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නාතකිොදිෙයාකරණවණ් ණනා ............................................................ 204 

ආනන් දපරිකථාවණ් ණනා .................................................................... 204 

ජනවසභෙක් ඛවණ් ණනා ...................................................................... 205 

යදවසභාවණ් ණනා ............................................................................... 205 

සනඞ් කුමාරකථාවණ් ණනා ................................................................... 206 

භාවිතඉද් ධිපාදවණ් ණනා ...................................................................... 207 

තවිධඔකාසාධිගමවණ් ණනා ................................................................. 209 

චතුසතපට් ඨානවණ් ණනා ..................................................................... 211 

සත් තසමාධිපරික් ඛාරවණ් ණනා ............................................................ 211 

6. මහායගොවින් දසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 213 

යදවසභාවණ් ණනා ............................................................................... 213 

අට් ඨෙථාභුච් චවණ් ණනා ....................................................................... 216 

සනඞ් කුමාරකථාවණ් ණනා ................................................................... 224 

යගොවින් දබ්රාහ් මණවත් ථුවණ් ණනා ......................................................... 224 

රජ් ජසංවිභජනවණ් ණනා ...................................................................... 226 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  පටුන 

 

v 

පටුන 

කිත් තසද් දඅබ් භුග් ගමනවණ් ණනා ......................................................... 227 
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පටුන 

නයමො තස් ස භගවයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

දීඝනිකායෙ 

  මහාවග්ගට්ඨකථා 

1. මහාපදානසුත්තවණ්ණනා 

පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තකථා 

1. එවං යම සුතං…යප.… කයෙරිකුටිකාෙන් ත මහාපදානසුත් තං. තත්රාෙං 

අපුබ් ෙපදවණ් ණනා – කයෙරිකුටිකාෙන් ත කයරරීත වරුණරුක් ඛස ්ස නාමං, 

කයරරිමණ් ඩයපො තස් සා කුටිකාෙ ද් වායර ඨියතො, තස් මා ‘‘කයරරිකුටිකා’’ත 

වුච් චත, ෙථා යකොසම් ෙරුක් ඛස ්ස ද් වායර ඨිතත් තා ‘‘යකොසම් ෙකුටිකා’’ත. 
අන් යතොයජතවයන කිර කයරරිකුටි යකොසම් ෙකුටි ගන් ධකුටි සලළාගාරන් ත 

චත් තාරි මහායගහානි, එයකකං සතසහස් සපරිච් චායගන නිප් ඵන් නං. යතසු 

සලළාගාරං රඤ් ඤා පයසනදිනා කාරිතං, යසසානි අනාථපිණ් ඩියකන 
කාරිතානි. ඉත භගවා අනාථපිණ් ඩියකන ගහපතනා ථම් භානං උපරි කාරිතාෙ 

යදවවිමානකප් පාෙ කයරරිකුටිකාෙං විහරත. පච්ඡාභත්තන් ත 
එකාසනිකඛලුපච් ොභත් තකානං පායතොව භුත් තානං අන් යතොමජ් ඣන් හියකපි 

පච් ොභත් තයමව. ඉධ පන පකතභත් තස් ස පච් ෙයතො ‘‘පච් ොභත් ත’’න් ත 

අධිප් යපතං. පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානන් ත පිණ් ඩපාතයතො පටික් කන් තානං, 
භත් තකිච් චං නිට් ඨයපත් වා උට් ඨිතානන් ත අත් යථො. 

කයෙරිමණ්ඩලමායෙත තස් යසව කයරරිමණ් ඩපස ්ස අවිදූයර කතාෙ 
නිසීදනසාලාෙ. යසො කිර කයරරිමණ් ඩයපො ගන් ධකුටිකාෙ ච සාලාෙ ච 

අන් තයර යහොත, තස් මා ගන් ධකුටීපි කයරරිකුටිකාපි සාලාපි – 

‘‘කයරරිමණ් ඩලමායළො’’ත වුච් චත. පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තාත ‘‘එකම් පි 

ජාතං, ද් යවපි ජාතයෙො’’ත එවං විභත් යතන 
පුබ් යෙනිවුත් ථක් ඛන් ධසන් තානසඞ් ඛායතන පුබ් යෙනිවායසන සද් ධිං 

යෙොයජත් වා පවත් තතා. ධම්මීත ධම් මසංයුත් තා. 

උදපාදීත අයහො අච් ෙරිෙං දසෙලස් ස පුබ් යෙනිවාසඤාණං, පුබ්යෙනිවාසං 

නාම යක අනුස් සරන් ත, යක නානුස ්සරන් තීත. තත් ථිො අනුස් සරන් ත, සාවකා 

ච පච් යචකබුද් ධා ච බුද් ධා ච අනුස් සරන් ත. කතරතත් ථිො අනුස් සරන් ත? යෙ 

අග් ගප් පත් තකම් මවාදියනො, යතපි චත් තාලීසංයෙව කප් යප අනුස් සරන් ත, න 
තයතො පරං. සාවකා කප් පසතසහස් සං අනුස් සරන් ත. ද් යව අග් ගසාවකා 
අසඞ් යඛයෙයඤ් යචව කප් පසතසහස් සඤ් ච. පච් යචකබුද් ධා ද් යව 
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අසඞ් යඛයෙයානි කප් පසතසහස් සඤ ්ච. බුද් ධානං පන එත් තකන් ත පරිච් යෙයදො 

නත් ථි, ොවතකං ආකඞ් ඛන් ත, තාවතකං අනුස් සරන් ත. 

තත් ථිො ඛන් ධපටිපාටිො අනුස් සරන් ත, පටිපාටිං මුඤ් චිත් වා න 
සක් යකොන් ත. පටිපාටිො අනුස් සරන් තාපි අසඤ් ඤභවං පත් වා ඛන් ධප් පවත් තං 

න පස් සන් ත, ජායල පතතා කුණ් ඨා විෙ, කූයප පතතා පඞ් ගුළා විෙ ච යහොන් ත. 

යත තත් ථ ඨත් වා ‘‘එත් තකයමව, ඉයතො පරං නත් ථී’’ත දිට් ඨිං ගණ් හන් ත. ඉත 
තත් ථිොනං පුබ් යෙනිවාසානුස් සරණං අන් ධානං ෙට් ඨියකොටිගමනං විෙ යහොත. 

ෙථා හි අන් ධා ෙට් ඨියකොටිග් ගාහයක සතයෙව ගච් ෙන් ත, අසත තත් යථව 

නිසීදන් ත, එවයමව තත් ථිො ඛන් ධපටිපාටිොව අනුස් සරිතුං සක් යකොන් ත, 

පටිපාටිං විස් සජ් යජත් වා න සක් යකොන් ත. 

සාවකාපි ඛන් ධපටිපාටිොව අනුස් සරන් ත, අසඤ් ඤභවං පත් වා 
ඛන් ධප් පවත් තං න පස් සන් ත. එවං සන් යතපි යත වට් යට සංසරණකසත් තානං 
ඛන් ධානං අභාවකායලො නාම නත් ථි. අසඤ් ඤභයව පන පඤ් චකප් පසතානි 
පවත් තන් තීත තත් තකං කාලං අතක් කමිත් වා බුද් යධහි දින් නනයෙ ඨත් වා 

පරයතො අනුස් සරන් ත; යසෙයථාපි ආෙස් මා යසොභියතො. ද් යව අග් ගසාවකා පන 
පච් යචකබුද් ධා ච චුතපටිසන් ධිං ඔයලොයකත් වා අනුස් සරන් ත. බුද් ධානං 

චුතපටිසන් ධිකිච් චං නත් ථි, ෙං ෙං ඨානං පස් සිතුකාමා යහොන් ත, තං තයදව 
පස් සන් ත. 

තත් ථිො ච පුබ් යෙනිවාසං අනුස් සරමානා අත් තනා දිට් ඨකතසුතයමව 
අනුස ්සරන් ත. තථා සාවකා ච පච් යචකබුද් ධා ච. බුද් ධා පන අත් තනා වා පයරහි 
වා දිට් ඨකතසුතං සබ් ෙයමව අනුස ්සරන් ත. 

තත් ථිොනං පුබ් යෙනිවාසඤාණං ඛජ් යජොපනකඔභාසසදිසං, සාවකානං 

පදීයපොභාසසදිසං, අග් ගසාවකානං ඔසධිතාරයකොභාසසදිසං, පච් යචකබුද් ධානං 

චන් යදොභාසසදිසං, බුද් ධානං සරදසූරිෙමණ් ඩයලොභාසසදිසං. තස් ස එත් තකානි 
ජාතසතානි ජාතසහස් සානි ජාතසතසහස් සානීත වා එත් තකානි කප් පසතානි 

කප් පසහස ්සානි කප් පසතසහස් සානීත වා නත් ථි, ෙං කිඤ් චි අනුස් සරන් තස ්ස 

යනව ඛලිතං, න පටිඝාතං යහොත, ආවජ් ජනපටිෙද් ධයමව 
ආකඞ් ඛමනසිකාරචිත් තුප් පාදපටිෙද් ධයමව යහොත. දුබ් ෙලපත් තපුයට 

යවගක් ඛිත් තනාරායචො විෙ, සියනරුකූයට විස් සට් ඨඉන් දවජිරං විෙ ච 
අසජ් ජමානයමව ගච් ෙත. ‘‘අයහො මහන් තං භගවයතො පුබ් යෙනිවාසඤාණ’’න් ත 

එවං භගවන් තංයෙව ආරබ් භ කථා උප් පන් නා, ජාතා පවත් තාත අත් යථො. තං 

සබ් ෙම් පි සඞ් යඛපයතො දස් යසතුං ‘‘ඉතපි පුබ් යෙනිවායසො, ඉතපි 

පුබ් යවනිවායසො’’ත එත් තකයමව පාළිෙං වුත් තං. තත් ථ ඉතිපීත එවම් පි. 
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පටුන 

2-3. අස්යසොසි ය ො…යප.… අථ භගවා අනුප්පත්යතොත එත් ථ ෙං 

වත් තබ් ෙං, තං බ්රහ්මජාලසුත්තවණ්ණනාෙං වුත් තයමව. අෙයමව හි වියසයසො – 

තත් ථ සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන අස් යසොසි, ඉධ දිබ් ෙයසොයතන. තත් ථ ච 

වණ් ණාවණ් ණකථා විප් පකතා, ඉධ පුබ් යෙනිවාසකථා. තස් මා භගවා – ‘‘ඉයම 

භික් ඛූ මම පුබ් යෙනිවාසඤාණං ආරබ් භ ගුණං යථොයමන් ත, 

පුබ් යෙනිවාසඤාණස් ස පන යම නිප් ඵත් තං න ජානන් ත; හන් ද යනසං තස් ස 
නිප් ඵත් තං කයථත් වා දස් සාමී’’ත ආගන් ත් වා පකතොපි බුද් ධානං නිසීදිත් වා 
ධම් මයදසනත් ථයමව ඨපියත තඞ් ඛයණ භික් ඛූහි පප් යඵොයටත් වා දින් යන 

වරබුද් ධාසයන නිසීදිත් වා ‘‘කාෙ නුත් ථ, භික් ඛයව’’ත පුච් ොෙ ච ‘‘ඉධ, 
භන් යත’’තආදිපටිවචනස් ස ච පරියෙොසායන යතසං පුබ් යෙනිවාසපටිසංයුත් තං 

ධම් මිං කථං කයථතුකායමො ඉච්යඡෙයාථ යනොතආදිමාහ. තත් ථ ඉච්යඡෙයාථ

යනොත ඉච් යෙෙයාථ නු. අථ නං පහට් ඨමානසා භික් ඛූ ොචමානා එතස්ස

භගවාතආදිමාහංසු. තත් ථ එතස්සාත එතස් ස ධම් මිකථාකරණස ්ස. 

4. අථ භගවා යතසං ොචනං ගයහත් වා කයථතුකායමො ‘‘යතන හි, 

භික් ඛයව, සුණාථා’’ත යත යසොතාවධාරණසාධුකමනසිකායරසු නියෙොයජත් වා 

අඤ ්යඤසං අසාධාරණං ඡින් නවටුමකානුස් සරණං පකායසතුකායමො ඉයතො

යසො, භික් යවතආදිමාහ. තත් ථ ෙං විපස්සීත ෙස් මිං කප් යප විපස් සී. අෙඤ් හි 

‘ෙ’න් ත සද් යදො ‘‘ෙං යම, භන් යත, යදවානං තාවතංසානං සම් මුඛා සුතං 

සම් මුඛා පටිග් ගහිතං, ආයරොයචමි තං, භගවයතො’’තආදීසු (දී. නි. 2.203) 

පච් චත් තවචයන දිස් සත. ‘‘ෙං තං අපුච් ඡිම් හ අකිත් තයී යනො, අඤ ්ඤං තං 

පුච් ොම තදිඞ් ඝ බ්රහූී’’තආදීසු (සු. නි. 881) උපයෙොගවචයන. ‘‘අට් ඨානයමතං, 

භික් ඛයව, අනවකායසො, ෙං එකිස ්සා යලොකධාතුො’’තආදීසු (අ. නි. 1.277) 
කරණවචයන. ඉධ පන භුම් මත් යථත දට් ඨබ් යෙො. යතන වුත් තං – ‘‘ෙස ්මිං 

කප් යප’’ත. උදපාදීත දසසහස් සියලොකධාතුං උන් නායදන් යතො උප් පජ් ජි. 

භද්දකප්යපත පඤ ්චබුද් ධුප් පාදපටිමණ් ඩිතත් තා සුන් දරකප් යප 
සාරකප් යපත භගවා ඉමං කප් පං යථොයමන් යතො එවමාහ. ෙයතො පට් ඨාෙ කිර 

අම් හාකං භගවතා අභිනීහායරො කයතො, එතස ්මිං අන් තයර එකකප් යපපි පඤ් ච 
බුද් ධා නිබ් ෙත් තා නාම නත් ථි. අම් හාකං භගවයතො අභිනීහාරස් ස පුරයතො පන 

තණ් හඞ් කයරො, යමධඞ් කයරො, සරණඞ් කයරො, දීපඞ් කයරොත චත් තායරො බුද් ධා 
එකස ්මිං කප් යප නිබ් ෙත් තංසු. යතසං ඔරභායග එකං අසඞ් යඛයෙයං 
බුද් ධසුඤ් ඤයමව අයහොසි. 

අසඞ් යඛයෙයකප් පපරියෙොසායන පන යකොණ් ඩඤ ්යඤො නාම බුද් යධො 
එයකොව එකස ්මිං කප් යප උප් පන් යනො. තයතොපි අසඞ් යඛයෙයං 

බුද් ධසුඤ් ඤයමව අයහොසි. අසඞ් යඛයෙයකප් පපරියෙොසායන මඞ් ගයලො, 
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සුමයනො, යරවයතො, යසොභියතොත චත් තායරො බුද් ධා එකස ්මිං කප් යප උප් පන් නා. 
තයතොපි අසඞ් යඛයෙයං බුද් ධසුඤ් ඤයමව අයහොසි. 
අසඞ් යඛයෙයකප් පපරියෙොසායන පන ඉයතො කප් පසතසහස් සාධිකස ්ස 

අසඞ් යඛයෙයස් ස උපරි අයනොමදස් සී, පදුයමො, නාරයදොත තයෙො බුද් ධා එකස ්මිං 
කප් යප උප් පන් නා. තයතොපි අසඞ් යඛයෙයං බුද් ධසුඤ් ඤයමව අයහොසි. 
අසඞ් යඛයෙයකප් පපරියෙොසායන පන ඉයතො කප් පසතසහස් සානං උපරි 
පදුමුත් තයරො භගවා එයකොව එකස ්මිං කප් යප උප් පන් යනො. තස් ස ඔරභායග 

ඉයතො තංසකප් පසහස් සානං උපරි සුයමයධො, සුජායතොත ද් යව බුද් ධා එකස ්මිං 
කප් යප උප් පන් නා. තයතො ඔරභායග ඉයතො අට් ඨාරසන් නං කප් පසහස් සානං 

උපරි පිෙදස් සී, අත් ථදස ්සී, ධම් මදස් සීත තයෙො බුද් ධා එකස ්මිං කප් යප 
උප් පන් නා. අථ ඉයතො චතුනවුතකප් යප සිද් ධත් යථො නාම බුද් යධො එයකොව 

එකස ්මිං කප් යප උප් පන් යනො. ඉයතො ද් යව නවුතකප් යප තස් යසො, ඵුස් යසොත 
ද් යව බුද් ධා එකස ්මිං කප් යප උප් පන් නා. ඉයතො එකනවුතකප් යප විපස් සී භගවා 

උප් පන් යනො. ඉයතො එකතංයස කප් යප සිඛී, යවස ්සභූත ද් යව බුද් ධා උප් පන් නා. 

ඉමස ්මිං භද් දකප් යප කකුසන් යධො, යකොණාගමයනො, කස ්සයපො, යගොතයමො 

අම් හාකං සම් මාසම් බුද් යධොත චත් තායරො බුද් ධා උප් පන් නා, යමත් යතයෙයො 
උප් පජ් ජිස් සත. එවමෙං කප් යපො පඤ් චබුද් ධුප් පාදපටිමණ් ඩිතත් තා 
සුන් දරකප් යපො සාරකප් යපොත භගවා ඉමං කප් පං යථොයමන් යතො එවමාහ. 

කිං පයනතං බුද් ධානංයෙව පාකටං යහොත – ‘‘ඉමස ්මිං කප් යප එත් තකා 

බුද් ධා උප් පන් නා වා උප් පජ් ජිස් සන් තීත වා’’ත, උදාහු අඤ් යඤසම් පි පාකටං 

යහොතීත? අඤ ්යඤසම් පි පාකටං යහොත. යකසං? සුද් ධාවාසබ්රහ් මානං. 
කප් පසණ් ඨානකාලස් මිඤ ්හි එකමසඞ් යඛයෙයං එකඞ් ගණං හුත් වා ඨියත 
යලොකසන් නිවායස යලොකස් ස සණ් ඨානත් ථාෙ යදයවො වස් සිතුං ආරභත. 
ආදියතොව අන් තරට් ඨයක හිමපායතො විෙ යහොත. තයතො තලමත් තා කණමත් තා 
තණ් ඩුලමත් තා මුග් ග-මාස-ෙදර-ආමලක-එළාලුක-කුම් භණ් ඩ-අලාබුමත් තා 
උදකධාරා හුත් වා අනුක් කයමන 
උසභද් යවඋසභඅඩ් ඪගාවුතගාවුතද් යවගාවුතඅඩ් ඪයෙොජනයෙොජනද් වියෙොජන
…යප.… යෙොජනසතයෙොජනසහස් සයෙොජනසතසහස් සමත් තා හුත් වා 
යකොටිසතසහස් සචක් කවාළබ් භන් තයර ොව අවිනට් ඨබ්රහ් මයලොකා පූයරත් වා 

තට් ඨන් ත. අථ තං උදකං අනුපුබ් යෙන භස් සත, භස් සන් යත උදයක 

පකතයදවයලොකට් ඨායනසු යදවයලොකා සණ් ඨහන් ත, යතසං සණ් ඨහනවිධානං 

විසුද්ධිමග්යග පුබ් යෙනිවාසකථාෙං වුත් තයමව. 

මනුස් සයලොකසණ් ඨහනට් ඨානං පන පත් යත උදයක ධමකරණමුයඛ 

පිහියත විෙ වාතවයසන තං උදකං සන් තට් ඨත, උදකපිට් යඨ උප් පලිනිපණ් ණං 
විෙ පථවී සණ් ඨහත. මහායෙොධිපල් ලඞ් යකො විනස් සමායන යලොයක පච් ො 
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විනස ්සත, සණ් ඨහමායන පඨමං සණ් ඨහත. තත් ථ පුබ් ෙනිමිත් තං හුත් වා එයකො 

පදුමිනිගච් යෙො උප් පජ් ජත, තස් ස සයච තස් මිං කප් යප බුද් යධො නිබ් ෙත් තස් සත, 

පුප් ඵං උප් පජ් ජත. යනො යච, නුප් පජ් ජත. උප් පජ් ජමානඤ් ච සයච එයකො බුද් යධො 

නිබ් ෙත් තස් සත, එකං උප් පජ් ජත. සයච ද් යව, තයෙො, චත් තායරො, පඤ ්ච බුද් ධා 

නිබ් ෙත් තස් සන් ත, පඤ් ච උප් පජ් ජන් ත. තානි ච යඛො එකස ්මිංයෙව නායළ 

කණ් ණිකාෙද් ධානි හුත් වා. සුද් ධාවාසබ්රහ් මායනො ‘‘ආොම, මෙං මාරිසා, 

පුබ් ෙනිමිත් තං පස් සිස් සාමා’’ත මහායෙොධිපල් ලඞ් කට් ඨානං ආගච් ෙන් ත, 
බුද් ධානං අනිබ් ෙත් තනකප් යප පුප් ඵං න යහොත. යත පන අපුප් ඵිතගච් ෙං දිස ්වා – 

‘‘අන් ධකායරො වත යභො යලොයකො භවිස් සත, මතා මතා සත් තා අපායෙ 

පූයරස ්සන් ත, ෙ යදවයලොකා නව බ්රහ් මයලොකා සුඤ් ඤා භවිස් සන් තී’’ත 

අනත් තමනා යහොන් ත. පුප් ඵිතකායල පන පුප් ඵං දිස් වා – 
‘‘සබ් ෙඤ ්ඤුයෙොධිසත් යතසු මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමන් යතසු නික් ඛමන් යතසු 
සම් බුජ් ඣන් යතසු ධම් මචක් කං පවත් යතන් යතසු ෙමකපාටිහාරිෙං 
කයරොන් යතසු යදයවොයරොහනං කයරොන් යතසු ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජ් ජන් යතසු 
පරිනිබ් ොෙන් යතසු දසසහස් සචක් කවාළකම් පනාදීනි පාටිහාරිොනි 

දක් ඛිස ්සාමා’’ත ච ‘‘චත් තායරො අපාො පරිහායිස ්සන් ත, ෙ යදවයලොකා නව 
බ්රහ් මයලොකා පරිපූයරස් සන් තී’’ත ච අත් තමනා උදානං උදායනන් තා අත් තයනො 
අත් තයනො බ්රහ් මයලොකං ගච් ෙන් ත. ඉමස ්මිං භද් දකප් යප පඤ් ච පදුමානි 

උප් පජ් ජිංසු. යතසං නිමිත් තානං ආනුභායවන චත් තායරො බුද් ධා උප් පන් නා, 
පඤ ්චයමො උප් පජ් ජිස් සත. සුද් ධාවාසබ්රහ් මායනොපි තානි පදුමානි දිස් වා 
ඉමමත් ථං ජානිංසු. යතන වුත් තං – ‘‘අඤ් යඤසම් පි පාකටං යහොතී’’ත. 

ආයුපරිච්යඡදවණ්ණනා 

5-7. ඉත භගවා – ‘‘ඉයතො යසො, භික් ඛයව’’තආදිනා නයෙන 
කප් පපරිච් යෙදවයසන පුබ් යෙනිවාසං දස් යසත් වා ඉදානි යතසං බුද් ධානං 

ජාතපරිච් යෙදාදිවයසන දස් යසතුං විපස්සී, භික් යවතආදිමාහ. තත් ථ 

ආයුපරිච් යෙයද පරිත්තං ලහුකන් ත උභෙයමතං අප් පකස ්යසව යවවචනං. 

ෙඤ ්හි අප් පකං, තං පරිත් තඤ් යචව ලහුකඤ් ච යහොත. 

අප්පං වා භියෙයොත වස ්සසතයතො වා උපරි අප් පං, අඤ ්ඤං වස් සසතං 
අපත් වා වීසං වා තංසං වා චත් තාලීසං වා පණ් ණාසං වා සට් ඨි වා වස් සානි ජීවත. 

එවං දීඝායුයකො පන අතදුල් ලයභො, අසුයකො කිර එවං චිරං ජීවතීත තත් ථ තත් ථ 

ගන් ත් වා දට් ඨබ් යෙො යහොත. තත් ථ විසාඛා උපාසිකා වීසවස් සසතං ජීවත, තථා 

යපොක් ඛරසාත බ්රාහ් මයණො, බ්රහ් මායු බ්රාහ් මයණො, යසයලො බ්රාහ් මයණො, 

ොවරිෙබ්රාහ් මයණො, ආනන් දත් යථයරො, මහාකස ්සපත් යථයරොත. 

අනුරුද් ධත් යථයරො පන වස් සසතඤ් යචව පණ් ණාසඤ් ච වස් සානි, 
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ොකුලත් යථයරො වස් සසතඤ් යචව සට් ඨි ච වස් සානි. අෙං සබ් ෙදීඝායුයකො. 
යසොපි ද් යව වස් සසතානි න ජීවත. 

විපස් සීආදයෙො පන සබ් යෙපි යෙොධිසත් තා යමත් තාපුබ් ෙභායගන 
යසොමනස ්සසහගතඤාණසම් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිකචිත් යතන මාතුකුච් ඡිස් මිං 

පටිසන් ධිං ගණ් හිංසු. යතන චිත් යතන ගහිතාෙ පටිසන් ධිො අසඞ් යඛයෙයං ආයු, 

ඉත සබ් යෙ බුද් ධා අසඞ් යඛයෙයායුකා. යත කස් මා අසඞ් යඛයෙයං න අට් ඨංසු? 
උතුයභොජනවිපත් තො. උතුයභොජනවයසන හි ආයු හාෙතපි වඩ් ඪතපි. 

තත් ථ ෙදා රාජායනො අධම් මිකා යහොන් ත, තදා උපරාජායනො, යසනාපත, 

යසට් ඨි, සකලනගරං, සකලරට් ඨං අධම් මිකයමව යහොත; අථ යතසං 

ආරක් ඛයදවතා, තාසං යදවතානං මිත් තා භූමට් ඨයදවතා, තාසං යදවතානං 

මිත් තා ආකාසට් ඨකයදවතා, ආකාසට් ඨකයදවතානං මිත් තා උණ් හවලාහකා 

යදවතා, තාසං මිත් තා අබ් භවලාහකා යදවතා, තාසං මිත් තා සීතවලාහකා 

යදවතා, තාසං මිත් තා වස් සවලාහකා යදවතා, තාසං මිත් තා චාතුමහාරාජිකා 

යදවතා, තාසං මිත් තා තාවතංසා යදවතා, තාසං මිත් තා ොමා යදවතාත එවමාදි. 
එවං ොව භවග් ගා ඨයපත් වා අරිෙසාවයක සබ් ො යදවබ්රහ් මපරිසාපි අධම් මිකාව 

යහොන් ත. තාසං අධම් මිකතාෙ විසමං චන් දිමසූරිො පරිහරන් ත, වායතො 

ෙථාමග් යගන න වාෙත, අෙථාමග් යගන වාෙන් යතො ආකාසට් ඨකවිමානානි 

යඛොයභත, විමායනසු යඛොභියතසු යදවතානං කීළනත් ථාෙ චිත් තානි න නමන් ත, 

යදවතානං කීළනත් ථාෙ චිත් යතසු අනමන් යතසු සීතුණ් හයභයදො උතු 

ෙථාකායලන න සම් පජ් ජත, තස් මිං අසම් පජ් ජන් යත න සම් මා යදයවො වස් සත, 

කදාචි වස් සත, කදාචි න වස් සත; කත් ථචි වස් සත, කත් ථචි න වස් සත, 
වස් සන් යතොපි වප් පකායල අඞ් කුරකායල නාළකායල පුප් ඵකායල 

ඛීරග් ගහණාදිකායලසු ෙථා ෙථා සස් සානං උපකායරො න යහොත, තථා තථා 

වස් සත ච විගච් ෙත ච, යතන සස් සානි විසමපාකානි යහොන් ත, 
විගතගන් ධවණ් ණරසාදිසම් පන් නානි. එකභාජයන පක් ඛිත් තතණ් ඩුයලසුපි 

එකස ්මිං පයදයස භත් තං උත් තණ් ඩුලං යහොත, එකස ්මිං අතකිලින් නං, එකස ්මිං 
සමපාකං. තං පරිභුත් තං කුච් ඡිෙම් පි තීහාකායරහි පච් චත. යතන සත් තා 

ෙහ් වාොධා යචව යහොන් ත, අප් පායුකා ච. එවං තාව උතුයභොජනවයසන ආයු 
හාෙත. 

ෙදා පන රාජායනො ධම් මිකා යහොන් ත, තදා උපරාජායනොපි ධම් මිකා 
යහොන් තීත පුරිමනයෙයනව ොව බ්රහ් මයලොකා සබ් යෙපි ධම් මිකා යහොන් ත. 

යතසං ධම් මිකත් තා සමං චන් දිමසූරිො පරිහරන් ත, ෙථාමග් යගන වායතො 

වාෙත, ෙථාමග් යගන වාෙන් යතො ආකාසට් ඨකවිමානානි න යඛොයභත, යතසං 
අයඛොභා යදවතානං කීළනත් ථාෙ චිත් තානි නමන් ත. එවං කායලන උතු 
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පටුන 

සම් පජ් ජත, යදයවො සම් මා වස් සත, වප් පකාලයතො පට් ඨාෙ සස් සානං උපකාරං 

කයරොන් යතො කායල වස් සත, කායල විගච් ෙත, යතන සස් සානි සමපාකානි 

සුගන් ධානි සුවණ් ණානි සුරසානි ඔජවන් තානි යහොන් ත, යතහි සම් පාදිතං 

යභොජනං පරිභුත් තම් පි සම් මා පරිපාකං ගච් ෙත, යතන සත් තා අයරොගා දීඝායුකා 
යහොන් ත. එවං උතුයභොජනවයසන ආයු වඩ් ඪත. 

තත් ථ විපස් සී භගවා අසීතවස් සසහස් සායුකකායල නිබ් ෙත් යතො, සිඛී 

සත් තතවස් සසහස් සායුකකායලත ඉදං අනුපුබ් යෙන පරිහීනසදිසං කතං, න පන 

එවං පරිහීනං, වඩ් ඪිත් වා වඩ් ඪිත් වා පරිහීනන් ත යවදිතබ් ෙං. කථං? ඉමස ්මිං තාව 

කප් යප කකුසන් යධො භගවා චත් තාලීසවස් සසහස ්සායුකකායල නිබ් ෙත් යතො, 
ආයුප් පමාණං පඤ් ච යකොට් ඨායස කත් වා චත් තාරි ඨත් වා පඤ් චයම 
විජ් ජමායනයෙව පරිනිබ් බුයතො. තං ආයු පරිහාෙමානං දසවස් සකාලං පත් වා පුන 
වඩ් ඪමානං අසඞ් යඛයෙයං හුත් වා තයතො පරිහාෙමානං තංසවස් සසහස් සකායල 

ඨිතං; තදා යකොණාගමයනො භගවා නිබ් ෙත් යතො. තස් මිම් පි තයථව පරිනිබ් බුයත 
තං ආයු දසවස් සකාලං පත් වා පුන වඩ් ඪමානං අසඞ් ඛ් යෙෙයං හුත් වා 

පරිහායිත් වා වීසතවස් සසහස් සකායල ඨිතං; තදා කස ්සයපො භගවා නිබ් ෙත් යතො. 
තස් මිම් පි තයථව පරිනිබ් බුයත තං ආයු දසවස් සකාලං පත් වා පුන වඩ් ඪමානං 

අසඞ් යඛයෙයං හුත් වා පරිහායිත් වා වස් සසතකාලං පත් තං, අථ අම් හාකං 
සම් මාසම් බුද් යධො නිබ් ෙත් යතො. එවං අනුපුබ් යෙන පරිහායිත් වා පරිහායිත් වා 
වඩ් ඪිත් වා වඩ් ඪිත් වා පරිහීනන් ත යවදිතබ් ෙං. තත් ථ ෙං ෙං ආයුපරිමායණසු 

මනුස් යසසු බුද් ධා නිබ් ෙත් තන් ත, යතසම් පි තං තයදව ආයුපරිමාණං යහොතීත 
යවදිතබ් ෙං. 

ආයුපරිච් යෙදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යෙොධිපරිච්යඡදවණ්ණනා 

8. යෙොධිපරිච් යෙයද පන පාටලිොමූයලත පාටලිරුක් ඛස් ස යහට් ඨා. තස් සා 

පන පාටලිො ඛන් යධො තං දිවසං පණ් ණාසරතයනො හුත් වා අබ් භුග් ගයතො, සාඛා 
පණ් ණාසරතනාත උබ් යෙයධන රතනසතං අයහොසි. තං දිවසඤ් ච සා පාටලි 

කණ් ණිකාෙද් යධහි විෙ පුප් යඵහි මූලයතො පට් ඨාෙ එකසඤ් ෙන් නා අයහොසි, 

දිබ් ෙගන් ධං වාෙත. න යකවලඤ් ච තදා අෙයමව පුප් ඵිතා, 

දසසහස් සචක් කවායළ සබ් ෙපාටලියෙො පුප් ඵිතා. න යකවලඤ් ච පාටලියෙො, 

දසසහස් සචක් කවායළ සබ් ෙරුක් ඛානං ඛන් යධසු ඛන් ධපදුමානි, සාඛාසු 

සාඛාපදුමානි, ලතාසු ලතාපදුමානි, ආකායස ආකාසපදුමානි පුප් ඵිතානි, 
පථවිතලං භින් දිත් වාපි මහාපදුමානි උට් ඨිතානි. මහාසමුද් යදොපි පඤ් චවණ් යණහි 
පදුයමහි නීලුප් පලරත් තුප් පයලහි ච සඤ් ෙන් යනො අයහොසි. 
සකලදසසහස් සචක් කවාළං ධජමාලාකුලං තත් ථ තත් ථ 
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නිෙද් ධපුප් ඵදාමවිස් සට් ඨමාලාගුළවිප් පකිණ් ණං නානාවණ් ණකුසුමසමුජ් ජලං 
නන් දනවනචිත් තලතාවනමිස් සකවනඵාරුසකවනසදිසං අයහොසි. 
පුරත් ථිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං උස් සිතද් ධජා පච් ඡිමචක් කවාළමුඛවට් ටිං 
අභිහනන් ත. පච් ඡිමදක් ඛිණඋත් තරචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං උස් සිතද් ධජා 
දක් ඛිණචක් කවාළමුඛවට් ටිං අභිහනන් ත. එවං අඤ් ඤමඤ් ඤසිරීසම් පත් තානි 

චක් කවාළානි අයහසුං. අභිසම්බුද්යධොත සකලං බුද් ධගුණවිභවසිරිං 
පටිවිජ් ඣමායනො චත් තාරි සච් චානි අභිසම් බුද් යධො. 

‘‘සිඛී, භික් ඛයව, භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් යධො පුණ් ඩරීකස් ස මූයල 
අභිසම් බුද් යධො’’තආදීසුපි ඉමිනාව නයෙන පදවණ් ණනා යවදිතබ් ො. එත් ථ පන 

පුණ්ඩරීයකොත යසතම් ෙරුක් යඛො. තස් සාපි තයදව පරිමාණං. තං දිවසඤ් ච 

යසොපි දිබ් ෙගන් යධහි පුප් යඵහි සුසඤ් ෙන් යනො අයහොසි. න යකවලඤ් ච පුප් යඵහි, 

ඵයලහිපි සඤ ්ෙන් යනො අයහොසි. තස් ස එකයතො තරුණානි ඵලානි, එකයතො 

මජ් ඣිමානි ඵලානි, එකයතො නාතපක් කානි ඵලානි, එකයතො සුපක් කානි 

පක් ඛිත් තදිබ් යෙොජානි විෙ සුරසානි ඔලම් ෙන් ත. ෙථා යසො, එවං 

සකලදසසහස් සචක් කවායළසු පුප් ඵූපගරුක් ඛා පුප් යඵහි, ඵලූපගරුක් ඛා ඵයලහි 
පටිමණ් ඩිතා අයහසුං. 

සායලොත සාලරුක් යඛො. තස් සාපි තයදව පරිමාණං, තයථව පුප් ඵසිරීවිභයවො 
යවදිතබ් යෙො. සිරීසරුක් යඛපි එයසව නයෙො. උදුම් ෙරරුක් යඛ පුප් ඵානි 

නායහසුං, ඵලවිභූත පයනත් ථ අම් යෙ වුත් තනොව, තථා නියරොයධ, තථා 

අස් සත් යථ. ඉත සබ් ෙබුද් ධානං එයකොව පල් ලඞ් යකො, රුක් ඛා පන අඤ් යඤපි 
යහොන් ත. යතසු ෙස් ස ෙස් ස රුක් ඛස ්ස මූයල චතුමග් ගඤාණසඞ් ඛාතයෙොධිං 

බුද් ධා පටිවිජ් ඣන් ත, යසො යසො යෙොධීත වුච් චත. අෙං යෙොධිපරිච් යෙයදො නාම. 

සාවකයුගපරිච්යඡදවණ්ණනා 

9. සාවකයුගපරිච් යෙයද පන  ණ්ඩතිස්සන් ත ඛණ් යඩො ච තස් යසො ච. යතසු 

ඛණ් යඩො එකපිතයකො කනිට් ඨභාතා, තස් යසො පුයරොහිතපුත් යතො. ඛණ් යඩො 

පඤ ්ඤාපාරමිො මත් ථකං පත් යතො, තස් යසො සමාධිපාරමිො මත් ථකං පත් යතො. 

අග්ගන් ත ඨයපත් වා විපස් සිං භගවන් තං අවයසයසහි සද් ධිං අසදිසගුණතාෙ 

උත් තමං. භද්දයුගන් ත අග් ගත් තායෙව භද් දයුගං. අභිභූසම්භවන් ත අභිභූ ච 
සම් භයවො ච. යතසු අභිභූ පඤ ්ඤාපාරමිො මත් ථකං පත් යතො. සිඛිනා භගවතා 
සද් ධිං අරුණවතයතො බ්රහ් මයලොකං ගන් ත් වා බ්රහ් මපරිසාෙ විවිධානි 
පාටිහාරිොනි දස් යසන් යතො ධම් මං යදයසත් වා දසසහස් සියලොකධාතුං 
අන් ධකායරන ඵරිත් වා – ‘‘කිං ඉද’’න් ත සඤ් ජාතසංයවගානං ඔභාසං ඵරිත් වා – 

‘‘සබ් යෙ යම රූපඤ් ච පස් සන් තු, සද් දඤ් ච සුණන් තූ’’ත අධිට් ඨහිත් වා – 
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‘‘ආරම් භථා’’ත ගාථාද් වෙං (සං. නි. 1.185) භණන් යතො සද් දං සායවසි. 
සම් භයවො සමාධිපාරමිො මත් ථකං පත් යතො අයහොසි. 

යසොණුත්තෙන් ත යසොයණො ච උත් තයරො ච. යතසුපි යසොයණො 

පඤ ්ඤාපාරමිං පත් යතො, උත් තයරො සමාධිපාරමිං පත් යතො අයහොසි. 

විධුෙසඤ්ජීවන් ත විධුයරො ච සඤ් ජීයවො ච. යතසු විධුයරො පඤ් ඤාපාරමිං පත් යතො 

අයහොසි, සඤ ්ජීයවො සමාධිපාරමිං පත් යතො. සමාපජ් ජනෙහුයලො 
රත් තට් ඨානදිවාට් ඨානකුටියලණමණ් ඩපාදීසු සමාපත් තෙයලන ඣාෙන් යතො 

එකදිවසං අරඤ් යඤ නියරොධං සමාපජ් ජි, අථ නං වනකම් මිකාදයෙො ‘‘මයතො’’ත 
සල් ලක් යඛත් වා ඣායපසුං. යසො ෙථාපරිච් යෙයදන සමාපත් තයතො උට් ඨාෙ 
චීවරානි පප් යඵොයටත් වා ගාමං පිණ් ඩාෙ පාවිසි. තදුපාදායෙව ච නං 

‘‘සඤ ්ජීයවො’’ත සඤ් ජානිංසු. භියෙයොසුත්තෙන් ත භියෙයොයසො ච උත් තයරො ච. 

යතසු භියෙයොයසො පඤ් ඤාෙ උත් තයරො, උත් තයරො සමාධිනා අග් යගො අයහොසි. 

තිස්සභාෙද්වාජන් ත තස් යසො ච භාරද් වායජො ච. යතසු තස් යසො පඤ් ඤාපාරමිං 

පත් යතො, භාරද් වායජො සමාධිපාරමිං පත් යතො අයහොසි. 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානන් ත සාරිපුත් යතො ච යමොග් ගල් ලායනො ච. යතසු 

සාරිපුත් යතො පඤ් ඤාවිසයෙ, යමොග් ගල් ලායනො සමාධිවිසයෙ අග් යගො අයහොසි. 
අෙං සාවකයුගපරිච් යෙයදො නාම. 

සාවකසන්නිපාතපරිච්යඡදවණ්ණනා 

10. සාවකසන් නිපාතපරිච් යෙයද විපස් සිස් ස භගවයතො පඨමසන් නිපායතො 

චතුරඞ් ගියකො අයහොසි, සබ් යෙ එහිභික් ඛූ, සබ් යෙ ඉද් ධිො නිබ් ෙත් තපත් තචීවරා, 

සබ් යෙ අනාමන් තතාව ආගතා, ඉත යත ච යඛො පන් නරයස උයපොසථදිවයස. 
අථ සත් ථා බීජනිං ගයහත් වා නිසින් යනො උයපොසථං ඔසායරසි. දුතෙතතයෙසුපි 
එයසව නයෙො. තථා යසසබුද් ධානං සබ් ෙසන් නිපායතසු. ෙස් මා පන අම් හාකං 

භගවයතො පඨමයෙොධිොව සන් නිපායතො අයහොසි, ඉදඤ් ච සුත් තං අපරභායග 

වුත් තං, තස් මා ‘‘මය් හං, භික් ඛයව, එතරහි එයකො සාවකානං සන් නිපායතො’’ත 
අනිට් ඨයපත් වා ‘‘අයහොසී’’ත වුත් තං. 

තත් ථ අඩ්ඪයතෙසානි භික්ඛුසතානීත පුරාණජටිලානං සහස් සං, ද් වින් නං 
අග් ගසාවකානං පරිවාරානි අඩ් ඪයතෙයසතානීත අඩ් ඪයතළසානි භික් ඛුසතානි. 
තත් ථ ද් වින් නං අග් ගසාවකානං අභිනීහාරයතො පට් ඨාෙ වත් ථුං කයථත් වා 
පබ් ෙජ් ජා දීයපතබ් ො. පබ් ෙජිතානං පන යතසං මහායමොග් ගල් ලායනො සත් තයම 
දිවයස අරහත් තං පත් යතො. ධම් මයසනාපත පන් නරසයම දිවයස 

ගිජ් ඣකූටපබ් ෙතමජ් යඣ සූකරඛතයලණපබ් භායර භාගියනෙයස් ස 
දීඝනඛපරිබ් ොජකස ්ස සජ් ජියත ධම් මොයග යවදනාපරිග් ගහසුත් තන් යත (ම. 

නි. 2.201) යදසිෙමායන යදසනං අනුබුජ් ඣමානං ඤාණං යපයසත් වා 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 
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පටුන 

සාවකපාරමිඤාණං පත් යතො. භගවා යථරස් ස අරහත් තප් පත් තං ඤත් වා යවහාසං 
අබ් භුග් ගන් ත් වා යවළුවයනයෙව පච් චුට් ඨාසි. යථයරො – ‘‘කුහිං නු යඛො භගවා 
ගයතො’’ත ආවජ් ජන් යතො යවළුවයන පතට් ඨිතභාවං ඤත් වා සෙම් පි යවහාසං 
අබ් භුග් ගන් ත් වා යවළුවයනයෙව පච් චුට් ඨාසි. අථ භගවා පාතයමොක් ඛං 
ඔසායරසි. තං සන් නිපාතං සන් ධාෙ භගවා – ‘‘අඩ් ඪයතළසානි භික් ඛුසතානී’’ත 
ආහ. අෙං සාවකසන් නිපාතපරිච් යෙයදො නාම. 

උපට්ඨාකපරිච්යඡදවණ්ණනා 

11. උපට් ඨාකපරිච් යෙයද පන ආනන්යදොත නිෙද් ධුපට් ඨාකභාවං සන් ධාෙ 
වුත් තං. භගවයතො හි පඨමයෙොධිෙං අනිෙද් ධා උපට් ඨාකා අයහසුං. එකදා 

නාගසමායලො පත් තචීවරං ගයහත් වා විචරි, එකදා නාගියතො, එකදා උපවායනො, 

එකදා සුනක් ඛත් යතො, එකදා චුන් යදො සමණුද් යදයසො, එකදා සාගයතො, එකදා 
යමඝියෙො. තත් ථ එකදා භගවා නාගසමාලත් යථයරන සද් ධිං 
අද් ධානමග් ගපටිපන් යනො ද් යවධාපථං පත් යතො. යථයරො මග් ගා ඔක් කම් ම – 

‘‘භගවා, අහං ඉමිනා මග් යගන ගච් ොමී’’ත ආහ. අථ නං භගවා – ‘‘එහි භික් ඛු, 

ඉමිනා මග් යගන ගච් ොමා’’ත ආහ. යසො – ‘‘හන් ද, භගවා, තුම් හාකං 

පත් තචීවරං ගණ් හථ, අහං ඉමිනා මග් යගන ගච් ොමී’’ත වත් වා පත් තචීවරං 

ෙමාෙං ඨයපතුං ආරද් යධො. අථ නං භගවා – ‘‘ආහර, භික් ඛූ’’ත වත් වා 
පත් තචීවරං ගයහත් වා ගයතො. තස් සපි භික් ඛුයනො ඉතයරන මග් යගන ගච් ෙයතො 

යචොරා පත් තචීවරඤ් යචව හරිංසු, සීසඤ් ච භින් දිංසු. යසො – ‘‘භගවා ඉදානි යම 

පටිසරණං, න අඤ් යඤො’’ත චින් යතත් වා යලොහියතන ගළියතන භගවයතො 
සන් තකං අගමාසි. ‘‘කිමිදං භික් ඛූ’’ත ච වුත් යත තං පවත් තං ආයරොයචසි. අථ 

නං භගවා – ‘‘මා චින් තයි, භික් ඛු, එතංයෙව යත කාරණං සල් ලක් යඛත් වා 
නිවාරයිම් හා’’ත වත් වා නං සමස් සායසසි. 

එකදා පන භගවා යමඝිෙත් යථයරන සද් ධිං පාචීනවංසමිගදායෙ ජන් තුගාමං 
අගමාසි. තත්රාපි යමඝියෙො ජන් තුගායම පිණ් ඩාෙ චරිත් වා නදීතීයර පාසාදිකං 

අම් ෙවනං දිස ්වා – ‘‘භගවා, තුම් හාකං පත් තචීවරං ගණ් හථ, අහං තස් මිං 
අම් ෙවයන සමණධම් මං කයරොමී’’ත වත් වා භගවතා තක් ඛත් තුං 
නිවාරිෙමායනොපි ගන් ත් වා අකුසලවිතක් යකහි උපද් දුයතො අන් වාසත් යතො (අ. 

නි. 9.3; උදාන පරිච් යෙයදො 31 දට් ඨබ් යෙො). පච් චාගන් ත් වා තං පවත් තං 
ආයරොයචසි. තම් පි භගවා – ‘‘ඉදයමව යත කාරණං සල් ලක් යඛත් වා 
නිවාරයිම් හා’’ත වත් වා අනුපුබ් යෙන සාවත් ථිං අගමාසි. තත් ථ 

ගන් ධකුටිපරියවයණ පඤ් ඤත් තවරබුද් ධාසයන නිසින් යනො 

භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුයතො භික් ඛූ ආමන් යතසි – ‘‘භික් ඛයව, ඉදානිම් හි මහල් ලයකො, 

‘එකච් යච භික් ඛූ ඉමිනා මග් යගන ගච් ොමා’ත වුත් යත අඤ් යඤන ගච් ෙන් ත, 

එකච් යච මය් හං පත් තචීවරං නික් ඛිපන් ත, මය් හං නිෙද් ධුපට් ඨාකං එකං භික් ඛුං 
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ජානාථා’’ත. භික් ඛූනං ධම් මසංයවයගො උදපාදි. අථාෙස් මා සාරිපුත් යතො 

උට් ඨාොසනා භගවන් තං වන් දිත් වා – ‘‘අහං, භන් යත, තුම් යහයෙව 

පත් ථෙමායනො සතසහස් සකප් පාධිකං අසඞ් යඛයෙයං පාරමියෙො පූරයිං, නනු 

මාදියසො මහාපඤ් යඤො උපට් ඨායකො නාම වට් ටත, අහං උපට් ඨහිස් සාමී’’ත ආහ. 

තං භගවා – ‘‘අලං සාරිපුත් ත, ෙස් සං දිසාෙං ත් වං විහරසි, අසුඤ් ඤායෙව යම 

සා දිසා, තව ඔවායදො බුද් ධානං ඔවාදසදියසො, න යම තො උපට් ඨාකකිච් චං 
අත් ථී’’ත පටික් ඛිපි. එයතයනවුපායෙන මහායමොග් ගල් ලානං ආදිං කත් වා 
අසීතමහාසාවකා උට් ඨහිංසු. යත සබ් යෙපි භගවා පටික් ඛිපි. 

ආනන් දත් යථයරො පන තුණ් හීයෙව නිසීදි. අථ නං භික් ඛූ එවමාහංසු – 

‘‘ආවුයසො, ආනන් ද, භික් ඛුසඞ් යඝො උපට් ඨාකට් ඨානං ොචත, ත් වම් පි 

ොචාහී’’ත. යසො ආහ – ‘‘ොචිත් වා ලද් ධුපට් ඨානං නාම ආවුයසො කීදිසං යහොත, 

කිං මං සත් ථා න පස් සත, සයච යරොචිස් සත, ආනන් යදො මං උපට් ඨාතූත 

වක් ඛතී’’ත. අථ භගවා – ‘‘න, භික් ඛයව, ආනන් යදො අඤ් යඤන 

උස් සායහතබ් යෙො, සෙයමව ජානිත් වා මං උපට් ඨහිස ්සතී’’ත ආහ. තයතො භික් ඛූ 

– ‘‘උට් යඨහි, ආවුයසො ආනන් ද, උට් යඨහි ආවුයසො ආනන් ද, දසෙලං 
උපට් ඨාකට් ඨානං ොචාහී’’ත ආහංසු. යථයරො උට් ඨහිත් වා චත් තායරො 

පටික් යඛයප, චතස ්යසො ච ආොචනාත අට් ඨ වයර ොචි. 

චත් තායරො පටික් යඛපා නාම – ‘‘සයච යම, භන් යත, භගවා අත් තනා ලද් ධං 

පණීතං චීවරං න දස් සත, පිණ් ඩපාතං න දස් සත, එකගන් ධකුටිෙං වසිතුං න 

දස් සත, නිමන් තනං ගයහත් වා න ගමිස් සත, එවාහං භගවන් තං 

උපට් ඨහිස ්සාමී’’ත වත් වා – ‘‘කිං පයනත් ථ, ආනන් ද, ආදීනවං පස් සසී’’ත 

වුත් යත – ‘‘සචාහං, භන් යත, ඉමානි වත් ථූනි ලභිස් සාමි, භවිස ්සන් ත වත් තායරො 

– ‘ආනන් යදො දසෙයලන ලද් ධං පණීතං චීවරං පරිභුඤ් ජත, පිණ් ඩපාතං 

පරිභුඤ් ජත, එකගන් ධකුටිෙං වසත, එකයතො නිමන් තනං ගච් ෙත, එතං ලාභං 

ලභන් යතො තථාගතං උපට් ඨාත, යකො එවං උපට් ඨහයතො භායරො’ත’’ ඉයම 
චත් තායරො පටික් යඛයප ොචි. 

චතස ්යසො ආොචනා නාම – ‘‘සයච, භන් යත, භගවා මො ගහිතනිමන් තනං 

ගමිස් සත, සචාහං තයරොරට් ඨා තයරොජනපදා භගවන් තං දට් ඨං ආගතං පරිසං 

ආගතක් ඛයණ එව භගවන් තං දස් යසතුං ලච් ොමි, ෙදා යම කඞ් ඛා උප් පජ් ජත, 

තස් මිංයෙව ඛයණ භගවන් තං උපසඞ් කමිතුං ලච් ොමි, ෙං භගවා මය් හං 

පරම් මුඛා ධම් මං යදයසත, තං ආගන් ත් වා මය් හං කයථස් සත, එවාහං භගවන් තං 

උපට් ඨහිස ්සාමී’’ත වත් වා – ‘‘කං පයනත් ථ, ආනන් ද, ආනිසංසං පස් සසී’’ත 

වුත් යත – ‘‘ඉධ, භන් යත, සද් ධා කුලපුත් තා භගවයතො ඔකාසං අලභන් තා මං 
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එවං වදන් ත – ‘ස් යව, භන් යත ආනන් ද, භගවතා සද් ධිං අම් හාකං ඝයර භික් ඛං 

ගණ් යහෙයාථා’ත, සයච භන් යත භගවා තත් ථ න ගමිස් සත, 

ඉච් ඡිතක් ඛයණයෙව පරිසං දස් යසතුං, කඞ් ඛඤ ්ච වියනොයදතුං ඔකාසං න 

ලච් ොමි, භවිස ්සන් ත වත් තායරො – ‘කිං ආනන් යදො දසෙලං උපට් ඨාත, 
එත් තකම් පිස ්ස අනුග් ගහං භගවා න කයරොතී’ත. භගවයතො ච පරම් මුඛා මං 

පුච් ඡිස් සන් ත – ‘අෙං, ආවුයසො ආනන් ද, ගාථා, ඉදං සුත් තං, ඉදං ජාතකං, කත් ථ 

යදසිත’න් ත. සචාහං තං න සම් පාදයිස් සාමි, භවිස ්සන් ත වත් තායරො – 

‘එත් තකම් පි, ආවුයසො, න ජානාසි, කස ්මා ත් වං ොො විෙ භගවන් තං 
අවිජහන් යතො දීඝරත් තං විචරසී’ත. යතනාහං පරම් මුඛා යදසිතස් සපි ධම් මස ්ස 
පුන කථනං ඉච් ොමී’’ත ඉමා චතස් යසො ආොචනා ොචි. භගවාපිස් ස අදාසි. 

එවං ඉයම අට් ඨ වයර ගයහත් වා නිෙද් ධුපට් ඨායකො අයහොසි. තස් යසව 

ඨානන් තරස ්සත් ථාෙ කප් පසතසහස ්සං පූරිතානං පාරමීනං ඵලං පාපුණීත 

ඉමස ්ස නිෙද් ධුපට් ඨාකභාවං සන් ධාෙ – ‘‘මය් හං, භික් ඛයව, එතරහි ආනන් යදො 
භික් ඛු උපට් ඨායකො අග් ගුපට් ඨායකො’’ත ආහ. අෙං උපට් ඨාකපරිච් යෙයදො නාම. 

12. පිතපරිච් යෙයදො උත් තානත් යථොයෙව. 

විහාෙං පාවිසීත කස් මා විහාරං පාවිසි? භගවා කිර එත් තකං කයථත් වා 
චින් යතසි – ‘‘න තාව මො සත් තන් නං බුද් ධානං වංයසො නිරන් තරං මත් ථකං 

පායපත් වා කථියතො, අජ් ජ මයි පන විහාරං පවිට් යඨ ඉයම භික් ඛූ භියෙයොයසො 
මත් තාෙ පුබ් යෙනිවාසඤාණං ආරබ් භ වණ් ණං කථයිස් සන් ත. අථාහං 
ආගන් ත් වා නිරන් තරං බුද් ධවංසං කයථත් වා මත් ථකං පායපත් වා දස් සාමී’’ත 
භික් ඛූනං කථාවාරස් ස ඔකාසං දත් වා උට් ඨාොසනා විහාරං පාවිසි. 

ෙඤ ්යචතං භගවා තන් තං කයථසි, තත් ථ කප් පපරිච් යෙයදො, 

ජාතපරිච් යෙයදො, යගොත් තපරිච් යෙයදො, ආයුපරිච් යෙයදො, යෙොධිපරිච් යෙයදො, 

සාවකයුගපරිච් යෙයදො, සාවකසන් නිපාතපරිච් යෙයදො, උපට් ඨාකපරිච් යෙයදො, 

පිතපරිච් යෙයදොත නවියම වාරා ආගතා, සම් ෙහුලවායරො අනාගයතො, ආයනත් වා 
පන දීයපතබ් යෙො. 

සම්ෙහුලවාෙකථාවණ්ණනා 
සබ් ෙයෙොධිසත් තානඤ් හි එකස ්මිං කුලවංසානුරූයප පුත් යත ජායත 

නික් ඛමිත් වා පබ් ෙජිතබ් ෙන් ත අෙයමව වංයසො, අෙං පයවණී. කස් මා? 

සබ් ෙඤ ්ඤුයෙොධිසත් තානඤ් හි මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමනයතො පට් ඨාෙ පුබ් යෙ 

වුත් තප් පකාරානි අයනකානි පාටිහාරිොනි යහොන් ත, තත්ර යනසං ෙදි යනව 

ජාතනගරං, න පිතා, න මාතා, න භරිො, න පුත් යතො පඤ ්ඤායෙෙය, ‘‘ඉමස ්ස 
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යනව ජාතනගරං, න පිතා, න භරිො, න පුත් යතො පඤ් ඤාෙත, යදයවො වා 

සක් යකො වා මායරො වා බ්රහ් මා වා එස මඤ් යඤ, යදවානඤ ්ච ඊදිසං පාටිහාරිෙං 

අනච් ෙරිෙ’’න් ත මඤ් ඤමායනො ජයනො යනව යසොතබ් ෙං, න සද් ධාතබ් ෙං 

මඤ ්යඤෙය. තයතො අභිසමයෙො න භයවෙය, අභිසමයෙ අසත නිරත් ථයකොව 

බුද් ධුප් පායදො, අනිෙයානිකං සාසනං යහොත. තස් මා සබ් ෙයෙොධිසත් තානං – 
‘‘එකස ්මිං කුලවංසානුරූයප පුත් යත ජායත නික් ඛමිත් වා පබ් ෙජිතබ් ෙ’’න් ත 
අෙයමව වංයසො අෙං පයවණී. තස් මා පුත් තාදීනං වයසන සම් ෙහුලවායරො 
ආයනත් වා දීයපතබ් යෙො. 

සම්ෙහුලපරිච්යඡදවණ්ණනා 

තත් ථ – 

සමවත් තක් ඛන් යධො අතුයලො, සුප් පබුද් යධො ච උත් තයරො; 

සත් ථවායහො විජිතයසයනො, රාහුයලො භවත සත් තයමොත. 

එයත තාව සත් තන් නම් පි යෙොධිසත් තානං අනුක් කයමයනව සත් ත පුත් තා 
යවදිතබ් ො. 

තත් ථ රාහුලභද් යද තාව ජායත පණ් ණං ආහරිත් වා මහාපුරිසස් ස හත් යථ 
ඨපයිංසු. අථස් ස තාවයදව සකලසරීරං යඛොයභත් වා පුත් තසියනයහො අට් ඨාසි. 

යසො චින් යතසි – ‘‘එකස ්මිං තාව ජායත එවරූයපො පුත් තසියනයහො, 

පයරොසහස් සං කිර යම පුත් තා භවිස ්සන් ත, යතසු එයකකස් මිං ජායත ඉදං 

සියනහෙන් ධනං එවං වඩ් ඪන් තං දුබ් යභජ් ජං භවිස ්සත, රාහු ජායතො, ෙන් ධනං 
ජාත’’න් ත ආහ. තං දිවසයමව ච රජ් ජං පහාෙ නික් ඛන් යතො. එස නයෙො 
සබ් යෙසං පුත් තුප් පත් තෙන් ත. අෙං පුත් තපරිච් යෙයදො. 

සුතනා සබ් ෙකාමා ච, සුචිත් තා අථ යරොචිනී; 

රුචග් ගතී සුනන් දා ච, බිම් ො භවත සත් තමාත. 

එතා යතසං සත් තන් නම් පි පුත් තානං මාතයරො අයහසුං. බිම් ොයදවී පන 

රාහුලකුමායර ජායත රාහුලමාතාත පඤ් ඤායිත් ථ. අෙං භරිෙපරිච් යෙයදො. 

විපස් සී කකුසන් යධොත ඉයම පන ද් යව යෙොධිසත් තා 
පයුත් තආජඤ් ඤරථමාරුය් හ මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛමිංසු. සිඛී 
යකොණාගමයනොත ඉයම ද් යව හත් ථික් ඛන් ධවරගතා හුත් වා නික් ඛමිංසු. 
යවස ්සභූ සුවණ් ණසිවිකාෙ නිසීදිත් වා නික් ඛමි. කස ්සයපො උපරිපාසායද 
මහාතයල නිසින් යනොව ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානං නිබ් ෙත් යතත් වා ඣානා 
උට් ඨාෙ තං ඣානං පාදකං කත් වා – ‘‘පාසායදො උග් ගන් ත් වා යෙොධිමණ් යඩ 
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ඔතරතූ’’ත අධිට් ඨාසි. පාසායදො ආකායසන ගන් ත් වා යෙොධිමණ් යඩ ඔතරි. 
මහාපුරියසොපි තයතො ඔතරිත් වා භූමිෙං ඨත් වා – ‘‘පාසායදො ෙථාඨායනයෙව 
පතට් ඨාතූ’’ත චින් යතසි. යසො ෙථාඨායන පතට් ඨාසි. මහාපුරියසොපි සත් ත 
දිවසානි පධානමනුයුඤ් ජිත් වා යෙොධිපල් ලඞ් යක නිසීදිත් වා සබ් ෙඤ ්ඤුතං 
පටිවිජ් ඣි. අම් හාකං පන යෙොධිසත් යතො කණ් ටකං අස් සවරමාරුය් හ 
නික් ඛන් යතොත. අෙං ොනපරිච් යෙයදො. 

විපස් සිස් ස පන භගවයතො යෙොජනප් පමායණ පයදයස විහායරො පතට් ඨාසි, 

සිඛිස් ස තගාවුයත, යවස ්සභුස් ස අඩ් ඪයෙොජයන, කකුසන් ධස් ස ගාවුයත, 

යකොණාගමනස ්ස අඩ් ඪගාවුයත, කස ්සපස ්ස වීසතඋසයභ. අම් හාකං භගවයතො 

පකතමායනන යසොළසකරීයස, රාජමායනන අට් ඨකරීයස පයදයස විහායරො 
පතට් ඨියතොත. අෙං විහාරපරිච් යෙයදො. 

විපස් සිස් ස පන භගවයතො එකරතනාොමා විදත් ථිවිත් ථාරා 
අට් ඨඞ් ගුලුබ් යෙධා සුවණ් ණිට් ඨකා කායරත් වා චූළංයසන ොයදත් වා 
විහාරට් ඨානං කිණිංසු. සිඛිස් ස සුවණ් ණෙට් ඨිඵායලහි ොයදත් වා කිණිංසු. 
යවස ්සභුස ්ස සුවණ් ණහත් ථිපාදානි කායරත් වා යතසං චූළංයසන ොයදත් වා 
කිණිංසු. කකුසන් ධස් ස වුත් තනයෙයනව සුවණ් ණිට් ඨකාහි ොයදත් වා කිණිංසු. 
යකොණාගමනස ්ස වුත් තනයෙයනව සුවණ් ණකච් ෙයපහි ොයදත් වා කිණිංසු. 
කස ්සපස් ස සුවණ් ණකට් ටීහියෙව ොයදත් වා කිණිංසු. අම් හාකං භගවයතො 
සලක් ඛණානං කහාපණානං චූළංයසන ොයදත් වා කිණිංසු. අෙං 
විහාරභූමිග් ගහණධනපරිච් යෙයදො. 

තත් ථ විපස් සිස් ස භගවයතො තථා භූමිං කිණිත් වා විහාරං කත් වා 

දින් නුපට් ඨායකො පුනබ්ෙසුමිත්යතො නාම අයහොසි, සිඛිස් ස සිරිවඩ්ඪයනො නාම, 

යවස ්සභුස ්ස යසොත්ථියෙො නාම, කකුසන් ධස් ස අච්චුයතො නාම, 

යකොණාගමනස ්ස උග්යගො නාම, කස ්සපස ්ස සුමයනො නාම, අම් හාකං භගවයතො 

සුදත්යතො නාම. සබ් යෙ යචයත ගහපතමහාසාලා යසට් ඨියනො අයහසුන් ත. අෙං 
උපට් ඨාකපරිච් යෙයදො නාම. 

අපරානි චත් තාරි අවිජහිතට් ඨානානි නාම යහොන් ත. සබ් ෙබුද් ධානඤ ්හි 

යෙොධිපල් ලඞ් යකො අවිජහියතො, එකස ්මිංයෙව ඨායන යහොත. 
ධම් මචක් කප් පවත් තනං ඉසිපතයන මිගදායෙ අවිජහිතයමව යහොත. 
යදයවොයරොහනකායල සඞ් කස ්සනගරද් වායර පඨමපදගණ් ඨිකා අවිජහිතාව 
යහොත. යජතවයන ගන් ධකුටිො චත් තාරි මඤ ්චපාදට් ඨානානි අවිජහිතායනව 

යහොන් ත. විහායරො පන ඛුද් දයකොපි මහන් යතොපි යහොත, විහායරොපි න 

විජහියතොයෙව, නගරං පන විජහත. ෙදා නගරං පාචීනයතො යහොත, තදා විහායරො 
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පච් ඡිමයතො; ෙදා නගරං දක් ඛිණයතො, තදා විහායරො උත් තරයතො. ෙදා නගරං 

පච් ඡිමයතො, තදා විහායරො පාචීනයතො; ෙදා නගරං උත් තරයතො, තදා විහායරො 

දක් ඛිණයතො. ඉදානි පන නගරං උත් තරයතො, විහායරො දක් ඛිණයතො. 

සබ් ෙබුද් ධානඤ් ච ආයුයවමත් තං, පමාණයවමත් තං, කුලයවමත් තං, 

පධානයවමත් තං, රස ්මියවමත් තන් ත පඤ් ච යවමත් තානි යහොන් ත. 

ආයුයවමත්තං නාම යකචි දීඝායුකා යහොන් ත, යකචි අප් පායුකා. තථා හි 

දීපඞ් කරස ්ස වස් සසතසහස් සං ආයුප් පමාණං අයහොසි, අම් හාකං භගවයතො 
වස් සසතං ආයුප් පමාණං. 

පමාණයවමත්තං නාම යකචි දීඝා යහොන් ත යකචි රස ්සා. තථා හි දීපඞ් කයරො 

අසීතහත් යථො අයහොසි, සුමයනො නවුතහත් යථො, අම් හාකං භගවා 
අට් ඨාරසහත් යථො. 

කුලයවමත්තං නාම යකචි ඛත් තෙකුයල නිබ් ෙත් තන් ත, යකචි 

බ්රාහ් මණකුයල. පධානයවමත්තං නාම යකසඤ් චි පධානං ඉත් තරකාලයමව 

යහොත, ෙථා කස ්සපස් ස භගවයතො. යකසඤ් චි අද් ධනිෙං, ෙථා අම් හාකං 
භගවයතො. 

ෙස්මියවමත්තං නාම මඞ් ගලස් ස භගවයතො සරීරරස ්මි 
දසසහස් සියලොකධාතුප් පමාණා අයහොසි. අම් හාකං භගවයතො සමන් තා 

ෙයාමමත් තා. තත්ර රස් මියවමත් තං අජ් ඣාසෙප් පටිෙද් ධං, යෙො ෙත් තකං ඉච් ෙත, 
තස් ස තත් තකං සරීරප් පභා ඵරත. මඞ් ගලස ්ස පන නිච් චම් පි 
දසසහස් සියලොකධාතුං ඵරතූත අජ් ඣාසයෙො අයහොසි. පටිවිද් ධගුයණසු පන 
කස ්සචි යවමත් තං නාම නත් ථි. 

අපරං අම් හාකංයෙව භගවයතො සහජාතපරිච් යෙදඤ් ච 
නක් ඛත් තපරිච් යෙදඤ් ච දීයපසුං. සබ් ෙඤ් ඤුයෙොධිසත් යතන කිර සද් ධිං 

රාහුලමාතා, ආනන් දත් යථයරො, ෙන් යනො, කණ් ටයකො, නිධිකුම් යභො, මහායෙොධි, 

කාළුදායීත ඉමානි සත් ත සහජාතානි. මහාපුරියසො ච 

උත් තරාසාළ ්හනක් ඛත් යතයනව මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමි, මහාභිනික් ඛමනං 

නික් ඛමි, ධම් මචක් කං පවත් යතසි, ෙමකපාටිහාරිෙං අකාසි. 
විසාඛානක් ඛත් යතන ජායතො ච අභිසම් බුද් යධො ච පරිනිබ් බුයතො ච. 

මාඝනක් ඛත් යතනස ්ස සාවකසන් නිපායතො ච අයහොසි, 

ආයුසඞ් ඛායරොස් සජ් ජනඤ් ච, අස් සයුජනක් ඛත් යතන යදයවොයරොහනන් ත 
එත් තකං ආහරිත් වා දීයපතබ් ෙං. අෙං සම් ෙහුලපරිච් යෙයදො නාම. 
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පටුන 

13. ඉදානි අථ ය ො යතසං භික්ඛූනන් තආදීසු යත භික් ඛූ – ‘‘ආවුයසො, 

පුබ් යෙනිවාසස් ස නාම අෙං ගත, ෙදිදං චුතයතො පට් ඨාෙ පටිසන් ධිආයරොහනං. 
ෙං පන ඉදං පටිසන් ධියතො පට් ඨාෙ පච් ොමුඛං ඤාණං යපයසත් වා චුත 

ගන් තබ් ෙං, ඉදං අතගරුකං. ආකායස පදං දස් යසන් යතො විෙ භගවා කයථසී’’ත 

අතවිම් හෙජාතා හුත් වා – ‘‘අච් ෙරිෙං, ආවුයසො,’’තආදීනි වත් වා පුන අපරම් පි 

කාරණං දස් යසන් යතො – ‘‘ෙත්ර හි නාම තථාගයතො’’තආදිමාහංසු. තත් ථ ෙත්රි

නාමාත අච් ෙරිෙත් යථ නිපායතො, යෙො නාම තථාගයතොත අත් යථො. 

ඡින්නපපඤ්යචත එත් ථ පපඤ් චා නාම තණ් හා මායනො දිට් ඨීත ඉයම තයෙො 

කියලසා. ඡින්නවටුයමත එත් ථ වටුමන් ත කුසලාකුසලකම් මවට් ටං වුච් චත. 

පරිොදින්නවට්යටත තස් යසව යවවචනං, පරිොදින් නසබ් ෙකම් මවට් යටත 

අත් යථො. සබ්ෙදුක් වීතිවත්යතත සබ් ෙං විපාකවට් ටසඞ් ඛාතං දුක් ඛං වීතවත් යත. 

අනුස්සරිස්සතීත ඉදං ෙත්රාත නිපාතවයසන අනාගතවචනං, අත් යථො පයනත් ථ 

අතීතවයසන යවදිතබ් යෙො. භගවා හි යත බුද් යධ අනුස් සරි, න ඉදානි 

අනුස ්සරිස් සත. එවංසීලාත මග් ගසීයලන ඵලසීයලන 

යලොකිෙයලොකුත් තරසීයලන එවංසීලා. එවංධම්මාත එත් ථ සමාධිපක් ඛා ධම් මා 

අධිප් යපතා, මග් ගසමාධිනා ඵලසමාධිනා යලොකිෙයලොකුත් තරසමාධිනා, 

එවංසමාධයෙොත අත් යථො. එවංපඤ්ඤාත මග් ගපඤ් ඤාදිවයසයනව එවංපඤ් ඤා. 

එවංවිහාරීත එත් ථ පන යහට් ඨා සමාධිපක් ඛානං ධම් මානං ගහිතත් තා විහායරො 

ගහියතොව පුන කස ්මා ගහිතයමව ගණ් හාතීත යච; න ඉදං ගහිතයමව, ඉදඤ් හි 
නියරොධසමාපත් තදීපනත් ථං වුත් තං. තස ්මා එවං නියරොධසමාපත් තවිහාරී යත 
භගවන් යතො අයහසුන් ත එවයමත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යෙො. 

එවංවිමුත්තාත එත් ථ වික් ඛම් භනවිමුත් ත, තදඞ් ගවිමුත් ත, සමුච් යෙදවිමුත් ත, 

පටිප් පස් සද් ධිවිමුත් ත, නිස ්සරණවිමුත් තීත පඤ් චවිධා විමුත් ත. තත් ථ අට් ඨ 
සමාපත් තයෙො සෙං වික් ඛම් භියතහි නීවරණාදීහි විමුත් තත් තා 

වික් ම්භනවිමුත්තීත සඞ් ඛයං ගච් ෙන් ත. අනිච් චානුපස් සනාදිකා 
සත් තානුපස ්සනා සෙං තස් ස තස් ස පච් චනීකඞ් ගවයසන පරිච් චත් තාහි 

නිච් චසඤ් ඤාදීහි විමුත් තත් තා තදඞ්ගවිමුත්තීත සඞ් ඛයං ගච් ෙන් ත. චත් තායරො 

අරිෙමග් ගා සෙං සමුච් ඡින් යනහි කියලයසහි විමුත් තත් තා සමුච්යඡදවිමුත්තීත 
සඞ් ඛයං ගච් ෙන් ත. චත් තාරි සාමඤ ්ඤඵලානි මග් ගානුභායවන කියලසානං 

පටිප් පස් සද් ධන් යත උප් පන් නත් තා පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්තීත සඞ් ඛයං ගච් ෙන් ත. 
නිබ් ොනං සබ් ෙකියලයසහි නිස ්සටත් තා අපගතත් තා දූයර ඨිතත් තා 

නිස්සෙණවිමුත්තීත සඞ් ඛයං ගච් ෙත. ඉත ඉමාසං පඤ් චන් නං විමුත් තීනං වයසන 
– ‘‘එවං විමුත් තා’’ත එත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යෙො. 

14. පටිසල්ලානාවුට්ඨියතොත එකීභාවා වුට් ඨියතො. 
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16. ‘‘ඉයතො යසො, භික් යව’’ත යකො අනුසන් ධි? ඉදඤ් හි සුත් තං – 

‘‘තථාගතස් යසයවසා, භික් ඛයව, ධම් මධාතු සුප් පටිවිද් ධා’’ත ච ‘‘යදවතාපි 
තථාගතස ්ස එතමත් ථං ආයරොයචසු’’න් ත ච ඉයමහි ද් වීහි පයදහි ආෙද් ධං. තත් ථ 
යදවතායරොචනපදං සුත් තන් තපරියෙොසායන යදවචාරිකයකොලාහලං 

දස් යසන් යතො විචායරස් සත. ධම් මධාතුපදානුසන් ධිවයසන පන අෙං යදසනා 

ආරද් ධා. තත් ථ  ත්තියෙො ජාතිොතආදීනි එකාදසපදානි නිදානකණ් යඩ 
වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් ොනි. 

යෙොධිසත්තධම්මතාවණ්ණනා 

17. අථ ය ො, භික් යව, විපස්සීයෙොධිසත්යතොතආදීසු පන විපස්සීත තස් ස 

නාමං, තඤ් ච යඛො විවියධ අත් යථ පස් සනකුසලතාෙ ලද් ධං. යෙොධිසත්යතොත 
පණ් ඩිතසත් යතො බුජ් ඣනකසත් යතො. යෙොධිසඞ් ඛායතසු වා චතූසු මග් යගසු 

සත් යතො ආසත් යතො ලග් ගමානයසොත යෙොධිසත් යතො. සයතො සම්පජායනොත 

එත් ථ සයතොත සතයෙව. සම්පජායනොත ඤාණං. සතං සූපට් ඨිතං කත් වා 

ඤායණන පරිච් ඡින් දිත් වා මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමීත අත් යථො. ඔක්කමීත ඉමිනා 

චස් ස ඔක් කන් තභායවො පාළිෙං දස් සියතො, න ඔක් කමනක් කයමො. යසො පන 

ෙස් මා අට් ඨකථං ආරූළ් යහො, තස් මා එවං යවදිතබ් යෙො – 

සබ් ෙයෙොධිසත් තා හි සමතංස පාරමියෙො පූයරත් වා, පඤ ්ච මහාපරිච් චායග 

පරිච් චජිත් වා, ඤාතත් ථචරිෙයලොකත් ථචරිෙබුද් ධචරිොනං යකොටිං පත් වා, 

යවස ්සන් තරසදියස තතයෙ අත් තභායව ඨත් වා, සත් ත මහාදානානි දත් වා, 

සත් තක් ඛත් තුං පථවිං කම් යපත් වා, කාලඞ් කත් වා, දුතෙචිත් තවායර 
තුසිතභවයන නිබ් ෙත් තන් ත. විපස් සී යෙොධිසත් යතොපි තයථව කත් වා තුසිතපුයර 
නිබ් ෙත් තත් වා සට් ඨිසතසහස් සාධිකා සත් තපඤ් ඤාස වස් සයකොටියෙො තත් ථ 
අට් ඨාසි. අඤ් ඤදා පන දීඝායුකයදවයලොයක නිබ් ෙත් තා යෙොධිසත් තා න 

ොවතායුකං තට් ඨන් ත. කස ්මා? තත් ථ පාරමීනං දුප් පූරණීෙත් තා. යත 
අධිමුත් තකාලකිරිෙං කත් වා මනුස ්සපයථයෙව නිබ් ෙත් තන් ත. පාරමීනං 
පූයරන් යතො පන ෙථා ඉදානි එයකන අත් තභායවන සබ් ෙඤ් ඤුතං උපයනතුං 

සක් යකොන් ත, එවං සබ් ෙයසො පූරිතත් තා තදා විපස් සී යෙොධිසත් යතො තත් ථ 
ොවතායුකං අට් ඨාසි. 

යදවතානං පන – ‘‘මනුස් සානං ගණනාවයසන ඉදානි සත් තහි දිවයසහි චුත 

භවිස ්සතී’’ත පඤ්චපුබ්ෙනිමිත්තානි උප් පජ් ජන් ත – මාලා මිලාෙන් ත, වත් ථානි 

කිලිස් සන් ත, කච් යෙහි යසදා මුච් චන් ත, කායෙ දුබ් ෙණ් ණිෙං ඔක් කමත, යදයවො 

යදවාසයන න සණ් ඨාත. තත් ථ මාලාත පටිසන් ධිග් ගහණදිවයස 

පිළන් ධනමාලා, තා කිර සට් ඨිසතසහස් සාධිකා සත් තපණ් ණාස වස් සයකොටියෙො 
අමිලායිත් වා තදා මිලාෙන් ත. වත් යථසුපි එයසව නයෙො. එත් තකං පන කාලං 
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යදවානං යනව සීතං න උණ් හං යහොත, තස් මිං කායල සරීරා බින් දුබින් දුවයසන 
යසදා මුච් චන් ත. එත් තකඤ ්ච කාලං යතසං සරීයර ඛණ් ඩිච් චපාලිච් චාදිවයසන 

විවණ් ණතා න පඤ් ඤාෙත, යදවධීතා යසොළසවස් සුද් යදසිකා විෙ ඛාෙන් ත, 

යදවපුත් තා වීසතවස් සුද් යදසිකා විෙ ඛාෙන් ත, මරණකායල පන යතසං 
කිලන් තරූයපො අත් තභායවො යහොත. එත් තකඤ් ච යතසං කාලං යදවයලොයක 

උක් කණ් ඨිතා නාම නත් ථි, මරණකායල පන නිස් සසන් ත විජම් භන් ත, සයක 
ආසයන නාභිරමන් ත. 

ඉමානි පන පුබ් ෙනිමිත් තානි ෙථා යලොයක මහාපුඤ් ඤානං 
රාජරාජමහාමත් තාදීනංයෙව උක් කාපාතභූමිචාලචන් දග් ගාහාදීනි නිමිත් තානි 

පඤ ්ඤාෙන් ත, න සබ් යෙසං; එවං මයහසක් ඛයදවතානංයෙව පඤ් ඤාෙන් ත, න 
සබ් යෙසං. ෙථා ච මනුස් යසසු පුබ් ෙනිමිත් තානි නක් ඛත් තපාඨකාදයෙොව 

ජානන් ත, න සබ් යෙ; එවං තානිපි න සබ් ෙයදවතා ජානන් ත, පණ් ඩිතා එව පන 

ජානන් ත. තත් ථ යෙ මන් යදන කුසලකම් යමන නිබ් ෙත් තා යදවපුත් තා, යත 

යතසු උප් පන් යනසු – ‘‘ඉදානි යකො ජානාත, ‘කුහිං නිබ් ෙත් යතස් සාමා’ත’’ 

භාෙන් ත. යෙ මහාපුඤ් ඤා, යත ‘‘අම් යහහි දින් නං දානං, රක් ඛිතං සීලං, භාවිතං 
භාවනං ආගම් ම උපරි යදවයලොයකසු සම් පත් තං අනුභවිස් සාමා’’ත න භාෙන් ත. 
විපස් සී යෙොධිසත් යතොපි තානි පුබ් ෙනිමිත් තානි දිස ්වා ‘‘ඉදානි අනන් තයර 
අත් තභායව බුද් යධො භවිස් සාමී’’ත න භාෙත. අථස් ස යතසු නිමිත් යතසු 

පාතුභූයතසු දසසහස් සචක් කවාළයදවතා සන් නිපතත් වා – ‘‘මාරිස, තුම් යහහි දස 

පාරමියෙො පූයරන් යතහි න සක් කසම් පත් තං, න මාරසම් පත් තං, න 

බ්රහ් මසම් පත් තං, න චක් කවත් තසම් පත් තං පත් යථන් යතහි පූරිතා, 

යලොකනිත් ථරණත් ථාෙ පන බුද් ධත් තං පත් ථෙමායනහි පූරිතා. යසො යවො, ඉදානි 

කායලො, මාරිස, බුද් ධත් තාෙ, සමයෙො, මාරිස, බුද් ධත් තාො’’ත ොචන් ත. 

අථ මහාසත් යතො තාසං යදවතානං පටිඤ් ඤං අදත් වාව 

කාලදීපයදසකුලජයනත් තආයුපරිච් යෙදවයසන පඤ ්චමහාවියලොකනං නාම 

වියලොයකසි. තත් ථ ‘‘කායලො නු යඛො, න කායලො’’ත පඨමං කාලං වියලොයකසි. 
තත් ථ වස් සසතසහස් සයතො උද් ධං වඩ් ඪිතආයුකායලො කායලො නාම න යහොත. 

කස ්මා? තදා හි සත් තානං ජාතජරාමරණානි න පඤ ්ඤාෙන් ත, බුද් ධානඤ ්ච 
ධම් මයදසනා නාම තලක් ඛණමුත් තා නත් ථි. යත යතසං – ‘‘අනිච් චං 

දුක් ඛමනත් තා’’ත කයථන් තානං – ‘‘කිං නායමතං කයථන් තී’’ත යනව යසොතුං, 

න සද් දහිතුං මඤ් ඤන් ත, තයතො අභිසමයෙො න යහොත, තස් මිං අසත 
අනිෙයානිකං සාසනං යහොත. තස් මා යසො අකායලො. වස් සසතයතො 

ඌනආයුකායලොපි කායලො න යහොත. කස ්මා? තදා හි සත් තා උස් සන් නකියලසා 

යහොන් ත, උස් සන් නකියලසානඤ් ච දින් යනො ඔවායදො ඔවාදට් ඨායන න තට් ඨත, 
උදයක දණ් ඩරාජි විෙ ඛිප් පං විගච් ෙත. තස් මා යසොපි අකායලොව. 
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පටුන 

වස් සසතසහස් සයතො පට් ඨාෙ යහට් ඨා, වස් සසතයතො පට් ඨාෙ උද් ධං ආයුකායලො 

කායලො නාම, තදා ච අසීතවස් සසහස ්සායුකා මනුස් සා. අථ මහාසත් යතො – 

‘‘නිබ් ෙත් තතබ් ෙකායලො’’ත කාලං පස් සි. 

තයතො දීපං වියලොයකන් යතො සපරිවායර චත් තායරො දීයප ඔයලොයකත් වා – 

‘‘තීසු දීයපසු බුද් ධා න නිබ් ෙත් තන් ත, ජම් බුදීයපයෙව නිබ් ෙත් තන් තී’’ත දීපං 
පස් සි. 

තයතො – ‘‘ජම් බුදීයපො නාම මහා, දසයෙොජනසහස් සපරිමායණො, කතරස් මිං 
නු යඛො පයදයස බුද් ධා නිබ් ෙත් තන් තී’’ත යදසං වියලොයකන් යතො මජ් ඣිමයදසං 
පස් සි. මජ් ඣිමයදයසො නාම – ‘‘පුරත් ථිමාෙ දිසාෙ ගජඞ් ගලං නාම 

නිගයමො’’තආදිනා (මහාව. 259) නයෙන විනයෙ වුත් යතොව. යසො ආොමයතො 

තීණි යෙොජනසතානි, විත් ථාරයතො අඩ් ඪයතෙයානි, පරික් යඛපයතො 
නවයෙොජනසතානීත. එතස් මිඤ ්හි පයදයස බුද් ධා පච් යචකබුද් ධා අග් ගසාවකා 
අසීත මහාසාවකා චක් කවත් තරාජායනො අඤ් යඤ ච මයහසක් ඛා 
ඛත් තෙබ්රාහ් මණගහපතමහාසාලා උප් පජ් ජන් ත. ඉදඤ් යචත් ථ ෙන් ධුමතී නාම 

නගරං, තත් ථ මො නිබ් ෙත් තතබ් ෙන් ත නිට් ඨං අගමාසි. 

තයතො කුලං වියලොයකන් යතො – ‘‘බුද් ධා නාම යලොකසම් මයත කුයල 

නිබ් ෙත් තන් ත. ඉදානි ච ඛත් තෙකුලං යලොකසම් මතං, තත් ථ නිබ් ෙත් තස් සාමි, 

ෙන් ධුමා නාම යම රාජා පිතා භවිස් සතී’’ත කුලං පස් සි. 

තයතො මාතරං වියලොයකන් යතො – ‘‘බුද් ධමාතා නාම යලොලා සුරාධුත් තා න 

යහොත, කප් පසතසහස් සං පූරිතපාරමී, ජාතයතො පට් ඨාෙ අඛණ් ඩපඤ ්චසීලා 

යහොත, අෙඤ් ච ෙන් ධුමතී නාම යදවී ඊදිසා, අෙං යම මාතා භවිස් සත, 

‘‘කිත් තකං පනස් සා ආයූ’’ත ආවජ් ජන් යතො ‘‘දසන් නං මාසානං උපරි සත් ත 
දිවසානී’’ත පස් සි. 

ඉත ඉමං පඤ් චමහාවියලොකනං වියලොයකත් වා ‘‘කායලො, යම මාරිසා, 

බුද් ධභාවාො’’ත යදවතානං සඞ් ගහං කයරොන් යතො පටිඤ් ඤං දත් වා – ‘‘ගච් ෙථ, 
තුම් යහ’’ත තා යදවතා උයෙයොයජත් වා තුසිතයදවතාහි පරිවුයතො තුසිතපුයර 
නන් දනවනං පාවිසි. සබ් ෙයදවයලොයකසු හි නන් දනවනං අත් ථියෙව. තත්ර නං 
යදවතා ඉයතො චුයතො සුගතං ගච් ොත පුබ් යෙකතකුසලකම් යමොකාසං 
සාරෙමානා විචරන් ත. යසො එවං යදවතාහි කුසලං සාරෙමානාහි පරිවුයතො තත් ථ 
විචරන් යතොයෙව චවි. 

එවං චුයතො ච ‘චවාමී’ත ජානාත, චුතචිත් තං න ජානාත. පටිසන් ධිං 

ගයහත් වාපි ජානාත, පටිසන් ධිචිත් තයමව න ජානාත. ‘‘ඉමස් මිං යම ඨායන 
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පටිසන් ධිං ගහිතා’’ත එවං පන ජානාත. යකචි පන යථරා – 

‘‘ආවජ් ජනපරිොයෙො නාම ලද් ධුං වට් ටත, දුතෙතතෙචිත් තවායර එව 

ජානිස ්සතී’’ත වදන් ත. තපිටකමහාසීවත් යථයරො පන ආහ – ‘‘මහාසත් තානං 

පටිසන් ධි න අඤ් යඤසං පටිසන් ධිසදිසා, යකොටිප් පත් තං පන යතසං 

සතසම් පජඤ ්ඤං. ෙස් මා පන යතයනව චිත් යතන තං චිත් තං ඤාතුං න සක් කා, 
තස් මා චුතචිත් තං න ජානාත. චුතක් ඛයණපි ‘චවාමී’ත ජානාත. පටිසන් ධිචිත් තං 

න ජානාත. ‘අසුකස ්මිං යම ඨායන පටිසන් ධි ගහිතා’ත ජානාත, තස් මිං කායල 
දසසහස් සියලොකධාතු කම් පතී’’ත. එවං සයතො සම් පජායනො මාතුකුච් ඡිං 
ඔක් කමන් යතො පන එකූනවීසතො පටිසන් ධිචිත් යතසු යමත් තාපුබ් ෙභාගස් ස 
යසොමනස ්සසහගතඤාණසම් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිකකුසලචිත් තස ්ස 
සදිසමහාවිපාකචිත් යතන පටිසන් ධි ගණ් හි. මහාසීවත් යථයරො පන 

උයපක් ඛාසහගයතනාත ආහ. ෙථා ච අම් හාකං භගවා, එවං යසොපි 
ආසාළ ්හීපුණ් ණමාෙං උත් තරාසාළ් හනක් ඛත් යතයනව පටිසන් ධිං අග් ගයහසි. 

තදා කිර පුයර පුණ් ණමාෙ සත් තමදිවසයතො පට් ඨාෙ විගතසුරාපානං 
මාලාගන් ධාදිවිභූතසම් පන් නං නක් ඛත් තකීළං අනුභවමානා යෙොධිසත් තමාතා 
සත් තයම දිවයස පායතො උට් ඨාෙ ගන් යධොදයකන නහායිත් වා 
සබ් ොලඞ් කාරවිභූසිතා වරයභොජනං භුඤ් ජිත් වා උයපොසථඞ් ගානි අධිට් ඨාෙ 
සිරිගබ් භං පවිසිත් වා සිරිසෙයන නිපන් නා නිද් දං ඔක් කමමානා ඉදං සුපිනං 
අද් දස – ‘‘චත් තායරො කිර නං මහාරාජායනො සෙයනයනව සද් ධිං උක් ඛිපිත් වා 
අයනොතත් තදහං යනත් වා නහායපත් වා දිබ් ෙවත් ථං නිවායසත් වා දිබ් ෙගන් යධහි 

විලිම් යපත් වා දිබ් ෙපුප් ඵානි පිළන් ධිත් වා, තයතො අවිදූයර රජතපබ් ෙයතො, තස් ස 

අන් යතො කනකවිමානං අත් ථි, තස් මිං පාචීනයතො සීසං කත් වා නිපජ් ජායපසුං. 
අථ යෙොධිසත් යතො යසතවරවාරයණො හුත් වා තයතො අවිදූයර එයකො 

සුවණ් ණපබ් ෙයතො, තත් ථ චරිත් වා තයතො ඔරුය් හ රජතපබ් ෙතං අභිරුහිත් වා 
කනකවිමානං පවිසිත් වා මාතරං පදක් ඛිණං කත් වා දක් ඛිණපස් සං ඵායලත් වා 
කුච් ඡිං පවිට් ඨසදියසො අයහොසි’’. 

අථ පබුද් ධා යදවී තං සුපිනං රඤ් යඤො ආයරොයචසි. රාජා විභාතාෙ රත් තො 
චතුසට් ඨිමත් යත බ්රාහ් මණපායමොක් යඛ පක් යකොසායපත් වා හරිතූපලිත් තාෙ 

ලාජාදීහි කතමඞ් ගලසක් කාරාෙ භූමිො මහාරහානි ආසනානි පඤ් ඤයපත් වා 
තත් ථ නිසින් නානං බ්රාහ් මණානං සප් පිමධුසක් කරාභිසඞ් ඛතස් ස වරපාොසස් ස 

සුවණ් ණරජතපාතයෙො පූයරත් වා සුවණ් ණරජතපාතීයහව පටිකුජ් ජිත් වා අදාසි, 

අඤ ්යඤහි ච අහතවත් ථකපිලගාවීදානාදීහි යනසං සන් තප් යපසි. අථ යනසං 
සබ් ෙකාමසන් තප් පිතානං තං සුපිනං ආයරොයචත් වා – ‘‘කිං භවිස් සතී’’ත පුච් ඡි. 

බ්රාහ් මණා ආහංසු – ‘‘මා චින් තයි, මහාරාජ, යදවිො යත කුච් ඡිම් හි ගබ් යභො 

පතට් ඨියතො, යසො ච යඛො පුරිසගබ් යභො න ඉත් ථිගබ් යභො, පුත් යතො යත භවිස් සත. 
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යසො සයච අගාරං අජ් ඣාවසිස් සත, රාජා භවිස ්සත චක් කවත් තී. සයච අගාරා 

නික් ඛම් ම පබ් ෙජිස් සත, බුද් යධො භවිස් සත යලොයක විවට් ටච් ෙයදො’’ත. අෙං තාව 
– ‘‘මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමී’’ත එත් ථ වණ් ණනාක් කයමො. 

අෙයමත්ථ ධම්මතාත අෙං එත් ථ මාතුකුච් ඡිඔක් කමයන ධම් මතා, අෙං 

සභායවො, අෙං නිොයමොත වුත් තං යහොත. නිොයමො ච නායමස කම් මනිොයමො, 

උතුනිොයමො, බීජනිොයමො, චිත් තනිොයමො, ධම් මනිොයමොත පඤ් චවියධො (ධ. 

ස. අට් ඨ. 498). 

තත් ථ කුසලස ්ස ඉට් ඨවිපාකදානං, අකුසලස් ස අනිට් ඨවිපාකදානන් ත අෙං 

කම්මනිොයමො. තස් ස දීපනත් ථං – ‘‘න අන් තලික් යඛ’’ත (ඛු. පා. 127) ගාථාෙ 
වත් ථූනි වත් තබ් ොනි. අපිච එකා කිර ඉත් ථී සාමියකන සද් ධිං භණ් ඩිත් වා 
උබ් ෙන් ධිත් වා මරිතුකාමා රජ් ජුපායස ගීවං පයවයසසි. අඤ් ඤතයරො පුරියසො 

වාසිං නියසන් යතො තං ඉත් ථිකම් මං දිස ්වා රජ් ජුං ඡින් දිතුකායමො – ‘‘මා භායි, මා 
භායී’’ත තං සමස් සායසන් යතො උපධාවි. රජ් ජු ආසීවියසො හුත් වා අට් ඨාසි. යසො 
භීයතො පලායි. ඉතරා තත් යථව මරි. එවමාදීනි යචත් ථ වත් ථූනි දස් යසතබ් ොනි. 

යතසු යතසු ජනපයදසු තස් මිං තස් මිං කායල එකප් පහායරයනව රුක් ඛානං 

පුප් ඵඵලගහණාදීනි, වාතස ්ස වාෙනං අවාෙනං, ආතපස් ස තක් ඛතා මන් දතා, 

යදවස ්ස වස් සනං අවස් සනං, පදුමානං දිවා විකසනං රත් තං මිලාෙනන් ත 

එවමාදි උතුනිොයමො. 

ෙං පයනතං සාලිබීජයතො සාලිඵලයමව, මධුරයතො මධුරසංයෙව, තත් තයතො 

තත් තරසංයෙව ඵලං යහොත, අෙං බීජනිොයමො. 

පුරිමා පුරිමා චිත් තයචතසිකා ධම් මා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං 
චිත් තයචතසිකානං ධම් මානං උපනිස් සෙපච් චයෙන පච් චයෙොත එවං ෙයදතං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං අනන් තරා සම් පටිච් ෙනාදීනං නිබ් ෙත් තනං, අෙං 

චිත්තනිොයමො. 

ො පයනසා යෙොධිසත් තානං මාතුකුච් ඡිඔක් කමනාදීසු 

දසසහස් සියලොකධාතුකම් පනාදීනං පවත් ත, අෙං ධම්මනිොයමො නාම. යතසු ඉධ 

ධම් මනිොයමො අධිප් යපයතො. තස් මා තයමවත් ථං දස් යසන් යතො ධම්මතා එසා

භික් යවතආදිමාහ. 

18. තත් ථ කුච්ඡිං ඔක්කමතීත එත් ථ කුච් ඡිං ඔක් කන් යතො යහොතීත 

අෙයමවත් යථො. ඔක් කන් යත හි තස ්මිං එවං යහොත, න ඔක් කමමායන. 

අප්පමායණොත වුඩ් ඪිප් පමායණො, විපුයලොත අත් යථො. උොයෙොත තස් යසව 
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පටුන 

යවවචනං. උළාරානි උළාරානි ඛාදනීොනි ඛාදන් තීතආදීසු (ම. නි. 1.399) හි 
මධුරං උළාරන් ත වුත් තං. උළාරාෙ ඛලු භවං වච් ොෙයනො සමණං යගොතමං 

පසංසාෙ පසංසතීතආදීසු (ම. නි. 1.288) යසට් ඨං උළාරන් ත වුත් තං. ඉධ පන 

විපුලං අධිප් යපතං. යදවානං යදවානුභාවන් ත එත් ථ යදවානං අෙමානුභායවො 

නිවත් ථවත් ථස් ස පභා ද් වාදසයෙොජනානි ඵරත, තථා සරීරස් ස, තථා 

අලඞ් කාරස ්ස, තථා විමානස් ස, තං අතක් කමිත් වාත අත් යථො. 

යලොකන්තරිකාත තණ් ණං තණ් ණං චක් කවාළානං අන් තරා එයකයකො 

යලොකන් තරියකො යහොත, තණ් ණං සකටචක් කානං වා තණ් ණං පත් තානං වා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආහච් ච ඨපිතානං මජ් යඣ ඔකායසො විෙ. යසො පන 

යලොකන් තරිකනිරයෙො පරිමාණයතො අට් ඨයෙොජනසහස් යසො යහොත. අඝාත 

නිච් චවිවටා. අසංවුතාත යහට් ඨාපි අප් පතට් ඨා. අන්ධකාොත තමභූතා. 

අන්ධකාෙතිමිසාත චක් ඛුවිඤ ්ඤාණුප් පත් තනිවාරණයතො 
අන් ධභාවකරණතමියසන සමන් නාගතා. තත් ථ කිර චක් ඛුවිඤ් ඤාණං න ජාෙත. 

එවංමිද්ධිකාත චන් දිමසූරිො කිර එකප් පහායරයනව තීසු දීයපසු 

පඤ ්ඤාෙන් ත, එවං මහිද් ධිකා. එයකකාෙ දිසාෙ නව නව 

යෙොජනසතසහස් සානි අන් ධකාරං විධමිත් වා ආයලොකං දස් යසන් ත, 

එවංමහානුභාවා.ආභාෙ නානුයභොන්තීත අත් තයනො පභාෙ නප් පයහොන් ත. යත 

කිර චක් කවාළපබ් ෙතස ්ස යවමජ් යඣන විචරන් ත, චක් කවාළපබ් ෙතඤ් ච 
අතක් කම් ම යලොකන් තරිකනිරො. තස් මා යත තත් ථ ආභාෙ නප් පයහොන් ත. 

යෙපි තත්ථ සත්තාත යෙපි තස් මිං යලොකන් තරිකමහානිරයෙ සත් තා 
උප් පන් නා. කිං පන කම් මං කත් වා තත් ථ උප් පජ් ජන් තීත. භාරිෙං දාරුණං 

මාතාපිතූනං ධම් මිකසමණබ්රාහ් මණානඤ ්ච උපරි අපරාධං, අඤ ්ඤඤ් ච දිවයස 

දිවයස පාණවධාදිසාහසිකකම් මං කත් වා උප් පජ් ජන් ත, තම් ෙපණ් ණිදීයප 

අභෙයචොරනාගයචොරාදයෙො විෙ. යතසං අත් තභායවො තගාවුතයකො යහොත, 

වග් ගුලීනං විෙ දීඝනඛා යහොන් ත. යත රුක් යඛ වග් ගුලියෙො විෙ නයඛහි 
චක් කවාළපබ් ෙයත ලග් ගන් ත. ෙදා සංසප් පන් තා අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස හත් ථපාසං 

ගතා යහොන් ත, අථ ‘‘භක් යඛො යනො ලද් යධො’’ත මඤ් ඤමානා තත් ථ වාවටා 

විපරිවත් තත් වා යලොකසන් ධාරකඋදයක පතන් ත, වායත පහරන් යතපි 

මධුකඵලානි විෙ ඡිජ් ජිත් වා උදයක පතන් ත, පතතමත් තාව අච් චන් තඛායර 
උදයක පිට් ඨපිණ් ඩි විෙ විලීෙන් ත. 

අඤ්යඤපිකිෙයභොසන්තිසත්තාත යභො ෙථා මෙං මහාදුක් ඛං අනුභවාම, 
එවං අඤ් යඤ කිර සත් තාපි ඉමං දුක් ඛමනුභවනත් ථාෙ ඉධූපපන් නාත තං දිවසං 

පස් සන් ත. අෙං පන ඔභායසො එකොගුපානමත් තම් පි න තට් ඨත, 
අච් ෙරාසඞ් ඝාටමත් තයමව විජ් යජොභායසො විෙ නිච් ෙරිත් වා – ‘‘කිං ඉද’’න් ත 
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භණන් තානංයෙව අන් තරධාෙත. සඞ්කම්පතීත සමන් තයතො කම් පත. 

ඉතරද් වෙං පුරිමපදස් යසව යවවචනං. පුන අප්පමායණොචාතආදි නිගමනත් ථං 
වුත් තං. 

19. චත්තායෙො නං යදවපුත්තා චාතුද්දිසං ෙක් ාෙ උපගච්ඡන්තීත එත් ථ 

චත්තායෙොත චතුන් නං මහාරාජානං වයසන වුත් තං. දසසහස් සචක් කවායළසු 
පන චත් තායරො චත් තායරො කත් වා චත් තාලීසසහස් සානි යහොන් ත. තත් ථ ඉමස් මිං 
චක් කවායළ මහාරාජායනො ඛග් ගහත් ථා යෙොධිසත් තස ්ස ආරක් ඛත් ථාෙ 

උපගන් ත් වා සිරිගබ් භං පවිට් ඨා, ඉතයර ගබ් භද් වාරයතො පට් ඨාෙ අවරුද් ධයක 
පංසුපිසාචකාදිෙක් ඛගයණ පටික් කමායපත් වා ොව චක් කවාළා ආරක් ඛං 
ගණ් හිංසු. 

කිමත් ථාෙ පනාෙං රක් ඛා? නනු පටිසන් ධික් ඛයණ කලලකාලයතො පට් ඨාෙ 
සයචපි යකොටිසතසහස් සමාරා යකොටිසතසහස් සසියනරුං උක් ඛිපිත් වා 

යෙොධිසත් තස ්ස වා යෙොධිසත් තමාතුො වා අන් තරාෙකරණත් ථං ආගච් යෙෙයං, 
සබ් යෙ අන් තරාව අන් තරධායෙෙයං. වුත් තම් පි යචතං භගවතා 

රුහිරුප් පාදවත් ථුස් මිං – ‘‘අට් ඨානයමතං, භික් ඛයව, අනවකායසො, ෙං 

පරුපක් කයමන තථාගතං ජීවිතා යවොයරොයපෙය. අනුපක් කයමන, භික් ඛයව, 

තථාගතා පරිනිබ් ොෙන් ත. ගච් ෙථ, තුම් යහ භික් ඛයව, ෙථාවිහාරං, අරක් ඛිො, 

භික් ඛයව තථාගතා’’ත (චූළව. 341). එවයමව, යතන පරුපක් කයමන න යතසං 

ජීවිතන් තරායෙො අත් ථි, සන් ත යඛො පන අමනුස් සා විරූපා දුද් දසිකා යභරවරූපා 

මිගපක් ඛියනො, යෙසං රූපං වා දිස් වා සද් දං වා සුත් වා යෙොධිසත් තමාතු භෙං වා 

සන් තායසො වා උප් පජ් යජෙය, යතසං නිවාරණත් ථාෙ රක් ඛං අග් ගයහසුං. අපිච 
යෙොධිසත් තස ්ස පුඤ් ඤයතයජන සඤ් ජාතගාරවා අත් තයනො ගාරවයචොදිතාපි 
යත එවමකංසු. 

කිං පන යත අන් යතොගබ් භං පවිසිත් වා ඨිතා චත් තායරො මහාරාජායනො 

යෙොධිසත් තස ්ස මාතුො අත් තානං දස් යසන් ත, න දස් යසන් තීත? 

නහානමණ් ඩනයභොජනාදිසරීරකිච් චකායල න දස් යසන් ත, සිරිගබ් භං පවිසිත් වා 
වරසෙයන නිපන් නකායල පන දස් යසන් ත. තත් ථ කිඤ් චාපි අමනුස් සදස් සනං 

නාම මනුස් සානං සප් පටිභෙං යහොත, යෙොධිසත් තස් ස මාතා පන අත් තයනො 

යචව පුත් තස් ස ච පුඤ් ඤානුභායවන යත දිස ්වා න භාෙත, 
පකතඅන් යතපුරපාලයකසු විෙ අස් සා එයතසු චිත් තං උප් පජ් ජත. 

20. පකතිො සීලවතීත සභායවයනව සීලසම් පන් නා. අනුප් පන් යන කිර 
බුද් යධ මනුස ්සා තාපසපරිබ් ොජකානං සන් තයක වන් දිත් වා උක් කුටිකං 
නිසීදිත් වා සීලං ගණ් හන් ත. යෙොධිසත් තමාතාපි කාලයදවිලස් ස ඉසියනො 
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සන් තයක සීලං ගණ් හාත. යෙොධිසත් යත පන කුච් ඡිගයත අඤ ්ඤස් ස පාදමූයල 

නිසීදිතුං නාම න සක් කා, සමානාසයන නිසීදිත් වා ගහිතසීලම් පි 
ආවජ් ජනකරණමත් තං යහොත. තස් මා සෙයමව සීලං අග් ගයහසීත වුත් තං 
යහොත. 

21. පුරියසසූත යෙොධිසත් තස් ස පිතරං ආදිං කත් වා යකසුචි මනුස් යසසු 

පුරිසාධිප් පාෙචිත් තං නුප් පජ් ජත. යෙොධිසත් තමාතුරූපං පන කුසලා සිප් පිකා 
යපොත් ථකම් මාදීසුපි කාතුං න සක් යකොන් ත. තං දිස් වා පුරිසස් ස රායගො 

නුප් පජ් ජතීත න සක් කා වත් තුං, සයච පන තං රත් තචිත් යතො 

උපසඞ් කමිතුකායමො යහොත, පාදා න වහන් ත, දිබ් ෙසඞ් ඛලිකා විෙ ෙජ් ඣන් ත. 
තස් මා ‘‘අනතක් කමනීො’’තආදි වුත් තං. 

22. පඤ්චන්නං කාමගුණානන් ත පුබ් යෙ කාමගුණූපසඤ් හිතන් ත ඉමිනා 

පුරිසාධිප් පාෙවයසන වත් ථුපටික් යඛයපො කයතො, ඉධ ආරම් මණප් පටිලායභො 
දස් සියතො. තදා කිර යදවිො එවරූයපො පුත් යතො කුච් ඡිං උපපන් යනොත සුත් වා 
සමන් තයතො රාජායනො මහග් ඝආභරණතූරිොදිවයසන 
පඤ ්චද් වාරාරම් මණවත් ථුභූතං පණ් ණාකාරං යපයසන් ත. යෙොධිසත් තස ්ස ච 
යෙොධිසත් තමාතු ච කතකම් මස් ස උස් සන් නත් තා ලාභසක් කාරස ්ස 
පමාණපරිච් යෙයදො නත් ථි. 

23. අකිලන්තකාොත ෙථා අඤ් ඤා ඉත් ථියෙො ගබ් භභායරන කිලමන් ත 

හත් ථපාදා උද් ධුමාතතාදීනි පාපුණන් ත, එවං තස් සා යකොචි කිලමයථො නායහොසි. 

තියෙොකුච්ඡිගතන් ත අන් යතොකුච් ඡිගතං. පස්සතීත කලලාදිකාලං අතක් කමිත් වා 

සඤ ්ජාතඅඞ් ගපච් චඞ් ගඅහීනින් ද්රිෙභාවං උපගතංයෙව පස් සත. කිමත් ථං පස් සත? 
සුඛවාසත් ථංයෙව. ෙයථව හි මාතා පුත් යතන සද් ධිං නිපන් නා වා නිසින් නා වා – 

‘‘හත් ථං වාස් ස පාදං වා ඔලම් ෙන් තං උක් ඛිපිත් වා සණ් ඨයපස් සාමී’’ත 

සුඛවාසත් ථං පුත් තං ඔයලොයකත, එවං යෙොධිසත් තමාතාපි ෙං තං මාතු 
උට් ඨානගමනපරිවත් තනනිසජ් ජාදීසු 
උණ් හසීතයලොණිකතත් තකකටුකාහාරඅජ් යඣොහරණකායලසු ච ගබ් භස ්ස 

දුක් ඛං උප් පජ් ජත, ‘‘අත් ථි නු යඛො යම තං පුත් තස් සා’’ත සුඛවාසත් ථං 
ඔයලොකෙමානා පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසින් නං යෙොධිසත් තං පස් සත. ෙථා හි 
අඤ ්යඤ අන් යතොකුච් ඡිගතා පක් කාසෙං අවත් ථරිත් වා ආමාසෙං උක් ඛිපිත් වා 
උදරපටලං පිට් ඨියතො කත් වා පිට් ඨිකණ් ඩකං නිස ්සාෙ උක් කුටිකං ද් වීසු මුට් ඨීසු 

හනුකං ඨයපත් වා යදයව වස් සන් යත රුක් ඛසුසියර මක් කටා විෙ නිසීදන් ත, න 

එවං යෙොධිසත් යතො, යෙොධිසත් යතො පන පිට් ඨිකණ් ඩකං පිට් ඨියතො කත් වා 
ධම් මාසයන ධම් මකථියකො විෙ පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා පුරත් ථාභිමුයඛො නිසීදත. 

පුබ් යෙකතකම් මං පනස් සා වත් ථුං යසොයධත, සුද් යධ වත් ථුම් හි 
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පටුන 

සුඛුමච් ෙවිලක් ඛණං නිබ් ෙත් තත. අථ නං කුච් ඡිතයචො පටිච් ොයදතුං න 

සක් යකොත, ඔයලොයකන් තො ෙහිඨියතො විෙ පඤ් ඤාෙත. තමත් ථං උපමාෙ 

විභායවන් යතො භගවා යසෙයථාපීතආදිමාහ. යෙොධිසත් යතො පන 

අන් යතොකුච් ඡිගයතො මාතරං න පස් සත. න හි අන් යතොකුච් ඡිෙං චක් ඛුවිඤ් ඤාණං 
උප් පජ් ජත. 

24. කාලඞ්කයෙොතීත න විජාතභාවපච් චො, ආයුපරික් ඛයෙයනව. 

යෙොධිසත් යතන වසිතට් ඨානඤ් හි යචතෙකුටිසදිසං යහොත, අඤ ්යඤසං 

අපරියභොගාරහං, න ච සක් කා යෙොධිසත් තමාතරං අපයනත් වා අඤ් ඤං 
අග් ගමයහසිට් ඨායන ඨයපතුන් ත තත් තකංයෙව යෙොධිසත් තමාතු ආයුප් පමාණං 

යහොත, තස් මා තදා කාලඞ් කයරොත. කතරස් මිං පන වයෙ කාලං කයරොතීත? 
මජ් ඣිමවයෙ. පඨමවෙස් මිඤ ්හි සත් තානං අත් තභායව ෙන් දරායගො ෙලවා 

යහොත, යතන තදා සඤ් ජාතගබ් භා ඉත් ථී ගබ් භං අනුරක් ඛිතුං න සක් යකොත, 
ගබ් යභො ෙහ් වාොයධො යහොත. මජ් ඣිමවෙස් ස පන ද් යව යකොට් ඨායස 

අතක් කම් ම තතයෙ යකොට් ඨායස වත් ථු විසදං යහොත, විසයද වත් ථුම් හි 

නිබ් ෙත් තදාරකා අයරොගා යහොන් ත, තස් මා යෙොධිසත් තමාතාපි පඨමවයෙ 
සම් පත් තං අනුභවිත් වා මජ් ඣිමවෙස් ස තතයෙ යකොට් ඨායස විජායිත් වා කාලං 
කයරොතීත අෙයමත් ථ ධම් මතා. 

25. නවවාදසවාත එත් ථ වා සද් දස ්ස විකප් පනවයසන සත් ත වා අට් ඨ වා 
එකාදස වා ද් වාදස වාත එවමාදීනං සඞ් ගයහො යවදිතබ් යෙො. තත් ථ 

සත් තමාසජායතො ජීවත, සීතුණ් හක් ඛයමො පන න යහොත. අට් ඨමාසජායතො න 

ජීවත, අවයසසා ජීවන් ත. 

27. යදවා පඨමං පටිග්ගණ්හන්තීත ඛීණාසවා සුද් ධාවාසබ්රහ් මායනො 

පටිග් ගණ් හන් ත. කථං පටිග් ගණ් හන් ත? ‘‘සූතයවසං ගණ් හිත් වා’’ත එයක. තං 
පන පටික් ඛිපිත් වා ඉදං වුත් තං – ‘තදා යෙොධිසත් තමාතා සුවණ් ණඛචිතං වත් ථං 
නිවායසත් වා මච් ෙක් ඛිසදිසං දුකූලපටං ොව පාදන් තා පාරුපිත් වා අට් ඨාසි. 

අථස් සා සල් ලහුකගබ් භවුට් ඨානං අයහොසි, ධමකරණයතො උදකනික් ඛමනසදිසං. 
අථ යත පකතබ්රහ් මයවයසයනව උපසඞ් කමිත් වා පඨමං සුවණ් ණජායලන 
පටිග් ගයහසුං. යතසං හත් ථයතො චත් තායරො මහාරාජායනො අජිනප් පයවණිො 
පටිග් ගයහසුං. තයතො මනුස් සා දුකූලචුම් ෙටයකන පටිග් ගයහසුං’. යතන වුත් තං 

– ‘‘යදවා පඨමං පටිග් ගණ් හන් ත, පච් ො මනුස් සා’’ත. 

28. චත්තායෙො නං යදවපුත්තාත චත් තායරො මහාරාජායනො. 

පටිග්ගයහත්වාත අජිනප් පයවණිො පටිග් ගයහත් වා. මයහසක්ය ොත 
මහායතයජො මහාෙයසො ලක් ඛණසම් පන් යනො. 
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29. විසයදොවනික් මතීත ෙථා අඤ් යඤ සත් තා යෙොනිමග් යග ලග් ගන් තා 

භග් ගවිභග් ගා නික් ඛමන් ත, න එවං නික් ඛමත, අලග් යගො හුත් වා නික් ඛමතීත 

අත් යථො උයදනාත උදයකන. යකනචි අසුචිනාත ෙථා අඤ් යඤ සත් තා 
කම් මජවායතහි උද් ධංපාදා අයධොසිරා යෙොනිමග් යග පක් ඛිත් තා සතයපොරිසං 

නරකපපාතං පතන් තා විෙ, තාළච් ඡිද් යදන නික් කඩ් ඪිෙමානා හත් ථී විෙ 

මහාදුක් ඛං අනුභවන් තා නානාඅසුචිමක් ඛිතාව නික් ඛමන් ත, න එවං 
යෙොධිසත් යතො. යෙොධිසත් තඤ් හි කම් මජවාතා උද් ධපාදං අයධොසිරං කාතුං න 

සක් යකොන් ත. යසො ධම් මාසනයතො ඔතරන් යතො ධම් මකථියකො විෙ, 
නිස ්යසණියතො ඔතරන් යතො පුරියසො විෙ ච ද් යව හත් යථ ච ද් යව පායද ච 
පසායරත් වා ඨිතයකොව මාතුකුච් ඡිසම් භයවන යකනචි අසුචිනා අමක් ඛියතොව 
නික් ඛමත. 

උදකස්සධාොත උදකවට් ටියෙො. තාසු සීතා සුවණ් ණකටායහ පතත උණ් හා 
රජතකටායහ. ඉදඤ් ච පථවිතයල යකනචි අසුචිනා අසම් මිස් සං යතසං 
පානීෙපරියභොජනීෙඋදකඤ් යචව අඤ් යඤහි අසාධාරණං කීළාඋදකඤ් ච 

දස් යසතුං වුත් තං, අඤ් ඤස ්ස පන සුවණ් ණරජතඝයටහි ආහරිෙමානඋදකස් ස 
යචව හංසවත් තකාදියපොක් ඛරණීගතස් ස ච උදකස ්ස පරිච් යෙයදො නත් ථි. 

31. සම්පතිජායතොත මුහුත් තජායතො. පාළිෙං පන මාතුකුච් ඡියතො 

නික් ඛන් තමත් යතො විෙ දස් සියතො, න එවං දට් ඨබ් ෙං. නික් ඛන් තමත් තඤ් හි නං 

පඨමං බ්රහ් මායනො සුවණ් ණජායලන පටිග් ගණ් හිංසු, යතසං හත් ථයතො 

චත් තායරො මහාරාජායනො අජිනප් පයවණිො, යතසං හත් ථයතො මනුස් සා 
දුකූලචුම් ෙටයකන. මනුස් සානං හත් ථයතො මුච් චිත් වා පථවිෙං පතට් ඨියතො. 

යසතම්ි  ඡත්යත අනුධාරිෙමායනත දිබ් ෙයසතච් ෙත් යත අනුධාරිෙමානම් හි. 
එත් ථ ච ෙත් තස ්ස පරිවාරානි ඛග් ගාදීනි පඤ ්ච රාජකකුධභණ් ඩානිපි 
ආගතායනව. පාළිෙං පන රාජගමයන රාජා විෙ ෙත් තයමව වුත් තං. යතසු 

ෙත් තයමව පඤ් ඤාෙත, න ෙත් තග් ගාහයකො. තථා 

ඛග් ගතාලවණ් ටයමොරහත් ථකවාළබීජනීඋණ් හීසමත් තායෙව පඤ් ඤාෙන් ත, න 
යතසං ගාහකා. සබ් ොනි කිර තානි අදිස් සමානරූපා යදවතා ගණ් හිංසු. 
වුත් තඤ ්යචතං – 

‘‘අයනකසාඛඤ් ච සහස් සමණ් ඩලං, 

ෙත් තං මරූ ධාරයුමන් තලික් යඛ; 

සුවණ් ණදණ් ඩා විපතන් ත චාමරා, 

න දිස් සයර චාමරෙත් තගාහකා’’ත. (සු. නි. 693); 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

27 

පටුන 

සබ්ො ච දිසාත ඉදං සත් තපදවීතහාරූපරි ඨිතස් ස විෙ 

සබ් ෙදිසානුවියලොකනං වුත් තං, න යඛො පයනවං දට් ඨබ් ෙං. මහාසත් යතො හි 
මනුස් සානං හත් ථයතො මුච් චිත් වා පඨවිෙං පතට් ඨියතො පුරත් ථිමං දිසං 
ඔයලොයකසි. අයනකානි චක් කවාළසහස් සානි එකඞ් ගණානි අයහසුං. තත් ථ 

යදවමනුස ්සා ගන් ධමාලාදීහි පූජෙමානා – ‘‘මහාපුරිස, ඉධ තුම් යහහි සදියසොපි 

නත් ථි, කුයතො උත් තරිතයරො’’ත ආහංසු. එවං චතස ්යසො දිසා, චතස ්යසො 

අනුදිසා, යහට් ඨා, උපරීත දස දිසා අනුවියලොයකත් වා අත් තනා සදිසං අදිස් වා – 
‘‘අෙං උත් තරා දිසා’’ත උත් තරාභිමුයඛො සත් තපදවීතහායරන අගමාසීත 

එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යෙො. ආසභින් ත උත් තමං. අග්යගොත ගුයණහි 

සබ් ෙපඨයමො. ඉතරානි ද් යව පදානි එතස් යසව යවවචනානි. අෙමන්තිමාජාති, 

නත්ථිදානිපුනබ්භයවොත පදද් වයෙන ඉමස් මිං අත් තභායව පත් තබ් ෙං අරහත් තං 
ෙයාකාසි. 

එත් ථ ච සයමහි පායදහි පථවිො පතට් ඨානං චතුරිද් ධිපාදපටිලාභස් ස 

පුබ් ෙනිමිත් තං, උත් තරාභිමුඛභායවො මහාජනං අජ් යඣොත් ථරිත් වා අභිභවිත් වා 

ගමනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං, සත් තපදගමනං සත් තයෙොජ් ඣඞ් ගරතනපටිලාභස් ස 

පුබ් ෙනිමිත් තං, දිබ් ෙයසතච් ෙත් තධාරණං විමුත් තවරෙත් තපටිලාභස් ස 

පුබ් ෙනිමිත් තං, පඤ් චරාජකකුධභණ් ඩානං පටිලායභො පඤ් චහි විමුත් තීහි 

විමුච් චනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං, සබ් ෙදිසානුවියලොකනං 

අනාවරණඤාණපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං, ආසභිවාචාභාසනං 

අප් පටිවත් තෙධම් මචක් කප් පවත් තනස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං, ‘‘අෙමන් තමා ජාතී’’ත 
සීහනායදො අනුපාදියසසාෙ නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් ොනස් ස පුබ් ෙනිමිත් තන් ත 

යවදිතබ් ෙං. ඉයම වාරා පාළිෙං ආගතා, සම් ෙහුලවායරො පන නාගයතො, 
ආහරිත් වා දීයපතබ් යෙො. 

මහාපුරිසස ්ස හි ජාතදිවයස දසසහස් සියලොකධාතු කම් පි. 
දසසහස් සියලොකධාතුම් හි යදවතා එකචක් කවායළ සන් නිපතංසු. පඨමං යදවා 

පටිග් ගණ් හිංසු, පච් ො මනුස් සා. තන් තෙද් ධා වීණා චම් මෙද් ධා යභරියෙො ච 
යකනචි අවාදිතා සෙයමව වජ් ජිංසු. මනුස් සානං අන් දුෙන් ධනාදීනි 

ඛණ් ඩාඛණ් ඩං ඡිජ් ජිංසු. සබ් ෙයරොගා වූපසමිංසු, අම් බියලන යධොතතම් ෙමලං 
විෙ විගච් ඡිංසු. ජච් චන් ධා රූපානි පස් සිංසු. ජච් චෙධිරා සද් දං සුණිංසු. පීඨසප් පී 
ජවසම් පන් නා අයහසුං. ජාතජළානම් පි එළමූගානං සත පතට් ඨාසි. 
වියදසපක් ඛන් දා නාවා සුපට් ටනං පාපුණිංසු. ආකාසට් ඨකභූමට් ඨකරතනානි 
සකයතයජොභාසිතානි අයහසුං. යවරියනො යමත් තචිත් තං පටිලභිංසු. අවීචිම් හි 
අග් ගි නිබ් ොයි. යලොකන් තයරසු ආයලොයකො උදපාදි. නදීසු ජලං නප් පවත් තත. 
මහාසමුද් යද මධුරසං උදකං අයහොසි. වායතො න වායි. ආකාසපබ් ෙතරුක් ඛගතා 

සකුණා භස් සිත් වා පථවිගතා අයහසුං. චන් යදො අතවියරොචි. සූරියෙො න උණ් යහො, 
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පටුන 

න සීතයලො, නිම් මයලො උතුසම් පන් යනො අයහොසි. යදවතා අත් තයනො අත් තයනො 
විමානද් වායර ඨත් වා අප් යඵොටනයසළනයචලුක් යඛපාදීහි මහාකීළකං කීළිංසු. 
චාතුද් දීපිකමහායමයඝො වස් සි. මහාජනං යනව ඛුදා න පිපාසා පීයළසි. 
ද් වාරකවාටානි සෙයමව විවරිංසු. පුප් ඵූපගඵලූපගා රුක් ඛා පුප් ඵඵලානි 
ගණ් හිංසු. දසසහස් සියලොකධාතු එකද් ධජමාලා අයහොසි. 

තත්රාපි දසසහස් සියලොකධාතුකම් යපො සබ් ෙඤ් ඤුතඤ් ඤාණපටිලාභස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. යදවතානං එකචක් කවායළ සන් නිපායතො 
ධම් මචක් කප් පවත් තනකායල එකප් පහායරයනව සන් නිපතත් වා ධම් මං 
පටිග් ගණ් හනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං. පඨමං යදවතානං පටිග් ගහණං චතුන් නං 
රූපාවචරජ් ඣානානං පටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. පච් ො මනුස් සානං 
පටිග් ගහණං චතුන් නං අරූපාවචරජ් ඣානානං පටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
තන් තෙද් ධවීණානං සෙං වජ් ජනං අනුපුබ් ෙවිහාරපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
චම් මෙද් ධයභරීනං වජ් ජනං මහතො ධම් මයභරිො අනුස් සාවනස ්ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. අන් දුෙන් ධනාදීනං යෙයදො අස් මිමානසමුච් යෙදස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. මහාජනස් ස යරොගවිගයමො චතුසච් චපටිලාභස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 

ජච් චන් ධානං රූපදස් සනං දිබ් ෙචක් ඛුපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. ෙධිරානං 
සද් දස් සවනං දිබ් ෙයසොතධාතුපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. පීඨසප් පීනං ජවසම් පදා 
චතුරිද් ධිපාදපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. ජළානං සතපතට් ඨානං 
චතුසතපට් ඨානපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. වියදසපක් ඛන් දනාවානං 
සුපට් ටනසම් පාපුණනං චතුපටිසම් භිදාධිගමස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. රතනානං 

සකයතයජොභාසිතත් තං ෙං යලොකස් ස ධම් යමොභාසං දස් යසස් සත, තස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. 

යවරීනං යමත් තචිත් තපටිලායභො චතුබ්රහ් මවිහාරපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
අවීචිම් හි අග් ගිනිබ් ොෙනං එකාදසඅග් ගිනිබ් ොෙනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
යලොකන් තරිකායලොයකො අවිජ් ජන් ධකාරං විධමිත් වා ඤාණායලොකදස් සනස ්ස 

පුබ් ෙනිමිත් තං. මහාසමුද් දස් ස මධුරතා නිබ් ොනරයසන එකරසභාවස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. වාතස් ස අවාෙනං ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතභින් දනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
සකුණානං පථවිගමනං මහාජනස ්ස ඔවාදං සුත් වා පායණහි සරණගමනස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. චන් දස් ස අතවියරොචනං ෙහුජනකන් තතාෙ පුබ් ෙනිමිත් තං. 
සූරිෙස ්ස උණ් හසීතවිවජ් ජනඋතුසුඛතා කායිකයචතසිකසුඛප් පත් තො 
පුබ් ෙනිමිත් තං. යදවතානං විමානද් වායරසු ඨත් වා අප් යඵොටනාදීහි කීළනං 
බුද් ධභාවං පත් වා උදානං උදානස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
චාතුද් දීපිකමහායමඝවස් සනං මහයතො ධම් මයමඝවස් සනස ්ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
ඛුදාපීළනස ්ස අභායවො කාෙගතාසතඅමතපටිලාභස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
පිපාසාපීළනස් ස අභායවො විමුත් තසුයඛන සුඛිතභාවස් ස පුබ් ෙනිමිත් තං. 
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ද් වාරකවාටානං සෙයමව විවරණං අට් ඨඞ් ගිකමග් ගද් වාරවිවරණස් ස 
පුබ් ෙනිමිත් තං. රුක් ඛානං පුප් ඵඵලග් ගහණං විමුත් තපුප් යඵහි පුප් ඵිතස් ස ච 
සාමඤ ්ඤඵලභාරභරිතභාවස් ස ච පුබ් ෙනිමිත් තං. දසසහස් සියලොකධාතුො 
එකද් ධජමාලිතා අරිෙද් ධජමාලමාලිතාෙ පුබ් ෙනිමිත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. අෙං 
සම් ෙහුලවායරො නාම. 

එත් ථ පඤ් හං පුච් ෙන් ත – ‘‘ෙදා මහාපුරියසො පථවිෙං පතට් ඨහිත් වා 

උත් තරාභිමුයඛො පදසා ගන් ත් වා ආසභිං වාචං අභාසි, තදා කිං පථවිො ගයතො, 

උදාහු ආකායසන; දිස ්සමායනො ගයතො, උදාහු අදිස් සමායනො; අයචලයකො 

ගයතො, උදාහු අලඞ් කතපටිෙත් යතො; දහයරො හුත් වා ගයතො, උදාහු මහල් ලයකො; 

පච් ොපි කිං තාදියසොව අයහොසි, උදාහු පුන ොලදාරයකො’’ත? අෙං පන පඤ් යහො 
යහට් ඨායලොහපාසායද සමුට් ඨියතො තපිටකචූළාභෙත් යථයරන විස් සජ් ජියතොව. 
යථයරො කිර එත් ථ නිෙතපුබ් යෙකතකම් මඉස් සරනිම් මානවාදවයසන තං තං 

ෙහුං වත් වා අවසායන එවං ෙයාකරි – ‘‘මහාපුරියසො පථවිො ගයතො, 

මහාජනස් ස පන ආකායසන ගච් ෙන් යතො විෙ අයහොසි. දිස් සමායනො ගයතො, 

මහාජනස් ස පන අදිස් සමායනො විෙ අයහොසි. අයචලයකො ගයතො, මහාජනස් ස 

පන අලඞ් කතපටිෙත් යතො විෙ උපට් ඨාසි. දහයරොව ගයතො, මහාජනස් ස පන 

යසොළසවස් සුද් යදසියකො විෙ අයහොසි. පච් ො පන ොලදාරයකොව අයහොසි, න 
තාදියසො’’ත. පරිසා චස් ස – ‘‘බුද් යධන විෙ හුත් වා යභො යථයරන පඤ් යහො 
කථියතො’’ත අත් තමනා අයහොසි. යලොකන් තරිකවායරො වුත් තනයෙො එව. 

ඉමා ච පන ආදියතො පට් ඨාෙ කථිතා සබ් ෙධම් මතා සබ් ෙයෙොධිසත් තානං 
යහොන් තීත යවදිතබ් ො. 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක් ණවණ්ණනා 

33. අද්දස ය ොත දුකූලචුම් ෙටයක නිපජ් ජායපත් වා ආනීතං අද් දස. 

මහාපුරිසස්සාත ජාතයගොත් තකුලපයදසාදිවයසන මහන් තස ්ස පුරිසස් ස. ද්යව 

ගතියෙොත ද් යව නිට් ඨා, ද් යව නිප් ඵත් තයෙො. අෙඤ් හි ගතසද් යදො – ‘‘පඤ ්ච යඛො 

ඉමා, සාරිපුත් ත, ගතයෙො’’ත (ම. නි. 1.153) එත් ථ නිරොදියභදාෙ සත් යතහි 

ගන් තබ් ෙගතො වත් තත. ‘‘ඉයමසං යඛො අහං භික් ඛූනං සීලවන් තානං 

කලයාණධම් මානං යනව ජානාමි ආගතං වා ගතං වා’’ත (ම. නි. 1.508) එත් ථ 

අජ් ඣාසයෙ. ‘‘නිබ් ොනං අරහයතො ගතී’’ත (පරි. 339) එත් ථ පටිස් සරයණ. 

‘‘අපි ච තයාහං බ්රහ් යම ගතඤ් ච පජානාමි, ජුතඤ් ච පජානාමි එවංමහිද් ධියකො 

ෙයකො බ්රහ් මා’’ත (ම. නි. 1.503) එත් ථ නිප් ඵත් තෙං වත් තත. ස් වාෙමිධාපි 

නිප් ඵත් තෙං වත් තතීත යවදිතබ් යෙො. අනඤ්ඤාත අඤ් ඤා ගත නිප් ඵත් ත නාම 
නත් ථි. 
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ධම්මියකොත දසකුසලධම් මසමන් නාගයතො අගතගමනවිරහියතො. 

ධම්මොජාත ඉදං පුරිමපදස් යසව යවවචනං. ධම් යමන වා ලද් ධරජ් ජත් තා 

ධම් මරාජා. චාතුෙන්යතොත පුරත් ථිමසමුද් දාදීනං චතුන් නං සමුද් දානං වයසන 

චතුරන් තාෙ පථවිො ඉස් සයරො. විජිතාවීත විජිතසඞ් ගායමො. ජනපයදො අස් මිං 

ථාවරිෙං ථිරභාවං පත් යතොත ජනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතො. චණ් ඩස් ස හි රඤ් යඤො 
ෙලිදණ් ඩාදීහි යලොකං පීළෙයතො මනුස් සා මජ් ඣිමජනපදං ෙඩ් යඩත් වා 
පබ් ෙතසමුද් දතීරාදීනි නිස් සාෙ පච් චන් යත වාසං කප් යපන් ත. අතමුදුකස් ස 
රඤ් යඤො යචොයරහි සාහසිකධනවියලොපපීළිතා මනුස් සා පච් චන් තං පහාෙ 

ජනපදමජ් යඣ වාසං කප් යපන් ත, ඉත එවරූයප රාජිනි ජනපයදො ථිරභාවං න 
පාපුණාත. ඉමස් මිං පන කුමායර රජ් ජං කාරෙමායන එතස් ස ජනපයදො 
පාසාණපිට් ඨිෙං ඨයපත් වා අයෙොපට් යටන පරික් ඛිත් යතො විෙ ථියරො භවිස් සතීත 

දස් යසන් යතො – ‘‘ජනපදත් ථාවරිෙප් පත් යතො’’ත ආහංසු. 

සත්තෙතනසමන්නාගයතොත එත් ථ රතජනනට් යඨන ෙතනං. අපිච – 

‘‘චිත් තීකතං මහග් ඝඤ් ච, අතුලං දුල් ලභදස් සනං; 

අයනොමසත් තපරියභොගං, රතනං යතන වුච් චත’’. 

චක් කරතනස ්ස ච නිබ් ෙත් තකාලයතො පට් ඨාෙ අඤ් ඤං යදවට් ඨානං නාම න 

යහොත, සබ් යෙ ගන් ධපුප් ඵාදීහි තස් යසව පූජඤ් ච අභිවාදනාදීනි ච කයරොන් තීත 

චිත් තීකතට් යඨන රතනං. චක් කරතනස් ස ච එත් තකං නාම ධනං අග් ඝතීත 

අග් යඝො නත් ථි, ඉත මහග් ඝට් යඨනාපි රතනං. චක් කරතනඤ් ච අඤ් යඤහි 
යලොයක විජ් ජමානරතයනහි අසදිසන් ත අතුලට් යඨනාපි රතනං. ෙස් මා ච පන 

ෙස් මිං කප් යප බුද් ධා උප් පජ් ජන් ත, තස් මිංයෙව චක් කවත් තයනො උප් පජ් ජන් ත, 

බුද් ධා ච කදාචි කරහචි උප් පජ් ජන් ත, තස් මා දුල් ලභදස් සනට් යඨනාපි රතනං. 

තයදතං ජාතරූපකුලඉස් සරිොදීහි අයනොමස් ස උළාරසත් තස් යසව උප් පජ් ජත, න 

අඤ ්ඤස ්සාත අයනොමසත් තපරියභොගට් යඨනාපි රතනං. ෙථා චක් කරතනං, එවං 
යසසානිපීත. ඉයමහි සත් තහි රතයනහි පරිවාරභායවන යචව 
සබ් ෙයභොගූපකරණභායවන ච සමන් නාගයතොත සත් තරතනසමන් නාගයතො. 

ඉදානි යතසං සරූපයතො දස් සනත් ථං තස්සිමානීතආදි වුත් තං. තත් ථ 

චක්කෙතනන් තආදීසු අෙං සඞ් යඛපාධිප් පායෙො – ද් යවසහස් සදීපපරිවාරානං 
චතුන් නං මහාදීපානං සිරිවිභවං ගයහත් වා දාතුං සමත් ථං චක් කරතනං 
පාතුභවත. තථා පුයරභත් තයමව සාගරපරිෙන් තං පථවිං අනුසංොෙනසමත් ථං 

යවහාසඞ් ගමං හත්ථිෙතනං, තාදිසයමව අස්සෙතනං, චතුරඞ් ගසමන් නාගයත 
අන් ධකායර යෙොජනප් පමාණං අන් ධකාරං විධමිත් වා ආයලොකදස් සනසමත් ථං 

මණිෙතනං, ෙබ් බිධයදොසවිවජ් ජිතං මනාපචාරි ඉත්ථිෙතනං, යෙොජනප් පමායණ 
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පටුන 

අන් යතොපථවිගතං නිධිං දස් සනසමත් ථං ගහපතිෙතනං, අග් ගමයහසිො 
කුච් ඡිම් හි නිබ් ෙත් තත් වා සකලරජ් ජමනුසාසනසමත් ථං යජට් ඨපුත් තසඞ් ඛාතං 

පරිණාෙකෙතනං පාතුභවත. 

පයෙොසහස්සන් ත අතයරකසහස් සං. සූොත අභීරුකා. වීෙඞ්ගරූපාත වීරානං 

අඞ් ගං වීරඞ් ගං, වීරිෙස් යසතං නාමං, වීරඞ් ගං රූපයමයතසන් ත වීරඞ් ගරූපා, 
වීරිෙජාතකා වීරිෙසභාවා වීරිෙමො අකිලාසුයනො අයහසුං. දිවසම් පි යුජ් ඣන් තා 

න කිලමන් තීත වුත් තං යහොත. සාගෙපරිෙන්තන් ත චක් කවාළපබ් ෙතං සීමං 

කත් වා ඨිතසමුද් දපරිෙන් තං. අදණ්යඩනාත යෙ කතාපරායධ සත් යත සතම් පි 

සහස් සම් පි ගණ් හන් ත, යත ධනදණ් යඩන රජ් ජං කායරන් ත. යෙ යෙජ් ජයභජ් ජං 

අනුසාසන් ත, යත සත් ථදණ් යඩන. අෙං පන දුවිධම් පි දණ් ඩං පහාෙ අදණ් යඩන 

අජ් ඣාවසත. අසත්යථනාත යෙ එකයතොධාරාදිනා සත් යථන පරං වියහසන් ත, 
යත සත් යථන රජ් ජං කායරන් ත නාම. අෙං පන සත් යථන ඛුද් දමක් ඛිකාෙපි 
පිවනමත් තං යලොහිතං කස් සචි අනුප් පායදත් වා ධම් යමයනව – ‘‘එහි යඛො 
මහාරාජා’’ත එවං පටිරාජූහි සම් පටිච් ඡිතාගමයනො වුත් තප් පකාරං පථවිං 

අභිවිජිනිත් වා අජ් ඣාවසත, අභිභවිත් වා සාමී හුත් වා වසතීත අත් යථො. 

එවං එකං නිප් ඵත් තං කයථත් වා දුතෙං කයථතුං සයච ය ො පනාතආදි 
වුත් තං. තත් ථ රාගයදොසයමොහමානදිට් ඨිකියලසතණ් හාසඞ් ඛාතං ෙදනං 

ආවරණං විවටං විද් ධංසිතං විවටකං එයතනාත විවටච්ඡයදො. 

‘‘විවට් ටච් ෙදා’’තපි පායඨො, අෙයමව අත් යථො. 

35. එවං දුතෙං නිප් ඵත් තං කයථත් වා තාසං නිමිත් තභූතානි ලක් ඛණානි 

දස් යසතුං අෙඤ්ි , යදව, කුමායෙොතආදි වුත් තං. තත් ථ සුප්පතිට්ඨිතපායදොත 
ෙථා අඤ් යඤසං භූමිෙං පාදං ඨයපන් තානං අග් ගපාදතලං වා පණ් හි වා පස් සං 

වා පඨමං ඵුසත, යවමජ් යඣ වා පන ඡිද් දං යහොත, උක් ඛිපන් තානං අග් ගතලාදීසු 

එකයකොට් ඨායසොව පඨමං උට් ඨහත, න එවමස් ස. අස් ස පන 

සුවණ් ණපාදුකතලමිව එකප් පහායරයනව සකලං පාදතලං භූමිං ඵුසත, 
එකප් පහායරයනව භූමියතො උට් ඨහත. තස් මා අෙං සුප් පතට් ඨිතපායදො. 

චක්කානීත ද් වීසු පාදතයලසු ද් යව චක් කානි, යතසං අරා ච යනමි ච නාභි ච 

පාළිෙං වුත් තාව. සබ්ොකාෙපරිපූොනීත ඉමිනා පන අෙං වියසයසො 

යවදිතබ් යෙො, යතසං කිර චක් කානං පාදතලස් ස මජ් යඣ නාභි දිස් සත, 

නාභිපරිච් ඡින් නා වට් ටයලඛා දිස් සත, නාභිමුඛපරික් යඛපපට් යටො දිස් සත, 

පනාළිමුඛං දිස් සත, අරා දිස් සන් ත, අයරසු වට් ටියලඛා දිස් සන් ත, යනමිමණිකා 

දිස ්සන් ත. ඉදං තාව පාළිෙං ආගතයමව. සම් ෙහුලවායරො පන අනාගයතො, යසො 

එවං දට් ඨබ් යෙො – සත් ත, සිරිවච් යෙො, නන් දි, යසොවත් තයකො, වටංසයකො, 
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වඩ් ඪමානකං, මච් ෙයුගළං, භද් දපීඨං, අඞ් කුසයකො, පාසායදො, යතොරණං, 

යසතච් ෙත් තං, ඛග් යගො, තාලවණ් ටං, යමොරහත් ථයකො, වාළබීජනී, උණ් හීසං, 

මණි, පත් යතො, සුමනදාමං, නීලුප් පලං, රත් තුප් පලං, යසතුප් පලං, පදුමං, 

පුණ් ඩරීකං, පුණ් ණඝයටො, පුණ් ණපාත, සමුද් යදො, චක් කවායළො, හිමවා, 

සියනරු, චන් දිමසූරිො, නක් ඛත් තානි, චත් තායරො මහාදීපා, 

ද් විපරිත් තදීපසහස ්සානි, අන් තමයසො චක් කවත් තරඤ් යඤො පරිසං උපාදාෙ 
සබ් යෙො චක් කලක් ඛණස් යසව පරිවායරො. 

ආෙතපණ්හීත දීඝපණ් හි, පරිපුණ් ණපණ් හීත අත් යථො. ෙථා හි අඤ් යඤසං 

අග් ගපායදො දීයඝො යහොත, පණ් හිමත් ථයක ජඞ් ඝා පතට් ඨාත, පණ් හිං තච් යෙත් වා 

ඨපිතා විෙ යහොත, න එවං මහාපුරිසස් ස. මහාපුරිසස් ස පන චතූසු යකොට් ඨායසසු 

ද් යව යකොට් ඨාසා අග් ගපායදො යහොත, තතයෙ යකොට් ඨායස ජඞ් ඝා පතට් ඨාත, 
චතුත් ථයකොට් ඨායස ආරග් යගන වට් යටත් වා ඨපිතා විෙ 
රත් තකම් ෙලයගණ් ඩුකසදිසා පණ් හි යහොත. 

දීඝඞ්ගුලීත ෙථා අඤ් යඤසං කාචි අඞ් ගුලියෙො දීඝා යහොන් ත, කාචි රස් සා, න 
එවං මහාපුරිසස් ස. මහාපුරිසස් ස පන මක් කටස ්යසව දීඝා හත් ථපාදඞ් ගුලියෙො 

මූයල ථූලා, අනුපුබ් යෙන ගන් ත් වා අග් යග තනුකා, නිෙයාසයතයලන මද් දිත් වා 

වට් ටිතහරිතාලවට් ටිසදිසා යහොන් ත. යතන වුත් තං – ‘‘දීඝඞ් ගුලී’’ත. 

මුදුතලුනහත්ථපායදොත සප් පිමණ් යඩ ඔසායරත් වා ඨපිතං 

සතවාරවිහතකප් පාසපටලං විෙ මුදු. ෙථා ච ඉදානි ජාතමත් තස ්ස, එවං 

වුඩ් ඪකායලපි මුදුතලුනායෙව භවිස් සන් ත, මුදුතලුනා හත් ථපාදා එතස් සාත 
මුදුතලුනහත් ථපායදො. 

ජාලහත්ථපායදොත න චම් යමන පටිෙද් ධඅඞ් ගුලන් තයරො. එදියසො හි 
ඵණහත් ථයකො පුරිසයදොයසන උපහයතො පබ් ෙජ් ජං න පටිලභත. මහාපුරිසස ්ස 

පන චතස ්යසො හත් ථඞ් ගුලියෙො පඤ් චපි පාදඞ් ගුලියෙො එකප් පමාණා යහොන් ත, 
තාසං එකප් පමාණතාෙ ෙවලක් ඛණං අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිවිජ් ඣිත් වා තට් ඨත. 
අථස් ස හත් ථපාදා කුසයලන වඩ් ඪකිනා යෙොජිතජාලවාතපානසදිසා යහොන් ත. 
යතන වුත් තං – ‘‘ජාලහත් ථපායදො’’ත. 

උද් ධං පතට් ඨිතයගොප් ඵකත් තා උස් සඞ් ඛා පාදා අස් සාත උස්සඞ් පායදො. 

අඤ ්යඤසඤ් හි පිට් ඨිපායද යගොප් ඵකා යහොන් ත, යතන යතසං පාදා ආණිෙද් ධා 

විෙ ෙද් ධා යහොන් ත, න ෙථාසුඛං පරිවට් ටන් ත, ගච් ෙන් තානං පාදතලානිපි න 

දිස ්සන් ත. මහාපුරිසස් ස පන ආරුහිත් වා උපරි යගොප් ඵකා පතට් ඨහන් ත, 
යතනස ්ස නාභියතො පට් ඨාෙ උපරිමකායෙො නාවාෙ ඨපිතසුවණ් ණපටිමා විෙ 
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නිච් චයලො යහොත, අයධොකායෙොව ඉඤ් ජත, සුයඛන පාදා පරිවට් ටන් ත, පුරයතොපි 

පච් ෙයතොපි උභෙපස් යසසුපි ඨත් වා පස් සන් තානං පාදතලානි පඤ් ඤාෙන් ත, න 
හත් ථීනං විෙ පච් ෙයතොයෙව. 

එණිජඞ්යඝොත එණිමිගසදිසජඞ් යඝො මංසුස් සයදන පරිපුණ් ණජඞ් යඝො, න 

එකයතො ෙද් ධපිණ් ඩිකමංයසො, සමන් තයතො සමසණ් ඨියතන මංයසන 
පරික් ඛිත් තාහි සුවට් ටිතාහි සාලිගබ් භෙවගබ් භසදිසාහි ජඞ් ඝාහි සමන් නාගයතොත 
අත් යථො. 

අයනොනමන්යතොත අනමන් යතො, එයතනස් ස අඛුජ් ජඅවාමනභායවො දීපියතො. 
අවයසසජනා හි ඛුජ් ජා වා යහොන් ත වාමනා වා. ඛුජ් ජානං උපරිමකායෙො 

අපරිපුණ් යණො යහොත, වාමනානං යහට් ඨිමකායෙො. යත අපරිපුණ් ණකාෙත් තා 
න සක් යකොන් ත අයනොනමන් තා ජණ් ණුකානි පරිමජ් ජිතුං. මහාපුරියසො පන 
පරිපුණ් ණඋභෙකාෙත් තා සක් යකොත. 

යකොයසොිතවත්ථගුය්යහොත උසභවාරණාදීනං විෙ 
සුවණ් ණපදුමකණ් ණිකසදියසහි යකොයසහි ඔහිතං පටිච් ෙන් නං වත් ථගුය් හං 

අස් සාත යකොයසොහිතවත් ථගුය් යහො. වත්ථගුය්හන් ත වත් යථන ගුහිතබ් ෙං 
අඞ් ගජාතං වුච් චත. 

සුවණ්ණවණ්යණොත ජාතහිඞ් ගුලයකන මජ් ජිත් වා දීපිදාඨාෙ ඝංසිත් වා 
යගරුකපරිකම් මං කත් වා ඨපිතඝනසුවණ් ණරූපසදියසොත අත් යථො. එයතනස් ස 
ඝනසිනිද් ධසණ් හසරීරතං දස් යසත් වා ෙවිවණ් ණදස් සනත් ථං 

කඤ්චනසන්නිභත්තයචොත වුත් තං. පුරිමස් ස වා යවවචනයමතං. 

ෙයජොජල්ලන් ත රයජො වා මලං වා. න උපලිම්පතීත න ලග් ගත 
පදුමපලාසයතො උදකබින් දු විෙ විවට් ටත. හත් ථයධොවනාදීනි පන 

උතුග් ගහණත් ථාෙ යචව දාෙකානං පුඤ් ඤඵලත් ථාෙ ච බුද් ධා කයරොන් ත, 
වත් තසීයසනාපි ච කයරොන් තයෙව. යසනාසනං පවිසන් යතන හි භික් ඛුනා පායද 
යධොවිත් වා පවිසිතබ් ෙන් ත වුත් තයමතං. 

උද්ධග්ගයලොයමොත ආවට් ටපරියෙොසායන උද් ධග් ගානි හුත් වා මුඛයසොභං 
උල් යලොකෙමානානි විෙ ඨිතානි යලොමානි අස් සාත උද් ධග් ගයලොයමො. 

බ්රහ්මුජුගත්යතොත බ්රහ් මා විෙ උජුගත් යතො, උජුයමව උග් ගතදීඝසරීයරො 
භවිස ්සත. යෙභුයෙයන හි සත් තා ඛන් යධ කටිෙං ජාණූසූත තීසු ඨායනසු 

නමන් ත, යත කටිෙං නමන් තා පච් ෙයතො නමන් ත, ඉතයරසු ද් වීසු ඨායනසු 

පුරයතො. දීඝසරීරා පන එයක පස් සවඞ් කා යහොන් ත, එයක මුඛං උන් නයමත් වා 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

34 

පටුන 

නක් ඛත් තානි ගණෙන් තා විෙ චරන් ත, එයක අප් පමංසයලොහිතා සූලසදිසා 

යහොන් ත, එයක පුරයතො පබ් භාරා යහොන් ත, පයවධමානා ගච් ෙන් ත. අෙං පන 
උජුයමව උග් ගන් ත් වා දීඝප් පමායණො යදවනගයර උස් සිතසුවණ් ණයතොරණං 

විෙ භවිස ්සතීත දීයපන් ත. ෙථා යචතං, එවං ෙං ෙං ජාතමත් තස් ස සබ් ෙයසො 

අපරිපුණ් ණං මහාපුරිසලක් ඛණං යහොත, තං තං ආෙතං තථාභාවිතං සන් ධාෙ 
වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. 

සත්තුස්සයදොත ද් යව හත් ථපිට් ඨියෙො ද් යව පාදපිට් ඨියෙො ද් යව අංසකූටානි 
ඛන් යධොත ඉයමසු සත් තසු ඨායනසු පරිපුණ් යණො මංසුස ්සයදො අස් සාත 

සත් තුස් සයදො. අඤ් යඤසං පන හත් ථපාදපිට් ඨාදීසු සිරාජාලං පඤ ්ඤාෙත, 

අංසකූටක් ඛන් යධසු අට් ඨියකොටියෙො. යත මනුස් සා යපතා විෙ ඛාෙන් ත, න තථා 

මහාපුරියසො, මහාපුරියසො පන සත් තසු ඨායනසු පරිපුණ් ණමංසුස් සදත් තා 
නිගූළ් හසිරාජායලහි හත් ථපිට් ඨාදීහි වට් යටත් වා 

සුට් ඨපිතසුවණ් ණාළිඞ් ගසදියසන ඛන් යධන සිලාරූපකං විෙ ඛාෙත, 
චිත් තකම් මරූපකං විෙ ච ඛාෙත. 

සීහස් ස පුබ් ෙද් ධං විෙ කායෙො අස් සාත සීහපුබ්ෙද්ධකායෙො. සීහස් ස හි 

පුරත් ථිමකායෙොව පරිපුණ් යණො යහොත, පච් ඡිමකායෙො අපරිපුණ් යණො. 
මහාපුරිසස ්ස පන සීහස් ස පුබ් ෙද් ධකායෙො විෙ සබ් යෙො කායෙො පරිපුණ් යණො. 
යසොපි සීහස් යසව තත් ථ තත් ථ විනතුන් නතාදිවයසන දුස් සණ් ඨිතවිසණ් ඨියතො 

න යහොත, දීඝයුත් තට් ඨායන පන දීයඝො, 
රස ්සථූලකිසපුථුලඅනුවට් ටිතයුත් තට් ඨායනසු තථාවියධොව යහොත. 

වුත් තඤ ්යහතං භගවතා – 

‘‘මනාපියෙව යඛො, භික් ඛයව, කම් මවිපායක පච් චුපට් ඨියත යෙහි 

අඞ් යගහි දීයඝහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි දීඝානි සණ් ඨන් ත. යෙහි 

අඞ් යගහි රස ්යසහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි රස ්සානි සණ් ඨන් ත. යෙහි 

අඞ් යගහි ථූයලහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි ථූලානි සණ් ඨන් ත. යෙහි 

අඞ් යගහි කියසහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි කිසානි සණ් ට් ඨන් ත. යෙහි 

අඞ් යගහි පුථුයලහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි පුථුලානි සණ් ඨන් ත. යෙහි 

අඞ් යගහි වට් යටහි යසොභත, තානි අඞ් ගානි වට් ටානි සණ් ඨන් තී’’ත. 

ඉත නානාචිත් යතන පුඤ් ඤචිත් යතන චිත් තයතො දසහි පාරමීහි සජ් ජියතො 

මහාපුරිසස ්ස අත් තභායවො, යලොයක සබ් ෙසිප් පියනො වා සබ් ෙඉද් ධිමන් යතො වා 
පතරූපකම් පි කාතුං න සක් යකොන් ත. 
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චිතන්තෙංයසොත අන් තරංසං වුච් චත ද් වින් නං යකොට් ටානං අන් තරං, තං 
චිතං පරිපුණ් ණං අන් තරංසං අස් සාත චිතන් තරංයසො. අඤ ්යඤසඤ් හි තං ඨානං 

නින් නං යහොත, ද් යව පිට් ඨියකොට් ටා පාටියෙක් කා පඤ ්ඤාෙන් ත. මහාපුරිසස් ස 
පන කටියතො පට් ඨාෙ මංසපටලං ොව ඛන් ධා උග් ගම් ම 
සමුස් සිතසුවණ් ණඵලකං විෙ පිට් ඨිං ොයදත් වා පතට් ඨිතං. 

නියරොධපරිමණ්ඩයලොත නියරොයධො විෙ පරිමණ් ඩයලො. ෙථා 
පඤ ්ඤාසහත් ථතාෙ වා සතහත් ථතාෙ වා සමක් ඛන් ධසායඛො නියරොයධො 

දීඝයතොපි විත් ථාරයතොපි එකප් පමායණොව යහොත, එවං කාෙයතොපි ෙයාමයතොපි 

එකප් පමායණො. ෙථා අඤ් යඤසං කායෙො දීයඝො වා යහොත ෙයායමො වා, න එවං 

විසමප් පමායණොත අත් යථො. යතයනව ොවතක්වස්සකායෙොතආදි වුත් තං. තත් ථ 

ොවතයකො අස් සාත ොවතක්වස්ස. 

සමවට්ටක් න්යධොත සමවට් ටිතක් ඛන් යධො. ෙථා එයක යකොඤ් චා විෙ ච 

ෙකා විෙ ච වරාහා විෙ ච දීඝගලා වඞ් කගලා පුථුලගලා ච යහොන් ත, 

කථනකායල සිරාජාලං පඤ් ඤාෙත, මන් යදො සයරො නික් ඛමත, න එවං 
මහාපුරිසස ්ස. මහාපුරිසස් ස පන සුවට් ටිතසුවණ් ණාළිඞ් ගසදියසො ඛන් යධො 

යහොත, කථනකායල සිරාජාලං න පඤ් ඤාෙත, යමඝස ්ස විෙ ගජ් ජියතො සයරො 
මහා යහොත. 

ෙසග්ගසග්ගීත එත් ථ රසං ගසන් ත හරන් තීත රසග් ගසා. රසහරණීනයමතං 

අධිවචනං, තා අග් ගා අස් සාත රසග් ගසග් ගී. මහාපුරිසස් ස කිර 
සත් තරසහරණීසහස් සානි උද් ධග් ගානි හුත් වා ගීවාෙයමව පටිමුක් කානි. 
තලඵලමත් යතොපි ආහායරො ජිව් හග් යග ඨපියතො සබ් ෙකාෙං අනුඵරත. යතයනව 
මහාපධානං පදහන් තස් ස එකතණ් ඩුලාදීහිපි කළාෙයූසපසතමත් යතනාපි 
කාෙස ්ස ොපනං අයහොසි. අඤ ්යඤසං පන තථා අභාවා න සකලං කාෙං ඔජා 
ඵරත. යතන යත ෙහ් වාොධා යහොන් ත. 

සීහස් යසව හනු අස් සාත සීහහනු. තත් ථ සීහස් ස යහට් ඨිමහනුයමව 

පරිපුණ් ණං යහොත, න උපරිමං. මහාපුරිසස් ස පන සීහස් ස යහට් ඨිමං විෙ ද් යවපි 
පරිපුණ් ණානි ද් වාදසිො පක් ඛස ්ස චන් දසදිසානි යහොන් ත. අථ යනමිත් තකා 
හනුකපරිෙන් තං ඔයලොයකන් තාව ඉයමසු හනුයකසු යහට් ඨියම වීසත උපරියම 
වීසතීත චත් තාලීසදන් තා සමා අවිරළා පතට් ඨහිස් සන් තීත සල් ලක් යඛත් වා 

අෙඤ්ි යදව, කුමායෙොචත්තාලීසදන්යතො යහොතීතආදිමාහංසු. තත්රාෙමත් යථො, 
අඤ ්යඤසඤ් හි පරිපුණ් ණදන් තානම් පි ද් වත් තංස දන් තා යහොන් ත. ඉමස් ස පන 

චත් තාලීසං භවිස් සන් ත. අඤ ්යඤසඤ් ච යකචි දන් තා උච් චා, යකචි නීචාත 

විසමා යහොන් ත, ඉමස් ස පන අෙපට් ටයකන ඡින් නසඞ් ඛපටලං විෙ සමා 
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භවිස ්සන් ත. අඤ් යඤසං කුම් භිලානං විෙ දන් තා විරළා යහොන් ත, මච් ෙමංසානි 

ඛාදන් තානං දන් තන් තරං පූයරන් ත. ඉමස් ස පන කනකඵලකාෙං 
සමුස් සිතවජිරපන් ත විෙ අවිරළා තූලිකාෙ දස් සිතපරිච් යෙදා විෙ දන් තා 
භවිස ්සන් ත. අඤ් යඤසඤ් ච පූතදන් තා උට් ඨහන් ත. යතන කාචි දාඨා කාළාපි 
විවණ් ණාපි යහොන් ත. අෙං පන සුට් ඨ සුක් කදායඨො ඔසධිතාරකම් පි අතක් කම් ම 
වියරොචමානාෙ පභාෙ සමන් නාගතදායඨො භවිස් සත. 

පහූතජිව්යහොත පුථුලජිව් යහො. අඤ් යඤසං ජිව් හා ථූලාපි යහොන් ත කිසාපි 

රස ්සාපි ථද් ධාපි විසමාපි, මහාපුරිසස් ස පන ජිව් හා මුදු දීඝා පුථුලා 
වණ් ණසම් පන් නා යහොත. යසො හි එතං ලක් ඛණං පරියෙසිතුං ආගතානං 
කඞ් ඛාවියනොදනත් ථං මුදුකත් තා තං ජිව් හං කථිනසූචිං විෙ වට් යටත් වා උයභො 

නාසිකයසොතානි පරාමසත, දීඝත් තා උයභො කණ් ණයසොතානි පරාමසත, 
පුථුලත් තා යකසන් තපරියෙොසානං යකවලම් පි නලාටං පටිච් ොයදත. එවමස් ස 
මුදුදීඝපුථුලභාවං පකායසන් යතො යතසං කඞ් ඛං වියනොයදත. එවං 
තලක් ඛණසම් පන් නං ජිව් හං සන් ධාෙ ‘‘පහූතජිව් යහො’’ත වුත් තං. 

බ්රහ්මස්සයෙොත අඤ් යඤ ඡින් නස ්සරාපි භින් නස ්සරාපි කාකස් සරාපි 

යහොන් ත, අෙං පන මහාබ්රහ් මුයනො සරසදියසන සයරන සමන් නාගයතො 

භවිස ්සත, මහාබ්රහ් මුයනො හි පිත් තයසම් යහහි අපලිබුද් ධත් තා සයරො විසයදො 
යහොත. මහාපුරියසනාපි කතකම් මං තස් ස වත් ථුං යසොයධත. වත් ථුයනො 
සුද් ධත් තා නාභියතො පට් ඨාෙ සමුට් ඨහන් යතො සයරො විසයදො 

අට් ඨඞ් ගසමන් නාගයතොව සමුට් ඨාත. කරවීයකො විෙ භණතීත කෙවීකභාණී, 
මත් තකරවීකරුතමඤ් ජුයඝොයසොත අත් යථො. 

අභිනීලයනත්යතොත න සකලනීලයනත් යතො, නීලයුත් තට් ඨායන පනස් ස 
උමාපුප් ඵසදියසන අතවිසුද් යධන නීලවණ් යණන සමන් නාගතානි යනත් තානි 

යහොන් ත, පීතයුත් තට් ඨායන කණිකාරපුප් ඵසදියසන පීතවණ් යණන, 

යලොහිතයුත් තට් ඨායන ෙන් ධුජීවකපුප් ඵසදියසන යලොහිතවණ් යණන, 

යසතයුත් තට් ඨායන ඔසධිතාරකසදියසන යසතවණ් යණන, කාළයුත් තට් ඨායන 
අද් දාරිට් ඨකසදියසන කාළවණ් යණන සමන් නාගතානි. සුවණ් ණවිමායන 
උග් ඝාටිතමණිසීහපඤ් ජරසදිසානි ඛාෙන් ත. 

යගොපඛුයමොත එත් ථ පඛුමන් ත සකලචක් ඛුභණ් ඩං අධිප් යපතං, තං 

කාළවච් ෙකස ්ස ෙහලධාතුකං යහොත, රත් තවච් ෙකස ්ස විප් පසන් නං, 
තංමුහුත් තජාතතරුණරත් තවච් ෙකසදිසචක් ඛුභණ් යඩොත අත් යථො. 

අඤ ්යඤසඤ් හි චක් ඛුභණ් ඩා අපරිපුණ් ණා යහොන් ත, හත් ථිමූසිකාදීනං 
අක් ඛිසදියසහි විනිග් ගයතහිපි ගම් භීයරහිපි අක් ඛීහි සමන් නාගතා යහොන් ත. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

37 

පටුන 

මහාපුරිසස ්ස පන යධොවිත් වා මජ් ජිත් වා ඨපිතමණිගුළිකා විෙ 
මුදුසිනිද් ධනීලසුඛුමපඛුමාචිතානි අක් ඛීනි. 

උණ්ණාත උණ් ණයලොමං. භමුකන්තයෙත ද් වින් නං භමුකානං යවමජ් යඣ 

නාසිකමත් ථයකයෙව ජාතා, උග් ගන් ත් වා පන නලාටයවමජ් යඣ ජාතා. 

ඔදාතාත පරිසුද් ධා, ඔසධිතාරකසමානවණ් ණා. මුදූත සප් පිමණ් යඩ ඔසායරත් වා 

ඨපිතසතවාරවිහතකප් පාසපටලසදිසා. තූලසන්නිභාත 

සිම් ෙලිතූලලතාතූලසමානා, අෙමස් ස ඔදාතතාෙ උපමා. සා පයනසා යකොටිෙං 

ගයහත් වා ආකඩ් ඪිෙමානා උපඩ් ඪොහුප් පමාණා යහොත, විස් සට් ඨා 
දක් ඛිණාවට් ටවයසන ආවට් ටිත් වා උද් ධග් ගා හුත් වා සන් තට් ඨත. 

සුවණ් ණඵලකමජ් යඣ ඨපිතරජතපුබ් බුළකං විෙ, සුවණ් ණඝටයතො 

නික් ඛමමානා ඛීරධාරා විෙ, අරුණප් පභාරඤ් ජියත ගගනප් පයදයස ඔසධිතාරකා 
විෙ ච අතමයනොහරාෙ සිරිො වියරොචත. 

උණ්හීසසීයසොත ඉදං පරිපුණ් ණනලාටතඤ් ච පරිපුණ් ණසීසතං චාත ද් යව 
අත් ථවයස පටිච් ච වුත් තං. මහාපුරිසස ්ස හි දක් ඛිණකණ් ණචූළිකයතො පට් ඨාෙ 
මංසපටලං උට් ඨහිත් වා සකලනලාටං ොදෙමානං පූරෙමානං ගන් ත් වා 

වාමකණ් ණචූළිකාෙං පතට් ඨිතං, තං රඤ් යඤො ෙන් ධඋණ් හීසපට් යටො විෙ 
වියරොචත. මහාපුරිසස් ස කිර ඉමං ලක් ඛණං දිස් වා රාජූනං උණ් හීසපට් ටං 

අකංසු. අෙං තාව එයකො අත් යථො. අඤ් යඤ පන ජනා අපරිපුණ් ණසීසා යහොන් ත, 

යකචි කපිසීසා, යකචි ඵලසීසා, යකචි අට් ඨිසීසා, යකචි හත් ථිසීසා, යකචි 

තුම් ෙසීසා, යකචි පබ් භාරසීසා. මහාපුරිසස් ස පන ආරග් යගන වට් යටත් වා ඨපිතං 
විෙ සුපරිපුණ් ණං උදකපුබ් බුළසදිසං සීසං යහොත. තත් ථ පුරිමනයෙ 
උණ් හීසයවඨිතසීයසො විොත උණ් හීසසීයසො. දුතෙනයෙ උණ් හීසං විෙ සබ් ෙත් ථ 
පරිමණ් ඩලසීයසොත උණ් හීසසීයසො. 

විපස්සීසමඤ්ඤාවණ්ණනා 

37. සබ්ෙකායමහීත ඉදං ලක් ඛණානි පරිග් ගණ් හායපත් වා පච් ො කතං විෙ 

වුත් තං, න පයනවං දට් ඨබ් ෙං. පඨමඤ් හි යත යනමිත් තයක සන් තප් යපත් වා 
පච් ො ලක් ඛණපරිග් ගණ් හනං කතන් ත යවදිතබ් ෙං. තස් ස විත් ථායරො 

ගබ් යභොක් කන් තෙං වුත් යතොයෙව. පායෙන්තීත ථඤ ්ඤං පායෙන් ත. තස් ස කිර 

නිද් යදොයසන මධුයරන ඛීයරන සමන් නාගතා සට් ඨි ධාතයෙො උපට් ඨායපසි, 
තථා යසසාපි යතසු යතසු කම් යමසු කුසලා සට් ඨිසට් ඨියෙව. තාසං 

යපසනකාරයක සට් ඨි පුරියස, තස් ස තස ්ස කතාකතභාවං සල් ලක් ඛයණ සට් ඨි 

අමච් යච උපට් ඨායපසි. එවං චත් තාරි සට් ඨියෙො ඉත් ථීනං, ද් යව සට් ඨියෙො 

පුරිසානන් ත ෙ සට් ඨියෙො උපට් ඨකානංයෙව අයහසුං. යසතච්ඡත්තන් ත 

දිබ් ෙයසතච් ෙත් තං. කුලදත් තෙං පන සිරිගබ් යභයෙව තට් ඨත. මා නං සීතං
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වාතආදීසු මා අභිභවීත අත් යථො යවදිතබ් යෙො. ස්වාස්සුදන් ත යසො අස් සුදං. 

අඞ්යකයනව අඞ්කන් ත අඤ් ඤස ්ස ොහුනාව අඤ් ඤස ්ස ොහුං. අඤ ්ඤස ්ස ච 

අංසකූයටයනව අඤ් ඤස ්ස අංසකූටං. පරිහරිෙතීත නීෙත, සම් පාපිෙතීත 
අත් යථො. 

38. මඤ්ජුස්සයෙොත අඛරස් සයරො. වග්ගුස්සයෙොත යෙකනිපුණස් සයරො. 

මධුෙස්සයෙොත සාතස් සයරො. යපමනිෙස්සයෙොත යපමජනකස් සයරො. තත්රිදං 
කරවීකානං මධුරස් සරතාෙ – කරවීකසකුයණ කිර මධුරරසං අම් ෙපක් කං 
මුඛතුණ් ඩයකන පහරිත් වා පග් ඝරිතරසං පිවිත් වා පක් යඛන තාලං දත් වා 
විකූජමායන චතුප් පදා මත් තා විෙ ලළිතුං ආරභන් ත. යගොචරපසුතාපි චතුප් පදා 
මුඛගතානි තණානි ෙඩ් යඩත් වා තං සද් දං සුණන් ත. වාළමිගා ඛුද් දකමියග 
අනුෙන් ධමානා උක් ඛිත් තං පාදං අනික් ඛිපිත් වාව තට් ඨන් ත. අනුෙද් ධමිගා ච 
මරණභෙං ජහිත් වා තට් ඨන් ත. ආකායස පක් ඛන් දා පක් ඛියනොපි පක් යඛ 

පසායරත් වා තං සද් දං සුණමානාව තට් ඨන් ත. උදයක මච් ොපි කණ් ණපටලං 
පප් යඵොයටත් වා තං සද් දං සුණමානාව තට් ඨන් ත. එවං මධුරස් සරා කරවීකා. 

අසන් ධිමිත් තාපි ධම් මායසොකස ්ස යදවී – ‘‘අත් ථි නු යඛො, භන් යත, 
බුද් ධස් සයරන සදියසො කස් සචි සයරො’’ත සඞ් ඝං පුච් ඡි. අත් ථි 

කරවීකසකුණස් සාත. කුහිං, භන් යත, යත සකුණාත? හිමවන් යතත. සා රාජානං 

ආහ – ‘‘යදව, අහං කරවීකසකුණං පස් සිතුකාමාම් හී’’ත. රාජා – ‘‘ඉමස් මිං 
පඤ ්ජයර නිසීදිත් වා කරවීයකො ආගච් ෙතූ’’ත සුවණ් ණපඤ ්ජරං විස් සජ් යජසි. 
පඤ ්ජයරො ගන් ත් වා එකස් ස කරවීකස් ස පුරයතො අට් ඨාසි. යසො – ‘‘රාජාණාෙ 

ආගයතො පඤ් ජයරො, න සක් කා න ගන් තු’’න් ත තත් ථ නිසීදි. පඤ් ජයරො 
ආගන් ත් වා රඤ් යඤො පුරයතො අට් ඨාසි. න කරවීකසද් දං කාරායපතුං 

සක් යකොන් ත. අථ රාජා – ‘‘කථං, භයණ, ඉයම සද් දං න කයරොන් තී’’ත ආහ. 
ඤාතයක අදිස් වා යදවාත. අථ නං රාජා ආදායසහි පරික් ඛිපායපසි. යසො 
අත් තයනො ොෙං දිස් වා – ‘‘ඤාතකා යම ආගතා’’ත මඤ් ඤමායනො පක් යඛන 
තාලං දත් වා මධුරස් සයරන මණිවංසං ධමමායනො විෙ විරවි. සකලනගයර 
මනුස් සා මත් තා විෙ ලළිංසු. අසන් ධිමිත් තා චින් යතසි – ‘‘ඉමස ්ස තාව 

තරච් ොනගතස් ස එවං මධුයරො සද් යදො, කීදියසො නු යඛො 
සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසිරිපත් තස ්ස භගවයතො සද් යදො අයහොසී’’ත පීතං 
උප් පායදත් වා තං පීතං අවිජහිත් වා සත් තහි ජඞ් ඝසයතහි සද් ධිං 
යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨාසි. එවං මධුයරො කිර කරවීකසද් යදොත. තයතො පන 
සතභායගන සහස් සභායගන ච මධුරතයරො විපස් සිස ්ස කුමාරස් ස සද් යදො 
අයහොසීත යවදිතබ් යෙො. 
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39. කම්මවිපාකජන් ත න භාවනාමෙං, කම් මවිපාකවයසන පන යදවතානං 

චක් ඛුසදිසයමව මංසචක් ඛු අයහොසි, යෙන නිමිත් තං කත් වා තලවායහ 
පක් ඛිත් තං එකතලම් පි අෙං යසොත උද් ධරිත් වා දාතුං සක් යකොත. 

40. විපස්සීත එත් ථ අෙං වචනත් යථො, අන් තරන් තරා 

නිමීලජනිතන් ධකාරවිරයහන විසුද් ධං පස් සත, විවයටහි ච අක් ඛීහි පස් සතීත 

විපස් සී; දුතෙවායර වියචෙය වියචෙය පස් සතීත විපස් සී; විචිනිත් වා විචිනිත් වා 
පස් සතීත අත් යථො. 

අත්යථපනාෙතීත අත් යථ ජානාත පස් සත, නෙත වා පවත් යතතීත අත් යථො. 
එකදිවසං කිර විනිච් ෙෙට් ඨායන නිසීදිත් වා අත් යථ අනුසාසන් තස් ස රඤ් යඤො 
අලඞ් කතපටිෙත් තං මහාපුරිසං ආයනත් වා හත් යථ ඨපයිංසු. තස් ස තං 
අඞ් යකකත් වා උපලාළෙමානස් යසව අමච් චා සාමිකං අස් සාමිකං අකංසු. 

යෙොධිසත් යතො අනත් තමනසද් දං නිච් ොයරසි. රාජා – ‘‘කියමතං, 
උපධායරථා’’ත ආහ. උපධාරිෙමානා අඤ් ඤං අදිස ්වා – ‘‘අඩ් ඩස් ස 
දුබ් බිනිච් ඡිතත් තා එවං කතං භවිස ්සතී’’ත පුන සාමිකංයෙව සාමිකං කත් වා 
‘‘ඤත් වා නු යඛො කුමායරො එවං කයරොතී’’ත වීමංසන් තා පුන සාමිකං 
අස් සාමිකං අකංසු. පුනපි යෙොධිසත් යතො තයථව සද් දං නිච් ොයරසි. අථ රාජා – 
‘‘ජානාත මහාපුරියසො’’ත තයතො පට් ඨාෙ අප් පමත් යතො අයහොසි. ඉදං සන් ධාෙ 
වුත් තං – ‘‘වියචෙය වියචෙය කුමායරො අත් යථ පනාෙතී’’ත. 

42. වස්සිකන් තආදීසු ෙත් ථ සුඛං යහොත වස් සකායල වසිතුං, අෙං 
වස් සියකො. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. අෙං පයනත් ථ වචනත් යථො වස් සාවායසො 

වස් සං, වස් සං අරහතීත වස් සියකො. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. 

තත් ථ වස් සියකො පාසායදො නාතඋච් යචො යහොත, නාතනීයචො, 

ද් වාරවාතපානානිපිස් ස නාතෙහූනි නාතතනූනි, 
භූමත් ථරණපච් චත් ථරණඛජ් ජයභොජ් ජානියපත් ථ මිස් සකායනව වට් ටන් ත. 

යහමන්තියක ථම් භාපි භිත් තයෙොපි නීචා යහොන් ත, ද් වාරවාතපානානි තනුකානි 

සුඛුමච් ඡිද් දානි, උණ් හප් පයවසනත් ථාෙ භිත් තනියූහානි නීහරිෙන් ත. 
භූමත් ථරණපච් චත් ථරණනිවාසනපාරුපනානි පයනත් ථ උණ් හවිරිොනි 
කම් ෙලාදීනි වට් ටන් ත. ඛජ් ජයභොජ් ජං සිනිද් ධං කටුකසන් නිස ්සිතං 

නිරුදකසන් නිස ්සිතඤ් ච. ගිම්ි යක ථම් භාපි භිත් තයෙොපි උච් චා යහොන් ත, 

ද් වාරවාතපානානි පයනත් ථ ෙහූනි විපුලජාතානි යහොන් ත, භූමත් ථරණාදීනි 
දුකූලමොනි වට් ටන් ත. ඛජ් ජයභොජ් ජානි මධුරසසන් නිස ්සිතභරිතානි. 
වාතපානසමීයපසු යචත් ථ නව චාටියෙො ඨයපත් වා උදකස් ස පූයරත් වා 
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නීලුප් පලාදීහි සඤ් ොයදන් ත. යතසු යතසු පයදයසසු උදකෙන් තානි කයරොන් ත, 

යෙහි යදයව වස් සන් යත විෙ උදකධාරා නික් ඛමන් ත. 

නිප්පුරියසහීත පුරිසවිරහියතහි. න යකවලඤ ්යචත් ථ තූරිොයනව 

නිප් පුරිසානි, සබ් ෙට් ඨානානිපි නිප් පුරිසායනව, යදොවාරිකාපි ඉත් ථියෙොව, 
නහාපනාදිපරිකම් මකරාපි ඉත් ථියෙොව. රාජා කිර – ‘‘තථාරූපං 

ඉස් සරිෙසුඛසම් පත් තං අනුභවමානස් ස පුරිසං දිස් වා පුරිසාසඞ් කා උප් පජ් ජත, සා 
යම පුත් තස ්ස මා අයහොසී’’ත සබ් ෙකිච් යචසු ඉත් ථියෙොව ඨයපසීත. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ජිණ්ණපුරිසවණ්ණනා 

43. දුතෙභාණවායර යගොපානසිවඞ්කන් ත යගොපානසී විෙ වඞ් කං. 

යභොග්ගන් ත ඛන් යධ, කටිෙං, ජාණූසූත තීසු ඨායනසු යභොග් ගවඞ් කං. 

දණ්ඩපොෙනන් ත දණ් ඩගතකං දණ් ඩපටිසරණං. ආතුෙන් ත ජරාතුරං. 

ගතයෙොබ්ෙනන් ත අතක් කන් තයෙොබ් ෙනං පච් ඡිමවයෙ ඨිතං. දිස්වාත 
අඩ් ඪයෙොජනප් පමායණන ෙලකායෙන පරිවුයතො සුසංවිහිතාරක් යඛොපි 

ගච් ෙන් යතො ෙදා රයථො පුරයතො යහොත, පච් ො ෙලකායෙො, තාදියස ඔකායස 

සුද් ධාවාසඛීණාසවබ්රහ් යමහි අත් තයනො ආනුභායවන රථස් ස පුරයතොව දස් සිතං, 
තං පුරිසං පස් සිත් වා. සුද් ධාවාසා කිර – ‘‘මහාපුරියසො පඞ් යක ගයජො විෙ 

පඤ ්චසු කාමගුයණසු ලග් යගො, සතමස් ස උප් පායදස් සාමා’’ත තං දස් යසසුං. එවං 
දස් සිතඤ් ච තං යෙොධිසත් යතො යචව පස් සත සාරථි ච. බ්රහ් මායනො හි 

යෙොධිසත් තස ්ස අප් පමාදත් ථං සාරථිස් ස ච කථාසල් ලාපත් ථං තං දස් යසසුං. කිං

පයනයසොත ‘‘එයසො ජිණ් යණොත කිං වුත් තං යහොත, නාහං, යභො ඉයතො පුබ් යෙ 
එවරූපං අද් දස’’න් ත පුච් ඡි. 

යතන හීත ෙදි මය් හම් පි එවරූයපහි යකයසහි එවරූයපන ච කායෙන 

භවිතබ් ෙං, යතන හි සම් ම සාරථි. අලං දානජ්ජ උෙයානභූමිොත – ‘‘අජ් ජ 

උෙයානභූමිං පස් සිස් සාමා’’ත ගච් ොම, අලං තාෙ උෙයානභූමිොත 

සංවිග් ගහදයෙො සංයවගානුරූපමාහ. අන්යතපුෙං ගයතොත ඉත් ථිජනං 

විස් සජ් යජත් වා සිරිගබ් යභ එකයකොව නිසින් යනො. ෙත්රි නාමාත ොෙ ජාතො 

සත ජරා පඤ් ඤාෙත, සා ජාත ධිෙත්ථු ධික් කතා අත් ථු, ජිගුච් ොයමතං ජාතන් ත, 

ජාතො මූලං ඛණන් යතො නිසීදි, පඨයමන සල් යලන හදයෙ විද් යධො විෙ. 

45. සාෙථිං ආමන්තායපත්වාත රාජා කිර යනමිත් තයකහි කථිතකාලයතො 

පට් ඨාෙ ඔහිතයසොයතො විචරත, යසො ‘‘කුමායරො උෙයානං ගච් ෙන් යතො 

අන් තරාමග් යග නිවත් යතො’’ත සුත් වා සාරථිං ආමන් තායපසි. මා යහව 
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ය ොතආදීසු රජ් ජං කායරතු, මා පබ් ෙජතු, බ්රාහ් මණානං වචනං මා සච් චං 
යහොතූත එවං චින් යතසීත අත් යථො. 

ෙයාධිපුරිසවණ්ණනා 

47. අද්දස ය ොත පුබ් යෙ වුත් තනයෙයනව සුද් ධාවායසහි දස් සිතං අද් දස. 

ආොධිකන් ත ඉරිොපථභඤ් ජනයකන විසභාගොයධන ආොධිකං. දුක්ඛිතන් ත 

යරොගදුක් යඛන දුක් ඛිතං. ොේහගිලානන් ත අධිමත් තගිලානං. පලිපන්නන් ත 

නිමුග් ගං. ජො පඤ්ඤායිස්සතිෙයාධිපඤ්ඤායිස්සතීත ඉධාපි ොෙ ජාතො සත 

ඉදං ද් වෙං පඤ් ඤාෙත, ධික් කතා සා ජාත, අජාතං යඛමන් ත ජාතො මූලං 

ඛණන් යතො නිසීදි, දුතයෙන සල් යලන විද් යධො විෙ. 

කාලඞ්කතපුරිසවණ්ණනා 

50. විලාතන් ත සිවිකං. යපතන් ත ඉයතො පටිගතං. කාලඞ්කතන් ත 

කතකාලං, ෙත් තකං යතන කාලං ජීවිතබ් ෙං, තං සබ් ෙං කත් වා නිට් ඨයපත් වා 

මතන් ත අත් යථො. ඉමම් පිස් ස පුරිමනයෙයනව බ්රහ් මායනො දස් යසසුං. ෙත්ර ි 

නාමාත ඉධාපි ොෙ ජාතො සත ඉදං තෙං පඤ් ඤාෙත, ධික් කතා සා ජාත, 

අජාතං යඛමන් ත ජාතො මූලං ඛණන් යතො නිසීදි, තතයෙන සල් යලන විද් යධො 
විෙ. 

පබ්ෙජිතවණ්ණනා 

52. භණ්ඩුන් ත මුණ් ඩං. ඉමම් පිස් ස පුරිමනයෙයනව බ්රහ් මායනො දස් යසසුං. 

සාධු ධම්මචරිොතආදීසු අෙං යදව ධම් මචරණභායවො සාධූත චින් යතත් වා 
පබ් ෙජියතොත එවං එකයමකස් ස පදස් ස යෙොජනා යවදිතබ් ො. සබ් ොනි යචතානි 

දසකුසලකම් මපථයවවචනායනව. අවසායන පන අවිිංසාත කරුණාෙ 

පුබ් ෙභායගො. අනුකම්පාත යමත් තාෙ පුබ් ෙභායගො. යතනහීත උයෙයොජනත් යථ 
නිපායතො. පබ් ෙජිතං හිස් ස දිස ්වා චිත් තං පබ් ෙජ් ජාෙ නින් නං ජාතං. අථ යතන 

සද් ධිං කයථතුකායමො හුත් වා සාරථිං උයෙයොයජන් යතො යතනහීතආදිමාහ. 

යෙොධිසත්තපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 

54. අථ ය ො, භික් යවත – ‘‘පබ් ෙජිතස් ස සාධු ධම් මචරිො’’තආදීනි ච 
අඤ ්ඤඤ ්ච ෙහුං මහාජනකායෙන රක් ඛිෙමානස් ස පුත් තදාරසම් ොයධ ඝයර 
වසයතො ආදීනවපටිසංයුත් තඤ් යචව මිගභූයතන යචතසා ෙථාසුඛං වයන 
වසයතො පබ් ෙජිතස ්ස වියවකානිසංසපටිසංයුත් තඤ් ච ධම් මිං කථං සුත් වා 

පබ් ෙජිතුකායමො හුත් වා – අථ යඛො, භික් ඛයව, විපස් සී කුමායරො සාරථිං 
ආමන් යතසි. 
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පටුන 

ඉමානි චත් තාරි දිස් වා පබ් ෙජිතං නාම සබ් ෙයෙොධිසත් තානං වංයසොව 

තන් තයෙව පයවණීයෙව. අඤ් යඤපි ච යෙොධිසත් තා ෙථා අෙං විපස් සී කුමායරො, 
එවං චිරස් සං චිරස ්සං පස් සන් ත. අම් හාකං පන යෙොධිසත් යතො චත් තාරිපි 
එකදිවසංයෙව දිස් වා මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛමිත් වා අයනොමානදීතීයර 
පබ් ෙජියතො. යතයනව රාජගහං පත් වා තත් ථ රඤ් ඤා බිම් බිසායරන – 

‘‘කිමත් ථං, පණ් ඩිත, පබ් ෙජියතොසීත’’ පුට් යඨො ආහ – 

‘‘ජිණ් ණඤ ්ච දිස් වා දුඛිතඤ් ච ෙයාධිතං, 

මතඤ් ච දිස ්වා ගතමායුසඞ් ඛෙං; 

කාසාෙවත් ථං පබ් ෙජිතඤ් ච දිස ්වා, 
තස් මා අහං පබ් ෙජියතොම් හි රාජා’’ත. 

මහාජනකාෙඅනුපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 

55. සුත්වාන යතසන් ත යතසං චතුරාසීතො පාණසහස් සානං සුත් වා 

එතදයහොසි. ඔෙයකොත ඌනයකො ලාමයකො. අනුපබ්ෙජිංසූත අනුපබ් ෙජිතානි. 

කස ්මා පයනත් ථ ෙථා පරයතො ඛණ් ඩතස් සානං අනුපබ් ෙජ් ජාෙ – ‘‘ෙන් ධුමතො 

රාජධානිො නික් ඛමිත් වා’’ත වුත් තං, එවං න වුත් තන් ත? නික් ඛමිත් වා සුතත් තා. 

එයත කිර සබ් යෙපි විපස් සිස් ස කුමාරස් ස උපට් ඨාකපරිසාව, යත පායතොව 
උපට් ඨානං ආගන් ත් වා කුමාරං අදිස් වා පාතරාසත් ථාෙ ගන් ත් වා භුත් තපාතරාසා 
ආගම් ම ‘‘කුහිං කුමායරො’’ත පුච් ඡිත් වා ‘‘උෙයානභූමිං ගයතො’’ත සුත් වා 
‘‘තත් යථව නං දක් ඛිස් සාමා’’ත නික් ඛමන් තා නිවත් තමානං සාරථිං දිස් වා – 

‘‘කුමායරො පබ් ෙජියතො’’ත චස් ස වචනං සුත් වා සුතට් ඨායනයෙව 
සබ් ොභරණානි ඔමුඤ් චිත් වා අන් තරාපණයතො කාසාවපීතානි වත් ථානි 
ආහරායපත් වා යකසමස් සුං ඔහායරත් වා පබ් ෙජිංසු. ඉත නගරයතො නික් ඛමිත් වා 
ෙහිනගයර සුතත් තා එත් ථ – ‘‘ෙන් ධුමතො රාජධානිො නික් ඛමිත් වා’’ත න 
වුත් තං. 

චාරිකං චෙතීත ගතගතට් ඨායන මහාමණ් ඩපං කත් වා දානං සජ් යජත් වා 
ආගම් ම ස් වාතනාෙ නිමන් තයතො ජනස් ස ආොචිතභික් ඛයමව 
පටිග් ගණ් හන් යතො චත් තායරො මායස චාරිකං චරි. 

ආකිණ්යණොත ඉමිනා ගයණන පරිවුයතො. අෙං පන විතක් යකො 

යෙොධිසත් තස ්ස කදා උප් පන් යනොත? ස් යව විසාඛපුණ් ණමා භවිස් සතීත 
චාතුද් දසීදිවයස. තදා කිර යසො – ‘‘ෙයථව මං ඉයම පුබ් යෙ ගිහිභූතං 

පරිවායරත් වා චරන් ත, ඉදානිපි තයථව, කිං ඉමිනා ගයණනා’’ත 

ගණසඞ් ගණිකාෙ උක් කණ් ඨිත් වා ‘‘අජ් යජව ගච් ොමී’’ත චින් යතත් වා පුන 

‘‘අජ් ජ අයවලා, සයච ඉදානි ගමිස් සාමි, සබ් යෙව ඉයම ජානිස් සන් ත, ස් යවව 
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ගමිස් සාමී’’ත චින් යතසි. තං දිවසඤ් ච උරුයවලගාමසදියස ගායම ගාමවාසියනො 
ස් වාතනාෙ නිමන් තයිංසු. යත චතුරාසීතසහස් සානම් පි යතසං පබ් ෙජිතානං 
මහාපුරිසස ්ස ච පාොසයමව පටිොදයිංසු. අථ මහාපුරියසො පුනදිවයස 
තස් මිංයෙව ගායම යතහි පබ් ෙජියතහි සද් ධිං භත් තකිච් චං කත් වා 
වසනට් ඨානයමව අගමාසි. තත් ථ යත පබ් ෙජිතා මහාපුරිසස් ස වත් තං 
දස් යසත් වා අත් තයනො අත් තයනො රත් තට් ඨානදිවාට් ඨානානි පවිට් ඨා. 
යෙොධිසත් යතොපි පණ් ණසාලං පවිසිත් වා නිසින් යනො. 

‘‘ඨියත මජ් ඣන් හියක කායල, සන් නිසීයවසු පක් ඛිසු; 

සණයතව බ්රහාරඤ් ඤං, තං භෙං පටිභාත ම’’න් ත. (සං. නි. 1.15); 

එවරූයප අවියවකාරාමානං භෙකායල සබ් ෙසත් තානං සදරථකායලයෙව – 
‘‘අෙං කායලො’’ත නික් ඛමිත් වා පණ් ණසාලාෙ ද් වාරං පිදහිත් වා 
යෙොධිමණ් ඩාභිමුයඛො පාොසි. අඤ් ඤදාපි ච තස් මිං ඨායන විචරන් යතො 

යෙොධිමණ් ඩං පස් සත, නිසීදිතුං පනස ්ස චිත් තං න නමිතපුබ් ෙං. තං දිවසං 

පනස ්ස ඤාණං පරිපාකගතං, තස් මා අලඞ් කතං යෙොධිමණ් ඩං දිස් වා 
ආයරොහනත් ථාෙ චිත් තං උප් පන් නං. යසො දක් ඛිණදිසාභායගන උපගම් ම 
පදක් ඛිණං කත් වා පුරත් ථිමදිසාභායග චුද් දසහත් ථං පල් ලඞ් කං පඤ් ඤයපත් වා 

චතුරඞ් ගවීරිෙං අධිට් ඨහිත් වා – ‘‘ොව බුද් යධො න යහොමි, න තාව ඉයතො 
වුට් ඨහාමී’’ත පටිඤ ්ඤං කත් වා නිසීදි. ඉදමස් ස වූපකාසං සන් ධාෙ – ‘‘එයකොව 
ගණම් හා වූපකට් යඨො විහාසී’’ත වුත් තං. 

අඤ්යඤයනව තානීත යත කිර සාෙං යෙොධිසත් තස ්ස උපට් ඨානං 

ආගන් ත් වා පණ් ණසාලං පරිවායරත් වා නිසින් නා ‘‘අතවිකායලො ජායතො, 
උපධායරථා’’ත වත් වා පණ් ණසාලං විවරිත් වා තං අපස් සන් තාපි ‘‘කුහිං 

ගයතො’’ත නානුෙන් ධිංසු, ‘‘ගණවායස නිබ් බින් යනො එයකො විහරිතුකායමො 

මඤ ්යඤ මහාපුරියසො, බුද් ධභූතංයෙව නං පස් සිස් සාමා’’ත වත් වා 
අන් යතොජම් බුදීපාභිමුඛා චාරිකං පක් කන් තා. 

යෙොධිසත්තඅභියවසවණ්ණනා 

57. වාසූපගතස්සාත යෙොධිමණ් යඩ එකරත් තවාසං උපගතස් ස. 

ෙයහොගතස්සාත රහසි ගතස් ස. පටිසල්ලීනස්සාත එකීභාවවයසන නිලීනස් ස. 

කිච්ඡන් ත දුක් ඛං. චවති ච උපපජ්ජති චාත ඉදං ද් වෙං පන අපරාපරං 

චුතපටිසන් ධිං සන් ධාෙ වුත් තං. ජොමෙණස්සාත එත් ථ ෙස් මා පබ් ෙජන් යතො 

ජිණ් ණෙයාධිමත් යතයෙව දිස ්වා පබ් ෙජියතො, තස් මාස ්ස ජරාමරණයමව 

උපට් ඨාත. යතයනවාහ – ‘‘ජරාමරණස් සා’’ත. ඉත ජරාමරණං මූලං කත් වා 
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අභිනිවිට් ඨස් ස භවග් ගයතො ඔතරන් තස ්ස විෙ – අථ යඛො, භික් ඛයව, විපස් සිස ්ස 
යෙොධිසත් තස ්ස එතදයහොසි. 

යෙොනියසොමනසිකාොත උපාෙමනසිකාරා පථමනසිකාරා. අනිච් චාදීනි හි 
අනිච් චාදියතොව මනසිකයරොයතො යෙොනියසොමනසිකායරො නාම යහොත. අෙඤ් ච 

– ‘‘කිස ්මිං නු යඛො සතජාතආදීනි යහොන් ත, කිස ්මිං අසත න යහොන් තී’’ත 

උදෙබ් ෙොනුපස් සනාවයසන පවත් තත් තා යතසං අඤ් ඤතයරො. තස් මාස ්ස 

ඉයතො යෙොනියසොමනසිකාරා ඉමිනා උපාෙමනසිකායරන අහු පඤ්ඤාෙ 

අභිසමයෙො, යෙොධිසත් තස් ස පඤ් ඤාෙ ෙස් මිං සත ජරාමරණං යහොත, යතන 

ජරාමරණකාරයණන සද් ධිං සමාගයමො අයහොසි. කිං පන තන් ත? ජාත. යතනාහ 
– ‘‘ජාතො යඛො සත ජරාමරණං යහොතී’’ත. ො චාෙං ජරාමරණස් ස 

කාරණපරිග් ගාහිකා පඤ් ඤා, තාෙ සද් ධිං යෙොධිසත් තස ්ස සමාගයමො අයහොසීත 
අෙයමත් ථ අත් යථො. එයතනුපායෙන සබ් ෙපදානි යවදිතබ් ොනි. 

නාමරූයප ය ො සති විඤ්ඤාණන් ත එත් ථ පන සඞ් ඛායරසු සත 

විඤ ්ඤාණන් ත ච, අවිජ් ජාෙ සත සඞ් ඛාරාත ච වත් තබ් ෙං භයවෙය, තදුභෙම් පි න 

ගහිතං. කස ්මා? අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා හි අතීයතො භයවො යතහි සද් ධිං අෙං විපස් සනා 
න ඝටිෙත. මහාපුරියසො හි පච් චුප් පන් නවයසන අභිනිවිට් යඨොත. නනු ච 

අවිජ් ජාසඞ් ඛායරහි අදිට් යඨහි න සක් කා බුද් යධන භවිතුන් ත. සච් චං න සක් කා, 
ඉමිනා පන යත භවඋපාදානතණ් හාවයසයනව දිට් ඨාත. ඉමස් මිං ඨායන 

විත් ථාරයතො පටිච් චසමුප් පාදකථා කයථතබ් ො. සා පයනසා විසුද් ධිමග් යග 
කථිතාව. 

58. පච්චුදාවත්තතීත පටිනිවත් තත. කතමං පයනත් ථ විඤ් ඤාණං 

පච් චුදාවත් තතීත? පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණම් පි විපස් සනාඤාණම් පි. තත් ථ 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං පච් චෙයතො පටිනිවත් තත, විපස් සනාඤාණං 

ආරම් මණයතො. උභෙම් පි නාමරූපං නාතක් කමත, නාමරූපයතො පරං න ගච් ෙත. 

එත්තාවතා ජායෙථ වාතආදීසු විඤ් ඤායණ නාමරූපස් ස පච් චයෙ යහොන් යත, 

නාමරූයප ච විඤ් ඤාණස ්ස පච් චයෙ යහොන් යත, ද් වීසුපි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයෙසු යහොන් යතසු එත් තයකන ජායෙථ වා…යප.… 

උපපජ් යජථ වා, ඉයතො හි පරං කිං අඤ් ඤං ජායෙෙය වා…යප.… උපපජ් යජෙය 

වා. නනු එතයදව ජාෙත ච…යප.… උපපජ් ජත චාත? එවං සද් ධිං 
අපරාපරචුතපටිසන් ධීහි පඤ් ච පදානි දස් යසත් වා පුන තං එත් තාවතාත 

වුත් තමත් ථං නිෙයායතන් යතො – ‘‘ෙදිදං නාමරූපපච් චො විඤ් ඤාණං, 
විඤ ්ඤාණපච් චො නාමරූප’’න් ත වත් වා තයතො පරං 
අනුයලොමපච් චොකාරවයසන විඤ් ඤාණපච් චො නාමරූපමූලං ආෙතම් පි 

ජාතජරාමරණං දස් යසතුං නාමරූපපච්චො සොෙතනන් තආදිමාහ. තත් ථ 
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පටුන 

යකවලස්ස දුක් ක් න්ධස්ස සමුදයෙො යහොතීත සකලස් ස 
ජාතජරාමරණයසොකපරියදවදුක් ඛයදොමනස් සුපාොසාදියභදස් ස දුක් ඛරාසිස් ස 
නිබ් ෙත් ත යහොත. ඉත මහාපුරියසො සකලස් ස වට් ටදුක් ඛස් ස නිබ් ෙත් තං අද් දස. 

59. සමුදයෙො සමුදයෙොති ය ොත නිබ් ෙත් ත නිබ් ෙත් තීත යඛො. පුබ්යෙ

අනනුස්සුයතසූත න අනුස් සුයතසු අස් සුතපුබ් යෙසු. චක්ඛුං උදපාදීතආදීසු 

උදෙදස් සනපඤ ්ඤායවසා. දස් සනට් යඨන චක්ඛු, ඤාතකරණට් යඨන ඤාණං, 

පජානනට් යඨන පඤ්ඤා, නිබ් බිජ් ඣිත් වා පටිවිජ් ඣිත් වා උප් පන් නට් යඨන 

විජ්ජා, ඔභාසට් යඨන ච ආයලොයකොත වුත් තා. ෙථාහ – ‘‘චක් ඛුං උදපාදීත 
දස් සනට් යඨන. ඤාණං උදපාදීත ඤාතට් යඨන. පඤ් ඤා උදපාදීත 
පජානනට් යඨන. විජ් ජා උදපාදීත පටියවධට් යඨන. ආයලොයකො උදපාදීත 
ඔභාසට් යඨන. චක් ඛුධම් යමො දස් සනට් යඨො අත් යථො. ඤාණධම් යමො ඤාතට් යඨො 
අත් යථො. පඤ් ඤාධම් යමො පජානනට් යඨො අත් යථො. විජ් ජාධම් යමො පටියවධට් යඨො 

අත් යථො. ආයලොයකො ධම් යමො ඔභාසට් යඨො අත් යථො’’ත (පටි. ම. 2.39). 

එත් තයකහි පයදහි කිං කථිතන් ත? ඉමස ්මිං සත ඉදං යහොතීත 
පච් චෙසඤ් ජානනමත් තං කථිතං. අථවා වීථිපටිපන් නා තරුණවිපස් සනා 
කථිතාත. 

61. අධිගයතො ය ො මයාෙන් ත අධිගයතො යඛො යම අෙං. මග්යගොත 

විපස් සනාමග් යගො. යෙොධාොත චතුසච් චබුජ් ඣනත් ථාෙ, 

නිබ් ොනබුජ් ඣනත් ථාෙ එව වා. අපි ච බුජ් ඣතීත යෙොධි, අරිෙමග් ගස් යසතං 

නාමං, තදත් ථාොතපි වුත් තං යහොත. විපස් සනාමග් ගමූලයකො හි අරිෙමග් යගොත. 

ඉදානි තං මග් ගං නිෙයායතන් යතො – ‘‘ෙදිදංනාමරූපනියෙොධාතආදිමාහ. එත් ථ 

ච විඤ්ඤාණනියෙොයධොතආදීහි පච් චත් තපයදහි නිබ් ොනයමව කථිතං. ඉත 
මහාපුරියසො සකලස් ස වට් ටදුක් ඛස ්ස අනිබ් ෙත් තනියරොධං අද් දස. 

62. නියෙොයධො නියෙොයධොති ය ොත අනිබ් ෙත් ත අනිබ් ෙත් තත යඛො. 

චක්ඛුන් තආදීනි වුත් තත් ථායනව. ඉධ පන සබ් යෙයහව එයතහි පයදහි – 

‘‘ඉමස් මිං අසත ඉදං න යහොතී’’ත නියරොධසඤ් ජානනමත් තයමව කථිතං, අථවා 
වුට් ඨානගාමිනී ෙලවවිපස් සනා කථිතාත. 

63. අපයෙන සමයෙනාත එවං පච් චෙඤ් ච පච් චෙනියරොධඤ් ච විදිත් වා 

තයතො අපරභායග. උපාදානක් න්යධසූත උපාදානස් ස පච් චෙභූයතසු ඛන් යධසු. 

උදෙබ්ෙොනුපස්සීත තයමව පඨමං දිට් ඨං උදෙඤ් ච වෙඤ් ච අනුපස් සමායනො. 

විහාසීත සිඛාපත් තං වුට් ඨානගාමිනිවිපස ්සනං වහන් යතො විහරි. ඉදං කස් මා 

වුත් තං? සබ් යෙයෙව හි පූරිතපාරමියනො යෙොධිසත් තා පච් ඡිමභයව පුත් තස ්ස 
ජාතදිවයස මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛමිත් වා පබ් ෙජිත් වා පධානමනුයුඤ් ජිත් වා 
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යෙොධිපල් ලඞ් කමාරුය් හ මාරෙලං විධමිත් වා පඨමොයම පුබ් යෙනිවාසං 

අනුස ්සරන් ත, දුතෙොයම දිබ් ෙචක් ඛුං වියසොයධන් ත, තතෙොයම පච් චොකාරං 
සම් මසිත් වා ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානයතො උට් ඨාෙ පඤ් චසු ඛන් යධසු 
අභිනිවිසිත් වා උදෙබ් ෙෙවයසන සමපඤ් ඤාස ලක් ඛණානි දිස් වා ොව 
යගොත්රභුඤාණා විපස් සනං වඩ් යඪත් වා අරිෙමග් යගන සකයල බුද් ධගුයණ 
පටිවිජ් ඣන් ත. අෙම් පි මහාපුරියසො පූරිතපාරමී. යසො ෙථාවුත් තං සබ් ෙං 
අනුක් කමං කත් වා පච් ඡිමොයම ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානයතො උට් ඨාෙ පඤ් චසු 
ඛන් යධසු අභිනිවිසිත් වා වුත් තප් පකාරං උදෙබ් ෙෙවිපස් සනං ආරභි. තං 
දස් යසතුං ඉදං වුත් තං. 

තත් ථ ඉතිරූපන් ත ඉදං රූපං, එත් තකං රූපං, ඉයතො උද් ධං රූපං නත් ථීත 
රුප් පනසභාවඤ් යචව භූතුපාදාෙයභදඤ් ච ආදිං කත් වා 
ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානපදට් ඨානවයසන අනවයසසරූපපරිග් ගයහො වුත් යතො. 

ඉති රූපස්ස සමුදයෙොත ඉමිනා එවං පරිග් ගහිතස ්ස රූපස් ස සමුදෙදස් සනං 

වුත් තං. තත් ථ ඉතීත එවං සමුදයෙො යහොතීත අත් යථො. තස් ස විත් ථායරො – 

‘‘අවිජ් ජාසමුදො රූපසමුදයෙො, තණ් හාසමුදො රූපසමුදයෙො, කම් මසමුදො 

රූපසමුදයෙො, ආහාරසමුදො රූපසමුදයෙොත, නිබ් ෙත් තලක් ඛණං පස් සන් යතොපි 
රූපක් ඛන් ධස ්ස උදෙං පස් සතී’’ත එවං යවදිතබ් යෙො. අත් ථඞ් ගයමපි 
‘‘අවිජ් ජානියරොධා රූපනියරොයධො…යප.… විපරිණාමලක් ඛණං පස් සන් යතොපි 

රූපක් ඛන් ධස ්ස නියරොධං පස් සතී’’ත (පටි. ම. 1.50) අෙමස ්ස විත් ථායරො. 

ඉතියවදනාතආදීසුපි අෙං යවදනා, එත් තකා යවදනා, ඉයතො උද් ධං යවදනා 

නත් ථි. අෙං සඤ් ඤා, ඉයම සඞ් ඛාරා, ඉදං විඤ් ඤාණං, එත් තකං විඤ ්ඤාණං, 
ඉයතො උද් ධං විඤ් ඤාණං නත් ථීත 

යවදයිතසඤ් ජානනඅභිසඞ් ඛරණවිජානනසභාවඤ් යචව සුඛාදිරූපසඤ් ඤාදි 
ඵස් සාදි චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදි යභදඤ් ච ආදිං කත් වා 
ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානපදට් ඨානවයසන 

අනවයසසයවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණපරිග් ගයහො වුත් යතො. ඉතියවදනාෙ 

සමුදයෙොතආදීහි පන එවං පරිග් ගහිතානං යවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණානං 

සමුදෙදස් සනං වුත් තං. තත්රාපි ඉතීත එවං සමුදයෙො යහොතීත අත් යථො. යතසම් පි 

විත් ථායරො – ‘‘අවිජ් ජාසමුදො යවදනාසමුදයෙො’’ත (පටි. ම. 1.50) රූයප 
වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් යෙො. අෙං පන වියසයසො – තීසු ඛන් යධසු 
‘‘ආහාරසමුදො’’ත අවත් වා ‘‘ඵස් සසමුදො’’ත වත් තබ් ෙං. විඤ් ඤාණක් ඛන් යධ 
‘‘නාමරූපසමුදො’’ත අත් ථඞ් ගමපදම් පි යතසංයෙව වයසන යෙොයජතබ් ෙං. 

අෙයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො පන උදෙබ් ෙෙවිනිච් ෙයෙො 

සබ් ොකාරපරිපූයරො විසුද් ධිමග් යග වුත් යතො. තස්සපඤ්චසුඋපාදානක් න්යධසු

උදෙබ්ෙොනුපස්සියනො විහෙයතොත තස් ස විපස් සිස ්ස යෙොධිසත් තස ්ස ඉයමසු 
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රූපාදීසු පඤ් චසු උපාදානක් ඛන් යධසු සමපඤ ්ඤාසලක් ඛණවයසන 
උදෙබ් ෙොනුපස් සියනො විහරයතො ෙථානුක් කයමන වඩ් ඪියත විපස් සනාඤායණ 
අනුප් පාදනියරොයධන නිරුජ් ඣමායනහි ආසවසඞ් ඛායතහි කියලයසහි අනුපාදාෙ 

අග් ගයහත් වාව චිත් තං විමුච් චත, තයදතං මග් ගක් ඛයණ විමුච් චත නාම, 

ඵලක් ඛයණ විමුත් තං නාම; මග් ගක් ඛයණ වා විමුත් තඤ් යචව විමුච් චත ච, 
ඵලක් ඛයණ විමුත් තයමව. 

එත් තාවතා ච මහාපුරියසො සබ් ෙෙන් ධනා විප් පමුත් යතො 
සූරිෙරස ්මිසම් ඵුට් ඨමිව පදුමං සුවිකසිතචිත් තසන් තායනො චත් තාරි 

මග් ගඤාණානි, චත් තාරි ඵලඤාණානි, චතස ්යසො පටිසම් භිදා, 

චතුයෙොනිපරිච් යෙදකඤාණං, පඤ් චගතපරිච් යෙදකඤාණං, ෙ 

අසාධාරණඤාණානි, සකයල ච බුද් ධගුයණ හත් ථගයත කත් වා 
පරිපුණ් ණසඞ් කප් යපො යෙොධිපල් ලඞ් යක නිසින් යනොව – 

‘‘අයනකජාතසංසාරං, සන් ධාවිස් සං අනිබ් බිසං; 

ගහකාරං ගයවසන් යතො, දුක් ඛා ජාත පුනප් පුනං. 

ගහකාරක දිට් යඨොසි, පුන යගහං න කාහසි; 

සබ් ො යත ඵාසුකා භග් ගා, ගහකූටං විසඞ් ඛතං; 

විසඞ් ඛාරගතං චිත් තං, තණ් හානං ඛෙමජ් ඣගා’’ත. (ධ. ප. 153, 154); 

‘‘අයෙොඝනහතස් යසව, ජලයතො ජාතයවදයසො; 

අනුපුබ් බූපසන් තස් ස, ෙථා න ඤාෙයත ගත. 

එවං සම් මාවිමුත් තානං, කාමෙන් යධොඝතාරිනං; 

පඤ ්ඤායපතුං ගත නත් ථි, පත් තානං අචලං සුඛ’’න් ත. (උදා. 80); 

එවං මනසි කයරොන් යතො සරයද සූරියෙො විෙ, පුණ් ණචන් යදො විෙ ච 
වියරොචිත් ථාත. 

දුතෙභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ්රහ්මොචනකථාවණ්ණනා 

64. තතෙභාණවායර ෙංනූනාහං ධම්මං යදයසෙයන් ත ෙදි පනාහං ධම් මං 

යදයසෙයං. අෙං පන විතක් යකො කදා උප් පන් යනොත? බුද් ධභූතස් ස අට් ඨයම 

සත් තායහ. යසො කිර බුද් යධො හුත් වා සත් තාහං යෙොධිපල් ලඞ් යක නිසීදි, 

සත් තාහං යෙොධිපල් ලඞ් කං ඔයලොයකන් යතො අට් ඨාසි, සත් තාහං රතනචඞ් කයම 

චඞ් කමි, සත් තාහං රතනගබ් යභ ධම් මං විචිනන් යතො නිසීදි, සත් තාහං 
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අජපාලනියරොයධ නිසීදි, සත් තාහං මුචලින් යද නිසීදි, සත් තාහං රාජාෙතයන 
නිසීදි. තයතො උට් ඨාෙ අට් ඨයම සත් තායහ පුන ආගන් ත් වා අජපාලනියරොයධ 
නිසින් නමත් තස ්යසව සබ් ෙබුද් ධානං ආචිණ් ණසමාචිණ් යණො අෙඤ් යචව ඉයතො 
අනන් තයරො ච විතක් යකො උප් පන් යනොත. 

තත් ථ අධිගයතොත පටිවිද් යධො. ධම්යමොත චතුසච් චධම් යමො. ගම්භීයෙොත 

උත් තානභාවපටික් යඛපවචනයමතං. දුද්දයසොත ගම් භීරත් තාව දුද් දයසො දුක් යඛන 

දට් ඨබ් යෙො, න සක් කා සුයඛන දට් ඨං. දුද් දසත් තාව දුෙනුයෙොයධො දුක් යඛන 

අවබුජ් ඣිතබ් යෙො, න සක් කා සුයඛන අවබුජ් ඣිතුං. සන්යතොත නිබ් බුයතො. 

පණීයතොත අතප් පයකො. ඉදං ද් වෙං යලොකුත් තරයමව සන් ධාෙ වුත් තං. 

අතක්කාවචයෙොත තක් යකන අවචරිතබ් යෙො ඔගාහිතබ් යෙො න යහොත, 

ඤායණයනව අවචරිතබ් යෙො. නිපුයණොත සණ් යහො. පණ්ඩිතයවදනීයෙොත 

සම් මාපටිපදං පටිපන් යනහි පණ් ඩියතහි යවදිතබ් යෙො. ආලෙොමාත සත් තා 

පඤ ්චසු කාමගුයණසු අල් ලීෙන් ත, තස් මා යත ආලොත වුච් චන් ත. 

අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි ආලෙන් ත, තස් මා ආලොත වුච් චන් ත. යතහි 

ආලයෙහි රමන් තීත ආලෙොමා. ආලයෙසු රතාත ආලෙෙතා. ආලයෙසු සුට් ඨ 

මුදිතාත ආලෙසම්මුදිතා. ෙයථව හි සුසජ් ජිතං පුප් ඵඵලභරිතරුක් ඛාදිසම් පන් නං 

උෙයානං පවිට් යඨො රාජා තාෙ තාෙ සම් පත් තො රමත, පමුදියතො ආයමොදියතො 

යහොත, න උක් කණ් ඨත, සාෙං නික් ඛමිතුං න ඉච් ෙත, එවමියමහිපි 

කාමාලෙතණ් හාලයෙහි සත් තා රමන් ත, සංසාරවට් යට පමුදිතා අනුක් කණ් ඨිතා 
වසන් ත. යතන යනසං භගවා දුවිධම් පි ආලෙං උෙයානභූමිං විෙ දස් යසන් යතො – 

‘‘ආලෙරාමා’’තආදිමාහ. 

ෙදිදන් ත නිපායතො, තස් ස ඨානං සන් ධාෙ – ‘‘ෙං ඉද’’න් ත, පටිච් චසමුප් පාදං 
සන් ධාෙ – ‘‘යෙො අෙ’’න් ත එවමත් යථො දට් ඨබ් යෙො. 

ඉදප්පච්චෙතාපටිච්චසමුප්පායදොත ඉයමසං පච් චො ඉදප් පච් චො, ඉදප් පච් චො 

එව ඉදප් පච් චෙතා, ඉදප් පච් චෙතා ච සා පටිච් චසමුප් පායදො චාත 
ඉදප් පච් චෙතාපටිච් චසමුප් පායදො. සඞ් ඛාරාදිපච් චොනං අවිජ් ජාදීනං එතං 

අධිවචනං. සබ්ෙසඞ් ාෙසමයථොතආදි සබ් ෙං නිබ් ොනයමව. ෙස් මා හි තං 

ආගම් ම සබ් ෙසඞ් ඛාරවිප් ඵන් දිතානි සම් මන් ත වූපසම් මන් ත තස් මා – 

‘‘සබ් ෙසඞ් ඛාරසමයථො’’ත වුච් චත. ෙස් මා ච තං ආගම් ම සබ් යෙ උපධයෙො 

පටිනිස ්සට් ඨා යහොන් ත, සබ් ො තණ් හා ඛීෙන් ත, සබ් යෙ කියලසරාගා 

විරජ් ජන් ත, සබ් ෙං දුක් ඛං නිරුජ් ඣත, තස් මා ‘‘සබ් බූපධිපටිනිස් සග් යගො 
තණ් හාක් ඛයෙො විරායගො නියරොයධො’’ත වුච් චත. සා පයනසා තණ් හා භයවන 

භවං, ඵයලන වා සද් ධිං කම් මං විනත සංසිබ් ෙතීත කත් වා වානන් ත වුච් චත. 

තයතො වානයතො නික් ඛන් තන් ත නිබ්ොනං. යසො මමස්ස කිලමයථොත ො 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

49 

පටුන 

අජානන් තානං යදසනා නාම, යසො මම කිලමයථො අස් ස, සා මම වියහසා 

අස් සාත අත් යථො. කාෙකිලමයථො යචව කාෙවියහසා ච අස් සාත වුත් තං යහොත, 
චිත් යත පන උභෙම් යපතං බුද් ධානං නත් ථි. 

65. අපිස්සූත අනුබ්රූහනත් යථ නිපායතො. යසො – ‘‘න යකවලං එතදයහොසි, 

ඉමාපි ගාථා පටිභංසූ’’ත දීයපත. විපස්සින් තආදීසු විපස් සිස් ස භගවයතො 

අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස් සාත අත් යථො. අනච්ඡරිොත අනුඅච් ෙරිො. පටිභංසූත 

පටිභානසඞ් ඛාතස් ස ඤාණස් ස යගොචරා අයහසුං, පරිවිතක් කයිතබ් ෙතං 
පාපුණිංසු. 

කිච්යඡනාත දුක් යඛන, න දුක් ඛාෙ පටිපදාෙ. බුද් ධානඤ් හි චත් තායරොපි 
මග් ගා සුඛපටිපදාව යහොන් ත. පාරමීපූරණකායල පන 
සරාගසයදොසසයමොහස් යසව සයතො ආගතාගතානං ොචකානං 
අලඞ් කතපටිෙත් තං සීසං ඡින් දිත් වා ගලයලොහිතං නීහරිත් වා සුඅඤ් ජිතානි 
අක් ඛීනි උප් පායටත් වා කුලවංසපදීපකං පුත් තං මනාපචාරිනිං භරිෙන් ත 
එවමාදීනි යදන් තස් ස අඤ් ඤානි ච ඛන් තවාදිසදියසසු අත් තභායවසු 
යෙජ් ජයභජ් ජාදීනි පාපුණන් තස් ස ආගමනීෙපටිපදං සන් ධායෙතං වුත් තං. 

හලන් ත එත් ථ හකායරො නිපාතමත් යතො, අලන් ත අත් යථො. පකාසිතුන් ත 

යදයසතුං; එවං කිච් යෙන අධිගතස් ස ධම් මස් ස අලං යදයසතුං; යකො අත් යථො 

යදසියතනාත වුත් තං යහොත. ොගයදොසපයෙයතහීත රාගයදොසඵුට් යඨහි 
රාගයදොසානුගයතහි වා. 

පටියසොතගාමින් ත නිච් චාදීනං පටියසොතං අනිච් චං දුක් ඛමනත් තාසුභන් ත 

එවං ගතං චතුසච් චධම් මං. ොගෙත්තාත කාමරායගන භවරායගන දිට් ඨිරායගන 

ච රත් තා. නදක් න්තීත අනිච් චං දුක් ඛමනත් තා අසුභන් ත ඉමිනා සභායවන න 

පස් සිස ්සන් ත, යත අපස් සන් යත යකො සක් ඛිස් සත එවං ගාහායපතුං? 

තයමො න්යධනආවුටාත අවිජ් ජාරාසිනා අජ් යඣොත් ථටා. 

අප්යපොස්සුක්කතාොත නිරුස ්සුක් කභායවන, අයදයසතුකාමතාොත 

අත් යථො. කස ්මා පනස් ස එවං චිත් තං නමි? නනු එස – ‘‘මුත් යතො යමොයචස් සාමී, 

තණ් යණො තායරස් සාමි’’, 

‘‘කිං යම අඤ් ඤාතයවයසන, ධම් මං සච් ඡිකයතනිධ; 

සබ් ෙඤ ්ඤුතං පාපුණිත් වා, සන් තායරස් සං සයදවක’’න් ත. 

පත් ථනං කත් වා පාරමියෙො පූයරත් වා සබ් ෙඤ ්ඤුතං පත් යතොත. සච් චයමතං, 
පච් චයවක් ඛණානුභායවන පනස් ස එවං චිත් තං නමි. තස් ස හි සබ් ෙඤ් ඤුතං 
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පටුන 

පත් වා සත් තානං කියලසගහනතං ධම් මස ්ස ච ගම් භීරතං පච් චයවක් ඛන් තස ්ස 
සත් තානං කියලසගහනතා ච ධම් මගම් භීරතා ච සබ් ොකායරන පාකටා ජාතා. 
අථස් ස – ‘‘ඉයම සත් තා කඤ් ජිකපුණ් ණලාබු විෙ තක් කභරිතචාටි විෙ 
වසායතලපීතපියලොතකා විෙ අඤ ්ජනමක් ඛිතහත් ථා විෙ කියලසභරිතා 

අතසංකිලිට් ඨා රාගරත් තා යදොසදුට් ඨා යමොහමූළ් හා, යත කිං නාම 
පටිවිජ් ඣිස ්සන් තී’’ත චින් තෙයතො කියලසගහනපච් චයවක් ඛණානුභායවනාපි 
එවං චිත් තං නමි. 

‘‘අෙඤ් ච ධම් යමො පථවීසන් ධාරකඋදකක් ඛන් යධො විෙ ගම් භීයරො, 

පබ් ෙයතන පටිච් ොයදත් වා ඨපියතො සාසයපො විෙ දුද් දයසො, සතධා භින් නස ්ස 

වාලස ්ස යකොටිො යකොටිං පටිපාදනං විෙ දුරනුයෙොයධො, නනු මො හි ඉමං 

ධම් මං පටිවිජ් ඣිතුං වාෙමන් යතන අදින් නං දානං නාම නත් ථි, අරක් ඛිතං සීලං 

නාම නත් ථි, අපරිපූරිතා කාචි පාරමී නාම නත් ථි. තස් ස යම නිරුස් සාහං විෙ 

මාරෙලං විධමන් තස් සාපි පථවී න කම් පිත් ථ, පඨමොයම පුබ් යෙනිවාසං 

අනුස ්සරන් තස් සාපි න කම් පිත් ථ, මජ් ඣිමොයම දිබ් ෙචක් ඛුං 

වියසොයධන් තස් සාපි න කම් පිත් ථ, පච් ඡිමොයම පන පටිච් චසමුප් පාදං 
පටිවිජ් ඣන් තස් යසව යම දසසහස් සියලොකධාතු කම් පිත් ථ. ඉත මාදියසනාපි 
තක් ඛඤායණන කිච් යෙයනවාෙං ධම් යමො පටිවිද් යධො තං යලොකිෙමහාජනා 
කථං පටිවිජ් ඣිස ්සන් තී’’ත ධම් මගම් භීරතාපච් චයවක් ඛණානුභායවනාපි එවං 
චිත් තං නමීත යවදිතබ් ෙං. 

අපිච බ්රහ් මුනා ොචියත යදයසතුකාමතාෙපිස් ස එවං චිත් තං නමි. ජානාත හි 
භගවා – ‘‘මම අප් යපොස ්සුක් කතාෙ චිත් යත නමමායන මං මහාබ්රහ් මා 

ධම් මයදසනං ොචිස් සත, ඉයම ච සත් තා බ්රහ් මගරුකා, යත ‘සත් ථා කිර ධම් මං 

න යදයසතුකායමො අයහොසි, අථ නං මහාබ්රහ් මා ොචිත් වා යදසායපසි, සන් යතො 

වත යභො ධම් යමො, පණීයතො වත යභො ධම් යමො’ත මඤ් ඤමානා 
සුස් සූසිස් සන් තී’’ත. ඉමම් පිස ්ස කාරණං පටිච් ච අප් යපොස් සුක් කතාෙ චිත් තං 

නමි, යනො ධම් මයදසනාොත යවදිතබ් ෙං. 

66. අඤ්ඤතෙස්සාත එත් ථ කිඤ් චාපි ‘‘අඤ ්ඤතයරො’’ත වුත් තං, අථ යඛො 

ඉමස ්මිං චක් කවායළ යජට් ඨකමහාබ්රහ් මා එයසොත යවදිතබ් යෙො. නස්සති වත

යභො යලොයකොත යසො කිර ඉමං සද් දං තථා නිච් ොයරසි, ෙථා 

දසසහස් සියලොකධාතුබ්රහ් මායනො සුත් වා සබ් යෙ සන් නිපතංසු. ෙත්ර ි නාමාත 

ෙස් මිං නාම යලොයක. පුෙයතොපාතුෙයහොසීත යතහි දසහි බ්රහ් මසහස් යසහි සද් ධිං 

පාතුරයහොසි. අප්පෙජක් ජාතිකාත පඤ් ඤාමයෙ අක් ඛිම් හි අප් පං පරිත් තං 

රාගයදොසයමොහරජං එයතසං, එවං සභාවාත අප් පරජක් ඛජාතකා. අස්සවනතාත 

අස් සවනතාෙ. භවිස්සන්තීත පුරිමබුද් යධසු දසපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථුවයසන 
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කතාධිකාරා පරිපාකගතා පදුමානි විෙ සූරිෙරස ්මිසම් ඵස ්සං, ධම් මයදසනංයෙව 

ආකඞ් ඛමානා චතුප් පදිකගාථාවසායන අරිෙභූමිං ඔක් කමනාරහා න එයකො, න 

ද් යව, අයනකසතසහස් සා ධම් මස ්ස අඤ් ඤාතායරො භවිස් සන් තීත දස් යසත. 

69. අජ්යෙසනන් ත එවං තක් ඛත් තුං ොචනං. බුද්ධචක්ඛුනාත 
ඉන් ද්රිෙපයරොපරිෙත් තඤායණන ච ආසොනුසෙඤායණන ච. ඉයමසඤ් හි 

ද් වින් නං ඤාණානං ‘‘බුද් ධචක් ඛූ’’ත නාමං, සබ් ෙඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස 

‘‘සමන් තචක් ඛූ’’ත, තණ් ණං මග් ගඤාණානං ‘‘ධම් මචක් ඛූ’’ත. 

අප්පෙජක්ය තආදීසු යෙසං වුත් තනයෙයනව පඤ් ඤාචක් ඛුම් හි රාගාදිරජං 

අප් පං, යත අප්පෙජක් ා. යෙසං තං මහන් තං, යත මහාෙජක් ා. යෙසං 

සද් ධාදීනි ඉන් ද්රිොනි තක් ඛානි, යත තික්ඛින්ද්රිො. යෙසං තානි මුදූනි, යත 

මුදින්ද්රිො. යෙසං යතයෙව සද් ධාදයෙො ආකාරා සුන් දරා, යත ස්වාකාො. යෙ 

කථිතකාරණං සල් ලක් යඛන් ත, සුයඛන සක් කා යහොන් ත විඤ ්ඤායපතුං, යත 

සුවිඤ්ඤාපො. යෙ පරයලොකඤ් යචව වජ් ජඤ ්ච භෙයතො පස් සන් ත, යත 

පෙයලොකවජ්ජභෙදස්සාවියනො නාම. 

අෙං පයනත් ථ පාළි – ‘‘සද් යධො පුග් ගයලො අප් පරජක් යඛො, අස් සද් යධො 
පුග් ගයලො මහාරජක් යඛො.… ආරද් ධවීරියෙො…යප.… කුසීයතො… 
උපට් ඨිතස ්සත… මුට් ඨස ්සත… සමාහියතො… අසමාහියතො… පඤ ්ඤවා… 
දුප් පඤ ්යඤො පුග් ගයලො මහාරජක් යඛො. තථා සද් යධො පුග් ගයලො 

තක් ඛින් ද්රියෙො…යප.… පඤ ්ඤවා පුග් ගයලො පරයලොකවජ් ජභෙදස් සාවී, 

දුප් පඤ ්යඤො පුග් ගයලො න පරයලොකවජ් ජභෙදස් සාවී. යලොයකොත 

ඛන් ධයලොයකො, ධාතුයලොයකො, ආෙතනයලොයකො, සම් පත් තභවයලොයකො, 

විපත් තභවයලොයකො, සම් පත් තසම් භවයලොයකො, විපත් තසම් භවයලොයකො. එයකො 
යලොයකො – සබ් යෙ සත් තා ආහාරට් ඨිතකා. ද් යව යලොකා – නාමඤ් ච රූපඤ ්ච. 
තයෙො යලොකා – තස් යසො යවදනා. චත් තායරො යලොකා – චත් තායරො ආහාරා. 
පඤ ්ච යලොකා – පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා. ෙ යලොකා – ෙ අජ් ඣත් තකානි 
ආෙතනානි. සත් ත යලොකා – සත් ත විඤ ්ඤාණට් ඨිතයෙො. අට් ඨ යලොකා – අට් ඨ 
යලොකධම් මා. නව යලොකා – නව සත් තාවාසා. දස යලොකා – දසාෙතනානි. 
ද් වාදස යලොකා – ද් වාදසාෙතනානි. අට් ඨාරස යලොකා – අට් ඨාරස ධාතුයෙො. 

වජ්ජන් ත සබ් යෙ කියලසා වජ් ජං, සබ් යෙ දුච් චරිතා වජ් ජං, සබ් යෙ අභිසඞ් ඛාරා 

වජ් ජං, සබ් යෙ භවගාමිකම් මා වජ් ජං. ඉත ඉමස ්මිඤ ්ච යලොයක ඉමස් මිඤ ්ච 

වජ් යජ තබ් ො භෙසඤ් ඤා පච් චුපට් ඨිතා යහොත, යසෙයථාපි උක් ඛිත් තාසියක 

වධයක. ඉයමහි පඤ් ඤාසාෙ ආකායරහි ඉමානි පඤ් චින් ද්රිොනි ජානාත පස් සත 

අඤ ්ඤාත පටිවිජ් ඣත, ඉදං තථාගතස් ස ඉන් ද්රිෙපයරොපරිෙත් යත ඤාණ’’න් ත 

(පටි. ම. 1.112). 
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උප්පලිනිෙන් ත උප් පලවයන. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. 

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනීත ොනි අඤ් ඤානිපි පදුමානි අන් යතොනිමුග් ගායනව 

යපොසෙන් ත. උදකංඅච්චුග්ගම්ම ඨිතානීත උදකං අතක් කමිත් වා ඨිතානි. තත් ථ 

ොනි අච් චුග් ගම් ම ඨිතානි, තානි සූරිෙරස් මිසම් ඵස් සං ආගමෙමානානි ඨිතානි 

අජ් ජ පුප් ඵනකානි. ොනි සයමොදකං ඨිතානි, තානි ස ්යව පුප් ඵනකානි. ොනි 

උදකානුග් ගතානි අන් යතොඋදකයපොසීනි, තානි තතෙදිවයස පුප් ඵනකානි. උදකා 

පන අනුග් ගතානි අඤ් ඤානිපි සයරොජඋප් පලාදීනි නාම අත් ථි, ොනි යනව 

පුප් ඵිස් සන් ත, මච් ෙකච් ෙපභක් ඛායනව භවිස ්සන් ත, තානි පාළිං නාරූළ් හානි. 

ආහරිත් වා පන දීයපතබ් ොනීත දීපිතානි. ෙයථව හි තානි චතුබ් බිධානි පුප් ඵානි, 

එවයමව උග් ඝටිතඤ් ඤූ, විපඤ් චිතඤ් ඤූ, යනයෙයො, පදපරයමොත චත් තායරො 

පුග් ගලා. තත් ථ ෙස් ස පුග් ගලස ්ස සහ උදාහටයවලාෙ ධම් මාභිසමයෙො යහොත, 

අෙං වුච් චත පුග් ගයලො උග්ඝටිතඤ්ඤූ. ෙස් ස පුග් ගලස් ස සඞ් ඛිත් යතන 

භාසිතස් ස විත් ථායරන අත් යථ විභජිෙමායන ධම් මාභිසමයෙො යහොත, අෙං 

වුච් චත පුග් ගයලො විපඤ්චිතඤ්ඤූ. ෙස් ස පුග් ගලස ්ස උද් යදසයතො පරිපුච් ෙයතො 
යෙොනියසොමනසිකයරොයතො කලයාණමිත් යත යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො 

අනුපුබ් යෙන ධම් මාභිසමයෙො යහොත, අෙං වුච් චත පුග් ගයලො යනයෙයො. ෙස් ස 
පුග් ගලස ්ස ෙහුම් පි සුණයතො ෙහුම් පි භණයතො ෙහුම් පි ගණ් හයතො ෙහුම් පි 

ධාරෙයතො ෙහුම් පි වාචෙයතො න තාෙ ජාතො ධම් මාභිසමයෙො යහොත, අෙං 

වුච් චත පුග් ගයලො පදපෙයමො (පු. ප. 148, 149, 150, 151). 

තත් ථ භගවා උප් පලවනාදිසදිසං දසසහස් සියලොකධාතුං ඔයලොයකන් යතො – 

‘‘අජ් ජ පුප් ඵනකානි විෙ උග් ඝටිතඤ් ඤූ, ස් යව පුප් ඵනකානි විෙ විපඤ් චිතඤ් ඤූ, 

තතෙදිවයස පුප් ඵනකානි විෙ යනයෙයො, මච් ෙකච් ෙපභක් ඛානි විෙ 

පදපරයමො’’ත අද් දස. පස් සන් යතො ච – ‘‘එත් තකා අප් පරජක් ඛා, එත් තකා 
මහාරජක් ඛා. තත්රාපි එත් තකා උග් ඝටිතඤ් ඤූ’’ත එවං සබ් ොකාරයතො අද් දස. 
තත් ථ තණ් ණං පුග් ගලානං ඉමස් මිංයෙව අත් තභායව භගවයතො ධම් මයදසනා 

අත් ථං සායධත, පදපරමානං අනාගයත වාසනත් ථාෙ යහොත. 

අථ භගවා ඉයමසං චතුන් නං පුග් ගලානං අත් ථාවහං ධම් මයදසනං විදිත් වා 
යදයසතුකමයතං උප් පායදත් වා පුන යත සබ් යෙසුපි තීසු භයවසු සබ් යෙ සත් යත 
භබ් ොභබ් ෙවයසන ද් යව යකොට් ඨායස අකාසි. යෙ සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘යෙ යත 

සත් තා කම් මාවරයණන සමන් නාගතා, විපාකාවරයණන සමන් නාගතා, 

කියලසාවරයණන සමන් නාගතා, අස් සද් ධා අච් ෙන් දිකා දුප් පඤ් ඤා අභබ් ො 

නිොමං ඔක් කමිතුං කුසයලසු ධම් යමසු සම් මත් තං, ඉයම යත සත් තා අභබ් ො. 

කතයම සත් තා භබ් ො? යෙ යත සත් තා න කම් මාවරයණන…යප.…ඉයම යත 

සත් තා භබ් ො’’ත (විභ. 827; පටි. ම. 1.114). 
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පටුන 

තත් ථ සබ් යෙපි අභබ් ෙපුග් ගයල පහාෙ භබ් ෙපුග් ගයලයෙව ඤායණන 

පරිග් ගයහත් වා – ‘‘එත් තකා රාගචරිතා, එත් තකා 
යදොසයමොහවිතක් කසද් ධාබුද් ධිචරිතා’’ත ෙ යකොට් ඨායස අකාසි. එවං කත් වා – 

‘‘ධම් මං යදයසස් සාමී’’ත චින් යතසි. බ්රහ් මා තං ඤත් වා යසොමනස් සජායතො 

භගවන් තං ගාථාහි අජ් ඣභාසි. ඉදං සන් ධාෙ – ‘‘අථ යඛො යසො, භික් ඛයව, 
මහාබ්රහ් මා’’තආදි වුත් තං. 

70. තත් ථ අජ්ෙභාසීත අධිඅභාසි, අධිකිච් ච ආරබ් භ අභාසීත අත් යථො. 

යසයල ෙථා පබ්ෙතමුද්ධනිට්ඨියතොත යසලමයෙ එකග් ඝයන 

පබ් ෙතමුද් ධනි ෙථාඨියතොව, න හි තත් ථ ඨිතස ්ස දස් සනත් ථං 

ගීවුක් ඛිපනපසාරණාදිකිච් චං අත් ථි. තථූපමන් ත තප් පටිභාගං යසලපබ් ෙතූපමං. 

අෙං පයනත් ථ සඞ් යඛපත් යථො, ෙථා යසලපබ් ෙතමුද් ධනි ෙථාඨියතොව චක් ඛුමා 

පුරියසො සමන් තයතො ජනතං පස් යසෙය, තථා ත් වම් පි සුයමධ, 
සුන් දරපඤ ්ඤසබ් ෙඤ් ඤුතඤ් ඤායණන සමන් තචක් ඛු භගවා ධම් මමෙං 
පඤ ්ඤාමෙං පාසාදමාරුය් හ සෙං අයපතයසොයකො යසොකාවතණ් ණං 

ජාතජරාභිභූතං ජනතං අයපක් ඛස ්සු, උපධාරෙ උපපරික් ඛ. 

අෙයමත් ථ අධිප් පායෙො – ෙථා හි පබ් ෙතපායද සමන් තා මහන් තං යඛත් තං 
කත් වා තත් ථ යකදාරපාළීසු කුටිකායෙො කත් වා රත් තං අග් ගිං ජායලෙයං. 
චතුරඞ් ගසමන් නාගතඤ් ච අන් ධකාරං අස් ස. අථස ්ස පබ් ෙතස් ස මත් ථයක 

ඨත් වා චක් ඛුමයතො පුරිසස් ස භූමිං ඔයලොකෙයතො යනව යඛත් තං, න 

යකදාරපාළියෙො, න කුටියෙො, න තත් ථ සයිතමනුස් සා පඤ් ඤායෙෙයං, කුටිකාසු 
පන අග් ගිජාලමත් තයමව පඤ් ඤායෙෙය. එවං ධම් මපාසාදමාරුය් හ 

සත් තනිකාෙං ඔයලොකෙයතො තථාගතස් ස යෙ යත අකතකලයාණා සත් තා, යත 
එකවිහායර දක් ඛිණජාණුපස් යස නිසින් නාපි බුද් ධචක් ඛුස් ස ආපාථං 

නාගච් ෙන් ත, රත් තං ඛිත් තසරා විෙ යහොන් ත. යෙ පන කතකලයාණා 

යවයනෙයපුග් ගලා, යත තස් ස දූයර ඨිතාපි ආපාථං ආගච් ෙන් ත, යසො අග් ගි විෙ 

හිමවන් තපබ් ෙයතො විෙ ච. වුත් තම් පි යචතං – 

‘‘දූයර සන් යතො පකායසන් ත, හිමවන් යතොව පබ් ෙයතො; 

අසන් යතත් ථ න දිස් සන් ත, රත් තං ඛිත් තා ෙථා සරා’’ත. (ධ. ප. 304); 

උට්යඨහීත භගවයතො ධම් මයදසනත් ථං චාරිකචරණං ොචන් යතො භණත. 

වීොතආදීසු භගවා වීරිෙවන් තතාෙ වීයෙො, යදවපුත් තමච් චුකියලසමාරානං 

විජිතත් තා විජිතසඞ්ගායමො, ජාතකන් තරාදිනිත් ථරණත් ථාෙ 
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යවයනෙයසත් ථවාහනසමත් ථතාෙ සත්ථවායහො, කාමච් ෙන් දඉණස් ස අභාවයතො 

අණයණොත යවදිතබ් යෙො. 

71. අපාරුතාත විවටා. අමතස්ස ද්වාොත අරිෙමග් යගො. යසො හි 
අමතසඞ් ඛාතස ්ස නිබ් ොනස ්ස ද් වාරං. යසො මො විවරිත් වා ඨපියතොත දස් යසත. 

පමුඤ්චන්තු සද්ධන් ත සබ් යෙ අත් තයනො සද් ධං පමුඤ් චන් තු විස් සජ් යජන් තු. 

පච් ඡිමපදද් වයෙ අෙමත් යථො, අහඤ් හි අත් තයනො පගුණං සුප් පවත් තතම් පි ඉමං 

පණීතං උත් තමං ධම් මං කාෙවාචාකිලමථසඤ් ඤී හුත් වා න භාසිං, ඉදානි පන 

සබ් යෙ ජනා සද් ධාභාජනං උපයනන් තු, පූයරස් සාමි යතසං සඞ් කප් පන් ත. 

අග්ගසාවකයුගවණ්ණනා 

73. යෙොධිරුක් මූයලත යෙොධිරුක් ඛස ්ස අවිදූයර අජපාලනියරොයධ 

අන් තරහියතොත අත් යථො. ය යම මිගදායෙත ඉසිපතනං යතන සමයෙන යඛමං 

නාම උෙයානං යහොත, මිගානං පන අභෙවාසත් ථාෙ දින් නත් තා මිගදායෙොත 

වුච් චත. තං සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘යඛයම මිගදායෙ’’ත. ෙථා ච විපස් සී භගවා, 
එවං අඤ් යඤපි බුද් ධා පඨමං ධම් මයදසනත් ථාෙ ගච් ෙන් තා ආකායසන 
ගන් ත් වා තත් යථව ඔතරන් ත. අම් හාකං පන භගවා උපකස් ස ආජීවකස් ස 

උපනිස ්සෙං දිස් වා – ‘‘උපයකො ඉමං අද් ධානං පටිපන් යනො, යසො මං දිස් වා 
සල් ලපිත් වා ගමිස් සත. අථ පුන නිබ් බින් දන් යතො ආගම් ම අරහත් තං 

සච් ඡිකරිස ්සතී’’ත ඤත් වා අට් ඨාරසයෙොජනමග් ගං පදසාව අගමාසි. දාෙපාලං

ආමන්යතසීත දිස ්වාව පුනප් පුනං ඔයලොයකත් වා – ‘‘අයෙයො යනො, භන් යත, 

ආගයතො’’ත වත් වා උපගතං ආමන් යතසි. 

75-6. අනුපුබ්බං කථන් ත දානකථං, දානානන් තරං සීලං, සීලානන් තරං 

සග් ගං, සග් ගානන් තරං මග් ගන් ත එවං අනුපටිපාටිකථං කයථසි. තත් ථ 

දානකථන් ත ඉදං දානං නාම සුඛානං නිදානං, සම් පත් තීනං මූලං, යභොගානං 

පතට් ඨා, විසමගතස් ස තාණං යලණං ගත පරාෙණං, ඉධයලොකපරයලොයකසු 
දානසදියසො අවස් සයෙො පතට් ඨා ආරම් මණං තාණං යලණං ගත පරාෙණං 

නත් ථි. ඉදඤ් හි අවස් සෙට් යඨන රතනමෙසීහාසනසදිසං, පතට් ඨානට් යඨන 

මහාපථවීසදිසං, ආරම් මණට් යඨන ආලම් ෙනරජ් ජුසදිසං. ඉදඤ් හි 

දුක් ඛනිත් ථරණට් යඨන නාවා, සමස් සාසනට් යඨන සඞ් ගාමසූයරො, 

භෙපරිත් තාණට් යඨන සුසඞ් ඛතනගරං, මච් යෙරමලාදීහි අනුපලිත් තට් යඨන 

පදුමං, යතසං නිදහනට් යඨන අග් ගි, දුරාසදට් යඨන ආසීවියසො, 

අසන් තාසනට් යඨන සීයහො, ෙලවන් තට් යඨන හත් ථී, අභිමඞ් ගලසම් මතට් යඨන 

යසතඋසයභො, යඛමන් තභූමිසම් පාපනට් යඨන වලාහකඅස් සරාජා. දානඤ් හි 
යලොයක සක් කසම් පත් තං මාරසම් පත් තං බ්රහ් මසම් පත් තං චක් කවත් තසම් පත් තං 
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සාවකපාරමිඤාණං පච් යචකයෙොධිඤාණං අභිසම් යෙොධිඤාණං යදතීත 

එවමාදිදානගුණපටිසංයුත් තං කථං. 

ෙස් මා පන දානං දදන් යතො සීලං සමාදාතුං සක් යකොත, තස් මා තදනන් තරං 

සීලකථං කයථසි. සීලකථන් ත සීලං නායමතං අවස් සයෙො පතට් ඨා ආරම් මණං 
තාණං යලණං ගත පරාෙණං. ඉධයලොකපරයලොකසම් පත් තීනඤ් හි සීලසදියසො 

අවස් සයෙො පතට් ඨා ආරම් මණං තාණං යලණං ගත පරාෙණං නත් ථි, 

සීලසදියසො අලඞ් කායරො නත් ථි, සීලපුප් ඵසදිසං පුප් ඵං නත් ථි, සීලගන් ධසදියසො 

ගන් යධො නත් ථි, සීලාලඞ් කායරන හි අලඞ් කතං සීලකුසුමපිළන් ධනං 
සීලගන් ධානුලිත් තං සයදවයකොපි යලොයකො ඔයලොයකන් යතො තත් තං න 
ගච් ෙතීත එවමාදිසීලගුණපටිසංයුත් තං කථං. 

ඉදං පන සීලං නිස් සාෙ අෙං සග් යගො ලබ් භතීත දස් යසතුං සීලානන් තරං 

සග් ගකථං කයථසි. සග්ගකථන් ත අෙං සග් යගො නාම ඉට් යඨො කන් යතො 

මනායපො, නිච් චයමත් ථ කීළා, නිච් චං සම් පත් තයෙො ලබ් භන් ත, චාතුමහාරාජිකා 

යදවා නවුතවස් සසතසහස් සානි දිබ් ෙසුඛං දිබ් ෙසම් පත් තං පටිලභන් ත, 
තාවතංසා තස් යසො ච වස් සයකොටියෙො සට් ඨි ච වස් සසතසහස් සානීත 
එවමාදිසග් ගගුණපටිසංයුත් තං කථං. සග් ගසම් පත් තං කථෙන් තානඤ් හි 

බුද් ධානං මුඛං නප් පයහොත. වුත් තම් පි යචතං – ‘‘අයනකපරිොයෙන යඛො අහං, 

භික් ඛයව, සග් ගකථං කයථෙය’’න් තආදි. 

එවං සග් ගකථාෙ පයලොයභත් වා පුන හත් ථිං අලඞ් කරිත් වා තස් ස යසොණ් ඩං 

ඡින් දන් යතො විෙ – ‘‘අෙම් පි සග් යගො අනිච් යචො අද් ධුයවො, න එත් ථ ෙන් දරායගො 

කාතබ් යෙො’’ත දස් සනත් ථං – ‘‘අප් පස ්සාදා කාමා ෙහුදුක් ඛා ෙහුපාොසා, 

ආදීනයවො එත් ථ භියෙයො’’තආදිනා (ම. නි. 1.235; 2.42) නයෙන කාමානං 

ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං කයථසි. තත් ථ ආදීනයවොත යදොයසො. ඔකායෙොත 

අවකායරො ලාමකභායවො. සංකියලයසොත යතහි සත් තානං සංසායර 

සංකිලිස ්සනං. ෙථාහ – ‘‘කිලිස් සන් ත වත යභො සත් තා’’ත (ම. නි. 2.351). එවං 

කාමාදීනයවන යතජ් ජත් වා යනක් ම්යම ආනිසංසං පකායසසි, පබ් ෙජ් ජාෙ 
ගුණං පකායසසීත අත් යථො. යසසං අම් ෙට් ඨසුත් තවණ් ණනාෙං 
වුත් තනෙඤ ්යචව උත් තානත් ථඤ ්ච. 

77. අලත්ථුන් ත කථං අලත් ථුං? එහිභික් ඛුභායවන. භගවා කිර යතසං 
ඉද් ධිමෙපත් තචීවරස් සූපනිස් සෙං ඔයලොයකන් යතො අයනකාසු ජාතීසු 

චීවරදානාදීනි දිස් වා එථ භික් යවොතආදිමාහ. යත තාවයදව භණ් ඩූ 
කාසාෙවසනා අට් ඨහි භික් ඛුපරික් ඛායරහි සරීරපටිමුක් යකයහව 
වස් සසතකත් යථරා විෙ භගවන් තං නමස් සමානාව නිසීදිංසු. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

56 

පටුන 

සන්දස්යසසීතආදීසු ඉධයලොකත් ථං සන් දස් යසසි, පරයලොකත් ථං 

සන් දස් යසසි. ඉධයලොකත් ථං දස ්යසන් යතො අනිච් චන් ත දස් යසසි, දුක් ඛන් ත 

දස් යසසි, අනත් තාත දස් යසසි, ඛන් යධ දස් යසසි, ධාතුයෙො දස් යසසි, ආෙතනානි 

දස් යසසි, පටිච් චසමුප් පාදං දස් යසසි, රූපක් ඛන් ධස ්ස උදෙං දස් යසන් යතො පඤ ්ච 

ලක් ඛණානි දස් යසසි, තථා යවදනාක් ඛන් ධාදීනං, තථා වෙං දස් යසන් යතොපි 

උදෙබ් ෙෙවයසන පඤ් ඤාසලක් ඛණානි දස් යසසි, පරයලොකත් ථං දස් යසන් යතො 

නිරෙං දස් යසසි, තරච් ොනයෙොනිං, යපත් තවිසෙං, අසුරකාෙං, තණ් ණං 

කුසලානං විපාකං, ෙන් නං යදවයලොකානං, නවන් නං බ්රහ් මයලොකානං 
සම් පත් තං දස් යසසි. 

සමාදයපසීත චතුපාරිසුද් ධිසීලයතරසධුතඞ් ගදසකථාවත් ථුආදියක 
කලයාණධම් යම ගණ් හායපසි. 

සමුත්යතයජසීත සුට් ඨ උත් යතයජසි, අබ් භුස් සායහසි. ඉධයලොකත් ථඤ ්යචව 
පරයලොකත් ථඤ ්ච තායසත් වා තායසත් වා අධිගතං විෙ කත් වා කයථසි. 
ද් වත් තංසකම් මකාරණපඤ් චවීසතමහාභෙප් පයභදඤ ්හි ඉධයලොකත් ථං බුද් යධ 

භගවත තායසත් වා තායසත් වා කථෙන් යත පච් ොොහං, ගාළ් හෙන් ධනං 
ෙන් ධිත් වා චාතුමහාපයථ පහාරසයතන තායළත් වා දක් ඛිණද් වායරන 

නිෙයමායනො විෙ ආඝාතනභණ් ඩිකාෙ ඨපිතසීයසො විෙ සූයල උත් තාසියතො විෙ 
මත් තහත් ථිනා මද් දිෙමායනො විෙ ච සංවිග් යගො යහොත. පරයලොකත් ථඤ් ච 

කථෙන් යත නිරොදීසු නිබ් ෙත් යතො විෙ යදවයලොකසම් පත් තං අනුභවමායනො 
විෙ ච යහොත. 

සම්පහංයසසීත පටිලද් ධගුයණන යචොයදසි, මහානිසංසං කත් වා කයථසීත 
අත් යථො. 

සඞ් ාොනංආදීනවන් ත යහට් ඨා පඨමමග් ගාධිගමත් ථං කාමානං ආදීනවං 

කයථසි, ඉධ පන උපරිමග් ගාධිගමත් ථං – ‘‘අනිච් චා, භික් ඛයව, සඞ් ඛාරා 

අද් ධුවා අනස් සාසිකා, ොවඤ ්චිදං, භික් ඛයව, අලයමව සබ් ෙසඞ් ඛායරසු 

නිබ් බින් දිතුං අලං විරජ් ජිතුං අලං විමුච් චිතු’’න් තආදිනා (අ. නි. 7.66; සං. නි. 

2.134) නයෙන සඞ් ඛාරානං ආදීනවඤ් ච ලාමකභාවඤ් ච තප් පච් චෙඤ් ච 

කිලමථං පකායසසි. ෙථා ච තත් ථ යනක් ඛම් යම, එවමිධ – ‘‘සන් තමිදං, 

භික් ඛයව, නිබ් ොනං නාම පණීතං තාණං යලණ’’න් තආදිනා නයෙන 
නිබ් ොයන ආනිසංසං පකායසසි. 
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මහාජනකාෙපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 

78. මහාජනකායෙොත යතසංයෙව ද් වින් නං කුමාරානං 
උපට් ඨාකජනකායෙොත. 

80. භගවන්තං සෙණං ගච්ඡාම, ධම්මඤ්චාත සඞ් ඝස ්ස අපරිපුණ් ණත් තා 
ද් යවවාචිකයමව සරණමගමංසු. 

81. අලත්ථුන් ත පුබ් යෙ වුත් තනයෙයනව එහිභික් ඛුභායවයනව අලත් ථුං. 
ඉයතො අනන් තයර පබ් ෙජිතවායරපි එයසව නයෙො. 

චාරිකාඅනුජානනවණ්ණනා 

85. පරිවිතක්යකොඋදපාදීත කදා උදපාදි? සම් යෙොධියතො සත් ත සංවච් ෙරානි 
සත් ත මායස සත් ත දිවයස අතක් කමිත් වා උදපාදි. භගවා කිර පිතුසඞ් ගහං 
කයරොන් යතො විහාසි. රාජාපි චින් යතසි – ‘‘මය් හං යජට් ඨපුත් යතො නික් ඛමිත් වා 

බුද් යධො ජායතො, දුතෙපුත් යතො යම නික් ඛමිත් වා අග් ගසාවයකො ජායතො, 

පුයරොහිතපුත් යතො දුතෙඅග් ගසාවයකො, ඉයම ච අවයසසා භික් ඛූ ගිහිකායලපි 
මය් හං පුත් තයමව පරිවායරත් වා විචරිංසු. ඉයම සබ් යෙ ඉදානිපි මය් හංයෙව 

භායරො, අහයමව ච යන චතූහි පච් චයෙහි උපට් ඨහිස් සාමි, අඤ ්යඤසං ඔකාසං න 
දස් සාමී’’ත විහාරද් වාරයකොට් ඨකයතො පට් ඨාෙ ොව රාජයගහද් වාරා උභෙයතො 
ඛදිරපාකාරං කාරායපත් වා කිලඤ ්යජහි ොදායපත් වා වත් යථහි පටිච් ොදායපත් වා 
උපරි ච ොදායපත් වා සුවණ් ණතාරකවිචිත් තං සයමොලම් බිතතාලක් ඛන් ධමත් තං 
විවිධපුප් ඵදාමවිතානං කාරායපත් වා යහට් ඨා භූමිෙං චිත් තත් ථරයණහි 

සන් ථරායපත් වා අන් යතො උයභොසු පස් යසසු මාලාවච් ෙයක පුණ් ණඝයට, 
සකලමග් ගවාසත් ථාෙ ච ගන් ධන් තයර පුප් ඵානි පුප් ඵන් තයර ගන් යධ ච 
ඨපායපත් වා භගවයතො කාලං ආයරොචායපසි. 

භගවා භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුයතො අන් යතොසාණිොව රාජයගහංගන් ත් වා 

භත් තකිච් චං කත් වා විහාරං පච් චාගච් ෙත. අඤ් යඤො යකොචි දට් ඨම් පි න ලභත, 

කුයතො පන භික් ඛං වා දාතුං, පූජං වා කාතුං, ධම් මං වා යසොතුං. නාගරා 
චින් යතසුං – ‘‘අජ් ජ සත් ථු යලොයක උප් පන් නස ්ස සත් තමාසාධිකානි 

සත් තසංවච් ෙරානි, මෙඤ් ච දට් ඨම් පි න ලභාම, පයගව භික් ඛං වා දාතුං, පූජං වා 

කාතුං, ධම් මං වා යසොතුං. රාජා – ‘මය් හයමව බුද් යධො, මය් හයමව ධම් යමො, 
මය් හයමව සඞ් යඝො’ත මමායිත් වා සෙයමව උපට් ඨහි. සත් ථා ච උප් පජ් ජමායනො 
සයදවකස ්ස යලොකස් ස අත් ථාෙ හිතාෙ උප් පන් යනො. න හි රඤ් යඤොයෙව 

නිරයෙො උණ් යහො අස් ස, අඤ ්යඤසං නීලුප් පලවනසදියසො. තස් මා රාජානං 

වදාම. සයච යනො සත් ථාරං යදත, ඉච් යචතං කුසලං. යනො යච යදත, රඤ් ඤා 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපදානසුත් තවණ් ණනා 

 

58 

පටුන 

සද් ධිං යුජ් ඣිත් වාපි සඞ් ඝං ගයහත් වා දානාදීනි පුඤ් ඤානි කයරොම. න සක් කා 

යඛො පන සුද් ධනාගයරයහව එවං කාතුං, එකං යජට් ඨපුරිසම් පි ගණ් හාමා’’ත. 

යත යසනාපතං උපසඞ් කමිත් වා තස් යසතමත් ථං ආයරොයචත් වා – ‘‘සාමි, 

කිං අම් හාකං පක් යඛො යහොසි, උදාහු රඤ් යඤො’’ත ආහංසු. යසො – ‘‘අහං 

තුම් හාකං පක් යඛො යහොමි, අපි ච යඛො පන පඨමදිවයසො මය් හං දාතබ් යෙො’’ත. 

යත සම් පටිච් ඡිංසු. යසො රාජානං උපසඞ් කමිත් වා – ‘‘නාගරා, යදව, තුම් හාකං 

කුපිතා’’ත ආහ. කිමත් ථං තාතාත? සත් ථාරං කිර තුම් යහයෙව උපට් ඨහථ, 

අම් යහ න ලභාමාත. සයච ඉදානිපි ලභන් ත, න කුප් පන් ත, අලභන් තා තුම් යහහි 

සද් ධිං යුජ් ඣිතුකාමා යදවාත. යුජ් ඣාමි, තාත, නාහං භික් ඛුසඞ් ඝං යදමීත. යදව 

තුම් හාකං දාසා තුම් යහහි සද් ධිං යුජ් ඣාමාත වදන් ත, තුම් යහ කං ගණ් හිත් වා 

යුජ් ඣිස ්සථාත? නනු ත් වං යසනාපතීත? නාගයරහි විනා න සමත් යථො අහං 

යදවාත. තයතො රාජා – ‘‘ෙලවන් යතො නාගරා, යසනාපතපි යතසඤ් යඤව 
පක් යඛො’’ත ඤත් වා ‘‘අඤ ්ඤානිපි සත් තමාසාධිකානි සත් තසංවච් ෙරානි මය් හං 

භික් ඛුසඞ් ඝං දදන් තූ’’ත ආහ. නාගරා න සම් පටිච් ඡිංසු. රාජා – ‘‘ෙ වස් සානි, 

පඤ ්ච, චත් තාරි, තීණි, ද් යව, එකවස ්ස’’න් ත හායපසි. එවං හායපන් යතපි න 
සම් පටිච් ඡිංසු. අඤ ්යඤ සත් ත දිවයස ොචි. නාගරා – ‘‘අතකක් ඛළං දානි 
රඤ් ඤා සද් ධිං කාතුං න වට් ටතී’’ත අනුජානිංසු. 

රාජා සත් තමාසාධිකානං සත් තන් නං සංවච් ෙරානං සජ් ජිතං දානමුඛං 
සත් තන් නයමව දිවසානං විස් සජ් යජත් වා ෙ දිවයස යකසඤ් චි 
අපස් සන් තානංයෙව දානං දත් වා සත් තයම දිවයස නාගයර පක් යකොසායපත් වා 

– ‘‘සක් ඛිස් සථ, තාත, එවරූපං දානං දාතු’’න් ත ආහ. යතපි – ‘‘නනු 
අම් යහයෙව නිස ්සාෙ තං යදවස් ස උප් පන් න’’න් ත වත් වා – ‘‘සක් ඛිස ්සාමා’’ත 
ආහංසු. රාජා පිට් ඨිහත් යථන අස් සූනි පුඤ් ෙමායනො භගවන් තං වන් දිත් වා – 

‘‘භන් යත, අහං අට් ඨසට් ඨිභික් ඛුසතසහස් සං අඤ් ඤස ්ස වාරං අකත් වා ොවජීවං 

චතූහි පච් චයෙහි උපට් ඨහිස ්සාමීත චින් යතසිං. නාගරා න දානි යම අනුඤ් ඤාතා, 
නාගරා හි ‘මෙං දානං දාතුං න ලභාමා’ත කුප් පන් ත. භගවා ස් යව පට් ඨාෙ යතසං 
අනුග් ගහං කයරොථා’’ත ආහ. 

අථ දුතෙදිවයස යසනාපත මහාදානං සජ් යජත් වා – ‘‘අජ් ජ ෙථා අඤ් යඤො 

යකොචි එකභික් ඛම් පි න යදත, එවං රක් ඛථා’’ත සමන් තා පුරියස ඨයපසි. තං 

දිවසං යසට් ඨිභරිො යරොදමානා ධීතරං ආහ – ‘‘සයච, අම් ම, තව පිතා ජීයවෙය, 

අජ් ජාහං පඨමං දසෙලං යභොයජෙය’’න් ත. සා තං ආහ – ‘‘අම් ම, මා චින් තයි, 
අහං තථා කරිස ්සාමි ෙථා බුද් ධප් පමුයඛො භික් ඛුසඞ් යඝො පඨමං අම් හාකං භික් ඛං 
පරිභුඤ් ජිස ්සතී’’ත. තයතො සතසහස් සග් ඝනිකාෙ සුවණ් ණපාතො 
නිරුදකපාොසස් ස පූයරත් වා සප් පිමධුසක් කරාදීහි අභිසඞ් ඛරිත් වා අඤ් ඤාෙ 
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පටුන 

පාතො පටිකුජ් ජිත් වා තං සුමනමාලාගුයළහි පරික් ඛිපිත් වා මාලාගුළසදිසං 
කත් වා භගවයතො ගාමං පවිසනයවලාෙ සෙයමව උක් ඛිපිත් වා දාසිගණපරිවුතා 

නගරා නික් ඛමි. අන් තරාමග් යග යසනාපතඋපට් ඨාකා – ‘‘අම් ම, මා ඉයතො 

අගමා’’ත වදන් ත. මහාපුඤ් ඤා නාම මනාපකථා යහොන් ත, න ච යතසං 
පුනප් පුනං භණන් තානං කථා පටික් ඛිපිතුං සක් කා යහොත. සා – ‘‘චූළපිතා 

මහාපිතා මාතුලා කිස් ස තුම් යහ ගන් තුං න යදථා’’ත ආහ. යසනාපතනා – 

‘‘අඤ ්ඤස ්ස කස ්සචි ඛාදනීෙයභොජනීෙං දාතුං මා යදථා’’ත ඨපිතම් හ අම් මාත. 

කිං පන යම හත් යථ ඛාදනීෙං යභොජනීෙං පස් සථාත? මාලාගුළං පස් සාමාත. කිං 

තුම් හාකං යසනාපත මාලාගුළපූජම් පි කාතුං න යදතීත? යදත, අම් මාත. යතන හි, 

අයපථ, අයපථාත භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා මාලාගුළං ගණ් හායපථ භගවාත 
ආහ. භගවා එකං යසනාපතස් සුපට් ඨාකං ඔයලොයකත් වා මාලාගුළං 

ගණ් හායපසි. සා භගවන් තං වන් දිත් වා – ‘‘භගවා, භවාභයව නිබ් ෙත් තෙං යම 

සත පරිතස් සනජීවිතං නාම මා යහොතු, අෙං සුමනමාලා විෙ 

නිබ් ෙත් තනිබ් ෙත් තට් ඨායන පිොව යහොමි, නායමන ච සුමනා යෙවා’’ත 
පත් ථනං කත් වා සත් ථාරා – ‘‘සුඛිනී යහොහී’’ත වුත් තා වන් දිත් වා පදක් ඛිණං 
කත් වා පක් කාමි. 

භගවා යසනාපතස් ස යගහං ගන් ත් වා පඤ් ඤත් තාසයන නිසීදි. යසනාපත 

ොගුං ගයහත් වා උපගඤ් ඡි, සත් ථා පත් තං පිදහි. නිසින් යනො, භන් යත, 

භික් ඛුසඞ් යඝොත. අත් ථි යනො එයකො අන් තරා පිණ් ඩපායතො ලද් යධොත. යසො මාලං 

අපයනත් වා පිණ් ඩපාතං අද් දස. චූළුපට් ඨායකො ආහ – ‘‘සාමි, මාලාත මං වත් වා 
මාතුගායමො වඤ ්යචසී’’ත. පාොයසො භගවන් තං ආදිං කත් වා සබ් යෙසං 
භික් ඛූනං පයහොත. යසනාපතපි අත් තයනො යදෙයධම් මං අදාසි. සත් ථා 
භත් තකිච් චං කත් වා මඞ් ගලං වත් වා පක් කාමි. යසනාපත – ‘‘කා නාම සා 

පිණ් ඩපාතමදාසී’’ත පුච් ඡි. යසට් ඨිධීතා, සාමීත. සප් පඤ ්ඤා සා ඉත් ථී, එවරූපාෙ 
ඝයර වසන් තො පුරිසස් ස සග් ගසම් පත් ත නාම න දුල් ලභාත තං ආයනත් වා 
යජට් ඨිකට් ඨායන ඨයපසි. 

පුනදිවයස නාගරා දානමදංසු, පුනදිවයස රාජාත එකන් තරිකාෙ දානං දාතුං 
ආරභිංසු. රාජාපි චරපුරියස ඨයපත් වා නාගයරහි දින් නදානයතො අතයරකතරං 

යදත, නාගරාපි තයථව කත් වා රඤ් ඤා දින් නදානයතො අතයරකතරං. රාජයගයහ 

නාටකිත් ථියෙො දහරසාමයණයර වදන් ත – ‘‘ගණ් හථ, තාතා, න ගහපතකානං 
ගත් තවත් ථාදීසු පුඤ් ඡිත් වා ොළදාරකානං යඛළසිඞ් ඝාණිකාදියධොවනහත් යථහි 

කතං, සුචිං පණීතං කත’’න් ත. පුනදිවයස නාගරාපි දදමානා වදන් ත – 

‘‘ගණ් හථ, තාතා, න නගරගාමනිගමාදීසු සඞ් කඩ් ඪිතතණ් ඩුලඛීරදධිසප් පිආදීහි, 

න අඤ් යඤසං ජඞ් ඝසීසපිට් ඨිආදීනි භඤ ්ජිත් වා ආහරාපියතහි කතං, 
ජාතසප් පිඛීරාදීහියෙව කත’’න් ත. එවං සත් තසු සංවච් ෙයරසු සත් තසු මායසසු 
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සත් තසු දිවයසසු ච අතක් කන් යතසු අථ භගවයතො අෙං විතක් යකො උදපාදි. 
යතන වුත් තං – ‘‘සම් යෙොධියතො සත් ත සංවච් ෙරානි සත් ත මාසානි සත් ත 
දිවසානි අතක් කමිත් වා උදපාදී’’ත. 

87. අඤ්ඤතයෙො මහාබ්රහ්මාත ධම් මයදසනං ආොචිතබ්රහ් මාව. 

89. චතුොසීතිආවාසසහස්සානීත චතුරාසීත විහාරසහස් සානි. යත සබ් යෙපි 
ද් වාදසසහස් සභික් ඛුගණ් හනකා මහාවිහාරා 
අභෙගිරියචතෙපබ් ෙතචිත් තලපබ් ෙතමහාවිහාරසදිසාව අයහසුං. 

90.  න්තීපෙමංතයපොත අධිවාසනඛන් ත නාම පරමං තයපො. තිතික් ාත 
ඛන් තො එව යවවචනං. තතක් ඛා සඞ් ඛාතා අධිවාසනඛන් ත උත් තමං තයපොත 

අත් යථො. නිබ්ොනං පෙමන් ත සබ් ොකායරන පන නිබ් ොනං පරමන් ත වදන් ත 

බුද් ධා. න ි පබ්ෙජියතො පරූපඝාතීත යෙො අධිවාසනඛන් තවිරහිතත් තා පරං 

උපඝායතත ොයධත හිංසත, යසො පබ් ෙජියතො නාම න යහොත. චතුත් ථපායදො 

පන තස ්යසව යවවචනං. ‘‘න හි පබ් ෙජියතො’’ත එතස් ස හි න සමයණො යහොතීත 

යවවචනං. පරූපඝාතීත එතස් ස පෙං වියහඨෙන්යතොත යවවචනං. අථ වා 

පරූපඝාතීත සීලූපඝාතී. සීලඤ් හි උත් තමට් යඨන පරන් ත වුච් චත. යෙො ච 

සමයණො පරං ෙං කඤ් චි සත් තං වියහඨෙන් යතො පරූපඝාතී යහොත, අත් තයනො 

සීලං විනාසයකො, යසො පබ් ෙජියතො නාම න යහොතීත අත් යථො. අථවා යෙො 

අධිවාසනඛන් තො අභාවයතො පරූපඝාතී යහොත, පරං අන් තමයසො ඩංසමකසම් පි 

සඤ ්චිච් ච ජීවිතා යවොයරොයපත, යසො න හි පබ් ෙජියතො. කිං කාරණා? මලස ්ස 

අපබ් ොජිතත් තා. ‘‘පබ් ොජෙමත් තයනො මලං, තස් මා පබ් ෙජියතොත වුච් චතී’’ත 

(ධ. ප. 388) ඉදඤ් හි පබ් ෙජිතලක් ඛණං. යෙොපි න යහව යඛො උපඝායතත, න 

මායරත, අපි ච දණ් ඩාදීහි වියහයඨත, යසො පරං වියහඨෙන් යතො සමයණො න 

යහොත. කිං කාරණා? වියහසාෙ අසමිතත් තා. ‘‘සමිතත් තා හි පාපානං, 

සමයණොත පවුච් චතී’’ත (ධ. ප. 265) ඉදඤ් හි සමණලක් ඛණං. 

දුතෙගාථාෙ සබ්ෙපාපස්සාත සබ් ොකුසලස් ස. අකෙණන් ත අනුප් පාදනං. 

කුසලස්සාත චතුභූමිකකුසලස් ස. උපසම්පදාත පටිලායභො. 

සචිත්තපරියෙොදපනන් ත අත් තයනො චිත් තයජොතනං, තං පන අරහත් යතන 
යහොත. ඉත සීලසංවයරන සබ් ෙපාපං පහාෙ සමථවිපස් සනාහි කුසලං 
සම් පායදත් වා අරහත් තඵයලන චිත් තං පරියෙොදායපතබ් ෙන් ත එතං බුද් ධානං 
සාසනං ඔවායදො අනුසිට් ඨී ත. 

තතෙගාථාෙ අනූපවායදොත වාචාෙ කස් සචි අනුපවදනං. අනූපඝායතොත 

කායෙන උපඝාතස් ස අකරණං. පාතියමොක්ය ත ෙං තං පඅතයමොක් ඛං, 
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අතපයමොක් ඛං, උත් තමසීලං, පාත වා අගතවියසයසහි යමොක් යඛත 

දුග් ගතභයෙහි, යෙො වා නං පාත, තං යමොක් යඛතීත ‘‘පාතයමොක් ඛ’’න් ත වුච් චත. 

තස් මිං පාතයමොක් යඛ ච සංවයරො. මත්තඤ්ඤුතාත පටිග් ගහණපරියභොගවයසන 

පමාණඤ් ඤුතා. පන්තඤ්ච සෙනාසනන් ත සෙනාසනඤ් ච 
සඞ් ඝට් ටනවිරහිතන් ත අත් යථො. තත් ථ ද් වීහියෙව පච් චයෙහි 

චතුපච් චෙසන් යතොයසො දීපියතො යහොතීත යවදිතබ් යෙො. එතංබුද්ධානසාසනන් ත 
එතං පරස් ස අනුපවදනං අනුපඝාතනං පාතයමොක් ඛසංවයරො 
පටිග් ගහණපරියභොයගසු මත් තඤ් ඤුතා අට් ඨසමාපත් තවසිභාවාෙ 
විවිත් තයසනාසනයසවනඤ් ච බුද් ධානං සාසනං ඔවායදො අනුසිට් ඨීත. ඉමා පන 
සබ් ෙබුද් ධානං පාතයමොක් ඛුද් යදසගාථා යහොන් තීත යවදිතබ් ො. 

යදවතායෙොචනවණ්ණනා 

91. එත් තාවතා ච ඉමිනා විපස් සිස් ස භගවයතො අපදානානුසායරන 

විත් ථාරකථයනන – ‘‘තථාගතස් යසයවසා, භික් ඛයව, ධම් මධාතු 
සුප් පටිවිද් ධා’’ත එවං වුත් තාෙ ධම් මධාතුො සුප් පටිවිද් ධභාවං පකායසත් වා 
ඉදානි – ‘‘යදවතාපි තථාගතස් ස එතමත් ථං ආයරොයචසු’’න් ත වුත් තං 

යදවතායරොචනං පකායසතුං එකමිදාහන් තආදිමාහ. 

තත් ථ සුභගවයනත එවංනාමයක වයන. සාලොජමූයලත 

වනප් පතයජට් ඨකස ්ස මූයල. කාමච්ඡන්දං විොයජත්වාත අනාගාමිමග් යගන 

මූලසමුග් ඝාතවයසන විරායජත් වා. ෙථා ච විපස් සිස ්ස, එවං යසසබුද් ධානම් පි 

සාසයන වුත් ථබ්රහ් මචරිො යදවතා ආයරොචයිංසු, පාළි පන විපස් සිස ්ස යචව 
අම් හාකඤ ්ච භගවයතො වයසන ආගතා. 

තත් ථ අත් තයනො සම් පත් තො න හාෙන් ත, න විහාෙන් තීත අවිහා. න කඤ් චි 

සත් තං තපන් තීත අතප්පා. සුන් දරදස ්සනා අභිරූපා පාසාදිකාත සුදස්සා. සුට් ඨ 

පස් සන් ත, සුන් දරයමයතසං වා දස් සනන් ත සුදස්සී. සබ් යෙයහව ච සගුයණහි 

භවසම් පත් තො ච යජට් ඨා, නත් යථත් ථ කනිට් ඨාත අකනිට්ඨා. 

ඉධ ඨත් වා භාණවාරා සයමොධායනතබ් ො. ඉමස් මිඤ් හි සුත් යත විපස් සිස ්ස 

භගවයතො අපදානවයසන තයෙො භාණවාරා වුත් තා. ෙථා ච විපස් සිස් ස, එවං 
සිඛීආදීනම් පි අපදානවයසන වුත් තාව. පාළි පන සඞ් ඛිත් තා. ඉත සත් තන් නං 
බුද් ධානං වයසන අම් හාකං භගවතා එකවීසත භාණවාරා කථිතා. තථා අවියහහි. 
තථා අතප් යපහි. තථා සුදස් යසහි. තථා සුදස් සීහි. තථා අකනිට් යඨහීත සබ් ෙම් පි 
ෙබ් බීසතභාණවාරසතං යහොත. යතපිටයක බුද් ධවචයන අඤ් ඤං සුත් තං 

ෙබ් බීසතභාණවාරසතපරිමාණං නාම නත් ථි, සුත් තන් තරාජා නාම අෙං 
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සුත් තන් යතොත යවදිතබ් යෙො. ඉයතො පරං අනුසන් ධිද් වෙම් පි නිෙයායතන් යතො 

ඉතිය ො භික් යවතආදිමාහ. තං සබ් ෙං උත් තානයමවාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහාපදානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. මහානිදානසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 

95. එවං යම සුතං…යප.… කුරූසූත මහානිදානසුත් තං. තත්රාෙං 

අනුත් තානපදවණ් ණනා. කුරූසුවිහෙතීත කුරූ නාම ජානපදියනො රාජකුමාරා, 
යතසං නිවායසො එයකොපි ජනපයදො රුළ් හීසද් යදන ‘‘කුරූ’’ත වුච් චත. තස් මිං 
කුරූසු ජනපයද. අට් ඨකථාචරිො පනාහු – මන් ධාතුකායල තීසු දීයපසු මනුස් සා 
‘‘ජම් බුදීයපො නාම බුද් ධපච් යචකබුද් ධමහාසාවකචක් කවත් තප් පභුතීනං 
උත් තමමනුස ්සානං උප් පත් තභූමි උත් තමදීයපො අතරමණීයෙො’’ත සුත් වා 
රඤ් ඤා මන් ධාතුචක් කවත් තනා චක් කරතනං පුරක් ඛත් වා චත් තායරො දීයප 
අනුසංොෙන් යතන සද් ධිං ආගමංසු. තයතො රාජා පරිණාෙකරතනං පුච් ඡි – 
‘‘අත් ථි නු යඛො මනුස් සයලොකයතො රමණීෙතරං ඨාන’’න් ත. කස් මා යදව එවං 

භණසි? කිං න පස් සසි චන් දිමසූරිොනං ආනුභාවං, නනු එයතසං ඨානං ඉයතො 

රමණීෙතරන් ත? රාජා චක් කරතනං පුරක් ඛත් වා තත් ථ අගමාසි. චත් තායරො 
මහාරාජායනො – ‘‘මන් ධාතුමහාරාජා ආගයතො’’ත සුත් වාව ‘‘මහිද් ධියකො 

මහානුභායවො රාජා, න සක් කා යුද් යධන පටිොහිතු’’න් ත සකං රජ් ජං 
නිෙයායතසුං. යසො තං ගයහත් වා පුන පුච් ඡි – ‘‘අත් ථි නු යඛො ඉයතො 

රමණීෙතරං ඨාන’’න් ත? 

අථස් ස තාවතංසභවනං කථයිංසු. ‘‘තාවතංසභවනං, යදව, ඉයතො 
රමණීෙතරං. තත් ථ සක් කස ්ස යදවරඤ් යඤො ඉයම චත් තායරො මහාරාජායනො 

පරිචාරකා යදොවාරිකභූමිෙං තට් ඨන් ත, සක් යකො යදවරාජා මහිද් ධියකො 

මහානුභායවො, තස් සිමානි උපයභොගට් ඨානානි – යෙොජනසහස් සුබ් යෙයධො 

යවජෙන් යතො පාසායදො, පඤ ්චයෙොජනසතුබ් යෙධා සුධම් මා යදවසභා, 

දිෙඩ් ඪයෙොජනසතයකො යවජෙන් තරයථො තථා එරාවයණො හත් ථී, 

දිබ් ෙරුක් ඛසහස ්සප් පටිමණ් ඩිතං නන් දනවනං, චිත් තලතාවනං, ඵාරුසකවනං, 

මිස් සකවනං, යෙොජනසතුබ් යෙයධො පාරිච් ෙත් තයකො යකොවිළායරො, තස් ස 
යහට් ඨා සට් ඨියෙොජනාොමා පඤ ්ඤාසයෙොජනවිත් ථතා 

පඤ ්චදසයෙොජනුබ් යෙධා ජෙකුසුමපුප් ඵවණ් ණා පණ් ඩුකම් ෙලසිලා, ෙස් සා 
මුදුතාෙ සක් කස ්ස නිසීදයතො උපඩ් ඪකායෙො අනුපවිසතී’’ත. 

තං සුත් වා රාජා තත් ථ ගන් තුකායමො චක් කරතනං අබ් භුක් කිරි. තං ආකායස 
පතට් ඨාසි සද් ධිං චතුරඞ් ගිනිො යසනාෙ. අථ ද් වින් නං යදවයලොකානං 
යවමජ් ඣයතො චක් කරතනං ඔතරිත් වා පථවිෙං පතට් ඨාසි සද් ධිං 
පරිණාෙකරතනපමුඛාෙ චතුරඞ් ගිනිො යසනාෙ. රාජා එකයකොව 

තාවතංසභවනං අගමාසි. සක් යකො – ‘‘මන් ධාතා ආගයතො’’ත සුත් වාව තස් ස 
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පච් චුග් ගමනං කත් වා – ‘‘ස් වාගතං, යත මහාරාජ, සකං යත මහාරාජ, අනුසාස 
මහාරාජා’’ත වත් වා සද් ධිං නාටයකහි රජ් ජං ද් යව භායග කත් වා එකං 
භාගමදාසි. රඤ් යඤො තාවතංසභවයන පතට් ඨිතමත් තස ්යසව මනුස් සභායවො 

විගච් ඡි, යදවභායවො පාතුරයහොසි. තස් ස කිර සක් යකන සද් ධිං 
පණ් ඩුකම් ෙලසිලාෙං නිසින් නස ්ස අක් ඛිනිමිසමත් යතන නානත් තං පඤ් ඤාෙත. 
තං අසල් ලක් යඛන් තා යදවා සක් කස ්ස ච තස් ස ච නානත් යත මුය් හන් ත. යසො 

තත් ථ දිබ් ෙසම් පත් තං අනුභවමායනො ොව ෙත් තංස සක් කා උප් පජ් ජිත් වා චුතා, 
තාව රජ් ජං කායරත් වා අතත් යතොව කායමහි තයතො චවිත් වා අත් තයනො 
උෙයායන පතට් ඨියතො වාතාතයපන ඵුට් ඨගත් යතො කාලමකාසි. 

චක් කරතයන පන පුන පථවිෙං පතට් ඨියත පරිණාෙකරතනං 
සුවණ් ණපට් යට මන් ධාතු උපාහනං ලිඛායපත් වා ඉදං මන් ධාතු රජ් ජන් ත 
රජ් ජමනුසාසි. යතපි තීහි දීයපහි ආගතමනුස් සා පුන ගන් තුං අසක් යකොන් තා 

පරිණාෙකරතනං උපසඞ් කමිත් වා – ‘‘යදව, මෙං රඤ් යඤො ආනුභායවන 

ආගතා, ඉදානි ගන් තුං න සක් යකොම, වසනට් ඨානං යනො යදහී’’ත ොචිංසු. යසො 
යතසං එකයමකං ජනපදමදාසි. තත් ථ පුබ් ෙවියදහයතො ආගතමනුස් යසහි 

ආවසිතපයදයසො තායෙව පුරිමසඤ් ඤාෙ – ‘‘වියදහරට් ඨ’’න් ත නාමං ලභි, 
අපරයගොොනයතො ආගතමනුස් යසහි ආවසිතපයදයසො ‘‘අපරන් තජනපයදො’’ත 

නාමං ලභි, උත් තරකුරුයතො ආගතමනුස් යසහි ආවසිතපයදයසො 

‘‘කුරුරට් ඨ’’න් ත නාමං ලභි, ෙහුයක පන ගාමනිගමාදයෙො උපාදාෙ 

ෙහුවචයනන යවොහරිෙත. යතන වුත් තං – ‘‘කුරූසු විහරතී’’ත. 

කම්මාසධම්මංනාමකුරූනංනිගයමොත කම්මාසධම්මන් ත එත් ථ යකචි ධ-
කාරස් ස ද-කායරන අත් ථං වණ් ණෙන් ත. කම් මායසො එත් ථ දමියතොත 

කම්මාසදම්යමො. කම්මායසොත කම් මාසපායදො යපොරිසායදො වුච් චත. තස් ස කිර 
පායද ඛාණුයකන විද් ධට් ඨායන වයණො රුහන් යතො චිත් තදාරුසදියසො හුත් වා 
රුහි. තස් මා කම් මාසපායදොත පඤ ්ඤායිත් ථ. යසො ච තස් මිං ඔකායස දමියතො 

යපොරිසාදභාවයතො පටියසධියතො. යකන? මහාසත් යතන. කතරස් මිං ජාතයකත? 

මහාසුතයසොමජාතයකත එයක. ඉයම පන යථරා ජෙද්දිසජාතයකත වදන් ත. 
තදා හි මහාසත් යතන කම් මාසපායදො දමියතො. ෙථාහ – 

‘‘පුත් යතො ෙදා යහොමි ජෙද් දිසස් ස; 
පඤ ්චාලරට් ඨධිපතස් ස අත්රයජො. 

චජිත් වාන පාණං පිතරං පයමොචයිං; 
කම් මාසපාදම් පි චහං පසාදයි’’න් ත. 
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යකචි පන ධ-කායරයනව අත් ථං වණ් ණෙන් ත. කුරූරට් ඨවාසීනං කිර 

කුරුවත් තධම් යමො, තස් මිං කම් මායසො ජායතො, තස් මා තං ඨානං කම් මායසො 
එත් ථ ධම් යමො ජායතොත කම් මාසධම් මන් ත වුච් චත. තත් ථ නිවිට් ඨනිගමස් සාපි 
එතයදව නාමං. භුම් මවචයනන කස් මා න වුත් තන් ත. අවසයනොකාසයතො. 
භගවයතො කිර තස් මිං නිගයම වසයනොකායසො යකොචි විහායරො නාම නායහොසි. 
නිගමයතො පන අපක් කම් ම අඤ ්ඤතරස් මිං උදකසම් පන් යන රමණීයෙ 

භූමිභායග මහාවනසණ් යඩො අයහොසි තත් ථ භගවා විහාසි, තං නිගමං 
යගොචරගාමං කත් වා. තස් මා එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යෙො – ‘‘කුරූසු විහරත 

කම් මාසධම් මං නාම කුරූනං නිගයමො, තං යගොචරගාමං කත් වා’’ත. 

ආෙස්මාත පිෙවචනයමතං, ගාරවවචනයමතං. ආනන්යදොත තස් ස යථරස් ස 

නාමං. එකමන්තන් ත භාවනපුංසකනිද් යදයසො – ‘‘විසමං චන් දිමසූරිො 

පරිවත් තන් තී’’තආදීසු (අ. නි. 4.70) විෙ. තස් මා ෙථා නිසින් යනො එකමන් තං 

නිසින් යනො යහොත, තථා නිසීදීත එවයමත් ථ අත් යථො දට් ඨබ් යෙො. භුම් මත් යථ වා 

එතං උපයෙොගවචනං නිසීදීත උපාවිසි. පණ් ඩිතා හි ගරුට් ඨානිෙං 
උපසඞ් කමිත් වා ආසනකුසලතාෙ එකමන් තං නිසීදන් ත. අෙඤ් ච යතසං 

අඤ ්ඤතයරො, තස් මා එකමන් තං නිසීදි. 

කථං නිසින් යනො යඛො පන එකමන් තං නිසින් යනො යහොතීත? ෙ 

නිසජ් ජයදොයස වජ් යජත් වා. යසෙයථිදං – අතදූරං, අච් චාසන් නං, උපරිවාතං, 

උන් නතප් පයදසං, අතසම් මුඛං, අතපච් ොත. අතදූයර නිසින් යනො හි සයච 

කයථතුකායමො යහොත, උච් චාසද් යදන කයථතබ් ෙං යහොත. අච් චාසන් යන 
නිසින් යනො සඞ් ඝට් ටනං කයරොත. උපරිවායත නිසින් යනො සරීරගන් යධන ොධත. 
උන් නතප් පයදයස නිසින් යනො අගාරවං පකායසත. අතසම් මුඛා නිසින් යනො සයච 

දට් ඨකායමො යහොත, චක් ඛුනා චක් ඛුං ආහච් ච දට් ඨබ් ෙං යහොත. අතපච් ො 

නිසින් යනො සයච දට් ඨකායමො යහොත, ගීවං පරිවත් යතත් වා දට් ඨබ් ෙං යහොත. 
තස් මා අෙම් පි තක් ඛත් තුං භගවන් තං පදක් ඛිණං කත් වා සක් කච් චං වන් දිත් වා 
එයත ෙ නිසජ් ජයදොයස වජ් යජත් වා දක් ඛිණජාණුමණ් ඩලස ්ස අභිමුඛට් ඨායන 
ෙබ් ෙණ් ණානං බුද් ධරස් මීනං අන් යතො පවිසිත් වා පසන් නලාඛාරසං විගාහන් යතො 
විෙ සුවණ් ණපටං පාරුපන් යතො විෙ රත් තුප් පලමාලාවිතානමජ් ඣං පවිසන් යතො 
විෙ ච ධම් මභණ් ඩාගාරියකො ආෙස් මා ආනන් යදො නිසීදි. යතන වුත් තං – 
‘‘එකමන් තං නිසීදී’’ත. 

කාෙ පන යවලාෙ, යකන කාරයණන අෙමාෙස් මා භගවන් තං 

උපසඞ් කමන් යතොත? සාෙන් හයවලාෙං පච් චොකාරපඤ් හපුච් ෙනකාරයණන. 
තං දිවසං කිරාෙමාෙස් මා කුලසඞ් ගහත් ථාෙ ඝරද් වායර ඝරද් වායර 
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සහස් සභණ් ඩිකං නික් ඛිපන් යතො විෙ කම් මාසධම් මගාමං පිණ් ඩාෙ චරිත් වා 
පිණ් ඩපාතපටික් කන් යතො සත් ථු වත් තං දස ්යසත් වා සත් ථරි ගන් ධකුටිං පවිට් යඨ 
සත් ථාරං වන් දිත් වා අත් තයනො දිවාට් ඨානං ගන් ත් වා අන් යතවාසියකසු වත් තං 
දස් යසත් වා පටික් කන් යතසු දිවාට් ඨානං පටිසම් මජ් ජිත් වා චම් මක් ඛණ් ඩං 
පඤ ්ඤයපත් වා උදකතුම් ෙයතො උදකං ගයහත් වා උදයකන හත් ථපායද සීතයල 
කත් වා පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසින් යනො යසොතාපත් තඵලසමාපත් තං සමාපජ් ජි. 
අථ පරිච් ඡින් නකාලවයසන සමාපත් තයතො උට් ඨාෙ පච් චොකායර ඤාණං 

ඔතායරසි. යසො – ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා’’තආදියතො පට් ඨාෙ අන් තං, 

අන් තයතො පට් ඨාෙ ආදිං, උභෙන් තයතො පට් ඨාෙ මජ් ඣං, මජ් ඣයතො පට් ඨාෙ 
උයභො අන් යත පායපන් යතො තක් ඛත් තුං ද් වාදසපදං පච් චොකාරං සම් මසි. 
තස් යසවං සම් මසන් තස ්ස පච් චොකායරො විභූයතො හුත් වා 
උත් තානකුත් තානයකො විෙ උපට් ඨාසි. 

තයතො චින් යතසි – ‘‘අෙං පච් චොකායරො සබ් ෙබුද් යධහි – ‘ගම් භීයරො යචව 

ගම් භීරාවභායසො චා’ත කථියතො, මය් හං යඛො පන පයදසඤායණ ඨිතස් ස 

සාවකස ්ස සයතො උත් තායනො විභූයතො පාකයටො හුත් වා උපට් ඨාත, මය් හංයෙව 

නු යඛො එස උත් තානයකො හුත් වා උපට් ඨාත, උදාහු අඤ් යඤසම් පී’’ත? අථස් ස 

එතදයහොසි – ‘‘හන් දාහං ඉමං පඤ් හං ගයහත් වා භගවන් තං පුච් ොමි, අද් ධා යම 
භගවා ඉමං අත් ථුප් පත් තං කත් වා සාලින් දං සියනරුං උක් ඛිපන් යතො විෙ එකං 

සුත් තන් තකථං කයථත් වා දස් යසස ්සත. බුද් ධානඤ් හි විනෙපඤ් ඤත් තං, 

භුම් මන් තරං, පච් චොකාරං, සමෙන් තරන් ත ඉමානි චත් තාරි ඨානානි පත් වා 

ගජ් ජිතං මහන් තං යහොත, ඤාණං අනුපවිසත, බුද් ධඤාණස් ස මහන් තභායවො 

පඤ ්ඤාෙත, යදසනා ගම් භීරා යහොත තලක් ඛණබ් භාහතා 
සුඤ ්ඤතපටිසංයුත් තා’’ත. 

යසො කිඤ් චාපි පකතොව එකදිවයස සතවාරම් පි සහස ්සවාරම් පි භගවන් තං 

උපසඞ් කමන් යතො න අයහතුඅකාරයණන උපසඞ් කමත, තං දිවසං පන ඉමං 
පඤ ්හං ගයහත් වා – ‘‘ඉමං බුද් ධගන් ධහත් ථිං ආපජ් ජ ඤාණයකොඤ් චනාදං 

යසොස ්සාමි, බුද් ධසීහං ආපජ් ජ ඤාණසීහනාදං යසොස් සාමි, බුද් ධසින් ධවං ආපජ් ජ 
ඤාණපදවික් කමං පස් සිස් සාමී’’ත චින් යතත් වා දිවාට් ඨානා උට් ඨාෙ 
චම් මක් ඛණ් ඩං පප් යඵොයටත් වා ආදාෙ සාෙන් හසමයෙ භගවන් තං උපසඞ් කමි. 

යතන වුත් තං – ‘‘සාෙන් හයවලාෙං පච් චොකාරපඤ් හපුච් ෙනකාරයණන 
උපසඞ් කමන් යතො’’ත. 

ොවගම්භීයෙොත එත් ථ ොවසද් යදො පමාණාතක් කයම, අතක් කම් ම පමාණං 

ගම් භීයරො, අතගම් භීයරොත අත් යථො. ගම්භීොවභායසොත ගම් භීයරොව හුත් වා 
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අවභාසත, දිස ්සතීත අත් යථො. එකඤ් හි උත් තානයමව ගම් භීරාවභාසං යහොත 
පූතපණ් ණාදිවයසන කාළවණ් ණපුරාණඋදකං විෙ. තඤ් හි ජාණුප් පමාණම් පි 
සතයපොරිසං විෙ දිස් සත. එකං ගම් භීරං උත් තානාවභාසං යහොත මණිගඞ් ගාෙ 
විප් පසන් නඋදකං විෙ. තඤ් හි සතයපොරිසම් පි ජාණුප් පමාණං විෙ ඛාෙත. එකං 
උත් තානං උත් තානාවභාසං යහොත චාටිආදීසු උදකං විෙ. එකං ගම් භීරං 
ගම් භීරාවභාසං යහොත සියනරුපාදකමහාසමුද් යද උදකං විෙ. එවං උදකයමව 
චත් තාරි නාමානි ලභත. පටිච් චසමුප් පායද පයනතං නත් ථි. අෙඤ් හි ගම් භීයරො 
යචව ගම් භීරාවභායසො චාත එකයමව නාමං ලභත. එවරූයපො සමායනොපි අථ ච 

පන යම උත් තානකුත් තානයකො විෙ ඛාෙත, ෙදිදං අච් ෙරිෙං, භන් යත, අබ් භුතං 
භන් යතත. එවං අත් තයනො විම් හෙං පකායසන් යතො පඤ් හං පුච් ඡිත් වා 
තුණ් හීභූයතො නිසීදි. 

භගවා තස් ස වචනං සුත් වා – ‘‘ආනන් යදො භවග් ගග් ගහණාෙ හත් ථං 

පසායරන් යතො විෙ, සියනරුං ඡින් දිත් වා මිඤ් ජං නීහරිතුං වාෙමමායනො විෙ, 

විනා නාවාෙ මහාසමුද් දං තරිතුකායමො විෙ, පථවිං පරිවත් යතත් වා පථයවොජං 
ගයහතුං වාෙමමායනො විෙ බුද් ධවිසෙපඤ් හං අත් තයනො උත් තානං වදත. 

හන් දස් ස ගම් භීරභාවං ආචික් ඛිස් සාමී’’ත චින් යතත් වා මායහවන් තආදිමාහ. 

තත් ථ මායහවන් ත හ-කායරො නිපාතමත් තං. එවං මා භණීත අත් යථො. මා 
යහවන් ත ච ඉදං වචනං භගවා ආෙස් මන් තං ආනන් දං උස් සායදන් යතොපි භණත 
අපසායදන් යතොපි. 

උස්සාදනාවණ්ණනා 

තත් ථ උස් සායදන් යතො – ආනන් ද, ත් වං මහාපඤ් යඤො විසදඤායණො, යතන 
යත ගම් භීයරොපි පටිච් චසමුප් පායදො උත් තානයකො විෙ ඛාෙත. අඤ ්යඤසං 

පයනස උත් තානයකොත න සල් ලක් යඛතබ් යෙො, ගම් භීයරොයෙව ච 
ගම් භීරාවභායසො ච. තත් ථ චතස් යසො උපමා වදන් ත. ෙමායස 
සුයභොජනරසපුට් ඨස් ස කිර කතයෙොගස් ස මහාමල් ලස් ස සමජ් ජසමයෙ 
කතමල් ලපාසාණපරිචෙස් ස යුද් ධභූමිං ගච් ෙන් තස් ස අන් තරා මල් ලපාසාණං 

දස් යසසුං, යසො – කිං එතන් ත ආහ. මල් ලපාසායණොත. ආහරථ නන් ත. 
උක් ඛිපිතුං න සක් යකොමාත වුත් යත සෙං ගන් ත් වා කුහිං ඉමස් ස 
භාරිෙට් ඨානන් ත වත් වා ද් වීහි හත් යථහි ද් යව පාසායණ උක් ඛිපිත් වා කීළාගුයළ 
විෙ ඛිපිත් වා අගමාසි. තත් ථ මල් ලස් ස මල් ලපාසායණො ලහුයකොපි න 
අඤ ්යඤසං ලහුයකොත වත් තබ් යෙො. ෙමායස සුයභොජනරසපුට් යඨො මල් යලො විෙ 

හි කප් පසතසහස් සං අභිනීහාරසම් පන් යනො ආෙස් මා ආනන් යදො, ෙථා මල් ලස් ස 
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මහාෙලතාෙ මල් ලපාසායණො ලහුයකො, එවං යථරස් ස මහාපඤ් ඤතාෙ 

පටිච් චසමුප් පායදො උත් තායනො, යසො අඤ ්යඤසං උත් තායනොත න වත් තබ් යෙො. 

මහාසමුද් යද ච තමිනාම මච් යෙො ද් වියෙොජනසතයකො තමිඞ් ගයලො 

තයෙොජනසතයකො, තමිපිඞ් ගයලො චතුයෙොජනසතයකො තමිරපිඞ් ගයලො 

පඤ ්චයෙොජනසතයකො, ආනන් යදො තමිනන් යදො අජ් ඣායරොයහො මහාතමීත ඉයම 
චත් තායරො යෙොජනසහස් සිකා. තත් ථ තමිරපිඞ් ගයලයනව දීයපන් ත. තස් ස කිර 
දක් ඛිණකණ් ණං චායලන් තස ්ස පඤ් චයෙොජනසයත පයදයස උදකං චලත. තථා 

වාමකණ් ණං. තථා නඞ් ගුට් ඨං, තථා සීසං. ද් යව පන කණ් යණ චායලත් වා 
නඞ් ගුට් යඨන උදකං පහරිත් වා සීසං අපරාපරං කත් වා කීළිතුං ආරද් ධස් ස 

සත් තට් ඨයෙොජනසයත පයදයස භාජයන පක් ඛිපිත් වා උද් ධයන ආයරොපිතං විෙ 

උදකං පක් කුථත, තයෙොජනසතමත් යත පයදයස උදකං පිට් ඨිං ොයදතුං න 
සක් යකොත. යසො එවං වයදෙය – ‘‘අෙං මහාසමුද් යදො ගම් භීයරො ගම් භීයරොත 

වදන් ත කුතස් ස ගම් භීරතා, මෙං පිට් ඨිපටිච් ොදනමත් තම් පි උදකං න ලභාමා’’ත. 

තත් ථ කායුපපන් නස ්ස තමිරපිඞ් ගලස් ස මහාසමුද් යදො උත් තායනොත, 

අඤ ්යඤසං ඛුද් දකමච් ොනං උත් තායනොත න වත් තබ් යෙො, එවයමව 

ඤාණුපපන් නස ්ස යථරස් ස පටිච් චසමුප් පායදො උත් තායනොත, අඤ ්යඤසම් පි 
උත් තායනොත න වත් තබ් යෙො. 

සුපණ් ණරාජා ච දිෙඩ් ඪයෙොජනසතයකො, තස් ස දක් ඛිණපක් යඛො 

පඤ ්ඤාසයෙොජනියකො යහොත තථා වාමපක් යඛො, පිඤ ්ෙවට් ටි සට් ඨියෙොජනිකා, 

ගීවා තංසයෙොජනිකා, මුඛං නවයෙොජනං, පාදා ද් වාදසයෙොජනිකා. තස් මිං 
සුපණ් ණවාතං දස් යසතුං ආරද් යධ සත් තට් ඨයෙොජනසතං ඨානං නප් පයහොත. 

යසො එවං වයදෙය – ‘‘අෙං ආකායසො අනන් යතො අනන් යතොත වදන් ත, කුතස් ස 

අනන් තතා, මෙං පක් ඛවාතප් පසාරයණොකාසම් පි න ලභාමා’’ත. තත් ථ 

කායුපපන් නස ්ස සුපණ් ණරඤ් යඤො ආකායසො පරිත් යතොත, අඤ ්යඤසං 

ඛුද් දකපක් ඛීනං පරිත් යතොත න වත් තබ් යෙො, එවයමව ඤාණුපපන් නස ්ස 

යථරස ්ස පටිච් චසමුප් පායදො උත් තායනොත, අඤ ්යඤසම් පි උත් තායනොත න 
වත් තබ් යෙො. 

රාහු අසුරින් යදො පන පාදන් තයතො ොව යකසන් තා යෙොජනානං චත් තාරි 
සහස් සානි අට් ඨ ච සතානි යහොත. තස් ස ද් වින් නං ොහානං අන් තරං 

ද් වාදසයෙොජනසතකං. ෙහලත් යතන ෙයෙොජනසතකං. හත් ථපාදතලානි 

තයෙොජනසතකානි, තථා මුඛං. එයකකං අඞ් ගුලිපබ් ෙං පඤ් ඤාසයෙොජනං, තථා 
භමුකන් තරං. නලාටං තයෙොජනසතකං. සීසං නවයෙොජනසතකං. තස් ස 
මහාසමුද් දං ඔතණ් ණස් ස ගම් භීරං උදකං ජාණුප් පමාණං යහොත. යසො එවං 
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පටුන 

වයදෙය – ‘‘අෙං මහාසමුද් යදො ගම් භීයරො ගම් භීයරොත වදන් ත, කුතස ්ස 

ගම් භීරතා, මෙං ජාණුප් පටිච් ොදනමත් තම් පි උදකං න ලභාමා’’ත. තත් ථ 

කායුපපන් නස ්ස රාහුයනො මහාසමුද් යදො උත් තායනොත, අඤ ්යඤසං 

උත් තායනොත න වත් තබ් යෙො, එවයමව ඤාණුපපන් නස ්ස යථරස ්ස 

පටිච් චසමුප් පායදො උත් තායනොත, අඤ ්යඤසම් පි උත් තායනොත න වත් තබ් යෙො. 

එතමත් ථං සන් ධාෙ භගවා – ‘‘මා යහවං, ආනන් ද, අවච; මා යහවං, ආනන් ද 
අවචා’’ත ආහ. 

යථරස ්ස හි චතූහි කාරයණහි ගම් භීයරොපි පටිච් චසමුප් පායදො උත් තායනොත 

උපට් ඨාත. කතයමහි චතූහි? පුබ් බූපනිස ්සෙසම් පත් තො, තත් ථවායසන, 

යසොතාපන් නතාෙ, ෙහුස් සුතභායවනාත. 

පුබ්බූපනිස්සෙසම්පත්තිකථා 
ඉයතො කිර සතසහස් සියම කප් යප පදුමුත් තයරො නාම සත් ථා යලොයක 

උප් පජ් ජි. තස් ස හංසවතී නාම නගරං අයහොසි, ආනන් යදො නාම රාජා පිතා, 

සුයමධා නාම යදවී මාතා, යෙොධිසත් යතො උත් තරකුමායරො නාම අයහොසි. යසො 
පුත් තස ්ස ජාතදිවයස මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛම් ම පබ් ෙජිත් වා 
පධානමනුයුඤ් ජන් යතො අනුක් කයමන සබ් ෙඤ ්ඤුතං පත් වා – 
‘‘අයනකජාතසංසාර’’න් ත උදානං උදායනත් වා සත් තාහං යෙොධිපල් ලඞ් යක 
වීතනායමත් වා පථවිෙං ඨයපස් සාමීත පාදං අභිනීහරි. අථ පථවිං භින් දිත් වා 

මහන් තං පදුමං උට් ඨාසි. තස් ස ධුරපත් තානි නවුතහත් ථානි, යකසරං 

තංසහත් ථං, කණ් ණිකා ද් වාදසහත් ථා, නවඝටප් පමායණො යරණු අයහොසි. 

සත් ථා පන උබ් යෙධයතො අට් ඨපණ් ණාසහත් ථුබ් යෙයධො අයහොසි. තස් ස 

උභින් නං ොහානමන් තරං අට් ඨාරසහත් ථං, නලාටං පඤ ්චහත් ථං, හත් ථපාදා 
එකාදසහත් ථා. තස් ස එකාදසහත් යථන පායදන ද් වාදසහත් ථාෙ කණ් ණිකාෙ 
අක් කන් තමත් තාෙ නවඝටප් පමායණො යරණු උට් ඨාෙ අට් ඨපණ් ණාසහත් ථං 
පයදසං උග් ගන් ත් වා ඔකිණ් ණමයනොසිලාචුණ් ණං විෙ පච් යචොකිණ් යණො. 
තදුපාදාෙ භගවා පදුමුත් තයරොත් යවව පඤ් ඤායිත් ථ. තස් ස යදවියලො ච සුජායතො 
ච ද් යව අග් ගසාවකා අයහසුං. අමිතා ච අසමා ච ද් යව අග් ගසාවිකා. සුමයනො 
නාම උපට් ඨායකො. පදුමුත් තයරො භගවා පිතුසඞ් ගහං කුරුමායනො 
භික් ඛුසතසහස් සපරිවායරො හංසවතො රාජධානිො වසත. 

කනිට් ඨභාතා පනස් ස සුමනකුමායරො නාම. තස් ස රාජා හංසවතයතො 
වීසතයෙොජනසයත ඨායන යභොගගාමං අදාසි. යසො කදාචි ආගන් ත් වා පිතරඤ් ච 

සත් ථාරඤ් ච පස් සත. අයථකදිවසං පච් චන් යතො කුපියතො. සුමයනො රඤ් යඤො 
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යපයසසි – ‘‘පච් චන් යතො කුපියතො’’ත. රාජා ‘‘මො ත් වං තත් ථ කස ්මා 

ඨපියතො’’ත පටියපයසසි. යසො නික් ඛම් ම යචොයර වූපසයමත් වා – ‘‘උපසන් යතො, 

යදව, ජනපයදො’’ත රඤ් යඤො යපයසසි. රාජා තුට් යඨො – ‘‘සීඝං මම පුත් යතො 
ආගච් ෙතූ’’ත ආහ. තස් ස සහස ්සමත් තා අමච් චා යහොන් ත. යසො යතහි සද් ධිං 

අන් තරාමග් යග මන් යතසි – ‘‘මය් හං පිතා තුට් යඨො, සයච යම වරං යදත, කිං 

ගණ් හාමී’’ත. අථ නං එකච් යච ‘‘හත් ථිං ගණ් හථ, අස් සං ගණ් හථ, රථං 

ගණ් හථ, ජනපදං ගණ් හථ, සත් තරතනානි ගණ් හථා’’ත ආහංසු. අපයර – 

‘‘තුම් යහ පථවිස් සරස් ස පුත් තා, තුම් හාකං ධනං න දුල් ලභං, ලද් ධම් පි යචතං 

සබ් ෙං පහාෙ ගමනීෙං, පුඤ ්ඤයමව එකං ආදාෙ ගමනීෙං; තස් මා යත යදයව 
වරං දදමායන යතමාසං පදුමුත් තරං භගවන් තං උපට් ඨාතුං වරං ගණ් හථා’’ත. 

යසො – ‘‘තුම් යහ මය් හං කලයාණමිත් තා, න මයමතං චිත් තං අත් ථි, තුම් යහහි 

පන උප් පාදිතං, එවං කරිස් සාමී’’ත ගන් ත් වා පිතරං වන් දිත් වා පිතරාපි 

ආලිඞ් යගත් වා තස් ස මත් ථයක චුම් බිත් වා – ‘‘වරං යත පුත් ත, යදමී’’ත වුත් යත 

‘‘සාධු මහාරාජ, ඉච් ොමහං මහාරාජ භගවන් තං යතමාසං චතූහි පච් චයෙහි 

උපට් ඨහන් යතො ජීවිතං අවඤ් ඣං කාතුං, ඉමයමව වරං යදහී’’ත ආහ. ‘‘න 

සක් කා තාත, අඤ ්ඤං වයරහී’’ත වුත් යත ‘‘යදව, ඛත් තොනං නාම ද් යව කථා 

නත් ථි, එතයමව යදහි, න යම අඤ් යඤනත් යථො’’ත. තාත බුද් ධානං නාම චිත් තං 

දුජ් ජානං, සයච භගවා න ඉච් ඡිස් සත, මො දින් යනපි කිං භවිස ්සතීත? යසො – 

‘‘සාධු, යදව, අහං භගවයතො චිත් තං ජානිස් සාමී’’ත විහාරං ගයතො. 

යතන ච සමයෙන භත් තකිච් චං නිට් ඨයපත් වා භගවා ගන් ධකුටිං පවිට් යඨො 
යහොත. යසො මණ් ඩලමායළ සන් නිසින් නානං භික් ඛූනං සන් තකං අගමාසි. යත 

තං ආහංසු – ‘‘රාජපුත් ත, කස ්මා ආගයතොසී’’ත? භගවන් තං දස් සනාෙ, දස් යසථ 

යම භගවන් තන් ත. න මෙං, රාජපුත් ත, ඉච් ඡිතච් ඡිතක් ඛයණ සත් ථාරං දට් ඨං 

ලභාමාත. යකො පන, භන් යත, ලභතීත? සුමනත් යථයරො නාම රාජපුත් තාත. 

‘‘යසො කුහිං, භන් යත, යථයරො’’ත. යථරස ්ස නිසින් නට් ඨානං පුච් ඡිත් වා ගන් ත් වා 

වන් දිත් වා – ‘‘ඉච් ොමහං, භන් යත, භගවන් තං පස් සිතුං, දස් යසථ යම’’ත ආහ. 

යථයරො – ‘‘එහි රාජපුත් තා’’ත තං ගයහත් වා තං ගන් ධකුටිපරියවයණ ඨයපත් වා 

ගන් ධකුටිං අභිරුහි. අථ නං භගවා – ‘‘සුමන, කස ්මා ආගයතොසී’’ත ආහ. 

රාජපුත් යතො, භන් යත, භගවන් තං දස් සනාෙ ආගයතොත. යතන හි භික් ඛු ආසනං 

පඤ ්ඤායපහීත. යථයරො ආසනං පඤ් ඤායපසි, නිසීදි භගවා පඤ් ඤත් යත 
ආසයන. රාජපුත් යතො භගවන් තං වන් දිත් වා පටිසන් ථාරං අකාසි. කදා 

ආගයතොසි රාජපුත් තාත? භන් යත, තුම් යහසු ගන් ධකුටිං පවිට් යඨසු. භික් ඛූ පන – 
‘‘න මෙං ඉච් ඡිතච් ඡිතක් ඛයණ භගවන් තං දට් ඨං ලභාමා’’ත මං යථරස ්ස 

සන් තකං පායහසුං. යථයරො පන එකවචයනයනව දස් යසසි. යථයරො, භන් යත, 
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තුම් හාකං සාසයන වල් ලයභො මඤ් යඤත. ආම රාජකුමාර, වල් ලයභො එස භික් ඛු 

මය් හං සාසයනත. භන් යත, බුද් ධානං සාසයන කිං කත් වා වල් ලයභො යහොතීත? 

දානං දත් වා සීලං සමාදියිත් වා උයපොසථකම් මං කත් වා කුමාරාත. භගවා, අහං 

යථයරො විෙ බුද් ධසාසයන වල් ලයභො යහොතුකායමො, යතමාසං යම වස් සාවාසං 
අධිවායසථාත. භගවා – ‘‘අත් ථි නු යඛො තත් ථ ගයතන අත් යථො’’ත 

ඔයලොයකත් වා අත් ථීත දිස් වා ‘‘සුඤ ්ඤාගායර, යඛො රාජකුමාර තථාගතා 

අභිරමන් තී’’ත ආහ. කුමායරො ‘‘අඤ් ඤාතං භගවා, අඤ ්ඤාතං සුගතා’’ත වත් වා 

‘‘අහං, භන් යත, පුරිමතරං ගන් ත් වා විහාරං කායරමි, මො යපසියත 
භික් ඛුසතසහස් යසන සද් ධිං ආගච් ෙථා’’ත පටිඤ් ඤං ගයහත් වා පිතුසන් තකං 

ගන් ත් වා ‘‘දින් නා යම, යදව, භගවතා පටිඤ් ඤා, මො පහියත භගවන් තං 
යපයසෙයාථා’’ත පිතරං වන් දිත් වා නික් ඛමිත් වා යෙොජයන යෙොජයන විහාරං 
කායරත් වා වීසයෙොජනසතං අද් ධානං ගන් ත් වා අත් තයනො නගයර විහාරට් ඨානං 
විචිනන් යතො යසොභනං නාම කුටුම් බිකස ්ස උෙයානං දිස ්වා සතසහස් යසන 
කිණිත් වා සතසහස් සං විස් සජ් යජත් වා විහාරං කායරසි. තත් ථ භගවයතො 
ගන් ධකුටිං යසසභික් ඛූනඤ් ච රත් තට් ඨානදිවාට් ඨානත් ථාෙ කුටියලණමණ් ඩයප 

කාරායපත් වා පාකාරපරික් යඛයප කත් වා ද් වාරයකොට් ඨකඤ් ච නිට් ඨයපත් වා 

පිතුසන් තකං යපයසසි – ‘‘නිට් ඨිතං මය් හං කිච් චං, සත් ථාරං පහිණථා’’ත. 

රාජා භගවන් තං යභොයජත් වා – ‘‘භගවා, සුමනස ්ස කිච් චං නිට් ඨිතං, 
තුම් හාකං ගමනං පච් චාසීසතී’’ත ආහ. භගවා සතසහස් සභික් ඛුපරිවායරො 
යෙොජයන යෙොජයන විහායරසු වසමායනො අගමාසි. කුමායරො ‘‘සත් ථා 
ආගයතො’’ත සුත් වා යෙොජනං පච් චුග් ගන් ත් වා මාලාදීහි පූජෙමායනො විහාරං 
පයවයසත් වා – 

‘‘සතසහස් යසන යම කීතං, සතසහස් යසන මාපිතං; 

යසොභනං නාම උෙයානං, පටිග් ගණ් හ මහාමුනී’’ත. 

විහාරං නිෙයායතසි. යසො වස් සූපනායිකදිවයස දානං දත් වා අත් තයනො 
පුත් තදායර ච අමච් යච ච පක් යකොසායපත් වා ආහ – ‘‘අෙං සත් ථා අම් හාකං 

සන් තකං දූරයතො ආගයතො, බුද් ධා ච නාම ධම් මගරුයනො න ආමිසගරුකා. 
තස් මා අහං යතමාසං ද් යව සාටයක නිවායසත් වා දස සීලානි සමාදියිත් වා 

ඉයධව වසිස් සාමි, තුම් යහ ඛීණාසවසතසහස් සස ්ස ඉමිනාව නීහායරන යතමාසං 
දානං දයදෙයාථා’’ත. 

යසො සුමනත් යථරස් ස වසනට් ඨානසභායගයෙව ඨායන වසන් යතො ෙං 

යථයරො භගවයතො වත් තං කයරොත, තං සබ් ෙං දිස් වා ‘‘ඉමස ්මිං ඨායන 
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පටුන 

එකන් තවල් ලයභො එස යථයරො, එතස ්යසව යම ඨානන් තරං පත් යථතුං 
වට් ටතී’’ත චින් යතත් වා උපකට් ඨාෙ පවාරණාෙ ගාමං පවිසිත් වා සත් තාහං 
මහාදානං දත් වා සත් තයම දිවයස භික් ඛුසතසහස් සස් ස පාදමූයල තචීවරං 

ඨයපත් වා භගවන් තං වන් දිත් වා – ‘‘භන් යත, ෙයදතං මො මග් යග 
යෙොජනන් තරිකං යෙොජනන් තරිකං විහාරං කාරාපනයතො පට් ඨාෙ පුඤ් ඤං 

කතං, තං යනව සක් කසම් පත් තං, න මාරසම් පත් තං, න බ්රහ් මසම් පත් තං 

පත් ථෙන් යතන, බුද් ධස් ස පන උපට් ඨාකභාවං පත් ථෙන් යතන කතං. තස් මා 

අහම් පි, භගවා, අනාගයත සුමනත් යථයරො විෙ බුද් ධස ්ස උපට් ඨායකො 
භයවෙය’’න් ත පඤ් චපතට් ඨියතන නිපතත් වා වන් දි. 

භගවා – ‘‘මහන් තං කුලපුත් තස් ස චිත් තං, සමිජ් ඣිස ්සත නු යඛො යනො’’ත 
ඔයලොයකන් යතො – ‘‘අනාගයත ඉයතො සතසහස් සියම කප් යප යගොතයමො නාම 

බුද් යධො උප් පජ් ජිස ්සත, තස් යසව උපට් ඨායකො භවිස් සතී’’ත ඤත් වා – 

‘‘ඉච් ඡිතං පත් ථිතං තුය් හං, සබ් ෙයමව සමිජ් ඣතු; 

සබ් යෙ පූයරන් තු සඞ් කප් පා, චන් යදො පන් නරයසො ෙථා’’ත. 

ආහ. කුමායරො තං සුත් වා – ‘‘බුද් ධා නාම අද් යවජ් ඣකථා යහොන් තී’’ත 
දුතෙදිවයසයෙව තස් ස භගවයතො පත් තචීවරං ගයහත් වා පිට් ඨියතො පිට් ඨියතො 
ගච් ෙන් යතො විෙ අයහොසි. යසො තස් මිං බුද් ධුප් පායද වස් සසතසහස් සං දානං දත් වා 
සග් යග නිබ් ෙත් තත් වා කස් සපබුද් ධකායලපි පිණ් ඩාෙ චරයතො යථරස් ස 
පත් තග් ගහණත් ථං උත් තරිසාටකං දත් වා පූජමකාසි. පුන සග් යග නිබ් ෙත් තත් වා 
තයතො චුයතො ොරාණසිරාජා හුත් වා අට් ඨන් නං පච් යචකබුද් ධානං 
පණ් ණසාලායෙො කායරත් වා මණිආධාරයක උපට් ඨයපත් වා චතූහි පච් චයෙහි 
දසවස ්සසහස ්සානි උපට් ඨානං අකාසි. එතානි පාකටට් ඨානානි. 

කප් පසතසහස් සං පන දානං දදමායනොව අම් හාකං යෙොධිසත් යතන සද් ධිං 
තුසිතපුයර නිබ් ෙත් තත් වා තයතො චුයතො අමියතොදනසක් කස ්ස යගයහ පටිසන් ධිං 
ගයහත් වා අනුපුබ් යෙන කතාභිනික් ඛමයනො සම් මාසම් යෙොධිං පත් වා 
පඨමගමයනන කපිලවත් ථුං ආගන් ත් වා තයතො නික් ඛමන් යත භගවත භගවයතො 
පරිවාරත් ථං රාජකුමායරසු පබ් ෙජියතසු භද් දිොදීහි සද් ධිං නික් ඛමිත් වා 
භගවයතො සන් තයක පබ් ෙජිත් වා නචිරස් යසව ආෙස ්මයතො පුණ් ණස ්ස 
මන් තාණිපුත් තස ්ස සන් තයක ධම් මකථං සුත් වා යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨහි 

(සං. නි. 3.83). එවයමස ආෙස් මා පුබ් බූපනිස ්සෙසම් පන් යනො තස් සිමාෙ 
පුබ් බූපනිස ්සෙසම් පත් තො ගම් භීයරොපි පටිච් චසමුප් පායදො උත් තානයකො විෙ 
උපට් ඨාසි. 
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තිත්ථවාසාදිවණ්ණනා 
තත් ථවායසොත පුනප් පුනං ගරූනං සන් තයක 

උග් ගහණසවනපරිපුච් ෙනධාරණානි වුච් චන් ත. යසො යථරස් ස අතවිෙ 

පරිසුද් යධො, යතනාපිස් සාෙං ගම් භීයරොපි පටිච් චසමුප් පායදො උත් තානයකො විෙ 
උපට් ඨාසි. 

යසොතාපන් නානඤ් ච නාම පච් චොකායරො උත් තානයකොව හුත් වා උපට් ඨාත, 
අෙඤ් ච ආෙස ්මා යසොතාපන් යනො. ෙහුස් සුතානඤ් ච චතුහත් යථ ඔවරයක පදීයප 

ජලමායන මඤ ්චපීඨං විෙ නාමරූපපරිච් යෙයදො පාකයටො යහොත, අෙඤ් ච 

ආෙස ්මා ෙහුස් සුතානං අග් යගො යහොත, ොහුසච් චානුභායවනපිස් ස ගම් භීයරොපි 
පච් චොකායරො උත් තානයකො විෙ උපට් ඨාසි. 

පටිච්චසමුප්පාදගම්භීෙතා 

තත් ථ අත් ථගම් භීරතාෙ, ධම් මගම් භීරතාෙ, යදසනාගම් භීරතාෙ, 
පටියවධගම් භීරතාොත චතූහි ආකායරහි පටිච් චසමුප් පායදො ගම් භීයරො නාම. 

තත් ථ ජරාමරණස් ස ජාතපච් චෙසම් භූතසමුදාගතට් යඨො ගම් භීයරො…යප.… 
සඞ් ඛාරානං අවිජ් ජාපච් චෙසම් භූතසමුදාගතට් යඨො ගම් භීයරොත අෙං 

අත්ථගම්භීෙතා. 

අවිජ් ජාෙ සඞ් ඛාරානං පච් චෙට් යඨො ගම් භීයරො…යප.… ජාතො 

ජරාමරණස් ස පච් චෙට් යඨො ගම් භීයරොත අෙං ධම්මගම්භීෙතා. 

කත් ථචි සුත් යත පටිච් චසමුප් පායදො අනුයලොමයතො යදසිෙත, කත් ථචි 

පටියලොමයතො, කත් ථචි අනුයලොමපටියලොමයතො, කත් ථචි මජ් ඣයතො පට් ඨාෙ 

අනුයලොමයතො වා පටියලොමයතො වා අනුයලොමපටියලොමයතො වා, කත් ථචි 

තසන් ධි චතුසඞ් යඛයපො, කත් ථචි ද් විසන් ධි තසඞ් යඛයපො, කත් ථචි එකසන් ධි 

ද් විසඞ් යඛයපොත අෙං යදසනාගම්භීෙතා. 

අවිජ් ජාෙ පන අඤ් ඤාණඅදස් සනසච් චාපටියවධට් යඨො ගම් භීයරො, 

සඞ් ඛාරානං අභිසඞ් ඛරණායූහනසරාගවිරාගට් යඨො, විඤ ්ඤාණස් ස 

සුඤ ්ඤතඅෙයාපාරඅසඞ් කන් තපටිසන් ධිපාතුභාවට් යඨො, නාමරූපස් ස 

එකුප් පාදවිනිබ් යභොගාවිනිබ් යභොගනමනරුප් පනට් යඨො, සළාෙතනස ්ස 

අධිපතයලොකද් වාරක් යඛත් තවිසයිභාවට් යඨො, ඵස් සස ්ස 

ඵුසනසඞ් ඝට් ටනසඞ් ගතසන් නිපාතට් යඨො, යවදනාෙ 

ආරම් මණරසානුභවනසුඛදුක් ඛමජ් ඣත් තභාවනිජ් ජීවයවදයිතට් යඨො, තණ් හාෙ 
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අභිනන් දිතඅජ් යඣොසානසරිතාලතාතණ් හානදීතණ් හාසමුද් දදුප් පූරණට් යඨො, 

උපාදානස ්ස ආදානග් ගහණාභිනියවසපරාමාසදුරතක් කමට් යඨො, භවස ්ස 

ආයූහනාභිසඞ් ඛරණයෙොනිගතඨිතනිවායසසු ඛිපනට් යඨො, ජාතො 

ජාතසඤ් ජාතඔක් කන් තනිබ් ෙත් තපාතුභාවට් යඨො, ජරාමරණස් ස 

ඛෙවෙයභදවිපරිණාමට් යඨො ගම් භීයරොත. එවං යෙො අවිජ් ජාදීනං සභායවො, යෙන 

පටියවයධන අවිජ් ජාදයෙො සරසලක් ඛණයතො පටිවිද් ධා යහොන් ත; යසො 

ගම් භීයරොත අෙං පටියවධගම්භීෙතාත යවදිතබ් ො. සා සබ් ොපි යථරස් ස 
උත් තානකා විෙ උපට් ඨාසි. යතන භගවා ආෙස් මන් තං ආනන් දං 
උස් සායදන් යතො – ‘‘මා යහව’’න් තආදිමාහ. අෙඤ් යචත් ථ අධිප් පායෙො – 

ආනන් ද, ත් වං මහාපඤ් යඤො විසදඤායණො, යතන යත ගම් භීයරොපි 

පටිච් චසමුප් පායදො උත් තානයකො විෙ ඛාෙත, තස් මා – ‘‘මය් හයමව නු යඛො එස 

උත් තානයකො හුත් වා උපට් ඨාත, උදාහු අඤ් යඤසම් පී’’ත මා එවං අවචාත. 

අපසාදනාවණ්ණනා 

ෙං පන වුත් තං – ‘‘අපසායදන් යතො’’ත, තත් ථ අෙං අධිප් පායෙො – ආනන් ද, 

‘‘අථ ච පන යම උත් තානකුත් තානයකො විෙ ඛාෙතී’’ත මා යහවං අවච. ෙදි හි 

යත එස උත් තානකුත් තානයකො විෙ ඛාෙත, කස ්මා ත් වං අත් තයනො ධම් මතාෙ 

යසොතාපන් යනො නායහොසි, මො දින් නනයෙව ඨත් වා යසොතාපත් තමග් ගං 

පටිවිජ් ඣසි. ආනන් ද, ඉදං නිබ් ොනයමව ගම් භීරං, පච් චොකායරො පන තව 

උත් තානයකො ජායතො, අථ කස ්මා ඔළාරිකං කාමරාගසංයෙොජනං 

පටිඝසංයෙොජනං, ඔළාරිකං කාමරාගානුසෙං පටිඝානුසෙන් ත ඉයම චත් තායරො 

කියලයස සමුග් ඝායටත් වා සකදාගාමිඵලං න සච් ඡිකයරොසි? යතයෙව 
අණුසහගයත චත් තායරො කියලයස සමුග් ඝායටත් වා අනාගාමිඵලං න 

සච් ඡිකයරොසි? රූපරාගාදීනි පඤ් ච සංයෙොජනානි, භවරාගානුසෙං, මානානුසෙං, 
අවිජ් ජානුසෙන් ත ඉයම අට් ඨ කියලයස සමුග් ඝායටත් වා අරහත් තං න 

සච් ඡිකයරොසි? 

කස ්මා ච සතසහස් සකප් පාධිකං එකං අසඞ් යඛයෙයං පූරිතපාරමියනො 

සාරිපුත් තයමොග් ගල් ලානා විෙ සාවකපාරමිඤාණං නප් පටිවිජ් ඣසි? 
සතසහස් සකප් පාධිකානි ද් යව අසඞ් යඛයෙයානි පූරිතපාරමියනො පච් යචකබුද් ධා 

විෙ ච පච් යචකයෙොධිඤාණං නප් පටිවිජ් ඣසි? ෙදි වා යත සබ් ෙථාව එස 

උත් තානයකො හුත් වා උපට් ඨාත, අථ කස ්මා සතසහස් සකප් පාධිකානි චත් තාරි 
අට් ඨ යසොළස වා අසඞ් යඛයෙයානි පූරිතපාරමියනො බුද් ධා විෙ 

සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං න සච් ඡිකයරොසි? කිං අනත් ථියකොසි එයතහි 

වියසසාධිගයමහි, පස් ස ොවඤ් ච යත අපරද් ධං, ත් වං නාම සාවයකො 
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පයදසඤායණ ඨියතො අතගම් භීරං පච් චොකාරං – ‘‘උත් තානයකො යම 

උපට් ඨාතී’’ත වදසි, තස් ස යත ඉදං වචනං බුද් ධානං කථාෙ පච් චනීකං යහොත, 
න තාදියසන නාම භික් ඛුනා බුද් ධානං කථාෙ පච් චනීකං කයථතබ් ෙන් ත 
යුත් තයමතං. 

නනු මය් හං, ආනන් ද, ඉදං පච් චොකාරං පටිවිජ් ඣිතුං වාෙමන් තස් යසව 

සතසහස් සකප් පාධිකානි චත් තාරි අසඞ් යඛයෙයානි අතක් කන් තානි? 

පච් චොකාරං පටිවිජ් ඣනත් ථාෙ ච පන යම අදින් නං දානං නාම නත් ථි, 
අපූරිතපාරමී නාම නත් ථි. පච් චොකාරං පටිවිජ් ඣස ්සාමීත පන යම නිරුස් සාහං 
විෙ මාරෙලං විධමන් තස් ස අෙං මහාපථවී ද් වඞ් ගුලමත් තම් පි න කම් පි තථා 

පඨමොයම පුබ් යෙනිවාසං, මජ් ඣිමොයම දිබ් ෙචක් ඛුං සම් පායදන් තස් ස. 
පච් ඡිමොයම පන යම ෙලවපච් චූසසමයෙ – ‘‘අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං නවහි 
ආකායරහි පච් චයෙො යහොතී’’ත දිට් ඨමත් යතව දසසහස් සියලොකධාතු 
අෙදණ් ඩයකන ආයකොටිතකංසතාලං විෙ විරවසතං විරවසහස් සං මුඤ ්චමානා 

වාතාහයත පදුමිනිපණ් යණ උදකබින් දු විෙ කම් පිත් ථ. එවං ගම් භීයරො චාෙං, 

ආනන් ද, පටිච් චසමුප් පායදො, ගම් භීරාවභායසො ච. එතස් ස ආනන් ද, ධම් මස ්ස 
අනනුයෙොධා…යප.… නාතවත් තතීත. 

එතස්ස ධම්මස්සාත එතස් ස පච් චෙධම් මස් ස. අනනුයෙොධාත 

ඤාතපරිඤ් ඤාවයසන අනනුබුජ් ඣනා. අප්පටියවධාත 

තීරණප් පහානපරිඤ් ඤාවයසන අප් පටිවිජ් ඣනා. තන්තාකුලකජාතාත තන් තං 
විෙ ආකුලකජාතා. ෙථා නාම දුන් නික් ඛිත් තං මූසිකච් ඡින් නං යපසකාරානං 

තන් තං තහිං තහිං ආකුලං යහොත, ඉදං අග් ගං ඉදං මූලන් ත අග් යගන වා අග් ගං 

මූයලන වා මූලං සමායනතුං දුක් කරං යහොත; එවයමව සත් තා ඉමස් මිං 

පච් චොකායර ඛලිතා ආකුලා ෙයාකුලා යහොන් ත, න සක් යකොන් ත 
තංපච් චොකාරං උජුං කාතුං. තත් ථ තන් තං පච් චත් තපුරිසකායර ඨත් වා සක් කාපි 

භයවෙය උජුං කාතුං, ඨයපත් වා පන ද් යව යෙොධිසත් යත අඤ් යඤ සත් තා 
අත් තයනො ධම් මතාෙ පච් චොකාරං උජුං කාතුං සමත් ථා නාම නත් ථි. ෙථා පන 
ආකුලං තන් තං කඤ් ජිෙං දත් වා යකොච් යෙන පහතං තත් ථ තත් ථ ගුළකජාතං 

යහොත ගණ් ඨිෙද් ධං, එවමියම සත් තා පච් චයෙසු පක් ඛලිත් වා පච් චයෙ උජුං 

කාතුං අසක් යකොන් තා ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතවයසන ආකුලකජාතා යහොන් ත, 

ගණ් ඨිෙද් ධා. යෙ හි යකචි දිට් ඨිගතනිස ්සිතා, සබ් යෙ පච් චොකාරං උජුං කාතුං 
අසක් යකොන් තායෙව. 

කුලාගණ්ඨිකජාතාත කුලාගණ් ඨිකං වුච් චත යපසකාරකඤ් ජිෙසුත් තං. කුලා 

නාම සකුණිකා, තස් සා කුලාවයකොතපි එයක. ෙථා හි තදුභෙම් පි ආකුලං 
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අග් යගන වා අග් ගං මූයලන වා මූලං සමායනතුං දුක් කරන් ත පුරිමනයෙයනව 
යෙොයජතබ් ෙං. 

මුඤ්ජපබ්ෙජභූතාත මුඤ ්ජතණං විෙ පබ් ෙජතණං විෙ ච භූතා. ෙථා තානි 
තණානි යකොට් යටත් වා කතරජ් ජු ජිණ් ණකායල කත් ථචි පතතං ගයහත් වා 

යතසං තණානං ඉදං අග් ගං, ඉදං මූලන් ත අග් යගන වා අග් ගං මූයලන වා මූලං 
සමායනතුං දුක් කරන් ත. තම් පි පච් චත් තපුරිසකායර ඨත් වා සක් කා භයවෙය උජුං 

කාතුං, ඨයපත් වා පන ද් යව යෙොධිසත් යත අඤ් යඤ සත් තා අත් තයනො ධම් මතාෙ 
පච් චොකාරං උජුං කාතුං සමත් ථා නාම නත් ථි. එවමෙං පජා පච් චොකායර උජුං 
කාතුං අසක් යකොන් තී දිට් ඨිගතවයසන ගණ් ඨිකජාතා හුත් වා අපාෙං දුග් ගතං 
විනිපාතං සංසාරං නාතවත් තත. 

තත් ථ අපායෙොත නිරෙතරච් ොනයෙොනියපත් තවිසෙඅසුරකාො. සබ් යෙපි හි 
යත වඩ් ඪිසඞ් ඛාතස ්ස අෙස් ස අභාවයතො – ‘‘අපායෙො’’ත වුච් චන් ත. තථා 

දුක් ඛස ්ස ගතභාවයතො දුග්ගති. සුඛසමුස ්සෙයතො විනිපතතත් තා විනිපායතො. 
ඉතයරො පන – 

‘‘ඛන් ධානඤ් ච පටිපාටි, ධාතුආෙතනාන ච; 

අබ් යෙොච් ඡින් නං වත් තමානා, සංසායෙොත පවුච් චතී’’ත. 

තං සබ් ෙම් පි නාතවත් තත නාතක් කමත. අථ යඛො චුතයතො පටිසන් ධිං, 
පටිසන් ධියතො චුතන් ත එවං පුනප් පුනං චුතපටිසන් ධියෙො ගණ් හන් තා තීසු 
භයවසු චතූසු යෙොනීසු පඤ් චසු ගතීසු සත් තසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු නවසු 
සත් තාවායසසු මහාසමුද් යද වාතුක් ඛිත් තනාවා විෙ ෙන් යතසු යුත් තයගොයණො 

විෙ ච පරිබ් භමතයෙව. ඉත සබ් ෙං යපතං භගවා ආෙස් මන් තං ආනන් දං 
අපසායදන් යතො ආහාත යවදිතබ් ෙං. 

පටිච්චසමුප්පාදවණ්ණනා 

96. ඉදානි ෙස් මා ඉදං සුත් තං – ‘‘ගම් භීයරො චාෙං, ආනන් ද, 

පටිච් චසමුප් පායදො’’ත ච ‘‘තන් තාකුලකජාතා’’ත ච ද් වීහියෙව පයදහි ආෙද් ධං, 

තස් මා – ‘‘ගම් භීයරො චාෙං, ආනන් ද, පටිච් චසමුප් පායදො’’ත ඉමිනා තාව 
අනුසන් ධිනා පච් චොකාරස් ස ගම් භීරභාවදස් සනත් ථං යදසනං ආරභන් යතො 

අත්ථි ඉදප්පච්චො ජොමෙණන් තආදිමාහ. තත්රාෙමත් යථො – ඉමස ්ස 

ජරාමරණස් ස පච් චයෙො ඉදප් පච් චයෙො, තස් මා ඉදප් පච් චො අත් ථි ජරාමරණං, 

අත් ථි නු යඛො ජරාමරණස් ස පච් චයෙො, ෙම් හා පච් චො ජරාමරණං භයවෙයාත 

එවං පුට් යඨන සතා, ආනන් ද, පණ් ඩියතන පුග් ගයලන ෙථා – ‘‘තං ජීවං තං 
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පටුන 

සරීර’’න් ත වුත් යත ඨපනීෙත් තා පඤ ්හස් ස තුණ් හී භවිතබ් ෙං යහොත, 

‘‘අෙයාකතයමතං තථාගයතනා’’ත වා වත් තබ් ෙං යහොත, එවං අප් පටිපජ් ජිත් වා, 

ෙථා – ‘‘චක් ඛු සස් සතං අසස් සත’’න් ත වුත් යත අසස් සතන් ත එකංයසයනව 

වත් තබ් ෙං යහොත, එවං එකංයසයනව අත් ථීතස් ස වචනීෙං. පුන කිං පච් චො 

ජරාමරණං, යකො නාම යසො පච් චයෙො, ෙයතො ජරාමරණං යහොතීත වුත් යත 

ජාතිපච්චො ජොමෙණන් ත ඉච් චස ්ස වචනීෙං, එවං වත් තබ් ෙං භයවෙයාත 
අත් යථො. එස නයෙො සබ් ෙපයදසු. 

නාමරූපපච්චො ඵස්යසොත ඉදං පන ෙස් මා සළාෙතනපච් චොත වුත් යත 

චක් ඛුසම් ඵස් සාදීනං ෙන් නං විපාකසම් ඵස් සානංයෙව ගහණං යහොත, ඉධ ච 
‘‘සළාෙතනපච් චො’’ත ඉමිනා පයදන ගහිතම් පි අගහිතම් පි 

පච් චයුප් පන් නවියසසං ඵස් සස් ස ච සළාෙතනයතො අතරිත් තං අඤ් ඤම් පි 

වියසසපච් චෙං දස් යසතුකායමො, තස් මා වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. ඉමිනා පන 

වායරන භගවතා කිං කථිතන් ත? පච් චොනං නිදානං කථිතං. ඉදඤ් හි සුත් තං 

පච් චයෙ නිජ් ජයට නිග් ගුම් යෙ කත් වා කථිතත් තා මහානිදානන් ත වුච් චත. 

98. ඉදානි යතසං යතසං පච් චොනං තථං අවිතථං අනඤ් ඤථං පච් චෙභාවං 

දස් යසතුං ජාතිපච්චො ජොමෙණන්ති ඉති ය ො පයනතං වුත්තන් තආදිමාහ. 

තත් ථ පරිොයෙනාත කාරයණන. සබ්යෙනසබ්ෙං සබ්ෙථාසබ්ෙන් ත 

නිපාතද් වෙයමතං. තස් සත් යථො – ‘‘සබ් ොකායරන සබ් ො සබ් යෙන සභායවන 
සබ් ො ජාත නාම ෙදි න භයවෙයා’’ත. භවාදීසුපි ඉමිනාව නයෙන අත් යථො 

යවදිතබ් යෙො. කස්සචීත අනිෙමවචනයමතං, යදවාදීසු ෙස් ස කස ්සචි. කිම්ි චීත 

ඉදම් පි අනිෙමවචනයමව, කාමභවාදීසු නවසු භයවසු ෙත් ථ කත් ථචි. 

යසෙයථිදන් ත අනිෙමිතනික් ඛිත් තඅත් ථවිභජනත් යථ නිපායතො, තස් සත් යථො – 

‘‘ෙං වුත් තං ‘කස ්සචි කිම් හිචී’ත, තස් ස යත අත් ථං විභජිස් සාමී’’ත. අථ නං 

විභජන් යතො – ‘‘යදවානං වා යදවත් තාො’’තආදිමාහ. තත් ථ යදවානං වා

යදවත්තාොත ො අෙං යදවානං යදවභාවාෙ ඛන් ධජාත, ොෙ ඛන් ධජාතො යදවා 
‘‘යදවා’’ත වුච් චන් ත. සයච හි ජාත සබ් යෙන සබ් ෙං නාභවිස් සාත ඉමිනා 

නයෙන සබ් ෙපයදසු අත් යථො යවදිතබ් යෙො. එත් ථ ච යදවාත උපපත් තයදවා. 

ගන්ධබ්ොත මූලඛන් ධාදීසු අධිවත් ථයදවතාව. ෙක් ාත අමනුස ්සා. භූතාත යෙ 

යකචි නිබ් ෙත් තසත් තා. පක්ඛියනොත යෙ යකචි අට් ඨිපක් ඛා වා චම් මපක් ඛා වා 

යලොමපක් ඛා වා. සරීසපාත යෙ යකචි භූමිෙං සරන් තා ගච් ෙන් ත. යතසං

යතසන් ත යතසං යතසං යදවගන් ධබ් ොදීනං. තදත්ථාොත 

යදවගන් ධබ් ොදිභාවාෙ. ජාතිනියෙොධාත ජාතවිගමා, ජාතඅභාවාත අත් යථො. 
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යහතූතආදීනි සබ් ොනිපි කාරණයවවචනානි එව. කාරණඤ් හි ෙස් මා 

අත් තයනො ඵලත් ථාෙ හියනොත පවත් තත, තස් මා ‘‘යහතූ’’ත වුච් චත. ෙස් මා තං 

ඵලං නියදත – ‘‘හන් ද, නං ගණ් හථා’’ත අප් යපත විෙ තස් මා නිදානං. ෙස් මා 

ඵලං තයතො සමුයදත උප් පජ් ජත, තඤ් ච පටිච් ච එත පවත් තත, තස් මා 

සමුදයෙොත ච පච්චයෙොත ච වුච් චත. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. අපි ච ෙදිදංජාතීත 

එත් ථ ෙදිදන් ත නිපායතො. තස් ස සබ් ෙපයදසු ලිඞ් ගානුරූපයතො අත් යථො 
යවදිතබ් යෙො. ඉධ පන – ‘‘ො එසා ජාතී’’ත අෙමස් ස අත් යථො. ජරාමරණස් ස හි 
ජාත උපනිස් සෙයකොටිො පච් චයෙො යහොත. 

99. භවපයද – ‘‘කිම් හිචී’’ත ඉමිනා ඔකාසපරිග් ගයහො කයතො. තත් ථ 

යහට් ඨා අවීචිපරිෙන් තං කත් වා උපරි පරනිම් මිතවසවත් තයදයව 

අන් යතොකරිත් වා කාමභයවො යවදිතබ් යෙො. අෙං නයෙො උපපත් තභයව. ඉධ පන 
කම් මභයව යුජ් ජත. යසො හි ජාතො උපනිස් සෙයකොටිොව පච් චයෙො යහොත. 

උපාදානපදාදීසුපි – ‘‘කිම් හිචී’’ත ඉමිනා ඔකාසපරිග් ගයහොව කයතොත 
යවදිතබ් යෙො. 

100. උපාදානපච්චො භයවොත එත් ථ කාමුපාදානං තණ් ණම් පි කම් මභවානං 

තණ් ණඤ ්ච උපපත් තභවානං පච් චයෙො, තථා යසසානිපීත උපාදානපච් චො 
චතුවීසතභවා යවදිතබ් ො. නිප් පරිොයෙයනත් ථ ද් වාදස කම් මභවා ලබ් භන් ත. 
යතසං උපාදානානි සහජාතයකොටිොපි උපනිස් සෙයකොටිොපි පච් චයෙො. 

101. රූපතණ්හාත රූපාරම් මයණ තණ් හා. එස නයෙො සද් දතණ් හාදීසු. සා 
පයනසා තණ් හා උපාදානස් ස සහජාතයකොටිොපි උපනිස් සෙයකොටිොපි 
පච් චයෙො යහොත. 

102. එස පච්චයෙො තණ්හාෙ, ෙදිදං යවදනාත එත් ථ විපාකයවදනා 

තණ් හාෙ උපනිස ්සෙයකොටිො පච් චයෙො යහොත, අඤ ්ඤා අඤ් ඤථාපීත. 

103. එත් තාවතා පන භගවා වට් ටමූලභූතං පුරිමතණ් හං දස් යසත් වා ඉදානි 

යදසනං, පිට් ඨිෙං පහරිත් වා යකයසසු වා ගයහත් වා විරවන් තං විරවන් තං 
මග් ගයතො ඔක් කයමන් යතො විෙ නවහි පයදහි සමුදාචාරතණ් හං දස් යසන් යතො – 

‘‘ඉත යඛො පයනතං, ආනන් ද, යවදනං පටිච් ච තණ් හා’’තආදිමාහ. තත් ථ 

තණ්හාත ද් යව තණ් හා එසනතණ් හා ච, එසිතතණ් හා ච. ොෙ තණ් හාෙ 

අජපථසඞ් කුපථාදීනි පටිපජ් ජිත් වා යභොයග එසත ගයවසත, අෙං එසනතණ්හා 

නාම. ො යතසු එසියතසු ගයවසියතසු පටිලද් යධසු තණ් හා, අෙං එසිතතණ්හා 
නාම. තදුභෙම් පි සමුදාචාරතණ් හාෙ එව අධිවචනං. තස් මා දුවිධායපසා යවදනං 
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පටිච් ච තණ් හා නාම. පරියෙසනා නාම රූපාදිආරම් මණපරියෙසනා, සා හි 

තණ් හාෙ සත යහොත. ලායභොත රූපාදිආරම් මණපටිලායභො, යසො හි 

පරියෙසනාෙ සත යහොත. විනිච්ඡයෙො පන ඤාණතණ් හාදිට් ඨිවිතක් කවයසන 

චතුබ් බියධො. තත් ථ – ‘‘සුඛවිනිච් ෙෙං ජඤ් ඤා, සුඛවිනිච් ෙෙං ඤත් වා අජ් ඣත් තං 

සුඛමනුයුඤ ්යජෙයා’’ත (ම. නි. 3.323) අෙං ඤාණවිනිච්ඡයෙො. ‘‘විනිච් ෙයෙොත 

ද් යව විනිච් ෙො – තණ් හාවිනිච් ෙයෙො ච දිට් ඨිවිනිච් ෙයෙො චා’’ත (මහානි. 102). 

එවං ආගතානි අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි තණ්හාවිනිච්ඡයෙො. ද් වාසට් ඨි 

දිට් ඨියෙො දිට්ඨිවිනිච්ඡයෙො. ‘‘ෙන් යදො යඛො, යදවානමින් ද, විතක් කනිදායනො’’ත 

(දී. නි. 2.358) ඉමස ්මිං පන සුත් යත ඉධ විනිච් ෙයෙොත වුත් යතො විතක් යකොයෙව 
ආගයතො. ලාභං ලභිත් වා හි ඉට් ඨානිට් ඨං සුන් දරාසුන් දරඤ් ච විතක් යකයනව 

විනිච් ඡිනාත – ‘‘එත් තකං යම රූපාරම් මණත් ථාෙ භවිස ්සත, එත් තකං 

සද් දාදිආරම් මණත් ථාෙ, එත් තකං මය් හං භවිස ්සත, එත් තකං පරස් ස, එත් තකං 

පරිභුඤ් ජිස ්සාමි, එත් තකං නිදහිස් සාමී’’ත. යතන වුත් තං – ‘‘ලාභං පටිච් ච 
විනිච් ෙයෙො’’ත. 

ඡන්දොයගොත එවං අකුසලවිතක් යකන විතක් කිතවත් ථුස් මිං දුබ් ෙලරායගො ච 

ෙලවරායගො ච උප් පජ් ජත, ඉදඤ් හි ඉධ තණ් හා. ඡන්යදොත 

දුබ් ෙලරාගස ්සාධිවචනං. අජ්යෙොසානන් ත අහං මමන් ත ෙලවසන් නිට් ඨානං. 

පරිග්ගයහොත තණ් හාදිට් ඨවයසන පරිග් ගහණකරණං. මච්ඡරිෙන් ත පයරහි 
සාධාරණභාවස් ස අසහනතා. යතයනවස් ස යපොරාණා එවං වචනත් ථං වදන් ත – 

‘‘ඉදං අච් ෙරිෙං මය් හයමව යහොතු, මා අඤ ්යඤසං අච් ෙරිෙං යහොතූත 

පවත් තත් තා මච් ෙරිෙන් ත වුච් චතී’’ත. ආෙක්ය ොත 
ද් වාරපිදහනමඤ් ජූසයගොපනාදිවයසන සුට් ඨ රක් ඛණං. අධිකයරොතීත 

අධිකෙණං, කාරණස් යසතං නාමං. ආෙක් ාධිකෙණන් ත භාවනපුංසකං, 
ආරක් ඛයහතූත අත් යථො. දණ් ඩාදානාදීසු පරනියසධනත් ථං දණ් ඩස් ස ආදානං 

දණ්ඩාදානං. එකයතො ධාරාදියනො සත් ථස් ස ආදානං සත්ථාදානං. කලයහොත 

කාෙකලයහොපි වාචාකලයහොපි. පුරියමො පුරියමො වියරොයධො විග්ගයහො. පච් ඡියමො 

පච් ඡියමො විවායදො. තුවංතුවන් ත අගාරවවචනං තුවංතුවං. 

112. ඉදානි පටියලොමනයෙනාපි තංසමුදාචාරතණ් හං දස් යසතුං පුන – 

‘‘ආරක් ඛාධිකරණ’’න් ත ආරභන් යතො යදසනං නිවත් යතසි. තත් ථ 

කාමතණ්හාත පඤ් චකාමගුණිකරාගවයසන උප් පන් නා රූපාදිතණ් හා. 

භවතණ්හාත සස් සතදිට් ඨිසහගයතො රායගො. විභවතණ්හාත 

උච් යෙදදිට් ඨිසහගයතො රායගො. ඉයම ද්යව ධම්මාත වට් ටමූලතණ් හා ච 

සමුදාචාරතණ් හා චාත ඉයම ද් යව ධම් මා. ද්වයෙනාත තණ් හාලක් ඛණවයසන 
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පටුන 

එකභාවං ගතාපි වට් ටමූලසමුදාචාරවයසන ද් වීහි යකොට් ඨායසහි යවදනාෙ 

එකසයමොසරණා භවන් ත, යවදනාපච් චයෙන එකපච් චොත අත් යථො. තවිධඤ් හි 

සයමොසරණං ඔසරණසයමොසරණං, සහජාතසයමොසරණං, 
පච් චෙසයමොසරණඤ් ච. තත් ථ – ‘‘අථ යඛො සබ් ොනි තානි කාමසයමොසරණානි 

භවන් තී’’ත ඉදං ඔසෙණසයමොසෙණං නාම. ‘‘ෙන් දමූලකා, ආවුයසො, එයත 

ධම් මා ඵස් සසමුදො යවදනාසයමොසරණා’’ත (අ. නි. 8.83) ඉදං 

සහජාතසයමොසෙණං නාම. ‘‘ද් වයෙන යවදනාෙ එකසයමොසරණා’’ත ඉදං පන 

පච්චෙසයමොසෙණන් ත යවදිතබ් ෙං. 

113. චක්ඛුසම්ඵස්යසොත ආදයෙො සබ් යෙ විපාකඵස් සායෙව. යතසු 
ඨයපත් වා චත් තායරො යලොකුත් තරවිපාකඵස් යස අවයසසා ද් වත් තංස ඵස් සා 

යහොන් ත. ෙදිදං ඵස්යසොත එත් ථ පන ඵස් යසො ෙහුධා යවදනාෙ පච් චයෙො යහොත. 

114. යෙි, ආනන්ද, ආකායෙහීතආදීසු ආකාරා වුච් චන් ත යවදනාදීනං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසදිසසභාවා. යතයෙව සාධුකං දස් සිෙමානා තං තං ලීනමත් ථං 

ගයමන් තීත ලිඞ්ගානි. තස් ස තස් ස සඤ ්ජානනයහතුයතො නිමිත්තානි. තථා තථා 

උද් දිසිතබ් ෙයතො උද්යදසා. තස් මා අෙයමත් ථ අත් යථො – ‘‘ආනන් ද, යෙහි 
ආකායරහි…යප.… යෙහි උද් යදයසහි නාමකාෙස් ස නාමසමූහස් ස පඤ ්ඤත් ත 

යහොත, ො එසා ච යවදනාෙ යවදයිතාකායර යවදයිතලිඞ් යග යවදයිතනිමිත් යත 

යවදනාත උද් යදයස සත, සඤ ්ඤාෙ සඤ් ජානනාකායර සඤ් ජානනලිඞ් යග 

සඤ ්ජානනනිමිත් යත සඤ් ඤාත උද් යදයස සත, සඞ් ඛාරානං යචතනාකායර 

යචතනාලිඞ් යග යචතනානිමිත් යත යචතනාත උද් යදයස සත, විඤ ්ඤාණස් ස 
විජානනාකායර විජානනලිඞ් යග විජානනනිමිත් යත විඤ් ඤාණන් ත උද් යදයස 

සත – ‘අෙං නාමකායෙො’ත නාමකාෙස් ස පඤ ්ඤත් ත යහොත. යතසු 
නාමකාෙප් පඤ ්ඤත් තයහතූසු යවදනාදීසු ආකාරාදීසු අසත අපි නු යඛො 

රූපකායෙ අධිවචනසම් ඵස් යසො පඤ් ඤායෙථ? ය් වාෙං චත් තායරො ඛන් යධ 
වත් ථුං කත් වා මයනොද් වායර අධිවචනසම් ඵස ්සයවවචයනො මයනොසම් ඵස ්යසො 

උප් පජ් ජත, අපි නු යඛො යසො රූපකායෙ පඤ් ඤායෙථ, පඤ ්ච පසායද වත් ථුං 
කත් වා කත් වා උප් පජ් යජෙයා’’ත. අථ ආෙස් මා ආනන් යදො අම් ෙරුක් යඛ අසත 
ජම් බුරුක් ඛයතො අම් ෙපක් කස ්ස උප් පත් තං විෙ රූපකාෙයතො තස් ස උප් පත් තං 

අසම් පටිච් ෙන් යතො යනොයහතංභන්යතත ආහ. 

දුතෙපඤ ්යහ රුප් පනාකාරරුප් පනලිඞ් ගරුප් පනනිමිත් තවයසන රූපන් ත 

උද් යදසවයසන ච ආකාරාදීනං අත් යථො යවදිතබ් යෙො. පටිඝසම්ඵස්යසොත 
සප් පටිඝං රූපක් ඛන් ධං වත් ථුං කත් වා උප් පජ් ජනකසම් ඵස ්යසො. ඉධාපි යථයරො 
ජම් බුරුක් යඛ අසත අම් ෙරුක් ඛයතො ජම් බුපක් කස ්ස උප් පත් තං විෙ 
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නාමකාෙයතො තස ්ස උප් පත් තං අසම් පටිච් ෙන් යතො ‘‘යනො යහතං භන් යත’’ත 
ආහ. 

තතෙපඤ ්යහො උභෙවයසයනව වුත් යතො. තත්ර යථයරො ආකායස 
අම් ෙජම් බුපක් කානං උප් පත් තං විෙ නාමරූපාභායව ද් වින් නම් පි ඵස් සානං 
උප් පත් තං අසම් පටිච් ෙන් යතො ‘‘යනො යහතං භන් යත’’ත ආහ. 

එවං ද් වින් නං ඵස් සානං විසුං විසුං පච් චෙං දස් යසත් වා ඉදානි ද් වින් නම් පි 
යතසං අවියසසයතො නාමරූපපච් චෙතං දස් යසතුං – ‘‘යෙහි ආනන් ද 

ආකායරහී’’ත චතුත් ථං පඤ් හං ආරභි. ෙදිදංනාමරූපන් ත ෙං ඉදං නාමරූපං, ෙං 

ඉදං ෙසුපි ද් වායරසු නාමරූපං, එයසව යහතු එයසව පච් චයෙොත අත් යථො. 

චක් ඛුද් වාරාදීසු හි චක් ඛාදීනි යචව රූපාරම් මණාදීනි ච රූපං, සම් පයුත් තකා 
ඛන් ධා නාමන් ත එවං පඤ් චවියධොපි යසො ඵස් යසො නාමරූපපච් චොව ඵස් යසො. 

මයනොද් වායරපි හදෙවත් ථුඤ ්යචව ෙඤ් ච රූපං ආරම් මණං යහොත, ඉදං රූපං. 

සම් පයුත් තධම් මා යචව ෙඤ් ච අරූපං ආරම් මණං යහොත, ඉදං අරූපං නාම. එවං 
මයනොසම් ඵස් යසොපි නාමරූපපච් චො ඵස් යසොත යවදිතබ් යෙො. නාමරූපං පනස් ස 
ෙහුධා පච් චයෙො යහොත. 

115. නඔක්කමිස්සථාත පවිසිත් වා පවත් තමානං විෙ පටිසන් ධිවයසන න 

වත් තස ්සථ. සමුච්චිස්සථාත පටිසන් ධිවිඤ් ඤායණ අසත අපි නු යඛො සුද් ධං 
අවයසසං නාමරූපං අන් යතොමාතුකුච් ඡිස් මිං කලලාදිභායවන සමුච් චිතං 

මිස් සකභූතං හුත් වා වත් තස ්සථ. ඔක්කමිත්වා යවොක්කමිස්සථාත 

පටිසන් ධිවයසන ඔක් කමිත් වා චුතවයසන යවොක් කමිස ්සථ, නිරුජ් ඣිස ්සථාත 

අත් යථො. යසො පනස ්ස නියරොයධො න තස් යසව චිත් තස් ස නියරොයධන, න තයතො 
දුතෙතතොනං නියරොයධන යහොත. පටිසන් ධිචිත් යතන හි සද් ධිං සමුට් ඨිතානි 
සමතංස කම් මජරූපානි නිබ් ෙත් තන් ත. යතසු පන ඨියතසුයෙව යසොළස 
භවඞ් ගචිත් තානි උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣන් ත. එතස් මිං අන් තයර 
ගහිතපටිසන් ධිකස ්ස දාරකස් ස වා මාතුො වා පනස් ස අන් තරායෙො නත් ථි. 

අෙඤ් හි අයනොකායසො නාම. සයච පන පටිසන් ධිචිත් යතන සද් ධිං 

සමුට් ඨිතරූපානි සත් තරසමස් ස භවඞ් ගස් ස පච් චෙං දාතුං සක් යකොන් ත, පවත් ත 

පවත් තත, පයවණී ඝටිෙත. සයච පන න සක් යකොන් ත, පවත් ත නප් පවත් තත, 

පයවණී න ඝටිෙත, යවොක්කමති නාම යහොත. තං සන් ධාෙ ‘‘ඔක් කමිත් වා 
යවොක් කමිස ්සථා’’ත වුත් තං. 

ඉත්ථත්තාොත ඉත් ථභාවාෙ, එවං පරිපුණ් ණපඤ් චක් ඛන් ධභාවාොත 

අත් යථො. දහෙස්යසව සයතොත මන් දස් ස ොලස් යසව සන් තස් ස. 
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යවොච්ඡිජ්ජිස්සථාත උපච් ඡිජ් ජිස ්සථ වුඩ්ඪංවිරූේි ං යවපුල්ලන් ත විඤ් ඤායණ 

උපච් ඡින් යන සුද් ධං නාමරූපයමව උට් ඨහිත් වා පඨමවෙවයසන වුඩ් ඪිං, 

මජ් ඣිමවෙවයසන විරූළ් හිං, පච් ඡිමවෙවයසන යවපුල් ලං අපි නු යඛො 
ආපජ් ජිස ්සථාත. දසවස් සවීසතවස් සවස් සසතවස් සසහස් සසම් පාපයනන වා අපි 
නු යඛො වුඩ් ඪිං විරූළ් හිං යවපුල් ලං ආපජ් ජිස් සථාත අත් යථො. 

තස්මාතිහානන්දාත ෙස් මා මාතුකුච් ඡිෙං පටිසන් ධිග් ගහයණපි කුච් ඡිවායසපි 

කුච් ඡියතො නික් ඛමයනපි, පවත් තෙං දසවස් සාදිකායලපි විඤ් ඤාණයමවස් ස 

පච් චයෙො, තස් මා එයසව යහතු එස පච් චයෙො නාමරූපස් ස, ෙදිදං විඤ් ඤාණං. 
ෙථා හි රාජා අත් තයනො පරිසං නිග් ගණ් හන් යතො එවං වයදෙය – ‘‘ත් වං 

උපරාජා, ත් වං යසනාපතීත යකන කයතො නනු මො කයතො, සයච හි මයි 

අකයරොන් යත ත් වං අත් තයනො ධම් මතාෙ උපරාජා වා යසනාපත වා භයවෙයාසි, 

ජායනෙයාම යවො ෙල’’න් ත; එවයමව විඤ් ඤාණං නාමරූපස් ස පච් චයෙො 

යහොත. අත් ථයතො එවං නාමරූපං වදත විෙ ‘‘ත් වං නාමං, ත් වං රූපං, ත් වං 

නාමරූපං නාමාත යකන කතං, නනු මො කතං, සයච හි මයි පුයරචාරියක 
හුත් වා මාතුකුච් ඡිස් මිං පටිසන් ධිං අගණ් හන් යත ත් වං නාමං වා රූපං වා 

නාමරූපං වා භයවෙයාසි, ජායනෙයාම යවො ෙල’’න් ත. තං පයනතං විඤ් ඤාණං 
නාමරූපස් ස ෙහුධා පච් චයෙො යහොත. 

116. දුක් සමුදෙසම්භයවොත දුක් ඛරාසිසම් භයවො. ෙදිදං නාමරූපන් ත ෙං 

ඉදං නාමරූපං, එයසව යහතු එස පච් චයෙො. ෙථා හි රාජපුරිසා රාජානං 

නිග් ගණ් හන් යතො එවං වයදෙයං – ‘‘ත් වං රාජාත යකන කයතො, නනු මො 

කයතො, සයච හි මයි උපරාජට් ඨායන, මයි යසනාපතට් ඨායන අතට් ඨන් යත ත් වං 

එකයකොව රාජා භයවෙයාසි, පස් යසෙයාම යත රාජභාව’’න් ත; එවයමව 
නාමරූපම් පි අත් ථයතො එවං විඤ් ඤාණං වදත විෙ ‘‘ත් වං 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණන් ත යකන කතං, නනු අම් යහහි කතං, සයච හි ත් වං තයෙො 

ඛන් යධ හදෙවත් ථුඤ් ච අනිස් සාෙ පටිසන් ධිවිඤ ්ඤාණං නාම භයවෙයාසි, 
පස් යසෙයාම යත පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණභාව’’න් ත. තඤ් ච පයනතං නාමරූපං 
විඤ ්ඤාණස ්ස ෙහුධා පච් චයෙො යහොත. 

එත්තාවතාය ොත විඤ් ඤායණ නාමරූපස් ස පච් චයෙ යහොන් යත, නාමරූයප 

විඤ ්ඤාණස ්ස පච් චයෙ යහොන් යත, ද් වීසු අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චෙවයසන 

පවත් යතසු එත් තයකන ජායෙථ වා…යප.… උපපජ් යජථ වා, ජාතආදයෙො 
පඤ ්ඤායෙෙයං අපරාපරං වා චුතපටිසන් ධියෙොත. 
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අධිවචනපයථොත ‘‘සිරිවඩ් ඪයකො ධනවඩ් ඪයකො’’තආදිකස ්ස අත් ථං අදිස් වා 

වචනමත් තයමව අධිකිච් ච පවත් තස් ස යවොහාරස් ස පයථො. නිරුත්තිපයථොත 

සරතීත සයතො, සම් පජානාතීත සම් පජායනොතආදිකස් ස කාරණාපයදසවයසන 

පවත් තස් ස යවොහාරස් ස පයථො. පඤ්ඤත්තිපයථොත – ‘‘පණ් ඩියතො ෙයත් යතො 
යමධාවී නිපුයණො කතපරප් පවායදො’’තආදිකස ්ස නානප් පකාරයතො 
ඤාපනවයසන පවත් තස් ස යවොහාරස් ස පයථො. ඉත තීහි පයදහි අධිවචනාදීනං 

වත් ථුභූතා ඛන් ධාව කථිතා. පඤ්ඤාවචෙන් ත පඤ ්ඤාෙ අවචරිතබ් ෙං 

ජානිතබ් ෙං. වට්ටං වත්තතීත සංසාරවට් ටං වත් තත. ඉත්ථත්තන් ත 

ඉත් ථංභායවො, ඛන් ධපඤ් චකස ්යසතං නාමං. පඤ්ඤාපනාොත 

නාමපඤ් ඤත් තත් ථාෙ. ‘‘යවදනා සඤ් ඤා’’තආදිනා නාමපඤ් ඤත් තත් ථාෙ, 

ඛන් ධපඤ් චකම් පි එත් තාවතා පඤ් ඤාෙතීත අත් යථො. ෙදිදං නාමරූපං සහ

විඤ්ඤායණනාත ෙං ඉදං නාමරූපං සහ විඤ් ඤායණන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චෙතාෙ පවත් තත, එත් තාවතාත වුත් තං යහොත. ඉදඤ් යහත් ථ 
නිෙයාතතවචනං. 

අත්තපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 

117. ඉත භගවා – ‘‘ගම් භීයරො චාෙං, ආනන් ද, පටිච් චසමුප් පායදො, 
ගම් භීරාවභායසො චා’’ත පදස් ස අනුසන් ධිං දස් යසත් වා ඉදානි 
‘‘තන් තාකුලකජාතා’’ත පදස් ස අනුසන් ධිං දස් යසන් යතො ‘‘කිත් තාවතා 

චා’’තආදිකං යදසනං ආරභි. තත් ථ රූපිං වා ි, ආනන්ද, පරිත්තං

අත්තානන් තආදීසු යෙො අවඩ් ඪිතං කසිණනිමිත් තං අත් තාත ගණ් හාත, යසො 

රූපිං පරිත් තං පඤ ්ඤයපත. යෙො පන නානාකසිණලාභී යහොත, යසො තං කදාචි 

නීයලො, කදාචි පීතයකොත පඤ් ඤයපත. යෙො වඩ් ඪිතං කසිණනිමිත් තං අත් තාත 

ගණ් හාත, යසො රූපිං අනන් තං පඤ් ඤයපත. යෙො වා පන අවඩ් ඪිතං 
කසිණනිමිත් තං උග් ඝායටත් වා නිමිත් තඵුට් යඨොකාසං වා තත් ථ පවත් යත 

චත් තායරො ඛන් යධ වා යතසු විඤ ්ඤාණමත් තයමව වා අත් තාත ගණ් හාත, යසො 
අරූපිං පරිත් තං පඤ් ඤයපත. යෙො වඩ් ඪිතං නිමිත් තං උග් ඝායටත් වා 
නිමිත් තඵුට් යඨොකාසං වා තත් ථ පවත් යත චත් තායරො ඛන් යධ වා යතසු 

විඤ ්ඤාණමත් තයමව වා අත් තාත ගණ් හාත, යසො අරූපිං අනන් තං පඤ් ඤයපත. 

118. තත්රානන්දාත එත් ථ තත්රාත යතසු චතූසු දිට් ඨිගතයකසු. එතෙිවාත 

ඉදායනව, න ඉයතො පරං. උච් යෙදවයසයනතං වුත් තං. තත්ථභාවිංවාත තත් ථ 

වා පරයලොයක භාවිං. සස් සතවයසයනතං වුත් තං. අතථං වා පන සන්තන් ත 

අතථසභාවං සමානං. තථත්තාොත තථභාවාෙ. උපකප්යපස්සාමීත 
සම් පායදස් සාමි. ඉමිනා විවාදං දස් යසත. උච් යෙදවාදී හි ‘‘සස් සතවාදියනො 
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අත් තානං අතථං අනුච් යෙදසභාවම් පි සමානං තථත් ථාෙ උච් යෙදසභාවාෙ 

උපකප් යපස් සාමි, සස් සතවාදඤ් ච ජානායපත් වා උච් යෙදවාදයමව නං 
ගායහස ්සාමී’’ත චින් යතත. සස් සතවාදීපි ‘‘උච් යෙදවාදියනො අත් තානං අතථං 

අසස් සතසභාවම් පි සමානං තථත් ථාෙ සස් සතභාවාෙ උපකප් යපස ්සාමි, 
උච් යෙදවාදඤ් ච ජානායපත් වා සස ්සතවාදයමව නං ගායහස් සාමී’’ත චින් යතත. 

එවං සන්තං ය ොත එවං සමානං රූපිං පරිත් තං අත් තානං 

පඤ ්ඤයපන් තන් ත අත් යථො. රූපින් ත රූපකසිණලාභිං. පරිත්තත්තානුදිට්ඨි

අනුයසතීත පරිත් යතො අත් තාත අෙං දිට් ඨි අනුයසත, සා පන න වල් ලි විෙ ච 

ලතා විෙ ච අනුයසත. අප් පහීනට් යඨන අනුයසතීත යවදිතබ් යෙො. ඉච්චාලං

වචනාොත තං පුග් ගලං එවරූපා දිට් ඨි අනුයසතීත වත් තුං යුත් තං. එස නයෙො 
සබ් ෙත් ථ. 

අරූපින් ත එත් ථ පන අරූපකසිණලාභිං, අරූපක් ඛන් ධයගොචරං වාත 

එවමත් යථො දට් ඨබ් යෙො. එත් තාවතා ලාභියනො චත් තායරො, යතසං අන් යතවාසිකා 

චත් තායරො, තක් කිකා චත් තායරො, යතසං අන් යතවාසිකා චත් තායරොත අත් තයතො 
යසොළස දිට් ඨිගතකා දස් සිතා යහොන් ත. 

නඅත්තපඤ්ඤත්තිවණ්ණනා 

119. එවං යෙ අත් තානං පඤ් ඤයපන් ත, යත දස් යසත් වා ඉදානි යෙ න 

පඤ ්ඤයපන් ත, යත දස් යසතුං – ‘‘කිත් තාවතා ච ආනන් දා’’තආදිමාහ. යක පන 

න පඤ ්ඤයපන් ත? සබ් යෙ තාව අරිෙපුග් ගලා න පඤ් ඤයපන් ත. යෙ ච 

ෙහුස් සුතා තපිටකධරා ද් විපිටකධරා එකපිටකධරා, අන් තමයසො එකනිකාෙම් පි 
සාධුකං විනිච් ඡිනිත් වා උග් ගහිතධම් මකථියකොපි ආරද් ධවිපස් සයකොපි 

පුග් ගයලො, යත න පඤ් ඤයපන් තයෙව. එයතසඤ් හි පටිභාගකසියණ 
පටිභාගකසිණමිච් යචව ඤාණං යහොත. අරූපක් ඛන් යධසු ච අරූපක් ඛන් ධා 
ඉච් යචව. 

අත්තසමනුපස්සනාවණ්ණනා 

121. එවං යෙ න පඤ් ඤයපන් ත, යත දස් යසත් වා ඉදානි යෙ යත 

පඤ ්ඤයපන් ත, යත ෙස් මා දිට් ඨිවයසන සමනුපස් සිත් වා පඤ් ඤයපන් ත, සා ච 

යනසං සමනුපස් සනා වීසතවත් ථුකාෙ සක් කාෙදිට් ඨිො අප් පහීනත් තා යහොත, 

තස් මා තං වීසතවත් ථුකං සක් කාෙදිට් ඨිං දස් යසතුං පුන කිත්තාවතා ච

ආනන්දාතආදිමාහ. 
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පටුන 

තත් ථ යවදනං වා හීත ඉමිනා යවදනාක් ඛන් ධවත් ථුකා සක් කාෙදිට් ඨි 

කථිතා. අප්පටිසංයවදයනො යම අත්තාත ඉමිනා රූපක් ඛන් ධවත් ථුකා. අත්තා

යම යවදිෙති, යවදනාධම්යමො ි යම අත්තාත ඉමිනා 

සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණක් ඛන් ධවත් ථුකා. ඉදඤ් හි ඛන් ධත් තෙං 
යවදනාසම් පයුත් තත් තා යවදිෙත. එතස් ස ච යවදනාධම් යමො 
අවිප් පයුත් තසභායවො. 

122. ඉදානි තත් ථ යදොසං දස් යසන් යතො – ‘‘තත්රානන් දා’’තආදිමාහ. තත් ථ 

තත්රාත යතසු තීසු දිට් ඨිගතයකසු. ෙස්මිං, ආනන්ද, සමයෙතආදි යෙො යෙො ෙං ෙං 

යවදනං අත් තාත සමනුපස ්සත, තස් ස තස් ස අත් තයනො කදාචි භාවං, කදාචි 
අභාවන් ත එවමාදියදොසදස් සනත් ථං වුත් තං. 

123. අනිච් චාදීසු හුත් වා අභාවයතො අනිච්චා. යතහි යතහි කාරයණහි 

සඞ් ගම් ම සමාගම් ම කතාත සඞ් තා. තං තං පච් චෙං පටිච් ච සම් මා 

කාරයණයනව උප් පන් නාත පටිච්චසමුප්පන්නා.  යෙොතආදි සබ් ෙං භඞ් ගස් ස 

යවවචනං. ෙඤ ්හි භිජ් ජත, තං ඛිෙතපි වෙතපි විරජ් ඣතපි නිරුජ් ඣතපි, තස් මා 

 ෙධම්මාතආදි වුත් තං. 

ෙයගායමත විඅගාත ෙයගා, විගයතො නිරුද් යධො යම අත් තාත අත් යථො. කිං 

පන එකස ්යසව තීසුපි කායලසු – ‘‘එයසො යම අත් තා’’ත යහොතීත, කිං පන න 

භවිස ්සත? දිට් ඨිගතකස් ස හි ථුසරාසිම් හි නික් ඛිත් තඛාණුකස ්යසව නිච් චලතා 

නාම නත් ථි, වනමක් කයටො විෙ අඤ් ඤං ගණ් හාත, අඤ ්ඤං මුඤ් චත. 

අනිච්චසු දුක් යවොකිණ්ණන් ත වියසයසන තං තං යවදනං අත් තාත 
සමනුපස් සන් යතො අනිච් චඤ් යචව සුඛඤ් ච දුක් ඛඤ ්ච අත් තානං සමනුපස ්සත 
අවියසයසන යවදනං අත් තාත සමනුපස් සන් යතො යවොකිණ් ණං උප් පාදවෙධම් මං 

අත් තානං සමනුපස් සත. යවදනා හි තවිධා යචව උප් පාදවෙධම් මා ච, තඤ් යචස 

අත් තාත සමනුපස් සත. ඉච් චස් ස අනිච් යචො යචව අත් තා ආපජ් ජත, එකක් ඛයණ 

ච ෙහූනං යවදනානං උප් පායදො. තං යඛො පයනස අනිච් චං අත් තානං අනුජානාත, 

න එකක් ඛයණ ෙහූනං යවදනානං උප් පත් ත අත් ථි. ඉමමත් ථං සන් ධාෙ – 

‘‘තස ්මාතහානන් ද, එයතනයපතං නක් ඛමත ‘යවදනා යම අත් තා’ත 
සමනුපස් සිතු’’න් ත වුත් තං. 

124. ෙත්ථ පනාවුයසොත ෙත් ථ සුද් ධරූපක් ඛන් යධ සබ් ෙයසො යවදයිතං 

නත් ථි. අපිනුය ො තත්ථාත අපි නු යඛො තස් මිං යවදනාවිරහියත තාලවණ් යට වා 
වාතපායන වා අස් මීත එවං අහංකායරො උප් පජ් යජෙයාත අත් යථො. 

තස්මාතිහානන්දාත ෙස් මා සුද් ධරූපක් ඛන් යධො උට් ඨාෙ අහමස් මීත න වදත, 
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තස් මා එයතනපි එතං නක් ඛමතීත අත් යථො. අපිනුය ොතත්ථඅෙමහමස්මීති

සිොත අපි නු යඛො යතසු යවදනාධම් යමසු තීසු ඛන් යධසු එකධම් යමොපි අෙං 
නාම අහමස් මීත එවං වත් තබ් යෙො සිො. අථ වා යවදනානියරොධා සයහව 
යවදනාෙ නිරුද් යධසු යතසු තීසු ඛන් යධසු අපි නු යඛො අෙමහමස් මීත වා 
අහමස ්මීත වා උප් පජ් යජෙයාත අත් යථො. අථාෙස් මා ආනන් යදො සසවිසාණස් ස 

තඛිණභාවං විෙ තං අසම් පටිච් ෙන් යතො යනොයහතංභන්යතත ආහ. 

එත් තාවතා කිං කථිතං යහොත? වට් ටකථා කථිතා යහොත. භගවා හි 

වට් ටකථං කයථන් යතො කත් ථචි අවිජ් ජාසීයසන කයථසි, කත් ථචි 

තණ් හාසීයසන, කත් ථචි දිට් ඨිසීයසන. තත් ථ ‘‘පුරිමා, භික් ඛයව, යකොටි 

නප් පඤ් ඤාෙත අවිජ් ජාෙ, ‘ඉයතො පුබ් යෙ අවිජ් ජා නායහොසි, අථ පච් ො 

සමභවී’ත. එවඤ් චිදං, භික් ඛයව, වුච් චත. අථ ච පන පඤ් ඤාෙත ඉදප් පච් චො 

අවිජ් ජා’’ත (අ. නි. 10.61) එවං අවිජ් ජාසීයසන කථිතා. ‘‘පුරිමා, භික් ඛයව, 

යකොටි නප් පඤ ්ඤාෙත භවතණ් හාෙ, ‘ඉයතො පුබ් යෙ භවතණ් හා නායහොසි, අථ 

පච් ො සමභවී’ත. එවඤ් චිදං, භික් ඛයව, වුච් චත. අථ ච පන පඤ් ඤාෙත 

ඉදප් පච් චො භවතණ් හා’’ත (අ. නි. 10.62) එවං තණ් හාසීයසන කථිතා. 

‘‘පුරිමා, භික් ඛයව, යකොටි නප් පඤ ්ඤාෙත භවදිට් ඨිො, ‘ඉයතො පුබ් යෙ භවදිට් ඨි 

නායහොසි, අථ පච් ො සමභවී’ත, එවඤ් චිදං, භික් ඛයව, වුච් චත. අථ ච පන 
පඤ ්ඤාෙත ඉදප් පච් චො භවදිට් ඨී’’ත එවං දිට් ඨිසීයසන කථිතා. ඉධාපි 
දිට් ඨිසීයසයනව කථිතා. 

දිට් ඨිගතයකො හි සුඛාදියවදනං අත් තාත ගයහත් වා 
අහඞ් කාරමමඞ් කාරපරාමාසවයසන සබ් ෙභවයෙොනිගත – 
විඤ ්ඤාණට් ඨිතසත් තාවායසසු තයතො තයතො චවිත් වා තත් ථ තත් ථ 

උපපජ් ජන් යතො මහාසමුද් යද වාතුක් ඛිත් තනාවා විෙ සතතං සමිතං පරිබ් භමත, 
වට් ටයතො සීසං උක් ඛිපිතුංයෙව න සක් යකොත. 

126. ඉත භගවා පච් චොකාරමූළ් හස් ස දිට් ඨිගතකස් ස එත් තයකන 

කථාමග් යගන වට් ටං කයථත් වා ඉදානි විවට් ටං කයථන් යතො ෙයතොය ොපන, 

ආනන්ද, භික්ඛූතආදිමාහ. 

තඤ ්ච පන විවට් ටකථං භගවා යදසනාසු කුසලත් තා විස් සට් ඨකම් මට් ඨානං 
නවකම් මාදිවයසන වික් ඛිත් තපුග් ගලං අනාමසිත් වා කාරකස් ස 

සතපට් ඨානවිහාරියනො පුග් ගලස ්ස වයසන ආරභන් යතො යනවයවදනංඅත්තානං 

සමනුපස්සතීතආදිමාහ. එවරූයපො හි භික් ඛු – ‘‘ෙං කිඤ් චි රූපං 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නං අජ් ඣත් තං වා ෙහිද් ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා 
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හීනං වා පණීතං වා ෙං දූයර වා සන් තයක වා, සබ් ෙං රූපං අනිච් චයතො 

වවත් ථයපත, එකං සම් මසනං. දුක් ඛයතො වවත් ථයපත, එකං සම් මසනං. 

අනත් තයතො වවත් ථයපත, එකං සම් මසන’’න් තආදිනා නයෙන වුත් තස ්ස 
සම් මසනඤාණස් ස වයසන සබ් ෙධම් යමසු පවත් තත් තා යනව යවදනං අත් තාත 

සමනුපස් සත, න අඤ් ඤං, යසො එවං අසමනුපස් සන් යතො න කිඤ් චි යලොයක 
උපාදිෙතීත ඛන් ධයලොකාදියභයද යලොයක රූපාදීසු ධම් යමසු කිඤ් චි 
එකධම් මම් පි අත් තාත වා අත් තනිෙන් ත වා න උපාදිෙත. 

අනුපාදිෙං න පරිතස්සතීත අනුපාදිෙන් යතො 

තණ් හාදිට් ඨිමානපරිතස් සනාොපි න පරිතස ්සත. අපරිතස්සන් ත 

අපරිතස් සමායනො. පච්චත්තංයෙව පරිනිබ්ොෙතීත අත් තනාව 
කියලසපරිනිබ් ොයනන පරිනිබ් ොෙත. එවං පරිනිබ් බුතස් ස පනස් ස 

පච් චයවක් ඛණාපවත් තදස ්සනත් ථං ඛීණාජාතීතආදි වුත් තං. 

ඉතිසාදිට්ඨීත ො තථාවිමුත් තස ්ස අරහයතො දිට් ඨි, සා එවං දිට් ඨි. ‘‘ඉතස ්ස 

දිට් ඨී’’තපි පායඨො. යෙො තථාවිමුත් යතො අරහා, එවමස ්ස දිට් ඨීත අත් යථො. 

තදකල්ලන් ත තං න යුත් තං. කස් මා? එවඤ් හි සත – ‘‘අරහා න කිඤ් චි 

ජානාතී’’ත වුත් තං භයවෙය, එවං ඤත් වා විමුත් තඤ් ච අරහන් තං ‘‘න කිඤ් චි 
ජානාතී’’ත වත් තුං න යුත් තං. යතයනව චතුන් නම් පි නොනං අවසායන – ‘‘තං 
කිස ්ස යහතූ’’තආදිමාහ. 

තත් ථ ොවතා ආනන්ද අධිවචනන් ත ෙත් තයකො අධිවචනසඞ් ඛායතො 

යවොහායරො අත් ථි. ොවතා අධිවචනපයථොත ෙත් තයකො අධිවචනස් ස පයථො, 

ඛන් ධා ආෙතනානි ධාතුයෙො වා අත් ථි. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. පඤ්ඤාවචෙන් ත 

පඤ ්ඤාෙ අවචරිතබ් ෙං ඛන් ධපඤ් චකං. තදභිඤ්ඤාත තං අභිජානිත් වා. 

එත් තයකන භගවතා කිං දස් සිතං? තන් තාකුලපදස් යසව අනුසන් ධි දස් සියතො. 

සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිවණ්ණනා 

127. ඉදානි යෙො – ‘‘න පඤ් ඤයපතී’’ත වුත් යතො, යසො ෙස් මා ගච් ෙන් යතො 
ගච් ෙන් යතො උභයතොභාගවිමුත් යතො නාම යහොත. යෙො ච – ‘‘න සමනුපස් සතී’’ත 

වුත් යතො, යසො ෙස් මා ගච් ෙන් යතො ගච් ෙන් යතො පඤ් ඤාවිමුත් යතො නාම යහොත. 
තස් මා යතසං යහට් ඨා වුත් තානං ද් වින් නං භික් ඛූනං නිගමනඤ් ච නාමඤ් ච 

දස් යසතුං සත්තය ොඉමානන්දවිඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොතආදිමාහ. 

තත් ථ සත්තාත පටිසන් ධිවයසන වුත් තා, ආරම් මණවයසන සඞ් ගීතසුත් යත 

(දී. නි. 3.311) වුත් තා චතස් යසො ආගමිස් සන් ත. විඤ ්ඤාණං තට් ඨත එත් ථාත 
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විඤ්ඤාණට්ඨිති, විඤ් ඤාණපතට් ඨානස ්යසතං අධිවචනං. ද්යවචආෙතනානීත 
ද් යව නිවාසට් ඨානානි. නිවාසට් ඨානඤ් හි ඉධාෙතනන් ත අධිප් යපතං. යතයනව 
වක් ඛත – ‘‘අසඤ් ඤසත් තාෙතනං යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනයමව 

දුතෙ’’න් ත. කස ්මා පයනතං සබ් ෙං ගහිතන් ත? වට් ටපරිොදානත් ථං. වට් ටඤ් හි 

න සුද් ධවිඤ් ඤාණට් ඨිතවයසන සුද් ධාෙතනවයසන වා පරිොදානං ගච් ෙත, 

භවයෙොනිගතසත් තාවාසවයසන පන ගච් ෙත, තස් මා සබ් ෙයමතං ගහිතං. 

ඉදානි අනුක් කයමන තමත් ථං විභජන් යතො කතමාසත්තාතආදිමාහ. තත් ථ 

යසෙයථාපීත නිදස ්සනත් යථ නිපායතො, ෙථා මනුස් සාත අත් යථො. අපරිමායණසු 
හි චක් කවායළසු අපරිමාණානං මනුස් සානං වණ් ණසණ් ඨානාදිවයසන ද් යවපි 
එකසදිසා නත් ථි. යෙපි හි කත් ථචි ෙමකභාතයරො වණ් යණන වා සණ් ඨායනන 

වා එකසදිසා යහොන් ත, යතසම් පි 
ආයලොකිතවියලොකිතකථිතහසිතගමනඨානාදීහි වියසයසො යහොතයෙව. තස් මා 

නානත්තකාොත වුත් තා. පටිසන් ධිසඤ් ඤා පන යනසං තයහතුකාපි 

ද් වියහතුකාපි අයහතුකාපි යහොන් ත, තස් මා නානත්තසඤ්ඤියනොත වුත් තා. 

එකච්යච ච යදවාත ෙ කාමාවචරයදවා. යතසු හි යකසඤ් චි කායෙො නීයලො 

යහොත, යකසඤ් චි පීතකාදිවණ් යණො. සඤ් ඤා පන යනසං ද් වියහතුකාපි 

තයහතුකාපි යහොන් ත, අයහතුකා නත් ථි. එකච්යච ච විනිපාතිකාත 

චතුඅපාෙවිනිමුත් තා උත් තරමාතා ෙක් ඛිනී, පිෙඞ් කරමාතා, ඵුස් සමිත් තා, 
ධම් මගුත් තාත එවමාදිකා අඤ් යඤ ච යවමානිකා යපතා. එයතසඤ් හි 
පීතඔදාතකාළමඞ් ගුරච් ෙවිසාමවණ් ණාදිවයසන යචව කිසථූලරස් සදීඝවයසන ච 

කායෙො නානා යහොත, මනුස් සානං විෙ ද් වියහතුකතයහතුකඅයහතුකවයසන 

සඤ ්ඤාපි. යත පන යදවා විෙ න මයහසක් ඛා, කපණමනුස ්සා විෙ අප් යපසක් ඛා, 
දුල් ලභඝාසච් ොදනා දුක් ඛපීළිතා විහරන් ත. එකච් යච කාළපක් යඛ දුක් ඛිතා 

ජුණ් හපක් යඛ සුඛිතා යහොන් ත, තස් මා සුඛසමුස් සෙයතො විනිපතතත් තා 

විනිපාතිකාත වුත් තා. යෙ පයනත් ථ තයහතුකා යතසං ධම් මාභිසමයෙොපි යහොත, 
පිෙඞ් කරමාතා හි ෙක් ඛිනී පච් චූසසමයෙ අනුරුද් ධත් යථරස් ස ධම් මං 
සජ් ඣාෙයතො සුත් වා – 

‘‘මා සද් දමකරි පිෙඞ් කර, භික් ඛු ධම් මපදානි භාසත; 

අපි ධම් මපදං විජානිෙ, පටිපජ් යජම හිතාෙ යනො සිො; 

පායණසු ච සංෙමාමයස, සම් පජානමුසා න භණාමයස; 

සික් යඛම සුසීලයමත් තයනො, අපි මුච් යචම පිසාචයෙොනිො’’ත. (සං. නි. 
2.40); 
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එවං පුත් තකං සඤ් ඤායපත් වා තං දිවසං යසොතාපත් තඵලං පත් තා. 
උත් තරමාතා පන භගවයතො ධම් මං සුත් වාව යසොතාපන් නා ජාතා. 

බ්රහ්මකායිකාත බ්රහ් මපාරිසජ් ජබ්රහ් මපුයරොහිතමහාබ්රහ් මායනො. 

පඨමාභිනිබ්ෙත්තාත යත සබ් යෙපි පඨයමන ඣායනන අභිනිබ් ෙත් තා. යතසු 

බ්රහ් මපාරිසජ් ජා පන පරිත් යතන අභිනිබ් ෙත් තා, යතසං කප් පස් ස තතයෙො 

භායගො ආයුප් පමාණං. බ්රහ් මපුයරොහිතා මජ් ඣියමන, යතසං උපඩ් ඪකප් යපො 

ආයුප් පමාණං, කායෙො ච යතසං විප් ඵාරිකතයරො යහොත. මහාබ්රහ් මායනො 

පණීයතන, යතසං කප් යපො ආයුප් පමාණං, කායෙො පන යතසං අතවිප් ඵාරියකො 

යහොත. ඉත යත කාෙස් ස නානත් තා, පඨමජ් ඣානවයසන සඤ් ඤාෙ එකත් තා 

නානත්තකාො එකත්තසඤ්ඤියනොත යවදිතබ් ො. 

ෙථා ච යත, එවං චතූසු අපායෙසු සත් තා. නිරයෙසු හි යකසඤ් චි ගාවුතං, 

යකසඤ් චි අඩ් ඪයෙොජනං, යකසඤ් චි යෙොජනං අත් තභායවො යහොත, 

යදවදත් තස ්ස පන යෙොජනසතයකො ජායතො. තරච් ොයනසුපි යකචි ඛුද් දකා, 

යකචි මහන් තා. යපත් තවිසයෙපි යකචි සට් ඨිහත් ථා, යකචි සත් තතහත් ථා, යකචි 

අසීතහත් ථා යහොන් ත, යකචි සුවණ් ණා, යකචි දුබ් ෙණ් ණා යහොන් ත. තථා 
කාලකඤ් ජිකා අසුරා. අපි යචත් ථ දීඝපිට් ඨිකයපතා නාම සට් ඨියෙොජනිකාපි 
යහොන් ත. සඤ් ඤා පන සබ් යෙසම් පි අකුසලවිපාකඅයහතුකාව යහොන් ත. ඉත 
ආපායිකාපි නානත් තකාො එකත් තසඤ් ඤියනොත් යවව සඞ් ඛයං ගච් ෙන් ත. 

ආභස්සොත දණ් ඩඋක් කාෙ අච් චි විෙ එයතසං සරීරයතො ආභා ඡිජ් ජිත් වා 
ඡිජ් ජිත් වා පතන් තී විෙ සරත විස් සරතීත ආභස ්සරා. යතසු පඤ් චකනයෙන 

දුතෙතතෙජ් ඣානද් වෙං පරිත් තං භායවත් වා උපපන් නා පරිත්තාභා නාම 

යහොන් ත, යතසං ද් යව කප් පා ආයුප් පමාණං. මජ් ඣිමං භායවත් වා උපපන් නා 

අප්පමාණාභා නාම යහොන් ත, යතසං චත් තායරො කප් පා ආයුප් පමාණං. පණීතං 

භායවත් වා උපපන් නා ආභස් සරා නාම යහොන් ත, යතසං අට් ඨ කප් පා 
ආයුප් පමාණං. ඉධ පන උක් කට් ඨපරිච් යෙදවයසන සබ් යෙපි යත ගහිතා. 

සබ් යෙසඤ් හි යතසං කායෙො එකවිප් ඵායරොව යහොත, සඤ් ඤා පන 
අවිතක් කවිචාරමත් තා වා අවිතක් කඅවිචාරා වාත නානා. 

සුභකිණ්හාත සුයභන ඔකිණ් ණා විකිණ් ණා, සුයභන සරීරප් පභාවණ් යණන 
එකග් ඝනාත අත් යථො. එයතසඤ් හි ආභස් සරානං විෙ න ඡිජ් ජිත් වා ඡිජ් ජිත් වා 
පභා ගච් ෙත. පඤ් චකනයෙ පන පරිත් තමජ් ඣිමපණීතස් ස චතුත් ථජ් ඣානස ්ස 
වයසන යසොළසද් වත් තංසචතුසට් ඨිකප් පායුකා 

පරිත්තසුභඅප්පමාණසුභසුභකිණ්හා නාම හුත් වා නිබ් ෙත් තන් ත. ඉත සබ් යෙපි 
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පටුන 

යත එකත්තකාො යචව චතුත් ථජ් ඣානසඤ් ඤාෙ එකත් තසඤ් ඤියනො චාත 

යවදිතබ් ො. යවහප්ඵලාපි චතුත් ථවිඤ ්ඤාණට් ඨිතයමව භජන් ත. අසඤ්ඤසත්තා 

විඤ ්ඤාණාභාවා එත් ථ සඞ් ගහං න ගච් ෙන් ත, සත් තාවායසසු ගච් ෙන් ත. 

සුද්ධාවාසා විවට් ටපක් යඛ ඨිතා න සබ් ෙකාලිකා, කප් පසතසහස් සම් පි 
අසඞ් යඛයෙයම් පි බුද් ධසුඤ් යඤ යලොයක නුප් පජ් ජන් ත. 

යසොළසකප් පසහස ්සබ් භන් තයර බුද් යධසු උප් පන් යනසුයෙව උප් පජ් ජන් ත, 
ධම් මචක් කප් පවත් තස් ස භගවයතො ඛන් ධවාරට් ඨානසදිසා යහොන් ත. තස් මා 
යනව විඤ ්ඤාණට් ඨිතං න සත් තාවාසං භජන් ත. මහාසීවත් යථයරො පන – ‘‘න 
යඛො පන යසො සාරිපුත් ත සත් තාවායසො සුලභරූයපො යෙො මො අනිවුත් ථපුබ් යෙො 

ඉමිනා දීයඝන අද් ධුනා අඤ් ඤත්ර සුද් ධාවායසහි යදයවහී’’ත (ම. නි. 1.160) 
ඉමිනා සුත් යතන සුද් ධාවාසාපි චතුත් ථවිඤ් ඤාණට් ඨිතං 

චතුත් ථසත් තාවාසංයෙව භජන් තීත වදත, තං අප් පටිොහිෙත් තා සුත් තස ්ස 
අනුඤ් ඤාතං. 

සබ්ෙයසො රූපසඤ්ඤානන් තආදීනං අත් යථො විසුද් ධිමග් යග වුත් යතො. 

යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනං පන ෙයථව සඤ් ඤාෙ, එවං විඤ් ඤාණස් සපි 
සුඛුමත් තා යනව විඤ් ඤාණං නාවිඤ් ඤාණං. තස් මා විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු අවත් වා 
ආෙතයනසු වුත් තං. 

128. තත්රාත තාසු විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසු. තඤ්ච පජානාතීත තඤ් ච 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතං පජානාත. තස්සා ච සමුදෙන් ත ‘‘අවිජ් ජාසමුදො 

රූපසමුදයෙො’’තආදිනා (පටි. ම. 1.49) නයෙන තස් සා සමුදෙඤ් ච පජානාත. 

තස්සාචඅත්ථඞ්ගමන් ත – ‘‘අවිජ් ජානියරොධා රූපනියරොයධො’’තආදිනා නයෙන 

තස් සා අත් ථඞ් ගමඤ් ච පජානාත. අස්සාදන් ත ෙං රූපං පටිච් ච…යප.… ෙං 

විඤ ්ඤාණං පටිච් ච උප් පජ් ජත සුඛං යසොමනස් සං, අෙං විඤ් ඤාණස ්ස 

අස් සායදොත, එවං තස් සා අස් සාදඤ් ච පජානාත. ආදීනවන් ත ෙං රූපං…යප.… 

ෙං විඤ් ඤාණං අනිච් චං දුක් ඛං විපරිණාමධම් මං, අෙං විඤ් ඤාණස ්ස 

ආදීනයවොත, එවං තස් සා ආදීනවඤ් ච පජානාත. නිස්සෙණන් ත යෙො 

රූපස් මිං…යප.… යෙො විඤ් ඤායණ ෙන් දරාගවිනයෙො, ෙන් දරාගප් පහානං, ඉදං 

විඤ ්ඤාණස ්ස නිස ්සරණන් ත (සං. නි. 2.26) එවං තස් සා නිස් සරණඤ් ච 

පජානාත. කල්ලංනුයතනාත යුත් තං නු යතන භික් ඛුනා තං විඤ් ඤාණට් ඨිතං 
තණ් හාමානදිට් ඨීනං වයසන අහන් ත වා මමන් ත වා අභිනන් දිතුන් ත. 

එයතනුපායෙන සබ් ෙත් ථ යවදිතබ් යෙො. ෙත් ථ පන රූපං නත් ථි, තත් ථ චතුන් නං 

ඛන් ධානං වයසන, ෙත් ථ විඤ් ඤාණං නත් ථි, තත් ථ එකස ්ස ඛන් ධස ්ස වයසන 
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සමුදයෙො යෙොයජතබ් යෙො. ආහාරසමුදො ආහාරනියරොධාත ඉදඤ් යචත් ථ පදං 
යෙොයජතබ් ෙං. 

ෙයතො ය ො, ආනන්ද, භික්ඛූත ෙදා යඛො ආනන් ද, භික් ඛු. අනුපාදා

විමුත්යතොත චතූහි උපාදායනහි අග් ගයහත් වා විමුත් යතො. පඤ්ඤාවිමුත්යතොත 
පඤ ්ඤාෙ විමුත් යතො. අට් ඨ වියමොක් යඛ අසච් ඡිකත් වා පඤ් ඤාෙයලයනව 
නාමකාෙස ්ස ච රූපකාෙස් ස ච අප් පවත් තං කත් වා විමුත් යතොත අත් යථො. යසො 
සුක් ඛවිපස් සයකො ච පඨමජ් ඣානාදීසු අඤ ්ඤතරස ්මිං ඨත් වා අරහත් තං පත් යතො 

චාත පඤ ්චවියධො. වුත් තම් පි යචතං – ‘‘කතයමො ච පුග් ගයලො පඤ් ඤාවිමුත් යතො? 
ඉයධකච් යචො පුග් ගයලො න යහව යඛො අට් ඨ වියමොක් යඛ කායෙන ඵුසිත් වා 

විහරත, පඤ ්ඤාෙ චස් ස දිස් වා ආසවා පරික් ඛීණා යහොන් ත, අෙං වුච් චත 

පුග් ගයලො පඤ් ඤාවිමුත් යතො’’ත (පු. ප. 15). 

අට්ඨවියමොක් වණ්ණනා 

129. එවං එකස ්ස භික් ඛුයනො නිගමනඤ් ච නාමඤ් ච දස් යසත් වා ඉතරස් ස 

දස් යසතුං අට්ඨ ය ො ඉයමතආදිමාහ. තත් ථ වියමොක්ය ොත යකනට් යඨන 

වියමොක් යඛො? අධිමුච් චනට් යඨන. යකො පනාෙං අධිමුච් චනට් යඨො නාම? 

පච් චනීකධම් යමහි ච සුට් ඨ මුච් චනට් යඨො, ආරම් මයණ ච අභිරතවයසන සුට් ඨ 

මුච් චනට් යඨො, පිතුඅඞ් යක විස් සට් ඨඞ් ගපච් චඞ් ගස් ස දාරකස් ස සෙනං විෙ 
අනිග් ගහිතභායවන නිරාසඞ් කතාෙ ආරම් මයණ පවත් තීත වුත් තං යහොත. අෙං 

පනත් යථො පච් ඡියම වියමොක් යඛ නත් ථි, පුරියමසු සබ් යෙසු අත් ථි. 

රූපී රූපානි පස්සතීත එත් ථ අජ් ඣත් තං යකසාදීසු නීලකසිණාදීසු 

නීලකසිණාදිවයසන උප් පාදිතං රූපජ් ඣානං රූපං, තදස ්සත් ථීත රූපී. ෙිද්ධා

රූපානි පස්සතීත ෙහිද් ධාපි නීලකසිණාදීනි රූපානි ඣානචක් ඛුනා පස් සත. 
ඉමිනා අජ් ඣත් තෙහිද් ධාවත් ථුයකසු කසියණසු උප් පාදිතජ් ඣානස් ස 

පුග් ගලස ්ස චත් තාරි රූපාවචරජ් ඣානානි දස් සිතානි. අජ්ෙත්තංඅරූපසඤ්ඤීත 

අජ් ඣත් තං න රූපසඤ් ඤී, අත් තයනො යකසාදීසු 
අනුප් පාදිතරූපාවචරජ් ඣායනොත අත් යථො. ඉමිනා ෙහිද් ධා පරිකම් මං කත් වා 
ෙහිද් ධාව උප් පාදිතජ් ඣානස ්ස පුග් ගලස ්ස රූපාවචරජ් ඣානානි දස් සිතානි. 

සුභන්ත්යවව අධිමුත්යතො යහොතීත ඉමිනා සුවිසුද් යධසු නීලාදීසු 
වණ් ණකසියණසු ඣානානි දස් සිතානි. තත් ථ කිඤ් චාපි අන් යතොඅප් පනාෙං 

සුභන් ත ආයභොයගො නත් ථි, යෙො පන විසුද් ධං සුභං කසිණමාරම් මණං කරිත් වා 

විහරත, යසො ෙස් මා සුභන් ත අධිමුත් යතො යහොතීත වත් තබ් ෙතං ආපජ් ජත, තස් මා 
එවං යදසනා කතා. පටිසම් භිදාමග් යග පන – ‘‘කථං සුභන් ත් යවව අධිමුත් යතො 
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යහොතීත වියමොක් යඛො? ඉධ භික් ඛු යමත් තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං 
ඵරිත් වා විහරත…යප.… යමත් තාෙ භාවිතත් තා සත් තා අප් පටිකූලා යහොන් ත. 

කරුණා, මුදිතා, උයපක් ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත් වා 
විහරත…යප.… උයපක් ඛාෙ භාවිතත් තා සත් තා අප් පටිකූලා යහොන් ත. එවං 

සුභං ත් යවව අධිමුත් යතො යහොතීත වියමොක් යඛො’’ත (පටි. ම. 1.212) වුත් තං. 

සබ්ෙයසොරූපසඤ්ඤානන් තආදීසු ෙං වත් තබ් ෙං, තං සබ් ෙං විසුද් ධිමග් යග 

වුත් තයමව. අෙං අට්ඨයමො වියමොක්ය ොත අෙං චතුන් නං ඛන් ධානං සබ් ෙයසො 
විසුද් ධත් තා විමුත් තත් තා අට් ඨයමො උත් තයමො වියමොක් යඛො නාම. 

130. අනුයලොමන් ත ආදියතො පට් ඨාෙ ොව පරියෙොසානා. පටියලොමන් ත 

පරියෙොසානයතො පට් ඨාෙ ොව ආදියතො. අනුයලොමපටියලොමන් ත ඉදං 
අතපගුණත් තා සමාපත් තීනං අට් ඨත් වාව ඉයතො චියතො ච සඤ් චරණවයසන 

වුත් තං. ෙත්ථිච්ඡකන් ත ඔකාසපරිදීපනං, ෙත් ථ ෙත් ථ ඔකායස ඉච් ෙත. 

ෙදිච්ඡකන් ත සමාපත් තදීපනං, ෙං ෙං සමාපත් තං ඉච් ෙත. ොවතිච්ඡකන් ත 

අද් ධානපරිච් යෙදදීපනං, ොවතකං අද් ධානං ඉච් ෙත. සමාපජ්ජතීත තං තං 

සමාපත් තං පවිසත. වුට්ඨාතීත තයතො උට් ඨාෙ තට් ඨත. 

උභයතොභාගවිමුත්යතොත ද් වීහි භායගහි විමුත් යතො, අරූපසමාපත් තො 

රූපකාෙයතො විමුත් යතො, මග් යගන නාමකාෙයතො විමුත් යතොත. වුත් තම් පි යචතං 
– 

‘‘අච් චී ෙථා වාතයවයගන ඛිත් තා, (උපසිවාත භගවා) 

අත් ථං පයලත න උයපත සඞ් ඛං; 

එවං මුනී නාමකාො විමුත් යතො, 

අත් ථං පයලත න උයපත සඞ් ඛ’’න් ත. (සු. නි. 1080); 

යසො පයනස උභයතොභාගවිමුත් යතො ආකාසානඤ් චාෙතනාදීසු 
අඤ ්ඤතරයතො උට් ඨාෙ අරහත් තං පත් යතො ච අනාගාමී හුත් වා නියරොධා 
උට් ඨාෙ අරහත් තං පත් යතො චාත පඤ් චවියධො. යකචි පන – ‘‘ෙස ්මා 

රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානම් පි දුවඞ් ගිකං උයපක් ඛාසහගතං, 
අරූපාවචරජ් ඣානම් පි තාදිසයමව. තස් මා රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානයතො 
උට් ඨාෙ අරහත් තං පත් යතොපි උභයතොභාගවිමුත් යතො’’ත. 

අෙං පන උභයතොභාගවිමුත් තපඤ් යහො යහට් ඨා යලොහපාසායද සමුට් ඨහිත් වා 

තපිටකචූළසුමනත් යථරස් ස වණ් ණනං නිස ්සාෙ චියරන විනිච් ෙෙං පත් යතො. 
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ගිරිවිහායර කිර යථරස් ස අන් යතවාසියකො එකස් ස පිණ් ඩපාතකස් ස මුඛයතො තං 

පඤ ්හං සුත් වා ආහ – ‘‘ආවුයසො, යහට් ඨායලොහපාසායද අම් හාකං ආචරිෙස් ස 

ධම් මං වණ් ණෙයතො න යකනචි සුතපුබ් ෙ’’න් ත. කිං පන, භන් යත, යථයරො 

අවචාත? රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානං කිඤ් චාපි දුවඞ් ගිකං උයපක් ඛාසහගතං 

කියලයස වික් ඛම් යභත, කියලසානං පන ආසන් නපක් යඛ විරූහනට් ඨායන 
සමුදාචරත. ඉයම හි කියලසා නාම පඤ් චයවොකාරභයව නීලාදීසු අඤ් ඤතරං 

ආරම් මණං උපනිස් සාෙ සමුදාචරන් ත, රූපාවචරජ් ඣානඤ් ච තං ආරම් මණං න 
සමතක් කමත. තස් මා සබ් ෙයසො රූපං නිවත් යතත් වා අරූපජ් ඣානවයසන 

කියලයස වික් ඛම් යභත් වා අරහත් තං පත් යතොව උභයතොභාගවිමුත් යතොත, ඉදං 
ආවුයසො යථයරො අවච. ඉදඤ් ච පන වත් වා ඉදං සුත් තං ආහරි – ‘‘කතයමො ච 
පුග් ගයලො උභයතොභාගවිමුත් යතො. ඉයධකච් යචො පුග් ගයලො අට් ඨවියමොක් යඛ 

කායෙන ඵුසිත් වා විහරත, පඤ ්ඤාෙ චස් ස දිස් වා ආසවා පරික් ඛීණා යහොන් ත, 

අෙං වුච් චත පුග් ගයලො උභයතොභාගවිමුත් යතො’’ත (පු. ප. 24). 

ඉමාෙ ච ආනන්ද උභයතොභාගවිමුත්තිොත ආනන් ද ඉයතො 
උභයතොභාගවිමුත් තයතො. යසසං සබ් ෙත් ථ උත් තානයමවාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහානිදානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපරිනිබ් ොනසුත් තවණ් ණනා 

 

94 

පටුන 

3. මහාපරිනිබ්ොනසුත්තවණ්ණනා 
131. එවං යම සුතන් ත මහාපරිනිබ් ොනසුත් තං. 

තත්රාෙමනුපුබ් ෙපදවණ් ණනා – ගිජ්ෙකූයටත ගිජ් ඣා තස් ස කූයටසු වසිංසු, 

ගිජ් ඣසදිසං වා තස් ස කූටං අත් ථීත ගිජ් ඣකූයටො, තස් මිං ගිජ් ඣකූයට. 

අභිොතුකායමොත අභිභවනත් ථාෙ ොතුකායමො. වජ්ජීත වජ් ජිරාජායනො. 

එවංමිද්ධියකත එවං මහතො රාජිද් ධිො සමන් නාගයත, එයතන යනසං 

සමග් ගභාවං කයථසි. එවංමහානුභායවත එවං මහන් යතන ආනුභායවන 

සමන් නාගයත, එයතන යනසං හත් ථිසිප් පාදීසු කතසික් ඛතං කයථසි, ෙං 

සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘සික් ඛිතා වතයම ලිච් ෙවිකුමාරකා, සුසික් ඛිතා වතයම 

ලිච් ෙවිකුමාරකා, ෙත්ර හි නාම සුඛුයමන තාළච් ඡිග් ගයලන අසනං 

අතපාතයිස් සන් ත යපොඞ් ඛානුයපොඞ් ඛං අවිරාධිත’’න් ත (සං. නි. 5.1115). 

උච්යඡච්ඡාමීත උච් ඡින් දිස ්සාමි. විනායසස්සාමීත නායසස් සාමි, අදස් සනං 

පායපස් සාමි. අනෙෙයසනන් ත එත් ථ න අයෙොත අනයෙො, අවඩ් ඪිො එතං නාමං. 

හිතඤ් ච සුඛඤ් ච විෙස් සත වික් ඛිපතීත ෙයසනං, ඤාතපාරිජුඤ් ඤාදීනං එතං 

නාමං. ආපායදස්සාමීත පාපයිස් සාමි. 

ඉත කිර යසො ඨානනිසජ් ජාදීසු ඉමං යුද් ධකථයමව කයථත, ගමනසජ් ජා 

යහොථාත එවං ෙලකාෙං ආණායපත. කස් මා? ගඞ් ගාෙං කිර එකං පට් ටනගාමං 

නිස ්සාෙ අඩ් ඪයෙොජනං අජාතසත් තුයනො ආණා, අඩ් ඪයෙොජනං ලිච් ෙවීනං. 
එත් ථ පන ආණාපවත් තට් ඨානං යහොතීත අත් යථො. තත්රාපි ච පබ් ෙතපාදයතො 

මහග් ඝභණ් ඩං ඔතරත. තං සුත් වා – ‘‘අජ් ජ ොමි, ස් යව ොමී’’ත 
අජාතසත් තුයනො සංවිදහන් තස් යසව ලිච් ෙවිරාජායනො සමග් ගා සම් යමොදමානා 
පුයරතරං ගන් ත් වා සබ් ෙං ගණ් හන් ත. අජාතසත් තු පච් ො ආගන් ත් වා තං 
පවත් තං ඤත් වා කුජ් ඣිත් වා ගච් ෙත. යත පුනසංවච් ෙයරපි තයථව කයරොන් ත. 
අථ යසො ෙලවාඝාතජායතො තදා එවමකාසි. 

තයතො චින් යතසි – ‘‘ගයණන සද් ධිං යුද් ධං නාම භාරිෙං, එයකොපි 

යමොඝප් පහායරො නාම නත් ථි, එයකන යඛො පන පණ් ඩියතන සද් ධිං මන් යතත් වා 

කයරොන් යතො නිප් පරායධො යහොත, පණ් ඩියතො ච සත් ථාරා සදියසො නත් ථි, සත් ථා 

ච අවිදූයර ධුරවිහායර වසත, හන් දාහං යපයසත් වා පුච් ොමි. සයච යම ගයතන 

යකොචි අත් යථො භවිස් සත, සත් ථා තුණ් හී භවිස් සත, අනත් යථ පන සත කිං 
රඤ් යඤො තත් ථ ගමයනනාත වක් ඛතී’’ත. යසො වස් සකාරබ්රාහ් මණං යපයසසි. 

බ්රාහ් මයණො ගන් ත් වා භගවයතො එතමත් ථං ආයරොයචසි. යතන වුත් තං – ‘‘අථ

ය ොොජා…යප.… ආපායදස්සාමී’’ත. 
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134. භගවන්තංබීජෙමායනොත යථයරො වත් තසීයස ඨත් වා භගවන් තං බීජත, 
භගවයතො පන සීතං වා උණ් හං වා නත් ථි. භගවා බ්රාහ් මණස් ස වචනං සුත් වා 

යතන සද් ධිං අමන් යතත් වා යථයරන සද් ධිං මන් යතතුකායමො කින්ති යත, 

ආනන්ද, සුතන් තආදිමාහ. අභිණ්හං සන්නිපාතාත දිවසස් ස තක් ඛත් තුං 
සන් නිපතන් තාපි අන් තරන් තරා සන් නිපතන් තාපි අභිණ් හං සන් නිපාතාව. 

සන්නිපාතෙහුලාත හියෙයොපි සන් නිපතම් හා, පුරිමදිවසම් පි සන් නිපතම් හා, පුන 
අජ් ජ කිමත් ථං සන් නිපතතා යහොමාත යවොසානං අනාපජ් ජන් තා 

සන් නිපාතෙහුලා නාම යහොන් ත. ොවකීවඤ්චාත ෙත් තකං කාලං. වුද්ධියෙව, 

ආනන්ද, වජ්ජීනංපාටිකඞ් ා, යනොපරිහානීත – අභිණ් හං අසන් නිපතන් තා හි 

දිසාවිදිසාසු ආගතං සාසනං න සුණන් ත, තයතො – ‘‘අසුකගාමසීමා වා 

නිගමසීමා වා ආකුලා, අසුකට් ඨායන යචොරා වා පරියුට් ඨිතා’’ත න ජානන් ත, 
යචොරාපි ‘‘පමත් තා රාජායනො’’ත ඤත් වා ගාමනිගමාදීනි පහරන් තා ජනපදං 
නායසන් ත. එවං රාජූනං පරිහානි යහොත. අභිණ් හං සන් නිපතන් තා පන තං තං 

පවත් තං සුණන් ත, තයතො ෙලං යපයසත් වා අමිත් තමද් දනං කයරොන් ත, යචොරාපි 

– ‘‘අප් පමත් තා රාජායනො, න සක් කා අම් යහහි වග් ගෙන් යධහි විචරිතු’’න් ත 

භිජ් ජිත් වා පලාෙන් ත. එවං රාජූනං වුද් ධි යහොත. යතන වුත් තං – ‘‘වුද් ධියෙව, 

ආනන් ද, වජ් ජීනං පාටිකඞ් ඛා යනො පරිහානී’’ත. තත් ථ පාටිකඞ් ාත 

ඉච් ඡිතබ් ො, අවස් සං භවිස ්සතීත එවං දට් ඨබ් ොත අත් යථො. 

සමග්ගාතආදීසු සන් නිපාතයභරිො නිග් ගතාෙ – ‘‘අජ් ජ යම කිච් චං අත් ථි, 

මඞ් ගලං අත් ථී’’ත වික් යඛපං කයරොන් තා න සමග් ගා සන් නිපතන් ත නාම. 
යභරිසද් දං පන සුත් වාව භුඤ ්ජන් තාපි අලඞ් කරිෙමානාපි වත් ථානි 
නිවායසන් තාපි අඩ් ඪභුත් තා වා අඩ් ඪාලඞ් කතා වා වත් ථං නිවාසෙමානා වා 
සන් නිපතන් තා සමග් ගා සන් නිපතන් ත නාම. සන් නිපතතා පන චින් යතත් වා 
මන් යතත් වා කත් තබ් ෙං කත් වා එකයතොව අවුට් ඨහන් තා න සමග් ගා වුට් ඨහන් ත 

නාම. එවං වුට් ඨියතසු හි යෙ පඨමං ගච් ෙන් ත, යතසං එවං යහොත – ‘‘අම් යහහි 

ොහිරකථාව සුතා, ඉදානි විනිච් ෙෙකථා භවිස ්සතී’’ත. එකයතො වුට් ඨහන් තා පන 

සමග් ගා වුට් ඨහන් ත නාම. අපිච – ‘‘අසුකට් ඨායනසු ගාමසීමා වා නිගමසීමා වා 

ආකුලා, යචොරා පරියුට් ඨිතා’’ත සුත් වා – ‘‘යකො ගන් ත් වා ඉමං අමිත් තමද් දනං 

කරිස ්සතී’’ත වුත් යත – ‘‘අහං පඨමං, අහං පඨම’’න් ත වත් වා ගච් ෙන් තාපි 
සමග් ගා වුට් ඨහන් ත නාම. එකස් ස පන කම් මන් යත ඔසීදමායන යසසා 

රාජායනො පුත් තභාතයරො යපයසත් වා තස් ස කම් මන් තං උපත් ථම් භෙමානාපි, 

ආගන් තුකරාජානං – ‘‘අසුකස ්ස යගහං ගච් ෙතු, අසුකස ්ස යගහං ගච් ෙතූ’’ත 

අවත් වා සබ් යෙ එකයතො සඞ් ගණ් හන් තාපි, එකස ්ස මඞ් ගයල වා යරොයග වා 
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අඤ ්ඤස ්මිං වා පන තාදියස සුඛදුක් යඛ උප් පන් යන සබ් යෙ තත් ථ සහාෙභාවං 
ගච් ෙන් තාපි සමග් ගා වජ් ජිකරණීොනි කයරොන් ත නාම. 

අපඤ්ඤත්තන් තආදීසු පුබ් යෙ අකතං සුඞ් කං වා ෙලිං වා දණ් ඩං වා 
ආහරායපන් තා අපඤ් ඤත් තං පඤ ්ඤයපන් ත නාම. යපොරාණපයවණිො 
ආගතයමව පන අනාහරායපන් තා පඤ් ඤත් තං සමුච් ඡින් දන් ත නාම. යචොයරොත 
ගයහත් වා දස් සියත අවිචිනිත් වාව යෙජ් ජයභජ් ජං අනුසායසන් තා යපොරාණං 
වජ් ජිධම් මං සමාදාෙ න වත් තන් ත නාම. යතසං අපඤ් ඤත් තං 

පඤ ්ඤයපන් තානං අභිනවසුඞ් කාදීහි පීළිතා මනුස ්සා – ‘‘අතඋපද් දුතම් හ, යකො 
ඉයමසං විජියත වසිස් සතී’’ත පච් චන් තං පවිසිත් වා යචොරා වා යචොරසහාො වා 
හුත් වා ජනපදං පහරන් ත. පඤ ්ඤත් තං සමුච් ඡින් දන් තානං පයවණීආගතානි 
සුඞ් කාදීනි අගණ් හන් තානං යකොයසො පරිහාෙත. තයතො 
හත් ථිඅස් සෙලකාෙඔයරොධාදයෙො ෙථානිෙද් ධං වට් ටං අලභමානා ථායමන 

ෙයලන පරිහාෙන් ත. යත යනව යුද් ධක් ඛමා යහොන් ත, න පාරිචරිෙක් ඛමා. 
යපොරාණං වජ් ජිධම් මං සමාදාෙ අවත් තන් තානං විජියත මනුස් සා – ‘‘අම් හාකං 
පුත් තං පිතරං භාතරං අයචොරංයෙව යචොයරොත කත් වා ඡින් දිංසු භින් දිංසූ’’ත 
කුජ් ඣිත් වා පච් චන් තං පවිසිත් වා යචොරා වා යචොරසහාො වා හුත් වා ජනපදං 

පහරන් ත, එවං රාජූනං පරිහානි යහොත, පඤ් ඤත් තං පඤ් ඤයපන් තානං පන 
‘‘පයවණීආගතයමව රාජායනො කයරොන් තී’’ත මනුස ්සා හට් ඨතුට් ඨා 
කසිවාණිජ් ජාදියක කම් මන් යත සම් පායදන් ත. පඤ් ඤත් තං අසමුච් ඡින් දන් තානං 

පයවණීආගතානි සුඞ් කාදීනි ගණ් හන් තානං යකොයසො වඩ් ඪත, තයතො 
හත් ථිඅස් සෙලකාෙඔයරොධාදයෙො ෙථානිෙද් ධං වට් ටං ලභමානා 
ථාමෙලසම් පන් නා යුද් ධක් ඛමා යචව පාරිචරිෙක් ඛමා ච යහොන් ත. 

යපොොණං වජ්ජිධම්මන් ත එත් ථ පුබ් යෙ කිර වජ් ජිරාජායනො ‘‘අෙං 
යචොයරො’’ත ආයනත් වා දස් සියත ‘‘ගණ් හථ නං යචොර’’න් ත අවත් වා 

විනිච් ෙෙමහාමත් තානං යදන් ත. යත විනිච් ඡිනිත් වා සයච අයචොයරො යහොත, 

විස් සජ් යජන් ත. සයච යචොයරො, අත් තනා කිඤ් චි අවත් වා යවොහාරිකානං යදන් ත. 

යතපි අයචොයරො යච, විස් සජ් යජන් ත. යචොයරො යච, සුත් තධරානං යදන් ත. යතපි 

විනිච් ඡිනිත් වා අයචොයරො යච, විස් සජ් යජන් ත. යචොයරො යච, අට් ඨකුලිකානං 

යදන් ත. යතපි තයථව කත් වා යසනාපතස් ස, යසනාපත උපරාජස් ස, උපරාජා 

රඤ් යඤො, රාජා විනිච් ඡිනිත් වා අයචොයරො යච, විස් සජ් යජත. සයච පන යචොයරො 

යහොත, පයවණීයපොත් ථකං වාචායපත. තත් ථ – ‘‘යෙන ඉදං නාම කතං, තස් ස 
අෙං නාම දණ් යඩො’’ත ලිඛිතං. රාජා තස් ස කිරිෙං යතන සමායනත් වා 
තදනුච් ෙවිකං දණ් ඩං කයරොත. ඉත එතං යපොරාණං වජ් ජිධම් මං සමාදාෙ 

වත් තන් තානං මනුස් සා න උජ් ඣාෙන් ත, ‘‘රාජායනො යපොරාණපයවණිො 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපරිනිබ් ොනසුත් තවණ් ණනා 
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කම් මං කයරොන් ත, එයතසං යදොයසො නත් ථි, අම් හාකංයෙව යදොයසො’’ත 
අප් පමත් තා කම් මන් යත කයරොන් ත. එවං රාජූනං වුද් ධි යහොත. යතන වුත් තං – 

‘‘වුද් ධියෙව, ආනන් ද, වජ් ජීනං පාටිකඞ් ඛා, යනො පරිහානී’’ත. 

සක්කයෙොන්තීත ෙංකිඤ් චි යතසං සක් කාරං කයරොන් තා සුන් දරයමව 

කයරොන් ත. ගරුං කයෙොන්තීත ගරුභාවං පච් චුපට් ඨයපත් වාව කයරොන් ත. 

මායනන්තීත මයනන පිොෙන් ත. පූයජන්තීත නිපච් චකාරං දස් යසන් ත. 

යසොතබ්ෙං මඤ්ඤන්තීත දිවසස ්ස ද් යව තයෙො වායර උපට් ඨානං ගන් ත් වා 
යතසං කථං යසොතබ් ෙං සද් ධාතබ් ෙං මඤ් ඤන් ත. තත් ථ යෙ එවං මහල් ලකානං 

රාජූනං සක් කාරාදීනි න කයරොන් ත, ඔවාදත් ථාෙ ච යනසං උපට් ඨානං න 

ගච් ෙන් ත, යත යතහි විස් සට් ඨා අයනොවදිෙමානා කීළාපසුතා රජ් ජයතො 

පරිහාෙන් ත. යෙ පන තථා පටිපජ් ජන් ත, යතසං මහල් ලකරාජායනො – ‘‘ඉදං 

කාතබ් ෙං, ඉදං න කාතබ් ෙ’’න් ත යපොරාණං පයවණිං ආචික් ඛන් ත. සඞ් ගාමං 

පත් වාපි – ‘‘එවං පවිසිතබ් ෙං, එවං නික් ඛමිතබ් ෙ’’න් ත උපාෙං දස් යසන් ත. යත 
යතහි ඔවදිෙමානා ෙථාඔවාදං පටිපජ් ජන් තා සක් යකොන් ත රාජප් පයවණිං 

සන් ධායරතුං. යතන වුත් තං – ‘‘වුද් ධියෙව, ආනන් ද, වජ් ජීනං පාටිකඞ් ඛා, යනො 
පරිහානී’’ත. 

කුලිත්ථියෙොත කුලඝරණියෙො. කුලකුමාරියෙොත අනිවිද් ධා තාසං ධීතයරො. 

ඔක්කස්ස පසය්හාත එත් ථ ‘‘ඔක් කස ්සා’’ත වා ‘‘පසය් හා’’ත වා 

පසය් හාකාරස ්යසයවතං නාමං. ‘‘උක් කස ්සා’’තපි පඨන් ත. තත් ථ ඔක්කස්සාත 

අවකස ්සිත් වා ආකඩ් ඪිත් වා. පසය්හාත අභිභවිත් වා අජ් යඣොත් ථරිත් වාත අෙං 
වචනත් යථො. එවඤ් හි කයරොන් තානං විජියත මනුස් සා – ‘‘අම් හාකං යගයහ 

පුත් තමාතයරොපි, යඛළසිඞ් ඝාණිකාදීනි මුයඛන අපයනත් වා සංවඩ් ඪිතධීතයරොපි 
ඉයම රාජායනො ෙලක් කායරන ගයහත් වා අත් තයනො ඝයර වායසන් තී’’ත කුපිතා 
පච් චන් තං පවිසිත් වා යචොරා වා යචොරසහාො වා හුත් වා ජනපදං පහරන් ත. එවං 
අකයරොන් තානං පන විජියත මනුස් සා අප් යපොස ්සුක් කා සකානි කම් මානි 

කයරොන් තා රාජයකොසං වඩ් යඪන් ත. එවයමත් ථ වුද් ධිහානියෙො යවදිතබ් ො. 

වජ්ජීනං වජ්ජියචතිොනීත වජ් ජිරාජූනං වජ් ජිරට් යඨ චිත් තීකතට් යඨන 

යචතොනීත ලද් ධනාමානි ෙක් ඛට් ඨානානි. අබ්භන්තොනීත අන් යතොනගයර 

ඨිතානි. ොහිරානීත ෙහිනගයර ඨිතානි. දින්නපුබ්ෙන් ත පුබ් යෙ දින් නං. 

කතපුබ්ෙන් ත පුබ් යෙ කතං. යනො පරිහායපස්සන්තීත අපරිහායපත් වා 
ෙථාපවත් තයමව කරිස් සන් ත ධම් මිකං ෙලිං පරිහායපන් තානඤ් හි යදවතා 

ආරක් ඛං සුසංවිහිතං න කයරොන් ත, අනුප් පන් නං දුක් ඛං ජයනතුං 

අසක් යකොන් තාපි උප් පන් නං කාසසීසයරොගාදිං වඩ් යඪන් ත, සඞ් ගායම පත් යත 
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සහාො න යහොන් ත. අපරිහායපන් තානං පන ආරක් ඛං සුසංවිහිතං කයරොන් ත, 

අනුප් පන් නං සුඛං උප් පායදතුං අසක් යකොන් තාපි උප් පන් නං කාසසීසයරොගාදිං 

හනන් ත, සඞ් ගාමසීයස සහාො යහොන් තීත එවයමත් ථ වුද් ධිහානියෙො 
යවදිතබ් ො. 

ධම්මිකාෙක් ාවෙණගුත්තීත එත් ථ රක් ඛා එව ෙථා අනිච් ඡිතං න ගච් ෙත, 

එවං ආවරණයතො ආවරණං. ෙථා ඉච් ඡිතං න විනස් සත, එවං යගොපාෙනයතො 
ගුත් ත. තත් ථ ෙලකායෙන පරිවායරත් වා රක් ඛණං පබ් ෙජිතානං ධම් මිකා 
රක් ඛාවරණගුත් ත නාම න යහොත. ෙථා පන විහාරස් ස උපවයන රුක් යඛ න 

ඡින් දන් ත, වාජිකා වජ් ඣං න කයරොන් ත, යපොක් ඛරණීසු මච් යෙ න ගණ් හන් ත, 

එවං කරණං ධම් මිකා රක් ඛාවරණගුත් ත නාම. කින්ති අනාගතා චාත ඉමිනා 
පන යනසං එවං පච් චුපට් ඨිතචිත් තසන් තායනොත චිත් තප් පවත් තං පුච් ෙත. 

තත් ථ යෙ අනාගතානං අරහන් තානං ආගමනං න ඉච් ෙන් ත, යත අස් සද් ධා 

යහොන් ත අප් පසන් නා. පබ් ෙජියත ච සම් පත් යත පච් චුග් ගමනං න කයරොන් ත, 

ගන් ත් වා න පස ්සන් ත, පටිසන් ථාරං න කයරොන් ත, පඤ ්හං න පුච් ෙන් ත, ධම් මං 

න සුණන් ත, දානං න යදන් ත, අනුයමොදනං න සුණන් ත, නිවාසනට් ඨානං න 
සංවිදහන් ත. අථ යනසං අවණ් යණො අබ් භුග් ගච් ෙත – ‘‘අසුයකො නාම රාජා 

අස් සද් යධො අප් පසන් යනො, පබ් ෙජියත සම් පත් යත පච් චුග් ගමනං න 
කයරොත…යප.… නිවාසනට් ඨානං න සංවිදහතී’’ත. තං සුත් වා පබ් ෙජිතා තස් ස 

නගරද් වායරන න ගච් ෙන් ත, ගච් ෙන් තාපි නගරං න පවිසන් ත. එවං අනාගතානං 
අරහන් තානං අනාගමනයමව යහොත. ආගතානම් පි ඵාසුවිහායර අසත යෙපි 

අජානිත් වා ආගතා, යත – ‘‘වසිස ්සාමාත තාව චින් යතත් වා ආගතම් හා, ඉයමසං 
පන රාජූනං ඉමිනා නීහායරන යකො වසිස් සතී’’ත නික් ඛමිත් වා ගච් ෙන් ත. එවං 

අනාගයතසු අනාගච් ෙන් යතසු, ආගයතසු දුක් ඛං විහරන් යතසු යසො යදයසො 

පබ් ෙජිතානං අනාවායසො යහොත. තයතො යදවතාරක් ඛා න යහොත, 
යදවතාරක් ඛාෙ අසත අමනුස් සා ඔකාසං ලභන් ත. අමනුස ්සා උස් සන් නා 

අනුප් පන් නං ෙයාධිං උප් පායදන් ත, සීලවන් තානං 
දස් සනපඤ් හාපුච් ෙනාදිවත් ථුකස ්ස පුඤ් ඤස් ස අනාගයමො යහොත. විපරිොයෙන 
පන ෙථාවුත් තකණ් හපක් ඛවිපරීතස ්ස සුක් කපක් ඛස් ස සම් භයවො යහොතීත 
එවයමත් ථ වුද් ධිහානියෙො යවදිතබ් ො. 

135. එකමිදාහන් ත ඉදං භගවා පුබ් යෙ වජ් ජීනං ඉමස් ස වජ් ජිසත් තකස ්ස 

යදසිතභාවප් පකාසනත් ථමාහ. තත් ථ සාෙන්දයද යචතියෙත එවංනාමයක 
විහායර. අනුප් පන් යන කිර බුද් යධ තත් ථ සාරන් දදස් ස ෙක් ඛස් ස 
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නිවාසනට් ඨානං යචතෙං අයහොසි. අයථත් ථ භගවයතො විහාරං කාරායපසුං, යසො 
සාරන් දයද යචතයෙ කතත් තා සාරන් දදයචතෙන් ත් යවව සඞ් ඛයං ගයතො. 

අකෙණීොත අකාතබ් ො, අග් ගයහතබ් ොත අත් යථො. ෙදිදන් ත නිපාතමත් තං. 

යුද්ධස්සාත කරණත් යථ සාමිවචනං, අභිමුඛයුද් යධන ගයහතුං න සක් කාත 

අත් යථො. අඤ්ඤත්ර උපලාපනාොත ඨයපත් වා උපලාපනං. උපලාපනා නාම – 

‘‘අලං විවායදන, ඉදානි සමග් ගා යහොමා’’ත 
හත් ථිඅස් සරථහිරඤ් ඤසුවණ් ණාදීනි යපයසත් වා සඞ් ගහකරණං. එවඤ් හි 

සඞ් ගහං කත් වා යකවලං විස් සායසන සක් කා ගණ් හිතුන් ත අත් යථො. අඤ්ඤත්ර 

මිථුයභදාොත ඨයපත් වා මිථුයභදං. ඉමිනා අඤ් ඤමඤ් ඤයභදං කත් වාපි සක් කා 
එයත ගයහතුන් ත දස් යසත. ඉදං බ්රාහ් මයණො භගවයතො කථාෙ නෙං ලභිත් වා 
ආහ. 

කිං පන භගවා බ්රාහ් මණස ්ස ඉමාෙ කථාෙ නෙලාභං න ජානාතීත? ආම, 

ජානාත. ජානන් යතො කස් මා කයථසීත? අනුකම් පාෙ. එවං කිරස් ස අයහොසි – 

‘‘මො අකථියතපි කතපායහන ගන් ත් වා සබ් යෙ ගණ් හිස ්සත, කථියත පන 

සමග් යග භින් දන් යතො තීහි සංවච් ෙයරහි ගණ් හිස ්සත, එත් තකම් පි ජීවිතයමව 

වරං, එත් තකඤ් හි ජීවන් තා අත් තයනො පතට් ඨානභූතං පුඤ් ඤං කරිස් සන් තී’’ත. 

අභිනන්දිත්වාත චිත් යතන අභිනන් දිත් වා. අනුයමොදිත්වාත ‘‘ොව 

සුභාසිතඤ් චිදං යභොතා යගොතයමනා’’ත වාචාෙ අනුයමොදිත් වා. පක්කාමීත 

රඤ් යඤො සන් තකං ගයතො. තයතො නං රාජා – ‘‘කිං ආචරිෙ, භගවා අවචා’’ත 
පුච් ඡි. යසො – ‘‘ෙථා යභො සමණස ්ස යගොතමස් ස වචනං න සක් කා වජ් ජී යකනචි 

ගයහතුං, අපි ච උපලාපනාෙ වා මිථුයභයදන වා සක් කා’’ත ආහ. තයතො නං 

රාජා – ‘‘උපලාපනාෙ අම් හාකං හත් ථිඅස් සාදයෙො නස ්සිස ්සන් ත, යභයදයනව 

යත ගයහස් සාමි, කිං කයරොමා’’ත පුච් ඡි. යතන හි, මහාරාජ, තුම් යහ වජ් ජිං 

ආරබ් භ පරිසත කථං සමුට් ඨායපථ. තයතො අහං – ‘‘කිං යත මහාරාජ යතහි, 

අත් තයනො සන් තයකහි කසිවාණිජ් ජාදීනි කත් වා ජීවන් තු එයත රාජායනො’’ත 
වත් වා පක් කමිස ්සාමි. තයතො තුම් යහ – ‘‘කින් නු යඛො යභො එස බ්රාහ් මයණො 

වජ් ජිං ආරබ් භ පවත් තං කථං පටිොහතී’’ත වයදෙයාථ, දිවසභායග චාහං යතසං 

පණ් ණාකාරං යපයසස් සාමි, තම් පි ගාහායපත් වා තුම් යහපි මම යදොසං 
ආයරොයපත් වා ෙන් ධනතාලනාදීනි අකත් වාව යකවලං ඛුරමුණ් ඩං මං කත් වා 

නගරා නීහරායපථ. අථාහං – ‘‘මො යත නගයර පාකායරො පරිඛා ච කාරිතා, 

අහං කිර දුබ් ෙලට් ඨානඤ් ච උත් තානගම් භීරට් ඨානඤ් ච ජානාමි, න චිරස් යසව 
දානි උජුං කරිස ්සාමී’’ත වක් ඛාමි. තං සුත් වා තුම් යහ – ‘‘ගච් ෙතූ’’ත 
වයදෙයාථාත. රාජා සබ් ෙං අකාසි. 
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ලිච් ෙවී තස් ස නික් ඛමනං සුත් වා – ‘‘සයඨො බ්රාහ් මයණො, මා තස් ස ගඞ් ගං 
උත් තරිතුං අදත් ථා’’ත ආහංසු. තත්ර එකච් යචහි – ‘‘අම් යහ ආරබ් භ කථිතත් තා 

කිර යසො එවං කයතො’’ත වුත් යත ‘‘යතන හි, භයණ, එතූ’’ත භණිංසු. යසො 

ගන් ත් වා ලිච් ෙවී දිස ්වා ‘‘කිං ආගතත් ථා’’ත පුච් ඡියතො තං පවත් තං ආයරොයචසි, 

ලිච් ෙවියනො – ‘‘අප් පමත් තයකන නාම එවං ගරුං දණ් ඩං කාතුං න යුත් ත’’න් ත 
වත් වා – ‘‘කිං යත තත්ර ඨානන් තර’’න් ත පුච් ඡිංසු. 

‘‘විනිච් ෙොමච් යචොහමස් මී’’ත. තයදව යත ඨානන් තරං යහොතූත. යසො සුට් ඨතරං 

විනිච් ෙෙං කයරොත, රාජකුමාරා තස් ස සන් තයක සිප් පං උග් ගණ් හන් ත. 

යසො පතට් ඨිතගුයණො හුත් වා එකදිවසං එකං ලිච් ෙවිං ගයහත් වා එකමන් තං 

ගන් ත් වා – දාරකා කසන් තීත පුච් ඡි. ආම, කසන් ත. ද් යව යගොයණ 

යෙොයජත් වාත? ආම, ද් යව යගොයණ යෙොයජත් වාත. එත් තකං වත් වා නිවත් යතො. 

තයතො තං අඤ් යඤො – ‘‘කිං ආචරියෙො ආහා’’ත පුච් ඡිත් වා යතන වුත් තං 
අසද් දහන් යතො ‘‘න යම එස ෙථාභූතං කයථතී’’ත යතන සද් ධිං භිජ් ජි. 
බ්රාහ් මයණො අඤ ්ඤස් මිං දිවයස එකං ලිච් ෙවිං එකමන් තං යනත් වා – ‘‘යකන 
ෙයඤ ්ජයනන භුත් යතොසී’’ත පුච් ඡිත් වා නිවත් යතො. තම් පි අඤ් යඤො පුච් ඡිත් වා 
අසද් දහන් යතො තයථව භිජ් ජි. බ්රාහ් මයණො අපරම් පි දිවසං එකං ලිච් ෙවිං 
එකමන් තං යනත් වා – ‘‘අතදුග් ගයතොසි කිරා’’ත පුච් ඡි. යකො එවමාහාත 
පුච් ඡියතො අසුයකො නාම ලිච් ෙවීත. අපරම් පි එකමන් තං යනත් වා – ‘‘ත් වං කිර 

භීරුකජාතයකො’’ත පුච් ඡි. යකො එවමාහාත? අසුයකො නාම ලිච් ෙවීත. එවං 
අඤ ්යඤන අකථිතයමව අඤ ්ඤස ්ස කයථන් යතො තීහි සංවච් ෙයරහි යත 

රාජායනො අඤ් ඤමඤ් ඤං භින් දිත් වා ෙථා ද් යව එකමග් යගන න ගච් ෙන් ත, තථා 

කත් වා සන් නිපාතයභරිං චරායපසි. ලිච් ෙවියනො – ‘‘ඉස් සරා සන් නිපතන් තු, සූරා 
සන් නිපතන් තූ’’ත වත් වා න සන් නිපතංසු. 

බ්රාහ් මයණො – ‘‘අෙං දානි කායලො, සීඝං ආගච් ෙතූ’’ත රඤ් යඤො සාසනං 
යපයසසි. රාජා සුත් වාව ෙලයභරිං චරායපත් වා නික් ඛමි. යවසාලිකා සුත් වා – 
‘‘රඤ් යඤො ගඞ් ගං උත් තරිතුං න දස් සාමා’’ත යභරිං චරායපසුං. තම් පි සුත් වා – 
‘‘ගච් ෙන් තු සූරරාජායනො’’තආදීනි වත් වා න සන් නිපතංසු. ‘‘නගරප් පයවසනං 

න දස් සාම, ද් වාරානි පිදහිත් වා ඨස් සාමා’’ත යභරිං චරායපසුං. එයකොපි න 
සන් නිපත. ෙථාවිවයටයහව ද් වායරහි පවිසිත් වා සබ් යෙ අනෙෙයසනං 
පායපත් වා ගයතො. 

භික්ඛුඅපරිහානිෙධම්මවණ්ණනා 

136. අථ ය ො භගවා අචිෙපක්කන්යතතආදිම් හි සන්නිපායතත්වාත 
දූරවිහායරසු ඉද් ධිමන් යත යපයසත් වා සන් තකවිහායරසු සෙං ගන් ත් වා – 
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‘‘සන් නිපතථ, ආෙස් මන් යතො; භගවා යවො සන් නිපාතං ඉච් ෙතී’’ත 

සන් නිපායතත් වා. අපරිහානියෙත අපරිහානිකයර, වුද් ධියහතුභූයතත අත් යථො. 

ධම්යම යදයසස්සාමීත චන් දසහස් සං සූරිෙසහස් සං උට් ඨයපන් යතො විෙ 
චතුකුට් ටයක යගයහ අන් යතො යතලදීපසහස් සං උජ් ජායලන් යතො විෙ පාකයට 
කත් වා කථයිස ්සාමීත. 

තත් ථ අභිණ්හංසන්නිපාතාත ඉදං වජ් ජිසත් තයක වුත් තසදිසයමව. ඉධාපි ච 
අභිණ් හං අසන් නිපතතා දිසාසු ආගතසාසනං න සුණන් ත. තයතො – 

‘‘අසුකවිහාරසීමා ආකුලා, උයපොසථපවාරණා ඨිතා, අසුකස ්මිං ඨායන භික් ඛූ 

යවජ් ජකම් මදූතකම් මාදීනි කයරොන් ත, විඤ් ඤත් තෙහුලා පුප් ඵදානාදීහි ජීවිකං 

කප් යපන් තී’’තආදීනි න ජානන් ත, පාපභික් ඛූපි ‘‘පමත් යතො භික් ඛුසඞ් යඝො’’ත 
ඤත් වා රාසිභූතා සාසනං ඔසක් කායපන් ත. අභිණ් හං සන් නිපතතා පන තං තං 

පවත් තං සුණන් ත, තයතො භික් ඛුසඞ් ඝං යපයසත් වා සීමං උජුං කයරොන් ත, 

උයපොසථපවාරණාදයෙො පවත් තායපන් ත, මිච් ොජීවානං උස් සන් නට් ඨායන 

අරිෙවංසයක යපයසත් වා අරිෙවංසං කථායපන් ත, පාපභික් ඛූනං විනෙධයරහි 

නිග් ගහං කාරායපන් ත, පාපභික් ඛූපි ‘‘අප් පමත් යතො භික් ඛුසඞ් යඝො, න සක් කා 
අම් යහහි වග් ගෙන් යධන විචරිතු’’න් ත භිජ් ජිත් වා පලාෙන් ත. එවයමත් ථ 
හානිවුද් ධියෙො යවදිතබ් ො. 

සමග්ගාතආදීසු යචතෙපටිජග් ගනත් ථං වා 
යෙොධියගහඋයපොසථාගාරච් ොදනත් ථං වා කතකවත් තං වා ඨයපතුකාමතාෙ 

ඔවාදං වා දාතුකාමතාෙ – ‘‘සඞ් යඝො සන් නිපතතූ’’ත යභරිො වා ඝණ් ටිො වා 

ආයකොටිතාෙ – ‘‘මය් හං චීවරකම් මං අත් ථි, මය් හං පත් යතො පචිතබ් යෙො, මය් හං 
නවකම් මං අත් ථී’’ත වික් යඛපං කයරොන් තා න සමග් ගා සන් නිපතන් ත නාම. 

සබ් ෙං පන තං කම් මං ඨයපත් වා – ‘‘අහං පුරිමතරං, අහං පුරිමතර’’න් ත 
එකප් පහායරයනව සන් නිපතන් තා සමග් ගා සන් නිපතන් ත නාම. සන් නිපතතා 
පන චින් යතත් වා මන් යතත් වා කත් තබ් ෙං කත් වා එකයතො අවුට් ඨහන් තා 

සමග් ගා න වුට් ඨහන් ත නාම. එවං වුට් ඨියතසු හි යෙ පඨමං ගච් ෙන් ත, යතසං 

එවං යහොත – ‘‘අම් යහහි ොහිරකථාව සුතා, ඉදානි විනිච් ෙෙකථා භවිස ්සතී’’ත. 
එකප් පහායරයනව වුට් ඨහන් තා පන සමග් ගා වුට් ඨහන් ත නාම. අපිච 

‘‘අසුකට් ඨායන විහාරසීමා ආකුලා, උයපොසථපවාරණා ඨිතා, අසුකට් ඨායන 
යවජ් ජකම් මාදිකාරකා පාපභික් ඛූ උස් සන් නා’’ත සුත් වා – ‘‘යකො ගන් ත් වා 

යතසං නිග් ගහං කරිස් සතී’’ත වුත් යත – ‘‘අහං පඨමං, අහං පඨම’’න් ත වත් වා 
ගච් ෙන් තාපි සමග් ගා වුට් ඨහන් ත නාම. 
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ආගන් තුකං පන දිස් වා – ‘‘ඉමං පරියවණං ොහි, එතං පරියවණං ොහි, අෙං 

යකො’’ත අවත් වා සබ් යෙ වත් තං කයරොන් තාපි, ජිණ් ණපත් තචීවරකං දිස් වා 

තස් ස භික් ඛාචාරවත් යතන පත් තචීවරං පරියෙසමානාපි, ගිලානස ්ස 

ගිලානයභසජ් ජං පරියෙසමානාපි, ගිලානයමව අනාථං – ‘‘අසුකපරියවණං ොහි, 
අසුකපරියවණං ොහී’’ත අවත් වා අත් තයනො අත් තයනො පරියවයණ 

පටිජග් ගන් තාපි, එයකො ඔලිෙමානයකො ගන් යථො යහොත, පඤ් ඤවන් තං භික් ඛුං 
සඞ් ගණ් හිත් වා යතන තං ගන් ථං උක් ඛිපායපන් තාපි සමග් ගා සඞ් ඝං කරණීොනි 
කයරොන් ත නාම. 

අපඤ්ඤත්තන් තආදීසු නවං අධම් මිකං කතකවත් තං වා සික් ඛාපදං වා 

ෙන් ධන් තා අපඤ් ඤත් තං පඤ ්ඤයපන් ත නාම, පුරාණසන් ථතවත් ථුස් මිං 
සාවත් ථිෙං භික් ඛූ විෙ. උද් ධම් මං උබ් බිනෙං සාසනං දීයපන් තා පඤ් ඤත් තං 

සමුච් ඡින් දන් ත නාම, වස් සසතපරිනිබ් බුයත භගවත යවසාලිකා වජ් ජිපුත් තකා 
විෙ. ඛුද් දානුඛුද් දකා පන ආපත් තයෙො සඤ් චිච් ච වීතක් කමන් තා 

ෙථාපඤ් ඤත් යතසු සික් ඛාපයදසු සමාදාෙ න වත් තන් ත නාම, 

අස් සජිපුනබ් ෙසුකා විෙ. නවං පන කතකවත් තං වා සික් ඛාපදං වා අෙන් ධන් තා, 

ධම් මවිනෙයතො සාසනං දීයපන් තා, ඛුද් දානුඛුද් දකානි සික් ඛාපදානි 

අසමූහනන් තා අපඤ් ඤත් තං න පඤ් ඤයපන් ත, පඤ ්ඤත් තං න සමුච් ඡින් දන් ත, 

ෙථාපඤ් ඤත් යතසු සික් ඛාපයදසු සමාදාෙ වත් තන් ත නාම, ආෙස ්මා උපයසයනො 

විෙ, ආෙස් මා ෙයසො කාකණ් ඩකපුත් යතො විෙ ච. 

‘‘සුණාතු, යම ආවුයසො සඞ් යඝො, සන් තම් හාකං සික් ඛාපදානි 

ගිහිගතානි, ගිහියනොපි ජානන් ත, ‘ඉදං යවො සමණානං සකයපුත් තොනං 

කප් පත, ඉදං යවො න කප් පතී’ත. සයච හි මෙං ඛුද් දානුඛුද් දකානි 

සික් ඛාපදානි සමූහනිස ්සාම, භවිස් සන් ත වත් තායරො – ‘ධූමකාලිකං 

සමයණන යගොතයමන සාවකානං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, ොවියමසං 

සත් ථා අට් ඨාසි, තාවියම සික් ඛාපයදසු සික් ඛිංසු. ෙයතො ඉයමසං සත් ථා 

පරිනිබ් බුයතො, න දානියම සික් ඛාපයදසු සික් ඛන් තී’ත. ෙදි සඞ් ඝස් ස 

පත් තකල් ලං, සඞ් යඝො අපඤ් ඤත් තං න පඤ ්ඤයපෙය, පඤ් ඤත් තං න 

සමුච් ඡින් යදෙය, ෙථාපඤ් ඤත් යතසු සික් ඛාපයදසු සමාදාෙ 

වත් යතෙයා’’ත (චුළව. 442) – 

ඉමං තන් තං ඨපෙන් යතො ආෙස ්මා මහාකස් සයපො විෙ ච. වුද්ධියෙවාත 

සීලාදීහි ගුයණහි වුඩ් ඪියෙව, යනො පරිහානි. 
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යථොත ථිරභාවප් පත් තා යථරකාරයකහි ගුයණහි සමන් නාගතා. ෙහූ 

රත් තයෙො ජානන් තීත ෙත්තඤ්ඤූ. චිරං පබ් ෙජිතානං එයතසන් ත චිෙපබ්ෙජිතා. 

සඞ් ඝස ්ස පිතුට් ඨායන ඨිතාත සඞ්ඝපිතයෙො. පිතුට් ඨායන ඨිතත් තා සඞ් ඝං 

පරියනන් ත පුබ් ෙඞ් ගමා හුත් වා තීසු සික් ඛාසු පවත් යතන් තීත සඞ්ඝපරිණාෙකා. 

යෙ යතසං සක් කාරාදීනි න කයරොන් ත, ඔවාදත් ථාෙ ද් යව තයෙො වායර 

උපට් ඨානං න ගච් ෙන් ත, යතපි යතසං ඔවාදං න යදන් ත, පයවණීකථං න 

කයථන් ත, සාරභූතං ධම් මපරිොෙං න සික් ඛායපන් ත. යත යතහි විස් සට් ඨා 
සීලාදීහි ධම් මක් ඛන් යධහි සත් තහි ච අරිෙධයනහීත එවමාදීහි ගුයණහි 

පරිහාෙන් ත. යෙ පන යතසං සක් කාරාදීනි කයරොන් ත, උපට් ඨානං ගච් ෙන් ත, 

යතපි යතසං ඔවාදං යදන් ත. ‘‘එවං යත අභික් කමිතබ් ෙං, එවං යත 

පටික් කමිතබ් ෙං, එවං යත ආයලොකිතබ් ෙං, එවං යත වියලොකිතබ් ෙං, එවං යත 

සමිඤ් ජිතබ් ෙං, එවං යත පසාරිතබ් ෙං, එවං යත සඞ් ඝාටිපත් තචීවරං 

ධායරතබ් ෙ’’න් ත පයවණීකථං කයථන් ත, සාරභූතං ධම් මපරිොෙං 

සික් ඛායපන් ත, යතරසහි ධුතඞ් යගහි දසහි කථාවත් ථූහි අනුසාසන් ත. යත යතසං 
ඔවායද ඨත් වා සීලාදීහි ගුයණහි වඩ් ඪමානා සාමඤ් ඤත් ථං අනුපාපුණන් ත. 
එවයමත් ථ හානිවුද් ධියෙො යවදිතබ් ො. 

පුනබ් භවදානං පුනබ් භයවො, පුනබ් භයවො සීලමස් සාත යපොයනොබ් භවිකා, 

පුනබ් භවදායිකාත අත් යථො, තස් මා යපොයනොබ්භවිකාෙ. න වසං ගච්ඡන්තීත 
එත් ථ යෙ චතුන් නං පච් චොනං කාරණා උපට් ඨාකානං පදානුපදිකා හුත් වා 

ගාමයතො ගාමං විචරන් ත, යත තස් සා තණ් හාෙ වසං ගච් ෙන් ත නාම, ඉතයර න 
ගච් ෙන් ත නාම. තත් ථ හානිවුද් ධියෙො පාකටායෙව. 

ආෙඤ්ඤයකසූත පඤ් චධනුසතකපච් ඡියමසු. සායපක් ාත සතණ් හා 
සාලො. ගාමන් තයසනාසයනසු හි ඣානං අප් යපත් වාපි තයතො වුට් ඨිතමත් යතොව 

ඉත් ථිපුරිසදාරිකාදිසද් දං සුණාත, යෙනස ්ස අධිගතවියසයසොපි හාෙතයෙව. 
අරඤ් යඤ පන නිද් දායිත් වා පටිබුද් ධමත් යතො සීහෙයග් ඝයමොරාදීනං සද් දං 

සුණාත, යෙන ආරඤ් ඤකං පීතං ලභිත් වා තයමව සම් මසන් යතො අග් ගඵයල 
පතට් ඨාත. ඉත භගවා ගාමන් තයසනාසයන ඣානං අප් යපත් වා 
නිසින් නභික් ඛුයනො අරඤ් යඤ නිද් දාෙන් තයමව පසංසත. තස් මා තයමව 

අත් ථවසං පටිච් ච – ‘‘ආරඤ් ඤයකසු යසනාසයනසු සායපක් ඛා භවිස් සන් තී’’ත 
ආහ. 

පච්චත්තඤ්යඤව සතිං උපට්ඨයපස්සන්තීත අත් තනාව අත් තයනො 

අබ් භන් තයර සතං උපට් ඨයපස ්සන් ත. යපසලාත පිෙසීලා. ඉධාපි සබ්රහ් මචාරීනං 
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ආගමනං අනිච් ෙන් තා යනවාසිකා අස් සද් ධා යහොන් ත අප් පසන් නා. 
සම් පත් තභික් ඛූනං 
පච් චුග් ගමනපත් තචීවරප් පටිග් ගහණආසනපඤ් ඤාපනතාලවණ් ටග් ගහණාදීනි 

න කයරොන් ත, අථ යනසං අවණ් යණො උග් ගච් ෙත – ‘‘අසුකවිහාරවාසියනො 
භික් ඛූ අස් සද් ධා අප් පසන් නා විහාරං පවිට් ඨානං වත් තපටිවත් තං න 
කයරොන් තී’’ත. තං සුත් වා පබ් ෙජිතා විහාරද් වායරන ගච් ෙන් තාපි විහාරං න 
පවිසන් ත. එවං අනාගතානං අනාගමනයමව යහොත. ආගතානං පන ඵාසුවිහායර 

අසත යෙපි අජානිත් වා ආගතා, යත – ‘‘වසිස් සාමාත තාව චින් යතත් වා 

ආගතාම් හ, ඉයමසං පන යනවාසිකානං ඉමිනා නීහායරන යකො වසිස් සතී’’ත 
නික් ඛමිත් වා ගච් ෙන් ත. එවං යසො විහායරො අඤ් යඤසං භික් ඛූනං අනාවායසොව 
යහොත. තයතො යනවාසිකා සීලවන් තානං දස් සනං අලභන් තා කඞ් ඛාවියනොදනං 

වා ආචාරසික් ඛාපකං වා මධුරධම් මස ්සවනං වා න ලභන් ත, යතසං යනව 

අග් ගහිතධම් මග් ගහණං, න ගහිතසජ් ඣාෙකරණං යහොත. ඉත යනසං හානියෙව 

යහොත, න වුද් ධි. 

යෙ පන සබ්රහ් මචාරීනං ආගමනං ඉච් ෙන් ත, යත සද් ධා යහොන් ත පසන් නා, 
ආගතානං සබ්රහ් මචාරීනං පච් චුග් ගමනාදීනි කත් වා යසනාසනං පඤ් ඤයපත් වා 

යදන් ත, යත ගයහත් වා භික් ඛාචාරං පවිසන් ත, කඞ් ඛං වියනොයදන් ත, 
මධුරධම් මස් සවනං ලභන් ත. අථ යනසං කිත් තසද් යදො උග් ගච් ෙත – 
‘‘අසුකවිහාරභික් ඛූ එවං සද් ධා පසන් නා වත් තසම් පන් නා සඞ් ගාහකා’’ත. තං 

සුත් වා භික් ඛූ දූරයතොපි එන් ත, යතසං යනවාසිකා වත් තං කයරොන් ත, සමීපං 

ආගන් ත් වා වුඩ් ඪතරං ආගන් තුකං වන් දිත් වා නිසීදන් ත, නවකතරස් ස සන් තයක 
ආසනං ගයහත් වා නිසීදන් ත. නිසීදිත් වා – ‘‘ඉමස් මිං විහායර වසිස් සථ 

ගමිස් සථා’’ත පුච් ෙන් ත. ‘ගමිස ්සාමී’ත වුත් යත – ‘‘සප් පාෙං යසනාසනං, සුලභා 

භික් ඛා’’තආදීනි වත් වා ගන් තුං න යදන් ත. විනෙධයරො යච යහොත, තස් ස 

සන් තයක විනෙං සජ් ඣාෙන් ත. සුත් තන් තාදිධයරො යච, තස් ස සන් තයක තං තං 
ධම් මං සජ් ඣාෙන් ත. ආගන් තුකානං යථරානං ඔවායද ඨත් වා සහ පටිසම් භිදාහි 
අරහත් තං පාපුණන් ත. ආගන් තුකා ‘‘එකං ද් යව දිවසානි වසිස් සාමාත 

ආගතාම් හ, ඉයමසං පන සුඛසංවාසතාෙ දසද් වාදසවස් සානි වසිස් සාමා’’ත 
වත් තායරො යහොන් ත. එවයමත් ථ හානිවුද් ධියෙො යවදිතබ් ො. 

137. දුතෙසත් තයක කම් මං ආරායමො එයතසන් ත කම්මාොමාත. කම් යම 

රතාත කම්මෙතා. කම්මාොමතමනුයුත්තාත යුත් තා පයුත් තා අනුයුත් තා. තත් ථ 

කම්මන් ත ඉතකාතබ් ෙකම් මං වුච් චත. යසෙයථිදං – චීවරවිචාරණං, 

චීවරකරණං, උපත් ථම් භනං, සූචිඝරං, පත් තත් ථවිකං, අසංෙද් ධකං, 

කාෙෙන් ධනං, ධමකරණං, ආධාරකං, පාදකථලිකං, සම් මජ් ජනීආදීනං 
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කරණන් ත. එකච් යචො හි එතානි කයරොන් යතො සකලදිවසං එතායනව කයරොත. 
තං සන් ධායෙස පටික් යඛයපො. යෙො පන එයතසං කරණයවලාෙයමව එතානි 

කයරොත, උද් යදසයවලාෙං උද් යදසං ගණ් හාත, සජ් ඣාෙයවලාෙං සජ් ඣාෙත, 

යචතෙඞ් ගණවත් තයවලාෙං යචතෙඞ් ගණවත් තං කයරොත, මනසිකාරයවලාෙං 

මනසිකාරං කයරොත, න යසො කම් මාරායමො නාම. 

න භස්සාොමාත එත් ථ යෙො ඉත් ථිවණ් ණපුරිසවණ් ණාදිවයසන 

ආලාපසල් ලාපං කයරොන් යතොයෙව දිවසඤ් ච රත් තඤ් ච වීතනායමත, එවරූයප 

භස් යස පරිෙන් තකාරී න යහොත, අෙං භස් සාරායමො නාම. යෙො පන රත් තන් දිවං 

ධම් මං කයථත, පඤ ්හං විස් සජ් යජත, අෙං අප් පභස ්යසොව භස් යස 

පරිෙන් තකාරීයෙව. කස් මා? ‘‘සන් නිපතතානං යවො, භික් ඛයව, ද් වෙං කරණීෙං 

– ධම් මී වා කථා, අරියෙො වා තුණ් හීභායවො’’ත (ම. නි. 1.273) වුත් තත් තා. 

න නිද්දාොමාත එත් ථ යෙො ගච් ෙන් යතොපි නිසින් යනොපි නිපන් යනොපි 

ථිනමිද් ධාභිභූයතො නිද් දාෙතයෙව, අෙං නිද් දාරායමො නාම. ෙස් ස පන 

කරජකාෙයගලඤ් යඤන චිත් තං භවඞ් යග ඔතරත, නාෙං නිද් දාරායමො. 

යතයනවාහ – ‘‘අභිජානාමහං අග් ගියවස් සන, ගිම් හානං පච් ඡියම මායස 
පච් ොභත් තං පිණ් ඩපාතප් පටික් කන් යතො චතුග් ගුණං සඞ් ඝාටිං පඤ් ඤයපත් වා 

දක් ඛියණන පස් යසන සයතො සම් පජායනො නිද් දං ඔක් කමිතා’’ත (ම. නි. 1.387). 

නසඞ්ගණිකාොමාත එත් ථ යෙො එකස් ස දුතයෙො ද් වින් නං තතයෙො තණ් ණං 

චතුත් යථොත එවං සංසට් යඨොව විහරත, එකයකො අස් සාදං න ලභත, අෙං 

සඞ් ගණිකාරායමො. යෙො පන චතූසු ඉරිොපයථසු එකයකො අස් සාදං ලභත, නාෙං 
සඞ් ගණිකාරායමොත යවදිතබ් යෙො. 

න පාපිච්ඡාත එත් ථ අසන් තසම් භාවනාෙ ඉච් ොෙ සමන් නාගතා දුස් සීලා 
පාපිච් ො නාම. 

නපාපමිත්තාදීසු පාපා මිත් තා එයතසන් ත පාපමිත්තා. චතූසු ඉරිොපයථසු 

සහ අෙනයතො පාපා සහාො එයතසන් ත පාපසහාො. 

තන් නින් නතප් යපොණතප් පබ් භාරතාෙ පායපසු සම් පවඞ් කාත පාපසම්පවඞ්කා. 

ඔෙමත්තයකනාත අවරමත් තයකන අප් පමත් තයකන. අන්තොත අරහත් තං 

අපත් වාව එත් ථන් තයර. යවොසානන් ත පරිනිට් ඨිතභාවං – ‘‘අලයමත් තාවතා’’ත 
ඔසක් කනං ඨිතකිච් චතං. ඉදං වුත් තං යහොත – ‘‘ොව සීලපාරිසුද් ධිමත් යතන වා 
විපස් සනාමත් යතන වා ඣානමත් යතන වා යසොතාපන් නභාවමත් යතන වා 
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සකදාගාමිභාවමත් යතන වා අනාගාමිභාවමත් යතන වා යවොසානං න 

ආපජ් ජිස ්සන් ත, තාව වුද් ධියෙව භික් ඛූනං පාටිකඞ් ඛා, යනො පරිහානී’’ත. 

138. තතෙසත් තයක සද්ධාත සද් ධාසම් පන් නා. තත් ථ ආගමනීෙසද් ධා, 

අධිගමසද් ධා, පසාදසද් ධා, ඔකප් පනසද් ධාත චතුබ් බිධා සද් ධා. තත් ථ 

ආගමනීෙසද්ධා සබ් ෙඤ ්ඤුයෙොධිසත් තානං යහොත. අධිගමසද්ධා 

අරිෙපුග් ගලානං. බුද් යධො ධම් යමො සඞ් යඝොත වුත් යත පන පසායදො පසාදසද්ධා. 

ඔකප් යපත් වා පකප් යපත් වා පන සද් දහනං ඔකප්පනසද්ධා. සා දුවිධාපි 

ඉධාධිප් යපතා. තාෙ හි සද් ධාෙ සමන් නාගයතො සද් ධාවිමුත් යතො, 

වක් කලිත් යථරසදියසො යහොත. තස් ස හි යචතෙඞ් ගණවත් තං වා, 
යෙොධිෙඞ් ගණවත් තං වා කතයමව යහොත. උපජ් ඣාෙවත් තආචරිෙවත් තාදීනි 

සබ් ෙවත් තානි පූයරත. ිරිමනාත පාපජිගුච් ෙනලක් ඛණාෙ හිරිො යුත් තචිත් තා. 

ඔත්තප්පීත පාපයතො භාෙනලක් ඛයණන ඔත් තප් යපන සමන් නාගතා. 

ෙහුස්සුතාත එත් ථ පන පරිෙත් තෙහුස් සුයතො, පටියවධෙහුස් සුයතොත ද් යව 

ෙහුස් සුතා. පරිෙත්තීත තීණි පිටකානි. පටියවයධොත සච් චප් පටියවයධො. ඉමස් මිං 

පන ඨායන පරිෙත් ත අධිප් යපතා. සා යෙන ෙහු සුතා, යසො ෙහුස් සුයතො. යසො 

පයනස නිස ්සෙමුච් චනයකො, පරිසුපට් ඨායකො, භික් ඛුයනොවාදයකො, 
සබ් ෙත් ථකෙහුස ්සුයතොත චතුබ් බියධො යහොත. තත් ථ තයෙො ෙහුස ්සුතා 
සමන් තපාසාදිකාෙ විනෙට් ඨකථාෙ ඔවාදවග් යග වුත් තනයෙන ගයහතබ් ො. 
සබ් ෙත් ථකෙහුස ්සුතා පන ආනන් දත් යථරසදිසා යහොන් ත. යත ඉධ අධිප් යපතා. 

ආෙද්ධවීරිොත යෙසං කායිකඤ් ච යචතසිකඤ් ච වීරිෙං ආරද් ධං යහොත. 
තත් ථ යෙ කාෙසඞ් ගණිකං වියනොයදත් වා චතූසු ඉරිොපයථසු 

අට් ඨආරබ් භවත් ථුවයසන එකකා යහොන් ත, යතසං කායිකවීරිෙං ආරද් ධං නාම 
යහොත. යෙ චිත් තසඞ් ගාණිකං වියනොයදත් වා අට් ඨසමාපත් තවයසන එකකා 

යහොන් ත, ගමයන උප් පන් නකියලසස් ස ඨානං පාපුණිතුං න යදන් ත, ඨායන 

උප් පන් නකියලසස් ස නිසජ් ජං, නිසජ් ජාෙ උප් පන් නකියලසස් ස සෙනං 

පාපුණිතුං න යදන් ත, උප් පන් නුප් පන් නට් ඨායනයෙව කියලයස නිග් ගණ් හන් ත, 

යතසං යචතසිකවීරිෙං ආරද් ධං නාම යහොත. 

උපට්ඨිතස්සතීත චිරකතාදීනං සරිතා අනුස ්සරිතා 
මහාගතම් ෙෙඅභෙත් යථරදීඝභාණඅභෙත් යථරතපිටකචූළාභෙත් යථරා විෙ. 
මහාගතම් ෙෙඅභෙත් යථයරො කිර ජාතපඤ් චමදිවයස මඞ් ගලපාොයස තුණ් ඩං 
පසායරන් තං වාෙසං දිස ්වා හුං හුන් ත සද් දමකාසි. අථ යසො යථරකායල – ‘‘කදා 
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පට් ඨාෙ, භන් යත, සරථා’’ත භික් ඛූහි පුච් ඡියතො ‘‘ජාතපඤ් චමදිවයස 
කතසද් දයතො පට් ඨාෙ ආවුයසො’’ත ආහ. 

දීඝභාණකඅභෙත් යථරස ්ස ජාතනවමදිවයස මාතා චුම් බිස ්සාමීත ඔනතා 

තස් සා යමොළි මුච් චිත් ථ. තයතො තුම් ෙමත් තානි සුමනපුප් ඵානි දාරකස් ස උයර 

පතත් වා දුක් ඛං ජනයිංසු. යසො යථරකායල – ‘‘කදා පට් ඨාෙ, භන් යත, සරථා’’ත 
පුච් ඡියතො – ‘‘ජාතනවමදිවසයතො පට් ඨාො’’ත ආහ. 

තපිටකචූළාභෙත් යථයරො – ‘‘අනුරාධපුයර තීණි ද් වාරානි පිදහායපත් වා 

මනුස් සානං එයකන ද් වායරන නික් ඛමනං කත් වා – ‘ත් වං කින් නායමො, ත් වං 
කින් නායමො’ත පුච් ඡිත් වා සාෙං පුන අපුච් ඡිත් වාව යතසං නාමානි 
සම් පටිච් ොයපතුං – ‘‘සක් කා ආවුයසො’’ත ආහ. එවරූයප භික් ඛූ සන් ධාෙ – 
‘‘උපට් ඨිතස ්සතී’’ත වුත් තං. 

පඤ්ඤවන්යතොත පඤ් චන් නං ඛන් ධානං උදෙබ් ෙෙපරිග් ගාහිකාෙ පඤ් ඤාෙ 
සමන් නාගතා. අපි ච ද් වීහිපි එයතහි පයදහි විපස් සකානං භික් ඛූනං 
විපස් සනාසම් භාරභූතා සම් මාසත යචව විපස් සනාපඤ් ඤා ච කථිතා. 

139. චතුත් ථසත් තයක සතයෙව සම් යෙොජ් ඣඞ් යගො 

සතිසම්යෙොජ්ෙඞ්යගොත. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. තත් ථ උපට් ඨානලක් ඛයණො 

සතසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, පවිචෙලක් ඛයණො ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, 

පග් ගහලක් ඛයණො වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, ඵරණලක් ඛයණො 

පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, උපසමලක් ඛයණො පස් සද් ධිසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, 

අවික් යඛපලක් ඛයණො සමාධිසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො, පටිසඞ් ඛානලක් ඛයණො 

උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො. භායවස්සන්තීත සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං චතූහි 

කාරයණහි සමුට් ඨායපන් තා, ෙහි කාරයණහි ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං 

සමුට් ඨායපන් තා, නවහි කාරයණහි වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං සමුට් ඨායපන් තා, 

දසහි කාරයණහි පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං සමුට් ඨායපන් තා, සත් තහි කාරයණහි 

පස් සද් ධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං සමුට් ඨායපන් තා, දසහි කාරයණහි 

සමාධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං සමුට් ඨායපන් තා, පඤ ්චහි කාරයණහි 
උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං සමුට් ඨායපන් තා වඩ් යඪස් සන් තීත අත් යථො. ඉමිනා 
විපස් සනාමග් ගඵලසම් පයුත් යත යලොකිෙයලොකුත් තරමිස ්සයක 
සම් යෙොජ් ඣඞ් යග කයථසි. 

140. පඤ ්චමසත් තයක අනිච්චසඤ්ඤාත අනිච් චානුපස් සනාෙ සද් ධිං 

උප් පන් නසඤ් ඤා. අනත්තසඤ්ඤාදීසුපි එයසව නයෙො. ඉමා සත් ත 
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යලොකිෙවිපස් සනාපි යහොන් ත. ‘‘එතං සන් තං, එතං පණීතං, ෙදිදං 

සබ් ෙසඞ් ඛාරසමයථො විරායගො නියරොයධො’’ත (අ. නි. 9.36) ආගතවයසයනත් ථ 
ද් යව යලොකුත් තරාපි යහොන් තීත යවදිතබ් ො. 

141. ෙක් යක යමත්තං කාෙකම්මන් ත යමත් තචිත් යතන කත් තබ් ෙං 

කාෙකම් මං. වචීකම්මමයනොකම්යමසුපි එයසව නයෙො. ඉමානි පන භික් ඛූනං 

වයසන ආගතානි ගිහීසුපි ලබ් භන් ත. භික් ඛූනඤ් හි යමත් තචිත් යතන 
ආභිසමාචාරිකධම් මපූරණං යමත් තං කාෙකම් මං නාම. ගිහීනං 

යචතෙවන් දනත් ථාෙ යෙොධිවන් දනත් ථාෙ සඞ් ඝනිමන් තනත් ථාෙ ගමනං, ගාමං 

පිණ් ඩාෙ පවිට් ඨං භික් ඛුං දිස ්වා පච් චුග් ගමනං, පත් තප් පටිග් ගහණං, 

ආසනපඤ් ඤාපනං, අනුගමනන් ත එවමාදිකං යමත් තං කාෙකම් මං නාම. 

භික් ඛූනං යමත් තචිත් යතන ආචාරපඤ් ඤත් තසික් ඛාපදපඤ් ඤාපනං, 

කම් මට් ඨානකථනං, ධම් මයදසනා, යතපිටකම් පි බුද් ධවචනං යමත් තං වචීකම් මං 

නාම. ගිහීනං යචතෙවන් දනත් ථාෙ ගච් ොම, යෙොධිවන් දනත් ථාෙ ගච් ොම, 

ධම් මස ්සවනං කරිස් සාම, දීපමාලපුප් ඵපූජං කරිස් සාම, තීණි සුචරිතානි සමාදාෙ 

වත් තස ්සාම, සලාකභත් තාදීනි දස් සාම, වස් සවාසිකං දස් සාම, අජ් ජ සඞ් ඝස ්ස 

චත් තායරො පච් චයෙ දස් සාම, සඞ් ඝං නිමන් යතත් වා ඛාදනීොදීනි සංවිදහථ, 

ආසනානි පඤ ්ඤායපථ, පානීෙං උපට් ඨයපථ, සඞ් ඝං පච් චුග් ගන් ත් වා ආයනථ, 

පඤ ්ඤත් තාසයන නිසීදායපථ, ෙන් දජාතා උස් සාහජාතා යවෙයාවච් චං 
කයරොථාතආදිකථනකායල යමත් තං වචීකම් මං නාම. 

භික් ඛූනං පායතොව උට් ඨාෙ සරීරප් පටිජග් ගනං, යචතෙඞ් ගණවත් තාදීනි ච 
කත් වා විවිත් තාසයන නිසීදිත් වා ඉමස් මිං විහායර භික් ඛූ සුඛී යහොන් තු අයවරා 
අෙයාපජ් ජාත චින් තනං යමත් තං මයනොකම් මං නාම. ගිහීනං ‘අෙයා සුඛී 

යහොන් තු, අයවරා අෙයාපජ් ජා’ත චින් තනං යමත් තං මයනොකම් මං නාම. 

ආවි යචව ෙයහො චාත සම් මුඛා ච පරම් මුඛා ච. තත් ථ නවකානං 
චීවරකම් මාදීසු සහාෙභාවගමනං සම් මුඛා යමත් තං කාෙකම් මං නාම. යථරානං 
පන පාදයධොවනවන් දනබීජනදානාදියභදං සබ් ෙං සාමීචිකම් මං සම් මුඛා යමත් තං 
කාෙකම් මං නාම. උභයෙහිපි දුන් නික් ඛිත් තානං දාරුභණ් ඩාදීනං යතසු 
අවමඤ් ඤං අකත් වා අත් තනා දුන් නික් ඛිත් තානං විෙ පටිසාමනං පරම් මුඛා 
යමත් තං කාෙකම් මං නාම. 

යදවත් යථයරො තස් සත් යථයරොත එවං පග් ගය් හ වචනං සම් මුඛා යමත් තං 
වචීකම් මං නාම. විහායර අසන් තං පන පටිපුච් ෙන් තස් ස කුහිං අම් හාකං 
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පටුන 

යදවත් යථයරො, කුහිං අම් හාකං තස් සත් යථයරො, කදා නු යඛො ආගමිස් සතීත එවං 
මමාෙනවචනං පරම් මුඛා යමත් තං වචීකම් මං නාම. 

යමත් තාසියනහසිනිද් ධානි පන නෙනානි උම් මීයලත් වා පසන් යනන මුයඛන 
ඔයලොකනං සම් මුඛා යමත් තං මයනොකම් මං නාම. යදවත් යථයරො තස් සත් යථයරො 

අයරොයගො යහොතු, අප් පාොයධොත සමන් නාහරණං පරම් මුඛා යමත් තං 
මයනොකම් මං නාම. 

ලාභාත චීවරාදයෙො ලද් ධපච් චො. ධම්මිකාත කුහනාදියභදං මිච් ොජීවං 

වජ් යජත් වා ධම් යමන සයමන භික් ඛාචාරවත් යතන උප් පන් නා. අන්තමයසො 

පත්තපරිොපන්නමත්තම්පීත පච් ඡිමයකොටිො පත් යත පරිොපන් නං පත් තස ්ස 

අන් යතොගතං ද් විතකටච් ඡුභික් ඛාමත් තම් පි. අප්පටිවිභත්තයභොගීත එත් ථ ද් යව 

පටිවිභත් තා නාම – ආමිසප් පටිවිභත් තඤ් ච, පුග් ගලප් පටිවිභත් තඤ් ච. තත් ථ – 

‘‘එත් තකං දස් සාමි, එත් තකං න දස් සාමී’’ත එවං චිත් යතන විභජනං 

ආමිසප්පටිවිභත්තං නාම. ‘‘අසුකස ්ස දස් සාමි, අසුකස ්ස න දස් සාමී’’ත එවං 

චිත් යතන විභජනං පන පුග්ගලප්පටිවිභත්තං නාම. තදුභෙම් පි අකත් වා යෙො 

අප් පටිවිභත් තං භුඤ් ජත, අෙං අප්පටිවිභත්තයභොගී නාම. 

සීලවන්යති සබ්රහ්මචාරීි සාධාෙණයභොගීත එත් ථ සාධාරණයභොගියනො 

ඉදං ලක් ඛණං, ෙං ෙං පණීතං ලබ් භත, තං තං යනව ලායභන ලාභං 

නිජිගීසනතාමුයඛන ගිහීනං යදත, න අත් තනා භුඤ ්ජත, පටිග් ගණ් හන් යතො ච – 
‘‘සඞ් යඝන සාධාරණං යහොතූ’’ත ගයහත් වා ඝණ් ටිං පහරිත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් ෙං 
සඞ් ඝසන් තකං විෙ පස් සත. 

ඉමං පන සාරණීෙධම් මං යකො පූයරත, යකො න පූයරතීත? දුස් සීයලො තාව න 
පූයරත. න හි තස් ස සන් තකං සීලවන් තා ගණ් හන් ත. පරිසුද් ධසීයලො පන වත් තං 
අඛණ් යඩන් යතො පූයරත. තත්රිදං වත් තං – යෙො හි ඔදිස් සකං කත් වා මාතු වා පිතු 

වා ආචරියුපජ් ඣාොදීනං වා යදත, යසො දාතබ් ෙං යදත, සාරණීෙධම් යමො පනස් ස 

න යහොත, පලියෙොධජග් ගනං නාම යහොත. සාරණීෙධම් යමො හි 
මුත් තපලියෙොධස් යසව වට් ටත. යතන පන ඔදිස් සකං යදන් යතන 
ගිලානගිලානුපට් ඨාකආගන් තුකගමිකානඤ් යචව නවපබ් ෙජිතස් ස ච 
සඞ් ඝාටිපත් තග් ගහණං අජානන් තස් ස දාතබ් ෙං. එයතසං දත් වා අවයසසං 

යථරාසනයතො පට් ඨාෙ යථොකං අදත් වා යෙො ෙත් තකං ගණ් හාත, තස් ස තත් තකං 
දාතබ් ෙං. අවසිට් යඨ අසත පුන පිණ් ඩාෙ චරිත් වා යථරාසනයතො පට් ඨාෙ ෙං ෙං 

පණීතං, තං දත් වා යසසං පරිභුඤ් ජිතබ් ෙං. ‘‘සීලවන් යතහී’’ත වචනයතො 
දුස් සීලස් ස අදාතුම් පි වට් ටත. 
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අෙං පන සාරණීෙධම් යමො සුසික් ඛිතාෙ පරිසාෙ සුපූයරො යහොත, යනො 

අසික් ඛිතාෙ පරිසාෙ. සුසික් ඛිතාෙ හි පරිසාෙ යෙො අඤ් ඤයතො ලභත, යසො න 

ගණ් හාත. අඤ ්ඤයතො අලභන් යතොපි පමාණයුත් තයමව ගණ් හාත, නාතයරකං. 
අෙං පන සාරණීෙධම් යමො එවං පුනප් පුනං පිණ් ඩාෙ චරිත් වා ලද් ධං ලද් ධං 

යදන් තස ්සාපි ද් වාදසහි වස් යසහි පූරත, න තයතො ඔරං. සයච හි ද් වාදසයම 
වස් යස සාරණීෙධම් මපූරයකො පිණ් ඩපාතපූරං පත් තං ආසනසාලාෙං ඨයපත් වා 

නහායිතුං ගච් ෙත සඞ් ඝත් යථයරො ච කස් යසයසො පත් යතොත, 

‘‘සාරණීෙධම් මපූරකස් සා’’ත වුත් යත ‘‘ආහරථ න’’න් ත සබ් ෙං පිණ් ඩපාතං 

විචායරත් වා භුඤ් ජිත් වා ච රිත් තං පත් තං ඨයපත, අථ යසො භික් ඛු රිත් තං පත් තං 

දිස ්වා ‘‘මය් හං අනවයසයසත් වාව පරිභුඤ් ජිංසූ’’ත යදොමනස් සං උප් පායදත, 

සාරණීෙධම් යමො භිජ් ජත, පුන ද් වාදසවස් සානි පූයරතබ් යෙො යහොත. 

තත් ථිෙපරිවාසසදියසො යහස, සකිං ඛණ් යඩ ජායත පුන පූයරතබ් යෙොව. යෙො 

පන – ‘‘ලාභා වත යම, සුලද් ධං වත යම, ෙස් ස යම පත් තගතං අනාපුච් ොව 

සබ්රහ් මචාරී පරිභුඤ් ජන් තී’’ත යසොමනස් සං ජයනත, තස් ස පුණ් යණො නාම 
යහොත. 

එවං පූරිතසාරණීෙධම් මස ්ස පන යනව ඉස් සා, න මච් ෙරිෙං යහොත. යසො 

මනුස් සානං පියෙො යහොත, සුලභපච් චයෙො ච, පත් තගතමස් ස දිෙයමානම් පි න 

ඛීෙත, භාජනීෙභණ් ඩට් ඨායන අග් ගභණ් ඩං ලභත, භයෙ වා ොතයක වා 
සම් පත් යත යදවතා උස් සුක් කං ආපජ් ජන් ත. 

තත්රිමානි වත් ථූනි – යසනගිරිවාසී තස් සත් යථයරො කිර මහාගිරිගාමං 
උපනිස ්සාෙ විහරත. පඤ් ඤාස මහායථරා නාගදීපං යචතෙවන් දනත් ථාෙ 
ගච් ෙන් තා ගිරිගායම පිණ් ඩාෙ චරිත් වා කිඤ් චි අලද් ධා නික් ඛමිංසු. යථයරො පන 

පවිසන් යතො යත දිස් වා පුච් ඡි – ‘‘ලද් ධං, භන් යත’’ත? විචරිම් හ ආවුයසොත. යසො 

යතසං අලද් ධභාවං ඤත් වා ආහ – ‘‘භන් යත ොවාහං ආගච් ොමි, තාව ඉයධව 

යහොථා’’ත. මෙං, ආවුයසො, පඤ ්ඤාස ජනා පත් තයතමනමත් තම් පි න 

ලභිම් හාත. භන් යත, යනවාසිකා නාම පටිෙලා යහොන් ත, අලභන් තාපි 
භික් ඛාචාරමග් ගසභාගං ජානන් තීත. යථරා ආගයමසුං. යථයරො ගාමං පාවිසි. 
ධුරයගයහයෙව මහාඋපාසිකා ඛීරභත් තං සජ් යජත් වා යථරං ඔයලොකෙමානා 

ඨිතා. අථ යථරස ්ස ද් වාරං සම් පත් තස ්යසව පත් තං පූයරත් වා අදාසි, යසො තං 

ආදාෙ යථරානං සන් තකං ගන් ත් වා ගණ් හථ, භන් යතත, සඞ් ඝත් යථරං ආහ. 

යථයරො – ‘‘අම් යහහි එත් තයකහි කිඤ් චි න ලද් ධං, අෙං සීඝයමව ගයහත් වා 

ආගයතො, කිං නු යඛො’’ත යසසානං මුඛං ඔයලොයකසි. යථයරො 

ඔයලොකනාකායරයනව ඤත් වා ‘‘භන් යත, ධම් යමන සයමන 
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ලද් ධපිණ් ඩපායතො, නික් කුක් කුච් චා ගණ් හථා’’තආදියතො පට් ඨාෙ සබ් යෙසං 
ොවදත් ථං දත් වා අත් තනාපි ොවදත් ථං භුඤ් ජි. 

අථ නං භත් තකිච් චාවසායන යථරා පුච් ඡිංසු – ‘‘කදා, ආවුයසො, 

යලොකුත් තරධම් මං පටිවිජ් ඣී’’ත? නත් ථි යම, භන් යත, යලොකුත් තරධම් යමොත. 

ඣානලාභීසි, ආවුයසොත? එතම් පි යම, භන් යත, නත් ථීත. නනු, ආවුයසො, 

පාටිහාරිෙන් ත? සාරණීෙධම් යමො යම, භන් යත, පූරියතො, තස් ස යම ධම් මස ්ස 

පූරිතකාලයතො පට් ඨාෙ සයචපි භික් ඛුසතසහස් සං යහොත, පත් තගතං න ඛීෙතීත. 

යත සුත් වා – ‘‘සාධු සාධු සප් පුරිස, අනුච් ෙවිකමිදං තුය් හ’’න් ත ආහංසු. ඉදං 
තාව – ‘‘පත් තගතං න ඛීෙතී’’ත එත් ථ වත් ථු. 

අෙයමව පන යථයරො යචතෙපබ් ෙයත ගිරිභණ් ඩමහාපූජාෙ දානට් ඨානං 

ගන් ත් වා ඉමස් මිං ඨායන කිං වරභණ් ඩන් ත පුච් ඡි. ද් යව සාටකා, භන් යතත. 

එයත මය් හං පාපුණිස් සන් තීත. තං සුත් වා අමච් යචො රඤ් යඤො ආයරොයචසි – 

‘‘එයකො දහයරො එවං වදතී’’ත. දහරස් ස එවං චිත් තං, මහායථරානං පන 
සුඛුමසාටකා වට් ටන් තීත වත් වා මහායථරානං දස් සාමීත ඨයපත. තස් ස 
භික් ඛුසඞ් යඝ පටිපාටිො ඨියත යදන් තස් ස මත් ථයක ඨපිතාපි යත සාටකා හත් ථං 
නායරොහන් ත. අඤ් යඤ ආයරොහන් ත. දහරස් ස දානකායල පන හත් ථං ආරුළ් හා. 
යසො තස ්ස හත් යථ පායතත් වා අමච් චස් ස මුඛං ඔයලොයකත් වා දහරං 
නිසීදායපත් වා දානං දත් වා සඞ් ඝං විස් සජ් යජත් වා දහරස් ස සන් තයක නිසීදිත් වා 

– ‘‘භන් යත, ඉමං ධම් මං කදා පටිවිජ් ඣිත් ථා’’ත ආහ. යසො පරිොයෙනාපි 
අසන් තං අවදන් යතො – ‘‘නත් ථි මය් හං මහාරාජ යලොකුත් තරධම් යමො’’ත ආහ. 

නනු, භන් යත, පුබ් යෙ අවචුත් ථාත. ආම, මහාරාජ, සාරණීෙධම් මපූරයකො අහං, 
තස් ස යම ධම් මස් ස පූරිතකාලයතො පට් ඨාෙ භාජනීෙභණ් ඩට් ඨායන අග් ගභණ් ඩං 

පාපුණාතීත. ‘‘සාධු සාධු, භන් යත, අනුච් ෙවිකමිදං තුය් හ’’න් ත වන් දිත් වා 

පක් කාමි. ඉදං – ‘‘භාජනීෙභණ් ඩට් ඨායන අග් ගභණ් ඩං පාපුණාතී’’ත එත් ථ 
වත් ථු. 

බ්රාහ් මණතස ්සභයෙ පන භාතරගාමවාසියනො නාගත් යථරිො 
අනායරොයචත් වාව පලායිංසු. යථරී පච් චූසසමයෙ – ‘‘අතවිෙ අප් පනිග් යඝොයසො 

ගායමො, උපධායරථ තාවා’’ත දහරභික් ඛුනියෙො ආහ. තා ගන් ත් වා සබ් යෙසං 
ගතභාවං ඤත් වා ආගම් ම යථරිො ආයරොයචසුං. සා සුත් වා ‘‘මා තුම් යහ යතසං 

ගතභාවං චින් තයිත් ථ, අත් තයනො 
උද් යදසපරිපුච් ොයෙොනියසොමනසිකායරසුයෙව යෙොගං කයරොථා’’ත වත් වා 
භික් ඛාචාරයවලාෙං පාරුපිත් වා අත් තද් වාදසමා ගාමද් වායර නියරොධමූයල 
අට් ඨාසි. රුක් යඛ අධිවත් ථායදවතා ද් වාදසන් නම් පි භික් ඛුනීනං පිණ් ඩපාතං 
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දත් වා ‘‘අයෙය, මා අඤ් ඤත් ථ ගච් ෙථ, නිච් චං ඉයධව එථා’’ත ආහ. යථරිො 

පන කනිට් ඨභාතා නාගත් යථයරො නාම අත් ථි, යසො – ‘‘මහන් තං භෙං, න 

සක් කා ඉධ ොයපතුං, පරතීරං ගමිස් සාමී’’ත අත් තද් වාදසයමොව අත් තයනො 
වසනට් ඨානා නික් ඛන් යතො යථරිං දිස ්වා ගමිස් සාමීත භාතරගාමං ආගයතො. යථරී 
– ‘‘යථරා ආගතා’’ත සුත් වා යතසං සන් තකං ගන් ත් වා කිං අෙයාත පුච් ඡි. යසො 
තං පවත් තං ආචික් ඛි. සා – ‘‘අජ් ජ එකදිවසං විහායරයෙව වසිත් වා ස ්යව 
ගමිස් සථා’’ත ආහ. යථරා විහාරං අගමංසු. 

යථරී පුනදිවයස රුක් ඛමූයල පිණ් ඩාෙ චරිත් වා යථරං උපසඞ් කමිත් වා 
‘‘ඉමං පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජථා’’ත ආහ. යථයරො – ‘‘වට් ටිස ්සත යථරී’’ත වත් වා 

තුණ් හී අට් ඨාසි. ධම් මියකො තාත පිණ් ඩපායතො, කුක් කුච් චං අකත් වා 
පරිභුඤ් ජථාත. ‘‘වට් ටිස් සත යථරී’’ත. සා පත් තං ගයහත් වා ආකායස ඛිපි. 
පත් යතො ආකායස අට් ඨාසි. යථයරො – ‘‘සත් තතාලමත් යත ඨිතම් පි 

භික් ඛුනිභත් තයමව යථරී’’ත වත් වා – ‘‘භෙං නාම සබ් ෙකාලං න යහොත, භයෙ 

වූපසන් යත අරිෙවංසං කථෙමායනො, ‘යභො පිණ් ඩපාතක, භික් ඛුනිභත් තං 
භුඤ ්ජිත් වා වීතනාමයිත් ථා’ත චිත් යතන අනුවදිෙමායනො සන් ථම් යභතුං න 

සක් ඛිස ්සාමි, අප් පමත් තා යහොථ යථරියෙො’’ත මග් ගං ආරුහි. 

රුක් ඛයදවතාපි – ‘‘සයච යථයරො යථරිො හත් ථයතො පිණ් ඩපාතං 

පරිභුඤ් ජිස ්සත, න නං නිවත් යතස් සාමි. සයච න පරිභුඤ් ජිස ්සත, 

නිවත් යතස් සාමී’’ත චින් තෙමානා ඨත් වා යථරස ්ස ගමනං දිස් වා රුක් ඛා ඔරුය් හ 

පත් තං, භන් යත, යදථාත පත් තං ගයහත් වා යථරං රුක් ඛමූලංයෙව ආයනත් වා 
ආසනං පඤ ්ඤයපත් වා පිණ් ඩපාතං දත් වා කතභත් තකිච් චං පටිඤ් ඤං 
කායරත් වා ද් වාදස භික් ඛුනියෙො ද් වාදස භික් ඛූ ච සත් තවස් සානි උපට් ඨහි. ඉදං – 
‘‘යදවතා උස් සුක් කං ආපජ් ජන් තී’’ත එත් ථ වත් ථු. තත්ර හි යථරී 
සාරණීෙධම් මපූරිකා අයහොසි. 

අ ණ්ඩානීතආදීසු ෙස් ස සත් තසු ආපත් තක් ඛන් යධසු ආදිම් හි වා අන් යත වා 

සික් ඛාපදං භින් නං යහොත, තස් ස සීලං පරිෙන් යත ඡින් නසාටයකො විෙ  ණ්ඩං 

නාම. ෙස් ස පන යවමජ් යඣ භින් නං, තස් ස මජ් යඣ ඡිද් දසාටයකො විෙ ඡිද්දං 

නාම යහොත. ෙස් ස පන පටිපාටිො ද් යව තීණි භින් නානි, තස් ස පිට් ඨිෙං වා 
කුච් ඡිෙං වා උට් ඨියතන විසභාගවණ් යණන කාළරත් තාදීනං අඤ් ඤතරවණ් ණා 

ගාවී විෙ සෙලං නාම යහොත. ෙස් ස පන අන් තරන් තරා විසභාගබින් දුචිත්රා ගාවී 

විෙ කම්මාසං නාම යහොත. ෙස් ස පන සබ් යෙනසබ් ෙං අභින් නානි, තස් ස තානි 

සීලානි අ ණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසෙලානි අකම්මාසානි නාම යහොන් ත. තානි 

පයනතානි තණ් හාදාසෙයයතො යමොයචත් වා භුජිස් සභාවකරණයතො භුජිස්සානි. 
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බුද් ධාදීහි විඤ් ඤූහි පසත් ථත් තා විඤ්ඤුපසත්ථානි, තණ් හාදිට් ඨීහි 
අපරාමට් ඨත් තා – ‘‘ඉදං නාම ත් වං ආපන් නපුබ් යෙො’’ත යකනචි පරාමට් ඨං 

අසක් කුයණෙයත් තා ච අපොමට්ඨානි, උපචාරසමාධිං වා අප් පනාසමාධිං වා 

සංවත් තෙන් තීත සමාධිසංවත්තනිකානීත වුච් චන් ත. 

සීලසාමඤ්ඤගතා විහරිස්සන්තීත යතසු යතසු දිසාභායගසු විහරන් යතහි 
භික් ඛූහි සද් ධිං සමානභාවූපගතසීලා විහරිස් සන් ත. යසොතාපන් නාදීනඤ් හි සීලං 
සමුද් දන් තයරපි යදවයලොයකපි වසන් තානං අඤ් යඤසං යසොතාපන් නාදීනං 

සීයලන සමානයමව යහොත, නත් ථි මග් ගසීයල නානත් තං. තං සන් ධායෙතං 
වුත් තං. 

ොෙං දිට්ඨීත මග් ගසම් පයුත් තා සම් මාදිට් ඨි. අරිොත නිද් යදොසා. නිෙයාතීත 

නිෙයානිකා. තක්කෙස්සාත යෙො තථාකාරී යහොත. සබ්ෙදුක් ක් ොොත 

සබ් ෙදුක් ඛක් ඛෙත් ථං. දිට්ඨිසාමඤ්ඤගතාත සමානදිට් ඨිභාවං උපගතා හුත් වා 

විහරිස ්සන් ත. වුද්ධියෙවාත එවං විහරන් තානං වුද් ධියෙව භික් ඛූනං පාටිකඞ් ඛා, 
යනො පරිහානීත. 

142. එතයදව ෙහුලන් ත ආසන් නපරිනිබ් ොනත් තා භික් ඛු ඔවදන් යතො 

පුනප් පුනං එතංයෙව ධම් මිං කථං කයරොත. ඉතිසීලන් ත එවං සීලං, එත් තකං 

සීලං. එත් ථ චතුපාරිසුද් ධිසීලං සීලං චිත් යතකග් ගතා සමාධි, විපස් සනාපඤ් ඤා 

පඤ්ඤාත යවදිතබ් ො. සීලපරිභාවියතොත ආදීසු ෙස් මිං සීයල ඨත් වාව 
මග් ගසමාධිං ඵලසමාධිං නිබ් ෙත් යතන් ත. එයසො යතන සීයලන පරිභාවියතො 

මහප් ඵයලො යහොත, මහානිසංයසො. ෙම් හි සමාධිම් හි ඨත් වා මග් ගපඤ් ඤං 

ඵලපඤ් ඤං නිබ් ෙත් යතන් ත, සා යතන සමාධිනා පරිභාවිතා මහප් ඵලා යහොත, 

මහානිසංසා. ොෙ පඤ් ඤාෙ ඨත් වා මග් ගචිත් තං ඵලචිත් තං නිබ් ෙත් යතන් ත, තං 

තාෙ පරිභාවිතං සම්මයදවආසයවි විමුච්චති. 

ෙථාභිෙන්තන් ත බුද් ධානං අනභිරතපරිතස් සිතං නාම නත් ථි, ෙථාරුචි 

ෙථාඅජ් ඣාසෙන් ත පන වුත් තං යහොත. ආොමාත එහි ොම. ‘‘අොමා’’තපි 

පායඨො, ගච් ොමාත අත් යථො. ආනන්දාත භගවා සන් තකාවචරත් තා යථරං 

ආලපත. යථයරො පන – ‘‘ගණ් හථාවුයසො පත් තචීවරානි, භගවා අසුකට් ඨානං 
ගන් තුකායමො’’ත භික් ඛූනං ආයරොයචත. 

144. අම්ෙලට්ඨිකාගමනං උත් තානයමව. අථ ය ො ආෙස්මා

සාරිපුත්යතොතආදි (දී. නි. 3.141) සම්පසාදනීයෙ විත් ථාරිතං. 
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දුස්සීලආදීනවවණ්ණනා 

148. පාටලිගමයන ආවසථාගාෙන් ත ආගන් තුකානං ආවසථයගහං. 
පාටලිගායම කිර නිච් චකාලං ද් වින් නං රාජූනං සහාෙකා ආගන් ත් වා කුලානි 
යගහයතො නීහරිත් වා මාසම් පි අඩ් ඪමාසම් පි වසන් ත. යත මනුස් සා නිච් චුපද් දුතා 
– ‘‘එයතසං ආගතකායල වසනට් ඨානං භවිස ්සතී’’ත නගරමජ් යඣ මහතං 

සාලං කරිත් වා තස් සා එකස් මිං පයදයස භණ් ඩපටිසාමනට් ඨානං, එකස ්මිං 
පයදයස නිවාසට් ඨානං අකංසු. යත – ‘‘භගවා ආගයතො’’ත සුත් වාව – 

‘‘අම් යහහි ගන් ත් වාපි භගවා ආයනතබ් යෙො සිො, යසො සෙයමව අම් හාකං 

වසනට් ඨානං සම් පත් යතො, අජ් ජ භගවන් තං ආවසයථ මඞ් ගලං 

වදායපස් සාමා’’ත එතදත් ථයමව උපසඞ් කමන් තා. තස් මා එවමාහංසු. යෙන

ආවසථාගාෙන් ත යත කිර – ‘‘බුද් ධා නාම අරඤ් ඤජ් ඣාසො අරඤ් ඤාරාමා 
අන් යතොගායම වසිතුං ඉච් යෙෙයං වා යනො වා’’ත භගවයතො මනං අජානන් තා 
ආවසථාගාරං අප් පටිජග් ගිත් වාව ආගමංසු. ඉදානි භගවයතො මනං ඤත් වා 

පුයරතරං ගන් ත් වා පටිජග් ගිස් සාමාත යෙනාවසථාගාරං, යතනුපසඞ් කමිංසු. 

සබ්ෙසන්ථරින් ත ෙථා සබ් ෙං සන් ථතං යහොත, එවං සන් ථරිං. 

149. දුස්සීයලොත අසීයලො නිස් සීයලො. සීලවිපන්යනොත විපන් නසීයලො 

භින් නසංවයරො. පමාදාධිකෙණන් ත පමාදකාරණා. 

ඉදඤ් ච සුත් තං ගහට් ඨානං වයසන ආගතං පබ් ෙජිතානම් පි පන ලබ් භයතව. 

ගහට් යඨො හි යෙන යෙන සිප් පට් ඨායනන ජීවිතං කප් යපත – ෙදි කසිො, ෙදි 

වණිජ් ජාෙ, පාණාතපාතාදිවයසන පමත් යතො තං තං ෙථාකාලං සම් පායදතුං න 

සක් යකොත, අථස් ස මූලම් පි විනස ්සත. මාඝාතකායල පාණාතපාතං පන 
අදින් නාදානාදීනි ච කයරොන් යතො දණ් ඩවයසන මහතං යභොගජානිං නිගච් ෙත. 
පබ් ෙජියතො දුස් සීයලො ච පමාදකාරණා සීලයතො බුද් ධවචනයතො ඣානයතො 
සත් තඅරිෙධනයතො ච ජානිං නිගච් ෙත. 

ගහට් ඨස් ස – ‘‘අසුයකො නාම අසුකකුයල ජායතො දුස් සීයලො පාපධම් යමො 
පරිච් චත් තඉධයලොකපරයලොයකො සලාකභත් තමත් තම් පි න යදතී’’ත 

චතුපරිසමජ් යඣ පාපයකො කිත් තසද් යදො අබ් භුග් ගච් ෙත. පබ් ෙජිතස් ස වා – 

‘‘අසුයකො නාම නාසක් ඛි සීලං රක් ඛිතුං, න බුද් ධවචනං උග් ගයහතුං, 

යවජ් ජකම් මාදීහි ජීවත, ෙහි අගාරයවහි සමන් නාගයතො’’ත එවං අබ් භුග් ගච් ෙත. 

අවිසාෙයදොත ගහට් යඨො තාව – ‘‘අවස් සං ෙහූනං සන් නිපාතට් ඨායන යකචි 

මම කම් මං ජානිස් සන් ත, අථ මං නිග් ගණ් හිස් සන් තී’’ත වා, ‘‘රාජකුලස් ස වා 

දස් සන් තී’’ත සභයෙො උපසඞ් කමත, මඞ් කුභූයතො පත් තක් ඛන් යධො අයධොමුයඛො 
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පටුන 

අඞ් ගුලියකන භූමිං කසන් යතො නිසීදත, විසාරයදො හුත් වා කයථතුං න සක් යකොත. 

පබ් ෙජියතොපි – ‘‘ෙහූ භික් ඛූ සන් නිපතතා, අවස් සං යකොචි මම කම් මං 

ජානිස ්සත, අථ යම උයපොසථම් පි පවාරණම් පි ඨයපත් වා සාමඤ් ඤයතො 

චායවත් වා නික් කඩ් ඪිස් සන් තී’’ත සභයෙො උපසඞ් කමත, විසාරයදො හුත් වා 

කයථතුං න සක් යකොත. එකච් යචො පන දුස් සීයලොපි දප් පියතො විෙ විචරත, යසොපි 
අජ් ඣාසයෙන මඞ් කු යහොතයෙව. 

සම්මූේයහො කාලඞ්කයෙොතීත තස් ස හි මරණමඤ් යච නිපන් නස ්ස 

දුස් සීලකම් යම සමාදාෙ පවත් තතට් ඨානං ආපාථමාගච් ෙත, යසො උම් මීයලත් වා 

ඉධයලොකං පස් සත, නිමීයලත් වා පරයලොකං පස් සත, තස් ස චත් තායරො අපාො 

උපට් ඨහන් ත, සත් තසයතන සීයස පහරිෙමායනො විෙ යහොත. යසො – ‘‘වායරථ, 
වායරථා’’ත විරවන් යතො මරත. යතන වුත් තං – ‘‘සම් මූළ් යහො කාලං 
කයරොතී’’ත. පඤ ්චමපදං උත් තානයමව. 

150. ආනිසංසකථා වුත් තවිපරිොයෙන යවදිතබ් ො. 

151. ෙහුයදව ෙත්තිං ධම්මිො කථාොත අඤ ්ඤාෙ පාළිමුත් තකාෙ 
ධම් මිකථාෙ යචව ආවසථානුයමොදනාෙ ච ආකාසගඞ් ගං ඔතායරන් යතො විෙ 

යෙොජනප් පමාණං මහාමධුං පීයළත් වා මධුපානං පායෙන් යතො විෙ ෙහුයදව 

රත් තං සන් දස් යසත් වා සම් පහංයසත් වා උයෙයොයජසි. අභික්කන්තාත 

අතක් කන් තා ඛීණා ඛෙවෙං උයපතා. සුඤ්ඤාගාෙන් ත පාටියෙක් කං 

සුඤ ්ඤාගාරං නාම නත් ථි, තත් යථව පන එකපස් යස සාණිපාකායරන 
පරික් ඛිපිත් වා – ‘‘ඉධ සත් ථා විස් සමිස ්සතී’’ත මඤ් චකං පඤ් ඤයපසුං. භගවා – 

‘‘චතූහිපි ඉරිොපයථහි පරිභුත් තං එයතසං මහප් ඵලං භවිස් සතී’’ත තත් ථ 
සීහයසෙයං කප් යපසි. තං සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘සුඤ ්ඤාගාරං පාවිසී’’ත. 

පාටලිපුත්තනගෙමාපනවණ්ණනා 

152. සුනිධවස්සකාොත සුනියධො ච වස් සකායරො ච ද් යව බ්රාහ් මණා. 

මගධමහාමත්තාත මගධරඤ් යඤො මහාමත් තා මහාඅමච් චා, මගධරට් යඨ වා 

මහාමත් තා මහතො ඉස් සරිෙමත් තාෙ සමන් නාගතාත මගධමහාමත්තා. 

පාටලිගායම නගෙන් ත පාටලිගාමං නගරං කත් වා මායපන් ත. වජ්ජීනං

පටිොහාොත වජ් ජිරාජකුලානං ආෙමුඛපච් ඡින් දනත් ථං. සහස්යසවාත 

එයකකවග් ගවයසන සහස් සං සහස් සං හුත් වා. වත්ථූනීත ඝරවත් ථූනි. චිත්තානි

නමන්ති නියවසනානි මායපතුන් ත රඤ් ඤඤ් ච රාජමහාමත් තානඤ් ච 
නියවසනානි මායපතුං වත් ථුවිජ් ජාපාඨකානං චිත් තානි නමන් ත. යත කිර 
අත් තයනො සිප් පානුභායවන යහට් ඨා පථවිෙං තංසහත් ථමත් යත ඨායන – ‘‘ඉධ 
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නාගග් ගායහො, ඉධ ෙක් ඛග් ගායහො, ඉධ භූතග් ගායහො, පාසායණො වා ඛාණුයකො 
වා අත් ථී’’ත පස් සන් ත. යත තදා සිප් පං ජප් පිත් වා යදවතාහි සද් ධිං මන් තෙමානා 
විෙ මායපන් ත. අථවා යනසං සරීයර යදවතා අධිමුච් චිත් වා තත් ථ තත් ථ 
නියවසනානි මායපතුං චිත් තං නායමන් ත. තා චතූසු යකොයණසු ඛාණුයක 
යකොට් යටත් වා වත් ථුම් හි ගහිතමත් යත පටිවිගච් ෙන් ත. සද් ධානං කුලානං සද් ධා 

යදවතා තථා කයරොන් ත, අස් සද් ධානං කුලානං අස් සද් ධා යදවතාව. කිං 

කාරණා? සද් ධානඤ් හි එවං යහොත – ‘‘ඉධ මනුස් සා නියවසනං මායපත් වා 
පඨමං භික් ඛුසඞ් ඝං නිසීදායපත් වා මඞ් ගලං වඩ් ඪායපස් සන් ත. අථ මෙං 

සීලවන් තානං දස් සනං, ධම් මකථං, පඤ ්හාවිස් සජ් ජනං, අනුයමොදනඤ් ච යසොතුං 

ලභිස ්සාම, මනුස් සා දානං දත් වා අම් හාකං පත් තං දස් සන් තී’’ත. 

තාවතිංයසහීත ෙථා හි එකස් මිං කුයල එකං පණ් ඩිතමනුස් සං, එකස ්මිං වා 

විහායර එකං ෙහුස් සුතභික් ඛුං උපාදාෙ – ‘‘අසුකකුයල මනුස් සා පණ් ඩිතා, 

අසුකවිහායර භික් ඛූ ෙහුස් සුතා’’ත සද් යදො අබ් භුග් ගච් ෙත, එවයමව සක් කං 
යදවරාජානං විස් සකම් මඤ ්ච යදවපුත් තං උපාදාෙ – ‘‘තාවතංසා පණ් ඩිතා’’ත 
සද් යදො අබ් භුග් ගයතො. යතනාහ – ‘‘තාවතංයසහී’’ත. තාවතංයසහි සද් ධිං 
මන් යතත් වාපි විෙ මායපන් තීත අත් යථො. 

ොවතා අරිෙං ආෙතනන් ත ෙත් තකං අරිෙකමනුස ්සානං ඔසරණට් ඨානං 

නාම අත් ථි. ොවතා වණිප්පයථොත ෙත් තකං වාණිජානං ආභතභණ් ඩස ්ස 

රාසිවයසයනව කෙවික් කෙට් ඨානං නාම, වාණිජානං වසනට් ඨානං වා අත් ථි. 

ඉදංඅග්ගනගෙන් ත යතසං අරිොෙතනවණිප් පථානං ඉදං අග් ගනගරං යජට් ඨකං 

පායමොක් ඛං භවිස් සතීත. පුටයභදනන් ත භණ් ඩපුටයභදනට් ඨානං, 
භණ් ඩභණ් ඩිකානං යමොචනට් ඨානන් ත වුත් තං යහොත. සකලජම් බුදීයප 

අලද් ධභණ් ඩම් පි හි ඉයධව ලභිස් සන් ත, අඤ් ඤත් ථ වික් කයෙන අගච් ෙන් තම් පි 
ච ඉයධව ගමිස් සත. තස් මා ඉයධව පුටං භින් දිස ්සන් තීත අත් යථො. චතූසු හි 
ද් වායරසු චත් තාරි සභාෙං එකන් ත එවං දිවයස දිවයස පඤ් චසතසහස් සානි 
උට් ඨහිස් සන් තීත දස් යසත. 

අග්ගියතො වාතආදීසු චකාරත් යථො වා-සද් යදො. අග් ගිනා ච උදයකන ච 

මිථුයභයදන ච නස් සිස් සතීත අත් යථො. එකයකොට් ඨායසො අග් ගිනා නස ්සිස් සත, 

නිබ් ොයපතුං න සක් ඛිස් සන් ත. එකං ගඞ් ගා ගයහත් වා ගමිස් සත. එයකො – 

‘‘ඉමිනා අකථිතං අමුස් ස, අමුනා අකථිතං ඉමස් සා’’ත වදන් තානං 
පිසුණවාචානං වයසන භින් නානං මනුස් සානං අඤ් ඤමඤ් ඤයභයදයනව 
නස ්සිස ්සතීත අත් යථො. ඉත වත් වා භගවා පච් චූසකායල ගඞ් ගාෙ තීරං ගන් ත් වා 
කතමුඛයධොවයනො භික් ඛාචාරයවලං ආගමෙමායනො නිසීදි. 
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153. සුනිධවස ්සකාරාපි – ‘‘අම් හාකං රාජා සමණස් ස යගොතමස් ස 

උපට් ඨායකො, යසො අම් යහ පුච් ඡිස ්සත, ‘සත් ථා කිර පාටලිගාමං අගමාසි, තස් ස 

සන් තකං උපසඞ් කමිත් ථ, න උපසඞ් කමිත් ථා’ත. උපසඞ් කමිම් හාත ච වුත් යත – 

‘නිමන් තයිත් ථ, න නිමන් තයිත් ථා’ත ච පුච් ඡිස ්සත. න නිමන් තයිම් හාත ච 
වුත් යත අම් හාකං යදොසං ආයරොයපත් වා නිග් ගණ් හිස ්සත. ඉදං චාපි මෙං 

ආගතට් ඨායන නගරං මායපම, සමණස් ස යඛො පන යගොතමස ්ස ගතගතට් ඨායන 

කාළකණ් ණිසත් තා පටික් කමන් ත, තං මෙං නගරමඞ් ගලං වදායපස් සාමා’’ත 
චින් යතත් වා සත් ථාරං උපසඞ් කමිත් වා නිමන් තයිංසු. තස් මා – ‘‘අථ යඛො 
සුනිධවස ්සකාරා’’තආදි වුත් තං. 

පුබ්ෙණ්හසමෙන් ත පුබ් ෙණ් හකායල. නිවායසත්වාත 
ගාමප් පයවසනනීහායරන නිවාසනං නිවායසත් වා කාෙෙන් ධනං ෙන් ධිත් වා. 

පත්තචීවෙමාදාොත පත් තඤ් ච චීවරඤ් ච ආදියිත් වා කාෙප් පටිෙද් ධං කත් වා. 

සීලවන්යතත්ථාත සීලවන් යත එත් ථ. සඤ්ඤයතත කාෙවාචාමයනහි 
සඤ ්ඤයත. 

තාසං දක්ඛිණමාදියෙත සඞ් ඝස ්ස දින් යන චත් තායරො පච් චයෙ තාසං 

ඝරයදවතානං ආදියසෙය, පත් තං දයදෙය. පූජිතාපූජෙන්තීත – ‘‘ඉයම මනුස ්සා 

අම් හාකං ඤාතකාපි න යහොන් ත, එවම් පි යනො පත් තං යදන් තී’’ත ආරක් ඛං 

සුසංවිහිතං කයරොථාත සුට් ඨ ආරක් ඛං කයරොන් ත. මානිතා මානෙන්තීත 
කාලානුකාලං ෙලිකම් මකරයණන මානිතා ‘‘එයත මනුස් සා අම් හාකං 

ඤාතකාපි න යහොන් ත, චතුමාසෙමාසන් තයර යනො ෙලිකම් මං කයරොන් තී’’ත 

මායනන් ත, මායනන් තයෙො උප් පන් නං පරිස් සෙං හරන් ත. 

තයතො නන් ත තයතො නං පණ් ඩිතජාතකං මනුස් සං. ඔෙසන් ත උයර 

ඨයපත් වා සංවඩ් ඪිතං, ෙථා මාතා ඔරසං පුත් තං අනුකම් පත, 

උප් පන් නපරිස් සෙහරණත් ථයමව තස් ස වාෙමත, එවං අනුකම් පන් තීත අත් යථො. 

භද්රානිපස්සතීත සුන් දරානි පස් සත. 

154. උළුම්පන් ත පාරගමනත් ථාෙ ආණියෙො යකොට් යටත් වා කතං. 

කුල්ලන් ත වල් ලිආදීහි ෙන් ධිත් වා කතං. 

‘‘යෙ තරන් ත අණ් ණව’’න් ත ගාථාෙ අණ්ණවන් ත සබ් ෙන් තයමන 
පරිච් යෙයදන යෙොජනමත් තං ගම් භීරස් ස ච පුථුලස ්ස ච උදකට් ඨානස ්යසතං 

අධිවචනං. සෙන් ත ඉධ නදී අධිප් යපතා. ඉදං වුත් තං යහොත, යෙ ගම් භීරවිත් ථතං 
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තණ් හාසරං තරන් ත, යත අරිෙමග් ගසඞ් ඛාතං යසතුං කත් වාන. විසජ්ජ

පල්ලලානි අනාමසිත් වා උදකභරිතානි නින් නට් ඨානානි. අෙං පන ඉදං 
අප් පමත් තකං තරිතුකායමොපි කුල් ලඤ් හි ජයනො පෙන් ධත. බුද් ධා ච 
බුද් ධසාවකා ච විනායෙව කුල් යලන තණ් ණා යමධාවියනො ජනාත. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරිෙසච්චකථාවණ්ණනා 

155. යකොටිගායමොත මහාපනාදස් ස පාසාදයකොටිෙං කතගායමො. 

අරිෙසච්චානන් ත අරිෙභාවකරානං සච් චානං. අනනුයෙොධාත අබුජ් ඣයනන 

අජානයනන. අප්පටියවධාත අප් පටිවිජ් ඣයනන. සන්ධාවිතන් ත භවයතො භවං 

ගමනවයසන සන් ධාවිතං. සංසරිතන් ත පුනප් පුනං ගමනාගමනවයසන 

සංසරිතං. මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්චාත මො ච තුම් යහහි ච. අථ වා සන්ධාවිතං

සංසරිතන් ත සන් ධාවනං සංසරණං මමඤ් යචව තුම් හාකඤ් ච අයහොසීත 

එමයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යෙො. භවයනත්ති සමූහතාත භවයතො භවං 
නෙනසමත් ථා තණ් හාරජ් ජු සුට් ඨ හතා ඡින් නා අප් පවත් තකතා. 

අනාවත්තිධම්මසම්යෙොධිපොෙණවණ්ණනා 

156. නාතිකාත එකං තළාකං නිස් සාෙ ද් වින් නං චූළපිතුමහාපිතුපුත් තානං 

ද් යව ගාමා. නාතියකත එකස ්මිං ඤාතගාමයක. ගිඤ්ජකාවසයථත ඉට් ඨකාමයෙ 
ආවසයථ. 

157. ඔෙම්භාගිොනන් ත යහට් ඨාභාගිොනං, කාමභයවයෙව 
පටිසන් ධිග් ගාහාපකානන් ත අත් යථො. ඔරන් ත ලද් ධනායමහි වා තීහි මග් යගහි 

පහාතබ් ොනීතපි ඔෙම්භාගිොනි. තත් ථ කාමච් ෙන් යදො, ෙයාපායදොත ඉමානි ද් යව 

සමාපත් තො වා අවික් ඛම් භිතානි, මග් යගන වා අසමුච් ඡින් නානි 
නිබ් ෙත් තවයසන උද් ධං භාගං රූපභවඤ් ච අරූපභවඤ් ච ගන් තුං න යදන් ත. 
සක් කාෙදිට් ඨිආදීනි තීණි තත් ථ නිබ් ෙත් තම් පි ආයනත් වා පුන ඉයධව 

නිබ් ෙත් තායපන් තීත සබ් ොනිපි ඔරම් භාගිොයනව. අනාවත්තිධම්මාත 
පටිසන් ධිවයසන අනාගමනසභාවා. 

ොගයදොසයමොහානං තනුත්තාත එත් ථ කදාචි කරහචි උප් පත් තො ච, 

පරියුට් ඨානමන් දතාෙ චාත ද් යවධාපි තනුභායවො යවදිතබ් යෙො. සකදාගාමිස ්ස හි 

පුථුජ් ජනානං විෙ අභිණ් හං රාගාදයෙො නුප් පජ් ජන් ත, කදාචි කරහචි 

උප් පජ් ජන් ත. උප් පජ් ජමානා ච පුථුජ් ජනානං විෙ ෙහලෙහලා නුප් පජ් ජන් ත, 
මක් ඛිකාපත් තං විෙ තනුකතනුකා උප් පජ් ජන් ත. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපරිනිබ් ොනසුත් තවණ් ණනා 
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දීඝභාණකතපිටකමහාසීවත් යථයරො පනාහ – ‘‘ෙස් මා සකදාගාමිස් ස 

පුත් තධීතයරො යහොන් ත, ඔයරොධා ච යහොන් ත, තස් මා ෙහලා කියලසා. ඉදං පන 
භවතනුකවයසන කථිත’’න් ත. තං අට් ඨකථාෙං – ‘‘යසොතාපන් නස ්ස 
සත් තභයව ඨයපත් වා අට් ඨයම භයව භවතනුකං නත් ථි. සකදාගාමිස් ස ද් යව 
භයව ඨයපත් වා පඤ් චසු භයවසු භවතනුකං නත් ථි. අනාගාමිස් ස රූපාරූපභයව 
ඨයපත් වා කාමභයව භවතනුකං නත් ථි. ඛීණාසවස් ස කිස් මිඤ ්චි භයව 
භවතනුකං නත් ථී’’ත වුත් තත් තා පටික් ඛිත් තං යහොත. 

ඉමං යලොකන් ත ඉමං කාමාවචරයලොකං සන් ධාෙ වුත් තං. අෙඤ් යචත් ථ 

අධිප් පායෙො, සයච හි මනුස් යසසු සකදාගාමිඵලං පත් යතො යදයවසු 

නිබ් ෙත් තත් වා අරහත් තං සච් ඡිකයරොත, ඉච් යචතං කුසලං. අසක් යකොන් යතො 
පන අවස් සං මනුස් සයලොකං ආගන් ත් වා සච් ඡිකයරොත. යදයවසු සකදාගාමිඵලං 

පත් යතොපි සයච මනුස් යසසු නිබ් ෙත් තත් වා අරහත් තං සච් ඡිකයරොත, ඉච් යචතං 
කුසලං. අසක් යකොන් යතො පන අවස් සං යදවයලොකං ගන් ත් වා සච් ඡිකයරොතීත. 

අවිනිපාතධම්යමොත එත් ථ විනිපතනං විනිපායතො, නාස් ස විනිපායතො 
ධම් යමොත අවිනිපාතධම් යමො. චතූසු අපායෙසු අවිනිපාතධම් යමො චතූසු අපායෙසු 

අවිනිපාතසභායවොත අත් යථො. නිෙයතොත ධම් මනිොයමන නිෙයතො. 

සම්යෙොධිපොෙයණොත උපරිමග් ගත් තෙසඞ් ඛාතා සම් යෙොධි පරං අෙනං අස් ස 
ගත පටිසරණං අවස් සං පත් තබ් ොත සම් යෙොධිපරාෙයණො. 

ධම්මාදාසධම්මපරිොෙවණ්ණනා 

158. වියහසාත යතසං යතසං ඤාණගතං ඤාණූපපත් තං ඤාණාභිසම් පරාෙං 

ඔයලොයකන් තස් ස කාෙකිලමයථොව එස, ආනන් ද, තථාගතස් සාත දීයපත, 

චිත් තවියහසා පන බුද් ධානං නත් ථි. ධම්මාදාසන් ත ධම් මමෙං ආදාසං. යෙනාත 

යෙන ධම් මාදායසන සමන් නාගයතො. ඛීණාපාෙදුග්ගතිවිනිපායතොත ඉදං 
නිරොදීනංයෙව යවවචනවයසන වුත් තං. නිරොදයෙො හි වඩ් ඪිසඞ් ඛාතයතො 

අෙයතො අයපතත් තා අපාො. දුක් ඛස් ස ගත පටිසරණන් ත දුග්ගති. යෙ 

දුක් කටකාරියනො, යත එත් ථ විවසා නිපතන් තීත විනිපාතා. 

අයවච්චප්පසායදනාත බුද් ධගුණානං ෙථාභූතයතො ඤාතත් තා අචයලන 

අච් චුයතන පසායදන. උපරි පදද් වයෙපි එයසව නයෙො. ඉතිපි යසො

භගවාතආදීනං පන විත් ථායරො විසුද් ධිමග් යග වුත් යතො. 
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පටුන 

අරිෙකන්යතහීත අරිොනං කන් යතහි පියෙහි මනායපහි. පඤ් ච සීලානි හි 

අරිෙසාවකානං කන් තානි යහොන් ත, භවන් තයරපි අවිජහිතබ් ෙයතො. තානි 
සන් ධායෙතං වුත් තං. සබ් යෙොපි පයනත් ථ සංවයරො ලබ් භතයෙව. 

යසොතාපන්යනොහමස්මීත ඉදං යදසනාසීසයමව. සකදාගාමිආදයෙොපි පන 
සකදාගාමීහමස් මීතආදිනා නයෙන ෙයාකයරොන් ත යෙවාත. සබ් යෙසම් පි හි 
සික් ඛාපදාවියරොයධන යුත් තට් ඨායන ෙයාකරණං අනුඤ් ඤාතයමව යහොත. 

අම්ෙපාලීගණිකාවත්ථුවණ්ණනා 

161. යවසාලිෙං විහෙතීත එත් ථ යතන යඛො පන සමයෙන යවසාලී ඉද් ධා 
යචව යහොත ඵීතාචාතආදිනා ඛන් ධයක වුත් තනයෙන යවසාලිො 

සම් පන් නභායවො යවදිතබ් යෙො. අම්ෙපාලිවයනත අම් ෙපාලිො ගණිකාෙ 

උෙයානභූයත අම් ෙවයන. සයතො භික් යවත භගවා අම් ෙපාලිදස් සයන 
සතපච් චුපට් ඨානත් ථං වියසසයතො ඉධ සතපට් ඨානයදසනං ආරභි. තත් ථ සරතීත 

සයතො. සම් පජානාතීත සම්පජායනො. සතො ච සම් පජඤ් යඤන ච 

සමන් නාගයතො හුත් වා විහයරෙයාත අත් යථො. කායෙ කාොනුපස්සීතආදීසු ෙං 

වත් තබ් ෙං, තං මහාසතපට් ඨායන වක් ඛාම. 

නීලාත ඉදං සබ් ෙසඞ් ගාහකං. නීලවණ්ණාතආදි තස් යසව විභාගදස ්සනං. 

තත් ථ න යතසං පකතවණ් යණො නීයලො, නීලවියලපනවිලිත් තත් තා පයනතං 

වුත් තං. නීලවත්ථාත පටදුකූලයකොයසෙයාදීනිපි යතසං නීලායනව යහොන් ත. 

නීලාලඞ්කාොත නීලමණීහි නීලපුප් යඵහි අලඞ් කතා, රථාපි යතසං 
නීලමණිඛචිතා නීලවත් ථපරික් ඛිත් තා නීලද් ධජා නීලවම් මියකහි නීලාභරයණහි 

නීලඅස ්යසහි යුත් තා, පයතොදලට් ඨියෙොපි නීලා යෙවාත. ඉමිනා නයෙන 

සබ් ෙපයදසු අත් යථො යවදිතබ් යෙො. පරිවට්යටසීත පහරි. කිං යජ අම්ෙපාලීත 

යජත ආලපනවචනං, යභොත අම් ෙපාලි, කිං කාරණාත වුත් තං යහොත. 

‘‘කිඤ් චා’’තපි පායඨො, අෙයමයවත් ථ අත් යථො. සාහාෙන් ත සජනපදං. අඞ්ගුලිං

යඵොයටසුන් ත අඞ් ගුලිං චායලසුං. අම්ෙකාොත ඉත් ථිකාෙ. 

යෙසන් ත කරණත් යථ සාමිවචනං, යෙහි අදිට් ඨාත වුත් තං යහොත. 

ඔයලොයකථාත පස් සථ. අවයලොයකථාත පුනප් පුනං පස් සථ. උපසංහෙථාත 

උපයනථ. ඉමං ලිච් ෙවිපරිසං තුම් හාකං චිත් යතන තාවතංසසදිසං උපසංහරථ 
උපයනථ අල් ලීොයපථ. ෙයථව තාවතංසා අභිරූපා පාසාදිකා 

නීලාදිනානාවණ් ණා, එවමියම ලිච් ෙවිරාජායනොපීත තාවතංයසහි සමයක කත් වා 
පස් සථාත අත් යථො. 
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කස ්මා පන භගවා අයනකසයතහි සුත් යතහි චක් ඛාදීනං රූපාදීසු 

නිමිත් තග් ගාහං පටියසයධත් වා ඉධ මහන් යතන උස් සායහන නිමිත් තග් ගායහ 

උයෙයොයජතීත? හිතකාමතාෙ. තත්ර කිර එකච් යච භික් ඛූ ඔසන් නවීරිො, යතසං 
සම් පත් තො පයලොයභන් යතො – ‘‘අප් පමායදන සමණධම් මං කයරොන් තානං 
එවරූපා ඉස් සරිෙසම් පත් ත සුලභා’’ත සමණධම් යම උස් සාහජනනත් ථං ආහ. 
අනිච් චලක් ඛණවිභාවනත් ථඤ ්චාපි එවමාහ. නචිරස් යසව හි සබ් යෙපියම 
අජාතසත් තුස් ස වයසන විනාසං පාපුණිස් සන් ත. අථ යනසං රජ් ජසිරිසම් පත් තං 
දිස ්වා ඨිතභික් ඛූ – ‘‘තථාරූපාෙපි නාම සිරිසම් පත් තො විනායසො 
පඤ ්ඤායිස් සතී’’ත අනිච් චලක් ඛණං භායවත් වා සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං 
පාපුණිස ්සන් තීත අනිච් චලක් ඛණවිභාවනත් ථං ආහ. 

අධිවායසතූත අම් ෙපාලිො නිමන් තතභාවං ඤත් වාපි කස් මා 

නිමන් යතන් තීත? අසද් දහනතාෙ යචව වත් තසීයසන ච. සා හි ධුත් තා ඉත් ථී 

අනිමන් යතත් වාපි නිමන් යතමීත වයදෙයාත යතසං චිත් තං අයහොසි, ධම් මං 
සුත් වා ගමනකායල ච නිමන් යතත් වා ගමනං නාම මනුස් සානං වත් තයමව. 

යවළුවගාමවස්සූපගමනවණ්ණනා 

163. යවළුවගාමයකොත යවසාලිො සමීයප යවළුවගායමො. 

ෙථාමිත්තන් තආදීසු මිත් තා මිත් තාව. සන්දිට්ඨාත තත් ථ තත් ථ සඞ් ගම් ම 

දිට් ඨමත් තා නාතදළ් හමිත් තා. සම්භත්තාත සුට් ඨ භත් තා සියනහවන් යතො 

දළ් හමිත් තා. යෙසං යෙසං ෙත් ථ ෙත් ථ එවරූපා භික් ඛූ අත් ථි, යත යත තත් ථ 

තත් ථ වස් සං උයපථාත අත් යථො. කස ්මා එවමාහ? යතසං ඵාසුවිහාරත් ථාෙ. 

යතසඤ් හි යවළුවගාමයක යසනාසනං නප් පයහොත, භික් ඛාපි මන් දා. සමන් තා 

යවසාලිො පන ෙහූනි යසනාසනානි, භික් ඛාපි සුලභා, තස් මා එවමාහ. අථ 

කස ්මා – ‘‘ෙථාසුඛං ගච් ෙථා’’ත න විස් සජ් යජසි? යතසං අනුකම් පාෙ. එවං 

කිරස ්ස අයහොසි – ‘‘අහං දසමාසමත් තං ඨත් වා පරිනිබ් ොයිස් සාමි, සයච ඉයම 

දූරං ගච් ඡිස් සන් ත, මම පරිනිබ් ොනකායල දට් ඨං න සක් ඛිස් සන් ත. අථ යනසං – 

‘‘සත් ථා පරිනිබ් ොෙන් යතො අම් හාකං සතමත් තම් පි න අදාසි, සයච ජායනෙයාම, 
එවං න දූයර වයසෙයාමා’’ත විප් පටිසායරො භයවෙය. යවසාලිො සමන් තා පන 

වසන් තා මාසස් ස අට් ඨ වායර ආගන් ත් වා ධම් මං සුණිස් සන් ත, සුගයතොවාදං 
ලභිස ්සන් තී’’ත න විස් සජ් යජසි. 

164.  යෙොත ඵරුයසො. ආොයධොත විසභාගයරොයගො. ොේහාත ෙලවතයෙො. 

මාෙණන්තිකාත මරණන් තං මරණසන් තකං පාපනසමත් ථා. සයතො

සම්පජායනො අධිවායසසීත සතං සූපට් ඨිතං කත් වා ඤායණන පරිච් ඡින් දිත් වා 

අධිවායසසි. අවිහඤ්ඤමායනොත යවදනානුවත් තනවයසන අපරාපරං 
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පරිවත් තනං අකයරොන් යතො අපීළිෙමායනො අදුක් ඛිෙමායනොව අධිවායසසි. 

අනාමන්යතත්වාත අජානායපත් වා. අනපයලොයකත්වාත න අපයලොයකත් වා 

ඔවාදානුසාසනිං අදත් වාත වුත් තං යහොත. වීරියෙනාත පුබ් ෙභාගවීරියෙන යචව 

ඵලසමාපත් තවීරියෙන ච. පටිපණායමත්වාත වික් ඛම් යභත් වා. ජීවිතසඞ් ාෙන් ත 
එත් ථ ජීවිතම් පි ජීවිතසඞ් ඛායරො. යෙන ජීවිතං සඞ් ඛරිෙත ඡිජ් ජමානං ඝයටත් වා 

ඨපිෙත, යසො ඵලසමාපත් තධම් යමොපි ජීවිතසඞ් ඛායරො. යසො ඉධ අධිප් යපයතො. 

අධිට්ඨාොත අධිට් ඨහිත් වා පවත් යතත් වා, ජීවිතට් ඨපනසමත් ථං ඵලසමාපත් තං 
සමාපජ් යජෙයන් ත අෙයමත් ථ සඞ් යඛපත් යථො. 

කිං පන භගවා ඉයතො පුබ් යෙ ඵලසමාපත් තං න සමාපජ් ජතීත? සමාපජ් ජත. 
සා පන ඛණිකසමාපත් ත. ඛණිකසමාපත් ත ච අන් යතොසමාපත් තෙංයෙව 

යවදනං වික් ඛම් යභත, සමාපත් තයතො වුට් ඨිතමත් තස් ස කට් ඨපායතන වා 
කඨලපායතන වා ඡින් නයසවායලො විෙ උදකං පුන සරීරං යවදනා 
අජ් යඣොත් ථරත. ො පන රූපසත් තකං අරූපසත් තකඤ් ච නිග් ගුම් ෙං නිජ් ජටං 

කත් වා මහාවිපස් සනාවයසන සමාපන් නා සමාපත් ත, සා සුට් ඨ වික් ඛම් යභත. 
ෙථා නාම පුරියසන යපොක් ඛරණිං ඔගායහත් වා හත් යථහි ච පායදහි ච සුට් ඨ 

අපෙූළ් යහො යසවායලො චියරන උදකං ඔත් ථරත; එවයමව තයතො වුට් ඨිතස ්ස 
චියරන යවදනා උප් පජ් ජත. ඉත භගවා තං දිවසං මහායෙොධිපල් ලඞ් යක 
අභිනවවිපස ්සනං පට් ඨයපන් යතො විෙ රූපසත් තකං අරූපසත් තකං නිග් ගුම් ෙං 
නිජ් ජටං කත් වා චුද් දසහාකායරහි සන් යනත් වා මහාවිපස් සනාෙ යවදනං 

වික් ඛම් යභත් වා – ‘‘දසමායස මා උප් පජ් ජිත් ථා’’ත සමාපත් තං සමාපජ් ජි. 
සමාපත් තවික් ඛම් භිතා යවදනා දසමායස න උප් පජ් ජි යෙව. 

ගිලානාවුට්ඨියතොත ගිලායනො හුත් වා පුන වුට් ඨියතො. මධුෙකජායතොවිොත 

සඤ ්ජාතගරුභායවො සඤ ්ජාතථද් ධභායවො සූයල උත් තාසිතපුරියසො විෙ. න 

පක් ාෙන්තීත නප් පකාසන් ත, නානාකාරයතො න උපට් ඨහන් ත. ධම්මාපිමංන

පටිභන්තීත සතපට් ඨානාදිධම් මා මය් හං පාකටා න යහොන් තීත දීයපත. 

තන් තධම් මා පන යථරස් ස සුපගුණා. න උදාහෙතීත පච් ඡිමං ඔවාදං න යදත. තං 
සන් ධාෙ වදත. 

165. අනන්තෙං අොිෙන් ත ධම් මවයසන වා පුග් ගලවයසන වා උභෙං 
අකත් වා. ‘‘එත් තකං ධම් මං පරස් ස න යදයසස් සාමී’’ත හි චින් යතන් යතො ධම් මං 
අබ් භන් තරං කයරොත නාම. ‘‘එත් තකං පරස් ස යදයසස් සාමී’’ත චින් යතන් යතො 
ධම් මං ොහිරං කයරොත නාම. ‘‘ඉමස් ස පුග් ගලස ්ස යදයසස් සාමී’’ත 

චින් යතන් යතො පන පුග් ගලං අබ් භන් තරං කයරොත නාම. ‘‘ඉමස ්ස න 
යදයසස් සාමී’’ත චින් යතන් යතො පුග් ගලං ොහිරං කයරොත නාම. එවං අකත් වා 
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පටුන 

යදසියතොත අත් යථො. ආචරිෙමුට්ඨීත ෙථා ොහිරකානං ආචරිෙමුට් ඨි නාම යහොත. 
දහරකායල කස ්සචි අකයථත් වා පච් ඡිමකායල මරණමඤ් යච නිපන් නා 

පිෙමනාපස් ස අන් යතවාසිකස් ස කයථන් ත, එවං තථාගතස් ස – ‘‘ඉදං 
මහල් ලකකායල පච් ඡිමට් ඨායන කයථස් සාමී’’ත මුට් ඨිං කත් වා 
‘‘පරිහරිස ්සාමී’’ත ඨපිතං කිඤ් චි නත් ථීත දස් යසත. 

අහං භික්ඛුසඞ්ඝන් ත අහයමව භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමීත වා 

මමුද්යදසියකොත අහං උද් දිසිතබ් ෙට් යඨන උද් යදයසො අස් සාත මමුද් යදසියකො. 

මංයෙව උද් දිසිත් වා මම පච් චාසීසමායනො භික් ඛුසඞ් යඝො යහොතු, මම අච් චයෙන 

වා මා අයහසුං, ෙං වා තං වා යහොතූත ඉත වා ෙස් ස අස් සාත අත් යථො. නඑවං

යහොතීත යෙොධිපල් ලඞ් යකයෙව ඉස් සාමච් ෙරිොනං විහතත් තා එවං න යහොත. ස

කින් ත යසො කිං. ආසීතියකොත අසීතසංවච් ෙරියකො. ඉදං 

පච් ඡිමවෙඅනුප් පත් තභාවදීපනත් ථං වුත් තං. යවඨමිස්සයකනාත 

ොහෙන් ධචක් කෙන් ධාදිනා පටිසඞ් ඛරයණන යවඨමිස් සයකන. මඤ්යඤත 
ජිණ් ණසකටං විෙ යවඨමිස් සයකන මඤ් යඤ ොයපත. අරහත් තඵලයවඨයනන 
චතුඉරිොපථකප් පනං තථාගතස් ස යහොතීත දස් යසත. 

ඉදානි තමත් ථං පකායසන් යතො ෙස්මිං, ආනන්ද, සමයෙතආදිමාහ. තත් ථ 

සබ්ෙනිමිත්තානන් ත රූපනිමිත් තාදීනං. එකච්චානංයවදනානන් ත යලොකිොනං 

යවදනානං. තස්මාතිහානන්දාත ෙස් මා ඉමිනා ඵලසමාපත් තවිහායරන ඵාසු 

යහොත, තස් මා තුම් යහපි තදත් ථාෙ එවං විහරථාත දස් යසත. අත්තදීපාත 

මහාසමුද් දගතදීපං විෙ අත් තානං දීපං පතට් ඨං කත් වා විහරථ. අත්තසෙණාත 

අත් තගතකාව යහොථ, මා අඤ් ඤගතකා. ධම්මදීපධම්මසෙණපයදසුපි එයසව 

නයෙො. තමතග්යගත තමඅග් යග. මජ් යඣ තකායරො පදසන් ධිවයසන වුත් යතො. 
ඉදං වුත් තං යහොත – ‘‘ඉයම අග් ගතමාත තමතග් ගා’’ත. එවං සබ් ෙං තමයෙොගං 

ඡින් දිත් වා අතවිෙ අග් යග උත් තමභායව එයත, ආනන් ද, මම භික් ඛූ භවිස් සන් ත. 

යතසං අතඅග් යග භවිස් සන් ත, යෙ යකචි සික් ඛාකාමා, සබ් යෙපි යත 
චතුසතපට් ඨානයගොචරාව භික් ඛූ අග් යග භවිස් සන් තීත අරහත් තනිකූයටන 
යදසනං සඞ් ගණ් හාත. 

දුතෙභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිමිත්යතොභාසකථාවණ්ණනා 

166. යවසාලිංපිණ්ඩාෙපාවිසීත කදා පාවිසි? උක් කයචලයතො නික් ඛමිත් වා 
යවසාලිං ගතකායල. භගවා කිර වුට් ඨවස් යසො යවළුවගාමකා නික් ඛමිත් වා 
සාවත් ථිං ගමිස් සාමීත ආගතමග් යගයනව පටිනිවත් තන් යතො අනුපුබ් යෙන 
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සාවත් ථිං පත් වා යජතවනං පාවිසි. ධම් මයසනාපත භගවයතො වත් තං දස් යසත් වා 
දිවාට් ඨානං ගයතො. යසො තත් ථ අන් යතවාසියකසු වත් තං දස් යසත් වා 
පටික් කන් යතසු දිවාට් ඨානං සම් මජ් ජිත් වා චම් මක් ඛණ් ඩං පඤ් ඤයපත් වා පායද 
පක් ඛායලත් වා පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා ඵලසමාපත් තං පාවිසි. අථස ්ස 
ෙථාපරිච් යෙයදන තයතො වුට් ඨිතස ්ස අෙං පරිවිතක් යකො උදපාදි – ‘‘බුද් ධා නු 

යඛො පඨමං පරිනිබ් ොෙන් ත, අගසාවකා නු යඛො’’ත? තයතො – ‘‘අග් ගසාවකා 
පඨම’’න් ත ඤත් වා අත් තයනො ආයුසඞ් ඛාරං ඔයලොයකසි. යසො – 
‘‘සත් තාහයමව යම ආයුසඞ් ඛායරො පවත් තතී’’ත ඤත් වා – ‘‘කත් ථ 

පරිනිබ් ොයිස් සාමී’’ත චින් යතසි. තයතො – ‘‘ොහුයලො තාවතංයසසු 

පරිනිබ් බුයතො, අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයෙො ෙද් දන් තදයහ, අහං කත් ථ 

පරිනිබ් ොයිස් සාමී’’ත පුන චින් යතන් යතො මාතරං ආරබ් භ සතං උප් පායදසි – 
‘‘මය් හං මාතා සත් තන් නං අරහන් තානං මාතා හුත් වාපි බුද් ධධම් මසඞ් යඝසු 

අප් පසන් නා, අත් ථි නු යඛො තස් සා උපනිස් සයෙො, නත් ථි නු යඛො’’ත 
ආවජ් යජත් වා යසොතාපත් තමග් ගස් ස උපනිස් සෙං දිස් වා – ‘‘කස ්ස යදසනාෙ 

අභිසමයෙො භවිස් සතී’’ත ඔයලොයකන් යතො – ‘‘මයමව ධම් මයදසනාෙ භවිස් සත, 

න අඤ් ඤස ්ස. සයච යඛො පනාහං අප් යපොස් සුක් යකො භයවෙයං, භවිස ්සන් ත යම 
වත් තායරො – ‘සාරිපුත් තත් යථයරො අවයසසජනානම් පි අවස් සයෙො යහොත. තථා 

හිස් ස සමචිත් තසුත් තයදසනාදිවයස (අ. නි. 1.37) යකොටිසතසහස් සයදවතා 

අරහත් තං පත් තා. තයෙො මග් යග පටිවිද් ධයදවතානං ගණනා නත් ථි. අඤ් යඤසු 
ච ඨායනසු අයනකා අභිසමො දිස ්සන් ත. යථයරව චිත් තං පසායදත් වා සග් යග 
නිබ් ෙත් තායනව අසීතකුලසහස් සානි. යසො දානි සකමාතුමිච් ොදස් සනමත් තම් පි 
හරිතුං නාසක් ඛී’ත. තස් මා මාතරං මිච් ොදස් සනා යමොයචත් වා 
ජායතොවරයකයෙව පරිනිබ් ොයිස් සාමී’’ත සන් නිට් ඨානං කත් වා – ‘‘අජ් යජව 
භගවන් තං අනුජානායපත් වා නික් ඛමිස් සාමී’’ත චුන් දත් යථරං ආමන් යතසි. 

‘‘ආවුයසො, චුන් ද, අම් හාකං පඤ් චසතාෙ භික් ඛුපරිසාෙ සඤ් ඤං යදහි – 

‘ගණ් හථාවුයසො පත් තචීවරානි, ධම් මයසනාපත නාළකගාමං ගන් තුකායමො’ත’’. 
යථයරො තථා අකාසි. භික් ඛූ යසනාසනං සංසායමත් වා පත් තචීවරමාදාෙ යථරස් ස 
සන් තකං ආගමංසු. යථයරො යසනාසනං සංසායමත් වා දිවාට් ඨානං සම් මජ් ජිත් වා 
දිවාට් ඨානද් වායර ඨත් වා දිවාට් ඨානං ඔයලොයකන් යතො – ‘‘ඉදං දානි 

පච් ඡිමදස් සනං, පුන ආගමනං නත් ථී’’ත පඤ ්චසතභික් ඛුපරිවුයතො භගවන් තං 
උපසඞ් කමිත් වා වන් දිත් වා එතදයවොච – 

‘‘ඡින් යනො දානි භවිස් සාමි, යලොකනාථ මහාමුනි; 

ගමනාගමනං නත් ථි, පච් ඡිමා වන් දනා අෙං. 

ජීවිතං අප් පකං මය් හං, ඉයතො සත් තාහමච් චයෙ; 
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නික් ඛියපෙයාමහං යදහං, භාරයවොයරොපනං ෙථා. 

අනුජානාතු යම භන් යත, භගවා, අනුජානාතු සුගයතො; 

පරිනිබ් ොනකායලො යම, ඔස් සට් යඨො ආයුසඞ් ඛායරො’’ත. 

බුද් ධා පන ෙස් මා ‘‘පරිනිබ් ොහී’’ත වුත් යත මරණසංවණ් ණනං 

සංවණ් යණන් ත නාම, ‘‘මා පරිනිබ් ොහී’’ත වුත් යත වට් ටස ්ස ගුණං කයථන් තීත 

මිච් ොදිට් ඨිකා යදොසං ආයරොයපස් සන් ත, තස් මා තදුභෙම් පි න වදන් ත. යතන නං 

භගවා ආහ – ‘‘කත් ථ පරිනිබ් ොයිස් සසි සාරිපුත් තා’’ත? ‘‘අත් ථි, භන් යත, 

මගයධසු නාළකගායම ජායතොවරයකො, තත් ථාහං පරිනිබ් ොයිස් සාමී’’ත වුත් යත 

‘‘ෙස් ස දානි ත් වං, සාරිපුත් ත, කාලං මඤ් ඤසි, ඉදානි පන යත 
යජට් ඨකනිට් ඨභාතකානං තාදිසස ්ස භික් ඛුයනො දස් සනං දුල් ලභං භවිස් සතීත 
යදයසහි යතසං ධම් ම’’න් ත ආහ. 

යථයරො – ‘‘සත් ථා මය් හං ඉද් ධිවිකුබ් ෙනපුබ් ෙඞ් ගමං ධම් මයදසනං 
පච් චාසීසතී’’ත ඤත් වා භගවන් තං වන් දිත් වා තාලප් පමාණං අබ් භුග් ගන් ත් වා 
පුන ඔරුය් හ භගවන් තං වන් දිත් වා සත් තතාලප් පමායණ අන් තලික් යඛ ඨියතො 
ඉද් ධිවිකුබ් ෙනං දස් යසත් වා ධම් මං යදයසසි. සකලනගරං සන් නිපත. යථයරො 

ඔරුය් හ භගවන් තං වන් දිත් වා ‘‘ගමනකායලො යම, භන් යත’’ත ආහ. භගවා 
‘‘ධම් මයසනාපතං පටිපායදස් සාමී’’ත ධම් මාසනා උට් ඨාෙ ගන් ධකුටිඅභිමුයඛො 
ගන් ත් වා මණිඵලයක අට් ඨාසි. යථයරො තක් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් වා චතූසු 
ඨායනසු වන් දිත් වා – ‘‘භගවා ඉයතො කප් පසතසහස් සාධිකස ්ස අසඞ් යඛයෙයස් ස 
උපරි අයනොමදස් සිසම් මාසම් බුද් ධස් ස පාදමූයල නිපතත් වා තුම් හාකං දස් සනං 

පත් යථසිං. සා යම පත් ථනා සමිද් ධා, දිට් ඨා තුම් යහ, තං පඨමදස් සනං, ඉදං 
පච් ඡිමදස් සනං. පුන තුම් හාකං දස් සනං නත් ථී’’ත – වත් වා 

දසනඛසයමොධානසමුජ් ජලං අඤ ්ජලිං පග් ගය් හ ොව දස් සනවිසයෙො, තාව 
අභිමුයඛොව පටික් කමිත් වා ‘‘ඉයතො පට් ඨාෙ චුතපටිසන් ධිවයසන කිස ්මිඤ ්චි 
ඨායන ගමනාගමනං නාම නත් ථී’’ත වන් දිත් වා පක් කාමි. උදකපරිෙන් තං 
කත් වා මහාභූමිචායලො අයහොසි. භගවා පරිවායරත් වා ඨියත භික් ඛූ ආහ – 

‘‘අනුගච් ෙථ, භික් ඛයව, තුම් හාකං යජට් ඨභාතක’’න් ත. භික් ඛූ ොව 

ද් වාරයකොට් ඨකා අගමංසු. යථයරො – ‘‘තට් ඨථ, තුම් යහ ආවුයසො, අප් පමත් තා 
යහොථා’’ත නිවත් තායපත් වා අත් තයනො පරිසායෙව සද් ධිං පක් කාමි. මනුස් සා – 

‘‘පුබ් යෙ අයෙයො පච් චාගමනචාරිකං චරත, ඉදං දානි ගමනං න පුන 
පච් චාගමනාො’’ත පරියදවන් තා අනුෙන් ධිංසු. යතපි ‘‘අප් පමත් තා යහොථ 

ආවුයසො, එවංභාවියනො නාම සඞ් ඛාරා’’ත නිවත් තායපසි. 
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අථ යඛො ආෙස් මා සාරිපුත් යතො අන් තරාමග් යග සත් තාහං මනුස් සානං 
අනුග් ගහං කයරොන් යතො සාෙං නාළකගාමං පත් වා ගාමද් වායර 
නියරොධරුක් ඛමූයල අට් ඨාසි. අථ උපයරවයතො නාම යථරස ්ස භාගියනයෙයො 
ෙහිගාමං ගච් ෙන් යතො යථරං දිස් වා උපසඞ් කමිත් වා වන් දිත් වා අට් ඨාසි. යථයරො 

තං ආහ – ‘‘අත් ථි යගයහ යත අෙයිකා’’ත? ආම, භන් යතත. ගච් ෙ අම් හාකං 

ඉධාගතභාවං ආයරොයචහි. ‘‘කස ්මා ආගයතො’’ත ච වුත් යත ‘‘අජ් ජ කිර 

එකදිවසං අන් යතොගායම භවිස් සත, ජායතොවරකං පටිජග් ගථ, පඤ ්චන් නං 

භික් ඛුසතානං නිවාසනට් ඨානං ජානාථා’’ත. යසො ගන් ත් වා ‘‘අෙයියක, මය් හං 

මාතුයලො ආගයතො’’ත ආහ. ඉදානි කුහින් ත? ගාමද් වායරත. එකයකොව, 

අඤ ්යඤොපි යකොචි අත් ථීත? අත් ථි පඤ් චසතා භික් ඛූත. කිං කාරණා ආගයතොත? 

යසො තං පවත් තං ආයරොයචසි. බ්රාහ් මණී – ‘‘කිං නු යඛො එත් තකානං 

වසනට් ඨානං පටිජග් ගායපත, දහරකායල පබ් ෙජිත් වා මහල් ලකකායල ගිහී 
යහොතුකායමො’’ත චින් යතන් තී ජායතොවරකං පටිජග් ගායපත් වා පඤ් චසතානං 
භික් ඛූනං වසනට් ඨානං කායරත් වා දණ් ඩදීපිකායෙො ජායලත් වා යථරස් ස 
පායහසි. 

යථයරො භික් ඛූහි සද් ධිං පාසාදං අභිරුහි. අභිරුහිත් වා ච ජායතොවරකං 
පවිසිත් වා නිසීදි. නිසජ් යජව – ‘‘තුම් හාකං වසනට් ඨානං ගච් ෙථා’’ත භික් ඛූ 

උයෙයොයජසි. යතසු ගතමත් යතසුයෙව යථරස් ස ඛයරො ආොයධො උප් පජ් ජි, 

යලොහිතපක් ඛන් දිකා මාරණන් තකා යවදනා වත් තන් ත, එකං භාජනං පවිසත, 

එකං නික් ඛමත. බ්රාහ් මණී – ‘‘මම පුත් තස් ස පවත් ත මය් හං න රුච් චතී’’ත 
අත් තයනො වසනගබ් භද් වාරං නිස ්සාෙ අට් ඨාසි. චත් තායරො මහාරාජායනො 

‘‘ධම් මයසනාපත කුහිං විහරතී’’ත ඔයලොයකන් තා ‘‘නාළකගායම 

ජායතොවරයක පරිනිබ් ොනමඤ් යච නිපන් යනො, පච් ඡිමදස් සනං ගමිස් සාමා’’ත 

ආගම් ම වන් දිත් වා අට් ඨංසු. යථයරො – යක තුම් යහත? මහාරාජායනො, භන් යතත. 

කස ්මා ආගතත් ථාත? ගිලානුපට් ඨාකා භවිස් සාමාත. යහොතු, අත් ථි 

ගිලානුපට් ඨායකො, ගච් ෙථ තුම් යහත උයෙයොයජසි. යතසං ගතාවසායන යතයනව 

නයෙන සක් යකො යදවානමින් යදො, තස ්මිං ගයත සුොමාදයෙො මහාබ්රහ් මා ච 
ආගමිංසු. යතපි තයථව යථයරො උයෙයොයජසි. 

බ්රාහ් මණී යදවතානං ආගමනඤ් ච ගමනඤ් ච දිස ්වා – ‘‘යක නු යඛො එයත 

මම පුත් තං වන් දිත් වා ගච් ෙන් තී’’ත යථරස් ස ගබ් භද් වාරං ගන් ත් වා – ‘‘තාත, 

චුන් ද, කා පවත් තී’’ත පුච් ඡි. යසො තං පවත් තං ආචික් ඛිත් වා – ‘‘මහාඋපාසිකා, 
භන් යත ආගතා’’ත ආහ. යථයරො කස් මා අයවලාෙ ආගතත් ථාත පුච් ඡි. සා 
තුය් හං තාත දස් සනත් ථාොත වත් වා ‘‘තාත යක පඨමං ආගතා’’ත පුච් ඡි. 

චත් තායරො මහාරාජායනො, උපාසියකත. තාත, ත් වං චතූහි මහාරායජහි 
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මහන් තතයරොත? ආරාමිකසදිසා එයත උපාසියක, අම් හාකං සත් ථු 
පටිසන් ධිග් ගහණයතො පට් ඨාෙ ඛග් ගහත් ථා හුත් වා ආරක් ඛං අකංසූත. යතසං 

තාත, ගතාවසායන යකො ආගයතොත? සක් යකො යදවානමින් යදොත. යදවරාජයතොපි 

ත් වං තාත, මහන් තතයරොත? භණ් ඩගාහකසාමයණරසදියසො එස උපාසියක, 
අම් හාකං සත් ථු තාවතංසයතො ඔතරණකායල පත් තචීවරං ගයහත් වා 

ඔතණ් යණොත. තස් ස තාත ගතාවසායන යජොතමායනො විෙ යකො ආගයතොත? 
උපාසියක තුය් හං භගවා ච සත් ථා ච මහාබ්රහ් මා නාම එයසොත. මය් හං භගවයතො 

මහාබ්රහ් මයතොපි ත් වං තාත මහන් තතයරොත? ආම උපාසියක, එයත නාම කිර 
අම් හාකං සත් ථු ජාතදිවයස චත් තායරො මහාබ්රහ් මායනො මහාපුරිසං 
සුවණ් ණජායලන පටිග් ගණ් හිංසූත. 

අථ බ්රාහ් මණිො – ‘‘පුත් තස් ස තාව යම අෙං ආනුභායවො, කීදියසො වත 
මය් හං පුත් තස ්ස භගවයතො සත් ථු ආනුභායවො භවිස් සතී’’ත චින් තෙන් තො 
සහසා පඤ් චවණ් ණා පීත උප් පජ් ජිත් වා සකලසරීයර ඵරි. යථයරො – 

‘‘උප් පන් නං යම මාතු පීතයසොමනස් සං, අෙං දානි කායලො ධම් මයදසනාො’’ත 

චින් යතත් වා – ‘‘කිං චින් යතසි මහාඋපාසියක’’ත ආහ. සා – ‘‘පුත් තස් ස තාව 

යම අෙං ගුයණො, සත් ථු පනස ්ස කීදියසො ගුයණො භවිස් සතීත ඉදං, තාත, 

චින් යතමී’’ත ආහ. මහාඋපාසියක, මය් හං සත් ථු ජාතක් ඛයණ, 

මහාභිනික් ඛමයන, සම් යෙොධිෙං, ධම් මචක් කප් පවත් තයන ච 

දසසහස් සියලොකධාතු කම් පිත් ථ, සීයලන සමාධිනා පඤ් ඤාෙ විමුත් තො 

විමුත් තඤාණදස් සයනන සයමො නාම නත් ථි, ඉතපි යසො භගවාත විත් ථායරත් වා 
බුද් ධගුණප් පටිසංයුත් තං ධම් මයදසනං කයථසි. 

බ්රාහ් මණී පිෙපුත් තස් ස ධම් මයදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත් තඵයල 

පතට් ඨාෙ පුත් තං ආහ – ‘‘තාත, උපතස ්ස, කස ්මා එවමකාසි, එවරූපං නාම 
අමතං මය් හං එත් තකං කාලං න අදාසී’’ත. යථයරො – ‘‘දින් නං දානි යම මාතු 

රූපසාරිො බ්රාහ් මණිො යපොසාවනිකමූලං, එත් තයකන වට් ටිස ්සතී’’ත 
චින් යතත් වා ‘‘ගච් ෙ මහාඋපාසියක’’ත බ්රාහ් මණිං උයෙයොයජත් වා ‘‘චුන් ද කා 

යවලා’’ත ආහ. ෙලවපච් චූසකායලො, භන් යතත. යතන හි භික් ඛුසඞ් ඝං 

සන් නිපායතහීත. සන් නිපතයතො, භන් යත, සඞ් යඝොත. මං උක් ඛිපිත් වා 
නිසීදායපහි චුන් දාත උක් ඛිපිත් වා නිසීදායපසි. යථයරො භික් ඛූ ආමන් යතසි – 
‘‘ආවුයසො චතුචත් තාලීසං යවො වස් සානි මො සද් ධිං විචරන් තානං ෙං යම 

කායිකං වා වාචසිකං වා න යරොයචථ, ඛමථ තං ආවුයසොත. එත් තකං, භන් යත, 

අම් හාකං ොො විෙ තුම් යහ අමුඤ් චිත් වා විචරන් තානං අරුච් චනකං නාම නත් ථි, 
තුම් යහ පන අම් හාකං ඛමථාත. අථ යථයරො අරුණසිඛාෙ පඤ් ඤාෙමානාෙ 
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මහාපථවිං උන් නාදෙන් යතො අනුපාදියසසාෙ නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් ොයි. ෙහූ 
යදවමනුස ්සා යථරස ්ස පරිනිබ් ොයන සක් කාරං කරිංසු. 

ආෙස ්මා චුන් යදො යථරස් ස පත් තචීවරඤ් ච ධාතුපරිස් සාවනඤ් ච ගයහත් වා 
යජතවනං ගන් ත් වා ආනන් දත් යථරං ගයහත් වා භගවන් තං උපසඞ් කමි. භගවා 
ධාතුපරිස් සාවනං ගයහත් වා පඤ් චහි ගාථාසයතහි යථරස් ස ගුණං කයථත් වා 
ධාතුයචතෙං කාරායපත් වා රාජගහගමනත් ථාෙ ආනන් දත් යථරස් ස සඤ් ඤං 
අදාසි. යථයරො භික් ඛූනං ආයරොයචසි. භගවා මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවුයතො රාජගහං 
අගමාසි. තත් ථ ගතකායල මහායමොග් ගල් ලානත් යථයරො පරිනිබ් ොයි. භගවා 
තස් ස ධාතුයෙො ගයහත් වා යචතෙං කාරායපත් වා රාජගහයතො නික් ඛමිත් වා 
අනුපුබ් යෙන ගඞ් ගාභිමුයඛො ගන් ත් වා උක් කයචලං අගමාසි. තත් ථ ගඞ් ගාතීයර 
භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුයතො නිසීදිත් වා තත් ථ සාරිපුත් තයමොග් ගල් ලානානං 
පරිනිබ් ොනප් පටිසංයුත් තං සුත් තං යදයසත් වා උක් කයචලයතො නික් ඛමිත් වා 
යවසාලිං අගමාසි. එවං ගයත අථ යඛො භගවා පුබ් ෙණ් හසමෙං නිවායසත් වා 
පත් තචීවරමාදාෙ යවසාලිං පිණ් ඩාෙ පාවිසීත අෙයමත් ථ අනුපුබ් බී කථා. 

නිසීදනන් ත එත් ථ චම් මක් ඛණ් ඩං අධිප් යපතං. උයදනයචතිෙන් ත 

උයදනෙක් ඛස ්ස යචතෙට් ඨායන කතවිහායරො වුච් චත. යගොතමකාදීසුපි එයසව 

නයෙො. භාවිතාත වඩ් ඪිතා. ෙහුලීකතාත පුනප් පුනං කතා. ොනීකතාත 

යුත් තොනං විෙ කතා. වත්ථුකතාත පතට් ඨානට් යඨන වත් ථු විෙ කතා. 

අනුට්ඨිතාත අධිට් ඨිතා. පරිචිතාත සමන් තයතො චිතා සුවඩ් ඪිතා. සුසමාෙද්ධාත 
සුට් ඨ සමාරද් ධා. 

ඉත අනිෙයමන කයථත් වා පුන නිෙයමත් වා දස් යසන් යතො තථාගතස්ස

ය ොතආදිමාහ. එත් ථ ච කප්පන් ත ආයුකප් පං. තස් මිං තස් මිං කායල ෙං 

මනුස් සානං ආයුප් පමාණං යහොත, තං පරිපුණ් ණං කයරොන් යතො තට් යඨෙය. 

කප්පාවයසසං වාත – ‘‘අප් පං වා භියෙයො’’ත (දී. නි. 2.7; අ. නි. 6.74) 
වුත් තවස් සසතයතො අතයරකං වා. මහාසීවත් යථයරො පනාහ – ‘‘බුද් ධානං 
අට් ඨායන ගජ් ජිතං නාම නත් ථි. ෙයථව හි යවළුවගාමයක උප් පන් නං 

මාරණන් තකං යවදනං දස මායස වික් ඛම් යභත, එවං පුනප් පුනං තං සමාපත් තං 

සමාපජ් ජිත් වා දස දස මායස වික් ඛම් යභන් යතො ඉමං භද් දකප් පයමව තට් යඨෙය, 

කස ්මා පන න ඨියතොත? උපාදින් නකසරීරං නාම ඛණ් ඩිච් චාදීහි අභිභුෙයත, 
බුද් ධා ච ඛණ් ඩිච් චාදිභාවං අපත් වා පඤ් චයම ආයුයකොට් ඨායස ෙහුජනස් ස 
පිෙමනාපකායලයෙව පරිනිබ් ොෙන් ත. බුද් ධානුබුද් යධසු ච මහාසාවයකසු 

පරිනිබ් බුයතසු එකයකයනව ඛාණුයකන විෙ ඨාතබ් ෙං යහොත, 
දහරසාමයණරපරිවාරියතන වා. තයතො – ‘අයහො බුද් ධානං පරිසා’ත 
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හීයළතබ් ෙතං ආපජ් යජෙය. තස් මා න ඨියතො’’ත. එවං වුත් යතපි යසො න 

රුච් චත, ‘‘ආයුකප් යපො’’ත ඉදයමව අට් ඨකථාෙං නිෙමිතං. 

167. ෙථා තං මායෙන පරියුට්ඨිතචිත්යතොත එත් ථ තන් ත නිපාතමත් තං. 
ෙථා මායරන පරියුට් ඨිතචිත් යතො අජ් යඣොත් ථටචිත් යතො අඤ් යඤොපි යකොචි 

පුථුජ් ජයනො පටිවිජ් ඣිතුං න සක් කුයණෙය, එවයමව නාසක් ඛි පටිවිජ් ඣිතුන් ත 

අත් යථො. කිං කාරණා? මායරො හි ෙස් ස සබ් යෙන සබ් ෙං ද් වාදස විපල් ලාසා 

අප් පහීනා, තස් ස චිත් තං පරියුට් ඨාත. යථරස් ස චත් තායරො විපල් ලාසා අප් පහීනා, 
යතනස ්ස මායරො චිත් තං පරියුට් ඨාත. යසො පන චිත් තපරියුට් ඨානං කයරොන් යතො 

කිං කයරොතීත? යභරවං රූපාරම් මණං වා දස් යසත, සද් දාරම් මණං වා සායවත, 

තයතො සත් තා තං දිස් වා වා සුත් වා වා සතං විස් සජ් යජත් වා විවටමුඛා යහොන් ත. 
යතසං මුයඛන හත් ථං පයවයසත් වා හදෙං මද් දත. තයතො විසඤ් ඤාව හුත් වා 

තට් ඨන් ත. යථරස් ස පයනස මුයඛන හත් ථං පයවයසතුං කිං සක් ඛිස ්සත? 

යභරවාරම් මණං පන දස් යසත. තං දිස් වා යථයරො නිමිත් යතොභාසං න පටිවිජ් ඣි. 

භගවා ජානන් යතොයෙව – ‘‘කිමත් ථං ොවතතෙං ආමන් යතසී’’ත? පරයතො 

‘‘තට් ඨතු, භන් යත, භගවා’’ත ොචියත ‘‘තුය් යහයවතං දුක් කටං, තුය් යහයවතං 
අපරද් ධ’’න් ත යදොසායරොපයනන යසොකතනුකරණත් ථං. 

මාෙොචනකථාවණ්ණනා 

168. මායෙො පාපිමාත එත් ථ මායෙොත සත් යත අනත් යථ නියෙොයජන් යතො 

මායරතීත මායෙො. පාපිමාත තස් යසව යවවචනං. යසො හි 

පාපධම් මසමන් නාගතත් තා ‘‘පාපිමා’’ත වුච් චත. කණ් යහො, අන් තයකො, නමුචි, 

පමත් තෙන් ධූතපි තස් යසව නාමානි. භාසිතාය ොපයනසාත අෙඤ් හි භගවයතො 
සම් යෙොධිපත් තො අට් ඨයම සත් තායහ යෙොධිමණ් යඩයෙව ආගන් ත් වා – 

‘‘භගවා ෙදත් ථං තුම් යහහි පාරමියෙො පූරිතා, යසො යවො අත් යථො අනුප් පත් යතො, 

පටිවිද් ධං සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, කිං යත යලොකවිචාරයණනා’’ත වත් වා, ෙථා 

අජ් ජ, එවයමව ‘‘පරිනිබ් ොතු දානි, භන් යත, භගවා’’ත ොචි. භගවා චස් ස – ‘‘න 
තාවාහ’’න් තආදීනි වත් වා පටික් ඛිපි. තං සන් ධාෙ ‘‘භාසිතා යඛො පයනසා 
භන් යත’’තආදිමාහ. 

තත් ථ විෙත්තාත මග් ගවයසන විෙත් තා. තයථව විනීතා තථා විසාරදා. 

ෙහුස්සුතාත යතපිටකවයසන ෙහු සුතයමයතසන් ත ෙහුස්සුතා. තයමව ධම් මං 

ධායරන් තීත ධම්මධො. අථවා පරිෙත් තෙහුස් සුතා යචව පටියවධෙහුස් සුතා ච. 
පරිෙත් තපටියවධධම් මානංයෙව ධාරණයතො ධම් මධරාත එවයමත් ථ අත් යථො 

දට් ඨබ් යෙො. ධම්මානුධම්මපටිපන්නාත අරිෙධම් මස් ස අනුධම් මභූතං 

විපස් සනාධම් මං පටිපන් නා. සාමීචිප්පටිපන්නාත අනුච් ෙවිකපටිපදං පටිපන් නා. 
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අනුධම්මචාරියනොත අනුධම් මචරණසීලා. සකං ආචරිෙකන් ත අත් තයනො 

ආචරිෙවාදං. ආචික්ඛිස්සන්තීතආදීනි සබ් ොනි අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස යවවචනානි. 

සහධම්යමනාත සයහතුයකන සකාරයණන වචයනන. සප්පාටිහාරිෙන් ත ොව 
න නිෙයානිකං කත් වා ධම් මං යදයසස ්සන් ත. 

බ්රහ්මචරිෙන් ත සික් ඛත් තෙසඞ් ගහිතං සකලං සාසනබ්රහ් මචරිෙං. ඉද්ධන් ත 

සමිද් ධං ඣානස් සාදවයසන. ඵීතන් ත වුද් ධිප් පත් තං සබ් ෙඵාලිඵුල් ලං විෙ 

අභිඤ් ඤාෙ සම් පත් තවයසන. විත්ථාරිකන් ත විත් ථතං තස් මිං තස් මිං දිසාභායග 

පතට් ඨිතවයසන. ොහුජඤ්ඤන් ත ෙහුජයනහි ඤාතං පටිවිද් ධං 

මහාජනාභිසමෙවයසන. පුථුභූතන් ත සබ් ොකාරවයසන පුථුලභාවප් පත් තං. 

කථං? ොව යදවමනුස්යසි සුප්පකාසිතන් ත ෙත් තකා විඤ ්ඤුජාතකා යදවා 
යචව මනුස ්සා ච අත් ථි සබ් යෙහි සුට් ඨ පකාසිතන් ත අත් යථො. 

අප්යපොස්සුක්යකොත නිරාලයෙො. ත් වඤ් හි පාපිම, අට් ඨමසත් තාහයතො 

පට් ඨාෙ – ‘‘පරිනිබ් ොතු දානි, භන් යත, භගවා පරිනිබ් ොතු, සුගයතො’’ත 

විරවන් යතො ආහිණ් ඩිත් ථ. අජ් ජ දානි පට් ඨාෙ විගතුස් සායහො යහොහි; මා මය් හං 
පරිනිබ් ොනත් ථං වාොමං කයරොහීත වදත. 

ආයුසඞ් ාෙඔස්සජ්ජනවණ්ණනා 

169. සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ් ාෙං ඔස්සජීත සතං සූපට් ඨිතං කත් වා 

ඤායණන පරිච් ඡින් දිත් වා ආයුසඞ් ඛාරං විස් සජ් ජි, පජහි. තත් ථ න භගවා 

හත් යථන යලඩ් ඩුං විෙ ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජි, යතමාසමත් තයමව පන 
සමාපත් තං සමාපජ් ජිත් වා තයතො පරං න සමාපජ් ජිස ්සාමීත චිත් තං උප් පායදසි. 

තං සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘ඔස් සජී’’ත. ‘‘උස ්සජ් ජී’’ත පි පායඨො. මහාභූමිචායලොත 

මහන් යතො පථවීකම් යපො. තදා කිර දසසහස් සී යලොකධාතු කම් පිත් ථ. 

භිංසනයකොත භෙජනයකො. යදවදුන්දුභියෙො ච ඵලිංසූත යදවයභරියෙො ඵලිංසු, 

යදයවො සුක් ඛගජ් ජිතං ගජ් ජි, අකාලවිජ් ජුලතා නිච් ෙරිංසු, ඛණිකවස ්සං වස් සීත 
වුත් තං යහොත. 

උදානං උදායනසීත කස ්මා උදායනසි? යකොචි නාම වයදෙය – ‘‘භගවා 

පච් ෙයතො පච් ෙයතො අනුෙන් ධිත් වා – ‘පරිනිබ් ොෙථ, භන් යත, පරිනිබ් ොෙථ, 

භන් යත’ත උපද් දුයතො භයෙන ආයුසඞ් ඛාරං විස් සජ් යජසී’’ත. ‘‘තස් යසොකායසො 

මා යහොතු, භීතස ්ස උදානං නාම නත් ථී’’ත එතස් ස දීපනත් ථං පීතයවගවිස් සට් ඨං 
උදානං උදායනසි. 
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තත් ථ සබ් යෙසං යසොණසිඞ් ගාලාදීනම් පි පච් චක් ඛභාවයතො තුලිතං 

පරිච් ඡින් නන් ත තුලං. කිං තං? කාමාවචරකම් මං. න තුලං, න වා තුලං 

සදිසමස ්ස අඤ ්ඤං යලොකිෙං කම් මං අත් ථීත අතුලං. කිං තං? මහග් ගතකම් මං. 

අථවා කාමාවචරරූපාවචරං තුලං, අරූපාවචරං අතුලං. අප් පවිපාකං වා තුලං, 

ෙහුවිපාකං අතුලං. සම්භවන් ත සම් භවස් ස යහතුභූතං, පිණ් ඩකාරකං 

රාසිකාරකන් ත අත් යථො. භවසඞ් ාෙන් ත පුනබ් භවසඞ් ඛාරණකං. අවස්සජීත 

විස් සජ් යජසි. මුනීත බුද් ධමුනි. අජ්ෙත්තෙයතොත නිෙකජ් ඣත් තරයතො. 

සමාියතොත උපචාරප් පනාසමාධිවයසන සමාහියතො. අභින්දිකවචමිවාත කවචං 

විෙ අභින් දි. අත්තසම්භවන් ත අත් තනි සඤ් ජාතං කියලසං. ඉදං වුත් තං යහොත – 

‘‘සවිපාකට් යඨන සම් භවං, භවාභිසඞ් ඛාරණට් යඨන භවසඞ් ඛාරන් ත ච 
ලද් ධනාමං තුලාතුලසඞ් ඛාතං යලොකිෙකම් මඤ ්ච ඔස් සජි. සඞ් ගාමසීයස 
මහායෙොයධො කවචං විෙ අත් තසම් භවං කියලසඤ් ච අජ් ඣත් තරයතො සමාහියතො 
හුත් වා අභින් දී’’ත. 

අථ වා තුලන් ත තුයලන් යතො තීයරන් යතො. අතුලඤ්ච සම්භවන් ත 

නිබ් ොනඤ ්යචව සම් භවඤ් ච. භවසඞ් ාෙන් ත භවගාමිකම් මං. අවස්සජි මුනීත 

‘‘පඤ් චක් ඛන් ධා අනිච් චා, පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං නියරොයධො නිබ් ොනං 

නිච් ච’’න් තආදිනා (පටි. ම. 3.38) නයෙන තුලෙන් යතො බුද් ධමුනි භයව 

ආදීනවං, නිබ් ොයන ච ආනිසංසං දිස් වා තං ඛන් ධානං මූලභූතං 

භවසඞ් ඛාරකම් මං – ‘‘කම් මක් ඛොෙ සංවත් තතී’’ත (ම. නි. 2.81) එවං 

වුත් යතන කම් මක් ඛෙකයරන අරිෙමග් යගන අවස් සජි. කථං? අජ් ඣත් තරයතො 
සමාහියතො අභින් දි කවචමිව අත් තනි සම් භවං. යසො හි විපස් සනාවයසන 
අජ් ඣත් තරයතො සමථවයසන සමාහියතොත එවං පුබ් ෙභාගයතො පට් ඨාෙ 

සමථවිපස් සනාෙයලන කවචමිව අත් තභාවං පරියෙොනන් ධිත් වා ඨිතං, අත් තනි 
සම් භවත් තා ‘‘අත් තසම් භව’’න් ත ලද් ධනාමං සබ් ෙකියලසජාලං අභින් දි. 
කියලසාභායවන ච කතකම් මං අප් පටිසන් ධිකත් තා අවස් සට් ඨං නාම යහොතීත 

එවං කියලසප් පහායනන කම් මං පජහි, පහීනකියලසස් ස ච භෙං නාම නත් ථි, 

තස් මා අභීයතොව ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජි, අභීතභාවඤාපනත් ථඤ් ච උදානං 
උදායනසීත යවදිතබ් යෙො. 

මහාභූමිචාලවණ්ණනා 

171. ෙංමහාවාතාත යෙන සමයෙන ෙස් මිං වා සමයෙ මහාවාතා වාෙන් ත, 

මහාවාතා වාෙන් තාපි උක් යඛපකවාතා නාම උට් ඨහන් ත, යත වාෙන් තා 
සට් ඨිසහස ්සාධිකනවයෙොජනසතසහස් සෙහලං උදකසන් ධාරකං වාතං 

උපච් ඡින් දන් ත, තයතො ආකායස උදකං භස් සත, තස් මිං භස් සන් යත පථවී 
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පටුන 

භස් සත. පුන වායතො අත් තයනො ෙයලන අන් යතොධමකරයණ විෙ උදකං 

ආෙන් ධිත් වා ගණ් හාත, තයතො උදකං උග් ගච් ෙත, තස් මිං උග් ගච් ෙන් යත පථවී 
උග් ගච් ෙත. එවං උදකං කම් පිතං පථවිං කම් යපත. එතඤ් ච කම් පනං ොව 

අජ් ජකාලාපි යහොතයෙව, ෙහලභායවන පන න ඔගච් ෙනුග් ගච් ෙනං පඤ් ඤාෙත. 

මිද්ධියකො මහානුභායවොත ඉජ් ඣනස ්ස මහන් තතාෙ මහිද් ධියකො, 

අනුභවිතබ් ෙස ්ස මහන් තතාෙ මහානුභායවො. පරිත්තාත දුබ් ෙලා. අප්පමාණාත 

ෙලවා. යසො ඉමං පථවිං කම්යපතීත යසො ඉද් ධිං නිබ් ෙත් යතත් වා 

සංයවයජන් යතො මහායමොග් ගල් ලායනො විෙ, වීමංසන් යතො වා 
මහානාගත් යථරස ්ස භාගියනයෙයො සඞ් ඝරක් ඛිතසාමයණයරො විෙ පථවිං 

කම් යපත. යසො කිරාෙස් මා ඛුරග් යගයෙව අරහත් තං පත් වා චින් යතසි – ‘‘අත් ථි 

නු යඛො යකොචි භික් ඛු, යෙන පබ් ෙජිතදිවයසයෙව අරහත් තං පත් වා 

යවජෙන් යතො පාසායදො කම් පිතපුබ් යෙො’’ත? තයතො – ‘‘නත් ථි යකොචී’’ත 
ඤත් වා – ‘‘අහං කම් යපස් සාමී’’ත අභිඤ් ඤාෙයලන යවජෙන් තමත් ථයක 
ඨත් වා පායදන පහරිත් වා කම් යපතුං නාසක් ඛි. අථ නං සක් කස ්ස 

නාටකිත් ථියෙො ආහංසු – ‘‘පුත් ත සඞ් ඝරක් ඛිත, ත් වං පූතගන් යධයනව සීයසන 

යවජෙන් තං කම් යපතුං ඉච් ෙසි, සුප් පතට් ඨියතො තාත පාසායදො, කථං කම් යපතුං 

සක් ඛිස ්සසී’’ත? 

සාමයණයරො – ‘‘ඉමා යදවතා මො සද් ධිං යකළිං කයරොන් ත, අහං යඛො පන 

ආචරිෙං නාලත් ථං, කහං නු යඛො යම ආචරියෙො 
සාමුද් දිකමහානාගත් යථයරො’’ත ආවජ් යජන් යතො මහාසමුද් යද උදකයලණං 
මායපත් වා දිවාවිහාරං නිසින් යනොත ඤත් වා තත් ථ ගන් ත් වා යථරං වන් දිත් වා 

අට් ඨාසි. තයතො නං යථයරො – ‘‘කිං, තාත සඞ් ඝරක් ඛිත, අසික් ඛිත් වාව යුද් ධං 

පවිට් යඨොසී’’ත වත් වා ‘‘නාසක් ඛි, තාත, යවජෙන් තං කම් යපතු’’න් ත පුච් ඡි. 

ආචරිෙං, භන් යත, නාලත් ථන් ත. අථ නං යථයරො – ‘‘තාත තුම් හාදියස 

අකම් යපන් යත යකො අඤ් යඤො කම් යපස් සත. දිට් ඨපුබ් ෙං යත, තාත, 

උදකපිට් යඨ යගොමෙඛණ් ඩං පිලවන් තං, තාත, කපල් ලකපූවං පචන් තා 

අන් තන් යතන පරිච් ඡින් දන් ත, ඉමිනා ඔපම් යමන ජානාහී’’ත ආහ. යසො – 

‘‘වට් ටිස ්සත, භන් යත, එත් තයකනා’’ත වත් වා පාසායදන පතට් ඨියතොකාසං 
උදකං යහොතූත අධිට් ඨාෙ යවජෙන් තාභිමුයඛො අගමාසි. 

යදවධීතයරො තං දිස් වා – ‘‘එකවාරං ලජ් ජිත් වා ගයතො, පුනපි සාමයණයරො 

එත, පුනපි එතී’’ත වදිංසු. සක් යකො යදවරාජා – ‘‘මා මය් හං පුත් යතන සද් ධිං 

කථයිත් ථ, ඉදානි යතන ආචරියෙො ලද් යධො, ඛයණන පාසාදං කම් යපස ්සතී’’ත 
ආහ. සාමයණයරොපි පාදඞ් ගුට් යඨන පාසාදථූපිකං පහරි. පාසායදො චතූහි දිසාහි 
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ඔණමත. යදවතා – ‘‘පතට් ඨාතුං යදහි, තාත, පාසාදස් ස පතට් ඨාතුං යදහි, තාත, 

පාසාදස් සා’’ත විරවිංසු. සාමයණයරො පාසාදං ෙථාඨායන ඨයපත් වා 

පාසාදමත් ථයක ඨත් වා උදානං උදායනසි – 

‘‘අජ් යජවාහං පබ් ෙජියතො, අජ් ජ පත් තාසවක් ඛෙං; 

අජ් ජ කම් යපමි පාසාදං, අයහො බුද් ධස් සුළාරතා. 

අජ් යජවාහං පබ් ෙජියතො…යප.… අයහො ධම් මස ්සුළාරතා. 
අජ් යජවාහං පබ් ෙජියතො…යප.… අයහො සඞ් ඝස ්සුළාරතාත. 

ඉයතො පයරසු ෙසු පථවීකම් යපසු ෙං වත් තබ් ෙං, තං මහාපදායන වුත් තයමව. 

ඉත ඉයමසු අට් ඨසු පථවීකම් යපසු පඨයමො ධාතුයකොයපන, දුතයෙො 

ඉද් ධානුභායවන, තතෙචතුත් ථා පුඤ් ඤයතයජන, පඤ ්චයමො ඤාණයතයජන, 

ෙට් යඨො සාධුකාරදානවයසන, සත් තයමො කාරුඤ් ඤභායවන, අට් ඨයමො 
ආයරොදයනන. මාතුකුච් ඡිං ඔක් කමන් යත ච තයතො නික් ඛමන් යත ච මහාසත් යත 
තස් ස පුඤ ්ඤයතයජන පථවී අකම් පිත් ථ. අභිසම් යෙොධිෙං ඤාණයතයජන 
අභිහතා හුත් වා අකම් පිත් ථ. ධම් මචක් කප් පවත් තයන සාධුකාරභාවසණ් ඨිතා 
සාධුකාරං දදමානා අකම් පිත් ථ. ආයුසඞ් ඛායරොස් සජ් ජයන 
කාරුඤ ්ඤසභාවසණ් ඨිතා චිත් තසඞ් යඛොභං අසහමානා අකම් පිත් ථ. 
පරිනිබ් ොයන ආයරොදනයවගතුන් නා හුත් වා අකම් පිත් ථ. අෙං පනත් යථො 

පථවීයදවතාෙ වයසන යවදිතබ් යෙො, මහාභූතපථවිො පයනතං නත් ථි 
අයචතනත් තාත. 

ඉයම ය ො, ආනන්ද, අට්ඨ යහතූත එත් ථ ඉයමත නිද් දිට් ඨනිදස් සනං. 

එත් තාවතා ච පනාෙස් මා ආනන් යදො – ‘‘අද් ධා අජ් ජ භගවතා ආයුසඞ් ඛායරො 
ඔස් සට් යඨො’’ත සල් ලක් යඛසි. භගවා පන සල් ලක් ඛිතභාවං ජානන් යතොපි 

ඔකාසං අදත් වාව අඤ් ඤානිපි අට් ඨකානි සම් පිණ් යඩන් යතො – ‘‘අට් ඨ යඛො 
ඉමා’’තආදිමාහ. 

අට්ඨපරිසවණ්ණනා 

172. තත් ථ අයනකසතං  ත්තිෙපරිසන් ත 

බිම් බිසාරසමාගමඤාතසමාගලිච් ෙවීසමාගමාදිසදිසං, සා පන අඤ් යඤසු 

චක් කවායළසුපි ලබ් භයතයෙව. සල්ලපිතපුබ්ෙන් ත ආලාපසල් ලායපො 

කතපුබ් යෙො. සාකච්ඡාත ධම් මසාකච් ොපි සමාපජ් ජිතපුබ් ො. ොදිසයකො යතසං

වණ්යණොත යත ඔදාතාපි යහොන් ත කාළාපි මඞ් ගුරච් ෙවීපි, සත් ථා 
සුවණ් ණවණ් යණොව. ඉදං පන සණ් ඨානං පටිච් ච කථිතං. සණ් ඨානම් පි ච 
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යකවලං යතසං පඤ් ඤාෙතයෙව, න පන භගවා මිලක් ඛුසදියසො යහොත, නාපි 

ආමුත් තමණිකුණ් ඩයලො, බුද් ධයවයසයනව නිසීදත. යත පන අත් තයනො 

සමානසණ් ඨානයමව පස් සන් ත. ොදිසයකො යතසං සයෙොත යත ඡින් නස ්සරාපි 

යහොන් ත ගග් ගරස ්සරාපි කාකස් සරාපි, සත් ථා බ්රහ් මස ්සයරොව. ඉදං පන 

භාසන් තරං සන් ධාෙ කථිතං. සයචපි හි සත් ථා රාජාසයන නිසින් යනො කයථත, 

‘‘අජ් ජ රාජා මධුයරන සයරන කයථතී’’ත යතසං යහොත. කයථත් වා 
පක් කන් යත පන භගවත පුන රාජානං ආගතං දිස් වා – ‘‘යකො නු යඛො අෙ’’න් ත 

වීමංසා උප් පජ් ජත. තත් ථ යකො නු ය ො අෙන් ත ඉමස ්මිං ඨායන ඉදායනව 
මාගධභාසාෙ සීහළභාසාෙ මධුයරනාකායරන කයථන් යතො යකො නු යඛො අෙං 

අන් තරහියතො, කිං යදයවො, උදාහු මනුස ්යසොත එවං වීමංසන් තාපි න ජානන් තීත 

අත් යථො. කිමත් ථං පයනවං අජානන් තානං ධම් මං යදයසතීත? වාසනත් ථාෙ. 
එවං සුයතොපි හි ධම් යමො අනාගයත පච් චයෙො යහොත යෙවාත අනාගතං පටිච් ච 

යදයසත. අයනකසතං බ්රාහ්මණපරිසන් තආදීනම් පි 
යසොණදණ් ඩකූටදණ් ඩසමාගමාදිවයසන යචව අඤ් ඤචක් කවාළවයසන ච 
සම් භයවො යවදිතබ් යෙො. 

ඉමා පන අට් ඨ පරිසා භගවා කිමත් ථං ආහරි? අභීතභාවදස් සනත් ථයමව. 

ඉමා කිර ආහරිත් වා එවමාහ – ‘‘ආනන් ද, ඉමාපි අට් ඨ පරිසා උපසඞ් කමිත් වා 

ධම් මං යදයසන් තස ්ස තථාගතස් ස භෙං වා සාරජ් ජං වා නත් ථි, මාරං පන එකකං 

දිස ්වා තථාගයතො භායෙෙයාත යකො එවං සඤ් ඤං උප් පායදතුමරහත. අභීයතො, 

ආනන් ද, තථාගයතො අච් ෙම් භී, සයතො සම් පජායනො ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජී’’ත. 

අට්ඨඅභිභාෙතනවණ්ණනා 

173. අභිභාෙතනානීත අභිභවනකාරණානි. කිං අභිභවන් ත? 
පච් චනීකධම් යමපි ආරම් මණානිපි. තානි හි පටිපක් ඛභායවන පච් චනීකධම් යම 

අභිභවන් ත, පුග් ගලස් ස ඤාණුත් තරිෙතාෙ ආරම් මණානි. 

අජ්ෙත්තං රූපසඤ්ඤීතආදීසු පන අජ් ඣත් තරූයප පරිකම් මවයසන 
අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී නාම යහොත. අජ් ඣත් තඤ් හි නීලපරිකම් මං කයරොන් යතො 
යකයස වා පිත් යත වා අක් ඛිතාරකාෙ වා කයරොත. පීතපරිකම් මං කයරොන් යතො 
යමයද වා ෙවිො වා හත් ථපාදපිට් යඨසු වා අක් ඛීනං පීතකට් ඨායන වා කයරොත. 
යලොහිතපරිකම් මං කයරොන් යතො මංයස වා යලොහියත වා ජිව් හාෙ වා අක් ඛීනං 
රත් තට් ඨායන වා කයරොත. ඔදාතපරිකම් මං කයරොන් යතො අට් ඨිම් හි වා දන් යත වා 
නයඛ වා අක් ඛීනං යසතට් ඨායන වා කයරොත. තං පන සුනීලං සුපීතං 

සුයලොහිතකං සුඔදාතකං න යහොත, අවිසුද් ධයමව යහොත. 
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එයකො ෙිද්ධා රූපානි පස්සතීත ෙස් යසවං පරිකම් මං අජ් ඣත් තං 

උප් පන් නං යහොත, නිමිත් තං පන ෙහිද් ධා, යසො එවං අජ් ඣත් තං පරිකම් මස ්ස 
ෙහිද් ධා ච අප් පනාෙ වයසන – ‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එයකො ෙහිද් ධා රූපානි 

පස් සතී’’ත වුච් චත. පරිත්තානීත අවඩ් ඪිතානි. සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානීත 

සුවණ් ණානි වා යහොන් ත, දුබ් ෙණ් ණානි වා. පරිත් තවයසයනව ඉදං අභිභාෙතනං 

වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. තානි අභිභුය්ොත ෙථා නාම සම් පන් නගහණියකො 
කටච් ඡුමත් තං භත් තං ලභිත් වා – ‘‘කිං එත් ථ භුඤ් ජිතබ් ෙං අත් ථී’’ත 

සඞ් කඩ් ඪිත් වා එකකෙළයමව කයරොත, එවයමව ඤාණුත් තරියකො පුග් ගයලො 

විසදඤායණො – ‘‘කිං එත් ථ පරිත් තයක ආරම් මයණ සමාපජ් ජිතබ් ෙං අත් ථි, 

නාෙං මම භායරො’’ත තානි රූපානි අභිභවිත් වා සමාපජ් ජත, සහ 

නිමිත් තුප් පායදයනයවත් ථ අප් පනං පායපතීත අත් යථො. ජානාමි පස්සාමීත 

ඉමිනා පනස ්ස ආයභොයගො කථියතො. යසො ච යඛො සමාපත් තයතො වුට් ඨිතස ්ස, න 

අන් යතොසමාපත් තෙං. එවංසඤ්ඤී යහොතීත ආයභොගසඤ් ඤාෙපි 
ඣානසඤ් ඤාෙපි එවංසඤ් ඤී යහොත. අභිභවනසඤ් ඤා හිස් ස 

අන් යතොසමාපත් තෙම් පි අත් ථි, ආයභොගසඤ් ඤා පන සමාපත් තයතො 
වුට් ඨිතස් යසව. 

අප්පමාණානීත වඩ් ඪිතප් පමාණානි, මහන් තානීත අත් යථො. අභිභුෙයාත 
එත් ථ පන ෙථා මහග් ඝයසො පුරියසො එකං භත් තවඩ් ඪිතකං ලභිත් වා – 

‘‘අඤ ්ඤම් පි යහොතු, කිං එතං මය් හං කරිස ්සතී’’ත තං න මහන් තයතො පස් සත, 

එවයමව ඤාණුත් තයරො පුග් ගයලො විසදඤායණො ‘‘කිං එත් ථ සමාපජ් ජිතබ් ෙං, 

නයිදං අප් පමාණං, න මය් හං චිත් යතකග් ගතාකරයණ භායරො අත් ථී’’ත තානි 

අභිභවිත් වා සමාපජ් ජත, සහ නිමිත් තුප් පායදයනයවත් ථ අප් පනං පායපතීත 
අත් යථො. 

අජ්ෙත්තංඅරූපසඤ්ඤීත අලාභිතාෙ වා අනත් ථිකතාෙ වා අජ් ඣත් තරූයප 
පරිකම් මසඤ් ඤාවිරහියතො. 

එයකොෙිද්ධාරූපානිපස්සතීත ෙස් ස පරිකම් මම් පි නිමිත් තම් පි ෙහිද් ධාව 

උප් පන් නං, යසො එවං ෙහිද් ධා පරිකම් මස් ස යචව අප් පනාෙ ච වයසන – 
‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී එයකො ෙහිද් ධා රූපානි පස් සතී’’ත වුච් චත. 
යසසයමත් ථ චතුත් ථාභිභාෙතයන වුත් තනෙයමව. ඉයමසු පන චතූසු පරිත් තං 

විතක් කචරිතවයසන ආගතං, අප් පමාණං යමොහචරිතවයසන, සුවණ් ණං 

යදොසචරිතවයසන, දුබ් ෙණ් ණං රාගචරිතවයසන. එයතසඤ් හි එතානි 
සප් පාොනි. සා ච යනසං සප් පාෙතා විත් ථාරයතො විසුද් ධිමග් යග චරිතනිද් යදයස 
වුත් තා. 
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පඤ ්චමඅභිභාෙතනාදීසු නීලානීත සබ් ෙසඞ් ගාහකවයසන වුත් තං. 

නීලවණ්ණානීත වණ් ණවයසන. නීලනිදස්සනානීත නිදස් සනවයසන, 

අපඤ් ඤාෙ මානවිවරානි අසම් භින් නවණ් ණානි එකනීලායනව හුත් වා 

දිස ්සන් තීත වුත් තං යහොත. නීලනිභාසානීත ඉදං පන ඔභාසවයසන වුත් තං, 
නීයලොභාසානි නීලප් පභායුත් තානීත අත් යථො. එයතන යනසං විසුද් ධතං 
දස් යසත. විසුද් ධවණ් ණවයසයනව හි ඉමානි චත් තාරි අභිභාෙතනානි වුත් තානි. 

උමාපුප්ඵන් ත එතඤ් හි පුප් ඵං සිනිද් ධං මුදු, දිස ්සමානම් පි නීලයමව යහොත. 
ගිරිකණ් ණිකපුප් ඵාදීනි පන දිස් සමානානි යසතධාතුකායනව යහොන් ත. තස් මා 

ඉදයමව ගහිතං, න තානි. ොොණයසෙයකන් ත ොරාණසිසම් භවං. තත් ථ කිර 

කප් පායසොපි මුදු, සුත් තකන් තකායෙොපි තන් තවාොපි යෙකා, උදකම් පි සුචි 

සිනිද් ධං. තස් මා තං වත් ථං උභයතොභාගවිමට් ඨං යහොත; ද් වීසුපි පස් යසසු මට් ඨං 
මුදු සිනිද් ධං ඛාෙත. 

පීතානීතආදීසුපි ඉමිනාව නයෙන අත් යථො යවදිතබ් යෙො. ‘‘නීලකසිණං 
උග් ගණ් හන් යතො නීලස් මිං නිමිත් තං ගණ් හාත පුප් ඵස් මිං වා වත් ථස් මිං වා 
වණ් ණධාතුො වා’’තආදිකං පයනත් ථ කසිණකරණඤ් ච පරිකම් මඤ ්ච 
අප් පනාවිධානඤ් ච සබ් ෙං විසුද් ධිමග් යග විත් ථාරයතො වුත් තයමව. ඉමානිපි 
අට් ඨ අභිභාෙතනානි අභීතභාවදස් සනත් ථයමව ආනීතානි. ඉමානි කිර වත් වා 

එවමාහ – ‘‘ආනන් ද, එවරූපාපි සමාපත් තයෙො සමාපජ් ජන් තස ්ස ච 

වුට් ඨහන් තස ්ස ච තථාගතස් ස භෙං වා සාරජ් ජං වා නත් ථි, මාරං පන එකකං 

දිස ්වා තථාගයතො භායෙෙයාත යකො එවං සඤ් ඤං උප් පායදතුමරහත. අභීයතො, 

ආනන් ද, තථාගයතො අච් ෙම් භී, සයතො සම් පජායනො ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජී’’ත. 

අට්ඨවියමොක් වණ්ණනා 

174. වියමොක් ඛකථා උත් තානත් ථායෙව. ඉයමපි අට් ඨ වියමොක් ඛා 

අභීතභාවදස් සනත් ථයමව ආනීතා. ඉයමපි කිර වත් වා එවමාහ – ‘‘ආනන් ද, 
එතාපි සමාපත් තයෙො සමාපජ් ජන් තස් ස ච වුට් ඨහන් තස් ස ච තථාගතස් ස භෙං 
වා සාරජ් ජං වා නත් ථි…යප.… ඔස් සජී’’ත. 

175. ඉදානිපි භගවා ආනන් දස ්ස ඔකාසං අදත් වාව එකමිදාහන් තආදිනා 

නයෙන අපරම් පි යදසනං ආරභි. තත් ථ පඨමාභිසම්බුද්යධොත අභිසම් බුද් යධො 
හුත් වා පඨමයමව අට් ඨයම සත් තායහ. 

177. ඔස්සට්යඨොත විස් සජ් ජියතො පරිච් ඡින් යනො, එවං කිර වත් වා – 
‘‘යතනාෙං දසසහස් සී යලොකධාතු කම් පිත් ථා’’ත ආහ. 
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ආනන්දොචනකථා 

178. අලන් ත පටික් යඛපවචනයමතං. යෙොධින් ත චතුමග් ගඤාණපටියවඝං. 

සද්දහසි ත්වන් ත එවං වුත් තභාවං තථාගතස් ස සද් දහසීත වදත. 

තස්මාතිහානන්දාත ෙස් මා ඉදං වචනං සද් දහසි, තස් මා තුය් යහයවතං 
දුක් කටන් ත දස් යසත. 

179. එකමිදාහන් ත ඉදං භගවා – ‘‘න යකවලං අහං ඉයධව තං 

ආමන් යතසිං, අඤ ්ඤදාපි ආමන් යතත් වා ඔළාරිකං නිමිත් තං අකාසිං, තම් පි තො 

න පටිවිද් ධං, තයවවාෙං අපරායධො’’ත එවං යසොකවියනොදනත් ථාෙ 
නානප් පකාරයතො යථරස් යසව යදොසායරොපනත් ථං ආරභි. 

183. පියෙි මනායපහීත මාතාපිතාභාතාභගිනිආදියකහි ජාතො 

නානාභායවො, මරයණන විනාභායවො, භයවන අඤ්ඤථාභායවො. තං කුයතත්ථ 

ලබ්භාත තන් ත තස් මා, ෙස් මා සබ් යෙයහව පියෙහි මනායපහි නානාභායවො, 

තස් මා දස පාරමියෙො පූයරත් වාපි, සම් යෙොධිං පත් වාපි, ධම් මචක් කං 

පවත් යතත් වාපි, ෙමකපාටිහාරිෙං දස් යසත් වාපි, යදයවොයරොහණං කත් වාපි, ෙං 

තං ජාතං භූතං සඞ් ඛතං පයලොකධම් මං, තං වත තථාගතස් සාපි සරීරං මා 

පලුජ් ජීත යනතං ඨානං විජ් ජත, යරොදන් යතනාපි කන් දන් යතනාපි න සක් කා තං 

කාරණං ලද් ධුන් ත. පුන පච්චාවමිස්සතීත ෙං චත් තං වන් තං, තං වත පුන 
පටිඛාදිස ්සතීත අත් යථො. 

184. ෙථයිදං බ්රහ්මචරිෙන් ත ෙථා ඉදං සික් ඛාත් තෙසඞ් ගහං 

සාසනබ්රහ් මචරිෙං. අද්ධනිෙන් ත අද් ධානක් ඛමං. චිෙට්ඨිතිකන් ත 

චිරප් පවත් තවයසන චිරට් ඨිතකං. චත්තායෙො සතිපට්ඨානාතආදි සබ් ෙං 
යලොකිෙයලොකුත් තරවයසයනව කථිතං. එයතසං පන යෙොධිපක් ඛිොනං 
ධම් මානං විනිච් ෙයෙො සබ් ොකායරන විසුද් ධිමග් යග 
පටිපදාඤාණදස් සනවිසුද් ධිනිද් යදයස වුත් යතො. යසසයමත් ථ උත් තානයමවාත. 

තතෙභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නාගාපයලොකිතවණ්ණනා 

186. නාගාපයලොකිතන් ත ෙථා හි මහාජනස් ස අට් ඨීනි යකොටිො යකොටිං 

ආහච් ච ඨිතානි පච් යචකබුද් ධානං, අඞ් කුසකලග් ගානි විෙ, න එවං බුද් ධානං. 

බුද් ධානං පන සඞ් ඛලිකානි විෙ එකාෙද් ධානි හුත් වා ඨිතානි, තස් මා පච් ෙයතො 
අපයලොකනකායල න සක් කා යහොත ගීවං පරිවත් යතතුං. ෙථා පන හත් ථිනායගො 

පච් ොභාගං අපයලොයකතුකායමො සකලසරීයරයනව පරිවත් තත, එවං 
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පරිවත් තතබ් ෙං යහොත. භගවයතො පන නගරද් වායර ඨත් වා – ‘‘යවසාලිං 
අපයලොයකස ්සාමී’’ත චිත් යත උප් පන් නමත් යත – ‘‘භගවා අයනකානි 
කප් පයකොටිසහස් සානි පාරමියෙො පූයරන් යතහි තුම් යහහි න ගීවං පරිවත් යතත් වා 
අපයලොකනකම් මං කත’’න් ත අෙං පථවී කුලාලචක් කං විෙ පරිවත් යතත් වා 
භගවන් තං යවසාලිනගරාභිමුඛං අකාසි. තං සන් ධායෙතං වුත් තං. 

නනු ච න යකවලං යවසාලිොව, 
සාවත් ථිරාජගහනාළන් දපාටලිගාමයකොටිගාමනාතකගාමයකසුපි තයතො තයතො 

නික් ඛන් තකායල තං තං සබ් ෙං පච් ඡිමදස් සනයමව, තත් ථ තත් ථ කස් මා 

නාගාපයලොකිතං නාපයලොයකසීත? අනච් ෙරිෙත් තා. තත් ථ තත් ථ හි 

නිවත් යතත් වා අපයලොයකන් තස ්යසතං න අච් ෙරිෙං යහොත, තස් මා 

නාපයලොයකසි. අපි ච යවසාලිරාජායනො ආසන් නවිනාසා, තණ් ණං වස් සානං 

උපරි විනස ්සිස් සන් ත. යත තං නගරද් වායර නාගාපයලොකිතං නාම යචතෙං 

කත් වා ගන් ධමාලාදීහි පූයජස් සන් ත, තං යනසං දීඝරත් තං හිතාෙ සුඛාෙ 
භවිස ්සතීත යතසං අනුකම් පාෙ අපයලොයකසි. 

දුක් ස්සන්තකයෙොත වට් ටදුක් ඛස ්ස අන් තකයරො. චක්ඛුමාත පඤ් චහි 

චක් ඛූහි චක් ඛුමා. පරිනිබ්බුයතොත කියලසපරිනිබ් ොයනන පරිනිබ් බුයතො. 

චතුමහාපයදසවණ්ණනා 

187. මහාපයදයසත මහාඔකායස, මහාඅපයදයස වා, බුද් ධාදයෙො මහන් යත 
මහන් යත අපදිසිත් වා වුත් තානි මහාකාරණානීත අත් යථො. 

188. යනවඅභිනන්දිතබ්ෙන් ත හට් ඨතුට් යඨහි සාධුකාරං දත් වා පුබ් යෙව න 

යසොතබ් ෙං, එවං කයත හි පච් ො ‘‘ඉදං න සයමතී’’ත වුච් චමායනො – ‘‘කිං 

පුබ් යෙව අෙං ධම් යමො, ඉදානි න ධම් යමො’’ත වත් වා ලද් ධිං න විස් සජ් යජත. 

නප්පටික්යකොසිතබ්ෙන් ත – ‘‘කිං එස ොයලො වදතී’’ත එවං පුබ් යෙව න 

වත් තබ් ෙං, එවං වුත් යත හි වත් තුං යුත් තම් පි න වක් ඛත. යතනාහ – 

‘‘අනභිනන් දිත් වා අප් පටික් යකොසිත් වා’’ත. පදෙයඤ්ජනානීත පදසඞ් ඛාතානි 

ෙයඤ ්ජනානි. සාධුකං උග්ගයහත්වාත ඉමස් මිං ඨායන පාළි වුත් තා, ඉමස ්මිං 

ඨායන අත් යථො වුත් යතො, ඉමස ්මිං ඨායන අනුසන් ධි කථියතො, ඉමස ්මිං ඨායන 

පුබ් ොපරං කථිතන් ත සුට් ඨ ගයහත් වා. සුත්යත ඔසායෙතබ්ොනීත සුත් යත 

ඔතායරතබ් ොනි. විනයෙ සන්දස්යසතබ්ොනීත විනයෙ සංසන් යදතබ් ොනි. 

එත් ථ ච සුත්තන් ත විනයෙො. ෙථාහ – ‘‘කත් ථ පටික් ඛිත් තං? සාවත් ථිෙං 

සුත් තවිභඞ් යග’’ත (චුළව. 457). විනයෙොත ඛන් ධයකො. ෙථාහ – 
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‘‘විනොතසායර’’ත. එවං විනෙපිටකම් පි න පරිොදිෙත. උභයතොවිභඞ් ගා පන 

සුත් තං, ඛන් ධකපරිවාරා විනයෙොත එවං විනෙපිටකං පරිොදිෙත. අථවා 

සුත් තන් තපිටකං සුත් තං, විනෙපිටකං විනයෙොත එවං ද් යවයෙව පිටකානි 

පරිොදිෙන් ත. සුත් තන් තාභිධම් මපිටකානි වා සුත් තං, විනෙපිටකං විනයෙොත 
එවම් පි තීණි පිටකානි න තාව පරිොදිෙන් ත. අසුත් තනාමකඤ් හි බුද් ධවචනං 

නාම අත් ථි. යසෙයථිදං – ජාතකං, පටිසම් භිදා, නිද් යදයසො, සුත් තනිපායතො, 

ධම් මපදං, උදානං, ඉතවුත් තකං, විමානවත් ථු, යපතවත් ථු, යථරගාථා, 

යථරීගාථා, අපදානන් ත. 

සුදින් නත් යථයරො පන – ‘‘අසුත් තනාමකං බුද් ධවචනං න අත් ථී’’ත තං 

සබ් ෙං පටිපක් ඛිපිත් වා – ‘‘තීණි පිටකානි සුත් තං, විනයෙො පන කාරණ’’න් ත 
ආහ. තයතො තං කාරණං දස් යසන් යතො ඉදං සුත් තමාහරි – 

‘‘යෙ යඛො ත් වං, යගොතමි, ධම් යම ජායනෙයාසි, ඉයම ධම් මා සරාගාෙ 

සංවත් තන් ත යනො විරාගාෙ, සඤ් යඤොගාෙ සංවත් තන් ත යනො 

විසඤ් යඤොගාෙ, ආචොෙ සංවත් තන් ත යනො අපචොෙ, මහිච් ෙතාෙ 

සංවත් තන් ත යනො අප් පිච් ෙතාෙ, අසන් තුට් ඨිො සංවත් තන් ත යනො 

සන් තුට් ඨිො, සඞ් ගණිකාෙ සංවත් තන් ත යනො පවියවකාෙ, යකොසජ් ජාෙ 

සංවත් තන් ත යනො වීරිොරම් භාෙ, දුබ් භරතාෙ සංවත් තන් ත යනො 

සුභරතාෙ. එකංයසන, යගොතමි, ධායරෙයාසි – ‘යනයසො ධම් යමො, 

යනයසො විනයෙො, යනතං සත් ථුසාසන’න් ත. යෙ ච යඛො ත් වං, යගොතමි, 

ධම් යම ජායනෙයාසි, ඉයම ධම් මා විරාගාෙ සංවත් තන් ත යනො සරාගාෙ, 

විසඤ් යඤොගාෙ සංවත් තන් ත යනො සඤ් යඤොගාෙ, අපචොෙ සංවත් තන් ත 

යනො ආචොෙ, අප් පිච් ෙතාෙ සංවත් තන් ත යනො මහිච් ෙතාෙ, සන් තුට් ඨිො 

සංවත් තන් ත යනො අසන් තුට් ඨිො, පවියවකාෙ සංවත් තන් ත යනො 

සඞ් ගණිකාෙ, වීරිොරම් භාෙ සංවත් තන් ත යනො යකොසජ් ජාෙ, සුභරතාෙ 

සංවත් තන් ත යනො දුබ් භරතාෙ. එකංයසන, යගොතමි, ධායරෙයාසි – ‘එයසො 

ධම් යමො, එයසො විනයෙො, එතං සත් ථුසාසන’න් ත’’ (අ. නි. 8.53). 

තස් මා සුත්යතත යතපිටයක බුද් ධවචයන ඔතායරතබ් ොනි. විනයෙත 

එතස ්මිං රාගාදිවිනෙකාරයණ සංසන් යදතබ් ොනීත අෙයමත් ථ අත් යථො. නයචව

සුත්යත ඔසෙන්තීත සුත් තපටිපාටිො කත් ථචි අනාගන් ත් වා ෙල් ලිං උට් ඨයපත් වා 
ගුළ් හයවස ්සන් තර-ගුළ් හඋම් මග් ග-ගුළ් හවිනෙ-යවදල් ලපිටකානං 
අඤ ්ඤතරයතො ආගතානි පඤ ්ඤාෙන් තීත අත් යථො. එවං ආගතානි හි 
රාගාදිවිනයෙ ච න පඤ් ඤාෙමානානි ෙඩ් යඩතබ් ොනි යහොන් ත. යතන වුත් තං – 
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‘‘ඉත යහතං, භික් ඛයව, ෙඩ් යඩෙයාථා’’ත. එයතනුපායෙන සබ් ෙත් ථ අත් යථො 
යවදිතබ් යෙො. 

ඉදං, භික් යව, චතුත්ථංමහාපයදසංධායෙෙයාථාත ඉදං චතුත් ථං ධම් මස ්ස 
පතට් ඨායනොකාසං ධායරෙයාථ. 

ඉමස ්මිං පන ඨායන ඉමං පකිණ් ණකං යවදිතබ් ෙං. සුත් යත චත් තායරො 

මහාපයදසා, ඛන් ධයක චත් තායරො මහාපයදසා, චත් තාරි පඤ ්හෙයාකරණානි, 

සුත් තං, සුත් තානුයලොමං, ආචරිෙවායදො, අත් තයනොමත, තස් යසො සඞ් ගීතයෙොත. 

තත් ථ – ‘‘අෙං ධම් යමො, අෙං විනයෙො’’ත ධම් මවිනිච් ෙයෙ පත් යත ඉයම 

චත් තායරො මහාපයදසා පමාණං. ෙං එත් ථ සයමත තයදව ගයහතබ් ෙං, ඉතරං 
විරවන් තස ්සපි න ගයහතබ් ෙං. 

‘‘ඉදං කප් පත, ඉදං න කප් පතී’’ත කප් පිොකප් පිෙවිනිච් ෙයෙ පත් යත – 

‘‘ෙං, භික් ඛයව, මො ඉදං න කප් පතීත අප් පටික් ඛිත් තං, තං යච අකප් පිෙං 

අනුයලොයමත, කප් පිෙං පටිොහත, තං යවො න කප් පතී’’තආදිනා (මහාව. 305) 
නයෙන ඛන් ධයක වුත් තා චත් තායරො මහාපයදසා පමාණං. යතසං විනිච් ෙෙකථා 

සමන්තපාසාදිකාෙං වුත් තා. තත් ථ වුත් තනයෙන ෙං කප් පිෙං අනුයලොයමත, 

තයදව කප් පිෙං, ඉතරං අකප් පිෙන් ත එවං සන් නිට් ඨානං කාතබ් ෙං. 

එකංසෙයාකරණීයෙො පඤ් යහො, විභජ් ජෙයාකරණීයෙො පඤ් යහො, 

පටිපුච් ොෙයාකරණීයෙො පඤ් යහො, ඨපනීයෙො පඤ් යහොත ඉමානි චත්තාරි 

පඤ්හෙයාකෙණානි නාම. තත් ථ ‘‘චක් ඛුං අනිච් ච’’න් ත පුට් යඨන – ‘‘ආම 

අනිච් ච’’න් ත එකංයසයනව ෙයාකාතබ් ෙං. එස නයෙො යසොතාදීසු. අෙං 

එකංසෙයාකෙණීයෙො පඤ ්යහො. ‘‘අනිච් චං නාම චක් ඛු’’න් ත පුට් යඨන – ‘‘න 

චක් ඛුයමව, යසොතම් පි අනිච් චං ඝානම් පි අනිච් ච’’න් ත එවං විභජිත් වා 

ෙයාකාතබ් ෙං. අෙං විභජ්ජෙයාකෙණීයෙො පඤ් යහො. ‘‘ෙථා චක් ඛු තථා යසොතං, 
ෙථා යසොතං තථා චක් ඛු’’න් ත පුට් යඨන ‘‘යකනට් යඨන පුච් ෙසී’’ත 

පටිපුච් ඡිත් වා ‘‘දස ්සනට් යඨන පුච් ොමී’’ත වුත් යත ‘‘න හී’’ත ෙයාකාතබ් ෙං, 

‘‘අනිච් චට් යඨන පුච් ොමී’’ත වුත් යත ආමාත ෙයාකාතබ් ෙං. අෙං 

පටිපුච්ඡාෙයාකෙණීයෙො පඤ ්යහො. ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න් තආදීනි පුට් යඨන පන 

‘‘අෙයාකතයමතං භගවතා’’ත ඨයපතබ් යෙො, එස පඤ් යහො න ෙයාකාතබ් යෙො. 

අෙං ඨපනීයෙො පඤ් යහො. ඉත යතනාකායරන පඤ් යහ සම් පත් යත ඉමානි 
චත් තාරි පඤ් හෙයාකරණානි පමාණං. ඉයමසං වයසන යසො පඤ් යහො 
ෙයාකාතබ් යෙො. 
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සුත් තාදීසු පන සුත්තං නාම තස් යසො සඞ් ගීතයෙො ආරූළ් හානි තීණි පිටකානි. 

සුත්තානුයලොමං නාම අනුයලොමකප් පිෙං. ආචරිෙවායදො නාම අට් ඨකථා. 

අත්තයනොමති නාම නෙග් ගායහන අනුබුද් ධිො අත් තයනො පටිභානං. තත් ථ 

සුත් තං අප් පටිොහිෙං, තං පටිොහන් යතන බුද් යධොව පටිොහියතො යහොත. 

අනුයලොමකප් පිෙං පන සුත් යතන සයමන් තයමව ගයහතබ් ෙං, න ඉතරං. 

ආචරිෙවායදොපි සුත් යතන සයමන් යතොයෙව ගයහතබ් යෙො, න ඉතයරො. 

අත් තයනොමත පන සබ් ෙදුබ් ෙලා, සාපි සුත් යතන සයමන් තායෙව ගයහතබ් ො, 

න ඉතරා. පඤ් චසතකා, සත් තසතකා, සහස ්සිකාත ඉමා පන තිස්යසො

සඞ්ගීතියෙො. සුත් තම් පි තාසු ආගතයමව පමාණං, ඉතරං ගාරය් හසුත් තං න 
ගයහතබ් ෙං. තත් ථ ඔතරන් තානිපි හි පදෙයඤ් ජනානි න යචව සුත් යත 

ඔතරන් ත, න ච විනයෙ සන් දිස ්සන් තීත යවදිතබ් ොනි. 

කම්මාෙපුත්තචුන්දවත්ථුවණ්ණනා 

189. කම්මාෙපුත්තස්සාත සුවණ් ණකාරපුත් තස් ස. යසො කිර අඩ් යඪො 
මහාකුටුම් බියකො භගවයතො පඨමදස් සයනයනව යසොතාපන් යනො හුත් වා 
අත් තයනො අම් ෙවයන විහාරං කාරායපත් වා නිෙයායතසි. තං සන් ධාෙ වුත් තං – 
‘‘අම් ෙවයන’’ත. 

සූකෙමද්දවන් ත නාතතරුණස් ස නාතජිණ් ණස් ස එකයජට් ඨකසූකරස ්ස 

පවත් තමංසං. තං කිර මුදු යචව සිනිද් ධඤ් ච යහොත, තං පටිොදායපත් වා සාධුකං 

පචායපත් වාත අත් යථො. එයක භණන් ත – ‘‘සූකෙමද්දවන් ත පන මුදුඔදනස් ස 

පඤ ්චයගොරසයූසපාචනවිධානස් ස නායමතං, ෙථා ගවපානං නාම 

පාකනාම’’න් ත. යකචි භණන් ත – ‘‘සූකෙමද්දවං නාම රසාෙනවිධි, තං පන 

රසාෙනසත් යථ ආගච් ෙත, තං චුන් යදන – ‘භගවයතො පරිනිබ් ොනං න 
භයවෙයා’ත රසාෙනං පටිෙත් ත’’න් ත. තත් ථ පන ද් විසහස් සදීපපරිවායරසු 
චතූසු මහාදීයපසු යදවතා ඔජං පක් ඛිපිංසු. 

නාහං තන් ත ඉමං සීහනාදං කිමත් ථං නදත? පරූපවාදයමොචනත් ථං. 

අත් තනා පරිභුත් තාවයසසං යනව භික් ඛූනං, න මනුස ්සානං දාතුං අදාසි, ආවායට 
නිඛණායපත් වා විනායසසීත හි වත් තුකාමානං ඉදං සුත් වා වචයනොකායසො න 
භවිස ්සතීත පයරසං උපවාදයමොචනත් ථං සීහනාදං නදතීත. 

190. භුත්තස්ස ච සූකෙමද්දයවනාත භුත් තස් ස උදපාදි, න පන 

භුත් තපච් චො. ෙදි හි අභුත් තස් ස උප් පජ් ජිස ්සථ, අතඛයරො භවිස් සත. 
සිනිද් ධයභොජනං භුත් තත් තා පනස ්ස තනුයවදනා අයහොසි. යතයනව පදසා 

ගන් තුං අසක් ඛි. වියෙචමායනොත අභිණ් හං පවත් තයලොහිතවියරචයනොව 
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පටුන 

සමායනො. අයවොචාත අත් තනා පත් ථිතට් ඨායන පරිනිබ් ොනත් ථාෙ එවමාහ. ඉමා 
පන ධම් මසඞ් ගාහකත් යථයරහි ඨපිතගාථායෙොත යවදිතබ් ො. 

පානීොහෙණවණ්ණනා 

191. ඉඞ්ඝාත යචොදනත් යථ නිපායතො. අච්යඡොදකාත පසන් යනොදකා. 

සායතොදකාත මධුයරොදකා. සීයතොදකාත තනුසීතලසලිලා. යසතකාත 

නික් කද් දමා. සුප්පතිත්ථාත සුන් දරතත් ථා. 

පුක්කුසමල්ලපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 

192. පුක්කුයසොත තස් ස නාමං. මල්ලපුත්යතොත මල් ලරාජපුත් යතො. මල් ලා 

කිර වායරන රජ් ජං කායරන් ත. ොව යනසං වායරො න පාපුණාත, තාව වණිජ් ජං 
කයරොන් ත. අෙම් පි වණිජ් ජයමව කයරොන් යතො පඤ් ච සකටසතානි 

යෙොජායපත් වා ධුරවායත වාෙන් යත පුරයතො ගච් ෙත, පච් ො වායත වාෙන් යත 
සත් ථවාහං පුරයතො යපයසත් වා සෙං පච් ො ගච් ෙත. තදා පන පච් ො වායතො 

වායි, තස් මා එස පුරයතො සත් ථවාහං යපයසත් වා සබ් ෙරතනොයන නිසීදිත් වා 
කුසිනාරයතො නික් ඛමිත් වා ‘‘පාවං ගමිස් සාමී’’ත මග් ගං පටිපජ් ජි. යතන වුත් තං 

– ‘‘කුසිනාරාෙ පාවං අද් ධානමග් ගප් පටිපන් යනො යහොතී’’ත. 

ආොයෙොත තස් ස නාමං. දීඝපිඞ් ගයලො කියරයසො, යතනස් ස ආළායරොත 

නාමං අයහොසි. කාලායමොත යගොත් තං. ෙත්ෙ ි නාමාත යෙො නාම. යනව

දක් තීත න අද් දස. ෙත්රසද් දයුත් තත් තා පයනතං අනාගතවයසන වුත් තං. 
එවරූපඤ ්හි ඊදියසසු ඨායනසු සද් දලක් ඛණං. 

193. නිච්ඡෙන්තීසූත විචරන් තීසු. අසනිොඵලන්තිොත නවවිධාෙ අසනිො 

භිජ් ජමානාෙ විෙ මහාරවං රවන් තො. නවවිධා හි අසනියෙො – අසඤ් ඤා, 

විචක් කා, සයතරා, ගග් ගරා, කපිසීසා, මච් ෙවියලොලිකා, කුක් කුටකා, 

දණ් ඩමණිකා, සුක් ඛාසනීත. තත් ථ අසඤ් ඤා අසඤ් ඤං කයරොත. විචක් කා එකං 
චක් කං කයරොත. සයතරා සයතරසදිසා හුත් වා පතත. ගග් ගරා ගග් ගරාෙමානා 
පතත. කපිසීසා භමුකං උක් ඛියපන් යතො මක් කයටො විෙ යහොත. මච් ෙවියලොලිකා 
වියලොලිතමච් යෙො විෙ යහොත. කුක් කුටකා කුක් කුටසදිසා හුත් වා පතත. 
දණ් ඩමණිකා නඞ් ගලසදිසා හුත් වා පතත. සුක් ඛාසනී පතතට් ඨානං 
සමුග් ඝායටත. 

යදයව වස්සන්යතත සුක් ඛගජ් ජිතං ගජ් ජිත් වා අන් තරන් තරා වස් සන් යත. 

ආතුමාෙන් ත ආතුමං නිස් සාෙ විහරාමි. භුසාගායෙත ඛලසාලාෙං. එත්යථයසොත 
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එතස ්මිං කාරයණ එයසො මහාජනකායෙො සන් නිපතයතො. ක්ව අයහොසීත කුහිං 

අයහොසි. යසොතංභන්යතත යසො ත් වං භන් යත. 

194. සිඞ්ගීවණ්ණන් ත සිඞ් ගීසුවණ් ණවණ් ණං. යුගමට්ඨන් ත මට් ඨයුගං, 

සණ් හසාටකයුගළන් ත අත් යථො. ධාෙණීෙන් ත අන් තරන් තරා මො ධායරතබ් ෙං, 
පරිදහිතබ් ෙන් ත අත් යථො. තං කිර යසො තථාරූයප ෙණදිවයසයෙව ධායරත් වා 

යසසකායල නික් ඛිපත. එවං උත් තමං මඞ් ගලවත් ථයුගං සන් ධාොහ. අනුකම්පං

උපාදාොත මයි අනුකම් පං පටිච් ච. අච්ඡායදහීත උපචාරවචනයමතං – එකං 

මය් හං යදහි, එකං ආනන් දස් සාත අත් යථො. කිං පන යථයරො තං ගණ් හීත? ආම 

ගණ් හි. කස ්මා? මත් ථකප් පත් තකිච් චත් තා. කිඤ් චාපි යහස එවරූපං ලාභං 
පටික් ඛිපිත් වා උපට් ඨාකට් ඨානං පටිපන් යනො. තං පනස් ස උපට් ඨාකකිච් චං 
මත් ථකං පත් තං. තස් මා අග් ගයහසි. යෙ චාපි එවං වයදෙයං – ‘‘අනාරාධයකො 
මඤ ්යඤ ආනන් යදො පඤ් චවීසත වස් සානි උපට් ඨහන් යතන න කිඤ් චි භගවයතො 
සන් තකා යතන ලද් ධපුබ් ෙ’’න් ත. යතසං වචයනොකාසච් යෙදනත් ථම් පි 

අග් ගයහසි. අපි ච ජානාත භගවා – ‘‘ආනන් යදො ගයහත් වාපි අත් තනා න 

ධායරස ්සත, මය් හංයෙව පූජං කරිස් සත. මල් ලපුත් යතන පන ආනන් දං 

පූයජන් යතන සඞ් යඝොපි පූජියතො භවිස් සත, එවමස ්ස මහාපුඤ් ඤරාසි 
භවිස ්සතී’’ත යථරස් ස එකං දායපසි. යථයරොපි යතයනව කාරයණන 

අග් ගයහසීත. ධම්මිොකථාොත වත් ථානුයමොදනකථාෙ. 

195. භගවයතො කාෙං උපනාමිතන් ත නිවාසනපාරුපනවයසන 

අල් ලීොපිතං. භගවාපි තයතො එකං නිවායසසි, එකං පාරුපි. හතච්චිකං විොත 

ෙථා හතච් චියකො අඞ් ගායරො අන් තන් යතයනව යජොතත, ෙහි පනස් ස පභා නත් ථි, 
එවං ෙහි පටිච් ෙන් නප් පභං හුත් වා ඛාෙතීත අත් යථො. 

ඉයමසුය ො, ආනන්ද, ද්වීසුපිකායලසූත කස ්මා ඉයමසු ද් වීසු කායලසු එවං 

යහොත? ආහාරවියසයසන යචව ෙලවයසොමනස් යසන ච. එයතසු හි ද් වීසු 

කායලසු සකලචක් කවායළ යදවතා ආහායර ඔජං පක් ඛිපන් ත, තං 
පණීතයභොජනං කුච් ඡිං පවිසිත් වා පසන් නරූපං සමුට් ඨායපත. 
ආහාරසමුට් ඨානරූපස් ස පසන් නත් තා මනච් ෙට් ඨානි ඉන් ද්රිොනි අතවිෙ 
වියරොචන් ත. සම් යෙොධිදිවයස චස් ස – 

‘‘අයනකකප් පයකොටිසතසහස් සසඤ් චියතො වත යම කියලසරාසි අජ් ජ 

පහීයනො’’ත ආවජ් ජන් තස් ස ෙලවයසොමනස් සං උප් පජ් ජත, චිත් තං පසීදත, 

චිත් යත පසන් යන යලොහිතං පසීදත, යලොහියත පසන් යන මනච් ෙට් ඨානි 

ඉන් ද්රිොනි අතවිෙ වියරොචන් ත. පරිනිබ් ොනදිවයසපි – ‘‘අජ් ජ, දානාහං, 

අයනයකහි බුද් ධසතසහස් යසහි පවිට් ඨං අමතමහානිබ්ොනං නාම නගරං 
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පවිසිස ්සාමී’’ත ආවජ් ජන් තස් ස ෙලවයසොමනස් සං උප් පජ් ජත, චිත් තං පසීදත, 

චිත් යත පසන් යන යලොහිතං පසීදත, යලොහියත පසන් යන මනච් ෙට් ඨානි 
ඉන් ද්රිොනි අතවිෙ වියරොචන් ත. ඉත ආහාරවියසයසන යචව 
ෙලවයසොමනස් යසන ච ඉයමසු ද් වීසු කායලසු එවං යහොතීත යවදිතබ් ෙං. 

උපවත්තයනත පාචීනයතො නිවත් තනසාලවයන. අන්තයෙනෙමකසාලානන් ත 
ෙමකසාලරුක් ඛානං මජ් යඣ. 

සිඞ්ගීවණ්ණන් ත ගාථා සඞ් ගීතකායල ඨපිතා. 

196. න්හත්වා ච පිවිත්වා චාත එත් ථ තදා කිර භගවත නහාෙන් යත 
අන් යතොනදිෙං මච් ෙකච් ෙපා ච උභයතොතීයරසු වනසණ් යඩො ච සබ් ෙං 

සුවණ් ණවණ් ණයමව යහොත. අම්ෙවනන් ත තස් සායෙව නදිො තීයර අම් ෙවනං. 

ආෙස්මන්තං චුන්දකන් ත තස ්මිං කිර ඛයණ ආනන් දත් යථයරො උදකසාටකං 

පීයළන් යතො ඔහීයි, චුන් දත් යථයරො සමීයප අයහොසි. තං භගවා ආමන් යතසි. 

ගන්ත්වාන බුද්යධො නදිකං කකුධන් ත ඉමාපි ගාථා සඞ් ගීතකායලයෙව 

ඨපිතා. තත් ථ පවත්තාභගවාඉධ ධම්යමත භගවා ඉධ සාසයන ධම් යම පවත් තා, 

චතුරාසීත ධම් මක් ඛන් ධසහස ්සානි පවත් තානීත අත් යථො. පමුය නිසීදීත සත් ථු 
පුරයතොව නිසීදි. එත් තාවතා ච යථයරො අනුප් පත් යතො. එවං අනුප් පත් තං අථ යඛො 
භගවා ආෙස් මන් තං ආනන් දං ආමන් යතසි. 

197. අලාභාත යෙ අඤ් යඤසං දානානිසංසසඞ් ඛාතා ලාභා යහොන් ත, යත 

අලාභා. දුල්ලද්ධන් ත පුඤ ්ඤවියසයසන ලද් ධම් පි මනුස ්සත් තං දුල් ලද් ධං. ෙස්ස 

යතත ෙස් ස තව. උත් තණ් ඩුලං වා අතකිලින් නං වා යකො ජානාත, කීදිසම් පි 

පච් ඡිමං පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජිත් වා තථාගයතො පරිනිබ් බුයතො, අද් ධා යත ෙං වා 

තං වා දින් නං භවිස් සතීත. ලාභාත දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකදානානිසංසසඞ් ඛාතා 

ලාභා. සුලද්ධන් ත තුය් හං මනුස ්සත් තං සුලද් ධං. සමසමඵලාත සබ් ොකායරන 
සමානඵලා. 

නනු ච ෙං සුජාතාෙ දින් නං පිණ් ඩපාතං භුඤ් ජිත් වා තථාගයතො 

අභිසම් බුද් යධො, යසො සරාගසයදොසසයමොහකායල පරිභුත් යතො, අෙං පන 

චුන් යදන දින් යනො වීතරාගවීතයදොසවීතයමොහකායල පරිභුත් යතො, කස ්මා එයත 

සමඵලාත? පරිනිබ් ොනසමතාෙ ච සමාපත් තසමතාෙ ච අනුස් සරණසමතාෙ ච. 
භගවා හි සුජාතාෙ දින් නං පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජිත් වා සඋපාදියසසාෙ 

නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් බුයතො, චුන් යදන දින් නං පරිභුඤ් ජිත් වා අනුපාදියසසාෙ 

නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් බුයතොත එවං පරිනිබ්ොනසමතාෙපි සමඵලා. 
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පටුන 

අභිසම් බුජ් ඣනදිවයස ච චතුවීසතයකොටිසතසහස් සසඞ් ඛයා සමාපත් තයෙො 

සමාපජ් ජි, පරිනිබ් ොනදිවයසපි සබ් ො තා සමාපජ් ජීත එවං සමාපත්තිසමතාෙපි 

සමඵලා. සුජාතා ච අපරභායග අස් යසොසි – ‘‘න කියරසා රුක් ඛයදවතා, 

යෙොධිසත් යතො කියරස, තං කිර පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජිත් වා අනුත් තරං 

සම් මාසම් යෙොධිං අභිසම් බුද් යධො, සත් තසත් තාහං කිරස් ස යතන ොපනං 
අයහොසී’’ත. තස් සා ඉදං සුත් වා – ‘‘ලාභා වත යම’’ත අනුස් සරන් තො 
ෙලවපීතයසොමනස් සං උදපාදි. චුන් දස් සාපි අපරභායග – ‘‘අවසානපිණ් ඩපායතො 

කිර මො දින් යනො, ධම් මසීසං කිර යම ගහිතං, මය් හං කිර පිණ් ඩපාතං 
පරිභුඤ් ජිත් වා සත් ථා අනුපාදියසසාෙ නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් බුයතො’’ත සුත් වා 
‘‘ලාභා වත යම’’ත අනුස් සරයතො ෙලවයසොමනස් සං උදපාදීත එවං 

අනුස්සෙණසමතාෙපි සමඵලාත යවදිතබ් ො. 

ෙසසංවත්තනිකන් ත පරිවාරසංවත් තනිකං. ආධිපයතෙයසංවත්තනිකන් ත 
යජට් ඨකභාවසංවත් තනිකං. 

සංෙමයතොත සීලසංෙයමන සංෙමන් තස් ස, සංවයර ඨිතස ්සාත අත් යථො. 

යවෙංන චීෙතීත පඤ් චවිධං යවරං න වඩ් ඪත. කුසයලො ච ජහාති පාපකන් ත 
කුසයලො පන ඤාණසම් පන් යනො අරිෙමග් යගන අනවයසසං පාපකං ලාමකං 

අකුසලං ජහාත. ොගයදොසයමොහක් ො ස නිබ්බුයතොත යසො ඉමං පාපකං 
ජහිත් වා රාගාදීනං ඛො කියලසනිබ් ොයනන නිබ් බුයතොත. ඉත චුන් දස ්ස ච 

දක් ඛිණං, අත් තයනො ච දක් ඛියණෙයසම් පත් තං සම් පස ්සමායනො උදානං 
උදායනසීත. 

චතුත් ථභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙමකසාලාවණ්ණනා 

198. මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධින් ත ඉධ භික් ඛූනං ගණනපරිච් යෙයදො 
නත් ථි. යවළුවගායම යවදනාවික් ඛම් භනයතො පට් ඨාෙ හි – ‘‘න චියරන භගවා 
පරිනිබ් ොයිස් සතී’’ත සුත් වා තයතො තයතො ආගයතසු භික් ඛූසු එකභික් ඛුපි 

පක් කන් යතො නාම නත් ථි. තස් මා ගණනවීතවත් යතො සඞ් යඝො අයහොසි. 

උපවත්තනං මල්ලානං සාලවනන් ත ෙයථව හි කලම් ෙනදීතීරයතො 

රාජමාතුවිහාරද් වායරන ථූපාරාමං ගන් තබ් ෙං යහොත, එවං හිරඤ් ඤවතො 

පාරිමතීරයතො සාලවනුෙයානං, ෙථා අනුරාධපුරස් ස ථූපාරායමො, එවං තං 
කුසිනාරාෙං යහොත. ෙථා ථූපාරාමයතො දක් ඛිණද් වායරන නගරං පවිසනමග් යගො 

පාචීනමුයඛො ගන් ත් වා උත් තයරන නිවත් යතො, එවං උෙයානයතො සාලවනං 
පාචීනමුඛං ගන් ත් වා උත් තයරන නිවත් තං. තස් මා තං – ‘‘උපවත් තන’’න් ත 
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වුච් චත. අන්තයෙන ෙමකසාලානං උත්තෙසීසකන් ත තස් ස කිර මඤ් චකස ්ස 

එකා සාලපන් ත සීසභායග යහොත, එකා පාදභායග. තත්රාපි එයකො තරුණසායලො 

සීසභාගස ්ස ආසන් යනො යහොත, එයකො පාදභාගස් ස. අපි ච ෙමකසාලා නාම 
මූලඛන් ධවිටපපත් යතහි අඤ ්ඤමඤ් ඤං සංසිබ් බිත් වා ඨිතසාලාත වුත් තං. 

මඤ්චකං පඤ්ඤයපහීත තස් මිං කිර උෙයායන රාජකුලස් ස සෙනමඤ් යචො 

අත් ථි, තං සන් ධාෙ පඤ් ඤයපහීත ආහ. යථයරොපි තංයෙව පඤ් ඤයපත් වා අදාසි. 

කිලන්යතොස්මි, ආනන්ද, නිපජ්ජිස්සාමීත තථාගතස් ස හි – 

‘‘යගොචරි කළායපො ගඞ් යගයෙයො, පිඞ් ගයලො පබ් ෙයතෙයයකො; 

යහමවයතො ච තම් යෙො ච, මන් දාකිනි උයපොසයථො; 

ෙද් දන් යතොයෙව දසයමො, එයත නාගානමුත් තමා’’ත. – 

එත් ථ ෙං දසන් නං යගොචරිසඞ් ඛාතානං පකතහත් ථීනං ෙලං, තං එකස ්ස 
කළාපස් සාත. එවං දසගුණවඩ් ඪිතාෙ ගණනාෙ පකතහත් ථීනං 

යකොටිසහස ්සෙලප් පමාණං ෙලං, තං සබ් ෙම් පි චුන් දස ්ස පිණ් ඩපාතං 
පරිභුත් තකාලයතො පට් ඨාෙ චඞ් ගවායර පක් ඛිත් තඋදකං විෙ පරික් ඛෙං ගතං. 

පාවානගරයතො තීණි ගාවුතානි කුසිනාරානගරං, එතස ්මිං අන් තයර 
පඤ ්චවීසතො ඨායනසු නිසීදිත් වා මහතා උස් සායහන ආගච් ෙන් යතොපි සූරිෙස් ස 
අත් ථඞ් ගමිතයවලාෙං සඤ් ඣාසමයෙ භගවා සාලවනං පවිට් යඨො. එවං යරොයගො 
සබ් ෙං ආයරොගයං මද් දන් යතො ආගච් ෙත. එතමත් ථං දස් යසන් යතො විෙ 

සබ් ෙයලොකස ්ස සංයවගකරං වාචං භාසන් යතො – ‘‘කිලන් යතොස ්මි, ආනන් ද, 
නිපජ් ජිස් සාමී’’ත ආහ. 

කස ්මා පන භගවා එවං මහන් යතන උස් සායහන ඉධාගයතො, කිං අඤ් ඤත් ථ 

න සක් කා පරිනිබ් ොයිතුන් ත? පරිනිබ් ොයිතුං නාම න කත් ථචි න සක් කා, තීහි 

පන කාරයණහි ඉධාගයතො, ඉදඤ් හි භගවා එවං පස් සත – ‘‘මයි අඤ් ඤත් ථ 

පරිනිබ් ොෙන් යත මහාසුදස් සනසුත් තස් ස අත් ථුප් පත් ත න භවිස් සත, 
කුසිනාරාෙං පන පරිනිබ් ොෙන් යත ෙමහං යදවයලොයක අනුභවිතබ් ෙං 

සම් පත් තං මනුස් සයලොයකයෙව අනුභවිං, තං ද් වීහි භාණවායරහි මණ් යඩත් වා 

යදයසස් සාමි, තං යම සුත් වා ෙහූ ජනා කුසලං කාතබ් ෙං මඤ් ඤිස ්සන් තී’’ත. 

අපරම් පි පස් සත – ‘‘මං අඤ ්ඤත් ථ පරිනිබ් ොෙන් තං සුභද් යදො න 

පස් සිස ්සත, යසො ච බුද් ධයවයනයෙයො, න සාවකයවයනයෙයො; න තං සාවකා 
වියනතුං සක් යකොන් ත. කුසිනාරාෙං පරිනිබ් ොෙන් තං පන මං යසො 

උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං පුච් ඡිස් සත, පඤ ්හාවිස ්සජ් ජනපරියෙොසායන ච 
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සරයණසු පතට් ඨාෙ මම සන් තයක පබ් ෙජ් ජඤ ්ච උපසම් පදඤ් ච ලභිත් වා 
කම් මට් ඨානං ගයහත් වා මයි ධරමායනයෙව අරහත් තං පත් වා පච් ඡිමසාවයකො 
භවිස ්සතී’’ත. 

අපරම් පි පස ්සත – ‘‘මයි අඤ් ඤත් ථ පරිනිබ් ොෙන් යත ධාතුභාජනීයෙ 

මහාකලයහො භවිස් සත, යලොහිතං නදී විෙ සන් දිස ්සත. කුසිනාරාෙං පරිනිබ් බුයත 
යදොණබ්රාහ් මයණො තං විවාදං වූපසයමත් වා ධාතුයෙො විභජිස් සතී’’ත. ඉයමහි තීහි 
කාරයණහි භගවා එවං මහන් යතන උස් සායහන ඉධාගයතොත යවදිතබ් යෙො. 

සීහයසෙයන් ත එත් ථ කාමයභොගීයසෙයා, යපතයසෙයා, සීහයසෙයා, 
තථාගතයසෙයාත චතස් යසො යසෙයා. 

තත් ථ – ‘‘යෙභුයෙයන, භික් ඛයව, කාමයභොගී සත් තා වායමන පස් යසන 

යසන් තී’’ත අෙං කාමයභොගීයසය්ො. යතසු හි යෙභුයෙයන දක් ඛියණන 
පස් යසන සෙන් තා නාම නත් ථි. 

‘‘යෙභුයෙයන, භික් ඛයව, යපතා උත් තානා යසන් තී’’ත අෙං යපතයසෙයා. 
අප් පමංසයලොහිතත් තා හි යපතා අට් ඨිසඞ් ඝාටජටිතා එයකන පස් යසන සයිතුං න 

සක් යකොන් ත, උත් තානාව යසන් ත. 

‘‘සීයහො, භික් ඛයව, මිගරාජා දක් ඛියණන පස් යසන යසෙයං 

කප් යපත…යප.… අත් තමයනො යහොතී’’ත (අ. නි. 4.246) අෙං සීහයසෙයා. 

යතජුස් සදත් තා හි සීයහො මිගරාජා ද් යව පුරිමපායද එකස ්මිං ඨායන, පච් ඡිමපායද 
එකස ්මිං ඨායන ඨයපත් වා නඞ් ගුට් ඨං අන් තරසත් ථිම් හි පක් ඛිපිත් වා 
පුරිමපාදපච් ඡිමපාදනඞ් ගුට් ඨානං ඨියතොකාසං සල් ලක් යඛත් වා ද් වින් නං 
පුරිමපාදානං මත් ථයක සීසං ඨයපත් වා සෙත. දිවසං සයිත් වාපි පබුජ් ඣමායනො 

න උත්රසන් යතො පබුජ් ඣත, සීසං පන උක් ඛිපිත් වා පුරිමපාදාදීනං ඨියතොකාසං 
සල් ලක් යඛත. සයච කිඤ් චි ඨානං විජහිත් වා ඨිතං යහොත – ‘‘න යිදං තුය් හං 

ජාතො සූරභාවස ්ස ච අනුරූප’’න් ත අනත් තමයනො හුත් වා තත් යථව සෙත, න 

යගොචරාෙ පක් කමත. අවිජහිත් වා ඨියත පන – ‘‘තුය් හං ජාතො ච සූරභාවස් ස ච 
අනුරූපමිද’’න් ත හට් ඨතුට් යඨො උට් ඨාෙ සීහවිජම් භිතං විජම් භිත් වා යකසරභාරං 
විධුනිත් වා තක් ඛත් තුං සීහනාදං නදිත් වා යගොචරාෙ පක් කමත. 

‘‘චතුත් ථජ් ඣානයසෙයා පන තථාගතස්ස යසෙයාත වුච් චත’’ (අ. නි. 

4.246). තාසු ඉධ සීහයසෙයා ආගතා. අෙඤ් හි යතජුස් සදඉරිොපථත් තා 
උත් තමයසෙයා නාම. 
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පායද පාදන් ත දක් ඛිණපායද වාමපාදං. අච්චාධාොත අතආධාෙ, ඊසකං 

අතක් කම් ම ඨයපත් වා. යගොප් ඵයකන හි යගොප් ඵයක, ජාණුනා වා ජාණුම් හි 

සඞ් ඝට් ටිෙමායන අභිණ් හං යවදනා උප් පජ් ජත, චිත් තං එකග් ගං න යහොත, 

යසෙයා අඵාසුකා යහොත. ෙථා පන න සඞ් ඝට් යටත, එවං අතක් කම් ම ඨපියත 

යවදනා නුප් පජ් ජත, චිත් තං එකග් ගං යහොත, යසෙයා ඵාසු යහොත. තස් මා එවං 

නිපජ් ජි. අනුට් ඨානයසෙයං උපගතත් තා පයනත් ථ – ‘‘උට් ඨානසඤ් ඤං මනසි 

කරිත් වා’’ත න වුත් තං. කාෙවයසන යචත් ථ අනුට් ඨානං යවදිතබ් ෙං, 
නිද් දාවයසන පන තං රත් තං භගවයතො භවඞ් ගස් ස ඔකායසොයෙව නායහොසි. 

පඨමොමස් මිඤ් හි මල් ලානං ධම් මයදසනා අයහොසි, මජ් ඣිමොයම සුභද් දස ්ස 

පච් ඡිමොයම භික් ඛුසඞ් ඝං ඔවදි, ෙලවපච් චූයස පරිනිබ් ොයි. 

සබ්ෙඵාලිඵුල්ලාත සබ් යෙ සමන් තයතො පුප් ඵිතා මූලයතො පට් ඨාෙ ොව 

අග් ගා එකච් ෙන් නා අයහසුං, න යකවලඤ් ච ෙමකසාලායෙව, සබ් යෙපි රුක් ඛා 

සබ් ෙපාලිඵුල් ලාව අයහසුං. න යකවලඤ් හි තස් මිංයෙව උෙයායන, සකලඤ් හිපි 

දසසහස් සචක් කවායළ පුප් ඵූපගා පුප් ඵං ගණ් හිංසු, ඵලූපගා ඵලං ගණ් හිංසු, 

සබ් ෙරුක් ඛානං ඛන් යධසු ඛන් ධපදුමානි, සාඛාසු සාඛාපදුමානි, වල් ලීසු 

වල් ලිපදුමානි, ආකායසසු ආකාසපදුමානි පථවීතලං භින් දිත් වා දණ් ඩපදුමානි 
පුප් ඵිංසු. සබ් යෙො මහාසමුද් යදො පඤ් චවණ් ණපදුමසඤ් ෙන් යනො අයහොසි. 

තයෙොජනසහස් සවිත් ථයතො හිමවා ඝනෙද් ධයමොරපිඤ් ෙකලායපො විෙ, 

නිරන් තරං මාලාදාමගවච් ඡියකො විෙ, සුට් ඨ පීයළත් වා ආෙද් ධපුප් ඵවටංසයකො 

විෙ, සුපූරිතං පුප් ඵචඞ් යකොටකං විෙ ච අතරමණීයෙො අයහොසි. 

යත තථාගතස්ස සරීෙං ඔකිෙන්තීත යත ෙමකසාලා භුම් මයදවතාහි 

සඤ ්චලිතඛන් ධසාඛවිටපා තථාගතස් ස සරීරං අවකිරන් ත, සරීරස ්ස උපරි 

පුප් ඵානි විකිරන් තීත අත් යථො. අජ්යෙොකිෙන්තීත අජ් යඣොත් ථරන් තා විෙ 

කිරන් ත. අභිප්පකිෙන්තීත අභිණ් හං පුනප් පුනං පකිරන් තයෙව. දිබ්ොනීත 

යදවයලොයක නන් දයපොක් ඛරණීසම් භවානි, තානි යහොන් ත සුවණ් ණවණ් ණානි 

පණ් ණච් ෙත් තප් පමාණපත් තානි, මහාතුම් ෙමත් තං යරණුං ගණ් හන් ත. න 

යකවලඤ් ච මන් දාරවපුප් ඵායනව, අඤ ්ඤානිපි පන දිබ් ොනි 
පාරිච් ෙත් තකයකොවිළාරපුප් ඵාදීනි සුවණ් ණචඞ් යකොටකානි පූයරත් වා 
චක් කවාළමුඛවට් ටිෙම් පි තදසපුයරපි බ්රහ් මයලොයකපි ඨිතාහි යදවතාහි 

පවිට් ඨානි, අන් තලික් ඛා පතන් ත. තථාගතස්ස සරීෙන් ත අන් තරා 
අවිකිණ් ණායනව ආගන් ත් වා පත් තකිඤ් ජක් ඛයරණුචුණ් යණහි තථාගතස් ස 
සරීරයමව ඔකිරන් ත. 
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දිබ්ොනිපි චන්දනචුණ්ණානීත යදවතානං උපකප් පනචන් දනචුණ් ණානි. න 

යකවලඤ් ච යදවතානංයෙව, නාගසුපණ් ණමනුස් සානම් පි 

උපකප් පනචන් දනචුණ් ණානි. න යකවලඤ් ච චන් දනචුණ් ණායනව, 

කාළානුසාරිකයලොහිතචන් දනාදිසබ් ෙදිබ් ෙගන් ධජාලචුණ් ණානි, 
හරිතාලඅඤ් ජනසුවණ් ණරජතචුණ් ණානි සබ් ෙදිබ් ෙගන් ධවාසවිකතයෙො 
සුවණ් ණරජතාදිසමුග් යග පූයරත් වා චක් කවාළමුඛවට් ටිආදීසු ඨිතාහි යදවතාහි 
පවිට් ඨානි අන් තරා අවිප් පකිරිත් වා තථාගතස් යසව සරීරං ඔකිරන් ත. 

දිබ්ොනිපි තූරිොනීත යදවතානං උපකප් පනතූරිොනි. න යකවලඤ් ච 

තානියෙව, සබ් ොනිපි තන් තෙද් ධචම් මපරියෙොනද් ධඝනසුසිරයභදානි 
දසසහස් සචක් කවායළසු යදවනාගසුපණ් ණමනුස ්සානං තූරිොනි 
එකචක් කවායළ සන් නිපතත් වා අන් තලික් යඛ වජ් ජන් තීත යවදිතබ් ොනි. 

දිබ්ොනිපිසඞ්ගීතානීත වරුණවාරණයදවතා කිර නායමතා දීඝායුකා යදවතා 
– ‘‘මහාපුරියසො මනුස් සපයථ නිබ් ෙත් තත් වා බුද් යධො භවිස ්සතී’’ත සුත් වා 
‘‘පටිසන් ධිග් ගහණදිවයස නං ගයහත් වා ගමිස් සාමා’’ත මාලං 
ගන් යථතුමාරභිංසු. තා ගන් ථමානාව – ‘‘මහාපුරියසො මාතුකුච් ඡිෙං 

නිබ් ෙත් යතො’’ත සුත් වා ‘‘තුම් යහ කස ්ස ගන් ථථා’’ත වුත් තා ‘‘න තාව නිට් ඨාත, 
කුච් ඡියතො නික් ඛමනදිවයස ගණ් හිත් වා ගමිස් සාමා’’ත ආහංසු. පුනපි 

‘‘නික් ඛන් යතො’’ත සුත් වා ‘‘මහාභිනික් ඛමනදිවයස ගමිස් සාමා’’ත. 
එකූනතංසවස් සානි ඝයර වසිත් වා ‘‘අජ් ජ මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛන් යතො’’තපි 
සුත් වා ‘‘අභිසම් යෙොධිදිවයස ගමිස් සාමා’’ත. ෙබ් ෙස් සානි පධානං කත් වා ‘‘අජ් ජ 

අභිසම් බුද් යධො’’තපි සුත් වා ‘‘ධම් මචක් කප් පවත් තනදිවයස ගමිස් සාමා’’ත. 
‘‘සත් තසත් තාහානි යෙොධිමණ් යඩ වීතනායමත් වා ඉසිපතනං ගන් ත් වා 
ධම් මචක් කං පවත් තත’’න් තපි සුත් වා ‘‘ෙමකපාටිහාරිෙදිවයස ගමිස් සාමා’’ත. 
‘‘අජ් ජ ෙමකපාටිහාරිෙං කරී’’තපි සුත් වා ‘‘යදයවොයරොහණදිවයස 
ගමිස් සාමා’’ත. ‘‘අජ් ජ යදයවොයරොහණං කරී’’තපි සුත් වා 
‘‘ආයුසඞ් ඛායරොස ්සජ් ජයන ගමිස් සාමා’’ත. ‘‘අජ් ජ ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජී’’තපි 

සුත් වා ‘‘න තාව නිට් ඨාත, පරිනිබ් ොනදිවයස ගමිස් සාමා’’ත. ‘‘අජ් ජ භගවා 
ෙමකසාලානමන් තයර දක් ඛියණන පස ්යසන සයතො සම් පජායනො සීහයසෙයං 
උපගයතො ෙලවපච් චූසසමයෙ පරිනිබ් ොයිස ්සත. තුම් යහ කස ්ස ගන් ථථා’’ත 

සුත් වා පන – ‘‘කින් නායමතං, ‘අජ් යජව මාතුකුච් ඡිෙං පටිසන් ධිං ගණ් හි, 

අජ් යජව මාතුකුච් ඡියතො නික් ඛමි, අජ් යජව මහාභිනික් ඛමනං නික් ඛමි, අජ් යජව 

බුද් යධො අයහොසි, අජ් යජව ධම් මචක් කං පවත් තයි, අජ් යජව ෙමකපාටිහාරිෙං 

අකාසි, අජ් යජව යදවයලොකා ඔතණ් යණො, අජ් යජව ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජි, 
අජ් යජව කිර පරිනිබ් ොයිස් සතී’ත. නනු නාම දුතෙදිවයස 
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පටුන 

ොගුපානකාලමත් තම් පි ඨාතබ් ෙං අස් ස. දස පාරමියෙො පූයරත් වා බුද් ධත් තං 
පත් තස ්ස නාම අනනුච් ෙවිකයමත’’න් ත අපරිනිට් ඨිතාව මාලායෙො ගයහත් වා 
ආගම් ම අන් යතො චක් කවායළ ඔකාසං අලභමානා චක් කවාළමුඛවට් ටිෙං 
ලම් බිත් වා චක් කවාළමුඛවට් ටිොව ආධාවන් තයෙො හත් යථන හත් ථං ගීවාෙ ගීවං 
ගයහත් වා තීණි රතනානි ආරබ් භ ද් වත් තංස මහාපුරිසලක් ඛණානි 

ෙබ් ෙණ් ණරස ්මියෙො දස පාරමියෙො අඩ් ඪෙට් ඨානි ජාතකසතානි චුද් දස 

බුද් ධඤාණානි ආරබ් භ ගායිත් වා තස් ස තස් ස අවසායන ‘‘මහාෙයසො, 
මහාෙයසො’’ත වදන් ත. ඉදයමතං පටිච් ච වුත් තං – ‘‘දිබ් ොනිපි සඞ් ගීතානි 
අන් තලික් යඛ වත් තන් ත තථාගතස් ස පූජාො’’ත. 

199. භගවා පන ෙමකසාලානං අන් තරා දක් ඛියණන පස් යසන 

නිපන් යනොයෙව පථවීතලයතො ොව චක් කවාළමුඛවට් ටිො, 
චක් කවාළමුඛවට් ටියතො ච ොව බ්රහ් මයලොකා සන් නිපතතාෙ පරිසාෙ මහන් තං 
උස් සාහං දිස ්වා ආෙස් මයතො ආනන් දස ්ස ආයරොයචසි. යතන වුත් තං – ‘‘අථ 
යඛො භගවා ආෙස් මන් තං ආනන් දං…යප.… තථාගතස් ස පූජාො’’ත. එවං 
මහාසක් කාරං දස් යසත් වා යතනාපි අත් තයනො අසක් කතභාවයමව දස් සන් යතො 

නය ො, ආනන්ද, එත්තාවතාතආදිමාහ. 

ඉදං වුත් තං යහොත – ‘‘ආනන් ද, මො දීපඞ් කරපාදමූයල නිපන් යනන අට් ඨ 
ධම් යම සයමොධායනත් වා අභිනීහාරං කයරොන් යතන න 

මාලාගන් ධතූරිෙසඞ් ගීතානං අත් ථාෙ අභිනීහායරො කයතො, න එතදත් ථාෙ 
පාරමියෙො පූරිතා. තස් මා න යඛො අහං එතාෙ පූජාෙ පූජියතො නාම යහොමී’’ත. 

කස ්මා පන භගවා අඤ් ඤත් ථ එකං උමාපුප් ඵමත් තම් පි ගයහත් වා 
බුද් ධගුයණ ආවජ් යජත් වා කතාෙ පූජාෙ බුද් ධඤායණනාපි අපරිච් ඡින් නං 

විපාකං වණ් යණත් වා ඉධ එවං මහන් තං පූජං පටික් ඛිපතීත? පරිසානුග් ගයහන 

යචව සාසනස් ස ච චිරට් ඨිතකාමතාෙ. සයච හි භගවා එවං න පටික් ඛියපෙය, 

අනාගයත සීලස් ස ආගතට් ඨායන සීලං න පරිපූයරස් සන් ත, සමාධිස ්ස 

ආගතට් ඨායන සමාධිං න පරිපූයරස් සන් ත, විපස ්සනාෙ ආගතට් ඨායන 
විපස් සනාගබ් භං න ගාහායපස් සන් ත. උපට් ඨායක සමාදයපත් වා පූජංයෙව 
කායරන් තා විහරිස ්සන් ත. ආමිසපූජා ච නායමසා සාසනං එකදිවසම් පි 
එකොගුපානකාලමත් තම් පි සන් ධායරතුං න සක් යකොත. මහාවිහාරසදිසඤ ්හි 
විහාරසහස් සං මහායචතෙසදිසඤ් ච යචතෙසහස් සම් පි සාසනං ධායරතුං න 

සක් යකොන් ත. යෙන කම් මං කතං, තස් යසව යහොත. සම් මාපටිපත් ත පන 

තථාගතස ්ස අනුච් ෙවිකා පූජා. සා හි යතන පත් ථිතා යචව, සක් යකොත 

සාසනඤ් ච සන් ධායරතුං, තස් මා තං දස් යසන් යතො යෙොය ො ආනන්දාතආදිමාහ. 
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තත් ථ ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොත නවවිධස් ස යලොකුත් තරධම් මස ්ස 

අනුධම් මං පුබ් ෙභාගපටිපදං පටිපන් යනො. සායෙව පන පටිපදා අනුච් ෙවිකත් තා 

‘‘සාමීචී’’ත වුච් චත. තං සාමීචිං පටිපන් යනොත සාමීචිප්පටිපන්යනො. තයමව 

පුබ් ෙභාගපටිපදාසඞ් ඛාතං අනුධම් මං චරත පූයරතීත අනුධම්මචාරී. 

පුබ්ෙභාගපටිපදාත ච සීලං ආචාරපඤ් ඤත් ත ධුතඞ් ගසමාදානං ොව 
යගොත්රභුයතො සම් මාපටිපදා යවදිතබ් ො. තස් මා යෙො භික් ඛු ෙසු අගාරයවසු 

පතට් ඨාෙ පඤ ්ඤත් තං අතක් කමත, අයනසනාෙ ජීවිකං කප් යපත, අෙං න 
ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො. යෙො පන සබ් ෙං අත් තයනො පඤ් ඤත් තං සික් ඛාපදං 

ජිනයවලං ජිනමරිොදං ජිනකාළසුත් තං අණුමත් තම් පි න වීතක් කමත, අෙං 
ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො නාම. භික් ඛුනිොපි එයසව නයෙො. යෙො උපාසයකො 

පඤ ්ච යවරානි දස අකුසලකම් මපයථ සමාදාෙ වත් තත අප් යපත, අෙං න 

ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො. යෙො පන තීසු සරයණසු, පඤ ්චසුපි සීයලසු, දසසු 

සීයලසු පරිපූරකාරී යහොත, මාසස ්ස අට් ඨ උයපොසයථ කයරොත, දානං යදත, 

ගන් ධපූජං මාලාපූජං කයරොත, මාතරං පිතරං උපට් ඨාත, ධම් මියක 

සමණබ්රාහ් මයණ උපට් ඨාත, අෙං ධම් මානුධම් මප් පටිපන් යනො නාම. 
උපාසිකාෙපි එයසව නයෙො. 

පෙමාෙ පූජාොත උත් තමාෙ පූජාෙ. අෙඤ් හි නිරාමිසපූජා නාම සක් යකොත 

මම සාසනං සන් ධායරතුං. ොව හි ඉමා චතස් යසො පරිසා මං ඉමාෙ පූයජස් සන් ත, 
තාව මම සාසනං මජ් යඣ නභස් ස පුණ් ණචන් යදො විෙ වියරොචිස් සතීත දස් යසත. 

උපවාණත්යථෙවණ්ණනා 

200. අපසායෙසීත අපයනසි. අයපහීත අපගච් ෙ. යථයරො එකවචයනයනව 

තාලවණ් ටං නික් ඛිපිත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. උපට්ඨායකොතආදි පඨමයෙොධිෙං 

අනිෙද් ධුපට් ඨාකභාවං සන් ධාොහ. අෙං, භන්යත, ආෙස්මා උපවායණොත එවං 

යථයරන වුත් යත ආනන් යදො උපවාණස් ස සයදොසභාවං සල් ලක් යඛත, ‘හන් දස් ස 

නිද් යදොසභාවං කයථස් සාමී’ත භගවා යෙභුයෙයන ආනන්දාතආදිමාහ. තත් ථ 

යෙභුයෙයනාත ඉදං අසඤ් ඤසත් තානඤ් යචව අරූපයදවතානඤ් ච ඔහීනභාවං 

සන් ධාෙ වුත් තං. අප්ඵුයටොත අසම් ඵුට් යඨො අභරියතො වා. භගවයතො කිර 
ආසන් නපයදයස වාලග් ගමත් යත ඔකායස සුඛුමත් තභාවං මායපත් වා දස දස 
මයහසක් ඛා යදවතා අට් ඨංසු. තාසං පරයතො වීසත වීසත. තාසං පරයතො තංසත 
තංසත. තාසං පරයතො චත් තාලීසං චත් තාලීසං. තාසං පරයතො පඤ් ඤාසං 
පඤ ්ඤාසං. තාසං පරයතො සට් ඨි සට් ඨි යදවතා අට් ඨංසු. තා අඤ් ඤමඤ් ඤං 

හත් යථන වා පායදන වා වත් යථන වා න ෙයාොයධන් ත. ‘‘අයපහි මං, මා 
ඝට් යටහී’’ත වත් තබ් ොකාරං නාම නත් ථි. ‘‘තා යඛො පන යදවතායෙො දසපි 
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හුත් වා වීසතපි හුත් වා තංසම් පි හුත් වා චත් තාලීසම් පි හුත් වා පඤ් ඤාසම් පි හුත් වා 

ආරග් ගයකොටිනිතුදනමත් යතපි තට් ඨන් ත, න ච අඤ් ඤමඤ් ඤං 

ෙයාොයධන් තී’’ත (අ. නි. 1.37) වුත් තසදිසාව අයහසුං. ඔවායෙන්යතොත 
ආවායරන් යතො. යථයරො කිර පකතොපි මහාසරීයරො හත් ථියපොතකසදියසො. යසො 
පංසුකූලචීවරං පාරුපිත් වා අතමහා විෙ අයහොසි. 

තථාගතංදස්සනාොත භගවයතො මුඛං දට් ඨං අලභමානා එවං උජ් ඣායිංසු. 

කිං පන තා යථරං විනිවිජ් ඣ පස් සිතුං න සක් යකොන් තීත? ආම, න 

සක් යකොන් ත. යදවතා හි පුථුජ් ජයන විනිවිජ් ඣ පස් සිතුං සක් යකොන් ත, න 
ඛීණාසයව. යථරස් ස ච මයහසක් ඛතාෙ යතජුස් සදතාෙ උපගන් තුම් පි න 

සක් යකොන් ත. කස ්මා පන යථයරොව යතජුස් සයදො, න අඤ ්යඤ අරහන් යතොත? 
ෙස් මා කස ්සපබුද් ධස් ස යචතයෙ ආරක් ඛයදවතා අයහොසි. 

විපස් සිම් හි කිර සම් මාසම් බුද් යධ පරිනිබ් බුයත 

එකග් ඝනසුවණ් ණක් ඛන් ධසදිසස ්ස ධාතුසරීරස් ස එකයමව යචතෙං අකංසු, 
දීඝායුකබුද් ධානඤ් හි එකයමව යචතෙං යහොත. තං මනුස් සා රතනාොමාහි 
විදත් ථිවිත් ථතාහි ද් වඞ් ගුලෙහලාහි සුවණ් ණිට් ඨකාහි හරිතායලන ච 
මයනොසිලාෙ ච මත් තකාකිච් චං තලයතයලයනව උදකකිච් චං සායධත් වා 

යෙොජනප් පමාණං උට් ඨයපසුං. තයතො භුම් මා යදවතා යෙොජනප් පමාණං, තයතො 

ආකාසට් ඨකයදවතා, තයතො උණ් හවලාහකයදවතා, තයතො 

අබ් භවලාහකයදවතා, තයතො චාතුමහාරාජිකා යදවතා, තයතො තාවතංසා යදවතා 
යෙොජනප් පමාණං උට් ඨයපසුන් ත එවං සත් තයෙොජනිකං යචතෙං අයහොසි. 
මනුස් යසසු මාලාගන් ධවත් ථාදීනි ගයහත් වා ආගයතසු ආරක් ඛයදවතා 
ගයහත් වා යතසං පස් සන් තානංයෙව යචතෙං පූයජසි. 

තදා අෙං යථයරො බ්රාහ් මණමහාසායලො හුත් වා එකං පීතකං වත් ථං ආදාෙ 

ගයතො. යදවතා තස් ස හත් ථයතො වත් ථං ගයහත් වා යචතෙං පූයජසි. බ්රාහ් මයණො 
තං දිස ්වා පසන් නචිත් යතො ‘‘අහම් පි අනාගයත එවරූපස් ස බුද් ධස් ස යචතයෙ 
ආරක් ඛයදවතා යහොමී’’ත පත් ථනං කත් වා තයතො චුයතො යදවයලොයක 
නිබ් ෙත් ත. තස් ස යදවයලොයක ච මනුස් සයලොයක ච සංසරන් තස ්යසව 
කස ්සයපො භගවා යලොයක උප් පජ් ජිත් වා පරිනිබ් ොයි. තස් සාපි එකයමව 
ධාතුසරීරං අයහොසි. තං ගයහත් වා යෙොජනිකං යචතෙං කායරසුං. යසො තත් ථ 
ආරක් ඛයදවතා හුත් වා සාසයන අන් තරහියත සග් යග නිබ් ෙත් තත් වා අම් හාකං 
භගවයතො කායල තයතො චුයතො මහාකුයල පටිසන් ධිං ගයහත් වා නික් ඛම් ම 
පබ් ෙජිත් වා අරහත් තං පත් යතො. ඉත යචතයෙ ආරක් ඛයදවතා හුත් වා ආගතත් තා 
යථයරො යතජුස් සයදොත යවදිතබ් යෙො. 
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පටුන 

යදවතා, ආනන්ද, උජ්ොෙන්තීත ඉත ආනන් ද, යදවතා උජ් ඣාෙන් ත, න 
මය් හං පුත් තස් ස අඤ් යඤො යකොචි යදොයසො අත් ථීත දස ්යසත. 

201. කථංභූතා පන, භන්යතත කස් මා ආහ? භගවා තුම් යහ – ‘‘යදවතා 

උජ් ඣාෙන් තී’’ත වදථ, කථං භූතා පන තා තුම් යහ මනසි කයරොථ, කිං තුම් හාකං 

පරිනිබ් ොනං අධිවායසන් තීත පුච් ෙත. අථ භගවා – ‘‘නාහං අධිවාසනකාරණං 

වදාමී’’ත තාසං අනධිවාසනභාවං දස් යසන් යතො සන්තානන්දාතආදිමාහ. 

තත් ථ ආකායස පථවීසඤ්ඤිනියෙොත ආකායස පථවිං මායපත් වා තත් ථ 

පථවීසඤ් ඤිනියෙො. කන්දන්තීත යරොදන් ත. ඡින්නපාතං පපතන්තීත මජ් යඣ 

ඡින් නා විෙ හුත් වා ෙයතො වා තයතො වා පපතන් ත. ආවට්ටන්තීත 

ආවට් ටන් තයෙො පතතට් ඨානයමව ආගච් ෙන් ත. විවට්ටන්තීත පතතට් ඨානයතො 
පරභාගං වට් ටමානා ගච් ෙන් ත. අපිච ද් යව පායද පසායරත් වා සකිං පුරයතො සකිං 
පච් ෙයතො සකිං වාමයතො සකිං දක් ඛිණයතො සංපරිවත් තමානාපි – ‘‘ආවට් ටන් ත 

විවට් ටන් තී’’ත වුච් චන් ත. සන්තානන්ද, යදවතා පථවිෙං පථවීසඤ්ඤිනියෙොත 
පකතපථවී කිර යදවතා ධායරතුං න සක් යකොත. තත් ථ හත් ථයකො බ්රහ් මා විෙ 

යදවතා ඔසීදන් ත. යතනාහ භගවා – ‘‘ඔළාරිකං හත් ථක, අත් තභාවං 

අභිනිම් මිනාහී’’ත (අ. නි. 3.128). තස් මා ො යදවතා පථවිෙං පථවිං මායපසුං, 
තා සන් ධායෙතං වුත් තං – ‘‘පථවිෙං පථවීසඤ් ඤිනියෙො’’ත. 

වීතොගාත පහීනයදොමනස් සා සිලාථම් භසදිසා අනාගාමිඛීණාසවයදවතා. 

චතුසංයවජනීෙඨානවණ්ණනා 

202. වස්සංවුට්ඨාත බුද් ධකායල කිර ද් වීසු කායලසු භික් ඛූ සන් නිපතන් ත 

උපකට් ඨාෙ වස් සූපනායිකාෙ කම් මට් ඨානග් ගහණත් ථං, වුට් ඨවස් සා ච 
ගහිතකම් මට් ඨානානුයෙොයගන නිබ් ෙත් තතවියසසායරොචනත් ථං. ෙථා ච 

බුද් ධකායල, එවං තම් ෙපණ් ණිදීයපපි අපාරගඞ් ගාෙ භික් ඛූ යලොහපාසායද 

සන් නිපතංසු, පාරගඞ් ගාෙ භික් ඛූ තස ්සමහාවිහායර. යතසු අපාරගඞ් ගාෙ භික් ඛූ 
සඞ් කාරෙඩ් ඩකසම් මජ් ජනියෙො ගයහත් වා ආගන් ත් වා මහාවිහායර 

සන් නිපතත් වා යචතයෙ සුධාකම් මං කත් වා – ‘‘වුට් ඨවස් සා ආගන් ත් වා 
යලොහපාසායද සන් නිපතථා’’ත වත් තං කත් වා ඵාසුකට් ඨායනසු වසිත් වා 

වුට් ඨවස් සා ආගන් ත් වා යලොහපාසායද පඤ් චනිකාෙමණ් ඩයල, යෙසං පාළි 

පගුණා, යත පාළිං සජ් ඣාෙන් ත. යෙසං අට් ඨකථා පගුණා, යත අට් ඨකථං 

සජ් ඣාෙන් ත. යෙො පාළිං වා අට් ඨකථං වා විරායධත, තං – ‘‘කස් ස සන් තයක 
තො ගහිත’’න් ත විචායරත් වා උජුං කත් වා ගාහායපන් ත. පාරගඞ් ගාවාසියනොපි 
තස් සමහාවිහායර එවයමව කයරොන් ත. එවං ද් වීසු කායලසු සන් නිපතයතසු 
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භික් ඛූසු යෙ පුයර වස් සූපනායිකාෙ කම් මට් ඨානං ගයහත් වා ගතා 

වියසසායරොචනත් ථං ආගච් ෙන් ත, එවරූයප සන් ධාෙ ‘‘පුබ් යෙ භන් යත 
වස් සංවුට් ඨා’’තආදිමාහ. 

මයනොභාවනීයෙත මනසා භාවියත සම් භාවියත. යෙ වා මයනො මනං 

භායවන් ත වඩ් යඪන් ත රාගරජාදීනි පවායහන් ත, එවරූයපත අත් යථො. යථයරො 

කිර වත් තසම් පන් යනො මහල් ලකං භික් ඛුං දිස් වා ථද් යධො හුත් වා න නිසීදත, 
පච් චුග් ගමනං කත් වා හත් ථයතො ෙත් තඤ් ච පත් තචීවරඤ් ච ගයහත් වා පීඨං 

පප් යඵොයටත් වා යදත, තත් ථ නිසින් නස ්ස වත් තං කත් වා යසනාසනං 

පටිජග් ගිත් වා යදත. නවකං භික් ඛුං දිස් වා තුණ් හීභූයතො න නිසීදත, සමීයප 
ඨත් වා වත් තං කයරොත. යසො තාෙ වත් තපටිපත් තො අපරිහානිං පත් ථෙමායනො 
එවමාහ. 

අථ භගවා – ‘‘ආනන් යදො මයනොභාවනීොනං දස් සනං න ලභිස් සාමී’’ත 

චින් යතත, හන් දස් ස, මයනොභාවනීොනං දස් සනට් ඨානං ආචික් ඛිස් සාමි, ෙත් ථ 
වසන් යතො ඉයතො චියතො ච අනාහිණ් ඩිත් වාව ලච් ෙත මයනොභාවනීයෙ භික් ඛූ 

දස් සනාොත චින් යතත් වා චත්තාරිමානීතආදිමාහ. 

තත් ථ සද්ධස්සාත බුද් ධාදීසු පසන් නචිත් තස් ස වත් තසම් පන් නස ්ස, ෙස් ස 
පායතො පට් ඨාෙ යචතෙඞ් ගණවත් තාදීනි සබ් ෙවත් තානි කතායනව 

පඤ ්ඤාෙන් ත. දස්සනීොනීත දස් සනාරහානි දස් සනත් ථාෙ ගන් තබ් ොනි. 

සංයවජනීොනීත සංයවගජනකානි. ඨානානීත කාරණානි, පයදසඨානායනව වා. 

යෙියකචීත ඉදං යචතෙචාරිකාෙ සත් ථකභාවදස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ 

යචතිෙචාරිකං ආිණ්ඩන්තාත යෙ ච තාව තත් ථ තත් ථ යචතෙඞ් ගණං 

සම් මජ් ජන් තා, ආසනානි යධොවන් තා යෙොධිම් හි උදකං සිඤ් චන් තා ආහිණ් ඩන් ත, 
යතසු වත් තබ් ෙයමව නත් ථි අසුකවිහායර ‘‘යචතෙං වන් දිස ්සාමා’’ත 
නික් ඛමිත් වා පසන් නචිත් තා අන් තරා කාලඞ් කයරොන් තාපි අනන් තරායෙන 
සග් යග පතට් ඨහිස් සන් ත යෙවාත දස් යසත. 

ආනන්දපුච්ඡාකථාවණ්ණනා 

203. අදස්සනං, ආනන්දාත ෙයදතං මාතුගාමස් ස අදස් සනං, අෙයමත් ථ 
උත් තමා පටිපත් තීත දස් යසත. ද් වාරං පිදහිත් වා යසනාසයන නිසින් යනො හි 

භික් ඛු ආගන් ත් වා ද් වායර ඨිතම් පි මාතුගාමං ොව න පස් සත, තාවස් ස 

එකංයසයනව න යලොයභො උප් පජ් ජත, න චිත් තං චලත. දස් සයන පන සතයෙව 

තදුභෙම් පි අස් ස. යතනාහ – ‘‘අදස් සනං ආනන් දා’’ත. දස්සයන භගවා සති
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කථන් ත භික් ඛං ගයහත් වා උපගතට් ඨානාදීසු දස් සයන සත කථං 
පටිපජ් ජිතබ් ෙන් ත පුච් ෙත. අථ භගවා ෙස ්මා ඛග් ගං ගයහත් වා – ‘‘සයච මො 

සද් ධිං ආලපසි, එත් යථව යත සීසං පායතස් සාමී’’ත ඨිතපුරියසන වා, ‘‘සයච 

මො සද් ධිං ආලපසි, එත් යථව යත මංසං මුරුමුරායපත් වා ඛාදිස් සාමී’’ත 
ඨිතෙක් ඛිනිො වා ආලපිතුං වරං. එකස් යසව හි අත් තභාවස් ස තප් පච් චො 

විනායසො යහොත, න අපායෙසු අපරිච් ඡින් නදුක් ඛානුභවනං. මාතුගායමන පන 

ආලාපසල් ලායප සත විස් සායසො යහොත, විස් සායස සත ඔතායරො යහොත, 

ඔතණ් ණචිත් යතො සීලෙයසනං පත් වා අපාෙපූරයකො යහොත; තස් මා 

අනාලායපොත ආහ. වුත් තම් පි යචතං – 

‘‘සල් ලයප අසිහත් යථන, පිසායචනාපි සල් ලයප; 

ආසීවිසම් පි ආසීයද, යෙන දට් යඨො න ජීවත; 

න ත් යවව එයකො එකාෙ, මාතුගායමන සල් ලයප’’ත. (අ. නි. 5.55); 

ආලපන්යතනපනාත සයච මාතුගායමො දිවසං වා පුච් ෙත, සීලං වා ොචත, 

ධම් මං වා යසොතුකායමො යහොත, පඤ ්හං වා පුච් ෙත, තථාරූපං වා පනස ්ස 

පබ් ෙජියතහි කත් තබ් ෙකම් මං යහොත, එවරූයප කායල අනාලපන් තං ‘‘මූයගො 

අෙං, ෙධියරො අෙං, භුත් වාව ෙද් ධමුයඛො නිසීදතී’’ත වදත, තස් මා අවස් සං 
ආලපිතබ් ෙං යහොත. එවං ආලපන් යතන පන කථං පටිපජ් ජිතබ් ෙන් ත පුච් ෙත. 

අථ භගවා – ‘‘එථ තුම් යහ, භික් ඛයව, මාතුමත් තීසු මාතුචිත් තං උපට් ඨයපථ, 

භගිනිමත් තීසු භගිනිචිත් තං උපට් ඨයපථ, ධීතුමත් තීසු ධීතුචිත් තං 

උපට් ඨයපථා’’ත (සං. නි. 4.127) ඉමං ඔවාදං සන් ධාෙ සති, ආනන්ද, 

උපට්ඨයපතබ්ොත ආහ. 

204. අෙයාවටාත අතන් තෙද් ධා නිරුස ්සුක් කා යහොථ. සාෙත්යථ ඝටථාත 

උත් තමත් යථ අරහත් යත ඝයටථ. අනුයුඤ්ජථාත තදධිගමාෙ අනුයෙොගං 

කයරොථ. අප්පමත්තාත තත් ථ අවිප් පමුට් ඨසතී. වීරිොතාපයෙොයගන 

ආතාපියනො. කායෙ ච ජීවියත ච නිරයපක් ඛතාෙ පිතත්තා යපසිතචිත් තා 
විහරථ. 

205. කථං පන, භන්යතත යතහි ඛත් තෙපණ් ඩිතාදීහි කථං පටිපජ් ජිතබ් ෙං. 

අද් ධා මං යත පටිපුච් ඡිස ්සන් ත – ‘‘කථං, භන් යත, ආනන් ද තථාගතස් ස සරීයර 

පටිපජ් ජිතබ් ෙ’’න් ත; ‘‘යතසාහං කථං පටිවචනං යදමී’’ත පුච් ෙත. අහයතන

වත්යථනාත නයවන කාසිකවත් යථන. විහයතන කප්පායසනාත සුයපොථියතන 

කප් පායසන. කාසිකවත් ථඤ ්හි සුඛුමත් තා යතලං න ගණ් හාත, කප් පායසො පන 
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පටුන 

ගණ් හාත. තස් මා ‘‘විහයතන කප් පායසනා’’ත ආහ. ආෙසාොත යසොවණ් ණාෙ. 
යසොවණ් ණඤ ්හි ඉධ ‘‘අෙස’’න් ත අධිප් යපතං. 

ථූපාෙහපුග්ගලවණ්ණනා 

206. ොජා චක්කවත්තීත එත් ථ කස ්මා භගවා අගාරමජ් යඣ වසිත් වා 

කාලඞ් කතස ්ස රඤ් යඤො ථූපාරහතං අනුජානාත, න සීලවයතො පුථුජ් ජනස ්ස 

භික් ඛුස ්සාත? අනච් ෙරිෙත් තා. පුථුජ් ජනභික් ඛූනඤ් හි ථූයප අනුඤ් ඤාෙමායන 

තම් ෙපණ් ණිදීයප තාව ථූපානං ඔකායසො න භයවෙය, තථා අඤ් යඤසු ඨායනසු. 
තස් මා ‘‘අනච් ෙරිො යත භවිස් සන් තී’’ත නානුජානාත. රාජා චක් කවත් තී 

එයකොව නිබ් ෙත් තත, යතනස ්ස ථූයපො අච් ෙරියෙො යහොත. පුථුජ් ජනසීලවයතො 
පන පරිනිබ් බුතභික් ඛුයනො විෙ මහන් තම් පි සක් කාරං කාතුං වට් ටතයෙව. 

ආනන්දඅච්ඡරිෙධම්මවණ්ණනා 

207. විහාෙන් ත ඉධ මණ් ඩලමායලො විහායරොත අධිප් යපයතො, තං පවිසිත් වා. 

කපිසීසන් ත ද් වාරොහයකොටිෙං ඨිතං අග් ගළරුක් ඛං. යෙොදමායනො අට්ඨාසීත 
යසො කිරාෙස් මා චින් යතසි – ‘‘සත් ථාරා මම සංයවගජනකං වසනට් ඨානං 

කථිතං, යචතෙචාරිකාෙ සාත් ථකභායවො කථියතො, මාතුගායම 

පටිපජ් ජිතබ් ෙපඤ් යහො විස් සජ් ජියතො, අත් තයනො සරීයර පටිපත් ත අක් ඛාතා, 

චත් තායරො ථූපාරහා කථිතා, ධුවං අජ් ජ භගවා පරිනිබ් ොයිස් සතී’’ත, තස් යසවං 
චින් තෙයතො ෙලවයදොමනස් සං උප් පජ් ජි. අථස් ස එතදයහොසි – ‘‘භගවයතො 

සන් තයක යරොදනං නාම අඵාසුකං, එකමන් තං ගන් ත් වා යසොකං තනුකං 

කරිස ්සාමී’’ත, යසො තථා අකාසි. යතන වුත් තං – ‘‘යරොදමායනො අට් ඨාසී’’ත. 

අහඤ්ච වතම්හීත අහඤ් ච වත අම් හි, අහං වතම් හීතපි පායඨො. යෙො මම

අනුකම්පයකොත යෙො මං අනුකම් පත අනුසාසත, ස් යව දානි පට් ඨාෙ කස් ස 

මුඛයධොවනං දස් සාමි, කස ්ස පායද යධොවිස් සාමි, කස ්ස යසනාසනං 

පටිජග් ගිස් සාමි, කස් ස පත් තචීවරං ගයහත් වා විචරිස් සාමීත ෙහුං විලපි. 

ආමන්යතසීත භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස අන් තයර යථරං අදිස් වා ආමන් යතසි. 

යමත්යතන කාෙකම්යමනාත යමත් තචිත් තවයසන පවත් තයතන 

මුඛයධොවනදානාදිකාෙකම් යමන. ියතනාත හිතවුද් ධිො කයතන. සුය නාත 

සුඛයසොමනස ්යසයනව කයතන, න දුක් ඛිනා දුම් මයනන හුත් වාත අත් යථො. 

අද්වයෙනාත ද් යව යකොට් ඨායස කත් වා අකයතන. ෙථා හි එයකො සම් මුඛාව 

කයරොත න පරම් මුඛා, එයකො පරම් මුඛාව කයරොත න සම් මුඛා එවං විභාගං 

අකත් වා කයතනාත වුත් තං යහොත. අප්පමායණනාත පමාණවිරහියතන. 
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චක් කවාළම් පි හි අතසම් ොධං, භවග් ගම් පි අතනීචං, තො කතං කාෙකම් මයමව 

ෙහුන් ත දස් යසත. 

යමත්යතන වචීකම්යමනාත යමත් තචිත් තවයසන පවත් තයතන 

මුඛයධොවනකාලායරොචනාදිනා වචීකම් යමන. අපි ච ඔවාදං සුත් වා – ‘‘සාධු, 

භන් යත’’ත වචනම් පි යමත් තං වචීකම් මයමව. යමත්යතන මයනොකම්යමනාත 

කාලස ්යසව සරීරපටිජග් ගනං කත් වා විවිත් තාසයන නිසීදිත් වා – ‘‘සත් ථා 

අයරොයගො යහොතු, අෙයාපජ් යජො සුඛී’’ත එවං පවත් තයතන මයනොකම් යමන. 

කතපුඤ්යඤොසීත කප් පසතසහස් සං අභිනීහාරසම් පන් යනොසීත දස් යසත. 

කතපුඤ් යඤොසීත ච එත් තාවතා විස් සත් යථො මා පමාදමාපජ් ජි, අථ යඛො 

පධානමනුයුඤ් ජ. එවඤ් හි අනුයුත් යතො ඛිප් පං යහොහිසි අනාසයවො, 
ධම් මසඞ් ගීතකායල අරහත් තං පාපුණිස ්සසි. න හි මාදිසස් ස කතපාරිචරිො 
නිප් ඵලා නාම යහොතීත දස් යසත. 

208. එවඤ් ච පන වත් වා මහාපථවිං පත් ථරන් යතො විෙ ආකාසං 
විත් ථායරන් යතො විෙ චක් කවාළගිරිං ඔසායරන් යතො විෙ සියනරුං 
උක් ඛියපන් යතො විෙ මහාජම් බුං ඛන් යධ ගයහත් වා චායලන් යතො විෙ 
ආෙස ්මයතො ආනන් දස් ස ගුණකථං ආරභන් යතො අථ යඛො භගවා භික් ඛූ 

ආමන් යතසි. තත් ථ ‘‘යෙපි යත, භික් ඛයව, එතරහී’’ත කස ්මා න වුත් තං? 
අඤ ්ඤස ්ස බුද් ධස් ස නත් ථිතාෙ. එයතයනව යචතං යවදිතබ් ෙං – ‘‘ෙථා 

චක් කවාළන් තයරපි අඤ් යඤො බුද් යධො නත් ථී’’ත. පණ්ඩියතොත ෙයත් යතො. 

යමධාවීත ඛන් ධධාතුආෙතනාදීසු කුසයලො. 

209. භික්ඛුපරිසාආනන්දං දස්සනාොත යෙ භගවන් තං පස් සිතුකාමා යථරං 

උපසඞ් කමන් ත, යෙ ච ‘‘ආෙස ්මා කිරානන් යදො සමන් තපාසාදියකො අභිරූයපො 
දස් සනීයෙො ෙහුස් සුයතො සඞ් ඝයසොභයනො’’ත යථරස් ස ගුයණ සුත් වා 

ආගච් ෙන් ත, යත සන් ධාෙ ‘‘භික් ඛුපරිසා ආනන් දං දස් සනාෙ 

උපසඞ් කමන් තී’’ත වුත් තං. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. අත්තමනාත සවයනන යනො 

දස් සනං සයමතීත සකමනා තුට් ඨචිත් තා. ධම්මන් ත ‘‘කච් චි, ආවුයසො, ඛමනීෙං, 

කච් චි ොපනීෙං, කච් චි යෙොනියසො මනසිකායරන කම් මං කයරොථ, 
ආචරියුපජ් ඣායෙ වත් තං පූයරථා’’ත එවරූපං පටිසන් ථාරධම් මං. තත් ථ 

භික් ඛුනීසු – ‘‘කච් චි, භගිනියෙො, අට් ඨ ගරුධම් යම සමාදාෙ වත් තථා’’ත ඉදම් පි 

නානාකරණං යහොත. උපාසයකසු ආගයතසු ‘‘උපාසක, න යත කච් චි සීසං වා 

අඞ් ගං වා රුජ් ජත, අයරොගා යත පුත් තභාතයරො’’ත න එවං පටිසන් ථාරං 
කයරොත. එවං පන කයරොත – ‘‘කථං උපාසකා තීණි සරණානි පඤ් ච සීලානි 
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රක් ඛථ, මාසස් ස අට් ඨ උයපොසයථ කයරොථ, මාතාපිතූනං උපට් ඨානවත් තං 

පූයරථ, ධම් මිකසමණබ්රාහ් මයණ පටිජග් ගථා’’ත. උපාසිකාසුපි එයසව නයෙො. 

ඉදානි ආනන් දත් යථරස ්ස චක් කවත් තනා සද් ධිං උපමං කයරොන් යතො 

චත්තායෙොයමභික් යවතආදිමාහ. තත් ථ  ත්තිොත අභිසිත් තා ච අනභිසිත් තා 

ච ඛත් තෙජාතකා. යත කිර – ‘‘රාජා චක් කවත් තී නාම අභිරූයපො දස් සනීයෙො 
පාසාදියකො ආකායසන විචරන් යතො රජ් ජං අනුසාසත ධම් මියකො ධම් මරාජා’’ත 
තස් ස ගුණකථං සුත් වා ‘‘සවයනන දස් සනම් පි සම’’න් ත අත් තමනා යහොන් ත. 

භාසතීත කයථන් යතො – ‘‘කථං, තාතා, රාජධම් මං පූයරථ, පයවණිං රක් ඛථා’’ත 

පටිසන් ථාරං කයරොත. බ්රාහ් මයණසු පන – ‘‘කථං ආචරිො මන් යත වායචථ, 

කථං අන් යතවාසිකා මන් යත ගණ් හන් ත, දක් ඛිණං වා වත් ථානි වා කපිලං වා 

අලත් ථා’’ත පටිසන් ථාරං කයරොත. ගහපතීසු – ‘‘කථං තාතා, න යවො 

රාජකුලයතො දණ් යඩන වා ෙලිනා වා පීළා අත් ථි, සම් මා යදයවො ධාරං 

අනුපයවච් ෙත, සස් සානි සම් පජ් ජන් තී’’ත එවං පටිසන් ථාරං කයරොත. සමයණසු 

– ‘‘කථං, භන් යත, පබ් ෙජිතපරික් ඛාරා සුලභා, සමණධම් යම න පමජ් ජථා’’ත 
එවං පටිසන් ථාරං කයරොත. 

මහාසුදස්සනසුත්තයදසනාවණ්ණනා 

210. ඛුද්දකනගෙයකත නගරපතරූපයක සම් ොයධ ඛුද් දකනගරයක. 

උජ්ජඞ්ගලනගෙයකත විසමනගරයක. සා ානගෙයකත ෙථා රුක් ඛානං සාඛා 

නාම ඛුද් දකා යහොන් ත, එවයමව අඤ් යඤසං මහානගරානං සාඛාසදියස 

ඛුද් දකනගරයක.  ත්තිෙමහාසාලාත ඛත් තෙමහාසාරප් පත් තා මහාඛත් තො. 
එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

යතසු  ත්තිෙමහාසාලා නාම යෙසං යකොටිසතම් පි යකොටිසහස් සම් පි ධනං 

නිඛණිත් වා ඨපිතං, දිවසපරිබ් ෙයෙො එකං කහාපණසකටං නිගච් ෙත, සාෙං ද් යව 

පවිසන් ත. බ්රාහ්මණමහාසාලා නාම යෙසං අසීතයකොටිධනං නිහිතං යහොත, 

දිවසපරිබ් ෙයෙො එයකො කහාපණකුම් යභො නිගච් ෙත, සාෙං එකසකටං පවිසත. 

ගහපතිමහාසාලා නාම යෙසං චත් තාලීසයකොටිධනං නිහිතං යහොත, 

දිවසපරිබ් ෙයෙො පඤ් ච කහාපණම් ෙණානි නිගච් ෙන් ත, සාෙං කුම් යභො පවිසත. 

මා යහවං, ආනන්ද, අවචාත ආනන් ද, මා එවං අවච, න ඉමං 

‘‘ඛුද් දකනගර’’න් ත වත් තබ් ෙං. අහඤ් හි ඉමස් යසව නගරස් ස සම් පත් තං 

කයථතුං – ‘‘අයනකවාරං තට් ඨං නිසීදං මහන් යතන උස් සායහන, මහන් යතන 

පරක් කයමන ඉධාගයතො’’ත වත් වා භූතපුබ්ෙන් තආදිමාහ. සුභික් ාත 

ඛජ් ජයභොජ් ජසම් පන් නා. හත්ථිසද්යදනාත එකස ්මිං හත් ථිම් හි සද් දං කයරොන් යත 
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චතුරාසීතහත් ථිසහස් සානි සද් දං කයරොන් ත, ඉත හත් ථිසද් යදන අවිවිත් තා, 

යහොත, තථා අස් සසද් යදන. පුඤ් ඤවන් යතො පයනත් ථ සත් තා 
චතුසින් ධවයුත් යතහි රයථහි අඤ ්ඤමඤ් ඤං අනුෙන් ධමානා අන් තරවීථීසු 

විචරන් ත, ඉත රථසද් යදන අවිවිත් තා යහොත. නිච් චං පයෙොජිතායනව පයනත් ථ 

යභරිආදීනි තූරිොනි, ඉත යභරිසද් දාදීහිපි අවිවිත් තා යහොත. තත් ථ 

සම්මසද්යදොත කංසතාළසද් යදො. පාණිතාෙසද්යදොත පාණිනා 
චතුරස ්සඅම් ෙණතාළසද් යදො. කුටයභරිසද් යදොතපි වදන් ත. 

අස්නාථ පිවථ  ාදථාත අස් නාථ පිවථ ඛාදථ. අෙං පයනත් ථ සඞ් යඛයපො, 
භුඤ ්ජථ යභොත ඉමිනා දසයමන සද් යදන අවිවිත් තා යහොත අනුපච් ඡින් නසද් දා. 

ෙථා පන අඤ් යඤසු නගයරසු ‘‘කචවරං ෙඩ් යඩථ, කුදාලං ගණ් හථ, පච් ඡිං 

ගණ් හථ, පවාසං ගමිස් සාම, තණ් ඩුලපුටං ගණ් හථ, භත් තපුටං ගණ් හථ, 

ඵලකාවුධාදීනි සජ් ජානි කයරොථා’’ත එවරූපා සද් දා යහොන් ත, න යිධ එවං 
අයහොසීත දස් යසත. 

‘‘දසයමන සද් යදනා’’ත ච වත් වා ‘‘කුසාවතී, ආනන් ද, රාජධානී සත් තහි 

පාකායරහි පරික් ඛිත් තා අයහොසී’’ත සබ් ෙං මහාසුදස්සනසුත්තං නිට් ඨායපත් වා 

ගච්ඡ ත්වං ආනන්දාතආදිමාහ. තත් ථ අභික්කමථාත අභිමුඛා කමථ, 

ආගච් ෙථාත අත් යථො. කිං පන යත භගවයතො ආගතභාවං න ජානන් තීත? 

ජානන් ත. බුද් ධානං ගතගතට් ඨානං නාම මහන් තං යකොලාහලං යහොත, 

යකනචියදව කරණීයෙන නිසින් නත් තා න ආගතා. ‘‘යත ආගන් ත් වා 
භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ඨානනිසජ් යජොකාසං සංවිදහිත් වා දස් සන් තී’’ත යතසං සන් තයක 
අයවලාෙම් පි භගවා යපයසසි. 

මල්ලානංවන්දනාවණ්ණනා 

211. අම්හාකඤ්ච යනොත එත් ථ යනො කායරො නිපාතමත් තං. අඝාවියනොත 

උප් පන් නදුක් ඛා. දුම්මනාත අනත් තමනා. යචයතොදුක් සමප්පිතාත 

යදොමනස ්සසමප් පිතා. කුලපරිවත්තයසොකුලපරිවත්තයසොඨයපත්වාත එයකකං 
කුලපරිවත් තං කුලසඞ් යඛපං වීථිසභායගන යචව රච් ොසභායගන ච විසුං විසුං 
ඨයපත් වා. 

සුභද්දපරිබ්ොජකවත්ථුවණ්ණනා 

212. සුභද්යදො නාම පරිබ්ොජයකොත උදිච් චබ්රාහ් මණමහාසාලකුලා 

පබ් ෙජියතො ෙන් නපරිබ් ොජයකො. කඞ් ාධම්යමොත විමතධම් යමො. කස ්මා 

පනස ්ස අජ් ජ එවං අයහොසීත? තථාවිධඋපනිස් සෙත් තා. පුබ් යෙ කිර 
පුඤ ්ඤකරණකායල ද් යව භාතයරො අයහසුං. යත එකයතොව සස් සං අකංසු. 
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තත් ථ යජට් ඨකස් ස – ‘‘එකස ්මිං සස් යස නවවායර අග් ගසස් සදානං මො 
දාතබ් ෙ’’න් ත අයහොසි. යසො වප් පකායල බීජග් ගං නාම දත් වා ගබ් භකායල 
කනිට් යඨන සද් ධිං මන් යතසි – ‘‘ගබ් භකායල ගබ් භං ඵායලත් වා දස් සාමා’’ත 
කනිට් යඨො – ‘‘තරුණසස් සං නායසතුකායමොසී’’ත ආහ. යජට් යඨො කනිට් ඨස ්ස 
අනනුවත් තනභාවං ඤත් වා යඛත් තං විභජිත් වා අත් තයනො යකොට් ඨාසයතො 

ගබ් භං ඵායලත් වා ඛීරං නීහරිත් වා සප් පිනවනීයතන සංයෙොයජත් වා අදාසි, 

පුථුකකායල පුථුකං කායරත් වා අදාසි, ලාෙනකායල ලාෙනග් ගං, යවණිකරයණ 

යවණග් ගං, කලාපාදීසු කලාපග් ගං, ඛලග් ගං, ඛලභණ් ඩග් ගං, යකොට් ඨග් ගන් ත 
එවං එකසස් යස නවවායර අග් ගදානං අදාසි. කනිට් යඨො පන උද් ධරිත් වා අදාසි. 

යතසු යජට් ඨයකො අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයෙො ජායතො. භගවා – 
‘‘කස ්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම් මං යදයසෙය’’න් ත ඔයලොයකන් යතො 

‘‘අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ් යඤො එකස ්මිං සස් යස නව අග් ගදානානි අදාසි, ඉමං 
අග් ගධම් මං තස් ස යදයසස් සාමී’’ත සබ් ෙපඨමං ධම් මං යදයසසි. යසො අට් ඨාරසහි 
බ්රහ් මයකොටීහි සද් ධිං යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨාසි. කනිට් යඨො පන ඔහීයිත් වා 
පච් ො දානස ්ස දින් නත් තා සත් ථු පරිනිබ් ොනකායල එවං චින් යතත් වා සත් ථාරං 
දට් ඨකායමො අයහොසි. 

මා තථාගතං වියහයඨසීත යථයරො කිර – ‘‘එයත අඤ ්ඤතත් ථිො නාම 

අත් තයනො ගහණයමව ගණ් හන් ත, තස් ස විස් සජ් ජාපනත් ථාෙ භගවයතො ෙහුං 

භාසමානස ්ස කාෙවාචාවියහසා භවිස් සත, පකතොපි ච කිලන් යතොයෙව 
භගවා’’ත මඤ ්ඤමායනො එවමාහ. පරිබ් ොජයකො – ‘‘න යම අෙං භික් ඛු ඔකාසං 

කයරොත, අත් ථියකන පන අනුවත් තත් වා කායරතබ් යෙො’’ත යථරං 
අනුවත් තන් යතො දුතෙම් පි තතෙම් පි ආහ. 

213. අස්යසොසි ය ොත සාණිද් වායර ඨිතස් ස භාසයතො පකතයසොයතයනව 

අස් යසොසි, සුත් වා ච පන සුභද් දස ්යසව අත් ථාෙ මහතා උස් සායහන ආගතත් තා 

අලං ආනන්දාතආදිමාහ. තත් ථ අලන් ත පටික් යඛපත් යථ නිපායතො. 

අඤ්ඤායපක්ය ොවාත අඤ් ඤාතුකායමොව හුත් වා. අබ්භඤ්ඤිංසූත ෙථා යතසං 

පටිඤ ්ඤා, තයථව ජානිංසු. ඉදං වුත් තං යහොත – සයච යනසං සා පටිඤ් ඤා 

නිෙයානිකා, සබ් යෙ අබ් භඤ් ඤංසු, යනො යච, න අබ් භඤ ්ඤංසු. තස් මා කිං යතසං 

පටිඤ ්ඤා නිෙයානිකා, අනිෙයානිකාත අෙයමව තස් ස පඤ් හස් ස අත් යථො. අථ 
භගවා යතසං අනිෙයානිකභාවකථයනන අත් ථාභාවයතො යචව ඔකාසාභාවයතො 
ච ‘‘අල’’න් ත පටික් ඛිපිත් වා ධම් මයමව යදයසසි. පඨමොමස් මිඤ් හි මල් ලානං 

ධම් මං යදයසත් වා මජ් ඣිමොයම සුභද් දස් ස, පච් ඡිමොයම භික් ඛුසඞ් ඝං 
ඔවදිත් වා ෙලවපච් චූසසමයෙ පරිනිබ් ොයිස් සාමිච් යචව භගවා ආගයතො. 
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214. සමයණොපි තත්ථ න උපලබ්භතීත පඨයමො යසොතාපන් නසමයණොපි 

තත් ථ නත් ථි, දුතයෙො සකදාගාමිසමයණොපි, තතයෙො අනාගාමිසමයණොපි, 
චතුත් යථො අරහත් තසමයණොපි තත් ථ නත් ථීත අත් යථො. ‘‘ඉමස් මිං යඛො’’ත 
පුරිමයදසනාෙ අනිෙමයතො වත් වා ඉදානි අත් තයනො සාසනං නිෙයමන් යතො 

ආහ. සුඤ්ඤා පෙප්පවාදා සමයණභීත චතුන් නං මග් ගානං අත් ථාෙ 

ආරද් ධවිපස් සයකහි චතූහි, මග් ගට් යඨහි චතූහි, ඵලට් යඨහි චතූහීත ද් වාදසහි 

සමයණහි සුඤ් ඤා පරප් පවාදා තුච් ො රිත් තකා. ඉයමචසුභද්දාත ඉයම ද් වාදස 

භික් ඛූ. සම්මා විහයෙෙුන් ත එත් ථ යසොතාපන් යනො අත් තයනො අධිගතට් ඨානං 
අඤ ්ඤස ්ස කයථත් වා තං යසොතාපන් නං කයරොන් යතො සම් මා විහරත නාම. එස 
නයෙො සකදාගාමිආදීසු. යසොතාපත් තමග් ගට් යඨො අඤ් ඤම් පි 
යසොතාපත් තමග් ගට් ඨං කයරොන් යතො සම් මා විහරත නාම. එස නයෙො 
යසසමග් ගට් යඨසු. යසොතාපත් තමග් ගත් ථාෙ ආරද් ධවිපස් සයකො අත් තයනො 
පගුණං කම් මට් ඨානං කයථත් වා අඤ් ඤම් පි යසොතාපත් තමග් ගත් ථාෙ 
ආරද් ධවිපස් සකං කයරොන් යතො සම් මා විහරත නාම. එස නයෙො 
යසසමග් ගත් ථාෙ ආරද් ධවිපස් සයකසු. ඉදං සන් ධාොහ – ‘‘සම් මා 

විහයරෙය’’න් ත. අසුඤ්යඤොයලොයකොඅෙහන්යතිඅස්සාත නළවනං සරවනං 
විෙ නිරන් තයරො අස් ස. 

එකූනතිංයසො වෙසාත වයෙන එකූනතංසවස් යසො හුත් වා. ෙං පබ්ෙජින් ත 

එත් ථ ෙන් ත නිපාතමත් තං. කිංකුසලානුඑසීත ‘‘කිං කුසල’’න් ත අනුඑසන් යතො 

පරියෙසන් යතො. තත් ථ – ‘‘කිං කුසල’’න් ත සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං අධිප් යපතං, 

තං ගයවසන් යතොත අත් යථො. ෙයතො අහන් ත ෙයතො පට් ඨාෙ අහං පබ් ෙජියතො, 

එත් ථන් තයර සමධිකානි පඤ් ඤාස වස් සානි යහොන් තීත දස් යසත. ඤාෙස්ස

ධම්මස්සාත අරිෙමග් ගධම් මස් ස. පයදසවත්තීත පයදයස විපස් සනාමග් යග 

පවත් තන් යතො. ඉයතො ෙිද්ධාත මම සාසනයතො ෙහිද් ධා. සමයණොපි නත්ථීත 

පයදසවත් තවිපස් සයකොපි නත් ථි, පඨමසමයණො යසොතාපන් යනොපි නත් ථීත 
වුත් තං යහොත. 

යෙ එත්ථාත යෙ තුම් යහ එත් ථ සාසයන සත් ථාරා සම් මුඛා 

අන් යතවාසිකාභියසයකන අභිසිත් තා, යතසං යවො ලාභා යතසං යවො සුලද් ධන් ත. 

ොහිරසමයෙ කිර ෙං අන් යතවාසිකං ආචරියෙො – ‘‘ඉමං පබ් ොයජහි, ඉමං ඔවද, 

ඉමං අනුසාසා’’ත වදත, යසො යතන අත් තයනො ඨායන ඨපියතො යහොත, තස් මා 

තස් ස – ‘‘ඉමං පබ් ෙයජහි, ඉමං ඔවද, ඉමං අනුසාසා’’ත ඉයම ලාභා යහොන් ත. 
යථරම් පි සුභද් යදො තයමව ොහිරසමෙං ගයහත් වා එවමාහ. 
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අලත්ථ ය ොත කථං අලත් ථ? යථයරො කිර නං එකමන් තං යනත් වා 
උදකතුම් ෙයතො පානීයෙන සීසං යතයමත් වා තචපඤ් චකකම් මට් ඨානං 
කයථත් වා යකසමස් සුං ඔහායරත් වා කාසාොනි වත් ථානි අච් ොදායපත් වා 
සරණානි දත් වා භගවයතො සන් තකං ආයනසි. භගවා උපසම් පායදත් වා 
කම් මට් ඨානං ආචික් ඛි. යසො තං ගයහත් වා උෙයානස ්ස එකමන් යත චඞ් කමං 
අධිට් ඨාෙ ඝයටන් යතො වාෙමන් යතො විපස් සනං වඩ් යඪන් යතො සහ පටිසම් භිදාහි 

අරහත් තං පත් වා ආගම් ම භගවන් තං වන් දිත් වා නිසීදි. තං සන් ධාෙ – 

‘‘අචිරූපසම් පන් යනො යඛො පනා’’තආදි වුත් තං. 

යසො ච භගවයතො පච්ඡියමො සක්ඛිසාවයකො අයහොසීත සඞ් ගීතකාරකානං 
වචනං. තත් ථ යෙො භගවත ධරමායන පබ් ෙජිත් වා අපරභායග උපසම් පදං 

ලභිත් වා කම් මට් ඨානං ගයහත් වා අරහත් තං පාපුණාත, උපසම් පදම් පි වා 
ධරමායනයෙව ලභිත් වා අපරභායග කම් මට් ඨානං ගයහත් වා අරහත් තං 

පාපුණාත, කම් මට් ඨානම් පි වා ධරමායනයෙව ගයහත් වා අපරභායග 

අරහත් තයමව පාපුණාත, සබ් යෙොපි යසො පච් ඡියමො සක් ඛිසාවයකො. අෙං පන 
ධරමායනයෙව භගවත පබ් ෙජියතො ච උපසම් පන් යනො ච කම් මට් ඨානඤ ්ච 
ගයහත් වා අරහත් තං පත් යතොත. 

පඤ ්චමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තථාගතපච්ඡිමවාචාවණ්ණනා 

216. ඉදානි භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ඔවාදං ආරභි, තං දස් යසතුං අථය ොභගවාතආදි 

වුත් තං. තත් ථ යදසියතො පඤ්ඤත්යතොත ධම් යමොපි යදසියතො යචව පඤ ්ඤත් යතො 

ච, විනයෙොපි යදසියතො යචව පඤ් ඤත් යතො ච. පඤ්ඤත්යතො ච නාම ඨපියතො 

පට් ඨපියතොත අත් යථො. යසොයවොමමච්චයෙනාත යසො ධම් මවිනයෙො තුම් හාකං 

මමච් චයෙන සත් ථා. මො හි යවො ඨියතයනව – ‘‘ඉදං ලහුකං, ඉදං ගරුකං, ඉදං 

සයතකිච් ෙං, ඉදං අයතකිච් ෙං, ඉදං යලොකවජ් ජං, ඉදං පණ් ණත් තවජ් ජං, අෙං 

ආපත් ත පුග් ගලස ්ස සන් තයක වුට් ඨාත, අෙං ආපත් ත ගණස් ස සන් තයක 

වුට් ඨාත, අෙං සඞ් ඝස් ස සන් තයක වුට් ඨාතී’’ත සත් තාපත් තක් ඛන් ධවයසන 

ඔතණ් යණ වත් ථුස් මිං සඛන් ධකපරිවායරො උභයතොවිභඞ් යගො විනයෙො නාම 

යදසියතො, තං සකලම් පි විනෙපිටකං මයි පරිනිබ් බුයත තුම් හාකං සත් ථුකිච් චං 
සායධස ්සත. 

ඨියතයනව ච මො – ‘‘ඉයම චත් තායරො සතපට් ඨානා, චත් තායරො 

සම් මප් පධානා, චත් තායරො ඉද් ධිපාදා, පඤ් ච ඉන් ද්රිොනි, පඤ් ච ෙලානි, සත් ත 

යෙොජ් ඣඞ් ගා, අරියෙො අට් ඨඞ් ගියකො මග් යගො’’ත යතන යතනාකායරන ඉයම 
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ධම් යම විභජිත් වා විභජිත් වා සුත් තන් තපිටකං යදසිතං, තං සකලම් පි 
සුත් තන් තපිටකං මයි පරිනිබ් බුයත තුම් හාකං සත් ථුකිච් චං සායධස් සත. 

ඨියතයනව ච මො – ‘‘ඉයම පඤ් චක් ඛන් ධා, ද් වාදසාෙතනානි, අට් ඨාරස 

ධාතුයෙො, චත් තාරි සච් චානි, ොවීසතන් ද්රිොනි, නව යහතූ, චත් තායරො ආහාරා, 

සත් ත ඵස් සා, සත් ත යවදනා, සත් ත සඤ් ඤා, සත් ත සඤ් යචතනා, සත් ත 

චිත් තානි. තත්රාපි ‘එත් තකා ධම් මා කාමාවචරා, එත් තකා රූපාවචරා, එත් තකා 

අරූපාවචරා, එත් තකා පරිොපන් නා, එත් තකා අපරිොපන් නා, එත් තකා 

යලොකිො, එත් තකා යලොකුත් තරා’ත’’ ඉයම ධම් යම විභජිත් වා විභජිත් වා 
චතුවීසතසමන් තපට් ඨානඅනන් තනෙමහාපට් ඨානපටිමණ් ඩිතං අභිධම් මපිටකං 

යදසිතං, තං සකලම් පි අභිධම් මපිටකං මයි පරිනිබ් බුයත තුම් හාකං සත් ථුකිච් චං 
සායධස ්සත. 

ඉත සබ් ෙම් යපතං අභිසම් යෙොධියතො ොව පරිනිබ් ොනා 

පඤ ්චචත් තාලීසවස් සානි භාසිතං ලපිතං – ‘‘තීණි පිටකානි, පඤ් ච නිකාො, 

නවඞ් ගානි, චතුරාසීත ධම් මක් ඛන් ධසහස ්සානී’’ත එවං මහාපයභදං යහොත. ඉත 

ඉමානි චතුරාසීත ධම් මක් ඛන් ධසහස ්සානි තට් ඨන් ත, අහං එයකොව 

පරිනිබ් ොොමි. අහඤ් ච යඛො පන දානි එකයකොව ඔවදාමි අනුසාසාමි, මයි 
පරිනිබ් බුයත ඉමානි චතුරාසීත ධම් මක් ඛන් ධසහස් සානි තුම් යහ ඔවදිස් සන් ත 
අනුසාසිස ්සන් තීත එවං භගවා ෙහූනි කාරණානි දස් යසන් යතො – ‘‘යසො යවො 

මමච් චයෙන සත් ථා’’ත ඔවදිත් වා පුන අනාගයත චාරිත් තං දස් යසන් යතො ෙථා

ය ොපනාතආදිමාහ. 

තත් ථ සමුදාචෙන්තීත කයථන් ත යවොහරන් ත. නායමන වා යගොත්යතන

වාත නවකාත අවත් වා ‘‘තස ්ස, නාගා’’ත එවං නායමන වා, ‘‘කස ්සප, 

යගොතමා’’ත එවං යගොත් යතන වා, ‘‘ආවුයසො තස් ස, ආවුයසො කස් සපා’’ත එවං 

ආවුයසොවායදන වා සමුදාචරිතබ් යෙො. භන්යතති වා ආෙස්මාති වාත භන් යත 

තස් ස, ආෙස් මා තස් සාත එවං සමුදාචරිතබ් යෙො. සමූහනතූත ආකඞ් ඛමායනො 

සමූහනතු, ෙදි ඉච් ෙත සමූහයනෙයාත අත් යථො. කස ්මා පන සමූහනථාත 

එකංයසයනව අවත් වා විකප් පවචයනයනව ඨයපසීත? මහාකස් සපස ්ස ෙලං 

දිට් ඨත් තා. පස් සත හි භගවා – ‘‘සමූහනථාත වුත් යතපි සඞ් ගීතකායල කස් සයපො 
න සමූහනිස ්සතී’’ත. තස් මා විකප් යපයනව ඨයපසි. 

තත් ථ – ‘‘එකච් යච යථරා එවමාහංසු – චත් තාරි පාරාජිකානි ඨයපත් වා 
අවයසසානි ඛුද් දානුඛුද් දකානී’’තආදිනා නයෙන පඤ් චසතකසඞ් ගීතෙං 

ඛුද්දානුඛුද්දකකථා ආගතාව විනිච් ෙයෙො යපත් ථ සමන්තපාසාදිකාෙං වුත් යතො. 

යකචි පනාහු – ‘‘භන් යත, නාගයසන, කතමං ඛුද් දකං, කතමං අනුඛුද් දක’’න් ත 
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164 

පටුන 

මිලින් යදන රඤ් ඤා පුච් ඡියතො. ‘‘දුක් කටං, මහාරාජ, ඛුද් දකං, දුබ් භාසිතං 
අනුඛුද් දක’’න් ත වුත් තත් තා නාගයසනත් යථයරො ඛුද් දානුඛුද් දකං ජානාත. 
මහාකස ්සයපො පන තං අජානන් යතො – 

‘‘සුණාතු යම, ආවුයසො, සඞ් යඝො සන් තම් හාකං සික් ඛාපදානි 

ගිහිගතානි, ගිහියනොපි ජානන් ත – ‘‘ඉදං යවො සමණානං සකයපුත් තොනං 

කප් පත, ඉදං යවො න කප් පතී’’ත. සයච මෙං ඛුද් දානුඛුද් දකානි 

සික් ඛාපදානි සමූහනිස් සාම, භවිස ්සන් ත වත් තායරො – ‘‘ධූමකාලිකං 

සමයණන යගොතයමන සාවකානං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, ොව යනසං 

සත් ථා අට් ඨාසි, තාවියම සික් ඛාපයදසු සික් ඛිංසු, ෙයතො ඉයමසං සත් ථා 

පරිනිබ් බුයතො, න දානියම සික් ඛාපයදසු සික් ඛන් තී’’ත. ෙදි සඞ් ඝස් ස 

පත් තකල් ලං, සඞ් යඝො අපඤ් ඤත් තං න පඤ් ඤයපෙය, පඤ් ඤත් තං න 

සමුච් ඡින් යදෙය, ෙථාපඤ් ඤත් යතසු සික් ඛාපයදසු සමාදාෙ වත් යතෙය. 

එසා ඤත් තීත – 

කම් මවාචං සායවසීත. න තං එවං ගයහතබ් ෙං. නාගයසනත් යථයරො හි – 

‘‘පරවාදියනො ඔකායසො මා අයහොසී’’ත එවමාහ. මහාකස් සපත් යථයරො 
‘‘ඛුද් දානුඛුද් දකාපත් තං න සමූහනිස ්සාමී’’ත කම් මවාචං සායවසි. 

බ්රහ්මදණ්ඩකථාපි සඞ් ගීතෙං ආගතත් තාසමන් තපාසාදිකාෙං විනිච් ඡිතා. 

කඞ් ාත ද් යවළ් හකං. විමතීත විනිච් ඡිතුං අසමත් ථතා, බුද් යධො නු යඛො, න 

බුද් යධො නු යඛො, ධම් යමො නු යඛො, න ධම් යමො නු යඛො, සඞ් යඝො නු යඛො, න 

සඞ් යඝො නු යඛො, මග් යගො නු යඛො, න මග් යගො නු යඛො, පටිපදා නු යඛො, න 

පටිපදා නු යඛොත ෙස් ස සංසයෙො උප් පජ් යජෙය, තං යවො වදාමි ‘‘පුච් ෙථ 

භික් ඛයව’’ත අෙයමත් ථ සඞ් යඛපත් යථො. සත්ථුගාෙයවනාපිනපුච්යඡෙයාථාත 

මෙං සත් ථුසන් තයක පබ් ෙජිම් හ, චත් තායරො පච් චොපි යනො සත් ථු සන් තකාව, 
යත මෙං එත් තකං කාලං කඞ් ඛං අකත් වා න අරහාම අජ් ජ පච් ඡිමකායල කඞ් ඛං 

කාතුන් ත සයච එවං සත් ථරි ගාරයවන න පුච් ෙථ. සහාෙයකොපි භික් යව

සහාෙකස්ස ආයෙොයචතූත තුම් හාකං යෙො ෙස් ස භික් ඛුයනො සන් දිට් යඨො 

සම් භත් යතො, යසො තස් ස ආයරොයචතු, අහං එතස් ස භික් ඛුස් ස කයථස් සාමි, තස් ස 
කථං සුත් වා සබ් යෙ නික් කඞ් ඛා භවිස ්සථාත දස් යසත. 

එවං පසන්යනොත එවං සද් දහාමි අහන් ත අත් යථො. ඤාණයමවාත 

නික් කඞ් ඛභාවපච් චක් ඛකරණඤාණංයෙව, එත් ථ තථාගතස් ස න 

සද් ධාමත් තන් ත අත් යථො. ඉයමසඤ්ි , ආනන්දාත ඉයමසං අන් යතොසාණිෙං 
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නිසින් නානං පඤ් චන් නං භික් ඛුසතානං. යෙො පච්ඡිමයකොත යෙො ගුණවයසන 
පච් ඡිමයකො. ආනන් දත් යථරංයෙව සන් ධාොහ. 

218. අප්පමායදන සම්පායදථාත සතඅවිප් පවායසන සබ් ෙකිච් චානි 
සම් පායදෙයාථ. ඉත භගවා පරිනිබ් ොනමඤ් යච නිපන් යනො පඤ් චචත් තාලීස 
වස් සානි දින් නං ඔවාදං සබ් ෙං එකස් මිං අප් පමාදපයදයෙව පක් ඛිපිත් වා අදාසි. 

අෙංතථාගතස්සපච්ඡිමාවාචාත ඉදං පන සඞ් ගීතකාරකානං වචනං. 

පරිනිබ්බුතකථාවණ්ණනා 

219. ඉයතො පරං ෙං පරිනිබ් ොනපරිකම් මං කත් වා භගවා පරිනිබ් බුයතො, තං 

දස් යසතුං අථ ය ො භගවා පඨමංොනන් තආදි වුත් තං. තත් ථ පරිනිබ්බුයතො

භන්යතත නියරොධං සමාපන් නස ්ස භගවයතො අස් සාසපස් සාසානං අභාවං දිස් වා 

පුච් ෙත. නආවුයසොත යථයරො කථං ජානාත? යථයරො කිර සත් ථාරා සද් ධිංයෙව 
තං තං සමාපත් තං සමාපජ් ජන් යතො ොව යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනා 

වුට් ඨානං, තාව ගන් ත් වා ඉදානි භගවා නියරොධං සමාපන් යනො, 
අන් යතොනියරොයධ ච කාලඞ් කිරිො නාම නත් ථීත ජානාත. 

අථ ය ො භගවා සඤ්ඤායවදයිතනියෙොධසමාපත්තිො වුට්ඨිත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනං සමාපජ්ජි…යප.… තතිෙජ්ොනා වුට්ඨිත්වා 

චතුත්ථජ්ොනං සමාපජ්ජීත එත් ථ භගවා චතුවීසතො ඨායනසු පඨමජ් ඣානං 

සමාපජ් ජි, යතරසසු ඨායනසු දුතෙජ් ඣානං, තථා තතෙජ් ඣානං, පන් නරසසු 

ඨායනසු චතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජි. කථං? දසසු අසුයභසු, ද් වත් තංසාකායර 

අට් ඨසු කසියණසු, යමත් තාකරුණාමුදිතාසු, ආනාපායන, පරිච් යෙදාකායසත 
ඉයමසු තාව චතුවීසතො ඨායනසු පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජි. ඨයපත් වා පන 

ද් වත් තංසාකාරඤ් ච දස අසුභානි ච යසයසසු යතරසසු දුතෙජ් ඣානං, යතසුයෙව 

ච තතෙජ් ඣානං සමාපජ් ජි. අට් ඨසු පන කසියණසු, උයපක් ඛාබ්රහ් මවිහායර, 

ආනාපායන, පරිච් යෙදාකායස, චතූසු අරූයපසූත ඉයමසු පන් නරසසු ඨායනසු 
චතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජි. අෙම් පි ච සඞ් යඛපකථාව. නිබ් ොනපුරං පවිසන් යතො 
පන භගවා ධම් මස් සාමී සබ් ොපි චතුවීසතයකොටිසතසහස් සසඞ් ඛයා 
සමාපත් තයෙො පවිසිත් වා වියදසං ගච් ෙන් යතො ඤාතජනං ආලිඞ් යගත් වා විෙ 
සබ් ෙසමාපත් තසුඛං අනුභවිත් වා පවිට් යඨො. 

චතුත්ථජ්ොනා වුට්ඨිත්වා සමනන්තො භගවා පරිනිබ්ොයීත එත් ථ 

ඣානසමනන් තරං, පච් චයවක් ඛණාසමනන් තරන් ත ද් යව සමනන් තරානි. තත් ථ 
ඣානා වුට් ඨාෙ භවඞ් ගං ඔතණ් ණස් ස තත් යථව පරිනිබ් ොනං 

ොනසමනන්තෙං නාම. ඣානා වුට් ඨහිත් වා පුන ඣානඞ් ගානි 
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පච් චයවක් ඛිත් වා භවඞ් ගං ඔතණ් ණස් ස තත් යථව පරිනිබ් ොනං 

පච්චයවක් ණාසමනන්තෙං නාම. ඉමානිපි ද් යව සමනන් තරායනව. භගවා පන 

ඣානං සමාපජ් ජිත් වා ඣානා වුට් ඨාෙ ඣානඞ් ගානි පච් චයවක් ඛිත් වා 
භවඞ් ගචිත් යතන අෙයාකයතන දුක් ඛසච් යචන පරිනිබ් ොයි. යෙ හි යකචි බුද් ධා 
වා පච් යචකබුද් ධා වා අරිෙසාවකා වා අන් තමයසො කුන් ථකිපිල් ලිකං උපාදාෙ 
සබ් යෙ භවඞ් ගචිත් යතයනව අෙයාකයතන දුක් ඛසච් යචන කාලඞ් කයරොන් තීත. 

මහාභූමිචාලාදීනි වුත් තනොයනවාත. 

220. භූතාත සත් තා. අප්පටිපුග්ගයලොත පටිභාගපුග් ගලවිරහියතො. 

ෙලප්පත්යතොත දසවිධඤාණෙලං පත් යතො. 

221. උප්පාදවෙධම්මියනොත උප් පාදවෙසභාවා. යතසං වූපසයමොත යතසං 

සඞ් ඛාරානං වූපසයමො, අසඞ් ඛතං නිබ් ොනයමව සුඛන් ත අත් යථො. 

222. නාහු අස්සාසපස්සායසොත න ජායතො අස් සාසපස් සායසො. අයනයජොත 

තණ් හාසඞ් ඛාතාෙ එජාෙ අභායවන අයනයජො. සන්තිමාෙබ්භාත අනුපාදියසසං 

නිබ් ොනං ආරබ් භ පටිච් ච සන් ධාෙ. ෙං කාලමකරීත යෙො කාලං අකරි. ඉදං 

වුත් තං යහොත – ‘‘ආවුයසො, යෙො මම සත් ථා බුද් ධමුනි සන් තං ගමිස් සාමීත, 

සන් තං ආරබ් භ කාලමකරි, තස ්ස ඨිතචිත් තස් ස තාදියනො ඉදානි 

අස් සාසපස් සායසො න ජායතො, නත් ථි, නප් පවත් තතී’’ත. 

අසල්ලීයනනාත අලීයනන අසඞ් කුටියතන සුවිකසියතයනව චිත් යතන. 

යවදනං අජ්ෙවාසයීත යවදනං අධිවායසසි, න යවදනානුවත් තී හුත් වා ඉයතො 

චියතො ච සම් පරිවත් ත. වියමොක්ය ොත යකනචි ධම් යමන අනාවරණවියමොක් යඛො 
සබ් ෙයසො අපඤ් ඤත් තභාවූපගයමො පජ් යජොතනිබ් ොනසදියසො ජායතො. 

223. තදාසීත ‘‘සහ පරිනිබ් ොනා මහාභූමිචායලො’’ත එවං යහට් ඨා වුත් තං 
භූමිචාලයමව සන් ධාොහ. තඤ් හි යලොමහංසනඤ් ච භිංසනකඤ් ච ආසි. 

සබ්ොකාෙවරූයපයතත සබ් ෙවරකාරණූයපයත. 

224. අවීතොගාත පුථුජ් ජනා යචව යසොතාපන් නසකදාගාමියනො ච. 
යතසඤ් හි යදොමනස ්සං අප් පහීනං. තස් මා යතපි ොහා පග් ගය් හ කන් දන් ත. 
උයභොපි හත් යථ සීයස ඨයපත් වා යරොදන් තීත සබ් ෙං පුරිමනයෙයනව 
යවදිතබ් ෙං. 

225. උජ්ොෙන්තීත ‘‘අෙයා අත් තනාපි අධිවායසතුං න සක් යකොන් ත, 

යසසජනං කථං සමස් සායසස් සන් තී’’ත වදන් තයෙො උජ් ඣාෙන් ත. කථංභූතා
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පන භන්යතආෙස්මා අනුරුද්යධො යදවතා මනසිකයෙොතීත යදවතා, භන් යත, 

කථංභූතා ආෙස් මා අනුරුද් යධො සල් ලක් යඛත, කිං තා සත් ථු පරිනිබ් ොනං 

අධිවායසන් තීත? 

අථ තාසං පවත් තදස ්සනත් ථං යථයරො සන්තාවුයසොතආදිමාහ. තං 

වුත් තත් ථයමව. ෙත්තාවයසසන් ත ෙලවපච් චූයස පරිනිබ් බුතත් තා රත් තො 

අවයසසං චුල් ලකද් ධානං. ධම්මිොකථාොත අඤ් ඤා පාටියෙක් කා ධම් මකථා 

නාම නත් ථි, ‘‘ආවුයසො සයදවයක නාම යලොයක අප් පටිපුග් ගලස ්ස සත් ථුයනො 

අෙං මච් චුරාජා න ලජ් ජත, කිමඞ් ගං පන යලොකිෙමහාජනස් ස ලජ් ජිස් සතී’’ත 
එවරූපාෙ පන මරණපටිසංයුත් තාෙ කථාෙ වීතනායමසුං. යතසඤ් හි තං කථං 
කයථන් තානං මුහුත් යතයනව අරුණං උග් ගච් ඡි. 

226. අථ ය ොත අරුණුග් ගං දිස් වාව යථයරො යථරං එතදයවොච. යතයනව

කෙණීයෙනාත කීදියසන නු යඛො පරිනිබ් ොනට් ඨායන 

මාලාගන් ධාදිසක් කායරන භවිතබ් ෙං, කීදියසන භික් ඛුසඞ් ඝස් ස 

නිසජ් ජට් ඨායනන භවිතබ් ෙං, කීදියසන ඛාදනීෙයභොජනීයෙන භවිතබ් ෙන් ත, 
එවං ෙං භගවයතො පරිනිබ් බුතභාවං සුත් වා කත් තබ් ෙං යතයනව කරණීයෙන. 

බුද්ධසරීෙපූජාවණ්ණනා 

227. සබ්ෙඤ්චතාොවචෙන් ත සබ් ෙං තූරිෙභණ් ඩං. සන්නිපායතථාත යභරිං 

චරායපත් වා සමාහරථ. යත තයථව අකංසු. මණ්ඩලමායෙත 

දුස් සමණ් ඩලමායළ. පටිොයදන්තාත සජ් යජන් තා. 

දක්ඛියණන දක්ඛිණන් ත නගරස් ස දක් ඛිණදිසාභායගයනව 

දක් ඛිණදිසාභාගං. ොියෙන ොිෙන් ත අන් යතොනගරං අප් පයවයසත් වා 

ොහියරයනව නගරස් ස ොහිරපස් සං හරිත් වා. දක්ඛිණයතො නගෙස්සාත 
අනුරාධපුරස් ස දක් ඛිණද් වාරසදියස ඨායන ඨයපත් වා සක් කාරසම් මානං කත් වා 
යජතවනසදියස ඨායන ඣායපස ්සාමාත අත් යථො. 

228. අට්ඨ මල්ලපායමොක් ාත මජ් ඣිමවො ථාමසම් පන් නා 

අට් ඨමල් ලරාජායනො. සීසං න්හාතාත සීසං යධොවිත් වා නහාතා. ආෙස්මන්තං

අනුරුද්ධන් ත යථයරොව දිබ් ෙචක් ඛුයකොත පාකයටො, තස් මා යත සන් යතසුපි 
අඤ ්යඤසු මහායථයරසු – ‘‘අෙං යනො පාකටං කත් වා කයථස් සතී’’ත යථරං 

පුච් ඡිංසු. කථංපන, භන්යත, යදවතානං අධිප්පායෙොත භන් යත, අම් හාකං තාව 
අධිප් පාෙං ජානාම. යදවතානං කථං අධිප් පායෙොත පුච් ෙන් ත. යථයරො පඨමං 

යතසං අධිප් පාෙං දස් යසන් යතො තුම්හාකංය ොතආදිමාහ. මකුටෙන්ධනංනාම
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මල්ලානං යචතිෙන් ත මල් ලරාජූනං පසාධනමඞ් ගලසාලාෙ එතං නාමං. 

චිත් තීකතට් යඨන පයනසා ‘‘යචතෙ’’න් ත වුච් චත. 

229. ොව සන්ධිසමලසඞ්කටීොත එත් ථ සන්ධි නාම ඝරසන් ධි. සමලං නාම 

ගූථරාසිනිද් ධමනපනාළි. සඞ්කටීෙං නාම සඞ් කාරට් ඨානං. දිබ්යෙි ච

මානුසයකි ච නච්යචහීත උපරි යදවතානං නච් චානි යහොන් ත, යහට් ඨා 

මනුස් සානං. එස නයෙො ගීතාදීසු. අපිච යදවතානං අන් තයර මනුස් සා, 
මනුස ්සානං අන් තයර යදවතාත එවම් පි සක් කයරොන් තා පූයජන් තා අගමංසු. 

මජ්යෙන මජ්ෙං නගෙස්ස හරිත්වාත එවං හරිෙමායන භගවයතො සරීයර 

ෙන් ධුලමල් ලයසනාපතභරිො මල්ලිකා නාම – ‘‘භගවයතො සරීරං ආහරන් තී’’ත 
සුත් වා අත් තයනො සාමිකස් ස කාලං කිරිෙයතො පට් ඨාෙ අපරිභුඤ් ජිත් වා ඨපිතං 

විසාඛාෙ පසාධනසදිසං මහාලතාපසාධනං නීහරායපත් වා – ‘‘ඉමිනා සත් ථාරං 
පූයජස ්සාමී’’ත තං මජ් ජායපත් වා ගන් යධොදයකන යධොවිත් වා ද් වායර ඨිතා. 

තං කිර පසාධනං තාසඤ් ච ද් වින් නං ඉත් ථීනං, යදවදානිෙයචොරස් ස 
යගයහත තීසුයෙව ඨායනසු අයහොසි. සා ච සත් ථු සරීයර ද් වාරං සම් පත් යත – 

‘‘ඔතායරථ, තාතා, සත් ථුසරීර’’න් ත වත් වා තං පසාධනං සත් ථුසරීයර 
පටිමුඤ් චි. තං සීසයතො පට් ඨාෙ පටිමුක් කං ොවපාදතලාගතං. සුවණ් ණවණ් ණං 
භගවයතො සරීරං සත් තරතනමයෙන මහාපසාධයනන පසාධිතං අතවිෙ 

වියරොචිත් ථ. තං සා දිස් වා පසන් නචිත් තා පත් ථනං අකාසි – ‘‘භගවා ොව වට් යට 

සංසරිස ්සාමි, තාව යම පාටියෙක් කං පසාධනකිච් චං මා යහොතු, නිච් චං 
පටිමුක් කපසාධනසදිසයමව සරීරං යහොතූ’’ත. 

අථ භගවන් තං සත් තරතනමයෙන මහාපසාධයනන උක් ඛිපිත් වා 
පුරත් ථියමන ද් වායරන නීහරිත් වා පුරත් ථියමන නගරස් ස මකුටෙන් ධනං 

මල් ලානං යචතෙං, එත් ථ භගවයතො සරීරං නික් ඛිපිංසු. 

මහාකස්සපත්යථෙවත්ථුවණ්ණනා 

231. පාවාෙ කුසිනාෙන් ත පාවානගයර පිණ් ඩාෙ චරිත් වා ‘‘කුසිනාරං 

ගමිස් සාමී’’ත අද් ධානමග් ගප් පටිපන් යනො යහොත. රුක් මූයල නිසීදීත එත් ථ 

කස ්මා දිවාවිහාරන් ත න වුත් තං? දිවාවිහාරත් ථාෙ අනිසින් නත් තා. යථරස් ස හි 
පරිවාරා භික් ඛූ සබ් යෙ සුඛසංවද් ධිතා මහාපුඤ් ඤා. යත මජ් ඣන් හිකසමයෙ 
තත් තපාසාණසදිසාෙ භූමිො පදසා ගච් ෙන් තා කිලමිංසු. යථයරො යත දිස ්වා – 

‘‘භික් ඛූ කිලමන් ත, ගන් තබ් ෙට් ඨානඤ් ච න දූරං, යථොකං විස් සමිත් වා දරථං 
පටිප් පස් සම් යභත් වා සාෙන් හසමයෙ කුසිනාරං ගන් ත් වා දසෙලං 
පස් සිස ්සාමී’’ත මග් ගා ඔක් කම් ම අඤ් ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූයල සඞ් ඝාටිං 
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පටුන 

පඤ ්ඤයපත් වා උදකතුම් ෙයතො උදයකන හත් ථපායද සීතයල කත් වා නිසීදි. 
පරිවාරභික් ඛූපිස ්ස රුක් ඛමූයල නිසීදිත් වා යෙොනියසො මනසිකායර කම් මං 
කුරුමානා තණ් ණං රතනානං වණ් ණං භණමානා නිසීදිංසු. ඉත 
දරථවියනොදනත් ථාෙ නිසින් නත් තා ‘‘දිවාවිහාර’’න් ත න වුත් තං. 

මන්දාෙවපුප්ඵංගයහත්වාත මහාපාතප් පමාණං පුප් ඵං ආගන් තුකදණ් ඩයක 

ඨයපත් වා ෙත් තං විෙ ගයහත් වා. අද්දස ය ොත ආගච් ෙන් තං දූරයතො අද් දස. 

දිස ්වා ච පන චින් යතසි – 

‘‘එතං ආජීවකස් ස හත් යථ මන් දාරවපුප් ඵං පඤ් ඤාෙත, එතඤ් ච න 

සබ් ෙදා මනුස් සපයථ පඤ් ඤාෙත, ෙදා පන යකොචි ඉද් ධිමා ඉද් ධිං 

විකුබ් ෙත, තදා සබ් ෙඤ ්ඤුයෙොධිසත් තස ්ස ච මාතුකුච් ඡිඔක් කමනාදීසු 

යහොත. න යඛො පන අජ් ජ යකනචි ඉද් ධිවිකුබ් ෙනං කතං, න යම සත් ථා 

මාතුකුච් ඡිං ඔක් කන් යතො, න කුච් ඡියතො නික් ඛමන් යතො, නාපිස ්ස අජ් ජ 

අභිසම් යෙොධි, න ධම් මචක් කප් පවත් තනං, න ෙමකපාටිහාරිෙං, න 

යදයවොයරොහණං, න ආයුසඞ් ඛායරොස් සජ් ජනං. මහල් ලයකො පන යම 
සත් ථා ධුවං පරිනිබ් බුයතො භවිස් සතී’’ත. 

තයතො – ‘‘පුච් ොමි න’’න් ත චිත් තං උප් පායදත් වා – ‘‘සයච යඛො පන 

නිසින් නයකොව පුච් ොමි, සත් ථරි අගාරයවො කයතො භවිස් සතී’’ත උට් ඨහිත් වා 
ඨිතට් ඨානයතො අපක් කම් ම ෙද් දන් යතො නාගරාජා මණිචම් මං විෙ දසෙලදත් තෙං 
යමඝවණ් ණං පංසුකූලචීවරං පාරුපිත් වා දසනඛසයමොධානසමුජ් ජලං අඤ් ජලිං 
සිරස ්මිං පතට් ඨයපත් වා සත් ථරි කයතන ගාරයවන ආජීවකස් ස අභිමුයඛො හුත් වා 

– ‘‘ආවුයසො, අම් හාකං සත් ථාරං ජානාසී’’ත ආහ. කිං පන සත් ථු පරිනිබ් ොනං 

ජානන් යතො පුච් ඡි අජානන් යතොත? ආවජ් ජනපටිෙද් ධං ඛීණාසවානං ජානනං, 
අනාවජ් ජිතත් තා පයනස අජානන් යතො පුච් ඡීත එයක. යථයරො 

සමාපත් තෙහුයලො, රත් තට් ඨානදිවාට් ඨානයලණමණ් ඩපාදීසු නිච් චං 

සමාපත් තෙයලයනව ොයපත, කුලසන් තකම් පි ගාමං පවිසිත් වා ද් වායර 
සමාපත් තං සමාපජ් ජිත් වා සමාපත් තයතො වුට් ඨියතොව භික් ඛං ගණ් හාත. යථයරො 
කිර ඉමිනා පච් ඡියමන අත් තභායවන මහාජනානුග් ගහං කරිස් සාමි – ‘‘යෙ 

මය් හං භික් ඛං වා යදන් ත ගන් ධමාලාදීහි වා සක් කාරං කයරොන් ත, යතසං තං 
මහප් ඵලං යහොතූ’’ත එවං කයරොත. තස් මා සමාපත් තෙහුලතාෙ න ජානාත. ඉත 

අජානන් යතොව පුච් ෙතීත වදන් ත, තං න ගයහතබ් ෙං. 

න යහත් ථ අජානනකාරණං අත් ථි. අභිලක් ඛිතං සත් ථු පරිනිබ් ොනං 

අයහොසි, දසසහස් සියලොකධාතුකම් පනාදීහි නිමිත් යතහි. යථරස් ස පන පරිසාෙ 
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යකහිචි භික් ඛූහි භගවා දිට් ඨපුබ් යෙො, යකහිචි න දිට් ඨපුබ් යෙො, තත් ථ යෙහිපි 

දිට් ඨපුබ් යෙො, යතපි පස් සිතුකාමාව, යෙහිපි අදිට් ඨපුබ් යෙො, යතපි පස් සිතුකාමාව. 

තත් ථ යෙහි න දිට් ඨපුබ් යෙො, යත අතදස් සනකාමතාෙ ගන් ත් වා ‘‘කුහිං 
භගවා’’ත පුච් ෙන් තා ‘‘පරිනිබ් බුයතො’’ත සුත් වා සන් ධායරතුං නාසක් ඛිස් සන් ත. 
චීවරඤ් ච පත් තඤ් ච ෙඩ් යඩත් වා එකවත් ථා වා දුන් නිවත් ථා වා දුප් පාරුතා වා 
උරානි පටිපිසන් තා පයරොදිස් සන් ත. තත් ථ මනුස් සා – ‘‘මහාකස් සපත් යථයරන 

සද් ධිං ආගතා පංසුකූලිකා සෙම් පි ඉත් ථියෙො විෙ පයරොදන් ත, යත කිං අම් යහ 
සමස් සායසස් සන් තී’’ත මය් හං යදොසං දස් සන් ත. ඉදං පන සුඤ් ඤං 

මහාඅරඤ් ඤං, ඉධ ෙථා තථා යරොදන් යතසු යදොයසො නත් ථි. පුරිමතරං සුත් වා 
නාම යසොයකොපි තනුයකො යහොතීත භික් ඛූනං සතුප් පාදනත් ථාෙ ජානන් යතොව 
පුච් ඡි. 

අජ්ජ සත්තාහපරිනිබ්බුයතො සමයණො යගොතයමොත අජ් ජ සමයණො 

යගොතයමො සත් තාහපරිනිබ් බුයතො. තයතො යම ඉදන් ත තයතො සමණස් ස 
යගොතමස් ස පරිනිබ් බුතට් ඨානයතො. 

232. සුභද්යදො නාම වුඩ්ඪපබ්ෙජියතොත ‘‘සුභද් යදො’’ත තස් ස නාමං. 
වුඩ් ඪකායල පන පබ් ෙජිතත් තා ‘‘වුඩ් ඪපබ් ෙජියතො’’ත වුච් චත. කස් මා පන යසො 

එවමාහ? භගවත ආඝායතන. අෙං කියරයසො ඛන් ධයක ආගයත 
ආතුමාවත් ථුස් මිං නහාපිතපුබ් ෙයකො වුඩ් ඪපබ් ෙජියතො භගවත කුසිනාරයතො 
නික් ඛමිත් වා අඩ් ඪයතළයසහි භික් ඛුසයතහි සද් ධිං ආතුමං ආගච් ෙන් යත භගවා 

ආගච් ෙතීත සුත් වා – ‘‘ආගතකායල ොගුපානං කරිස් සාමී’’ත සාමයණරභූමිෙං 

ඨියත ද් යව පුත් යත එතදයවොච – ‘‘භගවා කිර, තාතා, ආතුමං ආගච් ෙත මහතා 

භික් ඛුසඞ් යඝන සද් ධිං අඩ් ඪයතළයසහි භික් ඛුසයතහි; ගච් ෙථ තුම් යහ, තාතා, 
ඛුරභණ් ඩං ආදාෙ නාළිොවාපයකන අනුඝරකං අනුඝරකං ආහිණ් ඩථ 
යලොණම් පි යතලම් පි තණ් ඩුලම් පි ඛාදනීෙම් පි සංහරථ භගවයතො ආගතස් ස 

ොගුපානං කරිස් සාමා’’ත (මහාව. 303). යත තථා අකංසු. 

මනුස් සා යත දාරයක මඤ් ජුයක පටිභායනෙයයක දිස ්වා කායරතුකාමාපි 
අකායරතුකාමාපි කායරන් තයෙව. කතකායල – ‘‘කිං ගණ් හිස් සථ තාතා’’ත 

පුච් ෙන් ත. යත වදන් ත – ‘‘න අම් හාකං අඤ් යඤන යකනචි අත් යථො, පිතා පන 

යනො භගවයතො, ආගතකායල ොගුදානං දාතුකායමො’’ත. තං සුත් වා මනුස් සා 

අපරිගයණත් වාව ෙං යත සක් යකොන් ත ආහරිතුං, සබ් ෙං යදන් ත. ෙම් පි න 

සක් යකොන් ත, මනුස් යසහි යපයසන් ත. අථ භගවත ආතුමං ආගන් ත් වා භුසාගාරං 
පවිට් යඨ සුභද් යදො සාෙන් හසමෙං ගාමද් වාරං ගන් ත් වා මනුස් යස ආමන් යතසි – 

‘‘උපාසකා, නාහං තුම් හාකං සන් තකා අඤ් ඤං කිඤ් චි පච් චාසීසාමි, මය් හං 
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දාරයකහි ආභතානි තණ් ඩුලාදීනියෙව සඞ් ඝස් ස පයහොන් ත. ෙං හත් ථකම් මං, තං 
යම යදථා’’ත. ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච ගණ් හථා’’ත සබ් බූපකරණානි ගායහත් වා විහායර 
උද් ධනානි කායරත් වා එකං කාළකං කාසාවං නිවායසත් වා තාදිසයමව 

පාරුපිත් වා – ‘‘ඉදං කයරොථ, ඉදං කයරොථා’’ත සබ් ෙරත් තං විචායරන් යතො 
සතසහස් සං විස් සජ් යජත් වා යභොජ් ජොගුඤ් ච මධුයගොළකඤ් ච පටිොදායපසි. 

යභොජ් ජොගු නාම භුඤ් ජිත් වා පාතබ් ෙොගු, තත් ථ 
සප් පිමධුඵාණිතමච් ෙමංසපුප් ඵඵලරසාදි ෙං කිඤ් චි ඛාදනීෙං නාම සබ් ෙං 
පක් ඛිපත කීළිතුකාමානං සීසමක් ඛනයෙොග් ගා යහොත සුගන් ධගන් ධා. 

අථ භගවා කාලස් යසව සරීරපටිජග් ගනං කත් වා භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුයතො 
පිණ් ඩාෙ චරිතුං ආතුමනගරාභිමුයඛො පාොසි. මනුස් සා තස් ස ආයරොයචසුං – 

‘‘භගවා පිණ් ඩාෙ ගාමං පවිසත, තො කස් ස ොගු පටිොදිතා’’ත. යසො 
ෙථානිවත් ථපාරුයතයහව යතහි කාළකකාසායවහි එයකන හත් යථන දබ් බිඤ් ච 
කටච් ඡුඤ ්ච ගයහත් වා බ්රහ් මා විෙ දක් ඛිණජාණුමණ් ඩලං භූමිෙං පතට් ඨයපත් වා 

වන් දිත් වා – ‘‘පටිග් ගණ් හාතු යම, භන් යත, භගවා ොගු’’න් ත ආහ. 

තයතො ‘‘ජානන් තාපි තථාගතා පුච් ෙන් තී’’ත ඛන් ධයක ආගතනයෙන භගවා 
පුච් ඡිත් වා ච සුත් වා ච තං වුඩ් ඪපබ් ෙජිතං විගරහිත් වා තස් මිං වත් ථුස් මිං 

අකප් පිෙසමාදානසික් ඛාපදඤ් ච, ඛුරභණ් ඩපරිහරණසික් ඛාපදඤ් චාත ද් යව 

සික් ඛාපදානි පඤ ්ඤයපත් වා – ‘‘භික් ඛයව, අයනකකප් පයකොටියෙො යභොජනං 

පරියෙසන් යතයහව වීතනාමිතා, ඉදං පන තුම් හාකං අකප් පිෙං අධම් යමන 

උප් පන් නං යභොජනං, ඉමං පරිභුත් තානං අයනකානි අත් තභාවසහස් සානි 

අපායෙස් යවව නිබ් ෙත් තස් සන් ත, අයපථ මා ගණ් හථා’’ත භික් ඛාචාරාභිමුයඛො 
අගමාසි. එකභික් ඛුනාපි න කිඤ් චි ගහිතං. 

සුභද් යදො අනත් තමයනො හුත් වා අෙං ‘‘සබ් ෙං ජානාමී’’ත ආහිණ් ඩත. සයච 

න ගහිතුකායමො, යපයසත් වා ආයරොයචතබ් ෙං. අෙං පක් කාහායරො නාම 
සබ් ෙචිරං තට් ඨන් යතො සත් තාහමත් තං තට් යඨෙය. ඉදඤ් හි මම ොවජීවං 

පරිෙත් තං අස් ස. සබ් ෙං යතන නාසිතං, අහිතකායමො අෙං මය් හන් ත භගවත 
ආඝාතං ෙන් ධිත් වා දසෙයල ධරන් යත කිඤ් චි වත් තුං නාසක් ඛි. එවං කිරස් ස 

අයහොසි – ‘‘අෙං උච් චා කුලා පබ් ෙජියතො මහාපුරියසො, සයච කිඤ් චි වක් ඛාමි, 
මංයෙව සන් තජ් යජස් සතී’’ත. ස ්වාෙං අජ් ජ ‘‘පරිනිබ් බුයතො භගවා’’ත සුත් වා 
ලද් ධස් සායසො විෙ හට් ඨතුට් යඨො එවමාහ. 

යථයරො තං සුත් වා හදයෙ පහාරදානං විෙ මත් ථයක පතතසුක් ඛාසනි විෙ 

මඤ ්ඤි, ධම් මසංයවයගො චස් ස උප් පජ් ජි – ‘‘සත් තාහමත් තපරිනිබ් බුයතො භගවා, 
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පටුන 

අජ් ජාපිස ්ස සුවණ් ණවණ් ණං සරීරං ධරතයෙව, දුක් යඛන භගවතා 

ආරාධිතසාසයන නාම එවං ලහු මහන් තං පාපකසටං කණ් ටයකො උප් පන් යනො, 
අලං යඛො පයනස පායපො වඩ් ඪමායනො අඤ් යඤපි එවරූයප සහායෙ ලභිත් වා 
සක් කා සාසනං ඔසක් කායපතු’’න් ත. තයතො යථයරො චින් යතසි – 

‘‘සයච යඛො පනාහං ඉමං මහල් ලකං ඉයධව පියලොතකං නිවාසායපත් වා 

ොරිකාෙ ඔකිරායපත් වා නීහරායපස් සාමි, මනුස් සා ‘සමණස් ස යගොතමස් ස 
සරීයර ධරමායනයෙව සාවකා විවදන් තී’ත අම් හාකං යදොසං දස් යසස ්සන් ත 
අධිවායසමි තාව. 

භගවතා හි යදසියතො ධම් යමො අසඞ් ගහිතපුප් ඵරාසිසදියසො. තත් ථ ෙථා 

වායතන පහටපුප් ඵානි ෙයතො වා තයතො වා ගච් ෙන් ත, එවයමව එවරූපානං 
පාපපුග් ගලානං වයසන ගච් ෙන් යත ගච් ෙන් යත කායල විනයෙ එකං ද් යව 

සික් ඛාපදානි නස ්සිස් සන් ත, සුත් යත එයකො ද් යව පඤ් හාවාරා නස් සිස ්සන් ත, 

අභිධම් යම එකං ද් යව භූමන් තරානි නස ්සිස් සන් ත, එවං අනුක් කයමන මූයල 

නට් යඨ පිසාචසදිසා භවිස් සාම; තස් මා ධම් මවිනෙසඞ් ගහං කරිස් සාම. එවඤ් හි 
සත දළ් හං සුත් යතන සඞ් ගහිතානි පුප් ඵානි විෙ අෙං ධම් මවිනයෙො නිච් චයලො 
භවිස ්සත. 

එතදත් ථඤ ්හි භගවා මය් හං තීණි ගාවුතානි පච් චුග් ගමනං අකාසි, තීහි 

ඔවායදහි උපසම් පදං අදාසි, කාෙයතො අපයනත් වා කායෙ චීවරපරිවත් තනං 

අකාසි, ආකායස පාණිං චායලත් වා චන් දූපමං පටිපදං කයථන් යතො මං 

කාෙසක් ඛිං කත් වා කයථසි, තක් ඛත් තුං සකලසාසනදාෙජ් ජං පටිච් ොයපසි. 
මාදියස භික් ඛුම් හි තට් ඨමායන අෙං පායපො සාසයන වුඩ් ඪිං මා අලත් ථ. ොව 

අධම් යමො න දිප් පත, ධම් යමො න පටිොහිෙත. අවිනයෙො න දිප් පත විනයෙො න 

පටිොහිෙත. අධම් මවාදියනො න ෙලවන් යතො යහොන් ත, ධම් මවාදියනො න දුබ් ෙලා 

යහොන් ත; අවිනෙවාදියනො න ෙලවන් යතො යහොන් ත, විනෙවාදියනො න දුබ් ෙලා 
යහොන් ත. තාව ධම් මඤ් ච විනෙඤ් ච සඞ් ගායිස් සාමි. තයතො භික් ඛූ අත් තයනො 
අත් තයනො පයහොනකං ගයහත් වා කප් පිොකප් පිෙං කයථස ්සන් ත. අථාෙං පායපො 

සෙයමව නිග් ගහං පාපුණිස් සත, පුන සීසං උක් ඛිපිතුං න සක් ඛිස් සත, සාසනං 
ඉද් ධඤ ්යචව ඵීතඤ් ච භවිස් සතී’’ත. 

යසො එවං නාම මය් හං චිත් තං උප් පන් නන් ත කස් සචි අනායරොයචත් වා 
භික් ඛුසඞ් ඝං සමස් සායසසි. යතන වුත් තං – ‘‘අථ යඛො ආෙස් මා 
මහාකස ්සයපො…යප.… යනතං ඨානං විජ් ජතී’’ත. 
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173 

පටුන 

233. චිතකන් ත වීසරතනසතකං චන් දනචිතකං. ආළිම්යපස්සාමාත අග් ගිං 

ගාහායපස් සාම. නසක්යකොන්තිආළිම්යපතුන් ත අට් ඨපි යසොළසපි ද් වත් තංසපි 
ජනා ජාලනත් ථාෙ ෙමකෙමකඋක් කායෙො ගයහත් වා තාලවණ් යටහි බීජන් තා 
භස් තාහි ධමන් තා තානි තානි කාරණානි කයරොන් තාපි න සක් යකොන් තයෙව 

අග් ගිං ගාහායපතුං. යදවතානං අධිප්පායෙොත එත් ථ තා කිර යදවතා යථරස ්ස 
උපට් ඨාකයදවතාව. අසීතමහාසාවයකසු හි චිත් තානි පසායදත් වා යතසං 
උපට් ඨාකානි අසීතකුලසහස් සානි සග් යග නිබ් ෙත් තානි. තත් ථ යථයර චිත් තං 
පසායදත් වා සග් යග නිබ් ෙත් තා යදවතා තස් මිං සමාගයම යථරං අදිස් වා – 
‘‘කුහිං නු යඛො අම් හාකං කුලූපකත් යථයරො’’ත අන් තරාමග් යග පටිපන් නං දිස් වා 
‘‘අම් හාකං කුලූපකත් යථයරන අවන් දියත චිතයකො මා පජ් ජලිත් ථා’’ත 
අධිට් ඨහිංසු. 

මනුස් සා තං සුත් වා – ‘‘මහාකස ්සයපො කිර නාම යභො භික් ඛු පඤ් චහි 
භික් ඛුසයතහි සද් ධිං ‘දසෙලස් ස පායද වන් දිස ්සාමී’ත ආගච් ෙත. තස් මිං කිර 
අනාගයත චිතයකො න පජ් ජලිස ්සත. කීදියසො යභො යසො භික් ඛු කායළො ඔදායතො 

දීයඝො රස් යසො, එවරූයප නාම යභො භික් ඛුම් හි ඨියත කිං දසෙලස් ස පරිනිබ් ොනං 
නාමා’’ත යකචි ගන් ධමාලාදිහත් ථා පටිපථං ගච් ඡිංසු. යකචි වීථියෙො විචිත් තා 
කත් වා ආගමනමග් ගං ඔයලොකෙමානා අට් ඨංසු. 

234. අථ ය ො ආෙස්මා මහාකස්සයපො යෙන කුසිනාො…යප.… සිෙසා

වන්දීත යථයරො කිර චිතකං පදක් ඛිණං කත් වා ආවජ් ජන් යතොව සල් ලක් යඛසි – 

‘‘ඉමස් මිං ඨායන සීසං, ඉමස ්මිං ඨායන පාදා’’ත. තයතො පාදානං සමීයප ඨත් වා 
අභිඤ් ඤාපාදකං චතුත් ථජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාෙ – 

‘‘අරාසහස ්සපටිමණ් ඩිතචක් කලක් ඛණපතට් ඨිතා දසෙලස් ස පාදා සද් ධිං 
කප් පාසපටයලහි පඤ් ච දුස් සයුගසතානි සුවණ් ණයදොණිං චන් දනචිතකඤ් ච 
ද් යවධා කත් වා මය් හං උත් තමඞ් යග සිරස් මිං පතට් ඨහන් තූ’’ත අධිට් ඨාසි. සහ 
අධිට් ඨානචිත් යතන තානි පඤ ්ච දුස් සයුගසතානි ද් යවධා කත් වා වලාහකන් තරා 
පුණ් ණචන් යදො විෙ පාදා නික් ඛමිංසු. යථයරො විකසිතරත් තපදුමසදියස හත් යථ 
පසායරත් වා සුවණ් ණවණ් යණ සත් ථුපායද ොව යගොප් ඵකා දළ් හං ගයහත් වා 

අත් තයනො සිරවයර පතට් ඨයපසි. යතන වුත් තං – ‘‘භගවයතො පායද සිරසා 
වන් දී’’ත. 

මහාජයනො තං අච් ෙරිෙං දිස් වා එකප් පහායරයනව මහානාදං නදි, 
ගන් ධමාලාදීහි පූයජත් වා ෙථාරුචි වන් දි. එවං පන යථයරන ච මහාජයනන ච 
යතහි ච පඤ් චහි භික් ඛුසයතහි වන් දිතමත් යත පුන අධිට් ඨානකිච් චං නත් ථි. 
පකතඅධිට් ඨානවයසයනව යථරස් ස හත් ථයතො මුච් චිත් වා අලත් තකවණ් ණානි 
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භගවයතො පාදතලානි චන් දනදාරුආදීසු කිඤ් චි අචායලත් වාව ෙථාඨායන 

පතට් ඨහිංසු, ෙථාඨායන ඨිතායනව අයහසුං. භගවයතො හි පායදසු 
නික් ඛමන් යතසු වා පවිසන් යතසු වා කප් පාසඅංසු වා දසිකතන් තං වා යතලබින් දු 
වා දාරුක් ඛන් ධං වා ඨානා චලිතං නාම නායහොසි. සබ් ෙං ෙථාඨායන ඨිතයමව 
අයහොසි. උට් ඨහිත් වා පන අත් ථඞ් ගයත චන් යද විෙ සූරියෙ විෙ ච තථාගතස් ස 
පායදසු අන් තරහියතසු මහාජයනො මහාකන් දිතං කන් දි. පරිනිබ් ොනකාලයතො 
අධිකතරං කාරුඤ් ඤං අයහොසි. 

සෙයමව භගවයතො චිතයකො පජ්ජලීත ඉදං පන කස් සචි පජ් ජලායපතුං 
වාෙමන් තස ්ස අදස් සනවයසන වුත් තං. යදවතානුභායවන පයනස සමන් තයතො 
එකප් පහායරයනව පජ් ජලි. 

235. සරීොයනවඅවසිස්සිංසූත පුබ් යෙ එකග් ඝයනන ඨිතත් තා සරීරං නාම 
අයහොසි. ඉදානි විප් පකිණ් ණත් තා සරීරානීත වුත් තං සුමනමකුළසදිසා ච 
යධොතමුත් තසදිසා ච සුවණ් ණසදිසා ච ධාතුයෙො අවසිස ්සිංසූත අත් යථො. 
දීඝායුකබුද් ධානඤ් හි සරීරං සුවණ් ණක් ඛන් ධසදිසං එකයමව යහොත. භගවා පන 

– ‘‘අහං න චිරං ඨත් වා පරිනිබ් ොොමි, මය් හං සාසනං තාව සබ් ෙත් ථ න 

විත් ථාරිතං, තස් මා පරිනිබ් බුතස් සාපි යම සාසපමත් තම් පි ධාතුං ගයහත් වා 
අත් තයනො අත් තයනො වසනට් ඨායන යචතෙං කත් වා පරිචරන් යතො මහාජයනො 

සග් ගපරාෙයණො යහොතූ’’ත ධාතූනං විකිරණං අධිට් ඨාසි. කත, පනස ්ස ධාතුයෙො 

විප් පකිණ් ණා, කත න විප් පකිණ් ණාත. චතස ්යසො දාඨා, ද් යව අක් ඛකා, 

උණ් හීසන් ත ඉමා සත් ත ධාතුයෙො න විප් පකිරිංසු, යසසා විප් පකිරිංසූත. තත් ථ 

සබ් ෙඛුද් දකා ධාතු සාසපබීජමත් තා අයහොසි, මහාධාතු මජ් යඣ 

භින් නතණ් ඩුලමත් තා, අතමහතී මජ් යඣ භින් නමුග් ගමත් තාත. 

උදකධාොත අග් ගොහුමත් තාපි ජඞ් ඝමත් තාපි තාලක් ඛන් ධමත් තාපි 

උදකධාරා ආකාසයතො පතත් වා නිබ් ොයපසි. උදකසාලයතොත පරිවායරත් වා 

ඨිතසාලරුක් යඛ සන් ධායෙතං වුත් තං, යතසම් පි හි ඛන් ධන් තරවිටපන් තයරහි 
උදකධාරා නික් ඛමිත් වා නිබ් ොයපසුං. භගවයතො චිතයකො මහන් යතො. සමන් තා 
පථවිං භින් දිත් වාපි නඞ් ගලසීසමත් තා උදකවට් ටි ඵලිකවටංසකසදිසා 

උග් ගන් ත් වා චිතකයමව ගණ් හන් ත. ගන්යධොදයකනාත සුවණ් ණඝයට 

රජතඝයට ච පූයරත් වා ආභතනානාගන් යධොදයකන. නිබ්ොයපසුන් ත 
සුවණ් ණමෙරජතමයෙහි අට් ඨදණ් ඩයකහි විකිරිත් වා චන් දනචිතකං 
නිබ් ොයපසුං. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාපරිනිබ් ොනසුත් තවණ් ණනා 
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පටුන 

එත් ථ ච චිතයක ඣාෙමායන පරිවායරත් වා ඨිතසාලරුක් ඛානං 

සාඛන් තයරහි විටපන් තයරහි පත් තන් තයරහි ජාලා උග් ගච් ෙන් ත, පත් තං වා 

සාඛා වා පුප් ඵං වා දඩ් ඪා නාම නත් ථි, කිපිල් ලිකාපි මක් කටකාපි ජාලානං 

අන් තයරයනව විචරන් ත. ආකාසයතො පතතඋදකධාරාසුපි සාලරුක් යඛහි 
නික් ඛන් තඋදකධාරාසුපි පථවිං භින් දිත් වා නික් ඛන් තඋදකධාරාසුපි ධම් මකථාව 
පමාණං. එවං චිතකං නිබ් ොයපත් වා පන මල් ලරාජායනො සන් ථාගායර 
චතුජ් ජාතෙගන් ධපරිභණ් ඩං කායරත් වා ලාජපඤ් චමානි පුප් ඵානි විකිරිත් වා 
උපරි යචලවිතානං ෙන් ධිත් වා සුවණ් ණතාරකාදීහි ඛචිත් වා තත් ථ 
ගන් ධදාමමාලාදාමරතනදාමානි ඔලම් යෙත් වා සන් ථාගාරයතො ොව 

මකුටෙන් ධනසඞ් ඛාතා සීසපසාධනමඞ් ගලසාලා, තාව උයභොහි පස් යසහි 
සාණිකිලඤ් ජපරික් යඛපං කායරත් වා උපරි යචලවිතානං ෙන් ධායපත් වා 
සුවණ් ණතාරකාදීහි ඛචිත් වා තත් ථපි ගන් ධදාමමාලාදාමරතනදාමානි 
ඔලම් යෙත් වා මණිදණ් ඩවණ් යණහි යවණූහි ච පඤ් චවණ් ණද් ධයජ 
උස් සායපත් වා සමන් තා වාතපටාකා පරික් ඛිපිත් වා සුසම් මට් ඨාසු වීථීසු 
කදලියෙො ච පුණ් ණඝයට ච ඨයපත් වා දණ් ඩකදීපිකා ජායලත් වා 
අලඞ් කතහත් ථික් ඛන් යධ සහ ධාතූහි සුවණ් ණයදොණිං ඨයපත් වා මාලාගන් ධාදීහි 
පූයජන් තා සාධුකීළිතං කීළන් තා අන් යතොනගරං පයවයසත් වා සන් ථාගායර 
සරභමෙපල් ලඞ් යක ඨයපත් වා උපරි යසතච් ෙත් තං ධායරසුං. එවං කත් වා – 
‘‘අථ යඛො යකොසිනාරකා මල් ලා භගවයතො සරීරානි සත් තාහං සන් ථාගායර 
සත් තපඤ ්ජරං කරිත් වා’’ත සබ් ෙං යවදිතබ් ෙං. 

තත් ථ සත්තිපඤ්ජෙංකරිත්වාත සත් තහත් යථහි පුරියසහි පරික් ඛිපායපත් වා. 

ධනුපාකාෙන් ත පඨමං තාව හත් ථිකුම් යභන කුම් භං පහරන් යත පරික් ඛිපායපසුං, 

තයතො අස් යස ගීවාෙ ගීවං පහරන් යත, තයතො රයථ ආණියකොටිො ආණියකොටිං 

පහරන් යත, තයතො යෙොයධ ොහුනා ොහුං පහරන් යත. යතසං පරිෙන් යත 
යකොටිො යකොටිං පහරමානානි ධනූනි පරික් ඛිපායපසුං. ඉත සමන් තා 
යෙොජනප් පමාණං ඨානං සත් තාහං සන් නාහගවච් ඡිකං විෙ කත් වා ආරක් ඛං 
සංවිදහිංසු. තං සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘ධනුපාකාරං පරික් ඛිපායපත් වා’’ත. 

කස ්මා පයනයත එවමකංසූත? ඉයතො පුරියමසු හි ද් වීසු සත් තායහසු යත 
භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ඨානනිසජ් යජොකාසං කයරොන් තා ඛාදනීෙං යභොජනීෙං 
සංවිදහන් තා සාධුකීළිකාෙ ඔකාසං න ලභිංසු. තයතො යනසං අයහොසි – ‘‘ඉමං 

සත් තාහං සාධුකීළිතං කීළිස් සාම, ඨානං යඛො පයනතං විජ් ජත ෙං අම් හාකං 

පමත් තභාවං ඤත් වා යකොචියදව ආගන් ත් වා ධාතුයෙො ගණ් යහෙය, තස් මා 
ආරක් ඛං ඨයපත් වා කීළිස් සාමා’’ත. යත තථා එවමකංසු. 
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සරීෙධාතුවිභජනවණ්ණනා 

236. අස්යසොසි ය ො ොජාත කථං අස් යසොසි? පඨමයමව කිරස් ස අමච් චා 

සුත් වා චින් තයිංසු – ‘‘සත් ථා නාම පරිනිබ් බුයතො, න යසො සක් කා පුන ආහරිතුං. 

යපොථුජ් ජනිකසද් ධාෙ පන අම් හාකං රඤ් ඤා සදියසො නත් ථි, සයච එස ඉමිනාව 

නිොයමන සුණිස ්සත, හදෙමස ්ස ඵලිස් සත. රාජා යඛො පන අම් යහහි 
අනුරක් ඛිතබ් යෙො’’ත යත තස් යසො සුවණ් ණයදොණියෙො ආහරිත් වා චතුමධුරස් ස 

පූයරත් වා රඤ් යඤො සන් තකං ගන් ත් වා එතදයවොචුං – ‘‘යදව, අම් යහහි 

සුපිනයකො දිට් යඨො, තස් ස පටිඝාතත් ථං තුම් යහහි දුකූලදුපට් ටං නිවායසත් වා 

ෙථා නාසාපුටමත් තං පඤ් ඤාෙත, එවං චතුමධුරයදොණිො නිපජ් ජිතුං වට් ටතී’’ත. 

රාජා අත් ථචරානං අමච් චානං වචනං සුත් වා ‘‘එවං යහොතු තාතා’’ත 
සම් පටිච් ඡිත් වා තථා අකාසි. 

අයථයකො අමච් යචො අලඞ් කාරං ඔමුඤ් චිත් වා යකයස පකිරිෙ ොෙ දිසාෙ 

සත් ථා පරිනිබ් බුයතො, තදභිමුයඛො හුත් වා අඤ් ජලිං පග් ගය් හ රාජානං ආහ – 

‘‘යදව, මරණයතො මුච් චනකසත් යතො නාම නත් ථි, අම් හාකං ආයුවඩ් ඪයනො 
යචතෙට් ඨානං පුඤ් ඤක් යඛත් තං අභියසකසිඤ් චයකො යසො භගවා සත් ථා 
කුසිනාරාෙ පරිනිබ් බුයතො’’ත. රාජා සුත් වාව විසඤ් ඤීජායතො චතුමධුරයදොණිෙං 
උසුමං මුඤ් චි. අථ නං උක් ඛිපිත් වා දුතොෙ යදොණිො නිපජ් ජායපසුං. යසො පුන 

සඤ ්ඤං ලභිත් වා – ‘‘තාතා, කිං වයදථා’’ත පුච් ඡි. ‘‘සත් ථා, මහාරාජ, 

පරිනිබ් බුයතො’’ත. රාජා පුනපි විසඤ් ඤීජායතො චතුමධුරයදොණිො උසුමං මුඤ ්චි. 
අථ නං තයතොපි උක් ඛිපිත් වා තතොෙ යදොණිො නිපජ් ජායපසුං. යසො පුන 

සඤ ්ඤං ලභිත් වා ‘‘තාතා, කිං වයදථා’’ත පුච් ඡි. ‘‘සත් ථා, මහාරාජ, 

පරිනිබ් බුයතො’’ත. රාජා පුනපි විසඤ් ඤීජායතො, අථ නං උක් ඛිපිත් වා 
නහායපත් වා මත් ථයක ඝයටහි උදකං ආසිඤ් චිංසු. 

රාජා සඤ් ඤං ලභිත් වා ආසනා වුට් ඨාෙ ගන් ධපරිභාවියත මණිවණ් යණ 

යකයස විකිරිත් වා සුවණ් ණඵලකවණ් ණාෙ පිට් ඨිෙං පකිරිත් වා පාණිනා උරං 
පහරිත් වා පවාළඞ් කුරවණ් ණාහි සුවට් ටිතඞ් ගුලීහි සුවණ් ණබිම් බිසකවණ් ණං 
උරං සිබ් ෙන් යතො විෙ ගයහත් වා පරියදවමායනො උම් මත් තකයවයසන 

අන් තරවීථිං ඔතණ් යණො, යසො අලඞ් කතනාටකපරිවුයතො නගරයතො නික් ඛම් ම 
ජීවකම් ෙවනං ගන් ත් වා ෙස් මිං ඨායන නිසින් යනන භගවතා ධම් යමො යදසියතො 

තං ඔයලොයකත් වා – ‘‘භගවා සබ් ෙඤ ්ඤු, නනු ඉමස් මිං ඨායන නිසීදිත් වා ධම් මං 

යදසයිත් ථ, යසොකසල් ලං යම වියනොදයිත් ථ, තුම් යහ මය් හං යසොකසල් ලං 

නීහරිත් ථ, අහං තුම් හාකං සරණං ගයතො, ඉදානි පන යම පටිවචනම් පි න යදථ, 
භගවා’’ත පුනප් පුනං පරියදවිත් වා ‘‘නනු භගවා අහං අඤ් ඤදා එවරූයප කායල 

‘තුම් යහ මහාභික් ඛුසඞ් ඝපරිවාරා ජම් බුදීපතයල චාරිකං චරථා’ත සුයණොමි, 
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ඉදානි පනාහං තුම් හාකං අනනුරූපං අයුත් තං පවත් තං සුයණොමී’’ත එවමාදීනි ච 

වත් වා සට් ඨිමත් තාහි ගාථාහි භගවයතො ගුණං අනුස් සරිත් වා චින් යතසි – ‘‘මම 

පරියදවියතයනව න සිජ් ඣත, දසෙලස ්ස ධාතුයෙො ආහරායපස් සාමී’’ත එවං 
අස් යසොසි. සුත් වා ච ඉමිස් සා විසඤ් ඤිභාවාදිපවත් තො අවසායන දූතං පායහසි. 

තං සන් ධාෙ අථය ොොජාතආදි වුත් තං. 

තත් ථ දූතං පායහසීත දූතඤ් ච පණ් ණඤ් ච යපයසසි. යපයසත් වා ච පන – 

‘‘සයච දස් සන් ත, සුන් දරං. යනො යච දස් සන් ත, ආහරණුපායෙන ආහරිස් සාමී’’ත 
චතුරඞ් ගිනිං යසනං සන් නය් හිත් වා සෙම් පි නික් ඛන් යතොයෙව. ෙථා ච 

අජාතසත් තු, එවං ලිච් ෙවීආදයෙොපි දූතං යපයසත් වා සෙම් පි චතුරඞ් ගිනිො 
යසනාෙ නික් ඛමිංසුයෙව. තත් ථ පායවෙයකා සබ් යෙහි ආසන් නතරා 

කුසිනාරයතො තගාවුතන් තයර නගයර වසන් ත, භගවාපි පාවං පවිසිත් වාව 

කුසිනාරං ගයතො. අථ කස ්මා පඨමතරං න ආගතාත යච? මහාපරිවාරා පයනයත 
රාජායනො මහාපරිවාරං කයරොන් තාව පච් ෙයතො ජාතා. 

යත සඞ්යඝ ගයණ එතදයවොචුන් ත සබ් යෙපි යත සත් තනගරවාසියනො 

ආගන් ත් වා – ‘‘අම් හාකං ධාතුයෙො වා යදන් තු, යුද් ධං වා’’ත කුසිනාරානගරං 
පරිවායරත් වා ඨියත – ‘‘එතං භගවා අම් හාකං ගාමක් යඛත් යත’’ත පටිවචනං 

අයවොචුං. යත කිර එවමාහංසු – ‘‘න මෙං සත් ථු සාසනං පහිණිම් හ, නාපි 
ගන් ත් වා ආනයිම් හ. සත් ථා පන සෙයමව ආගන් ත් වා සාසනං යපයසත් වා 
අම් යහ පක් යකොසායපසි. තුම් යහපි යඛො පන ෙං තුම් හාකං ගාමක් යඛත් යත 

රතනං උප් පජ් ජත, න තං අම් හාකං යදථ. සයදවයක ච යලොයක බුද් ධරතනසමං 

රතනං නාම නත් ථි, එවරූපං උත් තමරතනං ලභිත් වා මෙං න දස් සාම. න යඛො 

පන තුම් යහහියෙව මාතුථනයතො ඛීරං පීතං, අම් යහහිපි මාතුථනයතො ඛීරං පීතං. 

න තුම් යහයෙව පුරිසා, අම් යහපි පුරිසා යහොතූ’’ත අඤ් ඤමඤ් ඤං අහංකාරං 

කත් වා සාසනපටිසාසනං යපයසන් ත, අඤ් ඤමඤ් ඤං මානගජ් ජිතං ගජ් ජන් ත. 

යුද් යධ පන සත යකොසිනාරකානංයෙව ජයෙො අභවිස් ස. කස් මා? ෙස් මා 
ධාතුපාසනත් ථං ආගතා යදවතා යනසං පක් ඛා අයහසුං. පාළිෙං පන – ‘‘භගවා 

අම් හාකං ගාමක් යඛත් යත පරිනිබ් බුයතො, න මෙං දස් සාම භගවයතො සරීරානං 
භාග’’න් ත එත් තකයමව ආගතං. 

237. එවං වුත්යත යදොයණො බ්රාහ්මයණොත යදොණබ්රාහ් මයණො ඉමං යතසං 
විවාදං සුත් වා – ‘‘එයත රාජායනො භගවයතො පරිනිබ් බුතට් ඨායන විවාදං 

කයරොන් ත, න යඛො පයනතං පතරූපං, අලං ඉමිනා කලයහන, වූපසයමස් සාමි 

න’’න් ත යසො ගන් ත් වා යත සඞ් යඝ ගයණ එතදයවොච. කිමයවොච? 
උන් නතප් පයදයස ඨත් වා ද් විභාණවාරපරිමාණං යදොණගජ් ජිතං නාම අයවොච. 
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පටුන 

තත් ථ පඨමභාණවායර තාව එකපදම් පි යත න ජානිංසු. 

දුතෙභාණවාරපරියෙොසායන – ‘‘ආචරිෙස ්ස විෙ යභො සද් යදො, ආචරිෙස් ස විෙ 
යභො සද් යදො’’ත සබ් යෙ නිරවා අයහසුං. ජම් බුදීපතයල කිර කුලඝයර ජාතා 
යෙභුයෙයන තස ්ස න අන් යතවාසියකො නාම නත් ථි. අථ යසො යත අත් තයනො 
වචනං සුත් වා නිරයව තුණ් හීභූයත විදිත් වා පුන එතදයවොච – ‘‘සුණන් තු 
යභොන් යතො’’ත එතං ගාථාද් වෙං අයවොච. 

තත් ථ අම්හාකංබුද්යධොත අම් හාකං බුද් යධො. අහු න්තිවායදොත බුද් ධභූමිං 
අප් පත් වාපි පාරමියෙො පූයරන් යතො ඛන් තවාදිතාපසකායල 
ධම් මපාලකුමාරකායල ෙද් දන් තහත් ථිකායල භූරිදත් තනාගරාජකායල 
චම් යපෙයනාගරාජකායල සඞ් ඛපාලනාගරාජකායල මහාකපිකායල අඤ් යඤසු 
ච ෙහූසු ජාතයකසු පයරසු යකොපං අකත් වා ඛන් තයමව අකාසි. ඛන් තයමව 

වණ් ණයි. කිමඞ් ගං පන එතරහි ඉට් ඨානිට් යඨසු තාදිලක් ඛණං පත් යතො, 

සබ් ෙථාපි අම් හාකං බුද් යධො ඛන් තවායදො අයහොසි, තස් ස එවංවිධස් ස. නිසාධු

ෙං උත්තමපුග්ගලස්ස, සරීෙභායග සිො සම්පහායෙොතින ි සාධුෙන් ත න හි 

සාධු අෙං. සරීෙභායගත සරීරවිභාගනිමිත් තං, ධාතුයකොට් ඨාසයහතූත අත් යථො. 

සිොසම්පහායෙොත ආවුධසම් පහායරො සාධු න සිොත වුත් තං යහොත. 

සබ්යෙව යභොන්යතො සිතාත සබ් යෙව යභොන් යතො සහිතා යහොථ, මා 

භිජ් ජථ. සමග්ගාත කායෙන ච වාචාෙ ච එකසන් නිපාතා එකවචනා සමග් ගා 

යහොථ. සම්යමොදමානාත චිත් යතනාපි අඤ් ඤමඤ් ඤං සම් යමොදමානා යහොථ. 

කයෙොමට්ඨභායගත භගවයතො සරීරානි අට් ඨ භායග කයරොම. චක්ඛුමයතොත 

පඤ ්චහි චක් ඛූහි චක් ඛුමයතො බුද් ධස් ස. න යකවලං තුම් යහයෙව, ෙහුජයනොපි 

පසන් යනො, යතසු එයකොපි ලද් ධුං අයුත් යතො නාම නත් ථීත ෙහුං කාරණං වත් වා 
සඤ ්ඤායපසි. 

238. යතසංසඞ්ඝානංගණානං පටිස්සුත්වාත යතසං යතසං තයතො තයතො 

සමාගතසඞ් ඝානං සමාගතගණානං පටිස ්සුණිත් වා. භගවයතො සරීොනි අට්ඨධා

සමං සුවිභත්තං විභජිත්වාත එත් ථ අෙමනුක් කයමො – යදොයණො කිර යතසං 
පටිස් සුණිත් වා සුවණ් ණයදොණිං විවරායපසි. රාජායනො ආගන් ත් වා 
යදොණිෙංයෙව ඨිතා සුවණ් ණවණ් ණා ධාතුයෙො දිස ්වා – ‘‘භගවා සබ් ෙඤ ්ඤු 
පුබ් යෙ මෙං තුම් හාකං ද් වත් තංසමහාපුරිසලක් ඛණපටිමණ් ඩිතං 
ෙබ් ෙණ් ණබුද් ධරස ්මිඛචිතං අසීතඅනුෙයඤ් ජනසමුජ් ජලිතයසොභං 

සුවණ් ණවණ් ණං සරීරං අද් දසාම, ඉදානි පන සුවණ් ණවණ් ණාව ධාතුයෙො 

අවසිට් ඨා ජාතා, න යුත් තමිදං භගවා තුම් හාක’’න් ත පරියදවිංසු. 
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179 

පටුන 

බ්රාහ් මයණොපි තස් මිං සමයෙ යතසං පමත් තභාවං ඤත් වා දක් ඛිණදාඨං 

ගයහත් වා යවඨන් තයර ඨයපසි, අථ පච් ො අට් ඨධා සමං සුවිභත් තං විභජි, 

සබ් ොපි ධාතුයෙො පාකතකනාළිො යසොළස නාළියෙො අයහසුං, 
එයකකනගරවාසියනො ද් යව ද් යව නාළියෙො ලභිංසු. බ්රාහ් මණස් ස පන ධාතුයෙො 

විභජන් තස් යසව සක් යකො යදවානමින් යදො – ‘‘යකන නු යඛො සයදවකස් ස 
යලොකස ්ස කඞ් ඛච් යෙදනත් ථාෙ චතුසච් චකථාෙ පච් චෙභූතා භගවයතො 
දක් ඛිණදාඨා ගහිතා’’ත ඔයලොයකන් යතො ‘‘බ්රාහ් මයණන ගහිතා’’ත දිස ්වා – 

‘‘බ්රාහ් මයණොපි දාඨාෙ අනුච් ෙවිකං සක් කාරං කාතුං න සක් ඛිස් සත, ගණ් හාමි 
න’’න් ත යවඨන් තරයතො ගයහත් වා සුවණ් ණචඞ් යකොටයක ඨයපත් වා 
යදවයලොකං යනත් වා චූළාමණියචතයෙ පතට් ඨයපසි. 

බ්රාහ් මයණොපි ධාතුයෙො විභජිත් වා දාඨං අපස් සන් යතො යචොරිකාෙ ගහිතත් තා 
– ‘‘යකන යම දාඨා ගහිතා’’ත පුච් ඡිතුම් පි නාසක් ඛි. ‘‘නනු තොව ධාතුයෙො 

භාජිතා, කිං ත් වං පඨමංයෙව අත් තයනො ධාතුො අත් ථිභාවං න අඤ් ඤාසී’’ත 
අත් තනි යදොසායරොපනං සම් පස් සන් යතො – ‘‘මය් හම් පි යකොට් ඨාසං යදථා’’ත 

වත් තුම් පි නාසක් ඛි. තයතො – ‘‘අෙම් පි සුවණ් ණතුම් යෙො ධාතුගතයකොව, යෙන 

තථාගතස ්ස ධාතුයෙො මිතා, ඉමස ්සාහං ථූපං කරිස් සාමී’’ත චින් යතත් වා ඉමං

යමයභොන්යතොතුම්ෙං දදන්තූත ආහ. 

පිප්පලිවනිො යමොරිොපි අජාතසත් තුආදයෙො විෙ දූතං යපයසත් වා 
යුද් ධසජ් ජාව නික් ඛමිංසු. 

ධාතුථූපපූජාවණ්ණනා 

239. ොජගයහභගවයතොසරීොනංථූපඤ්චමහඤ්ච අකාසීත කථං අකාසි? 

කුසිනාරයතො ොව රාජගහං පඤ් චවීසත යෙොජනානි, එත් ථන් තයර 
අට් ඨඋසභවිත් ථතං සමතලං මග් ගං කායරත් වා ොදිසං මල් ලරාජායනො 
මකුටෙන් ධනස ්ස ච සන් ථාගාරස ්ස ච අන් තයර පූජං කායරසුං. තාදිසං 
පඤ ්චවීසතයෙොජයනපි මග් යග පූජං කායරත් වා යලොකස් ස අනුක් කණ් ඨනත් ථං 
සබ් ෙත් ථ අන් තරාපයණ පසායරත් වා සුවණ් ණයදොණිෙං පක් ඛිත් තධාතුයෙො 
සත් තපඤ ්ජයරන පරික් ඛිපායපත් වා අත් තයනො විජියත 

පඤ ්චයෙොජනසතපරිමණ් ඩයල මනුස් යස සන් නිපාතායපසි. යත ධාතුයෙො 
ගයහත් වා කුසිනාරයතො සාධුකීළිතං කීළන් තා නික් ඛමිත් වා ෙත් ථ ෙත් ථ 

සුවණ් ණවණ් ණානි පුප් ඵානි පස් සන් ත, තත් ථ තත් ථ ධාතුයෙො සත් තඅන් තයර 

ඨයපත් වා පූජං අකංසු. යතසං පුප් ඵානං ඛීණකායල ගච් ෙන් ත, රථස් ස 
ධුරට් ඨානං පච් ඡිමට් ඨායන සම් පත් යත සත් ත දිවයස සාධුකීළිතං කීළන් ත. එවං 
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ධාතුයෙො ගයහත් වා ආගච් ෙන් තානං සත් ත වස් සානි සත් ත මාසානි සත් ත 
දිවසානි වීතවත් තානි. 

මිච් ොදිට් ඨිකා – ‘‘සමණස් ස යගොතමස් ස පරිනිබ් බුතකාලයතො පට් ඨාෙ 
ෙලක් කායරන සාධුකීළිතාෙ උපද් දුතම් හ සබ් යෙ යනො කම් මන් තා නට් ඨා’’ත 
උජ් ඣාෙන් තා මනං පයදොයසත් වා ෙළාසීතසහස් සමත් තා අපායෙ නිබ් ෙත් තා. 
ඛීණාසවා ආවජ් ජිත් වා ‘‘මහාජයනො මනං පයදොයසත් වා අපායෙ නිබ් ෙත් තී’’ත 
දිස ්වා – ‘‘සක් කං යදවරාජානං ධාතුආහරණූපාෙං කායරස ්සාමා’’ත තස් ස 
සන් තකං ගන් ත් වා තමත් ථං ආයරොයචත් වා – ‘‘ධාතුආහරණූපාෙං කයරොහි 

මහාරාජා’’ත ආහංසු. සක් යකො ආහ – ‘‘භන් යත, පුථුජ් ජයනො නාම 

අජාතසත් තුනා සයමො සද් යධො නත් ථි, න යසො මම වචනං කරිස ්සත, අපිච යඛො 

මාරවිභිංසකසදිසං විභිංසකං දස් යසස් සාමි, මහාසද් දං සායවස් සාමි, 

ෙක් ඛගාහකඛිපිතකඅයරොචයක කරිස් සාමි, තුම් යහ ‘අමනුස ්සා මහාරාජ කුපිතා 

ධාතුයෙො ආහරායපථා’ත වයදෙයාථ, එවං යසො ආහරායපස් සතී’’ත. අථ යඛො 
සක් යකො තං සබ් ෙං අකාසි. 

යථරාපි රාජානං උපසඞ් කමිත් වා – ‘‘මහාරාජ, අමනුස ්සා කුපිතා, ධාතුයෙො 

ආහරායපහී’’ත භණිංසු. රාජා – ‘‘න තාව, භන් යත, මය් හං චිත් තං තුස් සත, එවං 
සන් යතපි ආහරන් තූ’’ත ආහ. සත් තමදිවයස ධාතුයෙො ආහරිංසු. එවං ආහතා 
ධාතුයෙො ගයහත් වා රාජගයහ ථූපඤ් ච මහඤ් ච අකාසි. ඉතයරපි අත් තයනො 
අත් තයනො ෙලානුරූයපන ආහරිත් වා සකසකට් ඨායනසු ථූපඤ් ච මහඤ් ච 

අකංසු. 

240. එවයමතං භූතපුබ්ෙන් ත එවං එතං ධාතුභාජනඤ් යචව 
දසථූපකරණඤ් ච ජම් බුදීයප භූතපුබ් ෙන් ත පච් ො සඞ් ගීතකාරකා ආහංසු. එවං 
පතට් ඨියතසු පන ථූයපසු මහාකස් සපත් යථයරො ධාතූනං අන් තරාෙං දිස් වා 

රාජානං අජාතසත් තුං උපසඞ් කමිත් වා ‘‘මහාරාජ, එකං ධාතුනිධානං කාතුං 

වට් ටතී’’ත ආහ. සාධු, භන් යත, නිධානකම් මං තාව මම යහොතු, යසසධාතුයෙො 

පන කථං ආහරාමීත? න, මහාරාජ, ධාතුආහරණං තුය් හං භායරො, අම් හාකං 

භායරොත. සාධු, භන් යත, තුම් යහ ධාතුයෙො ආහරථ, අහං ධාතුනිධානං 
කරිස ්සාමීත. යථයරො යතසං යතසං රාජකුලානං පරිචරණමත් තයමව ඨයපත් වා 

යසසධාතුයෙො ආහරි. රාමගායම පන ධාතුයෙො නාගා පරිග් ගණ් හිංසු, තාසං 

අන් තරායෙො නත් ථි. ‘‘අනාගයත ලඞ් කාදීයප මහාවිහායර මහායචතෙම් හි 
නිදහිස ්සන් තී’’ත තා න ආහරිත් වා යසයසහි සත් තහි නගයරහි ආහරිත් වා 

රාජගහස ්ස පාචීනදක් ඛිණදිසාභායග ඨත් වා – ‘‘ඉමස ්මිං ඨායන යෙො පාසායණො 
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අත් ථි, යසො අන් තරධාෙතු, පංසු සුවිසුද් ධා යහොතු, උදකං මා උට් ඨහතූ’’ත 
අධිට් ඨාසි. 

රාජා තං ඨානං ඛණායපත් වා තයතො උද් ධතපංසුනා ඉට් ඨකා කායරත් වා 
අසීතමහාසාවකානං යචතොනි කායරත. ‘‘ඉධ රාජා කිං කායරතී’’ත 

පුච් ෙන් තානම් පි ‘‘මහාසාවකානං යචතොනී’’ත වදන් ත, න යකොචි 
ධාතුනිධානභාවං ජානාත. අසීතහත් ථගම් භීයර පන තස් මිං පයදයස ජායත 
යහට් ඨා යලොහසන් ථාරං සන් ථරායපත් වා තත් ථ ථූපාරායම යචතෙඝරප් පමාණං 
තම් ෙයලොහමෙං යගහං කාරායපත් වා අට් ඨ අට් ඨ හරිචන් දනාදිමයෙ කරණ් යඩ 
ච ථූයප ච කාරායපසි. අථ භගවයතො ධාතුයෙො හරිචන් දනකරණ් යඩ පක් ඛිපිත් වා 

තං හරිචන් දනකරණ් ඩකම් පි අඤ් ඤස ්මිං හරිචන් දනකරණ් ඩයක, තම් පි 
අඤ ්ඤස ්මින් ත එවං අට් ඨ හරිචන් දනකරණ් යඩ එකයතො කත් වා එයතයනව 

උපායෙන යත අට් ඨ කරණ් යඩ අට් ඨසු හරිචන් දනථූයපසු, අට් ඨ හරිචන් දනථූයප 

අට් ඨසු යලොහිතචන් දනකරණ් යඩසු, අට් ඨ යලොහිතචන් දනකරණ් යඩ අට් ඨසු 

යලොහිතචන් දනථූයපසු, අට් ඨ යලොහිතචන් දනථූයප අට් ඨසු දන් තකරණ් යඩසු, 

අට් ඨ දන් තකරණ් යඩ අට් ඨසු දන් තථූයපසු, අට් ඨ දන් තථූයප අට් ඨසු 

සබ් ෙරතනකරණ් යඩසු, අට් ඨ සබ් ෙරතනකරණ් යඩ අට් ඨසු සබ් ෙරතනථූයපසු, 

අට් ඨ සබ් ෙරතනථූයප අට් ඨසු සුවණ් ණකරණ් යඩසු, අට් ඨ සුවණ් ණකරණ් යඩ, 

අට් ඨසු සුවණ් ණථූයපසු, අට් ඨ සුවණ් ණථූයප අට් ඨසු රජතකරණ් යඩසු, අට් ඨ 

රජතකරණ් යඩ අට් ඨසු රජතථූයපසු, අට් ඨ රජතථූයප, අට් ඨසු මණිකරණ් යඩසු, 

අට් ඨ මණිකරණ් යඩ අට් ඨසු මණිථූයපසු, අට් ඨ මණිථූයප අට් ඨසු 

යලොහිතඞ් කකරණ් යඩසු, අට් ඨ යලොහිතඞ් කකරණ් යඩ අට් ඨසු 

යලොහිතඞ් කථූයපසු, අට් ඨ යලොහිතඞ් කථූයප අට් ඨසු මසාරගල් ලකරණ් යඩසු, 

අට් ඨ මසාරගල් ලකරණ් යඩ අට් ඨසු මසාරගල් ලථූයපසු, අට් ඨ මසාරගල් ලථූයප 

අට් ඨසු ඵලිකකරණ් යඩසු, අට් ඨ ඵලිකකරණ් යඩ අට් ඨසු ඵලිකමෙථූයපසු 
පක් ඛිපි. 

සබ් යෙසං උපරිමං ඵලිකයචතෙං ථූපාරාමයචතෙප් පමාණං අයහොසි, තස් ස 

උපරි සබ් ෙරතනමෙං යගහං කායරසි, තස් ස උපරි සුවණ් ණමෙං, තස් ස උපරි 

රජතමෙං, තස් ස උපරි තම් ෙයලොහමෙං යගහං. තත් ථ සබ් ෙරතනමෙං වාලිකං 
ඔකිරිත් වා ජලජථලජපුප් ඵානං සහස ්සානි විප් පකිරිත් වා අඩ් ඪෙට් ඨානි 
ජාතකසතානි අසීතමහායථයර සුද් යධොදනමහාරාජානං මහාමාොයදවිං සත් ත 
සහජායතත සබ් ොයනතානි සුවණ් ණමොයනව කායරසි. පඤ් චපඤ් චසයත 

සුවණ් ණරජතමයෙ පුණ් ණඝයට ඨපායපසි, පඤ ්ච සුවණ් ණද් ධජසයත 

උස් සායපසි. පඤ් චසයත සුවණ් ණදීයප, පඤ් චසයත රජතදීයප කාරායපත් වා 
සුගන් ධයතලස් ස පූයරත් වා යතසු දුකූලවට් ටියෙො ඨයපසි. 
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අථාෙස් මා මහාකස් සයපො – ‘‘මාලා මා මිලාෙන් තු, ගන් ධා මා විනස ්සන් තු, 

දීපා මා විජ් ඣාෙන් තූ’’ත අධිට් ඨහිත් වා සුවණ් ණපට් යට අක් ඛරානි ඡින් දායපසි – 

‘‘අනාගයත පිෙදායසො නාම කුමායරො ෙත් තං උස් සායපත් වා 
අයසොයකො ධම් මරාජා භවිස ්සත. යසො ඉමා ධාතුයෙො විත් ථාරිකා 
කරිස ්සතී’’ත. 

රාජා සබ් ෙපසාධයනහි පූයජත් වා ආදියතො පට් ඨාෙ ද් වාරං පිදහන් යතො 

නික් ඛමි, යසො තම් ෙයලොහද් වාරං පිදහිත් වා ආවිඤ් ෙනරජ් ජුෙං කුඤ් චිකමුද් දිකං 
ෙන් ධිත් වා තත් යථව මහන් තං මණික් ඛන් ධං ඨයපත් වා – ‘‘අනාගයත 
දලිද් දරාජා ඉමං මණිං ගයහත් වා ධාතූනං සක් කාරං කයරොතූ’’ත අක් ඛරං 
ඡින් දායපසි. 

සක් යකො යදවරාජා විස් සකම් මං ආමන් යතත් වා – ‘‘තාත, අජාතසත් තුනා 

ධාතුනිධානං කතං, එත් ථ ආරක් ඛං පට් ඨයපහී’’ත පහිණි. යසො ආගන් ත් වා 

වාළසඞ් ඝාටෙන් තං යෙොයජසි, කට් ඨරූපකානි තස් මිං ධාතුගබ් යභ 
ඵලිකවණ් ණඛග් යග ගායහත් වා වාතසදියසන යවයගන අනුපරිොෙන් තං 
ෙන් තං යෙොයජත් වා එකාෙ එව ආණිො ෙන් ධිත් වා සමන් තයතො 
ගිඤ ්ජකාවසථාකායරන සිලාපරික් යඛපං කත් වා උපරි එකාෙ පිදහිත් වා පංසුං 
පක් ඛිපිත් වා භූමිං සමං කත් වා තස් ස උපරි පාසාණථූපං පතට් ඨයපසි. එවං 

නිට් ඨියත ධාතුනිධායන ොවතායුකං ඨත් වා යථයරොපි පරිනිබ් බුයතො, රාජාපි 

ෙථාකම් මං ගයතො, යතපි මනුස් සා කාලඞ් කතා. 

අපරභායග පිෙදායසො නාම කුමායරො ෙත් තං උස් සායපත් වා අයසොයකො නාම 

ධම් මරාජා හුත් වා තා ධාතුයෙො ගයහත් වා ජම් බුදීයප විත් ථාරිකා අකාසි. කථං? 
යසො නියරොධසාමයණරං නිස් සාෙ සාසයන ලද් ධප් පසායදො චතුරාසීත 

විහාරසහස් සානි කායරත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං පුච් ඡි – ‘‘භන් යත, මො චතුරාසීත 

විහාරසහස් සානි කාරිතානි, ධාතුයෙො කුයතො ලභිස් සාමී’’ත? මහාරාජ, – 

‘‘ධාතුනිධානං නාම අත් ථී’’ත සුයණොම, න පන පඤ් ඤාෙත – ‘‘අසුකස ්මිං 
ඨායන’’ත. රාජා රාජගයහ යචතෙං භින් දායපත් වා ධාතුං අපස් සන් යතො 
පටිපාකතකං කායරත් වා භික් ඛුභික් ඛුනියෙො උපාසකඋපාසිකායෙොත චතස් යසො 
පරිසා ගයහත් වා යවසාලිං ගයතො. තත්රාපි අලභිත් වා කපිලවත් ථුං. තත්රාපි 

අලභිත් වා රාමගාමං ගයතො. රාමගායම නාගා යචතෙං භින් දිතුං න අදංසු, 
යචතයෙ නිපතතකුදායලො ඛණ් ඩාඛණ් ඩං යහොත. එවං තත්රාපි අලභිත් වා 
අල් ලකප් පං යවඨදීපං පාවං කුසිනාරන් ත සබ් ෙත් ථ යචතොනි භින් දිත් වා ධාතුං 
අලභිත් වාව පටිපාකතකානි කත් වා පුන රාජගහං ගන් ත් වා චතස් යසො පරිසා 
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සන් නිපාතායපත් වා – ‘‘අත් ථි යකනචි සුතපුබ් ෙං ‘අසුකට් ඨායන නාම 

ධාතුනිධාන’න් ත’’ පුච් ඡි. 

තයත්රයකො වීසවස් සසතයකො යථයරො – ‘‘අසුකට් ඨායන ධාතුනිධාන’’න් ත න 

ජානාමි, මය් හං පන පිතා මහායථයරො මං සත් තවස් සකායල මාලාචඞ් යකොටකං 

ගාහායපත් වා – ‘‘එහි සාමයණර, අසුකගච් ෙන් තයර පාසාණථූයපො අත් ථි, තත් ථ 

ගච් ොමා’’ත ගන් ත් වා පූයජත් වා – ‘‘ඉමං ඨානං උපධායරතුං වට් ටත 
සාමයණරා’’ත ආහ. අහං එත් තකං ජානාමි මහාරාජාත ආහ. රාජා ‘‘එතයදව 
ඨාන’’න් ත වත් වා ගච් යෙ හායරත් වා පාසාණථූපඤ් ච පංසුඤ් ච අපයනත් වා 
යහට් ඨා සුධාභූමිං අද් දස. තයතො සුධඤ් ච ඉට් ඨකායෙො ච හායරත් වා 
අනුපුබ් යෙන පරියවණං ඔරුය් හ සත් තරතනවාලුකං අසිහත් ථානි ච 
කට් ඨරූපකානි සම් පරිවත් තකානි අද් දස. යසො ෙක් ඛදාසයක පක් යකොසායපත් වා 
ෙලිකම් මං කායරත් වාපි යනව අන් තං න යකොටිං පස් සන් යතො යදවතානං 
නමස් සමායනො – ‘‘අහං ඉමා ධාතුයෙො ගයහත් වා චතුරාසීතො විහාරසහස් යසසු 

නිදහිත් වා සක් කාරං කයරොමි, මා යම යදවතා අන් තරාෙං කයරොන් තූ’’ත ආහ. 

සක් යකො යදවරාජා චාරිකං චරන් යතො තං දිස් වා විස් සකම් මං ආමන් යතසි – 

‘‘තාත, අයසොයකො ධම් මරාජා ‘ධාතුයෙො නීහරිස් සාමී’ත පරියවණං ඔතණ් යණො, 
ගන් ත් වා කට් ඨරූපකානි හායරහී’’ත. යසො පඤ් චචූළගාමදාරකයවයසන 
ගන් ත් වා රඤ් යඤො පුරයතො ධනුහත් යථො ඨත් වා – ‘‘හරාමි මහාරාජා’’ත ආහ. 

‘‘හර, තාතා’’ත සරං ගයහත් වා සන් ධිම් හියෙව විජ් ඣි, සබ් ෙං විප් පකිරියිත් ථ. 

අථ රාජා ආවිඤ ්ෙයන ෙන් ධං කුඤ් චිකමුද් දිකං ගණ් හි, මණික් ඛන් ධං පස් සි. 
‘‘අනාගයත දලිද් දරාජා ඉමං මණිං ගයහත් වා ධාතූනං සක් කාරං කයරොතූ’’ත 
පුන අක් ඛරානි දිස ්වා කුජ් ඣිත් වා – ‘‘මාදිසං නාම රාජානං දලිද් දරාජාත වත් තුං 
අයුත් ත’’න් ත පුනප් පුනං ඝයටත් වා ද් වාරං විවරායපත් වා අන් යතොයගහං 
පවිට් යඨො. 

අට් ඨාරසවස් සාධිකානං ද් වින් නං වස් සසතානං උපරි ආයරොපිතදීපා තයථව 

පජ් ජලන් ත. නීලුප් පලපුප් ඵානි තඞ් ඛණං ආහරිත් වා ආයරොපිතානි විෙ, 

පුප් ඵසන් ථායරො තඞ් ඛණං සන් ථයතො විෙ, ගන් ධා තං මුහුත් තං පිසිත් වා ඨපිතා 
විෙ රාජා සුවණ් ණපට් ටං ගයහත් වා – ‘‘අනාගයත පිෙදායසො නාම කුමායරො 
ෙත් තං උස් සායපත් වා අයසොයකො නාම ධම් මරාජා භවිස් සත යසො ඉමා ධාතුයෙො 

විත් ථාරිකා කරිස් සතී’’ත වායචත් වා – ‘‘දිට් යඨො යභො, අහං අයෙයන 
මහාකස ්සපත් යථයරනා’’ත වත් වා වාමහත් ථං ආභුජිත් වා දක් ඛියණන හත් යථන 
අප් යඵොයටසි. යසො තස් මිං ඨායන පරිචරණධාතුමත් තයමව ඨයපත් වා යසසා 
ධාතුයෙො ගයහත් වා ධාතුයගහං පුබ් යෙ පිහිතනයෙයනව පිදහිත් වා සබ් ෙං 
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ෙථාපකතොව කත් වා උපරි පාසාණයචතෙං පතට් ඨායපත් වා චතුරාසීතො 
විහාරසහස් යසසු ධාතුයෙො පතට් ඨායපත් වා මහායථයර වන් දිත් වා පුච් ඡි – 

‘‘දාොයදොම් හි, භන් යත, බුද් ධසාසයන’’ත. කිස් ස දාොයදො ත් වං, මහාරාජ, 

ොහිරයකො ත් වං සාසනස් සාත. භන් යත, ෙන් නවුතයකොටිධනං විස් සජ් යජත් වා 

චතුරාසීත විහාරසහස් සානි කායරත් වා අහං න දාොයදො, අඤ් යඤො යකො 

දාොයදොත? පච් චෙදාෙයකො නාම ත් වං මහාරාජ, යෙො පන අත් තයනො පුත් තඤ් ච 

ධීතරඤ් ච පබ් ොයජත, අෙං සාසයන දාොයදො නාමාත. යසො පුත් තඤ් ච 

ධීතරඤ් ච පබ් ොයජසි. අථ නං යථරා ආහංසු – ‘‘ඉදානි, මහාරාජ, සාසයන 
දාොයදොසී’’ත. 

එවයමතං භූතපුබ්ෙන් ත එවං එතං අතීයත ධාතුනිධානම් පි ජම් බුදීපතයල 

භූතපුබ් ෙන් ත. තතෙසඞ් ගීතකාරාපි ඉමං පදං ඨපයිංසු. 

අට්ඨයදොණං චක්ඛුමයතො සරීෙන් තආදිගාථායෙො පන තම් ෙපණ් ණිදීයප 
යථයරහි වුත් තාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහාපරිනිබ් ොනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. මහාසුදස්සනසුත්තවණ්ණනා 

කුසාවතීොජධානීවණ්ණනා 

241. එවං යමසුතන් ත මහාසුදස් සනසුත් තං. තත්රාෙං අපුබ් ෙපදවණ් ණනා – 

සබ්ෙෙතනමයෙොත එත් ථ එකා ඉට් ඨකා යසොවණ් ණමො, එකා රූපිෙමො, එකා 

යවළුරිෙමො, එකා ඵලිකමො, එකා යලොහිතඞ් කමො, එකා මසාරගල් ලමො, 

එකා සබ් ෙරතනමො, අෙං පාකායරො සබ් ෙපාකාරානං අන් යතො උබ් යෙයධන 

සට් ඨිහත් යථො අයහොසි. එයක පන යථරා – ‘‘නගරං නාම අන් යතො ඨත් වා 

ඔයලොයකන් තානං දස් සනීෙං වට් ටත, තස් මා සබ් ෙොහියරො සට් ඨිහත් යථො, 
යසසා අනුපුබ් ෙනීචා’’ත වදන් ත. එයක – ‘‘ෙහි ඨත් වා ඔයලොයකන් තානං 

දස් සනීෙං වට් ටත, තස් මා සබ් ෙඅබ් භන් තරියමො සට් ඨිහත් යථො, යසසා 
අනුපුබ් ෙනීචා’’ත. එයක – ‘‘අන් යතො ච ෙහි ච ඨත් වා ඔයලොයකන් තානං 

දස් සනීෙං වට් ටත, තස් මා මජ් යඣ පාකායරො සට් ඨිහත් යථො, අන් යතො ච ෙහි ච 
තයෙො තයෙො අනුපුබ් ෙනීචා’’ත. 

එසිකාත එසිකත් ථම් යභො. තියපොරිසඞ්ගාත එකං යපොරිසං මජ් ඣිමපුරිසස ්ස 

අත් තයනො හත් යථන පඤ ්චහත් ථං, යතන තයපොරිසපරික් යඛපා 

පන් නරසහත් ථපරිමාණාත අත් යථො. යත පන කථං ඨිතාත? නගරස ්ස 

ොහිරපස ්යස එයකකං මහාද් වාරොහං නිස් සාෙ එයකයකො, එයකකං 

ඛුද් දකද් වාරොහං නිස් සාෙ එයකයකො, මහාද් වාරඛුද් දකද් වාරානං අන් තරා 
තයෙො තයෙොත. තාලපන් තීසු සබ් ෙරතනමොනං තාලානං එකං 

යසොවණ් ණමෙන් ත පාකායර වුත් තලක් ඛණයමව යවදිතබ් ෙං, පණ් ණඵයලසුපි 

එයසව නයෙො. තා පන තාලපන් තයෙො අසීතහත් ථා උබ් යෙයධන, 
විප් පකිණ් ණවාලුයක සමතයල භූමිභායග පාකාරන් තයර එයකකා හුත් වා ඨිතා. 

වග්ගූත යෙයකො සුන් දයරො. ෙජනීයෙොත රඤ් යජතුං සමත් යථො.  මනීයෙොත 

දිවසම් පි සුෙයමායනො ඛමයතව, න බීභච් යෙත. මදනීයෙොත 

මානමදපුරිසමදජනයනො. පඤ්චඞ්ගිකස්සාත ආතතං විතතං ආතතවිතතං සුසිරං 

ඝනන් ත ඉයමහි පඤ් චහඞ් යගහි සමන් නාගතස් ස. තත් ථ ආතතං නාම 

චම් මපරියෙොනද් යධසු යභරීආදීසු එකතලං තූරිෙං. විතතං නාම උභෙතලං. 

ආතතවිතතං නාම සබ් ෙයතො පරියෙොනද් ධං. සුසිෙං නාම වංසාදි. ඝනං නාම 

සම් මාදි. සුවිනීතස්සාත ආකඩ් ඪනසිථිලකරණාදීහි සුමුච් ඡිතස් ස. 

සුප්පටිතාළිතස්සාත පමායණ ඨිතභාවජානනත් ථං සුට් ඨ පටිතාළිතස් ස. 

සුකුසයලි සමන්නාහතස්සාත යෙ වාදිතුං යෙකා කුසලා, යතහි වාදිතස් ස. 

ධුත්තාත අක් ඛධුත් තා,. යසොණ්ඩාත සුරායසොණ් ඩා. යතයෙව පුනප් පුනං 
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පාතුකාමතාවයසන පිපාසා.පරිචායෙසුන් ත (දී. නි. 2.132) හත් ථං වා පාදං වා 
චායලත් වා නච් චන් තා කීළිංසු. 

චක්කෙතනවණ්ණනා 

243. සීසං න්හාතස්සාත සීයසන සද් ධිං ගන් යධොදයකන නහාතස් ස. 

උයපොසථිකස්සාත සමාදින් නඋයපොසථඞ් ගස් ස. උපරිපාසාදවෙගතස්සාත 

පාසාදවරස් ස උපරි ගතස් ස, සුයභොජනං භුඤ් ජිත් වා පාසාදවරස් ස උපරිමහාතයල 
සිරිගබ් භං පවිසිත් වා සීලානි ආවජ් ජන් තස් ස. තදා කිර රාජා පායතොව 
සතසහස් සං විස් සජ් යජත් වා මහාදානං දත් වා යසොළසහි ගන් යධොදකඝයටහි සීසං 
නහායිත් වා කතපාතරායසො සුද් ධං උත් තරාසඞ් ගං එකංසං කරිත් වා 
උපරිපාසාදස් ස සිරිසෙයන පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසින් යනො අත් තයනො 
දානාදිමෙං පුඤ් ඤසමුදාෙං ආවජ් ජන් යතො නිසීදි. අෙං සබ් ෙචක් කවත් තීනං 
ධම් මතා. 

යතසං තං ආවජ් ජන් තානංයෙව 

වුත් තප් පකාරපුඤ් ඤකම් මපච් චෙඋතුසමුට් ඨානං නීලමණිසඞ් ඝාතසදිසං 

පාචීනසමුද් දජලතලං භින් දමානං විෙ, ආකාසං අලඞ් කුරුමානං විෙ දිබ් ෙං 
චක් කරතනං පාතුභවත. තං මහාසුදස් සනස් සාපි තයථව පාතුරයහොසි. තයිදං 

දිබ් ොනුභාවයුත් තත් තා දිබ් ෙන් ත වුත් තං. සහස් සං අස් ස අරානන් ත සහස්සාෙං. 

සහ යනමිො, සහ නාභිො චාත සයනමිකං සනාභිකං. සබ් යෙහි ආකායරහි 

පරිපුණ් ණන් ත සබ්ොකාෙපරිපූෙං. 

තත් ථ චක් කඤ් ච තං රතජනනට් යඨන රතනඤ් චාත චක්කෙතනං. ොෙ පන 

තං නාභිො ‘‘සනාභික’’න් ත වුත් තං, සා ඉන් දනීලමො යහොත, මජ් යඣ පනස් සා 

සාරරජතමො පනාළි, ොෙ සුද් ධසිනිද් ධදන් තපන් තො හසමානා විෙ වියරොචත, 

මජ් යඣ ඡිද් යදන විෙ චන් දමණ් ඩයලන, උයභොසුපි ොහිරන් යතසු රජතපට් යටන 
කතපරික් යඛපා යහොත. යතසු පනස ්ස නාභිපනාළිපරික් යඛපපට් යටසු 

යුත් තයුත් තට් ඨායනසු පරිච් යෙදයලඛා සුවිභත් තාව හුත් වා පඤ් ඤාෙන් ත. අෙං 
තාව අස් ස නාභිො සබ් ොකාරපරිපූරතා. 

යෙහි පන තං – ‘‘අයරහි සහස් සාර’’න් ත වුත් තං, යත සත් තරතනමො 

සූරිෙරස ්මියෙො විෙ පභාසම් පන් නා යහොන් ත, යතසම් පි 
ඝටකමණිකපරිච් යෙදයලඛාදීනි සුවිභත් තායනව හුත් වා පඤ් ඤාෙන් ත. අෙමස් ස 
අරානං සබ් ොකාරපරිපූරතා. 
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ොෙ පන තං යනමිො – ‘‘සයනමික’’න් ත වුත් තං, සා 
ොලසූරිෙරස් මිකලාපසිරිං අවහසමානා විෙ සුරත් තසුද් ධසිනිද් ධපවාළමො 
යහොත. සන් ධීසු පනස ්සා සඤ් ඣාරාගසස් සිරිකා රත් තජම් බුනදපට් ටා 
වට් ටපරිච් යෙදයලඛා සුවිභත් තා හුත් වා පඤ් ඤාෙන් ත. අෙමස් ස යනමිො 
සබ් ොකාරපරිපූරතා. 

යනමිමණ් ඩලපිට් ඨිෙං පනස් ස දසන් නං දසන් නං අරානං අන් තයර 
ධමනවංයසො විෙ අන් යතො සුසියරො ඡිද් දමණ් ඩලඛචියතො වාතගාහී පවාළදණ් යඩො 

යහොත, ෙස් ස වායතරිතස් ස සුකුසලසමන් නාහතස් ස පඤ් චඞ් ගිකතූරිෙස් ස විෙ 
සද් යදො වග් ගු ච රජනීයෙො ච කමනීයෙො ච මදනීයෙො ච යහොත. තස් ස යඛො පන 
පවාළදණ් ඩස් ස උපරි යසතච් ෙත් තං උයභොසු පස් යසසු සයමොසරිතකුසුමදාමානං 
ද් යව පන් තයෙොත එවං 
සයමොසරිතකුසුමදාමපන් තසතද් වෙපරිවාරයසතච් ෙත් තසතධාරිනා 
පවාළදණ් ඩසයතන සමුපයසොභිතයනමිපරික් යඛපස ්ස ද් වින් නම් පි 

නාභිපනාළීනං අන් යතො ද් යව සීහමුඛානි යහොන් ත, යෙහි තාලක් ඛන් ධප් පමාණා 
පුණ් ණචන් දකිරණකලාපසස් සිරීකා 
තරුණරවිසමානරත් තකම් ෙලයගණ් ඩුකපරිෙන් තා ආකාසගඞ් ගාගතයසොභං 
අවහසමානා විෙ ද් යව මුත් තකලාපා ඔලම් ෙන් ත. යෙහි චක් කරතයනන සද් ධිං 
ආකායස සම් පරිවත් තමායනහි තීණි චක් කානි එකයතො පරිවත් තන් තානි විෙ 
ඛාෙන් ත. අෙමස් ස සබ් ෙයසො සබ් ොකාරපරිපූරතා. 

තං පයනතං එවං සබ් ොකාරපරිපූරං පකතො සාෙමාසභත් තං භුඤ් ජිත් වා 
අත් තයනො අත් තයනො ඝරද් වායර පඤ් ඤත් තාසයනසු නිසීදිත් වා 
පවත් තකථාසල් ලායපසු මනුස ්යසසු වීථිචතුක් කාදීසු කීළමායන දාරකජයන 
නාතඋච් යචන නාතනීයචන වනසණ් ඩමත් ථකාසන් යනන ආකාසප් පයදයසන 

උපයසොභෙමානං විෙ, රුක් ඛසාඛග් ගානි ද් වාදසයෙොජනයතො පට් ඨාෙ 
සුෙයමායනන මධුරස් සයරන සත් තානං යසොතානි ඔධාපෙමානං යෙොජනයතො 
පට් ඨාෙ නානප් පභාසමුදෙසමුජ් ජයලන වණ් යණන නෙනානි සමාකඩ් ඪන් තං 

විෙ, රඤ් යඤො චක් කවත් තස ්ස පුඤ් ඤානුභාවං උග් යඝොසෙන් තං විෙ, 

රාජධානිො අභිමුඛං ආගච් ෙත. 

අථස් ස චක් කරතනස් ස සද් දසවයනයනව – ‘‘කුයතො නු යඛො, කස ්ස නු යඛො 
අෙං සද් යදො’’ත ආවජ් ජිතහදොනං පුරත් ථිමදිසං ආයලොකෙමානානං යතසං 

මනුස් සානං අඤ් ඤතයරො අඤ ්ඤතරං එවමාහ – ‘‘පස් සථ, යභො, අච් ෙරිෙං, අෙං 

පුණ් ණචන් යදො පුබ් යෙ එයකො උග් ගච් ෙත, අජ් යජව පන අත් තදුතයෙො 

උග් ගයතො, එතඤ් හි රාජහංසමිථුනමිව පුණ් ණචන් දමිථුනං පුබ් ොපරියෙන 
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පටුන 

ගගනතලං අභිලඞ් ඝතී’’ත. තමඤ ්යඤො ආහ – ‘‘කිං කයථසි, සම් ම, කුහිං නාම 

තො ද් යව පුණ් ණචන් දා එකයතො උග් ගච් ෙන් තා දිට් ඨපුබ් ො, නනු එස 

තපනීෙරංසිධායරො පිඤ් ෙරකිරයණො දිවාකයරො උග් ගයතො’’ත, තමඤ් යඤො 

හසිතං කත් වා එවමාහ – ‘‘කිං උම් මත් යතොසි, නනු ඉදායනව දිවාකයරො 

අත් ථඞ් ගයතො, යසො කථං ඉමං පුණ් ණචන් දං අනුෙන් ධමායනො උග් ගච් ඡිස් සත? 
අද් ධා පයනතං අයනකරතනප් පභාසමුදයුජ් ජලං එකස් සාපි පුඤ් ඤවයතො විමානං 

භවිස ්සතී’’ත. යත සබ් යෙපි අපසාරෙන් තා අඤ් යඤ එවමාහංසු – ‘‘යභො, කිං 

ෙහුං විලපථ, යනවාෙං පුණ් ණචන් යදො, න සූරියෙො න යදවවිමානං. න යහයතසං 

එවරූපා සිරිසම් පත් ත අත් ථි, චක් කරතයනන පන එයතන භවිතබ් ෙ’’න් ත. 

එවං පවත් තසල් ලාපස් යසව තස් ස ජනස් ස චන් දමණ් ඩලං ඔහාෙ තං 
චක් කරතනං අභිමුඛං යහොත. තයතො යතහි – ‘‘කස ්ස නු යඛො ඉදං 

නිබ් ෙත් ත’’න් ත වුත් යත භවන් ත වත් තායරො – ‘‘න කස් සචි අඤ් ඤස ්ස, නනු 

අම් හාකං මහාරාජා පූරිතචක් කවත් තවත් යතො, තස් යසතං නිබ් ෙත් ත’’න් ත. අථ 

යසො ච මහාජයනො, යෙො ච අඤ් යඤො පස් සත, සබ් යෙො චක් කරතනයමව 
අනුගච් ෙත. තං චාපි චක් කරතනං රඤ් යඤොයෙව අත් ථාෙ අත් තයනො 
ආගතභාවං ඤායපතුකාමං විෙ සත් තක් ඛත් තුං පාකාරමත් ථයකයනව නගරං 

අනුසංොයිත් වා, අථ රඤ් යඤො අන් යතපුරං පදක් ඛිණං කත් වා, අන් යතපුරස ්ස ච 
උත් තරසීහපඤ් ජරසදියස ඨායන ෙථා ගන් ධපුප් ඵාදීහි සුයඛන සක් කා යහොත 

පූයජතුං, එවං අක් ඛාහතං විෙ තට් ඨත. 

එවං ඨිතස් ස පනස් ස වාතපානඡිද් දාදීහි පවිසිත් වා 
නානාවිරාගරතනප් පභාසමුජ් ජලං අන් යතොපාසාදං අලඞ් කුරුමානං පභාසමූහං 
දිස ්වා දස් සනත් ථාෙ සඤ් ජාතාභිලායසො රාජා යහොත. පරිජයනොපිස් ස 
පිෙවචනපාභයතන ආගන් ත් වා තමත් ථං නියවයදත. අථ රාජා 
ෙලවපීතපායමොජ් ජඵුටසරීයරො පල් ලඞ් කං යමොයචත් වා උට් ඨාොසනා 

සීහපඤ් ජරසමීපං ගන් ත් වා තං චක් කරතනං දිස් වා ‘‘සුතං යඛො පන 
යමත’’න් තආදිකං චින් තනං චින් තෙත. මහාසුදස් සනස ්සාපි සබ් ෙං තං තයථව 
අයහොසි. යතන වුත් තං – ‘‘දිස ්වා රඤ් යඤො මහාසුදස් සනස ්ස…යප.… අස ්සං නු 

යඛො අහං රාජා චක් කවත් තී’’ත. තත් ථ යසො යහොති ොජා චක්කවත්තීත 

කිත් තාවතා චක් කවත් තී යහොතීත? එකඞ් ගුලද් වඞ් ගුලමත් තම් පි චක් කරතයන 

ආකාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා පවත් යත ඉදානි තස් ස පවත් තාපනත් ථං ෙං කාතබ් ෙං, 

තං දස් යසන් යතො අථය ොආනන්දාතආදිමාහ. 

244. තත් ථ උට්ඨාොසනාත නිසින් නාසනයතො උට් ඨහිත් වා 

චක් කරතනසමීපං ආගන් ත් වා. සුවණ්ණභිඞ්කාෙං ගයහත්වාත 
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හත් ථියසොණ් ඩසදිසපනාළිං සුවණ් ණභිඞ් කාරං උක් ඛිපිත් වා. අන්වයදව ොජා

මහාසුදස්සයනො සද්ධිං චතුෙඞ්ගිනිො යසනාොත සබ් ෙචක් කවත් තීනඤ ්හි 

උදයකන අබ් භුක් කිරිත් වා – ‘‘අභිවිජිනාතු භවං චක් කරතන’’න් ත 
වචනසමනන් තරයමව යවහාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා චක් කරතනං පවත් තත. ෙස් ස 
පවත් ත සමකාලයමව යසො රාජා චක් කවත් තී නාම යහොත. පවත් යත පන 
චක් කරතයන තං අනුෙන් ධමායනොව රාජා චක් කවත් තොනවරං ආරුය් හ 
යවහාසං අබ් භුග් ගච් ෙත. අථස් ස ෙත් තචාමරාදිහත් යථො පරිජයනො යචව 
අන් යතපුරජයනො ච තයතො නානාකාරකඤ් චුකකවචාදිසන් නාහවිභූසියතන 
විවිධාභරණප් පභාසමුජ් ජයලන සමුස් සිතද් ධජපටාකපටිමණ් ඩියතන අත් තයනො 
අත් තයනො ෙලකායෙන සද් ධිං උපරාජයසනාපතපභුතයෙොපි යවහාසං 
අබ් භුග් ගන් ත් වා රාජානයමව පරිවායරන් ත. 

රාජයුත් තා පන ජනසඞ් ගහත් ථං නගරවීථීසු යභරියෙො චරායපන් ත – 

‘‘තාතා, අම් හාකං රඤ් යඤො චක් කරතනං නිබ් ෙත් තං, අත් තයනො 
විභවානුරූයපන මණ් ඩිතපසාධිකා සන් නිපතථා’’ත. මහාජයනො පන පකතො 
චක් කරතනසද් යදයනව සබ් ෙකිච් චානි පහාෙ ගන් ධපුප් ඵාදීනි ආදාෙ 
සන් නිපතයතොව යසොපි සබ් යෙො යවහාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා රාජානයමව 

පරිවායරත. ෙස් ස ෙස් ස හි රඤ් ඤා සද් ධිං ගන් තුකාමතාචිත් තං උප් පජ් ජත, යසො 
යසො ආකාසගයතොව යහොත. එවං ද් වාදසයෙොජනාොමවිත් ථාරා පරිසා යහොත. 
තත් ථ එකපුරියසොපි ඡින් නභින් නසරීයරො වා කිලිට් ඨවත් යථො වා නත් ථි. 
සුචිපරිවායරො හි රාජා චක් කවත් තී. චක් කවත් තපරිසා නාම විජ් ජාධරපුරිසා විෙ 
ආකායස ගච් ෙමානා ඉන් දනීලමණිතයල විප් පකිණ් ණරතනසදිසා යහොත. 

මහාසුදස ්සනස ්සාපි තයථව අයහොසි. යතන වුත් තං – ‘‘අන් වයදව රාජා 
මහාසුදස ්සයනො සද් ධිං චතුරඞ් ගිනිො යසනාො’’ත. 

තං පන චක් කරතනං රුක් ඛග් ගානං උපරූපරි නාතඋච් යචන නාතනීයචන 

ගගනප් පයදයසන පවත් තත. ෙථා රුක් ඛානං පුප් ඵඵලපල් ලයවහි අත් ථිකා, තානි 

සුයඛන ගයහතුං සක් යකොන් ත. ෙථා ච භූමිෙං ඨිතා ‘‘එස රාජා, එස උපරාජා, 
එස යසනාපතී’’ත සල් ලක් යඛතුං සක් යකොන් ත. ඨානාදීසු ච ඉරිොපයථසු යෙො 

යෙන ඉච් ෙත, යසො යතයනව ගච් ෙත. චිත් තකම් මාදිසිප් පපසුතා යචත් ථ 

අත් තයනො අත් තයනො කිච් චං කයරොන් තායෙව ගච් ෙන් ත. ෙයථව හි භූමිෙං, තථා 
යතසං සබ් ෙකිච් චානි ආකායසව ඉජ් ඣන් ත. එවං චක් කවත් තපරිසං ගයහත් වා 
තං චක් කරතනං වාමපස් යසන සියනරුං පහාෙ මහාසමුද් දස ්ස උපරිභායගන 
සත් තසහස් සයෙොජනප් පමාණං පුබ් ෙවියදහං ගච් ෙත. 
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තත් ථ යෙො විනිබ් යෙයධන ද් වාදසයෙොජනාෙ, පරික් යඛපයතො 
ෙත් තංසයෙොජනාෙ පරිසාෙ සන් නියවසක් ඛයමො සුලභාහාරූපකරයණො 

ොයුදකසම් පන් යනො සුචිසමතයලො රමණීයෙො භූමිභායගො, තස් ස උපරිභායග තං 
චක් කරතනං අක් ඛාහතං විෙ තට් ඨත. අථ යතන සඤ් ඤායණන යසො මහාජයනො 
ඔතරිත් වා ෙථාරුචි නහානයභොජනාදීනි සබ් ෙකිච් චානි කයරොන් යතො වාසං 
කප් යපත. මහාසුදස් සනස් සාපි සබ් ෙං තයථව අයහොසි. යතන වුත් තං – ‘‘ෙස් මිං 

යඛො පනානන් ද, පයදයස චක් කරතනං පතට් ඨාත, තත් ථ යසො රාජා 
මහාසුදස ්සයනො වාසං උපගච් ඡි සද් ධිං චතුරඞ් ගිනිො යසනාො’’ත. 

එවං වාසං උපගයත චක් කවත් තම් හි යෙ තත් ථ රාජායනො, යත ‘‘පරචක් කං 
ආගත’’න් ත සුත් වාපි න ෙලකාෙං සන් නිපායතත් වා යුද් ධසජ් ජා යහොන් ත. 

චක් කරතනස ්ස හි උප් පත් තසමනන් තරයමව නත් ථි යසො සත් යතො නාම, යෙො 
පච් චත් ථිකසඤ ්ඤාෙ තං රාජානං ආරබ් භ ආවුධං උක් ඛිපිතුං විසයහෙය. 
අෙමානුභායවො චක් කරතනස් ස. 

චක් කානුභායවන හි තස් ස රඤ් යඤො, 

අරී අයසසා දමථං උයපන් ත; 

අරින්දමං නාම නරාධිපස් ස, 
යතයනව තං වුච් චත තස් ස චක් කන් ත. 

තස් මා සබ් යෙපි යත රාජායනො අත් තයනො අත් තයනො රජ් ජසිරිවිභවානුරූපං 
පාභතං ගයහත් වා තං රාජානං උපගම් ම ඔනතසිරා අත් තයනො 

යමොළිමණිප් පභාභියසයකන තස් ස පාදපූජං කයරොන් තා – ‘‘එහි යඛො, 
මහාරාජා’’තආදීහි වචයනහි තස් ස කිංකාරපටිසාවිතං ආපජ් ජන් ත. 

මහාසුදස ්සනස ්සාපි තයථව අකංසු. යතන වුත් තං – ‘‘යෙ යඛො, පනානන් ද, 

පුරත් ථිමාෙ දිසාෙ…යප.… අනුසාස, මහාරාජා’’ත. 

තත් ථ ස්වාගතන් ත සු ආගතං. එකස ්මිඤ ්හි ආගයත යසොචන් ත, ගයත 

නන් දන් ත. එකස් මිං ආගයත නන් දන් ත, ගයත යසොචන් ත, තාදියසො ත් වං 

ආගමනනන් දයනො, ගමනයසොචයනො. තස් මා තව ආගමනං සුආගමනන් ත 
වුත් තං යහොත. එවං වුත් යත පන රාජා චක් කවත් තී නාපි – ‘‘එත් තකං නාම යම 

අනුවස ්සං ෙලිං උපකප් යපථා’’ත වදත, නාපි අඤ් ඤස ්ස යභොගං අච් ඡින් දිත් වා 
අඤ ්ඤස ්ස යදත. අත් තයනො පන ධම් මරාජභාවස් ස අනුරූපාෙ පඤ් ඤාෙ 
පාණාතපාතාදීනි උපපරික් ඛිත් වා යපමනීයෙන මඤ් ජුනා සයරන – ‘‘පස ්සථ 

තාතා, පාණාතපායතො නායමස ආයසවියතො භාවියතො ෙහුලීකයතො 
නිරෙසංවත් තනියකො යහොතී’’තආදිනා නයෙන ධම් මං යදයසත් වා ‘‘පායණො න 
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හන් තබ් යෙො’’තආදිකං ඔවාදං යදත. මහාසුදස් සයනොපි තයථව අකාසි, යතන 
වුත් තං – ‘‘රාජා මහාසුදස් සයනො එවමාහ – ‘පායණො න හන් තබ් යෙො…යප.… 
ෙථාභුත් තඤ් ච භුඤ් ජථා’ත’’. කිං පන සබ් යෙපි රඤ් යඤො ඉමං ඔවාදං 

ගණ් හන් තීත? බුද් ධස් සාපි තාව සබ් යෙ න ගණ් හන් ත, රඤ් යඤො කිං 

ගණ් හිස ්සන් තීත. තස් මා යෙ පණ් ඩිතා විභාවියනො, යත ගණ් හන් ත. සබ් යෙ පන 

අනුෙන් තා භවන් ත. තස් මා යෙය ොපනානන්දාතආදිමාහ. 

අථ තං චක් කරතනං එවං පුබ් ෙවියදහවාසීනං ඔවායද දින් යන කතපාතරායස 
චක් කවත් තෙයලන යවහාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා පුරත් ථිමසමුද් දං අජ් යඣොගාහත. 

ෙථා ෙථා ච තං අජ් යඣොගාහත, තථා තථා අගදගන් ධං ඝායිත් වා 

සඞ් ඛිත් තඵයණො නාගරාජා විෙ, සඞ් ඛිත් තඌමිවිප් ඵාරං හුත් වා ඔගච් ෙමානං 
මහාසමුද් දසලිලං යෙොජනමත් තං ඔගන් ත් වා අන් යතොසමුද් යද යවළුරිෙභිත් ත 
විෙ තට් ඨත. තඞ් ඛණඤ් යඤව ච තස් ස රඤ් යඤො පුඤ ්ඤසිරිං දට් ඨකාමානි විෙ 
මහාසමුද් දතයල විප් පකිණ් ණානි නානාරතනානි තයතො තයතො ආගන් ත් වා තං 
පයදසං පූරෙන් ත. අථ සා රාජපරිසා තං නානාරතනපරිපූරං මහාසමුද් දතලං 

දිස ්වා ෙථාරුචි උච් ෙඞ් ගාදීහි ආදිෙත, ෙථාරුචි ආදින් නරතනාෙ පන පරිසාෙ තං 

චක් කරතනං පටිනිවත් තත. පටිනිවත් තමායන ච තස් මිං පරිසා අග් ගයතො යහොත, 

මජ් යඣ රාජා, අන් යත චක් කරතනං. තම් පි ජලනිධිජලං පයලොභිෙමානමිව 

චක් කරතනසිරිො, අසහමානමිව ච යතන වියෙොගං යනමිමණ් ඩලපරිෙන් තං 
අභිහනන් තං නිරන් තරයමව උපගච් ෙත. එවං රාජා චක් කවත් තී 
පුරත් ථිමමහාසමුද් දපරිෙන් තං පුබ් ෙවියදහං අභිවිජිනිත් වා 
දක් ඛිණසමුද් දපරිෙන් තං ජම් බුදීපං වියජතුකායමො චක් කරතනයදසියතන 
මග් යගන දක් ඛිණසමුද් දාභිමුයඛො ගච් ෙත. මහාසුදස් සයනොපි තයථව අගමාසි. 

යතන වුත් තං – ‘‘අථ යඛො, ආනන් ද, චක් කරතනං පුරත් ථිමං සමුද් දං 
අජ් යඣොගායහත් වා පච් චුත් තරිත් වා දක් ඛිණං දිසං පවත් තී’’ත. 

එවං පවත් තමානස් ස පන තස් ස පවත් තනවිධානං, යසනාසන් නියවයසො, 

පටිරාජාගමනං, යතසං අනුසාසනිප් පදානං දක් ඛිණසමුද් දඅජ් යඣොගාහනං 
සමුද් දසලිලස් ස ඔගච් ෙමානං රතනානං ආදානන් ත සබ් ෙං පුරිමනයෙයනව 
යවදිතබ් ෙං. 

විජිනිත් වා පන තං දසසහස් සයෙොජනප් පමාණං ජම් බුදීපං 
දක් ඛිණසමුද් දයතොපි පච් චුත් තරිත් වා සත් තයෙොජනසහස් සප් පමාණං 
අපරයගොොනං වියජතුං පුබ් යෙ වුත් තනයෙයනව ගන් ත් වා තම් පි 
සමුද් දපරිෙන් තං තයථව අභිවිජිනිත් වා පච් ඡිමසමුද් දයතොපි උත් තරිත් වා 
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අට් ඨයෙොජනසහස ්සප් පමාණං උත් තරකුරුං වියජතුං තයථව ගන් ත් වා තම් පි 
සමුද් දපරිෙන් තං තයථව අභිවිජිෙ උත් තරසමුද් දයතො පච් චුත් තරත. 

එත් තාවතා රඤ් ඤා චක් කවත් තනා චාතුරන් තාෙ පථවිො ආධිපච් චං 
අධිගතං යහොත. යසො එවං විජිතවිජයෙො අත් තයනො රජ් ජසිරිසම් පත් තදස ්සනත් ථං 
සපරියසො උද් ධං ගගනතලං අභිලඞ් ඝිත් වා 
සුවිකසිතපදුමකුමුදපුණ් ඩරීකවනවිචිත් යත චත් තායරො ජාතස් සයර විෙ 

පඤ ්චසතපඤ් චසතපරිත් තදීපපරිවායර චත් තායරො මහාදීයප ඔයලොයකත් වා 
චක් කරතනයදසියතයනව මග් යගන ෙථානුක් කමං අත් තයනො රාජධානිං 
පච් චාගච් ෙත. අථ තං චක් කරතනං අන් යතපුරද් වාරං යසොභෙමානං විෙ හුත් වා 
තට් ඨත. 

එවං පතට් ඨියත පන තස් මිං චක් කරතයන රාජන් යතපුයර උක් කාහි වා 

දීපිකාහි වා කිඤ් චි කරණීෙං න යහොත, චක් කරතයනොභායසොයෙව රත් තං 

අන් ධකාරං විධමතයෙව. යෙ පන අන් ධකාරත් ථිකා යහොන් ත, යතසං 
අන් ධකාරයමව යහොත. මහාසුදස් සනස ්සාපි සබ් ෙයමතං තයථව අයහොසි. යතන 
වුත් තං – ‘‘දක් ඛිණං සමුද් දං අජ් යඣොගායහත් වා…යප.… එවරූපං චක් කරතනං 
පාතුරයහොසී’’ත. 

හත්ථිෙතනවණ්ණනා 

246. එවං පාතුභූතචක් කරතනස් යසව චක් කවත් තයනො අමච් චා 
පකතමඞ් ගලහත් ථිට් ඨානං සමං සුචිභූමිභාගං කායරත් වා හරිචන් දනාදීහි 
සුරභිගන් යධහි උපලිම් පායපත් වා යහට් ඨා 
විචිත් තවණ් ණසුරභිකුසුමසයමොකිණ් ණං උපරි සුවණ් ණතාරකානං 
අන් තරන් තරා සයමොසරිතමනුඤ් ඤකුසුමදාමපටිමණ් ඩිතවිතානං යදවවිමානං 
විෙ අභිසඞ් ඛරිත් වා – ‘‘එවරූපස් ස නාම යදව හත් ථිරතනස් ස ආගමනං 
චින් යතථා’’ත වදන් ත. යසො පුබ් යෙ වුත් තනයෙයනව මහාදානං දත් වා සීලානි ච 
සමාදාෙ තං පුඤ් ඤසම් පත් තං ආවජ් ජන් යතො නිසීදි. අථස් ස 
පුඤ ්ඤානුභාවයචොදියතො ෙද් දන් තකුලා වා උයපොසථකුලා වා තං 
සක් කාරවියසසං අනුභවිතුකායමො 
තරුණරවිමණ් ඩලාභිරත් තචරණගීවාමුඛපටිමණ් ඩිතවිසුද් ධයසතසරීයරො 
සත් තපතට් යඨො සුසණ් ඨිතඅඞ් ගපච් චඞ් ගසන් නියවයසො 
විකසිතරත් තපදුමචාරුයපොක් ඛයරො ඉද් ධිමා යෙොගී විෙ යවහාසගමනසමත් යථො 
මයනොසිලාචුණ් ණරඤ් ජිතපරිෙන් යතො විෙ රජතපබ් ෙයතො හත් ථියසට් යඨො 
ආගන් ත් වා තස් මිං පයදයස තට් ඨත. යසො ෙද් දන් තකුලා ආගච් ෙන් යතො 
සබ් ෙකනිට් යඨො ආගච් ෙත. උයපොසථකුලා ආගච් ෙන් යතො සබ් ෙයජට් යඨො. 
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පාළිෙං පන උයපොසයථො නාගරාජා ඉච් යචව ආගතං. නාගරාජා නාම කස් සචි 

අපරියභොයගො, සබ් ෙකනිට් යඨො ආගච් ෙතීත අට් ඨකථාසු වුත් තං. ස් වාෙං 
පූරිතචක් කවත් තවත් තානං චක් කවත් තීනං වුත් තනයෙයනව චින් තෙන් තානං 
ආගච් ෙත. මහාසුදස් සනස ්ස පන සෙයමව පකතමඞ් ගලහත් ථිට් ඨානං 
ආගන් ත් වා තං හත් ථිං අපයනත් වා තත් ථ අට් ඨාසි. යතන වුත් තං – ‘‘පුන චපරං 
ආනන් ද…යප.… නාගරාජා’’ත. 

එවං පාතුභූතං පන තං හත් ථිරතනං දිස් වා හත් ථියගොපකාදයෙො හට් ඨතුට් ඨා 
යවයගන ගන් ත් වා රඤ් යඤො ආයරොයචන් ත. රාජා තුරිතතුරියතො ආගන් ත් වා තං 

දිස ්වා පසන් නචිත් යතො – ‘‘භද් දකං වත යභො හත් ථිොනං, සයච දමථං 
උයපෙයා’’ත චින් තෙන් යතො හත් ථං පසායරත. අථ යසො ඝරයධනුවච් ෙයකො විෙ 
කණ් යණ ඔලම් බිත් වා සූරතභාවං දස් යසන් යතො රාජානං උපසඞ් කමත. රාජා තං 
ආයරොහිතුකායමො යහොත. අථස් ස පරිජනා අධිප් පාෙං ඤත් වා තං හත් ථිරතනං 
සුවණ් ණද් ධජං සුවණ් ණාලඞ් කාරං යහමජාලපටිච් ෙන් නං කත් වා උපයනන් ත. 
රාජා තං අනිසීදායපත් වාව සත් තරතනමොෙ නිස ්යසණිො ආරුය් හ 
ආකාසගමනනින් නචිත් යතො යහොත. තස් ස සහ චිත් තුප් පායදයනව යසො 
නාගරාජා රාජහංයසො විෙ ඉන් දනීලමණිප් පභාජාලං නීලගගනතලං අභිලඞ් ඝත. 
තයතො චක් කචාරිකාෙ වුත් තනයෙයනව සකලරාජපරිසා. ඉත සපරියසො රාජා 
අන් යතොපාතරායසයෙව සකලපථවිං අනුසංොයිත් වා රාජධානිං පච් චාගච් ෙත. 
එවං මහිද් ධිකං චක් කවත් තයනො හත් ථිරතනං යහොත. මහාසුදස් සනස ්සාපි 
තාදිසයමව අයහොසි. යතන වුත් තං – ‘‘දිස ්වා රඤ් යඤො…යප.… 
පාතුරයහොසී’’ත. 

අස්සෙතනවණ්ණනා 

247. එවං පාතුභූතහත් ථිරතනස ්ස පන චක් කවත් තයනො අමච් චා 
පකතමඞ් ගලඅස් සට් ඨානං සුචිසමතලං කායරත් වා අලඞ් කරිත් වා ච 
පුරිමනයෙයනව රඤ් යඤො තස් ස ආගමනචින් තනත් ථං උස ්සාහං ජයනන් ත. 
යසො පුරිමනයෙයනව කතදානමානනසක් කායරො සමාදින් නසීලබ් ෙයතො 
පාසාදතයල සුඛනිසින් යනො පුඤ් ඤසම් පත් තං සමනුස් සරත. අථස් ස 

පුඤ ්ඤානුභාවයචොදියතො සින් ධවකුලයතො 
විජ් ජුලතාවිනද් ධසරදකාලයසතවලාහකරාසිසස් සිරීයකො රත් තපායදො 
රත් තතුණ් යඩො චන් දප් පභාපුඤ ්ජසදිසසුද් ධසිනිද් ධඝනසංහතසරීයරො කාකගීවා 
විෙ ඉන් දනීලමණි විෙ ච කාළවණ් යණන සීයසන සමන් නාගතත් තා 

කාෙසීයසොත සුට් ඨ කප් යපත් වා ඨපියතහි විෙ මුඤ් ජසදියසහි 

සණ් හවට් ටඋජුගයතහි යකයසහි සමන් නාගතත් තා මුඤ්ජයකයසො 

යවහාසඞ් ගයමො වලාහයකො නාම අස්සොජා ආගන් ත් වා තස් මිං ඨායන 
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පතට් ඨාත. මහාසුදස් සනස් ස පයනස හත් ථිරතනං විෙ ආගයතො. යසසං සබ් ෙං 
හත් ථිරතයන වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් ෙං. එවරූපං අස් සරතනං සන් ධාෙ 
භගවා – ‘‘පුන ච පර’’න් තආදිමාහ. 

මණිෙතනවණ්ණනා 

248. එවං පාතුභූතඅස් සරතනස ්ස පන රඤ් යඤො චක් කවත් තයනො 
චතුහත් ථාොමං සකටනාභිසමපරිණාහං උයභොසු අන් යතසු 
කණ් ණිකපරිෙන් තයතො විනිග් ගයතහි සුපරිසුද් ධමුත් තාකලායපහි ද් වීහි 
කඤ් චනපදුයමහි අලඞ් කතං චතුරාසීතමණිසහස් සපරිවාරං තාරාගණපරිවුතස් ස 
පුණ් ණචන් දසස ්සිරිං ඵරමානං විෙ යවපුල් ලපබ් ෙතයතො මණිරතනං ආගච් ෙත. 
තස් යසවං ආගතස් ස මුත් තාජාලයක ඨයපත් වා යවළුපරම් පරාෙ 
සට් ඨිහත් ථප් පමාණං ආකාසං ආයරොපිතස් ස රත් තභායග සමන් තා 

යෙොජනප් පමාණං ඔකාසං ආභා ඵරත, ොෙ සබ් යෙො යසො ඔකායසො 
අරුණුග් ගමනයවලා විෙ සඤ ්ජාතායලොයකො යහොත. තයතො කස් සකා කසිකම් මං 
වාණිජා ආපණුග් ඝාටනං යත යත සිප් පියනො තං තං කම් මන් තං පයෙොයජන් ත 
‘‘දිවා’’ත මඤ් ඤමානා. මහාසුදස් සනස් සාපි සබ් ෙං තං තයථව අයහොසි. යතන 

වුත් තං – ‘‘පුන ච පරං ආනන් ද,…යප.… මණිරතනං පාතුරයහොසී’’ත. 

ඉත්ථිෙතනවණ්ණනා 

249. එවං පාතුභූතමණිරතනස් ස පන චක් කවත් තයනො විසෙසුඛවියසසස් ස 
වියසසකාරණං ඉත් ථිරතනං පාතුභවත. මද් දරාජකුලයතො වා හිස් ස අග් ගමයහසිං 

ආයනන් ත, උත් තරකුරුයතො වා පුඤ් ඤානුභායවන සෙං ආගච් ෙත. අවයසසා 

පනස ්සා සම් පත් ත – ‘‘පුන ච පරං, ආනන් ද, රඤ් යඤො මහාසුදස් සනස ්ස 

ඉත් ථිරතනං පාතුරයහොසි, අභිරූපා දස් සනීො’’තආදිනා නයෙන පාළිෙංයෙව 
ආගතා. 

තත් ථ සණ් ඨානපාරිපූරිො අධිකං රූපං අස් සාත අභිරූපා. දිස ්සමානාව 

චක් ඛූනි පිණෙත, තස් මා අඤ් ඤං කිච් චවික් යඛපං හිත් වාපි දට් ඨබ් ොත 

දස්සනීො. දිස ්සමානාව යසොමනස් සවයසන චිත් තං පසායදතීත පාසාදිකා. 

පෙමාොත එවං පසාදාවහත් තා උත් තමාෙ. වණ්ණයපොක් ෙතාොත 

වණ් ණසුන් දරතාෙ. සමන්නාගතාත උයපතා. අභිරූපා වා ෙස් මා නාතදීඝා 

නාතරස ්සා. දස්සනීො ෙස් මා නාතකිසා නාතථූලා. පාසාදිකා ෙස් මා 

නාතකාළිකා නාච් යචොදාතා. පෙමාෙවණ්ණයපොක් ෙතාෙසමන්නාගතා ෙස් මා 
අභික් කන් තා මානුසිවණ් ණං අප් පත් තා දිබ් ෙවණ් ණං. මනුස් සානඤ් හි 
වණ් ණාභා ෙහි න නිච් ෙරත. යදවානං පන අතදූරම් පි නිච් ෙරත. 
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තස් සා පන ද් වාදසහත් ථප් පමාණං පයදසං සරීරාභා ඔභායසත. නාතදීඝාදීසු 

චස් සා පඨමයුගයළන ආයරොහසම් පත් ත, දුතෙයුගයළන පරිණාහසම් පත් ත, 
තතෙයුගයළන වණ් ණසම් පත් ත වුත් තා. ෙහි වාපි එයතහි කාෙවිපත් තො 

අභායවො, අතික්කන්තා මානුසිවණ්ණන් ත ඉමිනා කාෙසම් පත් ත වුත් තා. 

තූලපිචුයනො වා කප්පාසපිචුයනො වාත සප් පිමණ් යඩ පක් ඛිපිත් වා ඨපිතස් ස 

සතවාරවිහතස් ස තූලපිචුයනො වා කප් පාසපිචුයනො වා. සීයතත රඤ් යඤො 

සීතකායල. උණ්යහත රඤ් යඤො උණ් හකායල. චන්දනගන්යධොත 
නිච් චකාලයමව සුපිසිතස් ස අභිනවස් ස චතුජ් ජාතසමායෙොජිතස් ස හරිචන් දනස ්ස 

ගන් යධො කාෙයතො වාෙත. උප්පලගන්යධො වාෙතීත හසිතකථිතකායලසු 
මුඛයතො තඞ් ඛණං විකසිතස් යසව නීලුප් පලස ්ස අතසුරභිගන් යධො වාෙත. 

එවං රූපසම් ඵස් සගන් ධසම් පත් තයුත් තාෙ පනස් සා සරීරසම් පත් තො 

අනුරූපං ආචාරං දස් යසතුං තං ය ො පනාතආදි වුත් තං. තත් ථ රාජානං දිස් වා 

නිසින් නාසනයතො අග් ගිදඩ් ඪා විෙ පඨමයමව උට් ඨාතීත පුබ්බුට්ඨායිනී. තස් මිං 
නිසින් යන තස් ස තාලවණ් යටන බීජනාදිකිච් චං කත් වා පච් ො නිපතත නිසීදතීත 

පච්ඡානිපාතිනී. කිං කයරොමි, යත යදවාත වාචාෙ කිං-කාරං පටිසායවතීත කිං

කාෙපටිස්සාවිනී. රඤ් යඤො මනාපයමව චරත කයරොතීත මනාපචාරිනී. ෙං 

රඤ් යඤො පිෙං තයදව වදතීත පිෙවාදිනී. 

ඉදානි – ‘‘ස් වාස ්සා ආචායරො භාවවිසුද් ධිොව, න සායඨෙයනා’’ත දස් යසතුං 

තංය ොපනාතආදිමාහ. තත් ථ යනො අතිචරීත න අතක් කමිත් වා චරි, ඨයපත් වා 
රාජානං අඤ් ඤං පුරිසං චිත් යතනපි න පත් යථසීත වුත් තං යහොත. 

තත් ථ යෙ තස් සා ආදිම් හි ‘‘අභිරූපා’’තආදයෙො, අන් යත 

‘‘පුබ් බුට් ඨායිනී’’තආදයෙො ගුණා වුත් තා, යත පකතගුණා එව. ‘‘අතක් කන් තා 
මානුසිවණ් ණ’’න් තආදයෙො පන චක් කවත් තයනො පුඤ් ඤං උපනිස් සාෙ 
චක් කරතනපාතුභාවයතො පට් ඨාෙ පුරිමකම් මානුභායවන නිබ් ෙත් තාත 
යවදිතබ් ො. 

අභිරූපතාදිකාපි වා චක් කරතනපාතුභාවයතො පට් ඨාෙ සබ් ොකාරපරිපූරා 
ජාතා. යතනාහ – ‘‘එවරූපං ඉත් ථිරතනං පාතුරයහොසී’’ත. 

ගහපතිෙතනවණ්ණනා 

250. එවං පාතුභූතඉත් ථිරතනස ්ස පන රඤ් යඤො චක් කවත් තයනො 
ධනකරණීොනං කිච් චානං ෙථාසුඛං පවත් තනත් ථං ගහපතරතනං පාතුභවත. 

යසො පකතොව මහායභොයගො, මහායභොගකුයල ජායතො. රඤ් යඤො 
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ධනරාසිවඩ් ඪයකො යසට් ඨිගහපත යහොත. චක් කරතනානුභාවසහිතං පනස් ස 

කම් මවිපාකජං දිබ් ෙචක් ඛු පාතුභවත, යෙන අන් යතොපථවිෙම් පි 

යෙොජනබ් භන් තයර නිධිං පස් සත, යසො තං සම් පත් තං දිස් වා තුට් ඨමානයසො 

ගන් ත් වා රාජානං ධයනන පවායරත් වා සබ් ොනි ධනකරණීොනි සම් පායදත. 

මහාසුදස ්සනස ්සාපි තයථව සම් පායදසි. යතන වුත් තං – ‘‘පුන චපරං 
ආනන් ද…යප.… එවරූපං ගහපතරතනං පාතුරයහොසී’’ත. 

පරිණාෙකෙතනවණ්ණනා 

251. එවං පාතුභූතගහපතරතනස් ස පන රඤ් යඤො චක් කවත් තස ්ස 
සබ් ෙකිච් චසංවිධානසමත් ථං පරිණාෙකරතනං පාතුභවත. යසො රඤ් යඤො 
යජට් ඨපුත් යතොව යහොත. පකතො එව යසො පණ් ඩියතො ෙයත් යතො යමධාවී විභාවී. 
රඤ් යඤො පුඤ ්ඤානුභාවං නිස් සාෙ පනස් ස අත් තයනො කම් මානුභායවන 
පරචිත් තඤාණං උප් පජ් ජත. යෙන ද් වාදසයෙොජනාෙ රාජපරිසාෙ චිත් තාචාරං 

ඤත් වා රඤ් යඤො හියත ච අහියත ච වවත් ථයපතුං සමත් යථො යහොත, යසොපි තං 
අත් තයනො ආනුභාවං දිස් වා තුට් ඨහදයෙො රාජානං සබ් ෙකිච් චානුසාසයනන 
පවායරත. මහාසුදස් සනම් පි තයථව පවායරසි. යතන වුත් තං – ‘‘පුන 

චපරං…යප.… පරිණාෙකරතනං පාතුරයහොසී’’ත. 

තත් ථ ඨයපතබ්ෙං ඨයපතුන් ත තස් මිං තස් මිං ඨානන් තයර ඨයපතබ් ෙං 
ඨයපතුං. 

චතුඉද්ධිසමන්නාගතවණ්ණනා 

252. සමයවපාකිනිොත සමවිපාචනිො. ගහණිොත කම් මජයතයජොධාතුො. 

තත් ථ ෙස් ස භුත් තමත් යතොව ආහායරො ජීරත, ෙස් ස වා පන පුටභත් තං විෙ 

තත් යථව තට් ඨත, උයභොයපයත න සමයවපාකිනිො සමන් නාගතා. ෙස් ස පන 

පුන භත් තකායල භත් තෙන් යදො උප් පජ් ජයතව, අෙං සමයවපාකිනිො 
සමන් නාගයතොත. 

ධම්මපාසාදයපොක් ෙණිවණ්ණනා 

253. මායපසි ය ොත නගයර යභරිං චරායපත් වා ජනරාසිං කායරත් වා න 

මායපසි, රඤ් යඤො පන සහ චිත් තුප් පායදයනව භූමිං භින් දිත් වා චතුරාසීත 

යපොක් ඛරණීසහස ්සානි නිබ් ෙත් තංසු. තානි සන් ධායෙතං වුත් තං. ද්වීි

යවදිකාහීත එකාෙ ඉට් ඨකානං පරිෙන් යතයෙව පරික් ඛිත් තා එකාෙ 

පරියවණපරිච් යෙදපරිෙන් යත. එතදයහොසීත කස ්මා අයහොසි? එකදිවසං කිර 
නහත් වා ච පිවිත් වා ච ගච් ෙන් තං මහාජනං මහාපුරියසො ඔයලොයකත් වා ඉයම 
උම් මත් තකයවයසයනව ගච් ෙන් ත. සයච එයතසං එත් ථ පිළන් ධනපුප් ඵානි 
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භයවෙයං, භද් දකං සිොත. අථස් ස එතදයහොසි. තත් ථ සබ්යෙොතුකන් ත පුප් ඵං 
නාම එකස ්මිංයෙව උතුම් හි පුප් ඵත. අහං පන තථා කරිස් සාමි – ‘‘ෙථා සබ් යෙසු 

උතූසු පුප් ඵිස ්සතී’’ත චින් යතසිං. යෙොපායපසීත නානාවණ් ණඋප් පලබීජාදීනි 

තයතො තයතො ආහරායපත් වා න යරොපායපසි, සහ චිත් තුප් පායදයනව පනස ්ස 
සබ් ෙං ඉජ් ඣත. තං යලොයකො රඤ් ඤා යරොපිතන් ත මඤ් ඤි. යතන වුත් තං – 

‘‘යරොපායපසී’’ත. තයතො පට් ඨාෙ මහාජයනො නානප් පකාරං ජලජථලජමාලං 
පිළන් ධිත් වා නක් ඛත් තං කීළමායනො විෙ ගච් ෙත. 

254. අථ රාජා තයතො උත් තරිපි ජනං සුඛසමප් පිතං කාතුකායමො – 

‘‘ෙංනූනාහං ඉමාසං යපොක් ඛරණීනං තීයර’’තආදිනා ජනස් ස සුඛවිධානං 

චින් යතත් වා සබ් ෙං අකාසි. තත් ථ න්හායපසුන් ත අඤ් යඤො සරීරං උබ් ෙට් යටසි, 

අඤ ්යඤො චුණ් ණානි යෙොයජසි, අඤ ්යඤො තීයර නහාෙන් තස් ස උදකං ආහරි, 
අඤ ්යඤො වත් ථානි පටිග් ගයහසි යචව අදාසි ච. 

පට්ඨයපසිය ොත කථං පට් ඨයපසි? ඉත් ථීනඤ ්ච පුරිසානඤ් ච අනුච් ෙවියක 
අලඞ් කායර කායරත් වා ඉත් ථිමත් තයමව තත් ථ පරිචාරවයසන යසසං සබ් ෙං 

පරිච් චාගවයසන ඨයපත් වා රාජා මහාසුදස් සයනො දානං යදත, තං පරිභුඤ ්ජථාත 
යභරිං චරායපසි. මහාජයනො යපොක් ඛරණීතීරං ආගන් ත් වා නහත් වා වත් ථානි 

පරිවත් යතත් වා නානාගන් යධහි විලිත් යතො පිළන් ධනවිචිත් තමායලො දානග් ගං 
ගන් ත් වා අයනකප් පකායරසු ොගුභත් තඛජ් ජයකසු අට් ඨවිධපායනසු ච යෙො ෙං 

ඉච් ෙත, යසො තං ඛාදිත් වා ච පිවිත් වා ච නානාවණ් ණානි යඛොමසුඛුමානි වත් ථානි 

නිවායසත් වා සම් පත් තං අනුභවිත් වා යෙසං තාදිසානි අත් ථි, යත ඔහාෙ 

ගච් ෙන් ත. යෙසං පන නත් ථි, යත ගයහත් වා ගච් ෙන් ත. හත් ථිඅස් සොනාදීසුපි 

නිසීදිත් වා යථොකං විචරිත් වා අනත් ථිකා ඔහාෙ, අත් ථිකා ගයහත් වා ගච් ෙන් ත. 

වරසෙයනසු නිපජ් ජිත් වා සම් පත් තං අනුභවිත් වා අනත් ථිකා ඔහාෙ, අත් ථිකා 

ගයහත් වා ගච් ෙන් ත. ඉත් ථීහිපි සද් ධිං සම් පත් තං අනුභවිත් වා අනත් ථිකා ඔහාෙ, 
අත් ථිකා ගයහත් වා ගච් ෙන් ත. සත් තවිධරතනපසාධනානි ච පසායධත් වාපි 

සම් පත් තං අනුභවිත් වා අනත් ථිකා ඔහාෙ, අත් ථිකා ගයහත් වා ගච් ෙන් ත. තම් පි 

දානං උට් ඨාෙ සමුට් ඨාෙ දීෙයතව. ජම් බුදීපවාසිකානං අඤ් ඤං කම් මං නත් ථි, 

රඤ් යඤො දානං පරිභුඤ් ජන් තාව විචරන් ත. 

255. අථ බ්රාහ් මණගහපතකා චින් යතසුං – ‘‘අෙං රාජා එවරූපං දානං 

දදන් යතොපි ‘මය් හං තණ් ඩුලාදීනි වා ඛීරාදීනි වා යදථා’ත න කිඤ් චි ආහරායපත, 
න යඛො පන අම් හාකං – ‘රාජා ආහරායපතී’ත තුණ් හීමාසිතුං පතරූප’’න් ත යත 

ෙහුං සාපයතෙයං සංහරිත් වා රඤ් යඤො උපනායමසුං. තස් මා – ‘‘අථ යඛො, 

ආනන් ද, බ්රාහ් මණගහපතකා’’තආදිමාහ. එවං සමචින්යතසුන් ත කස් මා එවං 
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චින් යතසුං? කස ්සචි ඝරයතො අප් පං ආභතං, කස ්සචි ෙහු. තස් මිං 

පටිසංහරිෙමායන – ‘‘කිං තයවව ඝරයතො සුන් දරං ආභතං, න මය් හං ඝරයතො, 

කිං තයවව ඝරයතො ෙහු, න මය් හ’’න් ත එවං කලහසද් යදොපි උප් පජ් යජෙය, යසො 
මා උප් පජ් ජිත් ථාත එවං සමචින් යතසුං. 

256. එිත්වංසම්මාත එහි ත් වං වෙස ්ස. ධම්මංනාමපාසාදන් ත පාසාදස් ස 
නාමං ආයරොයපත් වාව ආණායපසි. විස් සකම් යමො පන කීව මහන් යතො යදව 
පාසායදො යහොතූත පටිපුච් ඡිත් වා දීඝයතො යෙොජනං විත් ථාරයතො අඩ් ඪයෙොජනං 

සබ් ෙරතනමයෙොව යහොතූත වුත් යතපි ‘එවං යහොතු, භද් දං තව වචන’න් ත තස් ස 

පටිස් සුණිත් වා ධම් මරාජානං සම් පටිච් ොයපත් වා මායපසි. තත් ථ එවං භද්දං

තවාති ය ො ආනන්දාත එවං භද් දං තව ඉත යඛො ආනන් ද. පටිස්සුත්වාත 

සම් පටිච් ඡිත් වා, වත් වාත අත් යථො. තුණ්හීභායවනාත 
සමණධම් මපටිපත් තකරයණොකායසො යම භවිස් සතීත ඉච් ෙන් යතො 

තුණ් හීභායවන අධිවායසසි. සාෙමයෙොත චන් දනසාරමයෙො. 

257. ද්වීි යවදිකාහීත එත් ථ එකා යවදිකා පනස් ස උණ් හීසමත් ථයක 

අයහොසි, එකා යහට් ඨා පරිච් යෙදමත් ථයක. 

258. දුද්දික්ය ො අයහොසීත දුඋද් දික් යඛො, පභාසම් පත් තො දුද් දයසොත 

අත් යථො. මුසතීත හරත ඵන් දායපත නිච් චලභායවන පතට් ඨාතුං න යදත. 

විද්යධත උබ් බිද් යධ, යමඝවිගයමන දූරීභූයතත අත් යථො. යදයවත ආකායස. 

259. මායපසිය ොත අහං ඉමස් මිං ඨායන යපොක් ඛරණිං මායපමි, තුම් හාකං 
ඝරානි භින් දථාත න එවං කායරත් වා මායපසි. චිත් තුප් පාදවයසයනව පනස් ස 

භූමිං භින් දිත් වා තථාරූපා යපොක් ඛරණී අයහොසි. යතසබ්ෙකායමහීත සබ් යෙහි 

ඉච් ඡිතච් ඡිතවත් ථූහි, සමයණ සමණපරික් ඛායරහි, බ්රාහ් මයණ 
බ්රාහ් මණපරික් ඛායරහි සන් තප් යපසීත. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ොනසම්පත්තිවණ්ණනා 

260. මිද්ධියකොත චිත් තුප් පාදවයසයනව චතුරාසීතයපොක් ඛරණීසහස් සානං 

නිබ් ෙත් තසඞ් ඛාතාෙ මහතො ඉද් ධිො සමන් නාගයතො. මහානුභායවොත 
යතසංයෙව අනුභවිතබ් ොනං මහන් තතාෙ මහානුභායවන සමන් නාගයතො. 

යසෙයථිදන් ත නිපායතො, තස් ස – ‘‘කතයමසං තණ් ණ’’න් ත අත් යථො. 

දානස්සාත සම් පත් තපරිච් චාගස ්ස. දමස්සාත ආළවකසුත් යත පඤ් ඤා දයමොත 
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පටුන 

ආගයතො. ඉධ අත් තානං දයමන් යතන කතං උයපොසථකම් මං. සංෙමස්සාත 

සීලස ්ස. 

යෙොධිසත්තපුබ්ෙයෙොගවණ්ණනා 
ඉධ ඨත් වා පනස් ස පුබ් ෙයෙොයගො යවදිතබ් යෙො – රාජා කිර පුබ් යෙ 

ගහපතකුයල නිබ් ෙත් ත. යතන ච සමයෙන ධරමානකස් යසව කස් සපබුද් ධස් ස 

සාසයන එයකො යථයරො අරඤ් යඤ වාසං වසත, යෙොධිසත් යතො අත් තයනො 
කම් යමන අරඤ් ඤං පවිට් යඨො යථරං දිස් වා උපසඞ් කමිත් වා වන් දිත් වා යථරස් ස 

නිසජ් ජනට් ඨානචඞ් කමනට් ඨානානි ඔයලොයකත් වා පුච් ඡි – ‘‘ඉයධව, භන් යත, 

අයෙයො වසතී’’ත? ආම, උපාසකාත සුත් වා – ‘‘ඉයධව අෙයස් ස පණ් ණසාලං 
කාතුං වට් ටතී’’ත චින් යතත් වා අත් තයනො කම් මං පහාෙ දබ් ෙසම් භාරං 
යකොට් යටත් වා පණ් ණසාලං කත් වා ොයදත් වා භිත් තයෙො මත් තකාෙ ලිම් පිත් වා 

ද් වාරං යෙොයජත් වා කට් ඨත් ථරණං කත් වා – ‘‘කරිස ්සත නු යඛො පරියභොගං, න 
කරිස ්සතී’’ත එකමන් තං නිසීදි. යථයරො අන් යතොගාමයතො ආගන් ත් වා 
පණ් ණසාලං පවිසිත් වා කට් ඨත් ථරයණ නිසීදි. උපාසයකොපි ආගන් ත් වා 

වන් දිත් වා සමීයප නිසින් යනො ‘‘ඵාසුකා, භන් යත, පණ් ණසාලා’’ත පුච් ඡි. 

ඵාසුකා, භද් දමුඛ, පබ් ෙජිතසාරුප් පාත. වසිස් සථ, භන් යත, ඉධාත? ආම, 

උපාසකාත, යසො අධිවාසනාකායරන වසිස් සතීත ඤත් වා නිෙද් ධං මය් හං 

ඝරද් වාරං ආගන් තබ් ෙන් ත පටිජානායපත් වා – ‘‘එකං යම, භන් යත, වරං 

යදථා’’ත ආහ. අතක් කන් තවරා, උපාසක, පබ් ෙජිතාත. භන් යත, ෙඤ් ච කප් පත, 

ෙඤ ්ච අනවජ් ජන් ත. වයදහි උපාසකාත. භන් යත, නිෙද් ධවසනට් ඨායන නාම 

මනුස් සා මඞ් ගයල වා අමඞ් ගයල වා ආගමනං ඉච් ෙන් ත, අනාගච් ෙන් තස ්ස 
කුජ් ඣන් ත. තස් මා අඤ් ඤං නිමන් තතට් ඨානං ගන් ත් වාපි මය් හං ඝරං 
පවිසිත් වාව භත් තකිච් චං නිට් ඨායපතබ් ෙන් ත. යථයරො අධිවායසසි. 

යසො පණ් ණසාලාෙ කටසාටකං පත් ථරිත් වා මඤ් චපීඨං පඤ් ඤයපසි, 

අපස් යසනං නික් ඛිපි, පාදකථලිකං ඨයපසි, යපොක් ඛරණිං ඛණි, චඞ් කමං කත් වා 

වාලිකං ඔකිරි, මියග ආගන් ත් වා භිත් තං ඝංසිත් වා මත් තකං පායතන් යත දිස ්වා 
කණ් ටකවතං පරික් ඛිපි. යපොක් ඛරණිං ඔතරිත් වා උදකං ආළුලිකං කයරොන් යත 
දිස ්වා අන් යතො පාසායණහි චිනිත් වා ෙහි කණ් ටකවතං පරික් ඛිපිත් වා 

අන් යතොවතපරිෙන් යත තාලපන් තයෙො යරොයපත, මහාචඞ් කයම 
සම් මට් ඨට් ඨානං ආළුයලන් යත දිස් වා චඞ් කමම් පි වතො පරික් ඛිපිත් වා 
අන් යතොවතපරිෙන් යත තාලපන් තං යරොයපසි. එවං ආවාසං නිට් ඨයපත් වා 

යථරස ්ස තචීවරං, පිණ් ඩපාතං, ඔසධං, පරියභොගභාජනං, ආරකණ් ටකං, 

පිප් ඵලිකං, නඛච් යෙදනං, සූචිං, කත් තරෙට් ඨිං, උපාහනං, උදකතුම් ෙං, ෙත් තං, 
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දීපකපල් ලකං, මලහරණිං. පරිස් සාවනං, ධමකරණං, පත් තං, ථාලකං, ෙං වා 

පනඤ් ඤම් පි පබ් ෙජිතානං පරියභොගජාතං, සබ් ෙං අදාසි. යථරස් ස 
යෙොධිසත් යතන අදින් නපරික් ඛායරො නාම නායහොසි. යසො සීලානි රක් ඛන් යතො 
උයපොසථං කයරොන් යතො ොවජීවං යථරං උපට් ඨහි. යථයරො තත් යථව වසන් යතො 
අරහත් තං පත් වා පරිනිබ් ොයි. 

යෙොධිසත් යතොපි ොවතායුකං පුඤ් ඤං කත් වා යදවයලොයක නිබ් ෙත් තත් වා 
තයතො චුයතො මනුස් සයලොකං ආගච් ෙන් යතො කුසාවතො රාජධානිො 
නිබ් ෙත් තත් වා මහාසුදස් සයනො රාජා අයහොසි. 

‘‘එවං නාතමහන් තම් පි, පුඤ ්ඤං ආෙතයන කතං; 

මහාවිපාකං යහොතීත, කත් තබ් ෙං තං විභාවිනා’’. 

මහාවියූහන් ත රජතමෙං මහාකූටාගාරං. තත් ථ වසිතුකායමො හුත් වා අගමාසි, 

එත්තාවතා කාමවිතක්කාත කාමවිතක් ක තො එත් තාවතා නිවත් තතබ් ෙං, 

ඉයතො පරං තුය් හං අභූමි, ඉදං ොනාගාෙං නාම, නයිදං තො සද් ධිං 
වසනට් ඨානන් ත එවං තයෙො විතක් යක කූටාගාරද් වායරයෙව නිවත් යතසි. 

261. පඨමජ්ොනන් තආදීසු විසුං කසිණපරිකම්මකිච්චං නාම නත් ථි. 

නීලකසියණන අත් යථ සත නීලමණිං, පීතකසියණන අත් යථ සත සුවණ් ණං, 

යලොහිතකසියණන අත් යථ සත රත් තමණිං, ඔදාතකසියණන අත් යථ සත 
රජතන් ත ඔයලොකිතඔයලොකිතට් ඨායන කසිණයමව පඤ් ඤාෙත. 

262. යමත්තාසහගයතනාතආදීසු ෙං වත් තබ් ෙං, තං සබ් ෙම් පි විසුද් ධිමග් යග 

වුත් තයමව. ඉත පාළිෙං චත් තාරි ඣානානි, චත් තාරි අප් පමඤ් ඤායනව 

වුත් තානි. මහාපුරියසො පන සබ් ොපි අට් ඨ සමාපත් තයෙො, පඤ් ච අභිඤ් ඤායෙො 
ච නිබ් ෙත් යතත් වා අනුයලොමපටියලොමාදිවයසන චුද් දසහාකායරහි 
සමාපත් තයෙො පවිසන් යතො මධුපටලං පවිට් ඨභමයරො මධුරයසන විෙ 
සමාපත් තසුයඛයනව ොයපත. 

චතුොසීතිනගෙසහස්සාදිවණ්ණනා 

263. කුසාවතීොජධානිප්පමු ානීත කුසාවතී රාජධානී යතසං නගරානං 

පමුඛා සබ් ෙයසට් ඨාත අත් යථො. භත්තාභිහායෙොත අභිහරිතබ් ෙභත් තං. 

264. වස්සසතස්ස වස්සසතස්සාත කස් මා එවං චින් යතසි? යතසං සද් යදන 

උක් කණ් ඨිත් වා, ‘‘සමාපන් නස ්ස සද් යදො කණ් ටයකො’’ත (අ. නි. 10.72) හි 
වුත් තං. තස් මා සද් යදන උක් කණ් ඨියතො මහාපුරියසො. අථ කස් මා මා 
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ආගච් ෙන් තූත න වදත? ඉදානි රාජා න පස් සතීත නිෙද් ධවත් තං න ලභිස් සන් ත, 

තං යතසං මා උප් පජ් ජිත් ථාත න වදත. 

සුභද්දායදවිඋපසඞ්කමනවණ්ණනා 

265. එතදයහොසීත කදා එතං අයහොසි. රඤ් යඤො කාලඞ් කිරිෙදිවයස. තදා 

කිර යදවතා චින් යතසුං – ‘‘රාජා අනාථකාලඞ් කිරිෙං මා කයරොතු, ඔයරොයධහි 
ෙහූහි ධීතූහි පුත් යතහි පරිවාරියතොව කයරොතූ’’ත. අථ යදවිං ආවට් යටත් වා 

තස් සා එවං චිත් තං උප් පායදසුං. පීතානිවත්ථානීත තානි කිර පකතො රඤ් යඤො 

මනාපානි, තස් මා තානි පාරුපථාත ආහ. එත්යථව යදවි තිට්ඨාත යදවි ඉමං 

ඣානාගාරං නාම තුම් යහහි සද් ධිං වසනට් ඨානං න යහොත, 

ඣානරතවින් දනට් ඨානං මම, මා ඉධ පාවිසීත. 

266. එතදයහොසීත යලොයක සත් තා නාම මරණාසන් නකායල අතවිෙ 

වියරොචන් ත, යතනස් ස රඤ් යඤො විප් පසන් නඉන් ද්රිෙභාවං දිස ්වා එවං අයහොසි, 
තයතො මා රඤ් යඤො කාලඞ් කිරිො අයහොසීත තස් ස කාලඞ් කිරිෙං අනිච් ෙමානා 

සම් පත ගුණමස් ස කථයිත් වා තට් ඨමානාකාරං කරිස් සාමීත චින් යතත් වා ඉමානි

යතයදවාතආදිමාහ. තත් ථ ඡන්දං ජයනහීත යපමං උප් පායදහි, රතං කයරොහි. 

ජීවියත අයපක් න් ත ජීවියත සායපක් ඛං, ආලෙං, තණ් හං කයරොහීත අත් යථො. 

එවංය ොමංත්වංයදවීත ‘‘මෙං යඛො, යදව, ඉත් ථියෙො නාම පබ් ෙජිතානං 

උපචාරකථං න ජානාම, කථං වදාම මහාරාජා’’ත රාජානං ‘‘පබ් ෙජියතො 

අෙ’’න් ත මඤ් ඤමානාෙ යදවිො වුත් යත – ‘‘එවං යඛො මං, ත් වං යදවි, 

සමුදාචරාහී’’තආදිමාහ. ගෙිතාත බුද් යධහි පච් යචකබුද් යධහි සාවයකහි 

අඤ ්යඤහි ච පණ් ඩියතහි ෙහුස් සුයතහි ගරහිතා. කිං කාරණා? 
සායපක් ඛකාලකිරිො හි අත් තයනොයෙව යගයහ 

ෙක් ඛකුක් කුරඅජයගොණමහිංසමූසිකකුක් කුටඌකාමඞ් ගුලාදිභායවන 
නිබ් ෙත් තනකාරණං යහොත. 

268. අථ ය ො, ආනන්ද, සුභද්දායදවීඅස්සූනිපුඤ්ඡිත්වාත යදවී එකමන් තං 
ගන් ත් වා යරොදිත් වා කන් දිත් වා අස් සූනි පුඤ් ඡිත් වා එතදයවොච. 

බ්රහ්මයලොකූපගමවණ්ණනා 

269. ගහපතිස්සවාත කස ්මා ආහ? යතසං කිර යසොණයසට් ඨිපුත් තාදීනං විෙ 

මහතී සම් පත් ත යහොත, යසොණස ්ස කිර යසට් ඨිපුත් තස් ස එකා භත් තපාත ද් යව 
සතසහස් සානි අග් ඝත. ඉත යතසං තාදිසං භත් තං භුත් තානං මුහුත් තං 
භත් තසම් මයදො භත් තමුච් ො භත් තකිලමයථො යහොත. 
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271. ෙංයතනසමයෙනඅජ්ොවසාමීත ෙත් ථ වසාමි, තං එකංයෙව නගරං 

යහොත, අවයසයසසු පුත් තධීතාදයෙො යචව දාසමනුස් සා ච වසිංසු. 
පාසාදකූටාගායරසුපි එයසව නයෙො. පල් ලඞ් කාදීසුපි එකංයෙව පල් ලඞ් කං 

පරිභුඤ් ජත, යසසා පුත් තාදීනං පරියභොගා යහොන් ත. ඉත් ථීසුපි එකාව 

පච් චුපට් ඨාත, යසසා පරිවාරමත් තා යහොන් ත, පරිදහාමීත එකයමව දුස් සයුගං 

නිවායසමි, යසසානි පරිවායරත් වා විචරන් තානං අසීතසහස් සාධිකානං 

යසොළසන් නං පුරිසසතසහස් සානං යහොන් ත. භුඤ්ජාමීත පරමප් පමායණන 

නාළියකොදනමත් තං භුඤ් ජාමි, යසසං පරිවායරත් වා විචරන් තානං 
චත් තාලීසසහස් සාධිකානං අට් ඨන් නං පුරිසසතසහස් සානං යහොතීත දස් යසත. 
එකථාලිපායකො හි දසන් නං ජනානං පයහොත. 

එතානි පන චතුරාසීත නගරසහස් සානි යචව පාසාදසහස් සානි ච 
කූටාගාරසහස් සානි ච එකිස් සායෙව පණ් ණසාලාෙ නිස් සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. 
චතුරාසීත පල් ලඞ් කසහස් සානි නිපජ් ජනත් ථාෙ දින් නමඤ් චකස ්ස නිස් සන් යදන 
නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත හත් ථිසහස් සානි අස් සසහස ්සානි රථසහස් සානි 
නිසීදනත් ථාෙ දින් නපීඨස ්ස නිස ්සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත 
මණිසහස ්සානි එකදීපස් ස නිස් සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත 
යපොක් ඛරණීසහස ්සානි එකයපොක් ඛරණිො නිස ්සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. 
චතුරාසීත ඉත් ථිසහස් සානි පුත් තසහස ්සානි ගහපතසහස් සානි 

පරියභොගභාජනපත් තථාලක ධමකරණ පරිස් සාවන ආරකණ් ටක පිප් ඵලක 
නඛච් යෙදන කුඤ් චිකකණ් ණමලහරණී පාදකථලික උපාහන ෙත් ත 
කත් තරෙට් ඨිදානස ්ස නිස් සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත යධනුසහස් සානි 
යගොරසදානස් ස නිස ්සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත වත් ථයකොටිසහස් සානි 

නිවාසනපාරුපනදානස් ස නිස ්සන් යදන නිබ් ෙත් තානි. චතුරාසීත 
ථාලිපාකසහස ්සානි යභොජනදානස ්ස නිස ්සන් යදන නිබ් ෙත් තානීත 
යවදිතබ් ොනි. 

272. එවං භගවා මහාසුදස් සනස ්ස සම් පත් තං ආදියතො පට් ඨාෙ විත් ථායරන 
කයථත් වා සබ් ෙං තං දාරකානං පංස් වාගාරකීළනං විෙ දස් යසන් යතො 

පරිනිබ් ොනමඤ් චයක නිපන් යනොව පස්සානන්දාතආදිමාහ. තත් ථ විපරිණතාත 

පකතවිජහයනන නිබ් බුතපදීයපො විෙ අපඤ් ඤත් තකභාවං ගතා. එවං අනිච්චා 

ය ො, ආනන්ද, සඞ් ාොත එවං හුත් වා අභාවට් යඨන අනිච් චා. 

එත් තාවතා භගවා ෙථා නාම පුරියසො සතහත් ථුබ් යෙයධ චම් පකරුක් යඛ 
නිස ්යසණිං ෙන් ධිත් වා අභිරුහිත් වා චම් පකපුප් ඵං ආදාෙ නිස් යසණිං 

මුඤ ්චන් යතො ඔතයරෙය, එවයමව නිස් යසණිං ෙන් ධන් යතො විෙ 
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අයනකවස ්සයකොටිසතසහස් සුබ් යෙධං මහාසුදස් සනසම් පත් තං ආරුය් හ 
සම් පත් තමත් ථයක ඨිතං අනිච් චලක් ඛණං ආදාෙ නිස ්යසණිං මුඤ් චන් යතො විෙ 
ඔතණ් යණො. යතයනව පුබ් යෙ වසභරාජා දීඝභාණකත් යථරානං යලොහපාසාදස් ස 

පාචීනපස් යස අම් ෙලට් ඨිකාෙං ඉමං සුත් තං සජ් ඣාෙන් තානං සුත් වා – ‘‘කිං, 

යභො, මය් හං අෙයයකන එත් ථ වුත් තං, අත් තයනො ඛාදිතපීතට් ඨායන 

සම් පත් තයමව කයථතී’’ත චින් යතන් යතො – ‘‘එවං අනිච් චා යඛො, ආනන් ද, 

සඞ් ඛාරා’’ත වුත් තකායල ‘‘ඉමං, යභො, දිස ්වා පඤ් චහි චක් ඛූහි චක් ඛුමතා එවං 
වුත් ත’’න් ත වාමහත් ථං සමිඤ් ජිත් වා දක් ඛිණහත් යථන අප් යඵොයටත් වා – ‘‘සාධු 
සාධූ’’ත තුට් ඨහදයෙො සාධුකාරං අදාසි. 

එවං අද්ධුවාත එවං උදකපුප් ඵුළාදයෙො විෙ ධුවභාවවිරහිතා. එවං

අනස්සාසිකාත එවං සුපිනයක පීතපානීෙං විෙ අනුලිත් තචන් දනං විෙ ච 
අස් සාසවිරහිතා. 

සරීෙං නික්ඛියපෙයාත සරීරං ෙඩ් යඩෙය. ඉදානි අඤ් ඤස් ස සරීරස් ස 

නික් යඛයපො වා පටිජග් ගනං වා නත් ථි කියලසපහීනත් තා, ආනන් ද, 

තථාගතස ්සාත වදත. ඉදං පන වත් වා පුන යථරං ආමන් යතසි, චක් කවත් තයනො 
ආනුභායවො නාම රඤ් යඤො පබ් ෙජිතස් ස සත් තයම දිවයස අන් තරධාෙත. 
මහාසුදස ්සනස ්ස පන කාලඞ් කිරිෙයතො සත් තයමව දිවයස සත් තරතනපාකාරා 
සත් තරතනතාලා චතුරාසීත යපොක් ඛරණීසහස ්සානි ධම් මපාසායදො 
ධම් මයපොක් ඛරණී චක් කරතනන් ත සබ් ෙයමතං අන් තරධායීත. හත් ථිආදීසු පන 
අෙං ධම් මතා ඛීණායුකා සයහව කාලඞ් කයරොන් ත. ආයුයසයස සත හත් ථිරතනං 

උයපොසථකුලං ගච් ෙත, අස් සරතනං වලාහකකුලං, මණිරතනං 
යවපුල් ලපබ් ෙතයමව ගච් ෙත. ඉත් ථිරතනස් ස ආනුභායවො අන් තරධාෙත. 
ගහපතරතනස් ස චක් ඛු පාකතකයමව යහොත. පරිණාෙකරතනස් ස යවෙයත් තෙං 
නස ්සත. 

ඉදමයවොචභගවාත ඉදං පාළිෙං ආරුළ් හඤ ්ච අනාරුළ ්හඤ ්ච සබ් ෙං භගවා 
අයවොච. යසසං උත් තානත් ථයමවාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහාසුදස් සනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ජනවසභසුත්තවණ්ණනා 

නාතිකිොදිෙයාකෙණවණ්ණනා 

273-275. එවං යම සුතන් ත ජනවසභසුත් තං. තත්රාෙං 

අනුත් තානපදවණ් ණනා – පරියතො පරියතො ජනපයදසූත සමන් තා සමන් තා 

ජනපයදසු. පරිචාෙයකත බුද් ධධම් මසඞ් ඝානං පරිචාරයක. උපපත්තීසූත 

ඤාණගතපුඤ ්ඤානං උපපත් තීසු. කාසියකොසයලසූත කාසීසු ච යකොසයලසු ච, 

කාසිරට් යඨ ච යකොසලරට් යඨ චාත අත් යථො. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 
අඞ් ගමගධයෙොනකකම් යෙොජඅස් සකඅවන් තරට් යඨසු පන ෙසු න ෙයාකයරොත. 
ඉයමසං පන යසොළසන් නං මහාජනපදානං පුරියමසු දසසුයෙව ෙයාකයරොත. 

නාතිකිොත නාතකගාමවාසියනො. 

යතනාත යතන අනාගාමිආදිභායවන. සුත්වාත සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන 
පරිච් ඡින් දිත් වා ෙයාකයරොන් තස් ස භගවයතො පඤ් හාෙයාකරණං සුත් වා යතසං 
අනාගාමිආදීසු නිට් ඨඞ් ගතා හුත් වා. යතන අනාගාමිආදිභායවන අත් තමනා 

අයහසුං. අට් ඨකථාෙං පන යතනාත යත නාතකිොත වුත් තං. එතස් මිං අත් යථ 
න-කායරො නිපාතමත් තං යහොත. 

ආනන්දපරිකථාවණ්ණනා 

277. භගවන්තංකිත්තෙමානරූයපොත අයහො බුද් යධො, අයහො ධම් යමො, අයහො 

සඞ් යඝො; අයහො ධම් යමො ස් වාක් ඛායතොත එවං කිත් තෙන් යතොව කාලමකාසි. 

ෙහුජයනො පසීයදෙයාත අම් හාකං පිතා මාතා භාතා භගිනී පුත් යතො ධීතා 

සහාෙයකො, යතන අම් යහහි සද් ධිං එකයතො භුත් තා, එකයතො සයිතා, තස් ස 

ඉදඤ් චිදඤ් ච මනාපං අකරිම් හ, යසො කිර අනාගාමී සකදාගාමී යසොතාපන් යනො; 

අයහො සාධු, අයහො සුට් ඨූත එවං ෙහුජයනො පසාදං ආපජ් යජෙය. 

278. ගතින් ත ඤාණගතං. අභිසම්පොෙන් ත ඤාණාභිසම් පරාෙයමව. අද්දසා

ය ොත කිත් තයක ජයන අද් දස? චතුවීසතසතසහස් සානි. 

279. උපසන්තපදිස්යසොත උපසන් තදස් සයනො. භාතිරිවාත අතවිෙ භාත, 

අතවිෙ වියරොචත. ඉන්ද්රිොනන් ත මනච් ෙට් ඨානං ඉන් ද්රිොනං. අද්දසංය ොඅහං

ආනන්දාත යනව දස, න වීසත, න සතං, න සහස් සං, අනූනාධිකානි 
චතුවීසතසතසහස් සානි අද් දසන් ත ආහ. 
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ජනවසභෙක් වණ්ණනා 

280. දිස ්වා පන යම එත් තයකො ජයනො මං නිස් සාෙ දුක් ඛා පමුත් යතොත 

ෙලවයසොමනස් සං උප් පජ් ජි, චිත් තං පසීදි, චිත් තස් ස පසන් නත් තා 

චිත් තසමුට් ඨානං යලොහිතං පසීදි, යලොහිතස් ස පසන් නත් තා මනච් ෙට් ඨානි 

ඉන් ද්රිොනි පසීදිංසූත සබ් ෙමිදං වත් වා අථය ොආනන්දාතආදිමාහ. තත් ථ ෙස් මා 
යසො භගවයතො ධම් මකථං සුත් වා දසසහස් සාධිකස ්ස ජනසතසහස් සස් ස 

යජට් ඨයකො හුත් වා යසොතාපන් යනො ජායතො, තස් මා ජනවසයභොතස් ස නාමං 
අයහොසි. 

ඉයතොසත්තාත ඉයතො යදවයලොකා චවිත් වා සත් ත. තයතොසත්තාත තයතො 

මනුස් සයලොකා චවිත් වා සත් ත. සංසාොනි චතුද්දසාත සබ් ොපි 

චතුද් දසඛන් ධපටිපාටියෙො. නිවාසමභිජානාමීත ජාතවයසන නිවාසං ජානාමි. 

ෙත්ථ යමවුසිතංපුයෙත ෙත් ථ යදයවසු ච යවස් සවණස ්ස සහෙයතං උපගයතන 
මනුස් යසසු ච රාජභූයතන ඉයතො අත් තභාවයතො පුයරයෙව මො වුසිතං. පුයර 
එවං වුසිතත් තා එව ච ඉදානි යසොතාපන් යනො හුත් වා තීසු වත් ථූසු ෙහුං පුඤ් ඤං 
කත් වා තස් සානුභායවන උපරි නිබ් ෙත් තතුං සමත් යථොපි දීඝරත් තං 
වුසිතට් ඨායන නිකන් තො ෙලවතාෙ එත් යථව නිබ් ෙත් යතො. 

281. ආසා ච පන යම සන්තිට්ඨතීත ඉමිනාහං යසොතාපන් යනොත න 
සුත් තප් පමත් යතොව හුත් වා කාලං වීතනායමසිං. සකදාගාමිමග් ගත් ථාෙ පන යම 
විපස් සනා ආරද් ධා. අජ් යජව අජ් යජව පටිවිජ් ඣිස ්සාමීත එවං සඋස් සායහො 

විහරාමීත දස් යසත. ෙදග්යගත ලට් ඨිවනුෙයායන පඨමදස් සයන 

යසොතාපන් නදිවසං සන් ධාෙ වදත. තදග්යග අහං, භන්යත, දීඝෙත්තං

අවිනිපායතො අවිනිපාතං සඤ්ජානාමීත තංදිවසං ආදිං කත් වා, අහං, භන් යත, 
පුරිමං චතුද් දසඅත් තභාවසඞ් ඛාතං දීඝරත් තං අවිනිපායතො ලට් ඨිවනුෙයායන 
යසොතාපත් තමග් ගවයසන අධිගතං අවිනිපාතධම් මතං සඤ් ජානාමීත අත් යථො. 

අනච්ඡරිෙන් ත අනුඅච් ෙරිෙං. චින් තෙමානං පුනප් පුනං අච් ෙරිෙයමවිදං ෙං 
යකනචියදව කරණීයෙන ගච් ෙන් යතො භගවන් තං අන් තරාමග් යග අද් දසං. 
ඉදම් පි අච් ෙරිෙං ෙඤ් ච යවස් සවණස ්ස මහාරාජස් ස සෙංපරිසාෙ භාසයතො 

භගවයතො දිට් ඨසදිසයමව සම් මුඛා සුතං. ද්යව පච්චොත අන් තරාමග් යග 
දිට් ඨභායවො ච යවස ්සවණස් ස සම් මුඛා සුතං ආයරොයචතුකාමතා ච. 

යදවසභාවණ්ණනා 

282. සන්නිපතිතාත කස් මා සන් නිපතතා? යත කිර චතූහි කාරයණහි 

සන් නිපතන් ත. වස් සූපනායිකසඞ් ගහත් ථං, පවාරණාසඞ් ගහත් ථං, 

ධම් මසවනත් ථං, පාරිච් ෙත් තකකීළානුභවනත් ථන් ත. තත් ථ ස ්යව 
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පටුන 

වස් සූපනායිකාත ආසාළ් හීපුණ් ණමාෙ ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවා සුධම් මාෙ 
යදවසභාෙ සන් නිපතත් වා මන් යතන් ත අසුකවිහායර එයකො භික් ඛු 

වස් සූපගයතො, අසුකවිහායර ද් යව තයෙො චත් තායරො පඤ් ච දස වීසත තංසං 

චත් තාලීසං පඤ් ඤාසං සතං සහස් සං භික් ඛූ වස් සූපගතා, එත් යථත් ථ ඨායන 
අෙයානං ආරක් ඛං සුසංවිහිතං කයරොථාත එවං වස් සූපනායිකසඞ් ගයහො කයතො 
යහොත. 

තදාපි එයතයනව කාරයණන සන් නිපතතා. ඉදං යතසං යහොති 

ආසනස්මින් ත ඉදං යතසං චතුන් නං මහාරාජානං ආසනං යහොත. එවං යතසු 
නිසින් යනසු අථ පච් ො අම් හාකං ආසනං යහොත. 

යෙනත්යථනාත යෙන වස් සූපනායිකත් යථන. තං අත්ථං චින්තයිත්වා තං

අත්ථං මන්තයිත්වාත තං අරඤ් ඤවාසියනො භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස ආරක් ඛත් ථං 
චින් තයිත් වා. එත් යථත් ථ වුට් ඨභික් ඛුසඞ් ඝස් ස ආරක් ඛං සංවිදහථාත චතූහි 

මහාරායජහි සද් ධිං මන් යතත් වා. වුත්තවචනාපි තන් ත යතත් තංස යදවපුත් තා 

වදන් ත, මහාරාජායනො වුත්තවචනා නාම. තථා යතත් තංස යදවපුත් තා 

පච් චානුසාසන් ත, ඉතයර පච්චානුසිට්ඨවචනා නාම. පදද් වයෙපි පන තන් ත 

නිපාතමත් තයමව. අවිපක්කන්තාත අගතා. 

283. උොයෙොත විපුයලො මහා. යදවානුභාවන් ත ො සා සබ් ෙයදවතානං 
වත් ථාලඞ් කාරවිමානසරීරානං පභා ද් වාදස යෙොජනානි ඵරත. මහාපුඤ් ඤානං 
පන සරීරප් පභා යෙොජනසතං ඵරත. තං යදවානුභාවං අතක් කමිත් වා. 

බ්රහ්මුයනො යහතං පුබ්ෙනිමිත්තන් ත ෙථා සූරිෙස් ස උදෙයතො එතං 

පුබ් ෙඞ් ගමං එතං පුබ් ෙනිමිත් තං ෙදිදං අරුණුග් ගං, එවයමව බ්රහ් මුයනොපි එතං – 

‘‘පුබ් ෙනිමිත් ත’’න් ත දීයපත. 

සනඞ්කුමාෙකථාවණ්ණනා 

284. අනභිසම්භවනීයෙොත අපත් තබ් යෙො, න තං යදවා තාවතංසා 

පස් සන් තීත අත් යථො. චක්ඛුපථස්මින් ත චක් ඛුපසායද ආපායථ වා. යසො යදවානං 

චක් ඛුස ්ස ආපායථ සම් භවනීයෙො පත් තබ් යෙො න යහොත, න අභිභවතීත වුත් තං 
යහොත. යහට් ඨා යහට් ඨා හි යදවතා උපරූපරි යදවානං ඔළාරිකං කත් වා 

මාපිතයමව අත් තභාවං පස් සිතුං සක් යකොන් ත, යවදපටිලාභන් ත තුට් ඨිපටිලාභං. 

අධුනාභිසිත්යතො ෙජ්යජනාත සම් පත අභිසිත් යතො රජ් යජන. අෙං පනත් යථො 
දුට් ඨගාමණිඅභෙවත් ථුනා දීයපතබ් යෙො – 
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යසො කිර ද් වත් තංස දමිළරාජායනො විජිත් වා අනුරාධපුයර පත් තාභියසයකො 

තුට් ඨයසොමනස් යසන මාසං නිද් දං න ලභි, තයතො – ‘‘නිද් දං න ලභාමි, 

භන් යත’’ත භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ආචික් ඛි. යතන හි, මහාරාජ, අජ් ජ උයපොසථං 
අධිට් ඨාහීත. යසො ච උයපොසථං අධිට් ඨාසි. සඞ් යඝො ගන් ත් වා – ‘‘චිත් තෙමකං 
සජ් ඣාෙථා’’ත අට් ඨ ආභිධම් මිකභික් ඛූ යපයසසි. යත ගන් ත් වා – ‘‘නිපජ් ජ 

ත් වං, මහාරාජා,’’ත වත් වා සජ් ඣාෙං ආරභිංසු. රාජා සජ් ඣාෙං සුණන් යතොව 
නිද් දං ඔක් කමි. යථරා – රාජානං මා පයෙොධයිත් ථාත පක් කමිංසු. රාජා 
දුතෙදිවයස සූරියුග් ගමයන පබුජ් ඣිත් වා යථයර අපස් සන් යතො – ‘‘කුහිං 

අෙයා’’ත පුච් ඡි. තුම් හාකං නිද් යදොක් කමනභාවං ඤත් වා ගතාත. නත් ථි, යභො, 

මය් හං අෙයකස ්ස දාරකානං අජානනකයභසජ් ජං නාම, ොව නිද් දායභසජ් ජම් පි 
ජානන් ත යෙවාත ආහ. 

පඤ්චසිය ොත පඤ් චසිඛගන් ධබ් ෙසදියසො හුත් වා. 
පඤ ්චසිඛගන් ධබ් ෙයදවපුත් තස ්ස කිර සබ් ෙයදවතා අත් තභාවං මමාෙන් ත. 

තස් මා බ්රහ් මාපි තාදිසංයෙව අත් තභාවං නිම් මිනිත් වා පාතුරයහොසි. පල්ලඞ්යකන

නිසීදීත පල් ලඞ් කං ආභුජිත් වා නිසීදි. 

විස්සට්යඨොත සුමුත් යතො අපලිබුද් යධො. විඤ්යඤයෙයොත 

අත් ථවිඤ ්ඤාපයනො. මඤ්ජූත මධුයරො මුදු. සවනීයෙොත යසොතබ් ෙයුත් තයකො 

කණ් ණසුයඛො. බන්දූත එකග් ඝයනො. අවිසාරීත සුවිසයදො අවිප් පකිණ් යණො. 

ගම්භීයෙොත නාභිමූලයතො පට් ඨාෙ ගම් භීරසමුට් ඨියතො, න 
ජිව් හාදන් තඔට් ඨතාලුමත් තප් පහාරසමුට් ඨියතො. එවං සමුට් ඨියතො හි අමධුයරො ච 

යහොත, න ච දූරං සායවත. නින්නාදීත මහායමඝමුදිඞ් ගසද් යදො විෙ 
නින් නාදයුත් යතො. අපියචත් ථ පච් ඡිමං පච් ඡිමං පදං පුරිමස් ස පුරිමස ්ස 

අත් යථොයෙවාත යවදිතබ් යෙො. ෙථාපරිසන් ත ෙත් තකා පරිසා, තත් තකයමව 

විඤ ්ඤායපත. අන් යතො පරිසාෙං යෙවස් ස සද් යදො සම් පරිවත් තත, න ෙහිද් ධා 

විධාවත. යෙ ි යකචීත ආදි ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් නභාවදස ්සනත් ථං වදත. 

සෙණං ගතාත න ෙථා වා තථා වා සරණං ගයත සන් ධාෙ වදත. 

නිබ් යෙමතකගහිතසරයණ පන සන් ධාෙ වදත. ගන්ධබ්ෙකාෙං පරිපූයෙන්තීත 
ගන් ධබ් ෙයදවගණං පරිපූයරන් ත. ඉත අම් හාකං සත් ථු යලොයක 

උප් පන් නකාලයතො පට් ඨාෙ ෙ යදවයලොකාදීසු පිට් ඨං යකොට් යටත් වා පූරිතනාළි 
විෙ සරවනනළවනං විෙ ච නිරන් තරං ජාතපරිසාත ආහ. 

භාවිතඉද්ධිපාදවණ්ණනා 

287. ොවසුපඤ්ඤත්තා චියම යතන භගවතාත යතන මය් හං සත් ථාරා 

භගවතා ොව සුපඤ් ඤත් තා ොව සුකථිතා. ඉද්ධිපාදාත එත් ථ ඉජ් ඣනට් යඨන 
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ඉද් ධි, පතට් ඨානට් යඨන පාදාත යවදිතබ් ො. ඉද්ධිපහුතාොත 

ඉද් ධිපයහොනකතාෙ. ඉද්ධිවිසවිතාොත ඉද් ධිවිපජ් ජනභාවාෙ, පුනප් පුනං 

ආයසවනවයසන චිණ් ණවසිතාොත වුත් තං යහොත. ඉද්ධිවිකුබ්ෙනතාොත 

ඉද් ධිවිකුබ් ෙනභාවාෙ, නානප් පකාරයතො කත් වා දස් සනත් ථාෙ. 

ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ් ාෙසමන්නාගතන් තආදීසු ෙන් දයහතුයකො ෙන් දාධියකො 

වා සමාධි ෙන් දසමාධි, කත් තුකමයතාෙන් දං අධිපතං කරිත් වා 
පටිලද් ධසමාධිස් යසතං අධිවචනං. පධානභූතා සඞ් ඛාරා පධානසඞ් ඛාරා. 

චතුකිච් චසාධකස් ස සම් මප් පධානවීරිෙස් යසතං අධිවචනං. සමන්නාගතන් ත 

ෙන් දසමාධිනා ච පධානසඞ් ඛායරන ච උයපතං. ඉද්ධිපාදන් ත 

නිප් ඵත් තපරිොයෙන ඉජ් ඣනට් යඨන වා, ඉජ් ඣන් ත එතාෙ සත් තා ඉද් ධා 

වුද් ධා උක් කංසගතා යහොන් තීත ඉමිනා වා පරිොයෙන ඉද්ධීත සඞ් ඛයං ගතානං 
අභිඤ් ඤාචිත් තසම් පයුත් තානං ෙන් දසමාධිපධානසඞ් ඛාරානං අධිට් ඨානට් යඨන 
පාදභූයතො යසසචිත් තයචතසිකරාසීත අත් යථො. වුත් තඤ් යහතං – ‘‘ඉද් ධිපායදොත 

තථාභූතස ්ස යවදනාක් ඛන් යධො, සඤ ්ඤාක් ඛන් යධො, සඞ් ඛාරක් ඛන් යධො 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධො’’ත (විභ. 434). ඉමිනා නයෙන යසයසසුපි අත් යථො 
යවදිතබ් යෙො. ෙයථව හි ෙන් දං අධිපතං කරිත් වා පටිලද් ධසමාධි ෙන් දසමාධීත 

වුත් යතො, එවං වීරිෙං, චිත් තං, වීමංසං අධිපතං කරිත් වා පටිලද් ධසමාධි 

වීමංසාසමාධීත වුච් චත. අපිච උපචාරජ් ඣානං පායදො, පඨමජ් ඣානං ඉද් ධි. 

සඋපචාරං පඨමජ් ඣානං පායදො, දුතෙජ් ඣානං ඉද් ධීත එවං පුබ් ෙභායග පායදො, 
අපරභායග ඉද් ධීත එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යෙො. විත් ථායරන ඉද් ධිපාදකථා 

විසුද්ධිමග්යග ච විභඞ්ගට්ඨකථාෙ ච වුත් තා. 

යකචි පන ‘‘නිප් ඵන් නා ඉද් ධි. අනිප් ඵන් යනො ඉද් ධිපායදො’’ත වදන් ත, යතසං 

වාදමද් දනත් ථාෙ අභිධම් යම උත්තෙචූළිකවායෙො නාම ආභයතො – ‘‘චත් තායරො 

ඉද් ධිපාදා ෙන් දිද් ධිපායදො, වීරියිද් ධිපායදො, චිත් තද් ධිපායදො, වීමංසිද් ධිපායදො. 

තත් ථ කතයමො ෙන් දිද් ධිපායදො? ඉධ භික් ඛු ෙස් මිං සමයෙ යලොකුත් තරං ඣානං 
භායවත නිෙයානිකං අපචෙගාමිං දිට් ඨිගතානං පහානාෙ පඨමාෙ භූමිො 
පත් තො විවිච් යචව කායමහි පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරත දුක් ඛාපටිපදං 
දන් ධාභිඤ් ඤං. යෙො තස් මිං සමයෙ ෙන් යදො ෙන් දිකතා කත් තුකමයතා කුසයලො 

ධම් මච් ෙන් යදො, අෙං වුච් චත ෙන් දිද් ධිපායදො, අවයසසා ධම් මා 

ෙන් දිද් ධිපාදසම් පයුත් තා’’ත (විභ. 458). ඉයම පන යලොකුත් තරවයසයනව 
ආගතා. තත් ථ රට් ඨපාලත් යථයරො ෙන් දං ධුරං කත් වා යලොකුත් තරං ධම් මං 

නිබ් ෙත් යතසි. යසොණත් යථයරො වීරිෙං ධුරං කත් වා, සම් භූතත් යථයරො චිත් තං 

ධුරං කත් වා, ආෙස් මා යමොඝරාජා වීමංසං ධුරං කත් වාත. 
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පටුන 

තත් ථ ෙථා චතූසු අමච් චපුත් යතසු ඨානන් තරං පත් යථත් වා රාජානං 
උපනිස ්සාෙ විහරන් යතසු එයකො උපට් ඨායන ෙන් දජායතො රඤ් යඤො 
අජ් ඣාසෙඤ් ච රුචිඤ් ච ඤත් වා දිවා ච රත් යතො ච උපට් ඨහන් යතො රාජානං 

ආරායධත් වා ඨානන් තරං පාපුණි. ෙථා යසො, එවං ෙන් දධුයරන 
යලොකුත් තරධම් මනිබ් ෙත් තයකො යවදිතබ් යෙො. 

එයකො පන – ‘‘දිවයස දිවයස උපට් ඨාතුං යකො සක් යකොත, උප් පන් යන 
කිච් යච පරක් කයමන ආරායධස් සාමී’’ත කුපියත පච් චන් යත රඤ් ඤා පහියතො 

පරක් කයමන සත් තුමද් දනං කත් වා ඨානන් තරං පාපුණි. ෙථා යසො, එවං 
වීරිෙධුයරන යලොකුත් තරධම් මනිබ් ෙත් තයකො යවදිතබ් යෙො. 

එයකො – ‘‘දිවයස දිවයස උපට් ඨානම් පි උයරන සත් තසරපටිච් ෙන් නම් පි 

භායරොයෙව, මන් තෙයලන ආරායධස් සාමී’’ත ඛත් තවිජ් ජාෙ කතපරිචෙත් තා 

මන් තසංවිධායනන රාජානං ආරායධත් වා ඨානන් තරං පාපුණාත. ෙථා යසො, 
එවං චිත් තධුයරන යලොකුත් තරධම් මනිබ් ෙත් තයකො යවදිතබ් යෙො. 

අපයරො – ‘‘කිං ඉයමහි උපට් ඨානාදීහි, රාජායනො නාම ජාතසම් පන් නස ්ස 

ඨානන් තරං යදන් ත, තාදිසස් ස යදන් යතො මය් හං දස් සතී’’ත ජාතසම් පත් තයමව 

නිස ්සාෙ ඨානන් තරං පාපුණි, ෙථා යසො, එවං සුපරිසුද් ධං වීමංසං නිස් සාෙ 
වීමංසධුයරන යලොකුත් තරධම් මනිබ් ෙත් තයකො යවදිතබ් යෙො. 

අයනකවිිතන් ත අයනකවිධං. ඉද්ධිවිධන් ත ඉද් ධියකොට් ඨාසං. 

තිවිධඔකාසාධිගමවණ්ණනා 

288. සු ස්සාධිගමාොත ඣානසුඛස් ස මග් ගසුඛස ්ස ඵලසුඛස් ස ච 

අධිගමාෙ. සංසට්යඨොත සම් පයුත් තචිත් යතො. අරිෙධම්මන් ත අරියෙන භගවතා 

බුද් යධන යදසිතං ධම් මං. සුණාතීත සත් ථු සම් මුඛා භික් ඛුභික් ඛුනීආදීහි වා 

යදසිෙමානං සුණාත. යෙොනියසො මනසිකයෙොතීත උපාෙයතො පථයතො 

කාරණයතො ‘අනිච් ච’න් තආදිවයසන මනසි කයරොත. ‘‘යෙොනියසොමනසිකායෙො 

නාම උපාෙමනසිකායරො පථමනසිකායරො, අනිච් යච අනිච් චන් ත දුක් යඛ 
දුක් ඛන් ත අනත් තනි අනත් තාත අසුයභ අසුභන් ත සච් චානුයලොමියකන වා 

චිත් තස ්ස ආවට් ටනා අන් වාවට් ටනා ආයභොයගො සමන් නාහායරො මනසිකායරො, 
අෙං වුච් චත යෙොනියසොමනසිකායරො’’ත. එවං වුත් යත යෙොනියසොමනසිකායර 

කම් මං ආරභතීත අත් යථො. අසංසට්යඨොත වත් ථුකායමහිපි කියලසකායමහිපි 

අසංසට් යඨො විහරත. උප්පජ්ජති සු න් ත උප් පජ් ජත පඨමජ් ඣානසුඛං. සු ා

භියෙයොයසොමනස්සන් ත සමාපත් තයතො වුට් ඨිතස් ස ඣානසුඛපච් චො අපරාපරං 
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යසොමනස ්සං උප් පජ් ජත. පමුදාත තුට් ඨාකාරයතො දුබ් ෙලපීත. පායමොජ්ජන් ත 

ෙලවතරං පීතයසොමනස් සං. පඨයමො ඔකාසාධිගයමොත පඨමජ් ඣානං 

පඤ ්චනීවරණානි වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො ඔකාසං ගයහත් වා තට් ඨත, තස් මා 
‘‘පඨයමො ඔකාසාධිගයමො’’ත වුත් තං. 

ඔොරිකාත එත් ථ කාෙවචීසඞ් ඛාරා තාව ඔළාරිකා යහොන් තු, චිත් තසඞ් ඛාරා 

කථං ඔළාරිකාත? අප් පහීනත් තා. කාෙසඞ් ඛාරා හි චතුත් ථජ් ඣායනන 

පහීෙන් ත, වචීසඞ් ඛාරා දුතෙජ් ඣායනන, චිත් තසඞ් ඛාරා නියරොධසමාපත් තො. 
ඉත කාෙවචීසඞ් ඛායරසු පහීයනසුපි යත තට් ඨන් තයෙවාත පහීයන උපාදාෙ 

අප් පහීනත් තා ඔළාරිකා නාම ජාතා. සු න් ත නියරොධා වුට් ඨහන් තස් ස 

උප් පන් නං චතුත් ථජ් ඣානිකඵලසමාපත් තසුඛං. සු ා භියෙයො යසොමනස්සත 

ඵලසමාපත් තයතො වුට් ඨිතස ්ස අපරාපරං යසොමනස් සං. දුතියෙො ඔකාසාධිගයමොත 
චතුත් ථජ් ඣානං සුඛං දුක් ඛං වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො ඔකාසං ගයහත් වා 

තට් ඨත, තස් මා ‘‘දුතයෙො ඔකාසාධිගයමො’’ත වුත් තං. දුතෙතතෙජ් ඣානානි 
පයනත් ථ චතුත් යථ ගහියත ගහිතායනව යහොන් තීත විසුං න වුත් තානීත. 

ඉදං කුසලන් තආදීසු කුසලං නාම දසකුසලකම් මපථා. අකුසලන් ත 

දසඅකුසලකම් මපථා. සාවජ්ජදුකාදයෙොපි එයතසං වයසයනව යවදිතබ් ො. 
සබ් ෙඤ ්යචව පයනතං කණ් හඤ ්ච සුක් කඤ් ච සප් පටිභාගඤ් චාත 

කණ්හසුක්කසප්පටිභාගං. නිබ් ොනයමව යහතං අප් පටිභාගං. අවිජ්ජාපහීෙතීත 

වට් ටපටිච් ොදිකා අවිජ් ජා පහීෙත. විජ්ජා උප්පජ්ජතීත අරහත් තමග් ගවිජ් ජා 

උප් පජ් ජත. සු න් ත අරහත් තමග් ගසුඛඤ ්යචව ඵලසුඛඤ ්ච. සු ා භියෙයො

යසොමනස්සන් ත ඵලසමාපත් තයතො වුට් ඨිතස් ස අපරාපරං යසොමනස් සං. තතියෙො

ඔකාසාධිගයමොත අරහත් තමග් යගො සබ් ෙකියලයස වික් ඛම් යභත් වා අත් තයනො 

ඔකාසං ගයහත් වා තට් ඨත, තස් මා ‘‘තතයෙො ඔකාසාධිගයමො’’ත වුත් යතො. 
යසසමග් ගා පන තස් මිං ගහියත අන් යතොගධා එවාත විසුං න වුත් තා. 

ඉයම පන තයෙො ඔකාසාධිගමා අට් ඨතංසාරම් මණවයසන විත් ථායරත් වා 

කයථතබ් ො. කථං? සබ් ොනි ආරම් මණානි විසුද්ධිමග්යග වුත් තනයෙයනව 
උපචාරවයසන ච අප් පනාවයසන ච වවත් ථයපත් වා චතුවීසතො ඨායනසු 
පඨමජ් ඣානං ‘‘පඨයමො ඔකාසාධිගයමො’’ත කයථතබ් ෙං. යතරසසු ඨායනසු 

දුතෙතතෙජ් ඣානානි, පන් නරසසු ඨායනසු චතුත් ථජ් ඣානඤ් ච 
නියරොධසමාපත් තං පායපත් වා ‘‘දුතයෙො ඔකාසාධිගයමො’’ත කයථතබ් ෙං. දස 
උපචාරජ් ඣානානි පන මග් ගස ්ස පදට් ඨානභූතානි තතෙං ඔකාසාධිගමං 

භජන් ත. අපිච තීසු සික් ඛාසු අධිසීලසික් ඛා පඨමං ඔකාසාධිගමං භජත, 

අධිචිත් තසික් ඛා දුතෙං, අධිපඤ ්ඤාසික් ඛා තතෙන් ත එවං සික් ඛාවයසනපි 
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කයථතබ් ෙං. සාමඤ් ඤඵයලපි චූළසීලයතො ොව පඨමජ් ඣානා පඨයමො 

ඔකාසාධිගයමො, දුතෙජ් ඣානයතො ොව යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනා දුතයෙො, 
විපස් සනායතො ොව අරහත් තා තතයෙො ඔකාසාධිගයමොත එවං 
සාමඤ ්ඤඵලසුත් තන් තවයසනපි කයථතබ් ෙං. තීසු පන පිටයකසු විනෙපිටකං 

පඨමං ඔකාසාධිගමං භජත, සුත් තන් තපිටකං දුතෙං, අභිධම් මපිටකං තතෙන් ත 
එවං පිටකවයසනපි කයථතබ් ෙං. 

පුබ් යෙ කිර මහායථරා වස් සූපනායිකාෙ ඉමයමව සුත් තං පට් ඨයපන් ත. කිං 

කාරණා? තීණි පිටකානි විභජිත් වා කයථතුං ලභිස් සාමාත. යතපිටයකන හි 
සයමොධායනත් වා කයථන් තස ්ස දුක් කථිතන් ත න සක් කා වත් තුං. යතපිටකං 
භජායපත් වා කථිතයමව ඉදං සුත් තං සුකථිතං යහොතීත. 

චතුසතිපට්ඨානවණ්ණනා 

289. කුසලස්සාධිගමාොත මග් ගකුසලස ්ස යචව ඵලකුසලස් ස ච 
අධිගමත් ථාෙ. උභෙම් පි යහතං අනවජ් ජට් යඨන යඛමට් යඨන වා කුසලයමව. 

තත්ථ සම්මාසමාධිෙතීත තස් මිං අජ් ඣත් තකායෙ සමාහියතො එකග් ගචිත් යතො 

යහොත. ෙිද්ධා පෙකායෙ ඤාණදස්සනං අභිනිබ්ෙත්යතතීත අත් තයනො 
කාෙයතො පරස් ස කාොභිමුඛං ඤාණං යපයසත. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

සබ් ෙත් යථව ච සතිමාත පයදන කාොදිපරිග් ගාහිකා සත, යලොයකොත පයදන 
පරිග් ගහිතකාොදයෙොව යලොයකො. චත් තායරො යචයත සතපට් ඨානා 
යලොකිෙයලොකුත් තරමිස් සකා කථිතාත යවදිතබ් ො. 

සත්තසමාධිපරික් ාෙවණ්ණනා 

290. සමාධිපරික් ාොත එත් ථ තයෙො පරික් ඛාරා. ‘‘රයථො සීලපරික් ඛායරො 

ඣානක් යඛො චක් කවීරියෙො’’ත (සං. නි. 5.4) හි එත් ථ අලඞ් කායරො පරික් ඛායරො 

නාම. ‘‘සත් තහි නගරපරික් ඛායරහි සුපරික් ඛතං යහොතී’’ත (අ. නි. 7.67) එත් ථ 
පරිවායරො පරික් ඛායරො නාම. ‘‘ගිලානපච් චෙජීවිතපරික් ඛායරො’’ත (දී. නි. 

3.182) එත් ථ සම් භායරො පරික් ඛායරො නාම. ඉධ පන පරිවාරපරික් ඛාරවයසන 

‘‘සත් ත සමාධිපරික් ඛාරා’’ත වුත් තං. පරික් තාත පරිවාරිතා. අෙංවුච්චතියසො

අරියෙො සම්මාසමාධීත අෙං සත් තහි රතයනහි පරිවුයතො චක් කවත් තී විෙ 

සත් තහි අඞ් යගහි පරිවුයතො ‘‘අරියෙො සම් මාසමාධී’’ත වුච් චත. සඋපනියසො

ඉතිපීත සඋපනිස් සයෙො ඉතපි වුච් චත, සපරිවායරො යෙවාත වුත් තං යහොත. 

සම්මාදිට්ඨිස්සාත සම් මාදිට් ඨිෙං ඨිතස ්ස. සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොතීත 
සම් මාසඞ් කප් යපො පවත් තත. එස නයෙො සබ් ෙපයදසු. අෙං පනත් යථො 

මග් ගවයසනාපි ඵලවයසනාපි යවදිතබ් යෙො. කථං? මග් ගසම් මාදිට් ඨිෙං ඨිතස ්ස 
මග් ගසම් මාසඞ් කප් යපො පයහොත…යප.… මග් ගඤායණ ඨිතස් ස මග් ගවිමුත් ත 
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පයහොත. තථා ඵලසම් මාදිට් ඨිෙං ඨිතස් ස ඵලසම් මාසඞ් කප් යපො පයහොත…යප.… 
ඵලසම් මාඤායණ ඨිතස් ස ඵලවිමුත් ත පයහොතීත. 

ස්වාක් ායතොතආදීනි විසුද්ධිමග්යග වණ් ණිතානි. අපාරුතාත විවටා. 

අමතස්සාත නිබ් ොනස් ස. ද්වාොත පයවසනමග් ගා. අයවච්චප්පසායදනාත 

අචලප් පසායදන. ධම්මවිනීතාත සම් මානිෙයායනන නිෙයාතා. 

අත්ථාෙංඉතොපජාත අනාගාමියනො සන් ධාොහ, අනාගාමියනො ච අත් ථීත 

වුත් තං යහොත. පුඤ්ඤභාගාත පුඤ් ඤයකොට් ඨායසන නිබ් ෙත් තා. ඔත්තප්පන් ත 
ඔත් තප් පමායනො. යතන කදාචි නාම මුසා අස් සාත මුසාවාදභයෙන සඞ් ඛාතුං න 

සක් යකොමි, න පන මම සඞ් ඛාතුං ෙලං නත් ථීත දීයපත. 

291. තං කිං මඤ්ඤති භවන් ත ඉමිනා යකවලං යවස් සවණං පුච් ෙත, න 
පනස ්ස එවරූයපො සත් ථා නායහොසීත වා න භවිස් සතීත වා ලද් ධි අත් ථි. 
සබ් ෙබුද් ධානඤ් හි අභිසමයෙ වියසයසො නත් ථි. 

292. සෙංපරිසාෙන් ත අත් තයනො පරිසාෙං. තයිදං බ්රහ්මචරිෙන් ත තං ඉදං 
සකලං සික් ඛත් තෙබ්රහ් මචරිෙං. යසසං උත් තානයමව. ඉමානි පන පදානි 
ධම් මසඞ් ගාහකත් යථයරහි ඨපිතානීත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

ජනවසභසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහායගොවින්දසුත්තවණ්ණනා 

 

213 

පටුන 

6. මහායගොවින්දසුත්තවණ්ණනා 
293. එවං යම සුතන් ත මහායගොවින් දසුත් තං. 

තත්රාෙමනුත් තානපදවණ් ණනා – පඤ්චසිය ොත පඤ් චචූයළො 
පඤ ්චකුණ් ඩලියකො. යසො කිර මනුස් සපයථ පුඤ ්ඤකම් මකරණකායල දහයරො 
පඤ ්චචූළකදාරකකායල වච් ෙපාලකයජට් ඨයකො හුත් වා අඤ් යඤපි දාරයක 
ගයහත් වා ෙහිගායම චතුමග් ගට් ඨායනසු සාලං කයරොන් යතො යපොක් ඛරණිං 
ඛණන් යතො යසතුං ෙන් ධන් යතො විසමං මග් ගං සමං කයරොන් යතො ොනානං 
අක් ඛපටිඝාතනරුක් යඛ හරන් යතොත එවරූපානි පුඤ් ඤානි කයරොන් යතො 
විචරිත් වා දහයරොව කාලමකාසි. තස් ස යසො අත් තභායවො ඉට් යඨො කන් යතො 
මනායපො අයහොසි. යසො කාලං කත් වා චාතුමහාරාජිකයදවයලොයක 
නවුතවස් සසතසහස් සප් පමාණං ආයුං ගයහත් වා නිබ් ෙත් ත. තස් ස 
තගාවුතප් පමායණො සුවණ් ණක් ඛන් ධසදියසො අත් තභායවො අයහොසි. යසො 
සකටසහස ්සමත් තං ආභරණං පසායධත් වා නවකුම් භමත් යත ගන් යධ 
විලිම් පිත් වා දිබ් ෙරත් තවත් ථධයරො රත් තසුවණ් ණකණ් ණිකං පිළන් ධිත් වා 
පඤ ්චහි කුණ් ඩලයකහි පිට් ඨිෙං වත් තමායනහි පඤ් චචූළකදාරකපරිහායරයනව 

විචරත. යතයනතං ‘‘පඤ් චසියඛො’’ ත් යවව සඤ් ජානන් ත. 

අභික්කන්තාෙෙත්තිොත අභික් කන් තාෙ ඛීණාෙ රත් තො, එකයකොට් ඨාසං 

අතීතාොත අත් යථො. අභික්කන්තවණ්යණොත අතඉට් ඨකන් තමනාපවණ් යණො. 

පකතොපි යහස කන් තවණ් යණො, අලඞ් කරිත් වා ආගතත් තා පන 

අභික් කන් තවණ් යණො අයහොසි. යකවලකප්පන් ත අනවයසසං සමන් තයතො. 
අනවයසසත් යථො එත් ථ යකවලසද් යදො. යකවලපරිපුණ් ණන් ත එත් ථ විෙ. 

සමන් තයතො අත් යථො කප් පසද් යදො, යකවලකප් පං යජතවනන් තආදීසු විෙ. 

ඔභායසත්වාත ආභාෙ ඵරිත් වා, චන් දිමා විෙ සූරියෙො විෙ ච එයකොභාසං 
එකපජ් යජොතං කරිත් වාත අත් යථො. 

යදවසභාවණ්ණනා 

294. සුධම්මාෙං සභාෙන් ත සුධම් මාෙ නාම ඉත් ථිො 

රතනමත් තකණ් ණිකරුක් ඛනිස් සන් යදන නිබ් ෙත් තසභාෙං. තස් සා කිර 

ඵලිකමො භූමි, මණිමො ආණියෙො, සුවණ් ණමො ථම් භා, රජතමො 

ථම් භඝටිකා ච සඞ් ඝාතා ච, පවාළමොනි වාළරූපානි, සත් තරතනමො 

යගොපානසියෙො ච පක් ඛපාසකා ච මුඛවට් ටි ච, ඉන් දනීලඉට් ඨකාහි ෙදනං, 

යසොවණ් ණමෙං ෙදනපීඨං, රජතමො ථූපිකා, ආොමයතො ච විත් ථාරයතො ච තීණි 

යෙොජනසතානි, පරික් යඛපයතො නවයෙොජනසතානි, උබ් යෙධයතො 

පඤ ්චයෙොජනසතානි, එවරූපාෙං සුධම් මාෙං සභාෙං. 
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ධතෙට්යඨොතආදීසු ධතෙට්යඨො ගන් ධබ් ෙරාජා ගන් ධබ් ෙයදවතානං 
යකොටිසතසහස් යසන පරිවුයතො යකොටිසතසහස් සසුවණ් ණමොනි ඵලකානි ච 
සුවණ් ණසත් තයෙො ච ගාහායපත් වා පුරත් ථිමාෙ දිසාෙ පච් ඡිමාභිමුයඛො ද් වීසු 
යදවයලොයකසු යදවතා පුරයතො කත් වා නිසින් යනො. 

විරූේහයකො කුම් භණ් ඩරාජා කුම් භණ් ඩයදවතානං යකොටිසතසහස් යසන 
පරිවුයතො යකොටිසතසහස් සරජතමොනි ඵලකානි ච සුවණ් ණසත් තයෙො ච 
ගාහායපත් වා දක් ඛිණාෙ දිසාෙ උත් තරාභිමුයඛො ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතා 
පුරයතො කත් වා නිසින් යනො. 

විරූපක්ය ො නාගරාජා නාගානං යකොටිසතසහස් යසන පරිවුයතො 
යකොටිසතසහස් සමණිමොනි මහාඵලකානි ච සුවණ් ණසත් තයෙො ච 
ගාහායපත් වා පච් ඡිමාෙ දිසාෙ පුරත් ථිමාභිමුයඛො ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතා 
පුරයතො කත් වා නිසින් යනො. 

යවස්සවයණො ෙක් ඛරාජා ෙක් ඛානං යකොටිසතසහස් යසන පරිවුයතො 
යකොටිසතසහස් සපවාළමොනි මහාඵලකානි ච සුවණ් ණසත් තයෙො ච 
ගාහායපත් වා උත් තරාෙ දිසාෙ දක් ඛිණාභිමුයඛො ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතා 
පුරයතො කත් වා නිසින් යනොත යවදිතබ් යෙො. 

අථ පච්ඡා අම්හාකංආසනං යහොතීත යතසං පච් ෙයතො අම් හාකං නිසීදිතුං 
ඔකායසො පාපුණාත. තයතො පරං පවිසිතුං වා පස් සිතුං වා න ලභාම. 
සන් නිපාතකාරණං පයනත් ථ පුබ් යෙ වුත් තං චතුබ් බිධයමව. යතසු 

වස් සූපනායිකසඞ් ගයහො විත් ථාරියතො. ෙථා පන වස් සූපනායිකාෙ, එවං 
මහාපවාරණාෙපි පුණ් ණමදිවයස සන් නිපතත් වා ‘‘අජ් ජ කත් ථ ගන් ත් වා කස ්ස 
සන් තයක පවායරස ්සාමා’’ත මන් යතන් ත. තත් ථ සක් යකො යදවානමින් යදො 
යෙභුයෙයන පිෙඞ් ගුදීපමහාවිහාරස් මිංයෙව පවායරත. යසසා යදවතා 
පාරිච් ෙත් තකාදීනි දිබ් ෙපුප් ඵානි යචව දිබ් ෙචන් දනචුණ් ණානි ච ගයහත් වා 
අත් තයනො අත් තයනො මනාපට් ඨානයමව ගන් ත් වා පවායරන් ත. එවං 

පවාරණසඞ් ගහත් ථාෙ සන් නිපතන් ත. 

යදවයලොයක පන ආසාවතී නාම ලතා අත් ථි. සා පුප් ඵිස් සතීත යදවා 
වස් සසහස ්සං උපට් ඨානං ගච් ෙන් ත. පාරිච් ෙත් තයක පුප් ඵමායන එකවස් සං 
උපට් ඨානං ගච් ෙන් ත. යත තස් ස පණ් ඩුපලාසාදිභාවයතො පට් ඨාෙ අත් තමනා 
යහොන් ත. ෙථාහ – 
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‘‘ෙස් මිං, භික් ඛයව, සමයෙ යදවානං තාවතංසානං පාරිච් ෙත් තයකො 

යකොවිළායරො පණ් ඩුපලායසො යහොත, අත් තමනා, භික් ඛයව, යදවා 
තාවතංසා තස් මිං සමයෙ යහොන් ත – ‘පණ් ඩුපලායසො යඛො දානි 

පාරිච් ෙත් තයකො යකොවිළායරො, න චිරස් යසව පන් නපලායසො භවිස ්සතී’ත. 

ෙස් මිං, භික් ඛයව, සමයෙ යදවානං තාවතංසානං පාරිච් ෙත් තයකො 

යකොවිළායරො පන් නපලායසො යහොත, ඛාරකජායතො යහොත, ජාලකජායතො 

යහොත, කුටුමලකජායතො යහොත, යකොරකජායතො යහොත. අත් තමනා, 

භික් ඛයව, යදවා තාවතංසා තස් මිං සමයෙ යහොන් ත – ‘යකොරකජායතො 
දානි පාරිච් ෙත් තයකො යකොවිළායරො න චිරස් යසව සබ් ෙපාලිඵුල් යලො 

භවිස ්සතී’ත (අ. නි. 7.69). 

සබ් ෙපාලිඵුල් ලස් ස යඛො පන, භික් ඛයව, පාරිච් ෙත් තකස් ස 

යකොවිළාරස් ස සමන් තා පඤ ්ඤාස යෙොජනානි ආභාෙ ඵුටං යහොත, 
අනුවාතං යෙොජනසතං ගන් යධො ගච් ෙත. අෙමානුභායවො පාරිච් ෙත් තකස් ස 
යකොවිළාරස් සා’’ත. 

පුප් ඵියත පාරිච් ෙත් තයක ආයරොහණකිච් චං වා අඞ් කුසකං ගයහත් වා 

නමනකිච් චං වා පුප් ඵාහරණත් ථං චඞ් යකොටකකිච් චං වා නත් ථි, 

කන් තනකවායතො උට් ඨහිත් වා පුප් ඵානි වණ් ටයතො කන් තත, 

සම් පටිච් ෙනකවායතො සම් පටිච් ෙත, පයවසනකවායතො සුධම් මං යදවසභං 

පයවයසත, සම් මජ් ජනකවායතො පුරාණපුප් ඵානි නීහරත, සන් ථරණකවායතො 

පත් තකණ් ණිකයකසරානි නච් චන් යතො සන් ථරත, මජ් ඣට් ඨායන ධම් මාසනං 
යහොත. යෙොජනප් පමායණො රතනපල් ලඞ් යකො උපරි තයෙොජයනන 

යසතච් ෙත් යතන ධාරෙමායනන, තදනන් තරං සක් කස ්ස යදවරඤ් යඤො ආසනං 

අත් ථරිෙත. තයතො යතත් තංසාෙ යදවපුත් තානං, තයතො අඤ් ඤාසං 
මයහසක් ඛයදවතානං. අඤ් ඤතරයදවතානං පන පුප් ඵකණ් ණිකාව ආසනං 
යහොත. 

යදවා යදවසභං පවිසිත් වා නිසීදන් ත. තයතො පුප් යඵහි යරණුවට් ටි 

උග් ගන් ත් වා උපරි කණ් ණිකං ආහච් ච නිපතමානා යදවතානං තගාවුතප් පමාණං 
අත් තභාවං ලාඛාරසපරිකම් මසජ් ජිතං විෙ කයරොත. යතසං සා කීළා චතූහි 
මායසහි පරියෙොසානං ගච් ෙත. එවං පාරිච් ෙත් තකකීළානුභවනත් ථාෙ 
සන් නිපතන් ත. 

මාසස ්ස පන අට් ඨදිවයස යදවයලොයක මහාධම් මසවනං ඝුසත. තත් ථ 

සුධම් මාෙං යදවසභාෙං සනඞ් කුමායරො වා මහාබ්රහ් මා, සක් යකො වා 
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යදවානමින් යදො, ධම් මකථිකභික් ඛු වා, අඤ ්ඤතයරො වා ධම් මකථියකො 
යදවපුත් යතො ධම් මකථං කයථත. අට් ඨමිෙං පක් ඛස් ස චතුන් නං මහාරාජානං 

අමච් චා, චාතුද් දසිෙං පුත් තා, පන් නරයස සෙං චත් තායරො මහාරාජායනො 
නික් ඛමිත් වා සුවණ් ණපට් ටඤ් ච ජාතහිඞ් ගුලකඤ් ච ගණ් හිත් වා 
ගාමනිගමරාජධානියෙො අනුවිචරන් ත. යත – ‘‘අසුකා නාම ඉත් ථී වා පුරියසො වා 

බුද් ධං සරණං ගයතො, ධම් මං සරණං ගයතො. සඞ් ඝං සරණං ගයතො. පඤ් චසීලානි 
රක් ඛත. මාසස් ස අට් ඨ උයපොසයථ කයරොත. මාතුඋපට් ඨානං පූයරත. 
පිතුඋපට් ඨානං පූයරත. අසුකට් ඨායන උප් පලහත් ථකසයතන පුප් ඵකුම් යභන 
පූජා කතා. දීපසහස් සං ආයරොපිතං. අකාලධම් මසවනං කාරිතං. ෙත් තයවදිකා 
පුටයවදිකා කුච් ඡියවදිකා සීහාසනං සීහයසොපානං කාරිතං. තීණි සුචරිතානි 
පූයරත. දසකුසලකම් මපයථ සමාදාෙ වත් තතී’’ත සුවණ් ණපට් යට 
ජාතහිඞ් ගුලයකන ලිඛිත් වා ආහරිත් වා පඤ් චසිඛස ්ස හත් යථ යදන් ත. 
පඤ ්චසියඛො මාතලිස් ස හත් යථ යදත. මාතලි සඞ් ගාහයකො සක් කස ්ස 
යදවරඤ් යඤො යදත. 

ෙදා පුඤ ්ඤකම් මකාරකා ෙහූ න යහොන් ත, යපොත් ථයකො ඛුද් දයකො යහොත, 

තං දිස ්වාව යදවා – ‘‘පමත් යතො, වත යභො මහාජයනො විහරත, චත් තායරො අපාො 

පරිපූරිස ්සන් ත, ෙ යදවයලොකා තුච් ො භවිස් සන් තී’’ත අනත් තමනා යහොන් ත. 

සයච පන යපොත් ථයකො මහා යහොත, තං දිස් වාව යදවා – ‘‘අප් පමත් යතො, වත 

යභො, මහාජයනො විහරත, චත් තායරො අපාො සුඤ් ඤා භවිස ්සන් ත, ෙ යදවයලොකා 

පරිපූරිස ්සන් ත, බුද් ධසාසයන පුඤ ්ඤානි කරිත් වා ආගයත මහාපුඤ් යඤ 
පුරක් ඛත් වා නක් ඛත් තං කීළිතුං ලභිස ්සාමා’’ත අත් තමනා යහොන් ත. තං 
යපොත් ථකං ගයහත් වා සක් යකො යදවරාජා වායචත. තස් ස පකතනිොයමන 
කයථන් තස් ස සද් යදො ද් වාදස යෙොජනානි ගණ් හාත. උච් යචන සයරන 

කයථන් තස් ස ච සකලං දසයෙොජනසහස් සං යදවනගරං ොයදත් වා තට් ඨත. එවං 
ධම් මසවනත් ථාෙ සන් නිපතන් ත. ඉධ පන පවාරණසඞ් ගහත් ථාෙ සන් නිපතතාත 
යවදිතබ් ො. 

තථාගතං නමස්සන්තාත නවහි කාරයණහි තථාගතං නමස් සමානා. 

ධම්මස්ස ච සුධම්මතන් ත ස් වාක් ඛාතතාදියභදං ධම් මස් ස සුධම් මතං 
උජුප් පටිපන් නතාදියභදං සඞ් ඝස් ස ච සුප් පටිපත් තන් ත අත් යථො. 

අට්ඨෙථාභුච්චවණ්ණනා 

296. ෙථාභුච්යචත ෙථාභූයත ෙථාසභායව. වණ්යණත ගුයණ. 

පයිරුදාහාසීත කයථසි. ෙහුජනිතාෙ පටිපන්යනොත කථං පටිපන් යනො? 
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දීපඞ් කරපාදමූයල අට් ඨ ධම් යම සයමොධායනත් වා බුද් ධත් ථාෙ අභිනීහරමායනොපි 
ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනො නාම යහොත. 

දානපාරමී, සීලපාරමී, යනක් ඛම් මපාරමී, පඤ ්ඤාපාරමී, වීරිෙපාරමී, 

ඛන් තපාරමී, සච් චපාරමී, අධිට් ඨානපාරමී, යමත් තාපාරමී, උයපක් ඛාපාරමීත 
කප් පසතසහස් සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් යඛයෙයානි ඉමා දස පාරමියෙො 
පූයරන් යතොපි ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනො. 

ඛන් තවාදිතාපසකායල, චූළධම් මපාලකුමාරකායල, 

ෙද් දන් තනාගරාජකායල, භූරිදත් තචම් යපෙයසඞ් ඛපාලනාගරාජකායල, 
මහාකපිකායල ච තාදිසානි දුක් කරානි කයරොන් යතොපි ෙහුජනහිතාෙ 
පටිපන් යනො. යවස් සන් තරත් තභායව ඨත් වා සත් තසතකමහාදානං දත් වා සත් තසු 
ඨායනසු පථවිං කම් යපත් වා පාරමීකූටං ගණ් හන් යතොපි ෙහුජනහිතාෙ 
පටිපන් යනො. තයතො අනන් තයර අත් තභායව තුසිතපුයර ොවතායුකං 
තට් ඨන් යතොපි ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනො. 

තත් ථ පඤ් ච පුබ් ෙනිමිත් තානි දිස් වා දසසහස් සචක් කවාළයදවතාහි ොචියතො 
පඤ ්ච මහාවියලොකනානි වියලොයකත් වා යදවානං සඞ් ගහත් ථාෙ පටිඤ් ඤං 
දත් වා තුසිතපුරා චවිත් වා මාතුකුච් ඡිෙං පටිසන් ධිං ගණ් හන් යතොපි ෙහුජනහිතාෙ 
පටිපන් යනො. 

දස මායස මාතුකුච් ඡිෙං වසිත් වා ලුම් බිනීවයන මාතුකුච් ඡියතො 

නික් ඛමන් යතොපි, එකූනතංසවස් සානි අගාරං අජ් ඣාවසිත් වා මහාභිනික් ඛමනං 

නික් ඛමිත් වා අයනොමනදීතීයර පබ් ෙජන් යතොපි, ෙබ් ෙස ්සානි පධායනන 
අත් තානං කිලයමත් වා යෙොධිපල් ලඞ් කං ආරුය් හ සබ් ෙඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 

පටිවිජ් ඣන් යතොපි, සත් තසත් තාහං යෙොධිමණ් යඩ ොයපන් යතොපි, ඉසිපතනං 

ආගම් ම අනුත් තරං ධම් මචක් කං පවත් යතන් යතොපි, ෙමකපාටිහාරිෙං 

කයරොන් යතොපි, යදයවොයරොහණං ඔයරොහන් යතොපි, බුද් යධො හුත් වා 

පඤ ්චචත් තාලීස වස් සානි තට් ඨන් යතොපි, ආයුසඞ් ඛාරං ඔස් සජන් යතොපි, 

ෙමකසාලානමන් තයර අනුපාදියසසාෙ නිබ් ොනධාතුො පරිනිබ් ොෙන් යතොපි 

ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනො. ොවස් ස සාසපමත් තාපි ධාතුයෙො ධරන් ත, තාව 
ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනොත යවදිතබ් යෙො. යසසපදානි එතස් යසව යවවචනානි. 
තත් ථ පච් ඡිමං පච් ඡිමං පුරිමස් ස පුරිමස් ස අත් යථො. 

යනවඅතීතංයසසමනුපස්සාම, නපයනතෙහීත අතීයතපි බුද් ධයතො අඤ් ඤං 

න සමනුපස් සාම, අනාගයතපි න සමනුපස ්සාම, එතරහි පන අඤ ්ඤස ්ස 
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සත් ථුයනො අභාවයතොයෙව අඤ් ඤත්ර යතන භගවතා න සමනුපස් සාමාත 
අෙයමත් ථ අත් යථො. අට් ඨකථාෙම් පි හි – ‘‘අතීතානාගතා බුද් ධා අම් හාකං 

සත් ථාරා සදිසායෙව, කිං සක් යකො කයථතී’’ත විචායරත් වා – ‘‘එතරහි 
ෙහුජනහිතාෙ පටිපන් යනො සත් ථා අම් හාකං සත් ථාරං මුඤ් චිත් වා අඤ් යඤො 

යකොචි නත් ථි, තස් මා න පස් සාමාත කයථතී’’ත වුත් තං. ෙථා ච එත් ථ, එවං 
ඉයතො පයරසුපි පයදසු අෙමත් යථො යවදිතබ් යෙො. ස් වාක් ඛාතාදීනි ච කුසලාදීනි 
ච වුත් තත් ථායනව. 

ගඞ්යගොදකං ෙමුයනොදයකනාත ගඞ් ගාෙමුනානං සමාගමට් ඨායන උදකං 

වණ් යණනපි ගන් යධනපි රයසනපි සංසන් දත සයමත, මජ් යඣ භින් නසුවණ් ණං 

විෙ එකසදිසයමව යහොත, න මහාසමුද් දඋදයකන සංසට් ඨකායල විෙ විසදිසං. 
පරිසුද් ධස් ස නිබ් ොනස් ස පටිපදාපි පරිසුද් ධාව. න හි දහරකායල 
යවජ් ජකම් මාදීනි කත් වා අයගොචයර චරිත් වා මහල් ලකකායල නිබ් ොනං දට් ඨං 

සක් කා, නිබ් ොනගාමිනී පන පටිපදා පරිසුද් ධාව වට් ටත ආකාසූපමා. ෙථා හි 
ආකාසම් පි අලග් ගං පරිසුද් ධං චන් දිමසූරිොනං ආකායස ඉච් ඡිතච් ඡිතට් ඨානං 
ගච් ෙන් තානං විෙ නිබ් ොනං ගච් ෙන් තස් ස භික් ඛුයනො පටිපදාපි කුයල වා ගයණ 
වා අලග් ගා අෙද් ධා ආකාසූපමා වට් ටත. සා පයනසා තාදිසාව භගවතා 
පඤ ්ඤත් තා කථිතා යදසිතා. යතන වුත් තං – ‘‘සංසන් දත නිබ් ොනඤ් ච පටිපදා 
චා’’ත. 

පටිපන්නානන් ත පටිපදාෙ ඨිතානං. වුසිතවතන් ත වුත් ථවාසානං එයතසං. 

ලද්ධසහායෙොත එයතසං තත් ථ තත් ථ සහ අෙනයතො සහායෙො. ‘‘අදුතයෙො 

අසහායෙො අප් පටිසයමො’’ත ඉදං පන අසදිසට් යඨන වුත් තං. අපනුජ්ජාත යතසං 

මජ් යඣපි ඵලසමාපත් තො විහරන් යතො චිත් යතන අපනුජ් ජ, අපනුජ් යජව 
එකාරාමතං අනුයුත් යතො විහරතීත අත් යථො. 

අභිනිප්ඵන්යනො ය ො පන තස්ස භගවයතො ලායභොත තස් ස භගවයතො 

මහාලායභො උප් පන් යනො. කදා පට් ඨාෙ උප් පන් යනො? අභිසම් යෙොධිං පත් වා 
සත් තසත් තාහං අතක් කමිත් වා ඉසිපතයන ධම් මචක් කං පවත් යතත් වා 
අනුක් කයමන යදවමනුස් සානං දමනං කයරොන් තස් ස තයෙො ජටියල 
පබ් ොයජත් වා රාජගහං ගතස් ස බිම් බිසාරදමනයතො පට් ඨාෙ උප් පන් යනො. ෙං 
සන් ධාෙ වුත් තං – ‘‘යතන යඛො පන සමයෙන භගවා සක් කයතො යහොත 
ගරුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී 

චීවරපිණ් ඩපාතයසනාසනගිලානපච් චෙයභසජ් ජපරික් ඛාරාන’’න් ත (සං. නි. 

2.70). සතසහස් සකප් පාධියකසු චතූසු අසඞ් යඛයයෙයසු 
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පටුන 

උස් සන් නපුඤ ්ඤනිස් සන් දසමුප් පන් යනො ලාභසක් කායරො මයහොයඝො විෙ 
අජ් යඣොත් ථරමායනො ආගච් ෙත. 

එකස ්මිං කිර සමයෙ රාජගයහ සාවත් ථිෙං සායකයත යකොසම් බිෙං 

ොරාණසිෙං භගවයතො පටිපාටිභත් තං නාම උප් පන් නං, තත් යථයකො – ‘‘අහං 
සතං විස් සජ් යජත් වා දානං දස් සාමී’’ත පණ් ණං ලිඛිත් වා විහාරද් වායර ෙන් ධි. 
අඤ ්යඤො – අහං ද් යව සතානි. අඤ් යඤො – අහං පඤ් ච සතානි. අඤ් යඤො – අහං 
සහස් සං. අඤ් යඤො – අහං ද් යව සහස් සානි. අඤ් යඤො – අහං පඤ් ච. දස. වීසත. 

පඤ ්ඤාසං; අඤ ්යඤො – අහං සතසහස් සං. අඤ් යඤො – අහං ද් යව සතසහස් සානි 
විස් සජ් යජත් වා දානං දස් සාමී’’ත පණ් ණං ලිඛිත් වා විහාරද් වායර ෙන් ධි. 
ජනපදචාරිකං චරන් තම් පි ඔකාසං ලභිත් වා – ‘‘දානං දස් සාමී’’ත සකටානි 

පූයරත් වා මහාජයනො අනුෙන් ධියෙව. ෙථාහ – ‘‘යතන යඛො පන සමයෙන 
ජානපදා මනුස් සා ෙහුං යලොණම් පි යතලම් පි තණ් ඩුලම් පි ඛාදනීෙම් පි සකයටසු 

ආයරොයපත් වා භගවයතො පිට් ඨියතො පිට් ඨියතො අනුෙන් ධා යහොන් ත – ‘ෙත් ථ 

පටිපාටිං ලභිස ්සාම, තත් ථ භත් තං කරිස ්සාමා’ත’’ (මහාව. 282). එවං 
අඤ ්ඤානිපි ඛන් ධයක ච විනයෙ ච ෙහූනි වත් ථූනි යවදිතබ් ොනි. 

අසදිසදායන පයනස ලායභො මත් ථකං පත් යතො. එකස ්මිං කිර සමයෙ 
භගවත ජනපදචාරිකං චරිත් වා යජතවනං සම් පත් යත රාජා නිමන් යතත් වා දානං 

අදාසි. දුතෙදිවයස නාගරා අදංසු. පුන යතසං දානයතො අතයරකං රාජා, තස් ස 
දානයතො අතයරකං නාගරාත එවං ෙහූසු දිවයසසු ගයතසු රාජා චින් යතසි – 

‘‘ඉයම නාගරා දිවයස දිවයස අතයරකතරං කයරොන් ත, පථවිස ්සයරො පන රාජා 
නාගයරහි දායන පරාජියතොත ගරහා භවිස් සතී’’ත. අථස් ස මල් ලිකා උපාෙං 
ආචික් ඛි. යසො රාජඞ් ගයණ සාලකලයාණිපදයරහි මණ් ඩපං කායරත් වා තං 
නීලුප් පයලහි ොයදත් වා පඤ ්ච ආසනසතානි පඤ ්ඤායපත් වා පඤ ්ච 
හත් ථිසතානි ආසනානං පච් ොභායග ඨයපත් වා එයකයකන හත් ථිනා 
එයකකස ්ස භික් ඛුයනො යසතච් ෙත් තං ධාරායපසි. ද් වින් නං ද් වින් නං ආසනානං 
අන් තයර සබ් ොලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතා එයකකා ඛත් තෙධීතා චතුජ් ජාතෙගන් ධං 

පිසත. නිට් ඨිතං නිට් ඨිතං මජ් ඣට් ඨායන ගන් ධම් ෙයණ පක් ඛිපත, තං අපරා 
ඛත් තෙධීතා නීලුප් පලහත් ථයකන සම් පරිවත් යතත. එවං එයකකස් ස භික් ඛුයනො 

තස් යසො තස් යසො ඛත් තෙධීතයරො පරිවාරා, අපරා සබ් ොලඞ් කාරපටිමණ් ඩිතා 

ඉත් ථී තාලවණ් ටං ගයහත් වා බීජත, අඤ් ඤා ධමකරණං ගයහත් වා උදකං 

පරිස ්සායවත, අඤ ්ඤා පත් තයතො උදකං හරත. භගවයතො චත් තාරි අනග් ඝානි 
අයහසුං. පාදකථලිකා ආධාරයකො අපස් යසනඵලකං ෙත් තපාදමණීත ඉමානි 
චත් තාරි අනග් ඝානි අයහසුං. සඞ් ඝනවකස ්ස යදෙයධම් යමො සතසහස් සං අග් ඝත. 
තස් මිඤ ්ච දායන අඞ් ගුලිමාලත් යථයරො සඞ් ඝනවයකො අයහොසි. තස් ස 
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ආසනසමීයප ආනීයතො හත් ථී තං උපගන් තුං නාසක් ඛි. තයතො රඤ් යඤො 

ආයරොයචසුං. රාජා – ‘‘අඤ ්යඤො හත් ථී නත් ථී’’ත? දුට් ඨහත් ථී පන අත් ථි, 

ආයනතුං න සක් කාත. සම් මාසම් බුද් යධො – සඞ් ඝනවයකො කතයරො මහාරාජාත? 

අඞ් ගුලිමාලත් යථයරො භගවාත. යතන හි තං දුට් ඨහත් ථිං ආයනත් වා ඨයපතු, 

මහාරාජාත. හත් ථිං මණ් ඩයිත් වා ආනයිංසු. යසො යථරස් ස යතයජන 
නාසාවාතසඤ් චරණමත් තම් පි කාතුං නාසක් ඛි. එවං නිරන් තරං සත් ත දිවසානි 
දානං දීයිත් ථ. සත් තයම දිවයස රාජා දසෙලං වන් දිත් වා – ‘‘භගවා මය් හං ධම් මං 
යදයසථා’’ත ආහ. 

තස් සඤ ්ච පරිසත කායළො ච ජුණ් යහො චාත ද් යව අමච් චා යහොන් ත. කායළො 

චින් යතසි – ‘‘නස ්සත රාජකුලස් ස සන් තකං, කිං නායමයත එත් තකා ජනා 

කරිස ්සන් ත, භුඤ ්ජිත් වා විහාරං ගන් ත් වා නිද් දායිස ්සන් යතව, ඉදං පන එයකො 

රාජපුරියසො ලභිත් වා කිං නාම න කයරෙය, අයහො නස් සත රඤ් යඤො 

සන් තක’’න් ත. ජුණ් යහො චින් යතසි – ‘‘මහන් තං ඉදං රාජත් තනං නාම, යකො 

අඤ ්යඤො ඉදං කාතුං සක් ඛිස ්සත? කිං රාජා නාම යසො, යෙො රාජත් තයන 
ඨියතොපි එවරූපං දානං දාතුං න සක් යකොතී’’ත. භගවා පරිසාෙ අජ් ඣාසෙං 
ඔයලොයකන් යතො යතසං ද් වින් නං අජ් ඣාසෙං විදිත් වා – ‘‘සයච අජ් ජ ජුණ් හස ්ස 

අජ් ඣාසයෙන ධම් මකථං කයථමි, කාළස ්ස සත් තධා මුද් ධා ඵලිස් සත. මො යඛො 
පන සත් තානුද් දෙතාෙ පාරමියෙො පූරිතා. ජුණ් යහො අඤ් ඤස ්මිම් පි දිවයස මයි 

ධම් මං කථෙන් යත මග් ගඵලං පටිවිජ් ඣිස ්සත, ඉදානි පන කාළං 

ඔයලොයකස ්සාමී’’ත රඤ් යඤො චතුප් පදිකයමව ගාථං අභාසි – 

‘‘න යව කදරිො යදවයලොකං වජන් ත, 

ොලා හයව නප් පසංසන් ත දානං; 

ධීයරො ච දානං අනුයමොදමායනො, 

යතයනව යසො යහොත සුඛී පරත් ථා’’ත. (ධ. ප. 177); 

රාජා අනත් තමයනො හුත් වා – ‘‘මො මහාදානං දින් නං, සත් ථා ච යම 

මන් දයමව ධම් මං කයථසි, නාසක් ඛිං මඤ් යඤ දසෙලස් ස චිත් තං ගයහතු’’න් ත. 

යසො භුත් තපාතරායසො විහාරං ගන් ත් වා භගවන් තං වන් දිත් වා පුච් ඡි – ‘‘මො, 

භන් යත, මහන් තං දානං දින් නං, අනුයමොදනා ච යම න මහතී කතා, යකො නු 

යඛො යම, භන් යත, යදොයසො’’ත? නත් ථි, මහාරාජ, තව යදොයසො, පරිසා පන 

අපරිසුද් ධා, තස් මා ධම් මං න යදයසසින් ත. කස ්මා පන භගවා පරිසා න සුද් ධාත? 

සත් ථා ද් වින් නං අමච් චානං පරිවිතක් කං ආයරොයචසි. රාජා කාළං පුච් ඡි – ‘‘එවං, 

තාත, කාළා’’ත? ‘‘එවං, මහාරාජා’’ත. ‘‘මයි මම සන් තකං දදමායන තව කතරං 

ඨානං රුජ් ජත, න තං සක් යකොමි පස් සිතුං, පබ් ොයජථ නං මම රට් ඨයතො’’ත 
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ආහ. තයතො ජුණ් හං පක් යකොසායපත් වා පුච් ඡි – ‘‘එවං කිර, තාත, 

චින් යතසී’’ත? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ත. ‘‘තව චිත් තානුරූපයමව යහොතූ’’ත 
තස් මිංයෙව මණ් ඩයප එවං පඤ් ඤත් යතසුයෙව ආසයනසු පඤ් ච භික් ඛුසතානි 
නිසීදායපත් වා තායෙව ඛත් තෙධීතයරො පරිවාරායපත් වා රාජයගහයතො ධනං 
ගයහත් වා මො දින් නසදිසයමව සත් ත දිවසානි දානං යදහීත. යසො තථා අදාසි. 
දත් වා සත් තයම දිවයස – ‘‘ධම් මං භගවා යදයසථා’’ත ආහ. 

සත් ථා ද් වින් නම් පි දානානං අනුයමොදනං එකයතො කත් වා ද් යව මහානදියෙො 
එයකොඝපුණ් ණා කුරුමායනො විෙ මහාධම් මයදසනං යදයසසි. 
යදසනාපරියෙොසායන ජුණ් යහො යසොතාපන් යනො අයහොසි. රාජා පසීදිත් වා 
දසෙලස් ස ොහිරවත් ථුං නාම අදාසි. එවං අභිනිප් ඵන් යනො යඛො පන තස් ස 
භගවයතො ලායභොත යවදිතබ් යෙො. 

අභිනිප්ඵන්යනො සියලොයකොත වණ් ණගුණකිත් තනං. යසොපි භගවයතො 
ධම් මචක් කප් පවත් තනයතො පට් ඨාෙ අභිනිප් ඵන් යනො. තයතො පට් ඨාෙ හි 
භගවයතො ඛත් තොපි වණ් ණං කයථන් ත. බ්රාහ් මණාපි ගහපතයෙොපි නාගා 
සුපණ් ණා ගන් ධබ් ො යදවතා බ්රහ් මායනොපි කිත් තං වත් වා – ‘‘ඉතපි යසො 
භගවා’’තආදිනා. අඤ් ඤතත් ථිොපි වරයරොජස් ස සහස ්සං දත් වා සමණස් ස 
යගොතමස් ස අවණ් ණං කයථහීත උයෙයොයජසුං. යසො සහස් සං ගයහත් වා දසෙලං 
පාදතලයතො පට් ඨාෙ ොව යකසන් තා අපයලොකෙමායනො ලික් ඛාමත් තම් පි වජ් ජං 
අදිස් වා – ‘‘විප් පකිණ් ණද් වත් තංසමහාපුරිසලක් ඛයණ 
අසීතඅනුෙයඤ් ජනවිභූසියත ෙයාමප් පභාපරික් ඛිත් යත 
සුඵුල් ලිතපාරිච් ෙත් තකතාරාගණසමුජ් ජලිතඅන් තලික් ඛවිචිත් තකුසුමසස් සිරිකන
න් දනවනසදියස අනවජ් ජඅත් තභායව අවණ් ණං වදන් තස් ස මුඛම් පි 

විපරිවත් යතෙය, මුද් ධාපි සත් තධා ඵයලෙය, අවණ් ණං වත් තුං උපායෙො නත් ථි, 
වණ් ණයමව වදිස් සාමී’’ත පාදතලයතො පට් ඨාෙ ොව යකසන් තා 
අතයරකපදසහස ්යසන වණ් ණයමව කයථසි. ෙමකපාටිහාරියෙ පයනස 

වණ්යණො නාම මත් ථකං පත් යතො. එවං අභිනිප් ඵන් යනො සියලොයකොත. 

ොවමඤ්යඤ ත්තිොත ඛත් තො බ්රාහ් මණා යවස් සා සුද් දා නාගා සුපණ් ණා 
ෙක් ඛා අසුරා යදවා බ්රහ් මායනොත සබ් යෙව යත සම් පිොෙමානරූපා හට් ඨතුට් ඨා 

විහරන් ත. විගතමයදො ය ො පනාත එත් තකා මං ජනා සම් පිොෙමානරූපා 

විහරන් තීත න මදපමත් යතො හුත් වා දවාදිවයසන ආහාරං ආහායරත, අඤ ්ඤදත් ථු 
විගතමයදො යඛො පන යසො භගවා ආහාරං ආහායරත. 
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ෙථාවාදීත ෙං වාචාෙ වදත, තදන් වෙයමවස් ස කාෙකම් මං යහොත. ෙඤ් ච 

කායෙන කයරොත, තදන් වෙයමවස් ස වචීකම් මං යහොත. කායෙො වා වාචං, වාචා 

වා කාෙං නාතක් කමත, වාචා කායෙන, කායෙො ච වාචාෙ සයමත. ෙථා ච – 

‘‘වායමන සූකයරො යහොත, දක් ඛියණන අජාමියගො; 

සයරන යනලයකො යහොත, විසායණන ජරග් ගයවො’’ත. – 

අෙං සූකරෙක් යඛො සූකයර දිස් වා සූකරසදිසං වාමපස් සං දස් යසත් වා යත 

ගයහත් වා ඛාදත, අජාමියග දිස් වා තංසදිසං දක් ඛිණපස් සං දස් යසත් වා යත 

ගයහත් වා ඛාදත, යනලකවච් ෙයක දිස් වා වච් ෙකරවං රවන් යතො යත ගයහත් වා 

ඛාදත, යගොයණ දිස් වා යතසං විසාණසදිසානි විසාණානි මායපත් වා යත 
දූරයතොව – ‘‘යගොයණො විෙ දිස් සතී’’ත එවං උපගයත ගයහත් වා ඛාදත. ෙථා ච 

ධම් මිකවාෙසජාතයක සකුයණහි පුට් යඨො වාෙයසො – ‘‘අහං වාතභක් යඛො, 
වාතභක් ඛතාෙ මුඛං විවරිත් වා පාණකානඤ් ච මරණභයෙන එයකයනව පායදන 

ඨියතො, තස් මා තුම් යහපි – 

‘‘ධම් මං චරථ භද් දං යවො, ධම් මං චරථ ඤාතයෙො; 

ධම් මචාරී සුඛං යසත, අස් මිං යලොයක පරම් හි චා’’ත. 

සකුයණසු විස් සාසං උප් පායදසි, තයතො – 

‘‘භද් දයකො වතාෙං පක් ඛී, දියජො පරමධම් මියකො; 

එකපායදන තට් ඨන් යතො, ධම් යමො ධම් යමොත භාසතී’’ත. 

එවං විස් සාසමාගයත සකුයණ ඛාදිත් ථ. යතන යතසං වාචා කායෙන, 

කායෙො ච වාචාෙ න සයමත, න එවං භගවයතො. භගවයතො පන වාචා කායෙන, 
කායෙො ච වාචාෙ සයමතයෙවාත දස් යසත. 

තණ් ණා තරිතා විචිකිච් ො අස් සාත තිණ්ණවිචිකිච්යඡො. ‘‘කථමිදං 

කථමිද’’න් ත එවරූපා විගතා කථංකථා අස් සාත විගතකථංකයථො. ෙථා හි 

මහාජයනො – ‘‘අෙං රුක් යඛො, කිං රුක් යඛො නාම, අෙං ගායමො, අෙං ජනපයදො, 

ඉදං රට් ඨං, කිං රට් ඨං නාම, කස ්මා නු යඛො අෙං රුක් යඛො උජුක් ඛන් යධො, අෙං 

වඞ් කක් ඛන් යධො, කස ්මා කණ් ටයකො යකොචි උජුයකො යහොත, යකොචි වඞ් යකො, 

පුප් ඵං කිඤ් චි සුගන් ධං, කිඤ් චි දුග් ගන් ධං, ඵලං කිඤ් චි මධුරං, කිඤ් චි 

අමධුර’’න් ත සකඞ් යඛොව යහොත, න එවං සත් ථා. සත් ථා හි – ‘‘ඉයමසං නාම 

ධාතූනං උස ්සන් නුස ්සන් නත් තා ඉදං එවං යහොතී’’ත විගතකථංකයථොව. ෙථා ච 
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පඨමජ් ඣානාදිලාභීනං දුතෙජ් ඣානාදීසු කඞ් ඛා යහොත. පච් යචකබුද් ධානම් පි හි 
සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤායණ ොථාවසන් නිට් ඨානාභාවයතො යවොහාරවයසන කඞ් ඛා 

නාම යහොතයෙව, න එවං බුද් ධස ්ස. යසො හි භගවා සබ් ෙත් ථ විගතකථංකයථොත 
දස් යසත. 

පරියෙොසිතසඞ්කප්යපොත ෙථා යකචි සීලමත් යතන, යකචි 

විපස් සනාමත් යතන, යකචි පඨමජ් ඣායනන…යප.… යකචි 

යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනසමාපත් තො, යකචි 

යසොතාපන් නභාවමත් යතන…යප.… යකචි අරහත් යතන, යකචි 

සාවකපාරමීඤායණන, යකචි පච් යචකයෙොධිඤායණන පරියෙොසිතසඞ් කප් පා 

පරිපුණ් ණමයනොරථා යහොන් ත, න එවං මම සත් ථා. මම පන සත් ථා 
සබ් ෙඤ ්ඤුතඤ් ඤායණන පරියෙොසිතසඞ් කප් යපොත දස් යසත. 

අජ්ොසෙංආදිබ්රහ්මචරිෙන් ත කරණත් යථ පච් චත් තවචනං, අධිකාසයෙන 
උත් තමනිස් සෙභූයතන ආදිබ්රහ් මචරියෙන යපොරාණබ්රහ් මචරිෙභූයතන ච 
අරිෙමග් යගන තණ් ණවිචිකිච් යෙො විගතකථංකයථො පරියෙොසිතසඞ් කප් යපොත 

අත් යථො. ‘‘පුබ් යෙ අනනුස් සුයතසු ධම් යමසු සාමං සච් චානි අභිසම් බුජ් ඣි, තත් ථ 

ච සබ් ෙඤ ්ඤුතං පත් යතො, ෙයලසු ච වසීභාව’’න් ත හි වචනයතො 
පරියෙොසිතසඞ් කප් පතාපි භගවයතො අරිෙමග් යගයනව නිප් ඵන් නාත. 

297. ෙථරිවභගවාත ෙථා භගවා, එවං එකස ්මිං ජම් බුදීපතයල චතූසු දිසාසු 
චාරිකං චරමානා අයහො වත චත් තායරො ජිනා ධම් මං යදයසෙයන් ත 
පච් චාසිසමානා වදන් ත. අථාපයර තීසු මණ් ඩයලසු එකයතො විචරණභාවං 

ආකඞ් ඛමානා තයෙොසම්මාසම්බුද්ධාත ආහංසු. අපයර – ‘‘දස පාරමියෙො නාම 

පූයරත් වා චතුන් නං තණ් ණං වා උප් පත් ත දුල් ලභා, සයච පන එයකො 

නිෙද් ධවාසං වසන් යතො ධම් මං යදයසෙය, එයකො චාරිකං චරන් යතො, එවම් පි 

ජම් බුදීයපො යසොයභෙය යචව, ෙහුඤ් ච හිතසුඛමධිගච් යෙෙයා’’ත චින් යතත් වා 

අයහො වත, මාරිසාත ආහංසු. 

298. අට්ඨානයමතං අනවකායසො ෙන් ත එත් ථ ඨානං අවකායසොත 
උභෙයමතං කාරණාධිවචනයමව. කාරණඤ් හි තට් ඨත එත් ථ 
තදාෙත් තවුත් තතාෙ ඵලන් ත ඨානං. ඔකායසො විෙ චස් ස තං යතන විනා 

අඤ ්ඤත් ථ අභාවයතොත අවකායසො. ෙන් ත කරණත් යථ පච් චත් තං. ඉදං වුත් තං 

යහොත – ‘‘යෙන කාරයණන එකිස් සා යලොකධාතුො ද් යව බුද් ධා එකයතො 

උප් පජ් යජෙයං, තං කාරණං නත් ථී’’ත. 
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එත් ථ ච – 

‘‘ොවතා චන් දිමසූරිො, පරිහරන් ත දිසා භන් ත වියරොචනා; 

තාව සහස් සධා යලොයකො, එත් ථ යත වත් තයත වයසො’’ත. (ම. නි. 
1.503) – 

ගාථාෙ එකචක් කවාළයමව එකා යලොකධාතු. ‘‘සහස් සී යලොකධාතු 

අකම් පිත් ථා’’ත (අ. නි. 3.126) ආගතට් ඨායන චක් කවාළසහස් සං එකා 

යලොකධාතු. ‘‘ආකඞ් ඛමායනො, ආනන් ද, තථාගයතො 

තසහස ්සිමහාසහස් සියලොකධාතුං සයරන විඤ් ඤායපෙය, ඔභායසන ච 

ඵයරෙයා’’ත (අ. නි. 3.81) ආගතට් ඨායන තසහස් සිමහාසහස් සී එකා 

යලොකධාතු. ‘‘අෙඤ් ච දසසහස් සී යලොකධාතූ’’ත (ම. නි. 3.201) ආගතට් ඨායන 

දසචක් කවාළසහස් සානි එකා යලොකධාතු. තං සන් ධාෙ එකිස්සායලොකධාතුොත 

ආහ. එත් තකඤ් හි ජාතිය ත්තංනාම. තත්රාපි ඨයපත් වා ඉමස් මිං චක් කවායළ 

ජම් බුදීපස ්ස මජ් ඣිමයදසං න අඤ් ඤත්ර බුද් ධා උප් පජ් ජන් ත ජාතයඛත් තයතො 

පන පරං බුද් ධානං උප් පත් තට් ඨානයමව න පඤ් ඤාෙත. යෙනත්යථනාත යෙන 
පවාරණසඞ් ගහත් යථන. 

සනඞ්කුමාෙකථාවණ්ණනා 

300. වණ්යණන යචව ෙසසා චාත අලඞ් කාරපරිවායරන ච පුඤ් ඤසිරිො 
චාත අත් යථො. 

301. සාධු මහාබ්රහ්යමත එත් ථ සම් පසාදයන සාධුසද් යදො. සඞ් ාෙ

යමොදාමාත ජානිත් වා යමොදාම. 

යගොවින්දබ්රාහ්මණවත්ථුවණ්ණනා 

304. ොව දීඝෙත්තං මහාපඤ්යඤොව යසො භගවාත එත් තකන් ත 

පරිච් ඡින් දිත් වා න සක් කා වත් තුං, අථ යඛො ොව දීඝරත් තං අතචිරරත් තං 

මහාපඤ් යඤොව යසො භගවා. යනොත කථං තුම් යහ මඤ් ඤථාත. අථ සෙයමයවතං 

පඤ ්හං ෙයාකාතුකායමො – ‘‘අනච් ෙරිෙයමතං, මාරිසා, ෙං ඉදානි පාරමියෙො 
පූයරත් වා යෙොධිපල් ලඞ් යක තණ් ණං මාරානං මත් ථකං භින් දිත් වා 

පටිවිද් ධඅසාධාරණඤායණො යසො භගවා මහාපඤ් යඤො භයවෙය, කියමත් ථ 

අච් ෙරිෙං, අපරිපක් කාෙ පන යෙොධිො පයදසඤායණ ඨිතස ්ස සරාගාදිකායලපි 

මහාපඤ් ඤභාවයමව යවො, මාරිසා, කයථස ්සාමී’’ත භවපටිච් ෙන් නකාරණං 

ආහරිත් වා දස් යසන් යතො භූතපුබ්ෙංයභොතආදිමාහ. 
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පුයෙොියතොත සබ් ෙකිච් චානි අනුසාසනපුයරොහියතො. යගොවින්යදොත 

යගොවින් දිොභියසයකන අභිසිත් යතො, පකතො පනස් ස අඤ ්ඤයදව නාමං, 

අභිසිත් තකාලයතො පට් ඨාෙ ‘‘යගොවින් යදො’’ත සඞ් ඛයං ගයතො. යජොතිපායලොත 
යජොතනයතො ච පාලනයතො ච යජොතපායලො. තස් ස කිර ජාතදිවයස සබ් ොවුධානි 
උජ් යජොතංසු. රාජාපි පච් චූසසමයෙ අත් තයනො මඞ් ගලාවුධං පජ් ජලිතං දිස් වා 
භීයතො අට් ඨාසි. යගොවින් යදො පායතොව රාජූපට් ඨානං ගන් ත් වා සුඛයසෙයං පුච් ඡි 

රාජා – ‘‘කුයතො යම ආචරිෙ, සුඛයසෙයා’’ත වත් වා තං කාරණං ආයරොයචසි. මා 

භායි, මහාරාජ, මය් හං පුත් යතො ජායතො, තස් සානුභායවන සකලනගයර ආවුධානි 
පජ් ජලිංසූත. රාජා – ‘‘කිං නු යඛො යම කුමායරො පච් චත් ථියකො භයවෙයා’’ත 
චින් යතත් වා සුට් ඨතරං භායි. ‘‘කිං විතක් යකසි මහාරාජා’’ත ච පුට් යඨො තමත් ථං 

ආයරොයචසි. අථ නං යගොවින් යදො ‘‘මා භායි මහාරාජ, යනයසො කුමායරො 

තුම් හාකං දුබ් භිස් සත, සකලජම් බුදීයප පන යතන සයමො පඤ් ඤාෙ න භවිස් සත, 

මම පුත් තස ්ස වචයනන මහාජනස ්ස කඞ් ඛා ඡිජ් ජිස් සත, තුම් හාකඤ් ච 
සබ් ෙකිච් චානි අනුසාසිස් සතී’’ත සමස ්සායසත. රාජා තුට් යඨො – ‘‘කුමාරස ්ස 
ඛීරමූලං යහොතූ’’ත සහස් සං දත් වා ‘‘කුමාරං මහල් ලකකායල මම දස් යසථා’’ත 
ආහ. කුමායරො අනුපුබ් යෙන වුඩ් ඪිමනුප් පත් යතො. යජොතතත් තා පනස් ස 
පාලනසමත් ථතාෙ ච යජොතපායලොත් යවව නාමං අකංසු. යතන වුත් තං – 

‘‘යජොතනයතො ච පාලනයතො ච යජොතපායලො’’ත. 

සම්මා යවොස්සජ්ජිත්වාත සම් මා යවොස් සජ් ජිත් වා. අෙයමව වා පායඨො. 

අලමත්ථදසතයෙොත සමත් යථො පටිෙයලො අත් ථදයසො අලමත් ථදයසො, තං 

අලමත් ථදසං තයරතීත අලමත් ථදසතයරො. යජොතිපාලස්යසව මාණවස්ස

අනුසාසනිොත යසොපි යජොතපාලංයෙව පුච් ඡිත් වා අනුසාසතීත දස් යසත. 

305. භවමත්ථු භවන්තංයජොතිපාලන් ත යභොයතො යජොතපාලස් ස භයවො වුද් ධි 
වියසසාධිගයමො සබ් ෙකලයාණඤ ්යචව මඞ් ගලඤ් ච යහොතූත අත් යථො. 

සම්යමොදනීෙං කථන් ත? ‘‘අලං, මහාරාජ, මා චින් තයි, ධුවධම් යමො එස 
සබ් ෙසත් තාන’’න් තආදිනා නයෙන මරණප් පටිසංයුත් තං 

යසොකවියනොදනපටිසන් ථාරකථං පරියෙොසායපත් වා. මායනොභවංයජොතිපායලො

අනුසාසනිො පච්චෙයාහාසීත මා පටිෙයාකාසි, ‘‘අනුසාසා’’ත වුත් යතො – 
‘‘නාහං අනුසාසාමී’’ත යනො මා අනුසාසනිො පච් චක් ඛාසීත අත් යථො. 

අභිසම්යභොසීත සංවිදහිත් වා පට් ඨයපසි. මනුස්සා එවමාහංසූත තං පිතරා 
මහාපඤ් ඤතරං සබ් ෙකිච් චානි අනුසාසන් තං සබ් ෙකම් යම අභිසම් භවන් තං 

දිස ්වා තුට් ඨචිත් තා යගොවින්යදො වත, යභො, බ්රාහ්මයණො, මහායගොවින්යදො වත, 

යභො, බ්රාහ්මයණොත එවමාහංසු. ඉදං වුත් තං යහොත, ‘‘යගොවින් යදො වත, යභො, 
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බ්රාහ් මයණො අයහොසි එතස් ස පිතා; අෙං පන මහායගොවින් යදො වත, යභො, 
බ්රාහ් මයණො’’ත. 

ෙජ්ජසංවිභජනවණ්ණනා 

306. යෙන යතඡ ත්තිොත යෙ යත ‘‘සහාො’’ත වුත් තා ෙ ඛත් තො, යත 

කිර යරණුස ්ස එකපිතකා කනිට් ඨභාතයරො, තස් මා මහායගොවින් යදො ‘‘අෙං 

අභිසිත් යතො එයතසං රජ් ජසංවිභාගං කයරෙය වා න වා, ෙංනූනාහං යත 
පටිකච් යචව යරණුස් ස සන් තකං යපයසත් වා පටිඤ් ඤං ගණ් හායපෙය’’න් ත 

චින් යතන් යතො යෙන යත ෙ ඛත් තො යතනුපසඞ් කමි. ොජකත්තායෙොත 
රාජකාරකා අමච් චා. 

307. මදනීො කාමාත මදකරා පමාදකරා කාමා. ගච් ෙන් යත ගච් ෙන් යත 

කායල එස අනුස ්සරිතුම් පි න සක් කුයණෙය, තස් මා ආෙන් තු යභොන් යතො 
ආගච් ෙන් තූත අත් යථො. 

308. සොමහංයභොත තදා කිර මනුස් සානං සච් චවාදිකායලො යහොත, තස් මා 

‘‘කදා මො වුත් තං, යකන දිට් ඨං, යකන සුත’’න් ත අභූතං අවත් වා ‘‘සරාමහං 

යභො’’ත ආහ. සම්යමොදනීෙංකථන් ත කිං මහාරාජ යදවත් තං ගයත රඤ් යඤ මා 

චින් තයිත් ථ, ධුවධම් යමො එස සබ් ෙසත් තානං, එවංභාවියනො සඞ් ඛාරාත එවරූපං 

පටිසන් ථාරකථං. සබ්ොනි සකටමු ානි පට්ඨයපසීත සබ් ොනි ෙ රජ් ජානි 

සකටමුඛානි පට් ඨයපසි. එයකකස ්ස රඤ් යඤො රජ් ජං තයෙොජනසතං යහොත, 

යරණුස ්ස රඤ් යඤො රජ් යජොසරණපයදයසො දසගාවුතං, මජ් යඣ පන යරණුස් ස 

රජ් ජං විතානසදිසං අයහොසි. කස් මා එවං පට් ඨයපසීත? කායලන කාලං රාජානං 
පස් සිතුං ආගච් ෙන් තා අඤ් ඤස ්ස රජ් ජං අපීයළත් වා අත් තයනො අත් තයනො 
රජ් ජපයදයසයනව ආගමිස් සන් ත යචව ගමිස් සන් ත ච. පරරජ් ජං ඔතණ් ණස් ස හි 

– ‘‘භත් තං යදථ, යගොණං යදථා’’ත වදයතො මනුස් සා උජ් ඣාෙන් ත – ‘‘ඉයම 

රාජායනො අත් තයනො අත් තයනො විජියතන න ගච් ෙන් ත, අම් හාකං පීළං 
කයරොන් තී’’ත. අත් තයනො විජියතන ගච් ෙන් තස් ස ‘‘අම් හාකං සන් තකා ඉමිනා 
ඉදඤ් චිදඤ් ච ලද් ධබ් ෙයමවා’’ත මනුස ්සා පීළං න මඤ් ඤන් ත. ඉමමත් ථං 
චින් තයිත් වා මහායගොවින් යදො ‘‘සම් යමොදමානා රාජායනො චිරං 
රජ් ජමනුසාසන් තූ’’ත එවං පට් ඨයපසි. 

‘‘දන් තපුරං කලිඞ් ගානං, අස් සකානඤ් ච යපොතනං; 

මාහිස ්සත අවන් තීනං, යසොවීරානඤ් ච යරොදුකං. 

මිථිලා ච වියදහානං, චම් පා අඞ් යගසු මාපිතා; 

ොරාණසී ච කාසීනං, එයත යගොවින් දමාපිතා’’ත. – 
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එතානි සත් ත නගරානි මහායගොවින් යදයනව යතසං රාජූනං අත් ථාෙ 
මාපිතානි. 

‘‘සත් තභූ බ්රහ් මදත් යතො ච, යවස ්සභූ භරයතො සහ; 

යරණු ද් යව ච ධතරට් ඨා, තදාසුං සත් ත භාරධා’’ත. – 

ඉමානි යතසං සත් තන් නම් පි නාමානි. යතසු හි එයකො සත් තභූ නාම අයහොසි, 

එයකො බ්රහ් මදත් යතො නාම, එයකො යවස ්සභූ නාම, එයකො යතයනව සහ භරයතො 

නාම, එයකො යරණු නාම, ද් යව පන ධතරට් ඨාත ඉයම සත් ත ජම් බුදීපතයල 
භාරධා මහාරාජායනො අයහසුන් ත. 

පඨමභාණවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කිත්තිසද්දඅබ්භුග්ගමනවණ්ණනා 

311. උපසඞ්කමිංසූත ‘‘අම් හාකං අෙං ඉස් සරිෙසම් පත් ත න 

අඤ ්ඤස ්සානුභායවන, මහායගොවින් දස ්සානුභායවන නිප් ඵන් නා. 
මහායගොවින් යදො අම් යහ සත් ත රාජායනො සමග් යග කත් වා ජම් බුදීපතයල 

පතට් ඨායපසි, පුබ් බූපකාරිස් ස පන න සුකරා පටිකිරිො කාතුං. අම් යහ සත් තපි 

ජයන එයසොයෙව අනුසාසතු, එතංයෙව යසනාපතඤ් ච පුයරොහිතඤ් ච කයරොම, 
එවං යනො වුද් ධි භවිස් සතී’’ත චින් යතත් වා උපසඞ් කමිංසු. මහායගොවින් යදොපි – 

‘‘මො එයත සමග් ගා කතා, සයච එයතසං අඤ් යඤො යසනාපත පුයරොහියතො ච 

භවිස ්සත, තයතො අත් තයනො අත් තයනො යසනාපතපුයරොහිතානං වචනං 

ගයහත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං භින් දිස ්සන් ත, අධිවායසමි යනසං 
යසනාපතට් ඨානඤ් ච පුයරොහිතට් ඨානඤ් චා’’ත චින් යතත් වා ‘‘එවං යභො’’ත 
පච් චස් යසොසි. 

සත්තචබ්රාහ්මණමහාසායලත ‘‘අහං සබ් ෙට් ඨායනසු සම් මුයඛො භයවෙයං 

වා න වා, ෙත් ථාහං සම් මුයඛො න භවිස් සාමි, තත් යථව යත කත් තබ් ෙං 
කරිස ්සන් තී’’ත සත් ත අනුපුයරොහියත ඨයපසි. යත සන් ධාෙ ඉදං වුත් තං – 
‘‘සත් ත ච බ්රාහ් මණමහාසායල’’ත. දිවසස් ස ද් වික් ඛත් තුං වා සාෙං පායතො වා 

නහාෙන් තීත නහාතකා. වතචරිෙපරියෙොසායන වා නහාතා, තයතො පට් ඨාෙ 
බ්රාහ් මයණහි සද් ධිං න ඛාදන් ත න පිවන් තීත නහාතකා. 

312. අබ්භුග්ගච්ඡීත අභිඋග් ගච් ඡි. තදා කිර මනුස් සානං ‘‘න බ්රහ් මුනා සද් ධිං 
අමන් යතත් වා සක් කා එවං සකලජම් බුදීපං අනුසාසිතු’’න් ත 

නිසින් නනිසින් නට් ඨායන අෙයමව කථා පවත් තත් ථ. න ය ො පනාහන් ත 
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මහාපුරියසො කිර – ‘‘අෙං මය් හං අභූයතො වණ් යණො උප් පන් යනො, වණ් ණුප් පත් ත 

යඛො පන න භාරිො, උප් පන් නස ්ස වණ් ණස් ස රක් ඛනයමව භාරිෙං, අෙඤ් ච යම 

අචින් යතත් වා අමන් යතත් වා කයරොන් තස් යසව වණ් යණො උප් පන් යනොව, 
චින් යතත් වා මන් යතත් වා කයරොන් තස ්ස පන විත් ථාරිකතයරො භවිස් සතී’’ත 

බ්රහ් මදස් සයන උපාෙං පරියෙසන් යතො තං දිස් වා සුතං ය ො පන

යමතන් තආදිඅත් ථං පරිවිතක් යකසි. 

313. යෙන යෙණුොජායතනුපසඞ්කමීත එවං යම අන් තරා දට් ඨකායමො වා 

සල් ලපිතුකායමො වා න භවිස් සත, ෙයතො ඡින් නපලියෙොයධො සුඛං විහරිස් සාමීත 

පලියෙොධුපච් යෙදනත් ථං උපසඞ් කමි, එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

316. සාදිසියෙොත සමවණ් ණා සමජාතකා. 

317. නවං සන්ධාගාෙං කායෙත්වාත 
රත් තට් ඨානදිවාට් ඨානචඞ් කමනසම් පන් නං වස් සියක චත් තායරො මායස 

වසනක් ඛමං ෙහි නළපරික් ඛිත් තං විචිත් තං ආවසථං කායරත් වා. කරුණං

ොනං ොයීත කරුණාෙ තකචතුක් කජ් ඣානං ඣායි, කරුණාමුයඛන 

පයනත් ථ අවයසසාපි තයෙො බ්රහ් මවිහාරා ගහිතාව. උක්කණ්ඨනාපරිතස්සනාත 

ඣානභූමිෙං ඨිතස ්ස අනභිරතඋක් කණ් ඨනා වා භෙපරිතස් සනා වා නත් ථි, 
බ්රහ් මුයනො පන ආගමනපත් ථනා ආගමනතණ් හා අහූත අත් යථො. 

බ්රහ්මුනාසාකච්ඡාවණ්ණනා 

318. භෙන් ත චිත් තුත්රාසභෙයමව. අජානන්තාත අජානමානා. කථංජායනමු

තං මෙන් ත (දී. නි. 2.179) මෙං කින් ත තං ජානාම, අෙං කත් ථවාසියකො, 

කින් නායමො, කිං යගොත් යතොතආදීනං ආකාරානං යකන ආකායරන තං 
ධාරොමාත අත් යථො. 

මං යව කුමාෙං ජානන්තීත මං ‘‘කුමායරො’’ත ‘‘දහයරො’’ත ජානන් ත. 

බ්රහ්මයලොයකත යසට් ඨයලොයක. සනන්තනන් ත චිරතනං යපොරාණකං. අහං 

යසො යපොරාණකුමායරො සනඞ් කුමායරො නාම බ්රහ් මාත දස් යසත. එවංයගොවින්ද 

ජානාහීත යගොවින් ද පණ් ඩිත, ත් වං එවං ජානාහි, එවං මං ධායරහි. 

‘‘ආසනං උදකං පජ් ජං, මධුසාකඤ් ච බ්රහ් මුයනො; 

අග් යඝ භවන් තං පුච් ොම, අග් ඝං කුරුතු යනො භව’’න් ත. – 
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එත් ථ අග්ඝන් ත අතථියනො උපනායමතබ් ෙං වුච් චත. යතයනව ඉදමාසනං 

පඤ ්ඤත් තං, එත් ථ නිසීදථ, ඉදං උදකං පරිසුද් ධං, ඉයතො පානීෙං පිවථ, පායද 

යධොවථ, ඉදං පජ් ජං පාදානං හිතත් ථාෙ අභිසඞ් ඛතං යතලං, ඉයතො පායද 

මක් යඛථ, ඉදං මධුසාකන් ත. යෙොධිසත් තස් ස බ්රහ් මචරිෙං න අඤ් යඤසං 

බ්රහ් මචරිෙසදිසං යහොත, න යසො ‘‘ඉදං ස් යව, ඉදං තතෙදිවයස භවිස් සතී’’ත 
සන් නිධිං නාම කයරොත. මධුසාකං පන අයලොණං අධූපනං අතක් කං උදයකන 

යසදිතසාකං, තං සන් ධායෙස – ‘‘ඉදං පරිභුඤ් ජථා’’ත වදන් යතො ‘‘අග් යඝ 
භවන් තං පුච් ොමා’’තආදිමාහ. ඉයම සබ් යෙපි අග් ඝා බ්රහ් මුයනො අත් ථි. යත 

අග්යඝ භවන්තං පුච්ඡාම. එවං පුච් ෙන් තානඤ් ච අග්ඝං කුරුතු යනො භවං, 
පටිග් ගණ් හාතු යනො භවං ඉදමග් ඝන් ත වුත් තං යහොත. කිං පයනස – ‘‘ඉයතො 

එකම් පි බ්රහ් මා න භුඤ් ජතී’’ත ඉදං න ජානාතීත. යනො න ජානාත, ජානන් යතොපි 
අත් තයනො සන් තයක ආගයතො අතථි පුච් ඡිතබ් යෙොත වත් තසීයසන පුච් ෙත. 

අථ යඛො බ්රහ් මා – ‘‘කිං නු යඛො පණ් ඩියතො මම පරියභොගකරණාභාවං 

ඤත් වා පුච් ෙත, උදාහු යකොහඤ් යඤ ඨත් වා පුච් ෙතී’’ත සමන් නාහරන් යතො 
‘‘වත් තසීයස ඨියතො පුච් ෙතී’’ත ඤත් වා පටිග් ගණ් හිතුං දානි යම වට් ටතීත 

පටිග්ගණ්හාමයතඅග්ඝං, ෙංත්වංයගොවින්දභාසසීත ආහ. ෙං ත් වං යගොවින් ද 

භාසසි – ‘‘ඉදමාසනං පඤ් ඤත් තං, එත් ථ නිසීදථා’’තආදි, තත්ර යත මෙං 

ආසයන නිසින් නා නාම යහොම, පානීෙං පීතා නාම යහොම, පාදාපි යම යධොතා 

නාම යහොන් තු, යතයලනපි මක් ඛිතා නාම යහොන් තු, උදකසාකම් පි පරිභුත් තං 

නාම යහොතු, තො දින් නං අධිවාසිතකාලයතො පට් ඨාෙ ෙං ෙං ත් වං භාසසි, තං තං 

මො පටිග් ගහිතයමව යහොත. යතන වුත් තං – ‘‘පටිග් ගණ් හාම යත අග් ඝං, ෙං 
ත් වං යගොවින් ද භාසසී’’ත. එවං පන අග් ඝං පටිග් ගණ් හිත් වා පඤ් හස ්ස ඔකාසං 

කයරොන් යතො දිට්ඨධම්මිතත්ථාොතආදිමාහ. 

කඞ්ඛී අකඞ්ඛිං පෙයවදියෙසූත අහං සවිචිකිච් යෙො භවන් තං පයරන සෙං 
අභිසඞ් ඛතත් තා පරස් ස පාකයටසු පරයවදියෙසු පඤ් යහසු නිබ් බිචිකිච් ෙං. 

ිත්වා මමත්තන් ත ඉදං මම, ඉදං මමාත උපකරණතණ් හං චජිත් වා. 

මනුයජසූත සත් යතසු, මනුයජසු යෙො යකොචි මනුයජො මමත් තං හිත් වාත අත් යථො. 

එයකොදිභූයතොත එකීභූයතො, එයකො තට් ඨන් යතො එයකො නිසීදන් යතොත. 

වචනත් යථො පයනත් ථ එයකො උයදත පවත් තතීත එයකොදි, තාදියසො භූයතොත 

එයකොදිභූයතො. කරුයණධිමුත්යතොත කරුණාඣායන අධිමුත් යතො, තං ඣානං 

නිබ් ෙත් යතත් වාත අත් යථො. නිොමගන්යධොත විස් සගන් ධවිරහියතො. එත්ථ

ඨියතොත එයතසු ධම් යමසු ඨියතො. එත්ථ ච සික් මායනොත එයතසු ධම් යමසු 
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සික් ඛමායනො. අෙයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො පන උපරි මහායගොවින් යදන ච 
බ්රහ් මුනා ච වුත් යතොයෙව. 

320. තත් ථ එයත අවිද්වාත එයත ආමගන් යධ අහං අවිද් වා, න ජානාමීත 

අත් යථො. ඉධබ්රූි ධීොත යත යම ත් වං ඉධ ධීර පණ් ඩිත, බූ්රහි, වද. යකනාවටා 

වාති පජාකුරුතූත කතයමන කියලසාවරයණන ආවරිතා පජා පූතකා වාෙත. 

ආපායිකාත අපායූපගා. නිවුතබ්රහ්මයලොකාත නිවුයතො පිහියතො බ්රහ් මයලොයකො 
අස් සාත නිවුතබ්රහ් මයලොයකො. කතයමන කියලයසන පජාෙ බ්රහ් මයලොකූපයගො 
මග් යගො නිවුයතො පිහියතො පටිච් ෙන් යනොත පුච් ෙත. 

යකොයධොයමොසවජ්ජංනිකතිචදුබ්යභොත කුජ් ඣනලක් ඛයණො යකොයධො ච, 

පරවිසංවාදනලක් ඛයණො මුසාවායදො ච, සදිසං දස් යසත් වා වඤ් චනලක් ඛණා 

නිකත ච, මිත් තදුබ් භනලක් ඛයණො දුබ් යභො ච. කදරිෙතා අතිමායනො උසූොත 

ථද් ධමච් ෙරිෙලක් ඛණා කදරිෙතා ච, අතක් කමිත් වා මඤ ්ඤනලක් ඛයණො 

අතමායනො ච, පරසම් පත් තඛීෙනලක් ඛණා උසූොච.ඉච්ඡා විවිච්ඡාපෙයහඨනා

චාත තණ් හාලක් ඛණා ඉච් ො ච, මච් ෙරිෙලක් ඛණා විවිච් ො ච, විහිංසාලක් ඛණා 

පරයහඨනා ච. යලොයභො ච යදොයසො ච මයදො ච යමොයහොත ෙත් ථ කත් ථචි 

ලුබ් භනලක් ඛයණො යලොයභො ච, දුස් සනලක් ඛයණො යදොයසො ච, 

මජ් ජනලක් ඛයණො මයදො ච, මුය් හනලක් ඛයණො යමොයහො ච. එයතසු යුත්තා

අනිොමගන්ධාත එයතසු චුද් දසසු කියලයසසු යුත් තා පජා නිරාමගන් ධා න 

යහොත, ආමගන් ධා සකුණපගන් ධා පූතගන් ධායෙවාත වදත. ආපායිකා 

නිවුතබ්රහ්මයලොකාත එසා පන ආපායිකා යචව යහොත, 

පටිච් ෙන් නබ්රහ් මයලොකමග් ගා චාත. ඉදං පන සුත් තං කයථන් යතන 

ආමගන්ධසුත්යතන දීයපත් වා කයථතබ් ෙං, ආමගන් ධසුත් තම් පි ඉමිනා 
දීයපත් වා කයථතබ් ෙං. 

යතන සුනිම්මදොත යත ආමගන් ධා සුනිම් මදො සුයඛන නිම් මයදතබ් ො 

පහාතබ් ො න යහොන් ත, දුප් පජහා දුජ් ජොත අත් යථො. ෙස්ස දානි භවං

යගොවින්යදො කාලං මඤ්ඤතීත ‘‘ෙස ්සා පබ් ෙජ් ජාෙ භවං යගොවින් යදො කාලං 

මඤ ්ඤත, අෙයමව යහොතු, එවං සත මය් හම් පි තව සන් තයක ආගමනං 

ස් වාගමනං භවිස් සත, කථිතධම් මකථා සුකථිතා භවිස් සත, ත් වං තාත 

සකලජම් බුදීයප අග් ගපුරියසො දහයරො පඨමවයෙ ඨියතො, එවං මහන් තං නාම 
සම් පත් තසිරිවිලාසං පහාෙ තව පබ් ෙජනං නාම ගන් ධහත් ථියනො අෙෙන් ධනං 

ඡින් දිත් වා ගමනං විෙ අතඋළාරං, බුද් ධතන් ත නායමසා’’ත මහාපුරිසස් ස 
දළ් හීකම් මං කත් වා බ්රහ් මා සනඞ් කුමායරො බ්රහ් මයලොකයමව ගයතො. 
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යෙණුොජආමන්තනාවණ්ණනා 

321. මහාපුරියසොපි ‘‘මම ඉයතොව නික් ඛමිත් වා පබ් ෙජනං නාම න යුත් තං, 

අහං රාජකුලස් ස අත් ථං අනුසාසාමි, තස ්මා රඤ් යඤො ආයරොයචස් සාමි. සයච 

යසොපි පබ් ෙජිස් සත, සුන් දරයමව. යනො යච පබ් ෙජිස් සත, පුයරොහිතට් ඨානං 

නිෙයායතත් වා අහං පබ් ෙජිස් සාමී’’ත චින් යතත් වා රාජානං උපසඞ් කමි, යතන 

වුත් තං – ‘‘අථ යඛො යභො මහායගොවින් යදො,…යප.… නාහං යපොයරොහච් යච 
රයම’’ත. 

තත් ථ ත්වං පජානස්සු ෙජ්යජනාත තව රජ් යජන ත් වයමව ජානාහි. නාහං

යපොයෙොිච්යච ෙයමත අහං පුයරොහිතභායව න රමාමි, උක් කණ් ඨියතොස ්මි, 

අඤ ්ඤං අනුසාසකං ජානාහි, නාහං යපොයරොහිච් යච රයමත. 

අථ රාජා – ‘‘ධුවං චත් තායරො මායස පටිසල් ලීනස් ස බ්රාහ් මණස් ස යගයහ 
යභොගා මන් දා ජාතා’’ත චින් යතත් වා ධයනන නිමන් යතන් යතො – ‘‘සයච යත 
ඌනං කායමහි. අහං පරිපූරොමි යත’’ත වත් වා පුන – ‘‘කින් නු යඛො එස 

එකයකො විහරන් යතො යකනචි විහිංසියතො භයවෙයා’’ත චින් යතත් වා, 

‘‘යෙො තං හිංසත වායරමි, භූමියසනාපත අහං; 

තුවං පිතා අහං පුත් යතො, මා යනො යගොවින් ද පාජහී’’ත. – 

ආහ. තස් සත් යථො – යෙො තං හිංසත, තං වායරමි, යකවලං තුම් යහ 

‘‘අසුයකො’’ත ආචික් ඛථ, අහයමත් ථ කත් තබ් ෙං ජානිස ්සාමීත. භූමියසනාපති

අහන් ත අථ වා අහං පථවිො සාමී, ස් වාහං ඉමං රජ් ජං තුම් යහයෙව 

පටිච් ොයපස් සාමි. තුවං පිතා අහං පුත්යතොත ත් වං පිතට් ඨායන ඨස් සසි, අහං 

පුත් තට් ඨායන. යසො ත් වං මම මනං හරිත් වා අත් තයනොයෙව මනං යගොවින් ද, 

පායජහි; ෙථා ඉච් ෙසි තථා පවත් තස ්සු. අහං පන තව මනංයෙව අනුවත් තන් යතො 

තො දින් නපිණ් ඩං පරිභුඤ් ජන් යතො තං අසිචම් මහත් යථො වා උපට් ඨහිස් සාමි, 

රථං වා යත පායජස් සාමි. ‘‘මා යනො යගොවින් ද, පජහී’’ත වා පායඨො. තස් සත් යථො 

– ත් වං පිතට් ඨායන තට් ඨ, අහං පුත් තට් ඨායන ඨස් සාමි. මා යනො ත් වං යභො 

යගොවින් ද, පජහි, මා පරිච් චජීත. අථ මහාපුරියසො ෙං රාජා චින් යතසි, තස් ස 
අත් තනි අභාවං දස් යසන් යතො – 

‘‘න මත් ථි ඌනං කායමහි, හිංසිතා යම න විජ් ජත; 

අමනුස ්සවයචො සුත් වා, තස් මාහං න ගයහ රයම’’ත. – 

ආහ. තත් ථ නමත්ථීත න යම අත් ථි. ගයහත යගයහ. අථ නං රාජා පුච් ඡි – 
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‘‘අමනුස ්යසො කථං වණ් යණො, කිං යත අත් ථං අභාසථ; 

ෙඤ ්ච සුත් වා ජහාසි යනො, යගයහ අම් යහ ච යකවලී’’ත. 

තත් ථ ජහාසි යනො, යගයහ අම්යහ ච යකවලීත බ්රාහ් මණස ්ස 
සම් පත් තභරියත යගයහ සඞ් ගහවයසන අත් තයනො යගයහ කයරොන් යතො ෙං 
සුත් වා අම් හාකං යගයහ ච අම් යහ ච යකවලී සබ් යෙ අපරියසයස 
ජම් බුදීපවාසියනො ජහාසීත වදත. 

අථස් ස ආචික් ඛන් යතො මහාපුරියසො උපවුත්ථස්ස යම පුබ්යෙතආදිමාහ. 

තත් ථ උපවුත්ථස්සාත චත් තායරො මායස එකීභාවං උපගන් ත් වා වුත් ථස් ස. 

යිට්ඨකාමස්ස යම සයතොත ෙජිතුකාමස් ස යම සමානස් ස. අග්ගි පජ්ජලියතො

ආසි, කුසපත්තපරිත්ථයතොත කුසපත් යතහි පරිත් ථයතො සප් පිදධිමධුආදීනි 

පක් ඛිපිත් වා අග් ගි ජලයිතුමාරද් යධො ආසි, එවං අග් ගිං ජායලත් වා ‘‘මහාජනස ්ස 
දානං දස් සාමී’’ත එවං චින් යතත් වා ඨිතස් ස මමාත අෙයමත් ථ අත් යථො. 

සනන්තයනොත සනඞ් කුමායරො බ්රහ් මා. තයතො රාජා සෙම් පි පබ් ෙජිතුකායමො 

හුත් වා සද්දහාමීතආදිමාහ. තත් ථ කථං වත්යතථ අඤ්ඤථාත කථං තුම් යහ 

අඤ ්ඤථා වත් තස ්සථ. යත තං අනුවත්තිස්සාමාත යත මෙම් පි තුම් යහයෙව 

අනුවත් තස් සාම, අනුපබ් ෙජිස ්සාමාත අත් යථො. ‘‘අනුවජිස් සාමා’’තපි පායඨො, 

තස් ස අනුගච් ඡිස් සාමාත අත් යථො. අකායචොත නික් කායචො අකක් කයසො. 

යගොවින්දස්සානුසාසයනත තව යගොවින් දස ්ස සාසයන. භවන් තං යගොවින් දයමව 
සත් ථාරං කරිත් වා චරිස් සාමාත වදත. 

ඡ ත්තිෙආමන්තනාවණ්ණනා 

322. යෙන යත ඡ  ත්තිො යතනුපසඞ්කමීත යරණුං රාජානං ‘‘සාධු 
මහාරාජ රජ් ජං නාම මාතරං පිතරං භාතභගිනීආදයෙොපි මායරත් වා 
ගණ් හන් යතසු සත් යතසු එවං මහන් තං රජ් ජසිරිං පහාෙ පබ් ෙජිතුකායමන 
උළාරං මහාරායජන කත’’න් ත උපත් ථම් යභත් වා දළ් හතරමස් ස උස් සාහං 

කත් වා උපසඞ් කමි. එවං සමචින්යතසුන් ත රඤ් යඤො චින් තතනයෙයනව කදාචි 

බ්රාහ් මණස ්ස යභොගා පරිහීනා භයවෙයන් ත මඤ් ඤමානා සමචින් යතසුං. ධයනන 

සික්ය ෙයාමාත උපලායපෙයාම සඞ් ගණ් යහෙයාම. තාවතකං ආහරීෙතන් ත 

තාවතකං ආහරාපිෙතු ගණ් හිෙතු, ෙත් තකං ඉච් ෙථ, තත් තකං ගණ් හථාත වුත් තං 

යහොත. භවන්තානංයෙව වාහසාත භවන් යත පච් චෙං කත් වා, තුම් යහහි 
දින් නත් තායෙව පහූතං සාපයතෙයං ජාතං. 
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323. සයච ජහථ කාමානීත සයච වත් ථුකායම ච කියලසකායම ච 

පරිච් චජථ. ෙත්ථ සත්යතො පුථුජ්ජයනොත යෙසු කායමසු පුථුජ් ජයනො සත් යතො 

ලග් යගො ලග් ගියතො. ආෙම්භව්යහොදේහා යහොථාත එවං සන් යත වීරිෙං ආරභථ, 

අසිථිලපරක් කමතං අධිට් ඨාෙ දළ් හා භවථ.  න්තීෙලසමාිතාත ඛන් තෙයලන 
සමන් නාගතා භවථාත රාජූනං උස් සාහං ජයනත. 

එස මග්යගො උජුමග්යගොත එස කරුණාඣානමග් යගො උජුමග් යගො නාම. 

එස මග්යගො අනුත්තයෙොත එයසව බ්රහ් මයලොකූපපත් තො අසදිසමග් යගො 

උත් තමමග් යගො නාම. සද්ධම්යමො සබ්භි ෙක්ඛියතොත එයසො එව ච 
බුද් ධපච් යචකබුද් ධසාවයකහි සබ් භිරක් ඛිතධම් යමො නාම. ඉත කරුණාඣානස් ස 

වණ් ණභණයනනාපි යතසං අනිවත් තනත් ථාෙ දළ් හීකම් මයමව කයරොත. 

යකො නු ය ො පන යභො ජානාති ජීවිතානන් ත යභො ජීවිතං නාම 

උදකපුප් ඵුළූපමං තණග් යග උස ්සාවබින් දූපමං තඞ් ඛණවිද් ධංසනධම් මං, තස් ස 

යකො ගතං ජානාත, කිස ්මිං ඛයණ භිජ් ජිස් සත? ගමනීයෙො සම්පොයෙොත 

පරයලොයකො පන අවස් සං ගන් තබ් යෙොව, තත් ථ පණ් ඩියතන කුලපුත් යතන 

මන්තාෙං යෙොද්ධබ්ෙං. මන් තා වුච් චත පඤ් ඤා, තාෙ මන් යතතබ් ෙං 

බුජ් ඣිතබ් ෙං, උපපරික් ඛිතබ් ෙඤ ්ච ජානිතබ් ෙඤ ්චාත අත් යථො. කරණත් යථ වා 

භුම් මං. මන්තාෙං යෙොද්ධබ්ෙන් ත මන් තාෙ බුජ් ඣිතබ් ෙං, ඤායණන 

ජානිතබ් ෙන් ත අත් යථො. කිං බුජ් ඣිතබ් ෙං? ජීවිතස ්ස දුජ් ජානතා, සම් පරාෙස ්ස ච 

අවස් සං ගමනීෙතා, බුජ් ඣිත් වා ච පන සබ් ෙපලියෙොයධ ඡින් දිත් වා කත්තබ්ෙං

කුසලංචරිතබ්ෙං බ්රහ්මචරිෙං. කස ්මා? ෙස් මා නත් ථි ජාතස් ස අමරණං. 

බ්රාහ්මණමහාසාලාදීනංආමන්තනාවණ්ණනා 

324. අප්යපසක් ාචඅප්පලාභාචාත යභො පබ් ෙජ් ජා නාම අප් පෙසා යචව, 
පබ් ෙජිතකාලයතො පට් ඨාෙ හි රජ් ජං පහාෙ පබ් ෙජිතං වියහයඨත් වා 

වියහයඨත් වා ලාමකං අනාථං කත් වාව කයථන් ත. අප් පලාභා ච, සකලගාමං 

චරිත් වාපි අජ් යඣොහරණීෙං දුල් ලභයමව. ඉදං පන බ්රහ්මඤ්ඤං මයහසක් ඤ්ච 

මහාෙසත් තා, මහාලාභඤ්ච ලාභසක් කාරසම් පන් නත් තා. භවඤ් හි එතරහි 

සකලජම් බුදීයප අග් ගපුයරොහියතො සබ් ෙත් ථ අග් ගාසනං අග් යගොදකං 
අග් ගභත් තං අග් ගගන් ධං අග් ගමාලං ලභතීත. 

ොජාව ෙඤ්ඤන් ත අහඤ් හි යභො එතරහි පකතරඤ් ඤං මජ් යඣ 

චක් කවත් තරාජා විෙ. බ්රහ්මාව බ්රහ්මානන් ත පකතබ්රහ් මානං මජ් යඣ 

මහාබ්රහ් මසදියසො. යදවතාව ගහපතිකානන් ත අවයසසගහපතකානං පනම් හි 
සක් කයදවරාජසදියසො. 
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භරිොනංආමන්තනාවණ්ණනා 

325. චත්තාරීසාභරිොසාදිසියෙොත සාදිසියෙොව චත් තාරීසා භරිො, අඤ ්ඤා 
පනස ්ස තීසු වයෙසු නාටකිත් ථියෙො ෙහුකායෙව. 

මහායගොවින්දපබ්ෙජ්ජාවණ්ණනා 

326. චාරිකං චෙතීත ගාමනිගමපටිපාටිො චාරිකං චරත, ගතගතට් ඨායන 

බුද්ධයකොලාහලං විෙ යහොත. මනුස් සා ‘‘මහායගොවින් දපණ් ඩියතො කිර 
ආගච් ෙතී’’ත සුත් වා පුයරතරයමව මණ් ඩපං කායරත් වා මග් ගං අලඞ් කරිත් වා 

පච් චුග් ගන් ත් වා ගණ් හිත් වා එන් ත, මහාලාභසක් කායරො මයහොයඝො විෙ 

අජ් යඣොත් ථරන් යතො උප් පජ් ජි. සත්තපුයෙොිතස්සාත සත් තන් නං රාජූනං 
පුයරොහිතස් ස. ඉත ෙථා එතරහි එවරූයපසු වා ඨායනසු කිස් මිඤ් චියදව දුක් යඛ 

උප් පන් යන ‘‘නයමො බුද් ධස් සා’’ත වදන් ත, එවං තදා ‘‘නමත් ථු 

මහායගොවින් දස ්ස බ්රාහ් මණස ්ස, නමත් ථු සත් තපුයරොහිතස් සා’’ත වදන් ත. 

327. යමත්තාසහගයතනාතආදිනා නයෙන පාළිෙං බ්රහ් මවිහාරාව ආගතා, 
මහාපුරියසො පන සබ් ොපි අට් ඨ සමාපත් තයෙො ච පඤ් ච ච අභිඤ් ඤායෙො 

නිබ් ෙත් යතසි. සාවකානඤ්ච බ්රහ්මයලොකසහෙයතාෙ මග්ගං යදයසසීත 
බ්රහ් මයලොයක බ්රහ් මුනා සහභාවාෙ මග් ගං කයථසි. 

328. සබ්යෙනසබ්ෙන් ත යෙ අට් ඨ ච සමාපත් තයෙො පඤ් ච ච අභිඤ් ඤායෙො 

නිබ් ෙත් යතසුං. යෙ න සබ්යෙන සබ්ෙං සාසනං ආජානිංසූත යෙ අට් ඨසු 

සමාපත් තීසු එකසමාපත් තම් පි න ජානිංසු, න සක් ඛිංසු නිබ් ෙත් යතතුං. 

අයමොඝාත සවිපාකා. අවඤ්ොත න වඤ් ඣා. සබ් ෙනිහීනං පසවන් ත 

ගන් ධබ් ෙකාෙං පසවි. සඵලාත අවයසසයදවයලොකූපපත් තීහි සාත් ථා. සඋද්රොත 
බ්රහ් මයලොකූපපත් තො සවුඩ් ඪි. 

329. සොමහන් ත සරාමි අහං පඤ් චසිඛ, ඉමිනා කිර පයදන අෙං 

සුත් තන් යතො බුද් ධභාසියතො නාම ජායතො. න නිබ්බදාොත න වට් යට 

නිබ් බින් දනත් ථාෙ. න විොගාොත න වට් යට විරාගත් ථාෙ. නනියෙොධාොත න 

වට් ටස ්ස නියරොධත් ථාෙ. න උපසමාොත න වට් ටස ්ස උපසමනත් ථාෙ. න

අභිඤ්ඤාොත න වට් ටං අභිජානනත් ථාෙ. න සම්යෙොධාොත න 

කියලසනිද් දාවිගයමන වට් ටයතො පබුජ් ඣනත් ථාෙ. න නිබ්ොනාොත න 
අමතනිබ් ොනත් ථාෙ. 

එකන්තනිබ්බදාොත එකන් තයමව වට් යට නිබ් බින් දනත් ථාෙ. එත් ථ පන 

නිබ්බදාොත විපස් සනා. විොගාොත මග් යගො. නියෙොධාෙ උපසමාොත 
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නිබ් ොනං. අභිඤ්ඤාෙසම්යෙොධාොත මග් යගො. නිබ්ොනාොත නිබ් ොනයමව. 

එවං එකස ්මිං ඨායන විපස ්සනා, තීසු මග් යගො, තීසු නිබ් ොනං වුත් තන් ත එවං 
වවත් ථානකථා යවදිතබ් ො. පරිොයෙන පන සබ් ොනියපතානි 

මග් ගයවවචනානිපි නිබ් ොනයවවචනානිපි යහොන් තයෙව. සම්මාදිට්ඨිආදීසු ෙං 

වත් තබ් ෙං, තං විසුද් ධිමග් යග සච් චවණ් ණනාෙං වුත් තයමව. 

330. යෙනසබ්යෙනසබ්ෙන් ත යෙ චත් තායරොපි අරිෙමග් යග පරිපූයරතුං න 

ජානන් ත, තීණි වා ද් යව වා එකං වා නිබ් ෙත් යතන් ත. සබ්යෙසංයෙවඉයමසං

කුලපුත්තානන් ත බ්රහ් මචරිෙචිණ් ණකුලපුත් තානං. අයමොඝා…යප.… සඵලා 

සඋද්රොත අරහත් තනිකූයටන යදසනං නිට් ඨායපසි. 

භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වාත (දී. නි. 2.188) භගවයතො 
ධම් මයදසනං චිත් යතන සම් පටිච් ෙන් යතො අභිනන් දිත් වා වාචාෙ පසංසමායනො 
අනුයමොදිත් වා මහන් තං අඤ් ජලිං සිරස් මිං පතට් ඨයපත් වා පසන් නලාඛාරයස 
නිමුජ් ජමායනො විෙ දසෙලස් ස ෙබ් ෙණ් ණරස ්මිජාලන් තරං පවිසිත් වා චතූසු 
ඨායනසු වන් දිත් වා තක් ඛත් තුං පදක් ඛිණං කත් වා භගවන් තං අභිත් ථවන් යතො 
අභිත් ථවන් යතො සත් ථු පුරයතො අන් තරධායිත් වා අත් තයනො යදවයලොකයමව 
අගමාසීත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහායගොවින් දසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. මහාසමෙසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 

331. එවං යම සුතන් ත මහාසමෙසුත් තං. තත්රාෙමපුබ් ෙපදවණ් ණනා – 

සක්යකසූත අම් ෙට් ඨසුත් යත වුත් යතන උප් පත් තනයෙන ‘‘සකයා වත, යභො 

කුමාරා’’ත උදානං පටිච් ච සක්කාත ලද් ධනාමානං රාජකුමාරානං නිවායසො 

එයකොපි ජනපයදො රුළ් හීසද් යදන ‘‘සක් කා’’ත වුච් චත, තස් මිං සක් යකසු 

ජනපයද. මහාවයනත සෙංජායත අයරොපියත හිමවන් යතන සද් ධිං එකාෙද් යධ 

මහත වයන. සබ්යෙයහව අෙහන්යතහීත ඉමං සුත් තං කථිතදිවයසයෙව 
පත් තඅරහත් යතහි. 

තත්රාෙං අනුපුබ් බිකථා – සාකිෙයකොලිො කිර කපිලවත් ථුනගරස ්ස ච 
යකොලිෙනගරස් ස ච අන් තයර යරොහිණිං නාම නදිං එයකයනව ආවරයණන 

ෙන් ධායපත් වා සස් සානි කයරොන් ත, අථ යජට් ඨමූලමායස සස් යසසු 
මිලාෙන් යතසු උභෙනගරවාසිකානම් පි කම් මකරා සන් නිපතංසු. තත් ථ 
යකොලිෙනගරවාසියනො ආහංසු – ‘‘ඉදං උදකං උභයතො හරිෙමානං න තුම් හාකං 

න අම් හාකං පයහොස් සත, අම් හාකං පන සස් සං එයකන උදයකයනව 

නිප් ඵජ් ජිස් සත, ඉදං උදකං අම් හාකං යදථා’’ත. කපිලවත් ථුනගරවාසියනො 
ආහංසු – ‘‘තුම් යහසු යකොට් යඨ පූයරත් වා ඨියතසු මෙං 
රත් තසුවණ් ණනීලමණිකාළකහාපයණ ච ගයහත් වා පච් ඡිපසිබ් ෙකාදිහත් ථා න 

සක් ඛිස ්සාම තුම් හාකං ඝරද් වායර විචරිතුං, අම් හාකම් පි සස් සං එයකයනව 

උදයකන නිප් ඵජ් ජිස් සත, ඉදං උදකං අම් හාකං යදථා’’ත. ‘‘න මෙං දස් සාමා’’ත. 
‘‘මෙම් පි න දස් සාමා’’ත. එවං කලහං වඩ් යඪත් වා එයකො උට් ඨාෙ එකස් ස 

පහාරං අදාසි, යසොපි අඤ් ඤස ්සාත එවං අඤ් ඤමඤ් ඤං පහරිත් වා රාජකුලානං 
ජාතං ඝට් යටත් වා කලහං වඩ් ඪයිංසු. 

යකොලිෙකම් මකරා වදන් ත – ‘‘තුම් යහ කපිලවත් ථුවාසියක ගයහත් වා 

ගජ් ජථ, යෙ යසොණසිඞ් ගාලාදයෙො විෙ අත් තයනො භගිනීහි සද් ධිං සංවසිංසු. 

එයතසං හත් ථියනො ච අස් සා ච ඵලකාවුධානි ච අම් හාකං කිං කරිස් සන් තී’’ත? 

සාකිෙකම් මකරාපි වදන් ත – ‘‘තුම් යහ දානි කුට් ඨියනො දාරයක ගයහත් වා 

ගජ් ජථ, යෙ අනාථා නිග් ගතකා තරච් ොනා විෙ යකොලරුක් යඛ වසිංසු, එයතසං 

හත් ථියනො ච අස් සා ච ඵලකාවුධානි ච අම් හාකං කිං කරිස් සන් තී’’ත? යත 

ගන් ත් වා තස් මිං කම් යම නියුත් තඅමච් චානං කයථසුං, අමච් චා රාජකුලානං 

කයථසුං, තයතො සාකිො – ‘‘භගිනීහි සද් ධිං සංවාසිකානං ථාමඤ් ච ෙලඤ් ච 
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දස් යසස් සාමා’’ත යුද් ධසජ් ජා නික් ඛමිංසු. යකොලිොපි – ‘‘යකොලරුක් ඛවාසීනං 
ථාමඤ ්ච ෙලඤ් ච දස් යසස ්සාමා’’ත යුද් ධසජ් ජා නික් ඛමිංසු. 

භගවාපි රත් තො පච් චූසසමයෙව මහාකරුණාසමාපත් තයතො වුට් ඨාෙ 
යලොකං යවොයලොයකන් යතො ඉයම එවං යුද් ධසජ් යජ නික් ඛමන් යත අද් දස. දිස් වා 
– ‘‘මයි ගයත අෙං කලයහො වූපසමිස් සත නු යඛො උදාහු යනො’’ත 
උපධායරන් යතො – ‘‘අහයමත් ථ ගන් ත් වා කලහවූපසමනත් ථං තීණි ජාතකානි 

කයථස ්සාමි, තයතො කලයහො වූපසමිස් සත. අථ සාමග් ගිදීපනත් ථාෙ ද් යව 

ජාතකානි කයථත් වා අත්තදණ්ඩසුත්තං යදයසස් සාමි. යදසනං සුත් වා 

උභෙනගරවාසියනොපි අඩ් ඪතොනි අඩ් ඪතොනි කුමාරසතානි දස් සන් ත, අහං 

යත පබ් ෙජිස් සාමි, තදා මහාසමාගයමො භවිස් සතී’’ත සන් නිට් ඨානමකාසි. තස් මා 
ඉයමසු යුද් ධසජ් යජසු නික් ඛමන් යතසු කස් සචි අනායරොයචත් වා සෙයමව 
පත් තචීවරමාදාෙ ගන් ත් වා ද් වින් නං යසනානං අන් තයර ආකායස පල් ලඞ් කං 
ආභුජිත් වා ෙබ් ෙණ් ණරස ්මියෙො විස ්සජ් යජත් වා නිසීදි. 

කපිලවත් ථුවාසියනො භගවන් තං දිස් වාව – ‘‘අම් හාකං ඤාතයසට් යඨො සත් ථා 

ආගයතො, දිට් යඨො නු යඛො යතන අම් හාකං කලහකාරණභායවො’’ත චින් යතත් වා 
– ‘‘න යඛො පන සක් කා භගවත ආගයත අම් යහහි පරස් ස සරීයර සත් ථං 

පායතතුං, යකොලිෙනගරවාසියනො අම් යහ හනන් තු වා පචන් තු වා’’ත ආවුධානි 
ෙඩ් යඩත් වා භගවන් තං වන් දිත් වා නිසීදිංසු. යකොලිෙනගරවාසියනොපි තයථව 
චින් යතත් වා ආවුධානි ෙඩ් යඩත් වා භගවන් තං වන් දිත් වා නිසීදිංසු. 

භගවා ජානන් යතොව – ‘‘කස ්මා ආගතත් ථ මහාරාජා’’ත පුච් ඡි. භගවා, න 

තත් ථකීළාෙ න පබ් ෙතකීළාෙ න නදීකීළාෙ න ගිරිදස් සනත් ථං, ඉමස ්මිං පන 
ඨායන සඞ් ගාමං පච් චුපට් ඨයපත් වා ආගතම් හාත. කිං නිස් සාෙ යවො කලයහො 

මහාරාජාත? උදකං, භන් යතත. උදකං කිං අග් ඝත මහාරාජාත? අප් පග් ඝං, 

භන් යතත. පථවී නාම කිං අග් ඝත මහාරාජාත? අනග් ඝා, භන් යතත. ඛත් තො 

කිං අග් ඝන් ත මහාරාජාත? ඛත් තො නාම අනග් ඝා භන් යතත. අප් පමූලකං 

උදකං නිස ්සාෙ කිමත් ථං අනග් යඝ ඛත් තයෙ නායසථ, මහාරාජාත? ‘‘කලයහ 

අස් සායදො නාම නත් ථි, කලහවයසන මහාරාජා අට් ඨායන යවරං කත් වා එකාෙ 
රුක් ඛයදවතාෙ කාළසීයහන සද් ධිං ෙද් ධාඝායතො සකලම් පි ඉමං කප් පං 

අනුප් පත් යතොයෙවා’’ත වත් වා ඵන්දනජාතකං කයථසි. තයතො ‘‘පරපත් තයෙන 
නාම මහාරාජා න භවිතබ් ෙං. පරපත් තො හුත් වා හි එකස් ස සසකස් ස කථාෙ 
තයෙොජනසහස් සවිත් ථයත හිමවන් යත චතුප් පදගණා මහාසමුද් දං පක් ඛන් දියනො 

අයහසුං. තස් මා පරපත් තයෙන න භවිතබ් ෙ’’න් ත වත් වා පථවීඋන්ද්රිෙජාතකං 

කයථසි. තයතො – ‘‘කදාචි, මහාරාජා, දුබ් ෙයලොපි මහබ් ෙලස් ස රන් ධං විවරං 
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පටුන 

පස් සත, කදාචි මහබ් ෙයලො දුබ් ෙලස ්ස. ලටුකිකාපි හි සකුණිකා හත් ථිනාගං 

ඝායතසී’’ත වත් වා ලටුකිකජාතකං කයථසි. එවං කලහවූපසමත් ථාෙ තීණි 

ජාතකානි කයථත් වා සාමග් ගිපරිදීපනත් ථාෙ ද් යව ජාතකානි කයථසි. කථං? 
සමග් ගානඤ ්හි මහාරාජා යකොචි ඔතාරං නාම පස් සිතුං න සක් යකොතීත වත් වා 

රුක් ධම්මජාතකං කයථසි. තයතො ‘‘සමග් ගානං මහාරාජා යකොචි විවරං 

පස් සිතුං නාසක් ඛි. ෙදා පන අඤ් ඤමඤ් ඤං විවාදමකංසු, අථ යත 
යනසාදපුත් යතො ජීවිතා යවොයරොයපත් වා ආදාෙ ගයතො. විවායද අස් සායදො නාම 

නත් ථී’’ත වත් වා වට්ටකජාතකං කයථසි. එවං ඉමානි පඤ් ච ජාතකානි 
කයථත් වා අවසායන අත් තදණ් ඩසුත් තං කයථසි. 

රාජායනො පසන් නා – ‘‘සයච සත් ථා නාගමිස් ස, මෙං සහත් ථා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤංයෙව වධිත් වා යලොහිතනදිං පවත් තයිස ්සාම, අම් හාකං 

පුත් තභාතයරො යගහද් වායර න පස් යසෙයාම, සාසනපටිසාසනම් පි යනො 
ආහරණයකො න භවිස් සත. සත් ථාරං නිස ්සාෙ යනො ජීවිතං ලද් ධං. සයච පන 

සත් ථා අගාරං අජ් ඣාවසිස ්ස, ද් විසහස් සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු 

රජ් ජමස ්ස හත් ථගතං අභවිස් ස, අතයරකසහස් සං යඛො පනස් ස පුත් තා 

අභවිස් සංසු, තයතො ඛත් තෙපරිවායරොව අවිචරිස් ස. තං යඛො පයනස සම් පත් තං 

පහාෙ නික් ඛමිත් වා සම් යෙොධිං පත් යතො, ඉදානිපි ඛත් තෙපරිවායරොයෙව 
විචරතූ’’ත උභෙනගරවාසියනො අඩ් ඪතොනි අඩ් ඪතොනි කුමාරසතානි අදංසු. 
භගවා යත පබ් ොයජත් වා මහාවනං අගමාසි. යතසං ගරුගාරවවයසන න 
අත් තයනො රුචිො පබ් ෙජිතානං අනභිරත උප් පජ් ජි. පුරාණදුතයිකායෙොපි යනසං 

‘‘අෙයපුත් තා උක් කණ් ඨන් තු, ඝරාවායසො න සණ් ඨාතී’’තආදීනි වත් වා සාසනං 
යපයසන් ත. යත අතයරකතරං උක් කණ් ඨිංසු. 

භගවා ආවජ් ජන් යතො යතසං අනභිරතභාවං ඤත් වා ‘‘ඉයම භික් ඛූ මාදියසන 

බුද් යධන සද් ධිං එකයතො වසන් තා උක් කණ් ඨන් ත, හන් ද යනසං කුණාලදහස් ස 
වණ් ණං කයථත් වා තත් ථ යනත් වා අනභිරතං වියනොයදස් සාමී’’ත 

කුණාලදහස් ස වණ් ණං කයථසි. යත තං දට් ඨකාමා අයහසුං. දට් ඨකාමත් ථ, 

භික් ඛයව, කුණාලදහන් ත? ආම භගවාත. ෙදි එවං, එථ, ගච් ොමාත. 

ඉද් ධිමන් තානං භගවා ගමනට් ඨානං මෙං කථං ගමිස් සාමාත? තුම් යහ 

ගන් තුකාමා යහොථ, අහං මමානුභායවන ගයහත් වා ගමිස් සාමීත. සාධු, 
භන් යතත. අථ භගවා පඤ් ච භික් ඛුසතානි ගයහත් වා ආකායස උප් පතත් වා 

කුණාලදයහ පතට් ඨාෙ යත භික් ඛූ ආහ – ‘‘භික් ඛයව, ඉමස ්මිං කුණාලදයහ 

යෙසං මච් ොනං නාමං න ජානාථ, යතසං නාමං පුච් ෙථා’’ත. 
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යත පුච් ඡිංසු, භගවා පුච් ඡිතපුච් ඡිතං කයථසි. න යකවලං මච් ොනංයෙව, 

තස් මිං වනසණ් යඩ රුක් ඛානම් පි පබ් ෙතපායද ද් විපදචතුප් පදසකුණානම් පි 
නාමානි පුච් ොයපත් වා කයථසි. අථ ද් වීහි සකුයණහි මුඛතුණ් ඩයකන ඩංසිත් වා 
ගහිතදණ් ඩයක නිසින් යනො කුණාලසකුණරාජා පුරයතො පච් ෙයතො උයභොසු 

පස් යසසු සකුණසඞ් ඝපරිවුයතො ආගච් ෙත. භික් ඛූ තං දිස් වා – ‘‘එස, භන් යත, 

ඉයමසං සකුණානං රාජා භවිස් සත, පරිවාරා එයත එතස් සා’’ත මඤ ්ඤාමාත. 

එවයමව, භික් ඛයව, අෙම් පි මම වංයසො මම පයවණීත. ඉදානි තාව මෙං, 

භන් යත, එයත සකුයණ පස් සාම. ෙං පන භගවා ‘‘අෙම් පි මම වංයසො මම 

පයවණී’’ත ආහ, තං යසොතුකාමම් හාත. යසොතුකාමත් ථ භික් ඛයවත? ආම, 

භගවාත. යතන හි සුණාථාත තීහි ගාථාසයතහි මණ් යඩත් වා කුණාලජාතකං 
කයථන් යතො අනභිරතං වියනොයදසි. යදසනාපරියෙොසායන සබ් යෙපි 

යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨහිංසු, මග් යගයනව ච යනසං ඉද් ධිපි ආගතා. භගවා – 

‘‘යහොතු තාව එත් තකං එයතසං භික් ඛූන’’න් ත ආකායස උප් පතත් වා 
මහාවනයමව අගමාසි. යතපි භික් ඛූ ගමනකායල දසෙලස් ස ආනුභායවන 
ගන් ත් වා ආගමනකායල අත් තයනො ආනුභායවන භගවන් තං පරිවායරත් වා 
මහාවයන ඔතරිංසු. 

භගවා පඤ් ඤත් තාසයන නිසීදිත් වා යත භික් ඛූ ආමන් යතත් වා – ‘‘එථ, 

භික් ඛයව, නිසීදථ, උපරිමග් ගත් තෙවජ් ඣානං යවො කියලසානං පහානාෙ 
කම් මට් ඨානං කයථස් සාමී’’ත කම් මට් ඨානං කයථසි. භික් ඛූ චින් යතසුං – 
‘‘භගවා අම් හාකං අනභිරතභාවං ඤත් වා කුණාලදහං යනත් වා අනභිරතං 

වියනොයදසි, තත් ථ යසොතාපත් තඵලප් පත් තානං යනො ඉදානි ඉධ තණ් ණං 

මග් ගානං කම් මට් ඨානං අදාසි, න යඛො පනම් යහහි ‘යසොතාපන් නා මෙ’න් ත 

වීතනායමතුං වට් ටත, උත් තමපුරිසසදියසහි යනො භවිතුං වට් ටතී’’ත යත 
දසෙලස් ස පායද වන් දිත් වා උට් ඨාෙ නිසීදනං පප් යඵොයටත් වා විසුං විසුං 
පබ් භාරරුක් ඛමූයලසු නිසීදිංසු. 

භගවා චින් යතසි – ‘‘ඉයම භික් ඛූ පකතොපි අවිස් සට් ඨකම් මට් ඨානා, 
ලද් ධුපාෙස් ස පන භික් ඛුයනො කිලමනකාරණං නාම නත් ථි. ගච් ෙන් තා 
ගච් ෙන් තා ච විපස් සනං වඩ් යඪත් වා අරහත් තං පත් වා – ‘‘අත් තනා අත් තනා 
පටිලද් ධගුණං ආයරොයචස් සාමා’ත මම සන් තකං ආගමිස් සන් ත. එයතසු 

ආගයතසු දසසහස ්සචක් කවායළ යදවතා එකචක් කවායළ සන් නිපතස ්සන් ත, 

මහාසමයෙො භවිස් සත, විවිත් යත ඔකායස මො නිසීදිතුං වට් ටතී’’ත. තයතො 
විවිත් යත ඔකායස බුද් ධාසනං පඤ ්ඤයපත් වා නිසීදි. 
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සබ් ෙපඨමං කම් මට් ඨානං ගයහත් වා ගතයථයරො සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං 
පාපුණි. තයතො අපයරො තයතො අපයරොත පඤ් චසතාපි පදුමිනිෙං පදුමානි විෙ 
විකසිංසු. සබ් ෙපඨමං අරහත් තප් පත් තභික් ඛු – ‘‘භගවයතො ආයරොයචස් සාමී’’ත 
පල් ලඞ් කං විනිබ් භුජිත් වා නිසීදනං පප් යඵොයටත් වා උට් ඨාෙ දසෙලාභිමුයඛො 
අයහොසි. එවං අපයරොපි අපයරොපීත පඤ් චසතාපි භත් තසාලං පවිසන් තා විෙ 
පටිපාටිොව ආගමංසු. පඨමං ආගයතො වන් දිත් වා නිසීදනං පඤ් ඤයපත් වා 
එකමන් තං නිසීදිත් වා පටිලද් ධගුණං ආයරොයචතුකායමො – ‘‘අත් ථි නු යඛො 

අඤ ්යඤො යකොචි, නත් ථී’’ත නිවත් තත් වා ආගමනමග් ගං ඔයලොයකන් යතො 
අපරම් පි අද් දස අපරම් පි අද් දස. ඉත සබ් යෙපි යත ආගන් ත් වා එකමන් තං 

නිසීදිත් වා අෙං ඉමස් ස හරාෙමායනො න කයථසි, අෙං ඉමස ්ස හරාෙමායනො න 
කයථසීත. ඛීණාසවානං කිර ද් යව ආකාරා යහොන් ත – ‘‘අයහො වත මො 
පටිලද් ධගුණං සයදවයකො යලොයකො ඛිප් පයමව පටිවිජ් යඣෙයා’’ත චිත් තං 
උප් පජ් ජත. පටිලද් ධභාවං පන නිධිලද් ධපුරියසො විෙ න අඤ් ඤස ්ස 
ආයරොයචතුකායමො යහොත. 

එවං ඔසීදමත් යත පන තස් මිං අරිෙමණ් ඩයල පාචීනයුගන් ධරපරික් යඛපයතො 

අබ් භා, මහිකා, ධූයමො, රයජො, රාහූත ඉයමහි උපක් කියලයසහි විප් පමුත් තං 
බුද් ධුප් පාදපටිමණ් ඩිතස් ස යලොකස් ස රාමයණෙයකදස් සනත් ථං පාචීනදිසාෙ 

උක් ඛිත් තරජතමෙමහාආදාසමණ් ඩලං විෙ, යනමිවට් ටිෙං ගයහත් වා 
පරිවත් තෙමානරජතචක් කසස් සිරිකං පුණ් ණචන් දමණ් ඩලං උල් ලඞ් ඝිත් වා 
අනිලපථං පටිපජ් ජිත් ථ. ඉත එවරූයප ඛයණ ලයෙ මුහුත් යත භගවා සක් යකසු 
විහරත කපිලවත් ථුස් මිං මහාවයන මහතා භික් ඛුසඞ් යඝන සද් ධිං පඤ් චමත් යතහි 
භික් ඛුසයතහි සබ් යෙයහව අරහන් යතහි. 

තත් ථ භගවාපි මහාසම් මතස් ස වංයස උප් පන් යනො, යතපි පඤ් චසතා භික් ඛූ 

මහාසම් මතස් ස කුයල උප් පන් නා. භගවාපි ඛත් තෙගබ් යභ ජායතො, යතපි 

ඛත් තෙගබ් යභ ජාතා. භගවාපි රාජපබ් ෙජියතො, යතපි රාජපබ් ෙජිතා. භගවාපි 

යසතච් ෙත් තං පහාෙ හත් ථගතං චක් කවත් තරජ් ජං නිස ්සජ් යජත් වා පබ් ෙජියතො, 
යතපි යසතච් ෙත් තං පහාෙ හත් ථගතානි රජ් ජානි නිස ්සජ් යජත් වා පබ් ෙජිතා. ඉත 
භගවා පරිසුද් යධ ඔකායස පරිසුද් යධ රත් තභායග සෙං පරිසුද් යධො 
පරිසුද් ධපරිවායරො වීතරායගො වීතරාගපරිවායරො වීතයදොයසො වීතයදොසපරිවායරො 
වීතයමොයහො වීතයමොහපරිවායරො නිත් තණ් යහො නිත් තණ් හපරිවායරො 
නික් කියලයසො නික් කියලසපරිවායරො සන් යතො සන් තපරිවායරො දන් යතො 
දන් තපරිවායරො මුත් යතො මුත් තපරිවායරො අතවිෙ වියරොචතීත. වණ් ණභූමි 

නායමසා, ෙත් තකං සක් යකොත, තත් තකං වත් තබ් ෙං. ඉත ඉයම භික් ඛූ සන් ධාෙ 
වුත් තං – ‘‘පඤ ්චමත් යතහි භික් ඛුසයතහි සබ් යෙයහව අරහන් යතහී’’ත. 
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පටුන 

යෙභුයෙයනාත ෙහුතරා සන් නිපතතා, මන් දා න සන් නිපතතා අසඤ් ඤා 
අරූපාවචරයදවතා සමාපන් නයදවතා ච. තත්රාෙං සන් නිපාතක් කයමො 

මහාවනස් ස කිර සාමන් තා යදවතා චලිංසු – ‘‘ආොම, යභො බුද් ධදස් සනං නාම 

ෙහූපකාරං, ධම් මස ්සවනං ෙහූපකාරං, භික් ඛුසඞ් ඝදස ්සනං ෙහූපකාරං, ආොම 
ආොමා’’ත මහාසද් දං කුරුමානා ආගන් ත් වා භගවන් තඤ් ච තංමුහුත් තං 
අරහත් තප් පත් තඛීණාසයව ච වන් දිත් වා එකමන් තං අට් ඨංසු. එයතයනව 
උපායෙන තාසං තාසං සද් දං සුත් වා 
සද් දන් තරඅඩ් ඪගාවුතගාවුතඅඩ් ඪයෙොජනයෙොජනාදිවයසන 

තයෙොජනසහස් සවිත් ථයත හිමවන් යත, තක් ඛත් තුං යතසට් ඨිො 

නගරසහස ්යසසු, නවනවුතො යදොණමුඛසතසහස් යසසු, ෙන් නවුතො 

පට් ටනයකොටිසතසහස් යසසු, ෙපණ් ණාසාෙ රතනාකයරසූත සකලජම් බුදීයප, 

පුබ් ෙවියදයහ, අපරයගොොයන, උත් තරකුරුම් හි, ද් වීසු පරිත් තදීපසහස් යසසූත 

සකලචක් කවායළ, තයතො දුතෙතතෙචක් කවායළත එවං 
දසසහස් සචක් කවායළසු යදවතා සන් නිපතතාත යවදිතබ් ො. 
දසසහස් සචක් කවාළඤ් හි ඉධ දසයලොකධාතුයෙොත අධිප් යපතා. යතන වුත් තං – 
‘‘දසහි ච යලොකධාතූහි යදවතා යෙභුයෙයන සන් නිපතතා යහොන් තී’’ත. 

එවං සන් නිපතතාහි යදවතාහි සකලචක් කවාළගබ් භං ොව බ්රහ් මයලොකා 
සූචිඝයර නිරන් තරං පක් ඛිත් තසූචීහි විෙ පරිපුණ් ණං යහොත. තත්ර බ්රහ් මයලොකස් ස 

එවං උච් චත් තනං යවදිතබ් ෙං. යලොහපාසායද කිර සත් තකූටාගාරසයමො 
පාසායණො බ්රහ් මයලොයක ඨත් වා අයධො ඛිත් යතො චතූහි මායසහි පථවිං පාපුණාත. 
එවං මහන් යත ඔකායස ෙථා යහට් ඨා ඨත් වා ඛිත් තානි පුප් ඵානි වා ධූයමො වා 

උපරි ගන් තුං, උපරි වා ඨත් වා ඛිත් තසාසපා යහට් ඨා ඔතරිතුං අන් තරං න 

ලභන් ත, එවං නිරන් තරං යදවතා අයහසුං. ෙථා යඛො පන චක් කවත් තරඤ් යඤො 

නිසින් නට් ඨානං අසම් ොධං යහොත, ආගතාගතා මයහසක් ඛා ඛත් තො ඔකාසං 

ලභන් තයෙව, පරයතො පරයතො පන අතසම් ොධං යහොත, එවයමව භගවයතො 

නිසින් නට් ඨානං අසම් ොධං, ආගතාගතා මයහසක් ඛා යදවතා ච මහාබ්රහ් මායනො 
ච ඔකාසං ලභන් තයෙව. අපිසුදං භගවයතො ආසන් නාසන් නට් ඨායන 
මහාපරිනිබ් ොයන වුත් තනයෙයනව වාලග් ගයකොටිනිතුදනමත් යත පයදයස දසපි 
වීසම් පි සබ් ෙපරයතො තංසම් පි යදවතා සුඛුයම සුඛුයම අත් තභායව මායපත් වා 
අට් ඨංසු. සට් ඨි සට් ඨි යදවතා අට් ඨංසු. 

සුද්ධාවාසකායිකානන් ත සුද් ධාවාසවාසීනං. සුද්ධාවාසා නාම සුද් ධානං 

අනාගාමිඛීණාසවානං ආවාසා පඤ් ච බ්රහ් මයලොකා. එතදයහොසීත කස ්මා 

අයහොසි? යත කිර බ්රහ් මායනො සමාපත් තං සමාපජ් ජිත් වා ෙථාපරිච් යෙයදන 
වුට් ඨිතා බ්රහ් මභවනං ඔයලොයකන් තා පච් ොභත් යත භත් තයගහං විෙ සුඤ් ඤතං 
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අද් දසංසු. තයතො ‘‘කුහිං බ්රහ් මායනො ගතා’’ත ආවජ් ජන් තා මහාසමාගමං ඤත් වා 

– ‘‘අෙං සමාගයමො මහා, මෙං ඔහීනා, ඔහීනකානං ඔකායසො දුල් ලයභො යහොත, 
තස් මා ගච් ෙන් තා අතුච් ෙහත් ථා හුත් වා එයකකං ගාථං අභිසඞ් ඛරිත් වා ගච් ොම. 

තාෙ මහාසමාගයම ච අත් තයනො ආගතභාවං ජානායපස් සාම, දසෙලස් ස ච 
වණ් ණං භාසිස් සාමා’’ත. ඉත යතසං සමාපත් තයතො වුට් ඨාෙ ආවජ් ජිතත් තා 
එතදයහොසි. 

332. භගවයතො පුෙයතො පාතුෙයහසුන් ත පාළිෙං භගවයතො සන් තයක 

අභිමුඛට් ඨායනයෙව ඔතණ් ණා විෙ කත් වා වුත් තා, න යඛො පයනත් ථ එවං 
අත් යථො යවදිතබ් යෙො. යත පන බ්රහ් මයලොයක ඨිතායෙව ගාථා අභිසඞ් ඛරිත් වා 

එයකො පුරත් ථිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං ඔතරි, එයකො 

දක් ඛිණචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං, එයකො පච් ඡිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං, එයකො 
උත් තරචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං ඔතරි. තයතො පුරත් ථිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං 
ඔතණ් ණබ්රහ් මා නීලකසිණං සමාපජ් ජිත් වා නීලරස් මියෙො විස් සජ් ජිත් වා 
දසසහස් සචක් කවාළයදවතානං මණිචම් මං පටිමුඤ් චන් යතො විෙ අත් තයනො 

ආගතභාවං ජානායපත් වා බුද් ධවීථි නාම යකනචි ඔත් ථරිතුං න සක් කා, තස් මා 
පහටබුද් ධවීථිොව ආගන් ත් වා භගවන් තං අභිවායදත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. 
එකමන් තං ඨියතො අත් තනා අභිසඞ් ඛතං ගාථං අභාසි. 

දක් ඛිණචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං ඔතණ් ණබ්රහ් මාපි පීතකසිණං සමාපජ් ජිත් වා 
පීතරස ්මියෙො සුවණ් ණපභං මුඤ් චිත් වා දසසහස් සචක් කවාළයදවතානං 
සුවණ් ණපටං පාරුයපන් යතො විෙ අත් තයනො ආගතභාවං ජානායපත් වා තයථව 
අට් ඨාසි. පච් ඡිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං ඔතණ් ණබ්රහ් මාපි යලොහිතකසිණං 
සමාපජ් ජිත් වා යලොහිතරස් මියෙො මුඤ් චිත් වා දසසහස් සචක් කවාළයදවතානං 
රත් තවරකම් ෙයලන පරික් ඛිපන් යතො විෙ අත් තයනො ආගතභාවං ජානායපත් වා 
තයථව අට් ඨාසි. උත් තරචක් කවාළමුඛවට් ටිෙං ඔතණ් ණබ්රහ් මාපි ඔදාතකසිණං 
සමාපජ් ජිත් වා ඔදාතරස් මියෙො මුඤ් චිත් වා දසසහස් සචක් කවාළයදවතානං 
සුමනපටං පාරුපන් යතො විෙ අත් තයනො ආගතභාවං ජානායපත් වා තයථව 
අට් ඨාසි. 

පාළිෙං පන ‘‘භගවයතො පුරයතො පාතුරයහසුං. අථ යඛො තා යදවතා 
භගවන් තං අභිවායදත් වා එකමන් තං අට් ඨංසූ’’ත එවං එකක් ඛණං විෙ පුරයතො 

පාතුභායවො ච අභිවායදත් වා එකමන් තං ඨිතභායවො ච වුත් යතො, යසො ඉමිනා 

අනුක් කයමන අයහොසි, එකයතො කත් වා පන දස් සියතො. ගාථාභාසනං පන 
පාළිෙං විසුං විසුංයෙව වුත් තං. 
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තත් ථ මහාසමයෙොත මහාසමූයහො. පවනං වුච් චත වනසණ් යඩො. උභයෙනපි 
භගවා ඉමස් මිං වනසණ් යඩ අජ් ජ මහාසමූයහො මහාසන් නිපායතොත ආහ. තයතො 

යෙසං යසො සන් නිපායතො, යත දස් යසතුං යදවකාො සමාගතාත ආහ. තත් ථ 

යදවකාොත යදවඝටා. ආගතම්හ ඉමං ධම්මසමෙන් ත එවං සමාගයත 

යදවකායෙ දිස් වා මෙම් පි ඉමං ධම් මසමූහං ආගතා. කිං කාරණා? දක්ඛිතායෙ

අපොජිතසඞ්ඝං, යකනචි අපරාජිතං අජ් යජව තයෙො මායර මද් දිත් වා 
විජිතසඞ් ගාමං ඉමං අපරාජිතසඞ් ඝං දස් සනත් ථාෙ ආගතම් හාත අත් යථො. යසො 
පන බ්රහ් මා ඉමං ගාථං භාසිත් වා භගවන් තං අභිවායදත් වා 
පුරත් ථිමචක් කවාළමුඛවට් ටිෙංයෙව අට් ඨාසි. 

අථ දුතයෙො වුත් තනයෙයනව ආගන් ත් වා අභාසි. තත් ථ තත්ර භික් යවොත 

තස් මිං සන් නිපාතට් ඨායන භික් ඛූ. සමාදහංසූත සමාධිනා යෙොයජසුං. 

චිත්තමත්තයනො උජුකං අකංසූත අත් තයනො චිත් තං සබ් යෙ 

වඞ් කකුටිලජිම් හභායව හරිත් වා උජුකං අකරිංසු. සාෙථීව යනත්තානි

ගයහත්වාත ෙථා සමප් පවත් යතසු සින් ධයවසු ඔධස් තපයතොයදො සාරථි 

සබ් ෙයෙොත් තානි ගයහත් වා අයචොයදන් යතො අවායරන් යතො තට් ඨත, එවං 
ෙළඞ් ගුයපක් ඛාසමන් නාගතා ගුත් තද් වාරා සබ් යෙයපයත පඤ් චසතා භික් ඛූ 

ඉන් ද්රිොනි රක් ඛන් ත පණ් ඩිතා, එයත දට් ඨං ඉධාගතම් හ භගවාත. යසොපි 
ගන් ත් වා ෙථාඨායනයෙව අට් ඨාසි. 

අථ තතයෙො වුත් තනයෙයනව ආගන් ත් වා අභාසි. තත් ථ යඡත්වා ඛීලන් ත 

රාගයදොසයමොහඛීලං ඡින් දිත් වා. පලිඝන් ත රාගයදොසයමොහපලිඝයමව. 

ඉන්දඛීලන් තපි රාගයදොසයමොහඉන් දඛීලයමව. ඌහච්ච මයනජාත එයත 

තණ් හාඑජාෙ අභායවන අයනජා භික් ඛූ ඉන් දඛීලං ඌහච් ච සමූහනිත් වා. යත

චෙන්තීත චතූසු දිසාසු අප් පටිහතචාරිකං චරන් ත. සුද්ධාත නිරුපක් කියලසා. 

විමලාත නිම් මලා. ඉදං තස් යසව යවවචනං. චක්ඛුමතාත පඤ් චහි චක් ඛූහි 

චක් ඛුමන් යතන. සුදන්තාත චක් ඛුයතොපි දන් තා, යසොතයතොපි ඝානයතොපි 

ජිව් හායතොපි කාෙයතොපි මනයතොපි දන් තා. සුසුනාගාත තරුණනාගා. යත 
එවරූයපන අනුත් තයරන යෙොගාචරියෙන දමියත තරුණනායග දස් සනාෙ 
ආගතම් හ භගවාත. යසොපි ගන් ත් වා ෙථාඨායනයෙව අට් ඨාසි. 

අථ චතුත් යථො වුත් තනයෙයනව ආගන් ත් වා අභාසි. තත් ථ ගතායසත 
නිබ් යෙමතකසරණගමයනන ගතා. යසොපි ගන් ත් වා ෙථාඨායනයෙව අට් ඨාසි. 
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යදවතාසන්නිපාතවණ්ණනා 

333. අථ භගවා ඔයලොයකන් යතො පථවීතලයතො ොව 
චක් කවාළමුඛවට් ටිපරිච් යෙදා ොව අකනිට් ඨබ්රහ් මයලොකා යදවතාසන් නිපාතං 

දිස ්වා චින් යතසි – ‘‘මහා අෙං යදවතාසමාගයමො, භික් ඛූ පන එවං මහා යදවතාෙ 

සමාගයමොත න ජානන් ත, හන් ද, යනසං ආචික් ඛාමී’’ත, එවං චින් යතත් වා ‘‘අථ 

යඛො භගවා භික් ඛූ ආමන් යතසී’’ත සබ් ෙං විත් ථායරතබ් ෙං. තත් ථ එතපෙමාත 
එතං පරමං පමාණං එයතසන් ත එතපරමා. ඉදානි බුද් ධානං පන අභාවා ‘‘යෙපි 

යත, භික් ඛයව, එතරහී’’ත තතයෙො වායරො න වුත් යතො. ආචික්ඛිස්සාමි, 

භික් යවත කස ්මා ආහ? යදවතානං චිත් තකල් ලතාජනනත් ථං. යදවතා කිර 
චින් යතසුං – ‘‘භගවා එවං මහන් යත සමාගයම මයහසක් ඛානංයෙව යදවතානං 

නාමයගොත් තානි කයථස් සත, අප් යපසක් ඛානං කිං කයථස් සතී’’ත? අථ භගවා 
‘‘ඉමා යදවතා කිං චින් යතන් තී’’ත ආවජ් ජන් යතො මුයඛන හත් ථං පයවයසත් වා 
හදෙමංසං මද් දන් යතො විෙ සභණ් ඩං යචොරං ගණ් හන් යතො විෙ ච තං තාසං 
චිත් තාචාරං ඤත් වා – ‘‘දසසහස් සචක් කවාළයතො ආගතාගතානං 
අප් යපසක් ඛමයහසක් ඛානං සබ් ොසම් පි යදවතානං නාමයගොත් තං 
කයථස ්සාමී’’ත චින් යතසි. 

බුද් ධා නාම මහන් තා එයත සත් තවියසසා, ෙං සයදවකස් ස යලොකස ්ස දිට් ඨං 

සුතං මුතං විඤ් ඤාතං පත් තං පරියෙසිතං අනුවිචරිතං මනසා, න කිඤ් චි කත් ථචි 
නීලාදිවයසන විභත් තරූපාරම් මයණසු රූපාරම් මණං වා යභරීසද් දාදිවයසන 

විභත් තසද් දාරම් මණාදීසු විසුං විසුං සද් දාදිආරම් මණං වා අත් ථි, ෙං එයතසං 
ඤාණමුයඛ ආපාථං නාගච් ෙත. ෙථාහ – 

‘‘ෙං භික් ඛයව සයදවකස් ස යලොකස් ස…යප.… සයදවමනුස් සාෙ 

දිට් ඨං සුතං මුතං විඤ් ඤාතං පත් තං පරියෙසිතං අනුවිචරිතං මනසා, 

තමහං ජානාමි, තමහං පස් සාමි, තමහං අබ් භඤ් ඤාසි’’න් ත (අ. නි. 4.24). 

එවං සබ් ෙත් ථ අප් පටිහතඤායණො භගවා සබ් ොපි තා යදවතා 
භබ් ොභබ් ෙවයසන ද් යව යකොට් ඨායස අකාසි. ‘‘කම් මාවරයණන වා 

සමන් නාගතා’’තආදිනා නයෙන වුත් තා සත් තා අභබ්ො නාම. යත එකවිහායර 

වසන් යතපි බුද් ධා න ඔයලොයකන් ත. විපරීතා පන භබ්ො නාම, යත දූයර 
වසන් යතපි ගන් ත් වා සඞ් ගණ් හන් ත. තස් මා තස් මිම් පි යදවතාසන් නිපායත යෙ 

අභබ් ො, යත පහාෙ භබ් යෙ පරිග් ගයහසි. පරිග් ගයහත් වා – ‘‘එත් තකා එත් ථ 

රාගචරිතා, එත් තකා යදොසචරිතා, එත් තකා යමොහචරිතා’’ත චරිතවයසන ෙ 
යකොට් ඨායස අකාසි. අථ යනසං සප් පාෙං ධම් මයදසනං උපධාරෙන් යතො – 

‘‘රාගචරිතානං යදවතානං සම්මාපරිබ්ොජනිෙසුත්තං කයථස ්සාමි, 
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යදොසචරිතානං කලහවිවාදසුත්තං, යමොහචරිතානං මහාෙූහසුත්තං, 

විතක් කචරිතානං චූෙෙූහසුත්තං, සද් ධාචරිතානං තුවට්ටකපටිපදං, 

බුද් ධිචරිතානං පුොයභදසුත්තං කයථස ්සාමී’’ත යදසනං වවත් ථයපත් වා පුන තං 

පරිසං මනසාකාසි – ‘‘අත් තජ් ඣාසයෙන නු යඛො ජායනෙය, පරජ් ඣාසයෙන 
අත් ථුප් පත් තයකන පුච් ොවයසනා’’ත. තයතො ‘‘පුච් ොවයසන ජායනෙයා’’ත 
ඤත් වා ‘‘අත් ථි නු යඛො යකොචි යදවතානං අජ් ඣාසෙං ගයහත් වා චරිතවයසන 
පඤ ්හං පුච් ඡිතුං සමත් යථො’’ත ‘‘යතසු පඤ ්චසයතසු භික් ඛූසු එයකොපි න 
සක් යකොතී’’ත අද් දස. තයතො අසීතමහාසාවයක ද් යව අග් ගසාවයක ච 
සමන් නාහරිත් වා ‘‘යතපි න සක් යකොන් තී’’ත දිස් වා චින් යතසි ‘‘සයච 

පච් යචකබුද් යධො භයවෙය, සක් කුයණෙය නු යඛො’’ත ‘‘යසොපි න 
සක් කුයණෙයා’’ත ඤත් වා ‘‘සක් කසුොමාදීසු යකොචි සක් කුයණෙයා’’ත 

සමන් නාහරි. සයච හි යතසු යකොචි සක් කුයණෙය, තං පුච් ොයපත් වා අත් තනා 

විස් සජ් යජෙය, න පන යතසුපි යකොචි සක් යකොත. 

අථස් ස එතදයහොසි – ‘‘මාදියසො බුද් යධොයෙව සක් කුයණෙය, අත් ථි පන 
කත් ථචි අඤ් යඤො බුද් යධො’’ත අනන් තාසු යලොකධාතූසු අනන් තඤාණං 

පත් ථරිත් වා ඔයලොයකන් යතො අඤ් ඤං බුද් ධං න අද් දස. අනච් ෙරිෙඤ් යචතං, ෙං 

ඉදානි අත් තනා සමං න පස් යසෙය, යසො ජාතදිවයසපි බ්රහ් මජාලවණ් ණනාෙං 
වුත් තනයෙන අත් තනා සමං අපස් සන් යතො – ‘‘අග් යගොහමස් මි යලොකස් සා’’ත 
අප් පටිවත් තෙං සීහනාදං නදි. එවං අඤ් ඤං අත් තනා සමං අපස් සිත් වා චින් යතසි 

– ‘‘සයච අහං පුච් ඡිත් වා අහයමව විස් සජ් යජෙයං, එවම් යපතා යදවතා න 
සක් ඛිස ්සන් ත පටිවිජ් ඣිතුං. අඤ ්ඤස ්මිං පන බුද් යධයෙව පුච් ෙන් යත මයි ච 

විස් සජ් ජන් යත අච් යෙරකං භවිස් සත, සක් ඛිස් සන් ත ච යදවතා පටිවිජ් ඣිතුං, 
තස් මා නිම් මිතබුද් ධං මායපස් සාමී’’ත අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා 
වුට් ඨාෙ – ‘‘පත් තචීවරගහණං ආයලොකිතවියලොකිතං සමිඤ් ජිතපසාරිතඤ් ච මම 
සදිසංයෙව යහොතූ’’ත කාමාවචරචිත් යතහි පරිකම් මං කත් වා 
පාචීනයුගන් ධරපරික් යඛපයතො උල් ලඞ් ඝමානං චන් දමණ් ඩලං භින් දිත් වා 
නික් ඛමන් තං විෙ රූපාවචරචිත් යතන අධිට් ඨාසි. 

යදවසඞ් යඝො තං දිස් වා – ‘‘අඤ ්යඤොපි නු යඛො, යභො, චන් යදො උග් ගයතො’’ත 

ආහ. අථ චන් දං ඔහාෙ ආසන් නතයර ජායත ‘‘න චන් යදො, සූරියෙො 

උග් ගයතො’’ත, පුන ආසන් නතයර ජායත ‘‘න සූරියෙො, යදවවිමානං එක’’න් ත, 

පුන ආසන් නතයර ජායත ‘‘න යදවවිමානං, යදවපුත් යතො එයකො’’ත, පුන 

ආසන් නතයර ජායත ‘‘න යදවපුත් යතො, මහාබ්රහ් මා එයකො’’ත, පුන 

ආසන් නතයර ජායත ‘‘න මහාබ්රහ් මා, අපයරොපි යභො බුද් යධො ආගයතො’’ත ආහ. 
තත් ථ පුථුජ් ජනයදවතා චින් තයිංසු – ‘‘එකබුද් ධස ්ස තාව අෙං 
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යදවතාසන් නිපායතො, ද් වින් නං කීව මහන් යතො භවිස් සතී’’ත. අරිෙයදවතා 

චින් තයිංසු – ‘‘එකිස් සා යලොකධාතුො ද් යව බුද් ධා නාම නත් ථි, අද් ධා භගවතා 
අත් තනා සදියසො අඤ් යඤො එයකො බුද් යධො නිම් මියතො’’ත. 

අථ තස් ස යදවසඞ් ඝස් ස පස් සන් තස් යසව නිම් මිතබුද් යධො ආගන් ත් වා 
දසෙලං අවන් දිත් වාව සම් මුඛට් ඨායන සමසමං කත් වා මාපියත ආසයන නිසීදි. 

භගවයතොපි ද් වත් තංස මහාපුරිසලක් ඛණානි, නිම් මිතස ්සාපි ද් වත් තංසාව, 

භගවයතොපි සරීරා ෙබ් ෙණ් ණරස ්මියෙො නික් ඛමන් ත, නිම් මිතස් සාපි, භගවයතො 

සරීරරස ්මියෙො නිම් මිතස ්ස සරීයර පටිහඤ් ඤන් ත, නිම් මිතස් ස සරීරරස් මියෙො 
භගවයතො කායෙ පටිහඤ් ඤන් ත. තා ද් වින් නම් පි බුද් ධානං සරීරයතො උග් ගම් ම 
අකනිට් ඨභවනං ආහච් ච තයතො පටිනිවත් තත් වා යදවතානං මත් ථකපරිෙන් යත 
ඔතරිත් වා චක් කවාළමුඛවට් ටිෙං පතට් ඨහිංසු. සකලචක් කවාළගබ් භං 
සුවණ් ණමෙවඞ් කයගොපානසීවිනද් ධමිව යචතෙඝරං වියරොචිත් ථ. 
දසසහස් සචක් කවාළයදවතා එකචක් කවායළ රාසිභූතා ද් වින් නං බුද් ධානං 
රස ්මිගබ් භන් තරං පවිසිත් වා අට් ඨංසු. නිම් මිතබුද් යධො නිසීදන් යතොයෙව 
දසෙලස් ස යෙොධිපල් ලඞ් යක කියලසප් පහානං අභිත් ථවන් යතො – 

‘‘පුච් ොමි මුනිං පහූතපඤ් ඤං, 

තණ් ණං පාරඞ් ගතං පරිනිබ් බුතං ඨිතත් තං; 

නික් ඛම් ම ඝරා පනුජ් ජ කායම, 

කථං භික් ඛු සම් මා යසො යලොයක පරිබ් ෙයජෙයා’’ත. (සු. නි. 361) – 

ගාථං අභාසි. සත් ථා යදවතානං තාව චිත් තකල් ලතාජනනත් ථං ආගතාගතානං 

නාමයගොත් තානි කයථස් සාමීත චින් යතත් වා ආචික්ඛිස්සාමි, භික් යවතආදිමාහ. 

334. තත් ථ සියලොකමනුකස්සාමීත අක් ඛරපදනිෙමිතං වචනසඞ් ඝාතං 

පවත් තයිස ්සාමි. ෙත්ථභුම්මා තදස්සිතාත යෙසු යෙසු ඨායනසු භුම් මා යදවතා 

තං තං නිස් සිතා. යෙ සිතා ගිරිගබ්භෙන් තආදීහි යතසං භික් ඛූනං වණ් ණං 

කයථසි, යෙ භික් ඛූ ගිරිකුච් ඡිං නිස ්සිතාත අත් යථො. පිතත්තාත යපසිතචිත් තා. 

සමාිතාත අවික් ඛිත් තා. 

පුථූත ෙහුජනා. සීහාව සල්ලීනාත සීහා විෙ නිලීනා එකත් තං උපගතා. 

යලොමහංසාභිසම්භුයනොත යලොමහංසං අභිභවිත් වා ඨිතා, නිබ් භොත වුත් තං 

යහොත. ඔදාතමනසාසුද්ධාත ඔදාතචිත් තා හුත් වා සුද් ධා. විප්පසන්නාමනාවිලාත 
විප් පසන් නඅනාවිලා. 
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පටුන 

භියෙයොපඤ්චසයත ඤත්වාත සම් මාසම් බුද් යධන සද් ධිං 

අතයරකපඤ ්චසයත භික් ඛූ ජානිත් වා. වයන කාපිලවත්ථයවත 

කපිලවත් ථුසමීපම් හි ජායත වනසණ් යඩ. තයතො ආමන්තයී සත්ථාත තදා 

ආමන් තයි. සාවයක සාසයන ෙයතත අත් තයනො ධම් මයදසනාෙ සවනන් යත 
ජාතත් තා සාවයක සික් ඛත් තෙසාසයන රතත් තා සාසයන රයත. ඉදං සබ් ෙං – 
‘‘සියලොකමනුකස ්සාමී’’ත වචනයතො අඤ් යඤන වුත් තං විෙ කත් වා වදත. 

යදවකාො අභික්කන්තා, යත විජානාථ භික් යවොත යත දිබ් ෙචක් ඛුනා 

විජානාථාත යනසං භික් ඛූනං දිබ් ෙචක් ඛුඤාණාභිනීහාරත් ථාෙ කයථසි. යත ච

ආතප්පමකරුං, සුත්වා බුද්ධස්ස සාසනන් ත යත ච භික් ඛූ තං බුද් ධසාසනං 
සුත් වා තාවයදව තදත් ථාෙ වීරිෙං කරිංසු. 

එවං කතමත් තාතප් පානංයෙව යතසං පාතුෙහු ඤාණං. කීදිසං? 

අමනුස ්සානං දස් සනං දිබ් ෙචක් ඛුඤාණං උප් පජ් ජි. න තං යතහි තස් මිං ඛයණ 
පරිකම් මං කත් වා උප් පාදිතං. අරිෙමග් යගයනව හි තං නිප් ඵන් නං. 
අමනුස ්සදස් සනත් ථං පනස් ස අභිනීහාරමත් තයමව කතං. සත් ථාපි – ‘‘අත් ථි 

තුම් හාකං ඤාණං, තං නීහරිත් වා යතන හි යත විජානාථා’’ත ඉදයමව සන් ධාෙ 

‘‘යත විජානාථ, භික් ඛයවො’’ත ආහ. 

අප්යපයක සතමද්දක්ඛුන් ත යතසු භික් ඛූසු එකච් යච භික් ඛූ අමනුස් සානං 

සතං අද් දසංසු. සහස්සං අථ සත්තරින් ත එයක සහස් සං. එයක සත් තත 
සහස් සානි. 

සතං එයක සහස්සානන් ත එයක සතසහස් සං අද් දසංසු. 

අප්යපයකනන්තමද්දක්ඛුන් ත විපුලං අද් දසංසු, සතවයසන සහස් සවයසන ච 

අපරිච් ඡින් යනපි අද් දසංසූත අත් යථො. කස් මා? ෙස් මා දිසා සබ්ො ඵුටා අහුං, 
භරිතා සම් පුණ් ණාව අයහසුං. 

තඤ්චසබ්ෙංඅභිඤ්ඤාොත ෙං යතසු එයකයනයකන දිට් ඨං, තඤ් ච සබ් ෙං 

ජානිත් වා. වවත්ථිත්වාන චක්ඛුමාත හත් ථතයල යලඛං විෙ පච් චක් ඛයතො 

වවත් ථයපත් වා පඤ් චහි චක් ඛූහි චක් ඛුමා සත් ථා. තයතො ආමන්තයීත පුබ් යෙ 

වුත් තගාථයමව නාමයගොත් තකිත් තනත් ථාෙ ආහ. තුම් යහ එයත විජානාථ, 

පස් සථ, ඔයලොයකථ, යෙ යවොහං කිත් තයිස ්සාමීත අෙයමත් ථ සම් ෙන් යධො. 

ගිොහීත වචයනහි. අනුපුබ්ෙයසොත අනුපටිපාටිො. 
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335. සත්තසහස්සා යත ෙක් ා, භුම්මා කාපිලවත්ථවාත සත් තසහස් සා 

තායවත් ථ කපිලවත් ථුං නිස ්සාෙ නිබ් ෙත් තා භුම් මා ෙක් ඛායෙවාත වදත. 

ඉද්ධිමන්යතොත දිබ් ෙඉද් ධියුත් තා. ජුතිමන්යතොත ආනුභාවසම් පන් නා. 

වණ්ණවන්යතොත සරීරවණ් ණසම් පන් නා. ෙසස්සියනොත පරිවාරසම් පන් නා. 

යමොදමානා අභික්කාමුන් ත තුට් ඨචිත් තා ආගතා. භික්ඛූනංසමිතිං වනන් ත ඉමං 

මහාවනං භික් ඛූනං සන් තකං භික් ඛූනං දස් සනත් ථාෙ ආගතා. අථ වා සමිතින් ත 

සමූහං, භික් ඛුසමූහං දස් සනාෙ ආගතාතපි අත් යථො. 

ඡසහස්සා යහමවතා, ෙක් ා නානත්තවණ්ණියනොත ෙසහස් සා 

යහමවතපබ් ෙයත නිබ් ෙත් තෙක් ඛා, යත ච සබ් යෙපි නීලාදිවණ් ණවයසන 
නානත් තවණ් ණා. 

සාතාගිොතිසහස්සාත සාතාගිරිපබ් ෙයත නිබ් ෙත් තෙක් ඛා තසහස් සා. 

ඉච්යචයතයසොෙසසහස්සාත එයත සබ් යෙපි යසොළසසහස් සා යහොන් ත. 

යවස්සාමිත්තාපඤ්චසතාත යවස ්සාමිත් තපබ් ෙයත නිබ් ෙත් තා පඤ් චසතා. 

කුම්භීයෙො ොජගියකොත රාජගහනගයර නිබ් ෙත් යතො කුම් භීයරො නාම 

ෙක් යඛො. යවපුල්ලස්ස නියවසනන් ත තස් ස යවපුල් ලපබ් ෙයතො නියවසනං 

නිවාසනට් ඨානන් ත අත් යථො. භියෙයොනංසතසහස්සං, ෙක් ානංපයිරුපාසතීත 

තං අතයරකං ෙක් ඛානං සතසහස ්සං පයිරුපාසත. කුම්භීයෙො ොජගියකො, 

යසොපාගාසමිතිං වනන් ත යසොපි කුම් භීයරො සපරිවායරො ඉමං වනං භික් ඛුසමිතං 
දස් සනත් ථාෙ ආගයතො. 

336. පුරිමඤ්ච දිසං ොජා, ධතෙට්යඨො පසාසතීත පාචීනදිසං අනුසාසත. 

ගන්ධබ්ොනං අධිපතීත චතූසුපි දිසාසු ගන් ධබ් ොනං යජට් ඨයකො. සබ් යෙ යත 

තස් ස වයස වත් තන් ත. මහාොජාෙසස්සියසොත මහාපරිවායරො එයසො මහාරාජා. 

පුත්තාපි තස්සෙහයවො, ඉන්දනාමාමහබ්ෙලාත තස් ස ධතරට් ඨස් ස ෙහයවො 

මහබ් ෙලා පුත් තා, යත සබ් යෙ සක් කස ්ස යදවරඤ් යඤො නාමධාරකා. 

විරූේයහොතංපසාසතීත තං දිසං විරූළ් යහො අනුසාසත. 

පුත්තාපිතස්සාත තස් සාපි තාදිසායෙව පුත් තා. පාළිෙං පන ‘‘මහබ් ෙලා’’ත 
ලිඛන් ත. අට් ඨකථාෙං සබ් ෙවායරසු ‘‘මහාෙලා’’ත පායඨො. 
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‘‘පුරිමං දිසං ධතරට් යඨො, දක් ඛියණන විරූළ් හයකො; 

පච් ඡියමන විරූපක් යඛො, කුයවයරො උත් තරං දිසං. 

චත් තායරො යත මහාරාජා, සමන් තා චතුයරො දිසා; 

දද් දල් ලමානා අට් ඨංසු, වයන කාපිලවත් ථයව’’ත. 

ඉමා පන ගාථා සබ් ෙසඞ් ගාහිකවයසන වුත් තා. 

අෙඤ් යචත් ථ අත් යථො – දසසහස් සචක් කවායළ ධතරට් ඨා නාම 
මහාරාජායනො අත් ථි. යත සබ් යෙපි 
යකොටිසතසහස් සයකොටිසතසහස් සගන් ධබ් ෙපරිවාරා ආගන් ත් වා පුරත් ථිමාෙ 
දිසාෙ කපිලවත් ථුමහාවනයතො පට් ඨාෙ චක් කවාළගබ් භං පූයරත් වා ඨිතා. එවං 

දක් ඛිණදිසාදීසු විරූළ් හකාදයෙො. යතයනවාහ – ‘‘සමන් තා චතුයරො දිසා, 
දද් දල් ලමානා අට් ඨංසූ’’ත. ඉදඤ් හි වුත් තං යහොත – ‘‘සමන් තා චක් කවායළහි 
ආගන් ත් වා චතුයරො දිසා පබ් ෙතමත් ථයකසු අග් ගික් ඛන් ධා විෙ සුට් ඨ ජලමානා 

ඨිතා’’ත. යත පන ෙස් මා කපිලවත් ථුවනයමව සන් ධාෙ ආගතා, තස් මා 

චක් කවාළං පූයරත් වා චක් කවායළන සමසමා ඨිතාපි – ‘‘වයන 
කාපිලවත් ථයව’’ත වුත් තා. 

337. යතසංමාොවියනොදාසා, ආගුංවඤ්චනිකා සඨාත යතසං මහාරාජානං 

කතපාපපටිච් ොදනලක් ඛණාෙ මාොෙ යුත් තා කුටිලාචාරා දාසා අත් ථි, යෙ 

සම් මුඛපරම් මුඛවඤ ්චනාහි යලොකං වඤ් චනයතො ‘‘වඤ ්චනිකා’’ත ච, 

යකරාටිෙසායඨයෙයන සමන් නාගතත් තා ‘‘සඨා’’ත ච වුච් චන් ත, යතපි 

ආගතාත අත් යථො. මාොකුයටණ්ඩුවියටණ්ඩු, විටුච්චවිටුයටොසහාත යත දාසා 

සබ් යෙපි මාොකාරකාව. නායමන පයනත් ථ එයකො කුයටණ්ඩු නාම, එයකො 

වියටණ්ඩු නාම. පාළිෙං පන ‘‘යවයටණ් ඩූ’’ත ලිඛන් ත. එයකො විටුච්ච නාම, 

එයකො විටුයටො නාම. සහාත යසොපි විටුයටො යතහි සයහව ආගයතො. 

චන්දයනො කාමයසට්යඨො ච, කින්නිඝණ්ඩු නිඝණ්ඩු චාත අපයරො 

කින් නිඝණ් ඩු නාම. පාළිෙං පන ‘‘කින් නුඝණ් ඩූ’’ත ලිඛන් ත. නිඝණ්ඩු චාත 

අඤ ්යඤො නිඝණ් ඩු නාම, එත් තකා දාසා. ඉයතො පයර පන – 

‘‘පනායදො ඔපමඤ් යඤො ච, යදවසුයතො ච මාතලි; 

චිත් තයසයනො ච ගන් ධබ් යෙො, නයළො රාජා ජයනසයභො; 

ආගුං පඤ් චසියඛො යචව, තම් ෙරූ සූරිෙවච් ෙසා’’ත. – 
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ඉයම යදවරාජායනො. තත් ථ යදවසුයතොත යදවසාරථි. චිත්තයසයනොත 

චිත් යතො ච යසයනො ච චිත් තයසයනො ච. ගන්ධබ්යෙොත අෙං චිත් තයසයනො 

ගන් ධබ් ෙකායියකො යදවපුත් යතො, න යකවලං යචස, සබ් යෙ යපයත පනාදාදයෙො 

ගන් ධබ් ො එව. නයෙොොජාත නළකාරයදවපුත් යතො නායමයකො. ජයනසයභොත 

ජනවසයභො යදවපුත් යතො. ආගුං පඤ්චසිය ො යචවාත පඤ් චසියඛො යචව 

යදවපුත් යතො ආගයතො. තිම්ෙරූත තම් ෙරූ නාම ගන් ධබ් ෙයදවරාජා. 

සූරිෙවච්ඡසාත තස ්යසව ධීතා. 

එයතචඤ්යඤචොජායනො, ගන්ධබ්ොසහ ොජුභීත එයත ච නාමවයසන 
වුත් තගන් ධබ් ෙරාජායනො අඤ් යඤ ච එයතහි රාජූහි සද් ධිං ෙහූ ගන් ධබ් ො. 

යමොදමානා අභික්කාමුං, භික්ඛූනං සමිතිං වනන් ත හට් ඨතුට් ඨචිත් තා 
භික් ඛුසඞ් ඝසමිතං ඉමං වනං ආගතාත අත් යථො. 

338. අථාගුං නාගසා නාගා, යවසාලා සහතච්ඡකාත නාගසදහවාසිකා ච 
යවසාලීවාසිකා ච නාගා සහ තච් ෙකනාගපරිසාෙ ආගතාත අත් යථො. 

කම්ෙලස්සතොත කම් ෙයලො ච අස් සතයරො ච. එයත කිර සියනරුපායද වසන් ත, 

සුපණ් යණහිපි අනුද් ධරණීො මයහසක් ඛනාගා පාොගා සහ ඤාතිභීත 
පොගතත් ථවාසියනො ච සහ ඤාතසඞ් යඝන ආගතා. 

ොමුනාධතෙට්ඨාචාත ෙමුනවාසියනො ච ධතරට් ඨකුයල උප් පන් නා නාගා 

ච. එොවයණො මහානායගොත එරාවයණො ච යදවපුත් යතො, ජාතො නායගො න 

යහොත. නාගයවොහායරන පයනස යවොහරිෙත. යසොපාගාත යසොපි ආගයතො. 

යෙ නාගොයජ සහසා හෙන්තීත යෙ ඉයම වුත් තප් පකායර නායග 

යලොභාභිභූතා සාහසං කත් වා හරන් ත ගණ් හන් ත. දිබ්ො දිජා පක්ඛී 

විසුද්ධචක්ඛූත දිබ් ොනුභාවයතො දිබ් ො මාතුකුච් ඡියතො ච අණ් ඩයකොසයතො චාත 
ද් යව වායර ජාතාත දිජා පක් ඛයුත් තතාෙ පක් ඛී යෙොජනසතන් තයරපි 
යෙොජනසහස් සන් තයරපි නායග දස් සනසමත් ථචක් ඛුතාෙ විසුද් ධචක් ඛූ. 

යවහාෙසා යත වනමජ්ෙප්පත්තාත යත ආකායසයනව ඉමං මහාවනං 

සම් පත් තා. චිත්රා සුපණ්ණා ඉති යතස නාමන් ත යතසං ‘‘චිත්රසුපණ් ණා’’ත 
නාමං. 

අභෙං තදා නාගොජානමාසි, සුපණ්ණයතො ය මමකාසි බුද්යධොත තස් මා 

සබ් යෙපි යත අඤ් ඤමඤ් ඤං සණ්හාි වාචාි උපව්හෙන්තා මිත් තා විෙ 

ෙන් ධවා විෙ ච සමුල් ලපන් තා සම් යමොදමානා ආලිඞ් ගන් තා හත් යථ ගණ් හන් තා 
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අංසකූයට හත් ථං ඨයපන් තා හට් ඨතුට් ඨචිත් තා. නාගා සුපණ්ණා සෙණමකංසු 

බුද්ධන් ත බුද් ධංයෙව සරණං ගතා. 

339. ජිතා වජිෙහත්යථනාත ඉන් යදන යදවරඤ් ඤා ජිතා. සමුද්දං

අසුොසිතාත මහාසමුද් දවාසියනො සුජාතාෙ අසුරකඤ් ඤාෙ කාරණා සබ් යෙපි 

භාතයෙොවාසවස්යසයත, ඉද්ධිමන්යතොෙසස්සියනො. 

යතසු කාලකඤ්චා මහාභිස්මාත කාලකඤ් චා ච මහන් යත භිංසයන 

අත් තභායව මායපත් වා ආගමිංසු. අසුො දානයවඝසාති දානයවඝසා නාම 

අඤ ්යඤ ධනුග් ගහඅසුරා. යවපචිත්ති සුචිත්ති ච, පහාොයදො නමුචී සහාත 

යවපචිත් තඅසුයරො, සුචිත් තඅසුයරො චාත එයත ච අසුරා නමුචි ච මායරො 

යදවපුත් යතො එයතහි සයහව ආගයතො. ඉයම අසුරා මහාසමුද් දවාසියනො, අෙං 

පරනිම් මිතයදවයලොකවාසී, කස ්මා එයතහි සහාගයතොත? අච් ෙන් දිකත් තා. යතපි 

හි අච් ෙන් දිකා අභබ් ො, අෙම් පි තාදියසොයෙව. තස් මා ධාතුයසො සංසන් දමායනො 
ආගයතො. 

සතඤ්ච ෙලිපුත්තානන් ත ෙලියනො මහාඅසුරස් ස පුත් තානං සතං. සබ්යෙ

යවයෙොචනාමකාත සබ් යෙ අත් තයනො මාතුලස් ස රාහුස් යසව නාමධරා. 

සන්නය්ි ත්වා ෙලියසනන් ත අත් තයනො ෙලියසනං සන් නය් හිත් වා සබ් යෙ 

කතසන් නාහාව හුත් වා. ොහුභද්දමුපාගමුන් ත රාහුඅසුරින් දං උපසඞ් කමිංසු. 

සමයෙො දානි භද්දන්යතත භද් දං තව යහොතු, සමයෙො යත භික් ඛූනං සමිතං වනං 
උපසඞ් කමිත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං දස් සනාොත අත් යථො. 

340. ආයපොචයදවාපථවී, යතයජොවායෙො තදාගමුන් ත ආයපොකසිණාදීසු 

පරිකම් මං කත් වා නිබ් ෙත් තා ආයපොතආදිනාමකා යදවා ආගමුං. වරුණා

වාෙණා යදවා, යසොයමො ච ෙසසා සහාත වරුණයදවතා, වාරණයදවතා, 
යසොමයදවතාත එවං නාමකා ච යදවා ෙසසා නාම යදයවන සහාගතාත අත් යථො. 

යමත්තාකරුණාකායිකාත යමත් තාඣායන ච කරුණාඣායන ච පරිකම් මං 

කත් වා නිබ් ෙත් තයදවා. ආගුං යදවා ෙසස්සියනොත එයතපි මහාෙසා යදවා 
ආගතා. 

දයසයත දසධාකාො, සබ්යෙ නානත්තවණ්ණියනොත යත දසධා ඨිතා දස 
යදවකාො සබ් යෙ නීලාදිවයසන නානත් තවණ් ණා ආගතාත අත් යථො. 

යවණ්ඩූ චයදවාත යවණ් ඩුයදවතා ච. සහලිචාත සහලියදවතා ච. අසමාච

දුයව ෙමාත අසමයදවතා ච ද් යව ච ෙමකා යදවා. චන්දස්සුපනිසා යදවා, 
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චන්දමාගුංපුෙක් ත්වාත චන් දනිස ්සිතකා යදවා චන් දං පුරයතො කත් වා ආගතා. 

තථා සූරිෙනිස් සිතකා යදවා සූරිෙං පුරක් ඛත් වා. නක් ත්තානි පුෙක් ත්වාත 

නක් ඛත් තනිස ්සිතාපි යදවා නක් ඛත් තානි පුරයතො කත් වා ආගතා. ආගුං 

මන්දවලාහකාත වාතවලාහකා, අබ් භවලාහකා, උණ් හවලාහකා එයත සබ් යෙපි 

වලාහකායිකා ‘‘මන් දවලාහකා’’ නාම වුච් චන් ත. යතපි ආගතාත අත් යථො. 

වසූනං වාසයවො යසට්යඨො, සක්යකොපාගා පුරින්දයදොත වසූනං යදවතානං 

යසට් යඨො වාසයවො යෙො සක් යකොත ච, පුරින් දයදොත ච වුච් චත, යසොපි ආගයතො. 

දයසයත දසධා කාොත එයතපි දස යදවකාො දසධාව ආගතා. සබ්යෙ

නානත්තවණ්ණියනොත නීලාදිවයසන නානත් තවණ් ණා. 

අථාගුං සහභූ යදවාත අථ සහභූ නාම යදවා ආගතා. ජලමග්ගිසි ාරිවාත 
අග් ගිසිඛා විෙ ජලන් තා. ජලමග් ගි ච සිඛාරිවාත ඉමානි යතසං නාමානීතපි 

වුත් තං. අරිට්ඨකා ච යෙොජා චාත අරිට් ඨකයදවා ච යරොජයදවා ච. 

උමාපුප්ඵනිභාසියනොත උමාපුප්ඵයදවා නාම එයත යදවා. උමාපුප් ඵසදිසා හි 

යතසං සරීරාභා, තස් මා ‘‘උමාපුප් ඵනිභාසියනො’’ත වුච් චන් ත. 

වරුණා සහධම්මා චාත එයත ච ද් යව ජනා. අච්චුතා ච අයනජකාත 

අච් චුතයදවතා ච අයනජකයදවතා ච. සුයලෙයරුචිො ආගුන් ත සුයලෙයා ච 

රුචිරා ච ආගතා. ආගුං වාසවයනසියනොත වාසවයනසීයදවා නාම ආගතා. 

දයසයතදසධා කාොත එයතපි දසයදවකාො දසධාව ආගතා. 

සමානා මහාසමානාත සමානා ච මහාසමානා ච. මානුසා මානුසුත්තමාත 

මානුසා ච මානුසුත් තමා ච. ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා ආගුං, ආගුං මයනොපයදොසිකාත 
ඛිඩ් ඩාපයදොසිකා මයනොපයදොසිකා ච යදවා ආගතා. 

අථාගුංහෙයෙො යදවාත හරියදවා නාම ආගතා. යෙච යලොිතවාසියනොත 

යලොහිතවාසියනො ච ආගතා. පාෙගා මහාපාෙගාත එයත ච දුවිධා ආගතා. 

දයසයතදසධා කාොත එයතපි දසයදවකාො දසධාව ආගතා. 

සුක්කා කෙම්භාඅරුණා, ආගුංයවඝනසාසහාත එයත සුක් කාදයෙො තයෙො, 

යතහි සහ යවඝනසා ච ආගතා. ඔදාතගය්හා පායමොක් ාත ඔදාතගය් හා නාම 

පායමොක් ඛයදවා ආගතා. ආගුං යදවා විචක් ණාත විචක් ඛණා නාම යදවා 
ආගතා. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාසමෙසුත්තවණ්ණනා 

 

253 

පටුන 

සදාමත්තාහාෙගජාත සදාමත් තා ච හාරගජා ච. මිස්සකාචෙසස්සියනොත 

ෙසසම් පන් නා මිස ්සකයදවා ච. ථනෙං ආග පජ්ජුන්යනොත පජ් ජුන් යනො ච 

යදවරාජා ථනෙන් යතො ආගයතො. යෙොදිසාඅභිවස්සතීත යෙො ෙං ෙං දිසං ොත, 

තත් ථ තත් ථ යදයවො වස් සත. දයසයතදසධාකාොත එයතපි දසයදවකාො දසධා 
ආගතා. 

ය මිො තුසිතා ොමාත යඛමිො යදවා තුසිතපුරවාසියනො ච 

ොමායදවයලොකවාසියනො ච. කථකා ච ෙසස්සියනොත ෙසසම් පන් නා 

කථකයදවා ච. පාළිෙං පන ‘‘කට් ඨකා චා’’ත ලිඛන් ත. ලම්බීතකා

ලාමයසට්ඨාත ලම් බිතකයදවා ච ලාමයසට් ඨයදවා ච. යජොතිනාමා චආසවාත 
පබ් ෙතමත් ථයක කතනළග් ගික් ඛන් යධො විෙ යජොතමානා යජොතයදවා නාම 

අත් ථි, යත ච ආසා ච යදවා ආගතාත අත් යථො. පාළිෙං පන ‘‘ජාතනාමා’’ත 

ලිඛන් ත. ආසා යදවතා ෙන් දවයසන ආසවාත වුත් තා. නිම්මානෙතියනොආගුං, 

අථාගුං පෙනිම්මිතා. දයසයත දසධා කාොත එයතපි දස යදවකාො දසධාව 
ආගතා. 

සට්යඨයත යදවනිකාොත එයත ච ආයපො ච යදවාතආදිකා ෙ දසකා සට් ඨි 

යදවනිකාො සබ් යෙ නීලාදිවයසන නානත් තවණ් ණියනො. නාමන්වයෙන 

ආගච්ඡුන් ත නාමභායගන නාමයකොට් ඨායසන ආගතා. යෙ චඤ්යඤ සදිසා 

සහාත යෙ ච අඤ් යඤපි යතහි සදිසා වණ් ණයතොපි නාමයතොපි එතාදිසායෙව 

යසසචක් කවායළසු යදවා, යතපි ආගතායෙවාත එකපයදයනව කලාපං විෙ 
පුටකං විෙ ච කත් වා සබ් ො යදවතා නිද් දිසත. 

එවං දසසු යලොකධාතුසහස් යසසු යදවකායෙ නිද් දිසිත් වා ඉදානි ෙදත් ථං යත 

ආගතා, තං දස් යසන් යතො පවුට්ඨජාතින් ත ගාථමාහ. තස් සත් යථො – පවුට් ඨා 

විගතා ජාත අස් සාත අරිෙසඞ් යඝො පවුට් ඨජාත නාම, තං පවුට්ඨජාතිං 

රාගයදොසයමොහඛීලානං අභාවා අඛීලං චත් තායරො ඔයඝ තරිත් වා ඨිතත් තා 

ඔඝතිණ්ණං චතුන් නං ආසවානං අභායවන අනාසවං අරිෙසඞ් ඝං දක් යඛම 

පස් සිස ්සාම. යතසඤ් යඤව ඔඝානං තණ් ණත් තා ඔඝතෙං ආගුං අකරණයතො 

නාගං.අසිතාතිගන් ත කාළකභාවාතීතං චන් දංව සිරිො වියරොචමානං දසෙලඤ් ච 

දක් යඛම පස් සිස් සාමාත එතදත් ථං සබ් යෙපි යත නාමන් වයෙන ආගච් ඡුං, යෙ 
චඤ ්යඤ සදිසා සහාත. 

341. ඉදානි බ්රහ් මායනො දස් යසන් යතො සුබ්රහ්මා පෙමත්යතො චාතආදිමාහ. 

තත් ථ සුබ්රහ්මාත එයකො බ්රහ් මා. පරමත් යතොපි බ්රහ් මාව. පුත්තා ඉද්ධිමයතො

සහාත එයත ඉද් ධිමයතො බුද් ධස් ස භගවයතො පුත් තා අරිෙබ්රහ් මායනො සයහව 
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ආගතා. සනඞ්කුමායෙො තිස්යසො චාත සනඞ් කුමායරො ච තස් සමහාබ්රහ් මා ච. 

යසොපාගාත යසොපි ආගයතො. 

‘‘සහස් සං බ්රහ් මයලොකානං, මහාබ්රහ් මාභිතට් ඨත; 

උපපන් යනො ජුතමන් යතො, භිස් මාකායෙො ෙසස් සි යසො’’ත. – 

එත් ථ සහස්සං බ්රහ්මයලොකානන් ත එකඞ් ගුලිො එකසහස් සචක් කවායළ 
දසහි අඞ් ගුලීහි දසසහස් සිචක් කවායළ ආයලොකඵරණසමත් ථානං මහාබ්රහ් මානං 

සහස් සං ආගතං. මහාබ්රහ්මාභිතිට්ඨතීත ෙත් ථ එයකයකො මහාබ්රහ් මා අඤ් යඤ 

බ්රහ් යම අභිභවිත් වා තට් ඨත. උපපන්යනොත බ්රහ් මයලොයක නිබ් ෙත් යතො. 

ජුතිමන්යතොත ආනුභාවසම් පන් යනො. භිස්මාකායෙොත මහාකායෙො, ද් වීහි තීහි 

මාගධියකහි ගාමක් යඛත් යතහි සමප් පමාණඅත් තභායවො. ෙසස්සියසොත 

අත් තභාවසිරීසඞ් ඛායතන ෙයසන සමන් නාගයතො. 

දයසත්ථඉස්සොආගුං, පච්යචකවසවත්තියනොත එතස් මිඤ ්ච බ්රහ් මසහස් යස 

යෙ පාටියෙක් කං පාටියෙක් කං වසං වත් යතන් ත, එවරූපා දස ඉස් සරා 

මහාබ්රහ් මායනො ආගතා. යතසඤ්ච මජ්ෙයතො ආග, හාරියතො පරිවාරියතොත 
යතසං බ්රහ් මානං මජ් යඣ හාරියතො නාම මහාබ්රහ් මා සතසහස් සබ්රහ් මපරිවායරො 
ආගයතො. 

342. යත ච සබ්යෙ අභික්කන්යත, සඉන්යද යදයව සබ්රහ්මයකත යත 

සබ් යෙපි සක් කං යදවරාජානං යජට් ඨකං කත් වා ආගයත යදවකායෙ, 

හාරිතමහාබ්රහ් මානං යජට් ඨකං කත් වා ආගයත බ්රහ් මකායෙ ච. මාෙයසනා 

අභික්කාමීත මාරයසනා අභිගතා. පස්ස කණ්හස්ස මන්දිෙන් ත කාළකස් ස 
මාරස ොලභාවං පස් සථ. 

එථ ගණ්හථ ෙන්ධථාත එවං අත් තයනො පරිසං ආණායපසි. ොයගන

ෙද්ධමත්ථු යවොත සබ් ෙං යවො ඉදං යදවමණ් ඩලං රායගන ෙද් ධං යහොතු. 

සමන්තා පරිවායෙථ, මා යවො මුඤ්චිත්ථ යකොචි නන් ත තුම් හාකං එයකොපි 

එයතසු එකම් පි මා මුඤ් චි. ‘‘මා යවො මුඤ් යචථා’’තපි පායඨො, එයසවත් යථො. 

ඉති තත්ථ මහායසයනො, කණ්යහො යසනං අයපසයීත එවං තත් ථ 

මහාසමයෙ මහායසයනො මායරො මාරයසනං අයපසයි. පාණිනා තලමාහච්චාත 

හත් යථන පථවීතලං පහරිත් වා. සෙං කත්වාන යභෙවන් ත 
මාරවිභිංසකදස් සනත් ථං භොනකං සරඤ් ච කත් වා. 
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ෙථා පාවුස්සයකො යමයඝො, ථනෙන්යතො සවිජ්ජුයකොත සවිජ් ජුයකො 

පාවුස ්සකයමයඝො විෙ මහාගජ් ජිතං ගජ් ජන් යතො. තදා යසො පච්චුදාවත්තීත 

තස් මිං සමයෙ යසො මායරො තං විභිංසනකං දස් යසත් වා පටිනිවත් යතො. 

සඞ්කුද්යධො අසෙං වයසත සුට් ඨ කුද් යධො කුපියතො කඤ් චි වයස වත් යතතුං 
අසක් යකොන් යතො අසෙංවයස අසෙංවසී අත් තයනො වයසන අකාමයකො හුත් වා 
නිවත් යතො. භගවා කිර ‘‘අෙං මායරො ඉමං මහාසමාගමං දිස් වා 
‘අභිසමෙන් තරාෙං කරිස ්සාමී’ත අන් තරන් තයර මාරයසනං යපයසත් වා මාරං 

විභිංසකං දස් යසතී’’ත අඤ ්ඤාසි. පකත යචසා භගවයතො, ෙත් ථ අභිසමයෙො න 

භවිස ්සත, තත් ථ මාරං විභිංසකං දස ්යසන් තං න නිවායරත. ෙත් ථ පන 

අභිසමයෙො යහොත, තත් ථ ෙථා පරිසා යනව මාරස් ස රූපං පස් සත, න සද් දං 

සුණාත, එවං අධිට් ඨාතීත. ඉමස් මිඤ ්ච සමාගයම මහාභිසමයෙො භවිස ්සත, 

තස් මා ෙථා යදවතා යනව තස් ස රූපං පස් සන් ත, න සද් දං සුණන් ත, එවං 

අධිට් ඨාසි. යතන වුත් තං –‘‘තදා යසො පච් චුදාවත් ත, සඞ් කුද් යධො අසෙංවයස’’ත. 

343. තඤ්චසබ්ෙංඅභිඤ්ඤාෙ, වවත්ථිත්වාන චක්ඛුමාත තං සබ් ෙං භගවා 
ජානිත් වා වවත් ථයපත් වා ච. 

මාෙයසනා අභික්කන්තා, යත විජානාථ භික් යවොත භික් ඛයව මාරයසනා 

අභික් කන් තා, යත තුම් යහ අත් තයනො අනුරූපං විජානාථ, ඵලසමාපත් තං 

සමාපජ් ජථාත වදත. ආතප්පමකරුන් ත ඵලසමාපත් තං පවිසනත් ථාෙ වීරිෙං 

ආරභිංසු. වීතොයගි පක්කාමුන් ත මායරො ච මාරයසනා ච වීතරායගහි අරියෙහි 

දූරයතොව අපක් කමුං. යනසං යලොමාපි ඉඤ්ජයුන් ත යතසං වීතරාගානං 
යලොමානිපි න චාලයිංසු. අථ මායරො භික් ඛුසඞ් ඝං ආරබ් භ ඉමං ගාථං අභාසි – 

‘‘සබ් යෙ විජිතසඞ් ගාමා, භොතීතා ෙසස් සියනො; 

යමොදන් ත සහ භූයතහි, සාවකා යත ජයනසුතා’’ත. 

තත් ථ යමොදන්ති සහ භූයතහීත දසෙලස් ස සාසයන භූයතහි සඤ් ජායතහි 

අරියෙහි සද් ධිං යමොදන් ත පයමොදන් ත. ජයනසුතාත ජයන විස් සුතා පාකටා 
අභිඤ් ඤාතා. 

ඉදං පන මහාසමෙසුත් තං නාම යදවතානං පිෙං මනාපං, තස් මා මඞ් ගලං 
වදන් යතන අභිනවට් ඨායනසු ඉදයමව සුත් තං වත් තබ් ෙං. යදවතා කිර –‘‘ඉමං 
සුත් තං සුණිස ්සාමා’’ත ඔහිතයසොතා විචරන් ත. යදසනාපරියෙොසායන පනස් ස 

යකොටිසතසහස් සයදවතා අරහත් තං පත් තා, යසොතාපන් නාදීනං ගණනා නත් ථි. 
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පටුන 

යදවතානඤ් චස ්ස පිෙමනාපභායව ඉදං වත් ථු – යකොටිපබ් ෙතවිහායර කිර 

නාගයලණද් වායර නාගරුක් යඛ එකා යදවධීතා වසත. එයකො දහයරො 
අන් යතොයලයණ ඉමං සුත් තං සජ් ඣාෙත. යදවධීතා සුත් වා සුත් තපරියෙොසායන 

මහාසද් යදන සාධුකාරමදාසි. යකො එයසොත. අහං, භන් යත, යදවධීතාත. කස් මා 

සාධුකාරමදාසීත? භන් යත, දසෙයලන මහාවයන නිසීදිත් වා කථිතදිවයස ඉමං 

සුත් තං සුත් වා අජ් ජ අස් යසොසිං, භගවතා කථිතයතො එකක් ඛරම් පි අහායපත් වා 

සුග් ගහියතො අෙං ධම් යමො තුම් යහහීත. දසෙලස් ස කථෙයතො සුතං තොත? ආම, 

භන් යතත. මහා කිර යදවතාසන් නිපායතො අයහොසි, ත් වං කත් ථ ඨිතා සුණීත? 

අහං, භන් යත, මහාවනවාසිො යදවතා, මයහසක් ඛාසු පන යදවතාසු 

ආගච් ෙන් තීසු ජම් බුදීයප ඔකාසං නාලත් ථං, අථ ඉමං තම් ෙපණ් ණිදීපං 

ආගන් ත් වා ජම් බුයකොලපට් ටයන ඨත් වා යසොතුං ආරද් ධම් හි, තත්රාපි 
මයහසක් ඛාසු යදවතාසු ආගච් ෙන් තීසු අනුක් කයමන පටික් කමමානා 
යරොහණජනපයද මහාගාමස් ස පිට් ඨිභාගයතො සමුද් යද ගලප් පමාණං උදකං 
පවිසිත් වා තත් ථ ඨිතා අස් යසොසින් ත. තුය් හං ඨිතට් ඨානයතො දූයර සත් ථාරං 

පස් සසි යදවයතත? කිං කයථථ, භන් යත, සත් ථා මහාවයන ධම් මං යදයසන් යතො 
නිරන් තරං මමඤ් යඤව ඔයලොයකතීත මඤ ්ඤමානා ඔතප් පමානා ඌමීසු 
නිලොමීත. 

තං දිවසං කිර යකොටිසතසහස් සයදවතා අරහත් තං පත් තා, තුම් යහපි තදා 

අරහත් තං පත් තාත? නත් ථි, භන් යත. අනාගාමිඵලං පත් තත් ථ මඤ් යඤත? 

නත් ථි, භන් යත. සකදාගාමිඵලං පත් තත් ථ මඤ් යඤත? නත් ථි, භන් යත. තයෙො 

මග් යග පත් තා යදවතා කිර ගණනපථං අතීතා, යසොතාපන් නා ජාතත් ථ 

මඤ ්යඤත? යදවතා තං දිවසං යසොතාපත් තඵලං පත් තත් තා හරාෙමානා –
‘‘අපුච් ඡිතබ් ෙං පුච් ෙත අයෙයො’’ත ආහ. තයතො නං යසො භික් ඛු ආහ – ‘‘සක් කා 

පන යදවයත, තව අත් තභාවං අම් හාකං දස් යසතු’’න් ත? න සක් කා භන් යත 

සකලකාෙං දස් යසතුං, අඞ් ගුලිපබ් ෙමත් තං දස් යසස් සාමි අෙයස් සාත 

කුඤ් චිකඡිද් යදන අඞ් ගුලිං අන් යතොයලණාභිමුඛං අකාසි, 

චන් දසහස ්සසූරිෙසහස් සඋග් ගමනකායලො විෙ අයහොසි. යදවධීතා ‘‘අප් පමත් තා, 

භන් යත, යහොථා’’ත දහරභික් ඛුං වන් දිත් වා අගමාසි. එවං ඉමං සුත් තං යදවතානං 

පිෙං මනාපං, මමාෙන් ත නං යදවතාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහාසමෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 

344. එවං යමසුතන් ත සක් කපඤ් හසුත් තං. තත්රාෙමනුත් තානපදවණ් ණනා 

– අම්ෙසණ්ඩානාම බ්රාහ්මණගායමොත යසො කිර ගායමො අම් ෙසණ් ඩානං අවිදූයර 

නිවිට් යඨො, තස් මා ‘‘අම් ෙසණ් ඩා’’ ත් යවව වුච් චත. යවදිෙයකපබ්ෙයතත යසො 
කිර පබ් ෙයතො පබ් ෙතපායද ජායතන මණියවදිකාසදියසන නීලවනසණ් යඩන 

සමන් තා පරික් ඛිත් යතො, තස් මා ‘යවදිෙකපබ් ෙයතො’ ත් යවව සඞ් ඛයං ගයතො. 

ඉන්දසාලගුහාෙන් ත පුබ් යෙපි සා ද් වින් නං පබ් ෙතානං අන් තයර ගුහා, 

ඉන් දසාලරුක් යඛො චස් සා ද් වායර, තස් මා ‘ඉන් දසාලගුහා’ත සඞ් ඛයං ගතා. අථ 

නං කුට් යටහි පරික් ඛිපිත් වා ද් වාරවාතපානානි යෙොයජත් වා 
සුපරිනිට් ඨිතසුධාකම් මමාලාකම් මලතාකම් මවිචිත් තං යලණං කත් වා භගවයතො 
අදංසු. පුරිමයවොහාරවයසන පන ‘‘ඉන් දසාලගුහා’’ ත් යවව නං සඤ් ජානන් ත. 

තං සන් ධාෙ වුත් තං ‘ඉන් දසාලගුහාෙ’න් ත. 

උස්සුක්කං උදපාදීත ධම් මියකො උස් සායහො උප් පජ් ජි. නනු ච එස 

අභිණ් හදස ්සාවී භගවයතො, න යසො යදවතාසන් නිපායතො නාම අත් ථි, ෙත් ථාෙං 

න ආගතපුබ් යෙො, සක් යකන සදියසො අප් පමාදවිහාරී යදවපුත් යතො නාම නත් ථි. 

අථ කස ්මා බුද් ධදස් සනං අනාගතපුබ් ෙස් ස විෙ අස් ස උස ්සායහො උදපාදීත? 

මරණභයෙන සන් තජ් ජිතත් තා. තස් මිං කිරස් ස සමයෙ ආයු පරික් ඛීයණො, යසො 
පඤ ්ච පුබ් ෙනිමිත් තානි දිස් වා ‘‘පරික් ඛීයණො දානි යම ආයූ’’ත අඤ ්ඤාසි. 

යෙසඤ් ච යදවපුත් තානං මරණනිමිත් තානි ආවි භවන් ත, යතසු යෙ 

පරිත් තයකන පුඤ ්ඤකම් යමන යදවයලොයක නිබ් ෙත් තා, යත ‘‘කුහිං නු යඛො 
ඉදානි නිබ් ෙත් තස ්සාමා’’ත භෙං සන් තාසං ආපජ් ජන් ත. යෙ කතභීරුත් තානා 

ෙහුං පුඤ් ඤං කත් වා නිබ් ෙත් තා, යත අත් තනා දින් නදානං රක් ඛිතසීලං 
භාවිතභාවනඤ් ච ආගම් ම ‘‘උපරියදවයලොයක සම් පත් තං අනුභවිස් සාමා’’ත න 
භාෙන් ත. 

සක් යකො පන යදවරාජා පුබ් ෙනිමිත් තානි දිස ්වා දසයෙොජනසහස් සං 

යදවනගරං, යෙොජනසහස් සුබ් යෙධං යවජෙන් තං, තයෙොජනසතකං 

සුධම් මයදවසභං, යෙොජනසතුබ් යෙධං පාරිච් ෙත් තකං, සට් ඨියෙොජනිකං 

පණ් ඩුකම් ෙලසිලං, අඩ් ඪතො නාටකයකොටියෙො ද් වීසු යදවයලොයකසු 

යදවපරිසං, නන් දනවනං, චිත් තලතාවනං, මිස් සකවනං, ඵාරුසකවනන් ත එතං 

සබ් ෙසම් පත් තං ඔයලොයකත් වා ‘‘නස ්සත වත යභො යම අෙං සම් පත් තී’’ත 
භොභිභූයතො අයහොසි. 
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තයතො ‘‘අත් ථි නු යඛො යකොචි සමයණො වා බ්රාහ් මයණො වා යලොකපිතාමයහො 

මහාබ්රහ් මා වා, යෙො යම හදෙනිස් සිතං යසොකසල් ලං සමුද් ධරිත් වා ඉමං 
සම් පත් තං ථාවරං කයරෙයා’’ත ඔයලොයකන් යතො කඤ් චි අදිස් වා පුන අද් දස 
‘‘මාදිසානං සතසහස් සානම් පි උප් පන් නං යසොකසල් ලං සම් මාසම් බුද් යධො 
උද් ධරිතුං පටිෙයලො’’ත. අයථවං පරිවිතක් යකන් තස් ස යතන යඛො පන සමයෙන 
සක් කස ්ස යදවානමින් දස් ස උස් සුක් කං උදපාදි භගවන් තං දස් සනාෙ. 

කහං නු ය ො භගවා එතෙි විහෙතීත කතරස් මිං ජනපයද කතරං නගරං 
උපනිස ්සාෙ කස් ස පච් චයෙ පරිභුඤ් ජන් යතො කස ්ස අමතං ධම් මං යදසෙමායනො 

විහරතීත. අද්දසා ය ොත අද් දක් ඛි පටිවිජ් ඣි. මාරිසාත පිෙවචනයමතං, 
යදවතානං පාටියෙක් යකො යවොහායරො. නිද් දුක් ඛාතපි වුත් තං යහොත. කස් මා 

පයනස යදයව ආමන් යතසි? සහාෙත් ථාෙ. පුබ් යෙ කියරස භගවත සළලඝයර 

විහරන් යත එකයකොව දස් සනාෙ අගමාසි. සත් ථා ‘‘අපරිපක් කං තාවස් ස ඤාණං, 
කතපාහං පන අතක් කමිත් වා මයි ඉන් දසාලගුහාෙං විහරන් යත පඤ් ච 
පුබ් ෙනිමිත් තානි දිස් වා මරණභෙභීයතො ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතාහි සද් ධිං 
උපසඞ් කමිත් වා චුද් දස පඤ් යහ පුච් ඡිත් වා උයපක් ඛාපඤ් හවිස් සජ් ජනාවසායන 

අසීතො යදවතාසහස් යසහි සද් ධිං යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨහිස් සතී’’ත 
චින් යතත් වා ඔකාසං නාකාසි. යසො ‘‘මම පුබ් යෙපි එකකස ්ස ගතත් තා සත් ථාරා 

ඔකායසො න කයතො, අද් ධා යම නත් ථි මග් ගඵලස් ස උපනිස් සයෙො, එකස ්ස පන 
උපනිස ්සයෙ සත චක් කවාළපරිෙන් තාෙපි පරිසාෙ භගවා ධම් මං යදයසතයෙව. 

අවස් සං යඛො පන ද් වීසු යදවයලොයකසු කස් සචි යදවස් ස උපනිස් සයෙො භවිස් සත, 
තං සන් ධාෙ සත් ථා ධම් මං යදයසස ්සත. තං සුත් වා අහම් පි අත් තයනො 
යදොමනස ්සං වූපසයමස් සාමී’’ත චින් යතත් වා සහාෙත් ථාෙ ආමන් යතසි. 

එවං භද්දං තවාති ය ො යදවා තාවතිංසාත එවං යහොතු මහාරාජ, ගච් ොම 

භගවන් තං දස් සනාෙ, දුල් ලයභො බුද් ධුප් පායදො, භද් දං තව, යෙො ත් වං 
‘‘පබ් ෙතකීළං නදීකීළං ගච් ොමා’’ත අවත් වා අම් යහ එවරූයපසු ඨායනසු 

නියෙොයජසීත. පච්චස්යසොසුන් ත තස් ස වචනං සිරසා සම් පටිච් ඡිංසු. 

345. පඤ්චසි ං ගන්ධබ්ෙයදවපුත්තං ආමන්යතසීත යදයව තාව 

ආමන් යතතු, ඉමං කස් මා විසුං ආමන් යතසි? ඔකාසකරණත් ථං. එවං කිරස් ස 
අයහොසි ‘‘ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතා ගයහත් වා ධුයරන පහරන් තස ්ස විෙ 

සත් ථාරං උපසඞ් කමිතුං න යුත් තං, අෙං පන පඤ් චසියඛො දසෙලස් ස 
උපට් ඨායකො වල් ලයභො ඉච් ඡිතච් ඡිතක් ඛයණ ගන් ත් වා පඤ ්හං පුච් ඡිත් වා ධම් මං 

සුණාත, ඉමං පුරයතො යපයසත් වා ඔකාසං කායරත් වා ඉමිනා කයතොකායස 
උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං පුච් ඡිස් සාමී’’ත ඔකාසකරණත් ථං ආමන් යතසි. 
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පටුන 

එවං භද්දං තවාත යසො ‘‘එවං මහාරාජ, යහොතු, භද් දං තව, යෙො ත් වං මං 

‘එහි, මාරිස, උෙයානකීළාදීනි වා නටසමජ් ජාදීනි වා දස් සනාෙ ගච් ොමා’ත 

අවත් වා ‘බුද් ධං පස් සිස ්සාම, ධම් මං යසොස් සාමා’ත වදසී’’ත දළ් හතරං 
උපත් ථම් යභන් යතො යදවානමින් දස් ස වචනං පටිස් සුත් වා අනුචරිෙං සහචරණං 
එකයතො ගමනං උපාගමි. 

තත් ථ යෙලුවපණ්ඩුන් ත යෙලුවපක් කං විෙ පණ් ඩුවණ් ණං. තස් ස කිර 

යසොවණ් ණමෙං යපොක් ඛරං, ඉන් දනීලමයෙො දණ් යඩො, රජතමො තන් තයෙො, 

පවාළමො යවඨකා, වීණාපත් තකං ගාවුතං, තන් තෙන් ධනට් ඨානං ගාවුතං, උපරි 
දණ් ඩයකො ගාවුතන් ත තගාවුතප් පමාණා වීණා. ඉත යසො තං වීණං ආදාෙ 
සමපඤ් ඤාසමුච් ෙනා මුච් යෙත් වා අග් ගනයඛහි පහරිත් වා මධුරං ගීතස් සරං 
නිච් ොයරත් වා යසසයදයව සක් කස ්ස ගමනකාලං ජානායපන් යතො එකමන් තං 

අට් ඨාසි. එවං තස් ස ගීතවාදිතසඤ් ඤාෙ සන් නිපතයත යදවගයණ අථ ය ො

සක්යකො යදවානමින්යදො…යප.…යවදිෙයකපබ්ෙයතපච්චුට්ඨාසි.  

346. අතිරිව ඔභාසජායතොත අඤ ්යඤසු දිවයසසු එකස ්යසව යදවස් ස වා 

මාරස ්ස වා බ්රහ් මුයනො වා ඔභායසන ඔභාසජායතො යහොත, තංදිවසං පන ද් වීසු 
යදවයලොයකසු යදවතානං ඔභායසන අතරිව ඔභාසජායතො එකපජ් යජොයතො 

සහස් සචන් දසූරිෙඋග් ගතකාලසදියසො අයහොසි. පරියතො ගායමසු මනුස්සාත 
සමන් තා ගායමසු මනුස් සා. පකතසාෙමාසකායලයෙව කිර ගාමමජ් යඣ 

දාරයකසු කීළන් යතසු තත් ථ සක් යකො අගමාසි, තස් මා මනුස් සා පස් සිත් වා 

එවමාහංසු. නනු ච මජ් ඣිමොයම යදවතා භගවන් තං උපසඞ් කමන් ත, අෙං 

කස ්මා පඨමොමස් සාපි පුරිමභායගයෙව ආගයතොත? මරණභයෙයනව 

තජ් ජිතත් තා. කිංසු නාමාත කිංසු නාම යභො එතං, යකො නු යඛො අජ් ජ 
මයහසක් යඛො යදයවො වා බ්රහ් මා වා භගවන් තං පඤ් හං පුච් ඡිතුං ධම් මං යසොතුං 

උපසඞ් කමන් යතො, කථංසු නාම යභො භගවා පඤ් හං විස් සජ් යජස් සත ධම් මං 

යදයසස් සත, ලාභා අම් හාකං, යෙසං යනො එවං යදවතානං කඞ් ඛාවියනොදයකො 

සත් ථා අවිදූයර විහායර වසත, යෙ ලභාම ථාලකභික් ඛම් පි කටච් ඡුභික් ඛම් පි 
දාතුන් ත සංවිග් ගා යලොමහට් ඨජාතා උද් ධග් ගයලොමා හුත් වා 
දසනඛසයමොධානසමුජ් ජලං අඤ් ජලිං සිරස් මිං පතට් ඨයපත් වා නමස් සමානා 
අට් ඨංසු. 

347. දුරුපසඞ්කමාත දුපයිරුපාසිො. අහං සරායගො සයදොයසො සයමොයහො, 

සත් ථා වීතරායගො වීතයදොයසො වීතයමොයහො, තස් මා දුපයිරුපාසිො තථාගතා 

මාදියසන. ොයීත ලක් ඛණූපනිජ් ඣායනන ච ආරම් මණූපනිජ් ඣායනන ච 

ඣායී. තස් මිඤ ්යඤව ඣායන රතාත ොනෙතා. තදන්තෙං පටිසල්ලීනාත 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

 

260 

පටුන 

තදන් තරං පටිසල් ලීනා සම් පත පටිසල් ලීනා වා. තස් මා න යකවලං ඣායී 

ඣානරතාත දුරුපසඞ් කමා, ඉදානියමව පටිසල් ලීනාතපි දුරුපසඞ් කමා. 

පසායදෙයාසීත ආරායධෙයාසි, ඔකාසං යම කායරත් වා දයදෙයාසීත වදත. 

යෙලුවපණ්ඩුවීණං ආදාොත නනු පුබ් යෙව ආදින් නාත? ආම, ආදින් නා. 

මග් ගගමනවයසන පන අංසකූයට ලග් ගිතා, ඉදානි නං වාමහත් යථ ඨයපත් වා 

වාදනසජ් ජං කත් වා ආදියි. යතන වුත් තං ‘‘ආදාො’’ත. 

පඤ්චසි ගීතගාථාවණ්ණනා 

348. අස්සායවසීත සායවසි. බුද්ධූපසඤ්ි තාත බුද් ධං ආරබ් භ බුද් ධං 
නිස ්සෙං කත් වා පවත් තාත අත් යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. 

වන්යද යත පිතෙං භද්යද, තිම්ෙරුං සූරිෙවච්ඡයසත එත් ථ සූරිෙවච්ඡසාත 

සූරිෙසමානසරීරා. තස් සා කිර යදවධීතාෙ පාදන් තයතො රස් මි උට් ඨහිත් වා 

යකසන් තං ආයරොහත, තස් මා ොලසූරිෙමණ් ඩලසදිසා ඛාෙත, ඉත නං 

‘‘සූරිෙවච් ෙසා’’ත සඤ් ජානන් ත. තං සන් ධාොහ – ‘‘භද් යද, සූරිෙවච් ෙයස, තව 

පිතරං තම් ෙරුං ගන් ධබ් ෙයදවරාජානං වන් දාමී’’ත. යෙන ජාතාසි කලයාණීත 

යෙන කාරණභූයතන ෙං තම් ෙරුං යදවරාජානං නිස් සාෙ ත් වං ජාතා, කලයාණී 

සබ් ෙඞ් ගයසොභනා. ආනන්දජනනීමමාත මය් හං පීතයසොමනස ්සවඩ් ඪනී. 

වායතොවයසදතංකන්යතොත ෙථා සඤ් ජාතයසදානං යසදහරණත් ථං වායතො 

ඉට් යඨො යහොත කන් යතො මනායපො, එවන් ත අත් යථො. පානීෙංව පිපාසයතොත 

පාතුමිච් ෙන් තස ්ස පිපාසයතො පිපාසාභිභූතස් ස. අඞ්ගීෙසීත අඞ් යග රස් මියෙො 

අස් සාත අඞ් ගීරසී, තයමව ආරබ් භ ආලපන් යතො වදත. ධම්යමො අෙහතාමිවාත 
අරහන් තානං නවයලොකුත් තරධම් යමො විෙ. 

ජිඝච්ඡයතොත භුඤ් ජිතුකාමස ්ස ඛුදාභිභූතස් ස. ජලන්තමිව වාරිනාත ෙථා 

යකොචි ජලන් තං ජාතයවදං උදකකුම් යභන නිබ් ොයපෙය, එවං තව කාරණා 
උප් පන් නං මම කාමරාගපරිළාහං නිබ් ොයපහීත වදත. 

යුත්තං කිඤ්ජක් යෙණුනාත පදුමයකසරයරණුනා යුත් තං. නායගො

ඝම්මාභිතත්යතො වාත ඝම් මාභිතත් තහත් ථී විෙ. ඔගායහ යත ථනූදෙන් ත ෙථා 
යසො නායගො යපොක් ඛරණිං ඔගාහිත් වා පිවිත් වා අග් ගයසොණ් ඩමත් තං 

පඤ ්ඤාෙමානං කත් වා නිමුග් යගො සුඛං සාතං වින් දත, එවං කදා නු යඛො යත 
ථනූදරං ථනයවමජ් ඣං උදරඤ් ච ඔතරිත් වා අහං සුඛං සාතං පටිලභිස් සාමීත 
වදත. 
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‘‘අච් චඞ් කුයසොව නායගොව, ජිතං යම තුත් තයතොමරං; 

කාරණං නප් පජානාමි, සම් මත් යතො ලක් ඛණූරුො’’ත. – 

එත් ථ තුත්තං වුච් චත කණ් ණමූයල විජ් ඣනඅෙදණ් ඩයකො. යතොමෙන් ත 

පාදාදීසු විජ් ඣනදණ් ඩයතොමරං. අඞ්කුයසොත මත් ථයක 
විජ් ඣනකුටිලකණ් ටයකො. යෙො ච නායගො පභින් නමත් යතො අච් චඞ් කුයසො 

යහොත, අඞ් කුසං අතීයතො; අඞ් කුයසන විජ් ඣිෙමායනොපි වසං න ගච් ෙත, යසො 

‘‘ජිතං මො තුත් තයතොමරං, යෙො අහං අඞ් කුසස ්සපි වසං න ගච් ොමී’’ත 
මදදප් යපන කිඤ් චි කාරණං න බුජ් ඣත. ෙථා යසො අච් චඞ් කුයසො නායගො ‘‘ජිතං 

යම තුත් තයතොමර’’න් ත කිඤ් චි කාරණං නප් පජානාත, එවං අහම් පි 
ලක් ඛණසම් පන් නඌරුතාෙ ලක් ඛණූරුො සම් මත් යතො මත් යතො පමත් යතො 
උම් මත් යතො විෙ කිඤ් චි කාරණං නප් පජානාමීත වදත. අථ වා අච් චඞ් කුයසොව 
නායගො අහම් පි සම් මත් යතො ලක් ඛණූරුො කිඤ් චි තයතො විරාගකාරණං 

නප් පජානාමි. කස් මා? ෙස් මා යතන නායගන විෙ ජිතං යම තුත් තයතොමරං, න 
කස ්සචි වදයතො වචනං ආදිොමි. 

තයි යගධිතචිත්යතොස්මීත භද් යද ලක් ඛණූරු තයි ෙද් ධචිත් යතොස් මි. 

යගධිතචිත්යතොත වා යගධං අජ් ඣුයපතචිත් යතො. චිත්තං විපරිණාමිතන් ත 

පකතං ජහිත් වා ඨිතං. පටිගන්තුං න සක්යකොමීත නිවත් තතුං න සක් යකොමි. 

වඞ්කඝස්යතොව අම්බුයජොත ෙළිසං ගිලිත් වා ඨිතමච් යෙො විෙ. ‘‘ඝයසො’’තපි 

පායඨො, අෙයමවත් යථො. 

වාමූරූත වාමාකායරන සණ් ඨිතඌරු, කදලික් ඛන් ධසදිසඌරූත වා 

අත් යථො. සජාත ආලිඞ් ග. මන්දයලොචයනත ඉත් ථියෙො න තඛිණං නිජ් ඣාෙන් ත 

මන් දං ආයලොයචන් ත ඔයලොයකන් ත, තස් මා ‘‘මන් දයලොචනා’’ත වුච් චන් ත. 

පලිස්සජාත සබ් ෙයතොභායගන ආලිඞ් ග. එතං යම අභිපත්ථිතන් ත එතං මො 
අභිණ් හං පත් ථිතං. 

අප්පයකො වත යම සන්යතොත පකතොව මන් යදො සමායනො. 

යවල්ලිතයකසිොත යකසා මුඤ් චිත් වා පිට් ඨිෙං විස් සට් ඨකායල සප් යපො විෙ 

යවල් ලන් තා ගච් ෙන් තා අස් සාත යවල් ලිතයකසී, තස් සා යවල් ලිතයකසිො. 

අයනකභායවො සමුප්පාදීත අයනකවියධො ජායතො. අයනකභායගොත වා පායඨො. 

අෙහන්යතව දක්ඛිණාත අරහන් තම් හි දින් නදානං විෙ නානප් පකාරයතො 
පභින් යනො. 
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ෙංයම අත්ථිකතංපුඤ්ඤන් ත ෙං මො කතං පුඤ ්ඤමත් ථි. අෙහන්යතසු

තාදිසූත තාදිලක් ඛණප් පත් යතසු අරහන් යතසු. තොසද්ධිංවිපච්චතන් ත සබ් ෙං 
තො සද් ධියමව විපාකං යදතු. 

එයකොදීත එකීභාවං ගයතො. නිපයකොසයතොත යනපක් කං වුච් චත පඤ් ඤා, 

තාෙ සමන් නාගයතොත නිපයකො. සතො සමන් නාගතත් තා සයතො. අමතං මුනි

ජිගීසායනොත ෙථා යසො බුද් ධමුනි අමතං නිබ් ොනං ජිගීසත පරියෙසත, එවං තං 
අහං සූරිෙවච් ෙයස ජිගීසාමි පරියෙසාමි. ෙථා වා යසො අමතං ජිගීසායනො 

එසන් යතො ගයවසන් යතො විචරත, එවාහං තං එසන් යතො ගයවසන් යතො 
විචරාමීතපි අත් යථො. 

ෙථාපි මුනි නන්යදෙය, පත්වා සම්යෙොධිමුත්තමන් ත ෙථා බුද් ධමුනි 
යෙොධිපල් ලඞ් යක නිසින් යනො සබ් ෙඤ් ඤුතඤ් ඤාණං පත් වා නන් යදෙය 

යතොයසෙය. එවං නන්යදෙයන් ත එවයමව අහම් පි තො මිස් සීභාවං ගයතො 

නන් යදෙයං, පීතයසොමනස් සජායතො භයවෙයන් ත වදත. 

තාහංභද්යදවයෙෙයායහත අයහත ආමන් තනං, අයහ භද් යද සූරිෙවච් ෙයස, 

සක් යකන යදවානමින් යදන ‘‘කිං ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවරජ් ජං ගණ් හසි, 

සුරිෙවච් ෙස’’න් ත, එවං වයර දින් යන යදවරජ් ජං පහාෙ ‘‘සූරිෙවච් ෙසං 
ගණ් හාමී’’ත එවං තං අහං වයරෙයං ඉච් යෙෙයං ගණ් යහෙයන් ත අත් යථො. 

සාලංවනචිෙං ඵුල්ලන් ත තව පිතු නගරද් වායර නචිරං පුප් ඵියතො සායලො 

අත් ථි. යසො අතවිෙ මයනොහයරො. තං නචිරං ඵුල් ලසාලං විෙ. පිතෙං යත

සුයමධයසත අතසස් සිරීකං තව පිතරං වන්දමායනොනමස්සාමි නයමො කයරොමි. 

ෙස්සායසතාදිසී පජාත ෙස් ස ආසි එතාදිසී ධීතා. 

349. සංසන්දතීත කස ්මා ගීතසද් දස් ස යචව වීණාසද් දස ්ස ච වණ් ණං 

කයථසි? කිං තත් ථ භගවයතො සාරායගො අත් ථීත? නත් ථි. ෙළඞ් ගුයපක් ඛාෙ 

උයපක් ඛයකො භගවා එතාදියසසු ඨායනසු, යකවලං ඉට් ඨානිට් ඨං ජානාත, න 

තත් ථ රජ් ජත. වුත් තම් පි යචතං ‘‘සංවිජ් ජත යඛො, ආවුයසො, භගවයතො චක් ඛු, 

පස් සත භගවා චක් ඛුනා රූපං, ෙන් දරායගො භගවයතො නත් ථි, සුවිමුත් තචිත් යතො 

භගවා. සංවිජ් ජත යඛො, ආවුයසො, භගවයතො යසොත’’න් තආදි (සං. නි. 4.232). 

සයච පන වණ් ණං න කයථෙය, පඤ ්චසියඛො ‘‘ඔකායසො යම කයතො’’ත න 

ජායනෙය. අථ සක් යකො ‘‘භගවතා පඤ් චසිඛස් ස ඔකායසො න කයතො’’ත යදවතා 

ගයහත් වා තයතොව පටිනිවත් යතෙය, තයතො මහාජානියෙො භයවෙය. වණ් යණ 
පන කථියත ‘‘කයතො භගවතා පඤ් චසිඛස් ස ඔකායසො’’ත යදවතාහි සද් ධිං 
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උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජනාවසායන අසීතො 
යදවතාසහස් යසහි සද් ධිං යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨහිස ්සතීත ඤත් වා වණ් ණං 
කයථසි. 

තත් ථ කදා සංයූේහාත කදා ගන් ථිතා පිණ් ඩිතා. යතන ය ො පනාහං, 

භන්යත, සමයෙනාත යතන සමයෙන තස් මිං තුම් හාකං සම් යෙොධිප් පත් තයතො 

පට් ඨාෙ අට් ඨයම සත් තායහ. භද්දා නාම සූරිෙවච්ඡසාත නාමයතො භද් දා 

සරීරසම් පත් තො සූරිෙවච් ෙසා. භගිනීත යවොහාරවචනයමතං, යදවධීතාත 

අත් යථො. පෙකාමිනීත පරං කායමත අභිකඞ් ඛත. 

උපනච්චන්තිොත නච් චමානාෙ. සා කිර එකස් මිං සමයෙ 
චාතුමහාරාජිකයදයවහි සද් ධිං සක් කස ්ස යදවරාජස් ස නච් චං දස් සනත් ථාෙ 

ගතා, තස් මිඤ ්ච ඛයණ සක් යකො තථාගතස් ස අට් ඨ ෙථාභුච් යච ගුයණ 
පයිරුදාහාසි. එවං තස් මිං දිවයස ගන් ත් වා නච් චන් තී අස් යසොසි. 

සක්කූපසඞ්කමවණ්ණනා 

350. පටිසම්යමොදතීත ‘‘සංසන් දත යඛො යත’’තආදීනි වදන් යතො භගවා 

සම් යමොදත, පඤ ්චසියඛො පටිසම් යමොදත. ගාථා ච භාසන් යතො පඤ ්චසියඛො 

සම් යමොදත, භගවා පටිසම් යමොදත. ආමන්යතසීත ජානායපසි. තස් ස කියරවං 
අයහොසි ‘‘අෙං පඤ් චසියඛො මො මම කම් යමන යපසියතො අත් තයනො කම් මං 
කයරොත. එවරූපස් ස සත් ථු සන් තයක ඨත් වා කාමගුණූපසඤ් හිතං අනනුච් ෙවිකං 

කයථසි, නටා නාම නිල් ලජ් ජා යහොන් ත, කයථන් යතො විප් පකාරම් පි දස් යසෙය, 
හන් ද නං මම කම් මං ජානායපමී’’ත චින් යතත් වා ආමන් යතසි. 

351. එවඤ්ච පන තථාගතාත ධම් මසඞ් ගාහකත් යථයරහි ඨපිතවචනං. 

අභිවදන්තීත අභිවාදනසම් පටිච් ෙයනන වඩ් ඪිතවචයනන වදන් ත. අභිවදියතොත 
වඩ් ඪිතවචයනන වුත් යතො. 

උරුන්දා සමපාදීත මහන් තා විවටා අයහොසි, අන් ධකායරො ගුහාෙං 

අන් තරධායි. ආයලොයකො උදපාදීත යෙො පකතො ගුහාෙං අන් ධකායරො, යසො 

අන් තරහියතො, ආයලොයකො ජායතො. සබ් ෙයමතං ධම් මසඞ් ගාහකානං වචනං. 

352. චිෙපටිකාහං, භන්යතත චිරයතො අහං, චිරයතො පට් ඨාොහං 

දස් සනකායමොත අත් යථො. යකිචියකිචි කිච්චකෙණීයෙහීත යදවානං ධීතා ච 

පුත් තා ච අඞ් යක නිබ් ෙත් තන් ත, පාදපරිචාරිකා ඉත් ථියෙො සෙයන 

නිබ් ෙත් තන් ත, තාසං මණ් ඩනපසාධනකාරිකා යදවතා සෙනං පරිවායරත් වා 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

නිබ් ෙත් තන් ත, යවෙයාවච් චකරා අන් යතොවිමායන නිබ් ෙත් තන් ත, එයතසං 

අත් ථාෙ අඩ් ඩකරණං නාම නත් ථි. යෙ පන සීමන් තයර නිබ් ෙත් තන් ත, යත 

‘‘තව සන් තකා, මම සන් තකා’’ත නිච් යෙතුං අසක් යකොන් තා අඩ් ඩං කයරොන් ත, 

සක් කං යදවරාජානං පුච් ෙන් ත. යසො ‘‘ෙස් ස විමානං ආසන් නතරං, තස් ස 

සන් තකා’’ත වදත. සයච ද් යවපි සමට් ඨායන යහොන් ත, ‘‘ෙස් ස විමානං 

ඔයලොයකන් තී ඨිතා, තස් ස සන් තකා’’ත වදත. සයච එකම් පි න ඔයලොයකත, තං 
උභින් නං කලහුපච් යෙදනත් ථං අත් තයනො සන් තකං කයරොත. කීළාදීනිපි 

කිච් චානි කරණීොයනව. එවරූපානි තානි කරණීොනි සන් ධාෙ ‘‘යකහිචි 
යකහිචි කිච් චකරණීයෙහී’’ත ආහ. 

සලොගාෙයකත සලළමෙගන් ධකුටිෙං. අඤ්ඤතයෙනසමාධිනාත තදා කිර 
භගවා සක් කස ්යසව අපරිපාකගතං ඤාණං විදිත් වා ඔකාසං අකායරතුකායමො 

ඵලසමාපත් තවිහායරන නිසීදි. තං එස අජානන් යතො ‘‘අඤ ්ඤතයරන 

සමාධිනා’’ත ආහ. භූජති ච නාමාත භූජතීත තස් සා නාමං. පරිචාරිකාත 

පාදපරිචාරිකා යදවධීතා. සා කිර ද් යව ඵලානි පත් තා, යතනස ්සා යදවයලොයක 
අභිරතයෙව නත් ථි. නිච් චං භගවයතො උපට් ඨානං ආගන් ත් වා අඤ් ජලිං සිරසි 

ඨයපත් වා භගවන් තං නමස් සමානා තට් ඨත. යනමිසද්යදන තම්හා සමාධිම්හා 

වුට්ඨියතොත ‘‘සමාපන් යනො සද් දං සුණාතී’’ත යනො වත යර වත් තබ් යෙ, නනු 

භගවා සක් කස ්ස යදවානමින් දස ්ස ‘‘අපිචාහං ආෙස් මයතො චක් කයනමිසද් යදන 

තම් හා සමාධිම් හා වුට් ඨියතො’’ත භණතීත. තට් ඨතු යනමිසද් යදො, සමාපන් යනො 
නාම අන් යතොසමාපත් තෙං කණ් ණමූයල ධමමානස් ස සඞ් ඛයුගළස් සාපි 
අසනිසන් නිපාතස් සාපි සද් දං න සුණාත. භගවා පන ‘‘එත් තකං කාලං සක් කස ්ස 
ඔකාසං න කරිස් සාමී’’ත පරිච් ඡින් දිත් වා කාලවයසන ඵලසමාපත් තං 
සමාපන් යනො. සක් යකො ‘‘න දානි යම සත් ථා ඔකාසං කයරොතී’’ත ගන් ධකුටිං 
පදක් ඛිණං කත් වා රථං නිවත් යතත් වා යදවයලොකාභිමුඛං යපයසසි. 
ගන් ධකුටිපරියවණං රථසද් යදන සයමොහිතං පඤ ්චඞ් ගිකතූරිෙං විෙ අයහොසි. 
භගවයතො ෙථාපරිච් ඡින් නකාලවයසන සමාපත් තයතො වුට් ඨිතස ්ස 

රථසද් යදයනව පඨමාවජ් ජනං උප් පජ් ජි, තස් මා එවමාහ. 

යගොපකවත්ථුවණ්ණනා 

353. සීයලසු පරිපූෙකාරිනීත පඤ් චසු සීයලසු පරිපූරකාරිනී. ඉත්ථිත්තං

විොයජත්වාත ඉත් ථිත් තං නාම අලං, න හි ඉත් ථිත් යත ඨත් වා චක් කවත් තසිරිං, 

න සක් කමාරබ්රහ් මසිරියෙො පච් චනුභවිතුං, න පච් යචකයෙොධිං, න 
සම් මාසම් යෙොධිං ගන් තුං සක් කාත එවං ඉත් ථිත් තං විරායජත නාම. මහන් තමිදං 

පුරිසත් තං නාම යසට් ඨං උත් තමං, එත් ථ ඨත් වා සක් කා එතා සම් පත් තයෙො 
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පාපුණිතුන් ත එවං පන පුරිසත් තං භායවත නාම. සාපි එවමකාසි. යතන වුත් තං – 

‘‘ඉත් ථිත් තං විරායජත් වා පුරිසත් තං භායවත් වා’’ත. හීනං ගන්ධබ්ෙකාෙන් ත 
හීනං ලාමකං ගන් ධබ් ෙනිකාෙං. කස් මා පන යත පරිසුද් ධසීලා තත් ථ 

උප් පන් නාත? පුබ් ෙනිකන් තො. පුබ් යෙපි කිර යනසං එතයදව වසිතට් ඨානං, 

තස් මා නිකන් තවයසන තත් ථ උප් පන් නා. උපට්ඨානන් ත උපට් ඨානසාලං. 

පාරිචරිෙන් ත පරිචරණභාවං. ගීතවාදියතහි අම් යහ පරිචරිස් සාමාත ආගච් ෙන් ත. 

පටියචොයදසීත සායරසි. යසො කිර යත දිස් වා ‘‘ඉයම යදවපුත් තා අතවිෙ 

වියරොයචන් ත අතවණ් ණවන් යතො, කිං නු යඛො කම් මං කත් වා ආගතා’’ත 

ආවජ් ජන් යතො ‘‘භික් ඛූ අයහසු’’න් ත අද් දස. තයතො ‘‘භික් ඛූ යහොන් තු, සීයලසු 
පරිපූරකාරියනො’’ත උපධායරන් යතො ‘‘පරිපූරකාරියනො’’ත අද් දස. 

‘‘පරිපූරකාරියනො යහොන් තු, අඤ ්යඤො ගුයණො අත් ථි නත් ථී’’ත උපධායරන් යතො 

‘‘ඣානලාභියනො’’ත අද් දස. ‘‘ඣානලාභියනො යහොන් තු, කුහිං වාසිකා’’ත 

උපධායරන් යතො ‘‘මය් හංව කුලූපකා’’ත අද් දස. පරිසුද් ධසීලා නාම ෙසු 

යදවයලොයකසු ෙත් ථිච් ෙන් ත, තත් ථ නිබ් ෙත් තන් ත. ඉයම පන 
උපරියදවයලොයක ච න නිබ් ෙත් තා. ඣානලාභියනො නාම බ්රහ් මයලොයක 

නිබ් ෙත් තන් ත, ඉයම ච බ්රහ් මයලොයක න නිබ් ෙත් තා. අහං පන එයතසං ඔවායද 
ඨත් වා යදවයලොකසාමිකස් ස සක් කස ්ස යදවානමින් දස් ස පල් ලඞ් යක පුත් යතො 

හුත් වා නිබ් ෙත් යතො, ඉයම හීයන ගන් ධබ් ෙකායෙ නිබ් ෙත් තා. අට් ඨියවධපුග් ගලා 
නායමයත වට් යටත් වා වට් යටත් වා ගාළ් හං විජ් ඣිතබ් ොත චින් යතත් වා 

කුයතොමු ානාමාතආදීහි වචයනහි පටියචොයදසි. 

තත් ථ කුයතොමු ාත භගවත අභිමුයඛ ධම් මං යදයසන් යත තුම් යහ 
කුයතොමුඛා කිං අඤ් ඤා විහිතා ඉයතො චියතො ච ඔයලොකෙමානා උදාහු 

නිද් දාෙමානා? දුද්දිට්ඨරූපන් ත දුද් දිට් ඨසභාවං දට් ඨං අයුත් තං. සහධම්මියකත 

එකස ්ස සත් ථු සාසයන සමාචිණ් ණධම් යම කතපුඤ් යඤ. යතසං භන්යතත 
යතසං යගොපයකන යදවපුත් යතන එවං වත් වා පුන ‘‘අයහො තුම් යහ නිල් ලජ් ජා 
අහිරිකා’’තආදීහි වචයනහි පටියචොදිතානං ද් යව යදවා දිට් යඨව ධම් යම සතං 
පටිලභිංසු. 

කාෙං බ්රහ්මපුයෙොිතන් ත යත කිර චින් තයිංසු – ‘‘නයටහි නාම 
නච් චන් යතහි ගාෙන් යතහි වායදන් යතහි ආගන් ත් වා දායෙො නාම ලභිතබ් යෙො 

අස් ස, අෙං පන අම් හාකං දිට් ඨකාලයතො පට් ඨාෙ පක් ඛිත් තයලොණං උද් ධනං 

විෙ තටතටාෙයතව, කිං නු යඛො ඉද’’න් ත ආවජ් ජන් තා අත් තයනො සමණභාවං 
පරිසුද් ධසීලතං ඣානලාභිතං තස් යසව කුලූපකභාවඤ් ච දිස ්වා ‘‘පරිසුද් ධසීලා 

නාම ෙසු යදවයලොයකසු ෙථාරුචියත ඨායන නිබ් ෙත් තන් ත, ඣානලාභියනො 
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බ්රහ් මයලොයක. මෙං උපරියදවයලොයකපි බ්රහ් මයලොයකපි නිබ් ෙත් තතුං 

නාසක් ඛිම් හ. අම් හාකං ඔවායද ඨත් වා අෙං ඉත් ථිකා උපරි නිබ් ෙත් තා, මෙං 
භික් ඛූ සමානා භගවත බ්රහ් මචරිෙං චරිත් වා හීයන ගන් ධබ් ෙකායෙ නිබ් ෙත් තා. 
යතන යනො අෙං එවං නිග් ගණ් හාතී’’ත ඤත් වා තස් ස කථං සුණන් තායෙව 
යතසු ද් යව ජනා පඨමජ් ඣානසතං පටිලභිත් වා ඣානං පාදකං කත් වා සඞ් ඛායර 
සම් මසන් තා අනාගාමිඵයලයෙව පතට් ඨහිංසු. අථ යනසං යසො පරිත් යතො 
කාමාවචරත් තභායවො ධායරතුං නාසක් ඛි. තස් මා තාවයදව චවිත් වා 
බ්රහ් මපුයරොහියතසු නිබ් ෙත් තා. යසො ච යනසං කායෙො තත් ථ ඨිතානංයෙව 

නිබ් ෙත් යතො. යතන වුත් තං – ‘‘යතසං, භන් යත, යගොපයකන යදවපුත් යතන 
පටියචොදිතානං ද් යව යදවා දිට් යඨව ධම් යම සතං පටිලභිංසු කාෙං 
බ්රහ් මපුයරොහිත’’න් ත. 

තත් ථ දිට්යඨවධම්යමත තස් මිඤ ්යඤව අත් තභායව ඣානසතං පටිලභිංසු. 
තත් යථව ඨත් වා චුතා පන කාෙං බ්රහ් මපුයරොහිතං බ්රහ් මපුයරොහිතසරීරං 

පටිලභිංසූත එවමත් යථො දට් ඨබ් යෙො. එයකොපන යදයවොත එයකො යදවපුත් යතො 

නිකන් තං ඡින් දිතුං අසක් යකොන් යතො කායම අජ් ඣවසි, තත් යථව ආවාසියකො 
අයහොසි. 

354. සඞ්ඝඤ්චුපට්ඨාසින් ත සඞ් ඝඤ ්ච උපට් ඨාසිං. 

සුධම්මතාොත ධම් මස් ස සුන් දරභායවන. තිදිවූපපන්යනොත තදියව 

තදසපුයර උපපන් යනො. ගන්ධබ්ෙකායූපගයත වසීයනත ගන් ධබ් ෙකාෙං 

ආවාසියකො හුත් වා උපගයත. යෙ ච මෙං පුබ්යෙ මනුස්සභූතාත යෙ පුබ් යෙ 
මනුස් සභූතා මෙං අන් යනන පායනන උපට් ඨහිම් හාත ඉමිනා සද් ධිං යෙොයජත් වා 
අත් යථො යවදිතබ් යෙො. 

පාදූපසඞ්ගය්හාත පායද උපසඞ් ගය් හ පාදයධොවනපාදමක් ඛනානුප් පදායනන 

පූයජත් වා යචව වන් දිත් වා ච. සයකනියවසයනත අත් තයනො ඝයර. ඉමස් සාපි 
පදස ්ස උපට් ඨහිම් හාත ඉමිනාව සම් ෙන් යධො. 

පච්චත්තං යවදිතබ්යෙොත අත් තනාව යවදිතබ් යෙො. අරිොන සුභාසිතානීත 
තුම් යහහි වුච් චමානානි බුද් ධානං භගවන් තානං සුභාසිතානි. 

තුම්යහ පන යසට්ඨමුපාසමානාත උත් තමං බුද් ධං භගවන් තං උපාසමානා 

අනුත් තයර බුද් ධසාසයන වා. බ්රහ්මචරිෙන් ත යසට් ඨචරිෙං. භවතූපපත්තීත 
භවන් තානං උපපත් ත. 
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අගායෙවසයතොමය්හන් ත ඝරමජ් යඣ වසන් තස් ස මය් හං. 

ස්වජ්ජාත යසො අජ් ජ. යගොතමසාවයකනාත ඉධ යගොපයකො 

යගොතමසාවයකොත වුත් යතො. සයමච්චාත සමාගන් ත් වා. 

හන්ද විොොම ෙයාොමාත හන් ද උෙයමාම ෙයාෙමාම. මා යනො මෙං

පෙයපස්සා අහුම්හාත යනොත නිපාතමත් තං, මා මෙං පරස් ස යපසනකාරකාව 

අහුම් හාත අත් යථො. යගොතමසාසනානීත ඉධ පකතො පටිවිද් ධං 

පඨමජ් ඣානයමව යගොතමසාසනානීත වුත් තං, තං අනුස ්සරං අනුස් සරිත් වාත 
අත් යථො. 

චිත්තානි විොජයිත්වාත පඤ ්චකාමගුණිකචිත් තානි විරාජයිත් වා. කායමසු

ආදීනවන් ත වික් ඛම් භනවයසන පඨමජ් ඣායනන කායමසු ආදීනවං අද් දසංසු, 

සමුච් යෙදවයසන තතෙමග් යගන. කාමසංයෙොජනෙන්ධනානීත 

කාමසඤ් යඤොජනානි ච කාමෙන් ධනානි ච. පාපිමයෙොගානීත පාපිමයතො 

මාරස ්ස යෙොගභූතානි, ෙන් ධනභූතානීත අත් යථො. දුෙච්චොනීත දුරතක් කමානි. 

සඉන්දා යදවා සපජාපතිකාත ඉන් දං යජට් ඨකං කත් වා උපවිට් ඨා සඉන් දා 
පජාපතං යදවරාජානං යජට් ඨකං කත් වා උපවිට් ඨා සපජාපතකා. 

සභායුපවිට්ඨාත සභාෙං උපවිට් ඨා, නිසින් නාත අත් යථො. 

වීොත සූරා. විොගාත වීතරාගා. විෙජංකයෙොන්තාත විරජං අනාගාමිමග් ගං 

කයරොන් තා උප් පායදන් තා. නායගොව සන්නානි ගුණානීත 
කාමසඤ් යඤොජනෙන් ධනානි යෙත් වා යදයව තාවතංයස අතක් කමිංසු. 

සංයවගජාතස්සාත ජාතසංයවගස් ස සක් කස ්ස. 

කාමාභිභූත දුවිධානම් පි කාමානං අභිභූ. සතිො විහීනාත ඣානසතවිරහිතා. 

තිණ්ණංයතසන් ත යතසු තීසු ජයනසු. ආවසියනත්ථඑයකොත තත් ථ හීයන 

කායෙ එයකොයෙව ආවාසියකො ජායතො. සම්යෙොධිපථානුසාරියනොත 

අනාගාමිමග් ගානුසාරියනො. යදයවපිහීයෙන්තීත ද් යව යදවයලොයක හීයළන් තා 
අයධොකයරොන් තා උපචාරප් පනාසමාධීහි සමාහිතත් තා අත් තයනො පාදපංසුං 
යදවතානං මත් ථයක ඔකිරන් තා ආකායස උප් පතත් වා ගතාත. 

එතාදිසීධම්මප්පකාසයනත්ථාත එත් ථ සාසයන එවරූපා ධම් මප් පකාසනා, 

ොෙ සාවකා එයතහි ගුයණහි සමන් නාගතා යහොන් ත. න තත්ථ කිං කඞ් ති

යකොචි සාවයකොත කිං තත් ථ යතසු සාවයකසු යකොචි එකසාවයකොපි බුද් ධාදීසු 
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වා චාතුද් දිසභායව වා න කඞ් ඛත ‘‘සබ් ෙදිසාසු අසජ් ජමායනො අගය් හමායනො 
විහරතී’’ත. ඉදානි භගවයතො වණ් ණං භණන් යතො ‘‘නිතණ් ණඔඝං 

විචිකිච් ෙඡින් නං, බුද් ධං නමස් සාම ජිනං ජනින් ද’’න් ත ආහ. තත් ථ 

විචිකිච්ඡඡින්නන් ත ඡින් නවිචිකිච් ෙං. ජනින්දන් ත සබ් ෙයලොකුත් තමං. 

ෙංයතධම්මන් ත ෙං තව ධම් මං. අජ්ෙගංසුයතත යත යදවපුත් තා අධිගතා. 

කාෙං බ්රහ්මපුයෙොිතන් ත අම් හාකං පස් සන් තානංයෙව බ්රහ් මපුයරොහිතසරීරං. 
ඉදං වුත් තං යහොත – ෙං තව ධම් මං ජානිත් වා යතසං තණ් ණං ජනානං යත ද් යව 
වියසසගූ අම් හාකං පස් සන් තානංයෙව කාෙං බ්රහ් මපුයරොහිතං අධිගන් ත් වා 

මග් ගඵලවියසසං අජ් ඣගංසු, මෙම් පි තස් ස ධම් මස් ස පත් තො ආගතම් හාසි 

මාරිසාත. ආගතම්හයසත සම් පත් තම් හ. කතාවකාසාභගවතා, පඤ්හංපුච්යඡමු

මාරිසාත සයච යනො භගවා ඔකාසං කයරොත, අථ භගවතා කතාවකාසා හුත් වා 

පඤ ්හං, මාරිස, පුච් යෙෙයාමාත අත් යථො. 

මඝමාණවවත්ථු 

355. දීඝෙත්තංවිසුද්යධොය ොඅෙං ෙක්ය ොත චිරකාලයතො පභුත විසුද් යධො. 

කීව චිරකාලයතො? අනුප් පන් යන බුද් යධ මගධරට් යඨ මචලගාමයක 
මඝමාණවකාලයතො පට් ඨාෙ. තදා කියරස එකදිවසං කාලස් යසව වුට් ඨාෙ 

ගාමමජ් යඣ මනුස් සානං ගාමකම් මකරණට් ඨානං ගන් ත් වා අත් තයනො 

ඨිතට් ඨානං පාදන් යතයනව පංසුකචවරං අපයනත් වා රමණීෙමකාසි, අඤ ්යඤො 
ආගන් ත් වා තත් ථ අට් ඨාසි. යසො තාවතයකයනව සතං පටිලභිත් වා මජ් යඣ 
ගාමස ්ස ඛලමණ් ඩලමත් තං ඨානං යසොයධත් වා වාලුකං ඔකිරිත් වා දාරූනි 

ආහරිත් වා සීතකායල අග් ගිං කයරොත, දහරා ච මහල් ලකා ච ආගන් ත් වා තත් ථ 
නිසීදන් ත. 

අථස් ස එකදිවසං එතදයහොසි – ‘‘මෙං නගරං ගන් ත් වා 

රාජරාජමහාමත් තාදයෙො පස් සාම, ඉයමසුපි චන් දිමසූරියෙසු ‘චන් යදො නාම 

යදවපුත් යතො, සූරියෙො නාම යදවපුත් යතො’ත වදන් ත. කිං නු යඛො කත් වා එයත 

එතා සම් පත් තයෙො අධිගතා’’ත? තයතො ‘‘නාඤ් ඤං කිඤ් චි, පුඤ් ඤකම් මයමව 

කත් වා’’ත චින් යතත් වා ‘‘මොපි එවංවිධසම් පත් තදාෙකං පුඤ් ඤකම් මයමව 
කත් තබ් ෙ’’න් ත චින් යතසි. 

යසො කාලස් යසව වුට් ඨාෙ ොගුං පිවිත් වා වාසිඵරසුකුදාලමුසලහත් යථො 

චතුමහාපථං ගන් ත් වා මුසයලන පාසායණ උච් චායලත් වා පවට් යටත, ොනානං 

අක් ඛපටිඝාතරුක් යඛ හරත, විසමං සමං කයරොත, චතුමහාපයථ සාලං කයරොත, 

යපොක් ඛරණිං ඛණත, යසතුං ෙන් ධත, එවං දිවසං කම් මං කත් වා අත් ථඞ් ගයත 
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පටුන 

සූරියෙ ඝරං එත. තං අඤ් යඤො පුච් ඡි – ‘‘යභො, මඝ, ත් වං පායතොව නික් ඛමිත් වා 

සාෙං අරඤ් ඤයතො එසි, කිං කම් මං කයරොසී’’ත? පුඤ ්ඤකම් මං කයරොමි. 

සග් ගගාමිමග් ගං යසොයධමීත. කිමිදං, යභො, පුඤ් ඤං නාමාත? ත් වං න ජානාසීත? 

ආම, න ජානාමීත. නගරං ගතකායල දිට් ඨපුබ් ො යත 

රාජරාජමහාමත් තාදයෙොත? ආම, දිට් ඨපුබ් ොත. පුඤ් ඤකම් මං කත් වා යතහි තං 

ඨානං ලද් ධං, අහම් පි එවංවිධසම් පත් තදාෙකං කම් මං කයරොමි. ‘‘චන් යදො නාම 

යදවපුත් යතො, සූරියෙො නාම යදවපුත් යතො’’ත සුතපුබ් ෙං තොත? ආම 
සුතපුබ් ෙන් ත. එතස් ස සග් ගස් ස ගමනමග් ගං අහං යසොයධමීත. ඉදං පන 

පුඤ ්ඤකම් මං කිං තයවව වට් ටත, අඤ ්ඤස් ස න වට් ටතීත? න කස් සයචතං 
වාරිතන් ත. ෙදි එවං ස් යව අරඤ් ඤං ගමනකායල මය් හම් පි සද් දං යදහීත. 

පුනදිවයස තං ගයහත් වා ගයතො, එවං තස් මිං ගායම යතත් තංස මනුස් සා 
තරුණවො සබ් යෙ තස් යසව අනුවත් තකා අයහසුං. යත එකච් ෙන් දා හුත් වා 

පුඤ ්ඤකම් මානි කයරොන් තා විචරන් ත. ෙං දිසං ගච් ෙන් ත, මග් ගං සමං 

කයරොන් තා එකදිවයසයනව කයරොන් ත, යපොක් ඛරණිං ඛණන් තා, සාලං 

කයරොන් තා, යසතුං ෙන් ධන් තා එකදිවයසයනව නිට් ඨායපන් ත. 

අථ යනසං ගාමයභොජයකො චින් යතසි – ‘‘අහං පුබ් යෙ එයතසු සුරං 
පිවන් යතසු පාණඝාතාදීනි කයරොන් යතසු ච කහාපණාදිවයසන යචව 
දණ් ඩෙලිවයසන ච ධනං ලභාමි. ඉදානි එයතසං පුඤ් ඤකරණකාලයතො පට් ඨාෙ 

එත් තයකො ආයෙො නත් ථි, හන් ද යන රාජකුයල පරිභින් දාමී’’ත රාජානං 

උපසඞ් කමිත් වා යචොයර, මහාරාජ, පස් සාමීත. කුහිං, තාතාත? මය් හං ගායමත. 

කිං යචොරා නාම, තාතාත? රාජාපරාධිකා යදවාත. කිං ජාතකාත? ගහපතජාතකා 

යදවාත. ගහපතකා කිං කරිස් සන් ත, තො ජානමායනන කස් මා මය් හං න 

කථිතන් ත? භයෙන, මහාරාජ, න කයථමි, ඉදානි මා මය් හං යදොසං 
කයරෙයාථාත. අථ රාජා ‘‘අෙං මය් හං මහාරවං රවතී’’ත සද් දහිත් වා ‘‘යතන හි 

ගච් ෙ, ත් වයමව යන ආයනහී’’ත ෙලං දත් වා යපයසසි. යසො ගන් ත් වා දිවසං 
අරඤ් යඤ කම් මං කත් වා සාෙමාසං භුඤ් ජිත් වා ගාමමජ් යඣ නිසීදිත් වා ‘‘ස් යව 

කිං කම් මං කරිස් සාම, කිං මග් ගං සමං කයරොම, යපොක් ඛරණිං ඛණාම, යසතුං 

ෙන් ධාමා’’ත මන් තෙමායනයෙව යත පරිවායරත් වා ‘‘මා ඵන් දිත් ථ, රඤ් යඤො 
ආණා’’ත ෙන් ධිත් වා පාොසි. අථ යඛො යනසං ඉත් ථියෙො ‘‘සාමිකා කිර යවො 
‘රාජාපරාධිකා යචොරා’ත ෙන් ධිත් වා නිෙයන් තී’’ත සුත් වා ‘‘අතචියරන කූටා 

එයත ‘පුඤ ්ඤකම් මං කයරොමා’ත දිවයස දිවයස අරඤ් යඤව අච් ෙන් ත, 

සබ් ෙකම් මන් තා පරිහීනා, යගයහ න කිඤ් චි වඩ් ඪත, සුට් ඨ ෙද් ධා සුට් ඨ 
ගහිතා’’ත වදිංසු. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

 

270 

පටුන 

ගාමයභොජයකොපි යත යනත් වා රඤ් යඤො දස් යසසි. රාජා 
අනුපපරික් ඛිත් වායෙව ‘‘හත් ථිනා මද් දායපථා’’ත ආහ. යතසු නීෙමායනසු 

මයඝො ඉතයර ආහ – ‘‘යභො, සක් ඛිස ්සථ මම වචනං කාතු’’න් ත? තව වචනං 

කයරොන් තායෙවම් හ ඉමං භෙං පත් තා, එවං සන් යතපි තව වචනං කයරොම, භණ 

යභො, කිං කයරොමාත? එත් ථ යභො වට් යට චරන් තානං නාම නිෙද් ධං එතං, කිං 

පන තුම් යහ යචොරාත? න යචොරම් හාත. ඉමස් ස යලොකස් ස සච් චකිරිො නාම 

අවස් සයෙො, තස් මා සබ් යෙපි ‘‘ෙදි අම් යහ යචොරා, හත් ථී මද් දතු, අථ න යචොරා, 
මා මද් දතූ’’ත සච් චකිරිෙං කයරොථාත. යත තථා අකංසු. හත් ථී උපගන් තුම් පි න 

සක් යකොත, විරවන් යතො පලාෙත, හත් ථිං තුත් තයතොමරඞ් කුයසහි 
යකොට් යටන් තාපි උපයනතුං න සක් යකොන් ත. ‘‘හත් ථිං උපයනතුං න 
සක් යකොමා’’ත රඤ් යඤො ආයරොයචසුං. යතන හි උපරි කයටන පටිච් ොයදත් වා 
මද් දායපථාත. උපරි කයට දින් යන දිගුණරවං විරවන් යතො පලාෙත. 

රාජා සුත් වා යපසුඤ් ඤකාරකං පක් යකොසායපත් වා ආහ – ‘‘තාත, හත් ථී 

මද් දිතුං න ඉච් ෙතී’’ත? ආම, යදව, යජට් ඨකමාණයවො මන් තං ජානාත, 
මන් තස් යසව අෙමානුභායවොත. රාජා තං පක් යකොසායපත් වා ‘‘මන් යතො කිර යත 

අත් ථී’’ත පුච් ඡි? නත් ථි, යදව, මය් හං මන් යතො, සච් චකිරිෙං පන මෙං කරිම් හ – 

‘‘ෙදි අම් යහ රඤ් යඤො යචොරා, මද් දතු, අථ න යචොරා, මා මද් දතූ’’ත, 

සච් චකිරිොෙ යනො එස ආනුභායවොත. කිං පන, තාත, තුම් යහ කම් මං 

කයරොථාත? අම් යහ, යදව, මග් ගං සමං කයරොම, චතුමහාපයථ සාලං කයරොම, 

යපොක් ඛරණිං ඛණාම, යසතුං ෙන් ධාම, එවරූපානි පුඤ් ඤකම් මානි කයරොන් තා 
විචරිම් හාත. 

අෙං තුම් යහ කිමත් ථං පිසුයණසීත? අම් හාකං පමත් තකායල ඉදඤ් චිදඤ් ච 

ලභත, අප් පමත් තකායල තං නත් ථි, එයතන කාරයණනාත. තාත, අෙං හත් ථී 

නාම තරච් ොයනො, යසොපි තුම් හාකං ගුයණ ජානාත. අහං මනුස් යසො හුත් වාපි න 

ජානාමි, තුම් හාකං වසනගාමං තුම් හාකංයෙව පුන අහරණීෙං කත් වා යදමි, 

අෙම් පි හත් ථී තුම් හාකංයෙව යහොතු, යපසුඤ් ඤකාරයකොපි තුම් හාකංයෙව 
දායසො යහොතු. ඉයතො පට් ඨාෙ මය් හම් පි පුඤ් ඤකම් මං කයරොථාත ධනං දත් වා 
විස් සජ් යජසි. යත ධනං ගයහත් වා වායරන වායරන හත් ථිං ආරුය් හ ගච් ෙන් තා 

මන් තෙන් ත ‘‘යභො පුඤ් ඤකම් මං නාම අනාගතභවත් ථාෙ කරිෙත, අම් හාකං 
පන අන් යතොඋදයක පුප් ඵිතං නීලුප් පලං විෙ ඉමස ්මිඤ් යඤව අත් තභායව 

විපාකං යදත. ඉදානි අතයරකං පුඤ් ඤං කරිස් සාමා’’ත, කිං කයරොමාත? 

චතුමහාපයථ ථාවරං කත් වා මහාජනස් ස විස් සමනසාලං කයරොම, ඉත් ථීහි පන 

සද් ධිං අපත් තකං කත් වා කරිස් සාම, අම් යහසු හි ‘‘යචොරා’’ත ගයහත් වා 
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නීෙමායනසු ඉත් ථීනං එකාපි චින් තාමත් තකම් පි අකත් වා ‘‘සුෙද් ධා සුගහිතා’’ත 

උට් ඨහිංසු, තස් මා තාසං පත් තං න දස් සාමාත. යත අත් තයනො යගහානි ගන් ත් වා 

හත් ථියනො යතත් තංසපිණ් ඩං යදන් ත, යතත් තංස තණමුට් ඨියෙො ආහරන් ත, තං 

සබ් ෙං හත් ථිස ්ස කුච් ඡිපූරං ජාතං. යත අරඤ් ඤං පවිසිත් වා රුක් යඛ ඡින් දන් ත, 

ඡින් නං ඡින් නං හත් ථී කඩ් ඪිත් වා සකටපයථ ඨයපසි. යත රුක් යඛ තච් යෙත් වා 
සාලාෙ කම් මං ආරභිංසු. 

මඝස් ස යගයහ සුජාතා, සුධම් මා, චිත් තා, නන් දාත චතස් යසො භරිොයෙො 

අයහසුං. සුධම් මා වඩ් ඪකිං පුච් ෙත – ‘‘තාත, ඉයම සහාො කාලස් යසව ගන් ත් වා 

සාෙං එන් ත, කිං කම් මං කයරොන් තී’’ත? ‘‘සාලං කයරොන් ත, අම් මා’’ත. ‘‘තාත, 

මය් හම් පි සාලාෙ පත් තං කත් වා යදහී’’ත. ‘‘ඉත් ථීහි අපත් තකං කයරොමා’’ත 

එයත වදන් තීත. සා වඩ් ඪකිස ්ස අට් ඨ කහාපයණ දත් වා ‘‘තාත, යෙන යකනචි 
උපායෙන මය් හං පත් තකං කයරොහී’’ත ආහ. යසො ‘‘සාධු අම් මා’’ත වත් වා 
පුයරතරං වාසිඵරසුං ගයහත් වා ගාමමජ් යඣ ඨත් වා ‘‘කිං යභො අජ් ජ ඉමස් මිම් පි 

කායල න නික් ඛමථා’’ත උච් චාසද් දං කත් වා ‘‘සබ් යෙ මග් ගං ආරුළ් හා’’ත 

ඤත් වා ‘‘ගච් ෙථ තාව තුම් යහ, මය් හං පපඤ් යචො අත් ථී’’ත යත පුරයතො කත් වා 
අඤ ්ඤං මග් ගං ආරුය් හ කණ් ණිකූපගං රුක් ඛං ඡින් දිත් වා තච් යෙත් වා මට් ඨං 
කත් වා ආහරිත් වා සුධම් මාෙ යගයහ ඨයපසි – ‘‘මො යදහීත වුත් තදිවයස 
නීහරිත් වා දයදෙයාසී’’ත. 

අථ නිට් ඨියත දබ් ෙසම් භාරකම් යම භූමිකම් මයතො පට් ඨාෙ 
චෙෙන් ධනථම් භුස් සාපන සඞ් ඝාටයෙොජන කණ් ණිකමඤ ්චෙන් ධයනසු කයතසු 
යසො වඩ් ඪකී කණ් ණිකමඤ් යච නිසීදිත් වා චතූහි දිසාහි යගොපානසියෙො 

උක් ඛිපිත් වා ‘‘යභො එකං පමුට් ඨං අත් ථී’’ත ආහ. කිං යභො පමුට් ඨං, සබ් ෙයමව 

ත් වං පමුස් සසීත. ඉමා යභො යගොපානසියෙො කත් ථ පතට් ඨහිස් සන් තීත? 

කණ් ණිකා නාම ලද් ධුං වට් ටතීත. කුහිං යභො ඉදානි සක් කා ලද් ධුන් ත? කුලානං 
යගයහ සක් කා ලද් ධුන් ත. ආහිණ් ඩන් තා පුච් ෙථාත. යත අන් යතොගාමං 
පවිසිත් වා පුච් ඡිත් වා සුධම් මාෙ ඝරද් වායර ‘‘ඉමස් මිං ඝයර කණ් ණිකා අත් ථී’’ත 

ආහංසු. සා ‘‘අත් ථී’’ත ආහ. හන් ද මූලං ගණ් හාහීත. මූලං න ගණ් හාමි, සයච 

මම පත් තං කයරොථ, දස් සාමීත. එථ යභො මාතුගාමස් ස පත් තං න කයරොම, 
අරඤ් ඤං ගන් ත් වා රුක් ඛං ඡින් දිස ්සාමාත නික් ඛමිංසු. 

තයතො වඩ් ඪකී ‘‘කිං න ලද් ධා, තාත, කණ් ණිකා’’ත පුච් ඡි. යත තමත් ථං 
ආයරොචයිංසු. වඩ් ඪකී කණ් ණිකමඤ් යච නිසින් යනොව ආකාසං උල් යලොයකත් වා 

‘‘යභො අජ් ජ නක් ඛත් තං සුන් දරං, ඉදං අඤ් ඤං සංවච් ෙරං අතක් කමිත් වා සක් කා 

ලද් ධුං, තුම් යහහි ච දුක් යඛන ආභතා දබ් ෙසම් භාරා, යත සකලසංවච් ෙයරන 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

 

272 

පටුන 

ඉමස ්මිඤ ්යඤව ඨායන පූතකා භවිස් සන් ත. යදවයලොයක නිබ් ෙත් තකායල 

තස් සාපි එකස ්මිං යකොයණ සාලා යහොතු, ආහරථ න’’න් ත ආහ. සාපි ොව යත 

න පුන ආගච් ෙන් ත, තාව කණ් ණිකාෙ යහට් ඨිමතයල ‘‘අෙං සාලා සුධම්මා 
නාමා’’ත අක් ඛරානි ඡින් දායපත් වා අහයතන වත් යථන යවයඨත් වා ඨයපසි. 

කම් මිකා ආගන් ත් වා – ‘‘ආහර, යර කණ් ණිකං, ෙං යහොතු තං යහොතු. තුය් හම් පි 

පත් තං කරිස් සාමා’’ත ආහංසු. සා නීහරිත් වා ‘‘තාතා, ොව අට් ඨ වා යසොළස වා 

යගොපානසියෙො න ආයරොහන් ත, තාව ඉමං වත් ථං මා නිබ් යෙඨයිත් ථා’’ත වත් වා 
අදාසි. යත ‘‘සාධූ’’ත සම් පටිච් ඡිත් වා ගයහත් වා යගොපානසියෙො ආයරොයපත් වාව 
වත් ථං නිබ් යෙයඨසුං. 

එයකො මහාගාමිකමනුස් යසො උද් ධං උල් යලොයකන් යතො අක් ඛරානි දිස් වා 

‘‘කිං, යභො, ඉද’’න් ත අක් ඛරඤ් ඤුං මනුස ්සං පක් යකොසායපත් වා දස් යසසි. යසො 

‘‘සුධම් මා නාම අෙං සාලා’’ත ආහ. ‘‘හරථ, යභො, මෙං ආදියතො පට් ඨාෙ සාලං 

කත් වා නාමමත් තම් පි න ලභාම, එසා රතනමත් යතන කණ් ණිකරුක් යඛන 
සාලං අත් තයනො නායමන කායරතී’’ත විරවන් ත. වඩ් ඪකී යතසං 
විරවන් තානංයෙව යගොපානසියෙො පයවයසත් වා ආණිං දත් වා සාලාකම් මං 
නිට් ඨායපසි. 

සාලං තධා විභජිංසු, එකස ්මිං යකොට් ඨායස ඉස් සරානං වසනට් ඨානං අකංසු, 

එකස ්මිං දුග් ගතානං, එකස ්මිං ගිලානානං. යතත් තංස ජනා යතත් තංස ඵලකානි 

පඤ ්ඤයපත් වා හත් ථිස් ස සඤ් ඤං අදංසු – ‘‘ආගන් තුයකො ආගන් ත් වා ෙස් ස 

අත් ථයත ඵලයක නිසීදත, තං ගයහත් වා ඵලකසාමිකස් යසව යගයහ 
පතට් ඨයපහි. තස් ස පාදපරිකම් මපිට් ඨිපරිකම් මඛාදනීෙයභොජනීෙසෙනානි 
සබ් ොනි ඵලකසාමිකස් යසව භායරො භවිස ්සතී’’ත. හත් ථී ආගතාගතං ගයහත් වා 

ඵලකසාමිකස ්ස යගහං යනත, යසො තස ්ස තං දිවසං කත් තබ් ෙං කයරොත. 

මඝමාණයවො සාලයතො අවිදූයර ඨායන යකොවිළාරරුක් ඛං යරොපායපසි, මූයල 

චස් ස පාසාණඵලකං අත් ථරි. නන්දා නාමස් ස භරිො අවිදූයර යපොක් ඛරණිං 

ඛණායපසි, චිත්තා මාලාවච් යෙ යරොපායපසි, සබ් ෙයජට් ඨිකා පන ආදාසං 

ගයහත් වා අත් තභාවං මණ් ඩෙමානාව විචරත. මයඝො තං ආහ – ‘‘භද් යද, 

සුධම් මා, සාලාෙ පත් තකා ජාතා, නන් දා යපොක් ඛරණිං ඛණායපසි, චිත් තා 

මාලාවච් යෙ යරොපායපසි. තව පන පුඤ් ඤකම් මං නාම නත් ථි, එකං පුඤ ්ඤං 

කයරොහි, භද් යද’’ත සා ‘‘ත් වං කස ්ස කාරණා කයරොසි, නනු තො කතං 
මය් හයමවා’’ත වත් වා අත් තභාවමණ් ඩනයමව අනුයුඤ් ජත. 
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මයඝො ොවතායුකං ඨත් වා තයතො චවිත් වා තාවතංසභවයන සක් යකො හුත් වා 

නිබ් ෙත් ත, යතපි යතත් තංස ගාමිකමනුස් සා කාලඞ් කත් වා යතත් තංස 
යදවපුත් තා හුත් වා තස් යසව සන් තයක නිබ් ෙත් තා. සක් කස ්ස යවජෙන් යතො 

නාම පාසායදො සත් ත යෙොජනසතානි උග් ගච් ඡි, ධයජො තීණි යෙොජනසතානි 

උග් ගච් ඡි, යකොවිළාරරුක් ඛස් ස නිස් සන් යදන සමන් තා 
තයෙොජනසතපරිමණ් ඩයලො පඤ ්චදසයෙොජනපරිණාහක් ඛන් යධො 

පාරිච් ෙත් තයකො නිබ් ෙත් ත, පාසාණඵලකස ්ස නිස ්සන් යදන පාරිච් ෙත් තකමූයල 
සට් ඨියෙොජනිකා පණ් ඩුකම් ෙලසිලා නිබ් ෙත් ත. සුධම් මාෙ කණ් ණිකරුක් ඛස ්ස 
නිස ්සන් යදන තයෙොජනසතකා සුධම් මා යදවසභා නිබ් ෙත් ත. නන් දාෙ 
යපොක් ඛරණිො නිස් සන් යදන පඤ් ඤාසයෙොජනා නන් දා නාම යපොක් ඛරණී 
නිබ් ෙත් ත. චිත් තාෙ මාලාවච් ෙවත් ථුනිස ්සන් යදන සට් ඨියෙොජනිකං 
චිත් තලතාවනං නාම උෙයානං නිබ් ෙත් ත. 

සක් යකො යදවරාජා සුධම් මාෙ යදවසභාෙ යෙොජනියක සුවණ් ණපල් ලඞ් යක 

නිසින් යනො තයෙොජනියක යසතච් ෙත් යත ධාරිෙමායන යතහි යදවපුත් යතහි තාහි 
යදවකඤ් ඤාහි අඩ් ඪතොහි නාටකයකොටීහි ද් වීසු යදවයලොයකසු යදවතාහි ච 
පරිවාරියතො මහාසම් පත් තං ඔයලොයකන් යතො තා තස් යසො ඉත් ථියෙො දිස ්වා 

‘‘ඉමා තාව පඤ් ඤාෙන් ත, සුජාතා කුහි’’න් ත ඔයලොයකන් යතො ‘‘අෙං මම 
වචනං අකත් වා ගිරිකන් දරාෙ ෙකසකුණිකා හුත් වා නිබ් ෙත් තා’’ත දිස ්වා 
යදවයලොකයතො ඔතරිත් වා තස් සා සන් තකං ගයතො. සා දිස් වාව සඤ ්ජානිත් වා 

අයධොමුඛා ජාතා. ‘‘ොයල, ඉදානි කිං සීසං න උක් ඛිපසි? ත් වං මම වචනං 
අකත් වා අත් තභාවයමව මණ් ඩෙමානා වීතනායමසි. සුධම් මාෙ ච නන් දාෙ ච 

චිත් තාෙ ච මහාසම් පත් ත නිබ් ෙත් තා, එහි අම් හාකං සම් පත් තං පස ්සා’’ත 
යදවයලොකං යනත් වා නන් දාෙ යපොක් ඛරණිො පක් ඛිපිත් වා පල් ලඞ් යක නිසීදි. 

නාටකිත් ථියෙො ‘‘කුහිං ගතත් ථ, මහාරාජා’’ත පුච් ඡිංසු. යසො 
අනායරොයචතුකායමොපි තාහි නිප් පීළිෙමායනො ‘‘සුජාතාෙ සන් තක’’න් ත ආහ. 

කුහිං නිබ් ෙත් තා, මහාරාජාත? කන් දරපායදත. ඉදානි කුහින් ත? 

නන් දායපොක් ඛරණිෙං යම විස් සට් ඨාත. එථ, යභො, අම් හාකං අෙයං පස් සාමාත 
සබ් ො තත් ථ අගමංසු. සා පුබ් යෙ සබ් ෙයජට් ඨිකා හුත් වා තා අවමඤ් ඤිත් ථ. 

ඉදානි තාපි තං දිස් වා – ‘‘පස ්සථ, යභො අම් හාකං අෙයාෙ මුඛං 
කක් කටකවිජ් ඣනසූලසදිස’’න් තආදීනි වදන් තයෙො යකළිං අකංසු. සා අතවිෙ 

අට් ටිෙමානා සක් කං යදවරාජානං ආහ – ‘‘මහාරාජ, ඉමානි 

සුවණ් ණරජතමණිවිමානානි වා නන් දායපොක් ඛරණී වා මය් හං කිං කරිස් සත, 

ජාතභූමියෙව මහාරාජ සත් තානං සුඛා, මං තත් යථව කන් දරපායද 
විස් සජ් යජහී’’ත. සක් යකො තං තත් ථ විස ්සජ් යජත් වා ‘‘මම වචනං කරිස ්සසී’’ත 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  සක්කපඤ්හසුත්තවණ්ණනා 

 

274 

පටුන 

ආහ. කරිස ්සාමි, මහාරාජාත. පඤ් ච සීලානි ගයහත් වා අඛණ් ඩානි කත් වා රක් ඛ, 

කතපායහන තං එතාසං යජට් ඨිකං කරිස් සාමීත. සා තථා අකාසි. 

සක් යකො කතපාහස් ස අච් චයෙන ‘‘සක් කා නු යඛො සීලං රක් ඛිතු’’න් ත 
ගන් ත් වා මච් ෙරූයපන උත් තානයකො හුත් වා තස් සා පුරයතො උදකපිට් යඨ 

ඔසරත, සා ‘‘මතමච් ෙයකො භවිස් සතී’’ත ගන් ත් වා සීයස අග් ගයහසි. මච් යෙො 
නඞ් ගුට් ඨං චායලසි. සා ‘‘ජීවත මඤ් යඤ’’ත උදයක විස් සජ් යජසි. සක් යකො 

ආකායස ඨත් වා ‘‘සාධු, සාධු, රක් ඛසි සික් ඛාපදං, එවං තං රක් ඛමානං 
කතපායහයනව නාටකානං යජට් ඨිකං කරිස් සාමී’’ත ආහ. තස් සාපි පඤ් ච 

වස් සසතානි ආයු අයහොසි. එකදිවසම් පි උදරපූරං නාලත් ථං, සුක් ඛිත් වා 
පරිසුක් ඛිත් වා මිලාෙමානාපි සීලං අඛණ් යඩත් වා කාලඞ් කත් වා ොරාණසිෙං 
කුම් භකාරයගයහ නිබ් ෙත් ත. 

සක් යකො ‘‘කුහිං නිබ් ෙත් තා’’ත ඔයලොයකන් යතො දිස් වා ‘‘තයතො ඉධ 

ආයනතුං න සක් කා, ජීවිතවුත් තමස් සා දස් සාමී’’ත සුවණ් ණඑළාලුකානං 
ොනකං පූයරත් වා මජ් යඣ ගාමස ්ස මහල් ලකයවයසන නිසීදිත් වා ‘‘එළාලුකානි 

ගණ් හථා’’ත උක් කුට් ඨිමකාසි. සමන් තා ගාමවාසිකා ආගන් ත් වා ‘‘යදහි, 

තාතා’’ත ආහංසු. අහං සීලරක් ඛකානං යදමි, තුම් යහ සීලං රක් ඛථාත. තාත මෙං 

සීලං නාම කීදිසන් තපි න ජානාම, මූයලන යදහීත. ‘‘සීලරක් ඛකානංයෙව 

දම් මී’’ත ආහ. ‘‘එථ, යර යකොසි අෙං එළාලුකමහල් ලයකො’’ත සබ් යෙ 
නිවත් තංසු. 

සා දාරිකා පුච් ඡි – ‘‘අම් ම, තුම් යහ එළාලුකත් ථාෙ ගතා තුච් ෙහත් ථාව 

ආගතා’’ත. යකොසි, අම් ම, එළාලුකමහල් ලයකො ‘‘අහං සීලරක් ඛකානං දම් මී’’ත 

වදත, නූනිමස් ස දාරිකා සීලං ඛාදිත් වා වත් තන් ත, මෙං සීලයමව න ජානාමාත. 

සා ‘‘මය් හං ආනීතං භවිස් සතී’’ත ගන් ත් වා ‘‘එළාලුකං, තාත, යදහී’’ත ආහ. 

‘‘ත් වං සීලානි රක් ඛසි අම් මා’’ත? ‘‘ආම, තාත රක් ඛාමී’’ත. ඉදං මො 
තුය් හයමව ආභතන් ත යගහද් වායර ොයනන සද් ධිං ඨයපත් වා පක් කාමි. සාපි 
ොවජීවං සීලං රක් ඛිත් වා චවිත් වා යවපචිත් තඅසුරස් ස ධීතා හුත් වා නිබ් ෙත් ත. 

සීලනිස ්සන් යදන පාසාදිකා අයහොසි. යසො ‘‘ධීතුවිවාහමඞ් ගලං කරිස් සාමී’’ත 
අසුයර සන් නිපායතසි. 

සක් යකො ‘‘කුහිං නිබ් ෙත් තා’’ත ඔයලොයකන් යතො ‘‘අසුරභවයන නිබ් ෙත් තා, 
අජ් ජස් සා විවාහමඞ් ගලං කරිස් සන් තී’’ත දිස් වා ‘‘ඉදානි ෙංකිඤ් චි කත් වා 
ආයනතබ් ො මො’’ත අසුරවණ් ණං නිම් මිනිත් වා ගන් ත් වා අසුරානං අන් තයර 
අට් ඨාසි. ‘‘තව සාමිකං වයදහී’’ත තස් සා හත් යථ පිතා පුප් ඵදාමං අදාසි ‘‘ෙං 
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පටුන 

ඉච් ෙසි, තස් සූපරි ඛිපාහී’’ත. සා ඔයලොයකන් තී සක් කං දිස ්වා 
පුබ් ෙසන් නිවායසන සඤ් ජාතසියනහා ‘‘අෙං යම සාමියකො’’ත තස් සූපරි දාමං 

ඛිපි. යසො තං ොහාෙ ගයහත් වා ආකායස උප් පත, තස ්මිං ඛයණ අසුරා 

සඤ ්ජානිංසු. යත ‘‘ගණ් හථ, ගණ් හථ, ජරසක් කං, යවරියකො අම් හාකං, න මෙං 

එතස ්ස දාරිකං දස් සාමා’’ත අනුෙන් ධිංසු. යවපචිත් ත පුච් ඡි ‘‘යකනාහටා’’ත? 

‘‘ජරසක් යකන මහාරාජා’’ත. ‘‘අවයසයසසු අෙයමව යසට් යඨො, අයපථා’’ත 
ආහ. සක් යකො නං යනත් වා අඩ් ඪතෙයකොටිනාටකානං යජට් ඨිකට් ඨායන 

ඨයපසි. සා සක් කං වරං ොචි – ‘‘මහාරාජ, මය් හං ඉමස් මිං යදවයලොයක මාතා 

වා පිතා වා භාතා වා භගිනී වා නත් ථි, ෙත් ථ ෙත් ථ ගච් ෙසි, තත් ථ තත් ථ මං 
ගයහත් වාව ගච් ෙ මහාරාජා’’ත. සක් යකො ‘‘සාධූ’’ත පටිඤ් ඤං අදාසි. 

එවං මචලගාමයක මඝමාණවකාලයතො පට් ඨාෙ විසුද් ධභාවමස ්ස 
සම් පස ්සන් යතො භගවා ‘‘දීඝරත් තං විසුද් යධො යඛො අෙං ෙක් යඛො’’ත ආහ. 

අත්ථසඤ්ි තන් ත අත් ථනිස් සිතං කාරණනිස් සිතං. 

පඤ්හයවෙයාකෙණවණ්ණනා 

357. කිං සංයෙොජනාත කිං ෙන් ධනා, යකන ෙන් ධයනන ෙද් ධා හුත් වා. 

පුථුකාොත ෙහුජනා. අයවොත අප් පටිඝා. අදණ්ඩාත 

ආවුධදණ් ඩධනදණ් ඩවිනිමුත් තා. අසපත්තාත අපච් චත් ථිකා. අෙයාපජ්ජාත 

විගතයදොමනස් සා. විහයෙමු අයවරියනොත අයහො වත යකනචි සද් ධිං අයවරියනො 

විහයරෙයාම, කත් ථචි යකොපං න උප් පායදත් වා අච් ෙරාෙ ගහිතකං 
ජඞ් ඝසහස ්යසන සද් ධිං පරිභුඤ් යජෙයාමාත දානං දත් වා පූජං කත් වා ච 

පත් ථෙන් ත. ඉතිචයනසංයහොතීත එවඤ් ච යනසං අෙං පත් ථනා යහොත. අථච

පනාත එවං පත් ථනාෙ සතපි. 

ඉස්සාමච්ඡරිෙසංයෙොජනාත පරසම් පත් තඛීෙනලක් ඛණා ඉස් සා, 

අත් තසම් පත් තො පයරහි සාධාරණභාවස් ස අසහනලක් ඛණං මච් ෙරිෙං, ඉස් සා 
ච මච් ෙරිෙඤ් ච සංයෙොජනං එයතසන් ත ඉස් සාමච් ෙරිෙසංයෙොජනා. අෙයමත් ථ 
සඞ් යඛයපො. විත් ථාරයතො පන ඉස් සාමච් ෙරිොනි අභිධම් යම වුත් තායනව. 

ආවාසමච් ෙරියෙන පයනත් ථ ෙක් යඛො වා යපයතො වා හුත් වා තස් යසව 
ආවාසස ්ස සඞ් කාරං සීයසන උක් ඛිපිත් වා විචරත. කුලමච් ෙරියෙන තස් මිං කුයල 
අඤ ්යඤසං දානාදීනි කයරොන් යත දිස් වා ‘‘භින් නං වතදං කුලං මමා’’ත 

චින් තෙයතො යලොහිතම් පි මුඛයතො උග් ගච් ෙත, කුච් ඡිවියරචනම් පි යහොත, 
අන් තානිපි ඛණ් ඩාඛණ් ඩානි හුත් වා නික් ඛමන් ත. ලාභමච් ෙරියෙන සඞ් ඝස් ස වා 
ගණස ්ස වා සන් තයක ලායභ මච් ෙරායිත් වා පුග් ගලිකපරියභොයගන 
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පරිභුඤ් ජිත් වා ෙක් යඛො වා යපයතො වා මහාඅජගයරො වා හුත් වා නිබ් ෙත් තත. 
සරීරවණ් ණගුණවණ් ණමච් ෙරියෙන පන පරිෙත් තධම් මමච් ෙරියෙන ච 

අත් තයනොව වණ් ණං වණ් යණත, න පයරසං වණ් ණං, ‘‘කිං වණ් යණො එයසො’’ත 
තං තං යදොසං වදන් යතො පරිෙත් තඤ් ච කස ්සචි කිඤ් චි අයදන් යතො දුබ් ෙණ් යණො 
යචව එළමූයගො ච යහොත. 

අපිච ආවාසමච් ෙරියෙන යලොහයගයහ පච් චත. කුලමච් ෙරියෙන 
අප් පලායභො යහොත. ලාභමච් ෙරියෙන ගූථනිරයෙ නිබ් ෙත් තත. 
වණ් ණමච් ෙරියෙන භයව නිබ් ෙත් තස් ස වණ් යණො නාම න යහොත. 
ධම් මමච් ෙරියෙන කුක් කුළනිරයෙ නිබ් ෙත් තත. ඉදං පන 

ඉස් සාමච් ෙරිෙසංයෙොජනං යසොතාපත් තමග් යගන පහීෙත. ොව තං නප් පහීෙත, 
තාව යදවමනුස ්සා අයවරතාදීනි පත් ථෙන් තාපි යවරාදීහි න පරිමුච් චන් තයෙව. 

තිණ්ණා යමත්ථකඞ් ාත එතස් මිං පඤ් යහ මො තුම් හාකං වචනං සුත් වා 

කඞ් ඛා තණ් ණාත වදත, න මග් ගවයසන තණ් ණකඞ් ඛතං දීයපත. විගතා

කථංකථාත ඉදං කථං, ඉදං කථන් ත අෙම් පි කථංකථා විගතා. 

358. නිදානාදීනි වුත් තත් ථායනව. පිොප්පිෙනිදානන් ත 

පිෙසත් තසඞ් ඛාරනිදානං මච් ෙරිෙං, අප් පිෙසත් තසඞ් ඛාරනිදානා ඉස් සා. උභෙං 

වා උභෙනිදානං. පබ් ෙජිතස් ස හි සද් ධිවිහාරිකාදයෙො, ගහට් ඨස් ස පුත් තාදයෙො 

හත් ථිඅස් සාදයෙො වා සත් තා පිො යහොන් ත යකළායිතා මමායිතා, මුහුත් තම් පි 
යත අපස් සන් යතො අධිවායසතුං න සක් යකොත. යසො අඤ් ඤං තාදිසං පිෙසත් තං 

ලභන් තං දිස් වා ඉස් සං කයරොත. ‘‘ඉමිනා අම් හාකං කිඤ් චි කම් මං අත් ථි, 

මුහුත් තං තාව නං යදථා’’ත තයමව අඤ් යඤහි ොචියතො ‘‘න සක් කා දාතුං, 
කිලමිස ්සත වා උක් කණ් ඨිස ්සත වා’’තආදීනි වත් වා මච් ෙරිෙං කයරොත. එවං 
තාව උභෙම් පි පිෙසත් තනිදානං යහොත. භික් ඛුස් ස පන 

පත් තචීවරපරික් ඛාරජාතං, ගහට් ඨස් ස වා අලඞ් කාරාදිඋපකරණං පිෙං යහොත 

මනාපං, යසො අඤ් ඤස් ස තාදිසං උප් පජ් ජමානං දිස් වා ‘‘අයහො වතස් ස එවරූපං 

න භයවෙයා’’ත ඉස් සං කයරොත, ොචියතො වාපි ‘‘මෙම් යපතං මමාෙන් තා න 

පරිභුඤ් ජාම, න සක් කා දාතු’’න් ත මච් ෙරිෙං කයරොත. එවං උභෙම් පි 
පිෙසඞ් ඛාරනිදානං යහොත. අප් පියෙ පන යත වුත් තප් පකායර සත් යත ච 

සඞ් ඛායර ච ලභිත් වා සයචපිස් ස යත අමනාපා යහොන් ත, තථාපි කියලසානං 
විපරීතවුත් තතාෙ ‘‘ඨයපත් වා මං යකො අඤ් යඤො එවරූපස් ස ලාභී’’ත ඉස් සං වා 

කයරොත, ොචියතො තාවකාලිකම් පි අදදමායනො මච් ෙරිෙං වා කයරොත. එවං 
උභෙම් පි අප් පිෙසත් තසඞ් ඛාරනිදානං යහොත. 
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ඡන්දනිදානන් ත එත් ථ පරියෙසනෙන් යදො, පටිලාභෙන් යදො, 

පරියභොගෙන් යදො, සන් නිධිෙන් යදො, විස් සජ් ජනෙන් යදොත පඤ් චවියධො ෙන් යදො. 

කතයමො පරියෙසනඡන්යදො? ඉයධකච් යචො අතත් යතො ෙන් දජායතො රූපං 

පරියෙසත, සද් දං. ගන් ධං. රසං. යඵොට් ඨබ් ෙං පරියෙසත, ධනං පරියෙසත. අෙං 
පරියෙසනෙන් යදො. 

කතයමො පටිලාභඡන්යදො? ඉයධකච් යචො අතත් යතො ෙන් දජායතො රූපං 

පටිලභත, සද් දං. ගන් ධං. රසං. යඵොට් ඨබ් ෙං පටිලභත, ධනං පටිලභත. අෙං 
පටිලාභෙන් යදො. 

කතයමො පරියභොගඡන්යදො? ඉයධකච් යචො අතත් යතො ෙන් දජායතො රූපං 

පරිභුඤ් ජත, සද් දං. ගන් ධං. රසං. යඵොට් ඨබ් ෙං පරිභුඤ් ජත, ධනං පරිභුඤ ්ජත. 
අෙං පරියභොගෙන් යදො. 

කතයමො සන්නිධිඡන්යදො? ඉයධකච් යචො අතත් යතො ෙන් දජායතො 
ධනසන් නිචෙං කයරොත ‘‘ආපදාසු භවිස් සතී’’ත. අෙං සන් නිධිෙන් යදො. 

කතයමො විස්සජ්ජනඡන්යදො? ඉයධකච් යචො අතත් යතො ෙන් දජායතො ධනං 

විස් සජ් යජත, හත් ථායරොහානං, අස් සායරොහානං, රථිකානං, ධනුග් ගහානං – 
‘‘ඉයම මං රක් ඛිස් සන් ත යගොපිස් සන් ත මමායිස් සන් ත සම් පරිවාරයිස් සන් තී’’ත. 

අෙං විස් සජ් ජනෙන් යදො. ඉයම පඤ් ච ෙන් දා. ඉධ තණ් හාමත් තයමව, තං 
සන් ධාෙ ඉදං වුත් තං. 

විතක්කනිදායනොත එත් ථ ‘‘ලාභං පටිච් ච විනිච් ෙයෙො’’ත (දී. නි. 2.110) 

එවං වුත් යතො විනිච් ෙෙවිතක් යකො විතක් යකො නාම. විනිච්ඡයෙොත ද් යව 

විනිච් ෙො තණ් හාවිනිච් ෙයෙො ච, දිට් ඨිවිනිච් ෙයෙො ච. අට් ඨසතං තණ් හාවිචරිතං 
තණ් හාවිනිච් ෙයෙො නාම. ද් වාසට් ඨි දිට් ඨියෙො දිට් ඨිවිනිච් ෙයෙො නාමාත එවං 
වුත් තතණ් හාවිනිච් ෙෙවයසන හි ඉට් ඨානිට් ඨපිොප් පිෙවවත් ථානං න යහොත. 

තයදව හි එකච් චස ්ස ඉට් ඨං යහොත, එකච් චස ්ස අනිට් ඨං 
පච් චන් තරාජමජ් ඣිමයදසරාජූනං ගණ් ඩුප් පාදමිගමංසාදීසු විෙ. තස් මිං පන 

තණ් හාවිනිච් ෙෙවිනිච් ඡියත පටිලද් ධවත් ථුස් මිං ‘‘එත් තකං රූපස් ස භවිස ්සත, 

එත් තකං සද් දස් ස, එත් තකං ගන් ධස ්ස, එත් තකං රසස් ස, එත් තකං 

යඵොට් ඨබ් ෙස් ස භවිස් සත, එත් තකං මය් හං භවිස් සත, එත් තකං පරස් ස භවිස් සත, 

එත් තකං නිදහිස් සාමි, එත් තකං පරස් ස දස් සාමී’’ත වවත් ථානං 
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විතක් කවිනිච් ෙයෙන යහොත. යතනාහ ‘‘ෙන් යදො යඛො, යදවානමින් ද, 

විතක් කනිදායනො’’ත. 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ් ානිදායනොත තයෙො පපඤ් චා තණ් හාපපඤ ්යචො, 

මානපපඤ් යචො, දිට් ඨිපපඤ් යචොත. තත් ථ අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතං 
තණ් හාපපඤ් යචො නාම. නවවියධො මායනො මානපපඤ් යචො නාම. ද් වාසට් ඨි 
දිට් ඨියෙො දිට් ඨිපපඤ් යචො නාම. යතසු ඉධ තණ් හාපපඤ් යචො අධිප් යපයතො. 

යකනට් යඨන පපඤ් යචො? මත් තපමත් තාකාරපාපනට් යඨන පපඤ් යචො. 
තංසම් පයුත් තා සඤ් ඤා පපඤ් චසඤ් ඤා. සඞ් ඛා වුච් චත යකොට් ඨායසො 
‘‘සඤ ්ඤානිදානා හි පපඤ් චසඞ් ඛා’’තආදීසු විෙ. ඉත 

පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ් ඛානිදායනොත පපඤ් චසඤ් ඤායකොට් ඨාසනිදායනො 
විතක් යකොත අත් යථො. 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ් ානියෙොධසාරුප්පගාමිනින් ත එතස් සා 

පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ් ඛාෙ ඛො නියරොයධො වූපසයමො, තස් ස සාරුප් පඤ් යචව තත් ථ 
ගාමිනිං චාත සහ විපස් සනාෙ මග් ගං පුච් ෙත. 

යවදනාකම්මට්ඨානවණ්ණනා 

359. අථස් ස භගවා යසොමනස්සංපාහන් ත තස් යසො යවදනා ආරභි. කිං පන 

භගවතා පුච් ඡිතං කථිතං, අපුච් ඡිතං, සානුසන් ධිකං, අනනුසන් ධිකන් ත? 

පුච් ඡිතයමව කථිතං, යනො අපුච් ඡිතං, සානුසන් ධිකයමව, යනො අනනුසන් ධිකං. 

යදවතානඤ් හි රූපයතො අරූපං පාකටතරං, අරූයපපි යවදනා පාකටතරා. 

කස ්මා? යදවතානඤ් හි කරජකාෙං සුඛුමං, කම් මජං ෙලවං, කරජකාෙස් ස 

සුඛුමත් තා, කම් මජස් ස ෙලවත් තා එකාහාරම් පි අතක් කමිත් වා න තට් ඨන් ත, 

උණ් හපාසායණ ඨපිතසප් පිපිණ් ඩි විෙ විලීෙන් තීත සබ් ෙං බ්රහ්මජායල 

වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් ෙං. තස් මා භගවා සක් කස ්ස තස් යසො යවදනා ආරභි. 

දුවිධඤ් හි කම් මට් ඨානං – රූපකම් මට් ඨානං, අරූපකම් මට් ඨානඤ් ච. 

රූපපරිග් ගයහො, අරූපපරිග් ගයහොතපි එතයදව වුච් චත. තත් ථ භගවා ෙස් ස රූපං 

පාකටං, තස් ස සඞ් යඛපමනසිකාරවයසන වා විත් ථාරමනසිකාරවයසන වා 
චතුධාතුවවත් ථානං විත් ථායරන් යතො රූපකම් මට් ඨානං කයථත. ෙස් ස අරූපං 

පාකටං, තස් ස අරූපකම් මට් ඨානං කයථත. කයථන් යතො ච තස් ස වත් ථුභූතං 

රූපකම් මට් ඨානං දස් යසත් වාව කයථත, යදවානං පන අරූපකම් මට් ඨානං 
පාකටන් ත අරූපකම් මට් ඨානවයසන යවදනා ආරභි. 

තවියධො හි අරූපකම් මට් ඨායන අභිනියවයසො – ඵස් සවයසන, 

යවදනාවයසන, චිත් තවයසනාත. කථං? එකච් චස ්ස හි සඞ් ඛිත් යතන වා 
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විත් ථායරන වා පරිග් ගහියත රූපකම් මට් ඨායන තස් මිං ආරම් මයණ 
චිත් තයචතසිකානං පඨමාභිනිපායතො තං ආරම් මණං ඵුසන් යතො උප් පජ් ජමායනො 

ඵස්යසො පාකයටො යහොත. එකච් චස ්ස තං ආරම් මණං අනුභවන් තී උප් පජ් ජමානා 

යවදනා පාකටා යහොත. එකච් චස් ස තං ආරම් මණං පරිග් ගයහත් වා තං 

විජානන් තං උප් පජ් ජමානං විඤ්ඤාණං පාකටං යහොත. 

තත් ථ ෙස් ස ඵස් යසො පාකයටො යහොත, යසොපි න යකවලං ඵස් යසොව 

උප් පජ් ජත, යතන සද් ධිං තයදව ආරම් මණං අනුභවමානා යවදනාපි උප් පජ් ජත, 

සඤ ්ජානමානා සඤ් ඤාපි, යචතෙමානා යචතනාපි, විජානමානං විඤ් ඤාණම් පි 
උප් පජ් ජතීත ඵස් සපඤ් චමයකයෙව පරිග් ගණ් හාත. ෙස් ස යවදනා පාකටා 

යහොත, යසොපි න යකවලං යවදනාව උප් පජ් ජත, තාෙ සද් ධිං තයදව ආරම් මණං 

ඵුසමායනො ඵස් යසොපි උප් පජ් ජත, සඤ ්ජානමානා සඤ ්ඤාපි, යචතෙමානා 

යචතනාපි, විජානමානං විඤ් ඤාණම් පි උප් පජ් ජතීත ඵස ්සපඤ් චමයකයෙව 

පරිග් ගණ් හාත. ෙස් ස විඤ් ඤාණං පාකටං යහොත, යසොපි න යකවලං 

විඤ ්ඤාණයමව උප් පජ් ජත, යතන සද් ධිං තයදවාරම් මණං ඵුසමායනො ඵස් යසොපි 

උප් පජ් ජත, අනුභවමානා යවදනාපි, සඤ් ජානමානා සඤ් ඤාපි, යචතෙමානා 
යචතනාපි උප් පජ් ජතීත ඵස් සපඤ් චමයකයෙව පරිග් ගණ් හාත. 

යසො ‘‘ඉයම ඵස් සපඤ ්චමකා ධම් මා කිං නිස් සිතා’’ත උපධායරන් යතො 

‘‘වත් ථුනිස ්සිතා’’ත පජානාත. වත් ථු නාම කරජකායෙො, ෙං සන් ධාෙ වුත් තං – 

‘‘ඉදඤ් ච පන යම විඤ් ඤාණං එත් ථ සිතං එත් ථ පටිෙද් ධ’’න් ත. යසො අත් ථයතො 

භූතානි යචව උපාදාරූපානි ච. එවයමත් ථ වත් ථු රූපං, ඵස් සපඤ ්චමකා නාමන් ත 

නාමරූපමත් තයමව පස් සත. රූපඤ් යචත් ථ රූපක් ඛන් යධො, නාමං චත් තායරො 
අරූපියනො ඛන් ධාත පඤ් චක් ඛන් ධමත් තං යහොත. නාමරූපවිනිමුත් තා හි 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, පඤ් චක් ඛන් ධවිනිමුත් තං වා නාමරූපං නත් ථි. යසො ‘‘ඉයම 
පඤ ්චක් ඛන් ධා කිං යහතුකා’’ත උපපරික් ඛන් යතො ‘‘අවිජ් ජාදියහතුකා’’ත 

පස් සත. තයතො ‘‘පච් චයෙො යචව පච් චයුප් පන් නඤ් ච ඉදං, අඤ ්යඤො සත් යතො වා 

පුග් ගයලො වා නත් ථි, සුද් ධසඞ් ඛාරපුඤ් ජමත් තයමවා’’ත 
සප් පච් චෙනාමරූපවයසන තලක් ඛණං ආයරොයපත් වා විපස් සනාපටිපාටිො 

‘‘අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා’’ත සම් මසන් යතො විචරත, යසො අජ් ජ අජ් ජාත 

පටියවධං ආකඞ් ඛමායනො තථාරූයප දිවයස උතුසප් පාෙං, පුග් ගලසප් පාෙං, 

යභොජනසප් පාෙං, ධම් මසවනසප් පාෙං වා ලභිත් වා එකපල් ලඞ් යකන 
නිසින් යනොව විපස් සනං මත් ථකං පායපත් වා අරහත් යත පතට් ඨාත. 
එවමියමසම් පි තණ් ණං ජනානං ොව අරහත් තා කම් මට් ඨානං කථිතං යහොත. 
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පටුන 

ඉධ පන භගවා අරූපකම් මට් ඨානං කයථන් යතො යවදනාසීයසන කයථසි. 

ඵස් සවයසන හි විඤ් ඤාණවයසන වා කථිෙමානං එතස් ස න පාකටං යහොත, 

අන් ධකාරං විෙ ඛාෙත. යවදනාවයසන පන පාකටං යහොත. කස් මා? යවදනානං 
උප් පත් තො පාකටතාෙ. සුඛදුක් ඛයවදනානඤ් හි උප් පත් ත පාකටා. ෙදා සුඛං 

උප් පජ් ජත, තදා සකලං සරීරං යඛොයභන් තං මද් දන් තං ඵරමානං 

අභිසන් දෙමානං සතයධොතසප් පිං ඛාදාපෙන් තං විෙ, සතපාකයතලං 

මක් ඛෙමානං විෙ, ඝටසහස් යසන පරිළාහං නිබ් ොපෙමානං විෙ, ‘‘අයහො සුඛං, 

අයහො සුඛ’’න් ත වාචං නිච් ොරෙමානයමව උප් පජ් ජත. ෙදා දුක් ඛං උප් පජ් ජත, 
තදා සකලසරීරං යඛොයභන් තං මද් දන් තං ඵරමානං අභිසන් දෙමානං තත් තඵාලං 

පයවයසන් තං විෙ, විලීනතම් ෙයලොයහන ආසිඤ් චන් තං විෙ, 

සුක් ඛතණවනප් පතම් හි අරඤ් යඤ දාරුඋක් කාකලාපං ඛිපමානං විෙ ‘‘අයහො 

දුක් ඛං, අයහො දුක් ඛ’’න් ත විප් පලාපෙමානයමව උප් පජ් ජත. ඉත 
සුඛදුක් ඛයවදනානං උප් පත් ත පාකටා යහොත. 

අදුක් ඛමසුඛා පන දුද් දීපනා අන් ධකායරන විෙ අභිභූතා. සා සුඛදුක් ඛානං 
අපගයම සාතාසාතපටික් යඛපවයසන මජ් ඣත් තාකාරභූතා අදුක් ඛමසුඛා 

යවදනාත නෙයතො ගණ් හන් තස් ස පාකටා යහොත. ෙථා කිං? ෙථා අන් තරා 
පිට් ඨිපාසාණං ආරුහිත් වා පලාතස් ස මිගස් ස අනුපදං ගච් ෙන් යතො මිගලුද් දයකො 
පිට් ඨිපාසාණස් ස ඔරභායගපි පරභායගපි පදං දිස් වා මජ් යඣ අපස් සන් යතොපි 

‘‘ඉයතො ආරුළ් යහො, ඉයතො ඔරුළ ්යහො, මජ් යඣ පිට් ඨිපාසායණ ඉමිනා 

පයදයසන ගයතො භවිස් සතී’’ත නෙයතො ජානාත. එවං ආරුළ් හට් ඨායන පදං විෙ 

හි සුඛයවදනාෙ උප් පත් ත පාකටා යහොත, ඔරුළ් හට් ඨායන පදං විෙ 

දුක් ඛයවදනාෙ උප් පත් ත පාකටා යහොත, ඉයතො ආරුය් හ, ඉයතො ඔරුය් හ, 
මජ් යඣ එවං ගයතොත නෙයතො ගහණං විෙ සුඛදුක් ඛානං අපගයම 
සාතාසාතපටික් යඛපවයසන මජ් ඣත් තාකාරභූතා අදුක් ඛමසුඛා යවදනාත 
නෙයතො ගණ් හන් තස් ස පාකටා යහොත. එවං භගවා පඨමං රූපකම් මට් ඨානං 
කයථත් වා පච් ො අරූපකම් මට් ඨානං යවදනාවයසන නිවත් යතත් වා දස් යසසි. 

න යකවලඤ් ච ඉයධව එවං දස් යසසි, මහාසතිපට්ඨායන, මජ්ඣිමනිකාෙම්ි 

සතිපට්ඨායන, චූෙතණ්හාසඞ් යෙ, මහාතණ්හාසඞ් යෙ, චූෙයවදල්ලසුත්යත, 

මහායවදල්ලසුත්යත, ෙට්ඨපාලසුත්යත, මාගණ්ඩිෙසුත්යත, ධාතුවිභඞ්යග, 

ආයනඤ්ජසප්පායෙ, සකයල යවදනාසංයුත්යතත එවං අයනයකසු 
සුත් තන් යතසු පඨමං රූපකම් මට් ඨානං කයථත් වා පච් ො අරූපකම් මට් ඨානං 

යවදනාවයසන නිවත් යතත් වා දස් යසසි. ෙථා ච යතසු යතසු, එවං ඉමස ්මිම් පි 
සක් කපඤ ්යහ පඨමං රූපකම් මට් ඨානං කයථත් වා පච් ො අරූපකම් මට් ඨානං 
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යවදනාවයසන නිවත් යතත් වා දස් යසසි. රූපකම් මට් ඨානං පයනත් ථ යවදනාෙ 

ආරම් මණමත් තකංයෙව සඞ් ඛිත් තං, තස් මා පාළිෙං නාරුළ් හං භවිස් සත. 

360. අරූපකම් මට් ඨායන ෙං තස් ස පාකටං යවදනාවයසන අභිනියවසමුඛං, 

තයමව දස් යසතුං යසොමනස්සංපාහං, යදවානමින්දාතආදිමාහ. තත් ථ දුවියධනාත 

ද් විවියධන, ද් වීහි යකොට් ඨායසහීත අත් යථො. එවරූපං යසොමනස්සං න 

යසවිතබ්ෙන් ත එවරූපං යගහසිතයසොමනස් සං න යසවිතබ් ෙං. 

යගහසිතයසොමනස ්සං නාම ‘‘තත් ථ කතමානි ෙ යගහසිතානි යසොමනස් සානි? 
චක් ඛුවිඤ ්යඤෙයානං රූපානං ඉට් ඨානං කන් තානං මනාපානං මයනොරමානං 

යලොකාමිසපටිසංයුත් තානං පටිලාභං වා පටිලාභයතො සමනුපස් සයතො, පුබ් යෙ 
වා පටිලද් ධපුබ් ෙං අතීතං නිරුද් ධං විපරිණතං සමනුස් සරයතො උප් පජ් ජත 

යසොමනස ්සං, ෙං එවරූපං යසොමනස් සං, ඉදං වුච් චත යගහසිතං 
යසොමනස ්ස’’න් ත එවං ෙසු ද් වායරසු වුත් තකාමගුණනිස ්සිතං යසොමනස් සං (ම. 

නි. 3.306). 

එවරූපං යසොමනස්සං යසවිතබ්ෙන් ත එවරූපං යනක් ඛම් මසිතං 
යසොමනස ්සං යසවිතබ් ෙං. යනක් ඛම් මසිතං යසොමනස් සං නාම – ‘‘තත් ථ 

කතමානි ෙ යනක් ඛම් මසිතානි යසොමනස ්සානි? රූපානං ත් යවව අනිච් චතං 
විදිත් වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං පුබ් යෙ යචව රූපා එතරහි ච සබ් යෙ යත රූපා 

අනිච් චා, දුක් ඛා, විපරිණාමධම් මාත එවයමතං ෙථාභූතං සම් මප් පඤ ්ඤාෙ 

පස් සයතො උප් පජ් ජත යසොමනස් සං, ෙං එවරූපං යසොමනස් සං, ඉදං වුච් චත 

යනක් ඛම් මසිතං යසොමනස් ස’’න් ත (ම. නි. 3.308) එවං ෙසු ද් වායරසු 
ඉට් ඨාරම් මයණ ආපාථගයත අනිච් චාදිවයසන විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 
උස් සුක් කායපතුං සක් යකොන් තස ්ස ‘‘උස් සුක් කිතා යම විපස් සනා’’ත 

යසොමනස ්සජාතස් ස උප් පන් නං යසොමනස් සං. යසවිතබ්ෙන් ත ඉදං 

යනක් ඛම් මවයසන, විපස් සනාවයසන, අනුස ්සතවයසන, පඨමජ් ඣානාදිවයසන 
ච උප් පජ් ජනකයසොමනස් සං යසවිතබ් ෙං නාම. 

තත් ථ ෙං යච සවිතක්කං සවිචාෙන් ත තස් මිම් පි යනක් ඛම් මසියත 

යසොමනස ්යස ෙං යනක් ඛම් මවයසන, විපස් සනාවයසන, අනුස ්සතවයසන, 
පඨමජ් ඣානවයසන ච උප් පන් නං සවිතක් කං සවිචාරං යසොමනස් සන් ත 

ජායනෙය. ෙං යච අවිතක්කං අවිචාෙන් ත ෙං පන දුතෙතතෙජ් ඣානවයසන 

උප් පන් නං අවිතක් කං අවිචාරං යසොමනස් සන් ත ජායනෙය. යෙ අවිතක්යක

අවිචායෙ, යත පණීතතයෙත එයතසුපි ද් වීසු ෙං අවිතක් කං අවිචාරං, තං 
පණීතතරන් ත අත් යථො. 
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ඉමිනා කිං කථිතං යහොත? ද් වින් නං අරහත් තං කථිතං. කථං? එයකො කිර 

භික් ඛු සවිතක් කසවිචායර යසොමනස් යස විපස් සනං පට් ඨයපත් වා ‘‘ඉදං 
යසොමනස ්සං කිං නිස් සිත’’න් ත උපධායරන් යතො ‘‘වත් ථුනිස් සිත’’න් ත 
පජානාතීත ඵස් සපඤ් චමයක වුත් තනයෙයනව අනුක් කයමන අරහත් යත 
පතට් ඨාත. එයකො අවිතක් කඅවිචායර යසොමනස් යස විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 
වුත් තනයෙයනව අරහත් යත පතට් ඨාත. තත් ථ අභිනිවිට් ඨයසොමනස් යසසුපි 
සවිතක් කසවිචාරයතො අවිතක් කඅවිචාරං පණීතතරං. 
සවිතක් කසවිචාරයසොමනස් සවිපස ්සනායතොපි අවිතක් කඅවිචාරවිපස් සනා 
පණීතතරා. සවිතක් කසවිචාරයසොමනස් සඵලසමාපත් තයතොපි 
අවිතක් කඅවිචාරයසොමනස් සඵලසමාපත් තයෙව පණීතතරා. යතනාහ භගවා 

‘‘යෙ අවිතක් යක අවිචායර, යත පණීතතයර’’ත. 

361. එවරූපං යදොමනස්සංනයසවිතබ්ෙන් ත එවරූපං යගහසිතයදොමනස් සං 
න යසවිතබ් ෙං. යගහසිතයදොමනස් සං නාම – ‘‘තත් ථ කතමානි ෙ යගහසිතානි 

යදොමනස ්සානි? චක් ඛුවිඤ් යඤෙයානං රූපානං ඉට් ඨානං කන් තානං මනාපානං 
මයනොරමානං යලොකාමිසපටිසංයුත් තානං අප් පටිලාභං වා අප් පටිලාභයතො 
සමනුපස් සයතො පුබ් යෙ වා අපටිලද් ධපුබ් ෙං අතීතං නිරුද් ධං විපරිණතං 

සමනුස ්සරයතො උප් පජ් ජත යදොමනස් සං, ෙං එවරූපං යදොමනස් සං, ඉදං වුච් චත 

යගහසිතයදොමනස් ස’’න් ත (ම. නි. 3.307). එවං ෙසු ද් වායරසු ඉට් ඨාරම් මණං 

නානුභවිං, නානුභවිස් සාමි, නානුභවාමීත විතක් කෙයතො උප් පන් නං 
කාමගුණනිස ්සිතං යදොමනස් සං. 

එවරූපං යදොමනස්සං යසවිතබ්ෙන් ත එවරූපං යනක් ඛම් මසිතයදොමනස් සං 
යසවිතබ් ෙං. යනක් ඛම් මසිතයදොමනස් සං නාම – ‘‘තත් ථ කතමානි ෙ 

යනක් ඛම් මසිතානි යදොමනස් සානි? රූපානං ත් යවව අනිච් චතං විදිත් වා 
විපරිණාමවිරාගනියරොධං පුබ් යෙ යචව රූපා එතරහි ච සබ් යෙ යත රූපා 

අනිච් චා, දුක් ඛා, විපරිණාමධම් මාත එවයමතං ෙථාභූතං සම් පප් පඤ් ඤාෙ දිස් වා 

අනුත් තයරසු වියමොක් යඛසු පිහං උපට් ඨායපත ‘කුදාස ්සු නාමාහං තදාෙතනං, 

උපසම් පජ් ජ විහරිස් සාමි, ෙදරිො එතරහි ආෙතනං උපසම් පජ් ජ විහරන් තී’ත. 
ඉත අනුත් තයරසු වියමොක් යඛසු පිහං උපට් ඨාපෙයතො උප් පජ් ජත පිහපච් චො 

යදොමනස ්සං, ෙං එවරූපං යදොමනස් සං, ඉදං වුච් චත 

යනක් ඛම් මසිතයදොමනස් ස’’න් ත (ම. නි. 3.307) එවං ෙසු ද් වායරසු 
ඉට් ඨාරම් මයණ ආපාථගයත අනුත් තරවියමොක් ඛසඞ් ඛාතඅරිෙඵලධම් යමසු පිහං 
උපට් ඨයපත් වා තදධිගමාෙ අනිච් චාදිවයසන විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 

උස් සුක් කායපතුමසක් යකොන් තස් ස ඉමම් පි පක් ඛං, ඉමම් පි මාසං, ඉමම් පි 
සංවච් ෙරං විපස් සනං උස් සුක් කායපත් වා අරිෙභූමිං පාපුණිතුං නාසක් ඛින් ත 
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පටුන 

අනුයසොචයතො උප් පන් නං යදොමනස් සං. යසවිතබ්ෙන් ත ඉදං යනක් ඛම් මවයසන, 

විපස් සනාවයසන, අනුස ්සතවයසන, පඨමජ් ඣානාදිවයසන ච 
උප් පජ් ජනකයදොමනස් සං යසවිතබ් ෙං නාම. 

තත් ථ ෙං යච සවිතක්කසවිචාෙන් ත තස් මිම් පි දුවියධ යදොමනස් යස 
යගහසිතයදොමනස් සයමව සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් සං නාම. 

යනක් ඛම් මවයසන, විපස් සනාවයසන, අනුස් සතවයසන, 
පඨමදුතෙජ් ඣානවයසන ච උප් පන් නයදොමනස ්සං පන 
අවිතක් කඅවිචාරයදොමනස් සන් ත යවදිතබ් ෙං. නිප් පරිොයෙන පන 
අවිතක් කඅවිචාරයදොමනස් සං නාම නත් ථි. යදොමනස ්සින් ද්රිෙඤ් හි එකංයසන 

අකුසලඤ් යචව සවිතක් කසවිචාරඤ් ච, එතස ්ස පන භික් ඛුයනො මඤ් ඤනවයසන 
සවිතක් කසවිචාරන් ත ච අවිතක් කඅවිචාරන් ත ච වුත් තං. 

තත්රාෙං නයෙො – ඉධ භික් ඛු යදොමනස් සපච් චෙභූයත 
සවිතක් කසවිචාරධම් යම අවිතක් කඅවිචාරධම් යම ච යදොමනස් සපච් චො එව 
උප් පන් යන මග් ගඵලධම් යම ච අඤ් යඤසං පටිපත් තදස් සනවයසන 
යදොමනස ්සන් ත ගයහත් වා ‘‘කදා නු යඛො යම සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් යස 

විපස් සනා පට් ඨපිතා භවිස් සත, කදා අවිතක් කඅවිචාරයදොමනස ්යස’’ත ච ‘‘කදා 

නු යඛො යම සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් සඵලසමාපත් ත නිබ් ෙත් තතා භවිස් සත, 

කදා අවිතක් කඅවිචාරයදොමනස් සඵලසමාපත් තී’’ත චින් යතත් වා යතමාසිකං, 

ෙමාසිකං, නවමාසිකං වා පටිපදං ගණ් හාත. යතමාසිකං ගයහත් වා පඨමමායස 

එකං ොමං ජග් ගත, ද් යව ොයම නිද් දාෙ ඔකාසං කයරොත, මජ් ඣියම මායස 

ද් යව ොයම ජග් ගත, එකං ොමං නිද් දාෙ ඔකාසං කයරොත, පච් ඡිමමායස 

චඞ් කමනිසජ් ජායෙව ොයපත. එවං යච අරහත් තං පාපුණාත, ඉච් යචතං කුසලං. 

යනො යච පාපුණාත, වියසයසත් වා ෙමාසිකං ගණ් හාත. තත්රාපි ද් යව ද් යව මායස 
වුත් තනයෙන පටිපජ් ජිත් වා අරහත් තං පාපුණිතුං අසක් යකොන් යතො වියසයසත් වා 
නවමාසිකං ගණ් හාත. තත්රාපි තයෙො තයෙො මායස තයථව පටිපජ් ජිත් වා 
අරහත් තං පාපුණිතුං අසක් යකොන් තස් ස ‘‘න ලද් වං වත යම සබ්රහ් මචාරීහි සද් ධිං 

විසුද් ධිපවාරණං පවායරතු’’න් ත ආවජ් ජයතො යදොමනස් සං උප් පජ් ජත, 

අස් සුධාරා පවත් තන් ත ගාමන් තපබ් භාරවාසීමහාසීවත් යථරස් ස විෙ. 

මහාසීවත්යථෙවත්ථු 
යථයරො කිර අට් ඨාරස මහාගයණ වායචසි. තස් යසොවායද ඨත් වා 

තංසසහස් සා භික් ඛූ අරහත් තං පාපුණිංසු. අයථයකො භික් ඛු ‘‘මය් හං තාව 

අබ් භන් තයර ගුණා අප් පමාණා, කීදිසා නු යඛො යම ආචරිෙස් ස ගුණා’’ත 
ආවජ් ජන් යතො පුථුජ් ජනභාවං පස් සිත් වා ‘‘අම් හාකං ආචරියෙො අඤ් යඤසං 
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අවස් සයෙො යහොත, අත් තයනො භවිතුං න සක් යකොත, ඔවාදමස් ස දස් සාමී’’ත 
ආකායසන ගන් ත් වා විහාරසමීයප ඔතරිත් වා දිවාට් ඨායන නිසින් නං ආචරිෙං 
උපසඞ් කමිත් වා වත් තං දස් යසත් වා එකමන් තං නිසීදි. 

යථයරො – ‘‘කිං කාරණා ආගයතොසි පිණ් ඩපාතකා’’ත ආහ. එකං 

අනුයමොදනං ගණ් හිස් සාමීත ආගයතොස් මි, භන් යතත. ඔකායසො න භවිස් සත, 

ආවුයසොත? විතක් කමාළයක ඨිතකායල පුච් ඡිස ්සාමි, භන් යතත. තස් මිං ඨායන 

අඤ ්යඤ පුච් ෙන් තීත. භික් ඛාචාරමග් යග, භන් යතත. තත්රාපි අඤ් යඤ 

පුච් ෙන් තීත. දුපට් ටනිවාසනට් ඨායන, සඞ් ඝාටිපාරුපනට් ඨායන, 

පත් තනීහරණට් ඨායන, ගායම චරිත් වා ආසනසාලාෙං ොගුපීතකායල, 

භන් යතත. තත් ථ අට් ඨකථායථරා අත් තයනො කඞ් ඛං වියනොයදන් ත, ආවුයසොත. 

අන් යතොගාමයතො නික් ඛන් තකායල පුච් ඡිස් සාමි, භන් යතත. තත්රාපි අඤ් යඤ 

පුච් ෙන් ත, ආවුයසොත. අන් තරාමග් යග, භන් යත, යභොජනසාලාෙං 

භත් තකිච් චපරියෙොසායන, භන් යත, දිවාට් ඨායන, පාදයධොවනකායල, 

මුඛයධොවනකායල, භන් යතත? තදා අඤ් යඤ පුච් ෙන් තීත. තයතො පට් ඨාෙ ොව 

අරුණා අපයර පුච් ෙන් ත, ආවුයසොත. දන් තකට් ඨං ගයහත් වා මුඛයධොවනත් ථං 

ගමනකායල, භන් යතත? තදා අඤ ්යඤ පුච් ෙන් තීත. මුඛං යධොවිත් වා 

ආගමනකායල, භන් යතත? තත්රාපි අඤ් යඤ පුච් ෙන් තීත. යසනාසනං පවිසිත් වා 

නිසින් නකායල, භන් යතත? තත්රාපි අඤ් යඤ පුච් ෙන් තීත. භන් යත, නනු මුඛං 
යධොවිත් වා යසනාසනං පවිසිත් වා තයෙො චත් තායරො පල් ලඞ් යක උසුමං 
ගාහායපත් වා යෙොනියසොමනසිකායර කම් මං කයරොන් තානං ඔකාසකායලන 

භවිතබ් ෙං සිො, මරණඛණම් පි න ලභිස් සථ, භන් යත, ඵලකසදිසත් ථ භන් යත 

පරස ්ස අවස් සයෙො යහොථ, අත් තයනො භවිතුං න සක් යකොථ, න යම තුම් හාකං 
අනුයමොදනාෙ අත් යථොත ආකායස උප් පතත් වා අගමාසි. 

යථයරො – ‘‘ඉමස් ස භික් ඛුයනො පරිෙත් තො කම් මං නත් ථි, මය් හං පන 

අඞ් කුසයකො භවිස් සාමීත ආගයතො’’ත ඤත් වා ‘‘ඉදානි ඔකායසො න භවිස් සත, 
පච් චූසකායල ගමිස ්සාමී’’ත පත් තචීවරං සමීයප කත් වා සබ් ෙං දිවසභාගං 
පඨමොමමජ් ඣිමොමඤ් ච ධම් මං වායචත් වා පච් ඡිමොයම එකස් මිං යථයර 
උද් යදසං ගයහත් වා නික් ඛන් යත පත් තචීවරං ගයහත් වා යතයනව සද් ධිං 
නික් ඛන් යතො. නිසින් නඅන් යතවාසිකා ආචරියෙො යකනචි පපඤ් යචන 
නික් ඛන් යතොත මඤ් ඤිංසු. නික් ඛන් යතො යථයරො යකොචි යදව 
සමානාචරිෙභික් ඛූත සඤ් ඤං අකාසි. 

යථයරො කිර ‘‘මාදිසස් ස අරහත් තං නාම කිං, ද් වීහතීයහයනව පාපුණිත් වා 
පච් චාගමිස් සාමී’’ත අන් යතවාසිකානං අනායරොයචත් වාව ආසාළ් හීමාසස් ස 
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ජුණ් හපක් ඛයතරසිො නික් ඛන් යතො ගාමන් තපබ් භාරං ගන් ත් වා චඞ් කමං 
ආරුය් හ කම් මට් ඨානං මනසිකයරොන් යතො තං දිවසං අරහත් තං ගයහතුං 
නාසක් ඛි. උයපොසථදිවයස සම් පත් යත ‘‘ද් වීහතීයහන අරහත් තං ගණ් හිස් සාමීත 

ආගයතො, ගයහතුං පන නාසක් ඛිං. තයෙො මායස පන තීණි දිවසානි විෙ ොව 
මහාපවාරණා තාව ජානිස ්සාමී’’ත වස් සං උපගන් ත් වාපි ගයහතුං නාසක් ඛි. 

පවාරණාදිවයස චින් යතසි – ‘‘අහං ද් වීහතීයහන අරහත් තං ගණ් හිස් සාමීත 

ආගයතො, යතමායසනාපි නාසක් ඛිං, සබ්රහ් මචාරියනො පන විසුද් ධිපවාරණං 
පවායරන් තී’’ත. තස් යසවං චින් තෙයතො අස් සුධාරා පවත් තන් ත. තයතො ‘‘න 

මඤ ්යච මය් හං චතූහි ඉරිොපයථහි මග් ගඵලං උප් පජ් ජිස ්සත, අරහත් තං 

අප් පත් වා යනව මඤ් යච පිට් ඨිං පසායරස් සාමි, න පායද යධොවිස් සාමී’’ත මඤ් චං 

උස් සායපත් වා ඨයපසි. පුන අන් යතොවස් සං පත් තං, අරහත් තං ගයහතුං 
නාසක් ඛියෙව. එකූනතංසපවාරණාසු අස් සුධාරා පවත් තන් ත. ගාමදාරකා 

යථරස ්ස පායදසු ඵාලිතට් ඨානානි කණ් ටයකහි සිබ් ෙන් ත, දවං කයරොන් තාපි 
‘‘අෙයස් ස මහාසීවත් යථරස් ස විෙ පාදා යහොන් තූ’’ත දවං කයරොන් ත. 

යථයරො තංසසංවච් ෙයර මහාපවාරණාදිවයස ආලම් ෙණඵලකං නිස් සාෙ 

ඨියතො ‘‘ඉදානි යම තංස වස ්සානි සමණධම් මං කයරොන් තස් ස, නාසක් ඛිං 

අරහත් තං පාපුණිතුං, අද් ධා යම ඉමස් මිං අත් තභායව මග් යගො වා ඵලං වා නත් ථි, 
න යම ලද් ධං සබ්රහ් මචාරීහි සද් ධිං විසුද් ධිපවාරණං පවායරතු’’න් ත චින් යතසි. 

තස් යසවං චින් තෙයතොව යදොමනස් සං උප් පජ් ජි, අස් සුධාරා පවත් තන් ත. අථ 

අවිදූරට් ඨායන එකා යදවධීතා යරොදමානා අට් ඨාසි. ‘‘යකො එත් ථ යරොදසී’’ත? 

‘‘අහං, භන් යත, යදවධීතා’’ත. ‘‘කස ්මා යරොදසී’’ත? ‘‘යරොදමායනන මග් ගඵලං 

නිබ් ෙත් තතං, යතන අහම් පි එකං ද් යව මග් ගඵලානි නිබ් ෙත් යතස ්සාමීත 

යරොදාමි, භන් යත’’ත. 

තයතො යථයරො – ‘‘යභො මහාසීවත් යථර, යදවතාපි තො සද් ධිං යකළිං 

කයරොන් ත, අනුච් ෙවිකං නු යඛො යත එත’’න් ත විපස් සනං වඩ් යඪත් වා සහ 
පටිසම් භිදාහි අරහත් තං අග් ගයහසි. යසො ‘‘ඉදානි නිපජ් ජිස ්සාමී’’ත යසනාසනං 
පටිජග් ගිත් වා මඤ ්චකං පඤ් ඤයපත් වා උදකට් ඨායන උදකං පච් චුපට් ඨයපත් වා 
‘‘පායද යධොවිස ්සාමී’’ත යසොපානඵලයක නිසීදි. 

අන් යතවාසිකාපිස් ස ‘‘අම් හාකං ආචරිෙස් ස සමණධම් මං කාතුං 

ගච් ෙන් තස් ස තංස වස් සානි, සක් ඛි නු යඛො වියසසං නිබ් ෙත් යතතුං, නාසක් ඛී’’ත 
ආවජ් ජෙමානා ‘‘අරහත් තං පත් වා පාදයධොවනත් ථං නිසින් යනො’’ත දිස ්වා 
‘‘අම් හාකං ආචරියෙො අම් හාදියසසු අන් යතවාසියකසු තට් ඨන් යතසු ‘අත් තනාව 

පායද යධොවිස් සතී’ත අට් ඨානයමතං, අහං යධොවිස් සාමි අහං යධොවිස් සාමී’’ත 
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පටුන 

තංසසහස් සානිපි ආකායසන ගන් ත් වා වන් දිත් වා ‘‘පායද යධොවිස් සාම, 

භන් යත’’ත ආහංසු. ආවුයසො, ඉදානි තංස වස් සානි යහොන් ත මම පාදානං 

අයධොතානං, තට් ඨථ, තුම් යහ, අහයමව යධොවිස් සාමීත. 

සක් යකොපි ආවජ් ජන් යතො – ‘‘මය් හං අයෙයො මහාසීවත් යථයරො අරහත් තං 
පත් යතො තංසසහස් සානං අන් යතවාසිකානං ‘පායද යධොවිස් සාමා’ත ආගතානං 

පායද යධොවිතුං න යදත. මාදියස පන උපට් ඨායක තට් ඨන් යත ‘මය් හං අයෙයො 

සෙං පායද යධොවිස් සතී’ත අට් ඨානයමතං, අහං යධොවිස් සාමී’’ත සන් නිට් ඨානං 
කත් වා සුජාතාෙ යදවිො සද් ධිං භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස සන් තයක පාතුරයහොසි. යසො 

සුජං අසුරකඤ් ඤං පුරයතො කත් වා ‘‘අයපථ, භන් යත, මාතුගායමො’’ත ඔකාසං 
කායරත් වා යථරං උපසඞ් කමිත් වා වන් දිත් වා පුරයතො උක් කුටියකො නිසීදිත් වා 

‘‘පායද යධොවිස් සාමි, භන් යත’’ත ආහ. යකොසිෙ, ඉදානි යම තංස වස් සානි 

පාදානං අයධොතානං, යදවතානඤ් ච පකතොපි මනුස් සසරීරගන් යධො නාම 

යජගුච් යෙො, යෙොජනසයත ඨිතානම් පි කණ් යඨ ආසත් තකුණපං විෙ යහොත, 

අහයමව යධොවිස් සාමීත. භන් යත, අෙං ගන් යධො නාම න පඤ් ඤාෙත, තුම් හාකං 
පන සීලගන් යධො ෙ යදවයලොයක අතක් කමිත් වා උපරි භවග් ගං පත් වා ඨියතො. 

සීලගන් ධයතො අඤ් යඤො උත් තරිතයරො ගන් යධො නාම නත් ථි, භන් යත, තුම් හාකං 
සීලගන් යධනම් හි ආගයතොත වාමහත් යථන යගොප් ඵකසන් ධිෙං ගයහත් වා 
දක් ඛිණහත් යථන පාදතලං පරිමජ් ජි. දහරකුමාරස් යසව පාදා අයහසුං. සක් යකො 
පායද යධොවිත් වා වන් දිත් වා යදවයලොකයමව ගයතො. 

එවං ‘‘න ලභාමි සබ්රහ් මචාරීහි සද් ධිං විසුද් ධිපවාරණං පවායරතු’’න් ත 
ආවජ් ජන් තස් ස උප් පන් නං යදොමනස ්සං නිස් සාෙ භික් ඛුයනො මඤ් ඤනවයසන 

විපස් සනාෙ ආරම් මණම් පි විපස් සනාපි මග් යගොපි ඵලම් පි 
සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් සන් ත ච අවිතක් කාවිචාරයදොමනස් සන් ත ච 
වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. 

තත් ථ එයකො භික් ඛු සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් යස විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 
ඉදං යදොමනස ්සං කිං නිස් සිතන් ත උපධායරන් යතො වත් ථුනිස ්සිතන් ත පජානාතීත 
ඵස් සපඤ ්චමයක වුත් තනයෙයනව අනුක් කයමන අරහත් යත පතට් ඨාත. එයකො 
අවිතක් කාවිචායර යදොමනස් යස විපස් සනං පට් ඨයපත් වා වුත් තනයෙයනව 
අරහත් යත පතට් ඨාත. තත් ථ අභිනිවිට් ඨයදොමනස් යසසුපි සවිතක් කසවිචාරයතො 
අවිතක් කඅවිචාරං පණීතතරං. සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් සවිපස් සනායතොපි 
අවිතක් කාවිචාරයදොමනස් සවිපස් සනා පණීතතරා. 
සවිතක් කසවිචාරයදොමනස් සඵලසමාපත් තයතොපි 
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අවිතක් කාවිචාරයදොමනස් සඵලසමාපත් තයෙව පණීතතරා. යතනාහ භගවා – 

‘‘යෙ අවිතක් කඅවිචායර යත පණීතතයර’’ත. 

362. එවරූපා උයපක් ාන යසවිතබ්ොත එවරූපා යගහසිතඋයපක් ඛා න 
යසවිතබ් ො. යගහසිතඋයපක් ඛා නාම ‘‘තත් ථ කතමා ෙ යගහසිතඋයපක් ඛා. 
චක් ඛුනා රූපං දිස් වා උප් පජ් ජත උයපක් ඛා ොලස් ස මූළ ්හස් ස පුථුජ් ජනස ්ස 
අයනොධිජිනස ්ස අවිපාකජිනස් ස අනාදීනවදස් සාවියනො අස් සුතවයතො 

පුථුජ් ජනස ්ස, ො එවරූපා උයපක් ඛා, රූපං සා නාතවත් තත, තස් මා සා 
උයපක් ඛා යගහසිතාත වුච් චතී’’ත එවං ෙසු ද් වායරසු ඉට් ඨාරම් මයණ 
ආපාථගයත ගුළපිණ් ඩියක නිලීනමක් ඛිකා විෙ රූපාදීනි අනතවත් තමානා 
තත් යථව ලග් ගා ලග් ගිතා හුත් වා උප් පන් නා කාමගුණනිස් සිතා උයපක් ඛා න 
යසවිතබ් ො. 

එවරූපා උයපක් ා යසවිතබ්ොත එවරූපා යනක් ඛම් මසිතා උයපක් ඛා 
යසවිතබ් ො. යනක් ඛම් මසිතා උයපක් ඛා නාම – ‘‘තත් ථ කතමා ෙ 

යනක් ඛම් මසිතා උයපක් ඛා? රූපානං ත් යවව අනිච් චතං විදිත් වා 

විපරිණාමවිරාගනියරොධං ‘පුබ් යෙ යචව රූපා එතරහි ච, සබ් යෙ යත රූපා 

අනිච් චා, දුක් ඛා, විපරිණාමධම් මා’ත එවයමතං ෙථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාෙ 

පස් සයතො උප් පජ් ජත උයපක් ඛා, ො එවරූපා උයපක් ඛා, රූපං සා අතවත් තත, 

තස් මා සා උයපක් ඛා යනක් ඛම් මසිතාත වුච් චතී’’ත (ම. නි. 3.308). එවං ෙසු 

ද් වායරසු ඉට් ඨානිට් ඨආරම් මයණ ආපාථගයත ඉට් යඨ අරජ් ජන් තස් ස, අනිට් යඨ 

අදුස් සන් තස ්ස, අසමයපක් ඛයනන අසම් මුය් හන් තස ්ස උප් පන් නා විපස් සනා 
ඤාණසම් පයුත් තා උයපක් ඛා. අපිච යවදනාසභාගා තත්ර මජ් ඣත් තුයපක් ඛාපි 

එත් ථ උයපක් ඛාව. තස් මා යසවිතබ්ොත අෙං යනක් ඛම් මවයසන 
විපස් සනාවයසන අනුස් සතට් ඨානවයසන 
පඨමදුතෙතතෙචතුත් ථජ් ඣානවයසන ච උප් පජ් ජනකඋයපක් ඛා යසවිතබ් ො 
නාම. 

එත් ථ ෙංයචසවිතක්කංසවිචාෙන් ත තාෙපි යනක් ඛම් මසිතඋයපක් ඛාෙ ෙං 
යනක් ඛම් මවයසන විපස් සනාවයසන අනුස් සතට් ඨානවයසන 

පඨමජ් ඣානවයසන ච උප් පන් නං සවිතක් කසවිචාරං උයපක් ඛන් ත ජායනෙය. 

ෙං යච අවිතක්කං අවිචාෙන් ත ෙං පන දුතෙජ් ඣානාදිවයසන උප් පන් නං 

අවිතක් කාවිචාරං උයපක් ඛන් ත ජායනෙය. යෙ අවිතක්යක අවිචායෙ යත

පණීතතයෙත එතාසු ද් වීසු ො අවිතක් කඅවිචාරා, සා පණීතතරාත අත් යථො. 

ඉමිනා කිං කථිතං යහොත? ද් වින් නං අරහත් තං කථිතං. එයකො හි භික් ඛු 
සවිතක් කසවිචාරඋයපක් ඛාෙ විපස් සනං පට් ඨයපත් වා අෙං උයපක් ඛා කිං 
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නිස ්සිතාත උපධායරන් යතො වත් ථුනිස් සිතාත පජානාතීත ඵස් සපඤ ්චමයක 
වුත් තනයෙයනව අනුක් කයමන අරහත් යත පතට් ඨාත. එයකො 
අවිතක් කාවිචාරාෙ උයපක් ඛාෙ විපස් සනං පට් ඨයපත් වා වුත් තනයෙයනව 
අරහත් යත පතට් ඨාත. තත් ථ අභිනිවිට් ඨඋයපක් ඛාසුපි සවිතක් කසවිචාරයතො 
අවිතක් කාවිචාරා පණීතතරා. සවිතක් කසවිචාරඋයපක් ඛාවිපස් සනායතොපි 
අවිතක් කාවිචාරඋයපක් ඛාවිපස් සනාපණීතතරා. 
සවිතක් කසවිචාරඋයපක් ඛාඵලසමාපත් තයතොපි 

අවිතක් කාවිචාරුයපක් ඛාඵලසමාපත් තයෙව පණීතතරා. යතනාහ භගවා ‘‘යෙ 
අවිතක් යක අවිචායර යත පණීතතයර’’ත. 

363. එවං පටිපන්යනො ය ො, යදවානමින්ද, භික්ඛු 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ් ානියෙොධසාරුප්පගාමිනිං පටිපදං පටිපන්යනො යහොතීත 
භගවා අරහත් තනිකූයටන යදසනං නිට් ඨයපසි. සක් යකො පන යසොතාපත් තඵලං 

පත් යතො. බුද් ධානඤ් හි අජ් ඣාසයෙො හීයනො න යහොත, උක් කට් යඨොව යහොත. 
එකස ්සපි ෙහූනම් පි ධම් මං යදයසන් තා අරහත් යතයනව කූටං ගණ් හන් ත. සත් තා 

පන අත් තයනො අනුරූයප උපනිස් සයෙ ඨිතා යකචි යසොතාපන් නා යහොන් ත, 

යකචි සකදාගාමී, යකචි අනාගාමී, යකචි අරහන් යතො. රාජා විෙ හි භගවා, 
රාජකුමාරා විෙ යවයනෙයා. ෙථා හි රාජා යභොජනකායල අත් තයනො පමායණන 

පිණ් ඩං උද් ධරිත් වා රාජකුමාරානං උපයනත, යත තයතො අත් තයනො 

මුඛප් පමායණයනව කෙළං කයරොන් ත, එවං භගවා අත් තජ් ඣාසොනුරූපාෙ 
යදසනාෙ අරහත් යතයනව කූටං ගණ් හාත. යවයනෙයා අත් තයනො 
උපනිස ්සෙප් පමායණන තයතො යසොතාපත් තඵලමත් තං වා 
සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත් තඵලයමව වා ගණ් හන් ත. සක් යකො පන 
යසොතාපන් යනො ජායතො. යසොතාපන් යනො ච හුත් වා භගවයතො පුරයතොයෙව 

චවිත් වා තරුණසක් යකො හුත් වා නිබ් ෙත් ත, යදවතානඤ් හි චවමානානං 

අත් තභාවස් ස ගතාගතට් ඨානං නාම න පඤ් ඤාෙත, දීපසිඛාගමනං විෙ යහොත. 
තස් මා යසසයදවතා න ජානිංසු. සක් යකො පන සෙං චුතත් තා භගවා ච 

අප් පටිහතඤාණත් තා ද් යවව ජනා ජානිංසු. අථ සක් යකො චින් යතසි ‘‘මය් හඤ ්හි 

භගවතා තීසු ඨායනසු නිබ් ෙත් තතඵලයමව කථිතං, අෙඤ් ච පන මග් යගො වා 

ඵලං වා සකුණිකාෙ විෙ උප් පතත් වා ගයහතුං න සක් කා, 
ආගමනීෙපුබ් ෙභාගපටිපදාෙ අස් ස භවිතබ් ෙං. හන් දාහං උපරි ඛීණාසවස් ස 
පුබ් ෙභාගපටිපදං පුච් ොමී’’ත. 

පාතියමොක් සංවෙවණ්ණනා 

364. තයතො තං පුච් ෙන් යතො කථං පටිපන්යනො පන, මාරිසාතආදිමාහ. 

තත් ථ පාතියමොක් සංවොොත උත් තමයජට් ඨකසීලසංවරාෙ. 
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පටුන 

කාෙසමාචාෙම්පීතආදි යසවිතබ් ෙකාෙසමාචාරාදිවයසන 

පාතයමොක් ඛසංවරදස් සනත් ථං වුත් තං. සීලකථා ච නායමසා කම් මපථවයසන 
වා පණ් ණත් තවයසන වා කයථතබ් ො යහොත. 

තත් ථ කම් මපථවයසන කයථන් යතන අයසවිතබ් ෙකාෙසමාචායරො තාව 

පාණාතපාතඅදින් නාදානමිච් ොචායරහි කයථතබ් යෙො. පණ් ණත් තවයසන 
කයථන් යතන කාෙද් වායර පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදවීතක් කමවයසන කයථතබ් යෙො. 
යසවිතබ් ෙකාෙසමාචායරො පාණාතපාතාදියවරමණීහි යචව කාෙද් වායර 
පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදඅවීතක් කයමන ච කයථතබ් යෙො. 
අයසවිතබ් ෙවචීසමාචායරො මුසාවාදාදිවචීදුච් චරියතන යචව වචීද් වායර 

පඤ ්ඤත් තසික් ඛාපදවීතක් කයමන ච කයථතබ් යෙො. යසවිතබ් ෙවචීසමාචායරො 
මුසාවාදාදියවරමණීහි යචව වචීද් වායර පඤ් ඤත් තසික් ඛාපදඅවීතක් කයමන ච 
කයථතබ් යෙො. 

පරියෙසනා පන කාෙවාචාහි පරියෙසනායෙව. සා 
කාෙවචීසමාචාරගහයණන ගහිතාපි සමානා ෙස් මා ආජීවට් ඨමකසීලං නාම 

එතස ්මිඤ ්යඤව ද් වාරද් වයෙ උප් පජ් ජත, න ආකායස, තස් මා 
ආජීවට් ඨමකසීලදස් සනත් ථං විසුං වුත් තා. තත් ථ නයසවිතබ් ෙපරියෙසනා 
අනරිෙපරියෙසනාෙ කයථතබ් ො. යසවිතබ් ෙපරියෙසනා අරිෙපරියෙසනාෙ. 
වුත් තඤ ්යහතං – 

‘‘ද් යවමා, භික් ඛයව, පරියෙසනා අනරිො ච පරියෙසනා, අරිො ච 

පරියෙසනා. කතමා ච, භික් ඛයව, අනරිො පරියෙසනා? ඉධ, භික් ඛයව, 

එකච් යචො අත් තනා ජාතධම් යමො සමායනො ජාතධම් මංයෙව පරියෙසත, 

අත් තනා ජරාධම් යමො, ෙයාධිධම් යමො, මරණධම් යමො, යසොකධම් යමො, 
සංකියලසධම් යමො සමායනො සංකියලසධම් මංයෙව පරියෙසත. 

කිඤ් ච, භික් ඛයව, ජාතධම් මං වයදථ? පුත් තභරිෙං, භික් ඛයව, 

ජාතධම් මං, දාසිදාසං ජාතධම් මං අයජළකං ජාතධම් මං, කුක් කුටසූකරං 

ජාතධම් මං, හත් ථිගවාස ්සවළවං ජාතධම් මං, ජාතරූපරජතං ජාතධම් මං. 

ජාතධම් මා යහයත, භික් ඛයව, උපධයෙො, එත් ථාෙං ගථියතො මුච් ඡියතො 
අජ් ඣාපන් යනො අත් තනා ජාතධම් යමො සමායනො ජාතධම් මංයෙව 
පරියෙසත. 

කිඤ් ච, භික් ඛයව, ජරාධම් මං වයදථ? පුත් තභරිෙං, භික් ඛයව, 
ජරාධම් මං…යප.… ජරාධම් මංයෙව පරියෙසත. 
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කිඤ් ච, භික් ඛයව, ෙයාධිධම් මං වයදථ? පුත් තභරිෙං, භික් ඛයව, 

ෙයාධිධම් මං, දාසිදාසං ෙයාධිධම් මං, අයජළකං, කුක් කුටසූකරං, 

හත් ථිගවාස ්සවළවං ෙයාධිධම් මං. ෙයාධිධම් මා යහයත, භික් ඛයව, 

උපධයෙො, එත් ථාෙං ගථියතො මුච් ඡියතො අජ් ඣාපන් යනො අත් තනා 
ෙයාධිධම් යමො සමායනො ෙයාධිධම් මංයෙව පරියෙසත. 

කිඤ් ච, භික් ඛයව, මරණධම් මං වයදථ? පුත් තභරිෙං, භික් ඛයව, 
මරණධම් මං…යප.… මරණධම් මංයෙව පරියෙසත. 

කිඤ් ච, භික් ඛයව, යසොකධම් මං වයදථ? පුත් තභරිෙං…යප.… 
යසොකධම් මංයෙව පරියෙසත. 

කිඤ් ච, භික් ඛයව, සංකියලසධම් මං වයදථ…යප.… ජාතරූපරජතං 

සංකියලසධම් මං. සංකියලසධම් මා, යහයත, භික් ඛයව, උපධයෙො, 
එත් ථාෙං ගථියතො මුච් ඡියතො අජ් ඣාපන් යනො අත් තනා සංකියලසධම් යමො 

සමායනො සංකියලසධම් මංයෙව පරියෙසත. අෙං, භික් ඛයව, අනරිො 

පරියෙසනාත (ම. නි. 1.274). 

අපිච කුහනාදිවයසන පඤ් චවිධා, අයගොචරවයසන ෙබ් බිධා 

යවජ් ජකම් මාදිවයසන එකවීසතවිධා, එවං පවත් තා සබ් ොපි අයනසනා 
අනරිෙපරියෙසනායෙවාත යවදිතබ් ො. 

‘‘කතමා ච, භික් ඛයව, අරිො පරියෙසනා? ඉධ, භික් ඛයව, එකච් යචො 
අත් තනා ජාතධම් යමො සමායනො ජාතධම් යම ආදීනවං විදිත් වා අජාතං 

අනුත් තරං යෙොගක් යඛමං නිබ් ොනං පරියෙසත, අත් තනා ජරාධම් යමො, 

ෙයාධි, මරණ, යසොක, සංකියලසධම් යමො සමායනො සංකියලසධම් යම 
ආදීනවං විදිත් වා අසංකිලිට් ඨං අනුත් තරං යෙොගක් යඛමං නිබ් ොනං 

පරියෙසත. අෙං අරිො පරියෙසනාත (ම. නි. 1.275). 

අපිච පඤ ්ච කුහනාදීනි ෙ අයගොචයර එකවීසතවිධඤ් ච අයනසනං 
වජ් යජත් වා භික් ඛාචරිොෙ ධම් යමන සයමන පරියෙසනාපි 
අරිෙපරියෙසනායෙවාත යවදිතබ් ො. 

එත් ථ ච යෙො යෙො ‘‘න යසවිතබ් යෙො’’ත වුත් යතො, යසො යසො පුබ් ෙභායග 
පාණාතපාතාදීනං සම් භාරපරියෙසනාපයෙොගකරණගමනකාලයතො පට් ඨාෙ න 

යසවිතබ් යෙොව. ඉතයරො ආදියතො පට් ඨාෙ යසවිතබ් යෙො, අසක් යකොන් යතන 
චිත් තම් පි උප් පායදතබ් ෙං. අපිච සඞ් ඝයභදාදීනං අත් ථාෙ පරක් කමන් තානං 
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යදවදත් තාදීනං විෙ කාෙසමාචායරො න යසවිතබ් යෙො, දිවසස් ස ද් වත් තක් ඛත් තුං 
තණ් ණං රතනානං උපට් ඨානගමනාදිවයසන පවත් යතො 
ධම් මයසනාපතමහායමොග් ගල් ලානත් යථරාදීනං විෙ කාෙසමාචායරො 
යසවිතබ් යෙො. ධනුග් ගහයපසනාදිවයසන වාචං භින් දන් තානං යදවදත් තාදීනං 

විෙ වචීසමාචායරො න යසවිතබ් යෙො, තණ් ණං රතනානං ගුණකිත් තනාදිවයසන 
පවත් යතො ධම් මයසනාපතමහායමොග් ගල් ලානත් යථරාදීනං විෙ වචීසමාචායරො 
යසවිතබ් යෙො. අනරිෙපරියෙසනං පරියෙසන් තානං යදවදත් තාදීනං විෙ 

පරියෙසනා න යසවිතබ් ො, අරිෙපරියෙසනයමව පරියෙසන් තානං 
ධම් මයසනාපතමහායමොග් ගල් ලානත් යථරාදීනං විෙ පරියෙසනා යසවිතබ් ො. 

එවං පටිපන්යනො ය ොත එවං අයසවිතබ් ෙං කාෙවචීසමාචාරං 

පරියෙසනඤ් ච පහාෙ යසවිතබ් ොනං පාරිපූරිො පටිපන් යනො, යදවානමින් ද, 
භික් ඛු පාතයමොක් ඛසංවරාෙ උත් තමයජට් ඨකසීලසංවරත් ථාෙ පටිපන් යනො නාම 
යහොතීත භගවා ඛීණාසවස් ස ආගමනීෙපුබ් ෙභාගපටිපදං කයථසි. 

ඉන්ද්රිෙසංවෙවණ්ණනා 

365. දුතෙපුච් ොෙං ඉන්ද්රිෙසංවොොත ඉන් ද්රිොනං පිධානාෙ, 
ගුත් තද් වාරතාෙ සංවුතද් වාරතාොත අත් යථො. විස් සජ් ජයන පනස් ස 

චක්ඛුවිඤ්යඤෙයං රූපම්පීතආදි යසවිතබ් ෙරූපාදිවයසන 

ඉන් ද්රිෙසංවරදස ්සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ එවං වුත්යතත යහට් ඨා 
යසොමනස ්සාදිපඤ ්හාවිස් සජ් ජනානං සුතත් තා ඉමිනාපි එවරූයපන භවිතබ් ෙන් ත 

සඤ ්ජාතපටිභායනො භගවතා එවං වුත් යත සක් යකො යදවානමින් යදො භගවන් තං 

එතදයවොච, එතං ඉමස්ස ය ො අහං, භන්යතත ආදිකං වචනං අයවොච. 
භගවාපිස ්ස ඔකාසං දත් වා තුණ් හී අයහොසි. කයථතුකායමොපි හි යෙො අත් ථං 

සම් පායදතුං න සක් යකොත, අත් ථං සම් පායදතුං සක් යකොන් යතො වා න 

කයථතුකායමො යහොත, න තස් ස භගවා ඔකාසං කයරොත. අෙං පන ෙස් මා 

කයථතුකායමො යචව, සක් යකොත ච අත් ථං සම් පායදතුං යතනස් ස භගවා 
ඔකාසමකාසි. 

තත් ථ එවරූපං න යසවිතබ්ෙන් ත ආදීසු අෙං සඞ් යඛයපො – ෙං රූපං 

පස් සයතො රාගාදයෙො උප් පජ් ජන් ත, තං න යසවිතබ් ෙං න දට් ඨබ් ෙං න 

ඔයලොයකතබ් ෙන් ත අත් යථො. ෙං පන පස් සයතො අසුභසඤ් ඤා වා සණ් ඨාත, 

පසායදො වා උප් පජ් ජත, අනිච් චසඤ් ඤාපටිලායභො වා යහොත, තං යසවිතබ් ෙං. 

ෙං චිත් තක් ඛරං චිත් තෙයඤ් ජනම් පි සද් දං සුණයතො රාගාදයෙො 

උප් පජ් ජන් ත, එවරූයපො සද් යදො න යසවිතබ් යෙො. ෙං පන අත් ථනිස් සිතං 
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ධම් මනිස ්සිතං කුම් භදාසිගීතම් පි සුණන් තස ්ස පසායදො වා උප් පජ් ජත, නිබ් බිදා වා 

සණ් ඨාත, එවරූයපො සද් යදො යසවිතබ් යෙො. 

ෙං ගන් ධං ඝාෙයතො රාගාදයෙො උප් පජ් ජන් ත, එවරූයපො ගන් යධො න 

යසවිතබ් යෙො. ෙං පන ගන් ධං ඝාෙයතො අසුභසඤ් ඤාදිපටිලායභො යහොත, 

එවරූයපො ගන් යධො යසවිතබ් යෙො. 

ෙං රසං සාෙයතො රාගාදයෙො උප් පජ් ජන් ත, එවරූයපො රයසො න 

යසවිතබ් යෙො. ෙං පන රසං සාෙයතො ආහායර පටිකූලසඤ් ඤා යචව උප් පජ් ජත, 

සායිතපච් චො ච කාෙෙලං නිස ්සාෙ අරිෙභූමිං ඔක් කමිතුං සක් යකොත, 

මහාසීවත් යථරභාගියනෙයසීවසාමයණරස් ස විෙ පරිභුඤ් ජන් තස ්යසව 

කියලසක් ඛයෙො වා යහොත, එවරූයපො රයසො යසවිතබ් යෙො. 

ෙං යඵොට් ඨබ් ෙං ඵුසයතො රාගාදයෙො උප් පජ් ජන් ත, එවරූපං යඵොට් ඨබ් ෙං න 

යසවිතබ් ෙං. ෙං පන ඵුසයතො සාරිපුත් තත් යථරාදීනං විෙ ආසවක් ඛයෙො යචව, 

වීරිෙඤ් ච සුපග් ගහිතං, පච් ඡිමා ච ජනතා දිට් ඨානුගතං ආපාදයනන අනුග් ගහිතා 

යහොත, එවරූපං යඵොට් ඨබ් ෙං යසවිතබ් ෙං. සාරිපුත් තත් යථයරො කිර තංස 
වස් සානි මඤ් යච පිට් ඨිං න පසායරසි. තථා මහායමොග් ගල් ලානත් යථයරො. 
මහාකස ්සපත් යථයරො වීසවස් සසතං මඤ් යච පිට් ඨිං න පසායරසි. 
අනුරුද් ධත් යථයරො පඤ් ඤාස වස් සානි. භද් දිෙත් යථයරො තංස වස් සානි. 
යසොණත් යථයරො අට් ඨාරස වස් සානි. රට් ඨපාලත් යථයරො ද් වාදස. 
ආනන් දත් යථයරො පන් නරස. රාහුලත් යථයරො ද් වාදස. ොකුලත් යථයරො අසීත 
වස් සානි. නාළකත් යථයරො ොවපරිනිබ් ොනා මඤ් යච පිට් ඨිං න පසායරසීත. 

යෙ මයනොවිඤ් යඤයෙය ධම් යම සමන් නාහරන් තස ්ස රාගාදයෙො 

උප් පජ් ජන් ත, ‘‘අයහො, වත ෙං පයරසං පරවිත් තූපකරණං තං මමස් සා’’තආදිනා 
නයෙන වා අභිජ් ඣාදීනි ආපාථමාගච් ෙන් ත එවරූපා ධම් මා න යසවිතබ් ො. 

‘‘සබ් යෙ සත් තා අයවරා යහොන් තූ’’ත එවං යමත් තාදිවයසන, යෙ වා පන 

තණ් ණං යථරානං ධම් මා, එවරූපා යසවිතබ් ො. තයෙො කිර යථරා 
වස් සූපනායිකදිවයස කාමවිතක් කාදයෙො අකුසලවිතක් කා න විතක් යකතබ් ොත 
කතකං අකංසු. අථ පවාරණදිවයස සඞ් ඝත් යථයරො සඞ් ඝනවකං පුච් ඡි – 

‘‘ආවුයසො, ඉමස ්මිං යතමායස කිත් තයක ඨායන චිත් තස ්ස ධාවිතුං දින් න’’න් ත? 

න, භන් යත, පරියවණපරිච් යෙදයතො ෙහි ධාවිතුං අදාසින් ත. දුතෙං පුච් ඡි – ‘‘තව 

ආවුයසො’’ත? නිවාසයගහයතො, භන් යත, ෙහි ධාවිතුං න අදාසින් ත. අථ ද් යවපි 

යථරං පුච් ඡිංසු ‘‘තුම් හාකං පන, භන් යත’’ත? නිෙකජ් ඣත් තඛන් ධපඤ් චකයතො, 
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ආවුයසො, ෙහි ධාවිතුං න අදාසින් ත. තුම් යහහි, භන් යත, දුක් කරං කතන් ත. 
එවරූයපො මයනොවිඤ් යඤයෙයො ධම් යමො යසවිතබ් යෙො. 

366. එකන්තවාදාත එයකොයෙව අන් යතො වාදස ්ස එයතසං, න ද් යවධා 

ගතවාදාත එකන්තවාදා, එකඤ් යඤව වදන් තීත පුච් ෙත. එකන්තසීලාත 

එකාචාරා. එකන්තඡන්දාත එකලද් ධිකා. එකන්තඅජ්යෙොසානාත 
එකන් තපරියෙොසානා. 

අයනකධාතුනානාධාතුය ො, යදවානමින්ද, යලොයකොත යදවානමින් ද, අෙං 
යලොයකො අයනකජ් ඣාසයෙො නානජ් ඣාසයෙො. එකස් මිං ගන් තුකායම එයකො 
ඨාතුකායමො යහොත. එකස් මිං ඨාතුකායම එයකො සයිතුකායමො යහොත. ද් යව 
සත් තා එකජ් ඣාසො නාම දුල් ලභා. තස් මිං අයනකධාතුනානාධාතුස් මිං 
යලොයක ෙං ෙයදව ධාතුං ෙං ෙයදව අජ් ඣාසෙං සත් තා අභිනිවිසන් ත 

ගණ් හන් ත, තං තයදව. ථාමසා පොමාසාත ථායමන ච පරාමායසන ච. 

අභිනිවිස්ස යවොහෙන්තීත සුට් ඨ ගණ් හිත් වා යවොහරන් ත, කයථන් ත දීයපන් ත 

කිත් යතන් ත. ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන් ත ඉදං අම් හාකයමව වචනං සච් චං, 
අඤ ්යඤසං වචනං යමොඝං තුච් ෙං නිරත් ථකන් ත. 

අච්චන්තනිට්ඨාත අන් යතො වුච් චත විනායසො, අන් තං අතීතා නිට් ඨා 

එයතසන් ත අච් චන් තනිට් ඨා. ො එයතසං නිට් ඨා, යෙො පරමස් සායසො නිබ් ොනං, 

තං සබ් යෙසං විනාසාතක් කන් තං නිච් චන් ත වුච් චත. යෙොගක්ය යමොත 

නිබ් ොනස් යසව නාමං, අච් චන් යතො යෙොගක් යඛයමො එයතසන් ත 

අච්චන්තයෙොගක්ය මී. යසට් ඨට් යඨන බ්රහ් මං අරිෙමග් ගං චරන් තීත බ්රහ්මචාරී. 

අච් චන් තත් ථාෙ බ්රහ් මචාරී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී. පරියෙොසානන් තපි නිබ් ොනස ්ස 

නාමං. අච් චන් තං පරියෙොසානං එයතසන් ත අච්චන්තපරියෙොසානා. 

තණ්හාසඞ් ෙවිමුත්තාත තණ් හාසඞ් ඛයෙොත මග් යගොපි නිබ් ොනම් පි. 
මග් යගො තණ් හං සඞ් ඛිණාත විනායසතීත තණ් හාසඞ් ඛයෙො. නිබ් ොනං ෙස් මා තං 

ආගම් ම තණ් හා සඞ් ඛිෙත විනස ්සත, තස් මා තණ් හාසඞ් ඛයෙො. 

තණ් හාසඞ් ඛයෙන මග් යගන විමුත් තා, තණ් හාසඞ් ඛයෙ නිබ් ොයන විමුත් තා 

අධිමුත් තාත තණ්හාසඞ් ෙවිමුත්තා. 

එත් තාවතා ච භගවතා චුද් දසපි මහාපඤ් හා ෙයාකතා යහොන් ත. චුද් දස 

මහාපඤ් හා නාම ඉස් සාමච් ෙරිෙං එයකො පඤ් යහො, පිොප් පිෙං එයකො, ෙන් යදො 

එයකො, විතක් යකො එයකො, පපඤ් යචො එයකො, යසොමනස් සං එයකො, යදොමනස ්සං 

එයකො, උයපක් ඛා එයකො, කාෙසමාචායරො එයකො, වචීසමාචායරො එයකො, 
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පරියෙසනා එයකො, ඉන් ද්රිෙසංවයරො එයකො, අයනකධාතු එයකො, 
අච් චන් තනිට් ඨා එයකොත. 

367. එජාත චලනට් යඨන තණ් හා වුච් චත. සා පීළනට් යඨන යෙොයගො, 

අන් යතො පදුස් සනට් යඨන ගණ්යඩො, අනුප් පවිට් ඨට් යඨන සල්ලං. තස්මා අෙං 

පුරියසොත ෙස් මා එජා අත් තනා කතකම් මානුරූයපන පුරිසං තත් ථ තත් ථ 

අභිනිබ් ෙත් තත් ථාෙ කඩ් ඪත, තස් මා අෙං පුරියසො යතසං යතසං භවානං වයසන 

උච් චාවචං ආපජ් ජත. බ්රහ් මයලොයක උච් යචො යහොත, යදවයලොයක අවයචො. 

යදවයලොයක උච් යචො, මනුස ්සයලොයක අවයචො. මනුස් සයලොයක උච් යචො, 

අපායෙ අවයචො. යෙසාහං, භන්යතත යෙසං අහං භන් යත. සන් ධිවයසන 

පයනත් ථ ‘‘යෙසාහ’’න් ත යහොත. ෙථාසුතං ෙථාපරිෙත්තන් ත ෙථා මො සුයතො 

යචව උග් ගහියතො ච, එවං. ධම්මංයදයසමීත සත් තවතපදං ධම් මං යදයසමි. න 

චාහං යතසන් ත අහං පන යතසං සාවයකො න සම් පජ් ජාමි. අහං ය ො පන, 

භන්යතතආදිනා අත් තයනො යසොතාපන් නභාවං ජානායපත. 

යසොමනස්සපටිලාභකථාවණ්ණනා 

368. යවදපටිලාභන් ත තුට් ඨිපටිලාභං. යදවාසුෙසඞ්ගායමොත යදවානඤ ්ච 

අසුරානඤ ්ච සඞ් ගායමො. සමුපෙූේයහොත සමාපන් යනො නලායටන නලාටං 
පහරණාකාරප් පත් යතො විෙ. එයතසං කිර කදාචි මහාසමුද් දපිට් යඨ සඞ් ගායමො 

යහොත තත් ථ පන යෙදනවිජ් ඣනාදීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ඝායතො නාම නත් ථි, 

දාරුයමණ් ඩකයුද් ධං විෙ ජෙපරාජෙමත් තයමව යහොත. කදාචි යදවා ජිනන් ත, 

කදාචි අසුරා. තත් ථ ෙස් මිං සඞ් ගායම යදවා පුන අපච් චාගමනාෙ අසුයර ජිනිංසු, 

තං සන් ධාෙ තස්මිං ය ො පනභන්යතතආදිමාහ. උභෙයමතන් ත උභෙං එතං. 
දුවිධම් පි ඔජං එත් ථ යදවයලොයක යදවායෙව පරිභුඤ් ජිස ්සන් තීත එවමස් ස 

ආවජ් ජන් තස් ස ෙලවපීතයසොමනස් සං උප් පජ් ජි. සදණ්ඩාවචයෙොත 

සදණ් ඩාවචරයකො, දණ් ඩග් ගහයණන සත් ථග් ගහයණන සද් ධිං අයහොසි, න 

නික් ඛිත් තදණ් ඩසත් යථොත දස් යසත. එකන්තනිබ්බදාොත එකන් යතයනව 
වට් යට නිබ් බින් දනත් ථාොත සබ් ෙං මහායගොවින් දසුත් යත වුත් තයමව. 

369. පයවයදසීත කයථසි දීයපසි. ඉයධවාත ඉමස් මිඤ ්යඤව ඔකායස. 

යදවභූතස්ස යම සයතොත යදවස් ස යම සයතො. පුනොයු ච යමලද්යධොත පුන 

අඤ ්යඤන කම් මවිපායකන යම ජීවිතං ලද් ධන් ත, ඉමිනා අත් තයනො චුතභාවං 
යචව උපපන් නභාවඤ් ච ආවිකයරොත. 

දිවිො කාොත දිබ් ො අත් තභාවා. ආයුං ිත්වා අමානුසන් ත දිබ් ෙං ආයුං 

ජහිත් වා. අමූේයහොගබ්භයමස්සාමීත නිෙතගතකත් තා අමූළ් යහො හුත් වා. ෙත්ථ
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යමෙමතීමයනොත ෙත් ථ යම මයනො රමිස් සත, තත් යථව ඛත් තෙකුලාදීසු ගබ් භං 
උපගච් ඡිස් සාමීත සත් තක් ඛත් තුං යදයව ච මානුයස චාත ඉමමත් ථං දීයපත. 

ඤායෙන විහරිස්සාමීත මනුස් යසසු උපපන් යනොපි මාතරං ජීවිතා 
යවොයරොපනාදීනං අභබ් ෙත් තා ඤායෙන කාරයණන සයමන විහරිස් සාමීත 

අත් යථො. 

සම්යෙොධි යච භවිස්සතීත ඉදං සකදාගාමිමග් ගං සන් ධාෙ වදත, සයච 

සකදාගාමී භවිස ්සාමීත දීයපත. අඤ්ඤාතා විහරිස්සාමීත අඤ් ඤාතා 

ආජානිතුකායමො හුත් වා විහරිස් සාමි. ස්යවවඅන්යතො භවිස්සතීත යසො එව යම 
මනුස් සයලොයක අන් යතො භවිස් සතීත. 

පුන යදයවො භවිස්සාමි, යදවයලොකස්මිං උත්තයමොත පුන යදවයලොකස් මිං 
උත් තයමො සක් යකො යදවානමින් යදො භවිස් සාමීත වදත. 

අන්තියම වත්තමානම්හීත අන් තයම භයව වත් තමායන. යසො නිවායසො

භවිස්සතීත යෙ යත ආයුනා ච පඤ් ඤාෙ ච අකනිට් ඨා යජට් ඨකා සබ් ෙයදයවහි 

පණීතතරා යදවා, අවසායන යම යසො නිවායසො භවිස් සත. අෙං කිර තයතො 
සක් කත් තභාවයතො චුයතො තස් මිං අත් තභායව අනාගාමිමග් ගස් ස පටිලද් ධත් තා 
උද් ධංයසොයතො අකනිට් ඨගාමී හුත් වා අවිහාදීසු නිබ් ෙත් තන් යතො අවසායන 
අකනිට් යඨ නිබ් ෙත් තස් සත. තං සන් ධාෙ එවමාහ. එස කිර අවියහසු 

කප් පසහස ්සං වසිස් සත, අතප් යපසු ද් යව කප් පසහස ්සානි, සුදස් යසසු චත් තාරි 

කප් පසහස ්සානි, සුදස් සීසු අට් ඨ, අකනිට් යඨසු යසොළසාත එකතංස 
කප් පසහස ්සානි බ්රහ් මආයුං අනුභවිස් සත. සක් යකො යදවරාජා අනාථපිණ් ඩියකො 

ගහපත විසාඛා මහාඋපාසිකාත තයෙොපි හි ඉයම එකප් පමාණආයුකා එව, 
වට් ටාභිරතසත් තා නාම එයතහි සදිසා සුඛභාගියනො නාම නත් ථි. 

370. අපරියෙොසිතසඞ්කප්යපොත අනිට් ඨිතමයනොරයථො. ෙස්සු මඤ්ඤාමි

සමයණත යෙ ච සමයණ පවිවිත් තවිහාරියනොත මඤ් ඤාමි. 

ආොධනාත සම් පාදනා. විොධනාත අසම් පාදනා. න සම්පාෙන්තීත 

සම් පායදත් වා කයථතුං න සක් යකොන් ත. 

ආදිච්චෙන්ධුනන් ත ආදිච් යචොපි යගොතමයගොත් යතො, භගවාපි 

යගොතමයගොත් යතො, තස් මා එවමාහ. ෙං කයෙොමසීත ෙං පුබ් යෙ බ්රහ් මුයනො 

නමක් කාරං කයරොම. සමං යදයවහීත යදයවහි සද් ධිං, ඉයතො පට් ඨාෙ ඉදානි 
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අම් හාකං බ්රහ් මුයනො නමක් කාරකරණං නත් ථීත දස් යසත. සාමං කයෙොමාත 
නමක් කාරං කයරොම. 

371. පොමසිත්වාත තුට් ඨචිත් යතො සහාෙං හත් යථන හත් ථම් හි පහරන් යතො 

විෙ පථවිං පහරිත් වා, සක් ඛිභාවත් ථාෙ වා පහරිත් වා ‘‘ෙථා ත් වං නිච් චයලො, 

එවමහං භගවතී’’ත. අජ්ඣිට්ඨපඤ්හාත අජ් යඣසිතපඤ් හා පත් ථිතපඤ් හා. 
යසසං සබ් ෙත් ථ උත් තානයමවාත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

සක් කපඤ ්හසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

උද්යදසවාෙකථාවණ්ණනා 

373. එවං යමසුතන් ත මහාසතපට් ඨානසුත් තං. තත්රාෙමපුබ් ෙපදවණ් ණනා 

– එකාෙයනො අෙං, භික් යව, මග්යගොත කස් මා භගවා ඉදං සුත් තමභාසි? 

කුරුරට් ඨවාසීනං ගම් භීරයදසනාපටිග් ගහණසමත් ථතාෙ. කුරුරට් ඨවාසියනො 
කිර භික් ඛූ භික් ඛුනියෙො උපාසකා උපාසිකායෙො උතුපච් චොදිසම් පන් නත් තා 
තස් ස රට් ඨස් ස සප් පාෙඋතුපච් චෙයසවයනන නිච් චං කල් ලසරීරා කල් ලචිත් තා 
ච යහොන් ත. යත චිත් තසරීරකල් ලතාෙ අනුග් ගහිතපඤ් ඤාෙලා ගම් භීරකථං 
පටිග් ගයහතුං සමත් ථා යහොන් ත. යතන යනසං භගවා ඉමං 
ගම් භීරයදසනාපටිග් ගහණසමත් ථතං සම් පස් සන් යතො එකවීසතො ඨායනසු 
කම් මට් ඨානං අරහත් යත පක් ඛිපිත් වා ඉදං ගම් භීරත් ථං මහාසතපට් ඨානසුත් තං 
අභාසි. ෙථා හි පුරියසො සුවණ් ණචඞ් යකොටකං ලභිත් වා තත් ථ නානාපුප් ඵානි 

පක් ඛියපෙය, සුවණ් ණමඤ් ජූසං වා පන ලභිත් වා සත් තරතනානි පක් ඛියපෙය, 
එවං භගවා කුරුරට් ඨවාසිපරිසං ලභිත් වා ගම් භීරයදසනං යදයසසි. 

යතයනයවත් ථ අඤ් ඤානිපි ගම් භීරත් ථානි ඉමස් මිං දීඝනිකායෙ මහානිදානං 

මජ් ඣිමනිකායෙ සතිපට්ඨානං, සායෙොපමං, රුක්ය ොපමං, ෙට්ඨපාලං, 

මාගණ්ඩිෙං, ආයනඤ්ජසප්පාෙන් ත අඤ් ඤානිපි සුත් තානි යදයසසි. 

අපිච තස ්මිං ජනපයද චතස් යසො පරිසා පකතොව 

සතපට් ඨානභාවනානුයෙොගමනුයුත් තා විහරන් ත, අන් තමයසො 
දාසකම් මකරපරිජානාපි සතපට් ඨානපටිසංයුත් තයමව කථං කයථන් ත. 
උදකතත් ථසුත් තකන් තනට් ඨානාදීසුපි නිරත් ථකකථා නාම නප් පවත් තත. සයච 

කාචි ඉත් ථී ‘‘අම් ම, ත් වං කතරං සතපට් ඨානභාවනං මනසිකයරොසී’’ත පුච් ඡිතා 

‘‘න කිඤ් චී’’ත වදත, තං ගරහන් ත ‘‘ධිරත් ථු තව ජීවිතං, ජීවමානාපි ත් වං 
මතසදිසා’’ත. අථ නං ‘‘මා දානි පුන එවමකාසී’’ත ඔවදිත් වා අඤ් ඤතරං 
සතපට් ඨානං උග් ගණ් හායපන් ත. ො පන ‘‘අහං අසුකසතපට් ඨානං නාම 

මනසිකයරොමී’’ත වදත, තස් සා ‘‘සාධු සාධූ’’ත සාධුකාරං කත් වා ‘‘තව ජීවිතං 

සුජීවිතං, ත් වං නාම මනුස් සත් තං පත් තා, තවත් ථාෙ සම් මාසම් බුද් යධො 
උප් පන් යනො’’තආදීහි පසංසන් ත. න යකවලඤ් යචත් ථ මනුස් සජාතකාව 

සතපට් ඨානමනසිකාරයුත් තා, යත නිස් සාෙ විහරන් තා තරච් ොනගතාපි. 

තත්රිදං වත් ථු – එයකො කිර නටයකො සුවයපොතකං ගයහත් වා 
සික් ඛායපන් යතො විචරත. යසො භික් ඛුනුපස් සෙං උපනිස් සාෙ වසිත් වා 
ගමනකායල සුවයපොතකං පමුස් සිත් වා ගයතො. තං සාමයණරියෙො ගයහත් වා 
පටිජග් ගිංසු. බුද් ධරක් ඛියතො තස් ස නාමං අකංසු. තං එකදිවසං පුරයතො 
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පටුන 

නිසින් නං දිස් වා මහායථරී ආහ – ‘‘බුද් ධරක් ඛිතා’’ත. කිං, අයෙයත? අත් ථි යත 

යකොචි භාවනාමනසිකායරොත? නත් ථි, අයෙයත. ආවුයසො, පබ් ෙජිතානං 

සන් තයක වසන් යතන නාම විස් සට් ඨඅත් තභායවන භවිතුං න වට් ටත, 

යකොචියදව මනසිකායරො ඉච් ඡිතබ් යෙො, ත් වං පන අඤ් ඤං න සක් ඛිස් සසි, 

‘‘අට් ඨි අට් ඨී’’ත සජ් ඣාෙං කයරොහීත. යසො යථරිො ඔවායද ඨත් වා ‘‘අට් ඨි 
අට් ඨී’’ත සජ් ඣාෙන් යතො චරත. 

තං එකදිවසං පායතොව යතොරණග් යග නිසීදිත් වා ොලාතපං තපමානං එයකො 
සකුයණො නඛපඤ් ජයරන අග් ගයහසි. යසො ‘‘කිරි කිරී’’ත සද් දමකාසි. 

සාමයණරියෙො සුත් වා ‘‘අයෙය බුද් ධරක් ඛියතො සකුයණන ගහියතො, යමොයචම 

න’’න් ත යලඩ් ඩුආදීනි ගයහත් වා අනුෙන් ධිත් වා යමොයචසුං. තං ආයනත් වා 

පුරයතො ඨපිතං යථරී ආහ – ‘‘බුද් ධරක් ඛිත, සකුයණන ගහිතකායල කිං 

චින් යතසී’’ත? න, අයෙය, අඤ ්ඤං කිඤ් චි චින් යතසිං, අට් ඨිපුඤ් යජොව 

අට් ඨිපුඤ ්ජං ගයහත් වා ගච් ෙත, කතරස ්මිං ඨායන විප් පකිරිස ්සතීත, එවං අයෙය 

අට් ඨිපුඤ ්ජයමව චින් යතසින් ත. සාධු, සාධු, බුද් ධරක් ඛිත, අනාගයත 
භවක් ඛෙස ්ස යත පච් චයෙො භවිස් සතීත. එවං තත් ථ තරච් ොනගතාපි 
සතපට් ඨානමනසිකාරයුත් තා. තස් මා යනසං භගවා සතපට් ඨානබුද් ධියමව 

ජයනන් යතො ඉදං සුත් තමභාසි. 

තත් ථ එකාෙයනොත එකමග් යගො. මග් ගස් ස හි – 

‘‘මග් යගො පන් යථො පයථො පජ් යජො, අඤ් ජසං වටුමාෙනං; 

නාවා උත් තරයසතූ ච, කුල් යලො ච භිසිසඞ් කයමො’’ත. 

ෙහූනි නාමානි. ස් වාෙමිධ අෙනනායමන වුත් යතො, තස් මා එකාෙයනොඅෙං, 

භික් යව, මග්යගොත එත් ථ එකමග් යගො අෙං, භික් ඛයව, මග් යගො න ද් විධා 
පථභූයතොත එවමත් යථො දට් ඨබ් යෙො. අථ වා එයකන අයිතබ් යෙොත එකාෙයනො. 
එයකනාත ගණසඞ් ගණිකං පහාෙ වූපකට් යඨන පවිවිත් තචිත් යතන. අයිතබ් යෙො 

පටිපජ් ජිතබ් යෙො, අෙන් ත වා එයතනාත අෙයනො, සංසාරයතො නිබ් ොනං 

ගච් ෙන් තීත අත් යථො. එකස් ස අෙයනො එකාෙයනො. එකස්සාත යසට් ඨස් ස. 

සබ් ෙසත් තයසට් යඨො ච භගවා, තස් මා භගවයතොත වුත් තං යහොත. කිඤ් චාපි හි 

යතන අඤ ්යඤපි අෙන් ත, එවං සන් යතපි භගවයතොව යසො අෙයනො යතන 

උප් පාදිතත් තා. ෙථාහ ‘‘යසො හි, බ්රාහ් මණ, භගවා අනුප් පන් නස ්ස මග් ගස් ස 

උප් පායදතා’’තආදි (ම. නි. 3.79). අෙතීත වා අෙයනො, ගච් ෙත පවත් තතීත 

අත් යථො. එකස ්මිං අෙයනොත එකාෙයනො, ඉමස ්මිඤ ්යඤව ධම් මවිනයෙ 

පවත් තත, න අඤ් ඤත් ථාත වුත් තං යහොත. ෙථාහ – ‘‘ඉමස් මිං යඛො, සුභද් ද, 
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ධම් මවිනයෙ අරියෙො අට් ඨඞ් ගියකො මග් යගො උපලබ් භතී’’ත (දී. නි. 2.214). 

යදසනායභයදොයෙව යහයසො, අත් ථයතො පන එයකොව. අපිච එකං අෙතීත 
එකාෙයනො. පුබ් ෙභායග නානාමුඛභාවනානෙප් පවත් යතොපි අපරභායග එකං 
නිබ් ොනයමව ගච් ෙතීත වුත් තං යහොත. ෙථාහ බ්රහ් මා සහම් පත – 

එකාෙනං ජාතඛෙන් තදස ්සී, 

මග් ගං පජානාත හිතානුකම් පී; 

එයතන මග් යගන තරිංසු පුබ් යෙ, 

තරිස ්සන් ත යෙ ච තරන් ත ඔඝන් ත. (සං. නි. 5.409); 

යකචි පන ‘‘න පාරං දිගුණං ෙන් තී’’ත ගාථානයෙන ෙස් මා එකවාරං 

නිබ් ොනං ගච් ෙත, තස් මා ‘‘එකාෙයනො’’ත වදන් ත, තං න යුජ් ජත. ඉමස් ස හි 
අත් ථස ්ස සකිං අෙයනොත ඉමිනා ෙයඤ් ජයනන භවිතබ් ෙං. ෙදි පන එකං 

අෙනමස් ස එකා ගත පවත් තීත එවං අත් ථං යෙොයජත් වා වුච් යචෙය, ෙයඤ් ජනං 

යුජ් යජෙය, අත් යථො පන උභෙථාපි න යුජ් ජත. කස් මා? ඉධ පුබ් ෙභාගමග් ගස ්ස 
අධිප් යපතත් තා. කාොදිචතුආරම් මණප් පවත් යතො හි 

පුබ් ෙභාගසතපට් ඨානමග් යගො ඉධාධිප් යපයතො, න යලොකුත් තයරො, යසො ච 

අයනකවාරම් පි අෙත, අයනකඤ් චස ්ස අෙනං යහොත. 

පුබ් යෙපි ච ඉමස් මිං පයද මහායථරානං සාකච් ො අයහොසියෙව. 
තපිටකචූළනාගත් යථයරො පුබ් ෙභාගසතපට් ඨානමග් යගොත ආහ. ආචරියෙො 
පනස ්ස තපිටකචූළසුමත් යථයරො මිස් සකමග් යගොත ආහ. පුබ් ෙභායගො 

භන් යතත? මිස් සයකො, ආවුයසොත. ආචරියෙ පන පුනප් පුනං භණන් යත 
අප් පටිොහිත් වා තුණ් හී අයහොසි. පඤ් හං අවිනිච් ඡිනිත් වාව උට් ඨහිංසු. 

අථාචරිෙත් යථයරො නහානයකොට් ඨකං ගච් ෙන් යතො ‘‘මො මිස් සකමග් යගො 

කථියතො, චූළනායගො පුබ් ෙභාගමග් යගොත ආදාෙ යවොහරත, යකො නු යඛො එත් ථ 

නිච් ෙයෙො’’ත සුත් තන් තං ආදියතො පට් ඨාෙ පරිවත් යතන් යතො ‘‘යෙො හි යකොචි, 

භික් ඛයව, ඉයම චත් තායරො සතපට් ඨායන එවං භායවෙය සත් ත වස් සානී’’ත 
ඉමස ්මිං ඨායන සල් ලක් යඛසි. යලොකුත් තරමග් යගො උප් පජ් ජිත් වා සත් ත 

වස් සානි තට් ඨමායනො නාම නත් ථි, මො වුත් යතො මිස් සකමග් යගො න ලබ් භත. 
චූළනායගන දිට් යඨො පුබ් ෙභාගමග් යගොව ලබ් භතීත ඤත් වා අට් ඨමිෙං 
ධම් මසවයන සඞ් ඝුට් යඨ අගමාසි. 

යපොරාණකත් යථරා කිර පිෙධම් මසවනා යහොන් ත, සද් දං සුත් වාව ‘‘අහං 

පඨමං, අහං පඨම’’න් ත එකප් පහායරයනව ඔසරන් ත. තස් මිඤ් ච දිවයස 

චූළනාගත් යථරස ්ස වායරො, යතන ධම් මාසයන නිසීදිත් වා බීජනිං ගයහත් වා 
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පුබ් ෙගාථාසු වුත් තාසු යථරස් ස ආසනපිට් ඨිෙං ඨිතස් ස එතදයහොසි – ‘‘රයහො 
නිසීදිත් වා න වක් ඛාමී’’ත. යපොරාණකත් යථරා හි අනුසූෙකා යහොන් ත. න 

අත් තයනො රුචියමව උච් ඡුභාරං විෙ එවං උක් ඛිපිත් වා විචරන් ත, කාරණයමව 

ගණ් හන් ත, අකාරණං විස් සජ් යජන් ත. තස් මා යථයරො ‘‘ආවුයසො, චූළනාගා’’ත 

ආහ. යසො ආචරිෙස් ස විෙ සද් යදොත ධම් මං ඨයපත් වා ‘‘කිං භන් යත’’ත ආහ. 

ආවුයසො, චූළනාග, මො වුත් යතො මිස් සකමග් යගො න ලබ් භත, තො වුත් යතො 
පුබ් ෙභාගසතපට් ඨානමග් යගොව ලබ් භතීත. යථයරො චින් යතසි – ‘‘අම් හාකං 

ආචරියෙො සබ් ෙපරිෙත් තයකො යතපිටයකො සුතබුද් යධො, එවරූපස් සාපි නාම 

භික් ඛුයනො අෙං පඤ් යහො ආලුයළත, අනාගයත මම භාතකා ඉමං පඤ් හං 
ආලුයළස් සන් තීත සුත් තං ගයහත් වා ඉමං පඤ ්හං නිච් චලං කරිස් සාමී’’ත 
පටිසම් භිදාමග් ගයතො ‘‘එකාෙනමග් යගො වුච් චත 
පුබ් ෙභාගසතපට් ඨානමග් යගො’’. 

මග් ගානට් ඨඞ් ගියකො යසට් යඨො, සච් චානං චතුයරො පදා; 

විරායගො යසට් යඨො ධම් මානං, ද් විපදානඤ් ච චක් ඛුමා. 

එයසව මග් යගො නත් ථඤ ්යඤො, දස් සනස ්ස විසුද් ධිො; 

එතඤ් හි තුම් යහ පටිපජ් ජථ, මාරයසනප් පමද් දනං; 

එතඤ් හි තුම් යහ පටිපන් නා, දුක් ඛස් සන් තං කරිස ්සථාත. – 

සුත් තං ආහරිත් වා ඨයපසි. 

මග්යගොත යකනට් යඨන මග් යගො? නිබ් ොනගමනට් යඨන 

නිබ් ොනත් ථියකහි මග් ගනීෙට් යඨන ච. සත්තානංවිසුද්ධිොත රාගාදීහි මයලහි 
අභිජ් ඣාවිසමයලොභාදීහි ච උපක් කියලයසහි කිලිට් ඨචිත් තානං සත් තානං 
විසුද් ධත් ථාෙ. තථා හි ඉමිනාව මග් යගන ඉයතො සතසහස් සකප් පාධිකානං 
චතුන් නං අසඞ් යඛයෙයානං උපරි එකස් මිංයෙව කප් යප නිබ් ෙත් යත 
තණ් හඞ් කරයමධඞ් කරසරණඞ් කරදීපඞ් කරනාමයක බුද් යධ ආදිං කත් වා 
සකයමුනිපරියෙොසානා අයනයක සම් මාසම් බුද් ධා අයනකසතා පච් යචකබුද් ධා 
ගණනපථං වීතවත් තා අරිෙසාවකා චාත ඉයම සත් තා සබ් යෙ චිත් තමලං 
පවායහත් වා පරමවිසුද් ධිං පත් තා. රූපමලවයසන පන 

සංකියලසයවොදානපඤ් ඤත් තයෙව නත් ථි. තථා හි – 

‘‘රූයපන සංකිලිට් යඨන, සංකිලිස් සන් ත මාණවා; 

රූයප සුද් යධ විසුජ් ඣන් ත, අනක් ඛාතං මයහසිනා. 

චිත් යතන සංකිලිට් යඨන, සංකිලිස් සන් ත මාණවා; 
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චිත් යත සුද් යධ විසුජ් ඣන් ත, ඉත වුත් තං මයහසිනා’’. 

ෙථාහ – ‘‘චිත් තසංකියලසා, භික් ඛයව, සත් තා සංකිලිස් සන් ත, 
චිත් තයවොදානා විසුජ් ඣන් තී’’ත. තඤ් ච චිත් තයවොදානං ඉමිනා 
සතපට් ඨානමග් යගන යහොත. යතනාහ ‘‘සත් තානං විසුද් ධිො’’ත. 

යසොකපරියදවානං සමතික්කමාොත යසොකස් ස ච පරියදවස් ස ච 

සමතක් කමාෙ පහානාොත අත් යථො, අෙඤ් හි මග් යගො භාවියතො 

සන්තතිමහාමත්තාදීනං විෙ යසොකසමතක් කමාෙ, පටාචාොදීනං විෙ 

පරියදවසමතක් කමාෙ සංවත් තත. යතනාහ ‘‘යසොකපරියදවානං 
සමතක් කමාො’’ත. කිඤ් චාපි හි සන් තතමහාමත් යතො – 

‘‘ෙං පුබ් යෙ තං වියසොයධහි, පච් ො යත මාතු කිඤ් චනං; 

මජ් යඣ යච යනො ගයහස් සසි, උපසන් යතො චරිස් සසී’’ත. (සු. නි. 945); 

ඉමං ගාථං සුත් වාව සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පත් යතො. පටාචාරා – 

‘‘න සන් ත පුත් තා තාණාෙ, න පිතා නාපි ෙන් ධවා; 

අන් තයකනාධිපන් නස ්ස, නත් ථි ඤාතීසු තාණතා’’ත. (ධ. ප. 288); 

ඉමං ගාථං සුත් වා යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨිතා. ෙස් මා පන 

කාෙයවදනාචිත් තධම් යමසු කඤ් චි ධම් මං අනාමසිත් වා භාවනා නාම නත් ථි, 
තස් මා යතපි ඉමිනාව මග් යගන යසොකපරියදයව සමතක් කන් තාත යවදිතබ් ො. 

දුක් යදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාොත කායිකදුක් ඛස් ස 

යචතසිකයදොමනස් සස් ස චාත ඉයමසං ද් වින් නං අත් ථඞ් ගමාෙ, නියරොධාොත 

අත් යථො. අෙඤ් හි මග් යගො භාවියතො තස් සත් යථරාදීනං විෙ දුක් ඛස ්ස, 
සක් කාදීනං විෙ ච යදොමනස් සස ්ස අත් ථඞ් ගමාෙ සංවත් තත. 

තත්රාෙං අත් ථදීපනා – සාවත් ථිෙං කිර තිස්යසො නාම කුටුම් බිකපුත් යතො 
චත් තාලීස හිරඤ් ඤයකොටියෙො පහාෙ පබ් ෙජිත් වා අගාමයක අරඤ් යඤ විහරත. 

තස් ස කනිට් ඨභාතු භරිො ‘‘ගච් ෙථ, නං ජීවිතා යවොයරොයපථා’’ත පඤ ්චසයත 
යචොයර යපයසසි. යත ගන් ත් වා යථරං පරිවායරත් වා නිසීදිංසු. යථයරො ආහ – 

‘‘කස ්මා ආගතත් ථ උපාසකා’’ත? තං ජීවිතා යවොයරොයපස් සාමාත. පාටියභොගං 

යම උපාසකා, ගයහත් වා අජ් යජකරත් තං ජීවිතං යදථාත. යකො යත, සමණ, 

ඉමස ්මිං ඨායන පාටියභොයගො භවිස් සතීත? යථයරො මහන් තං පාසාණං ගයහත් වා 

ද් යව ඌරුට් ඨීනි භින් දිත් වා ‘‘වට් ටත උපාසකා පාටියභොයගො’’ත ආහ. යත 
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අපක් කමිත් වා චඞ් කමනසීයස අග් ගිං කත් වා නිපජ් ජිංසු. යථරස් ස යවදනං 
වික් ඛම් යභත් වා සීලං පච් චයවක් ඛයතො පරිසුද් ධං සීලං නිස ්සාෙ පීතපායමොජ් ජං 
උප් පජ් ජි. තයතො අනුක් කයමන විපස් සනං වඩ් යඪන් යතො තොමරත් තං 
සමණධම් මං කත් වා අරුණුග් ගමයන අරහත් තං පත් යතො ඉමං උදානං උදායනසි 

– 

‘‘උයභො පාදානි භින් දිත් වා, සඤ ්ඤයපස් සාමි යවො අහං; 

අට් ටිොමි හරාොමි, සරාගමරණං අහං. 

එවාහං චින් තයිත් වාන, ෙථාභූතං විපස් සිසං; 

සම් පත් යත අරුණුග් ගම් හි, අරහත් තමපාපුණි’’න් ත. 

අපයරපි තිංස භික්ඛූ භගවයතො සන් තයක කම් මට් ඨානං ගයහත් වා 

අරඤ් ඤවිහායර වස් සං උපගන් ත් වා ‘‘ආවුයසො, තොමරත් තං සමණධම් යමොව 

කාතබ් යෙො, න අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස සන් තකං ආගන් තබ් ෙ’’න් ත වත් වා විහරිංසු. 
යතසං සමණධම් මං කත් වා පච් චූසසමයෙ පචලාෙන් තානං එයකො ෙයග් යඝො 

ආගන් ත් වා එයකකං භික් ඛුං ගයහත් වා ගච් ෙත. න යකොචි ‘‘මං ෙයග් යඝො 
ගණ් හී’’ත වාචම් පි නිච් ොයරසි. එවං පඤ් චසු දසසු භික් ඛූසු ඛාදියතසු 

උයපොසථදිවයස ‘‘ඉතයර, ආවුයසො, කුහි’’න් ත පුච් ඡිත් වා ඤත් වා ච ‘‘ඉදානි 

ගහියතන ගහියතොම් හීත වත් තබ් ෙ’’න් ත වත් වා විහරිංසු. අථ අඤ් ඤතරං 

දහරභික් ඛුං පුරිමනයෙයනව ෙයග් යඝො ගණ් හි. යසො ‘‘ෙයග් යඝො භන් යත’’ත 
ආහ. භික් ඛූ කත් තරදණ් යඩ ච උක් කායෙො ච ගයහත් වා යමොයචස් සාමාත 
අනුෙන් ධිංසු. ෙයග් යඝො භික් ඛූනං අගතං ඡින් නතටට් ඨානමාරුය් හ තං භික් ඛුං 

පාදඞ් ගුට් ඨකයතො පට් ඨාෙ ඛාදිතුං ආරභි. ඉතයරපි ‘‘ඉදානි සප් පුරිස, අම් යහහි 

කත් තබ් ෙං නත් ථි, භික් ඛූනං වියසයසො නාම එවරූයප ඨායන පඤ් ඤාෙතී’’ත 
ආහංසු. යසො ෙයග් ඝමුයඛ නිපන් යනොව තං යවදනං වික් ඛම් යභත් වා විපස් සනං 

වඩ් යඪන් යතො ොව යගොප් ඵකා ඛාදිතසමයෙ යසොතාපන් යනො හුත් වා, ොව 

ජණ් ණුකා ඛාදිතසමයෙ සකදාගාමී, ොව නාභිො ඛාදිතසමයෙ අනාගාමී හුත් වා, 
හදෙරූයප අඛාදියතයෙව සහ පටිසම් භිදාහි අරහත් තං පත් වා ඉමං උදානං 
උදායනසි – 

‘‘සීලවා වතසම් පන් යනො, පඤ ්ඤවා සුසමාහියතො; 

මුහුත් තං පමාදමන් වාෙ, ෙයග් යඝයනොරුද් ධමානයසො. 

පඤ ්ජරස ්මිං ගයහත් වාන, සිලාෙ උපරී කයතො; 

කාමං ඛාදතු මං ෙයග් යඝො, අට් ඨිො ච න් හාරුස ්ස ච; 
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පටුන 

කියලයස යඛපයිස් සාමි, ඵුසිස ්සාමි විමුත් තෙ’’න් ත. 

අපයරොපි පීතමල් ලත් යථයරො නාම ගිහිකායල තීසු රජ් යජසු පටාකං 
ගයහත් වා තම් ෙපණ් ණිදීපං ආගම් ම රාජානං පස් සිත් වා රඤ් ඤා කතානුග් ගයහො 

එකදිවසං කිලඤ ්ජකාපණසාලද් වායරන ගච් ෙන් යතො ‘‘රූපං, භික් ඛයව, න 

තුම් හාකං, තං පජහථ, තං යවො පහීනං දීඝරත් තං හිතාෙ සුඛාෙ භවිස් සතී’’ත න 

තුම් හාකවාකයං සුත් වා චින් යතසි ‘‘යනව කිර රූපං අත් තයනො, න යවදනා’’ත. 
යසො තංයෙව අඞ් කුසං කත් වා නික් ඛමිත් වා මහාවිහාරං ගන් ත් වා පබ් ෙජ් ජං 
ොචිත් වා පබ් ෙජියතො උපසම් පන් යනො ද් යවමාතකා පගුණා කත් වා තංස භික් ඛූ 
ගයහත් වා ගෙලවාලිෙඅඞ් ගණං ගන් ත් වා සමණධම් මං අකාසි. පායදසු 
අවහන් යතසු ජණ් ණුයකහි චඞ් කමත. තයමනං රත් තං එයකො මිගලුද් දයකො 

මියගොත මඤ් ඤමායනො පහරි. සත් ත විනිවිජ් ඣිත් වා ගතා, යසො තං සත් තං 
හරායපත් වා පහරණමුඛානි තණවට් ටිො පූරායපත් වා පාසාණපිට් ඨිෙං අත් තානං 
නිසීදායපත් වා ඔකාසං කායරත් වා විපස් සනං වඩ් යඪත් වා සහ පටිසම් භිදාහි 
අරහත් තං පත් වා උක් කාසිතසද් යදන ආගතානං භික් ඛූනං ෙයාකරිත් වා ඉමං 
උදානං උදායනසි – 

‘‘භාසිතං බුද් ධයසට් ඨස් ස, සබ් ෙයලොකග් ගවාදියනො; 

න තුම් හාකමිදං රූපං, තං ජයහෙයාථ භික් ඛයවො. 

අනිච් චා වත සඞ් ඛාරා, උප් පාදවෙධම් මියනො; 

උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣන් ත, යතසං වූපසයමො සුයඛො’’ත. 

එවං තාව අෙං මග් යගො තස ්සත් යථරාදීනං විෙ දුක් ඛස ්ස අත් ථඞ් ගමාෙ 
සංවත් තත. 

සක් යකො පන යදවානමින් යදො අත් තයනො පඤ් චවිධපුබ් ෙනිමිත් තං දිස් වා 
මරණභෙසන් තජ් ජියතො යදොමනස් සජායතො භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං 
පුච් ඡි. යසො උයපක් ඛාපඤ් හවිස් සජ් ජනාවසායන අසීතසහස් සාහි යදවතාහි සද් ධිං 
යසොතාපත් තඵයල පතට් ඨාසි. සා චස් ස උපපත් ත පුන පාකතකාව අයහොසි. 

සුබ්රහ් මාපි යදවපුත් යතො අච් ෙරාසහස් සපරිවුයතො සග් ගසම් පත් තං අනුයභොත. 
තත් ථ පඤ් චසතා අච් ෙරායෙො රුක් ඛයතො පුප් ඵානි ඔචිනන් තයෙො චවිත් වා 
නිරයෙ උප් පන් නා. යසො ‘‘කිං ඉමා චිරාෙන් තී’’ත උපධායරන් යතො තාසං 
නිරයෙ නිබ් ෙත් තනභාවං ඤත් වා ‘‘කිත් තකං නු යඛො මම ආයූ’’ත 
උපපරික් ඛන් යතො අත් තයනො ආයුපරික් ඛෙං විදිත් වා චවිත් වා තත් යථව නිරයෙ 

නිබ් ෙත් තනභාවං දිස් වා භීයතො අතවිෙ යදොමනස් සජායතො හුත් වා ‘‘ඉමං යම 
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යදොමනස ්සං සත් ථා විනයිස් සත, න අඤ් යඤො’’ත අවයසසා පඤ් චසතා 
අච් ෙරායෙො ගයහත් වා භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං පුච් ඡි – 

‘‘නිච් චං උත්රස් තමිදං චිත් තං, නිච් චං උබ් බිග් ගිදං මයනො; 

අනුප් පන් යනසු කිච් යෙසු, අයථො උප් පතයතසු ච; 

සයච අත් ථි අනුත්රස් තං, තං යම අක් ඛාහි පුච් ඡියතොත. (සං. නි. 1.98); 

තයතො නං භගවා ආහ – 

‘‘නාඤ ්ඤත්ර යෙොජ් ඣා තපසා, නාඤ් ඤත්රින් ද්රිෙසංවරා; 

නාඤ ්ඤත්ර සබ් ෙනිස ්සග් ගා, යසොත් ථිං පස් සාමි පාණින’’න් ත. (සං. නි. 
1.98); 

යසො යදසනාපරියෙොසායන පඤ් චහි අච් ෙරාසයතහි සද් ධිං යසොතාපත් තඵයල 
පතට් ඨාෙ තං සම් පත් තං ථාවරං කත් වා යදවයලොකයමව අගමාසීත. එවං අෙං 
මග් යගො භාවියතො සක් කාදීනං විෙ යදොමනස් සස් ස අත් ථඞ් ගමාෙ සංවත් තතීත 
යවදිතබ් යෙො. 

ඤාෙස්සඅධිගමාොත ඤායෙො වුච් චත අරියෙො අට් ඨඞ් ගියකො මග් යගො, තස් ස 

අධිගමාෙ, පත් තොත වුත් තං යහොත. අෙඤ් හි පුබ් ෙභායග යලොකියෙො 
සතපට් ඨානමග් යගො භාවියතො යලොකුත් තරමග් ගස් ස අධිගමාෙ සංවත් තත. 

යතනාහ ‘‘ඤාෙස් ස අධිගමාො’’ත. නිබ්ොනස්ස සච්ඡිකිරිොොත 

තණ් හාවානවිරහිතත් තා නිබ් ොනන් ත ලද් ධනාමස් ස අමතස් ස සච් ඡිකිරිොෙ, 
අත් තපච් චක් ඛතාොත වුත් තං යහොත. අෙඤ් හි මග් යගො භාවියතො අනුපුබ් යෙන 
නිබ් ොනසච් ඡිකිරිෙං සායධත. යතනාහ ‘‘නිබ් ොනස ්ස සච් ඡිකිරිොො’’ත. 

තත් ථ කිඤ් චාපි ‘‘සත් තානං විසුද් ධිො’’ත වුත් යත යසොකසමතක් කමාදීනි 

අත් ථයතො සිද් ධායනව යහොන් ත, ඨයපත් වා පන සාසනයුත් තයකොවියද 

අඤ ්යඤසං න පාකටානි, න ච භගවා පඨමං සාසනයුත් තයකොවිදං ජනං කත් වා 
පච් ො ධම් මං යදයසත. යතන යතයනව පන සුත් යතන තං තං අත් ථං ඤායපත. 

තස් මා ඉධ ෙං ෙං අත් ථං එකාෙනමග් යගො සායධත, තං තං පාකටං කත් වා 
දස් යසන් යතො ‘‘යසොකපරියදවානං සමතක් කමාො’’තආදිමාහ. ෙස් මා වා ො 

සත් තානං විසුද් ධි එකාෙනමග් යගන සංවත් තත, සා යසොකපරියදවානං 
සමතක් කයමන යහොත. යසොකපරියදවානං සමතක් කයමො දුක් ඛයදොමනස් සානං 

අත් ථඞ් ගයමන, දුක් ඛයදොමනස ්සානං අත් ථඞ් ගයමො ඤාෙස් සාධිගයමන, 
ඤාෙස් සාධිගයමො නිබ් ොනස ්ස සච් ඡිකිරිොෙ. තස් මා ඉමම් පි කමං දස් යසන් යතො 
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‘‘සත් තානං විසුද් ධිො’’ත වත් වා ‘‘යසොකපරියදවානං 
සමතක් කමාො’’තආදිමාහ. 

අපිච වණ් ණභණනයමතං එකාෙනමග් ගස් ස. ෙයථව හි භගවා – ‘‘ධම් මං 

යවො, භික් ඛයව, යදයසස් සාමි ආදිකලයාණං මජ් යඣකලයාණං 
පරියෙොසානකලයාණං සාත් ථං සෙයඤ් ජනං යකවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං 

බ්රහ් මචරිෙං පකායසස් සාමි ෙදිදං ෙෙක් කානී’’ත (ම. නි. 3.420) 
ෙෙක් කයදසනාෙ අට් ඨහි පයදහි වණ් ණං අභාසි. ෙථා ච අරිෙවංසයදසනාෙ 

‘‘චත් තායරොයම, භික් ඛයව, අරිෙවංසා අග් ගඤ ්ඤා රත් තඤ් ඤා වංසඤ් ඤා 

යපොරාණා අසංකිණ් ණා අසංකිණ් ණපුබ් ො න සඞ් කීෙන් ත න සඞ් කීයිස ්සන් ත, 

අප් පටිකුට් ඨා සමයණහි බ්රාහ් මයණහි විඤ් ඤූහී’’ත (අ. නි. 4.28) නවහි පයදහි 

වණ් ණං අභාසි; එවං ඉමස් සාපි එකාෙනමග් ගස ්ස සත් තානං විසුද් ධිොතආදීහි 

සත් තහි පයදහි වණ් ණං අභාසි. කස් මාත යච, යතසං භික් ඛූනං 
උස් සාහජනනත් ථං. වණ් ණභාසනඤ් හි සුත් වා යත භික් ඛූ ‘‘අෙං කිර මග් යගො 

හදෙසන් තාපභූතං යසොකං, වාචාවිප් පලාපභූතං පරියදවං, කායිකඅසාතභූතං 

දුක් ඛං, යචතසිකඅසාතභූතං යදොමනස් සන් ත චත් තායරො උපද් දයව හනත, 
විසුද් ධිං ඤාෙං නිබ් ොනන් ත තයෙො වියසයස ආවහතී’’ත උස් සාහජාතා ඉමං 

ධම් මයදසනං උග් ගයහතබ් ෙං පරිොපුණිතබ් ෙං ධායරතබ් ෙං, වායචතබ් ෙං, 
ඉමඤ් ච මග් ගං භායවතබ් ෙං මඤ් ඤිස් සන් ත. ඉත යතසං භික් ඛූනං 
උස් සාහජනනත් ථං වණ් ණං අභාසි. කම් ෙලවාණිජාදයෙො කම් ෙලාදීනං වණ් ණං 
විෙ. 

ෙථා හි සතසහස් සග් ඝනිකපණ් ඩුකම් ෙලවාණියජන ‘කම් ෙලං ගණ් හථා’ත 
උග් යඝොසියතපි අසුකකම් ෙයලොත න තාව මනුස් සා ජානන් ත. 
යකසකම් ෙලවාළකම් ෙලාදයෙොපි හි දුග් ගන් ධා ඛරසම් ඵස ්සා කම් ෙලාත් යවව 
වුච් චන් ත. ෙදා පන යතන ගන් ධාරයකො රත් තකම් ෙයලො සුඛුයමො උජ් ජයලො 

සුඛසම් ඵස ්යසොත උග් යඝොසිතං යහොත, තදා යෙ පයහොන් ත, යත ගණ් හන් ත. යෙ 

නප් පයහොන් ත, යතපි දස් සනකාමා යහොන් ත; එවයමව ‘එකාෙයනො, භික් ඛයව, 
අෙං මග් යගො’ත වුත් යතපි අසුකමග් යගොත න තාව පාකයටො යහොත. 
නානප් පකාරකා හි අනිෙයානිකමග් ගාපි මග් ගාත් යවව වුච් චන් ත. ‘‘සත් තානං 
විසුද් ධිො’’තආදිම් හි පන වුත් යත ‘‘අෙං කිර මග් යගො චත් තායරො උපද් දයව 

හනත, තයෙො වියසයස ආවහතී’’ත උස් සාහජාතා ඉමං ධම් මයදසනං 

උග් ගයහතබ් ෙං පරිොපුණිතබ් ෙං ධායරතබ් ෙං වායචතබ් ෙං, ඉමඤ් ච මග් ගං 
භායවතබ් ෙං මඤ් ඤිස ්සන් තීත වණ් ණං භාසන් යතො ‘‘සත් තානං 

විසුද් ධිො’’තආදිමාහ. ෙථා ච සතසහස් සග් ඝනිකපණ් ඩුකම් ෙලවාණිජූපමා; එවං 
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රත් තජම් බුනදසුවණ් ණඋදකප් පසාදකමණිරතනසුවිසුද් ධමුත් තරතනපවාළාදිවා
ණිජූපමාදයෙොයපත් ථ ආහරිතබ් ො. 

ෙදිදන් ත නිපායතො, යෙ ඉයමත අෙමස් ස අත් යථො. චත්තායෙොත 

ගණනපරිච් යෙයදො. යතන න තයතො යහට් ඨා, න උද් ධන් ත 

සතපට් ඨානපරිච් යෙදං දීයපත. සතිපට්ඨානාත තයෙො සතපට් ඨානා 
සතයගොචයරොපි තධා පටිපන් යනසු සාවයකසු සත් ථුයනො 

පටිඝානුනෙවීතවත් තතාපි, සතපි. ‘‘චතුන් නං, භික් ඛයව, සතපට් ඨානානං 

සමුදෙඤ් ච අත් ථඞ් ගමඤ් ච යදයසස් සාමි, තං සුණාථ…යප.… යකො ච, 

භික් ඛයව, කාෙස ්ස සමුදයෙො. ආහාරසමුදො කාෙස් ස සමුදයෙො’’තආදීසු (සං. 

නි. 5.408) හි සතයගොචයරො සතපට් ඨානන් ත වුච් චත. තථා ‘‘කායෙො උපට් ඨානං 

යනො සත, සත පන උපට් ඨානඤ් යචව සත චා’’තආදීසුපි (පටි. ම. 3.35). 

තස් සත් යථො – පතට් ඨාත අස් මින් ත පට්ඨානං. කා පතට් ඨාත? සත. සතො 

පට් ඨානං සතිපට්ඨානං, පධානං ඨානන් ත වා පට් ඨානං. සතො පට් ඨානං 
සතපට් ඨානං හත් ථිට් ඨානඅස් සට් ඨානාදීනි විෙ. 

‘‘තයෙො සතපට් ඨානා ෙදරියෙො යසවත, ෙදරියෙො යසවමායනො සත් ථා 

ගණමනුසාසිතුං අරහතී’’ත (ම. නි. 3.311) එත් ථ තධා පටිපන් යනසු සාවයකසු 
සත් ථුයනො පටිඝානුනෙවීතවත් තතා ‘‘සතපට් ඨාන’’න් ත වුත් තා. තස් සත් යථො – 

පට් ඨයපතබ් ෙයතො පට් ඨානං, පවත් තයිතබ් ෙයතොත අත් යථො. යකන 

පට් ඨයපතබ් ෙයතොත? සතො. සතො පට් ඨානං සතපට් ඨානං. ‘‘චත් තායරො 
සතපට් ඨානා භාවිතා ෙහුලීකතා සත් ත සම් යෙොජ් ඣඞ් යග පරිපූයරන් තී’’තආදීසු 

(ම. නි. 3.147) පන සතයෙව ‘‘සතපට් ඨානං’’ත වුච් චත. තස් සත් යථො – 

පට් ඨාතීත පට් ඨානං, උපට් ඨාත ඔක් කන් දිත් වා පක් ඛන් දිත් වා පත් ථරිත් වා 

පවත් තතීත අත් යථො. සතයෙව සතපට් ඨානං. අථ වා සරණට් යඨන සත, 
උපට් ඨානට් යඨන පට් ඨානං. ඉත සත ච සා පට් ඨානං චාතපි සතපට් ඨානං. 
ඉදමිධාධිප් යපතං. 

ෙදි එවං කස් මා ‘‘සතපට් ඨානා’’ත ෙහුවචනං? සතෙහුත් තා. 

ආරම් මණයභයදන හි ෙහුකා එතා සතයෙො. අථ මග් යගොත කස ්මා එකවචනං? 
මග් ගට් යඨන එකත් තා. චතස ්යසොපි හි එතා සතයෙො මග් ගට් යඨන එකත් තං 

ගච් ෙන් ත. වුත් තඤ් යහතං – ‘‘මග් යගොත යකනට් යඨන මග් යගො? 
නිබ් ොනගමනට් යඨන. නිබ් ොනත් ථියකහි මග් ගනීෙට් යඨන චා’’ත. චතස් යසොපි 
යචතා අපරභායග කාොදීසු ආරම් මයණසු කිච් චං සාධෙමානා නිබ් ොනං 

ගච් ෙන් ත, ආදියතො පට් ඨාෙ ච නිබ් ොනත් ථියකහි මග් ගිෙන් ත, තස් මා 
චතස ්යසොපි එයකො මග් යගොත වුච් චන් ත. එවඤ් ච සත වචනානුසන් ධිනා 
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සානුසන් ධිකාව යදසනා යහොත, ‘‘මාරයසනප් පමද් දනං, යවො භික් ඛයව, මග් ගං 

යදයසස් සාමි, තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික් ඛයව, මාරයසනප් පමද් දයනො 

මග් යගො? ෙදිදං සත් ත යෙොජ් ඣඞ් ගා’’තආදීසු (සං. නි. 5.224) විෙ. ෙථා 

මාරයසනප් පමද් දයනොත ච, සත් ත යෙොජ් ඣඞ් ගාත ච අත් ථයතො එකං, 

ෙයඤ ්ජනයමයවත් ථ නානං. එවං ‘‘එකාෙනමග් යගො’’ත ච ‘‘චත් තායරො 

සතපට් ඨානා’’ත ච අත් ථයතො එකං, ෙයඤ් ජනයමයවත් ථ නානං, තස් මා 
මග් ගට් යඨන එකත් තා එකවචනං. ආරම් මණයභයදන සතෙහුත් තා ෙහුවචනං 
යවදිතබ් ෙං. 

කස ්මා පන භගවතා චත් තායරොව සතපට් ඨානා වුත් තා අනූනා අනධිකාත? 

යවයනෙයහිතත් තා. තණ් හාචරිතදිට් ඨිචරිතසමථොනිකවිපස් සනාොනියකසු හි 

මන් දතක් ඛවයසන ද් යවධා ද් යවධා පවත් යතසු යවයනයෙයසු මන් දස ්ස 

තණ් හාචරිතස් ස ඔළාරිකං කාොනුපස් සනාසතපට් ඨානං විසුද් ධිමග් යගො, 
තක් ඛස ්ස සුඛුමං යවදනානුපස් සනාසතපට් ඨානං. දිට් ඨිචරිතස් සපි මන් දස ්ස 

නාතප් පයභදගතං චිත් තානුපස් සනාසතපට් ඨානං විසුද් ධිමග් යගො, තක් ඛස් ස 
අතප් පයභදගතං ධම් මානුපස් සනාසතපට් ඨානං විසුද් ධිමග් යගො. සමථොනිකස් ස 
ච මන් දස ්ස අකිච් යෙන අධිගන් තබ් ෙනිමිත් තං පඨමං සතපට් ඨානං 

විසුද් ධිමග් යගො, තක් ඛස් ස ඔළාරිකාරම් මයණ අසණ් ඨහනයතො දුතෙං. 

විපස් සනාොනිකස් සපි මන් දස ්ස නාතප් පයභදගතාරම් මණං තතෙං, තක් ඛස් ස 
අතප් පයභදගතාරම් මණං චතුත් ථං. ඉත චත් තායරොව වුත් තා අනූනා අනධිකාත. 

සුභසුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලාසප් පහානත් ථං වා. කායෙො හි අසුයභො, තත් ථ 
ච සුභවිපල් ලාසවිපල් ලත් ථා සත් තා. යතසං තත් ථ අසුභභාවදස් සයනන තස් ස 
විපල් ලාසස් ස පහානත් ථං පඨමං සතපට් ඨානං වුත් තං. සුඛං නිච් චං අත් තාත 

ගහියතසුපි ච යවදනාදීසු යවදනා දුක් ඛා, චිත් තං අනිච් චං, ධම් මා අනත් තා, යතසු 
ච සුඛනිච් චඅත් තවිපල් ලාසවිපල් ලත් ථා සත් තා. යතසං තත් ථ 
දුක් ඛාදිභාවදස් සයනන යතසං විපල් ලාසානං පහානත් ථං යසසානි තීණි 

වුත් තානීත එවං සුභසුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලාසප් පහානත් ථං වා චත් තායරොව 
වුත් තා අනූනා අනධිකාත යවදිතබ් ො. න යකවලඤ් ච 

විපල් ලාසප් පහානත් ථයමව, අථ යඛො 
චතුයරොඝයෙොගාසවගන් ථඋපාදානඅගතපහානත් ථම් පි 
චතුබ් බිධාහාරපරිඤ් ඤත් ථඤ ්ච චත් තායරොව වුත් තාත යවදිතබ් ො. අෙං තාව 
පකරණනයෙො. 

අට් ඨකථාෙං පන සරණවයසන යචව එකත් තසයමොසරණවයසන ච 
එකයමව සතපට් ඨානං ආරම් මණවයසන චත් තායරොත එතයදව වුත් තං. ෙථා හි 
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පටුන 

චතුද් වායර නගයර පාචීනයතො ආගච් ෙන් තා පාචීනදිසාෙ උට් ඨානකං භණ් ඩං 

ගයහත් වා පාචීනද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත, දක් ඛිණයතො. පච් ඡිමයතො. 
උත් තරයතො ආගච් ෙන් තා උත් තරදිසාෙ උට් ඨානකං භණ් ඩං ගයහත් වා 

උත් තරද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත; එවං – සම් පදමිදං යවදිතබ් ෙං. නගරං 

විෙ හි නිබ් ොනමහානගරං, ද් වාරං විෙ අට් ඨඞ් ගියකො යලොකුත් තරමග් යගො, 
පාචීනදිසාදයෙො විෙ කාොදයෙො. 

ෙථා පාචීනයතො ආගච් ෙන් තා පාචීනදිසාෙ උට් ඨානකං භණ් ඩං ගයහත් වා 

පාචීනද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත, එවං කාොනුපස් සනාමුයඛන 
ආගච් ෙන් තා චුද් දසවියධන කාොනුපස් සනං භායවත් වා 
කාොනුපස් සනාභාවනානුභාවනිබ් ෙත් යතන අරිෙමග් යගන එකං නිබ් ොනයමව 
ඔසරන් ත. ෙථා දක් ඛිණයතො ආගච් ෙන් තා දක් ඛිණාෙ දිසාෙ උට් ඨානකං භණ් ඩං 

ගයහත් වා දක් ඛිණද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත, එවං 
යවදනානුපස් සනාමුයඛන ආගච් ෙන් තා නවවියධන යවදනානුපස් සනං 
භායවත් වා යවදනානුපස් සනාභාවනානුභාවනිබ් ෙත් යතන අරිෙමග් යගන එකං 
නිබ් ොනයමව ඔසරන් ත. ෙථා පච් ඡිමයතො ආගච් ෙන් තා පච් ඡිමදිසාෙ 

උට් ඨානකං භණ් ඩං ගයහත් වා පච් ඡිමද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත, එවං 
චිත් තානුපස ්සනාමුයඛන ආගච් ෙන් තා යසොළසවියධන චිත් තානුපස් සනං 
භායවත් වා චිත් තානුපස් සනාභාවනානුභාවනිබ් ෙත් යතන අරිෙමග් යගන එකං 
නිබ් ොනයමව ඔසරන් ත. ෙථා උත් තරයතො ආගච් ෙන් තා උත් තරදිසාෙ 

උට් ඨානකං භණ් ඩං ගයහත් වා උත් තරද් වායරන නගරයමව පවිසන් ත, එවං 
ධම් මානුපස් සනාමුයඛන ආගච් ෙන් තා පඤ් චවියධන ධම් මානුපස් සනං 
භායවත් වා ධම් මානුපස් සනාභාවනානුභාවනිබ් ෙත් යතන අරිෙමග් යගන එකං 
නිබ් ොනයමව ඔසරන් ත. එවං සරණවයසන යචව එකත් තසයමොසරණවයසන ච 
එකයමව සතපට් ඨානං ආරම් මණවයසන චත් තායරොව වුත් තාත යවදිතබ් ො. 

කතයම චත්තායෙොත කයථතුකමයතා පුච් ො. ඉධාත ඉමස් මිං සාසයන. 

භික් යවත ධම් මපටිග් ගාහකපුග් ගලාලපනයමතං. භික්ඛූත 
පටිපත් තසම් පාදකපුග් ගලනිදස් සනයමතං. අඤ් යඤපි ච යදවමනුස් සා පටිපත් තං 

සම් පායදන් තයෙව, යසට් ඨත් තා පන පටිපත් තො භික් ඛුභාවදස් සනයතො ච 

‘‘භික් ඛූ’’ත ආහ. භගවයතො හි අනුසාසනිං සම් පටිච් ෙන් යතසු භික් ඛු යසට් යඨො, 
සබ් ෙප් පකාරාෙ අනුසාසනිො භාජනභාවයතො. තස් මා යසට් ඨත් තා ‘‘භික් ඛූ’’ත 

ආහ. තස් මිං ගහියත පන යසසා ගහිතාව යහොන් ත, රාජගමනාදීසු 

රාජග් ගහයණන යසසපරිසා විෙ. යෙො ච ඉමං පටිපත් තං පටිපජ් ජත, යසො භික් ඛු 
නාම යහොතීත පටිපත් තො භික් ඛුභාවදස් සනයතොපි ‘‘භික් ඛූ’’ත ආහ. 
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පටිපන් නයකො හි යදයවො වා යහොතු මනුස් යසො වා, භික් ඛූත සඞ් ඛයං ගච් ෙතයෙව 
ෙථාහ – 

‘‘අලඞ් කයතො යචපි සමං චයරෙය, 

සන් යතො දන් යතො නිෙයතො බ්රහ් මචාරී; 

සබ් යෙසු භූයතසු නිධාෙ දණ් ඩං, 

යසො බ්රාහ් මයණො යසො සමයණො ස භික් ඛූ’’ත. (ධ. ප. 142); 

කායෙත රූපකායෙ. රූපකායෙො හි ඉධ අඞ් ගපච් චඞ් ගානං යකසාදීනඤ් ච 
ධම් මානං සමූහට් යඨන හත් ථිකාෙරථකාොදයෙො විෙ කායෙොත අධිප් යපයතො. 

ෙථා ච සමූහට් යඨන, එවං කුච් ඡිතානං ආෙට් යඨන. කුච් ඡිතානඤ් හි 
පරමයජගුච් ොනං යසො ආයෙොතපි කායෙො. ආයෙොත උප් පත් තයදයසො. තත් ථාෙං 

වචනත් යථො. ආෙන් ත තයතොත ආයෙො. යක ආෙන් ත? කුච් ඡිතා යකසාදයෙො. 
ඉත කුච් ඡිතානං ආයෙොත කායෙො. 

කාොනුපස්සීත කායෙ අනුපස් සනසීයලො කාෙං වා අනුපස් සමායනො. 
කායෙත ච වත් වාපි පුන කාොනුපස් සීත දුතෙකාෙග් ගහණං අසම් මිස ්සයතො 
වවත් ථානඝනවිනිබ් යභොගාදිදස් සනත් ථං කතන් ත යවදිතබ් ෙං. යතන න කායෙ 

යවදනානුපස් සී වා, චිත් තධම් මානුපස් සී වා, අථ යඛො කාොනුපස් සීයෙවාත 
කාෙසඞ් ඛායත වත් ථුස ්මිං කාොනුපස් සනාකාරස ්යසව දස් සයනන 
අසම් මිස් සයතො වවත් ථානං දස් සිතං යහොත. තථා න කායෙ 

අඞ් ගපච් චඞ් ගවිනිමුත් තඑකධම් මානුපස් සී, නාපි 

යකසයලොමාදිවිනිමුත් තඉත් ථිපුරිසානුපස් සී, යෙොපි යචත් ථ යකසයලොමාදියකො 

භූතුපාදාෙසමූහසඞ් ඛායතො කායෙො, තත් ථපි න 

භූතුපාදාෙවිනිමුත් තඑකධම් මානුපස් සී, අථ යඛො රථසම් භාරානුපස් සයකො විෙ 

අඞ් ගපච් චඞ් ගසමූහානුපස් සී, නගරාවෙවානුපස් සයකො විෙ 

යකසයලොමාදිසමූහානුපස් සී, කදලික් ඛන් ධපත් තවට් ටිවිනිබ් භුජයකො විෙ 
රිත් තමුට් ඨිවිනියවඨයකො විෙ ච භූතුපාදාෙසමූහානුපස් සීයෙවාත 
නානප් පකාරයතො සමූහවයසයනව කාෙසඞ් ඛාතස් ස වත් ථුයනො දස් සයනන 
ඝනවිනිබ් යභොයගො දස් සියතො යහොත. න යහත් ථ ෙථාවුත් තසමූහවිනිමුත් යතො 

කායෙො වා ඉත් ථී වා පුරියසො වා අඤ් යඤො වා යකොචි ධම් යමො දිස ්සත, 
ෙථාවුත් තධම් මසමූහමත් යතයෙව පන තථා තථා සත් තා මිච් ොභිනියවසං 
කයරොන් ත. යතනාහු යපොරාණා – 

‘‘ෙං පස ්සත න තං දිට් ඨං, ෙං දිට් ඨං තං න පස් සත; 

අපස් සං ෙජ් ඣයත මූළ් යහො, ෙජ් ඣමායනො න මුච් චතී’’ත. 
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ඝනවිනිබ් යභොගාදිදස් සනත් ථන් ත වුත් තං, ආදිසද් යදන යචත් ථ අෙම් පි 

අත් යථො යවදිතබ් යෙො. අෙඤ් හි එතස් මිං කායෙ කාොනුපස් සීයෙව, න අඤ් ඤ 
ධම් මානුපස් සීත වුත් තං යහොත. ෙථා අනුදකභූතාෙපි මරීචිො උදකානුපස් සියනො 

යහොන් ත, න එවං අනිච් චදුක් ඛානත් තඅසුභභූයතයෙව ඉමස් මිං කායෙ 

නිච් චසුඛඅත් තසුභභාවානුපස් සී, අථ යඛො කාොනුපස් සී 
අනිච් චදුක් ඛානත් තඅසුභාකාරසමූහානුපස් සීයෙවාත වුත් තං යහොත. අථ වා 

ය් වාෙං පරයතො ‘‘ඉධ, භික් ඛයව, භික් ඛු අරඤ් ඤගයතො වා…යප.… යසො 
සයතොව අස් සසතී’’තආදිනා නයෙන 

අස් සාසපස් සාසාදිචුණ් ණිකජාතඅට් ඨිකපරියෙොසායනො කායෙො වුත් යතො, යෙො ච 

‘‘ඉයධකච් යචො පථවීකාෙං අනිච් චයතො අනුපස් සත, ආයපොකාෙං යතයජොකාෙං 
වායෙොකාෙං යකසකාෙං යලොමකාෙං ෙවිකාෙං චම් මකාෙං මංසකාෙං 

රුධිරකාෙං න් හාරුකාෙං අට් ඨිකාෙං අට් ඨිමිඤ් ජකාෙ’’න් ත (පටි. ම. 3.35) 

පටිසම් භිදාෙං කායෙො වුත් යතො, තස් ස සබ් ෙස් ස ඉමස් මිඤ ්යඤව කායෙ 
අනුපස ්සනයතො කායෙ කාොනුපස් සීත එවම් පි අත් යථො යවදිතබ් යෙො. 

අථ වා කායෙ අහන් ත වා මමන් ත වා එවං ගයහතබ් ෙස් ස ෙස් ස කස ්සචි 

අනනුපස් සනයතො, තස් ස තස් යසව පන යකසයලොමාදිකස් ස 
නානාධම් මසමූහස් ස අනුපස් සනයතො කායෙ 
යකසාදිධම් මසමූහසඞ් ඛාතකාොනුපස් සීත එවමත් යථො දට් ඨබ් යෙො. 

අපිච ‘‘ඉමස් මිං කායෙ අනිච් චයතො අනුපස් සත, යනො නිච් චයතො’’තආදිනා 
අනුක් කයමන පටිසම් භිදාෙං ආගතනෙස් ස සබ් ෙස ්යසව අනිච් චලක් ඛණාදියනො 
ආකාරසමූහසඞ් ඛාතස් ස කාෙස් ස අනුපස් සනයතොපි කායෙ කාොනුපස් සීත 

එවම් පි අත් යථො දට් ඨබ් යෙො. තථා හි අෙං කායෙ කාොනුපස් සනාපටිපදං 
පටිපන් යනො භික් ඛු ඉමං කාෙං අනිච් චානුපස ්සනාදීනං සත් තන් නං 

අනුපස ්සනානං වයසන අනිච් චයතො අනුපස් සත, යනො නිච් චයතො. දුක් ඛයතො 

අනුපස ්සත, යනො සුඛයතො. අනත් තයතො අනුපස් සත, යනො අත් තයතො. 

නිබ් බින් දත, යනො නන් දත, විරජ් ජත, යනො රජ් ජත, නියරොයධත. යනො සමුයදත, 

පටිනිස ්සජ් ජත, යනො ආදිෙත. යසො තං අනිච් චයතො අනුපස් සන් යතො 

නිච් චසඤ් ඤං පජහත, දුක් ඛයතො අනුපස් සන් යතො සුඛසඤ් ඤං පජහත, 

අනත් තයතො අනුපස් සන් යතො අත් තසඤ් ඤං පජහත, නිබ් බින් දන් යතො නන් දිං 

පජහත, විරජ් ජන් යතො රාගං පජහත, නියරොයධන් යතො සමුදෙං පජහත, 
පටිනිස ්සජ් ජන් යතො ආදානං පජහතීත යවදිතබ් යෙො. 

විහෙතීත ඉරිෙත. ආතාපීත තීසු භයවසු කියලයස ආතායපතීත ආතායපො, 

වීරිෙස ්යසතං නාමං. ආතායපො අස් ස අත් ථීත ආතාපී. සම්පජායනොත 
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පටුන 

සම් පජඤ ්ඤසඞ් ඛායතන ඤායණන සමන් නාගයතො. සතිමාත 

කාෙපරිග් ගාහිකාෙ සතො සමන් නාගයතො. අෙං පන ෙස් මා සතො ආරම් මණං 

පරිග් ගයහත් වා පඤ ්ඤාෙ අනුපස් සත, න හි සතවිරහිතස් ස අනුපස් සනා නාම 

අත් ථි, යතයනවාහ – ‘‘සතඤ් ච ඛ් වාහං, භික් ඛයව, සබ් ෙත් ථිකං වදාමී’’ත (සං. 

නි. 5.234). තස් මා එත් ථ ‘‘කායෙ කාොනුපස් සී විහරතී’’ත එත් තාවතා 
කාොනුපස් සනාසතපට් ඨානං වුත් තං යහොත. අථ වා ෙස් මා අනාතාපියනො 

අන් යතොසඞ් යඛයපො අන් තරාෙකයරො යහොත, අසම් පජායනො උපාෙපරිග් ගයහ 

අනුපාෙපරිවජ් ජයන ච සම් මුය් හත, මුට් ඨස ්සත උපාොපරිච් චායග 

අනුපාොපරිග් ගයහ ච අසමත් යථො යහොත, යතනස ්ස තං කම් මට් ඨානං න 

සම් පජ් ජත. තස් මා යෙසං ධම් මානං ආනුභායවන තං සම් පජ් ජත, යතසං 
දස් සනත් ථං ‘‘ආතාපී සම් පජායනො සතමා’’ත ඉදං වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. 

ඉත කාොනුපස් සනාසතපට් ඨානං සම් පයෙොගඞ් ගඤ ්චස් ස දස් යසත් වා ඉදානි 

පහානඞ් ගං දස් යසතුං වියනෙයයලොයක අභිජ්ොයදොමනස්සන් ත වුත් තං. තත් ථ 

වියනෙයාත තදඞ් ගවිනයෙන වා වික් ඛම් භනවිනයෙන වා විනයිත් වා. යලොයකත 
තස් මිඤ ්යඤව කායෙ. කායෙො හි ඉධ ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් යඨන යලොයකොත 

අධිප් යපයතො. ෙස් මා පනස ්ස න කාෙමත් යතයෙව අභිජ් ඣායදොමනස් සං පහීෙත, 
යවදනාදීසුපි පහීෙතයෙව. තස් මා පඤ් චපි උපාදානක් ඛන් ධා යලොයකොත 
විභඞ් යග වුත් තං. යලොකසඞ් ඛාතත් තා වා යතසං ධම් මානං 

අත් ථුද් ධාරනයෙයනතං වුත් තං. ෙං පනාහ – ‘‘තත් ථ කතයමො යලොයකො? 

ස් යවව කායෙො යලොයකො’’ත, අෙයමයවත් ථ අත් යථො. තස් මිං යලොයක 
අභිජ් ඣායදොමනස් සං වියනෙයාත එවං සම් ෙන් යධො දට් ඨබ් යෙො. ෙස් මා 

පයනත් ථ අභිජ් ඣාග් ගහයණන කාමච් ෙන් යදො, යදොමනස් සග් ගහයණන 

ෙයාපායදො සඞ් ගහං ගච් ෙත, තස් මා 
නීවරණපරිොපන් නෙලවධම් මද් වෙදස් සයනන නීවරණප් පහානං වුත් තං 
යහොතීත යවදිතබ් ෙං. 

වියසයසන යචත් ථ අභිජ් ඣාවිනයෙන කාෙසම් පත් තමූලකස ්ස 

අනුයරොධස් ස, යදොමනස් සවිනයෙන කාෙවිපත් තමූලකස් ස වියරොධස් ස, 

අභිජ් ඣාවිනයෙන ච කායෙ අභිරතො, යදොමනස් සවිනයෙන කාෙභාවනාෙ 

අනභිරතො, අභිජ් ඣාවිනයෙන කායෙ අභූතානං සුභසුඛභාවාදීනං පක් යඛපස් ස, 
යදොමනස ්සවිනයෙන කායෙ භූතානං අසුභාසුඛභාවාදීනං අපනෙනස් ස ච 
පහානං වුත් තං. යතන යෙොගාවචරස් ස යෙොගානුභායවො යෙොගසමත් ථතා ච 

දීපිතා යහොත. යෙොගානුභායවො හි එස, ෙදිදං අනුයරොධවියරොධවිප් පමුත් යතො 
අරතරතසයහො අභූතපක් යඛපභූතාපනෙනවිරහියතො ච යහොත. 
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අනුයරොධවියරොධවිප් පමුත් යතො යචස අරතරතසයහො අභූතං අපක් ඛිපන් යතො 
භූතඤ් ච අනපනෙන් යතො යෙොගසමත් යථො යහොතීත. 

අපයරො නයෙො ‘‘කායෙ කාොනුපස් සී’’ත එත් ථ අනුපස් සනාෙ කම් මට් ඨානං 

වුත් තං. ‘‘විහරතී’’ත එත් ථ වුත් තවිහායරන කම් මට් ඨානිකස ්ස කාෙපරිහරණං, 

‘‘ආතාපී’’තආදීසු පන ආතායපන සම් මප් පධානං, සතසම් පජඤ ්යඤන 

සබ් ෙත් ථකකම් මට් ඨානං, කම් මට් ඨානපරිහරණූපායෙො වා. සතො වා 

කාොනුපස් සනාවයසන පටිලද් ධසමයථො, සම් පජඤ ්යඤන විපස් සනා 
අභිජ් ඣායදොමනස් සවිනයෙන භාවනාෙලං වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙං. 

විභඞ් යග පන අනුපස්සීත තත් ථ ‘‘කතමා අනුපස ්සනා? ො පඤ් ඤා 
පජානනා විචයෙො පවිචයෙො ධම් මවිචයෙො සල් ලක් ඛණා උපලක් ඛණා 
පච් චුපලක් ඛණා පණ් ඩිච් චං යකොසල් ලං යනපුඤ් ඤං යවභෙයා චින් තා 
උපපරික් ඛා භූරීයමධා පරිණායිකා විපස් සනා සම් පජඤ් ඤං පයතොයදො 
පඤ ්ඤා පඤ ්ඤින් ද්රිෙං පඤ ්ඤාෙලං පඤ ්ඤාසත් ථං පඤ් ඤාපාසායදො 
පඤ ්ඤාආයලොයකො පඤ් ඤාඔභායසො පඤ් ඤාපජ් යජොයතො පඤ් ඤාරතනං 

අයමොයහො ධම් මවිචයෙො සම් මාදිට් ඨි, අෙං වුච් චත අනුපස් සනා. ඉමාෙ 
අනුපස ්සනාෙ උයපයතො යහොත සමුයපයතො උපගයතො සමුපගයතො 

උපපන් යනො සමන් නාගයතො, යතන වුච් චත අනුපස් සීත. විහෙතීත ඉරිෙත 

පවත් තත පායලත ෙයපත ොයපත චරත විහරත, යතන වුච් චත විහරතීත. 

ආතාපීත තත් ථ කතමං ආතාපං? යෙො යචතසියකො වීරිොරම් යභො 
නිකම් යමො පරක් කයමො උෙයායමො වාොයමො උස් සායහො උස් යසොළ් හී 
ථායමො ධිත අසිථිලපරක් කමතා අනික් ඛිත් තද් දන් දතා අනික් ඛිත් තධුරතා 

ධුරසම් පග් ගාහී වීරිෙං වීරියින් ද්රිෙං වීරිෙෙලං සම් මාවාොයමො, ඉදං වුච් චත 

ආතාපං. ඉමිනා ආතායපන උයපයතො යහොත…යප.… සමන් නාගයතො, 

යතන වුච් චත ආතාපීත. සම්පජායනොත තත් ථ කතමං සම් පජඤ ්ඤං? ො 
පඤ ්ඤා පජානනා විචයෙො පවිචයෙො ධම් මවිචයෙො සල් ලක් ඛණා 
උපලක් ඛණා පච් චුපලක් ඛණා පණ් ඩිච් චං යකොසල් ලං යනපුඤ් ඤං 
යවභෙයා චින් තා උපපරික් ඛා භූරීයමධා පරිණායිකා විපස් සනා 
සම් පජඤ ්ඤං පයතොයදො පඤ් ඤා පඤ් ඤින් ද්රිෙං පඤ් ඤාෙලං 
පඤ ්ඤාසත් ථං පඤ් ඤාපාසායදො පඤ් ඤාආයලොයකො පඤ් ඤාඔභායසො 

පඤ ්ඤාපජ් යජොයතො පඤ් ඤාරතනං අයමොයහො ධම් මවිචයෙො සම් මාදිට් ඨි, 
ඉදං වුච් චත සම් පජඤ ්ඤං. ඉමිනා සම් පජඤ ්යඤන උයපයතො යහොත 

…යප.… සමන් නාගයතො, යතන වුච් චත සම් පජායනොත. සතිමාත තත් ථ 

කතමා සත? ො සත අනුස් සත පටිස් සත සත සරණතා ධාරණතා 

අපිලාපනතා අසම් මුසනතා සත සතන් ද්රිෙං සතෙලං සම් මාසත, අෙං 
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වුච් චත සත. ඉමාෙ සතො උයපයතො යහොත…යප.… සමන් නාගයතො, 
යතන වුච් චත සතමාත. 

වියනෙය යලොයක අභිජ්ොයදොමනස්සන් ත තත් ථ කතයමො 

යලොයකො? ස් යවව කායෙො යලොයකො. පඤ් චපි උපාදානක් ඛන් ධා යලොයකො, 

අෙං වුච් චත යලොයකො. තත් ථ කතමා අභිජ් ඣා? යෙො රායගො සාරායගො 

අනුනයෙො අනුයරොයධො නන් දී නන් දිරායගො චිත් තස් ස සාරායගො, අෙං 

වුච් චත අභිජ් ඣා. තත් ථ කතමං යදොමනස් සං? ෙං යචතසිකං අසාතං 

යචතසිකං දුක් ඛං යචයතොසම් ඵස් සජා අසාතා දුක් ඛා යවදනා, ඉදං වුච් චත 

යදොමනස ්සං. ඉත අෙඤ් ච අභිජ් ඣා, ඉදඤ් ච යදොමනස් සං ඉමම් හි යලොයක 
විනීතා යහොන් ත පටිවිනීතා සන් තා සමිතා වූපසමිතා අත් ථඞ් ගතා 

අබ් භත් ථඞ් ගතා අප් පිතා ෙයප් පිතා යසොසිතා වියසොසිතා ෙයන් තීකතා, 

යතන වුච් චත වියනෙය යලොයක අභිජ් ඣායදොමනස ්ස’’න් ත (විභ. 357-

362). 

එවයමයතසං පදානං අත් යථො වුත් යතො. යතන සහ අෙං අට් ඨකථානයෙො 

ෙථා සංසන් දත, එවං යවදිතබ් යෙො. අෙං තාව 
කාොනුපස් සනාසතපට් ඨානුද් යදසස් ස අත් ථවණ් ණනා. 

ඉදානි යවදනාසු. චිත් යත. ධම් යමසු ධම් මානුපස් සී විහරත…යප.… වියනෙය 

යලොයක අභිජ් ඣායදොමනස් සන් ත එත් ථ යවදනාසු යවදනානුපස්සීත එවමාදීසු 
යවදනාදීනං පුන වචයන පයෙොජනං කාොනුපස් සනාෙං වුත් තනයෙයනව 
යවදිතබ් ෙං. යවදනාසු යවදනානුපස් සී. චිත් යත චිත් තානුපස් සී. ධම් යමසු 

ධම් මානුපස් සීත එත් ථ පන යවදනාත තස් යසො යවදනා, තා ච යලොකිො එව. 

චිත් තම් පි යලොකිෙං, තථා ධම් මා. යතසං විභායගො නිද් යදසවායර පාකයටො 

භවිස ්සත. යකවලං පනිධ ෙථා යවදනා අනුපස් සිතබ් ො, තථා තා 
අනුපස ්සන් යතො ‘‘යවදනාසු යවදනානුපස් සී’’ත යවදිතබ් යෙො. එස නයෙො 

චිත් තධම් යමසුපි. කථඤ් ච යවදනා අනුපස් සිතබ් ොත? සුඛා තාව යවදනා 

දුක් ඛයතො, දුක් ඛා සල් ලයතො, අදුක් ඛමසුඛා අනිච් චයතො. ෙථාහ – 

‘‘යෙො සුඛං දුක් ඛයතො අද් ද, දුක් ඛමද් දක් ඛි සල් ලයතො; 

අදුක් ඛමසුඛං සන් තං, අද් දක් ඛි නං අනිච් චයතො; 

ස යව සම් මද් දයසො භික් ඛු, උපසන් යතො චරිස් සතී’’ත. (සං. නි. 4.253); 

සබ් ො එව යචතා ‘‘දුක් ඛා’’තපි අනුපස් සිතබ් ො. වුත් තඤ් යහතං – ‘‘ෙං 

කිඤ් චි යවදයිතං, තං දුක් ඛස ්මින් ත වදාමී’’ත (සං. නි. 4.259). සුඛදුක් ඛයතොපි ච 
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අනුපස ්සිතබ් ො. ෙථාහ ‘‘සුඛා යවදනා ඨිතසුඛා විපරිණාමදුක් ඛා’’ත (ම. නි. 

1.465) සබ් ෙං විත් ථායරතබ් ෙං. අපිච අනිච් චාදිසත් තඅනුපස් සනාවයසනපි 
අනුපස ්සිතබ් ො. යසසං නිද් යදසවායරයෙව පාකටං භවිස ්සත. 

චිත් තධම් යමසුපි චිත් තං තාව 

ආරම් මණාධිපතසහජාතභූමිකම් මවිපාකකිරිොදිනානත් තයභදානං 
අනිච් චාදිඅනුපස් සනානං නිද් යදසවායර ආගතසරාගාදියභදානඤ් ච වයසන 
අනුපස ්සිතබ් ෙං. ධම් මා සලක් ඛණසාමඤ් ඤලක් ඛණානං සුඤ් ඤතධම් මස ්ස 
අනිච් චාදිසත් තානුපස් සනානං නිද් යදසවායර ආගතසන් තාදියභදානඤ් ච වයසන 
අනුපස ්සිතබ් ො. යසසං වුත් තනෙයමව. කාමඤ් යචත් ථ ෙස ්ස කාෙසඞ් ඛායත 

යලොයක අභිජ් ඣායදොමනස් සං පහීනං, තස් ස යවදනාදීසුපි තං පහීනයමව. 
නානාපුග් ගලවයසන පන නානාචිත් තක් ඛණිකසතපට් ඨානභාවනාවයසන ච 

සබ් ෙත් ථ වුත් තං. ෙයතො වා එකත් ථ පහීනං යසයසසුපි පහීනං යහොත, 
යතයනවස් ස තත් ථ පහානදස් සනත් ථම් පි එතං වුත් තන් ත යවදිතබ් ෙන් ත. 

උද් යදසවාරකථා නිට් ඨිතා. 

කාොනුපස්සනාආනාපානපබ්ෙවණ්ණනා 

374. ඉදානි යසෙයථාපි නාම යෙයකො විලීවකාරයකො 
ථූලකිලඤ් ජසණ් හකිලඤ් ජචඞ් යකොටකයපළාපුටාදීනි උපකරණානි 
කත් තුකායමො එකං මහායවණුං ලභිත් වා චතුධා භින් දිත් වා තයතො එයකකං 

යවණුඛණ් ඩං ගයහත් වා ඵායලත් වා තං තං උපකරණං කයරෙය, එවයමව භගවා 
සතපට් ඨානයදසනාෙ සත් තානං අයනකප් පකාරං වියසසාධිගමං කත් තුකායමො 

එකයමව සම් මාසතං ‘‘චත් තායරො සතපට් ඨානා. කතයම චත් තායරො? ඉධ, 

භික් ඛයව, භික් ඛු කායෙ කාොනුපස් සී විහරතී’’තආදිනා නයෙන 
ආරම් මණවයසන චතුධා භින් දිත් වා තයතො එයකකං සතපට් ඨානං ගයහත් වා 
කාෙං විභජන් යතො ‘‘කථඤ් ච භික් ඛයව’’තආදිනා නයෙන නිද් යදසවාරං 
වත් තුමාරද් යධො. 

තත් ථ කථඤ්චාතආදි විත් ථායරතුකමයතාපුච් ො. අෙං පයනත් ථ 

සඞ් යඛපත් යථො – භික් ඛයව, යකන ච පකායරන භික් ඛු කායෙ කාොනුපස් සී 

විහරතීත? එස නයෙො සබ් ෙපුච් ොවායරසු. ඉධ භික් යව භික්ඛූත භික් ඛයව 
ඉමස ්මිං සාසයන භික් ඛු. අෙඤ් යහත් ථ ඉධසද් යදො 
සබ් ෙප් පකාරකාොනුපස් සනානිබ් ෙත් තකස ්ස පුග් ගලස ්ස 
සන් නිස ්සෙභූතසාසනපරිදීපයනො අඤ ්ඤසාසනස ්ස තථාභාවපටියසධයනො ච. 

වුත් තඤ ්යහතං ‘‘ඉයධව භික් ඛයව, සමයණො…යප.… සුඤ් ඤා පරප් පවාදා 
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සමයණභි අඤ් යඤහී’’ත (ම. නි. 1.139). යතන වුත් තං ‘‘ඉමස් මිං සාසයන 

භික් ඛූ’’ත. 

අෙඤ්ඤගයතො වා රුක් මූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාෙගයතො වාත ඉදමස් ස 
සතපට් ඨානභාවනානුරූපයසනාසනපරිග් ගහපරිදීපනං. ඉමස් ස හි භික් ඛුයනො 
දීඝරත් තං රූපාදීසු ආරම් මයණසු අනුවිසටං චිත් තං කම් මට් ඨානවීථිං ඔතරිතුං න 

ඉච් ෙත, කූටයගොණයුත් තරයථො විෙ උප් පථයමව ධාවත. තස් මා යසෙයථාපි නාම 
යගොයපො කූටයධනුො සබ් ෙං ඛීරං පිවිත් වා වඩ් ඪිතං කූටවච් ෙං දයමතුකායමො 
යධනුයතො අපයනත් වා එකමන් යත මහන් තං ථම් භං නිඛණිත් වා තත් ථ 
යෙොත් යතන ෙන් යධෙය. අථස් ස යසො වච් යෙො ඉයතො චියතො ච විප් ඵන් දිත් වා 

පලායිතුං අසක් යකොන් යතො තයමව ථම් භං උපනිසීයදෙය වා උපනිපජ් යජෙය වා, 
එවයමව ඉමිනාපි භික් ඛුනා දීඝරත් තං රූපාරම් මණාදිරසපානවඩ් ඪිතං 
දුට් ඨචිත් තං දයමතුකායමන රූපාදිආරම් මණයතො අපයනත් වා අරඤ් ඤං වා 
රුක් ඛමූලං වා සුඤ් ඤාගාරං වා පවිසිත් වා තත් ථ සතපට් ඨානාරම් මණත් ථම් යභ 
සතයෙොත් යතන ෙන් ධිතබ් ෙං. එවමස් ස තං චිත් තං ඉයතො චියතො ච 
විප් ඵන් දිත් වාපි පුබ් යෙ ආචිණ් ණාරම් මණං අලභමානං සතයෙොත් තං ඡින් දිත් වා 
පලායිතුං අසක් යකොන් තං තයමවාරම් මණං උපචාරප් පනාවයසන උපනිසීදත 
යචව උපනිපජ් ජත ච. යතනාහු යපොරාණා – 

‘‘ෙථා ථම් යභ නිෙන් යධෙය, වච් ෙං දමං නයරො ඉධ; 

ෙන් යධයෙයවං සකං චිත් තං, සතොරම් මයණ දළ් හ’’න් ත. 

එවමස ්යසතං යසනාසනං භාවනානුරූපං යහොත. යතන වුත් තං ‘‘ඉදමස් ස 
සතපට් ඨානභාවනානුරූපයසනාසනපරිග් ගහපරිදීපන’’න් ත. 

අපිච ෙස් මා ඉදං කාොනුපස් සනාෙ මුද් ධභූතං 
සබ් ෙබුද් ධපච් යචකබුද් ධසාවකානං වියසසාධිගමදිට් ඨධම් මසුඛවිහාරපදට් ඨානං 
ආනාපානස ්සතකම් මට් ඨානං ඉත් ථිපුරිසහත් ථිඅස් සාදිසද් දසමාකුලං ගාමන් තං 

අපරිච් චජිත් වා න සුකරං සම් පායදතුං, සද් දකණ් ඩකත් තා ඣානස් ස. අගාමයක 
පන අරඤ් යඤ සුකරං යෙොගාවචයරන ඉදං කම් මට් ඨානං පරිග් ගයහත් වා 
ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානං නිබ් ෙත් යතත් වා තයදව ඣානං පාදකං කත් වා 

සඞ් ඛායර සම් මසිත් වා අග් ගඵලං අරහත් තං පාපුණිතුං, තස් මාස ්ස 

අනුරූපයසනාසනං දස් යසන් යතො භගවා, ‘‘අරඤ් ඤගයතො වා’’තආදිමාහ. 

වත් ථුවිජ් ජාචරියෙො විෙ හි භගවා. යසො ෙථා වත් ථුවිජ් ජාචරියෙො නගරභූමිං 

පස් සිත් වා සුට් ඨ උපපරික් ඛිත් වා ‘‘එත් ථ නගරං මායපථා’’ත උපදිසත, 

යසොත් ථිනා ච නගයර නිට් ඨියත රාජකුලයතො මහාසක් කාරං ලභත, එවයමව 
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යෙොගාවචරස් ස අනුරූපයසනාසනං උපපරික් ඛිත් වා ‘‘එත් ථ 

කම් මට් ඨානමනුයුඤ් ජිතබ් ෙ’’න් ත උපදිසත, තයතො තත් ථ 
කම් මට් ඨානමනුයුඤ් ජන් යතන යෙොගිනා අනුක් කයමන අරහත් යත පත් යත 

‘‘සම් මාසම් බුද් යධො වත යසො භගවා’’ත මහන් තං සක් කාරං ලභත. 

අෙං පන භික් ඛු දීපිසදියසොත වුච් චත. ෙථා හි මහාදීපිරාජා අරඤ් යඤ 
තණගහනං වා වනගහනං වා පබ් ෙතගහනං වා නිස් සාෙ නිලීයිත් වා 

වනමහිංසයගොකණ් ණසූකරාදයෙො මියග ගණ් හාත, එවයමව අෙං අරඤ් ඤාදීසු 
කම් මට් ඨානං අනුයුඤ් ජන් යතො භික් ඛු ෙථාක් කයමන චත් තායරො මග් යග යචව 
චත් තාරි අරිෙඵලානි ච ගණ් හාත. යතනාහු යපොරාණා – 

‘‘ෙථාපි දීපියකො නාම, නිලීයිත් වා ගණ් හතී මියග; 

තයථවාෙං බුද් ධපුත් යතො, යුත් තයෙොයගො විපස් සයකො; 

අරඤ් ඤං පවිසිත් වාන, ගණ් හාත ඵලමුත් තම’’න් ත. 

යතනස ්ස පරක් කමජවයෙොග් ගභූමිං අරඤ් ඤයසනාසනං දස් යසන් යතො 

භගවා ‘‘අරඤ් ඤගයතො වා’’තආදිමාහ. ඉයතො පරං ඉමස් මිං ආනාපානපබ් යෙ 

ෙං වත් තව් ෙං සිො, තං විසුද් ධිමග් යග වුත් තයමව. යසෙයථාපි, භික් යව, 

දක්ය ොභමකායෙො වාත ඉදඤ් හි උපමාමත් තයමව ඉතිඅජ්ෙත්තංවාකායෙත 

ඉදං අප් පනාමත් තයමව ච තත් ථ අනාගතං, යසසං ආගතයමව. 

ෙං පන අනාගතං, තත් ථ දක්ය ොත යෙයකො. දීඝං වා අඤ්ඡන්යතොත 
මහන් තානං යභරීයපොක් ඛරාදීනං ලිඛනකායල හත් යථ ච පායද ච පසායරත් වා 

දීඝං කඩ් ඪන් යතො. ෙස්සං වා අඤ්ඡන්යතොත ඛුද් දකානං දන් තසූචියවධකාදීනං 

ලිඛනකායල මන් දමන් දං රස් සං කඩ් ඪන් යතො. එවයමව ය ොත එවං අෙම් පි 
භික් ඛු අද් ධානවයසන ඉත් තරවයසන ච පවත් තානං අස් සාසපස් සාසානං වයසන 
දීඝං වා අස් සසන් යතො දීඝං අස් සසාමීත පජානාත…යප.… පස් සසිස් සාමීත 
සික් ඛතීත. තස් යසවං සික් ඛයතො අස් සාසපස් සාසනිමිත් යත චත් තාරි ඣානානි 

උප් පජ් ජන් ත, යසො ඣානා වුට් ඨහිත් වා අස් සාසපස් සායස වා පරිග් ගණ් හාත 
ඣානඞ් ගානි වා. 

තත් ථ අස් සාසපස් සාසකම් මියකො ‘‘ඉයම අස් සාසපස් සාසා කිං නිස් සිතා? 

වත් ථුනිස ්සිතා. වත් ථු නාම කරජකායෙො, කරජකායෙො නාම චත් තාරි 
මහාභූතානි උපාදාරූපඤ් යච’’ත එවං රූපං පරිග් ගණ් හාත. තයතො තදාරම් මයණ 

ඵස් සපඤ ්චමයක නාමන් ත. එවං නාමරූපං පරිග් ගයහත් වා තස් ස පච් චෙං 
පරියෙසන් යතො අවිජ් ජාදිපටිච් චසමුප් පාදං දිස් වා 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

 

317 

පටුන 

‘‘පච් චෙපච් චයුප් පන් නධම් මමත් තයමයවතං, අඤ ්යඤො සත් යතො වා පුග් ගයලො 
වා නත් ථී’’ත විතණ් ණකඞ් යඛො සප් පච් චෙනාමරූයප තලක් ඛණං ආයරොයපත් වා 
විපස් සනං වඩ් යඪන් යතො අනුක් කයමන අරහත් තං පාපුණාත. ඉදං එකස් ස 
භික් ඛුයනො ොව අරහත් තා නිෙයානමුඛං. 

ඣානකම් මියකොපි ‘‘ඉමානි ඣානඞ් ගානි කිං නිස් සිතානි, වත් ථුනිස ්සිතානි, 

වත් ථු නාම කරජකායෙො ඣානඞ් ගානි නාමං, කරජකායෙො රූප’’න් ත නාමරූපං 
වවත් ථයපත් වා තස් ස පච් චෙං පරියෙසන් යතො අවිජ් ජාදිපච් චොකාරං දිස් වා 

‘‘පච් චෙපච් චයුප් පන් නධම් මමත් තයමයවතං, අඤ ්යඤො සත් යතො වා පුග් ගයලො 
වා නත් ථී’’ත විතණ් ණකඞ් යඛො සප් පච් චෙනාමරූයප තලක් ඛණං ආයරොයපත් වා 
විපස් සනං වඩ් යඪන් යතො අනුක් කයමන අරහත් තං පාපුණාත. ඉදයමකස් ස 
භික් ඛුයනො ොව අරහත් තා නිෙයානමුඛං. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං අත් තයනො වා අස් සාසපස් සාසකායෙ 

කාොනුපස් සී විහරත. ෙිද්ධා වාත පරස ්ස වා අස් සාසපස් සාසකායෙ. 

අජ්ෙත්තෙිද්ධා වාත කායලන අත් තයනො, කායලන පරස් ස 
අස් සාසපස් සාසකායෙ. එයතනස් ස පගුණකම් මට් ඨානං අට් ඨයපත් වා අපරාපරං 
සඤ ්චරණකායලො කථියතො. එකස් මිං කායල පනිදං උභෙං න ලබ් භත. 

සමුදෙධම්මානුපස්සී වාත ෙථා නාම කම් මාරස ්ස භස් තඤ් ච 

ගග් ගරනාළිඤ් ච තජ් ජඤ ්ච වාොමං පටිච් ච වායතො අපරාපරං සඤ් චරත, එවං 
භික් ඛුයනො කරජකාෙඤ් ච නාසපුටඤ් ච චිත් තඤ් ච පටිච් ච 

අස් සාසපස් සාසකායෙො අපරාපරං සඤ් චරත. කාොදයෙො ධම් මා සමුදෙධම් මා, 
යත පස් සන් යතො ‘‘සමුදෙධම් මානුපස් සී වා කාෙස් මිං විහරතී’’ත වුච් චත. 

වෙධම්මානුපස්සීවාත ෙථා භස් තාෙ අපනීතාෙ ගග් ගරනාළිො භින් නාෙ තජ් යජ 

ච වාොයම අසත යසො වායතො නප් පවත් තත, එවයමව කායෙ භින් යන නාසපුයට 
විද් ධස් යත චිත් යත ච නිරුද් යධ අස් සාසපස් සාසකායෙො නාම නප් පවත් තතීත 
කාොදිනියරොධා අස් සාසපස් සාසනියරොයධොත එවං පස් සන් යතො 

‘‘වෙධම් මානුපස් සී වා කාෙස් මිං විහරතී’’ත වුච් චත. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සී

වාත කායලන සමුදෙං කායලන වෙං අනුපස් සන් යතො. අත්ථි කායෙොති වා

පනස්සාත කායෙොව අත් ථි, න සත් යතො, න පුග් ගයලො, න ඉත් ථී, න පුරියසො, න 

අත් තා, න අත් තනිෙං, නාහං, න මම, න යකොචි, න කස ්සචීත එවමස් ස සත 
පච් චුපට් ඨිතා යහොත. 

ොවයදවාත පයෙොජනපරිච් යෙදවවත් ථාපනයමතං. ඉදං වුත් තං යහොත – ො 

සා සත පච් චුපට් ඨිතා යහොත, සා න අඤ් ඤදත් ථාෙ. අථ යඛො ොවයදව 
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ඤාණමත් තාෙ අපරාපරං උත් තරුත් තරි ඤාණපමාණත් ථාෙ යචව 

සතපමාණත් ථාෙ ච, සතසම් පජඤ් ඤානං වුඩ් ඪත් ථාොත අත් යථො. අනිස්සියතො

චවිහෙතීත තණ් හානිස් සෙදිට් ඨිනිස් සොනං වයසන අනිස් සියතොව විහරත. නච 

කිඤ්චි යලොයකඋපාදිෙතීත යලොකස් මිං කිඤ් චි රූපං වා…යප.… විඤ ්ඤාණං 

වා ‘‘අෙං යම අත් තා වා අත් තනිෙං වා’’ත න ගණ් හාත. එවම්පීත උපරි අත් ථං 
උපාදාෙ සම් පිණ් ඩනත් යථො පි-කායරො. ඉමිනා පන පයදන භගවා 
ආනාපානපබ් ෙයදසනං නිෙයායතත් වා දස් යසත. 

තත් ථ අස් සාසපස් සාසපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චං, තස් සා සමුට් ඨාපිකා 

පුරිමතණ් හා සමුදෙසච් චං උභින් නං අප් පවත් ත නියරොධසච් චං, 
දුක් ඛපරිජානයනො සමුදෙපජහයනො නියරොධාරම් මයණො අරිෙමග් යගො 
මග් ගසච් චං. එවං චතුසච් චවයසන උස් සක් කිත් වා නිබ් බුතං පාපුණාතීත 
ඉදයමකස ්ස අස් සාසපස් සාසවයසන අභිනිවිට් ඨස් ස භික් ඛුයනො ොව අරහත් තා 
නිෙයානමුඛන් ත. 

ආනාපානපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

ඉරිොපථපබ්ෙවණ්ණනා 

375. එවං අස් සාසපස ්සාසවයසන කාොනුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

ඉරිොපථවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ කාමං 

යසොණසිඞ් ගාලාදයෙොපි ගච් ෙන් තා ‘‘ගච් ොමා’’ත ජානන් ත, න පයනතං එවරූපං 

ජානනං සන් ධාෙ වුත් තං. එවරූපඤ් හි ජානනං සත් තූපලද් ධිං න පජහත, 

අත් තසඤ් ඤං න උග් ඝායටත, කම් මට් ඨානං වා සතපට් ඨානභාවනා වා න 

යහොත. ඉමස ්ස පන භික් ඛුයනො ජානනං සත් තූපලද් ධිං පජහත, අත් තසඤ් ඤං 
උග් ඝායටත කම් මට් ඨානඤ් යචව සතපට් ඨානභාවනා ච යහොත. ඉදඤ් හි ‘‘යකො 

ගච් ෙත, කස ්ස ගමනං, කිං කාරණා ගච් ෙතී’’ත එවං සම් පජානනං සන් ධාෙ 
වුත් තං. ඨානාදීසුපි එයසව නයෙො. 

තත් ථ යකො ගච් ෙතීත? න යකොචි සත් යතො වා පුග් ගයලො වා ගච් ෙත. කස ්ස 

ගමනන් ත? න කස ්සචි සත් තස් ස වා පුග් ගලස ්ස වා ගමනං. කිං කාරණා 

ගච් ෙතීත? චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන ගච් ෙත. තස ්මා එස එවං පජානාත 

– ‘‘ගච් ොමී’’ත චිත් තං උප් පජ් ජත, තං වාෙං ජයනත, වායෙො විඤ් ඤත් තං 

ජයනත, චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන සකලකාෙස් ස පුරයතො අභිනීහායරො 
ගමනන් ත වුච් චත. ඨානාදීසුපි එයසව නයෙො. 
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තත්රාපි හි ‘‘තට් ඨාමී’’ත චිත් තං උප් පජ් ජත, තං වාෙං ජයනත, වායෙො 

විඤ ්ඤත් තං ජයනත, චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන සකලකාෙස් ස 
යකොටියතො පට් ඨාෙ උස් සිතභායවො ඨානන් ත වුච් චත. ‘‘නිසීදාමී’’ත චිත් තං 

උප් පජ් ජත, තං වාෙං ජයනත, වායෙො විඤ් ඤත් තං ජයනත, 

චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන යහට් ඨිමකාෙස් ස සමිඤ් ජනං උපරිමකාෙස් ස 

උස් සිතභායවො නිසජ් ජාත වුච් චත. ‘‘සොමී’’ත චිත් තං උප් පජ් ජත, තං වාෙං 

ජයනත, වායෙො විඤ් ඤත් තං ජයනත, චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන 
සකලසරීරස ්ස තරිෙයතො පසාරණං සෙනන් ත වුච් චතීත. 

තස් ස එවං පජානයතො එවං යහොත ‘‘සත් යතො ගච් ෙත, සත් යතො තට් ඨතී’’ත 

වුච් චත, අත් ථයතො පන යකොචි සත් යතො ගච් ෙන් යතො වා ඨියතො වා නත් ථි. ෙථා 

පන ‘‘සකටං ගච් ෙත, සකටං තට් ඨතී’’ත වුච් චත, න ච කිඤ් චි සකටං නාම 

ගච් ෙන් තං වා ඨිතං වා අත් ථි, චත් තායරො පන යගොයණ යෙොයජත් වා යෙකම් හි 

සාරථිම් හි පායජන් යත ‘‘සකටං ගච් ෙත, සකටං තට් ඨතී’’ත යවොහාරමත් තයමව 

යහොත, එවයමව අජානනට් යඨන සකටං විෙ කායෙො, යගොණා විෙ චිත් තජවාතා, 
සාරථි විෙ චිත් තං. ‘‘ගච් ොමි තට් ඨාමී’’ත චිත් යත උප් පන් යන වායෙොධාතු 

විඤ ්ඤත් තං ජනෙමානා උප් පජ් ජත, චිත් තකිරිෙවායෙොධාතුවිප් ඵායරන 

ගමනාදීනි පවත් තන් ත, තයතො ‘‘සත් යතො ගච් ෙත, සත් යතො තට් ඨත, අහං 

ගච් ොමි, අහං තට් ඨාමී’’ත යවොහාරමත් තං යහොත. යතනාහ – 

‘‘නාවා මාලුතයවයගන, ජිොයවයගන යතජනං; 

ෙථා ොත තථා කායෙො, ොත වාතාහයතො අෙං. 

ෙන් තං සුත් තවයසයනව, චිත් තසුත් තවයසනිදං; 

පයුත් තං කාෙෙන් තම් පි, ොත ඨාත නිසීදත. 

යකො නාම එත් ථ යසො සත් යතො, යෙො විනා යහතුපච් චයෙ; 

අත් තයනො ආනුභායවන, තට් යඨ වා ෙදි වා වයජ’’ත. 

තස් මා එවං යහතුපච් චෙවයසයනව පවත් තානි ගමනාදීනි සල් ලක් යඛන් යතො 

එස ‘‘ගච් ෙන් යතො වා ගච් ොමීත පජානාත, ඨියතො වා, නිසින් යනො වා, සොයනො 
වා සොයනොම් හීත පජානාතී’’ත යවදිතබ් යෙො. 

ෙථාෙථාවාපනස්සකායෙොපණිියතොයහොති, තථාතථා නංපජානාතීත 
සබ් ෙසඞ් ගාහිකවචනයමතං. ඉදං වුත් තං යහොත – යෙන යෙන වා ආකායරනස ්ස 
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කායෙො ඨියතො යහොත, යතන යතන නං පජානාත. ගමනාකායරන ඨිතං ගච් ෙතීත 
පජානාත. ඨානනිසජ් ජසෙනාකායරන ඨිතං සොයනොත පජානාතීත. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං අත් තයනො වා චතුඉරිොපථපරිග් ගණ් හයනන 

කායෙ කාොනුපස් සී විහරත. ෙිද්ධා වාත පරස් ස වා 

චතුඉරිොපථපරිග් ගණ් හයනන. අජ්ෙත්තෙිද්ධා වාත කායලන අත් තයනො, 
කායලන පරස් ස චතුඉරිොපථපරිග් ගණ් හයනන කායෙ කාොනුපස් සී විහරත. 

සමුදෙධම්මානුපස්සී වාතආදීසු පන අවිජ් ජාසමුදො රූපසමුදයෙොතආදිනා 
නයෙන පඤ් චහාකායරහි රූපක් ඛන් ධස ්ස සමුදයෙො ච වයෙො ච නීහරිතබ් යෙො. 

තඤ් හි සන් ධාෙ ඉධ ‘‘සමුදෙධම් මානුපස් සී වා’’තආදි වුත් තං. අත්ථිකායෙොති

වාපනස්සාතආදි වුත් තසදිසයමව. 

ඉධාපි චතුඉරිොපථපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චං, තස් සා සමුට් ඨාපිකා 

පුරිමතණ් හා සමුදෙසච් චං, උභින් නං අප් පවත් ත නියරොධසච් චං, 
දුක් ඛපරිජානයනො සමුදෙපජහයනො නියරොධාරම් මයණො අරිෙමග් යගො 
මග් ගසච් චං. එවං චතුසච් චවයසන උස් සක් කිත් වා නිබ් බුතං පාපුණාතීත 
ඉදයමකස ්ස චතුඉරිොපථපරිග් ගාහකස ්ස භික් ඛුයනො ොව අරහත් තා 
නිෙයානමුඛන් ත. 

ඉරිොපථපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්ෙවණ්ණනා 

376. එවං ඉරිොපථවයසන කාොනුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

චතුසම් පජඤ ්ඤවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ 

අභික්කන්යතතආදීනි සාමඤ්ඤඵයල වණ් ණිතානි. ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං 

චතුසම් පජඤ ්ඤපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා කායෙ, පරස් ස වා කායෙ, 

කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස කායෙ කාොනුපස් සී විහරත. ඉධාපි 

සමුදෙවෙධම්මානුපස්සීතආදීසු රූපක් ඛන් ධස් යසව සමුදයෙො ච වයෙො ච 
නීහරිතබ් යෙො. යසසං වුත් තසදිසයමව. 

ඉධ චතුසම් පජඤ් ඤපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චං, තස් සා සමුට් ඨාපිකා 

පුරිමතණ් හා සමුදෙසච් චං, උභින් නං අප් පවත් ත නියරොධසච් චං, වුත් තප් පකායරො 
අරිෙමග් යගො මග් ගසච් චං. එවං චතුසච් චවයසන උස් සක් කිත් වා නිබ් බුතං 
පාපුණාතීත ඉදයමකස් ස චතුසම් පජඤ ්ඤපරිග් ගාහකස ්ස භික් ඛුයනො වයසන 
ොව අරහත් තා නිෙයානමුඛන් ත. 
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චතුසම් පජඤ ්ඤපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

පටිකූලමනසිකාෙපබ්ෙවණ්ණනා 

377. එවං චතුසම් පජඤ් ඤවයසන කාොනුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

පටිකූලමනසිකාරවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ ඉමයමව

කාෙන් තආදීසු ෙං වත් තබ් ෙං සිො, තං සබ් ෙං සබ් ොකායරන විත් ථාරයතො 

විසුද් ධිමග් යග කාෙගතාසතකම් මට් ඨායන වුත් තං. උභයතොමු ාත යහට් ඨා ච 

උපරි චාත ද් වීහි මුයඛහි යුත් තා. නානාවිිතස්සාත නානාවිධස් ස. 

ඉදං පයනත් ථ ඔපම් මසංසන් දනං – උභයතොමුඛා පුයතොළි විෙ හි 

චාතුමහාභූතයකො කායෙො, තත් ථ මිස් යසත් වා පක් ඛිත් තනානාවිධධඤ් ඤං විෙ 

යකසාදයෙො ද් වත් තංසාකාරා, චක් ඛුමා පුරියසො විෙ යෙොගාවචයරො, තස් ස තං 
පුයතොළිං මුඤ ්චිත් වා පච් චයවක් ඛයතො නානාවිධධඤ් ඤස ්ස පාකටකායලො විෙ 

යෙොගියනො ද් වත් තංසාකාරස් ස විභූතකායලො යවදිතබ් යෙො. ඉතිඅජ්ෙත්තං වාත 

එවං යකසාදිපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා කායෙ, පරස ්ස වා කායෙ, 

කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස කායෙ කාොනුපස් සී විහරත. ඉයතො 
පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ ද් වත් තංසාකාරපරිග් ගාහිකා සත 
දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං 
පුරිමසදිසයමවාත. 

පටිකූලමනසිකාරපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

ධාතුමනසිකාෙපබ්ෙවණ්ණනා 

378. එවං පටිකූලමනසිකාරවයසන කාොනුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

ධාතුමනසිකාරවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථාෙං 
ඔපම් මසංසන් දයනන සද් ධිං අත් ථවණ් ණනා – ෙථා යකොචි යගොඝාතයකො වා 
තස් යසව වා භත් තයවතනභයතො අන් යතවාසියකො ගාවිං වධිත් වා විනිවිජ් ඣිත් වා 
චතස ්යසො දිසා ගතානං මහාපථානං යවමජ් ඣට් ඨානසඞ් ඛායත චතුමහාපයථ 

යකොට් ඨාසං යකොට් ඨාසං කත් වා නිසින් යනො අස් ස, එවයමව භික් ඛු චතුන් නං 

ඉරිොපථානං යෙන යකනචි ආකායරන ඨිතත් තා ෙථාඨිතං, ෙථාඨිතත් තා ච 
ෙථාපණිහිතං කාෙං ‘‘අත් ථි ඉමස් මිං කායෙ පථවීධාතු…යප.… වායෙොධාතූ’’ත 
එවං පච් චයවක් ඛත. 

කිං වුත් තං යහොත – ෙථා යගොඝාතකස් ස ගාවිං යපොයසන් තස ්සාපි ආඝාතනං 
ආහරන් තස ්සාපි ආහරිත් වා තත් ථ ෙන් ධිත් වා ඨයපන් තස් සපි වයධන් තස් සාපි 

වධිතං මතං පස් සන් තස් සාපි තාවයදව ගාවීත සඤ් ඤා න අන් තරධාෙත, ොව නං 
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පදායලත් වා බිලයසො න විභජත. විභජිත් වා නිසින් නස ්ස පනස් ස ගාවීත සඤ් ඤා 

අන් තරධාෙත, මංසසඤ් ඤා පවත් තත. නාස් ස එවං යහොත – ‘‘අහං ගාවිං 

වික් කිණාමි, ඉයම ගාවිං හරන් තී’’ත. අථ ඛ් වස් ස ‘‘අහං මංසං වික් කිණාමි, ඉයම 

මංසං හරන් ත’’ ච් යචව යහොත; එවයමව ඉමස් සාපි භික් ඛුයනො පුබ් යෙ 
ොලපුථුජ් ජනකායල ගිහිභූතස් සාපි පබ් ෙජිතස් සාපි තාවයදව සත් යතොත වා 

පුග් ගයලොත වා සඤ් ඤා න අන් තරධාෙත, ොව ඉමයමව කාෙං ෙථාඨිතං 
ෙථාපණිහිතං ඝනවිනිබ් යභොගං කත් වා ධාතුයසො න පච් චයවක් ඛත. ධාතුයසො 

පච් චයවක් ඛයතො පනස් ස සත් තසඤ් ඤා අන් තරධාෙත, ධාතුවයසයනව චිත් තං 
සන් තට් ඨත. යතනාහ භගවා – ‘‘‘ඉමයමව කාෙං ෙථාඨිතං ෙථාපණිහිතං 
ධාතුයසො පච් චයවක් ඛත ‘අත් ථි ඉමස ්මිං කායෙ පථවීධාතු ආයපොධාතු 

යතයජොධාතු වායෙොධාතූ’ත. යසෙයථාපි, භික් ඛයව, දක් යඛො යගොඝාතයකො 

වා…යප.… වායෙොධාතූ’’ත. යගොඝාතයකො විෙ හි යෙොගී, ගාවීත සඤ් ඤා විෙ 

සත් තසඤ් ඤා, චතුමහාපයථො විෙ චතුඉරිොපයථො, බිලයසො විභජිත් වා 
නිසින් නභායවො විෙ ධාතුයසො පච් චයවක් ඛණන් ත අෙයමත් ථ පාළිවණ් ණනා. 
කම් මට් ඨානකථා පන විසුද් ධිමග් යග විත් ථාරිතා. 

ඉතිඅජ්ෙත්තංවාත එවං චතුධාතුපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා කායෙ, 

පරස ්ස වා කායෙ, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස කායෙ 
කාොනුපස් සී විහරත. ඉයතො පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ 

චතුධාතුපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා නිෙයානමුඛං 

යවදිතබ් ෙං, යසසං පුරිමසදිසයමවාත. 

ධාතුමනසිකාරපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

නවසිවථිකපබ්ෙවණ්ණනා 

379. එවං ධාතුමනසිකාරවයසන කාොනුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි නවහි 

සිවථිකපබ් යෙහි විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ යසෙයථාපිපස්යසෙයාත 

ෙථා පස් යසෙය. සරීෙන් ත මතසරීරං. සිවථිකාෙ ඡඩ්ඩිතන් ත සුසායන අපවිද් ධං. 

එකාහං මතස් ස අස් සාත එකාහමතං. ද් වීහං මතස් ස අස් සාත ද්වීහමතං. තීහං 

මතස ්ස අස් සාත තීහමතං. කම් මාරභස් තා විෙ වායුනා උද් ධං ජීවිතපරිොදානා 

ෙථානුක් කමං සමුග් ගයතන සූනභායවන උද් ධුමාතත් තා උද් ධුමාතං, 

උද් ධුමාතයමව උද්ධුමාතකං. පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං උද් ධුමාතන් ත 

උද් ධුමාතකං. විනීලං වුච් චත විපරිභින් නවණ් ණං, විනීලයමව විනීලකං. 
පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං විනීලන් ත විනීලකං. මංසුස් සදට් ඨායනසු 
රත් තවණ් ණස ්ස පුබ් ෙසන් නිචෙට් ඨායනසු යසතවණ් ණස ්ස යෙභුයෙයන ච 
නීලවණ් ණස් ස නීලට් ඨායනසු නීලසාටකපාරුතස් යසව ෙවසරීරස් යසතං 
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අධිවචනං. පරිභින් නට් ඨායනහි නවහි වා වණමුයඛහි විස් සන් දමානපුබ් ෙං 

විපුබ් ෙං, විපුබ් ෙයමව විපුබ් ෙකං. පටිකූලත් තා වා කුච් ඡිතං විපුබ් ෙන් ත 

විපුබ් ෙකං. විපුබ් ෙකං ජාතං තථාභාවං ගතන් ත විපුබ්ෙකජාතං. 

යසොඉමයමවකාෙන් ත යසො භික් ඛු ඉමං අත් තයනො කාෙං යතන කායෙන 

සද් ධිං ඤායණන උපසංහරත උපයනත. කථං? අෙම්පිය ොකායෙොඑවංධම්යමො

එවංභාවී එවංඅනතීයතොත. ඉදං වුත් තං යහොත – ආයු, උස් මා, විඤ් ඤාණන් ත 

ඉයමසං තණ් ණං ධම් මානං අත් ථිතාෙ අෙං කායෙො ඨානගමනාදිඛයමො යහොත, 

ඉයමසං පන විගමා අෙම් පි යඛො කායෙො එවංධම් යමො එවං පූතකසභායවොයෙව, 

එවංභාවී එවං උද් ධුමාතාදියභයදො භවිස ්සත, එවංඅනතීයතො එවං 

උද් ධුමාතාදිභාවං අනතක් කන් යතොත. ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං 

උද් ධුමාතාදිපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා කායෙ, පරස් ස වා කායෙ, කායලන 

වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස කායෙ කාොනුපස් සී විහරත. 

 ජ්ජමානන් ත උදරාදීසු නිසීදිත් වා උදරමංසඔට් ඨමංසඅක් ඛිකූටාදීනි 

ලුඤ් චිත් වා ලුඤ් චිත් වා ඛාදිෙමානං. සමංසයලොිතන් ත 

සාවයසසමංසයලොහිතයුත් තං. නිමංසයලොිතමක්ඛිතන් ත මංයස ඛීයණපි 

යලොහිතං න සුස් සත, තං සන් ධාෙ වුත් තං ‘‘නිමංසයලොහිතමක් ඛිත’’න් ත. 

අඤ්යඤනාත අඤ ්යඤන දිසාභායගන. හත්ථට්ඨිකන් ත චතුසට් ඨියභදම් පි 

හත් ථට් ඨිකං පාටියෙක් කං පාටියෙක් කං විප් පකිණ් ණං. පාදට්ඨිකාදීසුපි එයසව 
නයෙො. 

යතයෙොවස්සිකානීත අතක් කන් තසංවච් ෙරානි. පූතීනීත අබ් යභොකායස 

ඨිතානි වාතාතපවුට් ඨිසම් ඵස ්යසන යතයරොවස් සිකායනව පූතීනි යහොන් ත, 

අන් යතොභූමිගතානි පන චිරතරං තට් ඨන් ත. චුණ්ණකජාතානීත චුණ් ණං චුණ් ණං 
හුත් වා විප් පකිණ් ණානි. සබ් ෙත් ථ යසො ඉමයමවාත වුත් තනයෙන 

ඛජ් ජමානාදීනං වයසන යෙොජනා කාතබ් ො. ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං 

ඛජ් ජමානාදිපරිග් ගණ් හයනන ොව චුණ් ණකභාවා අත් තයනො වා කායෙ, පරස් ස 

වා කායෙ කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස කායෙ කාොනුපස් සී 
විහරත. 

ඉධ පන ඨත් වා නවසිවථිකා සයමොධායනතබ් ො. එකාහමතං වාත හි ආදිනා 

නයෙන වුත් තා සබ් ොපි එකා, කායකහි වා ඛජ් ජමානන් තආදිකා එකා, 

අට් ඨිකසඞ් ඛලිකං සමංසයලොහිතං න් හාරුසම් ෙන් ධන් ත එකා, 

නිමංසයලොහිතමක් ඛිතං න් හාරුසම් ෙන් ධන් ත එකා, අපගතමංසයලොහිතං 

න් හාරුසම් ෙන් ධන් ත එකා, අට් ඨිකානි අපගතසම් ෙන් ධානීතආදිකා එකා 
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අට් ඨිකානි යසතානි සඞ් ඛවණ් ණපටිභාගානීත එකා, පුඤ ්ජකිතානි 

යතයරොවස ්සිකානීත එකා, පූතීනි චුණ් ණකජාතානීත එකාත. 

එවං ය ො, භික් යවත ඉදං නවසිවථිකා දස් යසත් වා කාොනුපස් සනං 

නිට් ඨයපන් යතො ආහ. තත් ථ නවසිවථිකපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චං, තස් සා 

සමුට් ඨාපිකා පුරිමතණ් හා සමුදෙසච් චං, උභින් නං අප් පවත් ත නියරොධසච් චං, 
දුක් ඛපරිජානයනො සමුදෙපජහයනො නියරොධාරම් මයණො අරිෙමග් යගො 
මග් ගසච් චං. එවං චතුසච් චවයසන උස් සක් කිත් වා නිබ් බුතං පාපුණාතීත ඉදං 
නවසිවථිකපරිග් ගාහකානං භික් ඛූනං ොව අරහත් තා නිෙයානමුඛන් ත. 

නවසිවථිකපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

එත් තාවතා ච ආනාපානපබ් ෙං, ඉරිොපථපබ් ෙං, චතුසම් පජඤ් ඤපබ් ෙං, 

පටිකූලමනසිකාරපබ් ෙං, ධාතුමනසිකාරපබ් ෙං, නවසිවථිකපබ් ොනීත 

චුද් දසපබ් ො කාොනුපස් සනා නිට් ඨිතා යහොත. තත් ථ ආනාපානපබ් ෙං, 

පටිකූලමනසිකාරපබ් ෙන් ත ඉමායනව ද් යව අප් පනාකම් මට් ඨානානි, 
සිවථිකානං පන ආදීනවානුපස් සනාවයසන වුත් තත් තා යසසානි ද් වාදසාපි 
උපචාරකම් මට් ඨානායනවාත. 

කාොනුපස් සනා නිට් ඨිතා. 

යවදනානුපස්සනාවණ්ණනා 

380. එවං භගවා චුද් දසවියධන කාොනුපස් සනාසතපට් ඨානං කයථත් වා 

ඉදානි නවවියධන යවදනානුපස් සනං කයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතආදිමාහ. 

තත් ථ සු ං යවදනන් ත කායිකං වා යචතසිකං වා සුඛං යවදනං යවදෙමායනො 
‘‘අහං සුඛං යවදනං යවදොමී’’ත පජානාතීත අත් යථො. තත් ථ කාමං 
උත් තානයසෙයකාපි දාරකා ථඤ් ඤපිවනාදිකායල සුඛං යවදෙමානා ‘‘සුඛං 

යවදනං යවදොමා’’ත පජානන් ත, න පයනතං එවරූපං ජානනං සන් ධාෙ 

වුත් තං. එවරූපඤ් හි ජානනං සත් තූපලද් ධිං න ජහත, අත් තසඤ් ඤං න 

උග් ඝායටත, කම් මට් ඨානං වා සතපට් ඨානභාවනා වා න යහොත. ඉමස් ස පන 

භික් ඛුයනො ජානනං සත් තූපලද් ධිං ජහත, අත් තසඤ් ඤං උග් ඝායටත, 

කම් මට් ඨානඤ් යචව සතපට් ඨානභාවනා ච යහොත. ඉදඤ් හි ‘‘යකො යවදෙත, 

කස ්ස යවදනා, කිං කාරණා යවදනා’’ත එවං සම් පජානයවදිෙනං සන් ධාෙ 
වුත් තං. 
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තත් ථ යකො යවදෙතීත න යකොචි සත් යතො වා පුග් ගයලො වා යවදෙත. කස් ස 

යවදනාත න කස් සචි සත් තස ්ස වා පුග් ගලස ්ස වා යවදනා. කිං කාරණා 

යවදනාත වත් ථුආරම් මණාව පනස් ස යවදනා, තස් මා එස එවං පජානාත ‘‘තං 
තං සුඛාදීනං වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා යවදනාව යවදෙත තං පන යවදනාෙ 
පවත් තං උපාදාෙ’අහං යවදොමී’ත යවොහාරමත් තං යහොතී’’ත. එවං වත් ථුං 
ආරම් මණං කත් වා යවදනාව යවදෙතීත සල් ලක් යඛන් යතො එස ‘‘සුඛං යවදනං 
යවදොමීත පජානාතී’’ත යවදිතබ් යෙො චිත් තලපබ් ෙයත අඤ් ඤතරත් යථයරො 
විෙ. 

යථයරො කිර අඵාසුකකායල ෙලවයවදනාෙ නිත් ථුනන් යතො අපරාපරං 

පරිවත් තත, තයමයකො දහයරො ආහ – ‘‘කතරං යවො, භන් යත, ඨානං රුජ් ජතී’’ත. 

ආවුයසො, පාටියෙක් කං රුජ් ජනට් ඨානං නාම නත් ථි, වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා 

යවදනාව යවදෙතීත. එවං ජානනකාලයතො පට් ඨාෙ අධිවායසතුං වට් ටත යනො, 

භන් යත,ත. අධිවායසමි, ආවුයසොත. අධිවාසනා, භන් යත, යසයෙයොත. යථයරො 

අධිවායසසි. වායතො ොව හදො ඵායලසි, මඤ ්චයක අන් තානි රාසිකතානි 

අයහසුං. යථයරො දහරස් ස දස් යසසි ‘‘වට් ටතාවුයසො, එත් තකා අධිවාසනා’’ත. 
දහයරො තුණ් හී අයහොසි. යථයරො වීරිෙසමතං යෙොයජත් වා සහ පටිසම් භිදාහි 

අරහත් තං පාපුණිත් වා සමසීසී හුත් වා පරිනිබ් ොයි. 

ෙථා ච සුඛං, එවං දුක් ඛං…යප.… නිරාමිසං අදුක් ඛමසුඛං යවදනං 
යවදෙමායනො ‘‘නිරාමිසං අදුක් ඛමසුඛං යවදනං යවදොමී’’ත පජානාත. ඉත 
භගවා රූපකම් මට් ඨානං කයථත් වා අරූපකම් මට් ඨානං කයථන් යතො ෙස් මා 

ඵස් සවයසන චිත් තවයසන වා කථිෙමානං පාකටං න යහොත, අන් ධකාරං විෙ 

ඛාෙත, යවදනානං පන උප් පත් තපාකටතාෙ යවදනාවයසන පාකටං යහොත, 
තස් මා සක් කපඤ් යහ විෙ ඉධාපි යවදනාවයසන අරූපකම් මට් ඨානං කයථසි. 
තත් ථ ‘‘දුවිධඤ් හි කම් මට් ඨානං රූපකම් මට් ඨානං 

අරූපකම් මට් ඨානඤ ්චා’’තආදි කථාමග් යගො සක්කපඤ්යහ වුත් තනයෙයනව 
යවදිතබ් යෙො. 

තත් ථ සු ං යවදනන් තආදීසු අෙං අපයරොපි පජානනපරිොයෙො, සුඛං 
යවදනං යවදොමීත පජානාතීත සුඛයවදනාක් ඛයණ දුක් ඛයවදනාෙ අභාවයතො 
සුඛං යවදනං යවදෙමායනො ‘‘සුඛං යවදනංයෙව යවදොමී’’ත පජානාත. යතන 

ො පුබ් යෙ භූතපුබ් ො දුක් ඛයවදනා, තස් ස ඉදානි අභාවයතො ඉමිස් සා ච සුඛාෙ 
යවදනාෙ ඉයතො පඨමං අභාවයතො යවදනා නාම අනිච් චා අධුවා 

විපරිණාමධම් මා, ඉතහ තත් ථ සම් පජායනො යහොත. වුත් තම් පි යචතං භගවතා – 
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‘‘ෙස් මිං, අග් ගියවස් සන, සමයෙ සුඛං යවදනං යවයදත, යනව තස් මිං 

සමයෙ දුක් ඛං යවදනං යවයදත, න අදුක් ඛමසුඛං යවදනං යවයදත, 

සුඛංයෙව තස් මිං සමයෙ යවදනං යවයදත. ෙස් මිං, අග් ගියවස් සන, සමයෙ 

දුක් ඛං…යප.… අදුක් ඛමසුඛං යවදනං යවයදත, යනව තස් මිං සමයෙ සුඛං 

යවදනං යවයදත, න දුක් ඛං යවදනං යවයදත, අදුක් ඛමසුඛංයෙව තස් මිං 

සමයෙ යවදනං යවයදත. සුඛාපි, යඛො, අග් ගියවස් සන, යවදනා අනිච් චා 
සඞ් ඛතා පටිච් චසමුප් පන් නා ඛෙධම් මා වෙධම් මා විරාගධම් මා 

නියරොධධම් මා. දුක් ඛාපි, යඛො…යප.… අදුක් ඛමසුඛාපි යඛො, 

අග් ගියවස් සන, යවදනා අනිච් චා…යප.… නියරොධධම් මා. එවං පස් සං, 

අග් ගියවස් සන, සුතවා අරිෙසාවයකො සුඛාෙපි යවදනාෙ නිබ් බින් දත, 

දුක් ඛාෙපි යවදනාෙ නිබ් බින් දත, අදුක් ඛමසුඛාෙපි යවදනාෙ නිබ් බින් දත, 

නිබ් බින් දං විරජ් ජත, විරාගා විමුච් චත, විමුත් තස් මිං ‘විමුත් තමී’ත ඤාණං 

යහොත, ‘ඛීණා ජාත, වුසිතං බ්රහ් මචරිෙං, කතං කරණීෙං, නාපරං 

ඉත් ථත් තාො’ත පජානාතී’’ත (ම. නි. 2.205). 

සාමිසං වා සු න් තආදීසු සාමිසා සු ා නාම 

පඤ ්චකාමගුණාමිසසන් නිස ්සිතා ෙ යගහසිතයසොමනස් සයවදනා. නිොමිසාසු ා 

නාම ෙ යනක් ඛම් මසිතයසොමනස් සයවදනා. සාමිසා දුක් ා නාම ෙ 

යගහසිතයදොමනස් සයවදනා. නිොමිසා දුක් ා නාම ෙ 

යනක් ඛම් මසිතයදොමනස් සයවදනා. සාමිසා අදුක් මසු ා නාම ෙ 

යගහසිතඋයපක් ඛායවදනා. නිොමිසා අදුක් මසු ා නාම ෙ 

යනක් ඛම් මසිතඋයපක් ඛායවදනා. තාසං විභායගො සක්කපඤ්යහ වුත් යතොයෙව. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං සුඛයවදනාදිපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා 

යවදනාසු, පරස ්ස වා යවදනාසු, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස 

යවදනාසු යවදනානුපස් සී විහරත. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සී වාත එත් ථ පන 

අවිජ් ජාසමුදො යවදනාසමුදයෙොතආදීහි පඤ් චහි පඤ් චහි ආකායරහි යවදනානං 

සමුදෙඤ් ච වෙඤ් ච පස් සන් යතො ‘‘සමුදෙධම් මානුපස් සී වා යවදනාසු විහරත, 

වෙධම් මානුපස් සී වා යවදනාසු විහරත, කායලන සමුදෙධම් මානුපස් සී වා 

යවදනාසු, කායලන වෙධම් මානුපස් සී වා යවදනාසු විහරතී’’ත යවදිතබ් යෙො. 
ඉයතො පරං කාොනුපස් සනාෙං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ 
යවදනාපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා 

යවදනාපරිග් ගාහකස් ස භික් ඛුයනො නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං, යසසං 
තාදිසයමවාත. 
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යවදනානුපස් සනා නිට් ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනාවණ්ණනා 

381. එවං නවවියධන යවදනානුපස් සනාසතපට් ඨානං කයථත් වා ඉදානි 

යසොළසවියධන චිත් තානුපස් සනං කයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතආදිමාහ. තත් ථ 

සොගන් ත අට් ඨවිධයලොභසහගතං. වීතොගන් ත යලොකිෙකුසලාෙයාකතං. ඉදං 
පන ෙස් මා සම් මසනං න ධම් මසයමොධානං තස් මා ඉධ එකපයදපි යලොකුත් තරං 
න ලබ් භත. යසසානි චත් තාරි අකුසලචිත් තානි යනව පුරිමපදං න පච් ඡිමපදං 

භජන් ත. සයදොසන් ත දුවිධයදොමනස් සසහගතං. වීතයදොසන් ත 

යලොකිෙකුසලාෙයාකතං. යසසානි දස අකුසලචිත් තානි යනව පුරිමපදං, න 

පච් ඡිමපදං භජන් ත. සයමොහන් ත විචිකිච් ොසහගතඤ් යචව, 

උද් ධච් චසහගතඤ් චාත දුවිධං. ෙස් මා පන යමොයහො සබ් ොකුසයලසු උප් පජ් ජත, 
තස් මා යසසානිපි ඉධ වට් ටන් තයෙව. ඉමස් මිඤ ්යඤව හි දුයක 

ද් වාදසාකුසලචිත් තානි පරිොදින් නානීත. වීතයමොහන් ත 

යලොකිෙකුසලාෙයාකතං. සඞ්ඛිත්තන් ත ථිනමිද් ධානුපතතං. එතඤ් හි 

සඞ් කුටිතචිත් තං නාම. වික්ඛිත්තන් ත උද් ධච් චසහගතං, එතඤ් හි පසටචිත් තං 
නාම. 

මහග්ගතන් ත රූපාරූපාවචරං. අමහග්ගතන් ත කාමාවචරං. සඋත්තෙන් ත 

කාමාවචරං. අනුත්තෙන් ත රූපාවචරං අරූපාවචරඤ් ච. තත්රාපි සඋත් තරං 

රූපාවචරං, අනුත් තරං අරූපාවචරයමව. සමාිතන් ත ෙස් ස අප් පනාසමාධි 

උපචාරසමාධි වා අත් ථි. අසමාිතන් ත උභෙසමාධිවිරහිතං. විමුත්තන් ත 

තදඞ් ගවික් ඛම් භනවිමුත් තීහි විමුත් තං. අවිමුත්තන් ත උභෙවිමුත් තවිරහිතං. 
සමුච් යෙදපටිප් පස් සද් ධිනිස ්සරණවිමුත් තීනං පන ඉධ ඔකායසොව නත් ථි. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං සරාගාදිපරිග් ගණ් හයනන ෙස් මිං ෙස් මිං ඛයණ 

ෙං ෙං චිත් තං පවත් තත, තං තං සල් ලක් යඛන් යතො අත් තයනො වා චිත් යත, 

පරස ්ස වා චිත් යත, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස චිත් යත 

චිත් තානුපස ්සී විහරත. සමුදෙවෙධම්මානුපස්සීත එත් ථ පන අවිජ් ජාසමුදො 
විඤ ්ඤාණසමුදයෙොත එවං පඤ් චහි පඤ් චහි ආකායරහි විඤ් ඤාණස් ස සමුදයෙො 
ච වයෙො ච නීහරිතබ් යෙො. ඉයතො පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ 
චිත් තපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං පදයෙොජනං කත් වා 
චිත් තපරිග් ගාහකස ්ස භික් ඛුයනො නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං 
තාදිසයමවාත. 

චිත් තානුපස ්සනා නිට් ඨිතා. 
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ධම්මානුපස්සනානීවෙණපබ්ෙවණ්ණනා 

382. එවං යසොළසවියධන චිත් තානුපස් සනාසතපට් ඨානං කයථත් වා ඉදානි 

පඤ ්චවියධන ධම් මානුපස් සනං කයථතුං කථඤ්ච, භික් යවතආදිමාහ. අපිච 

භගවතා කාොනුපස් සනාෙ සුද් ධරූපපරිග් ගයහො කථියතො, 
යවදනාචිත් තානුපස් සනාහි සුද් ධඅරූපපරිග් ගයහො. ඉදානි 

රූපාරූපමිස ්සකපරිග් ගහං කයථතුං ‘‘කථඤ් ච, භික් ඛයව’’තආදිමාහ. 

කාොනුපස් සනාෙ වා රූපක් ඛන් ධපරිග් ගයහොව කථියතො, යවදනානුපස් සනාෙ 

යවදනාක් ඛන් ධපරිග් ගයහොව, චිත් තානුපස් සනාෙ 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධපරිග් ගයහොව ඉදානි සඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිග් ගහම් පි 

කයථතුං ‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛයව’’තආදිමාහ. 

තත් ථ සන්තන් ත අභිණ් හසමුදාචාරවයසන සංවිජ් ජමානං. අසන්තන් ත 

අසමුදාචාරවයසන වා පහීනත් තා වා අසංවිජ් ජමානං. ෙථා චාත යෙන 

කාරයණන කාමච් ෙන් දස් ස උප් පායදො යහොත. තඤ්චපජානාතීත තඤ් ච කාරණං 
පජානාත. ඉත ඉමිනා නයෙන සබ් ෙපයදසු අත් යථො යවදිතබ් යෙො. 

තත් ථ සුභනිමිත් යත අයෙොනියසොමනසිකායරන කාමච් ෙන් දස් ස උප් පායදො 

යහොත. සුභනිමිත්තං නාම සුභම් පි සුභනිමිත් තං, සුභාරම් මණම් පි සුභනිමිත් තං. 

අයෙොනියසොමනසිකායෙො නාම අනුපාෙමනසිකායරො උප් පථමනසිකායරො 

අනිච් යච නිච් චන් ත වා, දුක් යඛ සුඛන් ත වා, අනත් තනි අත් තාත වා, අසුයභ 
සුභන් ත වා මනසිකායරො. තං තත් ථ ෙහුලං පවත් තෙයතො කාමච් ෙන් යදො 

උප් පජ් ජත. යතනාහ භගවා – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, සුභනිමිත් තං, තත් ථ 

අයෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා 
කාමච් ෙන් දස් ස උප් පාදාෙ උප් පන් නස ්ස වා කාමච් ෙන් දස ්ස භියෙයොභාවාෙ 

යවපුල් ලාො’’ත (සං. නි. 5.232). 

අසුභනිමිත් යත පන යෙොනියසොමනසිකායරනස් ස පහානං යහොත. 

අසුභනිමිත්තං නාම අසුභම් පි අසුභාරම් මණම් පි. යෙොනියසොමනසිකායෙො නාම 

උපාෙමනසිකායරො පථමනසිකායරො අනිච් යච අනිච් චන් ත වා, දුක් යඛ දුක් ඛන් ත 

වා, අනත් තනි අනත් තාත වා, අසුයභ අසුභන් ත වා මනසිකායරො. තං තත් ථ 

ෙහුලං පවත් තෙයතො කාමච් ෙන් යදො පහීෙත. යතනාහ භගවා – ‘‘අත් ථි, 

භික් ඛයව, අසුභනිමිත් තං, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, 
අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා කාමච් ෙන් දස ්ස අනුප් පාදාෙ උප් පන් නස ්ස වා 

කාමච් ෙන් දස් ස පහානාො’’ත (සං. නි. 5.232). 
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අපිච ෙ ධම් මා කාමච් ෙන් දස ්ස පහානාෙ සංවත් තන් ත අසුභනිමිත් තස ්ස 

උග් ගයහො, අසුභභාවනානුයෙොයගො, ඉන් ද්රියෙසු ගුත් තද් වාරතා, යභොජයන 

මත් තඤ ්ඤුතා, කලයාණමිත් තතා, සප් පාෙකථාත. දසවිධඤ් හි අසුභනිමිත් තං 

උග් ගණ් හන් තස ්සාපි කාමච් ෙන් යදො පහීෙත, භායවන් තස ්සාපි ඉන් ද්රියෙසු 

පිහිතද් වාරස ්සාපි චතුන් නං පඤ් චන් නං ආයලොපානං ඔකායස සත උදකං 
පිවිත් වා ොපනසීලතාෙ යභොජනමත් තඤ් ඤුයනොපි. යතයනව වුත් තං – 

‘‘චත් තායරො පඤ් ච ආයලොයප, අභුත් වා උදකං පියව; 

අලං ඵාසුවිහාරාෙ, පහිතත් තස ්ස භික් ඛුයනො’’ත. (යථරගා. 983); 

අසුභකම් මිකතස් සත් යථරසදියස අසුභභාවනාරයත කලයාණමිත් යත 

යසවන් තස් සපි කාමච් ෙන් යදො පහීෙත, ඨානනිසජ් ජාදීසු 

දසඅසුභනිස ්සිතසප් පාෙකථාෙ පහීෙත, යතන වුත් තං – ‘‘ෙ ධම් මා 
කාමච් ෙන් දස් ස පහානාෙ සංවත් තන් තී’’ත. ඉයමහි පන ෙහි ධම් යමහි 
පහීනකාමච් ෙන් දස ්ස අරහත් තමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොතීත පජානාත. 

පටිඝනිමිත් යත අයෙොනියසොමනසිකායරන පන ෙයාපාදස් ස උප් පායදො 

යහොත. තත් ථ පටිඝම් පි පටිඝනිමිත් තං, පටිඝාරම් මණම් පි පටිඝනිමිත් තං. 
අයෙොනියසොමනසිකායරො සබ් ෙත් ථ එකලක් ඛයණොව. තං තස් මිං නිමිත් යත 

ෙහුලං පවත් තෙයතො ෙයාපායදො උප් පජ් ජත. යතනාහ භගවා – ‘‘අත් ථි, 

භික් ඛයව, පටිඝනිමිත් තං, තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, 
අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා ෙයාපාදස් ස උප් පාදාෙ උප් පන් නස ්ස වා 

ෙයාපාදස් ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාො’’ත (සං. නි. 5.232). 

යමත් තාෙ පන යචයතොවිමුත් තො යෙොනියසොමනසිකායරනස් ස පහානං 

යහොත. තත් ථ යමත්තාත වුත් යත අප් පනාපි උපචායරොපි වට් ටත. 

යචයතොවිමුත්තීත අප් පනාව. යෙොනියසොමනසිකායරො වුත් තලක් ඛයණොව. තං 

තත් ථ ෙහුලං පවත් තෙයතො ෙයාපායදො පහීෙත. යතනාහ භගවා – ‘‘අත් ථි, 

භික් ඛයව, යමත් තා යචයතොවිමුත් ත, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, 
අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා ෙයාපාදස් ස අනුප් පාදාෙ උප් පන් නස ්ස වා 

ෙයාපාදස් ස පහානාො’’ත (සං. නි. 5.232). 

අපිච ෙ ධම් මා ෙයාපාදස් ස පහානාෙ සංවත් තන් ත යමත් තානිමිත් තස ්ස 
උග් ගයහො යමත් තාභාවනානුයෙොයගො කම් මස් සකතාපච් චයවක් ඛණා 
පටිසඞ් ඛානෙහුලතා කලයාණමිත් තතා සප් පාෙකථාත. 
ඔදිස් සකඅයනොදිස් සකදිසාඵරණානඤ් හි අඤ ්ඤතරවයසන යමත් තං 
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උග් ගණ් හන් තස ්සාපි ෙයාපායදො පහීෙත, ඔධියසොඅයනොධියසොඵරණවයසන 

යමත් තං භායවන් තස් සාපි. ‘‘ත් වං එතස් ස කුද් යධො කිං කරිස් සසි, කිමස් ස 

සීලාදීනි විනායසතුං සක් ඛිස් සසි, නනු ත් වං අත් තයනො කම් යමන ආගන් ත් වා 

අත් තයනො කම් යමයනව ගමිස ්සසි, පරස ්ස කුජ් ඣනං නාම වීතච් චිතඞ් ගාර 
තත් තඅෙ සලාකගූථාදීනි ගයහත් වා පරං පහරිතුකාමතාසදිසං යහොත. එයසොපි 

තව කුද් යධො කිං කරිස් සත, කිං යත සීලාදීනි විනායසතුං සක් ඛිස් සත, එස 

අත් තයනො කම් යමන ආගන් ත් වා අත් තයනො කම් යමයනව ගමිස් සත, 
අප් පටිච් ඡිතපයහණකං විෙ පටිවාතං ඛිත් තරයජොමුට් ඨි විෙ ච එතස් යසයවස 
යකොයධො මත් ථයක පතස් සතී’’ත එවං අත් තයනො ච පරස් ස ච කම් මස ්සකතං 

පච් චයවක් ඛයතොපි, උභෙකම් මස් සකතං පච් චයවක් ඛිත් වා පටිසඞ් ඛායන 

ඨිතස ්සාපි, අස් සගුත් තත් යථරසදියස යමත් තාභාවනාරයත කලයාණමිත් යත 
යසවන් තස් සාපි ෙයාපායදො පහීෙත. ඨානනිසජ් ජාදීසු 

යමත් තානිස් සිතසප් පාෙකථාෙපි පහීෙත. යතන වුත් තං – ‘‘ෙ ධම් මා ෙයාපාදස ්ස 
පහානාෙ සංවත් තන් තී’’ත. ඉයමහි පන ෙහි ධම් යමහි පහීනස ්ස ෙයාපාදස ්ස 
අනාගාමිමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොතීත පජානාත. 

අෙතිආදීසු අයෙොනියසොමනසිකායරන ථිනමිද් ධස් ස උප් පායදො යහොත. තන්දී 

නාම කාොලසිෙතා. විජම්භිතා නාම කාෙවිනමනා. භත්තසම්මයදො නාම 

භත් තමුච් ො භත් තපරිළායහො. යචතයසොලීනත්තං නාම චිත් තස් ස ලීනාකායරො. 
ඉයමසු අරතආදීසු අයෙොනියසොමනසිකාරං ෙහුලං පවත් තෙයතො ථිනමිද් ධං 

උප් පජ් ජත. යතනාහ – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, අරත තන් දී විජම් භිතා භත් තසම් මයදො 

යචතයසො ලීනත් තං, තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො 

අනුප් පන් නස ්ස වා ථිනමිද් ධස ්ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා ථිනමිද් ධස ්ස 

භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාො’’ත (සං. නි. 5.232). 

ආරම් භධාතුආදීසු පන යෙොනියසොමනසිකායරනස් ස පහානං යහොත. 

ආෙම්භධාතු නාම පඨමාරම් භවීරිෙං. නික්කමධාතු නාම යකොසජ් ජයතො 

නික් ඛන් තතාෙ තයතො ෙලවතරං. පෙක්කමධාතු නාම පරං පරං ඨානං 
අක් කමනයතො තයතොපි ෙලවතරං. ඉමස් මිං තප් පයභයද වීරියෙ 
යෙොනියසොමනසිකාරං ෙහුලං පවත් තෙයතො ථිනමිද් ධං පහීෙත. යතනාහ – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, ආරම් භධාතු නික් කමධාතු පරක් කමධාතු, තත් ථ 

යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා 

ථිනමිද් ධස ්ස අනුප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා ථිනමිද් ධස් ස පහානාො’’ත (සං. නි. 
5.232). 
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අපිච ෙ ධම් මා ථිනමිද් ධස් ස පහානාෙ සංවත් තන් ත – අතයභොජයන 

නිමිත් තග් ගායහො, ඉරිොපථසම් පරිවත් තනතා, ආයලොකසඤ් ඤාමනසිකායරො, 

අබ් යභොකාසවායසො, කලයාණමිත් තතා, සප් පාෙකථාත. ආහරහත් ථක 
තත්රවට් ටක අලංසාටක කාකමාසක භුත් තවමිතකයභොජනං භුඤ් ජිත් වා 
රත් තට් ඨානදිවාට් ඨායන නිසින් නස ්ස හි සමණධම් මං කයරොයතො ථිනමිද් ධං 

මහාහත් ථී විෙ ඔත් ථරන් තං ආගච් ෙත, චතුපඤ් චආයලොපඔකාසං පන ඨයපත් වා 
පානීෙං පිවිත් වා ොපනසීලස් ස භික් ඛුයනො තං න යහොතීත එවං අතයභොජයන 

නිමිත් තං ගණ් හන් තස් සාපි ථිනමිද් ධං පහීෙත. ෙස් මිං ඉරිොපයථ ථිනමිද් ධං 

ඔක් කමත, තයතො අඤ් ඤං පරිවත් යතන් තස් සාපි, රත් තං 
චන් දායලොකදීපායලොකඋක් කායලොයක දිවා සූරිොයලොකං 

මනසිකයරොන් තස ්සාපි, අබ් යභොකායස වසන් තස් සාපි, මහාකස් සපත් යථරසදියස 
පහීනථිනමිද් යධ කලයාණමිත් යත යසවන් තස් සාපි ථිනමිද් ධං පහීෙත. 
ඨානනිසජ් ජාදීසු ධුතඞ් ගනිස ්සිතසප් පාෙකථාෙපි පහීෙත. යතන වුත් තං – ‘‘ෙ 
ධම් මා ථිනමිද් ධස් ස පහානාෙ සංවත් තන් තී’’ත. ඉයමහි පන ෙහි ධම් යමහි 
පහීනස ්ස ථිනමිද් ධස් ස අරහත් තමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොතීත 
පජානාත. 

යචතයසො අවූපසයම අයෙොනියසොමනසිකායරන උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස 

උප් පායදො යහොත. අවූපසයමො නාම අවූපසන් තාකායරො, 
උද් ධච් චකුක් කුච් චයමයවතං අත් ථයතො. තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරං ෙහුලං 

පවත් තෙයතො උද් ධච් චකුක් කුච් චං උප් පජ් ජත. යතනාහ – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, 

යචතයසො අවූපසයමො, තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො 

අනුප් පන් නස ්ස වා උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
උද් ධච් චකුක් කුච් චස ්ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාො’’ත. 

සමාධිසඞ් ඛායත පන යචතයසො වූපසයම යෙොනියසොමනසිකායරනස් ස 

පහානං යහොත. යතනාහ – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, යචතයසො වූපසයමො, තත් ථ 

යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා 

උද් ධච් චකුක් කුච් චස ්ස අනුප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස 
පහානාො’’ත. 

අපිච ෙ ධම් මා උද් ධච් චකුක් කුච් චස් ස පහානාෙ සංවත් තන් ත ෙහුස් සුතතා 
පරිපුච් ෙකතා විනයෙ පකතඤ් ඤුතා වුද් ධයසවිතා කලයාණමිත් තතා 
සප් පාෙකථාත. ොහුස් සච් යචනපි හි එකං වා ද් යව වා තයෙො වා චත් තායරො වා 
පඤ ්ච වා නිකායෙ පාළිවයසන අත් ථවයසන ච උග් ගණ් හන් තස් සාපි 

උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීෙත. කප් පිොකප් පිෙපරිපුච් ොෙහුලස් සාපි, 
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විනෙපඤ ්ඤත් තෙං චිණ් ණවසිභාවතාෙ පකතඤ ්ඤුයනොපි, වුඩ් යඪ 

මහල් ලකත් යථයර උපසඞ් කමන් තස ්සාපි, උපාලිත් යථරසදියස විනෙධයර 

කලයාණමිත් යත යසවන් තස ්සාපි උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීෙත, ඨානනිසජ් ජාදීසු 
කප් පිොකප් පිෙනිස ්සිතසප් පාෙකථාෙපි පහීෙත. යතන වුත් තං – ‘‘ෙ ධම් මා 
උද් ධච් චකුක් කුච් චස ්ස පහානාෙ සංවත් තන් තී’’ත. ඉයමහි පන ෙහි ධම් යමහි 

පහීයන උද් ධච් චකුක් කුච් යච උද් ධච් චස ්ස අරහත් තමග් යගන, කුක් කුච් චස් ස 
අනාගාමිමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොතීත පජානාත. 

විචිකිච් ොඨානීයෙසු ධම් යමසු අයෙොනියසොමනසිකායරන විචිකිච් ොෙ 

උප් පායදො යහොත. විචිකිච්ඡාඨානීො ධම්මා නාම පුනප් පුනං විචිකිච් ොෙ 
කාරණත් තා විචිකිච් ොව. තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරං ෙහුලං පවත් තෙයතො 

විචිකිච් ො උප් පජ් ජත. යතනාහ – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, විචිකිච් ොඨානීො ධම් මා, 

තත් ථ අයෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නාෙ වා 

විචිකිච් ොෙ උප් පාදාෙ, උප් පන් නාෙ වා විචිකිච් ොෙ භියෙයොභාවාෙ 

යවපුල් ලාො’’ත (සං. නි. 5.232). 

කුසලාදිධම් යමසු යෙොනියසොමනසිකායරන පනස් සා පහානං යහොත, 

යතනාහ – ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, කුසලාකුසලා ධම් මා සාවජ් ජානවජ් ජා ධම් මා 
යසවිතබ් ොයසවිතබ් ො ධම් මා හීනපණීතා ධම් මා කණ් හසුක් කසප් පටිභාගා 

ධම් මා. තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො, අනුප් පන් නාෙ 

වා විචිකිච් ොෙ අනුප් පාදාෙ; උප් පන් නාෙ වා විචිකිච් ොෙ පහානාො’’ත. 

අපිච ෙ ධම් මා විචිකිච් ොෙ පහානාෙ සංවත් තන් ත ෙහුස් සුතතා, 

පරිපුච් ෙකතා, විනයෙ පකතඤ් ඤුතා, අධියමොක් ඛෙහුලතා, කලයාණමිත් තතා, 
සප් පාෙකථාත. ොහුස් සච් යචනපි හි එකං වා…යප.… පඤ ්ච වා නිකායෙ 

පාළිවයසන ච අත් ථවයසන ච උග් ගණ් හන් තස ්සාපි විචිකිච් ො පහීෙත, තීණි 

රතනානි ආරබ් භ පරිපුච් ොෙහුලස් සාපි, විනයෙ චිණ් ණවසීභාවස් සාපි, තීසු 

රතයනසු ඔකප් පනිෙසද් ධාසඞ් ඛාතඅධියමොක් ඛෙහුලස් සාපි, සද් ධාධිමුත් යත 

වක් කලිත් යථරසදියස කලයාණමිත් යත යසවන් තස් සාපි විචිකිච් ො පහීෙත, 

ඨානනිසජ් ජාදීසු තණ් ණං රතනානං ගුණනිස් සිතසප් පාෙකථාෙපි පහීෙත. යතන 
වුත් තං – ‘‘ෙ ධම් මා විචිකිච් ොෙ පහානාෙ සංවත් තන් තී’’ත. ඉයමහි පන ෙහි 
ධම් යමහි පහීනාෙ විචිකිච් ොෙ යසොතාපත් තමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො 
යහොතීත පජානාත. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං පඤ ්චනීවරණපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා 

ධම් යමසු, පරස ්ස වා ධම් යමසු, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස 
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ධම් යමසු ධම් මානුපස් සී විහරත. සමුදෙවො පයනත් ථ 

සුභනිමිත් තඅසුභනිමිත් තාදීසු 
අයෙොනියසොමනසිකාරයෙොනියසොමනසිකාරවයසන පඤ ්චසු නීවරයණසු 
වුත් තායෙව නීහරිතබ් ො. ඉයතො පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ 
නීවරණපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා 
නීවරණපරිග් ගාහකස් ස භික් ඛුයනො නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං 
තාදිසයමවාත. 

නීවරණපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

 න්ධපබ්ෙවණ්ණනා 

383. එවං පඤ් චනීවරණවයසන ධම් මානුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

පඤ ්චක් ඛන් ධවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ පඤ්චසු

උපාදානක් න්යධසූත උපාදානස් ස ඛන් ධා උපාදානක් ඛන් ධා, උපාදානස ්ස 
පච් චෙභූතා ධම් මපුඤ් ජා ධම් මරාසයෙොත අත් යථො. අෙයමත් ථ සඞ් යඛයපො. 
විත් ථාරයතො පන ඛන් ධකථා විසුද් ධිමග් යග වුත් තා. 

ඉති රූපන් ත ඉදං රූපං, එත් තකං රූපං, න ඉයතො පරං රූපං අත් ථීත 

සභාවයතො රූපං පජානාත. යවදනාදීසුපි එයසව නයෙො. අෙයමත් ථ සඞ් යඛයපො, 

විත් ථායරන පන රූපාදීනි විසුද් ධිමග් යග ඛන් ධකථාෙයමව වුත් තානි. ඉති

රූපස්ස සමුදයෙොත එවං අවිජ් ජාසමුදොදිවයසන පඤ් චහාකායරහි රූපස් ස 

සමුදයෙො. ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමොත එවං අවිජ් ජානියරොධාදිවයසන 

පඤ ්චහාකායරහි රූපස් ස අත් ථඞ් ගයමො. යවදනාදීසුපි එයසව නයෙො. අෙයමත් ථ 

සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො පන විසුද් ධිමග් යග උදෙබ් ෙෙඤාණකථාෙ වුත් යතො. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං පඤ ්චක් ඛන් ධපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො වා 

ධම් යමසු, පරස ්ස වා ධම් යමසු, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස 

ධම් යමසු ධම් මානුපස් සී විහරත. සමුදෙවො පයනත් ථ ‘‘අවිජ් ජාසමුදො 
රූපසමුදයෙො’’තආදීනං පඤ ්චසු ඛන් යධසු වුත් තානං පඤ් ඤාසාෙ ලක් ඛණානං 
වයසන නීහරිතබ් ො. ඉයතො පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ 
ඛන් ධපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා 
ඛන් ධපරිග් ගාහකස ්ස භික් ඛුයනො නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං 
තාදිසයමවාත. 

ඛන් ධපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 
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ආෙතනපබ්ෙවණ්ණනා 

384. එවං පඤ් චක් ඛන් ධවයසන ධම් මානුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

ආෙතනවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ ඡසු 

අජ්ෙත්තිකොියෙසු ආෙතයනසූත චක් ඛු යසොතං ඝානං ජිව් හා කායෙො 

මයනොත ඉයමසු ෙසු අජ් ඣත් තයකසු, රූපං සද් යදො ගන් යධො රයසො 

යඵොට් ඨබ් යෙො ධම් යමොත ඉයමසු ෙසු ොහියරසු. චක්ඛුඤ්ච පජානාතීත 

චක් ඛුපසාදං ොථාවසරසලක් ඛණවයසන පජානාත. රූයප ච පජානාතීත 

ෙහිද් ධා චතුසමුට් ඨානිකරූපඤ් ච ොථාවසරසලක් ඛණවයසන පජානාත. ෙඤ්ච

තදුභෙං පටිච්චඋප්පජ්ජතිසංයෙොජනන් ත ෙඤ් ච තං චක් ඛුං යචව රූයප චාත 

උභෙං පටිච් ච. කාමරාගසංයෙොජනං පටිඝ, මාන, දිට් ඨි, විචිකිච් ො, 

සීලබ් ෙතපරාමාස, භවරාග, ඉස් සා, මච් ෙරිෙ, අවිජ් ජාසංයෙොජනන් ත දසවිධං 

සංයෙොජනං උප් පජ් ජත, තඤ් ච ොථාවසරසලක් ඛණවයසන පජානාත. 

කථං පයනතං උප් පජ් ජතීත? චක් ඛුද් වායර තාව ආපාථගතං ඉට් ඨාරම් මණං 
කාමස ්සාදවයසන අස් සාදෙයතො අභිනන් දයතො කාමරාගසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. 
අනිට් ඨාරම් මයණ කුජ් ඣයතො පටිඝසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. ‘‘ඨයපත් වා මං 
යකො අඤ් යඤො එතං ආරම් මණං විභායවතුං සමත් යථො අත් ථී’’ත මඤ් ඤයතො 
මානසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. එතං රූපාරම් මණං නිච් චං ධුවන් ත ගණ් හයතො 

දිට් ඨිසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. ‘‘එතං රූපාරම් මණං සත් යතො නු යඛො, සත් තස් ස 
නු යඛො’’ත විචිකිච් ෙයතො විචිකිච් ොසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. ‘‘සම් පත් තභයව වත 
යනො ඉදං සුලභං ජාත’’න් ත භවං පත් යථන් තස ්ස භවරාගසංයෙොජනං 
උප් පජ් ජත. ‘‘ආෙතම් පි එවරූපං සීලබ් ෙතං සමාදියිත් වා සක් කා ලද් ධු’’න් ත 
සීලබ් ෙතං සමාදිෙන් තස් ස සීලබ් ෙතපරාමාසසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. ‘‘අයහො 
වත තං රූපාරම් මණං අඤ් යඤ න ලයභෙය’’න් ත උසූෙයතො ඉස් සාසංයෙොජනං 
උප් පජ් ජත. අත් තනා ලද් ධං රූපාරම් මණං අඤ් ඤස ්ස මච් ෙරාෙයතො 
මච් ෙරිෙසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. සබ් යෙයහව සහජාතඅඤ් ඤාණවයසන 
අවිජ් ජාසංයෙොජනං උප් පජ් ජත. 

ෙථා ච අනුප්පන්නස්සාත යෙන කාරයණන අසමුදාචාරවයසන 

අනුප් පන් නස ්ස තස් ස දසවිධස් සාපි සංයෙොජනස් ස උප් පායදො යහොත, තඤ් ච 

කාරණං පජානාත. ෙථා ච උප්පන්නස්සාත අප් පහීනට් යඨන පන 
සමුදාචාරවයසන වා උප් පන් නස ්ස තස් ස දසවිධස් සාපි සංයෙොජනස් ස යෙන 

කාරයණන පහානං යහොත, තඤ් ච කාරණං පජානාත. ෙථා ච පහීනස්සාත 
තදඞ් ගවික් ඛම් භනප් පහානවයසන පහීනස් සාපි තස් ස දසවිධස් ස සංයෙොජනස් ස 

යෙන කාරයණන ආෙතං අනුප් පායදො යහොත, තඤ් ච පජානාත. යකන 
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කාරයණන පනස් ස ආෙතං අනුප් පායදො යහොත? 

දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් ෙතපරාමාසඉස් සාමච් ෙරිෙයභදස ්ස තාව පඤ් චවිධස් ස 
සංයෙොජනස ්ස යසොතාපත් තමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොත. 

කාමරාගපටිඝසංයෙොජනද් වෙස් ස ඔළාරිකස් ස සකදාගාමිමග් යගන, 

අණුසහගතස් ස අනාගාමිමග් යගන, මානභවරාගාවිජ් ජාසංයෙොජනත් තෙස ්ස 

අරහත් තමග් යගන ආෙතං අනුප් පායදො යහොත. යසොතඤ්ච පජානාති සද්යද

චාතආදීසුපි එයසව නයෙො. අපියචත් ථ ආෙතනකථා විත් ථාරයතො විසුද් ධිමග් යග 
ආෙතනනිද් යදයස වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් ො. 

ඉතිඅජ්ෙත්තංවාත එවං අජ් ඣත් තකාෙතනපරිග් ගණ් හයනන අත් තයනො 

වා ධම් යමසු ොහිරාෙතනපරිග් ගණ් හයනන පරස් ස වා ධම් යමසු, කායලන වා 

අත් තයනො, කායලන වා පරස් ස ධම් යමසු ධම් මානුපස ්සී විහරත. සමුදෙවො 

පයනත් ථ ‘‘අවිජ් ජාසමුදො චක් ඛුසමුදයෙො’’ත රූපාෙතනස් ස රූපක් ඛන් යධ, 

අරූපාෙතයනසු මනාෙතනස් ස විඤ් ඤාණක් ඛන් යධ, ධම් මාෙතනස ්ස 
යසසක් ඛන් යධසු වුත් තනයෙන නීහරිතබ් ො. යලොකුත් තරධම් මා න ගයහතබ් ො. 
ඉයතො පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ ආෙතනපරිග් ගාහිකා සත 
දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා ආෙතනපරිග් ගාහකස ්ස භික් ඛුයනො 
නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං තාදිසයමවාත. 

ආෙතනපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

යෙොජ්ෙඞ්ගපබ්ෙවණ්ණනා 

385. එවං ෙ අජ් ඣත් තකොහිරාෙතනවයසන ධම් මානුපස් සනං විභජිත් වා 

ඉදානි යෙොජ් ඣඞ් ගවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ 

යෙොජ්ෙඞ්යගසූත බුජ් ඣනකසත් තස ්ස අඞ් යගසු. සන්තන් ත පටිලාභවයසන 

සංවිජ් ජමානං. සතිසම්යෙොජ්ෙඞ්ගන් ත සතසඞ් ඛාතං සම් යෙොජ් ඣඞ් ගං. එත් ථ හි 

සම් බුජ් ඣත ආරද් ධවිපස් සකයතො පට් ඨාෙ යෙොගාවචයරොත සම්යෙොධි. ොෙ වා 
යසො සතආදිකාෙ සත් තධම් මසාමග් ගිො සම් බුජ් ඣත කියලසනිද් දායතො 

උට් ඨාත, සච් චානි වා පටිවිජ් ඣත, සා ධම් මසාමග් ගී සම් යෙොධි. තස් ස 

සම් යෙොධිස ්ස, තස් සා වා සම් යෙොධිො අඞ් ගන් ත සම්යෙොජ්ෙඞ්ගං. යතන වුත් තං 
– ‘‘සතසඞ් ඛාතං සම් යෙොජ් ඣඞ් ග’’න් ත. යසසසම් යෙොජ් ඣඞ් යගසුපි ඉමිනාව 
නයෙන වචනත් යථො යවදිතබ් යෙො. 

අසන්තන් ත අප් පටිලාභවයසන අවිජ් ජමානං. ෙථාච අනුපන්නස්සාතආදීසු 

පන සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස තාව ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, 

සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො ධම් මා, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, 
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අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාදාෙ, 

උප් පන් නස ්ස වා සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ 

පාරිපූරිො සංවත් තතී’’ත (සං. නි. 5.232) එවං උප් පායදො යහොත. තත් ථ සතයෙව 
සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො ධම් මා. යෙොනියසොමනසිකායරො 
වුත් තලක් ඛයණොයෙව. තං තත් ථ ෙහුලං පවත් තෙයතො සතසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො 
උප් පජ් ජත. 

අපිච චත් තායරො ධම් මා සතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
සතසම් පජඤ ්ඤං මුට් ඨස ්සතපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
උපට් ඨිතස ්සතපුග් ගලයසවනතා තදධිමුත් තතාත. අභික් කන් තාදීසු හි සත් තසු 

ඨායනසු සතසම් පජඤ් යඤන, භත් තනික් ඛිත් තකාකසදියස මුට් ඨස් සතපුග් ගයල 

පරිවජ් ජයනන, තස් සදත් තත් යථරඅභෙත් යථරසදියස උපට් ඨිතස් සතපුග් ගයල 

යසවයනන, ඨානනිසජ් ජාදීසු සතසමුට් ඨාපනත් ථං 
නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තතාෙ ච සතසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො උප් පජ් ජත. එවං චතූහි 
කාරයණහි උප් පන් නස ්ස පනස ්ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි යහොතීත 

පජානාත. 

ධම්මවිචෙසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස පන ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, කුසලාකුසලා 

ධම් මා…යප.… කණ් හසුක් කසප් පටිභාගා ධම් මා, තත් ථ 

යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා 

ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො 
සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො යහොත. 

අපිච සත් ත ධම් මා ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
පරිපුච් ෙකතා වත් ථුවිසදකිරිො ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනා 
දුප් පඤ ්ඤපුග් ගලපරිවජ් ජනා පඤ් ඤවන් තපුග් ගලයසවනා 

ගම් භීරඤාණචරිෙපච් චයවක් ඛණා තදධිමුත් තතාත. තත් ථ පරිපුච්ඡකතාත 

ඛන් ධධාතුආෙතනඉන් ද්රිෙෙලයෙොජ් ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගඣානඞ් ගසමථවිපස් සනානං 

අත් ථසන් නිස ්සිතපරිපුච් ොෙහුලතා. වත්ථුවිසදකිරිොත අජ් ඣත් තකොහිරානං 

වත් ථූනං විසදභාවකරණං. ෙදා හිස් ස යකසනඛයලොමානි දීඝානි යහොන් ත, සරීරං 

වා උස් සන් නයදොසඤ් යචව යසදමලමක් ඛිතඤ් ච, තදා අජ් ඣත් තකං වත් ථු 

අවිසදං යහොත අපරිසුද් ධං. ෙදා පන චීවරං ජිණ් ණං කිලිට් ඨං දුග් ගන් ධං යහොත, 

යසනාසනං වා උක් ලාපං, තදා ොහිරවත් ථු අවිසදං යහොත අපරිසුද් ධං. තස් මා 
යකසාදියෙදාපයනන උද් ධංවියරචනඅයධොවියරචනාදීහි 
සරීරසල් ලහුකභාවකරයණන උච් ොදනනහාපයනන ච අජ් ඣත් තකවත් ථු විසදං 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

 

337 

පටුන 

කාතබ් ෙං. සූචිකම් මයධොවනරජනපරිභණ් ඩකරණාදීහි ොහිරවත් ථු විසදං 
කාතබ් ෙං. එතස් මිඤ් හි අජ් ඣත් තකොහියර වත් ථුම් හි අවිසයද උප් පන් යනසු 

චිත් තයචතසියකසු ඤාණම් පි අවිසදං යහොත අපරිසුද් ධං අපරිසුද් ධානි 
දීපකපල් ලවට් ටියතලානි නිස් සාෙ උප් පන් නදීපසිඛාෙ ඔභායසො විෙ. විසයද පන 

අජ් ඣත් තකොහියර වත් ථුම් හි උප් පන් යනසු චිත් තයචතසියකසු ඤාණම් පි විසදං 
යහොත පරිසුද් ධානි දීපකපල් ලවට් ටියතලානි නිස් සාෙ උප් පන් නදීපසිඛාෙ 
ඔභායසො විෙ. යතන වුත් තං ‘‘වත් ථුවිසදකිරිො ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස 
උප් පාදාෙ සංවත් තතී’’ත. 

ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනා නාම සද් ධාදීනං ඉන් ද්රිොනං සමභාවකරණං. සයච 

හිස් ස සද් ධින් ද්රිෙං ෙලවං යහොත, ඉතරානි මන් දානි, තයතො වීරියින් ද්රිෙං 

පග් ගහකිච් චං, සතන් ද්රිෙං උපට් ඨානකිච් චං, සමාධින් ද්රිෙං අවික් යඛපකිච් චං, 
පඤ ්ඤින් ද්රිෙං දස් සනකිච් චං කාතුං න සක් යකොත. තස් මා තං 

ධම් මසභාවපච් චයවක් ඛයණන වා, ෙථා වා මනසිකයරොයතො ෙලවං ජාතං, තථා 
අමනසිකායරන හායපතබ් ෙං. වක් කලිත් යථරවත් ථු යචත් ථ නිදස් සනං. සයච 

පන වීරියින් ද්රිෙං ෙලවං යහොත, අථ සද් ධින් ද්රිෙං අධියමොක් ඛකිච් චං කාතුං න 

සක් යකොත, න ඉතරානි ඉතරකිච් චයභදං. තස් මා තං පස් සද් ධාදිභාවනාෙ 
හායපතබ් ෙං. තත්රාපි යසොණත් යථරස ්ස වත් ථු දස් යසතබ් ෙං. එවං යසයසසුපි 
එකස ්ස ෙලවභායව සත ඉතයරසං අත් තයනො කිච් යචසු අසමත් ථතා යවදිතබ් ො. 

වියසසයතො පයනත් ථ සද් ධාපඤ් ඤානං සමාධිවීරිොනඤ් ච සමතං 

පසංසන් ත. ෙලවසද් යධො හි මන් දපඤ් යඤො මුධප් පසන් යනො යහොත, අවත් ථුස ්මිං 

පසීදත. ෙලවපඤ් යඤො මන් දසද් යධො යකරාටිකපක් ඛං භජත, 
යභසජ් ජසමුට් ඨියතො විෙ යරොයගො අයතකිච් යෙො යහොත. චිත් තුප් පාදමත් යතයනව 
කුසලං යහොතීත අතධාවිත් වා දානාදීනි අකයරොන් යතො නිරයෙ උප් පජ් ජත. 
උභින් නං සමතාෙ වත් ථුස ්මිංයෙව පසීදත. ෙලවසමාධිං පන මන් දවීරිෙං 
සමාධිස් ස යකොසජ් ජපක් ඛත් තා යකොසජ් ජං අභිභවත. ෙලවවීරිෙං මන් දසමාධිං 
වීරිෙස ්ස උද් ධච් චපක් ඛත් තා උද් ධච් චං අභිභවත. සමාධි පන වීරියෙන 

සංයෙොජියතො යකොසජ් යජ පතතුං න ලභත, වීරිෙං සමාධිනා සංයෙොජිතං 
උද් ධච් යච පතතුං න ලභත. තස් මා තදුභෙං සමං කාතබ් ෙං. උභෙසමතාෙ හි 
අප් පනා යහොත. 

අපිච සමාධිකම් මිකස ්ස ෙලවතීපි සද් ධා වට් ටත. එවං සද් දහන් යතො 
ඔකප් යපන් යතො අප් පනං පාපුණිස් සත. සමාධිපඤ් ඤාසු පන සමාධිකම් මිකස ්ස 
එකග් ගතා ෙලවතී වට් ටත. එවඤ් හි යසො අප් පනං පාපුණාත. 
විපස් සනාකම් මිකස ්ස පඤ් ඤා ෙලවතී වට් ටත. එවඤ් හි යසො ලක් ඛණපටියවධං 
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පාපුණාත. උභින් නං පන සමතාෙපි අප් පනා යහොතයෙව. සත පන සබ් ෙත් ථ 
ෙලවතී වට් ටත. සත හි චිත් තං උද් ධච් චපක් ඛිකානං සද් ධාවීරිෙපඤ් ඤානං 

වයසන උද් ධච් චපාතයතො, යකොසජ් ජපක් ඛියකන ච සමාධිනා යකොසජ් ජපාතයතො 

රක් ඛත. තස් මා සා යලොණධූපනං විෙ සබ් ෙෙයඤ් ජයනසු, 

සබ් ෙකම් මිකඅමච් යචො විෙ ච, සබ් ෙරාජකිච් යචසු සබ් ෙත් ථ ඉච් ඡිතබ් ො. 

යතනාහ – ‘‘සත ච පන සබ් ෙත් ථිකා වුත් තා භගවතා, කිං කාරණා? චිත් තඤ් හි 

සතපටිසරණං, ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා ච සත, න විනා සතො චිත් තස් ස 

පග් ගහනිග් ගයහො යහොතී’’ ත. දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා නාම ඛන් ධාදියභයද 
අයනොගාළ් හපඤ ්ඤානං දුම් යමධපුග් ගලානං ආරකා පරිවජ් ජනං. 

පඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනා නාම සමපඤ් ඤාසලක් ඛණපරිග් ගාහිකාෙ 

උදෙබ් ෙෙපඤ් ඤාෙ සමන් නාගතපුග් ගලයසවනා. 

ගම්භීෙඤාණචරිෙපච්චයවක් ණා නාම ගම් භීයරසු ඛන් ධාදීසු පවත් තාෙ 

ගම් භීරපඤ් ඤාෙ පයභදපච් චයවක් ඛණා. තදධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ් ජාදීසු 
ධම් මවිචෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගසමුට් ඨාපනත් ථං නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තතා. එවං 
උප් පන් නස ්ස පන් නස් ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි යහොතීත පජානාත. 

වීරිෙසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, ආරම් භධාතු නික් කමධාතු 

පරක් කමධාතු, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො 

අනුප් පන් නස ්ස වා වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො 
සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො යහොත. 

අපිච එකාදස ධම් මා වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
අපාෙභෙපච් චයවක් ඛණතා ආනිසංසදස් සාවිතා ගමනවීථිපච් චයවක් ඛණතා 
පිණ් ඩපාතාපචාෙනතා දාෙජ් ජමහත් තපච් චයවක් ඛණතා 
සත් ථුමහත් තපච් චයවක් ඛණතා ජාතමහත් තපච් චයවක් ඛණතා 
සබ්රහ් මචාරිමහත් තපච් චයවක් ඛණතා කුසීතපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
ආරද් ධවීරිෙපුග් ගලයසවනතා තදධිමුත් තතාත. 

තත් ථ නිරයෙසු පඤ ්චවිධෙන් ධනකම් මකාරණයතො පට් ඨාෙ 

මහාදුක් ඛානුභවනකායලපි, තරච් ොනයෙොනිෙං ජාලඛිපනකුමීනාදීහි 

ගහිතකායලපි, පාජනකණ් ටකාදිප් පහාරතුන් නස ්ස සකටවහනාදිකායලපි, 
යපත් තවිසයෙ අයනකානිපි වස් සසහස ්සානි එකං බුද් ධන් තරම් පි ඛුප් පිපාසාහි 

ආතුරීභූතකායලපි, කාලකඤ් චිකඅසුයරසු සට් ඨිහත් ථඅසීතහත් ථප් පමායණන 
අට් ඨිචම් මමත් යතයනව අත් තභායවන වාතාතපාදිදුක් ඛානුභවනකායලපි න 

සක් කා වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් ගං උප් පායදතුං, අෙයමව යත භික් ඛු කායලො 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

 

339 

පටුන 

වීරිෙකරණාොත එවං අපාෙභෙං පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි 
වීරිෙසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො උප් පජ් ජත. 

න සක් කා කුසීයතන නවයලොකුත් තරධම් මං ලද් ධුං, ආරද් ධවීරියෙයනව 
සක් කා අෙමානිසංයසො වීරිෙස් සාත එවං ආනිසංසදස් සාවියනොපි උප් පජ් ජත. 

සබ් ෙබුද් ධපච් යචකබුද් ධමහාසාවයකහි යත ගතමග් යගො ගන් තබ් යෙො, යසො ච න 
සක් කා කුසීයතන ගන් තුන් ත එවං ගමනවීථිං පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි උප් පජ් ජත. 

යෙ තං පිණ් ඩපාතාදීහි උපට් ඨහන් ත, ඉයම යත මනුස් සා යනව ඤාතකා, න 

දාසකම් මකරා, නාපි තං නිස් සාෙ ජීවිස් සාමාත යත පණීතානි චීවරාදීනි යදන් ත. 
අථ යඛො අත් තයනො කාරානං මහප් ඵලතං පච් චාසීසමානා යදන් ත. සත් ථාරාපි 
‘‘අෙං ඉයම පච් චයෙ පරිභුඤ් ජිත් වා කාෙදළ් හීෙහුයලො සුඛං විහරිස් සතී’’ත න 
එවං සම් පස ්සතා තුය් හං පච් චො අනුඤ් ඤාතා. අථ යඛො ‘‘අෙං ඉයම 
පරිභුඤ් ජමායනො සමණධම් මං කත් වා වට් ටදුක් ඛයතො මුච් චිස් සතී’’ත යත 

පච් චො අනුඤ් ඤාතා, යසො දානි ත් වං කුසීයතො විහරන් යතො න තං පිණ් ඩං 
අපචායිස ්සත. ආරද් ධවීරිෙස් යසව හි පිණ් ඩපාතාපචාෙනං නාම යහොතීත එවං 
පිණ් ඩපාතාපචාෙනං පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි උප් පජ් ජත අෙයමිත් තත් යථරස ්ස 
විෙ. 

යථයරො කිර කස් සකයලයණ නාම පටිවසත. තස් ස ච යගොචරගායම එකා 
මහාඋපාසිකා යථරං පුත් තං කත් වා පටිජග් ගත. සා එකදිවසං අරඤ් ඤං 

ගච් ෙන් තී ධීතරං ආහ – ‘‘අම් ම, අසුකස ්මිං ඨායන පුරාණතණ් ඩුලා, අසුකස ්මිං 

සප් පි, අසුකස ්මිං ඛීරං, අසුකස ්මිං ඵාණිතං, තව භාතකස් ස අෙයමිත් තස් ස 

ආගතකායල භත් තං පචිත් වා ඛීරසප් පිඵාණියතහි සද් ධිං යදහි, ත් වඤ ්ච 
භුඤ ්යජෙයාසි. අහං පන හියෙයො පක් කපාරිවාසිකභත් තං කඤ් ජියෙන 

භුත් තාම් හී’’ත. දිවා කිං භුඤ් ජිස් සසි අම් මා,ත? සාකපණ් ණං පක් ඛිපිත් වා 

කණතණ් ඩුයලහි අම් බිලොගුං පචිත් වා ඨයපහි අම් මා,ත. 

යථයරො චීවරං පාරුපිත් වා පත් තං නීහරන් යතොව තං සද් දං සුත් වා අත් තානං 

ඔවදි ‘‘මහාඋපාසිකා කිර කඤ් ජියෙන පාරිවාසිකභත් තං භුඤ් ජි, දිවාපි 

කණපණ් ණම් බිලොගුං භුඤ් ජිස ්සත, තුය් හං අත් ථාෙ පන පුරාණතණ් ඩුලාදීනි 

ආචික් ඛත, තං නිස ්සාෙ යඛො පයනසා යනව යඛත් තං න වත් ථුං න භත් තං න 

වත් ථං පච් චාසීසත, තස් යසො පන සම් පත් තයෙො පත් ථෙමානා යදත, ත් වං 

එතස ්සා තා සම් පත් තයෙො දාතුං සක් ඛිස ්සසි, න සක් ඛිස ්සසීත, අෙං යඛො පන 
පිණ් ඩපායතො තො සරායගන සයදොයසන සයමොයහන න සක් කා ගණ් හිතු’’න් ත 
පත් තං ථවිකාෙ පක් ඛිපිත් වා ගණ් ඨිකං මුඤ් චිත් වා නිවත් තත් වා 
කස ්සකයලණයමව ගන් ත් වා පත් තං යහට් ඨාමඤ් යච චීවරං චීවරවංයස 
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ඨයපත් වා ‘‘අරහත් තං අපාපුණිත් වා න නික් ඛමිස් සාමී’’ත වීරිෙං අධිට් ඨහිත් වා 
නිසීදි. දීඝරත් තං අප් පමත් යතො හුත් වා නිවුත් ථභික් ඛු විපස් සනං වඩ් යඪත් වා 
පුයරභත් තයමව අරහත් තං පත් වා විකසමානමිව පදුමං මහාඛීණාසයවො සිතං 

කයරොන් යතොව නිසීදි. යලණද් වායර රුක් ඛම් හි අධිවත් ථා යදවතා – 

‘‘නයමො යත පුරිසාජඤ් ඤ, නයමො යත පුරිසුත් තම; 

ෙස් ස යත ආසවා ඛීණා, දක් ඛියණයෙයොසි මාරිසා’’ත. – 

උදානං උදායනත් වා ‘‘භන් යත, පිණ් ඩාෙ පවිට් ඨානං තුම් හාදිසානං 
අරහන් තානං භික් ඛං දත් වා මහල් ලකිත් ථියෙො දුක් ඛා මුච් චිස් සන් තී’’ත ආහ. 
යථයරො උට් ඨහිත් වා ද් වාරං විවරිත් වා කාලං ඔයලොයකන් යතො 
‘‘පායතොයෙවා’’ත ඤත් වා පත් තචීවරමාදාෙ ගාමං පාවිසි. 

දාරිකාපි භත් තං සම් පායදත් වා ‘‘ඉදානි යම භාතා ආගමිස් සත, ඉදානි 
ආගමිස් සතී’’ත ද් වාරං ඔයලොකෙමානා නිසීදි. සා යථයර ඝරද් වාරං සම් පත් යත 

පත් තං ගයහත් වා සප් පිඵාණිතයෙොජිතස් ස ඛීරපිණ් ඩපාතස් ස පූයරත් වා හත් යථ 
ඨයපසි. යථයරො ‘‘සුඛං යහොතූ’’ත අනුයමොදනං කත් වා පක් කාමි. සාපි තං 
ඔයලොකෙමානා අට් ඨාසි. යථරස ්ස හි තදා අතවිෙ පරිසුද් යධො ෙවිවණ් යණො 

අයහොසි, විප් පසන් නානි ඉන් ද්රිොනි, මුඛං ෙන් ධනා පවුත් තතාලපක් කං විෙ 
අතවිෙ වියරොචිත් ථ. 

මහාඋපාසිකා අරඤ් ඤා ආගන් ත් වා ‘‘කිං, අම් ම, භාතයකො යත ආගයතො’’ත 
පුච් ඡි. සා සබ් ෙං තං පවත් තං ආයරොයචසි. උපාසිකා ‘‘අජ් ජ මම පුත් තස් ස 

පබ් ෙජිතකිච් චං මත් ථකං පත් ත’’න් ත ඤත් වා ‘‘අභිරමත යත, අම් ම, භාතා 

බුද් ධසාසයන, න උක් කණ් ඨතී’’ත ආහ. 

මහන් තං යඛො පයනතං සත් ථුදාෙජ් ජං ෙදිදං සත් ත අරිෙධනානි නාම, තං න 
සක් කා කුසීයතන ගයහතුං. ෙථා හි විප් පටිපන් නං පුත් තං මාතාපිතයරො ‘‘අෙං 

අම් හාකං අපුත් යතො’’ත පරිොහිරං කයරොන් ත, යසො යතසං අච් චයෙන දාෙජ් ජං 

න ලභත, එවං කුසීයතොපි ඉදං අරිෙධනදාෙජ් ජං න ලභත, ආරද් ධවීරියෙොව 

ලභතීත දාෙජ්ජමහත්තං පච් චයවක් ඛයතොපි උප් පජ් ජත. 

මහා යඛො පන යත සත් ථා, සත් ථුයනො හි යත මාතුකුච් ඡිස් මිං 
පටිසන් ධිගණ් හනකායලපි අභිනික් ඛමයනපි අභිසම් යෙොධිෙම් පි 
ධම් මචක් කප් පවත් තනෙමකපාටිහාරිෙයදයවොයරොහනආයුසඞ් ඛාරයවොස් සජ් ජ

යනසුපි පරිනිබ් ොනකායලපි දසසහස් සියලොකධාතු අකම් පිත් ථ, යුත් තං නු යත 
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එවරූපස් ස සත් ථු සාසයන පබ් ෙජිත් වා කුසීයතන භවිතුන් ත එවං සත්ථුමහත්තං 
පච් චයවක් ඛයතොපි උප් පජ් ජත. 

ජාතොපි ත් වං ඉදානි න ලාමකජාතයකො, අසම් භින් නාෙ 

මහාසම් මතපයවණිො ආගතඋක් කාකරාජවංයස ජායතොසි, 

සුද් යධොදනමහාරාජස් ස ච මහාමාොයදවිො ච නත් තා, රාහුලභද් දස් ස 

කනිට් යඨො, තො නාම එවරූයපන ජිනපුත් යතන හුත් වා න යුත් තං කුසීයතන 

විහරිතුන් ත එවං ජාතිමහත්තං පච් චයවක් ඛයතොපි උප් පජ් ජත. 

සාරිපුත් තමහායමොග් ගල් ලානා යචව අසීත ච මහාසාවකා වීරියෙයනව 

යලොකුත් තරධම් මං පටිවිජ් ඣිංසු, ත් වං එයතසං සබ්රහ් මචාරීනං මග් ගං පටිපජ් ජසි, 

න පටිපජ් ජසීත එවං සබ්රහ්මචාරිමහත්තං පච් චයවක් ඛයතොපි උප් පජ් ජත. 

කුච් ඡිං පූයරත් වා ඨිතඅජගරසදියස විස් සට් ඨකායිකයචතසිකවීරියෙ 
කුසීතපුග් ගයල පරිවජ් ජන් තස් සාපි ආරද් ධවීරියෙ පහිතත් යත පුග් ගයල 
යසවන් තස් සාපි ඨානනිසජ් ජාදීසු වීරියුප් පාදනත් ථං 
නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තස් සාපි උප් පජ් ජත. එවං උප් පන් නස ්ස පනස ්ස 
අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි යහොතීත පජානාත. 

පීතිසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො 

ධම් මා, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස 

වා පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස 
භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො 

යහොත. තත් ථ පීතයෙව පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො ධම් මා නාම. තස් සා 
උප් පාදකමනසිකායරො යෙොනියසොමනසිකායරො නාම. 

අපිච එකාදස ධම් මා පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 

බුද් ධානුස ්සත, ධම් ම, සඞ් ඝ, සීල, චාග, යදවතානුස ්සත උපසමානුස ්සත 
ලූඛපුග් ගලපරිවජ් ජනතා සිනිද් ධපුග් ගලයසවනතා 
පසාදනීෙසුත් තන් තපච් චයවක් ඛණතා තදධිමුත් තතාත. බුද් ධගුයණ 

අනුස ්සරන් තස් සාපි හි ොව උපචාරා සකලසරීරං ඵරමායනො 

පීතසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො උප් පජ් ජත, ධම් මසඞ් ඝගුයණ අනුස් සරන් තස් සාපි, 

දීඝරත් තං අඛණ් ඩං කත් වා රක් ඛිතං චතුපාරිසුද් ධිසීලං පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි, 

ගිහියනොපි දසසීලං පඤ් චසීලං පඤ ්චයවක් ඛන් තස් සාපි, දුබ් භික් ඛභොදීසු 

පණීතයභොජනං සබ්රහ් මචාරීනං දත් වා ‘‘එවං නාම අදම් හා’’ත චාගං 

පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි, ගිහියනොපි එවරූයප කායල සීලවන් තානං දින් නදානං 
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පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි, යෙහි ගුයණහි සමන් නාගතා යදවතා යදවත් තං පත් තා, 

තථාරූපානං ගුණානං අත් තනි අත් ථිතං පච් චයවක් ඛන් තස ්සාපි, සමාපත් තො 
වික් ඛම් භිතා කියලසා සට් ඨිපි සත් තතපි වස් සානි න සමුදාචරන් තීත 

පච් චයවක් ඛන් තස් සාපි, යචතෙදස් සනයෙොධිදස් සනයථරදස් සයනසු 
අසක් කච් චකිරිොෙ සංසූචිතලූඛභායව බුද් ධාදීසු පසාදසියනහාභායවන 

ගද්රභපිට් යඨ රජසදියස ලූඛපුග් ගයල පරිවජ් ජන් තස ්සාපි, බුද් ධාදීසු පසාදෙහුයල 

මුදුචිත් යත සිනිද් ධපුග් ගයල යසවන් තස් සාපි, රතනත් තෙගුණපරිදීපයක 

පසාදනීෙසුත් තන් යත පච් චයවක් ඛන් තස ්සාපි, ඨානනිසජ් ජාදීසු 
පීතඋප් පාදනත් ථං නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තස් සාපි උප් පජ් ජත. එවං 
උප් පන් නස ්ස පනස ්ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි යහොතීත පජානාත. 

පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, කාෙපස් සද් ධි 

චිත් තපස් සද් ධි, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො 

අනුප් පන් නස ්ස වා පස් සද් ධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
පස් සද් ධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො 
සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො යහොත. 

අපිච සත් ත ධම් මා පස් සද් ධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
පණීතයභොජනයසවනතා උතුසුඛයසවනතා ඉරිොපථසුඛයසවනතා 
මජ් ඣත් තපයෙොගතා සාරද් ධකාෙපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
පස් සද් ධකාෙපුග් ගලයසවනතා තදධිමුත් තතාත. පණීතඤ් හි සිනිද් ධං 

සප් පාෙයභොජනං භුඤ් ජන් තස් සාපි, සීතුණ් යහසු ච උතූසු ඨානාදීසු ච 
ඉරිොපයථසු සප් පාෙඋතුඤ් ච ඉරිොපථඤ් ච යසවන් තස් සාපි පස් සද් ධි 

උප් පජ් ජත. යෙො පන මහාපුරිසජාතයකො සබ් ෙඋතුඉරිොපථක් ඛයමො යහොත, න 

තං සන් ධායෙතං වුත් තං. ෙස් ස සභාගවිසභාගතා අත් ථි, තස් යසව විසභායග 
උතුඉරිොපයථ වජ් යජත් වා සභායග යසවන් තස ්ස උප් පජ් ජත. 
මජ් ඣත් තපයෙොයගො වුච් චත අත් තයනො ච පරස් ස ච 
කම් මස ්සකතාපච් චයවක් ඛණා. ඉමිනා මජ් ඣත් තපයෙොයගන උප් පජ් ජත. යෙො 

යලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි පරං වියහඨෙමායනො විචරත, එවරූපං සාරද් ධකාෙං පුග් ගලං 

පරිවජ් ජන් තස ්සාපි, සංෙතපාදපාණිං පස් සද් ධකාෙං පුග් ගලං යසවන් තස් සාපි, 
ඨානනිසජ් ජාදීසු පස් සද් ධිඋප් පාදනත් ථාෙ නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තස ්සාපි 
උප් පජ් ජත. එවං උප් පන් නස ්ස පනස ්ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි 
යහොතීත පජානාත. 

සමාධිසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, සමථනිමිත් තං 

අෙයග් ගනිමිත් තං, තත් ථ යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො, 
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පටුන 

අනුප් පන් නස ්ස වා සමාධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
සමාධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස් ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො 
සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො යහොත. තත් ථ සමයථොව සමථනිමිත් තං 
අවික් යඛපට් යඨන ච අෙයග් ගනිමිත් තන් ත. 

අපිච එකාදස ධම් මා සමාධිසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
වත් ථුවිසදකිරිෙතා ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනතා නිමිත් තකුසලතා සමයෙ 
චිත් තස ්ස පග් ගණ් හනතා සමයෙ චිත් තස ්ස නිග් ගණ් හනතා සමයෙ 
සම් පහංසනතා සමයෙ අජ් ඣුයපක් ඛනතා අසමාහිතපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
සමාහිතපුග් ගලයසවනතා ඣානවියමොක් ඛපච් චයවක් ඛණතා තදධිමුත් තතාත. 

තත් ථ වත්ථුවිසදකිරිෙතා ච ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනතා ච වුත් තනයෙයනව 
යවදිතබ් ො. 

නිමිත්තකුසලතා නාම කසිණනිමිත් තස් ස උග් ගහණකුසලතා. සමයෙ

චිත්තස්ස පග්ගණ්හනතාත ෙස් මිං සමයෙ අතසිථිලවීරිෙතාදීහි ලීනං චිත් තං 

යහොත, තස් මිං සමයෙ ධම් මවිචෙවීරිෙපීතසම් යෙොජ් ඣඞ් ගසමුට් ඨාපයනන තස් ස 

පග් ගණ් හනං. සමයෙ චිත්තස්ස පග්ගණ්හනතාත ෙස් මිං සමයෙ 

ආරද් ධවීරිෙතාදීහි උද් ධතං චිත් තං යහොත, තස් මිං සමයෙ 
පස් සද් ධිසමාධිඋයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගසමුට් ඨාපයනන තස් ස නිග් ගණ් හනං. 

සමයෙ සම්පහංසනතාත ෙස් මිං සමයෙ චිත් තං පඤ් ඤාපයෙොගමන් දතාෙ වා 

උපසමසුඛානධිගයමන වා නිරස් සාදං යහොත, තස් මිං සමයෙ 

අට් ඨසංයවගවත් ථුපච් චයවක් ඛයණන සංයවයජත. අට්ඨ සංයවගවත්ථූනි නාම 

ජාත ජරා ෙයාධි මරණානි චත් තාරි, අපාෙදුක් ඛං පඤ් චමං, අතීයත වට් ටමූලකං 

දුක් ඛං, අනාගයත වට් ටමූලකං දුක් ඛං, පච් චුප් පන් යන ආහාරපරියෙට් ඨිමූලකං 

දුක් ඛන් ත. රතනත් තෙගුණානුස් සරයණන ච පසාදං ජයනත, අෙං වුච් චත 
‘‘සමයෙ සම් පහංසනතා’’ත. 

සමයෙ අජ්ඣුයපක් නතා නාම ෙස ්මිං සමයෙ සම් මාපටිපත් තං ආගම් ම 
අලීනං අනුද් ධතං අනිරස් සාදං ආරම් මයණ සමප් පවත් තං සමථවීථිපටිපන් නං 

චිත් තං යහොත, තදාස් ස පග් ගහනිග් ගහසම් පහංසයනසු න ෙයාපාරං ආපජ් ජත, 
සාරථි විෙ සමප් පවත් යතසු අස් යසසු. අෙං වුච් චත – ‘‘සමයෙ 

අජ් ඣුයපක් ඛනතා’’ත. අසමාිතපුග්ගලපරිවජ්ජනතා නාම උපචාරං වා 
අප් පනං වා අප් පත් තානං වික් ඛිත් තචිත් තානං පුග් ගලානං ආරකා පරිවජ් ජනං. 

සමාිතපුග්ගලයසවනා නාම උපචායරන වා අප් පනාෙ වා සමාහිතචිත් තානං 

යසවනා භජනා පයිරුපාසනා. තදධිමුත්තතා නාම ඨානනිසජ් ජාදීසු 
සමාධිඋප් පාදනත් ථංයෙව නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තතා. එවඤ් හි පටිපජ් ජයතො 
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එස උප් පජ් ජත. එවං උප් පන් නස ්ස පනස ්ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි 
යහොතීත පජානාත. 

උයපක් ාසම්යෙොජ්ෙඞ්ගස්ස ‘‘අත් ථි, භික් ඛයව, 

උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො ධම් මා, තත් ථ 

යෙොනියසොමනසිකාරෙහුලීකායරො, අෙමාහායරො අනුප් පන් නස ්ස වා 

උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ, උප් පන් නස ්ස වා 
උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස භියෙයොභාවාෙ යවපුල් ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො 
සංවත් තතී’’ත එවං උප් පායදො යහොත. තත් ථ උයපක් ඛාව 
උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගට් ඨානීො ධම් මා නාම. 

අපිච පඤ ්ච ධම් මා උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ත 
සත් තමජ් ඣත් තතා සඞ් ඛාරමජ් ඣත් තතා 
සත් තසඞ් ඛාරයකලාෙනපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
සත් තසඞ් ඛාරමජ් ඣත් තපුග් ගලයසවනතා තදධිමුත් තතාත. තත් ථ ද් වීහාකායරහි 

සත්තමජ්ෙත්තතං සමුට් ඨායපත ‘‘ත් වං අත් තයනො කම් යමන ආගන් ත් වා 

අත් තයනොව කම් යමන ගමිස් සසි, එයසොපි අත් තයනොව කම් යමන ආගන් ත් වා 

අත් තයනොව කම් යමන ගමිස් සත, ත් වං කං යකලාෙසී’’ත එවං 

කම් මස ්සකතාපච් චයවක් ඛයණන, ‘‘පරමත් ථයතො සත් යතොයෙව නත් ථි, යසො 
ත් වං කං යකලාෙසී’’ත එවං නිස් සත් තපච් චයවක් ඛයණන චාත. 

ද් වීයහවාකායරහි සඞ් ාෙමජ්ෙත්තතං සමුට් ඨායපත – ‘‘ඉදං චීවරං 
අනුපුබ් යෙන වණ් ණවිකාරතඤ් යචව ජිණ් ණභාවඤ් ච උපගන් ත් වා 

පාදපුඤ් ෙනයචොළකං හුත් වා ෙට් ඨියකොටිො ෙඩ් ඩනීෙං භවිස් සත, සයච පනස ්ස 

සාමියකො භයවෙය, නාස් ස එවං විනස ්සිතුං දයදෙයා’’ත එවං 

අස් සාමිකභාවපච් චයවක් ඛයණන ච, ‘‘අනද් ධනිෙං ඉදං තාවකාලික’’න් ත එවං 

තාවකාලිකභාවපච් චයවක් ඛයණන චාත. ෙථා ච චීවයර, එවං පත් තාදීසුපි 
යෙොජනා කාතබ් ො. 

සත්තසඞ් ාෙයකලාෙනපුග්ගලපරිවජ්ජනතාත එත් ථ යෙො පුග් ගයලො ගිහි වා 

අත් තයනො පුත් තධීතාදියක, පබ් ෙජියතො වා අත් තයනො 

අන් යතවාසිකසමානුපජ් ඣාෙකාදියක මමාෙත, සහත් යථයනව යනසං 

යකසච් යෙදනසූචිකම් මචීවරයධොවනරජනපත් තපචනාදීනි කයරොත, මුහුත් තම් පි 

අපස් සන් යතො ‘‘අසුයකො සාමයණයරො කුහිං අසුයකො දහයරො කුහි’’න් ත 

භන් තමියගො විෙ ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකත, අඤ ්යඤන යකසච් යෙදනාදීනං 

අත් ථාෙ ‘‘මුහුත් තං අසුකං යපයසථා’’ත ොචිෙමායනොපි ‘‘අම් යහපි තං 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනා 

 

345 

පටුන 

අත් තයනො කම් මං න කායරම, තුම් යහ නං ගයහත් වා කිලයමස් සථා’’ත න යදත, 

අෙං සත් තයකලාෙයනො නාම. 

යෙො පන චීවරපත් තථාලකකත් තරෙට් ඨිආදීනි මමාෙත, අඤ ්ඤස ්ස 

හත් යථන පරාමසිතුම් පි න යදත, තාවකාලිකං ොචියතො ‘‘මෙම් පි ඉදං 

මමාෙන් තා න පරිභුඤ් ජාම, තුම් හාකං කිං දස් සාමා’’ත වදත, අෙං 

සඞ් ාෙයකලාෙයනො නාම. යෙො පන යතසු ද් වීසුපි වත් ථූසු මජ් ඣත් යතො 

උදාසියනො, අෙං සත්තසඞ් ාෙමජ්ෙත්යතො නාම. ඉත අෙං 
උයපක් ඛාසම් යෙොජ් ඣඞ් යගො එවරූපං සත් තසඞ් ඛාරයකලාෙනපුග් ගලං ආරකා 

පරිවජ් ජන් තස ්සාපි, සත් තසඞ් ඛාරමජ් ඣත් තපුග් ගලං යසවන් තස ්සාපි, 

ඨානනිසජ් ජාදීසු තදුප් පාදනත් ථං නින් නයපොණපබ් භාරචිත් තස ්සාපි උප් පජ් ජත. 
එවං උප් පන් නස ්ස පනස් ස අරහත් තමග් යගන භාවනාපාරිපූරි යහොතීත පජානාත. 

ඉති අජ්ෙත්තං වාත එවං අත් තයනො වා සත් ත සම් යෙොජ් ඣඞ් යග 

පරිග් ගණ් හිත් වා, පරස් ස වා, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස ්ස 
සම් යෙොජ් ඣඞ් යග පරිග් ගණ් හිත් වා ධම් යමසු ධම් මානුපස් සී විහරත. සමුදෙවො 
පයනත් ථ සම් යෙොජ් ඣඞ් ගානං නිබ් ෙත් තනියරොධවයසන යවදිතබ් ො. ඉයතො 
පරං වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ යෙොජ් ඣඞ් ගපරිග් ගාහිකා සත 
දුක් ඛසච් චන් ත එවං යෙොජනං කත් වා යෙොජ් ඣඞ් ගපරිග් ගාහකස් ස භික් ඛුයනො 
නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං. යසසං තාදිසයමවාත. 

යෙොජ් ඣඞ් ගපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

චතුසච්චපබ්ෙවණ්ණනා 

386. එවං සත් තයෙොජ් ඣඞ් ගවයසන ධම් මානුපස් සනං විභජිත් වා ඉදානි 

චතුසච් චවයසන විභජිතුං පුන චපෙන් තආදිමාහ. තත් ථ ඉදංදුක් න්තිෙථාභූතං 

පජානාතීත ඨයපත් වා තණ් හං යතභූමකධම් යම ‘‘ඉදං දුක් ඛ’’න් ත 

ෙථාසභාවයතො පජානාත, තස් යසව යඛො පන දුක් ඛස ්ස ජනිකං සමුට් ඨාපිකං 

පුරිමතණ් හං ‘‘අෙං දුක් ඛසමුදයෙො’’ත, උභින් නං අප් පවත් තනිබ් ොනං ‘‘අෙං 

දුක් ඛනියරොයධො’’ත, දුක් ඛපරිජානනං සමුදෙපජහනං නියරොධසච් ඡිකරණං 
අරිෙමග් ගං ‘‘අෙං දුක් ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා’’ත ෙථාසභාවයතො පජානාතීත 
අත් යථො. අවයසසා අරිෙසච් චකථා ඨයපත් වා ජාතආදීනං පදභාජනකථං 
විසුද් ධිමග් යග විත් ථාරිතායෙව. 
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දුක් සච්චනිද්යදසවණ්ණනා 

388. පදභාජයන පන කතමා ච, භික් යව, ජාතීත භික් ඛයව, ො ජාතපි 

දුක් ඛාත එවං වුත් තා ජාත, සා කතමාත එවං සබ් ෙපුච් ොසු අත් යථො යවදිතබ් යෙො. 

ො යතසං යතසං සත්තානන් ත ඉදං ‘‘ඉයමසං නාමා’’ත නිෙමාභාවයතො 

සබ් ෙසත් තානං පරිොදානවචනං. තම්ි  තම්ි  සත්තනිකායෙත ඉදම් පි 

සබ් ෙසත් තනිකාෙපරිොදානවචනං ජනනං ජාති සවිකාරානං 

පඨමාභිනිබ් ෙත් තක් ඛන් ධානයමතං අධිවචනං. සඤ්ජාතීත ඉදං තස් සා එව 
උපසග් ගමණ් ඩිතයවවචනං. සා එව අනුපවිට් ඨාකායරන ඔක් කමනට් යඨන 

ඔක්කන්ති. නිබ් ෙත් තසඞ් ඛායතන අභිනිබ් ෙත් තනට් යඨන අභිනිබ්ෙත්ති. ඉත 

අෙං චතුබ් බිධාපි සම් මුතකථා නාම.  න්ධානං පාතුභායවොත අෙං පන 
පරමත් ථකථා. එකයවොකාරභවාදීසු එකචතුපඤ් චයභදානං ඛන් ධානංයෙව 

පාතුභායවො, න පුග් ගලස ්ස, තස් මිං පන සත පුග් ගයලො පාතුභූයතොත 

යවොහාරමත් තං යහොත. ආෙතනානං පටිලායභොත ආෙතනානි පාතුභවන් තායනව 

පටිලද් ධානි නාම යහොන් ත, යසො යතසං පාතුභාවසඞ් ඛායතො පටිලායභොත 
අත් යථො. 

389. ජොත සභාවනිද් යදයසො. ජීෙණතාත ආකාරභාවනිද් යදයසො. 

 ණ්ඩිච්චන් තආදි විකාරනිද් යදයසො. දහරකාලස් මිඤ් හි දන් තා සමයසතා 
යහොන් ත. යතයෙව පරිපච් චන් යත අනුක් කයමන වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජිත් වා 
තත් ථ තත් ථ පත් තන් ත. අථ පතතඤ් ච ඨිතඤ් ච උපාදාෙ ඛණ් ඩිතදන් තා 

ඛණ් ඩිතා නාම. ඛණ් ඩිතානං භායවො  ණ්ඩිච්චන් ත වුච් චත. අනුක් කයමන 
පණ් ඩරභූතානි යකසයලොමානි පලිතානි නාම. පලිතානි සඤ් ජාතානි අස් සාත 

පලියතො, පලිතස් ස භායවො පාලිච්චං. ජරාවාතප් පහායරන 

යසොසිතමංසයලොහිතතාෙ වලියෙො තචස් මිං අස් සාත වලිත් තයචො, තස් ස භායවො 

වලිත්තචතා. එත් තාවතා දන් තයකසයලොමතයචසු විකාරදස් සනවයසන 
පාකටීභූතා පාකටජරා දස් සිතා. 

ෙයථව හි උදකස් ස වා වාතස් ස වා අග් ගියනො වා තණරුක් ඛාදීනං 

සංභග් ගපලිභග් ගතාෙ වා ඣාමතාෙ වා ගතමග් යගො පාකයටො යහොත, න ච යසො 

ගතමග් යගො තායනව උදකාදීනි, එවයමව ජරාෙ දන් තාදීනං ඛණ් ඩිච් චාදිවයසන 

ගතමග් යගො පාකයටො, චක් ඛුං උම් මියලත් වාපි ගය් හත, න ච ඛණ් ඩිච් චාදීයනව 
ජරා. න හි ජරා චක් ඛුවිඤ් යඤෙයා යහොත. ෙස් මා පන ජරං පත් තස ්ස ආයු 

හාෙත, තස් මා ජරා ‘‘ආයුයනො සංහානී’’ත ඵලූපචායරන වුත් තා. ෙස් මා 
දහරකායල සුප් පසන් නානි සුඛුමම් පි අත් තයනො විසෙං සුයඛයනව ච 
ගණ් හනසමත් ථානි චක් ඛාදීනි ඉන් ද්රිොනි ජරං පත් තස් ස පරිපක් කානි 
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ආලුලිතානි අවිසදානි ඔළාරිකම් පි අත් තයනො විසෙං ගයහතුං අසමත් ථානි 

යහොන් ත, තස් මා ‘‘ඉන් ද්රිොනං පරිපායකො’’තපි ඵලූපචායරයනව වුත් තා. 

390. මරණනිද් යදයස ෙන් ත මරණං සන් ධාෙ නපුංසකනිද් යදයසො, ෙං 

මරණං චුතීත වුච් චත, චවනතාත වුච් චතීත අෙයමත් ථ යෙොජනා. තත් ථ චුතීත 

සභාවනිද් යදයසො. චවනතාත ආකාරභාවනිද් යදයසො. මරණං පත් තස ්ස ඛන් ධා 

භිජ් ජන් ත යචව අන් තරධාෙන් ත ච අදස් සනං ගච් ෙන් ත, තස් මා තං යභයදො

අන්තෙධානන් ත වුච් චත. මච්චුමෙණන් ත මච් චුමරණං, න ඛණිකමරණං. 

කාලකිරිොත මරණකාලකිරිො. අෙං සබ් ොපි සම් මුතකථාව.  න්ධානං

යභයදොත අෙං පන පරමත් ථකථා. එකයවොකාරභවාදීසු එකචතුපඤ් චයභදානං 

ඛන් ධානංයෙව යභයදො, න පුග් ගලස් ස, තස් මිං පන සත පුග් ගයලො මයතොත 
යවොහාරමත් තං යහොත. 

කයෙවෙස්සනික්ය යපොත අත් තභාවස් ස නික් යඛයපො. මරණං පත් තස් ස හි 

නිරත් ථංව කලිඞ් ගරං අත් තභායවො පතත, තස් මා තං කයළවරස් ස නික් යඛයපොත 
වුත් තං. ජීවිතන් ද්රිෙස ්ස උපච් යෙයදො පන සබ් ොකාරයතො පරමත් ථයතො මරණං. 
එතයදව සම් මුතමරණන් ත පි වුච් චත. ජීවිතන් ද්රියුපච් යෙදයමව හි ගයහත් වා 

යලොකිො ‘‘තස් යසො මයතො, ඵුස් යසො මයතො’’ත වදන් ත. 

391. ෙයසයනනාත ඤාතෙයසනාදීසු යෙන යකනචි ෙයසයනන. 

දුක් ධම්යමනාත වධෙන් ධාදිනා දුක් ඛකාරයණන. ඵුට්ඨස්සාත 

අජ් යඣොත් ථටස ්ස අභිභූතස් ස. යසොයකොත යෙො ඤාතෙයසනාදීසු වා 
වධෙන් ධනාදීසු වා අඤ ්ඤතරස ්මිං සත යතන අභිභූතස් ස උප් පජ් ජත 

යසොචනලක් ඛයණො යසොයකො. යසොචිතත්තන් ත යසොචිතභායවො. ෙස් මා පයනස 

අබ් භන් තයර යසොයසන් යතො පරියසොයසන් යතො උප් පජ් ජත, තස් මා 

අන්යතොයසොයකො අන්යතොපරියසොයකොත වුච් චත. 

392. ‘‘මය් හං ධීතා, මය් හං පුත් යතො’’ත එවං ආදිස් ස ආදිස් ස යදවන් ත 

පරියදවන් ත එයතනාත ආයදයවො. තං තං වණ් ණං පරිකිත් යතත් වා යදවන් ත 

එයතනාත පරියදයවො. තයතො පරා ද් යව තස් යසව භාවනිද් යදසා. 

393. කායිකන් ත කාෙපසාදවත් ථුකං. දුක් ඛමනට් යඨන දුක් ං. අසාතන් ත 

අමධුරං. කාෙසම්ඵස්සජං දුක් න් ත කාෙසම් ඵස ්සයතො ජාතං දුක් ඛං. අසාතං

යවදයිතන් ත අමධුරං යවදයිතං. 

394. යචතසිකන් ත චිත් තසම් පයුත් තං. යසසං දුක් යඛ වුත් තනෙයමව. 
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395. ආොයසොත සංසීදනවිසීදනාකාරප් පත් යතො චිත් තකිලමයථො. ෙලවතරං 

ආොයසො උපාොයසො. තයතො පරා ද් යව අත් තත් තනිොභාවදීපකා භාවනිද් යදසා. 

398. ජාතිධම්මානන් ත ජාතසභාවානං. ඉච්ඡා උප්පජ්ජතීත තණ් හා 

උප් පජ් ජත. අයහො වතාත පත් ථනා. න ය ො පයනතං ඉච්ඡාොත එවං ජාතො 

අනාගමනං විනා මග් ගභාවනං න ඉච් ොෙ පත් තබ් ෙං. ඉදම්පීත එතම් පි උපරි 

යසසානි උපාදාෙ පිකායරො. ෙම්පිච්ඡන් ත යෙනපි ධම් යමන 

අලබ් භයනෙයවත් ථුං ඉච් ෙන් යතො න ලභත, තං අලබ් භයනෙය වත් ථුම් හි 
ඉච් ෙනං දුක් ඛං. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

399. ඛන් ධනිද් යදයස රූපඤ ්ච තං උපාදානක් ඛන් යධො චාත 

රූපුපාදානක් න්යධො එවං සබ් ෙත් ථ. 

සමුදෙසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 

400. ොෙංතණ්හාත ො අෙං තණ් හා. යපොයනොබ්භවිකාත පුනබ් භවකරණං 

පුයනොබ් භයවො, පුයනොබ් භයවො සීලං අස් සාත යපොයනොබ්භවිකා. නන් දීරායගන 

සහ ගතාත නන්දීොගසහගතා. නන් දීරායගන සද් ධිං අත් ථයතො එකත් තයමව 

ගතාත වුත් තං යහොත. තත්රතත්රාභිනන්දිනීත ෙත්ර ෙත්ර අත් තභායවො, තත්ර තත්ර 

අභිනන් දිනී. රූපාදීසු වා ආරම් මයණසු තත්ර තත්ර අභිනන් දිනී, රූපාභිනන් දිනී 

සද් ද, ගන් ධ, රස, යඵොට් ඨබ් ෙ, ධම් මාභිනන් දිනීත අත් යථො. යසෙයථිදන් ත 

නිපායතො. තස් ස සා කතමා යචත අත් යථො. කායම තණ් හා කාමතණ්හා, 

පඤ ්චකාමගුණිකරාගස් යසතං නාමං. භයව තණ් හා භවතණ්හා, 
භවපත් ථනාවයසන උප් පන් නස ්ස සස් සතදිට් ඨිසහගතස ්ස රූපාරූපභවරාගස් ස 

ච ඣානනිකන් තො යචතං අධිවචනං. විභයව තණ් හා විභවතණ්හා, 
උච් යෙදදිට් ඨිසහගතරාගස් යසතං අධිවචනං. 

ඉදානි තස් සා තණ් හාෙ වත් ථුං විත් ථාරයතො දස් යසතුං සා ය ො

පයනසාතආදිමාහ. තත් ථ උප්පජ්ජතීත ජාෙත. නිවිසතීත පුනප් පුනං 

පවත් තවයසන පතට් ඨහත. ෙං යලොයකපිෙරූපං සාතරූපන් ත ෙං යලොකස් මිං 

පිෙසභාවඤ් යචව මධුරසභාවඤ් ච. චක්ඛු යලොයකතආදීසු යලොකස් මිඤ ්හි 
චක් ඛාදීසු මමත් යතන අභිනිවිට් ඨා සත් තා සම් පත් තෙං පතට් ඨිතා අත් තයනො 
චක් ඛුං ආදාසතලාදීසු නිමිත් තග් ගහණානුසායරන විප් පසන් නං පඤ් චපසාදං 

සුවණ් ණවිමායන උග් ඝාටිතමණිසීහපඤ් ජරං විෙ මඤ් ඤන් ත, යසොතං 

රජතපනාළිකං විෙ, පාමඞ් ගසුත් තං විෙ ච මඤ ්ඤන් ත, ‘‘තුඞ් ගනාසා’’ත 

ලද් ධයවොහාරං ඝානං වට් ටිත් වා ඨපිතහරිතාලවට් ටං විෙ මඤ් ඤන් ත, ජිව් හං 

රත් තකම් ෙලපටලං විෙ මුදුසිනිද් ධමධුරසදං මඤ් ඤන් ත, කාෙං සාලලට් ඨිං විෙ, 
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සුවණ් ණයතොරණං විෙ ච මඤ් ඤන් ත, මනං අඤ් යඤසං මයනන අසදිසං උළාරං 

මඤ ්ඤන් ත. රූපං සුවණ් ණකණිකාරපුප් ඵාදිවණ් ණං විෙ, සද් දං මත් තකරවීක 

යකොකිලමන් දධමිතමණිවංසනිග් යඝොසං විෙ, අත් තනා පටිලද් ධානි 

චතුසමුට් ඨානිකගන් ධාරම් මණාදීනි ‘‘කස ්සඤ ්ඤස ්ස එවරූපානි අත් ථී’’ත 
මඤ ්ඤන් ත. යතසං එවං මඤ ්ඤමානානං තානි චක් ඛාදීනි පිෙරූපානි යචව 

සාතරූපානි ච යහොන් ත. අථ යනසං තත් ථ අනුප් පන් නා යචව තණ් හා 

උප් පජ් ජත, උප් පන් නා ච තණ් හා පුනප් පුනං පවත් තවයසන නිවිසත. තස් මා 

භගවා ‘‘චක් ඛු යලොයක පිෙරූපං සාතරූපං, එත් යථසා තණ් හා උප් පජ් ජමානා 

උප් පජ් ජතී’’තආදිමාහ. තත් ථ උප්පජ්ජමානාත ෙදා උප් පජ් ජමානා යහොත, තදා 
එත් ථ උප් පජ් ජතීත අත් යථො. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

නියෙොධසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 

401. අයසසවිොගනියෙොයධොතආදීනි සබ් ොනි නිබ් ොනයවවචනායනව. 

නිබ් ොනඤ ්හි ආගම් ම තණ් හා අයසසා විරජ් ජත නිරුජ් ඣත, තස් මා තං 
‘‘තස ්සායෙව තණ් හාෙ අයසසවිරාගනියරොයධො’’ත වුච් චත. නිබ් ොනඤ් ච 

ආගම් ම තණ් හා චජිෙත පටිනිස් සජ් ජිෙත විමුච් චත න අල් ලීෙත, තස් මා 
නිබ් ොනං ‘‘චායගො පටිනිස් සග් යගො මුත් ත අනාලයෙො’’ත වුච් චත. එකයමව හි 

නිබ් ොනං, නාමානි පනස් ස සබ් ෙසඞ් ඛතානං නාමපටිපක් ඛවයසන අයනකානි 

යහොන් ත. යසෙයථිදං, අයසසවිරායගො අයසසනියරොයධො චායගො පටිනිස් සග් යගො 
මුත් ත අනාලයෙො රාගක් ඛයෙො යදොසක් ඛයෙො යමොහක් ඛයෙො තණ් හක් ඛයෙො 
අනුප් පායදො අප් පවත් තං අනිමිත් තං අප් පණිහිතං අනායූහනං අප් පටිසන් ධි 
අනුපපත් ත අගත අජාතං අජරං අෙයාධි අමතං අයසොකං අපරියදවං අනුපාොසං 
අසංකිලිට් ඨන් ත. 

ඉදානි මග් යගන ඡින් නාෙ නිබ් ොනං ආගම් ම අප් පවත් තපත් තාෙපි ච 

තණ් හාෙ යෙසු වත් ථූසු තස් සා උප් පත් ත දස් සිතා, තත් යථව අභාවං දස් යසතුං සා

ය ොපයනසාතආදිමාහ. තත් ථ ෙථා පුරියසො යඛත් යත ජාතං තත් තඅලාබුවල් ලිං 

දිස ්වා අග් ගයතො පට් ඨාෙ මූලං පරියෙසිත් වා ඡින් යදෙය, සා අනුපුබ් යෙන 
මිලායිත් වා අපඤ් ඤත් තං ගච් යෙෙය. තයතො තස් මිං යඛත් යත තත් තඅලාබු 

නිරුද් ධා පහීනාත වුච් යචෙය, එවයමව යඛත් යත තත් තඅලාබු විෙ චක් ඛාදීසු 
තණ් හා. සා අරිෙමග් යගන මූලච් ඡින් නා නිබ් ොනං ආගම් ම අප් පවත් තං ගච් ෙත. 
එවං ගතා පන යතසු වත් ථූසු යඛත් යත තත් තඅලාබු විෙ න පඤ් ඤාෙත. 

ෙථා ච අටවියතො යචොයර ආයනත් වා නගරස් ස දක් ඛිණද් වායර ඝායතෙයං, 

තයතො අටවිෙං යචොරා මතාත වා මාරිතාත වා වුච් යචෙයං, එවං අටවිෙං යචොරා 
විෙ චක් ඛාදීසු තණ් හා. සා දක් ඛිණද් වායර යචොරා විෙ නිබ් ොනං ආගම් ම 
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නිරුද් ධත් තා නිබ් ොයන නිරුද් ධා. එවං නිරුද් ධා පයනයතසු වත් ථූසු අටවිෙං 

යචොරා විෙ න පඤ් ඤාෙත, යතනස ්සා තත් යථව නියරොධං දස් යසන් යතො ‘‘චක් ඛු 

යලොයක පිෙරූපං සාතරූපං, එත් යථසා තණ් හා පහීෙමානා පහීෙත, එත් ථ 
නිරුජ් ඣමානා නිරුජ් ඣතී’’තආදිමාහ. 

මග්ගසච්චනිද්යදසවණ්ණනා 

402. අෙයමවාත අඤ ්ඤමග් ගපටික් යඛපනත් ථං නිෙමනං. අරියෙොත තං තං 

මග් ගවජ් යඣහි කියලයසහි ආරකත් තා අරිෙභාවකරත් තා ච අරියෙො. දුක්ය  

ඤාණන් තආදිනා චතුසච් චකම් මට් ඨානං දස් සිතං. තත් ථ පුරිමානි ද් යව සච් චානි 

වට් ටං, පච් ඡිමානි විවට් ටං. යතසු භික් ඛුයනො වට් යට කම් මට් ඨානාභිනියවයසො 

යහොත, විවට් යට නත් ථි අභිනියවයසො. පුරිමානි හි ද් යව සච් චානි 

‘‘පඤ් චක් ඛන් ධා දුක් ඛං, තණ් හා සමුදයෙො’’ත එවං සඞ් යඛයපන ච ‘‘කතයම 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, රූපක් ඛන් යධො’’තආදිනා නයෙන විත් ථායරන ච ආචරිෙස් ස 
සන් තයක උග් ගණ් හිත් වා වාචාෙ පුනප් පුනං පරිවත් යතන් යතො යෙොගාවචයරො 
කම් මං කයරොත. ඉතයරසු පන ද් වීසු සච් යචසු නියරොධසච් චං ඉට් ඨං කන් තං 

මනාපං, මග් ගසච් චං ඉට් ඨං කන් තං මනාපන් ත එවං සවයනන කම් මං කයරොත. 
යසො එවං කයරොන් යතො චත් තාරි සච් චානි එකපටියවයධයනව පටිවිජ් ඣත 

එකාභිසමයෙන අභිසයමත. දුක් ඛං පරිඤ් ඤාපටියවයධන පටිවිජ් ඣත, සමුදෙං 

පහානපටියවයධන, නියරොධං සච් ඡිකිරිොපටියවයධන, මග් ගං 
භාවනාපටියවයධන පටිවිජ් ඣත. දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභිසමයෙන…යප.… මග් ගං 
භාවනාභිසමයෙන අභිසයමත. එවමස් ස පුබ් ෙභායග ද් වීසු සච් යචසු 

උග් ගහපරිපුච් ොසවනධාරණසම් මසනපටියවයධො යහොත, ද් වීසු පන 

සවනපටියවයධොයෙව. අපරභායග තීසු කිච් චයතො පටියවයධො යහොත, නියරොයධ 
ආරම් මණපටියවයධො. පච් චයවක් ඛණා පන පත් තසච් චස් ස යහොත. අෙඤ් ච 

ආදිකම් මියකො, තස් මා සා ඉධ න වුත් තා. 

ඉමස ්ස ච භික් ඛුයනො පුබ් යෙ පරිග් ගහයතො ‘‘දුක් ඛං පරිජානාමි, සමුදෙං 

පජහාමි, නියරොධං සච් ඡිකයරොමි, මග් ගං භායවමී’’ත 

ආයභොගසමන් නාහාරමනසිකාරපච් චයවක් ඛණා නත් ථි, පරිග් ගහයතො පට් ඨාෙ 
යහොත. අපරභායග පන දුක් ඛං පරිඤ් ඤාතයමව…යප.… මග් යගො භාවියතොව 

යහොත. තත් ථ ද් යව සච් චානි දුද් දසත් තා ගම් භීරානි, ද් යව ගම් භීරත් තා දුද් දසානි. 

දුක් ඛසච් චඤ ්හි උප් පත් තයතො පාකටං, ඛාණුකණ් ටකපහාරාදීසු ‘‘අයහො 
දුක් ඛ’’න් ත වත් තබ් ෙතම් පි ආපජ් ජත. සමුදෙම් පි 

ඛාදිතුකාමතාභුඤ් ජිතුකාමතාදිවයසන උප් පත් තයතො පාකටං. 
ලක් ඛණපටියවධයතො පන උභෙම් පි ගම් භීරං. ඉත තානි දුද් දසත් තා ගම් භීරානි. 
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පටුන 

ඉතයරසං පන ද් වින් නං දස් සනත් ථාෙ පයෙොයගො භවග් ගගහණත් ථං 
හත් ථප් පසාරණං විෙ අවීචිඵුසනත් ථං පාදප් පසාරණං විෙ සතධා භින් නස ්ස 
වාලස ්ස යකොටිො යකොටිපාදනං විෙ ච යහොත. ඉත තානි ගම් භීරත් තා දුද් දසානි. 
එවං දුද් දසත් තා ගම් භීයරසු ගම් භීරත් තා ච දුද් දයසසු චතූසු සච් යචසු 

උග් ගහාදිවයසන පුබ් ෙභාගඤාණුප් පත් තං සන් ධාෙ ඉදං දුක්ය ඤාණන් තආදි 
වුත් තං. පටියවධක් ඛයණ පන එකයමව තං ඤාණං යහොත. 

යනක් ඛම් මසඞ් කප් පාදයෙො කාමෙයාපාදවිහිංසාවිරමණසඤ් ඤානං 

නානත් තා පුබ් ෙභායග නානා, මග් ගක් ඛයණ පන ඉයමසු තීසු ඨායනසු 
උප් පන් නස ්ස අකුසලසඞ් කප් පස ්ස පදපච් යෙදයතො අනුප් පත් තසාධනවයසන 
මග් ගඞ් ගං පූරෙමායනො එයකොව කුසලසඞ් කප් යපො උප් පජ් ජත. අෙං 

සම්මාසඞ්කප්යපො නාම. 

මුසාවාදායවරමණිආදයෙොපි මුසාවාදාදීහි විරමණසඤ් ඤානං නානත් තා 

පුබ් ෙභායග නානා, මග් ගක් ඛයණ පන ඉයමසු චතූසු ඨායනසු උප් පන් නාෙ 
අකුසලදුස ්සීලයයචතනාෙ පදපච් යෙදයතො අනුප් පත් තසාධනවයසන මග් ගඞ් ගං 

පූරෙමානා එකාව කුසලයවරමණී උප් පජ් ජත. අෙං සම්මාවාචා නාම. 

පාණාතපාතායවරමණිආදයෙොපි පාණාතපාතාදීහි විරමණසඤ් ඤානං 

නානත් තා පුබ් ෙභායග නානා, මග් ගක් ඛයණ පන ඉයමසු තීසු ඨායනසු 
උප් පන් නාෙ අකුසලදුස් සීලයයචතනාෙ අකිරිෙයතො පදපච් යෙදයතො 
අනුප් පත් තසාධනවයසන මග් ගඞ් ගං පූරෙමානා එකාව කුසලයවරමණී 

උප් පජ් ජත, අෙං සම්මාකම්මන්යතො නාම. 

මිච්ඡාආජීවන් ත ඛාදනීෙයභොජනීොදීනං අත් ථාෙ පවත් තතං 

කාෙවචීදුච් චරිතං. පහාොත වජ් යජත් වා. සම්මාආජීයවනාත බුද් ධපසත් යථන 

ආජීයවන. ජීවිතං කප්යපතීත ජීවිතප් පවත් තං පවත් යතත. සම් මාආජීයවොපි 

කුහනාදීහි විරමණසඤ් ඤානං නානත් තා පුබ් ෙභායග නානා, මග් ගක් ඛයණ පන 
ඉයමසුයෙව සත් තසු ඨායනසු උප් පන් නාෙ මිච් ොජීවදුස ්සීලයයචතනාෙ 
පදපච් යෙදයතො අනුප් පත් තසාධනවයසන මග් ගඞ් ගං පූරෙමානා එකාව 

කුසලයවරමණී උප් පජ් ජත, අෙං සම්මාආජීයවො නාම. 

අනුප්පන්නානන් ත එකස ්මිං වා භයව තථාරූයප වා ආරම් මයණ අත් තයනො 

න උප් පන් නානං. පරස් ස පන උප් පජ් ජමායන දිස් වා ‘‘අයහො වත යම එවරූපා 
පාපකා අකුසලධම් මා න උප් පජ් යජෙය’’න් ත එවං අනුප් පන් නානං පාපකානං 

අකුසලානං ධම් මානං අනුප් පාදාෙ. ඡන්දං ජයනතීත යතසං 
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අනුප් පාදකපටිපත් තසාධකං වීරිෙෙන් දං ජයනත. වාෙමතීත වාොමං කයරොත. 

වීරිෙං ආෙභතීත වීරිෙං පවත් යතත. චිත්තං පග්ගණ්හාතීත වීරියෙන චිත් තං 

පග් ගහිතං කයරොත. පදහතීත කාමං තයචො ච න් හාරු ච අට් ඨි ච අවසිස් සතූත 
පදහනං පවත් යතත. 

උප්පන්නානන් ත සමුදාචාරවයසන අත් තයනො උප් පන් නපුබ් ොනං. ඉදානි 

තාදියස න උප් පායදස් සාමීත යතසං පහානාෙ ෙන් දං ජයනත. අනුප්පන්නානං

කුසලානන් ත අප් පටිලද් ධානං පඨමජ් ඣානාදීනං. උප්පන්නානන් ත යතසංයෙව 

පටිලද් ධානං. ඨිතිොත පුනප් පුනං උප් පත් තපෙන් ධවයසන ඨිතත් ථං. 

අසම්යමොසාොත අවිනාසනත් ථං. භියෙයොභාවාොත උපරිභාවාෙ. යවපුල්ලාොත 

විපුලභාවාෙ. භාවනාෙ පාරිපූරිොත භාවනාෙ පරිපූරණත් ථං. අෙම් පි 
සම් මාවාොයමො අනුප් පන් නානං අකුසලානං අනුප් පාදනාදිචිත් තානං නානත් තා 

පුබ් ෙභායග නානා, මග් ගක් ඛයණ පන ඉයමසුයෙව චතූසු ඨායනසු 
කිච් චසාධනවයසන මග් ගඞ් ගං පූරෙමානං එකයමව කුසලවීරිෙං උප් පජ් ජත. 

අෙං සම්මාවාොයමො නාම. 

සම් මාසතපි කාොදිපරිග් ගාහකචිත් තානං නානත් තා පුබ් ෙභායග නානා, 
මග් ගක් ඛයණ පන චතූසු ඨායනසු කිච් චසාධනවයසන මග් ගඞ් ගං පූරෙමානා 

එකාව සත උප් පජ් ජත. අෙං සම්මාසති නාම. 

ඣානානි පුබ් ෙභායගපි මග් ගක් ඛයණපි නානා, පුබ් ෙභායග 

සමාපත් තවයසන නානා, මග් ගක් ඛයණ නානාමග් ගවයසන. එකස් ස හි 

පඨමමග් යගො පඨමජ් ඣානියකො යහොත, දුතෙමග් ගාදයෙොපි පඨමජ් ඣානිකා වා 
දුතෙජ් ඣානාදීසු අඤ් ඤතරඣානිකා වා. එකස් සපි පඨමමග් යගො දුතොදීනං 

අඤ ්ඤතරඣානියකො යහොත, දුතොදයෙොපි දුතොදීනං අඤ් ඤතරජ් ඣානිකා වා 
පඨමජ් ඣානිකා වා. එවං චත් තායරොපි මග් ගා ඣානවයසන සදිසා වා අසදිසා වා 
එකච් චසදිසා වා යහොන් ත. අෙං පනස් ස වියසයසො පාදකජ් ඣානනිෙයමන 

යහොත. 

පාදකජ් ඣානනිෙයමන තාව පඨමජ් ඣානලාභියනො පඨමජ් ඣානා වුට් ඨාෙ 

විපස් සන් තස ්ස උප් පන් යනො මග් යගො පඨමජ් ඣානියකො යහොත. 
මග් ගඞ් ගයෙොජ් ඣඞ් ගානි පයනත් ථ පරිපුණ් ණායනව යහොන් ත. 
දුතෙජ් ඣානයතො වුට් ඨාෙ විපස් සන් තස් ස උප් පන් යනො දුතෙජ් ඣානියකො යහොත. 
මග් ගඞ් ගානි පයනත් ථ සත් ත යහොන් ත. තතෙජ් ඣානයතො වුට් ඨාෙ 

විපස් සන් තස ්ස උප් පන් යනො තතෙජ් ඣානියකො. මග් ගඞ් ගානි පයනත් ථ සත් ත, 
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යෙොජ් ඣඞ් ගානි ෙ යහොන් ත. එස නයෙො චතුත් ථජ් ඣානයතො වුට් ඨාෙ ොව 

යනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනං. 

ආරුප් යප චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානං උප් පජ් ජත, තඤ් ච යලොකුත් තරං, යනො 

යලොකිෙන් ත වුත් තං, එත් ථ කථන් ත? එත් ථාපි පඨමජ් ඣානාදීසු ෙයතො වුට් ඨාෙ 
යසොතාපත් තමග් ගං පටිලභිත් වා අරූපසමාපත් තං භායවත් වා යසො ආරුප් යප 

උප් පන් යනො, තං ඣානිකාවස් ස තත් ථ තයෙො මග් ගා උප් පජ් ජන් ත. එවං 
පාදකජ් ඣානයමව නිෙයමත. 

යකචි පන යථරා ‘‘විපස් සනාෙ ආරම් මණභූතා ඛන් ධා නිෙයමන් තී’’ත 

වදන් ත. යකචි ‘‘පුග් ගලජ් ඣාසයෙො නිෙයමතී’’ත වදන් ත. යකචි 

‘‘වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා නිෙයමතී’’ත වදන් ත. යතසං වාදවිනිච් ෙයෙො 
විසුද් ධිමග් යග වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාධිකායර වුත් තනයෙයනව යවදිතබ් යෙො. 

අෙං වුච්චති, භික් යව, සම්මාසමාධීත අෙං පුබ් ෙභායග යලොකියෙො 
අපරභායග යලොකුත් තයරො සම් මාසමාධීත වුච් චත. 

ඉතිඅජ්ෙත්තංවාත එවං අත් තයනො වා චත් තාරි සච් චානි පරිග් ගණ් හිත් වා, 

පරස ්ස වා, කායලන වා අත් තයනො, කායලන වා පරස ්ස චත් තාරි සච් චානි 
පරිග් ගණ් හිත් වා ධම් යමසු ධම් මානුපස් සී විහරත. සමුදෙවො පයනත් ථ චතුන් නං 
සච් චානං ෙථාසම් භාවයතො උප් පත් තනිවත් තවයසන යවදිතබ් ො. ඉයතො පරං 
වුත් තනෙයමව. යකවලඤ් හි ඉධ චතුසච් චපරිග් ගාහිකා සත දුක් ඛසච් චන් ත එවං 

යෙොජනං කත් වා සච් චපරිග් ගාහකස් ස භික් ඛුයනො නිෙයානමුඛං යවදිතබ් ෙං, 
යසසං තාදිසයමවාත. 

චතුසච් චපබ් ෙං නිට් ඨිතං. 

404. එත් තාවතා ආනාපානපබ් ෙං චතුඉරිොපථපබ් ෙං චතුසම් පජඤ් ඤපබ් ෙං 
ද් වත් තංසාකාරං චතුධාතුවවත් ථානං නවසිවථිකා යවදනානුපස් සනා 
චිත් තානුපස ්සනා නීවරණපරිග් ගයහො ඛන් ධපරිග් ගයහො ආෙතනපරිග් ගයහො 
යෙොජ් ඣඞ් ගපරිග් ගයහො සච් චපරිග් ගයහොත එකවීසත කම් මට් ඨානානි. යතසු 
ආනාපානං ද් වත් තංසාකාරං නවසිවථිකාත එකාදස අප් පනාකම් මට් ඨානානි 

යහොන් ත. දීඝභාණකමහාසීවත් යථයරො පන ‘‘නවසිවථිකා 
ආදීනවානුපස් සනාවයසන වුත් තා’’ත ආහ. තස් මා තස් ස මයතන ද් යවයෙව 

අප් පනාකම් මට් ඨානානි, යසසානි උපචාරකම් මට් ඨානානි. කිං පයනයතසු 

සබ් යෙසු අභිනියවයසො ජාෙතීත? න ජාෙත. 

ඉරිොපථසම් පජඤ ්ඤනීවරණයෙොජ් ඣඞ් යගසු හි අභිනියවයසො න ජාෙත, 
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යසයසසු ජාෙතීත. මහාසීවත්යථයෙො පනාහ ‘‘එයතසුපි අභිනියවයසො ජාෙත. 

අෙඤ් හි ‘අත් ථි නු යඛො යම චත් තායරො ඉරිොපථා උදාහු නත් ථි, අත් ථි නු යඛො 

යම චතුසම් පජඤ ්ඤං උදාහු නත් ථි, අත් ථි නු යඛො යම පඤ් චනීවරණා උදාහු 

නත් ථි, අත් ථි නු යඛො යම සත් තයෙොජ් ඣඞ් ගා උදාහු නත් ථී’ත එවං 
පරිග් ගණ් හාත. තස ්මා සබ් ෙත් ථ අභිනියවයසො ජාෙතී’’ත. 

යෙොියකොචි, භික් යවත යෙො හි යකොචි, භික් ඛයව, භික් ඛු වා භික් ඛුනී වා 

උපාසයකො වා උපාසිකා වා. එවං භායවෙයාතආදියතො පට් ඨාෙ වුත් යතන 

භාවනානුක් කයමන භායවෙය. පාටිකඞ් න් ත පටිකඞ් ඛිතබ් ෙං ඉච් ඡිතබ් ෙං 

අවස් සංභාවීත අත් යථො. අඤ්ඤාත අරහත් තං. සති වා උපාදියසයසත 

උපාදානයසයස වා සත අපරික් ඛීයණ. අනාගාමිතාත අනාගාමිභායවො. 

එවං සත් තන් නං වස් සානං වයසන සාසනස් ස නිෙයානිකභාවං දස් යසත් වා 

පුන තයතො අප් පතයරපි කායල දස් යසන් යතො තිට්ඨන්තු, භික් යවතආදිමාහ. 

සබ් ෙම් පි යචතං මජ් ඣිමස ්ස යවයනෙයපුග් ගලස් ස වයසන වුත් තං, 

තක් ඛපඤ ්ඤං පන සන් ධාෙ ‘‘පායතොව අනුසිට් යඨො සාෙං වියසසං අධිගමිස් සත, 
සාෙං අනුසිට් යඨො පායතො වියසසං අධිගමිස් සතී’’ත වුත් තං. ඉත භගවා ‘‘එවං 

නිෙයානිකං, භික් ඛයව, මම සාසන’’න් ත දස් යසත් වා එකවීසතොපි ඨායනසු 

අරහත් තනිකූයටන යදසිතං යදසනං නිෙයායතන් යතො ‘‘එකාෙයනො අෙං, 

භික් ඛයව, මග් යගො…යප.… ඉත ෙං තං වුත් තං, ඉදයමතං පටිච් ච වුත් ත’’න් ත 
ආහ. යසසං උත් තානත් ථයමවාත. යදසනාපරියෙොසායන පන තංස 
භික් ඛුසහස ්සානි අරහත් යත පතට් ඨහිංසූත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

මහාසතපට් ඨානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. පාොසිොජඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
406. එවං යමසුතන් ත පාොසිරාජඤ් ඤසුත් තං. තත්රාෙමපුබ් ෙපදවණ් ණනා 

– ආෙස්මාත පිෙවචනයමතං. කුමාෙකස්සයපොත තස් ස නාමං. කුමාරකායල 

පබ් ෙජිතත් තා පන භගවතා ‘‘කස ්සපං පක් යකොසථ, ඉදං ඵලං වා ඛාදනීෙං වා 
කස ්සපස් ස යදථා’’ත වුත් යත ‘‘කතරකස ්සපස් සා’’ත. ‘‘කුමාරකස් සපස ්සා’’ත 
එවං ගහිතනාමත් තා තයතො පට් ඨාෙ වුඩ් ඪකායලපි ‘‘කුමාරකස් සයපො’’ ත් යවව 
වුච් චත. අපිච රඤ් යඤො යපොසාවනිකපුත් තත් තාපි තං කුමාරකස් සයපොත 
සඤ ්ජානිංසු. 

අෙං පනස් ස පුබ් ෙයෙොගයතො පට් ඨාෙ ආවිභාවකථා – යථයරො කිර 

පදුමුත් තරස ්ස භගවයතො කායල යසට් ඨිපුත් යතො අයහොසි. අයථකදිවසං 
භගවන් තං චිත්රකථිං එකං අත් තයනො සාවකං එතදග් යග ඨයපන් තං දිස ්වා 
භගවයතො සත් තාහං දානං දත් වා ‘‘අහම් පි භගවා අනාගයත එකස් ස බුද් ධස් ස 
අෙං යථයරො විෙ චිත්රකථී සාවයකො භවාමී’’ත පත් ථනං කත් වා පුඤ් ඤානි 
කයරොන් යතො කස් සපස් ස භගවයතො සාසයන පබ් ෙජිත් වා වියසසං නිබ් ෙත් යතතුං 
නාසක් ඛි. තදා කිර පරිනිබ් බුතස් ස භගවයතො සාසයන ඔසක් කන් යත පඤ ්ච 

භික් ඛූ නිස ්යසණිං ෙන් ධිත් වා පබ් ෙතං ආරුය් හ සමණධම් මං අකංසු. 

සඞ් ඝත් යථයරො තතෙදිවයස අරහත් තං පත් යතො, අනුයථයරො චතුත් ථදිවයස 

අනාගාමී අයහොසි, ඉතයර තයෙො වියසසං නිබ් ෙත් යතතුං අසක් යකොන් තා 
යදවයලොයක නිබ් ෙත් තා. 

යතසං එකං බුද් ධන් තරං යදයවසු ච මනුස් යසසු ච සම් පත් තං 
අනුභවන් තානං එයකො තක් කසිලාෙං රාජකුයල නිබ් ෙත් තත් වා පක් කුසාත නාම 
රාජා හුත් වා භගවන් තං උද් දිස ්ස පබ් ෙජිත් වා රාජගහං උද් දිස ්ස ආගච් ෙන් යතො 
කුම් භකාරසාලාෙං භගවයතො ධම් මයදසනං සුත් වා අනාගාමිඵලං පත් යතො. 
එයකො එකස ්මිං සමුද් දපට් ටයන කුලඝයර නිබ් ෙත් තත් වා නාවං ආරුය් හ 

භින් නනායවො දාරුචීරානි නිවායසත් වා ලාභසම් පත් තං පත් යතො ‘‘අහං අරහා’’ත 

චිත් තං උප් පායදත් වා ‘‘න ත් වං අරහා, ගච් ෙ, සත් ථාරං උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හං 
පුච් ො’’ත අත් ථකාමාෙ යදවතාෙ යචොදියතො තථා කත් වා අරහත් තඵලං පත් යතො. 

එයකො රාජගයහ එකිස් සා කුලදාරිකාෙ කුච් ඡිම් හි උප් පන් යනො. සා ච පඨමං 

මාතාපිතයරො ොචිත් වා පබ් ෙජ් ජං අලභමානා කුලඝරං ගන් ත් වා ගබ් භං ගණ් හි. 
ගබ් භසණ් ඨිතම් පි අජානන් ත සාමිකං ආරායධත් වා යතන අනුඤ් ඤාතා 

භික් ඛුනීසු පබ් ෙජිතා, තස් සා ගබ් භනිමිත් තං දිස් වා භික් ඛුනියෙො යදවදත් තං 
පුච් ඡිංසු. යසො ‘‘අස ්සමණී’’ත ආහ. දසෙලං පුච් ඡිංසු. සත් ථා උපාලිත් යථරං 
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සම් පටිච් ොයපසි. යථයරො සාවත් ථිනගරවාසීනි කුලානි විසාඛඤ් ච උපාසිකං 

පක් යකොසායපත් වා යසොයධන් යතො ‘‘පුයර ලද් යධො ගබ් යභො, පබ් ෙජ් ජා 

අයරොගා’’ත ආහ. සත් ථා ‘‘සුවිනිච් ඡිතං අධිකරණ’’න් ත යථරස් ස 
සාධුකාරමදාසි. සා භික් ඛුනී සුවණ් ණබිම් ෙසදිසං පුත් තං විජායි. තං ගයහත් වා 

රාජා පයසනදි යකොසයලො යපොසායපසි. ‘‘කස ්සයපො’’ත චස් ස නාමං කත් වා 
අපරභායග අලඞ් කරිත් වා සත් ථු සන් තකං යනත් වා පබ් ොයජසි. ඉත නං 
රඤ් යඤො යපොසාවනිකපුත් තත් තාපි ‘‘කුමාරකස් සයපො’’ත සඤ් ජානිංසූත. තං 
එකදිවසං අන් ධවයන සමණධම් මං කයරොන් තං අත් ථකාමා යදවතා පඤ් යහ 
උග් ගහායපත් වා ‘‘ඉයම පඤ් යහ භගවන් තං පුච් ො’’ත ආහ. යථයරො පඤ් යහ 
පුච් ඡිත් වා පඤ ්හවිස් සජ් ජනාවසායන අරහත් තං පාපුණි. භගවාපි තං 
චිත්රකථිකානං භික් ඛූනං අග් ගට් ඨායන ඨයපසි. 

යසතෙයාත තස් ස නගරස් ස නාමං. උත්තයෙනයසතෙයන් ත යසතෙයයතො 

උත් තරදිසාෙ. ොජඤ්යඤොත අනභිසිත් තකරාජා. දිට්ඨිගතන් ත දිට් ඨියෙව. ෙථා 

ගූථගතං මුත් තගතන් ත වුත් යත න ගූථාදියතො අඤ් ඤං අත් ථි, එවං දිට් ඨියෙව 

දිට් ඨිගතං. ඉතිපි නත්ථීත තං තං කාරණං අපදිසිත් වා එවම් පි නත් ථීත වදත. 

පුො…යප.…සඤ්ඤායපතීත ොව න සඤ් ඤායපත. 

චන්දිමසූරිෙඋපමාවණ්ණනා 

411. ඉයම යභො, කස්සප, චන්දිමසූරිොත යසො කිර යථයරන පුච් ඡියතො 

චින් යතසි ‘‘අෙං සමයණො පඨමං චන් දිමසූරියෙ උපමං ආහරි, 

චන් දිමසූරිෙසදියසො භවිස් සත පඤ් ඤාෙ, අනභිභවනීයෙො අඤ් යඤන, සයච 

පනාහං ‘චන් දිමසූරිො ඉමස් මිං යලොයක’ත භණිස් සාමි, ‘කිං නිස ්සිතා එයත, 

කිත් තකපමාණා, කිත් තකං උච් චා’තආදීහි පලියවයඨස් සත. අහං යඛො පයනතං 

නිබ් යෙයඨතුං න සක් ඛිස් සාමි, ‘පරස් මිං යලොයක’ ඉච් යචවස් ස කයථස් සාමී’’ත. 
තස් මා එවමාහ. 

භගවා පන තයතො පුබ් යෙ න චිරස් යසව සුධායභොජනීෙජාතකං කයථසි. 

තත් ථ ‘‘චන් යද චන් යදො යදවපුත් යතො, සූරියෙ සූරියෙො යදවපුත් යතො’’ත ආගතං. 

භගවතා ච කථිතං ජාතකං වා සුත් තන් තං වා සකලජම් බුදීයප පත් ථටං යහොත, 
යතන යසො ‘‘එත් ථ නිවාසියනො යදවපුත් තා නත් ථී’’ත න සක් කා වත් තුන් ත 

චින් යතත් වා යදවායතනමනුස්සාත ආහ. 

412. අත්ථි පන, ොජඤ්ඤ, පරිොයෙොත අත් ථි පන කාරණන් ත පුච් ෙත. 

ආොධිකාත විසභාගයවදනාසඞ් ඛායතන ආොයධන සමන් නාගතා. දුක්ඛිතාත 
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දුක් ඛප් පත් තා. ොේහගිලානාත අධිමත් තගිලානා. සද්ධායිකාත අහං තුම් යහ 

සද් දහාමි, තුම් යහ මය් හං සද් ධායිකා සද් ධායිතබ් ෙවචනාත අත් යථො. පච්චයිකාත 

අහං තුම් යහ පත් තොමි, තුම් යහ මය් හං පච් චයිකා පත් තොයිතබ් ොත අත් යථො. 

යචොොදිඋපමාවණ්ණනා 
413. උද්දිසිත්වාත යතසං අත් තානඤ් ච පටිසාමිතභණ් ඩකඤ් ච දස් යසත් වා, 

සම් පටිච් ොයපත් වාත අත් යථො. විප්පලපන්තස්සාත ‘‘පුත් යතො යම, ධීතා යම, 

ධනං යම’’ත විවිධං පලපන් තස් ස. නිෙෙපායලසූත නිරයෙ 

කම් මකාරණිකසත් යතසු. යෙ පන ‘‘කම් මයමව කම් මකාරණං කයරොත, නත් ථි 

නිරෙපාලා’’ත වදන් ත. යත ‘‘තයමනං, භික් ඛයව, නිරෙපාලා’’ත යදවදූතසුත් තං 
පටිොහන් ත. මනුස් සයලොයක රාජකුයලසු කාරණිකමනුස ්සා විෙ හි නිරයෙ 
නිරෙපාලා යහොන් ත. 

415. යවළුයපසිකාහීත යවළුවිලීයවහි. සුනිම්මජ්ජථාත ෙථා සුට් ඨ 

නිම් මජ් ජිතං යහොත, එවං නිම් මජ් ජථ, අපයනථාත අත් යථො. 

අසුචීත අමනායපො. අසුචිසඞ් ායතොත අසුචියකොට් ඨාසභූයතො අසුචීත 

ඤායතො වා. දුග්ගන්යධොත කුණපගන් යධො. යජගුච්යඡොත ජිගුච් ඡිතබ් ෙයුත් යතො. 

පටිකූයලොත දස් සයනයනව පටිඝාවයහො. උබ්ොධතීත දිවසස් ස ද් වික් ඛත් තුං 
න් හත් වා තක් ඛත් තුං වත් ථානි පරිවත් යතත් වා අලඞ් කතපටිමණ් ඩිතානං 
චක් කවත් තආදීනම් පි මනුස් සානං ගන් යධො යෙොජනසයත ඨිතානං යදවතානං 
කණ් යඨ ආසත් තකුණපං විෙ ොධත. 

416. පුන පාණාතපාතාදිපඤ් චසීලානි සමාදාෙවත් යතන් තානං වයසන 

වදත. තාවතිංසානන් ත ඉදඤ් ච දූයර නිබ් ෙත් තා තාව මා ආගච් ෙන් තු, ඉයම 
කස ්මා න එන් තීත වදත. 

418. ජච්චන්ධූපයමො මඤ්යඤ පටිභාසීත ජච් චන් යධො විෙ උපට් ඨාසි. 

අෙඤ්ඤවනපත්ථානීත අරඤ් ඤකඞ් ගයුත් තතාෙ අරඤ් ඤානි, 

මහාවනසණ් ඩතාෙ වනපත් ථානි. පන්තානීත දූරානි. 

419. කලයාණධම්යමත යතයනව සීයලන සුන් දරධම් යම. දුක් පටිකූයලත 

දුක් ඛං අපත් යථන් යත. යසයෙයොභවිස්සතීත පරයලොයක සුගතසුඛං භවිස් සතීත 

අධිප් පායෙො. 
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420. උපවිජඤ්ඤාත උපගතවිජාෙනකාලා, පරිපක් කගබ් භා න චිරස් යසව 

විජායිස් සතීත අත් යථො. ඔපයභොග්ගා භවිස්සතීත පාදපරිචාරිකා භවිස් සත. 

අනෙෙයසනන් ත මහාදුක් ඛං. අයෙොත සුඛං, න අයෙො අනයෙො, දුක් ඛං. තයදතං 
සබ් ෙයසො සුඛං ෙයසත වික් ඛිපතීත ෙයසනං. ඉත අනයෙොව ෙයසනං 

අනෙෙයසනං, මහාදුක් ඛන් ත අත් යථො. අයෙොනියසොත අනුපායෙන. අපක්කංන

පරිපායචන්තීත අපරිණතං අඛීණං ආයුං අන් තරාව න උපච් ඡින් දන් ත. පරිපාකං

ආගයමන්තීත ආයුපරිපාකකාලං ආගයමන් ත. ධම් මයසනාපතනායපතං වුත් තං 
– 

‘‘නාභිනන් දාමි මරණං, නාභිනන් දාමි ජීවිතං; 

කාලඤ් ච පටිකඞ් ඛාමි, නිබ් බිසං භතයකො ෙථාත. (යථරගා. 1001) 

421. උබ්භින්දිත්වාත මත් තකායලපං භින් දිත් වා. 

422. ොමයණෙයකන් ත රමණීෙභාවං. යවලාසිකාත ඛිඩ් ඩාපරාධිකා. 

යකොමාරිකාත තරුණදාරිකා. තුය්හං ජීවන් ත සුපිනදස් සනකායල නික් ඛමන් තං 
වා පවිසන් තං වා ජීවං අපි නු පස් සන් ත. ඉධ චිත් තාචාරං ‘‘ජීව’’න් ත ගයහත් වා 
ආහ. යසො හි තත් ථ ජීවසඤ් ඤීත. 

423. ජිොොත ධනුජිොෙ, ගීවං යවයඨත් වාත අත් යථො. පත්ථින්නතයෙොත 

ථද් ධතයරො. ඉමිනා කිං දස් යසත? තුම් යහ ජීවකායල සත් තස් ස පඤ් චක් ඛන් ධාත 

වදන් ත, චවනකායල පන රූපක් ඛන් ධමත් තයමව අවසිස් සත, තයෙො ඛන් ධා 

අප් පවත් තා යහොන් ත, විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධො ගච් ෙත. අවසිට් යඨන 

රූපක් ඛන් යධන ලහුතයරන භවිතබ් ෙං, ගරුකතයරො ච යහොත. තස් මා නත් ථි 
යකොචි කුහිං ගන් තාත ඉමමත් ථං දස් යසත. 

424. නිබ්බුතන් ත වූපසන් තයතජං. 

425. අනුපහච්චාත අවිනායසත් වා. ආමයතො යහොතීත අද් ධමයතො මරිතුං 

ආරද් යධො යහොත. ඔධුනාථාත ඔරයතො කයරොථ. සන්ධුනාථාත පරයතො කයරොථ. 

නිද්ධුනාථාත අපරාපරං කයරොථ. තඤ්චාෙතනං න පටිසංයවයදතීත යතන 
චක් ඛුනා තං රූපාෙතනං න විභායවත. එස නයෙො සබ් ෙත් ථ. 

426. සඞ් ධයමොත සඞ් ඛධමයකො. උපලායපත්වාත ධමිත් වා. 
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359 

පටුන 

428. අග්ගියකොත අග් ගිපරිචාරයකො. ආපායදෙයන් ත නිප් ඵායදෙයං, ආයුං වා 

පාපුණායපෙයං. යපොයසෙයන් ත යභොජනාදීහි භයරෙයං. වඩ්යඪෙයන් ත වඩ් ඪිං 

ගයමෙයං. අෙණීසිතන් ත අරණීයුගළං. 

429. තියෙොොජායනොපීත තයරොරට් යඨ අඤ ්ඤස ්මිම් පි ජනපයද රාජායනො 

ජානන් ත. අෙයත්යතොත අවිසයදො අයෙයකො. යකොයපනපීත යෙ මං එවං 

වක් ඛන් ත, යතසු උප් පජ් ජනයකන යකොයපනපි එතං දිට් ඨිගතං හරිස් සාමි 

පරිහරිස ්සාමීත ගයහත් වා විචරිස ්සාමි. මක්ය නාත තො 

වුත් තයුත් තකාරණමක් ඛලක් ඛයණන මක් යඛනාපි. පලායසනාත තො සද් ධිං 
යුගග් ගාහලක් ඛයණන පලායසනාපි. 

430. හරිතකපණ්ණන් ත ෙං කිඤ් චි හරිතකං, අන් තමයසො 

අල් ලතණපණ් ණම් පි න යහොතීත අත් යථො. සන්නද්ධකලාපන් ත 

සන් නද් ධධනුකලාපං. ආසිත්යතොදකානි වටුමානීත පරිපුණ් ණසලිලා මග් ගා ච 

කන් දරා ච. යෙොග්ගානීත ෙලිෙද් යද. 

ෙහුනික් ඛන් තයරොත ෙහුනික් න්යතො චිරනික් ඛන් යතොත අත් යථො. 

ෙථාභයතනභණ්යඩනාත ෙං යවො තණකට් යඨොදකභණ් ඩකං ආයරොපිතං, යතන 

ෙථාභයතන ෙථායරොපියතන, ෙථාගහියතනාත අත් යථො. 

අප්පසාොනීත අප් පග් ඝානි. පණිොනීත භණ් ඩානි. 

ගූථභාරිකාදිඋපමාවණ්ණනා 
432. මම චසූකෙභත්තන් ත මම ච සූකරානං ඉදං භත් තං. උග්ඝෙන්තන් ත 

උපරි ඝරන් තං. පග්ඝෙන්තන් ත යහට් ඨා පරිස් සවන් තං. තුම්යහ ඛ්යවත්ථ

භයණත තුම් යහ යඛො එත් ථ භයණ. අෙයමව වා පායඨො. තථා ි පන යම

සූකෙභත්තන් ත තථා හි පන යම අෙං ගූයථො සූකරානං භත් තං. 

434. ආගතාගතං කලිං ගිලතීත ආගතාගතං පරාජෙගුළං ගිලත. 

පජ්යජොිස්සාමීත පජ් යජොහනං කරිස් සාමි, ෙලිකම් මං කරිස් සාමීත අත් යථො. 

අක්ය ි දිබ්බස්සාමාත ගුයළහි කීළිස් සාම. ලිත්තං පෙයමන යතජසාත 
පරමයතයජන වියසන ලිත් තං. 

436. ගාමපට්ටන් ත වුට් ඨිතගාමපයදයසො වුච් චත. ‘‘ගාමපද’’න් තපි පායඨො, 

අෙයමවත් යථො. සාණභාෙන් ත සාණවාකභාරං. සුසන්නද්යධොත සුෙද් යධො. ත්වං

පජානාහීත ත් වං ජාන. සයච ගණ් හිතුකායමොසි, ගණ් හාහීත වුත් තං යහොත. 



දීඝනිකායෙ  මහාවග් ගට් ඨකථා  පාොසිොජඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

 

360 

පටුන 

ය ොමන් ත යඛොමවාකං. අෙන් ත කාළයලොහං. යලොහන් ත තම් ෙයලොහං. 

සජ්ෙන් ත රජතං. සුවණ්ණන් ත සුවණ් ණමාසකං. අභිනන්දිංසූත තුස් සිංසු. 

437. අත්තමයනොත සකමයනො තුට් ඨචිත් යතො. අභිෙද්යධොත අභිප් පසන් යනො. 

පඤ්හාපටිභානානීත පඤ් හුපට් ඨානානි. පච්චනීකං කත්තබ්ෙන් ත පච් චනීකං 

පටිවිරුද් ධං විෙ කත් තබ් ෙං අමඤ් ඤිස් සං, පටියලොමගාහං ගයහත් වා 
අට් ඨාසින් ත අත් යථො. 

438. සඞ්ඝාතං ආපජ්ජන්තීත සඞ් ඝාතං විනාසං මරණං ආපජ් ජන් ත. න

මහප්ඵයලොත විපාකඵයලන න මහප් ඵයලො යහොත. න මහානිසංයසොත 

ගුණානිසංයසන මහානිසංයසො න යහොත. න මහාජුතියකොත ආනුභාවජුතො 

මහාජුතයකො න යහොත. නමහාවිප්ඵායෙොත විපාකවිප් ඵාරතාෙ මහාවිප් ඵායරො න 

යහොත. බීජනඞ්ගලන් ත බීජඤ් ච නඞ් ගලඤ් ච. දුක්ය ත්යතත දුට් ඨයඛත් යත 

නිස ්සාරයඛත් යත. දුබ්භූයමත විසමභූමිභායග. පතිට්ඨායපෙයාත ඨයපෙය. 

 ණ්ඩානීත ඡින් නභින් නානි. පූතීනීත නිස් සාරානි. වාතාතපහතානීත වායතන ච 

ආතයපන ච හතානි පරිොදින් නයතජානි. අසාොදානීත 

තණ් ඩුලසාරාදානරහිතානි පලාලානි. අසු සයිතානීත ොනි සුක් ඛායපත් වා 

යකොට් යඨ ආකිරිත් වා ඨපිතානි, තානි සුඛසයිතානි නාම. එතානි පන න 

තාදිසානි. අනුප්පයවච්යඡෙයාත අනුපයවයසෙය, න සම් මා වස් යසෙය, 

අන් වද් ධමාසං අනුදසාහං අනුපඤ් චාහං න වස් යසෙයාත අත් යථො. අපි නුතානීත 
අපි නු එවං යඛත් තබීජවුට් ඨියදොයස සත තානි බීජානි අඞ් කුරමූලපත් තාදීහි 

උද් ධං වුද් ධිං යහට් ඨා විරූළ් හිං සමන් තයතො ච යවපුල් ලං ආපජ් යජෙයන් ත. 

එවරූයපො ය ො ොජඤ්ඤ ෙඤ්යඤොත එවරූපං රාජඤ් ඤ දානං පරූපඝායතන 
උප් පාදිතපච් චෙයතොපි දාෙකයතොපි පරිග් ගාහකයතොපි අවිසුද් ධත් තා න 
මහප් ඵලං යහොත. 

එවරූයපො ය ො ොජඤ්ඤ ෙඤ්යඤොත එවරූපං රාජඤ් ඤදානං 
අපරූපඝායතන උප් පන් නපච් චෙයතොපි අපරූපඝාතතාෙ සීලවන් තදාෙකයතොපි 
සම් මාදිට් ඨිආදිගුණසම් පන් නපටිග් ගාහකයතොපි මහප් ඵලං යහොත. සයච පන 

ගුණාතයරකං නියරොධා වුට් ඨිතං පටිග් ගාහකං ලභත, යචතනා ච විපුලා යහොත, 
දිට් යඨව ධම් යම විපාකං යදතීත. 

439. ඉමං පන යථරස් ස ධම් මකථං සුත් වා පාොසිරාජඤ් යඤො යථරං 
නිමන් යතත් වා සත් තාහං යථරස් ස මහාදානං දත් වා තයතො පට් ඨාෙ මහාජනස් ස 

දානං පට් ඨයපසි. තං සන් ධාෙ අථය ොපාොසිොජඤ්යඤොතආදි වුත් තං. තත් ථ 

කණාජකන් ත සකුණ් ඩකං උත් තණ් ඩුලභත් තං. බලඞ්ගදුතිෙන් ත 
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කඤ් ජිකදුතෙං. යධොෙකානි ච වත්ථානීත ථූලානි ච වත් ථානි. ගුෙවාලකානීත 

ගුළදසානි, පුඤ ්ජපුඤ් ජවයසන ඨිතමහන් තදසානීත අත් යථො. එවං අනුද්දිසතීත 

එවං උපදිසත. පාදාපීත පායදනපි. 

440. අසක්කච්චන් ත සද් ධාවිරහිතං අස් සද් ධදානං. අසහත්ථාත න 

සහත් යථන. අචිත්තීකතන් ත චිත් තීකාරවිරහිතං, න චිත් තීකාරම් පි 

පච් චුපට් ඨායපත් වා න පණීතචිත් තං කත් වා අදාසි. අපවිද්ධන් ත ෙඩ් ඩිතං 

විප් පතතං. සුඤ්ඤං යසරීසකන් ත යසරීසකං නාම එකං තුච් ෙං රජතවිමානං 

උපගයතො. තස් ස කිර ද් වායර මහාසිරීසරුක් යඛො, යතන තං ‘‘යසරීසක’’න් ත 
වුච් චත. 

441. ආෙස්මා ගවංපතීත යථයරො කිර පුබ් යෙ මනුස් සකායල 
යගොපාලදාරකානං යජට් ඨයකො හුත් වා මහයතො සිරීසස් ස මූලං යසොයධත් වා 
වාලිකං ඔකිරිත් වා එකං පිණ් ඩපාතකත් යථරං රුක් ඛමූයල නිසීදායපත් වා 
අත් තනා ලද් ධං ආහාරං දත් වා තයතො චුයතො තස් සානුභායවන තස් මිං 
රජතවිමායන නිබ් ෙත් ත. සිරීසරුක් යඛො විමානද් වායර අට් ඨාසි. යසො 

පඤ ්ඤාසාෙ වස් යසහි ඵලත, තයතො පඤ් ඤාස වස් සානි ගතානීත යදවපුත් යතො 
සංයවගං ආපජ් ජත. යසො අපයරන සමයෙන අම් හාකං භගවයතො කායල 
මනුස් යසසු නිබ් ෙත් තත් වා සත් ථු ධම් මකථං සුත් වා අරහත් තං පත් යතො. 

පුබ් ොචිණ් ණවයසන පන දිවාවිහාරත් ථාෙ තයදව විමානං අභිණ් හං ගච් ෙත, තං 
කිරස ්ස උතුසුඛං යහොත. තං සන් ධාෙ ‘‘යතන යඛො පන සමයෙන ආෙස් මා 
ගවංපතී’’තආදි වුත් තං. 

යසො සක්කච්චං දානං දත්වාත යසො පරස් ස සන් තකම් පි දානං සක් කච් චං 

දත් වා. එවමායෙොයචසීත ‘‘සක් කච් චං දානං යදථා’’තආදිනා නයෙන 
ආයරොයචසි. තඤ් ච පන යථරස් ස ආයරොචනං සුත් වා මහාජයනො සක් කච් චං 
දානං දත් වා යදවයලොයක නිබ් ෙත් යතො. පාොසිස් ස පන රාජඤ් ඤස් ස පරිචාරකා 
සක් කච් චං දානං දත් වාපි නිකන් තවයසන ගන් ත් වා තස් යසව සන් තයක 
නිබ් ෙත් තා. තං කිර දිසාචාරිකවිමානං වට් ටනිඅටවිෙං අයහොසි. 
පාොසියදවපුත් යතො ච එකදිවසං වාණිජකානං දස් යසත් වා අත් තයනො 
කතකම් මං කයථසීත. 

ඉත සුමඞ් ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට් ඨකථාෙං 

පාොසිරාජඤ් ඤසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච මහාවග් ගස් සත් ථවණ් ණනා. 
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මහාවග් ගට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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