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පටුන 

නඛමො තස් ස භගවඛතො අරහඛතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

දීඝනිකායෙ 

සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා 

ගන් ථාරම් භකථා 
කරුණාසීතලහදය , පඤ ්ඤාපජ් ඛජොතවිහතඛමොහතම ; 

සනරාමරඛලොකගරු , වන් ඛද සුගතං ගතිවිමුත් ත . 

බුද් ඛධොපි බුද් ධභාව , භාඛවත් වා ඛචව සච් ඡිකත් වා ච; 

ය  උපගඛතො ගතමල , වන් ඛද තමනුත් තර  ධම්මං. 

සුගතස ්ස ඔරසාන , පුත් තාන  මාරඛසනමථනාන ; 

අට් ඨන් නම් පි සමූහ , සිරසා වන් ඛද අරිෙසඞ්ඝං. 

ඉති ඛම පසන් නමතිඛනො, රතනත් තයවන් දනාමය  පුඤ ්ඤ ; 

ය  සුවිහතන් තරාඛයො, හුත් වා තස ්සානුභාඛවන. 

දීඝස්ස දීඝසුත් තඞ් කිතස් ස, නිපුණස් ස ආගමවරස්ස; 

බුද් ධානුබුද් ධස වණ් ණිතස ්ස, සද් ධාවහගුණස් ස. 

අත් ථප් පකාසනත් ථ , අට්ඨකථා ආදිඛතො වසිසඛතහි; 

පඤ ්චහි යා සඞ් ගීතා, අනුසඞ් ගීතා ච පච් ොපි. 

සීහළදීප  පන ආභතාථ, වසිනා මහාමහින් ඛදන; 

ඨපිතා සීහළභාසාය, දීපවාසීනමත් ථාය. 

අපඛනත් වාන තඛතොහ , සීහළභාස  මඛනොරම  භාස ; 

තන් තිනයානුච් ෙවික , ආඛරොඛපන් ඛතො විගතඛදොස . 

සමය  අවිඛලොඛමන් ඛතො, ඛථරාන  ඛථරව සපදීපාන ; 

සුනිපුණවිනිච් ෙයාන , මහාවිහාඛර නිවාසීන . 

හිත් වා පුනප් පුනාගතමත් ථ , අත් ථ  පකාසයිස් සාමි; 

සුජනස ්ස ච තුට් ඨත් ථ , චිරට් ඨිතත් ථඤ් ච ධම් මස් ස. 

සීලකථා ධුතධම් මා, කම් මට් ඨානානි ඛචව සබ් බානි; 
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චරියාවිධානසහිඛතො, ඣානසමාපත් තිවිත් ථාඛරො. 

සබ් බා ච අභිඤ් ඤාඛයො, පඤ ්ඤාසඞ් කලනනිච් ෙඛයො ඛචව; 

ෙන් ධධාතායතනින් ද්රියානි, අරියානි ඛචව චත් තාරි. 

සච් චානි පච් චයාකාරඛදසනා, සුපරිසුද් ධනිපුණනයා; 

අවිමුත් තතන් තිමග් ගා, විපස ්සනා භාවනා ඛචව. 

ඉති පන සබ් බ  යස් මා, විසුද්ධිමග්යග මයා සුපරිසුද් ධ ; 

වුත් ත  තස ්මා භිඛයයො, න ත  ඉධ විචාරයිස් සාමි. 

‘‘මජ් ඛඣ විසුද්ධිමග්යගො, එස චතුන් නම් පි ආගමානඤ් හි; 

ඨත් වා පකාසයිස් සති, තත් ථ යථා භාසිත  අත් ථ ’’. 

ඉච් ඛචව කඛතො තස් මා, තම් පි ගඛහත් වාන සද් ධිඛමතාය; 

අට් ඨකථාය විජානථ, දීඝාගමනිස ්සිත  අත් ථන් ති. 

නිදානකථා 
තත් ථ දීඝාගයමො නාම සීලක් ෙන් ධවග් ඛගො, මහාවග් ඛගො, පාථිකවග් ඛගොති 

වග් ගඛතො තිවග් ඛගො ඛහොති; සුත් තඛතො චතුත් ති සසුත් තසඞ් ගඛහො. තස් ස 

වග් ඛගසු සීලක්ඛන්ධවග්යගො ආදි, සුත් ඛතසු බ්රහ්මජාලං. බ්රහ් මජාලස් සාපි ‘‘එව  
ඛම සුත’’න් තිආදික  ආයස් මතා ආනන් ඛදන පඨමමහාසඞ් ගීතිකාඛල වුත් ත  
නිදානමාදි. 

පඨමමහාසඞ් ගීතිකථා 
පඨමමහාසඞ් ගීති නාම ඛචසා කිඤ් චාපි විනයපිටඛක තන් තිමාරූළ ්හා, 

නිදානඛකොසල් ලත් ථ  පන ඉධාපි එව  ඛවදිතබ් බා. ධම් මචක් කප් පවත් තනඤ ්හි 

ආදි  කත් වා යාව සුභද් දපරිබ් බාජකවිනයනා කතබුද් ධකිච් ඛච, කුසිනාරාය  
උපවත් තඛන මල් ලාන  සාලවඛන යමකසාලානමන් තඛර විසාෙපුණ් ණමදිවඛස 
පච් චූසසමඛය අනුපාදිඛසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බුඛත භගවති 

ඛලොකනාඛථ, භගවඛතො ධාතුභාජනදිවඛස සන් නිපතිතාන  සත් තන් න  
භික් ඛුසතසහස් සාන  සඞ් ඝත් ඛථඛරො ආයස් මා මහාකස් සඛපො 

සත් තාහපරිනිබ් බුඛත භගවති සුභද් ඛදන වුඩ් ඪපබ් බජිඛතන – ‘‘අල , ආවුඛසො, 

මා ඛසොචිත් ථ, මා පරිඛදවිත් ථ, සුමුත් තා මය  ඛතන මහාසමඛණන, උපද් දුතා ච 

ඛහොම – ‘ඉද  ඛවො කප් පති, ඉද  ඛවො න කප් පතී’ති, ඉදානි පන මය  ය  

ඉච් ඡිස් සාම, ත  කරිස් සාම, ය  න ඉච් ඡිස ්සාම න ත  කරිස ්සාමා’’ති (චූළව. 437) 

වුත් තවචනමනුස් සරන් ඛතො, ඊදිසස් ස ච සඞ් ඝසන් නිපාතස් ස පුන දුල් ලභභාව  
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මඤ ්ඤමාඛනො, ‘‘ඨාන  ඛෙො පඛනත  විජ් ජති, ය  පාපභික් ඛූ ‘අතීතසත් ථුක  
පාවචන’න් ති මඤ් ඤමානා පක් ෙ  ලභිත් වා නචිරස් ඛසව සද් ධම් ම  

අන් තරධාඛපයය , යාව ච ධම් මවිනඛයො තිට් ඨති, තාව අනතීතසත් ථුකඛමව 
පාවචන  ඛහොති. වුත් තඤ් ඛහත  භගවතා – 

‘ඛයො ඛවො, ආනන් ද, මයා ධම් ඛමො ච විනඛයො ච ඛදසිඛතො 

පඤ ්ඤත් ඛතො, ඛසො ඛවො මමච් චඛයන සත් ථා’ති (දී. නි. 2.216). 

‘ය නූනාහ  ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාඛයයය , යථයිද  සාසන  අද් ධනිය  
අස් ස චිරට් ඨිතික ’. 

යඤ ්චාහ  භගවතා – 

‘ධාඛරස ්සසි පන ඛම ත් ව , කස ්සප, සාණානි ප සුකූලානි 

නිබ් බසනානී’ති (ස . නි. 2.154) වත් වා චීවඛර සාධාරණපරිඛභොඛගන. 

‘අහ , භික් ෙඛව, යාවඛදව ආකඞ් ොමි විවිච් ඛචව කාඛමහි විවිච් ච 
අකුසඛලහි ධම් ඛමහි සවිතක් ක  සවිචාර  විඛවකජ  පීතිසුෙ  පඨම  

ඣාන  උපසම් පජ් ජ විහරාමි; කස ්සඛපොපි, භික් ෙඛව, යාවඛදව, ආකඞ් ෙති 
විවිච් ඛචව කාඛමහි විවිච් ච අකුසඛලහි ධම් ඛමහි සවිතක් ක  සවිචාර  

විඛවකජ  පීතිසුෙ  පඨම  ඣාන  උපසම් පජ් ජ විහරතී’ති (ස . නි. 2.152). 

එවමාදිනා නඛයන නවානුපුබ් බවිහාරෙළභිඤ් ඤාප් පඛභඛද 

උත් තරිමනුස ්සධම් ඛම අත් තනා සමසමට් ඨපඛනන ච අනුග් ගහිඛතො, තථා 
ආකාඛස පාණි  චාඛලත් වා අලග් ගචිත් තතාය ඛචව චන් ඛදොපමපටිපදාය ච 

පස සිඛතො, තස් ස කිමඤ ්ඤ  ආණණය  භවිස ්සති. නනු ම  භගවා රාජා විය 
සකකවචඉස ්සරියානුප් පදාඛනන අත් තඛනො කුලව සප් පතිට් ඨාපක  පුත් ත  

‘සද් ධම් මව සප් පතිට් ඨාපඛකො ඛම අය  භවිස් සතී’ති, මන් ත් වා ඉමිනා 

අසාධාරඛණන අනුග් ගඛහන අනුග් ගඛහසි, ඉමාය ච උළාරාය පස සාය පස සීති 
චින් තයන් ඛතො ධම් මවිනයසඞ් ගායනත් ථ  භික් ඛූන  උස් සාහ  ජඛනසි. යථාහ – 

‘‘අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස් සඛපො භික් ඛූ ආමන් ඛතසි – ‘එකමිදාහ , 

ආවුඛසො, සමය  පාවාය කුසිනාර  අද් ධානමග් ගප් පටිපන් ඛනො මහතා 

භික් ඛුසඞ් ඛඝන සද් ධි  පඤ් චමත් ඛතහි භික් ඛුසඛතහී’’ති (චූළව. 437) 

සබ් බ  සුභද්දකණ්ඩං විත් ථාරඛතො ඛවදිතබ් බ . අත් ථ  පනස් ස 
මහාපරිනිබ් බානාවසාඛන ආගතට් ඨාඛනඛයව කථයිස් සාම. 

තඛතො පර  ආහ – 
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‘‘හන් ද මය , ආවුඛසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායාම, පුඛර 

අධම් ඛමො දිප් පති, ධම් ඛමො පටිබාහියයති; පුඛර අවිනඛයො දිප් පති, විනඛයො 

පටිබාහියයති; පුඛර අධම් මවාදිඛනො බලවන් ඛතො ඛහොන් ති, ධම් මවාදිඛනො 

දුබ් බලා ඛහොන් ති, පුඛර අවිනයවාදිඛනො බලවන් ඛතො ඛහොන් ති, 

විනයවාදිඛනො දුබ් බලා ඛහොන් තී’’ති (චූළව. 437). 

භික් ඛූ ආහ සු – ‘‘ඛතන හි, භන් ඛත, ඛථඛරො භික් ඛූ උච් චිනතූ’’ති. ඛථඛරො 
පන සකලනවඞ් ගසත් ථුසාසනපරියත් තිධඛර 
පුථුජ් ජනඛසොතාපන් නසකදාගාමිඅනාගාමි සුක් ෙවිපස් සක ඛීණාසවභික් ඛූ 

අඛනකසඛත, අඛනකසහස ්ඛස ච වජ් ඛජත් වා 
තිපිටකසබ් බපරියත් තිප් පඛභදධඛර පටිසම් භිදාප් පත් ඛත මහානුභාඛව 
ඛයභුඛයයන භගවඛතො එතදග් ග  ආඛරොපිඛත ඛතවිජ් ජාදිඛභඛද 
ඛීණාසවභික් ඛූඛයව එකූනපඤ් චසඛත පරිග් ගඛහසි. ඛය සන් ධාය ඉද  වුත් ත  – 
‘‘අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස් සඛපො එඛකනූනානි පඤ් ච අරහන් තසතානි 

උච් චිනී’’ති (චූළව. 437). 

කිස ්ස පන ඛථඛරො එඛකනූනමකාසීති? ආයස ්මඛතො ආනන් දත් ඛථරස් ස 

ඔකාසකරණත් ථ . ඛතනහායස් මතා සහාපි, විනාපි, න සක් කා ධම් මසඞ් ගීති  

කාතු . ඛසො හායස් මා ඛසක් ඛෙො සකරණීඛයො, තස් මා සහාපි න සක් කා. යස් මා 
පනස ්ස කිඤ් චි දසබලඛදසිත  සුත් තඛගයයාදික  අප් පච් චක් ෙ  නාම නත් ථි. 
යථාහ – 

‘‘ද් වාසීති බුද් ධඛතො ගණ් හි , ද් ඛව සහස් සානි භික් ඛුඛතො; 

චතුරාසීති සහස් සානි, ඛය ඛම ධම් මා පවත් තිඛනො’’ති. (ඛථරගා. 1027); 

තස් මා විනාපි න සක් කා. 

යදි එව  ඛසක් ඛෙොපි සමාඛනො ධම් මසඞ් ගීතියා බහුකාරත් තා ඛථඛරන 

උච් චිනිතබ් ඛබො අස් ස, අථ කස් මා න උච් චිනිඛතොති? පරූපවාදවිවජ් ජනඛතො. 

ඛථඛරො හි ආයස ්මන් ඛත ආනන් ඛද අතිවිය විස් සත් ඛථො අඛහොසි, තථා හි න  

සිරස ්මි  පලිඛතසු ජාඛතසුපි ‘න වාය  කුමාරඛකො මත් තමඤ් ඤාසී’ති, (ස . නි. 

2.154) කුමාරකවාඛදන ඔවදති. සකයකුලප් පසුඛතො චායස් මා තථාගතස් ස භාතා 
චූළපිතුපුත් ඛතො. තත් ථ ඛකචි භික් ඛූ ෙන් දාගමන  විය මඤ් ඤමානා – ‘‘බහූ 
අඛසක් ෙපටිසම් භිදාප් පත් ඛත භික් ඛූ ඨඛපත් වා ආනන් ද  
ඛසක් ෙපටිසම් භිදාප් පත් ත  ඛථඛරො උච් චිනී’’ති උපවඛදයය . ත  පරූපවාද  

පරිවජ් ඛජන් ඛතො, ‘ආනන් ද  විනා ධම් මසඞ් ගීති  න සක් කා කාතු , 
භික් ඛූන ඛයව න  අනුමතියා ගඛහස් සාමී’ති න උච් චිනි. 
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අථ සයඛමව භික් ඛූ ආනන් දස් සත් ථාය ඛථර  යාචි සු. යථාහ – 

‘‘භික් ඛූ ආයස් මන් ත  මහාකස ්සප  එතදඛවොච  – ‘අය , භන් ඛත, 
ආයස ්මා ආනන් ඛදො කිඤ් චාපි ඛසක් ඛෙො අභබ් ඛබො ෙන් දා ඛදොසා ඛමොහා 

භයා අගති  ගන් තු , බහු චාඛනන භගවඛතො සන් තිඛක ධම් ඛමො ච 

විනඛයො ච පරියත් ඛතො, ඛතන හි, භන් ඛත, ඛථඛරො ආයස් මන් තම් පි 
ආනන් ද  උච් චිනතූ’ති. අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස් සඛපො ආයස් මන් තම් පි 

ආනන් ද  උච් චිනී’’ති (චූළව. 437). 

එව  භික් ඛූන  අනුමතියා උච් චිනිඛතන ඛතනායස් මතා සද් ධි  
පඤ ්චඛථරසතානි අඛහසු . 

අථ ඛෙො ඛථරාන  භික් ඛූන  එතදඛහොසි – ‘‘කත් ථ නු ඛෙො මය  ධම් මඤ ්ච 

විනයඤ් ච සඞ් ගාඛයයයාමා’’ති? අථ ඛෙො ඛථරාන  භික් ඛූන  එතදඛහොසි – 

‘‘රාජගහ  ඛෙො මහාඛගොචර  පහූතඛසනාසන , ය නූන මය  රාජගඛහ වස් ස  

වසන් තා ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගාඛයයයාම, න අඤ් ඛඤ භික් ඛූ රාජගඛහ 

වස් ස  උපගච් ඛෙයය’’න් ති (චූළව. 437). 

කස ්මා පන ඛනස  එතදඛහොසි? ‘‘ඉද  පන අම් හාක  ථාවරකම් ම , ඛකොචි 
විසභාගපුග් ගඛලො සඞ් ඝමජ් ඣ  පවිසිත් වා උක් ඛකොඛටයයා’’ති. අථායස් මා 
මහාකස ්සඛපො ඤත් තිදුතිඛයන කම් ඛමන සාඛවසි – 

‘‘සුණාතු ඛම, ආවුඛසො සඞ් ඛඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ල  සඞ් ඛඝො 
ඉමානි පඤ් ච භික් ඛුසතානි සම් මන් ඛනයය රාජගඛහ වස් ස  වසන් තානි 

ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතු , න අඤ් ඛඤහි භික් ඛූහි රාජගඛහ වස් ස  
වසිතබ් බ’’න් ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු ඛම, ආවුඛසො සඞ් ඛඝො, සඞ් ඛඝො ඉමානි පඤ් චභික් ඛුසතානි 
සම් මන් න’’ති ‘රාජගඛහ වස් ස  වසන් තානි ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 

සඞ් ගායිතු , න අඤ් ඛඤහි භික් ඛූහි රාජගඛහ වස් ස  වසිතබ් බන් ති. 
යස් සායස ්මඛතො ෙමති ඉඛමස  පඤ් චන් න  භික් ඛුසතාන  සම් මුති’ 

රාජගඛහ වස් ස  වසන් තාන  ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතු , න 

අඤ ්ඛඤහි භික් ඛූහි රාජගඛහ වස් ස  වසිතබ් බන් ති, ඛසො තුණ් හස් ස; යස් ස 

නක් ෙමති, ඛසො භාඛසයය. 

‘‘සම් මතානි සඞ් ඛඝන ඉමානි පඤ් චභික් ඛුසතානි රාජගඛහ වස් ස  

වසන් තානි ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතු , න අඤ් ඛඤහි භික් ඛූහි 
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රාජගඛහ වස් ස  වසිතබ් බන් ති, ෙමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවඛමත  

ධාරයාමී’’ති (චූළව. 438). 

අය  පන කම් මවාචා තථාගතස් ස පරිනිබ් බානඛතො එකවීසතිඛම දිවඛස 

කතා. භගවා හි විසාෙපුණ් ණමාය  පච් චූසසමඛය පරිනිබ් බුඛතො, අථස් ස 
සත් තාහ  සුවණ් ණවණ් ණ  සරීර  ගන් ධමාලාදීහි පූජයි සු. එව  සත් තාහ  

සාධුකීළනදිවසා නාම අඛහසු . තඛතො සත් තාහ  චිතකාය අග් ගිනා ඣායි, 

සත් තාහ  සත් තිපඤ් ජර  කත් වා සන් ධාගාරසාලාය  ධාතුපූජ  කරි සූති, 
එකවීසති දිවසා ගතා. ඛජට් ඨමූලසුක් කපක් ෙපඤ් චමිය ඛයව ධාතුඛයො භාජයි සු. 
එතස ්මි  ධාතුභාජනදිවඛස සන් නිපතිතස් ස මහාභික් ඛුසඞ් ඝස් ස සුභද් ඛදන 
වුඩ් ඪපබ් බජිඛතන කත  අනාචාර  ආඛරොඛචත් වා වුත් තනඛයඛනව ච භික් ඛූ 
උච් චිනිත් වා අය  කම් මවාචා කතා. 

ඉමඤ් ච පන කම් මවාච  කත් වා ඛථඛරො භික් ඛූ ආමන් ඛතසි – ‘‘ආවුඛසො, 

ඉදානි තුම් හාක  චත් තාලීස දිවසා ඔකාඛසො කඛතො, තඛතො පර  ‘අය  නාම ඛනො 

පලිඛබොඛධො අත් ථී’ති, වත් තු  න ලබ් භා, තස් මා එත් ථන් තඛර යස් ස 
ඛරොගපලිඛබොඛධො වා ආචරියුපජ් ඣායපලිඛබොඛධො වා මාතාපිතුපලිඛබොඛධො වා 

අත් ථි, පත් ත  වා පන පචිතබ් බ , චීවර  වා කාතබ් බ , ඛසො ත  පලිඛබොධ  
ඡින් දිත් වා ත  කරණීය  කඛරොතූ’’ති. 

එවඤ් ච පන වත් වා ඛථඛරො අත් තඛනො පඤ් චසතාය පරිසාය පරිවුඛතො 
රාජගහ  ගඛතො. අඤ් ඛඤපි මහාඛථරා අත් තඛනො අත් තඛනො පරිවාඛර ගඛහත් වා 
ඛසොකසල් ලසමප් පිත  මහාජන  අස් සාඛසතුකාමා ත  ත  දිස  පක් කන් තා. 

පුණ් ණත් ඛථඛරො පන සත් තසතභික් ඛුපරිවාඛරො ‘තථාගතස් ස 
පරිනිබ් බානට් ඨාන  ආගතාගත  මහාජන  අස් සාඛසස් සාමී’ති කුසිනාරාය ඛයව 

අට් ඨාසි. 

ආයස ්මා ආනන් ඛදො යථා පුබ් ඛබ අපරිනිබ් බුතස් ස, එව  පරිනිබ් බුතස ්සාපි 
භගවඛතො සයඛමව පත් තචීවරමාදාය පඤ් චහි භික් ඛුසඛතහි සද් ධි  ඛයන 
සාවත් ථි ඛතන චාරික  පක් කාමි. ගච් ෙඛතො ගච් ෙඛතො පනස් ස පරිවාරා භික් ඛූ 

ගණනපථ  වීතිවත් තා. ඛතනායස් මතා ගතගතට් ඨාඛන මහාපරිඛදඛවො අඛහොසි. 
අනුපුබ් ඛබන පන සාවත් ථිමනුප් පත් ඛත ඛථඛර සාවත් ථිවාසිඛනො මනුස් සා 
‘‘ඛථඛරො කිර ආගඛතො’’ති සුත් වා ගන් ධමාලාදිහත් ථා පච් චග් ගන් ත් වා – 

‘‘භන් ඛත, ආනන් ද, පුබ් ඛබ භගවතා සද් ධි  ආගච් ෙථ, අජ් ජ කුහි  භගවන් ත  
ඨඛපත් වා ආගතත් ථා’’තිආදීනි වදමානා පඛරොදි සු. බුද් ධස් ස භගවඛතො 
පරිනිබ් බානදිවඛස විය මහාපරිඛදඛවො අඛහොසි. 
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තත්ර සුද  ආයස් මා ආනන් ඛදො අනිච් චතාදිපටිස යුත් තාය ධම් මියාකථාය ත  
මහාජන  සඤ් ඤාඛපත් වා ඛජතවන  පවිසිත් වා දසබඛලන වසිතගන් ධකුටි  
වන් දිත් වා ද් වාර  විවරිත් වා මඤ් චපීඨ  නීහරිත් වා පප් ඛඵොඛටත් වා ගන් ධකුටි  
සම් මජ් ජිත් වා මිලාතමාලාකචවර  ෙඩ් ඛඩත් වා මඤ ්චපීඨ  අතිහරිත් වා පුන 
යථාඨාඛන ඨඛපත් වා භගවඛතො ඨිතකාඛල කරණීය  වත් ත  සබ් බමකාසි. 
කුරුමාඛනො ච න් හානඛකොට් ඨකසම් මජ් ජනඋදකුපට් ඨාපනාදිකාඛලසු 

ගන් ධකුටි  වන් දිත් වා – ‘‘නනු භගවා, අය  තුම් හාක  න් හානකාඛලො, අය  

ධම් මඛදසනාකාඛලො, අය  භික් ඛූන  ඔවාදදානකාඛලො, අය  

සීහඛසයයකප් පනකාඛලො, අය  මුෙඛධොවනකාඛලො’’තිආදිනා නඛයන 

පරිඛදවමාඛනොව අකාසි, යථා ත  භගවඛතො ගුණගණාමතරසඤ් ඤුතාය 
පතිට් ඨිතඛපඛමො ඛචව අඛීණාසඛවො ච අඛනඛකසු ච ජාතිසතසහස් ඛසසු 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්සූපකාරසඤ් ජනිතචිත් තමද් දඛවො. තඛමන  අඤ් ඤතරා ඛදවතා 

– ‘‘භන් ඛත, ආනන් ද, තුම් ඛහ එව  පරිඛදවමානා කථ  අඤ් ඛඤ 
අස් සාඛසස ්සථා’’ති ස ඛවඛජසි. ඛසො තස් සා වචඛනන ස විග් ගහදඛයො 
සන් ථම් භිත් වා තථාගතස් ස පරිනිබ් බානඛතො පභුති ඨානනිසජ් ජබහුලත් තා 
උස් සන් නධාතුක  කාය  සමස් සාඛසතු  දුතියදිවඛස ඛීරවිඛරචන  පිවිත් වා 
විහාඛරඛයව නිසීදි. ය  සන් ධාය සුඛභන මාණඛවන පහිත  මාණවක  
එතදඛවොච – 

‘‘අකාඛලො, ඛෙො මාණවක, අත් ථි ඛම අජ් ජ ඛභසජ් ජමත් තා පීතා, 

අප් ඛපව නාම ස් ඛවපි උපසඞ් කඛමයයාමා’’ති (දී. නි. 1.447). 

දුතියදිවඛස ඛචතකත් ඛථඛරන පච් ොසමඛණන ගන් ත් වා සුඛභන 

මාණඛවන පුට් ඛඨො ඉමස් මි  දීඝනිකාඛය සුභසුත්තං නාම දසම  සුත් ත  අභාසි. 

අථ ආනන් දත් ඛථඛරො ඛජතවනමහාවිහාඛර ෙණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ෙරණ  
කාරාඛපත් වා උපකට් ඨාය වස් සූපනායිකාය භික් ඛුසඞ් ඝ  ඔහාය රාජගහ  ගඛතො 

තථා අඤ් ඛඤපි ධම් මසඞ් ගාහකා භික් ඛූති. එවඤ් හි ගඛත, ඛත සන් ධාය ච ඉද  

වුත් ත  – ‘‘අථ ඛෙො ඛථරා භික් ඛූ රාජගහ  අගම සු, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 

සඞ් ගායිතු’’න් ති (චූළව. 438). ඛත ආසළ් හීපුණ් ණමාය  උඛපොසථ  කත් වා 
පාටිපදදිවඛස සන් නිපතිත් වා වස් ස  උපගච් ඡි සු. 

ඛතන ඛෙො පන සමඛයන රාජගහ  පරිවාඛරත් වා අට් ඨාරස මහාවිහාරා 

ඛහොන් ති, ඛත සබ් ඛබපි ෙඩ් ඩිතපතිතඋක් ලාපා අඛහසු . භගවඛතො හි 
පරිනිබ් බාඛන සබ් ඛබපි භික් ඛූ අත් තඛනො අත් තඛනො පත් තචීවරමාදාය විහාඛර ච 
පරිඛවඛණ ච ෙඩ් ඛඩත් වා අගම සු. තත් ථ කතිකවත් ත  කුරුමානා ඛථරා 

භගවඛතො වචනපූජනත් ථ  තිත් ථියවාදපරිඛමොචනත් ථඤ ්ච – ‘පඨම  මාස  
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ෙණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ෙරණ  කඛරොමා’ති චින් ඛතසු . තිත් ථියා හි එව  වඛදයය  – 

‘‘සමණස ්ස ඛගොතමස් ස සාවකා සත් ථරි ඨිඛතඛයව විහාඛර පටිජග් ගි සු, 

පරිනිබ් බුඛත ෙඩ් ඛඩසු , කුලාන  මහාධනපරිච් චාඛගො විනස ්සතී’’ති. ඛතසඤ් ච 
වාදපරිඛමොචනත් ථ  චින් ඛතසුන් ති වුත් ත  ඛහොති. එව  චින් තයිත් වා ච පන 
කතිකවත් ත  කරි සු. ය  සන් ධාය වුත් ත  – 

‘‘අථ ඛෙො ඛථරාන  භික් ඛූන  එතදඛහොසි – භගවතා, ඛෙො ආවුඛසො, 

ෙණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ෙරණ  වණ් ණිත , හන් ද මය , ආවුඛසො, පඨම  මාස  

ෙණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ෙරණ  කඛරොම, මජ් ඣිම  මාස  සන් නිපතිත් වා 

ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිස ්සාමා’’ති (චූළව. 438). 

ඛත දුතියදිවඛස ගන් ත් වා රාජද් වාඛර අට් ඨ සු. රාජා ආගන් ත් වා වන් දිත් වා 

– ‘‘කි  භන් ඛත, ආගතත් ථා’’ති අත් තනා කත් තබ් බකිච් ච  පුච් ඡි. ඛථරා 
අට් ඨාරස මහාවිහාරපටිසඞ් ෙරණත් ථාය හත් ථකම් ම  පටිඛවඛදසු . රාජා 
හත් ථකම් මකාරඛක මනුස් ඛස අදාසි. ඛථරා පඨම  මාස  සබ් බවිහාඛර 

පටිසඞ් ෙරාඛපත් වා රඤ් ඛඤො ආඛරොඛචසු  – ‘‘නිට් ඨිත , මහාරාජ, 

විහාරපටිසඞ් ෙරණ , ඉදානි ධම් මවිනයසඞ් ගහ  කඛරොමා’’ති. ‘‘සාධු භන් ඛත 

විසට් ඨා කඛරොථ, මය් හ  ආණාචක් ක , තුම් හාකඤ් ච ධම් මචක් ක  ඛහොතු, 

ආණාඛපථ, භන් ඛත, කි  කඛරොමී’’ති. ‘‘සඞ් ගහ  කඛරොන් තාන  භික් ඛූන  

සන් නිසජ් ජට් ඨාන  මහාරාජා’’ති. ‘‘කත් ථ කඛරොමි, භන් ඛත’’ති? 

‘‘ඛවභාරපබ් බතපස ්ඛස සත් තපණ් ණි ගුහාද් වාඛර කාතු  යුත් ත  මහාරාජා’’ති. 

‘‘සාධු, භන් ඛත’’ති ඛෙො රාජා අජාතසත් තු විස් සකම් මුනා නිම් මිතසදිස  

සුවිභත් තභිත් තිථම් භඛසොපාන , නානාවිධමාලාකම් මලතාකම් මවිචිත් ත , 

අභිභවන් තමිව රාජභවනවිභූති , අවහසන් තමිව ඛදවවිමානසිරි , සිරියා 

නිඛකතනමිව එකනිපාතතිත් ථමිව ච ඛදවමනුස් සනයනවිහ ගාන , 
ඛලොකරාමඛණයයකමිව සම් පිණ් ඩිත  දට් ඨබ් බසාරමණ් ඩ  මණ් ඩප  
කාරාඛපත් වා විවිධකුසුමදාඛමොලම් බකවිනිග් ගලන් තචාරුවිතාන  

නානාරතනවිචිත් තමණිඛකොට් ටිමතලමිව ච, න  
නානාපුප් ඵූපහාරවිචිත් තසුපරිනිට් ඨිතභූමිකම් ම  බ්රහ් මවිමානසදිස  

අලඞ් කරිත් වා, තස් මි  මහාමණ් ඩඛප පඤ ්චසතාන  භික් ඛූන  අනග් ඝානි පඤ් ච 

කප් පියපච් චත් ථරණසතානි පඤ් ඤඛපත් වා, දක් ඛිණභාග  නිස් සාය 

උත් තරාභිමුෙ  ඛථරාසන , මණ් ඩපමජ් ඛඣ පුරත් ථාභිමුෙ  බුද් ධස් ස භගවඛතො 

ආසනාරහ  ධම් මාසන  පඤ ්ඤඛපත් වා, දන් තෙචිත  බීජනිඤ් ඛචත් ථ ඨඛපත් වා, 

භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ආඛරොචාඛපසි – ‘‘නිට් ඨිත , භන් ඛත, මම කිච් ච’’න් ති. 

තස් මිඤ ්ච පන දිවඛස එකච් ඛච භික් ඛූ ආයස් මන් ත  ආනන් ද  සන් ධාය 
එවමාහ සු – ‘‘ඉමස් මි  භික් ඛුසඞ් ඛඝ එඛකො භික් ඛු විස් සගන් ධ  වායන් ඛතො 
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විචරතී’’ති. ඛථඛරො ත  සුත් වා ඉමස් මි  භික් ඛුසඞ් ඛඝ අඤ් ඛඤො විස් සගන් ධ  
වායන් ඛතො විචරණකභික් ඛු නාම නත් ථි. අද් ධා එඛත ම  සන් ධාය වදන් තීති 

ස ඛවග  ආපජ් ජි. එකච් ඛච න  ආහ සුඛයව – ‘‘ස් ඛව ආවුඛසො, ආනන් ද, 

සන් නිපාඛතො, ත් වඤ් ච ඛසක් ඛෙො සකරණීඛයො, ඛතන ඛත න යුත් ත  

සන් නිපාත  ගන් තු , අප් පමත් ඛතො ඛහොහී’’ති. 

අථ ඛෙො ආයස් මා ආනන් ඛදො – ‘ස් ඛව සන් නිපාඛතො, න ඛෙො ඛමත  

පතිරූප  ය් වාහ  ඛසක් ඛෙො සමාඛනො සන් නිපාත  ගච් ඛෙයය’න් ති, බහුඛදව 
රත් ති  කායගතාය සතියා වීතිනාඛමත් වා රත් තියා පච් චූසසමඛය චඞ් කමා 

ඔඛරොහිත් වා විහාර  පවිසිත් වා ‘‘නිපජ් ජිස ්සාමී’’ති කාය  ආවජ් ඛජසි, ද් ඛව පාදා 

භූමිඛතො මුත් තා, අපත් තඤ් ච සීස  බිම් ඛබොහන , එතස ්මි  අන් තඛර අනුපාදාය 
ආසඛවහි චිත් ත  විමුච් චි. අයඤ් හි ආයස් මා චඞ් කඛමන බහි වීතිනාඛමත් වා 
විඛසස  නිබ් බත් ඛතතු  අසක් ඛකොන් ඛතො චින් ඛතසි – ‘‘නනු ම  භගවා 

එතදඛවොච – ‘කතපුඤ් ඛඤොසි ත් ව , ආනන් ද, පධානමනුයුඤ් ජ, ඛිප් ප  ඛහොහිසි 

අනාසඛවො’ති (දී. නි. 2.207). බුද් ධානඤ් ච කථාඛදොඛසො නාම නත් ථි, මම පන 

අච් චාරද් ධ  වීරිය , ඛතන ඛම චිත් ත  උද් ධච් චාය ස වත් තති. හන් දාහ  

වීරියසමත  ඛයොඛජමී’’ති, චඞ් කමා ඔඛරොහිත් වා පාදඛධොවනට් ඨාඛන ඨත් වා 

පාඛද ඛධොවිත් වා විහාර  පවිසිත් වා මඤ් චඛක නිසීදිත් වා, ‘‘ඛථොක  

විස් සමිස් සාමී’’ති කාය  මඤ් චඛක අපනාඛමසි. ද් ඛව පාදා භූමිඛතො මුත් තා, සීස  

බිම් ඛබොහනමප් පත් ත , එතස ්මි  අන් තඛර අනුපාදාය ආසඛවහි චිත් ත  විමුත් ත , 
චතුඉරියාපථවිරහිත  ඛථරස් ස අරහත් ත . ඛතන ‘‘ඉමස ්මි  සාසඛන 
අනිපන් ඛනො අනිසින් ඛනො අට් ඨිඛතො අචඞ් කමන් ඛතො ඛකො භික් ඛු අරහත් ත  
පත් ඛතො’’ති වුත් ඛත ‘‘ආනන් දත් ඛථඛරො’’ති වත් තු  වට් ටති. 

අථ ඛථරා භික් ඛූ දුතියදිවඛස පඤ් චමිය  කාළපක් ෙස් ස කතභත් තකිච් චා 
පත් තචීවර  පටිසාඛමත් වා ධම් මසභාය  සන් නිපති සු. අථ ඛෙො ආයස් මා 

ආනන් ඛදො අරහා සමාඛනො සන් නිපාත  අගමාසි. කථ  අගමාසි? ‘‘ඉදානිම් හි 
සන් නිපාතමජ් ඣ  පවිසනාරඛහො’’ති හට් ඨතුට් ඨචිත් ඛතො එක ස  චීවර  කත් වා 

බන් ධනා මුත් තතාලපක් ක  විය, පණ් ඩුකම් බඛල නික් ඛිත් තජාතිමණි විය, 

විගතවලාහඛක නඛභ සමුග් ගතපුණ් ණචන් ඛදො විය, 

බාලාතපසම් ඵස් සවිකසිතඛරණුපිඤ් ජරගබ් භ  පදුම  විය ච, පරිසුද් ඛධන 
පරිඛයොදාඛතන සප් පඛභන සස් සිරීඛකන ච මුෙවඛරන අත් තඛනො 
අරහත් තප් පත් ති  ආඛරොචයමාඛනො විය අගමාසි. අථ න  දිස් වා ආයස් මඛතො 
මහාකස ්සපස් ස එතදඛහොසි – ‘‘ඛසොභති වත ඛභො අරහත් තප් පත් ඛතො 

ආනන් ඛදො, සඛච සත් ථා ධඛරයය, අද් ධා අජ් ජානන් දස් ස සාධුකාර  දඛදයය, 
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හන් ද, දානිස ්සාහ  සත් ථාරා දාතබ් බ  සාධුකාර  දදාමී’’ති, තික් ෙත් තු  
සාධුකාරමදාසි. 

මජ් ඣිමභාණකා පන වදන් ති – ‘‘ආනන් දත් ඛථඛරො අත් තඛනො 

අරහත් තප් පත් ති  ඤාඛපතුකාඛමො භික් ඛූහි සද් ධි  නාගඛතො, භික් ඛූ යථාවුඩ් ඪ  
අත් තඛනො අත් තඛනො පත් තාසඛන නිසීදන් තා ආනන් දත් ඛථරස් ස ආසන  

ඨඛපත් වා නිසින් නා. තත් ථ ඛකචි එවමාහ සු – ‘එත  ආසන  කස් සා’ති? 

‘ආනන් දස ්සා’ති. ‘ආනන් ඛදො පන කුහි  ගඛතො’ති? තස් මි  සමඛය ඛථඛරො 
චින් ඛතසි – ‘ඉදානි මය් හ  ගමනකාඛලො’ති. තඛතො අත් තඛනො ආනුභාව  
දස් ඛසන් ඛතො පථවිය  නිමුජ් ජිත් වා අත් තඛනො ආසඛනඛයව අත් තාන  

දස් ඛසසී’’ති, ආකාඛසන ගන් ත් වා නිසීදීතිපි එඛක. යථා වා තථා වා ඛහොතු. 
සබ් බථාපි ත  දිස් වා ආයස් මඛතො මහාකස් සපස් ස සාධුකාරදාන  යුත් තඛමව. 

එව  ආගඛත පන තස් මි  ආයස් මන් ඛත මහාකස් සපත් ඛථඛරො භික් ඛූ 

ආමන් ඛතසි – ‘‘ආවුඛසො, කි  පඨම  සඞ් ගායාම, ධම් ම  වා විනය  වා’’ති? 

භික් ඛූ ආහ සු – ‘‘භන් ඛත, මහාකස ්සප, විනයෙො නාම බුද් ධසාසනස් ස ආයු. 
විනඛය ඨිඛත සාසන  ඨිත  නාම ඛහොති. තස් මා පඨම  විනය  සඞ් ගායාමා’’ති. 

‘‘ක  ධුර  කත් වා’’ති? ‘‘ආයස ්මන් ත  උපාලි’’න් ති. ‘‘කි  ආනන් ඛදො 

නප් පඛහොතී’’ති? ‘‘ඛනො නප් පඛහොති’’. අපි ච ඛෙො පන සම් මාසම් බුද් ඛධො 
ධරමාඛනොඛයව විනයපරියත් ති  නිස් සාය ආයස් මන් ත  උපාලි  එතදග් ඛග 

ඨඛපසි – ‘‘එතදග් ග , භික් ෙඛව, මම සාවකාන  භික් ඛූන  විනයධරාන  යදිද  

උපාලී’’ති (අ. නි. 1.228). ‘තස් මා උපාලිත් ඛථර  පුච් ඡිත් වා විනය  
සඞ් ගායාමා’ති. 

තඛතො ඛථඛරො විනය  පුච් ෙනත් ථාය අත් තනාව අත් තාන  සම් මන් නි. 
උපාලිත් ඛථඛරොපි විස් සජ් ජනත් ථාය සම් මන් නි. තත්රාය  පා  – අථ ඛෙො 
ආයස ්මා මහාකස ්සඛපො සඞ් ඝ  ඤාඛපසි – 

‘‘සුණාතු ඛම, ආවුඛසො, සඞ් ඛඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ල , 
අහ  උපාලි  විනය  පුච් ඛෙයය’’න් ති. 

ආයස ්මාපි උපාලි සඞ් ඝ  ඤාඛපසි – 

‘‘සුණාතු ඛම, භන් ඛත, සඞ් ඛඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ල , 
අහ  ආයස් මතා මහාකස් සඛපන විනය  පුට් ඛඨො විස් සජ් ඛජයය’’න් ති. 

(චූළව. 439); 
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එව  අත් තාන  සම් මන් නිත් වා ආයස් මා උපාලි උට් ඨායාසනා එක ස  චීවර  
කත් වා ඛථඛර භික් ඛූ වන් දිත් වා ධම් මාසඛන නිසීදි දන් තෙචිත  බීජනි  

ගඛහත් වා, තඛතො මහාකස් සපත් ඛථඛරො ඛථරාසඛන නිසීදිත් වා ආයස් මන් ත  

උපාලි  විනය  පුච් ඡි. ‘‘පඨම  ආවුඛසො, උපාලි, පාරාජික  කත් ථ 

පඤ ්ඤත් ත’’න් ති? ‘‘ඛවසාලිය , භන් ඛත’’ති. ‘‘ක  ආරබ් භා’’ති? ‘‘සුදින් න  

කලන් දපුත් ත  ආරබ් භා’’ති. ‘‘කිස ්මි  වත් ථුස් මි’’න් ති? ‘‘ඛමථුනධම් ඛම’’ති. 

‘‘අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස ්සඛපො ආයස් මන් ත  උපාලි  පඨමස් ස 

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

පුච් ඡි, අනුපඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි’’ (චූළව. 

439). පුට් ඛඨො පුට් ඛඨො ආයස් මා උපාලි විස් සජ් ඛජසි. 

කි  පඛනත් ථ පඨමපාරාජිඛක කිඤ් චි අපඛනතබ් බ  වා පක් ඛිපිතබ් බ  වා 

අත් ථි නත් ථීති? අපඛනතබ් බ  නත් ථි. බුද් ධස ්ස හි භගවඛතො භාසිඛත 
අපඛනතබ් බ  නාම නත් ථි. න හි තථාගතා එකබයඤ් ජනම් පි නිරත් ථක  වදන් ති. 

සාවකාන  පන ඛදවතාන  වා භාසිඛත අපඛනතබ් බම් පි ඛහොති, ත  

ධම් මසඞ් ගාහකත් ඛථරා අපනයි සු. පක් ඛිපිතබ් බ  පන සබ් බත් ථාපි අත් ථි, 

තස් මා ය  යත් ථ පක් ඛිපිතු  යුත් ත , ත  පක් ඛිපි සුඛයව. කි  පන තන් ති? ‘ඛතන 

සමඛයනා’ති වා, ‘ඛතන ඛෙො පන සමඛයනා’ති වා, ‘අථ ඛෙොති වා’, ‘එව  

වුත් ඛතති’ වා, ‘එතදඛවොචා’ති වා, එවමාදික  සම් බන් ධවචනමත් ත . එව  
පක් ඛිපිතබ් බයුත් ත  පක් ඛිපිත් වා පන – ‘‘ඉද  පඨමපාරාජික’’න් ති ඨඛපසු . 
පඨමපාරාජිඛක සඞ් ගහමාරූළ් ඛහ පඤ් ච අරහන් තසතානි සඞ් ගහ  
ආඛරොපිතනඛයඛනව ගණසජ් ඣායමක සු – ‘‘ඛතන සමඛයන බුද් ඛධො භගවා 
ඛවරඤ් ජාය  විහරතී’’ති. ඛතස  සජ් ඣායාරද් ධකාඛලඛයව සාධුකාර  දදමානා 
විය මහාපථවී උදකපරියන් ත  කත් වා අකම් පිත් ථ. 

එඛතඛනව නඛයන ඛසසානි තීණි පාරාජිකානි සඞ් ගහ  ආඛරොඛපත් වා 
‘‘ඉද  පාරාජිකකණ් ඩ’’න් ති ඨඛපසු . ඛතරස සඞ් ඝාදිඛසසානි ‘‘ඛතරසක’’න් ති 
ඨඛපසු . ද් ඛව සික් ොපදානි ‘‘අනියතානී’’ති ඨඛපසු . ති ස සික් ොපදානි 

‘‘නිස ්සග් ගියානි පාචිත් තියානී’’ති ඨඛපසු . ද් ඛවනවුති සික් ොපදානි 

‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨඛපසු . චත් තාරි සික් ොපදානි ‘‘පාටිඛදසනීයානී’’ති 
ඨඛපසු . පඤ් චසත් තති සික් ොපදානි ‘‘ඛසඛියානී’’ති ඨඛපසු . සත් ත ධම් ඛම 
‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨඛපසු . එව  සත් තවීසාධිකානි ද් ඛව සික් ොපදසතානි 

‘‘මහාවිභඞ් ඛගො’’ති කිත් ඛතත් වා ඨඛපසු . මහාවිභඞ් ගාවසාඛනපි 
පුරිමනඛයඛනව මහාපථවී අකම් පිත් ථ. 
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තඛතො භික් ඛුනීවිභඞ් ඛග අට් ඨ සික් ොපදානි ‘‘පාරාජිකකණ් ඩ  නාම 

ඉද’’න් ති ඨඛපසු . සත් තරස සික් ොපදානි ‘‘සත් තරසක’’න් ති ඨඛපසු . ති ස 

සික් ොපදානි ‘‘නිස ්සග් ගියානි පාචිත් තියානී’’ති ඨඛපසු . ෙසට් ඨිසතසික් ොපදානි 

‘‘පාචිත් තියානී’’ති ඨඛපසු . අට් ඨ සික් ොපදානි ‘‘පාටිඛදසනීයානී’’ති ඨඛපසු . 
පඤ ්චසත් තති සික් ොපදානි ‘‘ඛසඛියානී’’ති ඨඛපසු . සත් ත ධම් ඛම 
‘‘අධිකරණසමථා’’ති ඨඛපසු . එව  තීණි සික් ොපදසතානි චත් තාරි ච 
සික් ොපදානි ‘‘භික් ඛුනීවිභඞ් ඛගො’’ති කිත් ඛතත් වා – ‘‘අය  උභඛතො විභඞ් ඛගො 
නාම චතුසට් ඨිභාණවාඛරො’’ති ඨඛපසු . උභඛතොවිභඞ් ගාවසාඛනපි 
වුත් තනඛයඛනව මහාපථවිකම් ඛපො අඛහොසි. 

එඛතඛනවුපාඛයන අසීතිභාණවාරපරිමාණ  ෙන් ධක , 
පඤ ්චවීසතිභාණවාරපරිමාණ  පරිවාරඤ් ච සඞ් ගහ  ආඛරොඛපත් වා ‘‘ඉද  

විනෙපිටකං නාමා’’ති ඨඛපසු . විනයපිටකාවසාඛනපි වුත් තනඛයඛනව 

මහාපථවිකම් ඛපො අඛහොසි. ත  ආයස් මන් ත  උපාලි  පටිච් ොඛපසු  – ‘‘ආවුඛසො, 
ඉම  තුය් හ  නිස් සිතඛක වාඛචහී’’ති. විනයපිටකසඞ් ගහාවසාඛන 
උපාලිත් ඛථඛරො දන් තෙචිත  බීජනි  නික් ඛිපිත් වා ධම් මාසනා ඔඛරොහිත් වා 
ඛථඛර භික් ඛූ වන් දිත් වා අත් තඛනො පත් තාසඛන නිසීදි. 

විනය  සඞ් ගායිත් වා ධම් ම  සඞ් ගායිතුකාඛමො ආයස් මා මහාකස් සඛපො භික් ඛූ 
පුච් ඡි – ‘‘ධම් ම  සඞ් ගායන් ඛත හි ක  පුග් ගල  ධුර  කත් වා ධම් ඛමො 

සඞ් ගායිතබ් ඛබො’’ති? භික් ඛූ – ‘‘ආනන් දත් ඛථර  ධුර  කත් වා’’ති ආහ සු. 

අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස් සඛපො සඞ් ඝ  ඤාඛපසි – 

‘‘සුණාතු ඛම, ආවුඛසො, සඞ් ඛඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ල , 

අහ  ආනන් ද  ධම් ම  පුච් ඛෙයය’’න් ති; 

අථ ඛෙො ආයස් මා ආනන් ඛදො සඞ් ඝ  ඤාඛපසි – 

‘‘සුණාතු ඛම, භන් ඛත, සඞ් ඛඝො, යදි සඞ් ඝස් ස පත් තකල් ල , 

අහ  ආයස් මතා මහාකස් සඛපන ධම් ම  පුට් ඛඨො විස් සජ් ඛජයය’’න් ති; 

අථ ඛෙො ආයස් මා ආනන් ඛදො උට් ඨායාසනා එක ස  චීවර  කත් වා ඛථඛර 
භික් ඛූ වන් දිත් වා ධම් මාසඛන නිසීදි දන් තෙචිත  බීජනි  ගඛහත් වා. අථ ඛෙො 

ආයස ්මා මහාකස ්සඛපො භික් ඛූ පුච් ඡි – ‘‘කතර , ආවුඛසො, පිටක  පඨම  

සඞ් ගායාමා’’ති? ‘‘සුත් තන් තපිටක , භන් ඛත’’ති. ‘‘සුත් තන් තපිටඛක චතස් ඛසො 

සඞ් ගීතිඛයො, තාසු පඨම  කතර  සඞ් ගීති’’න් ති? ‘‘දීඝසඞ් ගීති , භන් ඛත’’ති. 

‘‘දීඝසඞ් ගීතිය  චතුති ස සුත් තානි, තඛයො වග් ගා, ඛතසු පඨම  කතර  
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වග් ග’’න් ති? ‘‘සීලක් ෙන් ධවග් ග , භන් ඛත’’ති. ‘‘සීලක් ෙන් ධවග් ඛග ඛතරස 

සුත් තන් තා, ඛතසු පඨම  කතර  සුත් ත’’න් ති? ‘‘බ්රහ් මජාලසුත් ත  නාම භන් ඛත, 

තිවිධසීලාලඞ් කත , නානාවිධමිච් ොජීවකුහ ලපනාදිවිද් ධ සන , 

ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිජාලවිනිඛවඨන , දසසහස් සිඛලොකධාතුකම් පන , ත  පඨම  
සඞ් ගායාමා’’ති. 

අථ ඛෙො ආයස් මා මහාකස් සඛපො ආයස් මන් ත  ආනන් ද  එතදඛවොච, 

‘‘බ්රහ් මජාල , ආවුඛසො ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති? ‘‘අන් තරා ච, භන් ඛත, 
රාජගහ  අන් තරා ච නාළන් ද  රාජාගාරඛක අම් බලට් ඨිකාය’’න් ති. ‘‘ක  

ආරබ් භා’’ති? ‘‘සුප් පියඤ් ච පරිබ් බාජක , බ්රහ් මදත් තඤ් ච මාණව’’න් ති. 

‘‘කිස ්මි  වත් ථුස් මි’’න් ති? ‘‘වණ් ණාවණ් ඛණ’’ති. අථ ඛෙො ආයස් මා 

මහාකස ්සඛපො ආයස් මන් ත  ආනන් ද  බ්රහ් මජාලස් ස නිදානම් පි පුච් ඡි, 

පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, වත් ථුම් පි පුච් ඡි (චූළව. 440). ආයස ්මා ආනන් ඛදො 
විස් සජ් ඛජසි. විස් සජ් ජනාවසාඛන පඤ් ච අරහන් තසතානි ගණසජ් ඣායමක සු. 
වුත් තනඛයඛනව ච පථවිකම් ඛපො අඛහොසි. 

එව  බ්රහ් මජාල  සඞ් ගායිත් වා තඛතො පර  ‘‘සාමඤ ්ඤඵල , පනාවුඛසො 

ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් තිආදිනා නඛයන පුච් ොවිස ්සජ් ජනානුක් කඛමන 
සද් ධි  බ්රහ් මජාඛලන සබ් ඛබපි ඛතරස සුත් තන් ඛත සඞ් ගායිත් වා – ‘‘අය  
සීලක් ෙන් ධවග් ඛගො නාමා’’ති කිත් ඛතත් වා ඨඛපසු . 

තදනන් තර  මහාවග් ග , තදනන් තර  පාථිකවග් ගන් ති, එව  තිවග් ගසඞ් ගහ  
චතුති සසුත් තපටිමණ් ඩිත  චතුසට් ඨිභාණවාරපරිමාණ  තන් ති  සඞ් ගායිත් වා 

‘‘අය  දීඝනිකායෙො නාමා’’ති වත් වා ආයස් මන් ත  ආනන් ද  පටිච් ොඛපසු  – 

‘‘ආවුඛසො, ඉම  තුය් හ  නිස් සිතඛක වාඛචහී’’ති. 

තඛතො අනන් තර  අසීතිභාණවාරපරිමාණ  මජ්ඣිමනිකාෙං සඞ් ගායිත් වා 
ධම් මඛසනාපතිසාරිපුත් තත් ඛථරස ්ස නිස ්සිතඛක පටිච් ොඛපසු  – ‘‘ඉම  තුම් ඛහ 
පරිහරථා’’ති. 

තඛතො අනන් තර  සතභාණවාරපරිමාණ  සංයුත්තනිකාෙං සඞ් ගායිත් වා 

මහාකස ්සපත් ඛථර  පටිච් ොඛපසු  – ‘‘භන් ඛත, ඉම  තුම් හාක  නිස් සිතඛක 
වාඛචථා’’ති. 

තඛතො අනන් තර  වීසතිභාණවාරසතපරිමාණ  අඞ්ගුත්තරනිකාෙං 

සඞ් ගායිත් වා අනුරුද් ධත් ඛථර  පටිච් ොඛපසු  – ‘‘ඉම  තුම් හාක  නිස් සිතඛක 
වාඛචථා’’ති. 
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පටුන 

තඛතො අනන් තර  
ධම් මසඞ් ගහවිභඞ් ගධාතුකථාපුග් ගලපඤ් ඤත් තිකථාවත් ථුයමකපට් ඨාන  
අභිධම් ඛමොති වුච් චති. එව  ස වණ් ණිත  සුඛුමඤාණඛගොචර  තන් ති  

සඞ් ගායිත් වා – ‘‘ඉද  අභිධම්මපිටකං නාමා’’ති වත් වා පඤ් ච අරහන් තසතානි 
සජ් ඣායමක සු. වුත් තනඛයඛනව පථවිකම් ඛපො අඛහොසීති. 

තඛතො පර  ජාතක , නිද් ඛදඛසො, පටිසම් භිදාමග් ඛගො, අපදාන , 

සුත් තනිපාඛතො, ඛුද් දකපාඛඨො, ධම් මපද , උදාන , ඉතිවුත් තක , විමානවත් ථු, 

ඛපතවත් ථු, ඛථරගාථා, ඛථරීගාථාති ඉම  තන් ති  සඞ් ගායිත් වා ‘‘ඛුද්දකගන්යථො 
නාමාය’’න් ති ච වත් වා ‘‘අභිධම් මපිටකස් මි ඛයව සඞ් ගහ  ආඛරොපයි සූ’’ති 
දීඝභාණකා වදන් ති. මජ් ඣිමභාණකා පන ‘‘චරියාපිටකබුද් ධව ඛසහි සද් ධි  
සබ් බම් ඛපත  ඛුද් දකගන් ථ  නාම සුත් තන් තපිටඛක පරියාපන් න’’න් ති වදන් ති. 

එවඛමත  සබ් බම් පි බුද් ධවචන  රසවඛසන එකවිධ , ධම් මවිනයවඛසන 

දුවිධ , පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමවඛසන තිවිධ . තථා පිටකවඛසන. නිකායවඛසන 

පඤ ්චවිධ , අඞ් ගවඛසන නවවිධ , ධම් මක් ෙන් ධවඛසන 
චතුරාසීතිසහස් සවිධන් ති ඛවදිතබ් බ . 

කථ  රසවයසන එකවිධං? යඤ ්හි භගවතා අනුත් තර  සම් මාසම් ඛබොධි  

අභිසම් බුජ් ඣිත් වා යාව අනුපාදිඛසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, 

එත් ථන් තඛර පඤ් චචත් තාලීසවස් සානි ඛදවමනුස් සනාගයක් ොදඛයො 

අනුසාසන් ඛතන වා පච් චඛවක් ෙන් ඛතන වා වුත් ත , සබ් බ  ත  එකරස  
විමුත් තිරසඛමව ඛහොති. එව  රසවඛසන එකවිධ . 

කථ  ධම්මවිනෙවයසන දුවිධං? සබ් බඛමව ඛචත  ධම් ඛමො ඛචව විනඛයො 

චාති සඞ් ෙය  ගච් ෙති. තත් ථ විනයපිටක  විනඛයො, අවඛසස  බුද් ධවචන  
ධම් ඛමො. ඛතඛනවාහ ‘‘යන් නූන මය  ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච සඞ් ගාඛයයයාමා’’ති 

(චූළව. 437). ‘‘අහ  උපාලි  විනය  පුච් ඛෙයය , ආනන් ද  ධම් ම  
පුච් ඛෙයය’’න් ති ච. එව  ධම් මවිනයවඛසන දුවිධ . 

කථ  පඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමවයසනතිවිධං? සබ් බඛමව හිද  පඨමබුද් ධවචන , 

මජ් ඣිමබුද් ධවචන , පච් ඡිමබුද් ධවචනන් ති තිප් පඛභද  ඛහොති. තත් ථ – 

‘‘අඛනකජාතිස සාර , සන් ධාවිස් ස  අනිබ් බිස ; 

ගහකාර  ගඛවසන් ඛතො, දුක් ො ජාති පුනප් පුන . 

ගහකාරක දිට් ඛඨොසි, පුන ඛගහ  න කාහසි; 

සබ් බා ඛත ඵාසුකා භග් ගා, ගහකූට  විසඞ් ෙත ; 
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විසඞ් ොරගත  චිත් ත , තණ් හාන  ෙයමජ් ඣගා’’ති. (ධ. ප. 153-54); 

ඉද  පඨමබුද් ධවචන . ඛකචි ‘‘යදා හඛව පාතුභවන් ති ධම් මා’’ති (මහාව. 1) 
ෙන් ධඛක උදානගාථ  වදන් ති. එසා පන පාටිපදදිවඛස 
සබ් බඤ ්ඤුභාවප් පත් තස් ස ඛසොමනස ්සමයඤාඛණන පච් චයාකාර  
පච් චඛවක් ෙන් තස් ස උප් පන් නා උදානගාථාති ඛවදිතබ් බා. 

ය  පන පරිනිබ් බානකාඛල අභාසි – ‘‘හන් ද දානි, භික් ෙඛව, ආමන් තයාමි 

ඛවො, වයධම් මා සඞ් ොරා, අප් පමාඛදන සම් පාඛදථා’’ති (දී. නි. 2.218) ඉද  

පච් ඡිමබුද් ධවචන . උභින් නමන් තඛර ය  වුත් ත , එත  මජ් ඣිමබුද් ධවචන  
නාම. එව  පඨමමජ් ඣිමපච් ඡිමබුද් ධවචනවඛසන තිවිධ . 

කථ  පිටකවයසනතිවිධං? සබ් බම් පි ඛචත  විනයපිටක  සුත් තන් තපිටක  
අභිධම් මපිටකන් ති තිප් පඛභදඛමව ඛහොති. තත් ථ පඨමසඞ් ගීතිය  සඞ් ගීතඤ් ච 

අසඞ් ගීතඤ් ච සබ් බම් පි සඛමොධාඛනත් වා උභයානි පාතිඛමොක් ොනි, ද් ඛව 

විභඞ් ගා, ද් වාවීසති ෙන් ධකා, ඛසොළසපරිවාරාති – ඉද  විනෙපිටකං නාම. 

බ්රහ් මජාලාදිචතුත් ති සසුත් තසඞ් ගඛහො දීඝනිකාඛයො, 

මූලපරියායසුත් තාදිදියඩ් ඪසතද් ඛවසුත් තසඞ් ගඛහො මජ් ඣිමනිකාඛයො, 
ඔඝතරණසුත් තාදිසත් තසුත් තසහස ්සසත් තසතද් වාසට් ඨිසුත් තසඞ් ගඛහො 

ස යුත් තනිකාඛයො, 
චිත් තපරියාදානසුත් තාදිනවසුත් තසහස් සපඤ් චසතසත් තපඤ් ඤාසසුත් තසඞ් ග

ඛහො අඞ් ගුත් තරනිකාඛයො, ඛුද් දකපාඨ-ධම් මපද-උදාන-ඉතිවුත් තක-
සුත් තනිපාත-විමානවත් ථු-ඛපතවත් ථු-ඛථරගාථා-ඛථරීගාථා-ජාතක-නිද් ඛදස-
පටිසම් භිදාමග් ග-අපදාන-බුද් ධව ස-චරියාපිටකවඛසන පන් නරසප් පඛභඛදො 

ඛුද් දකනිකාඛයොති ඉද  සුත්තන්තපිටකං නාම. ධම් මසඞ් ගඛහො, විභඞ් ඛගො, 

ධාතුකථා, පුග් ගලපඤ් ඤත් ති, කථාවත් ථු, යමක , පට් ඨානන් ති – ඉද  

අභිධම්මපිටකං නාම. තත් ථ – 

‘‘විවිධවිඛසසනයත් තා, විනයනඛතො ඛචව කායවාචාන ; 

විනයත් ථවිදූහි අය , විනඛයො විනඛයොති අක් ොඛතො’’. 

විවිධා හි එත් ථ පඤ් චවිධපාතිඛමොක් ඛුද් ඛදසපාරාජිකාදි සත් ත 
ආපත් තික් ෙන් ධමාතිකා විභඞ් ගාදිප් පඛභදා නයා. විඛසසභූතා ච 

දළ් හීකම් මසිථිලකරණප් පඛයොජනා අනුපඤ් ඤත් තිනයා. 

කායිකවාචසිකඅජ් ඣාචාරනිඛසධනඛතො ඛචස කාය  වාචඤ් ච විඛනති, තස් මා 
විවිධනයත් තා විඛසසනයත් තා කායවාචාන  විනයනඛතො ඛචව විනඛයොති 
අක් ොඛතො. ඛතඛනතඛමතස් ස වචනත් ථඛකොසල් ලත් ථ  වුත් ත  – 
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‘‘විවිධවිඛසසනයත් තා, විනයනඛතො ඛචව කායවාචාන ; 

විනයත් ථවිදූහි අය , විනඛයො විනඛයොති අක් ොඛතො’’ති. 

ඉතර  පන – 

‘‘අත් ථාන  සූචනඛතො සුවුත් තඛතො, සවනඛතොථ සූදනඛතො; 

සුත් තාණා සුත් තසභාගඛතො ච, සුත් තන් ති අක් ොත . 

තඤ ්හි අත් තත් ථපරත් ථාදිඛභඛද අත් ඛථ සූඛචති. සුවුත් තා ඛචත් ථ අත් ථා, 
ඛවඛනයයජ් ඣාසයානුඛලොඛමන වුත් තත් තා. සවති ඛචත  අත් ඛථ සස් සමිව 

ඵල , පසවතීති වුත් ත  ඛහොති. සූදති ඛචත  ඛධනු විය ඛීර , පග් ඝරාඛපතීති 

වුත් ත  ඛහොති. සුට් ඨු ච ඛන තායති, රක් ෙතීති වුත් ත  ඛහොති. 

සුත් තසභාගඤ් ඛචත , යථා හි තච් ෙකාන  සුත් ත  පමාණ  ඛහොති, එවඛමතම් පි 

විඤ ්ඤූන . යථා ච සුත් ඛතන සඞ් ගහිතානි පුප් ඵානි න විකිරීයන් ති, න 

විද් ධ සීයන් ති, එවඛමව ඛතන සඞ් ගහිතා අත් ථා. ඛතඛනතඛමතස් ස 
වචනත් ථඛකොසල් ලත් ථ  වුත් ත  – 

‘‘අත් ථාන  සූචනඛතො, සුවුත් තඛතො සවනඛතොථ සූදනඛතො; 

සුත් තාණා සුත් තසභාගඛතො ච, සුත් තන් ති අක් ොත’’න් ති. 

ඉතඛරො පන – 

‘‘ය  එත් ථ වුඩ් ඪිමන් ඛතො, සලක් ෙණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 

වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් ඛමො ඛතන අක් ොඛතො’’. 

අයඤ් හි අභිසද් ඛදො වුඩ් ඪිලක් ෙණපූජිතපරිච් ඡින් නාධිඛකසු දිස ්සති. තථා 

ඛහස ‘‘බාළ ්හා ඛම දුක් ො ඛවදනා අභික් කමන් ති, ඛනො පටික් කමන් තී’’තිආදීසු 

(ම. නි. 3.389) වුඩ් ඪිය  ආගඛතො. ‘‘යා තා රත් තිඛයො අභිඤ් ඤාතා 

අභිලක් ඛිතා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.49) සලක් ෙඛණ. ‘‘රාජාභිරාජා 

මනුජින් ඛදො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.399) පූජිඛත. ‘‘පටිබඛලො විඛනතු  අභිධම් ඛම 

අභිවිනඛය’’තිආදීසු (මහාව. 85) පරිච් ඡින් ඛන. අඤ් ඤමඤ් ඤසඞ් කරවිරහිඛත 
ධම් ඛම ච විනඛය චාති වුත් ත  ඛහොති. ‘‘අභික් කන් ඛතන වණ් ඛණනා’’තිආදීසු 

(වි. ව. 819) අධිඛක. 

එත් ථ ච ‘‘රූපූපපත් තියා මග් ග  භාඛවති’’ (ධ. ස. 251), 

‘‘ඛමත් තාසහගඛතන ඛචතසා එක  දිස  ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදිනා (විභ. 642) 
නඛයන වුඩ් ඪිමන් ඛතොපි ධම් මා වුත් තා. ‘‘රූපාරම් මණ  වා සද් දාරම් මණ  

වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) නඛයන ආරම් මණාදීහි ලක් ෙණීයත් තා සලක් ෙණාපි. 
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‘‘ඛසක් ො ධම් මා, අඛසක් ො ධම් මා, ඛලොකුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා (ධ. ස. 

තිකමාතිකා 11, දුකමාතිකා 12) නඛයන පූජිතාපි, පූජාරහාති අධිප් පාඛයො. 

‘‘ඵස ්ඛසො ඛහොති, ඛවදනා ඛහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) නඛයන 

සභාවපරිච් ඡින් නත් තා පරිච් ඡින් නාපි. ‘‘මහග් ගතා ධම් මා, අප් පමාණා ධම් මා (ධ. 

ස. තිකමාතිකා 11), අනුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා (ධ. ස. දුකමාතිකා 11) නඛයන 
අධිකාපි ධම් මා වුත් තා. ඛතඛනතඛමතස් ස වචනත් ථඛකොසල් ලත් ථ  වුත් ත  – 

‘‘ය  එත් ථ වුඩ් ඪිමන් ඛතො, සලක් ෙණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 

වුත් තාධිකා ච ධම් මා, අභිධම් ඛමො ඛතන අක් ොඛතො’’ති. 

ය  පඛනත් ථ අවිසිට් ඨ , ත  – 

‘‘පිටක  පිටකත් ථවිදූ, පරියත් තිබ් භාජනත් ථඛතො ආහු; 

ඛතන සඛමොධාඛනත් වා, තඛයොපි විනයාදඛයො ඛඤයයා’’. 

පරියත් තිපි හි ‘‘මා පිටකසම් පදාඛනනා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) පිටකන් ති 

වුච් චති. ‘‘අථ පුරිඛසො ආගච් ඛෙයය කුදාලපිටකමාදායා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.70) 

ය  කිඤ් චි භාජනම් පි. තස් මා ‘පිටක  පිටකත් ථවිදූ පරියත් තිභාජනත් ථඛතො ආහු. 

ඉදානි ‘යතන සයමොධායනත්වා තයෙොපි විනොදයෙො යෙෙයා’ති, ඛතන 
එව  දුවිධත් ඛථන පිටකසද් ඛදන සහ සමාස  කත් වා විනඛයො ච ඛසො පිටකඤ් ච 

පරියත් තිභාවඛතො, තස් ස තස් ස අත් ථස් ස භාජනඛතො චාති විනයපිටක , 

යථාවුත් ඛතඛනව නඛයන සුත් තන් තඤ් ච ත  පිටකඤ් චාති සුත් තන් තපිටක , 
අභිධම් ඛමො ච ඛසො පිටකඤ් චාති අභිධම් මපිටකන් ති. එවඛමඛත තඛයොපි 
විනයාදඛයො ඛඤයයා. 

එව  ඤත් වා ච පුනපි ඛතසුඛයව පිටඛකසු නානප් පකාරඛකොසල් ලත් ථ  – 

‘‘ඛදසනාසාසනකථාඛභද  ඛතසු යථාරහ ; 
සික් ොප් පහානගම් භීරභාවඤ් ච පරිදීපඛය. 

පරියත් තිඛභද  සම් පත් ති , විපත් තිඤ් චාපි ය  යහි ; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බ  විභාවඛය’’. 

තත්රාය  පරිදීපනා විභාවනා ච. එතානි හි තීණි පිටකානි යථාක් කම  

ආණාඛවොහාරපරමත් ථඛදසනා, යථාපරාධයථානුඛලොමයථාධම් මසාසනානි, 
ස වරාස වරදිට් ඨිවිනිඛවඨනනාමරූපපරිච් ඛෙදකථාති ච වුච් චන් ති. එත් ථ හි 
විනයපිටක  ආණාරඛහන භගවතා ආණාබාහුල් ලඛතො ඛදසිතත් තා 

ආණායදසනා, සුත් තන් තපිටක  ඛවොහාරකුසඛලන භගවතා 
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ඛවොහාරබාහුල් ලඛතො ඛදසිතත් තා යවොහාරයදසනා, අභිධම් මපිටක  
පරමත් ථකුසඛලන භගවතා පරමත් ථබාහුල් ලඛතො ඛදසිතත් තා 

පරමත්ථයදසනාති වුච් චති. 

තථා පඨම  – ‘ඛය ඛත පචරාපරාධා සත් තා, ඛත යථාපරාධ  එත් ථ 

සාසිතා’ති ෙථාපරාධසාසනං, දුතිය  – ‘අඛනකජ් ඣාසයානුසයචරියාධිමුත් තිකා 

සත් තා යථානුඛලොම  එත් ථ සාසිතා’ති ෙථානුයලොමසාසනං, තතිය  – 
‘ධම් මපුඤ් ජමත් ඛත ‘‘අහ  මමා’’ති සඤ් ඤිඛනො සත් තා යථාධම් ම  එත් ථ 

සාසිතා’ති ෙථාධම්මසාසනන් ති වුච් චති. 

තථා පඨම  – අජ් ඣාචාරපටිපක් ෙභූඛතො ස වරාස වඛරො එත් ථ කථිඛතොති 

සංවරාසංවරකථා. ස වරාස වඛරොති ඛුද් දඛකො ඛචව මහන් ඛතො ච ස වඛරො, 

කම් මාකම් ම  විය, ඵලාඵල  විය ච, දුතිය  – ‘‘ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිපටිපක් ෙභූතා 

දිට් ඨිවිනිඛවඨනා එත් ථ කථිතා’’ති දිට්ඨිවිනියවඨනකථා, තතිය  – 
‘‘රාගාදිපටිපක් ෙභූඛතො නාමරූපපරිච් ඛෙඛදො එත් ථ කථිඛතො’’ති 

නාමරූපපරිච්යෙදකථාති වුච් චති. 

තීසුපි ඛචඛතසු තිස් ඛසො සික් ො, තීණි පහානානි, චතුබ් බිඛධො ච 

ගම් භීරභාඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. තථා හි විනයපිටඛක විඛසඛසන අධිසීලසික්ඛා 

වුත් තා, සුත් තන් තපිටඛක අධිචිත්තසික්ඛා, අභිධම් මපිටඛක අධිපේොසික්ඛා. 

විනයපිටඛක ච වීතික්කමප්පහානං, කිඛලසාන  වීතික් කමපටිපක් ෙත් තා 

සීලස ්ස. සුත් තන් තපිටඛක පරියුට්ඨානප්පහානං, පරියුට් ඨානපටිපක් ෙත් තා 

සමාධිස් ස. අභිධම් මපිටඛක අනුසෙප්පහානං, අනුසයපටිපක් ෙත් තා පඤ් ඤාය. 

පඨඛම ච තදඞ්ගප්පහානං, ඉතඛරසු වික්ඛම්භනසමුච්යෙදප්පහානානි. පඨඛම ච 

දුච් චරිතස කිඛලසප් පහාන , ඉතඛරසු තණ්හාදිට්ඨිසංකියලසප්පහානං. 

එකඛමකස ්මිඤ ්ඛචත් ථ චතුබ් බිඛධොපි ධම් මත් ථඛදසනා 

පටිඛවධගම් භීරභාඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. තත් ථ ධම්යමොති තන් ති. අත්යථොති 

තස් සාඛයව අත් ඛථො. යදසනාති තස් සා මනසා වවත් ථාපිතාය තන් තියා ඛදසනා. 

පටියවයධොති තන් තියා තන් තිඅත් ථස ්ස ච යථාභූතාවඛබොඛධො. තීසුපි ඛචඛතසු 
එඛත ධම් මත් ථඛදසනාපටිඛවධා. යස් මා සසාදීහි විය මහාසමුද් ඛදො මන් දබුද් ධීහි 

දුක් ඛෙොගාළ ්හා අලබ් භඛනයයපතිට් ඨා ච, තස් මා ගම් භීරා. එව  එකඛමකස් මි  
එත් ථ චතුබ් බිඛධොපි ගම් භීරභාඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. 

අපඛරො නඛයො, ධම්යමොති ඛහතු. වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘ඛහතුම් හි ඤාණ  

ධම් මපටිසම් භිදා’’ති. අත්යථොති ඛහතුඵල , වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘ඛහතුඵඛල 
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ඤාණ  අත් ථපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 720). යදසනාති පඤ් ඤත් ති, යථා ධම් ම  
ධම් මාභිලාඛපොති අධිප් පාඛයො. අනුඛලොමපටිඛලොමසඞ් ඛෙපවිත් ථාරාදිවඛසන වා 

කථන . පටියවයධොති අභිසමඛයො, ඛසො ච ඛලොකියඛලොකුත් තඛරො විසයඛතො 

අසම් ඛමොහඛතො ච, අත් ථානුරූප  ධම් ඛමසු, ධම් මානුරූප  අත් ඛථසු, 
පඤ ්ඤත් තිපථානුරූප  පඤ් ඤත් තීසු අවඛබොඛධො. ඛතස  ඛතස  වා තත් ථ තත් ථ 
වුත් තධම් මාන  පටිවිජ් ඣිතබ් ඛබො සලක් ෙණසඞ් ොඛතො අවිපරීතසභාඛවො. 

ඉදානි යස් මා එඛතසු පිටඛකසු ය  ය  ධම් මජාත  වා අත් ථජාත  වා, යා 

චාය  යථා යථා ඤාඛපතබ් ඛබො අත් ඛථො ඛසොතූන  ඤාණස් ස අභිමුඛෙො ඛහොති, 

තථා තථා තදත් ථඛජොතිකා ඛදසනා, ඛයො ඛචත් ථ අවිපරීතාවඛබොධසඞ් ොඛතො 

පටිඛවඛධො, ඛතස  ඛතස  වා ධම් මාන  පටිවිජ් ඣිතබ් ඛබො සලක් ෙණසඞ් ොඛතො 
අවිපරීතසභාඛවො. සබ් බම් ඛපත  අනුපචිතකුසලසම් භාඛරහි දුප් පඤ ්ඛඤහි 

සසාදීහි විය මහාසමුද් ඛදො දුක් ඛෙොගාළ් හ  අලබ් භඛනයයපතිට් ඨඤ් ච, තස් මා 
ගම් භීර . එවම් පි එකඛමකස් මි  එත් ථ චතුබ් බිඛධොපි ගම් භීරභාඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. 

එත් තාවතා ච – 

‘‘ඛදසනාසාසනකථා, ඛභද  ඛතසු යථාරහ ; 

සික් ොප් පහානගම් භීර, භාවඤ් ච පරිදීපඛය’’ති – 

අය  ගාථා වුත් තත් ථාව ඛහොති. 

‘‘පරියත් තිඛභද  සම් පත් ති , විපත් තිඤ් චාපි ය  යහි ; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බ  විභාවඛය’’ති – 

එත් ථ පන තීසු පිටඛකසු තිවිඛධො පරියත් තිඛභඛදො දට් ඨබ් ඛබො. තිස් ඛසො හි 

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

තත් ථ යා දුග් ගහිතා, උපාරම් භාදිඛහතු පරියාපුටා, අය  අලගද්දූපමා. ය  

සන් ධාය වුත් ත  ‘‘ඛසයයථාපි, භික් ෙඛව, පුරිඛසො අලගද් දත් ථිඛකො 

අලගද් දගඛවසී අලගද් දපරිඛයසන  චරමාඛනො, ඛසො පස ්ඛසයය මහන් ත  

අලගද් ද , තඛමන  ඛභොඛග වා නඞ් ගුට් ඛඨ වා ගණ් ඛහයය, තස් ස ඛසො 
අලගද් ඛදො පටිපරිවත් තිත් වා හත් ඛථ වා බාහාය  වා අඤ් ඤතරස් මි  වා 

අඞ් ගපච් චඞ් ඛග ඩ ඛසයය, ඛසො තඛතො නිදාන  මරණ  වා නිගච් ඛෙයය, 

මරණමත් ත  වා දුක් ෙ . ත  කිස් ස ඛහතු? දුග් ගහිතත් තා, භික් ෙඛව, අලගද් දස් ස. 

එවඛමව ඛෙො, භික් ෙඛව, ඉඛධකච් ඛච ඛමොඝපුරිසා ධම් ම  පරියාපුණන් ති, 

සුත් ත …ඛප.… ඛවදල් ල , ඛත ත  ධම් ම  පරියාපුණිත් වා ඛතස  ධම් මාන  
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පඤ ්ඤාය අත් ථ  න උපපරික් ෙන් ති, ඛතස  ඛත ධම් මා පඤ් ඤාය අත් ථ  

අනුපපරික් ෙත  න නිජ් ඣාන  ෙමන් ති, ඛත උපාරම් භානිස සා ඛචව ධම් ම  

පරියාපුණන් ති, ඉතිවාදප් පඛමොක් ොනිස සා ච, යස් ස චත් ථාය ධම් ම  

පරියාපුණන් ති, තඤ් චස් ස අත් ථ  නානුඛභොන් ති, ඛතස  ඛත ධම් මා දුග් ගහිතා 

දීඝරත් ත  අහිතාය දුක් ොය ස වත් තන් ති. ත  කිස් ස ඛහතු? දුග් ගහිතත් තා, 

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

යා පන සුග් ගහිතා සීලක් ෙන් ධාදිපාරිපූරි ඛයව ආකඞ් ෙමාඛනන පරියාපුටා, 

න උපාරම් භාදිඛහතු, අය  නිස්සරණත්ථා. ය  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘ඛතස  ඛත 

ධම් මා සුග් ගහිතා දීඝරත් ත  හිතාය සුොය ස වත් තන් ති. ත  කිස් ස ඛහතු? 

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

ය  පන පරිඤ් ඤාතක් ෙන් ඛධො පහීනකිඛලඛසො භාවිතමග් ඛගො 
පටිවිද් ධාකුප් ඛපො සච් ඡිකතනිඛරොඛධො ඛීණාසඛවො ඛකවල  

පඛවණීපාලනත් ථාය ව සානුරක් ෙණත් ථාය පරියාපුණාති, අය  

භණ්ඩාගාරිකපරිෙත්තීති. 

විනඛය පන සුප් පටිපන් ඛනො භික් ඛු සීලසම් පද  නිස ්සාය තිස් ඛසො විජ් ජා 

පාපුණාති, තාස ඛයව ච තත් ථ පඛභදවචනඛතො. සුත් ඛත සුප් පටිපන් ඛනො 

සමාධිසම් පද  නිස ්සාය ෙ අභිඤ් ඤා පාපුණාති, තාස ඛයව ච තත් ථ 
පඛභදවචනඛතො. අභිධම් ඛම සුප් පටිපන් ඛනො පඤ් ඤාසම් පද  නිස ්සාය චතස් ඛසො 

පටිසම් භිදා පාපුණාති, තාසඤ් ච තත් ඛථව පඛභදවචනඛතො, එවඛමඛතසු 
සුප් පටිපන් ඛනො යථාක් කඛමන ඉම  
විජ් ජාත් තයෙළභිඤ් ඤාචතුප් පටිසම් භිදාඛභද  සම් පත් ති  පාපුණාති. 

විනඛය පන දුප් පටිපන් ඛනො 
අනුඤ් ඤාතසුෙසම් ඵස් සඅත් ථරණපාවුරණාදිඵස් සසාමඤ් ඤඛතො පටික් ඛිත් ඛතසු 

උපාදින් නකඵස් සාදීසු අනවජ් ජසඤ් ඤී ඛහොති. වුත් තම් පි ඛහත  – ‘‘තථාහ  

භගවතා ධම් ම  ඛදසිත  ආජානාමි, යථා ඛය ඛම අන් තරායිකා ධම් මා 

අන් තරායිකා වුත් තා භගවතා, ඛත පටිඛසවඛතො නාල  අන් තරායායා’’ති (ම. නි. 

1.234). තඛතො දුස් සීලභාව  පාපුණාති. සුත් ඛත දුප් පටිපන් ඛනො – ‘‘චත් තාඛරො 

ඛම, භික් ෙඛව, පුග් ගලා සන් ඛතො ස විජ් ජමානා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.5) අධිප් පාය  

අජානන් ඛතො දුග් ගහිත  ගණ් හාති, ය  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘අත් තනා 

දුග් ගහිඛතන අම් ඛහ ඛචව අබ් භාචික් ෙති, අත් තානඤ් ච ෙණති, බහුඤ් ච 

අපුඤ් ඤ  පසවතී’’ති (ම. නි. 1.236). තඛතො මිච් ොදිට් ඨිත  පාපුණාති. 
අභිධම් ඛම දුප් පටිපන් ඛනො ධම් මචින් ත  අතිධාවන් ඛතො අචින් ඛතයයානිපි 

චින් ඛතති. තඛතො චිත් තක් ඛෙප  පාපුණාති, වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘චත් තාරිමානි, 
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භික් ෙඛව, අචින් ඛතයයානි, න චින් ඛතතබ් බානි, යානි චින් ඛතන් ඛතො උම් මාදස් ස 

විඝාතස් ස භාගී අස් සා’’ති (අ. නි. 4.77). එවඛමඛතසු දුප් පටිපන් ඛනො 
යථාක් කඛමන ඉම  දුස් සීලභාව මිච් ොදිට් ඨිතා චිත් තක් ඛෙපඛභද  විපත් ති  
පාපුණාතී’’ති. 

එත් තාවතා ච – 

‘‘පරියත් තිඛභද  සම් පත් ති , විපත් තිඤ් චාපි ය  යහි ; 

පාපුණාති යථා භික් ඛු, තම් පි සබ් බ  විභාවඛය’’ති – 

අයම් පි ගාථා වුත් තත් ථාව ඛහොති. එව  නානප් පකාරඛතො පිටකානි ඤත් වා 
ඛතස  වඛසඛනත  බුද් ධවචන  තිවිධන් ති ඤාතබ් බ . 

කථ  නිකායවඛසන පඤ් චවිධ ? සබ් බඛමව ඛචත  දීඝනිකාඛයො, 

මජ් ඣිමනිකාඛයො, ස යුත් තනිකාඛයො, අඞ් ගුත් තරනිකාඛයො, ඛුද් දකනිකාඛයොති 

පඤ ්චප් පඛභද  ඛහොති. තත් ථ කතඛමො දීඝනිකායෙො? තිවග් ගසඞ් ගහානි 

බ්රහ් මජාලාදීනි චතුත් ති ස සුත් තානි. 

‘‘චතුත් ති ඛසව සුත් තන් තා, තිවග් ඛගො යස් ස සඞ් ගඛහො; 

එස දීඝනිකාඛයොති, පඨඛමො අනුඛලොමිඛකො’’ති. 

කස ්මා පඛනස දීඝනිකාඛයොති වුච් චති? දීඝප් පමාණාන  සුත් තාන  

සමූහඛතො නිවාසඛතො ච. සමූහනිවාසා හි නිකාඛයොති වුච් චන් ති. ‘‘නාහ , 

භික් ෙඛව, අඤ ්ඤ  එකනිකායම් පි සමනුපස් සාමි එව  චිත් ත , යථයිද , භික් ෙඛව, 

තිරච් ොනගතා පාණා’’ (ස . නි. 2.100). ඛපොණිකනිකාඛයො 
චික් ෙල් ලිකනිකාඛයොති එවමාදීනි ඛචත් ථ සාධකානි සාසනඛතො ඛලොකඛතො ච. 
එව  ඛසසානම් පි නිකායභාඛව වචනත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

කතඛමො මජ්ඣිමනිකායෙො? මජ් ඣිමප් පමාණානි පඤ ්චදසවග් ගසඞ් ගහානි 
මූලපරියායසුත් තාදීනි දියඩ් ඪසත  ද් ඛව ච සුත් තානි. 

‘‘දියඩ් ඪසතසුත් තන් තා, ද් ඛව ච සුත් තානි යත් ථ ඛසො; 

නිකාඛයො මජ් ඣිඛමො පඤ් ච, දසවග් ගපරිග් ගඛහො’’ති. 

කතඛමො සංයුත්තනිකායෙො? ඛදවතාස යුත් තාදිවඛසන කථිතානි 
ඔඝතරණාදීනි සත් ත සුත් තසහස් සානි සත් ත ච සුත් තසතානි ද් වාසට් ඨි ච 
සුත් තානි. 
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‘‘සත් තසුත් තසහස් සානි, සත් තසුත් තසතානි ච; 

ද් වාසට් ඨි ඛචව සුත් තන් තා, එඛසො ස යුත් තසඞ් ගඛහො’’ති. 

කතඛමො අඞ්ගුත්තරනිකායෙො? එඛකකඅඞ් ගාතිඛරකවඛසන කථිතානි 
චිත් තපරියාදානාදීනි නව සුත් තසහස් සානි පඤ් ච සුත් තසතානි 
සත් තපඤ ්ඤාසඤ් ච සුත් තානි. 

‘‘නව සුත් තසහස් සානි, පඤ ්ච සුත් තසතානි ච; 

සත් තපඤ් ඤාස සුත් තානි, සඞ් ෙයා අඞ් ගුත් තඛර අය’’න් ති. 

කතඛමො ඛුද්දකනිකායෙො? සකල  විනයපිටක , අභිධම් මපිටක , 

ඛුද් දකපාඨාදඛයො ච පුබ් ඛබ දස් සිතා පඤ් චදසප් පඛභදා, ඨඛපත් වා චත් තාඛරො 
නිකාඛය අවඛසස  බුද් ධවචන . 

‘‘ඨඛපත් වා චතුඛරොඛපඛත, නිකාඛය දීඝආදිඛක; 

තදඤ් ඤ  බුද් ධවචන , නිකාඛයො ඛුද් දඛකො මඛතො’’ති. 

එව  නිකායවඛසන පඤ් චවිධ . 

කථ  අඞ් ගවඛසන නවවිධ ? සබ් බඛමව හිද  සුත් ත , ඛගයය , 

ඛවයයාකරණ , ගාථා, උදාන , ඉතිවුත් තක , ජාතක , අබ් භුතධම් ම , 
ඛවදල් ලන් ති නවප් පඛභද  ඛහොති. තත් ථ 

උභඛතොවිභඞ් ගනිද් ඛදසෙන් ධකපරිවාරා, සුත් තනිපාඛත 
මඞ් ගලසුත් තරතනසුත් තනාලකසුත් තතුවට් ටකසුත් තානි ච අඤ් ඤම් පි ච 

සුත් තනාමක  තථාගතවචන  සුත්තන් ති ඛවදිතබ් බ . සබ් බම් පි සගාථක  සුත් ත  

යගෙයන් ති ඛවදිතබ් බ . විඛසඛසන ස යුත් තඛක සකඛලොපි සගාථවග් ඛගො, 

සකලම් පි අභිධම් මපිටක , නිග් ගාථක  සුත් ත , යඤ ්ච අඤ් ඤම් පි අට් ඨහි 

අඞ් ඛගහි අසඞ් ගහිත  බුද් ධවචන , ත  යවෙයාකරණන් ති ඛවදිතබ් බ . ධම් මපද , 

ඛථරගාථා, ඛථරීගාථා, සුත් තනිපාඛත ඛනොසුත් තනාමිකා සුද් ධිකගාථා ච ගාථාති 
ඛවදිතබ් බා. ඛසොමනස් සඤ ්ඤාණමයිකගාථා පටිස යුත් තා ද් ඛවඅසීති 

සුත් තන් තා උදානන් ති ඛවදිතබ් බ . ‘‘වුත් තඤ් ඛහත  

භගවතා’’තිආදිනයප් පවත් තා දසුත් තරසතසුත් තන් තා ඉතිවුත්තකන් ති 
ඛවදිතබ් බ . අපණ් ණකජාතකාදීනි පඤ් ඤාසාධිකානි පඤ් චජාතකසතානි 

‘ජාතක’න් ති ඛවදිතබ් බ . ‘‘චත් තාඛරොඛම, භික් ෙඛව, අච් ෙරියා අබ් භුතා ධම් මා 

ආනන් ඛද’’තිආදිනයප් පවත් තා (දී. නි. 2.209) සබ් ඛබපි 

අච් ෙරියබ් භුතධම් මපටිස යුත් තසුත් තන් තා අබ්භුතධම්මන් ති ඛවදිතබ් බ . 
චූළඛවදල් ල-මහාඛවදල් ල-සම් මාදිට් ඨි-සක් කපඤ් හ-සඞ් ොරභාජනිය-
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මහාපුණ් ණමසුත් තාදඛයො සබ් ඛබපි ඛවදඤ් ච තුට් ඨිඤ ්ච ලද් ධා ලද් ධා 

පුච් ඡිතසුත් තන් තා යවදල්ලන් ති ඛවදිතබ් බ . එව  අඞ් ගවඛසන නවවිධ . 

කථ  ධම් මක් ෙන් ධවඛසන චතුරාසීතිසහස් සවිධ ? සබ් බඛමව ඛචත  
බුද් ධවචන  – 

‘‘ද් වාසීති බුද් ධඛතො ගණ් හි , ද් ඛව සහස් සානි භික් ඛුඛතො; 

චතුරාසීති සහස් සානි, ඛය ඛම ධම් මා පවත් තිඛනො’’ති. 

එව  පරිදීපිතධම් මක් ෙන් ධවඛසන චතුරාසීතිසහස් සප් පඛභද  ඛහොති. තත් ථ 

එකානුසන් ධික  සුත් ත  එඛකො ධම් මක් ෙන් ඛධො. ය  අඛනකානුසන් ධික , තත් ථ 

අනුසන් ධිවඛසන ධම් මක් ෙන් ධගණනා. ගාථාබන් ඛධසු පඤ් හාපුච් ෙන  එඛකො 

ධම් මක් ෙන් ඛධො, විස් සජ් ජන  එඛකො. අභිධම් ඛම එකඛමක  තිකදුකභාජන , 

එකඛමකඤ ්ච චිත් තවාරභාජන , එකඛමඛකො ධම් මක් ෙන් ඛධො. විනඛය අත් ථි 

වත් ථු, අත් ථි මාතිකා, අත් ථි පදභාජනීය , අත් ථි අන් තරාපත් ති, අත් ථි ආපත් ති, 

අත් ථි අනාපත් ති, අත් ථි තිකච් ඛෙඛදො. තත් ථ එකඛමඛකො ඛකොට් ඨාඛසො 
එකඛමඛකො ධම් මක් ෙන් ඛධොති ඛවදිතබ් ඛබො. එව  ධම් මක් ෙන් ධවඛසන 
චතුරාසීතිසහස් සවිධ . 

එවඛමත  අඛභදඛතො රසවඛසන එකවිධ , ඛභදඛතො ධම් මවිනයාදිවඛසන 

දුවිධාදිඛභද  බුද් ධවචන  සඞ් ගායන් ඛතන මහාකස් සපප් පමුඛෙන වසීගඛණන 

‘‘අය  ධම් ඛමො, අය  විනඛයො, ඉද  පඨමබුද් ධවචන , ඉද  මජ් ඣිමබුද් ධවචන , 

ඉද  පච් ඡිමබුද් ධවචන , ඉද  විනයපිටක , ඉද  සුත් තන් තපිටක , ඉද  

අභිධම් මපිටක , අය  දීඝනිකාඛයො…ඛප.… අය  ඛුද් දකනිකාඛයො, ඉමානි 

සුත් තාදීනි නවඞ් ගානි, ඉමානි චතුරාසීති ධම් මක් ෙන් ධසහස ්සානී’’ති, ඉම  

පඛභද  වවත් ථඛපත් වාව සඞ් ගීත . න ඛකවලඤ් ච ඉමඛමව, අඤ ්ඤම් පි 
උද් දානසඞ් ගහ-වග් ගසඞ් ගහ-ඛපයයාලසඞ් ගහ-එකකනිපාත-
දුකනිපාතාදිනිපාතසඞ් ගහ-ස යුත් තසඞ් ගහ-පණ් ණාසසඞ් ගහාදි-අඛනකවිධ  තීසු 
පිටඛකසු සන් දිස ්සමාන  සඞ් ගහප් පඛභද  වවත් ථඛපත් වා එව සත් තහි මාඛසහි 

සඞ් ගීත . 

සඞ් ගීතිපරිඛයොසාඛන චස් ස – ‘‘ඉද  මහාකස් සපත් ඛථඛරන දසබලස් ස 
සාසන  පඤ් චවස් සසහස් සපරිමාණකාල  පවත් තනසමත් ථ  කත’’න් ති 
සඤ ්ජාතප් පඛමොදා සාධුකාර  විය දදමානා අය  මහාපථවී උදකපරියන් ත  

කත් වා අඛනකප් පකාර  කම් පි සඞ් කම් පි සම් පකම් පි සම් පඛවධි, අඛනකානි ච 

අච් ෙරියානි පාතුරඛහසුන් ති, අය  පඨමමහාසඞ් ගීති නාම. යා ඛලොඛක – 
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‘‘සඛතහි පඤ් චහි කතා, ඛතන පඤ් චසතාති ච; 

ඛථඛරඛහව කතත් තා ච, ඛථරිකාති පවුච් චතී’’ති. 
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1. බ්රහ් මජාලසුත් තවණ් ණනා 

පරිබ් බාජකකථාවණ් ණනා 
ඉමිස ්සා පඨමමහාසඞ් ගීතියා වත් තමානාය විනයසඞ් ගහාවසාඛන 

සුත් තන් තපිටඛක ආදිනිකායස් ස ආදිසුත් ත  බ්රහ් මජාල  පුච් ෙන් ඛතන ආයස් මතා 

මහාකස ්සඛපන – ‘‘බ්රහ් මජාල , ආවුඛසො ආනන් ද, කත් ථ භාසිත’’න් ති, 

එවමාදිවුත් තවචනපරිඛයොසාඛන යත් ථ ච භාසිත , යඤ ්චාරබ් භ භාසිත , ත  
සබ් බ  පකාඛසන් ඛතො ආයස් මා ආනන් ඛදො එව  ඛම සුතන් තිආදිමාහ. ඛතන 
වුත් ත  ‘‘බ්රහ් මජාලස් සාපි එව  ඛම සුතන් තිආදික  ආයස් මතා ආනන් ඛදන 
පඨමමහාසඞ් ගීතිකාඛල වුත් ත  නිදානමාදී’’ති. 

1. තත් ථ එවන් ති නිපාතපද . යමතිආදීනි නාමපදානි. පටිපන්යනොයහොතීති 

එත් ථ පටීති උපසග් ගපද , යහොතීති ආෙයාතපදන් ති. ඉමිනා තාව නඛයන 
පදවිභාඛගො ඛවදිතබ් ඛබො. 

අත් ථඛතො පන එවං-සද් ඛදො තාව 

උපමූපඛදසසම් පහ සනගරහණවචනසම් පටිග් ගහාකාරනිදස ්සනාවධාරණාදිඅ

ඛනකත් ථප් පඛභඛදො. තථාඛහස – ‘‘එව  ජාඛතන මච් ඛචන, කත් තබ් බ  කුසල  

බහු’’න් ති (ධ. ප. 53) එවමාදීසු උපමාය  ආගඛතො. ‘‘එව  ඛත අභික් කමිතබ් බ , 

එව  ඛත පටික් කමිතබ් බ’’න් තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපඛදඛස. ‘‘එවඛමත  

භගවා, එවඛමත  සුගතා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම් පහ සඛන. ‘‘එවඛමව  
පනාය  වසලී යස් මි  වා තස් මි  වා තස් ස මුණ් ඩකස ්ස සමණකස් ස වණ් ණ  

භාසතී’’තිආදීසු (ස . නි. 1.187) ගරහඛණ. ‘‘එව , භන් ඛතති ඛෙො ඛත භික් ඛූ 

භගවඛතො පච් චස ්ඛසොසු’’න් තිආදීසු (ම. නි. 1.1) වචනසම් පටිග් ගඛහ. ‘‘එව  

බයා ඛෙො අහ , භන් ඛත, භගවතා ධම් ම  ඛදසිත  ආජානාමී’’තිආදීසු (ම. නි. 

1.398) ආකාඛර. ‘‘එහි ත් ව , මාණවක, ඛයන සමඛණො ආනන් ඛදො 

ඛතනුපසඞ් කම, උපසඞ් කමිත් වා මම වචඛනන සමණ  ආනන් ද  අප් පාබාධ  
අප් පාතඞ් ක  ලහුට් ඨාන  බල  ඵාසුවිහාර  පුච් ෙ. ‘‘සුඛභො මාණඛවො 
ඛතොඛදයයපුත් ඛතො භවන් ත  ආනන් ද  අප් පාබාධ  අප් පාතඞ් ක  ලහුට් ඨාන  බල  

ඵාසුවිහාර  පුච් ෙතී’’ති. ‘‘එවඤ් ච වඛදහි, සාධු කිර භව  ආනන් ඛදො ඛයන 

සුභස් ස මාණවස ්ස ඛතොඛදයයපුත් තස් ස නිඛවසන , ඛතනුපසඞ් කමතු අනුකම් ප  

උපාදායා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.445) නිදස ්සඛන. ‘‘ත  කි  මඤ් ඤථ, කාලාමා, 

ඉඛම ධම් මා කුසලා වා අකුසලා වාති? අකුසලා, භන් ඛත. සාවජ් ජා වා අනවජ් ජා 

වාති? සාවජ් ජා, භන් ඛත. විඤ් ඤුගරහිතා වා විඤ් ඤුප් පසත් ථා වාති? 

විඤ ්ඤුගරහිතා, භන් ඛත. සමත් තා සමාදින් නා අහිතාය දුක් ොය ස වත් තන් ති 

ඛනො වා, කථ  ඛවො එත් ථ ඛහොතීති? සමත් තා, භන් ඛත, සමාදින් නා අහිතාය 
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දුක් ොය ස වත් තන් ති, එව  ඛනො එත් ථ ඛහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) 

අවධාරඛණ. ස ්වායමිධ ආකාරනිදස් සනාවධාරඛණසු දට් ඨබ් ඛබො. 

තත් ථ ආකාරත් ඛථන එවං-සද් ඛදන එතමත් ථ  දීඛපති, 

නානානයනිපුණමඛනකජ් ඣාසයසමුට් ඨාන , අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් න , 

විවිධපාටිහාරිය , ධම් මත් ථඛදසනාපටිඛවධගම් භීර , සබ් බසත් තාන  
සකසකභාසානුරූපඛතො ඛසොතපථමාගච් ෙන් ත  තස් ස භගවඛතො වචන  

සබ් බප් පකාඛරන ඛකො සමත් ඛථො විඤ් ඤාතු , සබ් බථාඛමන පන ඛසොතුකාමත  
ජඛනත් වාපි ‘එව  ඛම සුත ’ මයාපි එඛකනාකාඛරන සුතන් ති. 

නිදස ්සනත් ඛථන – ‘‘නාහ  සයම් භූ, න මයා ඉද  සච් ඡිකත’’න් ති අත් තාන  

පරිඛමොඛචන් ඛතො – ‘එව  ඛම සුත ’, ‘මයාපි එව  සුත’න් ති ඉදානි වත් තබ් බ  
සකල  සුත් ත  නිදස් ඛසති. 

අවධාරණත් ඛථන – ‘‘එතදග් ග , භික් ෙඛව, මම සාවකාන  භික් ඛූන  

බහුස් සුතාන  යදිද  ආනන් ඛදො, ගතිමන් තාන , සතිමන් තාන , ධිතිමන් තාන , 

උපට් ඨාකාන  යදිද  ආනන් ඛදො’’ති (අ. නි. 1.223). එව  භගවතා – ‘‘ආයස ්මා 

ආනන් ඛදො අත් ථකුසඛලො, ධම් මකුසඛලො, බයඤ් ජනකුසඛලො, නිරුත් තිකුසඛලො, 

පුබ් බාපරකුසඛලො’’ති (අ. නි. 5.169). එව  ධම් මඛසනාපතිනා ච 
පසත් ථභාවානුරූප  අත් තඛනො ධාරණබල  දස් ඛසන් ඛතො සත් තාන  

ඛසොතුකාමත  ජඛනති – ‘එව  ඛම සුත ’, තඤ් ච ඛෙො අත් ථඛතො වා 

බයඤ ්ජනඛතො වා අනූනමනධික , එවඛමව න අඤ් ඤථා දට් ඨබ් බ’’න් ති. 

යම-සද් ඛදො තීසු අත් ඛථසු දිස ්සති. තථා හිස් ස – ‘‘ගාථාභිගීත  ඛම 

අඛභොජඛනයය’’න් තිආදීසු (සු. නි. 81) මයාති අත් ඛථො. ‘‘සාධු ඛම, භන් ඛත, 

භගවා සඞ් ඛිත් ඛතන ධම් ම  ඛදඛසතූ’’තිආදීසු (ස . නි. 4.88) මය් හන් ති අත් ඛථො. 

‘‘ධම් මදායාදා ඛම, භික් ෙඛව, භවථා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.29) මමාති අත් ඛථො. ඉධ 

පන මයා සුතන් ති ච, මම සුතන් ති ච අත් ථද් වඛය යුජ් ජති. 

සුතන් ති අය  සුත-සද් ඛදො සඋපසග් ඛගො ච අනුපසග් ඛගො ච – 
ගමනවිස් සුතකිලින් න-උපචිතානුඛයොග-ඛසොතවිඤ් ඛඤයය-ඛසොතද් වාරානුසාර-

විඤ ්ඤාතාදිඅඛනකත් ථප් පඛභඛදො, තථා හිස් ස ‘‘ඛසනාය පසුඛතො’’තිආදීසු 

ගච් ෙන් ඛතොති අත් ඛථො. ‘‘සුතධම් මස ්ස පස් සඛතො’’තිආදීසු (උදා. 11) 

විස් සුතධම් මස ්සාති අත් ඛථො. ‘‘අවස් සුතා අවස් සුතස් සා’’තිආදීසු (පාචි. 657) 
කිලින් නාකිලින් නස ්සාති අත් ඛථො. ‘‘තුම් ඛහහි පුඤ ්ඤ  පසුත  

අනප් පක’’න් තිආදීසු (ඛු. පා. 7.12) උපචිතන් ති අත් ඛථො. ‘‘ඛය ඣානපසුතා 

ධීරා’’තිආදීසු (ධ. ප. 181) ඣානානුයුත් තාති අත් ඛථො. ‘දිට් ඨ  සුත  
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පටුන 

මුත’න් තිආදීසු (ම. නි. 1.241) ඛසොතවිඤ් ඛඤයයන් ති අත් ඛථො. ‘‘සුතධඛරො 

සුතසන් නිචඛයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.339) ඛසොතද් වාරානුසාරවිඤ් ඤාතධඛරොති 
අත් ඛථො. ඉධ පනස ්ස ඛසොතද් වාරානුසාඛරන උපධාරිතන් ති වා උපධාරණන් ති 
වාති අත් ඛථො. ‘ඛම’ සද් දස ්ස හි ‘මයා’ති අත් ඛථ සති ‘එව  මයා සුත ’ 

ඛසොතද් වාරානුසාඛරන උපධාරිතන් ති යුජ් ජති. ‘මමා’ති අත් ඛථ සති එව  මම 
සුත  ඛසොතද් වාරානුසාඛරන උපධාරණන් ති යුජ් ජති. 

එවඛමඛතසු තීසු පඛදසු එවන් ති 

ඛසොතවිඤ ්ඤාණාදිවිඤ් ඤාණකිච් චනිදස ්සන . යමති 

වුත් තවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගිපුග් ගලනිදස් සන . සුතන් ති අස් සවනභාවපටික් ඛෙපඛතො 

අනූනාධිකාවිපරීතග් ගහණනිදස් සන . තථා එවන් ති තස් සා 
ඛසොතද් වාරානුසාඛරන පවත් තාය විඤ් ඤාණවීථියා නානප් පකාඛරන 

ආරම් මඛණ පවත් තිභාවප් පකාසන . යමති අත් තප් පකාසන . සුතන් ති 

ධම් මප් පකාසන . අයඤ් ඛහත් ථ සඞ් ඛෙඛපො – ‘‘නානප් පකාඛරන ආරම් මඛණ 

පවත් තාය විඤ ්ඤාණවීථියා මයා න අඤ් ඤ  කත , ඉද  පන කත , අය  ධම් ඛමො 
සුඛතො’’ති. 

තථා එවන් ති නිද් දිසිතබ් බධම් මප් පකාසන . යමති පුග් ගලප් පකාසන . 

සුතන් ති පුග් ගලකිච් චප් පකාසන . ඉද  වුත් ත  ඛහොති. ‘‘ය  සුත් ත  නිද් දිසිස් සාමි, 

ත  මයා එව  සුත’’න් ති. 

තථා එවන් ති යස් ස චිත් තසන් තානස ්ස නානාකාරප් පවත් තියා 

නානත් ථබයඤ් ජනග් ගහණ  ඛහොති, තස් ස නානාකාරනිද් ඛදඛසො. එවන් ති හි 

අයමාකාරපඤ් ඤත් ති. යමති කත් තුනිද් ඛදඛසො. සුතන් ති විසයනිද් ඛදඛසො. 
එත් තාවතා නානාකාරප් පවත් ඛතන චිත් තසන් තාඛනන ත  සමඞ් ගිඛනො කත් තු 
විසයග් ගහණසන් නිට් ඨාන  කත  ඛහොති. 

අථවා එවන් ති පුග් ගලකිච් චනිද් ඛදඛසො. සුතන් ති 

විඤ ්ඤාණකිච් චනිද් ඛදඛසො. යමති උභයකිච් චයුත් තපුග් ගලනිද් ඛදඛසො. අය  

පඛනත් ථ සඞ් ඛෙඛපො, ‘‘මයා සවනකිච් චවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගිනා පුග් ගඛලන 
විඤ ්ඤාණවඛසන ලද් ධසවනකිච් චඛවොහාඛරන සුත’’න් ති. 

තත් ථ එවන් ති ච ඛමති ච සච් චිකට් ඨපරමත් ථවඛසන 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. කිඤ් ඛහත් ථ ත  පරමත් ථඛතො අත් ථි, ය  එවන් ති වා 

ඛමති වා නිද් ඛදස  ලඛභථ? සුතන් ති විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. යඤ් හි ත  එත් ථ 

ඛසොඛතන උපලද් ධ , ත  පරමත් ථඛතො විජ් ජමානන් ති. තථා ‘එව’න් ති ච, ඛමති 

ච, ත  ත  උපාදාය වත් තබ් බඛතො උපාදාපඤ් ඤත් ති. ‘සුත’න් ති දිට් ඨාදීනි 
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උපනිධාය වත් තබ් බඛතො උපනිධාපඤ් ඤත් ති. එත් ථ ච එවන් ති වචඛනන 
අසම් ඛමොහ  දීඛපති. න හි සම් මූළ් ඛහො නානප් පකාරපටිඛවධසමත් ඛථො ඛහොති. 
‘සුත’න් ති වචඛනන සුතස් ස අසම් ඛමොස  දීඛපති. යස් ස හි සුත  සම් මුට් ඨ  

ඛහොති, න ඛසො කාලන් තඛරන මයා සුතන් ති පටිජානාති. ඉච් චස ්ස 

අසම් ඛමොඛහන පඤ් ඤාසිද් ධි, අසම් ඛමොඛසන පන සතිසිද් ධි. තත් ථ 

පඤ ්ඤාපුබ් බඞ් ගමාය සතියා බයඤ් ජනාවධාරණසමත් ථතා, සතිපුබ් බඞ් ගමාය 
පඤ ්ඤාය අත් ථපටිඛවධසමත් ථතා. තදුභයසමත් ථතාඛයොඛගන 
අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් නස ්ස ධම් මඛකොසස් ස අනුපාලනසමත් ථඛතො 
ධම් මභණ් ඩාගාරිකත් තසිද් ධි. 

අපඛරො නඛයො, එවන් ති වචඛනන ඛයොනිඛසො මනසිකාර  දීඛපති. 
අඛයොනිඛසො මනසිකඛරොඛතො හි නානප් පකාරපටිඛවධාභාවඛතො. සුතන් ති 

වචඛනන අවික් ඛෙප  දීඛපති, වික් ඛිත් තචිත් තස් ස සවනාභාවඛතො. තථා හි 

වික් ඛිත් තචිත් ඛතො පුග් ගඛලො සබ් බසම් පත් තියා වුච් චමාඛනොපි ‘‘න මයා සුත , 
පුන භණථා’’ති භණති. ඛයොනිඛසො මනසිකාඛරන ඛචත් ථ අත් තසම් මාපණිධි  

පුබ් ඛබ ච කතපුඤ් ඤත  සාඛධති, සම් මා අප් පණිහිතත් තස් ස පුබ් ඛබ 
අකතපුඤ ්ඤස ්ස වා තදභාවඛතො. අවික් ඛෙඛපන සද් ධම් මස ්සවන  

සප් පුරිසූපනිස ්සයඤ් ච සාඛධති. න හි වික් ඛිත් තචිත් ඛතො ඛසොතු  සක් ඛකොති, න 
ච සප් පුරිඛස අනුපස් සයමානස් ස සවන  අත් ථීති. 

අපඛරො නඛයො, යස් මා එවන් ති යස් ස චිත් තසන් තානස් ස 

නානාකාරප් පවත් තියා නානත් ථබයඤ් ජනග් ගහණ  ඛහොති, තස් ස 

නානාකාරනිද් ඛදඛසොති වුත් ත , ඛසො ච එව  භද් දඛකො ආකාඛරො න 

සම් මාඅප් පණිහිතත් තඛනො පුබ් ඛබ අකතපුඤ් ඤස ්ස වා ඛහොති, තස් මා එවන් ති 
ඉමිනා භද් දඛකනාකාඛරන පච් ඡිමචක් කද් වයසම් පත් තිමත් තඛනො දීඛපති. 
සුතන් ති සවනඛයොඛගන පුරිමචක් කද් වයසම් පත් ති . න හි අප් පතිරූපඛදඛස 
වසඛතො සප් පුරිසූපනිස් සයවිරහිතස් ස වා සවන  අත් ථි. ඉච් චස ්ස 

පච් ඡිමචක් කද් වයසිද් ධියා ආසයසුද් ධිසිද් ධා ඛහොති, පුරිමචක් කද් වයසිද් ධියා 

පඛයොගසුද් ධි, තාය ච ආසයසුද් ධියා අධිගමබයත් තිසිද් ධි, පඛයොගසුද් ධියා 
ආගමබයත් තිසිද් ධි. ඉති පඛයොගාසයසුද් ධස් ස ආගමාධිගමසම් පන් නස ්ස වචන  
අරුණුග් ග  විය සූරියස් ස උදයඛතො ඛයොනිඛසො මනසිකාඛරො විය ච 

කුසලකම් මස් ස අරහති භගවඛතො වචනස් ස පුබ් බඞ් ගම  භවිතුන් ති ඨාඛන 

නිදාන  ඨඛපන් ඛතො – ‘‘එව  ඛම සුත’’න් තිආදිමාහ. 

අපඛරො නඛයො, ‘එව’න් ති ඉමිනා නානප් පකාරපටිඛවධදීපඛකන වචඛනන 
අත් තඛනො අත් ථපටිභානපටිසම් භිදාසම් පත් තිසබ් භාව  දීඛපති. ‘සුත’න් ති ඉමිනා 
ඛසොතබ් බප් පඛභදපටිඛවධදීපඛකන ධම් මනිරුත් තිපටිසම් භිදාසම් පත් තිසබ් භාව . 
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‘එව’න් ති ච ඉද  ඛයොනිඛසො මනසිකාරදීපක  වචන  භාසමාඛනො – ‘‘එඛත මයා 

ධම් මා මනසානුඛපක් ඛිතා, දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා’’ති දීඛපති. ‘සුත’න් ති ඉද  
සවනඛයොගදීපක  වචන  භාසමාඛනො – ‘‘බහූ මයා ධම් මා සුතා ධාතා වචසා 
පරිචිතා’’ති දීඛපති. තදුභඛයනාපි අත් ථබයඤ් ජනපාරිපූරි  දීඛපන් ඛතො සවඛන 
ආදර  ජඛනති. අත් ථබයඤ් ජනපරිපුණ් ණඤ් හි ධම් ම  ආදඛරන අස් සුණන් ඛතො 

මහතා හිතා පරිබාහිඛරො ඛහොතීති, තස ්මා ආදර  ජඛනත් වා සක් කච් ච  අය  
ධම් ඛමො ඛසොතබ් ඛබොති. 

‘‘එව  ඛම සුත’’න් ති ඉමිනා පන සකඛලන වචඛනන ආයස් මා ආනන් ඛදො 
තථාගතප් පඛවදිත  ධම් ම  අත් තඛනො අදහන් ඛතො අසප් පුරිසභූමි  අතික් කමති. 
සාවකත් ත  පටිජානන් ඛතො සප් පුරිසභූමි  ඔක් කමති. තථා අසද් ධම් මා චිත් ත  

වුට් ඨාඛපති, සද් ධම් ඛම චිත් ත  පතිට් ඨාඛපති. ‘‘ඛකවල  සුතඛමඛවත  මයා, 

තස් ඛසව භගවඛතො වචන’’න් ති දීඛපන් ඛතො අත් තාන  පරිඛමොඛචති, සත් ථාර  

අපදිසති, ජිනවචන  අප් ඛපති, ධම් මඛනත් ති  පතිට් ඨාඛපති. 

අපිච ‘‘එව  ඛම සුත’’න් ති අත් තනා උප් පාදිතභාව  අප් පටිජානන් ඛතො 
පුරිමවචන  විවරන් ඛතො – ‘‘සම් මුො පටිග් ගහිතමිද  මයා තස් ස භගවඛතො 
චතුඛවසාරජ් ජවිසාරදස් ස දසබලධරස් ස ආසභට් ඨානට් ඨායිඛනො 
සීහනාදනාදිඛනො සබ් බසත් තුත් තමස් ස ධම් මිස් සරස ්ස ධම් මරාජස ්ස 
ධම් මාධිපතිඛනො ධම් මදීපස් ස ධම් මසරණස් ස සද් ධම් මවරචක් කවත් තිඛනො 

සම් මාසම් බුද් ධස් ස වචන , න එත් ථ අත් ඛථ වා ධම් ඛම වා පඛද වා බයඤ් ජඛන 
වා කඞ් ො වා විමති වා කාතබ් බා’’ති සබ් ඛබස  ඛදවමනුස් සාන  ඉමස් මි  ධම් ඛම 

අස් සද් ධිය  විනාඛසති, සද් ධාසම් පද  උප් පාඛදති. ඛතඛනත  වුච් චති – 

‘‘විනාසයති අස් සද් ධ , සද් ධ  වඩ් ඛඪති සාසඛන; 

එව  ඛම සුතමිච් ඛචව , වද  ඛගොතමසාවඛකො’’ති. 

එකන් ති ගණනපරිච් ඛෙදනිද් ඛදඛසො. සමෙන් ති පරිච් ඡින් නනිද් ඛදඛසො. එකං

සමෙන් ති අනියමිතපරිදීපන . තත් ථ සමෙසද් ඛදො – 

‘‘සමවාඛය ෙඛණ කාඛල, සමූඛහ ඛහතුදිට් ඨිසු; 

පටිලාඛභ පහාඛන ච, පටිඛවඛධ ච දිස් සති’’. 

තථා හිස් ස – ‘‘අප් ඛපවනාම ස් ඛවපි උපසඞ් කඛමයයාම කාලඤ් ච සමයඤ් ච 

උපාදායා’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447) සමවාඛයො අත් ඛථො. ‘‘එඛකොව ඛෙො 

භික් ෙඛව, ෙඛණො ච සමඛයො ච බ්රහ් මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

ෙඛණො. ‘‘උණ් හසමඛයො පරිළාහසමඛයො’’තිආදීසු (පාචි. 358) කාඛලො. 
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‘‘මහාසමඛයො පවනස් මි’’න් තිආදීසු (දී. නි. 2.332) සමූඛහො. ‘‘සමඛයොපි ඛෙො 

ඛත, භද් දාලි, අප් පටිවිද් ඛධො අඛහොසි, භගවා ඛෙො සාවත් ථිය  විහරති, භගවාපි ම  

ජානිස ්සති, භද් දාලි නාම භික් ඛු සත් ථුසාසඛන සික් ොය අපරිපූරකාරී’ති. අයම් පි 

ඛෙො, ඛත භද් දාලි, සමඛයො අප් පටිවිද් ඛධො අඛහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.135) 
ඛහතු. ‘‘ඛතන ඛෙො පන සමඛයන උග් ගහමාඛනො පරිබ් බාජඛකො 
සමණමුණ් ඩිකාපුත් ඛතො සමයප් පවාදඛක තින් දුකාචීඛර එකසාලඛක මල් ලිකාය 

ආරාඛම පටිවසතී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.260) දිට් ඨි. 

‘‘දිට් ඛඨ ධම් ඛම ච ඛයො අත් ඛථො, ඛයො චත් ඛථො සම් පරායිඛකො; 

අත් ථාභිසමයා ධීඛරො, පණ් ඩිඛතොති පවුච් චතී’’ති. (ස . නි. 1.128) – 

ආදීසු පටිලාඛභො. ‘‘සම් මා මානාභිසමයා අන් තමකාසි දුක් ෙස ්සා’’තිආදීසු (අ. 

නි. 7.9) පහාන . ‘‘දුක් ෙස ්ස පීළනට් ඛඨො සඞ් ෙතට් ඛඨො සන් තාපට් ඛඨො 

විපරිණාමට් ඛඨො අභිසමයට් ඛඨො’’තිආදීසු (පටි. 108) පටිඛවඛධො. ඉධ පනස ්ස 
කාඛලො අත් ඛථො. ඛතන 
ස වච් ෙරඋතුමාසඩ් ඪමාසරත් තිදිවපුබ් බණ් හමජ් ඣන් හිකසායන් හපඨමමජ් ඣි-
මපච් ඡිමයාමමුහුත් තාදීසු කාලප් පඛභදභූඛතසු සමඛයසු එක  සමයන් ති දීඛපති. 

තත් ථ කිඤ් චාපි එඛතසු ස වච් ෙරාදීසු සමඛයසු ය  ය  සුත් ත  යස් මි  යස් මි  

ස වච් ෙඛර උතුම් හි මාඛස පක් ඛෙ රත් තිභාඛග වා දිවසභාඛග වා වුත් ත , සබ් බ  
ත  ඛථරස ්ස සුවිදිත  සුවවත් ථාපිත  පඤ් ඤාය. යස් මා පන – ‘‘එව  ඛම සුත ’’ 
අසුකස වච් ෙඛර අසුකඋතුම් හි අසුකමාඛස අසුකපක් ඛෙ අසුකරත් තිභාඛග 

අසුකදිවසභාඛග වාති එව  වුත් ඛත න සක් කා සුඛෙන ධාඛරතු  වා උද් දිසිතු  වා 

උද් දිසාඛපතු  වා, බහු ච වත් තබ් බ  ඛහොති, තස් මා එඛකඛනව පඛදන තමත් ථ  
සඛමොධාඛනත් වා ‘‘එක  සමය’’න් ති ආහ. ඛය වා ඉඛම 

ගබ් ඛභොක් කන් තිසමඛයො, ජාතිසමඛයො, ස ඛවගසමඛයො, අභිනික් ෙමනසමඛයො, 

දුක් කරකාරිකසමඛයො, මාරවිජයසමඛයො, අභිසම් ඛබොධිසමඛයො 

දිට් ඨධම් මසුෙවිහාරසමඛයො, ඛදසනාසමඛයො, පරිනිබ් බානසමඛයොති, 

එවමාදඛයො භගවඛතො ඛදවමනුස් ඛසසු අතිවිය පකාසා අඛනකකාලප් පඛභදා එව 
සමයා. ඛතසු සමඛයසු ඛදසනාසමයසඞ් ොත  එක  සමයන් ති දීඛපති. ඛයො චාය  

ඤාණකරුණාකිච් චසමඛයසු කරුණාකිච් චසමඛයො, 

අත් තහිතපරහිතපටිපත් තිසමඛයසු පරහිතපටිපත් තිසමඛයො, සන් නිපතිතාන  
කරණීයද් වයසමඛයසු ධම් මිකථාසමඛයො ඛදසනාපටිපත් තිසමඛයසු 

ඛදසනාසමඛයො, ඛතසුපි සමඛයසු අඤ් ඤතර  සමය  සන් ධාය ‘‘එකං

සමෙ’’න් ති ආහ. 
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කස ්මා පඛනත් ථ යථා අභිධම් ඛම ‘‘යස් මි  සමඛය කාමාවචර’’න් ති (ධ. ස. 

1) ච, ඉඛතො අඤ් ඛඤසු ච සුත් තපඛදසු – ‘‘යස ්මි  සමඛය, භික් ෙඛව, භික් ඛු 

විවිච් ඛචව කාඛමහී’’ති ච භුම් මවචනනිද් ඛදඛසො කඛතො, විනඛය ච – ‘‘ඛතන 

සමඛයන බුද් ඛධො භගවා’’ති කරණවචඛනන, තථා අකත් වා ‘‘එක  සමය’’න් ති 

උපඛයොගවචනනිද් ඛදඛසො කඛතොති? තත් ථ තථා ඉධ ච අඤ් ඤථා 
අත් ථසම් භවඛතො. තත් ථ හි අභිධම් ඛම ඉඛතො අඤ් ඛඤසු සුත් තපඛදසු ච 
අධිකරණත් ඛථො භාඛවන භාවලක් ෙණත් ඛථො ච සම් භවති. අධිකරණඤ් හි 

කාලත් ඛථො, සමූහත් ඛථො ච සමඛයො, තත් ථ තත් ථ වුත් තාන  ඵස් සාදිධම් මාන  

ෙණසමවායඛහතුසඞ් ොතස් ස ච සමයස් ස භාඛවන ඛතස  භාඛවො ලක් ඛීයති, 
තස් මා තදත් ථඛජොතනත් ථ  තත් ථ භුම් මවචනනිද් ඛදඛසො කඛතො. 

විනඛය ච ඛහතුඅත් ඛථො කරණත් ඛථො ච සම් භවති. ඛයො හි ඛසො 

සික් ොපදපඤ් ඤත් තිසමඛයො සාරිපුත් තාදීහිපි දුබ් බිඤ ්ඛඤඛයයො, ඛතන සමඛයන 
ඛහතුභූඛතන කරණභූඛතන ච සික් ොපදානි පඤ් ඤාපයන් ඛතො 

සික් ොපදපඤ් ඤත් තිඛහතුඤ් ච අඛපක් ෙමාඛනො භගවා තත් ථ තත් ථ විහාසි, 
තස් මා තදත් ථඛජොතනත් ථ  තත් ථ කරණවචඛනන නිද් ඛදඛසො කඛතො. 

ඉධ පන අඤ් ඤස් මිඤ් ච එව  ජාතිඛක අච් චන් තස ඛයොගත් ඛථො සම් භවති. 

යඤ ්හි සමය  භගවා ඉම  අඤ් ඤ  වා සුත් තන් ත  ඛදඛසසි, අච් චන් තඛමව ත  

සමය  කරුණාවිහාඛරන විහාසි, තස් මා තදත් ථඛජොතනත් ථ  ඉධ 
උපඛයොගවචනනිද් ඛදඛසො කඛතොති. 

ඛතඛනත  වුච් චති – 

‘‘ත  ත  අත් ථමඛපක් ඛිත් වා, භුම් ඛමන කරඛණන ච; 

අඤ ්ඤත්ර සමඛයො වුත් ඛතො, උපඛයොඛගන ඛසො ඉධා’’ති. 

ඛපොරාණා පන වණ් ණයන් ති – ‘‘තස් මි  සමඛය’’ති වා, ‘‘ඛතන 

සමඛයනා’’ති වා, ‘‘එක  සමය’’න් ති වා, අභිලාපමත් තඛභඛදො එස, සබ් බත් ථ 

භුම් මඛමවත් ඛථොති. තස් මා ‘‘එක  සමය’’න් ති වුත් ඛතපි ‘‘එකස් මි  සමඛය’’ති 
අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

භගවාති ගරු. ගරුඤ් හි ඛලොඛක භගවාති වදන් ති. අයඤ් ච 

සබ් බගුණවිසිට් ඨතාය සබ් බසත් තාන  ගරු, තස් මා භගවාති ඛවදිතබ් ඛබො. 
ඛපොරාඛණහිපි වුත් ත  – 

‘‘භගවාති වචන  ඛසට් ඨ , භගවාති වචනමුත් තම ; 

ගරු ගාරවයුත් ඛතො ඛසො, භගවා ඛතන වුච් චතී’’ති. 
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අපි ච – 

‘‘භාගයවා භග් ගවා යුත් ඛතො, භඛගහි ච විභත් තවා; 

භත් තවා වන් තගමඛනො, භඛවසු භගවා තඛතො’’ති. 

ඉමිස ්සා ගාථාය වඛසනස් ස පදස් ස විත් ථාරඅත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. ඛසො ච 
විසුද් ධිමග් ඛග බුද් ධානුස් සතිනිද් ඛදඛස වුත් ඛතොඛයව. 

එත් තාවතා ඛචත් ථ එවං යම සුතන් ති වචඛනන යථාසුත  ධම් ම  
දස් ඛසන් ඛතො භගවඛතො ධම් මකාය  පච් චක් ෙ  කඛරොති. ඛතන ‘‘නයිද  

අතික් කන් තසත් ථුක  පාවචන , අය  ඛවො සත් ථා’’ති සත් ථු අදස් සඛනන 
උක් කණ් ඨිත  ජන  සමස් සාඛසති. 

එකංසමෙං භගවාති වචඛනන තස් මි  සමඛය භගවඛතො අවිජ් ජමානභාව  
දස් ඛසන් ඛතො රූපකායපරිනිබ් බාන  සාඛධති. ඛතන ‘‘එව විධස් ස නාම 
අරියධම් මස් ස ඛදසඛකො දසබලධඛරො වජිරසඞ් ඝාත සමානකාඛයො ඛසොපි භගවා 

පරිනිබ් බුඛතො, ඛකන අඤ ්ඛඤන ජීවිඛත ආසා ජඛනතබ් බා’’ති ජීවිතමදමත් ත  

ජන  ස ඛවඛජති, සද් ධම් ඛම චස ්ස උස් සාහ  ජඛනති. 

එවන් ති ච භණන් ඛතො ඛදසනාසම් පත් ති  නිද් දිසති. යම සුතන් ති 

සාවකසම් පත් ති . එකංසමෙන් ති කාලසම් පත් ති . භගවාති ඛදසකසම් පත් ති . 

අන්තරා ච රාජගහං අන්තරා ච නාළන්දන් ති අන්තරා-සද් ඛදො 

කාරණෙණචිත් තඛවමජ් ඣවිවරාදීසු දිස් සති. ‘‘තදන් තර  ඛකො ජාඛනයය 

අඤ ්ඤත්ර තථාගතා’’ති (අ. නි. 6.44) ච, ‘‘ජනා සඞ් ගම් ම මන් ඛතන් ති මඤ් ච 

තඤ් ච කිමන් තර’’න් ති (ස . නි. 1.228) ච ආදීසු හි කාරඛණ අන් තරා-සද් ඛදො. 

‘‘අද් දස ම , භන් ඛත, අඤ ්ඤතරා ඉත් ථී විජ් ජන් තරිකාය භාජන  

ඛධොවන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ෙඛණ. ‘‘යස් සන් තරඛතො න සන් ති 

ඛකොපා’’තිආදීසු (උදා. 20) චිත් ඛත. ‘‘අන් තරා ඛවොසානමාපාදී’’තිආදීසු (චූළව. 

350) ඛවමජ් ඛඣ. ‘‘අපි චාය , භික් ෙඛව, තඛපොදා ද් වින් න  මහානිරයාන  

අන් තරිකාය ආගච් ෙතී’’තිආදීසු (පාරා. 231) විවඛර. ස් වායමිධ විවඛර වත් තති, 
තස් මා රාජගහස් ස ච නාළන් දාය ච විවඛරති එවඛමත් ථත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 
අන් තරා-සද් ඛදන පන යුත් තත් තා උපඛයොගවචන  කත . ඊදිඛසසු ච ඨාඛනසු 
අක් ෙරචින් තකා ‘‘අන් තරා ගාමඤ් ච නදිඤ් ච යාතී’’ති එව  එකඛමව 

අන් තරාසද් ද  පයුජ් ජන් ති, ඛසො දුතියපඛදනපි ඛයොඛජතබ් ඛබො ඛහොති, 
අඛයොජියමාඛන උපඛයොගවචන  න පාපුණාති. ඉධ පන ඛයොඛජත් වාඛයව 
වුත් ඛතොති. 
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අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො යහොතීති අද් ධානසඞ් ොත  මග් ග  පටිපන් ඛනො 

ඛහොති, ‘‘දීඝමග් ග’’න් ති අත් ඛථො. අද් ධානගමනසමයස් ස හි විභඞ් ඛග 

‘‘අඩ් ඪඛයොජන  ගච් ඡිස ්සාමීති භුඤ් ජිතබ් බ’’න් තිආදිවචනඛතො (පාචි. 218) 
අඩ් ඪඛයොජනම් පි අද් ධානමග් ඛගො ඛහොති. රාජගහඛතො පන නාළන් දා 
ඛයොජනඛමව. 

මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධින් ති ‘මහතා’ති ගුණමහත් ඛතනපි මහතා, 

සඞ් ෙයාමහත් ඛතනපි මහතා. ඛසො හි භික් ඛුසඞ් ඛඝො ගුඛණහිපි මහා අඛහොසි, 

අප් පිච් ෙතාදිගුණසමන් නාගතත් තා. සඞ් ෙයායපි මහා, පඤ ්චසතසඞ් ෙයත් තා. 

භික් ඛූන  සඞ් ඛඝො ‘භික් ඛුසඞ් ඛඝො’, ඛතන භික් ඛුසඞ් ඛඝන. 

දිට් ඨිසීලසාමඤ් ඤසඞ් ඝාතසඞ් ොඛතන සමණගඛණනාති අත් ඛථො. සද්ධින් ති 
එකඛතො. 

පේචමත්යතහි භික්ඛුසයතහීති පඤ ්චමත් තා එඛතසන් ති පඤ් චමත් තානි. 

මත් තාති පමාණ  වුච් චති, තස් මා යථා ‘‘ඛභොජඛන මත් තඤ් ඤූ’’ති වුත් ඛත 

‘‘ඛභොජඛන මත් ත  ජානාති, පමාණ  ජානාතී’’ති අත් ඛථො ඛහොති, එවමිධාපි – 
‘‘ඛතස  භික් ඛුසතාන  පඤ් චමත් තා පඤ් චපමාණ’’න් ති එවමත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 

භික් ඛූන  සතානි භික් ඛුසතානි, ඛතහි පඤ් චමත් ඛතහි භික් ඛුසඛතහි. 

සුප්පියෙොපි යඛො පරිබ්බාජයකොති සුප්පියෙොති තස් ස නාම . පි-කාඛරො 

මග් ගප් පටිපන් නසභාගතාය පුග් ගලසම් පිණ් ඩනත් ඛථො. යඛො-කාඛරො 

පදසන් ධිකඛරො, බයඤ් ජනසිලිට් ඨතාවඛසන වුත් ඛතො. පරිබ්බාජයකොති 
සඤ ්ජයස් ස අන් ඛතවාසී ෙන් නපරිබ් බාජඛකො. ඉද  වුත් ත  ඛහොති – ‘‘යදා භගවා 

ත  අද් ධානමග් ග  පටිපන් ඛනො, තදා සුප් පිඛයොපි පරිබ් බාජඛකො පටිපන් ඛනො 
අඛහොසී’’ති. අතීතකාලත් ඛථො ඛහත් ථ ඛහොති-සද් ඛදො. 

සද්ධිංඅන්යතවාසිනාබ්රහ්මදත්යතන මාණයවනාති – එත් ථ අන් ඛත වසතීති 

අන් ඛතවාසී. සමීපචාඛරො සන් තිකාවචඛරො සිස් ඛසොති අත් ඛථො. බ්රහ්මදත්යතොති 

තස් ස නාම . මාණයවොති සත් ඛතොපි ඛචොඛරොපි තරුඛණොපි වුච් චති. 

‘‘ඛචොදිතා ඛදවදූඛතහි, ඛය පමජ් ජන් ති මාණවා; 

ඛත දීඝරත් ත  ඛසොචන් ති, හීනකායූපගා නරා’’ති. (ම. නි. 3.271) – 

ආදීසු හි සත් ඛතො මාණඛවොති වුත් ඛතො. ‘‘මාණඛවහිපි සමාගච් ෙන් ති 

කතකම් ඛමහිපි අකතකම් ඛමහිපී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ඛචොඛරො. 

‘‘අම් බට් ඛඨො මාණඛවො, අඞ් ගඛකො මාණඛවො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.316) තරුඛණො 
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‘මාණඛවො’ති වුත් ඛතො. ඉධාපි අයඛමවත් ඛථො. ඉදඤ් හි වුත් ත  ඛහොති – 
බ්රහ් මදත් ඛතන නාම තරුණන් ඛතවාසිනා සද් ධින් ති. 

තත්රාති තස් මි  අද් ධානමග් ඛග, ඛතසු වා ද් වීසු ජඛනසු. සුදන් ති 

නිපාතමත් ත . අයනකපරිොයෙනාති පරියාය-සද් ඛදො තාව 

වාරඛදසනාකාරඛණසු වත් තති. ‘‘කස ්ස නු ඛෙො, ආනන් ද, අජ් ජ පරියාඛයො 

භික් ඛුනිඛයො ඔවදිතු’’න් තිආදීසු (ම. නි. 3.398) හි වාඛර පරියායසද් ඛදො වත් තති. 

‘‘මධුපිණ් ඩිකපරියාඛයොත් ඛවව න  ධාඛරහී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.205) ඛදසනාය . 

‘‘ඉමිනාපි ඛෙො, ඛත රාජඤ් ඤ, පරියාඛයන එව  ඛහොතූ’’තිආදීසු (දී. නි. 2.411) 

කාරඛණ. ස් වායමිධාපි කාරඛණ වත් තති, තස් මා අයඛමත් ථ අත් ඛථො – 

‘‘අඛනකවිඛධන කාරඛණනා’’ති, ‘‘බහූහි කාරඛණහී’’ති වුත් ත  ඛහොති. 

බුද්ධස්ස අවණ්ණං භාසතීති අවණ් ණවිරහිතස් ස 
අපරිමාණවණ් ණසමන් නාගතස් සාපි බුද් ධස් ස භගවඛතො – ‘‘ය  ඛලොඛක 

ජාතිවුඩ් ඛඪසු කත් තබ් බ  අභිවාදනාදිසාමීචිකම් ම  ‘සාමග් ගිරඛසො’ති වුච් චති, ත  

සමණස් ස ඛගොතමස් ස නත් ථි තස් මා අරසරූඛපො සමඛණො ඛගොතඛමො, 

නිබ් ඛභොඛගො, අකිරියවාඛදො, උච් ඛෙදවාඛදො, ඛජගුච් ඡී, ඛවනයිඛකො, තපස ්සී, 
අපගබ් ඛභො. නත් ථි සමණස් ස ඛගොතමස් ස උත් තරිමනුස ්සධම් ඛමො 
අලමරියඤාණදස් සනවිඛසඛසො. තක් කපරියාහත  සමඛණො ඛගොතඛමො ධම් ම  

ඛදඛසති, වීම සානුචරිත , සය පටිභාන . සමඛණො ඛගොතඛමො න සබ් බඤ ්ඤූ, න 

ඛලොකවිදූ, න අනුත් තඛරො, න අග් ගපුග් ගඛලො’’ති. එව  ත  ත  අකාරණඛමව 
කාරණන් ති වත් වා තථා තථා අවණ් ණ  ඛදොස  නින් ද  භාසති. 

යථා ච බුද් ධස ්ස, එව  ධම් මස ්සාපි ත  ත  අකාරණඛමව කාරණඛතො වත් වා 

– ‘‘සමණස ්ස ඛගොතමස් ස ධම් ඛමො දුරක් ොඛතො, දුප් පටිඛවදිඛතො, 

අනියයානිඛකො, අනුපසමස වත් තනිඛකො’’ති තථා තථා අවණ් ණ  භාසති. 

යථා ච ධම් මස් ස, එව  සඞ් ඝස් සාපි ය  වා ත  වා අකාරණඛමව කාරණඛතො 

වත් වා – ‘‘මිච් ොපටිපන් ඛනො සමණස් ස ඛගොතමස් ස සාවකසඞ් ඛඝො, 

කුටිලපටිපන් ඛනො, පච් චනීකපටිපද  අනනුඛලොමපටිපද  අධම් මානුඛලොමපටිපද  
පටිපන් ඛනො’’ති තථා තථා අවණ් ණ  භාසති. 

අන් ඛතවාසී පනස් ස – ‘‘අම් හාක  ආචරිඛයො අපරාමසිතබ් බ  පරාමසති, 

අනක් කමිතබ් බ  අක් කමති, ස් වාය  අග් ගි  ගිලන් ඛතො විය, හත් ඛථන අසිධාර  

පරාමසන් ඛතො විය, මුට් ඨිනා සිඛනරු  පදාඛලතුකාඛමො විය, 

කකචදන් තපන් තිය  කීළමාඛනො විය, පභින් නමද  චණ් ඩහත් ථි  හත් ඛථන 
ගණ් හන් ඛතො විය ච වණ් ණාරහස් ඛසව රතනත් තයස ්ස අවණ් ණ  භාසමාඛනො 
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අනයබයසන  පාපුණිස් සති. ආචරිඛය ඛෙො පන ගූථ  වා අග් ගි  වා කණ් ටක  වා 

කණ් හසප් ප  වා අක් කමන් ඛත, සූල  වා අභිරූහන් ඛත, හලාහල  වා විස  

ොදන් ඛත, ොඛරොදක  වා පක් ෙලන් ඛත, නරකපපාත  වා පපතන් ඛත, න 
අන් ඛතවාසිනා ත  සබ් බමනුකාතබ් බ  ඛහොති. කම් මස ්සකා හි සත් තා අත් තඛනො 

කම් මානුරූපඛමව ගති  ගච් ෙන් ති. ඛනව පිතා පුත් තස ්ස කම් ඛමන ගච් ෙති, න 

පුත් ඛතො පිතු කම් ඛමන, න මාතා පුත් තස් ස, න පුත් ඛතො මාතුයා, න භාතා 

භගිනියා, න භගිනී භාතු, න ආචරිඛයො අන් ඛතවාසිඛනො, න අන් ඛතවාසී 
ආචරියස ්ස කම් ඛමන ගච් ෙති. මය් හඤ් ච ආචරිඛයො තිණ් ණ  රතනාන  

අවණ් ණ  භාසති, මහාසාවජ් ඛජො ඛෙො පනාරියූපවාඛදොති. එව  ඛයොනිඛසො 
උම් මුජ් ජිත් වා ආචරියවාද  මද් දමාඛනො සම් මාකාරණඛමව කාරණඛතො 

අපදිසන් ඛතො අඛනකපරියාඛයන තිණ් ණ  රතනාන  වණ් ණ  භාසිතුමාරද් ඛධො, 
යථා ත  පණ් ඩිතජාතිඛකො කුලපුත් ඛතො’’. ඛතන වුත් ත  – ‘‘සුප් පියස ්ස පන 
පරිබ් බාජකස් ස අන් ඛතවාසී බ්රහ් මදත් ඛතො මාණඛවො අඛනකපරියාඛයන 

බුද් ධස් ස වණ් ණ  භාසති, ධම් මස් ස වණ් ණ  භාසති, සඞ් ඝස් ස වණ් ණ  
භාසතී’’ති. 

තත් ථ වණ්ණන් ති වණ් ණ-සද් ඛදො සණ් ඨාන-ජාති-රූපායතන-කාරණ-

පමාණ-ගුණ-පස සාදීසු දිස් සති. තත් ථ ‘‘මහන් ත  සප් පරාජවණ් ණ  

අභිනිම් මිනිත් වා’’තිආදීසු (ස . නි. 1.142) සණ් ඨාන  වුච් චති. ‘‘බ්රාහ් මඛණොව 

ඛසට් ඛඨො වණ් ඛණො, හීඛනො අඤ් ඛඤො වණ් ඛණො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.402) ජාති. 

‘‘පරමාය වණ් ණඛපොක් ෙරතාය සමන් නාගඛතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.303) 
රූපායතන . 

‘‘න හරාමි න භඤ් ජාමි, ආරා සිඞ් ඝාමි වාරිජ ; 

අථ ඛකන නු වණ් ඛණන, ගන් ධත් ඛථඛනොති වුච් චතී’’ති. (ස . නි. 
1.234) – 

ආදීසු කාරණ . ‘‘තඛයො පත් තස ්ස වණ් ණා’’තිආදීසු (පාරා. 602) පමාණ . 

‘‘කදා සඤ් ඤූළ් හා පන, ඛත ගහපති, ඉඛම සමණස් ස ඛගොතමස් ස 

වණ් ණා’’තිආදීසු (ම. නි. 2.77) ගුඛණො. ‘‘වණ් ණාරහස් ස වණ් ණ  

භාසතී’’තිආදීසු (අ. නි. 2.135) පස සා. ඉධ ගුඛණොපි පස සාපි. අය  කිර ත  ත  
භූතඛමව කාරණ  අපදිසන් ඛතො අඛනකපරියාඛයන රතනත් තයස ්ස 

ගුණූපසඤ් හිත  පස ස  අභාසි. තත් ථ – ‘‘ඉතිපි ඛසො භගවා අරහ  

සම් මාසම් බුද් ඛධො’’තිආදිනා (පාරා. 1) නඛයන, ‘‘ඛය භික් ෙඛව, බුද් ඛධ 

පසන් නා අග් ඛග ඛත පසන් නා’’තිආදිනා ‘‘එකපුග් ගඛලො, භික් ෙඛව, ඛලොඛක 
උප් පජ් ජමාඛනො උප් පජ් ජති…ඛප.… අසඛමො අසමසඛමො’’තිආදිනා (අ. නි. 

1.174) ච නඛයන බුද් ධස් ස වණ් ඛණො ඛවදිතබ් ඛබො. ‘‘ස් වාක් ොඛතො භගවතා 
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ධම් ඛමො’’ති (දී. නි. 2.159) ච ‘‘ආලයසමුග් ඝාඛතො වට් ටුපච් ඛෙඛදො’’ති (ඉති. 90, 

අ. නි. 4.34) ච, ‘‘ඛය භික් ෙඛව, අරිඛය අට් ඨඞ් ගිඛක මග් ඛග පසන් නා, අග් ඛග 
ඛත පසන් නා’’ති ච එවමාදීහි නඛයහි ධම් මස් ස වණ් ඛණො ඛවදිතබ් ඛබො. 

‘‘සුප් පටිපන් ඛනො භගවඛතො සාවකසඞ් ඛඝො’’ති (දී. නි. 2.159) ච, ‘‘ඛය, 

භික් ෙඛව, සඞ් ඛඝ පසන් නා, අග් ඛග ඛත පසන් නා’’ති (අ. නි. 4.34) ච එවමාදීහි 
පන නඛයහි සඞ් ඝස් ස වණ් ඛණො ඛවදිතබ් ඛබො. පඛහොන් ඛතන පන 
ධම් මකථිඛකන පඤ් චනිකාඛය නවඞ් ග  සත් ථුසාසන  
චතුරාසීතිධම් මක් ෙන් ධසහස ්සානි ඔගාහිත් වා බුද් ධාදීන  වණ් ඛණො 
පකාඛසතබ් ඛබො. ඉමස් මිඤ ්හි ඨාඛන බුද් ධාදීන  ගුඛණ පකාඛසන් ඛතො 
අතිත් ඛථන පක් ෙන් ඛදො ධම් මකථිඛකොති න සක් කා වත් තු . ඊදිඛසසු හි ඨාඛනසු 
ධම් මකථිකස ්ස ථාඛමො ඛවදිතබ් ඛබො. බ්රහ් මදත් ඛතො පන මාණඛවො 
අනුස ්සවාදිමත් තසම් බන් ධිඛතන අත් තඛනො ථාඛමන රතනත් තයස ්ස වණ් ණ  
භාසති. 

ඉතිහයතඋයභොආචරිෙන්යතවාසීති එව  ඛත ද් ඛව ආචරියන් ඛතවාසිකා. 

අේෙමේෙස්සාති අඤ් ඛඤො අඤ ්ඤස ්ස. උජුවිපච්චනීකවාදාති ඊසකම් පි 

අපරිහරිත් වා උජුඛමව විවිධපච් චනීකවාදා, අඛනකවාර  විරුද් ධවාදා එව 
හුත් වාති අත් ඛථො. ආචරිඛයන හි රතනත් තයස් ස අවණ් ඛණ භාසිඛත 

අන් ඛතවාසී වණ් ණ  භාසති, පුන ඉතඛරො අවණ් ණ , ඉතඛරො වණ් ණන් ති එව  
ආචරිඛයො සාරඵලඛක විසරුක් ෙආණි  ආඛකොටයමාඛනො විය පුනප් පුන  
රතනත් තයස ්ස අවණ් ණ  භාසති. අන් ඛතවාසී පන සුවණ් ණරජතමණිමයාය 
ආණියා ත  ආණි  පටිබාහයමාඛනො විය පුනප් පුන  රතනත් තයස ්ස වණ් ණ  
භාසති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘උජුවිපච් චනීකවාදා’’ති. 

භගවන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධා යහොන්ති භික්ඛුසඞ්ඝේචාති 
භගවන් තඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්ච පච් ෙඛතො පච් ෙඛතො දස් සන  අවිජහන් තා 

ඉරියාපථානුබන් ධඛනන අනුබන් ධා ඛහොන් ති, සීසානුඛලොකිඛනො හුත් වා 
අනුගතා ඛහොන් තීති අත් ඛථො. 

කස ්මා පන භගවා ත  අද් ධාන  පටිපන් ඛනො? කස ්මා ච සුප් පිඛයො 

අනුබන් ඛධො? කස ්මා ච ඛසො රතනත් තයස් ස අවණ් ණ  භාසතීති? භගවා තාව 
තස් මි  කාඛල රාජගහපරිවත් තඛකසු අට් ඨාරසසු මහාවිහාඛරසු අඤ් ඤතරස් මි  
වසිත් වා පාඛතොව සරීරප් පටිජග් ගන  කත් වා භික් ොචාරඛවලාය  
භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුඛතො රාජගඛහ පිණ් ඩාය චරති. ඛසො ත  දිවස  භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 
සුලභපිණ් ඩපාත  කත් වා පච් ොභත් ත  පිණ් ඩපාතපටික් කන් ඛතො භික් ඛුසඞ් ඝ  

පත් තචීවර  ගාහාඛපත් වා – ‘‘නාළන් ද  ගමිස් සාමී’’ති, රාජගහඛතො 
නික් ෙමිත් වා ත  අද් ධාන  පටිපන් ඛනො. සුප් පිඛයොපි ඛෙො තස් මි  කාඛල 
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පටුන 

රාජගහපරිවත් තඛක අඤ් ඤතරස ්මි  පරිබ් බාජකාරාඛම වසිත් වා 
පරිබ් බාජකපරිවුඛතො රාජගඛහ භික් ොය චරති. ඛසොපි ත  දිවස  
පරිබ් බාජකපරිසාය සුලභභික් ෙ  කත් වා භුත් තපාතරාඛසො පරිබ් බාජඛක 
පරිබ් බාජකපරික් ොර  ගාහාඛපත් වා – නාළන් ද  ගමිස් සාමිච් ඛචව භගවඛතො ත  
මග් ග  පටිපන් නභාව  අජානන් ඛතොව අනුබන් ඛධො. සඛච පන ජාඛනයය 
නානුබන් ඛධයය. ඛසො අජානිත් වාව ගච් ෙන් ඛතො ගීව  උක් ඛිපිත් වා 
ඔඛලොකයමාඛනො භගවන් ත  අද් දස බුද් ධසිරියා ඛසොභමාන  
රත් තකම් බලපරික් ඛිත් තමිව ජඞ් ගමකනකගිරිසිෙර . 

තස් මි  කිර සමඛය දසබලස් ස සරීරඛතො නික් ෙමිත් වා ෙබ් බණ් ණරස ්මිඛයො 
සමන් තා අසීතිහත් ථප් පමාඛණ පඛදඛස ආධාවන් ති විධාවන් ති 

රතනාඛවළරතනදාමරතනචණ් ණවිප් පකිණ් ණ  විය, 

පසාරිතරතනචිත් තකඤ් චනපටමිව, රත් තසුවණ් ණරසනිසිඤ් චමානමිව, 

උක් කාසතනිපාතසමාකුලමිව, නිරන් තරවිප් පකිණ් ණකණිකාරපුප් ඵමිව 

වායුඛවගක් ඛිත් තචීනපිට් ඨචණ් ණමිව, 
ඉන් දධනුවිජ් ජුලතාතාරාගණප් පභාවිසරවිප් ඵුරිතවිච් ෙරිතමිව ච ත  වනන් තර  
ඛහොති. 

අසීති අනුබයඤ් ජනානුරඤ් ජිතඤ් ච පන භගවඛතො සරීර  

විකසිතකමලුප් පලමිව, සර  සබ් බපාලිඵුල් ලමිව පාරිච් ෙත් තක , 

තාරාමරීචිවිකසිතමිව, ගගනතල  සිරියා අවහසන් තමිව, 
බයාමප් පභාපරික් ඛෙපවිලාසිනී චස් ස ද් වත් ති සවරලක් ෙණමාලා ගන් ඛථත් වා 
ඨපිතද් වත් ති සචන් දමාලාය ද් වත් ති සසූරියමාලාය පටිපාටියා 
ඨපිතද් වත් ති සචක් කවත් තිද් වත් ති සසක් කඛදවරාජද් වත් ති සමහාබ්රහ් මාන  
සිරි  සිරියා අභිභවන් තිමිව. තඤ් ච පන භගවන් ත  පරිවාඛරත් වා ඨිතා භික් ඛූ 
සබ් ඛබව අප් පිච් ො සන් තුට් ඨා පවිවිත් තා අස සට් ඨා ඛචොදකා පාපගරහිඛනො 
වත් තාඛරො වචනක් ෙමා සීලසම් පන් නා 
සමාධිපඤ් ඤාවිමුත් තිවිමුත් තිඤ් ඤාණදස ්සනසම් පන් නා. ඛතස  මජ් ඛඣ භගවා 

රත් තකම් බලපාකාරපරික් ඛිත් ඛතො විය කඤ් චනථම් ඛභො, 

රත් තපදුමසණ් ඩමජ් ඣගතා විය සුවණ් ණනාවා, පවාළඛවදිකාපරික් ඛිත් ඛතො විය 

අග් ගික් ෙන් ඛධො, තාරාගණපරිවාරිඛතො විය පුණ් ණචන් ඛදො මිගපක් ඛීනම් පි 

චක් ඛූනි පීණයති, පඛගව ඛදවමනුස් සාන . තස් මිඤ් ච පන දිවඛස ඛයභුඛයයන 
අසීතිමහාඛථරා ඛමඝවණ් ණ  ප සුකූල  එක ස  කරිත් වා කත් තරදණ් ඩ  ආදාය 
සුවම් මවම් මිතා විය ගන් ධහත් ථිඛනො විගතඛදොසා වන් තඛදොසා භින් නකිඛලසා 
විජටිතජටා ඡින් නබන් ධනා භගවන් ත  පරිවාරයි සු. ඛසො සය  වීතරාඛගො 

වීතරාඛගහි, සය  වීතඛදොඛසො වීතඛදොඛසහි, සය  වීතඛමොඛහො වීතඛමොඛහහි, 

සය  වීතතණ් ඛහො වීතතණ් ඛහහි, සය  නික් කිඛලඛසො නික් කිඛලඛසහි, සය  
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බුද් ඛධො අනුබුද් ඛධහි පරිවාරිඛතො; පත් තපරිවාරිත  විය ඛකසර , 

ඛකසරපරිවාරිතා විය කණ් ණිකා, අට් ඨනාගසහස් සපරිවාරිඛතො විය ෙද් දන් ඛතො 

නාගරාජා, නවුතිහ සසහස් සපරිවාරිඛතො විය ධතරට් ඛඨො හ සරාජා, 

ඛසනඞ් ගපරිවාරිඛතො විය චක් කවත් තිරාජා, ඛදවගණපරිවාරිඛතො විය සක් ඛකො 

ඛදවරාජා, බ්රහ් මගණපරිවාරිඛතො විය හාරිඛතො මහාබ්රහ් මා, 
අපරිමිතකාලසඤ් චිතපුඤ් ඤබලනිබ් බත් තාය අචින් ඛතයයාය අඛනොපමාය 
බුද් ධලීලාය චන් ඛදො විය ගගනතල  ත  මග් ග  පටිපන් ඛනො ඛහොති. 

අඛථව  භගවන් ත  අඛනොපමාය බුද් ධලීලාය ගච් ෙන් ත  භික් ඛූ ච 

ඔක් ඛිත් තචක් ඛූ සන් තින් ද්රිඛය සන් තමානඛස උපරිනඛභ ඨිත  පුණ් ණචන් ද  විය 

භගවන් ත ඛයව නමස් සමාඛන දිස් වාව පරිබ් බාජඛකො අත් තඛනො පරිස  
අවඛලොඛකසි. සා ඛහොති කාජදණ් ඩඛක ඔලම් ඛබත් වා 
ගහිඛතොලුග් ගවිලුග් ගපිට් ඨකතිදණ් ඩඛමොරපිඤ් ෙමත් තිකාපත් තපසිබ් බකකුණ් ඩි

කාදිඅඛනකපරික් ොරභාරභරිතා. ‘‘අසුකස ්ස හත් ථා ඛසොභණා, අසුකස ්ස 
පාදා’’ති එවමාදිනිරත් ථකවචනා මුෙරා විකිණ් ණවාචා අදස් සනීයා අපාසාදිකා. 
තස් ස ත  දිස් වා විප් පටිසාඛරො උදපාදි. 

ඉදානි ඛතන භගවඛතො වණ් ඛණො වත් තබ් ඛබො භඛවයය. යස් මා පඛනස 

ලාභසක් කාරහානියා ඛචව පක් ෙහානියා ච නිච් චම් පි භගවන් ත  උසූයති. 

අඤ ්ඤතිත් ථියානඤ් හි යාව බුද් ඛධො ඛලොඛක නුප් පජ් ජති, තාවඛදව 

ලාභසක් කාරා නිබ් බත් තන් ති, බුද් ධුප් පාදඛතො පන පට් ඨාය පරිහීනලාභසක් කාරා 

ඛහොන් ති, සූරියුග් ගමඛන ෙජ් ඛජොපනකා විය නිස් සිරීකත  ආපජ් ජන් ති. 
උපතිස ්සඛකොලිතානඤ් ච සඤ් ජයස ්ස සන් තිඛක පබ් බජිතකාඛලඛයව 

පරිබ් බාජකා මහාපරිසා අඛහසු , ඛතසු පන පක් කන් ඛතසු සාපි ඛතස  පරිසා 
භින් නා. ඉති ඉඛමහි ද් වීහි කාරඛණහි අය  පරිබ් බාජඛකො යස් මා නිච් චම් පි 

භගවන් ත  උසූයති, තස් මා ත  උසූයවිසුග් ගාර  උග් ගිරන් ඛතො රතනත් තයස් ස 
අවණ් ණඛමව භාසතීති ඛවදිතබ් ඛබො. 

2. අථයඛො භගවා අම්බලට්ඨිකාෙං රාජාගාරයක එකරත්තිවාසංඋපගච්ඡි

සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනාති භගවා තාය බුද් ධලීලාය ගච් ෙමාඛනො අනුපුබ් ඛබන 

අම් බලට් ඨිකාද් වාර  පාපුණිත් වා සූරිය  ඔඛලොඛකත් වා – ‘‘අකාඛලො දානි 

ගන් තු , අත් ථසමීප  ගඛතො සූරිඛයො’’ති අම් බලට් ඨිකාය  රාජාගාරඛක 
එකරත් තිවාස  උපගච් ඡි. 

තත් ථ අම්බලට්ඨිකාති රඤ් ඛඤො උයයාන . තස් ස කිර ද් වාරසමීඛප 

තරුණඅම් බරුක් ඛෙො අත් ථි, ත  ‘‘අම් බලට් ඨිකා’’ති වදන් ති. තස් ස අවිදූඛර 
භවත් තා උයයානම් පි අම් බලට් ඨිකා ත් ඛවව සඞ් ෙය  ගත . ත  ොයූදකසම් පන් න  
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පාකාරපරික් ඛිත් ත  සුඛයොජිතද් වාර  මඤ් ජුසා විය සුගුත් ත . තත් ථ රඤ් ඛඤො 

කීළනත් ථ  පටිභානචිත් තවිචිත් ත  අගාර  අක සු. ත  ‘‘රාජාගාරක’’න් ති 
වුච් චති. 

සුප්පියෙොපි යඛොති සුප් පිඛයොපි තස් මි  ඨාඛන සූරිය  ඔඛලොඛකත් වා – 

‘‘අකාඛලො දානි ගන් තු , බහූ ඛුද් දකමහල් ලකා පරිබ් බාජකා, බහුපරිස් සඛයො ච 
අය  මග් ඛගො ඛචොඛරහිපි වාළයක් ඛෙහිපි වාළමිඛගහිපි. අය  ඛෙො පන සමඛණො 

ඛගොතඛමො උයයාන  පවිට් ඛඨො, සමණස් ස ච ඛගොතමස් ස වසනට් ඨාඛන ඛදවතා 

ආරක් ෙ  ගණ් හන් ති, හන් දාහම් පි ඉධ එකරත් තිවාස  උපගන් ත් වා ස් ඛවව 
ගමිස් සාමී’’ති තඛදවුයයාන  පාවිසි. තඛතො භික් ඛුසඞ් ඛඝො භගවඛතො වත් ත  
දස් ඛසත් වා අත් තඛනො අත් තඛනො වසනට් ඨාන  සල් ලක් ඛෙසි. පරිබ් බාජඛකොපි 
උයයානස ්ස එකපස් ඛස පරිබ් බාජකපරික් ොඛර ඔතාඛරත් වා වාස  උපගච් ඡි 
සද් ධි  අත් තඛනො පරිසාය. පා යමාරූළ් හවඛසඛනව පන – ‘‘සද් ධි  අත් තඛනො 
අන් ඛතවාසිනා බ්රහ් මදත් ඛතන මාණඛවනා’’ති වුත් ත . 

එව  වාස  උපගඛතො පන ඛසො පරිබ් බාජඛකො රත් තිභාඛග දසබල  
ඔඛලොඛකසි. තස් මිඤ් ච සමඛය සමන් තා විප් පකිණ් ණතාරකා විය පදීපා 

ජලන් ති, මජ් ඛඣ භගවා නිසින් ඛනො ඛහොති, භික් ඛුසඞ් ඛඝො ච භගවන් ත  
පරිවාඛරත් වා. තත් ථ එකභික් ඛුස් සපි හත් ථකුක් කුච් ච  වා පාදකුක් කුච් ච  වා 
උක් කාසිතසද් ඛදො වා ඛිපිතසද් ඛදො වා නත් ථි. සා හි පරිසා අත් තඛනො ච 
සික් ඛිතසික් ෙතාය සත් ථරි ච ගාරඛවනාති ද් වීහි කාරඛණහි නිවාඛත පදීපසිො 
විය නිච් චලා සන් නිසින් නාව අඛහොසි. පරිබ් බාජඛකො ත  විභූති  දිස් වා අත් තඛනො 

පරිස  ඔඛලොඛකසි. තත් ථ ඛකචි හත් ථ  ඛිපන් ති, ඛකචි පාද , ඛකචි 

විප් පලපන් ති, ඛකචි නිල් ලාලිතජිව් හා පග් ඝරිතඛෙළා, දන් ඛත ොදන් තා 
කාකච් ෙමානා ඝරුඝරුපස් සාසිඛනො සයන් ති. ඛසො රතනත් තයස් ස ගුණවණ් ඛණ 

වත් තබ් ඛබපි ඉස් සාවඛසන පුන අවණ් ණඛමව ආරභි. බ්රහ් මදත් ඛතො පන 
වුත් තනඛයඛනව වණ් ණ . ඛතන වුත් ත  – ‘‘තත්රාපි සුද  සුප් පිඛයො 

පරිබ් බාජඛකො’’ති සබ් බ  වත් තබ් බ . තත් ථ තත්රාපීති තස් මිම් පි, අම් බලට් ඨිකාය  
උයයාඛනති අත් ඛථො. 

3. සම්බහුලානන් ති බහුකාන . තත් ථ විනයපරියාඛයන තඛයො ජනා 
‘‘සම් බහුලා’’ති වුච් චන් ති. තඛතො පර  සඞ් ඛඝො. සුත් තන් තපරියාඛයන පන 
තඛයො තඛයොව තඛතො පට් ඨාය සම් බහුලා. ඉධ සුත් තන් තපරියාඛයන 

‘‘සම් බහුලා’’ති ඛවදිතබ් බා. මණ්ඩලමායළති කත් ථචි ද් ඛව කණ් ණිකා 
ගඛහත් වා හ සවට් ටකච් ෙන් ඛනන කතා කූටාගාරසාලාපි ‘‘මණ් ඩලමාඛළො’’ති 

වුච් චති, කත් ථචි එක  කණ් ණික  ගඛහත් වා ථම් භපන් ති  පරික් ඛිපිත් වා කතා 

උපට් ඨානසාලාපි ‘‘මණ් ඩලමාඛළො’’ති වුච් චති. ඉධ පන නිසීදනසාලා 
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‘‘මණ් ඩලමාඛළො’’ති ඛවදිතබ් ඛබො. සන්නිසින්නානන් ති නිසජ් ජනවඛසන. 

සන්නිපතිතානන් ති සඛමොධානවඛසන. අෙං සඞ්ඛිෙධම්යමොති සඞ් ඛියා වුච් චති 

කථා, කථාධම් ඛමොති අත් ඛථො. උදපාදීති උප් පන් ඛනො. කතඛමො පන ඛසොති? 
අච් ෙරිය  ආවුඛසොති එවමාදි. තත් ථ අන් ධස් ස පබ් බතාඛරොහණ  විය නිච් ච  න 

ඛහොතීති අච්ෙරිෙං. අය  තාව සද් දනඛයො. අය  පන අට් ඨකථානඛයො – 

අච් ෙරාඛයොග් ගන් ති අච්ෙරිෙං. අච් ෙර  පහරිතු  යුත් තන් ති අත් ඛථො. අභූතපුබ් බ  

භූතන් ති අබ්භුතං. උභය  ඛපත  විම් හයස ්ඛසවාධිවචන . ොවේචිදන් ති යාව ච 
ඉද  ඛතන සුප් පටිවිදිතතාය අප් පඛමයයත් ත  දස් ඛසති. 

යතන භගවතා ජානතා…යප.… සුප්පටිවිදිතාති එත් ථාය  සඞ් ඛෙපත් ඛථො. 
ඛයො ඛසො භගවා සමති ස පාරමිඛයො පූඛරත් වා සබ් බකිඛලඛස භඤ ්ජිත් වා 

අනුත් තර  සම් මාසම් ඛබොධි  අභිසම් බුද් ඛධො, ඛතන භගවතා ඛතස  ඛතස  

සත් තාන  ආසයානුසය  ජානතා, හත් ථතඛල ඨපිත  ආමලක  විය 

සබ් බඛඤයයධම් ම  පස්සතා. 

අපි ච පුබ් ඛබනිවාසාදීහි ජානතා, දිබ් ඛබන චක් ඛුනා පස්සතා. තීහි විජ් ජාහි 

ෙහි වා පන අභිඤ් ඤාහි ජානතා, සබ් බත් ථ අප් පටිහඛතන සමන් තචක් ඛුනා 

පස්සතා. සබ් බධම් මජානනසමත් ථාය වා පඤ් ඤාය ජානතා, සබ් බසත් තාන  
චක් ඛුවිසයාතීතානි තිඛරොකුට් ටාදිගතානිපි රූපානි අතිවිසුද් ඛධන ම සචක් ඛුනා 

පස්සතා. අත් තහිතසාධිකාය වා සමාධිපදට් ඨානාය පටිඛවධපඤ් ඤාය ජානතා, 

පරහිතසාධිකාය කරුණාපදට් ඨානාය ඛදසනාපඤ් ඤාය පස්සතා. 

අරීන  හතත් තා පච් චයාදීනඤ් ච අරහත් තා අරහතා. සම් මා සාමඤ් ච 

සබ් බධම් මාන  බුද් ධත් තා සම් මාසම් බුද් ඛධන අන් තරායිකධම් ඛම වා ජානතා, 

නියයානිකධම් ඛම පස්සතා, කිඛලසාරීන  හතත් තා අරහතා. සම් මා සාමඤ් ච 

සබ් බධම් මාන  බුද් ධත් තා සම්මාසම්බුද්යධනාති. එව  චතූඛවසාරජ් ජවඛසන 

චතූහාකාඛරහි ඛථොමිඛතන සත් තාන  නානාධිමුත්තිකතා නානජ් ඣාසයතා 

සුප් පටිවිදිතා යාව ච සුට්ඨුපටිවිදිතා. 

ඉදානිස ්ස සුප් පටිවිදිතභාව  දස් ඛසතු  අෙේහීතිආදිමාහ. ඉද  වුත් ත  ඛහොති 

යා ච අය  භගවතා ‘‘ධාතුඛසො, භික් ෙඛව, සත් තා ස සන් දන් ති සඛමන් ති, 

හීනාධිමුත් තිකා හීනාධිමුත් තිඛකහි සද් ධි  ස සන් දන් ති සඛමන් ති, 
කලයාණාධිමුත් තිකා කලයාණාධිමුත් තිඛකහි සද් ධි  ස සන් දන් ති සඛමන් ති. 

අතීතම් පි ඛෙො, භික් ෙඛව, අද් ධාන  ධාතුඛසොව සත් තා ස සන් දි සු සමි සු, 
හීනාධිමුත් තිකා හීනාධිමුත් තිඛකහි…ඛප.… කලයාණාධිමුත් තිකා 

කලයාණාධිමුත් තිඛකහි සද් ධි  ස සන් දි සු සමි සු, අනාගතම් පි ඛෙො, භික් ෙඛව, 

අද් ධාන …ඛප.… ස සන් දිස ්සන් ති සඛමස් සන් ති, එතරහිපි ඛෙො, භික් ෙඛව, 
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පච් චප් පන් න  අද් ධාන  ධාතුඛසොව සත් තා ස සන් දන් ති සඛමන් ති, 

හීනාධිමුත් තිකා හීනාධිමුත් තිඛකහි…ඛප.… කලයාණාධිමුත් තිකා 
කලයාණාධිමුත් තිඛකහි සද් ධි  ස සන් දන් ති සඛමන් තී’’ති එව  සත් තාන  

නානාධිමුත් තිකතා, නානජ් ඣාසයතා, නානාදිට් ඨිකතා, නානාෙන් තිතා, 

නානාරුචිතා, නා යා මිනන් ඛතන විය තුලාය තුලයන් ඛතන විය ච 

නානාධිමුත් තිකතාඤාඛණන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාඛණන විදිතා, සා යාව 
සුප් පටිවිදිතා. ද් ඛවපි නාම සත් තා එකජ් ඣාසයා දුල් ලභා ඛලොකස් මි . එකස් මි  

ගන් තුකාඛම එඛකො ඨාතුකාඛමො ඛහොති, එකස ්මි  පිවිතුකාඛම එඛකො 

භුඤ ්ජිතුකාඛමො. ඉඛමසු චාපි ද් වීසු ආචරියන් ඛතවාසීසු අෙේහි ‘‘සුප්පියෙො

පරිබ්බාජයකො…යප.… භගවන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධා යහොන්ති

භික්ඛුසඞ්ඝේචා’’ති. තත් ථ ඉතිහයමති ඉතිහ ඉඛම, එව  ඉඛමති අත් ඛථො. ඛසස  
වුත් තනයඛමව. 

4. අථ යඛො භගවා යතසං භික්ඛූනං ඉමං සඞ්ඛිෙධම්මං විදිත්වාති එත් ථ 

විදිත්වාති සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාඛණන ජානිත් වා. භගවා හි කත් ථචි ම සචක් ඛුනා 

දිස ්වා ජානාති – ‘‘අද් දසා ඛෙො භගවා මහන් ත  දාරුක් ෙන් ධ  ගඞ් ගාය නදියා 

ඛසොඛතන වුය් හමාන’’න් තිආදීසු (ස . නි. 4.241) විය. කත් ථචි දිබ් බචක් ඛුනා 

දිස ්වා ජානාති – ‘‘අද් දසා ඛෙො භගවා දිබ් ඛබන චක් ඛුනා විසුද් ඛධන 
අතික් කන් තමානුසඛකන තා ඛදවතාඛයො සහස් සස් ඛසව පාටලිගාඛම වත් ථූනි 

පරිගණ් හන් තිඛයො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.152) විය. කත් ථචි පකතිඛසොඛතන සුත් වා 
ජානාති – ‘‘අස ්ඛසොසි ඛෙො භගවා ආයස් මඛතො ආනන් දස් ස සුභද් ඛදන 

පරිබ් බාජඛකන සද් ධි  ඉම  කථාසල් ලාප’’න් තිආදීසු (දී. නි. 2.213) විය. 
කත් ථචි දිබ් බඛසොඛතන සුත් වා ජානාති – ‘‘අස් ඛසොසි ඛෙො භගවා දිබ් බාය 
ඛසොතධාතුයා විසුද් ධාය අතික් කන් තමානුසිකාය සන් ධානස ්ස ගහපතිස් ස 

නිඛරොඛධන පරිබ් බාජඛකන සද් ධි  ඉම  කථාසල් ලාප’’න් තිආදීසු (දී. නි. 3.54) 
විය. ඉධ පන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාඛණන සුත් වා අඤ ්ඤාසි. කි  කඛරොන් ඛතො 

අඤ ්ඤාසි? පච් ඡිමයාමකිච් ච , කිච් චඤ ්ච නාඛමත  සාත් ථක , නිරත් ථකන් ති 
දුවිධ  ඛහොති. තත් ථ නිරත් ථකකිච් ච  භගවතා ඛබොධිපල් ලඞ් ඛකඛයව 

අරහත් තමග් ඛගන සමුග් ඝාත  කත . සාත් ථක ඛයව පන භගවඛතො කිච් ච  

ඛහොති. ත  පඤ් චවිධ  – පුඛරභත් තකිච් ච , පච් ොභත් තකිච් ච , පුරිමයාමකිච් ච , 

මජ් ඣිමයාමකිච් ච , පච් ඡිමයාමකිච් චන් ති. 

තත්රිද  පුඛරභත් තකිච් ච  – 

භගවා හි පාඛතොව උට් ඨාය උපට් ඨාකානුග් ගහත් ථ  සරීරඵාසුකත් ථඤ ්ච 
මුෙඛධොවනාදිසරීරපරිකම් ම  කත් වා යාව භික් ොචාරඛවලා තාව විවිත් තාසඛන 

වීතිනාඛමත් වා, භික් ොචාරඛවලාය  නිවාඛසත් වා කායබන් ධන  බන් ධිත් වා 
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චීවර  පාරුපිත් වා පත් තමාදාය කදාචි එකඛකො, කදාචි භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුඛතො, 

ගාම  වා නිගම  වා පිණ් ඩාය පවිසති; කදාචි පකතියා, කදාචි අඛනඛකහි 

පාටිහාරිඛයහි වත් තමාඛනහි. ඛසයයථිද , පිණ් ඩාය පවිසඛතො ඛලොකනාථස් ස 

පුරඛතො පුරඛතො ගන් ත් වා මුදුගතවාතා පථවි  ඛසොඛධන් ති, වලාහකා 
උදකඵුසිතානි මුඤ් චන් තා මග් ඛග ඛරණු  වූපසඛමත් වා උපරි විතාන  හුත් වා 

තිට් ඨන් ති, අපඛර වාතා පුප් ඵානි උපස හරිත් වා මග් ඛග ඔකිරන් ති, උන් නතා 

භූමිප් පඛදසා ඔනමන් ති, ඔනතා උන් නමන් ති, පාදනික් ඛෙපසමඛය සමාව භූමි 

ඛහොති, සුෙසම් ඵස් සානි පදුමපුප් ඵානි වා පාඛද සම් පටිච් ෙන් ති. ඉන් දඛීලස් ස 
අන් ඛතො ඨපිතමත් ඛත දක් ඛිණපාඛද සරීරඛතො ෙබ් බණ් ණරස ්මිඛයො නික් ෙමිත් වා 
සුවණ් ණරසපිඤ ්ජරානි විය චිත්රපටපරික් ඛිත් තානි විය ච පාසාදකූටාගාරාදීනි 

අලඞ් කඛරොන් තිඛයො ඉඛතො චිඛතො ච ධාවන් ති, හත් ථිඅස් සවිහඞ් ගාදඛයො 

සකසකට් ඨාඛනසු ඨිතාඛයව මධුඛරනාකාඛරන සද් ද  කඛරොන් ති, තථා 
ඛභරිවීණාදීනි තූරියානි මනුස් සානඤ් ච කායූපගානි ආභරණානි. ඛතන 
සඤ ්ඤාඛණන මනුස් සා ජානන් ති – ‘‘අජ් ජ භගවා ඉධ පිණ් ඩාය පවිට් ඛඨො’’ති. 
ඛත සුනිවත් ථා සුපාරුතා ගන් ධපුප් ඵාදීනි ආදාය ඝරා නික් ෙමිත් වා අන් තරවීථි  
පටිපජ් ජිත් වා භගවන් ත  ගන් ධපුප් ඵාදීහි සක් කච් ච  පූඛජත් වා වන් දිත් වා – 

‘‘අම් හාක , භන් ඛත, දස භික් ඛූ, අම් හාක  වීසති, පඤ ්ඤාස …ඛප.… සත  
ඛදථා’’ති යාචිත් වා භගවඛතොපි පත් ත  ගඛහත් වා ආසන  පඤ් ඤඛපත් වා 
සක් කච් ච  පිණ් ඩපාඛතන පටිමාඛනන් ති. භගවා කතභත් තකිච් ඛචො ඛතස  

සත් තාන  චිත් තසන් තානානි ඔඛලොඛකත් වා තථා ධම් ම  ඛදඛසති, යථා ඛකචි 

සරණගමඛනසු පතිට් ඨහන් ති, ඛකචි පඤ් චසු සීඛලසු, ඛකචි 

ඛසොතාපත් තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵලාන  අඤ් ඤතරස ්මි ; ඛකචි පබ් බජිත් වා 
අග් ගඵඛල අරහත් ඛතති. එව  මහාජන  අනුග් ගඛහත් වා උට් ඨායාසනා විහාර  

ගච් ෙති. තත් ථ ගන් ත් වා මණ් ඩලමාඛළ පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසඛන නිසීදති, 
භික් ඛූන  භත් තකිච් චපරිඛයොසාන  ආගමයමාඛනො. තඛතො භික් ඛූන  
භත් තකිච් චපරිඛයොසාඛන උපට් ඨාඛකො භගවඛතො නිඛවඛදති. අථ භගවා 

ගන් ධකුටි  පවිසති. ඉද  තාව පුයරභත්තකිච්චං. 

අථ භගවා එව  කතපුඛරභත් තකිච් ඛචො ගන් ධකුටියා උපට් ඨාඛන නිසීදිත් වා 

පාඛද පක් ොඛලත් වා පාදපීඛඨ ඨත් වා භික් ඛුසඞ් ඝ  ඔවදති – ‘‘භික් ෙඛව, 

අප් පමාඛදන සම් පාඛදථ, දුල් ලඛභො බුද් ධුප් පාඛදො ඛලොකස් මි , දුල් ලඛභො 

මනුස් සත් තපටිලාඛභො, දුල් ලභා සම් පත් ති, දුල් ලභා පබ් බජ් ජා, දුල් ලභ  
සද් ධම් මස ්සවන’’න් ති. තත් ථ ඛකචි භගවන් ත  කම් මට් ඨාන  පුච් ෙන් ති. භගවාපි 
ඛතස  චරියානුරූප  කම් මට් ඨාන  ඛදති. තඛතො සබ් ඛබපි භගවන් ත  වන් දිත් වා 

අත් තඛනො අත් තඛනො රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානානි ගච් ෙන් ති. ඛකචි අරඤ් ඤ , 

ඛකචි රුක් ෙමූල , ඛකචි පබ් බතාදීන  අඤ් ඤතර , ඛකචි 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 
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චාතුමහාරාජිකභවන …ඛප.… ඛකචි වසවත් තිභවනන් ති. තඛතො භගවා 

ගන් ධකුටි  පවිසිත් වා සඛච ආකඞ් ෙති, දක් ඛිඛණන පස් ඛසන සඛතො 
සම් පජාඛනො මුහුත් ත  සීහඛසයය  කප් ඛපති. අථ සමස් සාසිතකාඛයො 
වුට් ඨහිත් වා දුතියභාඛග ඛලොක  ඛවොඛලොඛකති. තතියභාඛග ය  ගාම  වා නිගම  
වා උපනිස් සාය විහරති තත් ථ මහාජඛනො පුඛරභත් ත  දාන  දත් වා පච් ොභත් ත  
සුනිවත් ඛථො සුපාරුඛතො ගන් ධපුප් ඵාදීනි ආදාය විහාඛර සන් නිපතති. තඛතො 
භගවා සම් පත් තපරිසාය අනුරූඛපන පාටිහාරිඛයන ගන් ත් වා ධම් මසභාය  

පඤ ්ඤත් තවරබුද් ධාසඛන නිසජ් ජ ධම් ම  ඛදඛසති කාලයුත් ත  සමයයුත් ත , අථ 

කාල  විදිත් වා පරිස  උඛයයොඛජති, මනුස ්සා භගවන් ත  වන් දිත් වා පක් කමන් ති. 

ඉද  පච්ොභත්තකිච්චං. 

ඛසො එව  නිට් ඨිතපච් ොභත් තකිච් ඛචො සඛච ගත් තානි ඔසිඤ් චිතුකාඛමො 

ඛහොති, බුද් ධාසනා වුට් ඨාය න් හානඛකොට් ඨක  පවිසිත් වා උපට් ඨාඛකන 
පටියාදිතඋදඛකන ගත් තානි උතු  ගණ් හාඛපති. උපට් ඨාඛකොපි බුද් ධාසන  
ආඛනත් වා ගන් ධකුටිපරිඛවඛණ පඤ් ඤඛපති. භගවා සුරත් තදුපට් ට  
නිවාඛසත් වා කායබන් ධන  බන් ධිත් වා උත් තරාසඞ් ග  එක ස  කරිත් වා තත් ථ 

ගන් ත් වා නිසීදති එකඛකොව මුහුත් ත  පටිසල් ලීඛනො, අථ භික් ඛූ තඛතො තඛතො 

ආගම් ම භගවඛතො උපට් ඨාන  ආගච් ෙන් ති. තත් ථ එකච් ඛච පඤ් හ  පුච් ෙන් ති, 

එකච් ඛච කම් මට් ඨාන , එකච් ඛච ධම් මස් සවන  යාචන් ති. භගවා ඛතස  

අධිප් පාය  සම් පාඛදන් ඛතො පුරිමයාම  වීතිනාඛමති. ඉද  පුරිමොමකිච්චං. 

පුරිමයාමකිච් චපරිඛයොසාඛන පන භික් ඛූසු භගවන් ත  වන් දිත් වා 
පක් කන් ඛතසු සකලදසසහස් සිඛලොකධාතුඛදවතාඛයො ඔකාස  ලභමානා 

භගවන් ත  උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හ  පුච් ෙන් ති, යථාභිසඞ් ෙත  අන් තමඛසො 
චතුරක් ෙරම් පි. භගවා තාස  ඛදවතාන  පඤ් හ  විස් සජ් ඛජන් ඛතො මජ් ඣිමයාම  

වීතිනාඛමති. ඉද  මජ්ඣිමොමකිච්චං. 

පච් ඡිමයාම  පන තඛයො ඛකොට් ඨාඛස කත් වා පුඛරභත් තඛතො පට් ඨාය 

නිසජ් ජාය පී තස් ස සරීරස් ස කිලාසුභාවඛමොචනත් ථ  එක  ඛකොට් ඨාස  
චඞ් කඛමන වීතිනාඛමති. දුතියඛකොට් ඨාඛස ගන් ධකුටි  පවිසිත් වා දක් ඛිඛණන 
පස් ඛසන සඛතො සම් පජාඛනො සීහඛසයය  කප් ඛපති. තතියඛකොට් ඨාඛස 
පච් චට් ඨාය නිසීදිත් වා පුරිමබුද් ධාන  සන් තිඛක දානසීලාදිවඛසන 
කතාධිකාරපුග් ගලදස් සනත් ථ  බුද් ධචක් ඛුනා ඛලොක  ඛවොඛලොඛකති. ඉද  

පච්ඡිමොමකිච්චං. 

තස් මි  පන දිවඛස භගවා පුඛරභත් තකිච් ච  රාජගඛහ පරිඛයොසාඛපත් වා 

පච් ොභත් ඛත මග් ග  ආගඛතො, පුරිමයාඛම භික් ඛූන  කම් මට් ඨාන  කඛථත් වා, 
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පටුන 

මජ් ඣිමයාඛම ඛදවතාන  පඤ් හ  විස් සජ් ඛජත් වා, පච් ඡිමයාඛම චඞ් කම  
ආරුය් හ චඞ් කමමාඛනො පඤ ්චන් න  භික් ඛුසතාන  ඉම  සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ  
ආරබ් භ පවත් ත  කථ  සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාඛණඛනව සුත් වා අඤ් ඤාසීති. ඛතන 
වුත් ත  – ‘‘පච් ඡිමයාමකිච් ච  කඛරොන් ඛතො අඤ් ඤාසී’’ති. 

ඤත් වා ච පනස් ස එතදඛහොසි – ‘‘ඉඛම භික් ඛූ මය් හ  සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ  

ආරබ් භ ගුණ  කඛථන් ති, එඛතසඤ් ච සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණකිච් ච  න පාකට , 
මය් හඛමව පාකට . මයි පන ගඛත එඛත අත් තඛනො කථ  නිරන් තර  

ආඛරොඛචස් සන් ති, තඛතො ඛනස  අහ  ත  අට් ඨුප් පත් ති  කත් වා තිවිධ  සීල  

විභජන් ඛතො, ද් වාසට් ඨියා ඨාඛනසු අප් පටිවත් තිය  සීහනාද  නදන් ඛතො, 

පච් චයාකාර  සඛමොධාඛනත් වා බුද් ධගුඛණ පාකඛට කත් වා, සිඛනරු  
උක් ඛිඛපන් ඛතො විය සුවණ් ණකූඛටන නභ  පහරන් ඛතො විය ච 

දසසහස් සිඛලොකධාතුකම් පන  බ්රහ් මජාලසුත් තන් ත  අරහත් තනිකූඛටන 

නිට් ඨාඛපන් ඛතො ඛදඛසස් සාමි, සා ඛම ඛදසනා පරිනිබ් බුතස ්සාපි 
පඤ ්චවස් සසහස් සානි සත් තාන  අමතමහානිබ් බාන  සම් පාපිකා භවිස් සතී’’ති. 

එව  චින් ඛතත් වා ඛයන මණ් ඩලමාඛළො ඛතනුපසඞ් කමීති. යෙනාති ඛයන 

දිසාභාඛගන, ඛසො උපසඞ් කමිතබ් ඛබො. භුම් මත් ඛථ වා එත  කරණවචන , යස් මි  

පඛදඛස ඛසො මණ් ඩලමාඛළො, තත් ථ ගඛතොති අයඛමත් ථ අත් ඛථො. 

පේෙත්යතආසයනනිසීදීති බුද් ධකාඛල කිර යත් ථ යත් ථ එඛකොපි භික් ඛු 

විහරති සබ් බත් ථ බුද් ධාසන  පඤ් ඤත් තඛමව ඛහොති. කස් මා? භගවා කිර 
අත් තඛනො සන් තිඛක කම් මට් ඨාන  ගඛහත් වා ඵාසුකට් ඨාඛන විහරන් ඛත මනසි 

කඛරොති – ‘‘අසුඛකො මය් හ  සන් තිඛක කම් මට් ඨාන  ගඛහත් වා ගඛතො, 
සක් ඛිස ්සති නු ඛෙො විඛසස  නිබ් බත් ඛතතු  ඛනො වා’’ති. අථ න  පස් සති 

කම් මට් ඨාන  විස් සජ් ඛජත් වා අකුසලවිතක් ක  විතක් කයමාන , තඛතො 
‘‘කථඤ ්හි නාම මාදිසස් ස සත් ථු සන් තිඛක කම් මට් ඨාන  ගඛහත් වා විහරන් ත  
ඉම  කුලපුත් ත  අකුසලවිතක් කා අභිභවිත් වා අනමතග් ඛග වට් ටදුක් ඛෙ 
ස සාඛරස් සන් තී’’ති තස් ස අනුග් ගහත් ථ  තත් ඛථව අත් තාන  දස් ඛසත් වා ත  
කුලපුත් ත  ඔවදිත් වා ආකාස  උප් පතිත් වා පුන අත් තඛනො වසනට් ඨානඛමව 
ගච් ෙති. අඛථව  ඔවදියමානා ඛත භික් ඛූ චින් තයි සු – ‘‘සත් ථා අම් හාක  මන  
ජානිත් වා ආගන් ත් වා අම් හාක  සමීඛප ඨිත ඛයව අත් තාන  දස් ඛසති’’. තස් මි  

ෙඛණ – ‘‘භන් ඛත, ඉධ නිසීදථ, ඉධ නිසීදථා’’ති ආසනපරිඛයසන  නාම 

භාඛරොති. ඛත ආසන  පඤ් ඤඛපත් වාව විහරන් ති. යස් ස පීඨ  අත් ථි, ඛසො ත  

පඤ ්ඤඛපති. යස් ස නත් ථි, ඛසො මඤ් ච  වා ඵලක  වා කට් ඨ  වා පාසාණ  වා 
වාලුකපුඤ් ජ  වා පඤ් ඤඛපති. ත  අලභමානා පුරාණපණ් ණානිපි සඞ් කඩ් ඪිත් වා 
තත් ථ ප සුකූල  පත් ථරිත් වා ඨඛපන් ති. ඉධ පන රඤ් ඛඤො නිසීදනාසනඛමව 

අත් ථි, ත  පප් ඛඵොඛටත් වා පඤ් ඤඛපත් වා පරිවාඛරත් වා ඛත භික් ඛූ භගවඛතො 
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අධිමුත් තිකඤාණමාරබ් භ ගුණ  ඛථොමයමානා නිසීදි සු. ත  සන් ධාය වුත් ත  – 
‘‘පඤ් ඤත් ඛත ආසඛන නිසීදී’’ති. 

එව  නිසින් ඛනො පන ජානන් ඛතොඛයව කථාසමුට් ඨාපනත් ථ  භික් ඛූ පුච් ඡි. 
ඛත චස ්ස සබ් බ  කථයි සු. ඛතන වුත් ත  – ‘‘නිසජ් ජ ඛෙො භගවා’’තිආදි. තත් ථ 

කාෙ නුත්ථාති කතමාය නු කථාය සන් නිසින් නා භවථාති අත් ඛථො. කාෙ

යනත්ථාතිපි පා , තස් සා කතමාය නු එත් ථාති අත් ඛථො කාෙයනොත්ථාතිපි පා . 
තස් සාපි පුරිඛමොඛයව අත් ඛථො. 

අන්තරාකථාති, කම් මට් ඨානමනසිකාරඋද් ඛදසපරිපුච් ොදීන  අන් තරා 

අඤ ්ඤා එකා කථා. විප්පකතාති, මම ආගමනපච් චයා අපරිනිට් ඨිතා සිෙ  

අප් පත් තා. ඛතන කි  දස් ඛසති? ‘‘නාහ  තුම් හාක  කථාභඞ් ගත් ථ  ආගඛතො, අහ  
පන සබ් බඤ ්ඤුතාය තුම් හාක  කථ  නිට් ඨාඛපත් වා මත් ථකප් පත් ත  කත් වා 

දස් සාමීති ආගඛතො’’ති නිසජ් ඛජව සබ් බඤ් ඤුපවාරණ  පවාඛරති. අෙං යඛො

යනො, භන්යත, අන්තරාකථා විප්පකතා, අථ භගවා අනුප්පත්යතොති එත් ථාපි 
අයමධිප් පාඛයො. අය  භන් ඛත අම් හාක  භගවඛතො සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ  

ආරබ් භ ගුණකථා විප් පකතා, න රාජකථාදිකා තිරච් ොනකථා, අථ භගවා 

අනුප් පත් ඛතො; ත  ඛනො ඉදානි නිට් ඨාඛපත් වා ඛදඛසථාති. 

එත් තාවතා ච ය  ආයස් මතා ආනන් ඛදන 

කමලකුවලයුජ් ජලවිමලසාධුරසසලිලාය ඛපොක් ෙරණියා සුොවතරණත් ථ  

නිම් මලසිලාතලරචනවිලාසඛසොභිතරතනඛසොපාන , 
විප් පකිණ් ණමුත් තාතලසදිසවාලුකාකිණ් ණපණ් ඩරභූමිභාග  තිත් ථ  විය 

සුවිභත් තභිත් තිවිචිත්රඛවදිකාපරික් ඛිත් තස ්ස නක් ෙත් තපථ  ඵුසිතුකාමතාය විය, 
විජම් භිතසමුස් සයස් ස පාසාදවරස් ස සුොඛරොහණත් ථ  
දන් තමයසණ් හමුදුඵලකකඤ් චනලතාවිනද් ධමණිගණප් පභාසමුදයුජ් ජලඛසොභ  

ඛසොපාන  විය, 
සුවණ් ණවලයනූපුරාදිසඞ් ඝට් ටනසද් දසම් මිස් සිතකථිතහසිතමධුරස් සරඛගහජන
විචරිතස ්ස උළාරිස් සරිවිභවඛසොභිතස් ස මහාඝරස් ස සුෙප් පඛවසනත් ථ  
සුවණ් ණරජතමණිමුත් තපවාළාදිජුතිවිස් සරවිජ් ඛජොතිතසුප් පතිට් ඨිතවිසාලද් වාර
බාහ  මහාද් වාර  විය ච අත් ථබයඤ් ජනසම් පන් නස ්ස 
බුද් ධගුණානුභාවස සූචකස් ස ඉමස ්ස සුත් තස ්ස සුොවගහණත් ථ  

කාලඛදසඛදසකවත් ථුපරිසාපඛදසපටිමණ් ඩිත  නිදාන  භාසිත , 
තස් සත් ථවණ් ණනා සමත් තාති. 

5. ඉදානි – ‘‘මම  වා, භික් ෙඛව, පඛර අවණ් ණ  භාඛසයය’’න් තිආදිනා 
නඛයන භගවතා නික් ඛිත් තස ්ස සුත් තස් ස වණ් ණනාය ඔකාඛසො අනුප් පත් ඛතො. 
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සා පඛනසා සුත් තවණ් ණනා. යස් මා සුත් තනික් ඛෙප  විචාඛරත් වා වුච් චමානා 

පාකටා ඛහොති, තස් මා සුත් තනික් ඛෙප  තාව විචාරයිස් සාම. චත් තාඛරො හි 

සුත් තනික් ඛෙපා – අත් තජ් ඣාසඛයො, පරජ් ඣාසඛයො, පුච් ොවසිඛකො, 
අට් ඨුප් පත් තිඛකොති. 

තත් ථ යානි සුත් තානි භගවා පඛරහි අනජ් ඣිට් ඛඨො ඛකවල  අත් තඛනො 

අජ් ඣාසඛයඛනව කඛථසි; ඛසයයථිද , ආකඞ් ඛෙයයසුත් ත , වත් ථසුත් ත , 

මහාසතිපට් ඨාන , මහාසළායතනවිභඞ් ගසුත් ත , අරියව සසුත් ත , 

සම් මප් පධානසුත් තන් තහාරඛකො, 

ඉද් ධිපාදඉන් ද්රියබලඛබොජ් ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගසුත් තන් තහාරඛකොති එවමාදීනි; ඛතස  
අත් තජ් ඣාසඛයො නික් ඛෙඛපො. 

යානි පන ‘‘පරිපක් කා ඛෙො රාහුලස් ස විමුත් තිපරිපාචනියා ධම් මා; 

ය නූනාහ  රාහුල  උත් තරි  ආසවාන  ෙඛය විඛනයය’’න් ති; (ස . නි. 4.121) 
එව  පඛරස  අජ් ඣාසය  ෙන් ති  මන  අභිනීහාර  බුජ් ඣනභාවඤ් ච 

අඛවක් ඛිත් වා පරජ් ඣාසයවඛසන කථිතානි; ඛසය් යථිද , 

චූළරාහුඛලොවාදසුත් ත , මහාරාහුඛලොවාදසුත් ත , ධම් මචක් කප් පවත් තන , 

ධාතුවිභඞ් ගසුත් තන් ති එවමාදීනි; ඛතස  පරජ් ඣාසඛයො නික් ඛෙඛපො. 

භගවන් ත  පන උපසඞ් කමිත් වා චතස් ඛසො පරිසා, චත් තාඛරො වණ් ණා, 

නාගා, සුපණ් ණා, ගන් ධබ් බා, අසුරා, යක් ො, මහාරාජාඛනො, තාවති සාදඛයො 

ඛදවා, මහාබ්රහ් මාති එවමාදඛයො – ‘‘ඛබොජ් ඣඞ් ගා ඛබොජ් ඣඞ් ගා’’ති, භන් ඛත, 

වුච් චන් ති. ‘‘නීවරණා නීවරණා’’ති, භන් ඛත, වුච් චන් ති; ‘‘ඉඛම නු ඛෙො, 

භන් ඛත, පඤ ්චපාදානක් ෙන් ධා’’. ‘‘කි  සූධ විත් ත  පුරිසස් ස 
ඛසට් ඨ’’න් තිආදිනා නඛයන පඤ ්හ  පුච් ෙන් ති. එව  පුට් ඛඨන භගවතා යානි 

කථිතානි ඛබොජ් ඣඞ් ගස යුත් තාදීනි, යානි වා පනඤ් ඤානිපි ඛදවතාස යුත් ත-
මාරස යුත් ත-බ්රහ් මස යුත් ත-සක් කපඤ් හ-චූළඛවදල් ල-මහාඛවදල් ල-

සාමඤ ්ඤඵල-ආළවක-සූචිඛලොම-ෙරඛලොමසුත් තාදීනි; ඛතස  පුච් ොවසිඛකො 
නික් ඛෙඛපො. 

යානි පන තානි උප් පන් න  කාරණ  පටිච් ච කථිතානි, ඛසයයථිද  – 

ධම් මදායාද , චූළසීහනාද , චන් දූපම , පුත් තම සූපම , දාරුක් ෙන් ධූපම , 

අග් ගික් ෙන් ධූපම , ඛඵණපිණ් ඩූපම , පාරිච් ෙත් තකූපමන් ති එවමාදීනි; ඛතස  
අට් ඨුප් පත් තිඛකො නික් ඛෙඛපො. 

එවඛමඛතසු චතූසු නික් ඛෙඛපසු ඉමස් ස සුත් තස ්ස අට් ඨුප් පත් තිඛකො 
නික් ඛෙඛපො. අට් ඨුප් පත් තියා හි ඉද  භගවතා නික් ඛිත් ත . කතරාය 
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අට් ඨුප් පත් තියා? වණ් ණාවණ් ඛණ. ආචරිඛයො රතනත් තයස් ස අවණ් ණ  අභාසි, 

අන් ඛතවාසී වණ් ණ . ඉති ඉම  වණ් ණාවණ් ණ  අට් ඨුප් පත් ති  කත් වා 

ඛදසනාකුසඛලො භගවා – ‘‘මම  වා, භික් ෙඛව, පඛර අවණ් ණ  භාඛසයය’’න් ති 

ඛදසන  ආරභි. තත් ථ මමන් ති, සාමිවචන , මමාති අත් ඛථො. වාසද් ඛදො 

විකප් පනත් ඛථො. පයරති, පටිවිරුද් ධා සත් තා. තත්රාති ඛය අවණ් ණ  වදන් ති 
ඛතසු. 

න ආඝාඛතොතිආදීහි කිඤ් චාපි ඛතස  භික් ඛූන  ආඝාඛතොඛයව නත් ථි, අථ 
ඛෙො ආයති  කුලපුත් තාන  ඊදිඛසසුපි ඨාඛනසු අකුසලුප් පත් ති  

පටිඛසඛධන් ඛතො ධම් මඛනත් ති  ඨඛපති. තත් ථ ආහනති චිත් තන් ති ‘ආඝායතො’; 
ඛකොපස් ඛසත  අධිවචන . අප් පතීතා ඛහොන් ති ඛතන අතුට් ඨා අඛසොමනස් සිකාති 

අප්පච්චයෙො; ඛදොමනස් සස ්ඛසත  අධිවචන . ඛනව අත් තඛනො න පඛරස  හිත  

අභිරාධයතීති අනභිරද්ධි; ඛකොපස ්ඛසත  අධිවචන . එවඛමත් ථ ද් වීහි පඛදහි 

සඞ් ොරක් ෙන් ඛධො, එඛකන ඛවදනාක් ෙන් ඛධොති ද් ඛව ෙන් ධා වුත් තා. ඛතස  
වඛසන ඛසසානම් පි සම් පයුත් තධම් මාන  කාරණ  පටික් ඛිත් තඛමව. 

එව  පඨඛමන නඛයන මඛනොපඛදොස  නිවාඛරත් වා, දුතිඛයන නඛයන 
තත් ථ ආදීනව  දස් ඛසන් ඛතො ආහ – ‘‘තත්ර ඛච තුම් ඛහ අස් සථ කුපිතා වා 

අනත් තමනා වා, තුම් හ  ඛයවස් ස ඛතන අන් තරාඛයො’’ති. තත් ථ ‘තත්ර යච

තුම්යහ අස්සථා’ති ඛතසු අවණ් ණභාසඛකසු, තස් මි  වා අවණ් ඛණ තුම් ඛහ 

භඛවයයාථ ඛච; යදි භඛවයයාථාති අත් ඛථො. ‘කුපිතා’ ඛකොඛපන, අනත් තමනා 

ඛදොමනස ්ඛසන. ‘තුම්හං යෙවස්ස යතනඅන්තරායෙො’ති තුම් හාක ඛයව ඛතන 

ඛකොඛපන, තාය ච අනත් තමනතාය පඨමජ් ඣානාදීන  අන් තරාඛයො භඛවයය. 

එව  දුතිඛයන නඛයන ආදීනව  දස් ඛසත් වා, තතිඛයන නඛයන 
වචනත් ථසල් ලක් ෙණමත් ඛතපි අසමත් ථත  දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘අපි නු තුම් ඛහ 

පඛරස’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පයරසන් ති ඛයස  ඛකස  චි. කුපිඛතො හි ඛනව 

බුද් ධපච් ඛචකබුද් ධඅරියසාවකාන , න මාතාපිතූන , න පච් චත් ථිකාන  
සුභාසිතදුබ් භාසිතස ්ස අත් ථ  ආජානාති. යථාහ – 

‘‘කුද් ඛධො අත් ථ  න ජානාති, කුද් ඛධො ධම් ම  න පස් සති; 

අන් ධ  තම  තදා ඛහොති, ය  ඛකොඛධො සහඛත නර . 

අනත් ථජනඛනො ඛකොඛධො, ඛකොඛධො චිත් තප් පඛකොපඛනො; 

භයමන් තරඛතො ජාත , ත  ජඛනො නාවබුජ් ඣතී’’ති. (අ. නි. 7.64); 
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එව  සබ් බථාපි අවණ් ඛණ මඛනොපඛදොස  නිඛසඛධත් වා ඉදානි 
පටිපජ් ජිතබ් බාකාර  දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘තත්ර තුම් ඛහහි අභූත  
අභූතඛතො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ තත්ර තුම්යහහීති, තස් මි  අවණ් ඛණ තුම් ඛහහි. අභූතං අභූතයතො

නිබ්යබයඨතබ්බන් ති ය  අභූත , ත  අභූතභාඛවඛනව අපඛනතබ් බ . කථ ? 

ඉතියපතංඅභූතන් තිආදිනා නඛයන. තත්රාය  ඛයොජනා – ‘‘තුම් හාක  සත් ථා න 

සබ් බඤ ්ඤූ, ධම් ඛමො දුරක් ොඛතො, සඞ් ඛඝො දුප් පටිපන් ඛනො’’තිආදීනි සුත් වා න 

තුණ් හී භවිතබ් බ . එව  පන වත් තබ් බ  – ‘‘ඉති ඛපත  අභූත , ය  තුම් ඛහහි 

වුත් ත , ත  ඉමිනාපි කාරඛණන අභූත , ඉමිනාපි කාරඛණන අතච් ෙ , ‘නත්ථි

යචතං අම්යහසු’, ‘න ච පඛනත  අම් ඛහසු ස විජ් ජති’, සබ් බඤ් ඤූඛයව අම් හාක  

සත් ථා, ස් වාක් ොඛතො ධම් ඛමො, සුප් පටිපන් ඛනො සඞ් ඛඝො, තත්ර ඉදඤ් චිදඤ් ච 

කාරණ’’න් ති. එත් ථ ච දුතිය  පද  පඨමස් ස, චතුත් ථඤ් ච තතියස ්ස 

ඛවවචනන් ති ඛවදිතබ් බ . ඉදඤ් ච අවණ් ඛණඛයව නිබ් ඛබඨන  කාතබ් බ , න 

සබ් බත් ථ. යදි හි ‘‘ත් ව  දුස් සීඛලො, තවාචරිඛයො දුස් සීඛලො, ඉදඤ් චිදඤ් ච තයා 

කත , තවාචරිඛයන කත’’න් ති වුත් ඛත තුණ් හීභූඛතො අධිවාඛසති, 
ආසඞ් කනීඛයො ඛහොති. තස් මා මඛනොපඛදොස  අකත් වා අවණ් ඛණො 

නිබ් ඛබඛඨතබ් ඛබො. ‘‘ඔට් ඛඨොසි, ඛගොඛණොසී’’තිආදිනා පන නඛයන දසහි 
අක් ඛකොසවත් ථූහි අක් ඛකොසන් ත  පුග් ගල  අජ් ඣුඛපක් ඛිත් වා 
අධිවාසනෙන් තිඛයව තත් ථ කාතබ් බා. 

6. එව  අවණ් ණභූමිය  තාදිලක් ෙණ  දස් ඛසත් වා ඉදානි වණ් ණභූමිය  

දස් ඛසතු  ‘‘මම  වා, භික් ෙඛව, පඛර වණ් ණ  භාඛසයය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ 

පයරති ඛය ඛකචි පසන් නා ඛදවමනුස් සා. ආනන් දන් ති එඛතනාති ආනන්යදො, 

පීතියා එත  අධිවචන . සුමනස් ස භාඛවො යසොමනස්සං, ඛචතසිකසුෙස් ඛසත  

අධිවචන . උප් පිලාවිඛනො භාඛවො උප්පිලාවිතත්තං. කස ්ස උප් පිලාවිතත් තන් ති? 

යචතයසොති. උද් ධච් චාවහාය උප් පිලාපනපීතියා එත  අධිවචන . ඉධාපි ද් වීහි 

පඛදහි සඞ් ොරක් ෙන් ඛධො, එඛකන ඛවදනාක් ෙන් ඛධො වුත් ඛතො. 

එව  පඨමනඛයන උප් පිලාවිතත් ත  නිවාඛරත් වා, දුතිඛයන තත් ථ ආදීනව  

දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘තත්ර ඛච තුම් ඛහ අස් සථා’’තිආදිමාහ. ඉධාපි තුම්හංයෙවස්ස

යතන අන්තරායෙොති ඛතන උප් පිලාවිතත් ඛතන තුම් හාක ඛයව 
පඨමජ් ඣානාදීන  අන් තරාඛයො භඛවයයාති අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. කස් මා 

පඛනත  වුත් ත ? නනු භගවතා – 

‘‘බුද් ඛධොති කිත් තයන් තස් ස, කාඛය භවති යා පීති; 

වරඛමව හි සා පීති, කසිඛණනාපි ජම් බුදීපස් ස. 
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පටුන 

ධම් ඛමොති කිත් තයන් තස් ස, කාඛය භවති යා පීති; 

වරඛමව හි සා පීති, කසිඛණනාපි ජම් බුදීපස් ස. 

සඞ් ඛඝොති කිත් තයන් තස් ස, කාඛය භවති යා පීති; 

වරඛමව හි සා පීති, කසිඛණනාපි ජම් බුදීපස් සා’’ති ච. 

‘‘ඛය, භික් ෙඛව, බුද් ඛධ පසන් නා, අග් ඛග ඛත පසන් නා’’ති ච එවමාදීහි 
අඛනකසඛතහි සුත් ඛතහි රතනත් තඛය පීතිඛසොමනස් සඛමව වණ් ණිතන් ති. 

සච් ච  වණ් ණිත , ත  පන ඛනක් ෙම් මනිස් සිත . ඉධ – ‘‘අම් හාක  බුද් ඛධො, 
අම් හාක  ධම් ඛමො’’තිආදිනා නඛයන ආයස් මඛතො ෙන් නස ්ස උප් පන් නසදිස  
ඛගහස් සිත  පීතිඛසොමනස් ස  අධිප් ඛපත . ඉදඤ් හි ඣානාදිපටිලාභාය 

අන් තරායකර  ඛහොති. ඛතඛනවායස් මා ෙන් ඛනොපි යාව බුද් ඛධො න පරිනිබ් බායි, 

තාව විඛසස  නිබ් බත් ඛතතු  නාසක් ඛි, පරිනිබ් බානකාඛල පඤ ්ඤත් ඛතන පන 
බ්රහ් මදණ් ඛඩන තජ් ජිඛතො ත  පීතිඛසොමනස් ස  පහාය විඛසස  නිබ් බත් ඛතසි. 
තස් මා අන් තරායකර ඛයව සන් ධාය ඉද  වුත් තන් ති ඛවදිතබ් බ . අයඤ් හි 

ඛලොභසහගතා පීති. ඛලොඛභො ච ඛකොධසදිඛසොව. යථාහ – 

‘‘ලුද් ඛධො අත් ථ  න ජානාති, ලුද් ඛධො ධම් ම  න පස ්සති; 

අන් ධ  තම  තදා ඛහොති, ය  ඛලොඛභො සහඛත නර . 

අනත් ථජනඛනො ඛලොඛභො, ඛලොඛභො චිත් තප් පඛකොපඛනො; 

භයමන් තරඛතො ජාත , ත  ජඛනො නාවබුජ් ඣතී’’ති. (ඉතිවු. 88); 

තතියවාඛරො පන ඉධ අනාගඛතොපි අත් ථඛතො ආගඛතො ඛයවාති 

ඛවදිතබ් ඛබො. යඛථව හි කුද් ඛධො, එව  ලුද් ඛධොපි අත් ථ  න ජානාතීති. 

පටිපජ් ජිතබ් බාකාරදස් සනවාඛර පනාය  ඛයොජනා – ‘‘තුම් හාක  සත් ථා 

සබ් බඤ ්ඤූ අරහ  සම් මාසම් බුද් ඛධො, ධම් ඛමො ස් වාක් ොඛතො, සඞ් ඛඝො 
සුප් පටිපන් ඛනො’’තිආදීනි සුත් වා න තුණ් හී භවිතබ් බ . එව  පන පටිජානිතබ් බ  

– ‘‘ඉතියපතංභූතං, ය  තුම් ඛහහි වුත් ත , ත  ඉමිනාපි කාරඛණන භූත , ඉමිනාපි 

කාරඛණන තච් ෙ . ඛසො හි භගවා ඉතිපි අරහ , ඉතිපි සම් මාසම් බුද් ඛධො; ධම් ඛමො 

ඉතිපි ස් වාක් ොඛතො, ඉතිපි සන් දිට් ඨිඛකො; සඞ් ඛඝො ඉතිපි සුප් පටිපන් ඛනො, ඉතිපි 

උජුප් පටිපන් ඛනො’’ති. ‘‘ත් ව  සීලවා’’ති පුච් ඡිඛතනාපි සඛච සීලවා, 

‘‘සීලවාහමස ්මී’’ති පටිජානිතබ් බඛමව. ‘‘ත් ව  පඨමස් ස ඣානස් ස 
ලාභී…ඛප.… අරහා’’ති පුට් ඛඨනාපි සභාගාන  භික් ඛූන ඛයව පටිජානිතබ් බ . 

එවඤ් හි පාපිච් ෙතා ඛචව පරිවජ් ජිතා ඛහොති, සාසනස ්ස ච අඛමොඝතා දීපිතා 
ඛහොතීති. ඛසස  වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 
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චූළසීලවණ් ණනා 

7. අප්පමත්තකං යඛො පයනතං, භික්ඛයවති ඛකො අනුසන් ධි? ඉද  සුත් ත  
ද් වීහි පඛදහි ආබද් ධ  වණ් ඛණන ච අවණ් ඛණන ච. තත් ථ අවණ් ඛණො – ‘‘ඉති 

ඛපත  අභූත  ඉති ඛපත  අතච් ෙ’’න් ති, එත් ඛථව උදකන් ත  පත් වා අග් ගිවිය 
නිවත් ඛතො. වණ් ඛණො පන භූත  භූතඛතො පටිජානිතබ් බ  – ‘‘ඉති ඛපත  
භූත’’න් ති එව  අනුවත් තතිඛයව. ඛසො පන දුවිඛධො බ්රහ් මදත් ඛතන 
භාසිතවණ් ඛණො ච භික් ඛුසඞ් ඛඝන අච් ෙරිය  ආවුඛසොතිආදිනා නඛයන 
ආරද් ධවණ් ඛණො ච. ඛතසු භික් ඛුසඞ් ඛඝන වුත් තවණ් ණස් ස උපරි 
සුඤ ්ඤතාපකාසඛන අනුසන් ධි  දස් ඛසස් සති. ඉධ පන බ්රහ් මදත් ඛතන 

වුත් තවණ් ණස් ස අනුසන් ධි  දස් ඛසතු  ‘‘අප් පමත් තක  ඛෙො පඛනත , 
භික් ෙඛව’’ති ඛදසනා ආරද් ධා. 

තත් ථ අප්පමත්තකන් ති පරිත් තස ්ස නාම . ඔරමත්තකන් ති තස් ඛසව 

ඛවවචන . මත්තාති වුච් චති පමාණ . අප් ප  මත් තා එතස් සාති අප්පමත්තකං. 

ඔර  මත් තා එතස ්සාති ඔරමත්තකං. සීලඛමව සීලමත්තකං. ඉද  වුත් ත  ඛහොති 

– ‘අප් පමත් තක  ඛෙො, පඛනත  භික් ෙඛව, ඔරමත් තක  සීලමත් තක ’ නාම 
ඛයන ‘‘තථාගතස් ස වණ් ණ  වදාමී’’ති උස් සාහ  කත් වාපි වණ් ණ  වදමාඛනො 
පුථුජ් ජඛනො වඛදයයාති. තත් ථ සියා – නනු ඉද  සීල  නාම ඛයොගිඛනො 

අග් ගවිභූසන ? යථාහු ඛපොරාණා – 

‘‘සීල  ඛයොගිස් ස’ලඞ් කාඛරො, සීල  ඛයොගිස් ස මණ් ඩන ; 

සීඛලහි’ලඞ් කඛතො ඛයොගී, මණ් ඩඛන අග් ගත  ගඛතො’’ති. 

භගවතාපි ච අඛනඛකසු සුත් තසඛතසු සීල  මහන් තඛමව කත් වා කථිත . 

යථාහ – ‘‘ආකඞ් ඛෙයය ඛච, භික් ෙඛව, භික් ඛු ‘සබ්රහ් මචාරීන  පිඛයො චස් ස  

මනාඛපො ච ගරු ච භාවනීඛයො චා’ති, සීඛලස ්ඛවවස් ස පරිපූරකාරී’’ති (ම. නි. 

1.65) ච. 

‘‘කිකීව අණ් ඩ , චමරීව වාලධි ; 

පිය ව පුත් ත , නයන ව එකක . 

තඛථව සීල , අනුරක් ෙමානා; 

සුඛපසලා ඛහොථ, සදා සගාරවා’’ති ච. 

‘‘න පුප් ඵගන් ඛධො පටිවාතඛමති; 
න චන් දන  තග් ගරමල් ලිකා වා. 

සතඤ් ච ගන් ඛධො පටිවාතඛමති; 
සබ් බා දිසා සප් පුරිඛසො පවායති. 
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චන් දන  තගර  වාපි, උප් පල  අථ වස් සිකී; 

එඛතස  ගන් ධජාතාන , සීලගන් ඛධො අනුත් තඛරො. 

අප් පමත් ඛතො අය  ගන් ඛධො, ය් වාය  තගරචන් දන ; 

ඛයො ච සීලවත  ගන් ඛධො, වාති ඛදඛවසු උත් තඛමො. 

ඛතස  සම් පන් නසීලාන , අප් පමාදවිහාරින ; 

සම් මදඤ ්ඤා විමුත් තාන , මාඛරො මග් ග  න වින් දතී’’ති ච. (ධ. ප. 57); 

‘‘සීඛල පතිට් ඨාය නඛරො සපඤ් ඛඤො, චිත් ත  පඤ ්ඤඤ් ච භාවය ; 

ආතාපී නිපඛකො භික් ඛු, ඛසො ඉම  විජටඛය ජට’’න් ති ච. (ස . නි. 1.23); 

‘‘ඛසයයථාපි, භික් ෙඛව, ඛය ඛකචි බීජගාමභූතගාමා වුඩ් ඪි  විරූළ් හි  

ඛවපුල් ල  ආපජ් ජන් ති, සබ් ඛබ ඛත පථවි  නිස් සාය, පථවිය  පතිට් ඨාය; 
එවඛමඛත බීජගාමභූතගාමා වුඩ් ඪි  විරූළ් හි  ඛවපුල් ල  ආපජ් ජන් ති. එවඛමව 

ඛෙො, භික් ෙඛව, භික් ඛු සීල  නිස් සාය සීඛල පතිට් ඨාය සත් තඛබොජ් ඣඞ් ඛග 
භාඛවන් ඛතො සත් තඛබොජ් ඣඞ් ඛග බහුලීකඛරොන් ඛතො වුඩ් ඪි  විරූළ් හි  ඛවපුල් ල  

පාපුණාති ධම් ඛමසූ’’ති (ස . නි. 5.150) ච. එව  අඤ් ඤානිපි අඛනකානි 
සුත් තානි දට් ඨබ් බානි. එවමඛනඛකසු සුත් තසඛතසු සීල  මහන් තඛමව කත් වා 

කථිත . ත  ‘‘කස ්මා ඉමස ්මි  ඨාඛන අප් පමත් තක’’න් ති ආහාති? උපරි ගුඛණ 

උපනිධාය. සීලඤ් හි සමාධි  න පාපුණාති, සමාධි පඤ් ඤ  න පාපුණාති, තස් මා 
උපරිම  උපනිධාය ඛහට් ඨිම  ඔරමත් තක  නාම ඛහොති. කථ  සීල  සමාධි  න 

පාපුණාති? භගවා හි අභිසම් ඛබොධිඛතො සත් තඛම ස වච් ෙඛර සාවත් ථිනගර – 
ද් වාඛර කණ් ඩම් බරුක් ෙමූඛල ද් වාදසඛයොජඛන රතනමණ් ඩඛප 
ඛයොජනප් පමාඛණ රතනපල් ලඞ් ඛක නිසීදිත් වා තිඛයොජනිඛක 
දිබ් බඛසතච් ෙත් ඛත ධාරියමාඛන ද් වාදසඛයොජනාය පරිසාය අත් තාදානපරිදීපන  

තිත් ථියමද් දන  – ‘‘උපරිමකායඛතො අග් ගික් ෙන් ඛධො පවත් තති, 
ඛහට් ඨිමකායඛතො උදකධාරා පවත් තති…ඛප.… එඛකකඛලොමකූපඛතො 

අග් ගික් ෙන් ඛධො පවත් තති, එඛකකඛලොමකූපඛතො උදකධාරා පවත් තති, ෙන් න  
වණ් ණාන’’න් තිආදිනයප් පවත් ත  යමකපාටිහාරිය  දස් ඛසති. තස් ස 
සුවණ් ණවණ් ණසරීරඛතො සුවණ් ණවණ් ණා රස් මිඛයො උග් ගන් ත් වා යාව 

භවග් ගා ගච් ෙන් ති, සකලදසසහස් සචක් කවාළස් ස අලඞ් කරණකාඛලො විය 

ඛහොති, දුතියා දුතියා රස් මිඛයො පුරිමාය පුරිමාය යමකයමකා විය එකක් ෙඛණ 
විය පවත් තන් ති. 

ද් වින් නඤ් ච චිත් තාන  එකක් ෙඛණ පවත් ති නාම නත් ථි. බුද් ධාන  පන 
භගවන් තාන  භවඞ් ගපරිවාසස් ස ලහුකතාය පඤ් චහාකාඛරහි ආචිණ් ණවසිතාය 
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ච, තා එකක් ෙඛණ විය පවත් තන් ති. තස් සා තස් සා පන රස් මියා 
ආවජ් ජනපරිකම් මාධිට් ඨානානි විසු  විසු ඛයව. 

නීලරස් මිඅත් ථාය හි භගවා නීලකසිණ  සමාපජ් ජති, පීතරස් මිඅත් ථාය 

පීතකසිණ , ඛලොහිතඔදාතරස් මිඅත් ථාය ඛලොහිතඔදාතකසිණ , 

අග් ගික් ෙන් ධත් ථාය ඛතඛජොකසිණ , උදකධාරත් ථාය ආඛපොකසිණ  

සමාපජ් ජති. සත් ථා චඞ් කමති, නිම් මිඛතො තිට් ඨති වා නිසීදති වා ඛසයය  වා 

කප් ඛපතීති සබ් බ  විත් ථාඛරතබ් බ . එත් ථ එකම් පි සීලස ්ස කිච් ච  නත් ථි, සබ් බ  
සමාධිකිච් චඛමව. එව  සීල  සමාධි  න පාපුණාති. 

ය  පන භගවා කප් පසතසහස් සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් ඛෙයයයානි පාරමිඛයො 

පූඛරත් වා, එකූනති සවස් සකාඛල චක් කවත් තිසිරීනිවාසභූතා භවනා නික් ෙම් ම 

අඛනොමානදීතීඛර පබ් බජිත් වා, ෙබ් බස් සානි පධානඛයොග  කත් වා, 
විසාෙපුණ් ණමාය  උරුඛවලගාඛම සුජාතාය දින් න  පක් ඛිත් තදිබ් ඛබොජ  

මධුපායාස  පරිභුඤ් ජිත් වා, සායන් හසමඛය දක් ඛිණුත් තඛරන ඛබොධිමණ් ඩ  

පවිසිත් වා අස් සත් ථදුමරාජාන  තික් ෙත් තු  පදක් ඛිණ  කත් වා, පුබ් බුත් තරභාඛග 

ඨිඛතො තිණසන් ථාර  සන් ථරිත් වා, තිසන් ධිපල් ලඞ් ක  ආභුජිත් වා, 

චතුරඞ් ගසමන් නාගත  ඛමත් තාකම් මට් ඨාන  පුබ් බඞ් ගම  කත් වා, 

වීරියාධිට් ඨාන  අධිට් ඨාය, චද් දසහත් ථපල් ලඞ් කවරගඛතො සුවණ් ණපීඛඨ ඨපිත  

රජතක් ෙන් ධ  විය පඤ් ඤාසහත් ථ  ඛබොධික් ෙන් ධ  පිට් ඨිඛතො කත් වා, උපරි 

මණිෙත් ඛතන විය ඛබොධිසාොය ධාරියමාඛනො, සුවණ් ණවණ් ඛණ චීවඛර 

පවාළසදිඛසසු ඛබොධිඅඞ් කුඛරසු පතමාඛනසු, සූරිඛය අත් ථ  උපගච් ෙන් ඛත 

මාරබල  විධමිත් වා, පඨමයාඛම පුබ් ඛබනිවාස  අනුස් සරිත් වා, මජ් ඣිමයාඛම 

දිබ් බචක් ඛු  විඛසොඛධත් වා, පච් චූසකාඛල සබ් බබුද් ධානමාචිණ් ඛණ 

පච් චයාකාඛර ඤාණ  ඔතාඛරත් වා, ආනාපානචතුත් ථජ් ඣාන  නිබ් බත් ඛතත් වා, 

තඛදව පාදක  කත් වා විපස් සන  වඩ් ඛඪත් වා, මග් ගපටිපාටියා අධිගඛතන 

චතුත් ථමග් ඛගන සබ් බකිඛලඛස ඛෙඛපත් වා සබ් බබුද් ධගුඛණ පටිවිජ් ඣි, 
ඉදමස ්ස පඤ් ඤාකිච් ච . එව  සමාධි පඤ් ඤ  න පාපුණාති. 

තත් ථ යථා හත් ඛථ උදක  පාතිය  උදක  න පාපුණාති, පාතිය  උදක  ඝඛට 

උදක  න පාපුණාති, ඝඛට උදක  ඛකොලම් ඛබ උදක  න පාපුණාති, ඛකොලම් ඛබ 

උදක  චාටිය  උදක  න පාපුණාති, චාටිය  උදක  මහාකුම් භිය  උදක  න 

පාපුණාති, මහාකුම් භිය  උදක  කුඛසොබ් ඛභ උදක  න පාපුණාති, කුඛසොබ් ඛභ 

උදක  කන් දඛර උදක  න පාපුණාති, කන් දඛර උදක  කුන් නදිය  උදක  න 

පාපුණාති, කුන් නදිය  උදක  පඤ් චමහානදිය  උදක  න පාපුණාති, 

පඤ ්චමහානදිය  උදක  චක් කවාළමහාසමුද් ඛද උදක  න පාපුණාති, 
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චක් කවාළමහාසමුද් ඛද උදක  සිඛනරුපාදඛක මහාසමුද් ඛද උදක  න පාපුණාති. 
පාතිය  උදක  උපනිධාය හත් ඛථ උදක  පරිත් ත …ඛප.… 
සිඛනරුපාදකමහාසමුද් ඛද උදක  උපනිධාය චක් කවාළමහාසමුද් ඛද උදක  
පරිත් ත . ඉති උපරූපරි උදක  බහුක  උපාදාය ඛහට් ඨා ඛහට් ඨා උදක  පරිත් ත  
ඛහොති. 

එවඛමව උපරි උපරි ගුඛණ උපාදාය ඛහට් ඨා ඛහට් ඨා සීල  අප් පමත් තක  

ඔරමත් තකන් ති ඛවදිතබ් බ . ඛතනාහ – ‘‘අප් පමත් තක  ඛෙො පඛනත , 

භික් ෙඛව, ඔරමත් තක  සීලමත් තක’’න් ති. 

යෙන පුථුජ්ජයනොති, එත් ථ – 

‘‘දුඛව පුථුජ් ජනා වුත් තා, බුද් ඛධනාදිච් චබන් ධුනා; 

අන් ඛධො පුථුජ් ජඛනො එඛකො, කලයාඛණඛකො පුථුජ් ජඛනො’’ති. 

තත් ථ යස් ස ෙන් ධධාතුආයතනාදීසු 

උග් ගහපරිපුච් ොසවනධාරණපච් චඛවක් ෙණානි නත් ථි, අය  අන් ධපුථුජ් ජඛනො. 

යස් ස තානි අත් ථි, ඛසො කලයාණපුථුජ් ජඛනො. දුවිඛධොපි පඛනස – 

‘‘පුථූන  ජනනාදීහි, කාරඛණහි පුථුජ් ජඛනො; 

පුථුජ් ජනන් ඛතොගධත් තා, පුථුවාය  ජඛනො ඉති’’. 

ඛසො හි පුථූන  නානප් පකාරාන  කිඛලසාදීන  ජනනාදීහි කාරඛණහි 

පුථුජ් ජඛනො. යථාහ – 

‘‘පුථු කිඛලඛස ජඛනන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු අවිහතසක් කායදිට් ඨිකාති 

පුථුජ් ජනා, පුථු සත් ථාරාන  මුඛුල් ඛලොකිකාති පුථුජ් ජනා, පුථු සබ් බගතීහි 

අවුට් ඨිතාති පුථුජ් ජනා, පුථු නානාභිසඞ් ොඛර අභිසඞ් ෙඛරොන් තීති පුථුජ් ජනා, පුථු 

නානාඔඛඝහි වුය් හන් ති, පුථු සන් තාඛපහි සන් තප් පන් ති, පුථු පරිළාඛහහි 

පරිඩය් හන් ති, පුථු පඤ් චසු කාමගුඛණසු රත් තා ගිද් ධා ගථිතා මුච් ඡිතා 

අජ් ඛඣොපන් නා ලග් ගා ලග් ගිතා පලිබුද් ධාති පුථුජ් ජනා, පුථු පඤ් චහි 
නීවරඛණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච් ෙන් නා පටිකුජ් ජිතාති 
පුථුජ් ජනා’’ති. පුථූන  ගණනපථමතීතාන  අරියධම් මපරම් මුොන  

නීචධම් මසමාචාරාන  ජනාන  අන් ඛතොගධත් තාපි පුථුජ් ජඛනො, පුථුවාය  
විසු ඛයව සඞ් ෙය  ගඛතො විස සට් ඛඨො සීලසුතාදිගුණයුත් ඛතහි අරිඛයහි 
ජඛනහීති පුථුජ් ජඛනොති. 
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තථාගතස්සාති අට් ඨහි කාරඛණහි භගවා තථාගඛතො. තථා ආගඛතොති 

තථාගඛතො, තථා ගඛතොති තථාගඛතො, තථලක් ෙණ  ආගඛතොති තථාගඛතො, 

තථධම් ඛම යාථාවඛතො අභිසම් බුද් ඛධොති තථාගඛතො, තථදස ්සිතාය තථාගඛතො, 

තථවාදිතාය තථාගඛතො, තථාකාරිතාය තථාගඛතො, අභිභවනට් ඛඨන 
තථාගඛතොති. 

කථ  භගවා තථා ආගයතොති තථාගයතො? යථා සබ් බඛලොකහිතාය 

උස් සුක් කමාපන් නා පුරිමකා සම් මාසම් බුද් ධා ආගතා, යථා විපස් සී භගවා 

ආගඛතො, යථා සිඛී භගවා, යථා ඛවස් සභූ භගවා, යථා කකුසන් ඛධො භගවා, යථා 

ඛකොණාගමඛනො භගවා, යථා කස ්සඛපො භගවා ආගඛතො. කි  වුත් ත  ඛහොති? 

ඛයන අභිනීහාඛරන එඛත භගවන් ඛතො ආගතා, ඛතඛනව අම් හාකම් පි භගවා 
ආගඛතො. අථ වා යථා විපස් සී භගවා…ඛප.… යථා කස් සඛපො භගවා දානපාරමි  

පූඛරත් වා, 
සීලඛනක් ෙම් මපඤ ්ඤාවීරියෙන් තිසච් චඅධිට් ඨානඛමත් තාඋඛපක් ොපාරමි  

පූඛරත් වා, ඉමා දස පාරමිඛයො, දස උපපාරමිඛයො, දස පරමත් ථපාරමිඛයොති 

සමති සපාරමිඛයො පූඛරත් වා අඞ් ගපරිච් චාග , 
නයනධනරජ් ජපුත් තදාරපරිච් චාගන් ති ඉඛම පඤ් ච මහාපරිච් චාඛග පරිච් චජිත් වා 
පුබ් බඛයොගපුබ් බචරියධම් මක් ොනඤාතත් ථචරියාදඛයො පූඛරත් වා බුද් ධිචරියාය 

ඛකොටි  පත් වා ආගඛතො; තථා අම් හාකම් පි භගවා ආගඛතො. අථ වා යථා විපස් සී 

භගවා…ඛප.… කස් සඛපො භගවා චත් තාඛරො සතිපට් ඨාඛන, චත් තාඛරො 

සම් මප් පධාඛන, චත් තාඛරො ඉද් ධිපාඛද, පඤ් චින් ද්රියානි, පඤ ්ච බලානි, සත් ත 

ඛබොජ් ඣඞ් ඛග, අරිය  අට් ඨඞ් ගික  මග් ග  භාඛවත් වා බ්රූඛහත් වා ආගඛතො, තථා 
අම් හාකම් පි භගවා ආගඛතො. එව  තථා ආගඛතොති තථාගඛතො. 

‘‘යඛථව ඛලොකම් හි විපස් සිආදඛයො, 

සබ් බඤ ්ඤුභාව  මුනඛයො ඉධාගතා; 

තථා අය  සකයමුනීපි ආගඛතො, 
තථාගඛතො වුච් චති ඛතන චක් ඛුමා’’ති. 

එව  තථා ආගඛතොති තථාගඛතො. 

කථ  තථා ගයතොති තථාගයතො? යථා සම් පතිජාඛතො විපස් සී භගවා 
ගඛතො…ඛප.… කස ්සඛපො භගවා ගඛතො. 

කථඤ ්ච ඛසො භගවා ගඛතො? ඛසො හි සම් පති ජාඛතොව සඛමහි පාඛදහි 
පථවිය  පතිට් ඨාය උත් තරාභිමුඛෙො සත් තපදවීතිහාඛරන ගඛතො. යථාහ – 

‘‘සම් පතිජාඛතො ඛෙො, ආනන් ද, ඛබොධිසත් ඛතො සඛමහි පාඛදහි පතිට් ඨහිත් වා 
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උත් තරාභිමුඛෙො සත් තපදවීතිහාඛරන ගච් ෙති, ඛසතම් හි ෙත් ඛත 

අනුධාරියමාඛන සබ් බා ච දිසා අනුවිඛලොඛකති, ආසභි  වාච  භාසති – 

‘අග් ඛගොහමස් මි ඛලොකස් ස, ඛජට් ඛඨොහමස් මි ඛලොකස් ස, ඛසට් ඛඨොහමස් මි 

ඛලොකස ්ස, අයමන් තිමා ජාති, නත් ථිදානි පුනබ් භඛවො’ති’’ (දී. නි. 2.31). 

තඤ ්චස ්ස ගමන  තථ  අඛහොසි? අවිතථ  අඛනඛකස  විඛසසාධිගමාන  
පුබ් බනිමිත් තභාඛවන. යඤ් හි ඛසො සම් පතිජාඛතොව සඛමහි පාඛදහි පතිට් ඨහි. 
ඉදමස ්ස චතුරිද් ධිපාදපටිලාභස් ස පුබ් බනිමිත් ත . 

උත් තරාභිමුෙභාඛවො පන සබ් බඛලොකුත් තරභාවස ්ස පුබ් බනිමිත් ත . 

සත් තපදවීතිහාඛරො, සත් තඛබොජ් ඣඞ් ගරතනපටිලාභස් ස. 

‘‘සුවණ් ණදණ් ඩා වීතිපතන් ති චාමරා’’ති, එත් ථ වුත් තචාමරුක් ඛෙඛපො පන 
සබ් බතිත් ථියනිම් මද් දනස ්ස. 

ඛසතච් ෙත් තධාරණ , අරහත් තවිමුත් තිවරවිමලඛසතච් ෙත් තපටිලාභස් ස. 

සත් තමපදූපරි ඨත් වා සබ් බදිසානුවිඛලොකන , 
සබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස් ස. 

ආසභිවාචාභාසන  අප් පටිවත් තියවරධම් මචක් කප් පවත් තනස් ස 

පුබ් බනිමිත් ත . 

තථා අය  භගවාපි ගඛතො, තඤ් චස් ස ගමන  තථ  අඛහොසි, අවිතථ , 
ඛතස ඛයව විඛසසාධිගමාන  පුබ් බනිමිත් තභාඛවන. 

ඛතනාහු ඛපොරාණා – 

‘‘මුහුත් තජාඛතොව ගවම් පතී යථා, 

සඛමහි පාඛදහි ඵුසී වසුන් ධර ; 

ඛසො වික් කමී සත් ත පදානි ඛගොතඛමො, 
ඛසතඤ් ච ෙත් ත  අනුධාරයු  මරූ. 

ගන් ත් වාන ඛසො සත් ත පදානි ඛගොතඛමො, 

දිසා විඛලොඛකසි සමා සමන් තඛතො; 

අට් ඨඞ් ගුඛපත  ගිරමබ් භුදීරයි, 
සීඛහො යථා පබ් බතමුද් ධනිට් ඨිඛතො’’ති. 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

56 

පටුන 

එව  තථා ගඛතොති තථාගඛතො. 

අථ වා යථා විපස් සී භගවා…ඛප.… යථා කස් සඛපො භගවා, අයම් පි භගවා 

තඛථව ඛනක් ෙම් ඛමන කාමච් ෙන් ද  පහාය ගඛතො, අබයාපාඛදන බයාපාද , 

ආඛලොකසඤ් ඤාය ථිනමිද් ධ , අවික් ඛෙඛපන උද් ධච් චකුක් කුච් ච , 

ධම් මවවත් ථාඛනන විචිකිච් ෙ  පහාය ඤාඛණන අවිජ් ජ  පදාඛලත් වා, 

පාඛමොජ් ඛජන අරති  විඛනොඛදත් වා, පඨමජ් ඣාඛනන නීවරණකවාට  

උග් ඝාඛටත් වා, දුතියජ් ඣාඛනන විතක් කවිචාර  වූපසඛමත් වා, 

තතියජ් ඣාඛනන පීති  විරාඛජත් වා, චතුත් ථජ් ඣාඛනන සුෙදුක් ෙ  පහාය, 
ආකාසානඤ් චායතනසමාපත් තියා 

රූපසඤ් ඤාපටිඝසඤ් ඤානානත් තසඤ් ඤාඛයො සමතික් කමිත් වා, 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනසමාපත් තියා ආකාසානඤ් චායතනසඤ් ඤ , 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනසමාපත් තියා විඤ් ඤාණඤ් චායතනසඤ් ඤ , 
ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් තියා ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනසඤ් ඤ  
සමතික් කමිත් වා ගඛතො. 

අනිච් චානුපස ්සනාය නිච් චසඤ් ඤ  පහාය, දුක් ොනුපස් සනාය සුෙසඤ් ඤ , 

අනත් තානුපස් සනාය අත් තසඤ් ඤ , නිබ් බිදානුපස් සනාය නන් දි , 

විරාගානුපස් සනාය රාග , නිඛරොධානුපස් සනාය සමුදය , 

පටිනිස ්සග් ගානුපස් සනාය ආදාන , ෙයානුපස් සනාය ඝනසඤ් ඤ , 

වයානුපස ්සනාය ආයූහන , විපරිණාමානුපස් සනාය ධුවසඤ් ඤ , 

අනිමිත් තානුපස් සනාය නිමිත් ත , අප් පණිහිතානුපස් සනාය පණිධි , 

සුඤ ්ඤතානුපස් සනාය අභිනිඛවස , අධිපඤ ්ඤාධම් මවිපස් සනාය 

සාරාදානාභිනිඛවස , යථාභූතඤාණදස් සඛනන සම් ඛමොහාභිනිඛවස , 

ආදීනවානුපස් සනාය ආලයාභිනිඛවස , පටිසඞ් ොනුපස් සනාය අප් පටිසඞ් ෙ , 

විවට් ටානුපස් සනාය ස ඛයොගාභිනිඛවස , ඛසොතාපත් තිමග් ඛගන දිට් ඛඨකට් ඛඨ 

කිඛලඛස භඤ් ජිත් වා, සකදාගාමිමග් ඛගන ඔළාරිඛක කිඛලඛස පහාය, 

අනාගාමිමග් ඛගන අණුසහගඛත කිඛලඛස සමුග් ඝාඛටත් වා, අරහත් තමග් ඛගන 
සබ් බකිඛලඛස සමුච් ඡින් දිත් වා ගඛතො. එවම් පි තථා ගඛතොති තථාගඛතො. 

කථ  තථලක්ඛණං ආගයතොති තථාගයතො?පථවීධාතුයා 
කක් ෙළත් තලක් ෙණ  තථ  අවිතථ . ආඛපොධාතුයා පග් ඝරණලක් ෙණ . 
ඛතඛජොධාතුයා උණ් හත් තලක් ෙණ . වාඛයොධාතුයා විත් ථම් භනලක් ෙණ . 
ආකාසධාතුයා අසම් ඵුට් ඨලක් ෙණ . විඤ ්ඤාණධාතුයා විජානනලක් ෙණ . 
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රූපස් ස රුප් පනලක් ෙණ . ඛවදනාය ඛවදයිතලක් ෙණ . සඤ් ඤාය 
සඤ ්ජානනලක් ෙණ . සඞ් ොරාන  අභිසඞ් ෙරණලක් ෙණ . විඤ ්ඤාණස් ස 
විජානනලක් ෙණ . 

විතක් කස ්ස අභිනිඛරොපනලක් ෙණ . විචාරස් ස අනුමජ් ජනලක් ෙණ  පීතියා 
ඵරණලක් ෙණ . සුෙස් ස සාතලක් ෙණ . චිත් ඛතකග් ගතාය අවික් ඛෙපලක් ෙණ . 
ඵස් සස ්ස ඵුසනලක් ෙණ . 

සද් ධින් ද්රියස ්ස අධිඛමොක් ෙලක් ෙණ . වීරියින් ද්රියස් ස පග් ගහලක් ෙණ . 
සතින් ද්රියස ්ස උපට් ඨානලක් ෙණ . සමාධින් ද්රියස ්ස අවික් ඛෙපලක් ෙණ . 
පඤ ්ඤින් ද්රියස ්ස පජානනලක් ෙණ . 

සද් ධාබලස් ස අස් සද් ධිඛය අකම් පියලක් ෙණ . වීරියබලස් ස ඛකොසජ් ඛජ, 

සතිබලස් ස මුට් ඨස් සච් ඛච. සමාධිබලස් ස උද් ධච් ඛච, පඤ ්ඤාබලස් ස අවිජ් ජාය 
අකම් පියලක් ෙණ . 

සතිසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස ්ස උපට් ඨානලක් ෙණ . ධම් මවිචයසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස ්ස 
පවිචයලක් ෙණ . වීරියසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස ්ස පග් ගහලක් ෙණ . 
පීතිසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස් ස ඵරණලක් ෙණ . පස් සද් ධිසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස් ස 
වූපසමලක් ෙණ . සමාධිසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස ්ස අවික් ඛෙපලක් ෙණ . 
උඛපක් ොසම් ඛබොජ් ඣඞ් ගස ්ස පටිසඞ් ොනලක් ෙණ . 

සම් මාදිට් ඨියා දස් සනලක් ෙණ . සම් මාසඞ් කප් පස ්ස අභිනිඛරොපනලක් ෙණ . 
සම් මාවාචාය පරිග් ගහලක් ෙණ . සම් මාකම් මන් තස ්ස සමුට් ඨානලක් ෙණ . 
සම් මාආජීවස ්ස ඛවොදානලක් ෙණ . සම් මාවායාමස් ස පග් ගහලක් ෙණ . 
සම් මාසතියා උපට් ඨානලක් ෙණ . සම් මාසමාධිස් ස අවික් ඛෙපලක් ෙණ . 

අවිජ් ජාය අඤ් ඤාණලක් ෙණ . සඞ් ොරාන  ඛචතනාලක් ෙණ . 
විඤ ්ඤාණස ්ස විජානනලක් ෙණ . නාමස් ස නමනලක් ෙණ . රූපස් ස 
රුප් පනලක් ෙණ . සළායතනස් ස ආයතනලක් ෙණ . ඵස් සස ්ස ඵුසනලක් ෙණ . 
ඛවදනාය ඛවදයිතලක් ෙණ . තණ් හාය ඛහතුලක් ෙණ . උපාදානස් ස 
ගහණලක් ෙණ . භවස් ස ආයූහනලක් ෙණ . ජාතියා නිබ් බත් තිලක් ෙණ . ජරාය 
ජීරණලක් ෙණ . මරණස් ස චතිලක් ෙණ . 

ධාතූන  සුඤ් ඤතාලක් ෙණ . ආයතනාන  ආයතනලක් ෙණ . 
සතිපට් ඨානාන  උපට් ඨානලක් ෙණ . සම් මප් පධානාන  පදහනලක් ෙණ . 
ඉද් ධිපාදාන  ඉජ් ඣනලක් ෙණ . ඉන් ද්රියාන  අධිපතිලක් ෙණ . බලාන  
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අකම් පියලක් ෙණ . ඛබොජ් ඣඞ් ගාන  නියයානලක් ෙණ . මග් ගස ්ස 
ඛහතුලක් ෙණ . 

සච් චාන  තථලක් ෙණ . සමථස ්ස අවික් ඛෙපලක් ෙණ . විපස් සනාය 
අනුපස ්සනාලක් ෙණ . සමථවිපස් සනාන  එකරසලක් ෙණ . යුගනද් ධාන  
අනතිවත් තනලක් ෙණ . 

සීලවිසුද් ධියා ස වරලක් ෙණ . චිත් තවිසුද් ධියා අවික් ඛෙපලක් ෙණ . 
දිට් ඨිවිසුද් ධියා දස ්සනලක් ෙණ . 

ෙඛය ඤාණස් ස සමුච් ඛෙදනලක් ෙණ . අනුප් පාඛද ඤාණස් ස 

පස් සද් ධිලක් ෙණ . 

ෙන් දස ්ස මූලලක් ෙණ . මනසිකාරස් ස සමුට් ඨාපනලක් ෙණ . ඵස් සස් ස 
සඛමොධානලක් ෙණ . ඛවදනාය සඛමොසරණලක් ෙණ . සමාධිස් ස 
පමුෙලක් ෙණ . සතියා ආධිපඛතයයලක් ෙණ . පඤ් ඤාය තතුත් තරියලක් ෙණ . 
විමුත් තියා සාරලක් ෙණ … අමඛතොගධස් ස නිබ් බානස ්ස පරිඛයොසානලක් ෙණ  
තථ  අවිතථ . එව  තථලක් ෙණ  ඤාණගතියා ආගඛතො අවිරජ් ඣිත් වා පත් ඛතො 
අනුප් පත් ඛතොති තථාගඛතො. එව  තථලක් ෙණ  ආගඛතොති තථාගඛතො. 

කථ  තථධම්යමොථාවයතොඅභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො? තථධම් මා නාම 

චත් තාරි අරියසච් චානි. යථාහ – ‘‘චත් තාරිමානි, භික් ෙඛව, තථානි අවිතථානි 

අනඤ් ඤථානි. කතමානි චත් තාරි? ‘ඉද  දුක් ෙ’න් ති භික් ෙඛව, තථඛමත  

අවිතථඛමත  අනඤ් ඤථඛමත’’න් ති (ස . නි. 5.1090) විත් ථාඛරො. තානි ච 

භගවා අභිසම් බුද් ඛධො, තස් මා තථාන  ධම් මාන  අභිසම් බුද් ධත් තා තථාගඛතොති 
වුච් චති. අභිසම් බුද් ධත් ඛථො ඛහත් ථ ගතසද් ඛදො. 

අපි ච ජරාමරණස් ස ජාතිපච් චයසම් භූතසමුදාගතට් ඛඨො තඛථො අවිතඛථො 

අනඤ් ඤඛථො…ඛප.…, සඞ් ොරාන  අවිජ් ජාපච් චයසම් භූතසමුදාගතට් ඛඨො 

තඛථො අවිතඛථො අනඤ් ඤඛථො…ඛප.…, තථා අවිජ් ජාය සඞ් ොරාන  

පච් චයට් ඛඨො, සඞ් ොරාන  විඤ් ඤාණස් ස පච් චයට් ඛඨො…ඛප.…, ජාතියා 
ජරාමරණස් ස පච් චයට් ඛඨො තඛථො අවිතඛථො අනඤ් ඤඛථො. ත  සබ් බ  භගවා 

අභිසම් බුද් ඛධො, තස් මාපි තථාන  ධම් මාන  අභිසම් බුද් ධත් තා තථාගඛතොති 
වුච් චති. එව  තථධම් ඛම යාථාවඛතො අභිසම් බුද් ඛධොති තථාගඛතො. 

කථ  තථදස්සිතාෙ තථාගයතො? භගවා ය  සඛදවඛක ඛලොඛක…ඛප.…, 
සඛදවමනුස ්සාය පජාය අපරිමාණාසු ඛලොකධාතූසු අපරිමාණාන  සත් තාන  

චක් ඛුද් වාඛර ආපාථමාගච් ෙන් ත  රූපාරම් මණ  නාම අත් ථි, ත  සබ් බාකාරඛතො 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

59 

පටුන 

ජානාති පස් සති. එව  ජානතා පස් සතා ච, ඛතන ත  ඉට් ඨානිට් ඨාදිවඛසන වා 
දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාඛතසු ලබ් භමානකපදවඛසන වා. ‘‘කතම  ත  රූප  

රූපායතන ? ය  රූප  චතුන් න  මහාභූතාන  උපාදාය වණ් ණනිභා සනිදස් සන  

සප් පටිඝ  නීල  පීතක’’න් තිආදිනා (ධ. ස. 616) නඛයන අඛනඛකහි නාඛමහි 

ඛතරසහි වාඛරහි ද් ඛවපඤ් ඤාසාය නඛයහි විභජ් ජමාන  තථඛමව ඛහොති, 
විතථ  නත් ථි. එස නඛයො ඛසොතද් වාරාදීසුපි ආපාථ  ආගච් ෙන් ඛතසු සද් දාදීසු. 

වුත් තඤ ්ඛචත  භගවතා – ‘‘ය  භික් ෙඛව, සඛදවකස ්ස ඛලොකස් ස…ඛප.… 
සඛදවමනුස ්සාය පජාය දිට් ඨ  සුත  මුත  විඤ් ඤාත  පත් ත  පරිඛයසිත  

අනුවිචරිත  මනසා, තමහ  ජානාමි. තමහ  අබ් භඤ් ඤාසි , ත  තථාගතස් ස 

විදිත , ත  තථාගඛතො න උපට් ඨාසී’’ති (අ. නි. 4.24). එව  තථදස ්සිතාය 
තථාගඛතො. තත් ථ තථදස් සී අත් ඛථ තථාගඛතොති පදසම් භඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. 

කථ  තථවාදිතාෙ තථාගයතො? ය  රත් ති  භගවා ඛබොධිමණ් ඛඩ 
අපරාජිතපල් ලඞ් ඛක නිසින් ඛනො තිණ් ණ  මාරාන  මත් ථක  මද් දිත් වා 

අනුත් තර  සම් මාසම් ඛබොධි  අභිසම් බුද් ඛධො, යඤ් ච රත් ති  

යමකසාලානමන් තඛර අනුපාදිඛසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායි, 
එත් ථන් තඛර පඤ් චචත් තාලීසවස් සපරිමාඛණ කාඛල පඨමඛබොධියාපි 

මජ් ඣිමඛබොධියාපි පච් ඡිමඛබොධියාපි ය  භගවතා භාසිත  – සුත් ත , 

ඛගයය …ඛප.… ඛවදල් ල , ත  සබ් බ  අත් ථඛතො ච බයඤ් ජනඛතො ච 

අනුපවජ් ජ , අනූනමනධික , සබ් බාකාරපරිපුණ් ණ , රාගමදනිම් මදන , 

ඛදොසඛමොහමදනිම් මදන . නත් ථි තත් ථ වාලග් ගමත් තම් පි අවක් ෙලිත , සබ් බ  

ත  එකමුද් දිකාය ලඤ් ඡිත  විය, එකනා යා මිත  විය, එකතුලාය තුලිත  විය ච, 

තථඛමව ඛහොති අවිතථ  අනඤ් ඤථ . ඛතනාහ – ‘‘යඤ් ච, චන් ද, රත් ති  

තථාගඛතො අනුත් තර  සම් මාසම් ඛබොධි  අභිසම් බුජ් ඣති, යඤ් ච රත් ති  

අනුපාදිඛසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායති, ය  එතස ්මි  අන් තඛර භාසති 

ලපති නිද් දිසති, සබ් බ  ත  තඛථව ඛහොති, ඛනො අඤ් ඤථා. තස් මා 

‘තථාගඛතො’ති වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). ගදත් ඛථො ඛහත් ථ ගතසද් ඛදො. එව  
තථවාදිතාය තථාගඛතො. 

අපි ච ආගදන  ආගඛදො, වචනන් ති අත් ඛථො. තඛයො අවිපරීඛතො ආගඛදො 

අස් සාති, ද-කාරස් ස ත-කාර  කත් වා තථාගඛතොති එවඛමතස් මි  අත් ඛථ පදසිද් ධි 
ඛවදිතබ් බා. 

කථ  තථාකාරිතාෙතථාගයතො? භගවඛතො හි වාචාය කාඛයො අනුඛලොඛමති, 

කායස ්සපි වාචා, තස් මා යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී ච ඛහොති. 

එව භූතස් ස චස් ස යථාවාචා, කාඛයොපි තථා ගඛතො පවත් ඛතොති අත් ඛථො. යථා ච 
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කාඛයො, වාචාපි තථා ගතා පවත් තාති තථාගඛතො. ඛතඛනවාහ – ‘‘යථාවාදී, 

භික් ෙඛව, තථාගඛතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී තථාකාරී 

යථාකාරී තථාවාදී. තස් මා ‘තථාගඛතො’ති වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). එව  
තථාකාරිතාය තථාගඛතො. 

කථ  අභිභවනට්යඨනතථාගයතො? උපරි භවග් ග  ඛහට් ඨා අවීචි  පරියන් ත  
කත් වා තිරිය  අපරිමාණාසු ඛලොකධාතූසු සබ් බසත් ඛත අභිභවති සීඛලනපි 

සමාධිනාපි පඤ් ඤායපි විමුත් තියාපි, විමුත් තිඤාණදස් සඛනනපි න තස් ස තුලා 

වා පමාණ  වා අත් ථි; අතුඛලො අප් පඛමඛයයො අනුත් තඛරො රාජාතිරාජා 
ඛදවඛදඛවො සක් කාන  අතිසක් ඛකො බ්රහ් මාන  අතිබ්රහ් මා. ඛතනාහ – 

‘‘සඛදවඛක, භික් ෙඛව, ඛලොඛක…ඛප.… සඛදවමනුස ්සාය පජාය තථාගඛතො 

අභිභූ අනභිභූඛතො අඤ ්ඤදත් ථුදඛසො වසවත් තී, තස් මා ‘තථාගඛතො’ති 
වුච් චතී’’ති. 

තඛත්රව  පදසිද් ධි ඛවදිතබ් බා. අගඛදො විය අගඛදො. ඛකො පඛනස? 
ඛදසනාවිලාසමඛයො ඛචව පුඤ් ඤුස ්සඛයො ච. ඛතන ඛහස මහානුභාඛවො 
භිසක් ඛකො දිබ් බාගඛදන සප් ඛප විය සබ් බපරප් පවාදිඛනො සඛදවකඤ් ච ඛලොක  
අභිභවති. ඉති සබ් බාඛලොකාභිභවඛන තඛථො අවිපරීඛතො ඛදසනාවිලාසමඛයො 
ඛචව පුඤ් ඤුස ්සඛයො ච අගඛදො අස් සාති. ද-කාරස් ස ත-කාර  කත් වා 
තථාගඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. එව  අභිභවනට් ඛඨන තථාගඛතො. 

අපි ච තථාය ගඛතොතිපි තථාගඛතො, තථ  ගඛතොතිපි තථාගඛතො. ගයතොති 

අවගඛතො, අතීඛතො පත් ඛතො පටිපන් ඛනොති අත් ඛථො. 

තත් ථ සකලඛලොක  තීරණපරිඤ් ඤාය තථාය ගඛතො අවගඛතොති 
තථාගඛතො. ඛලොකසමුදය  පහානපරිඤ් ඤාය තථාය ගඛතො අතීඛතොති 
තථාගඛතො. ඛලොකනිඛරොධ  සච් ඡිකිරියාය තථාය ගඛතො පත් ඛතොති තථාගඛතො. 
ඛලොකනිඛරොධගාමිනි  පටිපද  තථ  ගඛතො පටිපන් ඛනොති තථාගඛතො. ඛතන 
වුත් ත  භගවතා – 

‘‘ඛලොඛකො, භික් ෙඛව, තථාගඛතන අභිසම් බුද් ඛධො, ඛලොකස ්මා 

තථාගඛතො විස යුත් ඛතො. ඛලොකසමුදඛයො, භික් ෙඛව, තථාගඛතන 

අභිසම් බුද් ඛධො, ඛලොකසමුදඛයො තථාගතස් ස පහීඛනො. ඛලොකනිඛරොඛධො, 

භික් ෙඛව, තථාගඛතන අභිසම් බුද් ඛධො, ඛලොකනිඛරොඛධො තථාගතස් ස 

සච් ඡිකඛතො. ඛලොකනිඛරොධගාමිනී පටිපදා, භික් ෙඛව, තථාගඛතන 

අභිසම් බුද් ධා, ඛලොකනිඛරොධගාමිනී පටිපදා තථාගතස් ස භාවිතා. ය  
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භික් ෙඛව, සඛදවකස් ස ඛලොකස ්ස…ඛප.… සබ් බ  ත  තථාගඛතන 

අභිසම් බුද් ධ . තස් මා, තථාගඛතොති වුච් චතී’’ති (අ. නි. 4.23). 

තස් සපි එව  අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. ඉදම් පි ච තථාගතස් ස 
තථාගතභාවදීපඛන මුෙමත් තඛමව. සබ් බාකාඛරන පන තථාගඛතොව 
තථාගතස ්ස තථාගතභාව  වණ් ඛණයය. 

කතමේච තං භික්ඛයවති ඛයන අප් පමත් තඛකන ඔරමත් තඛකන 

සීලමත් තඛකන පුථුජ් ජඛනො තථාගතස් ස වණ් ණ  වදමාඛනො වඛදයය, ත  

කතමන් ති පුච් ෙති? තත් ථ පුච් ො නාම අදිට් ඨඛජොතනා පුච් ො, දිට් ඨස සන් දනා 

පුච් ො, විමතිච් ඛෙදනා පුච් ො, අනුමතිපුච් ො, කඛථතුකමයතා පුච් ොති පඤ් චවිධා 
ඛහොති. 

තත් ථ කතමා අදිට්ඨයජොතනාපුච්ො? පකතියා ලක් ෙණ  අඤ් ඤාත  ඛහොති, 

අදිට් ඨ  අතුලිත  අතීරිත  අවිභූත  අවිභාවිත , තස් ස ඤාණාය දස් සනාය 

තුලනාය තීරණාය විභාවනාය පඤ් හ  පුච් ෙති, අය  අදිට් ඨඛජොතනා පුච් ො. 

කතමා දිට්ඨසංසන්දනා පුච්ො? පකතියා ලක් ෙණ  ඤාත  ඛහොති, දිට් ඨ  

තුලිත  තීරිත  විභූත  විභාවිත , තස් ස අඤ් ඛඤහි පණ් ඩිඛතහි සද් ධි  

ස සන් දනත් ථාය පඤ් හ  පුච් ෙති, අය  දිට් ඨස සන් දනා පුච් ො. 

කතමා විමතිච්යෙදනා පුච්ො? පකතියා ස සයපක් ෙන් ඛදො ඛහොති, 

විමතිපක් ෙන් ඛදො, ද් ඛවළ් හකජාඛතො, ‘‘එව  නු ඛෙො, න නු ඛෙො, කින් නු ඛෙො, 
කථ  නු ඛෙො’’ති. ඛසො විමතිච් ඛෙදනත් ථාය පඤ් හ  පුච් ෙති. අය  විමතිච් ඛෙදනා 
පුච් ො. 

කතමා අනුමතිපුච්ො? භගවා භික් ඛූන  අනුමතියා පඤ් හ  පුච් ෙති – ‘‘ත  කි  

මඤ ්ඤථ, භික් ෙඛව, රූප  නිච් ච  වා අනිච් ච  වා’’ති. අනිච් ච , භන් ඛත. ය  

පනානිච් ච , දුක් ෙ  වා ත  සුෙ  වාති? දුක් ෙ  භන් ඛතති (මහාව. 21) සබ් බ  

වත් තබ් බ , අය  අනුමතිපුච් ො. 

කතමා කයථතුකමයතාපුච්ො? භගවා භික් ඛූන  කඛථතුකමයතාය පඤ් හ  

පුච් ෙති. චත් තාඛරොඛම, භික් ෙඛව, සතිපට් ඨානා. කතඛම චත් තාඛරො?…ඛප.… 

අට් ඨිඛම භික් ෙඛව මග් ගඞ් ගා. කතඛම අට් ඨාති, අය  කඛථතුකමයතා පුච් ො. 

ඉති ඉමාසු පඤ් චසු පුච් ොසු අදිට් ඨස් ස තාව කස් සචි ධම් මස් ස අභාවඛතො 
තථාගතස ්ස අදිට් ඨඛජොතනා පුච් ො නත් ථි. ‘‘ඉද  නාම අඤ ්ඛඤහි පණ් ඩිඛතහි 
සමණබ්රාහ් මඛණහි සද් ධි  ස සන් දිත් වා ඛදඛසස් සාමී’’ති සමන් නාහාරස ්ඛසව 
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අනුප් පජ් ජනඛතො දිට් ඨස සන් දනා පුච් ොපි නත් ථි. යස් මා පන බුද් ධාන  

එකධම් ඛමපි ආසප් පනා පරිසප් පනා නත් ථි, ඛබොධිමණ් ඛඩඛයව සබ් බා කඞ් ො 

ඡින් නා; තස් මා විමතිච් ඛෙදනා පුච් ොපි නත් ථිඛයව. අවඛසසා පන ද් ඛව පුච් ො 

බුද් ධාන  අත් ථි, තාසු අය  කඛථතුකමයතා පුච් ො නාම. 

8. ඉදානි ත  කඛථතුකමයතාය පුච් ොය පුච් ඡිතමත් ථ  කඛථතු  

‘‘පාණාතිපාත  පහායා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ පාණස් ස අතිපාඛතො පාණාතිපාඛතො, පාණවඛධො, පාණඝාඛතොති 

වුත් ත  ඛහොති. පායණොති ඛචත් ථ ඛවොහාරඛතො සත් ඛතො, පරමත් ථඛතො 

ජීවිතින් ද්රිය , තස් මි  පන පාඛණ පාණසඤ් ඤිඛනො 
ජීවිතින් ද්රියුපච් ඛෙදකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා කායවචීද් වාරාන  
අඤ ්ඤතරද් වාරප් පවත් තා වධකඛචතනා පාණාතිපාඛතො. ඛසො ගුණවිරහිඛතසු 

තිරච් ොනගතාදීසු පාඛණසු ඛුද් දඛක පාඛණ අප් පසාවජ් ඛජො, මහාසරීඛර 

මහාසාවජ් ඛජො, කස ්මා? පඛයොගමහන් තතාය. පඛයොගසමත් ඛතපි 
වත් ථුමහන් තතාය. ගුණවන් ඛතසු මනුස් සාදීසු අප් පගුඛණ පාඛණ 

අප් පසාවජ් ඛජො, මහාගුඛණ මහාසාවජ් ඛජො. සරීරගුණාන  පන සමභාඛව සති 

කිඛලසාන  උපක් කමානඤ් ච මුදුතාය අප් පසාවජ් ඛජො, තිබ් බතාය 
මහාසාවජ් ඛජොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

තස් ස පඤ ්ච සම් භාරා ඛහොන් ති – පාඛණො, පාණසඤ් ඤිතා, වධකචිත් ත , 

උපක් කඛමො, ඛතන මරණන් ති. ෙ පඛයොගා – සාහත් ථිඛකො, ආණත් තිඛකො, 

නිස ්සග් ගිඛයො, ථාවඛරො, විජ් ජාමඛයො, ඉද් ධිමඛයොති. ඉමස් මි  පනත් ඛථ 

විත් ථාරියමාඛන අතිවිය පපඤ් ඛචො ඛහොති, තස් මා ත  න විත් ථාරයාම, 
අඤ ්ඤඤ ්ච එවරූප . අත් ථිඛකහි පන සමන් තපාසාදික  විනයට් ඨකථ  
ඔඛලොඛකත් වා ගඛහතබ් බ . 

පහාොති ඉම  පාණාතිපාතඛචතනාසඞ් ොත  දුස් සීලය  පජහිත් වා. 

පටිවිරයතොති පහීනකාලඛතො පට් ඨාය තඛතො දුස් සීලයඛතො ඔරඛතො විරඛතොව. 
නත් ථි තස් ස වීතික් කමිස ්සාමීති චක් ඛුඛසොතවිඤ් ඛඤයයා ධම් මා පඛගව 
කායිකාති ඉමිනාව නඛයන අඤ් ඛඤසුපි එවරූඛපසු පඛදසු අත් ඛථො 
ඛවදිතබ් ඛබො. 

සමයණොති භගවා සමිතපාපතාය ලද් ධඛවොහාඛරො. යගොතයමොති 

ඛගොත් තවඛසන. න ඛකවලඤ් ච භගවාඛයව පාණාතිපාතා පටිවිරඛතො, 

භික් ඛුසඞ් ඛඝොපි පටිවිරඛතො, ඛදසනා පන ආදිඛතො පට් ඨාය එව  ආගතා, අත් ථ  
පන දීඛපන් ඛතන භික් ඛුසඞ් ඝවඛසනාපි දීඛපතු  වට් ටති. 
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පටුන 

නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථොති පරූපඝාතත් ථාය දණ් ඩ  වා සත් ථ  වා 
ආදාය අවත් තනඛතො නික් ඛිත් තදණ් ඛඩො ඛචව නික් ඛිත් තසත් ඛථො චාති අත් ඛථො. 
එත් ථ ච ඨඛපත් වා දණ් ඩ  සබ් බම් පි අවඛසස  උපකරණ  සත් තාන  
විඛහඨනභාවඛතො සත් ථන් ති ඛවදිතබ් බ . ය  පන භික් ඛූ කත් තරදණ් ඩ  වා 

දන් තකට් ඨ  වා වාසි  පිප් ඵලික  වා ගඛහත් වා විචරන් ති, න ත  
පරූපඝාතත් ථාය. තස් මා නිහිතදණ් ඛඩො නිහිතසත් ඛථො ත් ඛවව සඞ් ෙය  ගච් ෙති. 

ලජ්ජීති පාපජිගුච් ෙනලක් ෙණාය ලජ් ජාය සමන් නාගඛතො. දොපන්යනොති 

දය  ඛමත් තචිත් තත  ආපන් ඛනො. සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීති; සබ් ඛබ 
පාණභූඛත හිඛතන අනුකම් පඛකො. තාය දයාපන් නතාය සබ් ඛබස  පාණභූතාන  

හිතචිත් තඛකොති අත් ඛථො. විහරතීති ඉරියති යඛපති යාඛපති පාඛලති. ඉතිවාහි, 

භික්ඛයවති එව  වා භික් ෙඛව. වා සද් ඛදො උපරි ‘‘අදින් නාදාන  පහායා’’තිආදීනි 

අඛපක් ඛිත් වා විකප් පත් ඛථො වුත් ඛතො, එව  සබ් බත් ථ පුරිම  වා පච් ඡිම  වා 
අඛපක් ඛිත් වා විකප් පභාඛවො ඛවදිතබ් ඛබො. 

අය  පඛනත් ථ සඞ් ඛෙඛපො – භික් ෙඛව, පුථුජ් ජඛනො තථාගතස් ස වණ් ණ  

වදමාඛනො එව  වඛදයය – ‘‘සමඛණො ඛගොතඛමො පාණ  න හනති, න ඝාඛතති, 

න තත් ථ සමනුඤ් ඛඤො ඛහොති, විරඛතො ඉමස් මා දුස් සීලයා; අඛහො, වත ඛර 

බුද් ධගුණා මහන් තා’’ති, ඉති මහන් ත  උස ්සාහ  කත් වා වණ් ණ  වත් තුකාඛමොපි 
අප් පමත් තක  ඔරමත් තක  ආචාරසීලමත් තකඛමව වක් ෙති. උපරි 
අසාධාරණභාව  නිස් සාය වණ් ණ  වත් තු  න සක් ඛිස ්සති. න ඛකවලඤ් ච 

පුථුජ් ජඛනොව ඛසොතාපන් නසකදාගාමිඅනාගාමිඅරහන් ඛතොපි පච් ඛචකබුද් ධාපි න 

සක් ඛකොන් තිඛයව; තථාගඛතොඛයව පන සක් ඛකොති, ත  ඛවො උපරි වක් ොමීති, 
අයඛමත් ථ සාධිප් පායා අත් ථවණ් ණනා. ඉඛතො පර  පන අපුබ් බපදඛමව 
වණ් ණයිස ්සාම. 

අදින්නාදානං පහාොති එත් ථ අදින් නස ්ස ආදාන  අදින් නාදාන , 

පරස හරණ , ඛථයය , ඛචොරිකාති වුත් ත  ඛහොති. තත් ථ අදින්නන් ති 

පරපරිග් ගහිත , යත් ථ පඛරො යථාකාමකාරිත  ආපජ් ජන් ඛතො අදණ් ඩාරඛහො 

අනුපවජ් ඛජො ච ඛහොති. තස් මි  පරපරිග් ගහිඛත පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤිඛනො, 
තදාදායකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා ඛථයයඛචතනා අදින් නාදාන . ත  හීඛන 

පරසන් තඛක අප් පසාවජ් ජ , පණීඛත මහාසාවජ් ජ , කස ්මා? වත් ථුපණීතතාය. 

වත් ථුසමත් ඛත සති ගුණාධිකාන  සන් තඛක වත් ථුස් මි  මහාසාවජ් ජ . ත  ත  
ගුණාධික  උපාදාය තඛතො තඛතො හීනගුණස් ස සන් තඛක වත් ථුස් මි  
අප් පසාවජ් ජ . 
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තස් ස පඤ් ච සම් භාරා ඛහොන් ති – පරපරිග් ගහිත , පරපරිග් ගහිතසඤ් ඤිතා, 

ඛථයයචිත් ත , උපක් කඛමො, ඛතන හරණන් ති. ෙ පඛයොගා – සාහත් ථිකාදඛයොව. 

ඛත ච ඛෙො යථානුරූප  ඛථයයාවහාඛරො, පසය් හාවහාඛරො, පටිච් ෙන් නාවහාඛරො, 

පරිකප් පාවහාඛරො, කුසාවහාඛරොති ඉඛමස  අවහාරාන  වඛසන පවත් තා, 
අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙඛපො. විත් ථාඛරො පන සමන් තපාසාදිකාය  වුත් ඛතො. 

දින් නඛමව ආදියතීති දින්නාදායී. චිත් ඛතනපි දින් නඛමව පටිකඞ් ෙතීති 

දින්නපාටිකඞ්ඛී. ඛථඛනතීති ඛථඛනො. න ඛථඛනන අයථයනන. 

අඛථනත් තාඛයව සුචිභූයතන. අත්තනාති අත් තභාඛවන. අඛථන  සුචිභූත  
අත් තාන  කත් වා විහරතීති වුත් ත  ඛහොති. ඛසස  පඨමසික් ොපඛද 

වුත් තනඛයඛනව ඛයොඛජතබ් බ . යථා ච ඉධ, එව  සබ් බත් ථ. 

අබ්රහ්මචරිෙන් ති අඛසට් ඨචරිය . බ්රහ් ම  ඛසට් ඨ  ආචාර  චරතීති බ්රහ් මචාරී. 

ආරාචාරීති අබ්රහ් මචරියඛතො දූරචාරී. යමථුනාති රාගපරියුට් ඨානවඛසන 
සදිසත් තා ඛමථුනකාති ලද් ධඛවොහාඛරහි පටිඛසවිතබ් බඛතො ඛමථුනාති සඞ් ෙය  

ගතා අසද් ධම් මා. ගාමධම්මාති ගාමවාසීන  ධම් මා. 

9. මුසාවාදං පහාොති එත් ථ මුසාති විස වාදනපුඛරක් ොරස ්ස 

අත් ථභඤ ්ජනඛකො වචීපඛයොඛගො කායපඛයොඛගො, වා විස වාදනාධිප් පාඛයන 
පනස ්ස පරවිස වාදකකායවචීපඛයොගසමුට් ඨාපිකා ඛචතනා මුසාවාඛදො. 

අපඛරො නඛයො, ‘මුසා’ති අභූත  අතච් ෙ  වත් ථු. ‘වායදො’ති තස් ස භූතඛතො 
තච් ෙඛතො විඤ ්ඤාපන . ලක් ෙණඛතො පන අතථ  වත් ථු  තථඛතො පර  
විඤ ්ඤාඛපතුකාමස් ස තථාවිඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපිකා ඛචතනා මුසාවාඛදො. ඛසො 

යමත් ථ  භඤ් ජති, තස් ස අප් පතාය අප් පසාවජ් ඛජො, මහන් තතාය මහාසාවජ් ඛජො. 

අපි ච ගහට් ඨාන  අත් තඛනො සන් තක  අදාතුකාමතාය 

නත් ථීතිආදිනයප් පවත් ඛතො අප් පසාවජ් ඛජො, සක් ඛිනා හුත් වා අත් ථභඤ් ජනත් ථ  

වුත් ඛතො මහාසාවජ් ඛජො, පබ් බජිතාන  අප් පකම් පි ඛතල  වා සප් පි  වා ලභිත් වා 

හසාධිප් පාඛයන – ‘‘අජ් ජ ගාඛම ඛතල  නදී මඤ් ඛඤ සන් දතී’’ති 

පූරණකථානඛයන පවත් ඛතො අප් පසාවජ් ඛජො, අදිට් ඨ ඛයව පන දිට් ඨන් තිආදිනා 
නඛයන වදන් තාන  මහාසාවජ් ඛජො. 

තස් ස චත් තාඛරො සම් භාරා ඛහොන් ති – අතථ  වත් ථු, විස වාදනචිත් ත , 

තජ් ඛජො වායාඛමො, පරස ්ස තදත් ථවිජානනන් ති. එඛකො පඛයොඛගො 
සාහත් ථිඛකොව. ඛසො කාඛයන වා කායපටිබද් ඛධන වා වාචාය වා 
පරවිස වාදනකිරියාකරඛණන දට් ඨබ් ඛබො. තාය ඛච කිරියාය පඛරො තමත් ථ  
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ජානාති, අය  කිරියසමුට් ඨාපිකඛචතනාක් ෙඛණඛයව මුසාවාදකම් මුනා 
බජ් ඣති. 

යස් මා පන යථා කායකායපටිබද් ධවාචාහි පර  විස වාඛදති, තථා ‘‘ඉදමස ්ස 

භණාහී’’ති ආණාඛපන් ඛතොපි පණ් ණ  ලිඛිත් වා පුරඛතො නිස ්සජ් ජන් ඛතොපි, 

‘‘අයමත් ඛථො එව  දට් ඨබ් ඛබො’’ති කුඩ් ඩාදීසු ලිඛිත් වා ඨඛපන් ඛතොපි. තස් මා 

එත් ථ ආණත් තිකනිස් සග් ගියථාවරාපි පඛයොගා යුජ් ජන් ති, අට් ඨකථාසු පන 
අනාගතත් තා වීම සිත් වා ගඛහතබ් බා. 

සච් ච  වදතීති සච්චවාදී. සච් ඛචන සච් ච  සන් දහති ඝඛටතීති සච්චසන්යධො. 

න අන් තරන් තරා මුසා වදතීති අත් ඛථො. ඛයො හි පුරිඛසො කදාචි මුසා වදති, කදාචි 

සච් ච , තස් ස මුසාවාඛදන අන් තරිතත් තා සච් ච  සච් ඛචන න ඝටීයති; තස් මා 

ඛසො න සච් චසන් ඛධො. අය  පන න තාදිඛසො, ජීවිතඛහතුපි මුසා අවත් වා 
සච් ඛචන සච් ච  සන් දහති ඛයවාති සච් චසන් ඛධො. 

යථයතොති ථිඛරො ථිරකඛථොති අත් ඛථො. එඛකො හි පුග් ගඛලො හලිද් දිරාඛගො 

විය, ථුසරාසිම් හි නිොතොණු විය, අස් සපිට් ඛඨ ඨපිතකුම් භණ් ඩමිව ච න 

ථිරකඛථො ඛහොති, එඛකො පාසාණඛලො විය, ඉන් දඛීඛලො විය ච ථිරකඛථො 

ඛහොති, අසිනා සීස  ඡින් දන් ඛතපි ද් ඛව කථා න කඛථති, අය  වුච් චති ඛථඛතො. 

පච්චයියකොති පත් තියායිතබ් බඛකො, සද් ධායිතබ් බඛකොති අත් ඛථො. එකච් ඛචො 

හි පුග් ගඛලො න පච් චයිඛකො ඛහොති, ‘‘ඉද  ඛකන වුත් ත , අසුඛකනා’’ති වුත් ඛත 
‘‘මා තස් ස වචන  සද් දහථා’’ති වත් තබ් බත  ආපජ් ජති. එඛකො පච් චයිඛකො 

ඛහොති, ‘‘ඉද  ඛකන වුත් ත , අසුඛකනා’’ති වුත් ඛත ‘‘යදි ඛතන වුත් ත , ඉදඛමව 

පමාණ , ඉදානි උපපරික් ඛිතබ් බ  නත් ථි, එවඛමව ඉද’’න් ති වත් තබ් බත  

ආපජ් ජති, අය  වුච් චති පච් චයිඛකො. අවිසංවාදයකො යලොකස්සාති තාය 
සච් චවාදිතාය ඛලොක  න විස වාඛදතීති අත් ඛථො. 

පිසුණං වාචං පහාොතිආදීසු යාය වාචාය යස් ස ත  වාච  භාසති, තස් ස 

හදඛය අත් තඛනො පියභාව , පරස ්ස ච සුඤ් ඤභාව  කඛරොති, සා පිසුණා වාචා. 

යාය පන අත් තානම් පි පරම් පි ඵරුස  කඛරොති, යා වාචා සයම් පි ඵරුසා, 

ඛනව කණ් ණසුො න හදයඞ් ගමා, අය  ඵරුසා වාචා. 

ඛයන සම් ඵ  පලපති නිරත් ථක , ඛසො සම් ඵප් පලාඛපො. 

ඛතස  මූලභූතා ඛචතනාපි පිසුණවාචාදිනාඛමව ලභති, සා එව ච 
ඉධාධිප් ඛපතාති. 
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තත් ථ ස කිලිට් ඨචිත් තස් ස පඛරස  වා ඛභදාය අත් තඛනො පියකමයතාය වා 

කායවචීපඛයොගසමුට් ඨාපිකා ඛචතනා පිසුණවාචා. සා යස් ස ඛභද  කඛරොති, 

තස් ස අප් පගුණතාය අප් පසාවජ් ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ් ජා. 

තස් සා චත් තාඛරො සම් භාරා – භින් දිතබ් ඛබො පඛරො, ‘‘ඉති ඉඛම නානා 

භවිස ්සන් ති, විනා භවිස් සන් තී’’ති ඛභදපුඛරක් ොරතා වා, ‘‘ඉති අහ  පිඛයො 

භවිස ්සාමි විස් සාසිඛකො’’ති පියකමයතා වා, තජ් ඛජො වායාඛමො, තස් ස 

තදත් ථවිජානනන් ති. ඉයමසං යභදාොති, ඛයස  ඉඛතොති වුත් තාන  සන් තිඛක 
සුත  ඛතස  ඛභදාය. 

භින්නානංවාසන්ධාතාති ද් වින් න  මිත් තාන  වා සමානුපජ් ඣායකාදීන  වා 
ඛකනචිඛදව කාරඛණන භින් නාන  එකඛමක  උපසඞ් කමිත් වා ‘‘තුම් හාක  
ඊදිඛස කුඛල ජාතාන  එව  බහුස් සුතාන  ඉද  න යුත් ත’’න් තිආදීනි වත් වා 

සන් ධාන  කත් තා අනුකත් තා. අනුප්පදාතාති සන් ධානානුප් පදාතා. ද් ඛව ජඛන 

සමග් ඛග දිස ්වා – ‘‘තුම් හාක  එවරූඛප කුඛල ජාතාන  එවරූඛපහි ගුඛණහි 
සමන් නාගතාන  අනුච් ෙවිකඛමත’’න් තිආදීනි වත් වා දළ් හීකම් ම  කත් තාති 

අත් ඛථො. සමග් ඛගො ආරාඛමො අස් සාති සමග්ගාරායමො. යත් ථ සමග් ගා නත් ථි, 

තත් ථ වසිතුම් පි න ඉච් ෙතීති අත් ඛථො. සමග් ගරාඛමොතිපි පා , අයඛමඛවත් ථ 

අත් ඛථො. සමග්ගරයතොති සමග් ඛගසු රඛතො, ඛත පහාය අඤ් ඤත් ථ ගන් තුම් පි න 

ඉච් ෙතීති අත් ඛථො. සමග් ඛග දිස් වාපි සුත් වාපි නන් දතීති සමග්ගනන්දී, 

සමග්ගකරණං වාචං භාසිතාති යා වාචා සත් ඛත සමග් ඛගඛයව කඛරොති, ත  

සාමග් ගිගුණපරිදීපිකඛමව වාච  භාසති, න ඉතරන් ති. 

පරස ්ස මම් මච් ඛෙදකකායවචීපඛයොගසමුට් ඨාපිකා එකන් තඵරුසඛචතනා 
ඵරුසාවාචා. තස් සා ආවිභාවත් ථමිද  වත් ථු – එඛකො කිර දාරඛකො මාතුවචන  

අනාදියිත් වා අරඤ් ඤ  ගච් ෙති, ත  මාතා නිවත් ඛතතුමසක් ඛකොන් තී – ‘‘චණ් ඩා 
ත  මහි සී අනුබන් ධතූ’’ති අක් ඛකොසි. අථස් ස තඛථව අරඤ් ඛඤ මහි සී 

උට් ඨාසි. දාරඛකො ‘‘ය  මම මාතා මුඛෙන කඛථසි, ත  මා ඛහොතු, ය  චිත් ඛතන 

චින් ඛතසි ත  ඛහොතූ’’ති, සච් චකිරියමකාසි. මහි සී තත් ඛථව බද් ධා විය අට් ඨාසි. 
එව  මම් මච් ඛෙදඛකොපි පඛයොඛගො චිත් තසණ් හතාය න ඵරුසා වාචා ඛහොති. 
මාතාපිතඛරො හි කදාචි පුත් තඛක එව  වදන් ති – ‘‘ඛචොරා ඛවො ෙණ් ඩාෙණ් ඩ  

කඛරොන් තූ’’ති, උප් පලපත් තම් පි ච ඛනස  උපරි පතන් ත  න ඉච් ෙන් ති. 
ආචරියුපජ් ඣායා ච කදාචි නිස ්සිතඛක එව  වදන් ති – ‘‘කි  ඉඛම අහිරීකා 

අඛනොත් තප් පිඛනො චරන් ති, නිද් ධමථ ඛන’’ති, අථ ච ඛනස  
ආගමාධිගමසම් පත් ති  ඉච් ෙන් ති. යථා ච චිත් තසණ් හතාය ඵරුසා වාචා න 

ඛහොති, එව  වචනසණ් හතාය අඵරුසා වාචා න ඛහොති. න හි මාරාඛපතුකාමස් ස 

– ‘‘ඉම  සුෙ  සයාඛපථා’’ති වචන  අඵරුසා වාචා ඛහොති, චිත් තඵරුසතාය 
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පඛනසා ඵරුසා වාචාව. සා ය  සන් ධාය පවත් තිතා, තස ්ස අප් පගුණතාය 

අප් පසාවජ් ජා, මහාගුණතාය මහාසාවජ් ජා. තස් සා තඛයො සම් භාරා – 

අක් ඛකොසිතබ් ඛබො පඛරො, කුපිතචිත් ත , අක් ඛකොසනාති. 

යනලාති එල  වුච් චති ඛදොඛසො, නාස් සා එලන් ති ඛනලා, නිද් ඛදොසාති 

අත් ඛථො. ‘‘ඛනලඞ් ඛගො ඛසතපච් ොඛදො’’ති, (උදා. 65) එත් ථ වුත් තඛනල  විය. 

කණ්ණසුඛාති බයඤ් ජනමධුරතාය කණ් ණාන  සුො, සූචිවිජ් ඣන  විය 
කණ් ණසූල  න ජඛනති. අත් ථමධුරතාය සකලසරීඛර ඛකොප  අජඛනත් වා 

ඛපම  ජඛනතීති යපමනීො. හදය  ගච් ෙති, අප් පටිහඤ් ඤමානා සුඛෙන චිත් ත  

පවිසතීති හදෙඞ්ගමා. ගුණපරිපුණ් ණතාය පුඛර භවාති යපොරී පුඛර ස වඩ් ඪනාරී 

විය සුකුමාරාතිපි යපොරී. පුරස ්ස එසාතිපි යපොරී. නගරවාසීන  කථාති අත් ඛථො. 

නගරවාසිඛනො හි යුත් තකථා ඛහොන් ති. පිතිමත් ත  පිතාති වදන් ති, භාතිමත් ත  

භාතාති වදන් ති, මාතිමත් ත  මාතාති වදන් ති. එවරූපී කථා බහුඛනො ජනස් ස 

කන් තා ඛහොතීති බහුජනකන්තා. කන් තභාඛවඛනව බහුඛනො ජනස් ස මනාපා 

චිත් තවුඩ් ඪිකරාති බහුජනමනාපා. 

අනත් ථවිඤ් ඤාපිකා කායවචීපඛයොගසමුට් ඨාපිකා අකුසලඛචතනා 

සම් ඵප් පලාඛපො. ඛසො ආඛසවනමන් දතාය අප් පසාවජ් ඛජො, 

ආඛසවනමහන් තතාය මහාසාවජ් ඛජො, තස් ස ද් ඛව සම් භාරා – 

භාරතයුද් ධසීතාහරණාදිනිරත් ථකකථාපුඛරක් ොරතා, තථාරූපී කථා කථනඤ් ච. 

කාඛලන වදතීති කාලවාදී වත් තබ් බයුත් තකාල  සල් ලක් ඛෙත් වා වදතීති 

අත් ඛථො. භූත  තථ  තච් ෙ  සභාවඛමව වදතීති භූතවාදී. 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ථසන් නිස ්සිතඛමව කත් වා වදතීති අත්ථවාදී. 

නවඛලොකුත් තරධම් මසන් නිස ්සිත  කත් වා වදතීති ධම්මවාදී 

ස වරවිනයපහානවිනයසන් නිස ්සිත  කත් වා වදතීති විනෙවාදී. 

නිධාන  වුච් චති ඨපඛනොකාඛසො, නිධානමස් සා අත් ථීති නිධානවතී. හදඛය 

නිධාතබ් බයුත් තක  වාච  භාසිතාති අත් ඛථො. කායලනාති එවරූපි  භාසමාඛනොපි 

ච – ‘‘අහ  නිධානවති  වාච  භාසිස් සාමී’’ති න අකාඛලන භාසති, යුත් තකාල  

පන අඛපක් ඛිත් වාව භාසතීති අත් ඛථො. සාපයදසන් ති සඋපම , සකාරණන් ති 

අත් ඛථො. පරිෙන්තවතින් ති පරිච් ඛෙද  දස් ඛසත් වා යථාස් සා පරිච් ඛෙඛදො 

පඤ ්ඤායති, එව  භාසතීති අත් ඛථො. අත්ථසංහිතන් ති අඛනඛකහිපි නඛයහි 
විභජන් ඛතන පරියාදාතු  අසක් කුඛණයයතාය අත් ථසම් පන් න  භාසති. ය  වා 

ඛසො අත් ථවාදී අත් ථ  වදති, ඛතන අත් ඛථන සහිතත් තා අත් ථස හිත  වාච  

භාසති, න අඤ් ඤ  නික් ඛිපිත් වා අඤ් ඤ  භාසතීති වුත් ත  ඛහොති. 
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10. බීජගාමභූතගාමසමාරම්භාති මූලබීජ  ෙන් ධබීජ  ඵළුබීජ  අග් ගබීජ  

බීජබීජන් ති පඤ් චවිධස් ස බීජගාමස් ස ඛචව, යස් ස කස ්සචි 

නීලතිණරුක් ොදිකස් ස භූතගාමස් ස ච සමාරම් භා, ඛෙදනඛභදනපචනාදිභාඛවන 
විඛකොපනා පටිවිරඛතොති අත් ඛථො. 

එකභත්තියකොති පාතරාසභත් ත  සායමාසභත් තන් ති ද් ඛව භත් තානි, ඛතසු 

පාතරාසභත් ත  අන් ඛතොමජ් ඣන් හිඛකන පරිච් ඡින් න , ඉතර  මජ් ඣන් හිකඛතො 
උද් ධ  අන් ඛතො අරුඛණන. තස් මා අන් ඛතොමජ් ඣන් හිඛක දසක් ෙත් තු  
භුඤ ්ජමාඛනොපි එකභත් තිඛකොව ඛහොති. ත  සන් ධාය වුත් ත  
‘‘එකභත් තිඛකො’’ති. 

රත් තියා ඛභොජන  රත් ති, තඛතො උපරඛතොති රත්තූපරයතො. අතික් කන් ඛත 
මජ් ඣන් හිඛක යාව සූරියත් ථඞ් ගමනා ඛභොජන  විකාලඛභොජන  නාම. තඛතො 

විරතත් තා විරයතො විකාලයභොජනා. කදා විරඛතො? අඛනොමානදීතීඛර 
පබ් බජිතදිවසඛතො පට් ඨාය. 

සාසනස ්ස අනනුඛලොමත් තා විසූක  පටාණීභූත  දස් සනන් ති විසූකදස් සන . 
අත් තනා නච් චනනච් චාපනාදිවඛසන නච් චා ච ගීතා ච වාදිතා ච අන් තමඛසො 
මයූරනච් චාදිවඛසනපි පවත් තාන  නච් චාදීන  විසූකභූතා දස් සනා චාති 

නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා. නච් චාදීනි හි අත් තනා පඛයොඛජතු  වා පඛරහි 
පඛයොජාඛපතු  වා පයුත් තානි පස් සිතු  වා ඛනව භික් ඛූන  න භික් ඛුනීනඤ් ච 
වට් ටන් ති. 

මාලාදීසු මාලාති ය  කිඤ් චි පුප් ඵ . ගන්ධන් ති ය  කිඤ් චි ගන් ධජාත . 

වියලපනන් ති ෙවිරාගකරණ . තත් ථ පිළන් ධන් ඛතො ධාඛරති නාම, ඌනට් ඨාන  

පූඛරන් ඛතො මණ් ඛඩති නාම, ගන් ධවඛසන ෙවිරාගවඛසන ච සාදියන් ඛතො 

විභූඛසති නාම. ඨානං වුච් චති කාරණ . තස් මා යාය දුස් සීලයඛචතනාය තානි 

මාලාධාරණාදීනි මහාජඛනො කඛරොති, තඛතො පටිවිරඛතොති අත් ඛථො. 

උච්චාසෙනං වුච් චති පමාණාතික් කන් ත . මහාසෙනන් ති 
අකප් පියපච් චත් ථරණ . තඛතො විරඛතොති අත් ඛථො. 

ජාතරූපන් ති සුවණ් ණ . රජතන් ති කහාපඛණො, ඛලොහමාසඛකො, 

ජතුමාසඛකො, දාරුමාසඛකොති ඛය ඛවොහාර  ගච් ෙන් ති. තස් ස උභයස් සාපි 

පටිග් ගහණා පටිවිරඛතො, ඛනව න  උග් ගණ් හාති, න උග් ගණ් හාඛපති, න 
උපනික් ඛිත් ත  සාදියතීති අත් ඛථො. 
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ආමකධේෙපටිග්ගහණාති, 

සාලිවීහියවඛගොධූමකඞ් ගුවරකකුද්රූසකසඞ් ොතස් ස සත් තවිධස ්සාපි 

ආමකධඤ ්ඤස ්ස පටිග් ගහණා. න ඛකවලඤ් ච එඛතස  පටිග් ගහණඛමව, 

ආමසනම් පි භික් ඛූන  න වට් ටතිඛයව. ආමකමංසපටිග්ගහණාති එත් ථ අඤ් ඤත්ර 

ඔදිස් ස අනුඤ් ඤාතා ආමකම සමච් ොන  පටිග් ගහණඛමව භික් ඛූන  න වට් ටති, 
ඛනො ආමසන . 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණාති එත් ථ ඉත්ථීති පුරිසන් තරගතා, ඉතරා 

කුමාරිකා නාම, තාස  පටිග් ගහණම් පි ආමසනම් පි අකප් පියඛමව. 

දාසිදාසපටිග්ගහණාති එත් ථ දාසිදාසවඛසඛනව ඛතස  පටිග් ගහණ  න 

වට් ටති. ‘‘කප් පියකාරක  දම් මි, ආරාමික  දම් මී’’ති එව  වුත් ඛත පන වට් ටති. 

අඛජළකාදීසු ඛෙත් තවත් ථුපරිඛයොසාඛනසු කප් පියාකප් පියනඛයො 

විනයවඛසන උපපරික් ඛිතබ් ඛබො. තත් ථ යඛත්තං නාම යස් මි  පුබ් බණ් ණ  

රුහති. වත්ථු නාම යස් මි  අපරණ් ණ  රුහති. යත් ථ වා උභයම් පි රුහති, ත  

ඛෙත් ත . තදත් ථාය අකතභූමිභාඛගො වත්ථු. ඛෙත් තවත් ථුසීඛසන ඛචත් ථ 
වාපිතළාකාදීනිපි සඞ් ගහිතාඛනව. 

දූයතෙයං වුච් චති දූතකම් ම , ගිහීන  පහිත  පණ් ණ  වා සාසන  වා 

ගඛහත් වා තත් ථ තත් ථ ගමන . පහිණගමනං වුච් චති ඝරා ඝර  ඛපසිතස් ස 
ඛුද් දකගමන . අනුඛයොඛගො නාම තදුභයකරණ . තස් මා දූඛතයයපහිණගමනාන  
අනුඛයොගාති. එවඛමත් ථ අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

කෙවික්කොති කයා ච වික් කයා ච. තුලාකූටාදීසු කූටන් ති වඤ් චන . තත් ථ 

තුලාකූට  නාම රූපකූට  අඞ් ගකූට , ගහණකූට , පටිච් ෙන් නකූටන් ති චතුබ් බිධ  

ඛහොති. තත් ථ රූපකූටං නාම ද් ඛව තුලා සමරූපා කත් වා ගණ් හන් ඛතො මහතියා 

ගණ් හාති, දදන් ඛතො ඛුද් දිකාය ඛදති. අඞ්ගකූටං නාම ගණ් හන් ඛතො පච් ොභාඛග 

හත් ඛථන තුල  අක් කමති, දදන් ඛතො පුබ් බභාඛග. ගහණකූටං නාම ගණ් හන් ඛතො 

මූඛල රජ් ජු  ගණ් හාති, දදන් ඛතො අග් ඛග. පටිච්ෙන්නකූටං නාම තුල  සුසිර  
කත් වා අන් ඛතො අයචණ් ණ  පක් ඛිපිත් වා ගණ් හන් ඛතො ත  පච් ොභාඛග 

කඛරොති, දදන් ඛතො අග් ගභාඛග. 

කංයසො වුච් චති සුවණ් ණපාති, තාය වඤ් චන  කංසකූටං. කථ ? එක  
සුවණ් ණපාති  කත් වා අඤ් ඤා ද් ඛව තිස ්ඛසො ඛලොහපාතිඛයො සුවණ් ණවණ් ඛණ 

කඛරොති, තඛතො ජනපද  ගන් ත් වා කිඤ් චිඛදව අඩ් ඪ  කුල  පවිසිත් වා – 
‘‘සුවණ් ණභාජනානි කිණථා’’ති වත් වා අග් ඛඝ පුච් ඡිඛත සමග් ඝතර  දාතුකාමා 
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ඛහොන් ති. තඛතො ඛතහි – ‘‘කථ  ඉඛමස  සුවණ් ණභාඛවො ජානිතබ් ඛබො’’ති 

වුත් ඛත, ‘‘වීම සිත් වා ගණ් හථා’’ති සුවණ් ණපාති  පාසාඛණ ඝ සිත් වා සබ් බා 
පාතිඛයො දත් වා ගච් ෙති. 

මානකූටං නාම හදයඛභදසිොඛභදරජ් ජුඛභදවඛසන තිවිධ  ඛහොති. තත් ථ 

හදෙයභයදො සප් පිඛතලාදිමිනනකාඛල ලබ් භති. තානි හි ගණ් හන් ඛතො 
ඛහට් ඨාඡිද් ඛදන මාඛනන – ‘‘සණික  ආසිඤ් චා’’ති වත් වා අන් ඛතොභාජඛන 

බහු  පග් ඝරාඛපත් වා ගණ් හාති, දදන් ඛතො ඡිද් ද  පිධාය සීඝ  පූඛරත් වා ඛදති. 

සිඛායභයදො තිලතණ් ඩුලාදිමිනනකාඛල ලබ් භති. තානි හි ගණ් හන් ඛතො 

සණික  සිෙ  උස් සාඛපත් වා ගණ් හාති, දදන් ඛතො ඛවඛගන පූඛරත් වා සිෙ  
ඡින් දන් ඛතො ඛදති. 

රජ්ජුයභයදො ඛෙත් තවත් ථුමිනනකාඛල ලබ් භති. ලඤ් ජ  අලභන් තා හි 
ඛෙත් ත  අමහන් තම් පි මහන් ත  කත් වා මිනන් ති. 

උක් ඛකොටනාදීසු උක්යකොටනන් ති අස් සාමිඛක සාමිඛක කාතු  

ලඤ් ජග් ගහණ . වේචනන් ති ඛතහි ඛතහි උපාඛයහි පඛරස  වඤ් චන . 
තත්රිදඛමක  වත් ථු – එඛකො කිර ලුද් දඛකො මිගඤ් ච මිගඛපොතකඤ් ච ගඛහත් වා 

ආගච් ෙති, තඛමඛකො ධුත් ඛතො – ‘‘කි  ඛභො, මිඛගො අග් ඝති, කි  

මිගඛපොතඛකො’’ති ආහ. ‘‘මිඛගො ද් ඛව කහාපඛණ, මිගඛපොතඛකො එක’’න් ති ච 
වුත් ඛත එක  කහාපණ  දත් වා මිගඛපොතක  ගඛහත් වා ඛථොක  ගන් ත් වා 

නිවත් ඛතො – ‘‘න ඛම ඛභො, මිගඛපොතඛකන අත් ඛථො, මිග  ඛම ඛදහී’’ති ආහ. 

ඛතන හි – ද් ඛව කහාපඛණ ඛදහීති. ඛසො ආහ – ‘‘නනු ඛත ඛභො, මයා පඨම  

එඛකො කහාපඛණො දින් ඛනො’’ති? ‘‘ආම, දින් ඛනො’’ති. ‘‘ඉද  මිගඛපොතක  

ගණ් හ, එව  ඛසො ච කහාපඛණො, අයඤ් ච කහාපණග් ඝනඛකො මිගඛපොතඛකොති 
ද් ඛව කහාපණා භවිස ්සන් තී’’ති. ඛසො ‘‘කාරණ  වදතී’’ති සල් ලක් ඛෙත් වා 

මිගඛපොතක  ගඛහත් වා මිග  අදාසීති. නිකතීති ඛයොගවඛසන වා මායාවඛසන වා 

අපාමඞ් ග  පාමඞ් ගන් ති, අමණි  මණින් ති, අසුවණ් ණ  සුවණ් ණන් ති කත් වා 

පතිරූපඛකන වඤ් චන . සාචියෙොයගොති කුටිලඛයොඛගො, එඛතස ඛයව 

උක් ඛකොටනාදීනඛමත  නාම . තස් මා – උක් ඛකොටනසාචිඛයොඛගො, 

වඤ ්චනසාචිඛයොඛගො, නිකතිසාචිඛයොඛගොති, එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 
ඛකචි අඤ ්ඤ  දස් ඛසත් වා අඤ් ඤස ්ස පරිවත් තන  සාචිඛයොඛගොති වදන් ති. ත  
පන වඤ ්චඛනඛනව සඞ් ගහිත . 

ඛෙදනාදීසු යෙදනන් ති හත් ථච් ඛෙදනාදි. වයධොති මාරණ . බන්යධොති 

රජ් ජුබන් ධනාදීහි බන් ධන . විපරායමොයසොති හිමවිපරාඛමොඛසො, 
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පටුන 

ගුම් බවිපරාඛමොඛසොති දුවිඛධො. ය  හිමපාතසමඛය හිඛමන පටිච් ෙන් නා හුත් වා 

මග් ගප් පටිපන් න  ජන  මුසන් ති, අය  හිමවිපරාඛමොඛසො. ය  ගුම් බාදීහි 

පටිච් ෙන් නා මුසන් ති, අය  ගුම් බවිපරාඛමොඛසො. ආයලොයපො වුච් චති 

ගාමනිගමාදීන  විඛලොපකරණ . සහසාකායරොති සාහසිකකිරියා. ඛගහ  
පවිසිත් වා මනුස ්සාන  උඛර සත් ථ  ඨඛපත් වා ඉච් ඡිතභණ් ඩාන  ගහණ . 
එවඛමතස ්මා ඛෙදන…ඛප.… සහසාකාරා පටිවිරඛතො සමඛණො ඛගොතඛමොති. 

ඉති වා හි, භික් ෙඛව, පුථුජ් ජඛනො තථාගතස් ස වණ් ණ  වදමාඛනො වඛදයයාති. 

එත් තාවතා චූළසීල  නිට් ඨිත  ඛහොති. 

මජ් ඣිමසීලවණ් ණනා 

11. ඉදානි මජ් ඣිමසීල  විත් ථාඛරන් ඛතො ‘‘යථා වා පඛනඛක 

ඛභොන් ඛතො’’තිආදිමාහ. තත්රාය  අනුත් තානපදවණ් ණනා. සද්ධායදෙයානීති 
කම් මඤ ්ච ඵලඤ් ච ඉධඛලොකඤ් ච පරඛලොකඤ් ච සද් දහිත් වා දින් නානි. ‘අය  

ඛම ඤාතී’ති වා, ‘මිත් ඛතො’ති වා, ඉද  පටිකරිස් සති, ඉද  වා ඛතන කතපුබ් බන් ති 

වා, එව  න දින් නානීති අත් ඛථො. එව  දින් නානි හි න සද් ධාඛදයයානි නාම 

ඛහොන් ති. යභොජනානීති ඛදසනාසීසමත් තඛමත , අත් ථඛතො පන සද් ධාඛදයයානි 
ඛභොජනානි භුඤ් ජිත් වා චීවරානි පාරුපිත් වා ඛසනාසනානි ඛසවමානා 
ගිලානඛභසජ් ජ  පරිභුඤ් ජමානාති සබ් බඛමත  වුත් තඛමව ඛහොති. 

යසෙයථිදන් ති නිපාඛතො. තස් සත් ඛථො කතඛමො ඛසො බීජගාමභූතගාඛමො, 
යස් ස සමාරම් භ  අනුයුත් තා විහරන් තීති. තඛතො ත  දස් ඛසන් ඛතො 

මූලබීජන් තිආදිමාහ. තත් ථ මූලබීජං නාම හලිද් දි, සිඞ් ගිඛවර , වචා, වචත් ත , 

අතිවිසා, කටුකඛරොහිණී, උසීර , භද් දමුත් තකන් ති එවමාදි. ඛන්ධබීජං නාම 

අස් සත් ඛථො, නිඛරොඛධො, පිලක් ඛෙො, උදුම් බඛරො, කච් ෙඛකො, කපිත් ථඛනොති 

එවමාදි. ඵළුබීජං නාම උච් ඡු, නඛළො, ඛවළූති එවමාදි. අග්ගබීජං නාම අජ් ජක , 

ඵණිජ් ජක , හිරිඛවරන් ති එවමාදි. බීජබීජං නාම පුබ් බණ් ණ  අපරණ් ණන් ති 
එවමාදි. සබ් බඤ ්ඛහත  රුක් ෙඛතො විඛයොජිත  විරුහනසමත් ථඛමව 
‘‘බීජගාඛමො’’ති වුච් චති. රුක් ෙඛතො පන අවිඛයොජිත  අසුක් ෙ  ‘‘භූතගාඛමො’’ති 

වුච් චති. තත් ථ භූතගාමසමාරම් ඛභො පාචිත් තියවත් ථු, බීජගාමසමාරම් ඛභො 
දුක් කටවත් ථූති ඛවදිතබ් ඛබො. 

12. සන්නිධිකාරපරියභොගන් ති සන් නිධිකතස් ස පරිඛභොග . තත් ථ දුවිධා 

කථා, විනයවඛසන ච සල් ඛලෙවඛසන ච. විනයවඛසන තාව ය  කිඤ් චි අන් න  

අජ් ජ පටිග් ගහිත  අපරජ් ජු සන් නිධිකාරක  ඛහොති, තස් ස පරිඛභොඛග 

පාචිත් තිය . අත් තනා ලද් ධ  පන සාමඛණරාන  දත් වා, ඛතහි ලද් ධ  

ඨපාඛපත් වා දුතියදිවඛස භුඤ් ජිතු  වට් ටති, සල් ඛලඛෙො පන න ඛහොති. 
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පානසන්නිධිම්හිපි එඛසව නඛයො. තත් ථ පාන  නාම අම් බපානාදීනි අට් ඨ 

පානානි, යානි ච ඛතස  අනුඛලොමානි. ඛතස  විනිච් ෙඛයො සමන් තපාසාදිකාය  
වුත් ඛතො. 

වත්ථසන්නිධිම්හි අනධිට් ඨිත  අවිකප් පිත  සන් නිධි ච ඛහොති, සල් ඛලෙඤ් ච 

ඛකොඛපති, අය  පරියායකථා. නිප් පරියායඛතො පන තිචීවරසන් තුට් ඛඨන 

භවිතබ් බ , චතුත් ථ  ලභිත් වා අඤ ්ඤස ්ස දාතබ් බ . සඛච යස් ස කස් සචි දාතු  න 

සක් ඛකොති, යස් ස පන දාතුකාඛමො ඛහොති, ඛසො උද් ඛදසත් ථාය වා 

පරිපුච් ෙත් ථාය වා ගඛතො, ආගතමත් ඛත දාතබ් බ , අදාතු  න වට් ටති. චීවඛර පන 
අප් පඛහොන් ඛත සතියා පච් චාසාය අනුඤ් ඤාතකාල  ඨඛපතු  වට් ටති. 
සූචිසුත් තචීවරකාරකාන  අලාඛභන තඛතො පරම් පි විනයකම් ම  කත් වා ඨඛපතු  

වට් ටති. ‘‘ඉමස ්මි  ජිණ් ඛණ පුන ඊදිස  කුඛතො ලභිස් සාමී’’ති පන ඨඛපතු  න 

වට් ටති, සන් නිධි ච ඛහොති, සල් ඛලෙඤ් ච ඛකොඛපති. 

ොනසන්නිධිම්හි යාන  නාම වය් හ , රඛථො, සකට , සන් දමානිකා, සිවිකා, 

පාටඞ් කීති; ඛනත  පබ් බජිතස ්ස යාන . උපාහනා පන පබ් බජිතස් ස යාන ඛයව. 

එකභික් ඛුස ්ස හි එඛකො අරඤ් ඤත් ථාය, එඛකො ඛධොතපාදකත් ථායාති, 
උක් ක සඛතො ද් ඛව උපාහනසඞ් ඝාටා වට් ටන් ති. තතිය  ලභිත් වා අඤ් ඤස ්ස 
දාතබ් ඛබො. ‘‘ඉමස ්මි  ජිණ් ඛණ අඤ් ඤ  කුඛතො ලභිස් සාමී’’ති හි ඨඛපතු  න 

වට් ටති, සන් නිධි ච ඛහොති, සල් ඛලෙඤ් ච ඛකොඛපති. 

සෙනසන්නිධිම්හි සයනන් ති මඤ් ඛචො. එකස ්ස භික් ඛුඛනො එඛකො ගබ් ඛභ, 

එඛකො දිවාඨාඛනති උක් ක සඛතො ද් ඛව මඤ් චා වට් ටන් ති. තඛතො උත් තරි 

ලභිත් වා අඤ් ඤස ්ස භික් ඛුඛනො වා ගණස් ස වා දාතබ් ඛබො; අදාතු  න වට් ටති. 

සන් නිධි ච ඛහොති, සල් ඛලෙඤ් ච ඛකොඛපති. 

ගන්ධසන්නිධිම්හි භික් ඛුඛනො කණ් ඩුකච් ඡුෙවිඛදොසාදිආබාඛධ සති ගන් ධා 
වට් ටන් ති. ඛත ගන් ඛධ ආහරාඛපත් වා තස් මි  ඛරොඛග වූපසන් ඛත අඤ් ඛඤස  වා 

ආබාධිකාන  දාතබ් බා, ද් වාඛර පඤ ්චඞ් ගුලිඝරධූපනාදීසු වා උපඛනතබ් බා. 

‘‘පුන ඛරොඛග සති භවිස් සන් තී’’ති පන ඨඛපතු  න වට් ටති, සන් නිධි ච ඛහොති, 
සල් ඛලෙඤ් ච ඛකොඛපති. 

ආමිසන් ති වුත් තාවඛසස  දට් ඨබ් බ . ඛසයයථිද , ඉඛධකච් ඛචො භික් ඛු – 
‘‘තථාරූඛප කාඛල උපකාරාය භවිස් සතී’’ති 

තිලතණ් ඩුලමුග් ගමාසනා ඛකරඛලොණමච් ෙම සවල් ලූරසප් පිඛතලගුළභාජනාදී
නි ආහරාඛපත් වා ඨඛපති. ඛසො වස් සකාඛල කාලස් ඛසව සාමඛණඛරහි යාගු  

පචාඛපත් වා පරිභුඤ් ජිත් වා ‘‘සාමඛණර, උදකකද් දඛම දුක් ෙ  ගාම  පවිසිතු , 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

73 

පටුන 

ගච් ෙ අසුක  කුල  ගන් ත් වා මය් හ  විහාඛර නිසින් නභාව  ආඛරොඛචහි; 

අසුකකුලඛතො දධිආදීනි ආහරා’’ති ඛපඛසති. භික් ඛූහි – ‘‘කි , භන් ඛත, ගාම  

පවිසිස ්සථා’’ති වුත් ඛතපි, ‘‘දුප් පඛවඛසො, ආවුඛසො, ඉදානි ගාඛමො’’ති වදති. ඛත 

– ‘‘ඛහොතු, භන් ඛත, අච් ෙථ තුම් ඛහ, මය  භික් ෙ  පරිඛයසිත් වා ආහරිස් සාමා’’ති 
ගච් ෙන් ති. අථ සාමඛණඛරොපි දධිආදීනි ආහරිත් වා භත් තඤ් ච බයඤ් ජනඤ් ච 

සම් පාඛදත් වා උපඛනති, ත  භුඤ ්ජන් තස ්ඛසව උපට් ඨාකා භත් ත  පහිණන් ති, 
තඛතොපි මනාප  මනාප  භුඤ් ජති. අථ භික් ඛූ පිණ් ඩපාත  ගඛහත් වා 

ආගච් ෙන් ති, තඛතොපි මනාප  මනාප  ගීවායාමක  භුඤ ්ජතිඛයව. එව  

චතුමාසම් පි වීතිනාඛමති. අය  වුච් චති – ‘‘භික් ඛු මුණ් ඩකුටුම් බිකජීවික  ජීවති, 
න සමණජීවික’’න් ති. එවරූඛපො ආමිසසන් නිධි නාම ඛහොති. 

භික් ඛුඛනො පන වසනට් ඨාඛන එකා තණ් ඩුලනා , එඛකො ගුළපිණ් ඛඩො, 

චතුභාගමත් ත  සප් පීති එත් තක  නිඛධතු  වට් ටති, අකාඛල සම් පත් තඛචොරාන  
අත් ථාය. ඛත හි එත් තකම් පි ආමිසපටිසන් ථාර  අලභන් තා ජීවිතාපි 

ඛවොඛරොඛපයය , තස් මා සඛච එත් තක  නත් ථි, ආහරාඛපත් වාපි ඨඛපතු  වට් ටති. 

අඵාසුකකාඛල ච යඛදත් ථ කප් පිය , ත  අත් තනාපි පරිභුඤ් ජිතු  වට් ටති. 
කප් පියකුටිය  පන බහු  ඨඛපන් තස ්සාපි සන් නිධි නාම නත් ථි. තථාගතස් ස පන 
තණ් ඩුලනා ආදීසු වා ය  කිඤ් චි චතුරතනමත් ත  වා පිඛලොතිකෙණ් ඩ  ‘‘ඉද  
ඛම අජ් ජ වා ස් ඛව වා භවිස් සතී’’ති ඨපිත  නාම නත් ථි. 

13. විසූකදස් සඛනසු නච්චං නාම ය  කිඤ් චි නච් ච , ත  මග් ග  
ගච් ෙන් ඛතනාපි ගීව  පසාඛරත් වා දට් ඨු  න වට් ටති. විත් ථාරවිනිච් ෙඛයො 

පඛනත් ථ සමන් තපාසාදිකාය  වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් ඛබො. යථා ඛචත් ථ, 
එව  සබ් ඛබසු සික් ොපදපටිස යුත් ඛතසු සුත් තපඛදසු. ඉඛතො පරඤ් හි එත් තකම් පි 

අවත් වා තත් ථ තත් ථ පඛයොජනමත් තඛමව වණ් ණයිස ්සාමාති. 

යපක්ඛන් ති නටසමජ් ජ . අක්ඛානන් ති භාරතයුජ් ඣනාදික . යස් මි  ඨාඛන 

කථීයති, තත් ථ ගන් තුම් පි න වට් ටති. පාණස්සරන් ති ක සතාළ , 

පාණිතාළන් තිපි වදන් ති. යවතාළන් ති ඝනතාළ , මන් ඛතන 

මතසරීරුට් ඨාපනන් තිපි එඛක. කුම්භථූණන් ති චතුරස් සඅම් බණකතාළ , 

කුම් භසද් දන් තිපි එඛක. යසොභනකන් ති නටාන  අබ් ඛභොක් කිරණ , ඛසොභනකර  

වා, පටිභානචිත් තන් ති වුත් ත  ඛහොති. චණ්ඩාලන් ති අඛයොගුළකීළා, 

චණ් ඩාලාන  සාණඛධොවනකීළාතිපි වදන් ති. වංසන් ති ඛවළු  උස් සාඛපත් වා 
කීළන . 

යධොවනන් ති අට් ඨිඛධොවන , එකච් ඛචසු කිර ජනපඛදසු කාලඞ් කඛත 

ඤාතඛක න ඣාඛපන් ති, නිෙණිත් වා ඨඛපන් ති. අථ ඛනස  පූතිභූත  කාය  
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පටුන 

ඤත් වා නීහරිත් වා අට් ඨීනි ඛධොවිත් වා ගන් ඛධහි මක් ඛෙත් වා ඨඛපන් ති. ඛත 

නක් ෙත් තකාඛල එකස් මි  ඨාඛන අට් ඨීනි ඨඛපත් වා එකස් මි  ඨාඛන සුරාදීනි 

ඨඛපත් වා ඛරොදන් තා පරිඛදවන් තා සුර  පිවන් ති. වුත් තම් පි ඛචත  – ‘‘අත් ථි, 

භික් ෙඛව, දක් ඛිඛණසු ජනපඛදසු අට් ඨිඛධොවන  නාම, තත් ථ ඛහොති අන් නම් පි 
පානම් පි ෙජ් ජම් පි ඛභොජ් ජම් පි ඛලයයම් පි ඛපයයම් පි නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි. 

අත් ඛථත , භික් ෙඛව, ඛධොවන , ඛනත  නත් ථීති වදාමී’’ති (අ. නි. 10.107). 
එකච් ඛච පන ඉන් දජාඛලන අට් ඨිඛධොවන  ඛධොවනන් තිපි වදන් ති. 

හත් ථියුද් ධාදීසු භික් ඛුඛනො ඛනව හත් ථිආදීහි සද් ධි  යුජ් ඣිතු , න ඛත 

යුජ් ඣාඛපතු , න යුජ් ඣන් ඛත දට් ඨු  වට් ටති. නිබ්බුද්ධන් ති මල් ලයුද් ධ . 

උයෙයොධිකන් ති යත් ථ සම් පහාඛරො දිස් සති. බලග්ගන් ති බලගණනට් ඨාන . 

යසනාබූහන් ති ඛසනානිඛවඛසො, සකටබූහාදිවඛසන ඛසනාය නිඛවසන . 

අනීකදස්සනන් ති – ‘‘තඛයො හත් ථී පච් ඡිම  හත් ථානීක’’න් තිආදිනා (පාචි. 324) 
නඛයන වුත් තස් ස අනීකස් ස දස් සන . 

14. පමාඛදො එත් ථ තිට් ඨතීති පමාදට් ඨාන . ජූතඤ් ච ත  පමාදට් ඨානඤ ්චාති 

ජූතප්පමාදට්ඨානං. එඛකකාය පන් තියා අට් ඨ අට් ඨ පදානි අස් සාති අට්ඨපදං 

දසපඛදපි එඛසව නඛයො. ආකාසන් ති අට් ඨපදදසපඛදසු විය ආකාඛසඛයව 

කීළන . පරිහාරපථන් ති භූමිය  නානාපථමණ් ඩල  කත් වා තත් ථ තත් ථ 

පරිහරිතබ් බ , පථ  පරිහරන් තාන  කීළන . සන්තිකන් ති සන් තිකකීළන . 
එකජ් ඣ  ඨපිතා සාරිඛයො වා සක් ෙරාඛයො වා අචාඛලන් තා නඛෙඛනව 

අපඛනන් ති ච උපඛනන් ති ච, සඛච තත් ථ කාචි චලති, පරාජඛයො ඛහොති, 

එවරූපාය කීළාඛයත  අධිවචන . ඛලිකන් ති ජූතඵලඛක පාසකකීළන . ඝටිකා 

වුච් චති දීඝදණ් ඩඛකන රස් සදණ් ඩක  පහරණකීළන . සලාකහත්ථන් ති ලාොය 
වා මඤ් ජිට් ඨිකාය වා පිට් ඛඨොදඛකන වා සලාකහත් ථ  ඛතඛමත් වා – ‘‘කි  
ඛහොතූ’’ති භූමිය  වා භිත් තිය  වා ත  පහරිත් වා හත් ථිඅස් සාදිරූපදස් සනකීළන . 

අක්ඛන් ති ගුළකීළා. පඞ්ගචීරං වුච් චති පණ් ණනා ක , ත  ධමන් තා කීළන් ති. 

වඞ්කකන් ති ගාමදාරකාන  කීළනක  ඛුද් දකනඞ් ගල . යමොක්ඛචිකා වුච් චති 

සම් පරිවත් තනකීළා, ආකාඛස වා දණ් ඩක  ගඛහත් වා භූමිය  වා සීස  ඨඛපත් වා 

ඛහට් ඨුපරියභාඛවන පරිවත් තනකීළාති වුත් ත  ඛහොති. චිඞ්ගුලිකං වුච් චති 

තාලපණ් ණාදීහි කත  වාතප් පහාඛරන පරිබ් භමනචක් ක . පත්තාළ්හකං වුච් චති 

පණ් ණනා කා. තාය වාලුකාදීනි මිනන් තා කීළන් ති. රථකන් ති ඛුද් දකරථ . 

ධනුකන් ති ඛුද් දකධනුඛමව. අක්ඛරිකා වුච් චති ආකාඛස වා පිට් ඨිය  වා 

අක් ෙරජානනකීළා. මයනසිකා නාම මනසා චින් තිතජානනකීළා. ෙථාවජ්ජං 

නාම කාණකුණිඛුජ් ජාදීන  ය  ය  වජ් ජ , ත  ත  පඛයොඛජත් වා දස් සනකීළා. 
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15. ආසන්දින් ති පමාණාතික් කන් තාසන . අනුයුත් තා විහරන් තීති ඉද  

අඛපක් ඛිත් වා පන සබ් බපඛදසු උපඛයොගවචන  කත . පල්ලඞ්යකොති පාඛදසු 

වාළරූපානි ඨඛපත් වා කඛතො. යගොනයකොති දීඝඛලොමඛකො මහාඛකොජඛවො, 

චතුරඞ් ගුලාධිකානි කිර තස් ස ඛලොමානි. චිත්තකන් ති වානවිචිත් ත  

උණ් ණාමයත් ථරණ . පටිකාති උණ් ණාමඛයො ඛසතත් ථරඛණො. පටලිකාති 

ඝනපුප් ඵඛකො උණ් ණාමයත් ථරඛණො. ඛයො ආමලකපත් ඛතොතිපි වුච් චති. 

තූලිකාති තිණ් ණ  තූලාන  අඤ ්ඤතරපුණ් ණා තූලිකා. විකතිකාති 

සීහබයග් ඝාදිරූපවිචිඛත්රො උණ් ණාමයත් ථරඛණො. උද්දයලොමීති උභයඛතොදස  

උණ් ණාමයත් ථරණ , ඛකචි ‘‘එකඛතොඋග් ගතපුප් ඵ’’න් ති වදන් ති. 

එකන්තයලොමීති එකඛතොදස  උණ් ණාමයත් ථරණ . ඛකචි 

‘‘උභඛතොඋග් ගතපුප් ඵ’’න් ති වදන් ති. කට්ටිස්සන් ති රතනපරිසිබ් බිත  

ඛකොඛසයයකට් ටිස ්සමයපච් චත් ථරණ . යකොයසෙයන් ති රතනපරිසිබ් බිතඛමව 
ඛකොසියසුත් තමයපච් චත් ථරණ . සුද් ධඛකොඛසයය  පන වට් ටතීති විනඛය 
වුත් ත . දීඝනිකායට් ඨකථාය  පන ‘‘ඨඛපත් වා තූලික  සබ් බාඛනව ඛගොනකාදීනි 
රතනපරිසිබ් බිතානි න වට් ටන් තී’’ති වුත් ත . 

කුත්තකන් ති ඛසොළසන් න  නාටකිත් ථීන  ඨත් වා නච් චනඛයොග් ග  

උණ් ණාමයත් ථරණ . හත්ථත්ථරං අස්සත්ථරන් ති හත් ථිඅස ්සපිට් ඨීසු 

අත් ථරණඅත් ථරකාඛයව. රථත් ථඛරපි එඛසව නඛයො. අජිනප්පයවණීති 

අජිනචම් ඛමහි මඤ් චප් පමාඛණන සිබ් බිත් වා කතා පඛවණී. 

කදලීමිගපවරපච්චත්ථරණන් ති කදලීමිගචම් ම  නාම අත් ථි, ඛතන කත  

පවරපච් චත් ථරණ ; උත් තමපච් චත් ථරණන් ති අත් ඛථො. ත  කිර ඛසතවත් ථස් ස 

උපරි කදලීමිගචම් ම  පත් ථරිත් වා සිබ් ඛබත් වා කඛරොන් ති. සඋත්තරච්ෙදන් ති 

සහ උත් තරච් ෙඛදන, උපරිබද් ඛධන රත් තවිතාඛනන සද් ධින් ති අත් ඛථො. 

ඛසතවිතානම් පි ඛහට් ඨා අකප් පියපච් චත් ථරඛණ සති න වට් ටති, අසති පන 

වට් ටති. උභයතොයලොහිතකූපධානන් ති සීසූපධානඤ් ච පාදූපධානඤ් චාති 

මඤ ්චස ්ස උභඛතොඛලොහිතක  උපධාන , එත  න කප් පති. ය  පන එකඛමව 

උපධාන  උඛභොසු පස් ඛසසු රත් ත  වා ඛහොති පදුමවණ් ණ  වා විචිත්ර  වා, සඛච 

පමාණයුත් ත , වට් ටති. මහාඋපධාන  පන පටික් ඛිත් ත . අඛලොහිතකානි ද් ඛවපි 
වට් ටන් තිඛයව. තඛතො උත් තරි ලභිත් වා අඤ් ඛඤස  දාතබ් බානි. දාතු  
අසක් ඛකොන් ඛතො මඤ් ඛච තිරිය  අත් ථරිත් වා උපරි පච් චත් ථරණ  දත් වා 
නිපජ් ජිතුම් පි ලභති. ආසන් දීආදීසු පන වුත් තනඛයඛනව පටිපජ් ජිතබ් බ . 

වුත් තඤ ්ඛහත  – ‘‘අනුජානාමි, භික් ෙඛව, ආසන් දියා පාඛද ඡින් දිත් වා 

පරිභුඤ් ජිතු , පල් ලඞ් කස ්ස වාඛළ භින් දිත් වා පරිභුඤ් ජිතු , තූලික  විජඛටත් වා 

බිම් ඛබොහන  කාතු , අවඛසස  භුම් මත් ථරණ  කාතු’’න් ති (චූළව. 297). 
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16. උච් ොදනාදීසු මාතුකුච් ඡිඛතො නික් ෙන් තදාරකාන  සරීරගන් ඛධො 

ද් වාදසවස් සපත් තකාඛල නස් සති, ඛතස  සරීරදුග් ගන් ධහරණත් ථාය 

ගන් ධචණ් ණාදීහි උච් ොඛදන් ති, එවරූප  උච් ොදන  න වට් ටති. පුඤ් ඤවන් ඛත 
පන දාරඛක ඌරූසු නිපජ් ජාඛපත් වා ඛතඛලන මක් ඛෙත් වා 

හත් ථපාදඌරුනාභිආදීන  සණ් ඨානසම් පාදනත් ථ  පරිමද් දන් ති, එවරූප  
පරිමද් දන  න වට් ටති. 

න්හාපනන් ති ඛතස ඛයව දාරකාන  ගන් ධාදීහි න් හාපන . සම්බාහනන් ති 

මහාමල් ලාන  විය හත් ථපාඛද මුග් ගරාදීහි පහරිත් වා බාහුවඩ් ඪන . ආදාසන් ති 

ය  කිඤ් චි ආදාස  පරිහරිතු  න වට් ටති. අේජනන් ති අලඞ් කාරඤ් ජනඛමව. 

මාලාති බද් ධමාලා වා අබද් ධමාලා වා. වියලපනන් ති ය  කිඤ් චි ෙවිරාගකරණ . 

මුඛචුණ්ණං මුඛයලපනන් ති මුඛෙ කාළපීළකාදීන  හරණත් ථාය මත් තිකකක් ක  

ඛදන් ති, ඛතන ඛලොහිඛත චලිඛත සාසපකක් ක  ඛදන් ති, ඛතන ඛදොඛස ොදිඛත 

තිලකක් ක  ඛදන් ති, ඛතන ඛලොහිඛත සන් නිසින් ඛන හලිද් දිකක් ක  ඛදන් ති, 

ඛතන ෙවිවණ් ඛණ ආරූළ් ඛහ මුෙචණ් ණඛකන මුෙ  චණ් ඛණන් ති, ත  සබ් බ  
න වට් ටති. 

හත් ථබන් ධාදීසු හත් ඛථ විචිත්රසඞ් ෙකපාලාදීනි බන් ධිත් වා විචරන් ති, ත  වා 

අඤ ්ඤ  වා සබ් බම් පි හත් ථාභරණ  න වට් ටති, අපඛර සිෙ  බන් ධිත් වා විචරන් ති. 

සුවණ් ණචීරකමුත් තලතාදීහි ච ත  පරික් ඛිපන් ති; ත  සබ් බ  න වට් ටති. අපඛර 

චතුහත් ථදණ් ඩ  වා අඤ් ඤ  වා පන අලඞ් කතදණ් ඩක  ගඛහත් වා විචරන් ති, 
තථා ඉත් ථිපුරිසරූපාදිවිචිත් ත  ඛභසජ් ජනා ක  සුපරික් ඛිත් ත  වාමපස් ඛස 

ඔලග් ගිත ; අපඛර කණ් ණිකරතනපරික් ඛිත් තඛකොස  අතිතිඛිණ  අසි , 

පඤ ්චවණ් ණසුත් තසිබ් බිත  මකරදන් තකාදිවිචිත් ත  ෙත් ත , 

සුවණ් ණරජතාදිවිචිත්රා ඛමොරපිඤ් ොදිපරික් ඛිත් තා උපාහනා, ඛකචි 
රතනමත් තායාම  චතුරඞ් ගුලවිත් ථත  ඛකසන් තපරිච් ඛෙද  දස් ඛසත් වා 

ඛමඝමුඛෙ විජ් ජුලත  විය නලාඛට උණ් හීසපට් ට  බන් ධන් ති, චූළාමණි  

ධාඛරන් ති, චාමරවාලබීජනි  ධාඛරන් ති, ත  සබ් බ  න වට් ටති. 

17. අනියයානිකත් තා සග් ගඛමොක් ෙමග් ගාන  තිරච් ොනභූතා කථාති 

තිරච්ොනකථා. තත් ථ රාජාන  ආරබ් භ මහාසම් මඛතො මන් ධාතා ධම් මාඛසොඛකො 

එව  මහානුභාඛවොතිආදිනා නඛයන පවත් තා කථා රාජකථා. එස නඛයො 

යචොරකථාදීසු. ඛතසු අසුඛකො රාජා අභිරූඛපො දස් සනීඛයොතිආදිනා නඛයන 

ඛගහස් සිතකථාව තිරච්ොනකථා ඛහොති. ඛසොපි නාම එව  මහානුභාඛවො ෙය  
ගඛතොති එව  පවත් තා පන කම් මට් ඨානභාඛව තිට් ඨති. ඛචොඛරසු මූලඛදඛවො 

එව  මහානුභාඛවො, ඛමඝමාඛලො එව  මහානුභාඛවොති ඛතස  කම් ම  පටිච් ච 
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පටුන 

අඛහො සූරාති ඛගහස් සිතකථාව තිරච්ොනකථා. යුද් ඛධපි භාරතයුද් ධාදීසු 

අසුඛකන අසුඛකො එව  මාරිඛතො, එව  විද් ඛධොති කාමස් සාදවඛසඛනව කථා 

තිරච්ොනකථා. ඛතපි නාම ෙය  ගතාති එව  පවත් තා පන සබ් බත් ථ 
කම් මට් ඨානඛමව ඛහොති. අපි ච අන් නාදීසු එව  වණ් ණවන් ත  ගන් ධවන් ත  
රසවන් ත  ඵස් සසම් පන් න  ොදිම් හ භුඤ ්ජිම් හාති කාමස් සාදවඛසන කඛථතු  න 
වට් ටති. සාත් ථක  පන කත් වා පුබ් ඛබ එව  වණ් ණාදිසම් පන් න  අන් න  පාන  

වත් ථ  සයන  මාල  ගන් ධ  සීලවන් තාන  අදම් හ, ඛචතිඛය පූජ  කරිම් හාති 

කඛථතු  වට් ටති. ොතිකථාදීසු පන ‘‘අම් හාක  ඤාතකා සූරා සමත් ථා’’ති වා 
‘‘පුබ් ඛබ මය  එව  විචිඛත්රහි යාඛනහි විචරිම් හා’’ති වා අස් සාදවඛසන වත් තු  න 
වට් ටති. සාත් ථක  පන කත් වා ‘‘ඛතපි ඛනො ඤාතකා ෙය  ගතා’’ති වා ‘‘පුබ් ඛබ 

මය  එවරූපා උපාහනා සඞ් ඝස ්ස අදම් හා’’ති වා කඛථතු  වට් ටති. ගාමකථාපි 
සුනිවිට් ඨදුන් නිවිට් ඨසුභික් ෙදුබ් භික් ොදිවඛසන වා ‘‘අසුකගාමවාසිඛනො සූරා 

සමත් ථා’’ති වා එව  අස් සාදවඛසන න වට් ටති. සාත් ථක  පන කත් වා ‘‘සද් ධා 
පසන් නා’’ති වා ‘‘ෙයවය  ගතා’’ති වා වත් තු  වට් ටති. 

නිගමනගරජනපදකථාදීසුපි එඛසව නඛයො. 

ඉත්ථිකථාපි වණ් ණසණ් ඨානාදීනි පටිච් ච අස් සාදවඛසන න වට් ටති, සද් ධා 

පසන් නා ෙයවය  ගතාති එවඛමව වට් ටති. සූරකථාපි ‘නන් දිමිත් ඛතො නාම 
ඛයොඛධො සූඛරො අඛහොසී’ති අස් සාදවඛසන න වට් ටති. සද් ඛධො අඛහොසි ෙය  

ගඛතොති එවඛමව වට් ටති. විසිඛාකථාපි ‘‘අසුකා විසිො සුනිවිට් ඨා දුන් නිවිට් ඨා 
සූරා සමත් ථා’’ති අස් සාදවඛසන න වට් ටති. සද් ධා පසන් නා ෙයවය  ගතාති 
එවඛමව වට් ටති. 

කුම්භට්ඨානකථාති උදකට් ඨානකථා, උදකතිත් ථකථාතිපි වුච් චති, 

කුම් භදාසිකථා වා, සාපි ‘‘පාසාදිකා නච් චිතු  ගායිතු  ඛෙකා’’ති අස් සාදවඛසන 

න වට් ටති; සද් ධා පසන් නාතිආදිනා නඛයඛනව වට් ටති. පුබ්බයපතකථාති 
අතීතඤාතිකථා. තත් ථ වත් තමානඤාතිකථාසදිඛසො විනිච් ෙඛයො. 

නානත්තකථාති පුරිමපච් ඡිමකථාහි විමුත් තා අවඛසසා නානාසභාවා 

නිරත් ථකකථා. යලොකක්ඛායිකාති අය  ඛලොඛකො ඛකන නිම් මිඛතො, අසුඛකන 

නාම නිම් මිඛතො. කාඛකො ඛසඛතො, අට් ඨීන  ඛසතත් තා; බලාකා රත් තා. 
ඛලොහිතස් ස රත් තත් තාති එවමාදිකා ඛලොකායතවිතණ් ඩසල් ලාපකථා. 

සමුද්දක්ඛායිකා නාම කස ්මා සමුද් ඛදො සාගඛරො? සාගරඛදඛවන ෙඛතො, 

තස් මා සාගඛරො. ෙඛතො ඛමති හත් ථමුද් දාය සය  නිඛවදිතත් තා ‘‘සමුද් ඛදො’’ති 

එවමාදිකා නිරත් ථකා සමුද් දක් ොයනකථා. භයවොති වුඩ් ඪි. අභයවොති හානි. ඉති 
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භඛවො, ඉති අභඛවොති ය  වා ත  වා නිරත් ථකකාරණ  වත් වා පවත් තිතකථා 

ඉතිභවාභවකථා. 

18. විග්ගාහිකකථාති විග් ගහකථා, සාරම් භකථා. තත් ථ සහිතංයමති මය් හ  

වචන  සහිත  සිලිට් ඨ  අත් ථයුත් ත  කාරණයුත් තන් ති අත් ඛථො. අසහිතංයතති 

තුය් හ  වචන  අසහිත  අසිලිට් ඨ . අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තන් ති ය  තුය් හ  

දීඝරත් තාචිණ් ණවඛසන සුප් පගුණ , ත  මය් හ  එකවචඛනඛනව විපරාවත් ත  

පරිවත් තිත් වා ඨිත , න කිඤ් චි ජානාසීති අත් ඛථො. 

ආයරොපියතො යත වායදොති මයා තව ඛදොඛසො ආඛරොපිඛතො. චර 

වාදප්පයමොක්ඛාොති ඛදොසඛමොචනත් ථ  චර, විචර; තත් ථ තත් ථ ගන් ත් වා 

සික් ොති අත් ඛථො. නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසීති අථ සය  පඛහොසි, 
ඉදානිඛමව නිබ් ඛබඛඨහීති. 

19. දූඛතයයකථාය  ඉධ ගච්ොති ඉඛතො අසුක  නාම ඨාන  ගච් ෙ. 

අමුත්රාගච්ොති තඛතො අසුක  නාම ඨාන  ආගච් ෙ. ඉදංහරාති ඉඛතො ඉද  නාම 

හර. අමුත්ර ඉදංආහරාති අසුකට් ඨානඛතො ඉද  නාම ඉධ ආහර. සඞ් ඛෙපඛතො 
පන ඉද  දූඛතයය  නාම ඨඛපත් වා පඤ් ච සහධම් මිඛක රතනත් තයස් ස 
උපකාරපටිස යුත් තඤ් ච ගිහීසාසන  අඤ් ඛඤස  න වට් ටති. 

20. කුහකාතිආදීසු තිවිඛධන කුහනවත් ථුනා ඛලොක  කුහයන් ති, 

විම් හාපයන් තීති කුහකා. ලාභසක් කාරත් ථිකා හුත් වා ලපන් තීති ලපකා. 

නිමිත් ත  සීලඛමඛතසන් ති යනමිත්තිකා. නිප් ඛපඛසො සීලඛමඛතසන් ති 

නිප්යපසිකා. ලාඛභන ලාභ  නිජිගීසන් ති මග් ගන් ති පරිඛයසන් ත් තීති ලායභන

ලාභං නිජිගීසිතායරො. කුහනා, ලපනා, ඛනමිත් තිකතා, නිප් ඛපසිකතා, ලාඛභන 
ලාභ  නිජිගීසනතාති එතාහි සමන් නාගතාන  පුග් ගලාන  එත  අධිවචන . 
අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙඛපො. විත් ථාඛරන පඛනතා කුහනාදිකා විසුද් ධිමග් ඛග 
සීලනිද් ඛදඛසඛයව පා ඤ් ච අට් ඨකථඤ් ච ආහරිත් වා පකාසිතාති. 

එත් තාවතා මජ් ඣිමසීල  නිට් ඨිත  ඛහොති. 

මහාසීලවණ් ණනා 

21. ඉඛතො පර  මහාසීල  ඛහොති. අඞ්ගන් ති හත් ථපාදාදීසු ඛයන ඛකනචි 
එවරූඛපන අඞ් ඛගන සමන් නාගඛතො දීඝායු යසවා ඛහොතීතිආදිනයප් පවත් ත  

අඞ් ගසත් ථ . නිමිත්තන් ති නිමිත් තසත් ථ . පණ් ඩුරාජා කිර තිස් ඛසො මුත් තාඛයො 

මුට් ඨිය  කත් වා ඛනමිත් තික  පුච් ඡි – ‘‘කි  ඛම හත් ඛථ’’ති? ඛසො ඉඛතො චිඛතො 

ච විඛලොඛකසි, තස් මිඤ් ච සමඛය ඝරඛගොලිකාය මක් ඛිකා ගය් හන් තී මුත් තා, 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

79 

පටුන 

ඛසො ‘‘මුත් තා’’ති ආහ. පුන ‘‘කතී’’ති පුට් ඛඨො කුක් කුටස ්ස තික් ෙත් තු  
රවන් තස් ස සද් ද  සුත් වා ‘‘තිස් ඛසො’’ති ආහ. එව  ත  ත  ආදිසිත් වා 
නිමිත් තමනුයුත් තා විහරන් ති. 

උප්පාතන් ති අසනිපාතාදීන  මහන් තාන  උප් පතිත , තඤ් හි දිස් වා ‘‘ඉද  

භවිස ්සති, එව  භවිස් සතී’’ති ආදිසන් ති. සුපිනන් ති ඛයො පුබ් බණ් හසමඛය සුපින  

පස් සති, එව  විපාඛකො ඛහොති; ඛයො ඉද  නාම පස් සති, තස් ස ඉද  නාම 

ඛහොතීතිආදිනා නඛයන සුපිනක  අනුයුත් තා විහරන් ති. ලක්ඛණන් ති ඉමිනා 

ලක් ෙඛණන සමන් නාගඛතො රාජා ඛහොති, ඉමිනා උපරාජාතිආදික . 

මූසිකච්ඡින්නන් ති උන් දූරොයිත . ඛතනාපි හි අහඛත වා වත් ඛථ අනහඛත වා 
වත් ඛථ ඉඛතො පට් ඨාය එව  ඡින් ඛන ඉද  නාම ඛහොතීති ආදිසන් ති. 

අග්ගියහොමන් ති එවරූඛපන දාරුනා එව  හුඛත ඉද  නාම ඛහොතීති අග් ගිජුහන . 

දබ් බිඛහොමාදීනිපි අග් ගිඛහොමාඛනව, එවරූපාය දබ් බියා ඊදිඛසහි කණාදීහි හුඛත 
ඉද  නාම ඛහොතීති එව  පවත් තිවඛසන පන විසු  වුත් තානි. 

තත් ථ කයණොති කුණ් ඩඛකො. තණ්ඩුලාති සාලිආදීනඤ් ඛචව තිණජාතීනඤ් ච 

තණ් ඩුලා. සප්පීති ඛගොසප් පිආදික . යතලන් ති තිලඛතලාදික . සාසපාදීනි පන 

මුඛෙන ගඛහත් වා අග් ගිම් හි පක් ඛිපන , විජ් ජ  පරිජප් පිත් වා ජුහන  වා 

මුඛයහොමං. දක් ඛිණක් ෙකජණ් ණුඛලොහිතාදීහි ජුහන  යලොහිතයහොමං. 

අඞ්ගවිජ්ජාති පුබ් ඛබ අඞ් ගඛමව දිස ්වා බයාකරණවඛසන අඞ් ග  වුත් ත , ඉධ 

අඞ් ගුලට් ඨි  දිස ්වා විජ් ජ  පරිජප් පිත් වා අය  කුලපුත් ඛතො වා ඛනො වා, 
සිරීසම් පන් ඛනො වා ඛනො වාතිආදිබයාකරණවඛසන අඞ් ගවිජ් ජා වුත් තා. 

වත්ථුවිජ්ජාති ඝරවත් ථුආරාමවත් ථාදීන  ගුණඛදොසසල් ලක් ෙණවිජ් ජා. 
මත් තිකාදිවිඛසස  දිස් වාපි හි විජ් ජ  පරිජප් පිත් වා ඛහට් ඨා පථවිය  

ති සරතනමත් ඛත, ආකාඛස ච අසීතිරතනමත් ඛත පඛදඛස ගුණඛදොස  

පස් සන් ති. ඛත්තවිජ්ජාති අබ් ඛභයයමාසුරක් ෙරාජසත් ථාදිසත් ථ . සිවවිජ්ජාති 

සුසාඛන පවිසිත් වා සන් තිකරණවිජ් ජා, සිඞ් ගාලරුතවිජ් ජාතිපි වදන් ති. 

භූතවිජ්ජාති භූතඛවජ් ජමන් ඛතො. භූරිවිජ්ජාති භූරිඝඛර වසන් ඛතන 

උග් ගඛහතබ් බමන් ඛතො. අහිවිජ්ජාති සප් පදට් ඨතිකිච් ෙනවිජ් ජා ඛචව 

සප් පාව් හායනවිජ් ජා ච. විසවිජ්ජාති යාය, පුරාණවිස  වා රක් ෙන් ති, නවවිස  වා 

කඛරොන් ති විසවන් තඛමව වා. විච්ඡිකවිජ්ජාති විච් ඡිකදට් ඨතිකිච් ෙනවිජ් ජා. 

මූසිකවිජ්ජාෙපි එඛසව නඛයො. සකුණවිජ්ජාති 
සපක් ෙකඅපක් ෙකද් විපදචතුප් පදාන  රුතගතාදිවඛසන සකුණඤාණ . 

වාෙසවිජ්ජාති කාකරුතඤාණ , ත  විසුඤ් ඛඤව සත් ථ , තස ්මා විසු  වුත් ත . 
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පක්කජ්ඣානන් ති පරිපාකගතචින් තා. ඉදානි ‘‘අය  එත් තක  ජීවිස් සති, අය  

එත් තක’’න් ති එව  පවත් ත  ආදිට් ඨඤාණන් ති අත් ඛථො. සරපරිත්තාණන් ති 

සරරක් ෙණ , යථා අත් තඛනො උපරි න ආගච් ෙති, එව  කරණවිජ් ජා. 

මිගචක්කන් ති ඉද  සබ් බසඞ් ගාහික  සබ් බසකුණචතුප් පදාන  රුතඤාණවඛසන 
වුත් ත . 

22. මණලක්ඛණාදීසු එවරූඛපො මණි පසත් ඛථො, එවරූඛපො අපසත් ඛථො, 

සාමිඛනො ආඛරොගයඉස ්සරියාදීන  ඛහතු ඛහොති, න ඛහොතීති, එව  
වණ් ණසණ් ඨානාදිවඛසන මණිආදීන  ලක් ෙණ  අනුයුත් තා විහරන් තීති 

අත් ඛථො. තත් ථ ආවුධන් ති ඨඛපත් වා අසිආදීනි අවඛසස  ආවුධ . 

ඉත්ථිලක්ඛණාදීනිපි යම් හි කුඛල ඛත ඉත් ථිපුරිසාදඛයො වසන් ති, තස් ස 

වුඩ් ඪිහානිවඛසඛනව ඛවදිතබ් බානි. අජලක්ඛණාදීසු පන එවරූපාන  අජාදීන  

ම ස  ොදිතබ් බ , එවරූපාන  න ොදිතබ් බන් ති අය  විඛසඛසො ඛවදිතබ් ඛබො. 

අපි ඛචත් ථ යගොධාෙ ලක්ඛයණ චිත් තකම් මපිළන් ධනාදීසුපි එවරූපාය 
ඛගොධාය සති ඉද  නාම ඛහොතීති අය  විඛසඛසො ඛවදිතබ් ඛබො. ඉදඤ් ඛචත් ථ 
වත් ථු – එකස ්මි  කිර විහාඛර චිත් තකම් ඛම ඛගොධ  අග් ගි  ධමමාන  අක සු. 
තඛතො පට් ඨාය භික් ඛූන  මහාවිවාඛදො ජාඛතො. එඛකො ආගන් තුකභික් ඛු ත  දිස ්වා 

මක් ඛෙසි. තඛතො පට් ඨාය විවාඛදො මන් දීභූඛතො ඛහොති. කණ්ණකලක්ඛණං 
පිළන් ධනකණ් ණිකායපි ඛගහකණ් ණිකායපි වඛසන ඛවදිතබ් බ . 

කච්ෙපලක්ඛණං ඛගොධාලක් ෙණසදිසඛමව. මිගලක්ඛණං සබ් බසඞ් ගාහික  
සබ් බචතුප් පදාන  ලක් ෙණවඛසන වුත් ත . 

23. රේෙං නිෙයානං භවිස්සතීති අසුකදිවඛස අසුකනක් ෙත් ඛතන 
අසුකස ්ස නාම රඤ් ඛඤො නිග් ගමන  භවිස් සතීති එව  රාජූන  පවාසගමන  

බයාකඛරොති. එස නඛයො සබ් බත් ථ. ඛකවල  පඛනත් ථ අනිෙයානන් ති 

විප් පවුත් ථාන  පුන ආගමන . අබ්භන්තරානං රේෙං උපොනං භවිස්සති, 

බාහිරානං රේෙං අපොනන් ති අන් ඛතොනගඛර අම් හාක  රාජා පටිවිරුද් ධ  

බහිරාජාන  උපසඞ් කමිස් සති, තඛතො තස් ස පටික් කමන  භවිස් සතීති එව  
රඤ් ඤ  උපයානාපයාන  බයාකඛරොති. දුතියපඛදපි එඛසව නඛයො. ජයපරාජයා 
පාකටාඛයව. 

24. චන්දග්ගාහාදයෙො අසුකදිවඛස රාහු චන් ද  ගඛහස් සතීති 
බයාකරණවඛසඛනව ඛවදිතබ් බා. අපි ච නක් ෙත් තස් ස 

අඞ් ගාරකාදිගාහසමාඛයොඛගොපි නක් ෙත් තගාඛහොඛයව. උක්කාපායතොති 

ආකාසඛතො උක් කාන  පතන . දිසාඩායහොති දිසාකාලුසිය  අග් ගිසිෙධූමසිොදීහි 

ආකුලභාඛවො විය. යදවදුද්රභීති සුක් ෙවලාහකගජ් ජන . උග්ගමනන් ති උදයන . 
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ඔක්කමනන් ති අත් ථඞ් ගමන . සංකියලසන් ති අවිසුද් ධතා. යවොදානන් ති 

විසුද් ධතා. එවං විපායකොති ඛලොකස් ස එව  විවිධසුෙදුක් ොවඛහො. 

25. සුවුට්ඨිකාති ඛදවස් ස සම් මාධාරානුප් පඛවච් ෙන . දුබ්බුට්ඨිකාති 

අවග් ගාඛහො, වස් සවිබන් ඛධොති වුත් ත  ඛහොති. මුද්දාති හත් ථමුද් දා. ගණනා 

වුච් චති අච් ඡිද් දකගණනා. සඞ්ඛානන් ති සඞ් කලනසටුප් පාදනාදිවඛසන 

පිණ් ඩගණනා. යස් ස සා පගුණා ඛහොති, ඛසො රුක් ෙම් පි දිස් වා එත් තකානි එත් ථ 

පණ් ණානීති ජානාති. කායවෙයන් ති ‘‘චත් තාඛරොඛම, භික් ෙඛව, කවී. කතඛම 

චත් තාඛරො? චින් තාකවි, සුතකවි, අත් ථකවි, පටිභානකවී’’ති (අ. නි. 4.231). 

ඉඛමස  චතුන් න  කවීන  අත් තඛනො චින් තාවඛසන වා; ‘‘ඛවස ්සන් තඛරො නාම 

රාජා අඛහොසී’’තිආදීනි සුත් වා සුතවඛසන වා; ඉමස ්ස අය  අත් ඛථො, එව  ත  

ඛයොඛජස් සාමීති එව  අත් ථවඛසන වා; කිඤ් චිඛදව දිස් වා තප් පටිභාග  

කත් තබ් බ  කරිස් සාමීති එව  ඨානුප් පත් තිකපටිභානවඛසන වා; ජීවිකත් ථාය 
කබයකරණ . ඛලොකායත  වුත් තඛමව. 

26. ආවාහනං නාම ඉමස ්ස දාරකස් ස අසුකකුලඛතො අසුකනක් ෙත් ඛතන 

දාරික  ආඛනථාති ආවාහකරණ . විවාහනන් ති ඉම  දාරික  අසුකස් ස නාම 

දාරකස ්ස අසුකනක් ෙත් ඛතන ඛදථ, එවමස් සා වුඩ් ඪි භවිස ්සතීති විවාහකරණ . 

සංවරණන් ති ස වරණ  නාම ‘අජ් ජ නක් ෙත් ත  සුන් දර , අජ් ඛජව සමග් ගා 

ඛහොථ, ඉති ඛවො විඛයොඛගො න භවිස ්සතී’ති එව  සමග් ගකරණ . විවරණ  නාම 

‘සඛච වියුජ් ජිතුකාමත් ථ, අජ් ඛජව වියුජ් ජථ, ඉති ඛවො පුන ස ඛයොඛගො න 

භවිස ්සතී’ති එව  විස ඛයොගකරණ . සඞ්කිරණන් ති ‘උට් ඨාන  වා ඉණ  වා 

දින් න  ධන  අජ් ජ සඞ් කඩ් ඪථ, අජ් ජ සඞ් කඩ් ඪිතඤ් හි ත  ථාවර  ඛහොතී’ති එව  

ධනපිණ් ඩාපන . විකිරණන් ති ‘සඛච පඛයොගඋද් ධාරාදිවඛසන ධන  

පඛයොජිතුකාමත් ථ, අජ් ජ පඛයොජිත  දිගුණචතුග් ගුණ  ඛහොතී’ති එව  

ධනපඛයොජාපන . සුභගකරණන් ති පියමනාපකරණ  වා සස් සිරීකකරණ  වා. 

දුබ්භගකරණන් ති තබ් බිපරීත . විරුද්ධගබ්භකරණන් ති විරුද් ධස් ස විලීනස ්ස 
අට් ඨිතස් ස මතස් ස ගබ් භස ්ස කරණ . පුන අවිනාසාය ඛභසජ් ජදානන් ති අත් ඛථො. 

ගබ් ඛභො හි වාඛතන, පාණඛකහි, කම් මුනා චාති තීහි කාරඛණහි විනස් සති. 

තත් ථ වාඛතන විනස් සන් ඛත නිබ් බාපනීය  සීතල  ඛභසජ් ජ  ඛදති, පාණඛකහි 

විනස ්සන් ඛත පාණකාන  පටිකම් ම  කඛරොති, කම් මුනා විනස් සන් ඛත පන 
බුද් ධාපි පටිබාහිතු  න සක් ඛකොන් ති. 

ජිව්හානිබන්ධනන් ති මන් ඛතන ජිව් හාය බන් ධකරණ . හනුසංහනනන් ති 

මුෙබන් ධමන් ඛතන යථා හනුක  චාඛලතු  න සක් ඛකොන් ති, එව  බන් ධකරණ . 

හත්ථාභිජප්පනන් ති හත් ථාන  පරිවත් තනත් ථ  මන් තජප් පන . තස් මි  කිර 
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පටුන 

මන් ඛත සත් තපදන් තඛර ඨත් වා ජප් පිඛත ඉතඛරො හත් ඛථ පරිවත් ඛතත් වා ඛිපති. 

කණ්ණජප්පනන් ති කණ් ඛණහි සද් ද  අස් සවනත් ථාය විජ් ජාය ජප් පන . ත  කිර 

ජප් පිත් වා විනිච් ෙයට් ඨාඛන ය  ඉච් ෙති, ත  භණති, පච් චත් ථිඛකො ත  න සුණාති, 

තඛතො පටිවචන  සම් පාඛදතු  න සක් ඛකොති. ආදාසපේහන් ති ආදාඛස ඛදවත  

ඔතාඛරත් වා පඤ් හපුච් ෙන . කුමාරිකපේහන් ති කුමාරිකාය සරීඛර ඛදවත  

ඔතාඛරත් වා පඤ ්හපුච් ෙන . යදවපේහන් ති දාසියා සරීඛර ඛදවත  ඔතාඛරත් වා 

පඤ ්හපුච් ෙන . ආදිච්චුපට්ඨානන් ති ජීවිකත් ථාය ආදිච් චපාරිචරියා. 

මහතුපට්ඨානන් ති තඛථව මහාබ්රහ් මපාරිචරියා. අබ්භුජ්ජලනන් ති මන් ඛතන 

මුෙඛතො අග් ගිජාලානීහරණ . සිරිව්හාෙනන් ති ‘‘එහි සිරි, මය් හ  සිඛර 
පතිට් ඨාහී’’ති එව  සිඛරන සිරියා අව් හායන . 

27. සන්තිකම්මන් ති ඛදවට් ඨාන  ගන් ත් වා සඛච ඛම ඉද  නාම 

සමිජ් ඣිස ්සති, තුම් හාක  ඉමිනා ච ඉමිනා ච උපහාර  කරිස ්සාමීති සමිද් ධිකාඛල 
කත් තබ් බ  සන් තිපටිස් සවකම් ම . තස් මි  පන සමිද් ඛධ තස් ස කරණ  

පණධිකම්මං නාම. භූරිකම්මන් ති භූරිඝඛර වසිත් වා ගහිතමන් තස් ස 

පඛයොගකරණ . වස්සකම්මං යවොස්සකම්මන් ති එත් ථ වස් ඛසොති පුරිඛසො, 

ඛවොස ්ඛසොති පණ් ඩඛකො. ඉති ඛවොස ්සස ්ස වස් සකරණ  වස් සකම් ම , වස් සස ්ස 
ඛවොස ්සකරණ  ඛවොස් සකම් ම . ත  පන කඛරොන් ඛතො අච් ෙන් දිකභාවමත් ත  

පාඛපති, න ලිඞ් ග  අන් තරධාඛපතු  සක් ඛකොති. වත්ථුකම්මන් ති 

අකතවත් ථුස ්මි  ඛගහපතිට් ඨාපන . වත්ථුපරිකම්මන් ති 

‘‘ඉදඤ් චිදඤ් චාහරථා’’ති වත් වා වත් ථුබලිකම් මකරණ . ආචමනන් ති උදඛකන 

මුෙසුද් ධිකරණ . න්හාපනන් ති අඤ ්ඛඤස  න් හාපන . ජුහනන් ති ඛතස  

අත් ථාය අග් ගිජුහන . වමනන් ති ඛයොග  දත් වා වමනකරණ . වියරචයනපි 

එඛසව නඛයො. උද්ධංවියරචනන් ති උද් ධ  ඛදොසාන  නීහරණ . 

අයධොවියරචනන් ති අඛධො ඛදොසාන  නීහරණ . සීසවියරචනන් ති 

සිඛරොවිඛරචන . කණ්ණයතලන් ති කණ් ණාන  බන් ධනත් ථ  වා වණහරණත් ථ  

වා ඛභසජ් ජඛතලපචන . යනත්තතප්පනන් ති අක් ඛිතප් පනඛතල . 

නත්ථුකම්මන් ති ඛතඛලන ඛයොඛජත් වා නත් ථුකරණ . අේජනන් ති ද් ඛව වා 

තීණි වා පටලානි නීහරණසමත් ථ  ොරඤ් ජන . පච්චේජනන් ති නිබ් බාපනීය  

සීතලඛභසජ් ජඤ ්ජන . සාලාකිෙන් ති සලාකඛවජ් ජකම් ම . සල්ලකත්තිෙන් ති 

සල් ලකත් තඛවජ් ජකම් ම . දාරකතිකිච්ො වුච් චති ඛකොමාරභච් චඛවජ් ජකම් ම . 

මූලයභසජ්ජානං අනුප්පාදනන් ති ඉමිනා කායතිකිච් ෙන  දස් ඛසති. ඔසධීනං

පටියමොක්යඛොති ොරාදීනි දත් වා තදනුරූඛප වඛණ ගඛත ඛතස  අපනයන . 

එත් තාවතා මහාසීල  නිට් ඨිත  ඛහොති. 
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පුබ් බන් තකප් පිකසස ්සතවාදවණ් ණනා 

28. එව  බ්රහ් මදත් ඛතන වුත් තවණ් ණස ්ස අනුසන් ධිවඛසන තිවිධ  සීල  
විත් ථාඛරත් වා ඉදානි භික් ඛුසඞ් ඛඝන වුත් තවණ් ණස් ස අනුසන් ධිවඛසන – 

‘‘අත් ථි, භික් ෙඛව, අඤ ්ඛඤව ධම් මා ගම් භීරා දුද් දසා’’තිආදිනා නඛයන 

සුඤ ්ඤතාපකාසන  ආරභි. තත් ථ ධම්මාති ගුඛණ, ඛදසනාය , පරියත් තිය , 
නිස ්සත් ඛතති එවමාදීසු ධම් මසද් ඛදො වත් තති. 

‘‘න හි ධම් ඛමො අධම් ඛමො ච, උඛභො සමවිපාකිඛනො; 

අධම් ඛමො නිරය  ඛනති, ධම් ඛමො පාඛපති සුග් ගති’’න් ති. (ඛථරගා. 
304); 

ආදීසු හි ගුඛණ ධම් මසද් ඛදො. ‘‘ධම් ම , ඛවො භික් ෙඛව, ඛදඛසස ්සාමි 

ආදිකලයාණ’’න් තිආදීසු (ම. නි. 3.420) ඛදසනාය . ‘‘ඉධ භික් ඛු ධම් ම  

පරියාපුණාති සුත් ත , ඛගයය’’න් තිආදීසු (අ. නි. 5.73) පරියත් තිය . ‘‘තස ්මි  

ඛෙො පන සමඛය ධම් මා ඛහොන් ති, ෙන් ධා ඛහොන් තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 121) 

නිස ්සත් ඛත. ඉධ පන ගුඛණ වත් තති. තස් මා අත් ථි, භික් ෙඛව, අඤ ්ඛඤව 
තථාගතස ්ස ගුණාති එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 

ගම්භීරාති මහාසමුද් ඛදො විය මකසතුණ් ඩසූචියා අඤ් ඤත්ර තථාගතා 

අඤ ්ඛඤස  ඤාඛණන අලබ් භඛනයයපතිට් ඨා, ගම් භීරත් තාඛයව දුද්දසා. 

දුද් දසත් තාඛයව දුරනුයබොධා. නිබ් බුතසබ් බපරිළාහත් තා සන්තා, 

සන් තාරම් මඛණසු පවත් තනඛතොපි සන් තා. අතිත් තිකරණට් ඛඨන පණීතා, 
සාදුරසඛභොජන  විය. උත් තමඤාණවිසයත් තා න තක් ඛකන අවචරිතබ් බාති 

අතක්කාවචරා. නිපුණාති සණ් හසුඛුමසභාවත් තා. බාලාන  අවිසයත් තා, 

පණ් ඩිඛතහිඛයව ඛවදිතබ් බාති පණ්ඩිතයවදනීො. 

යෙ තථාගයතො සෙං අභිේො සච්ඡිකත්වා පයවයදතීති ඛය ධම් ඛම 
තථාගඛතො අනඤ් ඤඛනඛයයො හුත් වා සයඛමව අභිවිසිට් ඛඨන ඤාඛණන 

පච් චක් ෙ  කත් වා පඛවඛදති, දීඛපති, කඛථති, පකාඛසතීති අත් ඛථො. යෙහීති 

ඛයහි ගුණධම් ඛමහි. ෙථාභුච්චන් ති යථාභූත . වණ්ණං සම්මා වදමානා

වයදෙුන් ති තථාගතස් ස වණ් ණ  වත් තුකාමා සම් මා වඛදයය , අහාඛපත් වා 
වත් තු  සක් කුඛණයයන් ති අත් ඛථො. කතඛම ච පන ඛත ධම් මා භගවතා එව  

ඛථොමිතාති? සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ . යදි එව , කස ්මා බහුවචනනිද් ඛදඛසො 

කඛතොති? පුථුචිත් තසමාඛයොගඛතො ඛචව, පුථුආරම් මණඛතො ච. තඤ් හි චතූසු 

ඤාණසම් පයුත් තමහාකිරියචිත් ඛතසු ලබ් භති, න චස ්ස ඛකොචි ධම් ඛමො 
ආරම් මණ  නාම න ඛහොති. යථාහ – ‘‘අතීත  සබ් බ  ජානාතීති 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ , තත් ථ ආවරණ  නත් ථීති අනාවරණඤාණ’’න් තිආදි 
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(පටි. ම. 1.120). ඉති පුථුචිත් තසමාඛයොගඛතො පුනප් පුන  උප් පත් තිවඛසන 
පුථුආරම් මණඛතො ච බහුවචනනිද් ඛදඛසො කඛතොති. 

‘‘අඤ් ඛඤවා’’ති ඉද  පඛනත් ථ වවත් ථාපනවචන , ‘‘අඤ් ඛඤව, න 
පාණාතිපාතා ඛවරමණිආදඛයො. ගම් භීරාව න උත් තානා’’ති එව  සබ් බපඛදහි 

ඛයොඛජතබ් බ . සාවකපාරමීඤාණඤ් හි ගම් භීර , පච් ඛචකඛබොධිඤාණ  පන 

තඛතො ගම් භීරතරන් ති තත් ථ වවත් ථාන  නත් ථි, සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඤ් ච 

තඛතොපි ගම් භීරතරන් ති තත් ථාපි වවත් ථාන  නත් ථි, ඉඛතො පනඤ් ඤ  

ගම් භීරතර  නත් ථි; තස් මා ගම් භීරා වාති වවත් ථාන  ලබ් භති. තථා දුද් දසාව 
දුරනුඛබොධා වාති සබ් බ  ඛවදිතබ් බ . 

කතයම ච යත භික්ඛයවති අය  පන ඛතස  ධම් මාන  කඛථතුකමයතා 

පුච් ො. සන්ති, භික්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණාතිආදි පුච් ොවිස් සජ් ජන . කස ්මා 

පඛනත  එව  ආරද් ධන් ති ඛච? බුද් ධානඤ් හි චත් තාරි ඨානානි පත් වා ගජ් ජිත  

මහන් ත  ඛහොති, ඤාණ  අනුපවිසති, බුද් ධඤාණස ්ස මහන් තභාඛවො 

පඤ ්ඤායති, ඛදසනා ගම් භීරා ඛහොති, තිලක් ෙණාහතා, සුඤ ්ඤතාපටිස යුත් තා. 

කතමානි චත් තාරි? විනයපඤ් ඤත් ති , භූමන් තර , පච් චයාකාර , 

සමයන් තරන් ති. තස් මා – ‘‘ඉද  ලහුක , ඉද  ගරුක , ඉද  සඛතකිච් ෙ , ඉද  

අඛතකිච් ෙ , අය  ආපත් ති, අය  අනාපත් ති, අය  ඛෙජ් ජගාමිනී, අය  

වුට් ඨානගාමිනී, අය  ඛදසනාගාමිනී, අය  ඛලොකවජ් ජා, අය  පණ් ණත් තිවජ් ජා, 
ඉමස ්මි  වත් ථුස් මි  ඉද  පඤ ්ඤඛපතබ් බ’’න් ති ය  එව  ඔතිණ් ඛණ වත් ථුස් මි  

සික් ොපදපඤ් ඤාපන  නාම, තත් ථ අඤ් ඛඤස  ථාඛමො වා බල  වා නත් ථි; 

අවිසඛයො එස අඤ් ඛඤස , තථාගතස ්ඛසව විසඛයො. ඉති විනයපඤ් ඤත් ති  

පත් වා බුද් ධාන  ගජ් ජිත  මහන් ත  ඛහොති, ඤාණ  අනුපවිසති…ඛප.… 
සුඤ ්ඤතාපටිස යුත් තාති. 

තථා ඉඛම චත් තාඛරො සතිපට් ඨානා නාම…ඛප.… අරිඛයො අට් ඨඞ් ගිඛකො 

මග් ඛගො නාම, පඤ ්ච ෙන් ධා නාම, ද් වාදස ආයතනානි නාම, අට් ඨාරස ධාතුඛයො 

නාම, චත් තාරි අරියසච් චානි නාම, බාවීසතින් ද්රියානි නාම, නව ඛහතූ නාම, 

චත් තාඛරො ආහාරා නාම, සත් ත ඵස් සා නාම, සත් ත ඛවදනා නාම, සත් ත 

සඤ ්ඤා නාම, සත් ත ඛචතනා නාම, සත් ත චිත් තානි නාම. එඛතසු එත් තකා 

කාමාවචරා ධම් මා නාම, එත් තකා රූපාවචරඅරූපාවචරපරියාපන් නා ධම් මා 

නාම, එත් තකා ඛලොකියා ධම් මා නාම, එත් තකා ඛලොකුත් තරා ධම් මා නාමාති 
චතුවීසතිසමන් තපට් ඨාන  අනන් තනය  අභිධම් මපිටක  විභජිත් වා කඛථතු  

අඤ ්ඛඤස  ථාඛමො වා බල  වා නත් ථි, අවිසඛයො එස අඤ් ඛඤස , 
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පටුන 

තථාගතස ්ඛසව විසඛයො. ඉති භූමන් තරපරිච් ඛෙද  පත් වා බුද් ධාන  ගජ් ජිත  

මහන් ත  ඛහොති, ඤාණ  අනුපවිසති…ඛප.… සුඤ ්ඤතාපටිස යුත් තාති. 

තථා අය  අවිජ් ජා සඞ් ොරාන  නවහාකාඛරහි පච් චඛයො ඛහොති, උප් පාඛදො 

හුත් වා පච් චඛයො ඛහොති, පවත් ත  හුත් වා, නිමිත් ත , ආයූහන , ස ඛයොඛගො, 

පලිඛබොඛධො, සමුදඛයො, ඛහතු, පච් චඛයො හුත් වා පච් චඛයො ඛහොති, තථා 

සඞ් ොරාදඛයො විඤ් ඤාණාදීන . යථාහ – ‘‘කථ  පච් චයපරිග් ගඛහ පඤ් ඤා 

ධම් මට් ඨිතිඤාණ ? අවිජ් ජා සඞ් ොරාන  උප් පාදට් ඨිති ච පවත් තට් ඨිති ච, 

නිමිත් තට් ඨිති ච, ආයූහනට් ඨිති ච, ස ඛයොගට් ඨිති ච, පලිඛබොධට් ඨිති ච, 

සමුදයට් ඨිති ච, ඛහතුට් ඨිති ච, පච් චයට් ඨිති ච, ඉඛමහි නවහාකාඛරහි අවිජ් ජා 

පච් චඛයො, සඞ් ොරා පච් චයසමුප් පන් නා, උඛභොඛපඛත ධම් මා 
පච් චයසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගඛහ පඤ් ඤා ධම් මට් ඨිතිඤාණ . අතීතම් පි 

අද් ධාන , අනාගතම් පි අද් ධාන  අවිජ් ජා සඞ් ොරාන  උප් පාදට් ඨිති ච…ඛප.… 

ජාති ජරාමරණස් ස උප් පාදට් ඨිති ච…ඛප.… පච් චයට් ඨිති ච, ඉඛමහි 

නවහාකාඛරහි ජාති පච් චඛයො, ජරාමරණ  පච් චයසමුප් පන් න , උඛභොඛපඛත 
ධම් මා පච් චයසමුප් පන් නාති පච් චයපරිග් ගඛහ පඤ් ඤා ධම් මට් ඨිතිඤාණ’’න් ති 

(පටි. ම. 1.45). එවමිම  තස් ස තස් ස ධම් මස ්ස තථා තථා පච් චයභාඛවන 
පවත් ත  තිවට් ට  තියද් ධ  තිසන් ධි  චතුසඞ් ඛෙප  වීසතාකාර  පටිච් චසමුප් පාද  

විභජිත් වා කඛථතු  අඤ් ඛඤස  ථාඛමො වා බල  වා නත් ථි, අවිසඛයො එස 

අඤ ්ඛඤස , තථාගතස් ඛසව විසඛයො, ඉති පච් චයාකාර  පත් වා බුද් ධාන  

ගජ් ජිත  මහන් ත  ඛහොති, ඤාණ  අනුපවිසති…ඛප.… සුඤ ්ඤතාපටිස යුත් තාති. 

තථා චත් තාඛරො ජනා සස් සතවාදා නාම, චත් තාඛරො එකච් චසස් සතවාදා, 

චත් තාඛරො අන් තානන් තිකා, චත් තාඛරො අමරාවික් ඛෙපිකා, ද් ඛව 

අධිච් චසමුප් පන් නිකා, ඛසොළස සඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ අසඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ 

ඛනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාදා, සත් ත උච් ඛෙදවාදා, පඤ ්ච දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදා 
නාම. ඛත ඉද  නිස් සාය ඉද  ගණ් හන් තීති ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි භින් දිත් වා 

නිජ් ජට  නිග් ගුම් බ  කත් වා කඛථතු  අඤ් ඛඤස  ථාඛමො වා බල  වා නත් ථි, 

අවිසඛයො එස අඤ ්ඛඤස , තථාගතස් ඛසව විසඛයො. ඉති සමයන් තර  පත් වා 

බුද් ධාන  ගජ් ජිත  මහන් ත  ඛහොති, ඤාණ  අනුපවිසති, බුද් ධඤාණස ්ස 

මහන් තතා පඤ් ඤායති, ඛදසනා ගම් භීරා ඛහොති, තිලක් ෙණාහතා, 
සුඤ ්ඤතාපටිස යුත් තාති. 

ඉමස ්මි  පන ඨාඛන සමයන් තර  ලබ් භති, තස් මා සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස ්ස 
මහන් තභාවදස් සනත් ථ  ඛදසනාය ච සුඤ් ඤතාපකාසනවිභාවනත් ථ  



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

86 

පටුන 

සමයන් තර  අනුපවිසන් ඛතො ධම් මරාජා – ‘‘සන් ති, භික් ෙඛව, එඛක 
සමණබ්රාහ් මණා’’ති එව  පුච් ොවිස් සජ් ජන  ආරභි. 

29. තත් ථ සන්තීති අත් ථි ස විජ් ජන් ති උපලබ් භන් ති. භික්ඛයවති 

ආලපනවචන . එයකති එකච් ඛච. සමණබ්රාහ්මණාති පබ් බජ් ජූපගතභාඛවන 

සමණා, ජාතියා බ්රාහ් මණා. ඛලොඛකන වා සමණාති ච බ්රාහ් මණාති ච එව  

සම් මතා. පුබ් බන් ත  කප් ඛපත් වා විකප් ඛපත් වා ගණ් හන් තීති පුබ්බන්තකප්පිකා. 
පුබ් බන් තකප් ඛපො වා එඛතස  අත් ථීති පුබ් බන් තකප් පිකා. තත් ථ අන් ඛතොති අය  
සද් ඛදො අන් තඅබ් භන් තරමරියාදලාමකපරභාගඛකොට් ඨාඛසසු දිස් සති. 
‘‘අන් තපූඛරො උදරපූඛරො’’තිආදීසු හි අන් ඛත අන් තසද් ඛදො. ‘‘චරන් ති ඛලොඛක 

පරිවාරෙන් නා අන් ඛතො අසුද් ධා බහි ඛසොභමානා’’තිආදීසු (ස . නි. 1.122) 

අබ් භන් තඛර. ‘‘කායබන් ධනස ්ස අන් ඛතො ජීරති (චූළව. 278). ‘‘සා හරිතන් ත  

වා පන් ථන් ත  වා ඛසලන් ත  වා උදකන් ත  වා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.304) 

මරියාදාය . ‘‘අන් තමිද , භික් ෙඛව, ජීවිකාන  යදිද  පිණ් ඛඩොලය’’න් තිආදීසු 

(ස . නි. 3.80) ලාමඛක. ‘‘එඛසවන් ඛතො දුක් ෙස ්සා’’තිආදීසු (ස . නි. 2.51) 
පරභාඛග. සබ් බපච් චයසඞ් ෙඛයො හි දුක් ෙස් ස පරභාඛගො ඛකොටීති වුච් චති. 

‘‘සක් කාඛයො ඛෙො, ආවුඛසො, එඛකො අන් ඛතො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.61) 
ඛකොට් ඨාඛස. ස ්වාය  ඉධාපි ඛකොට් ඨාඛස වත් තති. 

කප් පසද් ඛදොපි – ‘‘තිට් ඨතු, භන් ඛත භගවා කප් ප ’’ (දී. නි. 2.167), ‘‘අත් ථි 

කප් ඛපො නිපජ් ජිතු ’’ (අ. නි. 8.80), ‘‘කප් පකඛතන අකප් පකත  ස සිබ් බිත  

ඛහොතී’’ති, (පාචි. 371) එව  ආයුකප් පඛලසකප් පවිනයකප් පාදීසු සම් බහුඛලසු 
අත් ඛථසු වත් තති. ඉධ තණ් හාදිට් ඨීසු වත් තතීති ඛවදිතබ් ඛබො. වුත් තම් පි ඛචත  – 

‘‘කප් පාති ද් ඛව කප් පා, තණ් හාකප් ඛපො ච දිට් ඨිකප් ඛපො චා’’ති (මහානි. 28). 
තස් මා තණ් හාදිට් ඨිවඛසන අතීත  ෙන් ධඛකොට් ඨාස  කප් ඛපත් වා පකප් ඛපත් වා 
ඨිතාති පුබ් බන් තකප් පිකාති එවඛමත් ථ අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. ඛතස  එව  
පුබ් බන් ත  කප් ඛපත් වා ඨිතාන  පුනප් පුන  උප් පජ් ජනවඛසන පුබ් බන් තඛමව 

අනුගතා දිට් ඨීති පුබ් බන් තානුදිට් ඨිඛනො. ඛත එව දිට් ඨිඛනො ත  පුබ් බන් ත  
ආරබ් භ ආගම් ම පටිච් ච අඤ් ඤම් පි ජන  දිට් ඨිගතික  කඛරොන් තා 
අඛනකවිහිතානි අධිමුත් තිපදානි අභිවදන් ති අට් ඨාරසහි වත් ථූහි. 

තත් ථ අයනකවිහිතානීති අඛනකවිධානි. අධිමුත්තිපදානීති අධිවචනපදානි. 
අථ වා භූත  අත් ථ  අභිභවිත් වා යථාසභාවඛතො අග් ගඛහත් වා පවත් තනඛතො 

අධිමුත් තිඛයොති දිට් ඨිඛයො වුච් චන් ති. අධිමුත් තීන  පදානි අධිමුත් තිපදානි, 

දිට් ඨිදීපකානි වචනානීති අත් ඛථො. අට්ඨාරසහිවත්ථූහීති අට් ඨාරසහි කාරඛණහි. 
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30. ඉදානි ඛයහි අට් ඨාරසහි වත් ථූහි අභිවදන් ති, ඛතස  කඛථතුකමයතාය 
පුච් ොය ‘‘ඛත ච ඛෙො ඛභොන් ඛතො’’තිආදිනා නඛයන පුච් ඡිත් වා තානි වත් ථූනි 

විභජිත් වා දස් ඛසතු  ‘‘සන් ති, භික් ෙඛව’’තිආදිමාහ. තත් ථ වදන් ති එඛතනාති 

වාඛදො, දිට් ඨිගතස් ඛසත  අධිවචන . සස් සඛතො වාඛදො එඛතසන් ති සස්සතවාදා, 
සස් සතදිට් ඨිඛනොති අත් ඛථො. එඛතඛනව නඛයන ඉඛතො පඛරසම් පි එවරූපාන  

පදාන  අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. සස්සතං අත්තානේච යලොකේචාති රූපාදීසු 
අඤ ්ඤතර  අත් තාති ච ඛලොඛකොති ච ගඛහත් වා ත  සස් සත  අමර  නිච් ච  ධුව  
පඤ ්ඤඛපන් ති. යථාහ – ‘‘රූප  අත් තා ඛචව ඛලොඛකො ච සස් සඛතො චාති 

අත් තානඤ් ච ඛලොකඤ් ච පඤ් ඤඛපන් ති තථා ඛවදන , සඤ ්ඤ , සඞ් ොඛර, 
විඤ ්ඤාණ  අත් තා ඛචව ඛලොඛකො ච සස් සඛතො චාති අත් තානඤ් ච ඛලොකඤ් ච 
පඤ ්ඤඛපන් තී’’ති. 

31. ආතප්පමන්වාොතිආදීසු වීරිය  කිඛලසාන  ආතාපනභාඛවන 

ආතප් පන් ති වුත් ත . තඛදව පදහනවඛසන පධානං. පුනප් පුන  යුත් තවඛසන 

අනුයෙොයගොති. එව  තිප් පඛභද  වීරිය  අන් වාය ආගම් ම පටිච් චාති අත් ඛථො. 

අප්පමායදො වුච් චති සතියා අවිප් පවාඛසො. සම්මා මනසිකායරොති 

උපායමනසිකාඛරො, පථමනසිකාඛරො, අත් ථඛතො ඤාණන් ති වුත් ත  ඛහොති. 

යස් මිඤ ්හි මනසිකාඛර ඨිතස් ස පුබ් ඛබනිවාසානුස් සති ඤාණ  ඉජ් ඣති, අය  
ඉමස ්මි  ඨාඛන මනසිකාඛරොති අධිප් ඛපඛතො. තස් මා වීරියඤ් ච සතිඤ් ච 

ඤාණඤ් ච ආගම් මාති අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙපත් ඛථො. තථාරූපන් ති තථාජාතික . 

යචයතොසමාධින් ති චිත් තසමාධි . ඵුසතීති වින් දති පටිලභති. ෙථා සමාහියත 

චිත්යතති ඛයන සමාධිනා සම් මා ආහිඛත සුට් ඨු ඨපිඛත චිත් තම් හි අයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසන් තිආදීන  අත් ඛථො විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතො. 

යසො එවමාහාති ඛසො එව  ඣානානුභාවසම් පන් ඛනො හුත් වා දිට් ඨිගතිඛකො 

එව  වදති. වේයඣොති වඤ ්ඣපසුවඤ් ඣතාලාදඛයො විය අඵඛලො කස් සචි 
අජනඛකොති. එඛතන ‘‘අත් තා’’ති ච ‘‘ඛලොඛකො’’ති ච ගහිතාන  ඣානාදීන  

රූපාදිජනකභාව  පටික් ඛිපති. පබ් බතකූට  විය ඨිඛතොති කූටට්යඨො.

එසිකට්ඨායිට්ඨියතොති එසිකට් ඨායී විය හුත් වා ඨිඛතොති එසිකට් ඨායිට් ඨිඛතො. 

යථා සුනිොඛතො එසිකත් ථම් ඛභො නිච් චඛලො තිට් ඨති, එව  ඨිඛතොති අත් ඛථො. 
උභඛයනපි ඛලොකස් ස විනාසාභාව  දීඛපති. ඛකචි පන ඊසිකට් ඨායිට් ඨිඛතොති 

පා   වත් වා මුඤ් ඛජ ඊසිකා විය ඨිඛතොති වදන් ති. තත්රායමධිප් පාඛයො – යදිද  

ජායතීති වුච් චති, ත  මුඤ් ජඛතො ඊසිකා විය විජ් ජමානඛමව නික් ෙමති. යස් මා ච 

ඊසිකට් ඨායිට් ඨිඛතො, තස් මා ඛතව සත් තා සන් ධාවන් ති, ඉඛතො අඤ් ඤත් ථ 
ගච් ෙන් තීති අත් ඛථො. 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 
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පටුන 

සංසරන්තීති අපරාපර  සඤ් චරන් ති. චවන්තීති එව  සඞ් ෙය  ගච් ෙන් ති. තථා 

උපපජ්ජන්තීති. අට් ඨකථාය  පන පුබ් ඛබ ‘‘සස් සඛතො අත් තා ච ඛලොඛකො චා’’ති 
වත් වා ඉදානි ඛත ච සත් තා සන් ධාවන් තීතිආදිනා වචඛනන අය  දිට් ඨිගතිඛකො 

අත් තනාඛයව අත් තඛනො වාද  භින් දති, දිට් ඨිගතිකස් ස දස් සන  නාම න 

නිබද් ධ , ථුසරාසිම් හි නිොතොණු විය චඤ් චල , උම් මත් තකපච් ඡිය  
පූවෙණ් ඩගූථඛගොමයාදීනි විය ඛචත් ථ සුන් දරම් පි අසුන් දරම් පි ඛහොති ඛයවාති 

වුත් ත . අත්ථිත්යවව සස්සතිසමන් ති එත් ථ සස්සතීති නිච් ච  විජ් ජමානතාය 

මහාපථවි ව මඤ් ඤති, තථා සිඛනරුපබ් බතචන් දිමසූරිඛය. තඛතො ඛතහි සම  
අත් තාන  මඤ් ඤමානා අත් ථි ත් ඛවව සස ්සතිසමන් ති වදන් ති. 

ඉදානි සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොචාතිආදිකාය පටිඤ ්ඤාය සාධනත් ථ  

ඛහතු  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘ත  කිස් ස ඛහතු? අහඤ් හි ආතප් පමන් වායා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ඉමිනාමහං එතං ජානාමීති ඉමිනා විඛසසාධිගඛමන අහ  එත  

පච් චක් ෙඛතො ජානාමි, න ඛකවල  සද් ධාමත් තඛකඛනව වදාමීති දස් ඛසති, 

මකාඛරො පඛනත් ථ පදසන් ධිකරණත් ථ  වුත් ඛතො. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං

ඨානන් ති චතූහි වත් ථූහීති වත් ථුසද් ඛදන වුත් ඛතසු චතූසු ඨාඛනසු ඉද  පඨම  

ඨාන , ඉද  ජාතිසතසහස් සමත් තානුස ්සරණ  පඨම  කාරණන් ති අත් ඛථො. 

32-33. උපරි වාරද් වඛයපි එඛසව නඛයො. ඛකවලඤ් හි අය  වාඛරො 
අඛනකජාතිසතසහස් සානුස ්සරණවඛසන වුත් ඛතො. ඉතඛර 
දසචත් තාලීසස වට් ටවිවට් ටකප් පානුස ්සරණවඛසන. මන් දපඤ් ඛඤො හි 

තිත් ථිඛයො අඛනකජාතිසතසහස් සමත් ත  අනුස් සරති, මජ් ඣිමපඤ් ඛඤො 

දසස වට් ටවිවට් ටකප් පානි, තික් ෙපඤ් ඛඤො චත් තාලීස , න තඛතො උද් ධ . 

34. චතුත් ථවාඛර තක් කයතීති තක්කී, තක් ඛකො වා අස් ස අත් ථීති තක්කී. 
තක් ඛකත් වා විතක් ඛකත් වා දිට් ඨිගාහිඛනො එත  අධිවචන . වීම සාය 

සමන් නාගඛතොති වීමංසී. වීම සා නාම තුලනා රුච් චනා ෙමනා. යථා හි පුරිඛසො 

යට් ඨියා උදක  වීම සිත් වා ඔතරති, එවඛමව ඛයො තුලයිත් වා රුච් චිත් වා 

ෙමාඛපත් වා දිට් ඨි  ගණ් හාති, ඛසො ‘‘වීම සී’’ති ඛවදිතබ් ඛබො. 

තක්කපරිොහතන් ති තක් ඛකන පරියාහත , ඛතන ඛතන පරියාඛයන 

තක් ඛකත් වාති අත් ඛථො. වීමංසානුචරිතන් ති තාය වුත් තප් පකාරාය වීම සාය 

අනුචරිත . සෙංපටිභානන් ති අත් තඛනො පටිභානමත් තසඤ් ජාත . එවමාහාති 
සස් සතදිට් ඨි  ගඛහත් වා එව  වදති. 

තත් ථ චතුබ් බිඛධො තක් කී – අනුස් සුතිඛකො, ජාතිස් සඛරො, ලාභී, 
සුද් ධතක් කිඛකොති. තත් ථ ඛයො ‘‘ඛවස් සන් තඛරො නාම රාජා අඛහොසී’’තිආදීනි 

සුත් වා ‘‘ඛතන හි යදි ඛවස් සන් තඛරොව භගවා, සස් සඛතො අත් තා’’ති 
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තක් කයන් ඛතො දිට් ඨි  ගණ් හාති, අය  අනුස් සුතිඛකො නාම. ද් ඛව තිස් ඛසො 

ජාතිඛයො සරිත් වා – ‘‘අහඛමව පුබ් ඛබ අසුකස් මි  නාම අඛහොසි , තස් මා 
සස් සඛතො අත් තා’’ති තක් කයන් ඛතො ජාතිස් සරතක් කිඛකො නාම. ඛයො පන 

ලාභිතාය ‘‘යථා ඛම ඉදානි අත් තා සුඛී ඛහොති, අතීඛතපි එව  අඛහොසි, 

අනාගඛතපි භවිස් සතී’’ති තක් කයිත් වා දිට් ඨි  ගණ් හාති, අය  ලාභීතක් කිඛකො 
නාම. ‘‘එව  සති ඉද  ඛහොතී’’ති තක් කමත් ඛතඛනව ගණ් හන් ඛතො පන 
සුද් ධතක් කිඛකො නාම. 

35. එයතසං වා අේෙතයරනාති එඛතස ඛයව චතුන් න  වත් ථූන  

අඤ ්ඤතඛරන එඛකන වා ද් වීහි වා තීහි වා. නත්ථි ඉයතොබහිද්ධාති ඉඛමහි පන 
වත් ථූහි බහි අඤ් ඤ  එක  කාරණම් පි සස් සතපඤ් ඤත් තියා නත් ථීති 
අප් පටිවත් තිය  සීහනාද  නදති. 

36. තයිදං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාතීති භික් ෙඛව, ත  ඉද  චතුබ් බිධම් පි 
දිට් ඨිගත  තථාගඛතො නානප් පකාරඛතො ජානාති. තඛතො ත  පජානනාකාර  
දස් ඛසන් ඛතො ඉඛම දිට් ඨිට් ඨානාතිආදිමාහ. තත් ථ දිට් ඨිඛයොව දිට් ඨිට් ඨානා නාම. 

අපි ච දිට් ඨීන  කාරණම් පි දිට් ඨිට් ඨානඛමව. යථාහ ‘‘කතමානි අට් ඨ 

දිට් ඨිට් ඨානානි? ෙන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨාන , අවිජ් ජාපි, ඵස් ඛසොපි, සඤ ්ඤාපි, 

විතක් ඛකොපි, අඛයොනිඛසොමනසිකාඛරොපි, පාපමිත් ඛතොපි, පරඛතොඛඝොඛසොපි 

දිට් ඨිට් ඨාන’’න් ති. ‘‘ෙන් ධා ඛහතු, ෙන් ධා පච් චඛයො දිට් ඨිට් ඨාන  උපාදාය 

සමුට් ඨානට් ඛඨන, එව  ෙන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨාන . අවිජ් ජා ඛහතු…ඛප.… 

පාපමිත් ඛතො ඛහතු. පරඛතොඛඝොඛසො ඛහතු, පරඛතොඛඝොඛසො පච් චඛයො 

දිට් ඨිට් ඨාන  උපාදාය සමුට් ඨානට් ඛඨන, එව  පරඛතොඛඝොඛසොපි 

දිට් ඨිට් ඨාන’’න් ති (පටි. ම. 1.124). එවංගහිතාති දිට් ඨිසඞ් ොතා තාව 

දිට් ඨිට් ඨානා – ‘‘සස් සඛතො අත් තා ච ඛලොඛකො චා’’ති එව ගහිතා ආදින් නා, 

පවත් තිතාති අත් ඛථො. එවංපරාමට්ඨාති නිරාසඞ් කචිත් තතාය පුනප් පුන  ආමට් ඨා 

පරාමට් ඨා, ‘ඉදඛමව සච් ච , ඛමොඝමඤ් ඤ’න් ති පරිනිට් ඨාපිතා. කාරණසඞ් ොතා 

පන දිට් ඨිට් ඨානා යථා ගය් හමානා දිට් ඨිඛයො සමුට් ඨාඛපන් ති, එව  
ආරම් මණවඛසන ච පවත් තනවඛසන ච ආඛසවනවඛසන ච ගහිතා. 

අනාදීනවදස් සිතාය පුනප් පුන  ගහණවඛසන පරාමට් ඨා. එවංගතිකාති එව  

නිරයතිරච් ොනඛපත් තිවිසයගතිකාන  අඤ් ඤතරගතිකා. එවං අභිසම්පරාොති 

ඉද  පුරිමපදස් ඛසව ඛවවචන , එව විධපරඛලොකාති වුත් ත  ඛහොති. 

තේච තථාගයතො පජානාතීති න ඛකවලඤ් ච තථාගඛතො සකාරණ  

සගතික  දිට් ඨිගතඛමව පජානාති, අථ ඛෙො තඤ් ච සබ් බ  පජානාති, තඛතො ච 

උත් තරිතර  සීලඤ් ඛචව සමාධිඤ් ච සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඤ් ච පජානාති. තේච
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පජානනං න පරාමසතීති තඤ් ච එව විධ  අනුත් තර  විඛසස  පජානන් ඛතොපි 
අහ  පජානාමීති තණ් හාදිට් ඨිමානපරාමාසවඛසන තඤ් ච න පරාමසති. 

අපරාමසයතොචස්සපච්චත්තේයෙවනිබ්බුතිවිදිතාති එව  අපරාමසඛතො චස් ස 
අපරාමාසපච් චයා සයඛමව අත් තනාඛයව ඛතස  පරාමාසකිඛලසාන  නිබ් බුති 

විදිතා. පාකට , භික් ෙඛව, තථාගතස ්ස නිබ් බානන් ති දස් ඛසති. 

ඉදානි යථාපටිපන් ඛනන තථාගඛතන සා නිබ් බුති අධිගතා, ත  පටිපත් ති  

දස් ඛසතු  යාසු ඛවදනාසු රත් තා තිත් ථියා ‘‘ඉධ සුඛිඛනො භවිස් සාම, එත් ථ 

සුඛිඛනො භවිස ්සාමා’’ති දිට් ඨිගහන  පවිසන් ති, තාස ඛයව ඛවදනාන  වඛසන 

කම් මට් ඨාන  ආචික් ෙන් ඛතො ඛවදනාන  සමුදයඤ් චාතිආදිමාහ. තත් ථ ෙථාභූතං 

විදිත්වාති ‘‘අවිජ් ජාසමුදයා ඛවදනාසමුදඛයොති පච් චයසමුදයට් ඛඨන 

ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස උදය  පස් සති, තණ් හාසමුදයා ඛවදනාසමුදඛයොති 

පච් චයසමුදයට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස උදය  පස් සති, කම් මසමුදයා 

ඛවදනාසමුදඛයොති පච් චයසමුදයට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස උදය  පස් සති, 
ඵස් සසමුදයා ඛවදනාසමුදඛයොති පච් චයසමුදයට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස උදය  

පස් සති (පටි. ම. 1.50). නිබ් බත් තිලක් ෙණ  පස් සන් ඛතොපි ඛවදනාක් ෙන් ධස් ස 
උදය  පස ්සතී’’ති ඉඛමස  පඤ් චන් න  ලක් ෙණාන  වඛසන ඛවදනාන  සමුදය  

යථාභූත  විදිත් වා; ‘‘අවිජ් ජානිඛරොධා ඛවදනානිඛරොඛධොති 

පච් චයනිඛරොධට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස වය  පස් සති, තණ් හානිඛරොධා 

ඛවදනානිඛරොඛධොති පච් චයනිඛරොධට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස් ස වය  පස් සති, 
කම් මනිඛරොධා ඛවදනානිඛරොඛධොති පච් චයනිඛරොධට් ඛඨන ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස 

වය  පස් සති, ඵස් සනිඛරොධා ඛවදනානිඛරොඛධොති පච් චයනිඛරොධට් ඛඨන 
ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස වය  පස් සති. විපරිණාමලක් ෙණ  පස් සන් ඛතොපි 

ඛවදනාක් ෙන් ධස ්ස වය  පස් සතී’’ති (පටි. ම. 1.50) ඉඛමස  පඤ් චන් න  

ලක් ෙණාන  වඛසන ඛවදනාන  අත් ථඞ් ගම  යථාභූත  විදිත් වා, ‘‘ය  ඛවදන  

පටිච් ච උප් පජ් ජති සුෙ  ඛසොමනස් ස , අය  ඛවදනාය අස් සාඛදො’’ති (ස . නි. 

3.26) එව  අස් සාදඤ් ච යථාභූත  විදිත් වා, ‘‘ය  ඛවදනා අනිච් චා දුක් ො 

විපරිණාමධම් මා, අය  ඛවදනාය ආදීනඛවො’’ති එව  ආදීනවඤ් ච යථාභූත  

විදිත් වා, ‘‘ඛයො ඛවදනාය ෙන් දරාගවිනඛයො ෙන් දරාගප් පහාන , ඉද  ඛවදනාය 
නිස ්සරණ’’න් ති එව  නිස ්සරණඤ් ච යථාභූත  විදිත් වා විගතෙන් දරාගතාය 

අනුපාදාඛනො අනුපාදාවිමුත් ඛතො, භික් ෙඛව, තථාගඛතො; යස් මි  උපාදාඛන සති 

කිඤ් චි උපාදිඛයයය, උපාදින් නත් තා ච ෙන් ඛධො භඛවයය, තස් ස අභාවා කිඤ් චි 
ධම් ම  අනුපාදියිත් වාව විමුත් ඛතො භික් ෙඛව තථාගඛතොති. 

37. ඉයමයඛොයත, භික්ඛයවති ඛය ඛත අහ  – ‘‘කතඛම, ච ඛත, භික් ෙඛව, 

ධම් මා ගම් භීරා’’ති අපුච් ඡි , ‘‘ඉඛම ඛෙො ඛත, භික් ෙඛව, තඤ් ච තථාගඛතො 
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පටුන 

පජානාති තඛතො ච උත් තරිතර  පජානාතී’’ති එව  නිද් දිට් ඨා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණධම් මා ගම් භීරා දුද් දසා…ඛප.… පණ් ඩිතඛවදනීයාති 

ඛවදිතබ් බා. ඛයහි තථාගතස් ස ඛනව පුථුජ් ජඛනො, න ඛසොතාපන් නාදීසු 

අඤ ්ඤතඛරො වණ් ණ  යථාභූත  වත් තු  සක් ඛකොති, අථ ඛෙො තථාගඛතොව 
යථාභූත  වණ් ණ  සම් මා වදමාඛනො වඛදයයාති එව  පුච් ෙමාඛනනාපි 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණඛමව පුට් ඨ , නියයාඛතන් ඛතනාපි තඛදව නියයාතිත , 
අන් තරා පන දිට් ඨිඛයො විභත් තාති. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකච් චසස් සතවාදවණ් ණනා 

38. එකච්චසස්සතිකාති එකච් චසස ්සතවාදා. ඛත දුවිධා ඛහොන් ති – 

සත් ඛතකච් චසස ්සතිකා, සඞ් ොඛරකච් චසස් සතිකාති. දුවිධාපි ඉධ ගහිතාඛයව. 

39. ෙන් ති නිපාතමත් ත . කදාචීති කිස් මිඤ ්චි කාඛල. කරහචීති තස් ඛසව 

ඛවවචන . දීඝස්ස අද්ධුයනොති දීඝස් ස කාලස් ස. අච්චයෙනාති අතික් කඛමන. 

සංවට්ටතීති විනස් සති. යෙභුයෙයනාති ඛය උපරිබ්රහ් මඛලොඛකසු වා අරූඛපසු වා 

නිබ් බත් තන් ති, තදවඛසඛස සන් ධාය වුත් ත . ඣානමඛනන නිබ් බත් තත් තා 

මයනොමො. පීති ඛතස  භක් ඛෙො ආහාඛරොති පීතිභක්ඛා. අත් තඛනොව ඛතස  

පභාති සෙංපභා. අන් තලික් ඛෙ චරන් තීති අන්තලික්ඛචරා. සුඛභසු 

උයයානවිමානකප් පරුක් ොදීසු තිට් ඨන් තීති, සුභට්ඨායියනො සුභා වා 

මඛනොරම් මවත් ථාභරණා හුත් වා තිට් ඨන් තීති සුභට්ඨායියනො. චිරං

දීඝමද්ධානන් ති උක් ක ඛසන අට් ඨ කප් ඛප. 

40. විවට්ටතීති සණ් ඨාති. සුේෙං බ්රහ්මවිමානන් ති පකතියා 

නිබ් බත් තසත් තාන  නත් ථිතාය සුඤ ්ඤ , බ්රහ් මකායිකභූමි නිබ් බත් තතීති 

අත් ඛථො. තස් ස කත් තා වා කාඛරතා වා නත් ථි, විසුද් ධිමග් ඛග වුත් තනඛයන පන 
කම් මපච් චයඋතුසමුට් ඨානා රතනභූමි නිබ් බත් තති. 
පකතිනිබ් බත් තිට් ඨාඛනසුඛයව ඛචත් ථ උයයානකප් පරුක් ොදඛයො 

නිබ් බත් තන් ති. අථ සත් තාන  පකතියා වසිතට් ඨාඛන නිකන් ති උප් පජ් ජති, ඛත 

පඨමජ් ඣාන  භාඛවත් වා තඛතො ඔතරන් ති, තස් මා අථ ඛෙො අඤ් ඤතඛරො 

සත් ඛතොතිආදිමාහ. ආයුක්ඛොවාපුේෙක්ඛොවාති ඛය උළාර  පුඤ් ඤකම් ම  

කත් වා යත් ථ කත් ථචි අප් පායුඛක ඛදවඛලොඛක නිබ් බත් තන් ති, ඛත අත් තඛනො 

පුඤ ්ඤබඛලන ඨාතු  න සක් ඛකොන් ති, තස් ස පන ඛදවඛලොකස් ස 
ආයුප් පමාඛණඛනව චවන් තීති ආයුක් ෙයා චවන් තීති වුච් චන් ති. ඛය පන 

පරිත් ත  පුඤ් ඤකම් ම  කත් වා දීඝායුකඛදවඛලොඛක නිබ් බත් තන් ති, ඛත 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

92 

පටුන 

යාවතායුක  ඨාතු  න සක් ඛකොන් ති, අන් තරාව චවන් තීති පුඤ් ඤක් ෙයා 

චවන් තීති වුච් චන් ති. දීඝමද්ධානං තිට්ඨතීති කප් ප  වා උපඩ් ඪකප් ප  වා. 

41. අනභිරතීති අපරස් සාපි සත් තස් ස ආගමනපත් ථනා. යා පන 

පටිඝසම් පයුත් තා උක් කණ් ඨිතා, සා බ්රහ් මඛලොඛක නත් ථි. පරිතස්සනාති 

උබ් බිජ් ජනා ඵන් දනා, සා පඛනසා තාසතස් සනා, තණ් හාතස ්සනා, 

දිට් ඨිතස ්සනා, ඤාණතස් සනාති චතුබ් බිධා ඛහොති. තත් ථ ‘‘ජාති  පටිච් ච භය  
භයානක  ෙම් භිතත් ත  ඛලොමහ ඛසො ඛචතඛසො උත්රාඛසො. ජර … බයාධි … 

මරණ  පටිච් ච…ඛප.… උත්රාඛසො’’ති (විභ. 921) අය  තාසතස්සනා නාම. 

‘‘අඛහො වත අඤ් ඛඤපි සත් තා ඉත් ථත් ත  ආගච් ඛෙයය’’න් ති (දී. නි. 3.38) අය  

තණ්හාතස්සනා නාම. ‘‘පරිතස් සිතවිප් ඵන් දිතඛමවා’’ති අය  දිට්ඨිතස්සනා 
නාම. ‘‘ඛතපි තථාගතස් ස ධම් මඛදසන  සුත් වා ඛයභුඛයයන භය  ස ඛවග  

සන් තාස  ආපජ් ජන් තී’’ති (අ. නි. 4.33) අය  ොණතස්සනා නාම. ඉධ පන 

තණ් හාතස් සනාපි දිට් ඨිතස ්සනාපි වට් ටති. බ්රහ්මවිමානන් ති ඉධ පන 

පඨමාභිනිබ් බත් තස් ස අත් ථිතාය සුඤ් ඤන් ති න වුත් ත . උපපජ්ජන්තීති 

උපපත් තිවඛසන උපගච් ෙන් ති. සහබයතන් ති සහභාව . 

42. අභිභූති අභිභවිත් වා ඨිඛතො ඛජට් ඨඛකොහමස් මීති. අනභිභූයතොති 

අඤ ්ඛඤහි අනභිභූඛතො. අේෙදත්ථූති එක සවචඛන නිපාඛතො. දස් සනවඛසන 

දයසො, සබ් බ  පස් සාමීති අත් ඛථො. වසවත්තීති සබ් බ  ජන  වඛස වත් ඛතමි. 

ඉස්සයරො කත්තානිම්මාතාති අහ  ඛලොඛක ඉස් සඛරො, අහ  ඛලොකස් ස කත් තා ච 

නිම් මාතා ච, පථවී – හිමවන් ත-සිඛනරු-චක් කවාළ-මහාසමුද් ද-චන් දිම-සූරියා 

මයා නිම් මිතාති. යසට්යඨො සජිතාති අහ  ඛලොකස් ස උත් තඛමො ච සජිතා ච, 

‘‘ත් ව  ෙත් තිඛයො නාම ඛහොහි, ත් ව  බ්රාහ් මඛණො, ඛවස ්ඛසො, සුද් ඛදො, ගහට් ඛඨො, 

පබ් බජිඛතො නාම. අන් තමඛසො ත් ව  ඔට් ඛඨො ඛහොහි, ඛගොඛණො ඛහොහී’’ති ‘‘එව  

සත් තාන  ස විසඛජතා අහ’’න් ති මඤ් ඤති. වසී පිතා භූතභබයානන් ති (දී. නි. 

1.17) අහමස් මි චිණ් ණවසිතාය වසී, අහ  පිතා භූතානඤ් ච භබයානඤ් චාති 
මඤ ්ඤති. තත් ථ අණ් ඩජජලාබුජා සත් තා අන් ඛතොඅණ් ඩඛකොඛස ඛචව 

අන් ඛතොවත් ථිම් හි ච භබයා නාම, බහි නික් ෙන් තකාලඛතො පට් ඨාය භූතා නාම. 

ස ඛසදජා පඨමචිත් තක් ෙඛණ භබයා, දුතියඛතො පට් ඨාය භූතා. ඔපපාතිකා 

පඨමඉරියාපඛථ භබයා, දුතියඛතො පට් ඨාය භූතාති ඛවදිතබ් බා. ඛත සබ් ඛබපි 
මය් හ  පුත් තාති සඤ් ඤාය ‘‘අහ  පිතා භූතභබයාන’’න් ති මඤ් ඤති. 

ඉදානි කාරණඛතො සාඛධතුකාඛමො – ‘‘මයා ඉඛම සත් තා නිම් මිතා’’ති 

පටිඤ ්ඤ  කත් වා ‘‘ත  කිස ්ස ඛහතූ’’තිආදිමාහ. ඉත්ථත්තන් ති ඉත් ථභාව , 

බ්රහ් මභාවන් ති අත් ඛථො. ඉමිනා මෙන් ති අත් තඛනො කම් මවඛසන චතාපි 
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උපපන් නාපි ච ඛකවල  මඤ ්ඤනාමත් ඛතඛනව ‘‘ඉමිනා මය  නිම් මිතා’’ති 
මඤ ්ඤමානා වඞ් කච් ඡිද් ඛද වඞ් කආණී විය ඔනමිත් වා තස් ඛසව පාදමූල  
ගච් ෙන් තීති. 

43. වණ්ණවන්තතයරො චාති වණ් ණවන් තතඛරො, අභිරූඛපො පාසාදිඛකොති 

අත් ඛථො. මයහසක්ඛතයරොති ඉස් සරියපරිවාරවඛසන මහායසතඛරො. 

44. ඨානං යඛො පයනතන් ති කාරණ  ඛෙො පඛනත . ඛසො තඛතො චවිත් වා 

අඤ ්ඤත්ර න ගච් ෙති, ඉඛධව ආගච් ෙති, ත  සන් ධාඛයත  වුත් ත . අගාරස්මාති 

ඛගහා. අනගාරිෙන් ති පබ් බජ් ජ . පබ් බජ් ජා හි යස් මා අගාරස් ස හි ත  

කසිඛගොරක් ොදිකම් ම  තත් ථ නත් ථි, තස ්මා අනගාරියන් ති වුච් චති. පබ්බජතීති 

උපගච් ෙති. තයතො පරං නානුස්සරතීති තඛතො පුබ් ඛබනිවාසා පර  න සරති, 
සරිතු  අසක් ඛකොන් ඛතො තත් ථ ඨත් වා දිට් ඨි  ගණ් හාති. 

නිච්යචොතිආදීසු තස් ස උපපත් ති  අපස් සන් ඛතො නිච්යචොති වදති, මරණ  

අපස් සන් ඛතො ධුයවොති, සදාභාවඛතො සස්සයතොති, ජරාවඛසනාපි විපරිණාමස ්ස 
අභාවඛතො අවිපරිණාමධම් ඛමොති. ඛසසඛමත් ථ පඨමවාඛර උත් තානඛමවාති. 

45-46. දුතියවාඛර ඛිඩ් ඩාය පදුස් සන් ති විනස ්සන් තීති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා, 

පදූසිකාතිපි පා   ලිෙන් ති, සා අට් ඨකථාය  නත් ථි. අතියවලන් ති අතිකාල , 

අතිචිරන් ති අත් ඛථො. හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නාති හස් සරති ධම් මඤ ්ඛචව 

ඛිඩ් ඩාරතිධම් මඤ ්ච සමාපන් නා අනුයුත් තා, ඛක හස් සසුෙඤ් ඛචව 

කායිකවාචසිකකීළාසුෙඤ් ච අනුයුත් තා, වුත් තප් පකාරරතිධම් මසමඞ් ගිඛනො 
හුත් වා විහරන් තීති අත් ඛථො. 

සති සම්මුස්සතීති ොදනීයඛභොජනීඛයසු සති සම් මුස ්සති. ඛත කිර 
පුඤ ්ඤවිඛසසාධිගඛතන මහන් ඛතන අත් තඛනො සිරිවිභඛවන නක් ෙත් ත  

කීළන් තා තාය සම් පත් තිමහන් තතාය – ‘‘ආහාර  පරිභුඤ් ජිම් හ, න 
පරිභුඤ් ජිම් හා’’තිපි න ජානන් ති. අථ එකාහාරාතික් කමනඛතො පට් ඨාය 

නිරන් තර  ොදන් තාපි පිවන් තාපි චවන් තිඛයව, න තිට් ඨන් ති. කස ්මා? 

කම් මජඛතජස් ස බලවතාය, කරජකායස් ස මන් දතාය, මනුස් සානඤ් හි 

කම් මජඛතඛජො මන් ඛදො, කරජකාඛයො බලවා. ඛතස  ඛතජස් ස මන් දතාය 
කරජකායස් ස බලවතාය සත් තාහම් පි අතික් කමිත් වා උණ් ඛහොදකඅච් ෙයාගුආදීහි 

සක් කා වත් ථු  උපත් ථම් ඛභතු . ඛදවාන  පන ඛතඛජො බලවා ඛහොති, කරජ  
මන් ද . ඛත එක  ආහාරඛවල  අතික් කමිත් වාව සණ් ඨාතු  න සක් ඛකොන් ති. යථා 
නාම ගිම් හාන  මජ් ඣන් හිඛක තත් තපාසාඛණ ඨපිත  පදුම  වා උප් පල  වා 

සායන් හසමඛය ඝටසඛතනාපි සිඤ් චියමාන  පාකතික  න ඛහොති, 
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විනස ්සතිඛයව. එවඛමව පච් ො නිරන් තර  ොදන් තාපි පිවන් තාපි චවන් තිඛයව, 

න තිට් ඨන් ති. ඛතනාහ ‘‘සතිොසම්යමොසායතයදවාතම්හාකාොචවන්තී’’ති. 

කතඛම පන ඛත ඛදවාති? ඉඛම ඛදවාති අට් ඨකථාය  විචාරණා නත් ථි, 

‘‘ඛදවාන  කම් මජඛතඛජො බලවා ඛහොති, කරජ  මන් ද’’න් ති අවිඛසඛසන 

වුත් තත් තා පන ඛය ඛකචි කබළීකාරාහාරූපජීවිඛනො ඛදවා එව  කඛරොන් ති, 

ඛතඛයව චවන් තීති ඛවදිතබ් බා. ඛකචි පනාහු – 

‘‘නිම් මානරතිපරනිම් මිතවසවත් තිඛනො ඛත ඛදවා’’ති. 
ඛිඩ් ඩාපදුස් සනමත් ඛතඛනව ඛහඛත ඛිඩ් ඩාපඛදොසිකාති වුත් තා. ඛසසඛමත් ථ 
පුරිමනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 

47-48. තතියවාඛර මඛනන පදුස් සන් ති විනස ්සන් තීති මයනොපයදොසිකා, 
එඛත චාතුමහාරාජිකා. ඛතසු කිර එඛකො ඛදවපුත් ඛතො – නක් ෙත් ත  

කී ස් සාමීති සපරිවාඛරො රඛථන වීථි  පටිපජ් ජති, අථඤ් ඛඤො නික් ෙමන් ඛතො ත  

පුරඛතො ගච් ෙන් ත  දිස් වා – ‘ඛභො අය  කපඛණො’, අදිට් ඨපුබ් බ  විය එත  දිස් වා – 

‘‘පීතියා උද් ධුමාඛතො විය භිජ් ජමාඛනො විය ච ගච් ෙතී’’ති කුජ් ඣති. පුරඛතො 
ගච් ෙන් ඛතොපි නිවත් තිත් වා ත  කුද් ධ  දිස ්වා – කුද් ධා නාම සුවිදිතා ඛහොන් තීති 

කුද් ධභාවමස් ස ඤත් වා – ‘‘ත් ව  කුද් ඛධො, මය් හ  කි  කරිස් සසි, අය  සම් පත් ති 

මයා දානසීලාදීන  වඛසන ලද් ධා, න තුය් හ  වඛසනා’’ති පටිකුජ් ඣති. 

එකස ්මිඤ ්හි කුද් ඛධ ඉතඛරො අකුද් ඛධො රක් ෙති, උඛභොසු පන කුද් ඛධසු එකස් ස 

ඛකොඛධො ඉතරස් ස පච් චඛයො ඛහොති. තස් සපි ඛකොඛධො ඉතරස් ස පච් චඛයො 
ඛහොතීති උඛභො කන් දන් තාන ඛයව ඔඛරොධාන  චවන් ති. අයඛමත් ථ ධම් මතා. 
ඛසස  වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 

49-52. තක් කීවාඛද අය  චක් ොදීන  ඛභද  පස් සති, චිත් ත  පන යස් මා 

පුරිම  පුරිම  පච් ඡිමස් ස පච් ඡිමස ්ස පච් චය  දත් වාව නිරුජ් ඣති, තස් මා 
චක් ොදීන  ඛභදඛතො බලවතරම් පි චිත් තස් ස ඛභද  න පස් සති. ඛසො ත  

අපස් සන් ඛතො යථා නාම සකුඛණො එක  රුක් ෙ  ජහිත් වා අඤ් ඤස් මි  නිලීයති, 
එවඛමව ඉමස් මි  අත් තභාඛව භින් ඛන චිත් ත  අඤ් ඤත්ර ගච් ෙතීති ගඛහත් වා 
එවමාහ. ඛසසඛමත් ථ වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 

අන් තානන් තවාදවණ් ණනා 

53. අන්තානන්තිකාති අන් තානන් තවාදා, අන් ත  වා අනන් ත  වා 
අන් තානන් ත  වා ඛනවන් තානානන් ත  වා ආරබ් භ පවත් තවාදාති අත් ඛථො. 

54-60. අන්තසේඤී යලොකස්මිං විහරතීති පටිභාගනිමිත් ත  
චක් කවාළපරියන් ත  අවඩ් ඛඪත් වා ත  – ‘‘ඛලොඛකො’’ති ගඛහත් වා අන් තසඤ් ඤී 

ඛලොකස ්මි  විහරති, චක් කවාළපරියන් ත  කත් වා වඩ් ඪිතකසිඛණො පන 
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අනන් තසඤ් ඤී ඛහොති, උද් ධමඛධො අවඩ් ඛඪත් වා පන තිරිය  වඩ් ඛඪත් වා 

උද් ධමඛධො අන් තසඤ් ඤී, තිරිය  අනන් තසඤ් ඤී. තක් කීවාඛදො වුත් තනඛයඛනව 
ඛවදිතබ් ඛබො. ඉඛම චත් තාඛරොපි අත් තනා දිට් ඨපුබ් බානුසාඛරඛනව දිට් ඨියා 
ගහිතත් තා පුබ් බන් තකප් පිඛකසු පවිට් ඨා. 

අමරාවික් ඛෙපවාදවණ් ණනා 

61. න මරතීති අමරා. කා සා? එවන් තිපි ඛම ඛනොතිආදිනා නඛයන 
පරියන් තරහිතා දිට් ඨිගතිකස් ස දිට් ඨි ඛචව වාචා ච. විවිඛධො ඛෙඛපොති 

වික්යඛයපො, අමරාය දිට් ඨියා වාචාය ච වික් ඛෙඛපොති අමරාවික්යඛයපො, ඛසො 

එඛතස  අත් ථීති අමරාවික්යඛපිකා, අපඛරො නඛයො – අමරා නාම එකා 

මච් ෙජාති, සා උම් මුජ් ජනනිමුජ් ජනාදිවඛසන උදඛක සන් ධාවමානා ගඛහතු  න 

සක් කාති, එවඛමව අයම් පි වාඛදො ඉඛතොචිඛතො ච සන් ධාවති, ගාහ  න 

උපගච් ෙතීති අමරාවික්යඛයපොති වුච් චති. ඛසො එඛතස  අත් ථීති 

අමරාවික්යඛපිකා. 

62. ‘‘ඉදං කුසල’’න්ති ෙථාභූතං නප්පජානාතීති දස කුසලකම් මපඛථ 
යථාභූත  නප් පජානාතීති අත් ඛථො. අකුසඛලපි දස අකුසලකම් මපථාව 

අධිප් ඛපතා. යසො මමස්ස විඝායතොති ‘‘මුසා මයා භණිත’’න් ති 

විප් පටිසාරුප් පත් තියා මම විඝාඛතො අස් ස, දුක් ෙ  භඛවයයාති අත් ඛථො. යසො

මමස්සඅන්තරායෙොති ඛසො මම සග් ගස් ස ඛචව මග් ගස් ස ච අන් තරාඛයො අස් ස. 

මුසාවාදභො මුසාවාදපරියජගුච්ොති මුසාවාඛද ඔත් තප් ඛපන ඛචව හිරියා ච. 

වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජතීති වාචාය වික් ඛෙප  ආපජ් ජති. කීදිස ? 

අමරාවික් ඛෙප , අපරියන් තවික් ඛෙපන් ති අත් ඛථො. 

එවන්තිපි යම යනොතිආදීසු එවන් තිපි ඛම ඛනොති අනියමිතවික් ඛෙඛපො. 

තථාතිපියම යනොති ‘‘සස් සඛතො අත් තා ච ඛලොඛකො චා’’ති වුත් ත  සස් සතවාද  

පටික් ඛිපති. අේෙථාතිපි යම යනොති සස් සතඛතො අඤ් ඤථා වුත් ත  

එකච් චසස ්සත  පටික් ඛිපති. යනොතිපියමයනොති – ‘‘න ඛහොති තථාගඛතො පර  

මරණා’’ති වුත් ත  උච් ඛෙද  පටික් ඛිපති. යනො යනොතිපි යම යනොති ‘‘ඛනව 
ඛහොති න න ඛහොතී’’ති වුත් ත  තක් කීවාද  පටික් ඛිපති. සය  පන ‘‘ඉද  
කුසල’’න් ති වා ‘‘අකුසල’’න් ති වා පුට් ඛඨො න කිඤ් චි බයාකඛරොති. ‘‘ඉද  
කුසල’’න් ති පුට් ඛඨො ‘‘එවන් තිපි ඛම ඛනො’’ති වදති. තඛතො ‘‘කි  අකුසල’’න් ති 
වුත් ඛත ‘‘තථාතිපි ඛම ඛනො’’ති වදති. ‘‘කි  උභයඛතො අඤ් ඤථා’’ති වුත් ඛත 

‘‘අඤ ්ඤථාතිපි ඛම ඛනො’’ති වදති. තඛතො ‘‘තිවිඛධනාපි න ඛහොති, කි  ඛත 

ලද් ධී’’ති වුත් ඛත ‘‘ඛනොතිපි ඛම ඛනො’’ති වදති. තඛතො ‘‘කි  ඛනො ඛනොති ඛත 
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ලද් ධී’’ති වුත් ඛත ‘‘ඛනො ඛනොතිපි ඛම ඛනො’’ති එව  වික් ඛෙපඛමව ආපජ් ජති, 

එකස ්මිම් පි පක් ඛෙ න තිට් ඨති. 

63. ෙන්යදො වා රායගො වාති අජානන් ඛතොපි සහසා කුසලඛමව 
‘‘කුසල’’න් ති වත් වා අකුසලඛමව ‘‘අකුසල’’න් ති වත් වා මයා අසුකස් ස නාම 

එව  බයාකත , කි  ත  සුබයාකතන් ති අඤ් ඛඤ පණ් ඩිඛත පුච් ඡිත් වා ඛතහි – 

‘‘සුබයාකත , භද්රමුෙ, කුසලඛමව තයා කුසල , අකුසලඛමව අකුසලන් ති 
බයාකත’’න් ති වුත් ඛත නත් ථි මයා සදිඛසො පණ් ඩිඛතොති එව  ඛම තත් ථ ෙන් ඛදො 

වා රාඛගො වා අස් සාති අත් ඛථො. එත් ථ ච ෙන් ඛදො දුබ් බලරාඛගො, රාඛගො 

බලවරාඛගො. යදොයසොවාපටියඝො වාති කුසල  පන ‘‘අකුසල’’න් ති, අකුසල  වා 
‘‘කුසල’’න් ති වත් වා අඤ් ඛඤ පණ් ඩිඛත පුච් ඡිත් වා ඛතහි – ‘‘දුබයාකත  
තයා’’ති වුත් ඛත එත් තකම් පි නාම න ජානාමීති තත් ථ ඛම අස් ස ඛදොඛසො වා 

පටිඛඝො වාති අත් ඛථො. ඉධාපි ඛදොඛසො දුබ් බලඛකොඛධො, පටිඛඝො බලවඛකොඛධො. 

තං මමස්ස උපාදානං, යසො මමස්ස විඝායතොති ත  ෙන් දරාගද් වය  මම 

උපාදාන  අස් ස, ඛදොසපටිඝද් වය  විඝාඛතො. උභයම් පි වා දළ් හග් ගහණවඛසන 

උපාදාන , විහනනවඛසන විඝාඛතො. රාඛගො හි අමුඤ් චිතුකාමතාය ආරම් මණ  
ගණ් හාති ජලූකා විය. ඛදොඛසො විනාඛසතුකාමතාය ආසීවිඛසො විය. උඛභොපි 
ඛචඛත සන් තාපකට් ඛඨන විහනන් ති ඛයවාති ‘‘උපාදාන’’න් ති ච ‘‘විඝාඛතො’’ති 
ච වුත් තා. ඛසස  පඨමවාරසදිසඛමව. 

64. පණ්ඩිතාති පණ් ඩිච් ඛචන සමන් නාගතා. නිපුණාති 

සණ් හසුඛුමබුද් ධිඛනො සුඛුමඅත් ථන් තර  පටිවිජ් ඣනසමත් ථා. කතපරප්පවාදාති 

විඤ ්ඤාතපරප් පවාදා ඛචව පඛරහි සද් ධි  කතවාදපරිචයා ච. වාලයවධිරූපාති 

වාලඛවධිධනුග් ගහසදිසා. යත භින්දන්තා මේයෙති වාලඛවධි විය වාල  
සුඛුමානිපි පඛරස  දිට් ඨිගතානි අත් තඛනො පඤ් ඤාගඛතන භින් දන් තා විය 

චරන් තීති අත් ඛථො. යත මං තත්ථාති ඛත සමණබ්රාහ් මණා ම  ඛතසු 

කුසලාකුසඛලසු. සමනුයුේයජෙුන් ති ‘‘කි  කුසල , කි  අකුසලන් ති අත් තඛනො 

ලද් ධි  වදා’’ති ලද් ධි  පුච් ඛෙයය . සමනුගායහෙුන් ති ‘‘ඉද  නාමා’’ති වුත් ඛත 
‘‘ඛකන කාරඛණන එතමත් ථ  ගාඛහයය’’න් ති කාරණ  පුච් ඛෙයය . 

සමනුභායසෙුන් ති ‘‘ඉමිනා නාම කාරඛණනා’’ති වුත් ඛත කාරඛණ ඛදොස  

දස් ඛසත් වා ‘‘න ත් ව  ඉද  ජානාසි, ඉද  පන ගණ් හ, ඉද  විස ්සජ් ඛජහී’’ති එව  

සමනුයුඤ් ඛජයය . න සම්පායෙෙයන් ති න සම් පාඛදයය , සම් පාඛදත් වා කඛථතු  

න සක් කුඛණයයන් ති අත් ඛථො. යසො මමස්ස විඝායතොති ය  ත  පුනප් පුන  

වත් වාපි අසම් පායන  නාම, ඛසො මම විඝාඛතො අස් ස, 
ඔට් ඨතාලුජිව් හාගලඛසොසනදුක් ෙඛමව අස් සාති අත් ඛථො. ඛසසඛමත් ථාපි 
පඨමවාරසදිසඛමව. 
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65-66. මන්යදොති මන් දපඤ් ඛඤො අපඤ් ඤස ්ඛසඛවත  නාම . යමොමූයහොති 

අතිසම් මූළ ්ඛහො. යහොති තථාගයතොතිආදීසු සත් ඛතො ‘‘තථාගඛතො’’ති 
අධිප් ඛපඛතො. ඛසසඛමත් ථ උත් තානඛමව. ඉඛමපි චත් තාඛරො පුබ් ඛබ 
පවත් තධම් මානුසාඛරඛනව දිට් ඨියා ගහිතත් තා පුබ් බන් තකප් පිඛකසු පවිට් ඨා. 

අධිච් චසමුප් පන් නවාදවණ් ණනා 

67. ‘‘අධිච් චසමුප් පන් ඛනො අත් තා ච ඛලොඛකො චා’’ති දස ්සන  

අධිච් චසමුප් පන් න . ත  එඛතස  අත් ථීති අධිච්චසමුප්පන්නිකා. 

අධිච්චසමුප්පන්නන් ති අකාරණසමුප් පන් න . 

68-73. අසේෙසත්තාති ඛදසනාසීසඛමත , අචිත් තුප් පාදා 
රූපමත් තකඅත් තභාවාති අත් ඛථො. ඛතස  එව  උප් පත් ති ඛවදිතබ් බා – එකච් ඛචො 
හි තිත් ථායතඛන පබ් බජිත් වා වාඛයොකසිඛණ පරිකම් ම  කත් වා චතුත් ථජ් ඣාන  

නිබ් බත් ඛතත් වා ඣානා වුට් ඨාය – ‘‘චිත් ඛත ඛදොස  පස් සති, චිත් ඛත සති 

හත් ථච් ඛෙදාදිදුක් ෙඤ් ඛචව සබ් බභයානි ච ඛහොන් ති, අල  ඉමිනා චිත් ඛතන, 

අචිත් තකභාඛවොව සන් ඛතො’’ති, එව  චිත් ඛත ඛදොස  පස් සිත් වා 

අපරිහීනජ් ඣාඛනො කාල  කත් වා අසඤ් ඤසත් ඛතසු නිබ් බත් තති, චිත් තමස් ස 

චතිචිත් තනිඛරොඛධන ඉඛධව නිවත් තති, රූපක් ෙන් ධමත් තඛමව තත් ථ 
පාතුභවති. ඛත තත් ථ යථා නාම ජියාඛවගක් ඛිත් ඛතො සඛරො යත් තඛකො 

ජියාඛවඛගො, තත් තකඛමව ආකාඛස ගච් ෙති. එවඛමව ඣානඛවගක් ඛිත් තා 

උපපජ් ජිත් වා යත් තඛකො ඣානඛවඛගො, තත් තකඛමව කාල  තිට් ඨන් ති, 

ඣානඛවඛග පන පරිහීඛන තත් ථ රූපක් ෙන් ඛධො අන් තරධායති, ඉධ පන 
පටිසන් ධිසඤ් ඤා උප් පජ් ජති. යස් මා පන තාය ඉධ උප් පන් නසඤ් ඤාය ඛතස  

තත් ථ චති පඤ් ඤායති, තස් මා ‘‘සඤ ්ඤුප් පාදා ච පන ඛත ඛදවා තම් හා කායා 

චවන් තී’’ති වුත් ත . සන්තතාොති සන් තභාවාය. ඛසසඛමත් ථ උත් තානඛමව. 
තක් කීවාඛදොපි වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් ඛබොති. 

අපරන් තකප් පිකවණ් ණනා 

74. එව  අට් ඨාරස පුබ් බන් තකප් පිඛක දස් ඛසත් වා ඉදානි චතුචත් තාරීස  

අපරන් තකප් පිඛක දස් ඛසතු  – ‘‘සන් ති, භික් ෙඛව’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
අනාගතඛකොට් ඨාසසඞ් ොත  අපරන් ත  කප් ඛපත් වා ගණ් හන් තීති 

අපරන්තකප්පිකා, අපරන් තකප් ඛපො වා එඛතස  අත් ථීති අපරන්තකප්පිකා. එව  
ඛසසම් පි පුබ් ඛබ වුත් තප් පකාරනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 
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සඤ ්ඤීවාදවණ් ණනා 

75. උද්ධමාඝාතනිකාති ආඝාතන  වුච් චති මරණ , උද් ධමාඝාතනා 

අත් තාන  වදන් තීති උද්ධමාඝාතනිකා. සඤ ්ඤීති පවත් ඛතො වාඛදො, 

සඤ ්ඤීවාඛදො, ඛසො එඛතස  අත් ථීති සේඤීවාදා. 

76-77. රූපී අත්තාතිආදීසු කසිණරූප  ‘‘අත් තා’’ති තත් ථ 
පවත් තසඤ් ඤඤ් චස ්ස ‘‘සඤ ්ඤා’’ති ගඛහත් වා වා ආජීවකාදඛයො විය 

තක් කමත් ඛතඛනව වා ‘‘රූපී අත් තා ඛහොති, අඛරොඛගො පර  මරණා සඤ් ඤී’’ති 

න  පඤ ්ඤඛපන් ති. තත් ථ අයරොයගොති නිච් ඛචො. අරූපසමාපත් තිනිමිත් ත  පන 

‘‘අත් තා’’ති සමාපත් තිසඤ් ඤඤ් චස් ස ‘‘සඤ ්ඤා’’ති ගඛහත් වා වා 

නිගණ් ඨාදඛයො විය තක් කමත් ඛතඛනව වා ‘‘අරූපී අත් තා ඛහොති, අඛරොඛගො 
පර  මරණා සඤ් ඤී’’ති න  පඤ ්ඤඛපන් ති. තතියා පන මිස් සකගාහවඛසන 
පවත් තා දිට් ඨි. චතුත් ථා තක් කගාඛහඛනව. දුතියචතුක් ක  අන් තානන් තිකවාඛද 
වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . තතියචතුක් ඛක සමාපන් නකවඛසන 

එකත් තසඤ් ඤී, අසමාපන් නකවඛසන නානත් තසඤ් ඤී, පරිත් තකසිණවඛසන 

පරිත් තසඤ් ඤී, විපුලකසිණවඛසන අප් පමාණසඤ් ඤීති ඛවදිතබ් බා. 
චතුත් ථචතුක් ඛක පන දිබ් ඛබන චක් ඛුනා තිකචතුක් කජ් ඣානභූමිය  
නිබ් බත් තමාන  දිස් වා ‘‘එකන් තසුඛී’’ති ගණ් හාති. නිරඛය නිබ් බත් තමාන  

දිස ්වා ‘‘එකන් තදුක් ඛී’’ති. මනුස් ඛසසු නිබ් බත් තමාන  දිස් වා ‘‘සුෙදුක් ඛී’’ති. 
ඛවහප් ඵලඛදඛවසු නිබ් බත් තමාන  දිස් වා ‘‘අදුක් ෙමසුඛී’’ති ගණ් හාති. 
විඛසසඛතො හි පුබ් ඛබනිවාසානුස් සතිඤාණලාභිඛනො පුබ් බන් තකප් පිකා 

ඛහොන් ති, දිබ් බචක් ඛුකා අපරන් තකප් පිකාති. 

අසඤ් ඤීවාදවණ් ණනා 

78-83. අසඤ් ඤීවාඛදො සඤ් ඤීවාඛද ආදිම් හි වුත් තාන  ද් වින් න  
චතුක් කාන  වඛසන ඛවදිතබ් ඛබො. තථා ඛනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාඛදො. 

ඛකවලඤ් හි තත් ථ ‘‘සඤ ්ඤී අත් තා’’ති ගණ් හන් තාන  තා දිට් ඨිඛයො, ඉධ 
‘‘අසඤ් ඤී’’ති ච ‘‘ඛනවසඤ් ඤීනාසඤ ්ඤී’’ති ච. තත් ථ න එකන් ඛතන කාරණ  
පරිඛයසිතබ් බ . දිට් ඨිගතිකස් ස හි ගාඛහො උම් මත් තකපච් ඡිසදිඛසොති 
වුත් තඛමත . 

උච් ඛෙදවාදවණ් ණනා 

84. උච් ඛෙදවාඛද සයතොති විජ් ජමානස් ස. උච්යෙදන් ති උපච් ඛෙද . 

විනාසන් ති අදස් සන . විභවන් ති භාවවිගම . සබ් බාඛනතානි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤඛවවචනාඛනව. තත් ථ ද් ඛව ජනා උච් ඛෙදදිට් ඨි  ගණ් හන් ති, ලාභී 
ච අලාභී ච. ලාභී අරහඛතො දිබ් ඛබන චක් ඛුනා චති  දිස් වා උපපත් ති  
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අපස් සන් ඛතො, ඛයො වා චතිමත් තඛමව දට් ඨු  සක් ඛකොති, න උපපාත ; ඛසො 
උච් ඛෙදදිට් ඨි  ගණ් හාති. අලාභී ච ‘‘ඛකො පරඛලොක  න ජානාතී’’ති 

කාමසුෙගිද් ධතාය වා. ‘‘යථා රුක් ෙඛතො පණ් ණානි පතිතානි න පුන විරුහන් ති, 
එවඛමව සත් තා’’තිආදිනා තක් ඛකන වා උච් ඛෙද  ගණ් හාති. ඉධ පන 
තණ් හාදිට් ඨීන  වඛසන තථා ච අඤ් ඤථා ච විකප් ඛපත් වාව ඉමා සත් ත 
දිට් ඨිඛයො උප් පන් නාති ඛවදිතබ් බා. 

85. තත් ථ රූපීති රූපවා. චාතුමහාභූතියකොති චතුමහාභූතමඛයො. 

මාතාපිතූන  එතන් ති මාතාඛපත් තික . කි  ත ? සුක් කඛසොණිත . 

මාතාඛපත් තිඛක සම් භූඛතො ජාඛතොති මාතායපත්තිකසම්භයවො. ඉති 

රූපකායසීඛසන මනුස් සත් තභාව  ‘‘අත් තා’’ති වදති. ඉත්යථයකති ඉත් ථ  එඛක 
එවඛමඛකති අත් ඛථො. 

86. දුතිඛයො ත  පටික් ඛිපිත් වා දිබ් බත් තභාව  වදති. දිබ්යබොති ඛදවඛලොඛක 

සම් භූඛතො. කාමාවචයරොති ෙ කාමාවචරඛදවපරියාපන් ඛනො. කබළීකාර  ආහාර  
භක් ෙතීති කබළීකාරාහාරභක් ඛෙො. 

87. මයනොමයෙොති ඣානමඛනන නිබ් බත් ඛතො. සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීති 

සබ් බඞ් ගපච් චඞ් ගයුත් ඛතො. අහීනින්ද්රියෙොති පරිපුණ් ණින් ද්රිඛයො. යානි 

බ්රහ් මඛලොඛක අත් ථි, ඛතස  වඛසන ඉතඛරසඤ් ච සණ් ඨානවඛසඛනත  වුත් ත . 

88-92. සබ්බයසො රූපසේොනං සමතික්කමාතිආදීන  අත් ඛථො 

විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතො. ආකාසානේචාෙතනූපයගොතිආදීසු පන 

ආකාසානඤ් චායතනභව  උපගඛතොති, එවමත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. ඛසසඛමත් ථ 
උත් තානඛමවාති. 

දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාදවණ් ණනා 

93. දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාඛද දිට්ඨධම්යමොති පච් චක් ෙධම් ඛමො වුච් චති, 
තත් ථ තත් ථ පටිලද් ධත් තභාවස් ඛසත  අධිවචන . දිට් ඨධම් ඛම නිබ් බාන  

දිට් ඨධම් මනිබ් බාන , ඉමස ්මි ඛයව අත් තභාඛව දුක් ෙවූපසමනන් ති අත් ඛථො. ත  

වදන් තීති දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදා. පරමදිට් ඨධම් මනිබ් බානන් ති පරම  
දිට් ඨධම් මනිබ් බාන  උත් තමන් ති අත් ඛථො. 

94. පේචහි කාමගුයණහීති මනාපියරූපාදීහි පඤ් චහි කාමඛකොට් ඨාඛසහි 

බන් ධඛනහි වා. සමප්පියතොති සුට් ඨු අප් පිඛතො අල් ලීඛනො හුත් වා. 

සමඞ්ගීභූයතොති සමන් නාගඛතො. පරිචායරතීති ඛතසු කාමගුඛණසු යථාසුෙ  
ඉන් ද්රියානි චාඛරති සඤ් චාඛරති ඉඛතොචිඛතො ච උපඛනති. අථ වා ලළති රමති 
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කීළති. එත් ථ ච දුවිධා කාමගුණා – මානුසකා ඛචව දිබ් බා ච. මානුසකා 

මන් ධාතුකාමගුණසදිසා දට් ඨබ් බා, දිබ් බා පරනිම් මිතවසවත් තිඛදවරාජස ්ස 
කාමගුණසදිසාති. එවරූඛප කාඛම උපගතානඤ් හි ඛත 
දිට් ඨධම් මනිබ් බානසම් පත් ති  පඤ ්ඤඛපන් ති. 

95. දුතියවාඛර හුත් වා අභාවට් ඛඨන අනිච්චා පටිපීළනට් ඛඨන දුක්ඛා, 

පකතිජහනට් ඛඨන විපරිණාමධම්මාති ඛවදිතබ් බා. යතසං

විපරිණාමේෙථාභාවාති ඛතස  කාමාන  විපරිණාමසඞ් ොතා අඤ් ඤථාභාවා, 

යම් පි ඛම අඛහොසි, තම් පි ඛම නත් ථීති වුත් තනඛයන උප්පජ්ජන්ති

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපාොසා. තත් ථ අන් ඛතොනිජ් ඣායනලක් ෙඛණො 

ඛසොඛකො, තන් නිස ්සිතලාලප් පනලක් ෙඛණො පරිඛදඛවො, 

කායප් පටිපීළනලක් ෙණ  දුක් ෙ , මඛනොවිඝාතලක් ෙණ  ඛදොමනස් ස , 

විසාදලක් ෙඛණො උපායාඛසො, විවිච් ඛචව කාඛමහීතිආදීනමත් ඛථො විසුද් ධිමග් ඛග 
වුත් ඛතො. 

96. විතක්කිතන් ති අභිනිඛරොපනවඛසන පවත් ඛතො විතක් ඛකො. විචාරිතන් ති 

අනුමජ් ජනවඛසන පවත් ඛතො විචාඛරො. එයතයනතන් ති එඛතන විතක් කිඛතන ච 
විචාරිඛතන ච එත  පඨමජ් ඣාන  ඔළාරික  සකණ් ඩක  විය ොයති. 

97-98. පීතිගතන් ති පීතිඛයව. යචතයසො උප්පිලාවිතත්තන් ති චිත් තස ්ස 

උප් පිලභාවකරණ . යචතයසො ආයභොයගොති ඣානා වුට් ඨාය තස් මි  සුඛෙ 
පුනප් පුන  චිත් තස් ස ආඛභොඛගො මනසිකාඛරො සමන් නාහාඛරොති. ඛසසඛමත් ථ 
දිට් ඨධම් මනිබ් බානවාඛද උත් තානඛමව. 

එත් තාවතා සබ් බාපි ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිඛයො කථිතා ඛහොන් ති. යාස  සත් ඛතව 

උච් ඛෙදදිට් ඨිඛයො, ඛසසා සස් සතදිට් ඨිඛයො. 

100-104. ඉදානි – ‘‘ඉඛමහි ඛෙො ඛත, භික් ෙඛව’’ති ඉමිනා වාඛරන 
සබ් ඛබපි ඛත අපරන් තකප් පිඛක එකජ් ඣ  නියයාඛතත් වා 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  විස් සජ් ඛජති. පුන – ‘‘ඉඛමහි, ඛෙො ඛත 
භික් ෙඛව’’තිආදිනා වාඛරන සබ් ඛබපි ඛත පුබ් බන් තාපරන් තකප් පිඛක එකජ් ඣ  

නිය් යාඛතත් වා තඛදව ඤාණ  විස් සජ් ඛජති. ඉති ‘‘කතඛම ච ඛත, භික් ෙඛව, 
ධම් මා’’තිආදිම් හි පුච් ෙමාඛනොපි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණඛමව පුච් ඡිත් වා 
විස් සජ් ජමාඛනොපි සත් තාන  අජ් ඣාසය  තුලාය තුලයන් ඛතො විය 
සිඛනරුපාදඛතො වාලුක  උද් ධරන් ඛතො විය ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි උද් ධරිත් වා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණඛමව විස් සජ් ඛජති. එවමය  යථානුසන් ධිවඛසන ඛදසනා 
ආගතා. 
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තඛයො හි සුත් තස් ස අනුසන් ධී – පුච් ොනුසන් ධි, අජ් ඣාසයානුසන් ධි, 

යථානුසන් ධීති. තත් ථ ‘‘එව  වුත් ඛත අඤ් ඤතඛරො භික් ඛු භගවන් ත  එතදඛවොච 

– කි  නු ඛෙො, භන් ඛත, ඔරිම  තීර , කි  පාරිම  තීර , ඛකො මජ් ඛඣ ස සීඛදො, 

ඛකො ථඛල උස් සාඛදො, ඛකො මනුස ්සග් ගාඛහො, ඛකො අමනුස් සග් ගාඛහො, ඛකො 

ආවට් ටග් ගාඛහො, ඛකො අන් ඛතොපූතිභාඛවො’’ති (ස . නි. 4.241) එව  
පුච් ෙන් තාන  භගවතා විස් සජ් ජිතසුත් තවඛසන පුච් ොනුසන් ධි ඛවදිතබ් ඛබො. 

අථ ඛෙො අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුඛනො එව  ඛචතඛසො පරිවිතක් ඛකො උදපාදි – 

‘‘ඉති කිර ඛභො රූප  අනත් තා…, ඛවදනා…, සඤ ්ඤා…, සඞ් ොරා …, 

විඤ ්ඤාණ  අනත් තා, අනත් තකතානි කිර කම් මානි කමත් තාන  
ඵුසිස ්සන් තී’’ති. අථ ඛෙො භගවා තස් ස භික් ඛුඛනො ඛචතසා ඛචඛතො 

පරිවිතක් කමඤ ්ඤාය භික් ඛූ ආමන් ඛතසි – ‘‘ඨාන  ඛෙො පඛනත , භික් ෙඛව, 

විජ් ජති, ය  ඉඛධකච් ඛචො ඛමොඝපුරිඛසො අවිද් වා අවිජ් ජාගඛතො 
තණ් හාධිපඛතඛයයන ඛචතසා සත් ථුසාසන  අතිධාවිතබ් බ  මඤ ්ඛඤයය – ‘‘ඉති 

කිර ඛභො රූප  අනත් තා…ඛප.… ඵුසිස් සන් තී’’ති. ත  කි  මඤ් ඤථ, භික් ෙඛව, 

රූප  නිච් ච  වා අනිච් ච  වා’’ති (ම. නි. 3.10). එව  පඛරස  අජ් ඣාසය  විදිත් වා 
භගවතා වුත් තසුත් තවඛසන අජ් ඣාසයානුසන් ධි ඛවදිතබ් ඛබො. 

ඛයන පන ධම් ඛමන ආදිම් හි ඛදසනා උට් ඨිතා, තස් ස ධම් මස ්ස 
අනුරූපධම් මවඛසන වා පටිපක් ෙවඛසන වා ඛයසු සුත් ඛතසු උපරි ඛදසනා 

ආගච් ෙති, ඛතස  වඛසන යථානුසන් ධි ඛවදිතබ් ඛබො. ඛසයයථිද , 

ආකඞ් ඛෙයයසුත් ඛත ඛහට් ඨා සීඛලන ඛදසනා උට් ඨිතා, උපරි ෙ අභිඤ් ඤා 

ආගතා. වත් ථසුත් ඛත ඛහට් ඨා කිඛලඛසන ඛදසනා උට් ඨිතා, උපරි බ්රහ් මවිහාරා 

ආගතා. ඛකොසම් බකසුත් ඛත ඛහට් ඨා භණ් ඩඛනන උට් ඨිතා, උපරි 

සාරණීයධම් මා ආගතා. කකචූපඛම ඛහට් ඨා අක් ෙන් තියා උට් ඨිතා, උපරි 
කකචූපමා ආගතා. ඉමස ්මිම් පි බ්රහ් මජාඛල ඛහට් ඨා දිට් ඨිවඛසන ඛදසනා 

උට් ඨිතා, උපරි සුඤ් ඤතාපකාසන  ආගත . ඛතන වුත් ත  – ‘‘එවමය  
යථානුසන් ධිවඛසන ඛදසනා ආගතා’’ති. 

පරිතස ්සිතවිප් ඵන් දිතවාරවණ් ණනා 

105-117. ඉදානි මරියාදවිභාගදස් සනත් ථ  – ‘‘තත්ර භික් ෙඛව’’තිආදිකා 

ඛදසනා ආරද් ධා. තදපි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං

යවදයිතං තණ්හාගතානං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමවාති ඛයන දිට් ඨිඅස් සාඛදන 
දිට් ඨිසුඛෙන දිට් ඨිඛවදයිඛතන ඛත ඛසොමනස ්සජාතා සස් සත  අත් තානඤ් ච 

ඛලොකඤ් ච පඤ ්ඤඛපන් ති චතූහි වත් ථූහි, තදපි ඛතස  භවන් තාන  
සමණබ්රාහ් මණාන  යථාභූත  ධම් මාන  සභාව  අජානන් තාන  අපස් සන් තාන  

ඛවදයිත  තණ් හාගතාන  ඛකවල  තණ් හාගතාන ඛයව ත  ඛවදයිත , තඤ් ච 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  බ්රහ ්මජාලසුත් තවණ් ණනා 

 

102 

පටුන 

ඛෙො පඛනත  පරිතස් සිතවිප් ඵන් දිතඛමව. දිට් ඨිසඞ් ොඛතන ඛචව 
තණ් හාසඞ් ොඛතන ච පරිතස ්සිඛතන විප් ඵන් දිතඛමව චලිතඛමව කම් පිතඛමව 

ථුසරාසිම් හි නිොතොණුසදිස , න ඛසොතාපන් නස ්ස දස් සනමිව නිච් චලන් ති 
දස් ඛසති. එස නඛයො එකච් චසස් සතවාදාදීසුපි. 

ඵස් සපච් චයවාරවණ් ණනා 

118-130. පුන – ‘‘තත්ර, භික් ෙඛව, ඛය ඛත සමණබ්රාහ් මණා 

සස් සතවාදා’’තිආදි පරම් පරපච් චයදස් සනත් ථ  ආරද් ධ . තත් ථ තදපි

ඵස්සපච්චොති ඛයන දිට් ඨිඅස් සාඛදන දිට් ඨිසුඛෙන දිට් ඨිඛවදයිඛතන ඛත 
ඛසොමනස ්සජාතා සස් සත  අත් තානඤ් ච ඛලොකඤ් ච පඤ් ඤඛපන් ති චතූහි 

වත් ථූහි, තදපි තණ් හාදිට් ඨිපරිඵන් දිත  ඛවදයිත  ඵස් සපච් චයාති දස් ඛසති. එස 
නඛයො සබ් බත් ථ. 

131-143. ඉදානි තස් ස පච් චයස් ස දිට් ඨිඛවදයිඛත බලවභාවදස් සනත් ථ  පුන 

– ‘‘තත්ර, භික් ෙඛව, ඛය ඛත සමණබ්රාහ් මණා සස් සතවාදා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යත

වත අේෙත්ර ඵස්සාති ඛත වත සමණබ්රාහ් මණා ත  ඛවදයිත  විනා ඵස් ඛසන 
පටිස ඛවදිස ්සන් තීති කාරණඛමත  නත් ථීති. යථා හි පතඛතො ඛගහස් ස 

උපත් ථම් භනත් ථාය ථූණා නාම බලවපච් චඛයො ඛහොති, න ත  ථූණාය 

අනුපත් ථම් භිත  ඨාතු  සක් ඛකොති, එවඛමව ඵස් ඛසොපි ඛවදනාය බලවපච් චඛයො, 
ත  විනා ඉද  දිට් ඨිඛවදයිත  නත් ථීති දස් ඛසති. එස නඛයො සබ් බත් ථ. 

දිට් ඨිගතිකාධිට් ඨානවට් ටකථාවණ් ණනා 

144. ඉදානි තත්ර භික් ෙඛව, ඛය ඛත සමණබ්රාහ් මණා සස් සතවාදා සස් සත  

අත් තානඤ් ච ඛලොකඤ් ච පඤ් ඤඛපන් ති චතූහි වත් ථූහි, ඛයපි ඛත 
සමණබ්රාහ් මණා එකච් චසස් සතිකාතිආදිනා නඛයන සබ් බදිට් ඨිඛවදයිතානි 

සම් පිණ් ඛඩති. කස ්මා? උපරි ඵස් ඛස පක් ඛිපනත් ථාය. කථ ? සබ් ඛබ ඛත ෙහි 
ඵස් සායතඛනහි ඵුස් ස ඵුස් ස පටිස ඛවඛදන් තීති. තත් ථ ෙ ඵස් සායතනානි නාම – 

චක් ඛුඵස් සායතන , ඛසොතඵස් සායතන , ඝානඵස් සායතන , ජිව් හාඵස් සායතන , 

කායඵස් සායතන , මඛනොඵස් සායතනන් ති ඉමානි ෙ. සඤ ්ජාති-සඛමොසරණ-
කාරණ-පණ් ණත් තිමත් තත් ඛථසු හි අය  ආයතනසද් ඛදො පවත් තති. තත් ථ – 

‘‘කම් ඛබොඛජො අස් සාන  ආයතන , ගුන් න  දක් ඛිණාපඛථො’’ති සඤ ්ජාතිය  

පවත් තති, සඤ ්ජාතිට් ඨාඛනති අත් ඛථො. ‘‘මඛනොරඛම ආයතඛන, ඛසවන් ති න  

විහඞ් ගමා’’ති (අ. නි. 5.38) සඛමොසරඛණ. ‘‘සති සතිආයතඛන’’ති (අ. නි. 

3.102) කාරඛණ. ‘‘අරඤ් ඤායතඛන පණ් ණකුටීසු සම් මන් තී’’ති (ස . නි. 

1.255) පණ් ණත් තිමත් ඛත. ස් වායමිධ සඤ් ජාතිආදිඅත් ථත් තඛයපි යුජ් ජති. 

චක් ොදීසු හි ඵස් සපඤ් චමකා ධම් මා සඤ් ජායන් ති සඛමොසරන් ති, තානි ච ඛතස  
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කාරණන් ති ආයතනානි. ඉධ පන ‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූඛප ච උප් පජ් ජති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ , තිණ් ණ  සඞ් ගති ඵස් ඛසො’’ති (ස . නි. 2.43) ඉමිනා නඛයන 
ඵස් සසීඛසඛනව ඛදසන  ආඛරොඛපත් වා ඵස් ස  ආදි  කත් වා පච් චයපරම් පර  
දස් ඛසතු  ඵස් සායතනාදීනි වුත් තානි. 

ඵුස්සඵුස්සපටිසංයවයදන්තීති ඵුසිත් වා ඵුසිත් වා පටිස ඛවඛදන් ති. එත් ථ ච 

කිඤ් චාපි ආයතනාන  ඵුසනකිච් ච  විය වුත් ත , තථාපි න ඛතස  ඵුසනකිච් චතා 

ඛවදිතබ් බා. න හි ආයතනානි ඵුසන් ති, ඵස් ඛසොව ත  ත  ආරම් මණ  ඵුසති, 

ආයතනානි පන ඵස් ඛස උපනික් ඛිපිත් වා දස් සිතානි; තස් මා සබ් ඛබ ඛත ෙ 
ඵස් සායතනසම් භඛවන ඵස් ඛසන රූපාදීනි ආරම් මණානි ඵුසිත් වා ත  
දිට් ඨිඛවදන  පටිස ඛවදයන් තීති එවඛමත් ථ අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

යතසං යවදනාපච්චො තණ්හාතිආදීසු යවදනාති ෙ ඵස් සායතනසම් භවා 
ඛවදනා. සා රූපතණ් හාදිඛභදාය තණ් හාය උපනිස ්සයඛකොටියා පච් චඛයො 
ඛහොති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛතස  ඛවදනාපච් චයා තණ් හා’’ති. සා පන 
චතුබ් බිධස ්ස උපාදානස් ස උපනිස් සයඛකොටියා ඛචව සහජාතඛකොටියා ච 
පච් චඛයො ඛහොති. තථා උපාදාන  භවස් ස. භඛවො ජාතියා උපනිස් සයඛකොටියා 
පච් චඛයො ඛහොති. 

ජාතීති පඛනත් ථ සවිකාරා පඤ් චක් ෙන් ධා දට් ඨබ් බා, ජාති ජරාමරණස් ස 
ඛචව ඛසොකාදීනඤ් ච උපනිස් සයඛකොටියා පච් චඛයො ඛහොති. අයඛමත් ථ 

සඞ් ඛෙඛපො, විත් ථාරඛතො පන පටිච් චසමුප් පාදකථා විසුද් ධිමග් ඛග වුත් තා. ඉධ 
පනස ්ස පඛයොජනමත් තඛමව ඛවදිතබ් බ . භගවා හි වට් ටකථ  කඛථන් ඛතො – 

‘‘පුරිමා, භික් ෙඛව, ඛකොටි න පඤ් ඤායති අවිජ් ජාය, ‘ඉඛතො පුබ් ඛබ අවිජ් ජා 

නාඛහොසි, අථ පච් ො සමභවී’ති එවඤ් ඛචත , භික් ෙඛව, වුච් චති, අථ ච පන 

පඤ ්ඤායති ‘‘ඉදප් පච් චයා අවිජ් ජා’’ති (අ. නි. 10.61) එව  අවිජ් ජාසීඛසන වා, 

පුරිමා, භික් ෙඛව, ඛකොටි න පඤ් ඤායති භවතණ් හාය…ඛප.… ‘‘ඉදප් පච් චයා 

භවතණ් හා’’ති (අ. නි. 10.62) එව  තණ් හාසීඛසන වා, පුරිමා, භික් ෙඛව, ඛකොටි 

න පඤ ්ඤායති භවදිට් ඨියා…ඛප.… ‘‘ඉදප් පච් චයා භවදිට් ඨී’’ති එව  
දිට් ඨිසීඛසන වා කඛථසි’’. ඉධ පන දිට් ඨිසීඛසන කඛථන් ඛතො ඛවදනාරාඛගන 
උප් පජ් ජමානා දිට් ඨිඛයො කඛථත් වා ඛවදනාමූලක  පටිච් චසමුප් පාද  කඛථසි. 

ඛතන ඉද  දස් ඛසති – ‘‘එවඛමඛත දිට් ඨිගතිකා, ඉද  දස් සන  ගඛහත් වා තීසු 
භඛවසු චතූසු ඛයොනීසු පඤ් චසු ගතීසු සත් තසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු නවසු 
සත් තාවාඛසසු ඉඛතො එත් ථ එත් ඛතො ඉධාති සන් ධාවන් තා ස සරන් තා යන් ඛත 

යුත් තඛගොඛණො විය, ථම් ඛභ උපනිබද් ධකුක් කුඛරො විය, වාඛතන 

විප් පන් නට් ඨනාවා විය ච වට් ටදුක් ෙඛමව අනුපරිවත් තන් ති, වට් ටදුක් ෙඛතො සීස  
උක් ඛිපිතු  න සක් ඛකොන් තී’’ති. 
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විවට් ටකථාදිවණ් ණනා 

145. එව  දිට් ඨිගතිකාධිට් ඨාන  වට් ට  කඛථත් වා ඉදානි 

යුත් තඛයොගභික් ඛුඅධිට් ඨාන  කත් වා විවට් ට  දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘යඛතො ඛෙො, 

භික් ෙඛව, භික් ඛූ’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙයතොති යදා. ෙන්නං ඵස්සාෙතනානන් ති 

ඛයහි ෙහි ඵස් සායතඛනහි ඵුසිත් වා පටිස ඛවදයමානාන  දිට් ඨිගතිකාන  වට් ට  

වත් තති, ඛතස ඛයව ෙන් න  ඵස් සායතනාන . සමුදෙන් තිආදීසු අවිජ් ජාසමුදයා 
චක් ඛුසමුදඛයොතිආදිනා ඛවදනාකම් මට් ඨාඛන වුත් තනඛයන ඵස් සායතනාන  
සමුදයාදඛයො ඛවදිතබ් බා. යථා පන තත් ථ ‘‘ඵස් සසමුදයා ඵස් සනිඛරොධා’’ති 

වුත් ත , එවමිධ, ත  චක් ොදීසු – ‘‘ආහාරසමුදයා ආහාරනිඛරොධා’’ති 
ඛවදිතබ් බ . මනායතඛන ‘‘නාමරූපසමුදයා නාමරූපනිඛරොධා’’ති. 

උත්තරිතරං පජානාතීති දිට් ඨිගතිඛකො දිට් ඨිඛමව ජානාති. අය  පන 
දිට් ඨිඤ ්ච දිට් ඨිඛතො ච උත් තරිතර  සීලසමාධිපඤ් ඤාවිමුත් තින් ති යාව අරහත් තා 

ජානාති. ඛකො එව  ජානාතීති? ඛීණාසඛවො ජානාති, අනාගාමී, සකදාගාමී, 

ඛසොතාපන් ඛනො, බහුස් සුඛතො, ගන් ථධඛරො භික් ඛු ජානාති, ආරද් ධවිපස් සඛකො 
ජානාති. ඛදසනා පන අරහත් තනිකූඛටඛනව නිට් ඨාපිතාති. 

146. එව  විවට් ට  කඛථත් වා ඉදානි ‘‘ඛදසනාජාලවිමුත් ඛතො දිට් ඨිගතිඛකො 

නාම නත් ථී’’ති දස් සනත් ථ  පුන – ‘‘ඛය හි ඛකචි, භික් ෙඛව’’ති ආරභි. තත් ථ 

අන්යතොජාලීකතාති ඉමස් ස මය් හ  ඛදසනාජාලස් ස අන් ඛතොඛයව කතා. එත්ථ

සිතාවාති එතස ්මි  මම ඛදසනාජාඛල සිතා නිස් සිතා අවසිතාව. උම්මුජ්ජමානා 

උම්මුජ්ජන්තීති කි  වුත් ත  ඛහොති? ඛත අඛධො ඔසීදන් තාපි උද් ධ  
උග් ගච් ෙන් තාපි මම ඛදසනාජාඛල සිතාව හුත් වා ඔසීදන් ති ච උග් ගච් ෙන් ති ච. 

එත්ථ පරිොපන්නාති එත් ථ මය් හ  ඛදසනාජාඛල පරියාපන් නා, එඛතන 

ආබද් ධා අන් ඛතොජාලීකතා ච හුත් වා උම් මුජ් ජමානා උම් මුජ් ජන් ති, න ඛහත් ථ 
අසඞ් ගහිඛතො දිට් ඨිගතිඛකො නාම අත් ථීති. 

සුඛුමච්ඡියකනාති සණ් හඅච් ඡිඛකන සුඛුමච් ඡිද් ඛදනාති අත් ඛථො. ඛකවට් ඛටො 

විය හි භගවා, ජාල  විය ඛදසනා, පරිත් තඋදක  විය දසසහස් සිඛලොකධාතු, 

ඔළාරිකා පාණා විය ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතිකා. තස් ස තීඛර ඨත් වා ඔඛලොඛකන් තස් ස 
ඔළාරිකාන  පාණාන  අන් ඛතොජාලීකතභාවදස් සන  විය භගවඛතො 
සබ් බදිට් ඨිගතාන  ඛදසනාජාලස් ස අන් ඛතොකතභාවදස් සනන් ති එවඛමත් ථ 
ඔපම් මස සන් දන  ඛවදිතබ් බ . 

147. එව  ඉමාහි ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨීහි සබ් බදිට් ඨීන  සඞ් ගහිතත් තා සබ් ඛබස  
දිට් ඨිගතිකාන  එතස් මි  ඛදසනාජාඛල පරියාපන් නභාව  දස් ඛසත් වා ඉදානි 
අත් තඛනො කත් ථචි අපරියාපන් නභාව  දස් ඛසන් ඛතො – 
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‘‘උච් ඡින් නභවඛනත් තිඛකො, භික් ෙඛව, තථාගතස් ස කාඛයො’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

නයන් ති එතායාති ඛනත් ති. නෙන්තීති ගීවාය බන් ධිත් වා ආකඩ් ඪන් ති, රජ් ජුයා 
එත  නාම . ඉධ පන ඛනත් තිසදිසතාය භවතණ් හා ඛනත් තීති අධිප් ඛපතා. සා හි 
මහාජන  ගීවාය බන් ධිත් වා ත  ත  භව  ඛනති උපඛනතීති භවඛනත් ති. 
අරහත් තමග් ගසත් ඛථන උච් ඡින් නා භවඛනත් ති අස් සාති 

උච්ඡින්නභවයනත්තියකො.  

කාෙස්ස යභදා උද්ධන් ති කායස් ස ඛභදඛතො උද් ධ . ජීවිතපරිොදානාති 

ජීවිතස ්ස සබ් බඛසො පරියාදින් නත් තා පරික් ඛීණත් තා, පුන අප් පටිසන් ධිකභාවාති 

අත් ඛථො. න තං දක්ඛන්තීති ත  තථාගත . ඛදවා වා මනුස් සා වා න 

දක් ඛිස ්සන් ති, අපණ් ණත් තිකභාව  ගමිස් සතීති අත් ඛථො. 

යසෙයථාපි, භික්ඛයවති, උපමාය  පන ඉද  ස සන් දන . අම් බරුක් ඛෙො විය 

හි තථාගතස ්ස කාඛයො, රුක් ඛෙ ජාතමහාවණ් ඛටො විය ත  නිස් සාය පුබ් ඛබ 
පවත් තතණ් හා. තස් මි  වණ් ඛට උපනිබද් ධා 
පඤ ්චපක් කද් වාදසපක් කඅට් ඨාරසපක් කපරිමාණා අම් බපිණ් ඩී විය තණ් හාය 
සති තණ් හූපනිබන් ධනා හුත් වා ආයති  නිබ් බත් තනකා පඤ් චක් ෙන් ධා 
ද් වාදසායතනානි අට් ඨාරස ධාතුඛයො. යථා පන තස් මි  වණ් ඛට ඡින් ඛන සබ් බානි 

තානි අම් බානි තදන් වයානි ඛහොන් ති, ත ඛයව වණ් ට  අනුගතානි, වණ් ටච් ඛෙදා 

ඡින් නානි ඛයවාති අත් ඛථො; එවඛමව ඛය භවඛනත් තිවණ් ටස ්ස 
අනුපච් ඡින් නත් තා ආයති  උප් පජ් ඛජයය  පඤ ්චක් ෙන් ධා ද් වාදසායතනානි 

අට් ඨාරසධාතුඛයො, සබ් ඛබ ඛත ධම් මා තදන් වයා ඛහොන් ති භවඛනත් ති  අනුගතා, 
තාය ඡින් නාය ඡින් නා ඛයවාති අත් ඛථො. 

යථා පන තස් මිම් පි රුක් ඛෙ මණ් ඩූකකණ් ටකවිසසම් ඵස් ස  ආගම් ම 

අනුපුබ් ඛබන සුස් සිත් වා මඛත – ‘‘ඉමස ්මි  ඨාඛන එවරූඛපො නාම රුක් ඛෙො 

අඛහොසී’’ති ඛවොහාරමත් තඛමව ඛහොති, න ත  රුක් ෙ  ඛකොචි පස් සති, එව  
අරියමග් ගසම් ඵස් ස  ආගම් ම තණ් හාසිඛනහස් ස පරියාදින් නත් තා අනුපුබ් ඛබන 

සුස් සිත් වා විය භින් ඛන ඉමස් මි  කාඛය, කායස ්ස ඛභදා උද් ධ  ජීවිතපරියාදානා 

න ත  දක් ෙන් ති, තථාගතම් පි ඛදවමනුස් සා න දක් ඛිස් සන් ති, එවරූපස් ස නාම 
කිර සත් ථුඛනො ඉද  සාසනන් ති ඛවොහාරමත් තඛමව භවිස ්සතීති 
අනුපාදිඛසසනිබ් බානධාතු  පාඛපත් වා ඛදසන  නිට් ඨඛපසි. 

148. එවං වුත්යත ආෙස්මා ආනන්යදොති එව  භගවතා ඉමස් මි  සුත් ඛත 
වුත් ඛත ඛථඛරො ආදිඛතො පට් ඨාය සබ් බ  සුත් ත  සමන් නාහරිත් වා එව  

බුද් ධබල  දීඛපත් වා කථිතසුත් තස ්ස න භගවතා නාම  ගහිත , හන් දස ්ස නාම  
ගණ් හාඛපස් සාමීති චින් ඛතත් වා භගවන් ත  එතදඛවොච. 
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තස්මාතිහ ත්වන් තිආදීසු අයමත් ථඛයොජනා – ආනන් ද, යස් මා ඉමස් මි  

ධම් මපරියාඛය ඉධත් ඛථොපි පරත් ඛථොපි විභත් ඛතො, තස් මාතිහ ත් ව  ඉම  

ධම් මපරියාය  ‘‘අත් ථජාල’’න් තිපි න  ධාඛරහි; යස් මා පඛනත් ථ බහූ 

තන් තිධම් මා කථිතා, තස් මා ‘‘ධම් මජාල’’න් තිපි න  ධාඛරහි; යස් මා ච එත් ථ 

ඛසට් ඨට් ඛඨන බ්රහ් ම  සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  විභත් ත , තස් මා 

‘‘බ්රහ් මජාල’’න් තිපි න  ධාඛරහි; යස් මා එත් ථ ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිඛයො විභත් තා, 

තස් මා ‘‘දිට් ඨිජාල’’න් තිපි න  ධාඛරහි; යස් මා පන ඉම  ධම් මපරියාය  සුත් වා 

ඛදවපුත් තමාරම් පි ෙන් ධමාරම් පි මච් චමාරම් පි කිඛලසමාරම් පි සක් කා මද් දිතු , 
තස් මා ‘‘අනුත් තඛරො සඞ් ගාමවිජඛයොතිපි න  ධාඛරහී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවාති ඉද  නිදානාවසානඛතො පභුති යාව ‘‘අනුත් තඛරො 
සඞ් ගාමවිජඛයොතිපි න  ධාඛරහී’’ති සකල  සුත් තන් ත  භගවා පඛරස  පඤ ්ඤාය 
අලබ් භඛනයයපතිට් ඨ  පරමගම් භීර  සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  පකාඛසන් ඛතො 
සූරිඛයො විය අන් ධකාර  දිට් ඨිගතමහන් ධකාර  විධමන් ඛතො අඛවොච. 

149. අත්තමනායතභික්ඛූති ඛත භික් ඛූ අත් තමනා සකමනා, බුද් ධගතාය 

පීතියා උදග් ගචිත් තා හුත් වාති වුත් ත  ඛහොති. භගවයතො භාසිතන් ති එව  
විචිත්රනයඛදසනාවිලාසයුත් ත  ඉද  සුත් ත  කරවීකරුතමඤ් ජුනා කණ් ණසුඛෙන 
පණ් ඩිතජනහදයාන  අමතාභිඛසකසදිඛසන බ්රහ් මස් සඛරන භාසමානස් ස 

භගවඛතො වචන . අභිනන්දුන් ති අනුඛමොදි සු ඛචව සම් පටිච් ඡි සු ච. අයඤ් හි 

අභිනන්දසද් ඛදො – ‘‘අභිනන් දති අභිවදතී’’තිආදීසු (ස . නි. 3.5) තණ් හායම් පි 

ආගඛතො. ‘‘අන් නඛමවාභිනන් දන් ති, උභඛය ඛදවමානුසා’’තිආදීසු (ස . නි. 

1.43) උපගමඛනපි. 

‘‘චිරප් පවාසි  පුරිස , දූරඛතො ඛසොත් ථිමාගත ; 

ඤාතිමිත් තා සුහජ් ජා ච, අභිනන් දන් ති ආගත’’න් ති. (ධ. ප. 219); 

ආදීසු සම් පටිච් ෙඛනපි. ‘‘අභිනන් දිත් වා අනුඛමොදිත් වා’’තිආදීසු (ම. නි. 

1.205) අනුඛමොදඛනපි. ස් වායමිධ අනුඛමොදනසම් පටිච් ෙඛනසු යුජ් ජති. ඛතන 

වුත් ත  – ‘‘අභිනන් දුන් ති අනුඛමොදි සු ඛචව සම් පටිච් ඡි සු චා’’ති. 

සුභාසිත  සුලපිත , ‘‘සාධු සාධූ’’ති තාදිඛනො; 

අනුඛමොදමානා සිරසා, සම් පටිච් ඡි සු භික් ෙඛවොති. 

ඉමස්මිේච පන යවෙයාකරණස්මින් ති ඉමස ්මි  නිග් ගාථකසුත් ඛත. 
නිග් ගාථකත් තා හි ඉද  ඛවයයාකරණන් ති වුත් ත . 
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දසසහස්සී යලොකධාතූති දසසහස් සචක් කවාළපරිමාණා ඛලොකධාතු. 

අකම්පිත්ථාති න සුත් තපරිඛයොසාඛනඛයව අකම් පිත් ථාති ඛවදිතබ් බා. 
භඤ ්ඤමාඛනති හි වුත් ත . තස් මා ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨිගඛතසු විනිඛවඛඨත් වා 
ඛදසියමාඛනසු තස් ස තස් ස දිට් ඨිගතස් ස පරිඛයොසාඛන පරිඛයොසාඛනති 
ද් වාසට් ඨියා ඨාඛනසු අකම් පිත් ථාති ඛවදිතබ් බා. 

තත් ථ අට් ඨහි කාරඛණහි පථවීකම් ඛපො ඛවදිතබ් ඛබො – ධාතුක් ඛෙොඛභන, 

ඉද් ධිමඛතො ආනුභාඛවන, ඛබොධිසත් තස ්ස ගබ් ඛභොක් කන් තියා, මාතුකුච් ඡිඛතො 

නික් ෙමඛනන, සම් ඛබොධිප් පත් තියා, ධම් මචක් කප් පවත් තඛනන, 

ආයුසඞ් ොඛරොස් සජ් ජඛනන, පරිනිබ් බාඛනනාති. ඛතස  විනිච් ෙය  – ‘‘අට් ඨ 

ඛෙො ඉඛම, ආනන් ද, ඛහතූ අට් ඨ පච් චයා මහඛතො භූමිචාලස් ස පාතුභාවායා’’ති 
එව  මහාපරිනිබ් බාඛන ආගතාය තන් තියා වණ් ණනාකාඛල වක් ොම. අය  පන 

මහාපථවී අපඛරසුපි අට් ඨසු ඨාඛනසු අකම් පිත් ථ – මහාභිනික් ෙමඛන, 

ඛබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමඛන, ප සුකූලග් ගහඛණ, ප සුකූලඛධොවඛන, 

කාළකාරාමසුත් ඛත, ඛගොතමකසුත් ඛත, ඛවස ්සන් තරජාතඛක, ඉමස ්මි  
බ්රහ් මජාඛලති. තත් ථ මහාභිනික් ෙමනඛබොධිමණ් ඩූපසඞ් කමඛනසු වීරියබඛලන 
අකම් පිත් ථ. ප සුකූලග් ගහඛණ ද් විසහස ්සදීපපරිවාඛර චත් තාඛරො මහාදීඛප 
පහාය පබ් බජිත් වා සුසාන  ගන් ත් වා ප සුකූල  ගණ් හන් ඛතන දුක් කර  භගවතා 
කතන් ති අච් ෙරියඛවගාභිහතා අකම් පිත් ථ. 
ප සුකූලඛධොවනඛවස් සන් තරජාතඛකසු අකාලකම් පඛනන අකම් පිත් ථ. 
කාළකාරාමඛගොතමකසුත් ඛතසු – ‘‘අහ  සක් ඛී භගවා’’ති සක් ඛිභාඛවන 
අකම් පිත් ථ. ඉමස් මි  පන බ්රහ් මජාඛල ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨිගඛතසු විජඛටත් වා 
නිග් ගුම් බ  කත් වා ඛදසියමාඛනසු සාධුකාරදානවඛසන අකම් පිත් ථාති 
ඛවදිතබ් බා. 

න ඛකවලඤ් ච එඛතසු ඨාඛනසුඛයව පථවී අකම් පිත් ථ, අථ ඛෙො තීසු 
සඞ් ගඛහසුපි මහාමහින් දත් ඛථරස් ස ඉම  දීප  ආගන් ත් වා ඛජොතිවඛන නිසීදිත් වා 
ධම් ම  ඛදසිතදිවඛසපි අකම් පිත් ථ. කලයාණියවිහාඛර ච පිණ් ඩපාතියත් ඛථරස ්ස 
ඛචතියඞ් ගණ  සම් මජ් ජිත් වා තත් ඛථව නිසීදිත් වා බුද් ධාරම් මණ  පීති  ගඛහත් වා 
ඉම  සුත් තන් ත  ආරද් ධස ්ස සුත් තපරිඛයොසාඛන උදකපරියන් ත  කත් වා 
අකම් පිත් ථ. ඛලොහපාසාදස් ස පාචීනඅම් බලට් ඨිකට් ඨාන  නාම අඛහොසි. තත් ථ 

නිසීදිත් වා දීඝභාණකත් ඛථරා බ්රහ් මජාලසුත් ත  ආරභි සු, ඛතස  
සජ් ඣායපරිඛයොසාඛනපි උදකපරියන් තඛමව කත් වා පථවී අකම් පිත් ථාති. 

එව  යස් සානුභාඛවන, අකම් පිත් ථ අඛනකඛසො; 

ඛමදනී සුත් තඛසට් ඨස ්ස, ඛදසිතස ්ස සයම් භුනා. 
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බ්රහ් මජාලස් ස තස් සීධ, ධම් ම  අත් ථඤ් ච පණ් ඩිතා; 

සක් කච් ච  උග් ගඛහත් වාන, පටිපජ් ජන් තු ඛයොනිඛසොති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

බ්රහ් මජාලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. සාමඤ් ඤඵලසුත් තවණ් ණනා 

රාජාමච් චකථාවණ් ණනා 

150. එවං යම සුතං…යප.… රාජගයහති සාමඤ් ඤඵලසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා – රාජගයහති එව නාමඛක නගඛර. තඤ් හි 
මන් ධාතුමහාඛගොවින් දාදීහි පරිග් ගහිතත් තා රාජගහන් ති වුච් චති. අඤ් ඛඤපි 

එත් ථ පකාඛර වණ් ණයන් ති, කි  ඛතහි? නාමමත් තඛමත  තස් ස නගරස් ස. ත  

පඛනත  බුද් ධකාඛල ච චක් කවත් තිකාඛල ච නගර  ඛහොති, ඛසසකාඛල 

සුඤ ්ඤ  ඛහොති යක් ෙපරිග් ගහිත , ඛතස  වසනවන  හුත් වා තිට් ඨති. විහරතීති 
අවිඛසඛසන ඉරියාපථදිබ් බබ්රහ් මඅරියවිහාඛරසු 

අඤ ්ඤතරවිහාරසමඞ් ගිපරිදීපනඛමත . ඉධ පන 
ඨානගමනනිසජ් ජසයනප් පඛභඛදසු ඉරියාපඛථසු 
අඤ ්ඤතරඉරියාපථසමාඛයොගපරිදීපන . ඛතන ඨිඛතොපි ගච් ෙන් ඛතොපි 
නිසින් ඛනොපි සයාඛනොපි භගවා විහරති ඛචව ඛවදිතබ් ඛබො. ඛසො හි එක  
ඉරියාපථබාධන  අඤ් ඛඤන ඉරියාපඛථන විච් ඡින් දිත් වා අපරිපතන් ත  

අත් තභාව  හරති පවත් ඛතති, තස් මා විහරතීති වුච් චති. 

ජීවකස්ස යකොමාරභච්චස්ස අම්බවයනති ඉදමස ්ස ය  ඛගොචරගාම  

උපනිස ්සාය විහරති, තස් ස සමීපනිවාසනට් ඨානපරිදීපන . තස් මා – රාජගඛහ 
විහරති ජීවකස් ස ඛකොමාරභච් චස් ස අම් බවඛනති රාජගහසමීඛප ජීවකස් ස 
ඛකොමාරභච් චස් ස අම් බවඛන විහරතීති එවඛමත් ථ අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

සමීපත් ඛථ ඛහත  භුම් මවචන . තත් ථ ජීවතීති ජීවයකො, කුමාඛරන භඛතොති 

යකොමාරභච්යචො. යථාහ – ‘‘කි  භඛණ, එත  කාඛකහි සම් පරිකිණ් ණන් ති? 

දාරඛකො ඛදවාති. ජීවති භඛණති? ජීවති, ඛදවාති. ඛතන හි, භඛණ ත  දාරක  
අම් හාක  අන් ඛතපුර  ඛනත් වා ධාතීන  ඛදථ ඛපොඛසතුන් ති. තස් ස ජීවතීති 
ජීවඛකොති නාම  අක සු. කුමාඛරන ඛපොසාපිඛතොති ඛකොමාරභච් ඛචොති නාම  

අක සූ’’ති (මහාව. 328) අය  පඛනත් ථ සඞ් ඛෙඛපො. විත් ථාඛරන පන 
ජීවකවත් ථුෙන් ධඛක ආගතඛමව. විනිච් ෙයකථාපිස් ස සමන් තපාසාදිකාය 
විනයට් ඨකථාය  වුත් තා. 

අය  පන ජීවඛකො එකස් මි  සමඛය භගවඛතො ඛදොසාභිසන් න  කාය  
විඛරඛචත් වා සිඛවයයක  දුස් සයුග  දත් වා වත් ථානුඛමොදනාපරිඛයොසාඛන 
ඛසොතාපත් තිඵඛල පතිට් ඨාය චින් ඛතසි – ‘‘මයා දිවසස් ස ද් වත් තික් ෙත් තු  

බුද් ධුපට් ඨාන  ගන් තබ් බ , ඉදඤ් ච ඛවළුවන  අතිදූඛර, මය් හ  පන අම් බවන  

උයයාන  ආසන් නතර , ය නූනාහ  එත් ථ භගවඛතො විහාර  කාඛරයය’’න් ති. 
ඛසො තස් මි  අම් බවඛන රත් තිට් ඨානදිවාඨානඛලණකුටිමණ් ඩපාදීනි 
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සම් පාඛදත් වා භගවඛතො අනුච් ෙවික  ගන් ධකුටි  කාරාඛපත් වා අම් බවන  
අට් ඨාරසහත් ථුබ් ඛබඛධන තම් බපට් ටවණ් ඛණන පාකාඛරන පරික් ඛිපාඛපත් වා 
බුද් ධප් පමුෙ  භික් ඛුසඞ් ඝ  සචීවරභත් ඛතන සන් තප් ඛපත් වා දක් ඛිඛණොදක  
පාඛතත් වා විහාර  නියයාඛතසි. ත  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘ජීවකස ්ස 
ඛකොමාරභච් චස් ස අම් බවඛන’’ති. 

අඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහීති අඩ් ඪසඛතන ඌඛනහි ඛතරසහි 

භික් ඛුසඛතහි. රාජාතිආදීසු රාජති අත් තඛනො ඉස් සරියසම් පත් තියා චතූහි 

සඞ් ගහවත් ථූහි මහාජන  රඤ් ඛජති වඩ් ඛඪතීති රාජා. මගධාන  ඉස් සඛරොති 

මාගයධො. අජාඛතොඛයව රඤ් ඛඤො සත් තු භවිස් සතීති ඛනමිත් තඛකහි 

නිද් දිට් ඛඨොති අජාතසත්තු. 

තස් මි  කිර කුච් ඡිගඛත ඛදවියා එවරූඛපො ඛදොහඛළො උප් පජ් ජි – ‘‘අඛහො 

වතාහ  රඤ් ඛඤො දක් ඛිණබාහුඛලොහිත  පිඛවයය’’න් ති, සා ‘‘භාරිඛය ඨාඛන 

ඛදොහඛළො උප් පන් ඛනො, න සක් කා කස් සචි ආඛරොඛචතු’’න් ති ත  කඛථතු  

අසක් ඛකොන් තී කිසා දුබ් බණ් ණා අඛහොසි. ත  රාජා පුච් ඡි – ‘‘භද් ඛද, තුය් හ  

අත් තභාඛවො න පකතිවණ් ඛණො, කි  කාරණ’’න් ති? ‘‘මා පුච් ෙ, මහාරාජාති’’. 

‘‘භද් ඛද, ත් ව  අත් තඛනො අජ් ඣාසය  මය් හ  අකඛථන් තී කස ්ස කඛථස් සසී’’ති 

තථා තථා නිබන් ධිත් වා කථාඛපසි. සුත් වා ච – ‘‘බාඛල, කි  එත් ථ තුය් හ  
භාරියසඤ් ඤා අඛහොසී’’ති ඛවජ් ජ  පක් ඛකොසාඛපත් වා සුවණ් ණසත් ථඛකන 
බාහු  ඵාලාඛපත් වා සුවණ් ණසරඛකන ඛලොහිත  ගඛහත් වා උදඛකන 
සම් භින් දිත් වා පාඛයසි. ඛනමිත් තකා ත  සුත් වා – ‘‘එස ගබ් ඛභො රඤ් ඛඤො සත් තු 

භවිස ්සති, ඉමිනා රාජා හඤ් ඤිස ්සතී’’ති බයාකරි සු. ඛදවී සුත් වා – ‘‘මය් හ  කිර 
කුච් ඡිඛතො නික් ෙන් ඛතො රාජාන  මාඛරස් සතී’’ති ගබ් භ  පාඛතතුකාමා උයයාන  

ගන් ත් වා කුච් ඡි  මද් දාඛපසි, ගබ් ඛභො න පතති. සා පුනප් පුන  ගන් ත් වා තඛථව 
කාඛරසි. රාජා කිමත් ථ  අය  අභිණ් හ  උයයාන  ගච් ෙතීති පරිවීම සන් ඛතො ත  

කාරණ  සුත් වා – ‘‘භද් ඛද, තව කුච් ඡිය  පුත් ඛතොති වා ධීතාති වා න පඤ් ඤායති, 
අත් තඛනො නිබ් බත් තදාරක  එවමකාසීති මහා අගුණරාසිපි ඛනො ජම් බුදීපතඛල 

ආවිභවිස ්සති, මා ත් ව  එව  කඛරොහී’’ති නිවාඛරත් වා ආරක් ෙ  අදාසි. සා 

ගබ් භවුට් ඨානකාඛල ‘‘මාඛරස ්සාමී’’ති චින් ඛතසි. තදාපි ආරක් ෙමනුස ්සා දාරක  
අපනයි සු. අථාපඛරන සමඛයන වුඩ් ඪිප් පත් ත  කුමාර  ඛදවියා දස් ඛසසු . සා ත  

දිස ්වාව පුත් තසිඛනහ  උප් පාඛදසි, ඛතන න  මාඛරතු  නාසක් ඛි. රාජාපි 
අනුක් කඛමන පුත් තස් ස ඔපරජ් ජමදාසි. 

අඛථකස ්මි  සමඛය ඛදවදත් ඛතො රඛහොගඛතො චින් ඛතසි – ‘‘සාරිපුත් තස ්ස 

පරිසා මහාඛමොග් ගල් ලානස ්ස පරිසා මහාකස් සපස් ස පරිසාති, එවමිඛම විසු  

විසු  ධුරා, අහම් පි එක  ධුර  නීහරාමී’’ති. ඛසො ‘‘න සක් කා විනා ලාඛභන පරිස  
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උප් පාඛදතු , හන් දාහ  ලාභ  නිබ් බත් ඛතමී’’ති චින් ඛතත් වා ෙන් ධඛක 
ආගතනඛයන අජාතසත් තු  කුමාර  ඉද් ධිපාටිහාරිඛයන පසාඛදත් වා සාය  පාත  
පඤ ්චහි රථසඛතහි උපට් ඨාන  ආගච් ෙන් ත  අතිවිස් සත් ථ  ඤත් වා එකදිවස  

උපසඞ් කමිත් වා එතදඛවොච – ‘‘පුබ් ඛබ ඛෙො, කුමාර, මනුස ්සා දීඝායුකා, එතරහි 

අප් පායුකා, ඛතන හි ත් ව  කුමාර, පිතර  හන් ත් වා රාජා ඛහොහි, අහ  භගවන් ත  
හන් ත් වා බුද් ඛධො භවිස් සාමී’’ති කුමාර  පිතුවඛධ උඛයයොඛජති. 

ඛසො – ‘‘අඛයයො ඛදවදත් ඛතො මහානුභාඛවො, එතස ්ස අවිදිත  නාම නත් ථී’’ති 
ඌරුයා ඛපොත් ථනිය  බන් ධිත් වා දිවා දිවස් ස භීඛතො උබ් බිග් ඛගො උස් සඞ් කී 
උත්රස් ඛතො අන් ඛතපුර  පවිසිත් වා වුත් තප් පකාර  විප් පකාර  අකාසි. අථ න  

අමච් චා ගඛහත් වා අනුයුඤ් ජිත් වා – ‘‘කුමාඛරො ච හන් තබ් ඛබො, ඛදවදත් ඛතො ච, 
සබ් ඛබ ච භික් ඛූ හන් තබ් බා’’ති සම් මන් තයිත් වා රඤ් ඛඤො ආණාවඛසන 
කරිස ්සාමාති රඤ් ඛඤො ආඛරොඛචසු . 

රාජා ඛය අමච් චා මාඛරතුකාමා අඛහසු , ඛතස  ඨානන් තරානි 

අච් ඡින් දිත් වා, ඛය න මාඛරතුකාමා, ඛත උච් ඛචසු ඨාඛනසු ඨඛපත් වා කුමාර  

පුච් ඡි – ‘‘කිස ්ස පන ත් ව , කුමාර, ම  මාඛරතුකාඛමොසී’’ති? ‘‘රජ් ඛජනම් හි, 

ඛදව, අත් ථිඛකො’’ති. රාජා තස් ස රජ් ජ  අදාසි. 

ඛසො මය් හ  මඛනොරඛථො නිප් ඵන් ඛනොති ඛදවදත් තස ්ස ආඛරොඛචසි. තඛතො 
න  ඛසො ආහ – ‘‘ත් ව  සිඞ් ගාල  අන් ඛතොකත් වා ඛභරිපරිඛයොනද් ධපුරිඛසො විය 

සුකිච් චකාරිම් හීති මඤ් ඤසි, කතිපාඛහඛනව ඛත පිතා තයා කත  අවමාන  

චින් ඛතත් වා සයඛමව රාජා භවිස් සතී’’ති. අථ, භන් ඛත, කි  කඛරොමීති? 

මූලඝච් ච  ඝාඛතහීති. නනු, භන් ඛත, මය් හ  පිතා න සත් ථවජ් ඛඣොති? 

ආහාරුපච් ඛෙඛදන න  මාඛරහීති. ඛසො පිතර  තාපනඛගඛහ පක් ඛිපාඛපසි, 
තාපනඛගහ  නාම කම් මකරණත් ථාය කත  ධූමඝර . ‘‘මම මාතර  ඨඛපත් වා 
අඤ ්ඤස ්ස දට් ඨු  මා ඛදථා’’ති ආහ. ඛදවී සුවණ් ණසරඛක භත් ත  පක් ඛිපිත් වා 
උච් ෙඞ් ඛගනාදාය පවිසති. රාජා ත  භුඤ් ජිත් වා යාඛපති. ඛසො – ‘‘මය් හ  පිතා 
කථ  යාඛපතී’’ති පුච් ඡිත් වා ත  පවත් ති  සුත් වා – ‘‘මය් හ  මාතු උච් ෙඞ් ග  
කත් වා පවිසිතු  මා ඛදථා’’ති ආහ. තඛතො පට් ඨාය ඛදවී ඛමො ය  පක් ඛිපිත් වා 

පවිසති. තම් පි සුත් වා ‘‘ඛමො   බන් ධිත් වා පවිසිතු  මා ඛදථා’’ති. තඛතො 
සුවණ් ණපාදුකාසු භත් ත  ඨඛපත් වා පිදහිත් වා පාදුකා ආරුය් හ පවිසති. රාජා 
ඛතන යාඛපති. පුන ‘‘කථ  යාඛපතී’’ති පුච් ඡිත් වා තමත් ථ  සුත් වා ‘‘පාදුකා 
ආරුය් හ පවිසිතුම් පි මා ඛදථා’’ති ආහ. තඛතො පට් ඨාය ඛදවී ගන් ඛධොදඛකන 
න් හායිත් වා සරීර  චතුමධුඛරන මක් ඛෙත් වා පාරුපිත් වා පවිසති. රාජා තස් සා 

සරීර  ඛලහිත් වා යාඛපති. පුන පුච් ඡිත් වා ත  පවත් ති  සුත් වා ‘‘ඉඛතො පට් ඨාය 

මය් හ  මාතු පඛවසන  නිවාඛරථා’’ති ආහ. ඛදවී ද් වාරමූඛල ඨත් වා ‘‘සාමි, 
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පටුන 

බිම් බිසාර, එත  දහරකාඛල මාඛරතු  න අදාසි, අත් තඛනො සත් තු  අත් තනාව 

ඛපොඛසසි, ඉද  පන දානි ඛත පච් ඡිමදස් සන , නාහ  ඉඛතො පට් ඨාය තුම් ඛහ 

පස් සිතු  ලභාමි, සඛච මය් හ  ඛදොඛසො අත් ථි, ෙමථ ඛදවා’’ති ඛරොදිත් වා 
කන් දිත් වා නිවත් ති. 

තඛතො පට් ඨාය රඤ් ඛඤො ආහාඛරො නත් ථි. රාජා මග් ගඵලසුඛෙන 

චඞ් කඛමන යාඛපති. අතිවිය අස් ස අත් තභාඛවො විඛරොචති. ඛසො – ‘‘කථ , ඛම 

භඛණ, පිතා යාඛපතී’’ති පුච් ඡිත් වා ‘‘චඞ් කඛමන, ඛදව, යාඛපති; අතිවිය චස් ස 
අත් තභාඛවො විඛරොචතී’’ති සුත් වා ‘චඞ් කම  දානිස් ස හාඛරස ්සාමී’ති චින් ඛතත් වා 

– ‘‘මය් හ  පිතු පාඛද ඛුඛරන ඵාඛලත් වා ඛලොණඛතඛලන මක් ඛෙත් වා 
ෙදිරඞ් ගාඛරහි වීතච් චිඛතහි පචථා’’ති න් හාපිඛත ඛපඛසසි. රාජා ඛත දිස් වා – 

‘‘නූන මය් හ  පුත් ඛතො ඛකනචි සඤ් ඤත් ඛතො භවිස් සති, ඉඛම මම 
මස් සුකරණත් ථායාගතා’’ති චින් ඛතසි. ඛත ගන් ත් වා වන් දිත් වා අට් ඨ සු. ‘කස ්මා 
ආගතත් ථා’ති ච පුට් ඨා ත  සාසන  ආඛරොඛචසු . ‘‘තුම් හාක  රඤ් ඛඤො මන  

කඛරොථා’’ති ච වුත් තා ‘නිසීද, ඛදවා’ති වත් වා ච රාජාන  වන් දිත් වා – ‘‘ඛදව, 

මය  රඤ් ඛඤො ආණ  කඛරොම, මා අම් හාක  කුජ් ඣිත් ථ, නයිද  තුම් හාදිසාන  
ධම් මරාජූන  අනුච් ෙවික’’න් ති වත් වා වාමහත් ඛථන ඛගොප් ඵඛක ගඛහත් වා 
දක් ඛිණහත් ඛථන ඛුර  ගඛහත් වා පාදතලානි ඵාඛලත් වා ඛලොණඛතඛලන 
මක් ඛෙත් වා ෙදිරඞ් ගාඛරහි වීතච් චිඛතහි පචි සු. රාජා කිර පුබ් ඛබ 

ඛචතියඞ් ගඛණ සඋපාහඛනො අගමාසි, නිසජ් ජනත් ථාය 

පඤ ්ඤත් තකටසාරකඤ් ච අඛධොඛතහි පාඛදහි අක් කමි, තස ්සාය  නිස් සන් ඛදොති 

වදන් ති. රඤ් ඛඤො බලවඛවදනා උප් පන් නා. ඛසො – ‘‘අඛහො බුද් ඛධො, අඛහො 

ධම් ඛමො, අඛහො සඞ් ඛඝො’’ති අනුස ්සරන් ඛතොඛයව ඛචතියඞ් ගඛණ ඛිත් තමාලා 
විය මිලායිත් වා චාතුමහාරාජිකඛදවඛලොඛක ඛවස් සවණස් ස පරිචාරඛකො 
ජනවසඛභො නාම යක් ඛෙො හුත් වා නිබ් බත් ති. 

ත  දිවසඛමව අජාතසත් තුස ්ස පුත් ඛතො ජාඛතො, පුත් තස් ස ජාතභාවඤ් ච 
පිතුමතභාවඤ් ච නිඛවඛදතු  ද් ඛව ඛලො එකක් ෙඛණඛයව ආගතා. අමච් චා – 
‘‘පඨම  පුත් තස ්ස ජාතභාව  ආඛරොඛචස් සාමා’’ති ත  ඛලෙ  රඤ් ඛඤො හත් ඛථ 
ඨඛපසු . රඤ් ඛඤො තඞ් ෙඛණඛයව පුත් තසිඛනඛහො උප් පජ් ජිත් වා සකලසරීර  
ඛෙොඛභත් වා අට් ඨිමිඤ් ජ  ආහච් ච අට් ඨාසි. තස් මි  ෙඛණ පිතුගුණමඤ් ඤාසි – 

‘‘මයි ජාඛතපි මය් හ  පිතු එවඛමව සිඛනඛහො උප් පන් ඛනො’’ති. ඛසො – ‘‘ගච් ෙථ, 

භඛණ, මය් හ  පිතර  විස් සජ් ඛජථා’’ති ආහ. ‘‘කි  විස ්සජ් ජාඛපථ, ඛදවා’’ති 
ඉතර  ඛලෙ  හත් ඛථ ඨපයි සු. 

ඛසො ත  පවත් ති  සුත් වා ඛරොදමාඛනො මාතුසමීප  ගන් ත් වා – ‘‘අඛහොසි නු, 

ඛෙො, අම් ම, මය් හ  පිතු මයි ජාඛත සිඛනඛහො’’ති? සා ආහ – ‘‘බාලපුත් ත, කි  
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වඛදසි, තව දහරකාඛල අඞ් ගුලියා පීළකා උට් ඨහි. අථ ත  ඛරොදමාන  
සඤ ්ඤාඛපතු  අසක් ඛකොන් තා ත  ගඛහත් වා විනිච් ෙයට් ඨාඛන නිසින් නස ්ස තව 
පිතු සන් තික  අගම සු. පිතා ඛත අඞ් ගුලි  මුඛෙ ඨඛපසි. පීළකා මුඛෙඛයව භිජ් ජි. 
අථ ඛෙො පිතා තව සිඛනඛහන ත  ඛලොහිතමිස් සක  පුබ් බ  අනිට් ඨුභිත් වාව 
අජ් ඛඣොහරි. එවරූඛපො ඛත පිතු සිඛනඛහො’’ති. ඛසො ඛරොදිත් වා පරිඛදවිත් වා පිතු 
සරීරකිච් ච  අකාසි. 

ඛදවදත් ඛතොපි අජාතසත් තු  උපසඞ් කමිත් වා – ‘‘පුරිඛස, මහාරාජ, 

ආණාඛපහි, ඛය සමණ  ඛගොතම  ජීවිතා ඛවොඛරොඛපස් සන් තී’’ති වත් වා ඛතන 
දින් ඛන පුරිඛස ඛපඛසත් වා සය  ගිජ් ඣකූට  ආරුය් හ යන් ඛතන සිල  
පවිජ් ඣිත් වා නාළාගිරිහත් ථි  මුඤ් චාඛපත් වාපි ඛකනචි උපාඛයන භගවන් ත  
මාඛරතු  අසක් ඛකොන් ඛතො පරිහීනලාභසක් කාඛරො පඤ් ච වත් ථූනි යාචිත් වා 
තානි අලභමාඛනො ඛතහි ජන  සඤ ්ඤාඛපස් සාමීති සඞ් ඝඛභද  කත් වා 
සාරිපුත් තඛමොග් ගල් ලාඛනසු පරිස  ආදාය පක් කන් ඛතසු උණ් හඛලොහිත  
මුඛෙන ෙඩ් ඛඩත් වා නවමාඛස ගිලානමඤ් ඛච නිපජ් ජිත් වා විප් පටිසාරජාඛතො – 
‘‘කුහි  එතරහි සත් ථා වසතී’’ති පුච් ඡිත් වා ‘‘ඛජතවඛන’’ති වුත් ඛත මඤ් චඛකන 
ම  ආහරිත් වා සත් ථාර  දස් ඛසථාති වත් වා ආහරියමාඛනො භගවඛතො 
දස් සනාරහස් ස කම් මස් ස අකතත් තා ඛජතවඛන ඛපොක් ෙරණීසමීඛපඛයව 

ද් ඛවධා භින් න  පථවි  පවිසිත් වා මහානිරඛය පතිට් ඨිඛතොති. අයඛමත් ථ 
සඞ් ඛෙඛපො. විත් ථාරකථානඛයො ෙන් ධඛක ආගඛතො. ආගතත් තා පන සබ් බ  න 
වුත් තන් ති. එව  අජාඛතොඛයව රඤ් ඛඤො සත් තු භවිස් සතීති ඛනමිත් තඛකහි 
නිද් දිට් ඛඨොති අජාතසත් තු. 

යවයදහිපුත්යතොති අය  ඛකොසලරඤ් ඛඤො ධීතාය පුත් ඛතො, න 
විඛදහරඤ් ඛඤො. ඛවඛදහීති පන පණ් ඩිතාධිවචනඛමත . යථාහ – ‘‘ඛවඛදහිකා 

ගහපතානී (ම. නි. 1.226), අඛයයො ආනන් ඛදො ඛවඛදහමුනී’’ති (ස . නි. 2.154). 

තත්රාය  වචනත් ඛථො – විදන් ති එඛතනාති ඛවඛදො, ඤාණස් ඛසත  අධිවචන . 
ඛවඛදන ඊහති ඝටති වායමතීති ඛවඛදහී. ඛවඛදහියා පුත් ඛතො ඛවඛදහිපුත් ඛතො. 

තදහූති තස් මි  අහු, තස් මි  දිවඛසති අත් ඛථො. උපවසන් ති එත් ථාති 

උඛපොසඛථො, උපවසන් තීති සීඛලන වා අනසඛනන වා උඛපතා හුත් වා වසන් තීති 

අත් ඛථො. අය  පඛනත් ථ අත් ථුද් ධාඛරො – ‘‘ආයාමාවුඛසො, කප් පින, උඛපොසථ  

ගමිස් සාමා’’තිආදීසු පාතිඛමොක් ඛුද් ඛදඛසො උඛපොසඛථො. ‘‘එව  

අට් ඨඞ් ගසමන් නාගඛතො ඛෙො, විසාඛෙ, උඛපොසඛථො උපවුත් ඛථො’’තිආදීසු (අ. 

නි. 8.43) සීල . ‘‘සුද් ධස ්ස ඛව සදා ඵග් ගු, සුද් ධස ්සුඛපොසඛථො සදා’’තිආදීසු (ම. 

නි. 1.79) උපවාඛසො. ‘‘උඛපොසඛථො නාම නාගරාජා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.246) 

පඤ ්ඤත් ති. ‘‘න, භික් ෙඛව, තදහුඛපොසඛථ සභික් ඛුකා ආවාසා’’තිආදීසු (මහාව. 
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181) උපවසිතබ් බදිවඛසො. ඉධාපි ඛසොඛයව අධිප් ඛපඛතො. ඛසො පඛනස අට් ඨමී 
චාතුද් දසී පන් නරසීඛභඛදන තිවිඛධො. තස් මා ඛසසද් වයනිවාරණත් ථ  
පන් නරඛසති වුත් ත . ඛතඛනව වුත් ත  – ‘‘උපවසන් ති එත් ථාති 
උඛපොසඛථො’’ති. 

යකොමුදිොති කුමුදවතියා. තදා කිර කුමුදානි සුපුප් ඵිතානි ඛහොන් ති, තානි 

එත් ථ සන් තීති ඛකොමුදී. චාතුමාසිනිොති චාතුමාසියා, සා හි චතුන් න  මාසාන  
පරිඛයොසානභූතාති චාතුමාසී. ඉධ පන චාතුමාසිනීති වුච් චති. මාසපුණ් ණතාය 

උතුපුණ් ණතාය ස වච් ෙරපුණ් ණතාය පුණ් ණා සම් පුණ් ණාති පුණ් ණා. මා ඉති 

චන් ඛදො වුච් චති, ඛසො එත් ථ පුණ් ඛණොති පුණ් ණමා. එව  පුණ් ණාය 
පුණ් ණමායාති ඉමස ්මි  පදද් වඛය ච අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

රාජාමච්චපරිවුයතොති එවරූපාය රජතඝටවිනිග් ගතාහි ඛීරධාරාහි 

ඛධොවියමානදිසාභාගාය විය, රජතවිමානවිච් චඛතහි 

මුත් තාව සුමනකුසුමදාමඛසතදුකූලකුමුදවිසඛරහි සම් පරිකිණ් ණාය විය ච, 
චතුරුපක් කිඛලසවිමුත් තපුණ් ණචන් දප් පභාසමුදඛයොභාසිතාය රත් තියා 

රාජාමච් ඛචහි පරිවුඛතොති අත් ඛථො. උපරිපාසාදවරගයතොති පාසාදවරස් ස 
උපරිගඛතො. මහාරඛහ සමුස් සිතඛසතච් ෙත් ඛත කඤ් චනාසඛන නිසින් ඛනො 

ඛහොති. කස් මා නිසින් ඛනො? නිද් දාවිඛනොදනත් ථ . අයඤ් හි රාජා පිතරි 
උපක් කන් තදිවසඛතො පට් ඨාය – ‘‘නිද් ද  ඔක් කමිස් සාමී’’ති 
නිමීලිතමත් ඛතසුඛයව අක් ඛීසු සත් තිසතඅබ් භාහඛතො විය කන් දමාඛනොඛයව 

පබුජ් ඣි. කිඛමතන් ති ච වුත් ඛත, න කිඤ් චීති වදති. ඛතනස් ස අමනාපා නිද් දා, 
ඉති නිද් දාවිඛනොදනත් ථ  නිසින් ඛනො. අපි ච තස් මි  දිවඛස නක් ෙත් ත  සඞ් ඝුට් ඨ  
ඛහොති. සබ් බ  නගර  සිත් තසම් මට් ඨ  විප් පකිණ් ණවාලුක  
පඤ ්චවණ් ණකුසුමලාජපුණ් ණඝටපටිමණ් ඩිතඝරද් වාර  
සමුස් සිතධජපටාකවිචිත්රසමුජ් ජලිතදීපමාලාලඞ් කතසබ් බදිසාභාග  
වීථිසභාඛගන රච් ොසභාඛගන නක් ෙත් තකීළ  අනුභවමාඛනන මහාජඛනන 
සමාකිණ් ණ  ඛහොති. ඉති නක් ෙත් තදිවසතායපි නිසින් ඛනොති වදන් ති. එව  පන 

වත් වාපි – ‘‘රාජකුලස් ස නාම සදාපි නක් ෙත් තඛමව, නිද් දාවිඛනොදනත් ථ ඛයව 
පඛනස නිසින් ඛනො’’ති සන් නිට් ඨාන  කත . 

උදානං උදායනසීති උදාහාර  උදාහරි, යථා හි ය  ඛතල  මාන  ගඛහතු  න 

සක් ඛකොති, විස් සන් දිත් වා ගච් ෙති, ත  අවඛසඛකොති වුච් චති. යඤ් ච ජල  

තළාක  ගඛහතු  න සක් ඛකොති, අජ් ඛඣොත් ථරිත් වා ගච් ෙති, ත  ඔඛඝොති වුච් චති; 

එවඛමව ය  පීතිවචන  හදය  ගඛහතු  න සක් ඛකොති, අධික  හුත් වා අන් ඛතො 

අසණ් ඨහිත් වා බහිනික් ෙමති, ත  උදානන් ති වුච් චති. එවරූප  පීතිමය  වචන  
නිච් ොඛරසීති අත් ඛථො. 
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පටුන 

යදොසිනාති ඛදොසාපගතා, අබ් භා, මහිකා, ධූඛමො, රඛජො, රාහූති ඉඛමහි 

පඤ ්චහි උපක් කිඛලඛසහි විරහිතාති වුත් ත  ඛහොති. තස් මා රමණීොතිආදීනි 

පඤ ්ච ඛථොමනවචනානි. සා හි මහාජනස් ස මන  රමයතීති රමණීො. 

වුත් තඛදොසවිමුත් තාය චන් දප් පභාය ඔභාසිතත් තා අතිවිය සුරූපාති අභිරූපා. 

දස් සිතු  යුත් තාති දස්සනීො. චිත් ත  පසාඛදතීති පාසාදිකා. දිවසමාසාදීන  

ලක් ෙණ  භවිතු  යුත් තාති ලක්ඛේො. 

කංනුඛ්වජ්ජාති ක  නු ඛෙො අජ් ජ. සමණංවාබ්රාහ්මණංවාති සමිතපාපතාය 

සමණ . බාහිතපාපතාය බ්රාහ් මණ . ෙංයනොපයිරුපාසයතොති වචනබයත් තඛයො 

එස, ය  අම් හාක  පඤ් හපුච් ෙනවඛසන පයිරුපාසන් තාන  මධුර  ධම් ම  සුත් වා 
චිත් ත  පසීඛදයයාති අත් ඛථො. ඉති රාජා ඉමිනා සබ් ඛබනපි වචඛනන 

ඔභාසනිමිත් තකම් ම  අකාසි. කස ්ස අකාසීති? ජීවකස ්ස. කිමත් ථ ? භගවඛතො 

දස් සනත් ථ . කි  භගවන් ත  සය  දස් සනාය උපගන් තු  න සක් ඛකොතීති? ආම, න 

සක් ඛකොති. කස් මා? මහාපරාධතාය. 

ඛතන හි භගවඛතො උපට් ඨාඛකො අරියසාවඛකො අත් තඛනො පිතා මාරිඛතො, 

ඛදවදත් ඛතො ච තඛමව නිස් සාය භගවඛතො බහු  අනත් ථමකාසි, ඉති 

මහාපරාඛධො එස, තාය මහාපරාධතාය සය  ගන් තු  න සක් ඛකොති. ජීවඛකො පන 

භගවඛතො උපට් ඨාඛකො, තස් ස පිට් ඨිොයාය භගවන් ත  පස් සිස් සාමීති 
ඔභාසනිමිත් තකම් ම  අකාසි. කි  ජීවඛකො පන – ‘‘මය් හ  ඉද  

ඔභාසනිමිත් තකම් ම’’න් ති ජානාතීති? ආම ජානාති. අථ කස් මා තුණ් හී 

අඛහොසීති? වික් ඛෙපපච් ඛෙදනත් ථ . 

තස් සඤ ්හි පරිසති ෙන් න  සත් ථාරාන  උපට් ඨාකා බහූ සන් නිපතිතා, ඛත 
අසික් ඛිතාන  පයිරුපාසඛනන සයම් පි අසික් ඛිතාව. ඛත මයි භගවඛතො ගුණකථ  
ආරද් ඛධ අන් තරන් තරා උට් ඨායුට් ඨාය අත් තඛනො සත් ථාරාන  ගුණ  

කඛථස ්සන් ති, එව  ඛම සත් ථු ගුණකථා පරිඛයොසාන  න ගමිස් සති. රාජා පන 
ඉඛමස  කුලූපඛක උපසඞ් කමිත් වා ගහිතාසාරතාය ඛතස  ගුණකථාය 

අනත් තමඛනො හුත් වා ම  පටිපුච් ඡිස් සති, අථාහ  නිබ් බික් ඛෙප  සත් ථු ගුණ  
කඛථත් වා රාජාන  සත් ථු සන් තික  ගඛහත් වා ගමිස් සාමීති ජානන් ඛතොව 

වික් ඛෙපපච් ඛෙදනත් ථ  තුණ් හී අඛහොසීති. 

ඛතපි අමච් චා එව  චින් ඛතසු  – ‘‘අජ් ජ රාජා පඤ් චහි පඛදහි රත් ති  

ඛථොඛමති, අද් ධා කිඤ් චි සමණ  වා බ්රාහ් මණ  වා උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හ  

පුච් ඡිත් වා ධම් ම  ඛසොතුකාඛමො, යස් ස ඛචස ධම් ම  සුත් වා පසීදිස් සති, තස් ස ච 

මහන් ත  සක් කාර  කරිස් සති, යස් ස පන කුලූපඛකො සමඛණො රාජකුලූපඛකො 

ඛහොති, භද් ද  තස් සා’’ති. 
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151-152. ඛත එව  චින් ඛතත් වා – ‘‘අහ  අත් තඛනො කුලූපකසමණස් ස 

වණ් ණ  වත් වා රාජාන  ගඛහත් වා ගමිස ්සාමි, අහ  ගමිස් සාමී’’ති අත් තඛනො 

අත් තඛනො කුලූපකාන  වණ් ණ  කඛථතු  ආරද් ධා. ඛතනාහ – ‘‘එවං වුත්යත

අේෙතයරො රාජාමච්යචො’’තිආදි. තත් ථ පූරයණොති තස් ස සත් ථුපටිඤ ්ඤස ්ස 

නාම . කස්සයපොති ඛගොත් ත . ඛසො කිර අඤ් ඤතරස ්ස කුලස් ස එකූනදාසසත  

පූරයමාඛනො ජාඛතො, ඛතනස ්ස පූරඛණොති නාම  අක සු. මඞ් ගලදාසත් තා චස් ස 

‘‘දුක් කට’’න් ති වත් තා නත් ථි, අකත  වා න කතන් ති. ඛසො ‘‘කිමහ  එත් ථ 

වසාමී’’ති පලායි. අථස් ස ඛචොරා වත් ථානි අච් ඡින් දි සු, ඛසො පණ් ඛණන වා 
තිඛණන වා පටිච් ොඛදතුම් පි අජානන් ඛතො ජාතරූඛපඛනව එක  ගාම  පාවිසි. 

මනුස් සා ත  දිස ්වා ‘‘අය  සමඛණො අරහා අප් පිච් ඛෙො, නත් ථි ඉමිනා සදිඛසො’’ති 

පූවභත් තාදීනි ගඛහත් වා උපසඞ් කමන් ති. ඛසො – ‘‘මය් හ  සාටක  
අනිවත් ථභාඛවන ඉද  උප් පන් න’’න් ති තඛතො පට් ඨාය සාටක  ලභිත් වාපි න 

නිවාඛසසි, තඛදව පබ් බජ් ජ  අග් ගඛහසි, තස් ස සන් තිඛක අඤ ්ඛඤපි 
අඤ ්ඛඤපීති පඤ් චසතමනුස් සා පබ් බජි සු. ත  සන් ධායාහ – ‘‘පූරඛණො 
කස ්සඛපො’’ති. 

පබ් බජිතසමූහසඞ් ොඛතො සඞ් ඛඝො අස් ස අත් ථීති සඞ්ඝී. ස් ඛවව ගඛණො අස් ස 

අත් ථීති ගණී. ආචාරසික් ොපනවඛසන තස් ස ගණස් ස ආචරිඛයොති ගණාචරියෙො.

ොයතොති පඤ ්ඤාඛතො පාකඛටො. ‘‘අප් පිච් ඛෙො සන් තුට් ඛඨො. අප් පිච් ෙතාය 

වත් ථම් පි න නිවාඛසතී’’ති එව  සමුග් ගඛතො යඛසො අස් ස අත් ථීති ෙසස්සී.

තිත්ථකයරොති ලද් ධිකඛරො. සාධුසම්මයතොති අය  සාධු, සුන් දඛරො, සප් පුරිඛසොති 

එව  සම් මඛතො. බහුජනස්සාති අස් සුතවඛතො අන් ධබාලපුථුජ් ජනස ්ස. 

පබ් බජිතඛතො පට් ඨාය අතික් කන් තා බහූ රත් තිඛයො ජානාතීති රත්තේඤූ. චිර  

පබ් බජිතස ්ස අස් සාති චිරපබ්බජියතො, අචිරපබ් බජිතස ්ස හි කථා ඔකප් පනීයා න 

ඛහොති, ඛතනාහ ‘‘චිරපබ් බජිඛතො’’ති. අද්ධගයතොති අද් ධාන  ගඛතො, ද් ඛව 

තඛයො රාජපරිවට් ඛට අතීඛතොති අධිප් පාඛයො. වයෙොඅනුප්පත්යතොති පච් ඡිමවය  
අනුප් පත් ඛතො. ඉද  උභයම් පි – ‘‘දහරස ්ස කථා ඔකප් පනීයා න ඛහොතී’’ති එත  
සන් ධාය වුත් ත . 

තුණ්හී අයහොසීති සුවණ් ණවණ් ණ  මධුරරස  අම් බපක් ක  ොදිතුකාඛමො 
පුරිඛසො ආහරිත් වා හත් ඛථ ඨපිත  කාජරපක් ක  දිස් වා විය 
ඣානාභිඤ් ඤාදිගුණයුත් ත  තිලක් ෙණබ් භාහත  මධුර  ධම් මකථ  ඛසොතුකාඛමො 
පුබ් ඛබ පූරණස ්ස දස් සඛනනාපි අනත් තමඛනො ඉදානි ගුණකථාය සුට් ඨුතර  

අනත් තමඛනො හුත් වා තුණ් හී අඛහොසි. අනත් තමඛනො සමාඛනොපි පන ‘‘සචාහ  

එත  තජ් ඛජත් වා ගීවාය  ගඛහත් වා නීහරාඛපස් සාමි, ‘ඛයො ඛයො කඛථසි, ත  ත  
රාජා එව  කඛරොතී’ති භීඛතො අඤ් ඛඤොපි ඛකොචි කිඤ් චි න කඛථස් සතී’’ති 
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අමනාපම් පි ත  කථ  අධිවාඛසත් වා තුණ් හී එව අඛහොසි. අථඤ් ඛඤො – ‘‘අහ  
අත් තඛනො කුලූපකස් ස වණ් ණ  කඛථස ්සාමී’’ති චින් ඛතත් වා වත් තු  ආරභි. 
ඛතන වුත් ත  – අඤ් ඤතඛරොපි ඛෙොතිආදි. ත  සබ් බ  වුත් තනඛයඛනව 
ඛවදිතබ් බ . 

එත් ථ පන මක්ඛලීති තස් ස නාම . ඛගොසාලාය ජාතත් තා යගොසායලොති 
දුතිය  නාම . ත  කිර සකද් දමාය භූමියා ඛතලඝට  ගඛහත් වා ගච් ෙන් ත  – 

‘‘තාත, මා ෙලී’’ති සාමිඛකො ආහ. ඛසො පමාඛදන ෙලිත් වා පතිත් වා සාමිකස ්ස 
භඛයන පලායිතු  ආරද් ඛධො. සාමිඛකො උපධාවිත් වා දුස් සකණ් ඛණ අග් ගඛහසි. 
ඛසො සාටක  ෙඩ් ඛඩත් වා අඛචලඛකො හුත් වා පලායි. ඛසස  පූරණසදිසඛමව. 

153. අජියතොති තස් ස නාම . ඛකසකම් බල  ධාඛරතීති යකසකම්බයලො. ඉති 

නාමද් වය  ස සන් දිත් වා අජිඛතො ඛකසකම් බඛලොති වුච් චති. තත් ථ 

යකසකම්බයලො නාම මනුස් සඛකඛසහි කතකම් බඛලො. තඛතො පටිකිට් ඨතර  

වත් ථ  නාම නත් ථි. යථාහ – ‘‘ඛසයයථාපි, භික් ෙඛව, යානි කානිචි 

තන් තාවුතාන  වත් ථාන , ඛකසකම් බඛලො ඛතස  පටිකිට් ඛඨො අක් ොයති. 

ඛකසකම් බඛලො, භික් ෙඛව, සීඛත සීඛතො, උණ් ඛහ උණ් ඛහො, දුබ් බණ් ඛණො 

දුග් ගන් ඛධො දුක් ෙසම් ඵස් ඛසො’’ති (අ. නි. 3.138). 

154. පකුයධොති තස් ස නාම . කච්චාෙයනොති ඛගොත් ත . ඉති නාමඛගොත් ත  

ස සන් දිත් වා පකුඛධො කච් චායඛනොති වුච් චති. සීතුදකපටික් ඛිත් තඛකො එස, 

වච් ච  කත් වාපි උදකකිච් ච  න කඛරොති, උණ් ඛහොදක  වා කඤ් ජිය  වා ලභිත් වා 

කඛරොති, නදි  වා මග් ඛගොදක  වා අතික් කම් ම – ‘‘සීල  ඛම භින් න’’න් ති 
වාලිකථූප  කත් වා සීල  අධිට් ඨාය ගච් ෙති. එවරූඛපො නිස ්සිරීකලද් ධිඛකො එස. 

155. සේචයෙොති තස් ස නාම . ඛබලට් ඨස් ස පුත් ඛතොති යබලට්ඨපුත්යතො. 

156. අම් හාක  ගණ් ඨනකිඛලඛසො පලිබන් ධනකිඛලඛසො නත් ථි, 

කිඛලසගණ් ඨරහිතා මයන් ති එව වාදිතාය ලද් ධනාමවඛසන නිගණ්යඨො. 

නාටස් ස පුත් ඛතො නාටපුත්යතො. 

ඛකොමාරභච් චජීවකකථාවණ් ණනා 

157. අථ යඛො රාජාති රාජා කිර ඛතස  වචන  සුත් වා චින් ඛතසි – ‘‘අහ  

යස් ස යස් ස වචන  න ඛසොතුකාඛමො, ඛසො ඛසො එව කඛථසි. යස් ස පනම් හි 

වචන  ඛසොතුකාඛමො, එස නාගවස  පිවිත් වා ඨිඛතො සුපණ් ඛණො විය 

තුණ් හීභූඛතො, අනත් ඛථො වත ඛම’’ති. අථස් ස එතදඛහොසි – ‘‘ජීවඛකො 

උපසන් තස ්ස බුද් ධස් ස භගවඛතො උපට් ඨාඛකො, සයම් පි උපසන් ඛතො, තස් මා 
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වත් තසම් පන් ඛනො භික් ඛු විය තුණ් හීභූඛතොව නිසින් ඛනො, න එස මයි 

අකඛථන් ඛත කඛථස් සති, හත් ථිම් හි ඛෙො පන මද් දන් ඛත හත් ථිස් ඛසව පාඛදො 
ගඛහතබ් ඛබො’’ති ඛතන සද් ධි  සය  මන් ඛතතුමාරද් ඛධො. ඛතන වුත් ත  – ‘‘අථ 

ඛෙො රාජා’’ති. තත් ථ කිං තුණ්හීති ඛකන කාරඛණන තුණ් හී. ඉඛමස  
අමච් චාන  අත් තඛනො අත් තඛනො කුලූපකසමණස් ස වණ් ණ  කඛථන් තාන  මුෙ  

නප් පඛහොති. කි  යථා එඛතස , එව  තව කුලූපකසමඛණො නත් ථි, කි  ත් ව  

දලිද් ඛදො, න ඛත මම පිතරා ඉස් සරිය  දින් න , උදාහු අස් සද් ඛධොති පුච් ෙති. 

තඛතො ජීවකස් ස එතදඛහොසි – ‘‘අය  රාජා ම  කුලූපකසමණස් ස ගුණ  

කථාඛපති, න දානි ඛම තුණ් හීභාවස් ස කාඛලො, යථා ඛෙො පනිඛම රාජාන  

වන් දිත් වා නිසින් නාව අත් තඛනො කුලූපකසමණාන  ගුණ  කථයි සු, න මය් හ  
එව  සත් ථුගුඛණ කඛථතු  යුත් ත’’න් ති උට් ඨායාසනා භගවඛතො විහාරාභිමුඛෙො 
පඤ ්චපතිට් ඨිඛතන වන් දිත් වා දසනෙසඛමොධානසමුජ් ජල  අඤ් ජලි  සිරසි 

පග් ගඛහත් වා – ‘‘මහාරාජ, මා ම  එව  චින් තයිත් ථ, ‘අය  ය  වා ත  වා සමණ  

උපසඞ් කමතී’ති, මම සත් ථුඛනො හි මාතුකුච් ඡිඔක් කමඛන, මාතුකුච් ඡිඛතො 

නික් ෙමඛන, මහාභිනික් ෙමඛන, සම් ඛබොධිය , ධම් මචක් කප් පවත් තඛන ච, 

දසසහස් සිඛලොකධාතු කම් පිත් ථ, එව  යමකපාටිහාරිය  අකාසි, එව  

ඛදඛවොඛරොහණ , අහ  සත් ථුඛනො ගුඛණ කථයිස් සාමි, එකග් ගචිත් ඛතො සුණ, 

මහාරාජා’’ති වත් වා – ‘‘අය  ඛදව, භගවා අරහ  සම් මාසම් බුද් ඛධො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ තං යඛො පන භගවන්තන් ති ඉත් ථම් භූතාෙයානත් ඛථ උපඛයොගවචන , 

තස් ස ඛෙො පන භගවඛතොති අත් ඛථො. කලයායණොති 

කලයාණගුණසමන් නාගඛතො, ඛසට් ඛඨොති වුත් ත  ඛහොති. කිත්තිසද්යදොති 

කිත් තිඛයව. ථුතිඛඝොඛසො වා. අබ්භුග්ගයතොති සඛදවක  ඛලොක  

අජ් ඛඣොත් ථරිත් වා උග් ගඛතො. කින් ති? ‘‘ඉතිපි ඛසො භගවා අරහ  
සම් මාසම් බුද් ඛධො…ඛප.… භගවා’’ති. 

තත්රාය  පදසම් බන් ඛධො – ඛසො භගවා ඉතිපි අරහ  ඉතිපි 
සම් මාසම් බුද් ඛධො…ඛප.… ඉතිපි භගවාති. ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරඛණනාති 

වුත් ත  ඛහොති. තත් ථ ආරකත් තා අරීන , අරානඤ් ච හතත් තා, පච් චයාදීන  

අරහත් තා, පාපකරඛණ රහාභාවාති, ඉඛමහි තාව කාරඛණහි ඛසො භගවා 
අරහන් ති ඛවදිතබ් ඛබොතිආදිනා නඛයන මාතික  නික් ඛිපිත් වා සබ් බාඛනව 
ඛචතානි පදානි විසුද් ධිමග් ඛග බුද් ධානුස ්සතිනිද් ඛදඛස විත් ථාරිතානීති තඛතො 
ඛනස  විත් ථාඛරො ගඛහතබ් ඛබො. 

ජීවඛකො පන එකඛමකස් ස පදස් ස අත් ථ  නිට් ඨාඛපත් වා – ‘‘එව , මහාරාජ, 

අරහ  මය් හ  සත් ථා, එව  සම් මාසම් බුද් ඛධො…ඛප.… එව  භගවා’’ති වත් වා – 

‘‘ත , ඛදඛවො, භගවන් ත  පයිරුපාසතු, අප් ඛපව නාම ඛදවස් ස ත  භගවන් ත  
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පයිරුපාසඛතො චිත් ත  පසීඛදයයා’’ති ආහ. එත් ථ ච තං යදයවො පයිරුපාසතූති 

වදන් ඛතො ‘‘මහාරාජ, තුම් හාදිසානඤ් හි සඛතනපි සහස් ඛසනපි සතසහස් ඛසනපි 
පුට් ඨස ්ස මය් හ  සත් ථුඛනො සබ් ඛබස  චිත් ත  ගඛහත් වා කඛථතු  ථාඛමො ච 

බලඤ් ච අත් ථි, විස් සත් ඛථො උපසඞ් කමිත් වා පුච් ඛෙයයාසි මහාරාජා’’ති ආහ. 

රඤ් ඛඤොපි භගවඛතො ගුණකථ  සුණන් තස් ස සකලසරීර  පඤ් චවණ් ණාය 
පීතියා නිරන් තර  ඵුට  අඛහොසි. ඛසො තඞ් ෙණඤ් ඛඤව ගන් තුකාඛමො හුත් වා – 
‘‘ඉමාය ඛෙො පන ඛවලාය මය් හ  දසබලස් ස සන් තික  ගච් ෙඛතො න අඤ් ඛඤො 
ඛකොචි ඛිප් ප  යානානි ඛයොඛජතු  සක් ඛිස ්සති අඤ් ඤත්ර ජීවකා’’ති චින් ඛතත් වා 

– ‘‘ඛතන හි, සම් ම ජීවක, හත් ථියානානි කප් පාඛපහී’’ති ආහ. 

158. තත් ථ යතන හීති උඛයයොජනත් ඛථ නිපාඛතො. ගච් ෙ, සම් ම ජීවකාති 

වුත් ත  ඛහොති. හත්ථිොනානීති අඛනඛකසු අස් සරථාදීසු යාඛනසු විජ් ජමාඛනසුපි 

හත් ථියාන  උත් තම ; උත් තමස ්ස සන් තික  උත් තමයාඛනඛනව ගන් තබ් බන් ති 

ච, අස් සයානරථයානානි සසද් දානි, දූරඛතොව ඛතස  සද් ඛදො සුයයති, 
හත් ථියානස ්ස පදානුපද  ගච් ෙන් තාපි සද් ද  න සුණන් ති. නිබ් බුතස ්ස පන ඛෙො 
භගවඛතො සන් තිඛක නිබ් බුඛතඛහව යාඛනහි ගන් තබ් බන් ති ච චින් තයිත් වා 
හත් ථියානානීති ආහ. 

පේචමත්තානිහත්ථිනිකාසතානීති පඤ් ච කඛරණුසතානි. කප්පායපත්වාති 

ආඛරොහණසජ් ජානි කාඛරත් වා. ආයරොහණීෙන් ති ආඛරොහණඛයොග් ග , 

ඔපගුය් හන් ති අත් ඛථො. කි  පඛනස රඤ් ඤා වුත් ත  අකාසි අවුත් තන් ති? අවුත් ත . 

කස ්මා? පණ් ඩිතතාය. එව  කිරස් ස අඛහොසි – රාජා ඉමාය ඛවලාය ගච් ොමීති 

වදති, රාජාඛනො ච නාම බහුපච් චත් ථිකා. සඛච අන් තරාමග් ඛග ඛකොචි 

අන් තරාඛයො ඛහොති, මම් පි ගරහිස් සන් ති – ‘‘ජීවඛකො රාජා ඛම කථ  ගණ් හාතීති 
අකාඛලපි රාජාන  ගඛහත් වා නික් ෙමතී’’ති. භගවන් තම් පි ගරහිස් සන් ති 

‘‘සමඛණො ඛගොතඛමො, ‘මය් හ  කථා වත් තතී’ති කාල  අසල් ලක් ඛෙත් වාව 

ධම් ම  කඛථතී’’ති. තස් මා යථා ඛනව මය් හ , න භගවඛතො, ගරහා උප් පජ් ජති; 

රඤ් ඛඤො ච රක් ො සුස විහිතා ඛහොති, තථා කරිස ්සාමී’’ති. 

තඛතො ඉත් ථිඛයො නිස් සාය පුරිසාන  භය  නාම නත් ථි, ‘සුෙ  ඉත් ථිපරිවුඛතො 
ගමිස් සාමී’ති පඤ් ච හත් ථිනිකාසතානි කප් පාඛපත් වා පඤ් ච ඉත් ථිසතානි 
පුරිසඛවස  ගාහාඛපත් වා – ‘‘අසිඛතොමරහත් ථා රාජාන  පරිවාඛරයයාථා’’ති 
වත් වා පුන චින් ඛතසි – ‘‘ඉමස ්ස රඤ් ඛඤො ඉමස් මි  අත් තභාඛව මග් ගඵලාන  

උපනිස ්සඛයො නත් ථි, බුද් ධා ච නාම උපනිස් සය  දිස ්වාව ධම් ම  කඛථන් ති. 

හන් දාහ , මහාජන  සන් නිපාතාඛපමි, එවඤ් හි සති සත් ථා කස ්සචිඛදව 

උපනිස ්සඛයන ධම් ම  ඛදඛසස් සති, සා මහාජනස් ස උපකාරාය භවිස් සතී’’ති. 
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ඛසො තත් ථ තත් ථ සාසන  ඛපඛසසි, ඛභරි  චරාඛපසි – ‘‘අජ් ජ රාජා භගවඛතො 

සන් තික  ගච් ෙති, සබ් ඛබ අත් තඛනො විභවානුරූඛපන රඤ් ඛඤො ආරක් ෙ  
ගණ් හන් තූ’’ති. 

තඛතො මහාජඛනො චින් ඛතසි – ‘‘රාජා කිර සත් ථුදස ්සනත් ථ  ගච් ෙති, කීදිසී 

වත ඛභො ධම් මඛදසනා භවිස් සති, කි  ඛනො නක් ෙත් තකීළාය, තත් ඛථව 
ගමිස් සාමා’’ති. සබ් ඛබ ගන් ධමාලාදීනි ගඛහත් වා රඤ් ඛඤො ආගමන  
ආකඞ් ෙමානා මග් ඛග අට් ඨ සු. ජීවඛකොපි රඤ් ඛඤො පටිඛවඛදසි – ‘‘කප් පිතානි 

ඛෙො ඛත, ඛදව, හත් ථියානානි, යස් ස දානි කාල  මඤ් ඤසී’’ති. තත් ථ ෙස්සදානි

කාලං මේෙසීති උපචාරවචනඛමත . ඉද  වුත් ත  ඛහොති – ‘‘ය  තයා 

ආණත් ත , ත  මයා කත , ඉදානි ත් ව  යස් ස ගමනස් ස වා අගමනස් ස වා කාල  

මඤ ්ඤසි, තඛදව අත් තඛනො රුචියා කඛරොහී’’ති. 

159. පච්යචකා ඉත්ථියෙොති පාටිඛයක් කා ඉත් ථිඛයො, එඛකකිස ්සා 

හත් ථිනියා එඛකක  ඉත් ථින් ති වුත් ත  ඛහොති. උක්කාසු ධාරිෙමානාසූති 

දණ් ඩදීපිකාසු ධාරියමානාසු. මහච්චරාජානුභායවනාති මහතා රාජානුභාඛවන. 

මහච් චාතිපි පා , මහතියාති අත් ඛථො, ලිඞ් ගවිපරියාඛයො එස. රාජානුභායවො 

වුච් චති රාජිද් ධි. කා පනස් ස රාජිද් ධි? තිඛයොජනසතාන  ද් වින් න  මහාරට් ඨාන  
ඉස් සරියසිරී. තස් ස හි අසුකදිවස  රාජා තථාගත  උපසඞ් කමිස් සතීති පඨමතර  
ස විදහඛන අසතිපි තඞ් ෙණඤ් ඛඤව පඤ් ච ඉත් ථිසතානි පුරිසඛවස  ගඛහත් වා 
පටිමුක් කඛවඨනානි අ ඛස ආසත් තෙග් ගානි මණිදණ් ඩඛතොමඛර ගඛහත් වා 

නික් ෙමි සු. ය  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘පච් ඛචකා ඉත් ථිඛයො ආඛරොඛපත් වා’’ති. 

අපරාපි ඛසොළසසහස් සෙත් තියනාටකිත් ථිඛයො රාජාන  පරිවාඛරසු . තාස  
පරියන් ඛත ඛුජ් ජවාමනකකිරාතාදඛයො. තාස  පරියන් ඛත අන් ඛතපුරපාලකා 
විස් සාසිකපුරිසා. ඛතස  පරියන් ඛත විචිත්රඛවසවිලාසිඛනො සට් ඨිසහස් සමත් තා 
මහාමත් තා. ඛතස  පරියන් ඛත විවිධාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතා 
නානප් පකාරආවුධහත් ථා විජ් ජාධරතරුණා විය නවුතිසහස් සමත් තා 
රට් ඨියපුත් තා. ඛතස  පරියන් ඛත සතග් ඝනිකානි නිවාඛසත් වා 
පඤ ්චසතග් ඝනිකානි එක ස  කත් වා සුන් හාතා සුවිලිත් තා 
කඤ් චනමාලාදිනානාභරණඛසොභිතා දසසහස් සමත් තා බ්රාහ් මණා දක් ඛිණහත් ථ  
උස් සාඛපත් වා ජයසද් ද  ඛඝොසන් තා ගච් ෙන් ති. ඛතස  පරියන් ඛත 
පඤ ්චඞ් ගිකානි තූරියානි. ඛතස  පරියන් ඛත ධනුපන් තිපරික් ඛෙඛපො. තස් ස 
පරියන් ඛත හත් ථිඝටා. හත් ථීන  පරියන් ඛත ගීවාය ගීව  පහරමානා අස් සපන් ති. 
අස් සපරියන් ඛත අඤ් ඤමඤ් ඤ  සඞ් ඝට් ටනරථා. රථපරියන් ඛත බාහාය බාහ  
පහරයමානා ඛයොධා. ඛතස  පරියන් ඛත අත් තඛනො අත් තඛනො අනුරූපාය 
ආභරණසම් පත් තියා විඛරොචමානා අට් ඨාරස ඛසනිඛයො. ඉති යථා පරියන් ඛත 
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පටුන 

ඨත් වා ඛිත් ඛතො සඛරො රාජාන  න පාපුණාති, එව  ජීවඛකො ඛකොමාරභච් ඛචො 
රඤ් ඛඤො පරිස  ස විදහිත් වා අත් තනා රඤ් ඛඤො අවිදූඛරඛනව ගච් ෙති – ‘‘සඛච 

ඛකොචි උපද් දඛවො ඛහොති, පඨමතර රඤ් ඛඤො ජීවිතදාන  දස් සාමී’’ති. උක් කාන  
පන එත් තකානි සතානි වා සහස් සානි වාති පරිච් ඛෙඛදො නත් ථීති එවරූපි  

රාජිද් ධි  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘මහච් චරාජානුභාඛවන ඛයන ජීවකස් ස 

ඛකොමාරභච් චස් ස අම් බවන , ඛතන පායාසී’’ති. 

අහුයදව භෙන් ති එත් ථ චිත් තුත්රාසභය , ඤාණභය , ආරම් මණභය , 

ඔත් තප් පභයන් ති චතුබ් බිධ  භය , තත් ථ ‘‘ජාති  පටිච් ච භය  
භයානක’’න් තිආදිනා නඛයන වුත් ත  චිත් තුත්රාසභය  නාම. ‘‘ඛතපි තථාගතස් ස 
ධම් මඛදසන  සුත් වා ඛයභුඛයයන භය  ස ඛවග  සන් තාස  ආපජ් ජන් තී’’ති (ස . 

නි. 3.78) එවමාගත  ඤාණභය  නාම. ‘‘එත  නූන ත  භයඛභරව  ආගච් ෙතී’’ති 

(ම. නි. 1.49) එත් ථ වුත් ත  ආරම් මණභය  නාම. 

‘‘භීරු  පස සන් ති, න හි තත් ථ සූර ; 

භයා හි සන් ඛතො, න කඛරොන් ති පාප’’න් ති . (ස . නි. 1.33); 

ඉද  ඔත් තප් පභය  නාම. ඛතසු ඉධ චිත් තුත්රාසභය , අහු අඛහොසීති අත් ඛථො. 

ෙම්භිතත්තන් ති ෙම් භිතස් ස භාඛවො. සකලසරීරචලනන් ති අත් ඛථො. 

යලොමහංයසොති ඛලොමහ සන , උද් ධ  ඨිතඛලොමතාති අත් ඛථො. ඛසො පනාය  

ඛලොමහ ඛසො ධම් මස් සවනාදීසු පීතිඋප් පත් තිකාඛල පීතියාපි ඛහොති. 
භීරුකජාතිකාන  සම් පහාරපිසාචාදිදස් සඛනසු භඛයනාපි. ඉධ 
භයඛලොමහ ඛසොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

කස ්මා පඛනස භීඛතොති? අන් ධකාඛරනාති එඛක වදන් ති. රාජගඛහ කිර 

ද් වත් ති ස මහාද් වාරානි, චතුසට් ඨි ඛුද් දකද් වාරානි. ජීවකස් ස අම් බවන  
පාකාරස ්ස ච ගිජ් ඣකූටස ්ස ච අන් තරා ඛහොති. ඛසො පාචීනද් වාඛරන 

නික් ෙමිත් වා පබ් බතච් ොයාය පාවිසි, තත් ථ පබ් බතකූඛටන චන් ඛදො ොදිඛතො, 

පබ් බතච් ොයාය ච රුක් ෙච් ොයාය ච අන් ධකාර  අඛහොසීති, තම් පි අකාරණ . 
තදා හි උක් කාන  සතසහස් සානම් පි පරිච් ඛෙඛදො නත් ථි. 

අය  පන අප් පසද් දත  නිස ්සාය ජීවඛක ආසඞ් කාය භීඛතො. ජීවඛකො කිරස ්ස 

උපරිපාසාඛදඛයව ආඛරොඛචසි – ‘‘මහාරාජ අප් පසද් දකාඛමො භගවා, 
අප් පසද් ඛදඛනව උපසඞ් කමිතබ් ඛබො’’ති. තස් මා රාජා තූරියසද් ද  නිවාඛරසි. 

තූරියානි ඛකවල  ගහිතමත් තාඛනව ඛහොන් ති, වාචම් පි උච් ච  අනිච් ොරයමානා 
අච් ෙරාසඤ් ඤාය ගච් ෙන් ති. අම් බවඛනපි කස් සචි ඛිපිතසද් ඛදොපි න සුයයති. 
රාජාඛනො ච නාම සද් දාභිරතා ඛහොන් ති. ඛසො ත  අප් පසද් දත  නිස් සාය 
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උක් කණ් ඨිඛතො ජීවඛකපි ආසඞ් ක  උප් පාඛදසි. ‘‘අය  ජීවඛකො මය් හ  
අම් බවඛන අඩ් ඪඛතළසානි භික් ඛුසතානී’’ති ආහ. එත් ථ ච ඛිපිතසද් දමත් තම් පි 

න සුයයති, අභූත  මඤ් ඛඤ, එස වඤ් ඛචත් වා ම  නගරඛතො නීහරිත් වා පුරඛතො 
බලකාය  උපට් ඨඛපත් වා ම  ගණ් හිත් වා අත් තනා ෙත් ත  උස් සාඛපතුකාඛමො. 

අයඤ් හි පඤ ්චන් න  හත් ථීන  බල  ධාඛරති. මම ච අවිදූඛරඛනව ගච් ෙති, 
සන් තිඛක ච ඛම ආවුධහත් ඛථො එකපුරිඛසොපි නත් ථි. අඛහො වත ඛම 
අනත් ඛථො’’ති. එව  භායිත් වා ච පන අභීඛතො විය සන් ධාඛරතුම් පි නාසක් ඛි. 
අත් තඛනො භීතභාව  තස් ස ආවි අකාසි. ඛතන වුත් ත . ‘‘අථ ඛෙො රාජා…ඛප.… 

න නිග් ඛඝොඛසො’’ති. තත් ථ සම්මාති වයස ්සාභිලාඛපො එස, කච් චි ම  වයස් සාති 

වුත් ත  ඛහොති. න පලම්යභසීති ය  නත් ථි ත  අත් ථීති වත් වා කච් චි ම  න 

විප් පලම් භයසි. නිග්යඝොයසොති කථාසල් ලාපනිග් ඛඝොඛසො. 

මා භායි, මහාරාජාති ජීවඛකො – ‘‘අය  රාජා ම  න ජානාති ‘නාය  පර  

ජීවිතා ඛවොඛරොඛපතී’ති; සඛච ඛෙො පන න  න අස් සාඛසස් සාමි, 

විනස ්ඛසයයා’’ති චින් තයිත් වා දළ් හ  කත් වා සමස ්සාඛසන් ඛතො ‘‘මා භායි 

මහාරාජා’’ති වත් වා ‘‘න තං යදවා’’තිආදිමාහ. අභික්කමාති අභිමුඛෙො කම 

ගච් ෙ, පවිසාති අත් ඛථො. සකි  වුත් ඛත පන දළ් හ  න ඛහොතීති තරමාඛනොව 

ද් වික් ෙත් තු  ආහ. එයත මණ්ඩලමායළ දීපා ඣාෙන්තීති මහාරාජ, ඛචොරබල  

නාම න දීඛප ජාඛලත් වා තිට් ඨති, එඛත ච මණ් ඩලමාඛළ දීපා ජලන් ති. එතාය 
දීපසඤ් ඤාය යාහි මහාරාජාති වදති. 

සාමඤ ්ඤඵලපුච් ොවණ් ණනා 

160. නාගස්ස භූමීති යත් ථ සක් කා හත් ථි  අභිරූළ් ඛහන ගන් තු , අය  

නාගස ්ස භූමි නාම. නාගා පච්යචොයරොහිත්වාති විහාරස් ස බහිද් වාරඛකොට් ඨඛක 
හත් ථිඛතො ඔඛරොහිත් වා. භූමිය  පතිට් ඨිතසමකාලඛමව පන භගවඛතො ඛතඛජො 

රඤ් ඛඤො සරීර  ඵරි. අථස් ස තාවඛදව සකලසරීරඛතො ඛසදා මුච් චි සු, සාටකා 
පීඛළත් වා අපඛනතබ් බා විය අඛහසු . අත් තඛනො අපරාධ  සරිත් වා මහාභය  
උප් පජ් ජි. ඛසො උජුක  භගවඛතො සන් තික  ගන් තු  අසක් ඛකොන් ඛතො ජීවක  
හත් ඛථ ගඛහත් වා ආරාමචාරික  චරමාඛනො විය ‘‘ඉද  ඛත සම් ම ජීවක සුට් ඨු 
කාරිත  ඉද  සුට් ඨු කාරිත’’න් ති විහාරස් ස වණ් ණ  භණමාඛනො අනුක් කඛමන 

ඛයන මණ් ඩලමාළස් ස ද් වාර  ඛතනුපසඞ් කමි, සම් පත් ඛතොති අත් ඛථො. 

කහංපනසම්මාති කස ්මා පුච් ඡීති. එඛක තාව ‘‘අජානන් ඛතො’’ති වදන් ති. 

ඉමිනා කිර දහරකාඛල පිතරා සද් ධි  ආගම් ම භගවා දිට් ඨපුබ් ඛබො, පච් ො පන 
පාපමිත් තස සග් ඛගන පිතුඝාත  කත් වා අභිමාඛර ඛපඛසත් වා ධනපාල  
මුඤ ්චාඛපත් වා මහාපරාඛධො හුත් වා භගවඛතො සම් මුඛීභාව  න උපගතපුබ් ඛබොති 

අසඤ් ජානන් ඛතො පුච් ෙතීති. ත  අකාරණ , භගවා හි ආකිණ් ණවරලක් ෙඛණො 
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අනුබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිඛතො ෙබ් බණ් ණාහි රස් මීහි සකල  ආරාම  ඔභාඛසත් වා 
තාරාගණපරිවුඛතො විය පුණ් ණචන් ඛදො භික් ඛුගණපරිවුඛතො 

මණ් ඩලමාළමජ් ඛඣ නිසින් ඛනො, ත  ඛකො න ජාඛනයය. අය  පන අත් තඛනො 

ඉස් සරියලීලාය පුච් ෙති. පකති ඛහසා රාජකුලාන , ය  ජානන් තාපි අජානන් තා 
විය පුච් ෙන් ති. ජීවඛකො පන ත  සුත් වා – ‘අය  රාජා පථවිය  ඨත් වා කුහි  

පථවීති, නභ  උල් ඛලොඛකත් වා කුහි  චන් දිමසූරියාති, සිඛනරුමූඛල ඨත් වා කුහි  
සිඛනරූති වදමාඛනො විය දසබලස් ස පුරඛතො ඨත් වා කුහි  භගවා’ති පුච් ෙති. 
‘‘හන් දස් ස භගවන් ත  දස් ඛසස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා ඛයන භගවා ඛතනඤ් ජලි  

පණාඛමත් වා ‘‘එඛසො මහාරාජා’’තිආදිමාහ. පුරක්ඛයතොති පරිවාඛරත් වා 
නිසින් නස ්ස පුරඛතො නිසින් ඛනො. 

161. යෙනභගවායතනුපසඞ්කමීති යත් ථ භගවා තත් ථ ගඛතො, භගවඛතො 

සන් තික  උපගඛතොති අත් ඛථො. එකමන්තං අට්ඨාසීති භගවන් ත  වා භික් ඛුස ඝ  
වා අසඞ් ඝට් ටයමාඛනො අත් තඛනො ඨාතු  අනුච් ෙවිඛක එකස් මි  පඛදඛස 

භගවන් ත  අභිවාඛදත් වා එඛකොව අට් ඨාසි. තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතන් ති යඛතො 

යඛතො අනුවිඛලොඛකති, තඛතො තඛතො තුණ් හීභූතඛමවාති අත් ඛථො. තත් ථ හි 

එකභික් ඛුස ්සපි හත් ථකුක් කුච් ච  වා පාදකුක් කුච් ච  වා ඛිපිතසද් ඛදො වා නත් ථි, 

සබ් බාලඞ් කාරපටිමණ් ඩිත  නාටකපරිවාර  භගවඛතො අභිමුඛෙ ඨිත  රාජාන  වා 
රාජපරිස  වා එකභික් ඛුපි න ඔඛලොඛකසි. සබ් ඛබ භගවන් ත ඛයව 
ඔඛලොකයමානා නිසීදි සු. 

රාජා ඛතස  උපසඛම පසීදිත් වා විගතපඞ් කතාය විප් පසන් නරහදමිව 
උපසන් තින් ද්රිය  භික් ඛුසඞ් ඝ  පුනප් පුන  අනුවිඛලොඛකත් වා උදාන  උදාඛනසි. 

තත් ථ ඉමිනාති ඛයන කායිඛකන ච වාචසිඛකන ච මානසිඛකන ච සීලූපසඛමන 

භික් ඛුසඞ් ඛඝො උපසන් ඛතො, ඉමිනා උපසඛමනාති දීඛපති. තත් ථ ‘‘අඛහො වත 
ඛම පුත් ඛතො පබ් බජිත් වා ඉඛම භික් ඛූ විය උපසන් ඛතො භඛවයයා’’ති නයිද  
සන් ධාය එස එවමාහ. අය  පන භික් ඛුසඞ් ඝ  දිස් වා පසන් ඛනො පුත් ත  අනුස් සරි. 
දුල් ලභඤ් හි ලද් ධා අච් ෙරිය  වා දිස් වා පියාන  ඤාතිමිත් තාදීන  අනුස් සරණ  
නාම ඛලොකස ්ස පකතිඛයව. ඉති භික් ඛුසඞ් ඝ  දිස් වා පුත් ත  අනුස් සරමාඛනො එස 
එවමාහ. 

අපි ච පුත් ඛත ආසඞ් කාය තස් ස උපසම  ඉච් ෙමාඛනො ඛපස එවමාහ. එව  

කිරස ්ස අඛහොසි, පුත් ඛතො ඛම පුච් ඡිස් සති – ‘‘මය් හ  පිතා දහඛරො. අයයඛකො ඛම 
කුහි’’න් ති. ඛසො ‘‘පිතරා ඛත ඝාතිඛතො’’ති සුත් වා ‘‘අහම් පි පිතර  ඝාඛතත් වා 
රජ් ජ  කාඛරස ්සාමී’’ති මඤ් ඤිස ්සති. ඉති පුත් ඛත ආසඞ් කාය තස් ස උපසම  
ඉච් ෙමාඛනො ඛපස එවමාහ. කිඤ් චාපි හි එස එවමාහ. අථ ඛෙො න  පුත් ඛතො 
ඝාඛතස ්සතිඛයව. තස් මිඤ ්හි ව ඛස පිතුවඛධො පඤ් චපරිවට් ඛට ගඛතො. 
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පටුන 

අජාතසත් තු බිම් බිසාර  ඝාඛතසි, උදඛයො අජාතසත් තු . තස් ස පුත් ඛතො 
මහාමුණ් ඩිඛකො නාම උදය . තස් ස පුත් ඛතො අනුරුද් ඛධො නාම මහාමුණ් ඩික . 
තස් ස පුත් ඛතො නාගදාඛසො නාම අනුරුද් ධ . නාගදාස  පන – 

‘‘ව සච් ඛෙදකරාජාඛනො ඉඛම, කි  ඉඛමහී’’ති රට් ඨවාසිඛනො කුපිතා ඝාඛතසු . 

අගමා යඛො ත්වන් ති කස ්මා එවමාහ? භගවා කිර රඤ් ඛඤො වචීඛභඛද 

අකඛතඛයව චින් ඛතසි – ‘‘අය  රාජා ආගන් ත් වා තුණ් හී නිරඛවො ඨිඛතො, කි  නු 
ඛෙො චින් ඛතසී’’ති. අථස් ස චිත් ත  ඤත් වා – ‘‘අය  මයා සද් ධි  සල් ලපිතු  

අසක් ඛකොන් ඛතො භික් ඛුසඞ් ඝ  අනුවිඛලොඛකත් වා පුත් ත  අනුස් සරි, න ඛෙො 

පනාය  මයි අනාලපන් ඛත කිඤ් චි කඛථතු  සක් ඛිස ්සති, කඛරොමි ඛතන සද් ධි  

කථාසල් ලාප’’න් ති. තස් මා රඤ් ඛඤො වචනානන් තර  ‘‘අගමා යඛො ත්වං, 

මහාරාජ, ෙථායපම’’න් ති ආහ. තස් සත් ඛථො – මහාරාජ, යථා නාම උන් නඛම 

වුට් ඨ  උදක  ඛයන නින් න  ඛතන ගච් ෙති, එවඛමව ත් ව  භික් ඛුසඞ් ඝ  
අනුවිඛලොඛකත් වා ඛයන ඛපම  ඛතන ගඛතොති. 

අථ රඤ් ඛඤො එතදඛහොසි – ‘‘අඛහො අච් ෙරියා බුද් ධගුණා, මයා සදිඛසො 

භගවඛතො අපරාධකාරඛකො නාම නත් ථි, මයා හිස් ස අග් ගුපට් ඨාඛකො ඝාතිඛතො, 

ඛදවදත් තස ්ස ච කථ  ගඛහත් වා අභිමාරා ඛපසිතා, නාළාගිරි මුත් ඛතො, ම  

නිස ්සාය ඛදවදත් ඛතන සිලා පවිද් ධා, එව  මහාපරාධ  නාම ම  ආලපඛතො 

දසබලස් ස මුෙ  නප් පඛහොති; අඛහො භගවා පඤ ්චහාකාඛරහි තාදිලක් ෙඛණ 
සුප් පතිට් ඨිඛතො. එවරූප  නාම සත් ථාර  පහාය බහිද් ධා න පරිඛයසිස් සාමා’’ති 

ඛසො ඛසොමනස් සජාඛතො භගවන් ත  ආලපන් ඛතො ‘‘පිඛයො ඛම, 
භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

162. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අේජලිං පණායමත්වාති එව  කිරස් ස අඛහොසි 
භගවන් ත  වන් දිත් වා ඉඛතොචිඛතො ච ගන් ත් වා භික් ඛුසඞ් ඝ  වන් දන් ඛතන ච 

භගවා පිට් ඨිඛතො කාතබ් ඛබො ඛහොති, ගරුකාඛරොපි ඛචස න ඛහොති. රාජාන  
වන් දිත් වා උපරාජාන  වන් දන් ඛතනපි හි රඤ් ඛඤො අගාරඛවො කඛතො ඛහොති. 
තස් මා භගවන් ත  වන් දිත් වා ඨිතට් ඨාඛනඛයව භික් ඛුසඞ් ඝස් ස අඤ් ජලි  

පණාඛමත් වා එකමන් ත  නිසීදි. කේචියදවයදසන් ති කඤ් චි ඔකාස . 

අථස් ස භගවා පඤ් හපුච් ෙඛන උස් සාහ  ජඛනන් ඛතො ආහ – ‘‘පුච්ෙ, 

මහාරාජ, ෙදාකඞ්ඛසී’’ති. තස් සත් ඛථො – ‘‘පුච් ෙ යදි ආකඞ් ෙසි, න ඛම 

පඤ ්හවිස් සජ් ජඛන භාඛරො අත් ථි’’. අථ වා ‘‘පුච් ෙ, ය  ආකඞ් ෙසි, සබ් බ  ඛත 

විස් සජ් ඛජස් සාමී’’ති සබ් බඤ ්ඤුපවාරණ  පවාඛරසි, අසාධාරණ  

පච් ඛචකබුද් ධඅග් ගසාවකමහාසාවඛකහි. ඛත හි යදාකඞ් ෙසීති න වදන් ති, 
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සුත් වා ඛවදිස් සාමාති වදන් ති. බුද් ධා පන – ‘‘පුච් ෙ, ආවුඛසො, යදාකඞ් ෙසී’’ති 

(ස . නි. 1.237), වා ‘‘පුච් ෙ, මහාරාජ, යදාකඞ් ෙසී’’ති වා, 

‘‘පුච් ෙ, වාසව, ම  පඤ් හ , ය  කිඤ් චි මනසිච් ෙසි; 

තස් ස තස් ඛසව පඤ් හස් ස, අහ  අන් ත  කඛරොමි ඛත’’ති. (දී. නි. 2.356) 

වා; 

ඛතන හි ත් ව , භික් ඛු, සඛක ආසඛන නිසීදිත් වා පුච් ෙ, යදාකඞ් ෙසීති වා, 

‘‘බාවරිස ්ස ච තුය් හ  වා, සබ් ඛබස  සබ් බස සය ; 

කතාවකාසා පුච් ෙව් ඛහො, ය  කිඤ් චි මනසිච් ෙථා’’ති. (සු. නි. 1036) වා; 

‘‘පුච් ෙ ම , සභිය, පඤ් හ , ය  කිඤ් චි මනසිච් ෙසි; 

තස් ස තස් ඛසව පඤ් හස් ස, අහ  අන් ත  කඛරොමි ඛත’’ති. (සු. නි. 517) 

වා; 

ඛතස  ඛතස  යක් ෙනරින් දඛදවසමණබ්රාහ් මණපරිබ් බාජකාන  

සබ් බඤ ්ඤුපවාරණ  පවාඛරන් ති. අනච් ෙරියඤ් ඛචත , ය  භගවා බුද් ධභූමි  
පත් වා එත  පවාරණ  පවාඛරයය. ඛයො ඛබොධිසත් තභූමිය  පඛදසඤාඛණ ඨිඛතො 
– 

‘‘ඛකොණ් ඩඤ් ඤ, පඤ ්හානි වියාකඛරොහි; 
යාචන් ති ත  ඉසඛයො සාධුරූපා. 

ඛකොණ් ඩඤ ්ඤ, එඛසො මනුඛජසු ධම් ඛමො; 

ය  වුද් ධමාගච් ෙති එස භාඛරො’’ති. (ජා. 2.17.60); 

එව  සක් කාදීන  අත් ථාය ඉසීහි යාචිඛතො – 

‘‘කතාවකාසා පුච් ෙන් තු ඛභොන් ඛතො, 

ය  කිඤ් චි පඤ් හ  මනසාභිපත් ථිත ; 

අහඤ් හි ත  ත  ඛවො වියාකරිස් ස , 

ඤත් වා සය  ඛලොකමිම  පරඤ් චා’’ති. (ජා. 2.17.61); 

එව  සරභඞ් ගකාඛල. සම් භවජාතඛක ච සකලජම් බුදීප  තික් ෙත් තු  

විචරිත් වා පඤ් හාන  අන් තකර  අදිස් වා සුචිරඛතන බ්රාහ් මඛණන, පඤ ්හ  පුට් ඨු  
ඔකාඛස කාරිඛත ජාතියා සත් තවස ්සිඛකො රථිකාය ප සු  කීළන් ඛතො 
පල් ලඞ් කමාභුජිත් වා අන් තරවීථිය  නිසින් ඛනොව – 
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‘‘තග් ඝ ඛත අහමක් ඛිස් ස , යථාපි කුසඛලො තථා; 

රාජා ච ඛෙො ත  ජානාති, යදි කාහති වා න වා’’ති. (ජා. 1.16.172); 

සබ් බඤ ්ඤුපවාරණ  පවාඛරසි. 

163. එව  භගවතා සබ් බඤ් ඤුපවාරණාය පවාරිතාය අත් තමඛනො රාජා 

පඤ ්හ  පුච් ෙන් ඛතො – ‘‘යථා නු ඛෙො ඉමානි, භන් ඛත’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

සිප් පඛමව සිප් පායතන . පුථුසිප්පාෙතනානීති බහූනි සිප් පානි. යසෙයථිදන් ති 

කතඛම පන ඛත. හත්ථායරොහාතිආදීහි ඛය ත  ත  සිප් ප  නිස ්සාය ජීවන් ති, ඛත 
දස් ඛසති. අයඤ් හි අස් සාධිප් පාඛයො – ‘‘යථා ඉඛමස  සිප් පූපජීවීන  ත  ත  සිප් ප  
නිස ්සාය සන් දිට් ඨික  සිප් පඵල  පඤ් ඤායති. සක් කා නු ඛෙො එව  සන් දිට් ඨික  
සාමඤ ්ඤඵල  පඤ් ඤාඛපතු’’න් ති. තස් මා සිප් පායතනානි ආහරිත් වා 
සිප් පූපජීවිඛනො දස් ඛසති. 

තත් ථ හත්ථායරොහාති සබ් ඛබපි හත් ථාචරියහත් ථිඛවජ් ජහත් ථිඛමණ් ඩාදඛයො 

දස් ඛසති. අස්සායරොහාති සබ් ඛබපි අස් සාචරියඅස් සඛවජ් ජඅස් සඛමණ් ඩාදඛයො. 

රථිකාති සබ් ඛබපි රථාචරියරථඛයොධරථරක් ොදඛයො. ධනුග්ගහාති ධනුආචරියා 

ඉස් සාසා. යචලකාති ඛය යුද් ඛධ ජයධජ  ගඛහත් වා පුරඛතො ගච් ෙන් ති. චලකාති 

ඉධ රඤ් ඛඤො ඨාන  ඛහොතු, ඉධ අසුකමහාමත් තස ්සාති එව  ඛසනාබූහකාරකා. 

පිණ්ඩදාෙකාති සාහසිකමහාඛයොධා. ඛත කිර පරඛසන  පවිසිත් වා පරසීස  

පිණ් ඩමිව ඛෙත් වා ඛෙත් වා දයන් ති, උප් පතිත් වා උප් පතිත් වා නිග් ගච් ෙන් තීති 

අත් ඛථො. ඛය වා සඞ් ගාමමජ් ඛඣ ඛයොධාන  භත් තපාති  ගඛහත් වා පරිවිසන් ති, 

ඛතසම් ඛපත  නාම . උග්ගා රාජපුත්තාති උග් ගතුග් ගතා සඞ් ගාමාවචරා 

රාජපුත් තා. පක්ඛන්දියනොති ඛය ‘‘කස ්ස සීස  වා ආවුධ  වා ආහරාමා’’ති 

‘‘වත් වා අසුකස් සා’’ති වුත් තා සඞ් ගාම  පක් ෙන් දිත් වා තඛදව ආහරන් ති, ඉඛම 

පක් ෙන් දන් තීති පක් ෙන් දිඛනො. මහානාගාති මහානාගා විය මහානාගා, 
හත් ථිආදීසුපි අභිමුෙ  ආගච් ෙන් ඛතසු අනිවත් තිතඛයොධානඛමත  අධිවචන . 

සූරාති එකන් තසූරා, ඛය සජාලිකාපි සචම් මිකාපි සමුද් ද  තරිතු  සක් ඛකොන් ති. 

චම්මයෙොධියනොති ඛය චම් මකඤ් චක  වා පවිසිත් වා සරපරිත් තාණචම් ම  වා 

ගඛහත් වා යුජ් ඣන් ති. දාසිකපුත්තාති බලවසිඛනහා ඝරදාසඛයොධා. ආළාරිකාති 

පූවිකා. කප්පකාති න් හාපිකා. න්හාපකාති ඛය න් හාඛපන් ති. සූදාති 

භත් තකාරකා. මාලාකාරාදඛයො පාකටාඛයව. ගණකාති අච් ඡිද් දකපාඨකා. 

මුද්දිකාති හත් ථමුද් දාය ගණන  නිස් සාය ජීවිඛනො. ොනි වා පනේොනිපීති 

අයකාරදන් තකාරචිත් තකාරාදීනි. එවංගතානීති එව  පවත් තානි. යත දිට්යඨව

ධම්යමති ඛත හත් ථාඛරොහාදඛයො තානි පුථුසිප් පායතනානි දස් ඛසත් වා 
රාජකුලඛතො මහාසම් පත් ති  ලභමානා සන් දිට් ඨිකඛමව සිප් පඵල  උපජීවන් ති. 
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සුයඛන්තීති සුඛිත  කඛරොන් ති. පීයණන්තීති පීණිත  ථාමබලූඛපත  කඛරොන් ති. 

උද්ධග්ගිකාදීසු උපරි ඵලනිබ් බත් තනඛතො උද් ධ  අග් ගමස් සා අත් ථීති 

උද්ධග්ගිකා. සග් ග  අරහතීති යසොවග්ගිකා. සුඛෙො විපාඛකො අස් සාති 

සුඛවිපාකා. සුට් ඨු අග් ඛග 
රූපසද් දගන් ධරසඛඵොට් ඨබ් බආයුවණ් ණසුෙයසආධිපඛතයයසඞ් ොඛත දස 

ධම් ඛම ස වත් ඛතති නිබ් බත් ඛතතීති සග්ගසංවත්තනිකා. ත  එවරූප  දක් ඛිණ  

දාන  පතිට් ඨඛපන් තීති අත් ඛථො. සාමේෙඵලන් ති එත් ථ පරමත් ථඛතො මග් ඛගො 

සාමඤ ්ඤ . අරියඵල  සාමඤ් ඤඵල . යථාහ – ‘‘කතමඤ් ච, භික් ෙඛව, 

සාමඤ ්ඤ ? අයඛමව අරිඛයො අට් ඨඞ් ගිඛකො මග් ඛගො. ඛසයයථිද , 

සම් මාදිට් ඨි…ඛප.… සම් මාසමාධි. ඉද  වුච් චති, භික් ෙඛව, සාමඤ් ඤ . කතමානි 

ච, භික් ෙඛව, සාමඤ් ඤඵලානි? ඛසොතාපත් තිඵල …ඛප.… අරහත් තඵල’’න් ති 

(ස . නි. 5.35). ත  එස රාජා න ජානාති. උපරි ආගත  පන දාසකස් සඛකොපම  
සන් ධාය පුච් ෙති. 

අථ භගවා පඤ් හ  අවිස් සජ් ඛජත් වාව චින් ඛතසි – ‘‘ඉඛම බහූ 

අඤ ්ඤතිත් ථියසාවකා රාජාමච් චා ඉධාගතා, ඛත කණ් හපක් ෙඤ් ච 
සුක් කපක් ෙඤ ්ච දීඛපත් වා කථීයමාඛන අම් හාක  රාජා මහන් ඛතන උස් සාඛහන 

ඉධාගඛතො, තස් සාගතකාලඛතො පට් ඨාය සමඛණො ඛගොතඛමො සමණඛකොලාහල  

සමණභණ් ඩනඛමව කඛථතීති උජ් ඣායිස් සන් ති, න සක් කච් ච  ධම් ම  

ඛසොස ්සන් ති, රඤ් ඤා පන කථීයමාඛන උජ් ඣායිතු  න සක් ඛිස් සන් ති, 
රාජානඛමව අනුවත් තිස් සන් ති. ඉස් සරානුවත් තඛකො හි ඛලොඛකො. ‘හන් දාහ  

රඤ් ඛඤොව භාර  කඛරොමී’ති රඤ් ඛඤො භාර  කඛරොන් ඛතො ‘‘අභිජානාසි යනො

ත්ව’’න් තිආදිමාහ. 

164. තත් ථ අභිජානාසි යනොත්වන් ති අභිජානාසි නු ත් ව . අයඤ් ච ඛනො-
සද් ඛදො පරඛතො පුච් ඡිතාති පඛදන ඛයොඛජතබ් ඛබො. ඉදඤ් හි වුත් ත  ඛහොති – 

‘‘මහාරාජ, ත් ව  ඉම  පඤ් හ  අඤ් ඛඤ සමණබ්රාහ් මඛණ පුච් ඡිතා නු, අභිජානාසි 

ච න  පුට් ඨභාව , න ඛත සම් මුට් ඨ’’න් ති. සයචයත අගරූති සඛච තුය් හ  යථා 

ඛත බයාකරි සු, තථා ඉධ භාසිතු  භාරිය  න ඛහොති, යදි න ඛකොචි 

අඵාසුකභාඛවො අත් ථි, භාසස ්සූති අත් ඛථො. න යඛො යම භන්යතති කි  

සන් ධායාහ? පණ් ඩිතපතිරූපකානඤ් හි සන් තිඛක කඛථතු  දුක් ෙ  ඛහොති, ඛත 
පඛද පඛද අක් ෙඛර අක් ෙඛර ඛදොසඛමව වදන් ති. එකන් තපණ් ඩිතා පන කථ  

සුත් වා සුකථිත  පස සන් ති, දුක් කථිඛතසු පා පදඅත් ථබයඤ් ජඛනසු ය  ය  

විරුජ් ඣති, ත  ත  උජුක  කත් වා ඛදන් ති. භගවතා ච සදිඛසො 

එකන් තපණ් ඩිඛතො නාම නත් ථි. ඛතනාහ – ‘‘න ඛෙො ඛම, භන් ඛත, ගරු; 
යත් ථස් ස භගවා නිසින් ඛනො භගවන් තරූඛපො වා’’ති. 
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පූරණකස ්සපවාදවණ් ණනා 

165. එකමිදාහන් ති එක  ඉධ අහ . සම්යමොදනීෙං කථං සාරණීෙං

වීතිසායරත්වාති සම් ඛමොදජනක  සරිතබ් බයුත් තක  කථ  පරිඛයොසාඛපත් වා. 

166. ‘‘කයරොයතො යඛො, මහාරාජ, කාරෙයතො’’තිආදීසු කයරොයතොති 

සහත් ථා කඛරොන් තස් ස. කාරෙයතොති ආණත් තියා කාඛරන් තස් ස. ඡින්දයතොති 

පඛරස  හත් ථාදීනි ඡින් දන් තස ්ස. පචයතොති පඛර දණ් ඛඩන පීඛළන් තස ්ස. 

යසොචෙයතොති පරස් ස භණ් ඩහරණාදීහි ඛසොචයඛතො. යසොචාපෙයතොති ඛසොක  

සය  කඛරොන් තස් සපි පඛරහි කාරාඛපන් තස ්සපි. කිලමයතොති 
ආහාරුපච් ඛෙදබන් ධනාගාරප් පඛවසනාදීහි සය  කිලමන් තස් සපි පඛරහි 

කිලමාඛපන් තස් සපි. ඵන්දයතො ඵන්දාපෙයතොති පර  ඵන් දන් ත  ඵන් දනකාඛල 

සයම් පි ඵන් දඛතො පරම් පි ඵන් දාපයඛතො. පාණමතිපාතාපෙයතොති පාණ  
හනන් තස ්සපි හනාඛපන් තස ්සපි. එව  සබ් බත් ථ කරණකාරණවඛසඛනව 
අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

සන්ධින් ති ඝරසන් ධි . නිල්යලොපන් ති මහාවිඛලොප . එකාගාරිකන් ති 

එකඛමව ඝර  පරිවාඛරත් වා විලුප් පන . පරිපන්යථති ආගතාගතාන  

අච් ඡින් දනත් ථ  මග් ඛග තිට් ඨඛතො. කයරොයතොනකරීෙතිපාපන් ති ය  කිඤ් චි 

පාප  කඛරොමීති සඤ් ඤාය කඛරොඛතොපි පාප  න කරීයති, නත් ථි පාප . සත් තා 

පන පාප  කඛරොමාති එව සඤ් ඤිඛනො ඛහොන් තීති දීඛපති. ඛුරපරිෙන්යතනාති 

ඛුරඛනමිනා, ඛුරධාරසදිසපරියන් ඛතන වා. එකංමංසඛලන් ති එක  ම සරාසි . 

පුේජන් ති තස ්ඛසව ඛවවචන . තයතොනිදානන් ති එකම සෙලකරණනිදාන . 

දක්ඛිණන් ති දක් ඛිණතීඛර මනුස් සා කක් ෙළා දාරුණා, ඛත සන් ධාය 
‘‘හනන් ඛතො’’තිආදිමාහ. උත් තරතීඛර සත් තා සද් ධා ඛහොන් ති පසන් නා 

බුද් ධමාමකා ධම් මමාමකා සඞ් ඝමාමකා, ඛත සන් ධාය දදන් ඛතොතිආදිමාහ. 

තත් ථ ෙජන්යතොති මහායාග  කඛරොන් ඛතො. දයමනාති ඉන් ද්රියදඛමන 

උඛපොසථකම් ඛමන වා. සංෙයමනාති සීලස යඛමන. සච්චවජ්යජනාති 

සච් චවචඛනන. ආගයමොති ආගමන , පවත් තීති අත් ඛථො. සබ් බථාපි 

පාපපුඤ ්ඤාන  කිරියඛමව පටික් ඛිපති. 

අම් බ  පුට් ඛඨො ලබුජ  බයාකඛරොති නාම, ඛයො කීදිඛසො අම් ඛබො කීදිසානි වා 
අම් බස ්ස ෙන් ධපණ් ණපුප් ඵඵලානීති වුත් ඛත එදිඛසො ලබුඛජො එදිසානි වා 

ලබුජස ්ස ෙන් ධපණ් ණපුප් ඵඵලානීති බයාකඛරොති. විජියතති 

ආණාපවත් තිඛදඛස. අපසායදතබ්බන් ති විඛහඛඨතබ් බ . අනභිනන්දිත්වාති 

‘‘සාධු සාධූ’’ති එව  පස ස  අකත් වා. අප්පටික්යකොසිත්වාති බාලදුබ් භාසිත  

තයා භාසිතන් ති එව  අප් පටිබාහිත් වා. අනුග්ගණ්හන්යතොති සාරඛතො 
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අග් ගණ් හන් ඛතො. අනික්කුජ්ජන්යතොති සාරවඛසඛනව ඉද  නිස ්සරණ , අය  
පරමත් ඛථොති හදඛය අට් ඨඛපන් ඛතො. බයඤ් ජන  පන ඛතන උග් ගහිතඤ් ඛචව 

නික් කුජ් ජිතඤ් ච. 

මක් ෙලිඛගොසාලවාදවණ් ණනා 

167-169. මක් ෙලිවාඛද පච් චඛයොති ඛහතුඛවවචනඛමව, උභඛයනාපි 

විජ් ජමානඛමව කායදුච් චරිතාදීන  ස කිඛලසපච් චය , කායසුචරිතාදීනඤ් ච 

විසුද් ධිපච් චය  පටික් ඛිපති. අත්තකායරති අත් තකාඛරො. ඛයන අත් තනා 
කතකම් ඛමන ඉඛම සත් තා ඛදවත් තම් පි මාරත් තම් පි බ්රහ් මත් තම් පි 

සාවකඛබොධිම් පි පච් ඛචකඛබොධිම් පි සබ් බඤ ්ඤුතම් පි පාපුණන් ති, තම් පි 
පටික් ඛිපති. දුතියපඛදන ය  පරකාර  පරස් ස ඔවාදානුසාසනි  නිස් සාය 
ඨඛපත් වා මහාසත් ත  අවඛසඛසො ජඛනො මනුස් සඛසොභගයත  ආදි  කත් වා යාව 

අරහත් ත  පාපුණාති, ත  පරකාර  පටික් ඛිපති. එවමය  බාඛලො ජිනචක් ඛක 

පහාර  ඛදති නාම. නත්ථි පුරිසකායරති ඛයන පුරිසකාඛරන සත් තා 

වුත් තප් පකාරා සම් පත් තිඛයො පාපුණන් ති, තම් පි පටික් ඛිපති. නත්ථි බලන් ති 
යම් හි අත් තඛනො බඛල පතිට් ඨිතා සත් තා වීරිය  කත් වා තා සම් පත් තිඛයො 

පාපුණන් ති, ත  බල  පටික් ඛිපති. නත්ථි වීරිෙන් තිආදීනි සබ් බානි 

පුරිසකාරඛවවචනාඛනව. ‘‘ඉද  ඛනො වීරිඛයන ඉද  පුරිසථාඛමන, ඉද  
පුරිසපරක් කඛමන පවත් ත’’න් ති එව  පවත් තවචනපටික් ඛෙපකරණවඛසන 
පඛනතානි විසු  ආදියන් ති. 

සබ්යබ සත්තාති ඔට් ඨඛගොණගද්රභාදඛයො අනවඛසඛස පරිග් ගණ් හාති. 

සබ්යබ පාණාති එකින් ද්රිඛයො පාඛණො, ද් වින් ද්රිඛයො පාඛණොතිආදිවඛසන වදති. 

සබ්යබභූතාති අණ් ඩඛකොසවත් ථිඛකොඛසසු භූඛත සන් ධාය වදති. සබ්යබජීවාති 
සාලියවඛගොධුමාදඛයො සන් ධාය වදති. ඛතසු හි ඛසො විරූහනභාඛවන ජීවසඤ් ඤී. 

අවසාඅබලාඅවීරිොති ඛතස  අත් තඛනො වඛසො වා බල  වා වීරිය  වා නත් ථි. 

නිෙතිසඞ්ගතිභාවපරිණතාති එත් ථ නිෙතීති නියතා. සඞ්ගතීති ෙන් න  

අභිජාතීන  තත් ථ තත් ථ ගමන . භායවොති සභාඛවොඛයව. එව  නියතියා ච 
සඞ් ගතියා ච භාඛවන ච පරිණතා නානප් පකාරත  පත් තා. ඛයන හි යථා 

භවිතබ් බ , ඛසො තඛථව භවති. ඛයන න භවිතබ් බ , ඛසො න භවතීති දස් ඛසති. 

ෙස්යවවාභිජාතීසූති ෙසු එව අභිජාතීසු ඨත් වා සුෙඤ් ච දුක් ෙඤ ්ච 
පටිස ඛවඛදන් ති. අඤ් ඤා සුෙදුක් ෙභූමි නත් ථීති දස් ඛසති. 

යෙොනිපමුඛසතසහස්සානීති පමුෙඛයොනීන  උත් තමඛයොනීන  

චද් දසසතසහස් සානි අඤ් ඤානි ච සට් ඨිසතානි අඤ ්ඤානි ච ෙසතානි. පේචච

කම්මුයනො සතානීති පඤ් චකම් මසතානි ච. ඛකවල  තක් කමත් තඛකන 
නිරත් ථක  දිට් ඨි  දීඛපති. පඤ් ච ච කම් මානි තීණි ච කම් මානීතිආදීසුපි එඛසව 
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නඛයො. ඛකචි පනාහු – ‘‘පඤ ්ච ච කම් මානීති පඤ ්චින් ද්රියවඛසන භණති. තීණීති 

කායකම් මාදිවඛසනා’’ති. කම්යම ච උපඩ්ඪකම්යම චාති එත් ථ පනස ්ස 

කායකම් මඤ් ච වචීකම් මඤ ්ච කම් මන් ති ලද් ධි, මඛනොකම් ම  උපඩ් ඪකම් මන් ති. 

ද්වට්ඨිපටිපදාති ද් වාසට් ඨි පටිපදාති වදති. ද්වට්ඨන්තරකප්පාති එකස් මි  කප් ඛප 
චතුසට් ඨි අන් තරකප් පා නාම ඛහොන් ති. අය  පන අඤ් ඛඤ ද් ඛව අජානන් ඛතො 
එවමාහ. 

ෙළාභිජාතියෙොති කණ් හාභිජාති, නීලාභිජාති, ඛලොහිතාභිජාති, 

හලිද් දාභිජාති, සුක් කාභිජාති, පරමසුක් කාභිජාතීති ඉමා ෙ අභිජාතිඛයො වදති. 

තත් ථ ඔරබ් භිකා, සාකුණිකා, මාගවිකා, සූකරිකා, ලුද් දා, මච් ෙඝාතකා ඛචොරා, 

ඛචොරඝාතකා, බන් ධනාගාරිකා, ඛය වා පනඤ් ඛඤපි ඛකචි කුරූරකම් මන් තා, 

අය  කණ් හාභිජාතීති (අ. නි. 6.57) වදති. භික් ඛූ නීලාභිජාතීති වදති, ඛත කිර 
චතූසු පච් චඛයසු කණ් ටඛක පක් ඛිපිත් වා ොදන් ති. ‘‘භික් ඛූ 

කණ් ටකවුත් තිකා’’ති (අ. නි. 6.57) අයඤ් හිස් ස පා ඛයව. අථ වා 
කණ් ටකවුත් තිකා එව නාම එඛක පබ් බජිතාති වදති. ඛලොහිතාභිජාති නාම 
නිගණ් ඨා එකසාටකාති වදති. ඉඛම කිර පුරිඛමහි ද් වීහි පණ් ඩරතරා. ගිහී 
ඔදාතවසනා අඛචලකසාවකා හලිද් දාභිජාතීති වදති. එව  අත් තඛනො 
පච් චයදායඛක නිගණ් ඛඨහිපි ඛජට් ඨකතඛර කඛරොති. ආජීවකා ආජීවකිනිඛයො 

සුක් කාභිජාතීති වදති. ඛත කිර පුරිඛමහි චතූහි පණ් ඩරතරා. නන් ඛදො, වච් ඛෙො, 

කිඛසො, සඞ් කිච් ඛෙො, මක් ෙලිඛගොසාඛලො, පරමසුක් කාභිජාතීති (අ. නි. 6.57) 
වදති. ඛත කිර සබ් ඛබහි පණ් ඩරතරා. 

අට්ඨ පුරිසභූමියෙොති මන් දභූමි, ඛිඩ් ඩාභූමි, පදවීම සභූමි, උජුගතභූමි, 

ඛසක් ෙභූමි, සමණභූමි, ජිනභූමි, පන් නභූමීති ඉමා අට් ඨ පුරිසභූමිඛයොති වදති. 
තත් ථ ජාතදිවසඛතො පට් ඨාය සත් තදිවඛස සම් බාධට් ඨානඛතො නික් ෙන් තත් තා 

සත් තා මන් දා ඛහොන් ති ඛමොමූහා, අය  මන් දභූමීති වදති. ඛය පන දුග් ගතිඛතො 

ආගතා ඛහොන් ති, ඛත අභිණ් හ  ඛරොදන් ති ඛචව විරවන් ති ච, සුගතිඛතො ආගතා 

ත  අනුස් සරිත් වා හසන් ති, අය  ඛිඩ් ඩාභූමි නාම. මාතාපිතූන  හත් ථ  වා පාද  වා 
මඤ ්ච  වා පීඨ  වා ගඛහත් වා භූමිය  පදනික් ඛිපන  පදවීම සභූමි නාම. පදසා 
ගන් තු  සමත් ථකාඛල උජුගතභූමි නාම. සිප් පානි සික් ඛිතකාඛල ඛසක් ෙභූමි 
නාම. ඝරා නික් ෙම් ම පබ් බජිතකාඛල සමණභූමි නාම. ආචරිය  ඛසවිත් වා 
ජානනකාඛල ජිනභූමි නාම. භික් ඛු ච පන් නඛකො ජිඛනො න කිඤ් චි ආහාති එව  
අලාභි  සමණ  පන් නභූමීති වදති. 

එකූනපේොස ආජීවකසයතති එකූනපඤ් ඤාසආජීවකවුත් තිසතානි. 

පරිබ්බාජකසයතති පරිබ් බාජකපබ් බජ් ජාසතානි. නාගාවාසසයතති 

නාගමණ් ඩලසතානි. වීයස ඉන්ද්රිෙසයතති වීසතින් ද්රියසතානි. තිංයස
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නිරෙසයතති ති ස නිරයසතානි. රයජොධාතුයෙොති රජඔකිරණට් ඨානානි, 

හත් ථපිට් ඨිපාදපිට් ඨාදීනි සන් ධාය වදති. සත්ත සේඤීගබ්භාති 

ඔට් ඨඛගොණගද්රභඅජපසුමිගමහි ඛස සන් ධාය වදති. සත්ත අසේඤීගබ්භාති 

සාලිවීහියවඛගොධූමකඞ් ගුවරකකුද්රූසඛක සන් ධාය වදති. නිගණ්ඨිගබ්භාති 

ගණ් ඨිම් හි ජාතගබ් භා, උච් ඡුඛවළුනළාදඛයො සන් ධාය වදති. සත්තයදවාති බහූ 

ඛදවා. ඛසො පන සත් තාති වදති. මනුස් සාපි අනන් තා, ඛසො සත් තාති වදති. සත්ත 

පිසාචාති පිසාචා මහන් තමහන් තා සත් තාති වදති. සරාති මහාසරා, 
කණ් ණමුණ් ඩරථකාරඅඛනොතත් තසීහප් පපාතෙද් දන් තමන් දාකිනීකුණාලදඛහ 
ගඛහත් වා වදති. 

පවුටාති ගණ් ඨිකා. පපාතාති මහාපපාතා. පපාතසතානීති 

ඛුද් දකපපාතසතානි. සුපිනාති මහාසුපිනා. සුපිනසතානීති ඛුද් දකසුපිනසතානි. 

මහාකප්පියනොති මහාකප් පාන . තත් ථ එකම් හා මහාසරා වස් සසඛත වස් සසඛත 
කුසග් ඛගන එක  උදකබින් දු  නීහරිත් වා සත් තක් ෙත් තු  තම් හි සඛර නිරුදඛක 
කඛත එඛකො මහාකප් ඛපොති වදති. එවරූපාන  මහාකප් පාන  
චතුරාසීතිසතසහස් සානි ඛෙඛපත් වා බාඛල ච පණ් ඩිඛත ච දුක් ෙස් සන් ත  
කඛරොන් තීති අයමස් ස ලද් ධි. පණ් ඩිඛතොපි කිර අන් තරා විසුජ් ඣිතු  න 
සක් ඛකොති. බාඛලොපි තඛතො උද් ධ  න ගච් ෙති. 

සීයලනාති අඛචලකසීඛලන වා අඤ් ඛඤන වා ඛයන ඛකනචි. වයතනාති 

තාදිඛසඛනව වඛතන. තයපනාති තඛපොකම් ඛමන. අපරිපක් ක  පරිපාඛචති 

නාම, ඛයො ‘‘අහ  පණ් ඩිඛතො’’ති අන් තරා විසුජ් ඣති. පරිපක් ක  ඵුස් ස ඵුස් ස 

බයන් ති  කඛරොති නාම ඛයො ‘‘අහ  බාඛලො’’ති වුත් තපරිමාණ  කාල  

අතික් කමිත් වා යාති. යහවං නත්ථීති එව  නත් ථි. තඤ් හි උභයම් පි න සක් කා 

කාතුන් ති දීඛපති. යදොණමියතති ඛදොඛණන මිත  විය. සුඛදුක්යඛති සුෙදුක් ෙ . 

පරිෙන්තකයතති වුත් තපරිමාඛණන කාඛලන කතපරියන් ඛත. නත්ථි 

හාෙනවඩ්ඪයනති නත් ථි හායනවඩ් ඪනානි. න ස සාඛරො පණ් ඩිතස් ස හායති, න 

බාලස ්ස වඩ් ඪතීති අත් ඛථො. උක්කංසාවකංයසති උක් ක සාවක සා. 
හායනවඩ් ඪනානඛමත  අධිවචන . 

ඉදානි තමත් ථ  උපමාය සාඛධන් ඛතො ‘‘ඛසයයථාපි නාමා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ සුත්තගුයළති ඛවඛඨත් වා කතසුත් තගුඛළ. නිබ්යබඨිෙමානයමව

පයලතීති පබ් බඛත වා රුක් ෙග් ඛග වා ඨත් වා ඛිත් ත  සුත් තප් පමාඛණන 

නිබ් ඛබඨියමානඛමව ගච් ෙති, සුත් ඛත ඛීඛණ තත් ඛථව තිට් ඨති, න ගච් ෙති. 
එවඛමව වුත් තකාලඛතො උද් ධ  න ගච් ෙතීති දස් ඛසති. 
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පටුන 

අජිතඛකසකම් බලවාදවණ් ණනා 

170-172. අජිතවාඛද නත්ථි දින්නන් ති දින් නඵලාභාව  සන් ධාය වදති. 

යිට් ඨ  වුච් චති මහායාඛගො. හුතන් ති පඛහණකසක් කාඛරො අධිප් ඛපඛතො. තම් පි 

උභය  ඵලාභාවඛමව සන් ධාය පටික් ඛිපති. සුකතදුක්කටානන් ති 

සුකතදුක් කටාන , කුසලාකුසලානන් ති අත් ඛථො. ඵලංවිපායකොති ය  ඵලන් ති වා 

විපාඛකොති වා වුච් චති, ත  නත් ථීති වදති. නත්ථි අෙං යලොයකොති පරඛලොඛක 

ඨිතස ්ස අය  ඛලොඛකො නත් ථි, නත්ථිපයරොයලොයකොති ඉධ ඛලොඛක ඨිතස ්සාපි 

පඛරො ඛලොඛකො නත් ථි, සබ් ඛබ තත් ථ තත් ඛථව උච් ඡිජ් ජන් තීති දස් ඛසති. නත්ථි

මාතා නත්ථි පිතාති ඛතසු සම් මාපටිපත් තිමිච් ොපටිපත් තීන  ඵලාභාවවඛසන 

වදති. නත්ථිසත්තා ඔපපාතිකාති චවිත් වා උපපජ් ජනකා සත් තා නාම නත් ථීති 
වදති. 

චාතුමහාභූතියකොති චතුමහාභූතමඛයො. පථවී පථවිකාෙන් ති 

අජ් ඣත් තිකපථවීධාතු බාහිරපථවීධාතු . අනුයපතීති අනුයායති. අනුපගච්ෙතීති 

තස් ඛසව ඛවවචන . අනුගච් ෙතීතිපි අත් ඛථො. උභඛයනාපි උඛපති, උපගච් ෙතීති 

දස් ඛසති. ආපාදීසුපි එඛසව නඛයො. ඉන්ද්රිොනීති මනච් ෙට් ඨානි ඉන් ද්රියානි 

ආකාස  පක් ෙන් දන් ති. ආසන්දිපේචමාති නිපන් නමඤ් ඛචන පඤ ්චමා, 
මඤ ්ඛචො ඛචව චත් තාඛරො මඤ් චපාඛද ගඛහත් වා ඨිතා චත් තාඛරො පුරිසා චාති 

අත් ඛථො. ොවාළාහනාති යාව සුසානා. පදානීති ‘අය  එව  සීලවා අඛහොසි, එව  

දුස් සීඛලො’තිආදිනා නඛයන පවත් තානි ගුණාගුණපදානි, සරීරඛමව වා එත් ථ 

පදානීති අධිප් ඛපත . කායපොතකානීති කඛපොතවණ් ණානි, 

පාරාවතපක් ෙවණ් ණානීති අත් ඛථො. භස්සන්තාති භස් මන් තා, අයඛමව වා පා . 

ආහුතියෙොති ය  පඛහණකසක් කාරාදිඛභද  දින් නදාන , සබ් බ  ත  

ොරිකාවසානඛමව ඛහොති, න තඛතො පර  ඵලදායක  හුත් වා ගච් ෙතීති අත් ඛථො. 

දත්තුපේෙත්තන් ති දත් තූහි බාලමනුස් ඛසහි පඤ ්ඤත් ත . ඉද  වුත් ත  ඛහොති – 

‘බාඛලහි අබුද් ධීහි පඤ් ඤත් තමිද  දාන , න පණ් ඩිඛතහි. බාලා ඛදන් ති, 
පණ් ඩිතා ගණ් හන් තී’ති දස් ඛසති. 

තත් ථ පූරඛණො ‘‘කඛරොඛතො න කරීයති පාප’’න් ති වදන් ඛතො කම් ම  
පටිබාහති. අජිඛතො ‘‘කායස් ස ඛභදා උච් ඡිජ් ජතී’’ති වදන් ඛතො විපාක  

පටිබාහති. මක් ෙලි ‘‘නත් ථි ඛහතූ’’ති වදන් ඛතො උභය  පටිබාහති. තත් ථ කම් ම  

පටිබාහන් ඛතනාපි විපාඛකො පටිබාහිඛතො ඛහොති, විපාක  පටිබාහන් ඛතනාපි 
කම් ම  පටිබාහිත  ඛහොති. ඉති සබ් ඛබඛපඛත අත් ථඛතො උභයප් පටිබාහකා 
අඛහතුකවාදා ඛචව අකිරියවාදා ච නත් ථිකවාදා ච ඛහොන් ති. 
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ඛය වා පන ඛතස  ලද් ධි  ගඛහත් වා රත් තිට් ඨාඛන දිවාඨාඛන නිසින් නා 

සජ් ඣායන් ති වීම සන් ති, ඛතස  ‘‘කඛරොඛතො න කරීයති පාප , නත් ථි ඛහතු, 

නත් ථි පච් චඛයො, මඛතො උච් ඡිජ් ජතී’’ති තස් මි  ආරම් මඛණ මිච් ොසති 

සන් තිට් ඨති, චිත් ත  එකග් ග  ඛහොති, ජවනානි ජවන් ති, පඨමජවඛන 

සඛතකිච් ො ඛහොන් ති, තථා දුතියාදීසු, සත් තඛම බුද් ධානම් පි අඛතකිච් ො 

අනිවත් තිඛනො අරිට් ඨකණ් ටකසදිසා. තත් ථ ඛකොචි එක  දස් සන  ඔක් කමති, 

ඛකොචි ද් ඛව, ඛකොචි තීණිපි, එකස ්මි  ඔක් කන් ඛතපි, ද් වීසු තීසු ඔක් කන් ඛතසුපි, 

නියතමිච් ොදිට් ඨිඛකොව ඛහොති; පත් ඛතො සග් ගමග් ගාවරණඤ් ඛචව 

ඛමොක් ෙමග් ගාවරණඤ් ච, අභබ් ඛබො තස් සත් තභාවස් ස අනන් තර  සග් ගම් පි 

ගන් තු , පඛගව ඛමොක් ෙ . වට් ටොණු නාඛමස සත් ඛතො පථවිඛගොපඛකො, 
ඛයභුඛයයන එවරූපස් ස භවඛතො වුට් ඨාන  නත් ථි. 

‘‘තස් මා අකලයාණජන , ආසීවිසමිඛවොරග ; 

ආරකා පරිවජ් ඛජයය, භූතිකාඛමො විචක් ෙඛණො’’ති. 

පකුධකච් චායනවාදවණ් ණනා 

173-175. පකුධවාඛද අකටාති අකතා. අකටවිධාති අකතවිධානා. එවං

කයරොහීති ඛකනචි කාරාපිතාපි න ඛහොන් තීති අත් ඛථො. අනිම්මිතාති ඉද් ධියාපි න 

නිම් මිතා. අනිම්මාතාති අනිම් මාපිතා, ඛකචි අනිම් මාඛපතබ් බාති පද  වදන් ති, ත  

ඛනව පා ය , න අට් ඨකථාය  දිස ්සති. වඤ් ඣාදිපදත් තය  වුත් තත් ථඛමව. න

ඉේජන්තීති එසිකත් ථම් ඛභො විය ඨිතත් තා න චලන් ති. න විපරිණමන්තීති 

පකති  න ජහන් ති. න අේෙමේෙං බයාබායධන්තීති න අඤ් ඤමඤ් ඤ  

උපහනන් ති. නාලන් ති න සමත් ථා. පථවිකායෙොතිආදීසු පථවීඛයව 

පථවිකාඛයො, පථවිසමූඛහො වා. තත්ථාති ඛතසු ජීවසත් තඛමසු කාඛයසු. 

සත්තන්නංත්යවවකාොනන් ති යථා මුග් ගරාසිආදීසු පහත  සත් ථ  මුග් ගාදීන  

අන් තඛරන පවිසති, එව  සත් තන් න  කායාන  අන් තඛරන ඡිද් ඛදන විවඛරන 
සත් ථ  පවිසති. තත් ථ අහ  ඉම  ජීවිතා ඛවොඛරොඛපමීති ඛකවල  
සඤ ්ඤාමත් තඛමව ඛහොතීති දස් ඛසති. 

නිගණ් ඨනාටපුත් තවාදවණ් ණනා 

176-178. නාටපුත් තවාඛද චාතුොමසංවරසංවුයතොති චතුඛකොට් ඨාඛසන 

ස වඛරන ස වුඛතො. සබ්බවාරිවාරියතො චාති වාරිතසබ් බඋදඛකො 
පටික් ඛිත් තසබ් බසීඛතොදඛකොති අත් ඛථො. ඛසො කිර සීඛතොදඛක සත් තසඤ් ඤී 

ඛහොති, තස් මා න ත  වළඤ් ඛජති. සබ්බවාරියුත්යතොති සබ් ඛබන පාපවාරඛණන 

යුත් ඛතො. සබ්බවාරිධුයතොති සබ් ඛබන පාපවාරඛණන ධුතපාඛපො. 

සබ්බවාරිඵුයටොති සබ් ඛබන පාපවාරඛණන ඵුට් ඛඨො. ගතත්යතොති 
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ඛකොටිප් පත් තචිත් ඛතො. ෙතත්යතොති ස යතචිත් ඛතො. ඨිතත්යතොති 

සුප් පතිට් ඨිතචිත් ඛතො. එතස් ස වාඛද කිඤ් චි සාසනානුඛලොමම් පි අත් ථි, 
අසුද් ධලද් ධිතාය පන සබ් බා දිට් ඨිඛයව ජාතා. 

සඤ ්චයඛබලට් ඨපුත් තවාදවණ් ණනා 

179-181. සඤ ්චයවාඛදො අමරාවික් ඛෙඛප වුත් තනඛයො එව. 

පඨමසන් දිට් ඨිකසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 

182. යසොහං, භන්යතති ඛසො අහ  භන් ඛත, වාලුක  පීඛළත් වා ඛතල  
අලභමාඛනො විය තිත් ථියවාඛදසු සාර  අලභන් ඛතො භගවන් ත  පුච් ොමීති 

අත් ඛථො. 

183. ෙථා යත ඛයමෙයාති යථා ඛත රුච් ඛචයය. දායසොති 
අන් ඛතොජාතධනක් කීතකරමරානීතසාම දාසඛබයොපගතාන  අඤ් ඤතඛරො. 

කම්මකායරොති අනලඛසො කම් මකරණසීඛලොඛයව. දූරඛතො දිස් වා පඨමඛමව 

උට් ඨහතීති පුබ්බුට්ඨායී. එව  උට් ඨිඛතො සාමිඛනො ආසන  පඤ් ඤඛපත් වා 

පාදඛධොවනාදිකත් තබ් බකිච් ච  කත් වා පච් ො නිපතති නිසීදතීති පච්ොනිපාතී. 

සාමිකම් හි වා සයනඛතො අවුට් ඨිඛත පුබ් ඛබඛයව වුට් ඨාතීති පුබ්බුට්ඨායී. 

පච් චූසකාලඛතො පට් ඨාය යාව සාමිඛනො රත් ති  නිද් ඛදොක් කමන , තාව 

සබ් බකිච් චානි කත් වා පච් ො නිපතති, ඛසයය  කප් ඛපතීති පච්ොනිපාතී. කි  

කඛරොමි, කි  කඛරොමීති එව  කි කාරඛමව පටිසුණන් ඛතො විචරතීති කිං

කාරපටිස්සාවී. මනාපඛමව කිරිය  කඛරොතීති මනාපචාරී. පියඛමව වදතීති 

පිෙවාදී. සාමිඛනො තුට් ඨපහට් ඨ  මුෙ  උල් ඛලොකයමාඛනො විචරතීති 

මුඛුල්යලොකයකො. 

යදයවො මේයෙති ඛදඛවො විය. යසො වතස්සාහං පුේොනි කයරෙයන් ති 

ඛසො වත අහ  එවරූඛපො අස් ස , යදි පුඤ් ඤානි කඛරයයන් ති අත් ඛථො. ‘‘ඛසො 

වතස් ස’ස් ස’’න් තිපි පාඛඨො, අයඛමවත් ඛථො. ෙංනූනාහන් ති සඛච දාන  දස් සාමි, 

ය  රාජා එකදිවස  ඛදති, තඛතො සතභාගම් පි යාවජීව  න සක් ඛිස් සාමි දාතුන් ති 
පබ් බජ් ජාය  උස් සාහ  කත් වා එව  චින් තනභාව  දස් ඛසති. 

කායෙන සංවුයතොති කාඛයන පිහිඛතො හුත් වා අකුසලස් ස පඛවසනද් වාර  

ථඛකත් වාති අත් ඛථො. එඛසව නඛයො ඛසසපදද් වඛයපි. ඝාසච්ොදනපරමතාොති 

ඝාසච් ොදඛනන පරමතාය උත් තමතාය, එතදත් ථම් පි අඛනසන  පහාය 

අග් ගසල් ඛලඛෙන සන් තුට් ඛඨොති අත් ඛථො. අභිරයතො පවියවයකති 

‘‘කායවිඛවඛකො ච විඛවකට් ඨකායාන , චිත් තවිඛවඛකො ච 

ඛනක් ෙම් මාභිරතාන , පරමඛවොදානප් පත් තාන  උපධිවිඛවඛකො ච නිරුපධීන  
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පටුන 

පුග් ගලාන  විසඞ් ොරගතාන’’න් ති එව  වුත් ඛත තිවිඛධපි විඛවඛක රඛතො; 

ගණසඞ් ගණික  පහාය කාඛයන එඛකො විහරති, චිත් තකිඛලසසඞ් ගණික  පහාය 

අට් ඨසමාපත් තිවඛසන එඛකො විහරති, ඵලසමාපත් ති  වා නිඛරොධසමාපත් ති  වා 

පවිසිත් වා නිබ් බාන  පත් වා විහරතීති අත් ඛථො. ෙග්යඝති ඛචොදනත් ඛථ නිපාඛතො. 

184. ආසයනනපි නිමන්යතෙයාමාති නිසින් නාසන  පප් ඛඵොඛටත් වා ඉධ 

නිසීදථාති වඛදයයාම. අභිනිමන්යතෙයාමපි නන් ති අභිහරිත් වාපි න  
නිමන් ඛතයයාම. තත් ථ දුවිඛධො අභිහාඛරො – වාචාය ඛචව කාඛයන ච. තුම් හාක  
ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ෙඛණ අම් හාක  චීවරාදීහි වඛදයයාථ ඛයනත් ඛථොති වදන් ඛතො හි 
වාචාය අභිහරිත් වා නිමන් ඛතති නාම. චීවරාදිඛවකල් ල  සල් ලක් ඛෙත් වා ඉද  
ගණ් හාථාති තානි ඛදන් ඛතො පන කාඛයන අභිහරිත් වා නිමන් ඛතති නාම. 
තදුභයම් පි සන් ධාය අභිනිමන් ඛතයයාමපි නන් ති ආහ. එත් ථ ච 

ගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ඛායරොති ය  කිඤ් චි ගිලානස ්ස සප් පාය  ඔසධ . 

වචනත් ඛථො පන විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතො. රක්ඛාවරණගුත්තින් ති 
රක් ොසඞ් ොතඤ් ඛචව ආවරණසඞ් ොතඤ් ච ගුත් ති . සා පඛනසා න 
ආවුධහත් ඛථ පුරිඛස ඨඛපන් ඛතන ධම් මිකා නාම ස විදහිතා ඛහොති. යථා පන 

අඛවලාය කට් ඨහාරිකපණ් ණහාරිකාදඛයො විහාර  න පවිසන් ති, 

මිගලුද් දකාදඛයො විහාරසීමාය මිඛග වා මච් ඛෙ වා න ගණ් හන් ති, එව  

ස විදහන් ඛතන ධම් මිකා නාම රක් ො ස විහිතා ඛහොති, ත  සන් ධායාහ – 
‘‘ධම් මික’’න් ති. 

185. ෙදි එවං සන්යතති යදි තව දාඛසො තුය් හ  සන් තිකා අභිවාදනාදීනි 

ලඛභය් ය. එව  සන් ඛත. අද්ධාති එක සවචනඛමත . පඨමන් ති භණන් ඛතො 

අඤ ්ඤස ්සාපි අත් ථිත  දීඛපති. ඛතඛනව ච රාජා සක්කා පන, භන්යත, 

අේෙම්පීතිආදිමාහ. 

දුතියසන් දිට් ඨිකසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 

186-188. කසතීති කස්සයකො. ඛගහස් ස පති, එකඛගහමත් ඛත 

ඛජට් ඨඛකොති ගහපතියකො. බලිසඞ් ොත  කර  කඛරොතීති කරකාරයකො. 

ධඤ ්ඤරාසි  ධනරාසිඤ් ච වඩ් ඛඪතීති රාසිවඩ්ඪයකො. 

අප්පං වාති පරිත් තක  වා අන් තමඛසො තණ් ඩුලනා මත් තකම් පි. 

යභොගක්ඛන්ධන් ති ඛභොගරාසි . මහන්තං වාති විපුල  වා. යථා හි මහන් ත  

පහාය පබ් බජිතු  දුක් කර , එව  අප් පම් පීති දස් සනත් ථ  උභයමාහ. දාසවාඛර 

පන යස් මා දාඛසො අත් තඛනොපි අනිස් සඛරො, පඛගව ඛභොගාන . යඤ් හි තස් ස 

ධන , ත  සාමිකානඤ් ඛඤව ඛහොති, තස් මා ඛභොගග් ගහණ  න කත . ඤාතිඛයව 
ඤාතිපරිවට් ඛටො. 
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පණීතතරසාමඤ් ඤඵලවණ් ණනා 

189. සක්කාපන, භන්යත, අේෙම්පිදිට්යඨව ධම්යමති ඉධ එවඛමවාති න 

වුත් ත . ත  කස ්මාති ඛච, එවඛමවාති හි වුච් චමාඛන පඛහොති භගවා සකලම් පි 
රත් තින් දිව  තඛතො වා භිඛයයොපි එවරූපාහි උපමාහි සාමඤ් ඤඵල  දීඛපතු . 

තත් ථ කිඤ් චාපි එතස් ස භගවඛතො වචනසවඛන පරියන් ත  නාම නත් ථි, තථාපි 
අත් ඛථො තාදිඛසොඛයව භවිස් සතීති චින් ඛතත් වා උපරි විඛසස  පුච් ෙන් ඛතො 
එවඛමවාති අවත් වා – ‘‘අභික් කන් තතරඤ් ච පණීතතරඤ් චා’’ති ආහ. තත් ථ 

අභික්කන්තතරන් ති අභිමනාපතර  අතිඛසට් ඨතරන් ති අත් ඛථො. පණීතතරන් ති 

උත් තමතර . යතනහීති උඛයයොජනත් ඛථ නිපාඛතො. සවඛන උඛයයොඛජන් ඛතො 

හි න  එවමාහ. සුයණොහීති අභික් කන් තතරඤ් ච පණීතතරඤ් ච සාමඤ් ඤඵල  
සුණාති. 

සාධුකංමනසිකයරොහීති එත් ථ පන සාධුක  සාධූති එකත් ථඛමත . අයඤ් හි 
සාධු-සද් ඛදො ආයාචනසම් පටිච් ෙනසම් පහ සනසුන් දර දළ් හීකම් මාදීසු දිස් සති. 

‘‘සාධු ඛම, භන් ඛත, භගවා සඞ් ඛිත් ඛතන ධම් ම  ඛදඛසතූ’’තිආදීසු (ස . නි. 

4.95) හි ආයාචඛන දිස් සති. ‘‘සාධු, භන් ඛතති ඛෙො ඛසො භික් ඛු භගවඛතො 

භාසිත  අභිනන් දිත් වා අනුඛමොදිත් වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) සම් පටිච් ෙඛන. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත් තා’’තිආදීසු (දී. නි. 3.349) සම් පහ සඛන. 

‘‘සාධු ධම් මරුචි රාජා, සාධු පඤ ්ඤාණවා නඛරො; 

සාධු මිත් තානමද් දුබ් ඛභො, පාපස් සාකරණ  සුෙ’’න් ති. (ජා. 2.17.101); 

ආදීසු සුන් දඛර. ‘‘ඛතන හි, බ්රාහ් මණ, සුඛණොහි සාධුක  මනසි 

කඛරොහී’’තිආදීසු (අ. නි. 5.192) සාධුකසද් ඛදොඛයව දළ් හීකම් ඛම, 

ආණත් තියන් තිපි වුච් චති. ඉධාපි අස් ස එත් ඛථව දළ් හීකම් ඛම ච ආණත් තියඤ් ච 

ඛවදිතබ් ඛබො. සුන් දඛරපි වට් ටති. දළ් හීකම් මත් ඛථන හි දළ් හමිම  ධම් ම  සුණාහි, 

සුග් ගහිත  ගණ් හන් ඛතො. ආණත් තිඅත් ඛථන මම ආණත් තියා සුණාහි, 
සුන් දරත් ඛථන සුන් දරමිම  භද් දක  ධම් ම  සුණාහීති එව  දීපිත  ඛහොති. 

මනසි කයරොහීති ආවජ් ජ, සමන් නාහරාති අත් ඛථො, අවික් ඛිත් තචිත් ඛතො 

හුත් වා නිසාඛමහි, චිත් ඛත කඛරොහීති අධිප් පාඛයො. අපි ඛචත් ථ සුඛණොහීති 
ඛසොතින් ද්රියවික් ඛෙපනිවාරණඛමත . සාධුක  මනසි කඛරොහීති මනසිකාඛර 
දළ් හීකම් මනිඛයොජඛනන මනින් ද්රියවික් ඛෙපනිවාරණ . පුරිමඤ් ඛචත් ථ 

බයඤ ්ජනවිපල් ලාසග් ගාහවාරණ , පච් ඡිම  අත් ථවිපල් ලාසග් ගාහවාරණ . 

පුරිඛමන ච ධම් මස් සවඛන නිඛයොඛජති, පච් ඡිඛමන සුතාන  ධම් මාන  

ධාරණූපපරික් ොදීසු. පුරිඛමන ච සබයඤ් ජඛනො අය  ධම් ඛමො, තස් මා 

සවනීඛයොති දීඛපති. පච් ඡිඛමන සත් ඛථො, තස් මා සාධුක  මනසි කාතබ් ඛබොති. 
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සාධුකපද  වා උභයපඛදහි ඛයොඛජත් වා යස් මා අය  ධම් ඛමො ධම් මගම් භීඛරො 

ඛචව ඛදසනාගම් භීඛරො ච, තස් මා සුණාහි සාධුක , යස් මා අත් ථගම් භීඛරො ච 

පටිඛවධගම් භීඛරො ච, තස් මා සාධුක  මනසි කඛරොහීති එව  ඛයොජනා 

ඛවදිතබ් බා. භාසිස්සාමීති සක් කා මහාරාජාති එව  පටිඤ ්ඤාත  
සාමඤ ්ඤඵලඛදසන  විත් ථාරඛතො භාසිස් සාමි. ‘‘ඛදඛසස් සාමී’’ති හි 
සඞ් ඛිත් තදීපන  ඛහොති. භාසිස් සාමීති විත් ථාරදීපන . ඛතනාහ වඞ් ගීසත් ඛථඛරො 
– 

‘‘සඞ් ඛිත් ඛතනපි ඛදඛසති, විත් ථාඛරනපි භාසති; 

සා කායිව නිග් ඛඝොඛසො, පටිභාන  උදීරයී’’ති. (ස . නි. 1.214); 

එව  වුත් ඛත උස් සාහජාඛතො හුත් වා – ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො රාජා

මාගයධොඅජාතසත්තුයවයදහිපුත්යතොභගවයතොපච්චස්යසොසි භගවඛතො වචන  

සම් පටිච් ඡි, පටිග් ගඛහසීති වුත් ත  ඛහොති. 

190. අථස් ස භගවා එතදඛවොච, එත  අඛවොච, ඉදානි වත් තබ් බ  ‘‘ඉධ 

මහාරාජා’’තිආදි  සකල  සුත් ත  අඛවොචාති අත් ඛථො. තත් ථ ඉධාති 

ඛදසාපඛදඛස නිපාඛතො, ස් වාය  කත් ථචි ඛලොක  උපාදාය වුච් චති. යථාහ – 

‘‘ඉධ තථාගඛතො ඛලොඛක උප් පජ් ජතී’’ති. කත් ථචි සාසන  යථාහ – ‘‘ඉඛධව, 

භික් ෙඛව, පඨඛමො සමඛණො, ඉධ දුතිඛයො සමඛණො’’ති (අ. නි. 4.241). කත් ථචි 
ඔකාස . යථාහ – 

‘‘ඉඛධව තිට් ඨමානස් ස, ඛදවභූතස් ස ඛම සඛතො; 

පුනරායු ච ඛම ලද් ඛධො, එව  ජානාහි මාරිසා’’ති. (දී. නි. 2.369); 

කත් ථචි පදපූරණමත් තඛමව. යථාහ ‘‘ඉධාහ , භික් ෙඛව, භුත් තාවී අස් ස  

පවාරිඛතො’’ති (ම. නි. 1.30). ඉධ පන ඛලොක  උපාදාය වුත් ඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

මහාරාජාති යථා පටිඤ් ඤාත  ඛදසන  ඛදඛසතු  පුන මහාරාජාති ආලපති. ඉද  
වුත් ත  ඛහොති – ‘‘මහාරාජ ඉමස් මි  ඛලොඛක තථාගඛතො උප් පජ් ජති 

අරහ …ඛප.… බුද් ඛධො භගවා’’ති. තත් ථ තථාගතසද් ඛදො බ්රහ් මජාඛල වුත් ඛතො. 

අරහන් තිආදඛයො විසුද් ධිමග් ඛග විත් ථාරිතා. යලොයක උප්පජ්ජතීති එත් ථ පන 

යලොයකොති – ඔකාසඛලොඛකො සත් තඛලොඛකො සඞ් ොරඛලොඛකොති තිවිඛධො. ඉධ 
පන සත් තඛලොඛකො අධිප් ඛපඛතො. සත් තඛලොඛක උප් පජ් ජමාඛනොපි ච 

තථාගඛතො න ඛදවඛලොඛක, න බ්රහ් මඛලොඛක, මනුස ්සඛලොඛකව උප් පජ් ජති. 

මනුස් සඛලොඛකපි න අඤ් ඤස ්මි  චක් කවාඛළ, ඉමස ්මි ඛයව චක් කවාඛළ. 

තත්රාපි න සබ් බට් ඨාඛනසු, ‘‘පුරත් ථිමාය දිසාය ගජඞ් ගල  නාම නිගඛමො 

තස් සාපඛරන මහාසාඛලො, තඛතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා ඔරඛතො මජ් ඛඣ, 
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පුරත් ථිමදක් ඛිණාය දිසාය සලළවතී නාම නදී. තඛතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා, 

ඔරඛතො මජ් ඛඣ, දක් ඛිණාය දිසාය ඛසතකණ් ණික  නාම නිගඛමො, තඛතො පරා 

පච් චන් තිමා ජනපදා, ඔරඛතො මජ් ඛඣ, පච් ඡිමාය දිසාය ථූණ  නාම 

බ්රාහ් මණගාඛමො, තඛතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා, ඔරඛතො මජ් ඛඣ, උත් තරාය 

දිසාය උසිරද් ධඛජො නාම පබ් බඛතො, තඛතො පරා පච් චන් තිමා ජනපදා ඔරඛතො 

මජ් ඛඣ’’ති එව  පරිච් ඡින් ඛන ආයාමඛතො තිඛයොජනසඛත, විත් ථාරඛතො 

අඩ් ඪඛතයයඛයොජනසඛත, පරික් ඛෙපඛතො නවඛයොජනසඛත මජ් ඣිමපඛදඛස 

උප් පජ් ජති. න ඛකවලඤ් ච තථාගඛතො, පච් ඛචකබුද් ධා, අග් ගසාවකා, 

අසීතිමහාඛථරා, බුද් ධමාතා, බුද් ධපිතා, චක් කවත් තී රාජා අඤ් ඛඤ ච 
සාරප් පත් තා බ්රාහ් මණගහපතිකා එත් ඛථවුප් පජ් ජන් ති. 

තත් ථ තථාගඛතො සුජාතාය දින් නමධුපායාසඛභොජනඛතො යාව 

අරහත් තමග් ඛගො, තාව උප් පජ් ජති නාම, අරහත් තඵඛල උප් පන් ඛනො නාම. 
මහාභිනික් ෙමනඛතො වා යාව අරහත් තමග් ඛගො. තුසිතභවනඛතො වා යාව 

අරහත් තමග් ඛගො. දීපඞ් කරපාදමූලඛතො වා යාව අරහත් තමග් ඛගො, තාව 

උප් පජ් ජති නාම, අරහත් තඵඛල උප් පන් ඛනො නාම. ඉධ සබ් බපඨම  
උප් පන් නභාව  සන් ධාය උප් පජ් ජතීති වුත් ත . තථාගඛතො ඛලොඛක උප් පන් ඛනො 
ඛහොතීති අයඤ් ඛහත් ථ අත් ඛථො. 

යසො ඉමං යලොකන් ති ඛසො භගවා ඉම  ඛලොක . ඉදානි වත් තබ් බ  

නිදස ්ඛසති. සයදවකන් ති සහ ඛදඛවහි සඛදවක . එව  සහ මාඛරන සමාරකං, 

සහ බ්රහ් මුනා සබ්රහ්මකං, සහ සමණබ්රාහ් මඛණහි සස්සමණබ්රාහ්මණං. 

පජාතත් තා පජා, ත  පජ . සහ ඛදවමනුස් ඛසහි සයදවමනුස්සං. තත් ථ 
සඛදවකවචඛනන පඤ් ච කාමාවචරඛදවග් ගහණ  ඛවදිතබ් බ . සමාරක – 
වචඛනන ෙට් ඨකාමාවචරඛදවග් ගහණ . සබ්රහ් මකවචඛනන 
බ්රහ් මකායිකාදිබ්රහ් මග් ගහණ . සස් සමණබ්රාහ් මණීවචඛනන සාසනස් ස 

පච් චත් ථිකපච් චාමිත් තසමණබ්රාහ් මණග් ගහණ , 
සමිතපාපබාහිතපාපසමණබ්රාහ් මණග් ගහණඤ් ච. පජාවචඛනන 
සත් තඛලොකග් ගහණ . සඛදවමනුස් සවචඛනන 
සම් මුතිඛදවඅවඛසසමනුස් සග් ගහණ . එවඛමත් ථ තීහි පඛදහි ඔකාසඛලොඛකන 

සද් ධි  සත් තඛලොඛකො. ද් වීහි පජාවඛසන සත් තඛලොඛකොව ගහිඛතොති 
ඛවදිතබ් ඛබො. 

අපඛරො නඛයො, සඛදවකග් ගහඛණන අරූපාවචරඛදවඛලොඛකො ගහිඛතො. 
සමාරකග් ගහඛණන ෙ කාමාවචරඛදවඛලොඛකො. සබ්රහ් මකග් ගහඛණන රූපී 
බ්රහ් මඛලොඛකො. සස් සමණබ්රාහ් මණාදිග් ගහඛණන චතුපරිසවඛසන 

සම් මුතිඛදඛවහි වා සහ මනුස් සඛලොඛකො, අවඛසසසබ් බසත් තඛලොඛකො වා. 
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අපි ඛචත් ථ සඛදවකවචඛනන උක් කට් ඨපරිච් ඛෙදඛතො සබ් බස් ස ඛලොකස් ස 

සච් ඡිකතභාවමාහ. තඛතො ඛයස  අඛහොසි – ‘‘මාඛරො මහානුභාඛවො ෙ 

කාමාවචරිස ්සඛරො වසවත් තී, කි  ඛසොපි එඛතන සච් ඡිකඛතො’’ති, ඛතස  විමති  

විධමන් ඛතො ‘‘සමාරක’’න් ති ආහ. ඛයස  පන අඛහොසි – ‘‘බ්රහ් මා මහානුභාඛවො 

එකඞ් ගුලියා එකස ්මි  චක් කවාළසහස් ඛස ආඛලොක  ඵරති, ද් වීහි …ඛප.… දසහි 
අඞ් ගුලීහි දසසු චක් කවාළසහස් ඛසසු ආඛලොක  ඵරති. අනුත් තරඤ් ච 

ඣානසමාපත් තිසුෙ  පටිස ඛවඛදති, කි  ඛසොපි සච් ඡිකඛතො’’ති, ඛතස  විමති  

විධමන් ඛතො සබ්රහ්මකන් ති ආහ. තඛතො ඛය චින් ඛතසු  – ‘‘පුථූ සමණබ්රාහ් මණා 

සාසනස ්ස පච් චත් ථිකා, කි  ඛතපි සච් ඡිකතා’’ති, ඛතස  විමති  විධමන් ඛතො 

සස්සමණබ්රාහ්මණං පජන් ති ආහ. එව  උක් කට් ඨුක් කට් ඨාන  සච් ඡිකතභාව  
පකාඛසත් වා අථ සම් මුතිඛදඛව අවඛසසමනුස් ඛස ච උපාදාය 
උක් කට් ඨපරිච් ඛෙදවඛසන ඛසසසත් තඛලොකස් ස සච් ඡිකතභාව  පකාඛසන් ඛතො 

සයදවමනුස්සන් ති ආහ. අයඛමත් ථ භාවානුක් කඛමො. 

ඛපොරාණා පනාහු සයදවකන් ති ඛදඛවහි සද් ධි  අවඛසසඛලොක . 

සමාරකන් ති මාඛරන සද් ධි  අවඛසසඛලොක . සබ්රහ්මකන් ති බ්රහ් ඛමහි සද් ධි  
අවඛසසඛලොක . එව  සබ් ඛබපි තිභවූපඛග සත් ඛත තීහාකාඛරහි තීසු පඛදසු 

පක් ඛිපිත් වා පුන ද් වීහි පඛදහි පරියාදියන් ඛතො සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං

සයදවමනුස්සන් ති ආහ. එව  පඤ් චහිපි පඛදහි ඛතන ඛතනාකාඛරන 
ඛතධාතුකඛමව පරියාදින් නන් ති. 

සෙං අභිේො සච්ඡිකත්වා පයවයදතීති එත් ථ පන සෙන් ති සාම  

අපරඛනඛයයො හුත් වා. අභිේොති අභිඤ් ඤාය, අධිඛකන ඤාඛණන ඤත් වාති 

අත් ඛථො. සච්ඡිකත්වාති පච් චක් ෙ  කත් වා, එඛතන අනුමානාදිපටික් ඛෙඛපො 

කඛතො ඛහොති. පයවයදතීති ඛබොඛධති විඤ් ඤාඛපති පකාඛසති. 

යසොධම්මංයදයසතිආදිකලයාණං…යප.… පරියෙොසානකලයාණන් ති ඛසො 
භගවා සත් ඛතසු කාරුඤ් ඤත  පටිච් ච හිත් වාපි අනුත් තර  විඛවකසුෙ  ධම් ම  
ඛදඛසති. තඤ් ච ඛෙො අප් ප  වා බහු  වා ඛදඛසන් ඛතො 

ආදිකලයාණාදිප් පකාරඛමව ඛදඛසති. ආදිම් හිපි, කලයාණ  භද් දක  

අනවජ් ජඛමව කත් වා ඛදඛසති, මජ් ඛඣපි, පරිඛයොසාඛනපි, කලයාණ  භද් දක  
අනවජ් ජඛමව කත් වා ඛදඛසතීති වුත් ත  ඛහොති. තත් ථ අත් ථි ඛදසනාය 

ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන , අත් ථි සාසනස් ස. ඛදසනාය තාව චතුප් පදිකායපි 

ගාථාය පඨමපාඛදො ආදි නාම, තඛතො ද් ඛව මජ් ඣ  නාම, අන් ඛත එඛකො 

පරිඛයොසාන  නාම. එකානුසන් ධිකස ්ස සුත් තස ්ස නිදාන  ආදි, ඉදමඛවොචාති 

පරිඛයොසාන , උභින් නමන් තරා මජ් ඣ . අඛනකානුසන් ධිකස් ස සුත් තස ්ස 
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පඨමානුසන් ධි ආදි, අන් ඛත අනුසන් ධි පරිඛයොසාන , මජ් ඛඣ එඛකො වා ද් ඛව 
වා බහූ වා මජ් ඣඛමව. 

සාසනස ්ස පන සීලසමාධිවිපස් සනා ආදි නාම. වුත් තම් පි ඛචත  – ‘‘ඛකො 

චාදි කුසලාන  ධම් මාන ? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධ  දිට් ඨි ච උජුකා’’ති (ස . නි. 

5.369). ‘‘අත් ථි, භික් ෙඛව, මජ් ඣිමා පටිපදා තථාගඛතන අභිසම් බුද් ධා’’ති එව  
වුත් ඛතො පන අරියමග් ඛගො මජ් ඣ  නාම. ඵලඤ් ඛචව නිබ් බානඤ ්ච 

පරිඛයොසාන  නාම. ‘‘එතදත් ථමිද , බ්රාහ් මණ, බ්රහ් මචරිය , එත  සාර , එත  

පරිඛයොසාන’’න් ති (ම. නි. 1.324) හි එත් ථ ඵල  පරිඛයොසානන් ති වුත් ත . 

‘‘නිබ් බාඛනොගධ  හි, ආවුඛසො විසාෙ, බ්රහ් මචරිය  වුස් සති, නිබ් බානපරායන  

නිබ් බානපරිඛයොසාන’’න් ති (ම. නි. 1.466) එත් ථ නිබ් බාන  පරිඛයොසානන් ති 
වුත් ත . ඉධ ඛදසනාය ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  අධිප් ඛපත . භගවා හි ධම් ම  
ඛදඛසන් ඛතො ආදිම් හි සීල  දස් ඛසත් වා මජ් ඛඣ මග් ග  පරිඛයොසාඛන නිබ් බාන  
දස් ඛසති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛසො ධම් ම  ඛදඛසති ආදිකලයාණ  
මජ් ඛඣකලයාණ  පරිඛයොසානකලයාණ’’න් ති. තස් මා අඤ් ඛඤොපි 
ධම් මකථිඛකො ධම් ම  කඛථන් ඛතො – 

‘‘ආදිම් හි සීල  දස් ඛසයය, මජ් ඛඣ මග් ග  විභාවඛය; 

පරිඛයොසානම් හි නිබ් බාන , එසා කථිකසණ් ඨිතී’’ති. 

සාත්ථංසබයේජනන් ති යස ්ස හි යාගුභත් තඉත් ථිපුරිසාදිවණ් ණනානිස ්සිතා 

ඛදසනා ඛහොති, න ඛසො සාත් ථ  ඛදඛසති. භගවා පන තථාරූප  ඛදසන  පහාය 
චතුසතිපට් ඨානාදිනිස් සිත  ඛදසන  ඛදඛසති. තස් මා සාත් ථ  ඛදඛසතීති වුච් චති. 
යස් ස පන ඛදසනා එකබයඤ් ජනාදියුත් තා වා සබ් බනිඛරොට් ඨබයඤ් ජනා වා 

සබ් බවිස් සට් ඨසබ් බනිග් ගහීතබයඤ් ජනා වා, තස් ස දමිළකිරාතසවරාදිමිලක් ඛූන  
භාසා විය බයඤ් ජනපාරිපූරියා අභාවඛතො අබයඤ් ජනා නාම ඛදසනා ඛහොති. 
භගවා පන – 

‘‘සිථිල  ධනිතඤ් ච දීඝරස් ස , ගරුක  ලහුකඤ් ච නිග් ගහීත ; 

සම් බන් ධවවත් ථිත  විමුත් ත , දසධා බයඤ් ජනබුද් ධියා පඛභඛදො’’ති. 

එව  වුත් ත  දසවිධ  බයඤ් ජන  අමක් ඛෙත් වා පරිපුණ් ණබයඤ් ජනඛමව 

කත් වා ධම් ම  ඛදඛසති, තස් මා සබයඤ් ජන  ධම් ම  ඛදඛසතීති වුච් චති. 

යකවලපරිපුණ්ණන් ති එත් ථ යකවලන් ති සකලාධිවචන . පරිපුණ්ණන් ති 

අනූනාධිකවචන . ඉද  වුත් ත  ඛහොති සකලපරිපුණ් ණඛමව ඛදඛසති, 
එකඛදසනාපි අපරිපුණ් ණා නත් ථීති. උපඛනතබ් බඅපඛනතබ් බස් ස අභාවඛතො 

ඛකවලපරිපුණ් ණන් ති ඛවදිතබ් බ . පරිසුද්ධන් ති නිරුපක් කිඛලස . ඛයො හි ඉම  
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ධම් මඛදසන  නිස ්සාය ලාභ  වා සක් කාර  වා ලභිස් සාමීති ඛදඛසති, තස් ස 
අපරිසුද් ධා ඛදසනා ඛහොති. භගවා පන ඛලොකාමිසනිරඛපක් ඛෙො හිතඵරඛණන 
ඛමත් තාභාවනාය මුදුහදඛයො උල් ලුම් පනසභාවසණ් ඨිඛතන චිත් ඛතන ඛදඛසති. 
තස් මා පරිසුද් ධ  ධම් ම  ඛදඛසතීති වුච් චති. 

බ්රහ්මචරිෙං පකායසතීති එත් ථ පනාය  බ්රහ් මචරිය-සද් ඛදො දාඛන 
ඛවයයාවච් ඛච පඤ් චසික් ොපදසීඛල අප් පමඤ් ඤාසු ඛමථුනවිරතිය  
සදාරසන් ඛතොඛස වීරිඛය උඛපොසථඞ් ඛගසු අරියමග් ඛග සාසඛනති 
ඉඛමස ්වත් ඛථසු දිස ්සති. 

‘‘කි  ඛත වත  කි  පන බ්රහ් මචරිය , 

කිස ්ස සුචිණ් ණස් ස අය  විපාඛකො; 

ඉද් ධී ජුතී බලවීරියූපපත් ති, 

ඉදඤ් ච ඛත නාග, මහාවිමාන . 

අහඤ් ච භරියා ච මනුස් සඛලොඛක, 

සද් ධා උඛභො දානපතී අහුම් හා; 

ඔපානභූත  ඛම ඝර  තදාසි, 
සන් තප් පිතා සමණබ්රාහ් මණා ච. 

ත  ඛම වත  ත  පන බ්රහ් මචරිය , 

තස් ස සුචිණ් ණස් ස අය  විපාඛකො; 

ඉද් ධී ජුතී බලවීරියූපපත් ති, 

ඉදඤ් ච ඛම ධීර මහාවිමාන’’න් ති. (ජා. 2.17.1595); 

ඉමස ්මිඤ ්හි පුණ් ණකජාතඛක දාන  බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ත . 

‘‘ඛකන පාණි කාමදඛදො, ඛකන පාණි මධුස් සඛවො; 

ඛකන ඛත බ්රහ් මචරිඛයන, පුඤ ්ඤ  පාණිම් හි ඉජ් ඣති. 

ඛතන පාණි කාමදඛදො, ඛතන පාණි මධුස් සඛවො; 

ඛතන ඛම බ්රහ් මචරිඛයන, පුඤ ්ඤ  පාණිම් හි ඉජ් ඣතී’’ති. (ඛප. ව. 
275,277); 

ඉමස ්මි  අඞ් කුරඛපතවත් ථුම් හි ඛවයයාවච් ච  බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ත . ‘‘එව , 

ඛෙො ත  භික් ෙඛව, තිත් තිරිය  නාම බ්රහ් මචරිය  අඛහොසී’’ති (චූළව. 311) 
ඉමස ්මි  තිත් තිරජාතඛක පඤ් චසික් ොපදසීල  බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ත . ‘‘ත  ඛෙො 

පන ඛම, පඤ ්චසිෙ, බ්රහ් මචරිය  ඛනව නිබ් බිදාය න විරාගාය න 
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නිඛරොධාය…ඛප.… යාවඛදව බ්රහ් මඛලොකූපපත් තියා’’ති (දී. නි. 2.329) ඉමස ්මි  
මහාඛගොවින් දසුත් ඛත චතස් ඛසො අප් පමඤ් ඤාඛයො බ්රහ් මචරියන් ති වුත් තා. 

‘‘පඛර අබ්රහ් මචාරී භවිස් සන් ති, මයඛමත් ථ බ්රහ් මචාරී භවිස් සාමා’’ති (ම. නි. 

1.83) ඉමස ්මි  සල් ඛලෙසුත් ඛත ඛමථුනවිරති බ්රහ් මචරියන් ති වුත් තා. 

‘‘මයඤ් ච භරියා නාතික් කමාම, 

අම් ඛහ ච භරියා නාතික් කමන් ති; 

අඤ ්ඤත්ර තාහි බ්රහ් මචරිය  චරාම, 

තස් මා හි අම් හ  දහරා න මීයඛර’’ති. (ජා. 1.4.97); 

මහාධම් මපාලජාතඛක සදාරසන් ඛතොඛසො බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ඛතො. 

‘‘අභිජානාමි ඛෙො පනාහ , සාරිපුත් ත, චතුරඞ් ගසමන් නාගත  බ්රහ් මචරිය  චරිතා, 

තපස ්සී සුද  ඛහොමී’’ති (ම. නි. 1.155) ඛලොමහ සනසුත් ඛත වීරිය  
බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ත . 

‘‘හීඛනන බ්රහ් මචරිඛයන, ෙත් තිඛය උපපජ් ජති; 

මජ් ඣිඛමන ච ඛදවත් ත , උත් තඛමන විසුජ් ඣතී’’ති. (ජා. 1.8.75); 

එව  නිමිජාතඛක අත් තදමනවඛසන කඛතො අට් ඨඞ් ගිඛකො උඛපොසඛථො 

බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ඛතො. ‘‘ඉද  ඛෙො පන ඛම, පඤ ්චසිෙ, බ්රහ් මචරිය  
එකන් තනිබ් බිදාය විරාගාය නිඛරොධාය…ඛප.… අයඛමව අරිඛයො අට් ඨඞ් ගිඛකො 

මග් ඛගො’’ති (දී. නි. 2.329) මහාඛගොවින් දසුත් තස ්මි ඛයව අරියමග් ඛගො 

බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ඛතො. ‘‘තයිද  බ්රහ් මචරිය  ඉද් ධඤ ්ඛචව ඵීතඤ් ච විත් ථාරික  

බාහුජඤ ්ඤ  පුථුභූත  යාව ඛදවමනුස ්ඛසහි සුප් පකාසිත’’න් ති (දී. නි. 3.174) 
පාසාදිකසුත් ඛත සික් ෙත් තයසඞ් ගහිත  සකලසාසන  බ්රහ් මචරියන් ති වුත් ත . 
ඉමස ්මිම් පි ඨාඛන ඉදඛමව බ්රහ් මචරියන් ති අධිප් ඛපත . තස් මා බ්රහ් මචරිය  
පකාඛසතීති ඛසො ධම් ම  ඛදඛසති ආදිකලයාණ …ඛප.… පරිසුද් ධ . එව  
ඛදඛසන් ඛතො ච සික් ෙත් තයසඞ් ගහිත  සකලසාසන  බ්රහ් මචරිය  පකාඛසතීති 

එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. බ්රහ්මචරිෙන් ති ඛසට් ඨට් ඛඨන බ්රහ් මභූත  චරිය . 
බ්රහ් මභූතාන  වා බුද් ධාදීන  චරියන් ති වුත් ත  ඛහොති. 

191. තං ධම්මන් ති ත  වුත් තප් පකාරසම් පද  ධම් ම . සුණාතිගහපති වාති 

කස ්මා පඨම  ගහපති  නිද් දිසති? නිහතමානත් තා, උස් සන් නත් තා ච. 
ඛයභුඛයයන හි ෙත් තියකුලඛතො පබ් බජිතා ජාති  නිස් සාය මාන  කඛරොන් ති. 
බ්රාහ් මණකුලා පබ් බජිතා මන් ඛත නිස් සාය මාන  කඛරොන් ති. හීනජච් චකුලා 
පබ් බජිතා අත් තඛනො අත් තඛනො විජාතිතාය පතිට් ඨාතු  න සක් ඛකොන් ති. 
ගහපතිදාරකා පන කච් ඛෙහි ඛසද  මුඤ ්චන් ඛතහි පිට් ඨියා ඛලොණ  පුප් ඵමානාය 
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භූමි  කසිත් වා තාදිසස් ස මානස් ස අභාවඛතො නිහතමානදප් පා ඛහොන් ති. ඛත 
පබ් බජිත් වා මාන  වා දප් ප  වා අකත් වා යථාබල  සකලබුද් ධවචන  
උග් ගඛහත් වා විපස් සනාය කම් ම  කඛරොන් තා සක් ඛකොන් ති අරහත් ඛත 

පතිට් ඨාතු . ඉතඛරහි ච කුඛලහි නික් ෙමිත් වා පබ් බජිතා නාම න බහුකා, 
ගහපතිකාව බහුකා. ඉති නිහතමානත් තා උස් සන් නත් තා ච පඨම  ගහපති  
නිද් දිසතීති. 

අේෙතරස්මිංවාති ඉතඛරස  වා කුලාන  අඤ ්ඤතරස ්මි . පච්චාජායතොති 

පතිජාඛතො. තථාගයතසද්ධංපටිලභතීති පරිසුද් ධ  ධම් ම  සුත් වා ධම් මස් සාමිම් හි 

තථාගඛත – ‘‘සම් මාසම් බුද් ඛධො වත ඛසො භගවා’’ති සද් ධ  පටිලභති. ඉති

පටිසේචික්ඛතීති එව  පච් චඛවක් ෙති. සම්බායධො ඝරාවායසොති සඛචපි 

සට් ඨිහත් ඛථ ඝඛර ඛයොජනසතන් තඛරපි වා ද් ඛව ජායම් පතිකා වසන් ති, තථාපි 

ඛනස  සකිඤ ්චනසපලිඛබොධට් ඛඨන ඝරාවාඛසො සම් බාඛධොඛයව. රයජොපයථොති 

රාගරජාදීන  උට්ඨානට්ඨානන් ති මහාඅට් ඨකථාය  වුත් ත . ආගමනපඛථොතිපි 

වදන් ති. අලග් ගනට් ඛඨන අබ් ඛභොකාඛසො වියාති අබ්යභොකායසො. පබ් බජිඛතො හි 

කූටාගාරරතනපාසාදඛදවවිමානාදීසු පිහිතද් වාරවාතපාඛනසු පටිච් ෙන් ඛනසු 

වසන් ඛතොපි ඛනව ලග් ගති, න සජ් ජති, න බජ් ඣති. ඛතන වුත් ත  – 
‘‘අබ් ඛභොකාඛසො පබ් බජ් ජා’’ති. අපි ච සම් බාඛධො ඝරාවාඛසො කුසලකිරියාය 
ඔකාසාභාවඛතො. රඛජොපඛථො අස වුතසඞ් කාරට් ඨාන  විය රජාන  
කිඛලසරජාන  සන් නිපාතට් ඨානඛතො. අබ් ඛභොකාඛසො පබ් බජ් ජා කුසලකිරියාය 
යථාසුෙ  ඔකාසසබ් භාවඛතො. 

නයිදං සුකරං…යප.… පබ්බයජෙයන් ති එත් ථාය  සඞ් ඛෙපකථා, යඛදත  
සික් ෙත් තයබ්රහ් මචරිය  එකම් පි දිවස  අෙණ් ඩ  කත් වා චරිමකචිත් ත  

පාඛපතබ් බතාය එකන් තපරිපුණ් ණ , චරිතබ් බ  එකදිවසම් පි ච කිඛලසමඛලන 

අමලීන  කත් වා චරිමකචිත් ත  පාඛපතබ් බතාය එකන් තපරිසුද් ධ . 

සඞ්ඛලිඛිතන් ති ලිඛිතසඞ් ෙසදිස  ඛධොතසඞ් ෙසප් පටිභාග  චරිතබ් බ . ඉද  න 
සුකර  අගාර  අජ් ඣාවසතා අගාරමජ් ඛඣ වසන් ඛතන 

එකන් තපරිපුණ් ණ …ඛප.… චරිතු , ය නූනාහ  ඛකඛස ච මස් සුඤ ්ච 
ඔහාඛරත් වා කසායරසපීතතාය කාසායානි බ්රහ් මචරිය  චරන් තාන  
අනුච් ෙවිකානි වත් ථානි අච් ොඛදත් වා පරිදහිත් වා අගාරස් මා නික් ෙමිත් වා 
අනගාරිය  පබ් බඛජයයන් ති. එත් ථ ච යස් මා අගාරස් ස හිත  

කසිවාණිජ් ජාදිකම් ම  අගාරියන් ති වුච් චති, තඤ් ච පබ් බජ් ජාය නත් ථි, තස් මා 

පබ් බජ් ජා අනගාරියන් ති ඤාතබ් බා, ත  අනගාරිය . පබ්බයජෙයන් ති 
පටිපජ් ඛජයය . 
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192-193. අප්පං වාති සහස ්සඛතො ඛහට් ඨා ඛභොගක් ෙන් ඛධො අප් ඛපො නාම 

ඛහොති, සහස් සඛතො පට් ඨාය මහා. ආබන් ධනට් ඛඨන ඤාතිඛයව 

ඤාතිපරිවට් ඛටො. ඛසොපි වීසතියා ඛහට් ඨා අප් ඛපො නාම ඛහොති, වීසතියා පට් ඨාය 

මහා. පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොති පාතිඛමොක් ෙස වඛරන සමන් නාගඛතො. 

ආචාරයගොචරසම්පන්යනොති ආචාඛරන ඛචව ඛගොචඛරන ච සම් පන් ඛනො. 

අණුමත්යතසූති අප් පමත් තඛකසු. වජ්යජසූති අකුසලධම් ඛමසු. භෙදස්සාවීති 

භයදස ්සී. සමාදාොති සම් මා ආදියිත් වා. සික්ඛති සික්ඛාපයදසූති සික් ොපඛදසු 

ත  ත  සික් ොපද  සමාදියිත් වා සික් ෙති. අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙඛපො, විත් ථාඛරො පන 
විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතො. 

කාෙකම්මවචීකම්යමන සමන්නාගයතො කුසයලන පරිසුද්ධාජීයවොති එත් ථ 
ආචාරඛගොචරග් ගහඛණඛනව ච කුසඛල කායකම් මවචීකම් ඛම ගහිඛතපි යස් මා 

ඉද  ආජීවපාරිසුද් ධිසීල  නාම න ආකාඛස වා රුක් ෙග් ගාදීසු වා උප් පජ් ජති, 

කායවචීද් වාඛරසුඛයව පන උප් පජ් ජති; තස් මා තස් ස උප් පත් තිද් වාරදස් සනත් ථ  
කායකම් මවචීකම් ඛමන සමන් නාගඛතො කුසඛලනාති වුත් ත . යස් මා පන ඛතන 

සමන් නාගඛතො, තස් මා පරිසුද් ධාජීඛවො. සමණමුණ් ඩිකපුත් තසුත් තන් තවඛසන 

(ම. නි. 2.260) වා එව  වුත් ත . තත් ථ හි ‘‘කතඛම ච, ථපති, කුසලා සීලා? 

කුසල  කායකම් ම , කුසල  වචීකම් ම , පරිසුද් ධ  ආජීවම් පි ඛෙො අහ  ථපති 

සීලස ්මි  වදාමී’’ති වුත් ත . යස් මා පන ඛතන සමන් නාගඛතො, තස් මා 
පරිසුද් ධාජීඛවොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

සීලසම්පන්යනොති බ්රහ් මජාඛල වුත් ඛතන තිවිඛධන සීඛලන සමන් නාගඛතො 

ඛහොති. ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වායරොති මනච් ෙට් ඛඨසු ඉන් ද්රිඛයසු පිහිතද් වාඛරො 

ඛහොති. සතිසම්පජේයෙන සමන්නාගයතොති අභික් කන් ඛත 
පටික් කන් ඛතතිආදීසු සත් තසු ඨාඛනසු සතියා ඛචව සම් පජඤ් ඛඤන ච 

සමන් නාගඛතො ඛහොති. සන්තුට්යඨොති චතූසු පච් චඛයසු තිවිඛධන සන් ඛතොඛසන 
සන් තුට් ඛඨො ඛහොති. 

චූළසීලවණ් ණනා 

194-211. එව  මාතික  නික් ඛිපිත් වා අනුපුබ් ඛබන භාඛජන් ඛතො ‘‘කථේච, 

මහාරාජ, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඉදම්පිස්ස යහොති

සීලස්මින් ති ඉදම් පි අස් ස භික් ඛුඛනො පාණාතිපාතා ඛවරමණි සීලස් මි  එක  සීල  
ඛහොතීති අත් ඛථො. පච් චත් තවචනත් ඛථ වා එත  භුම් ම . මහාඅට් ඨකථායඤ් හි 
ඉදම් පි තස් ස සමණස් ස සීලන් ති අයඛමව අත් ඛථො වුත් ඛතො. ඛසස  බ්රහ් මජාඛල 

වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . ඉදමස්ස යහොති සීලස්මින් ති ඉද  අස් ස සීල  
ඛහොතීති අත් ඛථො. 
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පටුන 

212. න කුයතොචි භෙං සමනුපස්සති, ෙදිදං සීලසංවරයතොති යානි 

අස වරමූලකානි භයානි උප් පජ් ජන් ති, ඛතසු ය  ඉද  භය  සීලස වරඛතො 

භඛවයය, ත  කුඛතොචි එකස වරඛතොපි න සමනුපස් සති. කස් මා? ස වරඛතො 

අස වරමූලකස් ස භයස් ස අභාවා. මුද්ධාභිසිත්යතොති යථාවිධානවිහිඛතන 

ෙත් තියාභිඛසඛකන මුද් ධනි අවසිත් ඛතො. ෙදිදං පච්චත්ථිකයතොති ය  කුඛතොචි 

එකපච් චත් ථිකඛතොපි භය  භඛවයය, ත  න සමනුපස ්සති. කස් මා? යස් මා 

නිහතපච් චාමිත් ඛතො. අජ්ඣත්තන් ති නියකජ් ඣත් ත , අත් තඛනො සන් තාඛනති 

අත් ඛථො. අනවජ්ජසුඛන් ති අනවජ් ජ  අනින් දිත  කුසල  සීලපදට් ඨාඛනහි 
අවිප් පටිසාරපාඛමොජ් ජපීතිපස් සද් ධිධම් ඛමහි පරිග් ගහිත  කායිකඛචතසිකසුෙ  

පටිස ඛවඛදති. එවං යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොතීති එව  
නිරන් තර  විත් ථාඛරත් වා දස් සිඛතන තිවිඛධන සීඛලන සමන් නාගඛතො භික් ඛු 
සීලසම් පන් ඛනො නාම ඛහොතීති සීලකථ  නිට් ඨාඛපසි. 

ඉන් ද්රියස වරකථා 

213. ඉන් ද්රිඛයසු ගුත් තද් වාරභාජනීඛය චක්ඛුනාරූපන් ති අය  චක් ඛුසද් ඛදො 

කත් ථචි බුද් ධචක් ඛුම් හි වත් තති, යථාහ – ‘‘බුද් ධචක් ඛුනා ඛලොක  

ඛවොඛලොඛකසී’’ති (මහාව. 9). කත් ථචි සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසඞ් ොඛත 

සමන් තචක් ඛුම් හි, යථාහ – ‘‘තථූපම  ධම් මමය , සුඛමධ, පාසාදමාරුය් හ 

සමන් තචක් ඛූ’’ති (මහාව. 8). කත් ථචි ධම් මචක් ඛුම් හි ‘‘විරජ  වීතමල  

ධම් මචක් ඛු  උදපාදී’’ති (මහාව. 16) හි එත් ථ අරියමග් ගත් තයපඤ් ඤා. ‘‘චක් ඛු  

උදපාදි ඤාණ  උදපාදී’’ති (මහාව. 15) එත් ථ පුබ් ඛබනිවාසාදිඤාණ  

පඤ ්ඤාචක් ඛූති වුච් චති. ‘‘දිබ් ඛබන චක් ඛුනා’’ති (ම. නි. 1.284) 
ආගතට් ඨාඛනසු දිබ් බචක් ඛුම් හි වත් තති. ‘‘චක් ඛුඤ ්ච පටිච් ච රූඛප චා’’ති එත් ථ 
පසාදචක් ඛුම් හි වත් තති. ඉධ පනාය  පසාදචක් ඛුඛවොහාඛරන චක් ඛුවිඤ ්ඤාඛණ 

වත් තති, තස් මා චක් ඛුවිඤ ්ඤාඛණන රූප  දිස් වාති අයඛමත් ථත් ඛථො. 

ඛසසපඛදසු ය  වත් තබ් බ  සියා, ත  සබ් බ  විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ත . 

අබයායසකසුඛන් ති කිඛලසබයාඛසකවිරහිතත් තා අබයාඛසක  අසම් මිස ්ස  
පරිසුද් ධ  අධිචිත් තසුෙ  පටිස ඛවඛදතීති. 

සතිසම් පජඤ් ඤකථා 

214. සතිසම් පජඤ් ඤභාජනීයම් හි අභික්කන්යතපටික්කන්යතති එත් ථ තාව 

අභික් කන් ත  වුච් චති ගමන , පටික් කන් ත  නිවත් තන , තදුභයම් පි චතූසු 
ඉරියාපඛථසු ලබ් භති. ගමඛන තාව පුරඛතො කාය  අභිහරන් ඛතො අභික් කමති 

නාම. පටිනිවත් තන් ඛතො පටික් කමති නාම. ඨාඛනපි ඨිතඛකොව කාය  පුරඛතො 

ඔනාඛමන් ඛතො අභික් කමති නාම, පච් ෙඛතො අපනාඛමන් ඛතො පටික් කමති නාම. 
නිසජ් ජාය නිසින් නඛකොව ආසනස් ස පුරිමඅඞ් ගාභිමුඛෙො ස සරන් ඛතො 
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අභික් කමති නාම, පච් ඡිමඅඞ් ගපඛදස  පච් චාස සරන් ඛතො පටික් කමති නාම. 
නිපජ් ජඛනපි එඛසව නඛයො. 

සම්පජානකාරීයහොතීති සම් පජඤ ්ඛඤන සබ් බකිච් චකාරී. සම් පජඤ ්ඤඛමව 
වා කාරී. ඛසො හි අභික් කන් තාදීසු සම් පජඤ් ඤ  කඛරොඛතව. න කත් ථචි 

සම් පජඤ ්ඤවිරහිඛතො ඛහොති. තත් ථ සාත් ථකසම් පජඤ් ඤ , 

සප් පායසම් පජඤ් ඤ , ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤන් ති 
චතුබ් බිධ  සම් පජඤ ්ඤ . තත් ථ අභික් කමනචිත් ඛත උප් පන් ඛන චිත් තවඛසඛනව 

අගන් ත් වා – ‘‘කින් නු ඛම එත් ථ ගඛතන අත් ඛථො අත් ථි නත් ථී’’ති අත් ථානත් ථ  
පරිග් ගඛහත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හන  සාත් ථකසම් පජඤ ්ඤ . තත් ථ ච අත් ඛථොති 

ඛචතියදස ්සනඛබොධිසඞ් ඝඛථරඅසුභදස් සනාදිවඛසන ධම් මඛතො වුඩ් ඪි. ඛචතිය  

වා ඛබොධි  වා දිස ්වාපි හි බුද් ධාරම් මණ , සඞ් ඝදස ්සඛනන සඞ් ඝාරම් මණ , පීති  
උප් පාඛදත් වා තඛදව ෙයවයඛතො සම් මසන් ඛතො අරහත් ත  පාපුණාති. ඛථඛර 

දිස ්වා ඛතස  ඔවාඛද පතිට් ඨාය, අසුභ  දිස් වා තත් ථ පඨමජ් ඣාන  උප් පාඛදත් වා 
තඛදව ෙයවයඛතො සම් මසන් ඛතො අරහත් ත  පාපුණාති. තස් මා එඛතස  දස් සන  

සාත් ථකන් ති වුත් ත . ඛකචි පන ආමිසඛතොපි වුඩ් ඪි අත් ඛථොඛයව, ත  නිස් සාය 
බ්රහ් මචරියානුග් ගහාය පටිපන් නත් තාති වදන් ති. 

තස් මි  පන ගමඛන සප් පායාසප් පාය  පරිග් ගඛහත් වා සප් පායපරිග් ගණ් හන  

සප් පායසම් පජඤ් ඤ . ඛසයයථිද  – ඛචතියදස් සන  තාව සාත් ථක , සඛච පන 

ඛචතියස් ස මහාපූජාය දසද් වාදසඛයොජනන් තඛර පරිසා සන් නිපතන් ති, 
අත් තඛනො විභවානුරූපා ඉත් ථිඛයොපි පුරිසාපි අලඞ් කතපටියත් තා 
චිත් තකම් මරූපකානි විය සඤ් චරන් ති. තත්ර චස් ස ඉට් ඛඨ ආරම් මඛණ ඛලොඛභො 

ඛහොති, අනිට් ඛඨ පටිඛඝො, අසමඛපක් ෙඛන ඛමොඛහො උප් පජ් ජති, 

කායස සග් ගාපත් ති  වා ආපජ් ජති. ජීවිතබ්රහ් මචරියාන  වා අන් තරාඛයො ඛහොති, 
එව  ත  ඨාන  අසප් පාය  ඛහොති. වුත් තප් පකාරඅන් තරායාභාඛව සප් පාය . 
ඛබොධිදස් සඛනපි එඛසව නඛයො. සඞ් ඝදස් සනම් පි සාත් ථ . සඛච පන 
අන් ඛතොගාඛම මහාමණ් ඩප  කාඛරත් වා සබ් බරත් ති  ධම් මස ්සවන  
කඛරොන් ඛතසු මනුස් ඛසසු වුත් තප් පකාඛරඛනව ජනසන් නිපාඛතො ඛචව 

අන් තරාඛයො ච ඛහොති, එව  ත  ඨාන  අසප් පාය  ඛහොති. අන් තරායාභාඛව 
සප් පාය . මහාපරිසපරිවාරාන  ඛථරාන  දස් සඛනපි එඛසව නඛයො. 

අසුභදස් සනම් පි සාත් ථ , තදත් ථදීපනත් ථඤ ්ච ඉද  වත් ථු – එඛකො කිර 
දහරභික් ඛු සාමඛණර  ගඛහත් වා දන් තකට් ඨත් ථාය ගඛතො. සාමඛණඛරො මග් ගා 
ඔක් කමිත් වා පුරඛතො ගච් ෙන් ඛතො අසුභ  දිස් වා පඨමජ් ඣාන  නිබ් බත් ඛතත් වා 
තඛදව පාදක  කත් වා සඞ් ොඛර සම් මසන් ඛතො තීණි ඵලානි සච් ඡිකත් වා 
උපරිමග් ගත් ථාය කම් මට් ඨාන  පරිග් ගඛහත් වා අට් ඨාසි. දහඛරො ත  
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අපස් සන් ඛතො සාමඛණරාති පක් ඛකොසි. ඛසො ‘මයා පබ් බජිතදිවසඛතො පට් ඨාය 
භික් ඛුනා සද් ධි  ද් ඛව කථා නාම න කථිතපුබ් බා. අඤ ්ඤස ්මිම් පි දිවඛස උපරි 

විඛසස  නිබ් බත් ඛතස් සාමී’ති චින් ඛතත් වා කි , භන් ඛතති පටිවචනමදාසි. 

‘එහී’ති ච වුත් ඛත එකවචඛනඛනව ආගන් ත් වා, ‘භන් ඛත, ඉමිනා තාව 

මග් ඛගඛනව ගන් ත් වා මයා ඨිඛතොකාඛස මුහුත් ත  පුරත් ථාභිමුඛෙො ඨත් වා 
ඔඛලොඛකථා’ති ආහ. ඛසො තථා කත් වා ඛතන පත් තවිඛසසඛමව පාපුණි. එව  
එක  අසුභ  ද් වින් න  ජනාන  අත් ථාය ජාත . එව  සාත් ථම් පි පඛනත  පුරිසස් ස 

මාතුගාමාසුභ  අසප් පාය , මාතුගාමස් ස ච පුරිසාසුභ  අසප් පාය , සභාගඛමව 
සප් පායන් ති එව  සප් පායපරිග් ගණ් හන  සප් පායසම් පජඤ ්ඤ  නාම. 

එව  පරිග් ගහිතසාත් ථකසප් පායස ්ස පන අට් ඨති සාය කම් මට් ඨාඛනසු 

අත් තඛනො චිත් තරුචිය  කම් මට් ඨානසඞ් ොත  ඛගොචර  උග් ගඛහත් වා 
භික් ොචාරඛගොචඛර ත  ගඛහත් වාව ගමන  ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  නාම. 
තස් සාවිභාවනත් ථ  ඉද  චතුක් ක  ඛවදිතබ් බ  – 

ඉඛධකච් ඛචො භික් ඛු හරති, න පච් චාහරති; එකච් ඛචො පච් චාහරති, න හරති; 

එකච් ඛචො පන ඛනව හරති, න පච් චාහරති; එකච් ඛචො හරති ච, පච් චාහරති චාති. 
තත් ථ ඛයො භික් ඛු දිවස  චඞ් කඛමන නිසජ් ජාය ච ආවරණීඛයහි ධම් ඛමහි චිත් ත  

පරිඛසොඛධත් වා තථා රත් තියා පඨමයාඛම, මජ් ඣිමයාඛම ඛසයය  කප් ඛපත් වා 
පච් ඡිමයාඛමපි නිසජ් ජචඞ් කඛමහි වීතිනාඛමත් වා පඛගව 

ඛචතියඞ් ගණඛබොධියඞ් ගණවත් ත  කත් වා ඛබොධිරුක් ඛෙ උදක  ආසිඤ් චිත් වා, 
පානීය  පරිඛභොජනීය  පච් චපට් ඨඛපත් වා ආචරියුපජ් ඣායවත් තාදීනි සබ් බානි 
ෙන් ධකවත් තානි සමාදාය වත් තති. ඛසො සරීරපරිකම් ම  කත් වා ඛසනාසන  
පවිසිත් වා ද් ඛව තඛයො පල් ලඞ් ඛක උසුම  ගාහාඛපන් ඛතො කම් මට් ඨාන  
අනුයුඤ් ජිත් වා භික් ොචාරඛවලාය  උට් ඨහිත් වා කම් මට් ඨානසීඛසඛනව 
පත් තචීවරමාදාය ඛසනාසනඛතො නික් ෙමිත් වා කම් මට් ඨාන  

මනසිකඛරොන් ඛතොව ඛචතියඞ් ගණ  ගන් ත් වා, සඛච බුද් ධානුස් සතිකම් මට් ඨාන  

ඛහොති, ත  අවිස් සජ් ඛජත් වාව ඛචතියඞ් ගණ  පවිසති. අඤ ්ඤ  ඛච කම් මට් ඨාන  

ඛහොති, ඛසොපානමූඛල ඨත් වා හත් ඛථන ගහිතභණ් ඩ  විය ත  ඨඛපත් වා 

බුද් ධාරම් මණ  පීති  ගඛහත් වා ඛචතියඞ් ගණ  ආරුය් හ, මහන් ත  ඛචතිය  ඛච, 

තික් ෙත් තු  පදක් ඛිණ  කත් වා චතූසු ඨාඛනසු වන් දිතබ් බ . ඛුද් දක  ඛචතිය  ඛච, 
තඛථව පදක් ඛිණ  කත් වා අට් ඨසු ඨාඛනසු වන් දිතබ් බ . ඛචතිය  වන් දිත් වා 
ඛබොධියඞ් ගණ  පත් ඛතනාපි බුද් ධස ්ස භගවඛතො සම් මුො විය නිපච් චාකාර  
දස් ඛසත් වා ඛබොධි වන් දිතබ් බා. ඛසො එව  ඛචතියඤ් ච ඛබොධිඤ් ච වන් දිත් වා 
පටිසාමිතට් ඨාන  ගන් ත් වා පටිසාමිතභණ් ඩක  හත් ඛථන ගණ් හන් ඛතො විය 
නික් ඛිත් තකම් මට් ඨාන  ගඛහත් වා ගාමසමීඛප කම් මට් ඨානසීඛසඛනව චීවර  
පාරුපිත් වා ගාම  පිණ් ඩාය පවිසති. අථ න  මනුස් සා දිස ්වා අඛයයො ඛනො 
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පටුන 

ආගඛතොති පච් චග් ගන් ත් වා පත් ත  ගඛහත් වා ආසනසාලාය වා ඛගඛහ වා 

නිසීදාඛපත් වා යාගු  දත් වා යාව භත් ත  න නිට් ඨාති, තාව පාඛද ඛධොවිත් වා 

ඛතඛලන මක් ඛෙත් වා පුරඛතො ඛත නිසීදිත් වා පඤ් හ  වා පුච් ෙන් ති, ධම් ම  වා 

ඛසොතුකාමා ඛහොන් ති. සඛචපි න කථාඛපන් ති, ජනසඞ් ගහත් ථ  ධම් මකථා නාම 
කාතබ් බා ඛයවාති අට් ඨකථාචරියා වදන් ති. ධම් මකථා හි කම් මට් ඨානවිනිමුත් තා 

නාම නත් ථි, තස් මා කම් මට් ඨානසීඛසඛනව ධම් මකථ  කඛථත් වා 
කම් මට් ඨානසීඛසඛනව ආහාර  පරිභුඤ් ජිත් වා අනුඛමොදන  කත් වා 
නිවත් තියමාඛනහිපි මනුස් ඛසහි අනුගඛතොව ගාමඛතො නික් ෙමිත් වා තත් ථ ඛත 
නිවත් ඛතත් වා මග් ග  පටිපජ් ජති. 

අථ න  පුඛරතර  නික් ෙමිත් වා බහිගාඛම කතභත් තකිච් චා 
සාමඛණරදහරභික් ඛූ දිස් වා පච් චග් ගන් ත් වා පත් තචීවරමස් ස ගණ් හන් ති. 
ඛපොරාණකභික් ඛූ කිර අම් හාක  උපජ් ඣාඛයො ආචරිඛයොති න මුෙ  

ඔඛලොඛකත් වා වත් ත  කඛරොන් ති, සම් පත් තපරිච් ඛෙඛදඛනව කඛරොන් ති. ඛත 

ත  පුච් ෙන් ති – ‘‘භන් ඛත, එඛත මනුස් සා තුම් හාක  කි  ඛහොන් ති, 

මාතිපක් ෙඛතො සම් බන් ධා පිතිපක් ෙඛතො’’ති? කි  දිස ්වා පුච් ෙථාති? තුම් ඛහසු 

එඛතස  ඛපම  බහුමානන් ති. ආවුඛසො, ය  මාතාපිතූහිපි දුක් කර , ත  එඛත 

අම් හාක  කඛරොන් ති, පත් තචීවරම් පි ඛනො එඛතස  සන් තකඛමව, එඛතස  

ආනුභාඛවන ඛනව භඛය භය , න ොතඛක ොතක  ජානාම. ඊදිසා නාම 
අම් හාක  උපකාරිඛනො නත් ථීති ඛතස  ගුඛණ කඛථන් ඛතො ගච් ෙති. අය  වුච් චති 

හරතිනපච්චාහරතීති. 

යස් ස පන පඛගව වුත් තප් පකාර  වත් තපටිපත් ති  කඛරොන් තස් ස 

කම් මජඛතඛජොධාතු පජ් ජලති, අනුපාදින් නක  මුඤ් චිත් වා උපාදින් නක  

ගණ් හාති, සරීරඛතො ඛසදා මුඤ් චන් ති, කම් මට් ඨාන  වීථි  නාඛරොහති, ඛසො 
පඛගව පත් තචීවරමාදාය ඛවගසා ඛචතිය  වන් දිත් වා ඛගොරූපාන  
නික් ෙමනඛවලායඛමව ගාම  යාගුභික් ොය පවිසිත් වා යාගු  ලභිත් වා 

ආසනසාල  ගන් ත් වා පිවති, අථස ්ස ද් වත් තික් ෙත් තු  
අජ් ඛඣොහරණමත් ඛතඛනව කම් මජඛතඛජොධාතු උපාදින් නක  මුඤ් චිත් වා 

අනුපාදින් නක  ගණ් හාති, ඝටසඛතන න් හාඛතො විය ඛතඛජොධාතු 
පරිළාහනිබ් බාන  පත් වා කම් මට් ඨානසීඛසන යාගු  පරිභුඤ් ජිත් වා පත් තඤ් ච 
මුෙඤ් ච ඛධොවිත් වා අන් තරාභත් ඛත කම් මට් ඨාන  මනසිකත් වා 
අවඛසසට් ඨාඛන පිණ් ඩාය චරිත් වා කම් මට් ඨානසීඛසන ආහාරඤ් ච 
පරිභුඤ් ජිත් වා තඛතො පට් ඨාය ඛපොඞ් ොනුඛපොඞ් ෙ  උපට් ඨහමාන  කම් මට් ඨාන  

ගඛහත් වා ආගච් ෙති, අය  වුච් චති පච්චාහරති නහරතීති. එදිසා ච භික් ඛූ යාගු  
පිවිත් වා විපස් සන  ආරභිත් වා බුද් ධසාසඛන අරහත් තප් පත් තා නාම ගණනපථ  
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පටුන 

වීතිවත් තා. සීහළදීඛපඛයව ඛතසු ඛතසු ගාඛමසු ආසනසාලාය  වා න ත  

ආසනමත් ථි, යත් ථ යාගු  පිවිත් වා අරහත් තප් පත් තා භික් ඛූ නත් ථීති. 

ඛයො පන පමාදවිහාරී ඛහොති, නික් ඛිත් තධුඛරො සබ් බවත් තානි භින් දිත් වා 
පඤ ්චවිධඛචඛතොඛීලවිනිබන් ධචිත් ඛතො විහරන් ඛතො – ‘‘කම් මට් ඨාන  නාම 
අත් ථී’’ති සඤ් ඤම් පි අකත් වා ගාම  පිණ් ඩාය පවිසිත් වා අනනුඛලොමිඛකන 

ගිහිස සග් ඛගන ස සට් ඛඨො චරිත් වා ච භුඤ් ජිත් වා ච තුච් ඛෙො නික් ෙමති, අය  

වුච් චති යනවහරතිනපච්චාහරතීති. 

ඛයො පනාය  – ‘‘හරති ච පච් චාහරති චා’’ති වුත් ඛතො, ඛසො 
ගතපච් චාගතවත් තවඛසඛනව ඛවදිතබ් ඛබො. අත් තකාමා හි කුලපුත් තා සාසඛන 
පබ් බජිත් වා දසපි වීසම් පි ති සම් පි චත් තාලීසම් පි පඤ් ඤාසම් පි සතම් පි එකඛතො 

වසන් තා කතිකවත් ත  කත් වා විහරන් ති, ‘‘ආවුඛසො, තුම් ඛහ න ඉණට් ටා, න 

භයට් ටා, න ජීවිකාපකතා පබ් බජිතා, දුක් ො මුච් චිතුකාමා පඛනත් ථ පබ් බජිතා, 

තස් මා ගමඛන උප් පන් නකිඛලස  ගමඛනඛයව නිග් ගණ් හථ, තථා ඨාඛන, 

නිසජ් ජාය, සයඛන උප් පන් නකිඛලස  සයඛනව නිග් ගණ් හථා’’ති. 

ඛත එව  කතිකවත් ත  කත් වා භික් ොචාර  ගච් ෙන් තා 

අඩ් ඪඋසභඋසභඅඩ් ඪගාවුතගාවුතන් තඛරසු පාසාණා ඛහොන් ති, තාය සඤ් ඤාය 
කම් මට් ඨාන  මනසිකඛරොන් තාව ගච් ෙන් ති. සඛච කස් සචි ගමඛන කිඛලඛසො 

උප් පජ් ජති, තත් ඛථව න  නිග් ගණ් හාති. තථා අසක් ඛකොන් ඛතො තිට් ඨති, අථස ්ස 
පච් ෙඛතො ආගච් ෙන් ඛතොපි තිට් ඨති. ඛසො ‘‘අය  භික් ඛු තුය් හ  උප් පන් නවිතක් ක  

ජානාති, අනනුච් ෙවික  ඛත එත’’න් ති අත් තාන  පටිඛචොඛදත් වා විපස් සන  

වඩ් ඛඪත් වා තත් ඛථව අරියභූමි  ඔක් කමති; තථා අසක් ඛකොන් ඛතො නිසීදති. 
අථස් ස පච් ෙඛතො ආගච් ෙන් ඛතොපි නිසීදතීති ඛසොඛයව නඛයො. අරියභූමි  
ඔක් කමිතු  අසක් ඛකොන් ඛතොපි ත  කිඛලස  වික් ෙම් ඛභත් වා කම් මට් ඨාන  

මනසිකඛරොන් ඛතොව ගච් ෙති, න කම් මට් ඨානවිප් පයුත් ඛතන චිත් ඛතන පාද  

උද් ධරති, උද් ධරති ඛච, පටිනිවත් තිත් වා පුරිමපඛදස ඛයව එති. ආලින් දකවාසී 

මහාඵුස්සයදවත්යථයරො විය. 

ඛසො කිර එකූනවීසතිවස් සානි ගතපච් චාගතවත් ත  පූඛරන් ඛතො එව විහාසි, 
මනුස් සාපි අද් දස සු අන් තරාමග් ඛග කසන් තා ච වපන් තා ච මද් දන් තා ච 
කම් මානි ච කඛරොන් තා ඛථර  තථාගච් ෙන් ත  දිස් වා – ‘‘අය  ඛථඛරො පුනප් පුන  

නිවත් තිත් වා ගච් ෙති, කින් නු ඛෙො මග් ගමූළ් ඛහො, උදාහු කිඤ් චි පමුට් ඛඨො’’ති 
සමුල් ලපන් ති. ඛසො ත  අනාදියිත් වා කම් මට් ඨානයුත් තචිත් ඛතඛනව 

සමණධම් ම  කඛරොන් ඛතො වීසතිවස් සබ් භන් තඛර අරහත් ත  පාපුණි, 
අරහත් තප් පත් තදිවඛස චස් ස චඞ් කමනඛකොටිය  අධිවත් ථා ඛදවතා අඞ් ගුලීහි 
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දීප  උජ් ජාඛලත් වා අට් ඨාසි. චත් තාඛරොපි මහාරාජාඛනො සක් ඛකො ච 
ඛදවානමින් ඛදො බ්රහ් මා ච සහම් පති උපට් ඨාන  අගම සු. තඤ් ච ඔභාස  දිස් වා 
වනවාසී මහාතිස් සත් ඛථඛරො ත  දුතියදිවඛස පුච් ඡි – ‘‘රත් තිභාඛග ආයස් මඛතො 

සන් තිඛක ඔභාඛසො අඛහොසි, කි  ඛසො ඔභාඛසො’’ති? ඛථඛරො වික් ඛෙප  

කඛරොන් ඛතො ඔභාඛසො නාම දීඛපොභාඛසොපි ඛහොති, මණිඔභාඛසොපීති 
එවමාදිමාහ. තඛතො ‘පටිච් ොඛදථ තුම් ඛහ’ති නිබද් ඛධො ‘ආමා’ති පටිජානිත් වා 

ආඛරොඛචසි. කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානාගත්යථයරො විය ච. 

ඛසොපි කිර ගතපච් චාගතවත් ත  පූඛරන් ඛතො – පඨම  තාව භගවඛතො 
මහාපධාන  පූඛජස ්සාමීති සත් තවස් සානි ඨානචඞ් කමඛමව අධිට් ඨාසි. පුන 
ඛසොළසවස් සානි ගතපච් චාගතවත් ත  පූඛරත් වා අරහත් ත  පාපුණි. ඛසො 

කම් මට් ඨානයුත් ඛතඛනව චිත් ඛතන පාද  උද් ධරන් ඛතො, වියුත් ඛතන උද් ධඛට 
පටිනිවත් ඛතන් ඛතො ගාමසමීප  ගන් ත් වා ‘‘ගාවී නු පබ් බජිඛතො නූ’’ති 
ආසඞ් කනීයපඛදඛස ඨත් වා චීවර  පාරුපිත් වා කච් ෙකන් තරඛතො උදඛකන 

පත් ත  ඛධොවිත් වා උදකගණ් ඩූස  කඛරොති. කි  කාරණා? මා ඛම භික් ෙ  දාතු  වා 
වන් දිතු  වා ආගඛත මනුස් ඛස ‘දීඝායුකා ඛහොථා’ති වචනමත් ඛතනාපි 

කම් මට් ඨානවික් ඛෙඛපො අඛහොසීති. ‘‘අජ් ජ, භන් ඛත, කතිමී’’ති දිවස  වා 
භික් ඛුගණන  වා පඤ් හ  වා පුච් ඡිඛතො පන උදක  ගිලිත් වා ආඛරොඛචති. සඛච 

දිවසාදීනි පුච් ෙකා න ඛහොන් ති, නික් ෙමනඛවලාය ගාමද් වාඛර නිට් ඨුභිත් වාව 
යාති. 

කලම් බතිත් ථවිහාඛර වස් සූපගතා පේොසභික්ඛූ විය ච. ඛත කිර 

ආසළ ්හිපුණ් ණමාය  කතිකවත් ත  අක සු – ‘‘අරහත් ත  අප් පත් වා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤ  නාලපිස් සාමා’’ති, ගාමඤ් ච පිණ් ඩාය පවිසන් තා උදකගණ් ඩූස  
කත් වා පවිසි සු. දිවසාදීසු පුච් ඡිඛතසු වුත් තනඛයඛනව පටිපජ් ජි සු. තත් ථ 

මනුස් සා නිට් ඨුභන  දිස ්වා ජානි සු – ‘‘අජ් ඛජඛකො ආගඛතො, අජ් ජ ද් ඛව’’ති. 

එවඤ් ච චින් ඛතසු  – ‘‘කින් නු ඛෙො එඛත අම් ඛහහිඛයව සද් ධි  න සල් ලපන් ති, 

උදාහු අඤ් ඤමඤ් ඤම් පි. සඛච අඤ් ඤමඤ් ඤම් පි න සල් ලපන් ති, අද් ධා 

විවාදජාතා භවිස් සන් ති. එථ ඛන අඤ් ඤමඤ් ඤ  ෙමාඛපස් සාමා’’ති, සබ් ඛබ 
විහාර  ගන් ත් වා පඤ් ඤාසාය භික් ඛූසු ද් ඛවපි භික් ඛූ එඛකොකාඛස නාද් දස සු. 

තඛතො ඛයො ඛතසු චක් ඛුමා පුරිඛසො, ඛසො ආහ – ‘‘න ඛභො කලහකාරකාන  

වසඛනොකාඛසො ඊදිඛසො ඛහොති, සුසම් මට් ඨ  ඛචතියඞ් ගණඛබොධියඞ් ගණ , 

සුනික් ඛිත් තා සම් මජ් ජනිඛයො, සූපට් ඨපිත  පානීය  පරිඛභොජනීය’’න් ති, ඛත 
තඛතොව නිවත් තා. ඛතපි භික් ඛූ අන් ඛතො ඛතමාඛසඛයව අරහත් ත  පත් වා 
මහාපවාරණාය විසුද් ධිපවාරණ  පවාඛරසු . 
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එව  කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානාගත් ඛථඛරො විය, කලම් බතිත් ථවිහාඛර 
වස් සූපගතභික් ඛූ විය ච කම් මට් ඨානයුත් ඛතඛනව චිත් ඛතන පාද  උද් ධරන් ඛතො 

ගාමසමීප  ගන් ත් වා උදකගණ් ඩූස  කත් වා වීථිඛයො සල් ලක් ඛෙත් වා, යත් ථ 

සුරාඛසොණ් ඩධුත් තාදඛයො කලහකාරකා චණ් ඩහත් ථිඅස් සාදඛයො වා නත් ථි, ත  
වීථි  පටිපජ් ජති. තත් ථ ච පිණ් ඩාය චරමාඛනො න තුරිතතුරිඛතො විය ජඛවන 
ගච් ෙති. න හි ජඛවන පිණ් ඩපාතියධුතඞ් ග  නාම කිඤ් චි අත් ථි. 
විසමභූමිභාගප් පත් ත  පන උදකසකට  විය නිච් චඛලො හුත් වා ගච් ෙති. අනුඝර  
පවිට් ඛඨො ච දාතුකාම  වා අදාතුකාම  වා සල් ලක් ඛෙත් වා තදනුරූප  කාල  
ආගඛමන් ඛතො භික් ෙ  පටිලභිත් වා ආදාය අන් ඛතොගාඛම වා බහිගාඛම වා 
විහාරඛමව වා ආගන් ත් වා යථා ඵාසුඛක පතිරූඛප ඔකාඛස නිසීදිත් වා 
කම් මට් ඨාන  මනසිකඛරොන් ඛතො ආහාඛර පටිකූලසඤ් ඤ  උපට් ඨඛපත් වා 
අක් ෙබ් භඤ ්ජන – වණඛලපනපුත් තම සූපමවඛසන පච් චඛවක් ෙන් ඛතො 

අට් ඨඞ් ගසමන් නාගත  ආහාර  ආහාඛරති, ඛනව දවාය න මදාය න මණ් ඩනාය 
න විභූසනාය…ඛප.… භුත් තාවී ච උදකකිච් ච  කත් වා මුහුත් ත  භත් තකිලමථ  

පටිප් පස් සම් ඛභත් වා යථා පුඛරභත් ත , එව  පච් ොභත් ත  පුරිමයාම  

පච් ඡිමයාමඤ් ච කම් මට් ඨානඛමව මනසි කඛරොති, අය  වුච් චති හරති ච 

පච්චාහරතිචාති. 

ඉද  පන හරණපච් චාහරණසඞ් ොත  ගතපච් චාගතවත් ත  පූඛරන් ඛතො යදි 

උපනිස ්සයසම් පන් ඛනො ඛහොති, පඨමවඛය එව අරහත් ත  පාපුණාති. ඛනො ඛච 

පඨමවඛය පාපුණාති, අථ මජ් ඣිමවඛය; ඛනො ඛච මජ් ඣිමවඛය පාපුණාති, අථ 

මරණසමඛය; ඛනො ඛච මරණසමඛය පාපුණාති, අථ ඛදවපුත් ඛතො හුත් වා; ඛනො 

ඛච ඛදවපුත් ඛතො හුත් වා පාපුණාති, අනුප් පන් ඛන බුද් ඛධ නිබ් බත් ඛතො 

පච් ඛචකඛබොධි  සච් ඡිකඛරොති. ඛනො ඛච පච් ඛචකඛබොධි  සච් ඡිකඛරොති, අථ 

බුද් ධාන  සම් මුඛීභාඛව ඛිප් පාභිඤ් ඛඤො ඛහොති; ඛසයයථාපි ඛථඛරො බාහිඛයො 

දාරුචීරිඛයො මහාපඤ් ඛඤො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො සාරිපුත් ඛතො මහිද් ධිඛකො වා, 

ඛසයයථාපි ඛථඛරො මහාඛමොග් ගල් ලාඛනො ධුතවාඛදො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො 

මහාකස ්සඛපො දිබ් බචක් ඛුඛකො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො අනුරුද් ඛධො විනයධඛරො 

වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො උපාලි ධම් මකථිඛකො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො පුණ් ඛණො 

මන් තාණිපුත් ඛතො ආරඤ් ඤිඛකො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො ඛරවඛතො බහුස් සුඛතො 

වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො ආනන් ඛදො භික් ොකාඛමො වා, ඛසයයථාපි ඛථඛරො 

රාහුඛලො බුද් ධපුත් ඛතොති. ඉති ඉමස් මි  චතුක් ඛක ය් වාය  හරති ච පච් චාහරති ච, 
තස් ස ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  සිොපත් ත  ඛහොති. 

අභික් කමාදීසු පන අසම් මුය් හන  අසම්යමොහසම්පජේෙං, ත  එව  
ඛවදිතබ් බ  – ඉධ භික් ඛු අභික් කමන් ඛතො වා පටික් කමන් ඛතො වා යථා 
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පටුන 

අන් ධබාලපුථුජ් ජනා අභික් කමාදීසු – ‘‘අත් තා අභික් කමති, අත් තනා 

අභික් කඛමො නිබ් බත් තිඛතො’’ති වා, ‘‘අහ  අභික් කමාමි, මයා අභික් කඛමො 

නිබ් බත් තිඛතො’’ති වා සම් මුය් හන් ති, තථා අසම් මුය් හන් ඛතො ‘‘අභික් කමාමී’’ති 
චිත් ඛත උප් පජ් ජමාඛන ඛතඛනව චිත් ඛතන සද් ධි  චිත් තසමුට් ඨානා වාඛයොධාතු 
විඤ ්ඤත් ති  ජනයමානා උප් පජ් ජති. ඉති චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාරවඛසන 
අය  කායසම් මඛතො අට් ඨිසඞ් ඝාඛතො අභික් කමති. තස් ඛසව  අභික් කමඛතො 
එඛකකපාදුද් ධරඛණ පථවීධාතු ආඛපොධාතූති ද් ඛව ධාතුඛයො ඔමත් තා ඛහොන් ති 

මන් දා, ඉතරා ද් ඛව අධිමත් තා ඛහොන් ති බලවතිඛයො; තථා 
අතිහරණවීතිහරඛණසු. ඛවොස් සජ් ජඛන ඛතඛජොධාතු වාඛයොධාතූති ද් ඛව 

ධාතුඛයො ඔමත් තා ඛහොන් ති මන් දා, ඉතරා ද් ඛව අධිමත් තා බලවතිඛයො, තථා 
සන් නික් ඛෙපනසන් නිරුජ් ඣඛනසු. තත් ථ උද් ධරඛණ පවත් තා රූපාරූපධම් මා 

අතිහරණ  න පාපුණන් ති, තථා අතිහරඛණ පවත් තා වීතිහරණ , වීතිහරඛණ 

පවත් තා ඛවොස් සජ් ජන , ඛවොස් සජ් ජඛන පවත් තා සන් නික් ඛෙපන , 
සන් නික් ඛෙපඛන පවත් තා සන් නිරුජ් ඣන  න පාපුණන් ති. තත් ථ තත් ඛථව 
පබ් බ  පබ් බ  සන් ධි සන් ධි ඔධි ඔධි හුත් වා තත් තකපාඛල පක් ඛිත් තතිලානි විය 

පටපටායන් තා භිජ් ජන් ති. තත් ථ ඛකො එඛකො අභික් කමති, කස ්ස වා එකස් ස 

අභික් කමන ? පරමත් ථඛතො හි ධාතූන ඛයව ගමන , ධාතූන  ඨාන , ධාතූන  

නිසජ් ජන , ධාතූන  සයන . තස් මි  තස් මි  ඛකොට් ඨාඛස සද් ධි  රූඛපන. 

අඤ ්ඤ  උප් පජ් ජඛත චිත් ත , අඤ ්ඤ  චිත් ත  නිරුජ් ඣති; 

අවීචිමනුසම් බන් ඛධො, නදීඛසොඛතොව වත් තතීති. 

එව  අභික් කමාදීසු අසම් මුය් හන  අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  නාමාති. 

නිට් ඨිඛතො අභික් කන් ඛත පටික් කන් ඛත සම් පජානකාරී ඛහොතීති පදස් ස 
අත් ඛථො. 

ආයලොකියත වියලොකියතති එත් ථ පන ආයලොකිතං නාම පුරඛතො 

ඛපක් ෙණ . වියලොකිතං නාම අනුදිසාඛපක් ෙණ . අඤ් ඤානිපි ඛහට් ඨා උපරි 
පච් ෙඛතො ඛපක් ෙණවඛසන ඔඛලොකිතඋල් ඛලොකිතාපඛලොකිතානි නාම 

ඛහොන් ති, තානි ඉධ න ගහිතානි. සාරුප් පවඛසන පන ඉමාඛනව ද් ඛව ගහිතානි, 
ඉමිනා වා මුඛෙන සබ් බානිපි තානි ගහිතාඛනවාති. 

තත් ථ ‘‘ආඛලොඛකස් සාමී’’ති චිත් ඛත උප් පන් ඛන චිත් තවඛසඛනව 

අඛනොඛලොඛකත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හන  සාත් ථකසම් පජඤ් ඤ , ත  
ආයස ්මන් ත  නන් ද  කායසක් ඛි  කත් වා ඛවදිතබ් බ . වුත් තඤ් ඛහත  භගවතා – 

‘‘සඛච, භික් ෙඛව, නන් දස් ස පුරත් ථිමා දිසා ආඛලොඛකතබ් බා ඛහොති, සබ් බ  
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ඛචතසා සමන් නාහරිත් වා නන් ඛදො පුරත් ථිම  දිස  ආඛලොඛකති – ‘එව  ඛම 
පුරත් ථිම  දිස  ආඛලොකයඛතො න අභිජ් ඣාඛදොමනස් සා පාපකා අකුසලා ධම් මා 

අන් වාස ්සවිස් සන් තී’ති. ඉතිහ තත් ථ සම් පජාඛනො ඛහොති (අ. නි. 8.9). සඛච, 

භික් ෙඛව, නන් දස් ස පච් ඡිමා දිසා…ඛප.… උත් තරා දිසා…ඛප.… දක් ඛිණා 
දිසා…ඛප.… උද් ධ …ඛප.… අඛධො…ඛප.… අනුදිසා අනුවිඛලොඛකතබ් බා 

ඛහොති, සබ් බ  ඛචතසා සමන් නාහරිත් වා නන් ඛදො අනුදිස  අනුවිඛලොඛකති – 

‘එව  ඛම අනුදිස  අනුවිඛලොකයඛතො න අභිජ් ඣාඛදොමනස් සා පාපකා අකුසලා 
ධම් මා අන් වාස ්සවිස් සන් තී’ති. ඉතිහ තත් ථ සම් පජාඛනො ඛහොතී’’ති. 

අපි ච ඉධාපි පුබ් ඛබ වුත් තඛචතියදස් සනාදිවඛසඛනව සාත් ථකතා ච 

සප් පායතා ච ඛවදිතබ් බා, කම් මට් ඨානස ්ස පන අවිජහනඛමව 
ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ . තස් මා එත් ථ ෙන් ධධාතුආයතනකම් මට් ඨානිඛකහි 

අත් තඛනො කම් මට් ඨානවඛසඛනව, කසිණාදිකම් මට් ඨානිඛකහි වා පන 
කම් මට් ඨානසීඛසඛනව ආඛලොකන  විඛලොකන  කාතබ් බ . අබ් භන් තඛර අත් තා 

නාම ආඛලොඛකතා වා විඛලොඛකතා වා නත් ථි, ‘ආඛලොඛකස් සාමී’ති පන 
චිත් ඛත උප් පජ් ජමාඛන ඛතඛනව චිත් ඛතන සද් ධි  චිත් තසමුට් ඨානා වාඛයොධාතු 

විඤ ්ඤත් ති  ජනයමානා උප් පජ් ජති. ඉති චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාරවඛසන 

ඛහට් ඨිම  අක් ඛිදල  අඛධො සීදති, උපරිම  උද් ධ  ලඞ් ඛඝති. ඛකොචි යන් තඛකන 
විවරන් ඛතො නාම නත් ථි. තඛතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණ  දස් සනකිච් ච  සාඛධන් ත  
උප් පජ් ජතීති එව  පජානන  පඛනත් ථ අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  නාම. අපි ච 
මූලපරිඤ් ඤා ආගන් තුකතාව කාලිකභාවවඛසන ඛපත් ථ 
අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . මූලපරිඤ් ඤාවඛසන තාව – 

භවඞ් ගාවජ් ජනඤ් ඛචව, දස් සන  සම් පටිච් ෙන ; 

සන් තීරණ  ඛවොට් ඨබ් බන , ජවන  භවති සත් තම . 

තත් ථ භවඞ් ග  උපපත් තිභවස් ස අඞ් ගකිච් ච  සාධයමාන  පවත් තති, ත  

ආවට් ඛටත් වා කිරියමඛනොධාතු ආවජ් ජනකිච් ච  සාධයමානා, ත නිඛරොධා 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ  දස් සනකිච් ච  සාධයමාන , ත නිඛරොධා විපාකමඛනොධාතු 

සම් පටිච් ෙනකිච් ච  සාධයමානා, ත නිඛරොධා විපාකමඛනොවිඤ් ඤාණධාතු 

සන් තීරණකිච් ච  සාධයමානා, ත නිඛරොධා කිරියමඛනොවිඤ් ඤාණධාතු 

ඛවොට් ඨබ් බනකිච් ච  සාධයමානා, ත නිඛරොධා සත් තක් ෙත් තු  ජවන  ජවති. 

තත් ථ පඨමජවඛනපි – ‘‘අය  ඉත් ථී, අය  පුරිඛසො’’ති 
රජ් ජනදුස් සනමුය් හනවඛසන ආඛලොකිතවිඛලොකිත  නාම න ඛහොති. 
දුතියජවඛනපි…ඛප.… සත් තමජවඛනපි. එඛතසු පන යුද් ධමණ් ඩඛල ඛයොඛධසු 

විය ඛහට් ඨුපරියවඛසන භිජ් ජිත් වා පතිඛතසු – ‘‘අය  ඉත් ථී, අය  පුරිඛසො’’ති 
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රජ් ජනාදිවඛසන ආඛලොකිතවිඛලොකිත  ඛහොති. එව  තාඛවත් ථ 
මූලපරිඤ් ඤාවඛසන අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

චක් ඛුද් වාඛර පන රූඛප ආපාථමාගඛත භවඞ් ගචලනඛතො උද් ධ  
සකකිච් චනිප් ඵාදනවඛසන ආවජ් ජනාදීසු උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ඛධසු අවසාඛන 

ජවන  උප් පජ් ජති, ත  පුබ් ඛබ උප් පන් නාන  ආවජ් ජනාදීන  ඛගහභූඛත 
චක් ඛුද් වාඛර ආගන් තුකපුරිඛසො විය ඛහොති. තස් ස යථා පරඛගඛහ කිඤ් චි 
යාචිතු  පවිට් ඨස් ස ආගන් තුකපුරිසස ්ස ඛගහස් සාමිඛකසු තුණ් හීමාසිඛනසු 

ආණාකරණ  න යුත් ත , එව  ආවජ් ජනාදීන  ඛගහභූඛත චක් ඛුද් වාඛර 
ආවජ් ජනාදීසුපි අරජ් ජන් ඛතසු අදුස් සන් ඛතසු අමුය් හන් ඛතසු ච 
රජ් ජනදුස් සනමුය් හන  අයුත් තන් ති එව  ආගන් තුකභාවවඛසන 
අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

යානි පඛනතානි චක් ඛුද් වාඛර ඛවොට් ඨබ් බනපරිඛයොසානානි චිත් තානි 

උප් පජ් ජන් ති, තානි සද් ධි  සම් පයුත් තධම් ඛමහි තත් ථ තත් ඛථව භිජ් ජන් ති, 

අඤ ්ඤමඤ් ඤ  න පස් සන් තීති, ඉත් තරානි තාවකාලිකානි ඛහොන් ති. තත් ථ යථා 
එකස ්මි  ඝඛර සබ් ඛබසු මානුසඛකසු මඛතසු අවඛසසස් ස එකස ්ස 
තඞ් ෙණඤ් ඛඤව මරණධම් මස ්ස න යුත් තා නච් චගීතාදීසු අභිරති නාම. එවඛමව 
එකද් වාඛර සසම් පයුත් ඛතසු ආවජ් ජනාදීසු තත් ථ තත් ඛථව මඛතසු අවඛසසස් ස 
තඞ් ෙඛණඛයව මරණධම් මස් ස ජවනස් සාපි රජ් ජනදුස් සනමුය් හනවඛසන 
අභිරති නාම න යුත් තාති. එව  තාවකාලිකභාවවඛසන අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  
ඛවදිතබ් බ . 

අපි ච ෙන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චඛවක් ෙණවඛසන ඛපත  ඛවදිතබ් බ . 

එත් ථ හි චක් ඛු ඛචව රූපා ච රූපක් ෙන් ඛධො, දස් සන  විඤ් ඤාණක් ෙන් ඛධො, 

ත සම් පයුත් තා ඛවදනා ඛවදනාක් ෙන් ඛධො, සඤ ්ඤා සඤ් ඤාක් ෙන් ඛධො, 
ඵස් සාදිකා සඞ් ොරක් ෙන් ඛධො. එවඛමඛතස  පඤ් චන් න  ෙන් ධාන  සමවාඛය 

ආඛලොකනවිඛලොකන  පඤ ්ඤායති. තත් ථ ඛකො එඛකො ආඛලොඛකති, ඛකො 

විඛලොඛකති? 

තථා චක් ඛු චක් ොයතන , රූප  රූපායතන , දස් සන  මනායතන , 
ඛවදනාදඛයො සම් පයුත් තධම් මා ධම් මායතන . එවඛමඛතස  චතුන් න  
ආයතනාන  සමවාඛය ආඛලොකනවිඛලොකන  පඤ් ඤායති. තත් ථ ඛකො එඛකො 

ආඛලොඛකති, ඛකො විඛලොඛකති? 

තථා චක් ඛු චක් ඛුධාතු, රූප  රූපධාතු, දස් සන  චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු, 
ත සම් පයුත් තා ඛවදනාදඛයො ධම් මා ධම් මධාතු. එවඛමතාස  චතුන් න  ධාතූන  



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  සාමේෙඵලසුත්තවණ්ණනා 
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සමවාඛය ආඛලොකනවිඛලොකන  පඤ් ඤායති. තත් ථ ඛකො එඛකො ආඛලොඛකති, 

ඛකො විඛලොඛකති? 

තථා චක් ඛු නිස ්සයපච් චඛයො, රූපා ආරම් මණපච් චඛයො, ආවජ් ජන  

අනන් තරසමනන් තරූපනිස් සයනත් ථිවිගතපච් චඛයො, ආඛලොඛකො 

උපනිස ්සයපච් චඛයො, ඛවදනාදඛයො සහජාතපච් චඛයො. එවඛමඛතස  පච් චයාන  

සමවාඛය ආඛලොකනවිඛලොකන  පඤ් ඤායති. තත් ථ ඛකො එඛකො ආඛලොඛකති, 

ඛකො විඛලොඛකතීති? එවඛමත් ථ 
ෙන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චඛවක් ෙණවඛසනපි අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  
ඛවදිතබ් බ . 

සමිේජියත පසාරියතති පබ් බාන  සමිඤ් ජනපසාරඛණ. තත් ථ 
චිත් තවඛසඛනව සමිඤ් ජනපසාරණ  අකත් වා හත් ථපාදාන  
සමිඤ් ජනපසාරණපච් චයා අත් ථානත් ථ  පරිග් ගණ් හිත් වා අත් ථපරිග් ගණ් හන  
සාත් ථකසම් පජඤ ්ඤ . තත් ථ හත් ථපාඛද අතිචිර  සමිඤ් ඛජත් වා වා පසාඛරත් වා 

වා ඨිතස ්ස ෙඛණ ෙඛණ ඛවදනා උප් පජ් ජති, චිත් ත  එකග් ගත  න ලභති, 

කම් මට් ඨාන  පරිපතති, විඛසස  නාධිගච් ෙති. කාඛල සමිඤ් ඛජන් තස ්ස කාඛල 

පසාඛරන් තස් ස පන තා ඛවදනා නුප් පජ් ජන් ති, චිත් ත  එකග් ග  ඛහොති, 

කම් මට් ඨාන  ඵාති  ගච් ෙති, විඛසසමධිගච් ෙතීති, එව  
අත් ථානත් ථපරිග් ගණ් හන  ඛවදිතබ් බ . 

අත් ඛථ පන සතිපි සප් පායාසප් පාය  පරිග් ගණ් හිත් වා සප් පායපරිග් ගණ් හන  
සප් පායසම් පජඤ් ඤ . තත්රාය  නඛයො – 

මහාඛචතියඞ් ගඛණ කිර දහරභික් ඛූ සජ් ඣාය  ගණ් හන් ති, ඛතස  
පිට් ඨිපස් ඛසසු දහරභික් ඛුනිඛයො ධම් ම  සුණන් ති. තඛත්රඛකො දහඛරො හත් ථ  
පසාඛරන් ඛතො කායස සග් ග  පත් වා ඛතඛනව කාරඛණන ගිහී ජාඛතො. අපඛරො 

භික් ඛු පාද  පසාඛරන් ඛතො අග් ගිම් හි පසාඛරසි, අට් ඨිමාහච් ච පාඛදො ඣායි. 

අපඛරො වම් මිඛක පසාඛරසි, ඛසො ආසීවිඛසන ඩට් ඛඨො. අපඛරො 

චීවරකුටිදණ් ඩඛක පසාඛරසි, ත  මණිසප් ඛපො ඩ සි. තස් මා එවරූඛප අසප් පාඛය 
අපසාඛරත් වා සප් පාඛය පසාඛරතබ් බ . ඉදඛමත් ථ සප් පායසම් පජඤ් ඤ . 

ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  පන මහාඛථරවත් ථුනා දීඛපතබ් බ  – මහායථයරො කිර 
දිවාඨාඛන නිසින් ඛනො අන් ඛතවාසිඛකහි සද් ධි  කථයමාඛනො සහසා හත් ථ  
සමිඤ් ඛජත් වා පුන යථාඨාඛන ඨඛපත් වා සණික  සමිඤ් ඛජසි. ත  

අන් ඛතවාසිකා පුච් ඡි සු – ‘‘කස ්මා, භන් ඛත, සහසා හත් ථ  සමිඤ් ජිත් වා පුන 

යථාඨාඛන ඨඛපත් වා සණික  සමිඤ් ජියිත් ථා’’ති? යඛතො පට් ඨායාහ , ආවුඛසො, 
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කම් මට් ඨාන  මනසිකාතු  ආරද් ඛධො, න ඛම කම් මට් ඨාන  මුඤ් චිත් වා හත් ඛථො 

සමිඤ් ජිතපුබ් ඛබො, ඉදානි පන ඛම තුම් ඛහහි සද් ධි  කථයමාඛනන කම් මට් ඨාන  
මුඤ ්චිත් වා සමිඤ් ජිඛතො. තස් මා පුන යථාඨාඛන ඨඛපත් වා සමිඤ් ඛජසින් ති. 

සාධු, භන් ඛත, භික් ඛුනා නාම එවරූඛපන භවිතබ් බන් ති. එවඛමත් ථාපි 
කම් මට් ඨානාවිජහනඛමව ඛගොචරසම් පජඤ් ඤන් ති ඛවදිතබ් බ . 

අබ් භන් තඛර අත් තා නාම ඛකොචි සමිඤ් ඛජන් ඛතො වා පසාඛරන් ඛතො වා 

නත් ථි, වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරන පන 
සුත් තාකඩ් ඪනවඛසන දාරුයන් තස ්ස හත් ථපාදලචලන  විය සමිඤ් ජනපසාරණ  
ඛහොතීති එව  පරිජානන  පඛනත් ථ අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤන් ති ඛවදිතබ් බ . 

සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණති එත් ථ සඞ් ඝාටිචීවරාන  
නිවාසනපාරුපනවඛසන පත් තස ්ස භික් ොපටිග් ගහණාදිවඛසන පරිඛභොඛගො 
ධාරණ  නාම. තත් ථ සඞ් ඝාටිචීවරධාරඛණ තාව නිවාඛසත් වා වා පාරුපිත් වා වා 
පිණ් ඩාය චරඛතො ආමිසලාඛභො සීතස් ස පටිඝාතායාතිආදිනා නඛයන භගවතා 
වුත් තප් පකාඛරොඛයව ච අත් ඛථො අත් ඛථො නාම. තස් ස වඛසන 
සාත් ථකසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

උණ් හපකතිකස් ස පන දුබ් බලස ්ස ච චීවර  සුඛුම  සප් පාය , සීතාලුකස් ස 

ඝන  දුපට් ට . විපරීත  අසප් පාය . යස් ස කස ්සචි ජිණ් ණ  අසප් පායඛමව, 

අග් ගළාදිදාඛනන හිස් ස ත  පලිඛබොධකර  ඛහොති. තථා පට් ටුණ් ණදුකූලාදිඛභද  
ඛලොභනීයචීවර . තාදිසඤ් හි අරඤ් ඛඤ එකකස් ස නිවාසන් තරායකර  
ජීවිතන් තරායකරඤ් චාපි ඛහොති. නිප් පරියාඛයන පන ය  

නිමිත් තකම් මාදිමිච් ොජීවවඛසන උප් පන් න , යඤ ්චස් ස ඛසවමානස් ස අකුසලා 

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, ත  අසප් පාය . විපරීත  
සප් පාය . තස් ස වඛසඛනත් ථ සප් පායසම් පජඤ ්ඤ . 
කම් මට් ඨානාවිජහනවඛසඛනව ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

අබ් භන් තඛර අත් තා නාම ඛකොචි චීවර  පාරුඛපන් ඛතො නත් ථි, 

වුත් තප් පකාඛරන චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව පන චීවරපාරුපන  

ඛහොති. තත් ථ චීවරම් පි අඛචතන , කාඛයොපි අඛචතඛනො. චීවර  න ජානාති – 
‘‘මයා කාඛයො පාරුපිඛතො’’ති. කාඛයොපි න ජානාති – ‘‘අහ  චීවඛරන 
පාරුපිඛතො’’ති. ධාතුඛයොව ධාතුසමූහ  පටිච් ොඛදන් ති 

පටපිඛලොතිකායඛපොත් ථකරූපපටිච් ොදඛන විය. තස් මා ඛනව සුන් දර  චීවර  

ලභිත් වා ඛසොමනස් ස  කාතබ් බ , න අසුන් දර  ලභිත් වා ඛදොමනස් ස . 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  සාමේෙඵලසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

නාගවම් මිකඛචතියරුක් ොදීසු හි ඛකචි මාලාගන් ධධූමවත් ථාදීහි සක් කාර  

කඛරොන් ති, ඛකචි ගූථමුත් තකද් දමදණ් ඩසත් ථප් පහාරාදීහි අසක් කාර . න ඛතහි 
නාගවම් මිකරුක් ොදඛයො ඛසොමනස් ස  වා ඛදොමනස් ස  වා කඛරොන් ති. එවඛමව 

ඛනව සුන් දර  චීවර  ලභිත් වා ඛසොමනස් ස  කාතබ් බ , න අසුන් දර  ලභිත් වා 

ඛදොමනස ්සන් ති, එව  පවත් තපටිසඞ් ොනවඛසඛනත් ථ අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  
ඛවදිතබ් බ . 

පත් තධාරඛණපි පත් ත  සහසාව අග් ගඛහත් වා ඉම  ගඛහත් වා පිණ් ඩාය 

චරමාඛනො භික් ෙ  ලභිස් සාමීති, එව  පත් තග් ගහණපච් චයා පටිලභිතබ් බ  
අත් ථවඛසන සාත් ථකසම් පජඤ් ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

කිසදුබ් බලසරීරස් ස පන ගරුපත් ඛතො අසප් පාඛයො, යස් ස කස ්සචි 
චතුපඤ් චගණ් ඨිකාහඛතො දුබ් බිඛසොධනීඛයො අසප් පාඛයොව. දුද් ඛධොතපත් ඛතොපි 

න වට් ටති, ත  ඛධොවන් තස් ඛසව චස් ස පලිඛබොඛධො ඛහොති. මණිවණ් ණපත් ඛතො 

පන ඛලොභනීඛයො, චීවඛර වුත් තනඛයඛනව අසප් පාඛයො, නිමිත් තකම් මාදිවඛසන 

ලද් ඛධො පන යඤ් චස් ස ඛසවමානස් ස අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා 

ධම් මා පරිහායන් ති, අය  එකන් තඅසප් පාඛයොව. විපරීඛතො සප් පාඛයො. තස් ස 
වඛසඛනත් ථ සප් පායසම් පජඤ් ඤ . කම් මට් ඨානාවිජහනවඛසඛනව ච 
ඛගොචරසම් පජඤ් ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

අබ් භන් තඛර අත් තා නාම ඛකොචි පත් ත  ගණ් හන් ඛතො නත් ථි, 
වුත් තප් පකාඛරන චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාරවඛසඛනව පත් තග් ගහණ  නාම 

ඛහොති. තත් ථ පත් ඛතොපි අඛචතඛනො, හත් ථාපි අඛචතනා. පත් ඛතො න ජානාති – 
‘‘අහ  හත් ඛථහි ගහිඛතො’’ති. හත් ථාපි න ජානන් ති – ‘‘අම් ඛහහි පත් ඛතො 

ගහිඛතො’’ති. ධාතුඛයොව ධාතුසමූහ  ගණ් හන් ති, සණ් ඩාඛසන 
අග් ගිවණ් ණපත් තග් ගහඛණ වියාති. එව  පවත් තපටිසඞ් ොනවඛසඛනත් ථ 
අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

අපි ච යථා ඡින් නහත් ථපාඛද වණමුඛෙහි පග් ඝරිතපුබ් බඛලොහිතකිමිකුඛල 

නීලමක් ඛිකසම් පරිකිණ් ඛණ අනාථසාලාය  නිපන් ඛන අනාථමනුස් ඛස දිස් වා, 

ඛය දයාලුකා පුරිසා, ඛත ඛතස  වණමත් තඛචොළකානි ඛචව කපාලාදීහි ච 

ඛභසජ් ජානි උපනාඛමන් ති. තත් ථ ඛචොළකානිපි ඛකසඤ් චි සණ් හානි, ඛකසඤ් චි 

ථූලානි පාපුණන් ති. ඛභසජ් ජකපාලකානිපි ඛකසඤ් චි සුසණ් ඨානානි, ඛකසඤ් චි 

දුස් සණ් ඨානානි පාපුණන් ති, න ඛත තත් ථ සුමනා වා දුම් මනා වා ඛහොන් ති. 

වණපටිච් ොදනමත් ඛතඛනව හි ඛචොළඛකන, ඛභසජ් ජපටිග් ගහණමත් ඛතඛනව 

ච කපාලඛකන ඛතස  අත් ඛථො. එවඛමව ඛයො භික් ඛු වණඛචොළක  විය චීවර , 

ඛභසජ් ජකපාලක  විය ච පත් ත , කපාඛල ඛභසජ් ජමිව ච පත් ඛත ලද් ධ  භික් ෙ  
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සල් ලක් ඛෙති, අය  සඞ් ඝාටිපත් තචීවරධාරඛණ අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඛඤන 
උත් තමසම් පජානකාරීති ඛවදිතබ් ඛබො. 

අසිතාදීසු අසියතති පිණ් ඩපාතඛභොජඛන. පීයතති යාගුආදිපාඛන. ඛායියතති 

පිට් ඨෙජ් ජාදිොදඛන. සායියතති මධුඵාණිතාදිසායඛන. තත් ථ ඛනව 
දවායාතිආදිනා නඛයන වුත් ඛතො අට් ඨවිඛධොපි අත් ඛථො අත් ඛථො නාම. තස් ඛසව 
වඛසන සාත් ථකසම් පජඤ් ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

ලූෙපණීතතිත් තමධුරරසාදීසු පන ඛයන ඛභොජඛනන යස් ස ඵාසු න ඛහොති, 

ත  තස් ස අසප් පාය . ය  පන නිමිත් තකම් මාදිවඛසන පටිලද් ධ , යඤ ්චස ්ස 

භුඤ් ජඛතො අකුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කුසලා ධම් මා පරිහායන් ති, ත  

එකන් තඅසප් පායඛමව, විපරීත  සප් පාය . තස් ස වඛසඛනත් ථ 
සප් පායසම් පජඤ් ඤ . කම් මට් ඨානාවිජහනවඛසඛනව ච ඛගොචරසම් පජඤ ්ඤ  
ඛවදිතබ් බ . 

අබ් භන් තඛර අත් තා නාම ඛකොචි භුඤ් ජඛකො නත් ථි, 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව පත් තප් පටිග් ගහණ  නාම 
ඛහොති. චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව හත් ථස් ස පත් ඛත ඔතාරණ  නාම 
ඛහොති. චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව ආඛලොපකරණ  

ආඛලොපඋද් ධාරණ  මුෙවිවරණඤ් ච ඛහොති, න ඛකොචි කුඤ් චිකාය යන් තඛකන 
වා හනුකට් ඨීනි විවරති. චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව ආඛලොපස් ස මුඛෙ 

ඨපන , උපරිදන් තාන  මුසලකිච් චසාධන , ඛහට් ඨිමදන් තාන  

උදුක් ෙලකිච් චසාධන , ජිව් හාය හත් ථකිච් චසාධනඤ් ච ඛහොති. ඉති තත් ථ 
අග් ගජිව් හාය තනුකඛෙඛළො මූලජිව් හාය බහලඛෙඛළො මක් ඛෙති. ත  
ඛහට් ඨාදන් තඋදුක් ෙඛල ජිව් හාහත් ථපරිවත් තක  ඛෙඛළොදඛකන ඛතමිත  
උපරිදන් තමුසලසඤ් චණ් ණිත  ඛකොචි කටච් ඡුනා වා දබ් බියා වා 

අන් ඛතොපඛවඛසන් ඛතො නාම නත් ථි, වාඛයොධාතුයාව පවිසති. පවිට් ඨ  පවිට් ඨ  

ඛකොචි පලාලසන් ථාර  කත් වා ධාඛරන් ඛතො නාම නත් ථි, වාඛයොධාතුවඛසඛනව 
තිට් ඨති. ඨිත  ඨිත  ඛකොචි උද් ධන  කත් වා අග් ගි  ජාඛලත් වා පචන් ඛතො නාම 

නත් ථි, ඛතඛජොධාතුයාව පච් චති. පක් ක  පක් ක  ඛකොචි දණ් ඩඛකන වා යට් ඨියා 

වා බහි නීහාරඛකො නාම නත් ථි, වාඛයොධාතුඛයව නීහරති. ඉති වාඛයොධාතු 

පටිහරති ච, වීතිහරති ච, ධාඛරති ච, පරිවත් ඛතති ච, සඤ ්චණ් ඛණති ච, 

විඛසොඛසති ච, නීහරති ච. පථවීධාතු ධාඛරති ච, පරිවත් ඛතති ච, සඤ් චණ් ඛණති 

ච, විඛසොඛසති ච. ආඛපොධාතු සිඛනඛහති ච, අල් ලත් තඤ් ච අනුපාඛලති. 
ඛතඛජොධාතු අන් ඛතොපවිට් ඨ  පරිපාඛචති. ආකාසධාතු අඤ් ජඛසො ඛහොති. 
විඤ ්ඤාණධාතු තත් ථ තත් ථ සම් මාපඛයොගමන් වාය ආභුජතීති. එව  
පවත් තපටිසඞ් ොනවඛසඛනත් ථ අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 
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අපි ච ගමනඛතො පරිඛයසනඛතො පරිඛභොගඛතො ආසයඛතො නිධානඛතො 

අපරිපක් කඛතො පරිපක් කඛතො ඵලඛතො නිස් සන් දඛතො සම් මක් ෙනඛතොති, එව  
දසවිධපටිකූලභාවපච් චඛවක් ෙණඛතො ඛපත් ථ අසම් ඛමොහසම් පජඤ් ඤ  
ඛවදිතබ් බ . විත් ථාරකථා පඛනත් ථ විසුද් ධිමග් ඛග 
ආහාරපටිකූලසඤ් ඤානිද් ඛදසඛතො ගඛහතබ් බා. 

උච්චාරපස්සාවකම්යමති උච් චාරස් ස ච පස් සාවස ්ස ච කරඛණ. තත් ථ 

පත් තකාඛල උච් චාරපස් සාව  අකඛරොන් තස් ස සකලසරීරඛතො ඛසදා මුච් චන් ති, 

අක් ඛීනි භමන් ති, චිත් ත  න එකග් ග  ඛහොති, අඤ ්ඛඤ ච ඛරොගා උප් පජ් ජන් ති. 
කඛරොන් තස් ස පන සබ් බ  ත  න ඛහොතීති අයඛමත් ථ අත් ඛථො. තස් ස වඛසන 
සාත් ථකසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

අට් ඨාඛන උච් චාරපස් සාව  කඛරොන් තස් ස පන ආපත් ති ඛහොති, අයඛසො 

වඩ් ඪති, ජීවිතන් තරාඛයො ඛහොති, පතිරූඛප ඨාඛන කඛරොන් තස ්ස සබ් බ  ත  න 
ඛහොතීති ඉදඛමත් ථ සප් පාය  තස් ස වඛසන සප් පායසම් පජඤ ්ඤ . 
කම් මට් ඨානාවිජහනවඛසඛනව ච ඛගොචරසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

අබ් භන් තඛර අත් තා නාම උච් චාරපස් සාවකම් ම  කඛරොන් ඛතො නත් ථි, 

චිත් තකිරියවාඛයොධාතුවිප් ඵාඛරඛනව පන උච් චාරපස් සාවකම් ම  ඛහොති. යථා 
වා පන පක් ඛක ගණ් ඛඩ ගණ් ඩඛභඛදන පුබ් බඛලොහිත  අකාමතාය නික් ෙමති. 
යථා ච අතිභරිතා උදකභාජනා උදක  අකාමතාය නික් ෙමති. එව  
පක් කාසයමුත් තවත් ථීසු සන් නිචිතා උච් චාරපස ්සාවා වායුඛවගසමුප් පී තා 
අකාමතායපි නික් ෙමන් ති. ඛසො පනාය  එව  නික් ෙමන් ඛතො උච් චාරපස ්සාඛවො 

ඛනව තස් ස භික් ඛුඛනො අත් තඛනො ඛහොති, න පරස් ස, ඛකවල  

සරීරනිස් සන් ඛදොව ඛහොති. යථා කි ? යථා උදකතුම් බඛතො පුරාණුදක  

ෙඩ් ඛඩන් තස ්ස ඛනව ත  අත් තඛනො ඛහොති, න පඛරස ; ඛකවල  

පටිජග් ගනමත් තඛමව ඛහොති; එව  පවත් තපටිසඞ් ොනවඛසඛනත් ථ 
අසම් ඛමොහසම් පජඤ ්ඤ  ඛවදිතබ් බ . 

ගතාදීසු ගයතති ගමඛන. ඨියතති ඨාඛන. නිසින්යනති නිසජ් ජාය. සුත්යතති 

සයඛන. ජාගරියතති ජාගරඛණ. භාසියතති කථඛන. තුණ්හීභායවති අකථඛන. 

‘‘ගච් ෙන් ඛතො වා ගච් ොමීති පජානාති, ඨිඛතො වා ඨිඛතොම් හීති පජානාති, 

නිසින් ඛනො වා නිසින් ඛනොම් හීති පජානාති, සයාඛනො වා සයාඛනොම් හීති 
පජානාතී’’ති ඉමස ්මිඤ් හි සුත් ඛත අද් ධානඉරියාපථා කථිතා. ‘‘අභික් කන් ඛත 
පටික් කන් ඛත ආඛලොකිඛත විඛලොකිඛත සමිඤ් ජිඛත පසාරිඛත’’ති ඉමස් මි  
මජ් ඣිමා. ‘‘ගඛත ඨිඛත නිසින් ඛන සුත් ඛත ජාගරිඛත’’ති ඉධ පන 
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පටුන 

ඛුද් දකචණ් ණියඉරියාපථා කථිතා. තස් මා ඛතසුපි වුත් තනඛයඛනව 

සම් පජානකාරිතා ඛවදිතබ් බා. 

තිපිටකමහාසිවත්යථයරො පනාහ – ඛයො චිර  ගන් ත් වා වා චඞ් කමිත් වා වා 
අපරභාඛග ඨිඛතො ඉති පටිසඤ් චික් ෙති – ‘‘චඞ් කමනකාඛල පවත් තා 

රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව නිරුද් ධා’’ති. අය  ගඛත සම් පජානකාරී නාම. 

ඛයො සජ් ඣාය  වා කඛරොන් ඛතො, පඤ ්හ  වා විස් සජ් ඛජන් ඛතො, කම් මට් ඨාන  
වා මනසිකඛරොන් ඛතො චිර  ඨත් වා අපරභාඛග නිසින් ඛනො ඉති පටිසඤ් චික් ෙති – 
‘‘ඨිතකාඛල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව නිරුද් ධා’’ති. අය  ඨිඛත 
සම් පජානකාරී නාම. 

ඛයො සජ් ඣායාදිකරණවඛසඛනව චිර  නිසීදිත් වා අපරභාඛග උට් ඨාය ඉති 
පටිසඤ් චික් ෙති – ‘‘නිසින් නකාඛල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව 
නිරුද් ධා’’ති. අය  නිසින් ඛන සම් පජානකාරී නාම. 

ඛයො පන නිපන් නඛකො සජ් ඣාය  වා කඛරොන් ඛතො කම් මට් ඨාන  වා 
මනසිකඛරොන් ඛතො නිද් ද  ඔක් කමිත් වා අපරභාඛග උට් ඨාය ඉති පටිසඤ් චික් ෙති 

– ‘‘සයනකාඛල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව නිරුද් ධා’’ති. අය  සුත් ඛත 
ජාගරිඛත ච සම් පජානකාරී නාම. කිරියමයචිත් තානඤ් හි අප් පවත් තන  ඛසොප් ප  

නාම, පවත් තන  ජාගරිත  නාම. 

ඛයො පන භාසමාඛනො – ‘‘අය  සද් ඛදො නාම ඔට් ඛඨ ච පටිච් ච, දන් ඛත ච 

ජිව් හඤ ්ච තාලුඤ් ච පටිච් ච, චිත් තස ්ස ච තදනුරූප  පඛයොග  පටිච් ච ජායතී’’ති 

සඛතො සම් පජාඛනොව භාසති. චිර  වා පන කාල  සජ් ඣාය  වා කත් වා, ධම් ම  වා 

කඛථත් වා, කම් මට් ඨාන  වා පවත් ඛතත් වා, පඤ ්හ  වා විස් සජ් ඛජත් වා, 
අපරභාඛග තුණ් හීභූඛතො ඉති පටිසඤ් චික් ෙති – ‘‘භාසිතකාඛල උප් පන් නා 
රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව නිරුද් ධා’’ති. අය  භාසිඛත සම් පජානකාරී නාම. 

ඛයො තුණ් හීභූඛතො චිර  ධම් ම  වා කම් මට් ඨාන  වා මනසිකත් වා අපරභාඛග 
ඉති පටිසඤ් චික් ෙති – ‘‘තුණ් හීභූතකාඛල පවත් තා රූපාරූපධම් මා එත් ඛථව 

නිරුද් ධා’’ති. උපාදාරූපප් පවත් තියඤ් හි සති භාසති නාම, අසති තුණ් හී භවති 
නාමාති. අය  තුණ් හීභාඛව සම් පජානකාරී නාමාති. 

තයිද  මහාසිවත් ඛථඛරන වුත් ත  අසම් ඛමොහධුර  මහාසතිපට් ඨානසුත් ඛත 

අධිප් ඛපත . ඉමස් මි  පන සාමඤ් ඤඵඛල සබ් බම් පි චතුබ් බිධ  සම් පජඤ් ඤ  
ලබ් භති. තස් මා වුත් තනඛයඛනව ඛචත් ථ චතුන් න  සම් පජඤ් ඤාන  වඛසන 
සම් පජානකාරිතා ඛවදිතබ් බා. සම් පජානකාරීති ච සබ් බපඛදසු 
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සතිසම් පයුත් තස ්ඛසව සම් පජඤ ්ඤස ්ස වඛසන අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 
සතිසම් පජඤ ්ඛඤන සමන් නාගඛතොති එතස් ස හි පදස් ස අය  විත් ථාඛරො. 

විභඞ් ගප් පකරඛණ පන – ‘‘සඛතො සම් පජාඛනො අභික් කමති, සඛතො සම් පජාඛනො 

පටික් කමතී’’ති එව  එතානි පදානි විභත් තාඛනව. එවං, යඛො මහාරාජාති එව  
සතිසම් පයුත් තස ්ස සම් පජඤ ්ඤස ්ස වඛසන අභික් කමාදීනි පවත් ඛතන් ඛතො 
සතිසම් පජඤ ්ඛඤන සමන් නාගඛතො නාම ඛහොතීති අත් ඛථො. 

සන් ඛතොසකථා 

215. ඉධ, මහාරාජ, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොතීති එත් ථ සන්තුට්යඨොති 

ඉතරීතරපච් චයසන් ඛතොඛසන සමන් නාගඛතො. ඛසො පඛනස සන්යතොයසො

ද්වාදසවියධො ඛහොති, ඛසයයථිද  – චීවඛර යථාලාභසන් ඛතොඛසො, 

යථාබලසන් ඛතොඛසො, යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසොති තිවිඛධො. එව  පිණ් ඩපාතාදීසු. 
තස් සාය  පඛභදවණ් ණනා – 

ඉධ භික් ඛු චීවර  ලභති, සුන් දර  වා අසුන් දර  වා. ඛසො ඛතඛනව යාඛපති, 

අඤ ්ඤ  න පත් ඛථති, ලභන් ඛතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස චීවඛර 

යථාලාභසන් ඛතොඛසො. අථ පන පකතිදුබ් බඛලො වා ඛහොති, ආබාධජරාභිභූඛතො 

වා, ගරුචීවර  පාරුපන් ඛතො කිලමති. ඛසො සභාඛගන භික් ඛුනා සද් ධි  ත  
පරිවත් ඛතත් වා ලහුඛකන යාඛපන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයමස් ස චීවඛර 
යථාබලසන් ඛතොඛසො. අපඛරො පණීතපච් චයලාභී ඛහොති. ඛසො පත් තචීවරාදීන  
අඤ ්ඤතර  මහග් ඝපත් තචීවර  බහූනි වා පන පත් තචීවරානි ලභිත් වා ඉද  

ඛථරාන  චිරපබ් බජිතාන , ඉද  බහුස් සුතාන  අනුරූප , ඉද  ගිලානාන , ඉද  
අප් පලාභීන  ඛහොතූති දත් වා ඛතස  පුරාණචීවර  වා ගඛහත් වා 
සඞ් කාරකූටාදිඛතො වා නන් තකානි උච් චිනිත් වා ඛතහි සඞ් ඝාටි  කත් වා 
ධාඛරන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයමස් ස චීවඛර යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසො. 

ඉධ පන භික් ඛු පිණ් ඩපාත  ලභති ලූෙ  වා පණීත  වා, ඛසො ඛතඛනව 

යාඛපති, අඤ ්ඤ  න පත් ඛථති, ලභන් ඛතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස පිණ් ඩපාඛත 
යථාලාභසන් ඛතොඛසො. ඛයො පන අත් තඛනො පකතිවිරුද් ධ  වා බයාධිවිරුද් ධ  වා 

පිණ් ඩපාත  ලභති, ඛයනස ්ස පරිභුත් ඛතන අඵාසු ඛහොති. ඛසො සභාගස් ස 
භික් ඛුඛනො ත  දත් වා තස් ස හත් ථඛතො සප් පායඛභොජන  භුඤ් ජිත් වා සමණධම් ම  
කඛරොන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයමස ්ස පිණ් ඩපාඛත 
යථාබලසන් ඛතොඛසො. අපඛරො බහු  පණීත  පිණ් ඩපාත  ලභති. ඛසො ත  චීවර  
විය ඛථරචිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභීගිලානාන  දත් වා ඛතස  වා ඛසසක  
පිණ් ඩාය වා චරිත් වා මිස් සකාහාර  භුඤ් ජන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. 
අයමස ්ස පිණ් ඩපාඛත යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසො. 
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ඉධ පන භික් ඛු ඛසනාසන  ලභති, මනාප  වා අමනාප  වා, ඛසො ඛතන 

ඛනව ඛසොමනස ්ස , න ඛදොමනස ්ස  උප් පාඛදති; අන් තමඛසො 
තිණසන් ථාරඛකනපි යථාලද් ඛධඛනව තුස් සති. අයමස් ස ඛසනාසඛන 
යථාලාභසන් ඛතොඛසො. ඛයො පන අත් තඛනො පකතිවිරුද් ධ  වා බයාධිවිරුද් ධ  වා 

ඛසනාසන  ලභති, යත් ථස් ස වසඛතො අඵාසු ඛහොති, ඛසො ත  සභාගස් ස 
භික් ඛුඛනො දත් වා තස් ස සන් තඛක සප් පායඛසනාසඛන වසන් ඛතොපි 
සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයමස් ස ඛසනාසඛන යථාබලසන් ඛතොඛසො. 

අපඛරො මහාපුඤ් ඛඤො ඛලණමණ් ඩපකූටාගාරාදීනි බහූනි 
පණීතඛසනාසනානි ලභති. ඛසො තානි චීවර  විය 
ඛථරචිරපබ් බජිතබහුස් සුතඅප් පලාභීගිලානාන  දත් වා යත් ථ කත් ථචි 
වසන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයමස් ස ඛසනාසඛන 

යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසො. ඛයොපි – ‘‘උත් තමඛසනාසන  නාම පමාදට් ඨාන , 

තත් ථ නිසින් නස ්ස ථිනමිද් ධ  ඔක් කමති, නිද් දාභිභූතස් ස පුන පටිබුජ් ඣඛතො 
කාමවිතක් කා පාතුභවන් තී’’ති පටිසඤ් චික් ඛිත් වා තාදිස  ඛසනාසන  පත් තම් පි 
න සම් පටිච් ෙති. ඛසො ත  පටික් ඛිපිත් වා අබ් ඛභොකාසරුක් ෙමූලාදීසු වසන් ඛතොපි 
සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. අයම් පිස් ස ඛසනාසඛන යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසො. 

ඉධ පන භික් ඛු ඛභසජ් ජ  ලභති, ලූෙ  වා පණීත  වා, ඛසො ය  ලභති, 

ඛතඛනව තුස් සති, අඤ් ඤ  න පත් ඛථති, ලභන් ඛතොපි න ගණ් හති. අයමස් ස 
ගිලානපච් චඛය යථාලාභසන් ඛතොඛසො. ඛයො පන ඛතඛලන අත් ථිඛකො ඵාණිත  
ලභති. ඛසො ත  සභාගස් ස භික් ඛුඛනො දත් වා තස් ස හත් ථඛතො ඛතල  ගඛහත් වා 
අඤ ්ඤඛදව වා පරිඛයසිත් වා ඛභසජ් ජ  කඛරොන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. 
අයමස ්ස ගිලානපච් චඛය යථාබලසන් ඛතොඛසො. 

අපඛරො මහාපුඤ් ඛඤො බහු  ඛතලමධුඵාණිතාදිපණීතඛභසජ් ජ  ලභති. ඛසො 
ත  චීවර  විය ඛථරචිරපබ් බජිතබහුස ්සුතඅප් පලාභීගිලානාන  දත් වා ඛතස  
ආභඛතන ඛයන ඛකනචි යාඛපන් ඛතොපි සන් තුට් ඛඨොව ඛහොති. ඛයො පන 

එකස ්මි  භාජඛන මුත් තහරීටක  ඨඛපත් වා එකස් මි  චතුමධුර  – ‘‘ගණ් හාහි, 

භන් ඛත, යදිච් ෙසී’’ති වුච් චමාඛනො සචස් ස ඛතසු අඤ් ඤතඛරනපි ඛරොඛගො 

වූපසම් මති, අථ මුත් තහරීටක  නාම බුද් ධාදීහි වණ් ණිතන් ති චතුමධුර  
පටික් ඛිපිත් වා මුත් තහරීටඛකඛනව ඛභසජ් ජ  කඛරොන් ඛතො පරමසන් තුට් ඛඨොව 
ඛහොති. අයමස් ස ගිලානපච් චඛය යථාසාරුප් පසන් ඛතොඛසො. 

ඉමිනා පන ද් වාදසවිඛධන ඉතරීතරපච් චයසන් ඛතොඛසන සමන් නාගතස ්ස 

භික් ඛුඛනො අට් ඨ පරික් ොරා වට් ටන් ති. තීණි චීවරානි, පත් ඛතො, 
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දන් තකට් ඨච් ඛෙදනවාසි, එකා සූචි, කායබන් ධන  පරිස් සාවනන් ති. වුත් තම් පි 

ඛචත  – 

‘‘තිචීවරඤ් ච පත් ඛතො ච, වාසි සූචි ච බන් ධන ; 

පරිස් සාවඛනන අට් ඛඨඛත, යුත් තඛයොගස් ස භික් ඛුඛනො’’ති. 

ඛත සබ් ඛබ කායපරිහාරිකාපි ඛහොන් ති කුච් ඡිපරිහාරිකාපි. කථ ? තිචීවර  

තාව නිවාඛසත් වා ච පාරුපිත් වා ච විචරණකාඛල කාය  පරිහරති, ඛපොඛසතීති 
කායපරිහාරික  ඛහොති. චීවරකණ් ඛණන උදක  පරිස් සාඛවත් වා පිවනකාඛල 

ොදිතබ් බඵලාඵලගහණකාඛල ච කුච් ඡි  පරිහරති; ඛපොඛසතීති කුච් ඡිපරිහාරික  
ඛහොති. 

පත් ඛතොපි ඛතන උදක  උද් ධරිත් වා න් හානකාඛල 
කුටිපරිභණ් ඩකරණකාඛල ච කායපරිහාරිඛකො ඛහොති. ආහාර  ගඛහත් වා 
භුඤ ්ජනකාඛල කුච් ඡිපරිහාරිඛකො. 

වාසිපි තාය දන් තකට් ඨච් ඛෙදනකාඛල මඤ් චපීඨාන  
අඞ් ගපාදචීවරකුටිදණ් ඩකසජ් ජනකාඛල ච කායපරිහාරිකා ඛහොති. 
උච් ඡුඛෙදනනා ඛකරාදිතච් ෙනකාඛල කුච් ඡිපරිහාරිකා. 

සූචිපි චීවරසිබ් බනකාඛල කායපරිහාරිකා ඛහොති. පූව  වා ඵල  වා 
විජ් ඣිත් වා ොදනකාඛල කුච් ඡිපරිහාරිකා. 

කායබන් ධන  බන් ධිත් වා විචරණකාඛල කායපරිහාරික . උච් ඡුආදීනි 
බන් ධිත් වා ගහණකාඛල කුච් ඡිපරිහාරික . 

පරිස ්සාවන  ඛතන උදක  පරිස් සාඛවත් වා න් හානකාඛල, 

ඛසනාසනපරිභණ් ඩකරණකාඛල ච කායපරිහාරික . පානීය  පරිස් සාවනකාඛල, 
ඛතඛනව තිලතණ් ඩුලපුථුකාදීනි ගඛහත් වා ොදනකාඛල ච කුච් ඡිපරිහාරිය . 
අය  තාව අට් ඨපරික් ොරිකස ්ස පරික් ොරමත් තා. නවපරික් ොරිකස් ස පන 

ඛසයය  පවිසන් තස් ස තත්රට් ඨක  පච් චත් ථරණ  වා කුඤ් චිකා වා වට් ටති. 
දසපරික් ොරිකස ්ස නිසීදන  වා චම් මෙණ් ඩ  වා වට් ටති. එකාදසපරික් ොරිකස ්ස 
පන කත් තරයට් ඨි වා ඛතලනා කා වා වට් ටති. ද් වාදසපරික් ොරිකස් ස ෙත් ත  වා 

උපාහන  වා වට් ටති. එඛතසු ච අට් ඨපරික් ොරිඛකොව සන් තුට් ඛඨො, ඉතඛර 
අසන් තුට් ඨා මහිච් ො මහාභාරාති න වත් තබ් බා. එඛතපි හි අප් පිච් ොව 
සන් තුට් ඨාව සුභරාව සල් ලහුකවුත් තිඛනොව. භගවා පන න යිම  සුත් ත  ඛතස  

වඛසන කඛථසි, අට් ඨපරික් ොරිකස ්ස වඛසන කඛථසි. ඛසො හි ඛුද් දකවාසිඤ් ච 
සූචිඤ් ච පරිස් සාවඛන පක් ඛිපිත් වා පත් තස් ස අන් ඛතො ඨඛපත් වා පත් ත  
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අ සකූඛට ලග් ඛගත් වා තිචීවර  කායපටිබද් ධ  කත් වා ඛයනිච් ෙක  සුෙ  
පක් කමති. පටිනිවත් ඛතත් වා ගඛහතබ් බ  නාමස් ස න ඛහොති. ඉති ඉමස ්ස 
භික් ඛුඛනො සල් ලහුකවුත් තිත  දස් ඛසන් ඛතො භගවා – ‘‘සන් තුට් ඛඨො ඛහොති 

කායපරිහාරිඛකන චීවඛරනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කාෙපරිහාරියකනාති 

කායපරිහරණමත් තඛකන. කුච්ඡිපරිහාරියකනාති කුච් ඡිපරිහරණමත් තඛකන. 

සමාදායෙව පක්කමතීති අට් ඨපරික් ොරමත් තක  සබ් බ  ගඛහත් වාව 
කායපටිබද් ධ  කත් වාව ගච් ෙති. ‘‘මම විහාඛරො පරිඛවණ  උපට් ඨාඛකො’’ති 

ආසඞ් ඛගො වා බන් ඛධො වා න ඛහොති. ඛසො ජියා මුත් ඛතො සඛරො විය, යූථා 
අපක් කන් ඛතො මදහත් ථී විය ච ඉච් ඡිතිච් ඡිත  ඛසනාසන  වනසණ් ඩ  රුක් ෙමූල  

වනපබ් භාර  පරිභුඤ් ජන් ඛතො එඛකොව තිට් ඨති, එඛකොව නිසීදති. 
සබ් බිරියාපඛථසු එඛකොව අදුතිඛයො. 

‘‘චාතුද් දිඛසො අප් පටිඛඝො ච ඛහොති, 

සන් තුස් සමාඛනො ඉතරීතඛරන; 

පරිස් සයාන  සහිතා අෙම් භී, 

එඛකො චඛර ෙග් ගවිසාණකප් ඛපො’’ති. (සු. නි. 42); 

එව  වණ් ණිත  ෙග් ගවිසාණකප් පත  ආපජ් ජති. 

ඉදානි තමත් ථ  උපමාය සාඛධන් ඛතො – ‘‘ඛසයයථාපී’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

පක්ඛී සකුයණොති පක් ෙයුත් ඛතො සකුඛණො. යඩතීති උප් පතති. අය  පඛනත් ථ 
සඞ් ඛෙපත් ඛථො – සකුණා නාම ‘‘අසුකස් මි  පඛදඛස රුක් ඛෙො 
පරිපක් කඵඛලො’’ති ඤත් වා නානාදිසාහි ආගන් ත් වා නෙපත් තතුණ් ඩාදීහි තස් ස 

ඵලානි විජ් ඣන් තා විධුනන් තා ොදන් ති. ‘ඉද  අජ් ජතනාය, ඉද  ස් වාතනාය 
භවිස ්සතී’ති ඛතස  න ඛහොති. ඵඛල පන ඛීඛණ ඛනව රුක් ෙස් ස ආරක් ෙ  

ඨඛපන් ති, න තත් ථ පත් ත  වා නෙ  වා තුණ් ඩ  වා ඨඛපන් ති. අථ ඛෙො තස් මි  

රුක් ඛෙ අනඛපක් ඛෙො හුත් වා, ඛයො ය  දිසාභාග  ඉච් ෙති, ඛසො ඛතන 
සපත් තභාඛරොව උප් පතිත් වා ගච් ෙති. එවඛමව අය  භික් ඛු නිස් සඞ් ඛගො 

නිරඛපක් ඛෙො ඛයන කාම  පක් කමති. ඛතන වුත් ත  ‘‘සමාදාඛයව 
පක් කමතී’’ති. 

නීවරණප් පහානකථා 

216. යසො ඉමිනා චාතිආදිනා කි  දස් ඛසති? අරඤ් ඤවාසස් ස 

පච් චයසම් පත් ති  දස් ඛසති. යස් ස හි ඉඛම චත් තාඛරො පච් චයා නත් ථි, තස් ස 
අරඤ් ඤවාඛසො න ඉජ් ඣති. තිරච් ොනගඛතහි වා වනචරඛකහි වා සද් ධි  
වත් තබ් බත  ආපජ් ජති. අරඤ් ඛඤ අධිවත් ථා ඛදවතා – ‘‘කි  එවරූපස් ස 

පාපභික් ඛුඛනො අරඤ් ඤවාඛසනා’’ති ඛභරවසද් ද  සාඛවන් ති, හත් ඛථහි සීස  
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පටුන 

පහරිත් වා පලායනාකාර  කඛරොන් ති. ‘‘අසුඛකො භික් ඛු අරඤ් ඤ  පවිසිත් වා 
ඉදඤ් චිදඤ් ච පාපකම් ම  අකාසී’’ති අයඛසො පත් ථරති. යස් ස පඛනඛත 

චත් තාඛරො පච් චයා අත් ථි, තස් ස අරඤ් ඤවාඛසො ඉජ් ඣති. ඛසො හි අත් තඛනො 
සීල  පච් චඛවක් ෙන් ඛතො කිඤ් චි කාළක  වා තිලක  වා අපස් සන් ඛතො පීති  
උප් පාඛදත් වා ත  ෙයවයඛතො සම් මසන් ඛතො අරියභූමි  ඔක් කමති. අරඤ් ඛඤ 
අධිවත් ථා ඛදවතා අත් තමනා වණ් ණ  භණන් ති. ඉතිස් ස උදඛක 
පක් ඛිත් තඛතලබින් දු විය යඛසො විත් ථාරිඛකො ඛහොති. 

තත් ථ විවිත්තන් ති සුඤ් ඤ , අප් පසද් ද , අප් පනිග් ඛඝොසන් ති අත් ඛථො. 

එතඛදව හි සන් ධාය විභඞ් ඛග – ‘‘විවිත් තන් ති සන් තිඛක ඛචපි ඛසනාසන  

ඛහොති, තඤ් ච අනාකිණ් ණ  ගහට් ඛඨහි පබ් බජිඛතහි. ඛතන ත  විවිත් ත’’න් ති 
වුත් ත . ඛසති ඛචව ආසති ච එත් ථාති ඛසනාසන  මඤ ්චපීඨාදීනඛමත  

අධිවචන . ඛතනාහ – ‘‘ඛසනාසනන් ති මඤ් ඛචොපි ඛසනාසන , පීඨම් පි, භිසිපි, 

බිම් ඛබොහනම් පි, විහාඛරොපි, අඩ් ඪඛයොඛගොපි, පාසාඛදොපි, හම් මියම් පි, ගුහාපි, 

අට් ඛටොපි, මාඛළොපි ඛලණම් පි, ඛවළුගුම් ඛබොපි, රුක් ෙමූලම් පි, මණ් ඩඛපොපි, 

ඛසනාසන , යත් ථ වා පන භික් ඛූ පටික් කමන් ති, සබ් බඛමත  ඛසනාසන’’න් ති 

(විභ. 527). 

අපි ච – ‘‘විහාඛරො අඩ් ඪඛයොඛගො පාසාඛදො හම් මිය  ගුහා’’ති ඉද  
විහාරඛසනාසන  නාම. ‘‘මඤ ්ඛචො පීඨ  භිසි බිම් ඛබොහන’’න් ති ඉද  

මඤ ්චපීඨඛසනාසන  නාම. ‘‘චිමිලිකා චම් මෙණ් ඛඩො තිණසන් ථාඛරො 

පණ් ණසන් ථාඛරො’’ති ඉද  සන් ථතඛසනාසන  නාම. ‘‘යත් ථ වා පන භික් ඛූ 
පටික් කමන් තී’’ති ඉද  ඔකාසඛසනාසන  නාමාති. එව  චතුබ් බිධ  ඛසනාසන  

ඛහොති, ත  සබ් බ  ඛසනාසනග් ගහඛණන සඞ් ගහිතඛමව. 

ඉධ පනස ්ස සකුණසදිසස් ස චාතුද් දිසස් ස භික් ඛුඛනො අනුච් ෙවිකඛසනාසන  

දස් ඛසන් ඛතො අරඤ් ඤ  රුක් ෙමූලන් තිආදිමාහ. තත් ථ අරේෙන් ති 
නික් ෙමිත් වා බහි ඉන් දඛීලා සබ් බඛමත  අරඤ් ඤන් ති. ඉද  භික් ඛුනීන  වඛසන 
ආගත . ‘‘ආරඤ් ඤක  නාම ඛසනාසන  පඤ් චධනුසතික  පච් ඡිම’’න් ති (පාරා. 

654) ඉද  පන ඉමස් ස භික් ඛුඛනො අනුරූප . තස් ස ලක් ෙණ  විසුද් ධිමග් ඛග 

ධුතඞ් ගනිද් ඛදඛස වුත් ත . රුක්ඛමූලන් ති ය  කිඤ් චි සන් දච් ොය  

විවිත් තරුක් ෙමූල . පබ්බතන් ති ඛසල . තත් ථ හි උදකඛසොණ් ඩීසු උදකකිච් ච  
කත් වා සීතාය රුක් ෙච් ොයාය නිසින් නස ්ස නානාදිසාසු ොයමානාසු සීඛතන 

වාඛතන බීජියමානස් ස චිත් ත  එකග් ග  ඛහොති. කන්දරන් ති ක  වුච් චති උදක , 

ඛතන දාරිත , උදඛකන භින් න  පබ් බතපඛදස . ය  නදීතුම් බන් තිපි, 

නදීකුඤ ්ජන් තිපි වදන් ති. තත් ථ හි රජතපට් ටසදිසා වාලිකා ඛහොති, මත් ථඛක 

මණිවිතාන  විය වනගහණ , මණිෙන් ධසදිස  උදක  සන් දති. එවරූප  කන් දර  
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ඔරුය් හ පානීය  පිවිත් වා ගත් තානි සීතානි කත් වා වාලික  උස් සාඛපත් වා 
ප සුකූලචීවර  පඤ ්ඤඛපත් වා නිසින් නස ්ස සමණධම් ම  කඛරොඛතො චිත් ත  

එකග් ග  ඛහොති. ගිරිගුහන් ති ද් වින් න  පබ් බතාන  අන් තඛර, එකස් මි ඛයව වා 

උමග් ගසදිස  මහාවිවර  සුසානලක් ෙණ  විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ත . වනපත්ථන් ති 

ගාමන් ත  අතික් කමිත් වා මනුස් සාන  අනුපචාරට් ඨාන , යත් ථ න කසන් ති න 

වපන් ති, ඛතඛනවාහ – ‘‘වනපත් ථන් ති දූරානඛමත  ඛසනාසනාන  

අධිවචන’’න් තිආදි. අබ්යභොකාසන් ති අච් ෙන් න . ආකඞ් ෙමාඛනො පඛනත් ථ 

චීවරකුටි  කත් වා වසති. පලාලපුේජන් ති පලාලරාසි. මහාපලාලපුඤ් ජඛතො හි 

පලාල  නික් කඩ් ඪිත් වා පබ් භාරඛලණසදිඛස ආලඛය කඛරොන් ති, 
ගච් ෙගුම් භාදීනම් පි උපරි පලාල  පක් ඛිපිත් වා ඛහට් ඨා නිසින් නා සමණධම් ම  
කඛරොන් ති. ත  සන් ධාඛයත  වුත් ත . 

පච්ොභත්තන් ති භත් තස් ස පච් ෙඛතො. පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති 

පිණ් ඩපාතපරිඛයසනඛතො පටික් කන් ඛතො. පල්ලඞ්කන් ති සමන් තඛතො 

ඌරුබද් ධාසන . ආභුජිත්වාති බන් ධිත් වා. උජුං කාෙං පණධාොති උපරිම  
සරීර  උජු  ඨඛපත් වා අට් ඨාරස පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨිඛක ඛකොටියා ඛකොටි  
පටිපාඛදත් වා. එවඤ් හි නිසින් නස ්ස චම් මම සන් හාරූනි න පණමන් ති. අථස් ස 

යා ඛතස  පණමනපච් චයා ෙඛණ ෙඛණ ඛවදනා උප් පජ් ඛජයය , තා 

නුප් පජ් ජන් ති. තාසු අනුප් පජ් ජමානාසු චිත් ත  එකග් ග  ඛහොති, කම් මට් ඨාන  න 

පරිපතති, වුඩ් ඪි  ඵාති  ඛවපුල් ල  උපගච් ෙති. පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වාති 

කම් මට් ඨානාභිමුෙ  සති  ඨපයිත් වා. මුෙසමීඛප වා කත් වාති අත් ඛථො. ඛතඛනව 
විභඞ් ඛග වුත් ත  – ‘‘අය  සති උපට් ඨිතා ඛහොති සූපට් ඨිතා නාසිකග් ඛග වා 

මුෙනිමිත් ඛත වා, ඛතන වුච් චති පරිමුෙ  සති  උපට් ඨඛපත් වා’’ති (විභ. 537). 

අථවා පරීති පරිග් ගහට් ඛඨො. මුඛන් ති නියයානට් ඛඨො. සතීති උපට් ඨානට් ඛඨො. 
ඛතන වුච් චති – ‘‘පරිමුෙ  සති’’න් ති. එව  පටිසම් භිදාය  වුත් තනඛයනඛපත් ථ 
අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. තත්රාය  සඞ් ඛෙඛපො – ‘‘පරිග් ගහිතනියයානසති  
කත් වා’’ති. 

217. අභිජ්ඣං යලොයකති එත් ථ ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ඛඨන 

පඤ ්චපාදානක් ෙන් ධා ඛලොඛකො, තස් මා පඤ් චසු උපාදානක් ෙන් ඛධසු රාග  

පහාය කාමච් ෙන් ද  වික් ෙම් ඛභත් වාති අයඛමත් ථත් ඛථො. විගතාභිජ්යඣනාති 

වික් ෙම් භනවඛසන පහීනත් තා විගතාභිජ් ඛඣන, න චක් ඛුවිඤ් ඤාණසදිඛසනාති 

අත් ඛථො. අභිජ්ඣාෙචිත්තං පරියසොයධතීති අභිජ් ඣාඛතො චිත් ත  පරිඛමොඛචති. 

යථා ත  සා මුඤ් චති ඛචව, මුඤ ්චිත් වා ච න පුන ගණ් හති, එව  කඛරොතීති 

අත් ඛථො. බයාපාදපයදොසං පහාොතිආදීසුපි එඛසව නඛයො. බයාපජ් ජති ඉමිනා 
චිත් ත  පූතිකුම් මාසාදඛයො විය පුරිමපකති  විජහතීති බයාපාඛදො. විකාරාපත් තියා 
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පදුස ්සති, පර  වා පදූඛසති විනාඛසතීති පඛදොඛසො. උභයඛමත  

ඛකොධස ්ඛසවාධිවචන . ථින  චිත් තඛගලඤ් ඤ . මිද් ධ  ඛචතසිකඛගලඤ් ඤ , 

ථිනඤ ්ච මිද් ධඤ් ච ථිනමිද් ධ . ආයලොකසේඤීති රත් තිම් පි 
දිවාදිට් ඨාඛලොකසඤ් ජානනසමත් ථාය විගතනීවරණාය පරිසුද් ධාය සඤ් ඤාය 

සමන් නාගඛතො. සයතො සම්පජායනොති සතියා ච ඤාඛණන ච සමන් නාගඛතො. 
ඉද  උභය  ආඛලොකසඤ් ඤාය උපකාරත් තා වුත් ත . උද් ධච් චඤ ්ච 

කුක් කුච් චඤ ්ච උද් ධච් චකුක් කුච් ච . තිණ්ණවිචිකිච්යෙොති විචිකිච් ෙ  තරිත් වා 

අතික් කමිත් වා ඨිඛතො. ‘‘කථමිද  කථමිද’’න් ති එව  නප් පවත් තතීති අකථ කථී. 

කුසයලසු ධම්යමසූති අනවජ් ඛජසු ධම් ඛමසු. ‘‘ඉඛම නු ඛෙො කුසලා කථමිඛම 
කුසලා’’ති එව  න විචිකිච් ෙති. න කඞ් ෙතීති අත් ඛථො. අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙඛපො. 

ඉඛමසු පන නීවරඛණසු වචනත් ථලක් ෙණාදිඛභදඛතො ය  වත් තබ් බ  සියා, ත  
සබ් බ  විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ත . 

218. යා පනාය  යසෙයථාපි මහාරාජාති උපමා වුත් තා. තත් ථ ඉණං

ආදාොති වඩ් ඪියා ධන  ගඛහත් වා. බයන්තිංකයරෙයාති විගතන් ත  කඛරයය, 

යථා ඛතස  කාකණිකමත් ඛතොපි පරියන් ඛතො නාම නාවසිස් සති, එව  කඛරයය; 

සබ් බඛසො පටිනියයාඛතයයාති අත් ඛථො. තයතො නිදානන් ති ආණණයනිදාන . 

ඛසො හි ‘‘අණඛණොම් හී’’ති ආවජ් ජන් ඛතො බලවපාඛමොජ් ජ  ලභති, ඛසොමනස් ස  

අධිගච් ෙති, ඛතන වුත් ත  – ‘‘ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙෙය

යසොමනස්ස’’න් ති. 

219. විසභාගඛවදනුප් පත් තියා කකඛචඛනව චතුඉරියාපථ  ඡින් දන් ඛතො 

ආබාධතීති ආබාඛධො, ස් වාස් ස අත් ථීති ආබාධියකො. ත  සමුට් ඨාඛනන දුක් ඛෙන 

දුක්ඛියතො. අධිමත්තගිලායනොති බාළ ්හගිලාඛනො. නච්ොයදෙයාති 

අධිමත් තබයාධිපඛරතතාය න රුච් ඛචයය. බලමත්තාති බලඛමව, බලඤ් චස ්ස 

කාඛය න භඛවයයාති අත් ඛථො. තයතොනිදානන් ති ආඛරොගයනිදාන . තස් ස හි – 

‘‘අඛරොඛගොම් හී’’ති ආවජ් ජයඛතො තදුභය  ඛහොති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ලයභථ 

පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙෙයයසොමනස්ස’’න් ති. 

220. න චස්ස කිේචි යභොගානං වයෙොති කාකණිකමත් තම් පි ඛභොගාන  

වඛයො න භඛවයය. තයතොනිදානන් ති බන් ධනාඛමොක් ෙනිදාන . ඛසස  
වුත් තනඛයඛනව සබ් බපඛදසු ඛයොඛජතබ් බ . 

221-222. අනත්තාධීයනොති න අත් තනි අධීඛනො, අත් තඛනො රුචියා කිඤ් චි 

කාතු  න ලභති. පරාධීයනොති පඛරසු අධීඛනො පරස් ඛසව රුචියා වත් තති. න

යෙන කාමං ගයමොති ඛයන දිසාභාඛගනස් ස ගන් තුකාමතා ඛහොති, ඉච් ො 

උප් පජ් ජති ගමනාය, ඛතන ගන් තු  න ලභති. දාසබයාති දාසභාවා. භුජිස්යසොති 
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පටුන 

අත් තඛනො සන් තඛකො. තයතොනිදානන් ති භුජිස් සනිදාන . 

කන්තාරද්ධානමග්ගන් ති කන් තාර  අද් ධානමග් ග , නිරුදක  දීඝමග් ගන් ති 

අත් ඛථො. තයතොනිදානන් ති ඛෙමන් තභූමිනිදාන . 

223. ඉයම පේච නීවරයණ අප්පහීයනති එත් ථ භගවා 

අප් පහීනකාමච් ෙන් දනීවරණ  ඉණසදිස , ඛසසානි ඛරොගාදිසදිසානි කත් වා 

දස් ඛසති. තත්රාය  සදිසතා. ඛයො හි පඛරස  ඉණ  ගඛහත් වා විනාඛසති, ඛසො 
ඛතහි ඉණ  ඛදහීති වුච් චමාඛනොපි ඵරුස  වුච් චමාඛනොපි බජ් ඣමාඛනොපි 

වධීයමාඛනොපි කිඤ් චි පටිබාහිතු  න සක් ඛකොති, සබ් බ  තිතික් ෙති. 
තිතික් ොකාරණ  හිස් ස ත  ඉණ  ඛහොති. එවඛමව ඛයො යම් හි කාමච් ෙන් ඛදන 

රජ් ජති, තණ් හාසහගඛතන ත  වත් ථු  ගණ් හති, ඛසො ඛතන ඵරුස  

වුච් චමාඛනොපි බජ් ඣමාඛනොපි වධීයමාඛනොපි සබ් බ  තිතික් ෙති, 

තිතික් ොකාරණ  හිස් ස ඛසො කාමච් ෙන් ඛදො ඛහොති, ඝරසාමිඛකහි වධීයමානාන  

ඉත් ථීන  වියාති, එව  ඉණ  විය කාමච් ෙන් ඛදො දට් ඨබ් ඛබො. 

යථා පන පිත් තඛරොගාතුඛරො මධුසක් කරාදීසුපි දින් ඛනසු 

පිත් තඛරොගාතුරතාය ඛතස  රස  න වින් දති, ‘‘තිත් තක  තිත් තක’’න් ති 
උග් ගිරතිඛයව. එවඛමව බයාපන් නචිත් ඛතො හිතකාඛමහි ආචරියුපජ් ඣාඛයහි 
අප් පමත් තකම් පි ඔවදියමාඛනො ඔවාද  න ගණ් හති. ‘‘අති විය ඛම තුම් ඛහ 
උපද් දඛවථා’’තිආදීනි වත් වා විබ් භමති. පිත් තඛරොගාතුරතාය ඛසො පුරිඛසො 
මධුසක් කරාදීන  විය ඛකොධාතුරතාය ඣානසුොදිඛභද  සාසනරස  න වින් දතීති. 
එව  ඛරොඛගො විය බයාපාඛදො දට් ඨබ් ඛබො. 

යථා පන නක් ෙත් තදිවඛස බන් ධනාගාඛර බද් ඛධො පුරිඛසො නක් ෙත් තස් ස 
ඛනව ආදි  න මජ් ඣ  න පරිඛයොසාන  පස් සති. ඛසො දුතියදිවඛස මුත් ඛතො අඛහො 

හිඛයයො නක් ෙත් ත  මනාප , අඛහො නච් ච , අඛහො ගීතන් තිආදීනි සුත් වාපි 

පටිවචන  න ඛදති. කි  කාරණා? නක් ෙත් තස ්ස අනනුභූතත් තා. එවඛමව 
ථිනමිද් ධාභිභූඛතො භික් ඛු විචිත් තනඛයපි ධම් මස ්සවඛන පවත් තමාඛන ඛනව 
තස් ස ආදි  න මජ් ඣ  න පරිඛයොසාන  ජානාති. ඛසොපි උට් ඨිඛත ධම් මස් සවඛන 

අඛහො ධම් මස ්සවන , අඛහො කාරණ , අඛහො උපමාති ධම් මස ්සවනස් ස වණ් ණ  

භණමානාන  සුත් වාපි පටිවචන  න ඛදති. කි  කාරණා? ථිනමිද් ධවඛසන 

ධම් මකථාය අනනුභූතත් තා. එව  බන් ධනාගාර  විය ථිනමිද්ධං දට් ඨබ් බ . 

යථා පන නක් ෙත් ත  කීළන් ඛතොපි දාඛසො – ‘‘ඉද  නාම අච් චායික  

කරණීය  අත් ථි, සීඝ  තත් ථ ගච් ොහි. ඛනො ඛච ගච් ෙසි, හත් ථපාද  වා ඛත 

ඡින් දාමි කණ් ණනාස  වා’’ති වුත් ඛතො සීඝ  ගච් ෙතිඛයව. නක් ෙත් තස් ස 

ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  අනුභවිතු  න ලභති, කස ්මා? පරාධීනතාය, එවඛමව 
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විනඛය අපකතඤ් ඤුනා විඛවකත් ථාය අරඤ් ඤ  පවිට් ඛඨනාපි කිස් මිඤ ්චිඛදව 

අන් තමඛසො කප් පියම ඛසපි අකප් පියම සසඤ් ඤාය උප් පන් නාය විඛවක  

පහාය සීලවිඛසොධනත් ථ  විනයධරස ්ස සන් තික  ගන් තබ් බ  ඛහොති, විඛවකසුෙ  

අනුභවිතු  න ලභති, කස ්මා? උද් ධච් චකුක් කුච් චාභිභූතතායාති. එව  දාසබය  විය 

උද්ධච්චකුක්කුච්චං දට් ඨබ් බ . 

යථා පන කන් තාරද් ධානමග් ගප් පටිපන් ඛනො පුරිඛසො ඛචොඛරහි මනුස් සාන  
විලුත් ඛතොකාස  පහඛතොකාසඤ් ච දිස ්වා දණ් ඩකසද් ඛදනපි සකුණසද් ඛදනපි 

‘‘ඛචොරා ආගතා’’ති උස් සඞ් කිතපරිසඞ් කිඛතොව ඛහොති, ගච් ෙතිපි තිට් ඨතිපි 

නිවත් තතිපි, ගතට් ඨානඛතො අගතට් ඨානඛමව බහුතර  ඛහොති. ඛසො කිච් ඛෙන 
කසිඛරන ඛෙමන් තභූමි  පාපුණාති වා න වා පාපුණාති. එවඛමව යස් ස අට් ඨසු 

ඨාඛනසු විචිකිච් ො උප් පන් නා ඛහොති, ඛසො – ‘‘බුද් ඛධො නු ඛෙො, ඛනො නු ඛෙො 
බුද් ඛධො’’තිආදිනා නඛයන විචිකිච් ෙන් ඛතො අධිමුච් චිත් වා සද් ධාය ගණ් හිතු  න 
සක් ඛකොති. අසක් ඛකොන් ඛතො මග් ග  වා ඵල  වා න පාපුණාතීති. යථා 
කන් තාරද් ධානමග් ඛග – ‘‘ඛචොරා අත් ථි නත් ථී’’ති පුනප් පුන  
ආසප් පනපරිසප් පන  අපරිඛයොගාහන  ෙම් භිතත් ත  චිත් තස ්ස උප් පාඛදන් ඛතො 

ඛෙමන් තපත් තියා අන් තරාය  කඛරොති, එව  විචිකිච් ොපි – ‘‘බුද් ඛධො නු ඛෙො, න 
බුද් ඛධො’’තිආදිනා නඛයන පුනප් පුන  ආසප් පනපරිසප් පන  අපරිඛයොගාහන  
ෙම් භිතත් ත  චිත් තස ්ස උප් පාදයමානා අරියභූමිප් පත් තියා අන් තරාය  කඛරොතීති 

කන් තාරද් ධානමග් ඛගො විය විචිකිච්ො දට් ඨබ් බා. 

224. ඉදානි – ‘‘යසෙයථාපි, මහාරාජ, ආණණය’’න් ති එත් ථ භගවා 

පහීනකාමච් ෙන් දනීවරණ  ආණණයසදිස , ඛසසානි ආඛරොගයාදිසදිසානි කත් වා 

දස් ඛසති. තත්රාය  සදිසතා, යථා හි පුරිඛසො ඉණ  ආදාය කම් මන් ඛත 
පඛයොඛජත් වා සමිද් ධත  පත් ඛතො – ‘‘ඉද  ඉණ  නාම පලිඛබොධමූල’’න් ති 
චින් ඛතත් වා සවඩ් ඪික  ඉණ  නියයාඛතත් වා පණ් ණ  ඵාලාඛපයය. අථස ්ස 

තඛතො පට් ඨාය ඛනව ඛකොචි දූත  ඛපඛසති, න පණ් ණ . ඛසො ඉණසාමිඛක 

දිස ්වාපි සඛච ඉච් ෙති, ආසනා උට් ඨහති, ඛනො ඛච න උට් ඨහති, කස ්මා? ඛතහි 

සද් ධි  නිල් ඛලපතාය අලග් ගතාය. එවඛමව භික් ඛු – ‘‘අය  කාමච්ෙන්යදො නාම 
පලිඛබොධමූල’’න් ති චින් ඛතත් වා ෙ ධම් ඛම භාඛවත් වා කාමච් ෙන් දනීවරණ  
පජහති. ඛත පන ෙ ධම් ඛම මහාසතිපට් ඨාඛන වණ් ණයිස ්සාම. තස් ඛසව  
පහීනකාමච් ෙන් දස ්ස යථා ඉණමුත් තස් ස පුරිසස් ස ඉණස ්සාමිඛක දිස් වා ඛනව 
භය  න ෙම් භිතත් ත  ඛහොති. එවඛමව පරවත් ථුම් හි ඛනව සඞ් ඛගො න බද් ඛධො 
ඛහොති. දිබ් බානිපි රූපානි පස් සඛතො කිඛලඛසො න සමුදාචරති. තස් මා භගවා 
ආණණයමිව කාමච් ෙන් දප් පහාන  ආහ. 
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යථා පන ඛසො පිත් තඛරොගාතුඛරො පුරිඛසො ඛභසජ් ජකිරියාය ත  ඛරොග  
වූපසඛමත් වා තඛතො පට් ඨාය මධුසක් කරාදීන  රස  වින් දති. එවඛමව භික් ඛු 

‘‘අය  බයාපායදො නාම මහා අනත් ථකඛරො’’ති ෙ ධම් ඛම භාඛවත් වා 
බයාපාදනීවරණ  පජහති. සබ් බනීවරඛණසු ෙ ධම් ඛම මහාසතිපට් ඨාඛනඛයව 

වණ් ණයිස ්සාම. න ඛකවලඤ් ච ඛතඛයව, ඛයපි ථිනමිද් ධාදීන  පහානාය 

භාඛවතබ් බා, ඛතපි සබ් ඛබ තත් ඛථව වණ් ණයිස ්සාම. ඛසො එව  පහීනබයාපාඛදො 
යථා පිත් තඛරොගවිමුත් ඛතො පුරිඛසො මධුසක් කරාදීන  රස  සම් පියායමාඛනො 

පටිඛසවති, එවඛමව ආචාරපණ් ණත් තිආදීනි සික් ොපදානි සිරසා සම් පටිච් ඡිත් වා 
සම් පියායමාඛනො සික් ෙති. තස් මා භගවා ආඛරොගයමිව බයාපාදප් පහාන  ආහ. 

යථා ඛසො නක් ෙත් තදිවඛස බන් ධනාගාර  පඛවසිඛතො පුරිඛසො අපරස් මි  

නක් ෙත් තදිවඛස – ‘‘පුබ් ඛබපි අහ  පමාදඛදොඛසන බද් ඛධො, ඛතන නක් ෙත් ත  
නානුභවි . ඉදානි අප් පමත් ඛතො භවිස් සාමී’’ති යථාස් ස පච් චත් ථිකා ඔකාස  න 

ලභන් ති, එව  අප් පමත් ඛතො හුත් වා නක් ෙත් ත  අනුභවිත් වා – ‘අඛහො 

නක් ෙත් ත , අඛහො නක් ෙත් ත’න් ති උදාන  උදාඛනසි, එවඛමව භික් ඛු – ‘‘ඉද  

ථිනමිද්ධං නාම මහාඅනත් ථකර’’න් ති ෙ ධම් ඛම භාඛවත් වා ථිනමිද් ධනීවරණ  

පජහති, ඛසො එව  පහීනථිනමිද් ඛධො යථා බන් ධනා මුත් ඛතො පුරිඛසො 

සත් තාහම් පි නක් ෙත් තස් ස ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  අනුභවති, එවඛමව 
ධම් මනක් ෙත් තස ්ස ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  අනුභවන් ඛතො සහ පටිසම් භිදාහි 
අරහත් ත  පාපුණාති. තස් මා භගවා බන් ධනා ඛමොක් ෙමිව ථිනමිද් ධප් පහාන  
ආහ. 

යථා පන දාඛසො කිඤ් චිඛදව මිත් ත  උපනිස් සාය සාමිකාන  ධන  දත් වා 

අත් තාන  භුජිස් ස  කත් වා තඛතො පට් ඨාය ය  ඉච් ෙති, ත  කඛරොති. එවඛමව 

භික් ඛු – ‘‘ඉද  උද්ධච්චකුක්කුච්චං නාම මහා අනත් ථකර’’න් ති ෙ ධම් ඛම 
භාඛවත් වා උද් ධච් චකුක් කුච් ච  පජහති. ඛසො එව  පහීනඋද් ධච් චකුක් කුච් ඛචො 

යථා භුජිස් ඛසො පුරිඛසො ය  ඉච් ෙති, ත  කඛරොති, න ත  ඛකොචි බලක් කාඛරන 

තඛතො නිවත් ඛතති, එවඛමව යථා සුෙ  ඛනක් ෙම් මපටිපද  පටිපජ් ජති, න ත  
උද් ධච් චකුක් කුච් ච  බලක් කාඛරන තඛතො නිවත් ඛතති. තස් මා භගවා භුජිස් ස  
විය උද් ධච් චකුක් කුච් චප් පහාන  ආහ. 

යථා බලවා පුරිඛසො හත් ථසාර  ගඛහත් වා සජ් ජාවුඛධො සපරිවාඛරො 

කන් තාර  පටිපජ් ඛජයය, ත  ඛචොරා දූරඛතොව දිස් වා පලාඛයයය . ඛසො 
ඛසොත් ථිනා ත  කන් තාර  නිත් ථරිත් වා ඛෙමන් ත  පත් ඛතො හට් ඨතුට් ඛඨො අස් ස. 

එවඛමව භික් ඛු ‘‘අය  විචිකිච්ො නාම මහා අනත් ථකාරිකා’’ති ෙ ධම් ඛම 

භාඛවත් වා විචිකිච් ෙ  පජහති. ඛසො එව  පහීනවිචිකිච් ඛෙො යථා බලවා පුරිඛසො 
සජ් ජාවුඛධො සපරිවාඛරො නිබ් භඛයො ඛචොඛර තිණ  විය අගඛණත් වා ඛසොත් ථිනා 
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නික් ෙමිත් වා ඛෙමන් තභූමි  පාපුණාති, එවඛමව භික් ඛු දුච් චරිතකන් තාර  
නිත් ථරිත් වා පරම  ඛෙමන් තභූමි  අමත  මහානිබ් බාන  පාපුණාති. තස් මා භගවා 
ඛෙමන් තභූමි  විය විචිකිච් ොපහාන  ආහ. 

225. පායමොජ්ජං ජාෙතීති තුට් ඨාකාඛරො ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජාෙතීති 

තුට් ඨස ්ස සකලසරීර  ඛෙොභයමානා පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායෙො

පස්සම්භතීති පීතිසම් පයුත් තචිත් තස ්ස පුග් ගලස ්ස නාමකාඛයො පස් සම් භති, 

විගතදරඛථො ඛහොති. සුඛං යවයදතීති කායිකම් පි ඛචතසිකම් පි සුෙ  ඛවදයති. 

චිත්තං සමාධිෙතීති ඉමිනා ඛනක් ෙම් මසුඛෙන සුඛිතස් ස උපචාරවඛසනපි 
අප් පනාවඛසනපි චිත් ත  සමාධියති. 

පඨමජ් ඣානකථා 

226. යසො විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරතීතිආදි පන උපචාරසමාධිනා සමාහිඛත චිත් ඛත උපරිවිඛසසදස් සනත් ථ  
අප් පනාසමාධිනා සමාහිඛත චිත් ඛත තස් ස සමාධිඛනො පඛභදදස් සනත් ථ  

වුත් තන් ති ඛවදිතබ් බ . ඉමයමව කාෙන් ති ඉම  කරජකාය . අභිසන්යදතීති 

ඛතඛමති ස් ඛනඛහති, සබ් බත් ථ පවත් තපීතිසුෙ  කඛරොති. පරිසන්යදතීති 

සමන් තඛතො සන් ඛදති. පරිපූයරතීති වායුනා භස් ත  විය පූඛරති. පරිප්ඵරතීති 

සමන් තඛතො ඵුසති. සබ්බාවයතො කාෙස්සාති අස් ස භික් ඛුඛනො 
සබ් බඛකොට් ඨාසවඛතො කායස් ස කිඤ් චි උපාදින් නකසන් තතිපවත් තිට් ඨාඛන 
ෙවිම සඛලොහිතානුගත  අණුමත් තම් පි ඨාන  පඨමජ් ඣානසුඛෙන අඵුට  නාම 
න ඛහොති. 

227. දක්යඛොති ඛෙඛකො පටිබඛලො න් හානීයචණ් ණානි කාතුඤ් ඛචව 

පඛයොඛජතුඤ් ච සන් ඛනතුඤ් ච. කංසථායලති ඛයන ඛකනචි ඛලොඛහන 
කතභාජඛන. මත් තිකභාජන  පන ථිර  න ඛහොති. සන් ඛනන් තස් ස භිජ් ජති. 

තස් මා ත  න දස් ඛසති. පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකන් ති සිඤ් චිත් වා සිඤ් චිත් වා. 

සන්යනෙයාති වාමහත් ඛථන ක සථාල  ගඛහත් වා දක් ඛිණහත් ඛථන 

පමාණයුත් ත  උදක  සිඤ් චිත් වා සිඤ් චිත් වා පරිමද් දන් ඛතො පිණ් ඩ  කඛරයය. 

ස්යනහානුගතාති උදකසිඛනඛහන අනුගතා. ස්යනහපයරතාති උදකසිඛනඛහන 

පරිග් ගහිතා. සන්තරබාහිරාති සද් ධි  අන් ඛතොපඛදඛසන ඛචව බහිපඛදඛසන ච 

සබ් බත් ථකඛමව උදකසිඛනඛහන ඵුටාති අත් ඛථො. නචපග්ඝරණීති න ච බින් දු 

බින් දු උදක  පග් ඝරති, සක් කා ඛහොති හත් ඛථනපි ද් වීහිපි තීහිපි අඞ් ගුලීහි 
ගඛහතු  ඔවට් ටිකායපි කාතුන් ති අත් ඛථො. 
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පටුන 

දුතියජ් ඣානකථා 

228-229. දුතියජ් ඣානසුඛූපමාය  උබ්භියදොදයකොති උබ් භින් නඋදඛකො, න 
ඛහට් ඨා උබ් භිජ් ජිත් වා උග් ගච් ෙනකඋදඛකො. අන් ඛතොඛයව පන 

උබ් භිජ් ජනකඋදඛකොති අත් ඛථො. ආෙමුඛන් ති ආගමනමග් ඛගො. යදයවොති 

ඛමඛඝො. කායලනකාලන් ති කාඛල කාඛල, අන් වද් ධමාස  වා අනුදසාහ  වාති 

අත් ඛථො. ධාරන් ති වුට් ඨි . න අනුප්පයවච්යෙෙයාති න ච පඛවඛසයය, න 

වස් ඛසයයාති අත් ඛථො. සීතාවාරිධාරාඋබ්භිජ්ජිත්වාති සීත  ධාර  උග් ගන් ත් වා 
රහද  පූරයමාන  උබ් භිජ් ජිත් වා. ඛහට් ඨා උග් ගච් ෙනඋදකඤ් හි උග් ගන් ත් වා 

උග් ගන් ත් වා භිජ් ජන් ත  උදක  ඛෙොඛභති, චතූහි දිසාහි පවිසනඋදක  

පුරාණපණ් ණතිණකට් ඨදණ් ඩකාදීහි උදක  ඛෙොඛභති, වුට් ඨිඋදක  
ධාරානිපාතපුබ් බුළඛකහි උදක  ඛෙොඛභති. සන් නිසින් නඛමව පන හුත් වා 

ඉද් ධිනිම් මිතමිව උප් පජ් ජමාන  උදක  ඉම  පඛදස  ඵරති, ඉම  පඛදස  න 

ඵරතීති නත් ථි, ඛතන අඵුඛටොකාඛසො නාම න ඛහොතීති. තත් ථ රහඛදො විය 
කරජකාඛයො. උදක  විය දුතියජ් ඣානසුෙ . ඛසස  පුරිමනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 

තතියජ් ඣානකථා 

230-231. තතියජ් ඣානසුඛූපමාය  උප් පලානි එත් ථ සන් තීති උප් පලිනී. 
ඛසසපදද් වඛයපි එඛසව නඛයො. එත් ථ ච ඛසතරත් තනීඛලසු ය  කිඤ් චි උප් පල  

උප් පලඛමව. ඌනකසතපත් ත  පුණ් ඩරීක , සතපත් ත  පදුම . පත් තනියම  වා 

විනාපි ඛසත  පදුම , රත් ත  පුණ් ඩරීකන් ති අයඛමත් ථ විනිච් ෙඛයො. 

උදකානුග්ගතානීති උදකඛතො න උග් ගතානි. අන්යතො නිමුග්ගයපොසීනීති 

උදකතලස ්ස අන් ඛතො නිමුග් ගානිඛයව හුත් වා ඛපොසීනි, වඩ් ඪීනීති අත් ඛථො. 
ඛසස  පුරිමනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . 

චතුත් ථජ් ඣානකථා 

232-233. චතුත් ථජ් ඣානසුඛූපමාය  පරිසුද්යධන යචතසා

පරියෙොදායතනාති එත් ථ නිරුපක් කිඛලසට් ඛඨන පරිසුද් ධ , පභස් සරට් ඛඨන 

පරිඛයොදාතන් ති ඛවදිතබ් බ . ඔදායතනවත්යථනාති ඉද  උතුඵරණත් ථ  වුත් ත . 

කිලිට් ඨවත් ඛථන හි උතුඵරණ  න ඛහොති, තඞ් ෙණඛධොතපරිසුද් ඛධන 

උතුඵරණ  බලව  ඛහොති. ඉමිස් සාය හි උපමාය වත් ථ  විය කරජකාඛයො, 
උතුඵරණ  විය චතුත් ථජ් ඣානසුෙ . තස් මා යථා සුන් හාතස් ස පුරිසස් ස 
පරිසුද් ධ  වත් ථ  සසීස  පාරුපිත් වා නිසින් නස ්ස සරීරඛතො උතු සබ් බඛමව 
වත් ථ  ඵරති. න ඛකොචි වත් ථස් ස අඵුඛටොකාඛසො ඛහොති. එව  
චතුත් ථජ් ඣානසුඛෙන භික් ඛුඛනො කරජකායස් ස න ඛකොචි ඔකාඛසො අඵුඛටො 
ඛහොතීති. එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. ඉඛමස  පන චතුන් න  ඣානාන  
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පටුන 

අනුපදවණ් ණනා ච භාවනානඛයො ච විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතොති ඉධ න 
විත් ථාරිඛතො. 

එත් තාවතා ඛචස රූපජ් ඣානලාභීඛයව, න අරූපජ් ඣානලාභීති න 
ඛවදිතබ් ඛබො. න හි අට් ඨසු සමාපත් තීසු චද් දසහාකාඛරහි චිණ් ණවසීභාව  විනා 
උපරි අභිඤ් ඤාධිගඛමො ඛහොති. පා ය  පන රූපජ් ඣානානිඛයව ආගතානි. 
අරූපජ් ඣානානි ආහරිත් වා කඛථතබ් බානි. 

විපස් සනාඤාණකථා 

234. යසො එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… ආයනේජප්පත්යතති ඛසො 

චද් දසහාකාඛරහි අට් ඨසු සමාපත් තීසු චිණ් ණවසීභාඛවො භික් ඛූති දස් ඛසති. 

ඛසසඛමත් ථ විසුද් ධිමග් ඛග වුත් තනඛයන ඛවදිතබ් බ . ොණදස්සනාෙ චිත්තං 

අභිනීහරතීති එත් ථ ොණදස්සනන් ති මග් ගඤාණම් පි, වුච් චති ඵලඤාණම් පි, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණම් පි, පච් චඛවක් ෙණඤාණම් පි, විපස් සනාඤාණම් පි. ‘‘කි  

නු ඛෙො, ආවුඛසො, ඤාණදස ්සනවිසුද් ධත් ථ  භගවති බ්රහ් මචරිය  වුස් සතී’’ති 

(මහානි. 1.257) එත් ථ හි මග් ගඤාණ  ඤාණදස් සනන් ති වුත් ත . ‘‘අයමඤ් ඛඤො 
උත් තරිමනුස ්සධම් ඛමො අලමරියඤාණදස් සනවිඛසඛසො අධිගඛතො 

ඵාසුවිහාඛරො’’ති (ම. නි. 1.328) එත් ථ ඵලඤාණ . ‘‘භගවඛතොපි ඛෙො 
ඤාණදස ්සන  උදපාදි සත් තාහකාලඞ් කඛතො ආළාඛරො කාලාඛමො’’ති (මහාව. 

10) එත් ථ සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණ . ‘‘ඤාණඤ් ච පන ඛම දස් සන  උදපාදි 

අකුප් පා ඛම විමුත් ති, අයමන් තිමා ජාතී’’ති (මහාව. 16) එත් ථ 
පච් චඛවක් ෙණඤාණ  ඉධ පන ඤාණදස් සනාය චිත් තන් ති ඉද  
විපස් සනාඤාණ  ඤාණදස් සනන් ති වුත් තන් ති. 

අභිනීහරතීති විපස් සනාඤාණස ්ස නිබ් බත් තනත් ථාය තන් නින් න  

තප් ඛපොණ  තප් පබ් භාර  කඛරොති. රූපීති ආදීනමත් ඛථො වුත් ඛතොඛයව. 

ඔදනකුම්මාසූපචයෙොති ඔදඛනන ඛචව කුම් මාඛසන ච උපචිඛතො වඩ් ඪිඛතො. 

අනිච්චුච්ොදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමොති හුත් වා අභාවට් ඛඨන 
අනිච් චධම් ඛමො. දුග් ගන් ධවිඝාතත් ථාය තනුවිඛලපඛනන උච් ොදනධම් ඛමො. 
අඞ් ගපච් චඞ් ගාබාධවිඛනොදනත් ථාය ඛුද් දකසම් බාහඛනන පරිමද් දනධම් ඛමො. 
දහරකාඛල වා ඌරූසු සයාඛපත් වා ගබ් භාවාඛසන දුස් සණ් ඨිතාන  ඛතස  ඛතස  
අඞ් ගාන  සණ් ඨානසම් පාදනත් ථ  අඤ ්ෙනපීළනාදිවඛසන පරිමද් දනධම් ඛමො. 

එව  පරිහරිඛතොපි ඛභදනවිද් ධ සනධම් ඛමො භිජ් ජති ඛචව විකිරති ච, එව  

සභාඛවොති අත් ඛථො. තත් ථ රූපීචාතුමහාභූතියකොතිආදීසු ෙහි පඛදහි සමුදඛයො 

කථිඛතො. අනිච් චපඛදන සද් ධි  පච් ඡිඛමහි ද් වීහි අත් ථඞ් ගඛමො. එත්ථසිතංඑත්ථ

පටිබද්ධන් ති එත් ථ චාතුමහාභූතිඛක කාඛය නිස් සිතඤ් ච පටිබද් ධඤ් ච. 
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235. සුයභොති සුන් දඛරො. ජාතිමාති පරිසුද් ධාකරසමුට් ඨිඛතො. 

සුපරිකම්මකයතොති සුට් ඨු කතපරිකම් ඛමො අපනීතපාසාණසක් ෙඛරො. අච්යෙොති 

තනුච් ෙවි. විප්පසන්යනොති සුට් ඨු පසන් ඛනො. සබ්බාකාරසම්පන්යනොති 

ඛධොවනඛවධනාදීහි සබ් ඛබහි ආකාඛරහි සම් පන් ඛනො. නීලන් තිආදීහි 

වණ් ණසම් පත් ති  දස් ඛසති. තාදිසඤ් හි ආවුත  පාකට  ඛහොති. එවයමව යඛොති 
එත් ථ එව  උපමාස සන් දන  ඛවදිතබ් බ . මණි විය හි කරජකාඛයො. 

ආවුතසුත් ත  විය විපස් සනාඤාණ . චක් ඛුමා පුරිඛසො විය විපස් සනාලාභී භික් ඛු, 
හත් ඛථ කරිත් වා පච් චඛවක් ෙඛතො අය  ඛෙො මණීති මණිඛනො ආවිභූතකාඛලො 

විය විපස් සනාඤාණ , අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස භික් ඛුඛනො 

චාතුමහාභූතිකකායස් ස ආවිභූතකාඛලො, තත්රිද  සුත් ත  ආවුතන් ති 

සුත් තස් සාවිභූතකාඛලො විය විපස් සනාඤාණ , අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස 
භික් ඛුඛනො තදාරම් මණාන  ඵස් සපඤ ්චමකාන  වා සබ් බචිත් තඛචතසිකාන  වා 
විපස් සනාඤාණස් ඛසව වා ආවිභූතකාඛලොති. 

ඉදඤ් ච විපස් සනාඤාණ  මග් ගඤාණානන් තර . එව  සන් ඛතපි යස් මා 
අභිඤ් ඤාවාඛර ආරද් ඛධ එතස ්ස අන් තරාවාඛරො නත් ථි තස් මා ඉඛධව දස් සිත . 
යස් මා ච අනිච් චාදිවඛසන අකතසම් මසනස් ස දිබ් බාය ඛසොතධාතුයා ඛභරව  

සද් ද  සුණඛතො, පුබ් ඛබනිවාසානුස් සතියා ඛභරඛව ෙන් ඛධ අනුස් සරඛතො, 

දිබ් ඛබන චක් ඛුනා ඛභරවම් පි රූප  පස ්සඛතො භයසන් තාඛසො උප් පජ් ජති, න 
අනිච් චාදිවඛසන කතසම් මසනස ්ස තස් මා අභිඤ් ඤ  පත් තස ්ස 
භයවිඛනොදනඛහතුසම් පාදනත් ථම් පි ඉද  ඉඛධව දස් සිත . අපි ච යස් මා 
විපස් සනාසුෙ  නාඛමත  මග් ගඵලසුෙසම් පාදක  පාටිඛයක් ක  සන් දිට් ඨික  
සාමඤ ්ඤඵල  තස් මාපි ආදිඛතොව ඉද  ඉධ දස් සිතන් ති ඛවදිතබ් බ . 

මඛනොමයිද් ධිඤාණකථා 

236-237. මයනොමෙන් ති මඛනන නිබ් බත් තිත . සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගින් ති 

සබ් ඛබහි අඞ් ඛගහි ච පච් චඞ් ඛගහි ච සමන් නාගත . අහීනින්ද්රිෙන් ති 

සණ් ඨානවඛසන අවිකලින් ද්රිය . ඉද් ධිමතා නිම් මිතරූපඤ් හි සඛච ඉද් ධිමා 
ඔදාඛතො තම් පි ඔදාත . සඛච අවිද් ධකණ් ඛණො තම් පි අවිද් ධකණ් ණන් ති එව  

සබ් බාකාඛරහි ඛතන සදිසඛමව ඛහොති. මුේජම්හා ඊසිකන් තිආදි 
උපමාත් තයම් පි හි සදිසභාවදස් සනත් ථඛමව වුත් ත . මුඤ් ජසදිසා එව හි තස් ස 

අන් ඛතො ඊසිකා ඛහොති. ඛකොසිසදිඛසොඛයව අසි, වට් ටාය ඛකොසියා වට් ට  

අසිඛමව පක් ඛිපන් ති, පත් ථටාය පත් ථට . කරණ්ඩාති ඉදම් පි අහිකඤ් චකස ්ස 

නාම , න විලීවකරණ් ඩකස ්ස. අහිකඤ් චඛකො හි අහිනා සදිඛසොව ඛහොති. තත් ථ 
කිඤ් චාපි ‘‘පුරිඛසො අහි  කරණ් ඩා උද් ධඛරයයා’’ති හත් ඛථන උද් ධරමාඛනො විය 

දස් සිඛතො, අථ ඛෙො චිත් ඛතඛනවස් ස උද් ධරණ  ඛවදිතබ් බ . අයඤ් හි අහි නාම 
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175 

පටුන 

සජාතිය  ඨිඛතො, කට් ඨන් තර  වා රුක් ෙන් තර  වා නිස් සාය, තචඛතො සරීර  

නික් කඩ් ඪනප් පඛයොගසඞ් ොඛතන ථාඛමන, සරීර  ොදයමාන  විය පුරාණතච  

ජිගුච් ෙන් ඛතොති ඉඛමහි චතූහි කාරඛණහි සයඛමව කඤ් චක  පජහති, න සක් කා 

තඛතො අඤ් ඛඤන උද් ධරිතු , තස් මා චිත් ඛතන උද් ධරණ  සන් ධාය ඉද  

වුත් තන් ති ඛවදිතබ් බ . ඉති මුඤ් ජාදිසදිස  ඉමස් ස භික් ඛුඛනො සරීර , 
ඊසිකාදිසදිස  නිම් මිතරූපන් ති. ඉදඛමත් ථ ඔපම් මස සන් දන . නිම් මානවිධාන  
පඛනත් ථ පරඛතො ච ඉද් ධිවිධාදිපඤ් චඅභිඤ් ඤාකථා සබ් බාකාඛරන 
විසුද් ධිමග් ඛග විත් ථාරිතාති තත් ථ වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බා. 
උපමාමත් තඛමව හි ඉධ අධික . 

ඉද් ධිවිධඤාණාදිකථා 

238-239. තත් ථ ඛෙකකුම් භකාරාදඛයො විය ඉද් ධිවිධඤාණලාභී භික් ඛු 
දට් ඨබ් ඛබො. සුපරිකම් මකතමත් තිකාදඛයො විය ඉද් ධිවිධඤාණ  දට් ඨබ් බ . 
ඉච් ඡිතිච් ඡිතභාජනවිකතිආදිකරණ  විය තස් ස භික් ඛුඛනො විකුබ් බන  දට් ඨබ් බ . 

240-241. දිබ් බඛසොතධාතුඋපමාය  යස් මා කන් තාරද් ධානමග් ඛගො 
සාසඞ් ඛකො ඛහොති සප් පටිභඛයො. තත් ථ උස් සඞ් කිතපරිසඞ් කිඛතන ‘අය  

ඛභරිසද් ඛදො’, ‘අය  මුදිඞ් ගසද් ඛදො’ති න සක් කා වවත් ථඛපතු , තස් මා 
කන් තාරග් ගහණ  අකත් වා ඛෙමමග් ග  දස් ඛසන් ඛතො 

අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනොති ආහ. අප් පටිභයඤ් හි ඛෙමමග් ග  සීඛස සාටක  
කත් වා සණික  පටිපන් ඛනො වුත් තප් පකාඛර සද් ඛද සුෙ  වවත් ථඛපති. තස් ස 
සවඛනන ඛතස  ඛතස  සද් දාන  ආවිභූතකාඛලො විය ඛයොගිඛනො 
දූරසන් තිකඛභදාන  දිබ් බානඤ් ඛචව මානුස් සකානඤ් ච සද් දාන  ආවිභූතකාඛලො 
ඛවදිතබ් ඛබො. 

242-243. ඛචඛතොපරියඤාණූපමාය  දහයරොති තරුඛණො. යුවාති 

ඛයොබ් බන් ඛනන සමන් නාගඛතො. මණ්ඩනකජාතියකොති යුවාපි සමාඛනො න 

ආලසිඛයො න කිලිට් ඨවත් ථසරීඛරො, අථ ඛෙො මණ් ඩනපකතිඛකො, දිවසස ්ස ද් ඛව 
තඛයො වාඛර න් හායිත් වා සුද් ධවත් ථපරිදහනඅලඞ් කාරකරණසීඛලොති අත් ඛථො. 

සකණකන් ති කාළතිලකවඞ් ගමුෙදූසිපීළකාදීන  අඤ් ඤතඛරන සඛදොස . තත් ථ 

යථා තස් ස මුෙනිමිත් ත  පච් චඛවක් ෙඛතො මුඛෙ ඛදොඛසො පාකඛටො ඛහොති, එව  
ඛචඛතොපරියඤාණාය චිත් ත  අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස භික් ඛුඛනො පඛරස  
ඛසොළසවිධ  චිත් ත  පාකට  ඛහොතීති ඛවදිතබ් බ . 

244-245. පුබ් ඛබනිවාසඤාණූපමාය  ත  දිවස  කතකිරියා පාකටා ඛහොතීති 
ත  දිවස  ගතගාමත් තයඛමව ගහිත . තත් ථ ගාමත් තයගතපුරිඛසො විය 

පුබ් ඛබනිවාසඤාණලාභී දට් ඨබ් ඛබො, තඛයො ගාමා විය තඛයො භවා දට් ඨබ් බා, 
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තස් ස පුරිසස් ස තීසු ගාඛමසු ත  දිවස  කතකිරියාය ආවිභාඛවො විය 

පුබ් ඛබනිවාසාය චිත් ත  අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස භික් ඛුඛනො තීසු භඛවසු 
කතකිරියාය පාකටභාඛවො දට් ඨබ් ඛබො. 

246-247. දිබ් බචක් ඛූපමාය  වීථිංසේචරන්යතති අපරාපර  සඤ් චරන් ඛත. 
වීථි  චරන් ඛතතිපි පාඛඨො. අයඛමවත් ඛථො. තත් ථ නගරමජ් ඛඣ සිඞ් ඝාටකම් හි 

පාසාඛදො විය ඉමස් ස භික් ඛුඛනො කරජකාඛයො දට් ඨබ් ඛබො, පාසාඛද ඨිඛතො 

චක් ඛුමා පුරිඛසො විය අයඛමව දිබ් බචක් ඛු  පත් වා ඨිඛතො භික් ඛු, ඛගහ  

පවිසන් තා විය පටිසන් ධිවඛසන මාතුකුච් ඡිය  පවිසන් තා, ඛගහා නික් ෙමන් තා 

විය මාතුකුච් ඡිඛතො නික් ෙමන් තා, රථිකාය වීථි  සඤ් චරන් තා විය අපරාපර  

සඤ ්චරණකසත් තා, පුරඛතො අබ් ඛභොකාසට් ඨාඛන මජ් ඛඣ සිඞ් ඝාටඛක 

නිසින් නා විය තීසු භඛවසු තත් ථ තත් ථ නිබ් බත් තසත් තා, පාසාදතඛල 
ඨිතපුරිසස ්ස ඛතස  මනුස් සාන  ආවිභූතකාඛලො විය දිබ් බචක් ඛුඤාණාය චිත් ත  
අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස භික් ඛුඛනො තීසු භඛවසු නිබ් බත් තසත් තාන  
ආවිභූතකාඛලො දට් ඨබ් ඛබො. ඉදඤ් ච ඛදසනාසුෙත් ථඛමව වුත් ත . ආරුප් ඛප පන 
දිබ් බචක් ඛුස ්ස ඛගොචඛරො නත් ථීති. 

ආසවක් ෙයඤාණකථා 

248. යසො එවං සමාහියත චිත්යතති ඉධ විපස් සනාපාදක  

චතුත් ථජ් ඣානචිත් ත  ඛවදිතබ් බ . ආසවානං ඛෙොණාොති ආසවාන  

ෙයඤාණනිබ් බත් තනත් ථාය. එත් ථ ච ආසවානං ඛයෙො නාම මග් ඛගොපි ඵලම් පි 

නිබ් බානම් පි භඞ් ඛගොපි වුච් චති. ‘‘ෙඛය ඤාණ , අනුප් පාඛද ඤාණ’’න් ති එත් ථ 
හි මග් ඛගො ආසවාන  ෙඛයොති වුත් ඛතො. ‘‘ආසවාන  ෙයා සමඛණො ඛහොතී’’ති 

(ම. නි. 1.438) එත් ථ ඵල . 

‘‘පරවජ් ජානුපස් සිස් ස, නිච් ච  උජ් ඣානසඤ් ඤිඛනො; 

ආසවා තස් ස වඩ් ඪන් ති, ආරා ඛසො ආසවක් ෙයා’’ති. (ධ. ප. 253); 

එත් ථ නිබ් බාන . ‘‘ආසවාන  ෙඛයො වඛයො ඛභඛදො අනිච් චතා 
අන් තරධාන’’න් ති එත් ථ භඞ් ඛගො. ඉධ පන නිබ් බාන  අධිප් ඛපත . 
අරහත් තමග් ඛගොපි වට් ටතිඛයව. 

චිත්තං අභිනීහරතීති විපස් සනා චිත් ත  තන් නින් න  තප් ඛපොණ  තප් පබ් භාර  

කඛරොති. යසො ඉදං දුක්ඛන් තිආදීසු ‘‘එත් තක  දුක් ෙ , න ඉඛතො භිඛයයො’’ති 
සබ් බම් පි දුක් ෙසච් ච  සරසලක් ෙණපටිඛවඛධන යථාභූත  පජානාතීති අත් ඛථො. 
තස් ස ච දුක් ෙස ්ස නිබ් බත් තික  තණ් හ  ‘‘අය  දුක් ෙසමුදඛයො’’ති. තදුභයම් පි ය  

ඨාන  පත් වා නිරුජ් ඣති, ත  ඛතස  අප් පවත් ති  නිබ් බාන  ‘‘අය  
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දුක් ෙනිඛරොඛධො’’ති; තස් ස ච සම් පාපක  අරියමග් ග  ‘‘අය  දුක් ෙනිඛරොධගාමිනී 
පටිපදා’’ති සරසලක් ෙණපටිඛවඛධන යථාභූත  පජානාතීති අත් ඛථො. 

එව  සරූපඛතො සච් චානි දස් ඛසත් වා පුන කිඛලසවඛසන පරියායඛතො 

දස් ඛසන් ඛතො ‘‘ඉයමආසවා’’තිආදිමාහ. තස්ස එවංජානයතොඑවංපස්සයතොති 

තස් ස භික් ඛුඛනො එව  ජානන් තස ්ස එව  පස් සන් තස ්ස, සහ විපස් සනාය 

ඛකොටිප් පත් ත  මග් ග  කඛථසි. කාමාසවාති කාමාසවඛතො. විමුච්චතීති ඉමිනා 

මග් ගක් ෙණ  දස් ඛසති. විමුත්තස්මින් ති ඉමිනා ඵලක් ෙණ . විමුත්තමිතිොණං

යහොතීති ඉමිනා පච් චඛවක් ෙණඤාණ . ඛීණාජාතීතිආදීහි තස් ස භූමි . ඛතන හි 
ඤාඛණන ඛීණාසඛවො පච් චඛවක් ෙන් ඛතො ඛීණා ජාතීතිආදීනි පජානාති. 

කතමා පනස් ස ජාති ඛීණා? කථඤ ්ච න  පජානාතීති? න තාවස් ස අතීතා 

ජාති ඛීණා, පුබ් ඛබව ඛීණත් තා. න අනාගතා, අනාගඛත වායාමාභාවඛතො. න 

පච් චප් පන් නා, විජ් ජමානත් තා. යා පන මග් ගස් ස අභාවිතත් තා උප් පජ් ඛජයය 

එකචතුපඤ් චඛවොකාරභඛවසු එකචතුපඤ් චක් ෙන් ධප් පඛභදා ජාති, සා මග් ගස් ස 
භාවිතත් තා ආයති  අනුප් පාදධම් මත  ආපජ් ජඛනන ඛීණා. ත  ඛසො 
මග් ගභාවනාය පහීනකිඛලඛස පච් චඛවක් ඛිත් වා ‘‘කිඛලසාභාඛව විජ් ජමානම් පි 
කම් ම  ආයති  අප් පටිසන් ධික ව ඛහොතී’’ති ජානන් ඛතො පජානාති. 

වුසිතන් ති වුත් ථ  පරිවුත් ථ . බ්රහ්මචරිෙන් ති මග් ගබ්රහ් මචරිය . 

පුථුජ් ජනකලයාණඛකන හි සද් ධි  සත් ත ඛසක් ො බ්රහ් මචරියවාස  වසන් ති නාම, 

ඛීණාසඛවො වුත් ථවාඛසො, තස් මා ඛසො අත් තඛනො බ්රහ් මචරියවාස  

පච් චඛවක් ෙන් ඛතො වුසිත  බ්රහ් මචරියන් ති පජානාති. කතං කරණීෙන් ති චතූසු 
සච් ඛචසු චතූහි මග් ඛගහි පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරියාභාවනාවඛසන ඛසොළසවිධ  

කිච් ච  නිට් ඨාපිත . ඛතන ඛතන මග් ඛගන පහාතබ් බකිඛලසා පහීනා, දුක් ෙමූල  

සමුච් ඡින් නන් ති අත් ඛථො. පුථුජ් ජනකලයාණකාදඛයො හි ත  කිච් ච  කඛරොන් ති, 
ඛීණාසඛවො කතකරණීඛයො. තස් මා ඛසො අත් තඛනො කරණීය  

පච් චඛවක් ෙන් ඛතො කත  කරණීයන් ති පජානාති. නාපරංඉත්ථත්තාොති ඉදානි 
පුන ඉත් ථභාවාය එව  ඛසොළසකිච් චභාවාය කිඛලසක් ෙයභාවාය වා කත් තබ් බ  

මග් ගභාවනාකිච් ච  ඛම නත් ථීති පජානාති. අථ වා ඉත්ථත්තාොති 
ඉත් ථභාවඛතො ඉමස් මා එව  පකාරා. ඉදානි වත් තමානෙන් ධසන් තානා අපර  
ෙන් ධසන් තාන  මය් හ  නත් ථි. ඉඛම පන පඤ් චක් ෙන් ධා පරිඤ් ඤාතා තිට් ඨන් ති 

ඡින් නමූලකා රුක් ො විය, ඛත චරිමකචිත් තනිඛරොඛධන අනුපාදාඛනො විය 
ජාතඛවඛදො නිබ් බායිස් සන් ති අපණ් ණත් තිකභාවඤ් ච ගමිස ්සන් තීති පජානාති. 

249. පබ්බතසඞ්යඛයපති පබ් බතමත් ථඛක. අනාවියලොති නික් කද් දඛමො. 

සිප් පිඛයො ච සම් බුකා ච සිප්පිසම්බුකං. සක් ෙරා ච කථලානි ච සක්ඛරකථලං. 
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මච් ොන  ගුම් බා ඝටාති මච්ෙගුම්බං. තිට්ඨන්තම්පි චරන්තම්පීති එත් ථ 

සක් ෙරකථල  තිට් ඨතිඛයව, ඉතරානි චරන් තිපි තිට් ඨන් තිපි. යථා පන 
අන් තරන් තරා ඨිතාසුපි නිසින් නාසුපි විජ් ජමානාසුපි ‘‘එතා ගාඛවො චරන් තී’’ති 
චරන් තිඛයො උපාදාය ඉතරාපි චරන් තීති වුච් චන් ති. එව  තිට් ඨන් තඛමව 
සක් ෙරකථල  උපාදාය ඉතරම් පි ද් වය  තිට් ඨන් තන් ති වුත් ත . ඉතරඤ් ච ද් වය  
චරන් ත  උපාදාය සක් ෙරකථලම් පි චරන් තන් ති වුත් ත . තත් ථ චක් ඛුමඛතො 
පුරිසස ්ස තීඛර ඨත් වා පස් සඛතො සිප් පිකසම් බුකාදීන  විභූතකාඛලො විය 
ආසවාන  ෙයාය චිත් ත  අභිනීහරිත් වා නිසින් නස ්ස භික් ඛුඛනො චතුන් න  
සච් චාන  විභූතකාඛලො දට් ඨබ් ඛබොති. 

එත් තාවතා විපස් සනාඤාණ , මඛනොමයඤාණ , ඉද් ධිවිධඤාණ , 

දිබ් බඛසොතඤාණ , ඛචඛතොපරියඤාණ , පුබ් ඛබනිවාසඤාණ , 

දිබ් බචක් ඛුවඛසන නිප් ඵන් න  අනාගත සඤාණයථාකම් මූපගඤාණද් වය , 

දිබ් බචක් ඛුඤාණ , ආසවක් ෙයඤාණන් ති දස ඤාණානි නිද් දිට් ඨානි ඛහොන් ති. 
ඛතස  ආරම් මණවිභාඛගො ජානිතබ් ඛබො – තත් ථ විපස් සනාඤාණ  
පරිත් තමහග් ගතඅතීතානාගතපච් චප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාවඛසන 
සත් තවිධාරම් මණ . මඛනොමයඤාණ  නිම් මිතබ් බරූපායතනමත් තඛමව 
ආරම් මණ  කඛරොතීති පරිත් තපච් චප් පන් නබහිද් ධාරම් මණ . ආසවක් ෙයඤාණ  
අප් පමාණබහිද් ධානවත් තබ් බාරම් මණ . අවඛසසාන  ආරම් මණඛභඛදො 

විසුද් ධිමග් ඛග වුත් ඛතො. උත්තරිතරං වා පණීතතරං වාති ඛයන ඛකනචි 
පරියාඛයන ඉඛතො ඛසට් ඨතර  සාමඤ් ඤඵල  නාම නත් ථීති භගවා 
අරහත් තනිකූඛටන ඛදසන  නිට් ඨාඛපසි. 

අජාතසත් තුඋපාසකත් තපටිඛවදනාකථා 

250. රාජා තත් ථ තත් ථ සාධුකාර  පවත් ඛතන් ඛතො ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  
සක් කච් ච  සුත් වා ‘‘චිර  වතම් හි ඉඛම පඤ් ඛහ පුථූ සමණබ්රාහ් මඛණ 

පුච් ෙන් ඛතො, ථුඛස ඛකොට් ඛටන් ඛතො විය කිඤ් චි සාර  නාලත් ථ , අඛහො වත 

භගවඛතො ගුණසම් පදා, ඛයො ඛම දීපසහස් ස  ජාඛලන් ඛතො විය මහන් ත  
ආඛලොක  කත් වා ඉඛම පඤ් ඛහ විස් සජ් ඛජසි. සුචිර  වතම් හි දසබලස් ස 
ගුණානුභාව  අජානන් ඛතො වඤ් චිඛතො’’ති චින් ඛතත් වා 
බුද් ධගුණානුස ්සරණසම් භූතාය පඤ් චවිධාය පීතියා ඵුටසරීඛරො අත් තඛනො පසාද  
ආවිකඛරොන් ඛතො උපාසකත් ත  පටිඛවඛදසි. ත  දස් ඛසතු  ‘‘එව  වුත් ඛත 
රාජා’’තිආදි ආරද් ධ . 

තත් ථ අභික්කන්තං, භන්යතති අය  අභික් කන් තසද් ඛදො 

ෙයසුන් දරාභිරූපඅබ් භනුඛමොදඛනසු දිස් සති. ‘‘අභික් කන් තා භන් ඛත, රත් ති, 

නික් ෙන් ඛතො පඨඛමො යාඛමො, චිරනිසින් ඛනො භික් ඛුසඞ් ඛඝො’’තිආදීසු (අ. නි. 
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8.20) හි ෙඛය දිස් සති. ‘‘අය  ඛම පුග් ගඛලො ෙමති, ඉඛමස  චතුන් න  

පුග් ගලාන  අභික් කන් තතඛරො ච පණීතතඛරො චා’’තිආදීසු (අ. නි. 4.100) 
සුන් දඛර. 

‘‘ඛකො ඛම වන් දති පාදානි, ඉද් ධියා යසසා ජල ; 

අභික් කන් ඛතන වණ් ඛණන, සබ් බා ඔභාසය  දිසා’’ති. (වි. ව. 857); 

ආදීසු අභිරූඛප. ‘‘අභික් කන් ත  ඛභො, ඛගොතමා’’තිආදීසු (පාරා. 15) 

අබ් භනුඛමොදඛන. ඉධාපි අබ් භනුඛමොදඛනඛයව. යස් මා ච අබ් භනුඛමොදඛන, 
තස් මා ‘සාධු සාධු භන් ඛත’ති වුත් ත  ඛහොතීති ඛවදිතබ් ඛබො. 

භඛය ඛකොඛධ පස සාය , තුරිඛත ඛකොතූහලච් ෙඛර; 

හාඛස ඛසොඛක පසාඛද ච, කඛර ආඛමඩිත  බුඛධොති. 

ඉමිනා ච ලක් ෙඛණන ඉධ පසාදවඛසන, පස සාවඛසන චාය  ද් වික් ෙත් තු  

වුත් ඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. අථවා අභික්කන්තන් ති අභිකන් ත  අතිඉට් ඨ  
අතිමනාප  අතිසුන් දරන් ති වුත් ත  ඛහොති. 

එත් ථ එඛකන අභික් කන් තසද් ඛදන ඛදසන  ඛථොඛමති, එඛකන අත් තඛනො 

පසාද . අයඤ් ඛහත් ථ අධිප් පාඛයො, අභික් කන් ත  භන් ඛත, යදිද  භගවඛතො 

ධම් මඛදසනා, ‘අභික් කන් ත ’ යදිද  භගවඛතො ධම් මඛදසන  ආගම් ම මම 
පසාඛදොති. භගවඛතොඛයව වා වචන  ද් ඛව ද් ඛව අත් ඛථ සන් ධාය ඛථොඛමති. 

භගවඛතො වචන  අභික් කන් ත  ඛදොසනාසනඛතො, අභික් කන් ත  

ගුණාධිගමනඛතො. තථා සද් ධාජනනඛතො, පඤ ්ඤාජනනඛතො, සාත් ථඛතො, 

සබයඤ් ජනඛතො, උත් තානපදඛතො, ගම් භීරත් ථඛතො, කණ් ණසුෙඛතො, 

හදයඞ් ගමඛතො, අනත් තුක් ක සනඛතො, අපරවම් භනඛතො, කරුණාසීතලඛතො, 

පඤ ්ඤාවදාතඛතො, ආපාථරමණීයඛතො, විමද් දක් ෙමඛතො, සුයයමානසුෙඛතො, 
වීම සියමානහිතඛතොති එවමාදීහි ඛයොඛජතබ් බ . 

තඛතො පරම් පි චතූහි උපමාහි ඛදසන ඛයව ඛථොඛමති. තත් ථ 

නික්කුජ්ජිතන් ති අඛධොමුෙඨපිත  ඛහට් ඨාමුෙජාත  වා. උක්කුජ්යජෙයාති උපරි 

මුෙ  කඛරයය. පටිච්ෙන්නන් ති තිණපණ් ණාදිොදිත . විවයරෙයාති 

උග් ඝාඛටයය. මූළ්හස්ස වාති දිසාමූළ් හස් ස. මග්ගං ආචික්යඛෙයාති හත් ඛථ 

ගඛහත් වා ‘‘එස මග් ඛගො’’ති වඛදයය, අන්ධකායරති කාළපක් ෙචාතුද් දසී 

අඩ් ඪරත් තඝනවනසණ් ඩඛමඝපටඛලහි චතුරඞ් ඛග තඛම. අය  තාව 
අනුත් තානපදත් ඛථො. අය  පන සාධිප් පායඛයොජනා. යථා ඛකොචි නික් කුජ් ජිත  

උක් කුජ් ඛජයය, එව  සද් ධම් මවිමුෙ  අසද් ධම් ඛම පතිත  ම  අසද් ධම් මා 
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වුට් ඨාඛපන් තන. යථා පටිච් ෙන් න  විවඛරයය, එව  කස ්සපස ්ස භගවඛතො 

සාසනන් තරධානා පභුති මිච් ොදිට් ඨිගහනපටිච් ෙන් න  සාසන  විවරන් ඛතන, 

යථා මූළ් හස ්ස මග් ග  ආචික් ඛෙයය, එව  කුම් මග් ගමිච් ොමග් ගප් පටිපන් නස ්ස 

ඛම සග් ගඛමොක් ෙමග් ග  ආවිකඛරොන් ඛතන, යථා අන් ධකාඛර ඛතලපජ් ඛජොත  

ධාඛරයය, එව  ඛමොහන් ධකාරනිමුග් ගස ්ස ඛම බුද් ධාදිරතනරූපානි අපස් සඛතො 
තප් පටිච් ොදකඛමොහන් ධකාරවිද් ධ සකඛදසනාපජ් ඛජොතධාරඛකන මය් හ  
භගවතා එඛතහි පරියාඛයහි පකාසිතත් තා අඛනකපරියාඛයන ධම් ඛමො 
පකාසිඛතොති. 

එව  ඛදසන  ඛථොඛමත් වා ඉමාය ඛදසනාය රතනත් තඛය පසන් නචිත් ඛතො 

පසන් නාකාර  කඛරොන් ඛතො එසාහන් තිආදිමාහ. තත් ථ එසාහන් ති එඛසො අහ . 

භගවන්තං සරණං ගච්ොමීති භගවා ඛම සරණ , පරායන , අඝස් ස තාතා, 
හිතස ්ස ච විධාතාති. ඉමිනා අධිප් පාඛයන භගවන් ත  ගච් ොමි භජාමි ඛසවාමි 

පයිරුපාසාමි, එව  වා ජානාමි බුජ් ඣාමීති. ඛයසඤ් හි ධාතූන  ගතිඅත් ඛථො, 
බුද් ධිපි ඛතස  අත් ඛථො. තස් මා ගච් ොමීති ඉමස ්ස ජානාමි බුජ් ඣාමීති අයම් පි 

අත් ඛථො වුත් ඛතො. ධම්මේච භික්ඛුසඞ්ඝේචාති එත් ථ පන අධිගතමග් ඛග 
සච් ඡිකතනිඛරොඛධ යථානුසිට් ඨ  පටිපජ් ජමාඛන චතූසු අපාඛයසු අපතමාඛන 

ධාඛරතීති ධම් ඛමො, ඛසො අත් ථඛතො අරියමග් ඛගො ඛචව නිබ් බානඤ් ච. 

වුත් තඤ ්ඛචත  – ‘‘යාවතා, භික් ෙඛව, ධම් මා සඞ් ෙතා, අරිඛයො අට් ඨඞ් ගිඛකො 

මග් ඛගො ඛතස  අග් ගමක් ොයතී’’ති (අ. නි. 4.34) විත් ථාඛරො. න ඛකවලඤ් ච 
අරියමග් ඛගො ඛචව නිබ් බානඤ් ච. අපි ච ඛෙො අරියඵඛලහි සද් ධි  

පරියත් තිධම් ඛමොපි. වුත් තඤ් ඛහත  ෙත් තමාණවකවිමාඛන – 

‘‘රාගවිරාගමඛනජමඛසොක , ධම් මමසඞ් ෙතමප් පටිකූල ; 

මධුරමිම  පගුණ  සුවිභත් ත , ධම් මමිම  සරණත් ථමුඛපහී’’ති. (වි. ව. 
887); 

එත් ථ හි රාගවිරායගොති මග් ඛගො කථිඛතො. අයනජමයසොකන් ති ඵල . 

ධම්මමසඞ්ඛතන් ති නිබ් බාන . අප්පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තන් ති 
පිටකත් තඛයන විභත් තා ධම් මක් ෙන් ධාති. දිට් ඨිසීලස ඝාඛතන ස හඛතොති 

සඞ් ඛඝො, ඛසො අත් ථඛතො අට් ඨ අරියපුග් ගලසමූඛහො. වුත් තඤ් ඛහත  
තස් මිඤ ්ඛඤව විමාඛන – 

‘‘යත් ථ ච දින් නමහප් ඵලමාහු, චතූසු සුචීසු පුරීසයුඛගසු; 

අට් ඨ ච පුග් ගලධම් මදසා ඛත, සඞ් ඝමිම  සරණත් ථමුඛපහී’’ති. (වි. ව. 
888); 
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භික් ඛූන  සඞ් ඛඝො භික් ඛුසඞ් ඛඝො. එත් තාවතා රාජා තීණි සරණගමනානි 

පටිඛවඛදසි. 

සරණගමනකථා 

ඉදානි ඛතසු සරණගමඛනසු ඛකොසල් ලත් ථ  සරණ , සරණගමන , ඛයො ච 

සරණ  ගච් ෙති, සරණගමනප් පඛභඛදො, සරණගමනඵල , සඞ් කිඛලඛසො, 

ඛභඛදොති, අය  විධි ඛවදිතබ් ඛබො. ඛසයයථිද  – සරණත් ථඛතො තාව හි සතීති 
සරණ . සරණගතාන  ඛතඛනව සරණගමඛනන භය  සන් තාස  දුක් ෙ  

දුග් ගතිපරිකිඛලස  හනති විනාඛසතීති අත් ඛථො, රතනත් තයස් ඛසඛවත  
අධිවචන . 

අථ වා හිඛත පවත් තඛනන අහිතා ච නිවත් තඛනන සත් තාන  භය  හි සති 

බුද් ඛධො. භවකන් තාරා උත් තාරඛණන අස් සාසදාඛනන ච ධම් ඛමො; 

අප් පකානම් පි කාරාන  විපුලඵලපටිලාභකරඛණන සඞ් ඛඝො. තස් මා ඉමිනාපි 
පරියාඛයන රතනත් තය  සරණ . තප් පසාදතග් ගරුතාහි විහතකිඛලඛසො 
තප් පරායණතාකාරප් පවත් ඛතො චිත් තුප් පාඛදො සරණගමන . ත  සමඞ් ගීසත් ඛතො 
සරණ  ගච් ෙති. වුත් තප් පකාඛරන චිත් තුප් පාඛදන එතානි ඛම තීණි රතනානි 

සරණ , එතානි පරායණන් ති එව  උඛපතීති අත් ඛථො. එව  තාව සරණ , 

සරණගමන , ඛයො ච සරණ  ගච් ෙති, ඉද  තය  ඛවදිතබ් බ . 

සරණගමනප් පඛභඛද පන දුවිධ  සරණගමන  – ඛලොකුත් තර  ඛලොකියඤ් ච. 
තත් ථ ඛලොකුත් තර  දිට් ඨසච් චාන  මග් ගක් ෙඛණ 
සරණගමනුපක් කිඛලසසමුච් ඛෙඛදන ආරම් මණඛතො නිබ් බානාරම් මණ  හුත් වා 
කිච් චඛතො සකඛලපි රතනත් තඛය ඉජ් ඣති. ඛලොකිය  පුථුජ් ජනාන  
සරණගමනුපක් කිඛලසවික් ෙම් භඛනන ආරම් මණඛතො බුද් ධාදිගුණාරම් මණ  
හුත් වා ඉජ් ඣති. ත  අත් ථඛතො බුද් ධාදීසු වත් ථූසු සද් ධාපටිලාඛභො සද් ධාමූලිකා 
ච සම් මාදිට් ඨි දසසු පුඤ් ඤකිරියවත් ථූසු දිට් ඨිජුකම් මන් ති වුච් චති. තයිද  චතුධා 

වත් තති – අත් තසන් නියයාතඛනන, තප් පරායණතාය, සිස් සභාවූපගමඛනන, 
පණිපාඛතනාති. 

තත් ථ අත්තසන්නිෙයාතනං නාම – ‘‘අජ් ජාදි  කත් වා අහ  අත් තාන  

බුද් ධස් ස නියයාඛතමි, ධම් මස් ස, සඞ් ඝස් සා’’ති එව  බුද් ධාදීන  

අත් තපරිච් චජන . තප්පරාෙණතා නාම ‘‘අජ් ජාදි  කත් වා ‘අහ  බුද් ධපරායඛණො, 

ධම් මපරායඛණො, සඞ් ඝපරායඛණො’ති. ම  ධාඛරථා’’ති එව  තප් පරායණභාඛවො. 

සිස්සභාවූපගමනං නාම – ‘‘අජ් ජාදි  කත් වා – ‘අහ  බුද් ධස් ස අන් ඛතවාසිඛකො, 

ධම් මස ්ස, සඞ් ඝස් ස අන් ඛතවාසිඛකො’ති ම  ධාඛරථා’’ති එව  සිස් සභාවූපගඛමො. 

පණපායතො නාම – ‘‘අජ් ජාදි  කත් වා අහ  
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පටුන 

අභිවාදනපච් චට් ඨානඅඤ් ජලිකම් මසාමීචිකම් ම  බුද් ධාදීන ඛයව තිණ් ණ  
වත් ථූන  කඛරොමී’ති ම  ධාඛරථා’’ති එව  බුද් ධාදීසු පරමනිපච් චාකාඛරො. 
ඉඛමසඤ ්හි චතුන් න  ආකාරාන  අඤ් ඤතරම් පි කඛරොන් ඛතන ගහිත ඛයව 
ඛහොති සරණ . 

අපි ච භගවඛතො අත් තාන  පරිච් චජාමි, ධම් මස් ස, සඞ් ඝස් ස, අත් තාන  

පරිච් චජාමි, ජීවිත  පරිච් චජාමි, පරිච් චත් ඛතොඛයව ඛම අත් තා, පරිච් චත් ත ඛයව 

ජීවිත , ජීවිතපරියන් තික  බුද් ධ  සරණ  ගච් ොමි, බුද් ඛධො ඛම සරණ  ඛලණ  

තාණන් ති; එවම් පි අත් තසන් නියයාතන  ඛවදිතබ් බ . ‘‘සත් ථාරඤ් ච වතාහ  

පස් ඛසයය , භගවන් තඛමව පස් ඛසයය , සුගතඤ් ච වතාහ  පස් ඛසයය , 

භගවන් තඛමව පස් ඛසයය , සම් මාසම් බුද් ධඤ් ච වතාහ  පස් ඛසයය , 

භගවන් තඛමව පස් ඛසයය’’න් ති (ස . නි. 2.154). එවම් පි මහාකස් සපස ්ස 
සරණගමන  විය සිස් සභාවූපගමන  ඛවදිතබ් බ . 

‘‘ඛසො අහ  විචරිස් සාමි, ගාමා ගාම  පුරා පුර ; 

නමස් සමාඛනො සම් බුද් ධ , ධම් මස් ස ච සුධම් මත’’න් ති. (සු. නි. 194); 

එවම් පි ආළවකාදීන  සරණගමන  විය තප් පරායණතා ඛවදිතබ් බා. අථ ඛෙො 
බ්රහ් මායු බ්රාහ් මඛණො උට් ඨායාසනා එක ස  උත් තරාසඞ් ග  කරිත් වා භගවඛතො 

පාඛදසු සිරසා නිපතිත් වා භගවඛතො පාදානි මුඛෙන ච පරිචම් බති, පාණීහි ච 

පරිසම් බාහති, නාමඤ් ච සාඛවති – ‘‘බ්රහ් මායු අහ , ඛභො ඛගොතම බ්රාහ් මඛණො, 

බ්රහ් මායු අහ , ඛභො ඛගොතම බ්රාහ් මඛණො’’ති (ම. නි. 2.394) එවම් පි පණිපාඛතො 
දට් ඨබ් ඛබො. 

ඛසො පඛනස ඤාතිභයාචරියදක් ඛිඛණයයවඛසන චතුබ් බිඛධො ඛහොති. තත් ථ 

දක් ඛිඛණයයපණිපාඛතන සරණගමන  ඛහොති, න ඉතඛරහි. ඛසට් ඨවඛසඛනව 

හි සරණ  ගණ් හාති, ඛසට් ඨවඛසන ච භිජ් ජති. තස් මා ඛයො සාකිඛයො වා 

ඛකොලිඛයො වා – ‘‘බුද් ඛධො අම් හාක  ඤාතඛකො’’ති වන් දති, අග් ගහිතඛමව 
ඛහොති සරණ . ඛයො වා – ‘‘සමඛණො ඛගොතඛමො රාජපූජිඛතො මහානුභාඛවො 

අවන් දීයමාඛනො අනත් ථම් පි කඛරයයා’’ති භඛයන වන් දති, අග් ගහිතඛමව 
ඛහොති සරණ . ඛයො වා ඛබොධිසත් තකාඛල භගවඛතො සන් තිඛක කිඤ් චි 
උග් ගහිත  සරමාඛනො බුද් ධකාඛල වා – 

‘‘චතුධා විභඛජ ඛභොඛග, පණ් ඩිඛතො ඝරමාවස ; 

එඛකන ඛභොග  භුඤ් ඛජයය, ද් වීහි කම් ම  පඛයොජඛය; 

චතුත් ථඤ ්ච නිධාඛපයය, ආපදාසු භවිස් සතී’’ති. (දී. නි. 3.265); 
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183 

පටුන 

එවරූප  අනුසාසනි  උග් ගඛහත් වා – ‘‘ආචරිඛයො ඛම’’ති වන් දති, 

අග් ගහිතඛමව ඛහොති සරණ . ඛයො පන – ‘‘අය  ඛලොඛක 

අග් ගදක් ඛිඛණඛයයො’’ති වන් දති, ඛතඛනව ගහිත  ඛහොති සරණ . 

එව  ගහිතසරණස් ස ච උපාසකස් ස වා උපාසිකාය වා අඤ් ඤතිත් ථිඛයසු 
පබ් බජිතම් පි ඤාති  – ‘‘ඤාතඛකො ඛම අය’’න් ති වන් දඛතො සරණගමන  න 

භිජ් ජති, පඛගව අපබ් බජිත . තථා රාජාන  භයවඛසන වන් දඛතො. ඛසො හි 
රට් ඨපූජිතත් තා අවන් දීයමාඛනො අනත් ථම් පි කඛරයයාති. තථා ය  කිඤ් චි සිප් ප  

සික් ොපක  තිත් ථියම් පි – ‘‘ආචරිඛයො ඛම අය’’න් ති වන් දඛතොපි න භිජ් ජති, එව  
සරණගමනප් පඛභඛදො ඛවදිතබ් ඛබො. 

එත් ථ ච ඛලොකුත් තරස ්ස සරණගමනස් ස චත් තාරි සාමඤ් ඤඵලානි 

විපාකඵල , සබ් බදුක් ෙක් ෙඛයො ආනිස සඵල . වුත් තඤ් ඛහත  – 

‘‘ඛයො ච බුද් ධඤ් ච ධම් මඤ ්ච, සඞ් ඝඤ් ච සරණ  ගඛතො; 

චත් තාරි අරියසච් චානි, සම් මප් පඤ් ඤාය පස් සති. 

දුක් ෙ  දුක් ෙසමුප් පාද , දුක් ෙස ්ස ච අතික් කම ; 

අරිය  අට් ඨඞ් ගික  මග් ග , දුක් ඛූපසමගාමින . 

එත  ඛෙො සරණ  ඛෙම , එත  සරණමුත් තම ; 

එත  සරණමාගම් ම, සබ් බදුක් ො පමුච් චතී’’ති. (ධ. ප. 192); 

අපි ච නිච් චාදිඛතො අනුපගමනාදිවඛසන ඛපතස් ස ආනිස සඵල  

ඛවදිතබ් බ . වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘අට් ඨානඛමත  අනවකාඛසො, ය  
දිට් ඨිසම් පන් ඛනො පුග් ගඛලො කඤ් චි සඞ් ොර  නිච් චඛතො උපගච් ඛෙයය…ඛප.… 
කඤ් චි සඞ් ොර  සුෙඛතො…ඛප.… කඤ් චි ධම් ම  අත් තඛතො 
උපගච් ඛෙයය…ඛප.… මාතර  ජීවිතා ඛවොඛරොඛපයය…ඛප.… පිතර …ඛප.… 
අරහන් ත …ඛප.… පදුට් ඨචිත් ඛතො තථාගතස් ස ඛලොහිත  
උප් පාඛදයය…ඛප.…. සඞ් ඝ  භින් ඛදයය…ඛප.… අඤ ්ඤ  සත් ථාර  

උද් දිඛසයය, ඛනත  ඨාන  විජ් ජතී’’ති (අ. නි. 1.290). ඛලොකියස් ස පන 
සරණගමනස ්ස භවසම් පදාපි ඛභොගසම් පදාපි ඵලඛමව. වුත් තඤ් ඛහත  – 

‘‘ඛය ඛකචි බුද් ධ  සරණ  ගතාඛස, න ඛත ගමිස් සන් ති අපායභූමි ; 

පහාය මානුස  ඛදහ , ඛදවකාය  පරිපූඛරස් සන් තී’’ති. (ස . නි. 1.37); 

අපරම් පි වුත් ත  – ‘‘අථ ඛෙො සක් ඛකො ඛදවානමින් ඛදො අසීතියා 
ඛදවතාසහස් ඛසහි සද් ධි  ඛයනායස් මා මහාඛමොග් ගල් ලාඛනො 
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ඛතනුපසඞ් කමි…ඛප.… එකමන් ත  ඨිත  ඛෙො සක් ක  ඛදවානමින් ද  ආයස ්මා 

මහාඛමොග් ගල් ලාඛනො එතදඛවොච – ‘‘සාධු ඛෙො, ඛදවානමින් ද, බුද් ධ  

සරණගමන  ඛහොති. බුද් ධ  සරණගමනඛහතු ඛෙො, ඛදවානමින් ද, 
එවමිඛධකච් ඛච සත් තා කායස් ස ඛභදා පර  මරණා සුගති  සග් ග  ඛලොක  
උපපජ් ජන් ති…ඛප.… ඛත අඤ් ඛඤ ඛදඛව දසහි ඨාඛනහි අධිගණ් හන් ති – 

දිබ් ඛබන ආයුනා, දිබ් ඛබන වණ් ඛණන, දිබ් ඛබන සුඛෙන, දිබ් ඛබන යඛසන, 

දිබ් ඛබන ආධිපඛතඛයයන, දිබ් ඛබහි රූඛපහි සද් ඛදහි ගන් ඛධහි රඛසහි 

ඛඵොට් ඨබ් ඛබහී’’ති (ස . නි. 4.341). එස නඛයො ධම් ඛම ච සඞ් ඛඝ ච. අපි ච 
ඛවලාමසුත් තාදීන  වඛසනාපි සරණගමනස් ස ඵලවිඛසඛසො ඛවදිතබ් ඛබො. එව  
සරණගමනස ්ස ඵල  ඛවදිතබ් බ . 

තත් ථ ච ඛලොකියසරණගමන  තීසු වත් ථූසු 

අඤ ්ඤාණස සයමිච් ොඤාණාදීහි ස කිලිස් සති, න මහාජුතික  ඛහොති, න 
මහාවිප් ඵාර . ඛලොකුත් තරස් ස නත් ථි ස කිඛලඛසො. ඛලොකියස් ස ච 
සරණගමනස ්ස දුවිඛධො ඛභඛදො – සාවජ් ඛජො ච අනවජ් ඛජො ච. තත් ථ සාවජ් ඛජො 

අඤ ්ඤසත් ථාරාදීසු අත් තසන් නියයාතනාදීහි ඛහොති, ඛසො ච අනිට් ඨඵඛලො 

ඛහොති. අනවජ් ඛජො කාලකිරියාය ඛහොති, ඛසො අවිපාකත් තා අඵඛලො. 
ඛලොකුත් තරස ්ස පන ඛනවත් ථි ඛභඛදො. භවන් තඛරපි හි අරියසාවඛකො අඤ් ඤ  
සත් ථාර  න උද් දිසතීති. එව  සරණගමනස් ස ස කිඛලඛසො ච ඛභඛදො ච 

ඛවදිතබ් ඛබොති. 

උපාසකං මං භන්යත භගවා ධායරතූති ම  භගවා ‘‘උපාසඛකො අය’’න් ති 

එව  ධාඛරතු, ජානාතූති අත් ඛථො. උපාසකවිධිඛකොසල් ලත් ථ  පඛනත් ථ – ඛකො 

උපාසඛකො? කස ්මා උපාසඛකොති වුච් චති? කිමස් ස සීල ? ඛකො ආජීඛවො? කා 

විපත් ති? කා සම් පත් තීති? ඉද  පකිණ් ණක  ඛවදිතබ් බ . 

තත් ථ යකො උපාසයකොති ඛයො ඛකොචි සරණගඛතො ගහට් ඛඨො. 

වුත් තඤ ්ඛහත  – ‘‘යඛතො ඛෙො, මහානාම, බුද් ධ  සරණ  ගඛතො ඛහොති, ධම් ම  

සරණ  ගඛතො ඛහොති, සඞ් ඝ  සරණ  ගඛතො ඛහොති. එත් තාවතා ඛෙො, මහානාම, 

උපාසඛකො ඛහොතී’’ති (ස . නි. 5.1033). 

කස්මා උපාසයකොති රතනත් තය  උපාසනඛතො. ඛසො හි බුද් ධ  උපාසතීති 

උපාසඛකො, තථා ධම් ම  ස ඝ . 

කිමස්ස සීලන් ති පඤ් ච ඛවරමණිඛයො. යථාහ – ‘‘යඛතො ඛෙො, මහානාම, 

උපාසඛකො පාණාතිපාතා පටිවිරඛතො ඛහොති, අදින් නාදානා… 
කාඛමසුමිච් ොචාරා… මුසාවාදා… සුරාඛමරයමජ් ජපමාදට් ඨානා පටිවිරඛතො 
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ඛහොති, එත් තාවතා ඛෙො, මහානාම, උපාසඛකො සීලවා ඛහොතී’’ති (ස . නි. 
5.1033). 

යකො ආජීයවොති පඤ් ච මිච් ොවණිජ් ජා පහාය ධම් ඛමන සඛමන 

ජීවිතකප් පන . වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘පඤ් චිමා, භික් ෙඛව, වණිජ් ජා උපාසඛකන 

අකරණීයා. කතමා පඤ් ච? සත් ථවණිජ් ජා, සත් තවණිජ් ජා, ම සවණිජ් ජා, 

මජ් ජවණිජ් ජා, විසවණිජ් ජා. ඉමා ඛෙො, භික් ෙඛව, පඤ ්ච වණිජ් ජා උපාසඛකන 

අකරණීයා’’ති (අ. නි. 5.177). 

කාවිපත්තීති යා තස් ඛසව සීලස් ස ච ආජීවස් ස ච විපත් ති, අයමස් ස විපත් ති. 

අපි ච යාය එස චණ් ඩාඛලො ඛචව ඛහොති, මලඤ් ච පතිකුට් ඛඨො ච, සාපිස් ස 
විපත් තීති ඛවදිතබ් බා. ඛත ච අත් ථඛතො අස් සද් ධියාදඛයො පඤ් ච ධම් මා ඛහොන් ති. 

යථාහ – ‘‘පඤ ්චහි, භික් ෙඛව, ධම් ඛමහි සමන් නාගඛතො උපාසඛකො 

උපාසකචණ් ඩාඛලො ච ඛහොති, උපාසකමලඤ් ච, උපාසකපතිකුට් ඛඨො ච. 

කතඛමහි පඤ් චහි? අස් සද් ඛධො ඛහොති, දුස් සීඛලො ඛහොති, ඛකොතූහලමඞ් ගලිඛකො 

ඛහොති, මඞ් ගල  පච් ඛචති, ඛනො කම් ම , ඉඛතො ච බහිද් ධා දක් ඛිඛණයය  

පරිඛයසති, තත් ථ ච පුබ් බකාර  කඛරොතී’’ති (අ. නි. 5.175). 

කාසම්පත්තීති යා චස් ස සීලසම් පදා ඛචව ආජීවසම් පදා ච, සා සම් පත් ති; 

ඛය චස් ස රතනභාවාදිකරා සද් ධාදඛයො පඤ් ච ධම් මා. යථාහ – ‘‘පඤ ්චහි, 

භික් ෙඛව, ධම් ඛමහි සමන් නාගඛතො උපාසඛකො උපාසකරතනඤ් ච ඛහොති, 

උපාසකපදුමඤ් ච, උපාසකපුණ් ඩරීකඤ් ච. කතඛමහි පඤ ්චහි? සද් ඛධො ඛහොති, 

සීලවා ඛහොති, න ඛකොතූහලමඞ් ගලිඛකො ඛහොති, කම් ම  පච් ඛචති, ඛනො මඞ් ගල , 

න ඉඛතො බහිද් ධා දක් ඛිඛණයය  ගඛවසති, ඉධ ච පුබ් බකාර  කඛරොතී’’ති (අ. නි. 
5.175). 

අජ්ජතග්යගති එත් ථාය  අග්ගසද් ඛදො ආදිඛකොටිඛකොට් ඨාසඛසට් ඛඨසු 

දිස ්සති. ‘‘අජ් ජතග් ඛග, සම් ම ඛදොවාරික, ආවරාමි ද් වාර  නිගණ් ඨාන  

නිගණ් ඨීන’’න් තිආදීසු (ම. නි. 2.70) හි ආදිම් හි දිස ්සති. ‘‘ඛතඛනව 

අඞ් ගුලග් ඛගන ත  අඞ් ගුලග් ග  පරාමඛසයය. උච් ෙග් ග  ඛවළග් ග’’න් තිආදීසු 

(කථා. 281) ඛකොටිය . ‘‘අම් බිලග් ග  වා මධුරග් ග  වා තිත් තකග් ග  වා 

විහාරග් ඛගන වා පරිඛවණග් ඛගන වා භාඛජතු’’න් තිආදීසු (චූළව. 317) 

ඛකොට් ඨාඛස. ‘‘යාවතා, භික් ෙඛව, සත් තා අපදා වා…ඛප.… තථාගඛතො ඛතස  

අග් ගමක් ොයතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) ඛසට් ඛඨ. ඉධ පනාය  ආදිම් හි 

දට් ඨබ් ඛබො. තස් මා අජ් ජතග් ඛගති අජ් ජත  ආදි  කත් වාති එවඛමත් ථත් ඛථො 

ඛවදිතබ් ඛබො. අජ්ජතන් ති අජ් ජභාව . අජ් ජදග් ඛගති වා පාඛඨො, දකාඛරො 
පදසන් ධිකඛරො. අජ් ජ අග් ගන් ති අත් ඛථො. 
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පාණුයපතන් ති පාඛණහි උඛපත . යාව ඛම ජීවිත  පවත් තති, තාව උඛපත  
අනඤ් ඤසත් ථුක  තීහි සරණගමඛනහි සරණ  ගත  උපාසක  කප් පියකාරක  
ම  භගවා ධාඛරතු ජානාතු. අහඤ් හි සඛචපි ඛම තිඛිඛණන අසිනා සීස  

ඡින් ඛදයය, ඛනව බුද් ධ  ‘‘න බුද් ඛධො’’ති වා, ධම් ම  ‘‘න ධම් ඛමො’’ති වා, සඞ් ඝ  

‘‘න සඞ් ඛඝො’’ති වා වඛදයයන් ති. 

එව  අත් තසන් නියයාතඛනන සරණ  ගන් ත් වා අත් තනා කත  අපරාධ  

පකාඛසන් ඛතො අච් චඛයො ම , භන් ඛතතිආදිමාහ. තත් ථ අච්චයෙොති අපරාඛධො. 

මං අච්චගමාති ම  අතික් කම් ම අභිභවිත් වා පවත් ඛතො. ධම්මිකං

ධම්මරාජානන් ති එත් ථ ධම් ම  චරතීති ධම් මිඛකො. ධම් ඛමඛනව රාජා ජාඛතො, න 

පිතුඝාතනාදිනා අධම් ඛමනාති ධම් මරාජා. ජීවිතා යවොයරොයපසින් ති ජීවිතා 

විඛයොඛජසි . පටිග්ගණ්හාතූති ෙමතු. ආෙතිං සංවරාොති අනාගඛත 
ස වරත් ථාය. පුන එවරූපස් ස අපරාධස් ස ඛදොසස් ස ෙලිතස් ස අකරණත් ථාය. 

251. තග්ඝාති එක ඛස නිපාඛතො. ෙථාධම්මංපටිකයරොසීති යථා ධම් ඛමො 

ඨිඛතො තඛථව කඛරොසි, ෙමාඛපසීති වුත් ත  ඛහොති. තං යත මෙං

පටිග්ගණ්හාමාති ත  තව අපරාධ  මය  ෙමාම. වුඩ්ඪියහසා, මහාරාජඅරිෙස්ස

විනයෙති එසා, මහාරාජ, අරියස් ස විනඛය බුද් ධස් ස භගවඛතො සාසඛන වුඩ් ඪි 

නාම. කතමා? යාය  අච් චය  අච් චයඛතො දිස් වා යථාධම් ම  පටිකරිත් වා ආයති  

ස වරාපජ් ජනා, ඛදසන  පන පුග් ගලාධිට් ඨාන  කඛරොන් ඛතො – ‘‘ඛයො අච් චය  

අච් චයඛතො දිස ්වා යථාධම් ම  පටිකඛරොති, ආයති  ස වර  ආපජ් ජතී’’ති ආහ. 

252. එවං වුත්යතති එව  භගවතා වුත් ඛත. හන්ද ච දානි මෙං භන්යතති 
එත් ථ හන් දාති වචසායත් ඛථ නිපාඛතො. ඛසො හි ගමනවචසාය  කත් වා එවමාහ. 

බහුකිච්චාති බලවකිච් චා. බහුකරණීොති තස් ඛසව ඛවවචන . ෙස්සදානිත්වන් ති 

යස් ස ඉදානි ත් ව  මහාරාජ ගමනස් ස කාල  මඤ් ඤසි ජානාසි, තස් ස කාල  

ත් වඛමව ජානාසීති වුත් ත  ඛහොති. පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමීති තික් ෙත් තු  
පදක් ඛිණ  කත් වා දසනෙසඛමොධානසමුජ් ජල  අඤ් ජලි  සිරසි පතිට් ඨඛපත් වා 
යාව දස් සනවිසය  භගවඛතො අභිමුඛෙොව පටික් කමිත් වා 
දස් සනවිජහනට් ඨානභූමිය  පඤ ්චපතිට් ඨිඛතන වන් දිත් වා පක් කාමි. 

253. ඛතාෙං, භික්ඛයව, රාජාති ෙඛතො අය , භික් ෙඛව, රාජා. උපහතාෙන් ති 

උපහඛතො අය . ඉද  වුත් ත  ඛහොති – අය , භික් ෙඛව, රාජා ෙඛතො උපහඛතො 

භින් නපතිට් ඛඨො ජාඛතො, තථාඛනන අත් තනාව අත් තා ෙඛතො, යථා අත් තඛනො 

පතිට් ඨා න ජාතාති. විරජන් ති රාගරජාදිවිරහිත . රාගමලාදීන ඛයව විගතත් තා 

වීතමලං. ධම්මචක්ඛුන් ති ධම් ඛමසු වා චක් ඛු , ධම් මමය  වා චක් ඛු , අඤ ්ඛඤසු 
ඨාඛනසු තිණ් ණ  මග් ගානඛමත  අධිවචන . ඉධ පන ඛසොතාපත් තිමග් ගස් ඛසව. 
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ඉද  වුත් ත  ඛහොති – සඛච ඉමිනා පිතා ඝාතිඛතො නාභවිස් ස, ඉදානි ඉඛධවාසඛන 

නිසින් ඛනො ඛසොතාපත් තිමග් ග  පත් ඛතො අභවිස් ස, පාපමිත් තස සග් ඛගන 
පනස ්ස අන් තරාඛයො ජාඛතො. එව  සන් ඛතපි යස් මා අය  තථාගත  

උපසඞ් කමිත් වා රතනත් තය  සරණ  ගඛතො, තස් මා මම සාසනමහන් තතාය 
යථා නාම ඛකොචි පුරිසස් ස වධ  කත් වා පුප් ඵමුට් ඨිමත් ඛතන දණ් ඛඩන 

මුච් ඛචයය, එවඛමව ඛලොහකුම් භිය  නිබ් බත් තිත් වා ති සවස් සසහස් සානි අඛධො 
පතන් ඛතො ඛහට් ඨිමතල  පත් වා ති සවස් සසහස් සානි උද් ධ  ගච් ෙන් ඛතො පුනපි 

උපරිමතල  පාපුණිත් වා මුච් චිස ්සතීති ඉදම් පි කිර භගවතා වුත් තඛමව, පා ය  
පන න ආරූළ ්හ . 

ඉද  පන සුත් ත  සුත් වා රඤ් ඤා ඛකොචි ආනිස ඛසො ලද් ඛධොති? 
මහාආනිස ඛසො ලද් ඛධො. අයඤ් හි පිතු මාරිතකාලඛතො පට් ඨාය ඛනව රත් ති  න 

දිවා නිද් ද  ලභති, සත් ථාර  පන උපසඞ් කමිත් වා ඉමාය මධුරාය ඔජවන් තියා 
ධම් මඛදසනාය සුතකාලඛතො පට් ඨාය නිද් ද  ලභි. තිණ් ණ  රතනාන  
මහාසක් කාර  අකාසි. ඛපොථුජ් ජනිකාය සද් ධාය සමන් නාගඛතො නාම ඉමිනා 

රඤ් ඤා සදිඛසො නාඛහොසි. අනාගඛත පන විජිතාවීනාම පච්යචකබුද්යධො හුත් වා 

පරිනිබ් බායිස් සතීති. ඉදමඛවොච භගවා. අත් තමනා ඛත භික් ඛූ භගවඛතො භාසිත  
අභිනන් දුන් ති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

සාමඤ් ඤඵලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. අම් බට් ඨසුත් තවණ් ණනා 

අද් ධානගමනවණ් ණනා 

254. එව  ඛම සුත …ඛප.… ඛකොසඛලසූති අම් බට් ඨසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. යකොසයලසූති ඛකොසලා නාම ජානපදිඛනො රාජකුමාරා. 

ඛතස  නිවාඛසො එඛකොපි ජනපඛදො රූළ් හීසද් ඛදන ඛකොසලාති වුච් චති, තස් මි  
ඛකොසඛලසු ජනපඛද. ඛපොරාණා පනාහු – යස් මා පුබ් ඛබ මහාපනාද  රාජකුමාර  
නානානාටකාදීනි දිස් වා සිතමත් තම් පි අකඛරොන් ත  සුත් වා රාජා ආහ – ‘‘ඛයො 

මම පුත් ත  හසාඛපති, සබ් බාලඞ් කාඛරන න  අලඞ් කඛරොමී’’ති. තඛතො 
නඞ් ගලානිපි ෙඩ් ඛඩත් වා මහාජනකාඛය සන් නිපතිඛත මනුස් සා සාතිඛරකානි 

සත් තවස් සානි නානාකීළාඛයො දස් ඛසත් වාපි ත  හසාඛපතු  නාසක් ඛි සු, තඛතො 

සක් ඛකො ඛදවරාජා නාටක  ඛපඛසසි, ඛසො දිබ් බනාටක  දස් ඛසත් වා හසාඛපසි. 
අථ ඛත මනුස් සා අත් තඛනො අත් තඛනො වසඛනොකාසාභිමුො පක් කමි සු. ඛත 
පටිපඛථ මිත් තසුහජ් ජාදඛයො දිස් වා පටිසන් ථාර  කඛරොන් තා – ‘‘කච් චි ඛභො 

කුසල , කච් චි ඛභො කුසල’’න් ති ආහ සු. තස් මා ත  ‘‘කුසල’’න් ති වචන  
උපාදාය ඛසො පඛදඛසො ඛකොසලාති වුච් චතීති. 

චාරිකං චරමායනොති අද් ධානගමන  ගච් ෙන් ඛතො. චාරිකා ච නාඛමසා 

භගවඛතො දුවිධා ඛහොති – තුරිතචාරිකා ච, අතුරිතචාරිකා ච. තත් ථ දූඛරපි 

ඛබොධඛනයයපුග් ගල  දිස් වා තස් ස ඛබොධනත් ථාය සහසා ගමන  තුරිතචාරිකා 

නාම, සා මහාකස් සපස් ස පච් චග් ගමනාදීසු දට් ඨබ් බා. භගවා හි 
මහාකස ්සපත් ඛථර  පච් චග් ගච් ෙන් ඛතො මුහුත් ඛතන තිගාවුත  මග් ග  අගමාසි. 

ආළවකස් සත් ථාය ති සඛයොජන , තථා අඞ් ගුලිමාලස් ස. පක් කුසාතිස් ස පන 
පඤ ්චචත් තාලීසඛයොජන . මහාකප් පිනස ්ස වීසඛයොජනසත . ධනියස් සත් ථාය 
සත් තඛයොජනසතානි අගමාසි. ධම් මඛසනාපතිඛනො සද් ධිවිහාරිකස් ස 
වනවාසීතිස් සසාමඛණරස් ස තිගාවුතාධික  වීසඛයොජනසත . 

එකදිවස  කිර ඛථඛරො – ‘‘තිස ්සසාමඛණරස් ස සන් තික , භන් ඛත, 

ගච් ොමී’’ති ආහ. භගවා – ‘‘අහම් පි ගමිස් සාමී’’ති වත් වා ආයස් මන් ත  ආනන් ද  

ආමන් ඛතසි – ‘‘ආනන් ද, වීසතිසහස් සාන  ෙළභිඤ ්ඤාන  ආඛරොඛචහි, භගවා 
කිර වනවාසිස් ස තිස් සසාමඛණරස් ස සන් තික  ගමිස් සතී’’ති. තඛතො දුතියදිවඛස 
වීසතිසහස ්සඛීණාසවපරිවාඛරො ආකාඛස උප් පතිත් වා 
වීසතිඛයොජනසතමත් ථඛක තස් ස ඛගොචරගාමද් වාඛර ඔතරිත් වා චීවර  පාරුපි. 

ත  කම් මන් ත  ගච් ෙමානා මනුස් සා දිස් වා – ‘‘සත් ථා ඛනො ආගඛතො, මා 
කම් මන් ත  අගමිත් ථා’’ති වත් වා ආසනානි පඤ් ඤඛපත් වා යාගු  දත් වා 

පාතරාසභත් ත  කඛරොන් තා – ‘‘කුහි , භන් ඛත, භගවා ගච් ෙතී’’ති දහරභික් ඛූ 
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පුච් ඡි සු. උපාසකා න භගවා අඤ් ඤත් ථ ගච් ෙති, ඉඛධව තිස් සසාමඛණරස් ස 
දස් සනත් ථායාගඛතොති. ඛත – ‘‘අම් හාක  කුලූපකස් ස කිර ඛථරස් ස 

දස් සනත් ථාය සත් ථා ආගඛතො, ඛනො වත ඛනො ඛථඛරො ඔරමත් තඛකො’’ති 
ඛසොමනස ්සජාතා අඛහසු . 

අථ ඛෙො භගවඛතො භත් තකිච් චපරිඛයොසාඛන සාමඛණඛරො ගාඛම පිණ් ඩාය 

චරිත් වා – ‘‘උපාසකා, මහාභික් ඛුසඞ් ඛඝො’’ති පුච් ඡි. අථස් ස ඛත ‘‘සත් ථා, 

භන් ඛත, ආගඛතො’’ති ආඛරොඛචසු . ඛසො භගවන් ත  උපසඞ් කමිත් වා 

පිණ් ඩපාඛතන ආපුච් ඡි. සත් ථා තස් ස පත් ත  හත් ඛථන ගඛහත් වා – ‘‘අල , 

තිස් ස, නිට් ඨිත  භත් තකිච් ච’’න් ති ආහ. තඛතො උපජ් ඣාය  ආපුච් ඡිත් වා 
අත් තඛනො පත් තාසඛන නිසීදිත් වා භත් තකිච් චමකාසි. අථස් ස 
භත් තකිච් චපරිඛයොසාඛන සත් ථා මඞ් ගල  වත් වා නික් ෙමිත් වා ගාමද් වාඛර 

ඨත් වා – ‘‘කතඛරො ඛත, තිස් ස, වසනට් ඨාන  ගතමග් ඛගො’’ති ආහ. අය  
භගවාති. මග් ග  ඛදසයමාඛනො පුරඛතො යාහි තිස් සාති. භගවා කිර සඛදවකස් ස 
ඛලොකස ්ස මග් ගඛදසඛකොපි සමාඛනො සකඛල තිගාවුඛත මග් ඛග ‘සාමඛණර  
දට් ඨු  ලච් ොමී’ති ත  මග් ගඛදසක  අකාසි. 

ඛසො අත් තඛනො වසනට් ඨාන  ගන් ත් වා භගවඛතො වත් තමකාසි. අථ න  

භගවා – ‘‘කතඛරො ඛත, තිස් ස, චඞ් කඛමො’’ති පුච් ඡිත් වා තත් ථ ගන් ත් වා 

සාමඛණරස ්ස නිසීදනපාසාඛණ නිසීදිත් වා – ‘‘තිස් ස, ඉමස ්මි  ඨාඛන සුෙ  

වසී’’ති පුච් ඡි. ඛසො ආහ – ‘‘ආම, භන් ඛත, ඉමස ්මි  ඨාඛන වසන් තස් ස 

සීහබයග් ඝහත් ථිමිගඛමොරාදීන  සද් ද  සුණඛතො අරඤ් ඤසඤ් ඤා උප් පජ් ජති, 

තාය සුෙ  වසාමී’’ති. අථ න  භගවා – ‘‘තිස ්ස, භික් ඛුසඞ් ඝ  සන් නිපාඛතහි, 
බුද් ධදායජ් ජ  ඛත දස් සාමී’’ති වත් වා සන් නිපතිඛත භික් ඛුසඞ් ඛඝ 

උපසම් පාඛදත් වා අත් තඛනො වසනට් ඨානඛමව අගමාසීති. අය  තුරිතචාරිකා 
නාම. ය  පන ගාමනිගමපටිපාටියා ඛදවසික  ඛයොජනද් විඛයොජනවඛසන 

පිණ් ඩපාතචරියාදීහි ඛලොක  අනුග් ගණ් හන් තස් ස ගමන , අය  අතුරිතචාරිකා 
නාම. 

ඉම  පන චාරික  චරන් ඛතො භගවා මහාමණ් ඩල , මජ් ඣිමමණ් ඩල , 
අන් ඛතොමණ් ඩලන් ති ඉඛමස  තිණ් ණ  මණ් ඩලාන  අඤ් ඤතරස් මි  චරති. 

තත් ථ මහාමණ් ඩල  නවඛයොජනසතික , මජ් ඣිමමණ් ඩල  ෙඛයොජනසතික , 
අන් ඛතොමණ් ඩල  තිඛයොජනසතික . යදා මහාමණ් ඩඛල චාරික  චරිතුකාඛමො 

ඛහොති, මහාපවාරණාය පවාඛරත් වා පාටිපදදිවඛස මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාඛරො 
නික් ෙමති. සමන් තා ඛයොජනසත  එකඛකොලාහල  ඛහොති. පුරිම  පුරිම  ආගතා 
නිමන් ඛතතු  ලභන් ති. ඉතඛරසු ද් වීසු මණ් ඩඛලසු සක් කාඛරො මහාමණ් ඩඛල 
ඔසරති. තත් ථ භගවා ඛතසු ඛතසු ගාමනිගඛමසු එකාහ  ද් වීහ  වසන් ඛතො 
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මහාජන  ආමිසප් පටිග් ගඛහන අනුග් ගණ් හන් ඛතො ධම් මදාඛනන චස් ස 
විවට් ටසන් නිස ්සිත  කුසල  වඩ් ඛඪන් ඛතො නවහි මාඛසහි චාරික  
පරිඛයොසාඛපති. සඛච පන අන් ඛතොවස් ඛස භික් ඛූන  සමථවිපස් සනා තරුණා 

ඛහොන් ති, මහාපවාරණාය අපවාඛරත් වා පවාරණාසඞ් ගහ  දත් වා 
කත් තිකපුණ් ණමාය  පවාඛරත් වා මිගසිරස් ස පඨමපාටිපදදිවඛස 
මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාඛරො නික් ෙමිත් වා මජ් ඣිමමණ් ඩඛල ඔසරති. අඤ් ඛඤනපි 
කාරඛණන මජ් ඣිමමණ් ඩඛල චාරික  චරිතුකාඛමො චතුමාස  වසිත් වාව 
නික් ෙමති. වුත් තනඛයඛනව ඉතඛරසු ද් වීසු මණ් ඩඛලසු සක් කාඛරො 
මජ් ඣිමමණ් ඩඛල ඔසරති. භගවා පුරිමනඛයඛනව ඛලොක  අනුග් ගණ් හන් ඛතො 
අට් ඨහි මාඛසහි චාරික  පරිඛයොසාඛපති. සඛච පන චතුමාස  වුත් ථවස් සස ්සාපි 

භගවඛතො ඛවඛනයයසත් තා අපරිපක් කින් ද්රියා ඛහොන් ති, ඛතස  ඉන් ද්රියපරිපාක  
ආගමයමාඛනො අපරම් පි එකමාස  වා ද් විතිචතුමාස  වා තත් ඛථව වසිත් වා 
මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාඛරො නික් ෙමති. වුත් තනඛයඛනව ඉතඛරසු ද් වීසු 
මණ් ඩඛලසු සක් කාඛරො අන් ඛතොමණ් ඩඛල ඔසරති. භගවා පුරිමනඛයඛනව 
ඛලොක  අනුග් ගණ් හන් ඛතො සත් තහි වා ෙහි වා පඤ ්චහි වා චතූහි වා මාඛසහි 
චාරික  පරිඛයොසාඛපති. ඉති ඉඛමසු තීසු මණ් ඩඛලසු යත් ථ කත් ථචි චාරික  

චරන් ඛතො න චීවරාදිඛහතු චරති. අථ ඛෙො ඛය දුග් ගතබාලජිණ් ණබයාධිතා, ඛත 
කදා තථාගත  ආගන් ත් වා පස් සිස ්සන් ති. මයි පන චාරික  චරන් ඛත මහාජඛනො 

තථාගතස ්ස දස් සන  ලභිස් සති. තත් ථ ඛකචි චිත් තානි පසාඛදස් සන් ති, ඛකචි 

මාලාදීහි පූඛජස් සන් ති, ඛකචි කටච් ඡුභික් ෙ  දස් සන් ති, ඛකචි මිච් ොදස ්සන  
පහාය සම් මාදිට් ඨිකා භවිස් සන් ති. ත  ඛනස  භවිස් සති දීඝරත් ත  හිතාය 
සුොයාති. එව  ඛලොකානුකම් පකාය චාරික  චරති. 

අපි ච චතූහි කාරඛණහි බුද් ධා භගවන් ඛතො චාරික  චරන් ති, 

ජඞ් ඝවිහාරවඛසන සරීරඵාසුකත් ථාය, අත් ථුප් පත් තිකාලාභිකඞ් ෙනත් ථාය, 

භික් ඛූන  සික් ොපදපඤ් ඤාපනත් ථාය, තත් ථ තත් ථ පරිපාකගතින් ද්රිඛය 
ඛබොධඛනයයසත් ඛත ඛබොධනත් ථායාති. අපඛරහිපි චතූහි කාරඛණහි බුද් ධා 

භගවන් ඛතො චාරික  චරන් ති බුද් ධ  සරණ  ගච් ඡිස ්සන් තීති වා, ධම් ම , සඞ් ඝ  

සරණ  ගච් ඡිස් සන් තීති වා, මහතා ධම් මවස ්ඛසන චතස් ඛසො පරිසා 
සන් තප් ඛපස ්සාමීති වා. අපඛරහිපි පඤ් චහි කාරඛණහි බුද් ධා භගවන් ඛතො 

චාරික  චරන් ති පාණාතිපාතා විරමිස් සන් තීති වා, අදින් නාදානා, 

කාඛමසුමිච් ොචාරා, මුසාවාදා, සුරාඛමරයමජ් ජපමාදට් ඨානා විරමිස් සන් තීති වා. 
අපඛරහිපි අට් ඨහි කාරඛණහි බුද් ධා භගවන් ඛතො චාරික  චරන් ති – පඨම  

ඣාන  පටිලභිස් සන් තීති වා, දුතිය  ඣාන …ඛප.… 
ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් ති  පටිලභිස් සන් තීති වා. අපඛරහිපි 
අට් ඨහි කාරඛණහි බුද් ධා භගවන් ඛතො චාරික  චරන් ති – ඛසොතාපත් තිමග් ග  
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අධිගමිස් සන් තීති වා, ඛසොතාපත් තිඵල …ඛප.… අරහත් තඵල  

සච් ඡිකරිස ්සන් තීති වාති. අය  අතුරිතචාරිකා, ඉධ චාරිකාති අධිප් ඛපතා. සා 
පඛනසා දුවිධා ඛහොති – අනිබද් ධචාරිකා ච නිබද් ධචාරිකා ච. තත් ථ ය  

ගාමනිගමනගරපටිපාටිවඛසන චරති, අය  අනිබද් ධචාරිකා නාම. ය  

පඛනකස ්ඛසව ඛබොධඛනයයසත් තස ්සත් ථාය ගච් ෙති, අය  නිබද් ධචාරිකා නාම. 
එසා ඉධ අධිප් ඛපතා. 

තදා කිර භගවඛතො පච් ඡිමයාමකිච් චපරිඛයොසාඛන දසසහස් සිඛලොකධාතුයා 
ඤාණජාල  පත් ථරිත් වා ඛබොධඛනයයබන් ධඛව ඔඛලොඛකන් තස ්ස 
ඛපොක් ෙරසාතිබ්රාහ් මඛණො සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණජාලස් ස අන් ඛතො පවිට් ඛඨො. අථ 

භගවා අය  බ්රාහ් මඛණො මය් හ  ඤාණජාඛල පඤ ්ඤායති, ‘‘අත් ථි නු ඛ් වස් ස 
උපනිස ්සඛයො’’ති වීම සන් ඛතො ඛසොතාපත් තිමග් ගස් ස උපනිස ්සය  දිස් වා – 
‘‘එඛසො මයි එත  ජනපද  ගඛත ලක් ෙණපරිඛයසනත් ථ  අම් බට් ඨ  අන් ඛතවාසි  

පහිණිස ්සති, ඛසො මයා සද් ධි  වාදපටිවාද  කත් වා නානප් පකාර  අසබ් භිවාකය  

වක් ෙති, තමහ  දඛමත් වා නිබ් බිඛසවන  කරිස් සාමි. ඛසො ආචරියස ්ස 

කඛථස ්සති, අථස ්සාචරිඛයො ත  කථ  සුත් වා ආගම් ම මම ලක් ෙණානි 

පරිඛයසිස ්සති, තස් සාහ  ධම් ම  ඛදඛසස් සාමි. ඛසො ඛදසනාපරිඛයොසාඛන 
ඛසොතාපත් තිඵඛල පතිට් ඨහිස් සති. ඛදසනා මහාජනස් ස සඵලා භවිස් සතී’’ති 

පඤ ්චභික් ඛුසතපරිවාඛරො ත  ජනපද  පටිපන් ඛනො. ඛතන වුත් ත  – 
‘‘ඛකොසඛලසු චාරික  චරමාඛනො මහතා භික් ඛුසඞ් ඛඝන සද් ධි  පඤ් චමත් ඛතහි 
භික් ඛුසඛතහී’’ති. 

යෙන ඉච්ොනඞ්ගලන් ති ඛයන දිසාභාඛගන ඉච් ොනඞ් ගල  අවසරිතබ් බ . 

යස් මි  වා පඛදඛස ඉච් ොනඞ් ගල . ඉජ් ඣානඞ් ගලන් තිපි පාඛඨො. තදවසරීති 

ඛතන අවසරි, ත  වා අවසරි. ඛතන දිසාභාඛගන ගඛතො, ත  වා පඛදස  ගඛතොති 

අත් ඛථො. ඉච්ොනඞ්ගයල විහරති ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩති ඉච් ොනඞ් ගල  
උපනිස ්සාය ඉච් ොනඞ් ගලවනසණ් ඛඩ සීලෙන් ධාවාර  බන් ධිත් වා 
සමාධිඛකොන් ත  උස් සාඛපත් වා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණසර  පරිවත් තයමාඛනො 
ධම් මරාජා යථාභිරුචිඛතන විහාඛරන විහරති. 

ඛපොක් ෙරසාතිවත් ථුවණ් ණනා 

255. යතන යඛො පන සමයෙනාති ඛයන සමඛයන භගවා තත් ථ විහරති, 

ඛතන සමඛයන, තස් මි  සමඛයති අයමත් ඛථො. බ්රහ් ම  අණතීති බ්රාහ්මයණො, 
මන් ඛත සජ් ඣායතීති අත් ඛථො. ඉදඛමව හි ජාතිබ්රාහ් මණාන  නිරුත් තිවචන . 

අරියා පන බාහිතපාපත් තා බ්රාහ් මණාති වුච් චන් ති. යපොක්ඛරසාතීති ඉද  තස් ස 
නාම . කස ්මා ඛපොක් ෙරසාතීති වුච් චති. තස් ස කිර කාඛයො 

ඛසතඛපොක් ෙරසදිඛසො, ඛදවනගඛර උස් සාපිතරජතඛතොරණ  විය ඛසොභති. සීස  
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පටුන 

පනස ්ස කාළවණ් ණ  ඉන් දනීලමණිමය  විය. මස් සුපි චන් දමණ් ඩඛල 
කාළඛමඝරාජි විය ොයති. අක් ඛීනි නීලුප් පලසදිසානි. නාසා රජතපනා කා විය 
සුවට් ටිතා සුපරිසුද් ධා. හත් ථපාදතලානි ඛචව මුෙද් වාරඤ් ච 

කතලාොරසපරිකම් ම  විය ඛසොභති, අතිවිය ඛසොභග් ගප් පත් ඛතො බ්රාහ් මණස ්ස 
අත් තභාඛවො. අරාජඛක ඨාඛන රාජාන  කාතු  යුත් තමිම  බ්රාහ් මණ . එවඛමස 
සස් සිරිඛකො. ඉති න  ඛපොක් ෙරසදිසත් තා ඛපොක් ෙරසාතීති සඤ් ජානන් ති. 

අය  පන කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධකාඛල තිණ් ණ  ඛවදාන  පාරගූ දසබලස් ස 
දාන  දත් වා ධම් මඛදසන  සුත් වා ඛදවඛලොඛක නිබ් බත් ති. ඛසො තඛතො 
මනුස් සඛලොකමාගච් ෙන් ඛතො මාතුකුච් ඡිවාස  ජිගුච් ඡිත් වා හිමවන් තපඛදඛස 
මහාසඛර පදුමගබ් ඛභ නිබ් බත් ති. තස් ස ච සරස් ස අවිදූඛර තාපඛසො 
පණ් ණසාලාය වසති. ඛසො තීඛර ඨිඛතො ත  පදුම  දිස් වා – ‘‘ඉද  පදුම  
අවඛසසපදුඛමහි මහන් තතර . පුප් ඵිතකාඛල න  ගඛහස ්සාමී’’ති චින් ඛතසි. ත  
සත් තාඛහනාපි න පුප් ඵති. තාපඛසො කස් මා නු ඛෙො ඉද  සත් තාඛහනාපි න 
පුප් ඵති. හන් ද න  ගඛහස් සාමීති ඔතරිත් වා ගණ් හි. ත  ඛතන නාළඛතො 
ඡින් නමත් ත ඛයව පුප් ඵිත . අථස් සබ් භන් තඛර සුවණ් ණචණ් ණපිඤ් ජර  විය 
රජතබිම් බක  පදුමඛරණුපිඤ් ජර  ඛසතවණ් ණ  දාරක  අද් දස. ඛසො 
මහාපුඤ් ඛඤො එස භවිස් සති. හන් ද න  පටිජග් ගාමීති පණ් ණසාල  ඛනත් වා 
පටිජග් ගිත් වා සත් තවස් සකාලඛතො පට් ඨාය තඛයො ඛවඛද උග් ගණ් හාඛපසි. 
දාරඛකො තිණ් ණ  ඛවදාන  පාර  ගන් ත් වා පණ් ඩිඛතො බයත් ඛතො ජම් බුදීඛප 
අග් ගබ්රාහ් මඛණො අඛහොසි. ඛසො අපඛරන සමඛයන රඤ් ඛඤො ඛකොසලස් ස සිප් ප  
දස් ඛසසි. අථස් ස සිප් ඛප පසන් ඛනො රාජා උක් කට් ඨ  නාම මහානගර  
බ්රහ් මඛදයය  අදාසි. ඉති න  ඛපොක් ෙඛර සයිතත් තා ඛපොක් ෙරසාතීති 
සඤ ්ජානන් ති. 

උක්කට්ඨංඅජ්ඣාවසතීති උක් කට් ඨනාමඛක නගඛර වසති. අභිභවිත් වා වා 

ආවසති. තස් ස නගරස් ස සාමිඛකො හුත් වා යාය මරියාදාය තත් ථ වසිතබ් බ , තාය 
මරියාදාය වසි. තස් ස කිර නගරස් ස වත් ථු  උක් කා ඨඛපත් වා උක් කාසු 

ජලමානාසු අග් ගඛහසු , තස් මා ත  උක් කට් ඨන් ති වුච් චති. ඔක් කට් ඨන් තිපි 

පාඛඨො, ඛසොඛයවත් ඛථො. උපසග් ගවඛසන පඛනත් ථ භුම් මත් ඛථ 
උපඛයොගවචන  ඛවදිතබ් බ . තස් ස අනුපඛයොගත් තා ච ඛසසපඛදසු. තත් ථ 
ලක් ෙණ  සද් දසත් ථඛතො පරිඛයසිතබ් බ . 

සත්තුස්සදන් ති සත් ඛතහි උස් සද , උස් සන් න  බහුජන  ආකිණ් ණමනුස ්ස . 
ඛපොසාවනියහත් ථිඅස් සඛමොරමිගාදිඅඛනකසත් තසමාකිණ් ණඤ් චාති අත් ඛථො. 
යස් මා පඛනත  නගර  බහි ආවිජ් ඣිත් වා ජාඛතන හත් ථිඅස ්සාදීන  
ඝාසතිඛණන ඛචව ඛගහච් ොදනතිඛණන ච සම් පන් න . තථා දාරුකට් ඛඨහි 
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ඛචව ඛගහසම් භාරකට් ඛඨහි ච. යස් මා චස් සබ් භන් තඛර 
වට් ටචතුරස් සාදිසණ් ඨානා බහූ ඛපොක් ෙරණිඛයො ජලජකුසුමවිචිත් තානි ච බහූනි 

අඛනකානි තළාකානි උදකස් ස නිච් චභරිතාඛනව ඛහොන් ති, තස් මා 

සතිණකට්යඨොදකන් ති වුත් ත . සහ ධඤ් ඛඤනාති සධේෙං 

පුබ් බණ් ණාපරණ් ණාදිඛභද  බහුධඤ් ඤසන් නිචයන් ති අත් ඛථො. එත් තාවතා 

යස් මි  නගඛර බ්රාහ් මඛණො ඛසතච් ෙත් ත  උස් සාඛපත් වා රාජලීලාය වසති, තස් ස 
සමිද් ධිසම් පත් ති දීපිතා ඛහොති. 

රාජඛතො ලද් ධ  ඛභොග් ග  රාජයභොග්ගං. ඛකන දින් නන් ති ඛච? රඤ් ඤා 

පඛසනදිනා ඛකොසඛලන දින් න . රාජදාෙන් ති රඤ් ඛඤො දායභූත , දායජ් ජන් ති 

අත් ඛථො. බ්රහ්මයදෙයන් ති ඛසට් ඨඛදයය , ෙත් ත  උස් සාඛපත් වා රාජසඞ් ඛෙඛපන 

භුඤ ්ජිතබ් බන් ති අත් ඛථො. අථ වා රාජයභොග්ගන් ති සබ් බ  ඛෙජ් ජඛභජ් ජ  
අනුසාසන් ඛතන නදීතිත් ථපබ් බතාදීසු සුඞ් ක  ගණ් හන් ඛතන ඛසතච් ෙත් ත  
උස් සාඛපත් වා රඤ් ඤා හුත් වා භුඤ් ජිතබ් බ . රඤ් ඤා පඛසනදිනා ඛකොසඛලන 

දින් න  රාජදායන් ති එත් ථ ත  නගර  රඤ් ඤා දින් නත් තා රාජදාෙං 

දායකරාජදීපනත් ථ  පනස් ස ‘‘රේො පයසනදිනා යකොසයලන දින්න’’න් ති 

ඉද  වුත් ත . බ්රහ්මයදෙයන් ති ඛසට් ඨඛදයය . යථා දින් න  න පුන ගඛහතබ් බ  

ඛහොති, නිස ්සට් ඨ  පරිච් චත් ත . එව  දින් නන් ති අත් ඛථො. 

අස්යසොසීති සුණි උපලභි, ඛසොතද් වාරසම් පත් තවචනනිග් ඛඝොසානුසාඛරන 

අඤ ්ඤාසි. යඛොති අවධාරණත් ඛථ පදපූරණමත් ඛත වා නිපාඛතො. තත් ථ 

අවධාරණත් ඛථන අස් ඛසොසි එව, නාස් ස ඛකොචි සවනන් තරාඛයො අඛහොසීති 
අයමත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. පදපූරඛණන පන පදබයඤ් ජනසිලිට් ඨතාමත් තඛමව. 

ඉදානි යමත් ථ  බ්රාහ් මඛණො ඛපොක් ෙරසාති අස් ඛසොසි, ත  පකාඛසන් ඛතො – 

‘‘සමඛණො ෙලු ඛභො ඛගොතඛමො’’තිආදිමාහ. තත් ථ සමිතපාපත් තා සමයණොති 
ඛවදිතබ් ඛබො. වුත් තඤ් ඛහත  – ‘‘සමිතාස් ස ඛහොන් ති පාපකා අකුසලා 

ධම් මා’’තිආදි (ම. නි. 1.434). භගවා ච අනුත් තඛරන අරියමග් ඛගන 

සමිතපාඛපො. ඛතනස් ස යථාභූතගුණාධිගතඛමත  නාම , යදිද  සමඛණොති. 

ඛලූති අනුස ්සවනත් ඛථ නිපාඛතො. යභොති බ්රාහ් මණජාතිසමුදාගත  

ආලපනමත් ත . වුත් තම් පි ඛචත  – ‘‘ඛභොවාදී නාම ඛසො ඛහොති, සඛච ඛහොති 

සකිඤ ්චඛනො’’ති (ධ. ප. 55). යගොතයමොති භගවන් ත  ඛගොත් තවඛසන 
පරිකිත් ඛතති. තස් මා සමඛණො ෙලු ඛභො ඛගොතඛමොති එත් ථ සමඛණො කිර ඛභො 
ඛගොතමඛගොත් ඛතොති එවමත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 

සකයපුත්යතොති ඉද  පන භගවඛතො උච් චාකුලපරිදීපන . සකයකුලා 

පබ්බජියතොති සද් ධාපබ් බජිතභාවපරිදීපන . ඛකනචි පාරිජුඤ් ඛඤන අනභිභූඛතො 
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අපරික් ඛීණ ඛයව ත  කුල  පහාය සද් ධාය පබ් බජිඛතොති වුත් ත  ඛහොති. තඛතො 

පර  වුත් තත් ථඛමව. තංයඛොපනාතිආදි සාමඤ් ඤඵඛල වුත් තඛමව. සාධුයඛො

පනාති සුන් දර  ඛෙො පන. අත් ථාවහ  සුොවහන් ති වුත් ත  ඛහොති. තථාරූපානං

අරහතන් ති යථාරූඛපො ඛසො භව  ඛගොතඛමො, එවරූපාන  යථාභූතගුණාධිගඛමන 

ඛලොඛක අරහන් ඛතොති ලද් ධසද් ධාන  අරහත . දස්සනං යහොතීති 

පසාදඛසොම් මානි අක් ඛීනි උම් මීඛලත් වා දස් සනමත් තම් පි සාධු ඛහොතීති, එව  
අජ් ඣාසය  කත් වා. 

අම් බට් ඨමාණවකථා 

256. අජ්ඣාෙයකොති ඉද  – ‘‘න දානිඛම ඣායන් ති, න දානිඛම ඣායන් තීති 

ඛෙො, වාඛසට් ඨ, අජ් ඣායකා අජ් ඣායකා ත් ඛවව තතිය  අක් ෙර  

උපනිබ් බත් ත’’න් ති, එව  පඨමකප් පිකකාඛල ඣානවිරහිතාන  බ්රාහ් මණාන  
ගරහවචන . ඉදානි පන ත  අජ් ඣායතීති අජ් ඣායඛකො. මන් ඛත පරිවත් ඛතතීති 
ඉමිනා අත් ඛථන පස සාවචන  කත් වා ඛවොහරන් ති. මන් ඛත ධාඛරතීති 

මන්තධයරො.  

තිණ්ණං යවදානන් ති ඉරුඛවදයජුඛවදසාමඛවදාන . 

ඔට් ඨපහතකරණවඛසන පාර  ගඛතොති පාරගූ. සහ නිඝණ් ඩුනා ච ඛකටුඛභන ච 

සනිඝණ්ඩුයකටුභානං. නිඝණ්ඩූති නිඝණ් ඩුරුක් ොදීන  ඛවවචනපකාසක  

සත් ථ . යකටුභන් ති කිරියාකප් පවිකප් ඛපො කවීන  උපකාරාවහ  සත් ථ . සහ 

අක් ෙරප් පඛභඛදන සාක්ඛරප්පයභදානං.අක්ඛරප්පයභයදොති සික් ො ච නිරුත් ති 

ච. ඉතිහාසපේචමානන් ති ආථබ් බණඛවද  චතුත් ථ  කත් වා ඉතිහ ආස, ඉතිහ 
ආසාති ඊදිසවචනපටිස යුත් ඛතො පුරාණකථාසඞ් ොඛතො ඉතිහාඛසො පඤ් චඛමො 

එඛතසන් ති ඉතිහාසපඤ් චමා, ඛතස  ඉතිහාසපඤ් චමාන  ඛවදාන . 

පද  තදවඛසසඤ් ච බයාකරණ  අධීයති ඛවඛදති චාති පදයකො

යවෙයාකරයණො. ඛලොකායත  වුච් චති විතණ් ඩවාදසත් ථ . 

මහාපුරිසලක්ඛණන් ති මහාපුරිසාන  බුද් ධාදීන  ලක් ෙණදීපක  
ද් වාදසසහස් සගන් ථපමාණ  සත් ථ . යත් ථ ඛසොළසසහස් සගාථාපරිමාණා 

බුද් ධමන් තා නාම අඛහසු , ඛයස  වඛසන ඉමිනා ලක් ෙඛණන සමන් නාගතා 

බුද් ධා නාම ඛහොන් ති, ඉමිනා පච් ඛචකබුද් ධා, ඉමිනා ද් ඛව අග් ගසාවකා, අසීති 

මහාසාවකා, බුද් ධමාතා, බුද් ධපිතා, අග් ගුපට් ඨාඛකො, අග් ගුපට් ඨායිකා, රාජා 
චක් කවත් තීති අය  විඛසඛසො පඤ් ඤායති. 

අනවයෙොති ඉඛමසු ඛලොකායතමහාපුරිසලක් ෙඛණසු අනූඛනො පරිපූරකාරී, 
අවඛයො න ඛහොතීති වුත් ත  ඛහොති. අවඛයො නාම ඛයො තානි අත් ථඛතො ච 

ගන් ථඛතො ච සන් ධාඛරතු  න සක් ඛකොති. අනුේොතපටිේොයතොති 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

අනුඤ් ඤාඛතො ඛචව පටිඤ් ඤාඛතො ච. ආචරිඛයනස් ස ‘‘ය  අහ  ජානාමි, ත  
ත් ව  ජානාසී’’තිආදිනා අනුඤ් ඤාඛතො. ‘‘ආම ආචරියා’’ති අත් තනා තස් ස 

පටිවචනදානපටිඤ් ඤාය පටිඤ් ඤාඛතොති අත් ඛථො. කතරස් මි  අධිකාඛර? සඛක 
ආචරියඛක ඛතවිජ් ජඛක පාවචඛන. එස කිර බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි ‘‘ඉමස ්මි  

ඛලොඛක ‘අහ  බුද් ඛධො, අහ  බුද් ඛධො’ති උග් ගතස ්ස නාම  ගඛහත් වා බහූ ජනා 
විචරන් ති. තස් මා න ඛම අනුස ්සවමත් ඛතඛනව උපසඞ් කමිතු  යුත් ත . 

එකච් චඤ ්හි උපසඞ් කමන් තස් ස අපක් කමනම් පි ගරු ඛහොති, අනත් ඛථොපි 

උප් පජ් ජති. ය නූනාහ  මම අන් ඛතවාසික  ඛපඛසත් වා – ‘බුද් ඛධො වා, ඛනො 

වා’ති ජානිත් වාව උපසඞ් කඛමයය’’න් ති, තස් මා මාණව  ආමන් ඛතත් වා අය  
තාතාතිආදිමාහ. 

257. තං භවන්තන් ති තස් ස ඛභොඛතො ඛගොතමස් ස. තථා සන්තං යෙවාති 
තථා සඛතොඛයව. ඉධාපි හි ඉත් ථම් භූතාෙයානත් ථවඛසඛනව උපඛයොගවචන . 

258. ෙථාකථංපනාහං, යභො, තන් ති එත් ථ කථ  පනාහ  ඛභො ත  භවන් ත  

ඛගොතම  ජානිස් සාමි, යථා සක් කා ඛසො ඤාතු , තථා ඛම ආචික් ොහීති අත් ඛථො. 

ෙථාති වා නිපාතමත් තඛමඛවත . කථන් ති අය  ආකාරපුච් ො. 
ඛකනාකාඛරනාහ  ත  භවන් ත  ඛගොතම  ජානිස ්සාමීති අත් ඛථො. එව  වුත් ඛත 

කිර න  උපජ් ඣාඛයො ‘‘කි  ත් ව , තාත, පථවිය  ඨිඛතො, පථවි  න පස් සාමීති 

විය; චන් දිමසූරියාන  ඔභාඛස ඨිඛතො, චන් දිමසූරිඛය න පස් සාමීති විය 

වදසී’’තිආදීනි වත් වා ජානනාකාර  දස් ඛසන් ඛතො ආගතානි ඛෙො, 
තාතාතිආදිමාහ. 

තත් ථ මන්යතසූති ඛවඛදසු. තථාගඛතො කිර උප් පජ් ජිස ්සතීති පටිකච් ඛචව 
සුද් ධාවාසා ඛදවා ඛවඛදසු ලක් ෙණානි පක් ඛිපිත් වා බුද් ධමන් තා නාඛමඛතති 
බ්රාහ් මණඛවඛසඛනව ඛවඛද වාඛචන් ති. තදනුසාඛරන මඛහසක් ො සත් තා 
තථාගත  ජානිස් සන් තීති. ඛතන පුබ් ඛබ ඛවඛදසු මහාපුරිසලක් ෙණානි 
ආගච් ෙන් ති. පරිනිබ් බුඛත පන තථාගඛත අනුක් කඛමන අන් තරධායන් ති. 

ඛතඛනතරහි නත් ථීති. මහාපුරිසස්සාති 

පණිධිසමාදානඤාණකරුණාදිගුණමහඛතො පුරිසස් ස. ද්යවයෙව ගතියෙොති 

ද් ඛවඛයව නිට් ඨා. කාමඤ් චාය  ගතිසද් ඛදො ‘‘පඤ ්ච ඛෙො ඉමා, සාරිපුත් ත, 

ගතිඛයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.153) භවඛභඛද වත් තති. ‘‘ගති මිගාන  

පවන’’න් තිආදීසු (පරි. 399) නිවාසට් ඨාඛන. ‘‘එව  

අධිමත් තගතිමන් ඛතො’’තිආදීසු පඤ් ඤාය . ‘‘ගතිගත’’න් තිආදීසු විසටභාඛව. 
ඉධ පන නිට් ඨාය  වත් තතීති ඛවදිතබ් ඛබො. 
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තත් ථ කිඤ් චාපි ඛයහි ලක් ෙඛණහි සමන් නාගඛතො රාජා චක් කවත් තී ඛහොති, 

න ඛතඛහව බුද් ඛධො ඛහොති; ජාතිසාමඤ් ඤඛතො පන තානිඛයව තානීති 

වුච් චන් ති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛයහි සමන් නාගතස් සා’’ති. සයච අගාරං 

අජ්ඣාවසතීති යදි අගාඛර වසති. රාජා යහොති චක්කවත්තීති චතූහි 

අච් ෙරියධම් ඛමහි, සඞ් ගහවත් ථූහි ච ඛලොක  රඤ් ජනඛතො රාජා, චක් කරතන  

වත් ඛතති, චතූහි සම් පත් තිචක් ඛකහි වත් තති, ඛතහි ච පර  වත් ඛතති, පරහිතාය 
ච ඉරියාපථචක් කාන  වත් ඛතො එතස ්මි  අත් ථීති චක් කවත් තී. එත් ථ ච රාජාති 

සාමඤ ්ඤ . චක් කවත් තීති විඛසස . ධම් ඛමන චරතීති ධම්මියකො. ඤාඛයන 

සඛමන වත් තතීති අත් ඛථො. ධම් ඛමන රජ් ජ  ලභිත් වා රාජා ජාඛතොති ධම්මරාජා. 

පරහිතධම් මකරඛණන වා ධම්මියකො. අත් තහිතධම් මකරඛණන ධම්මරාජා. 

චතුරන් තාය ඉස් සඛරොති චාතුරන්යතො, චතුසමුද් දඅන් තාය, 

චතුබ් බිධදීපවිභූසිතාය පථවියා ඉස් සඛරොති අත් ඛථො. අජ් ඣත් ත  

ඛකොපාදිපච් චත් ථිඛක බහිද් ධා ච සබ් බරාජාඛනො විඛජතීති විජිතාවී.

ජනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතොති ජනපඛද ධුවභාව  ථාවරභාව  පත් ඛතො, න සක් කා 
ඛකනචි චාඛලතු . ජනපඛදො වා තම් හි ථාවරියප් පත් ඛතො අනුයුත් ඛතො 
සකම් මනිරඛතො අචඛලො අසම් පඛවධීති ජනපදත් ථාවරියප් පත් ඛතො. 

යසෙයථිදන් ති නිපාඛතො, තස් ස ඛචතානි කතමානීති අත් ඛථො. 

චක්කරතනන් තිආදීසු චක් කඤ් ච, ත  රතිජනනට් ඛඨන රතනඤ් චාති 
චක් කරතන . එස නඛයො සබ් බත් ථ. ඉඛමසු පන රතඛනසු අය  චක් කවත් තිරාජා 

චක් කරතඛනන අජිත  ජිනාති, හත් ථිඅස ්සරතඛනහි විජිඛත යථාසුෙ  අනුචරති, 

පරිණායකරතඛනන විජිතමනුරක් ෙති, අවඛසඛසහි උපඛභොගසුෙමනුභවති. 

පඨඛමන චස් ස උස් සාහසත් තිඛයොඛගො, පච් ඡිඛමන මන් තසත් තිඛයොඛගො, 

හත් ථිඅස් සගහපතිරතඛනහි පභුසත් තිඛයොඛගො සුපරිපුණ් ඛණො ඛහොති, 
ඉත් ථිමණිරතඛනහි තිවිධසත් තිඛයොගඵල . ඛසො ඉත් ථිමණිරතඛනහි 

ඛභොගසුෙමනුභවති, ඛසඛසහි ඉස් සරියසුෙ . විඛසසඛතො චස් ස පුරිමානි තීණි 

අඛදොසකුසලමූලජනිතකම් මානුභාඛවන සම් පජ් ජන් ති, මජ් ඣිමානි 

අඛලොභකුසලමූලජනිතකම් මානුභාඛවන, පච් ඡිමඛමක  
අඛමොහකුසලමූලජනිතකම් මානුභාඛවනාති ඛවදිතබ් බ . අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙඛපො. 
විත් ථාඛරො පන ඛබොජ් ඣඞ් ගස යුත් ඛත රතනසුත් තස් ස උපඛදසඛතො 
ගඛහතබ් ඛබො. 

පයරොසහස්සන් ති අතිඛරකසහස් ස . සූරාති අභීරුකජාතිකා. වීරඞ්ගරූපාති 
ඛදවපුත් තසදිසකායා. එව  තාව එඛක වණ් ණයන් ති. අය  පඛනත් ථ සබ් භාඛවො. 

වීරාති උත් තමසූරා වුච් චන් ති, වීරාන  අඞ් ග  වීරඞ් ග , වීරකාරණ  වීරියන් ති 

වුත් ත  ඛහොති. වීරඞ් ගරූප  එඛතසන් ති වීරඞ්ගරූපා, වීරියමයසරීරා වියාති 
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වුත් ත  ඛහොති. පරයසනප්පමද්දනාති සඛච පටිමුෙ  තිට් ඛඨයය පරඛසනා ත  

පරිමද් දිතු  සමත් ථාති අධිප් පාඛයො. ධම්යමනාති ‘‘පාඛණො න 

හන් තබ් ඛබො’’තිආදිනා පඤ් චසීලධම් ඛමන. අරහං යහොති සම්මාසම්බුද්යධො

යලොයක විවට්ටච්ෙයදොති එත් ථ 
රාගඛදොසඛමොහමානදිට් ඨිඅවිජ් ජාදුච් චරිතෙදඛනහි සත් තහි පටිච් ෙන් ඛන 
කිඛලසන් ධකාඛර ඛලොඛක ත  ෙදන  විවට් ඛටත් වා සමන් තඛතො 
සඤ ්ජාතාඛලොඛකො හුත් වා ඨිඛතොති විවට් ටච් ෙඛදො. තත් ථ පඨඛමන පඛදන 

පූජාරහතා. දුතිඛයන තස් සා ඛහතු, යස් මා සම් මාසම් බුද් ඛධොති, තතිඛයන 
බුද් ධත් තඛහතුභූතා විවට් ටච් ෙදතා වුත් තාති ඛවදිතබ් බා. අථ වා විවට් ඛටො ච 

විච් ෙඛදො චාති විවට් ටච් ෙඛදො, වට් ටරහිඛතො ෙදනරහිඛතො චාති වුත් ත  ඛහොති. 

ඛතන අරහ  වට් ටාභාඛවන, සම් මාසම් බුද් ඛධො ෙදනාභාඛවනාති එව  

පුරිමපදද් වයස ්ඛසව ඛහතුද් වය  වුත් ත  ඛහොති, දුතිඛයන ඛවසාරජ් ඛජන ඛචත් ථ 

පුරිමසිද් ධි, පඨඛමන දුතියසිද් ධි, තතියචතුත් ඛථහි තතියසිද් ධි ඛහොති. පුරිමඤ් ච 

ධම් මචක් ඛු , දුතිය  බුද් ධචක් ඛු , තතිය  සමන් තචක් ඛු  සාඛධතීති ඛවදිතබ් බ . 

ත්වංමන්තානංපටිග්ගයහතාති ඉමිනා’ස් ස මන් ඛතසු සූරභාව  ජඛනති. 

259. ඛසොපි තාය ආචරියකථාය ලක් ෙඛණසු විගතසම් ඛමොඛහො 

එඛකොභාසජාඛත විය බුද් ධමන් ඛත සම් පස ්සමාඛනො එවං යභොති ආහ. 

තස් සත් ඛථො – ‘යථා, ඛභො, ත් ව  වදසි, එව  කරිස් සාමී’ති. වළවාරථමාරුය්හාති 

වළවායුත් ත  රථ  අභිරූහිත් වා. බ්රාහ් මඛණො කිර ඛයන රඛථන සය  විචරති, 
තඛමව රථ  දත් වා මාණව  ඛපඛසසි. මාණවාපි ඛපොක් ෙරසාතිස් ඛසව 
අන් ඛතවාසිකා. ඛසො කිර ඛතස  – ‘‘අම් බට් ඛඨන සද් ධි  ගච් ෙථා’’ති සඤ් ඤ  
අදාසි. 

ොවතිකා ොනස්ස භූමීති යත් තක  සක් කා ඛහොති යාඛනන ගන් තු , අය  

යානස ්ස භූමි නාම. ොනා පච්යචොයරොහිත්වාති අයානභූමි , 
ද් වාරඛකොට් ඨකසමීප  ගන් ත් වා යානඛතො පටිඔඛරොහිත් වා. 

යතන යඛො පන සමයෙනාති යස් මි  සමඛය අම් බට් ඛඨො ආරාම  පාවිසි. 

තස් මි  පන සමඛය, ඨිතමජ් ඣන් හිකසමඛය. කස් මා පන තස් මි  සමඛය 

චඞ් කමන් තීති? පණීතඛභොජනපච් චයස ්ස ථිනමිද් ධස ්ස විඛනොදනත් ථ , 
දිවාපධානිකා වා ඛත. තාදිසානඤ් හි පච් ොභත් ත  චඞ් කමිත් වා න් හායිත් වා සරීර  
උතු  ගාහාඛපත් වා නිසජ් ජ සමණධම් ම  කඛරොන් තාන  චිත් ත  එකග් ග  ඛහොති. 

යෙනයතභික්ඛූති ඛසො කිර – ‘‘කුහි  සමඛණො ඛගොතඛමො’’ති පරිඛවණඛතො 
පරිඛවණ  අනාගන් ත් වා ‘‘පුච් ඡිත් වාව පවිසිස් සාමී’’ති විඛලොඛකන් ඛතො 
අරඤ් ඤහත් ථී විය මහාචඞ් කඛම චඞ් කමමාඛන ප සුකූලිඛක භික් ඛූ දිස් වා ඛතස  



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

සන් තික  අගමාසි. ත  සන් ධාය යෙන යත භික්ඛූතිආදි වුත් ත . දස්සනාොති 

දට් ඨු , පස් සිතුකාමා හුත් වාති අත් ඛථො. 

260. අභිේොතයකොලේයෙොති පාකටකුලඛජො. තදා කිර ජම් බුදීඛප 

අම් බට් ඨකුල  නාම පාකටකුලමඛහොසි. අභිේොතස්සාති 

රූපජාතිමන් තකුලාපඛදඛසහි පාකටස් ස. අගරූති අභාරිඛකො. ඛයො හි අම් බට් ඨ  

ඤාඛපතු  න සක් කුඛණයය, තස් ස ඛතන සද් ධි  කථාසල් ලාඛපො ගරු භඛවයය. 
භගවඛතො පන තාදිසාන  මාණවාන  සඛතනාපි සහස් ඛසනාපි පඤ් හ  පුට් ඨස් ස 
විස් සජ් ජඛන දන් ධායිතත් ත  නත් ථීති මඤ් ඤමානා – ‘‘අගරු ඛෙො පනා’’ති 

චින් තයි සු. විහායරොති ගන් ධකුටි  සන් ධාය ආහ සු. 

අතරමායනොති අතුරිඛතො, සණික  පදප් පමාණට් ඨාඛන පද  නික් ඛිපන් ඛතො 
වත් ත  කත් වා සුසම් මට් ඨ  මුත් තාදලසින් දුවාරසන් ථරසදිස  වාලික  

අවිනාඛසන් ඛතොති අත් ඛථො. ආළින්දන් ති පමුෙ . උක්කාසිත්වාති 

උක් කාසිතසද් ද  කත් වා. අග්ගළන් ති ද් වාරකවාට . ආයකොයටහීති අග් ගනඛෙහි 
සණික  කුඤ් චිකච් ඡිද් දසමීඛප ආඛකොඛටහීති වුත් ත  ඛහොති. ද් වාර  කිර 

අතිඋපරි අමනුස ්සා, අතිඛහට් ඨා දීඝජාතිකා ඛකොඛටන් ති. තථා 
අනාඛකොඛටත් වා මජ් ඛඣ ඡිද් දසමීඛප ඛකොඛටතබ් බන් ති ඉද  
ද් වාරාඛකොටනවත් තන් ති දීඛපන් තා වදන් ති. 

261. විවරිභගවාද්වාරන් ති න භගවා උට් ඨාය ද් වාර  විවරි. විවරියතූති පන 
හත් ථ  පසාඛරසි. තඛතො ‘‘භගවා තුම් ඛහහි අඛනකාසු කප් පඛකොටීසු දාන  
දදමාඛනහි න සහත් ථා ද් වාරවිවරණකම් ම  කත’’න් ති සයඛමව ද් වාර  විවට . 

ත  පන යස් මා භගවඛතො මඛනන විවට , තස් මා විවරි භගවා ද් වාරන් ති වත් තු  
වට් ටති. 

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසූති යථා ෙමනීයාදීනි පුච් ෙන් ඛතො භගවා ඛතහි, 
එව  ඛතපි භගවතා සද් ධි  සමප් පවත් තඛමොදා අඛහසු . සීඛතොදක  විය 

උණ් ඛහොදඛකන සම් ඛමොදිත  එකීභාව  අගම සු. යාය ච ‘‘කච් චි, ඛභො ඛගොතම, 

ෙමනීය ; කච් චි යාපනීය , කච් චි ඛභොඛතො ච ඛගොතමස් ස සාවකානඤ් ච 

අප් පාබාධ , අප් පාතඞ් ක , ලහුට් ඨාන , බල , ඵාසුවිහාඛරො’’තිආදිකාය කථාය 

සම් ඛමොදි සු, ත  පීතිපාඛමොජ් ජසඞ් ොතසම් ඛමොදජනනඛතො සම් ඛමොදිතු  

යුත් තභාවඛතො ච සම් ඛමොදනීය , අත් ථබයඤ් ජනමධුරතාය සුචිරම් පි කාල  
සාඛරතු  නිරන් තර  පවත් ඛතතු  අරහභාවඛතො සරිතබ් බභාවඛතො ච සාරණීය . 

සුයයමානසුෙඛතො සම් ඛමොදනීය , අනුස ්සරියමානසුෙඛතො ච සාරණීය . තථා 

බයඤ ්ජනපරිසුද් ධතාය සම් ඛමොදනීය , අත් ථපරිසුද් ධතාය සාරණීය . එව  
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අඛනඛකහි පරියාඛයහි සම් ඛමොදනීය  කථ  සාරණීය  වීතිසාඛරත් වා 
පරිඛයොසාඛපත් වා නිට් ඨඛපත් වා එකමන් ත  නිසීදි සු. 

අම්බට්යඨො පන මාණයවොති ඛසො කිර භගවඛතො රූපසම් පත් තිය  
චිත් තප් පසාදමත් තම් පි අකත් වා ‘‘දසබල  අපසාඛදස් සාමී’’ති උදඛර 
බද් ධසාටක  මුඤ ්චිත් වා කණ් ඛඨ ඔලම් ඛබත් වා එඛකන හත් ඛථන 

දුස් සකණ් ණ  ගඛහත් වා චඞ් කම  අභිරූහිත් වා කාඛලන බාහු , කාඛලන උදර , 

කාඛලන පිට් ඨි  දස ්ඛසන් ඛතො, කාඛලන හත් ථවිකාර , කාඛලන භමුකවිකාර  

කඛරොන් ඛතො, ‘‘කච් චි ඛත ඛභො, ඛගොතම, ධාතුසමතා, කච් චි භික් ොහාඛරන න 

කිලමථ, අකිලමථාකාඛරොඛයව පන ඛත පඤ් ඤායති; ථූලානි හි ඛත 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානි, පාසාදිකත් ථ ගතගතට් ඨාඛන. ‘ඛත බහුජනා රාජපබ් බජිඛතොති 

ච බුද් ඛධො’ති ච උප් පන් නබහුමානා පණීත  ඔජවන් තමාහාර  ඛදන් ති. පස් සථ, 

ඛභො, ඛගහ , චිත් තසාලා විය, දිබ් බපාසාඛදො විය. ඉම  මඤ් ච  පස් සථ, 

බිම් ඛබොහන  පස් සථ, කි  එවරූඛප ඨාඛන වසන් තස ්ස සමණධම් ම  කාතු  

දුක් කර’’න් ති එවරූප  උප් පණ් ඩනකථ  අනාචාරභාවසාරණීය  කඛථති, ඛතන 
වුත් ත  – ‘‘අම් බට් ඛඨො පන මාණඛවො චඞ් කමන් ඛතොපි නිසින් ඛනන භගවතා 

කිඤ් චි කිඤ ්චි කථ  සාරණීය  වීතිසාඛරති, ඨිඛතොපි නිසින් ඛනන භගවතා කිඤ් චි 
කිඤ් චි කථ  සාරණීය  වීතිසාඛරතී’’ති. 

262. අථයඛොභගවාති අථ භගවා – ‘‘අය  මාණඛවො හත් ථ  පසාඛරත් වා 

භවග් ග  ගඛහතුකාඛමො විය, පාද  පසාඛරත් වා අවීචි  විචරිතුකාඛමො විය, 

මහාසමුද් ද  තරිතුකාඛමො විය, සිඛනරු  ආඛරොහිතුකාඛමො විය ච අට් ඨාඛන 

වායමති, හන් ද, ඛතන සද් ධි  මන් ඛතමී’’ති අම් බට් ඨ  මාණව  එතදඛවොච. 

ආචරිෙපාචරියෙහීති ආචරිඛයහි ච ඛතස  ආචරිඛයහි ච. 

පඨමඉබ් භවාදවණ් ණනා 

263. ගච්ෙන්යතො වාති එත් ථ කාම  තීසු ඉරියාපඛථසු බ්රාහ් මඛණො 
ආචරියබ්රාහ් මඛණන සද් ධි  සල් ලපිතුමරහති. අය  පන මාණඛවො මානථද් ධතාය 
කථාසල් ලාප  කඛරොන් ඛතො චත් තාඛරොපි ඉරියාපඛථ ඛයොඛජස් සාමීති 

‘‘සයාඛනො වා හි, ඛභො ඛගොතම, සයාඛනනා’’ති ආහ. 

තඛතො කිර ත  භගවා – ‘‘අම් බට් ඨ, ගච් ෙන් තස් ස වා ගච් ෙන් ඛතන, ඨිතස ්ස 

වා ඨිඛතන, නිසින් නස ්ස වා නිසින් ඛනනාචරිඛයන සද් ධි  කථා නාම 

සබ් බාචරිඛයසු ලබ් භති. ත් ව  පන සයාඛනො සයාඛනනාචරිඛයන සද් ධි  කඛථසි, 

කි  ඛත ආචරිඛයො ඛගොරූප , උදාහු ත් ව’’න් ති ආහ. ඛසො කුජ් ඣිත් වා – ‘‘ඛය ච 

ඛෙො ඛත, ඛභො ඛගොතම, මුණ් ඩකා’’තිආදිමාහ. තත් ථ මුණ් ඛඩ මුණ් ඩාති 
සමඛණ ච සමණාති වත් තු  වට් ඛටයය. අය  පන හීඛළන් ඛතො මුණ් ඩකා 
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සමණකාති ආහ. ඉබ්භාති ගහපතිකා. කණ්හාති කණ් හා, කාළකාති අත් ඛථො. 

බන්ධුපාදාපච්චාති එත් ථ බන් ධූති බ්රහ් මා අධිප් ඛපඛතො. තඤ් හි බ්රාහ් මණා 

පිතාමඛහොති ඛවොහරන් ති. පාදාන  අපච් චා පාදාපච් චා, බ්රහ් මුඛනො පිට් ඨිපාදඛතො 
ජාතාති අධිප් පාඛයො. තස් ස කිර අය  ලද් ධි – බ්රාහ් මණා බ්රහ් මුඛනො මුෙඛතො 

නික් ෙන් තා, ෙත් තියා උරඛතො, ඛවස ්සා නාභිඛතො, සුද් දා ජාණුඛතො, සමණා 
පිට් ඨිපාදඛතොති. එව  කඛථන් ඛතො ච පඛනස කිඤ් චාපි අනියඛමත් වා කඛථති. 
අථ ඛෙො භගවන් තඛමව වදාමීති කඛථති. 

අථ ඛෙො භගවා – ‘‘අය  අම් බට් ඛඨො ආගතකාලඛතො පට් ඨාය මයා සද් ධි  

කථයමාඛනො මානඛමව නිස් සාය කඛථසි, ආසීවිස  ගීවාය  ගණ් හන් ඛතො විය, 

අග් ගික් ෙන් ධ  ආලිඞ් ගන් ඛතො විය, මත් තවාරණ  ඛසොණ් ඩාය පරාමසන් ඛතො 

විය, අත් තඛනො පමාණ  න ජානාති. හන් ද න  ජානාඛපස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා 

‘‘අත් ථිකවඛතො ඛෙො පන ඛත, අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආගන් ත් වා 

කත් තබ් බකිච් චසඞ් ොඛතො අත් ඛථො, එතස ්ස අත් ථීති අත් ථික , තස් ස මාණවස් ස 

චිත් ත . අත් ථිකමස් ස අත් ථීති අත් ථිකවා, තස් ස අත් ථිකවඛතො තව ඉධාගමන  
අඛහොසීති අත් ඛථො. 

යඛො පනාති නිපාතමත් ත . ොයෙව යඛො පනත්ථාොති ඛයඛනව ඛෙො 

පනත් ඛථන. ආගච්යෙෙයාථාති මම වා අඤ් ඛඤස  වා සන් තික  යදා කදාචි 

ආගච් ඛෙයයාථ. තයමව අත්ථන් ති ඉද  පුරිසලිඞ් ගවඛසඛනව වුත් ත . මනසි

කයරෙයාථාති චිත් ඛත කඛරයයාථ. ඉද  වුත් ත  ඛහොති – ත් ව  ආචරිඛයන 

අත් තඛනො කරණීඛයන ඛපසිඛතො, න අම් හාක  පරිභවනත් ථාය, තස් මා තඛමව 
කිච් ච  මනසි කඛරොහීති. එවමස් ස අඤ් ඛඤස  සන් තික  ආගතාන  වත් ත  
දස් ඛසත් වා මානනිග් ගණ් හනත් ථ  ‘‘අවුසිතවාඛයව ඛෙො පනා’’තිආදිමාහ. 
තස් සත් ඛථො පස් සථ ඛභො අය  අම් බට් ඛඨො මාණඛවො ආචරියකුඛල අවුසිතවා 

අසික් ඛිඛතො අප් පස් සුඛතොව සමාඛනො. වුසිතමානීති ‘‘අහ  වුසිතවා සික් ඛිඛතො 
බහුස් සුඛතො’’ති අත් තාන  මඤ් ඤති. එතස් ස හි එව  ඵරුසවචනසමුදාචාඛර 
කාරණ  කිමඤ් ඤත්ර අවුසිතත් තාති ආචරියකුඛල අස වුද් ධා අසික් ඛිතා 
අප් පස් සුතාඛයව හි එව  වදන් තීති. 

264. කුපියතොති කුද් ඛධො. අනත්තමයනොති අසකමඛනො, කි  පන භගවා 

තස් ස කුජ් ඣනභාව  ඤත් වා එවමාහ උදාහු අඤත් වාති? ඤත් වා ආහාති. කස් මා 

ඤත් වා ආහාති? තස් ස මානනිම් මදනත් ථ . භගවා හි අඤ් ඤාසි – ‘‘අය  මයා 
එව  වුත් ඛත කුජ් ඣිත් වා මම ඤාතඛක අක් ඛකොසිස් සති. අථස ්සාහ  යථා නාම 

කුසඛලො භිසක් ඛකො ඛදොස  උග් ගිඛලත් වා නීහරති, එවඛමව ඛගොත් ඛතන 

ඛගොත් ත , කුලාපඛදඛසන කුලාපඛදස , උට් ඨාඛපත් වා භවග් ගප් පමාඛණන විය 

උට් ඨිත  මානද් ධජ  මූඛල ඛෙත් වා නිපාඛතස් සාමී’’ති. ඛුංයසන්යතොති 
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ඝට් ඛටන් ඛතො. වම්යභන්යතොති හීඛළන් ඛතො. පාපියතො භවිස්සතීති 
චණ් ඩභාවාදිඛදොස  පාපිඛතො භවිස ්සති. 

චණ්ඩාති මානනිස ්සිතඛකොධයුත් තා. ඵරුසාති ෙරා. ලහුසාති ලහුකා. 
අප් පඛකඛනව තුස් සන් ති වා දුස් සන් ති වා උදකපිට් ඛඨ අලාබුකටාහ  විය 

අප් පඛකඛනව උප් ලවන් ති. භස්සාති බහුභාණිඛනො. සකයාන  මුඛෙ විවඛට 

අඤ ්ඤස ්ස වචඛනොකාඛසො නත් ථීති අධිප් පාඛයඛනව වදති. සමානාති ඉද  

සන් තාති පුරිමපදස් ස ඛවවචන . න සක්කයරොන්තීති න බ්රාහ් මණාන  

සුන් දඛරනාකාඛරන කඛරොන් ති. නගරුංකයරොන්තීති බ්රාහ් මඛණසු ගාරව  න 

කඛරොන් ති. න මායනන්තීති න මඛනන පියායන් ති. න පූයජන්තීති මාලාදීහි 

ඛනස  පූජ  න කඛරොන් ති. න අපචාෙන්තීති අභිවාදනාදීහි ඛනස  අපචිතිකම් ම  

නීචවුත් ති  න දස් ඛසන් ති තයිදන් ති ත  ඉද . ෙදියමසකයාති ය  ඉඛම සකයා න 

බ්රාහ් මඛණ සක් කඛරොන් ති…ඛප.… න අපචායන් ති, ත  ඛතස  

අසක් කාරකරණාදි සබ් බ  න යුත් ත , නානුඛලොමන් ති අත් ඛථො. 

දුතියඉබ් භවාදවණ් ණනා 

265. අපරද්ධුන් ති අපරජ් ඣි සු. එකමිදාහන් ති එත් ථ ඉදන් ති නිපාතමත් ත . 

එක  අහන් ති අත් ඛථො. සන්ධාගාරන් ති රජ් ජඅනුසාසනසාලා. සකයාති 

අභිසිත් තරාජාඛනො. සකයකුමාරාති අනභිසිත් තා. උච්යචසූති යථානුරූඛපසු 

පල් ලඞ් කපීඨකඛවත් තාසනඵලකචිත් තත් ථරණාදිඛභඛදසු. සේජග්ඝන්තාති 

උප් පණ් ඩනවඛසන මහාහසිත  හසන් තා. සංකීළන්තාති හසිතමත් ත 

කරණඅඞ් ගුලිසඞ් ඝට් ටනපාණිප් පහාරදානාදීනි කඛරොන් තා. මමේයෙව

මේයෙති එවමහ  මඤ් ඤාමි, මමඤ් ඛඤව අනුහසන් ති, න අඤ් ඤන් ති. 

කස ්මා පන ඛත එවමක සූති? ඛත කිර අම් බට් ඨස ්ස කුලව ස  ජානන් ති. 
අයඤ් ච තස් මි  සමඛය යාව පාදන් තා ඔලම් ඛබත් වා නිවත් ථසාටකස් ස එඛකන 
හත් ඛථන දුස් සකණ් ණ  ගඛහත් වා ෙන් ධට් ඨික  නාඛමත් වා මානමඛදන 
මත් ඛතො විය ආගච් ෙති. තඛතො – ‘‘පස ්සථ ඛභො අම් හාක  දාසස් ස 
කණ් හායනඛගොත් තස් ස අම් බට් ඨස ්ස ආගමනකාරණ’’න් ති වදන් තා එවමක සු. 
ඛසොපි අත් තඛනො කුලව ස  ජානාති. තස් මා ‘‘මමඤ් ඛඤව මඤ් ඛඤ’’ති 
තක් කයිත් ථ. 

ආසයනනාති ‘‘ඉදමාසන , එත් ථ නිසීදාහී’’ති එව  ආසඛනන නිමන් තන  

නාම ඛහොති, තථා න ඛකොචි අකාසි. 
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තතියඉබ් භවාදවණ් ණනා 

266. ලටුකිකාති ඛෙත් තඛලඩ් ඩූන  අන් තඛරනිවාසිනී ඛුද් දකසකුණිකා. 

කුලාවයකති නිවාසනට් ඨාඛන. කාමලාපිනීති යදිච් ෙකභාණිනී, ය  ය  ඉච් ෙති 

ත  ත  ලපති, න ත  ඛකොචි හ ඛසො වා ඛකොඤ් ඛචො වා ඛමොඛරො වා ආගන් ත් වා 

‘‘කි  ත් ව  ලපසී’ති නිඛසඛධති. අභිසජ්ජිතුන් ති ඛකොධවඛසන ලග් ගිතු . 

එව  වුත් ඛත මාණඛවො – ‘‘අය  සමඛණො ඛගොතඛමො අත් තඛනො ඤාතඛක 

ලටුකිකසදිඛස කත් වා අම් ඛහ හ සඛකොඤ් චඛමොරසදිඛස කඛරොති, නිම් මාඛනො 
දානි ජාඛතො’’ති මඤ් ඤමාඛනො උත් තරි චත් තාඛරො වණ් ඛණ දස ්ඛසති. 

දාසිපුත් තවාදවණ් ණනා 

267. නිම්මායදතීති නිම් මඛදති නිම් මාඛන කඛරොති. ෙංනූනාහන් ති යදි 

පනාහ . ‘‘කණ් හායඛනොහමස් මි, ඛභො ඛගොතමා’’ති ඉද  කිර වචන  අම් බට් ඛඨො 

තික් ෙත් තු  මහාසද් ඛදන අඛවොච. කස් මා අඛවොච? කි  අසුද් ධභාව  න 

ජානාතීති? ආම ජානාති. ජානන් ඛතොපි භවපටිච් ෙන් නඛමත  කාරණ , ත  
අඛනන න දිට් ඨ . අපස් සන් ඛතො මහාසමඛණො කි  වක් ෙතීති මඤ් ඤමාඛනො 

මානථද් ධතාය අඛවොච. මාතායපත්තිකන් ති මාතාපිතූන  සන් තක . 

නාමයගොත්තන් ති පණ් ණත් තිවඛසන නාම , පඛවණීවඛසන ඛගොත් ත . 

අනුස්සරයතොති අනුස් සරන් තස් ස කුලඛකොටි  ඛසොඛධන් තස ්ස. අෙයපුත්තාති 

සාමිඛනො පුත් තා. දාසිපුත්යතොති ඝරදාසියාව පුත් ඛතො. තස් මා යථා දාඛසන 

සාමිඛනො උපසඞ් කමිතබ් බා, එව  අනුපසඞ් කමන් ත  ත  දිස් වා සකයා 
අනුජග් ඝ සූති දස් ඛසති. 

ඉඛතො පර  තස් ස දාසභාව  සකයානඤ් ච සාමිභාව  පකාඛසත් වා අත් තඛනො 
ච අම් බට් ඨස් ස ච කුලව ස  ආහරන් ඛතො සකයා ඛෙො පනාතිආදිමාහ. තත් ථ 

දහන්තීති ඨඛපන් ති, ඔක් කාඛකො ඛනො පුබ් බපුරිඛසොති, එව  කඛරොන් තීති 

අත් ඛථො. තස් ස කිර රඤ් ඛඤො කථනකාඛල උක් කා විය මුෙඛතො පභා නිච් ෙරති, 

තස් මා ත  ‘‘ඔක් කාඛකො’’ති සඤ් ජානි සූති. පබ්බායජසීති නීහරි. 

ඉදානි ඛත නාමවඛසන දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘ඔක් කාමුෙ’’න් තිආදිමාහ. තත්රාය  
අනුපුබ් බී කථා – පඨමකප් පිකාන  කිර රඤ් ඛඤො මහාසම් මතස් ස ඛරොඛජො නාම 

පුත් ඛතො අඛහොසි. ඛරොජස් ස වරඛරොඛජො, වරඛරොජස් ස කලයාඛණො, කලයාණස් ස 

වරකලයාඛණො, වරකලයාණස ්ස මන් ධාතා, මන් ධාතුස් ස වරමන් ධාතා, 

වරමන් ධාතුස් ස උඛපොසඛථො, උඛපොසථස් ස වඛරො, වරස ්ස උපවඛරො, උපවරස ්ස 

මඝඛදඛවො, මඝඛදවස් ස පරම් පරාය චතුරාසීතිෙත් තියසහස ්සානි අඛහසු . ඛතස  
පච් ෙඛතො තඛයො ඔක් කාකව සා අඛහසු . ඛතසු තතියඔක් කාකස් ස පඤ් ච 

මඛහසිඛයො අඛහසු  – හත් ථා, චිත් තා, ජන් තු, ජාලිනී, විසාොති. එඛකකිස් සා 
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පඤ ්චපඤ ්චඉත් ථිසතපරිවාරා. සබ් බඛජට් ඨාය චත් තාඛරො පුත් තා – 

ඔක් කාමුඛෙො, කරකණ් ඩු, හත් ථිනිඛකො, සිනිසූඛරොති. පඤ් ච ධීතඛරො – පියා, 

සුප් පියා, ආනන් දා, විජිතා, විජිතඛසනාති. ඉති සා නව පුත් ඛත විජායිත් වා 
කාලමකාසි. 

අථ රාජා අඤ් ඤ  දහරි  අභිරූප  රාජධීතර  ආඛනත් වා අග් ගමඛහසිට් ඨාඛන 
ඨඛපසි. සා ජන් තු  නාම පුත් ත  විජායි. අථ න  පඤ් චමදිවඛස අලඞ් කරිත් වා 
රඤ් ඛඤො දස් ඛසසි. රාජා තුට් ඛඨො තස් සා වර  අදාසි. සා ඤාතඛකහි සද් ධි  

මන් ඛතත් වා පුත් තස් ස රජ් ජ  යාචි. රාජා – ‘‘නස ්ස, වසලි, මම පුත් තාන  
අන් තරාය  ඉච් ෙසී’’ති තජ් ඛජසි. සා පුනප් පුන  රඛහො රාජාන  පරිඛතොඛසත් වා – 

‘‘මහාරාජ, මුසාවාඛදො නාම න වට් ටතී’’තිආදීනි වත් වා යාචතිඛයව. අථ රාජා 

පුත් ඛත ආමන් ඛතසි – ‘‘අහ  තාතා, තුම් හාක  කනිට් ඨ  ජන් තුකුමාර  දිස් වා 

තස් ස මාතුයා සහසා වර  අදාසි , සා පුත් තස ්ස රජ් ජ  පරිණාඛමතු  ඉච් ෙති. 
තුම් ඛහ ඨඛපත් වා මඞ් ගලහත් ථි  මඞ් ගලඅස් ස  මඞ් ගලරථඤ් ච යත් තඛක 

ඉච් ෙථ, තත් තඛක හත් ථිඅස් සරඛථ ගඛහත් වා ගච් ෙථ. මමච් චඛයන ආගන් ත් වා 

රජ් ජ  කඛරයයාථා’’ති, අට් ඨහි අමච් ඛචහි සද් ධි  උඛයයොඛජසි. 

ඛත නානප් පකාර  ඛරොදිත් වා කන් දිත් වා – ‘‘තාත, අම් හාක  ඛදොස  

ෙමථා’’ති රාජානඤ් ඛචව රාඛජොඛරොඛධ ච ෙමාඛපත් වා, ‘‘මයම් පි භාතූහි සද් ධි  
ගච් ොමා’’ති රාජාන  ආපුච් ඡිත් වා නගරා නික් ෙන් තා භගිනිඛයො ආදාය 
චතුරඞ් ගිනියා ඛසනාය පරිවුතා නගරා නික් ෙමි සු. ‘‘කුමාරා පිතුඅච් චඛයන 

ආගන් ත් වා රජ් ජ  කාඛරස් සන් ති, ගච් ොම ඛන උපට් ඨහාමා’’ති චින් ඛතත් වා බහූ 

මනුස් සා අනුබන් ධි සු. පඨමදිවඛස ඛයොජනමත් තා ඛසනා අඛහොසි, දුතිඛය 

ද් විඛයොජනමත් තා, තතිඛය තිඛයොජනමත් තා. කුමාරා මන් තයි සු – ‘‘මහා 

බලකාඛයො, සඛච මය  කඤ් චි සාමන් තරාජාන  මද් දිත් වා ජනපද  

ගණ් ඛහයයාම, ඛසොපි ඛනො නප් පසඛහයය. කි  පඛරස  පීළාය කතාය, මහා අය  

ජම් බුදීඛපො, අරඤ් ඛඤ නගර  මාඛපස් සාමා’’ති හිමවන් තාභිමුො ගන් ත් වා 
නගරවත් ථු  පරිඛයසි සු. 

තස් මිඤ ්ච සමඛය අම් හාක  ඛබොධිසත් ඛතො බ්රාහ් මණමහාසාලකුඛල 

නිබ් බත් තිත් වා කපිලබ්රාහ් මඛණො නාම හුත් වා නික් ෙම් ම ඉසිපබ් බජ් ජ  
පබ් බජිත් වා හිමවන් තපස ්ඛස ඛපොක් ෙරණියා තීඛර සාකවනසණ් ඛඩ 

පණ් ණසාල  මාඛපත් වා වසති. ඛසො කිර භුම් මජාල  නාම විජ් ජ  ජානාති, යාය 

උද් ධ  අසීතිහත් ඛථ ආකාඛස, ඛහට් ඨා ච භූමියම් පි ගුණඛදොස  පස් සති. එතස් මි  
පඛදඛස තිණගුම් බලතා දක් ඛිණාවට් ටා පාචීනාභිමුො ජායන් ති. 
සීහබයග් ඝාදඛයො මිගසූකඛර සප් පබිළාරා ච මණ් ඩූකමූසිඛක අනුබන් ධමානා ත  
පඛදස  පත් වා න සක් ඛකොන් ති ඛත අනුබන් ධිතු . ඛතහි ඛත අඤ් ඤදත් ථු 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  අම්බට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

 

204 

පටුන 

සන් තජ් ජිතා නිවත් තන් තිඛයව. ඛසො – ‘‘අය  පථවියා අග් ගපඛදඛසො’’ති ඤත් වා 
තත් ථ අත් තඛනො පණ් ණසාල  මාඛපසි. 

අථ ඛත කුමාඛර නගරවත් ථු  පරිඛයසමාඛන අත් තඛනො වසඛනොකාස  
ආගඛත දිස් වා පුච් ඡිත් වා ත  පවත් ති  ඤත් වා ඛතසු අනුකම් ප  ජඛනත් වා 
අඛවොච – ‘‘ඉමස ්මි  පණ් ණසාලට් ඨාඛන මාපිත  නගර  ජම් බුදීඛප අග් ගනගර  
භවිස ්සති. එත් ථ ජාතපුරිඛසසු එඛකඛකො පුරිසසතම් පි පුරිසසහස් සම් පි අභිභවිතු  

සක් ඛිස ්සති. එත් ථ නගර  මාඛපථ, පණ් ණසාලට් ඨාඛන රඤ් ඛඤො ඝර  කඛරොථ. 
ඉමස ්මිඤ ්හි ඔකාඛස ඨත් වා චණ් ඩාලපුත් ඛතොපි චක් කවත් තිබඛලන 

අතිඛසඛයයො’’ති. නනු, භන් ඛත, අයයස් ස වසඛනොකාඛසොති? ‘‘මම 
වසඛනොකාඛසො’’ති මා චින් තයිත් ථ. මය් හ  එකපස් ඛස පණ් ණසාල  කත් වා 

නගර  මාඛපත් වා කපිලවත්ථුන් ති නාම  කඛරොථා’’ති. ඛත තථා කත් වා තත් ථ 
නිවාස  කප් ඛපසු . 

අථාමච් චා – ‘‘ඉඛම දාරකා වයප් පත් තා, සඛච ඛනස  පිතා සන් තිඛක 

භඛවයය, ඛසො ආවාහවිවාහ  කඛරයය. ඉදානි පන අම් හාක  භාඛරො’’ති 
චින් ඛතත් වා කුමාඛරහි සද් ධි  මන් තයි සු. කුමාරා අම් හාක  සදිසා 

ෙත් තියධීතඛරො නාම න පස් සාම, නාපි භගිනීන  සදිඛස ෙත් තියකුමාරඛක, 
අසදිසස ඛයොඛග ච ඛනො උප් පන් නා පුත් තා මාතිඛතො වා පිතිඛතො වා අපරිසුද් ධා 
ජාතිසම් ඛභද  පාපුණිස් සන් ති. තස් මා මය  භගිනීහිඛයව සද් ධි  ස වාස  
ඛරොඛචමාති. ඛත ජාතිසම් ඛභදභඛයන ඛජට් ඨකභගිනි  මාතුට් ඨාඛන ඨඛපත් වා 
අවඛසසාහි ස වාස  කප් ඛපසු . 

ඛතස  පුත් ඛතහි ච ධීතාහි ච වඩ් ඪමානාන  අපඛරන සමඛයන 

ඛජට් ඨකභගිනියා කුට් ඨඛරොඛගො උදපාදි, ඛකොවිළාරපුප් ඵසදිසානි ගත් තානි 
අඛහසු . රාජකුමාරා ඉමාය සද් ධි  එකඛතො නිසජ් ජට් ඨානඛභොජනාදීනි 
කඛරොන් තානම් පි උපරි අය  ඛරොඛගො සඞ් කමතීති චින් ඛතත් වා එකදිවස  
උයයානකීළ  ගච් ෙන් තා විය ත  යාඛන ආඛරොඛපත් වා අරඤ් ඤ  පවිසිත් වා 
භූමිය  ඛපොක් ෙරණි  ෙණාඛපත් වා තත් ථ ොදනීයඛභොජනීඛයන සද් ධි  ත  
පක් ඛිපිත් වා ඝරසඞ් ඛෙඛපන උපරි පදර  පටිච් ොඛදත් වා ප සු  දත් වා 
පක් කමි සු. 

ඛතන ච සමඛයන රාඛමො නාම බාරාණසිරාජා කුට් ඨඛරොඛගො නාටකිත් ථීහි 
ච ඔඛරොඛධහි ච ජිගුච් ඡියමාඛනො ඛතන ස ඛවඛගන ඛජට් ඨපුත් තස් ස රජ් ජ  
දත් වා අරඤ් ඤ  පවිසිත් වා තත් ථ පණ් ණසාල  මාඛපත් වා මූලඵලානි 
පරිභුඤ් ජන් ඛතො නචිරස් ඛසව අඛරොඛගො සුවණ් ණවණ් ඛණො හුත් වා ඉඛතො චිඛතො 
ච විචරන් ඛතො මහන් ත  සුසිරරුක් ෙ  දිස ්වා තස් සබ් භන් තඛර 
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ඛසොළසහත් ථප් පමාණ  ඔකාස  ඛසොඛධත් වා ද් වාරඤ් ච වාතපානඤ් ච 

ඛයොඛජත් වා නිස ්ඛසණි  බන් ධිත් වා තත් ථ වාස  කප් ඛපසි. ඛසො අඞ් ගාරකටාඛහ 
අග් ගි  කත් වා රත් ති  මිගසූකරාදීන  සද් ඛද සුණන් ඛතො සයති. ඛසො – 

‘‘අසුකස ්මි  පඛදඛස සීඛහො සද් දමකාසි, අසුකස ්මි  බයග් ඛඝො’’ති 
සල් ලක් ඛෙත් වා පභාඛත තත් ථ ගන් ත් වා විඝාසම ස  ආදාය පචිත් වා ොදති. 

අඛථකදිවස  තස් මි  පච් චූසසමඛය අග් ගි  ජාඛලත් වා නිසින් ඛන රාජධීතාය 
සරීරගන් ඛධන ආගන් ත් වා බයග් ඛඝො තස් මි  පඛදඛස ප සු  වියූහන් ඛතො පදඛර 

විවරමකාසි, ඛතන ච විවඛරන සා බයග් ඝ  දිස් වා භීතා විස් සරමකාසි. ඛසො ත  
සද් ද  සුත් වා – ‘‘ඉත් ථිසද් ඛදො එඛසො’’ති ච සල් ලක් ඛෙත් වා පාඛතොව තත් ථ 

ගන් ත් වා – ‘‘ඛකො එත් ථා’’ති ආහ. මාතුගාඛමො සාමීති. කි  ජාතිකාසීති? 

ඔක් කාකමහාරාජස් ස ධීතා සාමීති. නික් ෙමාති? න සක් කා සාමීති. කි  

කාරණාති? ෙවිඛරොඛගො ඛම අත් ථීති. ඛසො සබ් බ  පවත් ති  පුච් ඡිත් වා 
ෙත් තියමාඛනන අනික් ෙමන් ති  – ‘‘අහම් පි ෙත් තිඛයො’’ති අත් තඛනො 
ෙත් තියභාව  ජානාඛපත් වා නිස ්ඛසණි  දත් වා උද් ධරිත් වා අත් තඛනො 
වසඛනොකාස  ඛනත් වා සය  පරිභුත් තඛභසජ් ජානිඛයව දත් වා නචිරස් ඛසව 
අඛරොග  සුවණ් ණවණ් ණ  කත් වා තාය සද් ධි  ස වාස  කප් ඛපසි. සා 

පඨමස වාඛසඛනව ගබ් භ  ගණ් හිත් වා ද් ඛව පුත් ඛත විජායි, පුනපි ද් ඛවති, එව  
ඛසොළසක් ෙත් තුම් පි විජායි. එව  ද් වත් ති ස භාතඛරො අඛහසු . ඛත අනුපුබ් ඛබන 
වුඩ් ඪිප් පත් ඛත පිතා සබ් බසිප් පානි සික් ොඛපසි. 

අඛථකදිවස  එඛකො රාමරඤ් ඛඤො නගරවාසී වනචරඛකො පබ් බඛත 

රතනානි ගඛවසන් ඛතො රාජාන  දිස් වා සඤ් ජානිත් වා ආහ – ‘‘ජානාමහ , ඛදව, 
තුම් ඛහ’’ති. තඛතො න  රාජා සබ් බ  පවත් ති  පුච් ඡි. තස් මි ඛයව ච ෙඛණ ඛත 

දාරකා ආගමි සු. ඛසො ඛත දිස් වා – ‘‘ඛක ඉඛම’’ති ආහ. ‘‘පුත් තා ඛම’’ති ච 
වුත් ඛත ඛතස  මාතිකව ස  පුච් ඡිත් වා – ‘‘ලද් ධ  දානි ඛම පාභත’’න් ති නගර  
ගන් ත් වා රඤ් ඛඤො ආඛරොඛචසි. ඛසො ‘පිතර  ආනයිස් සාමී’ති චතුරඞ් ගිනියා 

ඛසනාය තත් ථ ගන් ත් වා පිතර  වන් දිත් වා – ‘‘රජ් ජ , ඛදව, සම් පටිච් ො’’ති යාචි. 

ඛසො – ‘‘අල , තාත, න තත් ථ ගච් ොමි, ඉඛධව ඛම ඉම  රුක් ෙ  අපඛනත් වා 
නගර  මාඛපහී’’ති ආහ. ඛසො තථා කත් වා තස් ස නගරස ්ස ඛකොලරුක් ෙ  
අපඛනත් වා කතත් තා ඛකොලනගරන් ති ච බයග් ඝපඛථ කතත් තා බයග් ඝපථන් ති 
චාති ද් ඛව නාමානි ආඛරොඛපත් වා පිතර  වන් දිත් වා අත් තඛනො නගර  අගමාසි. 

තඛතො වයප් පත් ඛත කුමාඛර මාතා ආහ – ‘‘තාතා, තුම් හාක  
කපිලවත් ථුවාසිඛනො සකයා මාතුලා සන් ති. මාතුලධීතාන  පන ඛවො එවරූප  

නාම ඛකසග් ගහණ  ඛහොති, එවරූප  දුස් සගහණ . යදා තා න් හානතිත් ථ  

ආගච් ෙන් ති, තදා ගන් ත් වා යස් ස යා රුච් චති, ඛසො ත  ගණ් හතූ’’ති. ඛත තඛථව 
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ගන් ත් වා තාසු න් හත් වා සීස  සුක් ොපයමානාසු ය  ය  ඉච් ඡි සු, ත  ත  

ගඛහත් වා නාම  සාඛවත් වා අගමි සු. සකයරාජාඛනො සුත් වා ‘‘ඛහොතු, භඛණ, 
අම් හාක  ඤාතකා එව ඛත’’ති තුණ් හී අඛහසු . අය  සකයඛකොලියාන  
උප් පත් ති. එව  ඛතස  සකයඛකොලියාන  අඤ් ඤමඤ් ඤ  ආවාහවිවාහ  
කඛරොන් තාන  යාව බුද් ධකාලා අනුපච් ඡින් ඛනොව ව ඛසො ආගඛතො. තත් ථ භගවා 
සකයව ස  දස් ඛසතු  – ‘‘ඛත රට් ඨස් මා පබ් බාජිතා හිමවන් තපස ්ඛස 

ඛපොක් ෙරණියා තීඛර’’තිආදිමාහ. තත් ථ සම්මන්තීති වසන් ති. සකයාවතයභොති 
රට් ඨස ්මා පබ් බාජිතා අරඤ් ඛඤ වසන් තාපි ජාතිසම් ඛභදමකත් වා කුලව ස  

අනුරක් ඛිතු  සකයා, සමත් ථා, පටිබලාති අත් ඛථො. තදග්යගති ත  අග් ග  කත් වා, 

තඛතො පට් ඨායාති අත් ඛථො. යසොචයනසංපුබ්බපුරියසොති ඛසො ඔක් කාඛකො රාජා 
එඛතස  පුබ් බපුරිඛසො. නත් ථි එඛතස  ගහපතිව ඛසන සම් ඛභදමත් තම් පීති. 

එව  සකයව ස  පකාඛසත් වා ඉදානි අම් බට් ඨව ස  පකාඛසන් ඛතො – 

‘‘රඤ් ඛඤො ඛෙො පනා’’තිආදිමාහ. කණ්හං නාම ජයනසීති කාළවණ් ණ  
අන් ඛතොකුච් ඡිය ඛයව සඤ ්ජාතදන් ත  පරූළ් හමස් සුදාඨික  පුත් ත  විජායි. 

පබයාහාසීති යක් ඛෙො ජාඛතොති භඛයන පලායිත් වා ද් වාර  පිධාය ඨිඛතසු 
ඝරමානුසඛකසු ඉඛතො චිඛතො ච විචරන් ඛතො ඛධොවථ මන් තිආදීනි වදන් ඛතො 
උච් චාසද් දමකාසි. 

268. යත මාණවකා භගවන්තං එතදයවොචුන් ති අත් තඛනො 
උපාරම් භඛමොචනත් ථාය – ‘‘එත  මා භව’’න් තිආදිවචන  අඛවොච . ඛතස  කිර 

එතදඛහොසි – ‘‘අම් බට් ඛඨො අම් හාක  ආචරියස් ස ඛජට් ඨන් ඛතවාසී, සඛච මය  

එවරූඛප ඨාඛන එකද් ඛවවචනමත් තම් පි න වක් ොම, අය  ඛනො ආචරියස ්ස 
සන් තිඛක අම් ඛහ පරිභින් දිස ්සතී’’ති උපාරම් භඛමොචනත් ථ  එව  අඛවොච . 
චිත් ඛතන පනස ්ස නිම් මදභාව  ආකඞ් ෙන් ති. අය  කිර මානනිස් සිතත් තා 

ඛතසම් පි අප් පිඛයොව. කලයාණවාක්කරයණොති මධුරවචඛනො. අස්මිං වචයනති 

අත් තනා උග් ගහිඛත ඛවදත් තයවචඛන. පටිමන්යතතුන් ති පුච් ඡිත  පඤ් හ  

පටිකඛථතු , විස් සජ් ඛජතුන් ති අත් ඛථො. එතස් මි  වා දාසිපුත් තවචඛන. 

පටිමන්යතතුන් ති උත් තර  කඛථතු . 

269. අථ යඛො භගවාති අථ ඛෙො භගවා – ‘‘සඛච ඉඛම මාණවකා එත් ථ 

නිසින් නා එව  උච් චාසද් ද  කරිස් සන් ති, අය  කථා පරිඛයොසාන  න ගමිස ්සති. 

හන් ද, ඛන නිස ්සද් ඛද කත් වා අම් බට් ඛඨඛනව සද් ධි  කඛථමී’’ති ඛත මාණවඛක 

එතදඛවොච. තත් ථ මන්තව්යහොති මන් තයථ. මො සද්ධිං පටිමන්යතතූති මයා 
සහ කඛථතු. එව  වුත් ඛත මාණවකා චින් තයි සු – ‘‘අම් බට් ඛඨො තාව 
දාසිපුත් ඛතොසීති වුත් ඛත පුන සීස  උක් ඛිපිතු  නාසක් ඛි. අය  ඛෙො ජාති නාම 

දුජ් ජානා, සඛච අඤ ්ඤම් පි කිඤ් චි සමඛණො ඛගොතඛමො ‘ත් ව  දාඛසො’ති වක් ෙති, 
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ඛකො ඛතන සද් ධි  අඩ් ඩ  කරිස් සති. අම් බට් ඛඨො අත් තනා බද් ධ  පුටක  
අත් තනාව ඛමොඛචතූ’’ති අත් තාන  පරිඛමොඛචත් වා තස් ඛසව උපරි ඛිපන් තා – 
‘‘සුජාඛතො ච ඛභො ඛගොතමා’’තිආදිමාහ සු. 

270. සහධම්මියකොති සඛහතුඛකො සකාරඛණො. අකාමා බයාකාතබ්යබොති 

අත් තනා අනිච් ෙන් ඛතනපි බයාකරිතබ් ඛබො, අවස් ස  විස් සජ් ඛජතබ් ඛබොති 

අත් ඛථො. අේයෙන වා අේෙං පටිචරිස්සසීති අඤ් ඛඤන වචඛනන අඤ් ඤ  

වචන  පටිචරිස් සසි අජ් ඛඣොත් ථරිස ්සසි, පටිච් ොඛදස් සසීති අත් ඛථො. ඛයො හි 
‘‘කි  ඛගොත් ඛතො ත් ව’’න් ති එව  පුට් ඛඨො – ‘‘අහ  තඛයො ඛවඛද 

ජානාමී’’තිආදීනි වදති, අය  අඤ් ඛඤන අඤ් ඤ  පටිචරති නාම. පක්කමිස්සසි

වාති පුච් ඡිත  පඤ් හ  ජානන් ඛතොව අකඛථතුකාමතාය උට් ඨායාසනා 
පක් කමිස් සසි වා. 

තුණ්හී අයහොසීති සමඛණො ඛගොතඛමො ම  සාම ඛයව දාසිපුත් තභාව  

කථාඛපතුකාඛමො, සාම  කථිඛත ච දාඛසො නාම ජාඛතොඛයව ඛහොති. අය  පන 

ද් වතික් ෙත් තු  ඛචොඛදත් වා තුණ් හී භවිස ්සති, තඛතො අහ  පරිවත් තිත් වා 
පක් කමිස් සාමීති චින් ඛතත් වා තුණ් හී අඛහොසි. 

271. වජිර  පාණිම් හි අස් සාති වජිරපාණ. ෙක්යඛොති න ඛයො වා ඛසො වා 

යක් ඛෙො, සක් ඛකො ඛදවරාජාති ඛවදිතබ් ඛබො. ආදිත්තන් ති අග් ගිවණ් ණ . 

සම්පජ්ජලිතන් ති සුට් ඨු පජ් ජලිත . සයජොතිභූතන් ති සමන් තඛතො ඛජොතිභූත , 

එකග් ගිජාලභූතන් ති අත් ඛථො. ඨියතො යහොතීති මහන් ත  සීස , 
කන් දලමකුළසදිසා දාඨා භයානකානි අක් ඛිනාසාදීනි එව  විරූපරූප  මාඛපත් වා 
ඨිඛතො. 

කස ්මා පඛනස ආගඛතොති? දිට් ඨිවිස ්සජ් ජාපනත් ථ . අපි ච – ‘‘අහඤ් ඛචව 

ඛෙො පන ධම් ම  ඛදඛසයය , පඛර ච ඛම න ආජාඛනයය’’න් ති එව  
ධම් මඛදසනාය අප් ඛපොස් සුක් කභාව  ආපන් ඛන භගවති සක් ඛකො මහාබ්රහ් මුනා 

සද් ධි  ආගන් ත් වා – ‘‘භගවා ධම් ම  ඛදඛසථ, තුම් හාක  ආණාය අවත් තමාඛන 

මය  වත් තාඛපස් සාම, තුම් හාක  ධම් මචක් ක  ඛහොතු, අම් හාක  
ආණාචක් ක’’න් ති පටිඤ් ඤ  අකාසි. තස් මා – ‘‘අජ් ජ අම් බට් ඨ  තාඛසත් වා 
පඤ ්හ  විස් සජ් ජාඛපස් සාමී’’ති ආගඛතො. 

භගවායචවපස්සතිඅම්බට්යඨොචාති යදි හි ත  අඤ් ඛඤපි පස් ඛසයය , ත  

කාරණ  අගරු අස් ස, ‘‘අය  සමඛණො ඛගොතඛමො අම් බට් ඨ  අත් තඛනො වාඛද 

අඛනොතරන් ත  ඤත් වා යක් ෙ  ආවාඛහත් වා දස් ඛසසි, තඛතො අම් බට් ඛඨො 
භඛයන කඛථසී’’ති වඛදයය . තස් මා භගවා ඛචව පස් සති අම් බට් ඛඨො ච. තස් ස 
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ත  දිස ්වාව සකලසරීරඛතො ඛසදා මුච් චි සු. අන් ඛතොකුච් ඡි විපරිවත් තමානා 

මහාරව  විරවි. ඛසො ‘‘අඤ ්ඛඤපි නු ඛෙො පස් සන් තී’’ති ඔඛලොඛකන් ඛතො කස ්සචි 

ඛලොමහ සමත් තම් පි නාද් දස. තඛතො – ‘‘ඉද  භය  මඛමව උප් පන් න , සචාහ  

යක් ඛෙොති වක් ොමි, ‘කි  තවඛමව අක් ඛීනි අත් ථි, ත් වඛමව යක් ෙ  පස් සසි, 

පඨම  යක් ෙ  අදිස් වා සමඛණන ඛගොතඛමන වාදසඞ් ඝට් ඛට පක් ඛිත් ඛතොව 
යක් ෙ  පස් සසී’ති වඛදයය’’න් ති චින් ඛතත් වා ‘‘න දානි ඛම ඉධ අඤ් ඤ  

පටිසරණ  අත් ථි, අඤ් ඤත්ර සමණා ඛගොතමා’’ති මඤ් ඤමාඛනො අථ ඛෙො 
අම් බට් ඛඨො මාණඛවො…ඛප.… භගවන් ත  එතදඛවොච. 

272. තාණං ගයවසීති තාණ  ගඛවසමාඛනො. යලණං ගයවසීති ඛලණ  

ගඛවසමාඛනො. සරණං ගයවසීති සරණ  ගඛවසමාඛනො. එත් ථ ච තායති 

රක් ෙතීති තාණං. නිලීයන් ති එත් ථාති ඛලණ . සරතීති සරණ , භය  හි සති, 

විද් ධ ඛසතීති අත් ඛථො. උපනිසීදිත්වාති උපගම් ම ඛහට් ඨාසඛන නිසීදිත් වා. 

බ්රවිතූති වදතු. 

අම් බට් ඨව සකථා 

273-274. දක්ඛිණජනපදන් ති දක් ඛිණාපඛථොති පාකට . ගඞ් ගාය 
දක් ඛිණඛතො පාකටජනපද . තදා කිර දක් ඛිණාපඛථ බහූ බ්රාහ් මණතාපසා 

ඛහොන් ති, ඛසො තත් ථ ගන් ත් වා එක  තාපස  වත් තපටිපත් තියා ආරාඛධසි. ඛසො 

තස් ස උපකාර  දිස් වා ආහ – ‘‘අම් ඛභො, පුරිස, මන් ත  ඛත ඛදමි, ය  ඉච් ෙසි, ත  

මන් ත  ගණ් හාහී’’ති. ඛසො ආහ – ‘‘න ඛම ආචරිය, අඤ් ඛඤන මන් ඛතන, 

කිච් ච  අත් ථි, යස් සානුභාඛවන ආවුධ  න පරිවත් තති, ත  ඛම මන් ත  ඛදහී’’ති. 

ඛසො – ‘‘භද්ර , ඛභො’’ති තස් ස ධනුඅගමනීය  අම් බට් ඨ  නාම විජ් ජ  අදාසි, ඛසො 
ත  විජ් ජ  ගඛහත් වා තත් ඛථව වීම සිත් වා – ‘‘ඉදානි ඛම මඛනොරථ  
පූඛරස ්සාමී’’ති ඉසිඛවස  ගඛහත් වා ඔක් කාකස ්ස සන් තික  ගඛතො. ඛතන 
වුත් ත  – ‘‘දක් ඛිණජනපද  ගන් ත් වා බ්රහ් මමන් ඛත අධීයිත් වා රාජාන  ඔක් කාක  
උපසඞ් කමිත් වා’’ති. 

එත් ථ බ්රහ්මමන්යතති ආනුභාවසම් පන් නතාය ඛසට් ඨමන් ඛත. යකො

යනවං’යරඅෙංමය්හං දාසිපුත්යතොති ඛකො නු එව  අඛර අය  මම දාසිපුත් ඛතො. 

යසො තං ඛුරප්පන් ති ඛසො රාජා ත  මාඛරතුකාමතාය සන් නහිත  සර  තස් ස 

මන් තානුභාඛවන ඛනව ඛිපිතු  න අපඛනතු  සක් ඛි, තාවඛදව සකලසරීඛර 
සඤ ්ජාතඛසඛදො භඛයන ඛවධමාඛනො අට් ඨාසි. 

අමච්චාති මහාමච් චා. පාරිසජ්ජාති ඉතඛර පරිසාවචරා. එතදයවොචුන් ති – 
‘‘දණ් ඩකීරඤ් ඛඤො කිසවච් ෙතාපඛස අපරද් ධස ්ස ආවුධවුට් ඨියා සකලරට් ඨ  

විනට් ඨ . නා ඛකඛරො පඤ් චසු තාපසසඛතසු අජ් ජුඛනො ච අඞ් ගීරඛස අපරද් ඛධො 
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පටුන 

පථවි  භින් දිත් වා නිරය  පවිට් ඛඨො’’ති චින් තයන් තා භඛයන එත  ඛසොත් ථි, 

භද් දන් ඛතතිආදිවචන  අඛවොච . 

යසොත්ථි භවිස්සති රේයෙොති ඉද  වචන  කණ් ඛහො චිර  තුණ් හී හුත් වා 
තඛතො අඛනකප් පකාර  යාචීයමාඛනො – ‘‘තුම් හාක  රඤ් ඤා මාදිසස් ස ඉසිඛනො 
ඛුරප් ප  සන් නය් හන් ඛතන භාරිය  කම් ම  කත’’න් තිආදීනි ච වත් වා පච් ො 

අභාසි. උන්ද්රියිස්සතීති භිජ් ජිස ්සති, ථුසමුට් ඨි විය විප් පකිරියිස ්සතීති. ඉද  ඛසො 
‘‘ජන  තාඛසස් සාමී’’ති මුසා භණති. සරසන් ථම් භනමත් ඛතඛයව හිස් ස විජ් ජාය 

ආනුභාඛවො, න අඤ් ඤත්ර. ඉඛතො පඛරසුපි වචඛනසු එඛසව නඛයො. 

පල්යලොයමොති පන් නඛලොඛමො. ඛලොමහ සනමත් තම් පිස් ස න භවිස් සති. ඉද  
කිර ඛසො ‘‘සඛච ඛම රාජා ත  දාරික  දස් සතී’’ති පටිඤ ්ඤ  කාඛරත් වා අවච. 

කුමායර ඛුරප්පං පතිට්ඨයපසීති ඛතන ‘‘සඛරො ඔතරතූ’’ති මන් ඛත පරිවත් ති, 

ඛත කුමාරස් ස නාභිය  පතිට් ඨඛපසි. ධීතරං අදාසීති සීස  ඛධොවිත් වා අදාස  

භුජිස ්ස  කත් වා ධීතර  අදාසි, උළාඛර ච ත  ඨාඛන ඨඛපසි. මා යඛො තුම්යහ 

මාණවකාති ඉද  පන භගවා – ‘‘එඛකන පක් ඛෙන අම් බට් ඛඨො සකයාන  ඤාති 
ඛහොතී’’ති පකාඛසන් ඛතො තස් ස සමස් සාසනත් ථ  ආහ. තඛතො අම් බට් ඛඨො 
ඝටසඛතන අභිසිත් ඛතො විය පස් සද් ධදරඛථො හුත් වා සමස ්සාඛසත් වා සමඛණො 

ඛගොතඛමො ම  ‘‘ඛතොඛසස් සාමී’’ති එඛකන පක් ඛෙන ඤාති  කඛරොති, 
ෙත් තිඛයො කිරාහමස් මී’’ති චින් ඛතසි. 

ෙත් තියඛසට් ඨභාවවණ් ණනා 

275. අථ ඛෙො භගවා – ‘‘අය  අම් බට් ඛඨො ෙත් තිඛයොස් මී’’ති සඤ් ඤ  

කඛරොති, අත් තඛනො අෙත් තියභාව  න ජානාති, හන් ද න  ජානාඛපස් සාමීති 
ෙත් තියව ස  දස් ඛසතු  උත් තරිඛදසන  වඩ් ඛඪන් ඛතො – ‘‘ත  කි  මඤ ්ඤසි 

අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඉධාති ඉමස් මි  ඛලොඛක. බ්රාහ්මයණසූති 

බ්රාහ් මණාන  අන් තඛර. ආසනංවාඋදකංවාති අග් ගාසන  වා අග් ඛගොදක  වා. 

සද්යධති මතඛක උද් දිස ්ස කතභත් ඛත. ථාලිපායකති මඞ් ගලාදිභත් ඛත. 

ෙේයෙති යඤ ්ඤභත් ඛත. පාහුයනති පාහුනකාන  කතභත් ඛත 

පණ් ණාකාරභත් ඛත වා. අපිනුස්සාති අපි නු අස් ස ෙත් තියපුත් තස් ස. ආවටංවා

අස්ස අනාවටං වාති, බ්රාහ් මණකඤ් ඤාසු නිවාරණ  භඛවයය වා ඛනො වා, 

බ්රාහ් මණදාරික  ලඛභයය වා න වා ලඛභයයාති අත් ඛථො. අනුපපන්යනොති 

ෙත් තියභාව  අපත් ඛතො, අපරිසුද් ඛධොති අත් ඛථො. 

276. ඉත්ථිො වා ඉත්ථිං කරිත්වාති ඉත් ථියා වා ඉත් ථි  පරිඛයසිත් වා. 

කිස්මිේචියදව පකරයණති කිස ්මිඤ් චිඛදව ඛදොඛස බ්රාහ් මණාන  අයුත් ඛත 
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අකත් තබ් බකරඛණ. භස්සපුයටනාති භස් මපුඛටන, සීඛස ොරික  ඔකිරිත් වාති 
අත් ඛථො. 

277. ජයනතස්මින් ති ජනිතස් මි , පජායාති අත් ඛථො. යෙ

යගොත්තපටිසාරියනොති ඛය ජඛනතස් මි  ඛගොත් ත  පටිසරන් ති – ‘‘අහ  

ඛගොතඛමො, අහ  කස් සඛපො’’ති, ඛතසු ඛලොඛක ඛගොත් තපටිසාරීසු ෙත් තිඛයො 

ඛසට් ඛඨො. අනුමතා මොති මම සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාඛණන සද් ධි  ස සන් දිත් වා 
ඛදසිතා මයා අනුඤ් ඤාතා. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විජ් ජාචරණකථාවණ් ණනා 

278. ඉමාය පන ගාථාය විජ් ජාචරණසම් පන් ඛනොති ඉද  පද  සුත් වා 

අම් බට් ඛඨො චින් ඛතසි – ‘‘විජ් ජා නාම තඛයො ඛවදා, චරණ  පඤ් ච සීලානි, තයිද  

අම් හාක ඛයව අත් ථි, විජ් ජාචරණසම් පන් ඛනො ඛච ඛසට් ඛඨො, මයඛමව 

ඛසට් ඨා’’ති නිට් ඨ  ගන් ත් වා විජ් ජාචරණ  පුච් ෙන් ඛතො – ‘‘කතම  පන ත , ඛභො 

ඛගොතම, චරණ , කතමා ච පන සා විජ් ජා’’ති ආහ. අථස් ස භගවා ත  
බ්රාහ් මණසමඛය සිද් ධ  ජාතිවාදාදිපටිස යුත් ත  විජ් ජාචරණ  පටික් ඛිපිත් වා 
අනුත් තර  විජ් ජාචරණ  දස් ඛසතුකාඛමො – ‘‘න ඛෙො අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ජාතිවායදොති ජාති  ආරබ් භ වාඛදො, බ්රාහ් මණස ්ඛසවිද  වට් ටති, න 

සුද් දස් සාතිආදි වචනන් ති අත් ඛථො. එස නඛයො සබ් බත් ථ. ජාතිවාදවිනිබද්ධාති 
ජාතිවාඛද විනිබද් ධා. එස නඛයො සබ් බත් ථ. 

තඛතො අම් බට් ඛඨො – ‘‘යත් ථ දානි මය  ලග් ගිස් සාමාති චින් තයිම් හ, තඛතො 
ඛනො සමඛණො ඛගොතඛමො මහාවාඛත ථුස  ධුනන් ඛතො විය දූරඛමව අවක් ඛිපි. 

යත් ථ පන මය  න ලග් ගාම, තත් ථ ඛනො නිඛයොඛජසි. අය  ඛනො 
විජ් ජාචරණසම් පදා ඤාතු  වට් ටතී’’ති චින් ඛතත් වා පුන විජ් ජාචරණසම් පද  
පුච් ඡි. අථස් ස භගවා සමුදාගමඛතො පභුති විජ් ජාචරණ  දස් ඛසතු  – ‘‘ඉධ 
අම් බට් ඨ තථාගඛතො’’තිආදිමාහ. 

279. එත් ථ ච භගවා චරණපරියාපන් නම් පි තිවිධ  සීල  විභජන් ඛතො 

‘‘ඉදමස ්ස ඛහොති චරණස් මි’’න් ති අනියයාඛතත් වා ‘‘ඉදම් පිස් ස ඛහොති 

සීලස ්මි’’න් ති සීලවඛසඛනව නියයාඛතසි. කස් මා? තස් සපි හි කිඤ් චි කිඤ් චි 

සීල  අත් ථි, තස් මා චරණවඛසන නියයාතියමාඛන ‘‘මයම් පි 
චරණසම් පන් නා’’ති තත් ථ තත් ඛථව ලග් ඛගයය. ය  පන ඛතන සුපිඛනපි න 

දිට් ඨපුබ් බ , තස් ඛසව වඛසන නියයාඛතන් ඛතො පඨම  ඣාන  උපසම් පජ් ජ 
විහරති. ඉදම් පිස් ස ඛහොති චරණස් මි …ඛප.… චතුත් ථ  ඣාන  උපසම් පජ් ජ 
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විහරති, ඉදම් පිස් ස ඛහොති චරණස් මින් තිආදිමාහ. එත් තාවතා අට් ඨපි 

සමාපත් තිඛයො චරණන් ති නියයාතිතා ඛහොන් ති, විපස ්සනා ඤාණඛතො පන 
පට් ඨාය අට් ඨවිධාපි පඤ් ඤා විජ් ජාති නියයාතිතා. 

චතුඅපායමුෙකථාවණ් ණනා 

280. අපාෙමුඛානීති විනාසමුොනි. අනභිසම්භුණමායනොති 

අසම් පාපුණන් ඛතො, අවිසහමාඛනො වා. ඛාරිවිධමාදාොති එත් ථ ඛාරීති අරණී 

කමණ් ඩලු සුජාදඛයො තාපසපරික් ොරා. වියධොති කාඛජො. තස් මා ොරිභරිත  

කාජමාදායාති අත් ඛථො. ඛය පන ොරිවිවිධන් ති පඨන් ති, ඛත ‘‘ඛාරීති කාජස් ස 

නාම , විවිධන් ති බහුකමණ් ඩලුආදිපරික් ොර’’න් ති වණ් ණයන් ති. 

පවත්තඵලයභොජයනොති පතිතඵලඛභොජඛනො. පරිචාරයකොති 
කප් පියකරණපත් තපටිග් ගහණපාදඛධොවනාදිවත් තකරණවඛසන පරිචාරඛකො. 
කාමඤ් ච ගුණාධිඛකොපි ඛීණාසවසාමඛණඛරො පුථුජ් ජනභික් ඛුඛනො 

වුත් තනඛයන පරිචාරඛකො ඛහොති, අය  පන න තාදිඛසො ගුණවඛසනපි 
ඛවයයාවච් චකරණවඛසනපි ලාමඛකොඛයව. 

කස ්මා පන තාපසපබ් බජ් ජා සාසනස් ස විනාසමුෙන් ති වුත් තාති? යස් මා 
ගච් ෙන් ත  ගච් ෙන් ත  සාසන  තාපසපබ් බජ් ජාවඛසන ඔසක් කිස ්සති. 
ඉමස ්මිඤ ්හි සාසඛන පබ් බජිත් වා තිස් ඛසො සික් ො පූඛරතු  අසක් ඛකොන් ත  
ලජ් ජිඛනො සික් ොකාමා – ‘‘නත් ථි තයා සද් ධි  උඛපොසඛථො වා පවාරණා වා 
සඞ් ඝකම් ම  වා’’ති ජිගුච් ඡිත් වා පරිවජ් ඛජන් ති. ඛසො ‘‘දුක් කර  ඛුරධාරූපම  

සාසඛන පටිපත් තිපූරණ  දුක් ෙ , තාපසපබ් බජ් ජා පන සුකරා ඛචව 
බහුජනසම් මතා චා’’ති විබ් භමිත් වා තාපඛසො ඛහොති. අඤ් ඛඤ ත  දිස් වා – ‘‘කි  

තයා කත’’න් ති පුච් ෙන් ති. ඛසො – ‘‘භාරිය  තුම් හාක  සාසඛන කම් ම , ඉධ පන 

සෙන් දචාරිඛනො මය’’න් ති වදති. ඛසොපි, යදි එව  අහම් පි එත් ඛථව පබ් බජාමීති 
තස් ස අනුසික් ෙන් ඛතො තාපඛසො ඛහොති. එවමඤ් ඛඤපි අඤ් ඛඤපීති කඛමන 
තාපසාව බහුකා ඛහොන් ති. ඛතස  උප් පන් නකාඛල සාසන  ඔසක් කිත  නාම 

භවිස ්සති. ඛලොඛක එවරූඛපො බුද් ඛධො නාම උප් පජ් ජි, තස් ස ඊදිස  නාම සාසන  
අඛහොසීති සුතමත් තඛමව භවිස් සති. ඉද  සන් ධාය භගවා තාපසපබ් බජ් ජ  
සාසනස ්ස විනාසමුෙන් ති ආහ. 

කුදාලපිටකන් ති කන් දමූලඵලග් ගහණත් ථ  කුදාලඤ් ඛචව පිටකඤ් ච. 

ගාමසාමන්තංවාති විජ් ජාචරණසම් පදාදීනි අනභිසම් භුණන් ඛතො, කසිකම් මාදීහි 
ච ජීවිත  නිප් ඵාඛදතු  දුක් ෙන් ති මඤ් ඤමාඛනො බහුජනකුහාපනත් ථ  
ගාමසාමන් ඛත වා නිගමසාමන් ඛත වා අග් ගිසාල  කත් වා 
සප් පිඛතලදධිමධුඵාණිතතිලතණ් ඩුලාදීහි ඛචව නානාදාරූහි ච 
ඛහොමකරණවඛසන අග් ගි  පරිචරන් ඛතො අච් ෙති. 
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පටුන 

චතුද්වාරං අගාරං කරිත්වාති චතුමුෙ  පානාගාර  කත් වා තස් ස ද් වාඛර 
මණ් ඩප  කත් වා තත් ථ පානීය  උපට් ඨඛපත් වා ආගතාගඛත පානීඛයන 
ආපුච් ෙති. යම් පිස් ස අද් ධිකා කිලන් තා පානීය  පිවිත් වා පරිතුට් ඨා භත් තපුට  වා 

තණ් ඩුලාදීනි වා ඛදන් ති, ත  සබ් බ  ගඛහත් වා අම් බිලයාගුආදීනි කත් වා බහුතර  

ආමිසගහණත් ථ  ඛකසඤ් චි අන් න  ඛදති, ඛකසඤ් චි භත් තපචනභාජනාදීනි. 

ඛතහිපි දින් න  ආමිස  වා පුබ් බණ් ණාදීනි වා ගණ් හති, තානි වඩ් ඪියා 

පඛයොඛජති. එව  වඩ් ඪමානවිභඛවො ඛගොමහි සදාසීදාසපරිග් ගහ  කඛරොති, 
මහන් ත  කුටුම් බ  සණ් ඨඛපති. ඉම  සන් ධාඛයත  වුත් ත  – ‘‘චතුද් වාර  අගාර  
කරිත් වා අච් ෙතී’’ති. ‘‘තමහ  යථාසත් ති යථාබල  පටිපූඛජස් සාමී’’ති ඉද  
පනස ්ස පටිපත් තිමුෙ . ඉමිනා හි මුඛෙන ඛසො එව  පටිපජ් ජතීති. එත් තාවතා ච 
භගවතා සබ් බාපි තාපසපබ් බජ් ජා නිද් දිට් ඨා ඛහොන් ති. 

කථ ? අට්ඨවිධාහිතාපසා – සපුත් තභරියා, උඤ ්ොචරියා, අනග් ගිපක් කිකා, 

අසාමපාකා, අස් මමුට් ඨිකා, දන් තවක් කලිකා, පවත් තඵලඛභොජනා, 
පණ් ඩුපලාසිකාති. තත් ථ ඛය ඛකණියජටිඛලො විය කුටුම් බ  සණ් ඨඛපත් වා 

වසන් ති, ඛත සපුත්තභරිො නාම. 

ඛය පන ‘‘සපුත් තදාරභාඛවො නාම පබ් බජිතස ්ස අයුත් ඛතො’’ති 
ලායනමද් දනට් ඨාඛනසු වීහිමුග් ගමාසතිලාදීනි සඞ් කඩ් ඪිත් වා පචිත් වා 

පරිභුඤ් ජන් ති, ඛත උේොචරිො නාම. 

ඛය ‘‘ෙඛලන ෙල  විචරිත් වා වීහි  ආහරිත් වා ඛකොට් ඛටත් වා පරිභුඤ් ජන  
නාම අයුත් ත’’න් ති ගාමනිගඛමසු තණ් ඩුලභික් ෙ  ගඛහත් වා පචිත් වා 

පරිභුඤ් ජන් ති, ඛත අනග්ගිපක්කිකා නාම. 

ඛය පන ‘‘කි  පබ් බජිතස් ස සාමපාඛකනා’’ති ගාම  පවිසිත් වා 

පක් කභික් ෙඛමව ගණ් හන් ති, ඛත අසාමපාකා නාම. 

ඛය ‘‘දිවඛස දිවඛස භික් ොපරිඛයට් ඨි නාම දුක් ො පබ් බජිතස ්සා’’ති 

මුට් ඨිපාසාඛණන අම් බාටකාදීන  රුක් ොන  තච  ඛකොට් ඛටත් වා ොදන් ති, ඛත 

අස්මමුට්ඨිකා නාම. 

ඛය පන ‘‘පාසාඛණන තච  ඛකොට් ඛටත් වා විචරණ  නාම දුක් ෙ’’න් ති 

දන් ඛතඛහව උබ් බාඛටත් වා ොදන් ති, ඛත දන්තවක්කලිකා නාම. 

ඛය ‘‘දන් ඛතහි උබ් බාඛටත් වා ොදන  නාම දුක් ෙ  පබ් බජිතස් සා’’ති 

ඛලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි පහරිත් වා පතිතානි ඵලානි පරිභුඤ් ජන් ති, ඛත 

පවත්තඵලයභොජනා නාම. 
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ඛය පන ‘‘ඛලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි පාඛතත් වා පරිඛභොඛගො නාම අසාරුප් ඛපො 
පබ් බජිතස ්සා’’ති සය  පතිතාඛනව පුප් ඵඵලපණ් ඩුපලාසාදීනි ොදන් තා 

යාඛපන් ති, ඛත පණ්ඩුපලාසිකා නාම. 

ඛත තිවිධා – උක් කට් ඨමජ් ඣිමමුදුකවඛසන. තත් ථ ඛය නිසින් නට් ඨානඛතො 

අනුට් ඨාය හත් ඛථන පාපුණනට් ඨාඛනව පතිත  ගඛහත් වා ොදන් ති, ඛත 

උක් කට් ඨා. ඛය එකරුක් ෙඛතො අඤ් ඤ  රුක් ෙ  න ගච් ෙන් ති, ඛත මජ් ඣිමා. ඛය 

ත  ත  රුක් ෙමූල  ගන් ත් වා පරිඛයසිත් වා ොදන් ති, ඛත මුදුකා. 

ඉමා පන අට් ඨපි තාපසපබ් බජ් ජා ඉමාහි චතූහිඛයව සඞ් ගහ  ගච් ෙන් ති. 

කථ ? එතාසු හි සපුත් තභරියා ච උඤ් ොචරියා ච අගාර  භජන් ති. 
අනග් ගිපක් කිකා ච අසාමපාකා ච අගයාගාර  භජන් ති. අස් මමුට් ඨිකා ච 
දන් තවක් කලිකා ච කන් දමූලඵලඛභොජන  භජන් ති. පවත් තඵලඛභොජනා ච 
පණ් ඩුපලාසිකා ච පවත් තඵලඛභොජන  භජන් ති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘එත් තාවතා ච 
භගවතා සබ් බාපි තාපසපබ් බජ් ජා නිද් දිට් ඨා ඛහොන් තී’’ති. 

281-282. ඉදානි භගවා සාචරියකස් ස අම් බට් ඨස ්ස විජ් ජාචරණසම් පදාය 
අපායමුෙම් පි අප් පත් තභාව  දස් ඛසතු  ත  කි  මඤ ්ඤසි අම් බට් ඨාතිආදිමාහ. ත  

උත් තානත් ථඛමව. අත්තනා ආපායියකොපි අපරිපූරමායනොති අත් තනා 
විජ් ජාචරණසම් පදාය ආපායිඛකනාපි අපරිපූරමාඛනන. 

පුබ් බකඉසිභාවානුඛයොගවණ් ණනා 

283. දත්තිකන් ති දින් නක . සම්මුඛීභාවම්පි න දදාතීති කස් මා න දදාති? 

ඛසො කිර සම් මුො ආවට් ටනි  නාම විජ් ජ  ජානාති. යදා රාජා මහාරඛහන 

අලඞ් කාඛරන අලඞ් කඛතො ඛහොති, තදා රඤ් ඛඤො සමීඛප ඨත් වා තස් ස 
අලඞ් කාරස ්ස නාම  ගණ් හති. තස් ස රාජා නාඛම ගහිඛත න ඛදමීති වත් තු  න 

සක් ඛකොති. දත් වා පුන ෙණදිවඛස අලඞ් කාර  ආහරථාති වත් වා, නත් ථි, ඛදව, 

තුම් ඛහහි බ්රාහ් මණස ්ස දින් ඛනොති වුත් ඛතො, ‘‘කස ්මා ඛම දින් ඛනො’’ති පුච් ඡි. ඛත 
අමච් චා ‘ඛසො බ්රාහ් මඛණො සම් මුො ආවට් ටනිමාය  ජානාති. තාය තුම් ඛහ 
ආවට් ඛටත් වා ගඛහත් වා ගච් ෙතී’ති ආහ සු. අපඛර රඤ් ඤා සහ තස් ස 

අතිසහායභාව  අසහන් තා ආහ සු – ‘‘ඛදව, එතස ්ස බ්රාහ් මණස් ස සරීඛර 

සඞ් ෙඵලිතකුට් ඨ  නාම අත් ථි. තුම් ඛහ එත  දිස ්වාව ආලිඞ් ගථ පරාමසථ, ඉදඤ් ච 

කුට් ඨ  නාම කායස සග් ගවඛසන අනුගච් ෙති, මා එව  කඛරොථා’’ති. තඛතො 
පට් ඨාය තස් ස රාජා සම් මුඛීභාව  න ඛදති. 

යස් මා පන ඛසො බ්රාහ් මඛණො පණ් ඩිඛතො ෙත් තවිජ් ජාය කුසඛලො, ඛතන සහ 

මන් ඛතත් වා කතකම් ම  නාම න විරුජ් ඣති, තස් මා සාණිපාකාරස් ස අන් ඛතො 
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ඨත් වා බහි ඨිඛතන ඛතන සද් ධි  මන් ඛතති. ත  සන් ධාය වුත් ත  ‘‘තිඛරො 

දුස් සන් ඛතන මන් ඛතතී’’ති. තත් ථ තියරොදුස්සන්යතනාති තිඛරොදුස් ඛසන. 

අයඛමව වා පාඛඨො. ධම්මිකන් ති අනවජ් ජ . පොතන් ති අභිහරිත් වා දින් න . 

කථංතස්සරාජාති යස් ස රඤ් ඛඤො බ්රාහ් මඛණො ඊදිස  භික් ෙ  පටිග් ගණ් ඛහයය, 
කථ  තස් ස බ්රාහ් මණස් ස ඛසො රාජා සම් මුඛීභාවම් පි න දඛදයය. අය  පන 

අදින් නක  මායාය ගණ් හති, ඛතනස ්ස සම් මුඛීභාව  රාජා න ඛදතීති 
නිට් ඨඛමත් ථ ගන් තබ් බන් ති අයඛමත් ථ අධිප් පාඛයො. ‘‘ඉද  පන කාරණ  
ඨඛපත් වා රාජානඤ් ඛචව බ්රාහ් මණඤ් ච න අඤ ්ඛඤො ඛකොචි ජානාති. තඛදත  
එව  රහස ්සම් පි පටිච් ෙන් නම් පි අද් ධා සබ් බඤ් ඤූ සමඛණො ඛගොතඛමොති නිට් ඨ  
ගමිස් සතී’’ති භගවා පකාඛසසි. 

284. ඉදානි අයඤ් ච අම් බට් ඛඨො, ආචරිඛයො චස් ස මන් ඛත නිස ්සාය 
අතිමානිඛනො. ඛතන ඛතස  මන් තනිස් සිතමානනිම් මදනත් ථ  උත් තරි ඛදසන  

වඩ් ඛඪන් ඛතො ත  කි  මඤ් ඤසි, අම් බට් ඨ, ඉධ රාජාතිආදිමාහ. තත් ථ 

රථූපත්ථයරති රථම් හි රඤ් ඛඤො ඨානත් ථ  අත් ථරිත් වා සජ් ජිතපඛදඛස. 

උග්යගහි වාති උග් ගතුග් ගඛතහි වා අමච් ඛචහි. රාජේයෙහීති 

අනභිසිත් තකුමාඛරහි. කිේචියදව මන්තනන් ති අසුකස ්මි  ඛදඛස තළාක  වා 

මාතික  වා කාතු  වට් ටති, අසුකස ්මි  ගාම  වා නිගම  වා නගර  වා 

නිඛවඛසතුන් ති එවරූප  පාකටමන් තන . තයදව මන්තනන් ති ය  රඤ් ඤා 
මන් තිත  තඛදව. තාදිඛසහිඛයව සීසුක් ඛෙපභමුක් ඛෙපාදීහි ආකාඛරහි 

මන් ඛතයය. රාජභණතන් ති යථා රඤ් ඤා භණිත , තස් සත් ථස් ස සාධනසමත් ථ . 
ඛසොපි තස් සත් ථස් ස සාධනසමත් ථඛමව භණිත  භණතීති අත් ඛථො. 

285. පවත්තායරොති පවත් තයිතාඛරො. යෙසන් ති ඛයස  සන් තක . 

මන්තපදන් ති ඛවදසඞ් ොත  මන් තඛමව. ගීතන් ති අට් ඨකාදීහි දසහි 

ඛපොරාණකබ්රාහ් මඛණහි සරසම් පත් තිවඛසන සජ් ඣායිත . පවුත්තන් ති 

අඤ ්ඛඤස  වුත් ත , වාචිතන් ති අත් ඛථො. සමිහිතන් ති සමුපබූළ් හ  රාසිකත , 

පිණ් ඩ  කත් වා ඨපිතන් ති අත් ඛථො. තදනුගාෙන්තීති එතරහි බ්රාහ් මණා ත  ඛතහි 

පුබ් ඛබ ගීත  අනුගායන් ති අනුසජ් ඣායන් ති. තදනුභාසන්තීති ත  අනුභාසන් ති, 

ඉද  පුරිමස් ඛසව ඛවවචන . භාසිතමනුභාසන්තීති ඛතහි භාසිත  සජ් ඣායිත  

අනුසජ් ඣායන් ති. වාචිතමනුවායචන්තීති ඛතහි අඤ් ඛඤස  වාචිත  
අනුවාඛචන් ති. 

යසෙයථිදන් ති ඛත කතඛමහි අත් ඛථො. අට්ඨයකොතිආදීනි ඛතස  නාමානි. 
ඛත කිර දිබ් ඛබන චක් ඛුනා ඔඛලොඛකත් වා පරූපඝාත  අකත් වා 
කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස භගවඛතො පාවචඛනන සහ ස සන් දිත් වා මන් ඛත 
ගන් ථි සු. අපරාපඛර පන බ්රාහ් මණා පාණාතිපාතාදීනි පක් ඛිපිත් වා තඛයො ඛවඛද 
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භින් දිත් වා බුද් ධවචඛනන සද් ධි  විරුද් ඛධ අක සු. යනතං ඨානංවිජ්ජතීති ඛයන 

ත් ව  ඉසි භඛවයයාසි, එත  කාරණ  න විජ් ජති. ඉධ භගවා යස් මා – ‘‘එස 

පුච් ඡියමාඛනොපි, අත් තඛනො අවත් ථරණභාව  ඤත් වා පටිවචන  න දස් සතී’’ති 

ජානාති, තස් මා පටිඤ් ඤ  අගඛහත් වාව ත  ඉසිභාව  පටික් ඛිපි. 

286. ඉදානි යස් මා ඛත ඛපොරාණා දස බ්රාහ් මණා නිරාමගන් ධා 
අනිත් ථිගන් ධා රඛජොජල් ලධරා බ්රහ් මචාරිඛනො අරඤ් ඤායතඛන පබ් බතපාඛදසු 

වනමූලඵලාහාරා වසි සු. යදා කත් ථචි ගන් තුකාමා ඛහොන් ති, ඉද් ධියා 

ආකාඛසඛනව ගච් ෙන් ති, නත් ථි ඛතස  යාඛනන කිච් ච . සබ් බදිසාසු ච ඛනස  

ඛමත් තාදිබ්රහ් මවිහාරභාවනාව ආරක් ො ඛහොති, නත් ථි ඛතස  

පාකාරපුරිසගුත් තීහි අත් ඛථො. ඉමිනා ච අම් බට් ඛඨන සුතපුබ් බා ඛතස  පටිපත් ති; 
තස් මා ඉමස් ස සාචරියකස් ස ඛතස  පටිපත් තිඛතො ආරකභාව  දස් ඛසතු  – ‘‘ත  

කි  මඤ ්ඤසි, අම් බට් ඨා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ විචිතකාළකන් ති විචිනිත් වා අපනීතකාළක . යවඨකනතපස්සාහීති 

දුස් සපට් ටදුස් සඛවණි ආදීහි ඛවඨඛකහි නමිතඵාසුකාහි. කුත්තවායලහීති 

ඛසොභාකරණත් ථ  කප් ඛපතු , යුත් තට් ඨාඛනසු කප් පිතවාඛලහි. එත් ථ ච 

වළවාන ඛයව වාලා කප් පිතා, න රථාන , වළවපයුත් තත් තා පන රථාපි 

‘‘කුත් තවාලා’’ති වුත් තා. උක්කිණ්ණපරිඛාසූති ෙතපරිොසු. 

ඔක්ඛිත්තපලිඝාසූති ඨපිතපලිඝාසු. නගරූපකාරිකාසූති එත් ථ උපකාරිකාති 
පඛරස  ආඛරොහනිවාරණත් ථ  සමන් තා නගර  පාකාරස් ස අඛධොභාඛග 
කතසුධාකම් ම  වුච් චති. ඉධ පන තාහි උපකාරිකාහි යුත් තානි නගරාඛනව 

‘‘නගරූපකාරිකාඛයො’’ති අධිප් ඛපතානි. රක්ඛායපන්තීති තාදිඛසසු නගඛරසු 

වසන් තාපි අත් තාන  රක් ොඛපන් ති. කඞ්ඛාති ‘‘සබ් බඤ ්ඤූ, න සබ් බඤ ්ඤූ’’ති 

එව  ස සඛයො. විමතීති තස් ඛසව ඛවවචන , විරූපා මති, විනිච් ඡිනිතු  
අසමත් ථාති අත් ඛථො. ඉද  භගවා ‘‘අම් බට් ඨස් ස ඉමිනා අත් තභාඛවන 

මග් ගපාතුභාඛවො නත් ථි, ඛකවල  දිවඛසො වීතිවත් තති, අය  ඛෙො පන 

ලක් ෙණපරිඛයසනත් ථ  ආගඛතො, තම් පි කිච් ච  නස් සරති. හන් දස ්ස 
සතිජනනත් ථ  නය  ඛදමී’’ති ආහ. 

ද් ඛවලක් ෙණදස ්සනවණ් ණනා 

287. එව  වත් වා පන යස් මා බුද් ධාන  නිසින් නාන  වා නිපන් නාන  වා 

ඛකොචි ලක් ෙණ  පරිඛයසිතු  න සක් ඛකොති, ඨිතාන  පන චඞ් කමන් තාන  වා 
සක් ඛකොති. ආචිණ් ණඤ් ඛචත  බුද් ධාන  ලක් ෙණපරිඛයසනත් ථ  ආගතභාව  

ඤත් වා උට් ඨායාසනා චඞ් කමාධිට් ඨාන  නාම, ඛතන භගවා උට් ඨායාසනා බහි 
නික් ෙන් ඛතො. තස් මා අථ ඛෙො භගවාතිආදි වුත් ත . 
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සමන්යනසීති ගඛවසි, එක  ද් ඛවති වා ගණයන් ඛතො සමානයි. 

යෙභුයෙයනාති පාඛයන, බහුකානි අද් දස, අප් පානි න අද් දසාති අත් ඛථො. තඛතො 

යානි න අද් දස ඛතස  දීපනත් ථ  වුත් ත  – ‘‘ඨඛපත් වා ද් ඛව’’ති. කඞ්ඛතීති 

‘‘අඛහො වත පස් ඛසයය’’න් ති පත් ථන  උප් පාඛදති. විචිකිච්ෙතීති තඛතො තඛතො 

තානි විචිනන් ඛතො කිච් ෙති න සක් ඛකොති දට් ඨු . නාධිමුච්චතීති තාය විචිකිච් ොය 

සන් නිට් ඨාන  න ගච් ෙති. න සම්පසීදතීති තඛතො – ‘‘පරිපුණ් ණලක් ෙඛණො 

අය’’න් ති භගවති පසාද  නාපජ් ජති. කඞ් ොය වා දුබ් බලා විමති වුත් තා, 

විචිකිච් ොය මජ් ඣිමා, අනධිමුච් චනතාය බලවතී, අසම් පසාඛදන ඛතහි තීහි 

ධම් ඛමහි චිත් තස් ස කාලුසියභාඛවො. යකොයසොහියතති වත් ථිඛකොඛසන 

පටිච් ෙන් ඛන. වත්ථගුය්යහති අඞ් ගජාඛත භගවඛතො හි වරවාරණස් ඛසව 
ඛකොඛසොහිත  වත් ථගුය් හ  සුවණ් ණවණ් ණ  පදුමගබ් භසමාන . ත  ඛසො 

වත් ථපටිච් ෙන් නත් තා අපස් සන් ඛතො, අන් ඛතොමුෙගතාය ච ජිව් හාය පහූතභාව  
අසල් ලක් ඛෙන් ඛතො ඛතසු ද් වීසු ලක් ෙඛණසු කඞ් ඛී අඛහොසි විචිකිච් ඡී. 

288. තථාරූපන් ති ත  රූප . කිඛමත් ථ අඤ ්ඛඤන වත් තබ් බ ? වුත් තඛමත  

නාගඛසනත් ඛථඛරඛනව මිලින් දරඤ් ඤා පුට් ඛඨන – ‘‘දුක් කර , භන් ඛත, 

නාගඛසන, භගවතා කතන් ති. කි  මහාරාජාති? මහාජඛනන හිරිකරඛණොකාස  

බ්රහ් මායු බ්රාහ් මණස ්ස ච අන් ඛතවාසි උත් තරස් ස ච, බාවරිස ්ස අන් ඛතවාසීන  

ඛසොළසබ්රාහ් මණානඤ් ච, ඛසලස ්ස බ්රාහ් මණස ්ස ච අන් ඛතවාසීන  

තිසතමාණවානඤ් ච දස් ඛසසි, භන් ඛතති. න, මහාරාජ, භගවා ගුය් හ  දස් ඛසසි. 
ොය  භගවා දස් ඛසසි. ඉද් ධියා අභිසඞ් ෙරිත් වා නිවාසනනිවත් ථ  
කායබන් ධනබද් ධ  චීවරපාරුත  ොයාරූපකමත් ත  දස් ඛසසි මහාරාජාති. ොය  

දිට් ඛඨ සති දිට් ඨ ඛයව නනු, භන් ඛතති? තිට් ඨඛතත , මහාරාජ, හදයරූප  දිස් වා 

බුජ් ඣනකසත් ඛතො භඛවයය, හදයම ස  නීහරිත් වා දස් ඛසයය 

සම් මාසම් බුද් ඛධොති. කල් ඛලොසි, භන් ඛත, නාගඛසනා’’ති. 

නින්නායමත්වාති නීහරිත් වා. අනුමසීති කථිනසූචි  විය කත් වා අනුමජ් ජි, 

තථාකරඛණන ඛචත් ථ මුදුභාඛවො, කණ් ණඛසොතානුමසඛනන දීඝභාඛවො, 

නාසිකඛසොතානුමසඛනන තනුභාඛවො, නලාටච් ොදඛනන පුථුලභාඛවො 
පකාසිඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

289. පටිමායනන්යතොති ආගඛමන් ඛතො, ආගමනමස් ස පත් ඛථන් ඛතො 
උදික් ෙන් ඛතොති අත් ඛථො. 

290. කථාසල්ලායපොති කථා ච සල් ලාඛපො ච, කථන  පටිකථනන් ති 
අත් ඛථො. 
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291. අයහොවතාති ගරහවචනඛමත . යරති ඉද  හීළනවඛසන ආමන් තන . 

පණ්ඩිතකාති තඛමව ජිගුච් ෙන් ඛතො ආහ. ඛසසපදද් වඛයපි එඛසව නඛයො. 

එවරූයපන කිර යභො පුරියසො අත්ථචරයකනාති ඉද  යාදිඛසො ත් ව , එදිඛස 

අත් ථචරඛක හිතකාරඛක සති පුරිඛසො නිරය ඛයව ගච් ඛෙයය, න අඤ් ඤත්රාති 

ඉමමත් ථ  සන් ධාය වදති. ආසජ්ජආසජ්ජාති ඝට් ඛටත් වා ඝට් ඛටත් වා. අම්යහපි

එවං උපයනෙය උපයනෙයාති බ්රාහ් මඛණො ඛෙො පන අම් බට් ඨ 
ඛපොක් ෙරසාතීතිආදීනි වත් වා එව  උපඛනත් වා උපඛනත් වා පටිච් ෙන් න  

කාරණ  ආවිකරිත් වා සුට් ඨු දාසාදිභාව  ආඛරොඛපත් වා අවච, තයා අම් ඛහ 

අක් ඛකොසාපිතාති අධිප් පාඛයො. පදසායෙව පවත්යතසීති පාඛදන පහරිත් වා 
භූමිය  පාඛතසි. යඤ් ච ඛසො පුබ් ඛබ ආචරිඛයන සද් ධි  රථ  ආරුහිත් වා සාරථි 

හුත් වා අගමාසි, තම් පිස් ස ඨාන  අච් ඡින් දිත් වා රථස ්ස පුරඛතො පදසා ඛයවස් ස 
ගමන  අකාසි. 

ඛපොක් ෙරසාතිබුද් ධූපසඞ් කමනවණ් ණනා 

292-296. අතිවිකායලොති සුට් ඨු විකාඛලො, සම් ඛමොදනීයකථායපි කාඛලො 

නත් ථි. ආගමා නු ඛ්විධ යභොති ආගමා නු ඛෙො ඉධ ඛභො. අධිවායසතූති 

සම් පටිච් ෙතු. අජ්ජතනාොති ය  ඛම තුම් ඛහසු කාර  කඛරොඛතො අජ් ජ භවිස ්සති 

පුඤ ්ඤඤ ්ච පීතිපාඛමොජ් ජඤ ්ච තදත් ථාය. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවනාති 
භගවා කායඞ් ග  වා වාචඞ් ග  වා අඛචොඛපත් වා අබ් භන් තඛරඛයව ෙන් ති  
ධාඛරන් ඛතො තුණ් හීභාඛවන අධිවාඛසසි. බ්රාහ් මණස ්ස අනුග් ගහණත් ථ  
මනසාව සම් පටිච් ඡීති වුත් ත  ඛහොති. 

297. පණීයතනාති උත් තඛමන. සහත්ථාති සහත් ඛථන. සන්තප්යපසීති 

සුට් ඨු තප් ඛපසි පරිපුණ් ණ  සුහිත  යාවදත් ථ  අකාසි. සම්පවායරසීති සුට් ඨු 

පවාඛරසි, අල  අලන් ති හත් ථසඤ් ඤාය පටික් ඛිපාඛපසි. භුත්තාවින් ති 

භුත් තවන් ත . ඔනීතපත්තපාණන් ති පත් තඛතො ඔනීතපාණි , අපනීතහත් ථන් ති 
වුත් ත  ඛහොති. ඔනිත් තපත් තපාණින් තිපි පාඛඨො. තස් සත් ඛථො – ඔනිත් ත  

නානාභූත  විනාභූත  පත් ත  පාණිඛතො අස් සාති ඔනිත් තපත් තපාණි, ත  
ඔනිත් තපත් තපාණි . හත් ඛථ ච පත් තඤ් ච ඛධොවිත් වා එකමන් ඛත පත් ත  

නික් ඛිපිත් වා නිසින් නන් ති අත් ඛථො. එකමන්තං නිසීදීති භගවන් ත  එව  භූත  
ඤත් වා එකස ්මි  ඔකාඛස නිසීදීති අත් ඛථො. 

298. අනුපුබ්බං කථන් ති අනුපටිපාටිකථ . ආනුපුබ් බිකථා නාම 

දානානන් තර  සීල , සීලානන් තර  සග් ඛගො, සග් ගානන් තර  මග් ඛගොති එඛතස  
අත් ථාන  දීපනකථා. ඛතඛනව – ‘‘ඛසයයථිද  දානකථ’’න් තිආදිමාහ. 

ඔකාරන් ති අවකාර  ලාමකභාව . සාමුක්කංසිකාති සාම  උක් ක සිකා, 
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අත් තනාඛයව උද් ධරිත් වා ගහිතා, සයම් භූඤාඛණන දිට් ඨා, අසාධාරණා 

අඤ ්ඛඤසන් ති අත් ඛථො. කා පන සාති? අරියසච් චඛදසනා. ඛතඛනවාහ – 

‘‘දුක් ෙ , සමුදය , නිඛරොධ , මග් ග’’න් ති. ධම්මචක්ඛුන් ති එත් ථ 
ඛසොතාපත් තිමග් ඛගො අධිප් ඛපඛතො. තස් ස උප් පත් තිආකාරදස් සනත් ථ  – ‘‘ය  

කිඤ් චි සමුදයධම් ම , සබ් බ  ත  නිඛරොධධම් ම’’න් ති ආහ. තඤ් හි නිඛරොධ  
ආරම් මණ  කත් වා කිච් චවඛසන එව  සබ් බසඞ් ෙත  පටිවිජ් ඣන් ත  උප් පජ් ජති. 

ඛපොක් ෙරසාතිඋපාසකත් තපටිඛවදනාවණ් ණනා 

299. දිට් ඛඨො අරියසච් චධම් ඛමො එඛතනාති දිට්ඨධම්යමො. එස නඛයො 

ඛසසපඛදසුපි. තිණ් ණා විචිකිච් ො අඛනනාති තිණ්ණවිචිකිච්යෙො. විගතා 

කථ කථා අස් සාති විගතකථංකයථො. යවසාරජ්ජප්පත්යතොති විසාරදභාව  

පත් ඛතො. කත් ථ? සත් ථුසාසඛන. නාස් ස පඛරො පච් චඛයො, න පරස් ස සද් ධාය 

එත් ථ වත් තතීති අපරප්පච්චයෙො. ඛසස  සබ් බත් ථ වුත් තනයත් තා 
උත් තානත් ථත් තා ච පාකටඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

අම් බට් ඨසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. ඛසොණදණ් ඩසුත් තවණ් ණනා 
300. එව  ඛම සුත …ඛප.… අඞ් ඛගසූති යසොණදණ්ඩසුත්තං. තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. අඞ්යගසූති අඞ් ගා නාම අඞ් ගපාසාදිකතාය එව  

ලද් ධඛවොහාරා ජානපදිඛනො රාජකුමාරා, ඛතස  නිවාඛසො එඛකොපි ජනපඛදො 

රූළ ්හිසද් ඛදන අඞ් ගාති වුච් චති, තස් මි  අඞ් ඛගසු ජනපඛද. චාරිකන් ති ඉධාපි 
අතුරිතචාරිකා ඛචව නිබද් ධචාරිකා ච අධිප් ඛපතා. තදා කිර භගවඛතො 
දසසහස් සිඛලොකධාතු  ඔඛලොඛකන් තස් ස ඛසොණදණ් ඛඩො බ්රාහ් මඛණො 
ඤාණජාලස් ස අන් ඛතො පඤ් ඤායිත් ථ. අථ භගවා අය  බ්රාහ් මඛණො මය් හ  
ඤාණජාඛල පඤ් ඤායති. ‘අත් ථි නු ඛ් වස ්සුපනිස ්සඛයො’ති වීම සන් ඛතො අද් දස. 
‘මයි තත් ථ ගඛත එතස් ස අන් ඛතවාසිඛනො ද් වාදසහාකාඛරහි බ්රාහ් මණස ්ස 
වණ් ණ  භාසිත් වා මම සන් තිඛක ආගන් තු  න දස් සන් ති. ඛසො පන ඛතස  වාද  
භින් දිත් වා එකූනති ස ආකාඛරහි මම වණ් ණ  භාසිත් වා ම  උපසඞ් කමිත් වා 

පඤ ්හ  පුච් ඡිස ්සති. ඛසො පඤ් හවිස ්සජ් ජනපරිඛයොසාඛන සරණ  ගමිස් සතී’ති, 
දිස ්වා පඤ් චසතභික් ඛුපරිවාඛරො ත  ජනපද  පටිපන් ඛනො. ඛතන වුත් ත  – 

අඞ් ඛගසු චාරික  චරමාඛනො…ඛප.… ඛයන චම් පා තදවසරීති. 

ගග්ගරාෙයපොක්ඛරණොතීයරති තස් ස චම් පානගරස ්ස අවිදූඛර ගග් ගරාය 
නාම රාජග් ගමඛහසියා ෙණිතත් තා ගග් ගරාති ලද් ධඛවොහාරා ඛපොක් ෙරණී 
අත් ථි. තස් සා තීඛර සමන් තඛතො නීලාදිපඤ් චවණ් ණකුසුමපටිමණ් ඩිත  මහන් ත  
චම් පකවන . තස් මි  භගවා කුසුමගන් ධසුගන් ඛධ චම් පකවඛන විහරති. ත  

සන් ධාය ගග් ගරාය ඛපොක් ෙරණියා තීඛරති වුත් ත . මාගයධන යසනියෙන

බම්බසායරනාති එත් ථ ඛසො රාජා මගධාන  ඉස් සරත් තා මාගයධො. මහතියා 
ඛසනාය සමන් නාගතත් තා ඛසනිඛයො. බිම් බීති සුවණ් ණ . තස් මා 
සාරසුවණ් ණසදිසවණ් ණතාය බිම් බිසාඛරොති වුච් චති. 

301-302. බහූ බහූ හුත් වා ස හතාති සඞ් ඝා. එඛකකිස් සාය දිසාය සඞ් ඛඝො 

එඛතස  අත් ථීති සඞ්ඝී. පුබ් ඛබ නගරස් ස අන් ඛතො අගණා බහි නික් ෙමිත් වා 

ගණත  පත් තාති ගණීභූතා.ඛත්තං ආමන්යතසීති. ෙත් තා වුච් චති පුච් ඡිතපඤ් ඛහ 

බයාකරණසමත් ඛථො මහාමත් ඛතො, ත  ආමන් ඛතසි ආගයමන්තූති මුහුත් ත  

පටිමාඛනන් තු, මා ගච් ෙන් තූති වුත් ත  ඛහොති. 

ඛසොණදණ් ඩගුණකථා 

303. නානායවරජ්ජකානන් ති නානාවිඛධසු රජ් ඛජසු, අඤ ්ඛඤසු අඤ් ඛඤසු 

කාසිඛකොසලාදීසු රජ් ඛජසු ජාතා, තානි වා ඛතස  නිවාසා, තඛතො වා ආගතාති 

නානාඛවරජ් ජකා, ඛතස  නානාඛවරජ් ජකාන . යකනචියදව කරණීයෙනාති 
තස් මි  කිර නගඛර ද් වීහි කරණීඛයහි බ්රාහ් මණා සන් නිපතන් ති – 
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යඤ ්ඤානුභවනත් ථ  වා මන් තසජ් ඣායනත් ථ  වා. තදා ච තස් මි  නගඛර 
යමඤ් ඤා නත් ථි. ඛසොණදණ් ඩස් ස පන සන් තිඛක මන් තසජ් ඣායනත් ථ  එඛත 

සන් නිපතිතා. ත  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘ඛකනචිඛදව කරණීඛයනා’’ති. ඛත තස් ස 
ගමන  සුත් වා චින් ඛතසු  – ‘‘අය  ඛසොණදණ් ඛඩො උග් ගතබ්රාහ් මඛණො 

ඛයභුඛයයන ච අඤ් ඛඤ බ්රාහ් මණා සමණ  ඛගොතම  සරණ  ගතා, අයඛමව න 

ගඛතො. ස ්වාය  සඛච තත් ථ ගමිස් සති, අද් ධා සමණස් ස ඛගොතමස් ස ආවට් ටනියා 

මායාය ආවට් ටිඛතො, ත  සරණ  ගමිස් සති. තඛතො එතස් සාපි ඛගහද් වාඛර 
බ්රාහ් මණාන  සන් නිපාඛතො න භවිස් සතී’’ති. ‘‘හන් දස ්ස ගමනන් තරාය  
කඛරොමා’’ති සම් මන් තයිත් වා තත් ථ අගම සු. ත  සන් ධාය – අථ ඛෙො ඛත 
බ්රාහ් මණාතිආදි වුත් ත . 

තත් ථ ඉමිනාපඞ්යගනාති ඉමිනාපි කාරඛණන. එව  එත  කාරණ  වත් වා 

පුන – ‘‘අත් තඛනො වණ් ඛණ භඤ් ඤමාඛන අතුස් සනකසත් ඛතො නාම නත් ථි. 
හන් දස් ස වණ් ණ  භණඛනන ගමන  නිවාඛරස් සාමා’’ති චින් ඛතත් වා භවඤ් හි 
ඛසොණදණ් ඛඩො උභඛතො සුජාඛතොතිආදීනි කාරණානි ආහ සු. 

උභයතොති ද් වීහි පක් ඛෙහි. මාතියතො ච පිතියතො චාති ඛභොඛතො මාතා 

බ්රාහ් මණී, මාතුමාතා බ්රාහ් මණී, තස් සාපි මාතා බ්රාහ් මණී; පිතා බ්රාහ් මඛණො, 

පිතුපිතා බ්රාහ් මඛණො, තස් සාපි පිතා බ්රාහ් මඛණොති, එව  භව  උභඛතො සුජාඛතො 

මාතිඛතො ච පිතිඛතො ච. සංසුද්ධගහණයකොති ස සුද් ධා ඛත මාතුගහණී කුච් ඡීති 
අත් ඛථො. සමඛවපාකිනියා ගහණියාති එත් ථ පන කම් මජඛතඛජොධාතු 
‘‘ගහණී’’ති වුච් චති. 

ොව සත්තමා පිතාමහයුගාති එත් ථ පිතුපිතා පිතාමඛහො, පිතාමහස් ස යුග  

පිතාමහයුග . යුගන් ති ආයුප් පමාණ  වුච් චති. අභිලාපමත් තඛමව ඛචත . 
අත් ථඛතො පන පිතාමඛහොඛයව පිතාමහයුග . තඛතො උද් ධ  සබ් ඛබපි පුබ් බපුරිසා 

පිතාමහග් ගහඛණඛනව ගහිතා. එව  යාව සත් තඛමො පුරිඛසො, තාව 
ස සුද් ධගහණිඛකො. අථ වා අක් ඛිත් ඛතො අනුපකුට් ඛඨො ජාතිවාඛදනාති 

දස් ඛසන් ති. අක්ඛිත්යතොති – ‘‘අපඛනථ එත , කි  ඉමිනා’’ති එව  අක් ඛිත් ඛතො 

අනවක් ඛිත් ඛතො. අනුපකුට්යඨොති න උපකුට් ඛඨො, න අක් ඛකොස  වා නින් ද  වා 

ලද් ධපුබ් ඛබො. ඛකන කාරඛණනාති? ජාතිවාඛදන. ඉතිපි – ‘‘හීනජාතිඛකො 
එඛසො’’ති එවරූඛපන වචඛනනාති අත් ඛථො. 

අඩ්යඪොති ඉස් සඛරො. මහද්ධයනොති මහතා ධඛනන සමන් නාගඛතො. භවඛතො 

හි ඛගඛහ පථවිය  ප සුවාලිකා විය බහුධන , සමඛණො පන ඛගොතඛමො අධඛනො 

භික් ොය උදර  පූඛරත් වා යාඛපතීති දස් ඛසන් ති. මහායභොයගොති 
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පඤ ්චකාමගුණවඛසන මහාඋපඛභොඛගො. එව  ය  ය  ගුණ  වදන් ති, තස් ස තස් ස 
පටිපක් ෙවඛසන භගවඛතො අගුණ ඛයව දස් ඛසමාති මඤ් ඤමානා වදන් ති. 

අභිරූයපොති අඤ් ඛඤහි මනුස් ඛසහි අභිරූඛපො අධිකරූඛපො. දස්සනීයෙොති 
දිවසම් පි පස් සන් තාන  අතිත් තිකරණඛතො දස් සනඛයොග් ඛගො. දස් සඛනඛනව 

චිත් තපසාදජනනඛතො පාසාදියකො. ඛපොක් ෙරතා වුච් චති සුන් දරභාඛවො, 

වණ් ණස ්ස ඛපොක් ෙරතා වණ් ණඛපොක් ෙරතා, තාය වණ් ණසම් පත් තියා 

යුත් ඛතොති අත් ඛථො. ඛපොරාණා පනාහු – ‘‘ඛපොක් ෙරන් ති සරීර  වදන් ති, වණ් ණ  
වණ් ණඛමවා’’ති. ඛතස  මඛතන වණ් ණඤ් ච ඛපොක් ෙරඤ් ච 

වණ් ණඛපොක් ෙරානි. ඛතස  භාඛවො වණ් ණඛපොක් ෙරතා. ඉති පරමාෙ

වණ්ණයපොක්ඛරතාොති උත් තඛමන පරිසුද් ඛධන වණ් ඛණන ඛචව 

සරීරසණ් ඨානසම් පත් තියා චාති අත් ඛථො. බ්රහ්මවණ්ණීති ඛසට් ඨවණ් ණී. 
පරිසුද් ධවණ් ඛණසුපි ඛසට් ඛඨන සුවණ් ණවණ් ඛණන සමන් නාගඛතොති 

අත් ඛථො. බ්රහ්මවච්ෙසීති මහාබ්රහ් මුඛනො සරීරසදිඛසඛනව සරීඛරන 

සමන් නාගඛතො. අඛුද්දාවකායසො දස්සනාොති ‘‘ඛභොඛතො සරීඛර දස් සනස ්ස 

ඔකාඛසො න ඛුද් දඛකො මහා, සබ් බාඛනව ඛත අඞ් ගපච් චඞ් ගානි දස් සනීයාඛනව, 
තානි චාපි මහන් තාඛනවා’’ති දීඛපන් ති. 

සීලමස ්ස අත් ථීති සීලවා. වුද් ධ  වද් ධිත  සීලමස් සාති වුද්ධසීලී.

වුද්ධසීයලනාති වුද් ඛධන වද් ධිඛතන සීඛලන. සමන්නාගයතොති යුත් ඛතො. ඉද  
වුද් ධසීලීපදස් ඛසව ඛවවචන . සබ් බඛමත  පඤ් චසීලමත් තඛමව සන් ධාය 
වදන් ති. 

කලයාණවායචොතිආදීසු කලයාණා සුන් දරා පරිමණ් ඩලපදබයඤ් ජනා වාචා 
අස් සාති කලයාණවාඛචො. කලයාණ  මධුර  වාක් කරණ  අස් සාති 

කලයාණවාක්කරයණො. වාක්කරණන් ති උදාහරණඛඝොඛසො. 
ගුණපරිපුණ් ණභාඛවන පුඛර භවාති ඛපොරී. පුඛර වා භවත් තා ඛපොරී. ඛපොරියා 

නාගරිකිත් ථියා සුඛුමාලත් තඛනන සදිසාති ඛපොරී, තාය යපොරිො.විස්සට්ඨාොති 

අපලිබුද් ධාය සන් දිට් ඨවිලම් බිතාදිඛදොසරහිතාය. අයනලගලාොති 

එලගඛළනවිරහිතාය. යස් ස කස ්සචි හි කඛථන් තස් ස එලා ගළන් ති, ලාලා වා 

පග් ඝරන් ති, ඛෙළඵුසිතානි වා නික් ෙමන් ති, තස් ස වාචා එලගළ  නාම ඛහොති, 

තබ් බිපරිතායාති අත් ඛථො. අත්ථස්ස විේොපනිොති ආදිමජ් ඣපරිඛයොසාන  
පාකට  කත් වා භාසිතත් ථස් ස විඤ ්ඤාපනසමත් ථාය. 

ජිණ්යණොති ජරාජිණ් ණතාය ජිණ් ඛණො. වුද්යධොති අඞ් ගපච් චඞ් ගාන  

වුද් ධිභාවමරියාදප් පත් ඛතො. මහල්ලයකොති ජාතිමහල් ලකතාය සමන් නාගඛතො. 

චිරකාලප් පසුඛතොති වුත් ත  ඛහොති. අද්ධගයතොති අද් ධාන  ගඛතො, ද් ඛව තඛයො 
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පටුන 

රාජපරිවට් ඛට අතීඛතොති අධිප් පාඛයො. වයෙොඅනුප්පත්යතොති පච් ඡිමවය  

සම් පත් ඛතො, පච් ඡිමවඛයො නාම වස් සසතස් ස පච් ඡිඛමො තතියභාඛගො. 

අපි ච ජිණ්යණොති ඛපොරාඛණො, චිරකාලප් පවත් තකුලන් වඛයොති වුත් ත  

ඛහොති. වුද්යධොති සීලාචාරාදිගුණවුද් ධියා යුත් ඛතො. මහල්ලයකොති 

විභවමහන් තාය සමන් නාගඛතො. අද්ධගයතොති මග් ගප් පටිපන් ඛනො බ්රාහ් මණාන  

වතචරියාදිමරියාද  අවීතික් කම් ම චරණසීඛලො. වයෙොඅනුප්පත්යතොති 
ජාතිවුද් ධභාවම් පි අන් තිමවය  අනුප් පත් ඛතො. 

බුද් ධගුණකථා 

304. එවං වුත්යතති එව  ඛතහි බ්රාහ් මඛණහි වුත් ඛත. ඛසොණදණ් ඛඩො – 

‘‘ඉඛම බ්රාහ් මණා ජාතිආදීහි මම වණ් ණ  වදන් ති, න ඛෙො පන ඛමත  යුත් ත  
අත් තඛනො වණ් ඛණ රජ් ජිතු . හන් දාහ  එඛතස  වාද  භින් දිත් වා සමණස් ස 
ඛගොතමස් ස මහන් තභාව  ඤාඛපත් වා එඛතස  තත් ථ ගමන  කඛරොමී’’ති 
චින් ඛතත් වා ඛතන හි – ඛභො මමපි සුණාථාතිආදිමාහ. තත් ථ ඛයපි උභඛතො 

සුජාඛතොති ආදඛයො අත් තඛනො ගුඛණහි සදිසා ගුණා ඛතපි; ‘‘ඛකො චාහ  ඛක ච 
සමණස් ස ඛගොතමස් ස ජාතිසම් පත් තිආදඛයො ගුණා’’ති අත් තඛනො ගුඛණහි 

උත් තරිතඛරඛයව මඤ් ඤමාඛනො, ඉතඛර පන එකන් ඛතඛනව භගවඛතො 
මහන් තභාවදීපනත් ථ  පකාඛසති. 

මෙයමව අරහාමාති එව  නියාඛමන් ඛතොඛවත් ථ ඉද  දීඛපති – ‘‘යදි 
ගුණමහන් තතාය උපසඞ් කමිතබ් ඛබො නාම ඛහොති. යථා හි සිඛනරු  උපනිධාය 

සාසඛපො, මහාසමුද් ද  උපනිධාය ඛගොපදක , සත් තසු මහාසඛරසු උදක  
උපනිධාය උස් සාවබින් දු පරිත් ඛතො ලාමඛකො. එවඛමව සමණස් ස ඛගොතමස් ස 

ජාතිසම් පත් තිආදඛයොපි ගුඛණ උපනිධාය අම් හාක  ගුණා පරිත් තා ලාමකා; 
තස් මා මයඛමව අරහාම ත  භවන් ත  ඛගොතම  දස් සනාය උපසඞ් කමිතු’’න් ති. 

මහන්තං ොතිසංඝංඔහාොති මාතිපක් ඛෙ අසීතිකුලසහස් සානි, පිතිපක් ඛෙ 
අසීතිකුලසහස් සානීති එව  සට් ඨිකුලසතසහස් ස  ඔහාය පබ් බජිඛතො. 

භූමිගතේච යවහාසට්ඨේචාති එත් ථ රාජඞ් ගඛණ ඛචව උයයාඛන ච 
සුධාමට් ඨඛපොක් ෙරණිඛයො සත් තරතනාන  පූඛරත් වා භූමිය  ඨපිත  ධන  
භූමිගත  නාම. පාසාදනියූහාදඛයො පරිපූඛරත් වා ඨපිත  ඛවහාසට් ඨ  නාම. එත  

තාව කුලපරියාඛයන ආගත . තථාගතස් ස පන ජාතදිවඛසඛයව සඞ් ඛෙො, එඛලො, 

උප් පඛලො, පුණ් ඩරීඛකොති චත් තාඛරො නිධඛයො උග් ගතා. ඛතසු සඞ් ඛෙො 

ගාවුතිඛකො, එඛලො අඩ් ඪඛයොජනිඛකො, උප් පඛලො තිගාවුතිඛකො, පුණ් ඩරීඛකො 
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ඛයොජනිඛකො. ඛතසුපි ගහිත  ගහිත  පූරතිඛයව, ඉති භගවා පහූත  
හිරඤ් ඤසුවණ් ණ  ඔහාය පබ් බජිඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

දහයරොව සමායනොති තරුඛණොව සමාඛනො. සුසුකාළයකයසොති සුට් ඨු 

කාළඛකඛසො, අඤ ්ජනවණ් ණසදිසඛකඛසො හුත් වා වාති අත් ඛථො. භයද්රනාති 

භද් දඛකන. පඨයමන වෙසාති තිණ් ණ  වයාන  පඨමවඛයන. අකාමකානන් ති 

අනිච් ෙමානාන . අනාදරත් ඛථ සාමිවචන . අස් සූනි මුඛෙ එඛතසන් ති අස්සුමුඛා, 

ඛතස  අස් සුමුොන , අස් සූහි කිලින් නමුොනන් ති අත් ඛථො. රුදන්තානන් ති 

කන් දිත් වා ඛරොදමානාන . අඛුද්දාවකායසොති එත් ථ භගවඛතො අපරිමාඛණොඛයව 
දස් සනාය ඔකාඛසොති ඛවදිතබ් ඛබො. 

තත්රිද  වත් ථු – රාජගඛහ කිර අඤ් ඤතඛරො බ්රාහ් මඛණො සමණස් ස 
ඛගොතමස් ස පමාණ  ගඛහතු  න සක් ඛකොතීති සුත් වා භගවඛතො පිණ් ඩාය 
පවිසනකාඛල සට් ඨිහත් ථ  ඛවළු  ගඛහත් වා නගරද් වාරස ්ස බහි ඨත් වා 
සම් පත් ඛත භගවති ඛවළු  ගඛහත් වා සමීඛප අට් ඨාසි. ඛවළු භගවඛතො 
ජාණුකමත් ත  පාපුණි. පුන දිවඛස ද් ඛව ඛවළූ ඝඛටත් වා සමීඛප අට් ඨාසි. 

භගවාපි ද් වින් න  ඛවළූන  උපරි කටිමත් තඛමව පඤ් ඤායමාඛනො – ‘‘බ්රාහ් මණ, 

කි  කඛරොසී’’ති ආහ. තුම් හාක  පමාණ  ගණ් හාමීති. ‘‘බ්රාහ් මණ, සඛචපි ත් ව  

සකලචක් කවාළගබ් භ  පූඛරත් වා ඨිඛත ඛවළූ ඝඛටත් වා ආගමිස ්සසි, ඛනව ඛම 
පමාණ  ගඛහතු  සක් ඛිස් සසි. න හි මයා චත් තාරි අසඞ් ඛෙයයානි 

කප් පසතසහස් සඤ ්ච තථා පාරමිඛයො පූරිතා, යථා ඛම පඛරො පමාණ  

ගණ් ඛහයය, අතුඛලො, බ්රාහ් මණ, තථාගඛතො අප් පඛමඛයයො’’ති වත් වා ධම් මපඛද 
ගාථමාහ – 

‘‘ඛත තාදිඛස පූජයඛතො, නිබ් බුඛත අකුඛතොභඛය; 

න සක් කා පුඤ් ඤ  සඞ් ොතු , ඉඛමත් තමපි ඛකනචී’’ති. (ධ. ප. 36); 

ගාථාපරිඛයොසාඛන චතුරාසීතිපාණසහස් සානි අමත  පිවි සු. 

අපරම් පි වත් ථු – රාහු කිර අසුරින් ඛදො චත් තාරි ඛයොජනසහස් සානි අට් ඨ ච 
ඛයොජනසතානි උච් ඛචො. බාහන් තරමස ්ස ද් වාදසඛයොජනසතානි. බහලන් තඛරන 
ෙ ඛයොජනසතානි. හත් ථතලපාදතලාන  පුථුලඛතො තීණි ඛයොජනසතානි. 
අඞ් ගුලිපබ් බානි පණ් ණාසඛයොජනානි. භමුකන් තර  පණ් ණාසඛයොජන . මුෙ  
ද් විඛයොජනසත  තිඛයොජනසතගම් භීර  තිඛයොජනසතපරිමණ් ඩල . ගීවා 
තිඛයොජනසත . නලාට  තිඛයොජනසත . සීස  නවඛයොජනසත . ‘‘ඛසො අහ  

උච් ඛචොස ්මි, සත් ථාර  ඔනමිත් වා ඔඛලොඛකතු  න සක් ඛිස ්සාමී’’ති චින් ඛතත් වා 
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නාගච් ඡි. ඛසො එකදිවස  භගවඛතො වණ් ණ  සුත් වා – ‘‘යථාකථඤ් ච 
ඔඛලොඛකස ්සාමී’’ති ආගඛතො. 

අථ භගවා තස් සජ් ඣාසය  විදිත් වා – ‘‘චතූසු ඉරියාපඛථසු කතඛරන 
දස් ඛසස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා ‘‘ඨිතඛකො නාම නීඛචොපි උච් ඛචො විය පඤ් ඤායති. 

නිපන් ඛනොවස් ස අත් තාන  දස් ඛසස් සාමී’’ති ‘‘ආනන් ද, ගන් ධකුටිපරිඛවඛණ 
මඤ ්චක  පඤ් ඤාඛපහී’’ති වත් වා තත් ථ සීහඛසයය  කප් ඛපසි. රාහු ආගන් ත් වා 
නිපන් න  භගවන් ත  ගීව  උන් නාඛමත් වා නභමජ් ඛඣ පුණ් ණචන් ද  විය 

උල් ඛලොඛකසි. කිමිද  අසුරින් දාති ච වුත් ඛත – ‘‘භගවා ඔනමිත් වා ඔඛලොඛකතු  

න සක් ඛිස ්සාමී’’ති නාගච් ඡින් ති. න මයා, අසුරින් ද, අඛධොමුඛෙන පාරමිඛයො 
පූරිතා. උද් ධග් ගඛමව කත් වා දාන  දින් නන් ති. ත  දිවස  රාහු සරණ  අගමාසි. 
එව  භගවා අඛුද් දාවකාඛසො දස් සනාය. 

චතුපාරිසුද් ධිසීඛලන සීලවා, ත  පන සීල  අරිය  උත් තම  පරිසුද් ධ . 
ඛතනාහ – ‘‘අරියසීලී’’ති. තඛදත  අනවජ් ජට් ඛඨන කුසල . ඛතනාහ – 

‘‘කුසලසීලී’’ති. කුසලසීයලනාති ඉදමස් ස ඛවවචන . 

බහූනං ආචරිෙපාචරියෙොති භගවඛතො එඛකකාය ධම් මඛදසනාය 

චතුරාසීතිපාණසහස් සානි අපරිමාණාපි ඛදවමනුස් සා මග් ගඵලාමත  පිවන් ති, 
තස් මා බහූන  ආචරිඛයො. සාවකඛවඛනයයාන  පන පාචරිඛයොති. 

ඛීණකාමරායගොති එත් ථ කාම  භගවඛතො සබ් ඛබපි කිඛලසා ඛීණා. 
බ්රාහ් මඛණො පන ඛත න ජානාති. අත් තඛනො ජානනට් ඨාඛනඛයව ගුණ  කඛථති. 

විගතචාපල්යලොති – ‘‘පත් තමණ් ඩනා චීවරමණ් ඩනා ඛසනාසනමණ් ඩනා 

ඉමස ්ස වා පූතිකායස් ස…ඛප.… ඛකලනා පටිඛකලනා’’ති (විභ. 854) එව  
වුත් තචාපල් ලා විරහිඛතො. 

අපාපපුයරක්ඛායරොති අපාඛප නව ඛලොකුත් තරධම් ඛම පුරඛතො කත් වා 

විචරති. බ්රහ්මේොෙ පජාොති සාරිපුත් තඛමොග් ගල් ලානමහාකස් සපාදිඛභදාය 

බ්රාහ් මණපජාය, එතිස් සාය ච පජාය පුඛරක් ොඛරො. අයඤ් හි පජා සමණ  

ඛගොතම  පුරක් ෙත් වා චරතීති අත් ඛථො. අපි ච අපාපපුයරක්ඛායරොති න පාප  

පුඛරක් ොඛරො න පාප  පුරඛතො කත් වා චරති, න පාප  ඉච් ෙතීති අත් ඛථො. කස ්ස? 
බ්රහ් මඤ ්ඤාය පජාය. අත් තනා සද් ධි  පටිවිරුද් ධායපි බ්රාහ් මණපජාය අවිරුද් ඛධො 
හිතසුෙත් ථිඛකො ඛයවාති වුත් ත  ඛහොති. 

තියරොරට්ඨාති පරරට් ඨඛතො. තියරොජනපදාති පරජනපදඛතො. පේහංපුච්ඡිතුං 

ආගච්ෙන්තීති ෙත් තියපණ් ඩිතාදඛයො ඛචව ඛදවබ්රහ් මනාගගන් ධබ් බාදඛයො ච – 
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‘‘පඤ ්ඛහ අභිසඞ් ෙරිත් වා පුච් ඡිස ්සාමා’’ති ආගච් ෙන් ති. තත් ථ ඛකචි පුච් ොය වා 
ඛදොස  විස් සජ් ජනසම් පටිච් ෙඛන වා අසමත් ථත  සල් ලක් ඛෙත් වා අපුච් ඡිත් වාව 
තුණ් හී නිසීදන් ති. ඛකචි පුච් ෙන් ති. ඛකසඤ් චි භගවා පුච් ොය උස් සාහ  
ජඛනත් වා විස් සජ් ඛජති. එව  සබ් ඛබසම් පි ඛතස  විමතිඛයො තීර  පත් වා 
මහාසමුද් දස ්ස ඌමිඛයො විය භගවන් ත  පත් වා භිජ් ජන් ති. 

එහි ස්වාගතවාදීති ඛදවමනුස් සපබ් බජිතගහට් ඛඨසු ත  ත  අත් තඛනො 

සන් තික  ආගත  – ‘‘එහි ස් වාගත’’න් ති එව  වදතීති අත් ඛථො. සඛියලොති තත් ථ 

කතම  සාෙලය ? ‘‘යා සා වාචා ඛනලා කණ් ණසුො’’තිආදිනා නඛයන 

වුත් තසාෙඛලයන සමන් නාගඛතො, මුදුවචඛනොති අත් ඛථො. සම්යමොදයකොති 

පටිසන් ථාරකුසඛලො, ආගතාගතාන  චතුන් න  පරිසාන  – ‘‘කච් චි, භික් ෙඛව, 

ෙමනීය , කච් චි යාපනීය’’න් තිආදිනා නඛයන සබ් බ  අද් ධානදරථ  
වූපසඛමන් ඛතො විය පඨමතර  සම් ඛමොදනීය  කථ  කත් තාති අත් ඛථො. 

අබ්භාකුටියකොති යථා එකච් ඛච පරිස  පත් වා ථද් ධමුො සඞ් කුටිතමුො ඛහොන් ති, 

න එදිඛසො, පරිසදස් සඛනන පනස් ස බාලාතපසම් ඵස් ඛසන විය පදුම  මුෙපදුම  

විකසති පුණ් ණචන් දසස් සිරික  ඛහොති. උත්තානමුයඛොති යථා එකච් ඛච 

නිකුජ් ජිතමුො විය සම් පත් තාය පරිසාය න කිඤ් චි කඛථන් ති, අතිදුල් ලභකථා 

ඛහොන් ති, න එවරූඛපො. සමඛණො පන ඛගොතඛමො සුලභකඛථො. න තස් ස 
සන් තික  ආගතාගතාන  – ‘‘කස ්මා මය  ඉධාගතා’’ති විප් පටිසාඛරො උප් පජ් ජති 

ධම් ම  පන සුත් වා අත් තමනාව ඛහොන් තීති දස් ඛසති. පුබ්බභාසීති භාසන් ඛතො ච 

පඨමතර  භාසති, තඤ් ච ඛෙො කාලයුත් ත  පමාණයුත් ත  අත් ථනිස් සිතඛමව 

භාසති, න නිරත් ථකකථ . 

න තස්මිං ගායම වාති යත් ථ කිර භගවා පටිවසති, තත් ථ මඛහසක් ො 

ඛදවතා ආරක් ෙ  ගණ් හන් ති, ත  නිස ්සාය මනුස් සාන  උපද් දඛවො න ඛහොති, 

ප සුපිසාචකාදඛයොඛයව හි මනුස් ඛස විඛහඛඨන් ති, ඛත තාස  ආනුභාඛවන දූර  
අපක් කමන් ති. අපි ච භගවඛතො ඛමත් තාබඛලනපි න අමනුස් සා මනුස් ඛස 
විඛහඛඨන් ති. 

සඞ්ඝීතිආදීසු අනුසාසිතබ් ඛබො සය  වා උප් පාදිඛතො සඞ් ඛඝො අස් ස අත් ථීති 

සඞ්ඝී. තාදිඛසො චස් ස ගඛණො අත් ථීති ගණී. පුරිමපදස් ඛසව වා ඛවවචනඛමත . 

ආචාරසික් ොපනවඛසන ගණස් ස ආචරිඛයොති ගණාචරියෙො. 

පුථුතිත්ථකරානන් ති බහූන  තිත් ථකරාන . ෙථා වාතථා වාති ඛයන වා ඛතන 

වා අඛචලකාදිමත් තඛකනාපි කාරඛණන. සමුදාගච්ෙතීති සමන් තඛතො 
උපගච් ෙති අභිවඩ් ඪති. 
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අතිථි යනො යත යහොන්තීති ඛත අම් හාක  ආගන් තුකා, නවකා පාහුනකා 

ඛහොන් තීති අත් ඛථො. පරිොපුණාමීති ජානාමි. අපරිමාණවණ්යණොති 
තථාරූඛපඛනව සබ් බඤ් ඤුනාපි අප් පඛමයයවණ් ඛණො – ‘‘පඛගව මාදිඛසනා’’ති 
දස් ඛසති. වුත් තම් පි ඛචත් ත  – 

‘‘බුද් ඛධොපි බුද් ධස ්ස භඛණයය වණ් ණ , 

කප් පම් පි ඛච අඤ් ඤමභාසමාඛනො; 

ඛීඛයථ කප් ඛපො චිරදීඝමන් තඛර, 
වණ් ඛණො න ඛීඛයථ තථාගතස් සා’’ති. 

305. ඉම  පන සත් ථු ගුණකථ  සුත් වා ඛත බ්රාහ් මණා චින් තයි සු – යථා 

ඛසොණදණ් ඛඩො බ්රාහ් මඛණො සමණස් ස ඛගොතමස් ස වණ් ඛණ භණති, 

අඛනොමගුඛණො ඛසො භව  ඛගොතඛමො; එව  තස් ස ගුඛණ ජානමාඛනන ඛෙො පන 

ආචරිඛයන අතිචිර  අධිවාසිත , හන් ද න  අනුවත් තාමාති අනුවත් ති සු. තස් මා 

එව  වුත් ඛත ‘‘ඛත බ්රාහ් මණා’’තිආදි වුත් ත . තත් ථ අලයමවාති යුත් තඛමව. අපි 

පුයටොයසනාති පුඛටොස  වුච් චති පාඛථයය , ත  ගඛහත් වාපි උපසඞ් කමිතු  

යුත් තඛමවාති අත් ඛථො. පුට ඛසනාතිපි පාඛඨො, තස් සත් ඛථො, පුඛටො අ ඛස 

අස් සාති පුට ඛසො, ඛතන පුට ඛසන. අ ඛසන හි පාඛථයයපුට  වහන් ඛතනාපීති 
වුත් ත  ඛහොති. 

ඛසොණදණ් ඩපරිවිතක් කවණ් ණනා 

306-308. තියරොවනසණ්ඩගතස්සාති අන් ඛතොවනසණ් ඛඩ ගතස් ස, 

විහාරබ් භන් තර  පවිට් ඨස ්සාති අත් ඛථො. අේජලිං පණායමත්වාති එඛත 

උභඛතොපක් ඛිකා, ඛත එව  චින් තයි සු – ‘‘සඛච ඛනො මිච් ොදිට් ඨිකා 

ඛචොඛදස් සන් ති – ‘කස් මා තුම් ඛහ සමණ  ඛගොතම  වන් දිත් ථා’ති? ඛතස  – ‘කි  
අඤ ්ජලිමත් තකරඛණනාපි වන් දන  නාම ඛහොතී’ති වක් ොම. සඛච ඛනො 
සම් මාදිට් ඨිකා ඛචොඛදස් සන් ති – ‘කස ්මා තුම් ඛහ භගවන් ත  න වන් දිත් ථා’ති. 

‘කි  සීඛසන භූමිය  පහරන් ඛතඛනව වන් දන  නාම ඛහොති, නනු 

අඤ ්ජලිකම් මම් පි වන් දන  එවා’ති වක් ොමා’’ති. නාමයගොත්තන් ති ‘‘ඛභො, 

ඛගොතම, අහ  අසුකස් ස පුත් ඛතො දත් ඛතො නාම, මිත් ඛතො නාම, ඉධාගඛතො’’ති 

වදන් තා නාම  සාඛවන් ති නාම. ‘‘ඛභො, ඛගොතම, අහ  වාඛසට් ඛඨො නාම, 

කච් චාඛනො නාම, ඉධාගඛතො’’ති වදන් තා ඛගොත් ත  සාඛවන් ති නාම. එඛත කිර 
දලිද් දා ජිණ් ණා කුලපුත් තා ‘‘පරිසමජ් ඛඣ නාමඛගොත් තවඛසන පාකටා 

භවිස ්සාමා’’ති එවමක සු. ඛය පන තුණ් හීභූතා නිසීදි සු, ඛත ඛකරාටිකා ඛචව 
අන් ධබාලා ච. තත් ථ ඛකරාටිකා – ‘‘එක  ද් ඛව කථාසල් ලාඛපපි කඛරොන් ඛතො 

විස් සාසිඛකො ඛහොති, අථ විස් සාඛස සති එක  ද් ඛව භික් ො අදාතු  න යුත් ත’’න් ති 
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පටුන 

තඛතො අත් තාන  ඛමොඛචත් වා තුණ් හී නිසීදන් ති. අන් ධබාලා අඤ් ඤාණතාඛයව 
අවක් ඛිත් තමත් තිකාපිණ් ඛඩො විය යත් ථ කත් ථචි තුණ් හීභූතා නිසීදන් ති. 

බ්රාහ් මණපඤ් ඤත් තිවණ් ණනා 

309-310. යචතසා යචයතොපරිවිතක්කන් ති භගවා – ‘‘අය  බ්රාහ් මඛණො 
ආගතකාලඛතො පට් ඨාය අඛධොමුඛෙො ථද් ධගත් ඛතො කි  චින් තයමාඛනො 

නිසින් ඛනො, කි  නු ඛෙො චින් ඛතතී’’ති ආවජ් ජන් ඛතො අත් තඛනො ඛචතසා තස් ස 
චිත් ත  අඤ ්ඤාසි. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛචතසා ඛචඛතොපරිවිතක් කමඤ් ඤායා’’ති. 

විහේෙතීති විඝාත  ආපජ් ජති. අනුවියලොයකත්වා පරිසන් ති භගවඛතො 
සකසමඛය පඤ් හපුච් ෙඛනන උදඛක මියමාඛනො උක් ඛිපිත් වා ථඛල ඨපිඛතො විය 
සමපස ්සද් ධකායචිත් ඛතො හුත් වා පරිස  සඞ් ගණ් හනත් ථ  දිට් ඨිසඤ් ජාඛනඛනව 

‘‘උපධාඛරන් තු ඛම ඛභොන් ඛතො වචන’’න් ති වදන් ඛතො විය අනුවිඛලොඛකත් වා 
පරිස  භගවන් ත  එතදඛවොච. 

311-313. සුජං පග්ගණ්හන්තානන් ති යඤ ්ඤයජනත් ථාය සුජ  
ගණ් හන් ඛතසු බ්රාහ් මඛණසු පඨඛමො වා දුතිඛයො වාති අත් ඛථො. සුජාය දියයමාන  
මහායාග  පටිග් ගණ් හන් තානන් ති ඛපොරාණා. ඉති බ්රාහ් මඛණො සකසමයවඛසන 
සම් මඛදව පඤ් හ  විස් සජ් ඛජසි. භගවා පන විඛසසඛතො උත් තමබ්රාහ් මණස් ස 

දස් සනත් ථ  – ‘‘ඉඛමස  පනා’’තිආදිමාහ. එතදයවොචුන් ති සඛච 

ජාතිවණ් ණමන් තසම් පන් ඛනො බ්රාහ් මඛණො න ඛහොති, අථ ඛකො චරහි ඛලොඛක 

බ්රාහ් මඛණො භවිස ්සති? නාඛසති ඛනො අය  ඛසොණදණ් ඛඩො, හන් දස ්ස වාද  

පටික් ඛිපිස ්සාමාති චින් ඛතත් වා එතදඛවොච . අපවදතීති පටික් ඛිපති. 

අනුපක්ඛන්දතීති අනුපවිසති. ඉද  – ‘‘සඛච ත් ව  පසාදවඛසන සමණ  ඛගොතම  

සරණ  ගන් තුකාඛමො, ගච් ෙ; මා බ්රාහ් මණස් ස සමය  භින් දී’’ති අධිප් පාඛයන 
ආහ සු. 

314. එතදයවොචාති ඉඛමසු බ්රාහ් මඛණසු එව  එකප් පහාඛරඛනව 

විරවන් ඛතසු ‘‘අය  කථා පරිඛයොසාන  න ගමිස් සති, හන් ද ඛන නිස ්සද් ඛද 
කත් වා ඛසොණදණ් ඛඩඛනව සද් ධි  කඛථමී’’ති චින් ඛතත් වා – ‘‘එත  සඛච ඛෙො 
තුම් හාක’’න් තිආදික  වචන  අඛවොච. 

315-316. සහධම්යමනාති සකාරඛණන. සමසයමොති ඨඛපත් වා 

එකඛදසසමත් ත  සමභාඛවන සඛමො, සබ් බාකාඛරන සඛමොති අත් ඛථො. අහමස්ස

මාතාපිතයරො ජානාමීති භගිනියා පුත් තස ්ස මාතාපිතඛරො කි  න ජානිස් සති, 

කුලඛකොටිපරිදීපන  සන් ධාඛයව වදති. මුසාවාදම්පි භයණෙයාති 

අත් ථභඤ ්ජනක  මුසාවාද  කඛථයය. කිං වණ්යණො කරිස්සතීති අබ් භන් තඛර 

ගුඛණ අසති කි  කරිස් සති? කිමස් ස බ්රාහ් මණභාව  රක් ඛිතු  සක් ඛිස ්සතීති 
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අත් ඛථො. අථාපි සියා පුන – ‘‘පකතිසීඛල ඨිතස් ස බ්රාහ් මණභාව  සාඛධන් තී’’ති 

එවම් පි සීලඛමව සාඛධස් සති, තස් මි  හිස් ස අසති බ්රාහ් මණභාඛවො නාඛහොසීති 
සම් ඛමොහමත් ත  වණ් ණාදඛයො. ඉද  පන සුත් වා ඛත බ්රාහ් මණා – ‘‘සභාව  

ආචරිඛයො ආහ, අකාරණාව මය  උජ් ඣායිම් හා’’ති තුණ් හී අඛහසු . 

සීලපඤ් ඤාකථාවණ් ණනා 

317. තඛතො භගවා ‘කථිඛතො බ්රාහ් මඛණන පඤ් ඛහො, කි  පඛනත් ථ 

පතිට් ඨාතු  සක් ඛිස් සති, න සක් ඛිස ්සතී’ති? තස් ස වීම සනත් ථ  – ‘‘ඉඛමස  පන 

බ්රාහ් මණා’’තිආදිමාහ. සීලපරියධොතාති සීලපරිසුද් ධා. ෙත්ථ සීලං තත්ථ

පේොති යස් මි  පුග් ගඛල සීල , තත් ඛථව පඤ ්ඤා, කුඛතො දුස් සීඛල පඤ් ඤා? 

පඤ ්ඤාරහිඛත වා ජඛළ එළමූඛග කුඛතො සීලන් ති? සීලපේොණන් ති සීලඤ් ච 

පඤ ්ඤාණඤ් ච සීලපඤ් ඤාණ . පේොණන් ති පඤ් ඤාඛයව. එවඛමත  
බ්රාහ් මණාති භගවා බ්රාහ් මණස් ස වචන  අනුජානන් ඛතො ආහ. තත් ථ 

සීලපරියධොතා පේොති චතුපාරිසුද් ධිසීඛලන ඛධොතා. කථ  පන සීඛලන 

පඤ ්ඤ  ඛධොවතීති? යස් ස පුථුජ් ජනස ්ස සීල  සට් ඨිඅසීතිවස් සානි අෙණ් ඩ  

ඛහොති, ඛසො මරණකාඛලපි සබ් බකිඛලඛස ඝාඛතත් වා සීඛලන පඤ් ඤ  
ඛධොවිත් වා අරහත් ත  ගණ් හාති. කන් දරසාලපරිඛවඛණ 
මහාසට් ඨිවස් සත් ඛථඛරො විය. ඛථඛර කිර මරණමඤ් ඛච නිපජ් ජිත් වා 

බලවඛවදනාය නිත් ථුනන් ඛත, තිස් සමහාරාජා ‘‘ඛථර  පස් සිස ්සාමී’’ති ගන් ත් වා 

පරිඛවණද් වාඛර ඨිඛතො ත  සද් ද  සුත් වා පුච් ඡි – ‘‘කස ්ස සද් ඛදො අය’’න් ති? 
ඛථරස ්ස නිත් ථුනනසද් ඛදොති. ‘‘පබ් බජ් ජාය සට් ඨිවස ්ඛසන 

ඛවදනාපරිග් ගහමත් තම් පි න කත , න දානි න  වන් දිස ්සාමී’’ති නිවත් තිත් වා 

මහාඛබොධි  වන් දිතු  ගඛතො. තඛතො උපට් ඨාකදහඛරො ඛථර  ආහ – ‘‘කි  ඛනො, 

භන් ඛත, ලජ් ජාඛපථ, සද් ඛධොපි රාජා විප් පටිසාරී හුත් වා න වන් දිස ්සාමී’’ති 

ගඛතොති. කස් මා ආවුඛසොති? තුම් හාක  නිත් ථුනනසද් ද  සුත් වාති. ‘‘ඛතන හි ඛම 
ඔකාස  කඛරොථා’’ති වත් වා ඛවදන  වික් ෙම් භිත් වා අරහත් ත  පත් වා දහරස් ස 

සඤ ්ඤ  අදාසි – ‘‘ගච් ොවුඛසො, ඉදානි රාජාන  අම් ඛහ වන් දාඛපහී’’ති. දහඛරො 

ගන් ත් වා – ‘‘ඉදානි කිර ඛථර , වන් දථා’’ති ආහ. රාජා ස සුමාරපතිඛතන ඛථර  

වන් දන් ඛතො – ‘‘නාහ  අයයස් ස අරහත් ත  වන් දාමි, පුථුජ් ජනභූමිය  පන ඨත් වා 

රක් ඛිතසීලඛමව වන් දාමී’’ති ආහ, එව  සීඛලන පඤ ්ඤ  ඛධොවති නාම. යස් ස 

පන අබ් භන් තඛර සීලස වඛරො නත් ථි, උග් ඝාටිතඤ් ඤුතාය පන 
චතුප් පදිකගාථාපරිඛයොසාඛන පඤ් ඤාය සීල  ඛධොවිත් වා සහ පටිසම් භිදාහි 
අරහත් ත  පාපුණාති. අය  පඤ් ඤාය සීල  ඛධොවති නාම. ඛසයයථාපි 
සන් තතිමහාමත් ඛතො. 
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318. කතමං පන තං බ්රාහ්මණාති කස් මා ආහ? භගවා කිර චින් ඛතසි – 

‘‘බ්රාහ් මණා බ්රාහ් මණසමඛය පඤ් චසීලානි ‘සීල’න් ති පඤ් ඤාඛපන් ති, 
ඛවදත් තයඋග් ගහණපඤ් ඤා පඤ් ඤාති. උපරිවිඛසස  න ජානන් ති. ය නූනාහ  

බ්රාහ් මණස ්ස උත් තරිවිඛසසභූත  මග් ගසීල , ඵලසීල , මග් ගපඤ් ඤ , 
ඵලපඤ් ඤඤ් ච දස් ඛසත් වා අරහත් තනිකූඛටන ඛදසන  නිට් ඨඛපයය’’න් ති. අථ 

න  කඛථතුකමයතාය පුච් ෙන් ඛතො – ‘‘කතම  පන ත , බ්රාහ් මණ, සීල  කතමා 
සා පඤ ්ඤා’’ති ආහ. අථ බ්රාහ් මඛණො – ‘‘මයා සකසමයවඛසන පඤ් ඛහො 

විස් සජ් ජිඛතො. සමඛණො පන ම  ඛගොතඛමො පුන නිවත් තිත් වා පුච් ෙති, 

ඉදානිස ්සාහ  චිත් ත  පරිඛතොඛසත් වා විස් සජ් ජිතු  සක් කුඛණයය  වා න වා? 
සඛච න සක් ඛිස් ස  පඨම  උප් පන් නාපි ඛම ලජ් ජා භිජ් ජිස් සති. 
අසක් ඛකොන් තස් ස පන න සක් ඛකොමීති වචඛන ඛදොඛසො නත් ථී’’ති පුන 
නිවත් තිත් වා භගවඛතොඛයව භාර  කඛරොන් ඛතො ‘‘එත් තකපරමාව 

මය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ එත්තකපරමාති එත් තක  සීලපඤ් ඤාණන් ති 

වචනඛමව පරම  අම් හාක , ඛත මය  එත් තකපරමා, ඉඛතො පර  එතස් ස 
භාසිතස් ස අත් ථ  න ජානාමාති අත් ඛථො. 

අථස් ස භගවා සීලපඤ් ඤාය මූලභූතස් ස තථාගතස් ස උප් පාදඛතො පභුති 

සීලපඤ් ඤාණ  දස් ඛසතු  – ‘‘ඉධ බ්රාහ් මණ, තථාගඛතො’’තිආදිමාහ. 

තස් සත් ඛථො සාමඤ් ඤඵඛල වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් ඛබො, අය  පන විඛසඛසො, 
ඉධ තිවිධම් පි සීල  – ‘‘ඉදම් පිස ්ස ඛහොති සීලස ්මි’’න් ති එව  සීලමිච් ඛචව 
නියයාතිත  පඨමජ් ඣානාදීනි චත් තාරි ඣානානි අත් ථඛතො පඤ් ඤාසම් පදා. එව  
පඤ ්ඤාවඛසන පන අනියයාඛතත් වා විපස් සනාපඤ් ඤාය 
පදට් ඨානභාවමත් ඛතන දස් ඛසත් වා විපස් සනාපඤ ්ඤාඛතො පට් ඨාය පඤ් ඤා 
නියයාතිතාති. 

ඛසොණදණ් ඩඋපාසකත් තපටිඛවදනාකථා 

319-322. ස්වාතනාොති පදස් ස අත් ඛථො අජ් ජතනායාති එත් ථ 

වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් ඛබො. යතන මං සා පරිසා පරිභයවෙයාති ඛතන 

තුම් ඛහ දූරඛතොව දිස් වා ආසනා වුට් ඨිතකාරඛණන ම  සා පරිසා – ‘‘අය  

ඛසොණදණ් ඛඩො පච් ඡිමවඛය ඨිඛතො මහල් ලඛකො, ඛගොතඛමො පන දහඛරො යුවා 

නත් තාපිස් ස නප් පඛහොති, ඛසො නාම අත් තඛනො නත් තුමත් තභාවම් පි 

අප් පත් තස ්ස ආසනා වුට් ඨාතී’’ති පරිභඛවයය. ආසනායමතංභවංයගොතයමො

පච්චුට්ඨානන් ති මම අගාරඛවන අවුට් ඨාන  නාම නත් ථි, ඛභොගනාසනභඛයන 

පන න වුට් ඨහිස ්සාමි, ත  තුම් ඛහ හි ඛචව මයා ච ඤාතු  වට් ටති. තස් මා ආසනා 

ඛම එත  භව  ඛගොතඛමො පච් චට් ඨාන  ධාඛරතූති, ඉමිනා කිර සදිඛසො කුහඛකො 

දුල් ලඛභො, භගවති පනස් ස අගාරව  නාම නත් ථි, තස් මා ඛභොගනාසනභයා 
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කුහනවඛසන එව  වදති. පරපඛදසුපි එඛසව නඛයො. ධම්මිො කථාොතිආදීසු 
තඞ් ෙණානුරූපාය ධම් මියා කථාය දිට් ඨධම් මිකසම් පරායික  අත් ථ  
සන් දස් ඛසත් වා කුසඛල ධම් ඛම සමාදඛපත් වා ගණ් හාඛපත් වා. තත් ථ න  
සමුත් ඛතඛජත් වා සඋස් සාහ  කත් වා තාය ච සඋස් සාහතාය අඤ ්ඛඤහි ච 
විජ් ජමානගුඛණහි සම් පහ ඛසත් වා ධම් මරතනවස් ස  වස් සිත් වා උට් ඨායාසනා 
පක් කාමි. බ්රාහ් මඛණො පන අත් තඛනො කුහකතාය එවම් පි භගවති ධම් මවස් ස  
වස් සිඛත විඛසස  නිබ් බත් ඛතතු  නාසක් ඛි. ඛකවලමස් ස ආයති  නිබ් බානත් ථාය 
වාසනාභාගියාය ච සබ් බා පුරිමපච් ඡිමකථා අඛහොසීති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

ඛසොණදණ් ඩසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. කූටදන් තසුත් තවණ් ණනා 
323. එවං යම සුතං…යප.… මගයධසූති කූටදන් තසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. මගයධසූති මගධා නාම ජානපදිඛනො රාජකුමාරා, ඛතස  

නිවාඛසො එඛකොපි ජනපඛදො රූළ ්හීසද් ඛදන මගධාති වුච් චති, තස් මි  මගඛධසු 
ජනපඛද. ඉඛතො පර  පුරිමසුත් තද් වඛය වුත් තනයඛමව. අම් බලට් ඨිකා 

බ්රහ් මජාඛල වුත් තසදිසාව. කූටදන්යතොති තස් ස බ්රාහ් මණස් ස නාම . 

උපක්ඛයටොති සජ් ජිඛතො. වච්ෙතරසතානීති වච් ෙසතානි. උරබ්භාති 
තරුණඛමණ් ඩකා වුච් චන් ති. එඛත තාව පා ය  ආගතාඛයව. පා ය  පන 
අනාගතානම් පි අඛනඛකස  මිගපක් ඛීන  සත් තසත් තසතානි 

සම් පිණ් ඩිතාඛනවාති ඛවදිතබ් බානි. සබ් බසත් තසතිකයාග  කිඛරස යජිතුකාඛමො 

ඛහොති. ථූණූපනීතානීති බන් ධිත් වා ඨපනත් ථාය යූපසඞ් ොත  ථූණ  උපනීතානි. 

328. තිවිධන් ති එත් ථ විධා වුච් චති ඨපනා, තිට් ඨපනන් ති අත් ඛථො. 

යසොළසපරික්ඛාරන් ති ඛසොළසපරිවාර . 

330-336. පටිවසන්තීති යඤ ්ඤානුභවනත් ථාය පටිවසන් ති. භූතපුබ්බන් ති 
ඉද  භගවා පථවීගත  නිධි  උද් ධරිත් වා පුරඛතො රාසි  කඛරොන් ඛතො විය 

භවපටිච් ෙන් න  පුබ් බචරිත  දස් ඛසන් ඛතො ආහ. මහාවිජියතොති ඛසො කිර 

සාගරපරියන් ත  මහන් ත  පථවීමණ් ඩල  විජිනි, ඉති මහන් ත  විජිතමස් සාති 

මහාවිජිඛතො ත් ඛවව සඞ් ෙය  අගමාසි. අඩ්යඪොතිආදීසු ඛයො ඛකොචි අත් තඛනො 

සන් තඛකන විභඛවන අඩ් ඛඪො ඛහොති, අය  පන න ඛකවල  අඩ් ඛඪොඛයව, 
මහද් ධඛනො මහතා අපරිමාණසඞ් ඛෙයන ධඛනන සමන් නාගඛතො. 

පඤ ්චකාමගුණවඛසන මහන් තා උළාරා ඛභොගා අස් සාති මහායභොයගො. 
පිණ් ඩපිණ් ඩවඛසන ඛචව සුවණ් ණමාසකරජතමාසකාදිවඛසන ච 

ජාතරූපරජතස් ස පහූතතාය පහූතජාතරූපරජයතො, අඛනකඛකොටිසඞ් ඛෙයන 

ජාතරූපරජඛතන සමන් නාගඛතොති අත් ඛථො. විත්තීති තුට් ඨි, විත් තියා 

උපකරණ  විත්තූපකරණං තුට් ඨිකාරණන් ති අත් ඛථො. පහූත  
නානාවිධාලඞ් කාරසුවණ් ණරජතභාජනාදිඛභද  විත් තූපකරණමස් සාති 

පහූතවිත්තූපකරයණො. සත් තරතනසඞ් ොතස් ස නිදහිත් වා ඨපිතධනස් ස 
සබ් බපුබ් බණ් ණාපරණ් ණසඞ් ගහිතස් ස ධඤ ්ඤස ්ස ච පහූතතාය 

පහූතධනධේයෙො. අථවා ඉදමස් ස ඛදවසික  පරිබ් බයදානග් ගහණාදිවඛසන 
පරිවත් තනධනධඤ් ඤවඛසන වුත් ත . 

පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨාගායරොති ඛකොඛසො වුච් චති භණ් ඩාගාර , නිදහිත් වා 

ඨපිඛතන ධඛනන පරිපුණ් ණඛකොඛසො, ධඤ් ඛඤන පරිපුණ් ණඛකොට් ඨාගාඛරො 

චාති අත් ඛථො. අථවා චතුබ් බිඛධො ඛකොඛසො – හත් ථී, අස් සා, රථා, පත් තීති. 
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ඛකොට් ඨාගාර  තිවිධ  – ධනඛකොට් ඨාගාර , වත් ථඛකොට් ඨාගාර , 

ධඤ ්ඤඛකොට් ඨාගාරන් ති, ත  සබ් බම් පි පරිපුණ් ණමස ්සාති 

පරිපුණ් ණඛකොසඛකොට් ඨාගාඛරො. උදපාදීති උප් පජ් ජි. අය  කිර රාජා එකදිවස  

රතනාවඛලොකනචාරික  නාම නික් ෙන් ඛතො. ඛසො භණ් ඩාගාරික  පුච් ඡි – ‘‘තාත, 

ඉද  එව  බහුධන  ඛකන සඞ් ඝරිත’’න් ති? තුම් හාක  පිතුපිතාමහාදීහි යාව 

සත් තමා කුලපරිවට් ටාති. ඉද  පන ධන  සඞ් ඝරිත් වා ඛත කුහි  ගතාති? සබ් ඛබව 

ඛත, ඛදව, මරණවස  පත් තාති. අත් තඛනො ධන  අගඛහත් වාව ගතා, තාතාති? 

ඛදව, කි  වඛදථ, ධන  නාඛමත  පහාය ගමනීයඛමව, ඛනො ආදාය ගමනීයන් ති. 
අථ රාජා නිවත් තිත් වා සිරීගබ් ඛභ නිසින් ඛනො – ‘අධිගතා ඛෙො ඛම’තිආදීනි 
චින් ඛතසි. ඛතන වුත් ත  – ‘‘එව  ඛචතඛසො පරිවිතක් ඛකො උදපාදී’’ති. 

337. බ්රාහ්මණං ආමන්යතත්වාති කස් මා ආමන් ඛතසි? අය  කිඛරව  
චින් ඛතසි – ‘‘දාන  ඛදන් ඛතන නාම එඛකන පණ් ඩිඛතන සද් ධි  මන් ඛතත් වා 

දාතු  වට් ටති, අනාමන් ඛතත් වා කතකම් මඤ ්හි පච් ොනුතාප  කඛරොතී’’ති. 
තස් මා ආමන් ඛතසි. අථ බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි – ‘‘අය  රාජා මහාදාන  

දාතුකාඛමො, ජනපඛද චස් ස බහූ ඛචොරා, ඛත අවූපසඛමත් වා දාන  ඛදන් තස් ස 
ඛීරදධිතණ් ඩුලාදිඛක දානසම් භාඛර ආහරන් තාන  නිප් පුරිසානි ඛගහානි ඛචොරා 

විලුම් පිස් සන් ති ජනපඛදො ඛචොරභඛයඛනව ඛකොලාහඛලො භවිස් සති, තඛතො 

රඤ් ඛඤො දාන  න චිර  පවත් තිස් සති, චිත් තම් පිස් ස එකග් ග  න භවිස් සති, හන් ද, 

න  එතමත් ථ  සඤ් ඤාඛපමී’’ති තඛතො තමත් ථ  සඤ් ඤාඛපන් ඛතො ‘‘ඛභොඛතො, 
ඛෙො රඤ් ඛඤො’’තිආදිමාහ. 

338. තත් ථ සකණ්ටයකොති ඛචොරකණ් ටඛකහි සකණ් ටඛකො. පන්ථදුහනාති 

පන් ථදුහා, පන් ථඝාතකාති අත් ඛථො. අකිච්චකාරී අස්සාති අකත් තබ් බකාරී 

අධම් මකාරී භඛවයය. දස්සුඛීලන් ති ඛචොරඛීල . වයධන වාති මාරඛණන වා 

ඛකොට් ටඛනන වා. බන්ධයනනාති අද් දුබන් ධනාදිනා. ජානිොති හානියා; ‘‘සත  

ගණ් හථ, සහස් ස  ගණ් හථා’’ති එව  පවත් තිතදණ් ඛඩනාති අත් ඛථො. ගරහාොති 

පඤ ්චසිෙමුණ් ඩකරණ , ඛගොමයසිඤ් චන , ගීවාය කුදණ් ඩකබන් ධනන් ති 

එවමාදීනි කත් වා ගරහපාපඛනන. පබ්බාජනාොති රට් ඨඛතො නීහරඛණන. 

සමූහනිස්සාමීති සම් මා ඛහතුනා නඛයන කාරඛණන ඌහනිස් සාමි. 

හතාවයසසකාති මතාවඛසසකා. උස්සහන්තීති උස් සාහ  කඛරොන් ති. 

අනුප්පයදතූති දින් ඛන අප් පඛහොන් ඛත පුන අඤ ්ඤම් පි බීජඤ් ච භත් තඤ් ච 

කසිඋපකරණභණ් ඩඤ් ච සබ් බ  ඛදතූති අත් ඛථො. පාභතංඅනුප්පයදතූති සක් ඛි  
අකත් වා පණ් ඛණ අනාඛරොඛපත් වා මූලච් ඛෙජ් ජවඛසන භණ් ඩමූල  ඛදතූති 

අත් ඛථො. භණ් ඩමූලස් ස හි පාභතන් ති නාම . යථාහ – 
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‘‘අප් පඛකනපි ඛමධාවී, පාභඛතන විචක් ෙඛණො; 

සමුට් ඨාඛපති අත් තාන , අණු  අග් ගි ව සන් ධම’’න් ති. (ජා. 1.1.4); 

භත්තයවතනන් ති ඛදවසික  භත් තඤ් ඛචව මාසිකාදිපරිබ් බයඤ් ච තස් ස 
තස් ස කුසලකම් මසූරභාවානුරූඛපන ඨානන් තරගාමනිගමාදිදාඛනන සද් ධි  

ඛදතූති අත් ඛථො. සකම්මපසුතාති කසිවාණිජ් ජාදීසු සඛකසු කම් ඛමසු උයයත් තා 

බයාවටා. රාසියකොති ධනධඤ් ඤාන  රාසිඛකො. යඛමට්ඨිතාති ඛෙඛමන ඨිතා 

අභයා. අකණ්ටකාති ඛචොරකණ් ටකරහිතා. මුදා යමොදමානාති ඛමොදා 

ඛමොදමානා. අයඛමව වා පාඛඨො, අඤ ්ඤමඤ් ඤ  පමුදිතචිත් තාති අධිප් පාඛයො. 

අපාරුතඝරාති ඛචොරාන  අභාඛවන ද් වාරානි අස වරිත් වා විවටද් වාරාති 

අත් ඛථො. එතදයවොචාති ජනපදස් ස සබ් බාකාඛරන ඉද් ධඵීතභාව  ඤත් වා එත  
අඛවොච. 

චතුපරික් ොරවණ් ණනා 

339. යතන හි භවං රාජාති බ්රාහ් මඛණො කිර චින් ඛතසි – ‘‘අය  රාජා 
මහාදාන  දාතු  අතිවිය උස් සාහජාඛතො. සඛච පන අත් තඛනො අනුයන් තා 

ෙත් තියාදඛයො අනාමන් ඛතත් වා දස් සති. නාස් ස ඛත අත් තමනා භවිස් සන් ති; 

යථා දාන  ඛත අත් තමනා ඛහොන් ති, තථා කරිස් සාමී’’ති. තස් මා ‘‘ඛතන හි 

භව’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ යනගමාති නිගමවාසිඛනො. ජානපදාති ජනපදවාසිඛනො. 

ආමන්තෙතන් ති ආමන් ඛතතු ජානාඛපතු. ෙං මම අස්සාති ය  තුම් හාක  

අනුජානන  මම භඛවයය. අමච්චාති පියසහායකා. පාරිසජ්ජාති ඛසසා 

ආණත් තිකාරකා. ෙජතංභවංරාජාති යජතු භව , ඛත කිර – අය  රාජා ‘‘අහ  

ඉස් සඛරො’’ති පසය් හ දාන  අදත් වා අම් ඛහ ආමන් ඛතසි, අඛහොඛනන සුට් ඨු 
කත’’න් ති අත් තමනා එවමාහ සු. අනාමන් තිඛත පනස ්ස යඤ් ඤට් ඨාන  

දස් සනායපි න ගච් ඛෙයය . ෙේෙකායලොමහාරාජාති ඛදයයධම් මස් මිඤ ්හි අසති 

මහල් ලකකාඛල ච එවරූප  දාන  දාතු  න සක් කා, ත් ව  පන මහාධඛනො ඛචව 

තරුඛණො ච, එඛතන ඛත යඤ ්ඤකාඛලොති දස් ඛසන් තා වදන් ති. අනුමතිපක්ඛාති 

අනුමතියා පක් ො, අනුමතිදායකාති අත් ඛථො. පරික්ඛාරා භවන්තීති පරිවාරා 

භවන් ති. ‘‘රඛථො සීලපරික් ොඛරො, ඣානක් ඛෙො චක් කවීරිඛයො’’ති (ස . නි. 5.4) 
එත් ථ පන අලඞ් කාඛරො පරික් ොඛරොති වුත් ඛතො. 

අට් ඨපරික් ොරවණ් ණනා 

340. අට්ඨහඞ්යගහීති උභඛතො සුජාතාදීහි අට් ඨහි අඞ් ඛගහි. ෙසසාති 

ආණාඨපනසමත් ථතාය. සද්යධොති දානස ්ස ඵල  අත් ථීති සද් දහති. දාෙයකොති 

දානසූඛරො. න සද් ධාමත් තඛකඛනව තිට් ඨති, පරිච් චජිතුම් පි සක් ඛකොතීති 

අත් ඛථො. දානපතීති ය  දාන  ඛදති, තස් ස පති හුත් වා ඛදති, න දාඛසො, න 
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සහාඛයො. ඛයො හි අත් තනා මධුර  භුඤ් ජති, පඛරස  අමධුර  ඛදති, ඛසො 

දානසඞ් ොතස ්ස ඛදයයධම් මස ්ස දාඛසො හුත් වා ඛදති. ඛයො ය  අත් තනා භුඤ ්ජති, 

තඛදව ඛදති, ඛසො සහාඛයො හුත් වා ඛදති. ඛයො පන අත් තනා ඛයන ඛකනචි 

යාඛපති, පඛරස  මධුර  ඛදති, ඛසො පති ඛජට් ඨඛකො සාමී හුත් වා ඛදති, අය  

තාදිඛසොති අත් ඛථො. සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණබ්බකොචකානන් ති එත් ථ 

සමිතපාපා සමණා, බාහිතපාපා බ්රාහ් මණා. කපණාති දුග් ගතා දලිද් දමනුස ්සා. 

අද්ධිකාති පථාවිඛනො. වණබ්බකාති ඛය – ‘‘ඉට් ඨ  දින් න , කන් ත , මනාප , 

කාඛලන අනවජ් ජ  දින් න , දද  චිත් ත  පසාඛදයය, ගච් ෙතු භව  
බ්රහ් මඛලොක’’න් තිආදිනා නඛයන දානස් ස වණ් ණ  ඛථොමයමානා විචරන් ති. 

ොචකාති ඛය – ‘‘පසතමත් ත  ඛදථ, සරාවමත් ත  ඛදථා’’තිආදීනි වත් වා 

යාචමානා විචරන් ති. ඔපානභූයතොති උදපානභූඛතො. සබ් ඛබස  

සාධාරණපරිඛභොඛගො, චතුමහාපඛථ ෙතඛපොක් ෙරණී විය හුත් වාති අත් ඛථො. 

සුතජාතස්සාති එත් ථ සුතඛමව සුතජාත . අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන අත්යථ

චින්යතතුන් ති එත් ථ – ‘‘අතීඛත පුඤ් ඤස ්ස කතත් තාඛයව ඛම අය  

සම් පත් තී’’ති, එව  චින් ඛතන් ඛතො අතීතමත් ථ  චින් ඛතතු  පටිබඛලො නාම 
ඛහොති. ‘‘ඉදානි පුඤ ්ඤ  කත් වාව අනාගඛත සක් කා සම් පත් ති  පාපුණිතු’’න් ති 
චින් ඛතන් ඛතො අනාගතමත් ථ  චින් ඛතතු  පටිබඛලො නාම ඛහොති. ‘‘ඉද  

පුඤ ්ඤකම් ම  නාම සප් පුරිසාන  ආචිණ් ණ , මය් හඤ ්ච ඛභොගාපි ස විජ් ජන් ති, 

දායකචිත් තම් පි අත් ථි; හන් දාහ  පුඤ් ඤානි කඛරොමී’’ති චින් ඛතන් ඛතො 

පච් චප් පන් නමත් ථ  චින් ඛතතු  පටිබඛලො නාම ඛහොතීති ඛවදිතබ් ඛබො. ඉති

ඉමානීති එව  යථා වුත් තානි එතානි. එඛතහි කිර අට් ඨහඞ් ඛගහි සමන් නාගතස් ස 
දාන  සබ් බදිසාහි මහාජඛනො උපසඞ් කමති. ‘‘අය  දුජ් ජාඛතො කිත් තක  කාල  

දස් සති, ඉදානි විප් පටිසාරී හුත් වා උපච් ඡින් දිස ්සතී’’ති එවමාදීනි චින් ඛතත් වා න 
ඛකොචි උපසඞ් කමිතබ් බ  මඤ් ඤති. තස් මා එතානි අට් ඨඞ් ගානි පරික් ොරා 
භවන් තීති වුත් තානි. 

චතුපරික් ොරාදිවණ් ණනා 

341. සුජං පග්ගණ්හන්තානන් ති මහායාගපටිග් ගණ් හනට් ඨාඛන 

දානකටච් ඡු  පග් ගණ් හන් තාන . ඉයමහිචතූහීති එඛතහි සුජාතාදීහි. එඛතසු හි 
අසති – ‘‘එව  දුජ් ජාතස් ස ස විධාඛනන පවත් තදාන  කිත් තක  කාල  
පවත් තිස් සතී’’තිආදීනි වත් වා උපසඞ් කමිතාඛරො න ඛහොන් ති. 
ගරහිතබ් බාභාවඛතො පන උපසඞ් කමන් තිඛයව. තස් මා ඉමානිපි පරික් ොරා 
භවන් තීති වුත් තානි. 

342. තිස්යසොවිධායදයසසීති තීණි ඨපනානි ඛදඛසසි. ඛසො කිර චින් ඛතසි – 
‘‘දාන  දදමානා නාම තිණ් ණ  ඨානාන  අඤ් ඤතරස ්මි  චලන් ති හන් දාහ  ඉම  
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රාජාන  ඛතසු ඨාඛනසු පඨමතරඤ් ඛඤව නිච් චල  කඛරොමී’’ති. ඛතනස් ස 

තිස් ඛසො විධා ඛදඛසසීති. යසො යභොයතො රේයෙොති ඉද  කරණත් ඛථ 

සාමිවචන . ඛභොතා රඤ් ඤාති වා පාඛඨො. විප්පටිසායරො න කරණීයෙොති 

‘‘ඛභොගාන  විගමඛහතුඛකො පච් ොනුතාඛපො න කත් තබ් ඛබො, පුබ් බඛචතනා පන 

අචලා පතිට් ඨඛපතබ් බා, එවඤ් හි දාන  මහප් ඵල  ඛහොතී’’ති දස් ඛසති. 
ඉතඛරසුපි ද් වීසු ඨාඛනසු එඛසව නඛයො. මුඤ් චඛචතනාපි හි 
පච් ොසමනුස ්සරණඛචතනා ච නිච් චලාව කාතබ් බා. තථා අකඛරොන් තස් ස දාන  

න මහප් ඵල  ඛහොති, නාපි උළාඛරසු ඛභොඛගසු චිත් ත  නමති, මහාඛරොරුව  
උපපන් නස ්ස ඛසට් ඨිගහපතිඛනො විය. 

343. දසහාකායරහීති දසහි කාරඛණහි. තස් ස කිර එව  අඛහොසි – සචාය  

රාජා දුස් සීඛල දිස් වා – ‘‘නස ්සති වත ඛම දාන , යස් ස ඛම එවරූපා දුස් සීලා 

භුඤ ්ජන් තී’’ති සීලවන් ඛතසුපි විප් පටිසාර  උප් පාඛදස් සති, දාන  න මහප් ඵල  

භවිස ්සති. විප් පටිසාඛරො ච නාම දායකාන  පටිග් ගාහකඛතොව උප් පජ් ජති, 
හන් දස් ස පඨමඛමව ත  විප් පටිසාර  විඛනොඛදමීති. තස ්මා දසහාකාඛරහි 

උපච් ඡිජ් ජිතු  යුත් ත  පටිග් ගාහඛකසුපි විප් පටිසාර  විඛනොඛදසීති. යතසේයෙව

යතනාති ඛතසඤ් ඛඤව ඛතන පාඛපන අනිට් ඛඨො විපාඛකො භවිස් සති, න 

අඤ ්ඛඤසන් ති දස් ඛසති. ෙජතං භවන් ති ඛදතු භව . සජ්ජතන් ති විස් සජ් ජතු. 

අන්තරන් ති අබ් භන් තර . 

344. යසොළසහිආකායරහිචිත්තං සන්දස්යසසීති ඉධ බ්රාහ් මඛණො රඤ් ඛඤො 

මහාදානානුඛමොදන  නාම ආරද් ඛධො. තත් ථ සන්දස්යසසීති – ‘ඉද  දාන  දාතා 

එවරූප  සම් පත් ති  ලභතී’ති දස් ඛසත් වා දස් ඛසත් වා කඛථසි. සමාදයපසීති 

තදත් ථ  සමාදඛපත් වා කඛථසි. සමුත්යතයජසීති විප් පටිසාරවිඛනොදඛනනස් ස 

චිත් ත  ඛවොදාඛපසි. සම්පහංයසසීති ‘සුන් දර  ඛත කත , මහාරාජ, දාන  

දදමාඛනනා’ති ථුති  කත් වා කඛථසි. වත්තා ධම්මයතො නත්ථීති ධම් ඛමන 
සඛමන කාරඛණන වත් තා නත් ථි. 

345. න රුක්ඛා ඡිජ්ජිංසු යූපත්ථාෙන දබ්භා ලූයිංසු බරිහිසත්ථාොති ඛය 
යූපනාමඛක මහාථම් ඛභ උස් සාඛපත් වා – ‘‘අසුකරාජා අසුකාමච් ඛචො 
අසුකබ්රාහ් මඛණො එවරූප  නාම මහායාග  යජතී’’ති නාම  ලිඛිත් වා ඨඛපන් ති. 
යානි ච දබ් භතිණානි ලායිත් වා වනමාලාසඞ් ඛෙඛපන යඤ් ඤසාල  

පරික් ඛිපන් ති, භූමිය  වා පත් ථරන් ති, ඛතපි න රුක් ො ඡිජ් ජි සු, න දබ් භා ලූයි සු. 

කි  පන ගාඛවො වා අජාදඛයො වා හඤ් ඤිස ්සන් තීති දස් ඛසති. දාසාති 

අන් ඛතොඛගහදාසාදඛයො. යපස්සාති ඛය පුබ් බඛමව ධන  ගඛහත් වා කම් ම  

කඛරොන් ති. කම්මකරාති ඛය භත් තඛවතන  ගඛහත් වා කඛරොන් ති. 
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දණ් ඩතජ් ජිතා නාම දණ් ඩයට් ඨිමුග් ගරාදීනි ගඛහත් වා – ‘‘කම් ම  කඛරොථ 

කඛරොථා’’ති එව  තජ් ජිතා. භයතජ් ජිතා නාම – සඛච කම් ම  කඛරොසි, කුසල . 

ඛනො ඛච කඛරොසි, ඡින් දිස ්සාම වා බන් ධිස් සාම වා මාඛරස් සාම වාති එව  

භඛයන තජ් ජිතා. එඛත පන න දණ් ඩතජ් ජිතා, න භයතජ් ජිතා, න අස් සුමුො 
ඛරොදමානා පරිකම් මානි අක සු. අථ ඛෙො පියසමුදාචාඛරඛනව සමුදාචරියමානා 

අක සු. න හි තත් ථ දාස  වා දාසාති, ඛපස ්ස  වා ඛපස් සාති, කම් මකර  වා 
කම් මකරාති ආලපන් ති. යථානාමවඛසඛනව පන පියසමුදාචාඛරන ආලපිත් වා 
ඉත් ථිපුරිසබලවන් තදුබ් බලාන  අනුරූපඛමව කම් ම  දස් ඛසත් වා – 
‘‘ඉදඤ ්චිදඤ් ච කඛරොථා’’ති වදන් ති. ඛතපි අත් තඛනො රුචිවඛසඛනව 

කඛරොන් ති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛය ඉච් ඡි සු, ඛත අක සු; ඛය න ඉච් ඡි සු, න ඛත 

අක සු. ය  ඉච් ඡි සු, ත  අක සු; ය  න ඉච් ඡි සු, න ත  අක සූ’’ති. 

සප්පියතලනවනීතදධිමධුඵාණයතන යචව යසො ෙේයෙො නිට්ඨානමගමාසීති 
රාජා කිර බහිනගරස් ස චතූසු ද් වාඛරසු අන් ඛතොනගරස් ස ච මජ් ඛඣති පඤ් චසු 
ඨාඛනසු මහාදානසාලාඛයො කාරාඛපත් වා එඛකකිස් සාය සාලාය සතසහස් ස  
සතසහස් ස  කත් වා දිවඛස දිවඛස පඤ් චසතසහස් සානි විස් සජ් ඛජත් වා 
සූරියුග් ගමනඛතො පට් ඨාය තස් ස තස් ස කාලස ්ස අනුරූඛපහි සහත් ඛථන 
සුවණ් ණකටච් ඡු  ගඛහත් වා පණීඛතහි සප් පිඛතලාදිසම් මිස් ඛසඛහව 
යාගුෙජ් ජකභත් තබයඤ් ජනපානකාදීහි මහාජන  සන් තප් ඛපසි. භාජනානි 
පූඛරත් වා ගණ් හිතුකාමාන  තඛථව දාඛපසි. සායණ් හසමඛය පන 

වත් ථගන් ධමාලාදීහි සම් පූඛජසි. සප් පිආදීන  පන මහාචාටිඛයො පූරාඛපත් වා – 

‘‘ඛයො ය  පරිභුඤ ්ජිතුකාඛමො, ඛසො ත  පරිභුඤ් ජතූ’’ති අඛනකසඛතසු ඨාඛනසු 
ඨපාඛපසි. ත  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘සප් පිඛතලනවනීතදධිමධුඵාණිඛතන ඛචව 
ඛසො යඤ ්ඛඤො නිට් ඨානමගමාසී’’ති. 

346. පහූතංසාපයතෙයංආදාොති බහු  ධන  ගඛහත් වා. ඛත කිර චින් ඛතසු  
– ‘‘අය  රාජා සප් පිඛතලාදීනි ජනපදඛතො අනාහරාඛපත් වා අත් තඛනො 
සන් තකඛමව නීහරිත් වා මහාදාන  ඛදති. අම් ඛහහි පන ‘රාජා න කිඤ් චි 

ආහරාඛපතී’ති න යුත් ත  තුණ් හී භවිතු . න හි රඤ් ඛඤො ඝඛර ධන  

අක් ෙයධම් මඛමව, අම් ඛහසු ච අඛදන් ඛතසු ඛකො අඤ් ඛඤො රඤ් ඛඤො දස් සති, 

හන් දස් ස ධන  උපස හරාමා’’ති ඛත ගාමභාඛගන ච නිගමභාඛගන ච 
නගරභාඛගන ච සාපඛතයය  ස හරිත් වා සකටානි පූඛරත් වා රඤ් ඛඤො 
උපහරි සු. ත  සන් ධාය – ‘‘පහූත  සාපඛතයය’’න් තිආදිමාහ. 

347. පුරත්ථියමන ෙේෙවාටස්සාති පුරත් ථිමඛතො නගරද් වාඛර 

දානසාලාය පුරත් ථිමභාඛග. යථා පුරත් ථිමදිසඛතො ආගච් ෙන් තා ෙත් තියාන  
දානසාලාය යාගු  පිවිත් වා රඤ් ඛඤො දානසාලාය භුඤ් ජිත් වා නගර  පවිසන් ති. 

එවරූඛප ඨාඛන පට් ඨඛපසු . දක්ඛියණන ෙේෙවාටස්සාති දක් ඛිණඛතො 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  කූටදන්තසුත්තවණ්ණනා 
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නගරද් වාඛර දානසාලාය වුත් තනඛයඛනව දක් ඛිණභාඛග පට් ඨඛපසු . 
පච් ඡිමුත් තඛරසුපි එඛසව නඛයො. 

348. අයහො ෙේයෙො, අයහො ෙේෙසම්පදාති බ්රාහ් මණා සප් පිආදීහි 

නිට් ඨානගමන  සුත් වා – ‘‘ය  ඛලොඛක මධුර , තඛදව සමඛණො ඛගොතඛමො 

කඛථති, හන් දස් ස යඤ් ඤ  පස සාමා’’ති තුට් ඨචිත් තා පස සමානා එවමාහ සු. 

තුණ්හීභූයතොව නිසින්යනො යහොතීති උපරි වත් තබ් බමත් ථ  චින් තයමාඛනො 

නිස ්සද් ඛදොව නිසින් ඛනො ඛහොති. අභිජානාති පන භවං යගොතයමොති ඉද  

බ්රාහ් මඛණො පරිහාඛරන පුච් ෙන් ඛතො ආහ. ඉතරථා හි – ‘‘කි  පන ත් ව , ඛභො 

ඛගොතම, තදා රාජා අඛහොසි, උදාහු පුඛරොහිඛතො බ්රාහ් මඛණො’’ති එව  උජුකඛමව 
පුච් ෙයමාඛනො අගාරඛවො විය ඛහොති. 

නිච් චදානඅනුකුලයඤ් ඤවණ් ණනා 

349. අත්ථිපන, යභොයගොතමාති – ඉද  බ්රාහ් මඛණො ‘‘සකලජම් බුදීපවාසීන  
උට් ඨාය සමුට් ඨාය දාන  නාම දාතු  ගරුක  සකලජනපඛදො ච අත් තඛනො 

කම් මානි අකඛරොන් ඛතො නස ්සිස් සති, අත් ථි නු ඛෙො අම් හාකම් පි ඉමම් හා 
යඤ ්ඤා අඤ් ඛඤො යඤ් ඛඤො අප් පසමාරම් භතඛරො ඛචව මහප් ඵලතඛරො චා’’ති 

එතමත් ථ  පුච් ෙන් ඛතො ආහ. නිච්චදානානීති ධුවදානානි නිච් චභත් තානි. 

අනුකුලෙේොනීති – ‘‘අම් හාක  පිතුපිතාමහාදීහි පවත් තිතානී’’ති කත් වා 

පච් ො දුග් ගතපුරිඛසහිපි ව සපරම් පරාය පවත් ඛතතබ් බානි යාගානි, එවරූපානි 
කිර සීලවන් ඛත උද් දිස ්ස නිබද් ධදානානි තස් මි  කුඛල දලිද් දාපි න 

උපච් ඡින් දන් ති. 

තත්රිදං වත්ථු – අනාථපිණ් ඩිකස ්ස කිර ඝඛර පඤ් ච නිච් චභත් තසතානි 

දීයි සු. දන් තමයසලාකානි පඤ් චසතානි අඛහසු . අථ ත  කුල  අනුක් කඛමන 

දාලිද් දිඛයන අභිභූත , එකා තස් මි  කුඛල දාරිකා එකසලාකඛතො උද් ධ  දාතු  
නාසක් ඛි. සාපි පච් ො ඛසතවාහනරජ් ජ  ගන් ත් වා ෙල  ඛසොඛධත් වා 
ලද් ධධඤ් ඛඤන ත  සලාක  අදාසි. එඛකො ඛථඛරො රඤ් ඛඤො ආඛරොඛචසි. රාජා 
ත  ආඛනත් වා අග් ගමඛහසිට් ඨාඛන ඨඛපසි. සා තඛතො පට් ඨාය පුන පඤ් චපි 
සලාකභත් තසතානි පවත් ඛතසි. 

දණ්ඩප්පහාරාති – ‘‘පටිපාටියා තිට් ඨථ තිට් ඨථා’’ති උජු  ගන් ත් වා ගණ් හථ 
ගණ් හථාති ච ආදීනි වත් වා දීයමානා දණ් ඩප් පහාරාපි ගලග් ගාහාපි දිස් සන් ති. 

අෙං යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතු…යප.… මහානිසංසතරේචාති. එත් ථ යස් මා 
මහායඤ් ඛඤ විය ඉමස් මි  සලාකභත් ඛත න බහූහි ඛවයයාවච් චකඛරහි වා 

උපකරඛණහි වා අත් ඛථො අත් ථි, තස් මා එත  අප් පට් ඨතර . යස් මා ඛචත් ථ න 

බහූන  කම් මච් ඛෙදවඛසන පීළාසඞ් ොඛතො සමාරම් ඛභො අත් ථි, තස් මා 
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අප් පසමාරම් භතර . යස් මා ඛචත  සඞ් ඝස් ස යිට් ඨ  පරිච් චත් ත , තස් මා 

යඤ ්ඤන් ති වුත් ත , යස් මා පන ෙළඞ් ගසමන් නාගතාය දක් ඛිණාය මහාසමුද් ඛද 

උදකස ්ඛසව න සුකර  පුඤ් ඤාභිසන් දස ්ස පමාණ  කාතු , ඉදඤ් ච තථාවිධ . 
තස් මා ත  මහප් ඵලතරඤ් ච මහානිස සතරඤ් චාති ඛවදිතබ් බ . ඉද  සුත් වා 
බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි – ඉදම් පි නිච් චභත් ත  උට් ඨාය සමුට් ඨාය දදඛතො දිවඛස 

දිවඛස එකස ්ස කම් ම  නස් සති. නවනඛවො උස් සාඛහො ච ජඛනතබ් ඛබො ඛහොති, 
අත් ථි නු ඛෙො ඉඛතොපි අඤ් ඛඤො යඤ් ඛඤො අප් පට් ඨතඛරො ච 

අප් පසමාරම් භතඛරො චාති. තස් මා ‘‘අත් ථි පන, ඛභො ඛගොතමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

යස් මා සලාකභත් ඛත කිච් චපරිඛයොසාන  නත් ථි, එඛකන උට් ඨාය සමුට් ඨාය 
අඤ ්ඤ  කම් ම  අකත් වා ස විධාතබ් බඛමව. විහාරදාඛන පන කිච් චපරිඛයොසාන  

අත් ථි. පණ් ණසාල  වා හි කාඛරතු  ඛකොටිධන  විස් සජ් ඛජත් වා මහාවිහාර  වා, 
එකවාර  ධනපරිච් චාග  කත් වා කාරිත  සත් තට් ඨවස් සානිපි වස් සසතම් පි 
වස් සසහස ්සම් පි ගච් ෙතිඛයව. ඛකවල  ජිණ් ණපතිතට් ඨාඛන 
පටිසඞ් ෙරණමත් තඛමව කාතබ් බ  ඛහොති. තස් මා ඉද  විහාරදාන  
සලාකභත් තඛතො අප් පට් ඨතර  අප් පසමාරම් භතරඤ් ච ඛහොති. යස් මා පඛනත් ථ 
සුත් තන් තපරියාඛයන යාවඛදව සීතස් ස පටිඝාතායාති ආදඛයො නවානිස සා 

වුත් තා, ෙන් ධකපරියාඛයන. 

‘‘සීත  උණ් හ  පටිහන් ති, තඛතො වාළමිගානි ච; 

සිරි සඛප ච මකඛස ච, සිසිඛර චාපි වුට් ඨිඛයො. 

තඛතො වාතාතඛපො ඛඝොඛරො, සඤ ්ජාඛතො පටිහඤ් ඤති; 

ඛලණත් ථඤ් ච සුෙත් ථඤ ්ච, ඣායිතුේච විපස්සිතුං. 

විහාරදාන  සඞ් ඝස් ස, අග් ග  බුද් ඛධන වණ් ණිත ; 

තස් මා හි පණ් ඩිඛතො ඛපොඛසො, සම් පස් ස  අත් ථමත් තඛනො; 

විහාඛර කාරඛය රම් ඛම, වාසඛයත් ථ බහුස් සුඛත. 

තස් මා අන් නඤ් ච පානඤ් ච, වත් ථඛසනාසනානි ච; 

දඛදය උජුභූඛතසු, විප් පසන් ඛනන ඛචතසා. 

ඛත තස ්ස ධම් ම  ඛදඛසන් ති, සබ් බදුක් ොපනූදන ; 

ය  ඛසො ධම් ම  ඉධඤ් ඤාය, පරිනිබ් බාති අනාසඛවො’’ති. (චූළව. 295); 

සත් තරසානිස සා වුත් තා. තස් මා එත  සලාකභත් තඛතො මහප් ඵලතරඤ් ච 

මහානිස සතරඤ් චාති ඛවදිතබ් බ . සඞ් ඝස් ස පන පරිච් චත් තත් තාව යඤ් ඛඤොති 
වුච් චති. ඉදම් පි සුත් වා බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි – ‘‘ධනපරිච් චාග  කත් වා 
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විහාරදාන  නාම දුක් කර , අත් තඛනො සන් තකා හි කාකණිකාපි පරස් ස 

දුප් පරිච් චජා, හන් දාහ  ඉඛතොපි අප් පට් ඨතරඤ් ච අප් පසමාරම් භතරඤ් ච යඤ් ඤ  
පුච් ොමී’’ති. තඛතො ත  පුච් ෙන් ඛතො – ‘‘අත් ථි පන ඛභො’’තිආදිමාහ. 

350-351. තත් ථ යස් මා සකි  පරිච් චත් ඛතපි විහාඛර පුනප් පුන  

ොදනෙණ් ඩඵුල් ලප් පටිසඞ් ෙරණාදිවඛසන කිච් ච  අත් ථිඛයව, සරණ  පන 
එකභික් ඛුස ්ස වා සන් තිඛක සඞ් ඝස් ස වා ගණස් ස වා සකි  ගහිත  ගහිතඛමව 

ඛහොති, නත් ථි තස් ස පුනප් පුන  කත් තබ් බතා, තස් මා ත  විහාරදානඛතො 
අප් පට් ඨතරඤ් ච අප් පසමාරම් භතරඤ් ච ඛහොති. යස් මා ච සරණගමන  නාම 

තිණ් ණ  රතනාන  ජීවිතපරිච් චාගමය  පුඤ් ඤකම් ම  සග් ගසම් පත් ති  ඛදති, 

තස් මා මහප් ඵලතරඤ් ච මහානිස සතරඤ් චාති ඛවදිතබ් බ . තිණ් ණ  පන 
රතනාන  ජීවිතපරිච් චාගවඛසන යඤ් ඛඤොති වුච් චති. 

352. ඉද  සුත් වා බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි – ‘‘අත් තඛනො ජීවිත  නාම පරස් ස 

පරිච් චජිතු  දුක් කර , අත් ථි නු ඛෙො ඉඛතොපි අප් පට් ඨතඛරො යඤ් ඛඤො’’ති තඛතො 

ත  පුච් ෙන් ඛතො පුන ‘‘අත් ථි පන, ඛභො ඛගොතමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

පාණාතිපාතා ඛවරමණීතිආදීසු යවරමණී නාම විරති. සා තිවිධා ඛහොති – 

සම් පත් තවිරති, සමාදානවිරති ඛසතුඝාතවිරතීති. තත් ථ ඛයො සික් ොපදානි 
අගඛහත් වාපි ඛකවල  අත් තඛනො ජාතිඛගොත් තකුලාපඛදසාදීනි අනුස් සරිත් වා – 

‘‘න ඛම ඉද  පතිරූප’’න් ති පාණාතිපාතාදීනි න කඛරොති, සම් පත් තවත් ථු  
පරිහරති. තඛතො ආරකා විරමති. තස් ස සා විරති සම් පත් තවිරතීති ඛවදිතබ් බා. 

‘‘අජ් ජතග් ඛග ජීවිතඛහතුපි පාණ  න හනාමී’’ති වා ‘‘පාණාතිපාතා 
විරමාමී’’ති වා ‘‘ඛවරමණි  සමාදියාමී’’ති වා එව  සික් ොපදානි ගණ් හන් තස ්ස 
පන විරති සමාදානවිරතීති ඛවදිතබ් බා. 

අරියසාවකාන  පන මග් ගසම් පයුත් තා විරති ඛසතුඝාතවිරති නාම. තත් ථ 

පුරිමා ද් ඛව විරතිඛයො ය  ඛවොඛරොපනාදිවඛසන වීතික් කමිතබ් බ  

ජීවිතින් ද්රියාදිවත් ථු, ත  ආරම් මණ  කත් වා පවත් තන් ති. පච් ඡිමා 

නිබ් බානාරම් මණාව. එත් ථ ච ඛයො පඤ් ච සික් ොපදානි එකඛතො ගණ් හති, තස් ස 

එකස ්මි  භින් ඛන සබ් බානි භින් නානි ඛහොන් ති. ඛයො එඛකක  ගණ් හති, ඛසො ය  

වීතික් කමති, තඛදව භිජ් ජති. ඛසතුඝාතවිරතියා පන ඛභඛදො නාම නත් ථි, 
භවන් තඛරපි හි අරියසාවඛකො ජීවිතඛහතුපි ඛනව පාණ  හනති න සුර  පිවති. 

සඛචපිස ්ස සුරඤ් ච ඛීරඤ් ච මිස් ඛසත් වා මුඛෙ පක් ඛිපන් ති, ඛීරඛමව පවිසති, න 

සුරා. යථා කි ? ඛකොඤ් චසකුණාන  ඛීරමිස් සඛක උදඛක ඛීරඛමව පවිසති? න 

උදක . ඉද  ඛයොනිසිද් ධන් ති ඛච, ඉද  ධම් මතාසිද් ධන් ති ච ඛවදිතබ් බ . යස් මා 
පන සරණගමඛන දිට් ඨිඋජුකකරණ  නාම භාරිය . සික් ොපදසමාදාඛන පන 
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පටුන 

විරතිමත් තකඛමව. තස් මා එත  යථා වා තථා වා ගණ් හන් තස් සාපි සාධුක  
ගණ් හන් තස් සාපි අප් පට් ඨතරඤ් ච අප් පසමාරම් භතරඤ් ච. පඤ් චසීලසදිසස් ස 
පන දානස් ස අභාවඛතො එත් ථ මහප් ඵලතා මහානිස සතා ච ඛවදිතබ් බා. 
වුත් තඤ ්ඛහත  – 

‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ෙඛව, දානානි මහාදානානි අග් ගඤ් ඤානි 
රත් තඤ් ඤානි ව සඤ් ඤානි ඛපොරාණානි අස කිණ් ණානි 
අස කිණ් ණපුබ් බානි න සඞ් කියන් ති න සඞ් කියිස් සන් ති අප් පටිකුට් ඨානි 

සමඛණහි බ්රාහ් මඛණහි විඤ ්ඤූහි. කතමානි පඤ් ච? ඉධ, භික් ෙඛව, 
අරියසාවඛකො පාණාතිපාත  පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරඛතො ඛහොති. 

පාණාතිපාතා පටිවිරඛතො, භික් ෙඛව, අරියසාවඛකො අපරිමාණාන  

සත් තාන  අභය  ඛදති, අඛවර  ඛදති අබයාපජ් ඣ  ඛදති. අපරිමාණාන  
සත් තාන  අභය  දත් වා අඛවර  දත් වා අබයාපජ් ඣ  දත් වා අපරිමාණස් ස 

අභයස ්ස අඛවරස් ස අබයාපජ් ඣස ්ස භාගී ඛහොති. ඉද , භික් ෙඛව, පඨම  
දාන  මහාදාන …ඛප.… විඤ ්ඤූහීති. 

පුන චපර , භික් ෙඛව, අරියසාවඛකො අදින් නාදාන  පහාය…ඛප.… 
කාඛමසුමිච් ොචාර  පහාය…ඛප.… මුසාවාද  පහාය…ඛප.… 

සුරාඛමරයමජ් ජපමාදට් ඨාන  පහාය…ඛප.… ඉමානි ඛෙො, භික් ෙඛව, 
පඤ ්ච දානානි මහාදානානි අග් ගඤ ්ඤානි…ඛප.… විඤ ්ඤූහී’’ති (අ. නි. 
8.39). 

ඉදඤ් ච පන සීලපඤ් චක  – ‘‘අත් තසිඛනහඤ ්ච ජීවිතසිඛනහඤ් ච 
පරිච් චජිත් වා රක් ඛිස් සාමී’’ති සමාදින් නතාය යඤ් ඛඤොති වුච් චති. තත් ථ 

කිඤ් චාපි පඤ ්චසීලඛතො සරණගමනඛමව ඛජට් ඨක , ඉද  පන 
සරණගමඛනඛයව පතිට් ඨාය රක් ඛිතසීලවඛසන මහප් ඵලන් ති වුත් ත . 

353. ඉදම් පි සුත් වා බ්රාහ් මඛණො චින් ඛතසි – ‘‘පඤ ්චසීල  නාම රක් ඛිතු  

ගරුක , අත් ථි නු ඛෙො අඤ් ඤ  කිඤ් චි ඊදිසඛමව හුත් වා ඉඛතො අප් පට් ඨතරඤ් ච 

මහප් ඵලතරඤ් චා’’ති. තඛතො ත  පුච් ෙන් ඛතො පුනපි – ‘‘අත් ථි පන, ඛභො 
ඛගොතමා’’තිආදිමාහ. අථස ්ස භගවා තිවිධසීලපාරිපූරිය  ඨිතස් ස 

පඨමජ් ඣානාදීන  යඤ් ඤාන  අප් පට් ඨතරඤ් ච මහප් ඵලතරඤ් ච 
දස් ඛසතුකාඛමො බුද් ධුප් පාදඛතො පට් ඨාය ඛදසන  ආරභන් ඛතො ‘‘ඉධ 
බ්රාහ් මණා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යස් මා ඛහට් ඨා වුත් ඛතහි ගුඛණහි සමන් නාගඛතො 

පඨම  ඣාන , පඨමජ් ඣානාදීසු ඨිඛතො දුතියජ් ඣානාදීනි නිබ් බත් ඛතන් ඛතො න 

කිලමති, තස් මා තානි අප් පට් ඨානි අප් පසමාරම් භානි. යස් මා පඛනත් ථ 
පඨමජ් ඣාන  එක  කප් ප  බ්රහ් මඛලොඛක ආයු  ඛදති. දුතිය  අට් ඨකප් ඛප. 
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තතිය  චතුසට් ඨිකප් ඛප. චතුත් ථ  පඤ් චකප් පසතානි. තඛදව 

ආකාසානඤ් චායතනාදිසමාපත් තිවඛසන භාවිත  වීසති, චත් තාලීස , සට් ඨි, 

චතුරාසීති ච කප් පසහස ්සානි ආයු  ඛදති; තස් මා මහප් ඵලතරඤ් ච 
මහානිස සතරඤ් ච. නීවරණාදීන  පන පච් චනීකාන  ධම් මාන  පරිච් චත් තත් තා 
ත  යඤ ්ඤන් ති ඛවදිතබ් බ . 

විපස් සනාඤාණම් පි යස් මා චතුත් ථජ් ඣානපරිඛයොසාඛනසු ගුඛණසු 

පතිට් ඨාය නිබ් බත් ඛතන් ඛතො න කිලමති, තස් මා අප් පට් ඨ  අප් පසමාරම් භ ; 
විපස් සනාසුෙසදිසස් ස පන සුෙස් ස අභාවා මහප් ඵල . 
පච් චනීකකිඛලසපරිච් චාගඛතො යඤ ්ඛඤොති. මඛනොමයිද් ධිපි යස් මා 

විපස් සනාඤාඛණ පතිට් ඨාය නිබ් බත් ඛතන් ඛතො න කිලමති, තස් මා අප් පට් ඨා 

අප් පසමාරම් භා; අත් තඛනො සදිසරූපනිම් මානසමත් ථතාය මහප් ඵලා. අත් තඛනො 
පච් චනීකකිඛලසපරිච් චාගඛතො යඤ් ඛඤො. ඉද් ධිවිධඤාණාදීනිපි යස් මා 

මඛනොමයඤාණාදීසු පතිට් ඨාය නිබ් බත් ඛතන් ඛතො න කිලමති, තස් මා 

අප් පට් ඨානි අප් පසමාරම් භානි, අත් තඛනො අත් තඛනො 
පච් චනීකකිඛලසප් පහානඛතො යඤ් ඛඤො. ඉද් ධිවිධ  පඛනත් ථ 
නානාවිධවිකුබ් බනදස් සනසමත් ථතාය. දිබ් බඛසොත  ඛදවමනුස් සාන  

සද් දසවනසමත් ථතාය; ඛචඛතොපරියඤාණ  පඛරස  

ඛසොළසවිධචිත් තජානනසමත් ථතාය; පුබ් ඛබනිවාසානුස් සතිඤාණ  

ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨානසමනුස් සරණසමත් ථතාය; දිබ් බචක් ඛු 

ඉච් ඡිතිච් ඡිතරූපදස් සනසමත් ථතාය; ආසවක් ෙයඤාණ  
අතිපණීතඛලොකුත් තරමග් ගසුෙනිප් ඵාදනසමත් ථතාය මහප් ඵලන් ති ඛවදිතබ් බ . 

යස් මා පන අරහත් තඛතො විසිට් ඨතඛරො අඤ් ඛඤො යඤ් ඛඤො නාම නත් ථි, තස් මා 

අරහත් තනිකූඛටඛනව ඛදසන  සමාඛපන් ඛතො – ‘‘අයම් පි ඛෙො, 
බ්රාහ් මණා’’තිආදිමාහ. 

කූටදන් තඋපාසකත් තපටිඛවදනාවණ් ණනා 

354-358. එවං වුත්යතති එව  භගවතා වුත් ඛත ඛදසනාය පසීදිත් වා සරණ  

ගන් තුකාඛමො කූටදන් ඛතො බ්රාහ් මඛණො – ‘එත  අභික් කන් ත  ඛභො, 

ඛගොතමා’තිආදික  වචන  අඛවොච. උපවාෙතූති උපගන් ත් වා සරීරදරථ  
නිබ් බාඛපන් ඛතො තනුසීතඛලො වාඛතො වායතූති. ඉදඤ් ච පන වත් වා බ්රාහ් මඛණො 

පුරිස  ඛපඛසසි – ‘‘ගච් ෙ, තාත, යඤ ්ඤවාට  පවිසිත් වා සබ් ඛබ ඛත පාණඛයො 

බන් ධනා ඛමොඛචහී’’ති. ඛසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස් සුණිත් වා තථා කත් වා ආගන් ත් වා 

‘‘මුත් තා ඛභො, ඛත පාණඛයො’’ති ආඛරොඛචසි. යාව බ්රාහ් මඛණො ත  පවත් ති  න 

සුණි, න තාව භගවා ධම් ම  ඛදඛසසි. කස් මා? ‘‘බ්රාහ් මණස් ස චිත් ඛත 
ආකුලභාඛවො අත් ථී’’ති. සුත් වා පනස ්ස ‘‘බහූ වත ඛම පාණා ඛමොචිතා’’ති 
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චිත් තචාඛරො විප් පසීදති. භගවා තස් ස විප් පසන් නමනත  ඤත් වා ධම් මඛදසන  
ආරභි. ත  සන් ධාය – ‘‘අථ ඛෙො භගවා’’තිආදි වුත් ත . පුන 
‘කල් ලචිත් ත’න් තිආදි ආනුපුබ් බිකථානුභාඛවන වික් ෙම් භිතනීවරණත  සන් ධාය 
වුත් ත . ඛසස  උත් තානත් ථඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

කූටදන් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. මහාලිසුත් තවණ් ණනා 

බ්රාහ් මණදූතවත් ථුවණ් ණනා 

359. එවං යම සුතං – එකං සමෙං භගවා යවසාලිෙන් ති මහාලිසුත් ත . 

තත්රාය  අපුබ් බපදවණ් ණනා. යවසාලිෙන් ති පුනප් පුන  විසාලභාවූපගමනඛතො 

ඛවසාලීති ලද් ධනාමඛක නගඛර. මහාවයනති බහිනගඛර හිමවන් ඛතන සද් ධි  

එකාබද් ධ  හුත් වා ඨිත  සය  ජාතවන  අත් ථි, ය  මහන් තභාඛවඛනව 

මහාවනන් ති වුච් චති, තස් මි  මහාවඛන. කූටාගාරසාලාෙන් ති තස් මි  
වනසණ් ඛඩ සඞ් ඝාරාම  පතිට් ඨඛපසු . තත් ථ කණ් ණික  ඛයොඛජත් වා ථම් භාන  

උපරි කූටාගාරසාලාසඞ් ඛෙඛපන ඛදවවිමානසදිස  පාසාද  අක සු, ත  උපාදාය 
සකඛලොපි සඞ් ඝාරාඛමො ‘‘කූටාගාරසාලා’’ති පඤ ්ඤායිත් ථ. භගවා ත  ඛවසාලි  

උපනිස ්සාය තස් මි  සඞ් ඝාරාඛම විහරති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘ඛවසාලිය  විහරති 

මහාවඛන කූටාගාරසාලාය’’න් ති. යකොසලකාති ඛකොසලරට් ඨවාසිඛනො. 

මාගධකාති මගධරට් ඨවාසිඛනො. කරණීයෙනාති අවස් ස  කත් තබ් බකම් ඛමන. 

යඤ ්හි අකාතුම් පි වට් ටති, ත  කිච් චන් ති වුච් චති, ය  අවස් ස  කාතබ් බඛමව, ත  
කරණීය  නාම. 

360. පටිසල්ලීයනොභගවාති නානාරම් මණචාරඛතො පටික් කම් ම සල් ලීඛනො 

නිලීඛනො, එකීභාව  උපගම් ම එකත් තාරම් මඛණ ඣානරති  අනුභවතීති 

අත් ඛථො. තත්යථවාති තස් මිඤ ්ඛඤව විහාඛර. එකමන්තන් ති තස් මා ඨානා 
අපක් කම් ම තාසු තාසු රුක් ෙච් ොයාසු නිසීදි සු. 

ඔට් ඨද් ධලිච් ෙවීවත් ථුවණ් ණනා 

361. ඔට්ඨද්යධොති අද් ඛධොට් ඨතාය එව ලද් ධනාඛමො. මහතිො

ලිච්ෙවීපරිසාොති පුඛරභත් ත  බුද් ධප් පමුෙස් ස භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස දාන  දත් වා 
භගවඛතො සන් තිඛක උඛපොසථඞ් ගානි අධිට් ඨහිත් වා ගන් ධමාලාදීනි 
ගාහාඛපත් වා උග් ඛඝොසනාය මහති  ලිච් ෙවිරාජපරිස  සන් නිපාතාඛපත් වා තාය 
නීලපීතාදිවණ් ණවත් ථාභරණවිඛලපනපටිමණ් ඩිතාය 

තාවති සපරිසසප් පටිභාගාය මහතියා ලිච් ෙවිපරිසාය සද් ධි  උපසඞ් කමි. 

අකායලො යඛො මහාලීති තස් ස ඔට් ඨද් ධස් ස මහාලීති මූලනාම , ඛතන 

මූලනාමමත් ඛතන න  ඛථඛරො මහාලීති ආලපති. එකමන්තංනිසීදීති පතිරූපාසු 
රුක් ෙච් ොයාසු තාය ලිච් ෙවිපරිසාය සද් ධි  රතනත් තයස් ස වණ් ණ  කථයන් ඛතො 
නිසීදි. 

362. සීයහො සමණුද්යදයසොති ආයස ්මඛතො නාගිතස ්ස භාගිඛනඛයයො 

සත් තවස් සකාඛල පබ් බජිත් වා සාසඛන යුත් තපයුත් ඛතො ‘‘සීඛහො’’ති 
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පටුන 

එව නාමඛකො සාමඛණඛරො, ඛසො කිර ත  මහාපරිස  දිස් වා – ‘‘අය  පරිසා 

මහතී, සකල  විහාර  පූඛරත් වා නිසින් නා, අද් ධා භගවා අජ් ජ ඉමිස් සා පරිසාය 

මහන් ඛතන උස් සාඛහන ධම් ම  ඛදඛසස් සති, ය නූනාහ  
උපජ් ඣායස් සාචික් ඛිත් වා භගවඛතො මහාපරිසාය සන් නිපතිතභාව  
ආඛරොචාඛපයය’’න් ති චින් ඛතත් වා ඛයනායස් මා නාගිඛතො ඛතනුපසඞ් කමි. 

භන්යත කස්සපාති ඛථර  ඛගොත් ඛතන ආලපති. එසා ජනතාති එඛසො 
ජනසමූඛහො. 

ත්වේයෙව භගවයතො ආයරොයචහීති සීඛහො කිර භගවඛතො විස් සාසිඛකො, 

අයඤ් හි ඛථඛරො ථූලසරීඛරො, ඛතනස ්ස සරීරගරුතාය උට් ඨානනිසජ් ජාදීසු 

ආලසියභාඛවො ඊසක  අප් පහීඛනො විය ඛහොති. අථාය  සාමඛණඛරො භගවඛතො 
කාඛලන කාල  වත් ත  කඛරොති. ඛතන න  ඛථඛරො ‘‘ත් වම් පි දසබලස් ස 
විස් සාසිඛකො’’ති වත් වා ගච් ෙ ත් වඤ ්ඛඤවාඛරොඛචහීති ආහ. 

විහාරපච්ොොෙන් ති විහාරොයාය , කූටාගාරමහාඛගහච් ොයාය ඵරිඛතොකාඛසති 

අත් ඛථො. සා කිර කූටාගාරසාලා දක් ඛිණුත් තරඛතො දීඝා පාචීනමුො, ඛතනස ්සා 

පුරඛතො මහතී ොයා පත් ථටා ඛහොති, සීඛහො තත් ථ භගවඛතො ආසන  
පඤ ්ඤඛපසි. 

363. අථ ඛෙො භගවා ද් වාරන් තඛරහි ඛචව වාතපානන් තඛරහි ච 
නික් ෙමිත් වා විධාවන් තාහි විප් ඵරන් තීහි ෙබ් බණ් ණාහි බුද් ධරස් මීහි 

ස සූචිතනික් ෙමඛනො වලාහකන් තරඛතො පුණ් ණචන් ඛදො විය කූටාගාරසාලඛතො 
නික් ෙමිත් වා පඤ ්ඤත් තවරබුද් ධාසඛන නිසීදි. ඛතන වුත් ත  – ‘‘අථ ඛෙො භගවා 
විහාරා නික් ෙම් ම විහාරපච් ොයාය පඤ් ඤත් ඛත ආසඛන නිසීදී’’ති. 

364-365. පුරිමානි, භන්යත, දිවසානි පුරිමතරානීති එත් ථ හිඛයයො දිවස  

පුරිම  නාම, තඛතො පර  පුරිමතර . තඛතො පට් ඨාය පන සබ් බානි පුරිමානි ඛචව 

පුරිමතරානි ච ඛහොන් ති. ෙදග්යගති මූලදිවසඛතො පට් ඨාය ය  දිවස  අග් ග  

පරඛකොටි  කත් වා විහරාමීති අත් ඛථො, යාව විහාසින් ති වුත් ත  ඛහොති. ඉදානි 
තස් ස පරිමාණ  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘නචිර  තීණි වස් සානී’’ති ආහ. අථ වා 

ෙදග්යගති ය  දිවස  අග් ග  කත් වා නචිර  තීණි වස් සානි විහරාමීතිපි අත් ඛථො. 
ය  දිවස  ආදි  කත් වා නචිර  විහාසි  තීණිඛයව වස් සානීති වුත් ත  ඛහොති. අය  
කිර භගවඛතො පත් තචීවර  ගණ් හන් ඛතො තීණි ස වච් ෙරානි භගවන් ත  

උපට් ඨාසි, ත  සන් ධාය එව  වදති. පිෙරූපානීති පියජාතිකානි සාතජාතිකානි. 

කාමූපසංහිතානීති කාමස් සාදයුත් තානි. රජනීොනීති රාගජනකානි. යනොචයඛො

දිබ්බානි සද්දානීති කස ්මා සුනක් ෙත් ඛතො තානි න සුණාති? ඛසො කිර භගවන් ත  

උපසඞ් කමිත් වා දිබ් බචක් ඛුපරිකම් ම  යාචි, තස් ස භගවා ආචික් ඛි, ඛසො 
යථානුසිට් ඨ  පටිපන් ඛනො දිබ් බචක් ඛු  උප් පාඛදත් වා ඛදවතාන  රූපානි දිස් වා 
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චින් ඛතසි ‘‘ඉමස ්මි  සරීරසණ් ඨාඛන සද් ඛදන මධුඛරන භවිතබ් බ , කථ  නු ඛෙො 
න  සුඛණයය’’න් ති භගවන් ත  උපසඞ් කමිත් වා දිබ් බඛසොතපරිකම් ම  පුච් ඡි. 
අයඤ් ච අතීඛත එක  සීලවන් ත  භික් ඛු  කණ් ණසක් ෙලිය  පහරිත් වා 
බධිරමකාසි. තස් මා පරිකම් ම  කඛරොන් ඛතොපි අභබ් ඛබො දිබ් බඛසොතාධිගමාය. 
ඛතනස ්ස න භගවා පරිකම් ම  කඛථසි. ඛසො එත් තාවතා භගවති ආඝාත  
බන් ධිත් වා චින් ඛතසි – ‘‘අද් ධා සමණස ්ස ඛගොතමස් ස එව  ඛහොති – ‘අහම් පි 

ෙත් තිඛයො අයම් පි ෙත් තිඛයො, සචස ්ස ඤාණ  වඩ් ඪිස් සති, අයම් පි සබ් බඤ ්ඤූ 
භවිස ්සතී’ති උසූයාය මය් හ  න කඛථසී’’ති. ඛසො අනුක් කඛමන ගිහිභාව  පත් වා 
තමත් ථ  මහාලිලිච් ෙවිඛනො කඛථන් ඛතො එවමාහ. 

366-371. එකංසභාවියතොති එක සාය එකඛකොට් ඨාසාය භාවිඛතො, දිබ් බාන  
වා රූපාන  දස් සනත් ථාය දිබ් බාන  වා සද් දාන  සවනත් ථාය භාවිඛතොති 

අත් ඛථො. තිරිෙන් ති අනුදිසාය. උභෙංසභාවියතොති උභය සාය 

උභයඛකොට් ඨාසාය භාවිඛතොති අත් ඛථො. අෙං යඛො මහාලි යහතූති අය  
දිබ් බාන ඛයව රූපාන  දස් සනාය එක සභාවිඛතො සමාධි ඛහතු. ඉමමත් ථ  
සුත් වා ඛසො ලිච් ෙවී චින් ඛතසි – ‘‘ඉද  දිබ් බඛසොඛතන සද් දසුණන  ඉමස් මි  
සාසඛන උත් තමත් ථභූත  මඤ් ඛඤ ඉමස් ස නූන අත් ථාය එඛත භික් ඛූ 

පඤ ්ඤාසම් පි සට් ඨිපි වස් සානි අපණ් ණක  බ්රහ් මචරිය  චරන් ති, ය නූනාහ  
දසබල  එතමත් ථ  පුච් ඛෙයය’’න් ති. 

372. තඛතො තමත් ථ  පුච් ෙන් ඛතො ‘‘එතාස  නූන, භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

සමාධිභාවනානන් ති එත් ථ සමාධිඛයව සමාධිභාවනා, උභය සභාවිතාන  

සමාධීනන් ති අත් ඛථො. අථ යස් මා සාසනඛතො බාහිරා එතා සමාධිභාවනා, න 

අජ් ඣත් තිකා. තස් මා තා පටික් ඛිපිත් වා යදත් ථ  භික් ඛූ බ්රහ් මචරිය  චරන් ති, ත  
දස් ඛසන් ඛතො භගවා ‘‘න ඛෙො මහාලී’’තිආදිමාහ. 

චතුඅරියඵලවණ් ණනා 

373. තිණ්ණං සංයෙොජනානන් ති සක් කායදිට් ඨිආදීන  තිණ් ණ  

බන් ධනාන . තානි හි වට් ටදුක් ෙමඛය රඛථ සත් ඛත ස ඛයොඛජන් ති, තස් මා 

ස ඛයොජනානීති වුච් චන් ති. යසොතාපන්යනො යහොතීති මග් ගඛසොත  ආපන් ඛනො 

ඛහොති. අවිනිපාතධම්යමොති චතූසු අපාඛයසු අපතනධම් ඛමො. නිෙයතොති 

ධම් මනියාඛමන නියඛතො. සම්යබොධිපරාෙයණොති උපරිමග් ගත් තයසඞ් ොතා 

සම් ඛබොධි පර  අයන  අස් ස, අඛනන වා පත් තබ් බාති සම් ඛබොධිපරායඛණො. 

තනුත්තාති පරියුට් ඨානමන් දතාය ච කදාචි කරහචි උප් පත් තියා ච තනුභාවා. 

ඔරම්භාගිොනන් ති ඛහට් ඨාභාගියාන , ඛය හි බද් ඛධො උපරි සුද් ධාවාසභූමිය  

නිබ් බත් තිතු  න සක් ඛකොති. ඔපපාතියකොති ඛසසඛයොනිපටික් ඛෙපවචනඛමත . 
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තත්ථ පරිනිබ්බායීති තස් මි  උපරිභඛවඛයව පරිනිබ් බානධම් ඛමො. 

අනාවත්තිධම්යමොති තඛතො බ්රහ් මඛලොකා පුන පටිසන් ධිවඛසන 

අනාවත් තනධම් ඛමො. යචයතොවිමුත්තින් ති චිත් තවිසුද් ධි , 
සබ් බකිඛලසබන් ධනවිමුත් තස් ස අරහත් තඵලචිත් තස් ඛසත  අධිවචන . 

පේොවිමුත්තින් ති එත් ථාපි සබ් බකිඛලසබන් ධනවිමුත් තා 

අරහත් තඵලපඤ් ඤාව පඤ් ඤාවිමුත් තීති ඛවදිතබ් බා. දිට්යඨව ධම්යමති 

ඉමස ්මි ඛයව අත් තභාඛව. සෙන් ති සාම . අභිේොති අභිජානිත් වා. 

සච්ඡිකත්වාති පච් චක් ෙ  කත් වා. අථ වා අභිේො සච්ඡිකත්වාති අභිඤ් ඤාය 

අභිවිසිට් ඛඨන ඤාඛණන සච් ඡිකරිත් වාතිපි අත් ඛථො. උපසම්පජ්ජාති පත් වා 
පටිලභිත් වා. ඉද  සුත් වා ලිච් ෙවිරාජා චින් ඛතසි – ‘‘අය  පන ධම් ඛමො න 

සකුඛණන විය උප් පතිත් වා, නාපි ඛගොධාය විය උඛරන ගන් ත් වා සක් කා 

පටිවිජ් ඣිතු , අද් ධා පන ඉම  පටිවිජ් ඣන් තස් ස පුබ් බභාගප් පටිපදාය භවිතබ් බ , 
පුච් ොමි තාව න’’න් ති. 

අරියඅට් ඨඞ් ගිකමග් ගවණ් ණනා 

374-375. තඛතො භගවන් ත  පුච් ෙන් ඛතො ‘‘අත් ථි පන භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

අට්ඨඞ්ගියකොති පඤ් චඞ් ගික  තුරිය  විය අට් ඨඞ් ගිඛකො ගාඛමො විය ච 

අට් ඨඞ් ගමත් ඛතොඛයව හුත් වා අට් ඨඞ් ගිඛකො, න අඞ් ගඛතො අඤ ්ඛඤො මග් ඛගො 

නාම අත් ථි. ඛතඛනවාහ – ‘‘යසෙයථිදං, සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධී’’ති. 

තත් ථ සම් මාදස් සනලක් ෙණා සම්මාදිට්ඨි. සම් මා අභිනිඛරොපනලක් ෙඛණො 

සම්මාසඞ්කප්යපො. සම් මා පරිග් ගහණලක් ෙණා සම්මාවාචා. සම් මා 

සමුට් ඨාපනලක් ෙඛණො සම්මාකම්මන්යතො. සම් මා ඛවොදාපනලක් ෙඛණො 

සම්මාආජීයවො. සම් මා පග් ගහලක් ෙඛණො සම්මාවාොයමො. සම් මා 

උපට් ඨානලක් ෙණා සම්මාසති. සම් මා සමාධානලක් ෙඛණො සම්මාසමාධි. 

එඛතසු එඛකකස් ස තීණි තීණි කිච් චානි ඛහොන් ති. ඛසයයථිද , සම් මාදිට් ඨි තාව 

අඤ් ඛඤහිපි අත් තඛනො පච් චනීකකිඛලඛසහි සද් ධි  මිච් ොදිට් ඨි  පජහති, 

නිඛරොධ  ආරම් මණ  කඛරොති, සම් පයුත් තධම් ඛම ච පස් සති 
තප් පටිච් ොදකඛමොහවිධමනවඛසන අසම් ඛමොහඛතො. සම් මාසඞ් කප් පාදඛයොපි 

තඛථව මිච් ොසඞ් කප් පාදීනි පජහන් ති, නිඛරොධඤ් ච ආරම් මණ  කඛරොන් ති, 
විඛසසඛතො පඛනත් ථ සම් මාසඞ් කප් ඛපො සහජාතධම් ඛම අභිනිඛරොඛපති. 
සම් මාවාචා සම් මා පරිග් ගණ් හති. සම් මාකම් මන් ඛතො සම් මා සමුට් ඨාඛපති. 
සම් මාආජීඛවො සම් මා ඛවොදාඛපති. සම් මාවායාඛමො සම් මා පග් ගණ් හති. 
සම් මාසති සම් මා උපට් ඨාඛපති. සම් මාසමාධි සම් මා පදහති. 

අපි ඛචසා සම් මාදිට් ඨි නාම පුබ් බභාඛග නානාක් ෙණා නානාරම් මණා 

ඛහොති, මග් ගක් ෙඛණ එකක් ෙණා එකාරම් මණා. කිච් චඛතො පන ‘‘දුක් ඛෙ 
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ඤාණ’’න් තිආදීනි චත් තාරි නාමානි ලභති. සම් මාසඞ් කප් පාදඛයොපි පුබ් බභාඛග 
නානාක් ෙණා නානාරම් මණා ඛහොන් ති. මග් ගක් ෙඛණ එකක් ෙණා 
එකාරම් මණා. ඛතසු සම් මාසඞ් කප් ඛපො කිච් චඛතො 

‘‘ඛනක් ෙම් මසඞ් කප් ඛපො’’තිආදීනි තීණි නාමානි ලභති. සම් මා වාචාදඛයො 

තිස් ඛසො විරතිඛයොපි ඛහොන් ති, ඛචතනාදඛයොපි ඛහොන් ති, මග් ගක් ෙඛණ පන 
විරතිඛයව. සම් මාවායාඛමො සම් මාසතීති ඉදම් පි ද් වය  කිච් චඛතො 
සම් මප් පධානසතිපට් ඨානවඛසන චත් තාරි නාමානි ලභති. සම් මාසමාධි පන 
පුබ් බභාඛගපි මග් ගක් ෙඛණපි සම් මාසමාධිඛයව. 

ඉති ඉඛමසු අට් ඨසු ධම් ඛමසු භගවතා නිබ් බානාධිගමාය පටිපන් නස ්ස 
ඛයොගිඛනො බහුකාරත් තා පඨම  සම් මාදිට් ඨි ඛදසිතා. අයඤ් හි 

‘‘පඤ් ඤාපජ් ඛජොඛතො පඤ් ඤාසත් ථ’’න් ති (ධ. ස. 20) ච වුත් තා. තස් මා එතාය 
පුබ් බභාඛග විපස් සනාඤාණසඞ් ොතාය සම් මාදිට් ඨියා අවිජ් ජන් ධකාර  
විධමිත් වා කිඛලසඛචොඛර ඝාඛතන් ඛතො ඛෙඛමන ඛයොගාවචඛරො නිබ් බාන  
පාපුණාති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘නිබ් බානාධිගමාය පටිපන් නස ්ස ඛයොගිඛනො 
බහුකාරත් තා පඨම  සම් මාදිට් ඨි ඛදසිතා’’ති. 

සම් මාසඞ් කප් ඛපො පන තස් සා බහුකාඛරො, තස් මා තදනන් තර  වුත් ඛතො. යථා 
හි ඛහරඤ් ඤිඛකො හත් ඛථන පරිවට් ඛටත් වා පරිවට් ඛටත් වා චක් ඛුනා කහාපණ  

ඔඛලොඛකන් ඛතො – ‘‘අය  ඛෙඛකො, අය  කූඛටො’’ති ජානාති. එව  
ඛයොගාවචඛරොපි පුබ් බභාඛග විතක් ඛකන විතක් ඛකත් වා විපස් සනාපඤ් ඤාය 

ඔඛලොකයමාඛනො – ‘‘ඉඛම ධම් මා කාමාවචරා, ඉඛම ධම් මා රූපාවචරාදඛයො’’ති 
පජානාති. යථා වා පන පුරිඛසන ඛකොටිය  ගඛහත් වා පරිවට් ඛටත් වා 
පරිවට් ඛටත් වා දින් න  මහාරුක් ෙ  තච් ෙඛකො වාසියා තච් ඛෙත් වා කම් ඛම 

උපඛනති, එව  විතක් ඛකන විතක් ඛකත් වා විතක් ඛකත් වා දින් ඛන ධම් ඛම 

ඛයොගාවචඛරො පඤ් ඤාය – ‘‘ඉඛම කාමාවචරා, ඉඛම රූපාවචරා’’තිආදිනා 

නඛයන පරිච් ඡින් දිත් වා කම් ඛම උපඛනති. ඛතන වුත් ත  – ‘‘සම් මාසඞ් කප් ඛපො 

පන තස් සා බහුකාඛරො, තස් මා තදනන් තර  වුත් ඛතො’’ති. ස් වාය  යථා 

සම් මාදිට් ඨියා එව  සම් මාවාචායපි උපකාරඛකො. යථාහ – ‘‘පුබ් ඛබ ඛෙො, විසාෙ, 

විතක් ඛකත් වා විචාඛරත් වා පච් ො වාච  භින් දතී’’ති, (ම. නි. 1.463) තස් මා 
තදනන් තර  සම් මාවාචා වුත් තා. 

යස් මා පන – ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච කරිස් සාමා’’ති පඨම  වාචාය ස විදහිත් වා 

ඛලොඛක කම් මන් ඛත පඛයොඛජන් ති; තස් මා වාචා කායකම් මස් ස උපකාරිකාති 
සම් මාවාචාය අනන් තර  සම් මාකම් මන් ඛතො වුත් ඛතො. චතුබ් බිධ  පන 

වචීදුච් චරිත , තිවිධඤ් ච කායදුච් චරිත  පහාය උභය  සුචරිත  පූඛරන් තස ්ඛසව 

යස් මා ආජීවට් ඨමක  සීල  පූඛරති, න ඉතරස් ස, තස් මා තදුභයානන් තර  
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සම් මාආජීඛවො වුත් ඛතො. එව  විසුද් ධාජීඛවන පන ‘‘පරිසුද් ඛධො ඛම ආජීඛවො’’ති 

එත් තාවතා ච පරිඛතොස  කත් වා සුත් තපමත් ඛතන විහරිතු  න යුත් ත , අථ ඛෙො 
‘‘සබ් බිරියාපඛථසු ඉද  වීරිය  සමාරභිතබ් බ’’න් ති දස් ඛසතු  තදනන් තර  
සම් මාවායාඛමො වුත් ඛතො. තඛතො ‘‘ආරද් ධවීරිඛයනපි කායාදීසු චතූසු වත් ථූසු 
සති සූපට් ඨිතා කාතබ් බා’’ති දස් සනත් ථ  තදනන් තර  සම් මාසති ඛදසිතා. යස් මා 
පඛනව  සූපට් ඨිතා සති සමාධිස් සුපකාරානුපකාරාන  ධම් මාන  ගතිඛයො 

සමන් ඛනසිත් වා පඛහොති එකත් තාරම් මඛණ චිත් ත  සමාධාතු , තස් මා 

සම් මාසතියා අනන් තර  සම් මාසමාධි ඛදසිඛතොති ඛවදිතබ් ඛබො. එයතසං 

ධම්මානංසච්ඡිකිරිොොති එඛතස  ඛසොතාපත් තිඵලාදීන  පච් චක් ෙකිරියත් ථාය. 

ද් ඛව පබ් බජිතවත් ථුවණ් ණනා 

376-377. එකමිදාහන් ති ඉද  කස් මා ආරද් ධ ? අය  කිර රාජා – ‘‘රූප  

අත් තා’’ති එව ලද් ධිඛකො, ඛතනස ්ස ඛදසනාය චිත් ත  නාධිමුච් චති. අථ භගවතා 
තස් ස ලද් ධියා ආවිකරණත් ථ  එක  කාරණ  ආහරිතු  ඉදමාරද් ධ . තත්රාය  

සඞ් ඛෙපත් ඛථො – ‘‘අහ  එක  සමය  ඛඝොසිතාරාඛම විහරාමි, තත්ර වසන් ත  ම  
ඛත ද් ඛව පබ් බජිතා එව  පුච් ඡි සු. අථාහ  ඛතස  බුද් ධුප් පාද  දස් ඛසත් වා 

තන් තිධම් ම  නාම කඛථන් ඛතො ඉදමඛවොච  – ‘‘ආවුඛසො, සද් ධාසම් පන් ඛනො 

නාම කුලපුත් ඛතො එවරූපස් ස සත් ථු සාසඛන පබ් බජිඛතො, එව  තිවිධ  සීල  

පූඛරත් වා පඨමජ් ඣානාදීනි පත් වා ඨිඛතො ‘ත  ජීව’න් තිආදීනි වඛදයය, යුත් ත  

නු ඛෙො එතමස් සා’’ති? තඛතො ඛතහි ‘‘යුත් ත’’න් ති වුත් ඛත ‘‘අහ  ඛෙො පඛනත , 

ආවුඛසො, එව  ජානාමි, එව  පස් සාමි, අථ ච පනාහ  න වදාමී’’ති ත  වාද  
පටික් ඛිපිත් වා උත් තරි ඛීණාසව  දස් ඛසත් වා ‘‘ඉමස ්ස එව  වත් තු  න 
යුත් ත’’න් ති අඛවොච . ඛත මම වචන  සුත් වා අත් තමනා අඛහසුන් ති. එව  

වුත් ඛත ඛසොපි අත් තමඛනො අඛහොසි. ඛතනාහ – ‘‘ඉදමඛවොච භගවා. 
අත් තමඛනො ඔට් ඨද් ඛධො ලිච් ෙවී භගවඛතො භාසිත  අභිනන් දී’’ති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

මහාලිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. ජාලියසුත් තවණ් ණනා 

ද් ඛව පබ් බජිතවත් ථුවණ් ණනා 

378. එවං යම සුතං…යප.… යකොසම්බෙන් ති ජාලියසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. යඝොසිතාරායමති ඛඝොසිඛතන ඛසට් ඨිනා කඛත ආරාඛම. 
පුබ් ඛබ කිර අල් ලකප් පරට් ඨ  නාම අඛහොසි. තඛතො ඛකොතූහලිඛකො නාම 
දලිද් ඛදො ොතකභඛයන සපුත් තදාඛරො අවන් තිරට් ඨ  ගච් ෙන් ඛතො පුත් ත  වහිතු  

අසක් ඛකොන් ඛතො ෙඩ් ඛඩත් වා අගමාසි, මාතා නිවත් තිත් වා ත  ගඛහත් වා ගතා, 
ඛත එක  ඛගොපාලකගාම  පවිසි සු. ඛගොපාලඛකන ච තදා බහුපායාඛසො 

පටියත් ඛතො ඛහොති, ඛත තඛතො පායාස  ලභිත් වා භුඤ් ජි සු. අථ ඛසො පුරිඛසො 
බලවපායාස  භුත් ඛතො ජීරාඛපතු  අසක් ඛකොන් ඛතො රත් තිභාඛග කාල  කත් වා 

තත් ඛථව සුනඛියා කුච් ඡිස ්මි  පටිසන් ධි  ගඛහත් වා කුක් කුඛරො ජාඛතො, ඛසො 
ඛගොපාලකස ්ස පිඛයො අඛහොසි. ඛගොපාලඛකො ච පච් ඛචකබුද් ධ  උපට් ඨහති. 

පච් ඛචකබුද් ඛධොපි භත් තකිච් චපරිඛයොසාඛන කුක් කුරස ්ස එඛකක  පිණ් ඩ  ඛදති, 
ඛසො පච් ඛචකබුද් ඛධ සිඛනහ  උප් පාඛදත් වා ඛගොපාලඛකන සද් ධි  
පණ් ණසාලම් පි ගච් ෙති. ඛගොපාලඛක අසන් නිහිඛත භත් තඛවලාය  සයඛමව 

ගන් ත් වා කාලාඛරොචනත් ථ  පණ් ණසාලද් වාඛර භුස් සති, අන් තරාමග් ඛගපි 
චණ් ඩමිඛග දිස් වා භුස් සිත් වා පලාඛපති. ඛසො පච් ඛචකබුද් ඛධ මුදුඛකන 

චිත් ඛතන කාල කත් වා ඛදවඛලොඛක නිබ් බත් ති. තත්රස් ස ඛඝොසකඛදවපුත් ඛතො 
ත් ඛවව නාම  අඛහොසි. ඛසො ඛදවඛලොකඛතො චවිත් වා ඛකොසම් බිය  එකස් ස 
කුලස් ස ඝඛර නිබ් බත් ති. ත  අපුත් තඛකො ඛසට් ඨි තස් ස මාතාපිතූන  ධන  දත් වා 
පුත් ත  කත් වා අග් ගඛහසි. අථ අත් තඛනො පුත් ඛත ජාඛත සත් තක් ෙත් තු  
ඝාතාඛපතු  උපක් කමි. ඛසො පුඤ් ඤවන් තතාය සත් තසුපි ඨාඛනසු මරණ  
අප් පත් වා අවසාඛන එකාය ඛසට් ඨිධීතාය ඛවයයත් තිඛයන ලද් ධජීවිඛතො 
අපරභාඛග පිතුඅච් චඛයන ඛසට් ඨිට් ඨාන  පත් වා ඛඝොසකඛසට් ඨි නාම ජාඛතො. 

අඤ ්ඛඤපි ඛකොසම් බිය  කුක් කුටඛසට් ඨි, පාවාරියඛසට් ඨීති ද් ඛව ඛසට් ඨිඛනො 

අත් ථි, ඉමිනා සද් ධි  තඛයො අඛහසු . 

ඛතන ච සමඛයන හිමවන් තඛතො පඤ් චසතතාපසා සරීරසන් තප් පනත් ථ  

අන් තරන් තරාඛකොසම් බි  ආගච් ෙන් ති, ඛතස  එඛත තඛයො ඛසට් ඨී අත් තඛනො 
අත් තඛනො උයයාඛනසු පණ් ණකුටිඛයො කත් වා උපට් ඨාන  කඛරොන් ති. 
අඛථකදිවස  ඛත තාපසා හිමවන් තඛතො ආගච් ෙන් තා මහාකන් තාඛර තසිතා 
කිලන් තා එක  මහන් ත  වටරුක් ෙ  පත් වා තත් ථ අධිවත් ථාය ඛදවතාය 
සන් තිකා සඞ් ගහ  පච් චාසිසන් තා නිසීදි සු. ඛදවතා සබ් බාලඞ් කාරවිභූසිත  

හත් ථ  පසාඛරත් වා ඛතස  පානීයපානකාදීනි දත් වා කිලමථ  පටිවිඛනොඛදසි, 

එඛත ඛදවතායානුභාඛවන විම් හිතා පුච් ඡි සු – ‘‘කි  නු ඛෙො, ඛදවඛත, කම් ම  
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පටුන 

කත් වා තයා අය  සම් පත් ති ලද් ධා’’ති? ඛදවතා ආහ – ‘‘ඛලොඛක බුද් ඛධො නාම 

භගවා උප් පන් ඛනො, ඛසො එතරහි සාවත් ථිය  විහරති, අනාථපිණ් ඩිඛකො ගහපති 
ත  උපට් ඨහති. ඛසො උඛපොසථදිවඛසසු අත් තඛනො භතකාන  
පකතිභත් තඛවතනඛමව දත් වා උඛපොසථ  කාරාඛපසි. අථාහ  එකදිවස  
මජ් ඣන් හිඛක පාතරාසත් ථාය ආගඛතො කඤ් චි භතකකම් ම  අකඛරොන් ත  

දිස ්වා – ‘අජ් ජ මනුස් සා කස ්මා කම් ම  න කඛරොන් තී’ති පුච් ඡි . තස් ස ඛම 

තමත් ථ  ආඛරොඛචසු . අථාහ  එතදඛවොච  – ‘ඉදානි උපඩ් ඪදිවඛසො ගඛතො, 
සක් කා නු ඛෙො උපඩ් ඪුඛපොසථ  කාතු’න් ති. තඛතො ඛසට් ඨිස ්ස පටිඛවඛදත් වා 
‘‘සක් කා කාතු’’න් ති ආහ. ස් වාහ  උපඩ් ඪදිවස  උපඩ් ඪුඛපොසථ  සමාදියිත් වා 
තදඛහව කාල  කත් වා ඉම  සම් පත් ති  පටිලභි’’න් ති. 

අථ ඛත තාපසා ‘‘බුද් ඛධො කිර උප් පන් ඛනො’’ති සඤ් ජාතපීතිපාඛමොජ් ජා 
තඛතොව සාවත් ථි  ගන් තුකාමා හුත් වාපි – ‘‘බහුකාරා ඛනො 
උපට් ඨාකඛසට් ඨිඛනො ඛතසම් පි ඉමමත් ථමාඛරොඛචස් සාමා’’ති ඛකොසම් බි  
ගන් ත් වා ඛසට් ඨීහි කතසක් කාරබහුමානා ‘‘තදඛහව මය  ගච් ොමා’’ති ආහ සු. 

‘‘කි , භන් ඛත, තුරිතාත් ථ, නනු තුම් ඛහ පුබ් ඛබ චත් තාඛරො පඤ් ච මාඛස 

වසිත් වා ගච් ෙථා’’ති ච වුත් ඛත ත  පවත් ති  ආඛරොඛචසු . ‘‘ඛතන හි, භන් ඛත, 

සඛහව ගච් ොමා’’ති ච වුත් ඛත ‘‘ගච් ොම මය , තුම් ඛහ සණික  ආගච් ෙථා’’ති 
සාවත් ථි  ගන් ත් වා භගවඛතො සන් තිඛක පබ් බජිත් වා අරහත් ත  පාපුණි සු. ඛතපි 
ඛසට් ඨිඛනො පඤ් චසතපඤ් චසතසකටපරිවාරා සාවත් ථි  ගන් ත් වා දානාදීනි 
දත් වා ඛකොසම් බි  ආගමනත් ථාය භගවන් ත  යාචිත් වා පච් චාගම් ම තඛයො 

විහාඛර කාඛරසු . ඛතසු කුක් කුටඛසට් ඨිනා කඛතො කුක් කුටාරාඛමො නාම, 

පාවාරියඛසට් ඨිනා කඛතො පාවාරිකම් බවන  නාම, ඛඝොසිතඛසට් ඨිනා කඛතො 
ඛඝොසිතාරාඛමො නාම අඛහොසි. ත  සන් ධාය වුත් ත  – ‘‘ඛකොසම් බිය  විහරති 
ඛඝොසිතාරාඛම’’ති. 

මුණ්ඩියෙොති ඉද  තස් ස නාම . ජාලියෙොති ඉදම් පි ඉතරස් ස නාමඛමව. 

යස් මා පනස් ස උපජ් ඣාඛයො දාරුමඛයන පත් ඛතන පිණ් ඩාය චරති, තස් මා 

දාරුපත් තිකන් ඛතවාසීති වුච් චති. එතදයවොචුන් ති උපාරම් භාධිප් පාඛයන වාද  

ආඛරොඛපතුකාමා හුත් වා එතදඛවොච . ඉති කිර ඛනස  අඛහොසි, සඛච සමඛණො 

ඛගොතඛමො ‘‘ත  ජීව  ත  සරීර’’න් ති වක් ෙති, අථස් ස මය  එත  වාද  

ආඛරොඛපස් සාම – ‘‘ඛභො ඛගොතම, තුම් හාක  ලද් ධියා ඉඛධව සත් ඛතො භිජ් ජති, 
ඛතන ඛවො වාඛදො උච් ඛෙදවාඛදො ඛහොතී’’ති. සඛච පන ‘‘අඤ් ඤ  ජීව  අඤ් ඤ  

සරීර’’න් ති වක් ෙති, අථස් ඛසත  වාද  ආඛරොඛපස් සාම ‘‘තුම් හාක  වාඛද රූප  

භිජ් ජති, න සත් ඛතො භිජ් ජති. ඛතන ඛවො වාඛද සත් ඛතො සස් සඛතො ආපජ් ජතී’’ති. 

අථ භගවා ‘‘ඉඛම වාදාඛරොපනත් ථාය පඤ් හ  පුච් ෙන් ති, මම සාසඛන ඉඛම 
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ද් ඛව අන් ඛත අනුපගම් ම මජ් ඣිමා පටිපදා අත් ථීති න ජානන් ති, හන් ද ඛනස  
පඤ ්හ  අවිස් සජ් ඛජත් වා තස් සාඛයව පටිපදාය ආවිභාවත් ථ  ධම් ම  ඛදඛසමී’’ති 

චින් ඛතත් වා ‘‘ඛතන හාවුඛසො’’තිආදිමාහ. 

379-380. තත් ථ කල්ලං නු යඛො තස්යසතං වචනාොති තස් ඛසත  
සද් ධාපබ් බජිතස ්ස තිවිධ  සීල  පරිපූඛරත් වා පඨමජ් ඣාන  පත් තස් ස යුත් ත  නු 
ඛෙො එත  වත් තුන් ති අත් ඛථො. ත  සුත් වා පරිබ් බාජකා පුථුජ් ජඛනො නාම යස් මා 

නිබ් බිචිකිච් ඛෙො න ඛහොති, තස් මා කදාචි එව  වඛදයයාති මඤ් ඤමානා – 

‘‘කල් ල  තස් ඛසත  වචනායා’’ති ආහ සු. අථ ච පනාහං න වදාමීති අහ  

එතඛමව  ජානාමි, ඛනො ච එව  වදාමි, අථ ඛෙො කසිණපරිකම් ම  කත් වා 
භාඛවන් තස් ස පඤ් ඤාබඛලන උප් පන් න  මහග් ගතචිත් තඛමතන් ති සඤ් ඤ  

ඨඛපසි . න කල්ලං තස්යසතන් ති ඉද  ඛත පරිබ් බාජකා – ‘‘යස් මා ඛීණාසඛවො 

විගතසම් ඛමොඛහො තිණ් ණවිචිකිච් ඛෙො, තස ්මා න යුත් ත  තස් ඛසත  වත් තු’’න් ති 
මඤ ්ඤමානා වදන් ති. ඛසසඛමත් ථ උත් තානත් ථඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

ජාලියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. මහාසීහනාදසුත් තවණ් ණනා 

අඛචලකස් සපවත් ථුවණ් ණනා 

381. එවං යම සුතං…යප.… උරුේොෙං විහරතීති මහාසීහනාදසුත් ත . 

තත්රාය  අපුබ් බපදවණ් ණනා. උරුේොෙන් ති උරුඤ් ඤාති තස් ස රට් ඨස් සපි 

නගරස ්සපි එතඛදව නාම , භගවා උරුඤ් ඤානගර  උපනිස් සාය විහරති. 

කණ්ණකත්ථයල මිගදායෙති තස් ස නගරස් ස අවිදූඛර කණ් ණකත් ථල  නාම 
එඛකො රමණීඛයො භූමිභාඛගො අත් ථි. ඛසො මිගාන  අභයත් ථාය දින් නත් තා 

‘‘මිගදාඛයො’’ති වුච් චති, තස් මි  කණ් ණකත් ථඛල මිගදාඛය. අයචයලොති 

නග් ගපරිබ් බාජඛකො. කස්සයපොති තස් ස නාම . තපස්සින් ති තපනිස් සිතක . 

ලූඛාජීවින් ති අඛචලකමුත් තාචාරාදිවඛසන ලූඛෙො ආජීඛවො අස් සාති ලූොජීවී, ත  

ලූොජීවි . උපක්යකොසතීති උපණ් ඛඩති. උපවදතීති හීඛළති වම් ඛභති. ධම්මස්ස

චඅනුධම්මංබයාකයරොන්තීති ඛභොතා ඛගොතඛමන වුත් තකාරණස් ස අනුකාරණ  

කඛථන් ති. සහධම්මියකො වාදානුවායදොති පඛරහි වුත් තකාරඛණන සකාරඛණො 

හුත් වා තුම් හාක  වාඛදො වා අනුවාඛදො වා විඤ් ඤූහි ගරහිතබ් බ , කාරණ  ඛකොචි 

අප් පමත් තඛකොපි කි  න ආගච් ෙති. ඉද  වුත් ත  ඛහොති, ‘‘කි  සබ් බාකාඛරනපි 

තව වාඛද ගාරය් හ  කාරණ  නත් ථී’’ති. අනබ්භක්ඛාතුකාමාති න අභූඛතන 
වත් තුකාමා. 

382. එකච්චං තපස්සිං ලූඛාජීවින් තිආදීසු ඉඛධකච් ඛචො 

අඛචලකපබ් බජ් ජාදිතපනිස් සිතත් තා තපස් සී ‘‘ලූඛෙන ජීවිත  කප් ඛපස් සාමී’’ති 

තිණඛගොමයාදිභක් ෙනාදීහි නානප් පකාඛරහි අත් තාන  කිලඛමති, 

අප් පපුඤ් ඤතාය ච සුඛෙන ජීවිතවුත් තිඛමව න ලභති, ඛසො තීණි දුච් චරිතානි 
පූඛරත් වා නිරඛය නිබ් බත් තති. 

අපඛරො තාදිස  තපනිස් සිඛතොපි පුඤ් ඤවා ඛහොති, ලභති ලාභසක් කාර . ඛසො 

‘‘න දානි මයා සදිඛසො අත් ථී’’ති අත් තාන  උච් ඛච ඨාඛන සම් භාඛවත් වා 

‘‘භිඛයයොඛසොමත් තාය ලාභ  උප් පාඛදස ්සාමී’’ති අඛනසනවඛසන තීණි 

දුච් චරිතානි පූඛරත් වා නිරඛය නිබ් බත් තති. ඉඛම ද් ඛව සන් ධාය පඨමනඛයො 
වුත් ඛතො. 

අපඛරො තපනිස් සිතඛකො ලූොජීවී අප් පපුඤ් ඛඤො ඛහොති, න ලභති සුඛෙන 

ජීවිතවුත් ති . ඛසො ‘‘මය් හ  පුබ් ඛබපි අකතපුඤ් ඤතාය සුෙජීවිකා නුප් පජ් ජති, 
හන් දදානි පුඤ ්ඤානි කඛරොමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූඛරත් වා සග් ඛග නිබ් බත් තති. 

අපඛරො ලූොජීවී පුඤ් ඤවා ඛහොති, ලභති සුඛෙන ජීවිතවුත් ති . ඛසො – 

‘‘මය් හ  පුබ් ඛබපි කතපුඤ් ඤතාය සුෙජීවිකා උප් පජ් ජතී’’ති චින් ඛතත් වා 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

 

253 

පටුන 

අඛනසන  පහාය තීණි සුචරිතානි පූඛරත් වා සග් ඛග නිබ් බත් තති. ඉඛම ද් ඛව 
සන් ධාය දුතියනඛයො වුත් ඛතො. 

එඛකො පන තපස් සී අප් පදුක් ෙවිහාරී ඛහොති බාහිරකාචාරයුත් ඛතො තාපඛසො 

වා ෙන් නපරිබ් බාජඛකො වා, අප් පපුඤ් ඤතාය ච මනාඛප පච් චඛය න ලභති. ඛසො 
අඛනසනවඛසන තීණි දුච් චරිතානි පූඛරත් වා අත් තාන  සුඛෙ ඨඛපත් වා නිරඛය 
නිබ් බත් තති. 

අපඛරො පුඤ ්ඤවා ඛහොති, ඛසො – ‘‘න දානි මයා සදිඛසො අත් ථී’’ති මාන  
උප් පාඛදත් වා අඛනසනවඛසන ලාභසක් කාර  වා උප් පාඛදන් ඛතො 
මිච් ොදිට් ඨිවඛසන – ‘‘සුඛෙො ඉමිස් සා පරිබ් බාජිකාය දහරාය මුදුකාය ඛලොමසාය 

සම් ඵස ්ඛසො’’තිආදීනි චින් ඛතත් වා කාඛමසු පාතබයත  වා ආපජ් ජන් ඛතො තීණි 

දුච් චරිතානි පූඛරත් වා නිරඛය නිබ් බත් තති. ඉඛම ද් ඛව සන් ධාය තතියනඛයො 
වුත් ඛතො. 

අපඛරො පන අප් පදුක් ෙවිහාරී අප් පපුඤ් ඛඤො ඛහොති, ඛසො – ‘‘අහ  පුබ් ඛබපි 
අකතපුඤ ්ඤතාය සුඛෙන ජීවික  න ලභාමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූඛරත් වා 
සග් ඛග නිබ් බත් තති. 

අපඛරො පුඤ් ඤවා ඛහොති, ඛසො – ‘‘පුබ් ඛබපාහ  කතපුඤ් ඤතාය සුෙ  ලභාමි, 

ඉදානි පුඤ් ඤානි කරිස් සාමී’’ති තීණි සුචරිතානි පූඛරත් වා සග් ඛග නිබ් බත් තති. 

ඉඛම ද් ඛව සන් ධාය චතුත් ථනඛයො වුත් ඛතො. ඉද  තිත් ථියවඛසන ආගත , 
සාසඛනපි පන ලබ් භති. 

එකච් ඛචො හි ධුතඞ් ගසමාදානවඛසන ලූොජීවී ඛහොති, අප් පපුඤ් ඤතාය වා 
සකලම් පි ගාම  විචරිත් වා උදරපූර  න ලභති. ඛසො – ‘‘පච් චඛය 

උප් පාඛදස් සාමී’’ති ඛවජ් ජකම් මාදිවඛසන වා අඛනසන  කත් වා, අරහත් ත  වා 

පටිජානිත් වා, තීණි වා කුහනවත් ථූනි පටිඛසවිත් වා නිරඛය නිබ් බත් තති. 

අපඛරො ච තාදිඛසොව පුඤ් ඤවා ඛහොති. ඛසො තාය පුඤ ්ඤසම් පත් තියා මාන  
ජනයිත් වා උප් පන් න  ලාභ  ථාවර  කත් තුකාඛමො අඛනසනවඛසන තීණි 
දුච් චරිතානි පූඛරත් වා නිරඛය උප් පජ් ජති. 

අපඛරො සමාදින් නධුතඞ් ඛගො අප් පපුඤ් ඛඤොව ඛහොති, න ලභති සුඛෙන 

ජීවිතවුත් ති . ඛසො – ‘‘පුබ් ඛබපාහ  අකතපුඤ් ඤතාය කිඤ් චි න ලභාමි, සඛච 

ඉදානි අඛනසන  කරිස ්ස , ආයතිම් පි දුල් ලභසුඛෙො භවිස් සාමී’’ති තීණි 
සුචරිතානි පූඛරත් වා අරහත් ත  පත් තු  අසක් ඛකොන් ඛතො සග් ඛග නිබ් බත් තති. 
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අපඛරො පුඤ් ඤවා ඛහොති, ඛසො – ‘‘පුබ් ඛබපාහ  කතපුඤ් ඤතාය එතරහි 

සුඛිඛතො, ඉදානිපි පුඤ් ඤ  කරිස් සාමී’’ති අඛනසන  පහාය තීණි සුචරිතානි 
පූඛරත් වා අරහත් ත  පත් තු  අසක් ඛකොන් ඛතො සග් ඛග නිබ් බත් තති. 

383. ආගතිේචාති – ‘‘අසුකට් ඨානඛතො නාම ඉඛම ආගතා’’ති එව  

ආගතිඤ් ච. ගතිේචාති ඉදානි ගන් තබ් බට් ඨානඤ් ච. චුතිේචාති තඛතො 

චවනඤ් ච. උපපත්තිේචාති තඛතො චතාන  පුන උපපත් තිඤ් ච. කිංසබ්බංතපං

ගරහිස්සාමීති – ‘‘ඛකන කාරඛණන ගරහිස් සාමි, ගරහිතබ් බඛමව හි මය  

ගරහාම, පස සිතබ් බ  පස සාම, න භණ් ඩික  කඛරොන් ඛතො මහාරජඛකො විය 
ඛධොතඤ් ච අඛධොතඤ් ච එකඛතො කඛරොමා’’ති දස් ඛසති. ඉදානි තමත් ථ  
පකාඛසන් ඛතො – ‘‘සන් ති කස ්සප එඛක සමණබ්රාහ් මණා’’තිආදිමාහ. 

384. ෙංයතඑකච්චන් ති පඤ් චවිධ  සීල , තඤ් හි ඛලොඛක න ඛකොචි ‘‘න 

සාධූ’’ති වදති. පුන ෙං යත එකච්චන් ති පඤ් චවිධ  ඛවර , ත  න ඛකොචි 

‘‘සාධූ’’ති වදති. පුන ෙං යත එකච්චන් ති පඤ් චද් වාඛර අස වර , ඛත කිර – 

‘‘චක් ඛු නාම න නිරුන් ධිතබ් බ , චක් ඛුනා මනාප  රූප  දට් ඨබ් බ’’න් ති වදන් ති, 

එස නඛයො ඛසොතාදීසු. පුන ෙංයතඑකච්චන් ති පඤ් චද් වාඛර ස වර . 

එව  පඛරස  වාඛදන සහ අත් තඛනො වාදස් ස සමානාසමානත  දස් ඛසත් වා 
ඉදානි අත් තඛනො වාඛදන සහ පඛරස  වාදස් ස සමානාසමානත  දස් ඛසන් ඛතො 

‘‘ය  මය’’න් තිආදිමාහ. තත්රාපි පඤ් චසීලාදිවඛසඛනව අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

සමනුයුඤ් ජාපනකථාවණ් ණනා 

385. සමනුයුේජන්තන් ති සමනුයුඤ ්ජන් තු, එත් ථ ච ලද් ධි  පුච් ෙන් ඛතො 

සමනුයුඤ් ජති නාම, කාරණ  පුච් ෙන් ඛතො සමනුගාහති නාම, උභය  පුච් ෙන් ඛතො 

සමනුභාසති නාම. සත්ථාරා වා සත්ථාරන් ති සත් ථාරා වා සද් ධි  සත් ථාර  

උපස හරිත් වා – ‘‘කි  ඛත සත් ථා ඛත ධම් ඛම සබ් බඛසො පහාය වත් තති, උදාහු 
සමඛණො ඛගොතඛමො’’ති. දුතියපඛදපි එඛසව නඛයො. 

ඉදානි තමත් ථ  ඛයොඛජත් වා දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘ඛය ඉඛමස  

භවත’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ අකුසලා අකුසලසඞ්ඛාතාති අකුසලා ඛචව 

‘‘අකුසලා’’ති ච සඞ් ොතා ඤාතා ඛකොට් ඨාස  වා කත් වා ඨපිතාති අත් ඛථො. එස 

නඛයො සබ් බපඛදසු. අපි ඛචත් ථ සාවජ්ජාති සඛදොසා. න අලමරිොති 
නිද් ඛදොසට් ඛඨන අරියා භවිතු  නාල  අසමත් ථා. 

386-392. ෙංවිේඤූ සමනුයුේජන්තාති ඛයන විඤ් ඤූ අම් ඛහ ච අඤ් ඛඤ 

ච පුච් ෙන් තා එව  වඛදයය , ත  ඨාන  විජ් ජති, අත් ථි ත  කාරණන් ති අත් ඛථො. 
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ෙංවා පනයභොන්යතොපයරගණාචරිොති පඛර පන ඛභොන් ඛතො ගණාචරියා ය  

වා ත  වා අප් පමත් තක  පහාය වත් තන් තීති අත් ඛථො. අම්යහව තත්ථ

යෙභුයෙයන පසංයසෙුන් ති ඉද  භගවා සත් ථාරා සත් ථාර  සමනුයුඤ් ජඛනපි 

ආහ – සඞ් ඛඝන ස ඝ  සමනුයුඤ් ජඛනපි. කස් මා? සඞ් ඝපස සායපි සත් ථුඛයව 

පස සාසිද් ධිඛතො. පසීදමානාපි හි බුද් ධසම් පත් තියා සඞ් ඛඝ, සඞ් ඝසම් පත් තියා ච 

බුද් ඛධ පසීදන් ති, තථා හි භගවඛතො සරීරසම් පත් ති  දිස ්වා, ධම් මඛදසන  වා 
සුත් වා භවන් ති වත් තාඛරො – ‘‘ලාභා වත ඛභො සාවකාන  ඛය එවරූපස් ස සත් ථු 

සන් තිකාවචරා’’ති, එව  බුද් ධසම් පත් තියා සඞ් ඛඝ පසීදන් ති. භික් ඛූන  
පනාචාරඛගොචර  අභික් කමපටික් කමාදීනි ච දිස් වා භවන් ති වත් තාඛරො – 
‘‘සන් තිකාවචරාන  වත ඛභො සාවකාන  අයඤ් ච උපසමගුඛණො සත් ථු කීව 

රූඛපො භවිස් සතී’’ති, එව  සඞ් ඝසම් පත් තියා බුද් ඛධ පසීදන් ති. ඉති යා 

සත් ථුපස සා, සා සඞ් ඝස් ස. යා සඞ් ඝස ්ස පස සා, සා සත් ථූති සඞ් ඝපස සායපි 

සත් ථුඛයව පස සාසිද් ධිඛතො භගවා ද් වීසුපි නඛයසු – ‘‘අම්යහව තත්ථ 

යෙභුයෙයන පසංයසෙු’’න් ති ආහ. සමයණො යගොතයමො ඉයම ධම්යම 

අනවයසසං පහාෙවත්තති, ෙං වා පනයභොන්යතො පයරගණාචරිොතිආදීසුපි 
පඛනත් ථ අයමධිප් පාඛයො – සම් පත් තසමාදානඛසතුඝාතවඛසන හි තිස් ඛසො 

විරතිඛයො. තාසු සම් පත් තසමාදාන විරතිමත් තඛමව අඤ් ඛඤස  ඛහොති, 
ඛසතුඝාතවිරති පන සබ් ඛබන සබ් බ  නත් ථි. පඤ් චසු පන 
තදඞ් ගවික් ෙම් භනසමුච් ඛෙදපටිපස් සද් ධිනිස ්සරණප් පහාඛනසු 
අට් ඨසමාපත් තිවඛසන ඛචව විපස ්සනාමත් තවඛසන ච 
තදඞ් ගවික් ෙම් භනප් පහානමත් තඛමව අඤ් ඛඤස  ඛහොති. ඉතරානි තීණි 

පහානානි සබ් ඛබන සබ් බ  නත් ථි. තථා සීලස වඛරො, ෙන් තිස වඛරො, 

ඤාණස වඛරො, සතිස වඛරො, වීරියස වඛරොති පඤ් ච ස වරා, ඛතසු 

පඤ ්චසීලමත් තඛමව අධිවාසනෙන් තිමත් තඛමව ච අඤ් ඛඤස  ඛහොති, ඛසස  
සබ් ඛබන සබ් බ  නත් ථි. 

පඤ ්ච ඛෙො පනිඛම උඛපොසථුද් ඛදසා, ඛතසු පඤ ්චසීලමත් තඛමව 
අඤ ්ඛඤස  ඛහොති. පාතිඛමොක් ෙස වරසීල  සබ් ඛබන සබ් බ  නත් ථි. ඉති 

අකුසලප් පහාඛන ච කුසලසමාදාඛන ච, තීසු විරතීසු, පඤ ්චසු පහාඛනසු, 

පඤ ්චසු ස වඛරසු, පඤ ්චසු උද් ඛදඛසසු, – ‘‘අහඛමව ච මය් හඤ ්ච 

සාවකසඞ් ඛඝො ඛලොඛක පඤ් ඤායති, මයා හි සදිඛසො සත් ථා නාම, මය් හ  
සාවකසඞ් ඛඝන සදිඛසො සඞ් ඛඝො නාම නත් ථී’’ති භගවා සීහනාද  නදති. 

අරියඅට් ඨඞ් ගිකමග් ගවණ් ණනා 

393. එව  සීහනාද  නදිත් වා තස් ස සීහනාදස් ස අවිපරීතභාවාවඛබොධනත් ථ  

– ‘‘අත් ථි, කස ්සප, මග් ඛගො’’තිආදිමාහ. තත් ථ මග්යගොති ඛලොකුත් තරමග් ඛගො. 
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පටිපදාති පුබ් බභාගපටිපදා. කාලවාදීතිආදීනි බ්රහ් මජාඛල වණ් ණිතානි. ඉදානි 
ත  දුවිධ  මග් ගඤ ්ච පටිපදඤ් ච එකඛතො කත් වා දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘අයඛමව 

අරිඛයො’’තිආදිමාහ. ඉද  පන සුත් වා අඛචඛලො චින් ඛතසි – ‘‘සමඛණො 

ඛගොතඛමො මය් හ ඛයව මග් ඛගො ච පටිපදා ච අත් ථි, අඤ් ඛඤස  නත් ථීති 

මඤ ්ඤති, හන් දස් සාහ  අම් හාකම් පි මග් ග  කඛථමී’’ති. තඛතො අඛචලකපටිපද  
කඛථසි. ඛතනාහ – ‘‘එව  වුත් ඛත අඛචඛලො කස් සඛපො භගවන් ත  
එතදඛවොච…ඛප.… උදඛකොඛරොහනානුඛයොගමනුයුත් ඛතො විහරතී’’ති. 

තඛපොපක් කමකථාවණ් ණනා 

394. තත් ථ තයපොපක්කමාති තපාරම් භා, තපකම් මානීති අත් ඛථො. 

සාමේෙසඞ්ඛාතාති සමණකම් මසඞ් ොතා. බ්රහ්මේෙසඞ්ඛාතාති 

බ්රාහ් මණකම් මසඞ් ොතා. අයචලයකොති නිච් ඛචොඛලො, නග් ඛගොති අත් ඛථො. 

මුත්තාචායරොති විසට් ඨාචාඛරො, උච් චාරකම් මාදීසු ඛලොකියකුලපුත් තාචාඛරන 

විරහිඛතො ඨිතඛකොව උච් චාර  කඛරොති, පස් සාව  කඛරොති, ොදති, භුඤ ්ජති ච. 

හත්ථාපයලඛයනොති හත් ඛථ පිණ් ඩම් හි ඨිඛත ජිව් හාය හත් ථ  අපලිෙති, උච් චාර  
වා කත් වා හත් ථස් මිඤ් ඛඤව දණ් ඩකසඤ් ඤී හුත් වා හත් ඛථන අපලිෙති. 

‘‘භික් ොගහණත් ථ  එහි, භන් ඛත’’ති වුත් ඛතො න එතීති න එහිභද්දන්තියකො. 

‘‘ඛතන හි තිට් ඨ, භන් ඛත’’ති වුත් ඛතොපි න තිට් ඨතීති නතිට්ඨභද්දන්තියකො. 
තදුභයම් පි කිර ඛසො – ‘‘එතස් ස වචන  කත  භවිස ්සතී’’ති න කඛරොති. 

අභිහටන් ති පුඛරතර  ගඛහත් වා ආහට  භික් ෙ , උද්දිස්සකතන් ති ‘‘ඉම  තුම් ඛහ 

උද් දිස ්ස කත’’න් ති එව  ආඛරොචිත  භික් ෙ . නනිමන්තනන් ති ‘‘අසුක  නාම 
කුල  වා වීථි  වා ගාම  වා පවිඛසයයාථා’’ති එව  නිමන් තිතභික් ෙම් පි න 

සාදියති, න ගණ් හති. න කුම්භිමුඛාති කුම් භිඛතො උද් ධරිත් වා දියයමාන  භික් ෙ  

න ගණ් හති. න කයළොපිමුඛාති කයළොපීති උක් ෙලි වා පච් ඡි වා, තඛතොපි න 

ගණ් හති. කස් මා? කුම් භිකඛළොපිඛයො ම  නිස් සාය කටච් ඡුනා පහාර  ලභන් තීති. 

නඑළකමන්තරන් ති උම් මාර  අන් තර  කත් වා දියයමාන  න ගණ් හති. කස් මා? 

‘‘අය  ම  නිස ්සාය අන් තරකරණ  ලභතී’’ති. දණ් ඩමුසඛලසුපි එඛසව නඛයො. 

ද්වින්නන් ති ද් වීසු භුඤ ්ජමාඛනසු එකස ්මි  උට් ඨාය ඛදන් ඛත න ගණ් හති. 

කස ්මා? ‘‘එකස ්ස කබළන් තරාඛයො ඛහොතී’’ති. න ගබ්භිනිොතිආදීසු පන 
‘‘ගබ් භිනියා කුච් ඡිය  දාරඛකො කිලමති. පායන් තියා දාරකස් ස ඛීරන් තරාඛයො 

ඛහොති, පුරිසන් තරගතාය රතිඅන් තරාඛයො ඛහොතී’’ති න ගණ් හති. සංකිත්තීසූති 

ස කිත් ඛතත් වා කතභත් ඛතසු, දුබ් භික් ෙසමඛය කිර අඛචලකසාවකා 
අඛචලකාන  අත් ථාය තඛතො තඛතො තණ් ඩුලාදීනි සමාදඛපත් වා භත් ත  පචන් ති. 

උක් කට් ඛඨො අඛචලඛකො තඛතොපි න පටිග් ගණ් හති. න ෙත්ථ සාති යත් ථ 

සුනඛෙො – ‘‘පිණ් ඩ  ලභිස් සාමී’’ති උපට් ඨිඛතො ඛහොති, තත් ථ තස් ස අදත් වා 
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ආහට  න ගණ් හති. කස ්මා? එතස ්ස පිණ් ඩන් තරාඛයො ඛහොතීති. 

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනීති සමූහසමූහචාරිනී, සඛච හි අඛචලක  දිස් වා – ‘‘ඉමස ්ස 

භික් ෙ  දස් සාමා’’ති මනුස් සා භත් තඛගහ  පවිසන් ති, ඛතසු ච පවිසන් ඛතසු 

කඛළොපිමුොදීසු නිලීනා මක් ඛිකා උප් පතිත් වා සණ් ඩසණ් ඩා චරන් ති, තඛතො 

ආහට  භික් ෙ  න ගණ් හති. කස ්මා? ම  නිස ්සාය මක් ඛිකාන  ඛගොචරන් තරාඛයො 
ජාඛතොති. 

ථුයසොදකන් ති සබ් බසස් සසම් භාඛරහි කත  ඛසොවීරක . එත් ථ ච 

සුරාපානඛමව සාවජ් ජ , අය  පන සබ් ඛබසුපි සාවජ් ජසඤ් ඤී. එකාගාරියකොති 

ඛයො එකස ්මි ඛයව ඛගඛහ භික් ෙ  ලභිත් වා නිවත් තති. එකායලොපියකොති ඛයො 

එඛකඛනව ආඛලොඛපන යාඛපති. ද්වාගාරිකාදීසුපි එඛසව නඛයො. එකිස්සාපි 

දත්තිොති එකාය දත් තියා. දත් ති නාම එකා ඛුද් දකපාති ඛහොති, යත් ථ 

අග් ගභික් ෙ  පක් ඛිපිත් වා ඨඛපන් ති. එකාහිකන් ති එකදිවසන් තරික . 

අද්ධමාසිකන් ති අද් ධමාසන් තරික . පරිොෙභත්තයභොජනන් ති 

වාරභත් තඛභොජන , එකාහවාඛරන ද් වීහවාඛරන සත් තාහවාඛරන 
අඩ් ඪමාසවාඛරනාති එව  දිවසවාඛරන ආගතභත් තඛභොජන . 

395. සාකභක්යඛොති අල් ලසාකභක් ඛෙො. සාමාකභක්යඛොති 

සාමාකතණ් ඩුලභක් ඛෙො. නීවාරාදීසු නීවාඛරො නාම අරඤ් ඛඤ සය ජාතා 

වීහිජාති. දද්දුලන් ති චම් මකාඛරහි චම් ම  ලිඛිත් වා ෙඩ් ඩිතකසට . හටං වුච් චති 

සිඛලඛසොපි ඛසවාඛලොපි. කණන් ති කුණ් ඩක . ආචායමොති භත් තඋක් ෙලිකාය 

ලග් ඛගො ඣාමකඔදඛනො, ත  ෙඩ් ඩිතට් ඨානඛතොව ගඛහත් වා ොදති, 

‘‘ඔදනකඤ් ජිය’’න් තිපි වදන් ති. පිේොකාදඛයො පාකටා එව. 

පවත්තඵලයභොජීති පතිතඵලඛභොජී. 

396. සාණානීති සාණවාකඛචොළානි. මසාණානීති මිස් සකඛචොළානි. 

ෙවදුස්සානීති මතසරීරඛතො ෙඩ් ඩිතවත් ථානි, එරකතිණාදීනි වා ගන් ඛථත් වා 

කතනිවාසනානි. පංසුකූලානීති පථවිය  ෙඩ් ඩිතනන් තකානි. තිරීටානීති 

රුක් ෙතචවත් ථානි. අජිනන් ති අජිනමිගචම් ම . අජිනක්ඛිපන් ති තඛදව මජ් ඛඣ 

ඵාලිතක . කුසචීරන් ති කුසතිණානි ගන් ඛථත් වා කතචීර . වාකචීරඵලකචීයරසුපි 

එඛසව නඛයො. යකසකම්බලන් ති මනුස ්සඛකඛසහි කතකම් බල . ය  සන් ධාය 
වුත් ත  – 

‘‘ඛසයයථාපි භික් ෙඛව, යානි කානිචි තන් තාවුතානි වත් ථානි, 

ඛකසකම් බඛලො ඛතස  පටිකිට් ඛඨො අක් ොයති. ඛකසකම් බඛලො, 
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භික් ෙඛව, සීඛත සීඛතො, උණ් ඛහ උණ් ඛහො අප් පග් ඛඝො ච දුබ් බණ් ඛණො ච 
දුග් ගන් ඛධො දුක් ෙසම් ඵස් ඛසො’’ති. 

වාළකම්බලන් ති අස් සවාඛලහි කතකම් බල . උලූකපක්ඛිකන් ති 

උලූකපක් ොනි ගන් ඛථත් වා කතනිවාසන . උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතොති 

උක් කුටිකවීරිය  අනුයුත් ඛතො, ගච් ෙන් ඛතොපි උක් කුටිඛකොව හුත් වා උප් පතිත් වා 

උප් පතිත් වා ගච් ෙති. කණ්ටකාපස්සයියකොති අයකණ් ටඛක වා පකතිකණ් ටඛක 
වා භූමිය  ඛකොට් ඛටත් වා තත් ථ චම් ම  අත් ථරිත් වා ඨානචඞ් කමාදීනි කඛරොති. 

යසෙයන් ති සයන් ඛතොපි තත් ඛථව ඛසයය  කප් ඛපති. ඵලකයසෙයන් ති 

රුක් ෙඵලඛක ඛසයය . ථණ්ඩිලයසෙයන් ති ථණ් ඩිඛල උච් ඛච භූමිඨාඛන 

ඛසයය . එකපස්සයියකොති එකපස් ඛසඛනව සයති. රයජොජල්ලධයරොති සරීර  

ඛතඛලන මක් ඛිත් වා රජුට් ඨානට් ඨාඛන තිට් ඨති, අථස් ස සරීඛර රඛජොජල් ල  

ලග් ගති, ත  ධාඛරති. ෙථාසන්ථතියකොති ලද් ධ  ආසන  අඛකොඛපත් වා යඛදව 

ලභති, තත් ඛථව නිසීදනසීඛලො. යවකටියකොති විකටොදනසීඛලො. විකටන් ති 

ගූථ  වුච් චති. අපානයකොති පටික් ඛිත් තසීතුදකපාඛනො. සාය  තතියමස් සාති 

සාෙතතිෙකං. පාඛතො, මජ් ඣන් හිඛක, සායන් ති දිවසස් ස තික් ෙත් තු  පාප  

පවාඛහස ්සාමීති උදයකොයරොහනානුයෙොගංඅනුයුත්යතොවිහරතීති. 

තඛපොපක් කමනිරත් ථකතාවණ් ණනා 

397. අථ භගවා සීලසම් පදාදීහි විනා ඛතස  තඛපොපක් කමාන  නිරත් ථකත  

දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘අඛචලඛකො ඛචපි කස් සප ඛහොතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආරකා

වාති දූඛරඛයව. අයවරන් ති ඛදොසඛවරවිරහිත . අබයාපජ්ජන් ති 

ඛදොමනස ්සබයාපජ් ජරහිත . 

398. දුක්කරං, යභොයගොතමාති ඉද  කස ්සඛපො ‘‘මය  පුබ් ඛබ එත් තකමත් ත  

සාමඤ ්ඤඤ් ච බ්රහ් මඤ් ඤඤ් චාති විචරාම, තුම් ඛහ පන අඤ් ඤ ඛයව 

සාමඤ ්ඤඤ් ච බ්රහ් මඤ් ඤඤ් ච වදථා’’ති දීඛපන් ඛතො ආහ. පකති යඛො එසාති 

පකතිකථා එසා. ඉමාෙච, කස්සප, මත්තාොති ‘‘කස ්සප යදි ඉමිනා පමාඛණන 
එව  පරිත් තඛකන පටිපත් තික් කඛමන සාමඤ් ඤ  වා බ්රහ් මඤ් ඤ  වා දුක් කර  

සුදුක් කර  නාම අභවිස් ස, තඛතො ඛනත  අභවිස් ස කල් ල  වචනාය දුක් කර  
සාමඤ ්ඤ’’න් ති අයඛමත් ථ පදසම් බන් ඛධන සද් ධි  අත් ඛථො. එඛතන නඛයන 
සබ් බත් ථ පදසම් බන් ඛධො ඛවදිතබ් ඛබො. 

399. දුජ්ජායනොති ඉදම් පි ඛසො ‘‘මය  පුබ් ඛබ එත් තඛකන සමඛණො වා 

බ්රාහ් මඛණො වා ඛහොතීති විචරාම, තුම් ඛහ පන අඤ් ඤථා වදථා’’ති ඉද  
සන් ධායාහ. අථස් ස භගවා ත  පකතිවාද  පටික් ඛිපිත් වා සභාවඛතොව 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  මහාසීහනාදසුත්තවණ්ණනා 

 

259 

පටුන 

දුජ් ජානභාව  ආවිකඛරොන් ඛතො පුනපි – ‘‘පකති ඛෙො’’තිආදිමාහ. තත්රාපි 
වුත් තනඛයඛනව පදසම් බන් ධ  කත් වා අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

සීලසමාධිපඤ් ඤාසම් පදාවණ් ණනා 

400-401. කතමා පන සා, යභො යගොතමාති කස ්මා පුච් ෙති. අය  කිර 

පණ් ඩිඛතො භගවඛතො කඛථන් තස් ඛසව කථ  උග් ගඛහසි, අථ අත් තඛනො 
පටිපත් තියා නිරත් ථකත  විදිත් වා සමඛණො ඛගොතඛමො – ‘‘තස් ස ‘චාය  

සීලසම් පදා, චිත් තසම් පදා, පඤ ්ඤාසම් පදා අභාවිතා ඛහොති අසච් ඡිකතා, අථ ඛෙො 
ඛසො ආරකාව සාමඤ් ඤා’තිආදිමාහ. හන් ද දානි න  තා සම් පත් තිඛයො 
පුච් ොමී’’ති සීලසම් පදාදිවිජානනත් ථ  පුච් ෙති. අථස් ස භගවා බුද් ධුප් පාද  
දස් ඛසත් වා තන් තිධම් ම  කඛථන් ඛතො තා සම් පත් තිඛයො දස් ඛසතු  – ‘‘ඉධ 

කස ්සපා’’තිආදිමාහ. ඉමාෙ චකස්සප සීලසම්පදාොති ඉද  අරහත් තඵලඛමව 
සන් ධාය වුත් ත . අරහත් තඵලපරිඛයොසානඤ් හි භගවඛතො සාසන . තස් මා 
අරහත් තඵලසම් පයුත් තාහි සීලචිත් තපඤ් ඤාසම් පදාහි අඤ ්ඤා උත් තරිතරා වා 
පණීතතරා වා සීලාදිසම් පදා නත් ථීති ආහ. 

සීහනාදකථාවණ් ණනා 

402. එවඤ් ච පන වත් වා ඉදානි අනුත් තර  මහාසීහනාද  නදන් ඛතො – 

‘‘සන් ති කස ්සප එඛක සමණබ්රාහ් මණා’’තිආදිමාහ. තත් ථ අරිෙන් ති 

නිරුපක් කිඛලස  පරමවිසුද් ධ . පරමන් ති උත් තම , පඤ ්චසීලානි හිආදි  කත් වා 

යාව පාතිඛමොක් ෙස වරසීලා සීලඛමව, ඛලොකුත් තරමග් ගඵලසම් පයුත් ත  පන 

පරමසීල  නාම. නාහං තත්ථාති තත් ථ සීඛලපි පරමසීඛලපි අහ  අත් තඛනො 
සමසම  මම සීලසඛමන සීඛලන මයා සම  පුග් ගල  න පස් සාමීති අත් ඛථො. 

අහයමවතත්ථ භියෙයොති අහඛමව තස් මි  සීඛල උත් තඛමො. කතමස් මි ? ෙදිදං 

අධිසීලන් ති ය  එත  උත් තම  සීලන් ති අත් ඛථො. ඉති ඉම  පඨම  සීහනාද  නදති. 

තයපොජිගුච්ෙවාදාති ඛය තඛපොජිගුච් ෙ  වදන් ති. තත් ථ තපතීති තඛපො, 

කිඛලසසන් තාපකවීරියස් ඛසත  නාම , තඛදව ඛත කිඛලඛස ජිගුච් ෙතීති 

ජිගුච් ො. අරිොපරමාති එත් ථ නිද් ඛදොසත් තා අරියා, අට් ඨආරම් භවත් ථුවඛසනපි 

උප් පන් නා විපස් සනාවීරියසඞ් ොතා තඛපොජිගුච් ො තඛපොජිගුච් ොව, 

මග් ගඵලසම් පයුත් තා පරමා නාම. අධියජගුච්ෙන් ති ඉධ ජිගුච් ෙභාඛවො ඛජගුච් ෙ , 

උත් තම  ඛජගුච් ෙ  අධිඛජගුච් ෙ , තස් මා යදිද  අධිඛජගුච් ෙ , තත් ථ අහඛමව 
භිඛයයොති එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. පඤ් ඤාධිකාඛරපි 

කම් මස ්සකතාපඤ් ඤා ච විපස් සනාපඤ් ඤා ච පඤ් ඤා නාම, 

මග් ගඵලසම් පයුත් තා පරමා පඤ ්ඤා නාම. අධිපේෙන් ති එත් ථ 

ලිඞ් ගවිපල් ලාඛසො ඛවදිතබ් ඛබො, අය  පඛනත් ථත් ඛථො – යාය  අධිපඤ් ඤා නාම 
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පටුන 

අහඛමව තත් ථ භිඛයයොති විමුත් තාධිකාඛර තදඞ් ගවික් ෙම් භනවිමුත් තිඛයො 

විමුත් ති නාම, සමුච් ඛෙදපටිපස් සද් ධිනිස් සරණවිමුත් තිඛයො පන පරමා විමුත් තීති 

ඛවදිතබ් බා. ඉධාපි ච ෙදිදං අධිවිමුත්තීති යා අය  අධිවිමුත් ති, අහඛමව තත් ථ 

භිඛයයොති අත් ඛථො. 

403. සුේොගායරති සුඤ් ඛඤ ඝඛර, එකඛකොව නිසීදිත් වාති අධිප් පාඛයො. 

පරිසාසුචාති අට් ඨසු පරිසාසු. වුත් තම් පි ඛචත  – 

‘‘චත් තාරිමානි, සාරිපුත් ත, තථාගතස් ස ඛවසාරජ් ජානි. ඛයහි 

ඛවසාරජ් ඛජහි සමන් නාගඛතො තථාගඛතො ආසභ  ඨාන  පටිජානාති, 

පරිසාසු සීහනාද  නදතී’’ති (ම. නි. 1.150) සුත් ත  විත් ථාඛරතබ් බ . 

පේහේච නං පුච්ෙන්තීති පණ් ඩිතා ඛදවමනුස ්සා න  පඤ් හ  

අභිසඞ් ෙරිත් වා පුච් ෙන් ති. බයාකයරොතීති තඞ් ෙණඤ් ඛඤව විස් සජ් ඛජසි. චිත්තං

ආරායධතීති පඤ් හාවිස් සජ් ජඛනන මහාජනස් ස චිත් ත  පරිඛතොඛසතිඛයව. යනො

චයඛොයසොතබ්බංමේෙන්තීති චිත් ත  ආරාඛධත් වා කඛථන් තස් සපිස් ස වචන  

පඛර ඛසොතබ් බ  න මඤ් ඤන් තීති, එවඤ් ච වඛදයයන් ති අත් ඛථො. 

යසොතබ්බේචස්සමේෙන්තීති ඛදවාපි මනුස් සාපි මහන් ඛතඛනව උස් සාඛහන 

ඛසොතබ් බ  මඤ් ඤන් ති. පසීදන්තීති සුපසන් නා කල් ලචිත් තා මුදුචිත් තා ඛහොන් ති. 

පසන්නාකාරංකයරොන්තීති න මුද් ධප් පසන් නාව ඛහොන් ති, පණීතානි චීවරාදීනි 
ඛවළුවනවිහාරාදඛයො ච මහාවිහාඛර පරිච් චජන් තා පසන් නාකාර  කඛරොන් ති. 

තථත්තාොති ය  ඛසො ධම් ම  ඛදඛසති තථා භාවාය, 

ධම් මානුධම් මපටිපත් තිපූරණත් ථාය පටිපජ් ජන් තීති අත් ඛථො. තථත්තාෙ ච

පටිපජ්ජන්තීති තථභාවාය පටිපජ් ජන් ති, තස් ස හි භගවඛතො ධම් ම  සුත් වා ඛකචි 

සරඛණසු ඛකචි පඤ් චසු සීඛලසු පතිට් ඨහන් ති, අපඛර නික් ෙමිත් වා පබ් බජන් ති. 

පටිපන්නා ච ආරායධන්තීති තඤ් ච පන පටිපද  පටිපන් නා පූඛරතු  

සක් ඛකොන් ති, සබ් බාකාඛරන පන පූඛරන් ති, පටිපත් තිපූරඛණන තස් ස ඛභොඛතො 
ඛගොතමස් ස චිත් ත  ආරාඛධන් තීති වත් තබ් බා. 

ඉමස ්මි  පඛනොකාඛස ඨත් වා සීහනාදා සඛමොධාඛනතබ් බා. එකච් ච  තපස ්සි  
නිරඛය නිබ් බත් ත  පස් සාමීති හි භගවඛතො එඛකො සීහනාඛදො. අපර  සග් ඛග 

නිබ් බත් ත  පස් සාමීති එඛකො. අකුසලධම් මප් පහාඛන අහඛමව ඛසට් ඛඨොති 
එඛකො. කුසලධම් මසමාදාඛනපි අහඛමව ඛසට් ඛඨොති එඛකො. 
අකුසලධම් මප් පහාඛන මය් හඛමව සාවකසඞ් ඛඝො ඛසට් ඛඨොති එඛකො. 
කුසලධම් මසමාදාඛනපි මය් හ ඛයව සාවකසඞ් ඛඝො ඛසට් ඛඨොති එඛකො. සීඛලන 
මය් හ  සදිඛසො නත් ථීති එඛකො. වීරිඛයන මය් හ  සදිඛසො නත් ථීති එඛකො. 
පඤ ්ඤාය…ඛප.… විමුත් තියා…ඛප.… සීහනාද  නදන් ඛතො පරිසමජ් ඛඣ 
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නිසීදිත් වා නදාමීති එඛකො. විසාරඛදො හුත් වා නදාමීති එඛකො. පඤ් හ  ම  
පුච් ෙන් තීති එඛකො. පඤ් හ  පුට් ඛඨො විස් සජ් ඛජමීති එඛකො. විස් සජ් ජඛනන 
පරස ්ස චිත් ත  ආරාඛධමීති එඛකො. සුත් වා ඛසොතබ් බ  මඤ් ඤන් තීති එඛකො. 
සුත් වා ඛම පසීදන් තීති එඛකො. පසන් නාකාර  කඛරොන් තීති එඛකො. ය  පටිපත් ති  

ඛදඛසමි, තථත් තාය පටිපජ් ජන් තීති එඛකො. පටිපන් නා ච ම  ආරාඛධන් තීති 
එඛකො. ඉති පුරිමාන  දසන් න  එඛකකස් ස – ‘‘පරිසාසු ච නදතී’’ති ආදඛයො දස 
දස පරිවාරා. එව  ඛත දස පුරිමාන  දසන් න  පරිවාරවඛසන සත  පුරිමා ච දසාති 
දසාධික  සීහනාදසත  ඛහොති. ඉඛතො අඤ ්ඤස් මි  පන සුත් ඛත එත් තකා සීහනාදා 

දුල් ලභා, ඛතනිද  සුත් ත  මහාසීහනාදන් ති වුච් චති. ඉති භගවා ‘‘සීහනාද  ඛෙො 

සමඛණො ඛගොතඛමො නදති, තඤ් ච ඛෙො සුඤ් ඤාගාඛර නදතී’’ති එව  වාදානු 
වාද  පටිඛසඛධත් වා ඉදානි පරිසති නදිතපුබ් බ  සීහනාද  දස් ඛසන් ඛතො 

‘‘එකමිදාහ’’න් තිආදිමාහ. 

තිත් ථියපරිවාසකථාවණ් ණනා 

404. තත් ථ තත්රමංඅේෙතයරොතපබ්රහ්මචාරීති තත්ර රාජගඛහ ගිජ් ඣකූඛට 
පබ් බඛත විහරන් ත  ම  අඤ් ඤතඛරො තපබ්රහ් මචාරී නිඛරොඛධො නාම 

පරිබ් බාජඛකො. අධියජගුච්යෙති වීරිඛයන පාපජිගුච් ෙනාධිකාඛර පඤ් හ  පුච් ඡි. 
ඉද  ය  ත  භගවා ගිජ් ඣකූඛට මහාවිහාඛර නිසින් ඛනො උදුම් බරිකාය ඛදවියා 
උයයාඛන නිසින් නස ්ස නිඛරොධස් ස ච පරිබ් බාජකස ්ස සන් ධානස ්ස ච 
උපාසකස ්ස දිබ් බාය ඛසොතධාතුයා කථාසල් ලාප  සුත් වා ආකාඛසනාගන් ත් වා 
ඛතස  සන් තිඛක පඤ් ඤත් ඛත ආසඛන නිසීදිත් වා නිඛරොඛධන අධිඛජගුච් ඛෙ 

පුට් ඨපඤ ්හ  විස් සජ් ඛජසි, ත  සන් ධාය වුත් ත . පරං විෙ මත්තාොති පරමාය 

මත් තාය, අතිමහන් ඛතඛනව පමාඛණනාති අත් ඛථො. යකො හි, භන්යතති 
ඨඛපත් වා අන් ධබාල  දිට් ඨිගතික  අඤ් ඛඤො පණ් ඩිතජාතිඛකො ‘‘ඛකො නාම 

භගවඛතො ධම් ම  සුත් වා න අත් තමඛනො අස් සා’’ති වදති. ලයභෙයාහන් ති ඉද  

ඛසො – ‘‘චිර  වත ඛම අනියයානිකපක් ඛෙ ඛයොඛජත් වා අත් තා කිලමිඛතො, 

‘සුක් ෙනදීතීඛර න් හායිස ්සාමී’ති සම් පරිවත් ඛතන් ඛතන විය ථුඛස 
ඛකොට් ඛටන් ඛතන විය න ඛකොචි අත් ඛථො නිප් ඵාදිඛතො. හන් දාහ  අත් තාන  
ඛයොඛග ඛයොඛජස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා ආහ. අථ භගවා ඛයො අඛනන ෙන් ධඛක 

තිත් ථියපරිවාඛසො පඤ් ඤත් ඛතො, ඛයො අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ඛබො සාමඛණරභූමිය  

ඨිඛතො – ‘‘අහ  භන් ඛත, ඉත් ථන් නාඛමො අඤ් ඤතිත් ථියපුබ් ඛබො ඉමස් මි  

ධම් මවිනඛය ආකඞ් ොමි උපසම් පද , ස් වාහ , භන් ඛත, ස ඝ  චත් තාඛරො මාඛස 

පරිවාස  යාචාමී’’තිආදිනා (මහාව. 86) නඛයන සමාදියිත් වා පරිවසති, ත  

සන් ධාය – ‘‘ඛයො ඛෙො, කස ්සප, අඤ ්ඤතිත් ථියපුබ් ඛබො’’තිආදිමාහ. 
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405. තත් ථ පබ්බජ්ජන් ති වචනසිලිට් ඨතාවඛසඛනව වුත් ත , 
අපරිවසිත් වාඛයව හි පබ් බජ් ජ  ලභති. උපසම් පදත් ථිඛකන පන නාතිකාඛලන 

ගාමප් පඛවසනාදීනි අට් ඨ වත් තානි පූඛරන් ඛතන පරිවසිතබ් බ . ආරද්ධචිත්තාති 

අට් ඨවත් තපූරඛණන තුට් ඨචිත් තා, අයඛමත් ථ සඞ් ඛෙපත් ඛථො. විත් ථාරඛතො 

පඛනස තිත් ථියපරිවාඛසො සමන් තපාසාදිකාය විනෙට්ඨකථාෙං 

පබ් බජ් ජෙන් ධකවණ් ණනාය වුත් තනඛයන ඛවදිතබ් ඛබො. අපිච යමත්ථාති අපි 

ච ඛම එත් ථ. පුග්ගලයවමත්තතා විදිතාති පුග් ගලනානත් ත  විදිත . ‘‘අය  

පුග් ගඛලො පරිවාසාරඛහො, අය  න පරිවාසාරඛහො’’ති ඉද  මය් හ  පාකටන් ති 

දස් ඛසති. තඛතො කස් සඛපො චින් ඛතසි – ‘‘අඛහො අච් ෙරිය  බුද් ධසාසන , යත් ථ 

එව  ඝ සිත් වා ඛකොට් ඛටත් වා යුත් තඛමව ගණ් හන් ති, අයුත් ත  ෙඩ් ඛඩන් තී’’ති, 

තඛතො සුට් ඨුතර  පබ් බජ් ජාය සඤ් ජාතුස ්සාඛහො – ‘‘සඛච භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

අථ ඛෙො භගවා තස් ස තිබ් බච් ෙන් දත  විදිත් වා – ‘‘න කස ්සඛපො පරිවාස  
අරහතී’’ති අඤ් ඤතර  භික් ඛු  ආමන් ඛතසි – ‘‘ගච් ෙ භික් ඛු කස ්සප  
න් හාඛපත් වා පබ් බාඛජත් වා ආඛනහී’’ති. ඛසො තථා කත් වා ත  පබ් බාඛජත් වා 
භගවඛතො සන් තික  ආගමාසි. භගවා ත  ගණමජ් ඛඣ නිසීදාඛපත් වා 
උපසම් පාඛදසි. ඛතන වුත් ත  – ‘‘අලත් ථ ඛෙො අඛචඛලො කස් සඛපො භගවඛතො 

සන් තිඛක පබ් බජ් ජ , අලත් ථ උපසම් පද’’න් ති. අචිරූපසම්පන්යනොති 

උපසම් පන් ඛනො හුත් වා නචිරඛමව. වූපකට්යඨොති වත් ථුකාමකිඛලසකාඛමහි 

කාඛයන ඛචව චිත් ඛතන ච වූපකට් ඛඨො. අප්පමත්යතොති කම් මට් ඨාඛන සති  

අවිජහන් ඛතො. ආතාපීති කායිකඛචතසිකසඞ් ොඛතන වීරියාතාඛපන ආතාපී. 

පහිතත්යතොති කාඛය ච ජීවිඛත ච අනඛපක් ෙතාය ඛපසිතචිත් ඛතො 

විස් සට් ඨඅත් තභාඛවො. ෙස්සත්ථාොති යස් ස අත් ථාය. කුලපුත්තාති 

ආචාරකුලපුත් තා. සම්මයදවාති ඛහතුනාව කාරඛණඛනව. තදනුත්තරන් ති ත  

අනුත් තර . බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන් ති මග් ගබ්රහ් මචරියස ්ස පරිඛයොසානභූත  

අරහත් තඵල . තස් ස හි අත් ථාය කුලපුත් තා පබ් බජන් ති. දිට්යඨව ධම්යමති 

ඉමස ්මි ඛයව අත් තභාඛව. සෙං අභිේො සච්ඡිකත්වාති අත් තනාඛයව 

පඤ ්ඤාය පච් චක් ෙ  කත් වා, අපරප් පච් චය  කත් වාති අත් ඛථො. උපසම්පජ්ජ

විහාසීති පාපුණිත් වා සම් පාඛදත් වා විහාසි, එව  විහරන් ඛතො ච ඛීණා

ජාති…යප.… අබ්භේොසීති. 

එවමස ්ස පච් චඛවක් ෙණභූමි  දස් ඛසත් වා අරහත් තනිකූඛටන ඛදසන  
නිට් ඨාඛපතු  ‘‘අඤ් ඤතඛරො ඛෙො පනායස් මා කස් සඛපො අරහත  අඛහොසී’’ති 

වුත් ත . තත් ථ අේෙතයරොති එඛකො. අරහතන් ති අරහන් තාන , භගවඛතො 
සාවකාන  අරහන් තාන  අබ් භන් තඛරො අඛහොසීති අයඛමත් ථ අධිප් පාඛයො. ය  ය  

පන අන් තරන් තරා න වුත් ත , ත  ත  තත් ථ තත් ථ වුත් තත් තා පාකටඛමවාති. 
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ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

මහාසීහනාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 
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9. ඛපොට් ඨපාදසුත් තවණ් ණනා 

ඛපොට් ඨපාදපරිබ් බාජකවත් ථුවණ් ණනා 

406. එවං යමසුත්තං…යප.… සාවත්ථිෙන් ති ඛපොට් ඨපාදසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. සාවත්ථිෙං විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස

ආරායමති සාවත් ථි  උපනිස ්සාය ඛයො ඛජතස් ස කුමාරස් ස වඛන 

අනාථපිණ් ඩිඛකන ගහපතිනා ආරාඛමො කාරිඛතො, තත් ථ විහරති. යපොට්ඨපායදො

පරිබ්බාජයකොති නාඛමන ඛපොට් ඨපාඛදො නාම ෙන් නපරිබ් බාජඛකො. ඛසො කිර 
ගිහිකාඛල බ්රාහ් මණමහාසාඛලො කාඛමසුආදීනව  දිස් වා 
චත් තාලීසඛකොටිපරිමාණ  ඛභොගක් ෙන් ධ  පහාය පබ් බජිත් වා තිත් ථියාන  

ගණාචරිඛයො ජාඛතො. සමය  පවදන් ති එත් ථාති සමෙප්පවාදයකො, තස් මි  කිර 
ඨාඛන චඞ් කීතාරුක් ෙඛපොක් ෙරසාතිප් පභුතඛයො බ්රාහ් මණා 
නිගණ් ඨඅඛචලකපරිබ් බාජකාදඛයො ච පබ් බජිතා සන් නිපතිත් වා අත් තඛනො 

අත් තඛනො සමය  වදන් ති කඛථන් ති දීඛපන් ති, තස් මා ඛසො ආරාඛමො 

සමෙප්පවාදයකොති වුච් චති. ස ්ඛවව ච තින් දුකාචීරසඞ් ොතාය 

තිම් බරූරුක් ෙපන් තියා පරික් ඛිත් තත් තා තින්දුකාචීයරො. යස් මා පඛනත් ථ පඨම  

එකාව සාලා අඛහොසි, පච් ො මහාපුඤ් ඤ  පරිබ් බාජක  නිස ්සාය බහූ සාලා කතා. 

තස් මා තඛමව එක  සාල  උපාදාය ලද් ධනාමවඛසන එකසාලයකොති වුච් චති. 
මල් ලිකාය පන පඛසනදිරඤ ්ඛඤො ඛදවියා උයයානභූඛතො ඛසො 

පුප් ඵඵලසම් පන් ඛනො ආරාඛමොති කත් වා මල්ලිකාෙආරායමොති සඞ් ෙය  ගඛතො. 
තස් මි  සමයප් පවාදඛක තින් දුකාචීඛර එකසාලඛක මල් ලිකාය ආරාඛම. 

පටිවසතීති නිවාසඵාසුතාය වසති. අඛථකදිවස  භගවා පච් චූසසමඛය 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  පත් ථරිත් වා ඛලොක  පරිග් ගණ් හන් ඛතො ඤාණජාලස් ස 
අන් ඛතොගත  පරිබ් බාජක  දිස් වා – ‘‘අය  ඛපොට් ඨපාඛදො මය් හ  ඤාණජාඛල 

පඤ ්ඤායති, කින් නු ඛෙො භවිස් සතී’’ති උපපරික් ෙන් ඛතො අද් දස – ‘‘අහ  අජ් ජ 

තත් ථ ගමිස ්සාමි, අථ ම  ඛපොට් ඨපාඛදො නිඛරොධඤ් ච නිඛරොධවුට් ඨානඤ් ච 

පුච් ඡිස් සති, තස් සාහ  සබ් බබුද් ධාන  ඤාඛණන ස සන් දිත් වා තදුභය  

කඛථස ්සාමි, අථ ඛසො කතිපාහච් චඛයන චිත් ත  හත් ථිසාරිපුත් ත  ගඛහත් වා මම 

සන් තික  ආගමිස් සති, ඛතසමහ  ධම් ම  ඛදඛසස් සාමි, ඛදසනාවසාඛන 

ඛපොට් ඨපාඛදො ම  සරණ  ගමිස් සති, චිත් ඛතො හත් ථිසාරිපුත් ඛතො මම සන් තිඛක 
පබ් බජිත් වා අරහත් ත  පාපුණිස් සතී’’ති. තඛතො පාඛතොව සරීරපටිජග් ගන  
කත් වා සුරත් තදුපට් ට  නිවාඛසත් වා විජ් ජුලතාසදිස  කායබන් ධන  බන් ධිත් වා 
යුගන් ධරපබ් බත  පරික් ඛිපිත් වා ඨිතමහාඛමඝ  විය ඛමඝවණ් ණ  ප සුකූල  
එක සවරගත  කත් වා පච් චග් ඝ  ඛසලමයපත් ත  වාමඅ සකූඛට ලග් ඛගත් වා 
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සාවත් ථි  පිණ් ඩාය පවිසිස් සාමීති සීඛහො විය හිමවන් තපාදා විහාරා නික් ෙමි. 
ඉමමත් ථ  සන් ධාය – ‘‘අථ ඛෙො භගවා’’තිආදි වුත් ත . 

407. එතදයහොසීති නගරද් වාරසමීප  ගන් ත් වා අත් තඛනො රුචිවඛසන සූරිය  

ඔඛලොඛකත් වා අතිප් පගභාවඛමව දිස් වා එත  අඛහොසි. ෙංනූනාහන් ති 

ස සයපරිදීපඛනො විය නිපාඛතො, බුද් ධානඤ් ච ස සඛයො නාම නත් ථි – ‘‘ඉද  

කරිස ්සාම, ඉද  න කරිස් සාම, ඉමස ්ස ධම් ම  ඛදඛසස් සාම, ඉමස ්ස න 
ඛදඛසස් සාමා’’ති එව  පරිවිතක් කපුබ් බභාඛගො පඛනස සබ් බබුද් ධාන  ලබ් භති. 

ඛතනාහ – ‘‘ය නූනාහ’’න් ති, යදි පනාහන් ති අත් ඛථො. 

408. උන්නාදිනිොති උච් ච  නදමානාය, එව  නදමානාය චස ්සා උද් ධ  

ගමනවඛසන උච් ඛචො, දිසාසු පත් ථටවඛසන මහා සද් ඛදොති 

උච් චාසද් දමහාසද් දාය, ඛතසඤ් හි පරිබ් බාජකාන  පාඛතොව වුට් ඨාය කත් තබ් බ  
නාම ඛචතියවත් ත  වා ඛබොධිවත් ත  වා ආචරියුපජ් ඣායවත් ත  වා ඛයොනිඛසො 
මනසිකාඛරො වා නත් ථි. ඛතන ඛත පාඛතොව වුට් ඨාය බාලාතඛප නිසින් නා – 

‘‘ඉමස් ස හත් ඛථො ඛසොභඛනො, ඉමස ්ස පාඛදො’’ති එව  අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 

හත් ථපාදාදීනි වා ආරබ් භ, ඉත් ථිපුරිසදාරකදාරිකාදීන  වණ් ඛණ වා, අඤ ්ඤ  වා 
කාමස ්සාදභවස් සාදාදිවත් ථු  ආරබ් භ කථ  සමුට් ඨාඛපත් වා අනුපුබ් ඛබන 
රාජකථාදිඅඛනකවිධ  තිරච් ොනකථ  කඛථන් ති. ඛතන වුත් ත  – 
‘‘උන් නාදිනියා උච් චාසද් දමහාසද් දාය අඛනකවිහිත  තිරච් ොනකථ  
කඛථන් තියා’’ති. 

තඛතො ඛපොට් ඨපාඛදො පරිබ් බාජඛකො ඛත පරිබ් බාජඛක ඔඛලොඛකත් වා – 

‘‘ඉඛම පරිබ් බාජකා අතිවිය අඤ් ඤමඤ් ඤ  අගාරවා, මයඤ් ච සමණස් ස 

ඛගොතමස් ස පාතුභාවඛතො පට් ඨාය සූරියුග් ගමඛන ෙජ් ඛජොපනකූපමා ජාතා, 
ලාභසක් කාඛරොපි ඛනො පරිහීඛනො. සඛච පනිම  ඨාන  සමඛණො ඛගොතඛමො වා 

ඛගොතමස් ස සාවඛකො වා ගිහී උපට් ඨාඛකො වා තස් ස ආගච් ඛෙයය, අතිවිය 

ලජ් ජනීය  භවිස් සති, පරිසඛදොඛසො ඛෙො පන පරිසඛජට් ඨකස් ඛසව උපරි 
ආඛරොහතී’’ති ඉඛතොචිඛතො ච විඛලොඛකන් ඛතො භගවන් ත  අද් දස. ඛතන වුත් ත  
– ‘‘අද් දසා ඛෙො ඛපොට් ඨපාඛදො පරිබ් බාජඛකො…ඛප.… තුණ් හී අඛහසු’’න් ති. 

409. තත් ථ සණ්ඨයපසීති සික් ොඛපසි, වජ් ජමස් සා පටිච් ොඛදසි. යථා 

සුසණ් ඨිතා ඛහොති, තථා න  ඨඛපසි. යථා නාම පරිසමජ් ඣ  පවිසන් ඛතො 

පුරිඛසො වජ් ජපටිච් ොදනත් ථ  නිවාසන  සණ් ඨඛපති, පාරුපන  සණ් ඨඛපති, 

රඛජොකිණ් ණට් ඨාන  පුඤ ්ෙති; එවමස ්සා වජ් ජපටිච් ොදනත් ථ  – ‘‘අප් පසද් දා 

ඛභොන් ඛතො’’ති සික් ොඛපන් ඛතො යථා සුසණ් ඨිතා ඛහොති, තථා න  ඨඛපසීති 

අත් ඛථො. අප්පසද්දකායමොති අප් පසද් ද  ඉච් ෙති, එඛකො නිසීදති, එඛකො තිට් ඨති, 
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න ගණසඞ් ගණිකාය යාඛපති. උපසඞ්කමිතබ්බං මේයෙෙයාති ඉධාගන් තබ් බ  

මඤ ්ඛඤයය. කස ්මා පඛනස භගවඛතො උපසඞ් කමන  පච් චාසීසතීති? අත් තඛනො 
වුද් ධි  පත් ථයමාඛනො. පරිබ් බාජකා කිර බුද් ඛධසු වා බුද් ධසාවඛකසු වා 
අත් තඛනො සන් තික  ආගඛතසු – ‘‘අජ් ජ අම් හාක  සන් තික  සමඛණො 

ඛගොතඛමො ආගඛතො, සාරිපුත් ඛතො ආගඛතො, න ඛෙො පන ඛත යස් ස වා තස් ස වා 

සන් තික  ගච් ෙන් ති, පස් සථ අම් හාක  උත් තමභාව’’න් ති අත් තඛනො 

උපට් ඨාකාන  සන් තිඛක අත් තාන  උක් ඛිපන් ති, උච් ඛච ඨාඛන ඨඛපන් ති, 
භගවඛතොපි උපට් ඨාඛක ගණ් හිතු  වායමන් ති. ඛත කිර භගවඛතො උපට් ඨාඛක 
දිස ්වා එව  වදන් ති – ‘‘තුම් හාක  සත් ථා භව  ඛගොතඛමොපි ඛගොතමසාවකාපි 

අම් හාක  සන් තික  ආගච් ෙන් ති, මය  අඤ් ඤමඤ් ඤ  සමග් ගා. තුම් ඛහ පන 

අම් ඛහ අක් ඛීහිපි පස් සිතු  න ඉච් ෙථ, සාමීචිකම් ම  න කඛරොථ, කි  ඛවො අම් ඛහහි 
අපරද් ධ’’න් ති. අඛථකච් ඛච මනුස ්සා – ‘‘බුද් ධාපි එඛතස  සන් තික  ගච් ෙන් ති 

කි  අම් හාක’’න් ති තඛතො පට් ඨාය ඛත දිස් වා නප් පමජ් ජන් ති. තුණ්හීඅයහසුන් ති 
ඛපොට් ඨපාද  පරිවාඛරත් වා නිස ්සද් දා නිසීදි සු. 

410. ස්වාගතං, භන්යතති සුට් ඨු ආගමන , භන් ඛත, භගවඛතො; භගවති හි 

ඛනො ආගඛත ආනන් ඛදො ඛහොති, ගඛත ඛසොඛකොති දීඛපති. චිරස්සං යඛො, 

භන්යතති කස ්මා ආහ? කි  භගවා පුබ් ඛබපි තත් ථ ගතපුබ් ඛබොති, න ගතපුබ් ඛබො. 

මනුස් සාන  පන – ‘‘කුහි  ගච් ෙන් තා, කුඛතො ආගතත් ථ, කි  මග් ගමූළ් හත් ථ, 

චිරස ්ස  ආගතත් ථා’’ති එවමාදඛයො පියසමුදාචාරා ඛහොන් ති, තස් මා එවමාහ. 

එවඤ් ච පන වත් වා න මානථද් ඛධො හුත් වා නිසීදි, උට් ඨායාසනා භගවඛතො 
පච් චග් ගමනමකාසි. භගවන් තඤ් හි උපගත  දිස් වා ආසඛනන අනිමන් ඛතන් ඛතො 

වා අපචිති  අකඛරොන් ඛතො වා දුල් ලඛභො. කස් මා? උච් චාකුලීනතාය. අයම් පි 
පරිබ් බාජඛකො අත් තඛනො නිසින් නාසන  පප් ඛඵොඛටත් වා භගවන් ත  ආසඛනන 

නිමන් ඛතන් ඛතො – ‘‘නිසීදතු, භන් ඛත, භගවා ඉදමාසන  පඤ් ඤත් ත’’න් ති ආහ. 

අන්තරාකථා විප්පකතාති නිසින් නාන  ඛවො ආදිඛතො පට් ඨාය යාව මමාගමන , 

එතස ්මි  අන් තඛර කා නාම කථා විප් පකතා, මමාගමනපච් චයා කතමා කථා 

පරියන් ත  න ගතා, වදථ, යාව න  පරියන් ත  ඛනත් වා ඛදමීති 
සබ් බඤ ්ඤුපවාරණ  පවාඛරසි. අථ පරිබ් බාජඛකො – ‘‘නිරත් ථකකථා එසා 

නිස ්සාරා වට් ටසන් නිස ්සිතා, න තුම් හාක  පුරඛතො වත් තබ් බත  අරහතී’’ති 

දීඛපන් ඛතො ‘‘තිට් ඨඛතසා, භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

අභිසඤ් ඤානිඛරොධකථාවණ් ණනා 

411. තිට්ඨයතසා, භන්යතති සඛච භගවා ඛසොතුකාඛමො භවිස් සති, 

පච් ොඛපසා කථා න දුල් ලභා භවිස් සති, අම් හාක  පනිමාය කථාය අත් ඛථො 
නත් ථි. භගවඛතො පනාගමන  ලභිත් වා මය  අඤ් ඤඛදව සුකාරණ  පුච් ොමාති 
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දීඛපති. තඛතො ත  පුච් ෙන් ඛතො – ‘‘පුරිමානි, භන් ඛත’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

යකොතූහලසාලාෙන් ති ඛකොතූහලසාලා නාම පච් ඛචකසාලා නත් ථි. යත් ථ පන 

නානාතිත් ථියා සමණබ්රාහ් මණා නානාවිධ  කථ  පවත් ඛතන් ති, සා බහූන  – 

‘‘අය  කි  වදති, අය  කි  වදතී’’ති ඛකොතූහලුප් පත් තිට් ඨානඛතො 

ඛකොතූහලසාලාති වුච් චති. අභිසේොනියරොයධති එත් ථ අභීති උපසග් ගමත් ත . 

සේොනියරොයධති චිත් තනිඛරොඛධ, ෙණිකනිඛරොඛධ කථා උප් පන් නාති 

අත් ඛථො. ඉද  පන තස් සා උප් පත් තිකාරණ . යදා කිර භගවා ජාතක  වා කඛථති, 
සික් ොපද  වා පඤ් ඤඛපති තදා සකලජම් බුදීඛප භගවඛතො කිත් තිඛඝොඛසො 

පත් ථරති, තිත් ථියා ත  සුත් වා – ‘‘භව  කිර ඛගොතඛමො පුබ් බචරිය  කඛථසි, මය  
කි  න සක් ඛකොම තාදිස  කිඤ් චි කඛථතු’’න් ති භගවඛතො පටිභාගකිරිය  

කඛරොන් තා එක  භවන් තරසමය  කඛථන් ති – ‘‘භව  ඛගොතඛමො සික් ොපද  

පඤ ්ඤඛපසි, මය  කි  න සක් ඛකොම පඤ් ඤඛපතු’’න් ති අත් තඛනො සාවකාන  
කිඤ් චිඛදව සික් ොපද  පඤ් ඤඛපන් ති. තදා පන භගවා අට් ඨවිධපරිසමජ් ඛඣ 
නිසීදිත් වා නිඛරොධකථ  කඛථසි. තිත් ථියා ත  සුත් වා – ‘‘භව  කිර ඛගොතඛමො 

නිඛරොධ  නාම කඛථසි, මයම් පි ත  කඛථස් සාමා’’ති සන් නිපතිත් වා කථයි සු. 
ඛතන වුත් ත  – ‘‘අභිසඤ් ඤානිඛරොඛධ කථා උදපාදී’’ති. 

තයත්රකච්යචති ඛතසු එකච් ඛච. පුරිඛමො ඛචත් ථ ය් වාය  බාහිඛර 
තිත් ථායතඛන පබ් බජිඛතො චිත් තප් පවත් තිය  ඛදොස  දිස් වා අචිත් තකභාඛවො 
සන් ඛතොති සමාපත් ති  භාඛවත් වා ඉඛතො චඛතො පඤ් ච කප් පසතානි 
අසඤ් ඤීභඛව ඨත් වා පුන ඉධ උප් පජ් ජති. තස් ස සඤ් ඤුප් පාඛද ච නිඛරොඛධ ච 

ඛහතු  අපස් සන් ඛතො – අයහතූඅප්පච්චොති ආහ. 

දුතිඛයො න  නිඛසඛධත් වා මිගසිඞ් ගතාපසස් ස අසඤ් ඤකභාව  ගඛහත් වා – 
‘‘උඛපතිපි අඛපතිපී’’ති ආහ. මිගසිඞ් ගතාපඛසො කිර අත් තන් තඛපො ඛඝොරතඛපො 
පරමධිතින් ද්රිඛයො අඛහොසි. තස් ස සීලඛතඛජන සක් කවිමාන  උණ් හ  අඛහොසි. 
සක් ඛකො ඛදවරාජා ‘‘සක් කට් ඨාන  නු ඛෙො තාපඛසො පත් ඛථතී’’ති අලම් බුස  

නාම ඛදවකඤ් ඤ  – ‘තාපසස ්ස තප  භින් දිත් වා එහී’ති ඛපඛසසි. සා තත් ථ 
ගතා. තාපඛසො පඨමදිවඛස ත  දිස ්වාව පලායිත් වා පණ් ණසාල  පාවිසි. 

දුතියදිවඛස කාමච් ෙන් දනීවරඛණන භග් ඛගො ත  හත් ඛථ අග් ගඛහසි, ඛසො ඛතන 
දිබ් බඵස් ඛසන ඵුට් ඛඨො විසඤ් ඤී හුත් වා තිණ් ණ  ස වච් ෙරාන  අච් චඛයන 

සඤ ්ඤ  පටිලභි. ත  ඛසො දිට් ඨිගතිඛකො – ‘‘තිණ් ණ  ස වච් ෙරාන  අච් චඛයන 
නිඛරොධා වුට් ඨිඛතො’’ති මඤ් ඤමාඛනො එවමාහ. 

තතිඛයො න  නිඛසඛධත් වා ආථබ් බණපඛයොග  සන් ධාය ‘‘උපකඩ් ඪන් තිපි 
අපකඩ් ඪන් තිපී’’ති ආහ. ආථබ් බණිකා කිර ආථබ් බණ  පඛයොඛජත් වා සත් ත  
සීසච් ඡින් න  විය හත් ථච් ඡින් න  විය මත  විය ච කත් වා දස් ඛසන් ති. තස් ස පුන 
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පාකතිකභාව  දිස ්වා ඛසො දිට් ඨිගතිඛකො – ‘‘නිඛරොධා වුට් ඨිඛතො අය’’න් ති 
මඤ ්ඤමාඛනො එවමාහ. 

චතුත් ඛථො න  නිඛසඛධත් වා යක් ෙදාසීන  මදනිද් ද  සන් ධාය ‘‘සන් ති හි 
ඛභො ඛදවතා’’තිආදිමාහ. යක් ෙදාසිඛයො කිර සබ් බරත් ති  ඛදවතූපහාර  
කුරුමානා නච් චිත් වා ගායිත් වා අරුඛණොදඛය එක  සුරාපාති  පිවිත් වා 
පරිවත් තිත් වා සුපිත් වා දිවා වුට් ඨහන් ති. ත  දිස් වා ඛසො දිට් ඨිගතිඛකො – 

‘‘සුත් තකාඛල නිඛරොධ  සමාපන් නා, පබුද් ධකාඛල නිඛරොධා වුට් ඨිතා’’ති 
මඤ ්ඤමාඛනො එවමාහ. 

අය  පන ඛපොට් ඨපාඛදො පරිබ් බාජඛකො පණ් ඩිතජාතිඛකො. ඛතනස් ස ත  කථ  
සුත් වා විප් පටිසාඛරො උප් පජ් ජි. ‘‘ඉඛමස  කථා එළමූගකථා විය චත් තාඛරො හි 

නිඛරොඛධ එඛත පඤ ්ඤඛපන් ති, ඉමිනා ච නිඛරොඛධන නාම එඛකන භවිතබ් බ , 

න බහුනා. ඛතනාපි එඛකන අඤ් ඛඤඛනව භවිතබ් බ , ඛසො පන අඤ් ඛඤන 
ඤාතු  න සක් කා අඤ් ඤත්ර සබ් බඤ ්ඤුනා. සඛච භගවා ඉධ අභවිස් ස ‘අය  
නිඛරොඛධො අය  න නිඛරොඛධො’ති දීපසහස් ස  විය උජ් ජාඛලත් වා අජ් ජඛමව 
පාකට  අකරිස් සා’’ති දසබලඤ් ඛඤව අනුස් සරි. තස් මා ‘‘තස් ස මය් හ  

භන් ඛත’’තිආදිමාහ. තත් ථ අයහොනූනාති අනුස් සරණත් ඛථ නිපාතද් වය , ඛතන 
තස් ස භගවන් ත  අනුස් සරන් තස ්ස එතදඛහොසි ‘‘අඛහො නූන භගවා අඛහො නූන 

සුගඛතො’’ති. යෙො ඉයමසන් ති ඛයො එඛතස  නිඛරොධධම් මාන  සුකුසඛලො 

නිපුඛණො ඛෙඛකො, ඛසො භගවා අඛහො නූන කඛථයය, සුගඛතො අඛහො නූන 

කඛථයයාති අයඛමත් ථ අධිප් පාඛයො. පකතේඤූති චිණ් ණවසිතාය පකති  

සභාව  ජානාතීති පකතඤ් ඤූ. කථංනුයඛොති ඉද  පරිබ් බාජඛකො ‘‘මය  භගවා 

න ජානාම, තුම් ඛහ ජානාථ, කඛථථ ඛනො’’ති ආයාචන් ඛතො වදති. අථ භගවා 
කඛථන් ඛතො ‘‘තත්ර ඛපොට් ඨපාදා’’තිආදිමාහ. 

අඛහතුකසඤ් ඤුප් පාදනිඛරොධකථාවණ් ණනා 

412. තත් ථ තත්රාති ඛතසු සමණබ්රාහ් මඛණසු. ආදියතොවයතසංඅපරද්ධන් ති 

ඛතස  ආදිම් හිඛයව විරද් ධ , ඝරමජ් ඛඣඛයව පක් ෙලිතාති දීඛපති. සයහතූ

සප්පච්චොති එත් ථ ඛහතුපි පච් චඛයොපි කාරණස් ඛසව නාම , සකාරණාති 

අත් ඛථො. ත  පන කාරණ  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘සික් ො එකා’’ති ආහ. තත් ථ සික්ඛා

එකාසේොඋප්පජ්ජන්තීති සික් ොය එකච් චා සඤ් ඤා ජායන් තීති අත් ඛථො. 

413. කා ච සික්ඛාති භගවා අයවොචාති කතමා ච සා සික් ොති භගවා 
විත් ථාඛරතුකමයතාපුච් ොවඛසන අඛවොච. අථ යස් මා අධිසීලසික් ො 
අධිචිත් තසික් ො අධිපඤ් ඤාසික් ොති තිස් ඛසො සික් ො ඛහොන් ති. තස් මා තා 
දස් ඛසන් ඛතො භගවා සඤ් ඤාය සඛහතුක  උප් පාදනිඛරොධ  දීඛපතු  
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බුද් ධුප් පාදඛතො පභුති තන් තිධම් ම  ඨඛපන් ඛතො ‘‘ඉධ ඛපොට් ඨපාද, තථාගඛතො 
ඛලොඛක’’තිආදිමාහ. තත් ථ අධිසීලසික් ො අධිචිත් තසික් ොති ද් ඛව එව සික් ො 

සරූඛපන ආගතා, තතියා පන ‘‘අය  දුක් ෙනිඛරොධගාමිනී පටිපදාති ඛෙො 
ඛපොට් ඨපාද මයා එක සිඛකො ධම් ඛමො ඛදසිඛතො’’ති එත් ථ 
සම් මාදිට් ඨිසම් මාසඞ් කප් පවඛසන පරියාපන් නත් තා ආගතාති ඛවදිතබ් බා. 

කාමසේොති පඤ් චකාමගුණිකරාඛගොපි අසමුප් පන් නකාමචාඛරොපි. තත් ථ 

පඤ ්චකාමගුණිකරාඛගො අනාගාමිමග් ඛගන සමුග් ඝාත  ගච් ෙති, 

අසමුප් පන් නකාමචාඛරො පන ඉමස් මි  ඨාඛන වට් ටති. තස් මා තස්ස ො පුරිමා

කාමසේොති තස් ස පඨමජ් ඣානසමඞ් ගිඛනො යා පුබ් ඛබ උප් පන් නපුබ් බාය 

කාමසඤ් ඤාය සදිසත් තා පුරිමා කාමසඤ් ඤාති වුච් ඛචයය, සා නිරුජ් ඣති, 

අනුප් පන් නාව නුප් පජ් ජතීති අත් ඛථො. 

වියවකජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසේඤීයෙව තස්මිං සමයෙ යහොතීති තස් මි  

පඨමජ් ඣානසමඛය විඛවකජපීතිසුෙසඞ් ොතා සුඛුමසඤ ්ඤා සච් චා ඛහොති, භූතා 
ඛහොතීති අත් ඛථො. අථ වා කාමච් ෙන් දාදිඔළාරිකඞ් ගප් පහානවඛසන සුඛුමා ච සා 

භූතතාය සච් චා ච සඤ් ඤාති සුඛුමසච් චසඤ් ඤා, විඛවකඛජහි පීතිසුඛෙහි 
සම් පයුත් තා සුඛුමසච් චසඤ් ඤාති විඛවකජපීතිසුෙසුඛුමසච් චසඤ් ඤා සා අස් ස 
අත් ථීති විඛවකජපීතිසුෙසුඛුමසච් චසඤ් ඤීති එවඛමත් ථ අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. එස 

නඛයො සබ් බත් ථ. එවම්පිසික්ඛාති එත් ථ යස් මා පඨමජ් ඣාන  සමාපජ් ජන් ඛතො 

අධිට් ඨහන් ඛතො, වුට් ඨහන් ඛතො ච සික් ෙති, තස් මා ත  එව  සික් ඛිතබ් බඛතො 
සික් ොති වුච් චති. ඛතනපි සික් ොසඞ් ොඛතන පඨමජ් ඣාඛනන එව  එකා 
විඛවකජපීතිසුෙසුඛුමසච් චසඤ් ඤා උප් පජ් ජති. එව  එකා කාමසඤ් ඤා 

නිරුජ් ඣතීති අත් ඛථො. අෙං සික්ඛාති භගවා අයවොචාති අය  

පඨමජ් ඣානසඞ් ොතා එකා සික් ොති, භගවා ආහ. එඛතනුපාඛයන සබ් බත් ථ 
අත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 

යස් මා පන අට් ඨමසමාපත් තියා අඞ් ගඛතො සම් මසන  බුද් ධාන ඛයව ඛහොති, 

සාවඛකසු සාරිපුත් තසදිසානම් පි නත් ථි, කලාපඛතො සම් මසන ඛයව පන 

සාවකාන  ඛහොති, ඉදඤ් ච ‘‘සඤ ්ඤා සඤ් ඤා’’ති, එව  අඞ් ගඛතො සම් මසන  
උද් ධට . තස් මා ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනපරම ඛයව සඤ් ඤ  දස් ඛසත් වා පුන 
තඛදව සඤ ්ඤග් ගන් ති දස් ඛසතු  ‘‘යඛතො ඛෙො ඛපොට් ඨපාද…ඛප.… සඤ ්ඤග් ග  
ඵුසතී’’ති ආහ. 

414. තත් ථ ෙයතොයඛො යපොට්ඨපාදභික්ඛූති ඛයො නාම ඛපොට් ඨපාද භික් ඛු. 

ඉධසකසේඤී යහොතීති ඉධ සාසඛන සකසඤ් ඤී ඛහොති, අයඛමව වා පාඛඨො, 

අත් තඛනො පඨමජ් ඣානසඤ් ඤාය සඤ් ඤවා ඛහොතීති අත් ඛථො. යසො තයතො

අමුත්රතයතොඅමුත්රාති ඛසො භික් ඛු තඛතො පඨමජ් ඣානඛතො අමුත්ර දුතියජ් ඣාඛන, 
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පටුන 

තඛතොපි අමුත්ර තතියජ් ඣාඛනති එව  තාය තාය ඣානසඤ් ඤාය සකසඤ් ඤී 

සකසඤ් ඤී හුත් වා අනුපුබ් ඛබන සඤ් ඤග් ග  ඵුසති. සේෙග්ගන් ති 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතන  වුච් චති. කස ්මා? ඛලොකියාන  කිච් චකාරකසමාපත් තීන  
අග් ගත් තා. ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනසමාපත් තියඤ් හි ඨත් වා 
ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනම් පි නිඛරොධම් පි සමාපජ් ජන් ති. ඉති සා 

ඛලොකියාන  කිච් චකාරකසමාපත් තීන  අග් ගත් තා සඤ් ඤග් ගන් ති වුච් චති, ත  
ඵුසති පාපුණාතීති අත් ඛථො. 

ඉදානි අභිසඤ් ඤානිඛරොධ  දස් ඛසතු  ‘‘තස්ස සේෙග්යග

ඨිතස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යචයතෙයං, අභිසඞ්ඛයරෙයන් ති පදද් වඛය ච ඣාන  

සමාපජ් ජන් ඛතො ඛචඛතති නාම, පුනප් පුන  කප් ඛපතීති අත් ඛථො. 

උපරිසමාපත් තිඅත් ථාය නිකන් ති  කුරුමාඛනො අභිසඞ් ෙඛරොති නාම. ඉමාචයම

සේොනිරුජ්යඣෙුන් ති ඉමා ආකිඤ් චඤ් ඤායතනසඤ් ඤා නිරුජ් ඛඣයය . 

අේොචඔළාරිකාති අඤ ්ඤා ච ඔළාරිකා භවඞ් ගසඤ් ඤා උප් පජ් ඛජයය . යසො

න යචව යචයතති න අභිසඞ්ඛයරොතීති එත් ථ කාම  ඛචස ඛචඛතන් ඛතොව න 

ඛචඛතති, අභිසඞ් ෙඛරොන් ඛතොව නාභිසඞ් ෙඛරොති. ඉමස් ස භික් ඛුඛනො 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනඛතො වුට් ඨාය ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතන  
සමාපජ් ජිත් වා ‘‘එක  ද් ඛව චිත් තවාඛර ඨස් සාමී’’ති ආඛභොගසමන් නාහාඛරො 

නත් ථි. උපරිනිඛරොධසමාපත් තත් ථාය එව පන ආඛභොගසමන් නාහාඛරො අත් ථි, 

ස් වායමත් ඛථො පුත් තඝරාචික් ෙඛණන දීඛපතබ් ඛබො. 

පිතුඝරමජ් ඛඣන කිර ගන් ත් වා පච් ොභාඛග පුත් තස ්ස ඝර  ඛහොති, තඛතො 
පණීත  ඛභොජන  ආදාය ආසනසාල  ආගත  දහර  ඛථඛරො – ‘‘මනාඛපො 
පිණ් ඩපාඛතො කුඛතො ආභඛතො’’ති පුච් ඡි. ඛසො ‘‘අසුකස ්ස ඝරඛතො’’ති 
ලද් ධඝරඛමව ආචික් ඛි. ඛයන පනස් ස පිතුඝරමජ් ඛඣන ගඛතොපි ආගඛතොපි 
තත් ථ ආඛභොඛගොපි නත් ථි. තත් ථ ආසනසාලා විය 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනසමාපත් ති දට් ඨබ් බා, පිතුඛගහ  විය 

ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් ති, පුත් තඛගහ  විය නිඛරොධසමාපත් ති, 
ආසනසාලාය ඨත් වා පිතුඝර  අමනසිකරිත් වා පුත් තඝරාචික් ෙණ  විය 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනඛතො වුට් ඨාය ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතන  
සමාපජ් ජිත් වා ‘‘එක  ද් ඛව චිත් තවාඛර ඨස් සාමී’’ති පිතුඝර  අමනසිකරිත් වාව 

උපරිනිඛරොධසමාපත් තත් ථාය මනසිකාඛරො, එවඛමස ඛචඛතන් ඛතොව න 

ඛචඛතති, අභිසඞ් ෙඛරොන් ඛතොව නාභිසඞ් ෙඛරොති. තා යචව සේොති තා 

ඣානසඤ් ඤා නිරුජ් ඣන් ති. අේොචාති අඤ ්ඤා ච ඔළාරිකා භවඞ් ගසඤ් ඤා 

නුප් පජ් ජන් ති. යසො නියරොධං ඵුසතීති ඛසො එව  පටිපන් ඛනො භික් ඛු 
සඤ ්ඤාඛවදයිතනිඛරොධ  ඵුසති වින් දති පටිලභති. 
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අනුපුබ්බාභිසේොනියරොධසම්පජානසමාපත්තින් ති එත් ථ අභීති 

උපසග් ගමත් ත , සම් පජානපද  නිඛරොධපඛදන අන් තරික  කත් වා වුත් ත . 
අනුපටිපාටියා සම් පජානසඤ් ඤානිඛරොධසමාපත් තීති අය  පඛනත් ථත් ඛථො. 
තත්රාපි සම් පජානසඤ් ඤානිඛරොධසමාපත් තීති සම් පජානන් තස් ස අන් ඛත 
සඤ ්ඤා නිඛරොධසමාපත් ති සම් පජානන් තස් ස වා පණ් ඩිතස ්ස භික් ඛුඛනො 
සඤ ්ඤානිඛරොධසමාපත් තීති අය  විඛසසත් ඛථො. 

ඉදානි ඉධ ඨත් වා නිඛරොධසමාපත් තිකථා කඛථතබ් බා. සා පඛනසා 

සබ් බාකාඛරන විසුද් ධිමග් ඛග පඤ් ඤාභාවනානිස සාධිකාඛර කථිතා, තස් මා 
තත් ථ කථිතඛතොව ගඛහතබ් බා. 

එව  භගවා ඛපොට් ඨපාදස් ස පරිබ් බාජකස් ස නිඛරොධකථ  කඛථත් වා – අථ 

න  තාදිසාය කථාය අඤ් ඤත් ථ අභාව  පටිජානාඛපතු  ‘‘ත  කි  
මඤ ්ඤසී’’තිආදිමාහ. පරිබ් බාජඛකොපි ‘‘භගවා අජ් ජ තුම් හාක  කථ  ඨඛපත් වා 

න මයා එවරූපා කථා සුතපුබ් බා’’ති පටිජානන් ඛතො, ‘‘ඛනො ඛහත  භන් ඛත’’ති 
වත් වා පුන සක් කච් ච  භගවඛතො කථාය උග් ගහිතභාව  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘එව  

ඛෙො අහ  භන් ඛත’’තිආදිමාහ. අථස් ස භගවා ‘‘සුඋග් ගහිත  තයා’’ති 
අනුජානන් ඛතො ‘‘එව  ඛපොට් ඨපාදා’’ති ආහ. 

415. අථ පරිබ් බාජඛකො ‘‘භගවතා ‘ආකිඤ් චඤ ්ඤායතන  සඤ් ඤග් ග’න් ති 

වුත් ත . එතඛදව නු ඛෙො සඤ් ඤග් ග , උදාහු අවඛසසසමාපත් තීසුපි සඤ ්ඤග් ග  

අත් ථී’’ති චින් ඛතත් වා තමත් ථ  පුච් ෙන් ඛතො ‘‘එකඤ් ඛඤව නු ඛෙො’’තිආදිමාහ. 

භගවාපිස ්ස විස් සජ් ඛජසි. තත් ථ පුථූපීති බහූනිපි. ෙථා ෙථා යඛො, යපොට්ඨපාද, 

නියරොධං ඵුසතීති පථවීකසිණාදීසු ඛයන ඛයන කසිඛණන, පඨමජ් ඣානාදීන  
වා ඛයන ඛයන ඣාඛනන. ඉද  වුත් ත  ඛහොති – සඛච හි පථවීකසිඛණන 
කරණභූඛතන පථවීකසිණසමාපත් ති  එකවාර  සමාපජ් ජන් ඛතො 

පුරිමසඤ ්ඤානිඛරොධ  ඵුසති එක  සඤ් ඤග් ග , අථ ද් ඛව වාඛර, තඛයො වාඛර, 

වාරසත , වාරසහස් ස , වාරසතසහස් ස  වා සමාපජ් ජන් ඛතො 

පුරිමසඤ ්ඤානිඛරොධ  ඵුසති, සතසහස ්ස , සඤ ්ඤග් ගානි. එස නඛයො 
ඛසසකසිඛණසු. ඣාඛනසුපි සඛච පඨමජ් ඣාඛනන කරණභූඛතන එකවාර  

පුරිමසඤ ්ඤානිඛරොධ  ඵුසති එක  සඤ ්ඤග් ග . අථ ද් ඛව වාඛර, තඛයො වාඛර, 

වාරසත , වාරසහස් ස , වාරසතසහස් ස  වා පුරිමසඤ් ඤානිඛරොධ  ඵුසති, 
සතසහස් ස  සඤ් ඤග් ගානි. එස නඛයො ඛසසජ් ඣානසමාපත් තීසුපි. ඉති 
එකවාර  සමාපජ් ජනවඛසන වා සබ් බම් පි සඤ් ජානනලක් ෙඛණන සඞ් ගඛහත් වා 

වා එක  සඤ් ඤග් ග  ඛහොති, අපරාපර  සමාපජ් ජනවඛසන බහූනි. 
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416. සේො නු යඛො, භන්යතති භන් ඛත නිඛරොධසමාපජ් ජනකස ්ස 
භික් ඛුඛනො ‘‘සඤ ්ඤා නු ඛෙො පඨම  උප් පජ් ජතී’’ති පුච් ෙති. තස් ස භගවා 

‘‘සඤ ්ඤා ඛෙො, ඛපොට් ඨපාදා’’ති බයාකාසි. තත් ථ සේොති ඣානසඤ් ඤා. 

ොණන් ති විපස ්සනාඤාණ . අපඛරො නඛයො, සේොති විපස් සනා සඤ ්ඤා. 

ොණන් ති මග් ගඤාණ . අපඛරො නඛයො, සේොති මග් ගසඤ් ඤා. ොණන් ති 

ඵලඤාණ . තිපිටකමහාසිවත් ඛථඛරො පනාහ – 

කි  ඉඛම භික් ඛූ භණන් ති, ඛපොට් ඨපාඛදො ඛහට් ඨා භගවන් ත  නිඛරොධ  පුච් ඡි. 
ඉදානි නිඛරොධා වුට් ඨාන  පුච් ෙන් ඛතො ‘‘භගවා නිඛරොධා වුට් ඨහන් තස ්ස කි  

පඨම  අරහත් තඵලසඤ් ඤා උප් පජ් ජති, උදාහු පච් චඛවක් ෙණඤාණ’’න් ති වදති. 

අථස් ස භගවා යස් මා ඵලසඤ් ඤා පඨම  උප් පජ් ජති, පච් ො 

පච් චඛවක් ෙණඤාණ . තස් මා ‘‘සඤ ්ඤා ඛෙො ඛපොට් ඨපාදා’’ති ආහ. තත් ථ 

සේඤුප්පාදාති අරහත් තඵලසඤ් ඤාය උප් පාදා, පච් ො ‘‘ඉද  අරහත් තඵල’’න් ති 

එව  පච් චඛවක් ෙණඤාණුප් පාඛදො ඛහොති. ඉදප්පච්චො කිර යමති 
ඵලසමාධිසඤ් ඤාපච් චයා කිර මය් හ  පච් චඛවක් ෙණඤාණ  උප් පන් නන් ති. 

සඤ ්ඤාඅත් තකථාවණ් ණනා 

417. ඉදානි පරිබ් බාජඛකො යථා නාම ගාමසූකඛරො ගන් ඛධොදඛකන 
න් හාඛපත් වා ගන් ඛධහි අනුලිම් පිත් වා මාලාදාම  පිළන් ධිත් වා සිරිසයඛන 

ආඛරොපිඛතොපි සුෙ  න වින් දති, ඛවඛගන ගූථට් ඨානඛමව ගන් ත් වා සුෙ  වින් දති. 
එවඛමව භගවතා සණ් හසුඛුමතිලක් ෙණබ් භාහතාය ඛදසනාය 
න් හාපිතවිලිත් තමණ් ඩිඛතොපි නිඛරොධකථාසිරිසයන  ආඛරොපිඛතොපි තත් ථ සුෙ  
න වින් දන් ඛතො ගූථට් ඨානසදිස  අත් තඛනො ලද් ධි  ගඛහත් වා තඛමව 

පුච් ෙන් ඛතො ‘‘සඤ ්ඤා නු ඛෙො, භන් ඛත, පුරිසස ්ස අත් තා’’තිආදිමාහ. 
අථස් සානුමති  ගඛහත් වා බයාකාතුකාඛමො භගවා – ‘‘ක  පන 
ත් ව’’න් තිආදිමාහ. තඛතො ඛසො ‘‘අරූපී අත් තා’’ති එව  ලද් ධිඛකො සමාඛනොපි 

‘‘භගවා ඛදසනාය සුකුසඛලො, ඛසො ඛම ආදිඛතොව ලද් ධි  මා විද් ධ ඛසතූ’’ති 
චින් ඛතත් වා අත් තඛනො ලද් ධි  පරිහරන් ඛතො ‘‘ඔළාරික  ඛෙො’’තිආදිමාහ. 

අථස් ස භගවා තත් ථ ඛදොස  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘ඔළාරිඛකො ච හි ඛත’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ එවං සන්තන් ති එව  සන් ඛත. භුම් මත් ඛථ හි එත  උපඛයොගවචන . එව  
සන් ත  අත් තාන  පච් චාගච් ෙඛතො තවාති අය  වා එත් ථ අත් ඛථො. චතුන් න  

ෙන් ධාන  එකුප් පාඛදකනිඛරොධත් තා කිඤ් චාපි යා සඤ් ඤා උප් පජ් ජති, සාව 

නිරුජ් ඣති. අපරාපර  උපාදාය පන ‘‘අඤ් ඤා ච සඤ ්ඤා උප් පජ් ජන් ති, අඤ ්ඤා 
ච සඤ ්ඤා නිරුජ් ඣන් තී’’ති වුත් ත . 

418-420. ඉදානි අඤ් ඤ  ලද් ධි  දස් ඛසන් ඛතො – ‘‘මඛනොමය  ඛෙො අහ , 
භන් ඛත’’තිආදි  වත් වා තත්රාපි ඛදොඛස දින් ඛන යථා නාම උම් මත් තඛකො 
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පටුන 

යාවස ්ස සඤ ්ඤා නප් පතිට් ඨාති, තාව අඤ් ඤ  ගඛහත් වා අඤ් ඤ  විස් සජ් ඛජති, 

සඤ ්ඤාපතිට් ඨානකාඛල පන වත් තබ් බඛමව වදති, එවඛමව අඤ් ඤ  ගඛහත් වා 
අඤ ්ඤ  විස් සජ් ඛජත් වා ඉදානි අත් තඛනො ලද් ධි ඛයව වදන් ඛතො ‘‘අරූපී 

ඛෙො’’තිආදිමාහ. තත්රාපි යස් මා ඛසො සඤ් ඤාය උප් පාදනිඛරොධ  ඉච් ෙති, 

අත් තාන  පන සස් සත  මඤ් ඤති. තස් මා තඛථවස් ස ඛදොස  දස් ඛසන් ඛතො භගවා 
‘‘එව  සන් තම් පී’’තිආදිමාහ. තඛතො පරිබ් බාජඛකො මිච් ොදස ්සඛනන 
අභිභූතත් තා භගවතා වුච් චමානම් පි ත  නානත් ත  අජානන් ඛතො ‘‘සක් කා 

පඛනත , භන් ඛත, මයා’’තිආදිමාහ. අථස් ස භගවා යස් මා ඛසො සඤ් ඤාය 
උප් පාදනිඛරොධ  පස් සන් ඛතොපි සඤ් ඤාමය  අත් තාන  නිච් චඛමව මඤ් ඤති. 
තස් මා ‘‘දුජ් ජාන  ඛෙො’’තිආදිමාහ. 

තත් ථාය  සඞ් ඛෙපත් ඛථො – තව අඤ් ඤා දිට් ඨි, අඤ ්ඤා ෙන් ති, අඤ ්ඤා රුචි, 

අඤ ්ඤථාඛයව ඛත දස් සන  පවත් ත , අඤ ්ඤඛදව ච ඛත ෙමති ඛචව රුච් චති ච, 

අඤ ්ඤත්ර ච ඛත ආඛයොඛගො, අඤ ්ඤිස ්සාඛයව පටිපත් තියා යුත් තපයුත් තතා, 

අඤ ්ඤත් ථ ච ඛත ආචරියක , අඤ ්ඤස ්මි  තිත් ථායතඛන ආචරියභාඛවො. ඛතන 
තයා එව  අඤ් ඤදිට් ඨිඛකන අඤ් ඤෙන් තිඛකන අඤ් ඤරුචිඛකන 
අඤ ්ඤත්රාඛයොඛගන අඤ් ඤත්රාචරියඛකන දුජ් ජාන  එතන් ති. අථ පරිබ් බාජඛකො 

– ‘‘සඤ ්ඤා වා පුරිසස් ස අත් තා ඛහොතු, අඤ ්ඤා වා සඤ් ඤා, ත  සස් සතාදි 

භාවමස් ස පුච් ඡිස් ස’’න් ති පුන ‘‘කි  පන භන් ඛත’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ යලොයකොති අත් තාන  සන් ධාය වදති. න යහතං යපොට්ඨපාද

අත්ථසේහිතන් ති ඛපොට් ඨපාද එත  දිට් ඨිගත  න 

ඉධඛලොකපරඛලොකඅත් ථනිස ්සිත , න අත් තත් ථපරත් ථනිස් සිත . න

ධම්මසංහිතන් ති න නවඛලොකුත් තරධම් මනිස ්සිත . නාදිබ්රහ්මචරිෙකන් ති 

සික් ෙත් තයසඞ් ොතස් ස සාසනබ්රහ් මචරියකස් ස න ආදිමත් ත , 

අධිසීලසික් ොමත් තම් පි න ඛහොති. න නිබ්බදාොති ස සාරවට් ඛට 

නිබ් බින් දනත් ථාය න ස වත් තති. න විරාගාොති වට් ටවිරාගත් ථාය න 

ස වත් තති. නනියරොධාොති වට් ටස ්ස නිඛරොධකරණත් ථාය න ස වත් තති. න

උපසමාොති වට් ටස් ස වූපසමනත් ථාය න ස වත් තති. න අභිේොොති 

වට් ටාභිජානනාය පච් චක් ෙකිරියාය න ස වත් තති. න සම්යබොධාොති 

වට් ටසම් බුජ් ඣනත් ථාය න ස වත් තති. න නිබ්බානාොති අමතමහානිබ් බානස ්ස 
පච් චක් ෙකිරියාය න ස වත් තති. 

ඉදංදුක්ඛන් තිආදීසු තණ් හ  ඨඛපත් වා ඛතභූමකා පඤ් චක් ෙන් ධා දුක් ෙන් ති, 

තස් ඛසව දුක් ෙස් ස පභාවනඛතො සප් පච් චයා තණ් හා දුක් ෙසමුදඛයොති. උභින් න  

අප් පවත් ති දුක් ෙනිඛරොඛධොති, අරිඛයො අට් ඨඞ් ගිඛකො මග් ඛගො 
දුක් ෙනිඛරොධගාමිනී පටිපදාති මයා බයාකතන් ති අත් ඛථො. එවඤ් ච පන වත් වා 
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භගවා ‘‘ඉමස ්ස පරිබ් බාජකස් ස මග් ගපාතුභාඛවො වා ඵලසච් ඡිකිරියා වා නත් ථි, 

මය් හඤ ්ච භික් ොචාරඛවලා’’ති චින් ඛතත් වා තුණ් හී අඛහොසි. පරිබ් බාජඛකොපි ත  
ආකාර  ඤත් වා භගවඛතො ගමනකාල  ආඛරොඛචන් ඛතො විය 
‘‘එවඛමත’’න් තිආදිමාහ. 

421. වාචාසන්නියතොදයකනාති වචනපඛතොඛදන. සේඣබ්භරිමකංසූති 

සඤ ්ඣබ් භරිත  නිරන් තර  ඵුට් ඨ  අක සු, උපරි විජ් ඣි සූති වුත් ත  ඛහොති. 

භූතන් ති සභාවඛතො විජ් ජමාන . තච්ෙං, තථන් ති තස් ඛසව ඛවවචන . 

ධම්මට්ඨිතතන් ති නවඛලොකුත් තරධම් ඛමසු ඨිතසභාව . ධම්මනිොමතන් ති 

ඛලොකුත් තරධම් මනියාමත . බුද් ධානඤ් හි චතුසච් චවිනිමුත් තා කථා නාම නත් ථි. 
තස් මා සා එදිසා ඛහොති. 

චිත් තහත් ථිසාරිපුත් තඛපොට් ඨපාදවත් ථුවණ් ණනා 

422. චිත්යතොචහත්ථිසාරිපුත්යතොති ඛසො කිර සාවත් ථිය  හත් ථිආචරියස් ස 
පුත් ඛතො භගවඛතො සන් තිඛක පබ් බජිත් වා තීණි පිටකානි උග් ගඛහත් වා සුඛුඛමසු 

අත් ථන් තඛරසු කුසඛලො අඛහොසි, පුබ් ඛබ කතපාපකම් මවඛසන පන සත් තවාඛර 
විබ් භමිත් වා ගිහි ජාඛතො. කස් සපසම් මාසම් බුද් ධස් ස කිර සාසඛන ද් ඛව සහායකා 

අඛහසු , අඤ ්ඤමඤ් ඤ  සමග් ගා එකඛතොව සජ් ඣායන් ති. ඛතසු එඛකො 
අනභිරඛතො ගිහිභාඛව චිත් ත  උප් පාඛදත් වා ඉතරස් ස ආඛරොඛචසි. ඛසො 
ගිහිභාඛව ආදීනව  පබ් බජ් ජාය ආනිස ස  දස් ඛසත් වා ත  ඔවදි. ඛසො ත  සුත් වා 
අභිරමිත් වා පුඛනකදිවස  තාදිඛස චිත් ඛත උප් පන් ඛන ත  එතදඛවොච ‘‘මය් හ  

ආවුඛසො එවරූප  චිත් ත  උප් පජ් ජති – ‘ඉමාහ  පත් තචීවර  තුය් හ  දස් සාමී’ති’’. 
ඛසො පත් තචීවරඛලොඛභන තස් ස ගිහිභාඛව ආනිස ස  දස් ඛසත් වා පබ් බජ් ජාය 
ආදීනව  කඛථසි. අථස් ස ත  සුත් වාව ගිහිභාවඛතො චිත් ත  විරජ් ජිත් වා 
පබ් බජ් ජායඛමව අභිරමි. එවඛමස තදා සීලවන් තස් ස භික් ඛුඛනො ගිහිභාඛව 
ආනිස සකථාය කථිතත් තා ඉදානි ෙ වාඛර විබ් භමිත් වා සත් තඛම වාඛර 

පබ් බජිඛතො. මහාඛමොග් ගල් ලානස ්ස, මහාඛකොට් ඨිකත් ඛථරස ්ස ච අභිධම් මකථ  
කඛථන් තාන  අන් තරන් තරා කථ  ඔපාඛතති. අථ න  මහාඛකොට් ඨිකත් ඛථඛරො 
අපසාඛදති. ඛසො මහාසාවකස් ස කථිඛත පතිට් ඨාතු  අසක් ඛකොන් ඛතො 
විබ් භමිත් වා ගිහි ජාඛතො. ඛපොට් ඨපාදස් ස පනාය  ගිහිසහායඛකො ඛහොති. තස් මා 
විබ් භමිත් වා ද් වීහතීහච් චඛයන ඛපොට් ඨපාදස් ස සන් තික  ගඛතො. අථ න  ඛසො 

දිස ්වා ‘‘සම් ම කි  තයා කත , එවරූපස් ස නාම සත් ථු සාසනා අපසක් කන් ඛතොසි, 
එහි පබ් බජිතු  ඉදානි ඛත වට් ටතී’’ති ත  ගඛහත් වා භගවඛතො සන් තික  අගමාසි. 
ඛතන වුත් ත  ‘‘චිත් ඛතො ච හත් ථිසාරිපුත් ඛතො ඛපොට් ඨපාඛදො ච 
පරිබ් බාජඛකො’’ති. 
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423. අන්ධාති පඤ් ඤාචක් ඛුඛනො නත් ථිතාය අන් ධා, තස් ඛසව අභාඛවන 

අචක් ඛුකා. ත්වංයෙව යනසං එයකො චක්ඛුමාති 

සුභාසිතදුබ් භාසිතජානනභාවමත් ඛතන පඤ් ඤාචක් ඛුනා චක් ඛුමා. එකංසිකාති 

එකඛකොට් ඨාසා. පේෙත්තාති ඨපිතා. අයනකංසිකාති න එකඛකොට් ඨාසා 
එඛකඛනව ඛකොට් ඨාඛසන සස් සතාති වා අසස් සතාති වා න වුත් තාති අත් ඛථො. 

එක සිකධම් මවණ් ණනා 

424-425. සන්ති යපොට්ඨපාදාති ඉද  භගවා කස ්මා ආරභි? බාහිරඛකහි 
පඤ ්ඤාපිතනිට් ඨාය අනියයානිකභාවදස් සනත් ථ . සබ් ඛබ හි තිත් ථියා යථා 

භගවා අමත  නිබ් බාන , එව  අත් තඛනො අත් තඛනො සමඛය 

ඛලොකථුපිකාදිවඛසන නිට් ඨ  පඤ් ඤඛපන් ති, සා ච න නියයානිකා. යථා 

පඤ ්ඤත් තා හුත් වා න නියයාති න ගච් ෙති, අඤ් ඤදත් ථු පණ් ඩිඛතහි පටික් ඛිත් තා 

නිවත් තති, ත  දස් ඛසතු  භගවා එවමාහ. තත් ථ එකන්තසුඛං යලොකං ජානං

පස්සන් ති පුරත් ථිමාය දිසාය එකන් තසුඛෙො ඛලොඛකො පච් ඡිමාදීන  වා 
අඤ ්ඤතරායාති එව  ජානන් තා එව  පස් සන් තා විහරථ. දිට් ඨපුබ් බානි ඛෙො 

තස් මි  ඛලොඛක මනුස් සාන  සරීරසණ් ඨානාදීනීති. අප්පාටිහීරකතන් ති 

අප් පාටිහීරකත  පටිහරණවිරහිත , අනියයානිකන් ති වුත් ත  ඛහොති. 

426-427. ජනපදකලයාණීති ජනපඛද අඤ ්ඤාහි ඉත් ථීහි 
වණ් ණසණ් ඨානවිලාසාකප් පාදීහි අසදිසා. 

තඛයොඅත් තපටිලාභවණ් ණනා 

428. එව  භගවා පඛරස  නිට් ඨාය අනියයානිකත් ත  දස් ඛසත් වා අත් තඛනො 
නිට් ඨාය නියයානිකභාව  දස් ඛසතු  ‘‘තඛයො ඛෙො ඛම ඛපොට් ඨපාදා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ අත්තපටිලායභොති අත් තභාවපටිලාඛභො, එත් ථ ච භගවා තීහි 
අත් තභාවපටිලාඛභහි තඛයො භඛව දස් ඛසසි. ඔළාරිකත් තභාවපටිලාඛභන 

අවීචිඛතො පට් ඨාය පරනිම් මිතවසවත් තිපරිඛයොසාන  කාමභව  දස් ඛසසි. 
මඛනොමයඅත් තභාවපටිලාඛභන පඨමජ් ඣානභූමිඛතො පට් ඨාය 
අකනිට් ඨබ්රහ් මඛලොකපරිඛයොසාන  රූපභව  දස් ඛසසි. 
අරූපඅත් තභාවපටිලාඛභන ආකාසානඤ් චායතනබ්රහ් මඛලොකඛතො පට් ඨාය 
ඛනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනබ්රහ් මඛලොකපරිඛයොසාන  අරූපභව  දස් ඛසසි. 
ස කිඛලසිකා ධම් මා නාම ද් වාදස අකුසලචිත් තුප් පාදා. ඛවොදානියා ධම් මා නාම 
සමථවිපස් සනා. 

429. පේොපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තන් ති මග් ගපඤ් ඤාඵලපඤ් ඤාන  

පාරිපූරිඤ් ඛචව විපුලභාවඤ් ච. පාමුජ්ජන් ති තරුණපීති. පීතීති බලවතුට් ඨි. කි  

වුත් ත  ඛහොති? ය  අඛවොචම් හ ‘‘සය  අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ 
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විහිරතී’’ති, තත් ථ තස් ස එව  විහරඛතො ත  පාඛමොජ් ජඤ ්ඛචව භවිස් සති, පීති ච 
නාමකායපස් සද් ධි ච සති ච සූපට් ඨිතා උත් තමඤාණඤ් ච සුඛෙො ච විහාඛරො. 
සබ් බවිහාඛරසු ච අයඛමව විහාඛරො ‘‘සුඛෙො’’ති වත් තු  යුත් ඛතො ‘‘උපසන් ඛතො 

පරමමධුඛරො’’ති. තත් ථ පඨමජ් ඣාඛන පාඛමොජ් ජාදඛයො ෙපි ධම් මා ලබ් භන් ති, 

දුතියජ් ඣාඛන දුබ් බලපීතිසඞ් ොත  පාඛමොජ් ජ  නිවත් තති, ඛසසා පඤ් ච 

ලබ් භන් ති. තතිඛය පීති නිවත් තති, ඛසසා චත් තාඛරො ලබ් භන් ති. තථා චතුත් ඛථ. 
ඉඛමසු චතූසු ඣාඛනසු සම් පසාදනසුත් ඛත සුද් ධවිපස් සනා පාදකජ් ඣානඛමව 
කථිත . පාසාදිකසුත් ඛත චතූහි මග් ඛගහි සද් ධි  විපස් සනා කථිතා. 
දසුත් තරසුත් ඛත චතුත් ථජ් ඣානිකඵලසමාපත් ති කථිතා. ඉමස් මි  
ඛපොට් ඨපාදසුත් ඛත පාඛමොජ් ජ  පීතිඛවවචනඛමව කත් වා 
දුතියජ් ඣානිකඵලසමාපත් තිනාම කථිතාති ඛවදිතබ් බා. 

432-437. අෙං වා යසොති එත් ථ වා සද් ඛදො විභාවනත් ඛථො ඛහොති. අෙං

යසොති එව  විභාඛවත් වා පකාඛසත් වා බයාකඛරයයාම. යථාපඛර ‘‘එකන් තසුෙ  

අත් තාන  සඤ් ජානාථා’’ති පුට් ඨා ‘‘ඛනො’’ති වදන් ති, න එව  වදාමාති අත් ඛථො. 

සප්පාටිහීරකතන් ති සප් පාටිහරණ , නියයානිකන් ති අත් ඛථො. යමොයඝොයහොතීති 

තුච් ඛෙො ඛහොති, නත් ථි ඛසො තස් මි  සමඛයති අධිප් පාඛයො. සච්යචො යහොතීති 

භූඛතො ඛහොති, ස් ඛවව තස් මි  සමඛය සච් ඛචො ඛහොතීති අත් ඛථො. එත් ථ පනාය  
චිත් ඛතො අත් තඛනො අසබ් බඤ් ඤුතාය තඛයො අත් තපටිලාඛභ කඛථත් වා 

අත් තපටිලාඛභො නාම පඤ් ඤත් තිමත් ත  එතන් ති උද් ධරිතු  නාසක් ඛි, 

අත් තපටිලාඛභො ත් ඛවව නියයාඛතසි. අථස් ස භගවා රූපාදඛයො ඛචත් ථ ධම් මා, 

අත් තපටිලාඛභොති පන නාමමත් තඛමත , ඛතසු ඛතසු රූපාදීසු සති එවරූපා 
ඛවොහාරා ඛහොන් තීති දස් ඛසතුකාඛමො තස් ඛසව කථ  ගඛහත් වා 
නාමපඤ් ඤත් තිවඛසන නියයාතනත් ථ  ‘‘යස් මි  චිත් ත සමඛය’’තිආදිමාහ. 

438. එවඤ් ච පන වත් වා පටිපුච් ඡිත් වා විනයනත් ථ  පුන ‘‘සඛච ත , චිත් ත, 

එව  පුච් ඛෙයය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ඛයො ඛම අඛහොසි අතීඛතො අත් තපටිලාඛභො, 

ස් ඛවව ඛම අත් තපටිලාඛභො, තස් මි  සමඛය සච් ඛචො අඛහොසි, ඛමොඛඝො 
අනාගඛතො ඛමොඛඝො පච් චප් පන් ඛනොති එත් ථ තාව ඉමමත් ථ  දස් ඛසති – යස් මා 

ඛය ඛත අතීතා ධම් මා, ඛත එතරහි නත් ථි, අඛහසුන් ති පන සඞ් ෙය  ගතා, තස් මා 
ඛසොපි ඛම අත් තපටිලාඛභො තස් මි ඛයව සමඛය සච් ඛචො අඛහොසි. 
අනාගතපච් චප් පන් නාන  පන ධම් මාන  තදා අභාවා තස් මි  සමඛය ‘‘ඛමොඛඝො 

අනාගඛතො, ඛමොඛඝො පච් චප් පන් ඛනො’’ති, එව  අත් ථඛතො නාමමත් තඛමව 
අත් තපටිලාභ  පටිජානාති. අනාගතපච් චප් පන් ඛනසුපි එඛසව නඛයො. 

439-443. අථ භගවා තස් ස බයාකරඛණන සද් ධි  අත් තඛනො බයාකරණ  
ස සන් දිතු  ‘‘එවඛමව ඛෙො චිත් තා’’තිආදීනි වත් වා පුන ඔපම් මඛතො තමත් ථ  



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  යපොට්ඨපාදසුත්තවණ්ණනා 

 

277 

පටුන 

සාඛධන් ඛතො ‘‘යසෙයථාපි චිත්ත ගවා ඛීර’’න් තිආදිමාහ. තත්රාය  

සඞ් ඛෙපත් ඛථො, යථා ගවා ඛීර , ඛීරාදීහි ච දධිආදීනි භවන් ති, තත් ථ යස් මි  

සමඛය ඛීර  ඛහොති, න තස් මි  සමඛය දධීති වා නවනීතාදීසු වා අඤ් ඤතරන් ති 

සඞ් ෙය  නිරුත් ති  නාම  ඛවොහාර  ගච් ෙති. කස් මා? ඛය ධම් ඛම උපාදාය 

දධීතිආදි ඛවොහාරා ඛහොන් ති, ඛතස  අභාවා. අථ ඛෙො ඛීර  ත් ඛවව තස් මි  සමඛය 

සඞ් ෙය  ගච් ෙති. කස් මා? ඛය ධම් ඛම උපාදාය ඛීරන් ති සඞ් ෙයා නිරුත් ති නාම  

ඛවොහාඛරො ඛහොති, ඛතස  භාවාති. එස නඛයො සබ් බත් ථ. ඉමා යඛො චිත්තාති 
ඔළාරිඛකො අත් තපටිලාඛභො ඉති ච මඛනොමඛයො අත් තපටිලාඛභො ඉති ච අරූඛපො 
අත් තපටිලාඛභො ඉති ච ඉමා ඛෙො චිත් ත ඛලොකසමඤ් ඤා ඛලොඛක 

සමඤ් ඤාමත් තකානි සමනුජානනමත් තකානි එතානි. තථා 
ඛලොකනිරුත් තිමත් තකානි වචනපථමත් තකානි ඛවොහාරමත් තකානි 
නාමපණ් ණත් තිමත් තකානි එතානීති. එව  භගවා ඛහට් ඨා තඛයො අත් තපටිලාඛභ 

කඛථත් වා ඉදානි සබ් බඛමත  ඛවොහාරමත් තකන් ති වදති. කස් මා? යස් මා 

පරමත් ථඛතො සත් ඛතො නාම නත් ථි, සුඤ ්ඛඤො තුච් ඛෙො එස ඛලොඛකො. 

බුද් ධාන  පන ද් ඛව කථා සම් මුතිකථා ච පරමත් ථකථා ච. තත් ථ ‘‘සත් ඛතො 
ඛපොඛසො ඛදඛවො බ්රහ් මා’’තිආදිකා ‘‘සම් මුතිකථා’’ නාම. ‘‘අනිච් ච  
දුක් ෙමනත් තා ෙන් ධා ධාතුඛයො ආයතනානි සතිපට් ඨානා 
සම් මප් පධානා’’තිආදිකා පරමත් ථකථා නාම. තත් ථ ඛයො සම් මුතිඛදසනාය 

‘‘සත් ඛතො’’ති වා ‘‘ඛපොඛසො’’ති වා ‘‘ඛදඛවො’’ති වා ‘‘බ්රහ් මා’’ති වා වුත් ඛත 

විජානිතු  පටිවිජ් ඣිතු  නියයාතු  අරහත් තජයග් ගාහ  ගඛහතු  සක් ඛකොති, තස් ස 
භගවා ආදිඛතොව ‘‘සත් ඛතො’’ති වා ‘‘ඛපොඛසො’’ති වා ‘‘ඛදඛවො’’ති වා 

‘‘බ්රහ් මා’’ති වා කඛථති, ඛයො පරමත් ථඛදසනාය ‘‘අනිච් ච’’න් ති වා 
‘‘දුක් ෙ’’න් ති වාතිආදීසු අඤ් ඤතර  සුත් වා විජානිතු  පටිවිජ් ඣිතු  නියයාතු  

අරහත් තජයග් ගාහ  ගඛහතු  සක් ඛකොති, තස් ස ‘‘අනිච් ච’’න් ති වා ‘‘දුක් ෙ’’න් ති 
වාතිආදීසු අඤ් ඤතරඛමව කඛථති. තථා සම් මුතිකථාය බුජ් ඣනකසත් තස ්සාපි 
න පඨම  පරමත් ථකථ  කඛථති. සම් මුතිකථාය පන ඛබොඛධත් වා පච් ො 
පරමත් ථකථ  කඛථති. පරමත් ථකථාය බුජ් ඣනකසත් තස ්සාපි න පඨම  
සම් මුතිකථ  කඛථති. පරමත් ථකථාය පන ඛබොඛධත් වා පච් ො සම් මුතිකථ  
කඛථති. පකතියා පන පඨමඛමව පරමත් ථකථ  කඛථන් තස් ස ඛදසනා 

ලූොකාරා ඛහොති, තස් මා බුද් ධා පඨම  සම් මුතිකථ  කඛථත් වා පච් ො 
පරමත් ථකථ  කඛථන් ති. සම් මුතිකථ  කඛථන් තාපි සච් චඛමව සභාවඛමව 
අමුසාව කඛථන් ති. පරමත් ථකථ  කඛථන් තාපි සච් චඛමව සභාවඛමව අමුසාව 

කඛථන් ති. 

දුඛව සච් චානි අක් ොසි, සම් බුද් ඛධො වදත  වඛරො; 

සම් මුති  පරමත් ථඤ් ච, තතිය  නූපලබ් භති. 
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සඞ් ඛකතවචන  සච් ච , ඛලොකසම් මුතිකාරණ ; 

පරමත් ථවචන  සච් ච , ධම් මාන  භූතලක් ෙණන් ති. 

ොහි තථාගයතො යවොහරති අපරාමසන් ති යාහි ඛලොකසමඤ් ඤාහි 
ඛලොකනිරුත් තීහි තථාගඛතො තණ් හාමානදිට් ඨිපරාමාසාන  අභාවා 
අපරාමසන් ඛතො ඛවොහරතීති ඛදසන  විනිවට් ඛටත් වා අරහත් තනිකූඛටන 
නිට් ඨාඛපසි. ඛසස  සබ් බත් ථ උත් තානත් ථඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

ඛපොට් ඨපාදසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. සුභසුත් තවණ් ණනා 

සුභමාණවකවත් ථුවණ් ණනා 

444. එවං යම සුතං…යප.… සාවත්ථිෙන් ති සුභසුත් ත . තත්රාය  

අනුත් තානපදවණ් ණනා. අචිරපරිනිබ්බුයත භගවතීති අචිර  පරිනිබ් බුඛත 

භගවති, පරිනිබ් බානඛතො උද් ධ  මාසමත් ඛත කාඛල. නිදානවණ් ණනාය  
වුත් තනඛයඛනව භගවඛතො පත් තචීවර  ආදාය ආගන් ත් වා ඛීරවිඛරචන  

පිවිත් වා විහාඛර නිසින් නදිවස  සන් ධාඛයත  වුත් ත . යතොයදෙයපුත්යතොති 

ඛතොඛදයයබ්රාහ් මණස් ස පුත් ඛතො, ඛසො කිර සාවත් ථියා අවිදූඛර තුදිගාඛමො නාම 

අත් ථි, තස් ස අධිපතිත් තා ඛතොඛදඛයයොති සඞ් ෙය  ගඛතො. මහද් ධඛනො පන 

ඛහොති පඤ් චචත් තාලීසඛකොටිවිභඛවො, පරමමච් ෙරී – ‘‘දදඛතො ඛභොගාන  

අපරික් ෙඛයො නාම නත් ථී’’ති චින් ඛතත් වා කස ්සචි කිඤ් චි න ඛදති, පුත් තම් පි 
ආහ – 

‘‘අඤ ්ජනාන  ෙය  දිස් වා, වම් මිකානඤ් ච සඤ ්චය ; 

මධූනඤ් ච සමාහාර , පණ් ඩිඛතො ඝරමාවඛස’’ති. 

එව  අදානඛමව සික් ොඛපත් වා කායස් ස ඛභදා තස් මි ඛයව ඝඛර සුනඛෙො 
හුත් වා නිබ් බත් ඛතො. සුඛභො ත  සුනෙ  අතිවිය පියායති. අත් තඛනො 

භුඤ ්ජනකභත් ත ඛයව ඛභොඛජති, උක් ඛිපිත් වා වරසයඛන සයාඛපති. අථ භගවා 
එකදිවස  නික් ෙන් ඛත මාණඛව ත  ඝර  පිණ් ඩාය පාවිසි. සුනඛෙො භගවන් ත  
දිස ්වා භුක් කාර  කඛරොන් ඛතො භගවඛතො සමීප  ගඛතො. තඛතො න  භගවා අඛවොච 

‘‘ඛතොඛදයය ත් ව  පුබ් ඛබපි ම  ‘ඛභො, ඛභො’ති පරිභවිත් වා සුනඛෙො ජාඛතො, 
ඉදානිපි භුක් කාර  කත් වා අවීචි  ගමිස් සසී’’ති. සුනඛෙො ත  කථ  සුත් වා 

විප් පටිසාරී හුත් වා උද් ධනන් තඛර ොරිකාය නිපන් ඛනො, මනුස් සා න  

උක් ඛිපිත් වා සයඛන සයාඛපතු  නාසක් ඛි සු. 

සුඛභො ආගන් ත් වා ‘‘ඛකනාය  සුනඛෙො සයනා ඔඛරොපිඛතො’’ති ආහ. 

මනුස් සා ‘‘න ඛකනචී’’ති වත් වා ත  පවත් ති  ආඛරොඛචසු . මාණඛවො සුත් වා 

‘‘මම පිතා බ්රහ් මඛලොඛක නිබ් බත් ඛතො, සමඛණො පන ඛගොතඛමො ඛම පිතර  
සුනෙ  කඛරොති ය  කිඤ් චි එස මුොරූළ් හ  භාසතී’’ති කුජ් ඣිත් වා භගවන් ත  
මුසාවාඛදන ඛචොඛදතුකාඛමො විහාර  ගන් ත් වා ත  පවත් ති  පුච් ඡි. භගවා තස් ස 

තඛථව වත් වා අවිස වාදනත් ථ  ආහ – ‘‘අත් ථි පන ඛත, මාණව, පිතරා න 

අක් ොත  ධන’’න් ති. අත් ථි, ඛභො ඛගොතම, සතසහස ්සග් ඝනිකා සුවණ් ණමාලා, 

සතසහස් සග් ඝනිකා සුවණ් ණපාදුකා, සතසහස් සග් ඝනිකා සුවණ් ණපාති, 
සතසහස් සඤ ්ච කහාපණන් ති. ගච් ෙ ත  සුනෙ  අප් ඛපොදක  මධුපායාස  
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ඛභොඛජත් වා සයන  ආඛරොඛපත් වා ඊසක  නිද් ද  ඔක් කන් තකාඛල පුච් ෙ, සබ් බ  

ඛත ආචික් ඛිස් සති, අථ න  ජාඛනයයාසි – ‘‘පිතා ඛම එඛසො’’ති. ඛසො තථා 

අකාසි. සුනඛෙො සබ් බ  ආචික් ඛි, තදා න  – ‘‘පිතා ඛම’’ති ඤත් වා භගවති 
පසන් නචිත් ඛතො ගන් ත් වා භගවන් ත චද් දස පඤ් ඛහ පුච් ඡිත් වා 

විස් සජ් ජනපරිඛයොසාඛන භගවන් ත  සරණ  ගඛතො, ත  සන් ධාය වුත් ත  ‘‘සුඛභො 

මාණඛවො ඛතොඛදයයපුත් ඛතො’’ති. සාවත්ථිෙං පටිවසතීති අත් තඛනො 
ඛභොගගාමඛතො ආගන් ත් වා වසති. 

445-446. අේෙතරං මාණවකං ආමන්යතසීති සත් ථරි පරිනිබ් බුඛත 

‘‘ආනන් දත් ඛථඛරො කිරස් ස පත් තචීවර  ගඛහත් වා ආගඛතො, මහාජඛනො ත  
දස් සනත් ථාය උපසඞ් කමතී’’ති සුත් වා ‘‘විහාර  ඛෙො පන ගන් ත් වා 

මහාජනමජ් ඛඣ න සක් කා සුඛෙන පටිසන් ථාර  වා කාතු , ධම් මකථ  වා 

ඛසොතු  ඛගහ  ආගත ඛයව න  දිස් වා සුඛෙන පටිසන් ථාර  කරිස් සාමි, එකා ච 

ඛම කඞ් ො අත් ථි, තම් පි න  පුච් ඡිස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා අඤ් ඤතර  මාණවක  

ආමන් ඛතසි. අප්පාබාධන් තිආදීසු ආබායධොති විසභාගඛවදනා වුච් චති, යා 
එකඛදඛස උප් පජ් ජිත් වා චත් තාඛරො ඉරියාපඛථ අයපට් ඛටන ආබන් ධිත් වා විය 

ගණ් හති, තස් සා අභාව  පුච් ොති වදති. අප්පාතඞ්යකොති කිච් ෙජීවිතකඛරො 

ඛරොඛගො වුච් චති, තස් සාපි අභාව  පුච් ොති වදති. ගිලානස ්ඛසව ච උට් ඨාන  නාම 

ගරුක  ඛහොති, කාඛය බල  න ඛහොති, තස් මා නිග් ඛගලඤ් ඤභාවඤ් ච බලඤ් ච 

පුච් ොති වදති. ඵාසුවිහාරන් ති ගමනඨානනිසජ් ජසයඛනසු චතූසු ඉරියාපඛථසු 
සුෙවිහාර  පුච් ොති වදති. අථස් ස පුච් ඡිතබ් බාකාර  දස් ඛසන් ඛතො 
‘‘සුඛභො’’තිආදිමාහ. 

447. කාලේච සමෙේච උපාදාොති කාලඤ් ච සමයඤ් ච පඤ් ඤාය 
ගඛහත් වා උපධාඛරත් වාති අත් ඛථො. සඛච අම් හාක  ස් ඛව ගමනකාඛලො 

භවිස ්සති, කාඛය බලමත් තා ඛචව ඵරිස් සති, ගමනපච් චයා ච අඤ් ඛඤො 

අඵාසුවිහාඛරො න භවිස් සති, අඛථත  කාලඤ් ච ගමනකාරණසමවායසඞ් ොත  
සමයඤ ්ච උපධාඛරත් වා – ‘‘අපි එව නාම ස් ඛව ආගච් ඛෙයයාමා’’ති වුත් ත  
ඛහොති. 

448. යචතයකන භික්ඛුනාති ඛචතිරට් ඛඨ ජාතත් තා ඛචතඛකොති එව  

ලද් ධනාඛමන. සම්යමොදනීෙං කථං සාරණීෙන් ති ඛභො, ආනන් ද, දසබලස් ස 

ඛකො නාම ආබාඛධො අඛහොසි, කි  භගවා පරිභුඤ් ජි. අපි ච සත් ථු පරිනිබ් බාඛනන 

තුම් හාක  ඛසොඛකො උදපාදි, සත් ථා නාම න ඛකවල  තුම් හාක ඛයව 

පරිනිබ් බුඛතො, සඛදවකස් ස ඛලොකස ්ස මහාජානි, ඛකො දානි අඤ් ඛඤො මරණා 

මුච් චිස් සති, යත්ර ඛසො සඛදවකස් ස ඛලොකස් ස අග් ගපුග් ගඛලො පරිනිබ් බුඛතො, 
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ඉදානි ක  අඤ් ඤ  දිස් වා මච් චරාජා ලජ් ජිස් සතීති එවමාදිනා නඛයන 
මරණපටිස යුත් ත  සම් ඛමොදනීය  කථ  සාරණීය  වීතිසාඛරත් වා ඛථරස ්ස 

හිඛයයො පීතඛභසජ් ජානුරූප  ආහාර  දත් වා භත් තකිච් චාවසාඛන එකමන් ත  
නිසීදි. 

උපට්ඨායකො සන්තිකාවචයරොති උපට් ඨාඛකො හුත් වා සන් තිකාවචඛරො, න 

රන් ධගඛවසී. න වීම සනාධිප් පාඛයො. සමීපචාරීති ඉද  පුරිමපදස් ඛසව ඛවවචන . 

යෙසංයසො භවංයගොතයමොති කස ්මා පුච් ෙති? තස් ස කිර එව  අඛහොසි ‘‘ඛයසු 

ධම් ඛමසු භව  ඛගොතඛමො ඉම  ඛලොක  පතිට් ඨඛපසි, ඛත තස් ස අච් චඛයන 

නට් ඨා නු ඛෙො, ධරන් ති නු ඛෙො, සඛච ධරන් ති, ආනන් ඛදො ජානිස් සති, හන් ද න  

පුච් ොමී’’ති, තස් මා පුච් ඡි. 

449. අථස් ස ඛථඛරො තීණි පිටකානි තීහි ෙන් ඛධහි සඞ් ගඛහත් වා 
දස් ඛසන් ඛතො ‘‘තිණ් ණ  ඛෙො’’තිආදිමාහ. මාණඛවො සඞ් ඛිත් ඛතන කථිත  
අසල් ලක් ඛෙන් ඛතො – ‘‘විත් ථාරඛතො පුච් ඡිස් සාමී’’ති චින් ඛතත් වා ‘‘කතඛමස  
තිණ් ණ’’න් තිආදිමාහ. 

සීලක් ෙන් ධවණ් ණනා 

450-453. තඛතො ඛථඛරන ‘‘අරියස ්ස සීලක් ෙන් ධස් සා’’ති ඛතසු දස් සිඛතසු 

පුන ‘‘කතයමො පන යසො, යභො ආනන්ද, අරියෙො සීලක්ඛන්යධො’’ති එඛකක  
පුච් ඡි. ඛථඛරොපිස් ස බුද් ධුප් පාද  දස් ඛසත් වා තන් තිධම් ම  ඛදඛසන් ඛතො 

අනුක් කඛමන භගවතා වුත් තනඛයඛනව සබ් බ  විස් සජ් ඛජසි. තත් ථ අත්ථි 

යචයවත්ථ උත්තරිකරණීෙන් ති එත් ථ භගවඛතො සාසඛන න සීලඛමව සාඛරො, 
ඛකවලඤ් ඛහත  පතිට් ඨාමත් තඛමව ඛහොති. ඉඛතො උත් තරි පන අඤ් ඤම් පි 

කත් තබ් බ  අත් ථි ඛයවාති දස් ඛසසි. ඉයතොබහිද්ධාති බුද් ධසාසනඛතො බහිද් ධා. 

සමාධික් ෙන් ධවණ් ණනා 

454. කථේච, මාණව, භික්ඛු ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වායරො යහොතීති 

ඉදමායස් මා ආනන් ඛදො ‘‘කතඛමො පන ඛසො, ඛභො ආනන් ද, අරිඛයො 
සමාධික් ෙන් ඛධො’’ති එව  සමාධික් ෙන් ධ  පුට් ඛඨොපි ඛය ඛත ‘‘සීලසම් පන් ඛනො 
ඉන් ද්රිඛයසු ගුත් තද් වාඛරො සතිසම් පජඤ් ඛඤන සමන් නාගඛතො සන් තුට් ඛඨො’’ති 
එව  සීලානන් තර  ඉන් ද්රියස වරාදඛයො සීලසමාධීන  අන් තඛර උභින් නම් පි 

උපකාරකධම් මා උද් දිට් ඨා, ඛත නිද් දිසිත් වා සමාධික් ෙන් ධ  දස් ඛසතුකාඛමො 

ආරභි. එත් ථ ච රූපජ් ඣානාඛනව ආගතානි, න අරූපජ් ඣානානි, ආඛනත් වා 
පන දීඛපතබ් බානි. චතුත් ථජ් ඣාඛනන හි අසඞ් ගහිතා අරූපසමාපත් ති නාම 
නත් ථිඛයව. 
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471-480. අත්ථියචයවත්ථ උත්තරිකරණීෙන් ති එත් ථ භගවඛතො සාසඛන 

න චිත් ඛතකග් ගතාමත් තඛකඛනව පරිඛයොසානප් පත් ති නාම අත් ථි, ඉඛතොපි 

උත් තරි පන අඤ් ඤ  කත් තබ් බ  අත් ථි ඛයවාති දස් ඛසති. නත්ථි යචයවත්ථ

උත්තරිකරණීෙන් ති එත් ථ භගවඛතො සාසඛන ඉඛතො උත් තරි කාතබ් බ  නාම 

නත් ථිඛයව, අරහත් තපරිඛයොසානඤ් හි භගවඛතො සාසනන් ති දස් ඛසති. ඛසස  
සබ් බත් ථ උත් තානත් ථඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

සුභසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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11. ඛකවට් ටසුත් තවණ් ණනා 

ඛකවට් ටගහපතිපුත් තවත් ථුවණ් ණනා 

481. එවං යම සුතං…යප.… නාළන්දාෙන් ති ඛකවට් ටසුත් ත . තත්රාය  

අපුබ් බපදවණ් ණනා. පාවාරිකම්බවයනති පාවාරිකස් ස අම් බවඛන. 

යකවට්යටොති ඉද  තස් ස ගහපතිපුත් තස් ස නාම . ඛසො කිර 

චත් තාලීසඛකොටිධඛනො ගහපතිමහාසාඛලො අතිවිය සද් ඛධො පසන් ඛනො අඛහොසි. 

ඛසො සද් ධාධිකත් තාඛයව ‘‘සඛච එඛකො භික් ඛු අඩ් ඪමාසන් තඛරන වා 
මාසන් තඛරන වා ස වච් ෙඛරන වා ආකාඛස උප් පතිත් වා විවිධානි පාටිහාරියානි 

දස් ඛසයය, සබ් ඛබො ජඛනො අතිවිය පසීඛදයය. ය නූනාහ  භගවන් ත  යාචිත් වා 
පාටිහාරියකරණත් ථාය එක  භික් ඛු  අනුජානාඛපයය’’න් ති චින් ඛතත් වා 
භගවන් ත  උපසඞ් කමිත් වා එවමාහ. 

තත් ථ ඉද්ධාති සමිද් ධා ඵීතාති නානාභණ් ඩඋස් සන් නතාය වුද් ධිප් පත් තා. 

ආකිණ්ණමනුස්සාති අ සකූඛටන අ සකූට  පහරිත් වා විය විචරන් ඛතහි 

මනුස් ඛසහි ආකිණ් ණා. සමාදිසතූති ආණාඛපතු ඨානන් තඛර ඨඛපතු. 

උත්තරිමනුස්සධම්මාති උත් තරිමනුස ්සාන  ධම් මඛතො, දසකුසලසඞ් ොතඛතො වා 

මනුස් සධම් මඛතො උත් තරි. භියෙයොයසොමත්තාොති පකතියාපි පජ් ජලිතපදීඛපො 

ඛතලස ්ඛනහ  ලභිත් වා විය අතිඛරකප් පමාඛණන අභිප් පසීදිස් සති. න යඛො

අහන් ති භගවා රාජගහඛසට් ඨිවත් ථුස ්මි  සික් ොපද  පඤ් ඤඛපසි, තස් මා ‘‘න 
ඛෙො අහ’’න් තිආදිමාහ. 

482. න ධංයසමීති න ගුණවිනාසඛනන ධ ඛසමි, සීලඛභද  පාඛපත් වා 

අනුපුබ් ඛබන උච් චට් ඨානඛතො ඔතාඛරන් ඛතො නීචට් ඨාඛන න ඨඛපමි, අථ ඛෙො 

අහ  බුද් ධසාසනස ්ස වුද් ධි  පච් චාසීසන් ඛතො කඛථමීති දස් ඛසති. තතිෙම්පි

යඛොති යාවතතිය  බුද් ධාන  කථ  පටිබාහිත් වා කඛථතු  විසහන් ඛතො නාම 
නත් ථි. අය  පන භගවතා සද් ධි  විස් සාසිඛකො විස් සාස  වඩ් ඛඪත් වා වල් ලඛභො 
හුත් වා අත් ථකාඛමොස් මීති තික් ෙත් තු  කඛථසි. 

ඉද් ධිපාටිහාරියවණ් ණනා 

483-484. අථ භගවා අය  උපාසඛකො මයි පටිබාහන් ඛතපි පුනප් පුන  
යාචතිඛයව. ‘‘හන් දස් ස පාටිහාරියකරඛණ ආදීනව  දස් ඛසමී’’ති චින් ඛතත් වා 

‘‘තීණි ඛෙො’’තිආදිමාහ. තත් ථ අමාහංභික්ඛුන් ති අමු  අහ  භික් ඛු . ගන්ධාරීති 

ගන් ධාඛරන නාම ඉසිනා කතා, ගන් ධාරරට් ඛඨ වා උප් පන් නා විජ් ජා. තත් ථ කිර 

බහූ ඉසඛයො වසි සු, ඛතසු එඛකන කතා විජ් ජාති අධිප් පාඛයො. අට්ටීොමීති 
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අට් ඛටො පී ඛතො විය ඛහොමි. හරාොමීති ලජ් ජාමි. ජිගුච්ොමීති ගූථ  දිස ්වා විය 
ජිගුච් ෙ  උප් පාඛදමි. 

ආඛදසනාපාටිහාරියවණ් ණනා 

485. පරසත්තානන් ති අඤ් ඛඤස  සත් තාන . දුතිය  තස් ඛසව ඛවවචන . 

ආදිසතීති කඛථති. යචතසිකන් ති ඛසොමනස් සඛදොමනස් ස  අධිප් ඛපත . එවම්පි

යත මයනොති එව  තව මඛනො ඛසොමනස් සිඛතො වා ඛදොමනස් සිඛතො වා 

කාමවිතක් කාදිසම් පයුත් ඛතො වා. දුතිය  තස ්ඛසව ඛවවචන . ඉතිපි යත 

චිත්තන් ති ඉති තව චිත් ත , ඉදඤ් චිදඤ් ච අත් ථ  චින් තයමාන  පවත් තතීති 

අත් ඛථො. මණකා නාම විජ්ජාති චින් තාමණීති එව  ලද් ධනාමා ඛලොඛක එකා 
විජ් ජා අත් ථි. තාය පඛරස  චිත් ත  ජානාතීති දීඛපති. 

අනුසාසනීපාටිහාරියවණ් ණනා 

486. එවං විතක්යකථාති ඛනක් ෙම් මවිතක් කාදඛයො එව  පවත් ඛතන් තා 

විතක් ඛකථ. මා එවං විතක්කයිත්ථාති එව  කාමවිතක් කාදඛයො පවත් ඛතන් තා 

මා විතක් කයිත් ථ. එවං මනසි කයරොථාති එව  අනිච් චසඤ් ඤඛමව, 

දුක් ෙසඤ ්ඤාදීසු වා අඤ් ඤතර  මනසි කඛරොථ. මා එවන් ති ‘‘නිච් ච’’න් තිආදිනා 

නඛයන මා මනසි කරිත් ථ. ඉදන් ති ඉද  පඤ ්චකාමගුණිකරාග  පජහථ. ඉදං

උපසම්පජ්ජාති ඉද  චතුමග් ගඵලප් පඛභද  ඛලොකුත් තරධම් මඛමව උපසම් පජ් ජ 

පාපුණිත් වා නිප් ඵාඛදත් වා විහරථ. ඉති භගවා ඉද් ධිවිධ  ඉද්ධිපාටිහාරිෙන් ති 

දස් ඛසති, පරස ්ස චිත් ත  ඤත් වා කථන  ආයදසනාපාටිහාරිෙන් ති. සාවකානඤ් ච 

බුද් ධානඤ් ච සතත  ධම් මඛදසනා අනුසාසනීපාටිහාරිෙන්ති. 

තත් ථ ඉද් ධිපාටිහාරිඛයන අනුසාසනීපාටිහාරිය  මහාඛමොග් ගල් ලානස ්ස 

ආචිණ් ණ , ආඛදසනාපාටිහාරිඛයන අනුසාසනීපාටිහාරිය  ධම් මඛසනාපතිස් ස. 
ඛදවදත් ඛත ස ඝ  භින් දිත් වා පඤ් ච භික් ඛුසතානි ගඛහත් වා ගයාසීඛස 
බුද් ධලීළාය ඛතස  ධම් ම  ඛදසන් ඛත හි භගවතා ඛපසිඛතසු ද් වීසු 

අග් ගසාවඛකසු ධම් මඛසනාපති ඛතස  චිත් තාචාර  ඤත් වා ධම් ම  ඛදඛසසි, 
ඛථරස ්ස ධම් මඛදසන  සුත් වා පඤ් චසතා භික් ඛූ ඛසොතාපත් තිඵඛල පතිට් ඨහි සු. 
අථ ඛනස  මහාඛමොග් ගල් ලාඛනො විකුබ් බන  දස් ඛසත් වා දස් ඛසත් වා ධම් ම  

ඛදඛසසි, ත  සුත් වා සබ් ඛබ අරහත් තඵඛල පතිට් ඨහි සු. අථ ද් ඛවපි මහානාගා 
පඤ ්ච භික් ඛුසතානි ගඛහත් වා ඛවහාස  අබ් භුග් ගන් ත් වා ඛවළුවනඛමවාගමි සු. 

අනුසාසනීපාටිහාරිය  පන බුද් ධාන  සතත  ධම් මඛදසනා, ඛතසු 

ඉද් ධිපාටිහාරියආඛදසනාපාටිහාරියානි සඋපාරම් භානි සඛදොසානි, අද් ධාන  න 

තිට් ඨන් ති, අද් ධාන  අතිට් ඨනඛතො න නියයන් ති. අනුසාසනීපාටිහාරිය  

අනුපාරම් භ  නිද් ඛදොස , අද් ධාන  තිට් ඨති, අද් ධාන  තිට් ඨනඛතො නියයාති. 
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තස් මා භගවා ඉද් ධිපාටිහාරියඤ් ච ආඛදසනාපාටිහාරියඤ් ච ගරහති, 

අනුසාසනීපාටිහාරිය ඛයව පස සති. 

භූතනිඛරොඛධසකවත් ථුවණ් ණනා 

487. භූතපුබ්බන් ති ඉද  කස් මා භගවතා ආරද් ධ . 

ඉද් ධිපාටිහාරියආඛදසනාපාටිහාරියාන  අනියයානිකභාවදස් සනත් ථ , 
අනුසාසනීපාටිහාරියස් ඛසව නියයානිකභාවදස් සනත් ථ . අපි ච සබ් බබුද් ධාන  
මහාභූතපරිඛයසඛකො නාඛමඛකො භික් ඛු ඛහොතිඛයව. ඛයො මහාභූඛත 
පරිඛයසන් ඛතො යාව බ්රහ් මඛලොකා විචරිත් වා විස් සජ් ඛජතාර  අලභිත් වා ආගම් ම 

බුද් ධඛමව පුච් ඡිත් වා නික් කඞ් ඛෙො ඛහොති. තස් මා බුද් ධාන  

මහන් තභාවප් පකාසනත් ථ , ඉදඤ් ච කාරණ  පටිච් ෙන් න , අථ න  විවට  

කත් වා ඛදඛසන් ඛතොපි භගවා ‘‘භූතපුබ් බ’’න් තිආදිමාහ. 

තත් ථ කත්ථ නු යඛොති කිස් මි  ඨාඛන කි  ආගම් ම කි  පත් තස ්ස ඛත 
අනවඛසසා අප් පවත් තිවඛසන නිරුජ් ඣන් ති. මහාභූතකථා පඛනසා 

සබ් බාකාඛරන විසුද් ධිමග් ඛග වුත් තා, තස් මා සා තඛතොව ගඛහතබ් බා. 

488. යදවොනියෙො මග්යගොති පාටිඛයක් ඛකො ඛදවඛලොකගමනමග් ඛගො 

නාම නත් ථි, ඉද් ධිවිධඤාණස් ඛසව පඛනත  අධිවචන . ඛතන ඛහස යාව 
බ්රහ් මඛලොකාපි කාඛයන වස  වත් ඛතන් ඛතො ඛදවඛලොක  යාති. තස් මා ‘‘ත  

ඛදවයානිඛයො මග් ඛගො’’ති වුත් ත . යෙන චාතුමහාරාජිකාති සමීඛප ඨිතම් පි 

භගවන් ත  අපුච් ඡිත් වා ධම් මතාය ඛචොදිඛතො ඛදවතා මහානුභාවාති 

මඤ ්ඤමාඛනො උපසඞ් කමි. මෙම්පි යඛො, භික්ඛු, න ජානාමාති බුද් ධවිසඛය 

පඤ ්හ  පුච් ඡිතා ඛදවතා න ජානන් ති, ඛතඛනවමාහ සු. අථ ඛෙො ඛසො භික් ඛු 

‘‘මම ඉම  පඤ් හ  න කඛථතු  න ලබ් භා, සීඝ  කඛථථා’’ති තා ඛදවතා 

අජ් ඛඣොත් ථරති, පුනප් පුන  පුච් ෙති, තා ‘‘අජ් ඛඣොත් ථරති ඛනො අය  භික් ඛු, 
හන් ද න  හත් ථඛතො ඛමොඛචස් සාමා’’ති චින් ඛතත් වා ‘‘අත් ථි ඛෙො භික් ඛු 

චත් තාඛරො මහාරාජාඛනො’’තිආදිමාහ සු. තත් ථ අභික්කන්තතරාති අතික් කම් ම 

කන් තතරා. පණීතතරාති වණ් ණයසඉස් සරියාදීහි උත් තමතරා එඛතන නඛයන 
සබ් බවාඛරසු අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

491-493. අය  පන විඛසඛසො – සක් ඛකො කිර ඛදවරාජා චින් ඛතසි ‘‘අය  

පඤ ්ඛහො බුද් ධවිසඛයො, න සක් කා අඤ් ඛඤන විස ්සජ් ජිතු , අයඤ් ච භික් ඛු අග් ගි  

පහාය ෙජ් ඛජොපනක  ධමන් ඛතො විය, ඛභරි  පහාය උදර  වාඛදන් ඛතො විය ච, 

ඛලොඛක අග් ගපුග් ගල  සම් මාසම් බුද් ධ  පහාය ඛදවතා පුච් ෙන් ඛතො විචරති, 
ඛපඛසමි න  සත් ථුසන් තික’’න් ති. තඛතො පුනඛදව ඛසො චින් ඛතසි ‘‘සුදූරම් පි 

ගන් ත් වා සත් ථු සන් තිඛකව නික් කඞ් ඛෙො භවිස ්සති. අත් ථි ඛචව පුග් ගඛලො 
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නාඛමස, ඛථොක  තාව ආහිණ් ඩන් ඛතො කිලමතු පච් ො ජානිස ්සතී’’ති. තඛතො ත  
‘‘අහම් පි ඛෙො’’තිආදිමාහ. බ්රහ් මයානිඛයොපි ඛදවයානියසදිඛසොව. 
ඛදවයානියමග් ඛගොති වා බ්රහ් මයානියමග් ඛගොති වා ධම් මඛසතූති වා 
එකචිත් තක් ෙණිකඅප් පනාති වා සන් නිට් ඨානිකඛචතනාති වා 
මහග් ගතචිත් තන් ති වා අභිඤ් ඤාඤාණන් ති වා සබ් බඛමත  
ඉද් ධිවිධඤාණස ්ඛසව නාම . 

494. පුබ්බනිමිත්තන් ති ආගමනපුබ් බභාඛග නිමිත් ත  සූරියස් ස උදයඛතො 

අරුණුග් ග  විය. තස් මා ඉදාඛනව බ්රහ් මා ආගමිස ්සති, එව  මය  ජානාමාති 

දීපයි සු. පාතුරයහොසීති පාකඛටො අඛහොසි. අථ ඛෙො ඛසො බ්රහ් මා ඛතන භික් ඛුනා 

පුට් ඛඨො අත් තඛනො අවිසයභාව  ඤත් වා සචාහ  ‘‘න ජානාමී’’ති වක් ොමි, ඉඛම 

ම  පරිභවිස ්සන් ති, අථ ජානන් ඛතො විය ය  කිඤ් චි කඛථස ්සාමි, අය  ඛම භික් ඛු 

ඛවයයාකරඛණන අනාරද් ධචිත් ඛතො වාද  ආඛරොඛපස් සති. ‘‘අහමස් මි භික් ඛු 
බ්රහ් මා’’තිආදීනි පන ඛම භණන් තස් ස න ඛකොචි වචන  සද් දහිස් සති. ය නූනාහ  
වික් ඛෙප  කත් වා ඉම  භික් ඛු  සත් ථුසන් තික ඛයව ඛපඛසයයන් ති චින් ඛතත් වා 
‘‘අහමස් මි භික් ඛු බ්රහ් මා’’තිආදිමාහ. 

495-496. එකමන්තං අපයනත්වාති කස ්මා එවමකාසි? කුහකත් තා. බහිද්ධා

පරියෙට්ඨින් ති ඛතලත් ථිඛකො වාලික  නිප් පී යමාඛනො විය යාව බ්රහ් මඛලොකා 
බහිද් ධා පරිඛයසන  ආපජ් ජති. 

497. සකුණන් ති කාක  වා කුලල  වා. නයඛොඑයසො, භික්ඛු, පේයහොඑවං

පුච්ඡිතබ්යබොති ඉද  භගවා යස් මා පඛදඛසඛනස පඤ් ඛහො පුච් ඡිතබ් ඛබො, අයඤ් ච 

ඛෙො භික් ඛු අනුපාදින් නඛකපි ගඛහත් වා නිප් පඛදසඛතො පුච් ෙති, තස් මා 

පටිඛසඛධති. ආචිණ් ණ  කිඛරත  බුද් ධාන , පුච් ොමූළ ්හස ්ස ජනස් ස පුච් ොය 

ඛදොස  දස් ඛසත් වා පුච් ෙ  සික් ොඛපත් වා පුච් ොවිස ්සජ් ජන . කස් මා? පුච් ඡිතු  
අජානිත් වා පරිපුච් ෙන් ඛතො දුවිඤ් ඤාපඛයො ඛහොති. පඤ් හ  සික් ොඛපන් ඛතො පන 
‘‘කත් ථ ආඛපො චා’’තිආදිමාහ. 

498. තත් ථ න ගාධතීති න පතිට් ඨාති, ඉඛම චත් තාඛරො මහාභූතා කි  
ආගම් ම අප් පතිට් ඨා භවන් තීති අත් ඛථො. උපාදින් න ඛයව සන් ධාය පුච් ෙති. 

දීඝේච රස්සේචාති සණ් ඨානවඛසන උපාදාරූප  වුත් ත . අණුං ථූලන් ති 

ඛුද් දක  වා මහන් ත  වා, ඉමිනාපි උපාදාරූඛප වණ් ණමත් තඛමව කථිත . 

සුභාසුභන් ති සුභඤ් ච අසුභඤ් ච උපාදාරූපඛමව කථිත . කි  පන උපාදාරූප  

සුභන් ති අසුභන් ති අත් ථි? නත් ථි. ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණ  පඛනව කථිත . 

නාමේචරූපේචාති නාමඤ් ච දීඝාදිඛභද  රූපඤ් ච. උපරුජ්ඣතීති නිරුජ් ඣති, 

කි  ආගම් ම අඛසසඛමත  නප් පවත් තතීති. 
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පටුන 

එව  පුච් ඡිතබ් බ  සියාති පුච් ෙ  දස් ඛසත් වා ඉදානි විස් සජ් ජන  දස් ඛසන් ඛතො 

තත්ර ඛවයයාකරණ  භවතීති වත් වා – ‘‘විඤ ්ඤාණ’’න් තිආදිමාහ. 

499. තත් ථ විඤ් ඤාතබ් බන් ති විේොණං නිබ් බානස ්ඛසත  නාම , තඛදත  

නිදස ්සනාභාවඛතො අනිදස්සනං. උප් පාදන් ඛතො වා වයන් ඛතො වා ඨිතස් ස 

අඤ ්ඤථත් තන් ඛතො වා එතස් ස නත් ථීති අනන්තං. පභන් ති පඛනත  කිර 

තිත් ථස් ස නාම , තඤ් හි පපන් ති එත් ථාති පප , පකාරස ්ස පන භකාඛරො කඛතො. 

සබ් බඛතො පභමස් සාති සබ්බයතොපභං. නිබ් බානස් ස කිර යථා මහාසමුද් දස ්ස 

යඛතො යඛතො ඔතරිතුකාමා ඛහොන් ති, ත  තඛදව තිත් ථ , අතිත් ථ  නාම නත් ථි. 
එවඛමව අට් ඨති සාය කම් මට් ඨාඛනසු ඛයන ඛයන මුඛෙන නිබ් බාන  

ඔතරිතුකාමා ඛහොන් ති, ත  තඛදව තිත් ථ , නිබ් බානස ්ස අතිත් ථ  නාම නත් ථි. 

ඛතන වුත් ත  ‘‘සබ් බඛතොපභ’’න් ති. එත්ථආයපො චාති එත් ථ නිබ් බාඛන ඉද  
නිබ් බාන  ආගම් ම සබ් බඛමත  ආඛපොතිආදිනා නඛයන වුත් ත  උපාදින් නක 

ධම් මජාත  නිරුජ් ඣති, අප් පවත් ත  ඛහොතීති. 

ඉදානිස ්ස නිරුජ් ඣනූපාය  දස් ඛසන් ඛතො ‘‘විඤ ්ඤාණස් ස නිඛරොඛධන 

එත් ඛථත  උපරුජ් ඣතී’’ති ආහ. තත් ථ විේොණන් ති චරිමකවිඤ් ඤාණම් පි 

අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණම් පි, චරිමකවිඤ ්ඤාණස් සාපි හි නිඛරොඛධන එත් ඛථත  
උපරුජ් ඣති. විජ් ඣාතදීපසිො විය අපණ් ණත් තිකභාව  යාති. 
අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණස් සාපි අනුප් පාදනිඛරොඛධන අනුප් පාදවඛසන 
උපරුජ් ඣති. යථාහ ‘‘ඛසොතාපත් තිමග් ගඤාඛණන අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණස් ස 
නිඛරොඛධන ඨඛපත් වා සත් තභඛව අනමතග් ඛග ස සාඛර ඛය උප් පජ් ඛජයය  
නාමඤ් ච රූපඤ ්ච එත් ඛථඛත නිරුජ් ඣන් තී’’ති සබ් බ  චූළනිද් ඛදඛස 
වුත් තනඛයඛනව ඛවදිතබ් බ . ඛසස  සබ් බත් ථ උත් තානඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

ඛකවට් ටසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



දීඝනිකායෙ සීලක්ඛන්ධවග්ගට්ඨකථා  යලොහිච්චසුත්තවණ්ණනා 

 

288 

පටුන 

12. ඛලොහිච් චසුත් තවණ් ණනා 

ඛලොහිච් චබ්රාහ් මණවත් ථුවණ් ණනා 

501. එවං යම සුතං…යප.… යකොසයලසූති ඛලොහිච් චසුත් ත . තත්රාය  

අනුත් තානපදවණ් ණනා. සාලවතිකාති තස් ස ගාමස් ස නාම , ඛසො කිර වතියා 
විය සමන් තඛතො සාලපන් තියා පරික් ඛිත් ඛතො. තස් මා සාලවතිකාති වුච් චති. 

යලොහිච්යචොති තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස නාම . 

502-503. පාපකන් ති පරානුකම් පා විරහිතත් තා ලාමක , න පන 

උච් ඛෙදසස ්සතාන  අඤ් ඤතර . උප්පන්නං යහොතීති ජාත  ඛහොති, න 
ඛකවලඤ් ච චිත් ඛත ජාතමත් තඛමව. ඛසො කිර තස් ස වඛසන පරිසමජ් ඛඣපි 

එව  භාසතිඛයව. කිේහිපයරොපරස්සාති පඛරො ඛයො අනුසාසීයති, ඛසො තස් ස 
අනුසාසකස ්ස කි  කරිස් සති. අත් තනා පටිලද් ධ  කුසල  ධම් ම  අත් තනාව 
සක් කත් වා ගරු  කත් වා විහාතබ් බන් ති වදති. 

504-407. යරොසිකං න්හාපිතං ආමන්යතසීති ඛරොසිකාති එව  
ඉත් ථිලිඞ් ගවඛසන ලද් ධනාම  න් හාපිත  ආමන් ඛතසි. ඛසො කිර භගවඛතො 

ආගමන  සුත් වා චින් ඛතසි – ‘‘විහාර  ගන් ත් වා දිට් ඨ  නාම  භාඛරො, ඛගහ  පන 

ආණාඛපත් වා පස් සිස් සාමි ඛචව යථාසත් ති ච ආගන් තුකභික් ෙ  දස් සාමී’’ති, 

තස් මා එව  න් හාපිත  ආමන් ඛතසි. 

508. පිට්ඨියතො පිට්ඨියතොති කථාඵාසුකත් ථ  පච් ෙඛතො පච් ෙඛතො 

අනුබන් ඛධො ඛහොති. වියවයචතූති විඛමොඛචතු, ත  දිට් ඨිගත  විඛනොඛදතූති වදති. 
අය  කිර උපාසඛකො ඛලොහිච් චස ්ස බ්රාහ් මණස ්ස පියසහායඛකො. තස් මා තස් ස 

අත් ථකාමතාය එවමාහ. අප්යපව නාම සිොති එත් ථ පඨමවචඛනන භගවා 

ගජ් ජති, දුතියවචඛනන අනුගජ් ජති. අය  කිඛරත් ථ අධිප් පාඛයො – ඛරොසිඛක 
එතදත් ථඛමව මයා චත් තාරි අසඞ් ඛෙයයයානි. කප් පසතසහස් සඤ් ච විවිධානි 

දුක් කරානි කඛරොන් ඛතන පාරමිඛයො පූරිතා, එතදත් ථඛමව 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  පටිවිද් ධ , න ඛම ඛලොහිච් චස් ස දිට් ඨිගත  භින් දිතු  

භාඛරොති, ඉමමත් ථ  දස් ඛසන් ඛතො පඨමවචඛනන භගවා ගජ් ජති. ඛකවල  
ඛරොසිඛක ඛලොහිච් චස් ස මම සන් තිඛක ආගමන  වා නිසජ් ජා වා 

අල් ලාපසල් ලාඛපො වා ඛහොතු, සඛචපි ඛලොහිච් චසදිසාන  සතසහස් සස ්ස කඞ් ො 

ඛහොති, පටිබඛලො අහ  විඛනොඛදතු  ඛලොහිච් චස් ස පන එකස් ස දිට් ඨිවිඛනොදඛන 
මය් හ  ඛකො භාඛරොති ඉමමත් ථ  දස් ඛසන් ඛතො දුතියවචඛනන භගවා 
අනුගජ් ජතීති ඛවදිතබ් ඛබො. 
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ඛලොහිච් චබ්රාහ් මණානුඛයොගවණ් ණනා 

509. සමුදෙසේජාතීති සමුදයස් ස සඤ් ජාති ඛභොගුප් පාඛදො, තඛතො උට් ඨිත  

ධනධඤ් ඤන් ති අත් ඛථො. යෙ තං උපජීවන්තීති ඛය 

ඤාතිපරිජනදාසකම් මකරාදඛයො ජනා ත  නිස් සාය ජීවන් ති. අන්තරාෙකයරොති 

ලාභන් තරායකඛරො. හිතානුකම්පීති එත් ථ හිතන් ති වුඩ් ඪි. අනුකම්පතීති 

අනුකම් පී, ඉච් ෙතීති අත් ඛථො, වුඩ් ඪි  ඉච් ෙති වා ඛනො වාති වුත් ත  ඛහොති. නිරෙං

වා තිරච්ොනයෙොනිං වාති සඛච සා මිච් ොදිට් ඨි සම් පජ් ජති, නියතා ඛහොති, 

එක ඛසන නිරඛය නිබ් බත් තති, ඛනො ඛච, තිරච් ොනඛයොනිය  නිබ් බත් තතීති 
අත් ඛථො. 

510-512. ඉදානි යස් මා යථා අත් තඛනො ලාභන් තරාඛයන සත් තා 

ස විජ් ජන් ති න තථා පඛරස , තස් මා සුට් ඨුතර  බ්රාහ් මණ  පඛවඛචතුකාඛමො 

‘‘ත  කි  මඤ ්ඤසී’’ති දුතිය  උපපත් තිමාහ. යෙ චියමති ඛය ච ඉඛම 

තථාගතස ්ස ධම් මඛදසන  සුත් වා අරියභූමි  ඔක් කමිතු  අසක් ඛකොන් තා 

කුලපුත් තා දිබ්බා ගබ්භාති උපඛයොගත් ඛථ පච් චත් තවචන , දිබ් ඛබ ගබ් ඛභති 

අත් ඛථො. දිබ් බා, ගබ් භාති ච ෙන් න  ඛදවඛලොකානඛමත  අධිවචන . 

පරිපායචන්තීති ඛදවඛලොකගාමිනි  පටිපද  පූරයමානා දාන , දදමානා, සීල  

රක් ෙමානා, ගන් ධමාලාදීහි, පූජ  කුරුමානා භාවන  භාවයමානා පාඛචන් ති 

විපාඛචන් ති පරිපාඛචන් ති පරිණාම  ගඛමන් ති. දිබ්බානං භවානං 

අභිනිබ්බත්තිොති දිබ් බභවා නාම ඛදවාන  විමානානි, ඛතස  

නිබ් බත් තනත් ථායාති අත් ඛථො. අථ වා දිබ්බා ගබ්භාති දානාදඛයො 

පුඤ ්ඤවිඛසසා. දිබ්බා භවාති ඛදවඛලොඛක විපාකක් ෙන් ධා, ඛතස  

නිබ් බත් තනත් ථාය තානි පුඤ් ඤානි කඛරොන් තීති අත් ඛථො. යතසං

අන්තරාෙකයරොති ඛතස  මග් ගසම් පත් තිඵලසම් පත් තිදිබ් බභවවිඛසසාන  
අන් තරායකඛරො. ඉති භගවා එත් තාවතා අනියමිඛතඛනව ඔපම් මවිධිනා යාව 
භවග් ගා උග් ගත  බ්රාහ් මණස ්ස මාන  භින් දිත් වා ඉදානි ඛචොදනාරඛහ තඛයො 

සත් ථාඛර දස් ඛසතු  ‘‘තඛයො ඛෙො ඛම, ඛලොහිච් චා’’තිආදිමාහ. 

තඛයො ඛචොදනාරහවණ් ණනා 

513. තත් ථ සා යචොදනාති තඛයො සත් ථාඛර ඛචොඛදන් තස් ස ඛචොදනා. න

අේො චිත්තං උපට්ඨයපන්තීති අඤ් ඤාය ආජානනත් ථාය චිත් ත  න 

උපට් ඨඛපන් ති. යවොක්කම්මාති නිරන් තර  තස් ස සාසන  අකත් වා තඛතො 

උක් කමිත් වා වත් තන් තීති අත් ඛථො. ඔසක්කන්තිො වා උස්සක්යකෙයාති 

පටික් කමන් තියා උපගච් ඛෙයය, අනිච් ෙන් තියා ඉච් ඛෙයය, එකාය සම් පඛයොග  

අනිච් ෙන් තියා එඛකො ඉච් ඛෙයයාති වුත් ත  ඛහොති. පරම්මුඛිංවා ආලිඞ්යගෙයාති 
දට් ඨුම් පි අනිච් ෙමාන  පරම් මුඛි  ඨිත  පච් ෙඛතො ගන් ත් වා ආලිඞ් ඛගයය. 
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එවංසම්පදමිදන් ති ඉමස් සාපි සත් ථුඛනො ‘‘මම ඉඛම සාවකා’’ති සාසනා 
ඛවොක් කම් ම වත් තමාඛනපි ඛත ඛලොඛභන අනුසාසඛතො ඉම  ඛලොභධම් ම  
එව සම් පදඛමව ඊදිසඛමව වදාමි. ඉති ඛසො එවරූඛපො තව ඛලොභධම් ඛමො ඛයන 
ත් ව  ඔසක් කන් තියා උස් සක් කන් ඛතො විය පරම් මුඛි  ආලිඞ් ගන් ඛතො විය 

අඛහොසීතිපි ත  ඛචොදන  අරහති. කිේහි පයරො පරස්ස කරිස්සතීති ඛයන 

ධම් ඛමන පඛර අනුසාසි, අත් තානඛමව තාව තත් ථ සම් පාඛදහි, උජු  කඛරොහි. 
කිඤ් හි පඛරො පරස් ස කරිස් සතීති ඛචොදන  අරහති. 

514. නිද්දායිතබ්බන් ති සස් සරූපකානි තිණානි උප් පාඛටත් වා පරිසුද් ධ  
කාතබ් බ . 

515. තතියඛචොදනාය කිේහි පයරො පරස්සාති අනුසාසන  

අසම් පටිච් ෙනකාලඛතො පට් ඨාය පඛරො අනුසාසිතබ් ඛබො, පරස ්ස අනුසාසකස ්ස 
කි  කරිස ්සතීති නනු තත් ථ අප් ඛපොස් සුක් කත  ආපජ් ජිත් වා අත් තනා 
පටිවිද් ධධම් ම  අත් තනාව මාඛනත් වා පූඛජත් වා විහාතබ් බන් ති එව  ඛචොදන  
අරහතීති අත් ඛථො. 

න ඛචොදනාරහසත් ථුවණ් ණනා 

516. න යචොදනාරයහොති අයඤ් හි යස් මා පඨමඛමව අත් තාන  පතිරූඛප 
පතිට් ඨාඛපත් වා සාවකාන  ධම් ම  ඛදඛසති. සාවකා චස් ස අස් සවා හුත් වා 

යථානුසිට් ඨ  පටිපජ් ජන් ති, තාය ච පටිපත් තියා මහන් ත  විඛසසමධිගච් ෙන් ති. 
තස් මා න ඛචොදනාරඛහොති. 

517. නරකපපාතංපපතන්යතොති මයා ගහිතාය දිට් ඨියා අහ  නරකපපාත  

පපතන් ඛතො. උද්ධරිත්වා ථයල පතිට්ඨාපියතොති ත  දිට් ඨි  භින් දිත් වා 
ධම් මඛදසනාහත් ඛථන අපායපතනඛතො උද් ධරිත් වා සග් ගමග් ගථඛල 
ඨපිඛතොම් හීති වදති. ඛසසඛමත් ථ උත් තානඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  

ඛලොහිච් චසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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13. ඛතවිජ් ජසුත් තවණ් ණනා 
518. එවං යම සුතං…යප.… යකොසයලසූති ඛතවිජ් ජසුත් ත . තත්රාය  

අනුත් තානපදවණ් ණනා. මනසාකටන් ති තස් ස ගාමස් ස නාම . උත්තයරන 

මනසාකටස්සාති මනසාකටඛතො අවිදූඛර උත් තරපස් ඛස. අම්බවයනති 

තරුණඅම් බරුක් ෙසණ් ඛඩ, රමණීඛයො කිර ඛසො භූමිභාඛගො, ඛහට් ඨා 

රජතපට් ටසදිසා වාලිකා විප් පකිණ් ණා, උපරි මණිවිතාන  විය ඝනසාොපත් ත  
අම් බවන . තස් මි  බුද් ධාන  අනුච් ෙවිඛක පවිඛවකසුඛෙ අම් බවඛන විහරතීති 
අත් ඛථො. 

519. අභිේොතා අභිේොතාති කුලචාරිත් තාදිසම් පත් තියා තත් ථ තත් ථ 

පඤ ්ඤාතා. චඞ්කීතිආදීනි ඛතස  නාමානි. තත් ථ චඞ්කී ඔපාසාදවාසිඛකො. 

තාරුක්යඛො ඉච් ොනඞ් ගලවාසිඛකො. යපොක්ඛරසාතී උක් කට් ඨවාසිඛකො. 

ජාණුයසොණී සාවත් ථිවාසිඛකො. යතොයදයෙයො තුදිගාමවාසිඛකො. අේයෙ චාති 
අඤ ්ඛඤ ච බහුජනා. අත් තඛනො අත් තඛනො නිවාසට් ඨාඛනහි ආගන් ත් වා 
මන් තසජ් ඣායකරණත් ථ  තත් ථ පටිවසන් ති. මනසාකටස් ස කිර රමණීයතාය 
ඛත බ්රාහ් මණා තත් ථ නදීතීඛර ඛගහානි කාඛරත් වා පරික් ඛිපාඛපත් වා 
අඤ ්ඛඤස  බහූන  පඛවසන  නිවාඛරත් වා අන් තරන් තරා තත් ථ ගන් ත් වා 
වසන් ති. 

520-521. වායසට්ඨභාරද්වාජානන් ති වායසට්ඨස්ස ච ඛපොක් ෙරසාතිඛනො 

අන් ඛතවාසිකස් ස, භාරද්වාජස්ස ච තාරුක් ෙන් ඛතවාසිකස ්ස. එඛත කිර ද් ඛව 

ජාතිසම් පන් නා තිණ් ණ  ඛවදාන  පාරගූ අඛහසු . ජඞ්ඝවිහාරන් ති 
අතිචිරනිසජ් ජපච් චයා කිලමථවිඛනොදනත් ථාය ජඞ් ඝචාර . ඛත කිර දිවස  
සජ් ඣාය  කත් වා සායන් ඛහ වුට් ඨාය 
න් හානීයසම් භාරගන් ධමාලඛතලඛධොතවත් ථානි ගාහාඛපත් වා අත් තඛනො 
පරිජනපරිවුතා න් හායිතුකාමා නදීතීර  ගන් ත් වා රජතපට් ටවණ් ඛණ 

වාලිකාසණ් ඛඩ අපරාපර  චඞ් කමි සු. එක  චඞ් කමන් ත  ඉතඛරො අනුචඞ් කමි, 
පුන ඉතර  ඉතඛරොති. ඛතන වුත් ත  ‘‘අනුචඞ් කමන් තාන  

අනුවිචරන් තාන’’න් ති. මග්ගාමග්යගති මග් ඛග ච අමග් ඛග ච. කතම  නු ඛෙො 
පටිපද  පූඛරත් වා කතඛමන මග් ඛගන සක් කා සුෙ  බ්රහ් මඛලොක  ගන් තුන් ති 

එව  මග් ගාමග් ග  ආරබ් භ කථ  සමුට් ඨාඛපසුන් ති අත් ඛථො. අේජසාෙයනොති 

උජුමග් ගස ්ඛසත  ඛවවචන , අඤ ්ජසා වා උජුකඛමව එඛතන ආයන් ති 

ආගච් ෙන් තීති අඤ ්ජසායඛනො නිෙයානියකොනිෙයාතීති නියයායන් ඛතො නියයාති, 

ගච් ෙන් ඛතො ගච් ෙතීති අත් ඛථො. 
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තක්කරස්සබ්රහ්මසහබයතාොති ඛයො ත  මග් ග  කඛරොති පටිපජ් ජති, තස් ස 

බ්රහ් මුනා සද් ධි  සහභාවාය, එකට් ඨාඛන පාතුභාවාය ගච් ෙතීති අත් ඛථො. 

ය්වාෙන් ති ඛයො අය . අක්ඛායතොති කථිඛතො දීපිඛතො. බ්රාහ්මයණන 

යපොක්ඛරසාතිනාති අත් තඛනො ආචරිය  අපදිසති. ඉති වාඛසට් ඛඨො සකඛමව 
ආචරියවාද  ඛථොඛමත් වා පග් ගණ් හිත් වා විචරති. භාරද් වාඛජොපි සකඛමවාති. 

ඛතන වුත් ත  ‘‘යනවයඛොඅසක්ඛිවායසට්යඨො’’තිආදි. 

තඛතො වාඛසට් ඛඨො ‘‘උභින් නම් පි අම් හාක  කථා අනියයානිකාව, 

ඉමස ්මිඤ ්ච ඛලොඛක මග් ගකුසඛලො නාම ඛභොතා ඛගොතඛමන සදිඛසො නත් ථි, 

භවඤ් ච ඛගොතඛමො අවිදූඛර වසති, ඛසො ඛනො තුල  ගඛහත් වා නිසින් නවාණිඛජො 
විය කඞ් ෙ  ඡින් දිස ්සතී’’ති චින් ඛතත් වා තමත් ථ  භාරද් වාජස ්ස ආඛරොඛචත් වා 
උඛභොපි ගන් ත් වා අත් තඛනො කථ  භගවඛතො ආඛරොඛචසු . ඛතන වුත් ත  ‘‘අථ 
ඛෙො වාඛසට් ඛඨො…ඛප.… ය් වාය  අක් ොඛතො බ්රාහ් මඛණන තාරුක් ඛෙනා’’ති. 

522. එත්ථ යභො යගොතමාති එතස් මි  මග් ගාමග් ඛග. විග්ගයහො

විවායදොතිආදීසු පුබ් බුප් පත් තිඛකො විග් ගඛහො. අපරභාඛග විවාඛදො. දුවිඛධොපි 
එඛසො නානාආචරියාන  වාදඛතො නානාවාඛදො. 

523. අථ කිස්මිං පන යවොති ත් වම් පි අයඛමව මග් ඛගොති අත් තඛනො 

ආචරියවාදඛමව පග් ගය් හ තිට් ඨසි, භාරද් වාඛජොපි අත් තඛනො ආචරියවාදඛමව, 

එකස ්සාපි එකස ්මි  ස සඛයො නත් ථි. එව  සති කිස් මි  ඛවො විග් ගඛහොති පුච් ෙති. 

524. මග්ගාමග්යග, යභො යගොතමාති මග් ඛග ඛභො ඛගොතම අමග් ඛග ච, 

උජුමග් ඛග ච අනුජුමග් ඛග චාති අත් ඛථො. එස කිර එකබ්රාහ් මණස් සාපි මග් ග  

‘‘න මග් ඛගො’’ති න වදති. යථා පන අත් තඛනො ආචරියස් ස මග් ඛගො උජුමග් ඛගො, 

න එව  අඤ් ඛඤස  අනුජානාති, තස් මා තඛමවත් ථ  දීඛපන් ඛතො ‘‘කිඤ් චාපි ඛභො 
ඛගොතමා’’තිආදිමාහ. 

සබ්බානි තානීති ලිඞ් ගවිපල් ලාඛසන වදති, සබ් ඛබ ඛතති වුත් ත  ඛහොති. 

බහූනීති අට් ඨ වා දස වා. නානාමග්ගානීති 
මහන් තාමහන් තජඞ් ඝමග් ගසකටමග් ගාදිවඛසන නානාවිධානි සාමන් තා 
ගාමනදීතළාකඛෙත් තාදීහි ආගන් ත් වා ගාම  පවිසනමග් ගානි. 

525-526. ‘‘නිෙයන්තීති වාඛසට් ඨ වඛදසී’’ති භගවා තික් ෙත් තු  වචීඛභද  

කත් වා පටිඤ් ඤ  කාරාඛපසි. කස් මා? තිත් ථියා හි පටිජානිත් වා පච් ො 
නිග් ගය් හමානා අවජානන් ති. ඛසො තථා කාතු  න සක් ඛිස් සතීති. 
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527-529. යතව යතවිජ්ජාති ඛත ඛතවිජ් ජා. වකාඛරො ආගමසන් ධිමත් ත . 

අන්ධයවණීති අන් ධපඛවණී, එඛකන චක් ඛුමතා ගහිතයට් ඨියා ඛකොටි  එඛකො 

අන් ඛධො ගණ් හති, ත  අන් ධ  අඤ් ඛඤො ත  අඤ ්ඛඤොති එව  පණ් ණාසසට් ඨි 

අන් ධා පටිපාටියා ඝටිතා අන් ධඛවණීති වුච් චති. පරම්පරසංසත්තාති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤ  ලග් ගා, යට් ඨිගාහඛකනපි චක් ඛුමතා විරහිතාති අත් ඛථො. එඛකො 
කිර ධුත් ඛතො අන් ධගණ  දිස් වා ‘‘අසුකස් මි  නාම ගාඛම ෙජ් ජඛභොජ් ජ  

සුලභ’’න් ති උස් සාඛහත් වා ‘‘ඛතන හි තත් ථ ඛනො සාමි ඛනහි, ඉද  නාම ඛත 

ඛදමා’’ති වුත් ඛත, ලඤ් ජ  ගඛහත් වා අන් තරාමග් ඛග මග් ගා ඔක් කම් ම මහන් ත  
ගච් ෙ  අනුපරිගන් ත් වා පුරිමස් ස හත් ඛථන පච් ඡිමස් ස කච් ෙ  ගණ් හාඛපත් වා 

‘‘කිඤ් චි කම් ම  අත් ථි, ගච් ෙථ තාව තුම් ඛහ’’ති වත් වා පලායි, ඛත දිවසම් පි 

ගන් ත් වා මග් ග  අවින් දමානා ‘‘කුහි  ඛනො චක් ඛුමා, කුහි  මග් ඛගො’’ති 
පරිඛදවිත් වා මග් ග  අවින් දමානා තත් ඛථව මරි සු. ඛත සන් ධාය වුත් ත  

‘‘පරම් පරස සත් තා’’ති. පුරියමොපීති පුරිඛමසු දසසු බ්රාහ් මඛණසු එඛකොපි. 

මජ්ඣියමොපීති මජ් ඣිඛමසු ආචරියපාචරිඛයසු එඛකොපි. පච්ඡියමොපීති ඉදානි 

ඛතවිජ් ඛජසු බ්රාහ් මඛණසු එඛකොපි. හස්සකේයෙවාති හසිතබ් බඛමව. 

නාමකේයෙවාති ලාමක ඛයව. තඛදත  අත් ථාභාඛවන රිත්තකං, 

රිත් තකත් තාඛයව තුච්ෙකං. ඉදානි බ්රහ් මඛලොඛකො තාව තිට් ඨතු, ඛයො 

ඛතවිජ් ඛජහි න දිට් ඨපුබ් ඛබොව. ඛයපි චන් දිමසූරිඛය ඛතවිජ් ජා පස් සන් ති, 
ඛතසම් පි සහබයතාය මග් ග  ඛදඛසතු  නප් පඛහොන් තීති දස් සනත් ථ  ‘‘ත  කි  
මඤ ්ඤසී’’තිආදිමාහ. 

530. තත් ථ ෙයතො චන්දිමසූරිො උග්ගච්ෙන්තීති යස් මි  කාඛල 

උග් ගච් ෙන් ති. ෙත්ථ ච ඔග්ගච්ෙන්තීති යස් මි  කාඛල අත් ථඛමන් ති, 

උග් ගමනකාඛල ච අත් ථඞ් ගමනකාඛල ච පස් සන් තීති අත් ඛථො. ආොචන්තීති 

‘‘උඛදහි භව  චන් ද, උඛදහි භව  සූරියා’’ති එව  ආයාචන් ති. යථොමෙන්තීති 

‘‘ඛසොම් ඛමො චන් ඛදො, පරිමණ් ඩඛලො චන් ඛදො, සප් පඛභො චන් ඛදො’’තිආදීනි 

වදන් තා පස සන් ති. පේජලිකාති පග් ගහිතඅඤ් ජලිකා. නමස්සමානාති ‘‘නඛමො 
නඛමො’’ති වදමානා. 

531-532. ෙං පස්සන්තීති එත් ථ ෙන් ති නිපාතමත් ත . කිං පනනකිරාති 
එත් ථ ඉධ පන කි  වත් තබ් බ . යත් ථ කිර ඛතවිජ් ඛජහි බ්රාහ් මඛණහි න බ්රහ් මා 
සක් ඛිදිට් ඛඨොති එවමත් ඛථො දට් ඨබ් ඛබො. 

අචිරවතීනදීඋපමාකථා 

542. සමතිත්තිකාති සමභරිතා. කාකයපෙයාති යත් ථ කත් ථචි තීඛර ඨිඛතන 

කාඛකන සක් කා පාතුන් ති කාකඛපයයා. පාරං තරිතුකායමොති නදි  
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අතික් කමිත් වා පරතීර  ගන් තුකාඛමො. අව්යහෙයාති පක් ඛකොඛසයය. එහි

පාරාපාරන් ති අම් ඛභො පාර අපාර  එහි, අථ ම  සහසාව ගඛහත් වා ගමිස් සසි, 

අත් ථි ඛම අච් චායිකකම් මන් ති අත් ඛථො. 

544. යෙධම්මාබ්රාහ්මණකාරකාති එත් ථ පඤ් චසීලදසකුසලකම් මපථඛභදා 

ධම් මා බ්රාහ් මණකාරකාති ඛවදිතබ් බා, තබ් බිපරීතා අබ්රාහ් මණකාරකා. 

ඉන්දමව්හාොමාති ඉන් ද  අව් හායාම පක් ඛකොසාම. එව  බ්රාහ් මණාන  
අව් හායනස ්ස නිරත් ථකත  දස් ඛසත් වා පුනපි භගවා අණ් ණවකුච් ඡිය  සූරිඛයො 
විය ජලමාඛනො පඤ ්චසතභික් ඛුපරිවුඛතො අචිරවතියා තීඛර නිසින් ඛනො අපරම් පි 

නදීඋපම ඛයව ආහරන් ඛතො ‘‘ඛසයයථාපී’’තිආදිමාහ. 

546. කාමගුණාති කාමයිතබ් බට් ඛඨන කාමා, බන් ධනට් ඛඨන ගුණා. 

‘‘අනුජානාමි භික් ෙඛව, අහතාන  වත් ථාන  දිගුණ  සඞ් ඝාටි’’න් ති (මහාව. 348) 

එත් ථ හි පටලට් ඛඨො ගුණට් ඛඨො. ‘‘අච් ඛචන් ති කාලා තරයන් ති රත් තිඛයො, 

වඛයොගුණා අනුපුබ් බ  ජහන් තී’’ති එත් ථ රාසට් ඛඨො ගුණට් ඛඨො. ‘‘සතගුණා 

දක් ඛිණා පාටිකඞ් ඛිතබ් බා’’ති (ම. නි. 3.379) එත් ථ ආනිස සට් ඛඨො ගුණට් ඛඨො. 

‘‘අන් ත  අන් තගුණ  (ඛු. පා. 3.1) කයිරා මාලාගුඛණ බහූ’’ති (ධ. ප. 53) ච 
එත් ථ බන් ධනට් ඛඨො ගුණට් ඛඨො. ඉධාපි එඛසව අධිප් ඛපඛතො. ඛතන වුත් ත  

‘‘බන් ධනට් ඛඨන ගුණා’’ති. චක්ඛුවිේයෙෙයාති චක් ඛුවිඤ් ඤාඛණන 
පස් සිතබ් බා. එඛතනුපාඛයන ඛසොතවිඤ් ඛඤයයාදීසුපි අත් ඛථො ඛවදිතබ් ඛබො. 

ඉට්ඨාති පරියිට් ඨා වා ඛහොන් තු, මා වා, ඉට් ඨාරම් මණභූතාති අත් ඛථො. කන්තාති 

කාමනීයා. මනාපාති මනවඩ් ඪනකා. පිෙරූපාති පියජාතිකා. කාමූපසේහිතාති 

ආරම් මණ  කත් වා උප් පජ් ජමාඛනන කාඛමන උපසඤ් හිතා. රජනීොති 

රඤ් ජනීයා, රාගුප් පත් තිකාරණභූතාති අත් ඛථො. 

ගධිතාති ඛගඛධන අභිභූතා හුත් වා. මුච්ඡිතාති මුච් ොකාරප් පත් තාය 

අධිමත් තකාය තණ් හාය අභිභූතා. අජ්යඣොපන්නාති අධිඔපන් නා ඔගාළ ්හා 

‘‘ඉද  සාර’’න් ති පරිනිට් ඨානප් පත් තා හුත් වා. අනාදීනවදස්සාවියනොති ආදීනව  

අපස් සන් තා. අනිස්සරණපේොති ඉදඛමත් ථ නිස් සරණන් ති, එව  

පරිජානනපඤ් ඤාවිරහිතා, පච් චඛවක් ෙණපරිඛභොගවිරහිතාති අත් ඛථො. 

548. ආවරණාතිආදීසු ආවරන් තීති ආවරණා. නිවාඛරන් තීති නීවරණා. 

ඔනන් ධන් තීති ඔනාහනා. පරිඛයොනන් ධන් තීති පරියෙොනාහනා. 
කාමච් ෙන් දාදීන  විත් ථාරකථා විසුද් ධිමග් ගඛතො ගඛහතබ් බා. 

549-550. ආවුතා නිවුතා ඔනද්ධා පරියෙොනද්ධාති පදානි ආවරණාදීන  

වඛසන වුත් තානි. සපරිග්ගයහොති ඉත් ථිපරිග් ගඛහන සපරිග් ගඛහොති පුච් ෙති. 
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අපරිග්ගයහො යභො යගොතමාතිආදීසුපි කාමච් ෙන් දස් ස අභාවඛතො 
ඉත් ථිපරිග් ගඛහන අපරිග් ගඛහො. බයාපාදස් ස අභාවඛතො ඛකනචි සද් ධි  
ඛවරචිත් ඛතන අඛවඛරො. ථිනමිද් ධස ්ස අභාවඛතො චිත් තඛගලඤ් ඤසඞ් ොඛතන 
බයාපජ් ඛජන අබයාපජ් ඛජො. උද් ධච් චකුක් කුච් චාභාවඛතො උද් ධච් චකුක් කුච් චාදීහි 
ස කිඛලඛසහි අස කිලිට් ඨචිත් ඛතො සුපරිසුද් ධමානඛසො. විචිකිච් ොය අභාවඛතො 

චිත් ත  වඛස වත් ඛතති. යථා ච බ්රාහ් මණා චිත් තගතිකා ඛහොන් තීති, චිත් තස ්ස 

වඛසන වත් තන් ති, න තාදිඛසොති වසවත් තී. 

552. ඉධ යඛො පනාති ඉධ බ්රහ් මඛලොකමග් ඛග. ආසීදිත්වාති අමග් ගඛමව 

‘‘මග් ඛගො’’ති උපගන් ත් වා. සංසීදන්තීති ‘‘සමතල’’න් ති සඤ් ඤාය පඞ් ක  

ඔතිණ් ණා විය අනුප් පවිසන් ති. සංසීදිත්වාවිසාරංපාපුණන්තීති එව  පඞ් ඛක විය 

ස සීදිත් වා විසාර  අඞ් ගමඞ් ගස භඤ් ජන  පාපුණන් ති. සුක්ඛතරං මේයෙ

තරන්තීති මරීචිකාය වඤ් ඛචත් වා ‘‘කාකඛපයයා නදී’’ති සඤ් ඤාය 
‘‘තරිස ්සාමා’’ති හත් ඛථහි ච පාඛදහි ච වායමමානා සුක් ෙතරණ  මඤ් ඛඤ 

තරන් ති. තස් මා යථා හත් ථපාදාදීන  ස භඤ් ජන  පරිභඤ් ජන , එව  අපාඛයසු 
ස භඤ් ජන  පරිභඤ් ජන  පාපුණන් ති. ඉඛධව ච සුෙ  වා සාත  වා න ලභන් ති. 

තස්මා ඉදං යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානන් ති තස් මා ඉද  බ්රහ් මසහබයතාය 
මග් ගදීපක  ඛතවිජ් ජක  පාවචන  ඛතවිජ් ජාන  බ්රාහ් මණාන . 

යතවිජ්ජාඉරිණන් ති ඛතවිජ් ජාඅරඤ් ඤ  ඉරිණන් ති හි අගාමක  මහාඅරඤ් ඤ  

වුච් චති. යතවිජ්ජාවිවනන් ති පුප් ඵඵඛලහි අපරිඛභොගරුක් ඛෙහි සඤ් ෙන් න  

නිරුදක  අරඤ් ඤ . යත් ථ මග් ගඛතො උක් කමිත් වා පරිවත් තිතුම් පි න සක් කා 

ඛහොන් ති, ත  සන් ධායාහ ‘‘ඛතවිජ් ජාවිවනන් තිපි වුච් චතී’’ති. 

යතවිජ්ජාබයසනන් ති ඛතවිජ් ජාන  පඤ් චවිධබයසනසදිසඛමත . යථා හි 

ඤාතිඛරොගඛභොග දිට් ඨි සීලබයසනප් පත් තස ්ස සුෙ  නාම නත් ථි, එව  
ඛතවිජ් ජාන  ඛතවිජ් ජක  පාවචන  ආගම් ම සුෙ  නාම නත් ථීති දස් ඛසති. 

554. ජාතසංවඩ්යඪොති ජාඛතො ච වඩ් ඪිඛතො ච, ඛයො හි ඛකවල  තත් ථ 

ජාඛතොව ඛහොති, අඤ් ඤත් ථ වඩ් ඪිඛතො, තස් ස සමන් තා ගාමමග් ගා න සබ් බඛසො 

පච් චක් ො ඛහොන් ති, තස් මා ජාතස වඩ් ඛඪොති ආහ. ජාතස වඩ් ඛඪොපි ඛයො 

චිරනික් ෙන් ඛතො, තස් ස න සබ් බඛසො පච් චක් ො ඛහොන් ති. තස් මා ‘‘තාවඛදව 

අවසට’’න් ති ආහ, තඞ් ෙණඛමව නික් ෙන් තන් ති අත් ඛථො. දන්ධායිතත්තන් ති 

අය  නු ඛෙො මග් ඛගො, අය  න නුඛෙොති කඞ් ොවඛසන චිරායිතත් ත . 

විත්ථායිතත්තන් ති යථා සුඛුම  අත් ථජාත  සහසා පුච් ඡිතස ්ස කස් සචි සරීර  

ථද් ධභාව  ගණ් හාති, එව  ථද් ධභාවග් ගහණ . න ත්යවවාති ඉමිනා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස අප් පටිහතභාව  දස් ඛසති. තස් ස හි පුරිසස් ස 
මාරාවට් ටනාදිවඛසන සියා ඤාණස් ස පටිඝාඛතො. ඛතන ඛසො දන් ධාඛයයය වා 
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විත් ථාඛයයය වා. සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණ  පන අප් පටිහත , න සක් කා තස් ස 
ඛකනචි අන් තරාඛයො කාතුන් ති දීඛපති. 

555. උල්ලුම්පතු භවං යගොතයමොති උද් ධරතු භව  ඛගොතඛමො. බ්රාහ්මණං

පජන් ති බ්රාහ් මණදාරක , භව  ඛගොතඛමො මම බ්රාහ් මණපුත් ත  අපායමග් ගඛතො 
උද් ධරිත් වා බ්රහ් මඛලොකමග් ඛග පතිට් ඨඛපතූති අත් ඛථො. අථස් ස භගවා 
බුද් ධුප් පාද  දස් ඛසත් වා සද් ධි  පුබ් බභාගපටිපදාය 
ඛමත් තාවිහාරාදිබ්රහ් මඛලොකගාමිමග් ග  ඛදඛසතුකාඛමො ‘‘ඛතන හි 

වාඛසට් ඨා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘ඉධ තථාගඛතො’’තිආදි සාමඤ් ඤඵඛල 

විත් ථාරිත . ඛමත් තාසහගඛතනාතිආදීසු ය  වත් තබ් බ , ත  සබ් බ  විසුද් ධිමග් ඛග 

බ්රහ් මවිහාරකම් මට් ඨානකථාය  වුත් ත . යසෙයථාපි වායසට්ඨ බලවා 

සඞ්ඛධයමොතිආදි පන ඉධ අපුබ් බ . තත් ථ බලවාති බලසම් පන් ඛනො. 

සඞ්ඛධයමොති සඞ් ෙධමඛකො. අප්පකසියරනාති අකිච් ඛෙන අදුක් ඛෙන. දුබ් බඛලො 
හි සඞ් ෙධඛමො සඞ් ෙ  ධමන් ඛතොපි න සක් ඛකොති චතස් ඛසො දිසා සඛරන 

විඤ ්ඤාඛපතු , නාස් ස සඞ් ෙසද් ඛදො සබ් බඛතො ඵරති. බලවඛතො පන විප් ඵාරිඛකො 

ඛහොති, තස් මා ‘‘බලවා’’තිආදිමාහ. යමත්තාෙ යචයතොවිමුත්තිොති එත් ථ 

ඛමත් තාති වුත් ඛත උපචාඛරොපි අප් පනාපි වට් ටති, ‘‘ඛචත් ඛතොවිමුත් තී’’ති 

වුත් ඛත පන අප් පනාව වට් ටති. ෙංපමාණකතංකම්මන් ති පමාණකත  කම් ම  
නාම කාමාවචර  වුච් චති. අප් පමාණකත  කම් ම  නාම රූපාරූපාවචර . තඤ් හි 
පමාණ  අතික් කමිත් වා ඔදිස් සකඅඛනොදිස් සකදිසාඵරණවඛසන වඩ් ඛඪත් වා 

කතත් තා අප් පමාණකතන් ති වුච් චති. න තං තත්රාවසිස්සති න තං

තත්රාවතිට්ඨතීති ත  කාමාවචරකම් ම  තස් මි  රූපාවචරාරූපාවචරකම් ඛම න 

ඔහීයති, න තිට් ඨති. කි  වුත් ත  ඛහොති – ත  කාමාවචරකම් ම  තස් ස 
රූපාරූපාවචරකම් මස් ස අන් තරා ලග් ගිතු  වා ඨාතු  වා රූපාරූපාවචරකම් ම  
ඵරිත් වා පරියාදියිත් වා අත් තඛනො ඔකාස  ගඛහත් වා පතිට් ඨාතු  න සක් ඛකොති. 
අථ ඛෙො රූපාවචරාරූපාවචරකම් මඛමව කාමාවචර  මඛහොඛඝො විය පරිත් ත  
උදක  ඵරිත් වා පරියාදියිත් වා අත් තඛනො ඔකාස  ගඛහත් වා තිට් ඨති. තස් ස 

විපාක  පටිබාහිත් වා සයඛමව බ්රහ් මසහබයත  උපඛනතීති. එවංවිහාරීති එව  
ඛමත් තාදිවිහාරී. 

559. එයත මෙං භවන්තං යගොතමන් ති ඉද  ඛතස  දුතිය  සරණගමන . 

පඨමඛමව ඛහඛත මජ් ඣිමපණ් ණාසඛක වාඛසට් ඨසුත් ත  සුත් වා සරණ  ගතා, 
ඉම  පන ඛතවිජ් ජසුත් ත  සුත් වා දුතියම් පි සරණ  ගතා. කතිපාහච් චඛයන 
පබ් බජිත් වා අග් ගඤ් ඤසුත් ඛත උපසම් පදඤ් ඛචව අරහත් තඤ් ච අලත් ථු . ඛසස  
සබ් බත් ථ උත් තානඛමවාති. 

ඉති සුමඞ් ගලවිලාසිනියා දීඝනිකායට් ඨකථාය  
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ඛතවිජ් ජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච ඛතරසසුත් තපටිමණ් ඩිතස ්ස සීලක් ෙන් ධවග් ගස් ස 

අත් ථවණ් ණනාති. 

සීලක් ෙන් ධවග් ගට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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