසානන් ති මග්  බ්රහ් මචරියස් ස පරිගයොසානං, අරහත් තඵලන් ති 

වුත් තං ගහොති. තස් ස හි අත් ථාය කුලපුත් තා පබ් බජන් ති. දිට්කඨව ධම්කමති 

තස් මිංගයව අත් ත ාගව. සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිෙත්වාති අත් තගනොගයව 

පඤ ්ඤාය පච් චක් ඛං කත් වා, අපරප් පච් චයං කත් වාති අත් ගථො. උපසම්පජ්ජ

වි රිස්සථාති පාපුණිත් වා සම් පාගදත් වා විහරිස් සථ. 

ඉරියායාති දුක් කරඉරියාය. පටිපදායාති දුක් කරපටිපත් තියා. 

දුක්ෙරොරිොයාති පසතපසතමුග්  යූසාදිආහරණාදිනා දුක් කරකරගණන. 

උත්තරි මනුස්සධම්මාති මනුස ්සධම් මගතො උපරි. අලං අරියං කාතුන් ති 
අලමරිගයො, අරිය ාවාය සමත් ගථොති වුත් තං ගහොති, ඤාණදස ්සනගමව 

ඤාණදස ්සනවිගසගසො, අලමරිගයො ච ගසො ඤාණදස් සනවිගසගසො චාති 

අලමරියඤාණදස්සනවිකසකසො. ඤාණදස්සනන් ති ච දිබ් බචක් ඛුපි විපස ්සනාපි 
මග් ග ොපි ඵලම් පි පච් චගවක් ඛණඤාණම් පි සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණම් පි වුච් චති. 
‘‘අප් පමත් ගතො සමාගනො ඤාණදස් සනං ආරාගධතී’’ති )ම. නි. 1.311) හි එත් ථ 

දිබ් බචක් ඛු ඤාණදස් සනං නාම. ‘‘ඤාණදස ්සනාය චිත් තං අභිනීහරති 
අභිනින් නාගමතී’’ති (දී. නි. 1.235) එත් ථ විපස ්සනාඤාණං. ‘‘අ බ් බා ගත 

ඤාණදස ්සනාය අනුත් තරාය සම් ගබොධායා’’ති )අ. නි. 4.196) එත් ථ මග් ග ො. 
‘‘අයමඤ ්ගඤො උත් තරිමනුස ්සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිගසගසො අධි ගතො 
ඵාසුවිහාගරො’’ති )ම. නි. 1.328) එත් ථ ඵලං. ‘‘ඤාණඤ් ච පන ගම දස් සනං 
උදපාදි ‘අකුප් පා ගම ගචගතොවිමුත් ති, අයමන් තිමා ජාති, නත් ථි දානි 
පුනබ්  ගවො’’’ති )සං. නි. 5.1081; මහාව. 16) එත් ථ පච් චගවක් ඛණඤාණං. 
‘‘ඤාණඤ් ච පන ගම දස් සනං උදපාදි ‘සත් තාහකාලකගතො ආළාගරො 
කාලාගමො’’’ති )ම. නි. 1.284; 2.340; මහාව. 10) එත් ථ සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං. 
ඉධ පන සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණපදට් ඨාගනො අරියමග් ග ො 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණගමව වා අධිප් ගපතං. 

අභිජානාථකමකනොති අභිජානාථ නු ගම. එවරූපංපභාවිතකමතන් ති එත් ථ 
එවරූපං වාකයග දන් ති අත් ගථො, අපි නු අහං උරුගවලායං පධාගන තුම් හාකං 
සඞ්  ණ් හනත් ථං අනුක් කණ් ඨනත් ථං රත් තිං වා දිවා වා ආ න් ත් වා ‘‘ආවුගසො, 
මයං යත් ථ කත් ථචි  මිස් සාමාති මා විතක් කයිත් ථ, මය් හං ඔ ාගසො වා 
කම් මට් ඨානනිමිත් තං වා පඤ් ඤායතී’’ති එවරූපං කඤ් චි වචනග දං අකාසින් ති 
අධිප් පාගයො. ගත එකපගදගනව සතිං ලභිත් වා උප් පන් න ාරවා ‘‘අද් ධා එස 
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බුද් ගධො ජාගතො’’ති සද් දහිත් වා ‘‘ගනො ගහතං  න් ගත’’ති ආහංසු. අසක්ඛිකඛො

භ වා පඤ්චවග්ගිකය භික්ඛූ සඤ්ඤාකපතුන් ති   වා පඤ් චවග් ගිගය භික් ඛූ 

‘‘බුද් ගධො අහ’’න් ති ජානාගපතුං අසක් ඛි. අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨාකපසුන් ති 
අඤ ්ඤාය අරහත් තප් පත් තියා චිත් තං උපට් ඨගපසුං අභිනීහරිංසු. 

ධම්මචක්ෙප්පවත්තනසුත්තවණ්ණනා 

13. ද්කවකම, භික්ඛකව, අන්තාති ද් ගව ඉගම, භික් ඛගව, ගකොට් ඨාසා, ද් ගව 
 ා ාති අත් ගථො.  ා වචගනො ගහත් ථ අන් ත-සද් ගදො ‘‘පුබ් බන් ගත ඤාණං 
අපරන් ගත ඤාණ’’න් තිආදීසු )ධ. ස. 1063) විය. ඉමස් ස පන පදස් ස 
උච් චාරණසමකාලං පවත් තනිග් ගඝොගසො බුද් ධානු ාගවන ගහට් ඨා අවීචිං උපරි 
 වග්  ං පත් වා දසසහස් සිගලොකධාතුං ඵරිත් වා අට් ඨාසි. තස් මිංගයව සමගය 
පරිපක් කකුසලමූලා සච් චාභිසම් ගබොධාය කතාධිකාරා අට් ඨාරසගකොටිසඞ් ඛා 
බ්රහ් මාගනො සමා ච් ඡිංසු. පච් ඡිමදිසාය සූරිගයො අත් ථගමති, පාචීනදිසාය 
ආසාළ ්හනක් ඛත් ගතන යුත් ගතො පුණ් ණචන් ගදො උග්  ච් ඡති. තස් මිං සමගය 
  වා ධම් මචක් කප් පවත් තනසුත් තං ආර න් ගතො ‘‘ද් ගවගම, භික් ඛගව, 

අන් තා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ පබ්බජිකතනාති ගිහිබන් ධනං ගඡත් වා පබ් බජ් ජප ගතන. න

කසවිතබ්බාති න වළඤ් ගජතබ් බා නානුයුඤ් ජිතබ් බා. කයො චායං ොකමසු

ොමසුඛල්ලොනුකයොක ොති ගයො ච අයං වත් ථුකාගමසු කිගලසකාමසුඛස් ස 

අනුගයොග ො, කිගලසකාමසංයුත් තස ්ස සුඛස් ස අනු ගතොති අත් ගථො. හීකනොති 

ලාමගකො.  ම්කමොති  ාමවාසීනං සන් තගකො ගතහි ගසවිතබ් බතාය. 

කපොථුජ්ජනිකෙොති පුථුජ් ජගනන අන් ධබාලජගනන ආචිණ් ගණො. අනරිකයොති න 
අරිගයො න විසුද් ගධො න උත් තගමො, න වා අරියානං සන් තගකො. 

අනත්ථසංහිකතොති න අත් ථසංහිගතො, හිතසුඛාවහකාරණං අනිස් සිගතොති 

අත් ගථො. අත්තකිලමථානුකයොක ොති අත් තගනො කිලමථස් ස අනුගයොග ො, 

දුක් ඛකරණං දුක් ඛුප් පාදනන් ති අත් ගථො. දුක්කඛොති කණ් ටකාපස් සයගසයයාදීහි 

අත් තබාධගනහි දුක් ඛාවගහො. මජ්ඣිමා පටිපදාති අරියමග්  ං සන් ධාය වුත් තං. 
මග් ග ො හි කාමසුඛල් ලිකානුගයොග ො එගකො අන් ගතො, අත් තකිලමථානුගයොග ො 
එගකො අන් ගතො, එගත ද් ගව අන් ගත න උගපති න උප ච් ඡති, විමුත් ගතො එගතහි 
අන් ගතහි, තස් මා ‘‘මජ් ඣිමා පටිපදා’’ති වුච් චති. එගතසං මජ් ගඣ  වත් තා 

මජ්ඣිමා, වට් ටදුක් ඛනිස් සරණත් ථිගකහි පටිපජ් ජිතබ් බගතො ච පටිපදාති, තථා 
ගලොග ො එගකො අන් ගතො, ගදොගසො එගකො අන් ගතො. සස් සතං එකං අන් තං, 
උච් ගඡගදො එගකො අන් ගතොති පුරිමනගයගනව විත් ථාගරතබ් බං. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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චක්ඛුෙරණීතිආදීහි තගමව පටිපදං ගථොගමති. පඤ ්ඤාචක් ඛුං කගරොතීති 
චක් ඛුකරණී. සා හි චතුන් නං සච් චානං දස් සනාය සංවත් තති 

පරිඤ් ඤාභිසමයාදිග දස් ස දස් සනස ්ස පවත් තනට් ගඨනාති ‘‘චක් ඛුකරණී’’ති 
වුච් චති. තයිදං සතිපි පටිපදාය අනඤ් ඤත් ගත අවයවවගසන සිජ් ඣමාගනො 
අත් ගථො සමුදාගයන කගතො නාම ගහොතීති උපචාරවගසන වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 

දුතියපදං තස් ගසව ගවවචනං. උපසමායාති කිගලසුපසමත් ථාය. අභිඤ්ඤායාති 

චතුන් නං සච් චානං අභිජානනත් ථාය. සම්කබොධායාති ගතසංගයව 

සම් බුජ් ඣනත් ථාය. නිබ්බානායාති නිබ් බානසච් ඡිකිරියාය. අථ වා නිබ්බානායාති 
අනුපාදිගසසනිබ් බානාය. ‘‘උපසමායා’’ති හි ඉමිනා සඋපාදිගසසනිබ් බානං 
 හිතං. 

ඉදානි තං මජ් ඣිමප් පටිපදං සරූපගතො දස ්ගසතුකාගමො ‘‘කතමා ච සා’’ති 

පුච් ඡිත් වා ‘‘අයගමවා’’තිආදිනා නගයන විස් සජ් ගජසි. තත් ථ අයකමවාති 
අවධාරණවචනං අඤ් ඤස ්ස නිබ් බාන ාමිමග්  ස් ස අත් ථි ාවපටිගසධනත් ථං. 
සත් තාපටික් ගඛගපො හි ඉධ පටිගසධනං අලබ්  මානත් තා අඤ් ඤස් ස මග්  ස් ස. 

අරිකයොති කිගලසානං ආරකත් තා අරිගයො නිරුත් තිනගයන. අරිපහානාය 

සංවත් තතීතිපි අරිකයො අරගයො පාපධම් මා යන් ති අප ච් ඡන් ති එගතනාති කත් වා. 

අරිගයන   වතා ගදසිතත් තා අරියස් ස අයන් තිපි අරිකයො, අරිය ාවප් පටිලා ාය 

සංවත් තතීතිපි අරිකයො. එත් ථ පන අරියකගරො අරිගයොතිපි උත් තරපදගලොගපන 

අරිය-සද් දසිද් ධි ගවදිතබ් බා. අට් ඨහි අඞ් ග හි උගපතත් තා අට්ඨඞ්ගිකෙො. 
මග්  ඞ්  සමුදාගය හි මග්  ගවොහාගරො, සමුදාගයො ච සමුදායීහි සමන් නා ගතො 
නාම ගහොති. අයං පගනත් ථ වචනත් ගථො – අත් තගනො අවයවභූතානි අට් ඨඞ්  ානි 
එතස ්ස සන් තීති අට් ඨඞ් ගිගකොති. පරමත් ථගතො පන අඞ්  ානිගයව මග් ග ො 
පඤ ්චඞ් ගිකතූරියාදීනි විය, න ච අඞ්  විනිමුත් ගතො ඡළඞ් ග ො ගවගදො විය. 

කිගලගස මාගරන් ගතො  ච් ඡතීති මග්ක ො නිරුත් තිනගයන, නිබ් බානං මග්  ති 

 ගවසතීති වා මග්ක ො. අරියමග් ග ො හි නිබ් බානං ආරම් මණං කගරොන් ගතො 

 ගවසන් ගතො විය ගහොති. නිබ් බානත් ථිගකහි මග් ගීයතීති වා මග්ක ො 
විවට් ටූපනිස ්සයපුඤ් ඤකරණගතො පට් ඨාය තදත් ථපටිපත් තිගතො.  ම් මති වා 

ගතහි පටිපජ් ජීයතීති මග්ක ො. එත් ථ පන ආදිඅන් තවිපරියාගයන සද් දසිද් ධි 
ගවදිතබ් බා. 

කසයයථිදන් ති නිපාගතො, තස් ස කතගමො ගසො ඉති ගචති අත් ගථො, කතමානි 
වා තානි අට් ඨඞ්  ානීති. සබ් බලිඞ්  වි ත් තිවචනසාධාරගණො හි අයං නිපාගතො. 
එකගමකම් පි අඞ්  ං මග් ග ොගයව. යථාහ ‘‘සම් මාදිට් ඨි මග් ග ො ගචව ගහතු 

චා’’ති )ධ. ස. 1039). ගපොරාණාපි  ණන් ති ‘‘දස් සනමග් ග ො සම් මාදිට් ඨි, 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

අභිනිගරොපනමග් ග ො සම් මාසඞ් කප් ගපො…ගප.… අවික් ගඛපමග් ග ො 
සම් මාසමාධී’’ති. නනු ච අඞ්  ානි සමුදිතානි මග් ග ො අන් තමගසො 
සත් තඞ්  විකලස් ස අරියමග්  ස ්ස අ ාවගතොති? සච් චගමතං සච් චසම් පටිගවගධ, 

මග්  ප් පච් චයතාය පන යථාසකං කිච් චකරගණන පච් ගචකම් පි තානි 
මග් ග ොගයව, අඤ ්ඤථා සමුදිතානම් පි ගතසං මග්  කිච් චං න සම්  ගවයයාති. 

සම් මාදිට් ඨිආදීසු සම් මා පස් සතීති සම්මාදිට්ඨි, සම් මා සඞ් කප් ගපති 
සම් පයුත් තධම් ගම නිබ් බානසඞ් ඛාගත ආරම් මගණ අභිනිගරොගපතීති 

සම්මාසඞ්ෙප්කපො, සම් මා වදති එතායාති සම්මාවාචා, සම් මා කගරොති එගතනාති 

සම් මාකම් මං, තගදව සම්මාෙම්මන්කතො, සම් මා ආජීවති එගතනාති 

සම්මාආජීකවො, සම් මා වායමති උස් සහතීති සම්මාවායාකමො, සම් මා සරති 

අනුස ්සරතීති සම්මාසති, සම් මා සමාධියති චිත් තං එගතනාති සම්මාසමාධීති එවං 

නිබ් බචනං ගවදිතබ් බං. ඉදානි අයං කඛො සා භික්ඛකවති තගමව පටිපදං 
නි ගමන් ගතො ආහ. තස් සත් ගථො – ය් වායං චත් තාගරොපි ගලොකුත් තරමග් ග  
එකගතො කත් වා කථිගතො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො, අයං ගඛො සා භික් ඛගව…ගප.… 

නිබ් බානාය සංවත් තතීති. 

14. එවං මජ් ඣිමපටිපදං සරූපගතො දස් ගසත් වා ඉදානි චත් තාරි අරියසච් චානි 

දස් ගසතුං ‘‘ඉදංකඛොපන, භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. තත් ථ )විසුද් ධි. 2.530) දුක්ඛන් ති 

එත් ථ දු-ඉති අයං සද් ගදො කුච් ඡිගත දිස ්සති. කුච් ඡිතඤ් හි පුත් තං ‘‘දුපුත් ගතො’’ති 

වදන් ති, ඛං-සද් ගදො පන තුච් ගඡ. තුච් ඡඤ් හි ආකාසං ‘‘ඛ’’න් ති වුච් චති. ඉදඤ් ච 
පඨමසච් චං කුච් ඡිතං අගනකඋපද් දවාධිට් ඨානගතො, තුච් ඡං 
බාලජනපරිකප් පිතධුවසු සුඛත් ත ාවවිරහිතගතො, තස් මා කුච් ඡිතත් තා 
තුච් ඡත් තා ච ‘‘දුක් ඛ’’න් ති වුච් චති. යස් මා පගනතං බුද් ධාදගයො අරියා 

පටිවිජ් ඣන් ති, තස් මා ‘‘අරියසච්ච’’න් ති වුච් චති. අරියපටිවිජ් ඣිතබ් බඤ ්හි සච් චං 

පුරිමපගද උත් තරපදගලොගපන ‘‘අරියසච්ච’’න් ති වුත් තං. අරියස ්ස තථා තස් ස 
සච් චන් තිපි අරියසච් චං. තථා ගතන හි සයං අධි තත් තා පගවදිතත් තා තගතො 
එව ච අඤ් ගඤහි අධි මනීයත් තා තං තස් ස ගහොතීති. අථ වා එතස් ස 

අභිසම් බුද් ධත් තා අරිය ාවසිද් ධිගතො අරියසාධකං සච් චන් තිපි අරියසච්චං 
පුබ් ගබ විය උත් තරපදගලොගපන. අවිතථ ාගවන වා අරණීයත් තා 

අධි න් තබ් බත් තා අරියං සච් චන් තිපි අරියසච්චං. සච් චත් ථං පන චතුන් නම් පි 
සච් චානං පරගතො එකජ් ඣං දස් සයිස ්සාම. 

ඉදානි තං දුක් ඛං අරියසච් චං සරූපගතො දස් ගසතුං ‘‘ජාතිපිදුක්ඛා’’තිආදිමාහ. 

තත්රායං ජාති-සද් ගදො අගනකත් ගථො. තථා ගහස ‘‘එකම් පි ජාතිං ද් ගවපි 

ජාතිගයො’’ති )දී. නි. 1.31; ම. නි. 1.148) එත් ථ  ගව ආ ගතො. ‘‘අත් ථි, විසාගඛ, 
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නි ණ් ඨා නාම සමණජාතී’’ති )අ. නි. 3.71) එත් ථ නිකාගය. ‘‘ජාති ද් වීහි 
ඛන් ගධහි සඞ්  හිතා’’ති )ධාතු. 71) එත් ථ සඞ් ඛතලක් ඛගණ. ‘‘යං මාතුකුච් ඡිස ්මිං 
පඨමං චිත් තං උප් පන් නං පඨමං විඤ් ඤාණං පාතුභූතං, තදුපාදාය සාවස් ස 

ජාතී’’ති )මහාව. 124) එත් ථ පටිසන් ධියං. ‘‘සම් පතිජාගතො, ආනන් ද, 
ගබොධිසත් ගතො’’ති (දී. නි. 2.31; ම. නි. 3.207) එත් ථ පසූතියං. ‘‘අක් ඛිත් ගතො 
අනුපකුට් ගඨො ජාතිවාගදනා’’ති )දී. නි. 1.303) එත් ථ කුගල. ස් වායමිධ 
 බ්  ගසයයකානං පටිසන් ධිගතො පට් ඨාය යාව මාතුකුච් ඡිම් හා නික් ඛමනං, තාව 
පවත් ගතසු ඛන් ගධසු, ඉතගරසං පටිසන් ධික් ඛගණස ්ගවවාති දට් ඨබ් ගබො. අයම් පි 
ච පරියායකථාව, නිප් පරියායගතො පන තත් ථ තත් ථ නිබ් බත් තමානානං 
සත් තානං ගය ඛන් ධා පාතු වන් ති, ගතසං පඨමපාතු ාගවො ජාති නාම. 

කස ්මා පගනසා දුක් ඛාති ගච? අගනගකසං දුක් ඛානං වත් ථු ාවගතො. 
අගනකානි හි දුක් ඛානි. ගසයයථිදං – දුක් ඛදුක් ඛං විපරිණාමදුක් ඛං සඞ් ඛාරදුක් ඛං 
පටිච් ඡන් නදුක් ඛං අප් පටිච් ඡන් නදුක් ඛං පරියායදුක් ඛං නිප් පරියායදුක් ඛන් ති. 
තත් ථ කායිකගචතසිකා දුක් ඛා ගවදනා ස ාවගතො ච නාමගතො ච දුක් ඛත් තා 

දුක්ඛදුක්ඛන් ති වුච් චති. සුඛා ගවදනා විපරිණාමදුක් ඛුප් පත් තිගහතුගතො 

විපරිණාමදුක්ඛං. උගපක් ඛා ගවදනා ගචව ගසසා ච ගතභූමකා සඞ් ඛාරා 

උදයබ් බයපීළිතත් තා සඞ්ඛාරදුක්ඛං. 
කණ් ණසූලදන් තසූලරා ජපරිළාහගදොසජපරිළාහාදිකායිකගචතසිකා ආබාධා 

පුච් ඡිත් වා ජානිතබ් බගතො උපක් කමස ්ස ච අපාකට ාවගතො පටිච්ඡන්නදුක්ඛං. 
ද් වත් තිංසකම් මකාරණාදිසමුට් ඨාගනො ආබාගධො අපුච් ඡිත් වාව ජානිතබ් බගතො 

උපක් කමස ්ස ච පාකට ාවගතො අප්පටිච්ඡන්නදුක්ඛං. ඨගපත් වා දුක් ඛදුක් ඛං 
ගසසදුක් ඛං සච් චවි ඞ් ග  ආ තං ජාතිආදි සබ් බම් පි තස් ස තස් ස දුක් ඛස් ස 

වත් ථු ාවගතො පරියායදුක්ඛං. දුක් ඛදුක් ඛං පන නිප්පරියායදුක්ඛන් ති වුච් චති. 

තත්රායං ජාති යං තං බාලපණ්ඩිතසුත්තාදීසු )ම. නි. 3.246 ආදගයො(   වතාපි 
උපමාවගසන පකාසිතං ආපායිකං දුක් ඛං, යඤ ්ච සු තියම් පි මනුස් සගලොගක 

 බ් ග ොක් කන් තිමූලකාදිග දං දුක් ඛං උප් පජ් ජති, තස් ස වත් ථු ාවගතො දුක් ඛා. 
ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘ජාගයථ ගනො ගච නරගකසු සත් ගතො; 
තත් ථග් ගිදාහාදිකමප් පසය් හං; 
ලග ථ දුක් ඛං න කුහිං පතිට් ඨං; 
ඉච් චාහ දුක් ඛාති මුනීධ ජාතිං. 

‘‘දුක් ඛං තිරච් ගඡසු කසාපගතොද- 
දණ් ඩාභිඝාතාදි වං අගනකං; 
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යං තං කථං තත් ථ  ගවයය ජාතිං; 
විනා තහිං ජාති තගතොපි දුක් ඛා. 

‘‘ගපගතසු දුක් ඛං පන ඛුප් පිපාසා- 
වාතාතපාදිප් ප වං විචිත් තං; 
යස් මා අජාතස් ස න තත් ථ අත් ථි; 

තස් මාපි දුක් ඛං මුනි ජාතිමාහ. 

‘‘තිබ් බන් ධකාගර ච අසය් හ සීගත; 

ගලොකන් තගර යං අසුගරසු දුක් ඛං; 
න තං  ගව තත් ථ න චස ්ස ජාති; 

යගතො අයං ජාති තගතොපි දුක් ඛා. 

‘‘යඤ ්චාපි ගූථනරගක විය මාතු  බ් ග ; 

සත් ගතො වසං චිරමගතො බහි නික් ඛමඤ් ච; 

පප් ගපොති දුක් ඛමතිගඝොරමිදම් පි නත් ථි; 

ජාතිං විනා ඉතිපි ජාති අයඤ් හි දුක් ඛා. 

‘‘කිං  ාසිගතන බහුනා නනු යං කුහිඤ් චි; 

අත් ථීධ කිඤ් චිදපි දුක් ඛමිදං කදාචි; 

ගනවත් ථි ජාතිවිරගහන යගතො මගහසි; 

දුක් ඛාති සබ් බපඨමං ඉමමාහ ජාති’’න් ති. )විසුද් ධි. 2.541; වි . අට් ඨ. 
191; මහානි. අට් ඨ. 5; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.32-33); 

ජරාපි දුක්ඛාති එත් ථ පන දුවිධා ජරා සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච 

ඛණ් ඩිච් චාදිසම් මගතො සන් තතියං එක වපරියාපන් නක් ඛන් ධපුරාණ ාගවො ච, 

සා ඉධ අධිප් ගපතා. සා පගනසා ජරා සඞ් ඛාරදුක් ඛ ාවගතො ගචව දුක් ඛවත් ථුගතො 
ච දුක් ඛා. යඤ් හි 

අඞ්  පච් චඞ්  සිථිල ාවඉන් ද්රියවිකාරවිරූපතාගයොබ් බනවිනාසවීරියාවිසාදසතිම
තිවිප් පවාසපරපරි වාදිඅගනකපච් චයං කායිකගචතසිකං දුක් ඛමුප් පජ් ජති, ජරා 
තස් ස වත් ථු. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘අඞ්  ානං සිථිලී ාවා, ඉන් ද්රියානං විකාරගතො; 
ගයොබ් බනස ්ස විනාගසන, බලස ්ස උපඝාතගතො. 

‘‘විප් පවාසා සතාදීනං, පුත් තදාගරහි අත් තගනො; 
අප් පසාදනීයගතො ගචව, භිගයයො බාලත් තපත් තියා. 
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‘‘පප් ගපොති දුක් ඛං යං මච් ගචො, කායිකං මානසං තථා; 
සබ් බගමතං ජරාගහතු, යස් මා තස් මා ජරා දුඛා’’ති. )විසුද් ධි. 2.542; වි . 
අට් ඨ. 192; මහානි. අට් ඨ. 5; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.32-33); 

බයාධිපිදුක්කඛොති ඉදං පදං වි ඞ් ග  දුක් ඛසච් චනිද් ගදසපාළියං න ආ තං, 

ගතගනව විසුද්ධිමග්ක පි දුක් ඛසච් චනිද් ගදගස තං න උද් ධටං, 

ධම්මචක්ෙපවත්තනසුත් තන් තපාළියංගයව පන උපලබ්  ති, තස් මා 
තත් ගථවිමස ්ස වචගන අඤ් ඤත් ථ ච අවචගන කාරණං වීමංසිතබ් බං. 

මරණම්පි දුක්ඛන් ති එත් ථාපි දුවිධං මරණං සඞ් ඛතලක් ඛණඤ් ච. යං 
සන් ධාය වුත් තං ‘‘ජරාමරණං ද් වීහි ඛන් ගධහි සඞ්  හිත’’න් ති )ධාතු. 71). 

එක වපරියාපන් නජීවිතින් ද්රියප් පබන් ධවිච් ගඡගදො ච. යං සන් ධාය වුත් තං 
‘‘නිච් චං මරණගතො  ය’’න් ති )සු. නි. 581; ජා. 1.11.88), තං ඉධ අධිප් ගපතං. 
ජාතිපච් චයමරණං උපක් කමමරණං සරසමරණං ආයුක් ඛයමරණං 
පුඤ ්ඤක් ඛයමරණන් තිපි තස් ගසව නාමං. තයිදං දුක් ඛස් ස වත් ථු ාවගතො 
දුක් ඛන් ති ගවදිතබ් බං. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘පාපස් ස පාපකම් මාදි-නිමිත් තමනුපස් සගතො; 
 ද් දස් සාපසහන් තස් ස, විගයො ං පියවත් ථුකං; 
මීයමානස් ස යං දුක් ඛං, මානසං අවිගසසගතො. 

‘‘සබ් ගබසඤ් චාපි යං සන් ධි-බන් ධනච් ගඡදනාදිකං; 
විතුජ් ජමානමම් මානං, ගහොති දුක් ඛං සරීරජං. 

‘‘අසය් හමප් පටිකාරං, දුක් ඛස් ගසතස් සිදං යගතො; 
මරණං වත් ථු ගතගනතං, දුක් ඛමිච් ගචව  ාසිත’’න් ති. )විසුද් ධි. 2.543; 

වි . අට් ඨ. 193; මහානි. අට් ඨ. 5; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.32-33); 

ඉමස ්මිඤ ්ච ඨාගන ‘‘ගසොකපරිගදවදුක් ඛගදොමනස ්සුපායාසාපි දුක් ඛා’’ති 
වි ඞ් ග  දුක් ඛසච් චනිද් ගදගස ආ තං, ඉධ පන තං නත් ථි, තත් ථාපි කාරණං 
පරිගයසිතබ් බං. 

අප්පිකයහි සම්පකයොක ො දුක්කඛොති එත් ථ අප් පියසම් පගයොග ො නාම 
අමනාගපහි සත් තසඞ් ඛාගරහි සගමොධානං. ගසොපි දුක් ඛවත් ථුගතො දුක් ගඛො. 
ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘දිස ්වාව අප් පිගය දුක් ඛං, පඨමං ගහොති ගචතසි; 
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තදුපක් කමසම් භූත-මථ කාගය යගතො ඉධ. 

‘‘තගතො දුක් ඛද් වයස ්සාපි, වත් ථුගතො ගසො මගහසිනා; 
දුක් ගඛො වුත් ගතොති විඤ් ගඤගයයො, අප් පිගයහි සමා ගමො’’ති. 

පිකයහි විප්පකයොක ො දුක්කඛොති එත් ථ පන පියවිප් පගයොග ො නාම 
මනාගපහි සත් තසඞ් ඛාගරහි විනා ාගවො. ගසොපි ගසොකදුක් ඛස් ස වත් ථුගතො 
දුක් ගඛො. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘ඤාතිධනාදිවිගයො ා; 
ගසොකසරසමප් පිතා විතුජ් ජන් ති; 

බාලා යගතො තගතොයං; 
දුක් ගඛොති මගතො පියවිප් පගයොග ො’’ති. 

යම්පිච්ඡං න ලභතීති එත් ථ ‘‘අගහො වත මයං න ජාතිධම් මා 
අස් සාමා’’තිආදීසු අලබ්  ගනයයවත් ථූසු ඉච් ඡාව ‘‘යම් පිච් ඡං න ල ති, තම් පි 
දුක් ඛ’’න් ති වුත් තා, සාපි දුක් ඛවත් ථුගතො දුක් ඛා. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘තං තං පත් ථයමානානං, තස් ස තස් ස අලා ගතො; 
යං විඝාතමයං දුක් ඛං, සත් තානං ඉධ ජායති. 

‘‘අලබ්  ගනයයවත් ථූනං, පත් ථනා තස් ස කාරණං; 
යස් මා තස ්මා ජිගනො දුක් ඛං, ඉච් ඡිතාලා මබ්රවී’’ති. 

සංඛිත්කතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛාති එත් ථ පන යස් මා ඉන් ධනමිව 
පාවගකො, ලක් ඛමිව පහරණානි, ග ොරූපං විය ඩංසමකසාදගයො, ගඛත් තමිව 
ලායකා,  ාමං විය  ාමඝාතකා, උපාදානක් ඛන් ධපඤ ්චකගමව ජාතිආදගයො 
නානප් පකාගරහි විබාගධන් තා තිණලතාදීනි විය භූමියං, පුප් ඵඵලපල් ලවානි විය 
රුක් ගඛසු උපාදානක් ඛන් ගධසුගයව නිබ් බත් තන් ති, උපාදානක් ඛන් ධානඤ් ච 
ආදිදුක් ඛං ජාති, මජ් ගඣදුක් ඛං ජරා, පරිගයොසානදුක් ඛං මරණං, 
මගනොරථවිඝාතප් පත් තානඤ් ච ඉච් ඡාවිඝාතදුක් ඛං ඉච් ඡිතාලාග ොති එවං 
නානප් පකාරගතො උපපරික් ඛියමානා උපාදානක් ඛන් ධාව දුක් ඛාති යගදතං 
එකගමකං දස් ගසත් වා වුච් චමානං අගනගකහිපි කප් ගපහි න සක් කා 
අනවගසසගතො වත් තුං, තස් මා තං සබ් බම් පි දුක් ඛං එකජලබින් දුම් හි 
සකලසමුද් දජලරසං විය ගයසු ගකසුචි පඤ් චුපාදානක් ඛන් ගධසු සඞ් ඛිපිත් වා 
දස් ගසතුං ‘‘සංඛිත් ගතන පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති   වා අගවොච. 
ගතනාහු ගපොරාණා – 
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‘‘ජාතිප් පභුතිකං දුක් ඛං, යං වුත් තමිධ තාදිනා; 
අවුත් තං යඤ් ච තං සබ් බං, විනා එගත න විජ් ජති. 

‘‘යස් මා තස ්මා උපාදාන-ක් ඛන් ධා සඞ් ගඛපගතො ඉගම; 

දුක් ඛාති වුත් තා දුක් ඛන් ත-ගදසගකන මගහසිනා’’ති. 

එවං සරූපගතො දුක් ඛසච් චං දස් ගසත් වා ඉදානි සමුදයසච් චං දස් ගසතුං ‘‘ඉදං

කඛො පන, භික්ඛකව, දුක්ඛසමුදය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ සං-ඉති අයං සද් ගදො 

‘‘සමා ගමො සගමත’’න් තිආදීසු සංගයො ං දීගපති, උ-ඉති අයං ‘‘උප් පන් නං 

උදිත’’න් තිආදීසු උප් පත් තිං. අය-සද් ගදො පන කාරණං දීගපති. ඉදඤ් චාපි 
දුතියසච් චං අවගසසපච් චයසමාගයොග  සති දුක් ඛස් සුප් පත් තිකාරණන් ති 

දුක් ඛස ්ස සංගයොග  උප් පත් තිකාරණත් තා ‘‘දුක් ඛසමුදය’’න් ති වුච් චති. යායං

තණ් ාති යා අයං තණ් හා. කපොකනොබ්භවිොති පුනබ්  වකරණං පුනබ්  ගවො 
උත් තරපදගලොගපන, පුනබ්  ගවො සීලගමතිස් සාති ගපොගනොබ්  විකා. 

නන් දීරාග න සහ තාති නන්දීරා ස  තා. ඉදං වුත් තං ගහොති ‘‘නන් දනගතො 
රජ් ජනගතො ච නන් දීරා  ාවං සබ් බාසු අවත් ථාසු අප් පච් චක් ඛාය වුත් තියා 

නන් දීරා සහ තා’’ති. තත්රතත්රාභිනන්දිනීති යත්ර යත්ර අත් ත ාගවො නිබ් බත් තති, 

තත්රතත්රාභිනන් දිනී. 

කසයයථිදන් ති නිපාගතො, තස් ස සා කතමාති ගචති අයමත් ගථො. 
රූපතණ් හාදිග ගදන ඡබ් බිධාගයව තණ් හා පවත් තිආකාරග දගතො 
කාමතණ් හාදිවගසන තිවිධා වුත් තා. රූපතණ් හාගයව හි යදා චක් ඛුස් ස 
ආපාථමා තං රූපාරම් මණං කාමස් සාදවගසන අස් සාදයමානා පවත් තති, තදා 

ොමතණ් ා නාම ගහොති. යදා තගදවාරම් මණං ධුවං සස් සතන් ති පවත් තාය 

සස් සතදිට් ඨියා සද් ධිං පවත් තති, තදා භවතණ් ා නාම ගහොති. 
සස් සතදිට් ඨිසහ ගතො හි රාග ො ‘‘ වතණ් හා’’ති වුච් චති. යදා පන 
තගදවාරම් මණං උච් ඡිජ් ජති විනස් සතීති පවත් තාය උච් ගඡදදිට් ඨියා සද් ධිං 

පවත් තති, තදා විභවතණ් ා නාම ගහොති. උච් ගඡදදිට් ඨිසහ ගතො හි රාග ො 
‘‘වි වතණ් හා’’ති වුච් චති. එස නගයො සද් දතණ් හාදීසුපි. 

කස ්මා පගනත් ථ තණ් හාව සමුදයසච් චං වුත් තාති? විගසසගහතු ාවගතො. 
අවිජ් ජා හි  ගවසු ආදීනවං පටිච් ඡාගදන් තී දිට් ඨිආදිඋපාදානඤ් ච තත් ථ තත් ථ 
අභිනිවිසමානං තණ් හං අභිවඩ් ගඪති, ගදොසාදගයොපි කම් මස ්ස කාරණං ගහොන් ති, 

තණ් හා පන 

තංතං වගයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාආවාසසත් තනිකායකුලග ොගිස් සරියා
දිවිචිත් තතං අභිපත් ගථන් තී කම් මවිචිත් තතාය උපනිස් සයතං කම් මස ්ස ච 
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සහාය ාවං උප ච් ඡන් තී  වාදිවිචිත් තතං නියගමති, තස් මා දුක් ඛස් ස 
විගසසගහතු ාවගතො අඤ් ගඤසුපි අවිජ් ජාඋපාදානකම් මාදීසු සුත් ගත අභිධම් ගම 
ච අවගසසකිගලසාකුසලමූලාදීසු වුත් ගතසු දුක් ඛගහතූසු විජ් ජමාගනසු තණ් හාව 
‘‘සමුදයසච් ච’’න් ති වුත් තාති ගවදිතබ් බං. 

ඉදානි දුක් ඛනිගරොධං අරියසච් චං දස් ගසතුං ‘‘ඉදං කඛො පන, භික්ඛකව, 

දුක්ඛනිකරොධ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ යස් මා නි-සද් ගදො අ ාවං, කරොධ-සද් ගදො ච 
චාරකං දීගපති, තස් මා අ ාගවො එත් ථ සංසාරචාරකසඞ් ඛාතස් ස දුක් ඛගරොධස් ස 

සබ් බ තිසුඤ් ඤත් තා, සමධි ගත වා තස් මිං සංසාරචාරකසඞ් ඛාතස ්ස 

දුක් ඛගරොධස් ස අ ාගවො ගහොති තප් පටිපක් ඛත් තාතිපි ‘‘දුක් ඛනිගරොධ’’න් ති 

වුච් චති. දුක් ඛස් ස වා අනුප් පාදනිගරොධපච් චයත් තා දුක්ඛනිකරොධං. දුක් ඛනිගරොධං 

දස් ගසන් ගතන ගචත් ථ ‘‘කයො තස්සාකයව තණ් ායා’’තිආදිනා නගයන 
සමුදයනිගරොගධො වුත් ගතො, ගසො කස ්මා වුත් ගතොති ගච? සමුදයනිගරොගධන 
දුක් ඛනිගරොගධො. බයාධිනිමිත් තවූපසගමන බයාධිවූපසගමො විය හි 
ගහතුනිගරොගධන ඵලනිගරොගධො, තස ්මා සමුදයනිගරොගධගනව දුක් ඛං 
නිරුජ් ඣති, න අඤ් ඤථා. ගතනාහ – 

‘‘යථාපි මූගල අනුපද් දගව දළ් ගහ; 

ඡින් ගනොපි රුක් ගඛො පුනගරව රූහති; 

එවම් පි තණ් හානුසගය අනූහගත; 

නිබ් බත් තතී දුක් ඛමිදං පුනප් පුන’’න් ති. )ධ. ප. 338); 

ඉති යස් මා සමුදයනිගරොගධගනව දුක් ඛං නිරුජ් ඣති, තස් මා   වා 
දුක් ඛනිගරොධං දස් ගසන් ගතො සමුදයනිගරොගධන ගදගසසි. සීහසමානවුත් තිගනො 
හි තථා තා. ගත දුක් ඛං නිගරොගධන් තා දුක් ඛනිගරොධඤ් ච ගදගසන් තා ගහතුම් හි 
පටිපජ් ජන් ති, න ඵගල. යථා හි සීගහො ගයනත් තනි සගරො ඛිත් ගතො, තත් ගථව 
අත් තගනො බලං දස් ගසති, න සගර, තථා බුද් ධානං කාරගණ පටිපත් ති, න ඵගල. 
තිත් ථියා පන සුවානවුත් තිගනො. ගත දුක් ඛං නිගරොගධන් තා දුක් ඛනිගරොධඤ් ච 
ගදගසන් තා අත් තකිලමථානුගයො ගදසනාදීහි ඵගල පටිපජ් ජන් ති, න ගහතුම් හි. 
යථා හි සුනඛා ගකනචි ගලඩ් ඩුප් පහාගර දින් ගන භුස ්සන් තා ගලඩ් ඩුං ඛාදන් ති, න 
පහාරදායගක උට් ඨහන් ති, එවං අඤ් ඤතිත් ථියා දුක් ඛං නිගරොගධතුකාමා 
කායගඛදමනුයුජ් ජන් ති, න කිගලසනිගරොධනං, එවං තාව දුක් ඛනිගරොධස් ස 
සමුදයනිගරොධවගසන ගදසනාය පගයොජනං ගවදිතබ් බං. 

අයං පගනත් ථ අත් ගථො. තස්සාකයව තණ් ායාති තස් සා 
‘‘ගපොගනොබ්  විකා’’ති වත් වා කාමතණ් හාදිවගසන වි ත් තතණ් හාය. විරාග ො 
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වුච් චති මග් ග ො. ‘‘විරා ා විමුච් චතී’’ති )ම. නි. 1.245; සං. නි. 3.12, 59) හි වුත් තං. 
විරාග න නිගරොගධො විරා නිගරොගධො, අනුසයසමුග් ඝාතගතො අගසගසො 

විරා නිගරොගධො අකසසවිරා නිකරොකධො. අථ වා විරාග ොති පහානං වුච් චති, 

තස් මා අනුසයසමුග් ඝාතගතො අගසගසො විරාග ො අගසගසො නිගරොගධොති 
එවම් ගපත් ථ ගයොජනා දට් ඨබ් බා, අත් ථගතො පන සබ් බාගනව එතානි 
නිබ් බානස් ස ගවවචනානි. පරමත් ථගතො හි දුක් ඛනිගරොගධො අරියසච් චන් ති 
නිබ් බානං වුච් චති. යස් මා පන තං ආ ම් ම තණ් හා විරජ් ජති ගචව නිරුජ් ඣති ච, 

තස් මා ‘‘විරාග ො’’ති ච ‘‘නිගරොගධො’’ති ච වුච් චති. යස් මා ච තගදව ආ ම් ම 
තස් සා චා ාදගයො ගහොන් ති, කාමගුණාලයාදීසු ගචත් ථ එගකොපි ආලගයො නත් ථි, 

තස් මා චාක ොපටිනිස්සග්ක ොමුත්ති අනාලකයොති වුච් චති. 

ඉදානි දුක් ඛනිගරොධ ාමිනිපටිපදාඅරියසච් චං දස් ගසතුං ‘‘ඉදං කඛො පන, 

භික්ඛකව, දුක්ඛනිකරොධ ාමිනී’’තිආදිමාහ. යස් මා පගනතං අරියසච් චං 
දුක් ඛනිගරොධං  ච් ඡති ආරම් මණවසඑන තදභිමුඛභූතත් තා, පටිපදා ච ගහොති 

දුක් ඛනිගරොධප් පත් තියා, තස් මා ‘‘දුක් ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපදා’’ති වුච් චති. 
ගසසගමත් ථ වුත් තනයගමව. ගකො පන ගනසං දුක් ඛාදීනං සච් චට් ගඨොති? ගයො 
පඤ ්ඤාචක් ඛුනා උපපරික් ඛියමානානං මායාව විපරීගතො, මරීචිව විසංවාදගකො, 
තිත් ථියානං අත් තා විය අනුපලබ්  ස ාගවො ච න ගහොති, අථ ගඛො 
බාධනප් ප වසන් තිනියයානප් පකාගරන තච් ඡාවිපරීතභූත ාගවන 
අරියඤාණස් ස ග ොචගරො ගහොතිගයව, එස අග් ගිලක් ඛණං විය ගලොකපකති විය 

ච තච් ඡාවිපරීතභූත ාගවො සච් චට් ගඨොති ගවදිතබ් ගබො. එත් ථ ච අග් ගිලක් ඛණං 
නාම උණ් හත් තං. තඤ් හි කත් ථචි කට් ඨාදිඋපාදානග ගද විසංවාදකං විපරීතං 
අභූතං වා කදාචිපි න ගහොති, ‘‘ජාතිධම් මා ජරාධම් මා, අගථො මරණධම් මිගනො’’ති 
)අ. නි. 5.57) එවං වුත් තජාතිආදිකා ගලොකපකතීති ගවදිතබ් බා. ‘‘එකච් චානං 
තිරච් ඡානානං තිරියං දීඝතා, මනුස් සාදීනං උද් ධං දීඝතා, වුද් ධිනිට් ඨප් පත් තානං 
පුන අවඩ් ඪනන් ති එවමාදිකා ච ගලොකපකතී’’ති වදන් ති. 

අපිච – 

නාබාධකං යගතො දුක් ඛං, දුක් ඛා අඤ් ඤං න බාධකං; 
බාධකත් තනියාගමන, තගතො සච් චමිදං මතං. 

තං විනා නාඤ් ඤගතො දුක් ඛං, න ගහොති න ච තං තගතො; 
දුක් ඛගහතුනියාගමන, ඉති සච් චං විසත් තිකා. 

නාඤ ්ඤා නිබ් බානගතො සන් ති, සන් තං න ච න තං යගතො; 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 

  165 

පටුන 

සන් ත ාවනියාගමන, තගතො සච් චමිදං මතං. 

මග්  ා අඤ ්ඤං න නියයානං, අනියයාගනො න චාපි ගසො; 
තච් ඡනියයාන ාවත් තා, ඉති ගසො සච් චසම් මගතො. 

ඉති තච් ඡාවිපල් ලාස-භූත ාවං චතූසුපි; 

දුක් ඛාදීස ්වවිගසගසන, සච් චට් ඨං ආහු පණ් ඩිතාති. )වි . අට් ඨ. 189); 

15. පුබ්කබ අනනුස්සුකතසූති ඉගතො පුබ් ගබ ‘‘ඉදං දුක් ඛ’’න් තිආදිනා න 

අනුස ්සුගතසු අස් සුතපුබ් ගබසු චතුසච් චධම් ගමසු. චක්ඛුන් තිආදීනි 
ඤාණගවවචනාගනව. ඤාණගමව ගහත් ථ පච් චක් ඛගතො දස ්සනට් ගඨන චක් ඛු 

වියාති චක්ඛු, ඤාණට් ගඨන ඤාණං, පකාරගතො ජානනට් ගඨන පඤ්ඤා, 

පටිවිජ් ඣනට් ගඨන විජ්ජා, සච් චප් පටිච් ඡාදකස් ස ගමොහන් ධකාරස් ස විධමනගතො 

ඔ ාසනට් ගඨන ආකලොකෙොති වුත් තං. තං පගනතං චතූසු සච් ගචසු 
ගලොකියගලොකුත් තරමිස් සකං නිද් දිට් ඨන් ති ගවදිතබ් බං. 

16. යාවකීවඤ්චාති යත් තකං කාලං. තිපරිවට්ටන් ති 
සච් චඤාණකිච් චඤාණකතඤාණසඞ් ඛාතානං තිණ් ණං පරිවට් ටානං වගසන 
තිපරිවට් ටං. සච් චඤාණාදිවගසන හි තගයො පරිවට් ටා එතස් සාති තිපරිවට් ටන් ති 
වුච් චති ඤාණදස් සනං. එත් ථ ච ‘‘ඉදං දුක් ඛං අරියසච් චං, ඉදං දුක් ඛසමුදය’’න් ති 

එවං චතූසු සච් ගචසු යථාභූතඤාණං සච්චඤාණං නාම. ගතසුගයව 
‘‘පරිඤ් ගඤයයං පහාතබ් බං සච් ඡිකාතබ් බං  ාගවතබ් බ’’න් ති එවං 

කත් තබ් බකිච් චජානනඤාණං කිච්චඤාණං නාම. ‘‘පරිඤ් ඤාතං පහීනං 

සච් ඡිකතං  ාවිත’’න් ති එවං තස් ස කත ාවජානනඤාණං ෙතඤාණං නාම. 

ද්වාදසාොරන් ති ගතසංගයව එගකකස් මිං සච් ගච තිණ් ණං තිණ් ණං ආකාරානං 

වගසන ද් වාදසාකාරං. ඤාණදස්සනන් ති එගතසං තිපරිවට් ටානං ද් වාදසන් නං 
ආකාරානං වගසන උප් පන් නඤාණසඞ් ඛාතං දස් සනං. 

අනුත්තරං සම්මාසම්කබොධින් ති උත් තරවිරහිතං සබ් බගසට් ඨං සම් මා 

සාමඤ ්ච ගබොධිං. අථ වා පසත් ථං සුන් දරඤ් ච ගබොධිං. කබොධීති ච   වගතො 
අරහත් තමග් ග ො ඉධාධිප් ගපගතො. සාවකානං අරහත් තමග් ග ො අනුත් තරා ගබොධි 
ගහොති, න ගහොතීති? න ගහොති. කස් මා? අසබ් බගුණදායකත් තා. ගතසඤ් හි 
කස ්සචි අරහත් තමග් ග ො අරහත් තඵලගමව ගදති, කස ්සචි තිස් ගසො විජ් ජා, 
කස ්සචි ඡ අභිඤ් ඤා, කස ්සචි චතස් ගසො පටිසම් භිදා, කස ්සචි සාවකපාරමීඤාණං. 
පච් ගචකබුද් ධානම් පි පච් ගචකගබොධිඤාණගමව ගදති, බුද් ධානං පන 
සබ් බගුණසම් පත් තිං ගදති අභිගසගකො විය රඤ් ගඤො සබ් බගලොකිස් සරිය ාවං. 
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තස් මා අඤ් ඤස ්ස කස ්සචිපි අනුත් තරා ගබොධි න ගහොතීති. අභිසම්බුද්කධොති 

පච්චඤ්ඤාසින් ති අභිසම් බුද් ගධො අහං පත් ගතො පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිගතොති එවං 

පටිජානිං. ඤාණඤ්ච පන කම දස්සනං උදපාදීති අධි තගුණානං යාථාවගතො 

දස් සනසමත් ථං පච් චගවක් ඛණඤාණඤ් ච පන ගම උදපාදි. අකුප්පා කම

විමුත්තීති අයං මය් හං අරහත් තඵලවිමුත් ති අකුප් පා පටිපක් ගඛහි න 

ගකොගපතබ් බාති එවං ඤාණං උදපාදි. තත් ථ ද් වීහාකාගරහි අකුප් පතා 
ගවදිතබ් බා මග්  සඞ් ඛාතකාරණගතො ච ආරම් මණගතො ච. සා හි චතූහි මග් ග හි 

සමුච් ඡින් නකිගලසානං පුන අනිවත් තනතාය ොරණකතොපි අකුප් පා, 

අකුප් පධම් මං නිබ් බානං ආරම් මණං කත් වා පවත් තතාය ආරම්මණකතොපි 

අකුප් පා අනාකුප් පාරම් මණානං ගලොකියසමාපත් තීනං තද ාවගතො. අන්තිමාති 

පච් ඡිමා. නත්ථිදානි පුනබ්භකවොති ඉදානි පුන අඤ් ගඤො  ගවො නාම නත් ථීති. 

ඉමස්මිඤ්ච පන කවයයාෙරණස්මින් ති ඉමස ්මිං නිග්  ාථගක සුත් ගත. 
නිග්  ාථකඤ ්හි සුත් තං පුච් ඡාවිස් සජ් ජනසහිතං ‘‘ගවයයාකරණ’’න් ති වුච් චති. 

භඤ්ඤමාකනති  ණියමාගන, ගදසියමාගනති අත් ගථො. විරජන් ති 

අපාය මනීයරා රජාදීනං වි ගමන විරජං. වීතමලන් ති 
අනවගසසදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාමලාප ගමන වීතමලං. 

පඨමමග්  වජ් ඣකිගලසරජා ාගවන වා විරජං, පඤ ්චවිධදුස් සීලයමලාප ගමන 

වීතමලං. ධම්මචක්ඛුන් ති බ්ර ්මායුසුත්කත (ම. නි. 2.383 ආදගයො( ගහට් ඨිමා 

තගයො මග්  ා වුත් තා, චූළරාහකලොවාකද (ම. නි. 3.416 ආදගයො( ආසවක් ඛගයො, 
ඉධ පන ගසොතාපත් තිමග් ග ො අධිප් ගපගතො. චතුසච් චසඞ් ඛාගතසු ධම් ගමසු 

ගතසං දස් සනට් ගඨන චක් ඛූති ධම්මචක්ඛු, ගහට් ඨිගමසු වා තීසු මග්  ධම් ගමසු 

එකං ගසොතාපත් තිමග්  සඞ් ඛාතං චක් ඛූති ධම්මචක්ඛු, 

සමථවිපස් සනාධම් මනිබ් බත් තතාය සීලාදිතිවිධධම් මක් ඛන් ධභූතතාය වා 

ධම් මමයං චක් ඛූතිපි ධම්මචක්ඛු, තස් ස උප් පත් තිආකාරදස් සනත් ථං ‘‘යංකිඤ්චි

සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නිකරොධධම්ම’’න් ති ආහ. නනු ච මග්  ඤාණං 
අසඞ් ඛතධම් මාරම් මණං, න සඞ් ඛතධම් මාරම් මණන් ති? සච් චගමතං, යස් මා තං 
නිගරොධං ආරම් මණං කත් වා කිච් චවගසන සබ් බසඞ් ඛතං 
අසම් ගමොහප් පටිගවධවගසන පටිවිජ් ඣන් තං උප් පජ් ජති, තස ්මා තථා වුත් තං. 

17. ධම්මචක්කෙති පටිගවධඤාණඤ් ගචව ගදසනාඤාණඤ් ච 
පවත් තනට් ගඨන චක් කන් ති ධම් මචක් කං. ගබොධිපල් ලඞ් ගක නිසින් නස ්ස හි 
චතූසු සච් ගචසු උප් පන් නං ද් වාදසාකාරං පටිගවධඤාණම් පි, ඉසිපතගන 
නිසින් නස ්ස ද් වාදසාකාරාය සච් චගදසනාය පවත් තකං ගදසනාඤාණම් පි 
ධම් මචක් කං නාම. උ යම් පි ගහතං දසබලස් ස උගර පවත් තඤාණගමව. 
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පටුන 

තදු යං ඉමාය ගදසනාය පකාගසන් ගතන   වතා ධම් මචක් කං පවත් තිතං 
නාම. තං පගනතං ධම් මචක් කං යාව අඤ් ඤාසිගකොණ් ඩඤ් ඤත් ගථගරො 
අට් ඨාරසහි බ්රහ් මගකොාහි සද් ධිං ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨාති, තාව   වා 

පවත්කතති නාම පවත් තනකිච් චස ්ස අනිට් ඨිතත් තා. පතිට් ඨිගත පවත්තිතං නාම 
කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස සාසනන් තරධානගතො පට් ඨාය යාව බුද් ධුප් පාගදො, 
එත් තකං කාලං අප් පවත් තපුබ් බස ්ස පවත් තිතත් තා. තං සන් ධාය ‘‘පවත් තිගත ච 
පන   වතා ධම් මචක් ගක භුම් මා ගදවා සද් දමනුස ්සාගවසු’’න් තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ භුම්මාති භූමට් ඨකගදවතා. සද්දමනුස්සාකවසුන් ති එකප් පහාගරගනව 

සාධුකාරං දත් වා ‘‘එතං   වතා’’තිආදීනි වදන් තා අනුස් සාවයිංසු. ඔභාකසොති 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණානු ාගවන පවත් ගතො චිත් තපච් චයඋතුසමුට් ඨාගනො 
ඔ ාගසො. ගසො හි තදා ගදවානං ගදවානු ාවං අතික් කමිත් වා විගරොචිත් ථ. 

අඤ්ඤාසි වත කභො කෙොණ්ඩඤ්කඤොති ඉමස ්සපි උදානස් ස උදාහරණගඝොගසො 
දසසහස් සිගලොකධාතුං ඵරිත් වා අට් ඨාසි.   වගතො හි ධම් මචක් කප් පවත් තනස ්ස 
ආරම් ග  විය පරිසමාපගනපි අතිවිය උළාරතමං පීතිගසොමනස් සං උදපාදි. 

18. දිට් ගඨො අරියසච් චධම් ගමො එගතනාති දිට්ඨධම්කමො. එස නගයො 
ගසසපගදසුපි. එත් ථ ච දස් සනං නාම ඤාණදස් සනගතො අඤ් ඤම් පි අත් ථීති 

තංනිවත් තනත් ථං ‘‘පත්තධම්කමො’’ති වුත් තං. පත් ති ච ඤාණසම් පත් තිගතො 

අඤ ්ඤාපි විජ් ජතීති තගතො විගසසනත් ථං ‘‘විදිතධම්කමො’’ති වුත් තං. සා පගනසා 
විදිතධම් මතා එකගදසගතොපි ගහොතීති නිප් පගදසගතො විදිත ාවං දස් ගසතුං 

‘‘පරිකයො ාළ් ධම්කමො’’ති වුත් තං. ගතනස් ස සච් චාභිසම් ගබොධිංගයව දීගපති. 
මග්  ඤාණඤ් හි එකාභිසමයවගසන පරිඤ් ඤාදිකිච් චං සාගධන් තං 
නිප් පගදගසන චතුසච් චධම් මං සමන් තගතො ඔ ාළ් හං නාම ගහොති. 
සප් පටි යකන් තාරසදිසා ගසොළසවත් ථුකා අට් ඨවත් ථුකා ච තිණ් ණා විචිකිච් ඡා 

අගනනාති තිණ්ණවිචිකිච්කඡො. පවත් තිආදීසු ‘‘එවං නුගඛො න නුගඛො’’ති එවං 

පවත් තිකා වි තා සමුච් ඡින් නා කථංකථා අස් සාති වි තෙථංෙකථො. 

කවසාරජ්ජප්පත්කතොති සාරජ් ජකරානං පාපධම් මානං පහීනත් තා 
තප් පටිපක් ගඛසු ච සීලාදීසු ගුගණසු සුප් පතිට් ඨිතත් තා විසාරද ාවං 
ගවයයත් තියං පත් ගතො අධි ගතො. ස් වායං ගවසාරජ් ජප් පත් තිසුප් පතිට් ඨිත ාගවො 

කත් ථාති ආහ ‘‘සත්ථුසාසකන’’ති. අත් තනා පච් චක් ඛගතො අධි තත් තා න පරං 
පච් ගචති, පරස ්ස සද් ධාය එත් ථ නප් පවත් තති, න තස් ස පගරො පච් ගචතබ් ගබො 

අත් ථීති අපරප්පච්චකයො. 

ලකභයයා න් ති ලග යයං අහං, ආයාචනවචනගමතං. එහීති ආයාචිතානං 
පබ් බජ් ජූපසම් පදානං අනුමත ාවප් පකාසනවචනං, තස් මා එහි සම් පටිච් ඡාහි 
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යථායාචිතං පබ් බජ් ජූපසම් පදවිගසසන් ති අත් ගථො. ඉති-සද් ගදො තස් ස 

එහිභික් ඛූපසම් පදාපටිලා නිමිත් තවචනපරිගයොසානදස් සගනො. තදවසාගනො හි 

තස් ස භික් ඛු ාගවො. ගතගනවාහ ‘‘එහි භික්ඛූති භ වකතො වචකනන

අභිනිප්ඵන්නා සාව තස්ස ආයස්මකතො එහිභික්ඛූපසම්පදා අක ොසී’’ති. චර 

බ්ර ්මචරියන් ති උපරිමග්  ත් තයසඞ් ඛාතං බ්රහ් මචරියං සමධි ච් ඡ. කිමත් ථං? 

සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය. ඉධාපි ‘‘අගවොචා’’ති සම් බන් ධිතබ් බං. ‘‘නව 
ගකොටිසහස ්සානී’’තිආදිනා )විසුද් ධි. 1.20; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.37) 

වුත් තප් පග දානං අගනකසහස් සානං සංවරවිනයානං සමාදියිත් වා වත් තගනන 

උපරිභූතා අග්  භූතා සම් පදාති උපසම්පදා. 

19. නී ාරභත්කතොති නීහට ත් ගතො,  ාමගතො භික් ඛං නීහරිත් වා භික් ඛූහි 

දින් න ත් ගතොති අත් ගථො.   වා හි දහරකුමාරගක විය ගත භික් ඛූ පරිහරන් ගතො 
පාටිපදදිවසගතො පට් ඨාය පිණ් ඩපාතත් ථායපි  ාමං අපවිසිත් වා 
අන් ගතොවිහාගරගයව වසි. 

ධම් මචක් කප් පවත් තනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනත්තලක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

20. ආමන්කතසීති ආසාළ් හීපුණ් ණමදිවගස ධම් මචක් කප් පවත් තනගතො 
පට් ඨාය අනුක් කගමන ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨිගත 
අඤ ්ඤාසිගකොණ් ඩඤ් ඤප් පමුගඛ පඤ් චවග් ගිගය ‘‘ඉදානි ගතසං ආසවක් ඛයාය 

ධම් මං ගදගසස් සාමී’’ති පඤ ්චමියා පක් ඛස් ස ආමන් ගතසි. අනත්තාති 
අවසවත් තනට් ගඨන අසාමිකට් ගඨන සුඤ් ඤතට් ගඨන 

අත් තපටික් ගඛපට් ගඨනාති එවං චතූහි කාරගණහි අනත් තා. තත් ථ ‘‘උප් පන් නං 
රූපං ඨිතිං මා පාපුණාතු, ඨානප් පත් තං මා ජීරතු, ජරප් පත් තං මා භිජ් ජතු, 

උදයබ් බගයහි මා කිලමයතූ’’ති න එත් ථ කස් සචි වසී ාගවො අත් ථි, ස් වායමස ්ස 

අවසවත්තනට්කඨො. සාමිභූතස ්ස කස ්සචි අ ාගවො අසාමිෙට්කඨො. 

නිවාසීකාරකගවදකඅධිට් ඨායකවිරගහන තගතො සුඤ් ඤතා සුඤ්ඤතට්කඨො. 

පරපරිකප් පිතඅත් තස ාවා ාගවො එව අත්තපටික්කඛපට්කඨො. ඉදානි 

අනත් තතංගයව වි ාගවතුං ‘‘රූපඤ්චහිදං භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. තත් ථ අත්තා 

අභවිස්සාති කාරගකො ගවදගකො සයංවසීති එවංභූගතො අත් තා අ විස් සාති 
අධිප් පාගයො. එවඤ් හි සති රූපස් ස ආබාධාය සංවත් තනං අයුජ් ජමානකං සියා. 
කාමඤ ්ගචත් ථ ‘‘යස් මා ච ගඛො, භික් ඛගව, රූපං අනත් තා, තස් මා රූපං ආබාධාය 
සංවත් තතී’’ති රූපස් ස අනත් තතාය දුක් ඛතා වි ාවිතා විය දිස් සති, තථාපි 
‘‘යස් මා රූපං ආබාධාය සංවත් තති, තස ්මා අනත් තා’’ති පාකටාය සාබාධතාය 
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රූපස් ස අත් තසාරා ාගවො වි ාවිගතො, තගතො එව ච ‘‘න ච ලබ්  ති රූගප ‘එවං 
ගම රූපං ගහොතු, එවං ගම රූපං මා අගහොසී’ති’’ රූගප කස ්සචි අනිස ්සරතා තස් ස 

ච අවසවත් තනාකාගරො දස් සිගතො. කවදනාදීසුපි එගසව නගයො. 

21. තංකිංමඤ්ඤථභික්ඛකවති ඉදං කස් මා ආරද් ධං? එත් තගකන ඨාගනන 

අනත් තලක් ඛණගමව කථිතං, න අනිච් චදුක් ඛලක් ඛණානි, ඉදානි තානි 
දස් ගසත් වා සගමොධාගනත් වා තීණිපි ලක් ඛණානි දස් ගසතුං ඉදමාරද් ධන් ති 

ගවදිතබ් බං. අනිච්චංභන්කතති  න් ගත යස් මා හුත් වා න ගහොති, තස් මා අනිච් චං. 
යස් මා පුබ් ගබ අසන් තං පච් චයසමවාගයන හුත් වා උප් පජ් ජිත් වා පුන 
 ඞ් ගුප මගනන න ගහොති, තස් මා න නිච් චන් ති අනිච් චං, අද් ධුවන් ති 
අධිප් පාගයො. අථ වා උප් පාදවයවන් තතාය තාවකාලිකතාය විපරිණාමගකොටියා 

නිච් චප් පටික් ගඛපගතොති ඉගමහිපි කාරගණහි අනිච්චං. එත් ථ ඛගණ ඛගණ 

උප් පජ් ජනවගසන නිරුජ් ඣනවගසන ච පවත් තනගතො උප්පාදවයවන්තතා. 

තඞ් ඛණිකතාය තාවොලෙතා. විපරිණාමවන් තතාය විපරිණාමකෙොටි. රූපඤ ්හි 
උප් පාදාදිවිකාරාපජ් ජගනන විපරිණාමන් තං විනාසං පාපුණාති. 

නිච් චස ාවා ාගවො එව නිච්චපටික්කඛකපො. අනිච් චා හි ධම් මා, ගතගනව 
අත් තගනො අනිච් ච ාගවන අත් ථගතො නිච් චතං පටික් ඛිපන් ති නාම. 

දුක්ඛං භන්කතති  න් ගත පටිපීළනාකාගරන දුක් ඛං. 
උප් පාදජරා ඞ්  වගසන හි රූපස් ස නිරන් තරං බාධති, පටිපීළනාකාගරනස් ස 

දුක් ඛතා. අථ වා සන් තාපට් ගඨන දුක් ඛමට් ගඨන දුක් ඛවත් ථුකට් ගඨන 

සුඛපටික් ගඛපට් ගඨන චාති චතූහි කාරගණහි දුක් ඛං. එත් ථ ච සන්තාකපො නාම 
දුක් ඛදුක් ඛතාදිවගසන සන් තාපනං පරිදහනං. තගතො එවස් ස දුස් සහතාය 

දුක්ඛමතා. තිස් සන් නං දුක් ඛතානං සංසාරදුක් ඛස ්ස ච අධිට් ඨානතාය 

දුක්ඛවත්ථුෙතා. සුඛස ාවා ාගවො එව සුඛපටික්කඛකපො. විපරිණාමධම්මන් ති 

ජරාය මරගණන ච විපරිණාමස ාවං. ෙල්ලං නූති යුත් තං නු. තන් ති එවං 

අනිච් චං දුක් ඛං විපරිණාමධම් මං රූපං. එතං මමාති තණ් හා ාගහො 

මමඞ් කාර ාවගතො. එකසො මස්මීති මාන ාගහො අහඞ් කාර ාවගතො. එකසො කම 

අත්තාති දිට් ඨි ාගහො අත් ත ාවවිපල් ලාසග්  ාහගතො. තණ් ා ාක ො ගචත් ථ 

අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතවගසන, මාන ාක ො නවවිධමානවගසන, දිට්ඨි ාක ො 
ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිවගසන ගවදිතබ් ගබො. ඉගමසං තිණ් ණං තණ් හාමානදිට් ඨි ාහානං 
වගසන යුත් තං නු තං සමනුපස් සිතුන් ති වුත් තං ගහොති. 

ඉති   වා අනිච් චදුක් ඛවගසන අනත් තලක් ඛණංගයව දස් ගසසි.   වා හි 

කත් ථචි අනිච් චවගසන අනත් තතං දස් ගසති, කත් ථචි දුක් ඛවගසන, කත් ථචි 
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පටුන 

උ යවගසන. තථා හි ‘‘චක් ඛු අත් තාති ගයො වගදයය, තං න උපපජ් ජති, 

චක් ඛුස ්ස උප් පාගදොපි වගයොපි පඤ ්ඤායති. යස් ස ගඛො පන උප් පාගදොපි වගයොපි 
පඤ ්ඤායති, ‘අත් තා ගම උප් පජ් ජති ගචව ගවති චා’ති ඉච් චස් ස එවමා තං 
ගහොති, තස් මා තං න උපපජ් ජති. ‘චක් ඛු අත් තා’ති ගයො වගදයය, ඉති චක් ඛු 

අනත් තා’’ති ඉමස් මිඤ් ච ඡඡක්ෙසුත්කත (ම. නි. 3.422) අනිච් චවගසන 
අනත් තතං දස් ගසසි. ‘‘රූපඤ ්ච හිදං, භික් ඛගව, අත් තා අ විස් ස…ගප.… එවං 
ගම රූපං මා අගහොසී’’ති ඉමස ්මිංගයව අනත් තලක් ඛණසුත් ගත දුක් ඛවගසන 
අනත් තතං දස් ගසසි. ‘‘රූපං, භික් ඛගව, අනිච් චං, යදනිච් චං තං දුක් ඛං, යං දුක් ඛං 
තදනත් තා, යදනත් තා, තං ‘ගනතං මම, ගනගසොහමස් මි, න ගම ගසො අත් තා’ති 

එවගමතං යථාභූතං සම් මප් පඤ ්ඤාය දට් ඨබ් බ’’න් ති ඉමස ්මිං අර න්තසුත්කත 

(සං. නි. 3.76-77) උ යවගසන අනත් තතං දස් ගසසි. කස ්මා? අනිච් චං දුක් ඛඤ ්ච 
පාකටං, අනත් තා අපාකටං. පරිග ො  ාජනාදීසු හි භින් ගනසු ‘‘අගහො 
අනිච් ච’’න් ති වදන් ති, ‘‘අගහො අනත් තා’’ති පන වත් තා නාම නත් ථි. සරීගර 
 ණ් ඩපිළකාසු වා උට් ඨිතාසු කණ් ටගකන වා විද් ධා ‘‘අගහො දුක් ඛ’’න් ති 
වදන් ති, ‘‘අගහො අනත් තා’’ති පන වත් තා නාම නත් ථි. කස ්මා? ඉදඤ් හි 
අනත් තලක් ඛණං නාම අවිභූතං දුද් දසං දුප් පඤ ්ඤාපනං. තථා හි 

සර ඞ්  ාදගයොපි සත් ථාගරො නාද් දසංසු, කුගතො පඤ් ඤාපනා, ගතන නං   වා 
අනිච් චවගසන වා දුක් ඛවගසන වා උ යවගසන වා දස් ගසසි. තයිදං ඉමස් මිම් පි 

ගතපරිවට් ගට අනිච් චදුක් ඛවගසගනව දස් සිතං. කවදනාදීසුපි එගසව නගයො. 

22. තස්මාති ාති තස් මා ඉච් ගචව වුත් තං. ති-කාර  -කාරා නිපාතා, යස් මා 

ඉගම පඤ ්චක් ඛන් ධා අනිච් චා දුක් ඛා අනත් තා, තස් මාති අත් ගථො. යං කිඤ්චීති 

අනවගසසපරියාදානගමතං. යන් ති හි සාමඤ් ගඤන අනියමදස් සනං, කිඤ්චීති 
පකාරගතො ග දං ආමසිත් වා අනියමදස ්සනං. උ ගයනපි අතීතං වා…ගප.… 

සන් තිගක වා අප් පං වා බහුං වා යාදිසං වා තාදිසං වා නපුංසකනිද් ගදසාරහං 
සබ් බං බයාගපත් වා සඞ්  ණ් හාති, තස් මා අනවගසසපරියාදානගමතං ‘‘යං 
කිඤ් චී’’ති. එවඤ් ච සති අඤ් ගඤසුපි නපුංසකනිද් ගදසාරගහසු පසඞ්  ං දිස ්වා 
තත් ථ අධිප් ගපතත් ථං අධිච් ච පවත් තනගතො අතිප් පසඞ්  ස ්ස නියමනත් ථං 

‘‘රූප’’න් ති වුත් තං. එවං පදද් වගයනපි රූපස් ස අගසසපරිග්  ගහො කගතො ගහොති. 

අථස් ස අතීතාදිවි ා ං ආර ති ‘‘අතීතානා තපච්චුප්පන්න’’න් තිආදිනා. තඤ් හි 

කිඤ් චි අතීතං කිඤ් චි අනා තාදිග දන් ති. එස නගයො කවදනාදීසුපි. 

තත් ථ රූපං තාව අද් ධාසන් තතිසමයඛණවගසන චතුධා අතීතං නාම ගහොති, 

තථා අනා තපච් චුප් පන් නං. තත් ථ අද්ධාවකසන තාව එකස ්ස එකස ්මිං  ගව 
පටිසන් ධිගතො පුබ් ගබ අතීතං, චුතිගතො උද් ධමනා තං, උභින් නමන් තගර 
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පච් චුප් පන් නං. සන්තතිවකසන 

ස ාග කඋතුසමුට් ඨානඑකාහාරසමඋට් ඨානඤ් ච පුබ් බාපරියවගසන 
වත් තමානම් පි පච් චුප් පන් නං, තගතො පුබ් ගබ විස ා උතුආහාරසමුට් ඨානං 
අතීතං, පච් ඡා අනා තං. චිත් තජං එකවීථිඑකජවනඑකසමාපත් තිසමුට් ඨානං 
පච් චුප් පන් නං, තගතො පුබ් ගබ අතීතං, පච් ඡා අනා තං. කම් මසමුට් ඨානස ්ස 
පාටිගයක් කං සන් තතිවගසන අතීතාදිග ගදො නත් ථි. ගතසංගයව පන 
උතුආහාරචිත් තසමුට් ඨානානං උපත් ථම්  කවගසන තස් ස අතීතාදි ාගවො 

ගවදිතබ් ගබො. සමයවකසන එකමුහුත් තපුබ් බණ් හසායන් හරත් තිදිවාදීසු සමගයසු 
සන් තානවගසන පවත් තමානං තංතංසමයවන් තං රූපං පච් චුප් පන් නං නාම, 

තගතො පුබ් ගබ අතීතං, පච් ඡා අනා තං. ඛණවකසන 

උප් පාදාදික් ඛණත් තයපරියාපන් නං පච් චුප් පන් නං, තගතො පුබ් ගබ අතීතං, පච් ඡා 
අනා තං, ඉදගමගවත් ථ නිප් පරියායං, ගසසා පරියායකථා. 

අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වාති චක් ඛාදිපඤ් චවිධං රූපං අත් ත ාවං අධිකිච් ච 

පවත් තත් තා අජ් ඣත් තං, ගසසං තගතො බාහිරත් තා බහිද් ධා. අපිච 
නියකජ් ඣත් තම් පි ඉධ අජ් ඣත් තං, පරපුග්  ලිකම් පි ච බහිද් ධාති ගවදිතබ් බං. 

ඔළාරිෙං වා සුඛුමං වාති චක් ඛාදීනි නව, ආගපොධාතුවජ් ජා තිස් ගසො ධාතුගයො 
චාති ද් වාදසවිධං රූපං ඝට් ටනවගසන  ගහතබ් බගතො ඔළාරිකං, ගසසං තගතො 

විපරීතත් තා සුඛුමං. හීනංවාපණීතංවාති එත් ථ හීනපණීත ාගවො පරියායගතො 
නිප් පරියායගතො ච. තත් ථ අකනිට් ඨානං රූපගතො සුදස් සීනං රූපං හීනං, තගදව 
සුදස් සානං රූපගතො පණීතං. එවං යාව නරකසත් තානං රූපං, තාව පරියායගතො 
හීනපණීතතා ගවදිතබ් බා. නිප් පරියායගතො පන යං ආරම් මණං කත් වා 
අකුසලවිපාකවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති, තං හීනං අනිට් ඨ ාවගතො. යං පන 

ආරම් මණං කත් වා කුසලවිපාකවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති, තං පණීතං 
ඉට් ඨ ාවගතො. යථා හි අකුසලවිපාගකො සයං අනිට් ගඨො අනිට් ගඨ එව 
උප් පජ් ජති, න ඉට් ගඨ, එවං කුසලවිපාගකොපි සයං ඉට් ගඨො ඉට් ගඨගයව 

උප් පජ් ජති, න අනිට් ගඨ. යං දූකර සන්තිකෙ වාති යං සුඛුමං, තගදව 
දුප් පටිවිජ් ඣස ාවත් තා දූගර, ඉතරං සුප් පටිවිජ් ඣස ාවත් තා සන් තිගක. 

අපිගචත් ථ ඔකාසගතොපි උපාදායුපාදාය දූරසන් තිකතා ගවදිතබ් බා. තංසබ්බන් ති 

තං අතීතාදීහි පගදහි විසුං නිද් දිට් ඨං සබ් බං රූපං. සම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බන් ති 

සහවිපස් සනාය මග්  පඤ් ඤාය දට් ඨබ් බං. 

යා ොචි කවදනාතිආදීසු පන සන් තතිවගසන ච ඛණවගසන ච ගවදනාය 

අතීතානා තපච් චුප් පන් න ාගවො ගවදිතබ් ගබො. තත් ථ )විසුද් ධි. 2.497 ආදගයො( 

සන්තතිවකසන එකවීථිඑකජවනඑකසමාපත් තිපරියාපන් නා 
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එකවිධවිසයසමාගයො ප් පවත් තා ච දිවසම් පි බුද් ධරූපං පස් සන් තස ්ස ධම් මං 
සුණන් තස් ස පවත් තසද් ධාදිසහිතගවදනා පච් චුප් පන් නා, තගතො පුබ් ගබ අතීතා, 

පච් ඡා අනා තා. ඛණවකසන ඛණත් තයපරියාපන් නා පච් චුප් පන් නා, තගතො 
පුබ් ගබ අතීතා, පච් ඡා අනා තා. අජ් ඣත් තබහිද් ධාග ගදො 
නියකජ් ඣත් තවගසන ගවදිතබ් ගබො. ඔළාරිකසුඛුමග ගදො ‘‘අකුසලා ගවදනා 

ඔළාරිකා, කුසලාබයාකතා ගවදනා සුඛුමා’’තිආදිනා නගයන විභඞ්ක  (වි . 11) 

වුත් ගතන ජාතිස ාවපුග්  ලගලොකියගලොකුත් තරවගසන ගවදිතබ් ගබො. 

ජාතිවකසන තාව අකුසලගවදනා සාවජ් ජකිරියගහතුගතො 
කිගලසසන් තාපස ාවගතො ච අවූපසන් තවුත් තීති කුසලගවදනාය ඔළාරිකා, 
සබයාපාරගතො සඋස් සාහගතො සවිපාකගතො කිගලසසන් තාපස ාවගතො 
සාවජ් ජගතො ච විපාකාබයාකතාය ඔළාරිකා, සවිපාකගතො 
කිගලසසන් තාපස ාවගතො සබයාපජ් ජගතො සාවජ් ජගතො ච කිරියාබයාකතාය 
ඔළාරිකා, කුසලාබයාකතා පන වුත් තවිපරියායගතො අකුසලාය සුඛුමා. ද් ගවපි 
කුසලාකුසලගවදනා සබයාපාරගතො සඋස් සාහගතො සවිපාකගතො ච යථාගයො ං 
දුවිධායපි අබයාකතාය ඔළාරිකා, වුත් තවිපරියාගයන දුවිධාපි අබයාකතා තාහි 
සුඛුමා. එවං තාව ජාතිවගසන ඔළාරිකසුඛුමතා ගවදිතබ් බා. 

සභාවවකසන පන දුක් ඛගවදනා නිරස් සාදගතො සවිප් ඵාරගතො 
උබ් ගබජනීයගතො අභි වනගතො ච ඉතරාහි ද් වීහි ඔළාරිකා, ඉතරා පන ද් ගව 
සාතගතො සන් තගතො පණීතගතො මනාපගතො මජ් ඣත් තගතො ච යථාගයො ං 
දුක් ඛාය සුඛුමා. උග ො පන සුඛදුක් ඛා සවිප් ඵාරගතො ගඛො කරණගතො 
පාකටගතො ච අදුක් ඛමසුඛාය ඔළාරිකා, සා වුත් තවිපරියාගයන තදු යගතො 

සුඛුමා. එවං ස ාවවගසන ඔළාරිකසුඛුමතා ගවදිතබ් බා. පුග් ලවකසන පන 
අසමාපන් නස ්ස ගවදනා නානාරම් මණවික් ඛිත් ත ාවගතො සමාපන් නස ්ස 
ගවදනාය ඔළාරිකා, විපරියාගයන ඉතරා සුඛුමා. එවං පුග්  ලවගසන 

ඔළාරිකසුඛුමතා ගවදිතබ් බා. කලොකියකලොකුත්තරවකසන පන සාසවා ගවදනා 
ගලොකියා. සා ආසවුප් පත් තිගහතුගතො ඔඝනියගතො ගයො නියගතො  න් ථනියගතො 
නීවරණියගතො උපාදානියගතො සංකිගලසිකගතො පුථුජ් ජනසාධාරණගතො ච 
අනාසවාය ඔළාරිකා, සා විපරියාගයන සාසවාය සුඛුමා. එවං 
ගලොකියගලොකුත් තරවගසන ඔළාරිකසුඛුමතා ගවදිතබ් බා. 

තත් ථ ජාතිආදිවගසන සම් ග ගදො පරිහරිතබ් ගබො. 
අකුසලවිපාකකායවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා හි ගවදනා ජාතිවගසන අබයාකතත් තා 
සුඛුමාපි සමානා ස ාවාදිවගසන ඔළාරිකා ගහොති. වුත් තඤ් ගහතං ‘‘අබයාකතා 
ගවදනා සුඛුමා, දුක් ඛා ගවදනා ඔළාරිකා. අසමාපන් නස ්ස ගවදනා ඔළාරිකා, 
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සාසවා ගවදනා ඔළාරිකා’’ති )වි . 11). යථා ච දුක් ඛගවදනා, එවං සුඛාදගයොපි 
ජාතිවගසන ඔළාරිකා, ස ාවාදිවගසන සුඛුමා ගහොන් ති. තස් මා යථා 
ජාතිආදිවගසන සම් ග ගදො න ගහොති, තථා ගවදනානං ඔළාරිකසුඛුමතා 
ගවදිතබ් බා. ගසයයථිදං – අබයාකතා ජාතිවගසන කුසලාකුසලාහි සුඛුමා. න 
තත් ථ ‘‘කතමා අබයාකතා, කිං දුක් ඛා, කිං සුඛා, කිං සමාපන් නස ්ස, කිං 
අසමාපන් නස ්ස, කිං සාසවා, කිං අනාසවා’’ති එවං ස ාවාදිග ගදො 
පරාමසිතබ් ගබො. එස නගයො සබ් බත් ථ. 

අපිච ‘‘තං තං වා පන ගවදනං උපාදායුපාදාය ගවදනා ඔළාරිකා සුඛුමා 
දට් ඨබ් බා’’ති වචනගතො අකුසලාදීසුපි ගලො සහ තාය ගදොසසහ තගවදනා 
අග් ගි විය අත් තගනො නිස ්සයදහනගතො ඔළාරිකා, ගලො සහ තා සුඛුමා. 
ගදොසසහ තාපි නියතා ඔළාරිකා, අනියතා සුඛුමා. නියතාපි කප් පට් ඨිතිකා 
ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා. කප් පට් ඨිතිකාසුපි අසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා. 
ගලො සහ තා පන දිට් ඨිසම් පයුත් තා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා. සාපි නියතා 
කප් පට් ඨිතිකා අසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා, අවිගසගසන අකුසලා 
බහුවිපාකා ඔළාරිකා, අප් පවිපාකා සුඛුමා. කුසලා පන අප් පවිපාකා ඔළාරිකා, 
බහුවිපාකා සුඛුමා. 

අපිච කාමාවචරකුසලා ඔළාරිකා, රූපාවචරා සුඛුමා, තගතො අරූපාවචරා, 
තගතො ගලොකුත් තරා. කාමාවචරා ච දානමයා ඔළාරිකා, සීලමයා සුඛුමා, තගතො 
 ාවනාමයා.  ාවනාමයාපි දුගහතුකා ඔළාරිකා, තිගහතුකා සුඛුමා. තිගහතුකාපි 
සසඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, අසඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. රූපාවචරා පඨමජ් ඣානිකා 
ඔළාරිකා…ගප.… පඤ ්චමජ් ඣානිකා සුඛුමාව. අරූපාවචරා 
ආකාසානඤ් චායතනසම් පයුත් තා ඔළාරිකා…ගප.… 

ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසම් පයුත් තා සුඛුමාව. ගලොකුත් තරා ච 

ගසොතාපත් තිමග්  සම් පයුත් තා ඔළාරිකා…ගප.… අරහත් තමග්  සම් පයුත් තා 
සුඛුමාව. එස නගයො තංතංභූමිවිපාකකිරියගවදනාසු 
දුක් ඛාදිඅසමාපන් නාදිසාසවාදිවගසන වුත් තගවදනාසු ච. 

ඔොසවකසන චාපි නිරගය දුක් ඛා ඔළාරිකා, තිරච් ඡානගයොනියං 
සුඛුමා…ගප.… පරනිම් මිතවසවත් තී සුඛුමාව. යථා ච දුක් ඛා, එවං සුඛාපි 

සබ් බත් ථ යථානුරූපං ගයොගජතබ් බා. වත්ථුවකසන චාපි හීනවත් ථුකා යා කාචි 
ගවදනා ඔළාරිකා, පණීතවත් ථුකා සුඛුමා. හීනප් පණීතග ගද යා ඔළාරිකා, සා 
හීනා. යා ච සුඛුමා, සා පණීතාති ගවදිතබ් බා. දූරපදං පන අකුසලා ගවදනා 
කුසලාබයාකතාහි ගවදනාහි දූගර, සන් තිකපදං අකුසලා ගවදනා අකුසලාය 
ගවදනාය සන් තිගකතිආදිනා නගයන වි ත් තං. තස් මා අකුසලා ගවදනා 
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විස ා ගතො අසංසට් ඨගතො අසරික් ඛගතො ච කුසලාබයාකතාහි දූගර, තථා 
කුසලාබයාකතා අකුසලාය. එස නගයො සබ් බවාගරසු. අකුසලා පන ගවදනා 
ස ා ගතො ච සංසට් ඨගතො ච සරික් ඛගතො ච අකුසලාය සන් තිගකති. 
තංතංගවදනාසම් පයුත් තානං පන සඤ් ඤාදීනම් පි එවගමව ගවදිතබ් බං. 

23. සුතවාති ආ මාධි මසඞ් ඛාගතන බාහුසච් ගචන සමන් නා තත් තා 

සුතවා. නිබ්බින්දතීති උක් කණ් ඨති. එත් ථ ච නිබ්බිදාති වුට් ඨාන ාමිනීවිපස් සනා 

අධිප් ගපතා. නිබ්බින්දං විරජ්ජතීති එත් ථ විරා වගසන චත් තාගරො මග්  ා 

කථිතා. විරා ා විමුච්චතීති විරාග න මග් ග ගනව ගහතුභූගතන 

පටිප් පස් සද් ධිවිමුත් තිවගසන විමුච් චති. ඉමිනා චත් තාරි සාමඤ් ඤඵලානි 

කථිතානි. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං ක ොතීති ඉමිනා පන 

පච් චගවක් ඛණඤාණං කථිතං. ඛීණාජාතීතිආදීහි තස් ස භූමි. ගතන හි ඤාගණන 
අරියසාවගකො පච් චගවක් ඛන් ගතො ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදීනි පජානාති. කතමා 
පනස ්ස ජාති ඛීණා, කථඤ ්ච නං පජානාතීති? න තාවස් ස අතීතා ජාති ඛීණා 
පුබ් ගබව ඛීණත් තා, න අනා තා අනා ගත වායාමා ාවගතො, න පච් චුප් පන් නා. 
යා පන මග්  ස ්ස අ ාවිතත් තා උප් පජ් ගජයය එකචතුපඤ් චගවොකාර ගවසු 
එකචතුපඤ් චක් ඛන් ධප් පග දා ජාති, සා මග්  ස් ස  ාවිතත් තා අනුප් පාදධම් මතං 
ආපජ් ජගනන ඛීණා, තං ගසො මග්   ාවනාය පහීනකිගලගස පච් චගවක් ඛිත් වා 
කිගලසා ාගව විජ් ජමානම් පි කම් මං ආයතිං අප් පටිසන් ධිකං ගහොතීති 
ජානන් ගතො පජානාති. 

වුසිතන් ති වුත් ථං පරිවුත් ථං, කතං චරිතං නිට් ඨිතන් ති අත් ගථො. 

බ්ර ්මචරියන් ති මග්  බ්රහ් මචරියං. පුථුජ් ජනකලයාණගකන හි සද් ධිං සත් ත 
ගසක් ඛා මග්  බ්රහ් මචරියං වසන් ති නාම, ඛීණාසගවො වුත් ථවාගසො, තස් මා 
අරියසාවගකො අත් තගනො බ්රහ් මචරියවාසං පච් චගවක් ඛන් ගතො ‘‘වුසිතං 

බ්රහ් මචරිය’’න් ති පජානාති. ෙතංෙරණීයන් ති චතූසු සච් ගචසු චතූහි මග් ග හි 

පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරියා ාවනාවගසන ගසොළසවිධම් පි කිච් චං නිට් ඨාපිතන් ති 
අත් ගථො. පුථුජ් ජනකලයාණකාදගයො හි තං කිච් චං කගරොන් ති, ඛීණාසගවො 
කතකරණීගයො. තස් මා අරියසාවගකො අත් තගනො කරණීයං පච් චගවක් ඛන් ගතො 

‘‘කතං කරණීය’’න් ති පජානාති. නාපරංඉත්ථත්තායාති ඉදානි පුන ඉත් ථ ාවාය 
එවංගසොළසකිච් ච ාවාය, කිගලසක් ඛයාය වා මග්   ාවනාකිච් චං ගම නත් ථීති 

පජානාති. අථ වා ඉත්ථත්තායාති ඉත් ථ ාවා ඉමස් මා එවංපකාරා ඉදානි 

වත් තමානක් ඛන් ධසන් තානා අපරං ඛන් ධසන් තානං මය් හං නත් ථි, ඉගම පන 
පඤ ්චක් ඛන් ධා පරිඤ් ඤාතා තිට් ඨන් ති ඡින් නමූලකා රුක් ඛා විය. ගත 
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චරිමකවිඤ ්ඤාණනිගරොගධන අනුපාදාගනො විය ජාතගවගදො නිබ් බායිස ්සන් තීති 
පජානාති. 

24. අත්තමනා කත භික්ඛූ භ වකතො භාසිතං අභිනන්දුන් ති ගත භික් ඛූ 

සකමනා තුට් ඨමනා, පීතිගසොමනස ්ගසහි වා සමත් තමනා හුත් වා 
කරවීකරුතමඤ් ජනා කණ් ණසුගඛන පණ් ඩිතජනහදයානං 
අමතාභිගසකසදිගසන බ්රහ් මස් සගරන  ාසගතො   වගතො වචනං සුකථිතං 
සුලපිතං ‘‘එවගමතං   වා, එවගමතං සු තා’’ති මත් ථගකන සම් පටිච් ඡන් තා 

අනුගමොදිංසු ගචව සම් පටිච් ඡිංසු චාති අත් ගථො. අයඤ් හි අභිනන්ද-සද් ගදො 
‘‘අභිනන් දති අභිවදතී’’තිආදීසු )සං. නි. 3.5; 4.114, 118) තණ් හායපි ආ ගතො. 
‘‘අන් නගමවාභිනන් දන් ති, උ ගය ගදවමානුසා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.43) 

උප මගනපි. 

‘‘චිරප් පවාසිං පුරිසං, දූරගතො ගසොත් ථිමා තං; 
ඤාතිමිත් තා සුහජ් ජා ච, අභිනන් දන් ති ආ ත’’න් ති. )ධ. ප. 219; වි. ව. 
861) – 

ආදීසු සම් පටිච් ඡගනපි. ‘‘අභිනන් දිත් වා අනුගමොදිත් වා’’තිආදීසු )ම. නි. 1.205) 

අනුගමොදගනපි. ස් වායමිධ අනුගමොදනසම් පටිච් ඡගනසු යුජ් ජති. ගතන වුත් තං 

‘‘අනුගමොදිංසු ගචව සම් පටිච් ඡිංසු චා’’ති. අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තානි 

විමුච්චිංසූති අනුප් පාදනිගරොගධන නිරුජ් ඣමාගනහි ආසගවහි අනුපාදාය 

අග්  ගහත් වා කඤ් චි ධම් මං ‘‘අහං මමා’’ති අනාදියිත් වාව චිත් තානි විමුච් චිංසු. ඡ

අර න්කතොති   වතා සද් ධිං ඡ ජනා අරහන් ගතො. අඤ් ගඤසං පන 

ගදවබ්රහ් මානම් පි අරහත් තප් පත් තිසම්  වගතො ඉදං මනුස් සඅරහන් ගතගයව 

සන් ධාය වුත් තන් ති ආහ ‘‘ඡමනුස්සාඅර න්කතොක ොන්තී’’ති. 

අනත් තලක් ඛණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්චවග් ගියකථා නිට් ඨිතා. 

 

 

යසස්සපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

25. ඉදානි යසස් ස පබ් බජ් ජං දස් ගසතුං ‘‘කතනකඛොපනසමකයනා’’තිආදි 

ආරද් ධං. තත්රායං අනුත් තානපදවණ් ණනා – ක මන්තිකෙොතිආදීසු )දී. නි. අට් ඨ. 
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2.42; අ. නි. අට් ඨ. 2.3.39) යත් ථ සුඛං ගහොති ගහමන් තකාගල වසිතුං, අයං 
ගහමන් තිගකො. ඉතගරසුපි එගසව නගයො. අයං පගනත් ථ වචනත් ගථො – 

ගහමන් ගත වාගසො ගහමන් තං උත් තරපදගලොගපන, ගහමන් තං අරහතීති 

ක මන්තිකෙො. ඉතගරසුපි එගසව නගයො. තත් ථ වස් සිගකො පාසාගදො 
නාතිඋච් ගචො ගහොති නාතිනීගචො, ද් වාරවාතපානානිපිස් ස නාතිබහූනි නාතිතනූනි, 

භූමත් ථරණපච් චත් ථරණඛජ් ජග ොජ් ජානිගපත් ථ මිස් සකාගනව වට් ටන් ති. 
ගහමන් තිගක ථම්  ාපි භිත් තිගයොපි නීචා ගහොන් ති, ද් වාරවාතපානානි තනුකානි 
සුඛුමඡිද් දානි, උණ් හප් පගවසනත් ථාය භිත් තිනියූහානි හරියන් ති, 

භූමත් ථරණපච් චත් ථරණනිවාසනපාරුපනානි පගනත් ථ උණ් හවිකිරියානි 
කම් බලාදීනි වට් ටන් ති, ඛජ් ජග ොජ් ජං සිනිද් ධං කටුකසන් නිස ්සිතඤ් ච. ගිම් හිගක 
ථම්  ාපි භිත් තිගයොපි උච් චා ගහොන් ති, ද් වාරවාතපානානි පගනත් ථ බහූනි 
විපුලජාතානි ගහොන් ති, භූමත් ථරණානි සීතවිකිරියානි දුකූලමයානි වට් ටන් ති, 

ඛජ් ජග ොජ් ජානි මධුරරසසීතවිකිරියානි, වාතපානසමීගපසු ගචත් ථ නවා 
චාටිගයො ඨගපත් වා උදකස් ස පූගරත් වා නීලුප් පලාදීහි සඤ් ඡාගදන් ති, ගතසු ගතසු 
පගදගසසු උදකයන් තානි කගරොන් ති, ගයහි ගදගව වස් සන් ගත විය උදකධාරා 
නික් ඛමන් ති. 

නිප්පුරිකසහීති පුරිසවිරහිගතහි. න ගකවලඤ් ගචත් ථ තූරියාගනව 
නිප් පුරිසානි, සබ් බට් ඨානානිපි නිප් පුරිසාගනව. ගදොවාරිකාපි ඉත් ථිගයොව, 

නහාපනාදිපරිකම් මකරාපි ඉත් ථිගයොව. පිතා කිර ‘‘තථාරූපං 
ඉස් සරියසුඛසම් පත් තිං අනු වමානස් ස පුරිසං දිස ්වා පරිසඞ් කා උප් පජ් ජති, සා 

ගම පුත් තස ්ස මා අගහොසී’’ති සබ් බකිච් ගචසු ඉත් ථිගයොව ඨපාගපසි. පඤ්චහි

ොමගුකණහීති රූපසද් දාදීහි පඤ් චහි කාමගකොට් ඨාගසහි. සමප්පිතස්සාති සම් මා 

අප් පිතස ්ස, උගපතස් සාති අත් ගථො. සමඞ්ගීභූතස්සාති තස් ගසව ගවවචනං. 

පරිචාරයමානස්සාති පරිගතො චාරයමානස් ස, තස් මිං තස් මිං කාමගුගණ 

ඉන් ද්රියානි චාරයමානස් සාති අත් ගථො. ආළම්බරන් ති පණවං. විකෙසිෙන් ති 

මුත් තගකසං, විප් පකිණ් ණගකසන් ති අත් ගථො. වික්කඛළිෙන් ති 

විස් සන් දමානලාලං. විප්පලපන්තිකයොති විරුද් ධං පලපන් තිගයො වා රුදන් තිගයො 

වා. සුසානංමඤ්කඤති ආමකසුසානං විය අද් දස සකං පරිජනන් ති සම් බන් ගධො. 

උදානං උදාකනසීති සංගව වගසන උදානං උදාගනසි, සංගව වසප් පවත් තං 
වාචං නිච් ඡාගරසීති අත් ගථො. 

26. ඉදං කඛො යසාති   වා නිබ් බානං සන් ධායාහ. තඤ් හි තණ් හාදීහි 

කිගලගසහි අනුපද් දුතං අනුපස් සට් ඨඤ ්ච. අනුපුබ්බිං ෙථන් ති )දී. නි. අට් ඨ. 2.75; 

ම. නි. අට් ඨ. 2.69) දානානන් තරං සීලං, සීලානන් තරං සග්  ං, සග්  ානන් තරං 
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මග්  න් ති එවමනුපටිපාටිකථං. තත් ථ දානෙථා නාම ‘‘ඉදං දානං නාම සුඛානං 
නිදානං, සම් පත් තීනං මූලං, ග ො ානං පතිට් ඨා, විසම තස ්ස තාණං ගලණං  ති 
පරායණං, ඉධගලොකපරගලොගකසු දානසදිගසො අවස් සගයො පතිට් ඨා ආරම් මණං 
තාණං ගලණං  ති පරායණං නත් ථි. ඉදඤ් හි අවස් සයට් ගඨන 

රතනමයසීහාසනසදිසං, පතිට් ඨානට් ගඨන මහාපථවීසදිසං, ආරම් මණට් ගඨන 

ආලම් බනරජ් ජසදිසං, ඉදඤ් හි දුක් ඛනිත් ථරණට් ගඨන නාවා, සමස් සාසනට් ගඨන 

සඞ්  ාමසූගරො,  යපරිත් තාණට් ගඨන සුසඞ් ඛතන රං, මච් ගඡරමලාදීහි 
අනුපලිත් තට් ගඨන පදුමං, ගතසං නිදහනට් ගඨන අග් ගි, දුරාසදට් ගඨන 
ආසීවිගසො, අසන් තාසනට් ගඨන සීගහො, බලවන් තට් ගඨන හත් ථී, 

අභිමඞ්  ලසම් මතට් ගඨන ගසතඋසග ො, ගඛමන් තභූමිසම් පාපනට් ගඨන 

වලාහගකො අස් සරාජා. දානං නාගමතං මයා  තමග් ග ො, මය් ගහගවගසො වංගසො, 
මයා දස පාරමිගයො පූගරන් ගතන ගවලාමමහායඤ් ඤා 
මහාග ොවින් දමහායඤ් ඤා මහාසුදස් සනමහායඤ් ඤා 
ගවස ්සන් තරමහායඤ් ඤාති අගනගක මහායඤ් ඤා පවත් තිතා, සසභූගතන 
ජලිගත අග් ගික් ඛන් ගධ අත් තානං නියයාගතන් ගතන සම් පත් තයාචකානං චිත් තං 
 හිතං. දානඤ් හි ගලොගක සක් කසම් පත් තිං ගදති, මාරසම් පත් තිං බ්රහ් මසම් පත් තිං 
චක් කවත් තිසම් පත් තිං සාවකපාරමිඤාණං පච් ගචකගබොධිඤාණං 
අභිසම් ගබොධිඤාණං ගදතී’’ති එවමාදිනා දානගුණප් පටිසංයුත් තකථා. 

යස් මා පන දානං දදන් ගතො සීලං සමාදාතුං සක් ගකොති, තස් මා තදනන් තරං 
සීලකථං කගථසි. දානඤ් හි නාම දක් ඛිගණගයයසු හිතජ් ඣාසගයන 
පූජනජ් ඣාසගයන වා අත් තගනො සන් තකස් ස පගරසං පරිච් චජනං, තස් මා 
දායගකො සත් ගතසු එකන් තහිතජ් ඣාසගයො පුරිසපුග්  ගලො, පගරසං වා සන් තකං 
හරතීති අට් ඨානගමතං. තස් මා දානං දදන් ගතො සීලං සමාදාතුං සක් ගකොතීති 

දානානන් තරං සීලං වුත් තං. අපිච දානෙථා තාව පචුරජගනසුපි පවත් තියා 
සබ් බසාධාරණත් තා සුකරත් තා සීගල පතිට් ඨානස ්ස උපාය ාවගතො ච ආදිගතො 
කථිතා. පරිච් චා සීගලො හි පුග්  ගලො පරිග්  හවත් ථූසු නිස් සඞ්   ාවගතො 
සුගඛගනව සීලානි සමාදියති, තත් ථ ච සුප් පතිට් ඨිගතො ගහොති. සීගලන 
දායකපටිග්  ාහකවිසුද් ධිගතො පරානුග්  හං වත් වා පරපීළානිවත් තිවචනගතො 
කිරියධම් මං වත් වා අකිරියධම් මවචනගතො ග ො යසසම් පත් තිගහතුං වත් වා 
 වසම් පත් තිගහතුවචනගතො ච දානකථානන් තරං සීලකථා කථිතා. 

සීලෙථා නාම ‘‘සීලං නාගමතං අවස් සගයො පතිට් ඨා ආරම් මණං තාණං 
ගලණං  ති පරායණං. සීලං නාගමතං මම වංගසො, අහං 
සඞ් ඛපාලනා රාජකාගල භූරිදත් තනා රාජකාගල චම් ගපයයනා රාජකාගල 
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සීලවරාජකාගල මාතුගපොසකහත් ථිරාජකාගල ඡද් දන් තහත් ථිරාජකාගලති 
අනන් ගතසු අත් ත ාගවසු සීලං පරිපූගරසිං. ඉධගලොකපරගලොකසම් පත් තීනඤ් හි 
සීලසදිගසො අවස් සගයො සීලසදිසා පතිට් ඨා ආරම් මණං තාණං ගලණං  ති 
පරායණං නත් ථි, සීලාලඞ් කාරසදිගසො අලඞ් කාගරො නත් ථි, සීලපුප් ඵසදිසං පුප් ඵං 
නත් ථි, සීල න් ධසදිගසො  න් ගධො නත් ථි. සීලාලඞ් කාගරන හි අලඞ් කතං 
සීලකුසුමපිළන් ධනං සීල න් ධානුලිත් තං සගදවගකොපි ගලොගකො 
ඔගලොගකන් ගතො තිත් තිං න  ච් ඡතී’’ති එවමාදිසීලගුණප් පටිසංයුත් තකථා. 

ඉදං පන සීලං නිස් සාය අයං සග් ග ො ලබ්  තීති දස් සනත් ථං සීලානන් තරං 

සග්  කථං කගථසි. සග් ෙථා නාම ‘‘අයං සග් ග ො නාම ඉට් ගඨො කන් ගතො 
මනාගපො, නිච් චගමත් ථ කීළා, නිච් චං සම් පත් තිගයො ලබ්  න් ති, චාතුමහාරාජිකා 
ගදවා නවුතිවස් සසතසහස් සානි දිබ් බසුඛං දිබ් බසම් පත් තිං පටිල න් ති, තාවතිංසා 
තිස් ගසො ච වස් සගකොටිගයො සට් ඨි ච වස් සසතසහස් සානී’’ති 
එවමාදිසග්  ගුණපටිසංයුත් තකථා. සග්  සම් පත් තිං කථයන් තානඤ් හි බුද් ධානං 
මුඛං නප් පගහොති. වුත් තම් පි ගචතං ‘‘අගනකපරියාගයන ගඛො අහං, භික් ඛගව, 

සග්  කථං කගථයය’’න් තිආදි. 

එවං සග්  කථාය පගලොග ත් වා පුන හත් ථිං අලඞ් කරිත් වා තස් ස ගසොණ් ඩං 
ඡින් දන් ගතො විය අයම් පි සග් ග ො අනිච් ගචො අද් ධුගවො, න එත් ථ ඡන් දරාග ො 
කාතබ් ගබොති දස් සනත් ථං ‘‘අප් පස ්සාදා කාමා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො 
එත් ථ භිගයයො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.177; පාචි. 417) නගයන කාමානං ආදීනවං 

ඔකාරං සංකිගලසං කගථසි. තත් ථ ආදීනකවොති ගදොගසො, අනිච් චතාදිනා 
අප් පස් සාදතාදිනා ච දූසිත ාගවොති අත් ගථො. අථ වා ආදීනං වාති පවත් තතීති 

ආදීනකවො, පරමකපණතා. තථා ච කාමා යථාභූතං පච් චගවක් ඛන් තානං 

පච් චුපතිට් ඨන් ති. ඔොකරොති ලාමක ාගවො නිහීන ාගවො අගසට් ගඨහි 

ගසවිතබ් බතා ගසට් ගඨහි න ගසවිතබ් බතා ච. සංකිකලකසොති ගතහි සත් තානං 
සංකිලිස ්සනං, විබාගධතබ් බතා උපතාගපතබ් බතාති අත් ගථො. 

එවං කාමාදීනගවන තජ් ගජත් වා කනක්ඛම්කම ආනිසංසං පොකසසි. 

යත් තකා ච කාගමසු ආදීනවා, පටිපක් ඛගතො තත් තකාව ගනක් ඛම් ගම 
ආනිසංසා. අපිච ‘‘ගනක් ඛම් මං නාගමතං අසම් බාධං අසංකිලිට් ඨං, නික් ඛන් තං 
කාගමහි, නික් ඛන් තං කාමසඤ් ඤාය, නික් ඛන් තං කාමවිතක් ගකහි, නික් ඛන් තං 
කාමපරිළාගහහි, නික් ඛන් තං බයාපාරගතො’’තිආදිනා නගයන ගනක් ඛම් ගම 
ආනිසංසං පකාගසසි, පබ් බජ් ජාය ඣානාදීසු ච ගුගණ වි ාගවසි වණ් ගණසි. 
එත් ථ ච සග්  ං කගථත් වා ස ්වායං සග් ග ො රා ාදීහි උපක් කිලිට් ගඨො, සබ් බථාපි 

අනුපක් කිලිට් ගඨො අරියමග් ග ොති දස් සනත් ථං සග්  ානන් තරං මග් ග ො 
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පටුන 

කගථතබ් ගබො. මග්  ඤ ්ච කගථන් ගතන තදධි මුපායසන් දස් සනත් ථං 
සග්  පරියාපන් නාපි පග ව ඉතගර සබ් ගබපි කාමා නාම බහ් වාදීනවා අනිච් චා 
අද් ධුවා විපරිණාමධම් මාති කාමානං ආදීනගවො, හීනා  ම් මා ගපොථුජ් ජනිකා 
අනරියා අනත් ථසඤ් හිතාති ගතසං ඔකාගරො ලාමක ාගවො, සබ් ගබපි  වා 
කිගලසානං වත් ථුභූතාති තත් ථ සංකිගලගසො, සබ් බසංකිගලසවිප් පමුත් තං 
නිබ් බානන් ති ගනක් ඛම් ගම ආනිසංගසො ච කගථතබ් ගබොති කාගමසු ආදීනගවො 
ඔකාගරො සංකිගලගසො ගනක් ඛම් ගම ච ආනිසංගසො පකාසිගතොති දට් ඨබ් බං. 

ෙල්ලචිත්තන් ති කම් මනියචිත් තං, ගහට් ඨා පවත් තිතගදසනාය 
අස් සද් ධියාදීනං චිත් තගදොසානං වි තත් තා උපරිගදසනාය 

 ාජන ාවූප මගනන කම් මක් ඛමචිත් තන් ති අත් ගථො. අස් සද් ධියාදගයො වා 
යස් මා චිත් තස් ස ගරො භූතා තදා තස් ස වි තා, තස ්මා කල් ලචිත් තං 

අගරො චිත් තන් ති අත් ගථො. දිට් ඨිමානාදිකිගලසවි ගමන මුදුචිත්තං, 

කාමච් ඡන් දාදිවි ගමන විනීවරණචිත්තං, සම් මාපටිපත් තියං 

උළාරපීතිපාගමොජ් ජගයොග න උදග් චිත්තං. තත් ථ සද් ධාසම් පත් තියා 

පසන් නචිත් තං යදා   වා අඤ් ඤාසීති සම් බන් ගධො. අථ වා ෙල්ලචිත්තන් ති 

කාමච් ඡන් දවි ගමන අගරො චිත් තං. මුදුචිත්තන් ති බයාපාදවි ගමන 

ගමත් තාවගසන අකඨිනචිත් තං. විනීවරණචිත්තන් ති 
උද් ධච් චකුක් කුච් චවි ගමන වික් ගඛපස් ස වි තත් තා ගතන අපිහිතචිත් තං. 

උදග් චිත්තන් ති ථිනමිද් ධවි ගමන සම් පග්  හවගසන අලීනචිත් තං. 

පසන්නචිත්තන් ති විචිකිච් ඡාවි ගමන සම් මාපටිපත් තියං අධිමුත් තචිත් තන් ති 

එවම් ගපත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. සාමුක්ෙංසිොති සාමං උක් කංසිකා, 
අත් තනාගයව උද් ධරිත් වා  හිතා, සයම් භූඤාගණන දිට් ඨා අසාධාරණා 
අඤ ්ගඤසන් ති අත් ගථො. කා ච පන සාති? අරියසච් චගදසනා. ගතගනවාහ 
‘‘දුක් ඛං සමුදයං නිගරොධං මග්  ’’න් ති. 

කසයයථාපීතිආදිනා උපමාවගසන තස් ස කිගලසප් පහානං 

අරියමග් ගුප් පාදඤ ්ච දස් ගසති. අප තොළෙන් ති වි තකාළකං. සම්මකදවාති 

සුට් ඨු එව. රජනන් ති නීලපීතාදිරඞ්  ජාතං. පටිග් ණ්ක යයාති  ණ් ගහයය, 

ප ස ්සරං  ගවයය. තස්මිංකයවආසකනති තස් සංගයව නිසජ් ජායං. එගතනස් ස 
ලහුවිපස් සකතා තික් ඛපඤ් ඤතා සුඛපටිපදඛිප් පාභිඤ් ඤතා ච දස් සිතා ගහොති. 

විරජන් තිආදි වුත් තනයගමව. තත්රිදං උපමාසංසන් දනං – වත් ථං විය චිත් තං, 
වත් ථස ්ස ආ න් තුකමගලහි කිලිට් ඨ ාගවො විය චිත් තස ්ස රා ාදිමගලහි 
සංකිලිට් ඨ ාගවො, ගධොවනසිලා විය අනුපුබ් බිකථා, උදකං විය සද් ධා, උදගකන 
ගතගමත් වා ගතගමත් වා ඌසග ොමයඡාරිකඛාරගකහි කාළකපගදගස 
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සම් මද් දිත් වා වත් ථස් ස ගධොවනපගයොග ො විය සද් ධාසිගනගහන ගතගමත් වා 
ගතගමත් වා සතිසමාධිපඤ් ඤාහි ගදොගස සිථිගල කත් වා සීලසුතාදිවිධිනා 
චිත් තස ්ස ගසොධගන වීරියාරම් ග ො, ගතන පගයොග න වත් ගථ කාළකාප ගමො 
විය වීරියාරම් ග න කිගලසවික් ඛම්  නං, රඞ්  ජාතං විය අරියමග් ග ො, ගතන 
සුද් ධස් ස වත් ථස් ස ප ස් සර ාගවො විය වික් ඛම් භිතකිගලසස් ස චිත් තස් ස 
මග් ග න පරිගයොදපනන් ති. 

27. අස්සදූකතති ආරුළ් හඅස් ගස දූගත. ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරන් ති ඉද් ධිකිරියං. 

අභිසඞ්ඛකරසීති අභිසඞ් ඛරි, අකාසීති අත් ගථො. කිමත් ථන් ති ගච? උභින් නං 
පටිලභිතබ් බවිගසසන් තරායනිගසධනත් ථං. යදි හි ගසො පුත් තං පස් ගසයය, 

පුත් තස ්සපි අරහත් තප් පත් ති ගසට් ඨිස ්සපි ධම් මචක් ඛුපටිලාග ො න සියා. 
අදිට් ඨසච් ගචොපි හි ‘‘ගදහි ගත මාතුයා ජීවිත’’න් ති යාචන් ගතො කථඤ් හි නාම 
වික් ගඛපං පටිබාහිත් වා   වගතො ධම් මගදසනානුසාගරන ඤාණං ගපගසත් වා 
ධම් මචක් ඛුං පටිලග යය, යගසො ච එවං ගතන යාචියමාගනො කථං තං වික් ගඛපං 
පටිබාහිත් වා අරහත් ගත පතිට් ඨගහයය. 

එතදකවොචාති   වගතො ධම් මගදසනං අබ්  නුගමොදමාගනො එතං 

‘‘අභික් කන් තං  න් ගත’’තිආදිවචනං අගවොච. අභික්ෙන්ත-සද් ගදො චායමිධ 
අබ්  නුගමොදගන, තස් මා සාධු සාධු  න් ගතති වුත් තං ගහොති. 

‘‘ ගය ගකොගධ පසංසායං, තුරිගත ගකොතූහලච් ඡගර; 

හාගස ගසොගක පසාගද ච, කගර ආගමඩිතං බුගධො’’ති. – 

ඉමිනාව ලක් ඛගණන ඉධ පසාදවගසන පසංසාවගසන චායං ද් වික් ඛත් තුං 

වුත් ගතොති ගවදිතබ් ගබො. කසයයථාපීතිආදිනා චතූහි උපමාහි   වගතො ගදසනං 

ගථොගමති. තත් ථ නික්කුජ්ජිතන් ති අගධොමුඛඨපිතං, ගහට් ඨාමුඛජාතං වා. 

උක්කුජ්කජයයාති උපරිමුඛං කගරයය. පටිච්ඡන්නන් ති තිණපණ් ණාදිඡාදිතං. 

විවකරයයාති උග් ඝාගටයය. මූළ් ස්සාති දිසාමූළ් හස් ස. මග් ං ආචික්කඛයයාති 

හත් ගථ  ගහත් වා ‘‘එස මග් ග ො’’ති වගදයය. අන්ධොකරති කාළපක් ඛචාතුද් දසී 

අඩ් ඪරත් ති ඝනවනසණ් ඩගමඝපටගලහි චතුරඞ්  තගම. 

එවං ගදසනං ගථොගමත් වා ඉමාය ගදසනාය රතනත් තගය පසන් නචිත් ගතො 

පසන් නාකාරං කගරොන් ගතො ‘‘එසා ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ එසා න් ති එගසො 

අහං. උපාසෙං මං භ වා ධාකරතූති මං   වා ‘‘උපාසගකො අය’’න් ති එවං 

ධාගරතු, ජානාතූති අත් ගථො. අජ්ජතග්ක ති එත් ථායං අග් -සද් ගදො ආදිඅත් ගථ, 

තස් මා අජ්ජතග්ක ති අජ් ජතං ආදිං කත් වාති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. 
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අජ් ජතන් ති අජ් ජ ාවං. ‘‘අජ් ජදග් ග ’’ති වා පාගඨො, ද-කාගරො පදසන් ධිකගරො, 

අජ් ජ අග්  ං කත් වාති අත් ගථො. පාණුකපතන් ති පාගණහි උගපතං. යාව ගම 
ජීවිතං පවත් තති, තාව උගපතං, අනඤ් ඤසත් ථුකං තීහි සරණ මගනහි සරණං 
 තං උපාසකං කප් පියකාරකං මං   වා ධාගරතු ජානාතු. අහඤ් හි සගචපි ගම 
තිඛිගණන අසිනා සීසං ඡින් ගදයය, ගනව බුද් ධං ‘‘න බුද් ගධො’’ති වා, ධම් මං ‘‘න 
ධම් ගමො’’ති වා, සඞ් ඝං ‘‘න සඞ් ගඝො’’ති වා වගදයයන් ති එවං 
අත් තසන් නියයාතගනන සරණං අ මාසි. එවං ‘‘අභික් කන් ත’’න් තිආදීනං 
අනුත් තානපදත් ගථො ගවදිතබ් ගබො, විත් ථාගරො පන ගහට් ඨා 
ගවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනායං ආ ගතොගයවාති ඉධ න දස් සිගතො. 

28. භූමිංපච්චකවක්ඛන්තස්සාති අත් තනා දිට් ඨමත් ථං පච් චගවක් ඛන් තස් ස. 

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං පටිප්පස්සම්කභසීති යථා තං ගසට් ඨි  හපති තත් ථ 

නිසින් ගනොව යසං කුලපුත් තං පස් සති, තථා අධිට් ඨාසීති අත් ගථො. අධිවාකසතූති 

සම් පටිච් ඡතු. අජ්ජතනායාති යං ගම තුම් ගහසු සක් කාරං කගරොගතො අජ් ජ 

 විස ්සති පුඤ ්ඤඤ් ච පීතිපාගමොජ් ජඤ් ච, තදත් ථාය. අධිවාකසසි භ වා

තුණ්හීභාකවනාති   වා කායඞ්  ං වා වාචඞ්  ං වා අගචොගපත් වා 
අබ්  න් තගරගයව ඛන් තිං කගරොන් ගතො තුණ් හී ාගවන අධිවාගසසි, ගසට් ඨිස් ස 

අනුග්  හත් ථං මනසාව සම් පටිච් ඡීති වුත් තං ගහොති. ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති භ වා

අකවොචාති තස් ස කිර ඉද් ධිමයපත් තචීවරස් ස උපනිස් සයං ඔගලොගකන් ගතො 
අගනකාසු ජාතීසු චීවරාදිඅට් ඨපරික් ඛාරදානං දිස් වා ‘‘එහි භික් ඛූ’’ති අගවොච. 
ගසො තාවගදව  ණ් ඩු කාසාවවසගනො අට් ඨහි භික් ඛුපරික් ඛාගරහි සරීගර 
පටිමුක් ගකගහව වස් සසට් ඨිකත් ගථගරො විය   වන් තං නමස් සමාගනොව නිසීදි. 
ගයො හි චීවරාදිගක අට් ඨ පරික් ඛාගර පත් තචීවරගමව වා ගසොතාපන් නාදිඅරියස ්ස 
පුථුජ් ජනස ්ගසව වා සීලසම් පන් නස ්ස දත් වා ‘‘ඉදං පරික් ඛාරදානං අනා ගත 
එහිභික් ඛු ාවාය පච් චගයො ගහොතූ’’ති පත් ථනං පට් ඨගපති, තස් ස තං සති 
අධිකාරසම් පත් තියං බුද් ධානං සම් මුඛී ාගව ඉද් ධිමයපරික් ඛාරලා ාය 
සංවත් තතීති ගවදිතබ් බං. 

29. පණීකතනාති උත් තගමන. ස ත්ථාති සහත් ගථන. සන්තප්කපත්වාති 

සුට් ඨු තප් ගපත් වා, පරිපුණ් ණං සුහිතං යාවදත් ථං කත් වා. සම්පවාකරත්වාති 
සුට් ඨු පවාගරත් වා, අලං අලන් ති හත් ථසඤ් ඤාය පටික් ඛිපාගපත් වා. 

භුත්තාවින් ති භුත් තවන් තං. ඔනීතපත්තපාණින් ති පත් තගතො ඔනීතපාණිං, 
අපනීතහත් ථන් ති වුත් තං ගහොති. ‘‘ඔනිත් තපත් තපාණි’’න් තිපි පාගඨො, 
තස් සත් ගථො – ඔනිත් තං නානාභූතං විනාභූතං පත් තං පාණිගතො අස් සාති 

ඔනිත් තපත් තපාණි, තං ඔනිත්තපත්තපාණිං, හත් ගථ ච පත් තඤ් ච ගධොවිත් වා 
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එකමන් තං පත් තං නික් ඛිපිත් වා නිසින් නන් ති අත් ගථො. එෙමන්තං නිසීදිංසූති 

  වන් තං එවංභූතං ඤත් වා එකස ්මිං ඔකාගස නිසීදිංසූති අත් ගථො. ධම්මියා

ෙථායාතිආදීසු තඞ් ඛණානුරූපාය ධම් මියා කථාය 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකඅත් ථං සන්දස්කසත්වා කුසගල ච ධම් ගම සමාදකපත්වා 

තත් ථ ච නං සමුත්කතකජත්වා සඋස් සාහං කත් වා තාය ච සඋස් සාහතාය 

අඤ ්ගඤහි ච විජ් ජමානගුගණහි සම්ප ංකසත්වා ධම් මරතනවස් සං වස් සිත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් කාමි. 

යසස් ස පබ් බජ් ජාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුගිහිස ායපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

30. ඉදානි තස් ස සහායානං පබ් බජ් ජං දස් ගසන් ගතො ‘‘අස්කසොසුං

කඛො’’තිආදිමාහ. තත්රායං අනුත් තානපදවණ් ණනා – ගසට් ඨිගනො ච 
අනුගසට් ඨිගනො ච ගයසං කුලානං තානි ගසට් ඨානුගසට් ඨීනි කුලානි, ගතසං 

කසට්ඨානුකසට්ඨීනං කුලානං, පගවණිවගසන ආ ගතහි ගසට් ඨීහි ච 

අනුගසට් ඨීහි ච සමන් නා තානං කුලානන් ති අත් ගථො. විමකලොතිආදීනි ගතසං 

පුත් තානං නාමානි. කෙසමස්සුං ඔ ාකරත්වාති ගකසඤ් ච මස් සුඤ ්ච 

ඔගරොගපත් වා. ොසායානිවත්ථානීති කසායරසපීතානි බ්රහ් මචරියං චරන් තානං 

අනුච් ඡවිකානි වත් ථානි. ඔරකෙොති ඌනගකො ලාමගකො. ගසසගමත් ථ 

වුත් තනයගමව. 

චතුගිහිසහායපබ් බජ් ජාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්ඤාසගිහිස ායපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

31. පඤ ්ඤාසමත් තානං ගිහිසහායානං පබ් බජ් ජායපි යං වත් තබ් බං, තං 
වුත් තගමව. ඉගමසං පන සබ් ගබසං පුබ් බගයොග ො වත් තබ් ගබොති තං දස් ගසතුං 

‘‘යසආදීනං කුලපුත්තානං අයං පුබ්බකයොක ො’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

වග් බන්ධකනනාති  ණබන් ධගනන, එකීභූතාති වුත් තං ගහොති. 

අනාථසරීරානීති අනාථානි මතකගළවරානි. පටිජග් න්තාති බහි නීහරිත් වා 
ඣාගපන් තා. 

පඤ ්ඤාසගිහිසහායපබ් බජ් ජාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මාරෙථාවණ්ණනා 

32. ඉදානි සරණ මනූපසම් පදං දස් ගසතුං ‘‘අථකඛො භ වා’’තිආදි ආරද් ධං. 

තත්රායං අනුපුබ් බපදවණ් ණනා )සං. නි. අට් ඨ. 1.1.141) – මුත්තා න් ති මුත් ගතො 

අහං. චාරිෙන් ති අනුපුබ් බ මනචාරිකං,  ාමනි මරාජධානීසු අනුක් කගමන 

 මනසඞ් ඛාතං චාරිකන් ති අත් ගථො. චරථාති දිවසං ගයොජනපරමං  ච් ඡන් තා 

චරථ. මා එකෙනද්කවඅ මිත්ථාති එගකන මග් ග න ද් වීසු  ගතසු එකස් මිං 
ධම් මං ගදගසන් ගත එගකන තුණ් හීභූගතන ඨාතබ් බං ගහොති, තස් මා එවමාහ. 

ආදිෙලයාණන් ති ආදිම් හි කලයාණං සුන් දරං  ද් දකං, තථා 

මජ්ඣපරිකයොසාකනසු. ආදිමජ් ඣපරිගයොසානඤ් ච නාගමතං සාසනස් ස ච 
ගදසනාය ච වගසන දුබ් බිධං. තත් ථ සාසනස ්ස සීලං ආදි, සමථවිපස් සනාමග්  ා 
මජ් ඣං, ඵලනිබ් බානානි පරිගයොසානං. සීලසමාධගයො වා ආදි, විපස් සනාමග්  ා 
මජ් ඣං, ඵලනිබ් බානානි පරිගයොසානං. සීලසමාධිවිපස් සනා වා ආදි, මග් ග ො 
මජ් ඣං, ඵලනිබ් බානානි පරිගයොසානං. ගදසනාය පන චතුප් පදික ාථාය තාව 
පඨමපාගදො ආදි, දුතියතතියා මජ් ඣං, චතුත් ගථො පරිගයොසානං. 
පඤ ්චපදඡප් පදානං පඨමපාගදො ආදි, අවසානපාගදො පරිගයොසානං, ගසසා 
මජ් ඣං. එකානුසන් ධිකස් ස සුත් තස ්ස නිදානං ආදි, ඉදමගවොචාති පරිගයොසානං, 
ගසසං මජ් ඣං. අගනකානුසන් ධිකස ්ස සුත් තස් ස මජ් ගඣ බහුකම් පි අනුසන් ධි 

මජ් ඣගමව, නිදානං ආදි, ඉදමගවොචාති පරිගයොසානං. සාත්ථන් ති සාත් ථකං 

කත් වා ගදගසථ. සබයඤ්ජනන් ති බයඤ් ජගනහි ගචව පගදහි ච පරිපූරං කත් වා 

ගදගසථ. කෙවලපරිපුණ්ණන් ති සකලපරිපුණ් ණං. පරිසුද්ධන් ති 

නිරුපක් කිගලසං. බ්ර ්මචරියන් ති සික් ඛත් තයසඞ්  හං සාසනබ්රහ් මචරියං. 

පොකසථාති ආවි කගරොථ. 

අප්පරජක්ඛජාතිොති පඤ් ඤාචක් ඛුම් හි අප් පකිගලසරජස ාවා, 
දුකූලසාණියා පටිච් ඡන් නා විය චතුප් පදික ාථාපරිගයොසාගන අරහත් තං පත් තුං 

සමත් ථා සත් තා සන් තීති අත් ගථො. පරි ායන්තීති අලා පරිහානියා ධම් මගතො 

පරිහායන් ති. ගතගනවාහ ‘‘අනධි තං නාධි ච්ඡන්තා විකසසාධි මකතො

පරි ායන්තී’’ති. කසනානි කමොති ගසනාය නි ගමො. පඨමකප් පිකානං කිර 
තස් මිං ඨාගන ගසනානිගවගසො අගහොසි, තස් මා ගසො පගදගසො 
‘‘ගසනානි ගමො’’ති වුච් චති. ‘‘ගසනානි ාගමො’’තිපි පාගඨො, ගසනානි නාම 

සුජාතාය පිතා, තස් ස  ාගමොති අත් ගථො. කතනුපසඞ්ෙමිස්සාමීති නාහං තුම් ගහ 
උගයයොගජත් වා පරිගවණාදීනි කාගරත් වා උපට් ඨාකාදීහි පරිචරියමාගනො 
විහරිස ්සාමි, තිණ් ණං පන ජටිලානං අඩ් ඪුඩ් ඪානි පාටිහාරියසහස් සානි 
දස් ගසත් වා ධම් මගමව ගදගසතුං උපසඞ් කමිස් සාමි. 
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33. මාකරො පාපිමාති අත් තගනො විසයං අතික් කමිතුං පටිපන් ගන සත් ගත 

මාගරතීති මාකරො, පගර පාගප නිගයොගජති, සයං වා පාගප නියුත් ගතොති පාපිමා. 
අඤ ්ඤානිපිස් ස කණ් ගහො අධිපති වසවත් තී අන් තගකො නමුචි 
පමත් තබන් ධූතිආදීනි බහූනි නාමානි, ඉධ පන නාමද් වයගමව  හිතං. 

උපසඞ්ෙමීති ‘‘අයං සමගණො ග ොතගමො මහායුද් ධං විචාගරන් ගතො විය ‘මා 
එගකන ද් ගව අ මිත් ථ, ධම් මං ගදගසථා’ති සට් ඨි ජගන උගයයොගජති, ඉමස ්මිං 
පන එකස ්මිම් පි ධම් මං ගදගසන් ගත මය් හං චිත් තස ්ස සාතං නත් ථි, එවං බහූසු 
ගදගසන් ගතසු කුගතො  විස් සති, පටිබාහාමි න’’න් ති චින් ගතත් වා උපසඞ් කමි. 

සබ්බපාකසහීති සබ් ගබහි කිගලසපාගසහි. කය දිබ්බා කය චමානුසාති ගය 
දිබ් බකාමගුණසඞ් ඛාතා මානුසකකාමගුණසඞ් ඛාතා ච කිගලසපාසා නාම අත් ථි, 

සබ් ගබහි ගතහි ත් වං බද් ගධොති වදති. ම ාබන්ධනබද්කධොති මහතා 
කිගලසබන් ධගනන බද් ගධො, මහති වා බන් ධගන බද් ගධො, කිගලසබන් ධනස් ස 

ඨානභූගත  වචාරගක බද් ගධොති අත් ගථො. න කම සමණ කමොක්ඛසීති සමණ 
ත් වං මම විසයගතො න මුච් චිස ්සසි. ‘‘න ගම සමණ ගමොක් ඛසී’’ති ච ඉදං මාගරො 
‘‘මුත් තාහං, භික් ඛගව, සබ් බපාගසහී’’ති   වගතො වචනං අසද් දහන් ගතො වදති, 

සද් දහන් ගතොපි වා ‘‘එවමයං පගරසං සත් තානං ගමොක් ඛාය උස් සාහං න 

කගරයයා’’ති සන් තජ් ගජන් ගතො ගකොහඤ් ගඤ ඨත් වා වදති. 

නි කතොති ත් වං මයා නිහගතො, නිබ් බිගසවන ාවං  මිගතො පරාජිගතොති 

අත් ගථො. අන් තලික් ගඛ චරන් ගත පඤ් චාභිඤ් ගඤපි බන් ධතීති අන්තලක්ඛචකරො. 
රා පාගසො හි අන් තලික් ඛචගරසුපි කිච් චසාධනගතො ‘‘අන් තලික් ඛචගරො’’ති 

වුච් චති, ගතගනව නං මාගරොපි අන් තලික් ඛචගරොති මඤ් ඤති. මනසි ජාගතොති 

මානකසො, මනසම් පයුත් ගතොති අත් ගථො. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

මාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පබ්බජ්ජූපසම්පදාෙථාවණ්ණනා 

34. ‘‘අනුජානාමි භික් ඛගව’’තිආදිකාය පන පාළියා ගයො 
පබ් බජ් ජූපසම් පදාවිනිච් ඡගයො වත් තබ් ගබො, තං විත් ථාරගතො දස් ගසතුං 

‘‘පබ්බජ්ජාකපක්ඛං කුලපුත්තං පබ්බාකජන්කතනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ගය 

පුග්  ලා පටික් ඛිත් තාති සම් බන් ගධො. සයං පබ්බාකජතබ්කබොති 
ගකසච් ගඡදනාදීනි සයං කගරොන් ගතන පබ් බාගජතබ් ගබො. ගකසච් ගඡදනං 

කාසායච් ඡාදනං සරණදානන් ති හි ඉමානි තීණි කගරොන් ගතො ‘‘පබ්බාකජතී’’ති 

වුච් චති. එගතසු එකං ද් ගව වාපි කගරොන් ගතො තථා ගවොහරීයතිගයව, තස් මා එතං



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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පබ්බාකජහීති ගකසච් ගඡදනං කාසායච් ඡාදනඤ් ච සන් ධාය වුත් තං. උපජ්ඣායං 

උද්දිස්ස පබ්බාකජතීති එත් ථාපි එගසව නගයො. ඛණ්ඩසීමං කනත්වාති 
 ණ් ඩුකම් මාගරොචනපරිහරණත් ථං වුත් තං. ගතන සභික් ඛුගක විහාගර 

අඤ ්ඤම් පි ‘‘එතස ්ස ගකගස ඡින් දා’’ති වත් තුං න වට් ටති. පබ්බාකජත්වාති 

ගකසච් ගඡදනං සන් ධාය වදති. භික්ඛුකතො අඤ්කඤො පබ්බාකජතුං න ලභතීති 

සරණදානං සන් ධාය වුත් තං. ගතගනවාහ ‘‘සාමකණකරො පනා’’තිආදි. 

භබ්බරූකපොති  බ් බස ාගවො. තගමවත් ථං පරියායන් තගරන වි ාගවති 

‘‘සක තුකෙො’’ති. ඤාකතොති පාකගටො. යසස්සීති පරිවාරසම් පත් තියා 
සමන් නා ගතො. 

වණ් ණසණ් ඨාන න් ධාසගයොකාසවගසන අසුචිගජගුච් ඡපටිකූල ාවං 

පාකටං කගරොන් ගතනාති සම් බන් ගධො. තත් ථ කෙසා නාගමගත වණ් ණගතොපි 

පටිකූලා, සණ් ඨානගතොපි  න් ධගතොපි ආසයගතොපි ඔකාසගතොපි පටිකූලා. 
මනුඤ ්ගඤපි )විසුද් ධි. 1.183; වි . අට් ඨ. 356; සාරත් ථ. ා. පාරාජිකකණ් ඩ 2.162) 

හි යාගුපත් ගත වා  ත් තපත් ගත වා ගකසවණ් ණං කිඤ් චි දිස් වා 

‘‘ගකසමිස ්සකමිදං, හරථ න’’න් ති ජිගුච් ඡන් ති, එවං ගකසා වණ්ණකතො පටිකූලා. 
රත් තිං භුඤ ්ජන් තාපි ගකසසණ් ඨානං අක් කවාකං වා මකචිවාකං වා ඡුපිත් වා 

තගථව ජිගුච් ඡන් ති, එවං සණ්ඨානකතො පටිකූලා. 
ගතලමක් ඛනපුප් ඵධූමාදිසඞ් ඛාරවිරහිතානඤ් ච ගකසානං  න් ගධො 
පරමගජගුච් ගඡො ගහොති, තගතො ගජගුච් ඡතගරො අග් ගිම් හි පක් ඛිත් තානං. ගකසා හි 

වණ් ණසණ් ඨානගතො අප් පටිකූලාපි සියුං,  න්කධන පන පටිකූලාගයව. යථා හි 

දහරස ්ස කුමාරකස් ස වච් චං වණ් ණගතො හලිද් දිවණ් ණං, සණ් ඨානගතොපි 

හලිද් දිපිණ් ඩිසණ් ඨානං. සඞ් කාරට් ඨාගන ඡඩ් ඩිතඤ් ච 
උද් ධුමාතකකාළසුනඛසරීරං වණ් ණගතො තාලපක් කවණ් ණං, සණ් ඨානගතො 
වට් ගටත් වා විස් සට් ඨමුදිඞ්  සණ් ඨානං, දාඨාපිස ්ස සුමනමකුළසදිසා, තං 
උ යම් පි වණ් ණසණ් ඨානගතො සියා අප් පටිකූලං,  න් ගධන පන පටිකූලගමව, 

එවං ගකසාපි සියුං වණ් ණසණ් ඨානගතො අප් පටිකූලා,  න් ගධන පන 

පටිකූලාගයවාති. යථා පන අසුචිට් ඨාගන  ාමනිස ්සන් ගදන ජාතානි 
සූගපයයපණ් ණානි නා රිකමනුස් සානං ගජගුච් ඡානි ගහොන් ති අපරිග ො ානි, 

එවං ගකසාපි පුබ් බගලොහිතමුත් තකරීසපිත් තගසම් හාදිනිස ්සන් ගදන ජාතත් තා 

පරමගජගුච් ඡාති එවං ආසයකතො පටිකූලා. ඉගම ච ගකසා නාම ගූථරාසිම් හි 
උට් ඨිතකණ් ණකං විය එකතිංසගකොට් ඨාසරාසිම් හි ජාතා, ගත 
සුසානසඞ් කාරට් ඨානාදීසු ජාතසාකං විය පරිඛාදීසු ජාතකමලකුවලයාදිපුප් ඵං 

විය ච අසුචිට් ඨාගන ජාතත් තා පරමගජගුච් ඡාති එවං ඔොසකතො 
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පටිකූලාතිආදිනා නගයන තචපඤ් චකස ්ස වණ් ණාදිවගසන පටිකූල ාවං 
පකාගසන් ගතනාති අත් ගථො. 

නිජ්ජීවනිස්සත්තභාවං වා පාෙටං ෙකරොන්කතනාති ඉගම ගකසා නාම 
සීසකටාහපලිගවඨනචම් ගම ජාතා. තත් ථ යථා වම් මිකමත් ථගක ජාගතසු 
කුන් ථතිගණසු න වම් මිකමත් ථගකො ජානාති ‘‘මයි කුන් ථතිණානි ජාතානී’’ති, 

නාපි කුන් ථතිණානි ජානන් ති ‘‘මයං වම් මිකමත් ථගක ජාතානී’’ති, එවගමව න 
සීසකටාහපලිගවඨනචම් මං ජානාති ‘‘මයි ගකසා ජාතා’’ති, නාපි ගකසා 
ජානන් ති ‘‘මයං සීසකටාහපලිගවඨනචම් ගම ජාතා’’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආග ො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ගකසා නාම ඉමස් මිං සරීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාගසො අගචතගනො අබයාකගතො සුඤ ්ගඤො නිස් සත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූතිආදිනා නගයන නිජ් ජීවනිස ්සත් ත ාවං පකාගසන් ගතන. 

පුබ්කබති පුරිමබුද් ධානං සන් තිගක. මද්දිතසඞ්ඛාකරොති නාමරූපවවත් ථාගනන 
ගචව පච් චයපරිග්  හවගසන ච ඤාගණන පරිමද් දිතසඞ් ඛාගරො. 

භාවිතභාවකනොති කලාපසම් මසනාදිනා සබ් බගසො කුසල ාවනාය පූරගණන 
 ාවිත ාවගනො. 

අදින්නං න වට්ටතීති එත් ථ පබ් බජ් ජා න රුහතීති වදන් ති. 

අනුඤ්ඤාතඋපසම්පදාති ඤත් තිචතුත් ථකම් ගමන අනුඤ් ඤාතඋපසම් පදා. 

ඨානෙරණසම්පදන් ති එත් ථ උරාදීනි ඨානානි, සංවුතාදීනි කරණානීති 
ගවදිතබ් බානි. අනුනාසිකන් තං කත් වා දානකාගල අන් තරා විච් ගඡදං අකත් වා 

දාතබ් බානීති දස් ගසතුං ‘‘එෙසම්බන්ධානී’’ති වුත් තං. විච්ඡින්දිත්වාති ම-

කාරන් තං කත් වා දානසමගය විච් ගඡදං කත් වා. සබ්බමස්ස ෙප්පියාෙප්පියං

ආචික්ඛිතබ්බන් ති දසසික් ඛාපදවිනිමුත් තං පරාමාසාපරාමාසාදිග දං 

කප් පියාකප් පියං ආචික් ඛිතබ් බං. ආභිසමාචාරිකෙසු විකනතබ්කබොති ඉමිනා 
ගසඛියඋපජ් ඣායවත් තාදිආභිසමාචාරිකසීලමගනන පූගරතබ් බං, තත් ථ ච 
කත් තබ් බස් ස අකරගණ අකත් තබ් බස් ස ච කරගණ දණ් ඩකම් මාරගහො ගහොතීති 
දීගපති. 

පබ් බජ් ජූපසම් පදාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතියමාරෙථාවණ්ණනා 

35. අථ කඛො භ වා වස්සංවුට්කඨොතිආදිකාය පන පාළියා අයං 

අපුබ් බපදවණ් ණනා. කයොනිකසොමනසිොරාති උපායමනසිකාගරන, අනිච් චාදීසු 

අනිච් චාදිගතො මනසිකරගණනාති අත් ගථො. කයොනිකසො සම්මප්පධානාති 
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පටුන 

උපායවීරිගයන, අනුප් පන් නාකුසලානුප් පාදනාදිවිධිනා පවත් තවීරිගයනාති 

අත් ගථො. විමුත්තීති උක් කට් ඨනිද් ගදගසන අරහත් තඵලවිමුත් ති වුත් තා. 

අජ්ඣභාසීති ‘‘අයං අත් තනා වීරියං කත් වා අරහත් තං පත් වාපි න තුස් සති, ඉදානි 
අඤ ්ගඤසම් පි ‘පාපුණාථා’ති උස් සාහං කගරොති, පටිබාගහස් සාමි න’’න් ති 

චින් ගතත් වා අ ාසි. මාරපාකසනාති කිගලසපාගසන. ගසසගමත් ථ 
වුත් තනයගමව. 

දුතියමාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භද්දවග්ගියෙථාවණ්ණනා 

36. තිංස ද් දවග් ගියවත් ථුම් හි යථාභිරන්තං වි රිත්වාති යථාඅජ් ඣාසයං 
විහරිත් වා. බුද් ධානඤ් හි එකස ්මිං ඨාගන වසන් තානං ඡායූදකාදීනං විපත් තිං වා 
අඵාසුකගසනාසනං වා මනුස් සානං අස් සද් ධාදි ාවං වා ආ ම් ම අනභිරති නාම 
නත් ථි, ගතසං සම් පත් තියා ‘‘ඉධ ඵාසුං විහරාමා’’ති අභිරමිත් වා චිරවිහාගරොපි 
නත් ථි. යත් ථ පන තථා ගත විහරන් ගත සත් තා සරගණසු වා තීසු පතිට් ඨහන් ති, 

සීලානි වා සමාදියන් ති, පබ් බජන් ති වා, ගසොතාපත් තිමග්  ාදීනං වා පගරසං 
උපනිස ්සගයො ගහොති, තත් ථ බුද් ධා සත් ගත තාසු සම් පත් තීසු 
පතිට් ඨාපනඅජ් ඣාසගයන වසන් ති, තාසං අ ාගව පක් කමන් ති. ගතන වුත් තං 

‘‘යථාඅජ්ඣාසයංවි රිත්වා’’ති. අජ්කඣො ාක ත්වාති පවිසිත් වා. තිංසමත්තාති 
තිංසපමාණා. ගසසගමත් ථ වුත් තනයගමව. 

 ද් දවග් ගියකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උරුකවලපාටි ාරියෙථාවණ්ණනා 

37-38. උරුගවලකස් සපවත් ථුම් හි ජටිකලොති ජටාධගරො. ජටා අස් ස අත් ථීති හි 

ජටිකලො. ගනතීති නායකෙො, සාමං විගනති අත් තගනො ලද් ධිං සික් ඛාගපතීති 

විනායකෙො.සකචකතෙස්සප අ රූති කස ්සප සගච තුය් හං  ාරියං අඵාසුකං 

කිඤ් චි නත් ථි. අ යා ාකරති අග් ගිසාලායං. උභින්නං සකජොතිභූතානන් ති 

උග ොසු සගජොතිභූගතසු පජ් ජලිගතසු. යත්රහි නාමාති ගයො නාම. 

39. අජ්ජණ්ක ොති අජ් ජ එකදිවසං. අග්ගිසාලම්හීති අ යා ාගර. 

සුමනමනකසොති සුන් දරචිත් තසඞ් ඛාතමගනො. කතකජොධාතූසු කුසකලොති 

ගතගජොකසිණසමාපත් තීසු කුසගලො. උදිච්ඡකරති උල් ගලොගකසුං, 

පරිවාගරසුන් ති වා අත් ගථො. පත්තම්හි ඔදහිත්වාති පත් ගත පක් ඛිපිත් වා. 

ධුවභත්කතනාති නිච් ච ත් ගතන. 
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40. අභික්ෙන්තාය රත්තියාති එත් ථ අභික්ෙන්ත-සද් ගදො ඛගය වත් තති, 

ගතන පරික් ඛීණායරත් තියාති අත් ගථො. එගත හි චත් තාගරො මහාරාජාගනො 
මජ් ඣිමයාමසමනන් තගර ආ තා. නියාගමො කිගරස ගදවතානං, යදිදං බුද් ධානං 
වා බුද් ධසාවකානං වා උපට් ඨානං ආ ච් ඡන් තා මජ් ඣිමයාමසමනන් තගර 

ආ ච් ඡන් ති. අභික්ෙන්තවණ්ණාති අභිරූපඡවිවණ් ණා, ඉට් ඨවණ් ණා 
මනාපවණ් ණාති වුත් තං ගහොති. ගදවතා හි මනුස් සගලොකං ආ ච් ඡමානා 
පකතිවණ් ණං පකතිඉද් ධිං ජහිත් වා ඔළාරිකං අත් ත ාවං කත් වා 
අතිගරකවණ් ණවත් ථාලඞ් කාරකායාදීහි ඔ ාසං මුඤ් චමානාදිවගසන ච දිබ් බං 
ඉද් ධානු ාවඤ් ච නිම් මිනිත් වා නටසමජ් ජාදීනි  ච් ඡන් තා මනුස් සා විය 
අභිසඞ් ඛගතන කාගයන ආ ච් ඡන් ති. තත් ථ කාමාවචරා අනභිසඞ් ඛගතනපි 
ආ න් තුං සක් ගකොන් ති ඔළාරිකරූපත් තා. තථා හි ගත කබළීකාරාහාර ක් ඛා, 
රූපාවචරා පන අනභිසඞ් ඛගතන කාගයන ආ න් තුං න සක් ගකොන් ති 
සුඛුමතරරූපත් තා. ගතසඤ් හි අතිසුඛුගමොව අත් ත ාගවො, න ගතන 

ඉරියාපථකප් පනං ගහොති. තස් මා බ්රහ් මගලොගකපි බ්රහ් මාගනො ගයභුගයයන 

නිම් මිතරූගපගනව පවත් තන් ති. මූලපටිසන් ධිරූපඤ් හි ගනසං අතිවිය 
සුඛුමමහාරූපං, ගකවලං තං චිත් තුප් පාදස් ස නිස ්සයාධිට් ඨානභූතං 
සණ් ඨානවන් තං හුත් වා තිට් ඨති. 

කෙවලෙප්පන් ති එත් ථ කෙවල-සද් දස් ස අනවගසසත් තං අත් ගථො, ෙප්ප-

සද් දස් ස සමන් ත ාගවො, තස් මා කෙවලෙප්පං වනසණ්ඩන් ති අනවගසසං 
සමන් තගතො වනසණ් ඩන් ති අත් ගථො. අනවගසසං ඵරිතුං සමත් ථස් සපි හි 
ඔ ාසස් ස ගකනචි කාරගණන එකගදසඵරණම් පි සියා, අයං පන සබ් බගසො 
ඵරතීති දස් ගසතුං සමන් තත් ගථො කප් ප-සද් ගදො  හිගතො. අථ වා ඊසං අසමත් ථං 
ගකවලකප් පං.   වගතො ප ාය අගනො ාසිතගමව හි පගදසං ගදවතා අත් තගනො 
ප ාය ඔ ාගසන් ති. න හි   වගතො ප ා කායචි ප ාය අභිභූයති, සූරියාදීනම් පි 

පන ප ං සා අභිභුයය තිට් ඨතීති. ඔභාකසත්වාති වත් ථාලඞ් කාරසරීරසමුට් ඨිතාය 
ආ ාය ඵරිත් වා, චන් ගදො විය සූරිගයො විය ච එගකො ාසං එකපජ් ගජොතං 
කරිත් වාති අත් ගථො. ගදවතානඤ් හි සරීරා ා දසද් වාදසගයොජනමත් තට් ඨානං 
තගතො භිගයයොපි ඵරිත් වා තිට් ඨති, තථා වත් ථා රණාදීසු සමුට් ඨිතා ප ා. 

චතුද්දිසාති චතූසු දිසාසු. යත්රහිනාමාති යං නාම. 

43. අඞ් ම ධාති උග ො අඞ්  ම ධරට් ඨවාසිගනො. ඉද්ධිපාටි ාරියන් ති 
ඉද් ධිභූතං පාටිහාරියං, න ආගදසනානුසාසනීපාටිහාරියන් ති අත් ගථො. තිවිධඤ් හි 
පාටිහාරියං ඉද් ධිපාටිහාරියං ආගදසනාපාටිහාරියං අනුසාසනීපාටිහාරියන් ති. 
තත් ථ ‘‘ඉධ භික් ඛු එගකොපි හුත් වා බහුධා ගහොති, බහුධාපි හුත් වා එගකො ගහොති 
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ආවි ාවං තිගරො ාව’’න් තිආදිනයප් පවත් තං )දී. නි. 1.238-239; ම. නි. 1.147; සං. 

නි. 2.70; 5.834) ඉද් ධිවිධගමව ඉද්ධිපාටි ාරියං. ‘‘ඉධ භික් ඛු පරසත් තානං 
පරපුග්  ලානං චිත් තම් පි ආදිසති, ගචතසිකම් පි ආදිසති, විතක් කිතම් පි ආදිසති, 

විචාරිතම් පි ආදිසති ‘එවම් පි ගත මගනො, ඉත් ථම් පි ගත 

මගනො’’’තිආදිනයප් පවත් තං )පටි. ම. 3.30) පරස් ස චිත් තං ඤත් වා කථනං 

ආකදසනාපාටි ාරියං. ‘‘ඉධ භික් ඛු එවමනුසාසති ‘එවං විතක් ගකථ, මා එවං 
විතක් කයිත් ථ, එවං මනසි කගරොථ, මා එවං මානසා කරිත් ථ, ඉදං පජහථ, ඉදං 
උපසම් පජ් ජ විහරථා’’’ති )පටි. ම. 3.30) එවමාදිනයප් පවත් තා සාවකානං 

බුද් ධානඤ් ච සබ් බකාලං ගදගසතබ් බධම් මගදසනා අනුසාසනීපාටි ාරියං. 

තත් ථ )උදා. අට් ඨ. 1) පාටිහාරියපදස් ස වචනත් ථං පටිපක් ඛහරණගතො 

රා ාදිකිගලසාපනයනගතො පාටි ාරියන් ති වදන් ති.   වගතො පන පටිපක් ඛා 
රා ාදගයො න සන් ති ගය හරිතබ් බා, පුථුජ් ජනානම් පි වි තූපක් කිගලගස 

අට් ඨගුණසමන් නා ගත චිත් ගත හතපටිපක් ගඛ ඉද් ධිවිධං වත් තති, තස් මා තත් ථ 

පවත් තගවොහාගරන ච න සක් කා ඉධ පාටිහාරියන් ති වත් තුං. සගච පන 
මහාකාරුණිකස ්ස   වගතො ගවගනයය තා ච කිගලසා පටිපක් ඛා, ගතසං 

හරණගතො පාටි ාරියන් ති වුත් තං, එවං සති යුත් තගමතං. අථ වා   වගතො ච 

සාසනස ්ස ච පටිපක් ඛා තිත් ථියා, ගතසං හරණගතො පාටි ාරියං. ගත හි 
දිට් ඨිහරණවගසන දිට් ඨිප් පකාසගන අසමත් ථ ාගවන ච 

ඉද් ධිආගදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා ගහොන් තීති. පටීති වා අයං සද් ගදො 
පච් ඡාති එතස් ස අත් ථං ගබොගධති ‘‘තස් මිං පටිපවිට් ඨම් හි, අඤ ්ගඤො ආ ඤ් ඡි 
බ්රාහ් මගණො’’තිආදීසු )චූළනි. වත් ථු ාථා 4) විය, තස් මා සමාහිගත චිත් ගත 
වි තූපක් කිගලගසන කතකිච් ගචන පච් ඡා හරිතබ් බං පවත් ගතතබ් බන් ති 
පටිහාරියං, අත් තගනො වා උපක් කිගලගසසු චතුත් ථජ් ඣානමග් ග හි හරිගතසු 
පච් ඡා හරණං පටිහාරියං, ඉද් ධිආගදසනානුසාසනිගයො ච වි තූපක් කිගලගසන 

කතකිච් ගචන සත් තහිතත් ථං පුන පවත් ගතතබ් බා, හරිගතසු ච අත් තගනො 
උපක් කිගලගසසු පරසත් තානං උපක් කිගලසහරණානි ගහොන් තීති පටිහාරියානි 

 වන් ති, පටිහාරියගමව පාටි ාරියං. පටිහාරිගය වා 

ඉද් ධිආගදසනානුසාසනීසමුදාගය  වං එගකකං පාටි ාරියන් ති වුච් චති. 
පටිහාරියං වා චතුත් ථජ් ඣානං මග් ග ො ච පටිපක් ඛහරණගතො, තත් ථ ජාතං 

නිමිත් තභූගත, තගතො වා ආ තන් ති පාටි ාරියං.ස්වාතනායාති ස ්ගව දාතබ් බස් ස 
අත් ථාය. 

44. පංසුකූලං උප්පන්නං ක ොතීති පරිගයසමානස් ස පටිලා වගසන 
උප් පන් නං ගහොති. විචිත් තපාටිහාරියදස් සනත් ථාව සා පරිගයසනා. යස් මා 
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පටුන 

පාණිනා ඵුට් ඨමත් ගත සා ගපොක් ඛරණී නිම් මිතා අගහොසි, තස් මා වුත් තං 

‘‘පාණිනාකපොක්ඛරණිං ඛණිත්වා’’ති. 

46-49. ජටිලාති තාපසා. ගත හි ජටාධාරිතාය ඉධ ‘‘ජටිලා’’ති වුත් තා. 

අන්තරට්ඨොසු හිමපාතසමකයති ගහමන් තස් ස උතුගනො අබ්  න් තරභූගත 

මාඝමාසස ්ස අවසාගන චතස් ගසො, ඵග් ගුණමාසස් ස ආදිම් හි චතස් ගසොති එවං 

උභින් නමන් තගර අට් ඨරත් තීසු හිමපතනකාගල. කනරඤ්ජරාය උම්මුජ්ජන්තීති 

ගකචි තස් මිං තිත් ථසම් මගත උදගක පඨමං නිමුග්  සකලසරීරා තගතො 

උම් මුජ් ජන් තා වුට් ඨහන් ති උප් පිලවන් ති. නිමුජ්ජන්තීති සසීසං උදගක ඔසීදන් ති. 

උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනම්පි ෙකරොන්තීති පුනප් පුනං උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනානිපි 
කගරොන් ති. තත් ථ හි ගකචි ‘‘එකුම් මුජ් ජගනගනව පාපසුද් ධි ගහොතී’’ති 
එවංදිට් ඨිකා, ගත උම් මුජ් ජනගමව කත් වා  ච් ඡන් ති. උම් මුජ් ජනං පන 

නිමුජ් ජනමන් තගරන නත් ථීති අවිනා ාවගතො නිමුජ් ජනම් පි ගත 
කගරොන් තිගයව. ගයපි ‘‘එකනිමුජ් ජගනගනව පාපසුද් ධි ගහොතී’’ති එවංදිට් ඨිකා, 
ගතපි එකවාරගමව නිමුජ් ජිත් වා වුත් තනගයගනව අවිනා ාවගතො උම් මුජ් ජනම් පි 
කත් වා පක් කමන් ති. අපගර ‘‘පුනප් පුනං උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනානි කත් වා 
නහාගත පාපසුද් ධි ගහොතී’’ති එවංදිට් ඨිකා, ගත කාගලන කාලං 
උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනානි කගරොන් ති. ගත සබ් ගබපි සන් ධාය වුත් තං 
‘‘උම් මුජ් ජන් තිපි නිමුජ් ජන් තිපි උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනම් පි කගරොන් තී’’ති. එත් ථ ච 
කිඤ් චාපි නිමුජ් ජනපුබ් බකං උම් මුජ් ජනං, නිමුජ් ජනගමව පන කගරොන් තා 
කතිපයා, උම් මුජ් ජනං තදු යඤ් ච කගරොන් තා බහූති ගතසං 
ගයභුයය ාවදස් සනත් ථං උම් මුජ් ජනං පඨමං වුත් තං. 

50-51. උදෙවා කෙොති උදගකොගඝො. කරණු තායාති රගජො තාය, 

රගජොකිණ් ණායාති වුත් තං ගහොති. කනවචකඛොත්වංෙස්සපඅර ාති එගතන 

තදා කස ්සපස් ස අගසක් ඛ ාවං පටික් ඛිපති, නාපි අර ත්තමග් සමාපන්කනොති 

එගතන ගසක් ඛ ාවං. උ ගයනපිස් ස අනරිය ාවගමව දීගපති. සාපිකතපටිපදා

නත්ථි, යායත්වං අර ා වා අස්සසි අර ත්තමග් ං වා සමාපන්කනොති ඉමිනා 

පනස ්ස කලයාණපුථුජ් ජන ාවම් පි පටික් ඛිපති. තත් ථ පටිපදාති 

සීලවිසුද් ධිආදගයො ඡ විසුද් ධිගයො. පටිපජ් ජති එතාය අරියමග් ග ොති පටිපදා.

අස්සසීති  ගවයයාසි. චිරපටිොති චිරකාලගතො පට් ඨාය, නා දමනගතො 

පට් ඨායාති අත් ගථො. ඛාරිොජමිස්සන් ති එත් ථ ඛාරීති 

අරණීකමණ් ඩලුසූචිආදගයො තාපසපරික් ඛාරා, තං හරණකාජං ඛාරිොජං.

අග්ගිහතමිස්සන් ති දබ් බිආදිඅග් ගිපූගජොපකරණං. 
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52-53. උපසග්ක ොති උපද් දගවො. ඉදානි අඩ් ඪුඩ් ඪානි පාටිහාරියසහස් සානි 

එකගතො  ගණත් වා දස් ගසතුං ‘‘භ වකතොඅධිට්ඨාකනනපඤ්චෙට්ඨසතානින 

ඵාලයිංසූ’’තිආදි ආරද් ධං. නා දමනාදීනි පන ගසොළස පාටිහාරියානි ඉධ න 
 ණිතානි, ගතහි සද් ධිං ගසොළසාතිගරකඅඩ් ඪුඩ් ඪපාටිහාරියසහස් සානීති 
ගවදිතබ් බං. 

ආදිත්තපරියායසුත්තවණ්ණනා 

54. ඉදානි තස් ස භික් ඛුසහස් සස් ස ආදිත් තපරියායගදසනාය 

අරහත් තප් පත් තිං දස් ගසතුං ‘‘අථ කඛො භ වා’’තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ  යායං

වි රති යාසීකසති  යානාමිකාය නදියා අවිදූගර  වත් තා  ාගමො  යා නාම, 

තස් සං  යායං විහරති. සමීපත් ගථ ගචතං භුම් මවචනං.  යා ාමස් ස හි අවිදූගර 
 යාති එකා ගපොක් ඛරණීපි අත් ථි නදීපි  යාසීසනාමගකො හත් ථිකුම්  සදිගසො 
පිට් ඨිපාසාගණොපි. යත් ථ භික් ඛුසහස ්සස ්ස ඔකාගසො පගහොති,   වා තත් ථ 

විහරති. ගතන වුත් තං ‘‘ යාසීකස’’ති,  යා ාමස් ස ආසන් ගන  යාසීසනාමගක 

පිට් ඨිපාසාගණ විහරතීති වුත් තං ගහොති. භික්ඛූ ආමන්කතසීති ගතසං 
සප් පායධම් මගදසනං විචිනිත් වා තං ගදගසස් සාමීති ආමන් ගතසි.   වා හි තං 
ඉද් ධිමයපත් තචීවරධරං සමණසහස් සං ආදාය  යාසීසං  න් ත් වා ගතන 

පරිවාරිගතො නිසීදිත් වා ‘‘කතරා නු ගඛො එගතසං ධම් මකථා සප් පායා’’ති 
චින් ගතන් ගතො ‘‘ඉගම සායං පාතං අග් ගිං පරිචරන් ති, ඉගමසං ද් වාදසායතනානි 
ආදිත් තානි සම් පජ් ජලිතානි විය කත් වා දස් ගසස් සාමි, එවං ඉගම අරහත් තං 
පාපුණිතුං සක් ඛිස ්සන් තී’’ති සන් නිට් ඨානමකාසි. අථ ගනසං තථා ගදගසතුං 
‘‘සබ් බං, භික් ඛගව, ආදිත් ත’’න් තිආදිනා ඉමං ආදිත් තපරියායං අ ාසි. 

තත් ථ )සං. නි. අට් ඨ. 3.4.23) සබ් බං නාම චතුබ් බිධං සබ් බසබ් බං 
ආයතනසබ් බං සක් කායසබ් බං පගදසසබ් බන් ති. තත් ථ – 

‘‘න තස් ස අද් දිට් ඨමිධත් ථි කිඤ් චි; 

අගථො අවිඤ් ඤාතමජානිතබ් බං; 
සබ් බං අභිඤ් ඤාසි යදත් ථි ගනයයං; 
තථා ගතො ගතන සමන් තචක් ඛූ’’ති )මහානි. 156; චූළනි. 
ගධොතකමාණවපුච් ඡානිද් ගදස 32; පටි. ම. 1.121) – 

ඉදං සබ්බසබ්බං නාම. ‘‘සබ් බං ගවො, භික් ඛගව, ගදගසස ්සාමි, තං සුණාථා’’ති 

)සං. නි. 4.23) ඉදං ආයතනසබ්බං නාම. ‘‘සබ් බධම් මමූලපරියායං ගවො, 

භික් ඛගව, ගදගසස ්සාමී’’ති )ම. නි. 1.1) ඉදං සක්ොයසබ්බං නාම. 
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‘‘සබ් බධම් ගමසු වා පඨමසමන් නාහාගරො උප් පජ් ජති චිත් තං මගනො මානසං 

තජ් ජා මගනොවිඤ් ඤාණධාතූ’’ති ඉදං පකදසසබ්බං නාම. ඉති 

පඤ ්චාරම් මණමත් තං පගදසසබ් බං, ගතභූමකා ධම් මා සක් කායසබ් බං, 
චතුභූමකා ධම් මා ආයතනසබ් බං, යං කිඤ් චි ගනයයං සබ් බසබ් බං. පගදසසබ් බං 
සක් කායසබ් බං න පාපුණාති තස් ස ගතභූමකධම් ගමසුපි එකගදසස් ස 
අසඞ්  ණ් හනගතො. සක් කායසබ් බං ආයතනසබ් බං න පාපුණාති 
ගලොකුත් තරධම් මානං අසඞ්  ණ් හනගතො. ආයතනසබ් බං සබ් බසබ් බං න 
පාපුණාති. කස ්මා? යස් මා ආයතනසබ් ගබන චතුභූමකධම් මාව පරිග්  හිතා, න 

ලක් ඛණපඤ ්ඤත් තිගයොති. ඉමස් මිං පන සුත් ගත ආයතනසබ් බං අධිප් ගපතං, 
තත් ථාපි ඉධ විපස් සනුප ධම් මාව  ගහතබ් බා. 

චක්ඛූති )ධ. ස. අට් ඨ. 596; සං. නි. අට් ඨ. 3.4.1) ද් ගව චක් ඛූනි ඤාණචක් ඛු 
ගචව මංසචක් ඛු ච. තත් ථ ඤාණචක් ඛු පඤ ්චවිධං බුද් ධචක් ඛු ධම් මචක් ඛු 

සමන් තචක් ඛු දිබ් බචක් ඛු පඤ ්ඤාචක් ඛූති. ගතසු බුද්ධචක්ඛු නාම 
ආසයානුසයඤාණඤ් ගචව ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තඤාණඤ් ච, යං ‘‘බුද් ධචක් ඛුනා 

ගලොකං ගවොගලොගකන් ගතො’’ති )දී. නි. 2.69; ම. නි. 1.283) ආ තං. ධම්මචක්ඛු 

නාම ගහට් ඨිමා තගයො මග්  ා තීණි ච ඵලානි, යං ‘‘විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං 

උදපාදී’’ති )දී. නි. 1.355; සං. නි. 5.1081) ආ තං. සමන්තචක්ඛු නාම 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, යං ‘‘පාසාදමාරුය් හ සමන් තචක් ඛූ’’ති )දී. නි. 2.70; ම. 

නි. 1.282) ආ තං. දිබ්බචක්ඛු නාම ආගලොකවඩ් ඪගනන උප් පන් නඤාණං, යං 

‘‘දිබ් ගබන චක් ඛුනා විසුද් ගධනා’’ති )ම. නි. 1.148, 284) ආ තං. පඤ්ඤාචක්ඛු 

නාම චතුසච් චපරිච් ගඡදකඤාණං, යං ‘‘චක් ඛුං උදපාදී’’ති )සං. නි. 5.1081; 

මහාව. 15) ආ තං. මංසචක් ඛුපි දුවිධං සසම්  ාරචක් ඛු පසාදචක් ඛූති. ගතසු 
ය් වායං අක් ඛිකූපගක අක් ඛිපටගලහි පරිවාරිගතො මංසපිණ් ගඩො, යත් ථ චතස ්ගසො 
ධාතුගයො වණ් ණ න් ධරගසොජා සම්  ගවො ජීවිතං  ාගවො චක් ඛුප් පසාගදො 
කායප් පසාගදොති සඞ් ගඛපගතො ගතරස සම්  ාරා ගහොන් ති, විත් ථාරගතො පන 

චතස ්ගසො ධාතුගයො වණ් ණ න් ධරගසොජා සම්  ගවොති ඉගම නව 
චතුසමුට් ඨානවගසන ඡත් තිංස, ජීවිතං  ාගවො චක් ඛුප් පසාගදො කායප් පසාගදොති 
ඉගම කම් මසමුට් ඨානා තාව චත් තාගරොති චත් තාලීස සම්  ාරා ගහොන් ති, ඉදං 

සසම්භාරචක්ඛු නාම. යං පගනත් ථ ගසතමණ් ඩලපරිච් ඡින් ගනන 
කණ් හමණ් ඩගලන පරිවාරිගත දිට් ඨිමණ් ඩගල සන් නිවිට් ඨං රූපදස් සනසමත් ථං 

පසාදමත් තං, ඉදං පසාදචක්ඛු නාම. තස් ස තගතො පගරසඤ් ච ගසොතාදීනං 

විත් ථාරකථා විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 2.436) වුත් තාව. 
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පටුන 

තත් ථ යදිදං පසාදචක් ඛු, තඤ් ච  ගහත් වා   වා ‘‘චක්ඛු

ආදිත්ත’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ආදිත්තන් ති පදිත් තං, සම් පජ් ජලිතං එකාදසහි 
අග් ගීහි එකජාලීභූතන් ති අත් ගථො. චක් ඛුසන් නිස ්සිතං විඤ් ඤාණං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, චක් ඛුස් ස වා කාරණභූතස් ස විඤ් ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. 
කාමං රූපාගලොකමනසිකාරාදගයොපි තස් ස විඤ් ඤාණස ්ස කාරණං, ගත පන 
සාධාරණකාරණං, චක් ඛු අසාධාරණන් ති අසාධාරණකාරගණනායං නිද් ගදගසො 

යථා ‘‘යවඞ් කුගරො’’ති. කසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපි එගසව නගයො. 

චක් ඛුසන් නිස ්සිගතො ඵස් ගසො චක්ඛුසම්ඵස්කසො, 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසම් පයුත් තඵස ්සස් ගසතං අධිවචනං. කසොතසම්ඵස්සාදීසුපි 

එගසව නගයො. චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති කවදයිතන් ති චක් ඛුසම් ඵස් සං 
මූලපච් චයං කත් වා උප් පන් නා 
සම් පටිච් ඡනසන් තීරණගවොට් ඨබ් බනජවනගවදනා. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසම් පයුත් තාය පන ගවදනාය චක් ඛුසම් ඵස් සස් ස පච් චය ාගව 
වත් තබ් බගමව නත් ථි. චක් ඛුසම් ඵස ්ගසො හි සහජාතාය ගවදනාය 
සහජාතාදිවගසන, අසහජාතාය උපනිස් සයාදිවගසන පච් චගයො ගහොති. ගතගනව 

‘‘චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා උප් පජ් ජති ගවදයිතං සුඛං වා දුක් ඛං වා අදුක් ඛමසුඛං 

වා’’ති වුත් තං. කසොතද්වාරකවදනාදීසුපි එගසව නගයො. එත් ථ පන මකනොති 

 වඞ්  චිත් තං මගනොද් වාරස ්ස අධිප් ගපතත් තා. ධම්මාති ධම් මාරම් මණං. 

මකනොවිඤ්ඤාණන් ති සහාවජ් ජනකං ජවනං. මකනොසම්ඵස්කසොති 

 වඞ්  සහජාගතො ඵස් ගසො. කවදයිතන් ති ආවජ් ජනගවදනාය සද් ධිං 
ජවනගවදනා.  වඞ්  සම් පයුත් තාය පන ගවදනාය  හගණ වත් තබ් බගමව 

නත් ථි. ආවජ් ජනං වා  වඞ්  ගතො අගමොගචත් වා මකනොති සාවජ් ජනං  වඞ්  ං 

දට් ඨබ් බං. ධම්මාති ධම් මාරම් මණගමව. මකනොවිඤ්ඤාණන් ති ජවනවිඤ් ඤාණං. 

මකනොසම්ඵස්කසොති  වඞ්  ාවජ් ජනසහජාගතො ඵස් ගසො. කවදයිතන් ති 
ජවනසහජාතා ගවදනා,  වඞ්  ාවජ් ජනසහජාතාපි වට් ටතිගයව. 

රා ග්ගිනාතිආදීසු රාග ොව අනුදහනට් ගඨන අග් ගීති රා ග්ගි. රාග ො හි 
තිඛිණං හුත් වා උප් පජ් ජමාගනො සත් ගත අනුදහති ඣාගපති, තස් මා ‘‘අග් ගී’’ති 
වුච් චති. ඉතගරසුපි ද් වීසු එගසව නගයො. තත්රිමානි වත් ථූනි )දී. නි. අට් ඨ. 3.305; 

වි . අට් ඨ. 924) – එකා දහරභික් ඛුනී චිත් තලපබ් බතවිහාගර උගපොසථා ාරං 
 න් ත් වා ද් වාරපාලරූපං ඔගලොකයමානා ඨිතා. අථස් සා අන් ගතො රාග ො 
තිඛිණතගරො හුත් වා උප් පන් ගනො, තස් මා තංසමුට් ඨානා ගතගජොධාතු අතිවිය 

තිඛිණ ාගවන සද් ධිං අත් තනා සහජාතධම් ගමහි හදයපගදසං ඣාගපසි යථා තං 
බාහිරා ගතගජොධාතු සන් නිස ්සයං, ගතන සා භික් ඛුනී ඣායිත් වා කාලමකාසි. 
භික් ඛුනිගයො  ච් ඡමානා ‘‘අයං දහරා ඨිතා, පක් ගකොසථ න’’න් ති ආහංසු. එකා 
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  194 

පටුන 

 න් ත් වා ‘‘කස ්මා ඨිතාසී’’ති හත් ගථ  ණ් හි.  හිතමත් තා පරිවත් තිත් වා පපතා. 
ඉදං තාව රා ස් ස අනුදහනතාය වත් ථු. 

ගදොසස ්ස පන අනුදහනතාය මගනොපගදොසිකා ගදවා දට් ඨබ් බා. ගතසු )දී. නි. 
අට් ඨ. 1.47-48) කිර එගකො ගදවපුත් ගතො ‘‘නක් ඛත් තං කීළිස් සාමී’’ති සපරිවාගරො 
රගථන වීථිං පටිපජ් ජති. අථඤ් ගඤො නික් ඛමන් ගතො තං පුරගතො  ච් ඡන් තං 
දිස ්වා ‘‘ග ො අයං කපගණො අදිට් ඨපුබ් බං විය එතං දිස් වා පීතියා උද් ධුමාගතො විය 
භිජ් ජමාගනො විය ච  ච් ඡතී’’ති කුජ් ඣති. පුරගතො  ච් ඡන් ගතොපි නිවත් තිත් වා තං 
කුද් ධං දිස ්වා කුද් ධා නාම සුවිජානා ගහොන් තීති කුද් ධ ාවමස් ස ඤත් වා ‘‘ත් වං 
කුද් ගධො මය් හං කිං කරිස ්සසි, අයං සම් පත් ති මයා දානසීලාදීනං වගසන ලද් ධා, 
න තුය් හං වගසනා’’ති පටිකුජ් ඣති. එකස් මිඤ ්හි කුද් ගධ ඉතගරො අකුද් ගධො 
රක් ඛති. කුද් ධස ්ස හි ගසො ගකොගධො ඉතරස් මිං අකුජ් ඣන් ගත අනුපාදාගනො 
එකවාරගමව උප් පත් තියා අනාගසවගනො චාගවතුං න සක් ගකොති, උදකං පත් වා 
අග් ගි විය නිබ් බායති, තස් මා අකුද් ගධො තං චවනගතො රක් ඛති. උග ොසු පන 
කුද් ගධසු එකස් ස ගකොගධො ඉතරස් ස පච් චගයො ගහොති, තස් සපි ගකොගධො 
ඉතරස ්ස පච් චගයො ගහොතීති උග ො කන් දන් තානංගයව ඔගරොධානං චවන් ති. 
උග ොසු හි කුද් ගධසු භිගයයො භිගයයො අඤ් ඤමඤ් ඤම් හි පරිවඩ් ඪනවගසන 
තිඛිණසමුදාචාගරො නිස ්සයදහනරගසො ගකොගධො උප් පජ් ජමාගනො හදයවත් ථුං 
නිද් දහන් ගතො අච් චන් තසුඛුමාලං කරජකායං විනාගසති, තගතො සකගලොපි 
අත් ත ාගවො අන් තරධායති. ඉදං ගදොසස ්ස අනුදහනතාය වත් ථු. 

ගමොහස ්ස පන අනුදහනතාය ඛිඩ් ඩාපගදොසිකා ගදවා දට් ඨබ් බා. 
ගමොහවගසන හි ගතසං සතිසම් ගමොගසො ගහොති, තස් මා ඛිඩ් ඩාවගසන 
ආහාරකාලං අතිවත් ගතත් වා කාලං කගරොන් ති. ගත )දී. නි. අට් ඨ. 1.45-46) කිර 
පුඤ ්ඤවිගසසාධි ගතන මහන් ගතන අත් තගනො සිරිවි ගවන නක් ඛත් තං 
කීළන් තා තාය සම් පත් තිමහන් තතාය ‘‘ආහාරං පරිභුඤ් ජිම් හ, න 

පරිභුඤ් ජිම් හා’’තිපි න ජානන් ති. අථ එකාහාරාතික් කමනගතො පට් ඨාය 
නිරන් තරං ඛාදන් තාපි පිවන් තාපි චවන් තිගයව න තිට් ඨන් ති. කස ්මා? 

කම් මජගතජස් ස බලවතාය. මනුස ්සානඤ් හි කම් මජගතගජො මන් ගදො, 
කරජකාගයො බලවා. ගතසං ගතජස් ස මන් දතාය කරජකායස් ස බලවතාය 
සත් තාහම් පි අතික් කමිත් වා උණ් ගහොදකඅච් ඡයාගුආදීහි සක් කා වත් ථුං 
උපත් ථම් ග තුං. ගදවානං පන ගතගජො බලවා ගහොති 
උළාරපුඤ් ඤනිබ් බත් තත් තා උළාර රුසිනිද් ධසුධාහාරජිරණගතො ච, කරජං 
මන් දං මුදුසුඛුමාල ාවගතො. ගතගනව හි   වා ඉන් දසාලගුහායං පකතිපථවියං 
පතිට් ඨාතුං අසක් ගකොන් තං සක් කං ගදවරාජානං ‘‘ඔළාරිකකායං අධිට් ඨාහී’’ති 
ආහ, තස් මා ගත එකං ආහාරගවලං අතික් කමිත් වා සණ් ඨාතුං න සක් ගකොන් ති. 
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යථා නාම ගිම් හානං මජ් ඣන් හිගක තත් තපාසාගණ ඨපිතං පදුමං වා උප් පලං වා 
සායන් හසමගය ඝටසගතනපි සිඤ් චියමානං පාකතිකං න ගහොති විනස් සතිගයව, 

එවගමව පච් ඡා නිරන් තරං ඛාදන් තාපි පිවන් තාපි චවන් තිගයව න තිට් ඨන් ති. 

ගකො පන ගතසං ආහාගරො, කා ආහාරගවලාති? සබ් ගබසම් පි 
කාමාවචරගදවානං සුධා ආහාගරො, ගසො ගහට් ඨිගමහි ගහට් ඨිගමහි උපරිමානං 
උපරිමානං පණීතතගමො ගහොති. තං යථාසකං දිවසවගසන දිවගස දිවගස 
භුඤ ්ජන් ති. ගකචි පන ‘‘බිළාරපදප් පමාණං සුධාහාරං භුඤ ්ජන් ති. ගසො ජිව් හාය 
ඨපිතමත් ගතො යාව ගකසග්  නඛග්  ා කායං ඵරති, ගතසංගයව දිවසවගසන 
සත් තදිවසං යාපනසමත් ගථොව ගහොතී’’ති වදන් ති. 

ගක පන ගත ඛිඩ් ඩාපගදොසිකා නාම ගදවාති? ඉගම නාමාති අට් ඨකථායං 
විචාරණා නත් ථි, ‘‘කම් මජගතගජො බලවා ගහොති, කරජං මන් ද’’න් ති 
අවිගසගසන වුත් තත් තා පන ගය ගකචි කබළීකාරාහාරූපජීවිගනො එවං 
කගරොන් ති, ගත එවං චවන් තීති ගවදිතබ් බා. ගකචි පනාහු 

‘‘නිම් මානරතිපරනිම් මිතවසවත් තිගනො ගත ගදවා. ඛිඩ් ඩාය 
පදුස ්සනමත් ගතගනව ගහගත ඛිඩ් ඩාපගදොසිකාති වුත් තා’’ති. මගනොපගදොසිකා 
පන චාතුමහාරාජිකාති අට් ඨකථායගමව වුත් තං. ගකචි පන ‘‘ඛිඩ් ඩාපගදොසිකාපි 
චාතුමහාරාජිකාගයවා’’ති වදන් ති. එවං තාව රා ාදගයො තගයො අනුදහනට් ගඨන 
‘‘අග් ගී’’ති ගවදිතබ් බා. ජාතිආදිත් තයං පන නානප් පකාරදුක් ඛවත් ථු ාගවන 
අනුදහනගතො අග් ගි. ගසොකාදීනං අනුදහනතා පාකටාගයව. ගසසගමත් ථ 
වුත් තනයගමව. ඉති ඉමස ්මිං සුත් ගත දුක් ඛලක් ඛණං කථිතං චක් ඛාදීනං 
එකාදසහි අග් ගීහි ආදිත් ත ාගවන දුක් ඛමතාය දුක් ඛ ාවස ්ස කථිතත් තා. 

ආදිත් තපරියායසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උරුගවලපාටිහාරියකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

 

බිම්බිසාරසමා මෙථාවණ්ණනා 

55. ඉදානි ‘‘අථ ගඛො   වා  යාසීගස යථාභිරන් තං විහරිත් වා’’තිආදීසු යා 

සා අනුත් තානපදවණ් ණනා, තං දස් ගසතුං ‘‘ලට්ඨිවකනති තාලුයයාකන’’තිආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ තාලුයයාකනති තාලරුක් ඛානං බහු ාවගතො එවංලද් ධනාගම 

උයයාගන. අප්කපෙච්කච කයන භ වා කතනඤ්ජලං පණාකමත්වාතිආදීසු 
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අඤ්ජලං පණාකමත්වාති ගය උ ගතොපක් ඛිකා, ගත සන් ධාගයතං වුත් තං. ගත 
කිර එවං චින් තයිංසු ‘‘සගච ගනො මිච් ඡාදිට් ඨිකා ගචොගදස් සන් ති ‘කස ්මා තුම් ගහ 
සමණං ග ොතමං වන් දිත් ථා’ති, ගතසං ‘කිං අඤ් ජලිමත් තකරගණනපි වන් දිතං 
ගහොතී’ති වක් ඛාම. සගච ගනො සම් මාදිට් ඨිකා ගචොගදස් සන් ති ‘කස ්මා   වන් තං 
න වන් දිත් ථා’ති, ‘කිං සීගසන භූමිං පහරන් ගතගනව වන් දිතං ගහොති, නනු 

අඤ ්ජලිකම් මම් පි වන් දනා එවා’ති වක් ඛාමා’’ති. නාමක ොත්තං සාකවත්වාති 
‘‘ග ො ග ොතම, අහං අසුකස් ස පුත් ගතො දත් ගතො නාම මිත් ගතො නාම ඉධ 
ආ ගතො’’ති වදන් තා නාමං සාගවන් ති නාම, ‘‘ග ො ග ොතම, අහං වාගසට් ගඨො 
නාම කච් චාගනො නාම ඉධා ගතො’’ති වදන් තා ග ොත් තං සාගවන් ති නාම. එගත 
කිර දලිද් දා ජිණ් ණකුලපුත් තා පරිසමජ් ගඣ නාමග ොත් තවගසන පාකටා 
 විස ්සාමාති එවං අකංසු. ගය පන තුණ් හීභූතා නිසීදිංසු, ගත ගකරාටිකා ගචව 
අන් ධබාලා ච. තත් ථ ගකරාටිකා ‘‘එකං ද් ගව කථාසල් ලාගප කගරොන් ගත 
විස් සාසිගකො ගහොති, අථ විස් සාගස සති එකං ද් ගව භික් ඛා අදාතුං න යුත් ත’’න් ති 
තගතො අත් තානං ගමොගචන් තා තුණ් හී නිසීදන් ති. අන් ධබාලා අඤ් ඤාණතාගයව 
අවක් ඛිත් තා මත් තිකාපිණ් ගඩො විය යත් ථ කත් ථචි තුණ් හීභූතා නිසීදන් ති. 

කිසකෙොවදාකනොති එත් ථ කිසකානං ඔවදාගනො කිසකෙොවදාකනොති ඉමං 

තාව අත් ථවිකප් පං දස් ගසතුං ‘‘තාපසචරියාය කිසසරීරත්තා’’තිආදි වුත් තං. 

අග්ගිහත්තන් ති අග් ගිපරිචරණං. රූපාදගයොව ඉධ කාමනීයට් ගඨන ‘‘කාමා’’ති 

වුත් තාති ආහ ‘‘එකත රූපාදකයො ොකම’’ති. යඤ්ඤා අභිවදන්තීති යා ගහතු 

ඉජ් ඣන් තීති වදන් ති. උපධීසූති එත් ථ චත් තාගරො උපධී කාමුපධි ඛන් ධුපධි 
කිගලසුපධි අභිසඞ් ඛාරුපධීති. කාමාපි හි ‘‘යං පඤ ්ච කාමගුගණ පටිච් ච 
උප් පජ් ජති සුඛං ගසොමනස් සං, අයං කාමානං අස් සාගදො’’ති )ම. නි. 1.167) එවං 
වුත් තස ්ස සුඛස් ස අධිට් ඨාන ාවගතො උපධීයති එත් ථ සුඛන් ති ඉමිනා 
වචනත් ගථන ‘‘උපධී’’ති වුච් චන් ති. ඛන් ධාපි ඛන් ධමූලකස් ස දුක් ඛස් ස 
අධිට් ඨාන ාවගතො, කිගලසාපි අපායදුක් ඛස් ස අධිට් ඨාන ාවගතො, අභිසඞ් ඛාරාපි 
 වදුක් ඛස ්ස අධිට් ඨාන ාවගතො ‘‘උපධී’’ති වුච් චන් ති, ගතසු ඛන් ධුපධි 

ඉධාධිප් ගපගතොති ආහ ‘‘ඛන්ධුපධීසු මලන්ති ඤත්වා’’ති. යඤ්ඤා මලකමව

වදන්තීති යා ගහතු මලගමව ඉජ් ඣතීති වදන් ති. යිට්කඨති මහායාග . හකතති 

දිවගස දිවගස කත් තබ් බඅග් ගිපරිචරගණ. ොමභකව අසත්තන් ති කාම ගව 
අලග්  ං, තබ් බිනිමුත් තන් ති වුත් තං ගහොති. 

57-58. ආසීසනාති පත් ථනා. දිබ් බසුවණ් ගණසුපි සිඞ් ගීසුවණ් ණස් ස 

සබ් බගසට් ඨත් තා ‘‘සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්කණො’’ති වුත් තං. යගථව හි 
මනුස් සපරිග ොග  සුවණ් ගණ යුත් තිකතං හීනං, තගතො රසවිද් ධං ගසට් ඨං, 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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රසවිද් ධගතො ආකරුප් පන් නං, තගතො යං කිඤ් චි දිබ් බං ගසට් ඨං, එවං 
දිබ් බසුවණ් ගණසුපි චාමීකරගතො සාතකුම්  ං, සාතකුම්  ගතො ජම් බුනදං, 

ජම් බුනදගතො සිඞ් ගීසුවණ් ණං, තස් මා තං සබ් බගසට් ඨං. සිඞ්ගීනික්ඛන් ති ච 
නික් ඛපරිමාගණන සිඞ් ගීසුවණ් ගණන කතං සුවණ් ණපට් ටං. ඌනකනික් ගඛන 
කතඤ ්හි ඝට් ටනමජ් ජනක් ඛමං න ගහොති, අතිගරගකන කතං ඝට් ටනමජ් ජනං 
ඛමති, වණ් ණවන් තං පන න ගහොති, ඵරුසධාතුකං ඛායති, නික් ගඛන කතං 
ඝට් ටනමජ් ජනඤ් ගචව ඛමති වණ් ණවන් තඤ් ච ගහොති. නික් ඛං පන 

වීසතිසුවණ් ණන් ති ගකචි. පඤ් චවීසතිසුවණ් ණන් ති අපගර. 

මජ්ඣිමනිොයට්ඨෙථායං පන ‘‘නික් ඛං නාම පඤ් චසුවණ් ණා’’ති වුත් තං. 

සුවණ්කණො නාම චතුධරණන් ති වදන් ති. 

දසසුඅරියවාකසසුවුත්ථවාකසොති – 

‘‘ඉධ, (දී. නි. 3.348; අ. නි. 10.20) භික් ඛගව, භික් ඛු 

පඤ ්චඞ්  විප් පහීගනො ගහොති ඡළඞ්  සමන් නා ගතො එකාරක් ගඛො 
චතුරාපස ්ගසගනො පනුණ් ණපච් ගචකසච් ගචො සමවයසට් ගඨසගනො 
අනාවිලසඞ් කප් ගපො පස් සද් ධකායසඞ් ඛාගරො සුවිමුත් තචිත් ගතො 
සුවිමුත් තපඤ් ගඤො. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු පඤ් චඞ්  විප් පහීගනො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛුගනො කාමච් ඡන් ගදො පහීගනො ගහොති, බයාපාගදො පහීගනො 
ගහොති, ථිනමිද් ධං පහීනං ගහොති, උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීනං ගහොති, 

විචිකිච් ඡා පහීනා ගහොති. එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු පඤ ්චඞ්  විප් පහීගනො 
ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු ඡළඞ්  සමන් නා ගතො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛු චක් ඛුනා රූපං දිස් වා ගනව සුමගනො ගහොති න දුම් මගනො, 
උගපක් ඛගකො විහරති සගතො සම් පජාගනො. ගසොගතන සද් දං 
සුත් වා…ගප.… ඝාගනන  න් ධං ඝායිත් වා… ජිව් හාය රසං සායිත් වා… 

කාගයන ගඵොට් ඨබ් බං ඵුසිත් වා… මනසා ධම් මං විඤ් ඤාය ගනව සුමගනො 
ගහොති න දුම් මගනො, උගපක් ඛගකො විහරති සගතො සම් පජාගනො. එවං ගඛො, 
භික් ඛගව, භික් ඛු ඡළඞ්  සමන් නා ගතො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු එකාරක් ගඛො ගහොති? ඉධ, භික් ඛගව, 

භික් ඛු සතාරක් ගඛන ගචතසා සමන් නා ගතො ගහොති. එවං ගඛො, භික් ඛගව, 

භික් ඛු එකාරක් ගඛො ගහොති. 
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‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු චතුරාපස් ගසගනො ගහොති? ඉධ, භික් ඛගව, 

භික් ඛු සඞ් ඛාගයකං පටිගසවති, සඞ් ඛාගයකං අධිවාගසති, සඞ් ඛාගයකං 
පරිවජ් ගජති, සඞ් ඛාගයකං විගනොගදති. එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු 
චතුරාපස ්ගසගනො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු පනුණ් ණපච් ගචකසච් ගචො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛු යානි තානි පුථුසමණබ්රාහ් මණානං පුථුපච් ගචකසච් චානි, 

සබ් බානි තානි නුණ් ණානි ගහොන් ති පනුණ් ණානි චත් තානි වන් තානි 

මුත් තානි පහීනානි පටිනිස් සට් ඨානි. එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු 

පනුණ් ණපච් ගචකසච් ගචො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු සමවයසට් ගඨසගනො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛුගනො කාගමසනා පහීනා ගහොති,  ගවසනා පහීනා ගහොති, 

බ්රහ් මචරිගයසනා පටිප් පස් සද් ධා. එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු 
සමවයසට් ගඨසගනො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු අනාවිලසඞ් කප් ගපො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛුගනො කාමසඞ් කප් ගපො පහීගනො ගහොති, 

බයාපාදසඞ් කප් ගපො පහීගනො ගහොති, විහිංසාසඞ් කප් ගපො පහීගනො ගහොති. 
එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු අනාවිලසඞ් කප් ගපො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු පස් සද් ධකායසඞ් ඛාගරො ගහොති? ඉධ, 

භික් ඛගව, භික් ඛු සුඛස ්ස ච පහානා දුක් ඛස ්ස ච පහානා පුබ් ගබව 

ගසොමනස ්සගදොමනස් සානං අත් ථඞ්  මා අදුක් ඛමසුඛං 
උගපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති. එවං ගඛො, 
භික් ඛගව, භික් ඛු පස් සද් ධකායසඞ් ඛාගරො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු සුවිමුත් තචිත් ගතො ගහොති? ඉධ, භික් ඛගව, 

භික් ඛුගනො රා ාචිත් තං විමුත් තං ගහොති, ගදොසා චිත් තං විමුත් තං ගහොති, 

ගමොහා චිත් තං විමුත් තං ගහොති. එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු 
සුවිමුත් තචිත් ගතො ගහොති. 

‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, භික් ඛු සුවිමුත් තපඤ් ගඤො ගහොති? ඉධ, භික් ඛගව, 

භික් ඛු ‘රාග ො ගම පහීගනො උච් ඡින් නමූගලො තාලාවත් ථුකගතො 
අන ාවංකගතො ආයතිං අනුප් පාදධම් ගමො’ති පජානාති, ‘ගදොගසො ගම 
පහීගනො…ගප.… ගමොගහො ගම පහීගනො උච් ඡින් නමූගලො 
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තාලාවත් ථුකගතො අන ාවංකගතො ආයතිං අනුප් පාදධම් ගමො’ති පජානාති. 
එවං ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛු සුවිමුත් තපඤ් ගඤො ගහොතී’’ති )දී. නි. 3.348; අ. 
නි. 10.20) – 

එවමා ගතසු දසසු අරියවාගසසු වුත් ථවාගසො. 

තත් ථ වසන් ති එත් ථාති වාසා, අරියානං එව වාසාති අරියවාසා අනරියානං 
තාදිසානං වාසානං අසම්  වගතො. අරියාති ගචත් ථ උක් කට් ඨනිද් ගදගසන 

ඛීණාසවා  හිතා. එොරක්කඛොති එකා සතිසඞ් ඛාතා ආරක් ඛා එතස් සාති 
එකාරක් ගඛො. ඛීණාසවස ්ස )දී. නි. අට් ඨ. 3.348; අ. නි. අට් ඨ. 3.10.20) හි තීසු 
ද් වාගරසු සබ් බකාගල සති ආරක් ඛකිච් චං සාගධති. ගතගනවස් ස චරගතො ච 
තිට් ඨගතො ච සුත් තස් ස ච ජා රස් ස ච සතතං සමිතං ඤාණදස් සනං පච් චුපට් ඨිතං 
ගහොතීති වුච් චති. 

චතුරාපස්කසකනොති චත් තාරි අපස් ගසනානි අපස් සයා එතස් සාති 

චතුරාපස ්ගසගනො. සඞ්ඛායාති ඤාගණන )දී. නි. අට් ඨ. 3.308). පටිකසවතීති 
ඤාගණන ඤත් වා ගසවිතබ් බයුත් තකගමව ගසවති. තස් ස විත් ථාගරො ‘‘පටිසඞ් ඛා 
ගයොනිගසො චීවරං පරිභුඤ් ජතී’’තිආදිනා )ම. නි. 1.23; අ. නි. 6.58) නගයන 

ගවදිතබ් ගබො. සඞ්ඛාකයෙං අධිවාකසතීති ඤාගණන ඤත් වා 
අධිවාගසතබ් බයුත් තකගමව අධිවාගසති. විත් ථාගරො පගනත් ථ ‘‘පටිසඞ් ඛා 
ගයොනිගසො ඛගමො ගහොති සීතස් සා’’තිආදිනා )ම. නි. 1.24) නගයන ගවදිතබ් ගබො. 

පරිවජ්කජතීති ඤාගණන ඤත් වා පරිවජ් ගජතබ් බයුත් තකගමව පරිවජ් ගජති. 
තස් ස විත් ථාගරො ‘‘පටිසඞ් ඛා ගයොනිගසො චණ් ඩං හත් ථිං පරිවජ් ගජතී’’තිආදිනා 

නගයන ගවදිතබ් ගබො. විකනොකදතීති ඤාගණන ඤත් වා විගනොගදතබ් බගමව 
විගනොගදති නුදති නීහරති අන් ගතො වසිතුං න ගදති. තස් ස විත් ථාගරො 
‘‘උප් පන් නං කාමවිතක් කං නාධිවාගසතී’’තිආදිනා නගයන ගවදිතබ් ගබො. 

පනුණ්ණපච්කචෙසච්කචොති )අ. නි. අට් ඨ. 2.4.38; දී. නි. අට් ඨ. 3.348) 

‘‘ඉදගමව දස් සනං සච් චං, ඉදගමව සච් ච’’න් ති එවං පාටිගයක් කං  හිතත් තා 
පච් ගචකසඞ් ඛාතානි දිට් ඨිසච් චානි පනුණ් ණානි නීහටානි පහීනානි අස් සාති 

පනුණ් ණපච් ගචකසච් ගචො. පුථුසමණබ්රා ්මණානන් ති බහූනං 

සමණබ්රාහ් මණානං. එත් ථ ච සමණාති පබ් බජ් ජප තා. බ්රා ්මණාති 

ග ොවාදිගනො. පුථුපච්කචෙසච්චානීති බහූනි පාගටක් කසච් චානි, ‘‘ඉදගමව 
දස් සනං සච් චං, ඉදගමව සච් ච’’න් ති පාටිගයක් කං  හිතානි බහූනි සච් චානීති 

අත් ගථො. නුණ්ණානීති නීහටානි. පනුණ්ණානීති සුට් ඨු නීහතානි. චත්තානීති 

විස් සට් ඨානි. වන්තානීති වමිතානි. මුත්තානීති ඡින් නබන් ධනානි කතානි. 
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පහීනානීති පජහිතානි. පටිනිස්සට්ඨානීති යථා න පුන චිත් තං ආගරොහන් ති, එවං 
පටිවිස් සජ් ජිතානි. සබ් බාගනව ගචතානි අරියමග්  ාධි මගතො පුබ් ගබ  හිතස් ස 
දිට් ඨිග්  ාහස් ස විස් සට් ඨ ාවගවවචනානි. 

සමවයසට්කඨසකනොති (දී. නි. අට් ඨ. 3.348; අ. නි. අට් ඨ. 3.10.20) එත් ථ 

අවයාති අනූනා. සට්ඨාති නිස ්සට් ඨා. සම් මා අවයා සට් ඨා එසනා අස් සාති 

සමවයසට්කඨසකනො, සම් මා විස් සට් ඨසබ් බඑසගනොති අත් ගථො. ‘‘රා ා චිත්තං 

විමුත්ත’’න් තිආදීහි මග්  ස ්ස කිච් චනිප් ඵත් ති කථිතා රා ාදීනං 

පහීන ාවදීපනගතො. ‘‘රාක ො කම පහීකනො’’තිආදීහි පච් චගවක් ඛණාමුගඛන 
අරියඵලං කථිතං. අධි ගත හි අග්  ඵගල සබ් බගසො රා ාදීනං අනුප් පාදධම් මතං 
පජානාති, තඤ් ච පජානනං පච් චගවක් ඛණඤාණන් ති. තත් ථ 

පඤ ්චඞ්  විප් පහානපච් ගචකසච් චාපගනොදනඑසනාසමවයසජ් ජනානි 
‘‘සඞ් ඛාගයකං පටිගසවති අධිවාගසති පරිවජ් ගජති විගනොගදතී’’ති වුත් ගතසු 
අපස් ගසගනසු විගනොදනා ච මග්  කිච් චාගනව, ඉතගර ච මග් ග ගනව 
සමිජ් ඣන් ති. 

දසබකලොති කායබලසඞ් ඛාතානි ඤාණබලසඞ් ඛාතානි ච දස බලානි 
එතස ්සාති දසබගලො. දුවිධඤ් හි තථා තස් ස බලං කායබලං ඤාණබලඤ් ච. ගතසු 
කායබලං හත් ථිකුලානුසාගරන ගවදිතබ් බං. වුත් තඤ් ගහතං ගපොරාගණහි – 

‘‘කාළාවකඤ් ච  ඞ් ග යයං, පණ් ඩරං තම් බපිඞ්  ලං; 
 න් ධමඞ්  ලගහමඤ් ච, උගපොසථඡද් දන් තිගම දසා’’ති. )ම. නි. අට් ඨ. 
1.148; සං. නි. අට් ඨ. 2.2.22; අ. නි. අට් ඨ. 3.10.21; වි . අට් ඨ 76; උදා. 
අට් ඨ. 75; බු. වං. අට් ඨ. 1.39; පටි. ම. අට් ඨ. 2.2.44; චූළනි. අට් ඨ. 81); 

ඉමානි හි දස හත් ථිකුලානි. තත් ථ ොළාවෙන් ති පකතිහත් ථිකුලං දට් ඨබ් බං. 
යං දසන් නං පුරිසානං කායබලං, තං එකස ්ස කාළාවකස් ස හත් ථිගනො. යං 
දසන් නං කාළාවකානං බලං, තං එකස් ස  ඞ් ග යයස් ස. යං දසන් නං 
 ඞ් ග යයානං, තං එකස් ස පණ් ඩරස ්ස. යං දසන් නං පණ් ඩරානං, තං එකස ්ස 
තම් බස ්ස. යං දසන් නං තම් බානං, තං එකස් ස පිඞ්  ලස් ස. යං දසන් නං 
පිඞ්  ලානං, තං එකස් ස  න් ධහත් ථිගනො. යං දසන් නං  න් ධහත් ථීනං, තං 
එකස ්ස මඞ්  ලස ්ස. යං දසන් නං මඞ්  ලානං, තං එකස් ස ගහමවතස් ස. යං 
දසන් නං ගහමවතානං, තං එකස ්ස උගපොසථස් ස. යං දසන් නං උගපොසථානං, තං 
එකස ්ස ඡද් දන් තස ්ස. යං දසන් නං ඡද් දන් තානං, තං එකස ්ස තථා තස් ස 
කායබලං. නාරායනසඞ් ඝාතබලන් තිපි ඉදගමව වුච් චති. තත් ථ නාරා වුච් චන් ති 

රස ්මිගයො, තා බහූ නානාවිධා තගතො උප් පජ් ජන් තීති නාරායනං, වජිරං, තස් මා 
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වජිරසඞ් ඝාතබලන් ති අත් ගථො. තගදතං පකතිහත් ථි ණනාය හත් ථීනං 
ගකොටිසහස ්සානං, පුරිස ණනාය දසන් නං පුරිසගකොටිසහස් සානං බලං ගහොති. 

ඉදං තාව තථා තස් ස ොයබලං. 

ඤාණබලං පන පාළියං ආ තගමව. තත්රායං පාළි (ම. නි. 1.148; අ. නි. 
10.21) – 

‘‘දස ගඛො පනිමානි, සාරිපුත් ත, තථා තස් ස තථා තබලානි, ගයහි 
බගලහි සමන් නා ගතො තථා ගතො ආස ං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු 
සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. කතමානි දස? ඉධ, සාරිපුත් ත, 

තථා ගතො ඨානඤ් ච ඨානගතො අට් ඨානඤ ්ච අට් ඨානගතො යථාභූතං 
පජානාති, යම් පි, සාරිපුත් ත, තථා ගතො ඨානඤ් ච ඨානගතො අට් ඨානඤ් ච 
අට් ඨානගතො යථාභූතං පජානාති. ඉදම් පි, සාරිපුත් ත, තථා තස් ස 
තථා තබලං ගහොති, යං බලං ආ ම් ම තථා ගතො ආස ං ඨානං 
පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. )1) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො අතීතානා තපච් චුප් පන් නානං 
කම් මසමාදානානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං යථාභූතං 
පජානාති…ගප.…. (2) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො සබ් බත් ථ ාමිනිං පටිපදං 
යථාභූතං පජානාති…ගප.…. (3) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො අගනකධාතුං නානාධාතුං ගලොකං 
යථාභූතං පජානාති…ගප.…. (4) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො සත් තානං නානාධිමුත් තිකතං 
යථාභූතං පජානාති…ගප.…. (5) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො පරසත් තානං පරපුග්  ලානං 
ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තං යථාභූතං පජානාති…ගප.…. (6) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො 
ඣානවිගමොක් ඛසමාධිසමාපත් තීනං සංකිගලසං ගවොදානං වුට් ඨානං 
යථාභූතං පජානාති…ගප.…. (7) 
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‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො අගනකවිහිතං පුබ් ගබනිවාසං 
අනුස ්සරති. ගසයයථිදං? එකම් පි ජාතිං ද් ගවපි ජාතිගයො…ගප.… ඉති 

සාකාරං සඋද් ගදසං අගනකවිහිතං පුබ් ගබනිවාසං අනුස් සරති…ගප.…. (8) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො දිබ් ගබන චක් ඛුනා විසුද් ගධන 

අතික් කන් තමානුසගකන සත් ගත පස් සති චවමාගන උපපජ් ජමාගන හීගන 
පණීගත සුවණ් ගණ දුබ් බණ් ගණ සු ගත දුග්  ගත, යථාකම් මූපග  සත් ගත 
පජානාති…ගප.…. (9) 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත් ත, තථා ගතො ආසවානං ඛයා අනාසවං 
ගචගතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං දිට් ගඨව ධම් ගම සයං අභිඤ් ඤා 
සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ විහරති…ගප.… ඉදම් පි, සාරිපුත් ත, තථා තස් ස 
තථා තබලං ගහොති, යං බලං ආ ම් ම තථා ගතො ආස ං ඨානං 
පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ් මචක් කං පවත් ගතති. ඉමානි ගඛො, 
සාරිපුත් ත, දස තථා තස් ස තථා තබලානී’’ති. )10) 

තත් ථ )ම. නි. අට් ඨ. 1.148; අ. නි. අට් ඨ. 3.10.21; වි . අට් ඨ. 760) ඨානඤ්ච

ඨානකතොති කාරණඤ් ච කාරණගතො. ‘‘ගය ගය ධම් මා ගයසං ගයසං ධම් මානං 
ගහතූ පච් චයා උප් පාදාය, තං තං ඨානං. ගය ගය ධම් මා ගයසං ගයසං ධම් මානං 
න ගහතූ න පච් චයා උප් පාදාය, තං තං අට් ඨාන’’න් ති පජානන් ගතො ඨානඤ් ච 

ඨානගතො අට් ඨානඤ් ච අට් ඨානගතො යථාභූතං පජානාති. යම්පීති ගයන 

ඤාගණන. 

ෙම්මසමාදානානන් ති සමාදියිත් වා කතානං කුසලාකුසලකම් මානං, 

කම් මගමව වා කම් මසමාදානං. ඨානකසො ක තුකසොති පච් චයගතො ගචව 
ගහතුගතො ච. තත් ථ  තිඋපධිකාලපගයො ා විපාකස් ස ඨානං, කම් මං ගහතු. 

සබ්බත්ථ ාමිනින් ති සබ් බ ති ාමිනිඤ් ච අ ති ාමිනිඤ් ච. පටිපදන් ති 

මග්  ං. යථාභූතංපජානාතීති බහූසුපි මනුස් ගසසු එකගමව පාණං ඝාගතන් ගතසු 

කාමං සබ් ගබසම් පි ගචතනා තස් ගසගවකස් ස ජීවිතින් ද්රියාරම් මණා, තං පන 
කම් මං ගතසං නානාකාරං. ගතසු හි එගකො ආදගරන ඡන් දජාගතො කගරොති, 

එගකො ‘‘එහි ත් වම් පි කගරොහී’’ති පගරහි නිප් පීළිගතො කගරොති, එගකො 
සමානච් ඡන් ගදො විය හුත් වා අප් පටිබාහියමාගනො විචරති, තස ්මා ගතසු එගකො 
ගතගනව කම් ගමන නිරගය නිබ් බත් තති, එගකො තිරච් ඡානගයොනියං, එගකො 
ගපත් තිවිසගය. තං තථා ගතො ආයූහනක් ඛගණගයව ‘‘ඉමිනා නීහාගරන 

ආයූහිතත් තා එස නිරගය නිබ් බත් තිස ්සති, එස තිරච් ඡානගයොනියං, එස 
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  203 

පටුන 

ගපත් තිවිසගය’’ති ජානාති. නිරගය නිබ් බත් තමානම් පි ‘‘එස මහානිරගය 
නිබ් බත් තිස් සති, එස උස් සදනිරගය’’ති ජානාති. තිරච් ඡානගයොනියං 
නිබ් බත් තමානම් පි ‘‘එස අපාදගකො  විස ්සති, එස ද් විපාදගකො, එස චතුප් පාගදො, 
එස බහුප් පාගදො’’ති ජානාති. ගපත් තිවිසගය නිබ් බත් තමානම් පි ‘‘එස 
නිජ් ඣාමතණ් හිගකො  විස් සති, එස ඛුප් පිපාසිගකො, එස පරදත් තූපජීවී’’ති 
ජානාති. ගතසු ච කම් ගමසු ‘‘ඉදං කම් මං පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪිස ්සති, එතං 
අඤ ්ගඤන දින් නාය පටිසන් ධියා උපධිගවපක් කං  විස් සතී’’ති ජානාති. 

තථා සකල ාමවාසිගකසු එකගතො පිණ් ඩපාතං දදමාගනසු කාමං 
සබ් ගබසම් පි ගචතනා පිණ් ඩපාතාරම් මණාව, තං පන කම් මං ගතසං නානාකාරං. 
ගතසු හි එගකො ආදගරන කගරොතීති සබ් බං පුරිමසදිසං. තස් මා ගතසු ච ගකචි 
ගදවගලොගක නිබ් බත් තන් ති, ගකචි මනුස් සගලොගක. තං තථා ගතො 
ආයූහනක් ඛගණගයව ජානාති. ‘‘ඉමිනා නීහාගරන ආයූහිතත් තා එස 
මනුස් සගලොගක නිබ් බත් තිස් සති, එස ගදවගලොගක, තත් ථාපි එස ඛත් තියකුගල, 

එස බ්රාහ් මණකුගල, එස ගවස් සකුගල, එස සුද් දකුගල, එස 

පරනිම් මිතවසවත් තීසු, එස නිම් මානරතීසු, එස තුසිගතසු, එස යාගමසු, එස 
තාවතිංගසසු, එස චාතුමහාරාජිගකසු, එස භුම් මගදගවසූ’’තිආදිනා තත් ථ තත් ථ 

හීනපණීතසුවණ් ණදුබ් බණ් ණඅප් පපරිවාරමහාපරිවාරතාදිග දං තං තං විගසසං 
ආයූහනක් ඛගණගයව ජානාති. 

තථා විපස් සනං පට් ඨගපන් ගතසුගයව ‘‘ඉමිනා නීහාගරන එස කිඤ් චි 

සල් ලක් ගඛතුං න සක් ඛිස ්සති, එස මහාභූතමත් තගමව වවත් ථගපස් සති, එස 
රූපපරිග්  ගහ එව ඨස් සති, එස අරූපපරිග්  ගහගයව, එස 
නාමරූපපරිග්  ගහගයව, එස පච් චයපරිග්  ගහගයව, එස 
ලක් ඛණාරම් මණිකවිපස් සනායගමව, එස පඨමඵගලගයව, එස දුතියඵගල එව, 

එස තතියඵගල එව, එස අරහත් තං පාපුණිස් සතී’’ති ජානාති. කසිණපරිකම් මං 
කගරොන් ගතසුපි ‘‘ඉමස ්ස පරිකම් මමත් තගමව  විස් සති, එස නිමිත් තං 
උප් පාගදස් සති, එස අප් පනං එව පාපුණිස් සති, එස ඣානං පාදකං කත් වා 
විපස් සනං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං  ණ් හිස් සතී’’ති ජානාති. 

අකනෙධාතුන් ති චක් ඛුධාතුආදීහි, කාමධාතුආදීහි වා ධාතූහි බහුධාතුං. 

නානාධාතුන් ති තාසංගයව ධාතූනං විලක් ඛණත් තා නානප් පකාරධාතුං. 

කලොෙන් ති ඛන් ධායතනධාතුගලොකං. යථාභූතං පජානාතීති තාසං ධාතූනං 
අවිපරීතගතො ස ාවං පටිවිජ් ඣති. 
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නානාධිමුත්තිෙතන් ති හීනාදීහි අධිමුත් තීහි නානාධිමුත් තික ාවං. 

පරසත්තානන් ති පධානසත් තානං. පරපුග් ලානන් ති තගතො පගරසං 
හීනසත් තානං. එකත් ථගමව වා එතං පදද් වයං, ගවගනයයවගසන පන ද් ගවධා 

වුත් තං. ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තන් ති සද් ධාදීනං ඉන් ද්රියානං පර ාවඤ් ච 

අපර ාවඤ ්ච, වුද් ධිඤ් ච හානිඤ ්චාති අත් ගථො. 

ඣානවිකමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනන් ති පඨමාදීනං චතුන් නං ඣානානං, 
‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීනං අට් ඨන් නං විගමොක් ඛානං, 
සවිතක් කසවිචාරාදීනං තිණ් ණං සමාධීනං, පඨමජ් ඣානසමාපත් තිආදීනඤ් ච 

නවන් නං අනුපුබ් බසමාපත් තීනං. සංකිකලසන් ති හාන ාගියධම් මං. 

කවොදානන් ති විගසස ාගියධම් මං. වුට්ඨානන් ති ‘‘ගවොදානම් පි වුට් ඨානං, තම් හා 
තම් හා සමාධිම් හා වුට් ඨානම් පි වුට් ඨාන’’න් ති )වි . 828) එවං වුත් තං 
පගුණජ් ඣානඤ් ගචව  වඞ්  ඵලසමාපත් තිගයො ච. ගහට් ඨිමං ගහට් ඨිමඤ් හි 
පගුණජ් ඣානං උපරිමස් ස උපරිමස් ස පදට් ඨානං ගහොති, තස් මා ‘‘ගවොදානම් පි 
වුට් ඨාන’’න් ති වුත් තං.  වඞ් ග න සබ් බඣාගනහි වුට් ඨානං ගහොති, 

ඵලසමාපත් තියා නිගරොධසමාපත් තිගතො වුට් ඨානං ගහොති. තගමතං සන් ධාය 
‘‘තම් හා තම් හා සමාධිම් හා වුට් ඨානම් පි වුට් ඨාන’’න් ති වුත් තං. 

සබ් බඤාණානඤ් ච විත් ථාරකථාය විනිච් ඡගයො සම්කමො විකනොදනියං 

විභඞ් ට්ඨෙථායං (වි . අට් ඨ. 760) වුත් ගතො. 

පුබ් ගබනිවාසානුස් සතිදිබ් බචක් ඛුආසවක් ඛයඤාණකථා පන කවරඤ්ජෙණ්කඩ 

(පාරා. 12) විත් ථාරිතාගයව. 

ඉමානි කඛො සාරිපුත්තාති යානි පුබ් ගබ ‘‘දස ගඛො පනිමානි, සාරිපුත් ත, 

තථා තස ්ස තථා තබලානී’’ති අගවොචං, ඉමානි තානීති අප් පනං කගරොති. 
තත් ථ පරවාදිකථා ගහොති ‘‘දසබලඤාණං නාම පාටිගයක් කං නත් ථි, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ගසවායං පග ගදො’’ති, තං න තථා දට් ඨබ් බං. 
අඤ ්ඤගමව හි දසබලඤාණං, අඤ ්ඤං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං. දසබලඤාණං 
සකසකකිච් චගමව ජානාති, සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං තම් පි තගතො අවගසසම් පි 
පජානාති. දසබලඤාගණසු හි පඨමං කාරණාකාරණගමව ජානාති, දුතියං 
කම් මන් තරවිපාකන් තරගමව, තතියං කම් මපරිච් ගඡදගමව, චතුත් ථං 
ධාතුනානත් තකාරණගමව, පඤ ්චමං සත් තානං අජ් ඣාසයාධිමුත් තිගමව, ඡට් ඨං 
ඉන් ද්රියානං තික් ඛමුදු ාවගමව, සත් තමං ඣානාදීහි සද් ධිං ගතසං 
සංකිගලසාදිගමව, අට් ඨමං පුබ් ගබනිවුත් ථක් ඛන් ධසන් තතිගමව, නවමං 
සත් තානං චුතිපටිසන් ධිගමව, දසමං සච් චපරිච් ගඡදගමව. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
පන එගතහි ජානිතබ් බඤ් ච තගතො උත් තරිඤ් ච පජානාති, එගතසං පන කිච් චං න 
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සබ් බං කගරොති. තඤ් හි ඣානං හුත් වා අප් ගපතුං න සක් ගකොති, ඉද් ධි හුත් වා 
විකුබ් බිතුං න සක් ගකොති, මග් ග ො හුත් වා කිගලගස ගඛගපතුං න සක් ගකොති. 
ඉති යථාවුත් තකායබගලන ගචව ඤාණබගලන ච සමන් නා තත් තා   වා 
‘‘දසබගලො’’ති වුච් චති. 

දසහි අකසක්කඛහි අඞ්ක හි උකපකතොති ‘‘අගසක් ඛා සම් මාදිට් ඨි, 

අගසක් ගඛො සම් මාසඞ් කප් ගපො, අගසක් ඛා සම් මාවාචා, අගසක් ගඛො 
සම් මාකම් මන් ගතො, අගසක් ගඛො සම් මාආජීගවො, අගසක් ගඛො සම් මාවායාගමො, 
අගසක් ඛා සම් මාසති, අගසක් ගඛො සම් මාසමාධි, අගසක් ඛං සම් මාඤාණං, 
අගසක් ඛා සම් මාවිමුත් තී’’ති )දී. නි. 3.348, 360) එවං වුත් ගතහි දසහි 
අගසක් ඛධම් ගමහි සමන් නා ගතො. අගසක් ඛා සම් මාදිට් ඨිආදගයො ච සබ් ගබ 

ඵලසම් පයුත් තධම් මා එව. එත් ථ ච සම්මාදිට්ඨිසම්මාඤාණන් ති ද් වීසු ඨාගනසු 
පඤ ්ඤාව කථිතා ‘‘සම් මා දස් සනට් ගඨන සම් මාදිට් ඨි, සම් මා පජානනට් ගඨන 
සම් මාඤාණ’’න් ති. අත් ථි හි දස් සනජානනානං විසගය පවත් තිආකාරවිගසගසො. 

සම්මාවිමුත්තීති ඉමිනා පන පගදන වුත් තාවගසසා ඵලසමාපත් තිසහ තධම් මා 
සඞ්  හිතාති ගවදිතබ් බා. අරියඵලසම් පයුත් තධම් මාපි හි සබ් බගසො පටිපක් ඛගතො 
විමුත් තතං උපාදාය විමුත් තීති වත් තබ් බතං ල න් ති. 

59. වචනසද්කදනඅප්පසද්දන් ති ආරාමුපචාගරන  ච් ඡගතො අද් ධිකජනස ්සපි 

වචනසද් ගදන අප් පසද් දං. න රනිග්කඝොසසද්කදනාති අවි ාවිතත් ගථන න ගර 
මනුස් සානං නිග් ගඝොසසද් ගදන. මනුස් ගසහි සමා ම් ම එකජ් ඣං 

පවත් තිතසද් ගදො හි නිග් ගඝොගසො. අනුසඤ්චරණජනස්සාති අන් ගතොසඤ් චාරිගනො 

ජනස ්ස. මනුස්සානං ර ස්සකිරියට්ඨානියන් ති මනුස් සානං රහස් සකරණස ්ස 

යුත් තං අනුච් ඡවිකං. විකවොනුරූපන් ති එකී ාවස් ස අනුරූපං. ගසසගමත් ථ 

උත් තානගමව. 

බිම් බිසාරසමා මකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

 

සාරිපුත්තකමොග් ල්ලානපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

60. ඉදානි ‘‘ගතන ගඛො පන සමගයන සඤ් චගයො පරිබ් බාජගකො’’තිආදීසු 

අපුබ් බපදවණ් ණනං දස් ගසන් ගතො ‘‘සාරිපුත්තකමොග් ල්ලානා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ සාරීබ්රාහ් මණියා පුත් ගතො සාරිපුත්කතො, ගමොග්  ල් ලීබ්රාහ් මණියා පුත් ගතො 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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කමොග් ල්ලාකනො. අම් හාකං කිර )අ. නි. අට් ඨ. 1.1.189-190; ධ. ප. අට් ඨ. 1.10 
සාරිපුත් තත් ගථරවත් ථු(   වගතො නිබ් බත් තිගතො පුගරතරගමව සාරිපුත් ගතො 
රාජ හන රස ්ස අවිදූගර උපතිස් ස ාගම සාරීබ්රාහ් මණියා නාම කුච් ඡියං 
පටිසන් ධිං  ණ් හි. තංදිවසගමවස් ස සහාගයොපි රාජ හස් ගසව අවිදූගර 
ගකොලිත ාගම ගමොග්  ල් ලීබ්රාහ් මණියා කුච් ඡියං පටිසන් ධිං  ණ් හි. තානි කිර 
ද් ගවපි කුලානි යාව සත් තමා කුලපරිවට් ටා ආබද් ධපටිබද් ධසහායාගනව. ගතසං 
ද් වින් නං එකදිවසගමව  බ්  පරිහාරං අදංසු. දසමාසච් චගයන ජාතානම් පි ගතසං 
ඡසට් ඨි ධාතිගයො උපනයිංසු. නාමග්  හණදිවගස සාරීබ්රාහ් මණියා පුත් තස් ස 

උපතිස ්ස ාගම ගජට් ඨකුලස ්ස පුත් තත් තා ‘‘උපතිස ්ගසො’’ති නාමං අකංසු, 

ඉතරස ්ස ගකොලිත ාගම ගජට් ඨකුලස් ස පුත් තත් තා ‘‘ගකොලිගතො’’ති නාමං 

අකංසු. ගතන වුත් තං ‘‘ගිහිොකල උපතිස්කසො කෙොලකතොති එවං

පඤ්ඤායමානනාමා’’ති. 

අඩ්ඪකතයයසතමාණවෙපරිවාරාති එත් ථ 

පඤ ්චපඤ ්චසතමාණවකපරිවාරාතිපි වදන් ති. වුත් තඤ් ගහතං 

අඞ්ගුත්තරනිොයට්ඨෙථායං (අ. නි. අට් ඨ. 1.1.189-190) – 

‘‘උපතිස ්සමාණවකස් ස කීළනත් ථාය නදිං වා උයයානං වා 
 මනකාගල පඤ් ච සුවණ් ණසිවිකාසතානි පරිවාරානි ගහොන් ති, 

ගකොලිතමාණවකස් ස පඤ ්ච ආජඤ් ඤරථසතානි. ද් ගවපි ජනා 
පඤ ්චපඤ ්චමාණවකසතපරිවාරා ගහොන් තී’’ති. 

රාජ ගහ ච අනුසංවච් ඡරං ගිරග්  සමජ් ජං නාම ගහොති. ගතසං ද් වින් නම් පි 
එකට් ඨාගනගයව මඤ් චකං බන් ධන් ති. ද් ගවපි එකගතොව නිසීදිත් වා සමජ් ජං 
පස් සිත් වා හසිතබ් බට් ඨාගන හසන් ති, සංගව ට් ඨාගන සංවිජ් ජන් ති, දායං දාතුං 
යුත් තට් ඨාගන දායං ගදන් ති. ගතසං ඉමිනාව නියාගමන එකදිවසං සමජ් ජං 
පස් සන් තානං පරිපාක තත් තා ඤාණස් ස පුරිමදිවගසසු විය හසිතබ් බට් ඨාගන 
හාගසො වා සංගව ට් ඨාගන සංවිජ් ජනං වා දායං දාතුං යුත් තට් ඨාගන දායදානං වා 
නාගහොසි. ද් ගවපි පන ජනා එවං චින් තයිංසු ‘‘කිං එත් ථ ඔගලොගකතබ් බං අත් ථි, 

සබ් ගබපිගම අප් පත් ගත වස් සසගත අපණ් ණත් තික ාවං  මිස් සන් ති, අම් ගහහි 
පන එකං ගමොක් ඛධම් මං  ගවසිතුං වට් ටතී’’ති ආරම් මණං  ගහත් වා නිසීදිංසු. 
තගතො ගකොලිගතො උපතිස් සං ආහ ‘‘සම් ම උපතිස් ස, න ත් වං අඤ් ඤදිවගසසු විය 
හට් ඨපහට් ගඨො, අනත් තමනධාතුගකොසි, කිං ගත සල් ලක් ඛිත’’න් ති. ‘‘සම් ම 
ගකොලිත, එගතසං ඔගලොකගන සාගරො නත් ථි, නිරත් ථකගමතං, අත් තගනො 
ගමොක් ඛධම් මං  ගවසිතුං වට් ටතී’’ති ඉදං චින් තයන් ගතො නිසින් ගනොම් හීති. ත් වං 
පන කස ්මා අනත් තමගනොති. ගසොපි තගථව ආහ. අථස ්ස අත් තනා සද් ධිං 
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එකජ් ඣාසයතං ඤත් වා උපතිස් ගසො එවමාහ ‘‘අම් හාකං උභින් නං සුචින් තිතං, 
ගමොක් ඛධම් මං පන  ගවසන් ගතහි එකා පබ් බජ් ජා ලද් ධුං වට් ටති, කස ්ස 
සන් තිගක පබ් බජාමා’’ති. 

ගතන ගඛො පන සමගයන සඤ් චගයො පරිබ් බාජගකො රාජ ගහ පටිවසති 
මහතියා පරිබ් බාජකපරිසාය සද් ධිං. ගත ‘‘තස් ස සන් තිගක පබ් බජිස ්සාමා’’ති 
පඤ ්චහි මාණවකසගතහි සද් ධිං සඤ් චයස ්ස සන් තිගක පබ් බජිංසු. ගතසං 
පබ් බජිතකාලගතො පට් ඨාය සඤ ්චගයො අතිගරකලා ග්  යසග්  ප් පත් ගතො 
අගහොසි. ගත කතිපාගහගනව සබ් බං සඤ් චයස් ස සමයං පරිමද් දිත් වා ‘‘ආචරිය, 

තුම් හාකං ජානනසමගයො එත් තගකොව, උදාහු උත් තරිපි අත් ථී’’ති පුච් ඡිංසු. 
සඤ ්චගයො ‘‘එත් තගකොව, සබ් බං තුම් ගහහි ඤාත’’න් ති ආහ. තස් ස කථං සුත් වා 
චින් තයිංසු ‘‘එවං සති ඉමස් ස සන් තිගක බ්රහ් මචරියවාගසො නිරත් ථගකො, මයං 
ගමොක් ඛධම් මං  ගවසිතුං නික් ඛන් තා, ගසො ඉමස් ස සන් තිගක උප් පාගදතුං න 
සක් කා, මහා ගඛො පන ජම් බුදීගපො,  ාමනි මරාජධානිගයො චරන් තා අවස් සං 
ගමොක් ඛධම් මගදසකං ආචරියං ලභිස ්සාමා’’ති. ගත තගතො පට් ඨාය ‘‘යත් ථ 
යත් ථ පණ් ඩිතා සමණබ්රාහ් මණා අත් ථී’’ති සුණන් ති, තත් ථ තත් ථ  න් ත් වා 
පඤ ්හසාකච් ඡං කගරොන් ති, ගතහි පුට් ඨං පඤ් හං අඤ ්ගඤො කගථතුං සමත් ගථො 
නාම නත් ථි, ගත පන ගතසං පඤ් හං විස් සජ් ගජන් ති. එවං සකලජම් බුදීපං 
පරිග්  ණ් හිත් වා නිවත් තිත් වා සකට් ඨානගමව ආ න් ත් වා ‘‘සම් ම ගකොලිත, ගයො 
පඨමං අමතං අධි ච් ඡති, ගසො ආගරොගචතූ’’ති කතිකං අකංසු. ඉමගමව වත් ථුං 

සඞ් ඛිපිත් වා දස් ගසන් ගතො ‘‘තත්ර කනසං ම ාජනං දිස්වා…කප.… ෙතිෙං

අෙංසූ’’ති ආහ. 

තත් ථ ඡන්නපරිබ්බාජෙස්සාති ගසතපටධරස් ස පරිබ් බාජකස් ස. ගතන 

නායං නග්  පරිබ් බාජගකොති දස් ගසති. පාසාදිකෙන අභික්ෙන්කතනාතිආදීසු 

පාසාදිකෙනාති පසාදාවගහන සාරුප් ගපන සමණානුච් ඡවිගකන. 

අභික්ෙන්කතනාති  මගනන. පටික්ෙන්කතනාති නිවත් තගනන. 

ආකලොකිකතනාති පුරගතො දස් සගනන. විකලොකිකතනාති ඉගතො චිගතො 

දස් සගනන. සමිඤ්ජිකතනාති පබ් බසඞ් ගකොචගනන. පසාරිකතනාති ගතසංගයව 
පසාරගණන. සබ් බත් ථ ඉත් ථම් භූතලක් ඛගණ කරණවචනං, තස් මා 
සතිසම් පජඤ ්ඤගකහි වභිසඞ් ඛතත් තා 
පාසාදිකඅභික් කන් තපටික් කන් තආගලොකිතවිගලොකිතසමිඤ් ජිතපසාරිගතො 

හුත් වාති වුත් තං ගහොති. ඔක්ඛිත්තචක්ඛූති ගහට් ඨාඛිත් තචක් ඛු. 

ඉරියාපථසම්පන්කනොති තාය පාසාදිකඅභික් කන් තාදිතාය සම් පන් නඉරියාපගථො. 

අත්ථිකෙහි උපඤ්ඤාතන් ති ‘‘මරගණ සති අමගතනපි  විතබ් බ’’න් ති එවං 
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පටුන 

අනුමානඤාගණන ‘‘අත් ථී’’ති උප තං නිබ් බානං නාම, තං මග්  න් ගතො 
පරිගයසන් ගතො යන් නූනාහං ඉමං භික් ඛුං පිට් ඨිගතො පිට් ඨිගතො 

අනුබන් ගධයයන් ති සම් බන් ගධො. සුදින්නෙණ්කඩ වුත්තප්පොරන් ති 
‘‘දානපතීනං ඝගරසු සාලා ගහොන් ති, ආසනානි ගචත් ථ පඤ ්ඤත් තානි ගහොන් ති, 

උපට් ඨාපිතං උදකකඤ් ජියං, තත් ථ පබ් බජිතා පිණ් ඩාය චරිත් වා නිසීදිත් වා 
භුඤ ්ජන් ති. සගච ඉච් ඡන් ති, දානපතීනම් පි සන් තකං  ණ් හන් ති, තස් මා තම් පි 
අඤ ්ඤතරස ්ස කුලස් ස ඊදිසාය සාලාය අඤ් ඤතරං කුට් ටමූලන් ති 
ගවදිතබ් බ’’න් ති එවං වුත් තප් පකාරං. 

අප්පංවාබහංවාභාසස්සූති පරිබ් බාජගකො ‘‘අහං උපතිස් ගසො නාම, ත් වං 
යථාසත් තියා අප් පං වා බහුං වා පාවද, එතං නයසගතන නයසහස් ගසන 
පටිවිජ් ඣිතුං මය් හං  ාගරො’’ති චින් ගතත් වා එවමාහ. නිගරොගධො ච 

නිගරොධුපාගයො ච එකගදසසරූගපකගසසනගයන ‘‘නිගරොගධො’’ති වුත් ගතොති 

දස් ගසන් ගතො ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. පටිපාකදන්කතොති නි ගමන් ගතො. ඉමං

ධම්මපරියායංසුත්වාවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුං උදපාදීති එත් ථ පරිබ් බාජගකො 
පඨමපදද් වයගමව සුත් වා සහස් සනයසම් පන් ගන ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨහි. 
ඉතරපදද් වයං ගසොතාපන් නකාගල නිට් ඨාසීති ගවදිතබ් බං. 

බහකෙහිෙප්පනහකතහීති එත් ථ දස දසකානි සතං, දස සතානි සහස් සං, 
සහස් සානං සතං සතසහස් සං, සතසහස් සානං සතං ගකොටි, ගකොටිසතසහස් සානං 
සතං පගකොටි, පගකොටිසතසහස් සානං සතං ගකොටිපගකොටි, 

ගකොටිපගකොටිසතසහස් සානං සතං එකනහුතන් ති ගවදිතබ් බං. 

61. අථ කඛො සාරිපුත්කතො පරිබ්බාජකෙො කයන කමොග් ල්ලාකනො

පරිබ්බාජකෙො කතනුපසඞ්ෙමීති )අ. නි. අට් ඨ. 1.1.189-190; ධ. ප. අට් ඨ. 1.10 
සාරිපුත් තත් ගථරවත් ථු( ගසොතාපන් ගනො හුත් වා උපරිවිගසගස අප් පවත් තන් ගත 
‘‘ විස ්සති එත් ථ කාරණ’’න් ති සල් ලක් ගඛත් වා ගථරං ආහ ‘‘ න් ගත, මා උපරි 
ධම් මගදසනං වඩ් ඪයිත් ථ, එත් තකගමව ගහොතු, කහං අම් හාකං සත් ථා වසතී’’ති. 
ගවළුවගන පරිබ් බාජකාති. ‘‘ න් ගත, තුම් ගහ පුරගතො යාථ, මය් හං එගකො 
සහායගකො අත් ථි, අම් ගහහි ච අඤ් ඤමඤ් ඤං කතිකා කතා ‘ගයො පඨමං අමතං 
අධි ච් ඡති, ගසො ආගරොගචතූ’ති, අහං තං පටිඤ් ඤං ගමොගචත් වා සහායකං 
 ගහත් වා තුම් හාකං  තමග් ග ගනව සත් ථු සන් තිකං ආ මිස් සාමී’’ති 
පඤ ්චපතිට් ඨිගතන ගථරස් ස පාගදසු නිපතිත් වා තික් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් වා 
ගථරං උගයයොගජත් වා පරිබ් බාජකාරාමාභිමුගඛො අ මාසි. 
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62. සාරිපුත්තං පරිබ්බාජෙං එතදකවොචාති ‘‘අජ් ජ මය් හං සහායස් ස 

මුඛවණ් ගණො න අඤ් ඤදිවගසසු විය, අද් ධා අගනන අමතං අධි තං 
 විස ්සතී’’ති අමතාධි මං පුච් ඡන් ගතො එතදගවොච. ගසොපිස් ස ‘‘ආමාවුගසො, 
අමතං අධි ත’’න් ති පටිජානිත් වා සබ් බං පවත් තිං ආගරොගචත් වා තගමව  ාථං 
අ ාසි.  ාථාපරිගයොසාගන ගමොග්  ල් ලාගනො පරිබ් බාජගකො ගසොතාපත් තිඵගල 

පතිට් ඨහි. ගතන වුත් තං ‘‘අථකඛොකමොග් ල්ලානස්ස පරිබ්බාජෙස්ස…කප.… 

ධම්මචක්ඛුංඋදපාදී’’ති.  ච්ඡාමමයං, ආවුකසො, භ වකතොසන්තිකෙති ‘‘කහං 
සම් ම සත් ථා වසතී’’ති පුච් ඡිත් වා ‘‘ගවළුවගන කිර සම් ම, එවං ගනො ආචරිගයන 
අස් සජිත් ගථගරන කථිත’’න් ති වුත් ගත එවමාහ. 

සාරිපුත් තත් ගථගරො ච නාගමස සදාපි ආචරියපූජගකොව, තස් මා සහායං 
ගමොග්  ල් ලානං පරිබ් බාජකං එවමාහ ‘‘අම් ගහහි අධි තං අමතං අම් හාකං 
ආචරියස ්ස සඤ් චයපරිබ් බාජකස් සපි කගථස් සාම, බුජ් ඣමාගනො 
පටිවිජ් ඣිස ්සති, අප් පටිවිජ් ඣන් ගතො අම් හාකං සද් දහිත් වා සත් ථු සන් තිකං 
 මිස් සති, බුද් ධානං ගදසනං සුත් වා මග්  ඵලප් පටිගවධං කරිස් සතී’’ති. තගතො 

ද් ගවපි ජනා සඤ ්චයස ්ස සන් තිකං අ මංසු. ගතන වුත් තං ‘‘අථ කඛො

සාරිපුත්තකමොග් ල්ලානා කයන සඤ්චකයො පරිබ්බාජකෙො

කතනුපසඞ්ෙමිංසූ’’ති. උපසඞ් කමිත් වා ච ‘‘ආචරිය, ත් වං කිං කගරොසි, ගලොගක 
බුද් ගධො උප් පන් ගනො, ස් වාක් ඛාගතො ධම් ගමො, සුප් පටිපන් ගනො සඞ් ගඝො, ආයාම 
දසබලං පස් සිස ්සාමා’’ති. ගසො ‘‘කිං වදථ තාතා’’ති ගතපි වාගරත් වා 
ලා ග්  යසග්  ප් පවත් තිගමව ගනසං දීගපති. ගත ‘‘අම් හාකං එවරූගපො 
අන් ගතවාසිකවාගසො නිච් චගමව ගහොතු, තුම් හාකං පන  මනං වා අ මනං වා 
ජානාථා’’ති ආහංසු. සඤ ්චගයො ‘‘ඉගම එත් තකං ජානන් තා මම වචනං න 
කරිස ්සන් තී’’ති ඤත් වා ‘‘ ච් ඡථ තුම් ගහ තාතා, අහං මහල් ලකකාගල 
අන් ගතවාසිකවාසං වසිතුං න සක් ගකොමී’’ති ආහ. ගත අගනගකහිපි 
කාරණසගතහි තං ගබොගධතුං අසක් ගකොන් තා අත් තගනො ඔවාගද වත් තමානං 
ජනං ආදාය ගවළුවනං අ මංසු. පඤ් චසු අන් ගතවාසිකසගතසු අඩ් ඪගතයයසතා 

නිවත් තිංසු, අඩ් ඪගතයයසතා ගතහි සද් ධිං අ මංසු. ගතන වුත් තං ‘‘අථ කඛො

සාරිපුත්තකමොග් ල්ලානාතානිඅඩ්ඪකතයයානිපරිබ්බාජෙසතානි ආදායකයන

කවළුවනංකතනුපසඞ්ෙමිංසූ’’ති. 

විමුත්කතති යථාවුත් තලක් ඛගණ නිබ් බාගන තදාරම් මණාය ඵලවිමුත් තියා 
අධිමුත් ගත ගන සාරිපුත් තගමොග්  ල් ලාගන බයාකාසීති සම් බන් ගධො. 
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එවං බයාකරිත් වා ච සත් ථා චතුපරිසමජ් ගඣ ධම් මං ගදගසන් ගතො ගනසං 
පරිසාය චරියවගසන ධම් මගදසනං වඩ් ගඪසි, ඨගපත් වා ද් ගව අග්  සාවගක 
සබ් ගබපි අඩ් ඪගතයයසතා පරිබ් බාජකා අරහත් තං පාපුණිංසු. සත් ථා ‘‘එථ 
භික් ඛගවො’’ති හත් ථං පසාගරසි, සබ් ගබසං ගකසමස් සු අන් තරධායි, 

ඉද් ධිමයපත් තචීවරං කායපටිබද් ධං අගහොසි. අග්  සාවකානම් පි 
ඉද් ධිමයපත් තචීවරං ආ තං, උපරිමග්  ත් තයකිච් චං පන න නිට් ඨාති. කස ්මා? 

සාවකපාරමීඤාණස් ස මහන් තතාය. අථායස් මා මහාගමොග්  ල් ලාගනො 
පබ් බජිතදිවසගතො සත් තගම දිවගස ම ධරට් ගඨ කල් ලවාළ ාමකං උපනිස් සාය 
සමණධම් මං කගරොන් ගතො ථිනමිද් ධං ඔක් කමන් ගතො සත් ථාරා සංගවජිගතො 
ථිනමිද් ධං විගනොගදත් වා තථා ගතන දින් නං ධාතුකම් මට් ඨානං සුණන් ගතොව 
උපරිමග්  ත් තයකිච් චං නිට් ඨාගපත් වා සාවකපාරමීඤාණස් ස මත් ථකං පත් ගතො. 
සාරිපුත් තත් ගථගරොපි පබ් බජිතදිවසගතො අද් ධමාසං අතික් කමිත් වා සත් ථාරා 
සද් ධිං තගමව රාජ හං උපනිස් සාය සූකරඛතගලගණ විහරන් ගතො අත් තගනො 
 ාගිගනයයස් ස දීඝනඛපරිබ් බාජකස ්ස ගවදනාපරිග්  හසුත් තන් ගත 
ගදසියමාගන සුත් තානුසාගරන ඤාණං ගපගසත් වා පරස් ස වඩ් ඪිත ත් තං 
භුඤ ්ජන් ගතො විය සාවකපාරමීඤාණස් ස මත් ථකං පත් ගතො. ගතගනවාහ 

‘‘ම ාකමොග් ල්ලානත්කථකරො සත්තහි දිවකසහි අර ත්කත පතිට්ඨිකතො, 

සාරිපුත්තත්කථකරොඅද්ධමාකසනා’’ති. 

යදිපි මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරො න චිරස් ගසව අරහත් තං පත් ගතො, 
ධම් මගසනාපති තගතො චිගරන, එවං සන් ගතපි සාරිපුත් තත් ගථගරොව 

මහාපඤ් ඤතගරො. මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරො හි සාවකානං සම් මසනචාරං 
යට් ඨිගකොටියා උප් පීගළන් ගතො විය එකගදසගමව සම් මසන් ගතො සත් ත දිවගස 
වායමිත් වා අරහත් තං පත් ගතො. සාරිපුත් තත් ගථගරො ඨගපත් වා බුද් ධානං 
පච් ගචකබුද් ධානඤ් ච සම් මසනචාරං සාවකානං සම් මසනචාරං නිප් පගදසං 
සම් මසි, එවං සම් මසන් ගතො අද් ධමාසං වායමි. උක් කංස තස් ස සාවකානං 
සම් මසනචාරස ්ස නිප් පගදගසන පවත් තියමානත් තා සාවකපාරමීඤාණස් ස ච 
තථා පරිපාගචතබ් බත් තා. යථා හි පුරිගසො ‘‘ගවණුයට් ඨිං  ණ් හිස් සාමී’’ති 
මහාජටං ගවණුං දිස ්වා ‘‘ජටං ඡින් දන් තස ්ස පපඤ් ගචො  විස් සතී’’ති අන් තගරන 
හත් ථං පගවගසත් වා සම් පත් තගමව යට් ඨිං මූගල ච අග් ග  ච ඡින් දිත් වා ආදාය 
පක් කගමයය, ගසො කිඤ් චාපි පඨමතරං  ච් ඡති, යට් ඨිං පන සාරං වා උජං වා න 
ල ති. අපගරො තථාරූපගමව ගවණුං දිස් වා සගච සම් පත් තයට් ඨිං  ණ් හිස ්සාමි, 

සාරං වා උජං වා න ලභිස් සාමීති කච් ඡං බන් ධිත් වා මහන් ගතන සත් ගථන 
ගවණුජටං ඡින් දිත් වා සාරා ගචව උජූ ච යට් ඨිගයො උච් චිනිත් වා ආදාය 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

පක් කගමයය, අයං කිඤ් චාපි පච් ඡා  ච් ඡති, යට් ඨිගයො පන සාරා ගචව උජූ ච 
ල ති, එවංසම් පදමිදං ඉගමසං ද් වින් නං ගථරානං පධානං. 

සම්මසනචාකරො ච නාගමත් ථ විපස් සනාභූමි ගවදිතබ් බා සම් මසනං චරති 
එත් ථාති සම් මසනචාගරොති කත් වා. තත් ථ බුද් ධානං සම් මසනචාගරො 
දසසහස් සගලොකධාතුයං සත් තසන් තාන තා අනින් ද්රියබද් ධා ච සඞ් ඛාරාති 

වදන් ති. ගකොටිසතසහස් සචක් කවාගළසූති අපගර. තථා හි අත් තනියවගසන 
පටිච් චසමුප් පාදනයං ඔතරිත් වා ඡත් තිංසගකොටිසතසහස් සමුගඛන බුද් ධානං 
මහාවජිරඤාණං පවත් තං. පච් ගචකබුද් ධානං සසන් තාන ගතහි සද් ධිං 
මජ් ඣිමගදසවාසීසත් තසන් තාන තා අනින් ද්රියබද් ධා ච සඞ් ඛාරා 
සම් මසනචාගරොති වදන් ති. ජම් බුදීපවාසීසන් තාන තාති ගකචි. සසන් තාන ගත 
සබ් බධම් ගම පරසන් තාන ගත ච සන් තානවි ා ං අකත් වා 
බහිද් ධා ාවසාමඤ් ඤගතො සම් මසනං, අයං සාවකානං සම් මසනචාගරො. 
ගමොග්  ල් ලානත් ගථගරො පන බහිද් ධා ධම් ගමපි සසන් තානවි ාග න ගකචි 
ගකචි උද් ධරිත් වා සම් මසි, තඤ් ච ගඛො ඤාගණන ඵුට් ඨමත් තං කත් වා. ගතන 
වුත් තං ‘‘යට් ඨිගකොටියා උප් පීගළන් ගතො විය එකගදසගමව සම් මසන් ගතො’’ති. 
තත් ථ ඤාගණන නාම යාවතා ගනයයං වත් තිතබ් බං, තාවතා අවත් තනගතො 
‘‘යට් ඨිගකොටියා උප් පීගළන් ගතො වියා’’ති වුත් තං, අනුපදධම් මවිපස් සනාය 
අ ාවගතො ‘‘එකගදසගමව සම් මසන් ගතො’’ති වුත් තං. ධම් මගසනාපතිගනොපි 

යථාවුත් තසාවකානං විපස් සනාය භූමිගයව සම් මසනචාගරො. තත් ථ පන ගථගරො 
සාතිසයං නිරවගසසං අනුපදඤ් ච සම් මා විපස් සි. ගතන වුත් තං ‘‘සාවකානං 
සම් මසනචාරං නිප් පගදසං සම් මසී’’ති. 

එත් ථ ච සුක් ඛවිපස් සකා ගලොකියාභිඤ් ඤප් පත් තා පකතිසාවකා මහාසාවකා 
අග්  සාවකා පච් ගචකබුද් ධා සම් මාසම් බුද් ධාති ඡසු ජගනසු සුක් ඛවිපස් සකානං 
ඣානාභිඤ් ඤාහි අනධි තපඤ් ඤාගනපුඤ් ඤත් තා අන් ධානං විය 

ඉච් ඡිතපගදගසොක් කමනං විපස් සනාකාගල ඉච් ඡිතිච් ඡිතධම් ම ාවනා නත් ථි, ගත 

යථාපරිග්  හිතධම් මමත් ගතගයව විපස් සනං වඩ් ගඪන් ති. 
ගලොකියාභිඤ් ඤප් පත් තා පන පකතිසාවකා ගයන මුගඛන විපස් සනං ආර න් ති, 

තගතො අඤ් ගඤනපි විපස් සනං විත් ථාරිකං කාතුං සක් ගකොන් ති විපුලඤාණත් තා. 
මහාසාවකා අභිනීහාරසම් පන් නත් තා තගතො සාතිසයං විපස් සනං විත් ථාරිකං 
කාතුං සක් ගකොන් ති. අග්  සාවගකසු දුතිගයො අභිනීහාරසම් පත් තියා සමාධානස් ස 
සාතිසයත් තා විපස් සනං තගතොපි විත් ථාරිකං කගරොති. පඨගමො පන තගතොපි 
මහාපඤ් ඤතාය සාවගකහි අසාධාරණං කත් වා විපස් සනං විත් ථාරිකං කගරොති. 
පච් ගචකබුද් ධා ගතහිපි මහාභිනීහාරතාය අත් තගනො අභිනීහාරානුරූපං තගතොපි 
විත් ථාරිකං විපස් සනං කගරොන් ති. බුද් ධානං සම් මගදව 
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පරිපූරිතපඤ් ඤාපාරමීප ාවිතා සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණාධි මස් ස අනුරූපා යථා 
නාම කතවාලගවධපරිචගයන සර ඞ්  සදිගසන ධනුග්  ගහන ඛිත් ගතො සගරො 
අන් තරා රුක් ඛලතාදීසු අසජ් ජමාගනො ලක් ගඛගයව පතති, න සජ් ජති න 
විරජ් ජති, එවං අන් තරා අසජ් ජමානා අවිරජ් ජමානා විපස් සනා 
සම් මසනීයධම් ගමසු යාථාවගතො නානානගයහි පවත් තති, යං 
‘‘මහාවජිරඤාණ’’න් ති වුච් චති. 

එගතසු ච සුක් ඛවිපස් සකානං විපස් සනාචාගරො ඛජ් ගජොතප් ප ාසදිගසො, 
අභිඤ් ඤප් පත් තපකතිසාවකානං දීපප් ප ාසදිගසො, මහාසාවකානං 
උක් කාප් ප ාසදිගසො, අග්  සාවකානං ඔසධිතාරකප් ප ාසදිගසො, 
පච් ගචකබුද් ධානං චන් දප් ප ාසදිගසො, සම් මාසම් බුද් ධානං 
රස ්මිසහස ්සපටිමණ් ඩිතසරදසූරියමණ් ඩලසදිගසො හුත් වා උපට් ඨාති. තථා 
සුක් ඛවිපස් සකානං විපස් සනාචාගරො අන් ධානං යට් ඨිගකොටියා  මනසදිගසො, 
ගලොකියාභිඤ් ඤප් පත් තපකතිසාවකානං දණ් ඩකගසතු මනසදිගසො, 
මහාසාවකානං ජඞ් ඝගසතු මනසදිගසො, අග්  සාවකානං 
සකටගසතු මනසදිගසො, පච් ගචකබුද් ධානං මහාජඞ් ඝමග්   මනසදිගසො, 
සම් මාසම් බුද් ධානං මහාසකටමග්   මනසදිගසො. තථා බුද් ධානං 
පච් ගචකබුද් ධානඤ් ච විපස් සනා චින් තාමයඤාණසංවඩ් ඪිතත් තා 
සයම් භූඤාණභූතා, ඉතගරසං සුතමයඤාණසංවඩ් ඪිතත් තා 
පගරොපගදසසම් භූතාති ගවදිතබ් බා. 

ඉදානි උභින් නම් පි ගථරානං පුබ් බගයො ං දස් ගසතුං ‘‘අතීකත

කිරා’’තිආදිමාහ. තං සබ් බං උත් තානත් ථගමව. 

63. ගිරිබ්බජන රන් ති සමන් තා පබ් බතපරික් ඛිත් තං වජසදිසං හුත් වා 
තිට් ඨතීති ගිරිබ් බජන් ති එවංලද් ධනාමං රාජ හන රං. උසූයනකිරියාය 

කම් ම ාවං සන් ධාය ‘‘උපකයො ත්කථවා’’ති වුත් තං. 

සාරිපුත් තගමොග්  ල් ලානපබ් බජ් ජාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපජ්ඣායවත්තෙථාවණ්ණනා 

64. වජ් ජාවජ් ජං උපනිජ් ඣායතීති උපජ් ඣාගයො, නත් ථි උපජ් ඣාගයො 

එගතසන් ති අනුපජ්ඣායො. ගතනාහ ‘‘වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායකෙන රුනා

විරහිතා’’ති. තත් ථ වජ්ජාවජ්ජන් ති ඛුද් දකං මහන් තඤ් ච වජ් ජං. වුද් ධිඅත් ගථො හි 

අයමකාගරො ‘‘ඵලාඵල’’න් තිආදීසු විය. උත්තිට්ඨපත්තන් ති එත් ථ උච් ඡිට් ඨ-

සද් දසමානත් ගථො උත්තිට්ඨ-සද් ගදො. ගතගනවාහ ‘‘තස්මිඤ්හි මනුස්සා
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උච්ඡිට්ඨසඤ්ඤිකනො, තස්මා උත්තිට්ඨපත්තන්ති වුත්ත’’න් ති. පිණ්ඩාය

චරණෙපත්තන් ති ඉමිනා පන පත් තස් ස සරූපදස් සනමුගඛන 

උච් ඡිට් ඨකප් පනාය කාරණං වි ාවිතං. තස්මින් ති තස් මිං පිණ් ඩාය 
චරණකපත් ගත. 

65. ස ාරවා සප්පතිස්සාති එත් ථ  රු ාගවො  ාරවං, පාසාණච් ඡත් තං විය 

 රුකරණීයතා. සහ  ාරගවනාති ස ාරවා.  රුනා කිස් මිඤ් චි වුත් ගත 
 ාරවවගසන පතිස් සවනං පතිස ්ගසො, පතිස ්සවභූතං තංස ා ඤ් ච යංකිඤ් චි 
 ාරවන් ති අත් ගථො. සහ පතිස් ගසනාති සප් පතිස් සා, ඔවාදං සම් පටිච් ඡන් තාති 
අත් ගථො. පතිස ්සීයතීති වා පතිස් ගසො,  රුකාතබ් ගබො. ගතන සහ පතිස් ගසනාති 

සප්පතිස්සා. අට් ඨකථායං පන බයඤ් ජනවිචාරං අකත් වා අත් ථමත් තගමව 

දස් ගසතුං ‘‘ රුෙභාවඤ්කචව කජට්ඨෙභාවඤ්ච උපට්ඨකපත්වා’’ති වුත් තං. 

සාහූති සාධු. ලහූති අ රු, මම තුය් හං උපජ් ඣාය ාගව  ාරියං නාම නත් ථීති 

අත් ගථො. ඔපායිෙන් ති උපායපටිසංයුත් තං ගත උපජ් ඣායග්  හණං ඉමිනා 
උපාගයන ත් වං ගම ඉගතො පට් ඨාය  ාගරො ජාගතොසීති වුත් තං ගහොති. 

පතිරූපන් ති අනුරූපං තව උපජ් ඣායග්  හණන් ති අත් ගථො. පාසාදිකෙනාති 

පසාදාවගහන කායවචීපගයොග න. සම්පාකදහීති තිවිධසික් ඛං නිප් ඵාගදහීති 

අත් ගථො. ොකයනවාති හත් ථමුද් දාදිං දස් ගසන් ගතො කාගයන වා විඤ් ඤාගපති. 

 හිකතො තයා…කප.… විඤ්ඤාකපතීති ‘‘සාහූ’’තිආදීසු එකං වදන් ගතොගයව 

ඉමමත් ථං විඤ් ඤාගපතීති වුච් චති. ගතගනවාහ ‘‘ඉදකමව හී’’තිආදි. සාධූති

සම්පටිච්ඡනං සන්ධායාති උපජ් ඣාගයන ‘‘සාහූ’’ති වුත් ගත සද් ධිවිහාරිකස ්ස 
‘‘සාධූ’’ති සම් පටිච් ඡනවචනං සන් ධාය. කස් මා නප් පමාණන් ති ආහ 

‘‘ආයාචනදානමත්කතන හී’’තිආදි, සද් ධිවිහාරිකස් ස ‘‘උපජ් ඣාගයො ගම, 

 න් ගත, ගහොහී’’ති ආයාචනමත් ගතන, උපජ් ඣායස් ස ච ‘‘සාහූ’’තිආදිනා 

දානවචනමත් ගතනාති අත් ගථො. න එත්ථ සම්පටිච්ඡනං අඞ් න් ති 
සද් ධිවිහාරිකස ්ස සම් පටිච් ඡනවචනං එත් ථ උපජ් ඣායග්  හගණ අඞ්  ං න 
ගහොති. 

66. සම්මාවත්තනාති සම් මාපවත් ති. අස්සාති සද් ධිවිහාරිකස ්ස. තාදිසකමව

මුඛකධොවකනොදෙං දාතබ්බන් ති උතුම් හි සරීරස ාගව ච එකාකාගර තාදිසගමව 

දාතබ් බං. ද්කව චීවරානීති පාරුපනං සඞ් ඝාටිඤ් ච සන් ධාය වදති. යදි එවං 

‘‘සඞ් ඝාටිගයො’’ති කස ්මා වුත් තන් ති ආහ ‘‘සබ්බඤ්හි චීවරං සඞ්ඝටිතත්තා 

සඞ්ඝාටීති වුච්චතී’’ති. පදවීති ාකරහීති එත් ථ පදං වීතිහරති එත් ථාති 

පදවීති ාකරො, පදවීතිහරණට් ඨානං දූතවිලම් බිතං අකත් වා සම මගන ද් වින් නං 
පදානං අන් තගර මුට් ඨිරතනමත් තං. පදානං වා වීතිහරණං අභිමුඛං හරිත් වා 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 

  214 

පටුන 

නික් ගඛගපො පදවීති ාකරොති එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. ඉකතො පට්ඨායාති 

‘‘න උපජ් ඣායස ්ස  ණමානස් සා’’ති එත් ථ වුත් ත න-කාරගතො පට් ඨාය. 

සබ්බත්ථ දුක්ෙටාපත්ති කවදිතබ්බාති ‘‘ඊදිගසසු ගිලාගනොපි න මුච් චතී’’ති 
දස් සනත් ථං වුත් තං. අඤ ්ඤම් පි හි යථාවුත් තං උපජ් ඣායවත් තං අනාදරිගයන 
අකගරොන් තස් ස අගිලානස් ස වත් තග ගද සබ් බත් ථ දුක් කටගමව. ගතගනව 
වක් ඛති ‘‘අගිලාගනන හි සද් ධිවිහාරිගකන සට් ඨිවස ්ගසනපි සබ් බං 
උපජ් ඣායවත් තං කාතබ් බං, අනාදගරන අකගරොන් තස් ස වත් තග ගද දුක් කටං. 
න-කාරපටිසංයුත් ගතසු පන පගදසු ගිලානස් සපි පටික් ඛිත් තකිරියං 

කගරොන් තස් ස දුක් කටගමවා’’ති )මහාව. අට් ඨ. 64). ආපත්තියාආසන්නවාචන් ති 
ආපත් තිජනකගමව වචනං සන් ධාය වදති. යාය හි වාචාය ආපත් තිං ආපජ් ජති, 

සා වාචා තස් සා ආපත් තියා ආසන් නාති වුච් චති. 

චීවකරන පත්තං කවකඨත්වාති එත් ථ ‘‘උත් තරාසඞ්  ස් ස එගකන 

කණ් ගණන ගවගඨත් වා’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං.  ාකමති  ාමපරියාපන් ගන 

තාදිගස කිස් මිඤ ්චි පගදගස. අන්තරඝකරති අන් ගතොග ගහ. පටික්ෙමකනති 
ආසනසාලායං. තික් ඛත් තුං පානීගයන පුච් ඡිතබ් ගබොති සම් බන් ගධො, ආදිම් හි 

මජ් ගඣ අන් ගතති එවං තික් ඛත් තුං පුච් ඡිතබ් ගබොති අත් ගථො. උපෙට්කඨොති 

ආසන් ගනො. කධොතවාලොයාති නිරජාය පරිසුද් ධවාලිකාය. සකච පක ොතීති 

වුත් තගමවත් ථං වි ාගවති ‘‘න කෙනචි ක ලඤ්කඤන අභිභූකතො ක ොතී’’ති. 

පරිකවණං න්ත්වාති උපජ් ඣායස ්ස පරිගවණං  න් ත් වා. 

උපජ් ඣායවත් තකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

67. සද් ධිවිහාරිකවත් තකථා උත් තානත් ථාගයව. 

නසම්මාවත්තනාදිෙථාවණ්ණනා 

68. නසම් මාවත් තනාදිකථායං ක  ස්සිතකපමන් ති ‘‘පිතා ගම අය’’න් ති 
එවං උප් පන් නගපමං. උපජ් ඣායම් හි පිතුචිත් තුපට් ඨානගමව හි ඉධ 

ග හස් සිතගපමං නාම. න හි ඉදං අකුසලපක් ඛියං ග හස් සිතගපමං සන් ධාය 
වුත් තං පටිවිද් ධසච් චානං පහීනානුග ධානං තදසම්  වගතො, න ච   වා භික් ඛූ 
සංකිගලගස නිගයොගජති, ග හස් සිතගපමසදිසත් තා පන ගපමමුගඛන 
ගමත් තාසිගනගහො ඉධ වුත් ගතොති ගවදිතබ් බං. ‘‘ගතසු එගකො වත් තසම් පන් ගනො 
භික් ඛු…ගප.… ගතසං අනාපත් තී’’ති වචනගතො සගච එගකො වත් තසම් පන් ගනො 
භික් ඛු ‘‘ න් ගත, තුම් ගහ අප් ගපොස් සුක් කා ගහොථ, අහං තුම් හාකං සද් ධිවිහාරිකං 
අන් ගතවාසිකං වා ගිලානං උපට් ඨහිස ්සාමි, ඔවදිතබ් බං ඔවදිස් සාමි, ඉති 
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  215 

පටුන 

කරණීගයසු උස් සුක් කං ආපජ් ජිස් සාමී’’ති වදති, ගත එව වා සද් ධිවිහාරිකාදගයො 
‘‘ න් ගත, තුම් ගහ ගකවලං අප් ගපොස ්සුක් කා ගහොථා’’ති වදන් ති, වත් තං වා න 
සාදියන් ති, තගතො පට් ඨාය ආචරියුපජ් ඣායානං අනාපත් තීති වදන් ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

නසම් මාවත් තනාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාධබ්රා ්මණවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

69. රාධබ්රාහ් මණවත් ථුම් හි කිකසො අක ොසීති ඛාදිතුං වා භුඤ ්ජිතුං වා 
අසක් ගකොන් ගතො තනුගකො අගහොසි අප් පමංසගලොහිගතො. 

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුෙජාකතොති සඤ් ජාතුප් පණ් ඩුප් පණ් ඩුක ාගවො 

පණ් ඩුපලාසප් පටි ාග ො. ධමනිසන්ථත ත්කතොති පරියාදින් නමංසගලොහිතත් තා 

සිරාජාගලගනව සන් ථරිත ත් ගතො. අධිොරන් ති අධිකිරියං, සක් කාරන් ති වුත් තං 

ගහොති. කතං ජානන් තීති ෙතඤ්ඤුකනො, කතං පාකටං කත් වා ජානන් තීති 

ෙතකවදිකනො. කිං පන ගථගරො   වතා බාරාණසියං තීහි සරණ මගනහි 
අනුඤ් ඤාතං පබ් බජ් ජං උපසම් පදඤ් ච න ජානාතීති? ගනො න ජානාති. යදි එවං 
‘‘කථාහං,  න් ගත, තං බ්රාහ් මණං පබ් බාගජමි උපසම් පාගදමී’’ති කස ්මා ආහාති 

ඉමං අනුගයො ං සන් ධායාහ ‘‘කිඤ්චාපි ආයස්මා සාරිපුත්කතො’’තිආදි. 

පරිමණ්ඩකලහීති පරිපුණ් ගණහි. අඤ්ඤථා වා වත්තබ්බං අඤ්ඤථා වදතීති 
‘‘ න් ගත’’ති වත් තබ් බං ‘‘බන් ගධ’’ති වදති. 

71-73. සමනන්තරාති අනන් තරං. පණ්ණත්තිවීතික්ෙමං ෙකරොතීති 

සික් ඛාපදවීතික් කමං කගරොති. අත් ත ාවපරිහරණත් ථං නිස් සීයන් තීති නිස්සයා, 
පිණ් ඩියාගලොපග ොජනාදිකා චත් තාගරො පච් චයා. තත් ථ 

පිණ්ඩියාකලොපකභොජනන් ති ජඞ් ඝපිණ් ඩියබගලන චරිත් වා ආගලොපමත් තං 

ලද් ධග ොජනං. අතිකරෙලාකභොති ‘‘පිණ් ඩියාගලොපග ොජනං නිස ්සායා’’ති එවං 
වුත් තභික් ඛාහාරලා ගතො අධිකලාග ො සඞ් ඝ ත් තාදි. තත් ථ සකලස් ස සඞ් ඝස් ස 

දාතබ් බ ත් තං සඞ්ඝභත්තං. කතිපගය භික් ඛූ උද් දිසිත් වා දාතබ් බ ත් තං 

උද්කදසභත්තං. නිමන් ගතත් වා දාතබ් බ ත් තං නිමන්තනං. සලාකං 

 ාහාගපත් වා දාතබ් බ ත් තං සලාෙභත්තං. එකස ්මිං පක් ගඛ එකදිවසං 

දාතබ් බ ත් තං පක්ඛිෙං. උගපොසගථ දාතබ් බ ත් තං උකපොසථිෙං. පාටිපදදිවගස 

දාතබ් බ ත් තං පාටිපදිෙං. විත් ථාරකථා ගනසං 
ගසනාසනක් ඛන් ධකවණ් ණනායං ආවි  විස් සති. 

වි ාකරොති පාකාරපරිච් ඡින් ගනො සකගලො ආවාගසො. අඩ්ඪකයොක ොති 
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දීඝපාසාගදො.  රුළසණ් ඨානපාසාගදොතිපි වදන් ති. පාසාකදොති 

චතුරස ්සපාසාගදො.  ම්මියන් ති මුණ් ඩච් ඡදනපාසාගදො. අපගර පන  ණන් ති 
‘‘විහාගරො නාම දීඝමුඛපාසාගදො, අඩ් ඪගයොග ො එකපස් සච් ඡදනකගසනාසනං, 
තස් ස කිර එකපස් ගස භිත් ති උච් චතරා ගහොති, ඉතරපස ්ගස නීචා, ගතන තං 
එකපස ්සච් ඡදනකං ගහොති, පාසාගදො ආයතචතුරස් සපාසාගදො, හම් මියං 

මුණ් ඩච් ඡදනං චන් දිකඞ්  ණයුත් ත’’න් ති. ගු ාති පබ් බතගුහා. පූතිමුත්තන් ති යං 
කිඤ් චි මුත් තං. යථා සුවණ් ණවණ් ගණොපි කාගයො ‘‘පූතිකාගයො’’ති වුච් චති, එවං 
අභිනවම් පි මුත් තං පූතිමුත් තගමව. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

රාධබ්රාහ් මණවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආචරියවත්තෙථාවණ්ණනා 

75. උපගසනවත් ථුම් හි ආචිණ්ණන් ති චරිතං වත් තං අනුධම් මතා. ෙච්චි

භික්ඛුඛමනීයන් ති භික් ඛු කච් චි තුය් හං ඉදං චතුචක් කං නවද් වාරං සරීරයන් තං 

ඛමනීයං සක් කා ඛමිතුං සහිතුං පරිහරිතුං, න කිඤ් චි දුක් ඛං උප් පාගදතීති. ෙච්චි

යාපනීයන් ති කච් චි සබ් බකිච් ගචසු යාගපතුං සක් කා, න කිඤ් චි අන් තරායං 

දස් ගසතීති. ජානන්තාපි තථා තාතිඑවමාදි යං පරගතො ‘‘කති වස් ගසොසි ත් වං 
භික් ඛූ’’තිආදිනා පුච් ඡි, තස් ස පරිහාරදස් සනත් ථං වුත් තං. තත්රායං 
සඞ් ගඛපත් ගථො – තථා තා නාම ජානන් තාපි සගච තාදිසං පුච් ඡාකාරණං ගහොති, 

පුච් ඡන් ති. සගච පන තාදිසං පුච් ඡාකාරණං නත් ථි, ජානන් තාපි න පුච් ඡන් ති. 
යස් මා පන බුද් ධානං අජානනං නාම නත් ථි, තස් මා ‘‘අජානන් තාපී’’ති න 

වුත් තං. ොලං විදිත්වා පුච්ඡන්තීති සගච තස් සා පුච් ඡාය ගසො කාගලො ගහොති, 

එවං තං කාලං විදිත් වා පුච් ඡන් ති. සගච න ගහොති, එවම් පි කාලං විදිත් වාව න 
පුච් ඡන් ති. එවං පුච් ඡන් තාපි ච අත් ථසංහිතං තථා තා පුච් ඡන් ති, යං 
අත් ථනිස ්සිතං කාරණනිස් සිතං, තගදව පුච් ඡන් ති, ගනො අනත් ථසංහිතං. කස් මා? 

යස් මා අනත්ථසංහිකත කසතුඝාකතො තථා තානං. කසතු වුච් චති මග් ග ො, 
මග් ග ගනව තාදිසස් ස වචනස් ස ඝාගතො සමුච් ගඡගදොති වුත් තං ගහොති. 

ඉදානි අත්ථසංහිතන් ති එත් ථ යං අත් ථනිස් සිතං වචනං තථා තා පුච් ඡන් ති, 

තං දස් ගසන් ගතො ‘‘ද්වීහි ආොකරහී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආොකරහීති කාරගණහි. 

ධම්මං වා කදකසස්සාමාති අට් ඨුප් පත් තියුත් තං සුත් තං වා 

පුබ් බචරිතකාරණයුත් තං ජාතකං වා කථයිස් සාම. සාවොනං වා සික්ඛාපදං

පඤ්ඤකපස්සාමාති සාවකානං වා තාය පුච් ඡාය වීතික් කමං පාකටං කත් වා 
 රුකං වා ලහුකං වා සික් ඛාපදං පඤ් ඤගපස් සාම ආණං ඨගපස ්සාම. 

අතිලහන් ති අතිසීඝං. 
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76. අඤ ්ඤතිත් ථියවත් ථුම් හි අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්කබොති පුබ් ගබ 

අඤ ්ඤතිත් ථිගයො භූගතොති අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ගබො. එත් ථ )අ. නි. අට් ඨ. 2.3.62) ච 

තිත් ථං ජානිතබ් බං, තිත් ථකගරො ජානිතබ් ගබො, තිත් ථියා ජානිතබ් බා, 

තිත් ථියසාවකා ජානිතබ් බා. තත් ථ තිත්ථං නාම ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගයො. එත් ථ හි 
සත් තා තරන් ති උප් පිලවන් ති උම් මුජ් ජනිමුජ් ජං කගරොන් ති, තස් මා ‘‘තිත් ථ’’න් ති 

වුච් චන් ති. තාසං දිට් ඨීනං උප් පාගදතා තිත්ථෙකරො නාම පූරණකස් සපාදිගකො. 

තස් ස ලද් ධිං  ගහත් වා පබ් බජිතා තිත්ථියා නාම. ගත හි තිත් ගථ ජාතාති 
තිත් ථියා, යථාවුත් තං වා දිට් ඨි තසඞ් ඛාතං තිත් ථං එගතසං අත් ථීති තිත් ථිකා, 

තිත් ථිකා එව තිත් ථියා. ගතසං පච් චයදායකා තිත්ථියසාවොති ගවදිතබ් බා. 

ස ධම්මිෙං වුච්චමාකනොති සහධම් මිගකන වුච් චමාගනො, කරණත් ගථ 

උපගයො වචනං. පඤ් චහි සහධම් මිගකහි සික් ඛිතබ් බත් තා, ගතසං වා 
සන් තකත් තා ‘‘සහධම් මික’’න් ති ලද් ධනාගමන බුද් ධපඤ් ඤත් ගතන 

සික් ඛාපගදන වුච් චමාගනොති අත් ගථො. පසූකරොති තස් ස නාමං. පරිබ්බාජකෙොති 

ගිහිබන් ධනං පහාය පබ් බජ් ජප ගතො. 

තංකයව තිත්ථායතනන් ති එත් ථ ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිසඞ් ඛාතං තිත් ථගමව 
ආයතනන් ති තිත් ථායතනං, තිත් ථං වා එගතසං අත් ථීති තිත් ථිගනො, තිත් ථියා, 

ගතසං ආයතනන් තිපි තිත්ථායතනං. ආයතනන් ති ච ‘‘අස් සානං කම් ගබොගජො 
ආයතනං, ගුන් නං දක් ඛිණපගථො ආයතන’’න් ති එත් ථ සඤ් ජාතිට් ඨානං 
ආයතනං නාම. 

‘‘මගනොරගම ආයතගන, ගසවන් ති නං විහඞ්  මා; 
ඡායං ඡායත් ථිගනො යන් ති, ඵලත් ථං ඵලග ොජිගනො’’ති. )අ. නි. 5.38) – 

එත් ථ සගමොසරණට් ඨානං. ‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛගව, විමුත් තායතනානී’’ති )අ. නි. 
5.26) එත් ථ කාරණං, තං ඉධ සබ් බම් පි ලබ්  ති. සබ් ගබපි හි දිට් ඨි තිකා 
සඤ් ජායමානා ඉමාසුගයව ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨීසු සඤ ්ජායන් ති, සගමොසරමානාපි 
එතාසුගයව සගමොසරන් ති සන් නිපතන් ති, දිට් ඨි තික ාගව ච ගනසං ඉමාගයව 
ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගයො කාරණං, තස් මා යථාවුත් තං තිත් ථගමව සඤ් ජාතිආදිනා 
අත් ගථන ආයතනන් ති තිත් ථායතනං, ගතගනවත් ගථන තිත් ථීනං ආයතනන් තිපි 
තිත් ථායතනං. 

ආයස්මකතො නිස්සාය වච්ඡාමීති එත් ථ ආයස්මකතොති උපගයො ත් ගථ 

සාමිවචනං, ආයස් මන් තං නිස ්සාය වසිස ්සාමීති අත් ගථො. බයත්කතො…කප.… 

වුත්තලක්ඛකණොකයවාති පරිසුපට් ඨාපකබහුස් සුතං සන් ධාය වදති. පඤ්චහපාල 

අඞ්ක හීතිආදීසු යං වත් තබ් බං, තං පරගතො ආවි  විස් සති. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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ආචරියවත් තකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පණාමනාඛමාපනාෙථාවණ්ණනා 

80. යං පුබ් ගබ ලක් ඛණං වුත් තන් ති සම් බන් ගධො, ‘‘ගතගනව ලක් ඛගණන 

නිස ්සයන් ගතවාසිකස් ස ආපත් ති ගවදිතබ් බා’’ති ගපොත් ථගකසු පාගඨො දිස් සති, 

‘‘න ගතගනව ලක් ඛගණන නිස් සයන් ගතවාසිකස් ස ආපත් ති ගවදිතබ් බා’’ති එවං 
පගනත් ථ පාගඨො ගවදිතබ් ගබො. සද් ධිවිහාරිකස ්ස වුත් තලක් ඛගණන 
නිස ්සයන් ගතවාසිකස් ස ආපත් ති න ගවදිතබ් බාති එවං පගනත් ථ අත් ගථොපි 
ගවදිතබ් ගබො. අඤ් ඤථා ‘‘නිස ්සයන් ගතවාසිගකන හි යාව ආචරියං නිස් සාය 
වසති, තාව සබ් බං ආචරියවත් තං කාතබ් බ’’න් ති ඉදං විරුජ් ගඣයය. ඉදඤ් හි 
වචනං නිස ්සයන් ගතවාසිකස් ස අමුත් තනිස ්සයස් ගසව වත් තං අකගරොන් තස ්ස 
ආපත් තීති දීගපති. තස් මා සද් ධිවිහාරිකස් ස යථාවුත් තවත් තං අකගරොන් තස් ස 
නිස ්සයමුත් තකස ්ස අමුත් තකස ්සපි ආපත් ති, නිස ්සයන් ගතවාසිකස් ස පන 

අමුත් තනිස් සයස ්ගසව ආපත් තීති  ගහතබ් බං. ගතගනව විසුද්ධිමග්ක පි 

(විසුද් ධි. 1.41) ඤාතිපලකබොධෙථායං – 

‘‘ඤාතීති විහාගර 

ආචරියුපජ් ඣායසද් ධිවිහාරිකඅන් ගතවාසිකසමානුපජ් ඣායකසමානාචරිය
කා, ඝගර මාතා පිතා  ගිනී  ාතාති එවමාදිකා. ගත ගිලානා ඉමස් ස 
පලිගබොධා ගහොන් ති, තස් මා ගසො පලිගබොගධො උපට් ඨහිත් වා ගතසං 
පාකතිකකරගණන උපච් ඡින් දිතබ් ගබො. තත් ථ උපජ් ඣාගයො තාව 
ගිලාගනො සගච ලහුං න වුට් ඨාති, යාවජීවං පටිජග් ගිතබ් ගබො. තථා 
පබ් බජ් ජාචරිගයො උපසම් පදාචරිගයො සද් ධිවිහාරිගකො 
උපසම් පාදිතපබ් බාජිතඅන් ගතවාසිකසමානුපජ් ඣායකා ච. නිස් සයාචරිය 
උද් ගදසාචරිය නිස ්සයන් ගතවාසික උද් ගදසන් ගතවාසිකසමානාචරියකා 
පන යාව නිස ්සයඋද් ගදසා අනුපච් ඡින් නා, තාව පටිජග් ගිතබ් බා’’ති – 

වි ාග න වුත් තං. අයඤ් ච වි ාග ො ‘‘ගතගනව ලක් ඛගණන 

නිස ්සයන් ගතවාසිකස් ස ආපත් ති ගවදිතබ් බා’’ති එවං පාගඨ සති න යුජ් ගජයය. 
අයඤ් හි පාගඨො සද් ධිවිහාරිකස් ස විය නිස් සයන් ගතවාසිකස් සපි 
යථාවුත් තවත් තං අකගරොන් තස් ස නිස ්සයමුත් තකස ්ස අමුත් තකස් සපි ආපත් තීති 
ඉමමත් ථං දීගපති, තස් මා වුත් තනගයගනගවත් ථ පාගඨො  ගහතබ් ගබො. 

පබ්බජ්ජඋපසම්පදධම්මන්කතවාසිකෙහිපන…කප.… තාවවත්තංොතබ්බන් ති 
පබ් බජ් ජාචරියඋපසම් පදාචරියධම් මාචරියානං 
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එගතහි යථාවුත් තවත් තං කාතබ් බං. තත් ථ ගයන සික් ඛාපදානි දින් නානි, 

අයං පබ්බජ්ජාචරිකයො. ගයන උපසම් පදකම් මවාචා වුත් තා, අයං 

උපසම්පදාචරිකයො. ගයො උද් ගදසං පරිපුච් ඡං වා ගදති, අයං ධම්මාචරිකයොති 

ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

පණාමනාඛමාපනාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිස්සයපටිප්පස්සද්ධිෙථාවණ්ණනා 

83. නිස ්සයපටිප් පස ්සද් ධිකථායං දිසං  කතොති පුන ආ න් තුකාගමො 

අනා න් තුකාගමො වා හුත් වා වාසත් ථාය කඤ් චි දිසං  ගතො. භික්ඛුකනො 

සභා තන් ති ගපසල ාවං. ඔකලොකෙත්වාති උපපරික් ඛිත් වා. 

විබ්භන්කත…කප.… තත්ථ  න්තබ්බන් ති එත් ථ සගච ගකනචි කරණීගයන 
තදගහව  න් තුං අසක් ගකොන් ගතො කතිපාගහන  මිස් සාමීති  මගන 

සඋස් සාගහො ගහොති, රක් ඛතීති වදන් ති. මාඉධපටික්ෙමීති මා ඉධ පවිසි. තකත්රව

වසිතබ්බන් ති තත් ගථව නිස් සයං  ගහත් වා වසිතබ් බං. තංකයවවි ාරං…කප.… 

වසිතුං වට්ටතීති එත් ථ උපජ් ඣාගයන පරිච් චත් තත් තා 
උපජ් ඣායසගමොධානපරිහාගරො නත් ථි, තස් මා උපජ් ඣාගයන 
සගමොධාන තස් සපි ආචරියස් ස සන් තිගක  හිතනිස් සගයො න පටිප් පස් සම්  ති. 

ආචරියම් ා නිස්සයපටිප්පස්සද්ධීසු ආචරිකයො පක්ෙන්කතො වා ක ොතීති 
එත් ථ ‘‘පක් කන් ගතොති දිසං  ගතො’’තිආදිනා උපජ් ඣායස ්ස පක් කමගන ගයො 
විනිච් ඡගයො වුත් ගතො, ගසො තත් ථ වුත් තනගයගනව ඉධාපි සක් කා විඤ් ඤාතුන් ති 
තං අවත් වා ‘‘ගකොචි ආචරිගයො ආපුච් ඡිත් වා පක් කමතී’’තිආදිනා අඤ් ගඤොගයව 
නගයො ආරද් ගධො, අයඤ් ච නගයො උපජ් ඣායපක් කමගනපි ගවදිතබ් ගබොගයව. 

ඊදිගසසු හි ඨාගනසු එකත් ථ වුත් තලක් ඛණං අඤ ්ඤත් ථාපි දට් ඨබ් බං. සකචද්කව

කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වා නිවත්තති, පටිප්පස්සද්කධො ක ොතීති එත් ථ 
එත් තාවතා දිසාපක් කන් ගතො නාම ගහොතීති අන් ගතවාසිගක අනික් ඛිත් තධුගරපි 

නිස ්සගයො පටිප් පස් සම්  ති. ආචරියුපජ්ඣායා ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙම්ම

අඤ්ඤස්මිං වි ාකර වසන්තීති බහිඋපචාරසීමායං 
අන් ගතවාසිකසද් ධිවිහාරිකානං වසනට් ඨානගතො ද් ගව ගලඩ් ඩුපාගත 
අතික් කම් ම අඤ් ඤස ්මිං ගසනාසගන වසන් ති, අන් ගතොඋපචාරසීමායං පන ද් ගව 

ගලඩ් ඩුපාගත අතික් කමිත් වාපි වසගතො නිස් සගයො න පටිප් පස ්සම්  ති. ‘‘සගචපි 
ආචරිගයො මුඤ ්චිතුකාගමොව හුත් වා නිස ්සයපණාමනාය පණාගමතී’’තිආදි 
සබ් බං උපජ් ඣායස ්ස ආණත් තියම් පි ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 
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නිස ්සයපටිප් පස් සද් ධිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපසම්පාකදතබ්බපඤ්චෙෙථාවණ්ණනා 

84. පඤ්චහි, භික්ඛකව, අඞ්ක හි සමන්නා කතනාතිආදීසු නසාමකණකරො

උපට්ඨාකපතබ්කබොති උපජ් ඣාගයන හුත් වා සාමගණගරො න  ගහතබ් ගබො. 

අයමත් ගථො අඞ්ගුත්තරනිොයට්ඨෙථායං (අ. නි. අට් ඨ. 3.5.251-253) 

වුත් ගතොගයව. 

‘‘අත් තානගමව පඨමං, පතිරූගප නිගවසගය; 

අථඤ් ඤමනුසාගසයය, න කිලිස ්ගසයය පණ් ඩිගතො’’ති. )ධ. ප. 158) – 

ඉමස ්ස අනුරූපවගසන පඨමං තාව අත් තසම් පත් තියං නිගයොගජතුං ‘‘න

අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධනා’’තිආදි වුත් තං, න ආපත් තිඅඞ්  වගසන. තත් ථ 

අකසක්කඛන සීලක්ඛන්කධනාති අගසක් ඛස ්ස සීලක් ඛන් ගධො අගසක් ගඛො 
සීලක් ඛන් ගධො නාම. අගසක් ඛස ්ස අයන් ති හි අගසක් ගඛො, සීලක් ඛන් ගධො. එවං 
සබ් බත් ථ. එවඤ් ච කත් වා විමුත් තිඤාණදස ්සනසඞ් ඛාතස් ස 

පච් චගවක් ඛණඤාණස් සපි අගසක් ඛතා උපපන් නා. අකසක්ඛසීලන් ති ච න 
මග්  ඵලගමව අධිප් ගපතං, අථ ගඛො යංකිඤ් චි අගසක් ඛසන් තාගන පවත් තසීලං 
ගලොකියගලොකුත් තරමිස් සකස ්ස සීලස් ස ඉධාධිප් ගපතත් තා. සමාධික් ඛන් ධාදීසුපි 
විමුත් තික් ඛන් ධපරිගයොසාගනසු අයගමව නගයො. තස් මා යථා 
සීලසමාධිපඤ ්ඤක් ඛන් ධා මිස් සකා අධිප් ගපතා, එවං විමුත් තික් ඛන් ගධොපීති 

තදඞ්  විමුත් තිආදගයොපි ගවදිතබ් බා, න පටිප් පස ්සද් ධිවිමුත් ති එව. 

විමුත් තිඤාණදස් සනං පන ගලොකියගමව. ගතගනව සංයුත්තනිොයට්ඨෙථායං 
(සං. නි. අට් ඨ. 1.1.135) වුත් තං ‘‘පුරිගමහි චතූහි පගදහි 
ගලොකියගලොකුත් තරසීලසමාධිපඤ් ඤාවිමුත් තිගයො කථිතා, 
විමුත් තිඤාණදස් සනං පච් චගවක් ඛණඤාණං ගහොති, තං ගලොකියගමවා’’ති. 

අස්සද්කධොතිආදීසු තීසු වත් ථූසු සද් ධා එතස ්ස නත් ථීති අස්සද්කධො. 

සුක් කපක් ගඛ සද් දහතීති සද්කධො, සද් ධා වා එතස් ස අත් ථීතිපි සද් ගධො. නත් ථි 

එතස ්ස හිරීති අහිරිකෙො, අකුසලසමාපත් තියා අජිගුච් ඡමානස් ගසතං අධිවචනං. 

හිරී එතස ්ස අත් ථීති හිරිමා. න ඔත් තප් පතීති අකනොත්තප්පී, අකුසලසමාපත් තියා 

න  ායතීති වුත් තං ගහොති. තබ් බිපරීගතො ඔත්තප්පී. කුච් ඡිතං සීදතීති කුසීකතො, 

හීනවීරියස ්ගසතං අධිවචනං. ආරද් ධං වීරියං එතස් සාති ආරද්ධවීරිකයො, 

සම් මප් පධානයුත් තස් ගසතං අධිවචනං. මුට් ඨා සති එතස ්සාති මුට්ඨස්සති, 
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නට් ඨස් සතීති වුත් තං ගහොති. උපට් ඨිතා සති එතස් සාති උපට්ඨිතස්සති, නිච් චං 
ආරම් මණාභිමුඛප් පවත් තසතිස ්ගසතං අධිවචනං. 

අධිසීකල සීලවිපන්කනො ච අජ්ඣාචාකර ආචාරවිපන්කනො ච ආපජ් ජිත් වා 
අවුට් ඨිගතො. සස් සතුච් ගඡදසඞ් ඛාතං අන් තං  ණ් හාති  ාහයතීති වා 

අන්තග් ාහිො, මිච් ඡාදිට් ඨි. පුරිමානි ද්කව පදානීති ‘‘න පටිබගලො ගහොති 
අන් ගතවාසිං වා සද් ධිවිහාරිං වා ගිලානං උපට් ඨාතුං වා උපට් ඨාගපතුං වා, 
අනභිරතං වූපකාගසතුං වා වූපකාසාගපතුං වා’’ති ඉමානි ද් ගව පදානි. 

අභිවිසිට් ගඨො උත් තගමො සමාචාගරොති අභිසමාචාගරො, අභිසමාචාගරොව 

සික් ඛිතබ් බගතො සික් ඛාති ආභිසමාචාරිො සික්ඛා, අභිසමාචාරං වා ආරබ්   

පඤ ්ඤත් තා සික් ඛා ආභිසමාචාරිො. මග්  බ්රහ් මචරියස් ස ආදිභූතාති 

ආදිබ්ර ්මචරියො, උ ගතොවි ඞ්  පරියාපන් නසික් ඛාගයතං අධිවචනං. ගතගනව 
‘‘උ ගතොවි ඞ්  පරියාපන් නං ආදිබ්රහ් මචරියකං, ඛන් ධකවත් තපරියාපන් නං 

ආභිසමාචාරික’’න් ති විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 1.11) වුත් තං. තස් මා 

කසක්ඛපණ්ණත්තියන් ති එත් ථ සික් ඛිතබ් බගතො සබ් බාපි 

උ ගතොවි ඞ්  පරියාපන් නා පණ් ණත් තීති  ගහතබ් බා. ගතගනව  ණ්ඨිපකදපි 
වුත් තං ‘‘ගසක් ඛපණ් ණත් තියන් ති පාරාජිකමාදිං කත් වා 
සික් ඛිතබ් බසික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිය’’න් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

උපසම් පාගදතබ් බපඤ් චකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

86. අඤ ්ඤතිත් ථියවත් ථුම් හි ආජීවගකො අගචලගකොති දුවිගධො 

නග්  පරිබ් බාජගකොති ආහ ‘‘නග් පරිබ්බාජෙස්කසව ආජීවෙස්ස වා’’තිආදි. 

තත් ථ ආජීවකෙො උපරි එකගමව වත් ථං උපකච් ඡගක පගවගසත් වා පරිදහති, 

ගහට් ඨා නග් ග ො. අකචලකෙො සබ් ගබන සබ් බං නග් ග ොගයව. 

87. ආමිසකිඤ්චික්ඛසම්පදානං නාම අප් පමත් තකස් ගසව ගදයයධම් මස ්ස 

අනුප් පදානං. රූපූපජීවිොති අත් තගනො රූපංගයව නිස් සාය ජීවන් තිගයො. ගවසියා 
ග ොචගරො මිත් තසන් ථවවගසන උපසඞ් කමිතබ් බට් ඨානං අස් සාති 

කවසියාක ොචකරො. එස නගයො සබ් බත් ථ. කයොබ්බනප්පත්තා කයොබ්බනාතීතා

වාති උ ගයනපි මහල් ලිකා අනිවිද් ධකුමාරිගයොව වදති. භික්ඛුනිකයො නාම 

උස් සන් නබ්රහ් මචරියා, තථා භික්ඛූපි. ගතසං අඤ් ඤමඤ් ඤවිස ා වත් ථු ාවගතො 
සන් ථවවගසන උපසඞ් කමගන කතිපාගහගනව බ්රහ් මචරියන් තරාගයො සියාති 
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පටුන 

ආහ ‘‘තාහි සද්ධිං ඛිප්පකමව විස්සාකසො ක ොති, තකතො සීලං භිජ්ජතී’’ති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

අඤ ්ඤතිත් ථියපුබ් බවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චාබාධවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

88. පඤ ්චාබාධවත් ථුම් හි නඛපිට්ඨිප්පමාණන් ති එත් ථ 

‘‘කනිට් ඨඞ් ගුලිනඛපිට් ඨි අධිප් ගපතා’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ‘‘තඤ්කච

නඛපිට්ඨිප්පමාණම්පි වඩ්ඪනෙපක්කඛ ඨිතං ක ොති, න පබ්බාකජතබ්කබො’’ති 
ඉමිනා සාමඤ ්ඤගතො ලක් ඛණං දස් සිතං, තස් මා යත් ථ කත් ථචි සරීරාවයගවසු 
නඛපිට් ඨිප් පමාණං වඩ් ඪනකපක් ගඛ ඨිතඤ් ගච, න වට් ටතීති සිද් ධං. එවඤ් ච සති 
නඛපිට් ඨිප් පමාණම් පි අවඩ් ඪනකපක් ගඛ ඨිතඤ් ගච, සබ් බත් ථ වට් ටතීති 
ආපන් නං, තඤ් ච න සාමඤ් ඤගතො අධිප් ගපතන් ති පගදසවිගසගසගයව 

නියගමත් වා දස් ගසන් ගතො ‘‘සකච පනා’’තිආදිමාහ. සගච හි අවිගසගසන 
නඛපිට් ඨිප් පමාණං අවඩ් ඪනකපක් ගඛ ඨිතං වට් ගටයය, ‘‘නිවාසනපාරුපගනහි 
පකතිපඅච් ඡන් ගන ඨාගන’’ති පගදසනියමං න කගරයය, තස් මා 
නිවාසනපාරුපගනහි පකතිපටිච් ඡන් නට් ඨානගතො අඤ ්ඤත් ථ 
නඛපිට් ඨිප් පමාණං අවඩ් ඪනකපක් ගඛ ඨිතම් පි න වට් ටතීති සිද් ධං, 
නඛපිට් ඨිප් පමාණගතො ඛුද් දකතරං පන අවඩ් ඪනකපක් ගඛ වඩ් ඪනකපක් ගඛ වා 
ඨිතං ගහොතු, වට් ටති නඛපිට් ඨිප් පමාණගතො ඛුද් දකතරස් ස වඩ් ඪනකපක් ගඛ 
අවඩ් ඪනකපක් ගඛ වා ඨිතස් ස මුඛාදීසුගයව පටික් ඛිත් තත් තා. 

 ණ්කඩපි ඉමිනාව නගයන විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබො. තත් ථ පන මුඛාදීසු 
ගකොලට් ඨිමත් තගතො ඛුද් දකතගරොපි  ණ් ගඩො න වට් ටතීති විසුං න දස් සිගතො. 
‘‘මුඛාදිගක අප් පටිච් ඡන් නට් ඨාගන අවඩ් ඪනකපක් ගඛ ඨිගතොපි න වට් ටතී’’ති 
එත් තකගමව හි තත් ථ වුත් තං, තථාපි කුට් ගඨ වුත් තනගයන මුඛාදීසු 

ගකොලට් ඨිප් පමාණගතො ඛුද් දකතගරොපි  ණ් ගඩො න වට් ටතීති විඤ් ඤායති, 

තස් මා අවඩ්ඪනෙපක්කඛඨිකතොපීති එත් ථ පි-සද් ගදො අවුත් තසම් පිණ් ඩනත් ගථො. 
ගතන ගකොලට් ඨිමත් තගතො ඛුද් දකතගරොපි න වට් ටතීති අයමත් ගථො 

දස් සිගතොගයවාති අයමම් හාකං ඛන් ති. පෙතිවණ්කණජාකතති ගරො ගහතුකස ්ස 

විකාරවණ් ණස් ස අ ාවං සන් ධාය වුත් තං. කෙොලට්ඨිමත්තකෙොති 

බදරට් ඨිප් පමාගණො. සුඡවිං ොකරත්වාති සඤ් ජාතඡවිං කාගරත් වා. ‘‘සඤ ්ඡවිං 
කාගරත් වා’’තිපි පාගඨො, විජ් ජමානඡවිං කාගරත් වාති අත් ගථො. 

පදුමපුණ්ඩරීෙපත්තවණ්ණන් ති රත් තපදුමගසතපදුමවගසන පදුමපත් තවණ් ණං. 

කසොසබයාධීති ඛයගරොග ො. 
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පඤ් චාබාධවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාජභටාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

90-96. රාජ ටාදිවත් ථූසු ආ ංසූති මනුස් සා වදිංසු. තස්මා…කප.… 

එවමා ාති යස් මා සයං ධම් මස් සාමී, තස් මා භික් ඛූහි අපබ් බාජිතබ් බං ගචොරං 
අඞ් ගුලිමාලං පබ් බාගජත් වා ආයතිං අකරණත් ථාය භික් ඛූනං සික් ඛාපදං 
පඤ ්ඤගපන් ගතො ‘‘න, භික් ඛගව, ධජබන් ගධො ගචොගරො පබ් බාගජතබ් ගබො, ගයො 

පබ් බාගජයය, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති ආහ. උපරමන්තීති විරමන් ති 

නිවත් තන් ති. භින්දිත්වාති අන් දුබන් ධනං භින් දිත් වා. ඡින්දිත්වාති 

සඞ් ඛලිකබන් ධනං ඡින් දිත් වා. මුඤ්චිත්වාති රජ් ජබන් ධනං මුඤ් චිත් වා. 

විවරිත්වාති  ාමබන් ධනාදීසු  ාමද් වාරාදීනි විවරිත් වා. අපස්සමානානං වා

පලායතීති පුරිසගුත් තියං පුරිසානං අපස් සමානානං පලායති. උපඩ්ඪුපඩ්ඪන් ති 
ගථොකං ගථොකං. 

97. අභිගසකාදීසු බන් ධනා ාරාදීනි ගසොගධන් ති, තං සන් ධායාහ 

‘‘සබ්බසාධාරකණනවා නකයනා’’ති. සකචසයකමවපණ්ණංආකරොකපන්ති, න 

වට්ටතීති තා භුජිස් සිත් ථිගයො ‘‘මයම් පි දාසිගයො ගහොමා’’ති සයගමව දාසිපණ් ණං 

ලිඛාගපන් ති, න වට් ටති. තක්ෙං සීකස ආසිත්තෙසදිසාව ක ොන්තීති යථා 
අදාගස කගරොන් තා තක් ගකන සීසං ගධොවිත් වා අදාසං කගරොන් ති, එවං 
ආරාමිකවචගනන දින් නත් තා අදාසාව ගතති අධිප් පාගයො. තක් කාසිඤ් චනං පන 

සීහළදීගප චාරිත් තන් ති වදන් ති. කනව පබ්බාකජතබ්කබොති වුත්තන් ති 

කප් පියවචගනන දින් ගනපි සඞ් ඝස් ස ආරාමිකදාසත් තා එවං වුත් තං. 

නිස්සාමිෙදාකසො නාම යස් ස සාමිකා සපුත් තදාරාදගයො මතා ගහොන් ති, න ගකොචි 
තස් ස පරිග්  ාහගකො, ගසොපි පබ් බාගජතුං න වට් ටති, තං පන අත් තනාපි භුජිස් සං 
කාතුං වට් ටති. ගය වා පන තස් මිං රට් ගඨ සාමිගනො, ගතහිපි කාරාගපතුං වට් ටති. 

‘‘ගදවදාසිපුත් තං පබ් බාගජතුං වට් ටතී’’ති තීසු  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. දාසස් ස 
පබ් බජිත් වා අත් තගනො සාමිගක දිස ්වා පලායන් තස ්ස ආපත් ති නත් ථීති වදන් ති. 
ගසසං සබ් බත් ථ උත් තානගමව. 

රාජ ටාදිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිස්සයමුච්චනෙෙථාවණ්ණනා 

103. නිස ්සයමුච් චනකස් ස වත් ගතසු පඤ් චකඡක් ගකසු පන උභයානි කඛො

පන…කප.… අනුබයඤ්ජනකසොති එත් ථ ‘‘සබ් ගබොපි චායං පග ගදො 

මාතිකාට් ඨකථායං ඤාතායං ඤාගතො ගහොතී’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
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ආපත්තිං ජානාතීතිආදීසු ච ‘‘පාගඨ අවත් තමාගනපි ‘ඉදං නාම කත් වා ඉදං 
ආපජ් ජතී’ති ජානාති ගච, වට් ටතී’’ති තත් ගථව වුත් තං. තඤ් ච ගඛො පුබ් ගබ පාගඨ 
පගුගණ කගතති  ගහතබ් බන් ති ච ආචරියුපජ් ඣායානම් පි එගසව නගයොති ච 
ගකචි වදන් ති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

නිස ්සයමුච් චනකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රාහලවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

105. රාහුලවත් ථුම් හි තත්කථව වි රිංසූති සබ් ගබපි ගත අරහත් තං 
පත් තකාලගතො පට් ඨාය අරියා නාම මජ් ඣත් තාව ගහොන් තීති රඤ් ගඤො 

පහිතසාසනං දසබලස් ස අනාගරොගචත් වාව තත් ථ විහරිංසු. එෙදිවසං ජාතං 

ොළුදායිං නාම අමච්චන් ති අයං කිර )අ. නි. අට් ඨ. 1.1.225) 

පදුමුත් තරබුද් ධකාගල හංසවතීන ගර කුලග ගහ නිබ් බත් ගතො සත් ථු 
ධම් මගදසනං සුණන් ගතො සත් ථාරං එකං භික් ඛුං කුලප් පසාදකානං අග්  ට් ඨාගන 
ඨගපන් තං දිස් වා අධිකාරකම් මං කත් වා තං ඨානන් තරං පත් ගථසි. ගසො යාවජීවං 
කුසලං කත් වා ගදවමනුස් ගසසු සංසරන් ගතො අම් හාකං ගබොධිසත් තස ්ස 
මාතුකුච් ඡියං පටිසන් ධිග්  හණදිවගස කපිලවත් ථුස ්මිංගයව අමච් චග ගහ 
පටිසන් ධිං  ණ් හි. ජාතදිවගස ගබොධිසත් ගතන සද් ධිංගයව ජාගතොති තං 
දිවසංගයව දුකූලචුම් බටගක නිපජ් ජාගපත් වා ගබොධිසත් තස් ස උපට් ඨානත් ථාය 
නයිංසු. ගබොධිසත් ගතන හි සද් ධිං ගබොධිරුක් ගඛො රාහුලමාතා චතස් ගසො 
නිධිකුම් භිගයො ආගරොහනියහත් ථී කණ් ඩගකො ඡන් ගනො කාළුදායීති ඉගම සත් ත 
එකදිවගස ජාතත් තා සහජාතා නාම අගහසුං. අථස් ස නාමග්  හණදිවගස 
සකලන රස ්ස උදග්  චිත් තදිවගස ජාගතොති උදායීත් ගවව නාමං අකංසු. 
ගථොකං කාළධාතුකත් තා පන කාළුදායී නාම ජාගතො. ගසො ගබොධිසත් ගතන 
සද් ධිං කුමාරකීළං කීළන් ගතො වුද් ධිං අ මාසි. 

සට්ඨිමත්තාහි  ාථාහීති – 

‘‘අඞ්  ාරිගනො දානි දුමා  දන් ගත; 

ඵගලසිගනො ඡදනං විප් පහාය; 

ගත අච් චිමන් ගතොව ප ාසයන් ති; 

සමගයො මහාවීර  ාගීරසානං. )ගථර ා. 527) 

‘‘නාතිසීතං නාතිඋණ් හං, නාතිදුබ් භික් ඛඡාතකං; 
සද් දලා හරිතා භූමි, එස කාගලො මහාමුනී’’ති. – 
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ආදිකාහි සට් ඨිමත් තාහි  ාථාහි. ‘‘කපොක්ඛරවස්සන් ති 

ගපොක් ඛරපත් තවණ් ණමුදක’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
ගපොක් ඛරපත් තප් පමාණං මජ් ගඣ උට් ඨහිත් වා අනුක් කගමන සතපටලං 
සහස් සපටලං හුත් වා වස් සනකවස් සන් තිපි වදන් ති. තස් මිං කිර වස් සන් ගත 

ගතගමතුකාමාව ගතගමන් ති, න ඉතගර. එකෙොපි රාජා වා…කප.…  කතො 

නත්ථීති ධම් මගදසනං සුත් වා පක් කන් ගතසු ඤාතීසු එගකොපි රාජා වා 
රාජමහාමත් ගතො වා ‘‘ස් ගව අම් හාකං භික් ඛං  ණ් හථා’’ති නිමන් ගතත් වා  ගතො 
නත් ථි. පිතාපිස් ස සුද් ගධොදනමහාරාජා ‘‘මය් හං පුත් ගතො මම ග හං 
අනා න් ත් වා කහං  මිස් සතී’’ති අනිමන් ගතත් වාව අ මාසි,  න් ත් වා පන 
ග ගහ වීසතියා භික් ඛුසහස ්සානං යාගුආදීනි පටියාදාගපත් වා ආසනානි 
පඤ ්ඤාගපසි. 

කුලන කරති ඤාතිකුලස් ස න ගර. උණ්හීසකතො පට්ඨායාති සීසගතො 

පට් ඨාය. උණ්හීසන් ති හි උණ් හීසසදිසත් තා   වගතො පරිපුණ් ණනලාටස් ස 

පරිපුණ් ණසීසස් ස ච එතං අධිවචනං.   වගතො හි දක් ඛිණකණ් ණචූළිකගතො 
පට් ඨාය මංසපටලං උට් ඨහිත් වා සකලනලාටං ඡාදයමානං පූරයමානං  න් ත් වා 
වාමකණ් ණචූළිකාය පතිට් ඨිතං සණ් හතමතාය සුවණ් ණවණ් ණතාය 
ප ස ්සරතාය පරිපුණ් ණතාය ච රඤ් ගඤො බද් ධඋණ් හීසපට් ගටො විය විගරොචති. 
  වගතො කිර ඉමං ලක් ඛණං දිස් වා රාජූනං උණ් හීසපට් ටං අකංසු. අඤ් ගඤ 
පන ජනා අපරිපුණ් ණසීසා ගහොන් ති, ගකචි කප් පසීසා, ගකචි ඵලසීසා, ගකචි 
අට් ඨිසීසා, ගකචි තුම් බසීසා, ගකචි කුම්  සීසා, ගකචි පබ්  ාරසීසා,   වගතො පන 
ආරග් ග න වට් ගටත් වා ඨපිතං විය සුපරිපුණ් ණං උදකපුබ් බුළසදිසම් පි ගහොති. 
ගතගනව උණ් හීසගවඨිතසීසසදිසත් තා උණ් හීසං විය සබ් බත් ථ 
පරිමණ් ඩලසීසත් තා ච උණ් හීසසීගසොති   වා වුච් චති. 

නරසී  ාථාහි නාමඅට්ඨහි ාථාහීති – 

‘‘සිනිද් ධනීලමුදුකුඤ් චිතගකගසො; 
සූරියනිම් මලතලාභිනලාගටො; 
යුත් තතුඞ්  මුදුකායතනාගසො; 
රංසිජාලවිතගතො නරසීගහො’’ති. )ජා. අට් ඨ. 1.සන් තිගකනිදානකථා; අප. 
අට් ඨ. 1.සන් තිගකනිදානකථා( – 

එවමාදිකාහි අට් ඨහි  ාථාහි.  ණ්ඨිපකදසු පන – 

‘‘චක් කවරඞ් කිතරත් තසුපාගදො; 
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ලක් ඛණමණ් ඩිතආයතපණ් හි; 

චාමරඡත් තවිභූසිතපාගදො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘සකයකුමාරවගරො සුඛුමාගලො; 
ලක් ඛණචිත් තිකපුණ් ණසරීගරො; 
ගලොකහිතාය  ගතො නරවීගරො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘පුණ් ණසසඞ් කනිග ො මුඛවණ් ගණො; 
ගදවනරාන පිගයො නරනාග ො; 
මත් ත ජින් දවිලාසිත ාමී; 

එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘ඛත් තියසම්  වඅග්  කුලීගනො; 
ගදවමනුස ්සනමස් සිතපාගදො; 
සීලසමාධිපතිට් ඨිතචිත් ගතො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘ආයතයුත් තසුසණ් ඨිතනාගසො; 
ග ොපඛුගමො අභිනීලසුගනත් ගතො; 
ඉන් දධනූඅභිනීල මූගකො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘වට් ටසුවට් ටසුසණ් ඨිතගීගවො; 
සීහහනූ මි රාජසරීගරො; 
කඤ් චනසුච් ඡවිඋත් තමවණ් ගණො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘සිනිද් ධසු ම් භිරමඤ් ජසගඝොගසො; 
හිඞ් ගුලබන් ධුකරත් තසුජිව් ගහො; 
වීසතිවීසතිගසතසුදන් ගතො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘අඤ ්ජනවණ් ණසුනීලසුගකගසො; 
කඤ් චනපට් ටවිසුද් ධනලාගටො; 
ඔසධිපණ් ඩරසුද් ධසුඋණ් ගණො; 
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එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො. 

‘‘ ච් ඡතිනිලපගථ විය චන් ගදො; 
තාර ණාපරිගවඨිතරූගපො; 
සාවකමජ් ඣ ගතො සමණින් ගදො; 
එස හි තුය් හ පිතා නරසීගහො’’ති. )ජා. අට් ඨ. 1.සන් තිගකනිදානකථා( – 

ඉමා නව  ාථාගයොපි එත් ථ දස් සිතා, තා පන ‘‘අට් ඨහි  ාථාහී’’ති වචගනන න 
සගමන් ති. උණ් හීසගතො පට් ඨාය යාව පාදතලාති වුත් තානුක් කගමොපි තත් ථ න 

දිස ්සති. භික් ඛාය චරතීති භික්ඛාචාකරො. 

උත්තිට්කඨති උත් තිට් ඨිත් වා පගරසං ඝරද් වාගර ඨත් වා  ගහතබ් බපිණ් ගඩ. 

නප්පමජ්කඣයයාති පිණ් ඩචාරිකවත් තං හාගපත් වා පණීතග ොජනානි 
පරිගයසන් ගතො උත් තිට් ගඨ පමජ් ජති නාම, සපදානං පිණ් ඩාය චරන් ගතො පන 

නප් පමජ් ජති නාම, එවං කගරොන් ගතො උත් තිට් ගඨ නප් පමජ් ගජයය. ධම්මන් ති 

අගනසනං පහාය සපදානං චරන් ගතො තගමව භික් ඛාචරියධම් මං සුචරිතං චගර. 

සුඛංකසතීති ගදසනාමත් තගමතං, එවං පගනතං භික් ඛාය චරියධම් මං චරන් ගතො 
ධම් මචාරී ඉධගලොගක ච පරගලොගක ච චතූහිපි ඉරියාපගථහි සුඛං විහරතීති 
අත් ගථො. 

දුතිය ාථාය නනං දුච්චරිතන් ති ගවසියාදිග ගද අග ොචගර චරන් ගතො නං 
භික් ඛාචරියධම් මං දුච් චරිතං චරති නාම, එවං අචරිත් වා තං ධම් මං චගර සුචරිතං, 
න නං දුච් චරිතං චගර. ගසසගමත් ථ වුත් තත් ථගමව. ඉමං පන දුතිය ාථං පිතු 

නිගවසනං  න් ත් වා අ ාසීති ගවදිතබ් බං. ගතගනව කථර ාථාසංවණ්ණනායං 
(ගථර ා. අට් ඨ. 1.156 නන් දත් ගථර ාථාවණ් ණනා( 

ආචරියධම්මපාලත්කථකරන වුත් තං ‘‘දුතියදිවගස පිණ් ඩාය පවිට් ගඨො 
‘උත් තිට් ගඨ නප් පමජ් ගජයයා’ති  ාථාය පිතරං ගසොතාපත් තිඵගල 
පතිට් ඨාගපත් වා නිගවසනං  න් ත් වා ‘ධම් මං චගර සුචරිත’න් ති  ාථාය 

මහාපජාපතිං ගසොතාපත් තිඵගල රාජානඤ් ච සකදා ාමිඵගල පතිට් ඨාගපසී’’ති. 

ධම්මපදට්ඨෙථායම්පි (ධ. ප. අට් ඨ. 1.12 නන් දත් ගථරවත් ථු( වුත් තං ‘‘පුනදිවගස 
පිණ් ඩාය පවිට් ගඨො ‘උත් තිට් ගඨ නප් පමජ් ගජයයා’ති  ාථාය පිතරං 
ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨාගපත් වා ‘ධම් මං චගර’ති  ාථාය මහාපජාපතිං 
ගසොතාපත් තිඵගල රාජානඤ් ච සකදා ාමිඵගල පතිට් ඨාගපසී’’ති. 

ධම්මපාලජාතෙං සුත්වා අනා ාමිඵකල පතිට්ඨාසීති පුගනකදිවසං 
රාජනිගවසගන කතපාතරාගසො එකමන් තං නිසින් ගනන රඤ් ඤා ‘‘ න් ගත, 
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තුම් හාකං දුක් කරකාරිකකාගල එකා ගදවතා මං උපසඞ් කමිත් වා ‘පුත් ගතො ගත 

කාලකගතො’ති ආහ. අහං තස් සා වචනං අසද් දහන් ගතො ‘න මය් හං පුත් ගතො 
ගබොධිං අප් පත් වා කාලං කගරොතී’ති පටික් ඛිපින් ති වුත් ගත ඉදානි කථං 
සද් දහිස් සථ, පුබ් ගබපි අට් ඨිකානි දස් ගසත් වා ‘පුත් ගතො ගත මගතො’ති වුත් ගත න 
සද් දහිත් ථා’’ති ඉමිස් සා අට් ඨුප් පත් තියා මහාධම් මපාලජාතකං කගථසි. තං 
සුත් වා රාජා අනා ාමිඵගල පතිට් ඨහි. 

කෙසවිස්සජ්ජනන් ති කුලමරියාදවගසන ගකගසොගරොපනං. පට්ටබන්කධොති 

යුවරාජපට් ටබන් ගධො. අභිනවඝරප් පගවසනමගහො ඝරමඞ් ලං, 

විවාහකරණමගහො ආවා මඞ් ලං. ඡත්තමඞ් ලන් ති යුවරාජඡත් තමඞ්  ලං. 

ජනපදෙලයාණීති )උදා. අට් ඨ. 22) ජනපදම් හි කලයාණී උත් තමා 
ඡසරීරගදොසරහිතා පඤ් චකලයාණසමන් නා තා. සා හි යස් මා නාතිදීඝා 
නාතිරස ්සා නාතිකිසා නාතිථූලා නාතිකාළා නාච් ගචොදාතාති අතික් කන් තා 
මානුසං වණ් ණං, අප් පත් තා දිබ් බං වණ් ණං, තස් මා ඡසරීරගදොසරහිතා. 
ඡවිකලයාණං මංසකලයාණං නහාරුකලයාණං අට් ඨිකලයාණං 
වයකලයාණන් ති ඉගමහි පන පඤ් චහි කලයාගණහි සමන් නා තත් තා 
පඤ ්චකලයාණසමන් නා තා නාම. තස් සා හි ආ න් තුගකො ාසකිච් චං නත් ථි. 
අත් තගනො සරීගරො ාගසගනව ද් වාදසහත් ථට් ඨාගන ආගලොකං කගරොති, 

පියඞ් ගුසාමා වා ගහොති සුවණ් ණසාමා වා, අයමස් සා ඡවිෙලයාණතා. චත් තාගරො 
පනස ්සා හත් ථපාදා මුඛපරිගයොසානඤ් ච ලාඛාරසපරිකම් මකතං විය 

රත් තපවාළරත් තකම් බලසදිසං ගහොති, අයමස් සා මංසෙලයාණතා. වීසති පන 
නඛපත් තානි මංසගතො අමුත් තට් ඨාගන ලාඛාරසපූරිතානි විය මුත් තට් ඨාගන 

ඛීරධාරාසදිසානි ගහොන් ති, අයමස ්සා න ාරුෙලයාණතා. ද් වත් තිංස දන් තා 

සුඵුසිතා සුගධොතවජිරපන් ති විය ඛායන් ති, අයමස් සා අට්ඨිෙලයාණතා. 
වීසතිවස් සසතිකාපි සමානා ගසොළසවස් සුද් ගදසිකා විය ගහොති නිවලිපලිතා, 

අයමස ්සා වයෙලයාණතා. ඉති ඉගමහි පඤ් චහි කලයාගණහි සමන් නා තත් තා 
ජනපදකලයාණීති වුච් චති. 

තුවටන් ති සීඝං. ගසොපි   වන් තං ‘‘පත් තං  ණ් හථා’’ති වත් තුං 
අවිසහමාගනො විහාරංගයව අ මාසීති. ගසො කිර තථා ගත  ාරගවන ‘‘පත් තං 
ගවො  න් ගත  ණ් හථා’’ති වත් තුං නාසක් ඛි. එවං පන චින් ගතසි ‘‘ගසොපානසීගස 
පත් තං  ණ් හිස් සතී’’ති. සත් ථා තස් මිම් පි ඨාගන න  ණ් හි. ඉතගරො 
‘‘ගසොපානපාදමූගල  ණ් හිස් සතී’’ති චින් ගතසි. සත් ථා තත් ථාපි න  ණ් හි. 
ඉතගරො ‘‘රාජඞ්  ගණ  ණ් හිස ්සතී’’ති චින් ගතසි. සත් ථා තත් ථාපි න  ණ් හි. 
කුමාගරො නිවත් තිතුකාගමො අරුචියා  ච් ඡන් ගතො සත් ථු  ාරගවන ‘‘පත් තං 
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 ණ් හථා’’ති වත් තුම් පි අසක් ගකොන් ගතො ‘‘ඉධ  ණ් හිස් සති, එත් ථ 
 ණ් හිස ්සතී’’ති චින් ගතන් ගතො  ච් ඡති. ජනපදකලයාණියා ච වුත් තවචනං තස් ස 
හදගය තිරියං පතිත් වා විය ඨිතං. නන් දකුමාරඤ් හි අභිගසකමඞ්  ලං න තථා 
පීගළසි, යථා ජනපදකලයාණියා වුත් තවචනං, ගතනස ්ස චිත් තසන් තාගපො බලවා 
අගහොසි. අථ නං ‘‘ඉමස ්මිං ඨාගන නිවත් තිස් සති, ඉමස ්මිං ඨාගන 

නිවත් තිස් සතී’’ති චින් ගතන් තගමව සත් ථා විහාරං ගනත් වා ‘‘පබ් බජිස් සසි 

නන් දා’’ති ආහ. ගසො බුද් ධ ාරගවන ‘‘න පබ් බජිස ්සාමී’’ති අවත් වා ‘‘ආම 

පබ් බජිස් සාමී’’ති ආහ. සත් ථා ‘‘ගතන හි නන් දං පබ් බාගජථා’’ති වත් වා 

පබ් බාගජසි. ගතන වුත් තං ‘‘අනිච්ඡමානංකයව භ වා පබ්බාකජසී’’ති. ‘‘සත් ථා 

කපිලපුරං  න් ත් වා තතියදිවගස නන් දං පබ් බාගජසී’’ති ධම්මපදට්ඨෙථායං (ධ. 

ප. අට් ඨ. 1.12 නන් දත් ගථරවත් ථු( වුත් තං, අඞ්ගුත්තරනිොයට්ඨෙථායං (අ. නි. 
අට් ඨ. 1.1.230) පන – 

‘‘මහාසත් ගතොපි සබ් බඤ ්ඤුතං පත් වා පවත් තිතවරධම් මචක් ගකො 
ගලොකානුග්  හං කගරොන් ගතො රාජ හගතො කපිලවත් ථුං  න් ත් වා 
පඨමදස් සගනගනව පිතරං ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨාගපසි, පුනදිවගස 
පිතු නිගවසනං  න් ත් වා රාහුලමාතාය ඔවාදං කත් වා ගසසජනස් සපි 
ධම් මං කගථසි, පුනදිවගස නන් දකුමාරස ්ස 
අභිගසකග හප් පගවසනආවාහමඞ්  ගලසු වත් තමාගනසු තස් ස 
නිගවසනං  න් ත් වා කුමාරං පත් තං  ාහාගපත් වා පබ් බාගජතුං 
විහාරාභිමුගඛො පායාසී’’ති – 

වුත් තං, ඉධ පන ‘‘  වා කපිලපුරං ආ න් ත් වා දුතියදිවගස නන් දං 
පබ් බාගජසී’’ති වුත් තං, සබ් බම් ගපතං ආචරිගයන තංතං ාණකානං තථා තථා 
අනුස ්සවවගසන පරිහරිත් වා ආ ත ාවගතො තත් ථ තත් ථ තථා තථා වුත් තන් ති 
නත් ගථත් ථ ආචරියවචගන පුබ් බාපරවිගරොගධො. 

බ්ර ්මරූපවණ්ණන් ති බ්රහ් මරූපසමානරූපං. තයස්සාති ගත අස් ස. 

වට්ටානු තන් ති වට් ටපරියාපන් නං. සවිඝාතන් ති දුක් ඛසහිතත් තා සවිඝාතං, 

සදුක් ඛන් ති අත් ගථො. සත්තවිධංඅරියධනන් ති – 

‘‘සද් ධාධනං සීලධනං, හිරිඔත් තප් පියං ධනං; 
සුතධනඤ් ච චාග ො ච, පඤ ්ඤා ගව සත් තමං ධන’’න් ති. )අ. නි. 7.5-6) – 

එවං වුත් තං සත් තවිධං අරියධනං. උඤ්ඡාචරියායාති භික් ඛාචරියාය. 
පුත් තසිගනගහො උප් පජ් ජමාගනො සකලසරීරං ගඛොග ත් වා අට් ඨිමිඤ් ජං ආහච් ච 
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තිට් ඨතීති ආහ ‘‘පුත්තකපමංභන්කත…කප.… අට්ඨිමිඤ්ජංආ ච්චතිට්ඨතී’’ති. 
පුත් තසිගනගහො හි බලව ාවගතො සහජාතපීතිගව ස් ස සවිප් ඵාරතාය 
තංසමුට් ඨානරූපධම් ගමහි ඵරණවගසන සකලසරීරං ආගලොගළත් වා 

අට් ඨිමිඤ ්ජං ආහච් ච තිට් ඨති. යත්ර හි නාමාති ගයො නාම. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. 

රාහුලවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සික්ඛාපදදණ්ඩෙම්මවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

106. අනුජානාමි, භික්ඛකව, සාමකණරානං දස සික්ඛාපදානීතිආදීසු 

සික් ඛිතබ් බානි පදානි සික්ඛාපදානි, සික් ඛාගකොට් ඨාසාති අත් ගථො. සික් ඛාය වා 
පදානි සික් ඛාපදානි, අධිසීලඅධිචිත් තඅධිපඤ් ඤාසික් ඛාය අධි මුපායාති අත් ගථො. 
අත් ථගතො පන කාමාවචරකුසලචිත් තසම් පයුත් තා විරතිගයො, 
තංසම් පයුත් තධම් මා පගනත් ථ තග්  හගණගනව  ගහතබ් බා. සරගසගනව 
පතනස ාවස් ස අන් තරා එව අතිපාතනං අතිපාගතො, සණිකං පතිතුං අදත් වා 
සීඝං පාතනන් ති අත් ගථො. අතික් කම් ම වා සත් ථාදීහි අභි විත් වා පාතනං 

අතිපාගතො, පාණස් ස අතිපාගතො පාණාතිපාකතො, පාණවගධො පාණඝාගතොති 

වුත් තං ගහොති. පාකණොති ගචත් ථ ගවොහාරගතො සත් ගතො, පරමත් ථගතො 
ජීවිතින් ද්රියං. තස් මිං පන පාගණ පාණසඤ් ඤිගනො 
ජීවිතින් ද්රියුපච් ගඡදකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා කායවචීද් වාරානං 

අඤ ්ඤතරප් පවත් තා වධකගචතනා පාණාතිපාගතො, තගතො පාණාතිපාතා. 

කවරමණීති ගවරගහතුතාය ගවරසඤ් ඤිතං පාණාතිපාතාදිපාපධම් මං මණති, 

‘‘මයි ඉධ ඨිතාය කථමා ච් ඡසී’’ති වා තජ් ගජන් තී විය නීහරතීති ගවරමණී. 
විරමති එතායාති වා විරමණීති වත් තබ් ගබ නිරුත් තිනගයන ‘‘ගවරමණී’’ති 

වුත් තං. අත් ථගතො පන කවරමණීති කාමාවචරකුසලචිත් තසම් පයුත් තා විරතිගයො. 
සා ‘‘පාණාතිපාතාදිං විරමන් තස් ස යා තස ්මිං සමගය පාණාතිපාතා ආරති විරති 
පටිවිරති ගවරමණී අකිරියා අකරණං අනජ් ඣාපත් ති ගවලානතික් කගමො 

ගසතුඝාගතො’’ති එවමාදිනා නගයන විභඞ්ක  (වි . 704) වුත් තා. කාමඤ් ගචසා 
ගවරමණී නාම ගලොකුත් තරාපි අත් ථි, ඉධ පන සමාදානවසප් පවත් තා විරති 
අධිප් ගපතාති ගලොකුත් තරාය විරතියා සමාදානවගසන පවත් තිඅසම්  වගතො 
කාමාවචරකුසලචිත් තසම් පයුත් තා විරතිගයො  ගහතබ් බා. 

අදින්නාදානා කවරමණීතිආදීසු අදින් නස ්ස ආදානං අදින්නාදානං, 

පරස ්සහරණං, ගථයයං ගචොරිකාති වුත් තං ගහොති. තත් ථ අදින්නන් ති 
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පටුන 

පරපරිග්  හිතං. යත් ථ පගරො යථාකාමකාරිතං ආපජ් ජන් ගතො අදණ් ඩාරගහො 
අනුපවජ් ගජො ච ගහොති, තස් මිං පන පරපරිග්  හිගත පරපරිග්  හිතසඅඤගනො 
තදාදායකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා ගථයයගචතනා අදින් නාදානං. 

අබ්ර ්මචරියං නාම අගසට් ඨචරියං ද් වයංද් වයසමාපත් ති. සා හි ‘‘අප් පස් සාදා 
කාමා බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනගවො එත් ථ භිගයයො’’තිආදිනා )ම. නි. 1.177; 

2.42) හීළිතත් තා අගසට් ඨා අප් පසත් ථා චරියාති වා අගසට් ඨානං නිහීනානං 
ඉත් ථිපුරිසානං චරියාති වා අගසට් ඨචරියං, අගසට් ඨචරියත් තා අබ්රහ් මචරියන් ති ච 
වුච් චති, අත් ථගතො පන අසද් ධම් මගසවනාධිප් පාගයන කායද් වාරප් පවත් තා 
මග් ග නමග්  ප් පටිපත් තිසමුට් ඨාපිකා ගචතනා අබ්රහ් මචරියං. 

මුසාති අභූතං අතච් ඡං වත් ථු, වාකදොති තස් ස භූතගතො තච් ඡගතො 
විඤ ්ඤාපනං. ලක් ඛණගතො පන අතථං වත් ථුං තථගතො පරං 

විඤ ්ඤාගපතුකාමස් ස තථාවිඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපිකා ගචතනා මුසාවාකදො මුසා 
වදීයති වුච් චති එතායාති කත් වා. 

සුරාකමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානාති එත් ථ සුරාති පූවසුරා පිට් ඨසුරා ඔදනසුරා 

කිණ් ණපක් ඛිත් තා සම්  ාරසංයුත් තාති පඤ් ච සුරා. කමරයන් ති පුප් ඵාසගවො 
ඵලාසගවො මධ් වාසගවො ගුළාසගවො සම්  ාරසංයුත් ගතොති පඤ් ච ආසවා. තත් ථ 

පූගව  ාජගන පක් ඛිපිත් වා තජ් ජං උදකං දත් වා මද් දිත් වා කතා පූවසුරා. එවං 

ගසසසුරාපි. කිණ්ණාති පන තස් සා සුරාය බීජං වුච් චති, ගය සුරාගමොදකාති 

වුච් චන් ති, ගත පක් ඛිපිත් වා කතා කිණ්ණපක්ඛිත්තා. 

හරීතකීසාසපාදිනානාසම්  ාගරහි සංගයොජිතා සම්භාරසංයුත්තා. 

මධුකතාලනාළිගකරාදිපුප් ඵරගසො චිරපරිවාසිගතො පුප්ඵාසකවො. 

පනසාදිඵලරගසො ඵලාසකවො. මුද් දිකාරගසො මධ්වාසකවො. උච් ඡුරගසො ගුළාසකවො. 
හරීතකආමලකකටුක ණ් ඩාදිනානාසම්  ාරානං රගසො චිරපරිවාසිගතො 

සම්භාරසංයුත්කතො. තං සබ් බම් පි මදකරණවගසන මජ්ජං පිවන් තං මදයතීති 

කත් වා. පමාදට්ඨානන් ති පමාදකාරණං. යාය ගචතනාය තං මජ් ජං පිවන් ති, 

තස් සා එතං අධිවචනං. සුරාගමරයමජ් ගජ පමාදට් ඨානං 

සුරාගමරයමජ් ජප් පමාදට් ඨානං, තස් මා සුරාකමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා. 

විොලකභොජනාති අරුණුග්  මනගතො පට් ඨාය යාව මජ් ඣන් හිකා. අයං 
බුද් ධාදීනං අරියානං ආචිණ් ණසමාචිණ් ගණො ග ොජනස් ස කාගලො නාම, 

තදඤ් ගඤො විකාගලො. භුඤ් ජිතබ් බට් ගඨන ග ොජනං, යාගු ත් තාදි සබ් බං 
යාවකාලිකවත් ථු. යථා ච ‘‘රත් තූපරගතො’’ති )දී. 1.10, 194; ම. නි. 1.293; 3.14) 
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එත් ථ රත් තියා ග ොජනං රත් තීති උත් තරපදගලොගපන වුච් චති, එවගමත් ථ 

ග ොජනජ් ගඣොහරණං ග ොජනන් ති. විකාගල ග ොජනං විකාලග ොජනං, තගතො 

විොලකභොජනා, විකාගල යාවකාලිකවත් ථුස් ස අජ් ගඣොහරණාති අත් ගථො. අථ 

වා න එත් ථ කම් මසාධගනො භුඤ් ජිතබ් බත් ථවාචගකො ග ොජනසද් ගදො, අථ ගඛො 
 ාවසාධගනො අජ් ගඣොහරණත් ථවාචගකො  ගහතබ් ගබො, තස් මා විකාගල 
ග ොජනං අජ් ගඣොහරණං විකාලග ොජනං. කස් ස පන අජ් ගඣොහරණන් ති? 

යාමකාලිකාදීනං අනුඤ් ඤාතත් තා විකාලග ොජන-සද් දස් ස වා 
යාවකාලිකජ් ගඣොහරගණ නිරුළ් හත් තා යාවකාලිකස් සාති විඤ ්ඤායති, 

අත් ථගතො පන කායද් වාරප් පවත් තා විකාගල යාවකාලිකජ් ගඣොහරණගචතනා 
‘‘විකාලග ොජන’’න් ති ගවදිතබ් බා. 

නච්චගීතවාදිතවිසූෙදස්සනාති එත් ථ සාසනස් ස අනනුගලොමත් තා විසූකං 
පටාණීභූතං දස් සනන් ති විසූකදස් සනං. නච් චාදීනඤ් හි දස් සනං 
සඡන් දරා ප් පවත් තිගතො සඞ් ගඛපගතො ‘‘සබ් බපාපස් ස 

අකරණ’’න් තිආදිනයප් පවත් තං )දී. නි. 2.90; ධ. ප. 183)   වගතො සාසනං න 
අනුගලොගමති. නච් චඤ් ච ගීතඤ් ච වාදිතඤ් ච විසූකදස් සනඤ් ච 

නච්චගීතවාදිතවිසූෙදස්සනං. අත් තනා පගයොජියමානං පගරහි 

පගයොජාපියමානඤ් ගචත් ථ නච් චං නච් ච ාවසාමඤ් ඤගතො පාළියං එගකගනව 
නච් ච-සද් ගදන  හිතං, තථා ගීතවාදිත-සද් ගදහි 
 ායන ායාපනවාදනවාදාපනානි, තස් මා අත් තනා නච් චනනච් චාපනාදිවගසන 
නච් චා ච ගීතා ච වාදිතා ච අන් තමගසො මයූරනච් චාදිවගසනපි පවත් තානං 
නච් චාදීනං විසූකභූතා දස් සනා ච ගවරමණීති එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. 
නච් චාදීනි අත් තනා පගයොගජතුං වා පගරහි පගයොජාගපතුං වා පයුත් තානි 
පස් සිතුං වා ගනව භික් ඛූනං න භික් ඛුනීනං වට් ටති. දස් සගනන ගචත් ථ සවනම් පි 
සඞ්  හිතං විරූගපකගසසනගයන. යථා සකං විසයආගලොචනස ාවතාය වා 
පඤ ්චන් නං විඤ ්ඤාණානං සවනකිරියායපි දස් සනසඞ් ගඛපසම්  වගතො 
‘‘දස් සනා’’ ඉච් ගචව වුත් තං. ගතගනව වුත් තං ‘‘පඤ ්චහි විඤ ්ඤාගණහි න කඤ් චි 
ධම් මං පටිවිජානාති අඤ් ඤත්ර අභිනිපාතමත් තා’’ති. දස් සනකමයතාය 
උපසඞ් කමිත් වා පස් සගතො එව ගචත් ථ වීතික් කගමො ගහොති, 

ඨිතනිසින් නසයගනොකාගස පන ආ තං  ච් ඡන් තස් ස වා ආපාථ තං පස් සගතො 
සියා සංකිගලගසො, න වීතික් කගමො. 

මාලා න්ධවිකලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානාති එත් ථ මාලාති යං 
කිඤ් චි පුප් ඵං. කිඤ් චාපි හි මාලා-සද් ගදො ගලොගක බද් ධමාලවාචගකො, සාසගන 
පන රුළ ්හියා පුප් ගඵසුපි වුත් ගතො, තස් මා යං කිඤ් චි පුප් ඵං බද් ධමබද් ධං වා, තං 
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සබ් බං ‘‘මාලා’’ති දට් ඨබ් බං.  න්ධන් ති වාසචුණ් ණධූමාදිකං විගලපනගතො 

අඤ ්ඤං යං කිඤ් චි  න් ධජාතං. විකලපනන් ති විගලපනත් ථං පිසිත් වා පටියත් තං 

යං කිඤ් චි ඡවිරා කරණං. පිළන් ධනං ධාරණං, ඌනට් ඨානපූරණං මණ්ඩනං, 

 න් ධවගසන ඡවිරා වගසන ච සාදියනං විභූසනං. ගතගනව 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.10) මජ්ඣිමනිොයට්ඨෙථායඤ්ච (ම. නි. 
අට් ඨ. 1.293) ‘‘පිළන් ධන් ගතො ධාගරති නාම, ඌනට් ඨානං පූගරන් ගතො මණ් ගඩති 
නාම,  න් ධවගසන ඡවිරා වගසන ච සාදියන් ගතො විභූගසති නාමා’’ති වුත් තං. 

පරමත්ථකජොතිොයං පන ඛුද්දෙට්ඨෙථායං (ඛු. පා. අට් ඨ. 
2.පච් ඡිමපඤ් චසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘මාලාදීසු ධාරණාදීනි යථාසඞ් ඛයං 

ගයොගජතබ් බානී’’ති එත් තකගමව වුත් තං. ඨානං වුච් චති කාරණං, තස් මා යාය 
දුස් සීලයගචතනාය තානි මාලාධාරණාදීනි මහාජගනො කගරොති, සා 
ධාරණමණ් ඩනවිභූසනට් ඨානං. 

උච්චාසයනම ාසයනාති එත් ථ උච්චාති උච් ච-සද් ගදන සමානත් ථං එකං 
සද් දන් තරං. ගසති එත් ථාති සයනං, උච් චාසයනඤ් ච මහාසයනඤ් ච 

උච්චාසයනම ාසයනං. උච්චාසයනං වුච් චති පමාණාතික් කන් තං මඤ් චාදි. 

ම ාසයනං අකප් පියත් ථරගණහි අත් ථතං ආසන් දාදි. ආසනඤ් ගචත් ථ 

සයගනගනව සඞ්  හිතන් ති දට් ඨබ් බං. යස් මා පන ආධාගර පටික් ඛිත් ගත 
තදාධාරා කිරියා පටික් ඛිත් තාව ගහොති, තස් මා ‘‘උච් චාසයනමහාසයනා’’ 
ඉච් ගචව වුත් තං, අත් ථගතො පන තදුපග ො භූතනිසජ් ජානිපජ් ජගනහි විරති 
දස් සිතාති දට් ඨබ් බා. අථ වා උච් චාසයනමහාසයනසයනාති එතස් මිං අත් ගථ 
එකගසසනගයන අයං නිද් ගදගසො කගතො යථා ‘‘නාමරූපපච් චයා 
සළායතන’’න් ති, ආසනකිරියාපුබ් බකත් තා සයනකිරියාය සයනග්  හගණගනව 

ආසනම් පි  හිතන් ති ගවදිතබ් බං. 

ජාතරූපරජතපටිග්  ණාති එත් ථ ජාතරූපන් ති සුවණ් ණං. රජතන් ති 
කහාපගණො ගලොහමාසගකො ජතුමාසගකො දාරුමාසගකොති ගය ගවොහාරං 
 ච් ඡන් ති, තස් ස උ යස් සපි පටිග්  හණං ජාතරූපරජතපටිග්  හණං. 
තිවිධඤ් ගචත් ථ පටිග්  හණං කාගයන වාචාය මනසාති. තත් ථ කාගයන 

පටිග්  හණං උග්  ණ් හනං, වාචාය පටිග්  හණං උග්  හාපනං, මනසා 
පටිග්  හණං සාදියනං. තිවිධම් පි පටිග්  හණං සාමඤ් ඤනිද් ගදගසන 
එකගසසනගයන වා  ගහත් වා ‘‘පටිග්  හණා’’ති වුත් තං, තස් මා ගනව 
උග්  ගහතුං න උග්  හාගපතුං න උපනික් ඛිත් තං වා සාදිතුං වට් ටති. ඉමානි පන 

දස සික් ඛාපදානි  හට් ඨානම් පි සාධාරණානි. වුත් තඤ් ගහතං විසුද්ධිමග්ක  

(විසුද් ධි. 13) ‘‘උපාසකඋපාසිකානං නිච් චසීලවගසන පඤ ්ච සික් ඛාපදානි, සති 
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වා උස් සාගහ දස, උගපොසථඞ්  වගසන අට් ඨාති ඉදං  හට් ඨසීල’’න් ති. එත් ථ හි 

දසාති සාමගණගරහි රක් ඛිතබ් බසීලමාහ ඝටිකාරාදීනං විය. පරමත්ථකජොතිොයං 

පන ඛුද්දෙට්ඨෙථායං (ඛු. පා. අට් ඨ. 2.සාධාරණවිගසසවවත් ථාන( ‘‘ආදිගතො 
ද් ගව චතුත් ථපඤ ්චමානි උපාසකානං සාමගණරානඤ් ච සාධාරණානි 
නිච් චසීලවගසන, උගපොසථසීලවගසන පන උපාසකානං සත් තමට් ඨමං ගචකං 
අඞ්  ං කත් වා සබ් බපච් ඡිමවජ් ජානි සබ් බානිපි සාමගණගරහි සාධාරණානි, 

පච් ඡිමං පන සාමගණරානගමව විගසසභූත’’න් ති වුත් තං, තං ‘‘සති වා උස් සාගහ 

දසා’’ති ඉමිනා න සගමති. නාසනවත්ථූති ලිඞ්  නාසනාය වත් ථු, අධිට් ඨානං 
කාරණන් ති වුත් තං ගහොති. 

107. කින්තීති ගකන නු ගඛො උපාගයන. ‘‘අත්තකනො පරිකවණන් ති ඉදං 

පුග්  ලිකං සන් ධාය වුත් ත’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අයගමත් ථ 
 ණ් ඨිපදකාරානං අධිප් පාගයො – ‘‘වස් සග් ග න පත් තගසනාසන’’න් ති ඉමිනා 
තස් ස වස් සග් ග න පත් තං සඞ් ඝිකගසනාසනං වුත් තං, ‘‘අත් තගනො 
පරිගවණ’’න් ති ඉමිනාපි තස් ගසව පුග්  ලිකගසනාසනං වුත් තන් ති. අයං 
පගනත් ථ අම් හාකං ඛන් ති – ‘‘යත් ථ වා වසතී’’ති ඉමිනා සඞ් ඝිකං වා ගහොතු 

පුග්  ලිකං වා, තස් ස නිබද් ධවසනකගසනාසනං වුත් තං. ‘‘යත් ථ වා 
පටික් කමතී’’ති ඉමිනා පන යං ආචරියස් ස උපජ් ඣායස ්ස වා වසනට් ඨානං 
උපට් ඨානාදිනිමිත් තං නිබද් ධං පවිසති, තං ආචරියුපජ් ඣායානං වසනට් ඨානං 

වුත් තං. තස් මා තදු යං දස් ගසතුං ‘‘උභකයනපි අත්තකනො පරිකවණඤ්ච

වස්සග්ක න පත්තකසනාසනඤ්ච වුත්ත’’න් ති ආහ. තත් ථ අත්තකනො

පරිකවණන් ති ඉමිනා ආචරියුපජ් ඣායානං වසනට් ඨානං දස් සිතං, වස්සග්ක න 

පත්තකසනාසනන් ති ඉමිනා පන තස් ස වසනට් ඨානං. තදු යම් පි සඞ් ඝිකං වා 

ගහොතු පුග්  ලිකං වා, ආවරණං කාතබ් බගමවාති. මුඛද්වාරිෙන් ති මුඛද් වාගරන 

භුඤ ්ජිතබ් බං. දණ්ඩෙම්මං ෙත්වාති දණ් ඩකම් මං ගයොගජත් වා. දණ් ගඩන් ති 

විගනන් ති එගතනාති දණ් ගඩො, ගසොගයව කාතබ් බත් තා කම් මන් ති දණ්ඩෙම්මං, 
ආවරණාදි. 

සික් ඛාපදදණ් ඩකම් මවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනාපුච්ඡාවරණවත්ථුආදිෙථාවණ්ණනා 

108. දණ්ඩෙම්මමස්සෙකරොථාති අස් ස දණ් ඩකම් මං ගයොගජථ ආණාගපථ. 

දණ්ඩෙම්මන් ති වා නිග්  හකම් මං, තස් මා නිග්  හමස ්ස කගරොථාති වුත් තං 

ගහොති. එස නගයො සබ් බත් ථ ඊදිගසසු ඨාගනසු. කසනාසනග් ාක ො ච

පටිප්පස්සම්භතීති ඉමිනා ච ඡින් නවස් ගසො ච ගහොතීති දීගපති. සකච
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ආකිණ්ණකදොකසොව ක ොති, ආයතිං සංවකර න තිට්ඨති, නික්ෙඩ්ඪිතබ්කබොති 
එත් ථ සගච යාවතතියං වුච් චමාගනො න ඔරමති, සඞ් ඝං අපගලොගකත් වා 
නාගසතබ් ගබො. පුන පබ් බජ් ජං යාචමාගනොපි අපගලොගකත් වා 

පබ් බාගජතබ් ගබොති වදන් ති. පච්ඡිමිොය වස්සාවාසිෙං ලච්ඡතීති පච් ඡිමිකාය 

පුන වස ්සං උප තත් තා ලච් ඡති. අපකලොකෙත්වා ලාකභො දාතබ්කබොති 

ඡින් නවස් සතාය වුත් තං. ඉතරානි පඤ්ච සික්ඛාපදානීති විකාලග ොජනාදීනි 

පඤ ්ච. අච්චයංකදසාකපතබ්කබොති ‘‘අච් චගයො මං,  න් ගත, අච් ච මා’’තිආදිනා 
නගයන ගදසාගපතබ් ගබො. 

අනාපුච් ඡාවරණවත් ථුආදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පණ්ඩෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

109. පණ් ඩකවත් ථුම් හි ‘‘ගයො කාළපක් ගඛ ඉත් ථී ගහොති, ජණ් හපක් ගඛ 

පුරිගසො, අයං පක්ඛපණ්ඩකෙො’’ති ගකචි වදන් ති, අට් ඨකථායං පන 

‘‘කාළපක් ගඛ පණ් ඩගකො ගහොති, ජණ් හපක් ගඛ පනස ්ස පරිළාගහො 
වූපසම් මතී’’ති අපණ් ඩකපක් ගඛ පරිළාහවූපසමස් ගසව වුත් තත් තා 
පණ් ඩකපක් ගඛ උස් සන් නපරිළාහතා පණ් ඩක ාවාපත් තීති විඤ් ඤායති, තස් මා 
ඉදගමගවත් ථ සාරගතො පච් ගචතබ් බං. ඉත් ථි ාගවො පුම්  ාගවො වා නත් ථි 

එතස ්සාති අභාවකෙො. තස්මිං කයවස්ස පක්කඛ පබ්බජ්ජා වාරිතාති එත් ථ 

‘‘අපණ් ඩකපක් ගඛ පබ් බාගජත් වා පණ් ඩකපක් ගඛ නාගසතබ් ගබො’’ති තීසුපි

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘අපණ් ඩකපක් ගඛ පබ් බජිගතො සගච 
කිගලසක් ඛයං පාපුණාති, න නාගසතබ් ගබො’’ති වදන් ති, තං ගතසං මතිමත් තං 
පණ් ඩකස ්ස කිගලසක් ඛයාසම්  වගතො ඛීණකිගලසස් ස ච 

පණ් ඩක ාවානුපපත් තිගතො. අගහතුකපටිසන් ධිකථායඤ් හි අවිගසගසන 
පණ් ඩකස ්ස අගහතුකපටිසන් ධිතා වුත් තා. ආසිත් තඋසූයපක් ඛපණ් ඩකානඤ් ච 
පටිසන් ධිගතො පට් ඨාගයව පණ් ඩකස ාගවො, න පවත් තියංගයවාති වදන් ති. 
ගතගනව අගහතුකපටිසන් ධිනිද් ගදගස ජච් චන් ධබධිරාදගයො විය පණ් ඩගකො 
ජාතිසද් ගදන විගසගසත් වා න නිද් දිට් ගඨො. ඉධාපි 

චතුත් ථපාරාජිකසංවණ් ණනායං )පාරා. අට් ඨ. 2.233) ‘‘අ බ් බපුග්  ගල 

දස් ගසන් ගතන පණ් ඩකතිරච් ඡාන තඋ ගතොබයඤ් ජනකා තගයො 
වත් ථුවිපන් නා අගහතුකපටිසන් ධිකා, ගතසං සග් ග ො අවාරිගතො, මග් ග ො පන 
වාරිගතො’’ති අවිගසගසන වුත් තං. 

පණ් ඩකවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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කථයයසංවාසෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

110. ගථයයසංවාසකවත් ථුම් හි කෙොලඤ්ඤාති මාතුවංගස පිතුවංගස ච ජාතා 
මාතාපිතුප් පභුතිසබ් බඤාතගයො. ගථයයාය සංවාගසො එතස් සාති 

කථයයසංවාසකෙො. ගසො ච න සංවාසමත් තස් ගසව ගථනගකො ඉධාධිප් ගපගතො, 

අථ ගඛො ලිඞ්  ස් ස තදු යස් ස ච ගථනගකොපීති ආහ ‘‘තකයො 

කථයයසංවාසො’’තිආදි. නයථාවුඩ්ඪංවන්දනං සාදියතීති යථාවුඩ් ඪං භික් ඛූනං 

වා සාමගණරානං වා වන් දනං න සාදියති. යථාවුඩ්ඪං වන්දනං සාදියතීති 
අත් තනා මුසාවාදං කත් වා දස් සිතවස් සානුරූපං යථාවුඩ් ඪං වන් දනං සාදියති. 

භික්ඛුවස්ස ණනාදිකෙොති ඉමිනා න එකකම් මාදිගකොව ඉධ සංවාගසො නාමාති 

දස් ගසති. 

රාජ…කප.… භකයනාති එත් ථ භය-සද් ගදො පච් ගචකං ගයොගජතබ් ගබො 

‘‘රාජ ගයන දුබ් භික් ඛ ගයනා’’තිආදිනා. සංවාසං නාධිවාකසති, යාව කසො

සුද්ධමානකසොති රාජ යාදීහි  හිතලිඞ්  තාය ගසො සුද් ධමානගසො යාව සංවාසං 
නාධිවාගසතීති අත් ගථො. ගයො හි රාජ යාදිං විනා ගකවලං භික් ඛූ වඤ් ගචත් වා 
ගතහි සද් ධිං සංවසිතුකාමතාය ලිඞ්  ං  ණ් හාති, ගසො අසුද් ධචිත් තතාය 

ලිඞ්  ග්  හගණගනව ගථයයසංවාසගකො නාම ගහොති. අයං පන තාදිගසන 
අසුද් ධචිත් ගතන භික් ඛූ වඤ ්ගචතුකාමතාය අ ාවගතො යාව සංවාසං 
නාධිවාගසති, තාව ගථයයසංවාසගකො නාම න ගහොති. ගතගනව ‘‘රාජ යාදීහි 
 හිතලිඞ්  ානං ‘ගිහී මං සමගණොති ජානන් තූ’ති වඤ් චනාචිත් ගත සතිපි භික් ඛූනං 

වඤ ්ගචතුකාමතාය අ ාවා ගදොගසො න ජාගතො’’ති තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 
ගකචි පන ‘‘වූපසන් ත යතා ඉධ සුද් ධචිත් තතා’’ති වදන් ති, එවඤ් ච සති ගසො 
වූපසන් ත ගයො යාව සංවාසං නාධිවාගසති, තාව ගථයයසංවාසගකො න ගහොතීති 
අයමත් ගථො විඤ් ඤායති. ඉමස් මිඤ ්ච අත් ගථ විඤ් ඤායමාගන අවූපසන් ත යස ්ස 
සංවාසසාදියගනපි ගථයයසංවාසකතා න ගහොතීති ආපජ් ගජයය, න ච 

අට් ඨකථායං අවූපසන් ත යස් ස සංවාසසාදියගනපි අගථයයසංවාසකතා 

දස් සිතා. සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානිභුඤ්ජන්කතොති ච ඉමිනා අවූපසන් තතගයනපි 

සංවාසං අසාදියන් ගතගනව වසිතබ් බන් ති දීගපති. ගතගනව තීසුපි  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං ‘‘යස් මා විහාරං ආ න් ත් වා සඞ් ඝිකං  ණ් හන් තස් ස සංවාසං පරිහරිතුං 
දුක් කරං, තස් මා සබ් බපාසණ් ඩිය ත් තානි භුඤ් ජන් ගතොති ඉදං වුත් ත’’න් ති, 

තස් මා රාජ යාදීහි  හිතලිඞ්  තාගයගවත් ථ සුද් ධචිත් තතාති  ගහතබ් බං. 

සබ්බපාසණ්ඩියභත්තානීති සබ් බසාමයිකානං සාධාරණං කත් වා 

වීථිචතුක් කාදීසු ඨගපත් වා දාතබ් බ ත් තානි. ොයපරි ාරියානීති කාගයන 

පරිහරිතබ් බානි. අබ්භුග් ච්ඡන්තීති අභිමුඛං  ච් ඡන් ති. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  ම ක්ඛන්ධෙං 
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ෙම්මන්තානුට්ඨාකනනාති කසිග ොරක් ඛාදිකම් මකරගණන. තකදවපත්තචීවරං

ආදාය වි ාරං  ච්ඡතීති චීවරානි නිවාසනපාරුපනවගසන ආදාය පත් තඤ් ච 

අංසකූගට ලග් ග ත් වා විහාරං  ච් ඡති. නාපි සයං ජානාතීති ‘‘ගයො එවං 
පබ් බජති, ගසො ගථයයසංවාසගකො නාම ගහොතී’’ති වා ‘‘එවං කාතුං න ල තී’’ති 

වා ‘‘එවං පබ් බජිගතො සමගණො න ගහොතී’’ති වා න ජානාති. කයො එවංපබ්බජති, 

කසො කථයයසංවාසකෙො නාම ක ොතීති ඉදං පන නිදස් සනමත් තං. 

අනුපසම්පන්නොකලකයවාති ඉමිනා උපසම් පන් නකාගල සුත් වා සගචපි 

නාගරොගචති, ගථයයසංවාසගකො න ගහොතීති දීගපති. 

සික්ඛංඅප්පච්චක්ඛාය…කප.… කථයයසංවාසකෙොන ක ොතීති ඉදං භික් ඛූහි 
දින් නලිඞ්  ස් ස අපරිච් චත් තත් තා න ලිඞ්  ගථනගකො ගහොති, ලිඞ්  ානුරූපස් ස 

සංවාසස් ස සාදිතත් තා නාපි සංවාසගථනගකො ගහොතීති වුත් තං. එකෙො භික්ඛු

ොසාකය සඋස්සාක ොව ඔදාතං නිවාකසත්වාති එත් ථාපි ඉදගමව කාරණං 

දට් ඨබ් බං. පරගතො සාමකණකරො සලඞ්ක  ඨිකතොතිආදිනා සාමගණරස් ස 

වුත් තවිධාගනසුපි අගථයයසංවාසකපක් ගඛ අයගමව නගයො. භික්ඛුනියාපි

එකසව නකයොති වුත් තගමවත් ථං ‘‘සාපි හි ගිහිභාවං පත්ථයමානා’’තිආදිනා 

වි ාගවති. කයො කෙොචි වුඩ්ඪපබ්බජිකතොති සාමගණරං සන් ධාය වුත් තං. 

ම ාකපළාදීසූති එගතන ගිහිසන් තකං දස් සිතං. සයං සාමකණකරොව…කප.… 

කථයයසංවාසකෙො න ක ොතීති එත් ථ කිඤ් චාපි ගථයයසංවාසගකො න ගහොති, 

පාරාජිකං පන ආපජ් ජතිගයව. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

ගථයයසංවාසකවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තිත්ථියපක්ෙන්තෙෙථාවණ්ණනා 

තිත් ථියපක් කන් තකකථායං කතසං ලඞ්ක  ආදින්නමත්කත

තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො ක ොතීති ‘‘තිත් ථිගයො  විස් සාමී’’ති  තස ්ස 
ලිඞ්  ග්  හගණගනව ගතසං ලද් ධිපි  හිතාගයව ගහොතීති කත් වා වුත් තං. 

කෙනචි පන ‘‘ගතසං ලිඞ් ග  ආදින් නමත් ගත ලද් ධියා  හිතායපි අග්  හිතායපි 
තිත් ථියපක් කන් තගකො ගහොතී’’ති වුත් තං, තං න  ගහතබ් බං. න හි ‘‘තිත් ථිගයො 
 විස ්සාමී’’ති  තස් ස ලිඞ්  සම් පටිච් ඡනගතො අඤ් ඤං ලද් ධිග්  හණං නාම 

අත් ථි. ලිඞ්  සම් පටිච් ඡගනගනව හි ගසො  හිතලද් ධිගකො ගහොති. ගතගනව 

‘‘වීමංසනත්ථං කුසචීරාදීනි…කප.… යාව න සම්පටිච්ඡති, තාව තං ලද්ධි 

රක්ඛති. සම්පටිච්ඡිතමත්කත තිත්ථියපක්ෙන්තකෙො ක ොතී’’ති වුත් තං. 

නග්ක ොව ආජීවොනං උපස්සයං  ච්ඡති, පදවාකර පදවාකර දුක්ෙටන් ති 

‘‘ආජීවගකො  විස් ස’’න් ති අසුද් ධචිත් ගතන  මනපච් චයා දුක් කටං වුත් තං. 
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නග් ග න හුත් වා  මනපච් චයාපි දුක් කටා න මුච් චතිගයව. කූටවස්සං 

 කණන්කතොති කූටවස් සං  ගණත් වා සංවාසං සාදියන් ගතොති අධිප් පාගයො. 

තිත් ථියපක් කන් තකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

111. තිරච් ඡාන තවත් ථු උත් තානගමව. 

මාතුඝාතොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

112. මාතුඝාතකාදිවත් ථූසු අපවා නන් ති අප මනං, පතිකරණන් ති අත් ගථො. 
යථා සමානජාතිකස් ස විගකොපගන කම් මං  රුතරං, න තථා විජාතිකස් සාති ආහ 

‘‘මනුස්සිත්ථිභූතා’’ති. පුත් තසම් බන් ගධන මාතුපිතුසමඤ් ඤා, 
දත් තකිත් තිමාදිවගසනපි පුත් තගවොහාගරො ගලොගක දිස ්සති, ගසො ච ගඛො 

පරියායගතොති නිප් පරියායසිද් ධතං දස් ගසතුං ‘‘ජනිො මාතා’’ති වුත් තං. යථා 
මනුස් සත් ත ාගව ඨිතස් ගසව කුසලධම් මානං තික් ඛවිසදසූර ාවාපත් ති යථා තං 
තිණ් ණම් පි ගබොධිසත් තානං ගබොධිත් තයනිබ් බත් තියං, එවං මනුස් සත් ත ාගව 

ඨිතස ්ගසව අකුසලධම් මානම් පි තික් ඛවිසදසූර ාවාපත් තීති ආහ ‘‘සයම්පි 

මනුස්සජාතිකෙකනවා’’ති. චුතිඅනන් තරං ඵලං අනන් තරං නාම, තස් මිං 
අනන් තගර නියුත් තං, තංනිබ් බත් තගනන අනන් තරකරණසීලං, 

අනන් තරපගයොජනං වා ආනන් තරියං, ගතන ආනන්තරිකයන

මාතුඝාතෙෙම්කමන. පිතුඝාතගකපි ගයන මනුස් සභූගතො ජනගකො පිතා සයම් පි 
මනුස් සජාතිගකගනව සතා සඤ් චිච් ච ජීවිතා ගවොගරොපිගතො, අයං 
ආනන් තරිගයන පිතුඝාතකකම් ගමන පිතුඝාතගකොතිආදිනා සබ් බං 

ගවදිතබ් බන් ති ආහ ‘‘පිතුඝාතකෙපිඑකසවනකයො’’ති. 

පරිවත් තිතලිඞ්  ම් පි )ම. නි. අට් ඨ. 3.128; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.275; වි . අට් ඨ. 
809) මාතරං පිතරං වා ජීවිතා ගවොගරොගපන් තස ්ස ආනන් තරියකම් මං 
ගහොතිගයව. සතිපි හි ලිඞ්  පරිවත් ගත ගසො එව එකකම් මනිබ් බත් ගතො 
 වඞ්  ප් පබන් ගධො ජීවිතින් ද්රියප් පබන් ගධො ච, නාඤ ්ගඤොති. ගයො පන සයං 
මනුස් ගසො තිරච් ඡානභූතං මාතරං වා පිතරං වා, සයං වා තිරච් ඡානභූගතො 
මනුස් සභූතං, තිරච් ඡානභූගතොගයව වා තිරච් ඡානභූතං ජීවිතා ගවොගරොගපති, 

තස් ස කම් මං ආනන් තරියං න ගහොති,  ාරියං පන ගහොති, ආනන් තරියං 
ආහච් ගචව තිට් ඨති. එළකචතුක් කං සඞ්  ාමචතුක් කං ගචොරචතුක් කඤ් ගචත් ථ 
කගථතබ් බං. ‘‘එළකං මාගරමී’’ති අභිසන් ධිනාපි හි එළකට් ඨාගන ඨිතං 
මනුස් ගසො මනුස් සභූතං මාතරං වා පිතරං වා මාගරන් ගතො ආනන් තරියං ඵුසති 
මරණාධිප් පාගයගනව ආනන් තරියවත් ථුගනො විගකොපිතත් තා. එළකාභිසන් ධිනා 
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පටුන 

පන මාතාපිතිඅඅසන් ධිනා වා එළකං මාගරන් ගතො ආනන් තරියං න ඵුසති 
ආනන් තරියවත් ථුඅ ාවගතො. මාතාපිතිඅභිසන් ධිනා මාතාපිතගරො මාගරන් ගතො 
ඵුසගතව. එස නගයො ඉතරස් මිම් පි චතුක් කද් වගය. යථා ච මාතාපිතූසු, එවං 
අරහන් ගතපි එතානි චතුක් කානි ගවදිතබ් බානි. සබ් බත් ථ හි පුරිමං 
අභිසන් ධිචිත් තං අප් පමාණං, වධකචිත් තං පන තදාරම් මණං ජීවිතින් ද්රියඤ ්ච 
ආනන් තරියානානන් තර ාගව පමාණං. කතානන් තරියකම් ගමො ච ‘‘තස් ස 
කම් මස ්ස විපාකං පටිබාහිස් සාමී’’ති සකලචක් කවාළං මහාගචතියප් පමාගණහි 
කඤ් චනථූගපහි පූගරත් වාපි සකලචක් කවාළං පූගරත් වා නිසින් නස ්ස 

භික් ඛුසඞ් ඝස් ස මහාදානං දත් වාපි බුද් ධස් ස   වගතො සඞ් ඝාටිකණ් ණං 
අමුඤ් චන් ගතො විචරිත් වාපි කායස් ස ග දා නිරයගමව උපපජ් ජති, පබ් බජ් ජඤ ්ච 
න ල ති. 

115. ඉච්ඡමානන් ති ඔදාතවත් ථවසනං ඉච් ඡමානං. ගතගනවාහ ‘‘ගිහිභාකව

සම්පටිච්ඡිතමත්කතකයවා’’ති. සඞ් ඝග දකකථාවිත් ථාගරො පරගතො ආවි 

 විස ්සති. චතුන්නං ෙම්මානන් ති අපගලොකනාදීනං චතුන් නං කම් මානං. 

දුට්ඨචිත්කතනාති වුත් තගමවත් ථං වි ාගවති ‘‘වධෙචිත්කතනා’’ති. 

වධකගචතනාය හි දූසිතචිත් තං ඉධ දුට් ඨචිත් තං නාම. කලොහිතං උප්පාකදතීති 
එත් ථ තථා තස් ස අග ජ් ජකායතාය පරූපක් කගමන චම් මච් ගඡදං කත් වා 
ගලොහිතපග් ඝරණං නාම නත් ථි, සරීරස ්ස පන අන් ගතොගයව එකස් මිං ඨාගන 
ගලොහිතං සගමොසරති, ආඝාගතන පකුප් පමානං සඤ් චිතං ගහොති. ගදවදත් ගතන 

පවිද් ධසිලගතො භිජ් ජිත් වා  තසක් ඛලිකාපි තථා තස් ස පාදන් තං පහරි, ඵරසුනා 
පහගටො විය පාගදො අන් ගතොගලොහිගතොගයව අගහොසි. ජීවගකො පන තථා තස් ස 
රුචියා සත් ථගකන චම් මං ඡින් දිත් වා තම් හා ඨානා දුට් ඨගලොහිතං නීහරිත් වා 

ඵාසුමකාසි, ගතනස් ස පුඤ ්ඤකම් මගමව අගහොසි. ගතනාහ ‘‘ජීවකෙො

වියා’’තිආදි. 

අථ ගය පරිනිබ් බුගත තථා ගත ගචතියං භින් දන් ති, ගබොධිං ඡින් දන් ති, 

ධාතුම් හි උපක් කමන් ති, ගතසං කිං ගහොතීති?  ාරියං කම් මං ගහොති 

ආනන් තරියසදිසං. සධාතුකං පන ථූපං වා පටිමං වා බාධමානං ගබොධිසාඛං 
ඡින් දිතුං වට් ටති. සගචපි තත් ථ නිලීනා සකුණා ගචතිගය වච් චං පාගතන් ති, 

ඡින් දිතුං වට් ටතිගයව. පරිග ො ගචතියගතො හි සරීරගචතියං  රුතරං. 
ගචතියවත් ථුං භින් දිත් වා  ච් ඡන් ගත ගබොධිමූගලපි ඡින් දිත් වා හරිතුං වට් ටති. යා 
පන ගබොධිසාඛා ගබොධිඝරං බාධති, තං ග හරක් ඛණත් ථං ඡින් දිතුං න ල ති. 
ගබොධිඅත් ථඤ ්හි ග හං, න ග හත් ථාය ගබොධි. ආසනඝගරපි එගසව නගයො. 
යස් මිං පන ආසනඝගර ධාතු නිහිතා ගහොති, තස් ස රක් ඛණත් ථාය ගබොධිසාඛං 
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ඡින් දිතුං වට් ටති. ගබොධිජග්  නත් ථං ඔගජොහරණසාඛං වා පූතිට් ඨානං වා 
ඡින් දිතුං වට් ටතිගයව, සත් ථු රූපකායපටිජග්  ගන විය පුඤ් ඤම් පි ගහොති. 

මාතුඝාතකාදිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උභකතොබයඤ්ජනෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

116. උභකතො බයඤ්ජනමස්ස අත්ථීති උභකතොබයඤ්ජනකෙොති ඉමිනා 
අසමානාධිකරණවිසගයො බාහිරත් ථසමාගසොයං, පුරිමපගද ච 

වි ත් තිඅගලොගපොති දස් ගසති. බයඤ්ජනන් ති ගචත් ථ ඉත් ථිනිමිත් තං 
පුරිසනිමිත් තඤ් ච අධිප් ගපතං. අථ උ ගතොබයඤ් ජනකස ්ස එකගමව ඉන් ද්රියං, 
උදාහු ද් ගවති? එකගමව ‘‘යස් ස ඉත් ථින් ද්රියං උප් පජ් ජති, තස් ස පුරිසින් ද්රියං 
උප් පජ් ජතීති? ගනො. යස් ස වා පන පුරිසින් ද්රියං උප් පජ් ජති, තස් ස ඉත් ථින් ද්රියං 
උප් පජ් ජතීති? ගනො’’ති (යම. 3.ඉන් ද්රියයමක.188) එකස ්මිං සන් තාගන 
ඉන් ද්රියද් වයස් ස පටිසිද් ධත් තා, තඤ් ච ගඛො ඉත් ථිඋ ගතොබයඤ් ජනකස ්ස 
ඉත් ථින් ද්රියං, පුරිසඋ ගතොබයඤ් ජනකස ්ස පුරිසින් ද්රියං. යදි එවං 
දුතියබයඤ් ජනකස ්ස අ ාගවො ආපජ් ජති. ඉන් ද්රියඤ ්හි බයඤ් ජනකාරණං වුත් තං, 
තඤ් ච තස් ස නත් ථීති? වුච් චගත – න තස් ස ඉන් ද්රියං දුතියබයඤ් ජනකාරණං. 
කස ්මා? සදා අ ාවගතො. ඉත් ථිඋ ගතොබයඤ් ජනකස ්ස හි යදා ඉත් ථියා 
රා චිත් තං උප් පජ් ජති, තදා පුරිසබයඤ් ජනං පාකටං ගහොති, ඉත් ථිබයඤ් ජනං 
පටිච් ඡන් නං ගුළ් හං ගහොති, තථා ඉතරස් ස ඉතරං. යදි ච ගතසං ඉන් ද්රියං 
දුතියබයඤ් ජනකාරණං  ගවයය, සදාපි බයඤ් ජනද් වයං තිට් ගඨයය, න පන 

තිට් ඨති, තස් මා ගවදිතබ් බගමතං ‘‘න තස් ස තං බයඤ් ජනකාරණං, කම් මසහායං 
පන රා චිත් තගමගවත් ථ කාරණ’’න් ති. 

යස් මා චස් ස එකගමව ඉන් ද්රියං ගහොති, තස් මා ඉත් ථිඋ ගතොබයඤ් ජනගකො 
සයම් පි  බ්  ං  ණ් හාති, පරම් පි  ණ් හාගපති. පුරිසඋ ගතොබයඤ් ජනගකො පරං 
 ණ් හාගපති, සයං පන න  ණ් හාති. යදි පටිසන් ධියං පුරිසලිඞ්  ං, යදි 

පටිසන් ධියං ඉත් ථිලිඞ්  න් ති ච පටිසන් ධියං ලිඞ්  සබ්  ාගවො කුරුන්දියංවුත් ගතො, 
ගසො ච අයුත් ගතො. පවත් තියංගයව හි ඉත් ථිලිඞ්  ාදීනි සමුට් ඨහන් ති, න 
පටිසන් ධියං. පටිසන් ධියං පන ඉන් ද්රියගමව සමුට් ඨාති, න ලිඞ්  ාදීනි. න ච 
ඉන් ද්රියගමව ලිඞ්  න් ති සක් කා වත් තුං ඉන් ද්රියලිඞ්  ානං භින් නස ාවත් තා. 

වුත් තඤ ්ගහතං අට්ඨසාලනියං (ධ. ස. අට් ඨ. 632) – 

‘‘ඉත් ථත් තං ඉත් ථි ාගවොති උ යං එකත් ථං, ඉත් ථිස ාගවොති 
අත් ගථො. අයං කම් මගජො පටිසන් ධිසමුට් ඨිගතො. ඉත් ථිලිඞ්  ාදි පන 
ඉත් ථින් ද්රියං පටිච් ච පවත් ගත සමුට් ඨිතං. යථා බීගජ සති බීජං පටිච් ච 
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බීජපච් චයා රුක් ගඛො වඩ් ඪිත් වා සාඛාවිටපසම් පන් ගනො හුත් වා ආකාසං 
පූගරත් වා තිට් ඨති, එවගමව ඉත් ථි ාවසඞ් ඛාගත ඉත් ථින් ද්රිගය සති 
ඉත් ථිලිඞ්  ාදීනි ගහොන් ති. බීජං විය හි ඉත් ථින් ද්රියං, බීජං පටිච් ච වඩ් ඪිත් වා 
ආකාසං පූගරත් වා ඨිතරුක් ගඛො විය ඉත් ථින් ද්රියං පටිච් ච ඉත් ථිලිඞ්  ාදීනි 
පවත් ගත සමුට් ඨහන් ති. තත් ථ ඉත් ථින් ද්රියං න චක් ඛුවිඤ් ගඤයයං, 
මගනොවිඤ් ගඤයයගමව. ඉත් ථිලිඞ්  ාදීනි චක් ඛුවිඤ් ගඤයයානිපි 
මගනොවිඤ් ගඤයයානිපී’’ති. 

ගතගනවාහ ‘‘තත්ථ විචාරණක්ෙකමො විත්ථාරකතො අට්ඨසාලනියා

ධම්මසඞ්  ට්ඨෙථායකවදිතබ්කබො’’ති. 

උ ගතොබයඤ් ජනකවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුපජ්ඣායොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

117. සික්ඛාපදං අපඤ්ඤත්තං ක ොතීති ඉගධව පඤ් ඤත් තං සික් ඛාපදං 

සන් ධාය වුත් තං. උපජ්ඣං අග් ා ාකපත්වාති ‘‘උපජ් ඣාගයො ගම,  න් ගත, 

ගහොහී’’ති එවං උපජ් ඣං අග්  ාහාගපත් වා. කම් මවාචාය පන 
උපජ් ඣායකිත් තනං කතංගයවාති දට් ඨබ් බං. අඤ ්ඤථා ‘‘පුග්  ලං න 
පරාමසතී’’ති වුත් තකම් මවිපත් තිසම්  වගතො කම් මං කුප් ගපයය, ගතගනව 
‘‘උපජ් ඣායං අකිත් ගතත් වා’’ති අවත් වා ‘‘උපජ් ඣං අග්  ාහාගපත් වා’’ඉච් ගචව 

වුත් තං. යථා ච අපරිපුණ් ණපත් තචීවරස් ස උපසම් පාදනකාගල කම් මවාචාය 
‘‘පරිපුණ් ණස් ස පත් තචීවර’’න් ති අසන් තවත් ථුං කිත් ගතත් වා කම් මවාචාය 
කතායපි උපසම් පදා රුහති, එවං ‘‘අයං බුද් ධරක් ඛිගතො ආයස් මගතො 
ධම් මරක් ඛිතස ්ස උපසම් පදාගපක් ගඛො’’ති අසන් තං පුග්  ලං කිත් ගතත් වා 
ගකවලං සන් තපදනීහාගරන කම් මවාචාය කතාය උපසම් පදා රුහතිගයවාති 

දට් ඨබ් බං. ගතගනවාහ ‘‘ෙම්මං පන න කුප්පතී’’ති. ‘‘න, භික් ඛගව, 

අනුපජ් ඣායගකො උපසම් පාගදතබ් ගබො, ගයො උපසම් පාගදයය, ආපත් ති 

දුක් කටස ්සා’’ති එත් තකගමව වත් වා ‘‘ගසො ච පුග්  ගලො අනුපසම් පන් ගනො’’ති 

අවුත් තත් තා කම් මවිපත් තිලක් ඛණස ්ස ච අසම්  වගතො ‘‘තංන  ක තබ්බ’’න් ති 
වුත් තං. ‘‘පඤ ්චවග්  කරණඤ් ගච, භික් ඛගව, කම් මං පණ් ඩකපඤ් චගමො කම් මං 
කගරයය, අකම් මං න ච කරණීය’’න් තිආදිවචනගතො )මහාව. 390) 

පණ් ඩකාදීනම් පි උ ගතොබයඤ් ජනකපරියන් තානං  ණපූරක ාගවගයව කම් මං 

කුප් පති, න අඤ ්ඤථාති ආහ ‘‘උභකතොබයඤ්ජනකුපජ්ඣායපරිකයොසාකනසුපි

එකසව නකයො’’ති. 

අනුපජ් ඣායකාදිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

අපත්තොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

118. අඤ ්ගඤ වා භික් ඛූ දාතුකාමා ගහොන් තීති සම් බන් ගධො. 

අනාමට්ඨපිණ්ඩපාතන් ති අග්  හිතඅග්  ං පිණ් ඩපාතං. සාමකණරභා සමකෙො

ආමිසභාක ොති එත් ථ කිඤ් චාපි සාමගණරානං ආමිස ා ස් ස සමකගමව 
දියයමානත් තා විසුං සාමගණර ාග ො නාම නත් ථි, ගහට් ඨා  ච් ඡන් තං පන 
 ත් තං කදාචි මන් දං  ගවයය, තස් මා උපරි අග්  ගහත් වා සාමගණරපාළියාව 
 ගහත් වා දාතබ් ගබොති අධිප් පාගයො. නියතපබ් බජ් ජස් ගසව චායං  ාග ො දීයති. 

ගතගනව ‘‘අපක්ෙං පත්ත’’න් තිආදි වුත් තං. 

අපත් තකාදිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 ත්ථච්ඡින්නාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

119. අජපදකෙති අජපදසණ් ඨාගන පගදගස. බ්ර ්මුජු ත්කතොති බ්රහ් මා විය 

උජ ත් ගතො. අවකසකසොසත්කතොති ඉමිනා ලක් ඛගණන රහිතසත් ගතො. එගතන 
ඨගපත් වා මහාපුරිසං චක් කවත් තිඤ් ච ඉතගර සත් තා ඛුජ් ජපක් ඛිකාති දස් ගසති. 
ගයභුගයයන හි සත් තා ඛන් ගධ කටියං ජාණූසූති තීසු ඨාගනසු නමන් ති. ගත 
කටියං නමන් තා පච් ඡගතො නමන් ති, ඉතගරසු ද් වීසු ඨාගනසු නමන් තා පුරගතො 
නමන් ති. දීඝසරීරා පන එගකන පස් ගසන වඞ් කා ගහොන් ති, එගක මුඛං 
උන් නාගමත් වා නක් ඛත් තානි  ණයන් තා විය චරන් ති, එගක අප් පමංසගලොහිතා 
සූලසදිසා ගහොන් ති, එගක පුරගතො පබ්  ාරා ගහොන් ති, පගවධමානා  ච් ඡන් ති. 

පරිවටුකමොති සමන් තගතො වට් ටගලො. 

අට්ඨිසිරාචම්මසරීකරොති අට් ඨිසිරාචම් මමත් තසරීගරො. ෙප්පසීකසොති 

ද් විධාභූතසීගසො. කෙෙකරොති තිරියං පස් සන් ගතො. ‘‘උදෙතාරො නාම 

උදකපුබ් බුළ’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අක්ඛිතාරොති අක් ඛි ණ් ඩකා. 

නිප්පඛුමක්ඛීති අක් ඛිදලගලොගමහි විරහිතඅක් ඛිගකො. පඛුම-සද් ගදො හි ගලොගක 

අක් ඛිදලගලොගමසු නිරුළ් ගහො. පටඞ් මණ්ඩූකෙො නාම මහාමුඛමණ් ඩූගකො. 

එළමුකඛොති නිච් චපග් ඝරණකලාලමුගඛො. සබ්බඤ්කචතන් ති ‘‘කච් ඡු ත් ගතො 

වා’’තිආදිං සන් ධාය වදති. වාතණ්ඩිකෙොති අණ් ඩගකසු වුද් ධිගරොග න 

සමන් නා ගතො. විෙකටොති තිරියං  මනපාගදහි සමන් නා ගතො, යස් ස ච 

චඞ් කමගතො ජාණුකා බහි  ච් ඡන් ති. පණ්ක ොති පච් ඡගතො පරිවත් තපාගදහි 
සමන් නා ගතො, යස් ස චඞ් කමගතො ජාණුකා අන් ගතො පවිසන් ති. 

කුදණ් ඩපාදතාය කාරණං වි ාගවති ‘‘මජ්කඣ සඞ්කුටිතපාදත්තා’’ති. 

අග්ක  සඞ්කුටිතපාදත්තාති කුණ් ඩපාදතාය කාරණනිදස් සනං. 
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කුණ් ඩපාදස් ගසව  මනස ාවං වි ාගවති ‘‘පිට්ඨිපාදග්ක නචඞ්ෙමන්කතො’’ති. 

මම්මනන් ති ඛලිතවචනං. ගයො එකගමව අක් ඛරං චතුපඤ් චක් ඛත් තුං වදති, 

තස් ගසතං අධිවචනං. 

හත් ථච් ඡින් නාදිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අලජ්ජීනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

120. නිස ්සයපටිසංයුත් තවත් ථූසු භික් ඛූහි සමාගනො සීලාදිගුණ ාග ො 

අස් සාති භික් ඛුස ාග ො, තස් ස  ාගවො භික්ඛුසභා තා. ද්කව තීණි දිවසානි

වසිත්වා  න්තුොකමනඅනිස්සිකතන වසිතබ්බන් ති එත් ථ ‘‘යාව භික් ඛුස ා තං 
ජානාමී’’ති ආග ො ං විනාපි අනිස ්සිගතන වසිතුං වට් ටතීති අධිප් පාගයො. 
භික් ඛුස ා තං පන ජානන් ගතො ‘‘ස් ගව  මිස් සාමි, කිං ගම නිස් සගයනා’’ති 
අරුණං උට් ඨගපතුං න ල ති. ‘‘පුරාරුණා උට් ඨහිත් වාව  මිස් සාමී’’ති 

ආග ොග න සයන් තස් ස සගච අරුගණො උග්  ච් ඡති, වට් ටති. ‘‘සත්තා ං

වසිස්සාමී’’ති ආලයං ෙකරොන්කතන පන නිස්සකයො  ක තබ්කබොති 
‘‘සත් තාහමත් තං වසිස් සාමි, කිං භික් ඛුස ා තාජානගනනා’’ති ජානගන ධුරං 
නික් ඛිපිත් වා වසිතුං න ල ති, භික් ඛුස ා තං උපපරික් ඛිත් වා නිස් සගයො 
 ගහතබ් ගබොති අත් ගථො. 

 මිොදිනිස්සයවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

121. අන්තරාමග්ක  විස්සමන්කතො වා…කප.… අනාපත්තීති අසති 

නිස ්සයදායගක අනාපත් ති. තස්ස නිස්සායාති පාළිඅනුරූපගතො වුත් තං, තං 

නිස ්සායාති අත් ගථො. සකච පන ආසාළ්හීමාකස…කප.… තත්ථ  න්තබ්බන් ති 
එත් ථ සගච ගසො වස් සූපනායිකාය ආසන් නාය  න් තුකාගමො සුණාති ‘‘අසුගකො 
මහාගථගරො ආ මිස් සතී’’ති, තඤ් ගච ආ ගමති, වට් ටති. ආ ගමන් තස් ගසව ගච 
වස් සූපනායිකදිවගසො ගහොති, ගහොතු,  න් තබ් බං තත් ථ, යත් ථ නිස ්සයදායකං 
ල ති. ගකචි පන ‘‘සගච ගසො  ච් ඡන් ගතො ජීවිතන් තරායං බ්රහ් මචරියන් තරායං 
වා පස් සති, තත් ගථව වසිතබ් බ’’න් ති වදන් ති. 

ක ොත්කතනඅනුස්සාවනානුජානනෙථාවණ්ණනා 

122. ‘‘ඉත් ථන් නාගමො ඉත් ථන් නාමස ්ස ආයස් මගතො’’ති නාමකිත් තනස් ස 

අනුස ්සාවනාය ආ තත් තා ‘‘නා ං උස්ස ාමි කථරස්ස නාමං  ක තු’’න් ති 
වුත් තං, ‘‘ආයස ්මගතො පිප් පලිස් ස උපසම් පදාගපක් ගඛො’’ති එවං නාමං  ගහතුං 
න උස් සහාමීති අත් ගථො. ‘‘ග ොත් ගතනපි අනුස් සාගවතු’’න් ති වචනගතො ගයන 
ගවොහාගරන ගවොහරති, ගතන වට් ටතීති සිද් ධං. ‘‘ගකොනාගමො ගත 
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උපජ් ඣාගයො’’ති පුට් ගඨනපි ග ොත් තගමව නාමං කත් වා වත් තබ් බන් ති සිද් ධං 
ගහොති, තස් මා චතුබ් බිගධසු නාගමසු ගයන ගකනචි නාගමන අනුස ්සාවනා 
කාතබ් බාති වදන් ති. එකස් ස බහූනි නාමානි ගහොන් ති, තත් ථ එකං නාමං 
ඤත් තියා, එකං අනුස් සාවනාය කාතුං න වට් ටති, අත් ථගතො බයඤ් ජනගතො ච 
අභින් නාහි අනුස ්සාවනාහි  විතබ් බන් ති. කිඤ් චාපි ‘‘ඉත් ථන් නාගමො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස ආයස් මගතො’’ති පාළියං ‘‘ආයස ්මගතො’’ති පදං පච් ඡා වුත් තං, 
කම් මවාචාපාළියං පන ‘‘අයං බුද් ධරක් ඛිගතො ආයස් මගතො ධම් මරක් ඛිතස් සා’’ති 
පඨමං ලිඛිතන් ති තං උප් පටිපාටියා වුත් තන් ති න පච් ගචතබ් බං. පාළියඤ් හි 
‘‘ඉත් ථන් නාගමො ඉත් ථන් නාමස් ස ආයස ්මගතො’’ති අත් ථමත් තං දස් සිතං, තස් මා 
පාළියං අවුත් ගතොපි ‘‘අයං බුද් ධරක් ඛිගතො ආයස් මගතො ධම් මරක් ඛිතස ්සා’’ති 
කම් මවාචාපාළියං පගයොග ො දස් සිගතො. ‘‘න ගම දිට් ගඨො ඉගතො පුබ් ගබ 
ඉච් චායස ්මා සාරිපුත් ගතො’’ති ච ‘‘ආයස ්මා සාරිපුත් ගතො අත් ථකුසගලො’’ති ච 
පඨමං ‘‘ආයස් මා’’ති පගයො ස් ස දස් සනගතොති වදන් ති. කත් ථචි ‘‘ආයස ්මගතො 
බුද් ධරක් ඛිතත් ගථරස් සා’’ති වත් වා කත් ථචි ගකවලං ‘‘බුද් ධරක් ඛිතස ්සා’’ති 
සාගවති, සාවනං හාගපතීති න වුච් චති නාමස් ස අහාපිතත් තාති එගක. සගච 
කත් ථචි ‘‘ආයස් මගතො බුද් ධරක් ඛිතස් සා’’ති වත් වා කත් ථචි 

‘‘බුද් ධරඅඛතස් සායස් මගතො’’ති සාගවති, පාඨානුරූපත් තා ගඛත් තගමව 
ඔතිණ් ණන් තිපි එගක. බයඤ් ජනග දප් පසඞ්  ගතො අනුස් සාවනානං තං න 
වට් ටතීති වදන් ති. සගච පන සබ් බට් ඨාගනපි එගතගනව පකාගරන වදති, 

වට් ටති. 

ද්කවඋපසම්පදාකපක්ඛාදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

123. එොනුස්සාවකනති එත් ථ එකගතො අනුස් සාවනං එගතසන් ති 

එොනුස්සාවනාති අසමානාධිකරණවිසගයො බාහිරත් ථසමාගසොති දට් ඨබ් බං. 

ගතගනවාහ ‘‘ද්කව එෙකතොඅනුස්සාවකන’’ති. තත් ථ එෙකතොති එකක් ඛගණති 

අත් ගථො, වි ත් තිඅගලොගපන චායං නිද් ගදගසො. පුරිමනකයකනව 

එෙකතොඅනුස්සාවකන ොතුන් ති ‘‘එගකන එකස් ස, අඤ ්ගඤන 
ඉතරස ්සා’’තිආදිනා පුබ් ගබ වුත් තනගයන ද් වීහි වා තීහි වා ආචරිගයහි එගකන 
වා එකගතොඅනුස ්සාවගන කාතුං. 

උපසම්පදාවිධිෙථාවණ්ණනා 

126. වජ්ජාවජ්ජං උපනිජ්ඣායතීති උපජ්ඣාති ඉමිනා 
උපජ් ඣායසද් දසමානත් ගථො උපජ් ඣාසද් ගදොපීති දස් ගසති. 
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චත්තාකරොනිස්සයාදිෙථාවණ්ණනා 

130. සම්කභොක ති ධම් මසම් ග ොග  ආමිසසම් ග ොග  ච. අනාපත්ති

සම්කභොක සංවාකසති එත් ථ ච අයමධිප් පාගයො – යස් මා අයං ඔසාරණකම් මස ්ස 
කතත් තා පකතත් තට් ඨාගන ඨිගතො, තස් මා න උක් ඛිත් තගකන සද් ධිං 
සම් ග ො ාදිපච් චයා පාචිත් තියං, නාපි අලජ් ජිනා සද් ධිං පරිග ො පච් චයා 
දුක් කටං අලජ් ජීලක් ඛණානුපපත් තිගතො. ගයො හි උච් ඡුරසකසටානං 
සත් තාහකාලිකයාවජීවිකත් තා වට් ටති විකාගල උච් ඡු ඛාදිතුන් ති සඤ් ඤං 
උප් පාගදත් වා තං ඛාදිත් වා තප් පච් චයා පාචිත් තියං න පස් සති ‘‘වට් ටතී’’ති 
තථාසඤ් ඤිතාය, ගයො වා පන ආපත් තිමාපන් න ාවං පටිජානිත් වා ‘‘න 
පටිකගරොමී’’ති අභිනිවිසති, අයං – 

‘‘සඤ ්චිච් ච ආපත් තිං ආපජ් ජති, ආපත් තිං පරිගූහති; 

අ ති මනඤ් ච  ච් ඡති, එදිගසො වුච් චති අලජ් ජීපුග්  ගලො’’ති. (පරි. 359) 

– 

වුත් තලක් ඛගණ අපතනගතො අලජ් ජී නාම න ගහොති. තස් මා යථා පුබ් ගබ යාව 
උක් ගඛපනීයකම් මං කතං, තාව ගතන සද් ධිං සම් ග ොග  සංවාගස ච අනාපත් ති, 

එවමිධාපීති සබ් බථා අනාපත් තිට් ඨාගනගයව අනාපත් ති වුත් තාති ගවදිතබ් බං. න 
හි   වා අලජ් ජිනා සද් ධිං සම් ග ො පච් චයා ආපත් තිසම්  ගව සති ‘‘අනාපත් ති 
සම් ග ොග  සංවාගස’’ති වදති. තගතො යගමත් ථ ගකනචි ‘‘අනාපත් ති 
සම් ග ොග  සංවාගස’’ති ඉමිනා පාචිත් තිගයන අනාපත් ති වුත් තා, 
‘‘අලජ් ජීපරිග ො පච් චයා දුක් කටං පන ආපජ් ජතිගයවා’’ති වත් වා බහුධා 
පපඤ් චිතං, න තං සාරගතො පච් ගචතබ් බං. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

මහාඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. උකපොසථක්ඛන්ධෙං 

සන්නිපාතානුජානනාදිෙථාවණ්ණනා 

132. උගපොසථක් ඛන් ධගක තරන් ති ප් ලවන් ති එත් ථ බාලාති තිත්ථං.

ඉකතොති ඉමස ්මිං සාසගන ලද් ධිගතො. තං ෙකථන්තීති ‘‘ඉමස ්මිං නාම දිවගස 
මුහුත් ගත වා ඉදං කත් තබ් බ’’න් තිආදිනා කගථන් ති. 

134. ‘‘සුණාතු ගම  න් ගත’’තිආදීසු යං වත් තබ් බං, තං මාතිොට්ඨෙථායං 
(කඞ් ඛා. අට් ඨ. නිදානවණ් ණනා( විත් ථාරගතො ආ තගමවාති න ඉධ 
විත් ථාරයිස ්සාම, අත් ථිගකහි පන තගතොගයව  ගහතබ් බං. 

135. ආපජ්ජිත්වාවාවුට්ඨිකතොති එත් ථ ආගරොචිතාපි ආපත් ති අසන් තී නාම 

ගහොතීති ගවදිතබ් බං. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. 
නිදානවණ් ණනා( වුත් තං ‘‘යස් ස පන එවං අනාපන් නා වා ආපත් ති ආපජ් ජිත් වා 
ච පන වුට් ඨිතා වා ගදසිතා වා ආගරොචිතා වා, තස් ස සා ආපත් ති අසන් තී නාම 

ගහොතී’’ති. මුසාවාගදො නාම වචීග දපච් චයා ගහොතීති ආහ ‘‘න 

මුසාවාදලක්ඛකණනා’’ති. භ වකතො පන වචකනනාති සම් පජානමුසාවාගද කිං 

ගහොති? ‘‘දුක් කටං ගහොතී’’ති ඉමිනා වචගනන. වචීද්වාකර අකිරියසමුට්ඨානා

ආපත්ති ක ොතීති යස් මා යස් ස භික් ඛුගනො අධම් මිකාය පටිඤ් ඤාය 
තුණ් හීභූතස ්ස නිසින් නස ්ස මගනොද් වාගර ආපත් ති නාම නත් ථි, යස් මා පන ආවි 
කාතබ් බං න ආවි අකාසි, ගතනස ්ස වචීද් වාගර අකිරියසමුට් ඨානා ආපත් ති 
ගහොති. 

වාචාති වාචාය, ය-කාරගලොගපනායං නිද් ගදගසො. ගකනචි මනුගජන වාචාය 

අනාලපන් ගතොති ගයොගජතබ් බං. ගිරං කනො ච පකර භකණයයාති ‘‘ඉගම 

ගසොස ්සන් තී’’ති පරපුග්  ගල සන් ධාය සද් දම් පි න නිච් ඡාගරයය. ආපජ්කජයය 

වාචසිෙන් ති වාචගතො සමුට් ඨිතං ආපත් තිං ආපජ් ගජයය. 

අන්තරායෙකරොති විප් පටිසාරවත් ථුතාය පාගමොජ් ජාදිසම්  වං නිවාගරත් වා 

පඨමජ් ඣානාදීනං අධි මාය අන් තරායකගරො. තස්ස භික්ඛුකනො ඵාසු ක ොතීති 

අවිප් පටිසාරමූලකානං පාගමොජ් ජාදීනං වගසන තස් ස භික් ඛුගනො සුඛා පටිපදා 
සම් පජ් ජතීති අත් ගථො. 

සන් නිපාතානුජානනාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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  247 

පටුන 

සීමානුජානනෙථාවණ්ණනා 

138. ඉතකරොපීති සුද් ධපංසුපබ් බතාදිං සන් ධාය වදති.  ත්ථිප්පමාකණොනාම

පබ්බකතො ගහට් ඨිමගකොටියා අඩ් ඪට් ඨමරතනුබ් ගබගධො. තස්මාති යස් මා එගකන 

න වට් ටති, තස් මා. ද්වත්තිංසපලගුළපිණ්ඩප්පමාණතා ථූලතාය  ගහතබ් බා, න 

තුල ණනාය. අන්කතොසාරමිස්සොනන් ති අන් ගතොසාරරුක් ගඛහි මිස් සකානං. 

සූචිදණ්ඩෙප්පමාකණොති සීහළදීගප ගලඛනදණ් ඩප් පමාගණොති වදන් ති, ගසො ච 

කනිට් ඨඞ් ගුලිපරිමාගණොති දට් ඨබ් බං. එතන් ති නවමූලසාඛානිග්  මනං. 

පරභාක  කිත්කතතුං වට්ටතීති බහි නික් ඛමිත් වා ඨිගතසු අට් ඨසු මග් ග සු 
එකිස ්සා දිසාය එකං, අපරාය එකන් ති එවං චතූසු ඨාගනසු කිත් ගතතුං වට් ටති. 

යත්ථ ෙත්ථචි උත්තරන්තියා භික්ඛුනියා අන්තරවාසකෙො කතමියතීති 
සික් ඛාකරණීයං ආ තලක් ඛගණන තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාගදත් වා අන් තරවාසකං 
අනුක් ඛිපිත් වා තිත් ගථන වා අතිත් ගථන වා උත් තරන් තියා භික් ඛුනියා 
එකද් වඞ් ගුලමත් තම් පි අන් තරවාසගකො ගතමියති. භික් ඛුනියා එව 
 හණඤ් ගචත් ථ භික් ඛුනීවි ඞ් ග  භික් ඛුනියා වගසන නදීලක් ඛණස් ස පාළියං 

ආ තත් තා ගතගනව නගයන දස් සනත් ථං කතං. සීමංබන්ධන්තානංනිමිත්තං

ක ොතීති අයං වුත් තලක් ඛණා නදී සමුද් දං වා පවිසතු තළාකං වා, ප වගතො 

පට් ඨාය නිමිත් තං ගහොති. අජ්කඣොත්ථරිත්වා ආවරණං පවත්තතිකයවාති 

ආවරණං අජ් ගඣොත් ථරිත් වා සන් දතිගයව. අප්පවත්තමානාති අසන් දමානුදකා. 
ආවරණඤ් හි පත් වා නදියා යත් තගක පගදගස උදකං අසන් දමානං සන් තිට් ඨති, 

තත් ථ නදීනිමිත් තං කාතුං න වට් ටති. උපරි සන් දමානට් ඨාගනගයව වට් ටති, 

අසන් දමානට් ඨාගන පන උදකනිමිත් තං කාතුං වට් ටති. ඨිතගමව හි 

උදකනිමිත් ගත වට් ටති, න සන් දමානං. ගතගනවාහ ‘‘පවත්තනට්ඨාකන

නදීනිමිත්තං, අප්පවත්තනට්ඨාකන උදෙනිමිත්තං ොතුං වට්ටතී’’ති. නදිං

භින්දිත්වාති මාතිකාමුඛද් වාගරන නදීකූලං භින් දිත් වා. උක්කඛපිමන් ති කූපගතො 
විය උක් ඛිපිත් වා  ගහතබ් බං. 

සිඞ්ඝාටෙසණ්ඨානාති තිගකොණරච් ඡාසණ් ඨානා. මුදිඞ් සණ්ඨානාති 

මුදිඞ්  ග රී විය මජ් ගඣ විත් ථතා උග ොසු ගකොාසු සඞ් ගකොටිතා ගහොති. 

උපචාරං ඨකපත්වාති පච් ඡා සීමං බන් ධන් තානං සීමාය ඔකාසං ඨගපත් වා. 

අන්කතොනිමිත්ත කතහි පනාති එකස ්ස  ාමස් ස උපඩ් ඪං අන් ගතො 
කත් තුකාමතාය සති සබ් ගබසං ආ මගන පගයොජනං නත් ථීති කත් වා වුත් තං. 

ආ න්තබ්බන් ති ච සාමීචිවගසන වුත් තං, නායං නියගමො 

‘‘ආ න් තබ් බගමවා’’ති. ගතගනවාහ ‘‘ආ මනම්පි අනා මනම්පි වට්ටතී’’ති. 
අබද් ධාය හි සීමාය නානා ාමගඛත් තානං නානාසීමස ාවත් තා ගතසං 
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අනා මගනපි වග්  කම් මං න ගහොති, තස් මා අනා මනම් පි වට් ටති. බද් ධාය පන 
සීමාය එකසීම ාවගතො පුන අඤ් ඤස ්මිං කම් ගම කරියමාගන අන් ගතො 

සීම ගතහි ආ න් තබ් බගමවාති ආහ ‘‘අවිප්පවාසසීමා…කප.… 

ආ න්තබ්බ’’න් ති. නිමිත් තකිත් තනකාගල අගසොධිතායපි සීමාය ගනවත් ථි 
ගදොගසො නිමිත් තකිත් තනස් ස අපගලොකනාදීසු අඤ් ඤතරා ාවගතො. 

 ණ් ඩුකම් මාපුච් ඡනං සන් ධාය පබ්බජ්ජා- හණං. සුඛෙරණත්ථන් ති 

සබ් ගබසං සන් නිපාතනපරිස් සමං පහාය අප් පතගරහි සුඛකරණත් ථං. එෙවීසති

භික්ඛූ  ණ් ාතීති වීසතිවග්  කරණීයපරමත් තා සඞ් ඝකම් මස ්ස කම් මාරගහන 
සද් ධිං එකවීසති භික් ඛූ  ණ් හාති. ඉදඤ් ච නිසින් නානං වගසන වුත් තං. 
ගහට් ඨිමන් තගතො හි යත් ථ එකවීසති භික් ඛූ නිසීදිතුං සක් ගකොන් ති, තත් තගක 

පගදගස සීමං බන් ධිතුං වට් ටති. නසක්ඛිස්සන්තීති අවිප් පවාසසීමාය බද් ධ ාවං 
අසල් ලක් ගඛත් වා ‘‘සමානසංවාසකගමව සමූහනිස් සාමා’’ති වායමන් තා න 
සක් ඛිස ්සන් ති. බද් ධාය හි අවිප් පවාසසීමාය තං අසමූහනිත් වා 
‘‘සමානසංවාසකසීමං සමූහනිස් සාමා’’ති කතායපි කම් මවාචාය අසමූහතාව 
ගහොති සීමා. පඨමඤ් හි අවිප් පවාසං සමූහනිත් වා පච් ඡා සීමා සමූහනිතබ් බා. 
එකරතනප් පමාණා සුවිඤ් ගඤයයතරා ගහොතීති කත් වා වුත් තං 

‘‘එෙරතනප්පමාණා වට්ටතී’’ති. එකඞ් ගුලමත් තාපි සීමන් තරිකා වට් ටතිගයව. 
තත් තගකනපි හි සීමා අසම් භින් නාව ගහොති. 

අවකසසනිමිත්තානීති මහාසීමාය බාහිරපස් ගස නිමිත් තානි. ඛණ් ඩසීමගතො 
පට් ඨාය බන් ධනං ආචිණ් ණං, ආචිණ් ණකරගණගනව ච සම් ගමොගහො න ගහොතීති 

ආහ ‘‘ඛණ්ඩසීමකතොව පට්ඨාය බන්ධිතබ්බා’’ති. කුටික ක ති කුටිඝගර, 

භූමිඝගරති අත් ගථො. උදුක්ඛලන් ති ඛුද් දකාවාටං. නිමිත්තංන ොතබ්බන් ති තං 
රාජිං වා උදුක් ඛලං වා නිමිත් තං න කාතබ් බං. 

ක ට්ඨා න ඔතරතීති භිත් තිගතො ඔරං නිමිත් තානි ඨගපත් වා කිත් තිතත් තා 

ගහට් ඨා ආකාසප් පගදසං න ඔතරති. ක ට්ඨාපි ඔතරතීති සගච ගහට් ඨා 
අන් ගතොභිත් තියං එකවීසතියා භික් ඛූනං ඔකාගසො ගහොති, ඔතරති. ඔතරමානා ච 
උපරිසීමප් පමාගණන න ඔතරති, සමන් තා භිත් තිප් පමාගණන ඔතරති. 

ඔතරණාකනොතරණං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බන් ති සගච ගහට් ඨා 
එකවීසතියා භික් ඛූනං ඔකාගසො ගහොති, ඔතරති. ගනො ගච, න ඔතරතීති 

අධිප් පාගයො. සබ්කබො පාසාකදො සීමට්කඨො ක ොතීති උපරිමතගලන සද් ධිං 
එකාබද් ධභිත් තිගකො වා ගහොතු මා වා, සබ් ගබොපි පාසාගදො සීමට් ගඨොව ගහොති. 
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පටුන 

තාලමූලෙපබ්බකතති තාලමූලසදිගස පබ් බගත. ගසො ච ගහට් ඨා මහන් ගතො 

හුත් වා අනුපුබ් ගබන තනුගකො ගහොතීති දට් ඨබ් බං. පණවසණ්ඨාකනො මජ් ගඣ 

තනුගකො ගහොති මූගල අග් ග  ච විත් ථගතො. ක ට්ඨා වා මජ්කඣ වාති 

මුදිඞ්  සණ් ඨානස ්ස ගහට් ඨා පණවසණ් ඨානස ්ස මජ් ගඣ. ආොසපබ්භාරන් ති 

භිත් තියා අපරික් ඛිත් තපබ්  ාරං. අන්කතොකලණං ක ොතීති පබ් බතස් ස අන් ගතො 

ගලණං ගහොති. සීමාමාළකෙති ඛණ් ඩසීමාමාළගක. ම ාසීමං කසොකධත්වා වා

ෙම්මංොතබ්බන් ති මහාසීම තා භික් ඛූ හත් ථපාසං වා ආගනතබ් බා, සීමගතො 

වා බහි කාතබ් බාති අධිප් පාගයො.  ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘මහාසීම ගතහි භික් ඛූහි තං 
සාඛං වා පාගරොහං වා අනාමසිත් වා ඨාතබ් බන් ති අධිප් පාගයො’’ති වුත් තං, තං න 

 ගහතබ් බං. පුරිමනකයපීති ඛණ් ඩසීමාය උට් ඨහිත් වා මහාසීමාය 

ඔණතරුක් ගඛපි. උක්ඛිපාකපත්වා ොතුං න වට්ටතීති ඛණ් ඩසීමාය අන් ගතො 
ඨිතත් තා රුක් ඛස් ස තත් ථ ඨිගතො හත් ථපාසංගයව ආගනතබ් ගබොති 
උක් ඛිපාගපත් වා කාතුං න වට් ටති. 

140. පාරයතීති අජ් ගඣොත් ථරති. පාරාති සීමාගපක් ගඛො 

ඉත් ථිලිඞ්  නිද් ගදගසො. අස්සාති  ගවයය. ඉධාධිප් ගපතනාවාය පමාණං 

දස් ගසන් ගතො ආහ ‘‘යා සබ්බන්තිකමන පරිච්කඡකදන…කප.… තකයො ජකන

ව තී’’ති. ඉමිනා ච වුත් තප් පමාණගතො ඛුද් දකා නාවා විජ් ජමානාපි ඉධ 
අසන් තපක් ඛං  ජතීති දීගපති. අවස් සං ලබ්  ගනයයා ධුවනාවාව ගහොතීති 

සම් බන් ගධො. රුක් ඛං ඡින් දිත් වා කගතොති පාඨගසගසො. පරතීකර 

සම්මුඛට්ඨාකනති ඔරිමතීගර සබ් බපරියන් තනිමිත් තස් ස සම් මුඛට් ඨාගන. 

සබ්බනිමිත්තානං අන්කතො ඨිකත භික්ඛූ  ත්ථපාස කතෙත්වාති එත් ථ සගච 
එකං  ාමගඛත් තං ගහොති, උග ොසු තීගරසු සබ් බනිමිත් තානං අන් ගතො ඨිගත 
භික් ඛූ හත් ථපාස ගත කත් වා සම් මන් නිතබ් බා. නානා ාමක් ගඛත් තං ගච, 

සමානසංවාසකසීමාබන් ධනකාගල අනා න් තුම් පි වට් ටති. 
අවිප් පවාසසීමාසම් මුතියං පන ආ න් තබ් බගමව. යස් මා උග ොසු තීගරසු 
නිමිත් තකිත් තනමත් ගතන දීපගකො සඞ්  හිගතො නාම න ගහොති, තස් මා දීපගකපි 

නිමිත් තානි විසුං කිත් ගතතබ් බාගනවාති ආහ ‘‘දීපෙස්ස ඔරිමන්කත ච 

පාරිමන්කත ච නිමිත්තං කිත්කතතබ්බ’’න් ති. දීපෙසිඛරන් ති දීපකමත් ථකං. 

පබ්බතසණ්ඨානාති දීපකස් ස එකගතො අධිකතරත් තා වුත් තං. 

සීමානුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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උකපොසථා ාරාදිෙථාවණ්ණනා 

142. වත්ථුවකසන වුත්තන් ති ‘‘මයඤ් චම් හා අසම් මතාය භූමියා නිසින් නා 
පාතිගමොක් ඛං අස් සුම් හා’’ති වත් ථුම් හි පාතිගමොක් ඛසවනස ්ස ආ තත් තා වුත් තං. 

උකපොසථප්පමුඛං නාම උගපොසථා ාරස් ස සම් මුඛට් ඨානං. පාළියං ‘‘පඨමං 
නිමිත් තා කිත් ගතතබ් බා’’ති එත් තකගමව වත් වා සීමාසම් මුතියං විය 

‘‘පබ් බතනිමිත් තං පාසාණනිමිත් ත’’න් තිආදිනා විගසගසත් වා නිමිත් තානං 

අදස් සිතත් තා ‘‘ඛුද්දොනි වා…කප.… යානි ොනිචි නිමිත්තානී’’ති වුත් තං. 
කිත් ගතතුං වට් ටතීති ඉමිනා සම් බන් ගධො. 

අවිප්පවාසසීමානුජානනෙථාවණ්ණනා 

144. අස්සාති භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස. ද්කවපි සීමාකයොති පඨමං වුත් තා 

අවිප් පවාසසීමා සමානසංවාසකසීමා ච. න ෙම්මවාචං වග් ං ෙකරොන්තීති 

කම් මවාචං න භින් දන් ති, කම් මං න ගකොගපන් තීති අධිප් පාගයො. එත්ථාති 

‘‘ඨගපත් වා  ාමඤ් ච  ාමූපචාරඤ් චා’’ති එත් ථ.  ාමඤ්ච  ාමූපචාරඤ්ච න

ඔත්ථරතීති ‘‘ඨගපත් වා  ාමඤ ්ච  ාමූපචාරඤ් චා’’ති වුත් තත් තා. 

සීමාසඞ්ඛයකමව  ච්ඡතීති අවිප් පවාසසීමාසඞ් ඛං  ච් ඡති. එෙම්පිකුලං පවිට්ඨං

වාති අභිනවකතග ගහසු සබ් බපඨමං එකම් පි කුලං පවිට් ඨං අත් ථි. අ තංවාති 
ගපොරාණක ාගම අඤ් ගඤසු ග හානි ඡඩ් ගඩත් වා  ගතසු එකම් පි කුලං අ තං 
අත් ථි. 

අවිප්පවාසසීමා න සමූ න්තබ්බාති මහාසීමං සන් ධාය වදති. 

නිරාසඞ්ෙට්ඨාකනසුඨත්වාති ගචතියඞ්  ණාදීනං ඛණ් ඩසීමාය අගනොකාසත් තා 
වුත් තං. ඛණ් ඩසීමඤ් හි බන් ධන් තා තාදිසං ඨානං පහාය අඤ් ඤස් මිං විවිත් ගත 

ඔකාගස බන් ධන් ති. අප්කපව නාම සමූ නිතුං සක්ඛිස්සන්තීති 

අවිප් පවාසසීමංගයව සමූහනිතුං සක් ඛිස ්සන් ති, න ඛණ් ඩසීමං. පටිබන්ධිතුංපන

න සක්ඛිස්සන්කතවාති ඛණ් ඩසීමාය අඤ් ඤාතත් තා න සක් ඛිස් සන් ති. න

සමූ නිතබ්බාති ඛණ් ඩසීමං අජානන් ගතහි න සමූහනිතබ් බා. උගපොසථස් ස විසුං 
 හිතත් තා අවගසසකම් මවගසන සමානසංවාසතා ගවදිතබ් බා. 

 ාමසීමාදිෙථාවණ්ණනා 

147. අපරිච්ඡින්නායාති බද් ධසීමාවගසන අකතපරිච් ගඡදාය. කයනකෙනචි

ඛණිත්වා අෙකතොති අන් තමගසො තිරච් ඡාගනනපි ඛණිත් වා අකගතො. තස්ස

අන්කතො ත්ථපාසං විජහිත්වා ඨිකතො ෙම්මං කෙොකපතීති ඉමිනා 
බහිපරිච් ගඡදගතො යත් ථ කත් ථචි ඨිගතො කම් මං න ගකොගපතීති දීගපති. යං පන 
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වුත් තං මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. නිදානවණ් ණනා( 
‘‘පරිච් ගඡදබ්  න් තගර හත් ථපාසං විජහිත් වා ඨිගතොපි පරිච් ගඡදගතො බහි අඤ් ඤං 
තත් තකංගයව පරිච් ගඡදං අනතික් කමිත් වා ඨිගතොපි කම් මං ගකොගපති, ඉදං 
සබ් බඅට් ඨකථාසු සන් නිට් ඨාන’’න් ති, තත් ථ ‘‘අඤ ්ඤං තත් තකංගයව පරිච් ගඡදං 
අනතික් කමිත් වා ඨිගතොපි කම් මං ගකොගපතී’’ති ඉදං ගනව පාළියං, න 
අට් ඨකථායං උපලබ්  ති. යදි ගචතං ද් වින් නං සඞ් ඝානං විසුං 
උගපොසථාදිකම් මකරණාධිකාගර වුත් තත් තා උදකුක් ගඛපගතො බහි අඤ් ඤං 
උදකුක් ගඛපං අනතික් කමිත් වා උගපොසථාදිකරණත් ථං ඨිගතො සඞ් ගඝො 
සීමාසම් ග දසම්  වගතො කම් මං ගකොගපතීති ඉමිනා අධිප් පාගයන වුත් තං සියා, 

එවං සති යුජ් ගජයය. ගතගනව මාතිොට්ඨෙථාය ලීනත්ථප්පොසනියං වුත් තං 
‘‘අඤ ්ඤං තත් තකංගයව පරිච් ගඡදන් ති දුතියං උදකුක් ගඛපං අනතික් කන් ගතොපි 
ගකොගපති. කස ්මා? අත් තගනො උදකුක් ගඛපසීමාය පගරසං උදකුක් ගඛපසීමාය 
අජ් ගඣොත් ථටත් තා සීමාසම් ග ගදො ගහොති, තස් මා ගකොගපතී’’ති. ‘‘ඉදං 
සබ් බඅට් ඨකථාසු සන් නිට් ඨාන’’න් ති ච ඉමිනා අධිප් පාගයන වුත් තන් ති 
 ගහතබ් බං සබ් බාසුපි අට් ඨකථාසු සීමාසම් ග දස ්ස අනිච් ඡිතත් තා. ගතගනව හි 
‘‘අත් තගනො ච අඤ් ගඤසඤ් ච උදකුක් ගඛපපරිච් ගඡදස් ස අන් තරා අඤ් ගඤො 
උදකුක් ගඛගපො සීමන් තරිකත් ථාය ඨගපතබ් ගබො’’ති වුත් තං. අඤ් ගඤ පගනත් ථ 
අඤ ්ඤථාපි පපඤ් ගචන් ති, තං න  ගහතබ් බං. 

සබ්බත්ථ සඞ්කඝො නිසීදතීති හත් ථපාසං අවිජහිත් වා නිසීදති. 

උදකුක්කඛපසීමාෙම්මං නත්ථීති යස් මා සබ් ගබොපි නදීපගදගසො භික් ඛූහි 
අජ් ගඣොත් ථගටො, තස් මා සමන් තගතො නදියා අ ාවා උදකුක් ගඛගප පගයොජනං 
නත් ථි. උදකුක් ගඛපප් පමාණා සීමන් තරිකා සුවිඤ් ගඤයයතරා ගහොති, 

සීමාසම් ග දසඞ් කා න ච සියාති සාමීචිදස් සනත් ථං ‘‘අඤ්කඤොඋදකුක්කඛකපො

සීමන්තරිෙත්ථායඨකපතබ්කබො’’ති වුත් තං. යත් තගකන පන සීමාසම් ග ගදො න 
ගහොති, තත් තකං ඨගපතුං වට් ටතිගයව. ගතගනවාහු ගපොරාණා ‘‘යත් තගකන 

සීමාසඞ් කගරො න ගහොති, තත් තකම් පි ඨගපතුං වට් ටතී’’ති. ඌනෙං පන න

වට්ටතීති ඉදම් පි උදකුක් ගඛපසීමාය පරිසවගසන වඩ් ඪනගතො 
සීමාසම් ග දසඞ් කා සියාති තංනිවාරණත් ථගමව වුත් තං. 

 ච්ඡන්තියා පන නාවාය ොතුං න වට්ටතීති එත් ථ 
උදකුක් ගඛපමනතික් කමිත් වා පරිවත් තමානාය කාතුං වට් ටතීති ගවදිතබ් බං. 

සීමං වා කසොකධත්වාති එත් ථ සීමකසොධනං නාම  ාමසීමාදීසු ඨිතානං 

හත් ථපාසානයනාදි. ‘‘නදිංවිනාකසත්වාතළාෙංෙකරොන්තී’’ති වුත් තගමවත් ථං 

වි ාගවති ‘‘ක ට්ඨා පාළි බද්ධා’’ති, ගහට් ඨානදිං ආවරිත් වා පාළි බද් ධාති 
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පටුන 

අත් ගථො. ඡඩ්ඩිතකමොදෙන් ති තළාකරක් ඛණත් ථං එකමන් ගතන ඡඩ් ඩිතමුදකං. 

කදකව අවස්සන්කතති දුබ් බුට් ඨිකාගල වස් සාගනපි ගදගව අවස් සන් ගත. 

උප්පතිත්වාති උත් තරිත් වා.  ාමනි මසීමං ඔත්ථරිත්වා පවත්තතීති 
වුත් තප් පකාගර වස් සකාගල චත් තාගරො මාගස අබ් ගබොච් ඡින් නා පවත් තති. 

වි ාරසීමන් ති බද් ධසීමං සන් ධාය වදති. 

අ මනපකථති යත් ථ තදගහව  න් ත් වා පච් චා න් තුං න සක් කා ගහොති, 

තාදිගස පගදගස අරඤ් ඤසීමාසඞ් ඛගමව  ච් ඡතීති සත් තබ්  න් තරසීමං සන් ධාය 

වදති. කතසන් ති මච් ඡබන් ධානං.  මනපරියන්තස්ස ඔරකතොති 
 මනපරියන් තස ්ස ඔරිම ාග  දීපකං පබ් බතඤ් ච සන් ධාය වුත් තං, න 
සමුද් දප් පගදසං. 

148. සංසට්ඨවිටපාති ඉමිනා අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ආසන් නතං දීගපති. බද්ධා

ක ොතීති පච් ඡිමදිසා ාග  සීමං සන් ධාය වුත් තං. තස්සාපකදසන් ති යත් ථ ඨත් වා 
භික් ඛූහි කම් මං කාතුං සක් කා ගහොති, තාදිසං පගදසං. යත් ථ පන ඨිගතහි කම් මං 
කාතුං න සක් කා ගහොති, තාදිසං පගදසං අන් ගතොකරිත් වා බන් ධන් තා සීමාය 

සීමං සම් භින් දන් ති නාම. ද්වින්නං සීමානං නිමිත්තං ක ොතීති නිමිත් තස ්ස 

සීමගතො බාහිරත් තා සීමාසම් ග ගදො න ගහොතීති වුත් තං. සීමාසඞ්ෙරං ෙකරොතීති 
වඩ් ඪිත් වා සීමප් පගදසං පවිට් ගඨ ද් වින් නං සීමානං  තට් ඨානස ්ස 

දුවිඤ් ගඤයයත් තා වුත් තං, න පන තත් ථ කම් මං කාතුං න වට් ටතීති දස් සනත් ථං. 
න හි සීමා තත් තගකන අසීමා ගහොති, ද් ගව පන සීමා පච් ඡා වඩ් ඪිගතන 

රුක් ගඛන අජ් ගඣොත් ථටත් තා එකාබද් ධා ගහොන් ති, තස් මා එකත් ථ ඨත් වා 
කම් මං කගරොන් ගතහි ඉතරං ගසොගධත් වා කාතබ් බං. 

 ාමසීමාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උකපොසථකභදාදිෙථාවණ්ණනා 

149. අධම්කමනවග් ංඋකපොසථෙම්මන් ති එත් ථ යත් ථ චත් තාගරො වසන් ති, 

තත් ථ පාතිගමොක් ඛුද් ගදගසො අනුඤ් ඤාගතො. යත් ථ ද් ගව වා තගයො වා වසන් ති, 

තත් ථ පාරිසුද් ධිඋගපොසගථො. ඉධ පන තථා අකත් වා චතුන් නං වසනට් ඨාගන 

පාරිසුද් ධිඋගපොසථස් ස කතත් තා තිණ් ණං වසනට් ඨාගන ච පාතිගමොක් ඛස් ස 
උද් දිට් ඨත් තා ‘‘අධම් ගමනා’’ති වුත් තං. යස් මා සබ් ගබව න සන් නිපතිංසු, 

ඡන් දපාරිසුද් ධි ච සඞ් ඝමජ් ඣංගයව ආ ච් ඡති, න  ණමජ් ඣං, තස් මා 
‘‘වග්  ’’න් ති වුත් තං. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො  උකපොසථක්ඛන්ධෙං 

  253 

පටුන 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙථාවණ්ණනා 

150. එවකමතං ධාරයාමීති ‘‘සුතා ගඛො පනායස් මන් ගතහී’’ති එත් ථ 
‘‘එවගමතං ධාරයාමී’’ති වත් වා ‘‘උද් දිට් ඨං ගඛො ආයස් මන් ගතො නිදානං, සුතා 
ගඛො පනායස් මන් ගතහි චත් තාගරො පාරාජිකා ධම් මා’’ති වත් තබ් බං. ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. නිදානවණ් ණනා( ‘‘තත් ථායස් මන් ගත 
පුච් ඡාමි කච් චිත් ථ පරිසුද් ධා, දුතියම් පි පුච් ඡාමි…ගප.… තස් මා තුණ් හී, එවගමතං 
ධාරයාමීති වත් වා ‘උද් දිට් ඨං ගඛො ආයස් මන් ගතො නිදාන’න් තිආදිනා නගයන 

අවගසගස සුගතන සාවිගත උද් දිට් ගඨො ගහොතී’’ති වුත් තං. සුකතනාති සුතපගදන. 

සවරභයන් ති වනචරක යං. ගතනාහ ‘‘අටවිමනුස්සභය’’න් ති. ‘‘අවගසසං 
සුගතන සාගවතබ් බ’’න් ති වචනගතො නිදානුද් ගදගස අනිට් ඨිගත සුගතන 

සාගවතබ් බං නාම නත් ථීති ආහ ‘‘දුතියාදීසු උද්කදකසසූ’’ති. 
උද් දිට් ඨඋද් ගදසාගපක් ඛඤ ්හි අවගසසග්  හණං, තස් මා නිදාගන උද් දිට් ගඨ 

පාරාජිකුද් ගදසාදීසු යස් මිං විප් පකගත අන් තරාගයො උප් පජ් ජති, ගතන සද් ධිං 
අවගසසං සුගතන සාගවතබ් බං. 

තීහිපි විධීහීති ඔසාරණකථනසර ඤ් ගඤහි. එත් ථ ච අත් ථං  ණිතුකාමතාය 

සුත් තස් ස ඔසාරණා ඔසාරණං නාම. තස් ගසව අත් ථප් පකාසනා ෙථනං නාම. 

සුත් තස් ස තදත් ථස් ස වා සගරන  ණනං සරභඤ්ඤං නාම. සජ්ඣායං

අධිට්ඨහිත්වාති ‘‘සජ් ඣායං කගරොමී’’ති චිත් තං උප් පාගදත් වා. ඔසාකරත්වාපන 

ෙකථන්කතනාති පඨමං උස් සාගරත් වා පච් ඡා අත් ථං කගථන් ගතන. මනුස්සානං

පන ‘‘භණාහී’’තිවත්තුංවට්ටතීති එත් ථ උච් චතගර නිසින් ගනනපි මනුස් සානං 
 ණාහීති විගසගසත් වාගයව වත් තුං වට් ටති, අවිගසගසත් වා පන න වට් ටති. 

සජ්ඣායංෙකරොන්කතනාති යත් ථ කත් ථචි නිසීදිත් වා සජ් ඣායං කගරොන් ගතන. 

කථකරොති ගයො ගකොචි අත් තනා වුඩ් ඪතගරො. එෙංආපුච්ඡිත්වාති එකං වුඩ් ඪතරං 

ආපුච් ඡිත් වා. අපකරොආ ච්ඡතීති අපගරො තගතොපි වුඩ් ඪතගරො ආ ච් ඡති. 

පාතිගමොක් ඛුද් ගදසකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාතිකමොක්ඛුද්කදසෙඅජ්කඣසනාදිෙථාවණ්ණනා 

155. කචොදනාවත්ථු නාම එකං න රං. සඞ්ඝඋකපොසථාදිකභකදන

නවවිධන් ති සඞ් ගඝ උගපොසගථො  ගණ උගපොසගථො පුග්  ගල උගපොසගථොති 
එවං කාරකවගසන තගයො, සුත් තුද් ගදගසො පාරිසුද් ධිඋගපොසගථො 
අධිට් ඨානුගපොසගථොති එවං කත් තබ් බාකාරවගසන තගයො, චාතුද් දසිගකො 
පන් නරසිගකො සාමග් ගීඋගපොසගථොති එවං දිවසවගසන තගයොති නවවිධං. 

චතුබ්බිධංඋකපොසථෙම්මන් ති අධම් ගමන වග්  ං උගපොසථකම් මං, අධම් ගමන 
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සමග්  ං උගපොසථකම් මං, ධම් ගමන වග්  ං උගපොසථකම් මං, ධම් ගමන සමග්  ං 

උගපොසථකම් මන් ති එවං චතුබ් බිධම් පි උගපොසථකම් මං. දුවිධං පාතිකමොක්ඛන් ති 

භික් ඛුපාතිගමොක් ඛං භික් ඛුනීපාතිගමොක් ඛන් ති දුවිධං පාතිගමොක් ඛං. නවවිධං

පාතිකමොක්ඛුද්කදසන් ති භික් ඛූනං පඤ් ච උද් ගදසා, භික් ඛුනීනං ඨගපත් වා 
අනියතුද් ගදසං අවගසසා චත් තාගරොති නවවිධං පාතිගමොක් ඛුද් ගදසං. 

පක්ඛ ණනාදිඋග්  ණානුජානනෙථාවණ්ණනා 

158-161. සමන්නා රථාති සල් ලක් ගඛථ. පරිකයසිතබ්බානීති භික් ඛාචාගරන 
පරිගයසිතබ් බානි. 

දිසං මිොදිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

163. උතුවස්කසකයවාති ගහමන් තගිම් ගහසුගයව. 

පාරිසුද්ධිදානෙථාවණ්ණනා 

164. කයන කෙනචි අඞ් පච්චඞ්ක න විඤ්ඤාකපතීති මනසා චින් ගතත් වා 

හත් ථප් පගයො ාදිනා ගයන ගකනචි විඤ් ඤාගපති. සඞ්කඝො නප්පක ොතීති 
ද් වින් නං ද් වින් නං අන් තරා හත් ථපාසං අවිජහිත් වා පටිපාටියා ඨාතුං 

නප් පගහොති. ඉතරාපනබිළාලසඞ්ඛලෙපාරිසුද්ධිනාමාති එත් ථ ගකචි වදන් ති 
‘‘බිළාලසඞ් ඛලිකා බද් ධාව ගහොති අන් ගතොග ගහ එව සම් පගයොජනත් තා, යථා 
සා න කත් ථචි  ච් ඡති, තථා සාපි න  ච් ඡතීති අධිප් පාගයො. ඉතරථා විගසසනං 
නිරත් ථකං ගහොතී’’ති. අපගර පන ‘‘යථා බහූහි මනුස් ගසහි එකස් ස බිළාලස් ස 
අත් තගනො අත් තගනො සඞ් ඛලිකා ගීවාය ආබද් ධා බිළාගල  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ති 
ආබද් ධත් තා, න අඤ් ඤස ්මිං බිළාගල  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ති අනාබද් ධත් තා, 
එවගමවස ්ස භික් ඛුස ්ස බහූහි සඞ් ඛලිකසදිසා ඡන් දපාරිසුද් ධි දින් නා, සා තස් මිං 
භික් ඛුස ්මිං  ච් ඡන් ගත  ච් ඡති තස් මිං සඞ් ඛලිකා විය ආබද් ධත් තා, න 

අඤ ්ඤස ්මිං අනාබද් ධත් තා’’ති වදන් ති. සබ් බම් ගපතං න සාරගතො පච් ගචතබ් බං. 
අයං පගනත් ථ සාගරො – යථා සඞ් ඛලිකාය පඨමවලයං දුතියංගයව වලයං 
පාපුණාති, න තතියං, එවමයම් පි පාරිසුද් ධිදායගකන යස ්ස දින් නා, තගතො 
අඤ ්ඤත් ථ න  ච් ඡතීති සඞ් ඛලිකසදිසත් තා ‘‘බිළාලසඞ් ඛලිකා’’ති වුත් තා. 
බිළාලසඞ් ඛලික හණඤ් ගචත් ථ යාසං කාසඤ් චි සඞ් ඛලිකානං 
උපලක් ඛණමත් තන් ති දට් ඨබ් බං. 
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ඡන්දදානෙථාවණ්ණනා 

165. ‘‘සන් ති සඞ් ඝස් ස කරණීයානී’’ති වත් තබ් ගබ වචනවිපල් ලාගසන 
‘‘කරණීය’’න් ති වුත් තං. තස් ස සම් මුතිදානකිච් චං නත් ථි. ‘‘හත් ථපාසං 

ආගනතබ් ගබොගයවා’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

සඞ්ඝුකපොසථාදිෙථාවණ්ණනා 

168. සඞ් ඝසන් නිපාතගතො පඨමං කාතබ් බං පුබ්බෙරණන් ති වුත් තං, 
පුබ් බකරණගතො පච් ඡා කාතබ් බම් පි උගපොසථකම් මගතො පඨමං කාතබ් බත් තා 

පුබ්බකිච්චන් ති වුත් තං. උ යම් පි ගචතං උගපොසථකම් මගතො පඨමං 

කත් තබ් බත් තා කත් ථචි පුබ්බකිච්චමිච් ගචව ගවොහරීයති ‘‘කිං සඞ් ඝස් ස 
පුබ් බකිච් ච’’න් තිආදීසු විය. 

උකපොසකථොති තීසු උගපොසථදිවගසසු අඤ් ඤතරදිවගසො. තස් මිඤ් හි සති ඉදං 
සඞ් ඝස ්ස උගපොසථකම් මං පත් තකල් ලං නාම ගහොති, නාසති. යථාහ ‘‘න ච, 

භික් ඛගව, අනුගපොසගථ උගපොසගථො කාතබ් ගබො’’ති )මහාව. 183). යාවතිොච

භික්ඛූෙම්මප්පත්තාති යත් තකා භික් ඛූ තස් ස උගපොසථකම් මස් ස පත් තා යුත් තා 
අනුරූපා සබ් බන් තිගමන පරිච් ගඡගදන චත් තාගරො භික් ඛූ පකතත් තා, ගත ච ගඛො 

හත් ථපාසං අවිජහිත් වා එකසීමායං ඨිතා. සභා ාපත්තිකයො ච න විජ්ජන්තීති 
එත් ථ යං සබ් ගබො සඞ් ගඝො විකාලග ොජනාදිනා ස ා වත් ථුනා ලහුකාපත් තිං 

ආපජ් ජති, එවරූපා ‘‘වත්ථුසභා ා’’ති වුච් චන් ති. එතාසු හි අවිජ් ජමානාසු 

විස ා ාසු විජ් ජමානාසුපි පත්තෙල්ලං ගහොතිගයව. 

වජ්ජනීයා ච පුග් ලා තස්මිං න ක ොන්තීති ‘‘න, භික් ඛගව, ස හට් ඨාය 
පරිසායා’’ති )මහාව. 154) වචනගතො  හට් ගඨො, ‘‘න, භික් ඛගව, භික් ඛුනියා 
නිසින් නපරිසාය පාතිගමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බ’’න් තිආදිනා (මහාව. 183) නගයන 
වුත් තා භික් ඛුනී සික් ඛමානා සාමගණගරො සාමගණරී සික් ඛාපච් චක් ඛාතගකො 
අන් තිමවත් ථුඅජ් ඣාපන් නගකො ආපත් තියා අදස් සගන උක් ඛිත් තගකො 
ආපත් තියා අප් පටිකම් ගම උක් ඛිත් තගකො පාපිකාය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් ග  
උක් ඛිත් තගකො පණ් ඩගකො ගථයයසංවාසගකො තිත් ථියපක් කන් තගකො 
තිරච් ඡාන ගතො මාතුඝාතගකො පිතුඝාතගකො අරහන් තඝාතගකො භික් ඛුනීදූසගකො 
සඞ් ඝග දගකො ගලොහිතුප් පාදගකො උ ගතොබයඤ් ජනගකොති ඉගම වීසති චාති 
එකවීසති පුග්  ලා වජ් ජනීයා නාම, ගත හත් ථපාසගතො බහිකරණවගසන 
වජ් ගජතබ් බා. එගතසු හි තිවිගධ උක් ඛිත් තගක සති උගපොසථං කගරොන් ගතො 

සඞ් ගඝො පාචිත් තියං ආපජ් ජති, ගසගසසු දුක් කටං. එත් ථ ච තිරච්ඡාන කතොති 
යස් ස උපසම් පදා පටික් ඛිත් තා, ගසොව අධිප් ගපගතො, තිත් ථියා  හට් ගඨගනව 
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සඞ්  හිතා. එගතපි හි වජ් ජනීයා. එවං පත් තකල් ලං ඉගමහි චතූහි අඞ් ග හි 
සඞ්  හිතන් ති ගවදිතබ් බං. 

අජ්ජ කම උකපොසකථො පන්නරකසොතිපීති පි-සද් ගදන පාළියං 
ආ තනගයගනව ‘‘අජ් ජ ගම උගපොසගථො’’තිපි වත් තුං වට් ටතීති දීගපති. 

මාතිොට්ඨෙථායං (කඞ් ඛා. අට් ඨ. නිදානවණ් ණනා( පන ‘‘අජ් ජ ගම 
උගපොසගථො චාතුද් දගසොති වා පන් නරගසොති වා වත් වා අධිට් ඨාමීති 
වත් තබ් බ’’න් ති වුත් තං. 

සඞ් ඝුගපොසථාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආපත්තිපටිෙම්මවිධිෙථාවණ්ණනා 

169. නනු ච ‘‘න, භික් ඛගව, සාපත් තිගකන උගපොසගථො කාතබ් ගබො, ගයො 
කගරය් ය, ආපත් ති දුක් කටස ්සා’’ති එවං සාපත් තිකස ්ස උගපොසථකරගණ විසුං 
පඤ ්ඤත් තා ආපත් ති න දිස ්සති, තස් මා   වතා පඤ් ඤත් තං ‘‘න සාපත් තිගකන 

උගපොසගථො කාතබ් ගබො’’ති ඉදං කස් මා වුත් තන් ති ආහ ‘‘යස්ස සියා

ආපත්ති…කප.… පඤ්ඤත්තං ක ොතීති කවදිතබ්බ’’න් ති. කිඤ් චාපි විසුං 
පඤ ්ඤත් තා ආපත් ති න දිස් සති, අථ ගඛො ‘‘යස් ස සියා ආපත් ති, ගසො 
ආවිකගරයයා’’තිආදිං වදන් ගතන අත් ථගතො පඤ් ඤත් තාගයවාති අධිප් පාගයො. 

පාරිසුද්ධිදානපඤ්ඤාපකනනචාති ඉමිනාව ‘‘සාපත් තිගකන පාරිසුද් ධිපි න 
දාතබ් බා’’ති දීපිතං ගහොති. න හි සාපත් තිගකො සමාගනො ‘‘පාරිසුද් ධිං දම් මි, 

පාරිසුද් ධිං ගම හර, පාරිසුද් ධිං ගම ආගරොගචහී’’ති වත් තුමරහති. තස් මා 
පාරිසුද් ධිං ගදන් ගතන පඨමං සන් තී ආපත් ති ගදගසතබ් බා ‘‘අහං, ආවුගසො, 
ඉත් ථන් නාමාය ආපත් තියා ගවමතිගකො, යදා නිබ් ගබමතිගකො  විස් සාමි, තදා තං 
ආපත් තිං පටිකරිස් සාමී’’ති වත් වා උගපොසගථො කාතබ් ගබො. ‘‘පාතිගමොක් ඛං 
ගසොතබ් බ’’න් ති වචනගතො යාව නිබ් ගබමතිගකො න ගහොති, තාව ස ා ාපත් තිං 
පටිග්  ගහතුං න ල ති, අඤ ්ගඤසඤ් ච කම් මානං පරිසුද් ගධො නාම ගහොති. ‘‘පුන 
නිබ් ගබමතිගකො හුත් වා ගදගසතබ් බං න චා’’ති ගනව පාළියං න අට් ඨකථායං 
අත් ථි, ගදසිගත පන ගදොගසො නත් ථි. ‘‘ඉගතො වුට් ඨහිත් වා පටිකරිස් සාමීති 

එත් ථාපි එගසව නගයො’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. යථා සබ් ගබො සඞ් ගඝො 
ස ා ාපත් තිං ආපජ් ජිත් වා ‘‘සුණාතු ගම  න් ගත, සඞ් ගඝො…ගප.… 

පටිකරිස ්සතී’’ති ඤත් තිං ඨගපත් වා උගපොසථං කාතුං ල ති, එවං තීහි ‘‘සුණන් තු 
ගම ආයස ්මන් තා, ඉගම භික් ඛූ ස ා ං ආපත් තිං ආපන් නා. යදා අඤ් ඤං භික් ඛුං 
සුද් ධං අනාපත් තිකං පස් සිස ්සන් ති, තදා තස් ස සන් තිගක තං ආපත් තිං 
පටිකරිස ්සන් තී’’ති  ණඤත් තිං ඨගපත් වා, ද් වීහි අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගරොගචත් වා 
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උගපොසථං කාතුං වට් ටති. එගකනපි ‘‘පරිසුද් ධං ලභිත් වා පටිකරිස් සාමී’’ති 
ආග ො ං කත් වා කාතුං වට් ටතීති ච වදන් ති. 

ආපත් තිපටිකම් මවිධිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ලඞ් ාදිදස්සනෙථාවණ්ණනා 

179. ආචාරසණ්ඨානන් ති ආචාරසණ් ඨිති. ආකරීයති පකාසීයති එගතනාති 

ආොකරො. ලීනං  මයති ගබොගධතීති ලඞ් ං. නිමියන් ති පරිච් ඡිජ් ජ ඤායන් ති 

එගතනාති නිමිත්තං. උද් දිසීයන් ති අපදිසීයන් ති එගතනාති උද්කදකසො. 

‘‘අම් හාකං ඉද’’න් ති අඤ් ඤාතං අවිදිතන් ති අඤ්ඤාතෙං. තඤ් ච අත් ථගතො 

පරසන් තකංගයවාති ආහ ‘‘අඤ්කඤසංසන්තෙ’’න් ති. 

180. නානාසංවාසෙභාවන් ති ලද් ධිනානාසංවාසක ාවං. තස් ස අභි ගවො 

නාම ගතසං ලද් ධිවිස් සජ් ජාපනන් ති ආහ ‘‘තං දිට්ඨිං න නිස්සජ්ජාකපන්තීති 

අත්කථො’’ති. 

න න්තබ්බ න්තබ්බවාරෙථාවණ්ණනා 

181. උකපොසථාධිට්ඨානත්ථං සීමාපි නදීපි න  න්තබ්බාති  රුකං 
පාතිගමොක් ඛුද් ගදසං විස් සජ් ගජත් වා ලහුකස් ස අකත් තබ් බත් තා වුත් තං. 

ආරඤ්ඤකෙනාපි භික්ඛුනාති එකචාරිගකන ආරඤ් ඤකභික් ඛුනා, යත් ථ වා 

සඞ් ඝපගහොනකා භික් ඛූ න සන් ති, තාදිගස අරඤ් ගඤ වසන් ගතන. තත්ථ 

උකපොසථං ෙත්වාව  න්තබ්බන් ති තස් ස වසනට් ඨාගන සඞ් ඝුගපොසථස් ස 

අප් පවත් තනගතො වුත් තං. උකපොසථන්තරාකයොති අත් තගනො 
උගපොසථන් තරාගයො. 

වජ්ජනීයපුග් ලසන්දස්සනෙථාවණ්ණනා 

183.  ත්ථපාසුප මනකමව පමාණන් ති භික් ඛුනීආදගයො ඨිතා වා ගහොන් තු 
නිසින් නා වා, ගතසං හත් ථපාසුප මනගමව ආපත් තියා පමාණන් ති අධිප් පාගයො, 
තස් මා එකසීමායම් පි හත් ථපාසං ජහාගපත් වා උගපොසථං කාතුං වට් ටති. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

උගපොසථක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. වස්සූපනායිෙක්ඛන්ධෙං 

වස්සූපනායිොනුජානනෙථාවණ්ණනා 

184. වස් සූපනායිකක් ඛන් ධගක ඉධ-සද්කදො නිපාතමත්කතොති 
ඔකාසපරිදීපනස් සපි අසම්  වගතො අත් ථන් තරස ්ස අගබොධනගතො වුත් තං. 

අපරජ්ජු තාය අස්සාති ඉමිනා අසමානාධිකරණවිසගයො 

බාහිරත් ථසමාගසොයන් ති දස් ගසති. අපරජ්ජූති ආසාළ් හීපුණ් ණමිගතො අපරං දිනං, 

පාටිපදන් ති අත් ගථො. අස්සාති ආසාළ ්හීපුණ් ණමියා. 

වස්සාකනචාරිොපටික්කඛපාදිෙථාවණ්ණනා 

185. අනකපක්ඛ මකනනවාඅඤ්ඤත්ථඅරුණංඋට්ඨාපකනනවාආපත්ති 

කවදිතබ්බාති එත් ථ අනගපක් ඛ මගනන උපචාරාතික් කගම ආපත් ති 
ගවදිතබ් බා, සාගපක් ඛ මගනන අඤ් ඤත් ථ අරුණුට් ඨාපගනන ආපත් ති 
ගවදිතබ් බා. 

සත්තා ෙරණීයානුජානනෙථාවණ්ණනා 

187-189. තීණි පරිහීනානීති භික් ඛුනීනං වච් චකුටිආදීනං පටික් ඛිත් තත් තා 

පහීනානි. වාකරයයන් ති ආවාහවිවාහමඞ්  ලං. සුත්තන්කතොති අත් තගනො 

පගුණසුත් තන් ගතො. නපලුජ්ජතීති න විනස් සති න අන් තරධායති. 

පහිකතකයවඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

199. භික්ඛු තිකෙොති භික් ඛුනිස් සිතගකො. ගසො පන යස් මා භික් ඛූහි සද් ධිං 

වසති, තස් මා වුත් තං ‘‘භික්ඛූහිසද්ධිං වසනෙපුරිකසො’’ති. සත් තාහකරණීගයන 

 න් ත් වා බහිද් ධා අරුණුට් ඨාපනං රත්තිච්කඡකදො. අනිමන්තිකතන  න්තුං න 

වට්ටතීති එත් ථ අනිමන් තිතත් තා සත් තාහකිච් චං අධිට් ඨහිත් වා  ච් ඡන් තස ්සපි 
වස් සච් ගඡගදො ගචව දුක් කටඤ් ච ගහොතීති ගවදිතබ් බං. යථාවුත් තඤ් හි 

රත් තිච් ගඡදකාරණං විනා තිගරොවිහාගර වසිත් වා ආ ච් ඡිස් සාමීති  ච් ඡගතොපි 

වස් සච් ගඡදං වදන් ති.  න්තුං වට්ටතීති සත් තාහකරණීගයන  න් තුං වට් ටති. 
එවං  ච් ඡන් ගතන ච අන් ගතොඋපචාරසීමායං ඨිගතගනව ‘‘අන් ගතොසත් තාගහ 

ආ ච් ඡිස ්සාමී’’ති ආග ො ං කත් වා  න් තබ් බං. සගච ආග ො ං අකත් වා 

උපචාරසීමං අතික් කමති, ඡින් නවස ්ගසොව ගහොතීති වදන් ති. භණ්ඩෙන් ති චීවරං 

සන් ධාය වුත් තං. පහිණන්තීති චීවරගධොවනාදිකම් ගමන පහිණන් ති. 

සම්පාපුණිතුං න සක්කෙොති, වට්ටතීති එත් ථ ‘‘අජ් ගජව ආ මිස් සාමී’’ති 
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පටුන 

සාමන් තවිහාරං  න් ත් වා පුන ආ ච් ඡන් තස් ස අන් තරාමග් ග  සගච 
අරුණුග්  මනං ගහොති, වස් සච් ගඡගදොපි න ගහොති, රත් තිච් ගඡදදුක් කටඤ් ච 

නත් ථීති වදන් ති. ‘‘ආචරියංපස්සිස්සාමී’’තිපන න්තුංලභතීති ‘‘අගිලානම් පි 

ආචරියං උපජ් ඣායං වා පස් සිස ්සාමී’’ති සත් තාහකරණීගයන  න් තුං ල ති. 

සකච පන නං ආචරිකයො ‘‘අජ්ජ මා  ච්ඡා’’ති වදති, වට්ටතීති එවං 
සත් තාහකරණීගයන  තං අන් ගතොසත් තාගහගයව පුන ආ ච් ඡන් තං සගච 
ආචරිගයො උපජ් ඣාගයො වා ‘‘අජ් ජ මා  ච් ඡා’’ති වදති, වට් ටති, 

සත් තාහාතික් කගමපි අනාපත් තීති අධිප් පාගයො, වස් සච් ගඡගදො පන 
ගහොතිගයවාති දට් ඨබ් බං සත් තාහස ්ස බහිද් ධා වීතිනාමිතත් තා. 

අන්තරාකයඅනාපත්තිවස්සච්කඡදෙථාවණ්ණනා 

201. සකචදූරං කතොක ොති, සත්තා වාකරනඅරුකණොඋට්ඨාකපතබ්කබොති 
ඉමිනා වස් සච් ගඡදකාරගණ සති සත් තාහකරණීගයන  න් තුං වට් ටතීති දීගපති. 

වජාදීසුවස්සූප මනෙථාවණ්ණනා 

203. ‘‘ඉධවස්සංඋකපමී’’තිතික්ඛත්තුංවත්තබ්බන් ති සත් ථස් සාවිහාරත් තා 
‘‘ඉමස ්මිං විහාගර’’ති අවත් වා ‘‘ඉධ වස් සං උගපමී’’ති එත් තකගමව වත් තබ් බං. 

සත්කථ පන වස්සං උප න්තුං න වට්ටතීති කුටිකාදීනං අ ාගව ‘‘ඉධ වස ්සං 
උගපමී’’ති වචීග දං කත් වා උප න් තුං න වට් ටති, ආලයකරණමත් ගතගනව 

වට් ටතීති අධිප් පාගයො. විප්පකිරතීති විසුං විසුං  ච් ඡති. තීසු ඨාකනසු නත්ථි

වස්සච්කඡකද ආපත්තීති ගතහි සද් ධිං  ච් ඡන් තස් ගසව නත් ථි ආපත් ති, ගතහි 
වියුජ් ජිත් වා  මගන පන ආපත් තිගයව, පවාගරතුඤ් ච න ල ති. 

වස්සංඅනුප න්තබ්බට්ඨානෙථාවණ්ණනා 

204. කසයයථාපි පිසාචිල්ලොති එත් ථ පිසාචා එව පිසාචිල්ලො, 

පිසාචදාරකාතිපි වදන් ති. පවිසනද්වාරං කයොකජත්වාති සකවාටබද් ධගමව 

ගයොගජත් වා. පඤ්චන්නංඡදනානන් ති තිණපණ් ණඉට් ඨකසිලාසුධාසඞ් ඛාතානං 
පඤ ්චන් නං ඡදනානං. ඉදඤ් ච ගයභුගයයන වුත් තන් ති ගවදිතබ් බං රුක් ඛාදීසු 

පදරච් ඡදනායපි කුටිකාය වස් සූප මනස් ස වුත් තත් තා. න, භික්ඛකව, 

අකසනාසනිකෙන වස්සං උප න්තබ්බන් ති වචීග දං කත් වා වස් සූප මනං 
සන් ධාගයව පටික් ගඛගපො, න ආලයකරණවගසන උප මනං සන් ධායාති 
වදන් ති. පාළියං පන අවිගසගසන වුත් තත් තා අට් ඨකථායඤ් ච 
දුතියපාරාජිකසංවණ් ණනායං )පාරා. අට් ඨ. 1.84) ‘‘වස් සං උප ච් ඡන් ගතන හි 
නාලකපටිපදං පටිපන් ගනනපි පඤ් චන් නං ඡදනානං අඤ ්ඤතගරන 
ඡන් ගනගයව සද් වාරබන් ගධ ගසනාසගන උප න් තබ් බං. තස් මා වස් සකාගල 
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සගච ගසනාසනං ල ති, ඉච් ගචතං කුසලං. ගනො ගච ල ති, හත් ථකම් මං 
පරිගයසිත් වාපි කාතබ් බං. හත් ථකම් මං අල න් ගතන සාමම් පි කාතබ් බං, න 
ත් ගවව අගසනාසනිගකන වස් සං උප න් තබ් බ’’න් ති දළ් හං කත් වා වුත් තත් තා 
අගසනාසනිකස් ස නාවාදිං විනා අඤ ්ඤත් ථ ආලගයො න වට් ටතීති අම් හාකං 
ඛන් ති. නාවාසත් ථවගජසුගයව හි ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, නාවාය වස් සං 
උප න් තු’’න් තිආදිනා සති අසති වා ගසනාසගන වස් සූප මනස් ස විසුං 
අනුඤ් ඤාතත් තා ‘‘න, භික් ඛගව, අගසනාසනිගකන වස් සං උප න් තබ් බ’’න් ති 
අයං පටික් ගඛගපො තත් ථ න ලබ්  තීති අසති ගසනාසගන ආලයවගසනපි 

නාවාදීසු උප මනං වුත් තං. ටඞ්කිතමඤ්කචො නාම දීගඝ මඤ් චපාගද මජ් ගඣ 
විජ් ඣිත් වා අටනිගයො පගවගසත් වා කගතො මඤ් ගචො. තස් ස ඉදං උපරි ඉදං 
ගහට් ඨාති නත් ථි, පරිවත් ගතත් වා අත් ථගතොපි තාදිගසොව ගහොති, තං සුසාගන 
ගදවට් ඨාගන ච ඨගපන් ති, චතුන් නං පාසාණානං උපරි පාසාණං අත් ථරිත් වා 
කතං ග හම් පි ‘‘ටඞ් කිතමඤ් ගචො’’ති වුච් චති. 

වස් සං අනුප න් තබ් බට් ඨානකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

අධම්මිෙෙතිෙෙථාවණ්ණනා 

205. තස්සා ලක්ඛණං ම ාවිභඞ්ක  වුත්තන් ති 

චතුත් ථපාරාජිකසංවණ් ණනායං ‘‘ගයො ඉමම් හා ආවාසා පඨමං පක් කමිස ්සති, 

තං මයං අරහාති ජානිස ්සාමා’’ති )පාරා. 228) එත් ථ දස් සිතං 
අධම් මිකකතිකවත් තලක් ඛණං සන් ධාය වදති, පරගතොපි 
ගසනාසනක් ඛන් ධකවණ් ණනායං අධම් මිකං කතිකවත් තං ආවි  විස් සතිගයව. 

 

පටිස්සවදුක්ෙටාපත්තිෙථාවණ්ණනා 
 

207. යස් මා නානාසීමායං ද් වීසු ආවාගසසු වස් සං වසන් තස් ස දුතිගය 
‘‘වසාමී’’ති චිත් ගත උප් පන් ගන පඨමගසනාසනග්  ාගහො පටිප් පස් සම්  ති, පුන 
පඨගමගයව ‘‘වසාමී’’ති චිත් ගත උප් පන් ගන දුතිගයො පටිප් පස ්සම්  ති, තස් මා 

‘‘තස්ස, භික්ඛකව, භික්ඛුකනොපුරිමිො චනපඤ්ඤායතී’’ති වුත් තං. පටිස් සවස ්ස 
විසංවාදනපච් චයා ගහොන් තම් පි දුක් කටං සතිගයව පටිස් සගව ගහොතීති ආහ 

‘‘තස්ස තස්ස පටිස්සකව දුක්ෙට’’න් ති. ගතගනවාහ ‘‘තඤ්ච කඛො…කප.… 

පච්ඡා විසංවාදනපච්චයා’’ති. 
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අෙරණීකයොති සත් තාහකරණීගයන අකරණීගයො. සෙරණීකයොති 
සත් තාහකරණීගයගනව සකරණීගයො. යදි එවං ‘‘සත් තාහකරණීගයන 

අකරණීගයො සකරණීගයො’’ති ච කස් මා න වුත් තන් ති? ‘‘අකරණීගයො’’ති 
වුත් ගතපි සත් තාහකරණීගයන සකරණීයාකරණීයතා විඤ් ඤායතීති කත් වා න 
වුත් තං. යදි එවං පරගතො ‘‘සත් තාහකරණීගයන පක් කමතී’’ති වාරද් වගයපි 
‘‘සකරණීගයො පක් කමතී’’ති එත් තකගමව කස ්මා න වුත් තන් ති? වුච් චගත – 

තත් ථ ‘‘සත් තාහකරණීගයනා’’ති අවත් වා ‘‘සකරණීගයො පක් කමතී’’ති වුත් ගත 
ගසො තං සත් තාහං බහිද් ධා වීතිනාගමතීති න සක් කා වත් තුන් ති 

‘‘සත් තාහකරණීගයන පක් කමතී’’ති වුත් තං. එවඤ් හි වුත් ගත සත් තාහස ්ස 
අධිකතත් තා ගසො තං සත් තාහං බහි වීතිනාගමතීති සක් කා වත් තුං. 

එත් ථ ච ආදිම් හි චත් තාගරො වාරා නිරගපක් ඛ මනං සන් ධාය වුත් තා, 
තත් ථාපි පුරිමා ද් ගව වාරා වස් සං අනුප තස් ස වගසන වුත් තා, පච් ඡිමා පන 
ද් ගව වාරා වස් සං උප තස් ස වගසන, තගතො පරං ද් ගව වාරා සාගපක් ඛ මනං 
සන් ධාය වුත් තා, තත් ථාපි පඨමවාගරො සාගපක් ඛස ්සපි සත් තාහකරණීගයන 
 න් ත් වා තං සත් තාහං බහිද් ධා වීතිනාගමන් තස් ස වස් සච් ගඡදදස් සනත් ථං 
වුත් ගතො, ඉතගරො වුත් තනගයගනව  න් ත් වා අන් ගතොසත් තාගහ නිවත් තන් තස් ස 
වස් සච් ගඡදා ාවදස ්සනත් ථං. ‘‘ගසො සත් තාහං අනා තාය පවාරණාය 
සකරණීගයො පක් කමතී’’ති අයං පන වාගරො නවමිගතො පට් ඨාය  න් ත් වා 
සත් තාහං බහිද් ධා වීතිනාගමන් තස් සපි වස් සච් ගඡදා ාවදස් සනත් ථං වුත් ගතො. 
එත් ථ ච ‘‘අකරණීගයො පක් කමතී’’ති දුතියවාරස් ස අනා තත් තා නවමිගතො 
පට් ඨාය  ච් ඡන් ගතනපි සතිගයව කරණීගය  න් තබ් බං, නාසතීති දට් ඨබ් බං. 
ඉගම ච සත් ත වාරා බහිද් ධා කතඋගපොසථිකස් ස වගසන ආ තා, අපගර සත් ත 
අන් ගතොවිහාරං  න් ත් වා කතඋගපොසථස් ස වගසනාති එවං පුරිමිකාය වගසන 
චුද් දස වාරා වුත් තා, තගතො පරං පච් ඡිමිකාය වගසන ගතගයව චුද් දස වාරා 
වුත් තාති එවගමගතසං නානාකරණං ගවදිතබ් බං. 

ඉගමහි පන සබ් බවාගරහි වුත් තමත් ථං සම් පිණ් ගඩත් වා දස් ගසතුං ‘‘කසො

තදක ව අෙරණීකයොතිආදීසූ’’තිආදි ආරද් ධං. කෙො පන වාකදො ද්වී තී ං 

වසිත්වා අන්කතොසත්තාක  නිවත්තන්තස්සාති වස ්සං උප න් ත් වා ද් වීහතීහං 
වසිත් වා සත් තාහකරණීගයන  න් ත් වා අන් ගතොසත් තාගහ නිවත් තන් තස් ස ගකො 

පන වාගදො, කථා එව නත් ථීති අධිප් පාගයො. අසතියා පන වස්සං න උකපතීති 

‘‘ඉමස ්මිං විහාගර ඉමං ගතමාසං වස් සං උගපමී’’ති වචීග දං කත් වා න උගපති. 
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  263 

පටුන 

කෙොමුදියා චාතුමාසිනියාති පච් ඡිමකත් තිකපුණ් ණමායං. සා හි කුමුදානං 
අත් ථිතාය ගකොමුදී, චතුන් නං වස් සිකානං මාසානං පරිගයොසානත් තා 
‘‘චාතුමාසිනී’’ති වුච් චති. තදා හි කුමුදානි සුපුප් ඵිතානි ගහොන් ති, තස් මා කුමුදානං 

සමූගහො, කුමුදානි එව වා කෙොමුදා, ගත එත් ථ අත් ථීති ‘‘කෙොමුදී’’ති වුච් චති, 

කුමුදවතීති වුත් තං ගහොති. ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

පටිස් සවදුක් කටාපත් තිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වස් සූපනායිකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. පවාරණක්ඛන්ධෙං 

අඵාසුෙවි ාරෙථාවණ්ණනා 

209. පවාරණක් ඛන් ධගක ආදිගතො ලාගපො ආලාකපො, වචනපටිවචනවගසන 

සමං ලාගපො සල්ලාකපො. පිණ්ඩාය පටික්ෙකමයයාති  ාගම පිණ් ඩාය චරිත් වා 

පච් චා ච් ගඡයය. අවක්ොරපාතිං කධොවිත්වා උපට්ඨාකපයයාති 
අතිගරකපිණ් ඩපාතං අපගනත් වා ඨපනත් ථාය එකං සමුග්  පාතිං ගධොවිත් වා 

ඨගපයය. සමුග් පාති නාම සමුග්  පුටසදිසා පාති. අප්ප රිකතති 
අපරූළ ්හහරිගත, යස් මිං ඨාගන පිණ් ඩපාතජ් ගඣොත් ථරගණන 

විනස ්සනධම් මානි තිණානි නත් ථි, තස ්මින් ති අත් ගථො. ගතන නිත් තිණඤ් ච 

මහාතිණ හනඤ් ච යත් ථ සකගටනපි ඡඩ් ඩිගත පිණ් ඩපාගත තිණානි න 
විනස ්සන් ති, තඤ් ච ඨානං පරිග්  හිතං ගහොති. භූත ාමසික් ඛාපදස ්ස හි 

අවිගකොපනත් ථගමතං වුත් තං. අප්පාණකෙති නිප් පාණගක, 

පිණ් ඩපාතජ් ගඣොත් ථරගණන මරිතබ් බපාණකරහිගත වා මහාඋදකක් ඛන් ගධ. 
පරිත් ගතොදගක එව හි  ත් තපක් ගඛගපන ආලුළිගත සුඛුමපාණකා මරන් ති, න 

මහාතළාකාදීසූති. පාණකානුරක් ඛණත් ථඤ් හි එතං වුත් තං. ඔපිලාකපයයාති 
නිමුජ් ජාගපයය. 

වච්චඝටන් ති ආචමනකුම් භී. රිත්තන් ති රිත් තකං. තුච්ඡන් ති තස් ගසව 

ගවවචනං. අවිසය් න් ති උක් ඛිපිතුං අසක් කුගණයයං අති ාරිකං. 

 ත්ථවිොකරනාති හත් ථසඤ් ඤාය. හත් ගථහි උක් ඛිපනං හත් ථවිලඞ් ඝනං. 

ගතනාහ ‘‘ ත්ථුක්කඛපකෙනා’’ති. අථ වා විලඞ් ගඝති ගදසන් තරං පාගපති 
එගතනාති විලඞ් ඝගකො, හත් ගථො එව විලඞ් ඝගකො හත් ථවිලඞ් ඝගකො, ගතන 

 ත්ථවිලඞ්ඝකෙන, අඤ් ඤමඤ් ඤං සංසිබ් බිතහත් ගථනාති වුත් තං ගහොති. ද් ගව 
හි ජනා හත් ගථන හත් ථං සංසිබ් ගබත් වා ද් වීසු හත් ගථසු ඨගපත් වා 

උට් ඨගපන් තා හත් ථවිලඞ් ඝගකන උට් ඨගපන් ති නාම. තිත්ථියසමාදානන් ති 
තිත් ථිගයහි සමාදාතබ් බං. 

අඵාසුකවිහාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පවාරණාකභදෙථාවණ්ණනා 

212. ද්කවමා, භික්ඛකව, පවාරණා චාතුද්දසිො ච පන්නරසිො චාති එත් ථ 

පුරිමවස ්සංවුත් ථානං පුබ් බකත් තිකපුණ් ණමා, ගතසංගයව සගච 
 ණ් ඩනකාරගකහි උපද් දුතා පවාරණං පච් චුක් කඩ් ඪන් ති, අථ කත් තිකමාසස ්ස 
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කාළපක් ඛචාතුද් දගසො වා පච් ඡිමකත් තිකපුණ් ණමා වා, 
පච් ඡිමවස් සංවුත් ථානඤ් ච පච් ඡිමකත් තිකපුණ් ණමා එව වාති ඉගම තගයො 
පවාරණදිවසාති ගවදිතබ් බා. ඉදඤ් ච පකතිචාරිත් තවගසන වුත් තං, 
තථාරූපපච් චගය පන සති ද් වින් නං කත් තිකපුණ් ණමානං පුරිගමසු 
චාතුද් දගසසුපි පවාරණං කාතුං වට් ටති, ගතගනව මහාවිහාගර භික් ඛූ චාතුද් දසියා 
පවාගරත් වා පන් නරසියා කායසාමග් ගිං ගදන් ති, ගචතියගිරිමහදස් සනත් ථම් පි 
අට් ඨමියා  ච් ඡන් ති, තම් පි චාතුද් දසියං පවාගරතුකාමානඤ් ගඤව ගහොති. 

පවාරණාදානානුජානනෙථාවණ්ණනා 

213. සකච පන වුඩ්ඪතකරො ක ොතීති සගච පවාරණදායගකො භික් ඛු 

වුඩ් ඪතගරො ගහොති. කතනචභික්ඛුනාති පවාරණදායගකන භික් ඛුනා. 

අනාපත්තිපන්නරසෙෙථාවණ්ණනා 

222. පන් නරසගකසු පවාරිතමත්කතති පවාරිතසමනන් තරං. අවුට්ඨිතාය

පරිසායාති පවාගරත් වා පච් ඡා අඤ් ඤමඤ් ඤං කගථන් තියා. එෙච්චාය

වුට්ඨිතායාති එකච් ගචසු යථානිසින් ගනසු එකච් ගචසු සකසකට් ඨානං  ගතසු. 

පුන පවාරිතබ්බන් ති පුනපි සබ් ගබහි සමා න් ත් වා පවාගරතබ් බං. ආ ච්ඡන්ති

සමසමා, කතසං සන්තිකෙ පවාකරතබ්බන් ති  ගත අනාගනත් වා 

නිසින් නානඤ ්ගඤව සන් තිගක පවාගරතබ් බං. සබ්බාය වුට්ඨිතාය පරිසාය

ආ ච්ඡන්ති සමසමා, කතසං සන්තිකෙ පවාකරතබ්බන් ති යදි සබ් ගබ 
වුට් ඨහිත් වා  තා සන් නිපාගතතුඤ් ච න සක් කා, එකච් ගච සන් නිපාගතත් වා 
පවාගරතුං වට් ටති, ඤත් තිං ඨගපත් වා කත් තබ් බසඞ් ඝකම් මා ාවා වග්  ං න 
ගහොති. උගපොසගථපි එගසව නගයො. 

පවාරණාඨපනෙථාවණ්ණනා 

237. ‘‘නත් ථි දින් න’’න් තිආදිනයප් පවත් තා දසවත් ථුකා මිච්ඡාදිට්ඨි. ‘‘ගහොති 
තථා ගතො පරං මරණා, න ගහොති තථා ගතො පරං මරණා’’තිආදිනා 

සස් සතුච් ගඡදසඞ් ඛාතං අන් තං  ණ් හාතීති අන්තග් ාහිො. 

භණ්ඩනොරෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

240. චතුත්කථ ෙකත සුණන්තීති චතුත් ගථ පන් නරසිකුගපොසගථ කගත 

අම් හාකං පවාරණං ඨගපස් සන් තීති සුණන් ති. එවම්පි ද්කව චාතුද්දසිො

ක ොන්තීති තතිගයන සද් ධිං ද් ගව චාතුද් දසිකා ගහොන් ති. 
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පවාරණාසඞ්  ෙථාවණ්ණනා 

241. අයං පවාරණාසඞ්  ගහො එකස ්ස දින් ගනොපි සබ් ගබසං දින් ගනොව 

ගහොතීති ආහ ‘‘එෙස්සපිවකසනදාතබ්කබො’’ති. ආ න්තුොකතසං කසනාසනං

 ක තුංනලභන්තීති සගචපි සට් ඨිවස් සභික් ඛූ ආ ච් ඡන් ති, ගතසං ගසනාසනං 

 ගහතුං න ල න් ති. පවාකරත්වාපනඅන්තරාපිචාරිෙං පක්ෙමිතුංලභන්තීති 
පවාරණාසඞ්  ගහ කගත අන් තරා පක් කමිතුකාමා සඞ් ඝං සන් නිපාතාගපත් වා 
පවාගරතුං ල න් ති. ගසසගමත් ථ පාළිගතො අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

පවාරණක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. චම්මක්ඛන්ධෙං 

කසොණකෙොළිවිසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

242. චම් මක් ඛන් ධගක උණ්ණපාවාරණන් ති උණ් ණාමයං පාවාරණං. 

වි ාරපච්ඡායායන් ති විහාරපච් චන් ගත ඡායායං. විහාරස් ස 

වඩ් ඪමානච් ඡායායන් තිපි වදන් ති. 

කසොණස්සපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

243. සුත් තත් ගථො පන සුත් තවණ් ණනාගතොගයව  ගහතබ් ගබොති එත් ථායං 

සුත් තවණ් ණනා. සීතවකනති )අ. නි. අට් ඨ. 3.6.55) එවංනාමගක වගන. තස් මිං 
කිර පටිපාටියා පඤ් ච චඞ් කමනසතානි මාපිතානි, ගතසු ගථගරො අත් තගනො 
සප් පායං චඞ් කමනං  ගහත් වා සමණධම් මං කගරොති. තස් ස ආරද් ධවීරියස ්ස 
හුත් වා චඞ් කමගතො පාදතලානි භිජ් ජිංසු, ජාණූහි චඞ් කමගතො ජාණුකානිපි 
හත් ථතලානිපි භිජ් ජිංසු, ඡිද් දානි අගහසුං. එවං ආරද් ධවීරිගයො විහරන් ගතො 
ඔ ාසනිමිත් තමත් තකම් පි දස් ගසතුං නාසක් ඛි. තස් ස වීරිගයන කිලමිතකායස් ස 
චඞ් කමනගකොටියං පාසාණඵලගක නිසින් නස ්ස ගයො විතක් ගකො උදපාදි, තං 

දස් ගසතුං ‘‘අථ කඛො ආයස්මකතො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ආරද්ධවීරියාති 

පරිපුණ් ණපග්  හිතවීරියා. න අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තං විමුච්චතීති ‘‘සගච 
අහං උග් ඝටිතඤ් ඤූ වා විපඤ් චිතඤ් ඤූ වා ගනගයයො වා, න ගම චිත් තං න 
විමුච් ගචයය, අද් ධා පන පදපරගමො, ගයන ගම චිත් තං න මුච් චතී’’ති 

සන් නිට් ඨානං කත් වා ‘‘සංවිජ්ජන්ති කඛො පනා’’තිආදීනි චින් ගතසි. තත් ථ 

කභො ාති උපගයො ත් ගථ පච් චත් තං. 

පාතුරක ොසීති ගථරස් ස චිත් තාචාරං ඤත් වා ‘‘අයං ගසොගණො අජ් ජ සීතවගන 
පධානභූමියං නිසින් ගනො ඉමං විතක් කං විතක් ගකති,  න් ත් වාස් ස විතක් කං 
සගහොඩ් ඪං  ණ් හිත් වා වීගණොපමකම් මට් ඨානං කගථස ්සාමී’’ති සීතවගන 

පාතුරගහොසි. පඤ්ඤත්කතආසකනති පධානිකභික් ඛූ අත් තගනො වසනට් ඨාගන 
ඔවදිතුං ආ තස් ස බුද් ධස් ස   වගතො නිසීදනත් ථං යථාලාග න ආසනම් පි 

පඤ ්ඤගපත් වාව පධානං කගරොන් ති, අඤ් ඤං අල මානා පුරාණපණ් ණානි 

සඞ් ඝරිත් වා උපරි සඞ් ඝාටිං පඤ් ඤගපන් ති. ගථගරොපි ආසනං පඤ් ඤගපත් වාව 
පධානං අකාසි, තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘පඤ ්ඤත් ගත ආසගන’’ති. 

තං කිං මඤ්ඤසීති සත් ථා ‘‘ඉමස ්ස භික් ඛුගනො අවගසසකම් මට් ඨාගනන 

අත් ගථො නත් ථි, අයං  න් ධබ් බසිප් ගප ගඡගකො චිණ් ණවසී, අත් තගනො විසගය 
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කථියමාගන ඛිප් පගමව සල් ලක් ගඛස් සතී’’ති වීගණොපමං කගථතුං ‘‘තං කිං 

මඤ ්ඤසී’’තිආදිමාහ. වීණාය තන්තිස්සකර කුසලතා නාම වීණාය 
වාදනකුසලතා, ගසො ච තත් ථ කුසගලො. මාතාපිතගරො හිස් ස ‘‘අම් හාකං පුත් ගතො 
අඤ ්ඤං සිප් පං සික් ඛන් ගතො කාගයන කිලමිස ්සති, ඉදං පන ආසගන 
නිසින් ගනගනව සක් කා උග්  ණ් හිතු’’න් ති  න් ධබ් බසිප් පගමව 
උග්  ණ් හාගපසුං. තස් ස – 

‘‘සත් ත සරා තගයො  ාමා, මුච් ඡනා එකවීසති; 

ඨානා එකූනපඤ් ඤාස, ඉච් ගචගත සරමණ් ඩලා’’ති. – 

ආදිකං  න් ධබ් බසිප් පං සබ් බගමව පගුණං අගහොසි. අච්චායතාති අතිආයතා 

ඛරමුච් ඡනා. සරවතීති සරසම් පන් නා. ෙම්මඤ්ඤාති කම් මක් ඛමා 

කම් මගයොග්  ා. අතිසිථිලාති මන් දමුච් ඡනා. සකමගුකණ පතිට්ඨිතාති මජ් ඣිගම 
සගර ඨගපත් වා මුච් ඡිතා. 

අච්චාරද්ධන් ති අති ාළ් හං. උද්ධච්චාය සංවත්තතීති උද් ධත ාවාය 

සංවත් තති. අතිලීනන් ති අතිසිථිලං. කෙොසජ්ජායාති කුසීත ාවත් ථාය. 

වීරියසමථං අධිට්ඨාහීති වීරියසම් පයුත් තං සමථං අධිට් ඨාහි, වීරියං සමගථන 

ගයොගජහීති අත් ගථො. ඉන්ද්රියානඤ්ච සමතං අධිට්ඨාහීති සද් ධාදීනං ඉන් ද්රියානං 
සමතං සම ාවං අධිට් ඨාහි. තත් ථ සද් ධං පඤ් ඤාය, පඤ ්ඤඤ් ච සද් ධාය, වීරියං 
සමාධිනා, සමාධිඤ් ච වීරිගයන ගයොජයතා ඉන් ද්රියානං සමතා අධිට් ඨිතා නාම 
ගහොති. සති පන සබ් බත් ථිකා, සා සදාපි බලවතීගයව වට් ටති. තඤ් ච පන ගනසං 

ගයොජනාවිධානං විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 1.60-62) ආ තනගයන ගවදිතබ් බං. 

තත්ථ ච නිමිත්තං  ණ් ාහීති තස් මිඤ් ච සම ාගව සති ගයන ආදාගස 
මුඛබිම් ගබගනව නිමිත් ගතන උප් පජ් ජිතබ් බං, තං සමථනිමිත් තං 
විපස් සනානිමිත් තං මග්  නිමිත් තං ඵලනිමිත් තඤ් ච  ණ් හ නිබ් බත් ගතහීති 
එවමස ්ස සත් ථා අරහත් ගත පක් ඛිපිත් වා කම් මට් ඨානං කගථසි. 

තත්ථ ච නිමිත්තං අග් ක සීති සමථනිමිත් තඤ් ච විපස් සනානිමිත් තඤ් ච 

අග්  ගහසි. එකෙොති අසහාගයො. වූපෙට්කඨොති වත් ථුකාගමහි ච කිගලසකාගමහි 

ච කාගයන ගචව චිත් ගතන ච වූපකට් ගඨො. අප්පමත්කතොති කම් මට් ඨාගන සතිං 

අවිජහන් ගතො. ආතාපීති කායිකගචතසිකවීරියාතාගපන ආතාගපො. ආතප් පති 

කිගලගසහීති ආතාගපො, වීරියං. පහිතත්කතොති කාගය ච ජීවිගත ච 
අනගපක් ඛතාය ගපසිතත් ගතො විස් සට් ඨඅත් ත ාගවො, නිබ් බාගන වා 

ගපසිතචිත් ගතො. න චිරස්කසවාති කම් මට් ඨානාරම්  ගතො න චිගරගනව. 
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අඤ්ඤතකරොති එගකො. අර තන් ති   වගතො සාවකානං අරහන් තානං 
අබ්  න් තගරො එගකො මහාසාවගකො අගහොසීති අත් ගථො. 

244. වුසිතවාති වුත් ථබ්රහ් මචරියවාගසො. ෙතෙරණීකයොති චතූහි මග් ග හි 

කත් තබ් බං කත් වා ඨිගතො. ඔහිතභාකරොති ඛන් ධ ාරං කිගලස ාරං 

අභිසඞ් ඛාර ාරඤ් ච ඔතාගරත් වා ඨිගතො. අනුප්පත්තසදත්කථොති සදත් ගථො 

වුච් චති අරහත් තං, තං පත් ගතොති අත් ගථො. පරික්ඛීණභවසංකයොජකනොති 

ඛීණ වබන් ධගනො. සම්මදඤ්ඤා විමුත්කතොති සම් මා ගහතුනා කාරගණන 

ජානිත් වා විමුත් ගතො. ඡ ඨානානීති ඡ කාරණානි. අධිමුත්කතො ක ොතීති 

පටිවිජ් ඣිත් වා පච් චක් ඛං කත් වා ඨිගතො ගහොති. කනක්ඛම්මාධිමුත්කතොතිආදි 
සබ් බං අරහත් තවගසන වුත් තං. අරහත් තඤ් හි සබ් බකිගලගසහි නික් ඛන් තත් තා 

කනක්ඛම්මං, ගතගහව පවිවිත් තත් තා පවිකවකෙො, බයාපජ් ජා ාවගතො 

අබයාපජ්ජං, උපාදානස ්ස ඛයන් ගත උප් පන් නත් තා උපාදානක්ඛකයො, තණ් හාය 

ඛයන් ගත උප් පන් නත් තා තණ් ක්ඛකයො, සම් ගමොහා ාවගතො අසම්කමොක ොති ච 

වුච් චති. 

කෙවලං සද්ධාමත්තෙන් ති පටිගවධරහිතං ගකවලං පටිගවධපඤ් ඤාය 

අසම් මිස් සං සද් ධාමත් තකං. පටිචයන් ති පුනප් පුනං කරගණන වඩ් ඪිං. 

වීතරා ත්තාති මග්  පටිගවගධන රා ස් ස විහතත් තාගයව ගනක් ඛම් මසඞ් ඛාතං 
අරහත් තං පටිවිජ් ඣිත් වා සච් ඡිකත් වා ඨිගතො ගහොති, ඵලසමාපත් තිවිහාගරන 
විහරති, තන් නින් නමානගසොගයව ගහොතීති අත් ගථො. ගසසපගදසුපි එගසව 

නගයො. 

ලාභසක්ොරසිකලොෙන් ති චතුපච් චයලා ඤ ්ච ගතසංගයව සුකත ාවඤ් ච 

වණ් ණ ණනඤ් ච. නිොමයමාකනොති ඉච් ඡමාගනො පත් ථයමාගනො. 

පවිකවොධිමුත්කතොති ‘‘පවිගවගක අධිමුත් ගතො අහ’’න් ති එවං අරහත් තං 
බයාකගරොතීති අත් ගථො. 

සීලබ්බතපරාමාසන් ති සීලඤ් ච වතඤ් ච පරාමසිත් වා  හිතග්  හණමත් තං. 

සාරකතොපච්චා ච්ඡන්කතොති සාර ාගවන ජානන් ගතො. අබයාපජ්ජාධිමුත්කතොති 

අබයාපජ් ජං අරහත් තං බයාකගරොති. ඉමිනාව නගයන සබ් බවාගරසු අත් ගථො 
දට් ඨබ් ගබො. අපිගචත් ථ ‘‘ගනක් ඛම් මාධිමුත් ගතොති ඉමස් මිංගයව අරහත් තං 
කථිතං, ගසගසසු පඤ් චසු නිබ් බාන’’න් ති එගක වදන් ති. අපගර 
‘‘අසම් ගමොහාධිමුත් ගතොති එත් ගථව නිබ් බානං කථිතං, ගසගසසු අරහත් ත’’න් ති 
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වදන් ති. අයං පගනත් ථ සාගරො – ‘‘සබ් ගබස් ගවගවගතසු අරහත් තම් පි 
නිබ් බානම් පි කථිතගමවාති. 

භුසාති බලවන් ගතො දිබ් බරූපසදිසා. කනවස්සචිත්තංපරියාදියන්තීති එතස් ස 
ඛීණාසවස් ස චිත් තං  ගහත් වා ඨාතුං න සක් ගකොන් ති. කිගලසා හි 

උප් පජ් ජමානා චිත් තං  ණ් හන් ති නාම. අමිස්සීෙතන් ති අමිස ්සකතං. කිගලසා 
හි ආරම් මගණන සද් ධිං චිත් තං මිස් සං කගරොන් ති, ගතසං අ ාවා අමිස් සීකතං. 

ඨිතන් ති පතිට් ඨිතං. ආකනඤ්ජප්පත්තන් ති අචලනප් පත් තං. 

වයඤ්චස්සානුපස්සතීති තස් ස ගචස චිත් තස් ස උප් පාදම් පි වයම් පි පස් සති. භුසා

වාතවුට්ඨීති බලවා වාතක් ඛන් ගධො. කනව නං සඞ්ෙම්කපයයාති එක ාග න 

චාගලතුං න සක් කුගණයය. න සම්පෙම්කපයයාති ථූණං විය සබ් බ ා ගතො 

කම් ගපතුං න සක් කුගණයය. න සම්පකවකධයයාති ගවගධත් වා පගවගධත් වා 
පාගතතුං න සක් කුගණයය. 

කනක්ඛම්මං අධිමුත්තස්සාති අරහත් තං පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතස ්ස. 

ගසසපගදසුපි අරහත් තගමව කථිතං. උපාදානක්ඛයස්ස චාති උපගයො ත් ගථ 

සාමිවචනං. අසම්කමො ඤ්චකචතකසොති චිත් තස ්ස ච අසම් ගමොහං අධිමුත් තස ්ස. 

දිස්වාආයතනුප්පාදන් ති ආයතනානං උප් පාදඤ් ච වයඤ් ච දිස ්වා. සම්මාචිත්තං

විමුච්චතීති සම් මා ගහතුනා නගයන ඉමාය විපස් සනාය පටිපත් තියා 
ඵලසමාපත් තිවගසන චිත් තං විමුච් චති, නිබ් බානාරම් මගණ අධිමුච් චති. අථ වා 
ඉමිනා ඛීණාසවස් ස පුබ් බ ා පටිපදා කථිතා. තස් ස හි ආයතනුප් පාදං දිස ්වා 
ඉමාය විපස් සනාය අධි තස් ස අරියමග්  ස් ස ආනු ාගවන සබ් බකිගලගසහි 

සම් මා චිත් තං විමුච් චති. එවං තස්සසම්මාවිමුත්තස්ස…කප.… න විජ්ජති. තත් ථ 

සන්තචිත්තස්සාති නිබ් බුතචිත් තස ්ස. ගසසගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 

ගසොණස ්ස පබ් බජ් ජාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සබ්බනීලොදිපටික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

246. අද්දාරිට්ඨෙවණ්ණාති අභිනවාරිට් ඨඵලවණ් ණා. උදගකන 
තින් තකාකපත් තවණ් ණාතිපි වදන් ති. 

අජ්ඣාරාකමඋපා නපටික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

248. අභිජීවන් ති එගතනාති අභිජීවනිෙං. කින් තං? සිප් පං. ගතනාහ ‘‘කයන

සිප්කපනා’’තිආදි. 
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ෙට්ඨපාදුොදිපටික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

251. උණ්ණාහි ෙතපාදුොති උණ් ණාගලොමමයකම් බගලහි, 

උණ් ණාගලොගමහි එව වා කතපාදුකා. න, භික්ඛකව,  ාවීනං විසාකණසු

 ක තබ්බන් තිආදීසු ‘‘ගමොක් ඛාධිප් පාගයන විසාණාදීසු  ගහතුං වට් ටතී’’ති 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

යානාදිපටික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

253. අනුජානාමි, භික්ඛකව, පුරිසයුත්තං  ත්ථවට්ටෙන් ති එත් ථ 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, පුරිසයුත් තං, අනුජානාමි, භික් ඛගව, හත් ථවට් ටක’’න් ති 

එවං පච් ගචකවාකයපරිසමාපනං අධිප් ගපතන් ති ආහ ‘‘පුරිසයුත්තං ඉත්ථිසාරථි

වා…කප.… පුරිසා වා, වට්ටතිකයවා’’ති. පීඨෙසිවිෙන් ති පීඨකයානං. 

පාටඞ්කින් ති අන් ගදොලිකාගයතං අධිවචනං. 

උච්චාසයනම ාසයනපටික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

254. වාළරූපානීති ආහරිමානි වාළරූපානි. ‘‘අකප් පියරූපාකුගලො 

අකප් පියමඤ් ගචො පල් ලඞ් ගකො’’ති සාරසමාකස වුත් තං. ‘‘දීඝකලොමකෙො

ම ාකෙොජකවොති චතුරඞ් ගුලාධිකගලොගමො කාළගකොජගවො. ‘‘චතුරඞ් ගුලාධිකානි 
කිර තස ්ස ගලොමානී’’ති වචනගතො චතුරඞ් ගුලගතො ගහට් ඨා වට් ටතීති වදන් ති. 

වානචිකත්රො උණ්ණාමයත්ථරකණොති භිත් තිච් ගඡදාදිවගසන විචිගත්රො 

උණ් ණාමයත් ථරගණො. ඝනපුප්ඵකෙො උණ්ණාමයත්ථරකණොති 

උණ් ණාමයගලොහිතත් ථරගණො. පෙතිතූලොති 
රුක් ඛතූලලතාතූලගපොටකීතූලසඞ් ඛාතානං තිණ් ණං තූලානං අඤ් ඤතරපුණ් ණා 

තූලිකා. ‘‘උද්දකලොමීති උ ගතොදසං උණ් ණාමයත් ථරණං. එෙන්තකලොමීති 

එකගතොදසං උණ් ණාමයත් ථරණ’’න් ති දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.15) 

වුත් තං, සාරසමාකස පන ‘‘උද් දගලොමීති එකගතො උග්  තපුප් ඵං. 
එකන් තගලොමීති උ ගතො උග්  තපුප් ඵ’’න් ති වුත් තං. 

‘‘කෙොකසයයෙට්ටිස්සමයන් ති ගකොගසයයකසටමය’’න් ති 

ආචරියධම්මපාලත්කථකරන වුත් තං. සුද්ධකෙොකසයයන් ති 

රතනපරිසිබ් බනරහිතං. දීඝනිොයට්ඨෙථායං පගනත් ථ ‘‘ඨගපත් වා තූලිකං 
සබ් බාගනව ග ොනකාදීනි රතනපරිසිබ් බිතානි වට් ටන් තී’’ති වුත් තං. තත් ථ 
‘‘ඨගපත් වා තූලික’’න් ති එගතන රතනපරිසිබ් බනරහිතාපි තූලිකා න වට් ටතීති 
දීගපති. ‘‘රතනපරිසිබ් බිතානි වට් ටන් තී’’ති ඉමිනා පන යානි රතනපරිසිබ් බිතානි, 

තානි භූමත් ථරණවගසන යථානුරූපං මඤ් චාදීසු ච උපගනතුං වට් ටතීති 
දීපිතන් ති ගවදිතබ් බං. එත් ථ ච විනයපරියායං පත් වා  රුගක ඨාතබ් බත් තා ඉධ 
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වුත් තනගයගනගවත් ථ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබො. සුත් තන් තිකගදසනායං පන 
 හට් ඨානම් පි වගසන වුත් තත් තා ගතසං සඞ්  ණ් හනත් ථං ‘‘ඨගපත් වා 
තූලිකං…ගප.… වට් ටන් තී’’ති වුත් තන් ති අපගර. 

අජිනචම්කමහීති අජිනමි චම් ගමහි. තානි කිර චම් මානි සුඛුමතරානි, තස් මා 

දුපට් ටතිපට් ටානි කත් වා සිබ් බන් ති. ගතන වුත් තං ‘‘අජිනපකවණී’’ති. උත් තරං 

උපරි ා ං ඡාගදතීති උත්තරච්ඡකදො, විතානං, තඤ් ච ගලොහිතවිතානං 

ඉධාධිප් ගපතන් ති ආහ ‘‘උපරිබද්කධන රත්තවිතාකනනා’’ති. ‘‘රත් තවිතාගනසු 

ච කාසාවං වට් ටති, කුසුම්  ාදිරත් තගමව න වට් ටතී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ම ාඋපධානන් ති පමාණාතික් කන් තං උපධානං. එත් ථ ච කිඤ් චාපි 

දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි අට් ඨ. 1.15) ‘‘අගලොහිතකානි ද් ගවපි වට් ටන් තිගයව, 

තගතො උත් තරි ලභිත් වා අඤ් ගඤසං දාතබ් බානි, දාතුං අසක් ගකොන් ගතො මඤ් ගච 
තිරියං අත් ථරිත් වා උපරි පච් චත් ථරණං දත් වා නිපජ් ජිතුම් පි ල තී’’ති 

අවිගසගසන වුත් තං, කසනාසනක්ඛන්ධෙවණ්ණනායං (චූළව. අට් ඨ. 297) පන 
‘‘අගිලානස ්ස සීසුපධානඤ් ච පාදුපධානඤ් චාති ද් වයගමව වට් ටති, ගිලානස ්ස 
බිම් ගබොහනානි සන් ථරිත් වා උපරි පච් චත් ථරණං දත් වා නිපජ් ජිතුම් පි වට් ටතී’’ති 
වුත් තත් තා ගිලාගනොගයව මඤ් ගච තිරියං අත් ථරිත් වා නිපජ් ජිතුං ල තීති 
ගවදිතබ් බං. 

උච් චාසයනමහාසයනපටික් ගඛපකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ගිහිවිෙතානුඤ්ඤාතාදිෙථාවණ්ණනා 

256. අභිනිස්සාය නිසීදිතුන් ති අපස් සාය නිසීදිතුං. 

කසොණකුටිෙණ්ණවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

257. පපතකෙ පබ්බකතති එත් ථ ‘‘පවත් ගත පබ් බගත’’තිපි පඨන් ති, 

පවත් තනාමගක පබ් බගතති අත් ගථො. කසොකණොඋපාසකෙොතිආදීසු )උදා. අට් ඨ. 
46) නාගමන ගසොගණො නාම, තීහි සරණ මගනහි උපාසකත් තපටිගවදගනන 

උපාසගකො, ගකොටිඅග් ඝනකස ්ස කණ් ණපිළන් ධනස් ස ධාරගණන 
‘‘ගකොටිකණ් ගණො’’ති ච වත් තබ් ගබ ‘‘කුටිකණ් ගණො’’ති එවං අභිඤ් ඤාගතො, න 
සුකුමාරගසොගණොති අධිප් පාගයො. අයඤ් හි ආයස ්මගතො මහාකච් චානස ්ස 
සන් තිගක ධම් මං සුත් වා සාසගන අභිප් පසන් ගනො සරගණසු ච සීගලසු ච 

පතිට් ඨිගතො පපතගක පබ් බගත ඡායූදකසම් පන් ගන ඨාගන විහාරං කාගරත් වා 
ගථරං තත් ථ වසාගපත් වා චතූහි පච් චගයහි උපට් ඨාති. ගතන වුත් තං 

‘‘ආයස්මකතො ම ාෙච්චානස්සඋපට්ඨාකෙොක ොතී’’ති. 
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ගසො කාගලන කාලං ගථරස් ස උපට් ඨානං  ච් ඡති, ගථගරො චස් ස ධම් මං 
ගදගසති, ගතන සංගව බහුගලො ධම් මචරියායං උස් සාහජාගතො විහරති. ගසො 
එකදා සත් ගථන සද් ධිං වාණිජ් ජත් ථාය උජ් ගජනිං  ච් ඡන් ගතො අන් තරාමග් ග  
අටවියං සත් ගථ නිවිට් ගඨ රත් තියං ජනසම් බාධ ගයන එකමන් තං අපක් කම් ම 
නිද් දං උප ඤ් ඡි. සත් ගථො පච් චූසගවලායං උට් ඨාය  ගතො, න එගකොපි ගසොණං 
පගබොගධසි, සබ් ගබ විස් සරිත් වා අ මිංසු. ගසො ප ාතාය රත් තියා පබුජ් ඣිත් වා 
උට් ඨාය කඤ් චි අපස් සන් ගතො සත් ගථන  තමග්  ං  ගහත් වා සීඝං සීඝං 
 ච් ඡන් ගතො එකං වටරුක් ඛං උප ඤ් ඡි. තත් ථ අද් දස එකං මහාකායං 
විරූපදස ්සනං බී ච් ඡං පුරිසං අට් ඨිගතො මුත් තානි අත් තගනො මංසානි සයගමව 
ඛාදන් තං, දිස ්වාන ‘‘ගකොසි ත් ව’’න් ති පුච් ඡි. ගපගතොස් මි,  න් ගතති. කස් මා එවං 
කගරොසීති? අත් තගනො පුබ් බකම් ගමනාති. කිං පන තං කම් මන් ති? අහං පුබ් ගබ 
 ාරුකච් ඡන රවාසී කූටවාණිගජො හුත් වා පගරසං සන් තකං වඤ් ගචත් වා ඛාදිං, 
සමගණ ච භික් ඛාය උප ගත ‘‘තුම් හාකං මංසං ඛාදථා’’ති අක් ගකොසිං, ගතන 
කම් ගමන එතරහි ඉමං දුක් ඛං අනු වාමීති. තං සුත් වා ගසොගණො අතිවිය සංගව ං 
පටිලභි. 

තගතො පරං  ච් ඡන් ගතො මුඛගතො පග් ඝරිතකාළගලොහිගත ද් ගව ගපතදාරගක 
පස් සිත් වා තගථව පුච් ඡි, ගතපිස ්ස අත් තගනො කම් මං කගථසුං. ගත කිර 

 ාරුකච් ඡන ගර දාරකකාගල  න් ධවාණිජ් ජාය ජීවිකං කප් ගපන් තා අත් තගනො 
මාතරි ඛීණාසගව නිමන් ගතත් වා ග ොගජන් තියා ග හං  න් ත් වා ‘‘අම් හාකං 
සන් තකං කස ්මා සමණානං ගදසි, තයා දින් නං ග ොජනං භුඤ් ජනකසමණානං 
මුඛගතො කාළගලොහිතං පග් ඝරතූ’’ති අක් ගකොසිංසු. ගත ගතන කම් ගමන නිරගය 
පච් චිත් වා තස් ස විපාකාවගසගසන ගපතගයොනියං නිබ් බත් තිත් වා තදා ඉමං 
දුක් ඛං අනු වන් ති. තම් පි සුත් වා ගසොගණො අතිවිය සංගව ජාගතො අගහොසි. 

ගසො උජ් ගජනිං  න් ත් වා තං කරණීයං තීගරත් වා කුරරඝරං පච් චා ගතො 
ගථරං උපසඞ් කමිත් වා කතපටිසන් ථාගරො තමත් ථං ආගරොගචසි. ගථගරොපිස් ස 
පවත් තිනිවත් තීසු ආදීනවානිසංගස වි ාගවන් ගතො ධම් මං ගදගසසි. ගසො ගථරං 
වන් දිත් වා ග හං  ගතො සායමාසං භුඤ් ජිත් වා සයනං උප ගතො ගථොකංගයව 
නිද් දායිත් වා පබුජ් ඣිත් වා සයනතගල නිසජ් ජ යථාසුතං ධම් මං පච් චගවක් ඛිතුං 
ආරද් ගධො. තස් ස තං ධම් මං පච් චගවක් ඛගතො ගත ච ගපතත් ත ාගව 
අනුස ්සරගතො සංසාරදුක් ඛං අතිවිය  යානකං හුත් වා උපට් ඨාසි, පබ් බජ් ජාය 
චිත් තං නමි. ගසො වි ාතාය රත් තියා සරීරපටිජග්  නං කත් වා ගථරං උප න් ත් වා 

අත් තගනො අජ් ඣාසයං ආගරොගචත් වා පබ් බජ් ජං යාචි. ගතන වුත් තං ‘‘අථකඛො
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කසොකණො උපාසකෙො…කප.… පබ්බාකජතු මං, භන්කත, අකයයො 

ම ාෙච්චාකනො’’ති. 

තත් ථ යථායථාතිආදිපදානං අයං සඞ් ගඛපත් ගථො – ගයන ගයන ආකාගරන 
අගයයො මහාකච් චාගනො ධම් මං ගදගසති ආචික් ඛති පඤ ්ඤගපති පට් ඨගපති 
විවරති වි ජති උත් තානිං කගරොති පකාගසති, ගතන ගතන ගම උපපරික් ඛගතො 
එවං ගහොති ‘‘යගදතං සික් ඛත් තයබ්රහ් මචරියං එකම් පි දිවසං අඛණ් ඩං කත් වා 

චරිමකචිත් තං පාගපතබ් බතාය එෙන්තපරිපුණ්ණං, එකදිවසම් පි කිගලසමගලන 

අමලීනං කත් වා චරිමකචිත් තං පාගපතබ් බතාය එෙන්තපරිසුද්ධං, සඞ්ඛලඛිතං 
ලිඛිතසඞ් ඛසදිසං ගධොතසඞ් ඛසප් පටි ා ං චරිතබ් බං, ඉදං න සුකරං අ ාරං 
අජ් ඣාවසතා අ ාරමජ් ගඣ වසන් ගතන එකන් තපරිපුණ් ණං…ගප.… 

චරිතු’’න් ති. 

එවං අත් තගනො පරිවිතක් කිතං ගසොගණො උපාසගකො ගථරස් ස ආගරොගචත් වා 

තං පටිපජ් ජිතුකාගමො ‘‘ඉච්ඡාම ං භන්කත’’තිආදිමාහ. ගථගරො පන ‘‘න 
තාවස් ස ඤාණං පරිපාකං  ත’’න් ති උපධාගරත් වා ඤාණපරිපාකං 

ආ මයමාගනො ‘‘දුක්ෙරං කඛො’’තිආදිනා පබ් බජ් ජාඡන් දං නිවාගරසි. තත් ථ 

එෙකසයයන් ති අදුතියගසයයං. එත් ථ ච ගසයයාසීගසන ‘‘එගකො තිට් ඨති, එගකො 
 ච් ඡති, එගකො නිසීදතී’’තිආදිනා නගයන වුත් තං චතූසු ඉරියාපගථසු 

කායවිගවකං දීගපති, න එකිකා හුත් වා සයනමත් තං. එෙභත්තන් ති 
‘‘එක ත් තිගකො ගහොති රත් තූපරගතො විරගතො විකාලග ොජනා’’ති (දී. නි. 1.10, 

194; ම. නි. 1.293 අ. නි. 3.71) එවං වුත් තං විකාලග ොජනා විරතිං සන් ධාය වදති. 

බ්ර ්මචරියන් ති ගමථුනවිරතිබ්රහ් මචරියං, සික් ඛත් තයානුගයො සඞ් ඛාතං 

සාසනබ්රහ් මචරියං වා. ඉඞ්ඝාති ගචොදනත් ගථ නිපාගතො. තත්කථවාති 

ග ගහගයව. බුද්ධානං සාසනං අනුයුඤ්ජාති 
නිච් චසීලඋගපොසථසීලනියමාදිග දං පඤ් චඞ්  ං අට් ඨඞ්  ං දසඞ්  ඤ් ච සීලං 
තදනුරූපඤ ්ච සමාධිපඤ් ඤා ාවනං අනුයුඤ් ජ. එතඤ් හි උපාසගකන 

පුබ් බ ාග  අනුයුඤ් ජිතබ් බං බුද් ධසාසනං නාම. ගතනාහ ‘‘ොලයුත්තං

එෙකසයයංඑෙභත්තංබ්ර ්මචරිය’’න් ති. 

තත් ථ ොලයුත්තන් ති 

චාතුද් දසීපඤ් චද් දසීඅට් ඨමීපාටිහාරිකපක් ඛසඞ් ඛාගතන කාගලන යුත් තං, 
යථාවුත් තකාගල වා තුය් හං අනුයුඤ් ජන් තස් ස යුත් තං පතිරූපං සක් කුගණයයං, 
න සබ් බකාලං සබ් බන් ති අධිප් පාගයො. සබ් බගමතං ඤාණස් ස අපරිපක් කත් තා 
තස් ස කාමානං දුප් පහානතාය සම් මා පටිපත් තියං ගයො යං කාරාගපතුං වදති, න 
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පටුන 

පබ් බජ් ජාඡන් දං නිවාගරතුං. පබ්බජ්ජාභිසඞ්ඛාකරොති පබ් බජිතුං ආරම් ග ො 

උස් සාගහො. පටිප්පස්සම්භීති ඉන් ද්රියානං අපරිපක් කත් තා සංගව ස් ස ච 
නාතිතික් ඛ ාවගතො වූපසමි. කිඤ් චාපි පටිප් පස ්සම් භි, ගථගරන වුත් තවිධිං පන 
අනුතිට් ඨන් ගතො කාගලන කාලං ගථරං උපසඞ් කමිත් වා පයිරුපාසන් ගතො ධම් මං 
සුණාති. තස් ස වුත් තනගයගනව දුතියම් පි පබ් බජ් ජාය චිත් තං උප් පජ් ජි, ගථරස ්ස 
ච ආගරොගචසි, දුතියම් පි ගථගරො පටික් ඛිපි. තතියවාගර පන ඤාණස් ස 
පරිපක් ක ාවං ඤත් වා ‘‘ඉදානි නං පබ් බාගජතුං කාගලො’’ති ගථගරො පබ් බාගජසි, 

පබ් බජිතඤ් ච තං තීණි සංවච් ඡරානි අතික් කමිත් වා  ණං පරිගයසිත් වා 

උපසම් පාගදසි. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘දුතියම්පි කඛො කසොකණො…කප.… 

උපසම්පාකදසී’’ති. 

තත් ථ අප්පභික්ඛුකෙොති කතිපයභික් ඛුගකො. තදා කිර භික් ඛූ ගයභුගයයන 
මජ් ඣිමගදගසගයව වසිංසු, තස් මා තත් ථ කතිපයා එව අගහසුං. ගත ච එකස් මිං 

 ාගම එගකො, එකස් මිං නි ගම ද් ගවති එවං විසුං විසුං වසිංසු. කිච්කඡනාති 

දුක් ගඛන. ෙසිකරනාති ආයාගසන. තකතො තකතොති තස් මා තස් මා 
 ාමනි මාදිගතො. ගථගරන හි කතිපගය භික් ඛූ ආගනත් වා අඤ් ගඤසු 
ආනීයමාගනසු පුබ් ගබ ආනීතා ගකනචිගදව කරණීගයන පක් කමිංසු, කඤ් චි 
කාලං ආ ගමත් වා පුන ගතසු ආනීයමාගනසු ඉතගර පක් කමිංසු. එවං 
පුනප් පුනං ආනයගනන සන් නිපාගතො චිගරගනව අගහොසි. ගථගරොපි තදා 

එකවිහාරී අගහොසි. ගතන වුත් තං ‘‘තිණ්ණං වස්සානං…කප.… 

සන්නිපාතාකපත්වා’’ති. 

වස්සංවුත්ථස්සාති වස් සං උප න් ත් වා වුසිතවගතො. එදිකසොචඑදිකසොචාති 
එවරූගපො ච එවරූගපො ච. ‘‘එවරූපාය නාම රූපකායසම් පත් තියා 
සමන් නා ගතො, එවරූපාය ධම් මකායසම් පත් තියා සමන් නා ගතො’’ති 

සුකතොකයව කම කසො භ වා. න ච මයා සම්මුඛා දිට්කඨොති එත් ථ පන 

පුථුජ් ජනසද් ධාය එව ආයස් මා ගසොගණො   වන් තං දට් ඨුකාගමො අගහොසි. 
අපර ාග  පන සත් ථාරා සද් ධිං එක න් ධකුටියං වසිත් වා පච් චූසසමයං 
අජ් ඣිට් ගඨො ගසොළස අට් ඨකවග් ගියානි සත් ථු සම් මුඛා අට් ඨිං කත් වා මනසි 
කත් වා සබ් බං ගචතසා සමන් නාහරිත් වා අත් ථධම් මපටිසංගවදී හුත් වා 
 ණන් ගතො ධම් මුපසඤ් හිතපාගමොජ් ජාදිමුගඛන සමාහිගතො 
සර ඤ් ඤපරිගයොසාගන විපස් සනං පට් ඨගපත් වා සඞ් ඛාගර සම් මසන් ගතො 
අනුපුබ් ගබන අරහත් තං පාපුණි. එතදත් ථගමව හිස් ස   වතා අත් තනා සද් ධිං 
එක න් ධකුටියං වාගසො ආණත් ගතොති වදන් ති. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො   චම්මක්ඛන්ධෙං 
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ගකචි පනාහු ‘‘න ච මයා සම් මුඛා දිට් ගඨොති ඉදං රූපකායදස් සනගමව 

සන් ධාය වුත් තං. ආයස් මා හි ගසොගණො පබ් බජිත් වා ගථරස් ස සන් තිගක 
කම් මට් ඨානං  ගහත් වා ඝගටන් ගතො වායමන් ගතො අනුපසම් පන් ගනොව 

ගසොතාපන් ගනො හුත් වා උපසම් පජ් ජිත් වා ‘උපාසකාපි ගසොතාපන් නා ගහොන් ති, 

අහම් පි ගසොතාපන් ගනො, කිගමත් ථ චිත් ත’න් ති උපරිමග්  ත් ථාය විපස් සනං 
වඩ් ගඪත් වා අන් ගතොවස් ගසගයව ඡළභිඤ් ගඤො හුත් වා විසුද් ධිපවාරණාය 
පවාගරසි. අරියසච් චදස් සගනන   වගතො ධම් මකාගයො දිට් ගඨො නාම ගහොති. 
වුත් තඤ ්ගහතං ‘ගයො ගඛො, වක් කලි, ධම් මං පස් සති, ගසො මං පස් සතී’ති )සං. නි. 
3.87). තස් මාස් ස ධම් මකායදස ්සනං පග ව සිද් ධං, පවාගරත් වා පන රූපකායං 
දට් ඨුකාගමො අගහොසී’’ති. 

පාසාදිෙන් තිආදිපදානං අත් ගථො අට් ඨකථායගමව වුත් ගතො. තත් ථ 

විසූොයිෙවිප්ඵන්දිතානන් ති පටිපක් ඛභූතානං දිට් ඨිචිත් තවිප් ඵන් දිතානන් ති 

අත් ගථො. පාසාදිෙන් ති (උදා. අට් ඨ. 10) වා 
ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණඅසීතිඅනුබයඤ් ජනබයාමප් ප ාගකතුමාලාලඞ් කතා
ය සමන් තපාසාදිකාය අත් තගනො සරීරප් ප ාය සම් පත් තියා 

රූපකායදස ්සනබයාවටස් ස ජනස ්ස සබ් බ ා ගතො පසාදාවහං. පසාදනීයන් ති 

දසබලචතුගවසාරජ් ජඡඅසාධාරණඤාණඅට් ඨාරසආගවණිකබුද් ධධම් මප් පභුතිඅ
පරිමාණගුණ ණසමන් නා තාය ධම් මකායසම් පත් තියා පරික් ඛකජනස ්ස 

පසාදනීයං පසීදිතබ් බයුත් තං පසාදකං වා. සන්තින්ද්රියන් ති 

චක් ඛාදිපඤ් චින් ද්රියගලොලතාවි ගමන වූපසන් තපඤ් චින් ද්රියං. සන්තමානසන් ති 
ඡට් ඨස ්ස මනින් ද්රියස් ස නිබ් බිගසවන ාවූප මගනන වූපසන් තමානසං. 

උත්තමදමථසමථං අනුප්පත්තන් ති 

ගලොකුත් තරපඤ් ඤාවිමුත් තිගචගතොවිමුත් තිසඞ් ඛාතං උත් තමං දමථං සමථඤ් ච 

අනුප් පත් වා අධි න් ත් වා ඨිතං. දන්තන් ති සුපරිසුද් ධකායසමාචාරතාය 

හත් ථපාදකුක් කුච් චා ාවගතො දවාදිඅ ාවගතො ච කාගයන දන් තං. ගුත්තන් ති 
සුපරිසුද් ධවචීසමාචාරතාය නිරත් ථකවාචා ාවගතො රවාදිඅ ාවගතො ච වාචාය 

ගුත් තං. යතින්ද්රියන් ති සුපරිසුද් ධමගනොසමාචාරතාය අරියිද් ධිගයොග න 

අබයාවටඅප් පටිසඞ් ඛුගපක් ඛා ාවගතො ච මනින් ද්රියවගසන යතින් ද්රියං. නා න් ති 
ඡන් දාදිවගසන අ මනගතො, පහීනානං රා ාදිකිගලසානං අපුනා මනගතො 
අපච් චා මනගතො කස් සචිපි ආගුස් ස සබ් බථාපි අකරණගතො, පුනබ්  වස් ස ච 
අ මනගතොති ඉගමහි කාරගණහි නා ං. එත් ථ ච ‘‘පාසාදික’’න් ති ඉමිනා 
රූපකාගයන   වගතො පමාණභූතතං දීගපති, ‘‘පසාදනීය’’න් ති ඉමිනා 
ධම් මකාගයන. ‘‘සන් තින් ද්රිය’’න් තිආදිනා ගසගසහි පමාණභූතතං දීගපති, ගතන 

චතුප් පමාණිගක ගලොකසන් නිවාගස අනවගසසගතො සත් තානං   වගතො 
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පමාණ ාගවො පකාසිගතොති ගවදිතබ් ගබො. එෙවි ාකරති එක න් ධකුටියං. 

 න් ධකුටි හි ඉධ ‘‘විහාගරො’’ති අධිප් ගපගතො. වත්ථුන් ති වසිතුං. 

258. අජ්කඣොොකස වීතිනාකමත්වාති )උදා. අට් ඨ. 46) අජ් ගඣොකාගස 

නිසජ් ජාය වීතිනාගමත් වා. ‘‘යස් මා   වා ආයස් මගතො ගසොණස් ස 
සමාපත් තිසමාපජ් ජගනන පටිසන් ථාරං කගරොන් ගතො සාවකසාධාරණා සබ් බා 
සමාපත් තිගයො අනුගලොමපටිගලොමං සමාපජ් ජන් ගතො බහුගදව රත් තිං 
අජ් ගඣොකාගස නිසජ් ජාය වීතිනාගමත් වා පාගද පක් ඛාගලත් වා විහාරං පාවිසි, 

තස් මා ආයස ්මාපි ගසොගණො   වගතො අධිප් පායං ඤත් වා තදනුරූපං සබ් බා තා 
සමාපත් තිගයො සමාපජ් ජන් ගතො බහුගදව රත් තිං අජ් ගඣොකාගස නිසජ් ජාය 
වීතිනාගමත් වා පාගද පක් ඛාගලත් වා විහාරං පාවිසී’’ති ගකචි වදන් ති. පවිසිත් වා 
ච   වතා අනුඤ් ඤාගතො චීවරං තිගරොකරණීයං කත් වාපි   වගතො පාදපස් ගස 

නිසජ් ජාය වීතිනාගමසි. අජ්කඣසීති ආණාගපසි. පටිභාතු තං භික්ඛු ධම්කමො

භාසිතුන් ති භික් ඛු තුය් හං ධම් ගමො  ාසිතුං උපට් ඨාතු ඤාණමුඛං ආ ච් ඡතු, 

යථාසුතං යථාපරියත් තං ධම් මං  ණාහීති අත් ගථො. 

සබ්බාකනව අට්ඨෙවග්ගිොනීති අට් ඨකවග්  භූතානි ොමසුත්තාදීනි 

)මහානි. 1) ගසොළස සුත් තානි. සකරන අභාසීති සුත් තුස ්සාරණසගරන අ ාසි, 

සර ඤ් ඤවගසන කගථසීති අත් ගථො. සරභඤ්ඤපරිකයොසාකනති 

උස් සාරණාවසාගන. සුග් හිතානීති සම් මා උග්  හිතානි. සුමනසිෙතානීති සුට් ඨු 
මනසි කතානි. එකච් ගචො උග්  හණකාගල සම් මා උග්  ගහත් වාපි පච් ඡා 
සජ් ඣායාදිවගසන මනසිකරණකාගල බයඤ් ජනානි වා මිච් ඡා ගරොගපති, 

පදපච් චා ට් ඨං වා කගරොති, න එවමයං. ඉමිනා පන සම් මගදව යථුග්  හිතං 
මනසි කතානි. ගතන වුත් තං ‘‘සුමනසිකතානීති සුට් ඨු මනසි කතානී’’ති. 

සූපධාරිතානීති අත් ථගතොපි සුට් ඨු උපධාරිතානි. අත් ගථ හි සුට් ඨු උපධාරිගත 

සක් කා පාළි සම් මා උස් සාගරතුං. ෙලයාණියාපි වාචාය සමන්නා කතොති 
සිථිලධනිතාදීනං යථාවිධානං වචගනන පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනාය ගපොරියා 

වාචාය සමන් නා ගතො. විස්සට්ඨායාති විමුත් තාය. එගතනස ්ස විමුත් තවාදිතං 

දස් ගසති. අකනල ලායාති එලං වුච් චති ගදොගසො, තං න පග් ඝරතීති අගනල ලා, 

තාය නිද් ගදොසායාති අත් ගථො. අථ වා අකනල ලායාති අගනලාය ච අ ලාය ච, 

නිද් ගදොසාය අ ලිතපදබයඤ් ජනාය අපරිහීනපදබයඤ් ජනායාති අත් ගථො. තථා හි 
නං   වා ‘‘එතදග්  ං, භික් ඛගව, මම සාවකානං භික් ඛූනං 
කලයාණවාක් කරණානං යදිදං ගසොගණො කුටිකණ් ගණො’’ති )අ. නි. 1.198, 206) 

එතදග් ග  ඨගපසි. අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියාති යථාධිප් ගපතං අත් ථං ඤාගපතුං 
සමත් ථාය. 
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පටුන 

ෙතිවස්කසොති ගසො කිර මජ් ඣිමවයස් ස තතිගය ගකොට් ඨාගස ඨිගතො 
ආකප් පසම් පන් ගනො ච පගරසං චිරතරපබ් බජිගතො විය ඛායති. තං සන් ධාය 
  වා පුච් ඡීති ගකචි, තං අකාරණං. එවං සන් තං සමාධිසුඛං අනු විතුං යුත් ගතො, 
එත් තකං කාලං කස් මා පමාදං ආපන් ගනොසීති පන අනුයුඤ් ජිතුං සත් ථා 

‘‘කතිවස් ගසොසී’’ති තං පුච් ඡි. ගතගනවාහ ‘‘කිස්ස පන ත්වං භික්ඛු එවං චිරං

අොසී’’ති. තත් ථ කිස්සාති කිංකාරණා. එවං චිරං අොසීති එවං චිරායි, ගකන 
කාරගණන එවං චිරකාලං පබ් බජ් ජං අනුප න් ත් වා අ ාරමජ් ගඣ වසීති 

අත් ගථො. චිරං දිට්කඨො කමති චිගරන චිරකාගලන මයා දිට් ගඨො. ොකමසූති 

වත් ථුකාගමසු කිගලසකාගමසු ච. ආදීනකවොති ගදොගසො. අපිචාති කාගමසු 
ආදීනගව ගකනචි පකාගරන දිට් ගඨපි න තාවාහං ඝරාවාසගතො නික් ඛමිතුං 

අසක් ඛිං. කස ්මා? සම්බාකධො ඝරාවාකසො, උච් චාවගචහි කිච් චකරණීගයහි 

සමුපබූළ් ගහො අ ාරිය ාගවො. ගතගනවාහ ‘‘බහකිච්කචොබහෙරණීකයො’’ති. 

එතමත්ථං විදිත්වාති කාගමසු යථාභූතං ආදීනවදස් සිගනො චිත් තං 
චිරායිත් වාපි ඝරාවාගස න පක් ඛන් දති, අඤ් ඤදත් ථු පදුමපලාගස උදකබින් දු විය 

විනිවත් තතිගයවාති එතමත් ථං සබ් බාකාරගතො විදිත් වා. ඉමං උදානන් ති 
පවත් තිං නිවත් තිඤ් ච සම් මගදව ජානන් ගතො පවත් තියං තංනිමිත් ගත ච න 
කදාචිපි රමතීති ඉදමත් ථදීපකං ඉමං උදානං උදාගනසි. 

තත් ථ දිස්වාආදීනවංකලොකෙති සබ් බස් මිම් පි සඞ් ඛාරගලොගක ‘‘අනිච් ගචො 
දුක් ගඛො විපරිණාමධම් ගමො’’තිආදීනවං ගදොසං පඤ ්ඤාචක් ඛුනා පස් සිත් වා. 

එගතන විපස් සනාචාගරො කථිගතො. ඤත්වා ධම්මං නිරූපධින් ති 
සබ් බූපධිපටිනිස් සග්  ත් තා නිරුපධිං නිබ් බානධම් මං යථාභූතං ඤත් වා, 
නිස ්සරණවිගවකාසඞ් ඛතාමතස ාවගතො මග්  ඤාගණන පටිවිජ් ඣිත් වා. 
‘‘දිස ්වා ඤත් වා’’ති ඉගමසං පදානං ‘‘ඝතං පිවිත් වා බලං ගහොති, සීහං දිස් වා  යං 
ගහොති, පඤ ්ඤාය චස් ස දිස් වා ආසවා පරික් ඛීණා ගහොන් තී’’තිආදීසු )ම. නි. 

1.271) විය ගහතුඅත් ථතා දට් ඨබ් බා. අරිකයො න රමතී පාකපති කිගලගසහි 

ආරකත් තා අරිගයො සප් පුරිගසො අණුමත් ගතපි පාගප න රමති. කස් මා? පාකප න

රමතී සුචීති සුවිසුද් ධකායසමාචාරාදිතාය සුචි සුද් ධපුග්  ගලො රාජහංගසො විය 

උච් චාරට් ඨාගන පාගප සංකිලිට් ඨධම් ගම න රමති නාභිනන් දති. ‘‘පාගපො න 
රමතී සුචි’’න් තිපි පාගඨො, තස් සත් ගථො – පාගපො පුග්  ගලො සුචිං අනවජ් ජං 
ගවොදානධම් මං න රමති, අඤ ්ඤදත් ථු  ාමසූකරාදගයො විය උච් චාරට් ඨානං අසුචිං 
සංකිගලසධම් මංගයව රමතීති පටිපක් ඛගතො ගදසනං පරිවත් ගතති. 

ගසොණකුටිකණ් ණවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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259. ොළසීක ොති කාළමුඛවානරජාති. ගසසගමත් ථ පාළිගතො 
අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමවාති. 

චම් මක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො   කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 
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6. කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 

පඤ්චකභසජ්ජාදිෙථාවණ්ණනා 

261. ග සජ් ජක් ඛන් ධගක නච්ඡාකදන්තීති රුචිං න උප් පාගදන් ති. 

262. සුසුොති සමුද් ගද  වා එකා මච් ඡජාති. කුම් භීලාතිපි වදන් ති. 

සංසට්ඨන් ති පරිස් සාවිතං. කතලපරිකභොක නාති සත් තාහකාලිකපරිග ො ං 
සන් ධාය වුත් තං. 

263. පිට්කඨහීති පිසිගතහි. උබ්භිදං නාම ඌසරපංසුමයං. 

264. ඡෙණන් ති ග ොමයං. පාෙතිෙචුණ්ණං නාම අපක් කකසාවචුණ් ණං. 
ගතන ඨගපත් වා  න් ධචුණ් ණං සබ් බං වට් ටතීති වදන් ති. 

265. සුවණ්ණක රුකෙොති සුවණ් ණතුත් ථාදි. අඤ්ජනූපපිසනන් ති 
අඤ ්ජනත් ථාය උපපිසිතබ් බං යං කිඤ් චි චුණ් ණජාතං. 

268. සාමං  ක ත්වාති එත් ථ සප් පදට් ඨස ්ස අත් ථාය අඤ් ගඤන භික් ඛුනා 
 හිතම් පි සාමං  හිතසඞ් ඛගමව  ච් ඡතීති ගවදිතබ් බං. 

269. ඝරදින්නොබාකධො නාම වසීකරණත් ථාය ඝරණියා 
දින් නග සජ් ජසමුට් ඨිගතො ආබාගධො. ගතනාහ 

‘‘වසීෙරණපාණෙසමුට්ඨිතකරොක ො’’ති. ඝර-සද් ගදො ගචත් ථ අග ගදන 

ඝරණියා වත් තමාගනො අධිප් ගපගතො. ‘‘අෙටයූකසනාති අනභිසඞ් ඛගතන 

මුග්  යූගසන. ෙටාෙකටනාති මුග් ග  පචිත් වා අචාගලත් වාව පරිස් සාවිගතන 

මුග්  සූගපනා’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ගුළාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

272. ගුළෙරණන් ති ගුළකරණට් ඨානං, උච් ඡුසාලන් ති වුත් තං ගහොති. 

274. අවිස්සත්ථාති සාසඞ් කා. 

276. අප්පමත්තකෙපි පවාකරන්තීති අප් පමත් තගකපි  හිගත පවාගරන් ති, 

‘‘බහුම් හි  හිගත අඤ් ගඤසං නප් පගහොතී’’ති මඤ් ඤමානා අප් පමත් තකං 
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 ගහත් වා පවාගරන් තීති අධිප් පාගයො. පටිසඞ්ඛාපි පටික්ඛිපන්තීති ‘‘දිවා 
ග ොජනත් ථාය  විස ්සතී’’ති සල් ලක් ගඛත් වාපි පටික් ඛිපන් ති. 

279. සම් බාගධ දහනකම් මං පටික් ගඛපා ාගවො වට් ටති. 

280. උභකතොපසන්නාති උ යගතො පසන් නා. මාඝාකතොති ‘‘මා ඝාගතථ 
පාණිගනො’’ති එවං මාඝාතගඝොසිතදිවගසො. 

යාගුමධුක ොළොදිෙථාවණ්ණනා 

282. මධුක ොළෙන් ති සක් කරාදිසංයුත් තපූවං. ආයුං කදතීති ආයුදානං ගදති. 

වණ්ණන් ති සරීරවණ් ණං. සුඛන් ති කායිකගචතසිකසුඛං. බලන් ති සරීරථාමං. 

පටිභානන් ති යුත් තමුත් තපටි ානං. වාතංඅනුකලොකමතීති වාතං අනුගලොගමත් වා 

හරති. වත්ථිං කසොකධතීති ධමනිගයො සුද් ධං කගරොති. ආමාවකසසං පාකචතීති 

සගච ආමාවගසසකං ගහොති, තං පාගචති. අනුප්පකවච්ඡතීති ගදති. වාතඤ් ච 
බයපගනතීති සම් බන් ධිතබ් බං. 

283. නනු ච ‘‘පරම් පරග ොජගනන කාගරතබ් ගබො’’ති කස් මා වුත් තං. 
පරම් පරග ොජනඤ් හි පඤ් චන් නං ග ොජනානං අඤ් ඤතගරන නිමන් තිතස් ස තං 
ඨගපත් වා අඤ් ඤං පඤ් චන් නං ග ොජනානං අඤ් ඤතරං භුඤ ්ජන් තස ්ස ගහොති, 

ඉගම ච භික් ඛූ ග ොජ් ජයාගුං පරිභුඤ් ජිංසු, පඤ ්චසු ග ොජගනසු අඤ් ඤතරන් ති 

ආහ ‘‘කභොජ්ජයාගුයා හි පවාරණා ක ොතී’’ති. යස ්මා පඤ ්චන් නං ග ොජනානං 
අඤ ්ඤතරං පටික් ඛිපන් තස් ස වුත් තා පවාරණා ග ොජ් ජයාගුං පටික් ඛිපන් තස් සපි 
ගහොතිගයව, තස් මා ග ොජ් ජයාගුපි ඔදන තිකාගයවාති අධිප් පාගයො. 

284. සුඛුකමොජං පක්ඛිපිංසූති ‘‘  වා පරිභුඤ් ජිස් සතී’’ති මඤ් ඤමානා 
පක් ඛිපිංසු. 

පාටල ාමවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

285. පාටල ාකමොති (උදා. අට් ඨ. 76) එවංනාමගකො ම ධරට් ගඨ එගකො 
 ාගමො. තස් ස කිර  ාමස් ස මාපනදිවගස  ාමඞ්  ණට් ඨාගන ද් ගව තගයො 
පාටලඞ් කුරා පථවිගතො උබ් භිජ් ජිත් වා නික් ඛමිංසු. ගතන තං ‘‘පාටලි ාගමො’’ 

ත් ගවව ගවොහරිංසු. තදවසරීති තං පාටලි ාමං අවසරි අනුපාපුණි. 

පාටල ාමිොති පාටලි ාමවාසිගනො. උපාසොති ගත කිර   වගතො 
පඨමදස් සගනන ගකචි සරගණසු ච සීගලසු ච පතිට් ඨිතා. ගතන වුත් තං 

‘‘උපාසකා’’ති. කයන භ වා කතනුපසඞ්ෙමිංසූති පාටලි ාගම කිර 

අජාතසත් තුගනො ලිච් ඡවිරාජූනඤ් ච මනුස් සා කාගලන කාලං  න් ත් වා 
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ග හසාමිගක ග හගතො නීහරිත් වා මාසම් පි අඩ් ඪමාසම් පි වසන් ති. ගතන 
පාටලි ාමවාසිගනො මනුස් සා නිච් චුපද් දුතා ‘‘එගතසඤ් ගචව ආ තකාගල 
වසනට් ඨානං  විස් සතීති එකපස් ගස ඉස් සරානං  ණ් ඩපටිසාමනට් ඨානං, 
එකපස ්ගස වසනට් ඨානං, එකපස් ගස ආ න් තුකානං අද් ධිකමනුස් සානං, 
එකපස ්ගස දලිද් දානං කපණමනුස් සානං, එකපස් ගස ගිලානානං වසනට් ඨානං 
 විස ්සතී’’ති සබ් ගබසං අඤ් ඤමඤ් ඤං අඝට් ගටත් වා වසනප් පගහොනකං 

න රමජ් ගඣ මහතිං සාලං කාගරසුං, තස් ස නාමං ආවසථා ාරන් ති. ආ න් ත් වා 

වසන් ති එත් ථ ආ න් තුකාති ආවසගථො, තගදව ආ ාරං ආවසථා ාරං. 

තං දිවසඤ් ච තං නිට් ඨානං අ මාසි. ගත තත් ථ  න් ත් වා 
ඉට් ඨකකම් මසුධාකම් මචිත් තකම් මාදිවගසන සුපරිනිට් ඨිතං සුසජ් ජිතං 
ගදවවිමානසදිසං ද් වාරගකොට් ඨකගතො පට් ඨාය ඔගලොගකත් වා ‘‘ඉදං 
ආවසථා ාරං අතිවිය මගනොරමං සස් සිරිකං, ගකන නු ගඛො පඨමං පරිභුත් තං 
අම් හාකං දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය අස් සා’’ති චින් ගතසුං, තස් මිංගයව ච ඛගණ 
‘‘  වා තං  ාමං අනුප් පත් ගතො’’ති අස් ගසොසුං, ගතන ගත 

උප් පන් නපීතිගසොමනස් සා ‘‘අම් ගහහි   වා  න් ත් වාපි ආගනතබ් ගබො සියා, 
ගසො සයගමව අම් හාකං වසනට් ඨානං සම් පත් ගතො, අජ් ජ මයං   වන් තං ඉධ 
වසාගපත් වා පඨමං පරිභුඤ් ජාගපස් සාම, තථා භික් ඛුසඞ් ඝං, භික් ඛුසඞ් ගඝ 
ආ ගත ගතපිටකං බුද් ධවචනං ආ තගමව  විස් සති, සත් ථාරං මඞ්  ලං 
වදාගපස් සාම, ධම් මං කථාගපස් සාම, ඉති තීහි රතගනහි පරිභුත් ගත පච් ඡා 
අම් හාකං පගරසඤ් ච පරිග ොග ො  විස් සති, එවං ගනො දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය 
 විස ්සතී’’ති සන් නිට් ඨානං කත් වා එතදත් ථගමව   වන් තං උපසඞ් කමිංසු. 

තස් මා එවමාහංසු ‘‘අධිවාකසතු කනො, භන්කත, භ වා ආවසථා ාර’’න් ති. 

කතනුපසඞ්ෙමිංසූති )දී. නි. අට් ඨ. 3.297-298; ම. නි. අට් ඨ. 2.22) කිඤ් චාපි තං 
දිවසගමව පරිනිට් ඨිතත් තා ගදවවිමානං විය සුසජ් ජිතං සුපටිජග් ගිතං, බුද් ධාරහං 
පන කත් වා න පඤ් ඤත් තං. බුද් ධා හි නාම අරඤ් ඤජ් ඣාසයා අරඤ් ඤාරාමා, 
අන් ගතො ාගම වගසයුං වා ගනො වා, තස් මා   වගතො රුචිං ජානිත් වාව 
පඤ ්ඤගපස් සාමාති චින් ගතත් වා ගත   වන් තං උපසඞ් කමිංසු, ඉදානි   වගතො 
රුචිං ජානිත් වා තථා පඤ් ඤාගපතුකාමා ගයනාවසථා ාරං ගතනුපසඞ් කමිංසු. 

සබ්බසන්ථරිංආවසථා ාරංසන්ථරිත්වාති එත් ථ සන් ථරණං සන් ථරි, සබ් ගබො 

සකගලො සන් ථරි එත් ථාති සබ්බසන්ථරි. අථ වා සන් ථතන් ති සන් ථරි, සබ් බං 

සන් ථරි සබ් බසන් ථරි, තං සබ්බසන්ථරිං.  ාවනපුංසකනිද් ගදගසොවායං, යථා 
සබ් බගමව සන් ථතං ගහොති, එවං සන් ථරිත් වාති අත් ගථො. සබ් බපඨමං තාව 
‘‘ග ොමයං නාම සබ් බමඞ්  ගලසු වට් ටතී’’ති සුධාපරිකම් මකතම් පි භූමිං 
අල් ලග ොමගයන ඔපුඤ් ජාගපත් වා පරිසුක් ඛ ාවං ඤත් වා යථා 
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අක් කන් තට් ඨාගන පදං පඤ් ඤායති, එවං චාතුජ් ජාතිය න් ගධහි ලිම් ගපත් වා 
උපරි නානාවණ් ණකටසාරගක සන් ථරිත් වා ගතසං උපරි මහාපිට් ඨිකගකොජගව 
ආදිං කත් වා හත් ථත් ථරණාදීහි නානාවණ් ගණහි අත් ථරගණහි 
සන් ථරිතබ් බයුත් තකං සබ් ගබොකාසං සන් ථරාගපසුං. ගතන වුත් තං 
‘‘සබ් බසන් ථරිං ආවසථා ාරං සන් ථරිත් වා’’ති. 

ආසනානීති මජ් ඣට් ඨාගන තාව මඞ්  ලත් ථම්  ං නිස් සාය මහාරහං 
බුද් ධාසනං පඤ් ඤගපත් වා තත් ථ යං යං මුදුකඤ් ච මගනොරමඤ් ච පච් චත් ථරණං, 
තං තං අත් ථරිත් වා උ ගතොගලොහිතකං මනුඤ් ඤදස් සනං උපධානං උපදහිත් වා 
උපරි සුවණ් ණරජතතාරකවිචිත් තවිතානං බන් ධිත් වා 
 න් ධදාමපුප් ඵදාමපත් තාදාමාදීහි අලඞ් කරිත් වා සමන් තා ද් වාදසහත් ගථ ඨාගන 

පුප් ඵජාලං කාගරත් වා තිංසහත් ථමත් තං ඨානං පටසාණියා පරික් ඛිපාගපත් වා 
පච් ඡිමභිත් තිං නිස ්සාය භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස පල් ලඞ් කපීඨඅපස් සයපීඨමුණ් ඩපීඨාදීනි 

පඤ ්ඤපාගපත් වා උපරි ගසතපච් චත් ථරගණහි පච් චත් ථරාගපත් වා සාලාය 
පාචීනපස් සං අත් තගනො නිසජ් ජාගයොග්  ං කාගරසුං. තං සන් ධාය වුත් තං 
‘‘ආසනානි පඤ ්ඤගපත් වා’’ති. 

උදෙමණිෙන් ති මහාකුච් ඡිකං සගමඛලං උදකචාටිං. එවං   වා 
භික් ඛුසඞ් ගඝො ච යථාරුචියා හත් ථපාගද ගධොවිස් සන් ති, මුඛං 
වික් ඛාගලස ්සන් තීති ගතසු ගතසු ඨාගනසු මණිවණ් ණස් ස උදකස් ස පූගරත් වා 
වාසත් ථාය නානාපුප් ඵානි ගචව උදකවාසචුණ් ණානි ච පක් ඛිපිත් වා 
කදලිපණ් ගණහි පිදහිත් වා පතිට් ඨගපසුං. ගතන වුත් තං ‘‘උදකමණිකං 
පතිට් ඨාගපත් වා’’ති. 

කතලපදීපං ආකරොකපත්වාති රජතසුවණ් ණාදිමයදණ් ඩාසු දණ් ඩදීපිකාසු 
ගයොනකරූපකාදීනං හත් ගථ ඨපිතසුවණ් ණරජතාදිමයකපල් ලිකාසු ච 

ගතලපදීගප ජලයිත් වා. කයන භ වා කතනුපසඞ්ෙමිංසූති එත් ථ පන ගත 
පාටලි ාමිකඋපාසකා න ගකවලං ආවසථා ාරගමව, අථ ගඛො සකලස ්මිම් පි 
 ාගම වීථිගයො සජ් ජාගපත් වා ධගජ උස් සාගපත් වා ග හද් වාගරසු පුණ් ණඝගට ච 
කදලිආදගයො ච ඨපාගපත් වා සකල ාමං දීපමාලාහි විප් පකිණ් ණතාරකං විය 
කත් වා ‘‘ඛීරපගක දාරගක ඛීරං පාගයථ, දහරකුමාගර ලහුං ලහුං ග ොගජත් වා 
සයාගපථ, උච් චාසද් දං මා කරිත් ථ, අජ් ජ එකරත් තිං සත් ථා අන් ගතො ාගම 
වසිස ්සති, බුද් ධා නාම අප් පසද් දකාමා ගහොන් තී’’ති ග රිං චරාගපත් වා සයං 
දණ් ඩදීපිකා ආදාය ගයන   වා ගතනුපසඞ් කමිංසු. 
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පටුන 

අථකඛොභ වානිවාකසත්වාපත්තචීවරමාදායසද්ධිං භික්ඛුසඞ්කඝනකයන

ආවසථා ාරංකතනුපසඞ්ෙමීති ‘‘යස් ස දානි,  න් ගත,   වා කාලං මඤ් ඤතී’’ති 
එවං කිර ගතහි කාගල ආගරොචිගත   වා ලාඛාරගසන 

තින් තරත් තගකොවිළාරපුප් ඵවණ් ණං සුරත් තං දුපට් ටං කත් තරියා පදුමං 
කන් ගතන් ගතො විය, සංවිධාය තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාගදන් ගතො නිවාගසත් වා 
සුවණ් ණපාමඞ් ග න පදුමකලාපං පරික් ඛිපන් ගතො විය, විජ් ජලතාසස් සිරිකං 
කායබන් ධනං බන් ධිත් වා රත් තකම් බගලන  ජකුම්  ං පරිගයොනන් ධන් ගතො විය, 

රතනසතුබ් ගබගධ සුවණ් ණග් ඝිගක පවාළජාලං ඛිපමාගනො විය, මහති 
සුවණ් ණගචතිගය රත් තකම් බලකඤ ්චුකං පටිමුඤ් චන් ගතො විය,  ච් ඡන් තං 
පුණ් ණචන් දං රත් තවලාහගකන පටිච් ඡාදයමාගනො විය, කඤ් චනගිරිමත් ථගක 
සුපක් කලාඛාරසං පරිසිඤ ්චන් ගතො විය, චිත් තකූටපබ් බතමත් ථකං 
විජ් ජලතාජාගලන පරික් ඛිපන් ගතො විය ච 

සචක් කවාළසිගනරුයු න් ධරමහාපථවිං චාගලත් වා 
 හිතනිගරොධපල් ලවසමානවණ් ණං රත් තවරපංසුකූලං පාරුපිත් වා 
වන හනගතො ගකසරසීගහො විය, උදයපබ් බතකූටගතො පුණ් ණචන් ගදො විය, 

බාලසූරිගයො විය ච අත් තනා නිසින් නතරුසණ් ඩගතො නික් ඛමි. 

අථස් ස කායගතො ගමඝමුඛගතො විජ් ජකලාපා විය රස් මිගයො නික් ඛමිත් වා 
සුවණ් ණරසධාරාපරිගසකපිඤ් ජරපත් තපුප් ඵඵලසාඛාවිටගප විය සමන් තගතො 
රුක් ගඛ කරිංසු. තාවගදව අත් තගනො අත් තගනො පත් තචීවරමාදාය 

මහාභික් ඛුසඞ් ගඝො   වන් තං පරිවාගරසි. ගත ච නං පරිවාගරත් වා ඨිතභික් ඛූ 
එවරූපා අගහසුං අප් පිච් ඡා සන් තුට් ඨා පවිවිත් තා අසංසට් ඨා ආරද් ධවීරියා 
වත් තාගරො වචනක් ඛමා ගචොදකා පාප රහිගනො සීලසම් පන් නා සමාධිසම් පන් නා 
පඤ ්ඤාසම් පන් නා විමුත් තිසම් පන් නා විමුත් තිඤාණදස් සනසම් පන් නා. ගතහි 
පරිවාරිගතො   වා රත් තකම් බලපරික් ඛිත් ගතො විය සුවණ් ණක් ඛන් ගධො, 
රත් තපදුමසණ් ඩමජ් ඣ තා විය සුවණ් ණනාවා, පවාළගවදිකාපරික් ඛිත් ගතො විය 
සුවණ් ණපාසාගදො විගරොචිත් ථ. මහාකස ්සපප් පමුඛා පන මහාගථරා 
ගමඝවණ් ණං පංසුකූලචීවරං පාරුපිත් වා මණිවම් මවම් මිතා විය මහානා ා 
පරිවාරයිංසු වීතරා ා භින් නකිගලසා විජටිතජටා ඡින් නබන් ධනා කුගල වා 
 ගණ වා අලග්  ා. 

ඉති   වා සයං වීතරාග ො වීතරාග හි, වීතගදොගසො වීතගදොගසහි, 

වීතගමොගහො වීතගමොගහහි, නිත් තණ් ගහො නිත් තණ් ගහහි, නික් කිගලගසො 
නික් කිගලගසහි, සයං බුද් ගධො අනුබුද් ගධහි පරිවාරිගතො පත් තපරිවාරිතං විය 
ගකසරං, ගකසරපරිවාරිතා විය කණ් ණිකා, අට් ඨනා සහස් සපරිවාරිගතො විය 
ඡද් දන් ගතො නා රාජා, නවුතිහංසසහස් සපරිවාරිගතො විය ධතරට් ගඨො හංසරාජා, 
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ගසනඞ්  පරිවාරිගතො විය චක් කවත් තී, මරු ණපරිවාරිගතො විය සක් ගකො 
ගදවරාජා, බ්රහ් ම ණපරිවාරිගතො විය හාරිතමහාබ්රහ් මා, තාරා ණපරිවුගතො විය 
පුණ් ණචන් ගදො අසගමන බුද් ධගවගසන අපරිමාගණන බුද් ධවිලාගසන 

පාටලි ාමීනං මග්  ං පටිපජ් ජි. 

අථස් ස පුරත් ථිමකායගතො සුවණ් ණවණ් ණා ඝනබුද් ධරස් මිගයො උට් ඨහිත් වා 
අසීතිහත් ථං ඨානං අග්  ගහසුං, පච් ඡිමකායගතො දක් ඛිණපස් සගතො 
වාමපස් සගතො සුවණ් ණවණ් ණා ඝනරස් මිගයො උට් ඨහිත් වා අසීතිහත් ථං ඨානං 
අග්  ගහසුං, උපරිගකසන් තගතො පට් ඨාය සබ් බගකසාවත් ගතහි 
ගමොරගීවවණ් ණා ඝනබුද් ධරස ්මිගයො උට් ඨහිත් වා   නතගල අසීතිහත් ථං ඨානං 
අග්  ගහසුං, ගහට් ඨාපාදතගලහි පවාළවණ් ණා රස් මිගයො උට් ඨහිත් වා 
ඝනපථවියං අසීතිහත් ථං ඨානං අග්  ගහසුං, දන් තගතො අක් ඛීනං 
ගසතට් ඨානගතො, නඛානඤ් ච මංසවිනිමුත් තට් ඨානගතො ඔදාතා 
ඝනබුද් ධරස ්මිගයො උට් ඨහිත් වා අසීතිහත් ථං ඨානං අග්  ගහසුං, 
රත් තපීතවණ් ණානං සම් භින් නට් ඨානගතො මඤ් ජිට් ඨවණ් ණා රස් මිගයො 
උට් ඨහිත් වා අසීතිහත් ථං ඨානං අග්  ගහසුං, සබ් බත් ථකගමව ප ස් සරා 
රස ්මිගයො උට් ඨහිංසු. එවං සමන් තා අසීතිහත් ථමත් තං ඨානං ඡබ් බණ් ණා 
බුද් ධරස් මිගයො විජ් ගජොතමානා විප් ඵන් දමානා විධාවමානා 
කඤ් චනදණ් ඩදීපිකාහි නිච් ඡරිත් වා ආකාසං පක් ඛන් දමානා මහාපදීපජාලා විය, 

චාතුද් දීපිකමහාගමඝගතො නික් ඛන් තවිජ් ජලතා විය ච දිගසොදිසං පක් ඛන් දිංසු. 
යාහි සබ් බදිසා ා ා සුවණ් ණචම් පකපුප් ගඵහි විකිරියමානා විය, 

සුවණ් ණඝටගතො නික් ඛන් තසුවණ් ණරසධාරාහි ආසිඤ් චියමානා විය, 

පසාරිතසුවණ් ණපට් ටපරික් ඛිත් තා විය, 

ගවරම්  වාතසමුද් ධතකිංසුකකණිකාරකිකිරාතපුප් ඵචුණ් ණසගමොකිණ් ණා විය 

චීනපිට් ඨචුණ් ණසම් පරිරඤ් ජිතා විය ච විගරොචිංසු. 

  වගතොපි අසීතිඅනුබයඤ් ජනබයාමප් ප ාපරික් ගඛපසමුජ් ජලං 
ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණපටිමණ් ඩිතං සරීරං 
අබ්  මහිකාදිඋපක් කිගලසවිමුත් තං සමුජ් ජලතාරකප ාසිතං විය   නතලං, 
විකසිතං විය පදුමවනං, සබ් බපාලිඵුල් ගලො විය ගයොජනසතිගකො 
පාරිච් ඡත් තගකො, පටිපාටියා ඨපිතානං ද් වත් තිංසචන් දානං ද් වත් තිංසසූරියානං 
ද් වත් තිංසචක් කවත් තීනං ද් වත් තිංසගදවරාජානං ද් වත් තිංසමහාබ්රහ් මානං සිරියා 
සිරිං අභි වමානං විය විගරොචිත් ථ, යථා තං දසහි පාරමීහි දසහි උපපාරමීහි දසහි 
පරමත් ථපාරමීහීති සම් මගදව පරිපූරිතාහි සමතිංසාය පාරමීහි අලඞ් කතං 
කප් පසතසහස් සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් ගඛයයයානි දින් ගනන දාගනන 

රක් ඛිගතන සීගලන කගතන කලයාණකම් ගමන එකස ්මිං අත් ත ාගව 
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සගමොසරිත් වා විපාකං දාතුං ඔකාසං අල මාගනන සම් බාධප් පත් ගතන විය 
නිබ් බත් තිතං නාවාසහස් සස් ස  ණ් ඩං එකං නාවං ආගරොපනකාගලො විය, 

සකටසහස ්සස් ස  ණ් ඩං එකං සකටං ආගරොපනකාගලො විය, පඤ ්චවීසතියා 
 ඞ්  ානං සම් භිජ් ජ මුඛද් වාගර එකගතො රාසීභූතකාගලො විය ච අගහොසි. 

ඉමාය බුද් ධරස් මියා ඔ ාසමානස් සපි   වගතො පුරගතො අගනකානි 

දණ් ඩදීපිකාසහස් සානි උක් ඛිපිංසු, තථා පච් ඡගතො වාමපස් ගස දක් ඛිණපස ්ගස. 
ජාතිසුමනචම් පකවනමාලිකාරත් තුප් පලනීලුප් පලබකුලසින් දුවාරාදිපුප් ඵානි 
ගචව නීලපීතාදිවණ් ණසු න් ධ න් ධචුණ් ණානි ච 
චාතුද් දීපිකමහආගමඝවිස් සට් ඨා සලිලවුට් ඨිගයො විය විප් පකිරිංසු. 
පඤ ්චඞ් ගිකතූරියනිග් ගඝොසා ගචව බුද් ධධම් මසඞ් ඝගුණපටිසංයුත් තා ථුතිගඝොසා 
ච සබ් බා දිසා පූරයමානා මුඛරා විය අකංසු. 
ගදවසුපණ් ණනා යක් ඛ න් ධබ් බමනුස ්සානං අක් ඛීනි අමතපානං විය ලභිංසු. 
ඉමස ්මිං පන ඨාගන ඨත් වා පදසහස් ගසහි  මනවණ් ණං වත් තුං වට් ටති. තත්රිදං 
මුඛමත් තං )ම. නි. අට් ඨ. 2.22; උදා. අට් ඨ. 76) – 

‘‘එවං සබ් බඞ්  සම් පන් ගනො, කම් පයන් ගතො වසුන් ධරං; 
අගහඨයන් ගතො පාණානි, යාති ගලොකවිනායගකො. 

‘‘දක් ඛිණං පඨමං පාදං, උද් ධරන් ගතො නරාසග ො; 
 ච් ඡන් ගතො සිරිසම් පන් ගනො, ගසො ගත ද් විපදුත් තගමො. 

‘‘ ච් ඡගතො බුද් ධගසට් ඨස් ස, ගහට් ඨාපාදතලං මුදු; 

සමං සම් ඵුසගත භූමිං, රජසානුපලිම් පති. 

‘‘නින් නං ඨානං උන් නමති,  ච් ඡන් ගත ගලොකනායගක; 

උන් නතඤ් ච සමං ගහොති, පථවී ච අගචතනා. 

‘‘පාසාණා සක් ඛරා ගචව, කථලා ඛාණුකණ් ටකා; 
සබ් ගබ මග්  ා විවජ් ජන් ති,  ච් ඡන් ගත ගලොකනායගක. 

‘‘නාතිදූගර උද් ධරති, නාච් චාසන් ගන ච නික් ඛිපං; 
අඝට් ටයන් ගතො නියයාති, උග ො ජාණූ ච ග ොප් ඵගක. 

‘‘නාතිසීඝං පක් කමති, සම් පන් නචරගණො මුනි; 

න චාතිසණිකං යාති,  ච් ඡමාගනො සමාහිගතො. 
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‘‘උද් ධං අගධො තිරියඤ් ච, දිසඤ ්ච විදිසං තථා; 
න ගපක් ඛමාගනො ගසො යාති, යු මත් තඤ් හි ගපක් ඛති. 

‘‘නා වික් කන් තචාගරො ගසො,  මගන ගසො ගත ජිගනො; 
චාරු  ච් ඡති ගලොකග් ග ො, හාසයන් ගතො සගදවගක. 

‘‘උස රාජාව ගසො න් ගතො, චාතුචාරීව ගකසරී; 

ගතොසයන් ගතො බහූ සත් ගත,  ාමගසට් ඨං උපා මී’’ති. )ම. නි. අට් ඨ. 
2.22; උදා. අට් ඨ. 76); 

වණ් ණකාගලො නාම කිගරස. එවංවිගධසු කාගලසු   වගතො සරීරවණ් ගණ 
වා ගුණවණ් ගණ වා ධම් මකථිකස ්ස ථාගමොගයව පමාණං. චුණ් ණියපගදහි 
 ාථාබන් ගධහි වා යත් තකං සක් ගකොති, තත් තකං වත් තබ් බං, ‘‘දුක් කථිත’’න් ති 
වා ‘‘අතිත් ගථන පක් ඛන් ගදො’’ති වා න වත් තබ් ගබො. අපරිමාණවණ් ණා හි බුද් ධා 
  වන් ගතො, ගතසං බුද් ධාපි අනවගසසගතො වණ් ණං වත් තුං අසමත් ථා. 
සකලම් පි හි කප් පං වදන් තා පරිගයොසාගපතුං න සක් ගකොන් ති, පග ව ඉතරා 
පජාති. ඉමිනා සිරිවිලාගසන අලඞ් කතපටියත් තං පාටලි ාමං පවිසිත් වා   වා 
පසන් නචිත් ගතන ජගනන පුප් ඵ න් ධධූමවාසචුණ් ණාදීහි පූජියමාගනො 
ආවසථා ාරං පාවිසි. ගතන වුත් තං ‘‘අථ ගඛො   වා නිවාගසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ගඝන ගයන ආවසථා ාරං ගතනුපසඞ් කමී’’ති. 

පාකද පක්ඛාකලත්වාති යදිපි   වගතො පාගද රගජොජල් ලං න උපලිම් පති, 

ගතසං පන උපාසකානං කුසලාභිවුද් ධිං ආකඞ් ඛන් ගතො පගරසං දිට් ඨානු තිං 
ආපජ් ජනත් ථං   වා පාගද පක් ඛාගලසි. අපිච උපාදින් නකසරීරං නාම 

සීතිකාතබ් බම් පි ගහොතීති තදත් ථම් පි   වා නහානපාදගධොවනානි කගරොතිගයව. 

භ වන්තංකයව පුරක්ඛත්වාති   වන් තං පුරගතො කත් වා. තත් ථ   වා 
භික් ඛූනඤ් ගචව උපාසකානඤ් ච මජ් ගඣ නිසින් ගනො  න් ගධොදගකන 
නහාගපත් වා දුකූලචුම් බගටන ගවොදකං කත් වා ජාතිහිඞ් ගුලගකන මජ් ජිත් වා 
රත් තකම් බලපලිගවඨිගත පීගඨ ඨපිතා රත් තසුවණ් ණඝනපටිමා විය අතිවිය 
විගරොචිත් ථ. අයං පගනත් ථ ගපොරාණානං වණ් ණ ණනමග් ග ො – 

‘‘ න් ත් වාන මණ් ඩලමාළං, නා වික් කන් තචාරගණො; 
ඔ ාසයන් ගතො ගලොකග් ග ො, නිසීදි වරමාසගන. 

‘‘තහිං නිසින් ගනො නරදම් මසාරථි, 

ගදවාතිගදගවො සතපුඤ් ඤලක් ඛගණො; 
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බුද් ධාසගන මජ් ඣ ගතො විගරොචති, 

සුවණ් ණගනක් ඛං විය පණ් ඩුකම් බගල. 

‘‘ගනක් ඛං ජම් ගබොනදස ්ගසව, නික් ඛිත් තං පණ් ඩුකම් බගල; 

විගරොචති වීතමගලො, මණි ගවගරොචගනො යථා. 

‘‘මහාසාගලොව සම් ඵුල් ගලො, ගමරුරාජාවලඞ් කගතො; 
සුවණ් ණථූපසඞ් කාගසො, පදුගමො ගකොසගකො යථා. 

‘‘ජලන් ගතො දීපරුක් ගඛොව, පබ් බතග් ග  යථා සිඛී; 

ගදවානං පාරිච් ඡත් ගතොව, සබ් බඵුල් ගලො විගරොචථා’’ති. )ම. නි. අට් ඨ. 
2.22; උදා. අට් ඨ. 76); 

පාටල ාමිකෙඋපාසකෙආමන්කතසීති යස් මා ගතසු උපාසගකසු බහූ ජනා 
සීගල පතිට් ඨිතා, තස් මා පඨමං තාව සීලවිපත් තියා ආදීනවං පකාගසත් වා පච් ඡා 

සීලසම් පදාය ආනිසංසං දස් ගසතුං ‘‘පඤ්චිකම   පතකයො’’තිආදිනා 

ධම් මගදසනත් ථං ආමන් ගතසි. තත් ථ දුස්සීකලොති නිස ්සීගලො )දී. නි. අට් ඨ. 2.149; 

අ. නි. අට් ඨ. 3.5.213; උදා. අට් ඨ. 76). අ ාවත් ගථො ගහත් ථ දු-සද් ගදො 

‘‘දුප් පඤ ්ගඤො’’තිආදීසු විය. සීලවිපන්කනොති විපන් නසීගලො භින් නසංවගරො. 
එත් ථ ච ‘‘දුස් සීගලො’’ති පගදන පුග්  ලස ්ස සීලා ාගවො වුත් ගතො. ගසො පනස් ස 
සීලා ාගවො දුවිගධො අසමාදාගනන වා සමාදින් නස ්ස ග ගදන වාති. ගතසු 
පුරිගමො න තථා සාවජ් ගජො, යථා දුතිගයො සාවජ් ජතගරො. 
යථාධිප් ගපතාදීනවනිමිත් තං සීලා ාවං පුග්  ලාධිට් ඨානාය ගදසනාය දස් ගසතුං 

‘‘සීලවිපන්කනො’’ති වුත් තං, ගතන ‘‘දුස් සීගලො’’ති පදස් ස අත් ථං දස් ගසති. 

පමාදාධිෙරණන් ති පමාදකාරණා. ඉදඤ් ච සුත් තං  හට් ඨානං වගසන ආ තං, 
පබ් බජිතානම් පි පන ලබ්  ගතව.  හට් ගඨො හි ගයන ගයන සිප් පට් ඨාගනන 
ජීවිකං කප් ගපති යදි කසියා යදි වණිජ් ජාය යදි ග ොරක් ගඛන. 
පාණාතිපාතාදිවගසන පමත් ගතො තං තං යථාකාලං සම් පාගදතුං න සක් ගකොති, 

අථස් ස කම් මං විනස් සති. මාඝාතකාගල පාණාතිපාතං පන අදින් නාදානාදීනි ච 

කගරොන් ගතො දණ් ඩවගසන මහතිං ග ො ජානිං නි ච් ඡති. පබ් බජිගතො දුස් සීගලො 
පමාදකාරණා සීලගතො බුද් ධවචනගතො ඣානගතො සත් තඅරියධනගතො ච ජානිං 
නි ච් ඡති. 

පාපකෙො කිත්තිසද්කදොති  හට් ඨස ්ස ‘‘අසුගකො අසුකකුගල ජාගතො 
දුස් සීගලො පාපධම් ගමො පරිච් චත් තඉධගලොකපරගලොගකො සලාක ත් තමත් තම් පි 
න ගදතී’’ති චතුපරිසමජ් ගඣ පාපගකො කිත් තිසද් ගදො අබ් භුග්  ච් ඡති. 
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පබ් බජිතස ්ස ‘‘අසුගකො නාම සත් ථුසාසගන පබ් බජිත් වා නාසක් ඛි සීලානි 
රක් ඛිතුං, න බුද් ධවචනං උග්  ගහතුං, ගවජ් ජකම් මාදීහි ජීවති, ඡහි අ ාරගවහි 

සමන් නා ගතො’’ති එවං පාපගකො කිත් තිසද් ගදො අබ් භුග්  ච් ඡති. 

අවිසාරකදොති  හට් ගඨො තාව ‘‘අවස් සං බහූනං සන් නිපාතට් ඨාගන ගකොචි 
මම කම් මං ජානිස ්සති, අථ මං නිග්  ණ් හිස් සන් තී’’ති වා, ‘‘රාජකුලස් ස වා 
දස් සන් තී’’ති ස ගයො උපසඞ් කමති, මඞ් කුභූගතො පත් තක් ඛන් ගධො අගධොමුගඛො 
නිසීදති, විසාරගදො හුත් වා කගථතුං න සක් ගකොති. පබ් බජිගතොපි ‘‘බහූ භික් ඛූ 

සන් නිපතිතා, අවස් සං ගකොචි මම කම් මං ජානිස් සති, අථ ගම උගපොසථම් පි 
පවාරණම් පි ඨගපත් වා සාමඤ් ඤගතො චාගවත් වා නික් කඩ් ඪිස් සන් තී’’ති ස ගයො 
උපසඞ් කමති, විසාරගදො හුත් වා කගථතුං න සක් ගකොති. එකච් ගචො පන 
දුස් සීගලොපි සමාගනො දප් පිගතො විය වදති, ගසොපි අජ් ඣාසගයන මඞ් කු 
ගහොතිගයව විප් පටිසාරී ාවගතො. 

සම්මූළ්ක ො ොලං ෙකරොතීති දුස් සීලස් ස හි මරණමඤ් ගච නිපන් නස ්ස 

දුස් සීලයකම් මානං සමාදාය වත් තිතට් ඨානානි ආපාථමා ච් ඡන් ති. ගසො 
උම් මීගලත් වා අත් තගනො පුත් තදාරාදිදස් සනවගසන ඉධගලොකං පස් සති, 

නිමීගලත් වා  තිනිමිත් තුපට් ඨානවගසන පරගලොකං පස් සති, තස් ස චත් තාගරො 
අපායා කම් මානුරූපං උපට් ඨහන් ති. සත් තිසගතන පහරියමාගනො විය 
අග් ගිජාලාය ආලිඞ් ගියමාගනො විය ච ගහොති. ගසො ‘‘වාගරථ වාගරථා’’ති 
විරවන් ගතොව මරති. ගතන වුත් තං ‘‘සම් මූළ් ගහො කාලං කගරොතී’’ති. 

ොයස්සකභදාති උපාදින් නකක් ඛන් ධපරිච් චා ා. පරංමරණාති තදනන් තරං 

අභිනිබ් බත් තක් ඛන් ධග්  හගණ. අථ වා ොයස්ස කභදාති ජීවිතින් ද්රියස් ස 

උපච් ගඡදා. පරංමරණාති චුතිගතො උද් ධං. අපායන් තිආදි සබ් බං නිරයගවවචනං. 
නිරගයො හි සග්  ගමොක් ඛගහතුභූතා පුඤ් ඤසඞ් ඛාතා අයා අගපතත් තා, සුඛානං 

වා ආයස ්ස ආ මනස් ස අ ාවා අපාගයො. දුක් ඛස් ස  ති පටිසරණන් ති දුග් ති, 

ගදොසබහුලතාය වා දුට් ගඨන කම් මුනා නිබ් බත් තා  තීති දුග් ති. විවසා 

නිපතන් ති එත් ථ දුක් කටකාරිගනොති විනිපාකතො, විනස ්සන් තා වා එත් ථ 

නිපතන් ති සංභිජ් ජමානඞ්  පච් චඞ්  ාති විනිපාකතො. නත් ථි එත් ථ 

අස් සාදසඤ් ඤිගතො අගයොති නිරකයො. 

අථ වා අපායග්  හගණන තිරච් ඡානගයොනිං දීගපති. තිරච් ඡානගයොනි හි 

අපාගයො සු තිගතො අගපතත් තා, න දුග්  ති මගහසක් ඛානං නා රාජාදීනං 
සම්  වගතො. දුග්  තිග්  හගණන ගපත් තිවිසයං දීගපති. ගසො හි අපාගයො ගචව 
දුග්  ති ච සු තිගතො අගපතත් තා දුක් ඛස ්ස ච  තිභූතත් තා, න තු විනිපාගතො 
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අසුරසදිසං අවිනිපතිතත් තා. ගපතමහිද් ධිකානං විමානානිපි නිබ් බත් තන් ති. 
විනිපාතග්  හගණන අසුරකායං දීගපති. ගසො හි යථාවුත් ගතනත් ගථන අපාගයො 
ගචව දුග්  ති ච සබ් බසම් පත් තිසමුස් සගයහි විනිපාතත් තා විනිපාගතොති ච 
වුච් චති. නිරයග්  හගණන පන අවීචිආදිකං අගනකප් පකාරං නිරයගමව දීගපති. 

උපපජ්ජතීති නිබ් බත් තති. 

ආනිසංසෙථා වුත් තවිපරියාගයන ගවදිතබ් බා. අයං පන විගසගසො – සීලවාති 

සමාදානවගසන සීලවා. සීලසම්පන්කනොති පරිසුද් ධං පරිපුණ් ණඤ් ච කත් වා 

සීලස ්ස සම් පාදගනන සීලසම් පන් ගනො. කභො ක්ඛන්ධන් ති ග ො රාසිං. සු තිං

සග් ං කලොෙන් ති එත් ථ සු තිග්  හගණන මනුස් ස තිපි සඞ්  ය් හති, 

සග්  ග්  හගණන ගදව ති එව. තත් ථ සුන් දරා  තීති සු ති, රූපාදීහි විසගයහි 

සුට් ඨු අග් ග ොති සග්ක ො, ගසො සබ් ගබොපි ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ගඨන කලොකෙොති. 

පාටල ාමිකෙ උපාසකෙ බහකදව රත්තිං ධම්මියා ෙථායාති අඤ් ඤායපි 
පාළිමුත් තාය ධම් මකථාය ගචව ආවසථානුගමොදනකථාය ච. තදා හි   වා 
යස් මා අජාතසත් තුනා තත් ථ පාටලිපුත් තන රං මාගපන් ගතන අඤ් ඤාසු 

 ාමනි මරාජධානීසු ගය සීලාචාරසම් පන් නා කුටුම් බිකා, ගත ආගනත් වා 
ධනධඤ් ඤානි ඝරවත් ථුගඛත් තවත් ථාදීනි ගචව පරිහාරඤ් ච දාගපත් වා 
නිගවසියන් ති, තස් මා පාටලි ාමිකා උපාසකා ආනිසංසදස් සාවිතාය විගසසගතො 
සීල රුකාති සබ් බගුණානඤ් ච සීලස් ස අධිට් ඨාන ාවගතො ගතසං පඨමං 
සීලානිසංගස පකාගසත් වා තගතො පරං ආකාස ඞ්  ං ඔතාගරන් ගතො විය 

පථගවොජං ආකඩ් ඪන් ගතො විය මහාජම් බුං මත් ථගක  ගහත් වා චාගලන් ගතො විය 
ගයොජනප් පමාණං මහාමධුං චක් කයන් ගතන පීගළත් වා සුමධුරරසං පායමාගනො 
විය ච පාටලි ාමිකානං උපාසකානං හිතසුඛාවහං පකිණ් ණකකථං 
කගථන් ගතොපි ‘‘ආවාසදානං නාගමතං  හපතගයො මහන් තං පුඤ් ඤං, තුම් හාකං 
ආවාගසො මයා පරිභුත් ගතො, භික් ඛුසඞ් ගඝන පරිභුත් ගතො, මයා ච භික් ඛුසඞ් ගඝන 

ච පරිභුත් ගත ධම් මරතගනනපි පරිභුත් ගතොගයව ගහොති, එවං තීහි රතගනහි 
පරිභුත් ගත අපරිගමගයයොව විපාගකො, අපිච ආවාසදානස් මිං දින් ගන සබ් බදානං 
දින් නගමව ගහොති, භූමට් ඨකපණ් ණසාලාය වා සාඛාමණ් ඩපස ්ස වා සඞ් ඝං 
උද් දිස ්ස කතස් ස ආනිසංගසො පරිච් ඡින් දිතුං න සක් කා. ආවාසදානානු ාගවන හි 
 ගව නිබ් බත් තමානස් සපි සම් පීළිත බ්  වාගසො නාම න ගහොති, ද් වාදසහත් ගථො 
ඔවරගකො වියස් ස මාතුකුච් ඡි අසම් බාගධොව ගහොතී’’ති එවං නානානයවිචිත් තං 
බහුං ධම් මකථං කගථත් වා – 

‘‘සීතං උණ් හං පටිහන් ති, තගතො වාළමි ානි ච; 

සරීසගප ච මකගස, සිසිගර චාපි වුට් ඨිගයො. 
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‘‘තගතො වාතාතගපො ගඝොගරො, සඤ ්ජාගතො පටිහඤ් ඤති; 

ගලණත් ථඤ් ච සුඛත් ථඤ ්ච, ඣායිතුඤ් ච විපස් සිතුං. 

‘‘විහාරදානං සඞ් ඝස ්ස, අග්  ං බුද් ගධන වණ් ණිතං; 
තස් මා හි පණ් ඩිගතො ගපොගසො, සම් පස් සං අත් ථමත් තගනො. 

‘‘විහාගර කාරගය රම් ගම, වාසගයත් ථ බහුස් සුගත; 

ගතසං අන් නඤ් ච පානඤ් ච, වත් ථගසනාසනානි ච. 

‘‘දගදයය උජභූගතසු, විප් පසන් ගනන ගචතසා; 
ගත තස ්ස ධම් මං ගදගසන් ති, සබ් බදුක් ඛාපනූදනං; 
යං ගසො ධම් මං ඉධඤ් ඤාය, පරිනිබ් බාති අනාසගවො’’ති. )චූළව. 295, 

315) – 

එවං අයම් පි ආවාසදාගන ආනිසංගසො අයම් පි ආවාසදාගන ආනිසංගසොති 

බහුගදව රත් තිං අතිගරකදියඩ් ඪයාමං ආවාසදානානිසංසං කගථසි. තත් ථ ඉමා 
 ාථාව සඞ්  හං ආරුළ් හා, පකිණ් ණකධම් මගදසනා පන සඞ්  හං න ආගරොහති. 

සන්දස්කසත්වාතිආදීනි වුත් තත් ථාගනව. 

අභික්ෙන්තාති අතික් කන් තා ද් ගව යාමා  තා. යස්සදානි තුම්ක  ොලං

මඤ්ඤථාති යස ්ස  මනස් ස තුම් ගහ කාලං මඤ් ඤථ,  මනකාගලො තුම් හාකං, 
 ච් ඡථාති වුත් තං ගහොති. කස් මා පන   වා ගත උගයයොගජසීති? අනුකම් පාය. 
තියාමරත් තිඤ් හි නිසීදිත් වා වීතිනාගමන් තානං ගතසං සරීගර ආබාගධො 
උප් පජ් ගජයය, භික් ඛුසඞ් ගඝොපි ච මහා, තස් ස සයනනිසජ් ජානං ඔකාසං ලද් ධුං 
වට් ටති, ඉති උ යානුකම් පාය උගයයොගජසි. 

සුඤ්ඤා ාරන් ති පාටිගයක් කං සුඤ් ඤා ාරං නාම තත් ථ නත් ථි. ගත කිර 
 හපතගයො තස් ගසව ආවසථා ාරස් ස එකපස් ගස පටසාණිං පරික් ඛිපාගපත් වා 
කප් පියමඤ් චං පඤ් ඤගපත් වා තත් ථ කප් පියපච් චත් ථරණානි අත් ථරිත් වා උපරි 
සුවණ් ණරජතතාරක න් ධමාලාදිදාමපටිමණ් ඩිතං විතානං බන් ධිත් වා 
 න් ධගතලපදීපං ආගරොපයිංසු ‘‘අප් ගපව නාම සත් ථා ධම් මාසනගතො වුට් ඨාය 
ගථොකං විස් සගමතුකාගමො ඉධ නිපජ් ගජයය, එවං ගනො ඉදං ආවසථා ාරං 
  වතා චතූහි ඉරියාපගථහි පරිභුත් තං දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය  විස් සතී’’ති. 
සත් ථාපි තගදව සන් ධාය තත් ථ සඞ් ඝාටිං පඤ් ඤගපත් වා සීහගසයයං කප් ගපසි. 
තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘සුඤ ්ඤා ාරං පාවිසී’’ති. තත් ථ පාදගධොවනට් ඨානගතො 
පට් ඨාය යාව ධම් මාසනා අ මාසි, එත් තගක ඨාගන  මනං නිප් ඵන් නං. 
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පටුන 

ධම් මාසනං පත් වා ගථොකං අට් ඨාසි, ඉදං තත් ථ ඨානං. ද් ගව යාගම ධම් මාසගන 
නිසීදි, එත් තගක ඨාගන නිසජ් ජා නිප් ඵන් නා. උපාසගක උගයයොගජත් වා 
ධම් මාසනගතො ඔරුය් හ යථාවුත් ගත ඨාගන සීහගසයයං කප් ගපසි. එතං ඨානං 
  වතා චතූහි ඉරියාපගථහි පරිභුත් තං අගහොසීති. 

පාටලි ාමවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුනිධවස්සොරවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

286. සුනිධවස්සොරාති )දී. නි. 2.153; උදා. අට් ඨ. 76) සුනිගධො ච 

වස් සකාගරො ච ද් ගව බ්රාහ් මණා. ම ධම ාමත්තාති ම ධරඤ් ගඤො මහාඅමච් චා, 
ම ධරට් ගඨ වා මහාමත් තා, මහතියා ඉස් සරියමත් තාය සමන් නා තාති 

ම ධමහාමත් තා. පාටල ාකම න රං මාකපන්තීති පාටලි ාමන් තසඞ් ඛාගත 
භූමිප් පගදගස න රං මාගපන් ති, පුබ් ගබ ‘‘පාටලි ාගමො’’ති ලද් ධනාමං ඨානං 

ඉදානි න රං කත් වා මාගපන් තීති අත් ගථො. වජ්ජීනං පටිබා ායාති ලිච් ඡවිරාජූනං 

ආයමුඛපච් ඡින් දනත් ථං. වත්ථූනීති ඝරවත් ථූනි ඝරපතිට් ඨාපනට් ඨානානි. 

චිත්තානි නමන්ති නිකවසනානි මාකපතුන් ති රඤ් ගඤො රාජමහාමත් තානඤ් ච 
නිගවසනානි මාගපතුං වත් ථුවිජ් ජාපාඨකානං චිත් තානි නමන් ති. ගත කිර 
අත් තගනො සිප් පානු ාගවන ගහට් ඨාපථවියං තිංසහත් ථමත් ගත ඨාගන ‘‘ඉධ 
නා ානං නිවාසපරිග්  ගහො, ඉධ යක් ඛානං, ඉධ භූතානං නිවාසපරිග්  ගහො, ඉධ 
පාසාගණො වා ඛාණුගකො වා අත් ථී’’ති ජානන් ති, ගත තදා සිප් පං ජප් පිත් වා 
තාදිසං සාරම්  ට් ඨානං පරිහරිත් වා අනාරම් ග  ඨාගන තාහි වත් ථුපරිග්  ාහිකාහි 
ගදවතාහි සද් ධිං මන් තයමානා විය තංතංග හානි මාගපන් ති. 

අථ වා ගනසං සරීගර ගදවතා අධිමුච් චිත් වා තත් ථ තත් ථ නිගවසනානි 

මාගපතුං චිත් තං නාගමන් ති. තා චතූසු ගකොගණසු ඛාණුගක ගකොට් ගටත් වා 
වත් ථුම් හි  හිතමත් ගත පටිවි ච් ඡන් ති. සද් ධානං කුලානං සද් ධා ගදවතා තථා 
කගරොන් ති, අස් සද් ධානං කුලානං අස් සද් ධා ගදවතා ච. කිං කාරණා? 

සද් ධානඤ් හි එවං ගහොති ‘‘ඉධ මනුස් සා නිගවසනං මාගපන් තා පඨමං 
භික් ඛුසඞ් ඝං නිසීදාගපත් වා මඞ්  ලං වදාගපස් සන් ති, අථ මයං සීලවන් තානං 
දස් සනං ධම් මකථං පඤ් හවිස් සජ් ජනං අනුගමොදනඤ් ච ගසොතුං ලභිස් සාම, 

මනුස් සාදානං දත් වා අම් හාකං පත් තිං දස් සන් තී’’ති. අස් සද් ධා ගදවතාපි 
‘‘අත් තගනො ඉච් ඡානුරූපං ගතසං පටිපත් තිං පස් සිතුං කථඤ් ච ගසොතුං 
ලභිස ්සාමා’’ති තථා කගරොන් ති. 
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තාවතිංකසහීති යථා හි එකස ්මිං කුගල එකං පණ් ඩිතං මනුස් සං, එකස ්මිඤ ්ච 
විහාගර එකං බහුස් සුතං භික් ඛුං උපාදාය ‘‘අසුකකුගල මනුස් සා පණ් ඩිතා, 
අසුකවිහාගර භික් ඛූ බහුස් සුතා’’ති සද් ගදො අබ් භුග්  ච් ඡති, එවගමවං සක් කං 
ගදවරාජානං විස් සකම් මඤ ්ච ගදවපුත් තං උපාදාය ‘‘තාවතිංසා පණ් ඩිතා’’ති 

සද් ගදො අබ් භුග්  ගතො. ගතනාහ ‘‘තාවතිංගසහී’’ති. කසයයථාපීතිආදිනා ගදගවහි 
තාවතිංගසහි සද් ධිං මන් ගතත් වා විය සුනිධවස ්සකාරා න රං මාගපන් තීති 
දස් ගසති. 

යාවතාඅරියංආයතනන් ති යත් තකං අරියමනුස් සානං ඔසරණට් ඨානං නාම 

අත් ථි. යාවතා වණිප්පකථොති යත් තකං වාණිජානං ආහට ණ් ඩස් ස 
රාසිවගසගනව කයවික් කයට් ඨානං නාම, වාණිජානං වසනට් ඨානං වා අත් ථි. 

ඉදං අග් න රන් ති ගතසං අරියායතනවණිප් පථානං ඉදං න රං අග්  ං 

 විස ්සති ගජට් ඨකං පාගමොක් ඛං. පුටකභදනන් ති  ණ් ඩපුටග දනට් ඨානං, 
 ණ් ඩ න් ථිකානං ගමොචනට් ඨානන් ති වුත් තං ගහොති. සකලජම් බුදීගප 
අලද් ධ ණ් ඩම් පි හි ඉගධව ලභිස් සති, අඤ් ඤත් ථ වික් කයං අ ච් ඡන් තම් පි ඉධ 
වික් කයං  ච් ඡිස් සති, තස් මා ඉගධව පුටං භින් දිස ්සතීති අත් ගථො. ආයන් ති යානි 
චතූසු ද් වාගරසු චත් තාරි, ස ායං එකන් ති එවං දිවගස දිවගස 
පඤ ්චසතසහස් සානි තත් ථ උට් ඨහිස් සන් ති, තානිස ්ස  ාවීනි ආයානි දස් ගසති. 

අග්ගිකතො වාතිආදීසු ච-කාරත් ගථො වා-සද් ගදො, අග් ගිනා ච උදගකන ච 
මිථුග ගදන ච නස ්සිස් සතීති අත් ගථො. තස් ස හි එගකො ගකොට් ඨාගසො අග් ගිනා 
නස ්සිස ්සති, නිබ් බාගපතුම් පි නං න සක් ඛිස ්සති, එකං ගකොට් ඨාසං  ඞ්  ා 
 ගහත් වා  මිස ්සති, එගකො ඉමිනා අකථිතං අමුස් ස, අමුනා අකථිතං ඉමස් ස 
වදන් තානං පිසුණවාචානං වගසන භින් නානං මනුස් සානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤග ගදන විනස් සිස් සති. 

එවං වත් වා   වා පච් චූසකාගල  ඞ්  ාතීරං  න් ත් වා කතමුඛගධොවගනො 
භික් ඛාචාරකාලං ආ මයමාගනො නිසීදි. සුනිධවස් සකාරාපි ‘‘අම් හාකං රාජා 
සමණස් ස ග ොතමස ්ස උපට් ඨාගකො, ගසො අම් ගහ උප ගත පුච් ඡිස් සති ‘සත් ථා 
කිර පාටලි ාමං අ මාසි, කිං තස් ස සන් තිකං උපසඞ් කමිත් ථ, න 
උපසඞ් කමිත් ථා’ති, ‘උපසඞ් කමිම් හා’ති ච වුත් ගත ‘නිමන් තයිත් ථ, න 
නිමන් තයිත් ථා’ති පුච් ඡිස ්සති, ‘න නිමන් තයිම් හා’ති ච වුත් ගත අම් හාකං ගදොසං 
ආගරොගපත් වා නිග්  ණ් හිස ්සති, ඉදඤ් චාපි මයං අකතට් ඨාගන න රං මාගපම, 

සමණස් ස ගඛො පන ග ොතමස් ස  ත තට් ඨාගන කාළකණ් ණිසත් තා 
පටික් කමන් ති, තං මයං න රමඞ්  ලං වාචාගපස් සාමා’’ති චින් ගතත් වා සත් ථාරං 

උපසඞ් කමිත් වා නිමන් තයිංසු. ගතන වුත් තං ‘‘අථකඛොසුනිධවස්සොරා’’තිආදි. 
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පුබ්බණ් සමයන් ති පුබ් බණ් හකාගල. නිවාකසත්වාති  ාමප් පගවසනනීහාගරන 

නිවාසනං නිවාගසත් වා කායබන් ධනං බන් ධිත් වා. පත්තචීවරමාදායාති 
පත් තඤ ්ච චීවරඤ් ච ආදියිත් වා කායපටිබද් ධං කත් වා, චීවරං පාරුපිත් වා පත් තං 
හත් ගථන  ගහත් වාති අත් ගථො. 

සීලවන්කතත්ථාති සීලවන් ගත එත් ථ අත් තගනො වසනට් ඨාගන. සඤ්ඤකතති 

කායවාචාචිත් ගතහි සඤ් ඤගත. තාසං දක්ඛිණමාදිකසති සඞ් ඝස් ස දින් ගන 

චත් තාගරො පච් චගය තාසං ඝරගදවතානං ආදිගසයයපත් තිං දගදයය. පූජිතා 

පූජයන්තීති ‘‘ඉගම මනුස් සා අම් හාකං ඤාතකාපි න ගහොන් ති, තථාපි ගනො 
පත් තිං ගදන් තීති ආරක් ඛං සුසංවිහිතං කගරොථා’’ති සුට් ඨු ආරක් ඛං කගරොන් ති. 

මානිතා මානයන්තීති කාලානුකාලං බලිකම් මකරගණන මානිතා ‘‘එගත 

මනුස් සා අම් හාකං ඤාතකාපි න ගහොන් ති, තථාපි චතුමාසඡමාසන් තගර ගනො 

බලිකම් මං කගරොන් තී’’ති මාගනන් ති උප් පන් නපරිස ්සයං හරන් ති. තකතො නන් ති 

තගතො නං පණ් ඩිතජාතිකං මනුස් සං. ඔරසන් ති උගර ඨගපත් වා සංවඩ් ඪිතං, යථා 
මාතා ඔරසං පුත් තං අනුකම් පති, උප් පන් නපරිස් සයහරණත් ථගමවස් ස වායමති, 

එවං අනුකම් පන් තීති අත් ගථො. භද්රානිපස්සතීති සුන් දරානි පස් සති. 

අනුකමොදිත්වාති ගතහි තදා පසුතපුඤ් ඤස ්ස අනුගමොදනවගසන ගතසං 
ධම් මකථං කත් වා. සුනිධවස් සකාරාපි ‘‘යා තත් ථ ගදවතා ආසුං, තාසං 

දක් ඛිණමාදිගස’’ති   වගතො වචනං සුත් වා ගදවතානං පත් තිං අදංසු. තං 

ක ොතමද්වාරංනාමඅක ොසීති තස් ස න රස් ස ගයන ද් වාගරන   වා නික් ඛමි, 

තං ග ොතමද් වාරං නාම අගහොසි.  ඞ්  ාය පන උත් තරණත් ථං 

අගනොතිණ් ණත් තා ග ොතමතිත් ථං නාම නාගහොසි. පූරාති පුණ් ණා. 

සමතිත්තිොති තීරසමං උදකස් ස තිත් තා  රිතා. ොෙකපයයාති තීගර 
ඨිතකාගකහි පාතුං සක් කුගණයයඋදකා. තීහිපි පගදහි උ ගතොකූලසමං 

පරිපුණ් ණ ාවගමව වදති. උළුම්පන් ති පාර මනත් ථාය ලහුගක දාරුදණ් ගඩ 
 ගහත් වා කවාටඵලගක විය අඤ් ඤමඤ් ඤසම් බන් ගධ කාතුං ආණිගයො 

ගකොට් ගටත් වා නාවාසඞ් ගඛගපන කතං. කුල්ලන් ති ගවළුනළාදිගක සඞ් ඝරිත් වා 
වල් ලිආදීහි කලාපවගසන බන් ධිත් වා කතං. 

එතමත්ථං විදිත්වාති එතං මහාජනස් ස  ඞ් ගුදකමත් තස් සපි ගකවලං තරිතුං 
අසමත් ථතං, අත් තගනො පන භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ච අති ම් භීරවිත් ථතං 
සංසාරමහණ් ණවං තරිත් වා ඨිත ාවඤ් ච සබ් බාකාරගතො විදිත් වා 
තදත් ථපරිදීපනං ඉමං උදානං උදාගනසි. උදාන ාථාය අත් ගථො පන 

අට් ඨකථායං දස් සිගතොගයව. තත් ථ උදෙට්ඨානස්කසතං අධිවචනන් ති 
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යථාවුත් තස ්ස යස් ස කස් සචි උදකට් ඨානස ්ස එතං අණ් ණවන් ති අධිවචනං, න 

සමුද් දස් ගසවාති අධිප් පාගයො. සරන් ති ඉධ නදී අධිප් ගපතා සරති සන් දතීති 

කත් වා.  ම්භීරං විත්ථතන් ති අ ාධට් ගඨන  ම් භීරං, 

සකලගලොකත් තයබයාපිතාය විත් ථතං. විසජ්ජාති අනාසජ් ජ අප් පත් වා එව 

පල් ලලානි ගතසං අතරණගතො. කුල්ලඤ්හිජකනො බන්ධතීති කුල් ලං බන් ධිතුං 

ආයාසං ආපජ් ජති. විනාඑව කුල්කලනාති ඊදිසං උදකං කුල් ගලන ඊදිගසන විනා 

එව. තිණ්ණා කමධාවිකනො ජනාති අරියමග්  ඤාණසඞ් ඛාතාය ගමධාය 
සමන් නා තත් තා ගමධාවිගනො බුද් ධා ච බුද් ධසාවකා ච තිණ් ණා පරතීගර 
පතිට් ඨිතා. 

සුනිධවස ්සකාරවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කෙොටි ාකමසච්චෙථාවණ්ණනා 

287. කෙොටි ාකමොති මහාපනාදස් ස රඤ් ගඤො පාසාදගකොටියං කත ාගමො, 
පතිතස ්ස පාසාදස් ස ථුපිකාය පතිට් ඨිතට් ඨාගන නිවිට් ඨ ාගමොති අත් ගථො. 

අරියසච්චානන් ති ගය පටිවිජ් ඣන් ති, ගතසං අරිය ාවකරානං සච් චානං. 

අනනුකබොධාති අබුජ් ඣගනන අජානගනන. අප්පටිකවධාති අප් පටිවිජ් ඣගනන. 

අනුකබොකධො ගචත් ථ පුබ් බ ාගියඤාණං, පටිකවකධො මග්  ඤාගණන 
අභිසමගයො. තත් ථ යස් මා අනුගබොධපුබ් බගකො පටිගවගධො අනුගබොගධන විනා 
න ගහොති, අනුගබොගධොපි එකච් ගචො පටිගවධසම් බන් ගධො 
තදු යා ාවගහතුකඤ් ච වට් ගට සංසරණං, තස් මා වුත් තං 

‘‘අනනුගබොධා…ගප.… තුම් හාකඤ් චා’’ති. තත් ථ සන්ධාවිතන් ති 

පටිසන් ධිග්  හණවගසන  වගතො  වන් තරුප මගනන සන් ධාවිතං. 

සංසරිතන් ති අපරාපරං චවනුපපජ් ජනවගසන සංසරිතං. මමඤ්කචව

තුම් ාෙඤ්චාති මයා ච තුම් ගහහි ච. අථ වා සන්ධාවිතං සංසරිතන් ති 
සන් ධාවනං සංසරණං මමඤ් ගචව තුම් හාකඤ් ච අගහොසීති එවගමත් ථ අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබො. 

සංසිතන් ති සංසරිතං. භවකනත්ති සමූ තාති දීඝරජ් ජයා බද් ධසකුණං විය 

රජ් ජහත් ගථො පුරිගසො ගදසන් තරං, තණ් හාරජ් ජයා බද් ධසත් තසන් තානං 
අභිසඞ් ඛාගරො  වන් තරං ගනති එතායාති  වගනත් ති, සා  වගතො  වං 
නයනසමත් ථා තණ් හාරජ් ජ අරියමග්  සත් ගථන සුට් ඨු හතා ඡින් නා 
අප් පවත් තිකතාති  වගනත් ති සමූහතා. 
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අම්බපාලීවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

288. යානස්ස භූමීති යත් ථ සක් කා ගහොති යානං ආරුය් හ යාගනන  න් තුං, 

අයං යානස් ස භූමි නාම. යානා පච්කචොකරොහිත්වාති විහාරස් ස 
බහිද් වාරගකොට් ඨගක යානගතො ඔගරොහිත් වා. 

ලච්ඡවීවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

289. නීලාති ඉදං සබ් බසඞ්  ාහකවචනං. නීලවණ්ණාතිආදි තස් ගසව 
වි ා දස් සනත් ථං. තත් ථ න ගතසං පකතිවණ් ගණො නීගලො, 

නීලවිගලපනවිලිත් තත් තා පගනතං වුත් තං. නීලවත්ථාති 

පටදුකූලගකොගසයයාදීනිපි ගනසං නීලාගනව ගහොන් ති. නීලාලඞ්ොරාති 
නීලමණිඅලඞ් කාගරහි නීලපුප් ගඵහි ච අලඞ් කතා. ගත කිර අලඞ් කාරා 
සුවණ් ණවිචිත් තාපි ඉන් දනීලමණිඔ ාගසහි එකනීලා විය ඛායන් ති, රථාපි 

ගනසං නීලමණිඛචිතා නීලවත් ථපරික් ඛිත් තා නීලධජනීලවම් මිගකහි 
නීලා රගණහි නීලඅස් ගසහි යුත් තා, පගතොදයට් ඨිගයොපි නීලාගයවාති ඉමිනා 

නගයන සබ් බපගදසු අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. පටිවට්කටසීති පහරි. කිස්ස කජ 

අම්බපාලීති කජ-ති ආලපනං, ග ොති අම් බපාලි කිංකාරණාති වුත් තං ගහොති. 

සා ාරන් ති එත් ථ ආහරන් ති ඉමස් මා රාජපුරිසා බලින් ති ආ ාකරො, 

තබ් භුත් තජනපගදො. ගතන සහිතං සාහාරං, සජනපදන් ති අත් ගථො. අඞ්ගුලං

කඵොකටසුන් ති අඞ් ගුලිං චාගලසුං. අම්බොයාති මාතු ාගමන. 
උපචාරවචනඤ් ගහතං, ඉත් ථීසු යදිදං අම් බකා මාතු ාගමො ජනනිකාති. 

ඔකලොකෙථාති පස් සථ. අපකලොකෙථාති අපවත් තිත් වා ඔගලොගකථ, පුනප් පුනං 

පස් සථාති අත් ගථො. උපසං රථාති උපගනථ, ඉමං ලිච් ඡවීපරිසං තුම් හාකං 
චිත් ගතන තාවතිංසසදිසං උපසංහරථ උපගනථ අල් ලීයාගපථ. යගථව තාවතිංසා 
අභිරූපා පාසාදිකා නීලාදිනානාවණ් ණා, එවමිගම ලිච් ඡවීරාජාගනොපීති 

තාවතිංගසහි සමගක කත් වා පස් සථාති අත් ගථො. 

කස ්මා පන   වා අගනකසගතහි සුත් ගතහි චක් ඛාදීනං රූපාදීසු 

නිමිත් තග්  ාහං පටිගසගධත් වා ඉධ මහන් ගතන උස් සාගහන නිමිත් තග්  ාගහ 
නිගයොගජතීති? හිතකාමතාය ගතසං භික් ඛූනං යථා ආයස් මගතො නන් දස් ස 
හිතකාමතාය සග්  සම් පත් තිදස් සනත් ථං. තත්ර කිර එකච් ගච භික් ඛූ 
ඔසන් නවීරියා, ගත සම් පත් තියා පගලොග න් ගතො ‘‘අප් පමාගදන සමණධම් මං 
කගරොන් තානං එවරූපා ඉස් සරියසම් පත් ති සුල ා’’ති සමණධම් ගම 
උස් සාහජනනත් ථං ආහ. අථ වා නයිදං නිමිත් තග්  ාගහ නිගයොජනං, ගකවලං 
පන ‘‘දිබ් බසම් පත් තිසදිසා එගතසං රාජූනං ඉස ්සරියසම් පත් තී’’ති 
අනුපුබ් බිකථාය සම් පත් තිකථනං විය දට් ඨබ් බං. 
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අනිච් චලක් ඛණවි ාවනත් ථඤ ්චාපි එවමාහ. න චිරස් ගසව හි සබ් ගබපිගම 
අජාතසත් තුස් ස වගසන විනාසං පාපුණිස් සන් ති, අථ ගනසං රජ් ජසිරිසම් පත් තිං 
දිස ්වා ඨිතභික් ඛූ ‘‘තථාරූපායපි නාම සිරිසම් පත් තියා විනාගසො 
පඤ ්ඤායිස් සතී’’ති අනිච් චලක් ඛණං  ාගවත් වා සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං 
පාපුණිස ්සන් තීති අනිච් චලක් ඛණවි ාවනත් ථං ආහ. 

අධිවාකසතූති අම් බපාලියා නිමන් තිත ාවං ඤත් වාපි කස් මා 
නිමන් ගතන් තීති? අසද් දහනතාය ච වත් තසීගසන ච. සා හි ධුත් තා ඉත් ථී 
අනිමන් ගතත් වාපි ‘‘නිමන් ගතසි’’න් ති වගදයයාති ගතසං අගහොසි. ධම් මං සුත් වා 
 මනකාගල ච නිමන් ගතත් වා  මනං නාම මනුස් සානං වත් තගමව. 

ලිච් ඡවීවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

සී කසනාපතිවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

290. අභිඤ්ඤාතාති )අ. නි. අට් ඨ. 3.8.12) ඤාතා පඤ් ඤාතා පාකටා. 

සන්ථා ාකරති මහාජනස් ස සන් ථම්  නා ාගර විස් සමනත් ථාය කගත අ ාගර. 
සා කිර සන් ථා ාරසාලා න රමජ් ගඣ අගහොසි, චතූසු ද් වාගරසු ඨිතානං 
පඤ ්ඤායති, චතූහි දිසාහි ආ තමනුස් සා පඨමං තත් ථ විස් සමිත් වා පච් ඡා 
අත් තගනො අත් තගනො ඵාසුකට් ඨානං  ච් ඡන් ති. රාජකුලානං 
රජ් ජකිච් චසන් ථරණත් ථං කතං අ ාරන් තිපි වදන් තිගයව. තත් ථ හි නිසීදිත් වා 
ලිච් ඡවීරාජාගනො රජ් ජකිච් චං සන් ථරන් ති කගරොන් ති විචාගරන් ති. 

සන්නිසින්නාති ගතසං නිසීදනත් ථංගයව පඤ් ඤත් ගතසු 

මහාරහපච් චත් ථරගණසු සමුස් සිතගසතච් ඡත් ගතසු ආසගනසු සන් නිසින් නා. 

අකනෙපරියාකයන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්තීති රාජකුලකිච් චඤ ්ගචව 

ගලොකත් ථකිරියඤ් ච විචාගරත් වා අගනගකහි කාරගණහි බුද් ධස් ස වණ් ණං 
 ාසන් ති. පණ් ඩිතා හි ගත රාජාගනො සද් ධාසම් පන් නා ගසොතාපන් නාපි 
සකදා ාමිගනොපි අනා ාමිගනොපි අරියසාවකා, ගත සබ් ගබපි ගලොකියජටං 
භින් දිත් වා බුද් ධාදීනං තිණ් ණං රතනානං වණ් ණං  ාසන් ති. 

තත් ථ තිවිගධො බුද් ධවණ් ගණො නාම චරියවණ් ගණො සරීරවණ් ගණො 
ගුණවණ් ගණොති. තත්රිගම රාජාගනො චරියාය වණ් ණං ආරභිංසු – ‘‘දුක් කරං වත 
කතං සම් මාසම් බුද් ගධන කප් පසතසහස ්සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් ගඛයයයානි දස 
පාරමිගයො දස උපපාරමිගයො දස පරමත් ථපාරමිගයොති සමතිංස පාරමිගයො 
පූගරන් ගතන ඤාතත් ථචරියං ගලොකත් ථචරියං බුද් ධත් ථචරියං මත් ථකං 
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පාගපත් වා පඤ් ච මහාපරිච් චාග  පරිච් චජන් ගතනා’’ති අඩ් ඪච් ඡක් ගකහි 
ජාතකසගතහි බුද් ධවණ් ණං කගථන් තා තුසිත වනං පාගපත් වා ඨපයිංසු. 
ධම් මස ්ස වණ් ණං  ාසන් තා පගනගත ‘‘  වතා ධම් ගමො ගදසිගතො, නිකායගතො 
පඤ ්ච නිකායා ගහොන් ති, පිටකගතො තීණි පිටකානි, අඞ්  ගතො නව අඞ්  ානි, 

ඛන් ධගතො චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධසහස ්සානී’’ති ගකොට් ඨාසවගසන ධම් මගුණං 
කථයිංසු. සඞ් ඝස් ස වණ් ණං  ාසන් තා ‘‘සත් ථු ධම් මගදසනං සුත් වා 
පටිලද් ධසද් ධා කුලපුත් තා ග ො ක් ඛන් ධඤ් ගචව ඤාතිපරිවට් ටඤ් ච පහාය 

ගසතච් ඡත් තඋපරජ් ජගසනාපතිගසට් ඨි ණ් ඩා ාරිකට් ඨානන් තරාදීනි 
අ ණයිත් වා නික් ඛම් ම සත් ථු වරසාසගන පබ් බජන් ති, ගසතච් ඡත් තං පහාය 
පබ් බජිතානං  ද් දියමහාරාජමහාකප් පිනපුක් කුසාතිආදිරාජපබ් බජිතානංගයව 
බුද් ධකාගල අසීති සහස් සානි අගහසුං, අගනකගකොටිධනං පහාය පබ් බජිතානං 
පන යසකුලපුත් තගසොණගසට් ඨිපුත් තරට් ඨපාලපුත් තාදීනං පරිච් ගඡගදො නත් ථි, 

එවරූපා ච එවරූපා ච කුලපුත් තා සත් ථු සාසගන පබ් බජන් තී’’ති 
පබ් බජ් ජාසඞ් ගඛපවගසන සඞ් ඝගුණං කථයිංසු. 

සීක ො කසනාපතීති එවංනාමගකො ගසනාය අධිපති. ගවසාලියඤ් හි සත් ත 
සහස් සානි සත් ත සතානි සත් ත ච රාජාගනො, ගත සබ් ගබපි සන් නිපතිත් වා 
සබ් ගබසං මනං  ගහත් වා ‘‘රට් ඨං විචාගරතුං සමත් ථං එකං විචිනථා’’ති 

විචිනන් තා සීහරාජකුමාරං දිස් වා ‘‘අයං සක් ඛිස ්සතී’’ති සන් නිට් ඨානං කත් වා 
තස් ස රත් තමණිවණ් ණකම් බලපරිගයොනද් ධං ගසනාපතිච් ඡත් තං අදංසු. තං 

සන් ධාය වුත් තං ‘‘සීගහො ගසනාපතී’’ති. නි ණ්ඨසාවකෙොති නි ණ් ඨස ්ස 
නාටපුත් තස් ස පච් චයදායගකො උපට් ඨාගකො. ජම් බුදීපතලස් මිඤ ්හි තගයො ජනා 
නි ණ් ඨානං අග් ගුපට් ඨාකා – නාළන් දායං උපාලි  හපති, කපිලපුගර වප් ගපො 

සක් ගකො, ගවසාලියං අයං සීගහො ගසනාපතීති. නිසින්කනො ක ොතීති 

ගසසරාජූනම් පි පරිසාය අන් තගර ආසනානි පඤ් ඤාපයිංසු, සීහස් ස පන මජ් ගඣ 
ඨාගනති තස් මිං පඤ් ඤත් ගත මහාරගහ රාජාසගන නිසින් ගනො ගහොති. 

නිස්සංසයන් ති නිබ් බිචිකිච් ඡං අද් ධා එකංගසන. න ගහගත යස් ස වා තස් ස වා 
අප් ගපසක් ඛස ්ස එවං අගනකසගතහි කාරගණහි වණ් ණං  ාසන් ති. 

කයන නි ණ්කඨො නාටපුත්කතො කතනුපසඞ්ෙමීති නි ණ් ගඨො කිර 
නාටපුත් ගතො ‘‘සචායං සීගහො කස ්සචිගදව සමණස් ස ග ොතමස් ස වණ් ණං 
කගථන් තස් ස සුත් වා සමණං ග ොතමං දස් සනාය උපසඞ් කමිස් සති, මය් හං 
පරිහානි  විස ්සතී’’ති චින් ගතත් වා පඨමතරංගයව සීහං ගසනාපතිං එතදගවොච 
‘‘ගසනාපති ඉමස් මිං ගලොගක ‘අහං බුද් ගධො අහං බුද් ගධො’ති බහූ වදන් ති, සගච 
ත් වං කඤ් චි දස් සනාය උපසඞ් කමිතුකාගමො අගහොසි, මං පුච් ගඡයයාසි, අහං ගත 
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යුත් තට් ඨානඤ් ගඤව ගපගසස් සාමි, අයුත් තට් ඨානගතො නිවාගරස් සාමී’’ති. ගසො 
තං කථං අනුස් සරිත් වා ‘‘සගච මං ගපගසස් සති,  මිස් සාමි. ගනො ගච, න 
 මිස් සාමී’’ති චින් ගතත් වා ගයන නි ණ් ගඨො නාටපුත් ගතො ගතනුපසඞ් කමි. 

අථස් ස වචනං සුත් වා නි ණ් ගඨො මහාපබ් බගතන විය බලවගසොගකන 
ඔත් ථගටො ‘‘යත් ථ දානිස් සාහං  මනං න ඉච් ඡාමි, තත් ගථව  න් තුකාගමො 
ජාගතො, හගතොහමස් මී’’ති අනත් තමගනො හුත් වා ‘‘පටිබාහනුපායමස් ස 

කරිස ්සාමී’’ති චින් ගතත් වා ‘‘කිංපනත්ව’’න් තිආදිමාහ. එවං වදන් ගතො චරන් තං 
ග ොණං තුණ් ගඩ පහරන් ගතො විය ජලමානං පදීපං නිබ් බාගපන් ගතො විය 
 ත් ත රිතං පත් තං නිකුජ් ජන් ගතො විය ච සීහස් ස උප් පන් නං පීතිං විනාගසසි. 

 මිොභිසඞ්ඛාකරොති හත් ථියානාදීනං ගයොජාපන න් ධමාලාදිග්  හණවගසන 

පවත් ගතො පගයොග ො. කසොපටිප්පස්සම්භීති ගසො වූපසන් ගතො. 

දුතියම්පිකඛොති දුතියවාරම් පි. ඉමස ්මිඤ් ච වාගර බුද් ධස් ස වණ් ණං  ාසන් තා 
තුසිත වනගතො පට් ඨාය යාව මහාගබොධිපල් ලඞ් කා දසබලස් ස ගහට් ඨා 
පාදතගලහි උපරි ගකසග් ග හි පරිච් ඡින් දිත් වා 
ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණඅසීතිඅනුබයඤ් ජනබයාමප් ප ාවගසන සරීරවණ් ණං 
කථයිංසු. ධම් මස් ස වණ් ණං  ාසන් තා ‘‘එකපගදපි එකබයඤ් ජගනපි 

අවක් ඛලිතං නාම නත් ථී’’ති සුකථිතවගසගනව ධම් මගුණං කථයිංසු. සඞ් ඝස ්ස 
වණ් ණං  ාසන් තා ‘‘එවරූපං යසසිරිවි වං පහාය සත් ථු සාසගන පබ් බජිතා න 
ගකොසජ් ජපකතිකා ගහොන් ති, ගතරසසු පන ධුතගුගණසු පරිපූරකාරිගනො හුත් වා 
සත් තසු අනුපස් සනාසු කම් මං කගරොන් ති, අට් ඨතිංස ආරම් මණවි ත් තිගයො 
වළඤ් ගජන් තී’’ති පටිපදාවගසන සඞ් ඝගුගණ කථයිංසු. 

තතියවාගර පන බුද් ධස ්ස වණ් ණං  ාසමානා ‘‘ඉතිපි ගසො   වා’’ති 

සුත් තන් තපරියාගයගනව බුද් ධගුගණ කථයිංසු, ‘‘ස් වාක් ඛාගතො   වතා 
ධම් ගමො’’තිආදිනා සුත් තන් තපරියාගයගනව ධම් මගුගණ, ‘‘සුප් පටිපන් ගනො 
  වගතො සාවකසඞ් ගඝො’’තිආදිනා සුත් තන් තපරියාගයගනව සඞ් ඝගුගණ ච 
කථයිංසු. තගතො සීගහො චින් ගතසි ‘‘ඉගමසං ලිච් ඡවීරාජකුලානං තතියදිවසගතො 
පට් ඨාය බුද් ධධම් මසඞ් ඝගුගණ කගථන් තානං මුඛං නප් පගහොති, අද් ධා 
අගනොමගුණසමන් නා ගතො ගසො   වා, ඉමං දානි උප් පන් නං පීතිං 
අවිජහිත් වාව අහං අජ් ජ සම් මාසම් බුද් ධං පස් සිස ්සාමී’’ති. අථස් ස ‘‘කිඤ් හි ගම 

කරිස ්සන් ති නි ණ් ඨා’’ති විතක් ගකො උදපාදි. තත් ථ කිඤ්හි කම ෙරිස්සන්තීති 

කිං නාම මය් හං නි ණ් ඨා කරිස් සන් ති. අපකලොකිතා වා අනපකලොකිතා වාති 
ආපුච් ඡිතා වා අනාපුච් ඡිතා වා. න හි ගම ගත ආපුච් ඡිතා 
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පටුන 

යානවාහනසම් පත් තිඉස් සරියයසවිගසසං දස් සන් ති, නාපි අනාපුච් ඡිතා 
මාගරස ්සන් ති, අඵලං එගතසං ආපුච් ඡනන් ති අධිප් පාගයො. 

දිවා දිවස්සාති දිවස් ස දිවා මජ් ඣන් හිගක අතික් කන් තමත් ගත. කවසාලයා

නියයාසීති යථා හි ගිම් හකාගල ගදගව වුට් ගඨ උදකං සන් දමානං නදිං ඔතරිත් වා 
ගථොකගමව  න් ත් වා තිට් ඨති නප් පවත් තති, එවං සීහස් ස පඨමදිවගස ‘‘දසබලං 
පස් සිස ්සාමී’’ති උප් පන් නාය පීතියා නි ණ් ගඨන පටිබාහිතකාගලො, යථා 
දුතියදිවගස ගදගව වුට් ගඨ උදකං සන් දමානං නදිං ඔතරිත් වා ගථොකං  න් ත් වා 
වාලිකාපුඤ් ජං පහරිත් වා අප් පවත් තං ගහොති, එවං සීහස් ස දුතියදිවගස ‘‘දසබලං 
පස් සිස ්සාමී’’ති උප් පන් නාය පීතියා නි ණ් ගඨන පටිබාහිතකාගලො, යථා 
තතියදිවගස ගදගව වුට් ගඨ උදකං සන් දමානං නදිං ඔතරිත් වා 
පුරාණපණ් ණසුක් ඛදණ් ඩකනළකචවරාදීනි පරිකඩ් ඪන් තං වාලිකාපුඤ් ජං 
භින් දිත් වා සමුද් දනින් නගමව ගහොති, එවං සීගහො තතියදිවගස තිණ් ණං වත් ථූනං 
ගුණකථං සුත් වා උප් පන් ගන පීතිපාගමොජ් ගජ ‘‘අඵලා නි ණ් ඨා, නිප් ඵලා 
නි ණ් ඨා, කිං ගම ඉගම කරිස් සන් ති,  මිස් සාමහං සත් ථු සන් තික’’න් ති  මනං 
අභිනීහරිත් වා ගවසාලියා නියයාසි. නියයන් ගතො ච ‘‘චිරස් සාහං දසබලස ්ස 
සන් තිකං  න් තුකාගමො ජාගතො, න ගඛො පන ගම යුත් තං අඤ් ඤාතකගවගසන 

 න් තු’’න් ති ‘‘ගය ගකචි දසබලස් ස සන් තිකං  න් තුකාගමො, සබ් ගබ 
නික් ඛමන් තූ’’ති ගඝොසනං කාගරත් වා පඤ් ච රථසතානි ගයොජාගපත් වා 
උත් තමරගථ ඨිගතො ගතහි ගචව පඤ් චහි රථසගතහි මහතියා ච පරිසාය 
පරිවුගතො  න් ධපුප් ඵචුණ් ණවාසාදීනි  ාහාගපත් වා නියයාසි. 

කයන භ වා කතනුපසඞ්ෙමීති ආරාමං පවිසන් ගතො දූරගතොව 
අසීතිඅනුබයඤ් ජනබයාමප් ප ාද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණානි ඡබ් බණ් ණා 
ඝනබුද් ධරස ්මිගයො දිස් වා ‘‘එවරූපං නාම පුරිසං එවං ආසන් ගන වසන් තං 
එත් තකං කාලං නාද් දසං, වඤ ්චිගතො වතම් හි, අලා ා වත ගම’’ති චින් ගතත් වා 
මහානිධිං දිස් වා දලිද් දපුරිගසො විය සඤ් ජාතපීතිපාගමොජ් ගජො ගයන   වා 

ගතනුපසඞ් කමි. ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාෙකරොන්තීති ග ොතා ග ොතගමන 

වුත් තකාරණස ්ස අනුකාරණං කගථන් ති. කාරණවචගනො ගහත් ථ ධම්ම-සද් ගදො 

‘‘ගහතුම් හි ඤාණං ධම් මපටිසම් භිදා’’තිආදීසු )වි . 720) විය. ොරණන් ති ගචත් ථ 
තථාපවත් තස් ස සද් දස් ස අත් ගථො අධිප් ගපගතො තස් ස පවත් තිගහතු ාවගතො. 

අත් ථප් පයුත් ගතො හි සද් දප් පගයොග ො. අනුොරණන් ති ච ගසො එවං පගරහි තථා 

වුච් චමාගනො. ස ධම්මිකෙොවාදානුවාකදොති පගරහි වුත් තකාරගණන සකාරගණො 
හුත් වා තුම් හාකං වාගදො වා තගතො පරං තස් ස අනුවාගදො වා ගකොචි 
අප් පමත් තගකොපි විඤ් ඤූහි  රහිතබ් බං ඨානං කාරණං න ආ ච් ඡති. ඉදං වුත් තං 
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ගහොති – කිං සබ් බාකාගරනපි තව වාගද  ාරය් හකාරණං නත් ථීති. 

අනබ්භක්ඛාතුොමාති න අභූගතන වත් තුකාමා. 

291-292. අත්ථි සී  පරියාකයොතිආදීනං අත් ගථො ගවරඤ් ජකණ් ගඩ 

ආ තනගයගනව ගවදිතබ් ගබො. පරකමන අස්සාකසනාති 

චතුමග්  චතුඵලසඞ් ඛාගතන උත් තමඅස ්සාගසන. අස්සාසාය ධම්මං කදකසතීති 
අස් සාසනත් ථාය සන් ථම්  නත් ථාය ධම් මං ගදගසති. ඉති   වා අට් ඨහඞ් ග හි 
සීහගසනාපතිස් ස ධම් මං ගදගසති. 

293. අනුවිච්චොරන් ති අනුවිදිත් වා චින් ගතත් වා තුලයිත් වා කාතබ් බං 

කගරොහීති වුත් ත ගහොති. සාධුක ොතීති සුන් දගරො ගහොති. තුම් හාදිසස් මිඤ ්හි මං 
දිස ්වා මං සරණං  ච් ඡන් ගත නි ණ් ඨං දිස ්වා නි ණ් ඨං සරණං  ච් ඡන් ගත ‘‘කිං 
අයං සීගහො දිට් ඨදිට් ඨගමව සරණං  ච් ඡතී’’ති  රහා උප් පජ් ජති, තස් මා 

අනුවිච් චකාගරො තුම් හාදිසානං සාධූති දස් ගසති. පටාෙංපරි කරයුන් ති ගත කිර 
එවරූපං සාවකං ලභිත් වා ‘‘අසුගකො නාම රාජා වා රාජමහාමත් ගතො වා ගසට් ඨි 
වා අම් හාකං සරණං  ගතො සාවගකො ජාගතො’’ති පටාකං උක් ඛිපිත් වා න ගර 
ගඝොගසන් තා ආහිණ් ඩන් ති. කස් මා? ‘‘එවං ගනො මහන් ත ාගවො ආවි 
 විස ්සතී’’ති ච, සගච පනස් ස ‘‘කිමහං එගත සරණං  ගතො’’ති විප් පටිසාගරො 
උප් පජ් ගජයය, තම් පි ගසො ‘‘එගතසං ගම සරණ ත ාවං බහූ ජානන් ති, දුක් කරං 
දානි පටිනිවත් තිතු’’න් ති විගනොගදත් වා න පටික් කමිස ්සතීති ච. ගතනාහ 

‘‘පටාකං පරිහගරයු’’න් ති. ඔපානභූතන් ති පටියත් තඋදපාගනො විය ඨිතං. 

කුලන් ති තව නිගවසනං. දාතබ්බං මඤ්කඤයයාසීති පුබ් ගබපි දසපි වීසතිපි 
සට් ඨිපි ජගන ආ ගත දිස් වා නත් ථීති අවත් වා ගදසි, ඉදානි මං සරණං 
 තකාරණමත් ගතගනව මා ඉගමසං ගදයයධම් මං උපච් ඡින් දිත් ථ, 

සම් පත් තානඤ් හි දාතබ් බගමවාති ඔවදති. සුතංකම තංභන්කතති කුගතො සුතං? 

නි ණ් ඨානං සන් තිකා. ගත කිර කුලඝගරසු එවං පකාගසන් ති ‘‘මයං යස් ස 
කස ්සචි සම් පත් තස් ස දාතබ් බන් ති වදාම, සමගණො පන ග ොතගමො ‘මය් හගමව 
දානං දාතබ් බං…ගප.… න අඤ් ගඤසං සාවකානං දින් නං මහප් ඵල’න් ති එවං 
වදතී’’ති. තං සන් ධාය අයං ‘‘සුතං ගම ත’’න් තිආදිමාහ. 

294. පවත්තමංසන් ති පකතියා පවත් තං කප් පියමංසං, මූලං  ගහත් වා 

අන් තරාපගණ පරිගයසාහීති අධිප් පාගයො. සම්බහලා නි ණ්ඨාති 

පඤ ්චසතමත් තා නි ණ් ඨා. ථූලං පසුන් ති ථූලං මහාසරීරං 

ග ොකණ් ණමහිංසසූකරසඞ් ඛාතං පසුං. උද්දිස්සෙතන් ති අත් තානං උද් දිසිත් වා 

කතං, මාරිතන් ති අත් ගථො. පටිච්චෙම්මන් ති එත් ථ ෙම්ම-සද් ගදො කම් මසාධගනො 
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අතීතකාලිගකොති ආහ ‘‘අත්තානං පටිච්ච ෙත’’න් ති. නිමිත් තකම් මස් ගසතං 

අධිවචනං ‘‘පටිච් ච කම් මං ඵුසතී’’තිආදීසු )ජා. 1.4.75) විය. නිමිත්තෙම්මස්සාති 

නිමිත් ත ාගවන ලද් ධබ් බකම් මස ්ස, න කරණකාරාපනවගසන. පටිච්චෙම්මං

එත්ථඅත්ථීති මංසං පටිච් චකම් මං යථා ‘‘බුද් ධං එතස් ස අත් ථීති බුද් ගධො’’ති. අථ 
වා පටිච් ච කම් මං ඵුසතීති පාඨගසගසො දට් ඨබ් ගබො, ස් වායං එතං මංසං පටිච් ච තං 
පාණවධකකම් මං ඵුසතීති අත් ගථො. තඤ් හි අකුසලං උපඩ් ඪං දායකස් ස, උපඩ් ඪං 

පටිග්  ාහකස් ස ගහොතීති ගනසං ලද් ධි. උපෙණ්ණකෙති කණ් ණමූගල. අලන් ති 

පටික් ගඛපවචනං, ගහොතු කිං ඉමිනාති අත් ගථො. න ච පන කතති එගත 
ආයස ්මන් තා දීඝරත් තං අවණ් ණකාමා හුත් වා අවණ් ණං  ාසන් තාපි 
අබ්  ාචික් ඛන් තා න ජිරිදන් ති, අබ්  ක් ඛානස් ස අන් තං න  ච් ඡන් තීති අත් ගථො. 

අථ වා ලජ් ජනත් ගථ ඉදං ජිරිදන්තීති පදං දට් ඨබ් බං, න ලජ් ජන් තීති අත් ගථො. 

සීහගසනාපතිවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙප්පියභූමිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

295. අභිලාපමත්තන් ති ගදසනාමත් තං. ආමිසඛාදනත්ථායාති තත් ථ තත් ථ 

ඡඩ් ඩිතස් ස ආමිසස් ස ඛාදනත් ථාය. අනුප්පක කයවාති පාගතොගයව. 

ඔරවසද්දන් ති මහාසද් දං. තංපන අවත්වාපීති අන්ධෙට්ඨෙථායංවුත් තනගයන 

අවත් වාපි. පි-සද් ගදන තථා වචනම් පි අනුජානාති. අට්ඨෙථාසුවුත්තනකයනාති 
ගසසඅට් ඨකථාසු වුත් තනගයන. ‘‘කප් පියකුටිං කගරොමා’ති වා, ‘කප් පියකුා’ති 
වා වුත් ගත සාධාරණලක් ඛණ’’න් ති සබ් බඅට් ඨකථාසු 

වුත් තඋස් සාවනන් තිකාකුටිකරණලක් ඛණං. චයන් ති අධිට් ඨානං. යකතො

පට්ඨායාති යගතො ඉට් ඨකගතො සිලගතො මත් තිකාපිණ් ඩගතො වා පට් ඨාය. 

පඨමිට්ඨොදීනං ක ට්ඨා න වට්ටන්තීති භිත් තියා පඨමිට් ඨකාදීනං ගහට් ඨා 
භූමියං පතිට් ඨාපියමානා ඉට් ඨකාදගයො භූමි තිකත් තා ‘‘කප් පියකුටිං 
කගරොමා’’ති වත් වා පතිට් ඨාගපතුං න වට් ටන් ති. යදි එවං භූමියං නිඛණිත් වා 
පතිට් ඨාපියමානා ථම්  ා කස ්මා තථා වත් වා පතිට් ඨාගපතුං වට් ටන් තීති ආහ 

‘‘ථම්භා පන…කප.… වට්ටන්තී’’ති. සඞ්ඝසන්තෙකමවාති වාසත් ථාය කතං 

සඞ් ඝිකගසනාසනං සන් ධාය වදති. භික්ඛුසන්තෙන් ති වාසත් ථාය එව කතං 

භික් ඛුස ්ස පුග්  ලිකගසනාසනං. මුඛසන්නිධීති ඉමිනා 
අන් ගතොවුත් ථදුක් කටගමව දීපිතං. 

කප් පියභූමිඅනුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



සාරත්ථදීපනී-3 ම ාවග් වණ්ණනාටීො   කභසජ්ජක්ඛන්ධෙං 
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පටුන 

කෙණියජටිලවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

300. කයන ආපණං තදවසරීතිආදීසු ආපණන් ති එකස් ස නි මස් ගසතං 
අධිවචනං. තස් මිං කිර නි ගම වීසති ආපණමුඛසහස් සානි වි ත් තානි අගහසුං. 
ඉති ගසො ආපණානං උස් සන් නත් තා ‘‘ආපණ’’න් ත් ගවව සඞ් ඛං  ගතො. තස් ස 
පන නි මස් ස අවිදූගර නදීතීගර ඝනච් ඡාගයො රමණීයභූමි ාග ො 

මහාවනසණ් ගඩො, තස් මිං   වා විහරති. කෙණිකයොති තස් ස නාමං. ජටිකලොති 
ආහරිමජටාධගරො තාපගසො. ගසො කිර බ්රාහ් මණමහාසාගලො, ධනරක් ඛණත් ථාය 
පන තාපසපබ් බජ් ජං සමාදාය රඤ් ගඤො පණ් ණාකාරං දත් වා භූමි ා ං  ගහත් වා 
තත් ථ අස් සමං කාගරත් වා පඤ් චහි සකටසගතහි වණිජ් ජං පගයොගජත් වා 
කුලසහස් සස් ස නිස ්සගයො හුත් වා වසති. අස් සගමපි චස් ස එගකො තාලරුක් ගඛො 
දිවගස දිවගස එකං ගසොවණ් ණමයං ඵලං මුඤ් චතීති වදන් ති. ගසො දිවා 
කාසාවානි ධාගරති, ජටා ච බන් ධති, රත් තිං කාමසම් පත් තිං අනු වති. 

පවත්තාකරොති )දී. නි. අට් ඨ. 1.285; ම. නි. අට් ඨ. 2.427; අ. නි. අට් ඨ. 3.5.192) 

පවත් තයිතාගරො, පාවචනවගසන වත් තාගරොති අත් ගථො. කයසන් ති ගයසං 

සන් තකං. මන්තපදන් ති මන් තසද් ගද බහිකත් වා රගහො  ාසිතබ් බට් ගඨන මන් තා 

එව තංතංඅත් ථපටිපත් තිගහතුතාය පදන් ති මන් තපදං, ගවදවචනං. ගීතන් ති 
අට් ඨකාදීහි දසහි ගපොරාණබ්රාහ් මගණහි උදාත් තානුදාත් තාදිසරසම් පත් තිවගසන 

සජ් ඣායිතං. පවුත්තන් ති පාවචනවගසන අඤ් ගඤසං වුත් තං, වාචිතන් ති 

අත් ගථො. සමිහිතන් ති සමුපබූළ් හං රාසිකතං, 
ඉරුගවදයජගවදසාමගවදාදිවගසන තත් ථාපි පච් ගචකං මන් තබ්රාහ් මණාදිවගසන 

සජ් ඣායනවාචකාදිවගසන ච පිණ් ඩං කත් වා ඨපිතන් ති අත් ගථො. 

තදනු ායන්තීති එතරහි බ්රාහ් මණා තං ගතහි පුබ් ගබ ගීතං අනු ායන් ති 

අනුසජ් ඣායන් ති. තදනුභාසන්තීති තං අනු ාසන් ති, ඉදං පුරිමස් ගසව ගවවචනං. 

භාසිතමනුභාසන්තීති ගතහි  ාසිතං සජ් ඣායිතං අනුසජ් ඣායන් ති. 

වාචිතමනුවාකචන්තීති ගතහි අඤ් ගඤසං වාචිතං අනුවාගචන් ති. කසයයථිදන් ති 

ගත කතගමති අත් ගථො. අට්ඨකෙොතිආදීනි ගතසං නාමානි. ගත කිර 
දිබ් බචක් ඛුපරි ණ් ගඩන යථාකම් මූප ඤාගණන සත් තානං කම් මස ්සකතාදිං 
පුබ් ගබනිවාසඤාගණන අතීතකප් ගප බ්රාහ් මණානං මන් තජ් ගඣනවිධිඤ් ච 
ඔගලොගකත් වා පරූපඝාතං අකත් වා කස් සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස   වගතො 
වට් ටසන් නිස ්සිගතන වචගනන සහ සංසන් දිත් වා මන් ගත  න් ගථසුං. අපරාපගර 
පන ඔක් කාකරාජකාලාදීසු උප් පන් නබ්රාහ් මණා පාණාතිපාතාදීනි පක් ඛිපිත් වා 
තගයො ගවගද භින් දිත් වා බුද් ධවචගනන සද් ධිං විරුද් ගධ අකංසු. රත් තිග ොජනං 

රත් ති, තගතො උපරතාති රත්තූපරතා. අතික් කන් ගත මජ් ඣන් හිගක යාව 

සූරියත් ථඞ්  මනා ග ොජනං විකාලග ොජනං නාම, තගතො විරතත් තා විරතා
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පටුන 

විොලකභොජනා. පටියාදාකපත්වාති සප් පිමධුසක් කරාදීහි ගචව මරිගචහි ච 
සුසඞ් ඛතං පානං පටියාදාගපත් වා. 

‘‘ම ාකඛොකෙණියභික්ඛුසඞ්කඝො’’ති කස ්මා   වා පුනප් පුනං පටික් ඛිපි? 

තිත් ථියානං පටික් ගඛපපසන් නතාය. තිත් ථියා හි ‘‘අගහො වතායං අප් පිච් ගඡො, 
ගයො නිමන් තියමාගනොපි න සාදියතී’’ති උපනිමන් තියමානස ්ස පටික් ගඛගප 
පසීදන් තීති ගකචි, අකාරණඤ් ගචතං. නත් ථි බුද් ධානං පච් චයගහතු එවරූපං 
ගකොහඤ් ඤං, අයං පන අඩ් ඪගතලසානි භික් ඛුසතානි දිස් වා එත් තකානංගයව 
භික් ඛං පටියාගදස් සති, ස් ගවව ගසගලො බ්රාහ් මගණො තීහි පුරිසසගතහි සද් ධිං 
පබ් බජිස් සති, අයුත් තං ගඛො පන නවගක අඤ් ඤගතො ගපගසත් වා ඉගමගහව 
සද් ධිං  න් තුං, ඉගම වා අඤ් ඤගතො ගපගසත් වා නවගකහි සද් ධිං  න් තුං. අථාපි 
සබ් ගබව  ගහත් වා  මිස් සාමි, භික් ඛාහාගරො නප් පගහොස් සති. තගතො භික් ඛූසු 
පිණ් ඩාය චරන් ගතසු මනුස් සා උජ් ඣායිස ්සන් ති ‘‘චිරස ්සම් පි ගකණිගයො සමණං 
ග ොතමං නිමන් ගතත් වා යාපනමත් තං දාතුං නාසක් ඛී’’ති, සයඤ් ච විප් පටිසාරී 
 විස ්සති. පටික් ගඛගප පන කගත ‘‘සමගණො ග ොතගමො පුනප් පුනං ‘ත් වඤ ්ච 
බ්රාහ් මගණසු අභිප් පසන් ගනො’ති බ්රාහ් මණානං නාමං  ණ් හාතී’’ති චින් ගතත් වා 
බ්රාහ් මගණපි නිමන් ගතතුකාගමො  විස් සති, තගතො බ්රාහ් මගණ පාටිගයක් කං 
නිමන් ගතස් සති, ගත ගතන නිමන් තිතා භික් ඛූ හුත් වා භුඤ් ජිස ්සන් ති, එවමස ්ස 

සද් ධා අනුරක් ඛිතා  විස් සතීති පුනප් පුනං පටික් ඛිපි. කිඤ්චාපි කඛො කභො

ක ොතමාති ඉමිනා ඉදං දීගපති ‘‘ග ො ග ොතම, කිං ජාතං, යදි අහං බ්රාහ් මගණසු 
අභිප් පසන් ගනො, අධිවාගසතු  වං ග ොතගමො, අහං බ්රාහ් මණානම් පි දාතුං 

සක් ගකොමි තුම් හාකම් පී’’ති. ඨකපත්වා ධඤ්ඤඵලරසන් ති එත් ථ 

තණ් ඩුලගධොවගනොදකම් පි ධඤ ්ඤරගසොගයවාති වදන් ති. අනුජානාමි, භික්ඛකව, 

උච්ඡුරසන් ති එත් ථ නික් කසගටො උච් ඡුරගසො සත් තාහකාලිගකොති ගවදිතබ් බං. 

ඉමාහි  ාථාහීති )ම. නි. අට් ඨ. 2.400) ඉමාහි ගකණියස් ස චිත් තානුකූලාහි 

 ාථාහි. තත් ථ අග් ගිපරිචරියං විනා බ්රාහ් මණානං යඤ් ඤා ාවගතො 

‘‘අග්ගිහත්තමුඛායඤ්ඤා’’ති වුත් තං, අග් ගිහුත් තගසට් ඨා අග් ගිජහනප් පධානාති 
අත් ගථො. බ්රාහ් මණා හි ‘‘අග් ගිමුඛා ගදවා’’ති අග් ගිජහනපුබ් බකං යඤ් ඤං 
විදහන් ති. ගවගද සජ් ඣායන් ගතහි පඨමං සජ් ඣායිතබ් බගතො සාවිත් තී 
‘‘ඡන් දගසො මුඛ’’න් ති වුත් තා, සාවිත් තී ගවදස් ස පුබ් බඞ්  මාති අත් ගථො 
තංපුබ් බකත් තා ගවදසවනස් ස. මනුස් සානං ගසට් ඨ ාවගතො රාජා ‘‘මුඛ’’න් ති 
වුත් ගතො. ඔ ාහන් තීනං නදීනං ආධාර ාවගතො  න් තබ් බට් ඨාන ාගවන 
පටිසරණගතො ච සා ගරො ‘‘මුඛ’’න් ති වුත් ගතො. චන් දසමාගයොග න ‘‘අජ් ජ 
කත් තිකා, අජ් ජ ගරොහිණී’’ති සඤ් ඤායනගතො නක් ඛත් තානි අභි විත් වා 
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ආගලොකකරණගතො නක් ඛත් ගතහි අතිවිගසසගසොම් ම ාවගතො ච 

‘‘නක් ඛත් තානං මුඛං චන් ගදො’’ති වුත් තං. ‘‘දීපසිඛා අග් ගිජාලා 
අසනිවිචක් ක’’න් ති එවමාදීනං තපන් තානං විජ් ජලතානං අග්  ත් තා ආදිච් ගචො 
‘‘තපතං මුඛ’’න් ති වුත් ගතො. දක් ඛිගණයයානං පන අග්  ත් තා විගසගසන තස් මිං 
සමගය බුද් ධප් පමුඛං සඞ් ඝං සන් ධාය ‘‘පුඤ් ඤං ආකඞ් ඛමානානං, සඞ් ගඝො ගව 
යජතං මුඛ’’න් ති වුත් තං. ගතන සඞ් ගඝො පුඤ් ඤස් ස ආයමුඛං 
අග්  දක් ඛිගණයය ාගවනාති දස් ගසති. 

ගකණියජටිලවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කරොජමල්ලවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

301. ගරොජවත් ථුම් හි වි ාකරොති  න් ධකුටිං සන් ධාය ආහංසු. අතරමාකනොති 
අතුරන් ගතො, සණිකං පදප් පමාණට් ඨාගන පදං නික් ඛිපන් ගතො වත් තං කත් වා 
සුසම් මට් ඨං මුත් තාදලසින් දුවාරසන් ථරසදිසං වාලිකං අවිනාගසන් ගතොති 

අත් ගථො. ආළින්දන් ති පමුඛං. උක්ොසිත්වාති උක් කාසිතසද් දං කත් වා. 

අග් ළන් ති කවාටං. ආකෙොකටහීති අග්  නගඛන ඊසකං කුඤ් චිකඡිද් දසමීගප 
ගකොගටහීති වුත් තං ගහොති. ද් වාරං කිර අතිඋපරි අමනුස් සා, අතිගහට් ඨා 
තිරච් ඡානජාතිකා ගකොගටන් ති, තථා අගකොගටත් වා මජ් ගඣ ඡිද් දසමීගප 

මනුස් සා ගකොගටන් ති, ඉදං ද් වාරගකොටකවත් තන් ති දීගපන් තා වදන් ති. විවරි 

භ වා ද්වාරන් ති න   වා උට් ඨාය ද් වාරං විවරි, විවරතූති පන හත් ථං පසාගරසි. 
තගතො ‘‘  වා තුම් ගහහි අගනකාසු කප් පගකොාසු දානං දදමාගනහි න සහත් ථා 
ද් වාරවිවරණකම් මං කත’’න් ති සයගමව ද් වාරං විවටං. තං පන යස් මා   වගතො 
මගනන විවටං, තස් මා ‘‘විවරි   වා ද් වාර’’න් ති වුත් තං. 

ගරොජමල් ලවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වුඩ්ඪපබ්බජිතවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

303. ආතුමාවත් ථුම් හි අඤ්ඤතකරො වුඩ්ඪපබ්බජිකතොති සු ද් ගදො නාම 

අඤ ්ඤතගරො භික් ඛු වුඩ් ඪකාගල පබ් බජිතත් තා ‘‘වුඩ් ඪපබ් බජිගතො’’ති වුත් ගතො. 

ද්කවදාරොති සාමගණරභූමියං ඨිතා ද් ගව පුත් තා. නාළියාවාපකෙනාති නාළියා 

ගචව ථවිකාය ච. සං රිංසූති යස් මා මනුස් සා ගත දාරගක මඤ් ජ ාණිගන 
පටි ානවන් ගත දිස් වා කාගරතුකාමාපි අකාගරතුකාමාපි කාගරන් තිගයව, 

කතකාගල ච ‘‘කිං  ණ් හිස ්සථ තාතා’’ති පුච් ඡන් ති. ගත වදන් ති ‘‘න අම් හාකං 
අඤ ්ගඤන ගකනචි අත් ගථො, පිතා පන ගනො   වගතො ආ තකාගල යාගුදානං 
කාතුකාගමො’’ති. තං සුත් වා මනුස ්සා අපරි ගණත් වාව යං ගත සක් ගකොන් ති 
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හරිතුං, සබ් බං ගදන් ති. යම් පි න සක් ගකොන් ති, මනුස ්ගසහි ගපගසන් ති. තස් මා 
ගත දාරකා බහුං ගලොණම් පි ගතලම් පි සප් පිම් පි තණ් ඩුලම් පි ඛාදනීයම් පි 

සංහරිංසු. 

ආතුමායං වි රතීති ආතුමං නිස් සාය විහරති. භුසා ාකරති භුසමගය 
අ ාරගක. තත් ථ කිර මහන් තං පලාලපුඤ් ජං අබ්  න් තරගතො පලාලං 
නික් කඩ් ඪිත් වා සාලාසදිසං පබ් බජිතානං වසනගයොග්  ට් ඨානසදිසං කතං, තදා 
  වා තත් ථ වසි. අථ   වති ආතුමං ආ න් ත් වා භුසා ාරකං පවිට් ගඨ සු ද් ගදො 
සායන් හසමයං  ාමද් වාරං  න් ත් වා මනුස් ගස ආමන් ගතසි ‘‘උපාසකා නාහං 
තුම් හාකං සන් තිකා අඤ් ඤං කිඤ් චි පච් චාසීසාමි, මය් හං දාරගකහි 
ආනීතගතලාදීනිගයව සඞ් ඝස් ස පගහොන් ති, හත් ථකම් මමත් තං ගම ගදථා’’ති. 
කිං,  න් ගත, කගරොමාති? ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච  ණ් හථා’’ති සබ් බූපකරණානි 
 ාගහත් වා විහාගර උද් ධනානි කාගරත් වා එකං කාළකං කාසාවං නිවාගසත් වා 
තාදිසගමව පාරුපිත් වා ‘‘ඉදං කගරොථ, ඉදං කගරොථා’’ති සබ් බරත් තිං 
විචාගරන් ගතො සතසහස් සං විස ්සජ් ගජත් වා ග ොජ් ජයාගුඤ් ච මධුග ොළකඤ් ච 

පටියාදාගපසි. කභොජ්ජයාගු නාම පඨමං භුඤ් ජිත් වා පාතබ් බයාගු, තත් ථ 
සප් පිමධුඵාණිතමච් ඡමංසපුප් ඵඵලරසාදි යංකිඤ් චි ඛාදනීයං නාම, සබ් බං පවිසති, 

කීළිතුකාමානං සීසමක් ඛනගයොග්  ා ගහොති සු න් ධ න් ධා. 

අථ   වා කාලස් ගසව සරීරපටිජග්  නං කත් වා භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුගතො 
පිණ් ඩාය චරිතුං ආතුම ාමන රාභිමුගඛො පායාසි. මනුස් සා තස් ස ආගරොගචසුං 
‘‘  වා පිණ් ඩාය  ාමං පවිසති, තයා කස ්ස යාගු පටියාදිතා’’ති. ගසො 
යථානිවත් ථපාරුගතගහව ගතහි කාළකකාසාගවහි එගකන හත් ගථන දබ් බිඤ් ච 
කටච් ඡුඤ ්ච  ගහත් වා බ් රහ ්මා විය දක් ඛිණජාණුමණ් ඩලං භූමියං 
පතිට් ඨාගපත් වා වන් දිත් වා ‘‘පටිග්  ණ් හාතු ගම,  න් ගත,   වා යාගු’’න් ති ආහ. 

ගතන වුත් තං ‘‘අථ කඛො කසො වුඩ්ඪපබ්බජිකතො තස්සා රත්තියා අච්චකයන

බහතරංයාගුං පටියාදාකපත්වාභ වකතොඋපනාකමසී’’ති. ජානන්තාපිතථා තා 

පුච්ඡන්තීතිආදි වුත් තනයගමව. කුතායන් ති කුගතො අයං. ගසසගමත් ථ 
උත් තානගමව. 

304. දසභා ං දත්වාති දසම ා ං දත් වා. ගතගනවාහ ‘‘දස කෙොට්ඨාකස

ෙත්වාඑකෙොකෙොට්ඨාකසොභූමිසාමිොනංදාතබ්කබො’’ති. 

වුඩ් ඪපබ් බජිතවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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චතුම ාපකදසෙථාවණ්ණනා 

305. පරිමද්දන්තාති උපපරික් ඛන් තා. පත් තුණ් ණගදගස සඤ් ජාතවත් ථං 

පත්තුණ්ණං. ගකොගසයයවිගසගසොති හි අභිධානගකොගස වුත් තං. චීනගදගස 

ගසොමාරගදගස ච සඤ් ජාතවත් ථානි චීනකසොමාරපටානි. පත් තුණ් ණාදීනි තීණි 

ගකොගසයයස් ස අනුගලොමානි පාණගකහි කතසුත් තමයත් තා. ඉද්ධිමයිෙං 
එහිභික් ඛූනං පුඤ් ඤිද් ධියා නිබ් බත් තචීවරං. තං ගඛොමාදීනං අඤ් ඤතරං ගහොතීති 

ගතසංගයව අනුගලොමං. ගදවතාහි දින් නචීවරං කදවදත්තියං. තං කප් පරුක් ගඛ 
නිබ් බත් තං ජාලිනීගදවකඤ් ඤාය අනුරුද් ධත් ගථරස ්ස දින් නවත් ථසදිසං. තම් පි 

ගඛොමාදීනඤ ්ගඤව අනුගලොමං ගහොති ගතසු අඤ ්ඤතර ාවගතො. ද්කව පටා

කදසනාකමකනව වුත්තාති ගතසං සරූපදස ්සනපරගමතං, නාඤ ්ඤං 

නිවත් තනපරං පත් තුණ් ණපටස ්සපි ගදසනාගමගනව වුත් තත් තා. තුම්බාති 

 ාජනානි. ඵලතුම්කබොති ලාබුආදි. උදෙතුම්කබොති උදකුක් ඛිපනකකුටගකො. 

කිලඤ්ජච්ඡත්තන් ති ගවළුවිලීගවහි වායිත් වා කතඡත් තං. සම්භින්නරසන් ති 

සම් මිස ්සිතරසං. පානෙංපටිග් හිතංක ොතීති අම් බපානාදිපානකං පටිග්  හිතං 

ගහොති, තං විකාගලපි කප් පති අසම් භින් නරසත් තා. කතන තදහපටිග් හිකතන

සද්ධින් ති ගතන සත් තාහකාලිගකන තදහුපටිග්  හිගතන සද් ධිං. ගසසගමත් ථ 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

චතුමහාපගදසකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ග සජ් ජක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. ෙථිනක්ඛන්ධෙං 

ෙථිනානුජානනෙථාවණ්ණනා 

306. කථිනක් ඛන් ධගක සීසවකසනාති පධානඞ්  වගසන. ‘‘ෙථිනන් ති 

පඤ ්චානිසංගස අන් ගතොකරණසමත් ථතාය ථිරන් ති අත් ගථො’’ති  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. ‘‘කසො කනසං භවිස්සතී’’ති යුජ්ජතීති ‘‘ගසො තුම් හාක’’න් ති අවත් වා 

‘‘ගනස’’න් ති වචනං යුජ් ජති. කය අත්ථතෙථිනාති න ගකවලං තුම් හාකගමව, 

ගය අඤ් ගඤපි අත් ථතකථිනා, ගතසම් පි  විස් සතීති අත් ගථො. අනාමන්කතත්වා

චරණන් ති චාරිත් තසික් ඛාපගද වුත් තනගයන අනාපුච් ඡිත් වා කුගලසු චරණං. 

මතෙචීවරන් ති මතස් ස සන් තකං චීවරං. තතු්රප්පාකදන ආභතන් ති 
විහාරසන් තගකන ගඛත් තවත් ථුආදිනා ආනීතං. 

පඨමපවාරණාය පවාරිතාති ඉදං වස් සච් ගඡදං අකත් වා 
වස් සංවුත් ථ ාවසන් දස් සනත් ථං වුත් තං අන් තරාගයන අප් පවාරිතානම් පි 

වුත් ථවස් සානං කථිනත් ථාරසම්  වගතො. ගතගනව ‘‘අප් පවාරිතා වා’’ති අවත් වා 
‘‘ඡින් නවස ්සා වා පච් ඡිමිකාය උප තා වා න ල න් තී’’ති එත් තකගමව වුත් තං. 

අඤ්ඤස්මිං වි ාකර වුත්ථවස්සාපි න ලභන්තීති නානාසීමාය අඤ ්ඤස ්මිං 
විහාගර වුත් ථවස ්සා ඉමස් මිං විහාගර කථිනත් ථාරං න ල න් තීති අත් ගථො. 

ඛලමක්ඛිතසාටකෙොති අහතවත් ථං සන් ධාය වුත් තං. දානෙම්මවාචාති 

කථිනදුස් සදානකම් මවාචා. අොතුං න ලබ්භතීති ඉමිනා අනාදරිගයන 

අකගරොන් තස් ස දුක් කටන් ති දීගපති. ෙම්මවාචා පන එොකයව වට්ටතීති 
කථිනත් ථාරසාටකස ්ස දානකාගල වුත් තා එකාගයව කම් මවාචා වට් ටති. පුන 
තස් ස අඤ් ඤස ්මිං වත් ගථ දියයමාගන කම් මවාචාය දාතබ් බකිච් චං නත් ථි, 

අපගලොකනගමව අලන් ති අධිප් පාගයො. 

308. ම ාභූමිෙන් ති මහාවිසයං, චතුවීසතිආකාරවන් තතාය 

මහාවිත් ථාරිකන් ති වුත් තං ගහොති. පඤ්චෙන් ති පඤ ්චඛණ් ඩං. එස නගයො 

ගසගසසුපි. පඨමචිමිලොති කථිනවත් ථගතො අඤ් ඤා අත් තගනො පකතිචිමිලිකා. 

‘‘කුච්ඡිචිමිලෙංෙත්වාසිබ්බිතමත්කතනාති ථිරජිණ් ණානං චිමිලිකානං එකගතො 

කත් වා සිබ් බනස ්ගසතං අධිවචන’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ම ාපච්චරියං 

කුරුන්දියඤ්ච ‘‘වුත් තවචනනිදස් සනං බයඤ් ජගන එව ග ගදො, අත් ගථ නත් ථීති 

දස් සනත් ථං කත’’න් ති වදන් ති. පිට්ඨිඅනුවාතාකරොපනමත්කතනාති දීඝගතො 

අනුවාතස ්ස ආගරොපනමත් ගතන. කුච්ඡිඅනුවාතාකරොපනමත්කතනාති පුථුලගතො 
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අනුවාතස ්ස ආගරොපනමත් ගතන. සාරුප්පං ක ොතීති සමණසාරුප් පං ගහොති. 

රත්තිනිස්සග්ගිකයනාති රත් තිඅතික් කන් ගතන. 

කථිනානුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආදායසත්තොදිෙථාවණ්ණනා 

311. අයන් ති ආසාවච් ගඡදිගකො කථිනුද් ධාගරො. ඉධ න වුත්කතොති පාළියං 

මාතිකාපද ාජගන සවනන් තිකානන් තරං න වුත් ගතො. තත්ථාති තස් මිං 
සීමාතික් කන් තිගක කථිනුද් ධාගර. ‘‘සීමාතික් කන් තිගකො නාම 

චීවරකාලසීමාතික් කන් තිගකො’’ති කෙනචි වුත් තං. ‘‘බහිසීමායං 
චීවරකාලසමයස් ස අතික් කන් තත් තා සීමාතික් කන් තිගකො’’ති අයං අම් හාකං 
ඛන් ති. සහුබ්  ාගර ‘‘ගසො කතචීවගරො’’ති පාගඨො දිස ්සති, එවඤ් ච සති 
චීවරපලිගබොගධො පඨමං ඡිජ් ජතීති විඤ් ඤායති, ඉධ පන පරිවාරපාළියඤ් ච 
‘‘ද් ගව පලිගබොධා අපුබ් බං අචරිමං ඡිජ් ජන් තී’’ති )පරි. 415) වචනගතො තං න 
සගමති, තස් මා වීමංසිතබ් බගමත් ථ කාරණං. 

312. ‘‘සමාදායවාගරො ආදායවාරසදිගසො, උපසග්  මත් තගමත් ථ 

විගසගසො’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ගකචි පන ‘‘සබ් බං අත් තගනො පරික් ඛාරං 
අනවගසගසත් වා පක් කමන් ගතො ‘සමාදාය පක් කමතී’ති වුච් චතී’’ති වදන් ති. පුන 

සමාදායවාගරපි ගතගයව දස් සිතාති සම් බන් ගධො. විප් පකතචීවගර 

පක් කමනන් තිකස ්ස කථිනුද් ධාරස ්ස අසම්  වගතො ‘‘යථාසම්භව’’න් ති වුත් තං. 
පක් කමනන් තිගකො හි කථිනුද් ධාගරො නිට් ඨිතචීවරස ්ගසව වගසන වුත් ගතො 
‘‘භික් ඛු අත් ථතකථිගනො කතචීවරං ආදාය පක් කමතී’’ති වුත් තත් තා, තස් මා ගසො 
විප් පකතචීවගරො න සම්  වතීති ඡගළව උබ්  ාරා තත් ථ දස් සිතා. 

තත්රායං ආදිගතො පට් ඨාය වාරවි ාවනා – ආදායවාරා සත් ත, තථා 
සමාදායවාරාති ද් ගව සත් තකවාරා, තගතො පක් කමනන් තිකං වජ් ගජත් වා 
විප් පකතචීවරස් ස ආදායසමාදායවාරවගසන ද් ගව ඡක් කවාරා, තගතො පරං 
නිට් ඨානසන් නිට් ඨානනාසනන් තිකානං වගසන තීණි තිකානි දස් සිතානි. තත් ථ 
පඨමත් තිකං අන් ගතොසීමායං ‘‘පච් ගචස ්සං න පච් ගචස ්ස’’න් ති ඉමං විධිං 
අනාමසිත් වා බහිසීමායගමව ‘‘න පච් ගචස් ස’’න් ති පවත් තං, තස් මා 
පක් කමනන් තිකසීමාතික් කන් තිකසඋබ්  ාරා තත් ථ න යුජ් ජන් ති. දුතියත් තිකං 

අන් ගතොසීමායං ‘‘න පච් ගචස ්ස’’න් ති පවත් තං. තතියත් තිකං අනධිට්ඨිත-පගදන 

විගසගසත් වා පවත් තං, අත් ථගතො පඨමත් තිගකන සගමති. අනධිට්ඨිකතනාති ච 
‘‘පච් ගචස් සං න පච් ගචස ්ස’’න් ති එවං අනධිට් ඨිගතන, අනියමිගතනාති අත් ගථො. 
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තතියත් තිකානන් තරං චතුත් ථත් තිකං සම්  වන් තං අන් ගතොසීමායං 
‘‘පච් ගචස් ස’’න් ති වචනවිගසගසන සම්  වති. තථා ච ගයොජියමානං ඉතගරහි 

සවනන් තිකාදීහි අවිරුද් ධං ගහොතීති චතුත් ථත් තිකං අහුත් වා ඡක් කං ජාතන් ති 

ගවදිතබ් බං. එවං තීණි තිකානි එකං ඡක් කඤ් චාති පඨමං පන් නරසකං 
ගවදිතබ් බං. 

316-320. තගතො ඉදගමව පන් නරසකං උපසග්  විගසගසන දුතියං 
සමාදායපන් නරසකං නාම කතං. පුන ‘‘විප් පකතචීවරං ආදායා’’ති තතියං 
පන් නරසකං, ‘‘සමාදායා’’ති චතුත් ථං පන් නරසකං දස් සිතන් ති එවං චත් තාරි 
පන් නරසකානි ගවදිතබ් බානි. තත් ථ පඨමදුතිගයසු පන් නරසගකසු සබ් ගබන 
සබ් බං අකතචීවරං අධිප් ගපතං, ඉතගරසු ද් වීසු විප් පකතන් ති ගවදිතබ් බං. තගතො 
පරං ‘‘චීවරාසාය පක් කමතී’’තිආදිනා නගයන 

නිට් ඨානසන් නිට් ඨානනාසනආසාවච් ගඡදිකවගසන එගකො වාගරොති ඉදගමකං 
චතුක් කං ජාතං, තස් මා පුබ් ගබ වුත් තානි තිකානි ආසාවච් ගඡදිකානි තීණි ච 
තිකානීති එතං අනාසායද් වාදසකන් ති ගවදිතබ් බං. තදනන් තගර 
ආසායද් වාදසගක කිඤ් චාපි පඨමං ද් වාදසකං ලබ්  ති, තථාපි තං 
නිබ් බිගසසන් ති තගමකං ද් වාදසකං අවුත් තසිද් ධං කත් වා විගසසගතො දස් ගසතුං 
ආදිගතො පට් ඨාය ‘‘අන් ගතොසීමායං පච් ගචස ්ස’’න් ති වුත් තං. තං දුතියචතුක් ගක 
‘‘ගසො බහිසීම ගතො සුණාතී’’තිආදිවචනස් ස තතියචතුක් ගක 
සවනන් තිකාදීනඤ් ච ඔකාසකරණත් ථන් ති ගවදිතබ් බං. ඉදං පන ද් වාදසකං 
අනාසායවගසනපි ලබ්  මානං ඉමිනා අවුත් තසිද් ධං කත් වා න දස් සිතන් ති 
ගවදිතබ් බං. එවගමත් ථ ද් ගව ද් වාදසකානි උද් ධරිතබ් බානි. කරණීයද් වාදසගකපි 
යථාදස් සිතං අනාසායද් වාදසකං අවුත් තසිද් ධං ආසායද් වාදසකඤ් චාති ද් ගව 
ද් වාදසකානි උද් ධරිතබ් බානි. 

321-322. යස් මා දිසං මිකනවගක ‘‘දිසං මිගකො පක් කමතී’’ති වචගනගනව 
‘‘න පච් ගචස ්ස’’න් ති ඉදං අවුත් තසිද් ධගමව, තස් මා තං න වුත් තං. එත් තාවතා ච 

ආවාසපලිගබොධා ාගවො දස් සිගතො. චීවරපටිවීසං අපවිලායමාකනොති ඉමිනා 

චීවරපලිගබොධසමඞ් ගිතමස් ස දස් ගසති. තත් ථ චීවරපටිවීසන් ති අත් තගනො 

පත් තබ් බචීවර ා ං. අපවිලායමාකනොති ආකඞ් ඛමාගනො. තස් ස චීවරලාග  සති 
වස් සංවුත් ථාවාගස නිට් ඨානසන් නිට් ඨානනාසනන් තිකානං වගසන එකං තිකං, 
ගතසංගයව වගසන අන් තරාමග් ග  එකං,  තට් ඨාගන එකන් ති තිණ් ණං 
තිකානං වගසන එකං නවකං ගවදිතබ් බං. 

324. තගතො පරං 
නිට් ඨානසන් නිට් ඨානනාසනන් තිකසීමාතික් කන් තිකසඋබ්  ාරානං වගසන 
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  311 

පටුන 

ඵාසුවිහාරපඤ් චකං වුත් තං. ගසසගමත් ථ පාළිගතො අට් ඨකථාගතො ච 

සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ආදායසත් තකාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කථිනක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. චීවරක්ඛන්ධෙං 

ජීවෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

329-330. චීවරක් ඛන් ධගක ෙම්මවිපාෙන් ති කම් මජගරො ං. සංයමස්සාති 

ආනිසංසස ්ස, උපගයො ත් ගථ ගචතං සාමිවචනං. 

පජ්කජොතරාජවත්ථුෙථාදිවණ්ණනා 

334-336. විච්ඡිෙස්ස ජාකතොති තස් ස කිර මාතුයා උතුසමගය සයන තාය 

විච් ඡිගකො නාභිප් පගදසං ආරුළ් ගහො, සා තස් ස සම් ඵස් ගසන  බ්  ං  ණ් හි. තං 

සන් ධාය වුත් තං ‘‘විච් ඡිකස ්ස ජාගතො’’ති. උස්සන්නකදොකසොති 

සඤ ්චිතපිත් තාදිගදොගසො. 

වරයාචනෙථාවණ්ණනා 

337. ඉතරීතකරනාති ඉතගරන ඉතගරන. ඉතර-සද් ගදො පන අනියමවචගනො 
ද් වික් ඛත් තුං වුච් චමාගනො යංකිඤ් චි-සද් ගදහි සමානත් ගථො ගහොතීති වුත් තං 

‘‘අප්පග්කඝනපි ම ග්කඝනපි කයන කෙනචී’’ති. ම ාපිට්ඨියකෙොජවන් ති 
හත් ථිපිට් ඨීසු අත් ථරිතබ් බතාය මහාපිට් ඨියන් ති ලද් ධසමඤ් ඤං චතුරඞ් ගුලපුප් ඵං 
ගකොජවං. 

ෙම්බලානුජානනාදිෙථාවණ්ණනා 

340. උපචාකරති සුසානස් ස ආසන් ගන පගදගස. ඡඩ්කඩත්වා  තාති කිඤ් චි 

අවත් වාගයව ඡඩ් ගඩත් වා  තා. කසොඑව සාමීති අකතාය කතිකාය ගයන  හිතං, 
ගසොව සාමී. 

චීවරපටිග් ා ෙසම්මුතිආදිෙථාවණ්ණනා 

342-343. ධුරවි ාරට්ඨාකනති විහාරද් වාරස ්ස සම් මුඛට් ඨාගන. 

වි ාරමජ්කඣකයව සම්මන්නිතබ්බන් ති සබ් ගබසං ජානනත් ථාය 

විහාරමජ් ගඣගයව නිසින් ගනහි සම් මන් නිතබ් බං. තුලාභූකතොති තුලාසදිගසො. 

වණ්ණාවණ්ණං ෙත්වාති සබ් බගකොට් ඨාගස අග් ඝගතො සමගක කත් වා. 

ගතගනවාහ ‘‘සකම පටිවීකස ඨකපත්වා’’ති. ඉදන් ති සාමගණරානං 

උපඩ් ඪපටිවීසස ්ස දානං. ඵාතිෙම්මන් ති සම් මුඤ ්ජනීබන් ධනාදිහත් ථකම් මං. 

උක්කුට්ඨිං ෙකරොන්තීති මහාසද් දං කගරොන් ති. සමපටිවීකසො දාතබ්කබොති 
කරිස ්සාමාති යාචන් තානං පටිඤ් ඤාමත් ගතනපි සමගකොට් ඨාගසො දාතබ් ගබො. 
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චීවරරජනෙථාවණ්ණනා 

344. රජනකුම්භියා මජ්කඣ ඨකපත්වාති අන් ගතොරජනකුම් භියා මජ් ගඣ 

ඨගපත් වා එවං වට් ටාධාරගක අන් ගතොරජනකුම් භියා පක් ඛිත් ගත මජ් ගඣ උදකං 

තිට් ඨති, වට් ටාධාරකගතො බහි සමන් තා අන් ගතොකුම් භියං රජනච් ඡල් ලි. රජනං 

පක්ඛිපිතුන් ති රජනච් ඡල් ලිං පක් ඛිපිතුං. 

තිචීවරානුජානනෙථාවණ්ණනා 

346. උද්ධස්කත අරුකණති උග්  ගත අරුණසීගස. නන්දිමුඛියාති 
තුට් ඨමුඛියා. 

අතිකරෙචීවරාදිෙථාවණ්ණනා 

348. අච්ඡුකපයයන් ති පතිට් ඨගපයයං.  තවත්ථොනන් ති 

කාලාතීතවත් ථානං. උද්ධරිත්වා අල්ලීයාපනඛණ්ඩන් ති දුබ් බලට් ඨානං 
අපගනත් වා අල් ලීයාපනවත් ථඛණ් ඩං. 

විසාඛාවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

349-351. විසාඛාවත් ථුම් හි ෙල්ලොයාති අකිලන් තකායා පීතිගසොමනස් ගසහි 

ඵුටසරීරා.  තීති ඤාණ ති ඤාණාධි ගමො. අභිසම්පරාකයොති 
ඤාණාභිසම් පරාගයො ඤාණසහිගතො ගපච් ච ාගවො. 

තං භ වා බයාෙරිස්සතීති ‘‘ගසො භික් ඛු ගසොතාපන් ගනො 
සකදා ාමී’’තිආදිනා තස් ස තං ඤාණ තිං, තගතො පරං ‘‘නියගතො 
සම් ගබොධිපරායගණො සකිගදව ඉමං ගලොකං ආ න් ත් වා දුක් ඛස් සන් තං 
කරිස ්සතී’’තිආදිනා )සං. නි. 5.1004) ඤාණාභිසම් පරායඤ් ච ආවි කරිස ්සති. 

කසොවග්ගිෙන් ති සග්  සංවත් තනිකං. ගසොකං නුදති විගනොගදතීති කසොෙනුදං. 

නිසීදනාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

353. දුක්ඛං සුපතීති නානාවිධසුපිනං පස් සන් ගතො දුක් ඛං සුපති. දුක්ඛං 

පටිබුජ්ඣතීති පටිබුජ් ඣන් ගතොපි උත් තසිත් වා සගලොමහංගසො දුක් ඛං 
පටිබුජ් ඣති. 

පච්ඡිමවිෙප්පනුප චීවරාදිෙථාවණ්ණනා 

359-362. අට්ඨපදෙච්ඡන්කනන පත්තමුඛං සිබ්බිතුන් ති 

අට් ඨපදඵලකාකාගරන පත් තමුගඛ තත් ථ තත් ථ  බ්  ං දස ්ගසත් වා සිබ් බිතුං. 
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අග් ළගුත්තිකයව පමාණන් ති ඉගමහි චතූහි නික් ගඛපකාරගණහි 

ඨගපන් ගතනපි අග්  ළගුත් තිවිහාගරගයව ඨගපතුං වට් ටතීති අධිප් පාගයො. 

සඞ්ඝිෙචීවරුප්පාදෙථාවණ්ණනා 

363. පඤ්ච මාකසති අච් චන් තසංගයොග  උපගයො වචනං. වඩ්ඪිං 

පකයොකජත්වාඨපිතඋපනික්කඛපකතොති වස් සාවාසිකත් ථාය ගවයයාවච් චකගරහි 

වඩ් ඪිං පගයොගජත් වා ඨපිතඋපනික් ගඛපගතො. තතු්රප්පාදකතොති 

නාළිගකරආරාමාදිතත්රුප් පාදගතො. ‘‘වස් සාවාසිකලා වගසන වා 
මතකචීවරවගසන වා තතු්රප් පාදවගසන වා අඤ් ගඤන වා ගකනචි ආකාගරන 
සඞ් ඝං උද් දිස ්ස උප් පන් නචීවරං, සබ් බං තස් ගසව අත් ථතකථිනස් ස පඤ ්ච 
මාගස, අනත් ථතකථිනස් ස එකං චීවරමාසං පාපුණාතී’’ති අවිගසසගතො වත් වාපි 

පුන වස් සාවාසිකලා වගසන උප් පන් ගන ලබ්  මානවිගසසං දස් ගසතුං ‘‘යංපන

ඉද’’න් තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ඉධාති අභිලාපමත් තගමතං. ‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් ස 

ගදමා’’ති වුත් ගතපි ගසොගයව නගයො. අනත්ථතෙථිනස්සපි පඤ්ච මාකස 

පාපුණාතීති වස් සාවාසිකලා වගසන උප් පන් නත් තා අනත් ථතකථිනස් සපි 

වුත් ථවස් සස් ස පඤ් ච මාගස පාපුණාති. කෙනචි පන ‘‘ඉධ-සද් ගදන 
නියමිතත් තා’’ති කාරණං වුත් තං, තං අකාරණං. තථා හි ඉධ-සද් ගදන 

අනියගමත් වාපි ‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස ්ස ගදමා’’ති වා ‘‘වස් සාවාසිකං ගදමා’’ති වා 
අන් ගතොගහමන් ගත වස් සාවාසිකලා වගසන දින් නං චීවරං 
අනත් ථතකථිනස ්සපි වුත් ථවස ්සස ්ස පඤ් ච මාගස පාපුණාති, ගතගනව පරගතො 
අට් ඨසු මාතිකාසු ‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් ස ගදතී’’ති ඉමස් ස මාතිකාපදස් ස 
විනිච් ඡගය )මහාව. අට් ඨ. 379) ‘‘චීවරමාසගතො පට් ඨාය යාව ගහමන් තස් ස 
පච් ඡිගමො දිවගසො, තාව වස් සාවාසිකං ගදමාති වුත් ගත කථිනං අත් ථතං වා ගහොතු 

අනත් ථතං වා, අතීතවස් සංවුත් ථානගමව පාපුණාතී’’ති වුත් තං. තකතො පරන් ති 

පඤ ්චමාසගතො පරං, ගිම් හානස් ස පඨමදිවසගතො පට් ඨායාති අත් ගථො. 

‘‘කස ්මා? පිට් ඨිසමගය උප් පන් නත් තා’’ති ඉදං ‘‘උදාහු අනා තවස් ගස’’ති 
ඉමස ්සානන් තරං දට් ඨබ් බං. ගිම් හානස ්ස පඨමදිවසගතො පට් ඨාය උප් පන් නගමව 
හි පිට් ඨිසමගය උප් පන් නත් තා ‘‘කිං අතීතවස් ගස ඉදං වස් සාවාසික’’න් තිආදිනා 
පුච් ඡිතබ් බං, ගතගනව පරගතොපි වක් ඛති ‘‘ගිම් හානං පඨමදිවසගතො පට් ඨාය 
වුත් ගත පන මාතිකා ආගරොගපතබ් බා ‘අතීතවස් සාවාසස් ස පඤ් ච මාසා 
අතික් කන් තා, අනා ගතො චාතුමාසච් චගයන  විස් සති, කතරවස ්සාවාසස් ස 
ගදසී’ති. සගච ‘අතීතවස ්සංවුත් ථානං දම් මී’ති වදති, 

තංඅන් ගතොවස් සංවුත් ථානගමව පාපුණාතී’’ති (මහාව. අට් ඨ. 379). ගපොත් ථගකසු 
පන ‘‘අනත් ථතකථිනස් සපි පඤ් ච මාගස පාපුණාතී’’ති ඉමස ්සානන් තරං 
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‘‘කස ්මා? පිට් ඨිසමගය උප් පන් නත් තා’’ති ඉදං ලිඛන් ති, තං න යුජ් ජති. න හි 
පිට් ඨිසමගය උප් පන් නං සන් ධාය ‘‘අනත් ථතකථිනස් සපි පඤ් ච මාගස 

පාපුණාතී’’ති වුත් තං, න ච පිට් ඨිසමගය උප් පන් නං වුත් ථවස ්සස් ගසව පාපුණාති, 

සම් මුඛීභූතානං සබ් ගබසං පාපුණාති, ගතගනව පරගතො වක් ඛති ‘‘අසුකවිහාගර 

වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් සාති වදති, තත්ර වස් සංවුත් ථානගමව යාව කථිනස් සුබ්  ාරා 
පාපුණාති. සගච පන ගිම් හානං පඨමදිවසගතො පට් ඨාය එවං වදති, තත්ර 
සම් මුඛීභූතානං සබ් ගබසං පාපුණාති. කස් මා? පිට් ඨිසමගය උප් පන් නත් තා’’ති 
)මහාව. අට් ඨ. 379). 

ඨිතිොපනනතිට්ඨතීති එත් ථ අට් ඨිතාය ඨිතිකාය පුන අඤ් ඤස ්මිං චීවගර 
උප් පන් ගන සගච එගකො භික් ඛු ආ ච් ඡති, මජ් ගඣ ඡින් දිත් වා ද් වීහිපි 
 ගහතබ් බං. ඨිතාය පන ඨිතිකාය පුන අඤ් ඤස ්මිං චීවගර උප් පන් ගන සගච 
නවකතගරො ආ ච් ඡති, ඨිතිකා ගහට් ඨා  ච් ඡති. සගච වුඩ් ඪතගරො ආ ච් ඡති, 

ඨිතිකා උද් ධමාගරොහති. අථ අඤ් ගඤො නත් ථි, පුන අත් තගනො පාගපත් වා 

 ගහතබ් බං. දුග් හිතානි ක ොන්තීති එත් ථ සඞ් ඝිකාගනව ගහොන් තීති 

අධිප් පාගයො.  හිතකමවනාමාති ‘‘ඉමස ්ස ඉදං පත් ත’’න් ති කිඤ් චාපි න විදිතං, 

ගත පන  ා ා අත් ථගතො ගතසං පත් තාගයවාති අධිප් පාගයො. ඉකතොවාති 
ගථරානං දාතබ් බගතොගයව. 

සඞ් ඝිකචීවරුප් පාදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපනන්දසෙයපුත්තවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

364. සත්තා වාකරන අරුණකමව උට්ඨාකපතීති එතං වචනමත් තගමව 

එකස ්මිං විහාගර සත් තාහකිච් චා ාවගතො. ඉදන් ති එකාධිප් පායදානං. 

නානාලාකභහීතිආදීසු නානා විසුං විසුං ලාග ො එගතසූති නානාලා ා, ද් ගව 

විහාරා, ගතහි නානාලාකභහි. නානා විසුං විසුං පාකාරාදීහි පරිච් ඡින් ගනො 

උපචාගරො එගතසන් ති නානූපචාරා, ගතහි නානූපචාකරහි. එෙසීමවි ාකරහීති 
එකූපචාරසීමායං ද් වීහි විහාගරහි. 

ගිලානවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

365. පලපන්කනොති නිමුග් ග ො, මක් ඛිගතොති අත් ගථො. උච්චාකරත්වාති 

උක් ඛිපිත් වා. සමානාචරියකෙොති එත් ථ සගචපි එකස් ස ආචරියස් ස එගකො 
අන් ගතවාසිගකො ගහොති, එගකො සද් ධිවිහාරිගකො, එගතපි අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සමානාචරියකා එවාති වදන් ති. 
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366. කභසජ්ජං කයොකජතුං අසමත්කථො ක ොතීති ගවජ් ගජන ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච 

ග සජ් ජං  ගහත් වා ඉමිනා ගයොගජත් වා දාතබ් බ’’න් ති වුත් ගත තථා කාතුං 

අසමත් ගථොති අත් ගථො. නී ාතුන් ති නීහරිතුං, ඡඩ් ගඩතුන් ති අත් ගථො. 

මතසන්තෙෙථාවණ්ණනා 

367-369. භික්ඛුස්ස ොලෙකතති එත් ථ ොලෙත-සද් ගදො  ාවසාධගනොති 

ආහ ‘‘ොලකිරියායා’’ති. තත්ථ තත්ථ සඞ්ඝස්සාති තස් මිං තස් මිං විහාගර 
සඞ් ඝස ්ස. 

සඞ්කඝභින්කනචීවරුප්පාදෙථාවණ්ණනා 

376. යත්ථ පන දක්ඛිකණොදෙං පමාණන් ති භික් ඛූ යස් මිං රට් ගඨ 

දක් ඛිගණොදකපඅග්  හණමත් ගතනපි ගදයයධම් මස් ස සාමිගනො ගහොන් තීති 

අධිප් පාගයො. පරසමුද්කදති ජම් බුදීගප. 

378. මතෙචීවරං අධිට්ඨාතීති එත් ථ මග්  ං  ච් ඡන් ගතො තස් ස කාලකිරියං 
සුත් වා අවිහාරට් ඨාගන ගච ද් වාදසරතනබ්  න් තගර අඤ් ගඤසං භික් ඛූනං අ ාවං 
ඤත් වා ‘‘ඉදං චීවරං මය් හං පාපුණාතී’’ති අධිට් ඨාති, ස් වාධිට් ඨිතං. 

අට්ඨචීවරමාතිොෙථාවණ්ණනා 

379. පුග් ලාධිට්ඨානනකයන වුත්තන් ති ‘‘සීමායදාන’’න් තිආදිනා 
වත් තබ් ගබ ‘‘සීමාය ගදතී’’තිආදි පුග්  ලාධිට් ඨානනගයන වුත් තං. 

පරික්කඛපාර ට්ඨාකනන පරිච්ඡින්නාති ඉමිනා අපරික් ඛිත් තස් ස විහාරස් ස 
ධුවසන් නිපාතට් ඨානාදිගතො පඨමගලඩ් ඩුපාතස් ස අන් ගතො උපචාරසීමාති 
දස් ගසති. ඉදානි දුතියගලඩ් ඩුපාතස් ස අන් ගතොපි උපචාරසීමාගයවාති දස් ගසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි ආරද් ධං. ධුවසන් නිපාතට් ඨානම් පි පරියන් ත තගමව 
 ගහතබ් බං. භික් ඛුනීනං ආරාමප් පගවසනගසනාසනාපුච් ඡනාදි 

පරිවාසමානත් තාගරොචනවස් සච් ගඡදනිස ්සයගසනාසනග්  ාහාදි විධානන් ති ඉදං 
සබ් බං ඉමිස ්සාගයව උපචාරසීමාය වගසන ගවදිතබ් බං. ලා ත් ථාය ඨපිතසීමා 

ලාභසීමා. සමානසංවාසඅවිප් පවාසසීමාසු දින් නස ්ස ඉදං නානත් තං – 

‘‘අවිප් පවාසසීමාය දම් මී’’ති දින් නං  ාමට් ඨානං න පාපුණාති. කස් මා? 

‘‘ඨගපත් වා  ාමඤ ්ච  ාමූපචාරඤ් චා’’ති වුත් තත් තා. ‘‘සමානසංවාසකසීමාය 
දම් මී’’ති දින් නං පන  ාගම ඨිතානම් පි පාපුණාතීති. 

බුද්ධාධිවුත්කථොති බුද් ගධන   වතා අධිවුත් ගථො. එෙස්මින් ති එකස් මිං 

විහාගර. පාෙවට්ටන් ති දානවට් ටං. වත්තතීති පවත් තති. පංසුකූලොනම්පි
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වට්ටතීති ‘‘තුය් හං ගදමා’’ති අවත් වා ‘‘භික් ඛූනං ගදම, ගථරානං ගදමා’’ති 

වුත් තත් තා පංසුකූලිකානං වට් ටති. විචාරිතකමවාති උපාහනත් ථවිකාදීනමත් ථාය 
විචාරිතගමව. 

උපඩ්ඪංදාතබ්බන් ති යං උ ගතොසඞ් ඝස් ස දින් නං, තගතො උපඩ් ඪං භික් ඛූනං, 
උපඩ් ඪං භික් ඛුනීනං දාතබ් බං. සගචපි එගකො භික් ඛු ගහොති එකා වා භික් ඛුනී, 

අන් තමගසො අනුපසම් පන් නස ්සපි උපඩ් ඪගමව දාතබ් බං. ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච

භික්ඛුනීනඤ්ච තුය් ඤ්චා’’ති වුත්කත පන පුග් කලො විසුං න ලභතීති ඉදං 
අට් ඨකථාපමාගණගනව  ගහතබ් බං. න ගහත් ථ විගසසකාරණං උපලබ්  ති. 
තථා හි ‘‘උ ගතොසඞ් ඝස ්ස ච තුය් හඤ ්ච දම් මී’’ති වුත් ගත 

සාමඤ ්ඤවිගසසවචගනහි සඞ්  හිතත් තා යථා පුග්  ගලො විසුං ල ති, එවමිධාපි 

‘‘භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ච තුය් හඤ ්චා’’ති සාමඤ් ඤවිගසසවචනසබ්  ාවගතො 
 විතබ් බගමව විසුං පුග්  ලපටිවීගසනාති විඤ් ඤායති, තස් මා 

අට් ඨකථාවචනගමගවත් ථ පමාණං. පාපුණනට්ඨානකතො එෙකමව ලභතීති 
අත් තගනො වස් සග් ග න පත් තට් ඨානගතො එකගමව ගකොට් ඨාසං ල ති. තත් ථ 

කාරණමාහ ‘‘ෙස්මා? භික්ඛුසඞ්ඝග්  කණන  හිතත්තා’’ති, 

භික් ඛුසඞ් ඝග්  හගණගනව පුග්  ලස් සපි  හිතත් තාති අධිප් පාගයො. 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස  රාති වුත්කතපි  රිතබ්බන් ති ඊදිසං ගිහිගවයයාවච් චං න 
ගහොතීති කත් වා වුත් තං. 

ලක්ඛණඤ්ඤූවදන්තීති ඉදං සන් නිට් ඨානවචනං, අට් ඨකථාසු අනා තත් තා 

පන එවං වුත් තං. බහිඋපචාරසීමායං…කප.… සබ්කබසං පාපුණාතීති යත් ථ 
කත් ථචි වුත් ථවස ්සානං සබ් ගබසං පාපුණාතීති අධිප් පාගයො. ගතගනව 

මාතිොට්ඨෙථායම් පි )කඞ් ඛා. අට් ඨ. අකාලචීවරසික් ඛාපදවණ් ණනා( ‘‘සගච 
පන බහිඋපචාරසීමායං ඨිගතො ‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් සා’ති වදති, යත් ථ කත් ථචි 

වුත් ථවස් සානං සබ් ගබසං සම් පත් තානං පාපුණාතී’’ති වුත් තං.  ණ්ඨිපකදසු පන 
‘‘වස් සාවාසස් ස අනනුරූගප පගදගස ඨත් වා වුත් තත් තා වස් සංවුත් ථානං 
අවුත් ථානඤ් ච සබ් ගබසං පාපුණාතී’’ති වුත් තං, තං න  ගහතබ් බං. න හි 

‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් ස දම් මී’’ති වුත් ගත අවුත් ථවස ්සානං පාපුණාති. එවංවදතීති 

‘‘වස් සංවුත් ථසඞ් ඝස් ස දම් මී’’ති වදති. උද්කදසං  ක තුං ආ කතොති තස් ස 
සන් තිගක උද් ගදසං අ හිතපුබ් බස ්සපි උද් ගදසං  ණ් හිස ්සාමීති ආ තකාලගතො 
පට් ඨාය අන් ගතවාසික ාවූප මනගතො වුත් තං. ගසසගමත් ථ 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

අට් ඨචීවරමාතිකාකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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චීවරක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. චම්කපයයක්ඛන්ධෙං 

ෙස්සපක ොත්තභික්ඛුවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

380. චම් ගපයයක් ඛන් ධගක චම්පායන් ති එවංනාමගක න ගර. තස් ස හි 
න රස ්ස ආරාමගපොක් ඛරණීආදීසු ගතසු ගතසු ඨාගනසු චම් පකරුක් ඛාව 

උස් සන් නා අගහසුං, තස් මා ‘‘චම් පා’’ති සඞ් ඛං අ මාසි.  ග් රාය

කපොක්ඛරණියා තීකරති තස් ස චම් පාන රස් ස අවිදූගර  ග්  රාය නාම 
රාජමගහසියා ඛණිතත් තා ‘‘ ග්  රා’’ති ලද් ධගවොහාරා ගපොක් ඛරණී අත් ථි, 

තස් සා තීගර සමන් තගතො නීලාදිපඤ් චවණ් ණකුසුමපටිමණ් ඩිතං මහන් තං 
චම් පකවනං, තස් මිං   වා කුසුම න් ධසු න් ගධ චම් පකවගන විහරති. තං 

සන් ධාය ‘‘ ග්  රාය ගපොක් ඛරණියා තීගර’’ති වුත් තං. තන්තිබද්කධොති තන්ති 

වුච් චති බයාපාගරො, තත් ථ බද් ගධො පසුගතො උස් සුක් කං ආපන් ගනොති අත් ගථො, 
තස් මිං ආවාගස අකතං ගසනාසනං කගරොති, ජිණ් ණං පටිසඞ් ඛගරොති, කගත 

ඉස් සගරො ගහොතීති අධිප් පාගයො. ගතනාහ ‘‘තස්මිං ආවාකස ෙත්තබ්බත්තා 

තන්තිපටිබද්කධො’’ති, කත් තබ් බකම් ගම උස් සාහමාපන් ගනොති අත් ගථො. 

ඤත්තිවිපන්නෙම්මාදිෙථාවණ්ණනා 

385-387. පටික්කෙොසන්කතසූති නිවාගරන් ගතසු.  ාපනං වා අඤ්ඤථා

ෙරණංවානත්ථීති ඤත් තිකම් මස් ස එකාය එව ඤත් තියා කත් තබ් බත් තා තගතො 
හාපනං න සම්  වති, අනුස ්සාවනාය අ ාවගතො පච් ඡා ඤත් තිඨපනවගසන ද් වීහි 
ඤත් තීහි කරණවගසන ච අඤ් ඤථා කරණං නත් ථි. 

චතුවග් ෙරණාදිෙථාවණ්ණනා 

389. උක් ගඛපනීයකම් මකගතො ෙම්මනානාසංවාසකෙො, 

උක් ඛිත් තානුවත් තගකො ලද්ධිනානාසංවාසකෙො. 

ද්කවනිස්සාරණාදිෙථාවණ්ණනා 

395. අප්පත්කතො නිස්සාරණන් ති එත් ථ නිස්සාරණෙම්මං නාම 

කුලදූසකානඤ් ගඤව අනුඤ් ඤාතං, අයඤ් ච ‘‘බාගලො ගහොති 
අබයත් ගතො’’තිආදිනා නිද් දිට් ගඨො කුලදූසගකො න ගහොති, තස් මා 
‘‘අප් පත් ගතො’’ති වුත් ගතො. යදි එවං කථං සුනිස ්සාරිගතො ගහොතීති? 

බාලඅබයත් තතාදියුත් තස් සපි කම් මක් ඛන් ධගක ‘‘ආකඞ් ඛමාගනො සඞ් ගඝො 
පබ් බාජනීයකම් මං කගරයයා’’ති )චූළව. 27) වුත් තත් තා. ගතගනවාහ 
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‘‘තඤ්කචස…කප.… තස්මා සුනිස්සාරිකතො ක ොතී’’ති. තත් ථ තන් ති 

පබ් බාජනීයකම් මං. එකසොති ‘‘බාගලො’’තිආදිනා නිද් දිට් ගඨො. ආකවණිකෙන 

ලක්ඛකණනාති පබ් බාජනීයකම් මස ්ස ආගවණිකභූගතන 
කුලදූසක ාවලක් ඛගණන. 

තඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරති, සුනිස්සාරිකතොති එත් ථ අධිප් ගපතස් ස 
පබ් බාජනීයකම් මස ්ස වගසන අත් ථං දස් ගසත් වා ඉදානි යදි ‘‘තඤ් ගච සඞ් ගඝො 
නිස ්සාගරතී’’ති තජ් ජනීයාදිකම් මවගසන නිස ්සාරණා අධිප් ගපතා, තදා 
නිස ්සාරණං සම් පත් ගතොගයව තජ් ජනීයාදිවගසන සුනිස් සාරිගතොති 

බයතිගරකමුගඛන අත් ථං දස් ගසතුං පුන ‘‘තඤ්කච සඞ්කඝො නිස්සාකරතී’’ති 
උල් ලිඞ් ග ත් වා අත් ගථො කථිගතො. නත් ථි එතස ්ස අපදානං අවඛණ් ඩනං 

ආපත් තිපරියන් ගතොති අනපදාකනො. එකෙකෙනපි අඞ්ක න නිස්සාරණා

අනුඤ්ඤාතාති කම් මක් ඛන් ධගක අනුඤ් ඤාතා. ගසසගමත් ථ පාළිගතො 
අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ද් ගවනිස් සාරණාදිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චම් ගපයයක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. කෙොසම්බෙක්ඛන්ධෙං 

කෙොසම්බෙවිවාදෙථාවණ්ණනා 

451. ගකොසම් බකක් ඛන් ධගක සකච ක ොති, කදකසස්සාමීති සුබ් බචතාය 

සික් ඛාකාමතාය ච ආපත් තිං පස් සි. නත්ථිආපත්තීති අනාපත් තිපක් ගඛොපි එත් ථ 

සම්  වතීති අධිප් පාගයනාහ. සා පනාපත් ති එව. ගතනාහ ‘‘කසො තස්සා

ආපත්තියා අනාපත්තිදිට්ඨිඅක ොසී’’ති. 

453-454. සම්භමඅත්ථවකසනාති තුරිතත් ථවගසන. ‘‘අොරකණ තුම්ක හි

කසො භික්ඛු උක්ඛිත්කතො’’ති වකදයයාති යස් මා පුබ් ගබ විනයධරස් ස වචගනන 
‘‘සගච ආපත් ති ගහොති, ගදගසස් සාමී’’ති අගනන පටිඤ් ඤාතං, ඉදානිපි තස් ගසව 
වචගනන ‘‘අසඤ් චිච් ච අස් සතියා කතත් තා නත් ගථත් ථ ආපත් තී’’ති 

අනාපත් තිසඤ් ඤී, තස් මා ‘‘අකාරගණ තුම් ගහහි ගසො භික් ඛු උක් ඛිත් ගතො’’ති 

උක් ගඛපගක භික් ඛූ යදි වගදයයාති අධිප් පාගයො. උක්ඛිත්තානුවත්තකෙ වා 

‘‘තුම්ක  ආපත්තිං ආපන්නා’’ති වකදයයාති යස් මා වත් ථුජානනචිත් ගතනායං 
සචිත් තකා ආපත් ති, අයඤ් ච උදකාවගසගස උදකාවගසසසඤ් ඤී, තස් මා 
සාපත් තිකස ්ගසව ‘‘තුම් ගහ ඡන් දා තිං  ච් ඡථා’’ති අධිප් පාගයන ‘‘තුම් ගහ 
ආපත් තිං ආපන් නා’’ති උක් ඛිත් තානුවත් තගක වගදයය. 

455-456. ෙම්මං කෙොකපතීති ‘‘නානාසංවාසකචතුත් ගථො ගච, භික් ඛගව, 

කම් මං කගරයය, අකම් මං න ච කරණීය’’න් තිආදිවචනගතො )මහාව. 389) සගච 
සඞ් ගඝො තං  ණපූරකං කත් වා කම් මං කගරයය, අයං තත් ථ නිසින් ගනොපි තං 

කම් මං ගකොගපතීති අධිප් පාගයො. උපචාරං මුඤ්චිත්වාති එත් ථ උපචාකරො නාම 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං හත් ගථන පාපුණනට් ඨානං. 

457. භණ්ඩනජාතාතිආදීසු කලහස් ස පුබ් බ ාග ො  ණ් ඩනං නාම, තං ජාතං 

එගතසන් ති භණ්ඩනජාතා, හත් ථපරාමාසාදිවගසන මත් ථකං පත් ගතො කලගහො 

ජාගතො එගතසන් ති ෙල ජාතා, විරුද් ධවාදභූතං වාදං ආපන් නාති විවාදාපන්නා.

මුඛසත්තීහීති වාචාසත් තීහි. විතුදන්තාති විජ් ඣන් තා. භ වන්තං එතදකවොචාති 
‘‘ඉධ,  න් ගත, ගකොසම් බියං භික් ඛූ  ණ් ඩනජාතා’’තිආදිවචනං අගවොච, තඤ් ච 
ගඛො ගනව පියකමයතාය, න ග දාධිප් පාගයන, අථ ගඛො අත් ථකාමතාය 
හිතකාමතාය. සාමග් ගීකාරගකො කිගරස භික් ඛු, තස් මාස් ස එතදගහොසි ‘‘යථා 
ඉගම භික් ඛූ විවාදං ආරද් ධා, න සක් කා මයා, නාපි අඤ ්ගඤන භික් ඛුනා සමග් ග  
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කාතුං, අප් ගපව නාම සගදවගක ගලොගක අග්  පුග්  ගලො   වා සයං වා 
 න් ත් වා අත් තගනො වා සන් තිකං පක් ගකොසාගපත් වා එගතසං භික් ඛූනං 
ඛන් තිගමත් තාපටිසංයුත් තං සාරණීයධම් මගදසනං කගථත් වා සාමග් ගිං 

කගරයයා’’ති අත් ථකාමතාය හිතකාමතාය  න් ත් වා අගවොච. තස්මාඑවමා ාති 

අත් ථකාමත් තා එවමාහ, න   වගතො වචනං අනාදියන් ගතො. ගය පන තදා සත් ථු 
වචනං න  ණ් හිංසු, ගත කිඤ් චි අවත් වා තුණ් හීභූතා මඞ් කුභූතා අට් ඨංසු, තස් මා 
උ ගයසම් පි සත් ථරි අ ාරවපටිපත් ති නාගහොසි. 

ගකොසම් බකවිවාදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දීඝාවුවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

458. අථ කඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්කතසීතිආදීසු භූතපුබ්බන් ති ඉදං   වා 
පථවී තං නිධිං උද් ධරිත් වා පුරගතො රාසිං කගරොන් ගතො විය  වපටිච් ඡන් නං 

පුරාවුත් ථං දස් ගසන් ගතො ආහ. අඩ්කඪොති ඉස් සගරො. ගයො ගකොචි අත් තගනො 
සන් තගකන වි ගවන අඩ් ගඪො ගහොති, අයං පන න ගකවලං අඩ් ගඪොගයව, 

මහද් ධගනො මහතා අපරිමාණසඞ් ගඛන ධගනන සමන් නා ගතොති ආහ 

‘‘ම ද්ධකනො’’ති. භුඤ් ජිතබ් බගතො පරිභුඤ් ජිතබ් බගතො විගසසගතො කාමා ග ො ා 
නාම, තස් මා පඤ් චකාමගුණවගසන මහන් තා උළාරා ග ො ා අස් සාති 

ම ාකභොක ො. මහන් තං ගසනාබලඤ් ගචව ථාමබලඤ් ච එතස් සාති ම බ්බකලො. 

මහන් ගතො හත් ථිඅස් සාදිවාහගනො එතස් සාති ම ාවා කනො. මහන් තං විජිතං 

රට් ඨං එතස ්සාති ම ාවිජිකතො. පරිපුණ්ණකෙොසකෙොට්ඨා ාකරොති කෙොකසො 

වුච් චති  ණ් ඩා ාරසාර බ් ග ො, කෙොට්ඨං වුච් චති ධඤ් ඤස ්ස ආඨපනට් ඨානං, 

ගකොට් ඨභූතං අ ාරං කෙොට්ඨා ාරං, නිදහිත් වා ඨපිගතන ධගනන 
පරිපුණ් ණගකොගසො ධඤ් ඤානඤ් ච පරිපුණ් ණගකොට් ඨා ාගරොති අත් ගථො. 

අථ වා චතුබ් බිගධො ගකොගසො හත් ථී අස් සා රථා පත් තීති. යථා හි අසිගනො 
තික් ඛ ාවපරිපාලගකො පරිච් ඡගදො ‘‘ගකොගසො’’ති වුච් චති, එවං රඤ් ගඤො 
තික් ඛ ාවපරිපාලකත් තා චතුරඞ් ගිනී ගසනා ‘‘ගකොගසො’’ති වුච් චති. තිවිධං 
ගකොට් ඨා ාරං ධනගකොට් ඨා ාරං ධඤ් ඤගකොට් ඨා ාරං වත් ථගකොට් ඨා ාරන් ති. 

තං සබ් බම් පි පරිපුණ් ණමස ්සාති පරිපුණ්ණකෙොසකෙොට්ඨා ාකරො. චතුරඞ්ගිනිං 

කසනන් ති හත් ථිඅස ්සරථපත් තිසඞ් ඛාගතහි චතූහි අඞ් ග හි සමන් නා තං ගසනං. 

සන්නය්හිත්වාති චම් මපටිමුඤ් චනාදීහි සන් නාහං කාගරත් වා. අබ්භුයයාසීති 

අභිඋයයාසි, අභිමුගඛො හුත් වා නික් ඛමීති අත් ගථො. එෙසඞ්ඝාතම්පීති 

එකප් පහාරම් පි. කධොවනන් ති ගධොවනුදකං. පරිකනත්වාති නීහරිත් වා. 
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‘‘අනත් ථගදො’’ති වත් තබ් ගබ ද-කාරස ්ස ත-කාරං කත් වා ‘‘අනත් ථගතො’’ති 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. 

464. වග්   ාගවන වා පුථු නානා සද් ගදො අස් සාති පුථුසද්කදො.සමජකනොති 

 ණ් ඩගන සමජ් ඣාසගයො ජගනො. තත්ථාති තස් මිං ජනකාගය. අ ංබාකලොතින

මඤ්ඤිත්ථාති බාලලක් ඛගණ ඨිගතොපි ‘‘අහං බාගලො’’ති න මඤ ්ඤි. භිකයයො

චාති අත් තගනො බාල ාවස් ස අජානනගතො භිගයයො ච  ණ් ඩනස ්ස උපරිගඵොගටො 
විය සඞ් ඝග දස් ස අත් තගනො කාරණ ාවම් පි උප් පජ් ජමානං න මඤ ්ඤිත් ථ 
නාඤ ්ඤාසි. 

කලහවගසන පවත් තවාචාගයව ග ොචරා එගතසන් ති වාචාක ොචරා.

මුඛායාමන් ති විවදනවගසන මුඛං ආයාගමත් වා  ාණිගනො. නතංජානන්තීති තං 
කලහං න ජානන් ති. කලහං කගරොන් ගතො ච තං න ජානන් ගතො නාම නත් ථි. 

යථා පන න ජානන් ති, තං දස් ගසතුං ආහ ‘‘එවං සාදීනකවො අය’’න් ති, අයං 
කලගහො නාම අත් තගනො පගරසඤ් ච අත් ථහාපනගතො අනත් ථුප් පාදනගතො 

දිට් ගඨව ධම් ගම සම් පරාගය ච සාදීනගවො සගදොගසොති අත් ගථො. තං න

ජානන්තීති තං කලහං න ජානන් ති. කථං න ජානන් තීති ආහ ‘‘එවංසාදීනකවො

අය’’න් ති, ‘‘එවං සාදීනගවො අයං කලගහො’’ති එවං තං කලහං න ජානන් තීති 
අත් ගථො. 

අක්කෙොච්ඡි මන් තිආදීසු අක්කෙොච්ඡීති අක් ගකොසි. අවධීති පහරි. අජිනීති 
කූටසක් ඛිඔතාරගණන වා වාදපටිවාගදන වා කරණුත් තරියකරගණන වා අගජසි. 

අ ාසීති මම සන් තකං පත් තාදීසු කිඤ් චිගදව අවහරි. කය චතන් ති ගය ගකචි 

ගදවා වා මනුස් සා වා  හට් ඨා වා පබ් බජිතා වා තං ‘‘අක් ගකොච් ඡි 
ම’’න් තිආදිවත් ථුකං ගකොධං සකටධුරං විය නද් ධිනා පූතිමච් ඡාදීනි විය ච 

කුසාදීහි පුනප් පුනං ගවගඨන් තා උපනය් න්ති උපනාහවගසන අනුබන් ධන් ති, 

ගතසං සකිං උප් පන් නං ගවරං න සම් මතීති අත් ගථො. 

කය ච තං නුපනය් න්තීති අස් සතියා අමනසිකාරවගසන වා 
කම් මපච් චගවක් ඛණාදිවගසන වා ගය තං අක් ගකොසාදිවත් ථුකං ගකොධං ‘‘තයාපි 
ගකොචි නිද් ගදොගසො පුරිම ගව අක් කුට් ගඨො  විස් සති, පහගටො  විස් සති, 

කූටසක් ඛිං ඔතාගරත් වා ජිගතො  විස් සති, කස ්සචි ගත පසය් හ කිඤ් චි අච් ඡින් නං 
 විස ්සති, තස් මා නිද් ගදොගසො හුත් වාපි අක් ගකොසාදීනි පාපුණාසී’’ති එවං න 

උපනය් හන් ති, ගතසු පමාගදන උප් පන් නම් පි ගවරං ඉමිනා අනුපනය් හගනන 
නිරින් ධගනො විය ජාතගවගදො උපසම් මති. 
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පටුන 

න හි කවකරන කවරානීති යථා හි ගඛළසිඞ් ඝාණිකාදිඅසුචිමක් ඛිතං ඨානං 
ගතගහව අසුචීහි ගධොවන් ගතො සුද් ධං නිග්  න් ධං කාතුං න සක් ගකොති, අථ ගඛො 
තං ඨානං භිගයයොගසො මත් තාය අසුද් ධතරඤ් ච දුග්  න් ධතරඤ් ච ගහොති, 

එවගමව අක් ගකොසන් තං පච් චක් ගකොසන් ගතො පහරන් තං පටිපහරන් ගතො 
ගවගරන ගවරං වූපසගමතුං න සක් ගකොති, අථ ගඛො භිගයයො ගවරගමව කගරොති. 
ඉති ගවරානි නාම ගවගරන කිස ්මිඤ ්චිපි කාගල න සම් මන් ති, අථ ගඛො 

වඩ් ඪන් තිගයව. අකවකරන ච සම්මන්තීති යථා පන තානි ගඛළාදීනි අසුචීනි 
විප් පසන් ගනන උදගකන ගධොවියමානානි නස ්සන් ති, තං ඨානං සුද් ධං ගහොති 
නිග්  න් ධං, එවගමව අගවගරන ඛන් තිගමත් ගතොදගකන 

ගයොනිගසොමනසිකාගරන පටිසඞ් ඛාගනන පච් චගවක් ඛගණන ගවරානි 

වූපසම් මන් ති පටිප් පස් සම්  න් ති අ ාවං  ච් ඡන් ති. එසධම්කමො සනන්තකනොති 
එස අගවගරන ගවරූපසමනසඞ් ඛාගතො ගපොරාණගකො ධම් ගමො සබ් ගබසං 
බුද් ධපච් ගචකබුද් ධඛීණාසවානං  තමග් ග ො. 

නජානන්තීති අනිච් චසඤ් ඤං න පච් චුපට් ඨාගපන් තීති අධිප් පාගයො. තකතො

සම්මන්තිකමධ ාති තගතො තස් මා කාරණා ගමධ ා කලහා සම් මන් ති වූපසමං 

 ච් ඡන් ති. කථං ගත සම් මන් තීති ආහ ‘‘එවඤ්හී’’තිආදි. තත් ථ එවඤ්හි කත 

ජානන්තාති ගත පණ් ඩිතා ‘‘මයං මච් චුසමීපං  ච් ඡාමා’’ති එවං ජානන් තා 
ගයොනිගසොමනසිකාරං උප් පාගදත් වා ගමධ ානං කලහානං වූපසමාය 

පටිපජ් ජන් ති, අථ ගනසං තාය පටිපත් තියා ගත ගමධ ා සම් මන් තීති 

අධිප් පාගයො. 

කතසම්පි ක ොති සඞ් තීති ගය මාතාපිතූනං අට් ඨීනි ඡින් දන් ති, පාගණ 
හරන් ති,  වාදීනි ච පසය් හ  ණ් හන් ති, එවං රට් ඨං විලුම් පමානානං ගතසම් පි 
සඞ්  ති ගහොති, කිමඞ්  ං පන තුම් හාකං න සියාති අධිප් පාගයො. 

වණ්ණාවණ්ණදීපනත්ථං වුත්තාති ‘‘බාලසහායතාය ඉගම භික් ඛූ 
කලහපසුතා, පණ් ඩිතසහායානං පන ඉදං න සියා’’ති පණ් ඩිතසහායස් ස 

බාලසහායස් ස ච වණ් ණාවණ් ණදීපනත් ථං වුත් තා. නිපෙන් ති 

ගනපක් කපඤ ්ඤාය සමන් නා තං. සාධුවි ාරි ධීරන් ති  ද් දකවිහාරිං පණ් ඩිතං. 

පාෙටපරිස්සකය ච පටිච්ඡන්නපරිස්සකය ච අභිභවිත්වාති සීහබයග් ඝාදගයො 
පාකටපරිස ්සගය ච රා  යගදොස යාදගයො පටිච් ඡන් නපරිස ්සගය චාති සබ් ගබව 
පරිස ්සගය අභි විත් වා. 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො       කෙොසම්බෙක්ඛන්ධෙං 

  325 

පටුන 

එෙො චරිංසූති ‘‘ඉදං රජ් ජං නාම මහන් තං පමාදට් ඨානං, කිං අම් හාකං 
රජ් ගජන කාරිගතනා’’ති රට් ඨං පහාය තගතො මහාඅරඤ් ඤං පවිසිත් වා 
තාපසපබ් බජ් ජං පබ් බජිත් වා චතූසු ඉරියාපගථසු එකකා චරිංසූති අත් ගථො. 

එෙස්ස චරිතං කසකයයොති පබ් බජිතස් ස පබ් බජිතකාලගතො පට් ඨාය 

එකී ාවාභිරතස් ස එකකස් ගසව චරිතං ගසගයයොති අත් ගථො. නත්ථි බාකල

ස ායතාති චූළසීලං මජ් ඣිමසීලං මහාසීලං දස කථාවත් ථූනි ගතරස ධුතගුණා 
විපස් සනාඤාණං චත් තාගරො මග්  ා චත් තාරි ඵලානි තිස් ගසො විජ් ජා ඡ අභිඤ් ඤා 
අමතමහානිබ් බානන් ති අයං සහායතා නාම, සා බාලං නිස් සාය අධි න් තුං න 

සක් කාති නත් ථි බාගල සහායතා. මාතඞ් ග ො අරඤ් ගඤ මාතඞ් රඤ්කඤති 
සරගලොගපන සන් ධි. ‘‘මාතඞ්  රඤ් ගඤො’’තිපි පාගඨො, අරඤ් ඤගකො මාතඞ් ග ො 

වියාති අත් ගථො. මාතඞ් -සද් ගදගනව හත් ථි ාවස ්ස වුත් තත් තා නා වචනං 

තස් ස මහත් තවි ාවනත් ථන් ති ආහ ‘‘නාක ොති ම න්තාධිවචනකමත’’න් ති. 

මහන් තපරියාගයො හි නා -සද් ගදො ගහොති ‘‘එතං නා ස් ස නාග න, 

ඊසාදන් තස ්ස හත් ථිගනො’’තිආදීසු )උදා. 35). 

දීඝාවුවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බාලෙකලොණෙ මනෙථාවණ්ණනා 

465. බාලෙකලොණොර ාකමොති උපාලි හපතිස් ස එවංනාමගකො 

ග ො  ාගමො. කතනුපසඞ්ෙමීති ධම් මගසනාපතිමහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරසු 
වා අසීතිමහාසාවගකසු වා අන් තමගසො ධම් ම ණ් ඩා ාරිකං ආනන් දත් ගථරම් පි 
කඤ් චි අනාමන් ගතත් වා සයගමව පත් තචීවරමාදාය අනීකනිස ්සගටො හත් ථී විය 
යූථනිස ්සගටො කාළසීගහො විය වාතච් ඡින් ගනො වලාහගකො විය ච එකගකොව 

උපසඞ් කමි. කස ්මා උපසඞ් කමි?  ගණ කිරස් ස ආදීනවං දිස් වා එකවිහාරිං 
භික් ඛුං පස් සිතුකාමතා උදපාදි, තස් මා සීතාදිපීළිගතො උණ් හාදිං පත් ථයමාගනො 
විය උපසඞ් කමි. අථ වා   වතා ගසො ආදීනගවො පග ව පරිඤ් ඤාගතො, න ගතන 
සත් ථා නිබ් බින් ගනො, තස ්මිං පන අන් ගතොවස ්ගස ගකචි බුද් ධගවගනයයා 
නාගහසුං, ගතන අඤ් ඤත් ථ  මනං ගතසං භික් ඛූනං දමනුපාගයොති 
පාලිගලයයකං උද් දිස ්ස  ච් ඡන් ගතො එකවිහාරිං ආයස් මන් තං  ගුං 
සම් පහංගසතුං තත් ථ  ගතො. එවං  ගත ච සත් ථරි පඤ් චසතා භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං ආනන් දං ආහංසු ‘‘ආවුගසො ආනන් ද සත් ථා එකගකොව  ගතො, 
මයං අනුබන් ධිස් සාමා’’ති. ‘‘ආවුගසො, යදා   වා සාමං ගසනාසනං 
සංසාගමත් වා පත් තචීවරමාදාය අනාමන් ගතත් වා උපට් ඨාගක අනපගලොගකත් වා 
භික් ඛුසඞ් ඝං අදුතිගයො  ච් ඡති, තදා එකචාරිකං චරිතුං   වගතො අජ් ඣාසගයො, 
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සාවගකන නාම සත් ථු අජ් ඣාසයානුරූපං පටිපජ් ජිතබ් බං, තස් මා න ඉගමසු 

දිවගසසු   වා අනු න් තබ් ගබො’’ති නිවාගරසි, සයම් පි නානු ඤ් ඡි. ධම්මියා

ෙථායාති එකී ාගව ආනිසංසපටිසංයුත් තාය ධම් මකථාය. 

බාලකගලොණක මනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාචීනවංසදාය මනෙථාවණ්ණනා 

466. කයන පාචීනවංසදාකයොති තත් ථ කස ්මා උපසඞ් කමි? යථා නාම 

ජිඝච් ඡිතස ්ස ග ොජගන, පිපාසිතස් ස පානීගය, සීගතන ඵුට් ඨස් ස උණ් ගහ, 

උණ් ගහන ඵුට් ඨස ්ස සීගත, දුක් ඛිතස ්ස සුගඛ අභිරුචි උප් පජ් ජති, එවගමව 
  වගතො ගකොසම් බගක භික් ඛූ අඤ් ඤමඤ් ඤං විවාදාපන් ගන අසමග්  වාසං 
වසන් ගත, සමග්  වාසං වසන් ගත ආවජ් ගජන් තස් ස ඉගම තගයො කුලපුත් තා 
ආපාථමා මිංසු, අථ ගනසං පග්  ණ් හිතුකාගමො උපසඞ් කමි ‘‘එවායං 
පටිපත් තිඅනුක් කගමන ගකොසම් බකානං භික් ඛූනං විනයනූපාගයො ගහොතී’’ති. 

වි රන්තීති සාමග් ගිරසං අනු වමානා විහරන් ති. 

දායපාකලොති )ම. නි. අට් ඨ. 1.325) අරඤ් ඤපාගලො. ගසො අරඤ් ඤං යථා 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතප් පගදගසන මනුස් සා පවිසිත් වා තත් ථ පුප් ඵං වා ඵලං වා නියයාසං 
වා දබ් බසම්  ාරං වා න හරන් ති, එවං වතියා පරික් ඛිත් තස් ස අරඤ් ඤස ්ස 
ගයොජිගත ද් වාගර නිසීදිත් වා අරඤ් ඤං රක් ඛති, තස් මා ‘‘දායපාගලො’’ති වුත් ගතො. 

අත්තොමරූපාවි රන්තීති අත් තගනො හිතං කාමයමානස ාවා හුත් වා විහරන් ති. 
ගයො හි ඉමස ්මිං සාසගන පබ් බජිත් වාපි ගවජ් ජකම් මදූතකම් මපහිණ මනාදීනං 
වගසන එකවීසතිඅගනසනාහි ජීවිකං කප් ගපති, අයං න අත් තකාමරූගපො නාම. 
ගයො පන ඉමස් මිං සාසගන පබ් බජිත් වා එකවීසතිඅගනසනං පහාය 

චතුපාරිසුද් ධිසීගල පතිට් ඨාය බුද් ධවචනං උග්  ණ් හිත් වා සප් පායධුතඞ්  ං 
අධිට් ඨාය අට් ඨතිංසාය ආරම් මගණසු චිත් තරුචියං කම් මට් ඨානං  ගහත් වා 
 ාමන් තං පහාය අරඤ් ඤං පවිසිත් වා සමාපත් තිගයො නිබ් බත් ගතත් වා 
විපස් සනාය කම් මං කුරුමාගනො විචරති, අයං අත් තකාගමො නාම. ගතපි තගයො 
කුලපුත් තා එවරූපා අගහසුං. ගතන වුත් තං ‘‘අත් තකාමරූපා විහරන් තී’’ති. 

මාකතසංඅඵාසුමොසීති ගතසං අඵාසුකං මා අකාසීති   වන් තං වාගරසි. 
එවං කිරස් ස අගහොසි ‘‘ඉගම කුලපුත් තා සමග්  ා විහරන් ති, එකච් චස් ස ච 
 තට් ඨාගන  ණ් ඩනකලහවිවාදා වත් තන් ති, තිඛිණසිඞ් ග ො චණ් ඩග ොගණො 
විය ඔවිජ් ඣන් ගතො විචරති, අගථකමග් ග න ද් වින් නං  මනං න ගහොති, කදාචි 
අයම් පි එවං කගරොන් ගතො ඉගමසං කුලපුත් තානං සමග්  වාසං භින් ගදයය, 
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පටුන 

පාසාදිගකො ච පගනස සුවණ් ණවණ් ගණො රසගිද් ගධො මඤ් ගඤ,  තකාලගතො 
පට් ඨාය පණීතදායකානං අත් තගනො උපට් ඨාකානං වණ් ණකථනාදීහි ඉගමසං 
කුලපුත් තානං අප් පමාදවිහාරං භින් ගදයය, වසනට් ඨානානි චාපි එගතසං 
කුලපුත් තානං නිබද් ධානි පරිච් ඡින් නානි තිස් ගසොව පණ් ණසාලා තගයො චඞ් කමා 
තීණි දිවාට් ඨානානි තීණි මඤ් චපීඨානි, අයං පන සමගණො මහාකාගයො 
වුඩ් ඪතගරො මඤ් ගඤ  විස් සති, ගසො අකාගල ඉගම කුලපුත් ගත ගසනාසනා 
වුට් ඨගපස ්සති, එවං සබ් බථාපි එගතසං අඵාසු  විස් සතී’’ති. තං අනිච් ඡන් ගතො 
‘‘මා ගතසං අඵාසුමකාසී’’ති   වන් තං වාගරති. 

කිං පගනස ජානන් ගතො වාගරසි අජානන් ගතොති? අජානන් ගතො. 
සම් මාසම් බුද් ගධො හි නාම යදා අගනකභික් ඛුසහස් සපරිවාගරො බයාමප් ප ාය 

අසීතිඅනුබයඤ් ජගනහි ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණසිරියා ච බුද් ධානු ාවං 
දස් ගසන් ගතො විචරති, තදා ‘‘ගකො එගසො’’ති අපුච් ඡිත් වාව ජානිතබ් ගබො ගහොති. 
තදා පන   වා ‘‘මාස් සු ගකොචි මම බුද් ධානු ාවං අඤ් ඤාසී’’ති තථාරූගපන 
ඉද් ධාභිසඞ් ඛාගරන සබ් බම් පි තං බුද් ධානු ාවං චීවර බ් ග න විය 
පටිච් ඡාගදත් වා වලාහක බ් ග න පටිච් ඡන් ගනො පුණ් ණචන් ගදො විය සයගමව 
පත් තචීවරමාදාය අඤ් ඤාතකගවගසන අ මාසි. ඉති තං අජානන් ගතොව 

දායපාගලො වාගරසි. 

එතදකවොචාති ගථගරො කිර ‘‘මා සමණා’’ති දායපාලස් ස කථං සුත් වා 
චින් ගතසි ‘‘මයං තගයො ජනා ඉධ විහරාම, අඤ ්ගඤො පබ් බජිගතො නාම නත් ථි, 

අයඤ් ච දායපාගලො පබ් බජිගතන විය සද් ධිං කගථති, ගකො නු ගඛො  විස් සතී’’ති 

දිවාට් ඨානගතො උට් ඨාය ද් වාගර ඨත් වා මග්  ං ඔගලොගකන් ගතො   වන් තං 
අද් දස.   වාපි ගථරස ්ස සහ දස් සගනගනව සරීගරො ාසං මුඤ් චි, 

අසීතිඅනුබයඤ් ජනවිරාජිතා බයාමප් ප ා පසාරිතසුවණ් ණපගටො විය විගරොචිත් ථ. 
ගථගරො ‘‘අයං දායපාගලො ඵණකතආසීවිසං ගීවාය  ගහතුං හත් ථං 
පසාගරන් ගතො විය ගලොගක අග්  පුග්  ගලන සද් ධිං කගථන් ගතොව න ජානාති, 

අඤ ්ඤතරභික් ඛුනා විය සද් ධිං කගථතී’’ති නිවාගරන් ගතො එතං ‘‘මාවුගසො, 
දායපාලා’’තිආදිවචනං අගවොච. 

කතනුපසඞ්ෙමීති කස් මා   වගතො පච් චුග්  මනං අකත් වාව උපසඞ් කමි? 

එවං කිරස් ස අගහොසි ‘‘මයං තගයො ජනා සමග්  වාසං වසාම, සචාහං එකගකොව 
පච් චුග්  මනං කරිස් සාමි, සමග්  වාගසො නාම න  විස් සති, පියමිත් ගත 
 ගහත් වාව පච් චුග්  මනං කරිස් සාමි. යථා ච   වා මය් හං පිගයො, එවං 
සහායානම් පි ගම පිගයො’’ති ගතහි සද් ධිං පච් චුග්  මනං කාතුකාගමො සයං 
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අකත් වා උපසඞ් කමි. ගකචි පන ‘‘ගතසං ගථරානං පණ් ණසාලද් වාගර 
චඞ් කමනගකොටියා   වගතො ආ මනමග් ග ො ගහොති, තස් මා ගථගරො ගතසං 

සඤ ්ඤං දදමාගනොව  ගතො’’ති වදන් ති. අභික්ෙමථාති ඉගතො ආ ච් ඡථ. පාකද

පක්ඛාකලසීති විකසිතපදුමසන් නිග හි ජාලහත් ගථහි මණිවණ් ණං උදකං 
 ගහත් වා සුවණ් ණවණ් ගණසු පිට් ඨිපාගදසු උදකං ආසිඤ් චිත් වා පාගදන පාදං 
ඝංගසන් ගතො පක් ඛාගලසි. බුද් ධානං කාගය රගජොජල් ලං නාම න උපලිම් පති, 

කස ්මා පක් ඛාගලසීති? සරීරස ්ස උතුග්  හණත් ථං ගතසඤ් ච 

චිත් තසම් පහංසනත් ථං. අම් ගහහි අභිහගටන උදගකන   වා පාගද පක් ඛාගලසි, 

පරිග ො ං අකාසීති ගතසං භික් ඛූනං බලවගසොමනස් සවගසන චිත් තං පීණිතං 
ගහොති, තස් මා පක් ඛාගලසි. 

ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංභ වාඑතදකවොචාති ගසො කිර ගතසං වුඩ් ඪතගරො, 
තස් ස සඞ්  ගහ කගත ගසසානං කගතොව ගහොතීති ගථරඤ් ගඤව එතං ‘‘කච් චි 

ගවො අනුරුද් ධා’’තිආදිවචනං අගවොච. අනුරුද්ධාති වා එකගසසනගයන වුත් තං 
විරූගපකගසසස ්සපි ඉච් ඡිතබ් බත් තා, එවඤ් ච කත් වා බහුවචනනිද් ගදගසො ච 

සමත් ථිගතො ගහොති. ෙච්චීති පුච් ඡනත් ගථ නිපාගතො. කවොති සාමිවචනං. ඉදං 
වුත් තං ගහොති – කච් චි අනුරුද් ධා තුම් හාකං ඛමනීයං, ඉරියාපගථො ගවො ඛමති, 

කච් චි යාපනීයං, කච් චි ගවො ජීවිතං යාගපති ඝටියති, කච් චි පිණ් ඩගකන න 
කිලමථ, කච් චි තුම් හාකං සුල පිණ් ඩං, සම් පත් ගත ගවො දිස් වා මනුස් සා 
උළුඞ් කයාගුං වා කටච් ඡුභික් ඛං වා දාතබ් බං මඤ ්ඤන් තීති භික් ඛාචාරවත් තං 
පුච් ඡති. කස ්මා? යස් මා පච් චගයන අකිලමන් ගතන සක් කා සමණධම් ගමො 
කාතුං, වත් තගමව වා එතං පබ් බජිතානං. 

අථ ගතන පටිවචගන දින් ගන ‘‘අනුරුද් ධා තුම් ගහ රාජපබ් බජිතා 
මහාපුඤ් ඤා, මනුස් සා තුම් හාකං අරඤ් ගඤ වසන් තානං අදත් වා කස ්ස 
අඤ ්ඤස ්ස දාතබ් බං මඤ් ඤිස ්සන් ති, තුම් ගහ පන එතං භුඤ් ජිත් වා කිං නු ගඛො 
මි ගපොතකා විය අඤ් ඤමඤ් ඤං ඝට් ගටන් තා විහරථ, උදාහු සාමග් ගි ාගවො ගවො 

අත් ථී’’ති සාමග් ගිරසං පුච් ඡන් ගතො ‘‘ෙච්චි පන කවො අනුරුද්ධා

සමග් ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඛීකරොදකීභූතාති යථා ඛීරඤ් ච උදකඤ් ච 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං සංසන් දති, විසුං න ගහොති, එකත් තං විය උගපති, කච් චි එවං 

සාමග් ගිවගසන එකත් තුප තචිත් තුප් පාදා විහරථාති පුච් ඡති. පියචක්ඛූහීති 

ගමත් තචිත් තං පච් චුපට් ඨාගපත් වා ඔගලොකනගතො පිය ාවදීපකානි චක් ඛූනි 
පියචක් ඛූනි නාම, ‘‘කච් චි තථාරූගපහි චක් ඛූහි අඤ් ඤමඤ් ඤං පස් සන් තා 

විහරථා’’ති පුච් ඡති. තග්ඝාති එකංසත් ගථ නිපාගතො, එකංගසන මයං  න් ගතති 

වුත් තං ගහොති. යථා ෙථං පනාති එත් ථ යථාති නිපාතමත් තං, ෙථන් ති 
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කාරණපුච් ඡා, කථං පන තුම් ගහ එවං විහරථ, ගකන කාරගණන විහරථ, තං ගම 
කාරණං බ් රූහීති වුත් තං ගහොති. 

කමත්තං ොයෙම්මන් ති ගමත් තචිත් තවගසන පවත් තං කායකම් මං. ආවි

කචවරක ොචාති සම් මුඛා ගචව පරම් මුඛා ච. ඉතගරසුපි එගසව නගයො. තත් ථ 
සම් මුඛා කායවචීකම් මානි සහවාගස ලබ්  න් ති, ඉතරානි විප් පවාගස, 

මගනොකම් මං සබ් බත් ථ ලබ්  ති. යඤ් හි සගහව වසන් ගතසු එගකන මඤ් චපීඨං 
වා දාරු ණ් ඩං වා මත් තිකා ණ් ඩං වා බහි දුන් නික් ඛිත් තං ගහොති, තං දිස ්වා 
‘‘ගකනිදං වළඤ් ජිත’’න් ති අවඤ් ඤං අකත් වා අත් තනා දුන් නික් ඛිත් තං විය 
 ගහත් වා පටිසාගමන් තස ්ස පටිජග් ගිතබ් බයුත් තං වා පන ඨානං 
පටිජග්  න් තස ්ස සම් මුඛා ගමත් තං කායකම් මං නාම ගහොති. එකස් මිං 
පක් කන් ගත ගතන දුන් නික් ඛිත් තං ගසනාසනපරික් ඛාරං තගථව නික් ඛිපන් තස් ස 
පටිජග් ගිතබ් බයුත් තං වා පන ඨානං පටිජග්  න් තස ්ස පරම් මුඛා ගමත් තං 
කායකම් මං නාම ගහොති. සහවසන් තස් ස පන ගථගරහි සද් ධිං මධුරං 
සම් ගමොදනීයකථං පටිසන් ථාරකථං සාරණීයකථං ධම් මකථං සර ඤ් ඤං 
සාකච් ඡං පඤ ්හපුච් ඡනං පඤ් හවිස ්සජ් ජනන් ති එවමාදිකරගණ සම් මුඛා ගමත් තං 
වචීකම් මං නාම ගහොති. ගථගරසු පන පක් කන් ගතසු ‘‘මය් හං පියසහාගයො 
නන් දියත් ගථගරො කිමිලත් ගථගරො එවං සීලසම් පන් ගනො එවං 
ආචාරසම් පන් ගනො’’තිආදිගුණකථගන පරම් මුඛා ගමත් තං වචීකම් මං නාම 

ගහොති. ‘‘මය් හං පියමිත් ගතො නන් දියත් ගථගරො කිමිලත් ගථගරො අගවගරො ගහොතු 
අබයාපජ් ගජො සුඛී’’ති එවං සමන් නාහරගතො පන සම් මුඛාපි පරම් මුඛාපි ගමත් තං 
මගනොකම් මං ගහොතිගයව. 

නානාහිකඛොකනොභන්කතොයාති අයඤ් හි කාගයො පිට් ඨං විය මත් තිකා 

විය ච ඔමද් දිත් වා එකගතො කාතුං න සක් කා. එෙඤ්චපනමඤ්කඤචිත්තන් ති 
චිත් තං පන ගනො අත් තගනො විය අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස හිත ාගවන 
අවිගරොධ ාගවන ග දා ාගවන සමග්   ාගවන එකගමවාති දස් ගසති. කථං 
පගනගත සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉතගරසං චිත් තවගසන වත් තිංසූති? එකස ්ස 
පත් ගත මලං උට් ඨහති, එකස ්ස චීවරං කිලිට් ඨං ගහොති, එකස ්ස පරි ණ් ඩකම් මං 
ගහොති. තත් ථ යස් ස පත් ගත මලං උට් ඨිතං, ගතන ‘‘මමාවුගසො පත් ගත මලං 
උට් ඨිතං, පචිතුං වට් ටතී’’ති වුත් ගත ඉතගර ‘‘මය් හං චීවරං කිලිට් ඨං 
ගධොවිතබ් බං, මය් හං පරි ණ් ඩං කාතබ් බ’’න් ති අවත් වා අරඤ් ඤං පවිසිත් වා 
දාරූනි ආහරිත් වා භින් දිත් වා පත් තකටාගහ බහලතනුමත් තිකාහි ගලපං කත් වා 
පත් තං පචිත් වා තගතො පරං චීවරං වා ගධොවන් ති, පරි ණ් ඩං වා කගරොන් ති. 
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පටුන 

‘‘මමාවුගසො චීවරං කිලිට් ඨං, ගධොවිතුං වට් ටතී’’ති ‘‘මම පණ් ණසාලා උක් ලාපා, 
පරි ණ් ඩං කාතුං වට් ටතී’’ති පඨමතරං ආගරොචිගතපි එගසව නගයො. 

ඉදානි ගතසං අප් පමාදලක් ඛණං පුච් ඡන් ගතො ‘‘ෙච්චි පන කවො

අනුරුද්ධා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කවොති නිපාතමත් තං, පච් චත් තවචනං වා, කච් චි 

තුම් ගහති අත් ගථො. අම් ාෙන් ති අම් ගහසු තීසු ජගනසු. පිණ්ඩායපටික්ෙමතීති 

 ාගම පිණ් ඩාය චරිත් වා පච් චා ච් ඡති. අවක්ොරපාතින් ති අතිගරකපිණ් ඩපාතං 

අපගනත් වා ඨපනත් ථාය එකං සමුග්  පාතිං ගධොවිත් වා ඨගපති. කයො පච්ඡාති 
ගත කිර ගථරා න එකගතොව භික් ඛාචාරං පවිසන් ති. ඵලසමාපත් තිරතා ගහගත 

පාගතොව සරීරපටිජග්  නං කත් වා වත් තපටිපත් තිං පූගරත් වා ගසනාසනං 
පවිසිත් වා කාලපරිච් ගඡදං කත් වා ඵලසමාපත් තිං අප් ගපත් වා නිසීදන් ති. ගතසු 
ගයො පඨමතරං නිසින් ගනො අත් තගනො කාලපරිච් ගඡදවගසන පඨමතරං උට් ඨාති, 

ගසො පිණ් ඩාය චරිත් වා පටිනිවත් ගතො  ත් තකිච් චට් ඨානං ආ න් ත් වා ජානාති 
‘‘ද් ගව භික් ඛූ පච් ඡගතො, අහං පඨමතරං ආ ගතො’’ති. අථ පත් තං පිදහිත් වා 
ආසනපඤ් ඤාපනාදීනි කත් වා යදි පත් ගත පටිවීසමත් තගමව ගහොති, නිසීදිත් වා 
භුඤ ්ජති, යදි අතිගරකං ගහොති, අවක් කාරපාතියං පක් ඛිපිත් වා පාතිං පිධාය 
භුඤ ්ජති, කත ත් තකිච් ගචො පත් තං ගධොවිත් වා ගවොදකං කත් වා ථවිකාය 
ඔසාගපත් වා පත් තචීවරං  ගහත් වා අත් තගනො වසනට් ඨානං පවිසති. 

දුතිගයොපි ආ න් ත් වාව ජානාති ‘‘එගකො පඨමං ආ ගතො, එගකො 
පච් ඡගතො’’ති. ගසො සගච පත් ගත  ත් තං පමාණගමව ගහොති, භුඤ් ජති. සගච 
මන් දං, අවක් කාරපාතිගතො  ගහත් වා භුඤ් ජති. සගච අතිගරකං ගහොති, 

අවක් කාරපාතියං පක් ඛිපිත් වා පමාණගමව භුඤ් ජිත් වා පුරිමත් ගථගරො විය 
වසනට් ඨානං පවිසති. තතිගයොපි ආ න් ත් වාව ජානාති ‘‘ද් ගව පඨමං ආ තා, 
අහං පච් ඡිගමො’’ති. ගසොපි දුතියත් ගථගරො විය භුඤ් ජිත් වා කත ත් තකිච් ගචො 
පත් තං ගධොවිත් වා ගවොදකං කත් වා ථවිකාය ඔසාගපත් වා ආසනානි උක් ඛිපිත් වා 
පටිසාගමති, පානීයඝගට වා පරිග ොජනීයඝගට වා අවගසසඋදකං ඡඩ් ගඩත් වා 
ඝගට නිකුජ් ජිත් වා අවක් කාරපාතියං සගච අවගසස ත් තං ගහොති, තං 
වුත් තනගයන ජහිත් වා පාතිං ගධොවිත් වා පටිසාගමති,  ත් තග්  ං සම් මජ් ජති, ගසො 
කචවරං ඡඩ් ගඩත් වා සම් මජ් ජනිං උක් ඛිපිත් වා උපචිකාහි මුත් තට් ඨාගන 
ඨගපත් වා පත් තචීවරමාදාය වසනට් ඨානං පවිසති. ඉදං ගථරානං බහිවිහාගර 
අරඤ් ගඤ  ත් තකිච් චකරණට් ඨාගන ග ොජනසාලාය වත් තං. ඉදං සන් ධාය 

‘‘ගයො පච් ඡා’’තිආදි වුත් තං. 
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කයො පස්සතීතිආදි පන ගනසං අන් ගතොවිහාගර වත් තන් ති ගවදිතබ් බං. තත් ථ 

වච්චඝටන් ති ආචමනකුම් භිං. රිත්තන් ති රිත් තකං. තුච්ඡන් ති තස් ගසව 

ගවවචනං. අවිසය් න් ති උක් ඛිපිතුං අසක් කුගණයයං අති ාරියං. 

 ත්ථවිොකරනාති හත් ථසඤ් ඤාය. ගත කිර පානීයඝටාදීසු යංකිඤ් චි තුච් ඡකං 
 ගහත් වා ගපොක් ඛරණිං  න් ත් වා අන් ගතො ච බහි ච ගධොවිත් වා උදකං 
පරිස ්සාගවත් වා තීගර ඨගපත් වා අඤ් ඤං භික් ඛුං හත් ථවිකාගරන ආමන් ගතන් ති, 

ඔදිස් ස වා අගනොදිස් ස වා සද් දං න කගරොන් ති. කස ්මා ඔදිස ්ස න කගරොන් ති? 

තඤ් හි භික් ඛුං සද් ගදො බාගධයයාති. කස් මා අගනොදිස් ස න කගරොන් ති? 

අගනොදිස ්ස සද් ගද දින් ගන ‘‘අහං පුගර, අහං පුගර’’ති ද් ගවපි නික් ඛගමයුං. 
තගතො ද් වීහි කත් තබ් බකම් ගම තතියස් ස කම් මච් ගඡගදො  ගවයය. 
සංයතපදසද් ගදො පන හුත් වා අපරස් ස භික් ඛුගනො දිවාට් ඨානසන් තිකං  න් ත් වා 
ගතන දිට් ඨ ාවං ඤත් වා හත් ථසඤ් ඤං කගරොති, තාය සඤ් ඤාය ඉතගරො 
ආ ච් ඡති, තගතො ද් ගව ජනා හත් ගථන හත් ථං සංසිබ් බන් තා ද් වීසු හත් ගථසු 

ඨගපත් වා උට් ඨාගපන් ති. තං සන් ධායාහ ‘‘ ත්ථවිොකරන දුතියං

ආමන්කතත්වා ත්ථවිලඞ්ඝකෙන උපට්ඨාකපමා’’ති. 

පඤ්චාහිෙං කඛො පනාති චාතුද් දගස පන් නරගස අට් ඨමියන් ති ඉදං තාව 
පකතිධම් මස් සවනගමව, තං අඛණ් ඩං කත් වා පඤ් චගම පඤ් චගම දිවගස ද් ගව 
ගථරා නාතිවිකාගල නහායිත් වා අනුරුද් ධත් ගථරස ්ස වසනට් ඨානං  ච් ඡන් ති. 
තත් ථ තගයොපි නිසීදිත් වා තිණ් ණං පිටකානං අඤ් ඤතරස ්මිං අඤ් ඤමඤ් ඤං 
පඤ ්හං පුච් ඡන් ති, අඤ ්ඤමඤ් ඤං විස් සජ් ගජන් ති. ගතසං එවං 
කගරොන් තානංගයව අරුණං උග්  ච් ඡති. තං සන් ධාගයතං වුත් තං. එත් තාවතා 
ගථගරන   වතා අප් පමාදලක් ඛණං පුච් ඡිගතන පමාදට් ඨාගනසුගයව 
අප් පමාදලක් ඛණං විස් සජ් ජිතං ගහොති. අඤ් ගඤසඤ් හි භික් ඛූනං 
භික් ඛාචාරපවිසනකාගලො නික් ඛමනකාගලො නිවාසනපරිවත් තනං 
චීවරපාරුපනං අන් ගතො ාගම පිණ් ඩාය චරණං ධම් මකථනං අනුගමොදනං 
අන් ගතො ාමගතො නික් ඛමිත් වා  ත් තකිච් චකරණං පත් තගධොවනං 
පත් තඔසාපනං පත් තචීවරපටිසාමනන් ති පපඤ් චකරණට් ඨානානි එතානි. තස් මා 
ගථගරො ‘‘අම් හාකං එත් තකං ඨානං මුඤ් චිත් වා විස් සට් ඨකථාපවත් තගනන 

කම් මට් ඨාගන පමජ් ජනට් ඨානානි, තත් ථාපි මයං,  න් ගත, කම් මට් ඨානවිරුද් ධං 
න පටිපජ් ජාමා’’ති අඤ් ගඤසං පමාදට් ඨාගනසුගයව සිඛාප් පත් තං අත් තගනො 
අප් පමාදලක් ඛණං විස් සජ් ගජසි. ඉමිනාව එතානි ඨානානි මුඤ් චිත් වා අඤ් ඤත් ථ 
විහාරසමාපත් තීනං අවළඤ් ජනවගසන පමාදකාගලො නාම අම් හාකං නත් ථීති 
දීගපති. 
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පාචීනවංසදාය මනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාලකලයයෙ මනෙථාවණ්ණනා 

467. ධම්මියා ෙථායාති සමග්  වාගස ආනිසංසපටිසංයුත් තාය ධම් මකථාය. 

අනුපුබ්කබන (උදා. අට් ඨ. 35) චාරිෙං චරමාකනොති අනුක් කගමන 

 ාමනි මපටිපාටියා චාරිකං චරමාගනො. කයන පාලකලයයෙං තදවසරීති 

එකගකොව ගයන පාලිගලයයක ාගමො, තං අවසරි. පාලිගලයයක ාමවාසිගනොපි 
පච් චුග්  න් ත් වා   වගතො දානං දත් වා පාලිගලයයක ාමස් ස අවිදූගර 
රක් ඛිතවනසණ් ගඩො නාම අත් ථි, තත් ථ   වගතො පණ් ණසාලං කත් වා ‘‘එත් ථ 

  වා වසතූ’’ති යාචිත් වා වාසයිංසු. භද්දසාකලොති පන තත් ගථගකො මනාගපො 
ලට් ඨිගකො සාලරුක් ගඛො.   වා තං  ාමං උපනිස ්සාය වනසණ් ගඩ 

පණ් ණසාලාය සමීගප තස් මිං රුක් ඛමූගල විහාසි. ගතන වුත් තං ‘‘පාලකලයයකෙ

වි රතිරක්ඛිතවනසණ්කඩ භද්දසාලමූකල’’ති. 

අථ කඛො භ වකතො රක ො තස්සාතිආදි   වගතො 

විගවකසුඛපච් චගවක් ඛණදස ්සනං. ආකිණ්කණො න ඵාසු වි ාසින් ති 

සම් බාධප් පත් ගතො ආකිණ් ගණො විහාසිං. කිං පන   වගතො සම් බාගධො අත් ථි 
සංසග් ග ො වාති? නත් ථි. න හි ගකොචි   වන් තං අනිච් ඡාය උපසඞ් කමිතුං 
සක් ගකොති. දුරාසදා හි බුද් ධා   වන් ගතො සබ් බත් ථ ච අනුපලිත් තා, හිගතසිතාය 
පන සත් ගතසු අනුකම් පං උපාදාය ‘‘මුත් ගතො ගමොගචස් සාමී’’ති පටිඤ් ඤානුරූපං 
චතුගරොඝනිත් ථරණත් ථං අට් ඨන් නං පරිසානං අත් තගනො සන් තිකං කාගලන 
කාලං උපසඞ් කමනං අධිවාගසති, සයඤ් ච මහාකරුණාසමුස් සාහිගතො 
කාලඤ් ඤූ හුත් වා තත් ථ උපසඞ් කමීති ඉදං සබ් බබුද් ධානං ආචිණ් ණං. නායමිධ 

ආකිණ් ණවිහාගරො අධිප් ගපගතො, ඉධ පන ගතහි කලහකාරගකහි 
ගකොසම් බකභික් ඛූහි සද් ධිං එකවිහාගර වාසං විහාසි, තදා විගනතබ් බා ාවගතො 
ආකිණ් ණවිහාරං කත් වා වුත් තං ‘‘අහං ගඛො පුබ් ගබ ආකිණ් ගණො න ඵාසු 

විහාසි’’න් ති. ගතගනවාහ ‘‘කතහි කෙොසම්බකෙහි භික්ඛූහි

භණ්ඩනොරකෙහී’’තිආදි. 

ද රකපොතකෙහීති දහගරහි හත් ථිගපොතගකහි, ගය භිඞ් කාතිපි වුච් චන් ති. 

කතහීති හත් ථිආදීහි. ෙද්දකමොදොනීති කද් දමමිස් සානි උදකානි. ඔ ා ාති එත් ථ 

‘‘ඔ ාහ’’න් තිපි පාළි. අස්සාති හත් ථිනා ස ්ස. උපනිඝංසන්තිකයොති 

ඝට් ගටන් තිගයො. උපනිඝංසියමාගනොපි අත් තගනො උළාර ාගවන න කුජ් ඣති, 

ගතන තා ඝංසන් තිගයව. වූපෙට්කඨොති වූපකට් ගඨො දූරීභූගතො. 
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යූථාති හත් ථිඝටාය. කයන භ වාකතනුපසඞ්ෙමීති ගසො කිර හත් ථිනාග ො 
යූථවාගස උක් කණ් ඨිගතො තං වනසණ් ඩං පවිට් ගඨො. තත් ථ   වන් තං දිස් වා 
ඝටසහස් ගසන නිබ් බාපිතසන් තාගපො විය නිබ් බුගතො හුත් වා පසන් නචිත් ගතො 
  වගතො සන් තිගක අට් ඨාසි, තගතො පට් ඨාය වත් තසීගස ඨත් වා  ද් දසාලස් ස 
පණ් ණසාලාය ච සමන් තගතො අප් පහරිතං කත් වා සාඛා ඞ් ග න සම් මජ් ජති, 

  වගතො මුඛගධොවනං ගදති, නහාගනොදකං ආහරති, දන් තකට් ඨං ගදති, 

අරඤ් ඤගතො මධුරානි ඵලාඵලානි ආහරිත් වා සත් ථු උපගනති. සත් ථා තානි 

පරිභුඤ් ජති. ගතන වුත් තං ‘‘කසොණ්ඩාය භ වකතො පානීයං පරිකභොජනීයං

උපට්ඨාකපතී’’තිආදි. ගසො කිර ගසොණ් ඩාය දාරූනි ආහරිත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ඝංසිත් වා අග් ගිං උට් ඨාගපත් වා දාරූනි ජාලාගපත් වා තත් ථ පාසාණඛණ් ඩානි 
තාගපත් වා තානි දණ් ඩගකහි වට් ගටත් වා ගසොණ් ඩියං ඛිපිත් වා උදකස් ස 
තත් ත ාවං ඤත් වා   වගතො සන් තිකං උප න් ත් වා තිට් ඨති.   වා 
‘‘හත් ථිනාග ො මම නහානං ඉච් ඡතී’’ති තත් ථ  න් ත් වා නහානකිච් චං කගරොති. 
පානීගයපි එගසව නගයො. තස් මිං පන සීතගල ජාගත උපසඞ් කමති. තං සන් ධාය 

වුත් තං ‘‘කසොණ්ඩායභ වකතොපානීයංපරිකභොජනීයං උපට්ඨාකපතී’’ති. 

අත්තකනො ච පවිකවෙං විදිත්වාති ගකහිචි අනාකිණ් ණ ාවලද් ධං 
කායවිගවකං ජානිත් වා. ඉතගර පන විගවකා   වගතො සබ් බකාලං 

විජ් ජන් තිගයව. ඉමං උදානං උදාකනසීති ඉමං අත් තගනො හත් ථිනා ස් ස ච 
විගවකාභිරතියා සමානජ් ඣාසය ාවදීපනං උදානං උදාගනසි. 

 ාථාය පන එවමත් ථගයොජනා ගවදිතබ් බා )උදා. අට් ඨ. 35) – එතං

ඊසාදන්තස්ස රථඊසාසදිසදන් තස ්ස හත් ථිනා ස් ස චිත්තං නාක න 

බුද් ධනා ස් ස චිත්කතන සකමති සංසන් දති. කථං සගමති ගච? යකදකෙොරමතී

වකන, යස් මා බුද් ධනාග ො ‘‘අහං ගඛො පුබ් ගබ ආකිණ් ගණො විහාසි’’න් ති පුරිමං 

ආකිණ් ණවිහාරං ජිගුච් ඡිත් වා විගවකං උපබ්රූහයමාගනො ඉදානි යථා එකෙො 

අදුතිගයො වකන අරඤ් ගඤ රමති අභිරමති, එවං අයම් පි හත් ථිනාග ො පුබ් ගබ 

අත් තගනො හත් ථිආදීහි ආකිණ් ණවිහාරං ජිගුච් ඡිත් වා ඉදානි එකෙො අසහාගයො 

වගන එකවිහාරං රමති අභිනන් දති, තස් මාස් ස චිත්තංනාක න සකමති, තස් ස 
චිත් ගතන සගමතීති කත් වා එකී ාවරතියා එකසදිසං ගහොතීති අත් ගථො. 

පාලිගලයයක මනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට්ඨාරසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 
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473. කයො පටිබාක යය, ආපත්ති දුක්ෙටස්සාති එත් ථ ගයො 
ගසනාසනාරහස් ස ගසනාසනං පටිබාහති, තස් ගසව ආපත් ති. කලහකාරකාදීනං 
පගනත් ථ ‘‘ඔකාගසො නත් ථී’’තිආදිකං සඞ් ඝස ්ස කතිකං ආගරොගචත් වා න 
පඤ ්ඤගපන් තස ්ස ‘‘අහං වුඩ් ගඪො’’ති පසය් හ අත් තනාව අත් තගනො 
පඤ ්ඤගපත් වා  ණ් හන් තං ‘‘යුත් තියා  ණ් හථා’’ති වත් වා වාගරන් තස ්ස ච 

නත් ථි ආපත් ති. ‘‘ ණ් ඩනකාරකං නික් කඩ් ඪතීති වචනගතො කුලදූසකස් ස 

පබ් බාජනීයකම් මානුඤ් ඤාය ච ඉධ කලහවූපසමනත් ථං ආ තානං 
ගකොසම් බකානම් පි ‘යථාවුඩ් ඪ’න් ති අවත් වා ‘විවිත් ගත අසති විවිත් තං කත් වාපි 
දාතබ් බ’න් ති වුත් තත් තා විවිත් තං කත් වා ගදන් තං පටිබාහන් තස ්ගසව 

ආපත් තී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

උපාලසඞ්ඝසාමග්ගීපුච්ඡාවණ්ණනා 

476. න මූලාමූලං  න්ත්වාති මූලගතො මූලං අ න් ත් වා. අත්ථකතොඅප තාති 

සාමග් ගිසඞ් ඛාතඅත් ථගතො අප තා. 

477. ගයන නං පච් චත් ථිකා වගදයුං, තං න හි ගහොතීති සම් බන් ගධො. 

අනප තන් ති කාරණගතො අනගපතං, සකාරණන් ති වුත් තං ගහොති. 

උසූයායාති ඉමිනා ගදොසා ති මනස් ස සඞ්  හිතත් තා ‘‘අ ති මකනනා’’ති 

අවගසසඅ ති මනං දස ්සිතන් ති ගවදිතබ් බං. අට්ඨහි දූතඞ්ක හීති ‘‘ගසොතා ච 
ගහොති සාගවතා ච උග්  ගහතා ච ධාගරතා ච විඤ් ඤාගපතා ච කුසගලො ච 
සහිතාසහිතදස් සගනො ච අකලහකාරගකො චා’’ති එවං වුත් ගතහි අට් ඨහි 
දූතඞ් ග හි. ගසසගමත් ථ පාළිගතො අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ගකොසම් බකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

මහාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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නගමො තස් ස   වගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

චූළවග්  -ාකා 

චුළවග්  

1. ෙම්මක්ඛන්ධෙං 

තජ්ජනීයෙම්මෙථාවණ්ණනා 

1. චූළවග්  ස් ස පඨගම කම් මක් ඛන් ධගක තාව ‘‘යට් ඨිං පගවසය, කුන් ගත 
පගවසයා’’තිආදීසු විය සහචරණඤාගයන ‘‘මඤ් චා උක් කුට් ඨිං 
කගරොන් තී’’තිආදීසු විය නිස් සිගතසු නිස් සයගවොහාරවගසන වා 

පණ් ඩුකගලොහිතකනිස් සිතා පණ් ඩුකගලොහිතකසද් ගදන වුත් තාති ආහ ‘‘කතසං

නිස්සිතොපි පණ්ඩුෙකලොහිතොත්කවව පඤ්ඤායන්තී’’ති. පටිවදථාති 

පටිවචනං ගදථ. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙෙථාවණ්ණනා 

4. තීහි අඞ්ක හි සමන්නා තන් ති පච් ගචකං සමුදිගතහි වා තීහි අඞ් ග හි 
සමන් නා තං. න හි තිණ් ණං එව අඞ්  ානං සගමොධාගනන අධම් මකම් මං ගහොති, 

එගකනපි ගහොතිගයව. ‘‘අප් පටිඤ් ඤාය කතං ගහොතීති ලජ් ජිං සන් ධාය 

වුත් ත’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු කථිතං. 

නනු ච ‘‘අගදසනා ාමිනියා ආපත් තියා කතං ගහොතී’’ති ඉදං පරගතො ‘‘තීහි, 

භික් ඛගව, අඞ් ග හි සමන් නා තස් ස භික් ඛුගනො ආකඞ් ඛමාගනො සඞ් ගඝො 
තජ් ජනීයකම් මං කගරයය, අධිසීගල සීලවිපන් ගනො ගහොතී’’ති ඉමිනා විරුජ් ඣති. 
අගදසනා ාමිනිං ආපන් ගනො හි ‘‘අධිසීගල සීලවිපන් ගනො’’ති වුච් චතීති? තත් ථ 
ගකචි වදන් ති ‘‘තජ් ජනීයකම් මස් ස හි විගසගසන  ණ් ඩනකාරකත් තං 
අඞ්  ’න් ති අට් ඨකථායං වුත් තං, තං පාළියා ආ තනිදාගනන සගමති, තස් මා 
සබ් බතිගකසුපි  ණ් ඩනං ආගරොගපත් වා  ණ් ඩනපච් චයා ආපන් නාපත් තිවගසන 

ඉදං කම් මං කාතබ් බං. තස් මා ‘අධිසීගල සීලවිපන් ගනො’ති එත් ථාපි පුබ් බ ාග  
වා පර ාග  වා ගචොදනාසාරණාදිකාගල  ණ් ඩනපච් චයා 
ආපන් නාපත් තිවගසගනව කාතබ් බං, න ගකවලං සඞ් ඝාදිගසසපච් චයා 
කාතබ් බ’’න් ති. අපගර පන වදන් ති ‘‘අගදසනා ාමිනියාති ඉදං 
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පාරාජිකාපත් තිංගයව සන් ධාය වුත් තං, න සඞ් ඝාදිගසසං. අට් ඨකථායං පන 
‘අගදසනා ාමිනියාති පාරාජිකාපත් තියා වා සඞ් ඝාදිගසසාපත් තියා වා’ති වුත් තං. 
තත් ථ සඞ් ඝාදිගසසාපත් තියා වාති අත් ථුද් ධාරවගසන වුත් තං, ‘අධිසීගල 
සීලවිපන් ගනො’ති ච ඉදං සඞ් ඝාදිගසසංගයව සන් ධාය වුත් තං, න පාරාජිකං. 
තස් මා පාරාජිකාපත් තිපච් චයා න තජ් ජනීයකම් මං කාතබ් බං පගයොජනා ාවා, 
සඞ් ඝාදිගසසපච් චයා කාතබ් බන් ති අයමත් ගථො සිද් ගධො ගහොති. සුක් කපක් ගඛ 

‘ගදසනා ාමිනියා ආපත් තියා කතං ගහොතී’ති ඉමිනා විරුජ් ඣතීති ගච? න 
එගකන පරියාගයන සඞ් ඝාදිගසසස ්සපි ගදසනා ාමිනීගවොහාරසම්  වගතො’’ති, 

තං යුත් තං විය දිස් සති. 

නප්පටිප්පස්සම්කභතබ්බඅට්ඨාරසෙෙථාවණ්ණනා 

8. කලොමංපාකතන්තීතිආදි සම් මාවත් තනාය පරියායවචනං. 

නියස්සෙම්මෙථාවණ්ණනා 

11. නියස් සකම් ගම ‘‘නිස්සාය කත වත්ථබ්බන් ති  රුනිස් සයං සන් ධාය 

වුත් තං, න ඉතර’’න් ති කෙනචි ලිඛිතං.  ණ්ඨිපකද පන ‘‘නියස් සකම් මං යස් මා 
බාලවගසන කරීයති, තස් මා නිස ්සාය වත් ථබ් බන් ති නිස ්සයං 

 ාහාගපතබ් ගබො’’ති වුත් තං, වීමංසිත් වා යුත් තතරං  ගහතබ් බං. අපිස්සූති එත් ථ 

සුඉති නිපාතමත් තං, භික් ඛූ අපි නිච් චබයාවටා ගහොන් තීති වුත් තං ගහොති. 

පබ්බාජනීයෙම්මෙථාවණ්ණනා 

29. පබ් බාජනීයකම් ගම කතන හි, භික්ඛකව, සඞ්කඝො පබ්බාජනීයෙම්මං 

පටිප්පස්සම්කභතූති ඉදං ගතසු විබ්  මන් ගතසුපි පක් කමන් ගතසුපි 

සම් මාවත් තන් ගතගයව සන් ධාය වුත් තං. 

පටිසාරණීයෙම්මෙථාවණ්ණනා 

33. සුධම් මවත් ථුස් මිං මච්ඡිොසණ්කඩති එවංනාමගක න ගර. තත් ථ කිර 
)ධ. ප. අට් ඨ. 1.72 චිත් ත හපතිවත් ථු( චිත් ගතො  හපති පඤ් චවග් ගියානං 
අබ්  න් තරං මහානාමත් ගථරං පිණ් ඩාය චරමානං දිස් වා තස් ස ඉරියාපගථ 
පසීදිත් වා පත් තං ආදාය ග හං පගවගසත් වා ග ොගජත් වා  ත් තකිච් චාවසාගන 

ධම් මකථං සුණන් ගතො ගසොතාපත් තිඵලං පත් වා අචලසද් ගධො හුත් වා 
අම් බාටකවනං නාම අත් තගනො උයයානං සඞ් ඝාරාමං කාතුකාගමො ගථරස් ස 
හත් ගථ උදකං පාගතත් වා නියයාගතසි. තස් මිං ඛගණ ‘‘පතිට් ඨිතං 
බුද් ධසාසන’’න් ති උදකපරියන් තං කත් වා මහාපථවී කම් පි, මහාගසට් ඨි 
උයයාගන මහාවිහාරං කාගරසි. තත් ථායං සුධම් ගමො භික් ඛු ආවාසිගකො අගහොසි. 
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තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ආයස්මාසුධම්කමොමච්ඡිොසණ්කඩචිත්තස්ස   පතිකනො

ආවාසිකෙොක ොතී’’තිආදි. තත් ථ ධුවභත්තිකෙොති නිච් ච ත් තිගකො. 

අපගරන සමගයන චිත් තස ්ස ගුණකථං සුත් වා භික් ඛුසහස ්ගසන සද් ධිං ද් ගව 
අග්  සාවකා තස් ස සඞ්  හං කත් තුකාමා මච් ඡිකාසණ් ඩං අ මංසු. තං සන් ධාය 

වුත් තං ‘‘කතන කඛො පන සමකයන සම්බහලා කථරා’’තිආදි. චිත් ගතො  හපති 
ගතසං ආ මනං සුත් වා අද් ධගයොජනමත් තං පච් චුග්  න් ත් වා ගත ආදාය 
අත් තගනො විහාරං පගවගසත් වා ආ න් තුකවත් තං කත් වා ‘‘ න් ගත, ගථොකං 
ධම් මකථං ගසොතුකාගමොම් හී’’ති ධම් මගසනාපතිං යාචි. අථ නං ගථගරො 
‘‘උපාසක, අද් ධාගනනාම් හා කිලන් තරූපා, අපිච ගථොකං සුණාහී’’ති තස් ස 

ධම් මකථං කගථසි. ගතන වුත් තං ‘‘එෙමන්තංනිසින්නංකඛොචිත්තං  පතිං

ආයස්මා සාරිපුත්කතො ධම්මියා ෙථාය සන්දස්කසසී’’තිආදි. ගසො ගථරස් ස 
ධම් මකථං සුණන් ගතොව අනා ාමිඵලං පාපුණි. 

41. නාසක්ඛිචිත්තං  පතිංඛමාකපතුන් ති ගසො තත් ථ  න් ත් වා ‘‘ හපති, 

මය් හගමව ගසො ගදොගසො, ඛමාහි ගම’’ති වත් වාපි ‘‘නාහං ඛමාමී’’ති ගතන 
පටික් ඛිත් ගතො මඞ් කුභූගතො තං ඛමාගපතුං නාසක් ඛි. පුනගදව සත් ථු සන් තිකං 
පච් චා මාසි. සත් ථා ‘‘නාස ්ස උපාසගකො ඛමිස් සතී’’ති ජානන් ගතොපි 

‘‘මානථද් ගධො එස තිංසගයොජනං  න් ත් වාව පච් චා ච් ඡතූ’’ති ඛමනුපායං 
අනාචික් ඛිත් වාව උගයයොගජසි. අථස් ස පුන ආ තකාගල නිහතමානස් ස අනුදූතං 
දත් වා ‘‘ ච් ඡ, ඉමිනා සද් ධිං  න් ත් වා උපාසකං ඛමාගපහී’’ති වත් වා ‘‘සමගණන 
නාම ‘මය් හං විහාගරො, මය් හං නිවාසට් ඨානං, මය් හං උපාසගකො, මය් හං 
උපාසිකා’ති මානං වා ඉස් සං වා කාතුං න වට් ටති. එවං කගරොන් තස් ස හි 
ඉච් ඡාමානාදගයො කිගලසා වඩ් ඪන් තී’’ති ඔවදන් ගතො – 

‘‘අසන් තං  ාවනමිච් ගඡයය, පුගරක් ඛාරඤ් ච භික් ඛුසු; 

ආවාගසසු ච ඉස් සරියං, පූජා පරකුගලසු ච. 

‘‘මගමව කත මඤ් ඤන් තු, ගිහී පබ් බජිතා උග ො; 
මගමවාතිවසා අස් සු, කිච් චාකිච් ගචසු කිස ්මිචි; 

ඉති බාලස් ස සඞ් කප් ගපො, ඉච් ඡා මාගනො ච වඩ් ඪතී’’ති. )ධ. ප. 73-74) – 

ධම්මපකද ඉමා  ාථා අ ාසි. 

සුධම් මත් ගථගරොපි ඉමං ඔවාදං සුත් වා සත් ථාරං වන් දිත් වා උට් ඨායාසනා 
පදක් ඛිණං කත් වා ගතන අනුදූගතන භික් ඛුනා සද් ධිං  න් ත් වා උපාසකස් ස 
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චක් ඛුපගථ ආපත් තිං පටිකරිත් වා උපාසකං ඛමාගපසි. ගසො උපාසගකන 
‘‘ඛමාමහං  න් ගත, සගච මය් හං ගදොගසො අත් ථි, ඛමථ ගම’’ති පටිඛමාපිගතො 
සත් ථාරා දින් නඔවාගද ඨත් වා කතිපාගහගනව සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං 
පාපුණි. 

ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීයෙම්මෙථාවණ්ණනා 

50. තස්සා අදස්සකනකයව ෙම්මං ොතබ්බන් ති තස් සා අදස් සගනගයව 

උක් ගඛපනීයකම් මං කාතබ් බං. තජ් ජනීයාදිකම් මං පන ආපත් තිං ආගරොගපත් වා 
තස් සා අදස් සගන අප් පටිකම් ගම වා  ණ් ඩනකාරකාදිඅඞ් ග හි කාතබ් බං. 
ගසසගමත් ථ උත් තානගමව. 

කම් මක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙං 

පාරිවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

75. පාරිවාසිකක් ඛන් ධගක නවෙතරංපාරිවාසිෙන් ති අත් තගනො නවකතරං 
පාරිවාසිකං. පාරිවාසිකස් ස හි අත් තගනො නවකතරං පාරිවාසිකං ඨගපත් වා 
අඤ ්ගඤ මූලායපටිකස් සනාරහමානත් තාරහමානත් තචාරිකඅබ්  ානාරහාපි 

පකතත් තට් ඨාගනගයව තිට් ඨන් ති. ගතනාහ ‘‘අන්තමකසො 

මූලායපඅෙස්සනාර ාදීනම්පී’’ති. පාගද ඝංගසන් ති එගතනාති පාදඝංසනං, 
සක් ඛරකථලාදි. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, තිස් ගසො පාදඝංසනිගයො සක් ඛරං 

කථලං සමුද් දගඵණක’’න් ති )චූළව. 269) හි වුත් තං. සද්ධිවි ාරිොදීනම්පි

සාදියන්තස්සාති සද් ධිවිහාරිකානම් පි අභිවාදනාදිං සාදියන් තස් ස. ‘‘මා මං 

 ාමප් පගවසනං ආපුච් ඡථා’’ති වුත් ගත අනාපුච් ඡාපි  ාමං පවිසිතුං වට් ටති. කයො

කයො වුඩ්කඪොති පාරිවාසිගකසු භික් ඛූසු ගයො ගයො වුඩ් ගඪො. නවෙතරස්ස 

සාදිතුන් ති පාරිවාසිකනවකතරස් ස අභිවාදනාදිං සාදිතුං. 

තත්කථවාති සඞ් ඝනවකට් ඨාගනගයව. අත්තකනොපාළියාපවාකරතබ්බන් ති 
අත් තගනො වස් සග් ග න පත් තපාළියා පවාගරතබ් බං, න පන සබ් ගබසු 

පවාරිගතසූති අත් ගථො. යදිපනන ණ් ාති නවිස්සජ්කජතීති යදි පුරිමදිවගස 

අත් තගනො න  ණ් හාති  ගහත් වා ච න විස් සජ් ගජති. චතුස්සාලභත්තන් ති 

ග ොජනසාලායං පටිපාටියා දියයමාන ත් තං.  ත්ථපාකසඨිකතනාති දායකස් ස 
හත් ථපාගස ඨිගතන. 

76. අඤ්කඤො සාමකණකරො න  ක තබ්කබොති උපජ් ඣාගයන හුත් වා 

අඤ ්ගඤො සාමගණගරො න  ගහතබ් ගබො. උපජ්ඣං දත්වා  හිතසාමකණරාපීති 
පකතත් තකාගල උපජ් ඣං දත් වා  හිතසාමගණරාපි. ලද් ධසම් මුතිගකන 

ආණත් ගතොපි  රුධම් ගමහි අඤ් ගඤහි වා ඔවදිතුං ල තීති ආහ ‘‘පටිබලස්සවා

භික්ඛුස්සභාකරො ොතබ්කබො’’ති. ආ තා භික් ඛුනිගයො වත් තබ් බාති සම් බන් ගධො. 

සවචනීයන් ති සගදොසං. කජට්ඨෙට්ඨානං න ොතබ්බන් ති පධානට් ඨානං න 

කාතබ් බං. කිං තන් ති ආහ ‘‘පාතිකමොක්ඛුද්කදසකෙනවා’’තිආදි. 

රගජහි හතා උපහතා භූමි එතිස් සාති රකජො තභූමි, රගජොකිණ් ණභූමීති 

අත් ගථො. පච්චයන් ති වස් සාවාසිකලා ං සන් ධාය වුත් තං. එෙපස්කස ඨත්වාති 

පාළිං විහාය භික් ඛූනං පච් ඡගතො ඨත් වා. කසනාසනං න ලභතීති 
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ගසයයාපරියන් ත ාගිතාය වස් සග් ග න  ණ් හිතුං න ල ති. අස්සාති  ගවයය. 
‘‘ආ න් තුගකන ආගරොගචතබ් බං, ආ න් තුකස ්ස ආගරොගචතබ් බ’’න් ති 
අවිගසගසන වුත් තත් තා සගච ද් ගව පාරිවාසිකා  තට් ඨාගන අඤ් ඤමඤ් ඤං 
පස් සන් ති, උග ොහිපි අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස ආගරොගචතබ් බං. යථා බහි දිස ්වා 
ආගරොචිතස් ස භික් ඛුගනො විහාරං ආ ගත පුන ආගරොචනකිච් චං නත් ථි, එවං 
අඤ ්ඤං විහාරං  ගතනපි තත් ථ පුබ් ගබ ආගරොචිතස් ස පුන ආගරොචනකිච් චං 
නත් ථීති වදන් ති. 

81. අවිකසකසනාති පාරිවාසිකස් ස උක් ඛිත් තකස ්ස ච අවිගසගසන. 

ඔබද්ධන් ති පලිබුද් ධං. 

83. ස වාකසොති වුත් තප් පකාගර ඡන් ගන පකතත් ගතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
සයනගමව අධිප් ගපතං, න ගසසඉරියාපථකප් පනං. ගසසගමත් ථ 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

පාරිවාසිකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. සමුච්චයක්ඛන්ධෙං 

සුක්ෙවිස්සට්ඨිෙථාවණ්ණනා 

97. සමුච් චයක් ඛන් ධගක වුත්තනකයන වත්තං සමාදාතබ්බන් ති 
පාරිවාසිකක් ඛන් ධකවණ් ණනායං වුත් තනගයන ද් වීහි පගදහි එගකන වා 

සමාදාතබ් බං. කවදියාමීති චිත් ගතන සම් පටිච් ඡිත් වා සුඛං අනු වාමි, න 

තප් පච් චයා අහං දුක් ඛිගතොති අධිප් පාගයො. වුත්තනකයකනව සඞ්ඝමජ්කඣ

නික්ඛිපිතබ්බන් ති පාරිවාසිකක් ඛන් ධගක වුත් තනගයන ‘‘මානත් තං නික් ඛිපාමි, 

වත් තං නික් ඛිපාමී’’ති ඉගමහි ද් වීහි එගකන වා නික් ඛිපිතබ් බං. තස්ස

ආකරොකචත්වා නික්ඛිපිතබ්බන් ති අනාගරොචගනන 

වත් තග දදුක් කටපරිගමොචනත් ථං වුත් තං. ද්කව කලඩ්ඩුපාකත අතික්ෙමිත්වාති 

භික් ඛූනං සජ් ඣායනසද් දසවනූපචාරවිජහනත් ථං වුත් තං, ම ාමග් කතො 

ඔක්ෙම්මාති මග්  ප් පටිපන් නභික් ඛූනං උපචාරවිජහනත් ථං, ගුම්කබනවාවතියා

වා පටිච්ඡන්නට්ඨාකනති දස් සනූපචාරවිජහනත් ථං. අනික් ඛිත් තවත් ගතන 

අන් ගතොඋපචාර තානං සබ් ගබසම් පි ආගරොගචතබ් බත් තා ‘‘අයං

නික්ඛිත්තවත්තස්සපරි ාකරො’’ති වුත් තං. තත් ථ නික්ඛිත්තවත්තස්සාති වත් තං 
නික් ඛිපිත් වා පරිවසන් තස් සාති අත් ගථො. අයං පගනත් ථ ගථරස ්ස අධිප් පාගයො – 

වත් තං නික් ඛිපිත් වා පරිවසන් තස් ස උපචාර තානං සබ් ගබසං ආගරොචනකිච් චං 
නත් ථි, දිට් ඨරූපානං සුතසද් දානං ආගරොගචතබ් බං, අදිට් ඨඅසුතානම් පි 
අන් ගතොද් වාදසහත් ථ තානං ආගරොගචතබ් බං. ඉදං වත් තං නික් ඛිපිත් වා 
පරිවසන් තස් ස ලක් ඛණන් ති. 

පරිවාසෙථාවණ්ණනා 

102. ‘‘සතිගයව අන් තරාගය අන් තරායිකසඤ් ඤී ඡාගදති, අච් ඡන් නා ගහොති. 
අන් තරායිකස ්ස පන අනන් තරායිකසඤ් ඤාය ඡාදයගතො අච් ඡන් නාවා’’තිපි 

පාගඨො. අකවරීති හිතකාගමො. උද්ධස්කතඅරුකණති උට් ඨිගත අරුගණ. සුද්ධස්ස

සන්තිකෙති ස ා සඞ් ඝාදිගසසං අනාපන් නස ්ස සන් තිගක. වත්ථුන් ති 

අසුචිගමොචනාදිවීතික් කමං. 

සුක්ෙවිස්සට්ඨීති වත්ථු කචව ක ොත්තඤ්චාති සුක්ෙවිස්සට්ඨීති ඉදං 
අසුචිගමොචනලක් ඛණස් ස වීතික් කමස ්ස පකාසනගතො වත් ථු ගචව ගහොති, 

සජාතියසාධාරණවිජාතියවිනිවත් තස ාවාය සුක් කවිස ්සට් ඨියා එව පකාසනගතො 

ග ොත් තඤ් ච ගහොතීති අත් ගථො.  ං තායතීති හි ග ොත් තං. සඞ්ඝාදිකසකසොති 
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පටුන 

නාමඤ්කචව ආපත්ති චාති සඞ්ඝාදිකසකසොති ගතන ගතන වීතික් කගමන 

ආපන් නස ්ස ආපත් තිනිකායස් ස නාමප් පකාසනගතො නාමඤ් ගචව ගහොති 
ආපත් තිස ා ත් තා ආපත් ති ච. 

තදනුරූපංෙම්මවාචංෙත්වාමානත්තං දාතබ්බන් ති – 

‘‘සුණාතු ගම,  න් ගත, සඞ් ගඝො, අයං ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු එකං 
ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් ගචතනිකං සුක් කවිස ්සට් ඨිං එකාහපටිච් ඡන් නං, 
ගසො සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් ගචතනිකාය සුක් කවිස ්සට් ඨියා 
එකාහපටිච් ඡන් නාය එකාහපරිවාසං යාචි. සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුගනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් ගචතනිකාය සුක් කවිස ්සට් ඨියා 
එකාහපටිච් ඡන් නාය එකාහපරිවාසං අදාසි. ගසො පරිවුත් ථපරිවාගසො. අයං 
ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු එකං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් ගචතනිකං 
සුක් කවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං, ගසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
සඤ ්ගචතනිකානං සුක් කවිස ්සට් ඨීනං පටිච් ඡන් නාය ච අප් පටිච් ඡන් නාය ච 
ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ලං, සඞ් ගඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො ද් වින් නං ආපත් තීනං සඤ් ගචතනිකානං 
සුක් කවිස් සට් ඨීනං පටිච් ඡන් නාය ච අප් පටිච් ඡන් නාය ච ඡාරත් තං 
මානත් තං දගදයය, එසා ඤත් ති. 

සුණාතු ගම,  න් ගත…ගප.… ගසො පරිවුත් ථපරිවාගසො. අයං 
ඉත් ථන් නාගමො භික් ඛු එකං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් ගචතනිකං 
සුක් කවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං, ගසො සඞ් ඝං තාසං…ගප.… යාචති. 
සඞ් ගඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුගනො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
සඤ ්ගචතනිකානං සුක් කවිස් සට් ඨීනං පටිච් ඡන් නාය ච අප් පටිච් ඡන් නාය 
ච ඡාරත් තං මානත් තං ගදති. යස් සායස් මගතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුගනො ද් වින් නං ආපත් තීනං සඤ් ගචතනිකානං සුක් කවිස ්සට් ඨීනං 
පටිච් ඡන් නාය ච අප් පටිච් ඡන් නාය ච ඡාරත් තං මානත් තස් ස දානං, ගසො 
තුණ් හස ්ස. යස් ස නක් ඛමති, ගසො  ාගසයය. 

දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…ගප.… 

දින් නං සඞ් ගඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුගනො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
සඤ ්ගචතනිකානං සුක් කවිස ්සට් ඨීනං පටිච් ඡන් නාය ච අප් පටිච් ඡන් නාය ච 
ඡාරත් තං මානත් තං, ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී. එවගමතං ධාරයාමීති 
– 
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එවං කම් මවාචං කත් වා මානත් තං දාතබ් බං. චිණ් ණමානත් තස් ස ච ඉමිනාව 
නගයන කම් මවාචං ගයොගජත් වා අබ්  ානං කාතබ් බං. 

අඤ්ඤස්මින් ති සුද් ධන් තපරිවාසවගසන ආපත් තිවුට් ඨානගතො අඤ් ඤස ්මිං. 
දසසතං ආපත් තිගයො රත් තිසතං ඡාදයිත් වාති ගයොගජතබ් බං. 

පරිවාසකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අත්තකනොසීමංකසොකධත්වාවි ාරසීමායාති විහාගර බද් ධසීමගමව සන් ධාය 

වුත් තං. වි ාරූපචාරකතොපි ද්කව කලඩ්ඩුපාතා අතික්ෙමිතබ්බාති භික් ඛුවිහාරං 
සන් ධාය වදති  ාමූපචාරාතික් කගමගනව භික් ඛුනීවිහාරූපචාරාතික් කමස ්ස 

සිද් ධත් තා. වි ාරස්ස චාති භික් ඛුවිහාරස් ස.  ාමස්සාති න වුත්තන් ති  ාමස් ස 
උපචාරං මුඤ් චිතුං වට් ටතීති න වුත් තං, තස් මා  ාමූපචාගරපි වට් ටතීති 
අධිප් පාගයො. 

තත්කථව ඨානං පච්චාසීසන්තීති භික් ඛූනං ඨානං පච් චාසීසන් ති. 

පරිවාසවත්තාදීනන් ති පරිවාසනිස ්සයපටිප් පස් සද් ධිආදීනං. යුත්තතරං දිස්සතීති 

ඉමිනා අනික් ඛිත් තවත් තභික් ඛුනා විය භික් ඛුනියාපි 
අන් ගතොඋපචාරසීම තානංගයව ආගරොගචතබ් බං, න  ාගම ඨිතානම් පි  න් ත් වා 

ආගරොගචතබ් බන් ති දීගපති. තස්මිං  ාකමති යස් මිං  ාගම භික් ඛුනුපස් සගයො 

ගහොති, තස් මිං  ාගම. බහිඋපචාරසීමායඨත්වාති උපචාරසීමගතො බහි ඨත් වා. 

සම්මන්නිත්වා දාතබ්බාති එත් ථ සම් මන් නිත් වා දින් නාය සහවාගසපි 
රත් තිච් ගඡගදො න ගහොති. 

පටිච්ඡන්නපරිවාසෙථාවණ්ණනා 

108. විසුං මානත්තං චරිතබ්බන් ති මූලායපටිකස් සනං අකත් වා විසුං 
කම් මවාචාය මානත් තං  ගහත් වා චරිතබ් බං. 

සුක් කවිස් සට් ඨිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අග්ඝසකමොධානපරිවාසෙථාවණ්ණනා 

134. එොපත්තිමූලෙන් ති ‘‘එකා ආපත් ති එකාහප් පටිච් ඡන් නා, එකා 
ආපත් ති ද් වීහප් පටිච් ඡන් නා’’තිආදිනා වුත් තනයං සන් ධාය වදති. 

ආපත්තිවඩ්ඪනෙන් ති ‘‘එකා ආපත් ති එකාහප් පටිච් ඡන් නා, ද් ගව ආපත් තිගයො 
ද් වීහප් පටිච් ඡන් නා’’තිආදිනා වුත් තං ආපත් තිවඩ් ඪනකනයං සන් ධාය. 
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ද්කවභික්ඛුවාරඑොදසොදිෙථාවණ්ණනා 

181. ථුල්ලච්චයාදීහි මිස්සෙන් ති එකවත් ථුම් හි පුබ් බ ාග  

ආපන් නථුල් ලච් චයදුක් කගටහි මිස් සකං. මක්ඛධම්කමො නාම ඡාගදතුකාමතා. 

182. සම්බහලා සඞ්ඝාදිකසසා ආපත්තිකයො ආපජ්ජති පරිමාණම්පීතිආදි 

ජාතිවගසගනකවචනං,  ාවනපුංසකනිද් ගදගසො වා. ගසසගමත් ථ පාළිගතො 
අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

සමුච් චයක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. සමථක්ඛන්ධෙං 

සම්මුඛාවිනයෙථාවණ්ණනා 

187. සමථක් ඛන් ධගක සඤ්ඤාකපතීති එත් ථ සං-සද් දූපපගදො ඤා-සද් ගදො 

ගතොසනවිසිට් ගඨ අවගබොධගන වත් තතීති ආහ ‘‘පරිකතොකසත්වාජානාකපතී’’ති. 

සතිවිනයාදිෙථාවණ්ණනා 

195-200. කදසනාමත්තකමකවතන් ති ‘‘පඤ ්චිමානී’’ති එතං ගදසනාමත් තං. 

සතිගවපුල් ලප් පත් තස් ස ඛීණාසවස් ස දාතබ් ගබො විනගයො සතිවිනකයො. 

අමූළ ්හස් ස දාතබ් ගබො විනගයො අමූළ් විනකයො. පටිඤ ්ඤාගතන කරණං 

පටිඤ්ඤාතෙරණං. 

212. තිණවත්ථාරෙසදිසත්තාති තංසදිසතාය තබ් ගබොහාගරොති දස් ගසති යථා 
‘‘එස බ්රහ් මදත් ගතො’’ති. 

අධිෙරණෙථාවණ්ණනා 

216. විවාදාධිෙරණස්සකිං මූලන් තිආදීසු විවාදමූලානීති විවාදස් ස මූලානි. 

කෙොධකනොති කුජ් ඣනලක් ඛගණන ගකොගධන සමන් නා ගතො. උපනාහීති 

ගවරඅප් පටිනිස ්සග්  ලක් ඛගණන උපනාගහන සමන් නා ගතො. අ ාරකවොති (දී. 

නි. අට් ඨ. 3.323; ම. නි. අට් ඨ. 3.44)  ාරවවිරහිගතො. අප්පතිස්කසොති 
අප් පතිස ්සගයො අනීචවුත් ති. එත් ථ පන ගයො භික් ඛු සත් ථරි ධරමාගන තීසු 
කාගලසු උපට් ඨානං න යාති, සත් ථරි අනුපාහගන චඞ් කමන් ගත සඋපාහගනො 
චඞ් කමති, නීගච චඞ් කගම චඞ් කමන් ගත උච් ගච චඞ් කමති, ගහට් ඨා වසන් ගත 
උපරි වසති, සත් ථු දස් සනට් ඨාගන උග ො අංගස පාරුපති, ඡත් තං ධාගරති, 

උපාහනං ධාගරති, නහායති, උච් චාරං වා පස් සාවං වා කගරොති, පරිනිබ් බුගත වා 
පන ගචතියං වන් දිතුං න  ච් ඡති, ගචතියස් ස පඤ් ඤායනට් ඨාගන 
සත් ථුදස් සනට් ඨාගන වුත් තං සබ් බං කගරොති, අඤ ්ගඤහි ච භික් ඛූහි ‘‘කස ්මා එවං 
කගරොසි, න ඉදං වට් ටති, සම් මාසම් බුද් ධස් ස නාම ලජ් ජිතුං වට් ටතී’’ති වුත් ගත 
‘‘තුණ් හී ගහොහි, බුද් ගධො බුද් ගධොති වදසි, කිං බුද් ගධො නාමා’’ති  ණති, අයං 

සත්ථරි අ ාරකවො නාම. 

ගයො පන ධම් මසවගන සඞ් ඝුට් ගඨ සක් කච් චං න  ච් ඡති, සක් කච් චං ධම් මං 
න සුණාති, නිද් දායති වා සල් ලපන් ගතො වා නිසීදති, සක් කච් චං න  ණ් හාති න 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො   සමථක්ඛන්ධෙං 
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වාගචති, ‘‘කිං ධම් ගම අ ාරවං කගරොසී’’ති වුත් ගත ‘‘තුණ් හී ගහොහි, ධම් ගමො 

ධම් ගමොති වදසි, කිං ධම් ගමො නාමා’’ති වදති, අයං ධම්කම අ ාරකවො නාම. ගයො 
පන ගථගරන භික් ඛුනා අනජ් ඣිට් ගඨො ධම් මං ගදගසති උද් දිසති පඤ් හං කගථති, 

වුඩ් ගඪ භික් ඛූ ඝට් ගටන් ගතො  ච් ඡති තිට් ඨති නිසීදති, දුස ්සපල් ලත් ථිකං වා 
හත් ථපල් ලත් ථිකං වා කගරොති, සඞ් ඝමජ් ගඣ උග ො අංගස පාරුපති, 

ඡත් තුපාහනං ධාගරති, ‘‘භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ලජ් ජිතුං වට් ටතී’’ති වුත් ගතපි ‘‘තුණ් හී 

ගහොහි, සඞ් ගඝො සඞ් ගඝොති වදසි, කිං සඞ් ගඝො, මි සඞ් ගඝො අජසඞ් ගඝො’’තිආදීනි 

වදති, අයං සඞ්කඝඅ ාරකවො නාම. එකභික් ඛුස ්මිම් පි හි අ ාරගව කගත සඞ් ගඝ 

කගතොගයව ගහොති. තිස් ගසො සික් ඛා පන අපූරයමාගනො සික්ඛායන පරිපූරොරී 

නාම. 

අහිතායදුක්ඛායකදවමනුස්සානන් ති )දී. නි. අට් ඨ. 3.325; ම. නි. අට් ඨ. 3.42; 

අ. නි. අට් ඨ. 3.6.36) එකස ්මිං විහාගර ද් වින් නං භික් ඛූනං උප් පන් නවිවාගදො කථං 
ගදවමනුස ්සානං අහිතාය දුක් ඛාය සංවත් තති? ගකොසම් බකක් ඛන් ධගක විය හි 
ද් වීසු භික් ඛූසු විවාදං ආපන් ගනසු තස් මිං විහාගර ගතසං අන් ගතවාසිකා 
විවදන් ති, ගතසං ඔවාදං  ණ් හන් ගතො භික් ඛුනිසඞ් ගඝො විවදති, තගතො ගතසං 
උපට් ඨාකා විවදන් ති, අථ මනුස ්සානං ආරක් ඛගදවතා ද් ගව ගකොට් ඨාසා 
ගහොන් ති. තත් ථ ධම් මවාදීනං ආරක් ඛගදවතා ධම් මවාදිනිගයො ගහොන් ති, 

අධම් මවාදීනං අධම් මවාදිනිගයො. තගතො ආරක් ඛගදවතානං මිත් තා භුම් මගදවතා 
භිජ් ජන් ති. එවං පරම් පරාය යාව බ්රහ් මගලොකා ඨගපත් වා අරියසාවගක සබ් ගබ 
ගදවමනුස ්සා ද් ගව ගකොට් ඨාසා ගහොන් ති. ධම් මවාදීහි පන අධම් මවාදිගනොව 
බහුතරා ගහොන් ති. තගතො ‘‘යං බහුගකහි  හිතං, තං තච් ඡ’’න් ති ධම් මං 
විස් සජ් ගජත් වා බහුතරා අධම් මං  ණ් හන් ති. ගත අධම් මං පුරක් ඛත් වා විහරන් තා 
අපාගයසු නිබ් බත් තන් ති. එවං එකස් මිං විහාගර ද් වින් නං භික් ඛූනං උප් පන් ගනො 

විවාගදො බහූනං අහිතාය දුක් ඛාය ගහොති. අජ්ඣත්තංවාති අත් තනි වා අත් තගනො 

පරිසාය වා. බහිද්ධා වාති පරස ්මිං වා පරස් ස පරිසාය වා. ආයතිං

අනවස්සවායාති ආයතිං අනුප් පාදාය. 

මක්ඛීති පගරසං ගුණමක් ඛනලක් ඛගණන මක් ගඛන සමන් නා ගතො. 

පළාසීති යු ග්  ාහලක් ඛගණන පළාගසන සමන් නා ගතො. ඉස්සුකීති 

පරසක් කාරාදීනං ඉස් සායනලක් ඛණාය ඉස් සාය සමන් නා ගතො. මච්ඡරීති 

ආවාසමච් ඡරියාදීහි සමන් නා ගතො. සකඨොති ගකරාටිගකො. මායාවීති 

කතපාපපටිච් ඡාදගකො. පාපිච්කඡොති අසන් තසම්  ාවනිච් ඡගකො දුස් සීගලො. 

මිච්ඡාදිට්ඨීති නත් ථිකවාදී අගහතුකවාදී අකිරියවාදී. සන්දිට්ඨිපරාමාසීති සයං 

දිට් ඨගමව පරාමසති  ණ් හාති. ආධානග් ාහීති දළ් හග්  ාහී. දුප්පටිනිස්සග්ගීති 
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න සක් කා ගහොති  හිතං නිස් සජ් ජාගපතුං. එත් ථ ච කෙොධකනො ක ොති

උපනාහීතිආදිනා පුග්  ලාධිට් ඨානනගයන ගකොධූපනාහාදගයො අකුසලධම් මා 

විවාදමූලානීති දස් සිතානි, තථා දුට්ඨචිත්තා විවදන්තීතිආදිනා 

ගලො ගදොසගමොහා. අදුට්ඨචිත්තා විවදන්තීතිආදිනා ච අගලො ාදගයො 
විවාදමූලානීති දස් සිතානි. 

217. දුබ්බණ්කණොති පංසුපිසාචගකො විය ඣාමඛාණුවණ් ගණො. 

දුද්දස්සිකෙොති විජාතමාතුයාපි අමනාපදස් සගනො. ඔකෙොටිමකෙොති 

ලකුණ් ඩගකො. ොකණොති එකක් ඛිකාගණො වා උ යක් ඛිකාගණො වා. කුණීති 

එකහත් ථකුණී වා උ යහත් ථකුණී වා. ඛඤ්කජොති එකපාදඛඤ් ගජො වා 

උ යපාදඛඤ් ගජො වා. පක්ඛ කතොති හතපක් ගඛො පීඨසප් පී. 

220. විවාදාධිෙරණං කුසලං අකුසලං අබයාෙතන් ති විවාදාධිකරණං කිං 

කුසලං අකුසලං උදාහු අබයාකතන් ති පුච් ඡති. විවාදාධිෙරණං සියා 

කුසලන් තිආදි විස් සජ් ජනං. එස නගයො ගසගසසුපි. විවදන් ති එගතනාති 

විවාකදොති ආහ ‘‘කයනවිවදන්ති, කසොචිත්තුප්පාකදො විවාකදො’’ති. කථං පන ගසො 

චිත් තුප් පාගදො අධිකරණං නාමාති ආහ ‘‘සමකථහි ච අධිෙරණීයතාය

අධිෙරණ’’න් ති, සමගථහි සගමතබ් බතාය අධිකරණන් ති අත් ගථො. 
විවාදගහතුභූතස් ස හි චිත් තුප් පාදස ්ස වූපසගමන තප් ප වස් ස සද් දස් සපි 
වූපසගමො ගහොතීති චිත් තුප් පාදස ්ස සමගථහි අධිකරණීයතා පරියාගයො සම්  වති. 

222. ආපත්තාධිෙරණං සියා අකුසලං සියා අබයාෙතන් ති අයං විකප් ගපො 
පඤ ්ඤත් තිවජ් ජංගයව සන් ධාය වුත් ගතො, න ගලොකවජ් ජන් ති දස් ගසතුං 

‘‘සන්ධායභාසිතවකසනා’’තිආදිමාහ. කස් මා පගනත් ථ සන් ධාය ාසිතවගසන 

අත් ගථො ගවදිතබ් ගබොති ආහ ‘‘යස්මිංහී’’තිආදි. පථවීඛණනාදිකෙති එත් ථ ආදි-

සද් ගදන භූත ාමපාතබයතාදිපඤ් ඤත් තිවජ් ජං සික් ඛාපදං සඞ්  ණ් හාති. ගයො 
විනගය අපකතඤ් ඤුතාය වත් තසීගසන සම් මුඤ ්ජනිආදිනා පථවීඛණනාදීනි 

කගරොති, තදා තස් සුප් පන් නචිත් තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘කුසලචිත්තං අඞ් ං 

ක ොතී’’ති. අඞ් ං ක ොතීති ච වත් තසීගසන කගරොන් තස ්සපි ‘‘ඉමං පථවිං 
ඛණාමී’’තිආදිනා වීතික් කමජානනවගසන පවත් තත් තා තං කුසලචිත් තං 
ආපත් තාධිකරණං, කුසලචිත් තං ආපත් තියා කාරණං ගහොතීති අත් ගථො. න හි 

වීතික් කමං අජානන් තස් ස පථවීඛණනාදීසු ආපත් ති සම්  වති. තස්මිං සතීති 

තස් මිං කුසලචිත් ගත ආපත් ති ාගවන  හිගත සතීති අධිප් පාගයො. තස්මාති 
යස් මා කුසලචිත් ගත ආපත් ති ාගවන  හිගත සති ‘‘නත් ථි ආපත් තාධිකරණං 

කුසල’’න් ති න සක් කා වත් තුං, තස් මා. නයිදං අඞ් ප්පක ොනෙචිත්තංසන්ධාය
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පටුන 

වුත්තන් ති ‘‘ආපත් තාධිකරණං සියා අකුසලං සියා අබයාකතං, නත් ථි 
ආපත් තාධිකරණං කුසල’’න් ති ඉදං ආපත් තිසමුට් ඨාපක ාගවන 

අඞ්  ප් පගහොනකං ආපත් තියා කාරණභූතං චිත් තං සන් ධාය න වුත් තං. කිං පන 

සන් ධාය වුත් තන් ති ආහ ‘‘ඉදංපනා’’තිආදි. භික් ඛුම් හි කම් මට් ඨාන තචිත් ගතන 
නිපන් ගන නිද් දායන් ගත වා මාතු ාගමො ගච ගසයයං කප් ගපති, තස් මිං ඛගණ 
ගසයයාකාගරන වත් තමානරූපගමව ආපත් ති, න කුසලාදිවසප් පවත් තං 

චිත් තන් ති ආහ ‘‘අසඤ්චිච්ච…කප.… ස කසයයාදිවකසන ආපජ්ජකතො (පරි. 323 

අත් ථගතො සමානං( අබයාෙතං ක ොතී’’ති. තස් මිඤ ්හි ඛගණ උට් ඨාතබ් ගබ ජාගත 
අනුට් ඨානගතො තදාකාරපවත් ගතො රූපක් ඛන් ගධොව ආපත් ති. 

‘‘ආපත් තිං ආපජ් ජන් ගතො කුසලචිත් ගතො වා ආපජ් ජති 

අකුසලාබයාකතචිත් ගතො වා’’ති වචනගතො කුසලම් පි ආපත් තාධිකරණං සියාති 
ගච? න. ගයො හි ආපත් තිං ආපජ් ජතීති වුච් චති, ගසො තීසු චිත් ගතසු 
අඤ ්ඤතරචිත් තසමඞ් ගී හුත් වා ආපජ් ජති, න අඤ් ඤථාති දස් සනත් ථං 

‘‘කුසලචිත්කතො වා’’තිආදි වුත් තං. අයඤ් ගහත් ථ අත් ගථො – පථවීඛණනාදීසු 
කුසලචිත් තක් ඛගණ වීතික් කමාදිවගසන පවත් තරූපසම්  වගතො කුසලචිත් ගතො 
වා තථාපවත් තරූපසඞ් ඛාතං අබයාකතාපත් තිං ආපජ් ජති, තථා 
අබයාකතචිත් ගතො වා අබයාකතරූපසඞ් ඛාතං අබයාකතාපත් තිං ආපජ් ජති. 
පාණාතිපාතාදිං අකුසලචිත් ගතො වා අකුසලාපත් තිං ආපජ් ජති, රූපං පගනත් ථ 
අබ් ගබොහාරිකං. සුපිනන් ගත ච පාණාතිපාතාදිං කගරොන් ගතො 
සහගසයයාදිවගසන ආපජ් ජිතබ් බාපත් තිං ආපජ් ජන් ගතො අකුසලචිත් ගතො 
අබයාකතාපත් තිං ආපජ් ජතීති. 

කුසලචිත්තං ආපජ්කජයයාති එළකගලොමං  ගහත් වා 
කම් මට් ඨානමනසිකාගරන තිගයොජනං අතික් කමන් තස් ස පඤ් ඤත් තිං 
අජානිත් වා පදගසො ධම් මං වාගචන් තස ්ස ච ආපජ් ජිතබ් බාපත් තියා කුසලචිත් තං 

ආපජ් ගජයය. න ච තත්ථ විජ්ජමානම්පි කුසලචිත්තං ආපත්තියා අඞ් න් ති 
තස් මිං විජ් ජමානම් පි කුසලචිත් තං ආපත් තියා අඞ්  ං න ගහොති, සයං ආපත් ති න 

ගහොතීති අත් ගථො. චලතප්පවත්තානන් ති චලිතානං පවත් තානඤ් ච. චලිගතො 

කාගයො, පවත් තා වාචා. අඤ්ඤතරකමවඅඞ් න් ති කායවාචානං අඤ් ඤතරගමව 

ආපත් තීති අත් ගථො. තඤ්චරූපක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තා අබයාෙතන් ති ඉමිනා 
අබයාකතමාපත් තාධිකරණං, නාඤ ්ඤන් ති දස් ගසති. 

යදි එවං ‘‘සාපත් තිකස ්ස, භික් ඛගව, නිරයං වා වදාමි තිරච් ඡානගයොනිං 
වා’’ති වචනගතො අබයාකතස ්සපි විපාකධම් මතා ආපජ් ගජයයාති? නාපජ් ගජයය. 
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අසඤ් චිච් ච ආපන් නා හි ආපත් තිගයො යාව ගසො න ජානාති, තාව 

අනන් තරායකරා, ජානිත් වා ඡාගදන් ගතො පන ඡාදනප් පච් චයා අඤ් ඤං 
දුක් කටසඞ් ඛාතං අකුසලමාපත් තාධිකරණමාපජ් ජති, තඤ් ච අකුසලස ාවත් තා 
සග්  ගමොක් ඛානං අන් තරායකරණන් ති සාපත් තිකස් ස අපාය ාමිතා වුත් තා. 
අබයාකතං පන ආපත් තාධිකරණං අවිපාකධම් මගමවාති නිට් ඨගමත් ථ 

 න් තබ් බං. ගතගනව කපොරාණ ණ්ඨිපකදසුපි ‘‘පුථුජ් ජගනො 
කලයාණපුථුජ් ජගනො ගසක් ගඛො අරහාති චත් තාගරො පුග්  ගල දස් ගසත් වා ගතසු 
අරහගතො ආපත් තාධිකරණං අබයාකතගමව, තථා ගසක් ඛානං, තථා 
කලයාණපුථුජ් ජනස ්ස අසඤ් චිච් ච වීතික් කමකාගල අබයාකතගමව. ඉතරස ්ස 
අකුසලම් පි ගහොති අබයාකතම් පි. යස් මා චස් ස සඤ් චිච් ච වීතික් කමකාගල 

අකුසලගමව ගහොති, තස් මා වුත් තං ‘නත් ථි ආපත් තාධිකරණං කුසල’න් ති. 
සබ් බත් ථ එවං අබයාකතන් ති විපාකා ාවමත් තං සන් ධාය වුත් ත’’න් ති ලිඛිතං. 
යඤ ්ච ආපත් තාධිකරණං අකුසලං, තම් පි ගදසිතං වුට් ඨිතං වා අනන් තරායකරං. 
යථා හි අරියූපවාදකම් මං අකුසලම් පි සමානං අච් චයං ගදගසත් වා ඛමාපගනන 
පගයො සම් පත් තිපටිබාහිතත් තා අවිපාකධම් මතං ආපන් නං අගහොසිකම් මං 
ගහොති, එවමිදම් පි ගදසිතං වුට් ඨිතං වා පගයො සම් පත් තිපටිබාහිතත් තා 
අවිපාකධම් මතාය අගහොසිකම් ම ාගවන අනන් තරායකරං ජාතං. ගතගනව 
‘‘සාපත් තිකස ්ස, භික් ඛගව, නිරයං වා වදාමි තිරච් ඡානගයොනිං වා’’ති 

සාපත් තිකස ්ගසව අපාය ාමිතා වුත් තා. 

අධිෙරණවූපසමනසමථෙථාවණ්ණනා 

228. විවාදසඞ් ඛාගත අත් ගථ පච් චත් ථිකා අත්ථපච්චත්ථිො. 

229. සම්මුඛාවිනයස්මින් ති සම් මුඛාවිනය ාගව. 

230. අන්තකරනාති කාරගණන. 

231. උබ් බාහිකාය ඛීයනගක පාචිත් ති න වුත් තා තත් ථ ඡන් දදානස ්ස 
නත් ථිතාය. 

236. තස්සකඛොතන් ති එත් ථ කඛොතන් ති නිපාතමත් තං. 

238. ‘‘කා ච තත් ථ තස් සපාපියසිකායා’’ති ගපොත් ථගකසු ලිඛන් ති. ‘‘කා ච 

තස් සපාපියසිකා’’ති එවං පගනත් ථ පාගඨො ගවදිතබ් ගබො. 
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242. කිච්චාධිෙරණං එකෙන සමකථන සම්මතීති එත් ථ ‘‘කිච් චගමව 

කිච් චාධිකරණ’’න් ති )පාරා. අට් ඨ. 2.385-86) වචනගතො 
අපගලොකනකම් මාදීනගමතං අධිවචනං. තං විවාදාධිකරණාදීනි විය සමගථහි 

සගමතබ් බං න ගහොති, කින් තු සම් මුඛාවිනගයන සම් පජ් ජති, තස් මා සම්මතීති 
එත් ථ සම් පජ් ජතීති අත් ගථො  ගහතබ් ගබො. ගසසගමත් ථ සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

සමථක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙං 

ඛුද්දෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

243. ඛුද් දකවත් ථුක් ඛන් ධගක අට්ඨපදාොකරනාති අට් ඨපදඵලකාකාගරන, 

ජූතඵලකසදිසන් ති වුත් තං ගහොති. මල්ලෙමූලසණ්ඨාකනනාති 
ගඛළමල් ලකමූලසණ් ඨාගනන. 

245. මුත්කතොලම්බොදීනන් ති ආදි-සද් ගදන කුණ් ඩලාදිං සඞ්  ණ් හාති. 

පලම්බෙසුත්තන් ති යඤ් ගඤොපචිතාකාගරන ඔලම් බකසුත් තං. 

246. චික්ෙකලනාති සිගලගසන. 

248. සාධුගීතන් ති අනිච් චතාදිපටිසංයුත් තගීතං. 

249. චතුරස්කසන වත්කතනාති පරිපුණ් ගණන උච් චාරණවත් ගතන. 

තරඞ්  වත් තාදීනං උච් චාරණවිධානානි නට් ඨප් පගයො ානි. බාහිරකලොමින් ති 
 ාවනපුංසකනිද් ගදගසො, යථා තස් ස උණ් ණපාවාරස් ස බහිද් ධා ගලොමානි 
දිස ්සන් ති, තථා ධාගරන් තස් ස දුක් කටන් ති වුත් තං ගහොති. 

251. ඉමානිචත්තාරිඅහිරාජකුලානීති )අ. නි. අට් ඨ. 2.4.67) ඉදං දට් ඨවිගස 
සන් ධාය වුත් තං. ගය හි ගකචි දට් ඨවිසා, සබ් ගබ ගත ඉගමසං චතුන් නං 

අහිරාජකුලානං අබ්  න් තර තාව ගහොන් ති. අත්තගුත්තියාති අත් තගනො 

ගුත් තත් ථාය. අත්තරක්ඛායාති අත් තගනො රක් ඛණත් ථාය. 

අත්තපරිත්තංොතුන් ති අත් තගනො පරිත් තාණත් ථාය අත් තපරිත් තං නාම කාතුං 
අනුජානාමීති අත් ගථො. 

ඉදානි යථා තං පරිත් තං කාතබ් බං, තං දස් ගසතුං ‘‘එවඤ්ච පන

භික්ඛකව’’තිආදිමාහ. තත් ථ (ජා. අට් ඨ. 2.2.105) විරූපක්කඛහීති 
විරූපක් ඛනා කුගලහි. ගසගසසුපි එගසව නගයො. සහගයොග  ගචතං 

කරණවචනං, එගතහි සහ මය් හං මිත් ත ාගවොති වුත් තං ගහොති අපාදකෙහීති 

අපාදකසත් ගතහි. ගසගසසුපි එගසව නගයො. සබ්කබ සත්තාති ඉගතො පුබ් ගබ 
එත් තගකන ඨාගනන ඔදිස් සකගමත් තං කගථත් වා ඉදානි අගනොදිස් සකගමත් තං 

කගථතුං ඉදමාරද් ධං. තත් ථ සත්තා පාණා භූතාති සබ් බාගනතානි 
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පටුන 

පුග්  ලගවවචනාගනව. භද්රානි පස්සන්තූති  ද්රානි ආරම් මණානි පස් සන් තු. මා

ෙඤ්චිපාපමා මාති කඤ් චි සත් තං පාපකං ලාමකං මා ආ ච් ඡතු. 

අප්පමාකණො බුද්කධොති එත් ථ බුද්කධොති බුද් ධගුණා ගවදිතබ් බා, ගත හි 

අප් පමාණා නාම. ගසසද් වගයසුපි එගසව නගයො, පමාණවන්තානීති 

ගුණප් පමාගණන යුත් තානි. උණ්ණනාභීති ගලොමසනාභිගකො මක් කටගකො. 

සරබූති ඝරග ොළිකා. ෙතාකමරක්ඛාෙතංකම පරිත්තන් ති මයා එත් තකස් ස 

ජනස ්ස රක් ඛා ච පරිත් තාණඤ් ච කතං. පටික්ෙමන්තු භූතානීති සබ් ගබපි ගම 

කතපරිත් තාණා සත් තා අප ච් ඡන් තු, මා මං විගහඨයිංසූති අත් ගථො. කසො න් ති 
යස් ස මම එගතහි සබ් ගබහිපි ගමත් තං, ගසො අහං   වගතො නගමො කගරොමි, 

විපස් සීආදීනඤ් ච සත් තන් නං සම් මාසම් බුද් ධානං නගමො කගරොමීති සම් බන් ගධො. 

අඤ්ඤම්හිකඡතබ්බම්හීති රා ානුසයං සන් ධාය වදති. තාදිසංවාදුක්ඛන් ති 
මුට් ඨිආදීහි දුක් ඛං උප් පාගදන් තස් ස. 

252. ජාලානි පරික්ඛිපාකපත්වාති පරිස් සයගමොචනත් ථඤ් ගචව පමාගදන 

 ළිතානං ආ රණාදීනං රක් ඛණත් ථඤ් ච ජාලානි කරණ් ඩකාකාගරන 

පරික් ඛිපාගපත් වා. චන්දන ණ්ඨි ආ න්ත්වා ජාකල ලග් ාති එගකො කිර 

රත් තචන් දනරුක් ගඛො  ඞ්  ාය උපරිතීගර ජාගතො  ඞ් ග ොදගකන ගධොතමූගලො 
පතිත් වා තත් ථ තත් ථ පාසාගණසු සම් භිජ් ජමාගනො විප් පකිරි. තගතො එකා 
ඝටප් පමාණා ඝටිකා පාසාගණසු ඝංසියමානා උදකඌමීහි ගපොථියමානා මට් ඨා 
හුත් වා අනුපුබ් ගබන වුය් හමානා ගසවාලපරිගයොනද් ධා ආ න් ත් වා තස් මිං ජාගල 

ලග් ගි. තං සන් ධාගයතං වුත් තං. කලඛන් ති ලිඛිත හිතං චුණ් ණං. උඩ්ඩිත්වාති 

ගවළුපරම් පරාය උද් ධං පාගපත් වා, උට් ඨාගපත් වාති වුත් තං ගහොති. ඔ රතූති 
ඉද් ධියා ඔතාගරත් වා  ණ් හතු. 

පූරණකස ්සපාදගයො ඡ සත්ථාකරො. තත් ථ )දී. නි. අට් ඨ. 1.151-152; ම. නි. 

අට් ඨ. 1.312) පූරකණොති තස් ස සත් ථුපටිඤ් ඤස් ස නාමං. ෙස්සකපොති ග ොත් තං. 
ගසො කිර අඤ ්ඤතරස් ස කුලස් ස එකූනදාසසතං පූරයමාගනො ජාගතො. ගතනස් ස 
‘‘පූරගණො’’ති නාමං අකංසු. මඞ්  ලදාසත් තා චස් ස කතං ‘‘දුක් කට’’න් ති වත් තා 
නත් ථි, අකතං වා ‘‘න කත’’න් ති. ගසො ‘‘කිමහං එත් ථ වසාමී’’ති පලායි. අථස ්ස 
ගචොරා වත් ථානි අච් ඡින් දිංසු. ගසො පණ් ගණන වා තිගණන වා පටිච් ඡාගදතුම් පි 

අජානන් ගතො ජාතරූගපගනව එකං  ාමං පාවිසි. මනුස් සා තං දිස් වා ‘‘අයං 
සමගණො අරහා අප් පිච් ගඡො, නත් ථි ඉමිනා සදිගසො’’ති පූව ත් තාදීනි  ගහත් වා 
උපසඞ් කමන් ති. ගසො ‘‘මය් හං සාටකං අනිවත් ථ ාගවන ඉදං උප් පන් න’’න් ති 
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තගතො පට් ඨාය සාටකං ලභිත් වාපි න නිවාගසසි, තගදව පබ් බජ් ජං අග්  ගහසි. 
තස් ස සන් තිගක අඤ් ගඤපි අඤ් ගඤපීති පඤ් චසතා මනුස් සා පබ් බජිංසු. එවමයං 
 ණාචරිගයො හුත් වා ‘‘සත් ථා’’ති ගලොගක පාකගටො අගහොසි. 

මක්ඛලීති තස් ස නාමං. ග ොසාලාය ජාතත් තා ක ොසාකලොති දුතියනාමං. තං 
කිර සකද් දමාය භූමියා ගතලඝටං  ගහත් වා  ච් ඡන් තං ‘‘තාත මා ඛලී’’ති 
සාමිගකො ආහ. ගසො පමාගදන ඛලිත් වා පතිත් වා සාමිකස ්ස  ගයන පලායිතුං 
ආරද් ගධො. සාමිගකො උපධාවිත් වා සාටකකණ් ගණ අග්  ගහසි, ගසො සාටකං 
ඡඩ් ගඩත් වා අගචලගකො හුත් වා පලායි. ගසසං පූරණසදිසගමව. 

අජිකතොති තස් ස නාමං. ගකසකම් බලං ධාගරතීති කෙසෙම්බකලො. ඉති 
නාමද් වයං සංසන් දිත් වා ‘‘අජිගතො ගකසකම් බගලො’’ති වුච් චති. තත් ථ 

කෙසෙම්බකලො නාම මනුස් සානං ගකගසහි කතකම් බගලො. තගතො 
පටිකිට් ඨතරං වත් ථං නාම නත් ථි. යථාහ ‘‘ගසයයථාපි, භික් ඛගව, යානි කානිචි 
තන් තාවුතානං වත් ථානං, ගකසකම් බගලො ගතසං පටිකිට් ගඨො අක් ඛායති. 
ගකසකම් බගලො, භික් ඛගව, සීගත සීගතො උණ් ගහ උණ් ගහො දුබ් බණ් ගණො 
දුග්  න් ගධො දුක් ඛසම් ඵස් ගසො’’ති )අ. නි. 3.138). 

පකුකධොති තස් ස නාමං. ෙච්චායකනොති ග ොත් තං. ඉති නාමග ොත් තං 
සංසන් දිත් වා ‘‘පකුගධො කච් චායගනො’’ති වුච් චති. සීතූදකපටික් ඛිත් තගකො එස, 

වච් චං කත් වාපි උදකකිච් චං න කගරොති, උණ් ගහොදකං වා කඤ් ජියං වා ලභිත් වා 
කගරොති, නදිං වා මග් ග ොදකං වා අතික් කම් ම ‘‘සීලං ගම භින් න’’න් ති 
වාලිකථූපං කත් වා සීලං අධිට් ඨාය  ච් ඡති. එවරූපනිස ්සිරිකලද් ධිගකො එස. 

සඤ්චකයොති තස් ස නාමං. ගබලට් ඨස ්ස පුත් ගතො කබලට්ඨපුත්කතො. 
‘‘අම් හාකං  ණ් ඨනකිගලගසො පලිබුන් ධනකිගලගසො නත් ථි, 

කිගලස ණ් ඨිරහිතා මය’’න් ති එවංවාදිතාය ලද් ධනාමවගසන නි ණ්කඨො. 

නාටස් ස පුත් ගතොති නාටපුත්කතො. 

පිණ්කඩොලභාරද්වාකජොති (උදා. අට් ඨ. 36) පිණ් ඩං උලමාගනො 

පරිගයසමාගනො පබ් බජිගතොති පිණ්කඩොකලො. ගසො කිර පරිජිණ් ණග ොග ො 
බ්රාහ් මගණො හුත් වා මහන් තං භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ලා සක් කාරං දිස ්වා පිණ් ඩත් ථාය 
නික් ඛමිත් වා පබ් බජිගතො. ගසො මහන් තං කපල් ලපත් තං ‘‘පත් ත’’න් ති  ගහත් වා 
චරති, කපල් ලපූරං යාගුං පිවති,  ත් තං භුඤ් ජති, පූවඛජ් ජකඤ් ච ඛාදති. අථස් ස 
මහග් ඝස ාවං සත් ථු ආගරොචයිංසු. සත් ථා තස් ස පත් තත් ථවිකං නානුජානි. 
ගථගරො ගහට් ඨාමඤ් ගච පත් තං නිකුජ් ජිත් වා ඨගපති. ගසො ඨගපන් ගතොපි 
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ඝංගසන් ගතොව පණාගමත් වා ඨගපති,  ණ් හන් ගතොපි ඝංගසන් ගතොව 

ආකඩ් ඪිත් වා  ණ් හාති. තං  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත කාගල ඝංසගනන 
පරික් ඛීණං නාළිගකොදනමත් තස් ගසව  ණ් හනකං ජාතං. තගතො සත් ථු 
ආගරොගචසුං. අථස් ස සත් ථා පත් තත් ථවිකං අනුජානි. ගථගරො අපගරන 
සමගයන ඉන් ද්රිය ාවනං  ාගවන් ගතො අග්  ඵගල අරහත් ගත පතිට් ඨාසි. ඉති 

ගසො පුබ් ගබ සවිගසසං පිණ් ඩත් ථාය උලතීති පිණ්කඩොකලො. ග ොත් ගතන පන 

භාරද්වාකජොති උ යං එකගතො කත් වා ‘‘පිණ් ගඩොල ාරද් වාගජො’’ති වුච් චති. 

‘‘අථ ගඛො ආයස් මා පිණ් ගඩොල ාරද් වාගජො…ගප.… එතදගවොචා’’ති කස ්මා 
එවමාහංසු? ගසො කිර )ධ. ප. අට් ඨ. 2.180 ගදගවොගරොහණවත් ථු( ගසට් ඨි ගනව 
සම් මාදිට් ඨි, න මිච් ඡාදිට් ඨි, මජ් ඣත් තධාතුගකො. ගසො චින් ගතසි ‘‘මය් හං ග ගහ 
චන් දනං බහු, කිං නු ගඛො ඉමිනා කරිස් සාමී’’ති. අථස් ස එතදගහොසි ‘‘ඉමස ්මිං 
ගලොගක ‘මයං අරහන් ගතො, මයං අරහන් ගතො’ති වත් තාගරො බහූ, අහං එකං 
අරහන් තම් පි න ජානාමි, ග ගහ  මං ගයොගජත් වා පත් තං ලිඛාගපත් වා සික් කාය 
ඨගපත් වා ගවළුපරම් පරාය සට් ඨිහත් ථමත් ගත ආකාගස ඔලම් බාගපත් වා ‘සගච 
අරහා අත් ථි, ආකාගසනා න් ත් වා  ණ් හාතූ’ති වක් ඛාමි. ගයො තං  ගහස් සති, 

තස් ස සපුත් තදාගරො සරණං  මිස් සාමී’’ති. ගසො චින් තිතනියාගමගනව පත් තං 
ලිඛාගපත් වා ගවළුපරම් පරාය උස් සාගපත් වා ‘‘ගයො ඉමස ්මිං ගලොගක අරහා, ගසො 
ආකාගසන ආ න් ත් වා ඉමං පත් තං  ණ් හාතූ’’ති ආහ. 

තදා ඡ සත් ථාගරො ‘‘අම් හාකං එස අනුච් ඡවිගකො, අම් හාකගමව නං ගදහී’’ති 
වදිංසු. ගසො ‘‘ආකාගසනා න් ත් වා  ණ් හථා’’ති ආහ. ඡට් ගඨ දිවගස නි ණ් ගඨො 
නාටපුත් ගතො අන් ගතවාසිගක ගපගසසි ‘‘ ච් ඡථ ගසට් ඨිං එවං වගදථ ‘අම් හාකං 
ආචරියස ්ගසව අනුච් ඡවිගකො, මා අප් පමත් තකස් ස කාරණා ආකාගසන ආ මනං 
කරි, ගදහි කිර ගත පත් ත’න් ති’’. ගත  න් ත් වා ගසට් ඨිං තථා වදිංසු. ගසට් ඨි 

‘‘ආකාගසනා න් ත් වා  ණ් හිතුං සමත් ගථොව  ණ් හාතූ’’ති ආහ. නාටපුත් ගතො 
සයං  න් තුකාගමො හුත් වා අන් ගතවාසිකානං සඤ් ඤං අදාසි ‘‘අහං එකං 
හත් ථඤ ්ච පාදඤ් ච උක් ඛිපිත් වා උප් පතිතුකාගමො විය  විස් සාමි, තුම් ගහ මං 
‘ආචරිය කිං කගරොථ, දාරුමයපත් තස ්ස කාරණා පටිච් ඡන් නං අරහත් තගුණං 
මහාජනස් ස මා දස් සයිත් ථා’ති වත් වා මං හත් ගථසු ච පාගදසු ච  ගහත් වා 
ආකඩ් ඪන් තා භූමියං පාගතයයාථා’’ති. ගසො තත් ථ  න් ත් වා ගසට් ඨිං ආහ 
‘‘මහාගසට් ඨි අයං පත් ගතො අඤ් ගඤසං නානුච් ඡවිගකො, මා ගත අප් පමත් තකස ්ස 
කාරණා මම ආකාගස උප් පතනං රුච් චි, ගදහි ගම පත් ත’’න් ති.  න් ගත, 

ආකාගසන උප් පතිත් වාව  ණ් හථාති. තගතො නාටපුත් ගතො ‘‘ගතන හි අගපථ 
අගපථා’’ති අන් ගතවාසිගක අපගනත් වා ‘‘ආකාගස උප් පතිස් සාමී’’ති එකං 
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හත් ථඤ ්ච පාදඤ් ච උක් ඛිපි. අථ නං අන් ගතවාසිකා ‘‘ආචරිය, කිං නාගමතං 
කගරොථ, ඡවස් ස දාරුමයපත් තස් ස කාරණා පටිච් ඡන් නගුගණන තුම් ගහහි 
මහාජනස් ස දස් සිගතන ගකො අත් ගථො’’ති තං හත් ථපාගදසු  ගහත් වා 
ආකඩ් ඪිත් වා භූමියං පාගතසුං. ගසො ගසට් ඨිං ආහ ‘‘මහාගසට් ඨි, ඉගම ගම 
උප් පතිතුං න ගදන් ති, ගදහි ගම පත් ත’’න් ති. උප් පතිත් වාව  ණ් හථ  න් ගතති. 
එවං තිත් ථියා ඡ දිවසානි වායමිත් වාපි පත් තං න ලභිංසුගයව. 

අථ සත් තගම දිවගස ආයස් මගතො ච ගමොග්  ල් ලානස් ස ආයස් මගතො ච 

පිණ් ගඩොල ාරද් වාජස් ස ‘‘රාජ ගහ පිණ් ඩාය චරිස් සාමා’’ති  න් ත් වා එකස් මිං 
පිට් ඨිපාසාගණ ඨත් වා චීවරං පාරුපනකාගල ධුත් තකා කථං සමුට් ඨාගපසුං 
‘‘හම් ග ො පුබ් ගබ ඡ සත් ථාගරො ‘මයං අරහන් තාම් හා’ති විචරිංසු, 

රාජ හගසට් ඨිගනො පන අජ් ජ සත් තගමො දිවගසො පත් තං උස් සාගපත් වා 
ඨපයගතො ‘සගච අරහා අත් ථි, ආකාගසනා න් ත් වා  ණ් හාතූ’ති වදන් තස් ස, 

එගකොපි ‘අහං අරහා’ති ආකාගස උප් පතන් ගතො නත් ථි, අජ් ජ ගනො ගලොගක 
අරහන් තානං නත් ථි ාගවො ඤාගතො’’ති. තං කථං සුත් වා ආයස් මා 
මහාගමොග්  ල් ලාගනො ආයස ්මන් තං පිණ් ගඩොල ාරද් වාජං ආහ ‘‘සුතං ගත, 

ආවුගසො  ාරද් වාජ, ඉගමසං වචනං, ඉගම බුද් ධසාසනං පරිග්  ණ් හන් තා විය 
වදන් ති, ත් වඤ ්ච මහිද් ධිගකො මහානු ාගවො,  ච් ගඡතං පත් තං ආකාගසන 
 න් ත් වා  ණ් හාහී’’ති. ‘‘ආවුගසො ගමොග්  ල් ලාන, ත් වං ‘ඉද් ධිමන් තානං 
අග් ග ො’ති පාකගටො, ත් වං එතං  ණ් හ, තයි පන අග්  ණ් හන් ගත අහං 
 ණ් හිස ්සාමී’’ති ආහ. අථ ආයස් මා මහාගමොග්  ල් ලාගනො ‘‘ ණ් හාවුගසො’’ති 
ආහ. ඉති ගත ගලොකස් ස අරහන් ගතහි අසුඤ් ඤ ාවදස ්සනත් ථං එවමාහංසු. 

තික්ඛත්තුං රාජ  ං අනුපරියායීති තික් ඛත් තුං රාජ හං අනු න් ත් වා 
පරිබ්  මි. ‘‘සත් තක් ඛත් තු’’න් තිපි වදන් ති. ගථගරො කිර අභිඤ් ඤාපාදකං ඣානං 
සමාපජ් ජිත් වා උට් ඨාය ති ාවුතං පිට් ඨිපාසාණං අන් තන් ගතන පරිච් ඡින් දන් ගතො 
තූලපිචු විය ආකාගස උට් ඨාගපත් වා රාජ හන රස් ස උපරි සත් තක් ඛත් තුං 
අනුපරියායි. ගසො ති ාවුතප් පමාණස් ස න රස් ස අපිධානං විය පඤ් ඤායි. 
න රවාසිගනො ‘‘පාසාගණො ගනො අවත් ථරිත් වා  ණ් හාතී’’ති භීතා සුප් පාදීනි 
මත් ථගක කත් වා තත් ථ තත් ථ නිලීයිංසු. සත් තගම වාගර ගථගරො පිට් ඨිපාසාණං 
භින් දිත් වා අත් තානං දස් ගසති. මහාජගනො ගථරං දිස් වා ‘‘ න් ගත 
පිණ් ගඩොල ාරද් වාජ, තව පාසාණං  ාළ් හං කත් වා  ණ් හ, මා ගනො සබ් ගබ 
නාසයී’’ති ආහ. ගථගරො පාසාණං පාදන් ගතන ඛිපිත් වා විස් සජ් ගජසි. ගසො 
 න් ත් වා යථාඨාගනගයව පතිට් ඨාසි. ගථගරො ගසට් ඨිස් ස ග හමත් ථගක 
අට් ඨාසි. තං දිස් වා ගසට් ඨි උගරන නිපජ් ජිත් වා ‘‘ඔතර සාමී’’ති වත් වා 
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ආකාසගතො ඔතිණ් ණං ගථරං නිසීදාගපත් වා පත් තං  ගහත් වා චතුමධුරපුණ් ණං 
කත් වා ගථරස් ස අදාසි. ගථගරො පත් තං  ගහත් වා විහාරාභිමුගඛො පායාසි. අථස් ස 
ගය අරඤ් ඤ තා පාටිහාරියං නාද් දසංසු, ගත සන් නිපතිත් වා ‘‘ න් ගත, 

අම් හාකම් පි පාටිහාරියං දස් ගසහී’’ති ගථරං අනුබන් ධිංසු. ගසො ගතසං ගතසං 
පාටිහාරියං දස් ගසන් ගතො විහාරං අ මාසි. සත් ථා තං අනුබන් ධිත් වා 
උන් නාගදන් තස් ස මහාජනස් ස සද් දං සුත් වා ‘‘ආනන් ද, කස ්ගසගසො සද් ගදො’’ති 

පුච් ඡි. ගතන වුත් තං ‘‘අස්කසොසිකඛොභ වා…කප.… කිංනුකඛොකසො, ආනන්ද, 

උච්චාසද්කදො ම ාසද්කදො’’ති. 

විකුබ්බනිද්ධියාපාටි ාරියං පටික්ඛිත්තන් ති එත් ථ විකුබ්බනිද්ධි නාම ‘‘ගසො 
පකතිවණ් ණං විජහිත් වා කුමාරකවණ් ණං වා දස් ගසති නා වණ් ණං වා, 
විවිධම් පි ගසනාබූහං දස් ගසතී’’ති )පටි. ම. 3.13) එවමා තා 

පකතිවණ් ණවිජහනවිකාරවගසන පවත් තා ඉද් ධි. අධිට්ඨානිද්ධි පන ‘‘පකතියා 
එගකො බහුකං ආවජ් ජති සතං වා සහස් සං වා සතසහස් සං වා, ආවජ් ජිත් වා 
ඤාගණන අධිට් ඨාති ‘බහුගකො ගහොමී’’’ති )පටි. ම. 3.10 දසඉද් ධිනිද් ගදස( එවං 
වි ජිත් වා දස් සිතා අධිට් ඨානවගසන නිප් ඵන් නා ඉද් ධි. 

253-254. න අච්ඡුපියන්තීති න සුඵස් සිතානි ගහොන් ති. රූපොකිණ්ණානීති 

ඉත් ථිරූපාදීහි ආකිණ් ණානි. භූමිආධාරකෙති වලයාධාරගක. 

දාරුආධාරෙදණ්ඩාධාරකෙසූති එකදාරුනා කතආධාරගක බහූහි දණ් ඩගකහි 

කතආධාරගක වාති අත් ගථො, තීහි දණ් ගඩහි කගතො පන න වට් ටති. භූමියංපන 

නික්කුජ්ජිත්වා එෙකමව ඨකපතබ්බන් ති එත් ථ ද් ගව ඨගපන් ගතන උපරි 

ඨපිතපත් තං එගකන පස් ගසන භූමියං ඵුසාගපත් වා ඨගපතුං වට් ටතීති වදන් ති. 

ආලන්දෙමිඩ්ඪිොදීනන් ති පමුඛමිඩ් ඪිකානං. පරිවත්තිත්වා තත්කථව

පතිට්ඨාතීති එත් ථ ‘‘පරිවත් තිත් වා තතියවාගර තත් ගථව මිඩ් ඪියා පතිට් ඨාතී’’ති 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. පරිභණ්ඩං නාම ග හස් ස බහි කුට් ටපාදස් ස ථිර ාවත් ථං 

කතා තනුකමිඩ් ඪිකා වුච් චති. තනුෙමිඩ්ඪිොයාති ඛුද් දකමිඩ් ඪිකාය. 
මිඩ් ඪන් ගතපි ආධාරගක ඨගපතුං වට් ටති. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව, 

ආධාරක’’න් ති හි වචනගතො මිඩ් ඪාදීසු යත් ථ කත් ථචි ආධාරකං ඨගපත් වා තත් ථ 
පත් තං ඨගපතුං වට් ටති ආධාරගක ඨපගනොකාසස් ස අනියමිතත් තාති වදන් ති. 
‘‘පත් තමාගළො නාම වට් ගටත් වා පත් තානං අ මනත් ථං වට් ටං වා චතුරස් සං වා 

ඉට් ඨකාදීහි පරික් ඛිපිත් වා කගතො’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

255. ඝටිෙන් ති උපරි ගයොජිතං අග්  ළං. තාවොලෙං පරිභුඤ්ජිතුංවට්ටතීති 
සකිගදව  ගහත් වා ගතන ආමිසං පරිභුඤ් ජිත් වා ඡඩ් ගඩතුං වට් ටතීති 
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අධිප් පාගයො. ඝටිෙටාක ති  ාජනකපාගල. අභුංකමති එත් ථ  වතීති භූ, වඩ් ඪි. 

න භූති අභූ, අවඩ් ඪි.  යවගසන පන සා ඉත් ථී ‘‘අභු’’න් ති ආහ, විනාගසො 

මය් හන් ති අත් ගථො. ඡවසීසස්ස පත්තන් ති ඡවසීසමයං පත් තං. 
පකතිවිකාරසම් බන් ගධ ගචතං සාමිවචනං, අග ගදපි වා ග දූපචාගරනායං 
ගවොහාගරො ‘‘සිලාපුත් තකස් ස සරීර’’න් තිආදීසු විය. 

චබ්කබත්වාති ඛාදිත් වා. එෙංඋදෙ ණ්ඩුසං ක ත්වාති වාමහත් ගථගනව 

පත් තං උක් ඛිපිත් වා මුගඛන  ණ් ඩුසං  ගහත් වා. උච්ඡිට්ඨ ත්කථනාති 

සාමිගසන හත් ගථන. එත්තාවතාති එක ණ් ඩුස හණමත් ගතන. ලුඤ්චිත්වාති 
තගතො මංසං උද් ධරිත් වා. එගතසු සබ් ගබසු පණ් ණත් තිං ජානාතු වා මා වා, 
ආපත් තිගයව. 

256. කිණ්ණචුණ්කණනාති සුරාකිණ් ණචුණ් ගණන. ‘‘අනුවාතං 

පරිභණ්ඩන් ති කිලඤ් ජාදීසු කගරොන් තී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. බිදලෙන් ති 

දුගුණකරණසඞ් ඛාතස් ස කිරියාවිගසසස් ස අධිවචනං. කස් ස දුගුණකරණං? 

ගයන කිලඤ් ජාදිනා මහන් තං කථිනං අත් ථතං, තස් ස. තඤ් හි 

දණ් ඩකථිනප් පමාගණන පරියන් ගත සංහරිත් වා දුගුණං කාතබ් බං. පටිග්  න් ති 
අඞ් ගුලිකඤ ්චුකං. 

257-259. පාති නාම පටිග්  හණසණ් ඨාගනන කගතො  ාජනවිගසගසො. න

සම්මතීති නප් පගහොති. 

260-262. නීචවත්ථුෙං චිනිතුන් ති බහිකුට් ටස ්ස සමන් තගතො නීචවත් ථුකං 

කත් වා චිනිතුං. අර ටඝටියන්තං නාම සකටචක් කසණ් ඨානං අගර අගර 
ඝටිකානි බන් ධිත් වා එගකන ද් වීහි වා පරිබ්  මියමානං යන් තං. 

263. ආවිද්ධපක්ඛපාසෙන් ති කණ් ණිකමණ් ඩලස් ස සමන් තා 

ඨපිතපක් ඛපාසකං. මණ්ඩකලති කණ් ණිකමණ් ඩගල. පක්ඛපාසකෙ ඨකපත්වාති 
සමන් තා පක් ඛපාසකඵලකානි ඨගපත් වා. 

264. ‘‘නමතකං සන් ථතසදිස’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

චම්මඛණ්ඩපරි ාකරන පරිභුඤ්ජිතබ්බන් ති අනධිට් ඨහිත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් බං. 

එත්කථව පවිට්ඨානීති මගළොරිකාය එව අන් ගතො ධානි. පුබ් ගබ 
පත් තසඞ් ග ොපනත් ථං ආධාරගකො අනුඤ් ඤාගතො, ඉදානි භුඤ ්ජනත් ථං. 
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265. නික්කුජ්ජිතබ්කබොති ගතන දින් නස ්ස ගදයයධම් මස ්ස 
අප් පටිග්  හණත් ථං පත් තනික් කුජ් ජනකම් මවාචාය නික් කුජ් ජිතබ් ගබො, න 

අගධොමුඛඨපගනන. ගතගනවාහ ‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛකව, 

නික්කුජ්ජිතබ්කබො’’තිආදි. අලාභායාති චතුන් නං පච් චයානං අලා ත් ථාය. 

අනත්ථායාති උපද් දවාය අවඩ් ඪියා. 

266. පසාකදස්සාමාති ආයාචිස් සාම. එතදකවොචාති ‘‘අප් පතිරූපං මයා කතං, 
  වා පන මහන් ගතපි අගුගණ අචින් ගතත් වා මය් හං අච් චයං 
පටිග්  ණ් හිස් සතී’’ති මඤ් ඤමාගනො එතං ‘‘අච් චගයො මං  න් ගත’’තිආදිවචනං 

අගවොච. තත් ථ ඤායපටිපත් තිං අතිච් ච එති පවත් තතීති අච්චකයො, අපරාගධො. මං

අච්ච මාති මං අතික් කම් ම අභි විත් වා පවත් ගතො. පුරිගසන මද් දිත් වා 
අභි විත් වා පවත් තිගතොපි හි අපරාගධො අත් ථගතො පුරිසං අතිච් ච අභි විත් වා 

පවත් ගතො නාම ගහොති. පටිග් ණ් ාතූති ඛමතු. ආයතිං සංවරායාති අනා ගත 
සංවරණත් ථාය පුන එවරූපස් ස අපරාධස් ස ගදොසස් ස ඛලිතස් ස අකරණත් ථාය. 

තග්ඝාති එකංගසන. යථාධම්මං පටිෙකරොසීති යථා ධම් ගමො ඨිගතො, තගථව 

කගරොසි, ඛමාගපසීති වුත් තං ගහොති. තං කත මයං පටිග් ණ් ාමාති තං තව 

අපරාධං මයං ඛමාම. වුඩ්ඪි ක සා, ආවුකසො වඩ්ඪ, අරියස්ස විනකයති එසා, 
ආවුගසො වඩ් ඪ, අරියස් ස විනගය බුද් ධස් ස   වගතො සාසගන වුඩ් ඪි නාම. 
කතමා? අච් චයං අච් චයගතො දිස් වා යථාධම් මං පටිකරිත් වා ආයතිං 

සංවරාපජ් ජනා. ගදසනං පන පුග්  ලාධිට් ඨානං කගරොන් ගතො ‘‘කයො අච්චයං

අච්චයකතොදිස්වායථාධම්මංපටිෙකරොති, ආයතිංසංවරංආපජ්ජතී’’ති ආහ. 

268. ගබොධිරාජකුමාරවත් ථුම් හි )ම. නි. අට් ඨ. 2.324 ආදගයො( කෙොෙනකදොති 

කෙොෙනදං වුච් චති පදුමං, ගසො ච මඞ්  ලපාසාගදො ඔගලොකනපදුමං දස් ගසත් වා 

කගතො, තස් මා ‘‘ගකොකනගදො’’ති සඞ් ඛං ලභි. යාවපච්ඡිමකසොපානෙකළවරාති 

එත් ථ පච්ඡිමකසොපානෙකළවරන් ති පඨමගසොපානඵලකං වුත් තං තස් ස 
සබ් බපච් ඡා දුස් ගසන සන් ථතත් තා. උපරිමගසොපානඵලකගතො පට් ඨාය හි 

ගසොපානං සන් ථතං. අද්දසා කඛොති ඔගලොකනත් ථංගයව ද් වාරගකොට් ඨගක 
ඨිගතො අද් දස. 

භ වා තුණ්හී අක ොසීති ‘‘කිස ්ස නු ගඛො අත් ථාය රාජකුමාගරන අයං 
මහාසක් කාගරො කගතො’’ති ආවජ් ගජන් ගතො පුත් තපත් ථනාය කත ාවං 
අඤ ්ඤාසි. ගසො හි රාජපුත් ගතො අපුත් තගකො. සුතඤ් චාගනන අගහොසි ‘‘බුද් ධානං 
කිර අධිකාරං කත් වා මනසා ඉච් ඡිතං ල න් තී’’ති. ගසො ‘‘සචාහං පුත් තං 
ලභිස ්සාමි, සම් මාසම් බුද් ගධො ඉමං ගචලපටිකං අක් කමිස ්සති. ගනො ගච 
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ලභිස ්සාමි, න අක් කමිස් සතී’’ති පත් ථනං කත් වා සන් ථරාගපසි. අථ   වා 
‘‘නිබ් බත් තිස් සති නු ගඛො එතස ්ස පුත් ගතො’’ති ආවජ් ගජත් වා ‘‘න 
නිබ් බත් තිස් සතී’’ති අද් දස. පුබ් ගබ කිර ගසො එකස ්මිං දීගප වසමාගනො 
සමානච් ඡන් ගදන සකුණගපොතගක ඛාදි. සචස් ස මාතු ාගමො පුඤ් ඤවා  ගවයය, 

පුත් තං ලග යය. උග ොහි පන සමානච් ඡන් ගදහි හුත් වා පාපකම් මං කතං, 
ගතනස ්ස පුත් ගතො න නිබ් බත් තිස ්සතීති අඤ් ඤාසි. දුස් ගස පන අක් කන් ගත 
‘‘බුද් ධානං අධිකාරං කත් වා පත් ථිතං ල න් තීති ගලොගක අනුස් සගවො, මයා ච 
මහාඅධිකාගරො කගතො, න ච පුත් තං ල ාමි, තුච් ඡං ඉදං වචන’’න් ති මිච් ඡා හණං 
 ණ් ගහයය. තිත් ථියාපි ‘‘නත් ථි සමණානං අකත් තබ් බං නාම, ගචලපටිකං 
මද් දන් තා ආහිණ් ඩන් තී’’ති උජ් ඣාගයයුං. එතරහි ච අක් කමන් ගතසු බහූ 
භික් ඛූ පරචිත් තවිදුගනො, ගත  බ් බතං ජානිත් වා අක් කමිස් සන් ති, අ බ් බතං 
ජානිත් වා න අක් කමිස් සන් ති. අනා ගත පන උපනිස් සගයො මන් ගදො  විස් සති, 

අනා තං න ජානිස් සන් ති, ගතසු අක් කමන් ගතසු සගච පත් ථිතං ඉජ් ඣිස ්සති, 

ඉච් ගචතං කුසලං. ගනො ගච ඉජ් ඣිස ්සති, ‘‘පුබ් ගබ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අධිකාරං 
කත් වා ඉච් ඡිතිච් ඡිතං ල න් ති, ඉදානි න ල න් ති, ගතගයව මඤ් ගඤ භික් ඛූ 
පටිපත් තිපූරකා අගහසුං, ඉගම පන පටිපත් තිං පූගරතුං න සක් ගකොන් තී’’ති 
මනුස් සා විප් පටිසාරිගනො  විස් සන් තීති ඉගමහි තීහි කාරගණහි   වා අක් කමිතුං 

අනිච් ඡන් ගතො තුණ් හී අගහොසි. පච්ඡිමං ජනතං තථා කතො අනුෙම්පතීති ඉදං 
පන ගථගරො වුත් ගතසු කාරගණසු තතියං කාරණං සන් ධායාහ. මඞ්  ලං 

ඉච් ඡන් තීති මඞ් ලො. 

269. බීජනින් ති චතුරස් සබීජනිං. තාලවණ්ටන් ති තාලපත් තාදීහි කතං 
මණ් ඩලිකබීජනිං. 

270-275. ‘‘එෙපණ්ණච්ඡත්තං නාම තාලපත් ත’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ෙම්මසකතනාති එත් ථ සත-සද් ගදො අගනකපරියාගයො, අගනගකන කම් ගමනාති 

අත් ගථො, මහතා උස් සාගහනාති වුත් තං ගහොති. රුධීති ඛුද් දකවණං. 

278. ‘‘අකායබන් ධගනන සඤ් චිච් ච අසඤ් චිච් ච වා  ාමප් පගවසගන 
ආපත් ති. සරිතට් ඨානගතො බන් ධිත් වා පවිසිතබ් බං නිවත් තිතබ් බං වා’’ති 

 ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. මුරජවට්ටිසණ්ඨානං කවකඨත්වා ෙතන් ති බහූ රජ් ජගක 
එකගතො කත් වා නානාවණ් ගණහි සුත් ගතහි ගවගඨත් වා මුරජවට් ටිසදිසං කතං. 

ගතගනව දුතියපාරාජිෙවණ්ණනායං (පාරා. අට් ඨ. 1.85 පාළිමුත් තකවිනිච් ඡය( 
වුත් තං ‘‘බහූ රජ් ජගක එකගතො කත් වා එගකන නිරන් තරං ගවගඨත් වා කතං 
බහුරජ් ජකන් ති න වත් තබ් බං, තං වට් ටතී’’ති. තත් ථ යං වත් තබ් බං, තං ගහට් ඨා 
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වුත් තගමව. මුද්දිෙොයබන්ධනං නාම චතුරස් සං අකත් වා සජ් ජිතං. පාමඞ් දසා 

චතුරස ්සා. මුදිඞ් සණ්ඨාකනනාති වරකසීසාකාගරන. පාසන්කතොති දසාමූලං. 

280-282. මුණ්ඩවට්ටීති මල් ලකම් මකරාදගයො. පමාණඞ්ගුකලනාති 
වඩ් ඪකීඅඞ් ගුලං සන් ධාය වුත් තං. ගසසගමත් ථ පාළිගතො අට් ඨකථාගතො ච 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ඛුද් දකවත් ථුක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. කසනාසනක්ඛන්ධෙං 

වි ාරානුජානනෙථාවණ්ණනා 

294. ගසනාසනක් ඛන් ධගක කසනාසනං අපඤ්ඤත්තං ක ොතීති 
විහාරගසනාසනං සන් ධාය වුත් තං. චතුබ් බිධඤ් හි )ම. නි. අට් ට. 1.296) 

ගසනාසනං විහාරගසනාසනං මඤ් චපීඨගසනාසනං සන් ථතගසනාසනං 
ඔකාසගසනාසනන් ති. තත් ථ ‘‘මඤ ්ගචොපි ගසනාසනං, පීඨම් පි භිසිපි 
බිම් ගබොහනම් පි විහාගරොපි අඩ් ඪගයොග ොපි පාසාගදොපි හම් මියම් පි ගුහාපි 
අට් ගටොපි මාගළොපි ගලණම් පි ගවළුගුම් ගබොපි රුක් ඛමූලම් පි මණ් ඩගපොපි 
ගසනාසනං. යත් ථ වා පන භික් ඛූ පටික් කමන් ති, සබ් බගමතං ගසනාසන’’න් ති 
)වි . 527) වචනගතො විහාගරො අඩ් ඪගයොග ො පාසාගදො හම් මියං ගුහාති ඉදං 

වි ාරකසනාසනං නාම. මඤ් ගචො පීඨං භිසි බිම් ගබොහනන් ති ඉදං 

මඤ්චපීඨකසනාසනං නාම. චිමිලිකා චම් මඛණ් ගඩො තිණසන් ථාගරො 

පණ් ණසන් ථාගරොති ඉදං සන්ථතකසනාසනං නාම. යත් ථ වා පන භික් ඛූ 

පටික් කමන් තීති ඉදං ඔොසකසනාසනං නාම. 

රුක්ඛමූකලතිආදීසු රුක්ඛමූලකසනාසනං නාම යංකිඤ් චි සන් දච් ඡායං 

විවිත් තං රුක් ඛමූලං. පබ්බකතො නාම ගසගලො. තත් ථ හි උදකගසොණ් ඩීසු 

උදකකිච් චං කත් වා සීතාය රුක් ඛච් ඡායාය නිසින් නා නානාදිසාසු ඛායමානාසු 

සීගතන වාගතන බීජියමානා සමණධම් මං කගරොන් ති. ෙන්දකරති ෙං වුච් චති 

උදකං, ගතන දාරිගතො උදගකන භින් ගනො පබ් බතප් පගදගසො ෙන්දරං. යං 
‘‘නිතම් බ’’න් තිපි ‘‘නදීකුඤ් ජ’’න් තිපි වදන් ති. තත් ථ හි රජතපට් ටසදිසා වාලිකා 
ගහොති, මත් ථගක මණිවිතානං විය වන හනං, මණික් ඛන් ධසදිසං උදකං 
සන් දති, එවරූපං කන් දරං ඔරුය් හ පානීයං පිවිත් වා  ත් තානි සීතං කත් වා 
වාලිකං උස් සාගපත් වා පංසුකූලචීවරං පඤ් ඤගපත් වා තත් ථ නිසින් නා ගත 

භික් ඛූ සමණධම් මං කගරොන් ති. ගිරිගු ා නාම ද් වින් නං පබ් බතානං අන් තරා, 
එකස ්මිංගයව වා උමඞ්  සදිසං මහාවිවරං. 

‘‘වනපත් ථන් ති දූරානගමතං ගසනාසනානං අධිවචන’’න් තිආදිවචනගතො 
)වි . 531) යත් ථ න කසන් ති න වපන් ති, තාදිසං මනුස් සානං උපචාරට් ඨානං 
අතික් කමිත් වා ඨිතං අරඤ් ඤකගසනාසනං ‘‘වනපත් ථ’’න් ති වුච් චති. 

අජ්කඣොොකසො නාම ගකනචි අච් ඡන් ගනො පගදගසො. ආකඞ් ඛමානා පගනත් ථ 

චීවරකුටිං කත් වා වසන් ති. පලාලපුඤ්කජති පලාලරාසිම් හි. 
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මහාපලාලපුඤ් ජගතො හි පලාලං නික් කඩ් ඪිත් වා පබ්  ාරගලණසදිගස ආලගය 
කගරොන් ති,  ච් ඡගුම් බාදීනම් පි උපරි පලාලං පරික් ඛිපිත් වා ගහට් ඨා නිසින් නා 

සමණධම් මං කගරොන් ති, තං සන් ධාගයතං වුත් තං. පඤ්ච කලණානීති පඤ් ච 
ලීයනට් ඨානානි. නිලීයන් ති එත් ථ භික් ඛූති ගලණානි, විහාරාදීනගමතං 

අධිවචනං. සුපණ්ණවඞ්ෙක  න් ති  රුළපක් ඛසණ් ඨාගනන කතග හං. 

295. අනුගමොදන ාථාසු සීතන් ති අජ් ඣත් තධාතුක් ගඛො වගසන වා 

බහිද් ධඋතුවිපරිණාමවසඑන වා උප් පජ් ජනකසීතං. උණ් න් ති අග් ගිසන් තාපං, 

තස් ස වනදාහාදීසු වා සම්  ගවො දට් ඨබ් ගබො. පටි න්තීති බාධති. යථා 
තදු යවගසන කායචිත් තානං බාධනං න ගහොති, එවං කගරොති. 
සීතුණ් හබ්  ාහගත හි සරීගර වික් ඛිත් තචිත් ගතො භික් ඛු ගයොනිගසො පදහිතුං න 

සක් ගකොති. වාළමි ානීති සීහබයග් ඝාදිවාළමිග . ගුත් තගසනාසනඤ් හි 

පවිසිත් වා ද් වාරං පිධාය නිසින් නස ්ස ගත පරිස් සයා න ගහොන් ති. සරීසකපති ගය 

ගකචි සරන් ගත  ච් ඡන් ගත දීඝජාතිගක. මෙකසති නිදස් සනමත් තගමතං, 

ඩංසාදීනම් පි එගතගනව සඞ්  ගහො දට් ඨබ් ගබො. සිසිකරති සිසිරකාලවගසන 

සත් තාහවද් ධලිකාදිවගසන ච උප් පන් ගන සිසිරසම් ඵස් ගස. වුට්ඨිකයොති යදා තදා 
උප් පන් නා වස් සවුට් ඨිගයො. 

වාතාතකපො කඝොකරොති රුක් ඛ ච් ඡාදීනං උම් මූල ඤ් ජනාදිවගසන 
පවත් තියා ගඝොගරො සරජඅරජාදිග ගදො වාගතො ගචව ගිම් හපරිළාහසමගයසු 

උප් පත් තියා ගඝොගරො සූරියාතගපො ච පටි ඤ්ඤති පටිබාහීයති. කලණත්ථන් ති 

නානාරම් මණගතො චිත් තං නිවත් ගතත් වා පටිසල් ලානාරාමත් ථං. සුඛත්ථන් ති 

වුත් තපරිස් සයා ාගවන ඵාසුවිහාරත් ථං. ඣායිතුන් ති අට් ඨතිංසාරම් මගණසු 

යත් ථ කත් ථචි චිත් තං උපනිජ් ඣායිතුං. විපස්සිතුන් ති අනිච් චාදිගතො සඞ් ඛාගර 
සම් මසිතුං. 

වි ාකරති පතිස් සගය. ොරකයති කාරාගපයය. රම්කමති මගනොරගම 

නිවාසසුගඛ. වාසකයත්ථ බහස්සුකතති කාගරත් වා පන එත් ථ විහාගරසු 
බහුස් සුගත සීලවන් ගත කලයාණධම් ගම නිවාගසයය. ගත නිවාගසන් ගතො පන 
ගතසං බහුස් සුතානං යථා පච් චගයහි කිලමගථො න ගහොති, එවං අන් නඤ් ච 

පානඤ් ච වත් ථගසනාසනානි ච දගදයය උජභූගතසු අජ් ඣාසයසම් පන් ගනසු 

කම් මඵලානං රතනත් තයගුණානඤ් ච සද් දහගනන විප් පසන් ගනන ගචතසා. 

ඉදානි  හට් ඨපබ් බජිතානං අඤ් ඤමඤ් ඤුපකාරිතං දස් ගසතුං ‘‘කත

තස්සා’’ති  ාථමාහ. තත් ථ කතති ගත බහුස් සුතා. තස්සාති උපාසකස් ස. ධම්මං
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කදකසන්තීති සකලවට් ටදුක් ඛාපනූදනං සද් ධම් මං ගදගසන් ති. යං කසො ධම්මං

ඉධඤ්ඤායාති ගසො පුග්  ගලො යං සද් ධම් මං ඉමස ්මිං සාසගන සම් මා 
පටිපජ් ජගනන ජානිත් වා අග්  මග්  ාධි ගමන අනාසගවො හුත් වා පරිනිබ් බායති. 

කසොචසබ්බදකදොක ොතීති ආවාසදානස් මිං දින් ගන සබ් බදානං දින් නගමව 
ගහොතීති කත් වා වුත් තං. තථා හි )සං. නි. අට් ඨ. 1.1.42) ද් ගව තගයො  ාගම 
පිණ් ඩාය චරිත් වා කිඤ් චි අලද් ධා ආ තස් සපි ඡායූදකසම් පන් නං ආරාමං 
පවිසිත් වා නහායිත් වා පතිස් සගය මුහුත් තං නිපජ් ජිත් වා උට් ඨාය නිසින් නස ්ස 
කාගය බලං ආහරිත් වා පක් ඛිත් තං විය ගහොති, බහි විචරන් තස් ස ච කාගය 
වණ් ණධාතු වාතාතගපහි කිලමති, පතිස ්සයං පවිසිත් වා ද් වාරං පිධාය මුහුත් තං 
නිපන් නස ්ස විස ා සන් තති වූපසම් මති, ස ා සන් තති පතිට් ඨාති, වණ් ණධාතු 

ආහරිත් වා පක් ඛිත් තා විය ගහොති, බහි විචරන් තස් ස ච පාගද කණ් ටගකො 
විජ් ඣති, ඛාණු පහරති, සරීසපාදිපරිස් සයා ගචව ගචොර යඤ් ච උප් පජ් ජති, 

පතිස ්සයං පවිසිත් වා ද් වාරං පිධාය නිපන් නස ්ස සබ් ගබ පරිස් සයා න ගහොන් ති, 

සජ් ඣායන් තස ්ස ධම් මපීතිසුඛං, කම් මට් ඨානං මනසිකගරොන් තස් ස 
උපසමසුඛඤ් ච උප් පජ් ජති බහිද් ධාවික් ගඛපා ාවගතො, බහි විචරන් තස් ස ච ගසදා 
මුච් චන් ති, අක් ඛීනි ඵන් දන් ති, ගසනාසනං පවිසනක් ඛගණ මඤ් චපීඨානි න 
පඤ ්ඤායන් ති, මුහුත් තං නිසින් නස ්ස පන අක් ඛිපසාගදො ආහරිත් වා පක් ඛිත් ගතො 
විය ගහොති, ද් වාරවාතපානමඤ් චපීඨාදීනි පඤ් ඤායන් ති, එතස ්මිඤ් ච ආවාගස 

වසන් තං දිස් වා මනුස් සා චතූහි පච් චගයහි සක් කච් චං උපට් ඨහන් ති. ගතන 
වුත් තං ‘‘ගසො ච සබ් බදගදො ගහොති, ගයො දදාති උපස් සය’’න් ති. 

296. ආවිඤ්ඡනච්ඡිද්දන් ති යත් ථ අඞ් ගුලිං පගවගසත් වා ද් වාරං ආකඩ් ඪන් තා 

ද් වාරබාහං ඵුසාගපන් ති, තස් ගසතං අධිවචනං. ආවිඤ්ඡනරජ්ජුන් ති කවාගටගයව 
ඡිද් දං කත් වා තත් ථ පගවගසත් වා ගයන රජ් ජගකන කඩ් ඪන් තා ද් වාරං 
ඵුසාගපන් ති, තං ආවිඤ් ඡනරජ් ජකං. ගසනාසනපරිග ොග  අකප් පියචම් මං නාම 

නත් ථීති දස් සනත් ථං ‘‘සකචපි දීපිනඞ්ගුට්කඨන ෙතා ක ොති, වට්ටතිකයවා’’ති 

වුත් තං. කචතිකය කවදිොසදිසන් ති වාතපානබාහාසු ගචතිගය ගවදිකාය විය 

පට් ටිකාදීහි දස් ගසත් වා කතං. ථම්භෙවාතපානං නාම තිරියං දාරූනි අදත් වා 
උජකං ඨිගතහි එව ගවණුසලාකාදීහි කතං. 

විහාරානුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මඤ්චපීඨාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

297. කපොටකිතූලන් ති එරකතිණතූලං. ගපොටකි හණඤ් ගචත් ථ තිණජාතීනං 

නිදස ්සනමත් තන් ති ආහ ‘‘කයසං කෙසඤ්චි තිණජාතිොන’’න් ති. පඤ්චවිධං

උණ්ණාදිතූලම්පි වට්ටතීති එත් ථාපි ‘‘බිම් ගබොහගන’’ති ආගනත් වා 
සම් බන් ධිතබ් බං. ‘‘තූලපූරිතං භිසිං අපස් සයිතුං න වට් ටතී’’ති ගකචි වදන් ති, 

වට් ටතීති අපගර. උපද න්තීති ඨගපන් ති. සීසප්පමාණන් ති යත් ථ  ලවාටකගතො 
පට් ඨාය සබ් බසීසං උපදහන් ති, තං සීසප් පමාණං. තඤ් ච උක් කට් ඨපරිච් ගඡදගතො 

තිරියං මුට් ඨිරතනං ගහොතීති දස් ගසතුං ‘‘යස්ස විත්ථාරකතො තීසු

ෙණ්කණසූ’’තිආදිමාහ. මජ්ඣට්ඨානං මුට්ඨිරතනං ක ොතීති බිම් ගබොහනස ්ස 

මජ් ඣට් ඨානං තිරියගතො මුට් ඨිරතනප් පමාණං ගහොති. මසූරකෙති 

චම් මමයභිසියං. ඵුසිතානි දාතුන් ති සඤ් ඤාකරණත් ථං බින් දූනි දාතුං. 

298. න නිබන් ධතීති අනිබන්ධනීකයො, න අල් ලීයතීති අත් ගථො. 

පටිබාක ත්වාති මට් ඨං කත් වා. 

ඉට්ඨොචයාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

300. රුක්ඛං විජ්ඣිත්වාති රුක් ඛදාරුං විජ් ඣිත් වා. ඛාණුකෙ

ආකෙොකටත්වාති ද් ගව ද් ගව ඛාණුගක ආගකොගටත් වා. තං ආ රිමං

භිත්තිපාදන් ති වුත් තනගයන ඛාණුගක ආගකොගටත් වා කතංගයව සන් ධාය 

වුත් තං. භූමියංපතිට්ඨාකපතුන් ති මූගලන භූමියං පතිට් ඨාගපත් වා භිත් තිපාදස් ස 
උපත් ථම්  නවගසන උස් සාගපත් වා ඛාණුගකහි භිත් තිපාදං උස් සාගපත් වා 

ඨගපතුන් ති අධිප් පාගයො. උභකතො කුට්ටං නී රිත්වා ෙතපකදසස්සාති යථා 
අන් ගතොද් වාරසමීගප නිසින් ගනහි උජකං බහි ඔගලොගකතුං න සක් කා ගහොති, 

එවං උග ොහි පස් ගසහි කුට් ටං නීහරිත් වා අභිමුගඛ භිත් තිං උපට් ඨගපත් වා 

කතපගදසස් ස. සමන්තා පරියා ාකරොති සමන් තගතො ආවිද් ධපමුඛං. 

උග්ඝාටනකිටිෙන් ති දණ් ගඩහි උක් ඛිපිත් වා ඨපනකපදරකිටිකං. 

අනාථපිණ්ඩිෙවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

304. අනාථපිණ් ඩිකගසට් ඨිවත් ථුම් හි )සං. නි. අට් ඨ. 1.1.242) කෙනචිකදව 

ෙරණීකයනාති වාණිජ් ජකම් මං අධිප් ගපතං. අනාථපිණ් ඩිගකො කිර 
රාජ හගසට් ඨි ච අඤ් ඤමඤ් ඤං  ගිනිපතිකා ගහොන් ති. යදා රාජ ගහ 
උට් ඨානක ණ් ඩං සමග් ඝං ගහොති, තදා රාජ හගසට් ඨි තං  ගහත් වා 
සකටසගතහි සාවත් ථිං  න් ත් වා ගයොජනමත් ගත ඨිගතො අත් තගනො ආ ත ාවං 
ජානාගපති. අනාථපිණ් ඩිගකො පච් චුග්  න් ත් වා තස් ස මහාසක් කාරං කත් වා එකං 
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යානං ආගරොගපත් වා සාවත් ථිං පවිසති. ගසො සගච  ණ් ඩං ලහුකං වික් කීයති, 

වික් කිණාති. ගනො ගච,  ගිනිඝගර ඨගපත් වා පක් කමති. අනාථපිණ් ඩිගකොපි 
තගථව කගරොති. ස් වායං තදාපි ගතගනව කරණීගයන අ මාසි. තං සන් ධාගයතං 
වුත් තං. 

තං දිවසං පන රාජ හගසට් ඨි ගයොජනමත් ගත ඨිගතන අනාථපිණ් ඩිගකන 

ආ ත ාවජානනත් ථං ගපසිතං පණ් ණං න සුණි, ධම් මස් සවනත් ථාය විහාරං 
අ මාසි. ගසො ධම් මකථං සුත් වා ස ්වාතනාය බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං 
නිමන් ගතත් වා අත් තගනො ඝගර උද් ධනඛණාපනදාරුඵාලනාදීනි කාගරසි. 
අනාථපිණ් ඩිගකොපි ‘‘ඉදානි මය් හං පච් චුග්  මනං කරිස් සති, ඉදානි කරිස් සතී’’ති 
ඝරද් වාගරපි පච් චුග්  මනං අලභිත් වා අන් ගතොඝරං පවිට් ගඨො පටිසන් ථාරම් පි න 
බහුං අලත් ථ. ‘‘කිං මහාගසට් ඨි කුසලං දාරකරූපානං, නසි මග් ග  

කිලන් ගතො’’ති එත් තගකොව පටිසන් ථාගරො අගහොසි. ගතන වුත් තං ‘‘අථ කඛො

අනාථපිණ්ඩිෙස්ස  පතිස්සඑතදක ොසී’’තිආදි. 

බුද්කධොති ත්වං   පති වකදසීති තස් ස කිර මුඛගතො බුද් ධසද් දං සුත් වා 
අනාථපිණ් ඩිගකො පඤ් චවණ් ණං පීතිං පටිල ති, සා තස් ස සීගස උට් ඨහිත් වා 
යාව පාදපිට් ඨියා, පාදපිට් ඨියා උට් ඨාය යාව සීසා  ච් ඡති, උ ගතො උට් ඨාය 
මජ් ගඣ ඔසරති, මජ් ගඣ උට් ඨාය උ ගතො  ච් ඡති. ගසො පීතියා නිරන් තරං 

ඵුගටො ‘‘බුද් ගධොති ත් වං  හපති වගදසී’’ති එවං තික් ඛත් තුං පුච් ඡි. අොකලොකඛො, 

  පති, ඉමං ොලං තං භ වන්තං දස්සනාය උපසඞ්ෙමිතුන් ති ‘‘බුද් ධා නාම 
දුරාසදා ආසීවිසසදිසා ගහොන් ති, සත් ථා ච සිවථිකාය සමීගප වසති, න සක් කා 

තත් ථ ඉමාය ගවලාය ඉමිනා  න් තු’’න් ති මඤ් ඤමාගනො එවමාහ. බුද්ධ තාය

සතියා නිපජ්ජීති අඤ් ඤං කිඤ් චි අචින් ගතත් වා බුද් ධ තාය එව සතියා නිපජ් ජි. 
තං දිවසං කිරස් ස  ණ් ඩසකගටසු වා උපට් ඨාගකසු වා චිත් තම් පි නුප් පජ් ජි, 

සායමාසම් පි න අකාසි. සත් තභූමිකං පන පාසාදං ආරුය් හ 
සුපඤ් ඤත් තාලඞ් කතවරසයගන ‘‘බුද් ගධො බුද් ගධො’’ති සජ් ඣායං කගරොන් ගතොව 

නිපජ් ජිත් වා නිද් දං ඔක් කමි. තික්ඛත්තුං වුට්ඨාසි පභාතං මඤ්ඤමාකනොති 
පඨමයාගම තාව වීතිවත් ගත උට් ඨාය බුද් ධං අනුස් සරි, අථස් ස බලවප් පසාගදො 
උදපාදි, පීතිආගලොගකො අගහොසි, සබ් බතමං වි ච් ඡි, දීපසහස ්සුජ් ජලනං විය 
චන් දුට් ඨානසූරියුට් ඨානං විය ච ජාතං. ගසො ‘‘පමාදං ආපන් ගනොම් හි, 

වඤ ්චිගතොම් හි, සූරිගයො උග්  ගතො’’ති උට් ඨාය ආකාසතගල ඨත් වා චන් දං 
ඔගලොගකත් වා ‘‘එගකොව යාගමො  ගතො, අඤ් ගඤ ද් ගව අත් ථී’’ති පුන පවිසිත් වා 
නිපජ් ජි, එගතනුපාගයන මජ් ඣිමයාමාවසාගනපි පච් ඡිමයාමාවසාගනපි 
තික් ඛත් තුං උට් ඨාසි. පච් ඡිමයාමාවසාගන පන බලවපච් චූගසගයව උට් ඨාය 
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ආකාසතලං ආ න් ත් වා මහාද් වාරාභිමුගඛො අගහොසි, සත් තභූමිකද් වාරං සයගමව 
විවටං අගහොසි, පාසාදා ඔරුය් හ අන් තරවීථිං පටිපජ් ජි. 

305. අමනුස්සාති අධි තවිගසසා ගදවතා. තථා හි තා ගසට් ඨිස ්ස 

 ාවිනිසම් පත් තිං පච් චක් ඛගතො සම් පස් සමානා ‘‘අයං මහාගසට් ඨි 
‘බුද් ධුපට් ඨානං  මිස් සාමී’ති නික් ඛන් ගතො පඨමදස් සගනගනව 
ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨාය තිණ් ණං රතනානං අග් ගුපට් ඨාගකො හුත් වා අසදිසං 
සඞ් ඝාරාමං කත් වා චාතුද් දිසස ්ස අරියසඞ් ඝස් ස අනාවටද් වාගරො  විස් සති, න 

යුත් තමස ්ස ද් වාරං පිදහිතු’’න් ති චින් ගතත් වා ද් වාරං විවරිංසු. අන්තරධායීති 
රාජ හං කිර ආකිණ් ණමනුස ්සං, අන් ගතොන ගර නව ගකොටිගයො බහින ගර 
නවාති තං උපනිස් සාය අට් ඨාරස මනුස් සගකොටිගයො වසන් ති. අගවලාය 
මතමනුස ්ගස බහි නීහරිතුං අසක් ගකොන් තා අට් ටාලගක ඨත් වා බහිද් වාගර 
ඛිපන් ති. මහාගසට් ඨි න රගතො බහි නික් ඛන් තමත් ගතොව අල් ලසරීරං පාගදන 
අක් කමි, අපරම් පි පිට් ඨිපාගදන පහරි, මක් ඛිකා උප් පතිත් වා පකිරිංසු, 

දුග්  න් ගධො නාසාපුටං අභිහනි, බුද් ධප් පසාගදො තනුත් තං  ගතො. ගතනස් ස 
ආගලොගකො අන් තරධායි අන් ධකාගරො පාතුරගහොසි පීතිගව ස් ස තනු ාගව 

තංසමුට් ඨිතරූපානං පරිදුබ් බල ාවගතො. සද්දමනුස්සාකවසීති ‘‘ගසට් ඨිස් ස 
උස් සාහං ජගනස ්සාමී’’ති සුවණ් ණකිඞ් කිණිකං ඝට් ගටන් ගතො විය මධුරස ්සගරන 
සද් දං අනුස ්සාගවසි. 

සතං ෙඤ්ඤාස ස්සානීති පුරිමපදානිපි ඉමිනාව සහස් ස-පගදන සද් ධිං 
සම් බන් ධිතබ් බානි. යගථව හි සතං කඤ් ඤාසහස් සානි, එවං සතං සහස් සානි 
හත් ථී, සතං සහස් සානි අස් සා, සතං සහස ්සානි රථාති අයගමත් ථ අත් ගථො, ඉති 

එගකකං සතසහස් සං දීපිතං ගහොති. පදවීති ාරස්සාති පදං වීතිහරති එත් ථාති 

පදවීති ාකරො. ගසො දුතවිලම් බිතං අකත් වා සම මගන ද් වින් නං පදානං අන් තගර 

මුට් ඨිරතනමත් තං. ෙලං නාග්ඝන්තිකසොළසින් ති තං එකං පදවීතිහාරං ගසොළස 
 ාග  කත් වා තගතො එගකො ගකොට් ඨාගසො පුන ගසොළසධා, තගතො එගකො 
ගසොළසධාති එවං ගසොළස වාගර ගසොළසධා භින් නස ්ස එගකො ගකොට් ඨාගසො 
ගසොළසී කලා නාම, තං ගසොළසිං කලං එතානි චත් තාරි සතසහස් සානි න 
අග් ඝන් ති. ඉදං වුත් තං ගහොති – සතං හත් ථිසහස් සානි සතං අස් සසහස් සානි සතං 
රථසහස් සානි සතං කඤ් ඤාසහස ්සානි, තා ච ගඛො ආමුක් කමණිකුණ් ඩලා 
සකලජම් බුදීපරාජධීතගරොවාති ඉමස් මා එත් තකා ලා ා විහාරං  ච් ඡන් තස් ස 
තස් මිං ගසොළසිකලාසඞ් ඛාගත පගදගස ලඞ් ඝනසාධනවගසන පවත් තගචතනාව 

උත් තරිතරාති. පදං වා වීතිහරති එගතනාති පදවීති ාකරො, තථාපවත් තා 
කුසලගචතනා, තස් සා ඵලං ගසොළසධා කත් වාති ච වදන් ති. ඉදං පන 
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පටුන 

විහාර මනං කස ්ස වගසන  හිතන් ති? විහාරං  න් ත් වා අනන් තරාගයන 

ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨහන් තස ්ස වගසන  හිතං. ‘‘ න් ධමාලාදීහි පූජං 
කරිස ්සාමි, ගචතියං වන් දිස ්සාමි, ධම් මං ගසොස ්සාමි, දීපපූජං කරිස් සාමි, සඞ් ඝං 
නිමන් ගතත් වා දානං දස් සාමි, සික් ඛාපගදසු වා සරගණසු වා පතිට් ඨහිස් සාමී’’ති 
 ච් ඡගතොපි වගසන වට් ටතිගයව. 

අන්ධොකරො අන්තරධායීති ගසො කිර චින් ගතසි ‘‘අහං එකගකොති සඤ් ඤං 
කගරොමි, අමනුස ්සා ච ගම අනු ාමිගනො සහායා අත් ථි, කස ්මා  ායාමී’’ති සූගරො 
අගහොසි. අථස් ස බලවා බුද් ධප් පසාගදො උදපාදි, තස් මා අන් ධකාගරො අන් තරධායි. 

ගසසවාගරසුපි එගසව නගයො. ආකලොකෙො පාතුරක ොසීති පුරිමබුද් ගධසු 
චිරකාලපරිචයසම් භූතස් ස බලවගතො පසාදස් ස වගසන උප් පන් නාය උළාරාය 

බුද් ධාරම් මණාය පීතියා සමුට් ඨාපිගතො විපස ්සගනො ාසසදිගසො සාතිසගයො 
චිත් තපච් චයඋතුසමුට් ඨාගනො ආගලොගකො පාතුරගහොසි. ගදවතාහි කගතොතිපි 

වදන් ති, පුරිගමොගයගවත් ථ යුත් තතගරො. එහි සුදත්තාති ගසො කිර ගසට් ඨි 

 ච් ඡමාගනොව චින් ගතසි ‘‘ඉමස ්මිං ගලොගක බහූ පූරණකස් සපාදගයො තිත් ථියා 
‘මයං බුද් ධා, මයං බුද් ධා’ති වදන් ති, කථං නු ගඛො අහං සත් ථු බුද් ධ ාවං 
ජාගනයය’’න් ති. අථස් ස එතදගහොසි ‘‘මය් හං ගුණවගසන උප් පන් නං නාමං 
මහාජගනො ජානාති, කුලදත් තියං පන ගම නාමං අඤ ්ඤත්ර මයා න ගකොචි 
ජානාති, සගච බුද් ගධො  විස් සති, කුලදත් තිකනාගමන මං ආලපිස් සතී’’ති. 
සත් ථා තස ්ස චිත් තං ඤත් වා එවමාහ. 

පරිනිබ්බුකතොති කිගලසපරිනිබ් බාගනන පරිනිබ් බුගතො. ආසත්තිකයොති 

රූපාදීසු ආසඤ් ජනට් ගඨන ආසත් තිගයො, තණ් හාගයො. සන්තින් ති 

කිගලසවූපසමං. පප්පුයයාති අග්  මග් ග න පත් වා. ගසසගමත් ථ 
පාළිඅනුසාගරගනව ගවදිතබ් බං. යඤ් ගචත් ථ අනුත් තානමත් ථං, තං අට් ඨකථායං 
වුත් තගමව. 

306. වයගමව කවයයායිෙන් ති ආහ ‘‘කවයයායිෙන්ති වයෙරණංවුච්චතී’’ති. 

අනාථපිණ් ඩිකවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අග් ාසනාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

310-311. දක්ඛිකණොදෙන් ති අග්  ගතො උපනීයමානං දක් ඛිගණොදකං. අථ

කඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්කතසීති )ජා. අට් ඨ. 1.1.36 තිත් තිරජාතකවණ් ණනා( 
ගතහි භික් ඛූහි අත් තගනො අත් තගනො රුචිවගසන අග්  ාසනාදිරහානං 
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කථිතකාගල ‘‘න, භික් ඛගව, මය් හං සාසගන අග්  ාසනාදීනි පත් වා ඛත් තියකුලා 
පබ් බජිගතො පමාණං, න බ්රාහ් මණකුලා, න  හපතිකුලා පබ් බජිගතො, න 
විනයධගරො, න සුත් තන් තිගකො, න ආභිධම් මිගකො, න පඨමජ් ඣානාදිලාභිගනො, 
න ගසොතාපන් නාදගයො පමාණං, අථ ගඛො, භික් ඛගව, ඉමස ්මිං සාසගන 
යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිකම් මං සාමීචිකම් මං කත් තබ් බං, 
අග්  ාසනං අග් ග ොදකං අග්  පිණ් ගඩො ලද් ධබ් ගබො, ඉදගමත් ථ පමාණං, තස් මා 
වුඩ් ඪතගරො භික් ඛු එගතසං අනුච් ඡවිගකො. ඉදානි ගඛො පන, භික් ඛගව, 

සාරිපුත් ගතො මය් හං අග්  සාවගකො අනුධම් මචක් කප් පවත් තගකො 
මමානන් තරගසනාසනං ලද් ධුං අරහති. ගසො ඉමං රත් තිං ගසනාසනං 
අල න් ගතො රුක් ඛමූගල වීතිනාගමසි. තුම් ගහ ඉදාගනව එවං අ ාරවා 
අප් පතිස ්සා,  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත කාගල කින් ති කත් වා විහරිස් සථා’’ති වත් වා 
අථ ගනසං ඔවාදදානත් ථාය ‘‘පුබ් ගබ, භික් ඛගව, තිරච් ඡාන තාපි ‘න ගඛො 
පගනතං අම් හාකං පතිරූපං, යං මයං අඤ් ඤමඤ් ඤං අ ාරවා අප් පතිස ්සා 
අස ා වුත් තිගනො විහගරයයාම, අම් ගහසු මහල් ලකතරං ජානිත් වා තස් ස 
අභිවාදනාදීනි කරිස් සාමා’ති සාධුකං වීමංසිත් වා ‘අයං මහල් ලගකො’ති ඤත් වා 
තස් ස අභිවාදනාදීනි කත් වා ගදවපථං පූරයමානා  තා’’ති වත් වා අතීතං 
ආහරිත් වා දස් ගසතුං භික් ඛූ ආමන් ගතසි. 

කය වුඩ්ඪමපචායන්තීති ජාතිවුඩ් ගඪො වගයොවුඩ් ගඪො ගුණවුඩ් ගඪොති තගයො 

වුඩ් ඪා. ගතසු ජාතිසම් පන් ගනො ජාතිවුඩ්කඪො නාම, වගය ඨිගතො වකයොවුඩ්කඪො 

නාම, ගුණසම් පන් ගනො ගුණවුඩ්කඪො නාම. ගතසු ගුණසම් පන් ගනො වගයොවුඩ් ගඪො 

ඉමස ්මිං ඨාගන වුඩ් ගඪොති අධිප් ගපගතො. අපචායන්තීති 

ගජට් ඨාපචායිකකම් ගමන පූගජන් ති. ධම්මස්ස කෙොවිදාති 

ගජට් ඨාපචායනධම් මස් ස ගකොවිදා කුසලා. දිට්කඨව ධම්කමති ඉමස් මිංගයව 

අත් ත ාගව. පාසංසාති පසංසාරහා. සම්පරාකය ච සුග් තීති සම් පගරතබ් ගබ 
ඉමං ගලොකං හිත් වා  න් තබ් ගබ පරගලොගකපි ගතසං සු තිගයව ගහොතීති 
අත් ගථො. අයං පගනත් ථ පිණ් ඩත් ගථො – භික් ඛගව, ඛත් තියා වා ගහොන් තු 

බ්රාහ් මණා වා ගවස් සා වා සුද් දා වා  හට් ඨා වා පබ් බජිතා වා තිරච් ඡාන තා වා, 
ගය ගකචි සත් තා ගජට් ඨාපචිතිකම් ගම ගඡකා කුසලා ගුණසම් පන් නානං 
වගයොවුඩ් ඪානං අපචිතිං කගරොන් ති, ගත ඉමස් මිඤ් ච අත් ත ාගව 
ගජට් ඨාපචිතිකාරකාති පසංසං වණ් ණනං ගථොමනං ල න් ති, කායස් ස ච ග දා 
සග් ග  නිබ් බත් තන් තීති. 

අග්  ාසනාදිඅනුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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ආසනප්පටිබා නාදිෙථාවණ්ණනා 

313-4. උද්දිස්සෙතන් ති ගිහීහි සඞ් ඝං උද් දිස ්ස කතං. ගිහිවිෙතන් ති ගිහීහි 

කතං පඤ ්ඤත් තං, ගිහිසන් තකන් ති වුත් තං ගහොති. අතිසමීපං අ න්ත්වාති 
භික් ඛූනං ආසන් නතරං ඨානං අ න් ත් වා. 

කසනාසනග් ා ාපෙසම්මුතිෙථාවණ්ණනා 

318. පච්චකයකනව හි තං පටිජග් නං ලභිස්සතීති තස් මිං ගසනාසගන 
මහාගථරා තස් ස පච් චයස් ස කාරණා අඤ් ඤත් ථ අ න් ත් වා වසන් තාගයව නං 

පටිජග් ගිස් සන් තීති අත් ගථො. උබ්භණ්ඩිො භවිස්සන්තීති උක් ඛිත් ත ණ් ඩා 
 විස ්සන් ති, අත් තගනො අත් තගනො පරික් ඛාගර  ගහත් වා තත් ථ තත් ථ 

විචරිස ්සන් තීති අත් ගථො. දීඝසාලාති චඞ් කමනසාලා. මණ්ඩලමාකළො 

උපට් ඨානසාලා. අනුද තීති පීගළති. ජම්බුදීකප පනාති අරියගදගස භික් ඛූ 

සන් ධාය වුත් තං. ගත කිර තථා පඤ් ඤාගපන් ති. න ක ොචර ාකමො 

ඝට්කටතබ්කබොති වුත් තගමවත් ථං වි ාගවති ‘‘න තත්ථ මනුස්සා 

වත්තබ්බා’’තිආදිනා. විතක්ෙං ඡින්දිත්වාති ‘‘ඉමිනා නීහාගරන  ච් ඡන් තං 
දිස ්වා නිවාගරත් වා පච් චගය දස් සන් තී’’ති එවරූපං විතක් කං අනුප් පාගදත් වා. 

කතසු කච එකෙොති ගතසු මනුස් ගසසු එගකො පණ් ඩිතපුරිගසො. 

භණ්ඩපටිච්ඡාදනන් ති පටිච් ඡාදනක ණ් ඩං, සරීරපටිච් ඡාදනං චීවරන් ති අත් ගථො. 

පටිජග්ගිතබ්බානීති සම් මජ් ජනාදීහි පටිජග් ගිතබ් බානි. මුණ්ඩකවදිොයාති 

ගචතියස් ස හම් මියගවදිකාය.  ම්මියකවදිොති ච ගචතියස් ස උපරි 

චතුරස ්සගවදිගයො වුච් චති. පටික්ෙම්මාති විහාරගතො අපසක් කිත් වා. 

උපනික්කඛපන් ති ගඛත් තං වා නාළිගකරාදිආරාමං වා කහාපණාදීනි වා 
ආරාමිකාදීනං නියයාගතත් වා ‘‘ඉගතො උප් පන් නා වඩ් ඪි වස් සාවාසිකත් ථාය 

ගහොතූ’’ති දින් නං. වත්තංෙත්වාති තස් මිං ගසනාසගන කත් තබ් බවත් තං කත් වා. 

පුග් ලවකසකනව ොතබ්බන් ති පරගතො වක් ඛමානනගයන ‘‘භික් ඛූ 
චීවගරන කිලමන් ති, එත් තකං නාම තණ් ඩුල ා ං භික් ඛූනං චීවරං කාතුං 
රුච් චතී’’තිආදිනා පුග්  ලපරාමාසවගසගනව කාතබ් බං, ‘‘සඞ් ගඝො චීවගරන 

කිලමතී’’තිආදිනා පන සඞ් ඝපරාමාසවගසන න කාතබ් බං. චීවරපච්චයන් ති 

චීවරසඞ් ඛාතං පච් චයං. වුත්තන් ති ම ාඅට්ඨෙථායංවුත් තං. කස ්මා එවං 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘එවඤ්හි නවකෙො වුඩ්ඪතරස්ස, වුඩ්කඪො ච නවෙස්ස

 ාක ස්සතී’’ති, යස් මා අත් තනාව අත් තගනො පාගපතුං න සක් කා, තස් මා ද් වීසු 
සම් මගතසු නවගකො වුඩ් ඪතරස ්ස, වුඩ් ගඪො ච නවකස් සාති උග ො අඤ් ඤමඤ් ඤං 
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පටුන 

 ාගහස ්සන් තීති අධිප් පාගයො. සම් මතගසනාසනග්  ාහාපකස ්ස ආණත් තියා 

අඤ ්ගඤන  ාහිගතපි  ාගහො රුහතිගයවාති ගවදිතබ් බං. අට්ඨපිකසොළසපිජකන 

සම්මන්නිතුං වට්ටතීති කිං විසුං විසුං සම් මන් නිතුං වට් ටති, උදාහු එකගතොති? 

එකගතොපි වට් ටති. නිග්  හකම් මගමව හි සඞ් ගඝො සඞ් ඝස් ස න කගරොති, 

සම් මුතිදානං පන බහූනම් පි එකගතො කාතුං වට් ටති, ගතගනව 

සත් තසතිකක් ඛන් ධගක උබ් බාහිකසම් මුතියං අට් ඨපි ජනා එකගතො සම් මතාති. 

මග්ක ොති මග් ග  කතදීඝසාලා. කපොක්ඛරණීති නහායන් තානං 

ගපොක් ඛරණියං කතසාලා. රුක්ඛමූලාදගයො ඡන් නා කවාටබද් ධාව ගසනාසනං. 

විජකටත්වාති විගයොගජත් වා, විසුං විසුං කත් වාති අත් ගථො. ආවාකසසූති 

ගසනාසගනසු. පක්ඛිපිත්වාති එත් ථ පක්ඛිපනං නාම ගතසු වසන් තානං ඉගතො 

උප් පන් නවස් සාවාසිකදානං. පවිසිතබ්බන් ති අඤ් ගඤහි භික් ඛූහි තස් මිං 
මහාලාග  පරිගවගණ වසිත් වා ගචතිගය වත් තං කත් වාව ලාග ො 
 ගහතබ් ගබොති අධිප් පාගයො. 

පච්චයං විස්සජ්කජතීති චීවරපච් චයං නාධිවාගසති. අයම්පීති ගතන 

විස් සට් ඨපච් චගයොපි. උපනිබන්ධිත්වා  ාක තබ්බන් ති ‘‘ඉමස ්මිං රුක් ගඛ වා 
මණ් ඩගප වා වසිත් වා ගචතිගය වත් තං කත් වා  ණ් හථා’’ති එවං 
උපනිබන් ධිත් වා  ාගහතබ් බං. ‘‘කත් ථ නු ගඛො වසිස් සාමි, කත් ථ වසන් තස ්ස 
ඵාසු  විස් සති, කත් ථ වා පච් චගයො  විස ්සතී’’ති එවං උප් පන් ගනන විතක් ගකන 

චරතීති විතක්ෙචාරිකෙො. අරඤ් ඤවිහාගරසු පරිස් සයවිජානනත් ථං 

ඉච් ඡිතබ් බත් තා ‘‘පඤ්චපඤ්චඋක්ොකෙොට්කටතබ්බා’’ති වුත් තං. 

වත්තන් ති කතිකවත් තං. තිවිධම්පීති පරියත් තිපටිපත් තිපටිගවධවගසන 

තිවිධම් පි. කසොකධත්වාපබ්බාකජථාති  බ් ගබ ආචාරකුලපුත් ගත උපපරික් ඛිත් වා 

පබ් බාගජථ. දසවත්ථුෙෙථා නාම අප් පිච් ඡකථා සන් තුට් ඨිකථා පවිගවකකථා 
අසංසග්  කථා වීරියාරම්  කථා සීලකථා සමාධිකථා පඤ් ඤාකථා විමුත් තිකථා 
විමුත් තිඤාණදස් සනකථා. 

විග්  හසංවත් තනිකවචනං විග් ාහිෙං. චතුරාරක්ඛං අ ාකපන්තාති 
බුද් ධානුස ්සති ගමත් තා අසු ං මරණස් සතීති ඉමං චතුරාරක් ඛං අපරිහාගපන් තා. 

දන්තෙට්ඨඛාදනවත්තං ආචික්ඛිතබ්බන් ති එත් ථ දන්තෙට්ඨඛාදනවත්තං ගයො 
ගදවසිකං සඞ් ඝමජ් ගඣ ඔසරති, ගතන සාමගණරාදීහි ආහරිත් වා භික් ඛූනං 
යථාසුඛං පරිභුඤ් ජනත් ථාය දන් තකට් ඨමාළගක නික් ඛිත් ගතසු දන් තකට් ගඨසු 
දිවගස දිවගස එකගමව දන් තකට් ඨං  ගහතබ් බං. ගයො පන ගදවසිකං න ඔසරති, 
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පධානඝගර වසිත් වා ධම් මස් සවගන වා උගපොසථග් ග  වා දිස් සති, ගතන 
පමාණං සල් ලක් ගඛත් වා චත් තාරි පඤ් ච දන් තකට් ඨානි අත් තගනො 
වසනට් ඨාගන ඨගපත් වා ඛාදිතබ් බානි. ගතසු ඛීගණසු සගච පුනපි 
දන් තකට් ඨමාළගක බහූනි ගහොන් තිගයව, පුනපි ආහරිත් වා ඛාදිතබ් බානි. යදි 
පන පමාණං අසල් ලක් ගඛත් වා ආහරති, ගතසු අඛීගණසුගයව මාළගක ඛීයති, 

තගතො ගකචි ගථරා ‘‘ගයහි  හිතානි, ගත පටිහරන් තූ’’ති වගදයුං, ගකචි 
‘‘ඛාදන් තු, පුන සාමගණරා ආහරිස් සන් තී’’ති. තස් මා විවාදපරිහාරත් ථං පමාණං 
සල් ලක් ගඛතබ් බං.  හගණ පන ගදොගසො නත් ථි, මග්  ං  ච් ඡන් ගතනපි එකං වා 

ද් ගව වා ථවිකාය පක් ඛිපිත් වා  න් තබ් බන් ති. භික්ඛාචාරවත්තං 
වත් තක් ඛන් ධගක පිණ් ඩචාරිකවත් ගත ආවි  විස ්සති. 

පත්තට්ඨාකනති වස් සග් ග න ආ න් තුකභික් ඛුගනො පත් තට් ඨාගන. ගතසං 
ඡින් නවස් සත් තා ‘‘සාදියන් තාපි හි ගත ගනව වස් සාවාසිකස් ස සාමිගනො’’ති 
වුත් තං, පඨමංගයව කතිකාය කතත් තා ඛීයන් තාපි ච ආවාසිකා ගනව අදාතුං 

ල න් තීති වුත් තං. භතිනිවිට්ඨන් ති  තිං කත් වා විය නිවිට් ඨං පරියිට් ඨං. සඞ්ඝිෙං

පන අපකලොෙනෙම්මං ෙත්වා  ාහිතන් ති තත්රුප් පාදං සන් ධාය වුත් තං. 

පච්චයවකසන  ාහිතන් ති දායකානං වස් සාවාසිකපච් චයවගසන  ාහිතං 
සන් ධාය වුත් තං. ‘‘ඉධ, භික් ඛගව, වස් සංවුත් ගථො භික් ඛු විබ්  මති, 

සඞ් ඝස ්ගසගවත’’න් ති )මහාව. 374-375) වචනගතො ‘‘ තට්ඨාකන…කප.… 

සඞ්ඝිෙං ක ොතී’’ති වුත් තං. මනුස්කසති දායකමනුස ්ගස. වරභා ං 

සාමකණරස්සාති පඨම ා ස් ස  ාහිතත් තා වුත් තං. 

ගසනාසනග්  ාහාපකසම් මුතිකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උපනන්දවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

319. යං තයා තත්ථ කසනාසනං  හිතං…කප.… ඉධ මුත්තං ක ොතීති යං 
තයා තත් ථ  ාමකාවාගස පච් ඡා ගසනාසනං  හිතං, තං ගත  ණ් හන් ගතගනව 

ඉධ සාවත් ථියං පඨම හිතගසනාසනං මුත් තං ගහොති. ඉධ දානා ං …කප.… 

තත්රාපිමුත්තන් ති ‘‘ඉදානාහං, ආවුගසො, ඉමස ්මිං  ාමකාවාගස  හිතගසනාසනං 
මුඤ ්චාමී’’ති වදන් ගතන තත්රාපි  ාමකාවාගස  හිතගසනාසනං මුත් තං. 

320. දීඝාසනං නාම මඤ් චපීඨවිනිමුත් තං යං කිඤ් චි එකගතො සුඛං නිසීදිතුං 

පගහොති. හත් ථිම් හි නගඛො අස් සාති  ත්ථිනකඛො. ‘‘පාසාදස ්ස නගඛො නාම 

ගහට් ඨිමපරිච් ගඡගදො, ගසො ච හත් ථිකුම් ග  පතිට් ඨිගතො’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

ගිහිවිෙතනී ාකරන ලබ්භන්තීති ගිහිවිකතනීහාගරන පරිභුඤ් ජිතුං ලබ්  න් ති, 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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ගතහි අත් ථරිත් වා දින් නාගනව නිසීදිතුං ලබ්  න් ති, න සයං අත් ථතානි 
අත් ථරාපිතානි වා. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

321. අරඤ්ජකරොති බහුඋදක ණ් හනකා මහාචාටි. ජලං  ණ් හිතුං අලන් ති 

අරඤ්ජකරො. ‘‘වට් ටචාටි විය හුත් වා ගථොකං දීඝමුගඛො මජ් ගඣ පරිච් ගඡදං 

දස් ගසත් වා කගතො’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. පඤ්චනිම්මලකලොචකනොති 
මංසදිබ් බධම් මබුද් ධසමන් තචක් ඛුවගසන පඤ් චගලොචගනො. 

ථාවකරන ච ථාවරං  රුභණ්කඩන ච  රුභණ්ඩන් ති එත් ථ පඤ ්චසු 
ගකොට් ඨාගසසු පුරිමද් වයං ථාවරං, පච් ඡිමත් තයං  රු ණ් ඩන් ති ගවදිතබ් බං. 

ජානාකපත්වාති භික් ඛුසඞ් ඝං ජානාගපත් වා. ෙප්පියමඤ්චා සම්පටිච්ඡිතබ්බාති 
‘‘සඞ් ඝස් ස ගදමා’’ති දින් නං සන් ධාය වුත් තං. සගච පන ‘‘විහාරස් ස ගදමා’’ති 

වදන් ති, සුවණ් ණරජතමයාදිඅකප් පියමඤ් ගචපි සම් පටිච් ඡිතුං වට් ටති. න 

කෙවලං…කප.… පරිවත්කතතුං වට්ටන්තීති ඉමිනා අථාවගරන ථාවරම් පි 
අථාවරම් පි පරිවත් ගතතුං වට් ටතීති දස් ගසති. ථාවගරන අථාවරගමව හි 

පරිවත් ගතතුං න වට් ටති. අෙප්පියංවාම ග්ඝංෙප්පියංවාති එත් ථ අෙප්පියං 

නාම සුවණ් ණමයමඤ් චාදි අකප් පියභිසිබිම් ගබොහනානි ච. ම ග්ඝං ෙප්පියං 
නාම දන් තමයමඤ් චාදි පාවාරාදිකප් පියඅත් ථරණාදීනි ච. 

පාරි ාරියං න වට්ටතීති අත් තගනො සන් තකං විය  ගහත් වා පරිහරිතුං න 
වට් ටති. ‘‘ගිහිවිකතනීහාගරගනව පරිභුඤ් ජිතබ් බ’’න් ති ඉමිනා සගච 
ආරාමිකාදගයො පටිසාගමත් වා පටිගදන් ති, පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටතීති දස් ගසති. 

‘‘පණ්ණසූචි නාම ගලඛනී’’ති ම ා ණ්ඨිපකද වුත් තං. 

‘‘අඩ්ඪබාහූති කප් පරගතො පට් ඨාය යාව අංසකූට’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

අඩ්ඪබාහ නාම විදත් ථිචතුරඞ් ගුලන් තිපි වදන් ති. තත්ථජාතොති සඞ් ඝිකභූමියං 

ජාතා. අට්ඨඞ්ගුලසූචිදණ්ඩමත්කතොති දීඝගතො අට් ඨඞ් ගුලමත් ගතො පරිණාහගතො 
පණ් ණසූචිදණ් ඩමත් ගතො. මුඤ් ජපබ් බජානංගයව පාළියං විසුං ආ තත් තා 

‘‘මුඤ්ජං පබ්බජඤ්ච ඨකපත්වා’’ති වුත් තං. අට්ඨඞ්ගුලප්පමාකණොති දීඝගතො 

අට් ඨඞ් ගුලප් පමාගණො. ඝට්ටනඵලෙං නාම යත් ථ ඨගපත් වා රජිතචීවරං 

හත් ගථන ඝට් ගටන් ති. ඝට්ටනමුග් කරො නාම අනුවාතාදිඝට් ටනත් ථං කගතොති 

වදන් ති. අම්බණන් ති ඵලගකහි ගපොක් ඛරණීසදිසං කතපානීය ාජනං. 

රජනකදොණීති යත් ථ පක් කරජනං ආකිරිත් වා ඨගපන් ති. භූමත්ථරණං ොතුං

වට්ටතීති අකප් පියචම් මං සන් ධාය වුත් තං. පච්චත්ථරණ තිෙන් ති ඉමිනා 
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මඤ ්චපීගඨපි අත් ථරිතුං වට් ටතීති දීගපති. පාවාරාදිපච් චත් ථරණම් පි 

 රු ණ් ඩන් ති එගක, ගනොති අපගර, වීමංසිත් වා  ගහතබ් බං. මුට්ඨිපණ්ණන් ති 
තාලපණ් ණං සන් ධාය වුත් තං. 

නවෙම්මදානෙථාවණ්ණනා 

323. කිඤ්චිකදවසමාදකපත්වාොකරස්සතීති සාමිගකොගයව කඤ් චි භික් ඛුං 

සමාදගපත් වා කාගරස් සති. උතුොකලපටිබාහිතුංනලභතීති ගහමන් තගිම් ගහසු 

අඤ ්ගඤ සම් පත් තභික් ඛූ පටිබාහිතුං න ල ති. තිභා න් ති තතිය ා ං. සකච

සද්ධිවි ාරිොනං දාතුොකමො ක ොතීති සගච ගසො සඞ් ඝස් ස 
 ණ් ඩකඨපනට් ඨානං වා නවකානං වා වසනට් ඨානං දාතුං න ඉච් ඡති, 

අත් තගනො සද් ධිවිහාරිකානඤ් ගඤව දාතුකාගමො ගහොතීති අත් ගථො. එතඤ්හි

සද්ධිවි ාරිොනං දාතුංලභතීති එතං තතිය ා ං උපඩ් ඪ ා ං වා දාතුං ල ති. 

අෙතට්ඨාකනති ගසනාසනගතො බහි චයාදීනං අකතට් ඨාගන. බහිකුට්කටති 
කුට් ටගතො බහි. 

අඤ්ඤත්රපරිකභො පටික්කඛපාදිෙථාවණ්ණනා 

324. චක්ෙලෙන් ති කම් බලාදීහි ගවගඨත් වා චක් කසණ් ඨාගනන 

පාදපුඤ් ඡනගයොග්  ං කතං. පරිභණ්ඩෙතා භූමි නාම සණ් හමත් තිකාහි කතා 

කාළවණ් ණාදිභූමි. කසනාසනං මඤ ්චපීඨාදි. තකථව වළඤ්කජතුං වට්ටතීති 
අඤ ්ගඤහි ආවාසිකභික් ඛූහි පරිභුත් තනීහාගරන පරිභුඤ් ජිතුං වට් ටති. 
‘‘ගනවාසිකා පකතියා අනත් ථතාය භූමියා ඨගපන් ති ගච, ගතසම් පි 

අනාපත් තිගයවා’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. ද්වාරම්පීතිආදිනා 

වුත් තද් වාරවාතපානාදගයො අපරිකම් මකතාපි න අපස් සයිතබ් බා. කලොකමසූති 
ගලොගමසු ඵුසන් ගතසු. 

සඞ්ඝභත්තාදිඅනුජානනෙථාවණ්ණනා 

325. උද්කදසභත්තං නිමන්තනන්ති ඉමං කවො ාරං පත්තානීති එත් ථ ඉති-

සද් ගදො ආදිඅත් ගථො, ‘‘උද් ගදස ත් තං නිමන් තන’’න් තිආදිගවොහාරං පත් තානීති 

අයගමත් ථ අත් ගථො. තම්පි අන්කතො ෙත්වාති ආයතිං භික් ඛූනං 
කුක් කුච් චවිගනොදනත් ථාය තම් පි සඞ් ඝ ත් තං අන් ගතො කත් වා. 

උද්කදසභත්තෙථාවණ්ණනා 

අත්තකනොවි ාරද්වාකරති විහාරස් ස ද් වාරගකොට් ඨකසමීපං සන් ධාය වුත් තං. 

කභොජනසාලායාති  ත් තුද් ගදසට් ඨානභූතාය ග ොජනසාලාය. ‘‘දින්නං පනා’’ති 
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වත් වා යථා ගසො දායගකො ගදති, තං විධිං දස් ගසතුං ‘‘සඞ්ඝකතො 

භන්කත’’තිආදිමාහ. අන්තරඝකරති අන් ගතොග ගහ. අන්කතොඋපචාර තානන් ති 
එත් ථ  ාමද් වාරවීථිචතුක් ගකසු ද් වාදසහත් ථබ්  න් තරං අන් ගතොඋපචාගරො නාම. 

අන් තරඝරස ්ස උපචාගර පන ලබ්  මානවිගසසං දස් ගසතුං ‘‘ඝරූපචාකරො

කචත්ථා’’තිආදිමාහ. එෙවළඤ්ජන් ති එගකන ද් වාගරන වළඤ් ජිතබ් බං. 

නානානිකවසකනසූති නානාකුලස් ස නිගවසගනසු. ලජ් ජී ගපසගලො අ ති මනං 

වජ් ගජත් වා ගමධාවී ච උපපරික් ඛිත් වා උද් දිසිස ්සතීති ආහ ‘‘කපසකලො ලජ්ජී

කමධාවී ඉච්ඡිතබ්කබො’’ති. නිසින්නස්සපි නිද්දායන්තස්සපීති අනාදගර 

සාමිවචනං. තිචීවරපරිවාරන් ති එත් ථ ‘‘උදකපත් තලාභී විය අඤ් ගඤොපි 

උද් ගදස ත් තං අලභිත් වා වත් ථාදිමගනකප් පකාරකං ල ති ගච, තස් ගසව 

ත’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අත් තගනො රුචිවගසන යං කිඤ් චි වත් වා ආහරිතුං 

විස් සජ් ජිතත් තා විස්සට්ඨදූකතො නාම. යං ඉච්ඡතීති ‘‘උද් ගදසපත් තං 

ගදථා’’තිආදීනි වදන් ගතො යං ඉච් ඡති. පුච්ඡාසභාක නාති පුච් ඡාසදිගසන. 

‘‘එොකූටට්ඨිතිොනාම ක ොතී’’ති වත් වා තගමව ඨිතිකං වි ාගවන් ගතො 

‘‘රඤ්කඤො වා හී’’තිආදිමාහ. අඤ ්ගඤහි උද් ගදස ත් ගතහි අමිස් ගසත් වා 

විසුංගයව ඨිතිකාය  ගහතබ් බත් තා ‘‘එෙචාරිෙභත්තානී’’ති වුත් තං. කථයයාය 

 රන්තීති පත් තහාරකා හරන් ති. ගීවා ක ොතීති ආණාපකස ්ස ගීවා ගහොති. 

‘‘මනුස්සානංවචනංොතුංවට්ටතී’’ති  ච්ඡන්තීති ‘‘මනුස් සානං වචනං කාතුං 

වට් ටතී’’ති ගතන භික් ඛුනා වුත් තා  ච් ඡන් ති. අෙතභාක ො නාමාති 

ආ න් තුක ාග ො නාම. ‘‘සබ්කබො සඞ්කඝො පරිභුඤ්ජතූ’’ති වුත්කතති එත් ථ 
‘‘පඨමගමව ‘සබ් බං සඞ් ඝිකං පත් තං ගදථා’ති වත් වා පච් ඡා ‘සබ් ගබො සඞ් ගඝො 

පරිභුඤ් ජතූ’ති අවුත් ගතපි  ාගජත් වාව පරිභුඤ ්ජිතබ් බ’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. 

නිමන්තනභත්තෙථාවණ්ණනා 

‘‘එත් තගක භික් ඛූ සඞ් ඝගතො උද් දිසිත් වා ගදථා’’තිආදීනි අවත් වා 

‘‘එත් තකානං භික් ඛූනං  ත් තං  ණ් හථා’’ති වත් වා දින් නං සඞ්ඝිෙං නිමන්තනං 

නාම. පිණ්ඩපාතිොනම්පි වට්ටතීති භික් ඛාපරියාගයන වුත් තත් තා වට් ටති. 

පටිපාටියාති ලද් ධපටිපාටියා. විච්ඡින්දිත්වාති ‘‘ ත් තං  ණ් හථා’’ති පදං 

අවත් වා. ගතගනවාහ ‘‘භත්තන්ති අවදන්කතනා’’ති. ආකලොපසඞ්කඛකපනාති 
එගකකපිණ් ඩවගසන. අයඤ් ච නගයො නිමන් තගනගයව, න උද් ගදස ත් ගත. 
තත් ථ හි එකස් ස පගහොනකප් පමාණංගයව  ාගජතබ් බං, තස් මා උද් ගදස ත් ගත 

ආගලොපට් ඨිතිකා නාම නත් ථි. අච්ඡතීති තිට් ඨති. ‘‘එෙවාරන් ති යාව තස් මිං 
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පටුන 

ආවාගස වසන් ති භික් ඛූ, සබ් ගබ ල න් තී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. අයං පගනත් ථ 
අධිප් පාගයො – එකවාරන් ති න එකදිවසං සන් ධාය වුත් තං, යත් තකා පන භික් ඛූ 
තස් මිං ආවාගස වසන් ති, ගත සබ් ගබ. එකස් මිං දිවගස  හිතභික් ඛූ අඤ් ඤදා 
අග්  ගහත් වා යාව එකවාරං සබ් ගබ භික් ඛූ ග ොජිතා ගහොන් ති, තාව ගය 
ජානන් ති, ගත  ගහත් වා  න් තබ් බන් ති. 

සලාෙභත්තෙථාවණ්ණනා 

උපනිබන්ධිත්වාති ලිඛිත් වා. නිග් ක න දත්වාති අනිච් ඡන් තම් පි 

නිග්  ගහන සම් පටිච් ඡාගපත් වා. එෙක  වකසනාති එකාය ඝරපාළියා වගසන. 

උද්දිසිත්වාති ‘‘තුය් හඤ ්ච තුය් හඤ ්ච පාපුණාතී’’ති වත් වා. දූරත් තා 

නිග්  ගහත් වාපි වාගරන  ාගහතබ් බ ාගමො වාර ාකමො. විහාරවාගර නියුත් තා 

වි ාරවාරිො, වාගරන විහාරරක් ඛණකා. අඤ්ඤථත්තන් ති පසාදඤ් ඤථත් තං. 

ඵාතිෙම්මකමව භවන්තීති විහාරරක් ඛණත් ථාය සඞ් ගඝන දාතබ් බඅතිගරකලා ා 

ගහොන් ති. සඞ්ඝනවකෙන ලද්ධොකලති දිවගස දිවගස එගකකස් ස පාපිතානි 
ද් ගව තීණි එකචාරික ත් තානි ගතගනව නියාගමන අත් තගනො පාපුණනට් ඨාගන 

සඞ් ඝනවගකන ලද් ධකාගල. යස්සෙස්සචි සම්මුඛීභූතස්ස පාකපත්වාති එත් ථ 
‘‘ගයභුගයයන ගච භික් ඛූ බහිසීම තා ගහොන් ති, සම් මුඛීභූතස් ස යස් ස කස ්සචි 

පාගපතබ් බං ස ා ත් තා එගකන ලද් ධං සබ් ගබසං ගහොති, තස් මිම් පි අසති 

අත් තගනො පාගපත් වා දාතබ් බ’’න් ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. රසසලාෙන් ති 
උච් ඡුරසසලාකං. 

‘‘සඞ් ඝගතො නිරාමිසසලාකාපි විහාගර පක් ක ත් තම් පි වට් ටතිගයවා’’ති 

සාධාරණං කත් වා විසුද්ධිමග්ක  (විසුද් ධි. 1.26) වුත් තත් තා ‘‘එවං  ාහිගත 
සාදිතබ් බං, එවං න සාදිතබ් බ’’න් ති විගසගසත් වා අවුත් තත් තා ච 
ග සජ් ජාදිසලාකාගයො ගචත් ථ කිඤ් චාපි පිණ් ඩපාතිකානම් පි වට් ටන් ති, 

සලාකවගසන  ාහිතත් තා පන න සාදිතබ් බාති එත් ථ අධිප් පාගයො 
වීමංසිතබ් ගබො. යදි හි ග සජ් ජාදිසලාකා සලාකවගසන  ාහිතා න සාදිතබ් බා 
සියා, සඞ් ඝගතො නිරාමිසසලාකා වට් ටතිගයවාති න වගදයය, ‘‘අතිගරකලාග ො 
සඞ් ඝ ත් තං උද් ගදස ත් ත’’න් තිආදිවචනගතො (මහාව. 128) ‘‘අතිගරකලා ං 
පටික් ඛිපාමී’’ති සලාකවගසන  ාගහතබ් බං  ත් තගමව පටික් ඛිත් තං, න 
ග සජ් ජං. සඞ් ඝ ත් තාදීනි හි චුද් දස  ත් තානිගයව ගතන න සාදිතබ් බානීති 
වුත් තානි, ඛන් ධක ාණකානං වා මගතන ඉධ එවං වුත් තන් ති  ගහතබ් බං. 

අග්  ගතො දාතබ් බභික් ඛා අග් භික්ඛා. ලද්ධා වා අලද්ධා වාති ලභිත් වා වා 
අලභිත් වා වා. නිබද් ධාය අග්  භික් ඛාය අප් පමත් තිකාය එව සම්  වගතො 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
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ලභිත් වාපි පුනදිවගස  ණ් හිතුං වුත් තං. අග් භික්ඛාමත්තන් ති හි එත් ථ මත්ත-

සද් ගදො බහු ාවං නිවත් ගතති. 

සලාක ත් තං නාම විහාගරගයව උද් දිසීයති විහාරගමව සන් ධාය 

දියයමානත් තාති ආහ ‘‘වි ාකර අපාපිතං පනා’’තිආදි. තත්ර ආසනසාලායාති 

තස් මිං  ාගම ආසනසාලාය. වි ාරං ආකනත්වා  ාක තබ්බන් ති තථා වත් වා 
තස් මිං දිවගස දින් න ත් තං විහාරගමව ආගනත් වා ඨිතිකාය  ාගහතබ් බං. 

තත්ථාති තස් මිං දිසා ාග . තං  ක ත්වාති තං වාර ාමසලාකං අත් තනා 

 ගහත් වා. කතනාති ගයො අත් තගනො පත් තං වාර ාමසලාකං දිසං මිකස් ස 

අදාසි, ගතන. අනතික්ෙන්කතකයවතස්මිංතස්සසලාො ාක තබ්බාති යස් මා 
උපචාරසීමට් ඨස් ගසව සලාකා පාපුණාති, තස් මා තස් මිං දිසං මිගක උපචාරසීමං 
අනතික් කන් ගතගයව තස් ස දිසං මිකස් ස පත් තසලාකා අත් තගනො පාගපත් වා 
 ගහතබ් බා. 

අනා තදිවකසති එත් ථ කථං ගතසං භික් ඛූනං ආ තානා ත ාගවො 
විඤ ්ඤායතීති ගච? යස් මා තගතො තගතො ආ තා භික් ඛූ තස් මිං  ාගම 
ආසනසාලාය සන් නිපතන් ති, තස් මා ගතසං ආ තානා ත ාගවො සක් කා 

විඤ ්ඤාතුං. අම් ාෙං ක ොචර ාකමති සලාක ත් තදායකානං  ාගම. භුඤ්ජිතුං

ආ ච්ඡන්තීති ‘‘මහාගථගරො එකගකොව විහාගර ඔහීගනො අවස් සං සබ් බසලාකා 
අත් තගනො පාගපත් වා ඨිගතො’’ති මඤ ්ඤමානා ආ ච් ඡන් ති. 

පක්ඛිෙභත්තාදිෙථාවණ්ණනා 

අභිලක් ඛිගතසු චතූසු පක් ඛදිවගසසු දාතබ් බ ත් තං පක්ඛිෙං.

අභිලක්ඛිකතසූති එත් ථ අභීති උපසග්  මත් තං, ලක් ඛණීගයසු ඉච් ගචව අත් ගථො, 
උගපොසථසමාදානධම් මස් සවනපූජාසක් කාරාදිකරණත් ථං ලක් ඛිතබ් ගබසු 

සල් ලක් ගඛතබ් ගබසු උපලක් ගඛතබ් ගබසූති වුත් තං ගහොති. ස්කව පක්කඛොති 
‘‘අජ් ජ පක් ඛිකං න  ාගහතබ් බ’’න් ති පක් ඛිකස් ස අනියමත් තා වුත් තං. ‘‘ස් ගව 
අම් හාකං ඝගර ලූඛ ත් තං  විස් සතී’’ති ගපොත් ථගකසු ලිඛන් ති, ‘‘පක් ඛ ත් තං 

 විස ්සතී’’ති පාගඨන  විතබ් බං. උගපොසගථ දාතබ් බං  ත් තං උකපොසථිෙං. 

නිබන්ධාපිතන් ති ‘‘අසුකවිහාරස් සා’’ති නියමිතං.  ාක ත්වා භුඤ්ජිතබ්බන් ති 
තස් මිං ගසනාසගන වසන් ගතහි ඨිතිකාය  ාගහත් වා භුඤ ්ජිතබ් බං. 

තණ්ඩුලාදීනිකපකසන්ති…කප.… වට්ටතීති අභිහටභික් ඛත් තා වට් ටති. තථා

පටිග් හිතත්තාති භික් ඛානාගමන පටිග්  හිතත් තා. පත්තංපූකරත්වාථකෙත්වා 

දින්නන් ති ‘‘ගුළක ත් තං ගදමා’’ති දින් නං. ගුළපිණ්කඩපි…කප.… දාතබ්කබොති 
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එත් ථ ගුළපිණ්ඩං තාලපක් කප් පමාණන් ති ගවදිතබ් බං. ගසසගමත් ථ 

සුවිඤ් ගඤයයගමවාති. 

ගසනාසනක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. සඞ්ඝකභදෙක්ඛන්ධෙං 

ඡසෙයපබ්බජ්ජාෙථාවණ්ණනා 

330. සඞ් ඝග දකක් ඛන් ධගක අනුපියායන් තිආදීසු ‘‘අනුපියා නාමා’’ති 

වත් තබ් ගබ ආකාරස් ස රස ්සත් තං අනුනාසිකස් ස ච ආ මං කත් වා ‘‘අනුපියං

නාමා’’ති වුත් තං. මල්ලානන් ති මල් ලරාජූනං. න ක ට්ඨා පාසාදා ඔකරො තීති 
උපරිපාසාදගතො ගහට් ඨිමතලං න ඔගරොහති, ‘‘ගහට් ඨාපාසාද’’න් තිපි පඨන් ති. 

අනුරුද් ගධො වා පබ් බාගජයයාති ගයොගජතබ් බං. ඝරාවාසත්ථන් ති ඝරාවාසස් ස 

අනුච් ඡවිකං කම් මං. උදෙං අභිකනතබ්බන් ති උදකං ආහරිතබ් බං. 

නින්කනතබ්බන් ති ආ තමුදකං පුන නීහරිතබ් බං. නිද්ධාකපතබ්බන් ති 

අන් තරන් තරා උට් ඨිතතිණානි උද් ධරිත් වා අපගනතබ් බං. ලවාකපතබ්බන් ති 

පරිපක් කකාගල ලවාගපතබ් බං. උබ්බා ාකපතබ්බන් ති ඛලමණ් ඩලං 

හරාගපතබ් බං. උජුං ොරාකපතබ්බන් ති පුඤ් ජං කාරාගපතබ් බං. පලාලානි

උද්ධරාකපතබ්බානීති පලාලානි අපගනතබ් බානි. භුසිො උද්ධරාකපතබ්බාති 
ගුන් නං ඛුරග් ග හි සඤ් ඡින් නා භුසසඞ් ඛාතා නාළදණ් ඩා අපගනතබ් බා. 

ඔපුනාකපතබ්බන් ති වාතමුගඛ ඔපුනාගපත් වා පලාලං අපගනතබ් බං. 

අති රාකපතබ්බන් ති අන් ගතොගකොට් ඨා ාරං උපගනතබ් බං. න ෙම්මාති න 

කම් මානි. ඝරාවාසත්කථනාති උපගයො ත් ගථ කරණවචනං. උපජානාහීති ච 

උපසග්  මත් ගතො උප-සද් ගදො. ගතනාහ ‘‘ඝරාවාසත්ථං ජානාහී’’ති. ජානාහීති 

ගචත් ථ පටිපජ් ජාති අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. අොමොති අනිච් ඡමානා. 

331-332. යං න නිවත්කතොති යස් මා න නිවත් ගතො. සුඤ්ඤා ාර කතොති 
)උදා. අට් ඨ. 20) ‘‘ඨගපත් වා  ාමඤ් ච  ාමූපචාරඤ් ච අවගසසං අරඤ් ඤ’’න් ති 
)පාරා.92) වුත් තං අරඤ් ඤං රුක් ඛමූලඤ් ච ඨගපත් වා අඤ් ඤං පබ් බතකන් දරාදි 
පබ් බජිතසාරුප් පං නිවාසට් ඨානං ජනසම් බාධා ාවගතො ඉධ ‘‘සුඤ් ඤා ාර’’න් ති 
අධිප් ගපතං. අථ වා ඣානකණ් ටකානං සද් දානං අ ාවගතො විවිත් තං යං කිඤ් චි 
අ ාරම් පි ‘‘සුඤ ්ඤා ාර’’න් ති ගවදිතබ් බං. තං සුඤ් ඤා ාරං උප ගතො. 

අභික්ඛණන් ති බහුලං. උදානං උදාකනසීති ගසො හි ආයස් මා අරඤ් ගඤ 
දිවාවිහාරං උප ගතොපි රත් තිවාසූප ගතොපි ගයභුගයයන ඵලසමාපත් තිසුගඛන 
නිගරොධසමාපත් තිසුගඛන ච වීතිනාගමසි, තස් මා තං සුඛං සන් ධාය පුබ් ගබ 

අත් තනා අනුභූතං ස යං සපරිළාහං රජ් ජසුඛං ජිගුච් ඡිත් වා ‘‘අගහො සුඛං අගහො 

සුඛ’’න් ති ගසොමනස් සසහිතඤාණසමුට් ඨානං පීතිසමුග්  ාරං සමුග් ගිරති. කත

භික්ඛූ භ වන්තං එතදකවොචුන් ති ගත සම් බහුලා භික් ඛූ 
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පටුන 

උල් ලුම් පනස ාවසණ් ඨිතා තස් ස අනුග්  ණ් හනාධිප් පාගයන   වන් තං 

එතදගවොචුං, න උජ් ඣානවගසන. නිස්සංසයන් ති අසන් ගදගහන, එකන් ගතනාති 
අත් ගථො. ගත කිර භික් ඛූ පුථුජ් ජනා තස් ස ආයස් මගතො විගවකසුඛං සන් ධාය 

උදානං අජානන් තා එවමාහංසු. සමනුස්සරන්කතොති උක් කණ් ඨනවගසන 
අනුස ්සරන් ගතො. 

අඤ්ඤතරන් ති නාමග ොත් ගතන අපාකටං එකං භික් ඛුං. ආමන්කතසීති 

ආණාගපසි ගත භික් ඛූ සඤ් ඤාගපතුකාගමො. එවන් ති වචනසම් පටිග්  ගහ, සාධූති 

අත් ගථො. එවං භන්කතති එත් ථ පන එවං-සද් ගදො පටිඤ ්ඤායං. ‘‘අභික් ඛණං 
‘අගහො සුඛං අගහො සුඛ’න් ති ඉමං උදානං උදාගනසී’’ති යථා ගත භික් ඛූ වදන් ති, 

තං එවං තගථවාති අත් තගනො උදානං පටිජානාති. ‘‘කිං පනත්වං භද්දියා’’ති 
කස ්මා   වා පුච් ඡති, කිං තස් ස චිත් තං න ජානාතීති? ගනො න ජානාති, ගතගනව 
පන තමත් ථං වදාගපත් වා ගත භික් ඛූ සඤ් ඤාගපතුං පුච් ඡති. වුත් තඤ් ගහතං 
‘‘ජානන් තාපි තථා තා පුච් ඡන් ති, ජානන් තාපි න පුච් ඡන් තී’’තිආදි (පාරා. 16, 

194). අත්ථවසන් ති කාරණං. 

අන්කතොපි අන්කතපුකරති ඉත් ථා ාරස් ස සඤ ්චරණට් ඨානභූගත 
රාජග හස් ස අබ්  න් තගර, යත් ථ රාජා නහානග ොජනසයනාදිං කප් ගපති. 

රක්ඛා සුසංවිහිතාති ආරක් ඛාදිකතපුරිගසහි ගුත් ති සුට් ඨු සමන් තගතො විහිතා. 

බහිපි අන්කතපුකරති අට් ටකරණට් ඨානාදිගක අන් ගතපුරගතො බහිභූගත 

රාජග ගහ. එවං රක්ඛිකතො ක ොපිකතො සන්කතොති එවං 
රාජග හරාජධානීරජ් ජගදගසසු අන් ගතො බහි ච අගනගකසු ඨාගනසු 
අගනකසගතහි සුසංවිහිතරක් ඛාවරණගුත් තියා මගමව නිබ්  යත් ථං 

ඵාසුවිහාරත් ථං රක් ඛිගතො ග ොපිගතො සමාගනො. භීකතොතිආදීනි පදානි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤගවවචනානි. අථ වා භීකතොති පරරාජූහි  ායමාගනො. උබ්බිග්ක ොති 

සකරජ් ගජපි පකතික් ගඛො ගතො උප් පජ් ජනක යුබ් ගබග න උබ් බිග් ග ො 

චලිගතො. උස්සඞ්කීති ‘‘රඤ් ඤා නාම සබ් බකාලං අවිස් සත් ගථන  විතබ් බ’’න් ති 
වචනගතො සබ් බත් ථ අවිස් සාසනවගසන ගතසං ගතසං කිච් චකරණීයානං 

අච් චයගතො උප් පජ් ජනකපරිසඞ් කාය ච උද් ධමුද් ධං සඞ් කමාගනො. උත්රාසීති 
‘‘සන් තිකාවචගරහිපි අජානන් තස් ගසව ගම කදාචි අනත් ගථො  ගවයයා’’ති 
උප් පන් ගනන සරීරකම් පම් පි උප් පාදනසමත් ගථන තාගසන උත්රාසි. 

‘‘උත්රස් ගතො’’තිපි පඨන් ති. වි රාමීති එවංභූගතො හුත් වා විහරාමි. 

එතරහීති ඉදානි පබ් බජිතකාලගතො පට් ඨාය. එකෙොති අසහාගයො. ගතන 

විගවකට් ඨකායතං දස් ගසති. අභීකතොතිආදීනං පදානං වුත් තවිපරියාගයන 
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අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො.  යාදිනිමිත් තස ්ස පරිග්  හස ්ස තංනිමිත් තස් ස ච 
කිගලස හනස ්ස අ ාගවගනවස් ස අභීතාදිතාති එගතන චිත් තවිගවකං දස් ගසති. 

අප්කපොස්සුක්කෙොති සරීරගුත් තියං නිරුස් සුක් ගකො. පන්නකලොකමොති 
ගලොමහංසුප් පාදකස ්ස ඡම් භිතත් තස ්ස අ ාගවන අනුග්  තගලොගමො. 

පදද් වගයනපි ගසරිවිහාරං දස් ගසති. පරදත්තවුත්කතොති පගරහි දින් ගනන 
චීවරාදිනා වත් තමාගනො. එගතන සබ් බගසො සඞ්  ා ාවදීපනමුගඛන 

අනවගසස යගහතුවිරහං දස් ගසති. මි භූකතන කචතසාති විස් සත් ථවිහාරිතාය 
මි ස් ස විය ජාගතන චිත් ගතන. මිග ො හි අමනුස ්සපගථ අරඤ් ගඤ වසමාගනො 
විස් සත් ගථො තිට් ඨති නිසීදති නිපජ් ජති ගයනකාමඤ් ච පක් කමති 
අප් පටිහතචාගරො, එවං අහම් පි විහරාමීති දස් ගසති. වුත් තඤ් ගහතං 
පච් ගචකසම් බුද් ගධන – 

‘‘මිග ො අරඤ් ඤම් හි යථා අබද් ගධො; 
ගයනිච් ඡකං  ච් ඡති ග ොචරාය; 

විඤ ්ඤූ නගරො ගසරිත ගපක් ඛමාගනො; 
එගකො චගර ඛග්  විසාණකප් ගපො’’ති. )සු. නි. 39; අප. ගථර 1.1.95); 

ඉමං කඛො අ ං, භන්කත, අත්ථවසන් ති   වා යදිදං මම එතරහි පරමං 
විගවකසුඛං ඵලසමාපත් තිසුඛං, ඉදගමව කාරණං සම් පස් සමාගනො ‘‘අගහො සුඛං, 

අගහො සුඛ’’න් ති උදාගනමි. එතමත්ථන් ති එතං  ද් දියත් ගථරස් ස 

පුථුජ් ජනවිසයාතීතං විගවකසුඛසඞ් ඛාතං අත් ථං සබ් බාකාරගතො විදිත් වා. ඉමං

උදානන් ති ඉමං සගහතුක යගසොකවි මානු ාවදීපකං උදානං උදාගනසි. 

යස්සන්තරකතො න සන්ති කෙොපාති යස් ස අරියපුග්  ලස් ස අන් තරගතො 
අබ්  න් තගර අත් තගනො චිත් ගත චිත් තකාලුස් සියකරණගතො චිත් තප් පගකොපා 
රා ාදගයො ආඝාතවත් ථුආදිකාරණග දගතො අගනකග දා ගදොසගකොපා එව වා 

න සන් ති, මග් ග න පහීනත් තා න විජ් ජන් ති. අයඤ් හි අන්තර-සද් ගදො කිඤ් චාපි 
‘‘මඤ ්ච ත් වඤ ්ච කිමන් තර’’න් තිආදීසු (සං. නි. 1.228) කාරගණ දිස් සති, 

‘‘අන් තරට් ඨගක හිමපාතසමගය’’තිආදීසු )මහාව. 346) ගවමජ් ගඣ, ‘‘අන් තරා ච 
ගජතවනං අන් තරා ච සාවත් ථි’’න් තිආදීසු )උදා. 13, 44) විවගර, 

‘‘ යමන් තරගතො ජාත’’න් තිආදීසු )ඉතිවු. 88; මහානි. 5) චිත් ගත, ඉධාපි චිත් ගත 

එව දට් ඨබ් ගබො. ගතගනවාහ ‘‘යස්සචිත්කතකෙොපාන සන්තී’’ති. 

අභව-සද් දස් ස විභව-සද් ගදන අත් ථුද් ධාගර කාරණමාහ ‘‘විභකවොති ච 

අභකවොති ච අත්ථකතො එෙ’’න් ති. ඉති-සද් ගදො පකාරවචගනොති ආහ ‘‘ඉති
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  382 

පටුන 

අකනෙප්පොරා භවාභවතා’’ති. වීතිවත්කතොති අතික් කන් ගතො. එත් ථ ච 

‘‘යස් සා’’ති ඉදං ගයො වීතිවත් ගතොති වි ත් තිවිපරිණාමවගසන ගයොගජතබ් බං. තං

වි තභයන් ති තං එවරූපං යථාවුත් තගුණසමන් නා තං ඛීණාසවං 
චිත් තගකොපා ාවගතො ඉති වා වසමතික් කමනගතො ච  යගහතුවි ගමන 

වි ත යං. විගවකසුගඛන අග්  ඵලසුගඛන ච සුඛිං, වි ත යත් තා එව අකසොෙං.

කදවා නානුභවන්ති දස්සනායාති අධි තමග් ග  ඨගපත් වා සබ් ගබපි 
උපපත් තිගදවා වායමන් තාපි චිත් තචාරදස් සනවගසන දස් සනාය දට් ඨුං 
නානු වන් ති න අභිසම් භුණන් ති න සක් ගකොන් ති, පග ව මනුස ්සා. ගසක් ඛාපි හි 

පුථුජ් ජනා විය අරහගතො චිත් තප් පවත් තිං න ජානන් ති. තස්සදස්සනං කදවානම්පි

දුල්ලභන් ති එත් ථාපි චිත් තචාරදස් සනවගසන තස් ස දස් සනං ගදවානම් පි දුල් ල ං 
අලබ්  නීයං, ගදගවහිපි තං දස් සනං න සක් කා පාපුණිතුන් ති එවමත් ගථො 

 ගහතබ් ගබො. අ ාවත් ගථො ගහත් ථ දු-සද් ගදො ‘‘දුප් පඤ් ගඤො’’තිආදීසු විය. 

333. භත්තාභි ාකරොති අභිහරිතබ් බ ත් තං. තස් ස පන පමාණං දස් ගසතුං 

‘‘පඤ්ච ච ථාලපාෙසතානී’’ති වුත් තං. තත් ථ එගකො ථාලිපාගකො දසන් නං 

පුරිසානං  ත් තං  ණ් හාති. ලාභසක්ොරසිකලොකෙනාති එත් ථ ලාකභො නාම 

චතුපච් චයලාග ො. සක්ොකරොති ගතසංගයව සුකතානං සුසඞ් ඛතානං ලාග ො. 

සිකලොකෙොති වණ් ණගඝොගසො. මකනොමයං ොයන් ති ඣානමගනන නිබ් බත් තං 

බ්රහ් මකායං. උපපන්කනොති උප ගතො. අත්තභාවප්පටිලාකභොති සරීරපටිලාග ො. 

ද්කව වා තීණි වා මා ධොනි  ාමකඛත්තානීති එත් ථ මා ධෙං  ාමකඛත්තං 

අත් ථි ඛුද් දකං, අත් ථි මජ් ඣිමං, අත් ථි මහන් තං. ඛුද්දෙං  ාමකඛත්තං ඉගතො 

චත් තාලීස උස ානි, එත් ගතො චත් තාලීස උස ානීති  ාවුතං ගහොති. මජ්ඣිමං 

ඉගතො  ාවුතං, එත් ගතො  ාවුතන් ති අඩ් ඪගයොජනං ගහොති. ම න්තං ඉගතො 
දියඩ් ඪ ාවුතං, එත් ගතො දියඩ් ඪ ාවුතන් ති ති ාවුතං ගහොති. ගතසු ඛුද් දගකන 

 ාමගඛත් ගතන තීණි, ඛුද් දගකන ච මජ් ඣිගමන ච ද් ගව  ාමගඛත් තානි තස් ස 

අත් ත ාගවො. ති ාවුතඤ් හිස් ස සරීරං. පරි රිස්සාමීති පටිජග් ගිස් සාමි 

ග ොපයිස ්සාමි. රක්ඛස්කසතන් ති රක් ඛස් සු එතං. 

පඤ්චසත්ථුෙථාවණ්ණනා 

334. සත්ථාකරොති  ණසත් ථාගරො. නාස්සස්සාති න එතස ්ස  ගවයය. තන් ති 

තං සත් ථාරං. කතනාති අමනාගපන. සමුදාචකරයයාමාති කගථයයාම. 

සම්මන්නතීති අම් හාකං සම් මානං කගරොති. ගතනාහ ‘‘සම්මාකනතී’’ති, 

සම්මන්නතීති වා පගරහි සම් මානීයතීති අත් ගථො. 
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335. නාසාය පිත්තං භින්කදයුන් ති අච් ඡපිත් තං වා මච් ඡපිත් තං වා 

නාසාපුගට පක් ඛිගපයුං. පරාභවායාති අවඩ් ඪියා විනාසාය. අස්සතරීති වළවාය 
කුච් ඡිස ්මිං  ද්ර ස් සජාතා, තං අස් ගසන සද් ධිං සම් පගයොගජන් ති, සා  බ්  ං 
 ණ් හිත් වා කාගල සම් පත් ගත විජායිතුං න සක් ගකොති, පාගදහි භූමිං පහරන් තී 
තිට් ඨති, අථස් සා චත් තාගරො පාගද චතූසු ඛාණුගකසු බන් ධිත් වා කුච් ඡිං 

ඵාගලත් වා ගපොතකං නීහරන් ති, සා තත් ගථව මරති. ගතන වුත් තං ‘‘අත්තවධාය

 බ්භං  ණ් ාතී’’ති. 

339. කපොත්ථනිෙන් ති ඡුරිකං, යං ඛරන් තිපි වුච් චති. 

නාළාගිරිකපසනෙථාවණ්ණනා 

342. මාකුඤ්ජරනා මාසකදොති ග ො, කුඤ් ජර, බුද් ධනා ං වධකචිත් ගතන 

මා උප ච් ඡ. දුක්ඛන් ති දුක් ඛකාරණත් තා දුක් ඛං. කථං තං දුක් ඛන් ති ආහ ‘‘නහි

නා  තස්සා’’තිආදි. නා හතස් ස සු තිපටික් ගඛගපන බුද් ධනා ස් ස ඝාගතො 

දුග්  තිදුක් ඛකාරණන් ති දස් ගසති. ඉකතොති ඉගතො ජාතිගතො. යකතොති යස් මා. 

ඉකතොපරංයකතොති ඉගතො පරං  ච් ඡන් තස් සාති වා අත් ගථො. මකදොති මානමගදො. 

පමාකදොති පමත් ත ාගවො. පටිකුටිකතොති සඞ් කුටිගතො. අලක්ඛිකෙොති අහිරිගකො. 

යත්රහි නාමාති ගයො නාම. 

පඤ්චවත්ථුයාචනෙථාවණ්ණනා 

343. තිෙකභොජනන් ති තීහි භුඤ් ජිතබ් බග ොජනං, තිණ් ණං එකගතො 

පටිග්  ගහත් වා භුඤ් ජිතුං පඤ් ඤගපස් සාමීති අත් ගථො. කෙොොලකෙොතිආදීනි 

චතුන් නං ගදවදත් තපක් ඛියානං  ණපාගමොක් ඛානං නාමානි. ආයුෙප්පන් ති 
එකං මහාකප් පං අසීති ා ං කත් වා තගතො එක ා මත් තං කාලං 
අන් තරකප් පසඤ් ඤිතං කාලං. 

ආයස්මන්තංආනන්දං එතදකවොචාති )උදා. අට් ඨ. 48) ගදවදත් ගතො සබ් බං 
සඞ් ඝග දස් ස පුබ් බ ා ං නිප් ඵාගදත් වා ‘‘එකංගසගනව අජ් ජ ආගවණිකං 
උගපොසථං සඞ් ඝකම් මඤ ්ච කරිස් සාමී’’ති චින් ගතත් වා එතං 

‘‘අජ්ජතග්ක ’’තිආදිවචනං අගවොච. තත් ථ අඤ්ඤකත්රව භ වතාති විනා එව 

  වන් තං, තං සත් ථාරං අකත් වාති අත් ගථො. අඤ්ඤත්රභික්ඛුසඞ්ඝාඋකපොසථං

ෙරිස්සාමි සඞ්ඝෙම්මානි චාති   වගතො ඔවාදකාරකං භික් ඛුසඞ් ඝං විනා මං 
අනුවත් තන් ගතහි භික් ඛූහි සද් ධිං ආගවණිකං උගපොසථං සඞ් ඝකම් මානි ච 

කරිස ්සාමි. අජ්ජතග්ක , භන්කත, කදවදත්කතො සඞ්ඝං භින්දිස්සතීති 
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ග දකාරකානං සබ් ගබසං ගදවදත් ගතන සජ් ජිතත් තා ‘‘එකංගසගනව 

ගදවදත් ගතො අජ් ජ සඞ් ඝං භින් දිස ්සතී’’ති මඤ් ඤමාගනො එවමාහ. භින්දිස්සතීති 
ද් විධා කරිස් සති. 

එතමත්ථං විදිත්වාති එතං අවීචිමහානිරයුප් පත් තිසංවත් තනියං කප් පට් ඨියං 
අගතකිච් ඡං ගදවදත් ගතන නිබ් බත් තියමානං සඞ් ඝග දකම් මං සබ් බාකාරගතො 

විදිත් වා. ඉමං උදානන් ති කුසලාකුසගලසු යථාක් කමං සප් පුරිසාසප් පුරිසානං 
සුකරා පටිපත් ති, න පන ගනසං අකුසලකුසගලසූති ඉදමත් ථවි ාවනං උදානං 
උදාගනසි. 

තත් ථ සුෙරං සාධුනා සාධූති අත් තගනො පගරසඤ් ච හිතං සාගධතීති සාධු, 

සම් මාපටිපන් ගනො. ගතන සාධුනා සාරිපුත් තාදිනා සාවගකන 
පච් ගචකසම් බුද් ගධන සම් මාසම් බුද් ගධන අඤ් ගඤන වා ගලොකියසාධුනා සාධු 
සුන් දරං  ද් දකං අත් තගනො පගරසඤ් ච හිතසුඛාවහං සුකරං සුගඛන කාතුං 

සක් කා. සාධු පාකපන දුක්ෙරන් ති තගදව පන වුත් තලක් ඛණං සාධු පාගපන 
ගදවදත් තාදිනා පාපපුග්  ගලන දුක් කරං කාතුං න සක් කා, න ගසො තං කාතුං 

සක් ගකොතීති අත් ගථො. පාපං පාකපන සුෙරන් ති පාපං අසුන් දරං අත් තගනො 
පගරසඤ් ච අනත් ථාවහං පාගපන යථාවුත් තපාපපුග්  ගලන සුකරං සුගඛන 

කාතුං සක් කුගණයයං. පාපමරිකයහි දුක්ෙරන් ති අරිගයහි පන බුද් ධාදීහි තං 
පාපං දුක් කරං දුරභිසම්  වං. ගසතුඝාගතොගයව හි ගතසං තත් ථාති දීගපති. 

සඞ්ඝකභදෙථාවණ්ණනා 

345. අථ කඛො ආයස්මා සාරිපුත්කතො

ආකදසනාපාටි ාරියානුසාසනියාතිආදීසු පරස ්ස චිත් තං ඤත් වා කථනං 

ආකදසනාපාටි ාරියං, සාවකානඤ් ච බුද් ධානඤ් ච සතතං ධම් මගදසනං 

අනුසාසනීපාටි ාරියං, ඉද් ධිවිධං ඉද්ධිපාටි ාරියං. තත් ථ ඉද් ධිපාටිහාරිගයන 

සද් ධිං අනුසාසනීපාටිහාරියං මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථරස් ස ආචිණ් ණං, 
ආගදසනාපාටිහාරිගයන සද් ධිං අනුසාසනීපාටිහාරියං ධම් මගසනාපතිස් ස. ගතන 
වුත් තං ‘‘ආයස ්මා සාරිපුත් ගතො ආගදසනාපාටිහාරියානුසාසනියා භික් ඛූ ධම් මියා 
කථාය ඔවදී’’තිආදි. තදා හි ද් වීසු අග්  සාවගකසු ධම් මගසනාපති ගතසං 
භික් ඛූනං චිත් තචාරං ඤත් වා ධම් මං ගදගසසි, මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරො 
විකුබ් බනං දස් ගසත් වා ධම් මං ගදගසසි, පාළියඤ් ගචත් ථ ද් වින් නම් පි ගථරානං 
ගදසනාය ධම් මචක් ඛුපටිලාග ොව දස් සිගතො. දීඝ ාණකා පන එවං වදන් ති 
‘‘  වතා ගපසිගතසු ද් වීසු අග්  සාවගකසු ධම් මගසනාපති ගතසං චිත් තචාරං 
ඤත් වා ධම් මං ගදගසසි, ගථරස ්ස ධම් මගදසනං සුත් වා පඤ් චසතාපි භික් ඛූ 
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පටුන 

ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨහිංසු. අථ ගනසං මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථගරො 
විකුබ් බනං දස් ගසත් වා ධම් මං ගදගසසි, තං සුත් වා සබ් ගබ අරහත් තඵගල 

පතිට් ඨහිංසූ’’ති. කදවදත්තංඋට්ඨාකපසීති ජණ් ණුගකන හදයමජ් ගඣ පහරිත් වා 
උට් ඨාගපසි. 

346. සරසීති සගරො. සුවික්ඛාලතන් ති සුට් ඨු වික් ඛාලිතං, සුවිගසොධිතං 

කත් වාති අත් ගථො. සංඛාදිත්වාති සුට් ඨු ඛාදිත් වා. මහිං විකුබ්බකතොති මහිං 

දන් ගතහි විලිඛන් තස් ස. නදීසු භිසං ඝසානස් සාති ගයොගජතබ් බං. නදීති ගචත් ථ 

මහාසගරො අධිප් ගපගතො. ජග් කතොති හත් ථියූථං පාගලන් තස් ස. භිඞ්කෙොවාති 

හත් ථිගපොතගකො විය. මමානුකුබ්බන් ති මං අනුකගරොන් ගතො. 

347. දූකතයයන් ති දූතකම් මං.  න්තුමර තීති දූගතයයසඞ් ඛාතං සාසනං 

හරිතුං ධාගරත් වා හරිතුං අරහති. කසොතාති යං අස් ස සාසනං ගදන් ති, තස් ස 

ගසොතා. සාකවතාති තං උග්  ණ් හිත් වා ‘‘ඉදං නාම තුම් ගහහි වුත් ත’’න් ති 

පටිසාගවතා. උග් ක තාති සුඋග්  හිතං කත් වා උග්  ගහතා. ධාකරතාති 

සුධාරිතං කත් වා ධාගරතා. විඤ්ඤාතාති අත් තනා තස් ස අත් ථං ජානිතා. 

විඤ්ඤාකපතාති පරං විජානාගපතා. සහිතාසහිතස්සාති ‘‘ඉදං සහිතං, ඉදං 

අසහිත’’න් ති එවං සහිතාසහිතස් ස කුසකලො උප තානුප ගතසු ගඡගකො සාසනං 

ආගරොගචන් ගතො සහිතාසහිතං සල් ලක් ගඛත් වා ආගරොගචති. න බයථතීති න 

ගවධති න ඡම්  ති. උග් වාදිනින් ති ඵරුසවචගනන සමන් නා තං. පුච්ඡිකතොති 
පටිඤ ්ඤත් ථාය පුච් ඡිගතො. 

348. අට්ඨහි, භික්ඛකව, අසද්ධම්කමහීතිආදීසු අසද්ධම්කමහීති )ඉතිවු. අට් ඨ. 

89) අසතං ධම් ගමහි, අසන් ගතහි වා අගසො ගනහි වා ධම් ගමහි. අභිභූකතොති 

අජ් ගඣොත් ථගටො. පරියාදින්නචිත්කතොති ගඛපිතචිත් ගතො ලා ාදිගහතුගකන 
ඉච් ඡාචාගරන මානමදාදිනා ච ඛයං පාපිතකුසලචිත් ගතො. අථ වා 

පරියාදින්නචිත්කතොති පරිගතො ආදින් නචිත් ගතො, වුත් තප් පකාගරන 

අකුසලගකොට් ඨාගසන යථා කුසලචිත් තස් ස උප් පත් තිවාගරො න ගහොති, එවං 
සමන් තගතො  හිතචිත් තසන් තාගනොති අත් ගථො. අපාගය නිබ් බත් තනාරහතාය 

ආපායිකෙො. තත් ථපි අවීචිසඞ් ඛාගත මහානිරගය උප් පජ් ජතීති කනරයිකෙො. එකං 

අන් තරකප් පං පරිපුණ් ණගමව කත් වා තත් ථ තිට් ඨතීති ෙප්පට්කඨො.

අකතකිච්කඡොති බුද් ගධහිපි අනිවත් තනීයත් තා අවීචිනිබ් බත් තියා 

තිකිච් ඡා ාවගතො අගතකිච් ගඡො, අතිකිච් ඡනීගයොති අත් ගථො. ලාකභනාති ලාග න 
ගහතුභූගතන. අථ වා ලා ගහතුගකන මානාදිනා. ලා ඤ් හි නිස ්සාය 
ඉගධකච් ගච පුග්  ලා පාපිච් ඡා ඉච් ඡාපකතා ඉච් ඡාචාගර ඨත් වා ‘‘ලා ං 
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  386 

පටුන 

නිබ් බත් ගතස ්සාමා’’ති අගනකවිහිතං අගනසනං අප් පතිරූපං ආපජ් ජිත් වා ඉගතො 
චුතා අපාගයසු නිබ් බත් තන් ති. අපගර යථාලා ං ලභිත් වා තංනිමිත් තං 
මානාතිමානමදමච් ඡරියාදිවගසන පමාදං ආපජ් ජිත් වා ඉගතො චුතා අපාගයසු 
නිබ් බත් තන් ති, අයඤ් ච තාදිගසො. ගතන වුත් තං ‘‘ලාග න, භික් ඛගව, අභිභූගතො 

පරියාදින් නචිත් ගතො ගදවදත් ගතො ආපායිගකො’’තිආදි. අසක්ොකරනාති 
හීගළත් වා පරි විත් වා පගරහි අත් තනි පවත් තිගතන අසක් කාගරන, 

අසක් කාරගහතුගකන වා මානාදිනා. අසන් තගුණසම්  ාවනාධිප් පාගයන 

පවත් තා පාපා ඉච් ඡා එතස ්සාති පාපිච් ගඡො, තස් ස  ාගවො පාපිච්ඡතා, තාය. ‘‘අහං 
බුද් ගධො  විස් සාමි, භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’’ති හි තස් ස ඉච් ඡා උප් පන් නා. 
ගකොකාලිකාදගයො පාපා ලාමකා මිත් තා එතස් සාති පාපමිත් ගතො, තස් ස  ාගවො 

පාපමිත්තතා, තාය. 

349. අභිභුයයාති අභි විත් වා මද් දිත් වා. 

350. තීහි, භික්ඛකව, අසද්ධම්කමහීතිආදි වුත් තනයගමව. ඔරමත්තකෙන

විකසසාධි කමන අන්තරා කවොසානං ආපාදීති එත් ථ පන අයමත් ගථො. 

ඔරමත්තකෙනාති අප් පමත් තගකන ඣානාභිඤ් ඤාමත් ගතන. 

විකසසාධි කමනාති උත් තරිමනුස ්සධම් මාධි ගමන. අන්තරාති ගවමජ් ගඣ. 

කවොසානං ආපාදීති අකතකිච් ගචොව සමාගනො ‘‘කතකිච් ගචොම් හී’’ති 
මඤ ්ඤමාගනො සමණධම් මගතො වි මං ආපජ් ජි. ඉදං වුත් තං ගහොති – 

ඣානාභිඤ් ඤාහි උත් තරිකරණීගය අධි න් තබ් ගබ මග්  ඵගල අනධි ගත 
සතිගයව තං අනධි න් ත් වා සමණධම් මගතො වි මං ආපජ් ජීති. ඉති   වා ඉමිනා 
සුත් ගතන විගසසගතො පුථුජ් ජන ාගව ආදීනවං පකාගසති ‘‘ ාරිගයො 
පුථුජ් ජන ාගවො, යත්ර හි නාම ඣානාභිඤ් ඤාපරිගයොසානා සම් පත් තිගයො 
නිබ් බත් ගතත් වාපි අගනකානත් ථාවහං 
නානාවිධදුක් ඛගහතුඅසන් තගුණසම්  ාවනං අසප් පුරිසසංසග්  ං 
ආලසියානුගයො ඤ් ච අවිජහන් ගතො අවීචිසංවත් තනිකං කප් පට් ඨියං අගතකිච් ඡං 
කිබ් බිසං පසවතී’’ති. 

 ාථාසු මාති පටිගසගධ නිපාගතො. ජාතූති එකංගසන. කෙොචීති 

සබ් බසඞ්  ාහකවචනං. කලොෙස්මින් ති සත් තගලොගක. ඉදං වුත් තං ගහොති – 

ඉමස ්මිං සත් තගලොගක ගකොචි පුග්  ගලො එකංගසන පාපිච් ගඡො මා ගහොතූති. 

තදමිනාපි ජානාථ, පාපිච්ඡානං යථා  තීති පාපිච් ඡානං පුග්  ලානං යථා ති 
යාදිසී නිබ් බත් ති යාදිගසො අභිසම් පරාගයොති ඉමිනාපි කාරගණන ජානාථාති 
ගදවදත් තං නිදස ්ගසන් ගතො එවමාහ. 
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පණ්ඩිකතොතිසමඤ්ඤාකතොති පරියත් තිබාහුසච් ගචන පණ් ඩිගතොති ඤාගතො. 

භාවිතත්කතොති සම්මකතොති ඣානාභිඤ් ඤාහි  ාවිතචිත් ගතොති සම්  ාවිගතො. 
තථා හි ගසො ‘‘මහිද් ධිගකො ග ොධිපුත් ගතො, මහානු ාගවො ග ොධිපුත් ගතො’’ති 

ධම් මගසනාපතිනාපි පසංසිගතො අගහොසි. ජලංව යසසා අට්ඨා, කදවදත්කතොති

විස්සුකතොති අත් තගනො කිත් තියා පරිවාගරන ච ජලන් ගතො විය ඔ ාසන් ගතො විය 
ඨිගතො ගදවදත් ගතොති එවං විස් සුගතො පාකගටො අගහොසි. ‘‘ගම සුත’’න් තිපි 
පාගඨො, මයා සුතං සුතමත් තං, කතිපාගහගනව අතථාභූතත් තා තස් ස තං 
පණ් ඩිච් චාදිසවනමත් තගමවාති අත් ගථො. 

කසො පමාදං අනුචිණ්කණො, ආසජ්ජ නං තථා තන් ති ගසො එවංභූගතො 
ගදවදත් ගතො ‘‘බුද් ගධොපි සාකියපුත් ගතො, අහම් පි සාකියපුත් ගතො, බුද් ගධොපි 
සමගණො, අහම් පි සමගණො, බුද් ගධොපි ඉද් ධිමා, අහම් පි ඉද් ධිමා, බුද් ගධොපි 
දිබ් බචක් ඛුගකො, දිබ් බගසොතගචගතොපරියඤාණලාභී, බුද් ගධොපි 
අතීතානා තපච් චුප් පන් ගන ධම් ගම ජානාති, අහම් පි ගත ජානාමී’’ති අත් තගනො 
පමාණං අජානිත් වා සම් මාසම් බුද් ධං අත් තනා සමසමට් ඨපගනන පමාදං 
ආපජ් ජන් ගතො ‘‘ඉදානාහං බුද් ගධො  විස් සාමි, භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’’ති 
අභිමාරපගයොජනාදිනා තථා තං ආසජ් ජ ආසාගදත් වා විගහගඨත් වා. 
‘‘පමාදමනුජිණ් ගණො’’තිපි පඨන් ති. තස් සත් ගථො – පමාදං වුත් තනගයන 
පමජ් ජන් ගතො පමාදං නිස ්සාය   වතා සද් ධිං යු ග්  ාහචිත් තුප් පාගදන සගහව 

ඣානාභිඤ් ඤාහි අනුජිණ් ගණො පරිහීගනොති. අවීචිනිරයං පත්කතො, චතුද්වාරං

භයානෙන් ති ජාලානං තත් ථ උප් පන් නසත් තානං වා නිරන් තරතාය ‘‘අවීචී’’ති 
ලද් ධනාමං චතූසු පස් ගසසු චතුමහාද් වාරගයොග න චතුද් වාරං අති යානකං 
මහානිරයං පටිසන් ධිග්  හණවගසන පත් ගතො. තථා හි වුත් තං – 

‘‘චතුක් කණ් ගණො චතුද් වාගරො, වි ත් ගතො  ා ගසො මිගතො; 
අගයොපාකාරපරියන් ගතො, අයසා පටිකුජ් ජිගතො. 

‘‘තස් ස අගයොමයා භූමි, ජලිතා ගතජසා යුතා; 
සමන් තා ගයොජනසතං, ඵරිත් වා තිට් ඨති සබ් බදා’’ති. )ම. නි. 3.250, 267; 

අ. නි. 3.36); 

අදුට්ඨස්සාති අදුට් ඨචිත් තස ්ස. දුබ්කභති දුස් ගසයය. තකමව පාපං ඵුසතීති 

තගමව අදුට් ඨදුබ් භිං පාපපුග්  ලං පාපං නිහීනං පාපඵලං ඵුසති පාපුණාති 

අභි වති. කභස්මාති විපුල ාගවන  ම් භීර ාගවන ච භිංසාපගනො, 

භිංසාගපන් ගතො විය විපුල ම් භීගරොති අත් ගථො. වාකදනාති ගදොගසන. 
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උපහිංසතීති බාධති ආසාගදති. වාකදොතම්හින රූ තීති තස් මිං තථා ගත පගරන 
ආගරොපියමාගනො ගදොගසො න රුහති න තිට් ඨති, විසකුම් ග ො විය සමුද් දස ්ස න 
තස් ස විකාරං ජගනතීති අත් ගථො. 

එවං ඡහි  ාථාහි පාපිච් ඡතාදිසමන් නා තස් ස නිරයූප  ාවදස් සගනන 

දුක් ඛගතො අපරිමුත් තිං දස් ගසත් වා ඉදානි තප් පටිපක් ඛධම් මසමන් නා තස් ස 

දුක් ඛක් ඛයං දස් ගසන් ගතො ‘‘තාදිසංමිත්ත’’න් ති ඔසාන ාථමාහ. තස් සත් ගථො – 

යස්ස සම් මා පටිපන් නස ්ස මග් ානුක ො පටිපත් තිමග්  ං අනු ගතො සම් මා 

පටිපන් ගනො අප් පිච් ඡතාදිගුණසමන් නා ගමන සකලස් ස වට් ටදුක් ඛස ්ස ඛයං 

පරිගයොසානං පාපුගණයය, තාදිසං බුද් ධං බුද් ධසාවකං වා පණ්ඩිකතො 

සප් පඤ ්ගඤො අත් තගනො මිත්තං කුබ්කබථ ගතන ගමත් තිං කගරයය, තඤ්ච

කසකවථ තගමව පයිරුපාගසයයාති. 

කිං පගනතං සුත් තං ගදවදත් තස් ස නිරයූපපත් තිගතො පුබ් ගබ  ාසිතං, උදාහු 

පච් ඡාති? ඉතිවුත්තෙට්ඨෙථායං (ඉතිවු. අට් ඨ. 89) තාව – 

‘‘ගදවදත් ගත හි අවීචිමහානිරයං පවිට් ගඨ ගදවදත් තපක් ඛිකා 
අඤ ්ඤතිත් ථියා ‘සමගණන ග ොතගමන අභිසපිගතො ගදවදත් ගතො පථවිං 
පවිට් ගඨො’ති අබ්  ාචික් ඛිංසු. තං සුත් වා සාසගන අනභිප් පසන් නා මනුස ්සා 
‘සියා නු ගඛො එතගදවං, යථා ඉගම  ණන් තී’ති ආසඞ් කං උප් පාගදසුං. තං 
පවත් තිං භික් ඛූ   වගතො ආගරොගචසුං. අථ ගඛො   වා ‘න, භික් ඛගව, 

තථා තා කස් සචි අභිසපං ගදන් ති, තස් මා න ගදවදත් ගතො මයා 
අභිසපිගතො, අත් තගනො කම් ගමගනව නිරයං පවිට් ගඨො’ති වත් වා ගතසං 
මිච් ඡා ාහං පටිගසගධන් ගතො ඉමාය අට් ඨුප් පත් තියා ඉදං සුත් තං අ ාසී’’ති 
– 

වුත් තං, තස් මා ගතසං මගතන තස් ස නිරයූපපත් තිගතො පච් ඡාපි   වා ඉදං 
සුත් තම ාසීති ගවදිතබ් බං. ඉධ පන තස් ස නිරයූපපත් තිගතො පඨමගමව 
උප් පන් ගන වත් ථුම් හි  ාසිතං පාළිආරුළ් හන් ති දට් ඨබ් බං. ගතගනව 

‘‘අවීචිනිරයං පත් ගතො’’ති ඉදං පන ආසංසායං අතීතවචනන් ති වුත් තං, ආසංසාති 
ගචත් ථ අවස් සම්  ාවිනී අත් ථසිද් ධි අධිප් ගපතා. අවස් සම්  ාවිනිඤ් හි 

අත් ථසිද් ධිමගපක් ඛිත් වා අනා තම් පි භූතං විය ගවොහරන් ති, තඤ් ච 

සද් දලක් ඛණානුසාගරන ගවදිතබ් බං. 

සඞ් ඝග දකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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උපාලපඤ් ෙථාවණ්ණනා 

351. උපාලිපඤ් ගහ යං වත් තබ් බං, තං අට් ඨකථායං දස් සිතගමව. තත් ථ 

අනුනයන්කතොති අනුජානාගපන් ගතො, ග දස ්ස අනුරූපං වා ගබොගධන් ගතො, යථා 
ග ගදො ගහොති, එවං භින් දිතබ් ගබ භික් ඛූ විඤ් ඤාගපන් ගතොති අත් ගථො. ගතනාහ 

‘‘නතුම් ාෙ’’න් තිආදි. 

352. අට් ඨාරසග දකරවත් ථුම් හි දස අකුසලකම් මපථා සංකිලිට් ඨධම් මතාය 

ගවොදානධම් මපඅපක් ඛත් තා ‘‘අධම් ගමො’’ති දස් සිතා, තථා උපාදානාදගයො, 
ගබොධිපක් ඛියධම් මානං එකන් තානවජ් ජ ාවගතො නත් ථි අධම් ම ාගවො,   වතා 
පන ගදසිතාකාගරන හාගපත් වා වඩ් ගඪත් වා වා කථනං යථාධම් මං අකථනන් ති 

කත් වා අධම් ම ාගවොති දස් ගසන් ගතො ආහ ‘‘තකයො සතිපට්ඨානා’’තිආදි. 

නියයානිෙන් ති සපාටිහීරං අප් පටිහතං හුත් වා පවත් තතීති අත් ගථො. තකථවාති 

ඉමිනා ‘‘එවං අම් හාක’’න් තිආදිනා වුත් තමත් ථං ආකඩ් ඪති. ොතබ්බං ෙම්මං

ධම්කමො නාමාති යථාධම් මං කරණගතො ධම්කමො නාම, ඉතරං 

වුත් තවිපරියායගතො අධම්කමො නාම. 

රා විනකයො…කප.… අයං විනකයො නාමාති රා ාදීනං විනයනගතො 

සංවරණගතො පජහනගතො පටිසඞ් ඛානගතො ච විනකයො නාම, වුත් තවිපරියාගයන 

ඉතගරො අවිනකයො. වත් ථුසම් පත් තිආදිවගසන සබ් ගබසං විනයකම් මානං 

අකුප් පතාති ආහ ‘‘වත්ථුසම්පත්ති…කප.… අයං විනකයො නාමා’’ති. 

තප් පටිපක් ඛගතො අවිනකයො ගවදිතබ් ගබො. ගතනාහ ‘‘වත්ථුවිපත්තී’’තිආදි. යාසං 

ආපන් නස ්ස පබ් බජ් ජා සාවගසසා, තා ආපත් තිගයො සාවකසසා. 

354. ආපායිකෙොතිආදි ාථාසු )ඉතිවු. අට් ඨ. 18) සඞ් ඝස ්ස ග දසඞ් ඛාගත 

වග් ග  රගතොති වග් රකතො. අධම් මිකතාය අධම් ගම ග දකරවත් ථුම් හි 

සඞ් ඝග දසඞ් ඛාගත එව ච අධම් ගම ඨිගතොති අධම්මට්කඨො. කයො ක්කඛමා

පධංසතීති හිතගතො පරිහායති, චතූහිපි ගයොග හි අනුපද් දුතත් තා කයො ක්කඛමං 
නාම අරහත් තං නිබ් බානඤ් ච, තගතො පනස ්ස ධංසගන වත් තබ් බගමව නත් ථි. 

දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤගතො සඞ් ඝතට් ගඨන සඞ්ඝං, තගතො එව 

එකකම් මාදිවිධානගයොග න සමග් ං සහිතං භින්දිත්වා පුබ් ගබ 

වුත් තලක් ඛගණන සඞ් ඝග ගදන භින් දිත් වා. ෙප්පන් ති අන් තරකප් පසඞ් ඛාතං 

ආයුකප් පං. නිරයම්හීති අවීචිමහානිරයම් හි. 

සුඛාසඞ්ඝස්සසාමග්ගීති )ඉතිවු. අට් ට. 19) සුඛස් ස පච් චය ාවගතො සාමග් ගී 
‘‘සුඛා’’ති වුත් තා යථා ‘‘සුගඛො බුද් ධානමුප් පාගදො’’ති )ධ. ප. 194). 
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සමග් ානඤ්චනුග් ක ොති සමග්  ානං සාමග් ගිඅනුගමොදගනන අනුග්  ණ් හනං 
සාමග් ගිඅනුරූපං වා, යථා ගත සාමග් ගිං න විජහන් ති, තථා  හණං ඨපනං 

අනුබලප් පදානන් ති අත් ගථො. සමග් ං ෙත්වානාති භින් නං සඞ් ඝං 

සඞ් ඝරාජිප් පත් තං වා සමග්  ං සහිතං කත් වා. ෙප්පන් ති ආයුකප් පගමව. 

සග් ම්හි කමොදතීති කාමාවචරගදවගලොගක අඤ් ගඤ ගදගව දසහි ඨාගනහි 
අභි විත් වා දිබ් බසුඛං අනු වන් ගතො ඉච් ඡිතනිබ් බත් තියා ච ගමොදති පගමොදති 
ලළති කීළති. 

355. සියා නු කඛො, භන්කත, සඞ්ඝකභදකෙොතිආදි පාළිඅනුසාගරගනව 
ගවදිතබ් බං. ‘‘පඤ ්චහි, උපාලි, ආකාගරහි සඞ් ගඝො භිජ් ජති කම් ගමන 

උද් ගදගසන ගවොහරන් ගතො අනුස ්සාවගනන සලාකග්  ාගහනා’’ති එවං පරිවාකර 

(පරි. 458) ආ තම් පි සඞ් ඝග දලක් ඛණං ඉධ වුත් ගතන කිං නානාකරණන් ති 

දස් ගසතුං ‘‘පරිවාකරපනා’’තිආදිමාහ. එත් ථ ච සීමට් ඨකසඞ් ගඝ අසන් නිපතිගත 
විසුං පරිසං  ගහත් වා කතගවොහාරානුස් සාවනසලාකග්  ාහස ්ස කම් මං වා 
කගරොන් තස් ස උද් ගදසං වා උද් දිසන් තස් ස ග ගදො ච ගහොති 

ආනන් තරියකම් මඤ ්ච. සමග්  සඤ් ඤාය පන ‘‘වට් ටතී’’ති සඤ් ඤාය වා 
කගරොන් තස් ස ග ගදොව ගහොති, න ආනන් තරියකම් මං. තගතො ඌනපරිසාය 
කගරොන් තස් ස ගනව සඞ් ඝග ගදො න ආනන් තරියං. සබ් බන් තිගමන හි 
පරිච් ගඡගදන නවන් නං ජනානං ගයො සඞ් ඝං භින් දති, තස් ස ආනන් තරියකම් මං 
ගහොති, අනුවත් තකානං අධම් මවාදීනං මහාසාවජ් ජං කම් මං, ධම් මවාදිගනො 
අනවජ් ජා. ගසසගමත් ථ උත් තානගමවාති. 

උපාලිපඤ් හකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ඝග දකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. වත්තක්ඛන්ධෙං 

ආ න්තුෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

356-357. වත් තක් ඛන් ධගක උපරිපිට්ඨිකතොති පිට් ඨිසඞ් ඝාටස ්ස 

උපරි ා ගතො, ද් වාරබාහස් ස උපරිපගදසගතොති අත් ගථො. විස්සජ්කජතබ්බන් ති 

සුක් ඛාපනත් ථං ආතගප විස් සජ් ජිතබ් බං. අභිවාදාකපතබ්කබොති තස් ස වස් ගස 

පුච් ඡිගත යදි දහගරො ගහොති, සයගමව වන් දිස ්සති, තදා ඉමිනාව වන් දාපිගතො 

නාම ගහොති. නිල්කලොකෙතබ්කබොති ඔගලොගකතබ් ගබො. යථාභා න් ති පුබ් ගබ 

පඤ ්ඤත් තං පගදස ා ං අනතික් කමිත් වා. සන්තානෙන් ති උණ් ණනාභිසුත් තං. 

උල්කලොොති ග හස් ස උපරි ා ගතො පට් ඨාය, පඨමං උපරි ාග ො 
සම් මජ් ජිතබ් ගබොති වුත් තං ගහොති. 

ආවාසිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 
359. ම ාආවාකසති මහාවිහාරසදිගස මහාආවාගස. 

අනුකමොදනවත්තෙථාවණ්ණනා 
362. පඤ්චකමනිසින්කනති අනුගමොදනත් ථාය නිසින් ගන. උපනිසින්නෙථා 

නාම බහූසු සන් නිපතිගතසු පරිකථාකථනං. 

භත්තග් වත්තෙථාවණ්ණනා 
364. මනුස්සානංපරිවිසනට්ඨානන් ති යත් ථ මනුස් සා සපුත් තදාරා ආවසිත් වා 

ගදන් ති.  ත්ථකධොවනඋදෙං සන්ධායාති භුත් තාවිස් ස ග ොජනාවසාගන 

හත් ථගධොවනඋදකං සන් ධාය. ගතගනවාහ ‘‘අන්තරාපිපාසිකතන පන…කප.… 

 ත්ථා න කධොවිතබ්බා’’ති. ගපොත් ථගකසු පන ‘‘පානීයං පිවිත් වා හත් ථා න 
ගධොවිතබ් බා’’ති ලිඛන් ති, ‘‘හත් ථා ගධොවිතබ් බා’’ති පාගඨන  විතබ් බන් ති 
අම් හාකං ඛන් ති. අඤ් ඤථා ‘‘න තාව උදකන් ති ඉදං හත් ථගධොවනඋදකං 
සන් ධාය වුත් ත’’න් ති වත් වා ‘‘අන් තරා පිපාසිගතන පනා’’තිආදිනා 

වුත් තවිගසගසො න උපලබ්  ති. අථ මතං ‘‘න තාව කථකරන උදෙං

පටිග් ක තබ්බන් ති ඉදං කිං පානීයපටිග්  හණං සන් ධාය වුත් තං, උදාහු 
හත් ථගධොවනඋදකග්  හණං සන් ධායාති ආසඞ් කානිවත් තනත් ථං ‘ඉදං 
හත් ථගධොවනඋදකං සන් ධාය වුත් ත’න් තිආදි කථිත’’න් ති, තඤ් ච න, තත් ථ 
ආසඞ් කාය එව අසම්  වගතො. න හි   වා ‘‘යාව අඤ් ගඤ න භුත් තාවිගනො 
ගහොන් ති, තාව පානීයං න පාතබ් බ’’න් ති වක් ඛතීති සක් කා විඤ් ඤාතුං. යදි 
ගචතං පානීයපටිග්  හණං සන් ධාය වුත් තං, ‘‘න තාව ගථගරන උදකං 
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පටිග්  ගහතබ් බ’’න් ති උදකසද් දප් පගයොග ො ච න කත් තබ් ගබො සියා, 
අට් ඨකථායඤ් ච ‘‘ඉදං හත් ථගධොවනඋදකං සන් ධාය වුත් ත’’න් ති වත් වා ගතන 
නිවත් තිතබ් බමත් ථං දස් ගසන් ගතන ‘‘අන් තරා පිපාසිගතන පන  ගල 
විලග්  ාමිගසන වා පානීයං පිවිතබ් බ’’න් ති එත් තකගමව වත් තබ් බං, ‘‘පානීයං 

පිවිත් වා හත් ථා න ගධොවිතබ් බා’’ති එවං පන න වත් තබ් බන් ති. ධුකරනිසින්නා 

ක ොන්තීති ද් වාරසමීගප නිසින් නා ගහොන් ති. 

පිණ්ඩචාරිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

366. පරාමසතීති  ණ් හාති. ඨකපති වාති ‘‘තිට් ඨථ,  න් ගත’’ති වදන් තී 
ඨගපති නාම. 

ආරඤ්ඤිෙවත්තෙථාවණ්ණනා 

367. කෙනජ්ජ, භන්කත, යුත්තන් ති ගකන නක් ඛත් ගතන අජ් ජ චන් ගදො 
යුත් ගතොති එවං වදන් ගතන නක් ඛත් තං පුච් ඡිතං ගහොති. 

කසනාසනවත්තෙථාවණ්ණනා 

369-370. අඞ් කණති අබ් ග ොකාගස. න වුඩ්ඪං අනාපුච්ඡාති එත් ථ තස් ස 

ඔවරගක තදුපචාගර ච ආපුච් ඡිතබ් බන් ති වදන් ති. කභොජනසාලාදීසුපි එවකමව

පටිපජ්ජිතබ්බන් ති ග ොජනසාලාදීසුපි උද් ගදසදානාදි ආපුච් ඡිත් වාව කාතබ් බන් ති 
අත් ගථො. 

වච්චකුටිවත්තෙථාවණ්ණනා 

373-374. ඉදං අතිවිවටන් ති ඉදං ඨානං ගුම් බාදීහි අප් පටිච් ඡන් නත් තා අතිවිය 

පකාසනං. නිබද්ධ මනත්ථායාති අත් තගනො නිබද් ධ මනත් ථාය. 

පුග් ලෙට්ඨානං වාති අත් තගනො විහාරං සන් ධාය වුත් තං. ගසසගමත් ථ 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ඉමස ්මිං වත් තක් ඛන් ධගක ආ තානි 

ආ න් තුකාවාසික මියානුගමොදන ත් තග්  පිණ් ඩචාරිකාරඤ් ඤික ගසනාසන 

ජන් තාඝර වච් චකුටි උපජ් ඣාචරිය සද් ධිවිහාරික අන් ගතවාසිකවත් තානි චුද්දස 

ම ාවත්තානි නාම, ඉගතො අඤ් ඤානි පන කදාචි 

තජ් ජනීයකම් මකතාදිකාගලගයව චරිතබ් බානි අසීති ඛන්ධෙවත්තානීති 

ගවදිතබ් බානි.  ණ්ඨිපකදසු පන ‘‘ඉමානිගයව චුද් දස මහාවත් තානි 
අග්  හිතග්  හගණන  හියමානානි අසීති ඛන් ධකවත් තාආනී’’ති වුත් තං, තං න 
 ගහතබ් බං. 
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වත් තක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙං 
පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනෙථාවණ්ණනා 

383. පාතිගමොක් ඛට් ඨපනක් ඛන් ධගක තදහූති )උදා. අට් ඨ. 45) තස් මිං අහනි 

තස් මිං දිවගස. උකපොසකථති එත් ථ උපවසන් ති එත් ථාති උකපොසකථො, 

උපවසන්තීති සීගලන වා අනසගනන වා උගපතා හුත් වා වසන් තීති අත් ගථො. 

අයඤ් හි උකපොසථ-සද් ගදො ‘‘අට් ඨඞ්  සමන් නා තං උගපොසථං 
උපවසාමී’’තිආදීසු )අ. නි. 3.71; 10.46) සීගල ආ ගතො. ‘‘උගපොසගථො වා 
පවාරණා වා’’තිආදීසු (මහාව. 155) පාතිගමොක් ඛුද් ගදසාදිවිනයකම් ගම. 
‘‘ග ොපාලකූගපොසගථො නි ණ් ඨූගපොසගථො’’තිආදීසු )අ. නි. 3.71) උපවාගස. 
‘‘උගපොසගථො නාම නා රාජා’’තිආදීසු )දී. නි. 2.246; ම. නි. 3.258) 

පඤ ්ඤත් තියං. ‘‘අජ් ජගපොසගථො පන් නරගසො’’තිආදීසු )මහාව. 168) දිවගස. 

ඉධාපි දිවගසගයව දට් ඨබ් ගබො. තස් මා තදහකපොසකථති තස් මිං 

උගපොසථදිවසභූගත අහනීති අත් ගථො. නිසින්කනො ක ොතීති 

මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවුගතො ඔවාදපාතිගමොක් ඛං උද් දිසිතුං උපාසිකාය 
රතනපාසාගද නිසින් ගනො ගහොති. නිසජ් ජ පන භික් ඛූනං චිත් තානි 
ඔගලොගකන් ගතො එකං දුස් සීලපුග්  ලං දිස් වා ‘‘සචාහං ඉමස් මිං පුග්  ගල ඉධ 
නිසින් ගනගයව පාතිගමොක් ඛං උද් දිසිස් සාමි, සත් තධාවස් ස මුද් ධා ඵලිස් සතී’’ති 
තස් මිං අනුකම් පාය තුණ් හීගයව අගහොසි. 

අභික්ෙන්තාති අතික් කන් තා පරික් ඛීණා. උද්ධස්කත අරුකණති උග්  ගත 

අරුණසීගස. නන්දිමුඛියාති තුට් ඨිමුඛියා. උද්ධස්තං අරුණන් ති අරුණුග්  මනං 
පත් වාපි ‘‘උද් දිසතු,  න් ගත,   වා භික් ඛූනං පාතිගමොක් ඛ’’න් ති ගථගරො 
  වන් තං පාතිගමොක් ඛුද් ගදසං යාචි තස් මිං කාගල ‘‘න, භික් ඛගව, අනුගපොසගථ 
උගපොසගථො කාතබ් ගබො’’ති )මහාව. 183) සික් ඛාපදස් ස අපඤ් ඤත් තත් තා. 

අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසාති තික් ඛත් තුං ගථගරන පාතිගමොක් ඛුද් ගදසස ්ස 
යාචිතත් තා අනුද් ගදසස් ස කාරණං කගථන් ගතො ‘‘අසුකපුග්  ගලො 
අපරිසුද් ගධො’’ති අවත් වා ‘‘අපරිසුද් ධා, ආනන් ද, පරිසා’’ති ආහ. කස ්මා පන 
  වා තියාමරත් තිං තථා වීතිනාගමසි? තගතො පට් ඨාය ඔවාදපාතිගමොක් ඛං 
අනුද් දිසිතුකාගමො තස් ස වත් ථුං පාකටං කාතුං. 

අද්දසාති කථං අද් දස. අත් තගනො ගචගතොපරියඤාගණන තස් සං පරිසති 
භික් ඛූනං චිත් තානි පරිජානන් ගතො තස් ස පුරිසස් ස දුස් සීලයචිත් තං පස් සි. යස් මා 
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පන චිත් ගත දිට් ගඨ තංසමඞ් ගීපුග්  ගලො දිට් ගඨො නාම ගහොති, තස් මා ‘‘අද්දසා

කඛොආයස්මා ම ාකමොග් ල්ලාකනොතංපුග් ලං දුස්සීල’’න් ති වුත් තං. යගථව 
හි අනා ගත සත් තසු දිවගසසු පවත් තං පගරසං චිත් තං ගචගතොපරියඤාණලාභී 

පජානාති, එවං අතීගතපීති. දුස්සීලන් ති නිස ්සීලං, සීලවිරහිතන් ති අත් ගථො. 

පාපධම්මන් ති දුස් සීලත් තා එව හීනජ් ඣාසයතාය ලාමකස ාවං. අසුචින් ති 

අපරිසුද් ගධහි කායකම් මාදීහි සමන් නා තත් තා න සුචිං. සඞ්ෙස්සරසමාචාරන් ති 
කිඤ් චිගදව අසාරුප් පං දිස් වා ‘‘ඉදං ඉමිනා කතං  විස් සතී’’ති එවං පගරසං 
ආසඞ් කනීයතාය සඞ් කාය සරිතබ් බසමාචාරං. අථ වා ගකනචිගදව කරණීගයන 
මන් තයන් ගත භික් ඛූ දිස් වා ‘‘කච් චි නු ගඛො ඉගම මයා කතකම් මං ජානිත් වා 
මන් ගතන් තී’’ති අත් තගනොගයව සඞ් කාය සරිතබ් බසමාචාරං. ලජ් ජිතබ් බතාය 

පටිච් ඡාගදතබ් බස ්ස කරණගතො පටිච් ඡන් නං කම් මන් තං එතස් සාති 

පටිච්ඡන්නෙම්මන්තං. කුච් ඡිතසමණගවසධාරිතාය න සමණන් ති අස්සමණං. 
සලාකග්  හණාදීසු ‘‘කිත් තකා සමණා’’ති  ණනාය ‘‘අහම් පි සමගණොම් හී’’ති 

මිච් ඡාපටිඤ් ඤාය සමණපටිඤ්ඤං. අගසට් ඨචාරිතාය අබ්ර ්මචාරිං. අඤ ්ගඤ 
බ්රහ් මචාරිගනො සුනිවත් ගථ සුපාරුගත කුසුම්  කපටධගර  ාමනි මාදීසු පිණ් ඩාය 
චරිත් වා ජීවිකං කප් ගපන් ගත දිස් වා අබ්රහ් මචාරී සමාගනො සයම් පි තාදිගසන 
ආකාගරන පටිපජ් ජන් ගතො උගපොසථාදීසු ච සන් දිස ්සන් ගතො ‘‘අහම් පි 

බ්රහ් මචාරී’’ති පටිඤ් ඤං ගදන් ගතො විය ගහොතීති බ්ර ්මචාරිපටිඤ්ඤං. පූතිනා 

කම් ගමන සීලවිපත් තියා අන් ගතො අනුපවිට් ඨත් තා අන්කතොපූතිං. ඡහි ද් වාගරහි 

රා ාදිකිගලසාවස් සගවන තින් තත් තා අවස්සුතං. සඤ ්ජාතරා ාදිකචවරත් තා 

සීලවන් ගතහි ඡඩ් ගඩතබ් බත් තා ච ෙසම්බුජාතං. මජ්කඣ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

නිසින්නන් ති සඞ් ඝපරියාපන් ගනො විය භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස අන් ගතො නිසින් නං. 

දිට්කඨොසීති ‘‘අයං න පකතත් ගතො’’ති   වතා දිට් ගඨො අසි. යස් මා ච එවං 
දිට් ගඨො, තස් මා නත් ථි ගත තව භික් ඛූහි සද් ධිං එකකම් මාදිසංවාගසො. යස් මා පන 
ගසො සංවාගසො තව නත් ථි, තස් මා උට් ගඨහි ආවුගසොති එවගමත් ථ පදගයොජනා 

ගවදිතබ් බා. තතියම්පි කඛො කසො පුග් කලො තුණ්හී අක ොසීති අගනකවාරං 
වත් වාපි ‘‘ගථගරො සයගමව නිබ් බින් ගනො ඔරමිස් සති, ඉදානි ඉගමසං පටිපත් තිං 

ජානිස ්සාමී’’ති වා අධිප් පාගයන තුණ් හී අගහොසි. බා ායං ක ත්වාති ‘‘  වතා 
මයා ච යාථාවගතො දිට් ගඨො, යාවතතියං ‘උට් ගඨහී’ති ච වුත් ගතො න උට් ඨාති, 

ඉදානිස ්ස නික් කඩ් ඪනකාගලො, මා සඞ් ඝස් ස උගපොසථන් තරාගයො අගහොසී’’ති 

බාහායං අග්  ගහසි. බහි ද්වාරකෙොට්ඨො නික්ඛාකමත්වාති ද් වාරගකොට් ඨකා 

ද් වාරසාලගතො නික් ඛාගමත් වා, බහීති පන නික් ඛාමිතට් ඨානදස් සනං. අථ වා 

බහිද්වාරකෙොට්ඨොති බහිද් වාරගකොට් ඨකගතොපි නික් ඛාගමත් වා, න 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙං 

  396 

පටුන 

අන් ගතොද් වාරගකොට් ඨකගතො එව. උ යථාපි විහාරගතො බහිකත් වාති අත් ගථො. 

සූචිඝටිෙං දත්වාති අග්  ළසූචිඤ් ච උපරිඝටිකඤ් ච ආදහිත් වා, සුට් ඨු කවාටං 

ථගකත් වාති අත් ගථො. යාව බා ා  ණාපි නාමාති ‘‘අපරිසුද් ධා, ආනන් ද, 
පරිසා’’ති වචනං සුත් වා එව හි ගතන පක් කමිතබ් බං සියා, එවං අපක් කමිත් වා 
යාව බාහා හණාපි නාම ගසො ගමොඝපුරිගසො ආ මිස් සති, අච් ඡරියමිදන් ති 
දස් ගසති. ඉදඤ් ච  රහණච් ඡරියගමවාති ගවදිතබ් බං. 

ම ාසමුද්කදඅට්ඨච්ඡරියෙථාවණ්ණනා 

384. අට්ඨිකම, භික්ඛකව, ම ාසමුද්කදති )උදා. අට් ඨ. 45) ගකො අනුසන් ධි? 

ය් වායං අපරිසුද් ධාය පරිසාය පාතිගමොක් ඛස් ස අනුද් ගදගසො, ගසො ඉමස ්මිං 
ධම් මවිනගය අච් ඡරිගයො අබ් භුගතො ධම් ගමොති තං අපගරහි සත් තහි 
අච් ඡරියඅබ් භුතධම් ගමහි සද් ධිං වි ජිත් වා දස් ගසතුකාගමො පඨමං තාව ගතසං 
උපමා ාගවන මහාසමුද් ගද අච් ඡරියඅබ් භුතධම් ගම දස් ගසන් ගතො සත් ථා 

‘‘අට්ඨිකම, භික්ඛකව, ම ාසමුද්කද’’තිආදිමාහ. අසුරාති ගදවා විය න සුරන් ති න 

ඊසන් ති න විගරොචන් තීති අසුරා. සුරා නාම ගදවා, ගතසං පටිපක් ඛාති වා අසුරා, 
ගවපචිත් තිපහාරාදාදගයො. ගතසං  වනං සිගනරුස් ස ගහට් ඨා ාග , ගත තත් ථ 
පවිසන් තා නික් ඛමන් තා සිගනරුපාගද මණ් ඩපාදීනි නිම් මිනිත් වා කීළන් තාව 

අභිරමන් ති. සා තත් ථ ගතසං අභිරති ඉගම ගුගණ දිස් වාති ආහ ‘‘කය දිස්වාදිස්වා

අසුරා ම ාසමුද්කද අභිරමන්තී’’ති. තත් ථ අභිරමන්තීති රතිං වින් දන් ති, 

අනුක් කණ් ඨමානා වසන් තීති අත් ගථො. 

අනුපුබ්බනින්කනොතිආදීනි සබ් බානි අනුපටිපාටියා නින් න ාවස් ගසව 

ගවවචනානි. න ආයතකෙකනව පපාකතොති නච් ඡින් නතටමහාගසොබ් ග ො විය 
ආදිගතො එව පපාගතො. ගසො හි තීරගදසගතො පට් ඨාය 

එකඞ් ගුලද් වඞ් ගුලවිදත් ථිරතනයට් ඨිඋස අඩ් ඪ ාවුත ාවුතඅඩ් ඪගයොජනගයොජ
නාදිවගසන  ම් භීගරො හුත් වා  ච් ඡන් ගතො  ච් ඡන් ගතො සිගනරුපාදමූගල 
චතුරාසීතිගයොජනසහස් ස ම් භීගරො හුත් වා ඨිගතොති දස් ගසති. 

ඨිතධම්කමොති ඨිතස ාගවො අවට් ඨිතස ාගවො. කුණකපනාති ගයන ගකනචි 

හත් ථිඅස් සාදිකගළවගරන. වාක තීති හත් ගථන  ගහත් වා විය 

වීචිප් පහාගරගනව ථගල ඛිපති.  ඞ් ා යමුනාති අගනොතත් තදහස් ස 
දක් ඛිණමුඛගතො නික් ඛන් තනදී පඤ් චධාරා හුත් වා පවත් තට් ඨාගන 

 ඞ්  ාතිආදිනා පඤ් චධා සඞ් ඛං  තා. තත් ථ නදීනින්න ාතිආදිකං ග ොත් තං, 

 ඞ් ා යමුනාතිආදිකං නාමං. සවන්තිකයොති යා කාචි සවමානා සන් දමානා 

 ච් ඡන් තිගයො මහානදිගයො වා කුන් නදිගයො වා. අප්කපන්තීති අල් ලීයන් ති 
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ඔසරන් ති. ධාරාති වුට් ඨිධාරා. පූරත්තන් ති පුණ් ණ ාගවො. මහාසමුද් දස් ස හි අයං 
ධම් මතා – ‘‘ඉමස ්මිං කාගල ගදගවො මන් ගදො ජාගතො, ජාලක් ඛිපාදීනි ආදාය 
මච් ඡකච් ඡගප  ණ් හිස් සාමී’’ති වා ‘‘ඉමස ්මිං කාගල අතිමහන් තා වුට් ඨි, 

ලභිස ්සාම නු ගඛො පිට් ඨිපසාරණට් ඨාන’’න් ති වා න සක් කා වත් තුං. 
පඨමකප් පිකකාලගතො පට් ඨාය හි තීරං  ස් සිත් වා සිගනරුගමඛලං ආහච් ච 
උදකං ඨිතං, තගතො එකඞ් ගුලමත් තම් පි උදකං ගනව ගහට් ඨා ඔතරති, න උද් ධං 

උත් තරති. එෙරකසොති අසම් භින් නරගසො. 

මුත්තාති ඛුද් දකමහන් තවට් ටදීඝාදිග දා අගනකවිධමුත් තා. මණීති 

රත් තනීලාදිග ගදො අගනකවිගධො මණි. කවළුරිකයොති 

වංසවණ් ණසිරීසපුප් ඵවණ් ණාදිසණ් ඨානගතො අගනකවිගධො. සඞ්කඛොති 

දක් ඛිණාවට් ටකතුම් බකුච් ඡිධමනසඞ් ඛාදිග ගදො අගනකවිගධො. සිලාති 

ගසතකාළමුග්  වණ් ණාදිග දා අගනකවිධා. පවාළම්පි 

ඛුද් දකමහන් තරත් තඝනරත් තාදිග දං අගනකවිධං. කලොහිතකෙො 

පදුමරා ාදිග ගදො අගනකවිගධො. මසාර ල්ලං කබරමණි. චිත් තඵලිකන් තිපි 

වදන් ති. ම තං භූතානන් ති මහන් තානං සත් තානං. තිමි තිමිඞ් කලො

තිමිතිමිඞ් කලොති තිස් ගසො මච් ඡජාතිගයො. තිමිං ගිලනසමත් ගථො තිමිඞ් කලො, 

තිමිඤ් ච තිමිඞ්  ලඤ් ච ගිලනසමත් ගථො තිමිතිමිඞ්  ගලොති වදන් ති. නා ාති 
ඌමිපිට් ඨිවාසිගනොපි විමානට් ඨකනා ාපි. 

ඉමස්මිංධම්මවිනකයඅට්ඨච්ඡරියෙථාවණ්ණනා 

385. එවකමව කඛොති කිඤ් චාපි සත් ථා ඉමස් මිං ධම් මවිනගය ගසොළසපි 
බාත් තිංසපි තගතො භිගයයොපි අච් ඡරියබ් භුතධම් ගම වි ජිත් වා දස් ගසතුං 
සක් ගකොති, උපමා ාගවන පන  හිතානං අට් ඨන් නං අනුරූපවගසන අට් ගඨව 

ගත උපගමතබ් බධම් ගම වි ජිත් වා දස් සන් ගතො ‘‘එවකමව කඛො, භික්ඛකව, 

ඉමස්මිං ධම්මවිනකය අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා’’ති ආහ. තත් ථ 

අනුපුබ්බසික්ඛාය තිස් ගසො සික් ඛා  හිතා, අනුපුබ්බකිරියාය ගතරස ධුතධම් මා, 

අනුපුබ්බපටිපදාය සත් ත අනුපස් සනා අට් ඨාරස මහාවිපස් සනා අට් ඨතිංස 

ආරම් මණවි ත් තිගයො සත් තතිංස ගබොධිපක් ඛියධම් මා ච  හිතා. න

ආයතකෙකනව අඤ්ඤාපටිකවකධොති මණ් ඩූකස ්ස උප් පතිත් වා  මනං විය 

ආදිගතොව සීලපූරණාදීනි අකත් වා අරහත් තපටිගවගධො නාම නත් ථි, පටිපාටියා 
පන සීලසමාධිපඤ් ඤාගයො පූගරත් වාව අරහත් තප් පත් තීති අත් ගථො. 
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මම සාවොති ගසොතාපන් නාදිගක අරියපුග්  ගල සන් ධාය වදති. න

සංවසතීති උගපොසථකම් මාදිවගසන සංවාසං න කගරොති. උක්ඛිපතීති අපගනති. 

ආරොවාති දූගර එව. තථා තප්පකවදිකතති තථා ගතන   වතා සාවගකසු 

ගදසිගත අක් ඛාගත පකාසිගත. නකතනනිබ්බානධාතුයාඌනත්තංවාපූරත්තං

වාති අසඞ් ගඛයගයයපි මහාකප් ගප බුද් ගධසු අනුප් පජ් ජන් ගතසු එකසත් ගතොපි 

පරිනිබ් බාතුං න සක් ගකොති, තදාපි ‘‘තුච් ඡා නිබ් බානධාතූ’’ති න සක් කා වත් තුං, 
බුද් ධකාගල පන එගකකස් මිං සමා ගම අසඞ් ගඛයයයාපි සත් තා අමතං 

ආරාගධන් ති, තදාපි න සක් කා වත් තුං ‘‘පූරා නිබ් බානධාතූ’’ති. විමුත්තිරකසොති 

කිගලගසහි විමුච් චනරගසො. සබ් බා හි සාසනසම් පත් ති යාවගදව අනුපාදාය 
ආසගවහි චිත් තස් ස විමුත් තීති අත් ගථො. 

රතනානීති රතිජනනට් ගඨන රතනානි. සතිපට් ඨානාදගයො හි  ාවියමානා 
පුබ් බ ාග පි අගනකවිධං පීතිපාගමොජ් ජං නිබ් බත් ගතන් ති, පග ව අපර ාග . 
වුත් තඤ ්ගහතං – 

‘‘යගතො යගතො සම් මසති, ඛන් ධානං උදයබ් බයං; 
ල තී පීතිපාගමොජ් ජං, අමතං තං විජානත’’න් ති. )ධ. ප. 374); 

ගලොකියරතනනිමිත් තං පන පීතිපාගමොජ් ජං න තස් ස කල ා ම් පි අග් ඝති. අපිච 
– 

චිත් තීකතං මහග් ඝඤ් ච, අතුලං දුල් ල දස් සනං; 
අගනොමසත් තපරිග ො ං, රතනන් ති පවුච් චති. )දී. නි. අට් ඨ. 2.33); 

යදි ච චිත් තීකතාදි ාගවන රතනං නාම ගහොති, සතිපට් ඨානාදීනඤ් ගඤව 

භූගතො රතන ාගවො. ගබොධිපක් ඛියධම් මානඤ් හි ගසො ආනු ාගවො, යං සාවකා 
සාවකපාරමීඤාණං, පච් ගචකසම් බුද් ධා පච් ගචකගබොධිඤාණං, සම් මාසම් බුද් ධා 
සම් මාසම් ගබොධිං අධි ච් ඡන් ති ආසන් නකාරණත් තා. පරම් පරකාරණඤ් හි 
දානාදිඋපනිස් සගයොති එවං රතිජනනට් ගඨන චිත් තීකතාදිඅත් ගථන ච 

රතන ාගවො ගබොධිපක් ඛියධම් මානං සාතිසගයො. ගතන වුත් තං ‘‘තත්රිමානි

රතනානි, කසයයථිදං– චත්තාකරො සතිපට්ඨානා’’තිආදි. 

ආරම් මගණ ඔක් කන් දිත් වා උපට් ඨානට් ගඨන පට් ඨානං, සතිගයව පට් ඨානං 

සතිපට්ඨානං. ආරම් මණස් ස පන කායාදිවගසන චතුබ් බිධත් තා වුත් තං 

‘‘චත්තාකරො සතිපට්ඨානා’’ති. තථා හි කායගවදනාචිත් තධම් ගමසු 

සු සුඛනිච් චඅත් තසඤ් ඤානං පහානගතො 
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අසු දුක් ඛානිච් චානත් ත ාවග්  හණගතො ච ගනසං කායානුපස් සනාදි ාගවො 
වි ත් ගතො. 

සම් මා පදහන් ති එගතන, සයං වා සම් මා පදහති, පසත් ථං සුන් දරං වා 

පදහනන් ති සම්මප්පධානං, පුග්  ලස් ස වා සම් මගදව පධාන ාවකරණගතො 

සම්මප්පධානං, වීරියස් ගසතං අධිවචනං. තම් පි අනුප් පන් නුප් පන් නානං 
අකුසලානං අනුප් පාදනපහානවගසන අනුප් පන් නුප් පන් නානං කුසලානං 

උප් පාදනඨාපනවගසන ච චතුකිච් චසාධකත් තා වුත් තං ‘‘චත්තාකරො 

සම්මප්පධානා’’ති. 

ඉජ් ඣතීති ඉද්ධි, සමිජ් ඣති නිප් ඵජ් ජතීති අත් ගථො. ඉජ් ඣන් ති තාය වා 

සත් තා ඉද් ධා වුද් ධා උක් කංස තා ගහොන් තීති ඉද්ධි. පඨගමන අත් ගථන ඉද් ධි 

එව පාගදො ඉද්ධිපාකදො, ඉද් ධිගකොට් ඨාගසොති අත් ගථො. දුතිගයන අත් ගථන 

ඉද් ධියා පාගදො පතිට් ඨා අධි මුපාගයොති ඉද්ධිපාකදො. ගතන හි 

උපරූපරිවිගසසසඞ් ඛාතං ඉද් ධිං පජ් ජන් ති පාපුණන් ති. ස ්වායං ඉද් ධිපාගදො 
යස් මා ඡන් දාදිගක චත් තාගරො අධිපතිධම් ගම ධුගර ගජට් ඨගක කත් වා 

නිබ් බත් තීයති, තස් මා වුත් තං ‘‘චත්තාකරොඉද්ධිපාකදො’’ති. 

පඤ්චින්ද්රියානීති සද් ධාදීනි පඤ් ච ඉන් ද්රියානි. තත් ථ අස් සද් ධියං අභි විත් වා 

අධිගමොක් ඛලක් ඛගණ ඉන් දට් ඨං කාගරතීති සද්ධා ඉන්ද්රියං. ගකොසජ් ජං 
අභි විත් වා පග්  හලක් ඛගණ, පමාදං අභි විත් වා උපට් ඨානලක් ඛගණ, 

වික් ගඛපං අභි විත් වා අවික් ගඛපලක් ඛගණ, අඤ ්ඤාණං අභි විත් වා 

දස් සනලක් ඛගණ ඉන් දට් ඨං කාගරතීති පඤ්ඤාඉන්ද්රියං. 

තානිගයව අස් සද් ධියාදීහි අනභි වනීයගතො අකම් පියට් ගඨන 

සම් පයුත් තධම් ගමසු ථිර ාගවන ච බලානි ගවදිතබ් බානි. 

සත්තකබොජ්ඣඞ් ාති ගබොධියා, ගබොධිස ්ස වා අඞ්  ාති කබොජ්ඣඞ් ා. යා හි 
එසා ධම් මසාමග් ගී, යාය ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ උප් පජ් ජමානාය 

ලීනුද් ධච් චපතිට් ඨානායූහනකාමසුඛත් තකිලමථානුගයො උච් ගඡදසස් සතාභිනි
ගවසාදීනං අගනගකසං උපද් දවානං පටිපක් ඛභූතාය 

සතිධම් මවිචයවීරියපීතිපස් සද් ධිසමාධිඋගපක් ඛාසඞ් ඛාතාය ධම් මසාමග් ගියා 
අරියසාවගකො බුජ් ඣති කිගලසනිද් දාය උට් ඨහති, චත් තාරි වා අරියසච් චානි 

පටිවිජ් ඣති, නිබ් බානගමව වා සච් ඡිකගරොතීති ‘‘කබොධී’’ති වුච් චති, තස් සා 

ධම් මසාමග් ගිසඞ් ඛාතාය ගබොධියා අඞ්  ාති කබොජ්ඣඞ් ා 
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ඣානඞ්  මග්  ඞ්  ාදගයො විය. ගයොගපස වුත් තප් පකාරාය ධම් මසාමග් ගියා 

බුජ් ඣතීති කත් වා අරියසාවගකො ‘‘කබොධී’’ති වුච් චති, තස් ස ගබොධිස් ස වා 

අඞ්  ාතිපි කබොජ්ඣඞ් ා ගසනඞ්  රථඞ්  ාදගයො විය. ගතනාහු ගපොරාණා 
‘‘බුජ් ඣනකස ්ස පුග්  ලස ්ස අඞ්  ාති ගබොජ් ඣඞ්  ා’’ති (සං. නි. අට් ඨ. 3.5.182; 

වි . අට් ඨ. 466; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.25), ‘‘ගබොධාය සංවත් තන් තීති 
ගබොජ් ඣඞ්  ා’’තිආදිනා )පටි. ම. 2.17) නගයනපි ගබොජ් ඣඞ්  ට් ගඨො 
ගවදිතබ් ගබො. 

අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්ක ොති තංතංමග්  වජ් ගඣහි කිගලගසහි 

ආරකත් තා අරිය ාවකරත් තා අරියඵලපටිලා කරත් තා ච අරිකයො. 

සම් මාදිට් ඨිආදීනි අට් ඨඞ්  ානි අස් ස අත් ථි, අට් ඨඞ්  ානිගයව වා අට්ඨඞ්ගිකෙො. 
මාගරන් ගතො කිගලගස  ච් ඡති, නිබ් බානත් ථිගකහි වා මග් ගීයති, සයං වා 

නිබ් බානං මග්  තීති මග්ක ොති එවගමගතසං සතිපට් ඨානාදීනං අත් ථවි ාග ො 
ගවදිතබ් ගබො. 

කසොතාපන්කනොති මග්  සඞ් ඛාතං ගසොතං ආපජ් ජිත් වා පාපුණිත් වා ඨිගතො, 

ගසොතාපත් තිඵලට් ගඨොති අත් ගථො. කසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්කනොති 
ගසොතාපත් තිඵලස් ස අත් තපච් චක් ඛකරණත් ථාය පටිපජ් ජමාගනො 

පඨමමග්  ට් ගඨො, ගයො අට් ඨමගකොතිපි වුච් චති. සෙදා ාමීති සකිගදව ඉමං 

ගලොකං පටිසන් ධිග්  හණවගසන ආ මනසීගලො දුතියඵලට් ගඨො. අනා ාමීති 

පටිසන් ධිග්  හණවගසන කාමගලොකං අනා මනසීගලො තතියඵලට් ගඨො. ගයො 
පන සද් ධානුසාරී ධම් මානුසාරී එකබීජීති එවමාදිගකො අරියපුග්  ලවි ාග ො, ගසො 
ගතසංගයව ග ගදොති. ගසසං වුත් තනයගමව. 

එතමත්ථං විදිත්වාති එතං අත් තගනො ධම් මවිනගය මතකුණපසදිගසන 

දුස් සීලපුග්  ගලන සද් ධිං සංවාසා ාවසඞ් ඛාතං අත් ථං විදිත් වා. ඉමංඋදානන් ති 
ඉමං අසංවාසාරහසංවාසාරහ ාවානං කාරණපරිදීපනං උදානං උදාගනසි. 

තත් ථ ඡන්නමතිවස්සතීති ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා පටිච් ඡාගදන් ගතො අඤ් ඤං නවං 
ආපත් තිං 

ආපජ් ජති, තගතො අපරන් ති එවං ආපත් තිවස් සං කිගලසවස් සං අතිවිය 

වස් සති. විවටං නාතිවස්සතීති ආපත් තිං ආපන් ගනො තං අප් පටිච් ඡාගදත් වා 
විවරන් ගතො සබ්රහ් මචාරීනං පකාගසන් ගතො යථාධම් මං යථාවිනයං 
පටිකගරොන් ගතො ගදගසන් ගතො වුට් ඨහන් ගතො අඤ් ඤං නවං ආපත් තිං නාපජ් ජති, 
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  401 

පටුන 

ගතනස ්ස තං විවටං පුන ආපත් තිවස් සං කිගලසවස් සං න වස් සති. යස් මා ච 

එතගදව, තස් මා ඡන්නං ඡාදිතං ආපත් තිං විවගරථ. එවංතං නාතිවස්සතීති එවං 
සන් ගත තං ආපත් තිං ආපජ් ජනපුග්  ලානං අත් ත ාවං අතිවිජ් ඣිත් වා 
කිගලසවස් සගනන න වස් සති න ගතගමති, එවං ගසො කිගලගසහි අනවස් සුගතො 
පරිසුද් ධසීගලො සමාහිගතො හුත් වා විපස් සනං පට් ඨගපත් වා සම් මසන් ගතො 
අනුක් කගමන නිබ් බානං පාපුණාතීති අධිප් පාගයො. 

ඉමස ්මිං ධම් මවිනගය අට් ඨච් ඡරියකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පාතිකමොක්ඛසවනාර ෙථාවණ්ණනා 

386. අථ   වා චින් ගතසි ‘‘ඉදානි භික් ඛුසඞ් ගඝ අබ් බුගදො ජාගතො, අපරිසුද් ධා 
පුග්  ලා උගපොසථං ආ ච් ඡන් ති, න ච තථා ගතො අපරිසුද් ධාය පරිසාය 
උගපොසථං උද් දිසති, අනුද් දිසන් ගත ච භික් ඛුසඞ් ඝස් ස උගපොසගථො පච් ඡිජ් ජති, 

යන් නූනාහං ඉගතො පට් ඨාය භික් ඛූනඤ් ගඤව පාතිගමොක් ඛුද් ගදසං 
අනුජාගනයය’’න් ති, එවං පන චින් ගතත් වා භික් ඛූනඤ් ගඤව පාතිගමොක් ඛුද් ගදසං 

අනුජානි. ගතන වුත් තං ‘‘අථ කඛො භ වා…කප.… පාතිකමොක්ඛං

උද්දිකසයයාථා’’ති. තත් ථ නදානා න් ති න ඉදානි අහං. උගපොසථං න 

කරිස ්සාමි, පාතිගමොක් ඛං න උද් දිසිස ්සාමීති පච් ගචකං න-කාගරන සම් බන් ගධො. 
දුවිධං පාතිගමොක් ඛං ආණාපාතිගමොක් ඛං ඔවාදපාතිගමොක් ඛන් ති. ගතසු ‘‘සුණාතු 

ගම  න් ගත’’තිආදිකං ආණාපාතිකමොක්ඛං, තං සාවකාව උද් දිසන් ති, න බුද් ධා, 
යං අන් වද් ධමාසං උද් දිසීයති. ‘‘ඛන් තී පරමං…ගප.… සබ් බපාපස් ස 
අකරණං…ගප.… අනුපවාගදො අනුපඝාගතො…ගප.… එතං බුද් ධාන සාසන’’න් ති 

)දී. නි. 2.90; ධ. ප. 183-185) ඉමා පන තිස් ගසො  ාථා ඔවාදපාතිකමොක්ඛං නාම, 

තං බුද් ධාව උද් දිසන් ති, න සාවකා. ඡන් නම් පි වස් සානං අච් චගයන උද් දිසන් ති. 
දීඝායුකබුද් ධානඤ් හි ධරමානකාගල අයගමව පාතිගමොක් ඛුද් ගදගසො, 
අප් පායුකබුද් ධානං පන පඨමගබොධියංගයව, තගතො පරං ඉතගරො, තඤ් ච ගඛො 
භික් ඛූ එව උද් දිසන් ති, න බුද් ධා. තස් මා අම් හාකම් පි   වා වීසතිවස් සමත් තං 
ඉමං ඔවාදපාතිගමොක් ඛං උද් දිසිත් වා ඉමං අන් තරායං දිස් වා තගතො පරං න 
උද් දිසි. 

අට්ඨානන් ති අකාරණං. අනවොකසොති තස් ගසව ගවවචනං. කාරණඤ් හි 
තිට් ඨති එත් ථ ඵලං තදායත් තවුත් තිතායාති ‘‘ඨාන’’න් ති වුච් චති, එවං 

‘‘අවකාගසො’’තිපි වුච් චති. යන් ති කිරියාපරාමසනං. න ච, භික්ඛකව, 

සාපත්තිකෙන පාතිකමොක්ඛං කසොතබ්බන් තිආදි පදත් ථගතො සුවිඤ් ගඤයයං. 
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විනිච් ඡයගතො පගනත් ථ යං වත් තබ් බං, තං අට් ඨකථාය වුත් තගමව. තත් ථ පුකර

වාපච්ඡාවාති ඤත් තිගතො පුබ් ගබ වා පච් ඡා වා. 

ධම්මිොධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනෙථාවණ්ණනා 

387. ෙතඤ්ච අෙතඤ්ච උභයං  ක ත්වාති යස ්ස එකන් ගතන කතාපි 
අත් ථි, අකතාපි අත් ථි, තස් ස තදු යං  ගහත් වා. 

ධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනෙථාවණ්ණනා 

389. පරිසා වුට්ඨාතීති යස් මිං වත් ථුස ්මිං පාතිගමොක් ඛං ඨපිතං, තං වත් ථුං 
අවිනිච් ඡිනිත් වා ගකනචි අන් තරාගයන වුට් ඨාති. 

393. පච්චාදියතීති පති ආදියති, ‘‘අකතං කම් ම’’න් තිආදිනා පුන ආර තීති 

අත් ගථො. 

අත්තාදානඅඞ් ෙථාවණ්ණනා 

398. පරං ගචොගදතුං අත් තනා ආදාතබ් බං  ගහතබ් බං අධිකරණං 

අත්තාදානං. ගතනාහ ‘‘සාසනං කසොකධතුොකමො’’තිආදි. වස්සාරත්කතොති 
වස් සකාගලො. 

කචොදකෙනපච්චකවක්ඛිතබ්බධම්මෙථාවණ්ණනා 

399. පටිමාසිතුන් ති පරාමසිතුං. පලකබොකධ ඡින්දිත්වා…කප.… අධි තං

කමත්තචිත්තන් ති ඉමිනා අප් පනාප් පත් තං ගමත් තා ාවනං දස් ගසති. ගතගනවාහ 

‘‘වික්ඛම්භනවකසන වි තාඝාත’’න් ති. 

කචොදකෙනඋපට්ඨාකපතබ්බධම්මෙථාවණ්ණනා 

400. කනොකදොසන්තකරොති එත් ථ චිත් තපරියාගයො අන්තර-සද් ගදොති ආහ ‘‘න

දුට්ඨචිත්කතො හත්වා’’ති. 

කචොදෙචුදිතෙපටිසංයුත්තෙථාවණ්ණනා 

401. ෙරුණන් ති අප් පනාප් පත් තං කරුණජ් ඣානං. ෙරුණාපුබ්බභා න් ති 

පරිකම් මුපචාරවසප් පවත් තං කරුණං. කමත්තඤ්ච කමත්තාපුබ්බභා ඤ්චාති 
එත් ථාපි එගසව නගයො. ගසසගමත් ථ සුවිඤ් ගඤයයගමවාති. 

පාතිගමොක් ඛට් ඨපනක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 

ම ාපජාපතික ොතමීවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

402. භික් ඛුනික් ඛන් ධගක සක්කෙසු වි රතීති පඨම මගනන  න් ත් වා 

විහරති. ම ාපජාපති ක ොතමීති එත් ථ ක ොතමීති ග ොත් තං. නාමකරණදිවගස 
පනස ්සා ලද් ධසක් කාරා බ්රාහ් මණා ලක් ඛණසම් පත් තිං දිස් වා ‘‘සගච අයං ධීතරං 
ලභිස ්සති, චක් කවත් තිරඤ් ගඤො මගහසී  විස් සති. සගච පුත් තං ලභිස් සති, 

චක් කවත් තිරාජා  විස් සතීති උ යථාපි මහතීගයවස් සා පජා  විස් සතී’’ති 
බයාකරිංසු, තස් මා පුත් තපජාය ගචව ධීතුපජාය ච මහන් තතාය ‘‘මහාපජාපතී’’ති 
නාමං අකංසු, ඉධ පන ග ොත් ගතන සද් ධිං සංසන් දිත් වා ‘‘මහාපජාපති 

ග ොතමී’’ති වුත් තං. කයනභ වා කතනුපසඞ්ෙමීති   වා කපිලපුරං  න් ත් වා 

පඨමගමව නන් දං පබ් බාගජසි, සත් තගම දිවගස රාහුලකුමාරං. චුම්බටෙෙලක  

පන උ යන රවාසිගකසු යුද් ධත් ථාය නික් ඛන් ගතසු සත් ථා  න් ත් වා ගත 

රාජාගනො සඤ ්ඤාගපත් වා අත්තදණ්ඩසුත්තං (සු. නි. 941 ආදගයො( කගථසි. 
රාජාගනො පසීදිත් වා අඩ් ඪගතයයසගත අඩ් ඪගතයයසගත දාරගක අදංසු. තානි 
පඤ ්ච කුමාරසතානි සත් ථු සන් තිගක පබ් බජිංසු. අථ ගනසං පජාපතිගයො සාසනං 
ගපගසත් වා අනභිරතිං උප් පාදයිංසු. සත් ථා ගතසං අනභිරතියා උප් පන් න ාවං 
ඤත් වා ගත පඤ් චසගත දහරභික් ඛූ කුණාලදහං ගනත් වා අත් තගනො 

කුණාලකාගල නිසින් නපුබ් ගබ පාසාණතගල නිසීදිත් වා කුණාලජාතෙකථාය 
)ජා. 2.21.කුණාලජාතක( ගතසං අනභිරතිං විගනොගදත් වා සබ් ගබපි ගත 
ගසොතාපත් තිඵගල පතිට් ඨාගපසි, පුන මහාවනං ආගනත් වා අරහත් තඵගල. 
ගතසං චිත් තජානනත් ථං පුනපි පජාපතිගයො සාසනං පහිණිංසු. ගත ‘‘අ බ් බා 
මයං ඝරාවාසස් සා’’ති පටිසාසනං පහිණිංසු. තා ‘‘න දානි අම් හාකං පරඝරං 
 න් තුං යුත් තං, මහාපජාපතියා සන් තිකං  න් ත් වා පබ් බජ් ජං අනුජානාගපත් වා 
පබ් බජිස් සාමා’’ති පඤ් චසතාපි මහාපජාපතිං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘අගයය, අම් හාකං 
පබ් බජ් ජං අනුජානාගපථා’’ති ආහංසු. මහාපජාපති ච තා ඉත් ථිගයො  ගහත් වා 
ගයන   වා ගතනුපසඞ් කමි, ගසතච් ඡත් තස් ස ගහට් ඨා රඤ් ගඤො 

පරිනිබ් බුතකාගල උපසඞ් කමීතිපි වදන් තිගයව. පක්ොමීති පුන කපිලපුරගමව 
පාවිසි. 

යථාභිරන්තං වි රිත්වාති ගබොධගනයයසත් තානං උපනිස ්සයං 

ඔගලොගකන් ගතො යථාජ් ඣාසගයන විහරිත් වා. චාරිෙං පක්ොමීති 
මහාජනසඞ්  හං කගරොන් ගතො උත් තමාය බුද් ධසිරියා අගනොපගමන 
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බුද් ධවිලාගසන අතුරිතචාරිකං පක් කාමි. සම්බහලාහි සාකියානීහි සද්ධින් ති 
අන් ගතොනිගවසනස් මිංගයව දසබලං උද් දිස ්ස පබ් බජ් ජාගවසං  ගහත් වා තාපි 
පඤ ්චසතා සාකියානිගයො පබ් බජ් ජාගවසංගයව  ාහාගපත් වා සබ් බාහිපි තාහි 

සම් බහුලාහි සාකියානීහි සද් ධිං. පක්ොමීති  මනං අභිනීහරි. 
 මනාභිනීහරණකාගල පනස් සා ‘‘සුකුමාරා රාජිත් ථිගයො පදසා  න් තුං න 

සක් ඛිස ්සන් තී’’ති සාකියගකොලියරාජාගනො සුවණ් ණසිවිකාගයො උපට් ඨාපයිංසු, 

තා පන ‘‘යාගන ආරුය් හ  ච් ඡන් තීහි සත් ථරි අ ාරගවො කගතො ගහොතී’’ති 
එකපණ් ණාසගයොජනිකං මග්  ං පදසාව පටිපජ් ජිංසු. රාජාගනොපි පුරගතො ච 
පච් ඡගතො ච ආරක් ඛං සංවිදහාගපත් වා තණ් ඩුලසප් පිගතලාදීනං සකටානි 

පූගරත් වා ‘‘ ත තට් ඨාගන ආහාරං පටියාගදථා’’ති පුරිගස ගපසයිංසු. සූකනහි

පාකදහීති තාසඤ් හි සුඛුමාලත් තා පාගදසු එගකො ගඵොගටො උට් ගඨති, එගකො 
භිජ් ජති, උග ො පාදා කටකට් ඨිසම් පරිකිණ් ණා විය හුත් වා උද් ධුමාතා. ගතන 

වුත් තං ‘‘සූගනහි පාගදහී’’ති. බහිද්වාරකෙොට්ඨකෙති ද් වාරගකොට් ඨකස ්ස බහි. 
කස ්මා පගනවං ඨිතාති? එවං කිරස් සා අගහොසි ‘‘අහං තථා ගතන අනුඤ් ඤාතා 
සයගමව පබ් බජ් ජාගවසං අග්  ගහසිං, එවං  හිත ාගවො ච පන ගම 
සකලජම් බුදීගප පාකගටො ජාගතො, සගච සත් ථා පබ් බජ් ජං අනුජානිස් සති, 

ඉච් ගචතං කුසලං. සගච නානුජානිස් සති, මහතී  රහා  විස් සතී’’ති විහාරං 

පවිසිතුං අසක් ගකොන් තී ගරොදමානා අට් ඨාසි. කිං නු ත්වං ක ොතමීති කිං නු 
රාජකුලානං විපත් ති උප් පන් නා, ගකන නු ත් වං කාරගණන එවං විවණ් ණ ාවං 
පත් තා සූගනහි පාගදහි…ගප.… ඨිතාති. 

අඤ්කඤනපි පරියාකයනාති අඤ් ගඤනපි කාරගණන. ආපාදිොති 
සංවඩ් ඪිකා, තුම් හාකං හත් ථපාගදසු හත් ථපාදකිච් චං අසාගධන් ගතසු හත් ගථ ච 

පාගද ච වඩ් ගඪත් වා පටිජග් ගිකාති අත් ගථො. කපොසිොති දිවසස් ස ද් ගව තගයො 

වාගර නහාගපත් වා ග ොගජත් වා පාගයත් වා තුම් ගහ ගපොගසසි. ථඤ්ඤං

පාකයසීති නන් දකුමාගරො කිර ගබොධිසත් තගතො කතිපාගහගනව දහරතගරො. 
තස් මිං ජාගත මහාපජාපති අත් තගනො පුත් තං ධාතීනං දත් වා සයං 
ගබොධිසත් තස ්ස ධාතිකිච් චං සාධයමානා අත් තගනො ථඤ් ඤං පාගයසි. තං 

සන් ධාය ගථගරො එවමාහ. සාධු භන්කතති ‘‘බහුකාරා’’තිආදීහි තස් සා ගුණං 
කගථත් වා පුන පබ් බජ් ජං යාචන් ගතො එවමාහ. 

මහාපජාපතිග ොතමීවත් ථුකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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අට්ඨ රුධම්මෙථාවණ්ණනා 

403. සත් ථාපි ‘‘ඉත් ථිගයො නාම පරිත් තසද් ධා, එකායාචිතමත් ගතගයව 
පබ් බජ් ජාය අනුඤ් ඤාතාය න මම සාසනං  රුං කත් වා  ණ් හිස ්සන් තී’’ති 

තික් ඛත් තුං පටික් ඛිපිත් වා ඉදානි  රුං කත් වා  ාහාගපතුකාමතාය ‘‘සකච, 

ආනන්ද, ම ාපජාපතික ොතමීඅට්ඨ රුධම්කමපටිග් ණ් ාති, සාවස්සාක ොතු 

උපසම්පදා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සාවස්සාති සා එව අස් සා පබ් බජ් ජාපි උපසම් පදාපි 
ගහොතු. 

තදහපසම්පන්නස්සාති තං දිවසම් පි උපසම් පන් නස ්ස. අභිවාදනං

පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලෙම්මං සාමීචිෙම්මංොතබ්බන් ති මානාතිමානං අකත් වා 
පඤ ්චපතිට් ඨිගතන අභිවාදනං, ආසනා උට් ඨාය පච් චුග්  මනවගසන 
පච් චුට් ඨානං, දසනගඛ සගමොධාගනත් වා අඤ් ජලිකම් මං, 
ආසනපඤ් ඤාපනබීජනාදිකං අනුච් ඡවිකකම් මසඞ් ඛාතං සාමීචිකම් මඤ ්ච 

කත් තබ් බං. අභික්ඛුකෙ ආවාකසති යත් ථ වසන් තියා අනන් තරාගයන 
ඔවාදත් ථාය උපසඞ් කමනාරගහ ඨාගන ඔවාදදායගකො ආචරිගයො නත් ථි, අයං 
අභික් ඛුගකො ආවාගසො නාම, එවරූගප ආවාගස වස් සං න උප න් තබ් බං. 

අන්වද්ධමාසන් ති අනුගපොසථිකං. ඔවාදූපසඞ්ෙමනන් ති ඔවාදත් ථාය 

උපසඞ් කමනං. දිට්කඨනාති චක් ඛුනා දිට් ගඨන. සුකතනාති ගසොගතන සුගතන. 

පරිසඞ්ොයාති දිට් ඨසුතවගසන පරිසඞ් කිගතන.  රුධම්මන් ති  රුකං 

සඞ් ඝාදිගසසාපත් තිං. පක්ඛමානත්තන් ති අනූනානි පන් නරස දිවසානි මානත් තං. 

ඡසු ධම්කමසූති විකාලග ොජනච් ඡට් ගඨසු සික් ඛාපගදසු. සික්ඛිතසික්ඛායාති 
එකසික් ඛම් පි අඛණ් ඩං කත් වා පූරිතසික් ඛාය. 

න අක්කෙොසිතබ්කබො න පරිභාසිතබ්කබොති දසන් නං අක් ගකොසවත් ථූනං 
අඤ ්ඤතගරන අක් ගකොසවත් ථුනා න අක් ගකොසිතබ් ගබො,  යුපදංසනාය කායචි 

පරි ාසාය න පරි ාසිතබ් ගබො. ඔවකටො භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු වචනපකථොති 
ඔවාදානුසාසනිධම් මකථාසඞ් ඛාගතො වචනපගථො භික් ඛුනීනං භික් ඛූසු ඔවගටො 
පිහිගතො, න භික් ඛුනියා ගකොචි භික් ඛු ඔවදිතබ් ගබො වා අනුසාසිතබ් ගබො වා, 
‘‘ න් ගත ගපොරාණකත් ගථරා ඉදඤ් චිදඤ් ච වත් තං පූරයිංසූ’’ති එවං පන 

පගවණිවගසන කගථතුං වට් ටති. අකනොවකටො භික්ඛූනං භික්ඛුනීසූති භික් ඛූනං 
පන භික් ඛුනීසු වචනපගථො අනිවාරිගතො, යථාරුචියා ඔවදන් තු අනුසාසන් තු 

ධම් මකථං කගථන් තූති අයගමත් ථ සඞ් ගඛගපො, විත් ථාරගතො පගනසා 
 රුධම් මකථා මහාවි ඞ් ග  වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බා. 
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ඉගම පන අට් ඨ  රුධම් ගම සත් ථු සන් තිගක උග්  ගහත් වා ගථගරන 

අත් තගනො ආගරොචියමාගන සුත් වා මහාපජාපතියා තාවමහන් තං ගදොමනස් සං 
ඛගණන පටිප් පස් සම් භි. අගනොතත් තදහගතො ආහගටන සීතුදකස් ස ඝටසගතන 
මත් ථගක පරිසිත් තා විය වි තපරිළාහා අත් තමනා හුත් වා 

 රුධම් මපටිග්  හගණන උප් පන් නපීතිපාගමොජ් ජං ආවි කගරොන් තී ‘‘කසයයථාපි, 

භන්කත’’තිආදිකං උදානං උදාගනසි. තත් ථ ද කරොති තරුගණො. යුවාති 

ගයොබ් බඤ ්ඤ ාගව ඨිගතො. මණ්ඩනෙජාතිකෙොති අලඞ් කාරස ාගවො. තත් ථ 

ගකොචි තරුගණොපි යුවා න ගහොති යථා අතිතරුගණො. ගකොචි යුවාපි 
මණ් ඩනකජාතිගකො න ගහොති යථා උපසන් තස ාගවො ආලසියබයසනාදීහි වා 
අභිභූගතො, ඉධ පන දහගරො ගචව යුවා ච මණ් ඩනකජාතිගකො ච අධිප් ගපගතො, 
තස් මා එවමාහ. උප් පලාදීනි ගලොකසම් මතත් තා වුත් තානි. ඉගතො පරං යං යං 
වත් තබ් බං, තං තං අට් ඨකථායං දස් සිතගමව. 

තත් ථ මාතු ාමස්ස පබ්බජිතත්තාති ඉදං පඤ ්චවස් සසතගතො උද් ධං 
අට් ඨත් වා පඤ් චසුගයව වස් සසගතසු සද් ධම් මට් ඨිතියා කාරණනිදස් සනං. 

පටිසම්භිදාපකභදප්පත්තඛීණාසවවකසකනව වුත්තන් ති එත් ථ 
‘‘පටිසම් භිදාපත් තඛීණාසවග්  හගණන ඣානානිපි  හිතාගනව ගහොන් ති. න හි 

නිජ් ඣානකානං සබ් බප් පකාරසම් පත් ති ඉජ් ඣතී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

සුක්ඛවිපස්සෙඛීණාසවවකසන වස්සස ස්සන් තිආදිනා ච යං වුත් තං. තං 

ඛන් ධක ාණකානං මගතන වුත් තන් ති ගවදිතබ් බං. දීඝනිොයට්ඨෙථායං (දී. නි. 
අට් ඨ. 3.161) පන එවං වුත් තං – 

‘‘පටිසම් භිදාපත් ගතහි වස් සසහස් සං අට් ඨාසි, ඡළභිඤ් ගඤහි 
වස් සසහස ්සං, ගතවිජ් ගජහි වස් සසහස ්සං, සුක් ඛවිපස් සගකහි 

වස් සසහස ්සං, පාතිගමොක් ගඛන වස් සසහස් සං අට් ඨාසී’’ති. 

අඞ්ගුත්තරනිොයට්ඨෙථායම්පි (අ. නි. අට් ඨ. 1.1.130) – 

‘‘බුද් ධානඤ් හි පරිනිබ් බානගතො වස් සසහස ්සගමව පටිසම් භිදා 
නිබ් බත් ගතතුං සක් ගකොන් ති, තගතො පරං ඡ අභිඤ් ඤා, තගතො තාපි 
නිබ් බත් ගතතුං අසක් ගකොන් තා තිස් ගසො විජ් ජා නිබ් බත් ගතන් ති, 

 ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත කාගල තාපි නිබ් බත් ගතතුං අසක් ගකොන් තා 
සුක් ඛවිපස් සකා ගහොන් ති. එගතගනව උපාගයන අනා ාමිගනො 
සකදා ාමිගනො ගසොතාපන් නා’’ති – 

වුත් තං. 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 
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සංයුත්තනිොයට්ඨෙථායං පන )සං. නි. අට් ඨ. 2.3.156) – 

‘‘පඨමගබොධියඤ් හි භික් ඛූ පටිසම් භිදාපත් තා අගහසුං. අථ කාගල 
 ච් ඡන් ගත පටිසම් භිදා පාපුණිතුං න සක් ඛිංසු, ඡළභිඤ ්ඤා අගහසුං, තගතො 
ඡ අභිඤ් ඤා පත් තුං අසක් ගකොන් තා තිස් ගසො විජ් ජා පාපුණිංසු. ඉදානි 
කාගල  ච් ඡන් ගත තිස් ගසො විජ් ජා පාපුණිතුං අසක් ගකොන් තා 
ආසවක් ඛයමත් තං පාපුණිස ්සන් ති, තම් පි අසක් ගකොන් තා අනා ාමිඵලං, 
තම් පි අසක් ගකොන් තා සකදා ාමිඵලං, තම් පි අසක් ගකොන් තා 
ගසොතාපත් තිඵලං,  ච් ඡන් ගත කාගල ගසොතාපත් තිඵලම් පි පත් තුං න 
සක් ඛිස ්සන් තී’’ති – 

වුත් තං. 

යස් මා ගචතං සබ් බං අඤ් ඤමඤ් ඤපටිවිරුද් ධං, තස් මා ගතසං ගතසං 
 ාණකානං මතගමව ආචරිගයන තත් ථ තත් ථ දස් සිතන් ති  ගහතබ් බං. 
අඤ ්ඤථා හි ආචරියස් ගසව පුබ් බාපරවිගරොධප් පසඞ් ග ො සියාති. 

තානිකයවාති තානිගයව පඤ් ච වස් සසහස් සානි. පරියත් තිමූලකං සාසනන් ති 

ආහ ‘‘න හි පරියත්තියා අසති පටිකවකධො අත්ථී’’තිආදි. පරියත් තියා හි 
අන් තරහිතාය පටිපත් ති අන් තරධායති, පටිපත් තියා අන් තරහිතාය අධි ගමො 
අන් තරධායති. කිංකාරණා? අයඤ් හි පරියත් ති පටිපත් තියා පච් චගයො ගහොති, 

පටිපත් ති අධි මස් ස, ඉති පටිපත් තිගතොපි පරියත් තිගයව පමාණං. තත් ථ 
පටිගවගධො ච පටිපත් ති ච ගහොතිපි න ගහොතිපි. එකස ්මිඤ ්හි කාගල පටිගවධකරා 
භික් ඛූ බහූ ගහොන් ති, ‘‘එස භික් ඛු පුථුජ් ජගනො’’ති අඞ් ගුලිං පසාගරත් වා 
දස් ගසතබ් ගබො ගහොති, ඉමස ්මිංගයව දීගප එකවාරං පුථුජ් ජනභික් ඛු නාම 
නාගහොසි. පටිපත් තිපූරකාපි කදාචි බහූ ගහොන් ති, කදාචි අප් පා, ඉති පටිගවගධො ච 

පටිපත් ති ච ගහොතිපි න ගහොතිපි. සාසනට් ඨිතියා පන පරියත් තිගයව පමාණං. 
පණ් ඩිගතො හි ගතපිටකං සුත් වා ද් ගවපි පූගරති. යථා අම් හාකං ගබොධිසත් ගතො 
ආළාරස ්ස සන් තිගක පඤ ්චාභිඤ් ඤා සත් ත ච සමාපත් තිගයො නිබ් බත් ගතත් වා 
ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් තියා පරිකම් මං පුච් ඡි, ගසො ‘‘න 
ජානාමී’’ති ආහ, තගතො උදකස ්ස සන් තිකං  න් ත් වා අධි තවිගසසං 
සංසන් දිත් වා ගනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස් ස පරිකම් මං පුච් ඡි, ගසො ආචික් ඛි, 

තස් ස වචනසමනන් තරගමව මහාසත් ගතො තං සම් පාගදසි, එවගමව පඤ් ඤවා 
භික් ඛු පරියත් තිං සුත් වා ද් ගවපි පූගරති, තස් මා පරියත් තියා ඨිතාය සාසනං ඨිතං 
ගහොති. යථාපි මහගතො තළාකස් ස පාළියා ථිරාය උදකං න ඨස් සතීති න 

වත් තබ් බං, උදගක සති පදුමාදීනි පුප් ඵානි න පුප් ඵිස් සන් තීති න වත් තබ් බං, 
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පටුන 

එවගමව මහාතළාකස් ස ථිරපාළිසදිගස ගතපිටගක බුද් ධවචගන සති 
මහාතළාගක උදකසදිසා පටිපත් තිපූරකා කුලපුත් තා නත් ථීති න වත් තබ් බං, 
ගතසු සති මහාතළාගක පදුමාදීනි පුප් ඵානි විය ගසොතාපන් නාදගයො අරියපුග්  ලා 
නත් ථීති න වත් තබ් බං. එවං එකන් තගතො පරියත් තිගයව පමාණං. 

පරියත්තියා අන්තරහිතායාති එත් ථ පරියත්තීති )අ. නි. අට් ඨ. 1.1.130) 

ගතපිටකං බුද් ධවචනං සාට් ඨකථා පාළි. යාව සා තිට් ඨති, තාව පරියත් ති 
පරිපුණ් ණා නාම ගහොති.  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත කාගල කලියු රාජාගනො 
අධම් මිකා ගහොන් ති, ගතසු අධම් මිගකසු ගතසම් පි අමච් චාදගයො අධම් මිකා 
ගහොන් ති, තගතො රට් ඨජනපදවාසිගනොති ගතසං අධම් මිකතාය න ගදගවො සම් මා 
වස් සති, තගතො සස් සානි න සම් පජ් ජන් ති, ගතසු අසම් පජ් ජන් ගතසු පච් චයදායකා 
භික් ඛුසඞ් ඝස් ස පච් චගය දාතුං න සක් ගකොන් ති, භික් ඛූ පච් චගයහි කිලමන් තා 
අන් ගතවාසිගක සඞ්  ගහතුං න සක් ගකොන් ති.  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත කාගල 

පරියත් ති පරිහායති, අත් ථවගසන ධාගරතුං න සක් ගකොන් ති, පාළිවගසගනව 

ධාගරන් ති. තගතො කාගල  ච් ඡන් ගත පාළිම් පි සකලං ධාගරතුං න සක් ගකොන් ති, 

පඨමං අභිධම් මපිටකං පරිහායති, පරිහායමානං මත් ථකගතො පට් ඨාය පරිහායති. 
පඨමගමව හි මහාපකරණං පරිහායති, තස් මිං පරිහීගන යමකං, කථාවත් ථු, 

පුග්  ලපඤ් ඤත් ති, ධාතුකථා, වි ඞ් ග ො, ධම් මසඞ්  ගහොති. 

එවං අභිධම් මපිටගක පරිහීගන මත් ථකගතො පට් ඨාය සුත් තන් තපිටකං 
පරිහායති. පඨමඤ් හි අඞ් ගුත් තරනිකාගයො පරිහායති, තස් මිම් පි පඨමං 
එකාදසකනිපාගතො…ගප.… තගතො එකකනිපාගතොති. එවං අඞ් ගුත් තරනිකාගය 
පරිහීගන මත් ථකගතො පට් ඨාය සංයුත් තනිකාගයො පරිහායති. පඨමඤ් හි 
මහාවග් ග ො පරිහායති, තගතො සළායතනවග් ග ො, ඛන් ධකවග් ග ො, 
නිදානවග් ග ො, ස ාථාවග් ග ොති. එවං සංයුත් තනිකාගය පරිහීගන මත් ථකගතො 
පට් ඨාය මජ් ඣිමනිකාගයො පරිහායති. පඨමඤ් හි උපරිපණ් ණාසගකො පරිහායති, 

තගතො මජ් ඣිමපණ් ණාසගකො, තගතො මූලපණ් ණාසගකොති. එවං 
මජ් ඣිමනිකාගය පරිහීගන මත් ථකගතො පට් ඨාය දීඝනිකාගයො පරිහායති. 
පඨමඤ් හි පාථිකවග් ග ො පරිහායති, තගතො මහාවග් ග ො, තගතො 
සීලක් ඛන් ධවග් ග ොති. එවං දීඝනිකාගය පරිහීගන සුත් තන් තපිටකං පරිහීනං 
නාම ගහොති. විනයපිටගකන සද් ධිං ජාතකගමව ධාගරන් ති. විනයපිටකඤ් හි 
ලජ් ජිගනො ධාගරන් ති, ලා කාමා පන ‘‘සුත් තන් ගත කථිගතපි සල් ලක් ගඛන් තා 
නත් ථී’’ති ජාතකගමව ධාගරන් ති.  ච් ඡන් ගත කාගල ජාතකම් පි ධාගරතුං න 
සක් ගකොන් ති. අථ ගනසං පඨමං ගවස් සන් තරජාතකං පරිහායති, තගතො 
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පටුන 

පටිගලොමක් කගමන පුණ් ණකජාතකං, මහානාරදජාතකන් ති පරිගයොසාගන 

අපණ් ණකජාතකං පරිහායති, විනයපිටකගමව ධාගරන් ති. 

 ච් ඡන් ගත කාගල තම් පි මත් ථකගතො පට් ඨාය පරිහායති. පඨමඤ් හි 

පරිවාගරො පරිහායති, තගතො ඛන් ධගකො, භික් ඛුනීවි ඞ් ග ො, මහාවි ඞ් ග ොති 
අනුක් කගමන උගපොසථක් ඛන් ධකමත් තගමව ධාගරන් ති. තදාපි පරියත් ති 

අනන් තරහිතාව ගහොති. යාව පන මනුස් ගසසු චතුප් පදික ාථාපි පවත් තති, තාව 
පරියත් ති අනන් තරහිතාව ගහොති. යදා සද් ගධො පසන් ගනො රාජා හත් ථික් ඛන් ගධ 
සුවණ් ණචඞ් ගකොටකම් හි සහස් සත් ථවිකං ඨපාගපත් වා ‘‘බුද් ගධහි කථිතං 
චතුප් පදිකං  ාථං ජානන් ගතො ඉමං සහස් සං  ණ් හතූ’’ති න ගර ග රිං 
චරාගපත් වා  ණ් හනකං අලභිත් වා ‘‘එකවාරං චරාපිගත නාමං සුණන් තාපි 
ගහොන් ති අසුණන් තාපී’’ති යාවතතියං චරාගපත් වා  ණ් හනකං අලභිත් වා 
රාජපුරිසා සහස් සත් ථවිකං පුන රාජකුලං පගවගසන් ති, තදා පරියත් ති 
අන් තරහිතා නාම ගහොති. 

චිරං පවත්තිස්සතීති පරියත් තියා අන් තරහිතායපි ලිඞ්  මත් තං අද් ධානං 
පවත් තිස් සති. කථං?  ච් ඡන් ගත  ච් ඡන් ගත හි කාගල චීවරග්  හණං 
පත් තග්  හණං සමිඤ් ජනපසාරණං ආගලොකිතවිගලොකිතං න පාසාදිකං ගහොති, 

නි ණ් ඨසමණා විය අලාබුපත් තං භික් ඛූ පත් තං අග්  බාහාය පරික් ඛිපිත් වා 
ආදාය විචරන් ති, එත් තාවතාපි ලිඞ්  ං අනන් තරහිතගමව ගහොති.  ච් ඡන් ගත පන 
කාගල අග්  බාහගතො ඔතාගරත් වා හත් ගථන වා සික් කාය වා ඔලම් ගබත් වා 
විචරන් ති, චීවරම් පි රජනසාරුප් පං අකත් වා ඔට් ඨට් ඨිවණ් ණං කත් වා රජන් ති. 
 ච් ඡන් ගත කාගල රජනම් පි න ගහොති, දසච් ඡින් දනං ඔවට් ටිකාවිජ් ඣනං 
කප් පමත් තඤ් ච කත් වා වළඤ් ජන් ති, පුන ඔවට් ටිකං විජ් ඣිත් වා කප් පං න 
කගරොන් ති. තගතො උ යම් පි අකත් වා දසා ගඡත් වා පරිබ් බාජකා විය චරන් ති. 
 ච් ඡන් ගත කාගල ‘‘ගකො ඉමිනා අම් හාකං අත් ගථො’’ති ඛුද් දකං කාසාවඛණ් ඩං 
හත් ගථ වා ගීවායං වා බන් ධන් ති, ගකගසසු වා අල් ලීයාගපන් ති, දාර රණං 
කගරොන් තා කසිත් වා වපිත් වා ජීවිකං කප් ගපත් වා විචරන් ති, තදා දක් ඛිණං 
ගදන් ගතො ජගනො සඞ් ඝං උද් දිස ්ස එගතසම් පි ගදති. ඉදං සන් ධාය   වතා වුත් තං 
‘‘ විස ්සන් ති ගඛො පනානන් ද, අනා තමද් ධානං ග ොත්රභුගනො කාසාවකණ් ඨා 
දුස් සීලා පාපධම් මා, ගතසු දුස් සීගලසු සඞ් ඝං උද් දිස ්ස දානං දස් සන් ති, තදාපාහං, 
ආනන් ද, සඞ් ඝ තං දක් ඛිණං අසඞ් ගඛයයයං අප් පගමයයං වදාමී’’ති )ම. නි. 
3.380). තගතො  ච් ඡන් ගත කාගල නානාවිධානි කම් මානි කගරොන් තා ‘‘පපඤ් ගචො 
එස, කිං ඉමිනා අම් හාක’’න් ති කාසාවඛණ් ඩං ඡින් දිත් වා අරඤ් ගඤ ඛිපන් ති, 

තස් මිං කාගල ලිඞ්  ං අන් තරහිතං නාම ගහොති. කස ්සපදසබලස් ස කිර කාලගතො 
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පට් ඨාය ගයොනකානං ගසතවත් ථානි පාරුපිත් වා චරණචාරිත් තං ජාතං. එවං 
පරියත් තියා අන් තරහිතායපි ලිඞ්  මත් තං චිරං පවත් තිස් සතීති ගවදිතබ් බං. 

අට් ඨ රුධම් මකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භික්ඛුනීඋපසම්පන්නානුජානනෙථාවණ්ණනා 

404-405. යදග්ක නාති යං දිවසං ආදිං කත් වා. තකදවාති තස් මිඤ් ගඤව 

දිවගස. අනුඤ්ඤත්තියාති අනුඤ් ඤාය. එො ං, භන්කත ආනන්ද, භ වන්තං

වරං යාචාමීති ‘‘එවගමව ගඛො අහං,  න් ගත ආනන් ද, ඉගම අට් ඨ  රුධම් ගම 
පටිග්  ණ් හාමි යාවජීවං අනතික් කමනීගය’’ති පටිජානිත් වා ඉදානි කස් මා වරං 
යාචතීති ගච? පරූපවාදවිවජ් ජනත් ථං. එවඤ් හි ගකචි වගදයුං ‘‘මහාපජාපතියා 
පඨමං සම් පටිච් ඡිතත් තා භික් ඛූනං භික් ඛුනීනඤ් ච යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං 
නාගහොසි, සා ගච වරං යාගචයය,   වා අනුජාගනයයා’’ති. 

406. සරා ායාති සරා  ාවාය කාමරා  වරා පරිබ්රූහනාය. 

සඤ්කඤො ායාති වට් ගට සංගයොජනත් ථාය. ආචයායාති වට් ටස ්ස වඩ් ඪනත් ථාය. 

මහිච්ඡතායාති මහිච් ඡ ාවාය. අසන්තුට්ඨියාති අසන් තුට් ඨි ාවාය. 

සඞ් ණිොයාති කිගලසසඞ්  ණ ණසඞ්  ණවිහාරාය. කෙොසජ්ජායාති 

කුසීත ාවාය. දුබ්භරතායාති දුප් ගපොසතාය. විරා ායාති සකලවට් ටගතො 

විරජ් ජනත් ථාය. විසඤ්කඤො ායාති කාමරා ාදීහි විසංයුජ් ජනත් ථාය. 

අපචයායාති සබ් බස් සපි වට් ටස ්ස අපචයත් ථාය, නිබ් බානායාති අත් ගථො. 

අප්පිච්ඡතායාති පච් චයප් පිච් ඡතාදිවගසන සබ් බගසො ඉච් ඡාප මාය. 

සන්තුට්ඨියාති ද් වාදසවිධසන් තුට් ඨි ාවාය. පවිකවොයාති පවිවිත් ත ාවාය 

කායවිගවකාදිතදඞ්  විගවකාදිවිගවකසිද් ධියා. වීරියාරම්භායාති කායිකස් ස ගචව 

ගචතසිකස ්ස ච වීරියස් ස පග්  ණ් හනත් ථාය. සුභරතායාති සුඛගපොසනත් ථාය. 
එවං ගයො පරියත් තිධම් ගමො උග්  හණධාරණපරිපුච් ඡාමනසිකාරවගසන 
ගයොනිගසො පටිපජ් ජන් තස් ස සරා ාදි ාවපරිවජ් ජනස ්ස කාරණං හුත් වා 

විරා ාදි ාවාය සංවත් තති, එකංසගතො එකසොධම්කමො, එකසො විනකයො සම් මගදව 
අපායාදීසු අපතනවගසන ධාරණගතො කිගලසානං විනයනගතො, සත් ථු 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස ඔවාදානුසිට් ඨි ාවගතො එතං සත්ථුසාසනන් ති ධාකරයයාසි 

ජාගනයයාසි, අවබුජ් ගඣයයාසීති අත් ගථො. ඉමස් මිං සුත් ගත පඨමවාගරන වට් ටං, 
දුතියවාගරන විවට් ටං කථිතං. 

409-410. විමාකනත්වාති අපරජ් ඣිත් වා. ෙම්මප්පත්තාකයොපීති කම් මාරහාපි. 

ආපත්ති ාමිනිකයොපීති ආපත් තිආපන් නාගයොපි. වුත්තනකයකනව
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ොකරතබ්බතං ආපජ්ජන්තීති තථාකරණස් ස පටික් ඛිත් තත් තා දුක් කගටන 
කාගරතබ් බතං ආපජ් ජන් ති. 

413-5. ද්කව තිස්කසො භික්ඛුනිකයොති ද් වීහි තීහි භික් ඛුනීහි. න

ආකරොකචන්තීති පාතිගමොක් ඛුද් ගදසකස ්ස න ආගරොගචන් ති. නපච්චා රන්තීති 

භික් ඛුනීනං න පච් චාහරන් ති. විකසසෙන් ති වත් ත ඞ්  ං. 

420. කතන ච භික්ඛු නිමන්කතතබ්කබොති සාමීචිදස් සනගමතං, න පන 

අනිමන් තියා ආපත් ති. 

425. තකයො නිස්සකයති ගසනාසනනිස් සයං අපගනත් වා අපගර තගයො 
නිස ්සගය. රුක් ඛමූලගසනාසනඤ් හි සා න ල ති. 

428. අනුවාදංපට්ඨකපන්තීති ඉස් සරියං පවත් ගතන් ති. 

430. භික්ඛුදූකතනඋපසම්පාකදන්තීති භික් ඛුගයව දූගතො භික් ඛුදූගතො, ගතන 

භික් ඛුදූගතන, භික් ඛුදූතං කත් වා උපසම් පාගදන් තීති අත් ගථො. 

431. න සම්මතීති නප් පගහොති. නවෙම්මන් ති නවකම් මං කත් වා 
‘‘එත් තකානි වස් සානි වසතූ’’ති අපගලොගකත් වා සඞ් ඝිකභූමිදානං. 

432. සන්නිසින්න බ්භාති පතිට් ඨිත බ්  ා. 

434. පබ්බජ්ජම්පි න ලභතීති තිත් ථායතනසඞ් කන් තාය 

අ බ් බ ාවූප මනගතො න ල ති. ඉදංඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතංවට්ටතීති එකගතො වා 
උ ගතො වා අවස් සගව සතිපි ඔදිස් ස අනුඤ් ඤාතත් තා වට් ටති. ගසසගමත් ථ 
පාළිගතො අට් ඨකථාගතො ච සුවිඤ් ගඤයයගමවාති. 

භික් ඛුනීඋපසම් පන් නානුජානනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

භික් ඛුනික් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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11. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙං 

සඞ්ගීතිනිදානෙථාවණ්ණනා 

437. පඤ ්චසතිකක් ඛන් ධගක පාවාය කුසිනාරන් ති )දී. නි. අට් ඨ. 2.231) 

පාවාන ගර පිණ් ඩාය චරිත් වා කුසිනාරං  මිස් සාමීති 

අද් ධානමග්  ප් පටිපන් ගනො. මන්දාරවපුප්ඵං  ක ත්වාති මහාචාටිප් පමාණං 

පුප් ඵං ආ න් තුකදණ් ඩගක ඨගපත් වා ඡත් තං විය  ගහත් වා. අද්දසං කඛොති 
ආ ච් ඡන් තං දූරගතොව අද් දසං. දිස් වා ච පන ‘‘පුච් ඡිස ්සාමි නං   වගතො 
පවත් ති’’න් ති චිත් තං උප් පාගදත් වා ‘‘සගච ගඛො පන නිසින් නගකොව පුච් ඡිස් සාමි, 

සත් ථරි අ ාරගවො කගතො  විස් සතී’’ති උට් ඨහිත් වා ඨිතට් ඨානගතො අපක් කම් ම 
ඡද් දන් ගතො නා රාජා මණිචම් මං විය දසබලදත් තියං ගමඝවණ් ණපංසුකූලචීවරං 
පාරුපිත් වා දසනඛසගමොධානසමුජ් ජලං අඤ් ජලිං සිරස් මිං පතිට් ඨාගපත් වා 
සත් ථරි කගතන  ාරගවන ආජීවකස ්ස අභිමුගඛො හුත් වා ‘‘අපාවුගසො අම් හාකං 
සත් ථාරං ජානාසී’’ති ආහ. කිං පන සත් ථු පරිනිබ් බානං ජානන් ගතො පුච් ඡි 
අජානන් ගතොති? ආවජ් ජනප් පටිබද් ධං ඛීණාසවානං ජානනං. අනාවජ් ජිතත් තා 
පගනස අජානන් ගතො පුච් ඡීති එගක. ගථගරො සමාපත් තිබහුගලො 
රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානගලණමණ් ඩපාදීසු නිච් චං සමාපත් තිඵගලගනව යාගපති. 
කුලසන් තකම් පි  ාමං පවිසිත් වා ද් වාගර සමාපජ් ජිත් වා සමාපත් තිගතො 
වුට් ඨිගතොව භික් ඛං  ණ් හාති. ගථගරො කිර ‘‘ඉමිනා ගම පච් ඡිගමන 
අත් ත ාගවන මහාජනානුග්  හං කරිස ්සාමි, ගය මය් හං භික් ඛං වා ගදන් ති, 

 න් ධමාලාදීහි වා සක් කාරං කගරොන් ති, ගතසං තං මහප් ඵලං ගහොතූ’’ති එවං 
කගරොති. තස් මා සමාපත් තිබහුලතාය න ජානි. ඉති අජානන් ගතොව පුච් ඡීති 
වදන් ති, තං න  ගහතබ් බං. න ගහත් ථ අජානනකාරණං අත් ථි. අභිලක් ඛිතං 
සත් ථු පරිනිබ් බානං අගහොසි දසසහස් සිගලොකධාතුකම් පනාදීහි නිමිත් ගතහි. 
ගථරස ්ස පන පරිසාය ගකහිචි භික් ඛූහි   වා දිට් ඨපුබ් ගබො, ගකහිචි න 
දිට් ඨපුබ් ගබො. තත් ථ ගයහි දිට් ඨපුබ් ගබො, ගතපි පස් සිතුකාමාව. ගයහිපි 
අදිට් ඨපුබ් ගබො, ගතපි පස් සිතුකාමාව. තත් ථ ගයහි න දිට් ඨපුබ් ගබො, ගත 
අභිදස ්සනකාමතාය  න් ත් වා ‘‘කුහිං   වා’’ති පුච් ඡන් තා ‘‘පරිනිබ් බුගතො’’ති 
සුත් වා සන් ධාගරතුං න සක් ඛිස් සන් ති. චීවරං ඡඩ් ගඩත් වා එකවත් ථා වා 
දුන් නිවත් ථා වා උරානි පටිපිසන් තා පගරොදිස් සන් ති. තත් ථ මනුස ්සා 
‘‘මහාකස ්සගපන සද් ධිං ආ තපංසුකූලිකා සයම් පි ඉත් ථිගයො විය පගරොදන් ති, 

ගත කිං අම් ගහ සමස් සාගසන් තී’’ති මය් හං ගදොසං දස් සන් ති. ඉදං පන සුඤ් ඤං 
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මහාරඤ් ඤං, ඉධ යථා තථා ගරොදන් ගතසු ගදොගසො නත් ථි. පුරිමතරං සුත් වා නාම 
ගසොගකොපි තනුගකො ගහොතීති භික් ඛූනං සතුප් පාදලා ත් ථං ජානන් ගතොව පුච් ඡි. 

අජ්ජසත්තා පරිනිබ්බුකතොති අජ් ජ දිවසගතො පටිගලොමගතො සත් තගම අහනි 

පරිනිබ් බුගතො. තකතො කම ඉදන් ති තගතො සමණස් ස ග ොතමස් ස 

පරිනිබ් බුතට් ඨානගතො. අවීතරා ාති පුථුජ් ජනා ගචව 
ගසොතාපන් නසකදා ාමිගනො ච. ගතසඤ් හි ගදොමනස් සං අප් පහීනං, තස් මා ගතපි 

බාහා පග්  ය් හ කන් දන් ති, උග ො හත් ගථ සීගස ඨගපත් වා ගරොදන් ති. 

ඡින්නපාතං පපතන්තීති ඡින් නානං පාගතො විය ඡින් නපාගතො, තං ඡින් නපාතං, 
 ාවනපුංසකනිද් ගදගසොයං, මජ් ගඣ ඡින් නා විය හුත් වා යගතො වා තගතො වා 

පතන් තීති අත් ගථො. ආවට්ටන්තීති අභිමුඛ ාගවන වට් ටන් ති. යත් ථ පතිතා, 
තගතො කතිපයරතනට් ඨානං වට් ටනවගසගනව  න් ත් වා පුන යථාපතිතගමව 

ඨානං වට් ටනවගසන ආ ච් ඡන් ති. විවට්ටන්තීති යත් ථ පතිතා, තගතො 
නිවට් ටන් ති, පතිතට් ඨානගතො පර ා ං වට් ටමානා  ච් ඡන් තීති අත් ගථො. අපිච 

පුරගතො වට් ටනං ආවට්ටනං, පස් සගතො පච් ඡගතො ච වට් ටනං විවට්ටනං. තස් මා 
ද් ගව පාගද පසාගරත් වා සකිං පුරගතො සකිං පච් ඡගතො සකිං වාමගතො සකිං 

දක් ඛිණගතො සම් පරිවට් ටමානාපි ආවට් ටන් ති විවට් ටන් තීති වුච් චන් ති. වීතරා ාති 
පහීනගදොමනස ්සා ඉට් ඨානිට් ගඨසු නිබ් බිකාරතාය සිලාථම්  සදිසා 
අනා ාමිඛීණාසවා. කාමඤ් හි ගදොමනස් ගස අසතිපි එකච් ගචො රාග ො 
ගහොතිගයව, රාග  පන අසති ගදොමනස් සස ්ස අසම්  ගවොගයව. 
තගදකට් ඨ ාවගතො හි රා ප් පහාගනන පහීනගදොමනස් සා වුත් තා, න ඛීණාසවා 
එව. 

සබ්කබක ව පිකයහීතිආදීසු පියායිතබ් බගතො පිකයහි මනවඩ් ඪනගතො 

මනාකපහි මාතාපිතා ාතා ගිනීආදිගකහි. නානාභාකවොති ජාතියා නානා ාගවො, 

ජාතිඅනුරූප මගනන විසුං  ාගවො, අසම් බද් ධ ාගවොති අත් ගථො. විනාභාකවොති 
මරගණන විනා ාගවො, චුතියා ගතනත් ත ාගවන අපුනපවත් තනගතො 

විප් පගයොග ොති අත් ගථො. අඤ්ඤථාභාකවොති  ගවන අඤ් ඤථා ාගවො, 
 වන් තරග්  හගණන ‘‘කාමාවචරසත් ගතො රූපාවචගරො ගහොතී’’තිආදිනා 
තත් ථාපි ‘‘මනුස ්ගසො ගදගවො ගහොතී’’තිආදිනා ච පුරිමාකාරගතො 

අඤ ්ඤාකාරතාති අත් ගථො. තන් ති තස් මා. කුකතත්ථ ලබ්භාති කුගතො කුහිං 
කස ්මිං නාම ඨාගන එත් ථ එතස් මිං ඛන් ධප් පවත් ගත යං තං ජාතං…ගප.… මා 
පලුජ් ජීති ලද් ධුං සක් කා, න සක් කා එව තාදිසස් ස කාරණස ්ස අ ාවගතො. ඉදං 
වුත් තං ගහොති – යස් මා සබ් ගබගහව පිගයහි මනාගපහි නානා ාගවො, තස් මා දස 
පාරමිගයො පූගරත් වාපි සම් ගබොධිං පත් වාපි ධම් මචක් කං පවත් ගතත් වාපි 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙං 
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යමකපාටිහාරියං දස් ගසත් වාපි ගදගවොගරොහණං කත් වාපි යං තං ජාතං භූතං 
සඞ් ඛතං පගලොකධම් මං, තඤ් ච තථා තස් සපි සරීරං මා පලුජ් ජීති ගනතං ඨානං 
විජ් ජති, ගරොදන් ගතනපි කන් දන් ගතනපි න සක් කා තං කාරණං ලද් ධුන් ති. 

කතනකඛොපනාවුකසො, සමකයනසුභද්කදොනාම වුඩ්ඪපබ්බජිකතොතිආදීසු යං 

වත් තබ් බං, තං නිදානවණ්ණනායං (සාරත් ථ. ා. 1.පඨමමහාසඞ් ගීතිකථා( 
වුත් තනයගමව. 

සඞ් ගීතිනිදානකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඛුද්දානුඛුද්දෙසික්ඛාපදෙථාවණ්ණනා 

441. සමූ කනයයාති ආකඞ් ඛමාගනො සමූහනතු, යදි ඉච් ඡති, සමූහගනයයාති 

අත් ගථො. කස් මා පන ‘‘සමූහනථා’’ති එකංගසගනව අවත් වා ‘‘ආකඞ් ඛමාගනො 
සමූහගනයයා’’ති විකප් පවචගනගනව   වා ඨගපසීති? මහාකස් සපස ්ස 
ඤාණබලස ්ස දිට් ඨත් තා. පස් සති හි   වා ‘‘සමූහනථාති වුත් ගතපි 
සඞ් ගීතිකාගල කස ්සගපො න සමූහනිස් සතී’’ති, තස් මා විකප් ගපගනව ඨගපසි. යදි 
අසමූහනනං දිට් ඨං, තගදව ච ඉච් ඡිතං, අථ කස ්මා   වා ‘‘ආකඞ් ඛමාගනො 
සමූහනතූ’’ති අගවොචාති? තථාරූපපුග්  ලජ් ඣාසයවගසන. සන් ති හි ගකචි 

ඛුද් දානුඛුද් දකානි සික් ඛාපදානි සමාදාය වත් තිතුං අනිච් ඡන් තා, ගතසං තථා 
අවුච් චමාගන   වති විඝාගතො උප් පජ් ගජයය, තං ගතසං  විස් සති දීඝරත් තං 
අහිතාය දුක් ඛාය. තථා පන වුත් ගත ගතසං විඝාගතො න උප් පජ් ගජයය, 

අම් හාකගමවායං ගදොගසො, යගතො අම් ගහසුගයව ගකචි සමූහනනං න 
ඉච් ඡන් තීති. ගකචි ‘‘සකලස් ස පන සාසනස ්ස සඞ් ඝායත් ත ාවකරණත් ථං තථා 
වුත් ත’’න් ති වදන් ති. යං කිඤ් චි සත් ථාරා සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, තං සමණා 
සකයපුත් තියා සිරසා සම් පටිච් ඡිත් වා ජීවිතං විය රක් ඛන් ති. තථා හි ගත 
‘‘ඛුද් දානුඛුද් දකානි සික් ඛාපදානි ආකඞ් ඛමාගනො සඞ් ගඝො සමූහනතූ’’ති 
වුත් ගතපි න සමූහනිංසු. අඤ් ඤදත් ථු පුරගතො විය තස් ස අච් චගයපි 

රක් ඛිංසුගයවාති සත් ථු සාසනස ්ස සඞ් ඝස් ස ච මහන් ත ාවදස් සනත් ථම් පි තථා 
වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. තථා හි ආයස් මා ආනන් ගදො අඤ් ගඤපි වා භික් ඛූ ‘‘කතමං 
පන,  න් ගත, ඛුද් දකං, කතමං අනුඛුද් දක’’න් ති න පුච් ඡිංසු 
සමූහනජ් ඣාසයස් ගසව අ ාවගතො, ගතගනව එකසික් ඛාපදම් පි අපරිච් චජිත් වා 
සබ් ගබසං අනුග්  ගහතබ් බ ාවදස් සනත් ථං ‘‘චත් තාරි පාරාජිකානි ඨගපත් වා 
අවගසසානි ඛුද් දානුඛුද් දකානී’’තිආදිමාහංසු. එවඤ් හි වදන් ගතහි 
‘‘ඛුද් දානුඛුද් දකා ඉගම නාමා’’ති අවිනිච් ඡිතත් තා සබ් ගබසං 
අනුග්  ගහතබ් බ ාගවො දස් සිගතො ගහොති. 
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442. අථ කඛොආයස්මාම ාෙස්සකපො සඞ්ඝංඤාකපසීති එත් ථ පන ගකචි 
වදන් ති ‘‘ න් ගත නා ගසන, කතමං ඛුද් දකං, කතමං අනුඛුද් දකන් ති 
මිලින් දරඤ් ඤා පුච් ඡිගත ‘දුක් කටං මහාරාජ, ඛුද් දකං, දුබ්  ාසිතං අනුඛුද් දක’න් ති 
)මි. ප. 4.2.1) වුත් තත් තා නා ගසනත් ගථගරො ඛුද් දානුඛුද් දකං ජානි, 

මහාකස ්සපත් ගථගරො පන තං අජානන් ගතො ‘සුණාතු ගම ආවුගසො’තිආදිනා 
කම් මවාචං සාගවසී’’ති, න තං එවං  ගහතබ් බං. නා ගසනත් ගථගරො හි පගරසං 
වාදපගථොපච් ගඡදනත් ථං සඞ් ගීතිකාගල ධම් මසඞ්  ාහකමහාගථගරහි 
 හිතගකොට් ඨාගසසු අන් තිමගකොට් ඨාසගමව  ගහත් වා මිලින් දරාජානං 
සඤ ්ඤාගපසි, මහාකස් සපත් ගථගරො පන එකසික් ඛාපදම් පි අසමූහනිතුකාමතාය 
තථා කම් මවාචං සාගවසි. 

තත් ථ ගිහි තානීති ගිහිපටිසංයුත් තානීති වදන් ති. ගිහීසු  තානි, ගතහි 

ඤාතානි ගිහි තානීති එවං පගනත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. ධූමකාගලො එතස් සාති 

ධූමොලෙං චිතකධූමවූපසමගතො පරං අප් පවත් තනගතො. 

අප්පඤ්ඤත්තන් තිආදීසු (දී. නි. අට් ඨ. 2.136; අ. නි. අට් ඨ. 3.7.23) නවං 

අධම් මිකං කතිකවත් තං වා සික් ඛාපදං වා බන් ධන් තා අප්පඤ්ඤත්තං

පඤ්ඤකපන්ති නාම පුරාණසන් ථතවත් ථුස ්මිං සාවත් ථියං භික් ඛූ විය. උද් ධම් මං 

උබ් බිනයං සාසනං දීගපන් තා පඤ්ඤත්තං සමුච්ඡින්දන්ති නාම 

වස් සසතපරිනිබ් බුගත   වති ගවසාලිකා වජ් ජිපුත් තකා විය. ඛුද් දානුඛුද් දකා 

පන ආපත් තිගයො සඤ් චිච් ච වීතික් කමන් තා යථාපඤ්ඤත්කතසු සික්ඛාපකදසු

සමාදායනවත්තන්ති නාම අස් සජිපුනබ් බසුකා විය. නවං පන කතිකවත් තං වා 
සික් ඛාපදං වා අබන් ධන් තා, ධම් මගතො විනයගතො සාසනං දීගපන් තා, 

ඛුද් දානුඛුද් දකම් පි ච සික් ඛාපදං අසමූහනන් තා අප්පඤ්ඤත්තං න

පඤ්ඤකපන්ති, පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්දන්ති, යථාපඤ්ඤත්කතසුසික්ඛාපකදසු

සමාදාය වත්තන්ති නාම ආයස ්මා උපගසගනො විය ආයස් මා යගසො 
කාකණ් ඩකපුත් ගතො විය ච. 

443. භ වතා ඔළාරිකෙ නිමිත්කත ෙයිරමාකනති ගවසාලිං නිස් සාය 
චාපාගල ගචතිගය විහරන් ගතන   වතා – 

‘‘රමණීයා, ආනන් ද, ගවසාලී, රමණීයං උගදනගචතියං, රමණීයං 
ග ොතමකගචතියං, රමණීයං සත් තම් බගචතියං, රමණීයං 
බහුපුත් තගචතියං, රමණීයං සාරන් දදගචතියං, රමණීයං චාපාලගචතියං. 
යස් ස කස් සචි, ආනන් ද, චත් තාගරො ඉද් ධිපාදා  ාවිතා බහුලීකතා 
යානීකතා වත් ථුකතා අනුට් ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද් ධා, ගසො 
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ආකඞ් ඛමාගනො කප් පං වා තිට් ගඨයය කප් පාවගසසං වා. තථා තස් ස ගඛො 
පන, ආනන් ද, චත් තාගරො ඉද් ධිපාදා  ාවිතා බහුලීකතා යානීකතා 
වත් ථුකතා අනුට් ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද් ධා, ගසො ආකඞ් ඛමාගනො, ආනන් ද, 
තථා ගතො කප් පං වා තිට් ගඨයය කප් පාවගසසං වා’’ති )දී. නි. 2.166) – 

එවං ඔළාරිගක නිමිත් ගත කයිරමාගන. 

මාකරන පරියුට්ඨිතචිත්කතොති මාගරන අජ් ගඣොත් ථටචිත් ගතො. මාගරො හි 
යස් ස සබ් ගබන සබ් බං ද් වාදස විපල් ලාසා අප් පහීනා, තස් ස චිත් තං පරියුට් ඨාති. 
ගථරස ්ස ච චත් තාගරො විපල් ලාසා අප් පහීනා, ගතනස ්ස මාගරො චිත් තං 
පරියුට් ඨාසි. ගසො පන චිත් තපරියුට් ඨානං කගරොන් ගතො කිං කගරොතීති? ග රවං 
රූපාරම් මණං වා දස් ගසති, සද් දාරම් මණං වා සාගවති, තගතො සත් තා තං දිස් වා 
වා සුත් වා වා සතිං විස් සජ් ගජත් වා විවටමුඛා ගහොන් ති, ගතසං මුගඛන හත් ථං 
පගවගසත් වා හදයං මද් දති, තගතො විසඤ් ඤාව හුත් වා තිට් ඨන් ති. ගථරස ්ස 

පගනස මුගඛන හත් ථං පගවගසතුං කිං සක් ඛිස ්සති, ග රවාරම් මණං පන 
දස් ගසසි, තං දිස ්වා ගථගරො නිමිත් ගතො ාසං න පටිවිජ් ඣි. 

ඛුද් දානුඛුද් දකසික් ඛාපදකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ්ර ්මදණ්ඩෙථාවණ්ණනා 

445. උජ්ජවනිොයාති පටිගසොත ාමිනියා. රකජො රණන් ති රගජොපුඤ් ඡනී. 

න කුලවං  කමන්තීති නිරත් ථකවිනාසනං න  ගමන් ති. කුච් ඡිගතො ලගවො 

කුලකවො, අනයවිනාගසොති වුත් තං ගහොති. ‘‘ධම් මවිනයසඞ් ගීතියා’’ති වත් තබ් ගබ 

සඞ් ගීතියා විනයප් පධානත් තා ‘‘විනයසඞ්ගීතියා’’ති වුත් තං. විනයප් පධානා 

සඞ් ගීති විනයසඞ්ගීති. ගසසගමත් ථ සුවිඤ් ගඤයයගමවාති. 

පඤ් චසතිකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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  418 

පටුන 

12. සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙං 

දසවත්ථුෙථාවණ්ණනා 

446. සත් තසතිකක් ඛන් ධගක නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණාති 
රූපියසික් ඛාපගදගනව පටික් ඛිත් තමණිසුවණ් ණා. තත් ථ මණිග්  හගණන 
සබ් බං දුක් කටවත් ථු, සුවණ් ණග්  හගණන සබ් බං පාචිත් තියවත් ථු  හිතං ගහොති. 

භික්ඛග්ක නාති භික් ඛු ණනාය. 

447. උපක්කිකලසාති විගරොචිතුං අදත් වා උපක් කිලිට් ඨ ාවකරගණන 

උපක් කිගලසා. මහිොති හිමං. ධූගමො ච රගජො ච ධූමරකජො. එත් ථ පුරිමා තගයො 
අසම් පත් තඋපක් කිගලසා, රාහු පන සම් පත් තඋපක් කිගලසවගසන කථිගතොති 

ගවදිතබ් ගබො. සමණබ්රා ්මණා න තපන්ති න භාසන්ති න විකරොචන්තීති 
ගුණපතාගපන න තපන් ති ගුගණො ාගසන න  ාසන් ති ගුණවිගරොචගනන න 

විගරොචන් ති. සුරාකමරයපානා අප්පටිවිරතාති පඤ් චවිධාය සුරාය චතුබ් බිධස ්ස ච 
ගමරයස ්ස පානගතො අවිරතා. 

අවිජ්ජානිවුටාති අවිජ් ජාය නිවාරිතා පිහිතා. පියරූපාභිනන්දිකනොති පියරූපං 

සාතරූපං අභිනන් දමානා තුස් සමානා. සාදියන්තීති  ණ් හන් ති. අවිද්දසූති 

අන් ධබාලා. සරජාති සකිගලසරජා. ම ාති මි සදිසා. තස් මිං තස් මිං විසගය 
 ගව වා ගනතීති ගනත් ති, තණ් හාගයතං අධිවචනං. තාය සහ වත් තන් තීති 

සකනත්තිො. 

448. තංපරිසංඑතදකවොචාති )සං. නි. අට් ඨ. 3.4.362) තස් ස කිර එවං අගහොසි 

‘‘කුලපුත් තා පබ් බජන් තා පුත් තදාරඤ් ගචව ජාතරූපරජතඤ් ච පහාගයව 
පබ් බජන් ති, න ච සක් කා යං පහාය පබ් බජිතා තං එගතහි  ාගහතු’’න් ති 

නයග්  ාගහ ඨත් වා එතං ‘‘මා අයයා’’තිආදිවචනං අගවොච. එෙංකසකනතන් ති 
එතං පඤ් චකාමගුණකප් පනං ‘‘අස් සමණධම් ගමො අසකයපුත් තියධම් ගමො’’ති 
එකංගසන ධාගරයයාසි. 

තිණන් ති ගසනාසනච් ඡදනතිණං. පරිකයසිතබ්බන් ති තිණච් ඡදගන වා 
ඉට් ඨකච් ඡදගන වා ග ගහ පලුජ් ජන් ගත ගයහි තං කාරිතං, ගතසං සන් තිකං 
 න් ත් වා ‘‘තුම් ගහහි කාරිතං ගසනාසනං ඔවස් සති, න සක් කා තත් ථ වසිතු’’න් ති 
ආචික් ඛිතබ් බං. මනුස් සා සක් ගකොන් තා කරිස ්සන් ති, අසක් ගකොන් තා ‘‘තුම් ගහ 
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පටුන 

වඩ් ඪකී  ගහත් වා කාරාගපථ, මයං ගත සඤ් ඤාගපස් සාමා’’ති වක් ඛන් ති. එවං 
වුත් ගත කාගරත් වා ගතසං ආචික් ඛිතබ් බං, මනුස ්සා වඩ් ඪකීනං දාතබ් බං 
දස් සන් ති. සගච ආවාසසාමිකා නත් ථි, අඤ ්ගඤසම් පි භික් ඛාචාරවත් ගතන 

ආගරොගචත් වා කාගරතුං වට් ටති. ඉමං සන් ධාය ‘‘පරිගයසිතබ් බ’’න් ති වුත් තං. 

දාරූති ගසනාසගන ග ොපානසිආදීසු පලුජ් ජමාගනසු තදත් ථාය දාරු 

පරිගයසිතබ් බං. සෙටන් ති ගිහිවිකටං වා තාවකාලිකං වා කත් වා සකටං 
පරිගයසිතබ් බං. න ගකවලඤ් ච සකටගමව, අඤ ්ඤම් පි 

වාසිඵරසුකුදාලාදිඋපකරණං එවං පරිගයසිතුං වට් ටති. පුරිකසොති 
හත් ථකම් මවගසන පුරිගසො පරිගයසිතබ් ගබො. යං කඤ් චි හි පුරිසං ‘‘හත් ථකම් මං 
ආවුගසො දස් සසී’’ති වත් වා ‘‘දස් සාමි  න් ගත’’ති වුත් ගත ‘‘ඉමස ්මිං ඉදඤ් චිදඤ් ච 

කගරොහී’’ති යං ඉච් ඡති, තං කාගරතුං වට් ටති. න ත්කවවා ං  ාමණි කෙනචි

පරියාකයනාති ජාතරූපරජතං පනාහං ගකනචිපි කාරගණන පරිගයසිතබ් බන් ති 
න වදාමි. 

449. පාපෙංෙතන් ති අසුන් දරං කතං. 

450. අක ො ඞ්ක ොති තස ්ස පබ් බතස් ස නාමං. 

451. පටිෙච්කචව  ච්කඡයයන් ති යත් ථ තං අධිකරණං වූපසගමතුං භික් ඛූ 

සන් නිපතන් ති, තත් ථ පඨමගමව  ච් ගඡයයං. සම්භාකවසුන් ති පාපුණිංසු. 

452. අකලොණෙං භවිස්සතීති අගලොණකං  ත් තං වා බයඤ් ජනං වා 

 විස ්සති. ආසුතාති සබ් බසම්  ාරසජ් ජිතා. ‘‘අසුත් තා’’ති වා පාගඨො. 

453. උජ්ජවිංසූති නාවං ආරුය් හ පටිගසොගතන  ච් ඡිංසු. පාචීනොති 
පාචීනගදසවාසිගනො. 

454. නනු ත්වං ආවුකසො වුඩ්කඪො වීසතිවස්කසොසීති නනු ත් වං ආවුගසො 
වීසතිවස් ගසො, න නිස ්සයපටිබද් ගධො, කස ්මා තං ගථගරො පණාගමතීති දීගපන් ති. 

 රුනිස්සයං  ණ් ාමාති කිඤ් චාපි මයං මහල් ලකා, එතං පන ගථරං  රුං 
කත් වා වසිස් සාමාති අධිප් පාගයො. 

455. ගමත් තාය රූපාවචරසමාධිමත් ත ාවගතො ‘‘කුල්ලෙවි ාකරනා’’ති 
වුත් තං, ඛුද් දගකන විහාගරනාති අත් ගථො, ඛුද් දකතා චස් ස අ ම් භීර ාවගතොති 
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ආහ ‘‘උත්තානවි ාකරනා’’ති. සුඤ්ඤතාවි ාකරනාති සුඤ් ඤතාමුගඛන 
අධි තඵලසමාපත් තිං සන් ධාය වුත් තං. 

457. සුත්තවිභඞ්ක ති පද ාජනීගය. කතන සද්ධින් ති 

පුගරපටිග්  හිතගලොගණන සද් ධිං. නහිඑත්ථ යාවජීවිෙංතදහපටිග් හිතන් ති 
‘‘කප් පති සිඞ් ගිගලොණකප් ගපො’’ති එත් ථ වුත් තසිඞ් ගිගලොණං සන් ධාය වුත් තං. 
තඤ් හි පුගර පටිග්  ගහත් වා සිඞ් ග න පරිහටං න තදහුපටිග්  හිතං. 

යාවොලෙකමවතදහපටිග් හිතන් ති සිඞ් ගිගලොගණන මිස් ගසත් වා භුඤ් ජිතබ් බං 

අගලොණාමිසං සන් ධාය වුත් තං. උකපොසථසංයුත්කතති උගපොසථපටිසංයුත් ගත, 

උගපොසථක් ඛන් ධගකති වුත් තං ගහොති. අතිසරණං අතිසාගරො, අතික් කගමො. 

විනයස ්ස අතිසාගරො විනයාතිසාකරො. තංපමාණංෙකරොන්තස්සාති දසාය සද් ධිං 
නිසීදගන යං පමාණං වුත් තං, දසාය විනා තං පමාණං කගරොන් තස් ස. 
ගසසගමත් ථ සුවිඤ ්ගඤයයගමව. 

සත් තසතිකක් ඛන් ධකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද්විවග් සඞ්  ාති චූළවග්  මහාවග්  සඞ් ඛාගතහි ද් වීහි වග් ග හි 

සඞ්  හිතා. ද්වාවීසතිපකභදනාති මහාවග් ග  දස, චූළවග් ග  ද් වාදසාති එවං 

ද් වාවීසතිප් පග දා. සාසකනති සත් ථුසාසගන. ගය ඛන් ධකා වුත් තාති 
ගයොගජතබ් බං. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

චූළවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

නගමො තස් ස   වගතො අරහගතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙං 
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පරිවාර-ටීො 

කසොළසම ාවාකරො 

පඤ්ඤත්තිවාරවණ්ණනා 

විසුද්ධපරිවාරස්සාති සබ් බගසො පරිසුද් ධඛීණාසවපරිවාරස් ස. 

ධම්මක්ඛන්ධසරීරස්සාති 

සීලසමාධිපඤ ්ඤාවිමුත් තිවිමුත් තිඤාණදස් සනසඞ් ඛාතධම් මක් ඛන් ධසරීරස ්ස 

සාසගනති සම් බන් ගධො. තස්සාති ‘‘පරිවාගරො’’ති ගයො සඞ්  හං ආරුළ් ගහො, 

තස් ස. පුබ්බා තංනයන් ති පුබ් ගබ ආ තං විනිච් ඡයං. 

1. පකතත් ථපටිනිද් ගදගසො ත-සද් ගදොති තස් ස ‘‘  වතා’’තිආදීහි පගදහි 
සමානාධිකරණ ාගවන වුත් තත් ථස් ස යාය විනයපඤ් ඤත් තියා   වා පකගතො 
අධිකගතො සුපාකගටො ච, තං විනයපඤ් ඤත් තිං සද් ධිං යාචනාය අත් ථ ාගවන 

දස් ගසන් ගතො ‘‘කයො කසො…කප.… විනයපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤකපසී’’ති ආහ. 

තත් ථ විනයපඤ්ඤත්තින් ති විනයභූතං පඤ් ඤත් තිං. 

‘‘ජානතා පස් සතා’’ති ඉගමසං පදානං විනයස් ස අධිකතත් තා තත් ථ 

වුත් තනගයන තාව අත් ථං ගයොගජත් වා ඉදානි සුත් තන් තනගයන දස් ගසන් ගතො 
සතිපි ඤාණදස ්සන-සද් දානං පඤ් ඤාගවවචන ාගව ගතන ගතන විගසගසන 
ගතසං විසයවිගසසපවත් තිදස් සනත් ථං විජ් ජත් තයවගසන 
අභිඤ් ඤානාවරණඤාණවගසන සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණමංසචක් ඛුවගසන 
පටිගවධගදසනාඤාණවගසන ච අත් ථං ගයොගජත් වා දස් ගසන් ගතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. තත් ථ පුබ්කබනිවාසාදීහීති 

පුබ් ගබනිවාසාසවක් ඛයඤාගණහි. පටිකවධපඤ්ඤායාති අරියමග්  පඤ ්ඤාය. 

කදසනාපඤ්ඤාය පස්සතාති ගදගසතබ් බධම් මානං ගදගසතබ් බප් පකාරං 
ගබොධගනය් යපුග්  ලානඤ් ච ආසයානුසයචරිතාධිමුත් තිආදිග දං ධම් මං 

ගදසනාපඤ් ඤාය යාථාවගතො පස් සතා. අර තාති අරීනං, අරානඤ් ච හතත් තා, 

පච් චයාදීනඤ් ච අරහත් තා අරහතා. සම්මාසම්බුද්කධනාති සම් මා සාමඤ් ච 

සච් චානං බුද් ධත් තා සම් මාසම් බුද් ගධන. අථ වා අන් තරායිකධම් ගම ජානතා, 

නියයානිකධම් ගම පස්සතා, කිගලසාරීනං හතත් තා අර තා, සම් මා සාමං 

සබ් බධම් මානං බුද් ධත් තා සම්මාසම්බුද්කධනාති එවං 
චතුගවසාරජ් ජවගසනගපත් ථ ගයොජනා ගවදිතබ් බා. 
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අපිච ඨානාට් ඨානාදිවි ා ං ජානතා, යථාකම් මූපග  සත් ගත පස්සතා, 

සවාසනආසවානං ඡින් නත් තා අර තා, අභිඤ් ගඤයයාදිග ගද ධම් ගම 

අභිඤ් ගඤයයාදිගතො අවිපරීතාවගබොධගතො සම්මාසම්බුද්කධන. අථ වා තීසු 

කාගලසු අප් පටිහතඤාණතාය ජානතා, කායකම් මාදිවගසන තිණ් ණම් පි 

කම් මානං ඤාණානුපරිවත් තිගතො සම් මා කාරිතාය පස්සතා, දවාදීනං 

අ ාවසාධිකාය පහානසම් පදාය අර තා, ඡන් දාදීනං අහානිගහතුභූතාය 

අක් ඛයපටි ානසාධිකාය සබ් බඤ ්ඤුතාය සම්මාසම්බුද්කධනාති එවං 
දසබලඅට් ඨාරසාගවණිකබුද් ධධම් මවගසනපි ගයොජනා කාතබ් බා. 

2. පුච්ඡාවිස්සජ්ජකනති පුච් ඡාය විස් සජ් ජගන. එත්ථාති එතස් මිං 

පුච් ඡාවිස ්සජ් ජගන. මජ්ඣිමකදකසකයව පඤ්ඤත්තීති තස් මිංගයව ගදගස 

යථාවුත් තවත් ථුවීතික් කගම ආපත් තිසම්  වගතො. විනීතෙථාති විනීතවත් ථුකථා, 
අයගමව වා පාගඨො. 

ොකයනපනආපත්තිංආපජ්ජතීති පුබ් බ ාග  ගසවනචිත් තං අඞ්  ං කත් වා 
කායද් වාරසඞ් ඛාතවිඤ් ඤත් තිං ජනයිත් වා පවත් තචිත් තුප් පාදසඞ් ඛාතං ආපත් තිං 
ආපජ් ජති. කිඤ් චාපි හි චිත් ගතන සමුට් ඨාපිතා විඤ් ඤත් ති, තථාපි චිත් ගතන 
අධිප් ගපතස් ස අත් ථස් ස කායවිඤ ්ඤත් තියා සාධිතත් තා ‘‘කායද් වාගරන 

ආපත් තිං ආපජ් ජතී’’ති වුච් චති. ඉමමත්ථං සන්ධායාති ආපන් නාය ආපත් තියා 
අනාපත් ති ාවාපාදනස් ස අසක් කුගණයයතාසඞ් ඛාතමත් ථං සන් ධාය, න 

 ණ් ඩනාදිවූපසමං. 

3. කපොරාණකෙහි ම ාකථකරහීති සීහළදීපවාසීහි මහාගථගරහි. ඨපිතාති 
ගපොත් ථකසඞ්  හාගරොහනකාගල ඨපිතා. චතුත් ථසඞ් ගීතිසදිසා හි 

ගපොත් ථකාගරොහසඞ් ගීති. උ ගතොවි ඞ් ග  ද් වත් තිංස වාරා සුවිඤ් ගඤයයාව. 

සමුට්ඨානසීසවණ්ණනා 

257. සමුට් ඨානකථාය පන කරුණාසීතල ාගවන චන් දසදිසත් තා 

‘‘බුද්ධචන්කද’’ති වුත් තං, කිගලසතිමිරපහානගතො ‘‘බුද්ධාදිච්කච’’ති වුත් තං. 

පිටකෙතීණිකදසයීති යස් මා ගත ගදසයන් ති, තස් මා අඞ් ගිරගසොපි පිටකානි තීණි 

ගදසයි. තානි කතමානීති ආහ ‘‘සුත්තන්ත’’න් තිආදි. ම ාගුණන් ති මහානිසංසං. 

එවංනීයතිසද්ධම්කමො, විනකයොයදිතිට්ඨතීති යදි විනයපරියත් ති අනන් තරහිතා 
තිට් ඨති පවත් තති, එවං සති පටිපත් තිපටිගවධසද් ධම් ගමො නීයති පවත් තති. 

විනයපරියත් ති පන කථං තිට් ඨතීති ආහ ‘‘උභකතොචා’’තිආදි. පරිවාගරන 
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 න් ථිතා තිට් ඨන් තීති ගයොගජතබ් බං. තස්කසව පරිවාරස්සාති තස් මිංගයව 
පරිවාගර. 

නියතෙතන් ති කතනියතං, නියමිතන් ති අත් ගථො. අඤ්කඤහි සද්ධින් ති 

ගසසසික් ඛාපගදහි සද් ධිං. අසම්භින්නසමුට්ඨානානීති අසඞ් කරසමුට් ඨානානි. 

තස්මා සික්කඛති යස් මා විනගය සති සද් ධම් ගමො තිට් ඨති, විනගයො ච 
පරිවාගරන  න් ථිගතො තිට් ඨති, පරිවාගර ච සමුට් ඨානාදීනි දිස් සන් ති, තස් මා 
සික් ගඛයය පරිවාරං, උග්  ණ් ගහයයාති අත් ගථො. 

ආදිම්හි තාව පුරිමනකයති ‘‘ඡන් නං ආපත් තිසමුට් ඨානානං කතිහි 
සමුට් ඨාගනහි සමුට් ඨාතීති එගකන සමුට් ඨාගනන සමුට් ඨාති, කායගතො ච 
චිත් තගතො ච සමුට් ඨාතී’’තිආදිනා )පරි. 187) පඤ ්ඤත් තිවාගර සකිං ආ තනයං 
සන් ධාගයතං වුත් තං. 

258. නානුබන්කධ පවත්තිනින් ති ‘‘යා පන භික් ඛුනී වුට් ඨාපිතං පවත් තිනිං 
ද් ගව වස ්සානි නානුබන් ගධයයා’’ති )පාචි. 1111) වුත් තසික් ඛාපදං. 

270. අෙතන් ති අඤ් ගඤහි අමිස ්සීකතං, නියතසමුට් ඨානන් ති වුත් තං ගහොති. 

අන්තරකපයයාලං 

ෙතිපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

271. කවරං මණතීති රා ාදිගවරං මණති විනාගසති. එතායාති විරතියා. 

නියයානන් ති මග්  ං. ොයපා බ්බියන් ති කායපා බ් බියවගසන පවත් තං 
කායදුච් චරිතං. 

274. සාරණීයාති සරිතබ් බයුත් තා අනුස් සරණාරහා අද් ධාගන 
අතික් කන් ගතපි න සම් මුස ්සිතබ් බා. මිජ් ජති සිනිය් හති එතායාති ගමත් තා, 

මිත් ත ාගවො. ගමත් තා එතස ්ස අත් ථීති කමත්තං කායකම් මං, තං පන යස් මා 

ගමත් තාසහ තචිත් තසමුට් ඨානං, තස් මා වුත් තං ‘‘කමත්තචිත්කතන ෙතං 

ොයෙම්ම’’න් ති. ආවීති පකාසං. පකාස ාගවො ගචත් ථ යං උද් දිස ්ස තං 

කායකම් මං කරීයති, තස් ස සම් මුඛ ාවගතොති ආහ ‘‘සම්මුඛා’’ති. රක ොති 
අපකාසං. අපකාසතා ච යං උද් දිස ්ස තං කම් මං කරීයති, තස් ස 

අපච් චක් ඛ ාවගතොති ආහ ‘‘පරම්මුඛා’’ති. උභකයහීති නවගකහි ගථගරහි ච. 

පියං පියායිතබ් බං කගරොතීති පියෙරකණො.  රුං  රුට් ඨානියං කගරොතීති 
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  424 

පටුන 

 රුෙරකණො. සඞ්  ායාති සඞ්  හවත් ථුවිගසස ාවගතො සබ්රහ් මචාරීනං 

සඞ්  හණත් ථාය. අවිවාදායාති සඞ්  හවත් ථු ාවගතො එව න විවාදාය. සති ච 
අවිවාදගහතුභූතසඞ්  හකත් ගත ගතසං වගසන සබ්රහ් මචාරීනං සමග්   ාගවො 

ග දා ාගවො සිද් ගධොගයවාති ආහ ‘‘සමග් භාවායා’’තිආදි. 

පග් ය්  වචනන් ති ගකවලං ‘‘ගදගවො’’ති අවත් වා ‘‘ගදවත් ගථගරො’’ති 
ගුගණහි ථිර ාවගජොතනං පග්  ණ් හිත් වා උච් චං කත් වා වචනං. 

මමත් තගබොධනවචනං මමායනවචනං. එකන් තතිගරොක් ඛස ්ස මගනොකම් මස ්ස 

සම් මුඛතා නාම විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපනවගසගනව ගහොති, තඤ් ච ගඛො ගලොගක 
කායකම් මන් ති පාකටං පඤ් ඤාතං හත් ථවිකාරාදිං අනාමසිත් වාගයව 

දස් ගසන් ගතො ‘‘නයනානි උම්මීකලත්වා’’තිආදිමාහ. කාමඤ් ගචත් ථ 

ගමත් තාසිගනහසිනිද් ධානං නයනානං උම් මීලනා පසන් ගනන මුගඛන 
ඔගලොකනඤ් ච ගමත් තං කායකම් මගමව, යස් ස පන චිත් තස් ස වගසන 
නයනානං ගමත් තාසිගනහසිනිද් ධතා මුඛස් ස ච පසන් නතා, තං සන් ධාය වුත් තං 

‘‘කමත්තංමකනොෙම්මං නාමා’’ති. 

ඉමානි (දී. නි. අට් ඨ. 2.141; ම. නි. අට් ඨ. 1.492; අ. නි. අට් ඨ. 3.6.11) ච 
ගමත් තකායකම් මාදීනි පාළියං භික් ඛූනං වගසන ආ තානි ගිහීසුපි 
ලබ්  න් තිගයව. භික් ඛූනඤ ්හි ගමත් තචිත් ගතන 

ආචරියුපජ් ඣායවත් තාදිආභිසමාචාරිකධම් මපූරණං ගමත් තං කායකම් මං නාම. 
සබ් බඤ ්ච අනවජ් ජකායකම් මං ආභිසමාචාරිකකම් මන් ගතො ධගමවාති 
ගවදිතබ් බං. ගිහීනං ගචතියවන් දනත් ථාය ගබොධිවන් දනත් ථාය 
සඞ් ඝනිමන් තනත් ථාය  මනං,  ාමං වා පිණ් ඩාය පවිට් ගඨ භික් ඛූ දිස ්වා 
පච් චුග්  මනං, පත් තපටිග්  හණං, ආසනපඤ් ඤාපනං, අනු මනන් ති එවමාදිකං 
ගමත් තං කායකම් මං නාම. භික් ඛූනං ගමත් තචිත් ගතන 

ආචාරපඤ් ඤත් තිසික් ඛාපන කම් මට් ඨානකථන ධම් මගදසනා පරිපුච් ඡන 
අට් ඨකථාකථනවගසන පවත් තියමානං ගතපිටකම් පි බුද් ධවචනං ගමත් තං 
වචීකම් මං නාම. ගිහීනං ‘‘ගචතියවන් දනත් ථාය  ච් ඡාම, ගබොධිවන් දනත් ථාය 
 ච් ඡාම, ධම් මස ්සවනං කරිස් සාම, දීපමාලාපුප් ඵපූජං කරිස් සාම, තීණි සුචරිතානි 
සමාදාය වත් තිස් සාම, සලාක ත් තාදීනි දස් සාම, වස් සාවාසිකං දස් සාම, අජ් ජ 
සඞ් ඝස ්ස චත් තාගරො පච් චගය දස් සාම, සඞ් ඝං නිමන් ගතත් වා ඛාදනීයාදීනි 
සංවිදහථ, ආසනානි පඤ් ඤගපථ, පානීයං උපට් ඨාගපථ, සඞ් ඝං පච් චුග්  න් ත් වා 
ආගනථ, පඤ ්ඤත් තාසගන නිසීදාගපථ, ඡන් දජාතා උස් සාහජාතා ගවයයාවච් චං 
කගරොථා’’තිආදිකථනකාගල ගමත් තං වචීකම් මං නාම. භික් ඛූනං පාගතොව 
උට් ඨාය සරීරපටිජග්  නං ගචතියඞ්  ණවත් තාදීනි ච කත් වා විවිත් තාසගන 
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පටුන 

නිසීදිත් වා ‘‘ඉමස ්මිං විහාගර භික් ඛූ සුඛී ගහොන් තු අගවරා අබයාපජ් ජා’’ති 
චින් තනං ගමත් තං මගනොකම් මං නාම. ගිහීනං ‘‘අයයා සුඛී ගහොන් තු අගවරා 
අබයාපජ් ජා’’ති චින් තනං ගමත් තං මගනොකම් මං නාම. 

ලාභාති චීවරාදගයො ලද් ධපච් චයා. ධම්මිොති කුහනාදිග දං මිච් ඡාජීවං 

වජ් ගජත් වා ධම් ගමන සගමන භික් ඛාචරියවත් ගතන උප් පන් නා. අන්තමකසො 

පත්තපරියාපන්නමත්තම්පීති පච් ඡිමගකොටියා පත් ගත පරියාපන් නං පත් තස ්ස 

අන් ගතො තං ද් වත් තිකටච් ඡුභික් ඛාමත් තම් පි. ගදයයං දක් ඛිගණයයඤ් ච 

අප් පටිවි ත් තං කත් වා භුඤ් ජතීති අප්පටිවිභත්තකභොගී. එත් ථ හි ද් ගව 
පටිවි ත් තානි නාම ආමිසපටිවි ත් තං පුග්  ලපටිවි ත් තඤ් ච. තත් ථ ‘‘එත් තකං 

දස් සාමි, එත් තකං න දස් සාමී’’ති එවං චිත් ගතන වි ජනං ආමිසපටිවිභත්තං 
නාම. ‘‘අසුකස ්ස දස් සාමි, අසුකස ්ස න දස ්සාමී’’ති එවං චිත් ගතන වි ජනං පන 

පුග් ලපටිවිභත්තං නාම. තදු යම් පි අකත් වා ගයො අප් පටිවි ත් තං භුඤ් ජති, අයං 

අප්පටිවිභත්තකභොගී නාම. ගතනාහ ‘‘කනව ආමිසං පටිවිභජිත්වා

භුඤ්ජතී’’තිආදි. අදාතුම්පීති පි-සද් ගදන දාතුම් පි වට් ටතීති දස් ගසති. දානඤ් හි 
නාම න කස් සචි නිවාරිතං, ගතන දුස් සීලස් සපි අත් ථිකස ්ස සති සම්  ගව 

දාතබ් බං, තඤ් ච ගඛො කරුණායනවගසන, න වත් තපූරණවගසන. 

සාරණීයධම් මපූරකස් ස අප් පටිවි ත් තග ොගිතාය ‘‘සබ්කබසං දාතබ්බකමවා’’ති 
වුත් තං. ගිලානාදීනං පන ඔදිස් සකං කත් වා දානං අප් පටිවි ා පක් ඛිකං 
‘‘අසුකස ්ස න දස් සාමී’’ති පටික් ගඛපස් ස අ ාවගතො. බයතිගරකප් පධාගනො හි 

පටිවි ාග ො. ගතනාහ ‘‘ගිලානගිලානුපට්ඨාෙ…කප.… විකචයය දාතුම්පි 

වට්ටතී’’ති. 

සාධාරණකභොගීති එත් ථ සාධාරණග ොගිගනො ඉදං ලක් ඛණං – යං යං පණීතං 
ල ති, තං තං ගනව ලාග න ලා ං නිජිගීසනමුගඛන ගිහීනං ගදති අත් තගනො 
ආජීවසුද් ධිං රක් ඛමාගනො, න අත් තනාව පරිභුඤ් ජති ‘‘මය් හං 
අසාධාරණග ොගිතා මා ගහොතූ’’ති. තං පටිග්  ණ් හන් ගතො ච ‘‘සඞ් ගඝන 
සාධාරණං ගහොතූ’’ති  ගහත් වා ඝණ් ටිං පහරිත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් බං 
සඞ් ඝසන් තකං විය පස් සති. ඉමිනා ච තස් ස ලා ස් ස තීසුපි කාගලසු 
සාධාරණගතො ඨපනං දස් සිතං. ‘‘තං පටිග්  ණ් හන් ගතො ච සඞ් ගඝන සාධාරණං 
ගහොතූ’’ති ඉමිනා පටිග්  හණකාගලො දස් සිගතො, ‘‘ ගහත් වා…ගප.… පස් සතී’’ති 
ඉමිනා පටිග්  හිතකාගලො. තදු යං පන තාදිගසන පුබ් බ ාග න විනා න 
ගහොතීති අත් ථසිද් ගධො පුරිමකාගලො. තයිදම් පි පටිග්  හණගතො පුබ් ගබවස ්ස 
ගහොති ‘‘සඞ් ගඝන සාධාරණං ගහොතූති පටිග්  ගහස් සාමී’’ති, පටිග්  ණ් හන් තස ්ස 
ගහොති ‘‘සඞ් ගඝන සාධාරණං ගහොතූති පටිග්  ණ් හාමී’’ති, පටිග්  ගහත් වා ගහොති 
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පටුන 

‘‘සඞ් ගඝන සාධාරණං ගහොතූති පටිග්  හිතං මයා’’ති එවං තිලක් ඛණසම් පන් නං 
කත් වා ලද් ධලා ං ඔසානලක් ඛණං අවිගකොගපත් වා පරිභුඤ් ජන් ගතො 
සාධාරණග ොගී අප් පටිවි ත් තග ොගී ච ගහොති. 

ඉමං )දී. නි. අට් ඨ. 2.141; ම. නි. අට් ඨ. 1.492; අ. නි. අට් ඨ. 3.6.11) පන 
සාරණීයධම් මං ගකො පූගරති, ගකො න පූගරති? දුස් සීගලො තාව න පූගරති. න හි 

තස් ස සන් තකං සීලවන් ගතො  ණ් හන් ති. පරිසුද් ධසීගලො පන වත් තං 
අඛණ් ගඩන් ගතො පූගරති. තත්රිදං වත් තං – ගයො ඔදිස් සකං කත් වා මාතු වා පිතු වා 
ආචරියුපජ් ඣායාදීනං වා ගදති, ගසො දාතබ් බං ගදතු, සාරණීයධම් ගමො පනස් ස න 
ගහොති, පලිගබොධජග්  නං නාම ගහොති. සාරණීයධම් ගමො හි 
මුත් තපලිගබොධස් ගසව වට් ටති. ගතන පන ඔදිස් සකං ගදන් ගතන 
ගිලානගිලානුපට් ඨාකආ න් තුක මිකානඤ් ගචව නවපබ් බජිතස් ස ච 

සඞ් ඝාටිපත් තග්  හණං අජානන් තස් ස දාතබ් බං. එගතසං දත් වා අවගසසං 
ගථරාසනගතො පට් ඨාය ගථොකං ගථොකං අදත් වා ගයො යත් තකං  ණ් හාති, තස් ස 
තත් තකං දාතබ් බං. අවසිට් ගඨ අසති පුන පිණ් ඩාය චරිත් වා ගථරාසනගතො 
පට් ඨාය යං යං පණීතං, තං තං දත් වා ගසසං භුඤ ්ජිතබ් බං. 

අයං පන සාරණීයධම් ගමො සාරණීයධම් මපූරණවිධිම් හි සුසික් ඛිතාය පරිසාය 
සුපූගරො ගහොති. සුසික් ඛිතාය හි පරිසාය ගයො අඤ් ඤගතො ල ති, ගසො න 
 ණ් හාති. අඤ ්ඤගතො අල න් ගතොපි පමාණයුත් තගමව  ණ් හාති, න අතිගරකං. 
අයඤ් ච පන සාරණීයධම් ගමො එවං පුනප් පුනං පිණ් ඩාය චරිත් වා ලද් ධං ලද් ධං 
ගදන් තස ්සපි ද් වාදසහි වස් ගසහි පූරති, න තගතො ඔරං. සගච හි ද් වාදසගමපි 
වස් ගස සාරණීයධම් මපූරගකො පිණ් ඩපාතපූරං පත් තං ආසනසාලායං ඨගපත් වා 
නහායිතුං  ච් ඡති, සඞ් ඝත් ගථගරො ච ‘‘කස ්ගසගසො පත් ගතො’’ති වත් වා 
‘‘සාරණීයධම් මපූරකස් සා’’ති වුත් ගත ‘‘ආහරථ න’’න් ති සබ් බං පිණ් ඩපාතං 
විචාගරත් වා භුඤ් ජිත් වාව රිත් තපත් තං ඨගපති. අථ ගසො භික් ඛු රිත් තපත් තං 
දිස ්වා ‘‘මය් හං අනවගසගසත් වාව පරිභුඤ් ජිංසූ’’ති ගදොමනස ්සං උප් පාගදති, 

සාරණීයධම් ගමො භිජ් ජති, පුන ද් වාදස වස් සානි පූගරතබ් ගබො ගහොති. 
තිත් ථියපරිවාසසදිගසො ගහස, සකිං ඛණ් ගඩ ජාගත පුන පූගරතබ් ගබොව. ගයො පන 
‘‘ලා ා වත ගම, සුලද් ධං වත ගම, යස් ස ගම පත් ත තං අනාපුච් ඡාව 
සබ්රහ් මචාරිගනො පරිභුඤ් ජන් තී’’ති ගසොමනස් සං ජගනති, තස් ස පුණ් ගණො නාම 
ගහොති. 

එවං පූරිතසාරණීයධම් මස ්ස පන ගනව ඉස් සා, න මච් ඡරියං ගහොති, 

මනුස් සානං පිගයො ගහොති සුල පච් චගයො, පත් ත තමස් ස දියයමානම් පි න ඛීයති, 
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පටුන 

 ාජනීය ණ් ඩට් ඨාගන අග්   ණ් ඩං ල ති,  ගය වා ඡාතගක වා සම් පත් ගත 
ගදවතා උස් සුක් කං ආපජ් ජන් ති. 

තත්රිමානි වත් ථූනි – ගලණගිරිවාසී තිස් සත් ගථගරො කිර මහාඛීර ාමං 
උපනිස ්සාය වසති. පඤ් ඤාසමත් තා ගථරා නා දීපං ගචතියවන් දනත් ථාය 
 ච් ඡන් තා ඛීර ාගම පිණ් ඩාය චරිත් වා කිඤ් චි අලද් ධා නික් ඛමිංසු. ගථගරො 
පවිසන් ගතො ගත දිස් වා පුච් ඡි ‘‘ලද් ධං,  න් ගත’’ති. විචරිම් හ, ආවුගසොති. ගසො 
අලද් ධ ාවං ඤත් වා ආහ ‘‘ න් ගත, යාවාහං ආ ච් ඡාමි, තාව ඉගධව ගහොථා’’ති. 

මයං, ආවුගසො, පඤ ්ඤාස ජනා පත් තගතමනමත් තම් පි න ලභිම් හාති.  න් ගත, 

ගනවාසිකා නාම පටිබලා ගහොන් ති, අල න් තාපි භික් ඛාචාරමග්  ස ා ං 
ජානන් තීති. ගථරා ආ මිංසු. ගථගරො  ාමං පාවිසි. ධුරග ගහගයව මහාඋපාසිකා 
ඛීර ත් තං සජ් ගජත් වා ගථරං ඔගලොකයමානා ඨිතා ගථරස් ස ද් වාරං 
සම් පත් තස් ගසව පත් තං පූගරත් වා අදාසි. ගසො තං ආදාය ගථරානං සන් තිකං 
 න් ත් වා ‘‘ ණ් හථ,  න් ගත’’ති සඞ් ඝත් ගථරං ආහ. ගථගරො ‘‘අම් ගහහි 
එත් තගකහි කිඤ් චි න ලද් ධං, අයං සීඝගමව  ගහත් වා ආ ගතො, කිං නු ගඛො’’ති 
ගසසානං මුඛං ඔගලොගකසි. ගථගරො ඔගලොකනාකාගරගනව ඤත් වා ‘‘ න් ගත, 

ධම් ගමන සගමන ලද් ගධො පිණ් ඩපාගතො, නික් කුක් කුච් චා  ණ් හථා’’තිආදිගතො 
පට් ඨාය සබ් ගබසං යාවදත් ථං දත් වා අත් තනාපි යාවදත් ථං භුඤ් ජි. අථ නං 
 ත් තකිච් චාවසාගන ගථරා පුච් ඡිංසු ‘‘කදා, ආවුගසො, ගලොකුත් තරධම් මං 
පටිවිජ් ඣී’’ති? නත් ථි ගම,  න් ගත, ගලොකුත් තරධම් ගමොති. ඣානලාභීසි 
ආවුගසොති? එතම් පි ගම,  න් ගත, නත් ථීති. නනු, ආවුගසො, පාටිහාරියන් ති? 

සාරණීයධම් ගමො ගම,  න් ගත, පූරිගතො, තස් ස ගම පූරිතකාලගතො පට් ඨාය 
සගචපි භික් ඛුසතසහස් සං ගහොති, පත් ත තං න ඛීයතීති. සාධු සාධු සප් පුරිස 

අනුච් ඡවිකමිදං තුය් හන් ති. ඉදං තාව පත්ත තංනඛීයතීති එත් ථ වත් ථු. 

අයගමව පන ගථගරො ගචතියපබ් බගත ගිරි ණ් ඩමහාපූජාය දානට් ඨානං 
 න් ත් වා ‘‘ඉමස ්මිං දාගන කිං වර ණ් ඩ’’න් ති පුච් ඡි. ද් ගව සාටකා,  න් ගතති. 
එගත මය් හං පාපුණිස් සන් තීති. තං සුත් වා අමච් ගචො රඤ් ගඤො ආගරොගචසි 
‘‘එගකො දහගරො එවං වදතී’’ති. ‘‘දහරස ්ස එවං චිත් තං, මහාගථරානං පන සුඛුමා 
සාටකා වට් ටන් තී’’ති වත් වා ‘‘මහාගථරානං දස් සාමී’’ති ඨගපසි. තස් ස 

භික් ඛුසඞ් ගඝ පටිපාටියා ඨිගත ගදන් තස් ස මත් ථගක ඨපිතාපි ගත සාටකා හත් ථං 
නාගරොහන් ති, අඤ ්ගඤව ආගරොහන් ති. දහරස් ස දානකාගල පන හත් ථං 
ආරුළ ්හා. ගසො තස් ස හත් ගථ ඨගපත් වා අමච් චස ්ස මුඛං ඔගලොගකත් වා දහරං 
නිසීදාගපත් වා දානං දත් වා සඞ් ඝං විස් සජ් ගජත් වා දහරස් ස සන් තිගක නිසීදිත් වා 
‘‘ න් ගත, ඉමං ධම් මං කදා පටිවිජ් ඣිත් ථා’’ති ආහ. ගසො පරියාගයනපි අසන් තං 
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අවදන් ගතො ‘‘නත් ථි මය් හං, මහාරාජ, ගලොකුත් තරධම් ගමො’’ති ආහ. නනු, 

 න් ගත, පුබ් ගබව අවචුත් ථාති. ආම මහාරාජ, සාරණීයධම් මපූරගකො අහං, තස් ස 
ගම ධම් මස් ස පූරිතකාලගතො පට් ඨාය  ාජනීයට් ඨාගන අග්   ණ් ඩං 
පාපුණාතීති. ‘‘සාධු සාධු  න් ගත, අනුච් ඡවිකමිදං තුම් හාක’’න් ති වන් දිත් වා 

පක් කාමි. ඉදං භාජනීයට්ඨාකන අග් භණ්ඩංපාපුණාතීති එත් ථ වත් ථු. 

චණ් ඩාලතිස ්ස ගයන පන  ාතර ාමවාසිගනො නා ත් ගථරියා 
අනාගරොගචත් වාව පලායිංසු. ගථරී පච් චූසසමගය ‘‘අති විය අප් පනිග් ගඝොගසො 
 ාගමො, උපධාගරථ තාවා’’ති දහරභික් ඛුනිගයො ආහ. තා  න් ත් වා සබ් ගබසං 
 ත ාවං ඤත් වා ආ ම් ම ගථරියා ආගරොගචසුං. සා සුත් වා ‘‘මා තුම් ගහ ගතසං 
 ත ාවං චින් තයිත් ථ, අත් තගනො 
උද් ගදසපරිපුච් ඡාගයොනිගසොමනසිකාගරසුගයව ගයො ං කගරොථා’’ති වත් වා 
භික් ඛාචාරගවලායං පාරුපිත් වා අත් තද් වාදසමා  ාමද් වාගර නිගරොධමූගල 
අට් ඨාසි. රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගදවතා ද් වාදසන් නම් පි භික් ඛුනීනං පිණ් ඩපාතං 
දත් වා ‘‘අගයය අඤ් ඤත් ථ මා  ච් ඡථ, නිච් චං ඉගධව එථා’’ති ආහ. ගථරියා පන 
කනිට් ඨ ාතා නා ත් ගථගරො නාම අත් ථි, ගසො ‘‘මහන් තං  යං, න සක් කා 
යාගපතුං, පරතීරං  මිස් සාමී’’ති අත් තද් වාදසගමො අත් තගනො වසනට් ඨානා 
නික් ඛන් ගතො ‘‘ගථරිං දිස ්වා  මිස් සාමී’’ති  ාතර ාමං ආ ගතො. ගථරී ‘‘ගථරා 
ආ තා’’ති සුත් වා ගතසං සන් තිකං  න් ත් වා ‘‘කිං අයයා’’ති පුච් ඡි. ගසො තං 
පවත් තිං ආචික් ඛි. සා ‘‘අජ් ජ එකදිවසං විහාගර වසිත් වා ස ්ගවව  මිස් සථා’’ති 
ආහ. ගථරා විහාරං ආ මංසු. 

ගථරී පුනදිවගස රුක් ඛමූගල පිණ් ඩාය චරිත් වා ගථරං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘ඉමං 
පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජථා’’ති ආහ. ගථගරො ‘‘වට් ටිස ්සති ගථරී’’ති වත් වා තුණ් හී 

අට් ඨාසි. ධම් මිගකො තාත පිණ් ඩපාගතො, කුක් කුච් චං අකත් වා පරිභුඤ් ජථාති. 
වට් ටිස ්සති ගථරීති. සා පත් තං  ගහත් වා ආකාගස ඛිපි. පත් ගතො ආකාගස 
අට් ඨාසි. ගථගරො ‘‘සත් තතාලමත් ගත ඨිතම් පි භික් ඛුනී ත් තගමව ගථරී’’ති 
වත් වා ‘‘ යං නාම සබ් බකාලං න ගහොති,  ගය වූපසන් ගත අරියවංසං 
කථයමාගනො ‘ග ො පිණ් ඩපාතික භික් ඛුනී ත් තං භුඤ් ජිත් වා වීතිනාමයිත් ථා’ති 
චිත් ගතන අනුවදියමාගනො සන් ථම් භිතුං න සක් ඛිස ්සාමි, අප් පමත් තා ගහොථ 
ගථරිගයො’’ති මග්  ං ආරුහි. රුක් ඛගදවතාපි ‘‘සගච ගථගරො ගථරියා හත් ථගතො 
පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජිස් සති, න නං නිවත් ගතස් සාමි, සගච න පරිභුඤ් ජිස් සති, 

නිවත් ගතස් සාමී’’ති චින් තයමානා ඨත් වා ගථරස ්ස  මනං දිස් වා රුක් ඛා ඔරුය් හ 
‘‘පත් තං,  න් ගත, ගදථා’’ති පත් තං  ගහත් වා ගථරං රුක් ඛමූලංගයව ආගනත් වා 
ආසනං පඤ ්ඤගපත් වා පිණ් ඩපාතං දත් වා කත ත් තකිච් චං පටිඤ ්ඤං 
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  429 

පටුන 

කාගරත් වා ද් වාදස භික් ඛුනිගයො ද් වාදස ච භික් ඛූ සත් ත වස් සානි උපට් ඨහි. ඉදං 

කදවතාඋස්සුක්ෙං ආපජ්ජන්තීති එත් ථ වත් ථු. තත්ර හි ගථරී සාරණීයධම් මපූරිකා 
අගහොසි. 

නත් ථි එගතසං ඛණ් ඩන් ති අඛණ්ඩානි, තං පන ගනසං ඛණ් ඩං දස් ගසතුං 

‘‘යස්සා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ උපසම් පන් නසීලානං උද් ගදසක් කගමන 

ආදිඅන් තා ගවදිතබ් බා. ගතනාහ ‘‘සත්තසූ’’තිආදි. අනුපසම් පන් නසීලානං පන 

සමාදානක් කගමනපි ආදිඅන් තා ලබ්  න් ති. පරියන්කත ඡින්නසාටකෙො වියාති 

වත් ථන් ගත දසන් ගත වා ඡින් නවත් ථං විය. විසදිසුදාහරණඤ් ගචතං 

‘‘අඛණ් ඩානී’’ති ඉමස් ස අධිකතත් තා. එවං ගසසානිපි උදාහරණානි. ඛණ්ඩන් ති 

ඛණ් ඩවන් තං, ඛණ් ඩිතං වා. ඡිද්දන් තිආදීසුපි එගසව නගයො. විස ා වණ් ගණන 
 ාවී වියාති සම් බන් ගධො. විස ා වණ් ගණන උපඩ් ඪං තතිය ා ං වා 

සම් භින් නවණ් ණං සබලං, විස ා වණ් ගණගහව පන බින් දූහි අන් තරන් තරා 

විමිස ්සං ෙම්මාසං. අයං ඉගමසං විගසගසො. 

භුජිස්සභාවෙරණකතොති තණ් හාදාසබයගතො ගමොගචත් වා 
භුජිස ්ස ාවකරණගතො. සීලස් ස ච තණ් හාදාසබයගතො ගමොචනං 
විවට් ටූපනිස ්සය ාවාපාදනං, ගතනස ්ස විවට් ටූපනිස ්සයතා දස් සිතා. 

‘‘භුජිස ්ස ාවකරණගතො’’ති ච ඉමිනා භුජිස් සකරානි භුජිස්සානීති 
උත් තරපදගලොගපනායං නිද් ගදගසොති දස් ගසති. යස් මා ච තංසමඞ් ගීපුග්  ගලො 
ගසරී සයංවසී භුජිස් ගසො නාම ගහොති, තස් මාපි භුජිස් සානි. සුපරිසුද් ධ ාගවන 

පාසංසත් තා විඤ්ඤුපසත්ථානි. අවිඤ් ඤූනං පසංසාය අප් පමාණ ාවගතො 

විඤ ්ඤූ හණං කතං. තණ් ාදිට්ඨීහි අපරාමට්ඨත්තාති ‘‘ඉමිනාහං සීගලන 
ගදගවො වා  විස් සාමි ගදවඤ් ඤතගරො වා’’ති තණ් හාපරාමාගසන ‘‘ඉමිනාහං 
සීගලන ගදගවො හුත් වා තත් ථ නිච් ගචො ධුගවො සස් සගතො  විස ්සාමී’’ති 
දිට් ඨිපරාමාගසන ච අපරාමට් ඨත් තා. අථ වා ‘‘අයං ගත සීගලසු දාගසො’’ති චතූසු 
විපත් තීසු යං වා තං වා විපත් තිං දස් ගසත් වා ‘‘ඉමං නාම ත් වං 
ආපන් නපුබ් ගබො’’ති ගකනචි පරාමට් ඨුං අනුද් ධංගසතුං අසක් කුගණයයත් තා 

අපරාමට්ඨානීති එවගමත් ථ අත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. සීලං නාම 

අවිප් පටිසාරාදිපාරම් පරිගයන යාවගදව සමාධිසම් පාදනත් ථන් ති ආහ 

‘‘සමාධිසංවත්තනිොනී’’ති. සමාධිසංවත් තනප් පගයොජනානි 

සමාධිසංවත්තනිොනි. 

සමාන ාගවො සාමඤ් ඤං, පරිපුණ් ණචතුපාරිසුද් ධි ාගවන මජ් ගඣ 
භින් නසුවණ් ණස ්ස විය ග දා ාවගතො සීගලන සාමඤ් ඤං සීලසාමඤ් ඤං, තං 
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 ගතො උප ගතොති සීලසාමඤ්ඤ කතො. ගතනාහ ‘‘සමානභාවූප තසීකලො’’ති, 

සීලසම් පත් තියා සමාන ාවං උප තසීගලො ස ා වුත් තිගකොති අත් ගථො. 
ගසොතාපන් නාදීනඤ් හි සීලං සමුද් දන් තගරපි ගදවගලොගකපි වසන් තානං 
අඤ ්ගඤසං ගසොතාපන් නාදීනං සීගලන සමානගමව ගහොති, නත් ථි මග්  සීගල 
නානත් තං. කාමඤ් හි පුථුජ් ජනානම් පි චතුපාරිසුද් ධිසීගල නානත් තං න සියා, තං 
පන න එකන් තිකන් ති ඉධ නාධිප් ගපතං, මග්  සීලං පන එකන් තිකං 

නියත ාවගතොති තගමව සන් ධාය ‘‘යානිතානිසීලානී’’තිආදි වුත් තං. 

යායන් ති යා අයං මය් හඤ ්ගචව තුම් හාකඤ් ච පච් චක් ඛභූතා. දිට්ඨීති 

මග්  සම් මාදිට් ඨි. නිද්කදොසාති නිද් ධුතගදොසා, සමුච් ඡින් නරා ාදිපාපධම් මාති 

අත් ගථො. නියයාතීති වට් ටදුක් ඛගතො නිස ්සරති නි ච් ඡති. සයං නියන් තීගයව හි 
තංමග්  සමඞ් ගීපුග්  ලං වට් ටදුක් ඛගතො නියයාගපතීති වුච් චති. යා සත් ථු 

අනුසිට් ඨි, තං කගරොතීති තක්ෙකරො, තස ්ස, යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජනකස ්සාති 

අත් ගථො. දිට්ඨිසාමඤ්ඤ කතොති සච් චසම් පටිගවගධන සමානදිට් ඨි ාවං 
උප ගතො. 

කතිපුච් ඡාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඡආපත්තිසමුට්ඨානවාරෙථාවණ්ණනා 

276. පඨකමන ආපත්තිසමුට්ඨාකනනාතිආදි සබ් බං 
උද් ගදසනිද් ගදසාදිවගසන පවත් තපාළිං අනුසාගරගනව සක් කා විඤ් ඤාතුං. 

සමථකභදං 

අධිෙරණපරියායවාරෙථාවණ්ණනා 

293. කලොකභො පුබ්බඞ් කමොතිආදීසු පන ගලො ගහතු විවදනගතො ‘‘ගලොග ො 

පුබ් බඞ්  ගමො’’ති වුත් තං. එවං ගසගසසුපි. ඨානානීති කාරණානි. තිට් ඨන් ති 

එත් ථාති ඨානං. ගක තිට් ඨන් ති? විවාදාධිකරණාදගයො. වසන් ති එත් ථාති වත්ථු. 

 වන් ති එත් ථාති භූමි. කුසලාකුසලාබයාකතචිත් තසමඞ් ගිගනො විවදනගතො ‘‘නව

ක තූ’’ති වුත් තං. ද්වාදස මූලානීති ‘‘ගකොධගනො ගහොති උපනාහී’’තිආදීනි 
ද් වාදස මූලානි. 

294-295. ඉමාගනව ද් වාදස කායවාචාහි සද් ධිං ‘‘චුද්දසමූලානී’’ති වුත් තානි. 

සත්ත ආපත්තික්ඛන්ධා ඨානානීති එත් ථ ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 
පටිච් ඡාගදන් තස ්ස යා ආපත් ති, තස් සා පුබ් ගබ ආපන් නා ආපත් තිගයො ඨානානීති 
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ගවදිතබ් බං. ‘‘නත් ථි ආපත් තාධිකරණං කුසල’’න් ති වචනගතො 
ආපත් තාධිකරගණ අකුසලාබයාකතවගසන ඡ ගහතූ වුත් තා. කුසලචිත් තං පන 
අඞ්  ං ගහොති, න ගහතු. 

296. චත්තාරි ෙම්මානි ඨානානීති එත් ථ ‘‘එවං කත් තබ් බ’’න් ති 

ඉතිකත් තබ් බතාදස් සනවගසන පවත් තපාළි ෙම්මං නාම, යථාඨිතපාළිවගසන 

කගරොන් තානං කිරියා කිච්චාධිෙරණං නාම. 
ඤත් තිඤත් තිදුතියඤත් තිචතුත් ථකම් මානි ඤත් තිගතො ජායන් ති, 

අපගලොකනකම් මං අපගලොකනගතොවාති ආහ ‘‘ඤත්තිකතොවාඅපකලොෙනකතො

වා’’ති. කිච් චාධිකරණං එගකන සමගථන සම්මති, සම් පජ් ජතීති අත් ගථො. ගතහි 
සගමතබ් බත් තා ‘‘විවාදාධිකරණස් ස සාධාරණා’’ති වුත් තං. 

තබ්භාගියවාරෙථාවණ්ණනා 

298. විවාදාධිෙරණස්ස තබ්භාගියාති විවාදාධිකරණස් ස වූපසමගතො 
තප් පක් ඛිකා. 

සමථාසමථස්සසාධාරණවාරෙථාවණ්ණනා 

299. එකං අධිකරණං සබ් ගබ සමථා එකගතො හුත් වා සගමතුං සක් ගකොන් ති 

න සක් ගකොන් තීති පුච් ඡන් ගතො ‘‘සමථා සමථස්ස සාධාරණා, සමථා සමථස්ස

අසාධාරණා’’ති ආහ. ගයභුයයසිකාය සමනං සම් මුඛාවිනයං විනා න ගහොතීති 

ආහ ‘‘කයභුයයසිො සම්මුඛාවිනයස්ස සාධාරණා’’ති. සතිවිනයාදීහි සමනස් ස 

ගයභුයයසිකාය කිච් චං නත් ථීති ආහ ‘‘සතිවිනයස්ස…කප.… අසාධාරණා’’ති. 
එවං ගසගසසුපි. තබ්  ාගියවාගරපි එගසව නගයො. 

විනයවාරෙථාවණ්ණනා 

302. සබ් ගබසම් පි සමථානං විනයපරියාගයො ලබ්  තීති ‘‘විනකයො 

සම්මුඛාවිනකයො’’තිආදිනා විනයවාගරො උද් ධගටො. සියා න සම්මුඛාවිනකයොති 
එත් ථ සම් මුඛාවිනයං ඨගපත් වා සතිවිනයාදගයො ගසසසමථා අධිප් ගපතා. එස 
නගයො ගසගසසුපි. 

කුසලවාරෙථාවණ්ණනා 

303. සඞ් ඝස ්ස සම් මුඛා පටිඤ් ඤාගත තං පටිජානනං සඞ් ඝසම් මුඛතා නාම. 

තස් ස පටිජානනචිත් තං සන් ධාය ‘‘සම්මුඛාවිනකයොකුසකලො’’තිආදි වුත් තන් ති 

වදන් ති. නත්ථි සම්මුඛාවිනකයො අකුසකලොති ධම් මවිනයපුග්  ලසම් මුඛතාහි 
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තිවඞ් ගිගකො සම් මුඛාවිනගයො එගතහි විනා නත් ථි. තත් ථ කුසලචිත් ගතහි 
කරණකාගල කුසගලො, අරහන් ගතහි කරණකාගල අබයාකගතො. එගතසං 
සඞ් ඝසම් මුඛතාදීනං අකුසලපටිපක් ඛත් තා අකුසලස් ස සම්  ගවො නත් ථි, තස් මා 
‘‘නත් ථි සම් මුඛාවිනගයො අකුසගලො’’ති වුත් තං. ‘‘ගයභුයයසිකා අධම් මවාදීහි 
වූපසමනකාගල, ධම් මවාදීනම් පි අධම් මවාදිම් හි සලාකග්  ාහාපගක ජාගත 
අකුසලා. සතිවිනගයො අනරහගතො සඤ් චිච් ච සතිවිනයදාගන අකුසගලො. 
අමූළ ්හවිනගයො අනුම් මත් තකස ්ස දාගන, පටිඤ ්ඤාතකරණං මූළ් හස් ස 
අජානගතො පටිඤ් ඤාය කරගණ, තස් සපාපියසිකා සුද් ධස් ස කරගණ, 

තිණවත් ථාරකං මහාකලගහ සඤ් චිච් ච කරගණ ච අකුසලං. සබ් බත් ථ අරහගතො 

වගසගනව අබයාකත’’න් ති සබ් බගමතං  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. 

සමථවාරවිස්සජ්ජනාවාරෙථාවණ්ණනා 

304-305. යත්ථකයභුයයසිොලබ්භති, තත්ථසම්මුඛාවිනකයො ලබ්භතීතිආදි 

පුච් ඡා. යස්මිං සමකය සම්මුඛාවිනකයන චාතිආදි තස් සා විස ්සජ් ජනං, යස් මිං 
සමගය සම් මුඛාවිනගයන ච ගයභුයයසිකාය ච අධිකරණං වූපසම් මති, තස් මිං 
සමගය යත් ථ ගයභුයයසිකා ලබ්  ති, තත් ථ සම් මුඛාවිනගයො ලබ්  තීති එවං 

සබ් බත් ථ සම් බන් ගධො. යත්ථ පටිඤ්ඤාතෙරණං ලබ්භති, තත්ථ

සම්මුඛාවිනකයොලබ්භතීති එත් ථ එකං වා ද් ගව වා බහූ වා භික් ඛූ ‘‘ඉමං නාම 
ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’’ති පුච් ඡිගත සති ‘‘ආමා’’ති පටිජානගන ද් ගවපි 

පටිඤ ්ඤාතකරණසම් මුඛාවිනයා ලබ්  න් ති. තත් ථ ‘‘සඞ් ඝසම් මුඛතා 
ධම් මවිනයපුග්  ලසම් මුඛතා’’ති එවං වුත් තසම් මුඛාවිනගය සඞ් ඝස් ස පුරගතො 
පටිඤ ්ඤාතං ගච, සඞ් ඝසම් මුඛතා. තත් ගථව ගදසිතං ගච, 

ධම් මවිනයසම් මුඛතාගයොපි ලද් ධා ගහොන් ති. අථ විවදන් තා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
පටිජානන් ති ගච, පුග්  ලසම් මුඛතා. තස් ගසව සන් තිගක ගදසිතං ගච, 

ධම් මවිනයසම් මුඛතාගයොපි ලද් ධා ගහොන් ති. එකස ්ගසව වා එකස් ස සන් තිගක 

ආපත් තිගදසනකාගල ‘‘පස් සසි, පස් සාමී’’ති වුත් ගත තත් ථ 

ධම් මවිනයපුග්  ලසම් මුඛතාසඤ් ඤිගතො සම් මුඛාවිනගයො ච 
පටිඤ ්ඤාතකරණඤ් ච ලද් ධං ගහොති. 

සංසට්ඨවාරෙථාවණ්ණනා 

306. අධිකරණානං වූපසගමොව සමකථො නාම, තස් මා අධිකරගණන විනා 

සමථා නත් ථීති ආහ ‘‘මා ක වන්තිස්ස වචනීකයො…කප.… විනිබ්භුජිත්වා

නානාෙරණං පඤ්ඤාකපතු’’න් ති. 
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සමථාධිෙරණවාරෙථාවණ්ණනා 

309-310. සමථා සමකථහි සම්මන්තීතිආදි පුච් ඡා. සියා සමථා සමකථහි

සම්මන්තීතිආදි විස් සජ් ජනං. තත් ථ සමථා සමකථහි සම්මන්තීති එත් ථ 

සම්මන්තීති සම් පජ් ජන් ති, අධිකරණා වා පන සම් මන් ති වූපසමං  ච් ඡන් ති, 

තස් මා කයභුයයසිොසම්මුඛාවිනකයනසම්මතීති එත් ථ සම් මුඛාවිනගයන සද් ධිං 
ගයභුයයසිකා සම් පජ් ජති, න සතිවිනයාදීහි සද් ධිං ගතසං තස් සා 
අනුපකාරත් තාති එවමත් ගථො දට් ඨබ් ගබො. 

311. ‘‘සම් මුඛාවිනගයො විවාදාධිකරගණන සම් මතී’’ති පාගඨො. 
‘‘සම් මුඛාවිනගයො න ගකනචි සම් මතී’’ති හි අවසාගන වුත් තත් තා 
සම් මුඛාවිනගයො සයං සමගථන වා අධිකරගණන වා සගමතබ් ගබො න ගහොති. 

313. විවාදාධිෙරණං…කප.… කිච්චාධිෙරකණනසම්මතීති එත් ථ ‘‘සුණාතු 
ගම  න් ගත …ගප.… පඨමං සලාකං නික් ඛිපාමී’’ති එවං විවාදාධිකරණං 
කිච් චාධිකරගණන සම් මතීති දට් ඨබ් බං. 

සමුට්ඨාපනවාරෙථාවණ්ණනා 

314. විවාදාධිෙරණං න ෙතමං අධිෙරණං සමුට්ඨාකපතීති ‘‘නායං 
ධම් ගමො’’ති වුත් තමත් ගතගනව කිඤ් චි අධිකරණං න සමුට් ඨාගපතීති අත් ගථො. 

භජතිවාරෙථාවණ්ණනා 

318-9. ෙතමං අධිෙරණං පරියාපන්නන් ති කතමාධිකරණපරියාපන් නං, 

අයගමව වා පාගඨො. විවාදාධිෙරණංවිවාදාධිෙරණංභජතීති පඨමුප් පන් නවිවාදං 

පච් ඡා උප් පන් ගනො  ජති. විවාදාධිෙරණංද්කවසමකථභජතීති ‘‘මං වූපසගමතුං 

සමත් ථා තුම් ගහ’’ති වදන් තං විය  ජති. ද්වීහි සමකථහිසඞ් හිතන් ති ‘‘මයං තං 
වූපසගමස ්සාමා’’ති වදන් ගතහි විය ද් වීහි සමගථහි සඞ්  හිතං. 

ඛන්ධෙපුච්ඡාවාකරො 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

320. නිදාකනන ච නිද්කදකසන ච සද්ධින් ති එත් ථ නිදාකනනාති 

සික් ඛාපදපඤ් ඤත් තිගදසසඞ් ඛාගතන නිදාගනන. නිද්කදකසනාති 
පුග්  ලාදිනිද් ගදගසන. උ ගයනපි තස් ස තස් ස සික් ඛාපදස් ස වත් ථු දස් සිතං, 

තස් මා වත් ථුනා සද් ධිං ඛන් ධකං පුච් ඡිස ්සාමීති අයගමත් ථ අත් ගථො. තත්ථාති 

තස් මිං උපසම් පදක් ඛන් ධගක. උත්තමානි පදානි වුත්තානීති ‘‘න, භික් ඛගව, 
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ඌනවීසතිවස් ගසො පුග්  ගලො උපසම් පාගදතබ් ගබො’’තිආදිනා )මහාව. 99, 124) 

නගයන උත් තමපදානි වුත් තානි. චම්මසංයුත්කතති චම් මක් ඛන් ධගක. 
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එකුත්තරිෙනකයො 

එෙෙවාරවණ්ණනා 

321. මූලවිසුද්ධියා අන්තරාපත්තීති අන් තරාපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 

මූලායපටිකස ්සනං කත් වා ඨිගතන ආපන් නා. ‘‘අග්ඝවිසුද්ධියාඅන්තරාපත්තීති 

සම් බහුලා ආපත් තිගයො ආපජ් ජිත් වා තාසු සබ් බචිරපටිච් ඡන් නවගසන 

අග් ඝසගමොධානං  ගහත් වා වසන් ගතන ආපන් නාපත් තී’’ති  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. සඋස්සාක කනව චිත්කතනාති ‘‘පුනපි ආපජ් ජිස් සාමී’’ති 

සඋස් සාගහගනව චිත් ගතන. භික් ඛුනීනං අට් ඨවත් ථුකාය වගසන ගචතං වුත් තං. 

ගතගනවාහ ‘‘අට්ඨකම වත්ථුස්මිං භික්ඛුනියා පාරාජිෙකමව ක ොතී’’ති. 

‘‘ධම්මිෙස්ස පටිස්සවස්ස අසච්චාපකන’’ති වුත් තත් තා අධම් මිකපටිස් සවස ්ස 
විසංවාගද දුක් කටං න ගහොති. ‘‘තුම් ගහ විබ්  මථා’’ති හි වුත් ගත සුද් ධචිත් ගතො 
‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා සගච න විබ්  මති, අනාපත් ති. එවං සබ් බත් ථ. 

පඤ්චදසසු ධම්කමසූති ‘‘කාගලන වක් ඛාමි, ගනො අකාගලනා’’තිආදිනා 

වුත් තපඤ ්චදසධම් ගමසු. ආපත් තිං ආපජ් ජිතුං  බ් බතාය භබ්බාපත්තිො. 

එකකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුෙවාරවණ්ණනා 

322. දුගකසු නිද කනති ආතගප අතිචිරං ඨගපත් වා නිදහගන. වත් ථුස ා ං 

ගදගසන් ගතො කදකසන්කතොආපජ්ජති, ආපන් නං ආපත් තිං න ගදගසස් සාමීති ධුරං 

නික් ඛිපන් ගතො න කදකසන්කතො ආපජ්ජති. ගරොමජනපගද ජාතං කරොමෙං.

පක්ොලෙන් ති යවක් ඛාරං. අනුඤ් ඤාතගලොණත් තා ගලොණානිපි දුගකසු 
වුත් තානි. 

දුකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තිෙවාරවණ්ණනා 

323. තිගකසු වචීසම්පයුත්තං ොයකිරියං ෙත්වාති කාගයන නිපච් චකාරං 

කත් වා. මුඛාලම්බරෙරණාදිකභකදොති මුඛග රිවාදනාදිප් පග ගදො. යස් ස 

සික් ඛාපදස් ස වීතික් කගම කායසමුට් ඨානා ආපත් තිගයො, තං කායද් වාගර 

පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදං. උපඝාකතතීති විනාගසති. න ආදාතබ්බන් ති ‘‘ඉමස ්මා 
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විහාරා පරම් පි මා නික් ඛම, විනයධරානං වා සන් තිකං ආ ච් ඡ විනිච් ඡයං 
දාතු’’න් ති වුත් ගත තස් ස වචනං න  ගහතබ් බන් ති අත් ගථො. 

අකුසලානි කචව මූලානි චාති අගකොසල් ලසම් භූතට් ගඨන 
එකන් තාකුසල ාවගතො අකුසලානි, අත් තනා සම් පයුත් තධම් මානං 
සුප් පතිට් ඨිත ාවසාධනගතො මූලානි, න අකුසල ාවසාධනගතො. න හි මූලගතො 
අකුසලානං අකුසල ාගවො, කුසලාදීනං වා කුසලාදි ාගවො. තථා ච සති 
ගමොමූහචිත් තද් වයගමොහස් ස අකුසල ාගවො න සියා. 

දුට්ඨු චරිතානීති පච් චයගතො සම් පයුත් තධම් මගතො පවත් තිආකාරගතො ච න 

සුට් ඨු අසම් මාපවත් තිතානි. විරූපානීති බී ච් ඡානි සම් පති ආයතිඤ් ච 

අනිට් ඨරූපත් තා. සුට්ඨු චරිතානීතිආදීසු වුත් තවිපරියාගයන අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබො. ද් ගවපි ගචගත තිකා පණ් ණත් තියා වා කම් මපගථහි වා 
කගථතබ් බා. පණ් ණත් තියා තාව කායද් වාගර පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදස් ස 
වීතික් කගමො කායදුච් චරිතං, අවීතික් කගමො කායසුචරිතං. වචීද් වාගර 
පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදස් ස වීතික් කගමො වචීදුච් චරිතං, අවීතික් කගමො වචීසුචරිතං. 
උ යත් ථ පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදස් ස වීතික් කගමො මගනොදුච් චරිතං මගනොද් වාගර 
පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදස් ස අ ාවගතො. තයිදං ද් වාරද් වගය අකිරියසමුට් ඨානාය 

ආපත් තියා වගසන ගවදිතබ් බං. යථාවුත් තාය ආපත් තියා අවීතික් කගමොව 

මගනොසුචරිතං. අයං පණ්ණත්තිෙථා. 

පාණාතිපාතාදගයො පන තිස් ගසො ගචතනා කායද් වාගර වචීද් වාගරපි 

උප් පන් නා කායදුච් චරිතං ද් වාරන් තගර උප් පන් නස ්සපි කම් මස් ස 
සනාමාපරිච් චා ගතො ගයභුයයවුත් තියා තබ් බහුලවුත් තියා ච. ගතනාහු 
අට් ඨකථාචරියා – 

‘‘ද් වාගර චරන් ති කම් මානි, න ද් වාරා ද් වාරචාරිගනො; 
තස් මා ද් වාගරහි කම් මානි, අඤ ්ඤමඤ් ඤං වවත් ථිතා’’ති. )ධ. ස. අට් ඨ. 
කාමාවචරකුසල ද් වාරකථා, කායකම් මද් වාර(; 

තථා චතස ්ගසො මුසාවාදාදිගචතනා කායද් වාගරපි වචීද් වාගරපි උප් පන් නා 
වචීදුච් චරිතං, අභිජ් ඣා බයාපාගදො මිච් ඡාදිට් ඨීති තගයො මගනොකම් මභූතාය 
ගචතනාය සම් පයුත් තධම් මා මගනොදුච් චරිතං, කායවචීකම් මභූතාය පන 
ගචතනාය සම් පයුත් තා අභිජ් ඣාදගයො තංතංපක් ඛිකා වා ගහොන් ති 
අබ් ගබොහාරිකා වා. පාණාතිපාතාදීහි විරමන් තස් ස උප් පන් නා තිස් ගසො ගචතනාපි 
විරතිගයොපි කායසුචරිතං කායිකස් ස වීතික් කමස් ස අකරණවගසන 
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පවත් තනගතො. කාගයන පන සික් ඛාපදානං සමාදියමාගන සීලස් ස 
කායසුචරිත ාගව වත් තබ් බගමව නත් ථි. මුසාවාදාදීහි විරමන් තස් ස චතස් ගසො 
ගචතනාපි විරතිගයොපි වචීසුචරිතං වාචසිකස් ස වීතික් කමස් ස අකරණවගසන 
පවත් තනගතො. අනභිජ් ඣා අබයාපාගදො සම් මාදිට් ඨීති තගයො 

ගචතනාසම් පයුත් තධම් මා මගනොසුචරිතන් ති අයං ෙම්මපථෙථා. 

තිකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුක්ෙවාරවණ්ණනා 

324. චතුක් ගකසු අනරියකවො ාරාති අනරියානං ලාමකානං ගවොහාරා 

සංගවොහාරා අභිලාපවාචා. අරියකවො ාරාති අරියානං සප් පුරිසානං ගවොහාරා. 

දිට්ඨවාදිතාති ‘‘දිට් ඨං මයා’’ති එවංවාදිතා. එත් ථ ච 

තංතංසමුට් ඨාපකගචතනාවගසන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබො. 

පඨමකප් පිගකසු පඨමං පුරිසලිඞ්  ගමව උප් පජ් ජතීති ආහ ‘‘පඨමං

උප්පන්නවකසනා’’ති. පුරිමං පුරිසලඞ් ං පජ තීති යථාවුත් ගතනත් ගථන 

පුබ් බඞ්  ම ාවගතො පුරිමසඞ් ඛාතං පුරිසලිඞ්  ං ජහති. සතං තිංසඤ්ච

සික්ඛාපදානීති තිංසාධිකානි සතං සික් ඛාපදානි. 

භික්ඛුස්ස ච භික්ඛුනියා ච චතූසු පාරාජිකෙසූති සාධාරගණසුගයව චතූසු 

පාරාජිගකසු. පඨකමො පඤ්ක ොති ‘‘අත් ථි වත් ථුනානත් තතා, ගනො 
ආපත් තිනානත් තතා’’ති අයං පඤ් ගහො. ‘‘අත් ථි ආපත් තිස ා තා, ගනො 
වත් ථුස ා තා’’ති අයං ඉධ දුතිගයො නාම. 

අනාපත්තිවස්සච්කඡදස්සාති නත් ථි එතස් මිං වස් සච් ගඡගද ආපත් තීති 
අනාපත් තිවස් සච් ගඡගදො, තස් ස, අනාපත් තිකස් ස වස් සච් ගඡදස ්සාති අත් ගථො. 

මන්තාභාසාති මතියා උපපරික් ඛිත් වා  ාසනගතො අසම් ඵප් පලාපවාචා ඉධ 

‘‘මන් තා ාසා’’ති වුත් තා. 

නවමභික්ඛුනිකතො පට්ඨාය උපජ්ඣායාපි අභිවාදනාර ා කනො 

පච්චුට්ඨානාර ාති යස් මා ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛගව,  ත් තග් ග  අට් ඨන් නං 
භික් ඛුනීනං යථාවුඩ් ඪං අවගසසානං යථා තික’’න් ති වදන් ගතන   වතා 
 ත් තග් ග  ආදිගතො පට් ඨාය අට් ඨන් නංගයව භික් ඛුනීනං යථාවුඩ් ඪං 
අනුඤ් ඤාතං, අවගසසානං ආ තපටිපාටියා, තස් මා නවමභික් ඛුනිගතො පට් ඨාය 
සගච උපජ් ඣායාපි භික් ඛුනී පච් ඡා ආ ච් ඡති, න පච් චුට් ඨානාරහා, 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  එකුත්තරිෙනකයො 
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යථානිසින් නාහිගයව සීසං උක් ඛිපිත් වා අභිවාගදතබ් බත් තා අභිවාදනාරහා. 
ආදිගතො නිසින් නාසු පන අට් ඨසු යා අබ්  න් තරිමා අඤ් ඤා වුඩ් ඪතරා ආ ච් ඡති, 

සා අත් තගනො නවකතරං වුට් ඨාගපත් වා නිසීදිතුං ල ති. තස් මා සා තාහි අට් ඨහි 
භික් ඛුනීහි පච් චුට් ඨානාරහා. යා පන අට් ඨහිපි නවකතරා, සා සගචපි සට් ඨිවස් සා 
ගහොති, ආ තපටිපාටියාව නිසීදිතුං ල ති. 

ඉධ න ෙප්පන්තීති වදන්කතොති පච් චන් තිමජනපගදසු ඨත් වා ‘‘ඉධ න 
කප් පන් තී’’ති වදන් ගතො විනයාතිසාරදුක් කටං ආපජ් ජති. කප් පියඤ් හි ‘‘න 

කප් පතී’’ති වදන් ගතො පඤ් ඤත් තං සමුච් ඡින් දති නාම. ඉධ ෙප්පන්තීතිආදීසුපි 
එගසව නගයො. 

චතුක් කවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චෙවාරවණ්ණනා 

325. පඤ ්චගකසු ‘‘නිමන් තිගතො ස ත් ගතො සමාගනො සන් තං භික් ඛුං 
අනාපුච් ඡා’’ති )පාචි. 294-297) වචනගතො අකප් පියනිමන් තනං සාදියන් තස ්ගසව 

අනාමන් තචාගරො න වට් ටතීති ‘‘පිණ්ඩපාතිෙස්ස ෙප්පන්තී’’ති වුත් තං. 

 ණකභොජනාදීසුපි එගසව නගයො. අධිට්ඨහිත්වා කභොජනන් ති 

‘‘ගිලානසමගයො’’තිආදිනා ආග ො ං කත් වා ග ොජනං. අවිෙප්පනාති ‘‘මය් හං 
 ත් තපච් චාසං ඉත් ථන් නාමස ්ස දම් මී’’ති එවං අවිකප් පනා. 

අයසකතොවා ර කතොවාති එත් ථ පරම් මුඛා අගුණවචනං අයකසො. සම් මුඛා 

 ර ා. වියසතීති බයසනං, හිතසුඛං ඛිපති විද් ධංගසතීති අත් ගථො. ඤාතීනං 

බයසනං ඤාතිබයසනං, ගචොරගරො  යාදීහි ඤාතිවිනාගසොති අත් ගථො. ග ො ානං 

බයසනං කභො බයසනං, රාජගචොරාදිවගසන ග ො විනාගසොති අත් ගථො. ගරොග ො 

එව බයසනං කරො බයසනං. ගරොග ො හි ආගරො යං බයසති විනාගසතීති 

බයසනං. සීලස ්ස බයසනං සීලබයසනං, දුස් සීලයස් ගසතං නාමං. සම් මාදිට් ඨිං 

විනාසයමානා උප් පන් නා දිට් ඨිගයව බයසනං දිට්ඨිබයසනං. ඤාතිසම්පදාති 

ඤාතීනං සම් පදා පාරිපූරි බහු ාගවො. කභො සම්පදායපි එගසව නගයො. 

ආගරො යස් ස සම් පදා ආකරො යසම්පදා. පාරිපූරි දීඝරත් තං අගරො තා. 

සීලදිට්ඨිසම්පදාසුපි එගසව නගයො. 

වත්තං පරිච්ඡින්දීති තස් මිං දිවගස කාතබ් බවත් තං නිට් ඨාගපසි. අට්ඨ

ෙප්කප අනුස්සරීතිආදිනා තස් මිං ඛගණ ඣානං නිබ් බත් ගතත් වා 
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පුබ් ගබනිවාසඤාණං නිබ් බත් ගතසීති දීගපති. ඤත්තියාෙම්මප්පත්කතොහත්වාති 
ඤත් තියා ඨපිතාය අනුස ්සාවනකම් මප් පත් ගතො හුත් වාති අත් ගථො. 

මන්දත්තාකමොමූ ත්තාති ගනව සමාදානං ජානාති, න ආනිසංසං, අත් තගනො 

පන මන් දත් තා ගමොමූහත් තා අඤ් ඤාගණගනව ආරඤ් ඤිගකො ගහොති. පාපිච්කඡො

ඉච්ඡාපෙකතොති ‘‘අරඤ් ගඤ ගම විහරන් තස ්ස ‘අයං ආරඤ් ඤිගකො’ති 
චතුප් පච් චයසක් කාරං කරිස් සන් ති, ‘අයං භික් ඛු ලජ් ජී පවිවිත් ගතො’තිආදීහි ච 
ගුගණහි සම්  ාගවස් සන් තී’’ති එවං පාපිකාය ඉච් ඡාය ඨත් වා තාය එව ඉච් ඡාය 

අභිභූගතො හුත් වා ආරඤ් ඤිගකො ගහොතීති අත් ගථො. ගතනාහ ‘‘අරඤ්ඤවාකසන

පච්චයලාභං පත්ථයමාකනො’’ති. උම් මාදවගසන අරඤ් ඤං පවිසිත් වා 

විහරන් ගතො උම්මාදා චිත්තක්කඛපා ආරඤ්ඤිකෙො නාම ගහොති. වණ්ණිතන් ති 
ඉදං ආරඤ් ඤිකඞ්  ං නාම බුද් ගධහි බුද් ධසාවගකහි ච වණ් ණිතං පසත් ථන් ති 
ආරඤ් ඤිගකො ගහොති. 

පඤ ්චකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඡක්ෙවාරවණ්ණනා 

326. ඡක් ගකසු ඡබ්බස්සපරමතාධාකරතබ්බන් ති පද ාජනං දස් සිතං. ගසසං 
උත් තානගමව. 

ඡක් කවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත්තෙවාරවණ්ණනා 

327. සත් තගකසු ඡක්කෙවුත්තානිකයවසත්තෙවකසන කයොකජතබ්බානීති 
ඡක් ගක වුත් තචුද් දසපරමානි ද් විධා කත් වා ද් වින් නං සත් තකානං වගසන 
ගයොගජතබ් බානි. 

ආපත්තිං ජානාතීති ආපත් තිංගයව ‘‘ආපත් තී’’ති ජානාති. ගසසපගදසුපි 

එගසව නගයො. ආභිකචතසිොනන් ති එත් ථ )ම. නි. අට් ඨ. 1.66) අභිකචකතොති 
පාකතිකකාමාවචරචිත් ගතහි සුන් දරතාය පටිපක් ඛගතො විසුද් ධත් තා ච 
අභික් කන් තං විසුද් ධචිත් තං වුච් චති, උපචාරජ් ඣානචිත් තස් ගසතං අධිවචනං. 

අභිගචතසි ජාතානි ආභිකචතසිොනි, අභිගචගතොසන් නිස ්සිතානීති වා 

ආභිකචතසිොනි. දිට්ඨධම්මසුඛවි ාරානන් ති දිට් ඨධම් ගම සුඛවිහාරානං. 

දිට්ඨධම්කමොති පච් චක් ගඛො අත් ත ාගවො වුච් චති, තත් ථ සුඛවිහාරභූතානන් ති 
අත් ගථො. රූපාවචරජ් ඣානානගමතං අධිවචනං. තානි හි අප් ගපත් වා නිසින් නා 
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ඣායිගනො ඉමස් මිඤ ්ගඤව අත් ත ාගව අසංකිලිට් ඨං ගනක් ඛම් මසුඛං වින් දන් ති, 

තස් මා ‘‘දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරානී’’ති වුච් චන් ති. නිොමලාභීති නිකාගමන ලාභී, 

අත් තගනො ඉච් ඡාවගසන ලාභී, ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛගණ සමාපජ් ජිතුං සමත් ගථොති 

වුත් තං ගහොති. අකිච්ඡලාභීති සුගඛගනව පච් චනීකධම් ගම වික් ඛම් ග ත් වා 

සමාපජ් ජිතුං සමත් ගථොති වුත් තං ගහොති. අෙසිරලාභීති අකසිරානං ලාභී 
විපුලානං, යථාපරිච් ගඡගදගනව වුට් ඨාතුං සමත් ගථොති වුත් තං ගහොති. එකච් ගචො 
හි ලාභීගයව ගහොති, න පන සක් ගකොති ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛගණ සමාපජ් ජිතුං. 
එකච් ගචො සක් ගකොති තථා සමාපජ් ජිතුං, පාරිපන් ථිගක පන කිච් ගඡන 
වික් ඛම් ග ති. එකච් ගචො තථා ච සමාපජ් ජති, පාරිපන් ථිගක ච අකිච් ගඡගනව 
වික් ඛම් ග ති, න සක් ගකොති කාලමානනාළිකයන් තං විය යථාපරිච් ගඡගදගයව 
වුට් ඨාතුං. 

ආසවානං ඛයාති අරහත් තමග් ග න සබ් බකිගලසානං ඛයා. අනාසවන් ති 

ආසවවිරහිතං. කචකතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තින් ති එත් ථ කචකතො-වචගනන 

අරහත් තඵලසම් පයුත් ගතො සමාධි, පඤ්ඤා-වචගනන තංසම් පයුත් තා ච පඤ් ඤා 
වුත් තා. තත් ථ ච සමාධි රා ගතො විමුත් තත් තා ගචගතොවිමුත් ති, පඤ් ඤා අවිජ් ජාය 
විමුත් තත් තා පඤ ්ඤාවිමුත් තීති ගවදිතබ් බා. වුත් තඤ් ගහතං   වතා ‘‘ගයො හිස ්ස, 

භික් ඛගව, සමාධි, තදස් ස සමාධින් ද්රියං )සං. නි. 5.520). යා හිස් ස, භික් ඛගව, 

පඤ ්ඤා, තදස ්ස පඤ් ඤින් ද්රියං (සං. නි. 5.516). ඉති ගඛො, භික් ඛගව, රා විරා ා 
ගචගතොවිමුත් ති අවිජ් ජාවිරා ා පඤ් ඤාවිමුත් තී’’ති )අ. නි. 2.32). අපිගචත් ථ 
සමථඵලං ගචගතොවිමුත් ති, විපස ්සනාඵලං පඤ ්ඤාවිමුත් තීති ගවදිතබ් බාති. 

දිට්කඨව ධම්කමති ඉමස් මිංගයව අත් ත ාගව. සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිෙත්වාති 
අත් තනාගයව පඤ් ඤාය පච් චක් ඛං කත් වා, අපරප් පච් චගයන ඤත් වාති අත් ගථො. 
සුතමයඤාණාදිනා විය පරප් පච් චයතං නයග්  ාහඤ් ච මුඤ් චිත් වා 
පරගතොගඝොසානු ත ාවනාධි මභූතාය අත් තගනොගයව පඤ් ඤාය පච් චක් ඛං 

කත් වා, න සයම් භූඤාණභූතායාති අධිප් පාගයො. උපසම්පජ්ජ වි රතීති 
පාපුණිත් වා සම් පාගදත් වා විහරති. 

සත් තකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට්ඨෙවාරවණ්ණනා 

328. අට් ඨගකසු අට්ඨානිසංකසසම්පස්සමාකනනාති – 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛගව, භික් ඛු ආපත් තිං ආපන් ගනො ගහොති, ගසො තස් සා 
ආපත් තියා අනාපත් තිදිට් ඨි ගහොති, අඤ් ගඤ භික් ඛූ තස් සා ආපත් තියා 
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පටුන 

ආපත් තිදිට් ඨිගනො ගහොන් ති, ගත ගච, භික් ඛගව, භික් ඛූ තං භික් ඛුං එවං 
ජානන් ති ‘අයං ගඛො ආයස ්මා බහුස් සුගතො ආ තා ගමො ධම් මධගරො 
විනයධගරො මාතිකාධගරො පණ් ඩිගතො බයත් ගතො ගමධාවී ලජ් ජී 
කුක් කුච් චගකො සික් ඛාකාගමො, සගච මයං ඉමං භික් ඛුං ආපත් තියා 
අදස් සගන උක් ඛිපිස ්සාම, න මයං ඉමිනා භික් ඛුනා සද් ධිං උගපොසථං 
කරිස ්සාම, විනා ඉමිනා භික් ඛුනා උගපොසථං කරිස් සාම,  විස ්සති 
සඞ් ඝස ්ස තගතොනිදානං  ණ් ඩනං කලගහො විග්  ගහො විවාගදො 
සඞ් ඝග ගදො සඞ් ඝරාජි සඞ් ඝවවත් ථානං සඞ් ඝනානාකරණ’න් ති, 

ග ද රුගකහි, භික් ඛගව, භික් ඛූහි න ගසො භික් ඛු ආපත් තියා අදස් සගන 
උක් ඛිපිතබ් ගබො’’ති )මහාව. 453) – 

ආදිනා වුත් තඅට් ඨානිසංගස සම් පස ්සමාගනන. ගතන හි සද් ධිං 
උගපොසථාදිඅකරණං ආදීනගවො ග දාය සංවත් තනගතො, කරණං ආනිසංගසො 
සාමග් ගියා සංවත් තනගතො. තස් මා එගත අට් ඨානිසංගස සම් පස් සමාගනන න 

ගසො භික් ඛු උක් ඛිපිතබ් ගබොති අත් ගථො. 

දුතියඅට් ඨගකපි අට්ඨානිසංකස සම්පස්සමාකනනාති – 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛගව, භික් ඛු ආපත් තිං ආපන් ගනො ගහොති, ගසො තස් සා 
ආපත් තියා අනාපත් තිදිට් ඨි ගහොති, අඤ් ගඤ භික් ඛූ තස් සා ආපත් තියා 
ආපත් තිදිට් ඨිගනො ගහොන් ති, ගසො ගච, භික් ඛගව, භික් ඛු ගත භික් ඛූ එවං 
ජානාති ‘ඉගම ගඛො ආයස ්මන් ගතො බහුස් සුතා ආ තා මා ධම් මධරා 
විනයධරා මාතිකාධරා පණ් ඩිතා බයත් තා ගමධාවිගනො ලජ් ජිගනො 
කුක් කුච් චකා සික් ඛාකාමා, නාලං මමං වා කාරණා අඤ් ගඤසං වා 
කාරණා ඡන් දා ගදොසා ගමොහා  යා අ තිං  න් තුං, සගච මං ඉගම භික් ඛූ 
ආපත් තියා අදස් සගන උක් ඛිපිස් සන් ති, න මයා සද් ධිං උගපොසථං 
කරිස ්සන් ති, විනා මයා උගපොසථං කරිස ්සන් ති,  විස ්සති සඞ් ඝස ්ස 
තගතොනිදානං  ණ් ඩනං කලගහො විග්  ගහො විවාගදො සඞ් ඝග ගදො 
සඞ් ඝරාජි සඞ් ඝවවත් ථානං සඞ් ඝනානාකරණ’න් ති, ග ද රුගකන, 

භික් ඛගව, භික් ඛුනා පගරසම් පි සද් ධාය සා ආපත් ති ගදගසතබ් බා’’ති 
)මහාව. 453) – 

ආදිනා වුත් තඅට් ඨානිසංගස සම් පස ්සමාගනනාති අත් ගථො. 

පාළියං ආ කතහි සත්තහීති ‘‘පුබ් ගබවස් ස ගහොති ‘මුසා  ණිස් ස’න් ති, 

 ණන් තස් ස ගහොති ‘මුසා  ණාමී’ති,  ණිතස ්ස ගහොති ‘මුසා මයා  ණිත’න් ති 
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විනිධාය දිට් ඨිං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය  ාව’’න් ති )පාරා. 220) 

එවමා ගතහි සත් තහි. 

අබ්ර ්මචරියාති අගසට් ඨචරියගතො. රත්තිංනභුඤ්කජයයවිොලකභොජනන් ති 
උගපොසථං උපවුත් ගථො රත් තිග ොජනඤ් ච දිවාවිකාලග ොජනඤ් ච න 

භුඤ ්ගජයය. මඤ්කච ඡමායංව සකයථ සන්ථකතති කප් පියමඤ් ගච වා 
සුධාදිපරිකම් මකතාය භූමියං වා තිණපණ් ණපලාලාදීනි සන් ථරිත් වා කගත 

සන් ථගත වා සගයථාති අත් ගථො. එතඤ්හි අට්ඨඞ්ගීෙමාහකපොසථන් ති එතං 
පාණාතිපාතාදීනි අසමාචරන් ගතන උපවුත් ථඋගපොසථං අට් ඨහි අඞ් ග හි 
සමන් නා තත් තා ‘‘අට් ඨඞ් ගික’’න් ති වදන් ති. 

‘‘අකප් පියකතං ගහොති අප් පටිග්  හිතක’’න් තිආදගයො අට්ඨ අනතිරිත්තා 

නාම. සප්පිආදි අට් ඨගම අරුණුග්  මගන නිස් සග් ගියං ගහොති. අට්ඨෙවකසන

කයොකජත්වා කවදිතබ්බානීති පුරිමානි අට් ඨ එකං අට් ඨකං, තගතො එකං 
අපගනත් වා ගසගසසුපි එගකකං පක් ඛිපිත් වාති එවමාදිනා නගයන අඤ් ඤානිපි 

අට් ඨකානි කාතබ් බානීති අත් ගථො. 

අට් ඨකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නවෙවාරවණ්ණනා 

329. නවගකසු ආඝාතවත්ථූනීති )දී. නි. අට් ඨ. 3.340; අ. නි. අට් ඨ. 3.9.29) 

ආඝාතකාරණානි. ආඝාතපටිවිනයානීති ආඝාතස් ස පටිවිනයකාරණානි. තං

කුකතත්ථලබ්භාති ‘‘තං අනත් ථචරණං මා අගහොසී’’ති එතස් මිං පුග්  ගල කුගතො 
ලබ්  ා ගකන කාරගණන සක් කා ලද් ධුං. ‘‘පගරො නාම පරස් ස අත් තගනො 
චිත් තරුචියා අනත් ථං කගරොතී’’ති එවං චින් ගතත් වා ආඝාතං පටිවිගනොගදති. අථ 
වා සචාහං පටික් ගකොපං කගරයයං, තං ගකොපකරණං එත් ථ පුග්  ගල කුගතො 
ලබ්  ා, ගකන කාරගණන ලද් ධබ් බං නිරත් ථක ාවගතොති අත් ගථො. කම් මස් සකා 
හි සත් තා, ගත කස ්ස රුචියා දුක් ඛිතා සුඛිතා වා  වන් ති, තස් මා ගකවලං තස් මිං 
මය් හං කුජ් ඣනමත් තගමවාති අධිප් පාගයො. අථ වා තං ගකොපකරණං එත් ථ 
පුග්  ගල කුගතො ලබ්  ා පරමත් ථගතො කුජ් ඣිතබ් බස් ස කුජ් ඣනකස් ස ච 
අ ාවගතො. සඞ් ඛාරමත් තඤ් ගහතං යදිදං ඛන් ධපඤ් චකං යං ‘‘සත් ගතො’’ති 
වුච් චති, ගත ච සඞ් ඛාරා ඉත් තරකාලා ඛණිකා, කස ්ස ගකො කුජ් ඣතීති අත් ගථො. 
‘‘කුගතො ලා ා’’තිපි පාගඨො, සචාහං එත් ථ ගකොපං කගරයයං, තස් මිං ගම 
ගකොපකරගණ කුගතො ලා ා, ලා ා නාම ගක සියුං අඤ් ඤත්ර 
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අනත් ථුප් පත් තිගතොති අත් ගථො. ඉමස් මිඤ් ච අත් ගථ තන් ති නිපාතමත් තගමව 
ගහොති. 

තණ් ංපටිච්චාති )දී. නි. අට් ඨ. 2.103; අ. නි. අට් ඨ. 3.9.23) ද් ගව තණ් හා 
එසනතණ් හා එසිතතණ් හා ච. යාය තණ් හාය අජපථසඞ් කුපථාදීනි පටිපජ් ජිත් වා 

ග ොග  එසති  ගවසති, අයං එසනතණ් ා නාම. යා ගතසු එසිගතසු 

 ගවසිගතසු පටිලද් ගධසු තණ් හා, අයං එසිතතණ් ා නාම. ඉධ එසිතතණ් හා 

දට් ඨබ් බා. පරිකයසනාති රූපාදිආරම් මණපරිගයසනා. සා හි එසනතණ් හාය සති 

ගහොති. ලාකභොති රූපාදිආරම් මණප් පටිලාග ො. ගසො හි පරිගයසනාය සති ගහොති. 

විනිච්ඡකයො පන ඤාණතණ් හාදිට් ඨිවිතක් කවගසන චතුබ් බිගධො. තත් ථ 

‘‘සුඛවිනිච් ඡයං ජඤ් ඤා, සුඛවිනිච් ඡයං ඤත් වා අජ් ඣත් තං 

සුඛමනුයුඤ ්ගජයයා’’ති (ම. නි. 3.323) අයං ඤාණවිනිච්ඡකයො. ‘‘විනිච් ඡගයොති 
ද් ගව විනිච් ඡයා තණ් හාවිනිච් ඡගයො ච දිට් ඨිවිනිච් ඡගයො චා’’ති )මහානි. 102) එවං 

ආ තානි අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි තණ් ාවිනිච්ඡකයො. ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගයො 

දිට්ඨිවිනිච්ඡකයො. ‘‘ඡන් ගදො ගඛො, ගදවානමින් ද, විතක් කනිදාගනො’’ති )දී. නි. 

2.358) ඉමස ්මිං පන සුත් ගත ඉධ විනිච්ඡකයොති වුත් ගතො විතක්කෙොගයව 
ආ ගතො. ලා ං ලභිත් වා හි ඉට් ඨානිට් ඨං සුන් දරාසුන් දරඤ් ච විතක් ගකන 
විනිච් ඡිනාති ‘‘එත් තකං ගම රූපාරම් මණත් ථාය  විස් සති, එත් තකං 
සද් දාරම් මණත් ථාය, එත් තකං මය් හං  විස් සති, එත් තකං පරස් ස, එත් තකං 

පරිභුඤ් ජිස ්සාමි, එත් තකං නිදහිස් සාමී’’ති. ගතන වුත් තං ‘‘ලාභං පටිච්ච 

විනිච්ඡකයො’’ති. 

ඡන්දරාක ොති එවං අකුසලවිතක් ගකන විතක් කිගත වත් ථුස ්මිං දුබ් බලරාග ො 

ච බලවරාග ො ච උප් පජ් ජති. අජ්කඣොසානන් ති ‘‘අහං, මම’’න් ති 

බලවසන් නිට් ඨානං. පරිග් ක ොති තණ් හාදිට් ඨිවගසන පරිග්  හකරණං. 

මච්ඡරියන් ති පගරහි සාධාරණ ාවස් ස අසහනතා. ගතගනවස් ස ගපොරාණා එවං 
වචනත් ථං වදන් ති ‘‘ඉදං අච් ඡරියං මය් ගහව ගහොතු, මා අඤ් ඤස් ස අච් ඡරියං 

ගහොතූති පවත් තත් තා මච් ඡරියන් ති වුච් චතී’’ති. ආරක්කඛොති 

ද් වාරපිදහනමඤ් ජූසාග ොපනාදිවගසන සුට් ඨු රක් ඛණං. අධි කගරොතීති 

අධිෙරණං, කාරණස් ගසතං නාමං. ආරක්ඛාධිෙරණන් ති  ාවනපුංසකං, 
ආරක් ඛගහතූති අත් ගථො. දණ් ඩාදානාදීසු පරනිගසධනත් ථං දණ් ඩස් ස ආදානං 

දණ්ඩාදානං. එකගතොධාරාදිගනො සත් ථස් ස ආදානං සත්ථාදානං. ෙලක ොති 

කායකලගහොපි වාචාකලගහොපි. පුරිගමො පුරිගමො විගරොගධො විග් ක ො, පච් ඡිගමො 

පච් ඡිගමො විවාකදො. තුවං තුවන් ති අ ාරවවගසන ‘‘තුවංතුව’’න් ති වචනං. 
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අධිට්ඨිතොලකතො පට්ඨාය න විෙප්කපතබ්බානීති විකප් ගපන් ගතන 
අධිට් ඨානගතො පුබ් ගබ වා 

විකප් ගපතබ් බං, විජහිතාධිට් ඨානං වා පච් ඡාවිකප් ගපතබ් බං. 

අවිජහිතාධිට් ඨානං පන න විකප් ගපතබ් බන් ති අධිප් පාගයො. දුක්ෙටවකසන

වුත්තානීති ‘‘වග්  ං භික් ඛුනිසඞ් ඝං වග්  සඤ් ඤී ඔවදතී’’තිආදිනා )පාචි. 150) 

නගයන අධම් මකම් ගම ද් ගව නවකානි දුක් කටවගසන වුත් තානි. 

නවකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දසෙවාරවණ්ණනා 

330. දසගකසු නත්ථි දින්නන්තිආදිවකසන කවදිතබ්බාති ‘‘නත් ථි දින් නං, 
නත් ථි යිට් ඨං, නත් ථි හුතං, නත් ථි සුකතදුක් කටානං කම් මානං ඵලං විපාගකො, 
නත් ථි අයං ගලොගකො, නත් ථි පගරො ගලොගකො, නත් ථි මාතා, නත් ථි පිතා, නත් ථි 
සත් තා ඔපපාතිකා, නත් ථි ගලොගක සමණබ්රාහ් මණා සම් මග්  තා 
සම් මාපටිපන් නා, ගය ඉමඤ් ච ගලොකං පරඤ් ච ගලොකං සයං අභිඤ් ඤා 
සච් ඡිකත් වා පගවගදන් තී’’ති )ම. නි. 2.94, 225; 3.91, 116; සං. නි. 3.210) 

එවමා තං සන් ධාය වුත් තං. සස්සකතො කලොකෙොතිආදිවකසනාති ‘‘සස් සගතො 
ගලොගකොති වා, අසස් සගතො ගලොගකොති වා, අන් තවා ගලොගකොති වා, අනන් තවා 
ගලොගකොති වා, තං ජීවං තං සරීරන් ති වා, අඤ ්ඤං ජීවං අඤ් ඤං සරීරන් ති වා, 
ගහොති තථා ගතො පරං මරණාති වා, න ගහොති තථා ගතො පරං මරණාති වා, 
ගහොති ච න ච ගහොති තථා ගතො පරං මරණාති වා, ගනව ගහොති න න ගහොති 
තථා ගතො පරං මරණාති වා’’ති )ම. නි. 1.269) එවමා තං සඞ්  ණ් හාති. 

මිච්ඡාදිට්ඨිආදකයො මිච්ඡාවිමුත්තිපරිකයොසානාති ‘‘මිච් ඡාදිට් ඨි 
මිච් ඡාසඞ් කප් ගපො මිච් ඡාවාචා මිච් ඡාකම් මන් ගතො මිච් ඡාආජීගවො මිච් ඡාවායාගමො 
මිච් ඡාසති මිච් ඡාසමාධි මිච් ඡාඤාණං මිච් ඡාවිමුත් තී’’ති )වි . 970) එවමා තං 

සන් ධාය වදති. තත් ථ මිච්ඡාඤාණන් ති පාපකිරියාසු උපායචින් තාවගසන 
පාපකං කත් වා ‘‘සුකතං මයා’’ති පච් චගවක් ඛණාකාගරන ච උප් පන් ගනො 

ගමොගහො. මිච්ඡාවිමුත්තීති අවිමුත් තස ්ගසව සගතො විමුත් තිසඤ් ඤිතා. 

සමථක්ඛන්ධකෙනිද්දිට්ඨාති ‘‘ඔරමත් තකං අධිකරණං ගහොති, න ච  ති තං, 
න ච සරිතසාරිත’’න් තිආදිනා )චූළව. 204) නිද් දිට් ඨා. සමථක් ඛන් ධගක 

වුත් ගතහි සමන් නා ගතො ගහොතීති සම් බන් ගධො. මාතුරක් ඛිතාදගයො දස

ඉත්ථිකයො. ධනක් කීතාදගයො දස භරියාකයො. 
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දසකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එොදසෙවාරවණ්ණනා 

331. එකාදසගකසු න කවොදායන්තීති න පකාසන් ති. සුයුත්තයානසදිසාය

ෙතායාති ඉච් ඡිතිච් ඡිතකාගල සුගඛන පවත් ගතතබ් බත් තා යුත් තයානං විය 

කතාය. යථා පතිට්ඨා ක ොතීති සම් පත් තීනං යථා පතිට් ඨා ගහොති. අනු අනු 

පවත්තිතායාති  ාවනාබහුලීකාගරහි අනු අනු පවත් තිතාය. 

සුඛං සුපතීතිආදීසු )අ. නි. අට් ඨ. 3.11.15; විසුද් ධි 1.258) යථා ගසසජනා 
සම් පරිවත් තමානා කාකච් ඡමානා දුක් ඛං සුපන් ති, එවං අසුපිත් වා සුඛං සුපති, 

නිද් දං ඔක් කන් ගතොපි සමාපත් තිං සමාපන් ගනො විය ගහොති. සුඛංපටිබුජ්ඣතීති 
යථා අඤ් ගඤ නිත් ථුනන් තා විජම්  න් තා සම් පරිවත් තන් තා දුක් ඛං 
පටිබුජ් ඣන් ති, එවං අප් පටිබුජ් ඣිත් වා විකසමානමිව පදුමං සුඛං නිබ් බිකාරං 
පටිබුජ් ඣති. අනුභූතපුබ් බවගසන ගදවතූපසංහාරවගසන චස් ස  ද් දකගමව 

සුපිනං ගහොති, න පාපකන් ති ආහ ‘‘පාපෙකමව න පස්සතී’’තිආදි. 
ධාතුක් ගඛො ගහතුකම් පි චස් ස බහුලං  ද් දකගමව සියා ගයභුගයයන 

චිත් තජරූපානුගුණතාය උතුආහාරජරූපානං. තත් ථ පාපෙකමව න පස්සතීති 
යථා අඤ් ගඤ අත් තානං ගචොගරහි සම් පරිවාරිතං විය, වාගළහි උපද් දුතං විය, 

පපාගත පතන් තං විය ච පස් සන් ති, එවං පාපකගමව සුපිනං න පස් සති. භද්රෙං

පන වුඩ්ඪිොරණභූතං පස්සතීති ගචතියං වන් දන් ගතො විය, පූජං කගරොන් ගතො 
විය, ධම් මං සුණන් ගතො විය ච ගහොති. 

මනුස්සානං පිකයො ක ොතීති උගර ආමුක් කමුත් තාහාගරො විය, සීගස 

පිළන් ධමාලා විය ච මනුස් සානං පිගයො ගහොති මනාගපො. අමනුස්සානං පිකයො

ක ොතීති යගථව ච මනුස් සානං පිගයො, එවං අමනුස ්සානම් පි පිගයො ගහොති 

විසාඛත් ගථගරො විය. නාස්ස අග්ගි වා විසං වා සත්ථං වා ෙමතීති 
ගමත් තාවිහාරිස් ස කාගය උත් තරාය උපාසිකාය විය අග් ගි වා, 
සංයුත් ත ාණකචූළසීවත් ගථරස් ගසව විසං වා, සංකිච් චසාමගණරස් ගසව සත් ථං 
වා න කමති න පවිසති, නාස් ස කායං විගකොගපතීති වුත් තං ගහොති. 
ගධනුවත් ථුම් පි ගචත් ථ කථයන් ති, එකා කිර ගධනු වච් ඡකස් ස ඛීරධාරං 
මුඤ ්චමානා අට් ඨාසි. එගකො ලුද් දගකො ‘‘තං විජ් ඣිස ්සාමී’’ති හත් ගථන 

සම් පරිවත් ගතත් වා දීඝදණ් ඩකං සත් තිං මුඤ් චි. සා තස් සා සරීරං ආහච් ච 
තාලපණ් ණං විය විවට් ටමානා  තා, ගනව උපචාරබගලන න අප් පනාබගලන, 

ගකවලං පන වච් ඡගක බලවහිතචිත් තතාය. එවං මහානු ාවා ගමත් තා. ඛිප්පං 

සමාධියතීති ගකනචි පරිපන් ගථන පරිහීනජ් ඣානස ්ස බයාපාදස ්ස 
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දූරසමනුස ්සරිත ාවගතො ඛිප් පගමව සමාධියති. මුඛවණ්කණො විප්පසීදතීති 
බන් ධනා පමුත් තතාලපක් කං විය චස් ස විප් පසන් නවණ් ණං මුඛං ගහොති. 

අසම්මූළ්ක ො ොලං ෙකරොතීති ගමත් තාවිහාරිගනො සම් ගමොහමරණං නාම 
නත් ථි, අසම් මූළ ්ගහොව නිද් දං ඔක් කමන් ගතො විය කාලං කගරොති. 

එකාදසකවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකුත් තරිකනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උකපොසථාදිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනාවණ්ණනා 

332. ‘‘සඞ් ඝං,  න් ගත, පවාගරමීතිආදි පවාරණාකථා නාමා’’ති  ණ්ඨිපකදසු 

වුත් තං. 

අත්ථවසපෙරණවණ්ණනා 

334. පඨමපාරාජිෙවණ්ණනායකමවවුත්තන් ති ‘‘සඞ් ඝසුට් ඨුතායා’’තිආදීනං 

අත් ථවණ් ණනං සන් ධාය වුත් තං. දසක්ඛත්තුං කයොජනාය පදසතං වුත්තන් ති 
එකමූලකනගය දසක් ඛත් තුං ගයොජනාය කතාය සඞ් ඛලිකනගය වුත් තපගදහි 

සද් ධිං පදසතං වුත් තන් ති එවමත් ගථො  ගහතබ් ගබො. අඤ් ඤථා එකමූලගක එව 
නගය න සක් කා පදසතං ලද් ධුං. එකමූලකනගයහි පුරිමපච් ඡිමපදානි එකගතො 
කත් වා එගකකස් මිං වාගර නව නව පදානි වුත් තානීති දසක් ඛත් තුං ගයොජනාය 
නවුති පදානිගයව ලබ්  න් ති. තස් මා තානි නවුති පදානි සඞ් ඛලිකනගය 
බද් ධචක් කවගසන ගයොජිගත දස පදානි ලබ්  න් තීති ගතහි සද් ධිං පදසතන් ති 
සක් කා වත් තුං. ඉගතො අඤ් ඤථා පන උග ොසුපි නගයසු විසුං විසුං අත් ථසතං 
ධම් මසතඤ් ච යථා ලබ්  ති, තථා පඨමපාරාජිකසංවණ් ණනායගමව අම් ගහහි 

දස් සිතං, තං තත් ථ වුත් තනගයගනව  ගහතබ් බං. පුරිමපච් ඡිමපදානි එකත් ගතන 

 ගහත් වා ‘‘පදසත’’න් ති වුත් තත් තා ‘‘තත්ථ පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස පදස්ස 

වකසන අත්ථසතං, පුරිමස්ස පුරිමස්ස වකසන ධම්මසත’’න් ති වුත් තං. තස් මිං 
පදසගත ‘‘සඞ් ඝසුට් ඨූ’’තිආදිනා වුත් තපුරිමපදානං වගසන ධම් මසතං, 
‘‘සඞ් ඝඵාසූ’’තිආදිනා වුත් තපච් ඡිමපදානං වගසන අත් ථසතන් ති අධිප් පාගයො. 

මහාවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පඨම ාථාසඞ් ණිෙං 

සත්තන කරසුපඤ්ඤත්තසික්ඛාපදවණ්ණනා 

335. අඩ්ඪුඩ්ඪසතානීති තීණි සතානි පඤ් ඤාසඤ ්ච සික් ඛාපදානි. විග්  න් ති 

මනුස් සවිග්  හං. අතිකරෙන් ති දසාහපරමං අතිගරකචීවරං. ොළෙන් ති 

‘‘සුද් ධකාළකාන’’න් ති වුත් තකාළකං. භූතන් ති භූතාගරොචනං. 

පරම්පරභත්තන් ති පරම් පරග ොජනං. භික්ඛුනීසු ච අක්කෙොකසොති ‘‘යා පන 
භික් ඛුනී භික් ඛුං අක් ගකොගසයය වා පරි ාගසයය වා’’ති )පාචි. 1029) 

වුත් තසික් ඛාපදං. අන්තරවාසෙන් ති අඤ් ඤාතිකාය භික් ඛුනියා 

චීවරපටිග්  ණ් හනං. රූපියන් ති රූපියසංගවොහාරං. සුත්තන් ති ‘‘සාමං සුත් තං 
විඤ ්ඤාගපත් වා තන් තවාගයහී’’ති (පාරා. 637) වුත් තසික් ඛාපදං. 

උජ්ඣාපනකෙති උජ් ඣාපනගක ඛියයනගක පාචිත් තියං. පාචිතපිණ්ඩන් ති 

භික් ඛුනීපරිපාචිතං. චීවරංදත්වාති ‘‘සමග් ග න සඞ් ගඝන චීවරං දත් වා’’ති )පාචි. 

485) වුත් තසික් ඛාපදං. කවොසාසන්තීති ‘‘භික් ඛූ පගනව කුගලසු නිමන් තිතා 

භුඤ ්ජන් ති, තත්ර ගචසා භික් ඛුනී’’ති )පාචි. 558) වුත් තපාටිගදසනීයං. ගිරග් න් ති 

‘‘යා පන භික් ඛුනී නච් චං වා ගීතං වා’’ති )පාචි. 834) වුත් තසික් ඛාපදං. චරියාති 
‘‘අන් ගතොවස් සං චාරිකං චගරයයා’’ති )පාචි. 970) ච, ‘‘වස් සංවුත් ථා චාරිකං න 

පක් කගමයයා’’ති )පාචි. 974) ච වුත් තසික් ඛාපදද් වයං. ඡන්දදාකනනාති 
පාරිවාසිගකන ඡන් දදාගනන. 

පාරාජිොනි චත්තාරීති භික් ඛුනීනං චත් තාරි පාරාජිකානි. කුටීති 

කුටිකාරසික් ඛාපදං. කෙොසියන් ති ගකොසියමිස් සකසික් ඛාපදං. කසයයාති 

අනුපසම් පන් ගනන සහගසයයසික් ඛාපදං. ඛණකනති පථවීඛණනං.  ච්ඡ

කදවකතති භූත ාමසික් ඛාපදං. සිඤ්චන් ති සප් පාණකඋදකසිඤ් චනං. 

ම ාවි ාකරොති මහල් ලකවිහාගරො. අඤ්ඤන් ති අඤ ්ඤවාදකං. ද්වාරන් ති යාව 

ද් වාරගකොසා. ස ධම්කමොති සහධම් මිකං වුච් චමාගනො. පකයොපානන් ති 

සුරුසුරුකාරකං. එළෙකලොමානීති එළකගලොමගධොවාපනං. පත්කතොති 

ඌනපඤ ්චබන් ධනපත් ගතො. ඔවාකදොති භික් ඛුනුපස ්සයං උපසඞ් කමිත් වා 

ඔවාගදො. කභසජ්ජන් ති තදුත් තරිග සජ් ජවිඤ් ඤාපනං. සූචීති අට් ඨිමයාදිසූචිඝරං. 

ආරඤ්ඤිකෙොති ‘‘යානි ගඛො පන තානි ආරඤ් ඤකානි ගසනාසනානී’’තිආදිනා 

)පාචි. 570) වුත් තපාටිගදසනීයං. ඔවාකදොති ‘‘යා පන භික් ඛුනී ඔවාදාය වා 
සංවාසාය වා න  ච් ගඡයයා’’ති )පාචි. 1055) වුත් තසික් ඛාපදං. 
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පාරාජිොනි චත්තාරීතිආදිනා ඡසු න ගරසු පඤ ්ඤත් තං එකගතො 
සම් පිණ් ඩිත් වා සාවත් ථියා පඤ් ඤත් තං විසුං  ගණත් වා සබ් බාගනව 

සික් ඛාපදානි ද් වීහි රාසීහි සඞ්  ණ් හාති. 

සත් තන ගරසු පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුවිපත්තිවණ්ණනා 

336. එෙතිංස  රුො නාම උ ගතො අට් ඨ පාරාජිකා, භික් ඛූනං ගතරස, 

භික් ඛුනීනං දස සඞ් ඝාදිගසසා. අට්කඨත්ථ අනවකසසාති එගතසු 

යථාවුත් ත රුගකසු සාධාරණාසාධාරණවගසන අට් ඨ පාරාජිකා අනවගසසා 
නාම. 

අසාධාරණාදිවණ්ණනා 
338. ‘‘ගධොවනඤ් ච පටිග්  ගහො’’ති  ාථා අට් ඨකථාචරියානං. තත් ථ 

කධොවනඤ්ච පටිග් ක ොති අඤ් ඤාතිකාය භික් ඛුනියා චීවරගධොවාපනං 

චීවරපටිග්  හණඤ් ච. කෙොකසයය…කප.… ද්කව කලොමාති එළකගලොමවග් ග  

ආදිගතො සත් ත සික් ඛාපදානි වුත් තානි. වස්සිොති වස් සිකසාටිකසික් ඛාපදං. 

ආරඤ්ඤකෙන චාති සාසඞ් කසික් ඛාපදං වුත් තං. පණීතන් ති 

පණීතග ොජනවිඤ් ඤත් ති. ඌනන් ති ඌනවීසතිවස් සසික් ඛාපදං. නිසීදකනචයා 

සික්ඛා, වස්සිොයාචසාටිොති නිසීදනවස් සිකසාටිකානං පමාණාතික් කගමො. 

ආපත් තික් ඛන් ධා ගචව උගපොසථාදීනි ච ‘‘පාරාජිකසඞ් ඝාදිගසසා’’තිආදිනා 

වි ත් තත් තා ‘‘විභත්තිකයො’’ති වුත් තානි. කතවීසති සඞ්ඝාදිකසසාති භික් ඛුනීනං 

ආ තානි දස, භික් ඛූනං ගතරසාති ගතවීසති. ද්කවචත්තාලීස

නිස්සග්ගියාතිආදීසුපි එගසව නගයො. ද්වීහි…කප.… කිච්චං එකෙන සම්මතීති 
ද් වීහි විවාදාධිකරණං, චතූහි අනුවාදාධිකරණං, තීහි ආපත් තාධිකරණං, එගකන 
කිච් චාධිකරණං සම් මතීති අත් ගථො. 

339. නිරඞ්ෙකතොති සඞ්ඝම් ාඅපසාරිකතො. 

අධිෙරණකභදවණ්ණනා 
340. යස් මා අධිකරණං උක් ගකොගටන් ගතො සමථප් පත් තගමව 

උක් ගකොගටති, තස් මා ‘‘විවාදාධිෙරණං උක්කෙොකටන්කතො ෙති සමකථ

උක්කෙොකටතී’’තිආදි වුත් තං. 
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පටුන 

341. පාළිමුත්තෙවිනිච්ඡකයකනවාති විනයලක් ඛණං විනා ගකවලං 

ධම් මගදසනාමත් තවගසගනවාති අත් ගථො. කයනාපි විනිච්ඡකයනාති 

පාළිමුත් තකවිනිච් ඡයගමව සන් ධාය වුත් තං. ඛන්ධෙකතො ච පරිවාරකතො ච 

සුත්කතනාති ඛන් ධකපරිවාරගතො ආනීතසුත් ගතන. නිජ්ඣාකපන්තීති 
පඤ ්ඤාගපන් ති. 

342. කිච්චං නිස්සාය උප්පජ්ජනෙකිච්චානන් ති පුබ් ගබ 

කතඋක් ගඛපනීයාදිකිච් චං නිස ්සාය උප් පජ් ජනකකිච් චානං. කීදිසානං? 

යාවතතියසමනු ාසනාදීනං. 

343. තංහීති තං විවාදාධිකරණං. 

344. අධිෙරකණසුකයනඅධිෙරකණනසම්මන්ති, තංදස්කසතුංවුත්තන් ති 
යදා අධිකරගණහි සම් මන් ති, තදා කිච් චාධිකරගණගනව සම් මන් ති, න 
අඤ ්ගඤහි අධිකරගණහීති දස් සනත් ථං වුත් තන් ති අධිප් පාගයො. 

353. ‘‘සත් තන් නං සමථානං කතගම ඡත් තිංස සමුට් ඨානා’’ති පුච් ඡිත් වාපි 
‘‘කම් මස් ස කිරියා කරණ’’න් තිආදිනා සම් මුඛාවිනයස් ස සමුට් ඨානානි 
අවි ජිත් වාව සතිවිනයාදීනං ඡන් නඤ් ගඤව ඡ සමුට් ඨානානි වි ත් තානි, තං 

කස ්මාති ආහ ‘‘කිඤ්චාපි සත්තන්නං සමථාන’’න් තිආදි. සතිවිනයාදීනං විය 

සඞ් ඝසම් මුඛතාදීනං කිච් චයතා නාම නත් ථීති ආහ ‘‘ෙම්මසඞ්  ාභාකවනා’’ති. 

දුතිය ාථාසඞ් ණිෙවණ්ණනා 
359. මන් තග්  හණන් ති අඤ ්ඤමඤ් ඤං සංසන් දනං. අනු අනු සන් ධානං 

අනුසන් ධිතන් ති  ාවසාධගනො අනුසන්ධිතසද් ගදොති ආහ ‘‘අනුසන්ධිතන්ති

ෙථානුසන්ධී’’ති. 

සඞ් ාමද්වයවණ්ණනා 

365. ඨානනිසජ්ජවත්තාදිනිස්සිතාති ‘‘එවං ඨාතබ් බං, එවං නිසීදිතබ් බ’’න් ති 

එවමාදිකා. සඤ්ඤාජනනත්ථන් ති චුදිතකගචොදකානං සඤ් ඤුප් පාදනත් ථං. 

අනුකයො වත්තං ෙථාකපත්වාති ‘‘කිං අනුගයො වත් තං ජානාසී’’ති පුච් ඡිත් වා 
ගතගනව කථාගපත් වා. 

375. නීලාදිවණ්ණාවණ්ණවකසනාති නීලාදිවණ් ණවගසන 

ආගරො යත් ථාදිඅවණ් ණවගසන ච. 
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ෙථිනකභදවණ්ණනා 

404. පුකරජාතපච්චකය පකනස උද්දිට්ඨධම්කමසු එෙධම්මම්පින ලභතීති 
එස උදකාහරණාදිපගයොග ො අත් තගනො පුගරජාතපච් චය ාගව 
පුබ් බකරණවගසන උද් දිට් ගඨසු ගධොවනාදිධම් ගමසු එකධම් මම් පි න ල ති 
අත් තගනො පුගරජාතස් ස පුබ් බකරණසඞ්  හිතස් ස ධම් මස් ස නත් ථිතාය. 

412. රූපාදීසුධම්කමසූති වණ් ණ න් ධාදීසු සුද් ධට් ඨකධම් ගමසු. 

416. පුරිමා ද්කවති ඉමස් මිං අධිකාගර පඨමං වුත් තා 
අන් තරුබ්  ාරසහුබ්  ාරා, න පක් කමනන් තිකාදගයො ද් ගව උද් ධාරා. 

උපාලපඤ්චෙවණ්ණනා 

420-421. ඔමද්දොරකෙොති ඔමද් දිත් වා අභි විත් වා කාරගකො. උපත්ථම්කභො

න දාතබ්කබොති සාමග් ගිවිනාසාය අනුබලං න දාතබ් බං. දිට්ඨාවිෙම්මම්පි

ෙත්වාති ‘‘න ගමතං ඛමතී’’ති දිට් ඨිං ආවි කත් වාපි. 

කවො ාරවග් වණ්ණනා 

424. කායප් පගයොග න ආපජ් ජිතබ් බා ොයප්පකයො ා. වචීපගයොග න 

ආපජ් ජිතබ් බා වචීපකයො ා. නවසුඨාකනසූති ඔසාරණාදීසු නවසු ඨාගනසු. ද්වීසු 

ඨාකනසූති ඤත් තිදුතියඤත් තිචතුත් ථකම් ගමසු. තස්මාති යස් මා 
මහාඅට් ඨකථායං වුත් තනගයන උ ගතොවි ඞ්  ා අසඞ්  හිතා, තස් මා. යං 
කුරුන් දියං වුත් තං, තං  ගහතබ් බන් ති සම් බන් ගධො. 

දිට්ඨාවිෙම්මවග් වණ්ණනා 
425. ‘‘චතූහි පඤ් චහී’’ති වචනගතො ද් වීහි වා තීහි වා එකගතො ගදගසතුං 

වට් ටති, තගතො පරං න වට් ටති. මාළෙසීමායාති ඛණ් ඩසීමාය. 

අවිප්පවාසසීමායාති මහාසීමාය. 

මුසාවාදවග් වණ්ණනා 

444. පරියාකයන ජානන්තස්ස වුත්තමුසාවාකදොති යස් ස කස් සචි 
ජානන් තස් ස පරියාගයන වුත් තමුසාවාගදොති අත් ගථො. 

446. අනුකයොක ො න දාතබ්කබොති ගතන වුත් තං අනාදියිත් වා තුණ් හී 

 විතබ් බන් ති අත් ගථො. 
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භික්ඛුකනොවාදවග් වණ්ණනා 

454. එකූනවීසතිකභදායාති මග්  පච් චගවක් ඛණාදිවගසන 
එකූනවීසතිග දාය. 

අධිෙරණවූපසමවග් වණ්ණනා 

458. පඤ්චහිොරකණහීති ඉදං අත් ථනිප් ඵාදනකානි ගතසං පුබ් බ ා ානි ච 

කාරණ ාවසාමඤ් ගඤන එකජ් ඣං  ගහත් වා වුත් තං, න පන සබ් ගබසං 

පඤ ්චන් නං සමානගයො ක් ගඛමත් තා. අනුස්සාවකනනාති ග දස් ස 
අනුරූපසාවගනන. යථා ග ගදො ගහොති, එවං භින් දිතබ් බානං භික් ඛූනං 

අත් තගනො වචනස් ස සාවගනන විඤ ්ඤාපගනනාති අත් ගථො. ගතනාහ ‘‘නනු

තුම්ක ’’තිආදි. ෙණ්ණමූකල වචීකභදං ෙත්වාති එගතන පාකටං කත් වා 
ග දකරවත් ථුදීපනං ගවොහරණං. තත් ථ අත් තනා විනිච් ඡිතමත් තං රහස ්සවගසන 

විඤ ්ඤාපනං අනුස ්සාවනන් ති දස් ගසති. ෙම්මකමවඋද්කදකසො වා පමාණන් ති 

ගතහි සඞ් ඝග දසිද් ධිගතො පමාණං, ඉතගර පන ගතසං සම්  ාරභූතා. ගතනාහ 

‘‘කවො ාරා’’තිආදි. තත්ථාති ගවොහරගණ. 

ෙථිනත්ථාරවග් වණ්ණනා 

467. අන්තරා වුත්තොරකණනාති ‘‘තඤ් හි වන් දන් තස් ස මඤ් චපාදාදීසුපි 

නලාටං පටිහඤ් ගඤයයා’’තිආදිනා වුත් තකාරගණන. 

සමුට්ඨානවණ්ණනා 

470. පුබ්කබ වුත්තකමවාති සහගසයයාදිපණ් ණත් තිවජ් ජං. ඉතරන් ති 

සචිත් තකං. භිංසාපනාදීනි ෙත්වාති භිංසාපනාදිනා ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වාති 

අධිප් පාගයො. 

අපරදුතිය ාථාසඞ් ණිෙං 

ොයිොදිආපත්තිවණ්ණනා 

474. විනගය  රුකා විනය රුො. කිඤ් චාපි ඉදං ද් වීසු  ාථාසු ආ තං, 
අඤ ්ගඤහි පන මිස් ගසත් වා වුත් ත ාවගතො නානාකරණං පච් ගචතබ් බං. 
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කදසනා ාමිනියාදිවණ්ණනා 

475. ද්කව සංවාසෙභූමිකයොති එත් ථ භූමීති අවත් ථා. අඞ්  හීනතා 

කාරණගවකල් ලවගසනපි ගවදිතබ් බාති ආහ ‘‘අපිකචත්ථා’’තිආදි. එසනකයොති 

‘‘අපිගචත් ථා’’තිආදිනා වුත් තනගයො. වනප්පතිං ඡින්දන්තස්ස පාරාජිෙන් ති 
අදින් නාදාගන වනප් පතිකථාය ආ තං පරසන් තකං සන් ධාය වුත් තං. 

විස්සට්ඨිඡඩ්ඩකනති සුක් කවිස් සට් ඨියා ගමොචගන. දුක්ෙටා ෙතාති දුක් කටං 

වුත් තං. පඨමසික්ඛාපදම්හිකයවාති භික් ඛුගනොවාදකවග්  ස් ස 

පඨමසික් ඛාපගදගයව. ආමකධඤ් ඤං විඤ් ඤාගපත් වා භුඤ් ජන් තියා 
පුබ් බපගයොග  දුක් කටං, අජ් ගඣොහාගර පාචිත් තියං. 

පාචිත්තියවණ්ණනා 

476. අබ්භුණ් සීකලොති අභිනවසීගලො. 

478. අසුත්තෙන් ති සුත් තවිරහිතං, සුත් තගතො අපනීතං නත් ථීති අත් ගථො. 

කසදකමොචන ාථා 

අවිප්පවාසාදිපඤ් වණ්ණනා 

479. ගසදගමොචන ාථාසු තහින් ති තස් මිං පුග්  ගල. ‘‘අකප් පියසම් ග ොග ො 

නාම ගමථුනධම් මාදී’’ති  ණ්ඨිපකදසු වුත් තං. එසාපඤ් ාකුසකලහි චින්තිතාති 
ලිඞ්  විපල් ලාසවගසගනතං වුත් තං, එගසො පඤ් ගහො කුසගලහි චින් තිගතොති 
අත් ගථො. 

දසාති අවන් දිගය දස. එොදසාති පණ් ඩකාදගයො එකාදස. උබ්භක්ඛකෙන 

වදාමීති ඉමිනා මුගඛ ගමථුනධම් මා ාවං දීගපති. අකධොනාභිං විවජ්ජියාති ඉමිනා 
වච් චමග්  පස ්සාවමග් ග සු. 

 ාමන්තරපරියාපන්නංනදීපාරං ඔක්ෙන්තභික්ඛුනිංසන්ධායාති එත් ථ නදී 
භික් ඛුනියා  ාමපරියාපන් නා, පරතීරං  ාමන් තරපරියාපන් නං. තත් ථ පරතීගර 
පඨමගලඩ් ඩුපාතප් පමාගණො  ාමූපචාගරො නදීපරියන් ගතන පරිච් ඡින් ගනො, 
තස් මා පරතීගර රතනමත් තම් පි අරඤ් ඤං නත් ථි, පරතීරඤ් ච තිණාදීහි 
පටිච් ඡන් නත් තා දස් සනූපචාරවිරහිතං කගරොති. තත් ථ අත් තගනො  ාගම ආපත් ති 
නත් ථි, පරතීගර පන පඨමගලඩ් ඩුපාතසඞ් ඛාගත  ාමූපචාගරගයව පාදං ඨගපති. 



සාරත්ථදීපනී-3 චූළවග් -ටීො  එකුත්තරිෙනකයො 

  453 

පටුන 

අන් තගර අභිධම්කම වුත් තනගයන අරඤ් ඤභූතං සක ාමං අතික් කමති නාම, 

තස් මා  ණම් හා ඔහීයනා නාම ගහොතීති ගවදිතබ් බං. 

භික්ඛූනං සන්තිකෙ එෙකතොඋපසම්පන්නා නාම මහාපජාපතිපමුඛා 
පඤ ්චසතසාකිනිගයො භික් ඛුනිගයො. මහාපජාපතිපි හි ආනන් දත් ගථගරන 

දින් නඔවාදස ්ස පටිග්  හිතත් තා භික් ඛූනං සන් තිගක උපසම් පන් නා නාම. 

පාරාජිොදිපඤ් වණ්ණනා 

480. සහ දුස් ගසන ගමථුනවීතික් කමස ්ස සක් කුගණයයතාය ‘‘දුස්සකුටිආදීනි

සන්ධායා’’ති වුත් තං. ලඞ් පරිවත්තංසන්ධායවුත්තාති ‘‘ලිඞ්  පරිවත් ගත සති 

පටිග්  හණස ්ස විජහනගතො සාමං  ගහත් වා භුඤ් ජිතුං න වට් ටතී’’ති 
ලිඞ්  පරිවත් තනං සන් ධාය වුත් තා. 

481. සුප්පතිට්ඨිතනිකරොධසදිසන් ති ගයොජනද් විගයොජනාදිපරමං 
මහානිගරොධං සන් ධාය වුත් තං. 

ගසදගමොචන ාථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චවග්ක ො 

ෙම්මවග් වණ්ණනා 
483. කම් මවග් ග  උම් මත් තකස ්ස භික් ඛුගනො උම් මත් තකසම් මුති 

උම් මත් තගක යාචිත් වා  ගත අසම් මුඛාපි දාතුං වට් ටති, තත් ථ නිසින් ගනපි න 
කුප් පති නියමා ාවගතො. අසම් මුඛා කගත පන ගදොසා ාවං දස් ගසතුං 

‘‘අසම්මුඛාෙතං සුෙතං ක ොතී’’ති වුත් තං. දූගතන උපසම් පදා පන සම් මුඛා 
කාතුං න සක් කා කම් මවාචානානත් තසම්  වගතො. පත් තනික් කුජ් ජනාදගයො 

හත් ථපාසගතො අපනීතමත් ගතපි කාතුං වට් ටන් ති. සඞ්ඝසම්මුඛතාතිආදීසු 
යාවතිකා භික් ඛූ කම් මප් පත් තා, ගත ආ තා ගහොන් ති, ඡන් දාරහානං ඡන් ගදො 

ආහගටො ගහොති, සම් මුඛීභූතා න පටික් ගකොසන් ති, අයං සඞ්ඝසම්මුඛතා. ගයන 
ධම් ගමන ගයන විනගයන ගයන සත් ථුසාසගනන සඞ් ගඝො කම් මං කගරොති, අයං 

ධම්මසම්මුඛතා. තත් ථ ධම්කමොති භූතං වත් ථු. විනකයොති ගචොදනා ගචව සාරණා 

ච. සත්ථුසාසනං නාම ඤත් තිසම් පදා ගචව අනුස් සාවනසම් පදා ච. යස් ස සඞ් ගඝො 

කම් මං කගරොති, තස් ස සම් මුඛ ාගවො පුග් ලසම්මුඛතා. කත් තිකමාසස් ස 

පවාරණමාසත් තා ‘‘ඨකපත්වා ෙත්තිෙමාස’’න් ති වුත් තං. පච්චුක්ෙඩ්ඪිත්වා
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ඨපිතදිවකසො චාති කාළපක් ගඛ චාතුද් දසිං වා පන් නරසිං වා සන් ධාය වුත් තං. 

ද්කවචපුණ්ණමාසිකයොති පඨමපච් ඡිමවස් සූප තානං වගසන වුත් තං. 

485. ඨානකරණානි සිථිලානි කත් වා උච් චාගරතබ් බං අක් ඛරං සිථිලං, 

තානිගයව ධනිතානි අසිථිලානි කත් වා උච් චාගරතබ් බං අක් ඛරං ධනිතං. 

ද් විමත් තකාලං දීඝං, එකමත් තකාලං රස්සං. දසධාබයඤ්ජනබුද්ධියාපකභකදොති 
එවං සිථිලාදිවගසන බයඤ් ජනබුද් ධියා අක් ඛරුප් පාදකචිත් තස් ස දසප් පකාගරන 
පග ගදො. සබ් බානි හි අක් ඛරානි චිත් තසමුට් ඨානානි 
යථාධිප් ගපතත් ථබයඤ් ජනගතො බයඤ් ජනානි ච. සංගයොග ො පගරො එතස ්මාති 

සංගයො පගරො, න සංගයො පගරො අසංකයො පකරො. ආයස්මකතො

බුද්ධරක්ඛිතකථරස්ස යස්ස න ඛමතීති එත් ථ ත-කාර න-කාරසහිතාකාගරො 

අසංගයො පගරො. ෙරණානීති කණ් ඨාදීනි. 

488. අනුක් ඛිත් තා පාරාජිකං අනාපන් නා ච පකතත් තාති ආහ ‘‘පෙතත්තා

අනුක්ඛිත්තා’’තිආදි. තත් ථ අනිස්සාරිතාති පුරිමපදස් ගසව ගවවචනං. 

පරිසුද්ධසීලාති පාරාජිකං අනාපන් නා. නකතසං ඡන්කදොවාපාරිසුද්ධිවාඑතීති 
තීසු ද් වීසු වා නිසින් ගනසු එකස් ස වා ද් වින් නං වා ඡන් දපාරිසුද් ධි ආහටාපි 
අනාහටාව ගහොතීති අධිප් පාගයො. 

අපකලොෙනෙම්මෙථාවණ්ණනා 

495-496. ොයසම්කභො සාමග්ගීති සහගසයයපටිග්  හණාදි. කසො රකතොති 

සුග  රගතො. සුට් ඨු ඔරගතොති වා කසොරකතො. නිවාතවුත්තීති නීචවුත් ති. 

පටිසඞ්ඛාති පටිසඞ් ඛාය ඤාගණන උපපරික් ඛිත් වා. යං තං අවන් දියකම් මං 

අනුඤ් ඤාතන් ති සම් බන් ගධො. ඉමස්ස අපකලොෙනෙම්මස්ස ඨානං ක ොතීති 
එවම් පි අපගලොකනකම් මං පවත් තතීති අත් ගථො. කම් මගමව ලක් ඛණන් ති 

ෙම්මලක්ඛණං. ඔසාරණනිස ්සාරණ ණ් ඩුකම් මාදගයො විය කම් මඤ ්ච හුත් වා 
අඤ ්ඤඤ ්ච නාමං න ල ති, කම් මගමව හුත් වා උපලක් ඛීයතීති 

‘‘කම් මලක් ඛණ’’න් ති වුච් චති. එතම්පි ෙම්මලක්ඛණකමවාති 
වුත් තකම් මලක් ඛණං දස් ගසතුං 

‘‘අච්ඡින්නචීවරජිණ්ණචීවරනට්ඨචීවරාන’’න් තිආදි වුත් තං. ඉණපලකබොධම්පීති 
ඉණගමව පලිගබොගධො ඉණපලිගබොගධො, තම් පි දාතුං වට් ටති. සගච තාදිසං 
භික් ඛුං ඉණායිකා පලිබුන් ධන් ති, තතු්රප් පාදගතොපි තස් ස ඉණං ගසොගධතුං 
වට් ටතීති අධිප් පාගයො. 
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ඡත්තං වා කවදිෙං වාති එත් ථ කවදිොති ගචතියස් ස උපරි චතුරස් සචගයො 

වුච් චති. ඡත්තන් ති තගතො උද් ධං වලයානි දස් ගසත් වා කගතො අග්  චගයො 

වුච් චති. කචතියස්ස උපනික්කඛපකතොති ගචතිගය නවකම් මත් තාය 

උපනික් ඛිත් තගතො, ගචතියසන් තකගතොති වුත් තං ගහොති. අඤ්ඤා ෙතිො 

ොතබ්බාති පුරිමකතිකාය අසඞ්  හිතත් තා වුත් තං. කතහීති ගයසං 

පුග්  ලිකට් ඨාගන තිට් ඨන් ති, ගතහි. දසභා න් ති දසම ා ං. තත්ථාති තස් මිං 

විහාගර. මූකලති පුබ් ගබ. ‘‘ඉකතොපට්ඨාය භාකජත්වාඛාදන්තූ’’ති වචගනගනව 

යථාසුඛං පරිග ොග ො පටික් ඛිත් ගතො ගහොතීති ආහ ‘‘පුරිමෙතිො

පටිප්පස්සම්භතී’’ති. 

අනුවිචරිත්වාති පච් ඡගතො පච් ඡගතො  න් ත් වා. අපච්චාසීසන්කතනාති ගතසං 
සන් තිකා 

පච් චයං අපච් චාසීසන් ගතන. මූලභා න් ති වුත් තගමවත් ථං වි ාගවති 

‘‘දසභා මත්ත’’න් ති. අෙතාවාසං වා ෙත්වාති තගතො උප් පන් නආගයන 

කත් වා. ජග්ගිතොකලචනවාකරතබ්බාති ජග් ගිතානං පුප් ඵඵල රිතකාගල න 

වාගරතබ් බා. ජග් නොකලති ජග් ගිතුං ආරද් ධකාගල. 

ඤත්තිෙම්මට්ඨානකභකදති ඤත් තිකම් මස ්ස ඨානග ගද. 

කම් මවග්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අපඤ්ඤත්කතපඤ්ඤත්තවග් වණ්ණනා 
500. සත් ත ආපත් තික් ඛන් ධා පඤ් ඤත් තං නාමාති සම් බන් ගධො. 

කකුසන් ධගකොණා මනකස් සපා එව සත් ත ආපත් තික් ඛන් ගධ පඤ් ඤගපසුං, 
විපස් සීආදගයො පන ඔවාදපාතිගමොක් ඛං උද් දිසිංසු, න සික් ඛාපදං 

පඤ ්ඤගපසුන් ති ආහ ‘‘ෙකුසන්ධඤ්ච…කප.… අන්තරාකෙනචිඅපඤ්ඤත්කත

සික්ඛාපකද’’ති. ගසසගමත් ථ සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

ඉති සමන් තපාසාදිකාය විනයට් ඨකථාය සාරත් ථදීපනියං 

පරිවාරට් ඨකථාවණ් ණනා සමත් තා. 
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නි මනෙථාවණ්ණනා 

අවසාන ාථාසු පන අයමත් ගථො. විභත්තකදසනන් ති 
උ ගතොවි ඞ්  ඛන් ධකපරිවාගරහි වි ත් තගදසනං විනයපිටකන් ති 

ගයොගජතබ් බං. තස්සාති තස ්ස විනයස් ස. 

තත්රිදන් තිආදි පඨමපාරාජිකවණ් ණනායං වුත් තනයගමව. 

සත්ථුම ාකබොධිවිභූසිකතොති සත් ථුනා පරිභුත් තමහාගබොධිවිභූසිගතො 
මණ් ඩිගතො, තස් ස මහාවිහාරස් ස දක් ඛිණ ාග  උත් තමං යං පධානඝරන් ති 

සම් බන් ගධො. තත් ථ පධානඝරන් ති තංනාමකං පරිගවණං. සුචිචාරිත්තසීකලන, 

භික්ඛුසඞ්කඝනකසවිතන් ති ඉදම් පි පධානඝරවිගසසනං. 

තත්ථාති තස් මිං පධානඝගර. චාරුපාොරසඤ්චිතන් ති මනාගපන 

පාකාගරන පරික් ඛිත් තං. සීතච්ඡායතරූකපතන් ති 
ඝනනිචිතපත් තසඤ් ඡන් නසාඛාපසාඛතාය සීතච් ඡාගයහි රුක් ගඛහි උගපතං. 
විකසිතකමලකුවලයපුණ් ඩරීකගසො න් ධිකාදිපුප් ඵසඤ් ඡන් නමධුරසීතලුදකපු

ණ් ණතාය සම් පන් නා සලිලාසයා අස් සාති සම්පන්නසලලාසකයො. උද්දිසිත්වාති 
බුද් ධසිරිං නාම ගථරං නිස් සාය, තස් ස අජ් ගඣසනං නිස ්සායාති වුත් තං ගහොති. 

ඉද්ධාති අත් ථවිනිච් ඡයාදීහි ඉද් ධා ඵීතා පරිපුණ් ණා. 

සිරිනිවාසස්සාති සිරියා නිවාසට් ඨානභූතස් ස. ජයසංවච්ඡකරති 

ජයප් පත් තසංවච් ඡගර. අයන් ති ගථරං බුද් ධසිරිං උද් දිස ්ස යා විනයවණ් ණනා 

ආරද් ධා, අයං. ධම්මූපසංහිතාති කුසලසන් නිස ්සිතා. ඉදානි සගදවකස් ස 
ගලොකස ්ස අච් චන් තසුඛාධි මාය අත් තගනො පුඤ් ඤං පරිණාගමන් ගතො 

‘‘චිරට්ඨිතත්ථ ධම්මස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සමාචිතන් ති උපචිතං. සබ්බස්ස 

ආනුභාකවනාති සබ් බස් ස තස් ස පුඤ් ඤස් ස ගතගජන. සබ්කබපි පාණිකනොති 

කාමාවචරාදිග දා සබ් ගබ සත් තා. සද්ධම්මරසකසවිකනොති යථාරහං 
ගබොධිත් තයාධි මවගසන සද් ධම් මරසගසවිගනො  වන් තු. ගසසගමත් ථ 
සුවිඤ් ගඤයයගමව. 

නි මනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නි මනෙථා 

එත් තාවතා ච – 
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විනගය පාටවත් ථාය, සාසනස ්ස ච වුඩ් ඪියා; 
වණ් ණනා යා සමාරද් ධා, විනයට් ඨකථාය සා. 

සාරත්ථදීපනී නාම, සබ් බගසො පරිනිට් ඨිතා; 
තිංසසහස් සමත් ගතහි,  න් ගථහි පරිමාණගතො. 

අජ් ගඣසිගතො නරින් ගදන, ගසොහං පරක්ෙමබාහනා; 
සද් ධම් මට් ඨිතිකාගමන, සාසනුජ් ගජොතකාරිනා. 

ගතගනව කාරිගත රම් ගම, පාසාදසතමණ් ඩිගත; 

නානාදුම ණාකිණ් ගණ,  ාවනාභිරතාලගය. 

සීතලූදකසම් පන් ගන, වසං කජතවකන ඉමං; 
අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් නං, අකාසිං සුවිනිච් ඡයං. 

යං සිද් ධං ඉමිනා පුඤ් ඤං, යං චඤ ්ඤං පසුතං මයා; 
එගතන පුඤ් ඤකම් ගමන, දුතිගය අත් තසම්  ගව. 

තාවතිංගස පගමොගදන් ගතො, සීලාචාරගුගණ රගතො; 
අලග් ග ො පඤ් චකාගමසු, පත් වාන පඨමං ඵලං. 

අන් තිගම අත් ත ාවම් හි, ගමත් ගතයයං මුනිපුඞ්  වං; 
ගලොකග්  පුග්  ලං නාථං, සබ් බසත් තහිගත රතං. 

දිස ්වාන තස් ස ධීරස් ස, සුත් වා සද් ධම් මගදසනං; 
අධි න් ත් වා ඵලං අග්  ං, ගසොග යයං ජිනසාසනං. 

සදා රක් ඛන් තු රාජාගනො, ධම් ගමගනව ඉමං පජං; 
නිරතා පුඤ් ඤකම් ගමසු, ගජොගතන් තු ජිනසාසනං. 

ඉගම ච පාණිගනො සබ් ගබ, සබ් බදා නිරුපද් දවා; 
නිච් චං කලයාණසඞ් කප් පා, පප් ගපොන් තු අමතං පදන් ති. 

සාරත් ථදීපනී නාම විනයාකා නිට් ඨිතා. 
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