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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධපරස්ස 

දීඝනිකායෙ 

පාථිකවග්ගට්ඨකථා 

1. පාථිකසුත්තවණ්ණනා 

සුනක්ඛත්තවත්ථුවණ්ණනා 

1. එවං යම සුතං…යප.… මල්යෙසු විහරතීති පාථිකසුත්තිං. තත්රාෙිං

අපු්බපදවණ්ණනා. මල්යෙසුවිහරතීතිමල්ලානාමජානපදියනොරාජකුමාරා, 

යතසිංනිවායසො එයකොපිජනපයදොරුළ්හීසද්යදන‘‘මල්ලා’’තිවුච්ෙති, තස්මිිං

මල්යලසු ජනපයද. ‘‘අනුපිෙිං නාම මල්ලානිං නිගයමො’’ති අනුපිෙන්ති

එවිංනාමයකො මල්ලානිං ජනපදස්ස එයකො නිගයමො, තිං යගොෙරගාමිං කත්වා
එකස්මිිං ඡායූදකසම්පන්යන වනසණ්යඩ විහරතීති අත්යථො. අයනොපිෙන්තිපි

පායඨො. පාවිසීති පවිට්යඨො. භගවා පන න තාව පවිට්යඨො, පවිසිස්සාමීති

නික්ඛන්තත්තා පන පාවිසීති වුත්යතො. ෙථා කිිං, ෙථා ‘‘ගාමිං ගමිස්සාමී’’ති

නික්ඛන්යතොපුරියසොතිංගාමිංඅපත්යතොපි ‘‘කුහිිංඉත්ථන්නායමො’’ති වුත්යත

‘‘ගාමිං ගයතො’’ති වුච්ෙති, එවිං. එතදයහොසීති ගාමසමීයප ඨත්වා සූරිෙිං

ඔයලොයකන්තස්ස එතදයහොසි. අතිප්පයගොයඛොතිඅතිවිෙපයගොයඛො, නතාව
කුයලසු ොගුභත්තිං නිට්ඨිතන්ති. කිිං පන භගවා කාලිං අජානිත්වා

නික්ඛන්යතොති? න අජානිත්වා. පච්චූසකායලයෙව හි භගවා ඤාණජාලිං
පත්ථරිත්වා යලොකිං යවොයලොයකන්යතො ඤාණජාලස්ස අන්යතො පවිට්ඨිං
භග්ගවයගොත්තිං ඡන්නපරි්බාජකිං දිස්වා ‘‘අජ්ජාහිං ඉමස්ස පරි්බාජකස්ස

මොපු්යබකතකාරණිංසමාහරිත්වාධපරම්මිංකයථස්සාමි, සා ධපරම්මකථා අස්ස
මයි පසාදප්පටිලාභවයසන සඵලා භවිස්සතී’’ති ඤත්වාව පරි්බාජකාරාමිං
පවිසිතුකායමො අතිප්පයගොව නික්ඛමි. තස්මා තත්ථ පවිසිතුකාමතාෙ එවිං
චිත්තිංඋප්පායදසි. 

2. එතදයවොචාති භගවන්තිං දිස්වා මානථද්ධපරතිං අකත්වා සත්ථාරිං

පච්චුග්ගන්ත්වා එතිං එතු යඛො, භන්යතතිආදිකිං වෙනිං අයවොෙ. ඉමං 

පරිොෙන්ති ඉමිං වාරිං, අජ්ජ ඉමිං ආගමනවාරන්ති අත්යථො. කිිං පන භගවා 

පු්යබපි තත්ථ ගතපු්යබොති? න ගතපු්යබො, යලොකසමුදාොරවයසන පන
එවමාහ.යලොකිොහි චිරස්සිංආගතම්පිඅනාගතපු්බම්පිමනාපජාතිකිංආගතිං

දිස්වා ‘‘කුයතො භවිං ආගයතො, චිරස්සිං භවිං ආගයතො, කථිං යත

ඉධපරාගමනමග්යගොඤායතො, කිිංමග්ගමූළ්යහොසී’’තිආදීනි වදන්ති.තස්මාඅෙම්පි

යලොකසමුදාොරවයසන එවමාහාති යවදිත්යබො. ඉදමාසනන්ති අත්තයනො

නිසින්නාසනිංපප්යඵොයටත්වාසම්පායදත්වා දදමායනොඑවමාහ. සුනක්ඛත්යතො



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා පාථිකසුත්තවණ්ණනා 

2 

පටුන 

ලිච්ඡවිපුත්යතොති සුනක්ඛත්යතො නාම ලිච්ඡවිරාජපුත්යතො. යසො කිර තස්ස

ගිහිසහායෙොයහොති, කායලනකාලිංතස්සසන්තිකිං ගච්ඡති. පච්චක්ඛායතොති

‘‘පච්ෙක්ඛාමි දානාහිං, භන්යත, භගවන්තිං න දානාහිං, භන්යත, භගවන්තිං
උද්දිස්සවිහරිස්සාමී’’තිඑවිංපටිඅක්ඛායතො නිස්සට්යඨොපරිච්ෙත්යතො. 

3. භගවන්තං උද්දිස්සාති භගවා යම සත්ථා ‘‘භගවයතො අහිං ඔවාදිං

පටිකයරොමී’’තිඑවිංඅපදිසිත්වා. යකොසන්යතො කංපච්චාචික්ඛසීතිොෙයකොවා

ොචිතකිංපච්ොචික්යඛෙය, ොචිතයකොවාොෙකිං. ත්විංපනයනවොෙයකොන

ොචිතයකො, එවිං සන්යත, යමොඝපුරිස, යකො සන්යතො යකො සමායනො කිං 

පච්ොචික්ඛසීති දස්යසති. පස්ස යමොඝපුරිසාති පස්ස තුච්ඡපුරිස. ොවඤ්ච යත

ඉදං අපරද්ධන්ති ෙත්තකිං ඉදිං තව අපරද්ධපරිං, ෙත්තයකො යත අපරායධපරො
තත්තයකොයදොයසොතිඑවාහිංභග්ගවතස්සයදොසිංආයරොයපසින්ති දස්යසති. 

4. උත්තරිමනුස්සධම්මාති පඤ්ෙසීලදසසීලසඞ්ඛාතා මනුස්සධපරම්මාඋත්තරි. 

ඉද්ධිපාටිහාරිෙන්ති ඉද්ධිභූතිං පාටිහාරිෙිං. කයත වාති කතම්හි වා. 

ෙස්සත්ථාොතිෙස්ස දුක්ඛක්ඛෙස්සඅත්ථාෙ. යසො නිෙයාතිතක්කරස්සාති යසො

ධපරම්යමො තක්කරස්ස ෙථා මො ධපරම්යමො යදසියතො, තථා කාරකස්ස සම්මා
පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස ස්බවට්ටදුක්ඛක්ඛොෙ අමතනි්බානසච්ඡිකිරිොෙ 

ගච්ඡති, න ගච්ඡති, සිංවත්තති, න සිංවත්තතීති පුච්ඡති. තත්ර සුනක්ඛත්තාති
තස්මිිං සුනක්ඛත්ත මො යදසියත ධපරම්යම තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛොෙ

සිංවත්තමායනකිිංඋත්තරිමනුස්සධපරම්මාඉද්ධිපාටිහාරිෙිංකතිං කරිස්සති, යකො
යතනකයතන අත්යථො. තස්මිඤ්හිකයතපි අකයතපි මම සාසනස්ස පරිහානි 

නත්ථි, යදවමනුස්සානඤ්හි අමතනි්බානසම්පාපනත්ථාෙ අහිං පාරමියෙො

පූයරසිිං, න පාටිහාරිෙකරණත්ථාොති පාටිහාරිෙස්ස නිරත්ථකතිං දස්යසත්වා

‘‘පස්ස, යමොඝපුරිසා’’තිදුතිෙිංයදොසිංආයරොයපසි. 

5. අග්ගඤ්ඤන්ති යලොකපඤ්ඤත්තිිං. ‘‘ඉදිං නාම යලොකස්ස අග්ග’’න්ති
එවිං ජානිත්බම්පි අග්ගිං මරිොදිං න තිං පඤ්ඤයපතීති වදති. යසසයමත්ථ
අනන්තරවාදානුසායරයනවයවදිත්බිං. 

6. අයනකපරිොයෙන යඛොති ඉදිං කස්මා ආරද්ධපරිං. සුනක්ඛත්යතො කිර

‘‘භගවයතො ගුණිං මක්යඛස්සාමි, ‘‘යදොසිං පඤ්ඤයපස්සාමී’’ති එත්තකිං
විප්පලපිත්වාභගවයතොකථිංසුණන්යතොඅප්පතිට්යඨොනිරයවොඅට්ඨාසි. 

අථභගවා– ‘‘සුනක්ඛත්ත, එවිංත්විංමක්ඛිභායවඨියතොසෙයමවගරහිං 

පාපුණිස්සසී’’තිමක්ඛිභායවආදීනවදස්සනත්ථිං අයනකපරිොයෙනාතිආදිමාහ.

තත්ථ අයනකපරිොයෙනාති අයනකකාරයණන. වජ්ජිගායමති වජ්ජිරාජානිං
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පටුන 

ගායම, යවසාලීනගයර යනො විසහීති නාසක්ඛි. යසො අවිසහන්යතොති යසො
සුනක්ඛත්යතො ෙස්ස පු්යබ තිණ්ණිං රතනානිං වණ්ණිං කයථන්තස්ස මුඛිං

නප්පයහොති, යසො දානි යතයනව මුයඛන අවණ්ණිං කයථති, අද්ධපරා 
අවිසහන්යතො අසක්යකොන්යතො බ්රහ්මෙරිෙිං ෙරිතුිං අත්තයනො බාලතාෙ

අවණ්ණිං කයථත්වා හීනාොවත්යතො. බුද්යධපරො පන සුබුද්යධපරොව, ධපරම්යමො

ස්වාක්ඛායතොව, සඞ්යඝො සුප්පටිපන්යනොව. එවිං තීණි රතනානි යථොයමන්තා

මනුස්සා තුය්යහව යදොසිං දස්යසස්සන්තීති. ඉති යඛො යතති එවිං යඛො යත, 

සුනක්ඛත්ත, වත්තායරො භවිස්සන්ති. තයතො එවිං යදොයස උප්පන්යන සත්ථා

අතීතානාගයත අප්පටිහතඤායණො, මය්හිං එවිං යදොයසො උප්පජ්ජිස්සතීති
ජානන්යතොපි පුයරතරිං න කයථසීති වත්තුිං න ලච්ඡසීති දස්යසති. 

අපක්කයමවාති අපක්කමියෙව, අපක්කන්යතො වා චුයතොති අත්යථො. ෙථා තං

ආපායියකොතිෙථා අපායෙනි්බත්තනාරයහොසත්යතොඅපක්කයමෙය, එවයමව
අපක්කමීතිඅත්යථො. 

යකොරක්ඛත්තිෙවත්ථුවණ්ණනා 

7. එකමිදාහන්ති ඉමිනා කිිං දස්යසති? ඉදිං සුත්තිං ද්වීහි පයදහිආබද්ධපරිං 
ඉද්ධිපාටිහාරිෙිං න කයරොතීති ෙ අග්ගඤ්ඤිං න පඤ්ඤයපතීති ෙ. තත්ථ
‘‘අග්ගඤ්ඤිං න පඤ්ඤයපතී’’ති ඉදිං පදිං සුත්තපරියෙොසායන දස්යසස්සති.
‘‘පාටිහාරිෙිංනකයරොතී’’ති ඉමස්සපනපදස්සඅනුසන්ධිදස්සනවයසනඅෙිං
යදසනාආරද්ධපරා. 

තත්ථ එකමිදාහන්ති එකස්මිිං අහිං. සමෙන්ති සමයෙ, එකස්මිිං කායල

අහන්ති අත්යථො. ථූලූසූති ථූලූ නාම ජනපයදො, තත්ථ විහරාමි. උත්තරකා

නාමාති ඉත්ථිලිඞ්ගවයසන උත්තරකාති එවිංනාමයකො ථූලූනිං ජනපදස්ස

නිගයමො, තිං නිගමිං යගොෙරගාමිං කත්වාති අත්යථො. අයචයෙොති නග්යගො. 

යකොරක්ඛත්තියෙොති අන්යතොවඞ්කපායදො ඛත්තියෙො. කුක්කුරවතියකොති 

සමාදින්නකුක්කුරවයතො සුනයඛො විෙ ඝායිත්වා ඛාදති, උද්ධපරනන්තයර

නිපජ්ජති, අඤ්ඤම්පි සුනඛකිරිෙයමව කයරොති. චතුක්කුණ්ඩියකොති 
ෙතුසඞ්ඝට්ටියතො ද්යව ජාණූනි ද්යව ෙ කප්පයර භූමිෙිං ඨයපත්වා විෙරති. 

ඡමානිකිණ්ණන්ති භූමිෙිං නිකිණ්ණිං පක්ඛිත්තිං ඨපිතිං. භක්ඛසන්ති භක්ඛිං

ෙිංකිඤ්චිඛාදනීෙිංයභොජනීෙිං. මුයඛයනවාතිහත්යථනඅපරාමසිත්වාඛාදනීෙිං

මුයඛයනව ඛාදති, යභොජනීෙම්පි මුයඛයනව භුඤ්ජති. සාධුරූයපොති

සුන්දරරූයපො. අෙං සමයණොති අෙිං අරහතිං සමයණො එයකොති. තත්ථ වතාති
පත්ථනත්යථ නිපායතො. එවිං කිරස්ස පත්ථනා අයහොසි ‘‘ඉමිනා සමයණන

සදියසො අඤ්යඤො සමයණො නාම නත්ථි, අෙඤ්හි අප්පිච්ඡතාෙ වත්ථිං න

නිවායසති, ‘එස පපඤ්යෙො’ති මඤ්ඤමායනො භික්ඛාභාජනම්පි න පරිහරති, 
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පටුන 

ඡමානිකිණ්ණයමවඛාදති, අෙිංසමයණො නාම.මෙිංපනකිිංසමණා’’ති? එවිං
ස්බඤ්ඤුබුද්ධපරස්සපච්ඡයතොෙරන්යතොවඉමිංපාපකිං විතක්කිංවිතක්යකසි. 

එතදයවොචාති භගවාකිර චින්යතසි ‘‘අෙිංසුනක්ඛත්යතොපාපජ්ඣාසයෙො, 

කිිං නු ඉමිං දිස්වා චින්යතසී’’ති? අයථවිං චින්යතන්යතො තස්ස අජ්ඣාසෙිං
විදිත්වා‘‘අෙිංයමොඝපුරියසොමාදිසස්ස ස්බඤ්ඤුයනොපච්ඡයතොආගච්ඡන්යතො 

අයෙලිං අරහාති මඤ්ඤති, ඉයධපරව දානාෙිං බායලො නිග්ගහිං අරහතී’’ති

අනිවත්තිත්වාව එතිං ත්වම්පි නාමාතිආදිවෙනමයවොෙ. තත්ථ ත්වම්පිනාමාති
ගරහත්යථ පිකායරො. ගරහන්යතො හි නිං භගවා ‘‘ත්වම්පි නාමා’’ති ආහ.

‘‘ත්වම්පි නාම එවිං හීනජ්ඣාසයෙො, අහිං සමයණො සකයපුත්තියෙොති එවිං

පටිජානිස්සසී’’ති අෙඤ්යහත්ථ අධිප්පායෙො. කිං පන මං, භන්යතති මය්හිං, 

භන්යත, කිිං ගාරය්හිං දිස්වා භගවා ‘‘එවමාහා’’ති පුච්ඡති. අථස්ස භගවා

ආචික්ඛන්යතො‘‘නනු යත’’තිආදිමාහ. මච්ඡරාෙතීති‘‘මාඅඤ්ඤස්ස අරහත්තිං

යහොතූ’’තිකිිංභගවාඑවිංඅරහත්තස්සමච්ඡරාෙතීති පුච්ඡති. නයඛොඅහන්ති

අහිං, යමොඝපුරිස, සයදවකස්සයලොකස්ස අරහත්තප්පටිලාභයමවපච්ොසීසාමි, 

එතදත්ථයමව යම බහූනි දුක්කරානිකයරොන්යතන පාරමියෙො පූරිතා, නයඛො

අහිං, යමොඝපුරිස, අරහත්තස්සමච්ඡරාොමි. පාපකංදිට්ඨිගතන්තිනඅරහන්තිං

අරහාති, අරහන්යතෙඅනරහන්යතොති එවිංතස්සදිට්ඨිඋප්පන්නා.තිංසන්ධපරාෙ

‘‘පාපකිංදිට්ඨිගත’’න්තිආහ. ෙංයඛොපනාතිෙිංඑතිංඅයෙලිංඑවිංමඤ්ඤසි. 

සත්තමං දිවසන්ති සත්තයම දිවයස. අෙසයකනාති අලසකබයාධිනා. 

කාෙඞ්කරිස්සතීතිඋද්ධුමාතඋදයරොමරිස්සති. 

කාෙකඤ්චිකාතියතසිංඅසුරානිංනාමිං.යතසිං කිරතිගාවුයතොඅත්තභායවො
අප්පමිංසයලොහියතො පුරාණපණ්ණසදියසො කක්කටකානිං විෙ අක්ඛීනි 

නික්ඛමිත්වා මත්ථයක තිට්ඨන්ති, මුඛිං සූචිපාසකසදිසිං මත්ථකස්මිිංයෙව

යහොති, යතන ඔණමිත්වා යගොෙරිං ගණ්හන්ති. බීරණත්ථම්බයකති 

බීරණතිණත්ථම්යබො තස්මිිං සුසායන අත්ථි, තස්මා තිං බීරණත්ථම්බකන්ති 
වුච්ෙති. 

යතනුපසඞ්කමීතිභගවතිඑත්තකිංවත්වා තස්මිිංගායමපිණ්ඩාෙෙරිත්වා

විහාරිංගයතවිහාරානික්ඛමිත්වාඋපසඞ්කමි. යෙනත්වන්තියෙනකාරයණන

ත්විං. ෙස්මාපි භගවතා බයාකයතො, තස්මාති අත්යථො. මත්තං මත්තන්ති

පමාණයුත්තිං පමාණයුත්තිං. ‘‘මන්තා මන්තා’’තිපි පායඨො, පඤ්ඤාෙ

උපපරික්ඛිත්වාඋපපරික්ඛිත්වාතිඅත්යථො. ෙථාසමණස්ස යගොතමස්සාතිෙථා

සමණස්ස යගොතමස්ස මිච්ඡා වෙනිං අස්ස, තථා කයරෙයාසීති ආහ. එවිං
වුත්යත අයෙයලො සුනයඛො විෙ උද්ධපරනට්ඨායනනිපන්යනො සීසිං උක්ඛිපිත්වා
අක්ඛීනි උම්මීයලත්වාඔයලොයකන්යතොකිිංකයථසි‘‘සමයණොනාම යගොතයමො
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අම්හාකිං යවරී විසභායගො, සමණස්ස යගොතමස්සඋප්පන්නකාලයතො පට්ඨාෙ

මෙිංසූරියෙඋග්ගයත ඛජ්යජොපනකා විෙ ජාතා. සමයණො යගොතයමො අම්යහ, 

එවිං වාෙිං වයදෙය අඤ්ඤථා වා. යවරියනො පන කථානාමතච්ඡානයහොති, 
ගච්ඡත්විංඅහයමත්ථකත්ත්බිංජානිස්සාමී’’තිවත්වා පුනයදවනිපජ්ජි. 

8. එකද්වීහිකාොති එකිං ද්යවති වත්වා ගයණසි. ෙථා තන්ති ෙථා

අසද්දහමායනො යකොචි ගයණෙය, එවිං ගයණසි. එකදිවසඤ්ෙ තික්ඛත්තුිං

උපසඞ්කමිත්වා එයකො දිවයසො අතීයතො, ද්යව දිවසා අතීතාති ආයරොයෙසි. 

සත්තමං දිවසන්ති යසො කිර සුනක්ඛත්තස්ස වෙනිං සුත්වා සත්තාහිං

නිරාහායරොවඅයහොසි.අථස්සසත්තයමදිවයසඑයකොඋපට්ඨායකො ‘‘අම්හාකිං
කුලූපකසමණස්ස අජ්ජ සත්තයමො දිවයසො යගහිං අනාගච්ඡන්තස්ස අඵාසුනු
යඛො ජාත’’න්තිසූකරමිංසිංපොයපත්වාභත්තමාදාෙගන්ත්වාපුරයතොභූමිෙිං
නික්ඛිපි. අයෙයලො දිස්වා චින්යතසි ‘‘සමණස්ස යගොතමස්ස කථා තච්ඡා වා 

අතච්ඡාවායහොතු, ආහාරිංපනඛාදිත්වාසුහිතස්සයමමරණම්පිසුමරණ’’න්ති
ද්යව හත්යථ ජණ්ණුකානි ෙ භූමිෙිං ඨයපත්වා කුච්ඡිපූරිං භුඤ්ජි. යසො
රත්තිභායග ජීරායපතුිං අසක්යකොන්යතො අලසයකන කාලමකාසි. සයෙපි හි

යසො‘‘නභුඤ්යජෙය’’න්තිචින්යතෙය, තථාපිතිංදිවසිංභුඤ්ජිත්වාඅලසයකන
කාලිංකයරෙය.අද්යවජ්ඣවෙනාහිතථාගතාති. 

බීරණත්ථම්බයකති තිත්ථිො කිර ‘‘කාලඞ්කයතො යකොරක්ඛත්තියෙො’’ති

සුත්වා දිවසානි ගයණත්වා ඉදිං තාව සච්ෙිං ජාතිං, ඉදානි නිං අඤ්ඤත්ථ
ඡඩ්යඩත්වා ‘‘මුසාවායදන සමණිං යගොතමිං නිග්ගණ්හිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා

තස්ස සරීරිං වල්ලිො බන්ධිත්වා ආකඩ්ඪන්තා ‘‘එත්ථ ඡඩ්යඩස්සාම, එත්ථ
ඡඩ්යඩස්සාමා’’ති ගච්ඡන්ති. ගතගතට්ඨානිං අඞ්ගණයමව යහොති. යත
කඩ්ඪමානා බීරණත්ථම්බකසුසානිංයෙව ගන්ත්වා සුසානභාවිං ඤත්වා

‘‘අඤ්ඤත්ථඡඩ්යඩස්සාමා’’ති ආකඩ්ඪිංසු.අථ යනසිංවල්ලිඡිජ්ජිත්ථ, පච්ඡා
ොයලතුිං නාසක්ඛිිංසු. යත තයතොව පක්කන්තා. යතන වුත්තිං –
‘‘බීරණත්ථම්බයකසුසායන ඡඩ්යඩසු’’න්ති. 

9. යතනුපසඞ්කමීති කස්මා උපසඞ්කමි? යසො කිර චින්යතසි ‘‘අවයසසිං

තාව සමණස්ස යගොතමස්ස වෙනිං සයමති, මතස්ස පන උට්ඨාෙ අඤ්යඤන

සද්ධිිංකථනිංනාමනත්ථි, හන්දාහිංගන්ත්වාපුච්ඡාමි.සයෙකයථති, සුන්දරිං.

යනො යෙ කයථති, සමණිං යගොතමිං මුසාවායදන නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති ඉමිනා

කාරයණන උපසඞ්කමි. ආයකොයෙසීති පහරි. ජානාමි ආවුයසොති මතසරීරිං

උට්ඨහිත්වා කයථතුිං සමත්ථිං නාම නත්ථි, ඉදිං කථිං කයථසීති? 
බුද්ධපරානුභායවන. භගවා කිර යකොරක්ඛත්තිෙිං අසුරයෙොනියතො ආයනත්වා
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සරීයරඅධියමොයෙත්වාකථායපසි.තයමවවාසරීරිංකථායපසි, අචින්යතයෙයො
හි බුද්ධපරවිසයෙො. 

10. තයථවතං විපාකන්තිතස්ස වෙනස්ස විපාකිංතයථව, උදාහුයනොති

ලිඞ්ගවිපල්ලායසො කයතො, තයථව යසො විපායකොති අත්යථො. යකචි පන 

‘‘විපක්ක’’න්තිපිපඨන්ති, නි්බත්තන්තිඅත්යථො. 

එත්ථ ඨත්වා පාටිහාරිොනි සමායනත්බානි. ස්බායනව යහතානි පඤ්ෙ

පාටිහාරිොනි යහොන්ති. ‘‘සත්තයම දිවයස මරිස්සතී’’ති වුත්තිං, යසො තයථව

මයතො, ඉදිංපඨමිංපාටිහාරිෙිං.‘‘අලසයකනා’’තිවුත්තිං, අලසයකයනවමයතො, 

ඉදිං දුතිෙිං. ‘‘කාලකඤ්චියකසු නි්බත්තිස්සතී’’ති වුත්තිං, තත්යථව

නි්බත්යතො, ඉදිං තතිෙිං. ‘‘බීරණත්ථම්බයක සුසායන ඡඩ්යඩස්සන්තී’’ති

වුත්තිං, තත්යථව ඡඩ්ඩියතො, ඉදිං ෙතුත්ථිං. ‘‘නි්බත්තට්ඨානයතොආගන්ත්වා

සුනක්ඛත්යතන සද්ධිිං කයථස්සතී’’ති වුත්යතො, යසො කයථසියෙව, ඉදිං
පඤ්ෙමිංපාටිහාරිෙිං. 

අයචෙකළාරමට්ෙකවත්ථුවණ්ණනා 

11. කළාරමට්ෙයකොති නික්ඛන්තදන්තමත්තයකො.නාමයමවවාතස්යසතිං. 

ොභග්ගප්පත්යතොති ලාභග්ගිං පත්යතො, අග්ගලාභිං පත්යතොති වුත්තිං යහොති. 

ෙසග්ගප්පත්යතොති ෙසග්ගිං අග්ගපරිවාරිං පත්යතො. වතපදානීති වතානියෙව, 

වතයකොට්ඨාසාවා. සමත්තානීතිගහිතානි. සමාදින්නානීති තස්යසවයවවෙනිං. 

පුරත්ථියමනයවසාලින්තියවසාලියතොඅවිදූයර පුරත්ථිමාෙදිසාෙ. යචතිෙන්ති 

ෙක්ඛයෙතිෙට්ඨානිං.එසනයෙොස්බත්ථ. 

12. යෙන අයචෙයකොති භගවයතො වත්තිං කත්වා යෙන අයෙයලො

කළාරමට්ටයකො යතනුපසඞ්කමි. පඤ්හං අපුච්ඡීති ගම්භීරිං තිලක්ඛණාහතිං

පඤ්හිං පුච්ඡි. න සම්පාොසීති න සම්මා ඤාණගතිො පාොසි, අන්යධපරො විෙ

විසමට්ඨායනතත්ථතත්යථවපක්ඛලි.යනවආදිිං, නපරියෙොසානමද්දස.අථ 

වා ‘‘න සම්පාොසී’’ති න සම්පායදසි, සම්පායදත්වා කයථතුිං නාසක්ඛි. 

අසම්පාෙන්යතොති කබරක්ඛීනි පරිවත්යතත්වා ඔයලොයකන්යතො

‘‘අසික්ඛිතකස්ස සන්තියක වුට්යඨොසි, අයනොකායසපි ප්බජියතො පඤ්හිං

පුච්ඡන්යතො විෙරසි, අයපහි මා එතස්මිිං ඨායන අට්ඨාසී’’ති වදන්යතො. 

යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චෙඤ්ච පාත්වාකාසීති කුප්පනාකාරිං යකොපිං, 

දුස්සනාකාරිං යදොසිං, අතුට්ඨාකාරභූතිං යදොමනස්සසඞ්ඛාතිං අප්පච්ෙෙඤ්ෙ

පාකටමකාසි. ආසාදිම්හයසතිආසාදියිම්හ ඝට්ටයිම්හ. මාවතයනො අයහොසීති

අයහො වත යම න භයවෙය. මිං වත යනො අයහොසීතිපි පායඨො. තත්ථ මන්ති

සාමිවෙනත්යථඋපයෙොගවෙනිං, අයහොසිවතනුමමාතිඅත්යථො.එවඤ්ෙපන



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා පාථිකසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

චින්යතත්වා උක්කුටිකිං නිසීදිත්වා ‘‘ඛමථ යම, භන්යත’’ති තිං ඛමායපසි.
යසොපි ඉයතො පට්ඨාෙ අඤ්ඤිං කිඤ්චි පඤ්හිං නාම න පුච්ඡිස්සසීති. ආම න

පුච්ඡිස්සාමීති.ෙදිඑවිංගච්ඡ, ඛමාමියතතිතිං උයෙයොයජසි. 

14. පරිහියතොති පරිදහියතො නිවත්ථවත්යථො. සානුචාරියකොති අනුොරිකා

වුච්ෙති භරිො, සහ අනුොරිකාෙ සානුොරියකො, තිං තිං බ්රහ්මෙරිෙිං පහාෙ

සභරියෙොති අත්යථො. ඔදනකුම්මාසන්ති සුරාමිංසයතො අතියරකිං ඔදනම්පි

කුම්මාසම්පි භුඤ්ජමායනො. ෙසා නිහීයනොති ෙිං ලාභග්ගෙසග්ගිං පත්යතො, 
තයතො පරිහීයනො හුත්වා. ‘‘කතිං යහොති උත්තරිමනුස්සධපරම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරිෙ’’න්ති ඉධපර සත්තවතපදාතික්කමවයසන සත්ත පාටිහාරිොනි
යවදිත්බානි. 

අයචෙපාථිකපුත්තවත්ථුවණ්ණනා 

15. පාථිකපුත්යතොති පාථිකස්ස පුත්යතො. ඤාණවායදනාති ඤාණවායදන 

සද්ධිිං. උපඩ්ඪපථන්ති යෙොජනිං යෙ, යනො අන්තයර භයවෙය, යගොතයමො

අඩ්ඪයෙොජනිං, අහිං අඩ්ඪයෙොජනිං. එස නයෙො අඩ්ඪයෙොජනාදීසු. 

එකපදවාරම්පි අතික්කම්ම ගච්ඡයතො ජයෙො භවිස්සති, අනාගච්ඡයතො

පරාජයෙොති. යත තත්ථාති යත මෙිං තත්ථ සමාගතට්ඨායන. තද්දිගුණං

තද්දිගුණාහන්තිතයතොතයතො දිගුණිං දිගුණිං අහිං කරිස්සාමි, භගවතාසද්ධිිං

පාටිහාරිෙිං කාතුිං අසමත්ථභාවිං ජානන්යතොපි ‘‘උත්තමපුරියසන සද්ධිිං
පට්ඨයපත්වා අසක්කුණන්තස්සාපි පාසිංයසො යහොතී’’ති ඤත්වා එවමාහ.

නගරවාසියනොපි තිංසුත්වා ‘‘අසමත්යථොනාම එවිංනගජ්ජති, අද්ධපරා අෙම්පි
අරහාභවිස්සතී’’තිතස්සමහන්තිංසක්කාරමකිංසු. 

16. යෙනාහං යතනුපසඞ්කමීති ‘‘සුනක්ඛත්යතො කිර පාථිකපුත්යතො එවිං
වදතී’’තිඅස්යසොසි.අථස්සහීනජ්ඣාසෙත්තා හීනදස්සනාෙචිත්තිංඋදපාදි. 

යසොභගවයතොවත්තිංකත්වාභගවතිගන්ධපරකුටිිංපවිට්යඨ පාථිකපුත්තස්ස

සන්තිකිං ගන්ත්වා පුච්ඡි ‘‘තුම්යහ කිර එවරූපිිං කථිං කයථථා’’ති? ‘‘ආම, 

කයථමා’’ති. ෙදි එවිං ‘‘මා භායිත්ථ විස්සත්ථා පුනප්පුනිං එවිං වදථ, අහිං 

සමණස්ස යගොතමස්ස උපට්ඨායකො, තස්ස විසෙිං විජානාමි, තුම්යහහි සද්ධිිං

පාටිහාරිෙිං කාතුිංනසක්ඛිස්සති, අහිංසමණස්සයගොතමස්සකයථත්වාභෙිං

උප්පායදත්වාතිංඅඤ්ඤයතො ගයහත්වාගමිස්සාමි, තුම්යහමාභායිත්ථා’’තිතිං
අස්සායසත්වා භගවයතො සන්තිකිං ගයතො. යතන වුත්තිං ‘‘යෙනාහිං

යතනුපසඞ්කමී’’ති. තං වාචන්තිආදීසු‘‘අහිංඅබුද්යධපරොවසමායනොබුද්යධපරොම්හීති

විෙරිිං, අභූතිංයමකථිතිං නාහිංබුද්යධපරො’’තිවදන්යතොතිංවාෙිංපජහතිනාම.

රයහොනිසීදිත්වා චින්තෙමායනො ‘‘අහිං ‘එත්තකිංකාලිං අබුද්යධපරොවසමායනො
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බුද්යධපරොම්හී’තිවිෙරිිං, ඉයතොදානිපට්ඨාෙනාහිං බුද්යධපරො’’තිචින්තෙන්යතොතිං
චිත්තිං පජහති නාම. ‘‘අහිං ‘එත්තකිං කාලිං අබුද්යධපරොව සමායනො

බුද්යධපරොම්හී’තිපාපකිංදිට්ඨිිංගයහත්වාවිෙරිිං, ඉයතොදානිපට්ඨාෙඉමිං දිට්ඨිිං
පජහාමී’’තිපජහන්යතොතිංදිට්ඨිිංපටිනිස්සජ්ජතිනාම.එවිංඅකයරොන්යතොපන 
තිං වාෙිං අප්පහාෙ තිං චිත්තිං අප්පහාෙ තිං දිට්ඨිිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වාති 

වුච්ෙති. විපයතෙයාති බන්ධපරනා මුත්තතාලපක්කිං විෙ ගීවයතො පයතෙය, 
සත්තධපරාවාපනඵයලෙය. 

17. රක්ඛයතතන්ති රක්ඛතුඑතිං. එකංයසනාතිනිප්පරිොයෙන. ඔධාරිතාති

භාසිතා. අයචයෙො ච, භන්යත, පාථිකපුත්යතොති එවිං එකිංයසන භගවයතො

වාොෙ ඔධපරාරිතාෙ සයෙ අයෙයලො පාථිකපුත්යතො. විරූපරූයපනාති
විගතරූයපන විගච්ඡිතසභායවන රූයපන අත්තයනො රූපිං පහාෙ 
අදිස්සමායනන කායෙන. සීහබයග්ඝාදිවයසන වා විවිධපරරූයපන සම්මුඛීභාවිං

ආගච්යඡෙය. තදස්සභගවයතොමුසාතිඑවිංසන්යතභගවයතොතිංවෙනිංමුසා 
භයවෙයාතිමුසාවායදනනිග්ගණ්හාති.ඨයපත්වාකිරඑතිංනඅඤ්යඤනභගවා
මුසාවායදන නිග්ගහිතපු්යබොති. 

18. ද්වෙගාමිනීති සරූයපන අත්ථිභාවිං, අත්යථන නත්ථිභාවන්ති එවිං
ද්වෙගාමිනී. අලිකතුච්ඡනිප්ඵලවාොෙඑතිංඅධිවෙනිං. 

19. අජියතොපිනාමලිච්ඡවීනංයසනාපතීති යසොකිරභගවයතොඋපට්ඨායකො

අයහොසි, යසො කාලමකාසි. අථස්ස සරීරකිච්ෙිං කත්වා මනුස්සා පාථිකපුත්තිං

පුච්ඡිිංසු ‘‘කුහිිං නි්බත්යතො යසනාපතී’’ති? යසො ආහ – ‘‘මහානිරයෙ 
නි්බත්යතො’’ති. ඉදඤ්ෙ පන වත්වා පුන ආහ ‘‘තුම්හාකිං යසනාපති මම
සන්තිකිං ආගම්ම අහිං තුම්හාකිං වෙනමකත්වා සමණස්ස යගොතමස්ස වාදිං

පතිට්ඨයපත්වා නිරයෙ නි්බත්යතොම්හී’’ති පයරොදිත්ථාති. යතනුපසඞ්කමි 

දිවාවිහාරාොති එත්ථ ‘‘පාටිහාරිෙකරණත්ථාො’’ති කස්මා න වදති? අභාවා. 

සම්මුඛීභායවොපි හිස්ස යතන සද්ධිිං නත්ථි, කුයතො පාටිහාරිෙකරණිං, තස්මා

තථාඅවත්වා ‘‘දිවාවිහාරාො’’තිආහ. 

ඉද්ධිපාටිහාරිෙකථාවණ්ණනා 

20. ගහපතියනචයිකාති ගහපති මහාසාලා. යතසඤ්හි

මහාධපරනධපරඤ්ඤනිෙයෙො, තස්මා ‘‘යනෙයිකා’’ති වුච්ෙන්ති. අයනකසහස්සාති
සහස්යසහිපිඅපරිමාණගණනා.එවිංමහතිිංකිරපරිසිං ඨයපත්වාසුනක්ඛත්තිං
අඤ්යඤො සන්නිපායතතුිං සමත්යථො නත්ථි. යතයනව භගවා එත්තකිං කාලිං
සුනක්ඛත්තිංගයහත්වාවිෙරි. 
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21. භෙන්ති චිත්තුත්රාසභෙිං. ඡම්භිතත්තන්ති සකලසරීරෙලනිං. 

යෙොමහංයසොති යලොමානිං උද්ධපරග්ගභායවො. යසො කිර චින්යතසි – ‘‘අහිං 
අතිමහන්තිං කථිං කයථත්වා සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගයලන සද්ධිිං

පටිවිරුද්යධපරො, මය්හිංයඛො පන්භන්තයර අරහත්තිංවා පාටිහාරිෙකරණයහතු

වානත්ථි, සමයණොපනයගොතයමො පාටිහාරිෙිං කරිස්සති, අථස්සපාටිහාරිෙිං
දිස්වා මහාජයනො ‘ත්විං දානි පාටිහාරිෙිං කාතුිං අසක්යකොන්යතො කස්මා
අත්තයනො පමාණමජානිත්වා යලොයක අග්ගපුග්ගයලන සද්ධිිං පටිමල්යලො 
හුත්වා ගජ්ජසී’ති කට්ඨයලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහි වියහයඨස්සතී’’ති. යතනස්ස 

මහාජනසන්නිපාතඤ්යෙව යතන භගවයතො ෙ ආගමනිං සුත්වා භෙිං වා 
ඡම්භිතත්තිං වා යලොමහිංයසො වා උදපාදි. යසො තයතො දුක්ඛා මුච්චිතුකායමො 

තින්දුකඛාණුකපරි්බාජකාරාමිං අගමාසි. තමත්ථිං දස්යසතුිං අථ යඛො 

භගවාතිආදිමාහ. තත්ථ උපසඞ්කමීතිනයකවලිංඋපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා
පනදූරිං අඩ්ඪයෙොජනන්තරිංපරි්බාජකාරාමිංපවිට්යඨො.තත්ථපිචිත්තස්සාදිං
අලභමායනො අන්තන්යතනආවිජ්ඣිත්වාආරාමපච්ෙන්යතඑකිංගහනට්ඨානිං
උපධපරායරත්වාපාසාණඵලයක නිසීදි.අථභගවාචින්යතසි–‘‘සයෙඅෙිංබායලො

කස්සචියදව කථිං ගයහත්වා ඉධපරාගච්යඡෙය, මා නස්සතු බායලො’’ති
‘‘නිසින්නපාසාණඵලකිං තස්ස සරීයර අල්ලීනිං යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි. සහ
අධිට්ඨානචිත්යතනතිංතස්සසරීයරඅල්ලීයි.යසො මහාඅද්දුබන්ධපරනබද්යධපරොවිෙ
ඡින්නපායදොවිෙෙඅයහොසි. 

අස්යසොසීති ඉයතො චියතො ෙ පාථිකපුත්තිං පරියෙසමානා පරිසා තස්ස
අනුපදිං ගන්ත්වා නිසින්නට්ඨානිං ඤත්වා ආගයතන අඤ්ඤතයරන පුරියසන
‘‘තුම්යහ කිං පරියෙසථා’’ති වුත්යත පාථිකපුත්තන්ති. යසො 

‘‘තින්දුකඛාණුකපරි්බාජකාරායමනිසින්යනො’’තිවුත්තවෙයනනඅස්යසොසි. 

22. සංසප්පතීතිඔසීදති.තත්යථව සඤ්ෙරති. පාවළා වුච්ෙතිආනිසදට්ඨිකා. 

23. පරාභූතරූයපොතිපරාජිතරූයපො, විනට්ඨරූයපොවා. 

25. යගොයුයගහීති යගොයුත්යතහි සතමත්යතහි වා සහස්සමත්යතහි වා

යුයගහි. ආවිඤ්යඡෙයාමාති ආකඩ්යඪෙයාම. ඡිජ්යජෙුන්ති ඡින්යදෙයිං. 
පාථිකපුත්යතො වාබන්ධපරට්ඨායනඡිජ්යජෙය. 

26. දාරුපත්තිකන්යතවාසීති දාරුපත්තිකස්ස අන්යතවාසී. තස්ස කිර

එතදයහොසි ‘‘තිට්ඨතු තාව පාටිහාරිෙිං, සමයණො යගොතයමො ‘අයෙයලො
පාථිකපුත්යතො ආසනාපි න වුට්ඨහිස්සතී’ති ආහ. හන්දාහිං ගන්ත්වා යෙන 

යකනචිඋපායෙනතිංආසනාවුට්ඨායපමි.එත්තාවතාෙසමණස්සයගොතමස්ස
පරාජයෙො භවිස්සතී’’ති.තස්මාඑවමාහ. 
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27. සීහස්සාතිෙත්තායරොසීහාතිණසීයහො ෙකාළසීයහොෙපණ්ඩුසීයහොෙ

යකසරසීයහො ෙ. යතසිං ෙතුන්නිං සීහානිං යකසරසීයහො අග්ගතිං ගයතො, යසො

ඉධපරාධිප්යපයතො. මිගරඤ්යඤොති ස්බෙතුප්පදානිං රඤ්යඤො. ආසෙන්ති

නිවාසිං. සීහනාදන්ති අභීතනාදිං. යගොචරාෙ පක්කයමෙයන්ති ආහාරත්ථාෙ

පක්කයමෙයිං. වරං වරන්තිඋත්තමුත්තමිං, ථූලිංථූලන්තිඅත්යථො. මුදුමංසානීති

මුදූනි මිංසානි. ‘‘මධුමිංසානී’’තිපි පායඨො, මධුරමිංසානීති අත්යථො. 

අජ්ඣුයපෙයන්තිඋපගච්යඡෙයිං. සීහනාදං නදිත්වාතියෙ දු්බලාපාණා, යත
පලාෙන්තූතිඅත්තයනොසූරභාවසන්නිස්සියතන කාරුඤ්යඤනනදිත්වා. 

28. විඝාසසංවඩ්යඪොතිවිඝායසන සිංවඩ්යඪො, විඝාසිංභක්ඛිතාතිරිත්තමිංසිං

ඛාදිත්වාවඩ්ඪයතො. දිත්යතොතිදප්පියතොථූලසරීයරො. බෙවාති බලසම්පන්යනො. 

එතදයහොසීතිකස්මාඅයහොසි? අස්මිමානයදොයසන. 

තත්රාෙිං අනුපු්බිකථා – එකදිවසිං කිර යසො සීයහො යගොෙරයතො 
නිවත්තමායනො තිං සිඞ්ගාලිං භයෙන පලාෙමානිං දිස්වා කාරුඤ්ඤජායතො

හුත්වා ‘‘වෙස, මා භායි, තිට්ඨයකොනාමත්ව’’න්තිආහ.ජම්බුයකොනාමාහිං

සාමීති. වෙස, ජම්බුක, ඉයතො පට්ඨාෙ මිං උපට්ඨාතුිං සක්ඛිස්සසීති.
උපට්ඨහිස්සාමීති. යසො තයතො පට්ඨාෙ උපට්ඨාති. සීයහො යගොෙරයතො
ආගච්ඡන්යතො මහන්තිං මහන්තිං මිංසඛණ්ඩිං ආහරති. යසො තිං ඛාදිත්වා
අවිදූයර පාසාණපිට්යඨ වසති. යසො කතිපාහච්ෙයෙයනව ථූලසරීයරො

මහාඛන්යධපරො ජායතො. අථ නිං සීයහො අයවොෙ – ‘‘වෙස, ජම්බුක, මම
විජම්භනකායල අවිදූයර ඨත්වා ‘වියරොෙ සාමී’ති වත්තුිං සක්ඛිස්සසී’’ති.

සක්යකොමි සාමීති. යසො තස්ස විජම්භනකායල තථා කයරොති. යතන සීහස්ස
අතියරයකොඅස්මිමායනොයහොති. 

අයථකදිවසිංජරසිඞ්ගායලොඋදකයසොණ්ඩිෙිංපානීෙිංපිවන්යතොඅත්තයනො 
ඡාෙිං ඔයලොයකන්යතො අද්දස අත්තයනො ථූලසරීරතඤ්යෙව මහාඛන්ධපරතඤ්ෙ.

දිස්වා ‘ජරසිඞ්ගායලොස්මී’තිමනිංඅකත්වා ‘‘අහම්පිසීයහොජායතො’’තිමඤ්ඤි.

තයතො අත්තනාව අත්තානිං එතදයවොෙ – ‘‘වෙස, ජම්බුක, යුත්තිං නාම තව

ඉමිනාඅත්තභායවනපරස්ස උච්ඡිට්ඨමිංසිංඛාදිතුිං, කිිංත්විංපුරියසොනයහොසි, 

සීහස්සාපි ෙත්තායරො පාදා ද්යව දාඨා ද්යව කණ්ණා එකිං නඞ්ගුට්ඨිං, තවපි

ස්බිං තයථව, යකවලිං තව යකසරභාරමත්තයමව නත්ථී’’ති. තස්යසවිං

චින්තෙයතොඅස්මිමායනොවඩ්ඪ.අථස්සයතනඅස්මිමානයදොයසනඑතිං ‘‘යකො

ොහ’’න්තිආදි මඤ්ඤිතමයහොසි. තත්ථ යකො චාහන්ති අහිං යකො, සීයහො

මිගරාජායකො, නයමඤාති, නසාමියකො, කිමහිං තස්ස නිපච්ෙකාරිංකයරොමීති

අධිප්පායෙො. සිඞ්ගාෙකංයෙවාති සිඞ්ගාලරවයමව. යභරණ්ඩකංයෙවාති

අප්පිෙඅමනාපසද්දයමව. යකචඡයවසිඞ්ගායෙතියකොෙලාමයකොසිඞ්ගායලො. 
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යකපනසීහනායදතියකොපනසීහනායදොසිඞ්ගාලස්සෙසීහනාදස්ස ෙයකො 

සම්බන්යධපරොති අධිප්පායෙො. සුගතාපදායනසූති සුගතලක්ඛයණසු. සුගතස්ස

සාසනසම්භූතාසුතීසුසික්ඛාසු.කථිංපයනසතත්ථජීවති? එතස්සහිෙත්තායරො 

පච්ෙයෙදදමානා සීලාදිගුණසම්පන්නානිංසම්බුද්ධපරානිංයදමාති යදන්ති, යතන
එස අබුද්යධපරො සමායනො බුද්ධපරානිං නිොමිතපච්ෙයෙ පරිභුඤ්ජන්යතො 

සුගතාපදායනසුජීවතිනාම. සුගතාතිරිත්තානීතියතසිංකිර යභොජනානිදදමානා
බුද්ධපරානඤ්ෙබුද්ධපරසාවකානඤ්ෙදත්වාපච්ඡාඅවයසසිංසාෙන්හසමයෙ යදන්ති.

එවයමස සුගතාතිරිත්තානි භුඤ්ජති නාම. තථාගයතති තථාගතිං අරහන්තිං

සම්මාසම්බුද්ධපරිං ආසායදත්බිං ඝට්ටයිත්බිං. අථ වා ‘‘තථාගයත’’තිආදීනි

උපයෙොගබහුවෙනායනව. ආසායදතබ්බන්ති ඉදම්පි බහුවෙනයමව එකවෙනිං

විෙවුත්තිං. ආසාදනාතිඅහිං බුද්යධපරනසද්ධිිංපාටිහාරිෙිංකරිස්සාමීතිඝට්ටනා. 

29. සයමක්ඛිොනාතිසයමක්ඛිත්වා, මඤ්ඤිත්වාතිඅත්යථො. අමඤ්ඤීතිපුන

අමඤ්ඤිත්ථ යකොත්ථූති සිඞ්ගායලො. 

30. අත්තානං විඝායස සයමක්ඛිොති යසොණ්ඩිෙිං උච්ඡිට්යඨොදයක ථූලිං

අත්තභාවිං දිස්වා. ොව අත්තානං න පස්සතීති ොව අහිං
සීහවිඝාසසිංවඩ්ඪතයකො ජරසිඞ්ගායලොති එවිං ෙථාභූතිං අත්තානිං න පස්සති. 

බයග්යඝොති මඤ්ඤතීති සීයහොහමස්මීති මඤ්ඤති, සීයහන වා සමානබයලො
බයග්යඝොයෙවඅහන්තිමඤ්ඤති. 

31. භුත්වානයභයකතිආවාටමණ්ඩූයක ඛාදිත්වා. ඛෙමූසිකායෙොතිඛයලසු

මූසිකායෙො ෙ ඛාදිත්වා. කෙසීසු ඛිත්තානි ච යකොණපානීති සුසායනසු

ඡඩ්ඩිතකුණපානි ෙ ඛාදිත්වා. මහාවයනති මහන්යත වනස්මිිං. සුඤ්ඤවයනති

තුච්ඡවයන. විවඩ්යඪොති වඩ්ඪයතො. තයථව යසො සිඞ්ගාෙකං අනදීති එවිං

සිංවඩ්යඪොපි මිගරාජාහමස්මීතිමඤ්ඤිත්වාපිෙථාපු්යබදු්බලසිඞ්ගාලකායල, 

තයථව යසො සිඞ්ගාලරවිංයෙව අරවීති. ඉමාෙපි ගාථාෙ යභකාදීනි භුත්වා 
වඩ්ඪතසිඞ්ගායලො විෙ ලාභසක්කාරගිද්යධපරො ත්වන්ති පාථිකපුත්තයමව
ඝට්යටසි. 

නායගහීති හත්ථීහි. මහාබන්ධනාති මහතා කියලසබන්ධපරනා යමොයෙත්වා. 

මහාවිදුග්ගාති මහාවිදුග්ගිං නාම ෙත්තායරො ඔඝා. තයතො උද්ධපරරිත්වා 
නි්බානථයලපතිට්ඨයපත්වා. 

අග්ගඤ්ඤපඤ්ඤත්තිකථාවණ්ණනා 

36. ඉති ‘‘භගවා එත්තයකන කථාමග්යගන පාටිහාරිෙිං න කයරොතී’’ති 
පදස්සඅනුසන්ධිිංදස්යසත්වාඉදානි‘‘නඅග්ගඤ්ඤිංපඤ්ඤායපතී’’තිඉමස්ස 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා පාථිකසුත්තවණ්ණනා 

12 

පටුන 

අනුසන්ධිිං දස්යසන්යතො අග්ගඤ්ඤඤ්චාහන්ති යදසනිං ආරභි. තත්ථ 

අග්ගඤ්ඤඤ්චාහන්ති අහිං, භග්ගව, අග්ගඤ්ඤඤ්ෙ පජානාමි

යලොකුප්පත්තිෙරිෙවිංසඤ්ෙ. තඤ්ච පජානාමීති න යකවලිං අග්ගඤ්ඤයමව, 

තඤ්ෙඅග්ගඤ්ඤිංපජානාමි.තයතොෙ උත්තරිතරිංසීලසමාධියතොපට්ඨාෙොව

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණා පජානාමි. තඤ්ච පජානං න පරාමසාමීති තඤ්ෙ
පජානන්යතොපි අහිං ඉදිං නාම පජානාමීති තණ්හාදිට්ඨිමානවයසන න

පරාමසාමි.නත්ථිතථාගතස්සපරාමායසොතිදීයපති. පච්චත්තඤ්යඤව නිබ්බුති

විදිතාති අත්තනායෙව අත්තනි කියලසනි්බානිං විදිතිං. ෙදභිජානං

තථාගයතොති ෙිං කියලසනි්බානිං ජානන්යතො තථාගයතො. යනො අනෙං

ආපජ්ජතීතිඅවිදිතනි්බානාතිත්ථිොවිෙඅනෙිං දුක්ඛිංබයසනිංනාපජ්ජති. 

37. ඉදානි ෙිං තිං තිත්ථිො අග්ගඤ්ඤිං පඤ්ඤයපන්ති, තිං දස්යසන්යතො 

සන්ති භග්ගවාතිආදිමාහ. තත්ථ ඉස්සරකුත්තං බ්රහ්මකුත්තන්ති ඉස්සරකතිං

බ්රහ්මකතිං, ඉස්සරනිම්මිතිං බ්රහ්මනිම්මිතන්ති අත්යථො. බ්රහ්මා එව හි එත්ථ 

ආධිපච්ෙභායවන ඉස්සයරොති යවදිත්යබො. ආචරිෙකන්ති ආෙරිෙභාවිං 
ආෙරිෙවාදිං. තත්ථ ආෙරිෙවායදො අග්ගඤ්ඤිං. අග්ගඤ්ඤිං පන එත්ථ

යදසිතන්තිකත්වායසො අග්ගඤ්ඤිංත්යවවවුත්යතො. කථංවිහිතකන්තියකන
විහිතිං කින්තිවිහිතිං.යසසිංබ්රහ්මජායලවිත්ථාරිතනයෙයනවයවදිත්බිං. 

41. ඛිඩ්ඩාපයදොසිකන්ති ඛිඩ්ඩාපයදොසිකමූලිං. 

47. අසතාති අවිජ්ජමායනන, අසිංවිජ්ජමානට්යඨනාති අත්යථො. තුච්ඡාති

තුච්යඡන අන්යතොසාරවිරහියතන. මුසාති මුසාවායදන. අභූයතනාති 

භූතත්ථවිරහියතන. අබ්භාචික්ඛන්තීති අභිආචික්ඛන්ති. විපරීයතොති

විපරීතසඤ්යඤො විපරීතචිත්යතො. භික්ඛයවො චාති න යකවලිං සමයණො

යගොතයමොයෙව, යෙෙඅස්සඅනුසිට්ඨිිං කයරොන්ති, යතභික්ඛූෙවිපරීතා.අථ

ෙිං සන්ධපරාෙ විපරීයතොති වදන්ති, තිං දස්යසතුිං සමයණො යගොතයමොතිආදි

වුත්තිං. සුභං වියමොක්ඛන්ති වණ්ණකසිණිං. අසුභන්ත්යවවාති සුභඤ්ෙ 

අසුභඤ්ෙ ස්බිං අසුභන්ති එවිං පජානාති. සුභන්ත්යවව තස්මිං සමයෙති

සුභන්තිඑවෙතස්මිිංසමයෙපජානාති, නඅසුභිං. භික්ඛයවොචාතියෙයතඑවිං

වදන්ති, යතසිංභික්ඛයවොෙ අන්යතවාසිකසමණාවිපරීතා. පයහොතීතිසමත්යථො
පටිබයලො. 

48. දුක්කරං යඛොති අෙිං පරි්බාජයකො ෙදිදිං ‘‘එවිංපසන්යනො අහිං, 

භන්යත’’තිආදිමාහ, තිං සායඨයෙයන යකොහඤ්යඤන ආහ. එවිං කිරස්ස

අයහොසි – ‘‘සමයණො යගොතයමො මය්හිං එත්තකිං ධපරම්මකථිං කයථසි, තමහිං

සුත්වාපි ප්බජිතුිං න සක්යකොමි, මො එතස්ස සාසනිං පටිපන්නසදියසන
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භවිතුිං වට්ටතී’’ති. තයතො යසො සායඨයෙයන යකොහඤ්යඤන එවමාහ.

යතනස්ස භගවා මම්මිං ඝට්යටන්යතො විෙ ‘‘දුක්කරිං යඛො එතිං, භග්ගවතො 
අඤ්ඤදිට්ඨියකනා’’තිආදිමාහ. තිං යපොට්ඨපාදසුත්යත වුත්තත්ථයමව. 

සාධුකමනුරක්ඛාතිසුට්ඨුඅනුරක්ඛ. 

ඉති භගවා පසාදමත්තානුරක්ඛයණ පරි්බාජකිං නියෙොයජසි. යසොපි එවිං 
මහන්තිංසුත්තන්තිංසුත්වාපිනාසක්ඛිකියලසක්ඛෙිංකාතුිං.යදසනාපනස්ස
ආෙතිිං වාසනාෙපච්ෙයෙොඅයහොසි.යසසිංස්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

පාථිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා.
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2. උදුම්බරිකසුත්තවණ්ණනා 

නියරොධපරිබ්බාජකවත්ථුවණ්ණනා 

49. එවං යම සුතන්ති උදුම්බරිකසුත්තිං. තත්රාෙමපු්බපදවණ්ණනා – 

පරිබ්බාජයකොති ඡන්නපරි්බාජයකො. උදුම්බරිකාෙ පරිබ්බාජකාරායමති

උදුම්බරිකාෙයදවිොසන්තයකපරි්බාජකාරායම. සන්ධායනොතිතස්සනාමිං.
අෙිංපනමහානුභායවොපරිවායරත්වා විෙරන්තානිංපඤ්ෙන්නිංඋපාසකසතානිං
අග්ගපුරියසොඅනාගාමීභගවතාමහාපරිසමජ්යඣඑවිං සිංවණ්ණියතො– 

‘‘ඡහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො සන්ධපරායනො ගහපති

තථාගයත නිට්ඨඞ්ගයතො සද්ධපරම්යම ඉරිෙති. කතයමහි ඡහි? බුද්යධපර
අයවච්ෙප්පසායදන ධපරම්යම අයවච්ෙප්පසායදන සඞ්යඝ
අයවච්ෙප්පසායදන අරියෙන සීයලන අරියෙන ඤායණන අරිොෙ 

විමුත්තිො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ඡහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො
සන්ධපරායනො ගහපති තථාගයත නිට්ඨඞ්ගයතො සද්ධපරම්යම ඉරිෙතී’’ති (අ.

නි.6.120-139). 

යසො පායතොයෙව උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාෙ පු්බණ්හසමයෙ 

බුද්ධපරප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස දානිං දත්වා භික්ඛූසු විහාරිං ගයතසු ඝයර 
ඛුද්දකමහල්ලකානිංදාරකානිංසද්යදනඋ්බාළ්යහොසත්ථුසන්තියක‘‘ධපරම්මිං 

යසොස්සාමී’’ති නික්ඛන්යතො. යතන වුත්තිං දිවා දිවස්ස රාජගහා නික්ඛමීති.

තත්ථ දිවා දිවස්සාති දිවසස්ස දිවා නාම මජ්ඣන්හාතික්කයමො, තස්මිිං
දිවසස්සාපි දිවාභූයත අතික්කන්තමත්යත මජ්ඣන්හියක නික්ඛමීති අත්යථො. 

පටිසල්ලීයනොති තයතො තයතො රූපාදියගොෙරයතො චිත්තිං පටිසිංහරිත්වා

නිලීයනො ඣානරතියසවනාවයසන එකීභාවිං ගයතො. මයනොභාවනීොනන්ති
මනවඩ්ඪකානිං.යෙෙආවජ්ජයතොමනසිකයරොයතොචිත්තිං විනීවරණිංයහොති
උන්නමතිවඩ්ඪති. 

50. උන්නාදිනිොතිආදීනි යපොට්ඨපාදසුත්යත විත්ථාරිතනයෙයනව
යවදිත්බානි. 

51. ොවතාති ෙත්තකා. අෙං යතසං අඤ්ඤතයරොති අෙිං යතසිං

අ්භන්තයරො එයකො සාවයකො, භගවයතො කිර සාවකා ගිහිඅනාගාමියනොයෙව
පඤ්ෙසතා රාජගයහ පටිවසන්ති. යෙසිං එයකකස්ස පඤ්ෙ පඤ්ෙ 

උපාසකසතානි පරිවාරා, යත සන්ධපරාෙ ‘‘අෙිං යතසිං අඤ්ඤතයරො’’ති ආහ. 

අප්යපව නාමාති තස්ස උපසඞ්කමනිං පත්ථෙමායනො ආහ. පත්ථනාකාරණිං
පන යපොට්ඨපාදසුත්යතවුත්තයමව. 
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52. එතදයවොචාති ආගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යගයෙව යතසිං කථාෙ

සුතත්තාඑතිං අඤ්ඤථායඛො ඉයමතිආදිවෙනිංඅයවොෙ.තත්ථ අඤ්ඤතිත්ථිොති 

දස්සයනනපිආකප්යපනපිකුත්යතනපිආොයරනපිවිහායරනපිඉරිොපයථනපි

අඤ්යඤ තිත්ථිොති අඤ්ඤතිත්ථිො. සඞ්ගම්ම සමාගම්මාති සඞ්ගන්ත්වා

සමාගන්ත්වා රාසි හුත්වා නිසින්නට්ඨායන. අරඤ්ඤවනපත්ථානීති

අරඤ්ඤවනපත්ථානි ගාමූපොරයතො මුත්තානි දූරයසනාසනානි. පන්තානීති

දූරතරානි මනුස්සූපොරවිරහිතානි. අප්පසද්දානීති විහාරූපොයරන ගච්ඡයතො

අද්ධිකජනස්සපි සද්යදනමන්දසද්දානි. අප්පනිග්යඝොසානීති අවිභාවිතත්යථන 

නිග්යඝොයසන මන්දනිග්යඝොසානි. විජනවාතානීති අන්යතොසඤ්ොරියනො

ජනස්ස වායතන විගතවාතානි. මනුස්සරාහස්යසෙයකානීති මනුස්සානිං

රහස්සකරණස්ස යුත්තානි අනුච්ඡවිකානි. පටිසල්ොනසාරුප්පානීති
එකීභාවස්ස අනුරූපානි. ඉති සන්ධපරායනො ගහපති ‘‘අයහො මම සත්ථා යෙො
එවරූපානි යසනාසනානි පටියසවතී’’ති අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ උත්තමඞ්යග
සිරස්මිිංපතිට්ඨයපත්වාඉමිංඋදානිංඋදායනන්යතො නිසීදි. 

53. එවං වුත්යතති එවිං සන්ධපරායනන ගහපතිනා උදානිං උදායනන්යතන
වුත්යත. නියරොයධපරො පරි්බාජයකො අෙිං ගහපති මම සන්තියක නිසින්යනොපි

අත්තයනො සත්ථාරිංයෙව යථොයමති උක්කිංසති, අම්යහ පන අත්ථීතිපි න 

මඤ්ඤති, එතස්මිිංඋප්පන්නයකොපිංසමණස්සයගොතමස්සඋපරිපායතස්සාමීති
සන්ධපරානිං ගහපතිිංඑතදයවොෙ. 

ෙග්යඝති යෙොදනත්යථ නිපායතො. ජායනෙයාසීති බුජ්යඣෙයාසි

පස්යසෙයාසි. යකන සමයණොයගොතයමොසද්ධිංසල්ෙපතීතියකනකාරයණන
යකන පුග්ගයලනසද්ධිිංසමයණොයගොතයමොසල්ලපතිවදතිභාසති.කිිං වුත්තිං

යහොති – ‘‘ෙදි කිඤ්චි සල්ලාපකාරණිං භයවෙය, ෙදි වා යකොචි සමණස්ස

යගොතමස්ස සන්තිකිං සල්ලාපත්ථියකො ගච්යඡෙය, සල්ලයපෙය, න පන

කාරණිං අත්ථි, න තස්ස සන්තිකිං යකොචි ගච්ඡති, ස්වාෙිං යකන සමයණො

යගොතයමොසද්ධිිංසල්ලපති, අසල්ලපන්යතොකථිංඋන්නාදීභවිස්සතී’’ති. 

සාකච්ඡන්ති සිංසන්දනිං. පඤ්ඤායවෙයත්තිෙන්ති

උත්තරපච්චුත්තරනයෙන ඤාණබයත්තභාවිං. සුඤ්ඤාගාරහතාති 

සුඤ්ඤාගායරසු නට්ඨා, සමයණන හි යගොතයමන යබොධිමූයල අප්පමත්තිකා

පඤ්ඤාඅධිගතා, සාපිස්සසුඤ්ඤාගායරසු එකකස්සනිසීදයතොනට්ඨා.ෙදිපන

මෙිං විෙ ගණසඞ්ගණිකිං කත්වා නිසීයදෙය, නාස්ස පඤ්ඤා නස්යසෙයාති

දස්යසති. අපරිසාවචයරොතිඅවිසාරදත්තා පරිසිංඔතරිතුිංනසක්යකොති. නාෙං

සල්ොපාොතින සමත්යථො සල්ලාපිං කාතුිං. අන්තමන්තායනවාති යකොචි මිං
පඤ්හිං පුච්යඡෙයාති පඤ්හාභීයතො අන්තමන්තායනව පන්තයසනාසනානි
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යසවති. යගොකාණාතිඑකක්ඛිහතාකාණගාවී.සාකිරපරිෙන්තොරිනීයහොති, 
අන්තමන්තායනව යසවති. සා කිර කාණක්ඛිභායවන වනන්තාභිමුඛීපි න

සක්යකොති භවිතුිං. කස්මා? ෙස්මා පත්යතන වා සාඛාෙ වා කණ්ටයකන වා

පහාරස්ස භාෙති. ගුන්නිං අභිමුඛීපි න සක්යකොති භවිතුිං. කස්මා? ෙස්මා

සිඞ්යගන වා කණ්යණන වා වායලන වා පහාරස්ස භාෙති. ඉඞ්ඝාති

යෙොදනත්යථ නිපායතො. සංසායදෙයාමාති එකපඤ්හපුච්ඡයනයනව සිංසාදනිං

විසාදමාපන්නිං කයරෙයාම. තුච්ඡකුම්භීව නන්ති රිත්තඝටිං විෙ නිං. 

ඔයරොයධෙයාමාති විනන්යධපරෙයාම. පූරිතඝයටො හි ඉයතො චියතො ෙ 

පරිවත්යතත්වානසුවිනන්ධපරනීයෙොයහොති.රිත්තයකොෙථාරුචිපරිවත්යතත්වා

සක්කා යහොති විනන්ධිතුිං, එවයමව හතපඤ්ඤතාෙ රිත්තකුම්භිසදිසිං සමණිං
යගොතමිංවාදවිනන්ධපරයනන සමන්තාවිනන්ධිස්සාමාතිවදති. 

ඉති පරි්බාජයකො සත්ථු සුවණ්ණවණ්ණිං නලාටමණ්ඩලිං අපස්සන්යතො 
දසබලස්ස පරම්මුඛා අත්තයනො බලිං දීයපන්යතො අසම්භින්නිං ඛත්තිෙකුමාරිං
ජාතිො ඝට්ටෙන්යතොෙණ්ඩාලපුත්යතොවිෙඅසම්භින්නයකසරසීහිං මිගරාජානිං 
ථායමනඝට්යටන්යතොජරසිඞ්ගායලොවිෙෙනානප්පකාරිංතුච්ඡගජ්ජිතිංගජ්ජි.

උපාසයකොපි චින්යතසි‘‘අෙිංපරි්බාජයකොඅතිවිෙගජ්ජති, අවීචිඵුසනත්ථාෙ

පාදිං, භවග්ගග්ගහණත්ථාෙ හත්ථිං පසාරෙන්යතො විෙ නිරත්ථකිං වාෙමති.

සයෙයමසත්ථාඉමිං ඨානමාගච්යඡෙය, ඉමස්සපරි්බාජකස්ස ොවභවග්ගා
උස්සිතිං මානද්ධපරජිංඨානයසොවඔපායතෙයා’’ති. 

54. භගවාපි යතසිං තිං කථාසල්ලාපිං අස්යසොසියෙව. යතන වුත්තිං 

‘‘අස්යසොසියඛොඉමිංකථාසල්ලාප’’න්ති. 

සුමාගධාොති සුමාගධපරා නාම යපොක්ඛරණී, ෙස්සා තීයර නිසින්යනො
අඤ්ඤතයරො පුරියසො පදුමනාළන්තයරහි අසුරභවනිං පවිසන්තිං අසුරයසනිං

අද්දස. යමොරනිවායපොති නිවායපො වුච්ෙති භත්තිං, ෙත්ථ යමොරානිං අභයෙන

සද්ධිිං නිවායපො දින්යනො, තිං ඨානන්ති අත්යථො. අබ්යභොකායසති

අඞ්ගණට්ඨායන. අස්සාසපත්තාති තුට්ඨිපත්තා යසොමනස්සපත්තා. 

අජ්ඣාසෙන්ති උත්තමනිස්සෙභූතිං. ආදිබ්රහ්මචරිෙන්ති 

පුරාණබ්රහ්මෙරිෙසඞ්ඛාතිංඅරිෙමග්ගිං.ඉදිංවුත්තිංයහොති– ‘‘යකො නාමයසො, 

භන්යත, ධපරම්යමො යෙන භගවතා සාවකා විනීතා අජ්ඣාසොදිබ්රහ්මෙරිෙභූතිං 
අරිෙමග්ගිංපූයරත්වාඅරහත්තාධිගමවයසනඅස්සාසපත්තාපටිජානන්තී’’ති. 
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පටුන 

තයපොජිගුච්ඡාවාදවණ්ණනා 

55. විප්පකතාති මමාගමනපච්ෙො අනිට්ඨිතා, ව හුත්වා ඨිතා, කයථහි, 

අහයමතිං නිට්ඨයපත්වා මත්ථකිං පායපත්වා දස්යසමීති ස්බඤ්ඤුපවාරණිං
පවායරසි. 

56. දුජ්ජානං යඛොති භගවා පරි්බාජකස්ස වෙනිං සුත්වා ‘‘අෙිං
පරි්බාජයකොමොසාවකානිංයදයසත්බිංධපරම්මිංයතහි පූයරත්බිංපටිපත්තිිං

පුච්ඡති, සෙස්සාහිංආදියතොවතිංකයථස්සාමි, කථිතම්පිනිංන ජානිස්සති, අෙිං

පන වීරියෙන පාපජිගුච්ඡනවායදො, හන්දාහිං එතස්යසව විසයෙ පඤ්හිං 
පුච්ඡායපත්වා පුථුසමණබ්රාහ්මණානිං ලද්ධිො නිරත්ථකභාවිං දස්යසමි. අථ

පච්ඡා ඉමිං පඤ්හිං බයාකරිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා දුජ්ජානං යඛො 

එතන්තිආදිමාහ. තත්ථ සයක ආචරිෙයකති අත්තයනො ආෙරිෙවායද. 

අධියජගුච්යඡති වීරියෙන පාපජිගුච්ඡනභායව. කථං සන්තාති කථිං භූතා. 

තයපොජිගුච්ඡාති වීරියෙන පාපජිගුච්ඡා පාපවිවජ්ජනා. පරිපුණ්ණාති පරිසුද්ධපරා. 

කථං අපරිපුණ්ණාතිකථිං අපරිසුද්ධපරා යහොතීති එවිං පුච්ඡාති. ෙත්ර හි නාමාති
යෙොනාම. 

57. අප්පසද්යද කත්වාතිනිරයවඅප්පසද්යදකත්වා.යසො කිරචින්යතසි–

‘‘සමයණොයගොතයමොඑකිංපඤ්හම්පිනකයථති, සල්ලාපකථාපිස්සඅතිබහුකා 

නත්ථි, ඉයම පන ආදියතො පට්ඨාෙ සමණිං යගොතමිං අනුවත්තන්ති යෙව

පසිංසන්ති ෙ, හන්දාහිං ඉයම නිස්සද්යද කත්වා සෙිං කයථමී’’ති. යසො තථා
අකාසි. යතන වුත්තිං ‘‘අප්පසද්යද කත්වා’’ති. ‘‘තයපොජිගුච්ඡවාදා’’තිආදීසු

තයපොජිගුච්ඡිං වදාම, මනසාපි තයමව සාරයතො ගයහත්වා විෙරාම, 

කායෙනපිම්හා තයමව අල්ලීනා, නානප්පකාරකිං 
අත්තකිලමථානුයෙොගමනුයුත්තාවිහරාමාතිඅත්යථො. 

උපක්කියෙසවණ්ණනා 

58. තපස්සීති තපනිස්සිතයකො. ‘‘අයෙලයකො’’තිආදීනි සීහනායද (දී. නි.

අට්ඨ. 1.393) විත්ථාරිතනයෙයනව යවදිත්බානි. තපං සමාදිෙතීති

අයෙලකභාවාදිකිංතපිංසම්මාආදිෙති, දළ්හිංගණ්හාති. අත්තමයනොයහොතීති
යකො අඤ්යඤො මො සදියසො ඉමස්මිිං තයප අත්ථීති තුට්ඨමයනො යහොති. 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපොතිඅලයමත්තාවතාතිඑවිං පරියෙොසිතසඞ්කප්යපො, ඉදඤ්ෙ
තිත්ථිොනිං වයසනආගතිං. සාසනාවෙයරනාපි පන දීයපත්බිං. එකච්යෙොහි

ධුතඞ්ගිං සමාදිෙති, යසො යතයනව ධුතඞ්යගන යකො අඤ්යඤො මො සදියසො 

ධුතඞ්ගධපරයරොති අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. තපස්සියනො 

උපක්කියෙයසො යහොතීති දුවිධපරස්සායපතස්ස තපස්සියනො අෙිං උපක්කියලයසො
යහොති. එත්තාවතාෙිංතයපොඋපක්කියලයසොයහොතීතිවදාමි. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා උදුම්බරිකසුත්තවණ්ණනා 

18 

පටුන 

අත්තානුක්කංයසතීති ‘‘යකොමොසදියසො අත්ථී’’තිඅත්තානිංඋක්කිංසති

උක්ඛිපති. පරංවම්යභතීති ‘‘අෙිංනමාදියසො’’තිපරිංසිංහායරතිඅවක්ඛිපති. 

මජ්ජතීති මානමදකරයණන මජ්ජති. මුච්ඡතීති මුච්ඡියතො යහොති ගධියතො

අජ්ඣාපන්යනො. පමාදමාපජ්ජතීති එතයදව සාරන්ති පමාදමාපජ්ජති. සාසයන

ප්බජියතොපි ධුතඞ්ගසුද්ධියකොයහොති, නකම්මට්ඨානසුද්ධියකො. ධුතඞ්ගයමව
අරහත්තිංවිෙසාරයතො පච්යෙති. 

59. ොභසක්කාරසියෙොකන්ති එත්ථෙත්තායරොපච්ෙොල්භන්තීති ලාභා, 

යතයෙව සුට්ඨු කත්වා පටිසඞ්ඛරිත්වා ලද්ධපරා සක්කායරො, වණ්ණභණනිං

සියලොයකො. අභිනිබ්බත්යතතීති අයෙලකාදිභාවිං යතරසධුතඞ්ගසමාදානිං වා

නිස්සාෙ මහාලායභො උප්පජ්ජති, තස්මා ‘‘අභිනි්බත්යතතී’’ති වුත්යතො.
යසසයමත්ථ පුරිමවාරනයෙයනවදුවිධපරස්සාපිතපස්සියනොවයසනයවදිත්බිං. 

60. යවොදාසං ආපජ්ජතීති ද්යවභාගිං ආපජ්ජති, ද්යව භායග කයරොති. 

ඛමතීති රුච්ෙති. නක්ඛමතීති න රුච්ෙති. සායපක්යඛො පජහතීති සතණ්යහො

පජහති. කථිං? පායතොව ඛීරභත්තිං භුත්යතො යහොති. අථස්ස මිංසයභොජනිං

උපයනති. තස්ස එවිං යහොති ‘‘ඉදානි එවරූපිං කදා ලභිස්සාම, සයෙ

ජායනෙයාම, පායතොව ඛීරභත්තිං න භුඤ්යජෙයාම, කිිං මො සක්කා කාතුිං, 

ගච්ඡයභො, ත්වයමවභුඤ්ජා’’තිජීවිතිං පරිච්ෙජන්යතොවිෙසායපක්යඛොපජහති. 

ගධියතොති යගධපරජායතො. මුච්ඡියතොති බලවතණ්හාෙ මුච්ඡියතො සිංමුට්ඨස්සතී

හුත්වා. අජ්ඣාපන්යනොති ආමියස අතිලග්යගො, ‘‘භුඤ්ජිස්සථ, ආවුයසො’’ති 
ධපරම්මනිමන්තනමත්තම්පි අකත්වා මහන්යත මහන්යත කබයළ කයරොති. 

අනාදීනවදස්සාවීතිආදීනවමත්තම්පි න පස්සති. අනිස්සරණපඤ්යඤොති ඉධපර 

මත්තඤ්ඤුතානිස්සරණපච්ෙයවක්ඛණපරියභොගමත්තම්පි න කයරොති. 

ොභසක්කාරසියෙොකනිකන්තියහතූතිලාභාදීසුතණ්හායහතු. 

61. සංභක්යඛතීති සිංඛාදති. අසනිවිචක්කන්ති විෙක්කසණ්ඨානා

අසනියෙව. ඉදිං වුත්තිං යහොති ‘‘අසනිවිෙක්කිංඉමස්ස දන්තකූටිංමූලබීජාදීසු
න කිඤ්චි න සිංභුඤ්ජති. අථ ෙ පන නිං සමණප්පවායදන සමයණොති
සඤ්ජානන්තී’’ති. එවිං අපසායදති අවක්ඛිපති. ඉදිං තිත්ථිෙවයසන ආගතිං.

භික්ඛුවයසන පයනත්ථ අෙිං යෙොජනා, අත්තනා ධුතඞ්ගධපරයරො යහොති, යසො

අඤ්ඤිං එවිං අපසායදති ‘‘කිිං සමණා නාම ඉයම සමණම්හාති වදන්ති, 

ධුතඞ්ගමත්තම්පි නත්ථි, උද්යදසභත්තාදීනි පරියෙසන්තා පච්ෙෙබාහුල්ලිකා

විෙරන්තී’’ති. ලූඛාජීවින්ති අයෙලකාදිවයසනවා ධුතඞ්ගවයසනවා ලූඛාජීවිිං. 

ඉස්සාමච්ඡරිෙන්ති පරස්ස සක්කාරාදිසම්පත්තිඛීෙනලක්ඛණිං ඉස්සිං, 
සක්කාරාදිකරණඅක්ඛමනලක්ඛණිංමච්ඡරිෙඤ්ෙ. 
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62. ආපාථකනිසාදී යහොතීතිමනුස්සානිංආපායථ දස්සනට්ඨායන නිසීදති.

ෙත්ථ යත පස්සන්ති, තත්ථ ඨියතො වග්ගුලිවතිං ෙරති, පඤ්ොතපිං තප්පති, 

එකපායදන තිට්ඨති, සූරිෙිං නමස්සති. සාසයන ප්බජියතොපි

සමාදින්නධුතඞ්යගො ස්බරත්තිිංසයිත්වාමනුස්සානිංෙක්ඛුපයථතපිංකයරොති, 

මහාසාෙන්යහයෙව චීවරකුටිිං කයරොති, සූරියෙ උග්ගයත පටිසිංහරති, 
මනුස්සානිංආගතභාවිංඤත්වා ඝණ්ඩිිං පහරිත්වා චීවරිං මත්ථයක ඨයපත්වා

ෙඞ්කමිංඔතරති, සම්මුඤ්ජනිිංගයහත්වාවිහාරඞ්ගණිං සම්මජ්ජති. 

අත්තානන්ති අත්තයනො ගුණිං අදස්සෙමායනොති එත්ථ අ-කායරො

නිපාතමත්තිං, දස්සෙමායනොතිඅත්යථො. ඉදම්පියමතපස්මින්තිඉදම්පිකම්මිං

මයමවතපස්මිිං, පච්ෙත්යත වා භුම්මිං, ඉදම්පි මම තයපොති අත්යථො. යසො හි
අසුකස්මිිංඨායනඅයෙලයකො අත්ථිමුත්තාොයරොතිආදීනිසුත්වාඅම්හාකිංඑස

තයපො, අම්හාකිං යසො අන්යතවාසියකොතිආදීනි භණති. අසුකස්මිිං වා පන

ඨායනපිංසුකූලියකොභික්ඛුඅත්ථීතිආදීනි සුත්වාඅම්හාකිංඑසතයපො, අම්හාකිං
යසොඅන්යතවාසියකොතිආදීනිභණති. 

කිඤ්චියදවාති කිඤ්චි වජ්ජිං දිට්ඨිගතිං වා. පටිච්ඡන්නං යසවතීති ෙථා

අඤ්යඤ න ජානන්ති, එවිං යසවති. අක්ඛමමානං ආහ ඛමතීති
අරුච්ෙමානිංයෙව රුච්ෙති යමති වදති. අත්තනා කතිං අතිමහන්තම්පි වජ්ජිං

අප්පමත්තකිං කත්වා පඤ්ඤයපති, පයරනකතිං දුක්කටමත්තිං වීතික්කමම්පි

පාරාජිකසදිසිං කත්වා දස්යසති. අනුඤ්යඤෙයන්ති අනුජානිත්බිං
අනුයමොදිත්බිං. 

63. යකොධයනො යහොති උපනාහීති කුජ්ඣනලක්ඛයණන යකොයධපරන, 

යවරඅප්පටිනිස්සග්ගලක්ඛයණනඋපනායහනෙසමන්නාගයතො. මක්ඛීයහොති 

පළාසීති පරගුණමක්ඛනලක්ඛයණන මක්යඛන, යුගග්ගාහලක්ඛයණන
පළායසනෙ සමන්නාගයතො. 

ඉස්සුකී යහොති මච්ඡරීති පරසක්කාරාදීසු උසූෙනලක්ඛණාෙ ඉස්සාෙ, 
ආවාසකුලලාභවණ්ණධපරම්යමසු මච්ඡරාෙනලක්ඛයණන පඤ්ෙවිධපරමච්යඡයරන

ෙ සමන්නාගයතො යහොති. සයඨො යහොති මාොවීති යකරාටිකලක්ඛයණන

සායඨයෙයන, කතප්පටිච්ඡාදනලක්ඛණාෙ මාොෙ ෙ සමන්නාගයතො යහොති. 

ථද්යධො යහොති අතිමානීති නිස්සියනහනික්කරුණථද්ධපරලක්ඛයණන ථම්යභන, 
අතික්කමිත්වා මඤ්ඤනලක්ඛයණන අතිමායනන ෙ සමන්නාගයතො යහොති. 

පාපිච්යඡො යහොතීති අසන්තසම්භාවනපත්ථනලක්ඛණාෙ පාපිච්ඡතාෙ 

සමන්නාගයතො යහොති. පාපිකානන්ති තාසිංයෙව ලාමකානිං ඉච්ඡානිං වසිං

ගයතො. මිච්ඡාදිට්ඨියකොතිනත්ථි දින්නන්තිආදිනෙප්පවත්තාෙඅොථාවදිට්ඨිො
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උයපයතො. අන්තග්ගාහිකාොති සායෙව දිට්ඨි උච්යඡදන්තස්ස ගහිතත්තා 

‘‘අන්තග්ගාහිකා’’ති වුච්ෙති, තාෙ සමන්නාගයතොති අත්යථො. 

සන්දිට්ඨිපරාමාසීතිආදීසු සෙිං දිට්ඨි සන්දිට්ඨි, සන්දිට්ඨියමව පරාමසති

ගයහත්වාවදතීති සන්දිට්ඨිපරාමාසී. ආධපරානිංවුච්ෙතිදළ්හිංසුට්ඨුඨපිතිං, තථා 

කත්වා ගණ්හාතීති ආධානග්ගාහී. අරිට්යඨො විෙ න සක්කා යහොති 

පටිනිස්සජ්ජායපතුන්ති දුප්පටිනිස්සග්ගී.ෙදියමතිෙදි ඉයම. 

පරිසුද්ධපපටිකප්පත්තකථාවණ්ණනා 

64. ඉධ, නියරොධ, තපස්සීති එවිං භගවා අඤ්ඤතිත්ථියෙහි ගහිතලද්ධිිං
යතසිංරක්ඛිතිංතපිංස්බයමවසිංකිලිට්ඨන්ති උපක්කියලසපාළිංදස්යසත්වා

ඉදානි පරිසුද්ධපරපාළදස්සනත්ථිං යදසනමාරභන්යතො ඉධ, නියරොධාතිආදිමාහ.
තත්ථ ‘‘න අත්තමයනො’’තිආදීනි වුත්තවිපක්ඛවයසයනව යවදිත්බානි.
ස්බවායරසු ෙ ලූඛතපස්සියනො යෙව ධුතඞ්ගධපරරස්ස ෙ වයසන යෙොජනා

යවදිත්බා. එවං යසො තස්මිං ඨායන පරිසුද්යධො යහොතීති එවිං යසො යතනන
අත්තමනතා න පරිපුණ්ණසඞ්කප්පභාවසඞ්ඛායතන කාරයණන පරිසුද්යධපරො

නිරුපක්කියලයසොයහොති, උත්තරිවාෙමමායනොකම්මට්ඨානසුද්ධියකොහුත්වා 
අරහත්තිංපාපුණාති.ඉමිනානයෙනස්බවායරසුඅත්යථොයවදිත්යබො. 

69. අද්ධා යඛො, භන්යතති භන්යත එවිං සන්යත එකිංයසයනව වීරියෙන
පාපජිගුච්ඡනවායදොපරිසුද්යධපරොයහොතීතිඅනුජානාති.ඉයතොපරඤ්ෙ අග්ගභාවිං

වා සාරභාවිං වා අජානන්යතො අග්ගප්පත්තා සාරප්පත්තා චාති ආහ. අථස්ස

භගවා සාරප්පත්තභාවිං පටියසයධපරන්යතො න යඛො නියරොධාතිආදිමාහ. 

පපටිකප්පත්තා යහොතීති සාරවයතො රුක්ඛස්ස සාරිං යඵග්ගුිං තෙඤ්ෙ
අතික්කම්මබහිපපටිකසදිසා යහොතීතිදස්යසති. 

පරිසුද්ධතචප්පත්තාදිකථාවණ්ණනා 

70. අග්ගං පායපතූති යදසනාවයසන අග්ගිං පායපත්වා යදයසතු, සාරිං

පායපත්වා යදයසතූති දසබලිං ොෙති. චාතුොමසංවරසංවුයතොති ෙතු්බියධපරන

සිංවයරනපිහියතො. නපාණංඅතිපායතතීතිපාණිංනහනති. න භාවිතමාසීසතීති

භාවිතිංනාමයතසිංසඤ්ඤාෙපඤ්ෙකාමගුණා, යතනආසීසතින යසවතීති
අත්යථො. 

අදුං චස්ස යහොතීති එතඤ්ෙස්ස ඉදානි වුච්ෙමානිං ‘‘යසො

අභිහරතී’’තිආදිලක්ඛණිං. තපස්සිතාොති තපස්සිභායවන යහොති. තත්ථ යසො

අභිහරතීතියසොතිං සීලිං අභිහරති, උපරූපරිවඩ්යඪති.සීලිං යම පරිපුණ්ණිං, 

තයපො ආරද්යධපරො, අලයමත්තාවතාති න වීරිෙිං විස්සජ්යජති. යනො

හීනාොවත්තතීති හීනාෙ ගිහිභාවත්ථාෙ න ආවත්තති. සීලයතො උත්තරි
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වියසසාධිගමත්ථාෙ වීරිෙිං කයරොතියෙව, එවිං කයරොන්යතො යසො විවිත්තිං

යසනාසනිංභජති. ‘‘අරඤ්ඤ’’න්තිආදීනිසාමඤ්ඤඵයල(දී.නි.අට්ඨ.1.216) 

විත්ථාරිතායනව. ‘‘යමත්තාසහගයතනා’’තිආදීනි විසුද්ධිමග්යග වණ්ණිතානි. 

තචප්පත්තාතිපපටිකයතොඅ්භන්තරිංතෙිංපත්තා. යෙග්ගුප්පත්තාතිතෙයතො

අ්භන්තරිංයඵග්ගුිංපත්තා, යඵග්ගුසදිසායහොතීතිඅත්යථො. 

74. ‘‘එත්තාවතා, යඛො නියරොධපර, තයපොජිගුච්ඡා අග්ගප්පත්තා ෙ යහොති
සාරප්පත්තා ො’’ති ඉදිං භගවා තිත්ථිොනිං වයසනාහ. තිත්ථිොනඤ්හි 
ලාභසක්කායරො රුක්ඛස්ස සාඛාපලාසසදියසො. පඤ්ෙසීලමත්තකිං
පපටිකසදිසිං. අට්ඨසමාපත්තිමත්තිං තෙසදිසිං. පු්යබනිවාසඤාණාවසානා
අභිඤ්ඤා යඵග්ගුසදිසා. දි්බෙක්ඛුිං පයනයත අරහත්තන්ති ගයහත්වා
විෙරන්ති.යතනයනසිංතිංරුක්ඛස්ස සාරසදිසිං.සාසයනපනලාභසක්කායරො
සාඛාපලාසසදියසො. සීලසම්පදා පපටිකසදිසා. ඣානසමාපත්තියෙො තෙසදිසා.
යලොකිොභිඤ්ඤා යඵග්ගුසදිසා. මග්ගඵලිං සායරො. ඉති භගවතා අත්තයනො
සාසනිංඔනතවිනතඵලභාරභරිතරුක්ඛූපමාෙඋපමිතිං.යසොයදසනාකුසලතාෙ

තයතො තෙසාරසම්පත්තියතොමමසාසනිංඋත්තරිතරඤ්යෙවපණීතතරඤ්ෙ, තිං
තුවිං කදා ජානිස්සසීති අත්තයනොයදසනාෙ වියසසභාවිං දස්යසතුිං ‘‘ඉති යඛො

නියරොධපරා’’ති යදසනිං ආරභි. යත පරිබ්බාජකාති යත තස්ස පරිවාරා

තිිංසසතසඞ්ඛයා පරි්බාජකා. එත්ථ මෙං අනස්සාමාති එත්ථ

අයෙලකපාළආදීසු, ඉදිං වුත්තිං යහොති ‘‘අම්හාකිං අයෙලකපාළමත්තම්පි

නත්ථි, කුයතො පරිසුද්ධපරපාළ. අම්හාකිං පරිසුද්ධපරපාළමත්තම්පි නත්ථි, කුයතො

ොතුොමසිංවරාදීනි. ොතුොමසිංවයරොපි නත්ථි, කුයතො අරඤ්ඤවාසාදීනි.

අරඤ්ඤවායසොපි නත්ථි, කුයතො නීවරණප්පහානාදීනි. නීවරණප්පහානම්පි

නත්ථි, කුයතො බ්රහ්මවිහාරාදීනි. බ්රහ්මවිහාරමත්තම්පි නත්ථි, කුයතො

පු්යබනිවාසාදීනි. පු්යබනිවාසඤාණමත්තම්පි නත්ථි, කුයතො අම්හාකිං 

දි්බෙක්ඛු.එත්ථමෙිංසආෙරිෙකානට්ඨා’’ති. ඉයතොභියෙයො උත්තරිතරන්ති
ඉයතො දි්බෙක්ඛුඤාණාධිගමයතොභියෙයො අඤ්ඤිංඋත්තරිතරිං වියසසාධිගමිං
මෙිංසුතිවයසනාපිනජානාමාතිවදන්ති. 

නියරොධස්සපජ්ඣාෙනවණ්ණනා 

75. අථනියරොධංපරිබ්බාජකන්තිඑවිං කිරස්සඅයහොසි‘‘ඉයමපරි්බාජකා

ඉදානිභගවයතොභාසිතිංසුස්සූසන්ති, ඉමිනාෙ නියරොයධපරනභගවයතොපරම්මුඛා

කක්ඛළිං දුරාසදවෙනිං වුත්තිං, ඉදානි අෙම්පි යසොතුකායමො ජායතො, කායලො
දානි යම ඉමස්ස මානද්ධපරජිංනිපායතත්වා භගවයතො සාසනිං උක්ඛිපිතු’’න්ති. 
අථ නියරොධපරිං පරි්බාජකිං එතදයවොෙ. අපරම්පිස්ස අයහොසි ‘‘අෙිං මයි

අකයථන්යත සත්ථාරිං න ඛමායපස්සති, තදස්ස අනාගයත අහිතාෙ දුක්ඛාෙ

සිංවත්තිස්සති, මො පන කථියත ඛමායපස්සති, තදස්ස භවිස්සති දීඝරත්තිං
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හිතාෙසුඛාො’’ති.අථනියරොධපරිං පරි්බාජකිංඑතදයවොෙ. අපරිසාවචරංපනනං

කයරොථාතිඑත්ථ පනාතිනිපායතො, අථනිංඅපරිසාවෙරිංකයරොථාතිඅත්යථො. 

‘‘අපරිසාවෙයරත’’න්තිපි පායඨො, අපරිසාවෙරිං වා එතිං කයරොථ, 
යගොකාණාදීනිංවාඅඤ්ඤතරන්ති අත්යථො. 

යගොකාණන්ති එත්ථාපි යගොකාණිං පරිෙන්තොරිනිිං විෙ කයරොථාති

අත්යථො. තුණ්හීභූයතොති තුණ්හීභාවිං උපගයතො. මඞ්කුභූයතොති නිත්යතජතිං

ආපන්යනො. පත්තක්ඛන්යධොතිඔනතගීයවො. අයධොමුයඛොති යහට්ඨාමුයඛො. 

76. බුද්යධො යසො භගවා යබොධාොති සෙිං බුද්යධපරො සත්තානම්පි

ෙතුසච්ෙයබොධපරත්ථාෙධපරම්මිංයදයසති. දන්යතොති ෙක්ඛුයතොපිදන්යතො…යප.…

මනයතොපි දන්යතො. දමථාොති අඤ්යඤසම්පි දමනත්ථාෙ එව, න වාදත්ථාෙ. 

සන්යතොති රාගසන්තතාෙ සන්යතො, යදොසයමොහසන්තතාෙ ස්බ

අකුසලස්බාභිසඞ්ඛාරසන්තතාෙ සන්යතො. සමථාොති මහාජනස්ස

රාගාදිසමනත්ථාෙ ධපරම්මිං යදයසති. තිණ්යණොති ෙත්තායරො ඔයඝ තිණ්යණො. 

තරණාොති මහාජනස්ස ඔඝනිත්ථරණත්ථාෙ. පරිනිබ්බුයතොති 

කියලසපරිනි්බායනන පරිනි්බුයතො. පරිනිබ්බානාොති මහාජනස්සාපි
ස්බකියලසපරිනි්බානත්ථාෙධපරම්මිංයදයසති. 

බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානාදිවණ්ණනා 

77. අච්චයෙොතිආදීනි සාමඤ්ඤඵයල (දී. නි. අට්ඨ. 1.250) වුත්තානි. 

උජුජාතියකොති කාෙවඞ්කාදිවිරහියතො උජුසභායවො. අහමනුසාසාමීති අහිං

තාදිසිංපුග්ගලිංඅනුසාසාමි, ධපරම්මිංඅස්ස යදයසමි. සත්තාහන්තිසත්තදිවසානි, 

ඉදිං ස්බම්පිභගවා දන්ධපරපඤ්ඤිං පුග්ගලිං සන්ධපරාොහ අසයඨො පන අමාොවී
උජුජාතියකො තිංමුහුත්යතයනව අරහත්තිං පත්තුිං සක්ඛිස්සති. ඉති භගවා

‘‘අසඨ’’න්තිආදිවෙයනන සයඨො හි වඞ්කවඞ්යකො, මොපි න සක්කා
අනුසාසිතුන්ති දීයපන්යතො පරි්බාජකිං පායදසුගයහත්වා මහායමරුපාදතයල

විෙ ඛිපිත්ථ. කස්මා? අෙඤ්හි අතිසයඨො, කුටිලචිත්යතො සත්ථරි එවිං

කයථන්යතපි බුද්ධපරධපරම්මසඞ්යඝසු නාධිමුච්ෙති, අධිමුච්ෙනත්ථාෙ යසොතිං න

ඔදහති, යකොහඤ්යඤඨියතො සත්ථාරිංඛමායපති.තස්මාභගවාතස්සජ්ඣාසෙිං
විදිත්වා‘‘එතුවිඤ්ඤූපුරියසො අසයඨො’’තිආදිමාහ.සඨිංපනාහිංඅනුසාසිතුිංන
සක්යකොමීති. 

78. අන්යතවාසිකමයතාති අන්යතවාසිකමයතාෙ, අම්යහ අන්යතවාසියක

ඉච්ඡන්යතො. එවමාහාති ‘‘එතු විඤ්ඤුපුරියසො’’තිආදිමාහ. යෙො එව යවො

ආචරියෙොති යෙො එව තුම්හාකිං පකතිො ආෙරියෙො. උද්යදසා යනො 

චායවතුකායමොති අත්තයනො අනුසාසනිිං ගාහායපත්වා අම්යහ අම්හාකිං
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පටුන 

උද්යදසයතො ොයවතුකායමො. යසො එවයවො උද්යදයසොයහොතූතියෙොතුම්හාකිං

පකතිොඋද්යදයසො, යසොතුම්හාකිංයෙවයහොතු, නමෙිංතුම්හාකිංඋද්යදයසන

අත්ථිකා. ආජීවාති ආජීවයතො. අකුසෙසඞ්ඛාතාති අකුසලාති යකොට්ඨාසිං

පත්තා. අකුසො ධම්මාති ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදධපරම්මා තණ්හායෙව වා

වියසයසන.සාහිපුන්භවකරණයතො ‘‘යපොයනෝභවිකා’’තිවුත්තා. සදරථාති

කියලසදරථසම්පයුත්තා. ජාතිජරාමරණිොති ජාතිජරාමරණානිං පච්ෙෙභූතා. 

සංකියෙසිකා ධම්මාති ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා. යවොදානිොති, 

සමථවිපස්සනාධපරම්මා. යතහිසත්යතයවොදායපන්ති, තස්මා ‘‘යවොදානිො’’ති

වුච්ෙන්ති. පඤ්ඤාපාරිපූරින්ති මග්ගපඤ්ඤාපාරිපූරිිං. යවපුල්ෙත්තඤ්චාති 

ඵලපඤ්ඤායවපුල්ලතිං, උයභොපිවා එතානිඅඤ්ඤමඤ්ඤයවවෙනායනව. ඉදිං
වුත්තිං යහොති ‘‘තයතො තුම්යහ මග්ගපඤ්ඤඤ්යෙව ඵලපඤ්ඤඤ්ෙ දිට්යඨව
ධපරම්යම සෙිං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’’ති. එවිං භගවා
පරි්බාජයක ආර්භ අත්තයනො ඔවාදානුසාසනිො ඵලිං දස්යසන්යතො
අරහත්තනිකූයටනයදසනිංනිට්ඨයපසි. 

79. ෙථාතංමායරනාතිෙථාමායරන පරියුට්ඨිතචිත්තානිසීදන්තිඑවයමව
තුණ්හීභූතා…යප.…අප්පටිභානානිසින්නා. 

මායරො කිර සත්ථා අතිවිෙ ගජ්ජන්යතො බුද්ධපරබලිං දීයපත්වා ඉයමසිං

පරි්බාජකානිං ධපරම්මිං යදයසති, කදාචි ධපරම්මාභිසමයෙො භයවෙය, හන්දාහිං
පරියුට්ඨාමීති යසො යතසිං චිත්තානි පරියුට්ඨාසි. අප්පහීනවිපල්ලාසානඤ්හි
චිත්තිං මාරස්ස ෙථාකාමකරණීෙිං යහොති. යතපි මායරන පරියුට්ඨිතචිත්තා
ථද්ධපරඞ්ගපච්ෙඞ්ගා විෙ තුණ්හී අප්පටිභානා නිසීදිිංසු. අථ සත්ථා ඉයම

පරි්බාජකා අතිවිෙ නිරවා හුත්වා නිසින්නා, කිිං නු යඛොති ආවජ්ජන්යතො 
මායරන පරියුට්ඨිතභාවිං අඤ්ඤාසි. සයෙ පන යතසිං මග්ගඵලුප්පත්තියහතු

භයවෙය, මාරිං පටිබාහිත්වාපිභගවාධපරම්මිංයදයසෙය, යසොපනයතසිංනත්ථි.
‘‘ස්යබපි යම තුච්ඡපුරිසා’’ති අඤ්ඤාසි. යතන වුත්තිං ‘‘අථ යඛො භගවයතො
එතදයහොසිස්යබපියම යමොඝපුරිසා’’තිආදි. 

තත්ථ ඵුට්ඨා පාපිමතාති පාපිමතා මායරන ඵුට්ඨා. ෙත්ර හි නාමාති යෙසු

නාම. අඤ්ඤාණත්ථම්පීති ජානනත්ථම්පි. කිංකරිස්සතිසත්තායහොතිසමයණන
යගොතයමනපරිච්ඡින්නසත්තායහො අම්හාකිංකිිංකරිස්සති.ඉදිංවුත්තිංයහොති
‘‘සමයණනයගොතයමන ‘සෙිං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සති

සත්තාහ’න්තිවුත්තිං, යසොසත්තායහොඅම්හාකිං කිිංඅප්ඵාසුකිංකරිස්සති. හන්ද

මෙිං සත්තාහ්භන්තයර එතිං ධපරම්මිං සච්ඡිකාතුිං සක්කා, න සක්කාති
අඤ්ඤාණත්ථම්පිබ්රහ්මෙරිෙිං ෙරිස්සාමා’’ති.අථවාජානාමතාවස්සධපරම්මන්ති

එකදිවයසඑකවාරිංඅඤ්ඤාණත්ථම්පි එයතසිංචිත්තිංනුප්පන්නිං, සත්තායහො
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පන එයතසිං කුසීතානිං කිිං කරිස්සති, කිිං සක්ඛිස්සන්ති යත සත්තාහිං

පූයරතුන්ති අෙයමත්ථ අධිප්පායෙො. සීහනාදන්ති පරවාදභින්දනිං

සකවාදසමුස්සාපනඤ්ෙ අභීතනාදිං නදිත්වා. පච්චුපට්ඨාසීති පතිට්ඨියතො. 

තාවයදවාති තස්මිඤ්යඤව ඛයණ. රාජගහං පාවිසීති රාජගහයමව පවිට්යඨො.
යතසිං පන පරි්බාජකානිං කිඤ්ොපි ඉදිං සුත්තන්තිං සුත්වා වියසයසො න

නි්බත්යතො, ආෙතිිං පන යනසිං වාසනාෙ පච්ෙයෙො භවිස්සතීති. යසසිං
ස්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

උදුම්බරිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා
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3. චක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනා 

අත්තදීපසරණතාවණ්ණනා 

80. එවං යමසුතන්ති ෙක්කවත්තිසුත්තිං.තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා– 

මාතුොෙන්ති එවිංනාමයක නගයර. තිං නගරිං යගොෙරගාමිං කත්වා අවිදූයර 
වනසණ්යඩ විහරති. ‘‘තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසී’’ති එත්ථ

අෙමනුපු්බිකථා – 

භගවා කිර ඉමස්ස සුත්තස්ස සමුට්ඨානසමයෙ පච්චූසකායල 
මහාකරුණාසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ යලොකිං යවොයලොයකන්යතො ඉමාෙ
අනාගතවිංසදීපිකාෙ සුත්තන්තකථාෙ මාතුලනගරවාසීනිං ෙතුරාසීතිො
පාණසහස්සානිං ධපරම්මාභිසමෙිං දිස්වා පායතොව වීසතිභික්ඛුසහස්සපරිවායරො

මාතුලනගරිංසම්පත්යතො.මාතුලනගරවාසියනොඛත්තිො ‘‘භගවාආගයතො’’ති
සුත්වා පච්චුග්ගම්ම දසබලිං නිමන්යතත්වා මහාසක්කායරන නගරිං 
පයවයසත්වා නිසජ්ජට්ඨානිං සිංවිධපරාෙ භගවන්තිං මහාරයහ පල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වා බුද්ධපරප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානිං අදිංසු. භගවා
භත්තකිච්ෙිං නිට්ඨායපත්වා චින්යතසි – ‘‘සොහිං ඉමස්මිිං ඨායන ඉයමසිං

මනුස්සානිං ධපරම්මිං යදයසස්සාමි, අෙිං පයදයසො සම්බායධපරො, මනුස්සානිං ඨාතුිං

වා නිසීදිතුිං වා ඔකායසො න භවිස්සති, මහතා යඛො පන සමාගයමන
භවිත්බ’’න්ති. 

අථරාජකුලානිංභත්තානුයමොදනිං අකත්වාව පත්තිං ගයහත්වානගරයතො 
නික්ඛමි. මනුස්සා චින්තයිිංසු – ‘‘සත්ථා අම්හාකිං අනුයමොදනම්පි අකත්වා

ගච්ඡති, අද්ධපරාභත්තග්ගිංඅමනාපිංඅයහොසි, බුද්ධපරානිංනාමනසක්කාචිත්තිං

ගයහතුිං, බුද්යධපරහි සද්ධිිං විස්සාසකරණිංනාමසමුස්සිතඵණිංආසීවිසිංගීවාෙ

ගහණසදිසිං යහොති; එථ යභො, තථාගතිං ඛමායපස්සාමා’’ති.
සකලනගරවාසියනො භගවතා සයහව නික්ඛන්තා. භගවා ගච්ඡන්යතොව 
මගධපරක්යඛත්යත ඨිතිං සාඛාවිටපසම්පන්නිං සන්දච්ඡාෙිං
කරීසමත්තභූමිපත්ථටිං එකිං මාතුලරුක්ඛිං දිස්වා ඉමස්මිිං රුක්ඛමූයල 

නිසීදිත්වා ධපරම්යම යදසිෙමායන ‘‘මහාජනස්ස ඨානනිසජ්ජයනොකායසො
භවිස්සතී’’ති. නිවත්තිත්වා මග්ගා ඔක්කම්ම රුක්ඛමූලිං උපසඞ්කමිත්වා 
ධපරම්මභණ්ඩාගාරිකිංආනන්දත්යථරිංඔයලොයකසි.යථයරොඔයලොකිතසඤ්ඤාෙ
එව ‘‘සත්ථා නිසීදිතුකායමො’’තිඤත්වාසුගතමහාචීවරිංපඤ්ඤයපත්වාඅදාසි.
නිසීදිභගවාපඤ්ඤත්යත ආසයන.අථස්සපුරයතොමනුස්සානිසීදිිංසු.උයභොසු

පස්යසසු පච්ඡයතො ෙ භික්ඛුසඞ්යඝො, ආකායස යදවතා අට්ඨිංසු, එවිං
මහාපරිසමජ්ඣගයතොතත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි. 
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යත භික්ඛූති තත්ර උපවිට්ඨා ධපරම්මප්පටිග්ගාහකා භික්ඛූ. අත්තදීපාති
අත්තානිං දීපිං තාණිං යලණිං ගතිිං පරාෙණිං පතිට්ඨිං කත්වා විහරථාති

අත්යථො. අත්තසරණාති ඉදිං තස්යසව යවවෙනිං. අනඤ්ඤසරණාති ඉදිං

අඤ්ඤසරණපටික්යඛපවෙනිං. න හි අඤ්යඤො අඤ්ඤස්ස සරණිං යහොති, 
අඤ්ඤස්සවාොයමනඅඤ්ඤස්ස අසුජ්ඣනයතො. වුත්තම්පියෙතිං ‘‘අත්තාහි 

අත්තයනො නායථො, යකො හි නායථො පයරො සිො’’ති (ධපර. ප. 160). යතනාහ

‘‘අනඤ්ඤසරණා’’ති. යකො පයනත්ථ අත්තා නාම, යලොකිෙයලොකුත්තයරො
ධපරම්යමො. යතනාහ – ‘‘ධපරම්මදීපා ධපරම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා’’ති. ‘‘කායෙ
කාොනුපස්සී’’තිආදීනිමහාසතිපට්ඨායනවිත්ථාරිතානි. 

යගොචයරතිෙරිතුිංයුත්තට්ඨායන. සයකතිඅත්තයනොසන්තයක. යපත්තියක

විසයෙති පිතියතො ආගතවිසයෙ. චරතන්ති ෙරන්තානිං. ‘‘ෙරන්ත’’න්තිපි 

පායඨො, අෙයමවත්යථො. න ෙච්ඡතීති න ලභිස්සති න පස්සිස්සති. මායරොති

යදවපුත්තමායරොපි, මච්චුමායරොපි, කියලසමායරොපි. ඔතාරන්ති රන්ධපරිං ඡිද්දිං
විවරිං. අෙිං පනත්යථො යලඩ්ඩුට්ඨානයතො නික්ඛම්ම යතොරයණ නිසීදිත්වා
බාලාතපිං තපන්තිං ලාපිං සකුණිං ගයහත්වා. පක්ඛන්දයසනසකුණවත්ථුනා
දීයපත්යබො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘භූතපු්බිං, භික්ඛයව, සකුණග්ඝි ලාපිං සකුණිං සහසා

අජ්ඣප්පත්තා අග්ගයහසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, ලායපො සකුයණො

සකුණග්ඝිොහරිෙමායනොඑවිංපරියදවසි ‘මෙයමවම්හඅලක්ඛිකා, මෙිං

අප්පපුඤ්ඤා, යෙ මෙිං අයගොෙයර ෙරිම්හ පරවිසයෙ, සයෙජ්ජ මෙිං

යගොෙයරෙයරෙයාමසයකයපත්තියකවිසයෙ, නමයාෙිං සකුණග්ඝිඅලිං
අභවිස්ස ෙදිදිං යුද්ධපරාො’ති. යකො පන යත ලාප යගොෙයරො සයකො

යපත්තියකො විසයෙොති? ෙදිදිං නඞ්ගලකට්ඨකරණිං යලඩ්ඩුට්ඨානන්ති.

අථ යඛො, භික්ඛයව, සකුණග්ඝි සයක බයල අපත්ථද්ධපරා සයක බයල

අසිංවදමානාලාපිංසකුණිංපමුඤ්චි ගච්ඡයඛොත්විංලාප, තත්රපිගන්ත්වා
නයමොක්ඛසීති. 

අථ යඛො, භික්ඛයව, ලායපො සකුයණො නඞ්ගලකට්ඨකරණිං 
යලඩ්ඩුට්ඨානිං ගන්ත්වා මහන්තිං යලඩ්ඩුිං අභිරුහිත්වා සකුණග්ඝිිං

වදමායනො අට්ඨාසි ‘‘එහි යඛො දානි යම සකුණග්ඝි, එහි යඛො දානි යම

සකුණග්ඝී’’ති. අථ යඛො සා, භික්ඛයව, සකුණග්ඝි සයක බයල
අපත්ථද්ධපරා සයක බයල අසිංවදමානා උයභො පක්යඛ සන්නය්හ ලාපිං

සකුණිං සහසා අජ්ඣප්පත්තා. ෙදා යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤාසි ලායපො

සකුයණො බහුආගතා යඛො මයාෙිං සකුණග්ඝීති, අථ යඛො තස්යසව

යලඩ්ඩුස්ස අන්තරිං පච්චුපාදි. අථ යඛො, භික්ඛයව, සකුණග්ඝිතත්යථව
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උරිංපච්ෙතායළසි.එවඤ්හිතිං, භික්ඛයව, යහොතියෙො අයගොෙයරෙරති
පරවිසයෙ. 

තස්මාතිහ, භික්ඛයව, මා අයගොෙයර ෙරිත්ථ පරවිසයෙ, අයගොෙයර, 

භික්ඛයව, ෙරතිං පරවිසයෙ ලච්ඡති මායරො ඔතාරිං, ලච්ඡති මායරො

ආරම්මණිං.යකොෙ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅයගොෙයරොපරවිසයෙො, ෙදිදිං

පඤ්ෙකාමගුණා.කතයමපඤ්ෙ? ෙක්ඛුවිඤ්යඤෙයාරූපාඉට්ඨාකන්තා

මනාපාපිෙරූපාකාමූපසිංහිතාරජනීො, යසොතවිඤ්යඤෙයාසද්දාඉට්ඨා

කන්තාමනාපාපිෙරූපාකාමූපසිංහිතාරජනීො, ඝානවිඤ්යඤෙයාගන්ධපරා

ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පිෙරූපා කාමූපසිංහිතා රජනීො, 
ජිව්හාවිඤ්යඤෙයා රසා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පිෙරූපා කාමූපසිංහිතා

රජනීො, කාෙවිඤ්යඤෙයා යඵොට්ඨ්බා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා පිෙරූපා

කාමූපසිංහිතා රජනීො. අෙිං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අයගොෙයරො
පරවිසයෙො. 

යගොෙයර, භික්ඛයව, ෙරථ…යප.… න ලච්ඡති මායරො ආරම්මණිං.

යකො ෙ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යගොෙයරො සයකො යපත්තියකො විසයෙො, 

ෙදිදිංෙත්තායරොසතිපට්ඨානා.කතයම ෙත්තායරො? ඉධපරභික්ඛයව, භික්ඛු

කායෙ කාොනුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනෙය

යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සිං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරතිආතාපී

සම්පජායනො සතිමා, වියනෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සිං; චිත්යත

චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනෙය යලොයක

අභිජ්ඣායදොමනස්සිං; ධපරම්යමසු ධපරම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී

සම්පජායනො සතිමා, වියනෙය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සිං – අෙිං, 

භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යගොෙයරො සයකො යපත්තියකො විසයෙොති (සිං. නි.
5.371). 

කුසොනන්ති අනවජ්ජලක්ඛණානිං. සමාදානයහතූති සමාදාෙ

වත්තනයහතු. එවමිදං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතීති එවිං ඉදිං යලොකිෙයලොකුත්තරිං

පුඤ්ඤඵලිං වඩ්ඪති, පුඤ්ඤඵලන්ති ෙ උපරූපරි පුඤ්ඤම්පි පුඤ්ඤවිපායකොපි
යවදිත්යබො. 

දළ්හයනමිචක්කවත්තිරාජකථාවණ්ණනා 

81. තත්ථ දුවිධං කුසෙං වට්ටගාමීෙවිවට්ටගාමීෙ.තත්ථවට්ටගාමිකුසලිං 
නාම මාතාපිතූනිං පුත්තධීතාසු පුත්තධීතානඤ්ෙ මාතාපිතූසු සියනහවයසන 

මුදුමද්දවචිත්තිං.විවට්ටගාමිකුසලිංනාම‘‘ෙත්තායරොසතිපට්ඨානා’’තිආදියභදා 
සත්තතිිංස යබොධිපක්ඛිෙධපරම්මා. යතසු වට්ටගාමිපුඤ්ඤස්ස පරියෙොසානිං
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මනුස්සයලොයක ෙක්කවත්තිසිරීවිභයවො. විවට්ටගාමිකුසලස්ස
මග්ගඵලනි්බානසම්පත්ති. තත්ථ විවට්ටගාමිකුසලස්ස විපාකිං
සුත්තපරියෙොසායනදස්යසස්සති. 

ඉධපර පන වට්ටගාමිකුසලස්ස විපාකදස්සනත්ථිං, භික්ඛයව, ෙදා 

පුත්තධීතයරො මාතාපිතූනිං ඔවායද න අට්ඨිංසු, තදා ආයුනාපි වණ්යණනාපි

ඉස්සරියෙනාපි පරිහායිිංසු. ෙදා පන අට්ඨිංසු, තදා වඩ්ඪිංසූති වත්වා

වට්ටගාමිකුසලානුසන්ධිවයසන ‘‘භූතපු්බිං, භික්ඛයව’’ති යදසනිං ආරභි.

තත්ථෙක්කවත්තීතිආදීනිමහාපදායන(දී. නි.අට්ඨ.2.33) විත්ථාරිතායනව. 

82. ඔසක්කිතන්තිඊසකම්පි අවසක්කිතිං. ඨානාචුතන්තිස්බයසොඨානා
අපගතිං. තිං කිර ෙක්කරතනිං අන්යතපුරද්වායර අක්ඛාහතිං විෙ යවහාසිං
අට්ඨාසි. අථස්ස උයභොසු පස්යසසු ද්යව ඛදිරත්ථම්යභ නිඛණිත්වා
ෙක්කරතනමත්ථයක යනමිඅභිමුඛිං එකිං සුත්තකිං බන්ධිිංසු. අයධපරොභායගපි
යනමිඅභිමුඛිං එකිං බන්ධිිංසු. යතසු උපරිමසුත්තයතො අප්පමත්තකම්පි ඔගතිං

ෙක්කරතනිංඔසක්කිතිංනාමයහොති, යහට්ඨාසුත්තස්සඨානිං උපරිමයකොටිො

අතික්කන්තගතිං ඨානා චුතිං නාම යහොති, තයදතිං අතිබලවයදොයස සති එවිං
යහොති. සුත්තමත්තම්පි එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුලමත්තිං වා භට්ඨිං ඨානා චුතයමව
යහොති.තිං සන්ධපරායෙතිංවුත්තිං‘‘ඔසක්කිතිංඨානාචුත’’න්ති. 

අථ යම ආයරොයචෙයාසීති තාත, ත්විං අජ්ජ ආදිිං කත්වා දිවසස්ස

තික්ඛත්තුිං ෙක්කරතනස්ස උපට්ඨානිං ගච්ඡ, එවිං ගච්ඡන්යතො ෙදා

ෙක්කරතනිං ඊසකම්පි ඔසක්කිතිං ඨානා චුතිං පස්සසි, අථ මය්හිං

ආචික්යඛෙයාසි. ජීවිතඤ්හි යම තව හත්යථ නික්ඛිත්තන්ති. අද්දසාති 
අප්පමත්යතොදිවසස්සතික්ඛත්තුිංගන්ත්වාඔයලොයකන්යතොඑකදිවසිංඅද්දස. 

83. අථ යඛො, භික්ඛයවති භික්ඛයව, අථ රාජා දළ්හයනමි ‘‘ෙක්කරතනිං 
ඔසක්කිත’’න්ති සුත්වා උප්පන්නබලවයදොමනස්යසො ‘‘න දානි මො චිරිං

ජීවිත්බිං භවිස්සති, අප්පාවයසසිං යම ආයු, න යම දානි කායම

පරිභුඤ්ජනකායලො, ප්බජ්ජාකායලො යම ඉදානී’’ති යරොදිත්වා පරියදවිත්වා 

යජට්ඨපුත්තිං කුමාරිං ආමන්තායපත්වා එතදයවොෙ. සමුද්දපරිෙන්තන්ති
පරික්ඛිත්තඑකසමුද්දපරිෙන්තයමව. ඉදිං හිස්ස කුලසන්තකිං.

ෙක්කවාළපරිෙන්තිං පන පුඤ්ඤිද්ධිවයසන නි්බත්තිං, න තිං සක්කා දාතුිං.
කුලසන්තකිං පන නිෙයායතන්යතො ‘‘සමුද්දපරිෙන්ත’’න්ති ආහ. 

යකසමස්සුන්ති තාපසප්බජ්ජිං ප්බජන්තාපි හි පඨමිං යකසමස්සුිං 
ඔහායරන්ති.තයතොපට්ඨාෙපරූළ්හයකයසබන්ධිත්වාවිෙරන්ති.යතනවුත්තිං

– ‘‘යකසමස්සුිංඔහායරත්වා’’ති. 
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කාසාොනීති කසාෙරසපීතානි. ආදියතො එවිං කත්වා පච්ඡා වක්කලානිපි

ධපරායරන්ති. පබ්බජීති ප්බජියතො. ප්බජිත්වා ෙ අත්තයනො

මඞ්ගලවනුෙයායනයෙව වසි. රාජිසිම්හීති රාජඊසිම්හි. බ්රාහ්මණප්බජිතා හි 

‘‘බ්රාහ්මණිසයෙො’’ති වුච්ෙන්ති. යසතච්ඡත්තිං පන පහාෙ රාජප්බජිතා

රාජිසයෙොති. අන්තරධායීති අන්තරහිතිං නි්බුතදීපසිඛා විෙ අභාවිං උපගතිං. 

පටිසංයවයදසීතිකන්දන්යතොපරියදවන්යතොජානායපසි. යපත්තිකන්තිපිතියතො

ආගතිං දාෙජ්ජිං න යහොති, න සක්කා කුසීයතන හීනවීරියෙන දස
අකුසලකම්මපයථ සමාදාෙ වත්තන්යතන පාපුණිතුිං. අත්තයනො පන සුකතිං 
කම්මිංනිස්සාෙදසවිධපරිංද්වාදසවිධපරිංවාෙක්කවත්තිවත්තිංපූයරන්යතයනයවතිං 
පත්ත්බන්ති දීයපති. අථ නිං වත්තපටිපත්තිෙිං යෙොයදන්යතො ‘‘ඉඞ්ඝ 

ත්ව’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ අරියෙති නිද්යදොයස. චක්කවත්තිවත්යතති
ෙක්කවත්තීනිංවත්යත. 

චක්කවත්තිඅරිෙවත්තවණ්ණනා 

84. ධම්මන්ති දසකුසලකම්මපථධපරම්මිං. නිස්සාොති තදධිට්ඨායනන

යෙතසාතයමවනිස්සෙිංකත්වා. ධම්මංසක්කයරොන්යතොතිෙථාකයතොයසො

ධපරම්යමො සුට්ඨු කයතො යහොති, එවයමතිං කයරොන්යතො. ධම්මං ගරුං

කයරොන්යතොති තස්මිිං ගාරවුප්පත්තිො තිං ගරුිං කයරොන්යතො. ධම්මං

මායනන්යතොති තයමවධපරම්මිංපිෙඤ්ෙභාවනීෙඤ්ෙකත්වාවිහරන්යතො. ධම්මං 

පූයජන්යතොති තිං අපදිසිත්වා ගන්ධපරමාලාදිපූජයනනස්ස පූජිං කයරොන්යතො. 

ධම්මං අපචෙමායනොති තස්යසව ධපරම්මස්ස අඤ්ජලිකරණාදීහි නීෙවුත්තිතිං

කයරොන්යතො. ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතූති තිං ධපරම්මිං ධපරජමිව පුරක්ඛත්වා
යකතුමිව ෙ උක්ඛිපිත්වා පවත්තිො ධපරම්මද්ධපරයජො ධපරම්මයකතු ෙ හුත්වාති

අත්යථො. ධම්මාධිපයතයෙයොති ධපරම්මාධිපතිභූයතො ආගතභායවන

ධපරම්මවයසයනව ස්බකිරිොනිංකරයණනධපරම්මාධිපයතයෙයොහුත්වා. ධම්මිකං 

රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහස්සූති ධපරම්යමො අස්සා අත්ථීති ධපරම්මිකා, රක්ඛා ෙ 

ආවරණඤ්ෙගුත්ති ෙ රක්ඛාවරණගුත්ති. තත්ථ ‘‘පරිං රක්ඛන්යතො අත්තානිං

රක්ඛතී’’ති (සිං. නි. 5.385) වෙනයතො ඛන්තිආදයෙො රක්ඛා. වුත්තඤ්යහතිං 

‘‘කථඤ්ෙ, භික්ඛයව, පරිංරක්ඛන්යතොඅත්තානිංරක්ඛති.ඛන්තිොඅවිහිිංසාෙ 

යමත්තචිත්තතා අනුද්දෙතා’’ති (සිං. නි. 5.385). නිවාසනපාරුපනයගහාදීනිං

නිවාරණා ආවරණිං, යෙොරාදිඋපද්දවනිවාරණත්ථිං යගොපාෙනා ගුත්ති, තිං
ස්බම්පි සුට්ඨු සිංවිදහස්සු පවත්තෙ ඨයපහීති අත්යථො. ඉදානි ෙත්ථ සා

සිංවිදහිත්බා, තිංදස්යසන්යතො අන්යතොජනස්මින්තිආදිමාහ. 

තත්රාෙිංසඞ්යඛපත්යථො–අන්යතොජනසඞ්ඛාතිංතවපුත්තදාරිං සීලසිංවයර

පතිට්ඨයපහි, වත්ථගන්ධපරමාලාදීනිෙස්සයදහි, ස්යබොපද්දයවෙස්ස නිවායරහි. 

බෙකාොදීසුපි එයසව නයෙො. අෙිං පන වියසයසො – බලකායෙො කාලිං
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අනතික්කමිත්වා භත්තයවතනසම්පදායනනපි අනුග්ගයහත්යබො.
අභිසිත්තඛත්තිො භද්රස්සාජායනෙයාදිරතනසම්පදායනනපිඋපසඞ්ගණ්හිත්බා.
අනුෙන්තඛත්තිො යතසිං අනුරූපොනවාහනසම්පදායනනපිපරියතොයසත්බා.
බ්රාහ්මණා අන්නපානවත්ථාදිනා යදෙයධපරම්යමන. ගහපතිකා

භත්තබීජනඞ්ගලඵාලබලිබද්දාදිසම්පදායනන. තථා නිගමවාසියනො යනගමා, 
ජනපදවාසියනො ෙ ජානපදා. සමිතපාපබාහිතපාපා සමණබ්රාහ්මණා 
සමණපරික්ඛාරසම්පදායනන සක්කාත්බා. මිගපක්ඛියනො අභෙදායනන
සමස්සායසත්බා. 

විජියතති අත්තයනොආණාපවත්තිට්ඨායන. අධම්මකායරොති අධපරම්මකිරිො. 

මා පවත්තිත්ථාති ෙථා නප්පවත්තති, තථා නිං පටිපායදහීති අත්යථො. 

සමණබ්රාහ්මණාති සමිතපාපබාහිතපාපා. මදප්පමාදා පටිවිරතාති නවවිධපරා

මානමදා, පඤ්ෙසුකාමගුයණසු චිත්තයවොස්සජ්ජනසඞ්ඛාතාපමාදාෙපටිවිරතා. 

ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨාති අධිවාසනඛන්තිෙඤ්ෙ සුරතභායව ෙ පතිට්ඨිතා. 

එකමත්තානන්ති අත්තයනො රාගාදීනිං දමනාදීහි එකමත්තානිං දයමන්ති 

සයමන්ති පරිනි්බායපන්තීති වුච්ෙන්ති. කායෙන කාෙන්ති කායල කායල. 

අභිනිවජ්යජෙයාසීති ගූථිං විෙ විසිං විෙ අග්ගිිං විෙ ෙ සුට්ඨු වජ්යජෙයාසි. 

සමාදාොතිසුරභිකුසුමදාමිංවිෙඅමතිංවිෙෙසම්මාආදාෙ පවත්යතෙයාසි. 

ඉධපර ඨත්වා වත්තිං සමායනත්බිං. අන්යතොජනස්මිිං බලකායෙපි එකිං, 

ඛත්තියෙසු එකිං, අනුෙන්යතසු එකිං, බ්රාහ්මණගහපතියකසු එකිං, 

යනගමජානපයදසු එකිං, සමණබ්රාහ්මයණසු එකිං, මිගපක්ඛීසු එකිං, 

අධපරම්මකාරප්පටික්යඛයපො එකිං, අධපරනානිං ධපරනානුප්පදානිං එකිං
සමණබ්රාහ්මයණ උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හපුච්ඡනිං එකන්ති එවයමතිං දසවිධපරිං
යහොති.ගහපතියකපනපක්ඛිජායතෙවිසුිංකත්වාගයණන්තස්සද්වාදසවිධපරිං
යහොති. පු්යබඅවුත්තිංවාගයණන්යතනඅධපරම්මරාගස්සෙවිසමයලොභස්ස ෙ 

පහානවයසන ද්වාදසවිධපරිං යවදිත්බිං. ඉදං යඛො තාත තන්ති ඉදිං දසවිධපරිං

ද්වාදසවිධපරඤ්ෙ අරිෙෙක්කවත්තිවත්තිං නාම. වත්තමානස්සාති පූයරත්වා

වත්තමානස්ස. තදහුයපොසයථතිආදිමහාසුදස්සයනවුත්තිං. 

90. සමයතනාති අත්තයනො මතිො. සුදන්ති නිපාතමත්තිං. පසාසතීති
අනුසාසති. ඉදිංවුත්තිංයහොති–යපොරාණකිංරාජවිංසිංරාජපයවණිිංරාජධපරම්මිං
පහාෙ අත්තයනො මතිමත්යත ඨත්වා ජනපදිං අනුසාසතීති. එවමෙිං
මඝයදවවිංසස්ස කළාරජනයකො විෙ දළ්හයනමිවිංසස්ස උපච්යඡදයකො

අන්තිමපුරියසො හුත්වා උප්පන්යනො. පුබ්යබනාපරන්ති පු්බකායලන සදිසා

හුත්වාඅපරකාලිං. ජනපදානපබ්බන්තීතිනවඩ්ඪන්ති. ෙථාතං පුබ්බකානන්ති

ෙථාපු්බකානිංරාජූනිංපු්යබෙපච්ඡාෙසදිසායෙවහුත්වා ප්බිිංසු, තථාන
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පටුන 

ප්බන්ති. කත්ථචි සුඤ්ඤා යහොන්ති හතවිලුත්තා, යතලමධුඵාණිතාදීසු යෙව
ොගුභත්තාදීසුෙඔජාපිපරිහායිත්ථාති අත්යථො. 

අමච්චා පාරිසජ්ජාති අමච්ො යෙව පරිසාවෙරා ෙ. ගණකමහාමත්තාති

අච්ඡිද්දකාදිපාඨගණකායෙව මහාඅමච්ොෙ. අනීකට්ඨාතිහත්ථිආෙරිොදයෙො. 

යදොවාරිකාතිද්වාරරක්ඛියනො. මන්තස්සාජීවියනොතිමන්තාවුච්ෙතිපඤ්ඤා, තිං

නිස්සෙිංකත්වා යෙජීවන්තිපණ්ඩිතාමහාමත්තා, යතසිංඑතිංනාමිං. 

ආයුවණ්ණාදිපරිහානිකථාවණ්ණනා 

91. යනො ච යඛො අධනානන්ති බලවයලොභත්තා පන අධපරනානිං

දලිද්දමනුස්සානිං ධපරනිං නානුප්පදාසි. නානුප්පදිෙමායනති අනනුප්පදිෙමායන, 

අෙයමව වා පායඨො. දාලිද්දිෙන්ති දලිද්දභායවො. අත්තනා ච ජීවාහීති සෙඤ්ෙ

ජීවිං ොයපහීති අත්යථො. උද්ධග්ගිකන්තිආදීසු උපරූපරිභූමීසු ඵලදානවයසන 
උද්ධපරමග්ගමස්සාති උද්ධපරග්ගිකා. සග්ගස්ස හිතා තත්රුපපත්තිජනනයතොති
යසොවග්ගිකා. නි්බත්තට්ඨායන සුයඛො විපායකො අස්සාති සුඛවිපාකා. සුට්ඨු
අග්ගානිං දි්බවණ්ණාදීනිං දසන්නිං වියසසානිං නි්බත්තනයතො
සග්ගසිංවත්තනිකා.එවරූපිං දක්ඛිණිංදානිංපතිට්ඨයපතීතිඅත්යථො. 

92. පවඩ්ඪිස්සතීතිවඩ්ඪස්සති බහුිංභවිස්සති. සුනියසධංනියසයධෙයන්ති

සුට්ඨු නිසිද්ධපරිං නියසයධපරෙයිං. මූෙඝච්චන්ති මූලහතිං. ඛරස්සයරනාති

ඵරුසසද්යදන. පණයවනාති වජ්ඣයභරිො. 

93. සීසානි යනසං ඡින්දිස්සාමාති යෙසිං අන්තමයසො මූලකමුට්ඨිම්පි

හරිස්සාම, යතසිං තයථව සීසානි ඡින්දිස්සාම, ෙථා යකොචි හටභාවම්පි න

ජානිස්සති, අම්හාකිං දානි කියමත්ථරාජාපිඑවිංඋට්ඨාෙපරිංමායරතීතිඅෙිං

යනසිං අධිප්පායෙො. උපක්කමිංසූති ආරභිිංසු. පන්ථදුහනන්ති පන්ථඝාතිං, 
පන්යථඨත්වායෙොරකම්මිං. 

94. න හි, යදවාති යසො කිර චින්යතසි – ‘‘අෙිං රාජා සච්ෙිං යදවාති

මුඛපටිඤ්ඤාෙදින්නාෙමාරායපති, හන්දාහිංමුසාවාදිං කයරොමී’’ති, මරණභො
‘‘නහියදවා’’තිඅයවොෙ. 

96. එකිදන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තිං, එයක සත්තාති අත්යථො. 

චාරිත්තන්ති මිච්ඡාොරිං. අභිජ්ඣාබයාපාදාති අභිජ්ඣා ෙ බයාපායදො ෙ. 

මිච්ඡාදිට්ඨීතිනත්ථිදින්නන්තිආදිකාඅන්තග්ගාහිකා පච්ෙනීකදිට්ඨි. 

101. අධම්මරායගොති මාතා මාතුච්ඡා පිතුච්ඡා මාතුලානීතිආදියක

අයුත්තට්ඨායන රායගො. විසමයෙොයභොති පරියභොගයුත්යතසුපි ඨායනසු
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අතිබලවයලොයභො. මිච්ඡාධම්යමොති පුරිසානිං පුරියසසු ඉත්ථීනඤ්ෙ ඉත්ථීසු
ඡන්දරායගො. 

අමත්යතෙයතාතිආදීසු මාතු හියතො මත්යතයෙයො, තස්ස භායවො

මත්යතෙයතා, මාතරි සම්මා පටිපත්තිො එතිං නාමිං. තස්සා අභායවො යෙව

තප්පටිපක්ඛතා ෙ අමත්යතෙයතා. අයපත්යතෙයතාදීසුපි එයසව නයෙො. න

කුයෙ යජට්ඨාපචායිතාති කුයල යජට්ඨානිං අපචිතිො නීෙවුත්තිො
අකරණභායවො. 

දසවස්සායුකසමෙවණ්ණනා 

103. ෙංඉයමසන්තිෙස්මිිංසමයෙ ඉයමසිං. අෙංපයතෙයාතිපතියනොදාතුිං

යුත්තා. ඉමානි රසානීති ඉමානි යලොයක අග්ගරසානි. අතිබයාදිප්පිස්සන්තීති

අතිවිෙදිප්පිස්සන්ති, අෙයමවවා පායඨො. කුසෙන්තිපිනභවිස්සතීතිකුසලන්ති

නාමම්පින භවිස්සති, පඤ්ඤත්තිමත්තම්පිනපඤ්ඤායිස්සතීතිඅත්යථො. පුජ්ජා

ච භවිස්සන්ති පාසංසා චාති පූජාරහා ෙ භවිස්සන්ති පසිංසාරහා ෙ. තදා කිර

මනුස්සා ‘‘අසුයකනනාමමාතාපහතා, පිතාපහයතො, සමණබ්රාහ්මණා ජීවිතා

යවොයරොපිතා, කුයල යජට්ඨානිං අත්ථිභාවම්පි න ජානාති, අයහො පුරියසො’’ති
තයමව පූයජස්සන්තියෙවපසිංසිස්සන්තිෙ. 

න භවිස්සති මාතාති වාති අෙිං මය්හිං මාතාති ගරුචිත්තිං න භවිස්සති. 
යගයහ මාතුගාමිං විෙ නානාවිධපරිං අස්භිකථිං කථෙමානා අගාරවුපොයරන

උපසඞ්කමිස්සන්ති. මාතුච්ඡාදීසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ ෙ මාතුච්ඡාති

මාතුභගිනී. මාතුොනීති මාතුලභරිො. ආචරිෙභරිොති සිප්පාෙතනානි

සික්ඛාපකස්ස ආෙරිෙස්සභරිො. ගරූනං දාරාතිචූළපිතුමහාපිතුආදීනිංභරිො. 

සම්යභදන්ති මිස්සීභාවිං, මරිොදයභදිං වා. 

තිබ්යබො ආඝායතො පච්චුපට්ඨියතො භවිස්සතීති බලවයකොයපො පුනප්පුනිං
උප්පත්තිවයසන පච්චුපට්ඨියතො භවිස්සති. අපරානි ද්යව එතස්යසව

යවවෙනානි.යකොයපොහිචිත්තිංආඝායතතීති ආඝායතො. අත්තයනොෙපරස්සෙ

හිතසුඛිංබයාපායදතීති බයාපායදො. මයනොපදූසනයතො මයනොපයදොයසොති වුච්ෙති. 

තිබ්බං වධකචිත්තන්ති පිෙමානස්සාපි පරිං මාරණත්ථාෙ වධපරකචිත්තිං. තස්ස

වත්ථුිංදස්යසතුිං මාතුපි පුත්තම්හීතිආදිවුත්තිං. මාගවිකස්සාති මිගලුද්දකස්ස. 

104. සත්ථන්තරකප්යපොති සත්යථන අන්තරකප්යපො. සිංවට්ටකප්පිං
අප්පත්වා අන්තරාව යලොකවිනායසො. අන්තරකප්යපො ෙ නායමස
දු්භික්ඛන්තරකප්යපො යරොගන්තරකප්යපො සත්ථන්තරකප්යපොති තිවියධපරො.
තත්ථ යලොභුස්සදාෙ පජාෙ දු්භික්ඛන්තරකප්යපො යහොති. යමොහුස්සදාෙ
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යරොගන්තරකප්යපො. යදොසුස්සදාෙ සත්ථන්තරකප්යපො. තත්ථ 
දු්භික්ඛන්තරකප්යපන නට්ඨා යෙභුයෙයන යපත්තිවිසයෙ උපපජ්ජන්ති.

කස්මා? ආහාරනිකන්තිො බලවත්තා. යරොගන්තරකප්යපන නට්ඨා

යෙභුයෙයන සග්යග නි්බත්තන්ති කස්මා? යතසඤ්හි ‘‘අයහො වතඤ්යඤසිං
සත්තානිං එවරූයපො යරොයගො න භයවෙයා’’ති යමත්තචිත්තිං උප්පජ්ජතීති.

සත්ථන්තරකප්යපන නට්ඨා යෙභුයෙයන නිරයෙ උපපජ්ජන්ති. කස්මා? 
අඤ්ඤමඤ්ඤිංබලවාඝාතතාෙ. 

මිගසඤ්ඤන්ති‘‘අෙිංමියගො, අෙිංමියගො’’ති සඤ්ඤිං. තිණ්හානිසත්ථානි

හත්යථසු පාතුභවිස්සන්තීති යතසිං කිර හත්යථන ඵුට්ඨමත්තිං ෙිංකිඤ්චි

අන්තමයසො තිණපණ්ණිං උපාදාෙආවුධපරයමව භවිස්සති. මා ච මෙංකඤ්චීති

මෙිං කඤ්චි එකපුරිසම්පි ජීවිතා මා යවොයරොපයිම්හ. මා ච අම්යහ යකොචීති

අම්යහපි යකොචි එකපුරියසො ජීවිතා මා යවොයරොපයිත්ථ. ෙංනූන මෙන්ති අෙිං 

යලොකවිනායසො පච්චුපට්ඨියතො, න සක්කා ද්වීහි එකට්ඨායන ඨියතහි ජීවිතිං

ලද්ධුන්ති මඤ්ඤමානා එවිං චින්තයිිංසු. වනගහනන්ති වනසඞ්ඛායතහි 

තිණගුම්බලතාදීහිගහනිංදුප්පයවසට්ඨානිං. රුක්ඛගහනන්ති රුක්යඛහිගහනිං

දුප්පයවසට්ඨානිං. නදීවිදුග්ගන්ති නදීනිං අන්තරදීපාදීසු දුග්ගමනට්ඨානිං. 

පබ්බතවිසමන්ති ප්බයතහි විසමිං, ප්බයතසුපි වා විසමට්ඨානිං. 

සභාගායිස්සන්තීති ෙථා අහිං ජීවාමි දිට්ඨා යභො සත්තා, ත්වම්පි තථා ජීවසීති
එවිංසම්යමොදනකථාෙඅත්තනාසභායග කරිස්සන්ති. 

ආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථාවණ්ණනා 

105. ආෙතන්ති මහන්තිං. පාණාතිපාතා විරයමෙයාමාති පාණාතිපාතයතො

ඔසක්යකෙයාම. පාණාතිපාතිං විරයමෙයාමාතිපි සජ්ඣාෙන්ති, තත්ථ

පාණාතිපාතිං පජයහෙයාමාති අත්යථො. වීසතිවස්සායුකාති මාතාපිතයරො 

පාණාතිපාතා පටිවිරතා, පුත්තා කස්මා වීසතිවස්සායුකා අයහසුන්ති
යඛත්තවිසුද්ධිො. යතසඤ්හි මාතාපිතයරො සීලවන්යතො ජාතා. ඉති සීලග්යභ
වඩ්ඪතත්තා ඉමාෙ යඛත්තවිසුද්ධිො දීඝායුකා අයහසුිං. යෙ පයනත්ථ කාලිං

කත්වා තත්යථව නි්බත්තා, යත අත්තයනොව සීලසම්පත්තිො දීඝායුකා
අයහසුිං. 

අස්සාමාති භයවෙයාම. චත්තාරීසවස්සායුකාතිආදයෙො යකොට්ඨාසා
අදින්නාදානාදීහිපටිවිරතානිං වයසනයවදිත්බා. 

සඞ්ඛරාජඋප්පත්තිවණ්ණනා 

106. ඉච්ඡාතිමය්හිංභත්තිංයදථාති එවිංඋප්පජ්ජනකතණ්හා. අනසනන්ති

නඅසනිංඅවිප්ඵාරිකභායවො කාොලසිෙිං, භත්තිංභුත්තානිංභත්තසම්මදපච්ෙො
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පටුන 

නිපජ්ජිතුකාමතාජනයකො කාෙදු්බලභායවොති අත්යථො. ජරාති පාකටජරා. 

කුක්කුෙසම්පාතිකාති එකගාමස්ස ඡදනපිට්ඨයතො උප්පතිත්වා ඉතරගාමස්ස
ඡදනපිට්යඨ පතනසඞ්ඛායතො කුක්කුටසම්පායතො. එතාසු අත්ථීති 

කුක්කුටසම්පාතිකා. ‘‘කුක්කුටසම්පාදිකා’’තිපි පායඨො, ගාමන්තරයතො
ගාමන්තරිං කුක්කුටානිං පදසා ගමනසඞ්ඛායතො කුක්කුටසම්පායදො එතාසු

අත්ථීතිඅත්යථො.උභෙම්යපතිං ඝනනිවාසතිංයෙවදීයපති. අවීචිමඤ්යඤඵුයෙො

භවිස්සතීති අවීචිමහානිරයෙොවිෙනිරන්තරපූරියතොභවිස්සති. 

107. ‘‘අසීතිවස්සසහස්සායුයකසු, භික්ඛයව, මනුස්යසසු යමත්යතයෙයො 
නාම භගවා යලොයක උප්පජ්ජිස්සතී’’ති න වඩ්ඪමානකවයසන වුත්තිං. න හි

බුද්ධපරා වඩ්ඪමායන ආයුම්හි නි්බත්තන්ති, හාෙමායන පන නි්බත්තන්ති.
තස්මා ෙදා තිං ආයු වඩ්ඪත්වා අසඞ්යඛෙයතිං පත්වා පුන හාෙමානිං

අසීතිවස්සසහස්සකායලඨස්සති, තදාඋප්පජ්ජිස්සතීතිඅත්යථො. පරිහරිස්සතීති

ඉදිංපනපරිවායරත්වා විෙරන්තානිංවයසනවුත්තිං. යූයපොතිපාසායදො. රඤ්ඤා

මහාපනායදන කාරාපියතොති රඤ්ඤා යහතුභූයතන තස්සත්ථාෙ සක්යකන
යදවරායජනවිස්සකම්මයදවපුත්තිං යපයසත්වාකාරාපියතො. පු්යබකිර ද්යව 

පිතාපුත්තානළකාරාපච්යෙකබුද්ධපරස්සනයළහිෙඋදුම්බයරහි ෙ පණ්ණසාලිං
කාරායපත්වාතිංතත්ථවාසායපත්වාෙතූහිපච්ෙයෙහිඋපට්ඨහිිංසු.යතකාලිං 
කත්වා යදවයලොයක නි්බත්තා. යතසු පිතා යදවයලොයකයෙව අට්ඨාසි.
පුත්යතොයදවයලොකා ෙවිත්වාසුරුචිස්සරඤ්යඤොයදවිොසුයමධපරාෙකුච්ඡිස්මිිං
නි්බත්යතො. මහාපනායදො නාම කුමායරො අයහොසි. යසො අපරභායග ඡත්තිං
උස්සායපත්වා මහාපනායදො නාම රාජා ජායතො. අථස්ස පුඤ්ඤානුභායවන
සක්යකො යදවරාජා විස්සකම්මයදවපුත්තිං රඤ්යඤො පාසාදිං කයරොහීති පහිණි 
යසො තස්ස පාසාදිං නිම්මිනි පඤ්ෙවීසතියෙොජනු්යබධපරිං සත්තරතනමෙිං
සතභූමකිං.ෙිංසන්ධපරාෙ ජාතයකවුත්තිං– 

‘‘පනායදොනාමයසොරාජා, ෙස්සයූයපොසුවණ්ණයෙො; 

තිරිෙිංයසොළසු්යබයධපරො, උද්ධපරමාහුසහස්සධපරා. 

සහස්සකණ්යඩොසතයගණ්ඩු, ධපරජාලුහරිතාමයෙො; 

අනච්චුිංතත්ථගන්ධපර්බා, ඡසහස්සානිසත්තධපරා. 

එවයමතිංතදාආසි, ෙථාභාසසිභද්දජි; 

සක්යකොඅහිංතදාආසිිං, යවෙයාවච්ෙකයරොතවා’’ති.(ජා. 5.3.42); 

යසො රාජා තත්ථ ොවතායුකිං වසිත්වා කාලිං කත්වා යදවයලොයක 

නි්බත්ති. තස්මිිං යදවයලොයක නි්බත්යත යසො පාසායදො මහාගඞ්ගාෙ
අනුයසොතිං පති. තස්ස ධුරයසොපානසම්මුඛට්ඨායන පොගපතිට්ඨානිං නාම
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නගරිංමාපිතිං.ථුපිකාසම්මුඛට්ඨායන යකොටිගායමොනාම.අපරභායගඅම්හාකිං
භගවයතො කායල යසො නළකාරයදවපුත්යතො යදවයලොකයතො ෙවිත්වා 
මනුස්සපයථභද්දජියසට්ඨිනාමහුත්වාසත්ථුසන්තියකප්බජිත්වාඅරහත්තිං 
පාපුණි.යසොනාවාෙගඞ්ගාතරණදිවයසභික්ඛුසඞ්ඝස්සතිංපාසාදිංදස්යසතීති

වත්ථු විත්ථායරත්බිං.කස්මාපයනසපාසායදොනඅන්තරහියතොති? ඉතරස්ස
ආනුභාවා. යතන සද්ධිිං පුඤ්ඤිං කත්වා යදවයලොයක නි්බත්තකුලපුත්යතො
අනාගයතසඞ්යඛො නාමරාජාභවිස්සති.තස්සපරියභොගත්ථාෙයසොපාසායදො

උට්ඨහිස්සති, තස්මාන අන්තරහියතොති. 

108. උස්සායපත්වාති තිං පාසාදිං උට්ඨායපත්වා. අජ්ඣාවසිත්වාති තත්ථ

වසිත්වා. තංදත්වා විස්සජ්ජිත්වාතිතිංපාසාදිංදානවයසනදත්වානිරයපක්යඛො

පරිච්ොගවයසනෙ විස්සජ්ජිත්වා.කස්ස ෙඑවිංදත්වාති? සමණාදීනිං.යතනාහ

– ‘‘සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනි්බකොෙකානිං දානිං දත්වා’’ති.කථිංපන

යසොඑකිංපාසාදිං බහූනිංදස්සතීති? එවිංකිරස්සචිත්තිංඋප්පජ්ජිස්සති‘‘අෙිං
පාසායදො විප්පකිරිෙතූ’’ති. යසො ඛණ්ඩඛණ්ඩයසො විප්පකිරිස්සති. යසො තිං

අලග්ගමායනොව හුත්වා ‘‘යෙො ෙත්තකිං ඉච්ඡති, යසො තත්තකිං ගණ්හතූ’’ති
දානවයසන විස්සජ්ජිස්සති. යතන වුත්තිං – ‘‘දානිං දත්වා යමත්යතෙයස්ස
භගවයතො…යප.… විහරිස්සතී’’ති. එත්තයකන භගවා වට්ටගාමිකුසලස්ස
අනුසන්ධිිංදස්යසති. 

109. ඉදානි විවට්ටගාමිකුසලස්ස අනුසන්ධිිං දස්යසන්යතො පුන අත්තදීපා, 

භික්ඛයව, විහරථාතිආදිමාහ. 

භික්ඛුයනොආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථාවණ්ණනා 

110. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආයුස්මින්තිභික්ඛයවෙිං යවො අහිං

ආයුනාපි වඩ්ඪස්සථාති අයවොෙිං, තත්ථ ඉදිං භික්ඛුයනො ආයුස්මිිං ඉදිං
ආයුකාරණන්ති අත්යථො. තස්මා තුම්යහහි ආයුනා වඩ්ඪතුකායමහි ඉයම
ෙත්තායරොඉද්ධිපාදාභායවත්බාතිදස්යසති. 

වණ්ණස්මින්ති ෙිං යවො අහිං වණ්යණනපි වඩ්ඪස්සථාති අයවොෙිං, ඉදිං
තත්ථවණ්ණකාරණිං.සීලවයතොහිඅවිප්පටිසාරාදීනිංවයසන සරීරවණ්යණොපි
කිත්තිවයසන ගුණවණ්යණොපි වඩ්ඪති. තස්මා තුම්යහහි වණ්යණන 
වඩ්ඪතුකායමහිසීලසම්පන්යනහිභවිත්බන්තිදස්යසති. 

සුඛස්මින්ති ෙිං යවො අහිං සුයඛනපි වඩ්ඪස්සථාති අයවොෙිං, ඉදිං තත්ථ
වියවකජිං පීතිසුඛාදිනානප්පකාරකිං ඣානසුඛිං. තස්මා තුම්යහහි සුයඛන
වඩ්ඪතුකායමහිඉමානිෙත්තාරිඣානානිභායවත්බානි. 
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යභොගස්මින්තිෙිංයවොඅහිංයභොයගනපි වඩ්ඪස්සථාතිඅයවොෙිං, අෙිංයසො
අප්පමාණානිං සත්තානිං අප්පටිකූලතාවයහො සුඛසෙනාදි එකාදසානිසිංයසො
ස්බදිසාවිප්ඵාරිතබ්රහ්මවිහාරයභොයගො. තස්මා තුම්යහහි යභොයගන 

වඩ්ඪතුකායමහිඉයමබ්රහ්මවිහාරාභායවත්බා. 

බෙස්මින්ති ෙිං යවො අහිං බයලනපි වඩ්ඪස්සථාති අයවොෙිං, ඉදිං 
ආසවක්ඛෙපරියෙොසායන උප්පන්නිං අරහත්තඵලසඞ්ඛාතිං බලිං. තස්මා
තුම්යහහිබයලන වඩ්ඪතුකායමහිඅරහත්තප්පත්තිොයෙොයගොකරණීයෙො. 

ෙථයිදං, භික්ඛයව, මාරබෙන්ති ෙථා ඉදිං 

යදවපුත්තමාරමච්චුමාරකියලසමාරානිං බලිං දුප්පසහිං දුරභිසම්භවිං, එවිං
අඤ්ඤිං යලොයක එකබලම්පි න සමනුපස්සාමි. තම්පි බලිං ඉදයමව
අරහත්තඵලිං පසහති අභිභවති අජ්යඣොත්ථරති. තස්මා එත්යථව යෙොයගො
කරණීයෙොතිදස්යසති. 

එවමිදං පුඤ්ඤන්ති එවිං ඉදිං යලොකුත්තරපුඤ්ඤම්පි ොව ආසවක්ඛො
පවඩ්ඪතීති විවට්ටගාමිකුසලානුසන්ධිිං නිට්ඨයපන්යතො අරහත්තනිකූයටන
යදසනිං නිට්ඨයපසි. සුත්තපරියෙොසායන වීසති භික්ඛුසහස්සානි අරහත්තිං
පාපුණිිංසු.ෙතුරාසීතිපාණසහස්සානිඅමතපානිං පිවිිංසූති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

ෙක්කවත්තිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා
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 4. අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

වායසට්ඨභාරද්වාජවණ්ණනා 

111. එවං යමසුතන්ති අග්ගඤ්ඤසුත්තිං.තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා– 

පුබ්බාරායම මිගාරමාතුපාසායදති එත්ථ අෙිං අනුපු්බිකථා. අතීයත
සතසහස්සකප්පමත්ථයකඑකා උපාසිකාපදුමුත්තරිංභගවන්තිංනිමන්යතත්වා
බුද්ධපරප්පමුඛස්ස භික්ඛුසතසහස්සස්ස දානිං දත්වා භගවයතො පාදමූයල
නිපජ්ජිත්වා ‘‘අනාගයත තුම්හාදිසස්ස බුද්ධපරස්ස අග්ගුපට්ඨායිකා යහොමී’’ති
පත්ථනිංඅකාසි.සාකප්පසතසහස්සිංයදයවසුයෙවමනුස්යසසු ෙසිංසරිත්වා
අම්හාකිං භගවයතො කායල භද්දිෙනගයර යමණ්ඩකයසට්ඨිපුත්තස්ස 
ධපරනඤ්ෙෙයසට්ඨියනො යගයහ සුමනයදවිො කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි.

ජාතකායලතස්සා විසාඛාතිනාමිංඅකිංසු.සාෙදාභගවාභද්දිෙනගරිංආගමාසි, 
තදා පඤ්ෙදාසිසයතහි සද්ධිිං භගවයතො පච්චුග්ගමනිං කත්වා
පඨමදස්සනම්හියෙවයසොතාපන්නාඅයහොසි. 

අපරභායග සාවත්ථිෙිං මිගාරයසට්ඨිපුත්තස්ස පුණ්ණවඩ්ඪනකුමාරස්ස
යගහිංගතා.තත්ථනිංමිගාරයසට්ඨිමාතුට්ඨායනඨයපසි.තස්මා මිගාරමාතාති
වුච්ෙති.පතිකුලිංගච්ඡන්තිොෙස්සාපිතාමහාලතාපිළන්ධපරනිංනාම කාරායපසි.

තස්මිිං පිළන්ධපරයන ෙතස්යසො වජිරනාළයෙො උපයෙොගිං අගමිංසු, මුත්තානිං

එකාදස නාළයෙො, පවාළස්සද්වාවීසතිනාළයෙො, මණීනිංයතත්තිිංසනාළයෙො.
ඉති එයතහි ෙ අඤ්යඤහි ෙ සත්තහි රතයනහි නිට්ඨානිං අගමාසි. තිං සීයස
පටිමුක්කිං ොවපාදපිට්ඨිො භස්සති. පඤ්ෙන්නිංහත්ථීනිංබලිං ධපරාරෙමානාව
නිං ඉත්ථී ධපරායරතුිං සක්යකොති. සා අපරභායග දසබලස්ස අග්ගුපට්ඨායිකා
හුත්වා තිං පසාධපරනිං විස්සජ්යජත්වා නවහි යකොටීහි භගවයතො විහාරිං

කාරෙමානාකරීසමත්යතභූමිභායගපාසාදිංකායරසි. තස්ස උපරිභූමිෙිංපඤ්ෙ

ග්භසතානි යහොන්ති, යහට්ඨිමභූමිෙිං පඤ්ොති ග්භසහස්සප්පටිමණ්ඩියතො
අයහොසි. සා ‘‘සුද්ධපරපාසායදොව න යසොභතී’’ති තිං පරිවායරත්වා පඤ්ෙ

දුවඩ්ඪයගහසතානි, පඤ්ෙචූළපාසාදසතානි, පඤ්ෙ දීඝසාලසතානිෙකාරායපසි.
විහාරමයහොෙතූහිමායසහිනිට්ඨානිංඅගමාසි. 

මාතුගාමත්තභායව ඨිතාෙ විසාඛාෙ විෙ අඤ්ඤිස්සා බුද්ධපරසාසයන

ධපරනපරිච්ොයගො නාම නත්ථි, පුරිසත්තභායව ඨිතස්ස අනාථපිණ්ඩිකස්ස විෙ
අඤ්ඤස්සාති. යසො හි ෙතුපණ්ණාසයකොටියෙො විස්සජ්යජත්වා සාවත්ථිො
දක්ඛිණභායග අනුරාධපරපුරස්ස මහාවිහාරසදියස ඨායන යජතවනමහාවිහාරිං
නාම කායරසි. විසාඛා සාවත්ථිො පාචීනභායග උත්තරයදවිො විහාරසදියස
ඨායනපු්බාරාමිංනාම කායරසි.භගවාඉයමසිංද්වින්නිංකුලානිංඅනුකම්පාෙ
සාවත්ථිිංනිස්සාෙවිහරන්යතො ඉයමසුද්වීසුවිහායරසුනිබද්ධපරවාසිංවසි.එකිං
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අන්යතොවස්සිංයජතවයනවසති, එකිං පු්බාරායම.තස්මිිංසමයෙපනභගවා
පු්බාරායමවිහරති.යතනවුත්තිං‘‘පු්බාරායම මිගාරමාතුපාසායද’’ති. 

වායසට්ඨභාරද්වාජාතිවායසට්යඨොෙ සාමයණයරොභාරද්වායජොෙ. භික්ඛූසු

පරිවසන්තීති යත යනව තිත්ථිෙපරිවාසිං වසන්ති, න ආපත්තිපරිවාසිං.
අපරිපුණ්ණවස්සත්තා පන භික්ඛුභාවිං පත්ථෙමානා වසන්ති. යතයනවාහ
‘‘භික්ඛුභාවිංආකඞ්ඛමානා’’ති.උයභොපියහයත උදිච්ෙබ්රාහ්මණමහාසාලකුයල

නි්බත්තා, ෙත්තාලීස ෙත්තාලීස යකොටිවිභවා තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ

මජ්ඣිමනිකායෙ වායසට්ඨසුත්තං සුත්වාසරණිං ගතා, යතවිජ්ජසුත්තං සුත්වා
ප්බජිත්වා ඉමස්මිිං කායල භික්ඛුභාවිං ආකඞ්ඛමානා පරිවසන්ති. 

අබ්යභොකායස චඞ්කමතීති උත්තරදක්ඛියණන ආෙතස්ස පාසාදස්ස
පුරත්ථිමදිසාභායග පාසාදච්ඡාොෙිං ෙන්තරජ්ජූහි ආකඩ්ඪෙමානිං
රතනසතු්යබධපරිං සුවණ්ණඅග්ඝිකිං විෙ අනිලපයථ විධපරාවන්තීහි ඡ්බණ්ණාහි 

බුද්ධපරරස්මීහියසොභමායනොඅපරාපරිංෙඞ්කමති. 

113. අනුචඞ්කමිංසූතිඅඤ්ජලිිං පග්ගය්හඔනතසරීරාහුත්වාඅනුවත්තමානා

ෙඞ්කමිිංසු. වායසට්ඨං ආමන්යතසීති යසො යතසිං පණ්ඩිතතයරො ගයහත්බිං

විස්සජ්යජත්බඤ්ෙජානාති, තස්මාතිංආමන්යතසි. තුම්යහඛ්වත්ථාතිතුම්යහ

යඛො අත්ථ. බ්රාහ්මණජච්චාති, බ්රාහ්මණජාතිකා. බ්රාහ්මණකුලීනාතිබ්රාහ්මයණසු

කුලීනාකුලසම්පන්නා. බ්රාහ්මණකුොති බ්රාහ්මණකුලයතො, යභොගාදිසම්පන්නිං

බ්රාහ්මණකුලිං පහාොති අත්යථො. න අක්යකොසන්තීති දසවියධපරන

අක්යකොසවත්ථුනා න අක්යකොසන්ති. න පරිභාසන්තීති නානාවිධපරාෙ
පරිභවකථාෙ න පරිභාසන්තීති අත්යථො. ඉති භගවා ‘‘බ්රාහ්මණා ඉයම

සාමයණයර අක්යකොසන්ති පරිභාසන්තී’’ති ජානමායනොව පුච්ඡති. කස්මා? 

ඉයමමොඅපුච්ඡිතාපඨමතරිංනකයථස්සන්ති, අකථියතකථා නසමුට්ඨාතීති

කථාසමුට්ඨාපනත්ථාෙ. තග්ඝාති එකිංසවෙයනනිපායතො, එකිංයසයනවයනො, 

භන්යත, බ්රාහ්මණාඅක්යකොසන්ති පරිභාසන්තීතිවුත්තිංයහොති. අත්තරූපාොති

අත්තයනො අනුරූපාෙ. පරිපුණ්ණාොතිෙථාරුචිපදබයඤ්ජනානි ආයරොයපත්වා

ආයරොයපත්වා පරිපූරිතාෙ. යනො අපරිපුණ්ණාොති අන්තරා අට්ඨපිතාෙ
නිරන්තරිංපවත්තාෙ. 

කස්මාපනබ්රාහ්මණාඉයමසාමයණයරඅක්යකොසන්තීති? අප්පතිට්ඨතාෙ.
ඉයම හි සාමයණරා අග්ගබ්රාහ්මණානිං පුත්තා තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ 

ජම්බුදීයප බ්රාහ්මණානිං අන්තයර පාකටා සම්භාවිතා යතසිං ප්බජිතත්තා
අඤ්යඤ බ්රාහ්මණපුත්තා ප්බජිිංසු. අථ යඛො බ්රාහ්මණා ‘‘අපතිට්ඨා මෙිං
ජාතා’’ති ඉමාෙ අප්පතිට්ඨතාෙ ගාමද්වායරපි අන්යතොගායමපි යත දිස්වා

‘‘තුම්යහහිබ්රාහ්මණසමයෙො භින්යනො, මුණ්ඩසමණකස්ස පච්ඡයතො පච්ඡයතො



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

39 

පටුන 

රසගිද්ධපරා හුත්වා විෙරථා’’තිආදීනි යෙව පාළෙිං ආගතානි ‘‘බ්රාහ්මයණොව
යසට්යඨො වණ්යණො’’තිආදීනි ෙ වත්වා අක්යකොසන්ති. සාමයණරා යතසු
අක්යකොසන්යතසුපි යකොපිං වා ආඝාතිං වා අකත්වා යකවලිං භගවතා පුට්ඨා 

‘‘තග්ඝයනො, භන්යත, බ්රාහ්මණාඅක්යකොසන්තිපරිභාසන්තී’’තිආයරොයෙසුිං.

අථයන භගවාඅක්යකොසනාකාරිංපුච්ඡන්යතො ෙථාකථංපනයවොතිපුච්ඡති. 

යතආචික්ඛන්තා බ්රාහ්මණාභන්යතතිආදිමාහිංසු. 

තත්ථ යසට්යඨො වණ්යණොති ජාතියගොත්තාදීනිං පඤ්ඤාපනට්ඨායන

බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොති දස්යසන්ති. හීනා අඤ්යඤ වණ්ණාතිඉතයරතයෙො

වණ්ණාහීනාලාමකාතිවදන්ති. සුක්යකොතිපණ්ඩයරො. කණ්යහොතිකාළයකො. 

සුජ්ඣන්තීති ජාතියගොත්තාදීනිං පඤ්ඤාපනට්ඨායන සුජ්ඣන්ති. බ්රහ්මුයනො

පුත්තාතිමහාබ්රහ්මුයනොපුත්තා. ඔරසාමුඛයතොජාතාතිඋයරවසිත්වාමුඛයතො

නික්ඛන්තා, උයර කත්වා සිංවඩ්ඪතාති වා ඔරසා. බ්රහ්මජාති බ්රහ්මයතො

නි්බත්තා. බ්රහ්මනිම්මිතාති බ්රහ්මුනා නිම්මිතා. බ්රහ්මදාොදාති බ්රහ්මුයනො

දාොදා. හීනමත්ථ වණ්ණං අජ්ඣුපගතාති හීනිං වණ්ණිං අජ්ඣුපගතා අත්ථ. 

මුණ්ඩයක සමණයකති නින්දන්තා ජිගුච්ඡන්තා වදන්ති, න

මුණ්ඩකමත්තඤ්යෙව සමණමත්තඤ්ෙ සන්ධපරාෙ. ඉබ්යභති ගහපතියක. 

කණ්යහතිකාළයක. බන්ධූතිමාරස්සබන්ධුභූයතමාරපක්ඛියක. පාදාපච්යචති
මහාබ්රහ්මුයනොපාදානිංඅපච්ෙභූයතපාදයතොජායතති අධිප්පායෙො. 

114. ‘‘තග්ඝ යවො, වායසට්ඨ, බ්රාහ්මණා යපොරාණිං අස්සරන්තා 

එවමාහිංසූ’’තිඑත්ථ යවොතිනිපාතමත්තිං, සාමිවෙනිංවා, තුම්හාකිංබ්රාහ්මණාති

අත්යථො. යපොරාණන්ති යපොරාණකිං අග්ගඤ්ඤිං යලොකුප්පත්තිෙරිෙවිංසිං. 

අස්සරන්තාති අස්සරමානා. ඉදිං වුත්තිං යහොති, එකිංයසන යවො, වායසට්ඨ, 
බ්රාහ්මණා යපොරාණිං යලොකුප්පත්තිිං අනනුස්සරන්තා අජානන්තා එවිං
වදන්තීති.‘‘දිස්සන්තියඛොපනා’’ති එවමාදියතසිංලද්ධිභින්දනත්ථාෙවුත්තිං.

තත්ථ බ්රාහ්මණියෙොතිබ්රාහ්මණානිං පුත්තප්පටිලාභත්ථාෙ ආවාහවිවාහවයසන
කුලිං ආනීතා බ්රාහ්මණියෙො දිස්සන්ති. තා යඛො පයනතා අපයරන සමයෙන

උතුනියෙොපියහොන්ති, සඤ්ජාතපුප්ඵාතිඅත්යථො. ගබ්භිනියෙොතිසඤ්ජාතග්භා. 

විජාෙමානාති පුත්තධීතයරො ජනෙමානා. පාෙමානාති දාරයක ථඤ්ඤිං

පාෙන්තියෙො. යෙොනිජාව සමානාති බ්රාහ්මණීනිං පස්සාවමග්යගන ජාතා

සමානා. එවමාහංසූති එවිං වදන්ති. කථිං? ‘‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො 

වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදාොදා’’ති. ෙදි පන යනසිං තිං සච්ෙවෙනිං සිො, 

බ්රාහ්මණීනිං කුච්ඡිමහාබ්රහ්මස්සඋයරොභයවෙය, බ්රාහ්මණීනිංපස්සාවමග්යගො

මහාබ්රහ්මුයනො මුඛිංභයවෙය, නයඛොපයනතිංඑවිංදට්ඨ්බිං.යතනාහ‘‘යතෙ
බ්රහ්මූනඤ්යෙව අ්භාචික්ඛන්තී’’තිආදි. 
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චතුවණ්ණසුද්ධිවණ්ණනා 
එත්තාවතා ‘‘මෙිං මහාබ්රහ්මුයනො උයර වසිත්වා මුඛයතො නික්ඛන්තාති

වත්තුිංමාලභන්තූ’’තිඉමිංමුඛච්යඡදකවාදිංවත්වාපුනෙත්තායරොපි වණ්ණා

කුසයලධපරම්යමසමාදාෙවත්තන්තාව සුජ්ඣන්තීති දස්සනත්ථිං චත්තායරොයම, 

වායසට්ඨ, වණ්ණාතිආදිමාහ. අකුසෙසඞ්ඛාතාති අකුසලාති සඞ්ඛාතා

අකුසලයකොට්ඨාසභූතා වා. එස නයෙො ස්බත්ථ. න අෙමරිොති අරිෙභායව

අසමත්ථා. කණ්හාති පකතිකාළකා. කණ්හවිපාකාති විපායකොපි යනසිං

කණ්යහො දුක්යඛොති අත්යථො. ඛත්තියෙපි යතතිඛත්තිෙම්හිපි යත. එකච්යචති
එකස්මිිං.එසනයෙොස්බත්ථ. 

සුක්කාතිනික්කියලසභායවනපණ්ඩරා. සුක්කවිපාකාතිවිපායකොපියනසිං
සුක්යකොසුයඛොතිඅත්යථො. 

116. උභෙයවොකිණ්යණසු වත්තමායනසූති උභයෙසු යවොකිණ්යණසු

මිස්සීභූයතසු හුත්වා වත්තමායනසු. කතයමසු උභයෙසූති? කණ්හසුක්යකසු

ධපරම්යමසු විඤ්ඤුගරහියතසු යෙව විඤ්ඤුප්පසත්යථසු ෙ. ෙයදත්ථ බ්රාහ්මණා

එවමාහංසූති එත්ථ එයතසු කණ්හසුක්කධපරම්යමසු වත්තමානාපි බ්රාහ්මණා

ෙයදතිං එවිං වදන්ති ‘‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො’’තිආදි. තං යනසං

විඤ්ඤූ නානුජානන්තීති යෙ යලොයක පණ්ඩිතා, යත නානුයමොදන්ති, න

පසිංසන්තීති අත්යථො. තං කිස්ස යහතු? ඉයමසඤ්හි වායසට්ඨාතිආදිම්හි අෙිං

සඞ්යඛපත්යථො.ෙිංවුත්තිංනානුජානන්තීති, තිං කස්මාතියෙ? ෙස්මාඉයමසිං

ෙතුන්නිංවණ්ණානිංයෙොභික්ඛුඅරහිං…යප.…සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො, යසො

යතසිංඅග්ගමක්ඛාෙති, යතෙනඑවරූපා.තස්මායනසිංවිඤ්ඤූ නානුජානන්ති. 

අරහන්තිආදිපයදසු යෙත්ථ කියලසානිං ආරකත්තාදීහි කාරයණහි අරහං. 

ආසවානිං ඛීණත්තා ඛීණාසයවො. සත්ත යසක්ඛා පුථුජ්ජනකලයාණකා ෙ 

බ්රහ්මෙරිෙවාසිංවසන්තිනාම.අෙිංපනවුත්ථවායසොති වුසිතවා. ෙතූහිමග්යගහි

ෙතූසු සච්යෙසු පරිජානනාදිකරණීෙිං කතිං අස්සාති කතකරණීයෙො. 

කියලසභායරො ෙ ඛන්ධපරභායරො ෙ ඔහියතො අස්සාති ඔහිතභායරො. ඔහියතොති

ඔහාරියතො. සුන්දයරො අත්යථො, සයකො වා අත්යථො සදත්යථො, අනුප්පත්යතො

සදත්යථොඑයතනාති අනුප්පත්තසදත්යථො. භවසිංයෙොජනිංවුච්ෙතිතණ්හා, සා

පරික්ඛීණා අස්සාති පරික්ඛීණභවසංයෙොජයනො. සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතොති

සම්මා යහතුනා කාරයණන ජානිත්වා විමුත්යතො. ජයනතස්මින්ති ජයන

එතස්මිිං, ඉමස්මිිංයලොයකතිඅත්යථො. දිට්යඨ යචවධම්යමඅභිසම්පරාෙඤ්චාති
ඉධපරත්තභායවෙපරත්තභායව. 
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117. අනන්තරාති අන්තරවිරහිතා, අත්තයනො කුයලන සදිසාති අත්යථො. 

අනුයුත්තාති වසවත්තියනො. නිපච්චකාරන්ති මහල්ලකතරා නිපච්ෙකාරිං

දස්යසන්ති. දහරතරා අභිවාදනාදීනි කයරොන්ති. තත්ථ සාමීචිකම්මන්ති
තිංතිංවත්තකරණාදිඅනුච්ඡවිකකම්මිං. 

118. නිවිට්ඨාති අභිනිවිට්ඨා අෙලට්ඨිතා. කස්ස පන එවරූපා සද්ධපරා

යහොතීති? යසොතාපන්නස්ස.යසොහිනිවිට්ඨසද්යධපරො අසිනාසීයසයඡජ්ජමායනපි

බුද්යධපරො අබුද්යධපරොති වා, ධපරම්යමො අධපරම්යමොති වා, සඞ්යඝො අසඞ්යඝොති වා න
වදති.පතිට්ඨිතසද්යධපරොයහොතිසූරම්බට්යඨොවිෙ. 

යසොකිරසත්ථුධපරම්මයදසනිංසුත්වායසොතාපන්යනොහුත්වායගහිං අගමාසි.
අථ මායරො ද්වත්තිිංසවරලක්ඛණප්පටිමණ්ඩිතිං බුද්ධපරරූපිං මායපත්වා තස්ස 
ඝරද්වායරඨත්වා‘‘සත්ථාආගයතො’’තිසාසනිංපහිණි.සූරම්බට්යඨොචින්යතසි

‘‘අහිං ඉදායනව සත්ථු සන්තියක ධපරම්මිං සුත්වා ආගයතො, කිිං නු යඛො
භවිස්සතී’’ති උපසඞ්කමිත්වාසත්ථුසඤ්ඤාෙවන්දිත්වාඅට්ඨාසි.මායරොආහ–

‘‘අම්බට්ඨ, ෙිං යත මො ‘රූපිං අනිච්ෙිං…යප.… විඤ්ඤාණිං අනිච්ෙන්ති

කථිතිං, තිං දුක්කථිතිං. අනුපධපරායරත්වාව හි මො එවිං වුත්තිං. තස්මා ත්විං
‘රූපිංනිච්ෙිං…යප.…විඤ්ඤාණිං නිච්ෙ’න්තිගණ්හාහී’’ති. යසො චින්යතසි –
‘‘අට්ඨානයමතිං ෙිං බුද්ධපරා අනුපධපරායරත්වා අපච්ෙක්ඛිං කත්වා කිඤ්චි

කයථෙයිං, අද්ධපරා අෙිං මය්හිං විච්ඡින්දජනනත්ථිං මායරො ආගයතො’’ති.තයතො
නිං ‘‘ත්විං මායරොසී’’ති ආහ. යසො මුසාවාදිං කාතුිං නාසක්ඛි. ‘‘ආම 

මායරොස්මී’’ති පටිජානාති. ‘‘කස්මා ආගයතොසී’’ති? තව සද්ධපරාොලනත්ථන්ති

ආහ. ‘‘කණ්හ පාපිම, ත්විං තාව එයකො තිට්ඨ, තාදිසානිං මාරානිං සතම්පි

සහස්සම්පි සතසහස්සම්පි මම සද්ධපරිං ොයලතුිං අසමත්ථිං, මග්යගන

ආගතසද්ධපරා නාම ථිරා සිලාපථවිෙිං පතිට්ඨිතසියනරු විෙ අෙලා යහොති, කිිං
ත්විං එත්ථා’’ති අච්ඡරිං පහරි. යසො ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො තත්යථව

අන්තරධපරායි.එවරූපිංසද්ධපරිංසන්ධපරායෙතිංවුත්තිං ‘‘නිවිට්ඨා’’ති. 

මූෙජාතා පතිට්ඨිතාති මග්ගමූලස්ස සඤ්ජාතත්තා යතන මග්ගමූයලන 

පතිට්ඨිතා. දළ්හාති ථිරා. අසංහාරිොති සුනිඛාතඉන්දඛීයලො විෙ යකනචි 

ොයලතුිංඅසක්කුයණෙයා. තස්යසතංකල්ෙංවචනාොතිතස්ස අරිෙසාවකස්ස

යුත්තයමතිංවත්තුිං.කින්ති? ‘‘භගවයතොම්හිපුත්යතොඔරයසො’’ති එවමාදි.යසො

හිභගවන්තිංනිස්සාෙඅරිෙභූමිෙිංජායතොති භගවයතොපුත්යතො. උයරවසිත්වා

මුඛයතො නික්ඛන්තධපරම්මයඝොසවයසන මග්ගඵයලසු පතිට්ඨිතත්තා ඔරයසො

මුඛයතො ජායතො. අරිෙධපරම්මයතො ජාතත්තා අරිෙධපරම්යමන ෙ නිම්මිතත්තා 

ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො. නවයලොකුත්තරධපරම්මදාෙජ්ජිං අරහතීති 

ධම්මදාොයදො. තං කිස්ස යහතූති ෙයදතිං ‘‘භගවයතොම්හි පුත්යතො’’ති වත්වා



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

‘‘ධපරම්මයජො ධපරම්මනිම්මියතො’’ති වුත්තිං, තිං කස්මාති යෙ? ඉදානිස්ස අත්ථිං 

දස්යසන්යතො තථාගතස්ස යහතන්තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ධපරම්මකායෙො ඉතිපී’’ති

කස්මා තථාගයතො ‘‘ධපරම්මකායෙො’’ති වුත්යතො? තථාගයතො හි යතපිටකිං
බුද්ධපරවෙනිං හදයෙන චින්යතත්වා වාොෙ අභිනීහරි. යතනස්ස කායෙො

ධපරම්මමෙත්තා ධපරම්යමොව. ඉති ධපරම්යමො කායෙො අස්සාති ධම්මකායෙො. 

ධපරම්මකාෙත්තා එව බ්රහ්මකායෙො. ධපරම්යමො හි යසට්ඨත්යථනබ්රහ්මාති වුච්ෙති. 

ධම්මභූයතොතිධපරම්මසභායවො.ධපරම්මභූතත්තාඑව බ්රහ්මභූයතො. 

119. එත්තාවතා භගවා යසට්ඨච්යඡදකවාදිං දස්යසත්වා ඉදානි අපයරනපි

නයෙන යසට්ඨච්යඡදකවාදයමව දස්යසතුිං යහොති යඛො යසො, වායසට්ඨ, 

සමයෙොතිආදිමාහ. තත්ථ සිංවට්ටවිවට්ටකථා බ්රහ්මජායෙ විත්ථාරිතාව. 

ඉත්ථත්තංආගච්ඡන්තීතිඉත්ථභාවිං මනුස්සත්තිංආගච්ඡන්ති. යතධයහොන්ති

මයනොමොති යත ඉධපර මනුස්සයලොයක නි්බත්තමානාපි ඔපපාතිකා හුත්වා
මයනයනවනි්බත්තාතිමයනොමො. බ්රහ්මයලොයකවිෙඉධපරාපියනසිංපීතියෙව

ආහාරකිච්ෙිං සායධපරතීති පීතිභක්ඛා. එයතයනව නයෙන සෙංපභාදීනිපි 
යවදිත්බානීති. 

රසපථවිපාතුභාවවණ්ණනා 

120. එයකොදකීභූතන්ති ස්බිං ෙක්කවාළිං එයකොදකයමව භූතිං. 

අන්ධකායරොතිතයමො. අන්ධකාරතිමිසාති ෙක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරයණන

අන්ධපරභාවකරණිං බහලතමිං. සමතනීතිපතිට්ඨහිසමන්තයතොපත්ථරි. පෙයසො 

තත්තස්සාති තත්තස්ස ඛීරස්ස. වණ්ණසම්පන්නාති වණ්යණන සම්පන්නා. 

කණිකාරපුප්ඵසදියසො හිස්සා වණ්යණො අයහොසි. ගන්ධසම්පන්නාති ගන්යධපරන

සම්පන්නා දි්බගන්ධපරිං වාෙති. රසසම්පන්නාති රයසන සම්පන්නා

පක්ඛිත්තදි්යබොජා විෙ යහොති. ඛුද්දමධුන්ති ඛුද්දකමක්ඛිකාහි කතමධුිං. 

අයනළකන්ති නිද්යදොසිං මක්ඛිකණ්ඩකවිරහිතිං. යෙොෙජාතියකොති

යලොලසභායවො. අතීතානන්තයරපි කප්යප යලොයලොයෙව. අම්යභොති

අච්ඡරිෙජායතොආහ. කියමවිදං භවිස්සතීති වණ්යණොපිස්සාමනායපොගන්යධපරොපි, 

රයසො පනස්සා කීදියසො භවිස්සතීති අත්යථො. යෙො තත්ථ උප්පන්නයලොයභො, 

යසොරසපථවිිංඅඞ්ගුලිොසායි, අඞ්ගුලිොගයහත්වාජිව්හග්යගඨයපසි. 

අච්ඡායදසීති ජිව්හග්යග ඨපිතමත්තා සත්ත රසහරණීසහස්සානි ඵරිත්වා

මනාපාහුත්වාතිට්ඨති. තණ්හා චස්සඔක්කමීතිතත්ථෙස්සතණ්හාඋප්පජ්ජි. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනා 

43 

පටුන 

චන්දිමසූරිොදිපාතුභාවවණ්ණනා 

121. ආලුප්පකාරකං උපක්කමිංසු පරිභුඤ්ජිතුන්ති ආයලොපිං කත්වා

පිණ්යඩ පිණ්යඩ ඡින්දිත්වා පරිභුඤ්ජිතුිං ආරභිිංසු. චන්දිමසූරිොති ෙන්දිමා ෙ

සූරියෙොෙ. පාතුරයහසුන්තිපාතුභවිිංසු. 

යකො පන යතසිං පඨමිං පාතුභවි, යකොකස්මිිං වසති, කස්සකිිං පමාණිං, 

යකො උපරි, යකොසීඝිංගච්ඡති, කතියනසිංවීථියෙො, කථිංෙරන්ති, කිත්තයක

ඨායනආයලොකිං කයරොන්තීති? උයභොඑකයතොපාතුභවන්ති.සූරියෙොපඨමතරිං
පඤ්ඤාෙති. යතසඤ්හි සත්තානිං සෙිංපභාෙ අන්තරහිතාෙ අන්ධපරකායරො
අයහොසි.යතභීතතසිතා ‘‘භද්දකිංවතස්සසයෙආයලොයකො පාතුභයවෙයා’’ති
චින්තයිිංසු. තයතො මහාජනස්ස සූරභාවිං ජනෙමානිං සූරිෙමණ්ඩලිං උට්ඨහි.
යතයනවස්ස සූරියෙොති නාමිං අයහොසි. තස්මිිං දිවසිං ආයලොකිං කත්වා
අත්ථඞ්ගයත පුනඅන්ධපරකායරොඅයහොසි.යත‘‘භද්දකිංවතස්සසයෙඅඤ්යඤො
ආයලොයකො උප්පජ්යජෙයා’’ති චින්තයිිංසු. අථ යනසිං ඡන්දිං ඤත්වාව
ෙන්දමණ්ඩලිංඋට්ඨහි.යතයනවස්සෙන්යදොති නාමිංඅයහොසි. 

යතසුෙන්යදො අන්යතොමණිවිමායනවසති.තිංබහි රජයතනපරික්ඛිත්තිං. 
උභෙම්පිසීතලයමවඅයහොසි.සූරියෙොඅන්යතොකනකවිමායනවසති.තිං බාහිරිං
ඵලිකපරික්ඛිත්තිංයහොති.උභෙම්පිඋණ්හයමව. 

පමාණයතො ෙන්යදො උජුකිං එකූනපඤ්ඤාසයෙොජයනො. පරිමණ්ඩලයතො
තීහි යෙොජයනහි ඌනදිෙඩ්ඪසතයෙොජයනො. සූරියෙො උජුකිං

පඤ්ඤාසයෙොජයනො, පරිමණ්ඩලයතොදිෙඩ්ඪසතයෙොජයනො. 

ෙන්යදොයහට්ඨා, සූරියෙොඋපරි, අන්තරායනසිංයෙොජනිංයහොති. ෙන්දස්ස
යහට්ඨිමන්තයතොසූරිෙස්සඋපරිමන්තයතොයෙොජනසතිංයහොති. 

ෙන්යදො උජුකිං සණිකිං ගච්ඡති, තිරිෙිං සීඝිං. ද්වීසු පස්යසසු
නක්ඛත්තතාරකා ගච්ඡන්ති. ෙන්යදො යධපරනු විෙ වච්ඡිං තිං තිං නක්ඛත්තිං
උපසඞ්කමති. නක්ඛත්තානි පන අත්තයනො ඨානිං න විජහන්ති. සූරිෙස්ස

උජුකිං ගමනිං සීඝිං, තිරිෙිං ගමනිං දන්ධපරිං. යසො කාළපක්ඛඋයපොසථයතො
පාටිපදදිවයස යෙොජනානිං සතසහස්සිං ෙන්දමණ්ඩලිං ඔහාෙ ගච්ඡති. අථ
ෙන්යදො යලඛා විෙ පඤ්ඤාෙති. පක්ඛස්ස දුතිොෙ සතසහස්සන්ති එවිං ොව
උයපොසථදිවසා සතසහස්සිං සතසහස්සිං ඔහාෙ ගච්ඡති. අථ ෙන්යදො 
අනුක්කයමන වඩ්ඪත්වා උයපොසථදිවයස පරිපුණ්යණො යහොති. පුන
පාටිපදදිවයස යෙොජනානිං සතසහස්සිං ධපරාවිත්වා ගණ්හාති. දුතිොෙ
සතසහස්සන්ති එවිං ොව උයපොසථදිවසා සතසහස්සිං සතසහස්සිං ධපරාවිත්වා
ගණ්හාති. අථ ෙන්යදො අනුක්කයමන හායිත්වා උයපොසථදිවයස ස්බයසො න
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පඤ්ඤාෙති. ෙන්දිං යහට්ඨා කත්වා සූරියෙො උපරි යහොති. මහතිො පාතිො
ඛුද්දකභාජනිං විෙ ෙන්දමණ්ඩලිං පිධීෙති. මජ්ඣන්හියක යගහච්ඡාො විෙ
ෙන්දස්ස ඡාො න පඤ්ඤාෙති. යසො ඡාොෙ අපඤ්ඤාෙමානාෙ දූයර ඨිතානිං
දිවාපදීයපොවිෙසෙම්පින පඤ්ඤාෙති. 

කති යනසිං වීථියෙොති එත්ථ පන අජවීථි, නාගවීථි, යගොවීථීති තිස්යසො 

වීථියෙොයහොන්ති.තත්ථඅජානිංඋදකිංපටිකූලිංයහොති, හත්ථිනාගානිංමනාපිං.
ගුන්නිං සීතුණ්හසමතාෙ ඵාසු යහොති. තස්මා ෙිං කාලිං ෙන්දිමසූරිො අජවීථිිං

ආරුහන්ති, තදා යදයවො එකබින්දුම්පිනවස්සති.ෙදානාගවීථිිංආයරොහන්ති, 

තදා භින්නිං විෙ නභිං පග්ඝරති. ෙදා යගොවීථිිං ආයරොහන්ති, තදා උතුසමතා

සම්පජ්ජති. ෙන්දිමසූරිො ඡමායස සියනරුයතො බහි නික්ඛමන්ති, ඡමායස
අන්යතො විෙරන්ති. යත හිආසාළ්හමායස සියනරුසමීයපන විෙරන්ති. තයතො
පයර ද්යව මායසනික්ඛමිත්වා බහි විෙරන්තා පඨමකත්තිකමායසමජ්යඣන
ගච්ඡන්ති.තයතොෙක්කවාළාභිමුඛාගන්ත්වාතයෙොමායස ෙක්කවාළසමීයපන 
ෙරිත්වා පුන නික්ඛමිත්වා චිත්රමායස මජ්යඣන ගන්ත්වා තයතො ද්යව මායස
සියනරුභිමුඛා පක්ඛන්දිත්වාපුනආසාළ්යහසියනරුසමීයපනෙරන්ති. 

කිත්තයක ඨායන ආයලොකිං කයරොන්තීති? එකප්පහායරන තීසු දීයපසු

ආයලොකිං කයරොන්ති. කථිං? ඉමස්මිඤ්හි දීයප සූරියුග්ගමනකායලො

පු්බවියදයහ මජ්ඣන්හියකො යහොති, උත්තරකුරූසු අත්ථඞ්ගමනකායලො, 
අපරයගොොයන මජ්ඣිමොයමො. පු්බවියදහම්හි උග්ගමනකායලො

උත්තරකුරූසු මජ්ඣන්හියකො, අපරයගොොයන අත්ථඞ්ගමනකායලො, ඉධපර 
මජ්ඣිමොයමො. උත්තරකුරූසු උග්ගමනකායලො අපරයගොොයන

මජ්ඣන්හියකො, ඉධපර අත්ථඞ්ගමනකායලො, පු්බවියදයහ මජ්ඣිමොයමො.

අපරයගොොනදීයප උග්ගමනකායලො ඉධපර මජ්ඣන්හියකො, පු්බවියදයහ

අත්ථඞ්ගමනකායලො, උත්තරකුරූසුමජ්ඣිමොයමොති. 

නක්ඛත්තානි තාරකරූපානීති කත්තිකාදිනක්ඛත්තානි යෙව

යසසතාරකරූපානි ෙ ෙන්දිමසූරියෙහි සද්ධිිංයෙව පාතුරයහසුිං. රත්තින්දිවාති 

තයතො සූරිෙත්ථඞ්ගමනයතො ොව අරුණුග්ගමනා රත්ති, අරුණුග්ගමනයතො
ොව සූරිෙත්ථඞ්ගමනා දිවාති එවිං රත්තින්දිවා පඤ්ඤායිිංසු. අථ පඤ්ෙදස

රත්තියෙො අඩ්ඪමායසො, ද්යව අඩ්ඪමාසා මායසොති එවිං මාසඩ්ඪමාසා

පඤ්ඤායිිංසු. අථ ෙත්තායරො මාසා උතු, තයෙො උතූ සිංවච්ඡයරොති එවිං
උතුසිංවච්ඡරාපඤ්ඤායිිංසු. 

122. වණ්ණයවවණ්ණතා චාති වණ්ණස්ස විවණ්ණභායවො. යතසං

වණ්ණාතිමානපච්චොති යතසිං වණ්ණිං ආර්භ උප්පන්නඅතිමානපච්ෙො. 
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පටුන 

මානාතිමානජාතිකානන්ති පුනප්පුනිං උප්පජ්ජමානාතිමානසභාවානිං. රසාෙ

පථවිොති සම්පන්නරසත්තා රසාති ලද්ධපරනාමාෙ පථවිො. අනුත්ථුනිංසූති

අනුභාසිිංසු. අයහොරසන්තිඅයහොඅම්හාකිංමධුරරසිංඅන්තරහිතිං. අග්ගඤ්ඤං

අක්ඛරන්තියලොකුප්පත්තිවිංසකථිං. අනුසරන්තීතිඅනුගච්ඡන්ති. 

භූමිපප්පෙකපාතුභාවාදිවණ්ණනා 

123. එවයමවපාතුරයහොසීතිඑදියසොහුත්වා උට්ඨහි, අන්යතොවාපිෙිංඋදයක
ඡින්යනසුක්ඛකලලපටලිංවිෙෙඋට්ඨහි. 

124. පදාෙතාතිඑකාමධුරරසාභද්දාලතා. කෙම්බුකාති නාළකා. අහුවත

යනොතිමධුරරසාවතයනොපදාලතාඅයහොසි. අහායි වතයනොතිසායනොඑතරහි
අන්තරහිතාති. 

125. අකට්ඨපායකොති අකට්යඨයෙව භූමිභායග උප්පන්යනො. අකයණොති 

නික්කුණ්ඩයකො. අථුයසොති නිත්ථුයසො. සුගන්යධොති දි්බගන්ධපරිං වාෙති. 

තණ්ඩුෙප්ෙයෙොති සුපරිසුද්ධපරිං පණ්ඩරිං තණ්ඩුලයමව ඵලති. පක්කං

පටිවිරූළ්හන්ති සාෙිං ගහිතට්ඨානිං පායතො පක්කිං යහොති, පුන විරූළ්හිං

පටිපාකතිකයමව ගහිතට්ඨානිං න පඤ්ඤාෙති. නාපදානං පඤ්ඤාෙතීති
අලායිතිංහුත්වාඅනූනයමවපඤ්ඤාෙති. 

ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගාදිපාතුභාවවණ්ණනා 

126. ඉත්ථිො චාති ො පු්යබ මනුස්සකායල ඉත්ථී, තස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගිං

පාතුභවති, පු්යබ පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගිං. මාතුගායමො නාම හි පුරිසත්තභාවිං
ලභන්යතො අනුපු්යබන පුරිසත්තපච්ෙයෙ ධපරම්යම පූයරත්වා ලභති. පුරියසො
ඉත්ථත්තභාවිං ලභන්යතො කායමසුමිච්ඡාොරිං නිස්සාෙ ලභති. තදා පන

පකතිො මාතුගාමස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගිං, පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගිං පාතුරයහොසි. 

උපනිජ්ඣාෙතන්ති උපනිජ්ඣාෙන්තානිං ඔයලොයකන්තානිං. පරිළායහොති

රාගපරිළායහො. යසට්ඨින්තිඡාරිකිං. නිබ්බුය්හමානාොතිනිෙයමානාෙ. 

127. අධම්මසම්මතන්ති තිං පිංසුඛිපනාදි අධපරම්යමොති සම්මතිං. තයදතරහි

ධම්මසම්මතන්ති තිං ඉදානි ධපරම්යමොති සම්මතිං, ධපරම්යමොති තිං ගයහත්වා
විෙරන්ති.තථා හි එකච්යෙසු ජානපයදසුකලහිංකුරුමානා ඉත්ථියෙො ‘‘ත්විං

කස්මා කයථසි? ො යගොමෙපිණ්ඩමත්තම්පි නාලත්ථා’’ති වදන්ති. 

පාතබයතන්ති යසවිත්බතිං. සන්නිධිකාරකන්ති සන්නිධිිං කත්වා. අපදානං 

පඤ්ඤායිත්ථාතිඡින්නට්ඨානිංඌනයමවහුත්වාපඤ්ඤායිත්ථ. සණ්ඩසණ්ඩාති
එයකකස්මිිංඨායනකලාපබන්ධපරාවිෙගුම්බගුම්බා හුත්වා. 
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128. මරිොදං ඨයපෙයාමාතිසීමිංඨයපෙයාම. ෙත්රහිනාමාතියෙොහිනාම. 

පාණිනා පහරිංසූතිතයෙොවායරවෙනිංඅගණ්හන්තිංපාණිනාපහරිිංසු. තදග්යග

යඛොතිතිංඅග්ගිංකත්වා. 

මහාසම්මතරාජවණ්ණනා 

130. ඛීයිතබ්බංඛීයෙෙයාති පකායසත්බිංපකායසෙයඛිපිත්බිංඛියපෙය, 

හායරත්බිං හායරෙයාති වුත්තිං යහොති. යෙො යනසං සත්යතොති යෙො යතසිං

සත්යතො. යකො පන යසොති? අම්හාකිං යබොධිසත්යතො. සාලීනං භාගං

අනුපදස්සාමාති මෙිංඑයකකස්සයඛත්තයතොඅම්බණම්බණිංආහරිත්වාතුය්හිං

සාලිභාගිං දස්සාම, තො කිඤ්චි කම්මිං න කාත්බිං, ත්විං අම්හාකිං
යජට්ඨකට්ඨායනතිට්ඨාති. 

131. අක්ඛරං උපනිබ්බත්තන්ති සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො

උප්පන්යනො. ඛත්තියෙො ඛත්තියෙොත්යවව දුතිෙං අක්ඛරන්ති න යකවලිං

අක්ඛරයමව, යතපනස්ස යඛත්තසාමියනොතීහිසඞ්යඛහිඅභියසකම්පිඅකිංසු. 

රඤ්යජතීති සුයඛතිපියනති. අග්ගඤ්යඤනාතිඅග්ගන්තිඤායතන, අග්යගවා 
ඤායතනයලොකුප්පත්තිසමයෙඋප්පන්යනනඅභිනි්බත්තිඅයහොසීති. 

බ්රාහ්මණමණ්ඩොදිවණ්ණනා 

132. වීතඞ්ගාරා වීතධූමාති පචිත්වා ඛාදිත්බාභාවයතො විගතධූමඞ්ගාරා. 

පන්නමුසොතියකොට්යටත්වාපචිත්බාභාවයතො පතිතමුසලා. ඝාසයමසමානාති

භික්ඛාෙරිෙවයසන ොගුභත්තිං පරියෙසන්තා. තයමනං මනුස්සා දිස්වාති යත

එයත මනුස්සා පස්සිත්වා. අනභිසම්භුණමානාති අසහමානා අසක්යකොන්තා. 

ගන්යථ කයරොන්තාති තයෙො යවයද අභිසඞ්ඛයරොන්තා යෙව වායෙන්තා ෙ. 

අච්ඡන්තීතිවසන්ති, ‘‘අච්යඡන්තී’’තිපි පායඨො. එයසවත්යථො. හීනසම්මතන්ති

‘‘මන්යත ධපරායරන්ති මන්යත වායෙන්තී’’ති යඛො, වායසට්ඨ, ඉදිං යතන

සමයෙන හීනසම්මතිං. තයදතරහි යසට්ඨසම්මතන්ති තිං ඉදානි ‘‘එත්තයක
මන්යත ධපරායරන්ති එත්තයක මන්යත වායෙන්තී’’ති යසට්ඨසම්මතිං ජාතිං. 

බ්රාහ්මණමණ්ඩෙස්සාති බ්රාහ්මණගණස්ස. 

133. යමථුනං ධම්මං සමාදාොති යමථුනධපරම්මිං සමාදියිත්වා. 

විසුකම්මන්යත පයෙොයජසුන්ති යගොරක්ඛ වාණිජකම්මාදියක විස්සුයත
උග්ගයතකම්මන්යතපයෙොයජසුිං. 

134. සුද්දා සුද්දාති යතන ලුද්දාොරකම්මඛුද්දාොරකම්මුනා සුද්දිං සුද්දිං

ලහුිංලහුිංකුච්ඡිතිං ගච්ඡන්ති, විනස්සන්තීතිඅත්යථො. අහුයඛොතියහොතියඛො. 
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135. සකං ධම්මං ගරහමායනොති න යසතච්ඡත්තිං උස්සාපනමත්යතන
සුජ්ඣිතුිං සක්කාති එවිං අත්තයනො ඛත්තිෙධපරම්මිං නින්දමායනො. එස නයෙො

ස්බත්ථ.‘‘ඉයමහියඛො, වායසට්ඨ, ෙතූහිමණ්ඩයලහී’’තිඉමිනාඉමිංදස්යසති

‘‘සමණමණ්ඩලිංනාම විසුිංනත්ථි, ෙස්මා පනන සක්කා ජාතිො සුජ්ඣිතුිං, 
අත්තයනො අත්තයනො සම්මාපටිපත්තිො විසුද්ධි යහොති. තස්මා ඉයමහි ෙතූහි
මණ්ඩයලහි සමණමණ්ඩලස්ස අභිනි්බත්ති යහොති. ඉමානි මණ්ඩලානි

සමණමණ්ඩලිංඅනුවත්තන්ති, අනුවත්තන්තානිෙධපරම්යමයනව අනුවත්තන්ති, 
යනොඅධපරම්යමන.සමණමණ්ඩලඤ්හිආගම්මසම්මාපටිපත්තිිංපූයරත්වා සුද්ධිිං
පාපුණන්තී’’ති. 

දුච්චරිතාදිකථාවණ්ණනා 

136. ඉදානි ෙථාජාතිො න සක්කා සුජ්ඣිතුිං, සම්මාපටිපත්තිොව

සුජ්ඣන්ති, තමත්ථිං පාකටිං කයරොන්යතො ඛත්තියෙොපි යඛො, වායසට්ඨාති

යදසනිං ආරභි. තත්ථ මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානයහතූති මිච්ඡාදිට්ඨිවයසන 

සමාදින්නකම්මයහතු, මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මස්සවාසමාදානයහතු. 

137. ද්වෙකාරීති කායලන කුසලිං කයරොති, කායලන අකුසලන්ති එවිං

උභෙකාරී. සුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීයහොතීතිඑකක්ඛයණඋභෙවිපාකදානට්ඨානිං

නාම නත්ථි. යෙන පන අකුසලිං බහුිං කතිං යහොති, කුසලිං මන්දිං, යසො තිං
කුසලිං නිස්සාෙ ඛත්තිෙකුයල වා බ්රාහ්මණකුයල වා නි්බත්තති. අථ නිං
අකුසලකම්මිං කාණම්පි කයරොති ඛුජ්ජම්පි පීඨසප්පිම්පි. යසො රජ්ජස්ස වා

අනරයහො යහොති, අභිසිත්තකායල වා එවිංභූයතො යභොයග පරිභුඤ්ජිතුිං න
සක්යකොති. අපරස්ස මරණකායල ද්යව බලවමල්ලා විෙ යත ද්යවපි 

කුසලාකුසලකම්මානි උපට්ඨහන්ති. යතසු අකුසලිං බලවතරිං යහොති, තිං
කුසලිං පටිබාහිත්වා තිරච්ඡානයෙොනිෙිං නි්බත්තායපති. කුසලකම්මම්පි
පවත්තියවදනීෙිංයහොති.තයමනිං මඞ්ගලහත්ථිිංවාකයරොන්තිමඞ්ගලඅස්සිංවා

මඞ්ගලඋසභිං වා. යසො සම්පත්තිිං අනුභවති. ඉදිං සන්ධපරාෙ වුත්තිං
‘‘සුඛදුක්ඛප්පටිසිංයවදී යහොතී’’ති. 

යබොධිපක්ඛිෙභාවනාවණ්ණනා 

138. සත්තන්නං යබොධිපක්ඛිොනන්ති ‘‘ෙත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති

ආදියකොට්ඨාසවයසන සත්තන්නිං, පටිපාටිො පන සත්තතිිංසාෙ 

යබොධිපක්ඛිොනිං ධපරම්මානිං. භාවනමන්වාොති භාවනිං අනුගන්ත්වා, 

පටිපජ්ජිත්වාතිඅත්යථො. පරිනිබ්බාෙතීතිකියලසපරිනි්බායනනපරිනි්බාෙති.
ඉති භගවාෙත්තායරොවණ්යණදස්යසත්වාවිනිවත්යතත්වාපටිවිද්ධපරෙතුසච්ෙිං
ඛීණාසවයමව යදවමනුස්යසසුයසට්ඨිංකත්වාදස්යසසි. 
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140. ඉදානි තයමවත්ථිං යලොකසම්මතස්ස බ්රහ්මුයනොපි 

වෙනදස්සනානුසායරන දළ්හිං කත්වා දස්යසන්යතො ඉයමසඤ්හි වායසට්ඨ 

චතුන්නං වණ්ණානන්තිආදිමාහ. ‘‘බ්රහ්මුනායපසා’’තිආදි අම්බට්ඨසුත්යත 
විත්ථාරිතිං. ඉති භගවා එත්තයකන ඉමිනා කථාමග්යගන
යසට්ඨච්යඡදකවාදයමව දස්යසත්වා සුත්තන්තිං විනිවත්යතත්වා

අරහත්තනිකූයටන යදසනිං නිට්ඨායපසි. අත්තමනා වායසට්ඨභාරද්වාජාති

වායසට්ඨභාරද්වාජ සාමයණරාපි හි සකමනා තුට්ඨමනා ‘‘සාධු, සාධූ’’ති
භගවයතොභාසිතිංඅභිනන්දිිංසු.ඉදයමවසුත්තන්තිං ආවජ්ජන්තාඅනුමජ්ජන්තා
සහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තිංපාපුණිිංසූති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

අග්ගඤ්ඤසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. සම්පසාදනීෙසුත්තවණ්ණනා 

සාරිපුත්තසීහනාදවණ්ණනා 

141. එවං යමසුතන්ති සම්පසාදනීෙසුත්තිං.තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා

– නාළන්දාෙන්ති නාළන්දාති එවිංනාමයක නගයර, තිං නගරිං යගොෙරගාමිං 

කත්වා. පාවාරිකම්බවයනතිදුස්සපාවාරිකයසට්ඨියනොඅම්බවයන. තිංකිරතස්ස
උෙයානිං අයහොසි. යසො භගවයතො ධපරම්මයදසනිං සුත්වා භගවති පසන්යනො
තස්මිිං උෙයායන කුටියලණමණ්ඩපාදිපටිමණ්ඩිතිං භගවයතො විහාරිං කත්වා
නිෙයායතසි. යසො විහායරො ජීවකම්බවනිං විෙ ‘‘පාවාරිකම්බවන’’න්ත්යවව

සඞ්ඛයිං ගයතො, තස්මිිං පාවාරිකම්බවයන විහරතීති අත්යථො. භගවන්තිං

එතදයවොෙ–‘‘එවිංපසන්යනොඅහිං, භන්යත, භගවතී’’ති.කස්මා එවිංඅයවොෙ? 
අත්තයනොඋප්පන්නයසොමනස්සපයවදනත්ථිං. 

තත්රාෙමනුපු්බිකථා – යථයරො කිර තිංදිවසිං කාලස්යසව 
සරීරප්පටිජග්ගනිං කත්වා සුනිවත්ථනිවාසයනො පත්තචීවරමාදාෙ පාසාදියකහි 
අභික්කන්තාදීහි යදවමනුස්සානිං පසාදිං ආවහන්යතො නාළන්දවාසීනිං 
හිතසුඛමනුබ්රහූෙන්යතො පිණ්ඩාෙ පවිසිත්වා පච්ඡාභත්තිං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විහාරිං ගන්ත්වා සත්ථු වත්තිං දස්යසත්වා සත්ථරි
ගන්ධපරකුටිිංපවිට්යඨසත්ථාරිං වන්දිත්වාඅත්තයනොදිවාට්ඨානිංඅගමාසි.තත්ථ
සද්ධිවිහාරිකන්යතවාසියකසු වත්තිං දස්යසත්වා පටික්කන්යතසු දිවාට්ඨානිං
සම්මජ්ජිත්වා ෙම්මක්ඛණ්ඩිං පඤ්ඤයපත්වා උදකතුම්බයතො උදයකන
හත්ථපායද සීතයල කත්වා තිසන්ධිපල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා කාලපරිච්යඡදිං
කත්වාඵලසමාපත්තිිංසමාපජ්ජි. 

යසොෙථාපරිච්ඡින්නකාලවයසනසමාපත්තියතොවුට්ඨාෙඅත්තයනොගුයණ 
අනුස්සරිතුමාරද්යධපරො. අථස්සගුයණඅනුස්සරයතොසීලිංආපාථමාගතිං.තයතො
පටිපාටිොවසමාධි පඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනිංපඨමිංඣානිංදුතිෙිං
ඣානිං තතිෙිං ඣානිං ෙතුත්ථිං ඣානිං ආකාසානඤ්ොෙතනසමාපත්ති
විඤ්ඤානඤ්ොෙතනසමාපත්ති ආකිඤ්ෙඤ්ඤාෙතනසමාපත්ති 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්ති විපස්සනාඤාණිංමයනොමයිද්ධිඤාණිං
ඉද්ධිවිධපරඤාණිං දි්බයසොතඤාණිං යෙයතොපරිෙඤාණිං
පු්යබනිවාසානුස්සතිඤාණිං දි්බෙක්ඛුඤාණිං…යප.… යසොතාපත්තිමග්යගො 
යසොතාපත්තිඵලිං…යප.… අරහත්තමග්යගො අරහත්තඵලිං අත්ථපටිසම්භිදා
ධපරම්මපටිසම්භිදා නිරුත්තිපටිසම්භිදා පටිභානපටිසම්භිදා සාවකපාරමීඤාණිං.
ඉයතො පට්ඨාෙ කප්පසතසහස්සාධිකස්ස අසඞ්යඛයෙයස්ස උපරි
අයනොමදස්සීබුද්ධපරස්සපාදමූයලකතිං අභිනීහාරිංආදිිංකත්වාඅත්තයනොගුයණ
අනුස්සරයතොොවනිසින්නපල්ලඞ්කාගුණා උපට්ඨහිිංසු. 
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එවිං යථයරො අත්තයනො ගුයණ අනුස්සරමායනො ගුණානිං පමාණිං වා
පරිච්යඡදිං වා දට්ඨුිංනාසක්ඛි. යසො චින්යතසි – ‘‘මය්හිං තාව පයදසඤායණ 

ඨිතස්ස සාවකස්ස ගුණානිං පමාණිං වා පරිච්යඡයදො වා නත්ථි. අහිං පන ෙිං

සත්ථාරිං උද්දිස්සප්බජියතො, කීදිසානුයඛොතස්සගුණා’’තිදසබලස්සගුයණ

අනුස්සරිතුිං ආරද්යධපරො.යසොභගවයතොසීලිංනිස්සාෙ, සමාධිිංපඤ්ඤිංවිමුත්තිිං

විමුත්තිඤාණදස්සනිං නිස්සාෙ, ෙත්තායරො සතිපට්ඨායනනිස්සාෙ, ෙත්තායරො
සම්මප්පධපරායන ෙත්තායරො ඉද්ධිපායද ෙත්තායරො මග්යග ෙත්තාරි ඵලානි
ෙතස්යසො පටිසම්භිදා ෙතුයෙොනිපරිච්යඡදකඤාණිං ෙත්තායරො අරිෙවිංයස
නිස්සාෙදසබලස්සගුයණ අනුස්සරිතුමාරද්යධපරො. 

තථා පඤ්ෙ පධපරානිෙඞ්ගානි, පඤ්ෙඞ්ගිකිංසම්මාසමාධිිං, පඤ්චින්ද්රිොනි, 

පඤ්ෙ බලානි, පඤ්ෙ නිස්සරණිො ධපරාතුයෙො, පඤ්ෙ විමුත්තාෙතනානි, පඤ්ෙ

විමුත්තිපරිපාෙනිො පඤ්ඤා, ඡ සාරණීයෙ ධපරම්යම, ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි, ඡ

ගාරයව, ඡ නිස්සරණිො ධපරාතුයෙො, ඡ සතතවිහායර, ඡ අනුත්තරිොනි, ඡ

නි්යබධපරභාගිො පඤ්ඤා, ඡ අභිඤ්ඤා, ඡ අසාධපරාරණඤාණානි, සත්ත

අපරිහානියෙ ධපරම්යම, සත්ත අරිෙධපරනානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග, සත්ත

සප්පුරිසධපරම්යම, සත්ත නිජ්ජරවත්ථූනි, සත්ත පඤ්ඤා, සත්ත

දක්ඛියණෙයපුග්ගයල, සත්තඛීණාසවබලානි, අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභයහතූ, අට්ඨ

සම්මත්තානි, අට්ඨ යලොකධපරම්මාතික්කයම, අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි, අට්ඨ

අක්ඛණයදසනා, අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක, අට්ඨ අභිභාෙතනානි, අට්ඨ

වියමොක්යඛ, නව යෙොනියසොමනසිකාරමූලයක ධපරම්යම, නව

පාරිසුද්ධිපධපරානිෙඞ්ගානි, නව සත්තාවාසයදසනා, නවආඝාතප්පටිවිනයෙ, නව

පඤ්ඤා, නවනානත්තානි, නව අනුපු්බවිහායර, දසනාථකරයණධපරම්යම, දස

කසිණාෙතනානි, දස කුසලකම්මපයථ, දස තථාගතබලානි, දස සම්මත්තානි, 

දස අරිෙවායස, දස අයසක්ඛධපරම්යම, එකාදස යමත්තානිසිංයස, ද්වාදස

ධපරම්මෙක්කාකායර, යතරස ධුතඞ්ගගුයණ, චුද්දස බුද්ධපරඤාණානි, පඤ්ෙදස

විමුත්තිපරිපාෙනියෙ ධපරම්යම, යසොළසවිධපරිං ආනාපානස්සතිිං, අට්ඨාරස

බුද්ධපරධපරම්යම, එකූනවීසති පච්ෙයවක්ඛණඤාණානි, ෙතුෙත්තාලීස

ඤාණවත්ථූනි, පයරොපණ්ණාස කුසලධපරම්යම, සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනි, 

ෙතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්ෙරමහාවජිරඤාණිං නිස්සාෙ 
දසබලස්සගුයණඅනුස්සරිතුිංආරභි. 

තස්මිිංයෙව ෙ දිවාට්ඨායන නිසින්යනොයෙව උපරි ‘‘අපරිං පන, භන්යත, 

එතදානුත්තරිෙ’’න්තිආගමිස්සන්තියසොළසඅපරම්පරිෙධපරම්මා, යතපිනිස්සාෙ

අනුස්සරිතුිං ආරභි. යසො ‘‘කුසලපඤ්ඤත්තිෙිං අනුත්තයරො මය්හිං සත්ථා, 

ආෙතනපඤ්ඤත්තිෙිං අනුත්තයරො, ග්භාවක්කන්තිෙිං අනුත්තයරො, 

ආයදසනාවිධපරාසු අනුත්තයරො, දස්සනසමාපත්තිෙිං අනුත්තයරො, 
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පුග්ගලපඤ්ඤත්තිෙිංඅනුත්තයරො, පධපරායන අනුත්තයරො, පටිපදාසුඅනුත්තයරො, 

භස්සසමාොයර අනුත්තයරො, පුරිසසීලසමාොයර අනුත්තයරො, අනුසාසනීවිධපරාසු

අනුත්තයරො, පරපුග්ගලවිමුත්තිඤායණ අනුත්තයරො, සස්සතවායදසු

අනුත්තයරො, පු්යබනිවාසඤායණඅනුත්තයරො, දි්බෙක්ඛුඤායණඅනුත්තයරො, 

ඉද්ධිවියධපර අනුත්තයරො, ඉමිනා ෙ ඉමිනා ෙ අනුත්තයරො’’ති එවිං දසබලස්ස

ගුයණ අනුස්සරන්යතො භගවයතො ගුණානිං යනව අන්තිං, න පමාණිං පස්සි.

යථයරො අත්තයනොපිතාව ගුණානිං අන්තිං වා පමාණිං වානාද්දස, භගවයතො

ගුණානිංකිිංපස්සිස්සති? ෙස්සෙස්සහිපඤ්ඤා මහතීඤාණිංවිසදිං, යසොයසො
බුද්ධපරගුයණ මහන්තයතො සද්දහති. යලොකිෙමහාජයනො උක්කාසිත්වාපි 
ඛිපිත්වාපි ‘‘නයමො බුද්ධපරාන’’න්ති අත්තයනො අත්තයනො උපනිස්සයෙ ඨත්වා
බුද්ධපරානිං ගුයණඅනුස්සරති.ස්බයලොකිෙමහාජනයතොඑයකොයසොතාපන්යනො
බුද්ධපරගුයණ මහන්තයතො සද්දහති. යසොතාපන්නානිං සතයතොපි සහස්සයතොපි
එයකො සකදාගාමී. සකදාගාමීනිං සතයතොපි සහස්සයතොපි එයකො අනාගාමී.
අනාගාමීනිං සතයතොපි සහස්සයතොපි එයකො අරහා බුද්ධපරගුයණ මහන්තයතො
සද්දහති. අවයසසඅරහන්යතහි අසීති මහායථරා බුද්ධපරගුයණ මහන්තයතො
සද්දහන්ති.අසීතිමහායථයරහි ෙත්තායරොමහායථරා.ෙතූහිමහායථයරහිද්යව

අග්ගසාවකා. යතසුපි සාරිපුත්තත්යථයරො, සාරිපුත්තත්යථරයතොපි එයකො
පච්යෙකබුද්යධපරො බුද්ධපරගුයණ මහන්තයතො සද්දහති. සයෙ පන 
සකලෙක්කවාළග්යභ සඞ්ඝාටිකණ්යණන සඞ්ඝාටිකණ්ණිං පහරිෙමානා 

නිසින්නා පච්යෙකබුද්ධපරා බුද්ධපරගුයණ අනුස්සයරෙයිං, යතහිස්යබහිපි එයකො 
ස්බඤ්ඤුබුද්යධපරොවබුද්ධපරගුයණමහන්තයතොසද්දහති. 

යසෙයථාපි නාම මහාජයනො ‘‘මහාසමුද්යදො ගම්භීයරො උත්තායනො’’ති 

ජානනත්ථිං යෙොත්තානි වට්යටෙය, තත්ථ යකොචි බයාමප්පමාණිං යෙොත්තිං

වට්යටෙය, යකොචිද්යවබයාමිං, යකොචිදසබයාමිං, යකොචිවීසතිබයාමිං, යකොචි

තිිංසබයාමිං, යකොචි ෙත්තාලීසබයාමිං, යකොචි පඤ්ඤාසබයාමිං, යකොචි

සතබයාමිං, යකොචි සහස්සබයාමිං, යකොචි ෙතුරාසීතිබයාමසහස්සිං. යත නාවිං

ආරුය්හ, සමුද්දමජ්යඣ උග්ගතප්බතාදිම්හි වා ඨත්වා අත්තයනො අත්තයනො

යෙොත්තිං ඔතායරෙයිං, යතසු ෙස්ස යෙොත්තිං බයාමමත්තිං, යසො
බයාමමත්තට්ඨායනයෙව උදකිං ජානාති…යප.… ෙස්ස 

ෙතුරාසීතිබයාමසහස්සිං, යසො ෙතුරාසීතිබයාමසහස්සට්ඨායනයෙව උදකිං
ජානාති. පරයතො උදකිං එත්තකන්ති න ජානාති. මහාසමුද්යද පන න

තත්තකිංයෙවඋදකිං, අථයඛො අනන්තමපරිමාණිං. ෙතුරාසීතියෙොජනසහස්සිං

ගම්භීයරො හි මහාසමුද්යදො, එවයමව එකබයාමයෙොත්තයතො පට්ඨාෙ
නවබයාමයෙොත්යතන ඤාතඋදකිං විෙ යලොකිෙමහාජයනන දිට්ඨබුද්ධපරගුණා
යවදිත්බා. දසබයාමයෙොත්යතන දසබයාමට්ඨායන ඤාතඋදකිං විෙ 
යසොතාපන්යනන දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. වීසතිබයාමයෙොත්යතන වීසතිබයාමට්ඨායන
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පටුන 

ඤාතඋදකිං විෙ සකදාගාමිනා දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. තිිංසබයාමයෙොත්යතන
තිිංසබයාමට්ඨායන ඤාතඋදකිං විෙ අනාගාමිනා දිට්ඨබුද්ධපරගුණා.
ෙත්තාලීසබයාමයෙොත්යතන ෙත්තාලීසබයාමට්ඨායන ඤාතඋදකිං විෙ අරහතා
දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. පඤ්ඤාසබයාමයෙොත්යතන පඤ්ඤාසබයාමට්ඨායන 
ඤාතඋදකිං විෙ අසීතිමහායථයරහි දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. සතබයාමයෙොත්යතන
සතබයාමට්ඨායන ඤාතඋදකිං විෙ ෙතූහි මහායථයරහි දිට්ඨබුද්ධපරගුණා.
සහස්සබයාමයෙොත්යතන සහස්සබයාමට්ඨායන ඤාතඋදකිං විෙ
මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරන දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. 
ෙතුරාසීතිබයාමසහස්සයෙොත්යතන ෙතුරාසීතිබයාමසහස්සට්ඨායනඤාතඋදකිං
විෙ ධපරම්මයසනාපතිනා සාරිපුත්තත්යථයරන දිට්ඨබුද්ධපරගුණා. තත්ථ ෙථා යසො

පුරියසො මහාසමුද්යද උදකිං නාම න එත්තකිංයෙව, අනන්තමපරිමාණන්ති

ගණ්හාති, එවයමව ආෙස්මා සාරිපුත්යතො ධපරම්මන්වයෙන අන්වෙබුද්ධිො
අනුමායනන නෙග්ගායහන සාවකපාරමීඤායණ ඨත්වා දසබලස්ස ගුයණ
අනුස්සරන්යතො‘‘බුද්ධපරගුණාඅනන්තා අපරිමාණා’’තිසද්දහි. 

යථයරන හි දිට්ඨබුද්ධපරගුයණහි ධපරම්මන්වයෙන ගයහත්බබුද්ධපරගුණායෙව 

බහුතරා.ෙථාකථිංවිෙ? ෙථාඉයතොනවඉයතොනවාතිඅට්ඨාරසයෙොජනානි
අවත්ථරිත්වා ගච්ඡන්තිො ෙන්දභාගාෙමහානදිො පුරියසො සූචිපායසනඋදකිං

ගණ්යහෙය, සූචිපායසන ගහිතඋදකයතොඅග්ගහිතයමවබහුයහොති.ෙථාවාපන

පුරියසො මහාපථවියතො අඞ්ගුලිො පිංසුිං ගණ්යහෙය, අඞ්ගුලිො ගහිතපිංසුයතො
අවයසසපිංසුයෙවබහුයහොති.ෙථාවාපනපුරියසො මහාසමුද්දාභිමුඛිිංඅඞ්ගුලිිං

කයරෙය, අඞ්ගුලිඅභිමුඛඋදකයතො අවයසසිං උදකිංයෙව බහු යහොති. ෙථා ෙ

පුරියසො ආකාසාභිමුඛිිං අඞ්ගුලිිං කයරෙය, අඞ්ගුලිඅභිමුඛආකාසයතො
යසසආකාසප්පයදයසොව බහු යහොති. එවිං යථයරන දිට්ඨබුද්ධපරගුයණහි අදිට්ඨා
ගුණාවබහූතියවදිත්බා.වුත්තම්පියෙතිං– 

‘‘බුද්යධපරොපිබුද්ධපරස්සභයණෙයවණ්ණිං, 

කප්පම්පියෙඅඤ්ඤමභාසමායනො; 

ඛීයෙථකප්යපොචිරදීඝමන්තයර, 

වණ්යණොනඛීයෙථතථාගතස්සා’’ති. 

එවිං යථරස්ස අත්තයනො ෙ සත්ථු ෙ ගුයණ අනුස්සරයතො
ෙමකමහානදීමයහොයඝො විෙ අ්භන්තයර පීතියසොමනස්සිං අවත්ථරමානිං

වායතො විෙ භස්තිං, උ්භිජ්ජිත්වා උග්ගතඋදකිං විෙ මහාරහදිං සකලසරීරිං

පූයරති.තයතොයථරස්ස ‘‘සුපත්ථිතාවතයමපත්ථනා, සුලද්ධපරායමප්බජ්ජා, 
ය්වාහිංඑවිංවිධපරස්සසත්ථු සන්තියකප්බජියතො’’තිආවජ්ජන්තස්සබලවතරිං
පීතියසොමනස්සිංඋප්පජ්ජි. 
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අථ යථයරො ‘‘කස්සාහිං ඉමිං පීතියසොමනස්සිං ආයරොයෙෙය’’න්ති 
චින්යතන්යතොඅඤ්යඤොයකොචිසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරො

වාබ්රහ්මාවාමම ඉමිංපසාදිංඅනුච්ඡවිකිංකත්වාපටිග්ගයහතුිංනසක්ඛිස්සති, 

අහිං ඉමිං යසොමනස්සිං සත්ථුයනොයෙව පයවයදෙයාමි, සත්ථාව යම

පටිග්ගණ්හිතුිං සක්ඛිස්සති, යසො හි තිට්ඨතු මම පීතියසොමනස්සිං, මාදිසස්ස
සමණසතස්ස වා සමණසහස්සස්ස වා සමණසතසහස්සස්ස වා යසොමනස්සිං
පයවයදන්තස්ස ස්යබසිං මනිං ගණ්හන්යතො පටිග්ගයහතුිං සක්යකොති.
යසෙයථාපි නාම අට්ඨාරස යෙොජනානි අවත්ථරමානිං ගච්ඡන්තිිං

ෙන්දභාගමහානදිිං කුසුම්භා වා කන්දරා වා සම්පටිච්ඡිතුිං න සක්යකොන්ති, 

මහාසමුද්යදොව තිං සම්පටිච්ඡති. මහාසමුද්යදො හි තිට්ඨතු ෙන්දභාගා, 

එවරූපානිං නදීනිං සතම්පි සහස්සම්පි සතසහස්සම්පි සම්පටිච්ඡති, න ෙස්ස

යතන ඌනත්තිං වා පූරත්තිං වා පඤ්ඤාෙති, එවයමව සත්ථා මාදිසස්ස
සමණසතස්ස සමණසහස්සස්ස සමණසතසහස්සස්ස වා පීතියසොමනස්සිං
පයවයදන්තස්සස්යබසිංමනිංගණ්හන්යතො පටිග්ගයහතුිංසක්යකොති.යසසා
සමණබ්රාහ්මණාදයෙො ෙන්දභාගිං කුසුම්භකන්දරා විෙ මම යසොමනස්සිං

සම්පටිච්ඡිතුිං න සක්යකොන්ති. හන්දාහිං මම පීතියසොමනස්සිං සත්ථුයනොව
ආයරොයෙමීති පල්ලඞ්කිං විනි්භුජිත්වා ෙම්මක්ඛණ්ඩිං පප්යඵොයටත්වාආදාෙ
සාෙන්හසමයෙ පුප්ඵානිං වණ්ටයතො ඡිජ්ජිත්වා පග්ඝරණකායල සත්ථාරිං

උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො යසොමනස්සිං පයවයදන්යතො එවංපසන්යනො අහං, 

භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ එවංපසන්යනොති එවිං උප්පන්නසද්යධපරො, එවිං

සද්දහාමීති අත්යථො. භියෙයොභිඤ්ඤතයරොති භිෙයතයරො අභිඤ්ඤායතො, 

භිෙයතරාභිඤ්යඤො වා, උත්තරිතරඤායණොති අත්යථො. සම්යබොධිෙන්ති

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ අරහත්තමග්ගඤායණ වා, අරහත්තමග්යගයනව හි
බුද්ධපරගුණා නිප්පයදසා ගහිතා යහොන්ති. ද්යව හි අග්ගසාවකා
අරහත්තමග්යගයනව සාවකපාරමීඤාණිං පටිලභන්ති. පච්යෙකබුද්ධපරා 
පච්යෙකයබොධිඤාණිං. බුද්ධපරා ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්යෙව සකයල ෙ
බුද්ධපරගුයණ. ස්බඤ්හි යනසිං අරහත්තමග්යගයනව ඉජ්ඣති. තස්මා
අරහත්තමග්ගඤාණිං සම්යබොධි නාම යහොති. යතන උත්තරිතයරො භගවතා
නත්ථි.යතනාහ‘‘භගවතාභියෙයොභිඤ්ඤතයරොෙදිදිං සම්යබොධිෙ’’න්ති. 

142. උළාරාති යසට්ඨා. අෙඤ්හි උළාරසද්යදො ‘‘උළාරානි ඛාදනීොනි

ඛාදන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.366) මධුයර ආගච්ඡති. ‘‘උළාරාෙ ඛලු භවිං, 

වච්ඡාෙයනො, සමණිං යගොතමිං පසිංසාෙ පසිංසතී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.280) 

යසට්යඨ. ‘‘අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.32) විපුයල.

ස්වාෙමිධපරයසට්යඨආගයතො.යතනවුත්තිං– ‘‘උළාරාතියසට්ඨා’’ති. ආසභීති

උසභස්ස වාොසදිසී අෙලා අසම්පයවධී. එකංයසො ගහියතොති අනුස්සයවන වා
ආෙරිෙපරම්පරාෙ වා ඉතිකිරාෙ වා පිටකසම්පදායනන වා
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ආකාරපරිවිතක්යකන වා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිො වා තක්කයහතු වා
නෙයහතුවාඅකයථත්වාපච්ෙක්ඛයතොඤායණන පටිවිජ්ඣිත්වාවිෙඑකිංයසො

ගහියතො, සන්නිට්ඨානකථාවකථිතාතිඅත්යථො. 

සීහනායදොති යසට්ඨනායදො, යනව දන්ධපරාෙන්යතන න ගග්ගරාෙන්යතන

සීයහන විෙ උත්තමනායදො නදියතොති අත්යථො. කිං යත සාරිපුත්තාති ඉමිං

යදසනිංකස්මාආරභීති? අනුයෙොගදාපනත්ථිං.එකච්යෙොහි සීහනාදිංනදිත්වා

අත්තයනො සීහනායද අනුයෙොගිං දාතුිං න සක්යකොති, නිඝිංසනිං නක්ඛමති, 
යලයපපතිතමක්කයටොවිෙයහොති.ෙථාධපරමමානිංඅපරිසුද්ධපරයලොහිංඣායිත්වා

ඣාමඅඞ්ගායරො යහොති, එවිං ඣාමඞ්ගායරො විෙ යහොති. එයකො සීහනායද

අනුයෙොගිං දාපිෙමායනො දාතුිං සක්යකොති, නිඝිංසනිං ඛමති, ධපරමමානිං

නිද්යදොසජාතරූපිංවිෙඅධිකතරිංයසොභති, තාදියසොයථයරො. යතනනිංභගවා
‘‘අනුයෙොගක්ඛයමො අෙ’’න්ති ඤත්වා සීහනායද අනුයෙොගදාපනත්ථිං ඉමම්පි 
යදසනිංආරභි. 

තත්ථ සබ්යබ යතති ස්යබ යත තො. එවංසීොතිආදීසු
යලොකිෙයලොකුත්තරවයසනසීලාදීනිපුච්ඡති.යතසිං විත්ථාරකථාමහාපදායන
කථිතාව. 

කිං පන යත, සාරිපුත්ත, යෙ යත භවිස්සන්තීති අතීතා ෙ තාව නිරුද්ධපරා, 

අපණ්ණත්තිකභාවිං ගතා දීපසිඛා විෙ නි්බුතා, එවිං නිරුද්යධපර

අපණ්ණත්තිකභාවිංගයතත්විංකථිංජානිස්සසි, අනාගතබුද්ධපරානිංපනගුණා
කින්තිතොඅත්තයනොචිත්යතනපරිච්ඡින්දිත්වාවිදිතාති පුච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

කිංපනයත, සාරිපුත්ත, අහංඑතරහීති අනාගතාපිබුද්ධපරාඅජාතාඅනි්බත්තා

අනුප්පන්නා, යතපිකථිංත්විංජානිස්සසි? යතසඤ්හිජානනිංඅපයදආකායස

පදදස්සනිංවිෙයහොති.ඉදානිමොසද්ධිිංඑකවිහායරවසසි, එකයතොභික්ඛාෙ

ෙරසි, ධපරම්මයදසනාකායල දක්ඛිණපස්යස නිසීදසි, කිිං පන මය්හිං ගුණා 
අත්තයනොයෙතසාපරිච්ඡින්දිත්වාවිදිතාතොතිඅනුයුඤ්ජන්යතොඑවමාහ. 

යථයරො පන පුච්ඡියත පුච්ඡියත ‘‘යනො යහතිං, භන්යත’’ති පටික්ඛිපති. 

යථරස්සෙවිදිතම්පිඅත්ථි අවිදිතම්පිඅත්ථි, කිිංයසො අත්තයනොවිදිතට්ඨායන

පටික්යඛපිං කයරොති, අවිදිතට්ඨායනති? විදිතට්ඨායන න කයරොති, 
අවිදිතට්ඨායනයෙව කයරොතීති. යථයරො කිර අනුයෙොයග ආරද්යධපරයෙව

අඤ්ඤාසි. න අෙිං අනුයෙොයගො සාවකපාරමීඤායණ, ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ
අෙිං අනුයෙොයගොති අත්තයනො සාවකපාරමීඤායණ පටික්යඛපිං අකත්වා
අවිදිතට්ඨායන ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ පටික්යඛපිං කයරොති. යතන ඉදම්පි
දීයපති ‘‘භගවා මය්හිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානිං බුද්ධපරානිං 
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සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිකාරණජානනසමත්ථිං ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං
නත්ථී’’ති. 

එත්ථාතිඑයතසුඅතීතාදියභයදසුබුද්යධපරසු. අථකිඤ්චරහීතිඅථකස්මාඑවිං
ඤායණඅසතිතොඑවිංකථිතන්ති වදති. 

143. ධම්මන්වයෙොති ධපරම්මස්ස පච්ෙක්ඛයතො ඤාණස්ස අනුයෙොගිං
අනුගන්ත්වා උප්පන්නිං අනුමානඤාණිං නෙග්ගායහො විදියතො. 
සාවකපාරමීඤායණ ඨත්වාව ඉමිනාව ආකායරන ජානාමි භගවාති වදති. 
යථරස්ස හි නෙග්ගායහො අප්පමායණො අපරිෙන්යතො. ෙථා

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පමාණිං වා පරිෙන්යතො වා නත්ථි, එවිං

ධපරම්මයසනාපතියනො නෙග්ගාහස්ස. යතන යසො ‘‘ඉමිනා එවිංවියධපරො, ඉමිනා
අනුත්තයරො සත්ථා’’ති ජානාති. යථරස්ස හි නෙග්ගායහො
ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතියකො එව.ඉදානිතිංනෙග්ගාහිංපාකටිංකාතුිංඋපමාෙ

දස්යසන්යතො යසෙයථාපි, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ ෙස්මා මජ්ඣිමපයදයස

නගරස්සඋද්ධපරාපපාකාරාදීනි ථිරානිවා යහොන්තු, දු්බලානිවා, ස්බයසොවා

පන මා යහොන්තු, යෙොරාසඞ්කා න යහොති, තස්මා තිං අග්ගයහත්වා

පච්ෙන්තිමනගරන්ති ආහ. දළ්හුද්ධාපන්ති ථිරපාකාරපාදිං. 

දළ්හපාකාරයතොරණන්ති ථිරපාකාරඤ්යෙව ථිරපිට්ඨසඞ්ඝාටඤ්ෙ. 

එකද්වාරන්තිකස්මාආහ? බහුද්වායරහිනගයරබහූහි පණ්ඩිතයදොවාරියකහි
භවිත්බිං.එකද්වායරඑයකොවවට්ටති.යථරස්සෙපඤ්ඤාෙසදියසො අඤ්යඤො
නත්ථි. තස්මා අත්තයනො පණ්ඩිතභාවස්ස ඔපම්මත්ථිං එකිංයෙව යදොවාරිකිං 

දස්යසතුිං එකද්වාර’’න්ති ආහ. පණ්ඩියතොති පණ්ඩිච්යෙන සමන්නාගයතො. 

බයත්යතොති යවෙයත්තියෙන සමන්නාගයතො විසදඤායණො. යමධාවීති

ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාෙ යමධපරාෙ සමන්නාගයතො. අනුපරිොෙපථන්ති

අනුපරිොෙනාමකිං පාකාරමග්ගිං. පාකාරසන්ධින්ති ද්වින්නිං ඉට්ඨකානිං

අපගතට්ඨානිං. පාකාරවිවරන්තිපාකාරස්සඡින්නට්ඨානිං. 

යචතයසො උපක්කියෙයසති පඤ්ෙ නීවරණානි චිත්තිං උපක්කියලයසන්ති

කිලිට්ඨිං කයරොන්ති උපතායපන්ති විබායධපරන්ති, තස්මා ‘‘යෙතයසො

උපක්කියලසා’’ති වුච්ෙන්ති. පඤ්ඤාෙ දුබ්බලීකරයණති නීවරණා

උප්පජ්ජමානා අනුප්පන්නාෙ පඤ්ඤාෙ උප්පජ්ජිතුිං න යදන්ති, උප්පන්නාෙ

පඤ්ඤාෙවඩ්ඪතුිංන යදන්ති, තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙදු්බලීකරණා’’තිවුච්ෙන්ති. 

සුප්පතිට්ඨිතචිත්තාති ෙතූසු සතිපට්ඨායනසු සුට්ඨු ඨපිතචිත්තා හුත්වා. සත්ත

යබොජ්ඣඞ්යග ෙථාභූතන්ති සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග ෙථාසභායවන භායවත්වා. 

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධින්ති අරහත්තිං ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං වා
පටිවිජ්ඣිිංසූතිදස්යසති. 
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පටුන 

අපියෙත්ථ සතිපට්ඨානාති විපස්සනා. සම්යබොජ්ඣඞ්ගා මග්යගො. 
අනුත්තරාසම්මාසම්යබොධි අරහත්තිං. සතිපට්ඨානාති වා මග්ගාති වා 
යබොජ්ඣඞ්ගමිස්සකා. සම්මාසම්යබොධි අරහත්තයමව.

දීඝභාණකමහාසීවත්යථයරො පනාහ ‘‘සතිපට්ඨායන විපස්සනාති ගයහත්වා
යබොජ්ඣඞ්යග මග්යගො ෙ ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ොති ගහියත සුන්දයරො

පඤ්යහො භයවෙය, න පයනවිං ගහිත’’න්ති. ඉති යථයරො ස්බඤ්ඤුබුද්ධපරානිං
නීවරණප්පහායන සතිපට්ඨානභාවනාෙ සම්යබොධිෙඤ්ෙ මජ්යඣ 
භින්නසුවණ්ණරජතානිංවිෙනානත්තාභාවිංදස්යසති. 

ඉධපර ඨත්වා උපමා සිංසන්යදත්බා – ආෙස්මා හි සාරිපුත්යතො 

පච්ෙන්තනගරිං දස්යසසි, පාකාරිං දස්යසසි, පරිොෙපථිං දස්යසසි, ද්වාරිං

දස්යසසි, පණ්ඩිතයදොවාරිකිං දස්යසසි, නගරිං පයවසනකනික්ඛමනයක

ඔළාරියක පායණ දස්යසසි, පණ්ඩිතයදොවාරිකස්ස යතසිං පාණානිං
පාකටභාවඤ්ෙ දස්යසසි. තත්ථ කිිං යකන සදිසන්ති යෙ. නගරිං විෙ හි

නි්බානිං, පාකායරොවිෙසීලිං, පරිොෙපයථොවිෙහිරී, ද්වාරිංවිෙ අරිෙමග්යගො, 

පණ්ඩිතයදොවාරියකො විෙ ධපරම්මයසනාපති, 
නගරප්පවිසනකනික්ඛමනකඔළාරිකපාණා විෙ අතීතානාගතපච්චුප්පන්නා

බුද්ධපරා, යදොවාරිකස්ස යතසිං පාණානිං පාකටභායවො විෙ ආෙස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස අතීතානාගතපච්චුප්පන්නබුද්ධපරානිං සීලසමථාදීහි පාකටභායවො. 
එත්තාවතායථයරනභගවාඑවමහිංසාවකපාරමීඤායණඨත්වාධපරම්මන්වයෙන
නෙග්ගායහනජානාමීති අත්තයනොසීහනාදස්සඅනුයෙොයගොදින්යනොයහොති. 

144. ඉධාහං, භන්යත, යෙන භගවාති ඉමිං යදසනිං කස්මා ආරභි? 

සාවකපාරමීඤාණස්සනිප්ඵත්තිදස්සනත්ථිං. අෙඤ්යහත්ථඅධිප්පායෙො, භගවා
අහිං සාවකපාරමීඤාණිං පටිලභන්යතො පඤ්ෙනවුතිපාසණ්යඩ න අඤ්ඤිං
එකම්පි සමණිං වා බ්රාහ්මණිං වා උපසඞ්කමිත්වා සාවකපාරමීඤාණම්පි

පටිලභිිං, තුම්යහයෙව උපසඞ්කමිත්වා තුම්යහ පයිරුපාසන්යතො පටිලභින්ති.

තත්ථ ඉධාති නිපාතමත්තිං. උපසඞ්කමිං ධම්මසවනාොති තුම්යහ

උපසඞ්කමන්යතොපනාහිංනචීවරාදියහතුඋපසඞ්කමන්යතො, ධපරම්මසවනත්ථාෙ
උපසඞ්කමන්යතො.එවිංඋපසඞ්කමිත්වාසාවකපාරමීඤාණිංපටිලභිිං.කදාපන 

යථයරො ධපරම්මසවනත්ථාෙ උපසඞ්කමන්යතොති. සූකරඛතයලයණ
භාගියනෙයදීඝනඛපරි්බාජකස්ස යවදනාපරිග්ගහසුත්තන්තකථනදිවයස (ම.

නි. 2.205) උපසඞ්කමන්යතො, තදායෙව සාවකපාරමීඤාණිං පටිලභීති.
තිංදිවසඤ්හි යථයරො තාලවණ්ටිං ගයහත්වා භගවන්තිං බීජමායනො ඨියතො තිං

යදසනිංසුත්වාතත්යථවසාවකපාරමීඤාණිං හත්ථගතිංඅකාසි. උත්තරුත්තරං 

පණීතපණීතන්ති උත්තරුත්තරඤ්යෙව පණීතපණීතඤ්ෙ කත්වා යදයසසි. 

කණ්හසුක්කසප්පටිභාගන්ති කණ්හඤ්යෙව සුක්කඤ්ෙ. තඤ්ෙ යඛො 
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සප්පටිභාගිං සවිපක්ඛිං කත්වා. කණ්හිං පටිබාහිත්වා සුක්කිං, සුක්කිං

පටිබාහිත්වා කණ්හන්ති එවිං සප්පටිභාගිං කත්වා කණ්හසුක්කිං යදයසසි, 

කණ්හිංයදයසන්යතොපිෙ සඋස්සාහිංසවිපාකිංයදයසසි, සුක්කිංයදයසන්යතොපි
සඋස්සාහිංසවිපාකිංයදයසසි. 

තස්මිං ධම්යම අභිඤ්ඤා ඉයධකච්චං ධම්මං ධම්යමසු නිට්ඨමගමන්ති
තස්මිිංයදසියතධපරම්යමඑකච්ෙිංධපරම්මිංනාම සාවකපාරමීඤාණිංසඤ්ජානිත්වා

ධපරම්යමසු නිට්ඨමගමිං. කතයමසු ධපරම්යමසූති? ෙතුසච්ෙධපරම්යමසු. එත්ථාෙිං

යථරසල්ලායපො, කාළවල්ලවාසී සුමත්යථයරො තාව වදති ‘‘ෙතුසච්ෙධපරම්යමසු
ඉදානි නිට්ඨගමනකාරණිං නත්ථි. අස්සජිමහාසාවකස්ස හි දිට්ඨදිවයසයෙව

යසො පඨමමග්යගන ෙතුසච්ෙධපරම්යමසු නිට්ඨිං ගයතො, අපරභායග 

සූකරඛතයලණද්වායර උපරි තීහි මග්යගහි ෙතුසච්ෙධපරම්යමසු නිට්ඨිං ගයතො, 

ඉමස්මිිං පන ඨායන ‘ධපරම්යමසූ’ති බුද්ධපරගුයණසු නිට්ඨිං ගයතො’’ති.
යලොකන්තරවාසී චූළසීවත්යථයරො පන ‘‘ස්බිං තයථව වත්වා ඉමස්මිිං පන
ඨායන ‘ධපරම්යමසූ’ති අරහත්යත නිට්ඨිං ගයතො’’ති ආහ.
දීඝභාණකතිපිටකමහාසීවත්යථයරො පන ‘‘තයථව පුරිමවාදිං වත්වා ඉමස්මිිං
පන ඨායන ‘ධපරම්යමසූ’ති සාවකපාරමීඤායණ නිට්ඨිං ගයතො’’ති වත්වා
‘‘බුද්ධපරගුණා පනනෙයතොආගතා’’තිආහ. 

සත්ථරි පසීදින්ති එවිං සාවකපාරමීඤාණධපරම්යමසු නිට්ඨිං ගන්ත්වා
භියෙයොයසොමත්තාෙ ‘‘සම්මාසම්බුද්යධපරො වත යසො භගවා’’ති සත්ථරි පසීදිිං. 

ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමොති සුට්ඨු අක්ඛායතො සුකථියතො නිෙයානියකො
මග්යගොඵලත්ථාෙනිෙයාති රාගයදොසයමොහනිම්මදනසමත්යථො. 

සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝොති බුද්ධපරස්ස භගවයතො සාවකසඞ්යඝොපි
වඞ්කාදියදොසවිරහිතිං සම්මාපටිපදිං පටිපන්නත්තා සුප්පටිපන්යනොති
පසන්යනොම්හිභගවතීතිදස්යසති. 

කුසෙධම්මයදසනාවණ්ණනා 

145. ඉදානිදිවාට්ඨායනනිසීදිත්වාසමාපජ්ජියතයසොළස අපරාපරිෙධපරම්යම

දස්යසතුිං අපරං පන භන්යත එතදානුත්තරිෙන්ති යදසනිං ආරභි. තත්ථ 

අනුත්තරිෙන්ති අනුත්තරභායවො. ෙථා භගවා ධම්මං යදයසතීති ෙථා

යෙනාකායරන ොෙ යදසනාෙ භගවා ධපරම්මිං යදයසති, සා තුම්හාකිං යදසනා

අනුත්තරාති වදති. කුසයෙසු ධම්යමසූති තාෙ යදසනාෙ යදසියතසු කුසයලසු

ධපරම්යමසුපි භගවාව අනුත්තයරොති දීයපති. ො වා සා යදසනා, තස්සා භූමිිං

දස්යසන්යතොපි ‘‘කුසයලසු ධපරම්යමසූ’’ති ආහ. තත්රියම කුසො ධම්මාති තත්ර
කුසයලසු ධපරම්යමසූතිවුත්තපයදඉයමකුසලාධපරම්මානාමාතියවදිත්බා.තත්ථ
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ආයරොගයට්යඨන, අනවජ්ජට්යඨන, යකොසල්ලසම්භූතට්යඨන, නිද්දරථට්යඨන, 
සුඛවිපාකට්යඨනාතිපඤ්ෙධපරා කුසලිංයවදිත්බිං.යතසුජාතකපරිොෙිංපත්වා
ආයරොගයට්යඨන කුසලිං වට්ටති. සුත්තන්තපරිොෙිං පත්වා අනවජ්ජට්යඨන.
අභිධපරම්මපරිොෙිං පත්වා යකොසල්ලසම්භූතනිද්දරථසුඛවිපාකට්යඨන. ඉමස්මිිං

පන ඨායන බාහිතිකසුත්තන්තපරිොයෙන (ම. නි. 2.358) අනවජ්ජට්යඨන
කුසලිංදට්ඨ්බිං. 

චත්තායරො සතිපට්ඨානාති චුද්දසවියධපරන කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානිං, 

නවවියධපරන යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානිං, යසොළසවියධපරන

චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨානිං, පඤ්ෙවියධපරන ධපරම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨානන්ති 
එවිං නානානයෙහි විභජිත්වා සමථවිපස්සනාමග්ගවයසන
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාෙත්තායරො සතිපට්ඨානායදසිතා.ඵලසතිපට්ඨානිං

පන ඉධපර අනධිප්යපතිං. චත්තායරො සම්මප්පධානාති පග්ගහට්යඨන

එකලක්ඛණා, කිච්ෙවයසන නානාකිච්ො. ‘‘ඉධපර භික්ඛු අනුප්පන්නානිං
පාපකානිං අකුසලානිං ධපරම්මානිං අනුප්පාදාො’’තිආදිනා නයෙන 
සමථවිපස්සනාමග්ගවයසන යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාව ෙත්තායරො

සම්මප්පධපරානා යදසිතා. චත්තායරො ඉද්ධිපාදාති ඉජ්ඣනට්යඨන එකසඞ්ගහා, 
ඡන්දාදිවයසන නානාසභාවා. ‘‘ඉධපර භික්ඛු
ඡන්දසමාධිපධපරානසඞ්ඛාරසමන්නාගතිං ඉද්ධිපාදිං භායවතී’’තිආදිනා නයෙන
සමථවිපස්සනාමග්ගවයසන යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාව ෙත්තායරො 
ඉද්ධිපාදායදසිතා. 

පඤ්චින්ද්රිොනීති ආධිපයතෙයට්යඨන එකලක්ඛණානි, 
අධියමොක්ඛාදිසභාවවයසන නානාසභාවානි. සමථවිපස්සනාමග්ගවයසයනව ෙ 

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානි සද්ධපරාදීනි පඤ්චින්ද්රිොනි යදසිතානි. පඤ්ච

බොනීති උපත්ථම්භනට්යඨන අකම්පිෙට්යඨන වා එකසඞ්ගහානි, 

සලක්ඛයණන නානාසභාවානි. සමථවිපස්සනාමග්ගවයසයනව 

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානි සද්ධපරාදීනි පඤ්ෙ බලානි යදසිතානි. සත්ත 

යබොජ්ඣඞ්ගාති නිෙයානට්යඨන එකසඞ්ගහා, උපට්ඨානාදිනා සලක්ඛයණන 

නානාසභාවා. සමථවිපස්සනා මග්ගවයසයනව යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා
සත්තයබොජ්ඣඞ්ගා යදසිතා. 

අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති යහතුට්යඨන එකසඞ්ගයහො, දස්සනාදිනා
සලක්ඛයණන නානාසභායවො. සමථවිපස්සනාමග්ගවයසයනව 

යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයකො අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යදසියතොති 
අත්යථො. 
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පටුන 

ඉධ, භන්යත, භික්ඛුආසවානං ඛොති ඉදිං කිමත්ථිංආරද්ධපරිං? සාසනස්ස
පරියෙොසානදස්සනත්ථිං. සාසනස්ස හිනයකවලිං මග්යගයනව පරියෙොසානිං

යහොති, අරහත්තඵයලන පන යහොති. තස්මා තිං දස්යසතුිං ඉදමාරද්ධපරන්ති 

යවදිත්බිං. එතදානුත්තරිෙං, භන්යත, කුසයෙසු ධම්යමසූති භන්යත ො අෙිං

කුසයලසු ධපරම්යමසු එවිංයදසනා, එතදානුත්තරිෙිං. තං භගවාති තිං යදසනිං 

භගවා අයසසිං සකලිං අභිජානාති. තං භගවයතොති තිං යදසනිං භගවයතො 

අයසසිංඅභිජානයතො. උත්තරිඅභිඤ්යඤෙයංනත්ථීතිතදුත්තරි අභිජානිත්බිං

නත්ථි, අෙිං නාම ඉයතො අඤ්යඤො ධපරම්යමො වා පුග්ගයලො වා ෙිං භගවා න 

ජානාතීති ඉදිං නත්ථි. ෙදභිජානං අඤ්යඤො සමයණො වාති ෙිං තුම්යහහි

අනභිඤ්ඤාතිං, තිං අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා අභිජානන්යතො

භගවතා භියෙයොභිඤ්ඤතයරො අස්ස, අධිකතරපඤ්යඤො භයවෙය. ෙදිදං

කුසයෙසු ධම්යමසූතිඑත්ථ ෙදිදන්තිනිපාතමත්තිං, කුසයලසු ධපරම්යමසුභගවතා
උත්තරිතයරො නත්ථීති අෙයමත්ථත්යථො. ඉති භගවාව කුසයලසු ධපරම්යමසු 

අනුත්තයරොති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනාපි කාරයණන එවිංපසන්යනො අහිං, 

භන්යත, භගවතී’’ති දීයපති.ඉයතොපයරසු අපරංපනාතිආදීසුවියසසමත්තයමව 

වණ්ණයිස්සාම.පුරිමවාරසදිසිංපනවුත්තනයෙයනවයවදිත්බිං. 

ආෙතනපණ්ණත්තියදසනාවණ්ණනා 

146. ආෙතනපණ්ණත්තීසූති ආෙතනපඤ්ඤාපනාසු. ඉදානි තා

ආෙතනපඤ්ඤත්තියෙො දස්යසන්යතො ඡයිමානි, භන්යතතිආදිමාහ.

ආෙතනකථා පයනසා විසුද්ධිමග්යග විත්ථායරන කථිතා, යතන න තිං 

විත්ථාරයිස්සාම, තස්මාතත්ථවුත්තනයෙයනවසාවිත්ථාරයතොයවදිත්බා. 

එතදානුත්තරිෙං, භන්යත, ආෙතනපණ්ණත්තීසූති ොෙිං

ආෙතනපණ්ණත්තීසු අජ්ඣත්තිකබාහිරවවත්ථානාදිවයසන එවිං යදසනා, 
එතදානුත්තරිෙිං.යසසිංවුත්තනෙයමව. 

ගබ්භාවක්කන්තියදසනාවණ්ණනා 

147. ගබ්භාවක්කන්තීසූති ග්යභොක්කමයනසු. තා ග්භාවක්කන්තියෙො

දස්යසන්යතො චතස්යසො ඉමා, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ අසම්පජායනොති

අජානන්යතො සම්මූළ්යහො හුත්වා. මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමතීති පටිසන්ධිවයසන

පවිසති. ඨාතීතිවසති. නික්ඛමතීතිනික්ඛමන්යතොපිඅසම්පජායනොසම්මූළ්යහොව

නික්ඛමති. අෙං පඨමාති අෙිං පකතියලොකිෙමනුස්සානිං පඨමා 
ග්භාවක්කන්ති. 

සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමතීති ඔක්කමන්යතො සම්පජායනො
අසම්මූළ්යහොහුත්වාඔක්කමති. 
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අෙං දුතිොති අෙිං අසීතිමහායථරානිං සාවකානිං දුතිො ග්භාවක්කන්ති.

යත හිපවිසන්තාවජානන්ති, වසන්තාෙනික්ඛමන්තාෙනජානන්ති. 

අෙං තතිොති අෙිං ද්වින්නඤ්ෙ අග්ගසාවකානිං
පච්යෙකයබොධිසත්තානඤ්ෙ තතිො ග්භාවක්කන්ති. යත කිර කම්මයජහි 
වායතහි අයධපරොසිරා උද්ධපරිංපාදා අයනකසතයපොරියස පපායත විෙ යෙොනිමුයඛ
ඛිත්තා තාළච්ඡිග්ගයළන හත්ථී විෙ සම්බායධපරන යෙොනිමුයඛනනික්ඛමමානා
අනන්තිංදුක්ඛිං පාපුණන්ති.යතනයනසිං‘‘මෙිංනික්ඛමම්හා’’තිසම්පජානතා
නයහොති.එවිං පූරිතපාරමීනම්පිෙසත්තානිංඑවරූයපඨායනමහන්තිංදුක්ඛිං
උප්පජ්ජතීතිඅලයමව ග්භාවායසනි්බින්දිතුිංඅලිංවිරජ්ජිතුිං. 

අෙං චතුත්ථාති අෙිං ස්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානිං වයසන ෙතුත්ථා
ග්භාවක්කන්ති. ස්බඤ්ඤුයබොධිසත්තා හි මාතුකුච්ඡිස්මිිං පටිසන්ධිිං

ගණ්හන්තාපි ජානන්ති, තත්ථ වසන්තාපි ජානන්ති, නික්ඛමන්තාපි ජානන්ති, 
නික්ඛමනකායලපිෙයතකම්මජවාතාඋද්ධපරිංපායදඅයධපරොසියර කත්වාඛිපිතුිංන

සක්යකොන්ති, ද්යව හත්යථ පසායරත්වා අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා ඨිතකාව
නික්ඛමන්ති. භවග්ගිං උපාදාෙ අවීචිඅන්තයර අඤ්යඤො තීසු කායලසු
සම්පජායනො නාමනත්ථිඨයපත්වාස්බඤ්ඤුයබොධිසත්යත.යතයනවයනසිං
මාතුකුච්ඡිිං ඔක්කමනකායල ෙ නික්ඛමනකායල ෙ දසසහස්සියලොකධපරාතු
කම්පතීති.යසසයමත්ථ වුත්තනයෙයනවයවදිත්බිං. 

ආයදසනවිධායදසනාවණ්ණනා 

148. ආයදසනවිධාසූති ආයදසනයකොට්ඨායසසු. ඉදානි තා ආයදසනවිධපරා

දස්යසන්යතො චතස්යසො ඉමාතිආදිමාහ. නිමිත්යතන ආදිසතීති
ආගතනිමිත්යතන ගතනිමිත්යතන ඨිතනිමිත්යතන වා ඉදිං නාම භවිස්සතීති
කයථති. 

තත්රිදිං වත්ථු–එයකොරාජාතිස්යසොමුත්තා ගයහත්වාපුයරොහිතිංපුච්ඡි‘‘කිිං

යම, ආෙරිෙ, හත්යථ’’ති? යසොඉයතොචියතොෙඔයලොයකසි. යතනෙසමයෙන

එකා සරබූ ‘‘මක්ඛිකිං ගයහස්සාමී’’ති පක්ඛන්දි, ගහණකායල මක්ඛිකා 

පලාතා, යසො මක්ඛිකාෙ මුත්තත්තා ‘‘මුත්තා මහාරාජා’’තිආහ. මුත්තා තාව

යහොතු, කති මුත්තාති? යසොපුනනිමිත්තිංඔයලොයකසි.අථඅවිදූයරකුක්කුයටො
තික්ඛත්තුිං සද්දිං නිච්ඡායරසි. බ්රාහ්මයණො ‘‘තිස්යසො මහාරාජා’’ති ආහ. එවිං
එකච්යෙො ආගතනිමිත්යතන කයථති. එයතනුපායෙන ගතඨිතනි මිත්යතහිපි
කථනිංයවදිත්බිං. 

අමනුස්සානන්ති ෙක්ඛපිසාොදීනිං. යදවතානන්ති ොතුමහාරාජිකාදීනිං. 

සද්දං සුත්වාති අඤ්ඤස්ස චිත්තිං ඤත්වා කයථන්තානිං සද්දිං සුත්වා. 
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විතක්කවිප්ොරසද්දන්ති විතක්කවිප්ඵාරවයසන උප්පන්නිං විප්පලපන්තානිං

සුත්තපමත්තාදීනිං සද්දිං. සුත්වාතිතිං සද්දිං සුත්වා. ෙිං විතක්කෙයතො තස්ස

යසො සද්යදො උප්පන්යනො, තස්ස වයසන ‘‘එවම්පි යත මයනො’’ති ආදිසති. 

මයනොසඞ්ඛාරා පණිහිතාති චිත්තසඞ්ඛාරා සුට්ඨපිතා. විතක්යකස්සතීති

විතක්කයිස්සතිපවත්යතස්සතීතිපජානාති. ජානන්යතොෙආගමයනනජානාති, 

පු්බභායගන ජානාති, අන්යතොසමාපත්තිෙිං චිත්තිං ඔයලොයකත්වා ජානාති. 

ආගමයනන ජානාති නාම කසිණපරිකම්මකායලයෙව යෙනාකායරන එස
කසිණභාවනිං ආරද්යධපරො පඨමජ්ඣානිං වා…යප.… ෙතුත්ථජ්ඣානිං වා 

අට්ඨසමාපත්තියෙොවානි්බත්යතස්සතීතිජානාති. පුබ්බභායගන ජානාති නාම

සමථවිපස්සනාෙ ආරද්ධපරායෙව ජානාති, යෙනාකායරන එස විපස්සනිං 

ආරද්යධපරො යසොතාපත්තිමග්ගිං වා නි්බත්යතස්සති, සකදාගාමිමග්ගිං වා 

නි්බත්යතස්සති, අනාගාමිමග්ගිං වා නි්බත්යතස්සති, අරහත්තමග්ගිං වා 

නි්බත්යතස්සතීති ජානාති. අන්යතොසමාපත්තිෙං චිත්තං ඔයෙොයකත්වා 

ජානාති නාම යෙනාකායරන ඉමස්ස මයනොසඞ්ඛාරා සුට්ඨපිතා, ඉමස්ස නාම
චිත්තස්ස අනන්තරා ඉමිං නාම විතක්කිං විතක්යකස්සති. ඉයතො වුට්ඨිතස්ස 

එතස්සහානභාගියෙොවාසමාධිභවිස්සති, ඨිතිභාගියෙොවාවියසසභාගියෙොවා
නි්යබධපරභාගියෙො වාඅභිඤ්ඤායෙොවානි්බත්යතස්සතීතිජානාති. 

තත්ථ පුථුජ්ජයනො යෙයතොපරිෙඤාණලාභී පුථුජ්ජනානිංයෙව චිත්තිං 

ජානාති, නඅරිොනිං.අරියෙසුපියහට්ඨියමොයහට්ඨියමොඋපරිමස්සඋපරිමස්ස

චිත්තිං න ජානාති, උපරියමො පන යහට්ඨිමස්ස ජානාති. එයතසු ෙ

යසොතාපන්යනොයසොතාපත්තිඵලසමාපත්තිිං සමාපජ්ජති.සකදාගාමී, අනාගාමී, 

අරහා, අරහත්තඵලසමාපත්තිිංසමාපජ්ජති.උපරියමො යහට්ඨිමිංනසමාපජ්ජති.

යතසඤ්හි යහට්ඨිමා යහට්ඨිමා සමාපත්තිතත්රුපපත්තියෙව යහොති. තයථවතං

යහොතීති ඉදිං එකිංයසන තයථව යහොති. යෙයතොපරිෙඤාණවයසනඤාතඤ්හි
අඤ්ඤථාභාවීනාමනත්ථි.යසසිංපුරිමනයෙයනව යෙොයජත්බිං. 

දස්සනසමාපත්තියදසනාවණ්ණනා 

149. ආතප්පමන්වාොතිආදි බ්රහ්මජායල විත්ථාරිතයමව. අෙිං පයනත්ථ 

සඞ්යඛයපො, ආතප්පන්ති වීරිෙිං. තයදව පදහිත්බයතො පධානං. 

අනුයුඤ්ජිත්බයතො අනුයෙොයගො. අප්පමාදන්ති සතිඅවිප්පවාසිං. 

සම්මාමනසිකාරන්ති අනිච්යෙ අනිච්ෙන්තිආදිවයසන පවත්තිං 

උපාෙමනසිකාරිං. යචයතොසමාධින්ති පඨමජ්ඣානසමාධිිං. අෙං පඨමා

දස්සනසමාපත්තීති අෙිං ද්වත්තිිං සාකාරිං පටිකූලයතො මනසිකත්වා
පටිකූලදස්සනවයසන උප්පාදිතා පඨමජ්ඣානසමාපත්ති පඨමා

දස්සනසමාපත්ති නාම, සයෙ පනතිංඣානිං පාදකිංකත්වා යසොතාපන්යනො

යහොති, අෙිංනිප්පරිොයෙයනවපඨමා දස්සනසමාපත්ති. 
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පටුන 

අතික්කම්මචාතිඅතික්කමිත්වා ෙ. ඡවිමංසයෙොහිතන්තිඡවිඤ්ෙමිංසඤ්ෙ

යලොහිතඤ්ෙ. අට්ඨිංපච්චයවක්ඛතීතිඅට්ඨිඅට්ඨීතිපච්ෙයවක්ඛති.අට්ඨි අට්ඨීති
පච්ෙයවක්ඛිත්වාඋප්පාදිතාඅට්ඨිආරම්මණා දි්බෙක්ඛුපාදකජ්ඣානසමාපත්ති
දුතිො දස්සනසමාපත්ති නාම. සයෙ පන තිං ඣානිං පාදකිං කත්වා
සකදාගාමිමග්ගිං නි්බත්යතති. අෙිං නිප්පරිොයෙන දුතිො දස්සනසමාපත්ති. 
කාළවල්ලවාසීසුමත්යථයරොපන‘‘ොවතතිෙමග්ගාවට්ටතී’’තිආහ. 

විඤ්ඤාණයසොතන්ති විඤ්ඤාණයමව. උභෙයතො අබ්යබොච්ඡින්නන්ති 

ද්වීහිපි භායගහි අච්ඡින්නිං. ඉධ යෙොයක පතිට්ඨිතඤ්චාති ඡන්දරාගවයසන
ඉමස්මිඤ්ෙ යලොයක පතිට්ඨිතිං. දුතිෙපයදපි එයසව නයෙො. කම්මිං වා
කම්මයතො උපගච්ඡන්තිංඉධපරයලොයකපතිට්ඨිතිංනාම.කම්මභවිංආකඩ්ඪන්තිං

පරයලොයක පතිට්ඨිතිං නාම. ඉමිනා කිිං කථිතිං? යසක්ඛපුථුජ්ජනානිං
යෙයතොපරිෙඤාණිං කථිතිං. යසක්ඛපුථුජ්ජනානඤ්හි යෙයතොපරිෙඤාණිං
තතිොදස්සනසමාපත්තිනාම. 

ඉධ යෙොයක අප්පතිට්ඨිතඤ්චාති නිච්ඡන්දරාගත්තා ඉධපරයලොයක ෙ
අප්පතිට්ඨිතිං.දුතිෙපයදපිඑයසවනයෙො.කම්මිංවා කම්මයතොනඋපගච්ඡන්තිං
ඉධපර යලොයක අප්පතිට්ඨිතිං නාම. කම්මභවිං අනාකඩ්ඪන්තිං පරයලොයක 

අප්පතිට්ඨිතිං නාම. ඉමිනා කිිං කථිතිං? ඛීණාසවස්ස යෙයතොපරිෙඤාණිං
කථිතිං.ඛීණාසවස්ස හියෙයතොපරිෙඤාණිංෙතුත්ථාදස්සනසමාපත්තිනාම. 

අපිෙ ද්වත්තිිංසාකායර ආරද්ධපරවිපස්සනාපි පඨමා දස්සනසමාපත්ති.
අට්ඨිආරම්මයණ ආරද්ධපරවිපස්සනා දුතිො දස්සනසමාපත්ති.
යසක්ඛපුථුජ්ජනානිං යෙයතොපරිෙඤාණිං ඛීණාසවස්ස යෙයතොපරිෙඤාණන්ති
ඉදිං පදද්වෙිං නිච්ෙලයමව. අපයරො නයෙො පඨමජ්ඣානිං පඨමා

දස්සනසමාපත්ති. දුතිෙජ්ඣානිංදුතිො.තතිෙජ්ඣානිංතතිො.ෙතුත්ථජ්ඣානිං 
ෙතුත්ථා දස්සනසමාපත්ති. තථා පඨමමග්යගො පඨමා දස්සනසමාපත්ති.
දුතිෙමග්යගො දුතිො. තතිෙමග්යගො තතිො. ෙතුත්ථමග්යගො ෙතුත්ථා
දස්සනසමාපත්තීති.යසසයමත්ථ පුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

පුග්ගෙපණ්ණත්තියදසනාවණ්ණනා 

150. පුග්ගෙපණ්ණත්තීසූති යලොකයවොහාරවයසන ‘‘සත්යතො පුග්ගයලො
නයරොයපොයසො’’තිඑවිංපඤ්ඤායපත්බාසු යලොකපඤ්ඤත්තීසු.බුද්ධපරානඤ්හි

ද්යව කථා සම්මුතිකථා, පරමත්ථකථාති යපොට්ඨපාදසුත්යත (දී. නි. අට්ඨ.

1.439-443) විත්ථාරිතා. 

තත්ථ පුග්ගලපණ්ණත්තීසූති අෙිං සම්මුතිකථා. ඉදානි යෙ පුග්ගයල 

පඤ්ඤයපන්යතො පුග්ගලපණ්ණත්තීසු භගවා අනුත්තයරො යහොති, යත
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දස්යසන්යතො සත්තියම භන්යත පුග්ගො. උභයතොභාගවිමුත්යතොතිආදිමාහ.

තත්ථ උභයතොභාගවිමුත්යතොති ද්වීහි භායගහි විමුත්යතො, අරූපසමාපත්තිො 

රූපකාෙයතො විමුත්යතො, මග්යගන නාමකාෙයතො. යසො ෙතුන්නිං 
අරූපසමාපත්තීනිං එයකකයතො වුට්ඨාෙ සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා

අරහත්තප්පත්තානිං, ෙතුන්නිං, නියරොධපරාවුට්ඨාෙඅරහත්තප්පත්තඅනාගාමියනො
ෙවයසනපඤ්ෙවියධපරොයහොති. 

පාළ පයනත්ථ ‘‘කතයමො ෙ පුග්ගයලො උභයතොභාගවිමුත්යතො? 

ඉයධපරකච්යෙො පුග්ගයලො අට්ඨවියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤාෙ

ෙස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්තී’’ති (ධපරාතු. 24) එවිං
අට්ඨවියමොක්ඛලාභියනො වයසන ආගතා. පඤ්ඤාෙ විමුත්යතොති 

පඤ්ඤාවිමුත්යතො. යසොසුක්ඛවිපස්සයකොෙ, ෙතූහි ඣායනහිවුට්ඨාෙඅරහත්තිං
පත්තාෙත්තායරොොතිඉයමසිංවයසනපඤ්ෙවියධපරොවයහොති. 

පාළ පයනත්ථ අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛපවයසයනව ආගතා. ෙථාහ ‘‘න
යහව යඛොඅට්ඨවියමොක්යඛකායෙනඵුසිත්වාවිහරති.පඤ්ඤාෙෙස්සදිස්වා
ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අෙිං වුච්ෙති පුග්ගයලො පඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති

(ධපරාතු.25). 

ඵුට්ඨන්තිං සච්ඡි කයරොතීති කාෙසක්ඛි. යසො ඣානඵස්සිං පඨමිං ඵුසති, 

පච්ඡානියරොධපරිංනි්බානිංසච්ඡිකයරොති, යසො යසොතාපත්තිඵලට්ඨිංආදිිංකත්වා
ොව අරහත්තමග්ගට්ඨා ඡ්බියධපරො යහොතීති යවදිත්යබො. යතයනවාහ

‘‘ඉයධපරකච්යෙො පුග්ගයලො අට්ඨ වියමොක්යඛ කායෙන ඵුසිත්වා විහරති, 
පඤ්ඤාෙ ෙස්ස දිස්වා එකච්යෙ ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අෙිං වුච්ෙති

පුග්ගයලොකාෙසක්ඛී’’ති(ධපරාතු.26). 

දිට්ඨන්තිං පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතො. තත්රිදිං සඞ්යඛපලක්ඛණිං, දුක්ඛා
සඞ්ඛාරා සුයඛො නියරොයධපරොති ඤාතිං යහොති දිට්ඨිං විදිතිං සච්ඡිකතිං පස්සිතිං

පඤ්ඤාොති දිට්ඨිප්පත්යතො. විත්ථාරයතොපයනයසොපිකාෙසක්ඛිවිෙඡ්බියධපරො
යහොති. යතයනවාහ – ‘‘ඉයධපරකච්යෙො පුග්ගයලො ඉදිං දුක්ඛන්ති ෙථාභූතිං

පජානාති…යප.… අෙිං දුක්ඛනියරොධපරගාමිනී පටිපදාති ෙථාභූතිං පජානාති, 

තථාගතප්පයවදිතා ෙස්ස ධපරම්මා පඤ්ඤාෙ යවොදිට්ඨා යහොන්ති යවොෙරිතා, 
පඤ්ඤාෙ ෙස්ස දිස්වා එකච්යෙ ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අෙිං වුච්ෙති

පුග්ගයලො දිට්ඨිප්පත්යතො’’ති(ධපරාතු.27). 

සද්ධපරාෙ විමුත්යතොති සද්ධාවිමුත්යතො. යසොපි වුත්තනයෙයනව ඡ්බියධපරො

යහොති. යතයනවාහ – ‘‘ඉයධපරකච්යෙො පුග්ගයලො ඉදිං දුක්ඛන්ති ෙථාභූතිං

පජානාති, අෙිං දුක්ඛසමුදයෙොති ෙථාභූතිං පජානාති, අෙිං දුක්ඛනියරොයධපරොති
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ෙථාභූතිං පජානාති, අෙිං දුක්ඛනියරොධපරගාමිනී පටිපදාති ෙථාභූතිං පජානාති, 

තථාගතප්පයවදිතා ෙස්ස ධපරම්මා පඤ්ඤාෙ යවොදිට්ඨා යහොන්ති යවොෙරිතා, 
පඤ්ඤාෙෙස්සදිස්වාඑකච්යෙආසවාපරික්ඛීණායහොන්තියනොෙයඛොෙථා 

දිට්ඨිප්පත්තස්ස.අෙිංවුච්ෙතිපුග්ගයලොසද්ධපරාවිමුත්යතො’’ති(ධපරාතු.28). එයතසු 

හි සද්ධපරාවිමුත්තස්ස පු්බභාගමග්ගක්ඛයණ සද්දහන්තස්ස විෙ, 

ඔකප්යපන්තස්ස විෙ, අධිමුච්ෙන්තස්ස විෙ ෙ කියලසක්ඛයෙො යහොති.
දිට්ඨිප්පත්තස්ස පු්බභාගමග්ගක්ඛයණ කියලසච්යඡදකිං ඤාණිං අදන්ධපරිං
තිඛිණිං සූරිං හුත්වා වහති. තස්මා ෙථා නාම නාතිතිඛියණන අසිනා කදලිිං

ඡින්දන්තස්සඡින්නට්ඨානිංනමට්ඨිංයහොති, අසි නසීඝිංවහති, සද්යදොසුෙයති, 

බලවතයරො වාොයමො කාත්යබො යහොති, එවරූපා සද්ධපරාවිමුත්තස්ස
පු්බභාගමග්ගභාවනා. ෙථා පන අතිනිසියතන අසිනා කදලිිං ඡින්දන්තස්ස

ඡින්නට්ඨානිං මට්ඨිං යහොති, අසි සීඝිං වහති, සද්යදො න සුෙයති, බලවතරිං

වාොමකිච්ෙිං න යහොති, එවරූපා පඤ්ඤාවිමුත්තස්ස පු්බභාගමග්ගභාවනා 
යවදිත්බා. 

ධපරම්මිං අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී. ධම්යමොති පඤ්ඤා, පඤ්ඤාපු්බඞ්ගමිං

මග්ගිං භායවතීති අත්යථො. සද්ධානුසාරිම්හිපි එයසව නයෙො, උයභොයපයත
යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨායෙව. වුත්තම්පි යෙතිං ‘‘ෙස්ස පුග්ගලස්ස

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපන්නස්ස පඤ්ඤින්ද්රිෙිං අධිමත්තිං යහොති, 
පඤ්ඤාවාහිිං පඤ්ඤාපු්බඞ්ගමිං අරිෙමග්ගිං භායවති. අෙිං වුච්ෙති පුග්ගයලො
ධපරම්මානුසාරී’’ති. 

තථා ‘‘ෙස්ස පුග්ගලස්ස යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරිොෙ පටිපන්නස්ස

සද්ධින්ද්රිෙිං අධිමත්තිං යහොති, සද්ධපරාවාහිිං සද්ධපරාපු්බඞ්ගමිං අරිෙමග්ගිං

භායවති. අෙිං වුච්ෙති පුග්ගයලො සද්ධපරානුසාරී’’ති. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 
විත්ථාරයතො පයනසා උභයතොභාගවිමුත්තාදිකථා විසුද්ධිමග්යග
පඤ්ඤාභාවනාධිකායර වුත්තා. තස්මා තත්ථ වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා.
යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

පධානයදසනාවණ්ණනා 

151. පධායනසූති ඉධපර පදහනවයසන ‘‘සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා පධපරානා’’ති
වුත්තා. යතසිං විත්ථාරකථා මහාසතිපට්ඨායන වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා.
යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

පටිපදායදසනාවණ්ණනා 

152. දුක්ඛපටිපදාදීසු අෙිං විත්ථාරනයෙො – ‘‘තත්ථ කතමා දුක්ඛපටිපදා

දන්ධපරාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? දුක්යඛනකසියරනසමාධිිංඋප්පායදන්තස්සදන්ධපරිංතිං
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පටුන 

ඨානිංඅභිජානන්තස්සො පඤ්ඤාපජානනා…යප.…අයමොයහොධපරම්මවිෙයෙො

සම්මාදිට්ඨි, අෙිං වුච්ෙති දුක්ඛපටිපදා දන්ධපරාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා

දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? දුක්යඛන කසියරන සමාධිිං
උප්පායදන්තස්ස ඛිප්පිං තිං ඨානිං අභිජානන්තස්ස ො පඤ්ඤා 

පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, අෙිං වුච්ෙති දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා

පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා දන්ධපරාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? අකිච්යඡන
අකසියරන සමාධිිං උප්පායදන්තස්ස දන්ධපරිං තිං ඨානිං අභිජානන්තස්ස ො

පඤ්ඤාපජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි, අෙිංවුච්ෙතිසුඛපටිපදාදන්ධපරාභිඤ්ඤා

පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා පඤ්ඤා? අකිච්යඡන
අකසියරන සමාධිිං උප්පායදන්තස්ස ඛිප්පිං තිං ඨානිං අභිජානන්තස්ස ො

පඤ්ඤාපජානනා…යප.…සම්මාදිට්ඨි, අෙිංවුච්ෙතිසුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා

පඤ්ඤා’’ති (විභ.801). අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන විසුද්ධිමග්යග
වුත්යතො.යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

භස්සසමාචාරාදිවණ්ණනා 

153. න යචව මුසාවාදූපසඤ්හිතන්ති භස්සසමාොයර ඨියතොපි කථාමග්ගිං
අනුපච්ඡින්දිත්වා කයථන්යතොපි ඉයධපරකච්යෙො භික්ඛු න යෙව
මුසාවාදූපසඤ්හිතිං භාසති. අට්ඨ අනරිෙයවොහායර වජ්යජත්වා අට්ඨ 

අරිෙයවොහාරයුත්තයමව භාසති. න ච යවභූතිෙන්ති භස්සසමාොයර ඨියතොපි

යභදකරවාෙිං න භාසති. න ච යපසුණිෙන්ති තස්සායෙයවතිං යවවෙනිං.
යවභූතිෙවාො හි පිෙභාවස්ස සුඤ්ඤකරණයතො ‘‘යපසුණිෙ’’න්ති වුච්ෙති. 

නාමයමවස්සා එතන්ති මහාසීවත්යථයරො අයවොෙ. න ච සාරම්භජන්ති 

සාරම්භජාෙොවාො, තඤ්ෙනභාසති. ‘‘ත්විං දුස්සීයලො’’තිවුත්යත, ‘‘ත්විං 

දුස්සීයලො තවාෙරියෙො දුස්සීයලො’’ති වා, ‘‘තුය්හිං ආපත්තී’’ති වුත්යත, ‘‘අහිං 
පිණ්ඩාෙ ෙරිත්වා පාටලිපුත්තිං ගයතො’’තිආදිනා නයෙන බහිද්ධපරා

වික්යඛපකථාපවත්තිං වා කරණුත්තරිෙවාෙිං න භාසති. ජොයපක්යඛොති

ජෙපුයරක්ඛායරො හුත්වා, ෙථා හත්ථයකො සකයපුත්යතො තිත්ථිො නාම

ධපරම්යමනපි අධපරම්යමනපි යජත්බාති සච්ොලිකිං ෙිංකිඤ්චි භාසති, එවිං 

ජොයපක්යඛොජෙපුයරක්ඛායරො හුත්වානභාසතීතිඅත්යථො. මන්තාමන්තාච

වාචං භාසතීති එත්ථ මන්තාති වුච්ෙති පඤ්ඤා, මන්තාෙ පඤ්ඤාෙ. පුන

මන්තාති උපපරික්ඛිත්වා. ඉදිං වුත්තිං යහොති, භස්සසමාොයර ඨියතො
දිවසභාගම්පිකයථන්යතොපඤ්ඤාෙ උපපරික්ඛිත්වායුත්තකථයමවකයථතීති. 

නිධානවතින්තිහදයෙපි නිදහිත්බයුත්තිං. කායෙනාතියුත්තපත්තකායලන. 

එවිං භාසිතා හිවාො අමුසා යෙව යහොතිඅපිසුණා ෙ අඵරුසා ෙ අසඨා ෙ 
අසම්ඵප්පලාපා ෙ. එවරූපා ෙ අෙිං වාො ෙතුසච්ෙනිස්සිතාතිපි 

සික්ඛත්තෙනිස්සිතාතිපි දසකථාවත්ථුනිස්සිතාතිපි යතරසධුතඞ්ගනිස්සිතාතිපි 
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සත්තත්තිිංසයබොධිපක්ඛිෙධපරම්මනිස්සිතාතිපිමග්ගනිස්සිතාතිපිවුච්ෙති.යතනාහ 

එතදානුත්තරිෙං, භන්යත, භස්සසමාචායරතිතිංපුරිමනයෙයනව යෙොයජත්බිං. 

සච්යචො චස්ස සද්යධො චාති සීලාොයර ඨියතො භික්ඛු සච්යෙො ෙ භයවෙය

සච්ෙකයථොසද්යධපරොෙසද්ධපරාසම්පන්යනො.නනුයහට්ඨාසච්ෙිං කථිතයමව, ඉධපර

කස්මා පුන වුත්තන්ති? යහට්ඨා වාොසච්ෙිං කථිතිං. සීලාොයර ඨියතො පන 
භික්ඛුඅන්තමයසොහසනකථාෙපිමුසාවාදිංනකයරොතීතිදස්යසතුිංඉධපරවුත්තිං.

ඉදානි යසො ධපරම්යමන සයමන ජීවිතිං කප්යපතීති දස්සනත්ථිං න ච

කුහයකොතිආදි වුත්තිං.තත්ථ‘‘කුහයකො’’තිආදීනිබ්රහ්මජායලවිත්ථාරිතානි. 

ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වායරො, යභොජයන මත්තඤ්ඤූති ඡසු ඉන්ද්රියෙසු

ගුත්තද්වායරො යභොජයනපි පමාණඤ්ඤූ. සමකාරීති සමොරී, කායෙන වාොෙ
මනසා ෙ කාෙවඞ්කාදීනි පහාෙ සමිං ෙරතීති අත්යථො. 

ජාගරිොනුයෙොගමනුයුත්යතොති රත්තින්දිවිං ඡ යකොට්ඨායස කත්වා ‘‘දිවසිං
ෙඞ්කයමන නිසජ්ජාො’’ති වුත්තනයෙයනව ජාගරිොනුයෙොගිං

යුත්තප්පයුත්යතො විහරති. අතන්දියතොති නිත්තන්දී කාොලසිෙවිරහියතො. 

ආරද්ධවීරියෙොති කායිකවීරියෙනාපි ආරද්ධපරවීරියෙො යහොති, ගණසඞ්ගණිකිං 
වියනොයදත්වා ෙතූසු ඉරිොපයථසු අට්ඨආර්භවත්ථුවයසන එකවිහාරී.

යෙතසිකවීරියෙනාපි ආරද්ධපරවීරියෙො යහොති, කියලසසඞ්ගණිකිං පහාෙ
වියනොයදත්වා අට්ඨසමාපත්තිවයසන එකවිහාරී. අපි ෙ ෙථා තථා
කියලසුප්පත්තිිං නිවායරන්යතො යෙතසිකවීරියෙන ආරද්ධපරවීරියෙො යහොති. 

ඣායීති ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣානවයසන ඣායී. සතිමාති
චිරකතාදිඅනුස්සරණසමත්ථාෙසතිොසමන්නාගයතො. 

කෙයාණපටිභායනොති වාක්කරණසම්පන්යනො යෙව යහොති
පටිභානසම්පන්යනො ෙ. යුත්තපටිභායනො යඛො පන යහොති යනො

මුත්තපටිභායනො. සීලසමාොරස්මිඤ්හි ඨිතභික්ඛු මුත්තපටිභායනො න යහොති, 

යුත්තපටිභායනො පන යහොති වඞ්ගීසත්යථයරො විෙ. ගතිමාති ගමනසමත්ථාෙ

පඤ්ඤාෙ සමන්නාගයතො. ධිතිමාතිධපරාරණසමත්ථාෙපඤ්ඤාෙසමන්නාගයතො. 

මතිමාතිඑත්ථපනමතීතිපඤ්ඤාෙනාමයමව, තස්මාපඤ්ඤවාති අත්යථො.ඉති
තීහිපිඉයමහිපයදහිපඤ්ඤාවකථිතා.තත්ථයහට්ඨාසමණධපරම්මකරණවීරිෙිං 

කථිතිං, ඉධපරබුද්ධපරවෙනගණ්හනවීරිෙිං.තථායහට්ඨාවිපස්සනාපඤ්ඤාකථිතා, 

ඉධපර බුද්ධපරවෙනගණ්හනපඤ්ඤා. න ච කායමසු ගිද්යධොති 

වත්ථුකාමකියලසකායමසු අගිද්යධපරො. සයතො ච නිපයකො චාති 
අභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු සත්තසු ඨායනසු සතිො යෙව ඤායණන ෙ

සමන්නාගයතොෙරතීති අත්යථො.යනපක්කන්තිපඤ්ඤා, තාෙසමන්නාගතත්තා
නිපයකොතිවුත්යතො.යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 
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අනුසාසනවිධාදිවණ්ණනා 

154. පච්චත්තං යෙොනියසො මනසිකාරාති අත්තයනො උපාෙමනසිකායරන. 

ෙථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනොති ෙථා මො අනුසිට්ඨිං අනුසාසනී දින්නා, 

තථාපටිපජ්ජමායනො. තිණ්ණං සංයෙොජනානං පරික්ඛොතිආදිවුත්තත්ථයමව.
යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

155. පරපුග්ගෙවිමුත්තිඤායණති යසොතාපන්නාදීනිං පරපුග්ගලානිං යතන
යතන මග්යගන කියලසවිමුත්තිඤායණ. යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනව
යෙොයජත්බිං. 

156. අමුත්රාසිං එවංනායමොති එයකො පු්යබනිවාසිං අනුස්සරන්යතො

නාමයගොත්තිං පරිොදිෙමායනො ගච්ඡති. එයකො සුද්ධපරඛන්යධපරයෙව අනුස්සරති, 

එයකො හි සක්යකොති, එයකො න සක්යකොති. තත්ථ යෙො සක්යකොති, තස්ස
වයසන අග්ගයහත්වාඅසක්යකොන්තස්සවයසනගහිතිං.අසක්යකොන්යතොපන

කිිං කයරොති? සුද්ධපරඛන්යධපරයෙව අනුස්සරන්යතො ගන්ත්වා
අයනකජාතිසතසහස්සමත්ථයකඨත්වා නාමයගොත්තිංපරිොදිෙමායනොඔතරති.

තිං දස්යසන්යතො එවංනායමොතිආදිමාහ. යසො එවමාහාති යසො දිට්ඨිගතියකො
එවමාහ. තත්ථ කිඤ්ොපි සස්සයතොති වත්වා ‘‘යත ෙ සත්තා සිංසරන්තී’’ති
වදන්තස්ස වෙනිං පු්බාපරවිරුද්ධපරිං යහොති. දිට්ඨිගතිකත්තා පයනස එතිං න
සල්ලක්යඛසි. දිට්ඨිගතිකස්ස හිඨානිං වානිෙයමො වා නත්ථි. ඉමිං ගයහත්වා

ඉමිං විස්සජ්යජති, ඉමිං විස්සජ්යජත්වා ඉමිං ගණ්හාතීති බ්රහ්මජායල

විත්ථාරිතයමයවතිං. අෙංතතියෙොසස්සතවායදොති යථයරොලාභිස්යසවවයසන
තයෙො සස්සතවායද ආහ. භගවතා පන තක්කීවාදම්පි ගයහත්වා බ්රහ්මජායල

ෙත්තායරොවුත්තා.එයතසිංපනතිණ්ණිංවාදානිංවිත්ථාරකථාබ්රහ්මජායල (දී.

නි. අට්ඨ. 1.30) වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා. යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනව 
විත්ථායරත්බිං. 

157. ගණනාෙ වාති පිණ්ඩගණනාෙ. සඞ්ඛායනනාති අච්ඡිද්දකවයසන

මයනොගණනාෙ. උභෙථාපි පිණ්ඩගණනයමව දස්යසති. ඉදිං වුත්තිං යහොති, 

වස්සානිං සතවයසන සහස්සවයසන සතසහස්සවයසන යකොටිවයසන පිණ්ඩිං
කත්වාපි එත්තකානි වස්සසතානීති වා එත්තකා වස්සයකොටියෙොති වා එවිං 
සඞ්ඛාතුිං න සක්කා. තුම්යහ පන අත්තයනො දසන්නිං පාරමීනිං පූරිතත්තා 
ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස සුප්පටිවිද්ධපරත්තා ෙස්මා යවො අනාවරණඤාණිං සූරිං
වහති.තස්මා යදසනාඤාණකුසලතිංපුරක්ඛත්වාවස්සගණනාෙපිපරිෙන්තිකිං
කත්වා කප්පගණනාෙපි පරිච්ඡින්දිත්වා එත්තකන්ති දස්යසථාති දීයපති.
පාළෙත්යථො පයනත්ථ වුත්තනයෙොයෙව. යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනව
යෙොයජත්බිං. 
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158. එතදානුත්තරිෙං, භන්යත, සත්තානං චුතූපපාතඤායණතිභන්යතොපි

අෙිං සත්තානිං චුතිපටිසන්ධිවයසන ඤාණයදසනා, සාපි තුම්හාකිංයෙව
අනුත්තරා. අතීතබුද්ධපරාපි එවයමව යදයසසුිං. අනාගතාපි එවයමව 
යදයසස්සන්ති.තුම්යහයතසිංඅතීතානාගතබුද්ධපරානිංඤායණනසිංසන්දිත්වාව

යදසයිත්ථ. ‘‘ඉමිනාපි කාරයණන එවිංපසන්යනො අහිං භන්යත භගවතී’’ති
දීයපති.පාළෙත්යථොපයනත්ථ විත්ථාරියතොයෙව. 

159. සාසවා සඋපධිකාති සයදොසා සඋපාරම්භා. යනො අරිොති වුච්චතීති

අරියිද්ධීති න වුච්ෙති. අනාසවා අනුපධිකාති නිද්යදොසා අනුපාරම්භා. අරිොති

වුච්චතීති අරියිද්ධීති වුච්ෙති. අප්පටිකූෙසඤ්ඤී තත්ථ විහරතීති කථිං

අප්පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරතීති? පටිකූයලසත්යතයමත්තිං ඵරති, සඞ්ඛායර
ධපරාතුසඤ්ඤිං උපසිංහරති. ෙථාහ ‘‘කථිං පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහරති 

(පටි. ම. 3.97)? අනිට්ඨස්මිිං වත්ථුස්මිිං යමත්තාෙ වා ඵරති, ධපරාතුයතො වා 

උපසිංහරතී’’ති. පටිකූෙසඤ්ඤී තත්ථ විහරතීති අප්පටිකූයල සත්යත

අසුභසඤ්ඤිං ඵරති, සඞ්ඛායර අනිච්ෙසඤ්ඤිං උපසිංහරති. ෙථාහ ‘‘කථිං

අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහරති? ඉට්ඨස්මිිං වත්ථුස්මිිං අසුභාෙ වා ඵරති, 
අනිච්ෙයතොවාඋපසිංහරතී’’ති.එවිංයසසපයදසුපිඅත්යථොයවදිත්යබො. 

උයපක්ඛයකොතත්ථවිහරතීතිඉට්යඨ අරජ්ජන්යතොඅනිට්යඨඅදුස්සන්යතො

ෙථාඅඤ්යඤඅසමයපක්ඛයනනයමොහිංඋප්පායදන්ති, එවිංඅනුප්පායදන්යතො

ඡසු ආරම්මයණසු ඡළඞ්ගුයපක්ඛාෙ උයපක්ඛයකො විහරති. එතදානුත්තරිෙං, 

භන්යත, ඉද්ධිවිධාසූති, භන්යත, ො අෙිං ද්වීසු ඉද්ධීසු එවිංයදසනා, 

එතදානුත්තරිෙිං. තංභගවාතිතිංයදසනිං භගවාඅයසසිංසකලිංඅභිජානාති. තං

භගවයතොතිතිංයදසනිංභගවයතො අයසසිංඅභිජානයතො. උත්තරිඅභිඤ්යඤෙයං

නත්ථීතිඋත්තරි අභිජානිත්බිංනත්ථි.අෙිංනාමඉයතොඅඤ්යඤොධපරම්යමොවා

පුග්ගයලොවාෙිංභගවානජානාති ඉදිංනත්ථි. ෙදභිජානංඅඤ්යඤොසමයණොවා

බ්රාහ්මයණොවාතිෙිං තුම්යහහිඅනභිඤ්ඤාතිංඅඤ්යඤොසමයණොවා බ්රාහ්මයණො

වා අභිජානන්යතො භගවතා භියෙයොභිඤ්ඤතයරො අස්ස, අධිකතරපඤ්යඤො

භයවෙය. ෙදිදංඉද්ධිවිධාසූතිඑත්ථ ෙදිදන්ති නිපාතමත්තිං.ඉද්ධිවිධපරාසුභගවතා

උත්තරිතයරොනත්ථි.අතීතබුද්ධපරාපිහිඉමාද්යව ඉද්ධියෙොයදයසසුිං, අනාගතාපි
ඉමාව යදයසස්සන්ති. තුම්යහපි යතසිං ඤායණන සිංසන්දිත්වා ඉමාව

යදසයිත්ථ. ඉති භගවා ඉද්ධිවිධපරාසු අනුත්තයරොති දස්යසන්යතො ‘‘ඉමිනාපි

කාරයණන එවිංපසන්යනො අහිං, භන්යත, භගවතී’’ති දීයපති. එත්තාවතා යෙ 

ධපරම්මයසනාපති දිවාට්ඨායන නිසීදිත්වා යසොළස අපරම්පරිෙධපරම්යම සම්මසි, 
යතවදස්සිතා යහොන්ති. 
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අඤ්ඤථාසත්ථුගුණදස්සනාදිවණ්ණනා 

160. ඉදානි අපයරනපිආකායරන භගවයතො ගුයණ දස්යසන්යතො ෙං තං

භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ සද්යධන කුෙපුත්යතනාති සද්ධපරා කුලපුත්තා නාම 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නායබොධිසත්තා.තස්මා ෙිංස්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතන 

පත්ත්බන්තිවුත්තිංයහොති.කිිංපනයතනපත්ත්බිං? නවයලොකුත්තරධපරම්මා. 

ආරද්ධවීරියෙනාතිආදීසු ‘‘වීරිෙිං ථායමො’’තිආදීනි ස්බායනව 

වීරිෙයවවෙනානි. තත්ථ ආරද්ධවීරියෙනාති පග්ගහිතවීරියෙන. ථාමවතාති

ථාමසම්පන්යනන ථිරවීරියෙන. පුරිසථායමනාති යතන ථාමවතා ෙිං
පුරිසථායමනපත්ත්බන්තිවුත්තිං යහොති.අනන්තරපදද්වයෙපිඑයසවනයෙො. 

පුරිසයධොරය්යහනාති ො අසමධුයරහි බුද්යධපරහි වහිත්බා ධුරා, තිං ධුරිං

වහනසමත්යථන මහාපුරියසන. අනුප්පත්තං තං භගවතාති තිං ස්බිං

අතීතානාගතබුද්යධපරහි පත්ත්බිං, ස්බයමව අනුප්පත්තිං, භගවයතො

එකගුයණොපිඌයනො නත්ථීති දස්යසති. කායමසු කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගන්ති
වත්ථුකායමසු කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගිං. ෙථා අඤ්යඤ යකණිෙජටිලාදයෙො

සමණබ්රාහ්මණා ‘‘යකො ජානාති පරයලොකිං. සුයඛො ඉමිස්සා පරි්බාජිකාෙ
මුදුකාෙ යලොමසාෙ බාහාෙ සම්ඵස්යසො’’ති යමොළබන්ධපරාහි පරි්බාජිකාහි
පරිොයරන්ති සම්පත්තිං සම්පත්තිං රූපාදිආරම්මණිං අනුභවමානා

කාමසුඛමනුයුත්තා, නඑවමනුයුත්යතොතිදස්යසති. 

හීනන්ති ලාමකිං. ගම්මන්ති ගාමවාසීනිං ධපරම්මිං. යපොථුජ්ජනිකන්ති

පුථුජ්ජයනහියසවිත්බිං. අනරිෙන්තිනනිද්යදොසිං.නවාඅරියෙහියසවිත්බිං. 

අනත්ථසඤ්හිතන්ති අනත්ථසිංයුත්තිං. අත්තකිෙමථානුයෙොගන්ති අත්තයනො 

ආතාපනපරිතාපනානුයෙොගිං. දුක්ඛන්ති දුක්ඛයුත්තිං, දුක්ඛමිං වා. ෙථා එයක
සමණබ්රාහ්මණා කාමසුඛල්ලිකානුයෙොගිං පරිවජ්යජස්සාමාති කාෙකිලමථිං 

අනුධපරාවන්ති, තයතො මුඤ්චිස්සාමාති කාමසුඛිං අනුධපරාවන්ති, න එවිං භගවා.

භගවාපනඋයභො එයතඅන්යතවජ්යජත්වාොසා‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, මජ්ඣිමා

පටිපදාතථාගයතන අභිසම්බුද්ධපරාෙක්ඛුකරණී’’තිඑවිංවුත්තාසම්මාපටිපත්ති, 
තයමවපටිපන්යනො. තස්මා‘‘නෙඅත්තකිලමථානුයෙොග’’න්තිආදිමාහ. 

ආභියචතසිකානන්ති අභියෙතසිකානිං, කාමාවෙරචිත්තානි අතික්කමිත්වා

ඨිතානන්ති අත්යථො. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානන්ති ඉමස්මිිංයෙව අත්තභායව

සුඛවිහාරානිං. යපොට්ඨපාදසුත්තන්තස්මිඤ්හි 

සප්පීතිකදුතිෙජ්ඣානඵලසමාපත්තිකථිතා(දී.නි.1.432). පාසාදිකසුත්තන්යත 
සහ මග්යගන විපස්සනාපාදකජ්ඣානිං. දසුත්තරසුත්තන්යත 

ෙතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්ති. ඉමස්මිිං සම්පසාදනීයෙ

දිට්ඨධපරම්මසුඛවිහාරජ්ඣානානි කථිතානි. නිකාමොභීති ෙථාකාමලාභී. 

අකිච්ඡොභීති අදුක්ඛලාභී. අකසිරොභීතිවිපුලලාභී. 
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අනුයෙොගදානප්පකාරවණ්ණනා 

161. එකිස්සායෙොකධාතුොති දසසහස්සියලොකධපරාතුො.තීණිහියඛත්තානි

– ජාතියඛත්තිං ආණායඛත්තිං විසෙයඛත්තිං. තත්ථ ජාතියඛත්තං නාම
දසසහස්සී යලොකධපරාතු. සා හි තථාගතස්ස මාතුකුච්ඡිිං ඔක්කමනකායල
නික්ඛමනකායල සම්යබොධිකායල ධපරම්මෙක්කප්පවත්තයන 

ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජයන පරිනි්බායන ෙ කම්පති.

යකොටිසතසහස්සෙක්කවාළිං පන ආණායඛත්තං නාම. 
ආටානාටිෙයමොරපරිත්තධපරජග්ගපරිත්තරතනපරිත්තාදීනඤ්හි එත්ථ ආණා

වත්තති. විසෙයඛත්තස්ස පන පරිමාණිං නත්ථි, බුද්ධපරානඤ්හි ‘‘ොවතකිං

ඤාණිං, තාවතකිං යඤෙයිං, ොවතකිං යඤෙයිං තාවතකිං ඤාණිං, 

ඤාණපරිෙන්තිකිං යඤෙයිං, යඤෙයපරිෙන්තිකිං ඤාණ’’න්ති (මහානි. 55) 

වෙනයතොඅවිසයෙොනාමනත්ථි. 

ඉයමසු පන තීසු යඛත්යතසු ඨයපත්වා ඉමිං ෙක්කවාළිං අඤ්ඤස්මිිං

ෙක්කවායළබුද්ධපරාඋප්පජ්ජන්තීතිසුත්තිංනත්ථි, නුප්පඤ්ජන්තීතිපනඅත්ථි.

තීණි පිටකානි විනෙපිටකිං, සුත්තන්තපිටකිං අභිධපරම්මපිටකිං. තිස්යසො

සඞ්ගීතියෙො මහාකස්සපත්යථරස්ස සඞ්ගීති, ෙසත්යථරස්ස සඞ්ගීති, 
යමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්යථරස්සසඞ්ගීතීති.ඉමාතිස්යසො සඞ්ගීතියෙොආරුළ්යහ
යතපිටයක බුද්ධපරවෙයන ‘‘ඉමිං ෙක්කවාළිං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤත්ථ බුද්ධපරා

උප්පජ්ජන්තී’’තිසුත්තිංනත්ථි, නුප්පජ්ජන්තීතිපනඅත්ථි. 

අපුබ්බං අචරිමන්තිඅපුයරඅපච්ඡා එකයතො නුප්පජ්ජන්ති, පුයරවා පච්ඡා
වාඋප්පජ්ජන්තීතිවුත්තිංයහොති.තත්ථ යබොධිපල්ලඞ්යක‘‘යබොධිිංඅපත්වාන
උට්ඨහිස්සාමී’’ති නිසින්නකාලයතො පට්ඨාෙ ොව මාතුකුච්ඡිස්මිිං

පටිසන්ධිග්ගහණිං, තාව පු්යබති න යවදිත්බිං. යබොධිසත්තස්ස හි 
පටිසන්ධිග්ගහයණ දසසහස්සෙක්කවාළකම්පයනයනව යඛත්තපරිග්ගයහො
කයතො. අඤ්ඤස්ස බුද්ධපරස්ස උප්පත්තිපි නිවාරිතා යහොති. පරිනි්බානයතො

පට්ඨාෙෙොවසාසපමත්තාපි ධපරාතුයෙොතිට්ඨන්ති, තාවපච්ඡාතිනයවදිත්බිං.
ධපරාතූසු හි ඨිතාසු බුද්ධපරාපි ඨිතාව යහොන්ති. තස්මා එත්ථන්තයර අඤ්ඤස්ස 

බුද්ධපරස්සඋප්පත්තිනිවාරිතාවයහොති.ධපරාතුපරිනි්බායනපනජායතඅඤ්ඤස්ස 
බුද්ධපරස්සඋප්පත්තිනනිවාරිතා. 

තිපිෙකඅන්තරධානකථා 

තීණි අන්තරධානානි නාම පරිෙත්තිඅන්තරධපරානිං, පටියවධපරඅන්තරධපරානිං, 

පටිපත්තිඅන්තරධපරානන්ති. තත්ථ පරිෙත්තීති තීණි පිටකානි. පටියවයධොති 

සච්ෙප්පටියවයධපරො. පටිපත්තීතිපටිපදා.තත්ථපටියවයධපරොෙ පටිපත්තිෙයහොතිපි

නයහොතිපි.එකස්මිඤ්හිකායලපටියවධපරකරාභික්ඛූබහූයහොන්ති, එස භික්ඛු
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පටුන 

පුථුජ්ජයනොති අඞ්ගුලිිං පසායරත්වා දස්යසත්යබො යහොති. ඉමස්මිිංයෙව දීයප 

එකවාරිංපුථුජ්ජනභික්ඛුනාමනායහොසි.පටිපත්තිපූරකාපිකදාචිබහූයහොන්ති, 

කදාචි අප්පා.ඉතිපටියවයධපරොෙපටිපත්තිෙයහොතිපිනයහොතිපි.සාසනට්ඨිතිො
පනපරිෙත්ති පමාණිං.පණ්ඩියතොහියතපිටකිංසුත්වාද්යවපිපූයරති. 

ෙථාඅම්හාකිංයබොධිසත්යතොආළාරස්සසන්තියකපඤ්ොභිඤ්ඤාසත්ත ෙ
සමාපත්තියෙො නි්බත්යතත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිො

පරිකම්මිං පුච්ඡි, යසො න ජානාමීතිආහ. තයතො උදකස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා

අධිගතවියසසිං සිංසන්දිත්වායනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනස්සපරිකම්මිංපුච්ඡි, 

යසොආචික්ඛි, තස්ස වෙනසමනන්තරයමවමහාසත්යතොතිංඣානිංසම්පායදසි, 
එවයමව පඤ්ඤවා භික්ඛුපරිෙත්තිිංසුත්වාද්යවපිපූයරති.තස්මාපරිෙත්තිො

ඨිතාෙ සාසනිං ඨිතිං යහොති. ෙදා පන සා අන්තරධපරාෙති, තදා පඨමිං
අභිධපරම්මපිටකිං නස්සති. තත්ථ පට්ඨානිං ස්බපඨමිං අන්තරධපරාෙති.

අනුක්කයමන පච්ඡා ධපරම්මසඞ්ගයහො, තස්මිිං අන්තරහියත ඉතයරසු ද්වීසු
පිටයකසුඨියතසුපිසාසනිංඨිතයමවයහොති. 

තත්ථ සුත්තන්තපිටයක අන්තරධපරාෙමායන පඨමිං අඞ්ගුත්තරනිකායෙො 

එකාදසකයතො පට්ඨාෙ ොව එකකා අන්තරධපරාෙති, තදනන්තරිං
සිංයුත්තනිකායෙොෙක්කයපෙයාලයතො පට්ඨාෙොවඔඝතරණාඅන්තරධපරාෙති.
තදනන්තරිං මජ්ඣිමනිකායෙො ඉන්ද්රිෙභාවනයතො පට්ඨාෙ ොව මූලපරිොො
අන්තරධපරාෙති.තදනන්තරිංදීඝනිකායෙොදසුත්තරයතොපට්ඨාෙොව බ්රහ්මජාලා

අන්තරධපරාෙති.එකිස්සාපිද්වින්නම්පිගාථානිංපුච්ඡාඅද්ධපරානිං ගච්ඡති, සාසනිං

ධපරායරතුිං න සක්යකොති, සභිෙපුච්ඡා ආළවකපුච්ඡා විෙ ෙ. එතා කිර
කස්සපබුද්ධපරකාලිකාඅන්තරාසාසනිංධපරායරතුිංනාසක්ඛිිංසු. 

ද්වීසු පන පිටයකසු අන්තරහියතසුපි විනෙපිටයකඨියත සාසනිං තිට්ඨති.
පරිවාරක්ඛන්ධපරයකසු අන්තරහියතසු උභයතොවිභඞ්යග ඨියත ඨිතයමව යහොති. 
උභයතොවිභඞ්යග අන්තරහියත මාතිකාෙපි ඨිතාෙ ඨිතයමව යහොති. මාතිකාෙ
අන්තරහිතාෙ පාතියමොක්ඛප්බජ්ජාඋපසම්පදාසු ඨිතාසු සාසනිං තිට්ඨති.
ලිඞ්ගිං අද්ධපරානිං ගච්ඡති. යසතවත්ථසමණවිංයසො පන කස්සපබුද්ධපරකාලයතො

පට්ඨාෙසාසනිංධපරායරතුිංනාසක්ඛි. පටිසම්භිදාපත්යතහි වස්සසහස්සිංඅට්ඨාසි. 

ඡළභිඤ්යඤහි වස්සසහස්සිං. යතවිජ්යජහි වස්සසහස්සිං. සුක්ඛවිපස්සයකහි 

වස්සසහස්සිං. පාතියමොක්යඛහි වස්සසහස්සිං අට්ඨාසි. පච්ඡිමකස්ස පන 
සච්ෙප්පටියවධපරයතො පච්ඡිමකස්ස සීලයභදයතො පට්ඨාෙ සාසනිං ඔසක්කිතිං
නාමයහොති.තයතො පට්ඨාෙඅඤ්ඤස්සබුද්ධපරස්සඋප්පත්තිනනිවාරිතා. 
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පටුන 

සාසනඅන්තරහිතවණ්ණනා 

තීණි පරිනිබ්බානානි නාම කියලසපරිනි්බානිං ඛන්ධපරපරිනි්බානිං
ධපරාතුපරිනි්බානන්ති. තත්ථ කියලසපරිනි්බානිං යබොධිපල්ලඞ්යක අයහොසි.
ඛන්ධපරපරිනි්බානිං කුසිනාරාෙිං. ධපරාතුපරිනි්බානිං අනාගයත භවිස්සති.
සාසනස්ස කිර ඔසක්කනකායල ඉමස්මිිං තම්බපණ්ණිදීයප ධපරාතුයෙො
සන්නිපතිත්වා මහායෙතිෙිං ගමිස්සන්ති. මහායෙතිෙයතො නාගදීයප 
රාජාෙතනයෙතිෙිං.තයතොමහායබොධිපල්ලඞ්කිංගමිස්සන්ති.නාගභවනයතොපි
යදවයලොකයතොපි බ්රහ්මයලොකයතොපි ධපරාතුයෙො මහායබොධිපල්ලඞ්කයමව 
ගමිස්සන්ති. සාසපමත්තාපිධපරාතුයෙොනඅන්තරානස්සිස්සන්ති.ස්බධපරාතුයෙො
මහායබොධිපල්ලඞ්යක රාසිභූතා සුවණ්ණක්ඛන්යධපරො විෙ එකග්ඝනා හුත්වා
ඡ්බණ්ණරස්මියෙො විස්සජ්යජස්සන්ති. 

තා දසසහස්සියලොකධපරාතුිං ඵරිස්සන්ති, තයතො දසසහස්සෙක්කවාළයදවතා

සන්නිපතිත්වා ‘‘අජ්ජ සත්ථා පරිනි්බාති, අජ්ජ සාසනිං ඔසක්කති, 
පච්ඡිමදස්සනිං දානි ඉදිං අම්හාක’’න්ති දසබලස්ස පරිනි්බුතදිවසයතො 
මහන්තතරිංකාරුඤ්ඤිංකරිස්සන්ති. ඨයපත්වා අනාගාමිඛීණාසයව අවයසසා 
සකභායවන සන්ධපරායරතුිං න සක්ඛිස්සන්ති. ධපරාතූසු යතයජොධපරාතු උට්ඨහිත්වා
ොව බ්රහ්මයලොකා උග්ගච්ඡිස්සති. සාසපමත්තාෙපි ධපරාතුො සති එකජාලා 
භවිස්සති.ධපරාතූසුපරිොදානිංගතාසුඋපච්ඡිජ්ජිස්සති. එවිංමහන්තිංආනුභාවිං 
දස්යසත්වාධපරාතූසුඅන්තරහිතාසුසාසනිංඅන්තරහිතිංනාමයහොති. 

ොවනඑවිංඅන්තරධපරාෙති, තාවඅෙරිමිංනාමයහොති.එවිංඅපු්බිං අෙරිමිං

උප්පජ්යජෙයිං, යනතිං ඨානිං විජ්ජති. කස්මා පන අපු්බිං අෙරිමිං 

නුප්පජ්ජන්තීති? අනච්ඡරිෙත්තා. බුද්ධපරා හි අච්ඡරිෙමනුස්සා. ෙථාහ – 

‘‘එකපුග්ගයලො, භික්ඛයව, යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති

අච්ඡරිෙමනුස්යසො. කතයමො එකපුග්ගයලො? තථාගයතො අරහිං

සම්මාසම්බුද්යධපරො’’ති (අ.නි. 1.172). ෙදි ෙ ද්යව වා ෙත්තායරො වා අට්ඨ වා

යසොළසවාඑකයතොඋප්පජ්යජෙයිං, අනච්ඡරිොභයවෙයිං. එකස්මිඤ්හිවිහායර
ද්වින්නිංයෙතිොනම්පිලාභසක්කායරොඋළායරොනයහොති.භික්ඛූපි බහුතාෙන

අච්ඡරිො ජාතා, එවිං බුද්ධපරාපි භයවෙයිං, තස්මා නුප්පජ්ජන්ති. යදසනාෙ ෙ
වියසසාභාවයතො.ෙඤ්හිසතිපට්ඨානාදියභදිංධපරම්මිංඑයකොයදයසති.අඤ්යඤන 

උප්පජ්ජිත්වාපියසොවයදයසත්යබොසිො, තයතොඅනච්ඡරියෙොසිො.එකස්මිිං

පනධපරම්මිං යදයසන්යතයදසනාපිඅච්ඡරිොයහොති, විවාදභාවයතොෙ.බහූසුහි
බුද්යධපරසුඋප්පන්යනසු බහූනිංආෙරිොනිංඅන්යතවාසිකාවිෙඅම්හාකිංබුද්යධපරො

පාසාදියකො, අම්හාකිං බුද්යධපරො මධුරස්සයරො ලාභී පුඤ්ඤවාති විවයදෙයිං.
තස්මාපි එවිං නුප්පජ්ජන්ති. අපි යෙතිං කාරණිං මිලින්දරඤ්ඤාපි පුට්යඨන

නාගයසනත්යථයරනවිත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්හිතත්ථ – 
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භන්යත, නාගයසන, භාසිතම්පි යහතිං භගවතා ‘‘අට්ඨානයමතිං, 

භික්ඛයව, අනවකායසො, ෙිං එකිස්සා යලොකධපරාතුො ද්යව අරහන්යතො

සම්මාසම්බුද්ධපරාඅපු්බිංඅෙරිමිං උප්පජ්යජෙයිං, යනතිංඨානිංවිජ්ජතී’’ති.

යදසෙන්තා ෙ, භන්යත නාගයසන, ස්යබපි තථාගතා සත්තතිිංස

යබොධිපක්ඛියෙධපරම්යමයදයසන්ති, කථෙමානාෙ ෙත්තාරිඅරිෙසච්ොනි

කයථන්ති, සික්ඛායපන්තා ෙතීසු සික්ඛාසුසික්ඛායපන්ති, අනුසාසමානා

ෙ අප්පමාදප්පටිපත්තිෙිං අනුසාසන්ති. ෙදි, භන්යත නාගයසන, 
ස්යබසම්පි තථාගතානිං එකා යදසනා එකා කථා එකසික්ඛා

එකානුසාසනී, යකන කාරයණන ද්යව තථාගතා එකක්ඛයණ

නුප්පජ්ජන්ති.එයකනපි තාවබුද්ධුප්පායදනඅෙිංයලොයකොඔභාසජායතො, 

ෙදි දුතියෙො බුද්යධපරො භයවෙය, ද්වින්නිං පභාෙ අෙිං යලොයකො

භියෙයොයසොමත්තාෙඔභාසජායතොභයවෙය, ඔවදමානාෙද්යවතථාගතා

සුඛිං ඔවයදෙයිං, අනුසාසමානාෙසුඛිංඅනුසායසෙයිං, තත්ථයමකාරණිං

යදයසහි, ෙථාහිං නිස්සිංසයෙොභයවෙය’’න්ති. 

අෙිං, මහාරාජ, දසසහස්සී යලොකධපරාතු එකබුද්ධපරධපරාරණී, එකස්යසව

තථාගතස්ස ගුණිං ධපරායරති, ෙදි දුතියෙො බුද්යධපරො උප්පජ්යජෙය, නාෙිං

දසසහස්සී යලොකධපරාතු ධපරායරෙය, ෙයලෙය, කම්යපෙය, නයමෙය, 

ඔණයමෙය, විනයමෙය, විකියරෙය, විධපරයමෙය, විද්ධපරිංයසෙය, න
ඨානමුපගච්යඡෙය. 

ෙථා, මහාරාජ, නාවා එකපුරිසසන්ධපරාරණී භයවෙය, එකපුරියස

අභිරූළ්යහ සා නාවා සමුපාදිකා භයවෙය, අථ දුතියෙො පුරියසො
ආගච්යඡෙයතාදියසොආයුනාවණ්යණන වයෙනපමායණනකිසථූයලන

ස්බඞ්ගපච්ෙඞ්යගන, යසොතිංනාවිංඅභිරූයහෙය, අපිනුසා, මහාරාජ, 

නාවා ද්වින්නම්පි ධපරායරෙයාති? න හි, භන්යත, ෙයලෙය, කම්යපෙය, 

නයමෙය, ඔණයමෙය, විනයමෙය, විකියරෙය, විධපරයමෙය, විද්ධපරිංයසෙය, 

න ඨානමුපගච්යඡෙයඔසීයදෙයඋදයකති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, අෙිං

දසසහස්සී යලොකධපරාතු එකබුද්ධපරධපරාරණී, එකස්යසව තථාගතස්ස ගුණිං

ධපරායරති, ෙදිදුතියෙොබුද්යධපරො උප්පජ්යජෙය, නාෙිංදසසහස්සීයලොකධපරාතු
ධපරායරෙය…යප.…නඨානමුපගච්යඡෙය. 

ෙථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො ොවදත්ථිං යභොජනිං භුඤ්යජෙය

ඡායදන්තිං ොවකණ්ඨමභිපූරයිත්වා, යසොධපරායතොපීණියතොපරිපුණ්යණො
නිරන්තයරො තන්දීකයතො අයනොණමිතදණ්ඩජායතො පුනයදව තාවතකිං

යභොජනිං භුඤ්යජෙය, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො සුඛියතො

භයවෙයාති? නහි, භන්යත, සකිිංභුත්යතොවමයරෙයාති; එවයමවයඛො, 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සම්පසාදනීෙසුත්තවණ්ණනා 

74 

පටුන 

මහාරාජ, අෙිං දසසහස්සී යලොකධපරාතු එකබුද්ධපරධපරාරණී …යප.… න
ඨානමුපගච්යඡෙයාති. 

කිිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, අතිධපරම්මභායරනපථවීෙලතීති? ඉධපර, 

මහාරාජ, ද්යව සකටා රතනපූරිතා භයවෙයිං ොව මුඛසමා, එකස්මා

සකටයතො රතනිං ගයහත්වා එකස්මිිං සකයටආකියරෙයිං, අපිනු යඛො

තිං, මහාරාජ, සකටිං ද්වින්නම්පි සකටානිං රතනිං ධපරායරෙයාති? නහි, 

භන්යත, නාභිපිතස්සඵයලෙය, අරාපිතස්සභිජ්යජෙයිං, යනමිපිතස්ස

ඔපයතෙය, අක්යඛොපි තස්ස භිජ්යජෙයාති. කිිං නු යඛො, මහාරාජ, 

අතිරතනභායරන සකටිං භිජ්ජතීති? ආම, භන්යත,ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, අතිධපරම්මභායරනපථවීෙලති. 

අපිෙ, මහාරාජ, ඉමිං කාරණිං බුද්ධපරබලපරිදීපනාෙ ඔසාරිතිං

අඤ්ඤම්පි තත්ථ අතිරූපිං කාරණිං සුයණොහි, යෙන කාරයණන ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධපරා එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. ෙදි, මහාරාජ, ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධපරා එකක්ඛයණ උප්පජ්යජෙයිං, යතසිං පරිසාෙ විවායදො

උප්පජ්යජෙය ‘‘තුම්හාකිං බුද්යධපරො අම්හාකිං බුද්යධපරො’’ති, උභයතො 

පක්ඛජාතා භයවෙයිං. ෙථා, මහාරාජ, ද්වින්නිං බලවාමච්ොනිං පරිසාෙ

විවායදො උප්පජ්යජෙය ‘‘තුම්හාකිං අමච්යෙො අම්හාකිං අමච්යෙො’’ති, 

උභයතො පක්ඛජාතා යහොන්ති; එවයමව යඛො, මහාරාජ, ෙදි ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධපරා එකක්ඛයණ උප්පජ්යජෙයිං, යතසිං පරිසාෙ විවායදො

උප්පජ්යජෙය ‘‘තුම්හාකිං බුද්යධපරො, අම්හාකිං බුද්යධපරො’’ති, උභයතො 

පක්ඛජාතා භයවෙයිං, ඉදිං තාව, මහාරාජ, එකිං කාරණිං, යෙන
කාරයණනද්යව සම්මාසම්බුද්ධපරාඑකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති. 

අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිිං කාරණිං සුයණොහි, යෙන කාරයණන

ද්යව සම්මාසම්බුද්ධපරා එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. ෙදි, මහාරාජ, ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධපරා එකක්ඛයණ උප්පජ්යජෙයිං, ‘‘අග්යගො බුද්යධපරො’’ති ෙිං

වෙනිං, තිංමිච්ඡාභයවෙය, ‘‘යජට්යඨොබුද්යධපරො’’ති, යසට්යඨොබුද්යධපරොති, 

විසිට්යඨො බුද්යධපරොති, උත්තයමො බුද්යධපරොති, පවයරො බුද්යධපරොති, අසයමො

බුද්යධපරොති, අසමසයමො බුද්යධපරොති, අප්පටියමො බුද්යධපරොති, අප්පටිභායගො

බුද්යධපරොති, අප්පටිපුග්ගයලො බුද්යධපරොති ෙිං වෙනිං, තිං මිච්ඡා භයවෙය.

ඉමම්පි යඛො ත්විං, මහාරාජ, කාරණිං අත්ථයතො සම්පටිච්ඡ, යෙන
කාරයණනද්යවසම්මාසම්බුද්ධපරාඑකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. 

අපිෙ යඛො, මහාරාජ, බුද්ධපරානිං භගවන්තානිං සභාවපකති එසා, ෙිං

එයකොයෙව බුද්යධපරො යලොයකඋප්පජ්ජති.කස්මාකාරණා? මහන්තතාෙ
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ස්බඤ්ඤුබුද්ධපරගුණානිං, ෙිං අඤ්ඤම්පි, මහාරාජ, මහන්තිං යහොති, තිං

එකිංයෙව යහොති. පථවී, මහාරාජ, මහන්තී, සා එකායෙව. සාගයරො

මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. සියනරු ගිරිරාජා මහන්යතො, යසො

එයකොයෙව.ආකායසො මහන්යතො, යසොඑයකොයෙව.සක්යකොමහන්යතො, 

යසො එයකොයෙව. මායරො මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. මහාබ්රහ්මා

මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. තථාගයතො අරහිං සම්මාසම්බුද්යධපරො 

මහන්යතො, යසොඑයකොයෙවයලොකස්මිිං.ෙත්ථයතඋප්පජ්ජන්ති, තත්ථ

අඤ්යඤසිං ඔකායසො න යහොති. තස්මා, මහාරාජ, තථාගයතො අරහිං

සම්මාසම්බුද්යධපරොඑයකොයෙවයලොයකඋප්පජ්ජතීති. සුකථියතො, භන්යත

නාගයසන, පඤ්යහොඔපම්යමහිකාරයණහීති(මි.ප.5.1.1). 

ධම්මස්ස චානුධම්මන්ති නවවිධපරස්ස යලොකුත්තරධපරම්මස්ස අනුධපරම්මිං

පු්බභාගප්පටිපදිං. සහධම්මියකොතිසකාරයණො. වාදානුවායදොති වායදොයෙව. 

අච්ඡරිෙඅබ්භුතවණ්ණනා 

162. ආෙස්මා උදායීති තයෙො යථරා උදායී නාම – ලාළුදායී, කාළුදායී, 
මහාඋදායීති. ඉධපර මහාඋදායී අධිප්යපයතො. තස්ස කිර ඉමිං සුත්තිං ආදියතො
පට්ඨාෙ ොව පරියෙොසානා සුණන්තස්ස අ්භන්තයර පඤ්ෙවණ්ණා පීති 

උප්පජ්ජිත්වා පාදපිට්ඨියතො සීසමත්ථකිං ගච්ඡති, සීසමත්ථකයතො පාදපිට්ඨිිං 

ආගච්ඡති, උභයතො පට්ඨාෙ මජ්ඣිං ඔතරති, මජ්ඣයතො පට්ඨාෙ උභයතො
ගච්ඡති. යසො නිරන්තරිං පීතිො ඵුටසරීයරො බලවයසොමනස්යසන දසබලස්ස

ගුණිං කයථන්යතො අච්ඡරිෙං භන්යතතිආදිමාහ. අප්පිච්ඡතාති නිත්තණ්හතා. 

සන්තුට්ඨිතාති ෙතූසු පච්ෙයෙසු තීහාකායරහි සන්යතොයසො. සල්යෙඛතාති

ස්බකියලසානිං සල්ලිඛිතභායවො. ෙත්ර හි නාමාති යෙො නාම. න අත්තානං

පාතුකරිස්සතීති අත්තයනො ගුයණ න ආවි කරිස්සති. පොකං පරිහයරෙුන්ති
‘‘යකො අම්යහහි සදියසො අත්ථී’’ති වදන්තා පටාකිං උක්ඛිපිත්වා නාළන්දිං
විෙයරෙයිං. 

පස්ස යඛො ත්වං, උදායි, තථාගතස්ස අප්පිච්ඡතාති පස්ස උදායි ොදිසී 

තථාගතස්ස අප්පිච්ඡතාති යථරස්ස වෙනිං සම්පටිච්ඡන්යතො ආහ. කිිං පන

භගවායනව අත්තානිංපාතුකයරොති, නඅත්තයනොගුණිංකයථතීතියෙ? න, න

කයථති. අප්පිච්ඡතාදීහි කයථත්බිං, චීවරාදියහතුිංනකයථති. යතයනවාහ –

‘‘පස්ස යඛො ත්විං, උදායි, තථාගතස්ස අප්පිච්ඡතා’’තිආදි. බුජ්ඣනකසත්තිං
පනආගම්මයවයනෙයවයසනකයථති.ෙථාහ– 

‘‘නයමආෙරියෙොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ජති; 

සයදවකස්මිිංයලොකස්මිිං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො’’ති.(මහාව. 11); 
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එවිං තථාගතස්සගුණදීපිකාබහූගාථාපි සුත්තන්තාපිවිත්ථායරත්බා. 

163. අභික්ඛණං භායසෙයාසීති පුනප්පුනිං භායසෙයාසි. පු්බණ්හසමයෙ
යමකථිතන්තිමාමජ්ඣන්හිකාදීසුන කථයිත්ථ. අජ්ජවායමකථිතන්තිමා

පරදිවසාදීසු න කථයිත්ථාති අත්යථො. පයවයදසීති කයථසි. ඉමස්ස 

යවෙයාකරණස්සාතිනිග්ගාථකත්තාඉදිංසුත්තිං‘‘යවෙයාකරණ’’න්තිවුත්තිං. 

අධිවචනන්ති නාමිං. ඉදිං පන ‘‘ඉති හිද’’න්ති පට්ඨාෙ පදිං සඞ්ගීතිකායරහි
ඨපිතිං.යසසිංස්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

සම්පසාදනීෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. පාසාදිකසුත්තවණ්ණනා 

නිගණ්ඨනාෙපුත්තකාෙඞ්කිරිෙවණ්ණනා 

164. එවං යම සුතන්ති පාසාදිකසුත්තිං. තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා – 

යවධඤ්ඤානාම සකයාතිධපරනුම්හිකතසික්ඛායවධපරඤ්ඤනාමකාඑයකසකයා. 

යතසං අම්බවයනපාසායදතියතසිංඅම්බවයනසිප්පිංඋග්ගණ්හත්ථාෙකයතො

දීඝපාසායදො අත්ථි, තත්ථවිහරති. අධුනාකාෙඞ්කයතොතිසම්පති කාලඞ්කයතො. 

ද්යවධිකජාතාති ද්යවජ්ඣජාතා, ද්යවභාගා ජාතා. භණ්ඩනාදීසු භණ්ඩනිං

පු්බභාගකලයහො, තිං දණ්ඩාදානාදිවයසන පණ්ණත්තිවීතික්කමවයසන ෙ

වඩ්ඪතිං කෙයහො. ‘‘න ත්විං ඉමිං ධපරම්මවිනෙිං ආජානාසී’’තිආදිනා නයෙන

විරුද්ධපරවෙනිං විවායදො. විතුදන්තාති විජ්ඣන්තා. සහිතං යමති මම වෙනිං 

අත්ථසඤ්හිතිං. අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තන්ති ෙිං තව අධිචිණ්ණිං

චිරකාලායසවනවයසනපගුණිං, තිං මම වාදිංආගම්මනිවත්තිං. ආයරොපියතො

යතවායදොතිතුය්හිංඋපරිමොයදොයසොආයරොපියතො. චරවාදප්පයමොක්ඛාොති
භත්තපුටිං ආදාෙ තිං තිං උපසඞ්කමිත්වා වාදප්පයමොක්ඛත්ථාෙ උත්තරි

පරියෙසමායනො විෙර. නිබ්යබයඨහි වාති අථ වා මො ආයරොපිතයදොසයතො

අත්තානිං යමොයෙහි. සයච පයහොසීති සයෙ සක්යකොසි. වයධොයෙවාති

මරණයමව. නාෙපුත්තියෙසූති නාටපුත්තස්ස අන්යතවාසියකසු. 

නිබ්බින්නරූපාති උක්කණ්ඨිතසභාවා අභිවාදනාදීනිපි න කයරොන්ති. 

විරත්තරූපාති විගතයපමා. පටිවානරූපාති යතසිං සක්කච්ෙකිරිෙයතො

නිවත්තනසභාවා. ෙථා තන්ති ෙථා දුරක්ඛාතාදිසභායව ධපරම්මවිනයෙ 

නි්බින්නවිරත්තප්පටිවානරූයපහි භවිත්බිං, තයථව ජාතාති අත්යථො. 

දුරක්ඛායතති දුක්කථියත. දුප්පයවදියතති දුවිඤ්ඤාපියත. 

අනුපසමසංවත්තනියකති රාගාදීනිං උපසමිං කාතුිං අසමත්යථ. භින්නථූයපති
භින්දප්පතිට්යඨ.එත්ථහි නාටපුත්යතොවයනසිංපතිට්ඨට්යඨනථූයපො.යසොපන

භින්යනො මයතො. යතන වුත්තිං ‘‘භින්නථූයප’’ති. අප්පටිසරයණති තස්යසව
අභායවන පටිසරණවිරහියත. 

නනු ොෙිං නාටපුත්යතො නාළන්දවාසියකො, යසො කස්මා පාවාෙිං 

කාලඞ්කයතොති? යසොකිරඋපාලිනා ගහපතිනාපටිවිද්ධපරසච්යෙනදසහි ගාථාහි
භාසියත බුද්ධපරගුයණ සුත්වා උණ්හිං යලොහිතිං ඡඩ්යඩසි. අථ නිං අඵාසුකිං
ගයහත්වා පාවිං අගමිංසු. යසො තත්ථ කාලමකාසි. කාලිං කුරුමායනො ෙ

චින්යතසි – ‘‘මම ලද්ධි අනිෙයානිකා සාරවිරහිතා, මෙිං තාව නට්ඨා, 

අවයසසජයනොපි මා අපාෙපූරයකො අයහොසි, සයෙ පනාහිං ‘මම සාසනිං

අනිෙයානික’න්ති වක්ඛාමි, න සද්දහිස්සන්ති, ෙිංනූනාහිං ද්යවපි ජයන න

එකනීහායරන උග්ගණ්හායපෙයිං, යත මමච්ෙයෙන අඤ්ඤමඤ්ඤිං 
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විවදිස්සන්ති, සත්ථාතිංවිවාදිංපටිච්ෙඑකිංධපරම්මකථිංකයථස්සති, තයතොයත
සාසනස්ස මහන්තභාවිංජානිස්සන්තී’’ති. 

අථනිංඑයකොඅන්යතවාසියකොඋපසඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘භන්යතතුම්යහ 

දු්බලා, මය්හම්පි ඉමස්මිිං ධපරම්යම සාරිං ආචික්ඛථ, ආෙරිෙප්පමාණ’’න්ති. 

‘‘ආවුයසො, ත්විං මමච්ෙයෙන සස්සතන්ති ගණ්යහෙයාසී’’ති. අපයරොපි

උපසඞ්කමි, තිං උච්යඡදිංගණ්හායපසි.එවිංද්යවපිජයනඑකලද්ධියකඅකත්වා
බහූ නානානීහායරන උග්ගණ්හායපත්වා කාලමකාසි. යත තස්ස සරීරකිච්ෙිං

කත්වා සන්නිපතිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං පුච්ඡිිංසු – ‘‘කස්සාවුයසො, ආෙරියෙො

සාරිං ආචික්ඛී’’ති? එයකො උට්ඨහිත්වා මය්හන්ති ආහ. කිිං ආචික්ඛීති? 

සස්සතන්ති. අපයරො තිං පටිබාහිත්වා ‘‘මය්හිං සාරිං ආචික්ඛී’’ති ආහ. එවිං

ස්යබ ‘‘මය්හිං සාරිං ආචික්ඛි, අහිං යජට්ඨයකො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං විවාදිං
වඩ්යඪත්වා අක්යකොයස යෙව පරිභායස ෙ හත්ථපාදප්පහාරාදීනි ෙ
පවත්යතත්වාඑකමග්යගනද්යව අගච්ඡන්තානානාදිසාසුපක්කමිිංසු. 

165. අථ යඛො චුන්යදො සමණුද්යදයසොති අෙිං යථයරො ධපරම්මයසනාපතිස්ස
කනිට්ඨභාතියකො. තිං භික්ඛූ අනුපසම්පන්නකායල ‘‘චුන්යදො 
සමණුද්යදයසො’’ති සමුදාෙරිත්වා යථරකායලපි තයථව සමුදාෙරිිංසු. යතන

වුත්තිං– ‘‘චුන්යදොසමණුද්යදයසො’’ති. 

‘‘පාවාෙිං වස්සිංවුට්යඨො යෙන සාමගායමො, යෙනාෙස්මා ආනන්යදො 

යතනුපසඞ්කමී’’ති කස්මා උපසඞ්කමි? නාටපුත්යත කිර කාලඞ්කයත
ජම්බුදීයපමනුස්සා තත්ථතත්ථකථිංපවත්තයිිංසු ‘‘නිගණ්යඨොනාටපුත්යතො

එයකො සත්ථාති පඤ්ඤායිත්ථ, තස්ස කාලඞ්කිරිොෙ සාවකානිං එවරූයපො
විවායදොජායතො.සමයණොපනයගොතයමොජම්බුදීයපෙන්යදො විෙසූරියෙොවිෙෙ

පාකයටො, සාවකාපිස්ස පාකටායෙව. කීදියසො නු යඛො සමයණ යගොතයම 

පරිනි්බුයත සාවකානිං විවායදො භවිස්සතී’’ති. යථයරො තිං කථිං සුත්වා

චින්යතසි – ‘‘ඉමිං කථිං ගයහත්වා දසබලස්ස ආයරොයෙස්සාමි, සත්ථා එතිං 
අට්ඨුප්පත්තිිං කත්වා එකිං යදසනිං කයථස්සතී’’ති. යසො නික්ඛමිත්වා යෙන

සාමගායමො, යෙනාෙස්මාආනන්යදොයතනුපසඞ්කමි. 

සාමගායමොති සාමාකානිං උස්සන්නත්තා තස්ස ගාමස්ස නාමිං. 

යෙනාෙස්මා ආනන්යදොති උජුයමව භගවයතො සන්තිකිං අගන්ත්වා යෙනස්ස
උපජ්ඣායෙොආෙස්මාආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි. 

බුද්ධපරකායලකිරසාරිපුත්තත්යථයරොෙආනන්දත්යථයරොෙඅඤ්ඤමඤ්ඤිං 
මමායිිංසු. සාරිපුත්තත්යථයරො ‘‘මොකාත්බිං සත්ථුඋපට්ඨානිංකයරොතී’’ති 

ආනන්දත්යථරිං මමායි. ආනන්දත්යථයරො ‘‘භගවයතො සාවකානිං අග්යගො’’ති
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සාරිපුත්තත්යථරිං මමායි. කුලදාරයක ෙ ප්බායජත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස
සන්තියක උපජ්ඣිං ගණ්හායපසි. සාරිපුත්තත්යථයරොපි තයථව අකාසි. එවිං
එකයමයකන අත්තයනො පත්තචීවරිං දත්වා ප්බායජත්වා උපජ්ඣිං
ගණ්හාපිතානි පඤ්ෙ පඤ්ෙ භික්ඛුසතානි අයහසුිං. ආෙස්මා ආනන්යදො
පණීතානිචීවරාදීනිපිලභිත්වායථරස්සඅදාසි. 

ධම්මරතනපූජා 
එයකො කිර බ්රාහ්මයණො චින්යතසි – ‘‘බුද්ධපරරතනස්ස ෙ සඞ්ඝරතනස්ස ෙ

පූජාපඤ්ඤාෙති, කථිංනුයඛොධපරම්මරතනිංපූජිතිංයහොතී’’ති? යසොභගවන්තිං 
උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථිංපුච්ඡි.භගවාආහ–‘‘සයෙපිබ්රාහ්මණධපරම්මරතනිං 

පූයජතුකායමො, එකිං බහුස්සුතිං පූයජහී’’ති. බහුස්සුතිං, භන්යත, ආචික්ඛථාති.

භික්ඛුසඞ්ඝිංපුච්ඡාති.යසොභික්ඛුසඞ්ඝිංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘බහුස්සුතිං, භන්යත, 
ආචික්ඛථා’’ති ආහ. ආනන්දත්යථයරො බ්රාහ්මණාති. බ්රාහ්මයණො යථරිං
සහස්සග්ඝනියකන තිචීවයරන පූයජසි. යථයරො තිං ගයහත්වා භගවයතො

සන්තිකිං අගමාසි. භගවා ‘‘කුයතො, ආනන්ද, ලද්ධපර’’න්ති ආහ? එයකන, 

භන්යත, බ්රාහ්මයණන දින්නිං, ඉදිං පනාහිං ආෙස්මයතො සාරිපුත්තස්ස

දාතුකායමොති.යදහි, ආනන්දාති.ොරිකිංපක්කන්යතො භන්යතති.ආගතකායල

යදහීති, සික්ඛාපදිං භන්යත, පඤ්ඤත්තන්ති. කදා පන සාරිපුත්යතො 

ආගමිස්සතීති? දසාහමත්යතනභන්යතති. ‘‘අනුජානාමි, ආනන්ද, දසාහපරමිං
අතියරකචීවරිං නික්ඛිපිතු’’න්තිසික්ඛාපදිංපඤ්ඤායපසි. 

සාරිපුත්තත්යථයරොපි තයථව ෙිංකිඤ්චි මනාපිං ලභති, තිං
ආනන්දත්යථරස්ස යදති. යසො ඉමම්පි අත්තයනොකනිට්ඨභාතිකිං යථරස්යසව 
සද්ධිවිහාරිකිං අදාසි. යතන වුත්තිං – ‘‘යෙනස්ස උපජ්ඣායෙො ආෙස්මා
ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමී’’ති. එවිං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘උපජ්ඣායෙො යම

මහාපඤ්යඤො, යසො ඉමිං කථිං සත්ථු ආයරොයෙස්සති, අථ සත්ථා තදනුරූපිං

ධපරම්මිං යදයසස්සතී’’ති. කථාපාභතන්ති කථාෙ මූලිං. මූලඤ්හි ‘‘පාභත’’න්ති

වුච්ෙති.ෙථාහ – 

‘‘අප්පයකනාපි යමධපරාවී, පාභයතනවිෙක්ඛයණො; 

සමුට්ඨායපතිඅත්තානිං, අණුිංඅග්ගිිංවසන්ධපරම’’න්ති.(ජා. 1.1.4); 

භගවන්තංදස්සනාොතිභගවන්තිං දස්සනත්ථාෙ.කිිංපනායනනභගවාන

දිට්ඨපු්යබොති? යනොනදිට්ඨපු්යබො.අෙඤ්හි ආෙස්මාදිවානවවායර, රත්තිිං
නව වායරති එකාහිං අට්ඨාරස වායර උපට්ඨානයමව ගච්ඡති. දිවසස්ස පන

සතවාරිං වා සහස්සවාරිං වා ගන්තුකායමො සමායනොපි න අකාරණා ගච්ඡති, 
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එකිං පඤ්හුද්ධපරාරිං ගයහත්වාව ගච්ඡති. යසො තිං දිවසිං යතන කථාපාභයතන
ගන්තුකායමොඑවමාහ. 

අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතධම්මවිනෙවණ්ණනා 

166. එවඤ්යහතං, චුන්ද, යහොතීතිභගවා ආනන්දත්යථයරනආයරොචියතපි

ෙස්මා න ආනන්දත්යථයරො ඉමිස්සා කථාෙ සාමියකො, චුන්දත්යථයරො පන
සාමියකො. යසොව තස්සාආදිමජ්ඣපරියෙොසානිං ජානාති. තස්මා භගවා යතන 

සද්ධිිං කයථන්යතො ‘‘එවඤ්යහතිං, චුන්ද, යහොතී’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො –
චුන්ද එවඤ්යහතිං යහොති දුරක්ඛාතාදිසභායව ධපරම්මවිනයෙ සාවකා 
ද්යවධිකජාතාභණ්ඩනාදීනිකත්වාමුඛසත්තීහිවිතුදන්තාවිහරන්ති. 

ඉදානිෙස්මාඅනිෙයානිකසාසයනයනවනිෙයානිකසාසනිංපාකටිංයහොති, 

තස්මා ආදියතො අනිෙයානිකසාසනයමව දස්යසන්යතො ඉධ චුන්ද සත්ථා ච 

යහොති අසම්මාසම්බුද්යධොතිආදිමාහ. තත්ථ යවොක්කම්ම ච තම්හා ධම්මා

වත්තතීති න නිරන්තරිං පූයරති, ඔක්කමිත්වා ඔක්කමිත්වා අන්තරන්තරිං

කත්වා වත්තතීති අත්යථො. තස්ස යත, ආවුයසො, ොභාති තස්ස තුය්හිං එයත 

ධපරම්මානුධපරම්මප්පටිපත්තිආදයෙො ලාභා. සුෙද්ධන්ති මනුස්සත්තම්පි යත

සුලද්ධපරිං. තථා පටිපජ්ජතූති එවිං පටිපජ්ජතු. ෙථා යත සත්ථාරා ධම්යමො 

යදසියතොති යෙන යත ආකායරන සත්ථාරා ධපරම්යමො කථියතො. යෙො ච 

සමාදයපතීතියෙොෙආෙරියෙොසමාදයපති. ෙඤ්චසමාදයපතීති ෙිංඅන්යතවාසිිං

සමාදයපති. යෙො ච සමාදපියතොති යෙො ෙ එවිං සමාදපියතො අන්යතවාසියකො.

ෙථාආෙරියෙනසමාදපිතිං, තථත්ථාෙපටිපජ්ජති. සබ්යබයතතිතයෙොපියත.

එත්ථහිආෙරියෙොසමාදපිතත්තා අපුඤ්ඤිං පසවති, සමාදින්නන්යතවාසියකො

සමාදින්නත්තා, පටිපන්නයකො පටිපන්නත්තා. යතන වුත්තිං – ‘‘ස්යබ යත
බහුිං අපුඤ්ඤිං පසවන්තී’’ති. එයතනුපායෙන ස්බවායරසු අත්යථො 
යවදිත්යබො. 

167. අපියෙත්ථ ඤාෙප්පටිපන්යනොති කාරණප්පටිපන්යනො. 

ඤාෙමාරායධස්සතීති කාරණිං නිප්ඵායදස්සති. වීරිෙං ආරභතීති අත්තයනො

දුක්ඛනි්බත්තකිං වීරිෙිං කයරොති. වුත්තඤ්යහතිං ‘‘දුරක්ඛායත, භික්ඛයව, 

ධපරම්මවිනයෙයෙොආරද්ධපරවීරියෙො, යසොදුක්ඛිංවිහරති.යෙො කුසීයතො, යසොසුඛිං

විහරතී’’ති(අ.නි.1.318). 

සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදිතධම්මවිනොදිවණ්ණනා 

168. එවිං අනිෙයානිකසාසනිං දස්යසත්වා ඉදානි නිෙයානිකසාසනිං 

දස්යසන්යතො ඉධ පන, චුන්ද, සත්ථා ච යහොති සම්මාසම්බුද්යධොතිආදිමාහ.

තත්ථ නිෙයානියකොති මග්ගත්ථාෙඵලත්ථාෙෙනිෙයාති. 
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169. වීරිෙං ආරභතීති අත්තයනො සුඛනිප්ඵාදකිං වීරිෙිං ආරභති.

වුත්තඤ්යහතිං ‘‘ස්වාක්ඛායත, භික්ඛයව, ධපරම්මවිනයෙ යෙො කුසීයතො, යසො

දුක්ඛිංවිහරති.යෙොආරද්ධපරවීරියෙො, යසොසුඛිංවිහරතී’’ති(අ.නි. 1.319). 

170. ඉති භගවා නිෙයානිකසාසයන සම්මාපටිපන්නස්ස කුලපුත්තස්ස

පසිංසිං දස්යසත්වා පුන යදසනිං වඩ්යඪන්යතො ඉධ, චුන්ද, සත්ථා ච යෙොයක

උදපාදීතිආදිමාහ. තත්ථ අවිඤ්ඤාපිතත්ථාති අයබොධිතත්ථා. 

සබ්බසඞ්ගාහපදකතන්ති ස්බසඞ්ගහපයදහි කතිං, ස්බසඞ්ගාහිකිං කතිං න

යහොතීතිඅත්යථො.‘‘ස්බසඞ්ගාහපදගත’’න්තිපිපායඨො, නස්බසඞ්ගාහපයදසු

ගතිං, න එකසඞ්ගහජාතන්ති අත්යථො. සප්පාටිහීරකතන්ති නිෙයානිකිං. ොව 

යදවමනුස්යසහීති යදවයලොකයතො ොව මනුස්සයලොකා සුප්පකාසිතිං. 

අනුතප්යපො යහොතීති අනුතාපකයරො යහොති. සත්ථා ච යනො යෙොයකති ඉදිං

යතසිං අනුතාපකාරදස්සනත්ථිං වුත්තිං. නානුතප්යපො යහොතීති සත්ථාරිං

ආගම්මසාවයකහිෙිංපත්ත්බිං, තස්සපත්තත්තාඅනුතාපකයරො නයහොති. 

172. යථයරොති ථියරො යථරකාරයකහි ධපරම්යමහි සමන්නාගයතො.

‘‘රත්තඤ්ඤූ’’තිආදීනි වුත්තත්ථායනව. එයතහි යච පීති එයතහි යහට්ඨා
වුත්යතහි. 

173. පත්තයෙොගක්යඛමාති ෙතූහි යෙොයගහි යඛමත්තා අරහත්තිං ඉධපර

යෙොගක්යඛමිං නාම, තිං පත්තාති අත්යථො. අෙං සමක්ඛාතුං සද්ධම්මස්සාති
සම්මුඛාගහිතත්තාඅස්සසද්ධපරම්මිංසම්මා ආචික්ඛිතුිංසමත්ථා. 

174. බ්රහ්මචාරියනොති බ්රහ්මෙරිෙවාසිං වසමානා අරිෙසාවකා. 

කාමයභොගියනොති ගිහියසොතාපන්නා. ‘‘ඉද්ධපරඤ්යෙවා’’තිආදීනි 

මහාපරිනි්බායන විත්ථාරිතායනව. ොභග්ගෙසග්ගපත්තන්ති ලාභග්ගඤ්යෙව
ෙසග්ගඤ්ෙපත්තිං. 

175. සන්ති යඛො පන යම, චුන්ද, එතරහි යථරා භික්ඛූ සාවකාති

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාදයෙො යථරා. භික්ඛුනියෙොති

යඛමායථරීඋප්පලවණ්ණයථරීආදයෙො. උපාසකාසාවකාගිහීඔදාතවත්ථවසනා

බ්රහ්මචාරියනොති චිත්තගහපතිහත්ථකආළවකාදයෙො. කාමයභොගියනොති 

චූළඅනාථපිණ්ඩිකමහාඅනාථපිණ්ඩිකාදයෙො. බ්රහ්මචාරිනියෙොති 

නන්දමාතාදයෙො. කාමයභොගිනියෙොතිඛුජ්ජුත්තරාදයෙො. 

176. සබ්බාකාරසම්පන්නන්ති ස්බකාරණසම්පන්නිං. ඉදයමව තන්ති

ඉදයමව බ්රහ්මෙරිෙිං, ඉමයමව ධපරම්මිං සම්මා යහතුනා නයෙන වදමායනො

වයදෙය. උදකාස්සුදන්ති උදයකො සුදං. පස්සං න පස්සතීති පස්සන්යතො න
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පටුන 

පස්සති. යසො කිර ඉමිං පඤ්හිං මහාජනිං පුච්ඡි. යතහි ‘‘න ජානාම, ආෙරිෙ, 
කයථහි යනො’’ති වුත්යතො යසො ආහ – ‘‘ගම්භීයරො අෙිං පඤ්යහො
ආහාරසප්පායෙසතියථොකිං චින්යතත්වාසක්කාකයථතු’’න්ති.තයතොයතහි

ෙත්තායරො මායස මහාසක්කායරකයතතිංපඤ්හිංකයථන්යතො කිඤ්චපස්සං

න පස්සතීතිආදිමාහ. තත්ථ සාධුනිසිතස්සාති සුට්ඨුනිසිතස්ස තිඛිණස්ස, 

සුනිසිතඛුරස්ස කිර තලිං පඤ්ඤාෙති, ධපරාරා න පඤ්ඤාෙතීති අෙයමත්ථ
අත්යථො. 

සඞ්ගායිතබ්බධම්මාදිවණ්ණනා 

177. සඞ්ගම්ම සමාගම්මාති සඞ්ගන්ත්වා සමාගන්ත්වා. අත්යථන අත්ථං, 

බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනන්ති අත්යථන සහ අත්ථිං, බයඤ්ජයනනපි සහ

බයඤ්ජනිං සමායනන්යතහීති අත්යථො. සඞ්ගායිතබ්බන්ති වායෙත්බිං 

සජ්ඣායිත්බිං. ෙථයිදංබ්රහ්මචරිෙන්තිෙථාඉදිංසකලිං සාසනබ්රහ්මෙරිෙිං. 

178. තත්රයචතිතත්රසඞ්ඝමජ්යඣ, තස්සවාභාසියත. අත්ථඤ්යචවමිච්ඡා

ගණ්හාති, බයඤ්ජනානි ච මිච්ඡා යරොයපතීති ‘‘ෙත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති

එත්ථ ආරම්මණිං ‘‘සතිපට්ඨාන’’න්ති අත්ථිං ගණ්හාති. ‘‘සතිපට්ඨානානී’’ති

බයඤ්ජනිං යරොයපති. ඉමස්ස නු යඛො, ආවුයසො, අත්ථස්සාති ‘‘සතියෙව 
සතිපට්ඨාන’’න්ති.අත්ථස්ස ‘‘ෙත්තායරොසතිපට්ඨානා’’තිකිිංනුයඛොඉමානි 

බයඤ්ජනානි, උදාහු ෙත්තාරි සතිපට්ඨානානී’’ති එතානි වා බයඤ්ජනානි. 

කතමානි ඔපායිකතරානීති ඉමස්ස අත්ථස්ස කතමානි බයඤ්ජනානි 

උපපන්නතරානි අල්ලීනතරානි. ඉයමසඤ්ච බයඤ්ජනානන්ති ‘‘ෙත්තායරො 
සතිපට්ඨානා’’තිබයඤ්ජනානිං ‘‘සතියෙවසතිපට්ඨාන’’න්තිකිිංනුයඛොඅෙිං

අත්යථො, උදාහු‘‘ආරම්මණිංසතිපට්ඨාන’’න්තිඑයසොඅත්යථොති? ඉමස්සයඛො, 

ආවුයසො, අත්ථස්සාති ‘‘ආරම්මණිං සතිපට්ඨාන’’න්ති ඉමස්ස අත්ථස්ස. ො

යචවඑතානීතිොනියෙවඑතානිමොවුත්තානි. ො යචවඑයසොතියෙොයෙව

එසමොවුත්යතො. යසොයනව උස්සායදතබ්යබොතිතුම්යහහිතාවසම්මාඅත්යථ

ෙ සම්මා බයඤ්ජයන ෙ ඨාත්බිං. යසො පන යනව උස්සායදත්යබො, න

අපසායදත්යබො. සඤ්ඤායපතබ්යබොතිජානායපත්යබො. තස්සච අත්ථස්සාති

‘‘සතියෙව සතිපට්ඨාන’’න්ති අත්ථස්ස ෙ. යතසඤ්ච බයඤ්ජනානන්ති

‘‘සතිපට්ඨානා’’ති බයඤ්ජනානිං. නිසන්තිොති නිසාමනත්ථිං ධපරාරණත්ථිං.
ඉමිනානයෙනස්බවායරසු අත්යථොයවදිත්යබො. 

181. තාදිසන්ති තුම්හාදිසිං. අත්ථුයපතන්ති අත්යථන උයපතිං අත්ථස්ස

විඤ්ඤාතාරිං. බයඤ්ජනුයපතන්ති බයඤ්ජයනහි උයපතිං බයඤ්ජනානිං
විඤ්ඤාතාරිං. එවිංඑතිංභික්ඛුිං පසිංසථ.එයසොහිභික්ඛුනතුම්හාකිංසාවයකො 
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නාම, බුද්යධපරො නාම එස චුන්දාති. ඉති භගවා බහුස්සුතිං භික්ඛුිං අත්තයනො
ඨායන ඨයපසි. 

පච්චොනුඤ්ඤාතකාරණාදිවණ්ණනා 

182. ඉදානි තයතොපි උත්තරිතරිං යදසනිං වඩ්යඪන්යතො න යවො අහං, 

චුන්දාතිආදිමාහ. තත්ථ දිට්ඨධපරම්මිකා ආසවා නාම ඉධපරයලොයක පච්ෙෙයහතු
උප්පජ්ජනකා ආසවා. සම්පරායිකා ආසවා නාම පරයලොයක භණ්ඩනයහතු 

උප්පජ්ජනකා ආසවා. සංවරාොති ෙථා යත න පවිසන්ති, එවිං පිදහනාෙ. 

පටිඝාතාොති මූලඝායතන පටිහනනාෙ. අෙං යවො තං ොවයදව සීතස්ස

පටිඝාතාොතිතිංතුම්හාකිංසීතස්ස පටිඝාතාෙසමත්ථිං.ඉදිංවුත්තිංයහොති, ෙිං

යවො මො චීවරිං අනුඤ්ඤාතිං, තිං පාරුපිත්වා දප්පිං වා මානිං වා කුරුමානා

විහරිස්සථාති න අනුඤ්ඤාතිං, තිං පන පාරුපිත්වා සීතප්පටිඝාතාදීනි කත්වා
සුඛිං සමණධපරම්මිං යෙොනියසො මනසිකාරිං කරිස්සථාති අනුඤ්ඤාතිං. ෙථා ෙ

චීවරිං, එවිං පිණ්ඩපාතාදයෙොපි. අනුපදසිංවණ්ණනා පයනත්ථ විසුද්ධිමග්යග 
වුත්තනයෙයනවයවදිත්බා. 

සුඛල්ලිකානුයෙොගාදිවණ්ණනා 

183. සුඛල්ලිකානුයෙොගන්ති සුඛල්ලිෙනානුයෙොගිං, 

සුඛයසවනාධිමුත්තන්තිඅත්යථො. සුයඛතීති සුඛිතිංකයරොති. පීයණතීතිපීණිතිං
ථූලිංකයරොති. 

186. අට්ඨිතධම්මාති නට්ඨිතසභාවා.ජිව්හායනොඅත්ථීතිෙිංෙිංඉච්ඡන්ති, 

තිං තිං කයථන්ති, කදාචි මග්ගිං කයථන්ති, කදාචි ඵලිං කදාචි නි්බානන්ති

අධිප්පායෙො. ජානතාති ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ජානන්යතන. පස්සතාති

පඤ්ෙහි ෙක්ඛූහි පස්සන්යතන. ගම්භීරයනයමොති ගම්භීරභූමිිං අනුපවිට්යඨො. 

සුනිඛායතොති සුට්ඨු නිඛායතො. එවයමව යඛො, ආවුයසොති එවිං ඛීණාසයවො
අභ්යබො නව ඨානානි අජ්ඣාෙරිතුිං. තස්මිිං අනජ්ඣාොයරො අෙයලො
අසම්පයවධී. තත්ථ සඤ්චිච්ෙ පාණිං ජීවිතා යවොයරොපනාදීසු

යසොතාපන්නාදයෙොපි අභ්බා. සන්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුන්ති

වත්ථුකායම ෙ කියලසකායම ෙ සන්නිධිිං කත්වා පරිභුඤ්ජිතුිං. යසෙයථාපි

පුබ්යබ අගාරිකභූයතොතිෙථා පු්යබගිහිභූයතො පරිභුඤ්ජති, එවිං පරිභුඤ්ජිතුිං
අභ්යබො. 

පඤ්හබයාකරණවණ්ණනා 

187. අගාරමජ්යඣ වසන්තා හි යසොතාපන්නාදයෙො ොවජීවිං 
ගිහිබයඤ්ජයනනතිට්ඨන්ති.ඛීණාසයවොපනඅරහත්තිංපත්වාවමනුස්සභූයතො 
පරිනි්බාතිවාප්බජතිවා.ොතුමහාරාජිකාදීසුකාමාවෙරයදයවසුමුහුත්තම්පි
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න තිට්ඨති.කස්මා? වියවකට්ඨානස්සඅභාවා.භුම්මයදවත්තභායවපනඨියතො
අරහත්තිං පත්වාපි තිට්ඨති. තස්ස වයසන අෙිං පඤ්යහො ආගයතො.

භින්නයදොසත්තා පනස්ස භික්ඛුභායවො යවදිත්යබො. අතීරකන්ති අතීරිං

අපරිච්යඡදිං මහන්තිං. යනො ච යඛො අනාගතන්ති අනාගතිං පන අද්ධපරානිං

ආර්භඑවිංනපඤ්ඤයපති, අතීතයමවමඤ්යඤසමයණොයගොතයමොජානාති, 
නඅනාගතිං.තථාහිස්සඅතීයත අඩ්ඪඡට්ඨසතජාතකානුස්සරණිංපඤ්ඤාෙති.
අනාගයතඑවිංබහුිංඅනුස්සරණිංනපඤ්ඤාෙතීති ඉමමත්ථිංමඤ්ඤමානාඑවිං

වයදෙයිං. තයිදංකිංසූතිඅනාගයත අපඤ්ඤාපනිංකිිංනුයඛො? කථංසූතියකන

නු යඛො කාරයණන අජානන්යතොයෙව නු යඛො අනාගතිං නානුස්සරති, 

අනනුස්සරිතුකාමතාෙ නානුස්සරතීති. අඤ්ඤවිහිතයකන ඤාණදස්සයනනාති
පච්ෙක්ඛිං විෙ කත්වා දස්සනසමත්ථතාෙ දස්සනභූයතන ඤායණන

අඤ්ඤත්ථවිහිතයකනඤායණනඅඤ්ඤිංආර්භ පවත්යතන, අඤ්ඤවිහිතකිං
අඤ්ඤිංආර්භපවත්තමානිංඤාණදස්සනිංසඞ්ගායහත්බිං පඤ්ඤායපත්බිං
මඤ්ඤන්ති. යත හි ෙරයතො ෙ තිට්ඨයතො ෙ සුත්තස්ස ෙ ජාගරස්ස ෙ සතතිං 

සමිතිංඤාණදස්සනිංපච්චුපට්ඨිතිංමඤ්ඤන්ති, තාදිසඤ්ෙඤාණිංනාමනත්ථි.

තස්මා ෙථරිවබාලාඅබයත්තා, එවිංමඤ්ඤන්තීතියවදිත්යබො. 

සතානුසාරීති පු්යබනිවාසානුස්සතිසම්පයුත්තකිං. ොවතකං ආකඞ්ඛතීති

ෙත්තකිං ඤාතුිං ඉච්ඡති, තත්තකිං ජානිස්සාමීති ඤාණිං යපයසසි. අථස්ස
දු්බලපත්තපුයට පක්ඛන්දනාරායෙො විෙ අප්පටිහතිං අනිවාරිතිං ඤාණිං

ගච්ඡති, යතන ොවතකිං ආකඞ්ඛති තාවතකිං අනුස්සරති. යබොධිජන්ති

යබොධිමූයල ජාතිං. ඤාණං උප්පජ්ජතීති ෙතුමග්ගඤාණිං උප්පජ්ජති. 

අෙමන්තිමා ජාතීති යතනඤායණනජාතිමූලස්ස පහීනත්තාපුනඅෙමන්තිමා 

ජාති. නත්ථිදානිපුනබ්භයවොතිඅපරම්පිඤාණිංඋප්පජ්ජති. අනත්ථසංහිතන්ති

න ඉධපරයලොකත්ථිං වා පරයලොකත්ථිං වා නිස්සිතිං. න තං තථාගයතො

බයාකයරොතීතිතිංභාරතයුද්ධපරසීතාහරණසදිසිං අනිෙයානිකකථිංතථාගයතොන

කයථති. භූතං තච්ඡං අනත්ථසංහිතන්ති රාජකථාදිතිරච්ඡානකථිං. කාෙඤ්ඤූ

තථාගයතො යහොතීති කාලිං ජානාති. සයහතුකිං සකාරණිං කත්වා
යුත්තපත්තකායලයෙවකයථති. 

188. තස්මා තථාගයතොති වුච්චතීති ෙථා ෙථා ගදිත්බිං, තථා තයථව

ගදනයතො දකාරස්සතකාරිංකත්වාතථාගයතොතිවුච්ෙතීතිඅත්යථො. දිට්ඨන්ති

රූපාෙතනිං. සුතන්ති සද්දාෙතනිං. මුතන්ති මුත්වා පත්වා ගයහත්බයතො

ගන්ධපරාෙතනිං රසාෙතනිං යඵොට්ඨ්බාෙතනිං. විඤ්ඤාතන්ති 

සුඛදුක්ඛාදිධපරම්මාෙතනිං. පත්තන්තිපරියෙසිත්වාවා අපරියෙසිත්වාවාපත්තිං. 

පරියෙසිතන්ති පත්තිං වා අපත්තිං වා පරියෙසිතිං. අනුවිචරිතං මනසාති

චිත්යතන අනුසඤ්ෙරිතිං. ‘‘තථාගයතන අභිසම්බුද්ධපර’’න්ති ඉමිනා එතිං
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පටුන 

දස්යසති, ෙඤ්හි අපරිමාණාසු යලොකධපරාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස

නීලිං පීතකන්තිආදි රූපාරම්මණිං ෙක්ඛුද්වායර ආපාථමාගච්ඡති, ‘‘අෙිං
සත්යතොඉමස්මිිංඛයණඉමිංනාමරූපාරම්මණිංදිස්වාසුමයනොවා දුම්මයනො

වාමජ්ඣත්යතොවාජායතො’’තිස්බිංතිංතථාගතස්සඑවිංඅභිසම්බුද්ධපරිං. තථා
ෙිං අපරිමාණාසු යලොකධපරාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස යභරිසද්යදො
මුදිඞ්ගසද්යදොතිආදිසද්දාරම්මණිංයසොතද්වායරආපාථමාගච්ඡති.මූලගන්යධපරො 
තෙගන්යධපරොතිආදි ගන්ධපරාරම්මණිං ඝානද්වායර ආපාථමාගච්ඡති. මූලරයසො
ඛන්ධපරරයසොතිආදි රසාරම්මණිං ජිව්හාද්වායර ආපාථමාගච්ඡති. කක්ඛළිං
මුදුකන්තිආදි පථවීධපරාතුයතයජොධපරාතුවායෙොධපරාතුයභදිං යඵොට්ඨ්බාරම්මණිං
කාෙද්වායර ආපාථමාගච්ඡති. ‘‘අෙිං සත්යතො ඉමස්මිිං ඛයණ ඉමිං නාම
යඵොට්ඨ්බාරම්මණිං ඵුසිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා
ජායතො’’ති ස්බිං තිං තථාගතස්ස එවිං අභිසම්බුද්ධපරිං. තථා ෙිං අපරිමාණාසු 
යලොකධපරාතූසු ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස සුඛදුක්ඛාදියභදිං ධපරම්මාරම්මණිං

මයනොද්වාරස්ස ආපාථමාගච්ඡති, ‘‘අෙිං සත්යතො ඉමස්මිිං ඛයණ ඉදිං නාම
ධපරම්මාරම්මණිං විජානිත්වා සුමයනො වා දුම්මයනො වා මජ්ඣත්යතො වා
ජායතො’’තිස්බිංතිංතථාගතස්සඑවිං අභිසම්බුද්ධපරිං. 

ෙඤ්හි, චුන්ද, ඉයමසිං සත්තානිං දිට්ඨිං සුතිං මුතිං විඤ්ඤාතිං තත්ථ
තථාගයතන අදිට්ඨිං වා අසුතිං වා අමුතිං වා අවිඤ්ඤාතිං වා නත්ථි. ඉමස්ස

මහාජනස්ස පරියෙසිත්වා පත්තම්පි අත්ථි, පරියෙසිත්වා අප්පත්තම්පි අත්ථි.

අපරියෙසිත්වාපත්තම්පිඅත්ථි, අපරියෙසිත්වා අප්පත්තම්පි අත්ථි.ස්බම්පිතිං

තථාගතස්ස අප්පත්තිං නාම නත්ථි, ඤායණන අසච්ඡිකතිං නාම. ‘‘තස්මා
තථාගයතොති වුච්ෙතී’’ති. ෙිං ෙථා යලොයකන ගතිං තස්ස තයථව ගතත්තා

‘‘තථාගයතො’’තිවුච්ෙති.පාළෙිංපනඅභිසම්බුද්ධපරන්ති වුත්තිං, තිංගතසද්යදන
එකත්ථිං. ඉමිනා නයෙන ස්බවායරසු ‘‘තථාගයතො’’ති නිගමනස්ස අත්යථො

යවදිත්යබො, තස්සයුත්ති බ්රහ්මජායෙ තථාගතසද්දවිත්ථායරවුත්තායෙව. 

අබයාකතට්ඨානවණ්ණනා 

189. එවිං අත්තයනො අසමතිං අනුත්තරතිං ස්බඤ්ඤුතිං ධපරම්මරාජභාවිං 
කයථත්වාඉදානි‘‘පුථුසමණබ්රාහ්මණානිංලද්ධීසුමොඅඤ්ඤාතිංඅදිට්ඨිංනාම

නත්ථි, ස්බිංමමඤාණස්සඅන්යතොයෙවපරිවත්තතී’’තිසීහනාදිංනදන්යතො 

ඨානං යඛොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතීතිආදිමාහ.තත්ථ තථාගයතොති සත්යතො. න

යහතං, ආවුයසො, අත්ථසංහිතන්ති ඉධපරයලොකපරයලොකඅත්ථසිංහිතිං න යහොති. 

න ච ධම්මසංහිතන්ති නවයලොකුත්තරධපරම්මනිස්සිතිං න යහොති. න 

ආදිබ්රහ්මචරිෙකන්ති සික්ඛත්තෙසඞ්ගහිතස්ස සකලසාසනබ්රහ්මෙරිෙස්ස
ආදිභූතිංනයහොති. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා පාසාදිකසුත්තවණ්ණනා 

86 

පටුන 

190. ඉදං දුක්ඛන්තියඛොතිආදීසු තණ්හිංඨයපත්වා අවයසසා යතභුම්මකා
ධපරම්මා ඉදිං දුක්ඛන්ති බයාකතිං. තස්යසව දුක්ඛස්ස පභාවිකා ජනිකා තණ්හා 

දුක්ඛසමුදයෙොති බයාකතිං. උභින්නිං අප්පවත්ති දුක්ඛනියරොයධොති බයාකතිං. 
දුක්ඛපරිජානයනො සමුදෙපජහයනො නියරොධපරසච්ඡිකරයණො අරිෙමග්යගො 

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදාති බයාකතිං. ‘‘එතඤ්හි, ආවුයසො, 
අත්ථසිංහිත’’න්තිආදීසු එතිං ඉධපරයලොකපරයලොකඅත්ථනිස්සිතිං
නවයලොකුත්තරධපරම්මනිස්සිතිං සකලසාසනබ්රහ්මෙරිෙස්ස ආදි පධපරානිං
පු්බඞ්ගමන්තිඅෙමත්යථො. 

පුබ්බන්තසහගතදිට්ඨිනිස්සෙවණ්ණනා 

191. ඉදානිෙිංතිංමොනබයාකතිං, තිංඅජානන්යතනන බයාකතන්තිමා
එවිං සඤ්ඤමකිංසු. ජානන්යතොව අහිං එවිං ‘‘එතස්මිිං බයාකයතපි අත්යථො 

නත්ථී’’ති නබයාකරිිං. ෙිං පනෙථා බයාකාත්බිං, තිංමො බයාකතයමවාති

සීහනාදිං නදන්යතො පුන යෙපි යත, චුන්දාතිආදිමාහ. තත්ථ දිට්ඨියෙොව 

දිට්ඨිනිස්සො, දිට්ඨිනිස්සිතකා දිට්ඨිගතිකාති අත්යථො. ඉදයමව සච්චන්ති 

ඉදයමව දස්සනිං සච්ෙිං. යමොඝමඤ්ඤන්ති අඤ්යඤසිං වෙනිං යමොඝිං. 

අසෙංකායරොතිඅසෙිංකයතො. 

192. තත්රාති යතසු සමණබ්රාහ්මයණසු. අත්ථි නු යඛො ඉදං ආවුයසො 

වුච්චතීති, ආවුයසො, ෙිං තුම්යහහි සස්සයතො අත්තා ෙ යලොයකො ොති වුච්ෙති, 

ඉදමත්ථිනුයඛොඋදාහුනත්ථීතිඑවමහිංයතපුච්ඡාමීතිඅත්යථො. ෙඤ්ච යඛොයත

එවමාහංසූති ෙිං පන යත ‘‘ඉදයමව සච්ෙිං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති වදන්ති, තිං

යතසිං නානුජානාමි. පඤ්ඤත්තිොති දිට්ඨිපඤ්ඤත්තිො. සමසමන්ති සයමන

ඤායණන සමිං. ෙදිදං අධිපඤ්ඤත්තීති ො අෙිං අධිපඤ්ඤත්ති නාම. එත්ථ
අහයමව භියෙයො උත්තරිතයරො න මො සයමො අත්ථි. තත්ථ ෙඤ්ෙ වුත්තිං
‘‘පඤ්ඤත්තිොති ෙඤ්ෙ අධිපඤ්ඤත්තී’’ති උභෙයමතිං අත්ථයතො එකිං.
යභදයතොහිපඤ්ඤත්තිඅධිපඤ්ඤත්තීතිද්වෙිංයහොති.තත්ථ පඤ්ඤත්තිනාම
දිට්ඨිපඤ්ඤත්ති. අධිපඤ්ඤත්ති නාම ඛන්ධපරපඤ්ඤත්ති ධපරාතුපඤ්ඤත්ති
ආෙතනපඤ්ඤත්ති ඉන්ද්රිෙපඤ්ඤත්ති සච්ෙපඤ්ඤත්ති පුග්ගලපඤ්ඤත්තීති
එවිං වුත්තා ඡ පඤ්ඤත්තියෙො. ඉධපර පන පඤ්ඤත්තිොති එත්ථාපි පඤ්ඤත්ති

යෙව අධිපඤ්ඤත්ති ෙ අධිප්යපතා, අධිපඤ්ඤත්තීති එත්ථාපි. භගවා හි

පඤ්ඤත්තිොපි අනුත්තයරො, අධිපඤ්ඤත්තිොපි අනුත්තයරො. යතනාහ – 

‘‘අහයමවතත්ථභියෙයොෙදිදිංඅධිපඤ්ඤත්තී’’ති. 

196. පහානාොති පජහනත්ථිං. සමතික්කමාොති තස්යසව යවවෙනිං. 

යදසිතාති කථිතා. පඤ්ඤත්තාති ඨපිතා. සතිපට්ඨානභාවනාෙ හි 
ඝනවිනි්යභොගිං කත්වා ස්බධපරම්යමසු ොථාවයතො දිට්යඨසු
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‘‘සුද්ධපරසඞ්ඛාරපුඤ්යජොෙිං නයිධපර සත්තූපල්භතී’’ති සන්නිට්ඨානයතො
ස්බදිට්ඨිනිස්සොනිං පහානිං යහොතීති. යතන වුත්තිං. දිට්ඨිනිස්සොනිං
පහානාෙ සමතික්කමාෙ එවිං මො ඉයම ෙත්තායරො සතිපට්ඨානා යදසිතා
පඤ්ඤත්තා’’ති.යසසිංස්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

පාසාදිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. ෙක්ඛණසුත්තවණ්ණනා 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසෙක්ඛණවණ්ණනා 

199. එවං යම සුතන්ති ලක්ඛණසුත්තිං. තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා. 

ද්වත්තිංසිමානීති ද්වත්තිිංස ඉමානි. මහාපුරිසෙක්ඛණානීති

මහාපුරිසබයඤ්ජනානි මහාපුරිසනිමිත්තානි ‘‘අෙිං මහාපුරියසො’’ති
සඤ්ජානනකාරණානි. ‘‘යෙහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්සා’’තිආදි 

මහාපදායනවිත්ථාරිතනයෙයනවයවදිත්බිං. 

‘‘බාහිරකාපිඉසයෙොධපරායරන්ති, යනොෙයඛොජානන්ති‘ඉමස්සකම්මස්ස 

කතත්තා ඉමිං ලක්ඛණිං පටිලභතී’ති’’ කස්මා ආහ? අට්ඨුප්පත්තිො
අනුරූපත්තා. ඉදඤ්හිසුත්තිංසඅට්ඨුප්පත්තිකිං.සාපනස්සඅට්ඨුප්පත්තිකත්ථ

සමුට්ඨිතා? අන්යතොගායම මනුස්සානිං අන්තයර. තදා කිර සාවත්ථිවාසියනො
අත්තයනොඅත්තයනොයගයහසුෙ යගහද්වායරසුෙසන්ථාගාරාදීසුෙනිසීදිත්වා
කථිං සමුට්ඨායපසුිං – ‘‘භගවයතො අසීතිඅනුබයඤ්ජනානි බයාමප්පභා

ද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යෙහි ෙ භගවයතො කායෙො, ස්බඵාලිඵුල්යලො

විෙ පාරිච්ඡත්තයකො, විකසිතමිව කමලවනිං, නානාරතනවිචිත්තිං විෙ

සුවණ්ණයතොරණිං, තාරාමරිචිවියරොෙමිව ගගනතලිං, ඉයතො චියතො ෙ
විධපරාවමානා විප්ඵන්දමානා ඡ්බණ්ණරස්මියෙො මුඤ්ෙන්යතො අතිවිෙයසොභති.

භගවයතොෙඉමිනානාමකම්යමනඉදිං ලක්ඛණිංනි්බත්තන්තිකථිතිංනත්ථි, 

ොගුඋළුඞ්කමත්තම්පි පන කටච්ඡුභත්තමත්තිං වා පු්යබ දින්නපච්ෙො එවිං

උප්පජ්ජතීති භගවතා වුත්තිං. කිිං නු යඛො සත්ථා කම්මිං අකාසි, යෙනස්ස
ඉමානිලක්ඛණානිනි්බත්තන්තී’’ති. 

අථාෙස්මාආනන්යදොඅන්යතොගායමෙරන්යතොඉමිංකථාසල්ලාපිංසුත්වා 
කතභත්තකිච්යෙො විහාරිං ආගන්ත්වා සත්ථු වත්තිං කත්වා වන්දිත්වා ඨියතො

‘‘මො, භන්යත, අන්යතොගායමඑකාකථාසුතා’’තිආහ.තයතො භගවතා‘‘කිිං

යත, ආනන්ද, සුත’’න්ති වුත්යත ස්බිං ආයරොයෙසි. සත්ථා යථරස්ස වෙනිං 

සුත්වා පරිවායරත්වා නිසින්යන භික්ඛූ ආමන්යතත්වා ‘‘ද්වත්තිිංසිමානි, 

භික්ඛයව, මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණානී’’ති පටිපාටිො ලක්ඛණානි

දස්යසත්වායෙනකම්යමනෙිංනි්බත්තිං, තස්සදස්සනත්ථිංඑවමාහ. 

සුප්පතිට්ඨිතපාදතාෙක්ඛණවණ්ණනා 

201. පුරිමං ජාතින්තිආදීසුපු්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධපරා ජාතවයසන‘‘ජාතී’’ති

වුත්තා. තථා භවනවයසන ‘‘භයවො’’ති, නිවුත්ථවයසන ආලෙට්යඨන වා 

‘‘නියකයතො’’ති.තිණ්ණම්පිපදානිංපු්යබනිවුත්ථක්ඛන්ධපරසන්තායනඨියතොති
අත්යථො. ඉදානි ෙස්මා තිං ඛන්ධපරසන්තානිං යදවයලොකාදීසුපි වත්තති.
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පටුන 

ලක්ඛණනි්බත්තනසමත්ථිං පන කුසලකම්මිං තත්ථ න සුකරිං, 

මනුස්සභූතස්යසව සුකරිං. තස්මා ෙථාභූයතන ෙිං කම්මිං කතිං, තිං

දස්යසන්යතො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො සමායනොති ආහ. අකාරණිං වා එතිං.
හත්ථිඅස්සමිගමහිිංසවානරාදිභූයතොපි මහාපුරියසො පාරමියෙො පූයරතියෙව.
ෙස්මා පන එවරූයප අත්තභායව ඨියතන කතකම්මිං න සක්කා සුයඛන

දීයපතුිං, මනුස්සභායවඨියතන කතකම්මිංපනසක්කාසුයඛනදීයපතුිං.තස්මා
‘‘පු්යබමනුස්සභූයතොසමායනො’’තිආහ. 

දළ්හසමාදායනොති ථිරගහයණො. කුසයෙසු ධම්යමසූති

දසකුසලකම්මපයථසු. අවත්ථිතසමාදායනොති නිච්ෙලගහයණො
අනිවත්තිතගහයණො. මහාසත්තස්ස හි අකුසලකම්මයතො අග්ගිිං පත්වා

කුක්කුටපත්තිං විෙ චිත්තිං පටිකුටති, කුසලිං පත්වා විතානිං විෙ පසාරිෙති.
තස්මා දළ්හසමාදායනො යහොති අවත්ථිතසමාදායනො. න සක්කා යකනචි 

සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා
කුසලසමාදානිං විස්සජ්ජායපතුිං. 

තත්රිමානිවත්ථූනි–පු්යබකිරමහාපුරියසොකලන්දකයෙොනිෙිං නි්බත්ති.
අථ යදයව වුට්යඨ ඔයඝො ආගන්ත්වා කුලාවකිං ගයහත්වා සමුද්දයමව
පයවයසසි. මහාපුරියසො ‘‘පුත්තයක නීහරිස්සාමී’’ති නඞ්ගුට්ඨිං යතයමත්වා
යතයමත්වාසමුද්දයතො උදකිංබහිඛිපි.සත්තයමදිවයසසක්යකොආවජ්ජිත්වා

තත්ථ ආගම්ම ‘‘කිිං කයරොසී’’ති පුච්ඡි? යසො තස්ස ආයරොයෙසි. සක්යකො
මහාසමුද්දයතොඋදකස්සදුන්නීහරණීෙභාවිංකයථසි. යබොධිසත්යතො තාදියසන

කුසීයතන සද්ධිිං කයථතුම්පි න වට්ටති. ‘‘මා ඉධපර තිට්ඨා’’ති අපසායරසි.
සක්යකො ‘‘අයනොමපුරියසන ගහිතගහණිං න සක්කා විස්සජ්ජායපතු’’න්ති
තුට්යඨො තස්ස පුත්තයක ආයනත්වා අදාසි. මහාජනකකායලපි මහාසමුද්දිං
තරමායනො ‘‘කස්මා මහාසමුද්දිං තරසී’’ති යදවතාෙ පුට්යඨො ‘‘පාරිං ගන්ත්වා 
කුලසන්තයක රට්යඨ රජ්ජිං ගයහත්වා දානිං දාතුිං තරාමී’’ති ආහ. තයතො

යදවතාෙ – ‘‘අෙිං මහාසමුද්යදො ගම්භීයරො යෙව පුථුයලො ෙ, කදා නිං

තරිස්සතී’’ති වුත්යත යසො ආහ ‘‘තයවයසො මහාසමුද්දසදියසො, මය්හිං පන
අජ්ඣාසෙිං ආගම්මඛුද්දකමාතිකාවිෙඛාෙති.ත්විංයෙවමිංදක්ඛිස්සසිසමුද්දිං
තරිත්වා සමුද්දපාරයතො ධපරනිංආහරිත්වාකුලසන්තකිං රජ්ජිං ගයහත්වා දානිං

දදමාන’’න්ති. යදවතා ‘‘අයනොමපුරියසන ගහිතගහණිං න සක්කා
විස්සජ්ජායපතු’’න්ති යබොධිසත්තිං ආලිඞ්යගත්වා හරිත්වා උෙයායන
නිපජ්ජායපසි. යසො ඡත්තිං උස්සායපත්වා දිවයස දිවයස 

පඤ්ෙසතසහස්සපරිච්ොගිං කත්වා අපරභායග නික්ඛම්ම ප්බජියතො. එවිං
මහාසත්යතො න සක්කා යකනචි සමයණන වා…යප.… බ්රහ්මුනා වා
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කුසලසමාදානිං විස්සජ්ජායපතුිං. යතන වුත්තිං – ‘‘දළ්හසමාදායනො අයහොසි
කුසයලසුධපරම්යමසුඅවත්ථිතසමාදායනො’’ති. 

ඉදානියෙසුකුසයලසුධපරම්යමසුඅවත්ථිතසමාදායනොඅයහොසි, යත දස්යසතුිං 

කාෙසුචරියතතිආදිමාහ. දානසංවිභායගති එත්ථ ෙ දානයමව දිෙයනවයසන

දානිං, සිංවිභාගකරණවයසන සිංවිභායගො. සීෙසමාදායනති 

පඤ්ෙසීලදසසීලෙතුපාරිසුද්ධිසීලපූරණකායල. උයපොසථූපවායසති 

ොතුද්දසිකාදියභදස්ස උයපොසථස්ස උපවසනකායල. මත්යතෙයතාොති

මාතුකාත්බවත්යත.යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසුචාති

අඤ්යඤසුෙඑවරූයපසු. අධිකුසයෙසූතිඑත්ථඅත්ථිකුසලා, අත්ථිඅධිකුසලා.

ස්යබපි කාමාවෙරාකුසලාකුසලානාම, රූපාවෙරාඅධිකුසලා.උයභොපියත

කුසලා නාම, අරූපාවෙරා අධිකුසලා. ස්යබපි යත කුසලා නාම, 

සාවකපාරමීපටිලාභපච්ෙො කුසලා අධිකුසලා නාම. යතපි කුසලා නාම, 

පච්යෙකයබොධිපටිලාභපච්ෙො කුසලා අධිකුසලා. යතපි කුසලා නාම, 
ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටිලාභපච්ෙො පන කුසලා ඉධපර ‘‘අධිකුසලා’’ති 
අධිප්යපතා. යතසු අධිකුසයලසු ධපරම්යමසු දළ්හසමාදායනො අයහොසි
අවත්ථිතසමාදායනො. 

කෙත්තා උපචිතත්තාති එත්ථ සකිම්පිකතිං කතයමව, අභිණ්හකරයණන

පන උපචිතිං යහොති. උස්සන්නත්තාති පිණ්ඩීකතිං රාසීකතිං කම්මිං
උස්සන්නන්ති වුච්ෙති. තස්මා ‘‘උස්සන්නත්තා’’ති වදන්යතො මො

කතකම්මස්සෙක්කවාළිංඅතිසම්බාධපරිං, භවග්ගිංඅතිනීෙිං, එවිංයම උස්සන්නිං

කම්මන්තිදස්යසති. විපුෙත්තාති අප්පමාණත්තා.ඉමිනා‘‘අනන්තිංඅපරිමාණිං

මොකතිංකම්ම’’න්තිදස්යසති. අධිග්ගණ්හාතීති අධිභවති, අඤ්යඤහියදයවහි 

අතියරකිංලභතීතිඅත්යථො. පටිෙභතීතිඅධිගච්ඡති. 

සබ්බාවන්යතහිපාදතයෙහීතිඉදිං‘‘සමිං පාදිංභූමිෙිංනික්ඛිපතී’’තිඑතස්ස

විත්ථාරවෙනිං. තත්ථ ස්බාවන්යතහීති ස්බපයදසවන්යතහි, න එයකන

පයදයසනපඨමිංඵුසති, නඑයකන පච්ඡා, ස්යබයහවපාදතයලහිසමිංඵුසති, 

සමිං උද්ධපරරති. සයෙපි හි තථාගයතො ‘‘අයනකසතයපොරිසිං නරකිං 
අක්කමිස්සාමී’’ති පාදිං අභිනීහරති. තාවයදව නින්නට්ඨානිං වාතපූරිතා විෙ 
කම්මාරභස්තා උන්නමිත්වා පථවිසමිං යහොති. උන්නතට්ඨානම්පි අන්යතො
පවිසති. ‘‘දූයර අක්කමිස්සාමී’’ති අභිනීහරන්තස්ස සියනරුප්පමායණොපි
ප්බයතො සුයසදිතයවත්තඞ්කුයරො විෙ ඔනමිත්වා පාදසමීපිං ආගච්ඡති. තථා

හිස්ස ෙමකපාටිහාරිෙිං කත්වා ‘‘යුගන්ධපරරප්බතිං අක්කමිස්සාමී’’ති පායද
අභිනීහයට ප්බයතො ඔනමිත්වා පාදසමීපිං ආගයතො. යසොපි තිං අක්කමිත්වා
දුතිෙපායදන තාවතිිංසභවනිං අක්කමි. න හි ෙක්කලක්ඛයණන 
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පතිට්ඨාත්බට්ඨානිං විසමිං භවිතුිං සක්යකොති. ඛාණු වා කණ්ටයකො වා
සක්ඛරා වා කථලා වා උච්ොරපස්සාවයඛළසිඞ්ඝාණිකාදීනි වා පුරිමතරිං වා

අපගච්ඡන්ති, තත්ථතත්යථව වාපථවිිංපවිසන්ති.තථාගතස්සහිසීලයතයජන
පුඤ්ඤයතයජනධපරම්මයතයජනදසන්නිංපාරමීනිං ආනුභායවනඅෙිංමහාපථවී
සම්මාමුදුපුප්ඵාභිකිණ්ණායහොති. 

202. සාගරපරිෙන්තන්ති සාගරසීමිං. න හි තස්ස රජ්ජිං කයරොන්තස්ස
අන්තරා රුක්යඛො වා ප්බයතො වා නදී වා සීමා යහොති මහාසමුද්යදොව සීමා.

යතන වුත්තිං ‘‘සාගරපරිෙන්ත’’න්ති. අඛිෙමනිමිත්තමකණ්ෙකන්ති

නිච්යෙොරිං.යෙොරාහිඛරසම්ඵස්සට්යඨන ඛිලා, උපද්දවපච්ෙෙට්යඨනනිමිත්තා, 

විජ්ඣනට්යඨන කණ්ටකාති වුච්ෙන්ති. ඉද්ධන්ති සමිද්ධපරිං. ඵීතන්ති 

ස්බසම්පත්තිඵාලිඵුල්ලිං. යඛමන්ති නි්භෙිං. සිවන්ති නිරුපද්දවිං. 

නිරබ්බුදන්ති අ්බුදවිරහිතිං, ගුම්බිං ගුම්බිං හුත්වා ෙරන්යතහි යෙොයරහි

විරහිතන්තිඅත්යථො. අක්ඛම්භියෙොතිඅවික්ඛම්භනීයෙො.නනිංයකොචිඨානයතො

ොයලතුිං සක්යකොති. පච්චත්ථියකනාති පටිපක්ඛිං ඉච්ඡන්යතන. 

පච්චාමිත්යතනාතිපටිවිරුද්යධපරනඅමිත්යතන.උභෙම්යපතිං සපත්තයවවෙනිං. 

අබ්භන්තයරහීතිඅන්යතොඋට්ඨියතහි රාගාදීහි. 

බාහියරහීති සමණාදීහි. තථා හි නිං බාහිරා යදවදත්තයකොකාලිකාදයෙො
සමණාපි යසොණදණ්ඩකූටදණ්ඩාදයෙොබ්රාහ්මණාපිසක්කසදිසායදවතාපිසත්ත
වස්සානි අනුබන්ධපරමායනො මායරොපි බකාදයෙො බ්රහ්මායනොපි වික්ඛම්යභතුිං
නාසක්ඛිිංසු. 

එත්තාවතා භගවතා කම්මඤ්ෙ කම්මසරික්ඛකඤ්ෙ ලක්ඛණඤ්ෙ 

ලක්ඛණානිසිංයසො ෙ වුත්යතො යහොති. කම්මං නාම සතසහස්සකප්පාධිකානි

ෙත්තාරි අසඞ්යඛයෙයානි දළ්හවීරියෙනහුත්වාකතිංකම්මිං. කම්මසරික්ඛකං 
නාම දළ්යහන හුත්වා කතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ජානාතූති

සුප්පතිට්ඨිතපාදමහාපුරිසලක්ඛණිං. ෙක්ඛණං නාම සුප්පතිට්ඨිතපාදතා. 

ෙක්ඛණානිසංයසො නාමපච්ෙත්ථියකහි අවික්ඛම්භනීෙතා. 

203. තත්යථතං වුච්චතීති තත්ථ වුත්යත කම්මාදියභයද අපරම්පි ඉදිං

වුච්ෙති, ගාථාබන්ධපරිං සන්ධපරාෙ වුත්තිං. එතා පන ගාථා යපොරාණකත්යථරා 

‘‘ආනන්දත්යථයරනඨපිතාවණ්ණනාගාථා’’තිවත්වාගතා.අපරභායගයථරා
‘‘එකපදියකො අත්ථුද්ධපරායරො’’තිආහිංසු. 

තත්ථ සච්යචති වචීසච්යෙ. ධම්යමති දසකුසලකම්මපථධපරම්යම. දයමති

ඉන්ද්රිෙදමයන. සංෙයමති සීලසිංෙයම. ‘‘යසොයචෙයසීොෙයුයපොසයථසු චා’’ති

එත්ථකාෙයසොයෙෙයාදි තිවිධපරිං යසොයචෙයං. ආලෙභූතිංසීලයමව සීොෙයෙො. 
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පටුන 

උයපොසථකම්මිං උයපොසයථො. අහිංසාොති අවිහිිංසාෙ. සමත්තමාචරීති සකලිං
අෙරි. 

අන්වභීති අනුභවි. යවෙයඤ්ජනිකාති ලක්ඛණපාඨකා. පරාභිභූති පයර

අභිභවනසමත්යථො. සත්තුභීතිසපත්යතහිඅක්ඛම්භියෙො යහොති. 

න යසො ගච්ඡති ජාතු ඛම්භනන්ති යසො එකිංයසයනව අග්ගපුග්ගයලො

වික්ඛම්යභත්බතිංනගච්ඡති. එසාහි තස්සධම්මතාතිතස්සහිඑසාධපරම්මතා
අෙිංසභායවො. 

පාදතෙචක්කෙක්ඛණවණ්ණනා 

204. උබ්යබගඋත්තාසභෙන්ති උ්යබගභෙඤ්යෙව උත්තාසභෙඤ්ෙ.
තත්ථ යෙොරයතො වා රාජයතො වා පච්ෙත්ථිකයතො වා 

වියලොපනබන්ධපරනාදිනිස්සෙිං භෙිං උබ්යබයගො නාම, තිංමුහුත්තිකිං 
ෙණ්ඩහත්ථිඅස්සාදීනි වා අහිෙක්ඛාදයෙො වා පටිච්ෙ යලොමහිංසනකරිං භෙිං 

උත්තාසභෙං නාම. තිං ස්බිං අපනුදිතා වූපසයමතා. සංවිධාතාති සිංවිදහිතා.

කථිං සිංවිදහති? අටවිෙිං සාසඞ්කට්ඨායනසු දානසාලිං කායරත්වා තත්ථ

ආගයත යභොයජත්වා මනුස්යස දත්වා අතිවායහති, තිං ඨානිං පවිසිතුිං
අසක්යකොන්තානිං මනුස්යස යපයසත්වා පයවයසති. නගරාදීසුපි යතසු යතසු

ඨායනසුආරක්ඛිංඨයපති, එවිංසිංවිදහති. සපරිවාරඤ්ච දානංඅදාසීතිඅන්නිං
පානන්තිදසවිධපරිංදානවත්ථුිං. 

තත්ථ අන්නන්තිොගුභත්තිං.තිංදදන්යතො නද්වායරඨයපත්වාඅදාසි, අථ
යඛොඅන්යතොනියවසයනහරිතුපලිත්තට්ඨායනලාජායෙව පුප්ඵානිෙවිකිරිත්වා
ආසනිං පඤ්ඤයපත්වා විතානිං බන්ධිත්වා ගන්ධපරධූමාදීහි සක්කාරිං කත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝිංනිසීදායපත්වාොගුිංඅදාසි.ොගුිංයදන්යතොෙ සබයඤ්ජනිංඅදාසි.
ොගුපානාවසායන පායද යධපරොවිත්වා යතයලන මක්යඛත්වා නානප්පකාරකිං 
අනන්තිං ඛජ්ජකිං දත්වා පරියෙොසායන අයනකසූපිං අයනකබයඤ්ජනිං

පණීතයභොජනිංඅදාසි. පානිංයදන්යතොඅම්බපානාදිඅට්ඨවිධපරිං පානිං අදාසි, තම්පි

ොගුභත්තිං දත්වා. වත්ථිං යදන්යතො න සුද්ධපරවත්ථයමව අදාසි, 

එකපට්ටදුපට්ටාදිපයහොනකිංපනදත්වාසුචිම්පිඅදාසි, සුත්තම්පිඅදාසි, සුත්තිං 

වට්යටසි, සූචිකම්මකරණට්ඨායන භික්ඛූනිං ආසනානි, ොගුභත්තිං, 

පාදමක්ඛනිං, පිට්ඨිමක්ඛනිං, රජනිං, පණ්ඩුපලාසිං, රජනයදොණිකිං, 
අන්තමයසොචීවරරජනකිං කප්පිෙකාරකම්පිඅදාසි. 

ොනන්ති උපාහනිං. තිං දදන්යතොපි උපාහනත්ථවිකිං උපාහනදණ්ඩකිං
මක්ඛනයතලිංයහට්ඨාවුත්තානිෙඅන්නාදීනිතස්යසව පරිවාරිංකත්වාඅදාසි. 

මාෙං යදන්යතොපිනසුද්ධපරමාලයමව අදාසි, අථයඛොනිංගන්යධපරහිමිස්යසත්වා
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යහට්ඨිමානි ෙත්තාරි තස්යසව පරිවාරිං කත්වා අදාසි.
යබොධියෙතිෙආසනයපොත්ථකාදිපූජනත්ථාෙ යෙව යෙතිෙඝරධූපනත්ථාෙ ෙ 

ගන්ධං යදන්යතොපි න සුද්ධපරගන්ධපරයමව අදාසි, ගන්ධපරපිසනකනිසදාෙ යෙව 

පක්ඛිපනකභාජයනනෙසද්ධිිංයහට්ඨිමානිපඤ්ෙතස්සපරිවාරිංකත්වාඅදාසි. 

යෙතිෙපූජාදීනිං අත්ථාෙ හරිතාලමයනොසිලාචීනපිට්ඨාදිවියෙපනං යදන්යතොපි

නසුද්ධපරවියලපනයමව අදාසි, වියලපනභාජයනනසද්ධිිං යහට්ඨිමානිඡතස්ස 

පරිවාරිං කත්වා අදාසි. යසෙයාති මඤ්ෙපීඨිං. තිං යදන්යතොපි න සුද්ධපරකයමව

අදාසි, යකොජවකම්බලපච්ෙත්ථරණමඤ්ෙප්පටිපාදයකහි සද්ධිිං අන්තමයසො 
මඞ්ගුලයසොධපරනදණ්ඩකිං යහට්ඨිමානි ෙ සත්ත තස්ස පරිවාරිං කත්වා අදාසි. 

ආවසථං යදන්යතොපි න යගහමත්තයමව අදාසි, අථ යඛො නිං
මාලාකම්මලතාකම්මපටිමණ්ඩිතිං සුපඤ්ඤත්තිං මඤ්ෙපීඨිං කායරත්වා

යහට්ඨිමානි අට්ඨතස්සපරිවාරිංකත්වාඅදාසි. පදීයපෙයන්ති පදීපයතලිං.තිං
යදන්යතො යෙතිෙඞ්ගයණ යබොධිෙඞ්ගයණ ධපරම්මස්සවනග්යග වසනයගයහ 

යපොත්ථකවාෙනට්ඨායන ඉමිනා දීපිං ජාලායපථාති න සුද්ධපරයතලයමව අදාසි, 
වට්ටි කපල්ලකයතලභාජනාදීහිසද්ධිිංයහට්ඨිමානිනවතස්සපරිවාරිංකත්වා

අදාසි. සුවිභත්තන්තරානීතිසුවිභත්තඅන්තරානි. 

රාජායනොති අභිසිත්තා. යභොගිොති යභොජකා කුමාරාති රාජකුමාරා. ඉධපර 

කම්මං නාම සපරිවාරිං දානිං. කම්මසරික්ඛකං නාම සපරිවාරිං කත්වා දානිං
අදාසීති ඉමිනා කාරයණන සයදවයකො යලොයකො ජානාතූති නි්බත්තිං

ෙක්කලක්ඛණිං. ෙක්ඛණං නාම තයදව ෙක්කලක්ඛණිං. ආනිසංයසො 
මහාපරිවාරතා. 

205. තත්යථතං වුච්චතීති ඉමා තදත්ථපරිදීපනා ගාථා වුච්ෙන්ති. දුවිධපරා හි
ගාථා යහොන්ති – තදත්ථපරිදීපනා ෙ වියසසත්ථපරිදීපනා ෙ. තත්ථ

පාළආගතයමව අත්ථිං පරිදීපනා තදත්ථපරිදීපනා නාම. පාළෙිං අනාගතිං

පරිදීපනා වියසසත්ථපරිදීපනා නාම. ඉමා පනතදත්ථපරිදීපනා. තත්ථ පුයරති

පු්යබ. පුරත්ථාති තස්යසව යවවෙනිං. පුරිමාසු ජාතීසූති ඉමිස්සා ජාතිො 

පු්යබකතකම්මපටික්යඛපදීපනිං. උබ්යබගඋත්තාසභොපනූදයනොති

උ්යබගභෙස්සෙඋත්තාසභෙස්සෙ අපනූදයනො. උස්සුයකොතිඅධිමුත්යතො. 

සතපුඤ්ඤෙක්ඛණන්ති සයතන සයතන පුඤ්ඤකම්යමන නි්බත්තිං

එයකකිංලක්ඛණිං.එවිංසන්යතයෙොයකොචිබුද්යධපරොභයවෙයාතින යරොෙයිිංසු, 
අනන්යතසු පන ෙක්කවායළසු ස්යබ සත්තා එයකකිං කම්මිං සතක්ඛත්තුිං 

කයරෙයිං, එත්තයකහි ජයනහිකතිංකම්මිං යබොධිසත්යතො එයකොව එයකකිං
සතගුණිං කත්වා නි්බත්යතො. තස්මා ‘‘සතපුඤ්ඤලක්ඛයණො’’ති ඉමමත්ථිං
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යරොෙයිිංසු. මනුස්සාසුරසක්කරක්ඛසාතිමනුස්සාෙඅසුරාෙසක්කාෙරක්ඛසා 
ෙ. 

ආෙතපණ්හිතාදිතිෙක්ඛණවණ්ණනා 

206. අන්තරාති පටිසන්ධියතො සරසචුතිො අන්තයර. ඉධපර කම්මං නාම

පාණාතිපාතා විරති. කම්මසරික්ඛකං නාම පාණාතිපාතිං කයරොන්යතො
පදසද්දසවනභො අග්ගග්ගපායදහිඅක්කමන්තාගන්ත්වාපරිංපායතන්ති.අථ
යත ඉමිනාකාරයණනයතසිංතිංකම්මිං ජයනොජානාතූතිඅන්යතොවඞ්කපාදා
වාබහිවඞ්කපාදාවා උක්කුටිකපාදාවාඅග්ගයකොණ්ඩාවාපණ්හියකොණ්ඩාවා
භවන්ති. අග්ගපායදහි ගන්ත්වා පරස්ස අමාරිතභාවිං පන තථාගතස්ස

සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති ආෙතපණ්හි 

මහාපුරිසලක්ඛණිං නි්බත්තති. තථා පරිං ඝායතන්තා උන්නතකායෙන
ගච්ඡන්තාඅඤ්යඤපස්සිස්සන්තීතිඔනතාගන්ත්වාපරිං ඝායතන්ති. අථයත
එවමියමගන්ත්වාපරිංඝාතයිිංසූතියනසිංතිංකම්මිංඉමිනාකාරයණනපයරො 
ජානාතූති ඛුජ්ජා වා වාමනා වා පීඨසප්පි වා භවන්ති. තථාගතස්ස පන එවිං
ගන්ත්වා පයරසිං අඝාතිතභාවිං ඉමිනා කාරයණන සයදවයකො යලොයකො

ජානාතූති බ්රහ්මුජුගත්තමහාපුරිසලක්ඛණිං නි්බත්තති. තථා පරිං ඝායතන්තා 
ආවුධපරිං වා මුග්ගරිං වා ගණ්හිත්වා මුට්ඨිකතහත්ථා පරිං ඝායතන්ති. යත එවිං
යතසිං පරස්සඝාතිතභාවිං ඉමිනාකාරයණනජයනොජානාතූති රස්සඞ්ගුලීවා
රස්සහත්ථාවා වඞ්කඞ්ගුලීවාඵණහත්ථකාවාභවන්ති.තථාගතස්සපනඑවිං
පයරසිං අඝාතිතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති 

දීඝඞ්ගුලිමහාපුරිසලක්ඛණිං නි්බත්තති. ඉදයමත්ථ කම්මසරික්ඛකං. ඉදයමව

පන ලක්ඛණත්තෙිං ෙක්ඛණං නාම.දීඝායුකභායවො ෙක්ඛණානිසංයසො. 

207. මරණවධභෙත්තයනොති එත්ථ මරණසඞ්ඛායතො වයධපරො මරණවයධපරො, 

මරණවධපරයතො භෙිං මරණවධභෙං, තිං අත්තයනො ජානිත්වා. පටිවිරයතො

පරංමාරණාොතිෙථාමය්හිංමරණයතොභෙිංමම ජීවිතිං පිෙිං, එවිංපයරසම්පීති

ඤත්වා පරිං මාරණයතො පටිවිරයතො අයහොසි. සුචරියතනාති සුචිණ්යණන. 

සග්ගමගමාතිසග්ගිංගයතො. 

චවිෙ පුනරිධාගයතොති ෙවිත්වා පුන ඉධපරාගයතො. දීඝපාසණ්හියකොති

දීඝපණ්හියකො. බ්රහ්මාව සුජූතිබ්රහ්මාවිෙසුට්ඨුඋජු. 

සුභුයජොති සුන්දරභුයජො. සුසූති මහල්ලකකායලපි තරුණරූයපො. 

සුසණ්ඨියතොතිසුසණ්ඨානසම්පන්යනො. මුදුතලුනඞ්ගුලිෙස්සාතිමුදූෙතලුනාෙ

අඞ්ගුලියෙො අස්ස. තීභීති තීහි. පුරිසවරග්ගෙක්ඛයණහීති පුරිසවරස්ස 

අග්ගලක්ඛයණහි. චිරෙපනාොතිචිරිංොපනාෙ, දීඝායුකභාවාෙ. 
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චිරංෙයපතීතිචිරිංොයපති. චිරතරංපබ්බජතිෙදිතයතොතිතයතොචිරතරිං

ොයපති, ෙදිප්බජතීති අත්යථො. ොපෙති ච වසිද්ධිභාවනාොතිවසිප්පත්යතො
හුත්වාඉද්ධිභාවනාෙොයපති. 

සත්තුස්සදතාෙක්ඛණවණ්ණනා 

208. රසිතානන්ති රසසම්පන්නානිං. ‘‘ඛාදනීොන’’න්තිආදීසු ඛාදනීොනි 

නාම පිට්ඨඛජ්ජකාදීනි. යභොජනීොනීති පඤ්ෙ යභොජනානි. සාෙනීොනීති

සායිත්බානි සප්පිනවනීතාදීනි. යෙහනීොනීති නිල්යලහිත්බානි

පිට්ඨපාොසාදීනි. පානානීතිඅට්ඨපානකානි. 

ඉධපර කම්මං නාමකප්පසතසහස්සාධිකානි ෙත්තාරිඅසඞ්යඛයෙයානිදින්නිං

ඉදිං පණීතයභොජනදානිං. කම්මසරික්ඛකං නාම ලූඛයභොජයන කුච්ඡිගයත

යලොහිතිංසුස්සති, මිංසිං මිලාෙති.තස්මාලූඛදාෙකාසත්තාඉමිනාකාරයණන
යනසිං ලූඛයභොජනස්ස දින්නභාවිං ජයනො ජානාතූති අප්පමිංසා අප්පයලොහිතා
මනුස්සයපතාවිෙ දුල්ලභන්නපානාභවන්ති. පණීතයභොජයනපනකුච්ඡිගයත

මිංසයලොහිතිං වඩ්ඪති, පරිපුණ්ණකාො පාසාදිකා අභිරූපදස්සනා යහොන්ති.
තස්මා තථාගතස්ස දීඝරත්තිං පණීතයභොජනදාෙකත්තිං සයදවයකො යලොයකො
ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති සත්තුස්සදමහාපුරිසලක්ඛණිං නි්බත්තති. 

ෙක්ඛණං නාමසත්තුස්සදලක්ඛණයමව.පණීතලාභිතා ආනිසංයසො. 

209. ඛජ්ජයභොජ්ජමථයෙෙයසායිතන්ති ඛජ්ජකඤ්ෙ යභොජනඤ්ෙ

යලහනීෙඤ්ෙ සාෙනීෙඤ්ෙ. උත්තමග්ගරසදාෙයකොති උත්තයමො

අග්ගරසදාෙයකො, උත්තමානිංවා අග්ගරසානිංදාෙයකො. 

සත්ත චුස්සයදති සත්ත ෙ උස්සයද. තදත්ථයජොතකන්ති

ඛජ්ජයභොජ්ජාදියජොතකිං, යතසිංලාභසිංවත්තනිකන්ති අත්යථො. පබ්බජම්පිචාති

ප්බජමායනොපි ෙ. තදාධිගච්ඡතීති තිං අධිගච්ඡති. ොභිරුත්තමන්ති ලාභි
උත්තමිං. 

කරචරණාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

210. දායනනාතිආදීසු එකච්යෙොදායනයනවසඞ්ගණ්හිත්යබොයහොති, තිං

දායනන සඞ්ගයහසි. ප්බජිතානිං ප්බජිතපරික්ඛාරිං, ගිහීනිං ගිහිපරික්ඛාරිං
අදාසි. 

යපෙයවජ්යජනාති එකච්යෙො හි ‘‘අෙිං දාත්බිං නාම යදති, එයකන පන

වෙයනනස්බිං මක්යඛත්වානායසති, කිිං එතස්ස දාන’’න්ති වත්තා යහොති.

එකච්යෙො ‘‘අෙිං කිඤ්ොපි දානිං න යදති, කයථන්යතො පන යතයලන විෙ

මක්යඛති.එයසොයදතුවාමාවා, වෙනයමව තස්සසහස්සිං අග්ඝතී’’තිවත්තා
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යහොති. එවරූයපො පුග්ගයලො දානිං න පච්ොසීසති, පිෙවෙනයමව පච්ොසීසති.
තිංපිෙවෙයනනසඞ්ගයහසි. 

අත්ථචරිොොති අත්ථසිංවඩ්ඪනකථාෙ. එකච්යෙො හි යනව දානිං, න
පිෙවෙනිං පච්ොසීසති. අත්තයනො හිතකථිං වඩ්ඪතකථයමව පච්ොසීසති.

එවරූපිං පුග්ගලිං ‘‘ඉදිං යත කාත්බිං, ඉදිං යත න කාත්බිං. එවරූයපො 

පුග්ගයලො යසවිත්යබො, එවරූයපො පුග්ගයලො න යසවිත්යබො’’ති එවිං
අත්ථෙරිොෙ සඞ්ගයහසි. 

සමානත්තතාොතිසමානසුඛදුක්ඛභායවන. එකච්යෙොහිදානාදීසුඑකම්පින

පච්ොසීසති, එකාසයනනිසජ්ජිං, එකපල්ලඞ්යකසෙනිං, එකයතොයභොජනන්ති
එවිං සමානසුඛදුක්ඛතිං පච්ොසීසති. තත්ථ ජාතිො හීයනො යභොයගන අධියකො 

දුස්සඞ්ගයහො යහොති. න හි සක්කා යතන සද්ධිිං එකපරියභොයගො කාතුිං, තථා
අකරිෙමායන ෙ යසො කුජ්ඣති. යභොයගන හීයනො ජාතිො අධියකොපි
දුස්සඞ්ගයහො යහොති. යසො හි ‘‘අහිං ජාතිමා’’ති යභොගසම්පන්යනන සද්ධිිං

එකපරියභොගිංනඉච්ඡති, තස්මිිංඅකරිෙමායනකුජ්ඣති.උයභොහිපි හීයනොපන

සුසඞ්ගයහො යහොති. න හි යසො ඉතයරන සද්ධිිං එකපරියභොගිං ඉච්ඡති, න
අකරිෙමායන ෙ කුජ්ඣති. උයභොහි සදියසොපි සුසඞ්ගයහොයෙව. භික්ඛූසු
දුස්සීයලො දුස්සඞ්ගයහො යහොති. න හි සක්කා යතන සද්ධිිං එකපරියභොයගො

කාතුිං, තථා අකරිෙමායන ෙ කුජ්ඣති. සීලවා සුසඞ්ගයහො යහොති. සීලවා හි
අදීෙමායනපිඅකරිෙමායනපිනකුජ්ඣති. අඤ්ඤිංඅත්තනා සද්ධිිං පරියභොගිං
අකයරොන්තම්පි න පාපයකන චිත්යතන පස්සති. පරියභොයගොපි යතන සද්ධිිං
සුකයරොයහොති.තස්මාඑවරූපිංපුග්ගලිංඑවිං සමානත්තතාෙසඞ්ගයහසි. 

සුසඞ්ගහිතාස්ස යහොන්තීති සුසඞ්ගහිතා අස්ස යහොන්ති. යදතු වා මා වා

යදතු, කයරොතු වා මා වා කයරොතු, සුසඞ්ගහිතාව යහොන්ති, න භිජ්ජන්ති.

‘‘ෙදාස්සදාත්බිංයහොති, තදායදති.ඉදානිමඤ්යඤනත්ථි, යතනනයදති. කිිං

මෙිංදදමානයමවඋපට්ඨහාම? අයදන්තිංඅකයරොන්තිංනඋපට්ඨහාමා’’තිඑවිං 
චින්යතන්ති. 

ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිං කතිං දානාදිසඞ්ගහකම්මිං. කම්මසරික්ඛකං 

නාම යෙො එවිං අසඞ්ගාහයකො යහොති, යසො ඉමිනා කාරයණනස්ස

අසඞ්ගාහකභාවිං ජයනො ජානාතූති ථද්ධපරහත්ථපායදො යෙව යහොති, 
විසමට්ඨිතාවෙවලක්ඛයණො ෙ. තථාගතස්ස පන දීඝරත්තිං සඞ්ගාහකභාවිං
සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති ඉමානි ද්යව ලක්ඛණානි

නි්බත්තන්ති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව ලක්ඛණද්වෙිං. සුසඞ්ගහිතපරිජනතා 

ආනිසංයසො. 
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211. කරිොති කරිත්වා. චරිොති ෙරිත්වා. අනවමයතනාති 

අනවඤ්ඤායතන.‘‘අනපයමොයදනා’’තිපිපායඨො, නඅප්පයමොයදන, නදීයනන
නග්භියතනාති අත්යථො. 

චවිොති ෙවිත්වා. අතිරුචිර සුවග්ගු දස්සයනෙයන්ති අතිරුචිරඤ්ෙ

සුපාසාදිකිං සුවග්ගු ෙ සුට්ඨු යඡකිං දස්සයනෙයඤ්ෙ දට්ඨ්බයුත්තිං. සුසු 

කුමායරොතිසුට්ඨුසුකුමායරො. 

පරිජනස්සයවොති පරිජයනො අස්සයවො වෙනකයරො. වියධයෙයොති

කත්ත්බාකත්ත්යබසු ෙථාරුචි විධපරාත්යබො. මහිමන්ති මහිිං ඉමිං. පිෙවදූ

හිතසුඛතං ජිගීසමායනොති පිෙවයදො හුත්වා හිතඤ්ෙ සුඛඤ්ෙ පරියෙසමායනො. 

වචනපටිකරස්සා භිප්පසන්නාති වෙනපටිකරා අස්ස අභිප්පසන්නා. 

ධම්මානුධම්මන්තිධපරම්මඤ්ෙඅනුධපරම්මඤ්ෙ. 

උස්සඞ්ඛපාදාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

212. අත්ථූපසංහිතන්ති ඉධපරයලොකපරයලොකත්ථනිස්සිතිං. ධම්මූපසංහිතන්ති

දසකුසලකම්මපථනිස්සිතිං. බහුජනං නිදංයසසීති බහුජනස්ස නිදිංසනකථිං

කයථසි. පාණීනන්ති සත්තානිං. ‘‘අග්යගො’’තිආදීනි ස්බානි 

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවෙනානි.ඉධපර කම්මං නාමදීඝරත්තිංභාසිතා උද්ධපරඞ්ගමනීො

අත්ථූපසිංහිතා වාො. කම්මසරික්ඛකං නාම යෙො එවරූපිං උග්ගතවාෙිං න

භාසති, යසො ඉමිනා කාරයණන උග්ගතවාොෙ අභාසනිං ජයනො ජානාතූති 
අයධපරොසඞ්ඛපායදො ෙ යහොති අයධපරොනතයලොයමො ෙ. තථාගතස්ස පන දීඝරත්තිං
එවරූපාෙඋග්ගතවාොෙ භාසිතභාවිංසයදවයකොයලොයකො ඉමිනාකාරයණන

ජානාතූති උස්සඞ්ඛපාදෙක්ඛණඤ්ච උද්ධග්ගයෙොමෙක්ඛණඤ්ච නි්බත්තති. 

ෙක්ඛණං නාමඉදයමවලක්ඛණද්වෙිං.උත්තමභායවො ආනිසංයසො. 

213. එරෙන්ති භණන්යතො. බහුජනංනිදංසයීතිබහුජනස්සහිතිං දස්යසති. 

ධම්මොගන්තිධපරම්මදානෙඤ්ඤිං. 

උබ්භමුප්පතිතයෙොමවා සයසොති යසො එස උද්ධපරග්ගතයලොමවා යහොති. 

පාදගණ්ඨිරහූති පාදයගොප්ඵකා අයහසුිං. සාධුසණ්ඨිතාති සුට්ඨු සණ්ඨිතා. 

මංසයෙොහිතාචිතාතිමිංයසනෙයලොහියතනෙආචිතා. තයචොත්ථතාතිතයෙන

පරියෙොනද්ධපරා නිගුළ්හා. වජතීති ගච්ඡති. අයනොමනික්කයමොති අයනොමවිහාරී
යසට්ඨවිහාරී. 
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එණිජඞ්ඝෙක්ඛණවණ්ණනා 

214. සිප්පං වාතිආදීසු සිප්පිං නාම ද්යව සිප්පානි – හීනඤ්ෙ සිප්පිං, 

උක්කට්ඨඤ්ෙ සිප්පිං. හීනිං නාම සිප්පිං නළකාරසිප්පිං, කුම්භකාරසිප්පිං
යපසකාරසිප්පිංනහාපිතසිප්පිං. උක්කට්ඨිංනාම සිප්පිං යලඛා මුද්දා ගණනා. 

විජ්ජාති අහිවිජ්ජාදිඅයනකවිධපරා. චරණන්ති පඤ්ෙසීලිං දසසීලිං 

පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං. කම්මන්ති කම්මස්සකතාජානනපඤ්ඤා. 

කිලිස්යසෙුන්තිකිලයමෙයිං.අන්යතවාසිකවත්තිංනාම දුක්ඛිං, තිංයනසිංමා
චිරමයහොසීතිචින්යතසි. 

රාජාරහානීති රඤ්යඤො අනුරූපානි හත්ථිඅස්සාදීනි, තානියෙව රඤ්යඤො

යසනාෙ අඞ්ගභූතත්තා රාජඞ්ගානීති වුච්ෙන්ති. රාජූපයභොගානීති රඤ්යඤො 

උපයභොගපරියභොගභණ්ඩානි, තානියෙවසත්තරතනානිෙ. රාජානුච්ඡවිකානීති

රඤ්යඤො අනුච්ඡවිකානි. යතසිංයෙව ස්යබසිං ඉදිං ගහණිං. සමණාරහානීති 

සමණානිං අනුරූපානි චීවරාදීනි. සමණඞ්ගානීති සමණානිං යකොට්ඨාසභූතා

ෙතස්යසො පරිසා. සමණූපයභොගානීති සමණානිං උපයභොගපරික්ඛාරා. 

සමණානුච්ඡවිකානීතියතසිංයෙවඅධිවෙනිං. 

ඉධපරපන කම්මං නාමදීඝරත්තිංසක්කච්ෙිං සිප්පාදිවාෙනිං. කම්මසරික්ඛකං 
නාම යෙො එවිං සක්කච්ෙිං සිප්පිං අවායෙන්යතො අන්යතවාසියක

උක්කුටිකාසනජඞ්ඝයපසනිකාදීහිකිලයමති, තස්ස ජඞ්ඝමිංසිංලිඛිත්වාපාතිතිං
විෙයහොති.තථාගතස්සපනසක්කච්ෙිංවාචිතභාවිංසයදවයකො යලොයකොඉමිනා

කාරයණනජානාතූතිඅනුපු්බඋග්ගතවට්ටිතිං එණිජඞ්ඝෙක්ඛණං නි්බත්තති. 

ෙක්ඛණං නාමඉදයමවලක්ඛණිං.අනුච්ඡවිකලාභිතා ආනිසංයසො. 

215. ෙදූපඝාතාොතිෙිං සිප්පිංකස්සචි උපඝාතාෙනයහොති. කිලිස්සතීති

කිලමිස්සති. සුඛුමත්තයචොත්ථතාති සුඛුමත්තයෙන පරියෙොනද්ධපරා. කිිං පන

අඤ්යඤන කම්යමනඅඤ්ඤිංලක්ඛණිංනි්බත්තතීති? නනි්බත්තති.ෙිංපන

නි්බත්තති, තිං අනුබයඤ්ජනිංයහොති, තස්මාඉධපරවුත්තිං. 

සුඛුමච්ඡවිෙක්ඛණවණ්ණනා 

216. සමණං වාති සමිතපාපට්යඨන සමණිං. බ්රාහ්මණං වාති
බාහිතපාපට්යඨනබ්රාහ්මණිං. 

මහාපඤ්යඤොතිආදීසු මහාපඤ්ඤාදීහි සමන්නාගයතො යහොතීති අත්යථො.
තත්රිදිංමහාපඤ්ඤාදීනිංනානත්තිං. 
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තත්ථ කතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යත සීලක්ඛන්යධපර පරිග්ගණ්හාතීති 

මහාපඤ්ඤා, මහන්යත සමාධික්ඛන්යධපර පඤ්ඤාක්ඛන්යධපර විමුත්තික්ඛන්යධපර
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධපර පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා. මහන්තානි
ඨානාඨානානිමහන්තාවිහාරසමාපත්තියෙො මහන්තානිඅරිෙසච්ොනිමහන්යත
සතිපට්ඨායන සම්මප්පධපරායන ඉද්ධිපායද මහන්තානි ඉන්ද්රිොනි බලානි
මහන්යත යබොජ්ඣඞ්යග මහන්යත අරිෙමග්යග මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි
මහන්තා අභිඤ්ඤායෙො මහන්තිං පරමත්ථිං නි්බානිං පරිග්ගණ්හාතීති 
මහාපඤ්ඤා. 

කතමා පුථුපඤ්ඤා? පුථුනානාඛන්යධපරසු ඤාණිං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. 
පුථුනානාධපරාතූසු පුථුනානාආෙතයනසු පුථුනානාපටිච්ෙසමුප්පායදසු 

පුථුනානාසුඤ්ඤතමනුපල්යභසු පුථුනානාඅත්යථසු ධපරම්යමසු නිරුත්තීසු
පටිභායනසු. පුථුනානාසීලක්ඛන්යධපරසු
පුථුනානාසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාදස්සනක්ඛන්යධපරසු 

පුථුනානාඨානාඨායනසු පුථුනානාවිහාරසමාපත්තීසු පුථුනානාඅරිෙසච්යෙසු 
පුථුනානාසතිපට්ඨායනසු සම්මප්පධපරායනසු ඉද්ධිපායදසු ඉන්ද්රියෙසු බයලසු 
යබොජ්ඣඞ්යගසු පුථුනානාඅරිෙමග්යගසු සාමඤ්ඤඵයලසු අභිඤ්ඤාසු
පුථුජ්ජනසාධපරාරයණ ධපරම්යම සමතික්කම්ම පරමත්යථ නි්බායන ඤාණිං
පවත්තතීතිපුථුපඤ්ඤා. 

කතමා හාසපඤ්ඤා? ඉයධපරකච්යෙොහාසබහුයලො යවදබහුයලොතුට්ඨිබහුයලො
පායමොජ්ජබහුයලො සීලිං පරිපූයරති ඉන්ද්රිෙසිංවරිං පරිපූයරති යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතිංජාගරිොනුයෙොගිංසීලක්ඛන්ධපරිංසමාධික්ඛන්ධපරිංපඤ්ඤාක්ඛන්ධපරිං 
විමුත්තික්ඛන්ධපරිං විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධපරිං පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා.
හාසබහුයලො…යප.… පායමොජ්ජබහුයලො ඨානාඨානිං පටිවිජ්ඣතීති
හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො විහාරසමාපත්තියෙො පරිපූයරතීති හාසපඤ්ඤා.
හාසබහුයලො අරිෙසච්ොනි පටිවිජ්ඣතීති හාසපඤ්ඤා. සතිපට්ඨායන
සම්මප්පධපරායන ඉද්ධිපායද ඉන්ද්රිොනි බලානි යබොජ්ඣඞ්යග අරිෙමග්ගිං
භායවතීති හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොතීති
හාසපඤ්ඤා. අභිඤ්ඤායෙො පටිවිජ්ඣතීති හාසපඤ්ඤා. හාසබහුයලො 
යවදතුට්ඨිපායමොජ්ජබහුයලොපරමත්ථිංනි්බානිංසච්ඡිකයරොතීතිහාසපඤ්ඤා. 

කතමා ජවනපඤ්ඤා? ෙිංකිඤ්චිරූපිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං ෙිං දූයර

සන්තියක වා, ස්බිං තිං රූපිං අනිච්ෙයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.
දුක්ඛයතො ඛිප්පිං අනත්තයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. ො කාචි 

යවදනා…යප.…ෙිංකිඤ්චි විඤ්ඤාණිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං, ස්බිං තිං
විඤ්ඤාණිං අනිච්ෙයතො දුක්ඛයතො අනත්තයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා.
ෙක්ඛු…යප.… ජරාමරණිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්ෙයතො දුක්ඛයතො
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පටුන 

අනත්තයතො ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපිං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං
අනිච්ෙිං ඛෙට්යඨන දුක්ඛිං භෙට්යඨන අනත්තා අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා
තීරයිත්වාවිභාවයිත්වා විභූතිංකත්වාරූපනියරොයධපර නි්බායනඛිප්පිං ජවතීති
ජවනපඤ්ඤා.යවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණිංෙක්ඛු…යප.… ජරාමරණිං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං අනිච්ෙිං ඛෙට්යඨන…යප.… විභූතිං කත්වා 
ජරාමරණනියරොයධපර නි්බායන ඛිප්පිං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපිං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නිං. ෙක්ඛුිං…යප.… ජරාමරණිං අනිච්ෙිං සඞ්ඛතිං
පටිච්ෙසමුප්පන්නිං ඛෙධපරම්මිං වෙධපරම්මිං විරාගධපරම්මිං නියරොධපරධපරම්මන්ති
තුලයිත්වාතීරයිත්වාවිභාවයිත්වා විභූතිංකත්වාජරාමරණනියරොයධපරනි්බායන
ඛිප්පිංජවතීතිජවනපඤ්ඤා. 

කතමා තික්ඛපඤ්ඤා? ඛිප්පිංකියලයසඡින්දතීතිතික්ඛපඤ්ඤා.උප්පන්නිං

කාමවිතක්කිං නාධිවායසති, උප්පන්නිං බයාපාදවිතක්කිං, උප්පන්නිං

විහිිංසාවිතක්කිං, උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධපරම්යම උප්පන්නිං
රාගිං යදොසිං යමොහිං යකොධපරිං උපනාහිං මක්ඛිං පළාසිං ඉස්සිං මච්ඡරිෙිං මාෙිං
සායඨෙයිංථම්භිංසාරම්භිං මානිංඅතිමානිංමදිං පමාදිංස්යබකියලයසස්යබ
දුච්ෙරියත ස්යබ අභිසඞ්ඛායර ස්යබ භවගාමිකම්යම නාධිවායසති පජහති
වියනොයදති බයන්තී කයරොති අනභාවිං ගයමතීති තික්ඛපඤ්ඤා. එකස්මිිං 
ආසයන ෙත්තායරො අරිෙමග්ගා ෙත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි ෙතස්යසො
පටිසම්භිදායෙො ඡ අභිඤ්ඤායෙො අධිගතා යහොන්ති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා
පඤ්ඤාොතිතික්ඛපඤ්ඤා. 

කතමා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා? ඉයධපරකච්යෙො ස්බසඞ්ඛායරසු
උ්යබගබහුයලො යහොති උත්තාසබහුයලො උක්කණ්ඨනබහුයලො අරතිබහුයලො 

අනභිරතිබහුයලො බහිමුයඛො න රමති ස්බසඞ්ඛායරසු, අනි්බිද්ධපරපු්බිං
අපදාලිතපු්බිං යලොභක්ඛන්ධපරිං නි්බිජ්ඣති පදායලතීති නි්යබධිකපඤ්ඤා.
අනි්බිද්ධපරපු්බිං අපදාලිතපු්බිං යදොසක්ඛන්ධපරිං යමොහක්ඛන්ධපරිං යකොධපරිං
උපනාහිං…යප.… ස්යබ භවගාමිකම්යම නි්බිජ්ඣති පදායලතීති

නි්යබධිකපඤ්ඤාති(පටි.ම.3.3). 

217. පබ්බජිතං උපාසිතාති පණ්ඩිතිං ප්බජිතිං උපසඞ්කමිත්වා

පයිරුපාසිතා. අත්ථන්තයරොතිෙථා එයකරන්ධපරගයවසියනොඋපාරම්භචිත්තතාෙ

යදොසිං අ්භන්තරිං කරිත්වා නිසාමෙන්ති, එවිං අනිසායමත්වා අත්ථිං
අ්භන්තරිංකත්වාඅත්ථයුත්තිංකථිංනිසාමයිඋපධපරාරයි. 

පටිොභගයතනාති පටිලාභත්ථාෙ ගයතන. උප්පාදනිමිත්තයකොවිදාති

උප්පායදෙනිමිත්යතෙයඡකා. අයවච්චදක්ඛිතීතිඤත්වාපස්සිස්සති. 
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අත්ථානුසිට්ඨීසු පරිග්ගයහසු චාති යෙ අත්ථානුසාසයනසු පරිග්ගහා

අත්ථානත්ථිංපරිග්ගාහකානිඤාණානි, යතසූතිඅත්යථො. 

සුවණ්ණවණ්ණෙක්ඛණවණ්ණනා 

218. අක්යකොධයනොති න අනාගාමිමග්යගන යකොධපරස්ස පහීනත්තා, අථ

යඛො සයෙපි යම යකොයධපරො උප්පජ්යජෙය, ඛිප්පයමව නිං පටිවියනොයදෙයන්ති

එවිං අක්යකොධපරවසිකත්තා. නාභිසජ්ජීති කුටිලකණ්ටයකො විෙ තත්ථ තත්ථ

මම්මිංතුදන්යතොවිෙන ලග්ගි. නකුප්පිනබයාපජ්ජීතිආදීසු පු්බුප්පත්තියකො 

යකොයපො. තයතො බලවතයරො බයාපායදො. තයතො බලවතරා පතිත්ථිෙනා. තිං

ස්බිං අකයරොන්යතො න කුප්පි න බයාපජ්ජි න පතිත්ථියි. අප්පච්චෙන්ති

යදොමනස්සිං. න පාත්වාකාසීති න කාෙවිකායරන වා වචීවිකායරන වා
පාකටමකාසි. 

ඉධපරකම්මිංනාමදීඝරත්තිංඅක්යකොධපරනතායෙව සුඛුමත්ථරණාදිදානඤ්ෙ. 

කම්මසරික්ඛකං නාමයකොධපරනස්සඡවිවණ්යණොආවියලොයහොතිමුඛිංදුද්දසිෙිං
වත්ථච්ඡාදනසදිසඤ්ෙ මණ්ඩනිං නාම නත්ථි. තස්මා යෙො යකොධපරයනො යෙව

වත්ථච්ඡාදනානඤ්ෙඅදාතා, යසොඉමිනාකාරයණනස්ස ජයනොයකොධපරනාදිභාවිං
ජානාතූති දු්බණ්යණො යහොති දුස්සණ්ඨායනො. අක්යකොධපරනස්ස පන මුඛිං 

වියරොෙති, ඡවිවණ්යණො විප්පසීදති. සත්තා හි ෙතූහි කාරයණහි පාසාදිකා
යහොන්ති ආමිසදායනන වා වත්ථදායනන වා සම්මජ්ජයනන වා
අක්යකොධපරනතාෙ වා. ඉමානි ෙත්තාරිපි කාරණානි දීඝරත්තිං තථාගයතන
කතායනව. යතනස්ස ඉයමසිං කතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා
කාරයණන ජානාතූති සුවණ්ණවණ්ණිං මහාපුරිසලක්ඛණිං නි්බත්තති. 

ෙක්ඛණං නාමඉදයමවලක්ඛණිං.සුඛුමත්ථරණාදිලාභිතා ආනිසංයසො. 

219. අභිවිස්සජීති අභිවිස්සජ්යජසි. මහිමිව සුයරො අභිවස්සන්ති සුයරො

වුච්ෙතියදයවො, මහාපථවිිං අභිවස්සන්යතොයදයවොවිෙ. 

සුරවරතයරොරිවඉන්යදොතිසුරානිංවරතයරො ඉන්යදොවිෙ. 

අපබ්බජ්ජමිච්ඡන්ති අප්බජ්ජිං ගිහිභාවිං ඉච්ඡන්යතො. මහතිමහින්ති
මහන්තිිංපථවිිං. 

අච්ඡාදනවත්ථයමොක්ඛපාවුරණානන්ති අච්ඡාදනානඤ්යෙව වත්ථානඤ්ෙ

උත්තමපාවුරණානඤ්ෙ. පනායසොති විනායසො. 
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යකොයසොහිතවත්ථගුය්හෙක්ඛණවණ්ණනා 

220. මාතරම්පි පුත්යතන සමායනතා අයහොසීති ඉමිං කම්මිං රජ්යජ
පතිට්ඨියතන සක්කා කාතුිං. තස්මා යබොධිසත්යතොපි රජ්ජිං කාරෙමායනො
අන්යතොනගයර ෙතුක්කාදීසුෙතූසුනගරද්වායරසුබහිනගයරෙතූසුදිසාසුඉමිං
කම්මිංකයරොථාතිමනුස්යස ඨයපසි.යතමාතරිංකුහිිංයමපුත්යතොපුත්තිං න

පස්සාමීති විලපන්තිිං පරියෙසමානිං දිස්වා එහි, අම්ම, පුත්තිං දක්ඛසීති තිං
ආදාෙ ගන්ත්වා නහායපත්වා යභොයජත්වා පුත්තමස්සා පරියෙසිත්වා
දස්යසන්ති.එසනයෙො ස්බත්ථ. 

ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිංඤාතීනිං සමඞ්ගිභාවකරණිං. කම්මසරික්ඛකං 
නාම ඤාතයෙො හි සමඞ්ගීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වජ්ජිං පටිච්ඡායදන්ති.

කිඤ්ොපි හි යත කලහකායල කලහිං කයරොන්ති, එකස්ස පන යදොයස
උප්පන්යන අඤ්ඤිං ජානායපතුිං න ඉච්ඡන්ති. අෙිං නාම එතස්ස යදොයසොති 

වුත්යත ස්යබ උට්ඨහිත්වා යකන දිට්ඨිං යකන සුතිං, අම්හාකිං ඤාතීසු
එවරූපිංකත්තානාමනත්ථීති.තථාගයතනෙතිංඤාතිසඞ්ගහිංකයරොන්යතන
දීඝරත්තිං ඉදිං වජ්ජප්පටිච්ඡාදනකම්මිංනාමකතිං යහොති. අථස්ස සයදවයකො
යලොයකො ඉමිනා කාරයණන එවරූපස්ස කම්මස්ස කතභාවිං ජානාතූති

යකොයසොහිතවත්ථගුය්හලක්ඛණිං නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව

ලක්ඛණිං.පහූතපුත්තතා ආනිසංයසො.  

221. වත්ථඡාදිෙන්තිවත්යථන ඡායදත්බිංවත්ථගුය්හිං. 

අමිත්තතාපනාතිඅමිත්තානිං පතාපනා. ගිහිස්ස පීතිං ජනනාතිගිහිභූතස්ස
සයතොපීතිජනනා. 

පරිමණ්ඩොදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

222. සමං ජානාතීති ‘‘අෙිං තාරුක්ඛසයමො අෙිං යපොක්ඛරසාතිසයමො’’ති

එවිංයතනයතනසමිංජානාති. සාමං ජානාතීතිසෙිංජානාති. පුරිසංජානාතීති

‘‘අෙිං යසට්ඨසම්මයතො’’ති පුරිසිං ජානාති. පුරිසවියසසං ජානාතීති මුග්ගිං

මායසන සමිං අකත්වා ගුණවිසිට්ඨස්ස වියසසිං ජානාති. අෙමිදමරහතීති අෙිං

පුරියසො ඉදිං නාම දානසක්කාරිං අරහති. පුරිසවියසසකයරො අයහොසීති

පුරිසවියසසිං ඤත්වාකාරයකො අයහොසි. යෙො ෙිං අරහති, තස්යසවතිං අදාසි.

යෙොහිකහාපණාරහස්සඅඩ්ඪිං යදති, යසොපරස්සඅඩ්ඪිංනායසති.යෙොද්යව

කහාපයණ යදති, යසො අත්තයනො කහාපණිං නායසති. තස්මා ඉදිං උභෙම්පි

අකත්වා යෙො ෙිං අරහති, තස්ස තයදව අදාසි. සද්ධාධනන්තිආදීසු
සම්පත්තිපටිලාභට්යඨනසද්ධපරාදීනිංධපරනභායවො යවදිත්යබො. 
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පටුන 

ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිං පුරිසවියසසිං ඤත්වාකතිං සමසඞ්ගහකම්මිං. 

කම්මසරික්ඛකං නාමතදස්ස කම්මිං සයදවයකොයලොයකො ඉමිනාකාරයණන

ජානාතූති ඉමානි ද්යව ලක්ඛණානි නි්බත්තන්ති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව

ලක්ඛණද්වෙිං. ධපරනසම්පත්ති ආනිසංයසො. 

223. තුලිොතිතුලයිත්වා. පටිවිචොතිපටිවිචිනිත්වා. මහාජනසඞ්ගාහකන්ති

මහාජනසඞ්ගහණිං. සයමක්ඛමායනොති සමිං යපක්ඛමායනො. අතිනිපුණා 

මනුජාති අතිනිපුණා සුඛුමපඤ්ඤා ලක්ඛණපාඨකමනුස්සා. බහුවිවිධා ගිහීනං

අරහානීතිබහූ විවිධපරානිගිහීනිං අනුච්ඡවිකානිපටිලභති. දහයරොසුසුකුමායරො 

‘‘අෙිංදහයරොකුමායරොපටිලභිස්සතී’’තිබයාකිංසු මහීපතිස්සාතිරඤ්යඤො. 

සීහපුබ්බද්ධකාොදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

224. යෙොගක්යඛමකායමොති යෙොගයතො යඛමකායමො. පඤ්ඤාොති

කම්මස්සකතපඤ්ඤාෙ. ඉධපර කම්මං නාම මහාජනස්ස අත්ථකාමතා. 

කම්මසරික්ඛකං නාම තිං මහාජනස්ස අත්ථකාමතාෙ වඩ්ඪයමව 
පච්ොසීසිතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති ඉමානි

සමන්තපරිපූරානි අපරිහීනානිතීණිලක්ඛණානිනි්බත්තන්ති. ෙක්ඛණං නාම 

ඉදයමවලක්ඛණත්තෙිං.ධපරනාදීහියෙවසද්ධපරාදීහිෙඅපරිහානි ආනිසංයසො. 

225. සද්ධාොතිඔකප්පනසද්ධපරාෙ පසාදසද්ධපරාෙ. සීයෙනාතිපඤ්ෙසීයලන

දසසීයලන. සුයතනාතිපරිෙත්තිසවයනන. බුද්ධිොති එයතසිංබුද්ධිො, ‘‘කින්ති

එයතහි වඩ්යඪෙය’’න්ති එවිං චින්යතසීති අත්යථො. ධම්යමනාති

යලොකිෙධපරම්යමන. බහූහි සාධූහීති අඤ්යඤහිපි බහූහි උත්තමගුයණහි. 

අසහානධම්මතන්තිඅපරිහීනධපරම්මිං. 

රසග්ගසග්ගිතාෙක්ඛණවණ්ණනා 

226. සමාභිවාහිනියෙොතිෙථා තිලඵලමත්තම්පිජිව්හග්යගඨපිතිංස්බත්ථ

ඵරති, එවිං සමා හුත්වා වහන්ති. ඉධපර කම්මං නාම අවියහඨනකම්මිං. 

කම්මසරික්ඛකං නාම පාණිආදීහි පහාරිං ලද්ධපරස්ස තත්ථ තත්ථ යලොහිතිං 

සණ්ඨාති, ගණ්ඨිගණ්ඨිහුත්වාඅන්යතොවපු්බිංගණ්හාති, අන්යතොවභිජ්ජති, 
එවිං යසො බහුයරොයගො යහොති. තථාගයතන පන දීඝරත්තිං ඉමිං
ආයරොගයකරණකම්මිංකතිං. තදස්ස සයදවයකො යලොයකො ඉමිනාකාරයණන

ජානාතූති ආයරොගයකරිං රසග්ගසග්ගිලක්ඛණිං නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම

ඉදයමවලක්ඛණිං.අප්පාබාධපරතා ආනිසංයසො.  

227. මරණවයධනාති ‘‘එතිංමායරථඑතිංඝායතථා’’තිඑවිංආණත්යතන

මරණවයධපරන. උබ්බාධනාොති බන්ධපරනාගාරප්පයවසයනන. 
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අභිනීෙයනත්තාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

228. නචවිසෙන්තිකක්කටයකොවිෙ අක්ඛීනිනීහරිත්වානයකොධපරවයසන

යපක්ඛිතාඅයහොසි. නච විසාචීතිවඞ්කක්ඛියකොටිොයපක්ඛිතාපිනායහොසි. න

චපන වියචෙයයපක්ඛිතාතිවියෙෙයයපක්ඛිතානාමයෙොකුජ්ඣිත්වාෙදානිං

පයරො ඔයලොයකති, තදානිම්මීයලතිනඔයලොයකති, පුනගච්ඡන්තිංකුජ්ඣිත්වා

ඔයලොයකති, එවරූයපො නායහොසි. ‘‘වියනෙයයපක්ඛිතා’’තිපි පායඨො, 

අෙයමවත්යථො. උජුං තථා පසෙමුජුමයනොති උජුමයනො හුත්වා උජු යපක්ඛිතා

යහොති, ෙථා ෙ උජුිං, තථා පසටිං විපුලිං විත්ථතිං යපක්ඛිතා යහොති. 

පිෙදස්සයනොතිපිොෙමායනහි පස්සිත්යබො. 

ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිං මහාජනස්ස පිෙෙක්ඛුනා ඔයලොකනකම්මිං. 

කම්මසරික්ඛකං නාමකුජ්ඣිත්වා ඔයලොයකන්යතොකායණොවිෙකාකක්ඛිවිෙ

යහොති, වඞ්කක්ඛි පන ආවිලක්ඛි ෙ යහොතියෙව. පසන්නචිත්තස්ස පන
ඔයලොකෙයතො අක්ඛීනිං පඤ්ෙවණ්යණො පසායදො පඤ්ඤාෙති. තථාගයතො ෙ
තථාඔයලොයකසි.අථස්සතිංදීඝරත්තිංපිෙෙක්ඛුනාඔයලොකිතභාවිං සයදවයකො
යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති ඉමානි යනත්තසම්පත්තිකරානි ද්යව 

මහාපුරිසලක්ඛණානි නි්බත්තන්ති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව ලක්ඛණද්වෙිං.

පිෙදස්සනතා ආනිසංයසො.අභියෙොගියනොති ලක්ඛණසත්යථයුත්තා. 

උණ්හීසසීසෙක්ඛණවණ්ණනා 

230. බහුජනපුබ්බඞ්ගයමො අයහොසීති බහුජනස්ස පු්බඞ්ගයමො අයහොසි

ගණයජට්ඨයකො. තස්ස දිට්ඨානුගතිිං අඤ්යඤ ආපජ්ජිිංසු. ඉධපර කම්මං නාම

පු්බඞ්ගමතා. කම්මසරික්ඛකං නාම යෙො පු්බඞ්ගයමො හුත්වා දානාදීනි 

කුසලකම්මානිකයරොති, යසොඅමඞ්කුභූයතොසීසිංඋක්ඛිපිත්වාපීතිපායමොජ්යජන 

පරිපුණ්ණසීයසො විෙරති, මහාපුරියසො ෙ යහොති. තථාගයතො ෙ තථා අකාසි.
අථස්ස සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ඉදිං පු්බඞ්ගමකම්මිං

ජානාතූති උණ්හීසසීසලක්ඛණිං නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව

ලක්ඛණිං.මහාජනානුවත්තනතා ආනිසංයසො. 

231. බහුජනං යහස්සතීති බහුජනස්ස භවිස්සති. පටියභොගිොති 

යවෙයාවච්ෙකරා, එතස්ස බහූ යවෙයාවච්ෙකරා භවිස්සන්තීති අත්යථො. 

අභිහරන්ති තදාති දහරකායලයෙව තදා එවිං බයාකයරොන්ති. පටිහාරකන්ති 

යවෙයාවච්ෙකරභාවිං. විසවීතිචිණ්ණවසී. 

එයකකයෙොමතාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

232. උපවත්තතීති අජ්ඣාසෙිං අනුවත්තති, ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිං

සච්ෙකථනිං. කම්මසරික්ඛකං නාමදීඝරත්තිංඅද්යවජ්ඣකථාෙපරිසුද්ධපරකථාෙ 
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කථිතභාවමස්ස සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති

එයකකයලොමලක්ඛණඤ්ෙ උණ්ණාලක්ඛණඤ්ෙ නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම
ඉදයමව ලක්ඛණද්වෙිං. මහාජනස්ස අජ්ඣාසොනුකූයලන අනුවත්තනතා 

ආනිසංයසො. එයකකයෙොමූපචිතඞ්ගවාතිඑයකයකහියලොයමහිඋපචිතසරීයරො. 

චත්තාලීසාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

234. අයභජ්ජපරියසොති අභින්දිත්බපරියසො. ඉධපර කම්මං නාම දීඝරත්තිං

අපිසුණවාොෙකථනිං. කම්මසරික්ඛකං නාම පිසුණවාෙස්සකිරසමග්ගභාවිං
භින්දනයතො දන්තා අපරිපුණ්ණා යෙව යහොන්ති විරළා ෙ. තථාගතස්ස පන
දීඝරත්තිං අපිසුණවාෙතිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති

ඉදිං ලක්ඛණද්වෙිං නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව ලක්ඛණද්වෙිං.

අයභජ්ජපරිසතා ආනිසංයසො.චතුයරොදසාතිෙත්තායරො දසෙත්තාලීසිං. 

පහූතජිව්හාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

236. ආයදෙයවායචොයහොතීතිගයහත්බවෙයනො යහොති.ඉධපර කම්මං නාම

දීඝරත්තිං අඵරුසවාදිතා. කම්මසරික්ඛකං නාමයෙ ඵරුසවාො යහොන්ති, යත
ඉමිනා කාරයණන යනසිං ජිව්හිං පරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වා ඵරුසවාොෙ

කථිතභාවිංජයනොජානාතූති බද්ධපරජිව්හාවායහොන්ති, ගූළ්හජිව්හාවාද්විජිව්හා
වාමම්මනාවා.යෙපන ජිව්හිංපරිවත්යතත්වාපරිවත්යතත්වාඵරුසවාෙිංන

වදන්ති, යතබද්ධපරජිව්හා ගූළ්හජිව්හා ද්විජිව්හාන යහොන්ති. මුදු යනසිං ජිව්හා
යහොති රත්තකම්බලවණ්ණා. තස්මා තථාගතස්ස දීඝරත්තිං ජිව්හිං
පරිවත්යතත්වා ඵරුසාෙ වාොෙ අකථිතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා
කාරයණන ජානාතූති පහූතජිව්හාලක්ඛණිං නි්බත්තති. ඵරුසවාෙිං 
කයථන්තානඤ්ෙ සද්යදො භිජ්ජති. යත සද්දයභදිං කත්වා ඵරුසවාොෙ
කථිතභාවිං ජයනො ජානාතූති ඡින්නස්සරා වා යහොන්ති භින්නස්සරා වා

කාකස්සරාවා.යෙපනසරයභදකරිංඵරුසවාෙිංනකයථන්ති, යතසිංසද්යදො 
මධුයරො ෙ යහොති යපමනීයෙො. තස්මා තථාගතස්ස දීඝරත්තිං සරයභදකරාෙ
ඵරුසවාොෙ අකථිතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති

බ්රහ්මස්සරලක්ඛණිං නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම ඉදයමව ලක්ඛණද්වෙිං.

ආයදෙයවෙනතා ආනිසංයසො. 

237. උබ්බාධිකන්ති අක්යකොසයුත්තත්තා ආබාධපරකරිිං 

බහුජනප්පමද්දනන්ති බහුජනානිං පමද්දනිිං අබාළ්හං ගිරං යසො න භණි

ෙරුසන්ති එත්ථ අකායරො පරයතො භණිසද්යදන යෙොයජත්යබො. බාළ්හන්ති

බලවිං අතිඵරුසිං. බාළ්හං ගිරං යසො න අභණීති අෙයමත්ථ අත්යථො. 

සුසංහිතන්ති සුට්ඨු යපමසඤ්හිතිං. සඛිෙන්ති මුදුකිං. වාචාති වාොයෙො. 

කණ්ණසුඛාතිකණ්ණසුඛායෙො. ‘‘කණ්ණසුඛ’’න්තිපිපායඨො, ෙථාකණ්ණානිං
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සුඛිංයහොති, එවිංඑරෙතීතිඅත්යථො. යවදෙථාතියවදයිත්ථ. බ්රහ්මස්සරත්තන්ති

බ්රහ්මස්සරතිං. බහුයනො බහුන්තිබහුජනස්සබහුිං.‘‘බහූනිංබහුන්ති’’පිපායඨො, 
බහුජනානිංබහුන්ති අත්යථො. 

සීහහනුෙක්ඛණවණ්ණනා 

238. අප්පධංසියකොයහොතීතිගුණයතොවා ඨානයතොවාපධපරිංයසතුිංොයවතුිං

අසක්කුයණයෙයො. ඉධපර කම්මං නාම පලාපකථාෙ අකථනිං. කම්මසරික්ඛකං 

නාම යෙ තිං කයථන්ති, යත ඉමිනා කාරයණන යනසිං හනුකිං ොයලත්වා
ොයලත්වාපලාපකථාෙකථිතභාවිංජයනොජානාතූති අන්යතොපවිට්ඨහනුකාවා
වඞ්කහනුකාවාප්භාරහනුකාවායහොන්ති.තථාගයතොපනතථාන කයථසි.
යතනස්ස හනුකිං ොයලත්වා ොයලත්වා දීඝරත්තිං පලාපකථාෙ අකථිතභාවිං
සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති සීහහනුලක්ඛණිං

නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාමඉදයමවලක්ඛණිං.අප්පධපරිංසිකතා ආනිසංයසො. 

239. අවිකිණ්ණවචනබයප්පයථො චාති අවිකිණ්ණවෙනානිං විෙ
පුරිමයබොධිසත්තානිං වෙනපයථො අස්සාති අවිකිණ්ණවෙනබයප්පයථො. 

ද්විදුගමවරතරහනුත්තමෙත්ථාතිද්වීහිද්වීහිගච්ඡතීති ද්විදුගයමො, ද්වීහිද්වීහීති

ෙතූහි, ෙතුප්පදානිං වරතරස්ස සීහස්යසව හනුභාවිං අලත්ථාති අත්යථො. 

මනුජාධිපතීතිමනුජානිං අධිපති. තථත්යතොතිතථසභායවො. 

සමදන්තාදිෙක්ඛණවණ්ණනා 

240. සුචිපරිවායරොති පරිසුද්ධපරපරිවායරො. ඉධපර කම්මං නාම සම්මාජීවතා. 

කම්මසරික්ඛකං නාමයෙොවිසයමන සිංකිලිට්ඨාජීයවනජීවිතිංකප්යපති, තස්ස
දන්තාපිවිසමායහොන්තිදාඨාපිකිලිට්ඨා. තථාගතස්සපනසයමනසුද්ධපරාජීයවන
ජීවිතිං කප්පිතභාවිං සයදවයකො යලොයකො ඉමිනා කාරයණන ජානාතූති

සමදන්තලක්ඛණඤ්ෙ සුසුක්කදාඨාලක්ඛණඤ්ෙ නි්බත්තති. ෙක්ඛණං නාම

ඉදයමවලක්ඛණද්වෙිං.සුචිපරිවාරතා ආනිසංයසො. 

241. අවස්සජීති පහාසි තිදිවපුරවරසයමොති තිදිවපුරවයරන සක්යකන

සයමො. ෙපනජන්ති මුඛජිං, දන්තන්ති අත්යථො. 

දිජසමසුක්කසුචියසොභනදන්යතොතිද්යවවායරජාතත්තාදිජනාමකා සුක්කාසුචි

යසොභනා ෙ දන්තා අස්සාති දිජසමසුක්කසුචියසොභනදන්යතො. න ච

ජනපදතුදනන්ති යෙො තස්ස ෙක්කවාළපරිච්ඡින්යනො ජනපයදො, තස්ස 

අඤ්යඤන තුදනිං පීළා වා ආබායධපරො වා නත්ථි. හිතමපි ච බහුජන සුඛඤ්ච 

චරන්තීති බහුජනා සමානසුඛදුක්ඛා හුත්වා තස්මිිං ජනපයද අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 

හිතඤ්යෙව සුඛඤ්ෙ ෙරන්ති. විපායපොති විගතපායපො. විගතදරථකිෙමයථොති

විගතකායිකදරථකිලමයථො. මෙඛිෙකලිකියෙයස පනුයදහීති
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රාගාදිමලානඤ්යෙව රාගාදිඛිලානඤ්ෙ යදොසකලීනඤ්ෙ ස්බකියලසානඤ්ෙ
අපනුයදහි.යසසිංස්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

ලක්ඛණසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. සිඞ්ගාෙසුත්තවණ්ණනා 

නිදානවණ්ණනා 

242. එවං යම සුතන්ති සිඞ්ගාලසුත්තිං. තත්රාෙමනුත්තානපදවණ්ණනා – 

යවළුවයන කෙන්දකනිවායපතියවළුවනන්තිතස්සඋෙයානස්සනාමිං.තිංකිර
යවළූහි පරික්ඛිත්තිං අයහොසි අට්ඨාරසහත්යථන ෙ පාකායරන

යගොපුරට්ටාලකයුත්තිං නීයලොභාසිං මයනොරමිං, යතන යවළුවනන්ති වුච්ෙති.

කලන්දකානඤ්යෙත්ථනිවාපිංඅදිංසු, යතන කලන්දකනිවායපොතිවුච්ෙති. 

පු්යබ කිර අඤ්ඤතයරො රාජා තත්ථ උෙයානකීළනත්ථිං ආගයතො
සුරාමයදන මත්යතො දිවා නිද්දිං ඔක්කමි. පරිජයනොපිස්ස ‘‘සුත්යතො රාජා’’ති
පුප්ඵඵලාදීහි පයලොභිෙමායනො ඉයතො චියතො ෙ පක්කාමි. අථ සුරාගන්යධපරන
අඤ්ඤතරස්මා සුසිරරුක්ඛා කණ්හසප්යපො නික්ඛමිත්වා රඤ්යඤො අභිමුයඛො

ආගච්ඡති, තිංදිස්වාරුක්ඛයදවතා ‘‘රඤ්යඤොජීවිතිංදම්මී’’තිකාළකයවයසන
ආගන්ත්වා කණ්ණමූයල සද්දමකාසි. රාජා පටිබුජ්ඣි. කණ්හසප්යපො
නිවත්යතො. යසො තිං දිස්වා ‘‘ඉමාෙ කාළකාෙ මම ජීවිතිං දින්න’’න්ති

කාළකානිංතත්ථනිවාපිංපට්ඨයපසි, අභෙයඝොසඤ්ෙයඝොසායපසි.තස්මාතිං

තයතො පභුති‘‘කලන්දකනිවායපො’’තිසඞ්ඛයිංගතිං. කෙන්දකාතිහි කාළකානිං
එතිංනාමිං. 

යතන යඛො පන සමයෙනාතිෙස්මිිං සමයෙ භගවා රාජගහිං යගොෙරගාමිං

කත්වා යවළුවයන කලන්දකනිවායප විහරති, යතන සමයෙන. සිඞ්ගාෙයකො

ගහපතිපුත්යතොති සිඞ්ගාලයකොති තස්ස නාමිං. ගහපතිපුත්යතොති ගහපතිස්ස

පුත්යතොගහපතිපුත්යතො.තස්සකිරපිතා ගහපතිමහාසායලො, නිදහිත්වාඨපිතා
ෙස්ස යගයහ ෙත්තාලීස ධපරනයකොටියෙො අත්ථි. යසො භගවති නිට්ඨඞ්ගයතො

උපාසයකො යසොතාපන්යනො, භරිොපිස්ස යසොතාපන්නායෙව. පුත්යතො පනස්ස
අස්සද්යධපරො අප්පසන්යනො. අථ නිං මාතාපිතයරො අභික්ඛණිං එවිං ඔවදන්ති –

‘‘තාත සත්ථාරිං උපසඞ්කම, ධපරම්මයසනාපතිිං මහායමොග්ගල්ලානිං 
මහාකස්සපිං අසීතිමහාසාවයක උපසඞ්කමා’’ති. යසො එවමාහ – ‘‘නත්ථි මම 

තුම්හාකිං සමණානිං උපසඞ්කමනකිච්ෙිං, සමණානිං සන්තිකිං ගන්ත්වා

වන්දිත්බිං යහොති, ඔනමිත්වා වන්දන්තස්ස පිට්ඨිරුජ්ජති, ජාණුකානිඛරානි

යහොන්ති, භූමිෙිං නිසීදිත්බිං යහොති, තත්ථනිසින්නස්සවත්ථානිකිලිස්සන්ති 

ජීරන්ති, සමීයපනිසින්නකාලයතොපට්ඨාෙකථාසල්ලායපොයහොති, තස්මිිංසති

විස්සායසො උප්පජ්ජති, තයතො නිමන්යතත්වා චීවරපිණ්ඩපාතාදීනි දාත්බානි

යහොන්ති.එවිංසන්යත අත්යථොපරිහාෙති, නත්ථිමය්හිංතුම්හාකිංසමණානිං
උපසඞ්කමනකිච්ෙ’’න්ති.ඉතිනිං ොවජීවිංඔවදන්තාපිමාතාපිතයරොසාසයන
උපයනතුිංනාසක්ඛිිංසු. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

109 

පටුන 

අථස්ස පිතා මරණමඤ්යෙ නිපන්යනො ‘‘මම පුත්තස්ස ඔවාදිං දාතුිං 
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා පුන චින්යතසි – ‘‘දිසා තාතනමස්සාහී’’ති එවමස්ස

ඔවාදිං දස්සාමි, යසොඅත්ථිංඅජානන්යතොදිසානමස්සිස්සති, අථනිංසත්ථාවා
සාවකාවා පස්සිත්වා‘‘කිිංකයරොසී’’තිපුච්ඡිස්සන්ති.තයතො‘‘මය්හිංපිතාදිසා
නමස්සනිං කයරොහීතිමිංඔවදී’’තිවක්ඛති.අථස්සයත ‘‘නතුය්හිංපිතාඑතා

දිසානමස්සායපති, ඉමාපනදිසානමස්සායපතී’’තිධපරම්මිංයදයසස්සන්ති.යසො

බුද්ධපරසාසයන ගුණිං ඤත්වා ‘‘පුඤ්ඤකම්මිං කරිස්සතී’’ති. අථ නිං

ආමන්තායපත්වා ‘‘තාත, පායතොව උට්ඨාෙ ඡ දිසා නමස්යසෙයාසී’’ති ආහ.
මරණමඤ්යෙ නිපන්නස්ස කථා නාම ොවජීවිං අනුස්සරණීො යහොති. තස්මා
යසො ගහපතිපුත්යතො තිං පිතුවෙනිං අනුස්සරන්යතො තථා අකාසි. තස්මා
‘‘කාලස්යසව උට්ඨාෙරාජගහානික්ඛමිත්වා’’තිආදිවුත්තිං. 

243. පුථුදිසාතිබහුදිසා.ඉදානිතා දස්යසන්යතො පුරත්ථිමංදිසන්තිආදිමාහ. 

පාවිසීතිනතාව පවිට්යඨො, පවිසිස්සාමීතිනික්ඛන්තත්තා පන අන්තරාමග්යග

වත්තමායනොපි එවිං වුච්ෙති. අද්දසා යඛො භගවාති න ඉදායනව අද්දස, 

පච්චූසසමයෙපි බුද්ධපරෙක්ඛුනා යලොකිං යවොයලොයකන්යතො එතිං දිසා 
නමස්සමානිං දිස්වා ‘‘අජ්ජ අහිං සිඞ්ගාලස්ස ගහපතිපුත්තස්ස ගිහිවිනෙිං 

සිඞ්ගාලසුත්තන්තිං කයථස්සාමි, මහාජනස්ස සා කථා සඵලා භවිස්සති, 
ගන්ත්බිං මො එත්ථා’’ති. තස්මා පායතොව නික්ඛමිත්වා රාජගහිං පිණ්ඩාෙ 

පාවිසි, පවිසන්යතො ෙ නිං තයථව අද්දස. යතන වුත්තිං – ‘‘අද්දසා යඛො

භගවා’’ති. එතදයවොචාති යසො කිර අවිදූයර ඨිතම්පි සත්ථාරිං න පස්සති, 
දිසායෙව නමස්සති. අථිං නිං භගවා සූරිෙරස්මිසම්ඵස්යසන විකසමානිං

මහාපදුමිං විෙ මුඛිං විවරිත්වා ‘‘කිිං නු යඛො ත්විං, ගහපතිපුත්තා’’තිආදිකිං
එතදයවොෙ. 

ඡදිසාදිවණ්ණනා 

244. ෙථා කථං පන, භන්යතති යසො කිර තිං භගවයතො වෙනිං සුත්වාව

චින්යතසි‘‘ොකිරමමපිතරාඡදිසානමස්සිත්බා’’තිවුත්තා, නකිරතා එතා, 
අඤ්ඤා කිර අරිෙසාවයකන ඡ දිසා නමස්සිත්බා. හන්දාහිං අරිෙසාවයකන 

නමස්සිත්බාදිසායෙවපුච්ඡිත්වානමස්සාමීති.යසොතාපුච්ඡන්යතො ෙථාකථං

පන, භන්යතතිආදිමාහ. තත්ථ ෙථාති නිපාතමත්තිං. කථං පනාති ඉදයමව

පුච්ඡාපදිං. කම්මකියෙසාති යතහි කම්යමහි සත්තා කිලිස්සන්ති, තස්මා 

කම්මකියලසාතිවුච්ෙන්ති. ඨායනහීතිකාරයණහි. අපාෙමුඛානීතිවිනාසමුඛානි. 

යසොති යසො යසොතාපන්යනො අරිෙසාවයකො. චුද්දස පාපකාපගයතොති එයතහි

චුද්දසහි පාපයකහි ලාමයකහි අපගයතො. ඡද්දිසාපටිච්ඡාදීති ඡ දිසා 

පටිච්ඡායදන්යතො. උයභොයෙොකවිජොොති උභින්නිං ඉධපරයලොකපරයලොකානිං 

විජිනනත්ථාෙ. අෙඤ්යචව යෙොයකො ආරද්යධො යහොතීති එවරූපස්ස හි ඉධපර
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පටුන 

යලොයකපඤ්ෙයවරානිනයහොන්ති, යතනස්සඅෙඤ්යෙවයලොයකොආරද්යධපරො
යහොති පරියතොසියතො යෙව නිප්ඵාදියතො ෙ. පරයලොයකපි පඤ්ෙ යවරානි න

යහොන්ති, යතනස්සපයරොෙයලොයකොආරාධියතොයහොති. තස්මායසොකාෙස්ස
යභදාපරම්මරණාසුගතිිංසග්ගිංයලොකිංඋපපජ්ජති. 

245. ඉති භගවා සඞ්යඛයපන මාතිකිං ඨයපත්වා ඉදානි තයමව 

විත්ථායරන්යතො කතමස්ස චත්තායරො කම්මකියෙසාතිආදිමාහ. 

කම්මකියෙයසොති කම්මඤ්ෙ තිං කියලසසම්පයුත්තත්තා කියලයසො ොති

කම්මකියලයසො. සකියලයසොයෙව හි පාණිං හනති, නික්කියලයසො න හනති, 

තස්මාපාණාතිපායතො ‘‘කම්මකියලයසො’’තිවුත්යතො. අදින්නාදානාදීසුපිඑයසව

නයෙො. අථාපරන්ති අපරම්පි එතදත්ථපරිදීපකයමව ගාථාබන්ධපරිං අයවොොති 

අත්යථො. 

චතුඨානාදිවණ්ණනා 

246. පාපකම්මං කයරොතීතිඉදිංභගවාෙස්මාකාරයකදස්සියත අකාරයකො

පාකයටො යහොති, තස්මා ‘‘පාපකම්මිං න කයරොතී’’ති මාතිකිං ඨයපත්වාපි

යදසනාකුසලතාෙ පඨමතරිං කාරකිං දස්යසන්යතො ආහ. තත්ථ ඡන්දාගතිං

ගච්ඡන්යතොති ඡන්යදන යපයමන අගතිිං ගච්ඡන්යතො අකත්ත්බිං
කයරොන්යතො. පරපයදසුපි එයසවනයෙො. තත්ථ යෙො ‘‘අෙිං යම මිත්යතො වා 
සම්භත්යතො වා සන්දිට්යඨො වා ඤාතයකො වා ලඤ්ජිං වා පන යම යදතී’’ති

ඡන්දවයසන අස්සාමිකිං සාමිකිං කයරොති, අෙිං ඡන්දාගතිිං ගච්ඡන්යතො
පාපකම්මිං කයරොති නාම. යෙො ‘‘අෙිං යම යවරී’’ති පකතියවරවයසන

තඞ්ඛණුප්පන්නයකොධපරවයසන වාසාමිකිං අස්සාමිකිංකයරොති, අෙිංයදොසාගතිිං
ගච්ඡන්යතොපාපකම්මිංකයරොතිනාම.යෙොපනමන්දත්තා යමොමූහත්තාෙිංවා

තිං වා වත්වා අස්සාමිකිං සාමිකිං කයරොති, අෙිං යමොහාගතිිං ගච්ඡන්යතො 
පාපකම්මිංකයරොතිනාම.යෙොපන‘‘අෙිංරාජවල්ලයභොවාවිසමනිස්සියතොවා

අනත්ථම්පි යම කයරෙයා’’ති භීයතො අස්සාමිකිං සාමිකිං කයරොති, අෙිං
භොගතිිං ගච්ඡන්යතො පාපකම්මිං කයරොති නාම. යෙො පන ෙිංකිඤ්චි
භායජන්යතො ‘‘අෙිං යම සන්දිට්යඨො වා සම්භත්යතො වා’’ති යපමවයසන

අතියරකිංයදති, ‘‘අෙිංයමයවරී’’තියදොසවයසනඌනකිංයදති, යමොමූහත්තා 

දින්නාදින්නිංඅජානමායනොකස්සචිඌනිංකස්සචිඅධිකිංයදති, ‘‘අෙිංඉමස්මිිං 

අදිෙයමායනමය්හිං අනත්ථම්පිකයරෙයා’’තිභීයතොකස්සචි අතියරකිංයදති, 

යසො ෙතු්බියධපරොපි ෙථානුක්කයමන ඡන්දාගතිආදීනි ගච්ඡන්යතො පාපකම්මිං
කයරොතිනාම. 

අරිෙසාවයකොපනජීවිතක්ඛෙිංපාපුණන්යතොපිඡන්දාගතිආදීනින ගච්ඡති.
යතනවුත්තිං–‘‘ඉයමහිෙතූහිඨායනහිපාපකම්මිංනකයරොතී’’ති. 
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නිහීෙතිෙයසොතස්සාතිතස්සඅගතිගාමියනො කිත්තිෙයසොපිපරිවාරෙයසොපි
නිහීෙතිපරිහාෙති. 

ඡඅපාෙමුඛාදිවණ්ණනා 

247. සුරායමරෙමජ්ජප්පමාදට්ඨානානුයෙොයගොති එත්ථ සුරාති පිට්ඨසුරා
පූවසුරා ඔදනසුරා කිණ්ණපක්ඛිත්තා සම්භාරසිංයුත්තාති පඤ්ෙ සුරා. 

යමරෙන්තිපුප්ඵාසයවො ඵලාසයවොමධ්වාසයවොගුළාසයවොසම්භාරසිංයුත්යතොති

පඤ්ෙ ආසවා. තිං ස්බම්පි මදකරණවයසන මජ්ජං. පමාදට්ඨානන්ති

පමාදකාරණිං. ොෙ යෙතනාෙ තිං මජ්ජිං පිවති, තස්ස එතිං අධිවෙනිං. 

අනුයෙොයගොති තස්ස සුරායමරෙමජ්ජප්පමාදට්ඨානස්ස අනුඅනුයෙොයගො
පුනප්පුනිං කරණිං. ෙස්මා පයනතිං අනුයුත්තස්ස උප්පන්නා යෙව යභොගා

පරිහාෙන්ති, අනුප්පන්නා ෙනුප්පජ්ජන්ති, තස්මා ‘‘යභොගානිංඅපාෙමුඛ’’න්ති 

වුත්තිං. විකාෙවිසිඛාචරිොනුයෙොයගොතිඅයවලාෙවිසිඛාසු ෙරිොනුයුත්තතා. 

සමජ්ජාභිචරණන්ති නච්ොදිදස්සනවයසන සමජ්ජාගමනිං. 

ආෙසයානුයෙොයගොතිකාොලසිෙතාෙ යුත්තප්පයුත්තතා. 

සුරායමරෙස්සඡආදීනවාදිවණ්ණනා 

248. එවිං ඡන්නිංඅපාෙමුඛානිංමාතිකිං ඨයපත්වාඉදානිතානිවිභජන්යතො 

ඡ යඛො යම, ගහපතිපුත්ත ආදීනවාතිආදිමාහ. තත්ථ සන්දිට්ඨිකාති සාමිං 

පස්සිත්බා, ඉධපරයලොකභාවිනී. ධනජානීති ධපරනහානි. කෙහප්පවඩ්ඪනීති

වාොකලහස්ස යෙව හත්ථපරාමාසාදිකාෙකලහස්ස ෙ වඩ්ඪනී. යරොගානං

ආෙතනන්තියතසිංයතසිංඅක්ඛියරොගාදීනිං යඛත්තිං. අකිත්තිසඤ්ජනනීතිසුරිං

පිවිත්වාහිමාතරම්පි පහරන්තිපිතරම්පි, අඤ්ඤිංබහුම්පිඅවත්ත්බිංවදන්ති, 
අකත්ත්බිං කයරොන්ති. යතන ගරහම්පි දණ්ඩම්පි හත්ථපාදාදියඡදම්පි

පාපුණන්ති, ඉධපරයලොයකපි පරයලොයකපි අකිත්තිිං පාපුණන්ති, ඉති යතසිං සා

සුරා අකිත්තිසඤ්ජනනී නාම යහොති. යකොපීනනිදංසනීති ගුය්හට්ඨානඤ්හි

විවරිෙමානිං හිරිිං යකොයපති විනායසති, තස්මා ‘‘යකොපීන’’න්ති වුච්ෙති, 

සුරාමදමත්තා ෙ තිං තිං අඞ්ගිං විවරිත්වා විෙරන්ති, යතන යනසිං සා සුරා

යකොපීනස්ස නිදිංසනයතො ‘‘යකොපීනනිදිංසනී’’ති වුච්ෙති. පඤ්ඤාෙ

දුබ්බලිකරණීති සාගතත්යථරස්ස විෙ කම්මස්සකතපඤ්ඤිං දු්බලිං කයරොති, 
තස්මා ‘‘පඤ්ඤාෙදු්බලිකරණී’’තිවුච්ෙති. මග්ගපඤ්ඤිංපනදු්බලිංකාතුිං

න සක්යකොති. අධිගතමග්ගානඤ්හි සා අන්යතොමුඛයමව න පවිසති. ඡට්ඨං

පදන්තිඡට්ඨිංකාරණිං. 

249. අත්තාපිස්ස අගුත්යතො අරක්ඛියතො යහොතීති අයවලාෙ ෙරන්යතො හි

ඛාණුකණ්ටකාදීනිපිඅක්කමති, අහිනාපිෙක්ඛාදීහිපි සමාගච්ඡති, තිංතිංඨානිං
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ගච්ඡතීතිඤත්වා යවරියනොපිනිංනිලීයිත්වා ගණ්හන්ති වා හනන්ති වා. එවිං
අත්තාපිස්ස අගුත්යතො යහොති අරක්ඛියතො. පුත්තදාරාපි ‘‘අම්හාකිං පිතා

අම්හාකිංසාමිරත්තිිංවිෙරති, කිමඞ්ගිංපනමෙ’’න්තිඉතිස්සපුත්තධීතයරොපි 
භරිොපි බහිපත්ථනිංකත්වා රත්තිිං ෙරන්තා අනෙබයසනිං පාපුණන්ති. එවිං 

පුත්තදායරොපිස්ස අගුත්යතො අරක්ඛියතො යහොති. සාපයතෙයන්ති තස්ස
පුත්තදාරපරිජනස්ස රත්තිිං ෙරණකභාවිං ඤත්වා යෙොරා සුඤ්ඤිං යගහිං

පවිසිත්වාෙිංඉච්ඡන්ති, තිංහරන්ති.එවිං සාපයතෙයම්පිස්සඅගුත්තංඅරක්ඛිතං

යහොති. සඞ්කියෙො ච යහොතීති අඤ්යඤහි කතපාපකම්යමසුපි ‘‘ඉමිනා කතිං

භවිස්සතී’’ති සඞ්කිත්යබො යහොති. ෙස්ස ෙස්ස ඝරද්වායරන ොති, තත්ථ ෙිං

අඤ්යඤන යෙොරකම්මිං පරදාරිකකම්මිං වා කතිං, තිං ‘‘ඉමිනා කත’’න්ති

වුත්යත අභූතිං අසන්තම්පි තස්මිිං රූහති පතිට්ඨාති. බහූනඤ්ච

දුක්ඛධම්මානන්තිඑත්තකිංදුක්ඛිං, එත්තකිං යදොමනස්සන්තිවත්තුිංනසක්කා, 

අඤ්ඤස්මිිංපුග්ගයලඅසතිස්බිංවිකාලොරිම්හි ආහරිත්බිංයහොති, ඉතියසො
බහූනිංදුක්ඛධපරම්මානිංපුරක්ඛයතොපුයරගාමීයහොති. 

250. ක්ව නච්චන්ති ‘‘කස්මිිං ඨායන නටනාටකාදිනච්ෙිං අත්ථී’’ති 

පුච්ඡිත්වාෙස්මිිංගායමවානිගයමවාතිංඅත්ථි, තත්ථගන්ත්බිංයහොති, තස්ස 

‘‘ස්යව නච්ෙදස්සනිං ගමිස්සාමී’’ති අජ්ජ වත්ථගන්ධපරමාලාදීනි

පටිොයදන්තස්යසව සකලදිවසම්පි කම්මච්යඡයදො යහොති, නච්ෙදස්සයනන

එකාහම්පි ද්වීහම්පි තීහම්පි තත්යථව යහොති, අථ වුට්ඨිසම්පත්තිොදීනි
ලභිත්වාපි වප්පාදිකායල වප්පාදීනි අකයරොන්තස්ස අනුප්පන්නා යභොගා

නුප්පජ්ජන්ති, තස්ස බහි ගතභාවිං ඤත්වා අනාරක්යඛ යගයහ යෙොරා ෙිං

ඉච්ඡන්ති, තිං කයරොන්ති, යතනස්ස උප්පන්නාපි යභොගා විනස්සන්ති. ක්ව

ගීතන්තිආදීසුපිඑයසවනයෙො.යතසිං නානාකරණිංබ්රහ්මජායලවුත්තයමව. 

251. ජෙං යවරන්ති ‘‘ජිතිං මො’’ති පරිසමජ්යඣ පරස්ස සාටකිං වා

යවඨනිං වා ගණ්හාති, යසො ‘‘පරිසමජ්යඣ යම අවමානිං කයරොසි, යහොතු, 

සික්ඛායපස්සාමි න’’න්ති තත්ථ යවරිං බන්ධපරති, එවිං ජිනන්යතො සෙිං යවරිං

පසවති. ජියනොති අඤ්යඤන ජියතො සමායනො ෙිං යතන තස්ස යවඨනිං වා

සාටයකොවා අඤ්ඤිංවාපනහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිවිත්තිංගහිතිං, තිංඅනුයසොෙති

‘‘අයහොසිවතයම, තිංතිං වත යමනත්ථී’’තිතප්පච්ෙො යසොෙති. එවිං යසො

ජියනො විත්තිං අනුයසොෙති. සභාගතස්ස වචනං න රූහතීති විනිච්ඡෙට්ඨායන

සක්ඛිපුට්ඨස්සසයතො වෙනිංනරූහති, නපතිට්ඨාති, ‘‘අෙිංඅක්ඛයසොණ්යඩො

ජූතකයරො, මාතස්සවෙනිං ගණ්හිත්ථා’’තිවත්තායරොභවන්ති. මිත්තාමච්චානං 

පරිභූයතො යහොතීති තඤ්හි මිතාමච්ො එවිං වදන්ති – ‘‘සම්ම, ත්වම්පි නාම

කුලපුත්යතො ජූතකයරො ඡින්නභින්නයකො හුත්වා විෙරසි, න යත ඉදිං

ජාතියගොත්තානිං අනුරූපිං, ඉයතො පට්ඨාෙ මා එවිංකයරෙයාසී’’ති. යසො එවිං
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පටුන 

වුත්යතොපියතසිංවෙනිංනකයරොති.තයතොයතනසද්ධිිංඑකයතොනතිට්ඨන්ති 
නනිසීදන්ති.තස්සකාරණාසක්ඛිපුට්ඨාපිනකයථන්ති.එවිං මිත්තාමච්ොනිං
පරිභූයතොයහොති. 

ආවාහවිවාහකානන්ති ආවාහකා නාම යෙ තස්ස ඝරයතො දාරිකිං

ගයහතුකාමා.විවාහකානාමයෙතස්සයගයහදාරිකිං දාතුකාමා. අපත්ථියතො

යහොතීතිඅනිච්ඡියතොයහොති. නාෙං දාරභරණාොති දාරභරණාෙනසමත්යථො.
එතස්ස යගයහ දාරිකා දින්නාපි එතස්ස යගහයතො ආගතාපි අම්යහහි එව
යපොසිත්බාභවිස්සතියෙව. 

පාපමිත්තතාෙඡආදීනවාදිවණ්ණනා 

252. ධුත්තාති අක්ඛධුත්තා. යසොණ්ඩාති ඉත්ථියසොණ්ඩා භත්තයසොණ්ඩා

පූවයසොණ්ඩා මූලකයසොණ්ඩා. පිපාසාති පානයසොණ්ඩා. යනකතිකාති 

පතිරූපයකන වඤ්ෙනකා. වඤ්චනිකාති සම්මුඛාවඤ්ෙනාහි වඤ්ෙනිකා. 

සාහසිකාති එකාගාරිකාදිසාහසිකකම්මකාරියනො. තයාස්ස මිත්තා යහොන්තීති 
යත අස්ස මිත්තා යහොන්ති. අඤ්යඤහි සප්පුරියසහි සද්ධිිං න රමති

ගන්ධපරමාලාදීහි අලඞ්කරිත්වා වරසෙනිං ආයරොපිතසූකයරො ගූථකූපමිව, යත
පාපමිත්යතයෙවඋපසඞ්කමති.තස්මා දිට්යඨයෙවධපරම්යමසම්පරාෙඤ්ෙබහුිං
අනත්ථිංනිගච්ඡති. 

253. අතිසීතන්ති කම්මං න කයරොතීති මනුස්යසහි කාලස්යසව වුට්ඨාෙ

‘‘එථයභොකම්මන්තිංගච්ඡාමා’’තිවුත්යතො‘‘අතිසීතිං තාව, අට්ඨීනිභිජ්ජන්ති

විෙ, ගච්ඡථ තුම්යහ පච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති අග්ගිිං තපන්යතො නිසීදති. යත

ගන්ත්වාකම්මිංකයරොන්ති.ඉතරස්සකම්මිංපරිහාෙති. අතිඋණ්හන්තිආදීසුපි
එයසවනයෙො. 

යහොතිපානසඛානාමාතිඑකච්යෙොපානට්ඨායන සුරායගයහයෙවසහායෙො

යහොති. ‘‘පන්නසඛා’’තිපි පායඨො, අෙයමවත්යථො. සම්මිෙසම්මියෙොති සම්ම

සම්මාති වදන්යතො සම්මුයඛයෙව සහායෙො යහොති, පරම්මුයඛ යවරීසදියසො

ඔතාරයමව ගයවසති. අත්යථසු ජායතසූති තථාරූයපසු කිච්යෙසු 

සමුප්පන්යනසු. යවරප්පසයවොති යවරබහුලතා. අනත්ථතාති අනත්ථකාරිතා. 

සුකදරිෙතාති සුට්ඨු කදරිෙතා ථද්ධපරමච්ඡරිෙභායවො. උදකමිව ඉණං විගාහතීති
පාසායණොඋදකිංවිෙසිංසීදන්යතොඉණිංවිගාහති. 

රත්තිනුට්ඨානයදස්සිනාතිරත්තිිං අනුට්ඨානසීයලන. අතිසාෙමිදංඅහූතිඉදිං

අතිසාෙිං ජාතන්ති යෙ එවිං වත්වා කම්මිං න කයරොන්ති. ඉති
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විස්සට්ඨකම්මන්යතති එවිං වත්වා පරිච්ෙත්තකම්මන්යත. අත්ථා අච්යචන්ති 

මාණයවතිඑවරූයපපුග්ගයලඅත්ථාඅතික්කමන්ති, යතසුනතිට්ඨන්ති. 

තිණාභියෙයොතිතිණයතොපිඋත්තරි. යසොසුඛංනවිහාෙතීතියසොපුරියසො

සුඛිං න ජහාති, සුඛසමඞ්ගීයෙව යහොති. ඉමිනා කථාමග්යගන ඉමමත්ථිං

දස්යසති‘‘ගිහිභූයතනසතාඑත්තකිංකම්මිංනකාත්බිං, කයරොන්තස්සවඩ්ඪ
නාමනත්ථි.ඉධපරයලොයකපරයලොයකගරහයමවපාපුණාතී’’ති. 

මිත්තපතිරූපකාදිවණ්ණනා 

254. ඉදානි යෙොඑවිංකයරොයතොඅනත්යථො උප්පජ්ජති, අඤ්ඤානිවාපන

ොනිකානිචිභොනියෙයකචිඋපද්දවායෙයකචිඋපසග්ගා, ස්යබයතබාලිං
නිස්සාෙ උප්පජ්ජන්ති. තස්මා ‘‘එවරූපා බාලා න යසවිත්බා’’ති බායල

මිත්තපතිරූපයක අමිත්යත දස්යසතුිං චත්තායරොයම, ගහපතිපුත්ත 

අමිත්තාතිආදිමාහ. තත්ථ අඤ්ඤදත්ථුහයරොති සෙිං තුච්ඡහත්යථො ආගන්ත්වා

එකිංයසනෙිංකිඤ්චිහරතියෙව. වචීපරයමොතිවෙනපරයමොවෙනමත්යතයනව

දාෙයකො කාරයකො විෙ යහොති. අනුප්පිෙභාණීති අනුප්පිෙිං භණති. 

අපාෙසහායෙොතියභොගානිංඅපායෙසුසහායෙොයහොති. 

255. එවිං ෙත්තායරො අමිත්යත දස්යසත්වා පුන තත්ථ එයකකිං ෙතූහි

කාරයණහි විභජන්යතො චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්තාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අඤ්ඤදත්ථුහයරො යහොතීති එකිංයසනහාරයකොයෙව යහොති. සහාෙස්ස යගහිං

රිත්තහත්යථො ආගන්ත්වා නිවත්ථසාටකාදීනිං වණ්ණිං භාසති, යසො ‘‘අතිවිෙ 

ත්විංසම්මඉමස්සවණ්ණිංභාසසී’’තිඅඤ්ඤිංනිවායසත්වාතිංයදති. අප්යපන

බහුමිච්ඡතීතිෙිංකිඤ්චිඅප්පකිං දත්වාතස්සසන්තිකා බහුිංපත්යථති. භෙස්ස 

කිච්චංකයරොතීතිඅත්තයනොභයෙඋප්පන්යනතස්සදායසොවිෙහුත්වා තිංතිං

කිච්ෙිං කයරොති, අෙිං ස්බදා න කයරොති, භයෙ උප්පන්යන කයරොති, න

යපයමනාති අමිත්යතො නාම ජායතො. යසවති අත්ථකාරණාති 

මිත්තසන්ථවවයසනනයසවති, අත්තයනොඅත්ථයමවපච්ොසීසන්යතොයසවති. 

256. අතීයතනපටිසන්ථරතීතිසහායෙආගයත ‘‘හියෙයො වා පයර වාන

ආගයතොසි, අම්හාකිං ඉමස්මිිං වායර සස්සිං අතිවිෙ නිප්ඵන්නිං, බහූනි

සාලිෙවබීජාදීනි ඨයපත්වා මග්ගිං ඔයලොයකන්තා නිසීදිම්හ, අජ්ජ පන ස්බිං 

ඛීණ’’න්ති එවිං අතීයතන සඞ්ගණ්හාති. අනාගයතනාති ‘‘ඉමස්මිිං වායර

අම්හාකිංසස්සිං මනාපිංභවිස්සති, ඵලභාරභරිතාසාලිආදයෙො, සස්සසඞ්ගයහ
කයත තුම්හාකිං සඞ්ගහිං කාතුිං සමත්ථා භවිස්සාමා’’ති එවිං අනාගයතන

සඞ්ගණ්හාති. නිරත්ථයකනාතිහත්ථික්ඛන්යධපරවා අස්සපිට්යඨවානිසින්යනො 

සහාෙිං දිස්වා ‘‘එහි, යභො, ඉධපරනිසීදා’’ති වදති. මනාපිං සාටකිංනිවායසත්වා
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‘‘සහාෙකස්ස වතයමඅනුච්ඡවියකොඅඤ්යඤොපනමය්හිංනත්ථී’’තිවදති, එවිං

නිරත්ථයකන සඞ්ගණ්හාති නාම. පච්චුප්පන්යනසු කිච්යචසු බයසනං

දස්යසතීති ‘‘සකයටනයමඅත්යථො’’තිවුත්යත‘‘ෙක්කමස්සභින්නිං, අක්යඛො
ඡින්යනො’’තිආදීනි වදති. 

257. පාපකම්පිස්ස අනුජානාතීති පාණාතිපාතාදීසු ෙිංකිඤ්චි කයරොමාති
වුත්යත ‘‘සාධු සම්ම කයරොමා’’ති අනුජානාති. කලයායණපි එයසව නයෙො. 

සහායෙො යහොතීති‘‘අසුකට්ඨායනසුරිංපිවන්ති, එහිතත්ථගච්ඡාමා’’තිවුත්යත

සාධූති ගච්ඡති. එස නයෙො ස්බත්ථ. ඉති විඤ්ඤාොති ‘‘මිත්තපතිරූපකා
එයත’’තිඑවිංජානිත්වා. 

සුහදමිත්තාදිවණ්ණනා 

260. එවිං න යසවිත්යබ පාපමිත්යත දස්යසත්වා ඉදානි යසවිත්යබ

කලයාණමිත්යත දස්යසන්යතො පුන චත්තායරොයම, ගහපතිපුත්තාතිආදිමාහ.

තත්ථ සුහදාති සුන්දරහදො. 

261. පමත්තං රක්ඛතීති මජ්ජිං පිවිත්වා ගාමමජ්යඣ වා ගාමද්වායර වා
මග්යගවානිපන්නිංදිස්වා ‘‘එවිංනිපන්නස්ස යකොචියදවනිවාසනපාරුපනම්පි

හයරෙයා’’ති සමීයප නිසීදිත්වා පබුද්ධපරකායල ගයහත්වා ගච්ඡති. පමත්තස්ස 

සාපයතෙයන්ති සහායෙො බහිගයතො වා යහොති සුරිං පිවිත්වා වා පමත්යතො, 
යගහිංඅනාරක්ඛිං‘‘යකොචියදවෙිංකිඤ්චිහයරෙයා’’තියගහිං පවිසිත්වාතස්ස

ධපරනිං රක්ඛති. භීතස්සාතිකිස්මිඤ්චියදව භයෙඋප්පන්යන ‘‘මාභායි, මාදියස

සහායෙඨියතකිිංභාෙසී’’තිතිංභෙිංහරන්යතොපටිසරණිං යහොති. තද්දිගුණං

යභොගන්ති කිච්ෙකරණීයෙ උප්පන්යන සහාෙිං අත්තයනො සන්තිකිං ආගතිං

දිස්වා වදති ‘‘කස්මා ආගයතොසී’’ති? රාජකුයල කම්මිං අත්ථීති. කිිං ලද්ධුිං

වට්ටතීති? එයකො කහාපයණොති. ‘‘නගයර කම්මිං නාම න එකකහාපයණන

නිප්ඵජ්ජති, ද්යවගණ්හාහී’’තිඑවිංෙත්තකිංවදති, තයතොදිගුණිංයදති. 

262. ගුය්හමස්ස ආචික්ඛතීති අත්තයනො ගුය්හිං නිගූහිතුිං යුත්තකථිං

අඤ්ඤස්ස අකයථත්වා තස්යසව ආචික්ඛති. ගුය්හමස්ස පරිගූහතීති යතන

කථිතිං ගුය්හිං ෙථා අඤ්යඤොන ජානාති, එවිං රක්ඛති. ආපදාසුන විජහතීති

උප්පන්යන භයෙන පරිච්ෙජති. ජීවිතම්පිස්ස අත්ථාොති අත්තයනො ජීවිතම්පි 

තස්ස සහාෙස්ස අත්ථාෙ පරිච්ෙත්තයමව යහොති, අත්තයනො ජීවිතිං
අගයණත්වාපිතස්ස කම්මිංකයරොතියෙව. 

263. පාපා නිවායරතීති අම්යහසු පස්සන්යතසු පස්සන්යතසු ත්විං එවිං

කාතුිංනලභසි, පඤ්ෙයවරානිදසඅකුසලකම්මපයථ මාකයරොහීතිනිවායරති. 
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කෙයායණ නියවයසතීති කලයාණකම්යම තීසු සරයණසු පඤ්ෙසීයලසු

දසකුසලකම්මපයථසුවත්තස්සු, දානිංයදහිපුඤ්ඤිංකයරොහි ධපරම්මිංසුණාහීති

එවිංකලයායණනියෙොයජති. අස්සුතංසායවතීති අස්සුතපු්බිං සුඛුමිංනිපුණිං 

කාරණිං සායවති. සග්ගස්ස මග්ගන්ති ඉදිං කම්මිං කත්වා සග්යග
නි්බත්තන්තීති එවිංසග්ගස්සමග්ගිංආචික්ඛති. 

264. අභයවනස්සනනන්දතීතිතස්ස අභයවනඅවුඩ්ඪොපුත්තදාරස්සවා

පරිජනස්ස වා තථාරූපිං පාරිජුඤ්ඤිං දිස්වා වා සුත්වා වා න නන්දති, 

අනත්තමයනො යහොති. භයවනාති වුඩ්ඪො තථාරූපස්ස සම්පත්තිිං වා 

ඉස්සරිෙප්පටිලාභිං වා දිස්වා වා සුත්වා වා නන්දති, අත්තමයනො යහොති. 

අවණ්ණංභණමානං නිවායරතීති‘‘අසුයකොවිරූයපොනපාසාදියකොදුජ්ජාතියකො

දුස්සීයලො’’තිවාවුත්යත ‘‘එවිංමාභණි, රූපවාෙයසොපාසාදියකො ෙසුජායතො
ෙසීලසම්පන්යනො ො’’තිආදීහිවෙයනහිපරිං අත්තයනො සහාෙස්ස අවණ්ණිං

භණමානිං නිවායරති. වණ්ණං භණමානං පසංසතීති ‘‘අසුයකො රූපවා

පාසාදියකොසුජායතො සීලසම්පන්යනො’’තිවුත්යත‘‘අයහොසුට්ඨුවදසි, සුභාසිතිං

තො, එවයමතිං, එසපුරියසො රූපවා පාසාදියකොසුජායතොසීලසම්පන්යනො’’ති
එවිංඅත්තයනොසහාෙකස්සපරිංවණ්ණිංභණමානිං පසිංසති. 

265. ජෙං අග්ගීවභාසතීතිරත්තිිං ප්බතමත්ථයකජලමායනොඅග්ගිවිෙ
වියරොෙති. 

යභොයගසංහරමානස්සාතිඅත්තානම්පි පරම්පිඅපීයළත්වාධපරම්යමනසයමන

යභොයගසම්පිණ්යඩන්තස්සරාසිිංකයරොන්තස්ස. භමරස්යසවඉරීෙයතොතිෙථා
භමයරො පුප්ඵානිං වණ්ණගන්ධපරිං අයපොථෙිං තුණ්යඩනපි පක්යඛහිපි රසිං

ආහරිත්වාඅනුපු්යබනෙක්කප්පමාණිංමධුපටලිංකයරොති, එවිං අනුපු්යබන

මහන්තිංයභොගරාසිිංකයරොන්තස්ස. යභොගාසන්නිචෙං ෙන්තීතිතස්සයභොගා

නිෙෙිං ගච්ඡන්ති. කථිං? අනුපු්යබන උපචිකාහි සිංවඩ්ඪෙමායනො වම්මියකො

විෙ. යතනාහ ‘‘වම්මියකොවුපචීෙතී’’ති. ෙථා වම්මියකොඋපචිෙති, එවිංනිෙෙිං
ෙන්තීතිඅත්යථො. 

සමාහත්වාති සමාහරිත්වා. අෙමත්යථොති යුත්තසභායවො සමත්යථො වා
පරිෙත්තරූයපොඝරාවාසිං සණ්ඨායපතුිං. 

ඉදානි ෙථා වා ඝරාවායසො සණ්ඨයපත්යබො, තථා ඔවදන්යතො චතුධා

විභයජ යභොයගතිආදිමාහ. තත්ථ ස යව මිත්තානි ගන්ථතීති යසො එවිං
විභජන්යතොමිත්තානිගන්ථතිනාමඅයභජ්ජමානානිඨයපති. ෙස්සහියභොගා

සන්ති, යසොඑවමිත්යතඨයපතුිංසක්යකොති, නඉතයරො. 
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එයකන යභොයගභුඤ්යජෙයාතිඑයකනයකොට්ඨායසනයභොයගභුඤ්යජෙය. 

ද්වීහි කම්මං පයෙොජයෙති ද්වීහි යකොට්ඨායසහි කසිවාණිජ්ජාදිකම්මිං

පයෙොයජෙය. චතුත්ථඤ්ච නිධායපෙයාති ෙතුත්ථිං යකොට්ඨාසිං නිධපරායපත්වා

ඨයපෙය. ආපදාසු භවිස්සතීති කුලානඤ්හි න ස්බකාලිං එකසදිසිං වත්තති, 

කදාචි රාජාදිවයසන ආපදාපි උප්පජ්ජන්ති, තස්මා එවිං ආපදාසු උප්පන්නාසු 

භවිස්සතීති ‘‘එකිං යකොට්ඨාසිං නිධපරායපෙයා’’ති ආහ. ඉයමසු පන ෙතූසු

යකොට්ඨායසසු කතරයකොට්ඨාසිං ගයහත්වා කුසලිං කාත්බන්ති? ‘‘යභොයග 
භුඤ්යජෙයා’’ති වුත්තයකොට්ඨාසිං. තයතො ගණ්හිත්වා භික්ඛූනම්පි 

කපණද්ධිකාදීනම්පිදාත්බිං, යපසකාරන්හාපිතාදීනම්පියවතනිංදාත්බිං. 

ඡද්දිසාපටිච්ඡාදනකණ්ඩවණ්ණනා 

266. ඉති භගවා එත්තයකන කථාමග්යගන එවිං ගහපතිපුත්තස්ස 
අරිෙසාවයකො ෙතූහි කාරයණහි අකුසලිං පහාෙ ඡහි කාරයණහි යභොගානිං
අපාෙමුඛිංවජ්යජත්වායසොළස මිත්තානියසවන්යතොඝරාවාසිංසණ්ඨයපත්වා

දාරභරණිං කයරොන්යතො ධපරම්මියකන ආජීයවන ජීවති, යදවමනුස්සානඤ්ෙ
අන්තයර අග්ගික්ඛන්යධපරො විෙ වියරොෙතීති වජ්ජනීෙධපරම්මවජ්ජනත්ථිං 
යසවිත්බධපරම්මයසවනත්ථඤ්ෙ ඔවාදිං දත්වා ඉදානි නමස්සිත්බා ඡ දිසා

දස්යසන්යතො කථඤ්චගහපතිපුත්තාතිආදිමාහ. 

තත්ථ ඡද්දිසාපටිච්ඡාදීතිෙථාඡහි දිසාහිආගමනභෙිංනආගච්ඡති, යඛමිං

යහොතිනි්භෙිංඑවිංවිහරන්යතො ‘‘ඡද්දිසාපටිච්ඡාදී’’තිවුච්ෙති.‘‘පුරත්ථිමාදිසා

මාතාපිතයරො යවදිත්බා’’තිආදීසු මාතාපිතයරො පු්බුපකාරිතාෙ පුරත්ථිමා

දිසාති යවදිත්බා. ආචරිො දක්ඛියණෙයතාෙ දක්ඛිණා දිසාති. පුත්තදාරා 

පිට්ඨියතො අනුබන්ධපරනවයසන පච්ඡිමා දිසාති. මිත්තාමච්චා ෙස්මා යසො

මිත්තාමච්යෙ නිස්සාෙයතයතදුක්ඛවියසයසඋත්තරති, තස්මා උත්තරා දිසාති. 

දාසකම්මකරා පාදමූයල පතිට්ඨානවයසන යහට්ඨිමා දිසාති. සමණබ්රාහ්මණා 

ගුයණහි උපරිඨිතභායවන උපරිමාදිසාතියවදිත්බා. 

267. භයතො යන භරිස්සාමීති අහිං මාතාපිතූහි ථඤ්ඤිං පායෙත්වා
හත්ථපායද වඩ්යඪත්වා මුයඛන සිඞ්ඝාණිකිං අපයනත්වා නහායපත්වා

මණ්යඩත්වා භයතො භරියතො ජග්ගියතො, ස්වාහිං අජ්ජ යත මහල්ලයක 
පාදයධපරොවනන්හාපනොගුභත්තදානාදීහිභරිස්සාමි. 

කිච්චං යනසං කරිස්සාමීති අත්තයනො කම්මිං ඨයපත්වා මාතාපිතූනිං

රාජකුලාදීසුඋප්පන්නිංකිච්ෙිං ගන්ත්වාකරිස්සාමි. කුෙවංසං සණ්ඨයපස්සාමීති
මාතාපිතූනිං සන්තකිං යඛත්තවත්ථුහිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිිං අවිනායසත්වා
රක්ඛන්යතොපි කුලවිංසිං සණ්ඨයපති නාම. මාතාපිතයරො අධපරම්මිකවිංසයතො
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හායරත්වා ධපරම්මිකවිංයස ඨයපන්යතොපි, කුලවිංයසන ආගතානි
සලාකභත්තාදීනි අනුපච්ඡින්දිත්වා පවත්යතන්යතොපි කුලවිංසිං සණ්ඨයපති
නාම. ඉදිංසන්ධපරාෙවුත්තිං–‘‘කුලවිංසිංසණ්ඨයපස්සාමී’’ති. 

දාෙජ්ජං පටිපජ්ජාමීති මාතාපිතයරො අත්තයනො ඔවායද අවත්තමායන

මිච්ඡාපටිපන්යන දාරයක විනිච්ඡෙිං පත්වා අපුත්යත කයරොන්ති, යත
දාෙජ්ජාරහා න යහොන්ති. ඔවායද වත්තමායන පන කුලසන්තකස්ස සාමියක 

කයරොන්ති, අහිං එවිං වත්තිස්සාමීති අධිප්පායෙන ‘‘දාෙජ්ජිං පටිපජ්ජාමී’’ති 
වුත්තිං. 

දක්ඛිණං අනුප්පදස්සාමීති යතසිං පත්තිදානිං කත්වා තතිෙදිවසයතො

පට්ඨාෙ දානිං අනුප්පදස්සාමි. පාපා නිවායරන්තීති පාණාතිපාතාදීනිං

දිට්ඨධපරම්මිකසම්පරායිකිං ආදීනවිං වත්වා, ‘‘තාත, මා එවරූපිං කරී’’ති

නිවායරන්ති, කතම්පි ගරහන්ති. කෙයායණ නියවයසන්තීති අනාථපිණ්ඩියකො

විෙ ලඤ්ජිං දත්වාපි සීලසමාදානාදීසු නියවයසන්ති. සිප්පං සික්ඛායපන්තීති
අත්තයනො ඔවායද ඨිතභාවිං ඤත්වා විංසානුගතිං මුද්දාගණනාදිසිප්පිං

සික්ඛායපන්ති. පතිරූයපනාතිකුලසීලරූපාදීහිඅනුරූයපන. 

සමයෙදාෙජ්ජංනිෙයායදන්තීතිසමයෙධපරනිං යදන්ති.තත්ථනිච්ෙසමයෙො

කාලසමයෙොති ද්යව සමො. නිච්චසමයෙ යදන්ති නාම ‘‘උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ

ඉමිං ගණ්හිත්බිං ගණ්හ, අෙිං යත පරි්බයෙො යහොතු, ඉමිනා කුසලිං

කයරොහී’’තියදන්ති. කාෙසමයෙ යදන්තිනාමසිඛාඨපනආවාහවිවාහාදිසමයෙ
යදන්ති. අපිෙ පච්ඡියම කායල මරණමඤ්යෙ නිපන්නස්ස ‘‘ඉමිනා කුසලිං

කයරොහී’’ති යදන්තාපි සමයෙ යදන්ති නාම. පටිච්ඡන්නා යහොතීති ෙිං

පුරත්ථිමදිසයතො භෙිං ආගච්යඡෙය, ෙථා තිං නාගච්ඡති, එවිං පිහිතා යහොති.

සයෙ හි පුත්තා විප්පටිපන්නා, අස්සු, මාතාපිතයරො දහරකාලයතො පට්ඨාෙ

ජග්ගනාදීහි සම්මා පටිපන්නා, එයත දාරකා, මාතාපිතූනිං අප්පතිරූපාති එතිං

භෙිං ආගච්යඡෙය. පුත්තා සම්මා පටිපන්නා, මාතාපිතයරො විප්පටිපන්නා, 
මාතාපිතයරො පුත්තානිං නානුරූපාති එතිං භෙිං ආගච්යඡෙය. උයභොසු
විප්පටිපන්යනසුදුවිධපරම්පිතිංභෙිංයහොති.සම්මා පටිපන්යනසුස්බිංනයහොති.
යතනවුත්තිං–‘‘පටිච්ඡන්නායහොති යඛමාඅප්පටිභො’’ති. 

එවඤ්ෙ පන වත්වා භගවා සිඞ්ගාලකිං එතදයවොෙ – ‘‘න යඛො යත, 

ගහපතිපුත්ත, පිතායලොකසම්මතිංපුරත්ථිමිංදිසිංනමස්සායපති.මාතාපිතයරො 
පන පුරත්ථිමදිසාසදියස කත්වා නමස්සායපති. අෙඤ්හි යත පිතරා පුරත්ථිමා

දිසාඅක්ඛාතා, යනොඅඤ්ඤා’’ති. 
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268. උට්ඨායනනාති ආසනා උට්ඨායනන. අන්යතවාසියකන හි ආෙරිෙිං
දූරයතොවආගච්ඡන්තිං දිස්වාආසනාවුට්ඨාෙපච්චුග්ගමනිං කත්වාහත්ථයතො
භණ්ඩකිං ගයහත්වා ආසනිං පඤ්ඤයපත්වා නිසීදායපත්වා 
බීජනපාදයධපරොවනපාදමක්ඛනානි කාත්බානි. තිං සන්ධපරාෙ වුත්තිං

‘‘උට්ඨායනනා’’ති. උපට්ඨායනනාතිදිවසස්සතික්ඛත්තුිංඋපට්ඨානගමයනන. 

සිප්පුග්ගහණකායල පන අවස්සකයමව ගන්ත්බිං යහොති. සුස්සූසාොති
සද්දහිත්වා සවයනන. අසද්දහිත්වා සුණන්යතො හි වියසසිං නාධිගච්ඡති. 

පාරිචරිොොති අවයසසඛුද්දකපාරිෙරිොෙ. අන්යතවාසියකන හි ආෙරිෙස්ස
පායතොව වුට්ඨාෙ මුයඛොදකදන්තකට්ඨිං දත්වා භත්තකිච්ෙකායලපි පානීෙිං
ගයහත්වා පච්චුපට්ඨානාදීනි කත්වා වන්දිත්වා ගන්ත්බිං. කිලිට්ඨවත්ථාදීනි

යධපරොවිත්බානි, සාෙිං නහායනොදකිං පච්චුපට්ඨයපත්බිං. අඵාසුකායල
උපට්ඨාත්බිං. ප්බජියතනපි ස්බිං අන්යතවාසිකවත්තිං කාත්බිං. ඉදිං 

සන්ධපරාෙ වුත්තිං – ‘‘පාරිෙරිොො’’ති. සක්කච්චං සිප්පපටිග්ගහයණනාති

සක්කච්ෙිං පටිග්ගහණිං නාම යථොකිං ගයහත්වා බහුවායර සජ්ඣාෙකරණිං, 
එකපදම්පිවිසුද්ධපරයමවගයහත්බිං. 

සුවිනීතං වියනන්තීති ‘‘එවිං යත නිසීදිත්බිං, එවිං ඨාත්බිං, එවිං

ඛාදිත්බිං, එවිං භුඤ්ජිත්බිං, පාපමිත්තා වජ්යජත්බා, කලයාණමිත්තා

යසවිත්බා’’ති එවිං ආොරිං සික්ඛායපන්ති වියනන්ති. සුග්ගහිතං

ගාහායපන්තීති ෙථා සුග්ගහිතිං ගණ්හාති, එවිං අත්ථඤ්ෙ බයඤ්ජනඤ්ෙ

යසොයධපරත්වා පයෙොගිං දස්යසත්වා ගණ්හායපන්ති. මිත්තාමච්යචසු

පටිොයදන්තීති ‘‘අෙිං අම්හාකිං අන්යතවාසියකො බයත්යතො බහුස්සුයතො මො

සමසයමො, එතිං සල්ලක්යඛෙයාථා’’ති එවිං ගුණිං කයථත්වා මිත්තාමච්යෙසු
පතිට්ඨයපන්ති. 

දිසාසු පරිත්තාණං කයරොන්තීති සිප්පසික්ඛාපයනයනවස්ස ස්බදිසාසු 

රක්ඛිංකයරොන්ති. උග්ගහිතසිප්යපො හි ෙිං ෙිං දිසිං ගන්ත්වා සිප්පිං දස්යසති, 
තත්ථ තත්ථස්ස ලාභසක්කායරො උප්පජ්ජති. යසො ආෙරියෙන කයතො නාම

යහොති, ගුණිං කයථන්යතොපිස්ස මහාජයනො ආෙරිෙපායද යධපරොවිත්වා

වසිතඅන්යතවාසියකො වත අෙන්ති පඨමිං ආෙරිෙස්යසව ගුණිං කයථන්ති, 
බ්රහ්මයලොකප්පමායණොපිස්ස ලායභො උප්පජ්ජමායනො ආෙරිෙසන්තයකොව

යහොති. අපිෙ ෙිං විජ්ජිං පරිජප්පිත්වා ගච්ඡන්තිං අටවිෙිං යෙොරාන පස්සන්ති, 

අමනුස්සා වා දීඝජාතිආදයෙො වානවියහයඨන්ති, තිංසික්ඛායපන්තාපි දිසාසු

පරිත්තාණිං කයරොන්ති. ෙිං වා යසො දිසිං ගයතො යහොති, තයතො කඞ්ඛිං
උප්පායදත්වාඅත්තයනොසන්තිකිංආගතමනුස්යස ‘‘එතිස්සිං දිසාෙිංඅම්හාකිං

අන්යතවාසියකොවසති, තස්සෙමය්හඤ්ෙඉමස්මිිංසිප්යපනානාකරණිං නත්ථි, 
ගච්ඡථතයමවපුච්ඡථා’’තිඑවිං අන්යතවාසිකිංපග්ගණ්හන්තාපිතස්සතත්ථ 
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ලාභසක්කාරුප්පත්තිො පරිත්තාණිං කයරොන්ති නාම, පතිට්ඨිං කයරොන්තීති
අත්යථො. යසසයමත්ථපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

269. තතිෙදිසාවායර සම්මානනාොති යදවමායත තිස්සමායතති එවිං

සම්භාවිතකථාකථයනන. අනවමානනාොති ෙථා දාසකම්මකරාදයෙො

යපොයථත්වාවියහයඨත්වාකයථන්ති, එවිංහීයළත්වාවිමායනත්වා අකථයනන. 

අනතිචරිොොතිතිංඅතික්කමිත්වාබහිඅඤ්ඤාෙ ඉත්ථිොසද්ධිිංපරිෙරන්යතො

තිං අතිෙරතිනාම, තථා අකරයණන. ඉස්සරිෙයවොස්සග්යගනාතිඉත්ථියෙොහි

මහාලතාසදිසම්පිආභරණිං ලභිත්වාභත්තිංවිොයරතුිංඅලභමානාකුජ්ඣන්ති, 
කටච්ඡුිං හත්යථ ඨයපත්වා තව රුචිො කයරොහීති භත්තයගයහ විස්සට්යඨ

ස්බිං ඉස්සරිෙිං විස්සට්ඨිං නාම යහොති, එවිං කරයණනාති අත්යථො. 

අෙඞ්කාරානුප්පදායනනාති අත්තයනො විභවානුරූයපන අලඞ්කාරදායනන. 

සුසංවිහිතකම්මන්තාති ොගුභත්තපෙනකාලාදීනි අනතික්කමිත්වා තස්ස තස්ස

සාධුකිංකරයණනසුට්ඨු සිංවිහිතකම්මන්තා. සඞ්ගහිතපරිජනාතිසම්මානනාදීහි
යෙව පයහණකයපසනාදීහිෙසඞ්ගහිතපරිජනා.ඉධපරපරිජයනොනාමසාමිකස්ස

යෙව අත්තයනො ෙ ඤාතිජයනො. අනතිචාරිනීති සාමිකිං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤිං

මනසාපින පත්යථති. සම්භතන්තිකසිවාණිජ්ජාදීනිකත්වාආභතධපරනිං. දක්ඛා 

ච යහොතීති ොගුභත්තසම්පාදනාදීසු යඡකා නිපුණා යහොති. අනෙසාති
නික්යකොසජ්ජා. ෙථා අඤ්ඤා කුසීතා නිසින්නට්ඨායන නිසින්නාව යහොන්ති

ඨිතට්ඨායන ඨිතාව, එවිං අහුත්වා විප්ඵාරියතන චිත්යතන ස්බකිච්ොනි
නිප්ඵායදති.යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

270. ෙතුත්ථදිසාවායර අවිසංවාදනතාොතිෙස්සෙස්සනාමිංගණ්හාති, තිං

තිං අවිසිංවායදත්වා ඉදම්පි අම්හාකිං යගයහ අත්ථි, ඉදම්පි අත්ථි, ගයහත්වා

ගච්ඡාහීති එවිං අවිසිංවායදත්වා දායනන. අපරපජා චස්ස පටිපූයජන්තීති 

සහාෙස්ස පුත්තධීතයරො පජා නාම, යතසිං පන පුත්තධීතයරො ෙ
නත්තුපනත්තකාෙඅපරපජානාම. යතපටිපූයජන්තියකළාෙන්තිමමාෙන්ති
මඞ්ගලකාලාදීසු යතසිං මඞ්ගලාදීනි කයරොන්ති. යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනව
යවදිත්බිං. 

271. ෙථාබෙංකම්මන්තසංවිධායනනාති දහයරහිකාත්බිංමහල්ලයකහි, 

මහල්ලයකහි වාකාත්බිං දහයරහි, ඉත්ථීහිකාත්බිං පුරියසහි, පුරියසහි වා
කාත්බිං ඉත්ථීහි අකායරත්වා තස්ස තස්ස බලානුරූයපයනව 

කම්මන්තසිංවිධපරායනන. භත්තයවතනානුප්පදායනනාති අෙිං ඛුද්දකපුත්යතො, 
අෙිං එකවිහාරීති තස්ස තස්ස අනුරූපිං සල්ලක්යඛත්වා භත්තදායනන යෙව

පරි්බෙදායනනෙ. ගිොනුපට්ඨායනනාති අඵාසුකකායලකම්මිං අකායරත්වා 

සප්පාෙයභසජ්ජාදීනි දත්වා පටිජග්ගයනන. අච්ඡරිොනං රසානං 
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සංවිභායගනාති අච්ඡරියෙ මධුරරයස ලභිත්වා සෙයමව අඛාදිත්වා යතසම්පි

තයතො සිංවිභාගකරයණන. සමයෙ යවොස්සග්යගනාති නිච්ෙසමයෙ ෙ

කාලසමයෙෙ යවොස්සජ්ජයනන. නිච්චසමයෙ යවොස්සජ්ජනිංනාමසකලදිවසිං 

කම්මිංකයරොන්තාකිලමන්ති.තස්මාෙථානකිලමන්ති, එවිංයවලිංඤත්වා

විස්සජ්ජනිං. කාෙසමයෙ යවොස්සග්යගො නාම ඡණනක්ඛත්තකීළාදීසු 

අලඞ්කාරභණ්ඩඛාදනීෙයභොජනීොදීනි දත්වා විස්සජ්ජනිං. දින්නාදායියනොති
යෙොරිකාෙ කිඤ්චි අගයහත්වා සාමියකහි දින්නස්යසව ආදායියනො. 

සුකතකම්මකරාති‘‘කිිංඑතස්සකම්යමනකයතන, නමෙිං කිඤ්චිලභාමා’’ති

අනුජ්ඣායිත්වා තුට්ඨහදො ෙථා තිං කම්මිං සුකතිං යහොති, එවිං කාරකා. 

කිත්තිවණ්ණහරාති පරිසමජ්යඣ කථාෙ සම්පත්තාෙ ‘‘යකො අම්හාකිං

සාමියකහි සදියසො අත්ථි, මෙිං අත්තයනො දාසභාවම්පි න ජානාම, යතසිං

සාමිකභාවම්පි න ජානාම, එවිං යනො අනුකම්පන්තී’’ති ගුණකථාහාරකා. 
යසසමිධපරාපිපුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 

272. යමත්යතන කාෙකම්යමනාතිආදීසු යමත්තචිත්තිං පච්චුපට්ඨයපත්වා
කතානි කාෙකම්මාදීනි යමත්තානි නාම වුච්ෙන්ති. තත්ථ භික්ඛූ

නිමන්යතස්සාමීති විහාරගමනිං, ධපරමකරණිං ගයහත්වා උදකපරිස්සාවනිං, 

පිට්ඨිපරිකම්මපාදපරිකම්මාදිකරණඤ්ෙ යමත්තිං කාෙකම්මං නාම. භික්ඛූ

පිණ්ඩාෙ පවිට්යඨ දිස්වා ‘‘සක්කච්ෙිං ොගුිං යදථ, භත්තිං

යදථා’’තිආදිවෙනඤ්යෙව, සාධුකාරිං දත්වා ධපරම්මසවනඤ්ෙ සක්කච්ෙිං 

පටිසන්ථාරකරණාදීනිෙයමත්තිං වචීකම්මං නාම.‘‘අම්හාකිං කුලූපකත්යථරා

අයවරා යහොන්තු අබයාපජ්ජා’’ති එවිං චින්තනිං යමත්තිං මයනොකම්මං නාම. 

අනාවෙද්වාරතාොති අපිහිතද්වාරතාෙ. තත්ථ ස්බද්වාරානි විවරිත්වාපි
සීලවන්තානිං අදාෙයකො අකාරයකො පිහිතද්වායරොයෙව. ස්බද්වාරානි පන
පිදහිත්වාපි යතසිං දාෙයකො කාරයකො විවටද්වායරොයෙව. ඉති සීලවන්යතසු
යගහද්වාරිං ආගයතසු සන්තිංයෙව නත්ථීති අවත්වා දාත්බිං. එවිං 
අනාවටද්වාරතානාමයහොති. 

ආමිසානුප්පදායනනාතිපුයරභත්තිං පරිභුඤ්ජිත්බකිංආමිසිංනාම, තස්මා

සීලවන්තානිං ොගුභත්තසම්පදායනනාති අත්යථො. කෙයායණන මනසා

අනුකම්පන්තීති ‘‘ස්යබ සත්තා සුඛිතා යහොන්තු අයවරා අයරොගා
අබයාපජ්ජා’’ති එවිං හිතඵරයණන. අපිෙ උපට්ඨාකානිං යගහිං අඤ්යඤ 

සීලවන්යත සබ්රහ්මොරී ගයහත්වා පවිසන්තාපි කලයායණන යෙතසා

අනුකම්පන්තිනාම. සුතං පරියෙොදායපන්තීතිෙිං යතසිං පකතිො සුතිං අත්ථි, 

තස්ස අත්ථිංකයථත්වාකඞ්ඛිංවියනොයදන්ති, තථත්තාෙවාපටිපජ්ජායපන්ති.
යසසමිධපරාපි පුරිමනයෙයනවයෙොයජත්බිං. 
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273. අෙමත්යතොති පුත්තදාරභරණිංකත්වාඅගාරිංඅජ්ඣාවසනසමත්යථො. 

පණ්ඩියතොති දිසානමස්සනට්ඨායන පණ්ඩියතො හුත්වා. සණ්යහොති 

සුඛුමත්ථදස්සයනන සණ්හවාොභණයනන වා සණ්යහො හුත්වා. පටිභානවාති

දිසානමස්සනට්ඨායන පටිභානවා හුත්වා නිවාතවුත්තීති නීෙවුත්ති. 

අත්ථද්යධොති ථම්භරහියතො. උට්ඨානයකොති උට්ඨානවීරිෙසම්පන්යනො. 

අනෙයසොති නික්යකොසජ්යජො. අච්ඡින්නවුත්තීති නිරන්තරකරණවයසන

අඛණ්ඩවුත්ති. යමධාවීතිඨානුප්පත්තිොපඤ්ඤාෙසමන්නාගයතො. 

සඞ්ගාහයකොති ෙතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි සඞ්ගහකයරො. මිත්තකයරොති

මිත්තගයවසයනො. වදඤ්ඤූති පු්බකාරිනා, වුත්තවෙනිං ජානාති. සහාෙකස්ස

ඝරිංගතකායල ‘‘මය්හිංසහාෙකස්සයවඨනිංයදථ, සාටකිංයදථ, මනුස්සානිං
භත්තයවතනිං යදථා’’ති වුත්තවෙනමනුස්සරන්යතො තස්ස අත්තයනො යගහිං 
ආගතස්ස තත්තකිං වා තයතො අතියරකිං වා පටිකත්තාති අත්යථො. අපිෙ
සහාෙකස්සඝරිංගන්ත්වාඉමිංනාම ගණ්හිස්සාමීතිආගතිංසහාෙකිංලජ්ජාෙ
ගණ්හිතුිං අසක්යකොන්තිං අනිච්ඡාරිතම්පි තස්සවාෙිංඤත්වා යෙනඅත්යථන

යසො ආගයතො, තිං නිප්ඵායදන්යතො වදඤ්ඤූ නාම. යෙන යෙන වා පන

සහාෙකස්ස ඌනිං යහොති, ඔයලොයකත්වා තිං තිං යදන්යතොපි වදඤ්ඤූයෙව. 

යනතාති තිං තිං අත්ථිං දස්යසන්යතො පඤ්ඤාෙ යනතා. විවිධපරානි කාරණානි 

දස්යසන්යතොයනතීති වියනතා. පුනප්පුනිංයනතීති අනුයනතා. 

තත්ථ තත්ථාති තස්මිිං තස්මිිං පුග්ගයල. රථස්සාණීව ොෙයතොති ෙථා

ආණිොසතියෙවරයථොොති, අසතිනොති, එවිංඉයමසුසඞ්ගයහසුසතියෙව

යලොයකො වත්තති, අසති න වත්තති. යතන වුත්තිං – ‘‘එයත යඛො සඞ්ගහා

යලොයක, රථස්සාණීවොෙයතො’’ති. 

නමාතාපුත්තකාරණාතිෙදිමාතාඑයත සඞ්ගයහපුත්තස්සනකයරෙය, 

පුත්තකාරණාමානිංවාපූජිංවානලයභෙය. 

සඞ්ගහා එයතති උපයෙොගවෙයන පච්ෙත්තිං. ‘‘සඞ්ගයහ එයත’’ති වා

පායඨො. සම්මයපක්ඛන්තීතිසම්මා යපක්ඛන්ති. පාසංසාචභවන්තීතිපසිංසනීො
ෙභවන්ති. 

274. ඉති භගවා ො දිසා සන්ධපරාෙ යත ගහපතිපුත්ත පිතා ආහ ‘‘දිසා 

නමස්යසෙයාසී’’ති, ඉමාතා ඡ දිසා. ෙදිත්විං පිතු වෙනිංකයරොසි, ඉමා දිසා
නමස්සාති දස්යසන්යතො සිඞ්ගාලස්ස පුච්ඡාෙ ඨත්වා යදසනිං මත්ථකිං

පායපත්වා රාජගහිං පිණ්ඩාෙ පාවිසි. සිඞ්ගාලයකොපි සරයණසු පතිට්ඨාෙ 
ෙත්තාලීසයකොටිධපරනිං බුද්ධපරසාසයන විකිරිත්වා පුඤ්ඤකම්මිං කත්වා
සග්ගපරාෙයණොඅයහොසි. ඉමස්මිඤ්ෙපනසුත්යතෙිංගිහීහිකත්ත්බිංකම්මිං



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනා 

123 

පටුන 

නාම, තිං අකථිතිං නත්ථි, ගිහිවිනයෙො නාමාෙං සුත්තන්යතො. තස්මා ඉමිං

සුත්වාෙථානුසිට්ඨිං පටිපජ්ජමානස්සවුද්ධියෙවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානීති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

සිඞ්ගාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. ආොනාටිෙසුත්තවණ්ණනා 

පඨමභාණවාරවණ්ණනා 

275. එවං යම සුතන්ති ආටානාටිෙසුත්තිං. තත්රාෙමපු්බපදවණ්ණනා – 

චතුද්දිසං රක්ඛං ඨයපත්වාති අසුරයසනාෙ නිවාරණත්ථිං සක්කස්ස

යදවානමින්දස්සෙතූසුදිසාසු ආරක්ඛිංඨයපත්වා. ගුම්බංඨයපත්වාතිබලගුම්බිං

ඨයපත්වා. ඔවරණං ඨයපත්වාති ෙතූසු දිසාසු ආරක්ඛයක ඨයපත්වා. එවිං 
සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස ආරක්ඛිං සුසිංවිහිතිං කත්වා ආටානාටනගයර
නිසින්නා සත්ත බුද්යධපර ආර්භ ඉමිං පරිත්තිං බන්ධිත්වා ‘‘යෙ සත්ථු

ධපරම්මආණිං අම්හාකඤ්ෙ රාජආණිං න සුණන්ති, යතසිං ඉදඤ්චිදඤ්ෙ
කරිස්සාමා’’ති සාවනිං කත්වා අත්තයනොපි ෙතූසු දිසාසු මහතිො ෙ
ෙක්ඛයසනාොතිආදීහි ෙතූහි යසනාහි ආරක්ඛිං සිංවිදහිත්වා අභික්කන්තාෙ 

රත්තිො…යප.…එකමන්තිංනිසීදිිංසු. 

අභික්කන්තාෙ රත්තිොති එත්ථ අභික්කන්තසද්යදො

ඛෙසුන්දරාභිරූපඅ්භනුයමොදනාදීසු දිස්සති. තත්ථ ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත

රත්ති, නික්ඛන්යතො පඨයමො ොයමො, චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො උද්දිසතු, 

භන්යත, භගවා භික්ඛූනිං පාතියමොක්ඛ’’න්ති (අ. නි. 8.20) එවමාදීසු ඛයෙ 
දිස්සති. ‘‘අෙිං ඉයමසිං ෙතුන්නිං පුග්ගලානිං අභික්කන්තතයරො පණීතතයරො

ො’’ති(අ.නි. 4.100) එවමාදීසුසුන්දයර. 

‘‘යකො යමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධිොෙසසා ජලිං; 

අභික්කන්යතනවණ්යණන, ස්බාඔභාසෙිංදිසා’’ති.(වි.ව. 857); 

එවමාදීසු අභිරූයප. ‘‘අභික්කන්තිං, යභො යගොතමාති (පාරා. 15) එවමාදීසු

අ්භනුයමොදයන. ඉධපරපනඛයෙ.යතනඅභික්කන්තාෙ රත්තිො, පරික්ඛීණාෙ
රත්තිොතිවුත්තිංයහොති. 

අභික්කන්තවණ්ණාතිඉධපර අභික්කන්තසද්යදොඅභිරූයප.වණ්ණසද්යදොපන 

ඡවිථුතිකුලවග්ගකාරණසණ්ඨානපමාණරූපාෙතනාදීසු දිස්සති. තත්ථ

‘‘සුවණ්ණවණ්යණොසි භගවා’’ති (ම. නි. 2.399) එවමාදීසු ඡවිෙිං. ‘‘කදා

සඤ්ඤූළ්හාපනයත, ගහපති, ඉයම සමණස්සයගොතමස්සවණ්ණා’’ති(ම.නි.

2.77) එවමාදීසු ථුතිෙිං. ‘‘ෙත්තායරොයම, යභො යගොතම, වණ්ණා’’ති (දී. නි.

1.266) එවමාදීසු කුලවග්යග. ‘‘අථ යකන නු වණ්යණන ගන්ධපරයථයනොති

වුච්ෙතී’’තිආදීසු (සිං. නි. 1.234) කාරයණ. ‘‘මහන්තිං හත්ථිරාජවණ්ණිං

අභිනිම්මිනිත්වා’’ති (සිං. නි. 1.138) එවමාදීසු සණ්ඨායන. ‘‘තයෙො පත්තස්ස

වණ්ණා’’ති (පාරා. 602) එවමාදීසු පමායණ. ‘‘වණ්යණො ගන්යධපරො රයසො
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ඔජා’’ති එවමාදීසු රූපාෙතයන. යසො ඉධපර ඡවිෙිං දට්ඨ්යබො. යතන 

‘‘අභික්කන්තවණ්ණා අභිරූපච්ඡවී’’තිවුත්තිංයහොති. 

යකවෙකප්පන්ති එත්ථ යකවලසද්යදො 
අනවයසසයෙභුෙයඅබයාමිස්සානතියරකදළ්හත්ථවිසිංයෙොගාදිඅයනකත්යථො.

තථාහිස්ස ‘‘යකවලපරිපුණ්ණිංපරිසුද්ධපරිංබ්රහ්මෙරිෙ’’න්ති(පාරා.1) එවමාදීසු
අනවයසසතා අත්යථො. ‘‘යකවලකප්පා ෙ අඞ්ගමාගධපරා පහූතිං ඛාදනීෙිං

යභොජනීෙිං ආදාෙ අභික්කමිතුකාමා යහොන්තී’’ති (මහාව. 43) එවමාදීසු

යෙභුෙයතා. ‘‘යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධපරස්ස සමුදයෙො යහොතී’’ති (මහාව. 1) 
එවමාදීසුඅබයාමිස්සතා.‘‘යකවලිංසද්ධපරාමත්තකිංනූන අෙමාෙස්මා’’ති(අ.නි.

6.55) එවමාදීසුඅනතියරකතා.‘‘ආෙස්මයතො, භන්යත, අනුරුද්ධපරස්සබාහියකො

නාම සද්ධිවිහාරියකො යකවලකප්පිං සඞ්ඝයභදාෙ ඨියතො’’ති (අ. නි. 4.243) 
එවමාදීසු දළ්හත්ථතා. ‘‘යකවලීවුසිතවාඋත්තමපුරියසොතිවුච්ෙතී’’ති (අ.නි. 

10.12) එවමාදීසුවිසිංයෙොයගො.ඉධපරපනස්සඅනවයසසත්යථොඅධිප්යපයතො. 

කප්පසද්යදො පනාෙිං 
අභිසද්දහනයවොහාරකාලපඤ්ඤත්තියඡදනවිකප්පයලසසමන්තභාවාදිඅයනකත්

යථො.තථාහිස්ස ‘‘ඔකප්පනිෙයමතිංයභොයතොයගොතමස්ස.ෙථාතිංඅරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධපරස්සා’’ති (ම. නි. 1.387) එවමාදීසු අභිසද්දහනමත්යථො.

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්ෙහිසමණකප්යපහි ඵලිංපරිභුඤ්ජිතු’’න්ති(චූළව.

250) එවමාදීසුයවොහායරො.‘‘යෙනසුදිං නිච්ෙකප්පිංවිහරාමී’’ති(ම.නි.1.387) 

එවමාදීසු කායලො. ‘‘ඉච්ොෙස්මා කප්යපො’’ති (සු. නි. 1098) එවමාදීසු

පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සූ’’ති (වි. ව. 1094) එවමාදීසු

යඡදනිං.‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’ති(චූළව.446) එවමාදීසුවිකප්යපො, අත්ථි

කප්යපො නිපජ්ජිතු’’න්ති (අ. නි. 8.80) එවමාදීසු යලයසො. ‘‘යකවලකප්පිං

යවළුවනිං ඔභායසත්වා’’ති (සිං. නි. 1.94) එවමාදීසු සමන්තභායවො. ඉධපර පන 
සමන්තභායවො අත්යථො අධිප්යපයතො.තස්මා ‘‘යකවලකප්පිංගිජ්ඣකූට’’න්ති
එත්ථඅනවයසසිං සමන්තයතොගිජ්ඣකූටන්තිඑවමත්යථොදට්ඨ්යබො. 

ඔභායසත්වාති වත්ථමාලාලඞ්කාරසරීරසමුට්ඨිතාෙ ආභාෙ ඵරිත්වා, 
ෙන්දිමා විෙ සූරියෙො විෙ ෙ එයකොභාසිං එකපජ්යජොතිං කරිත්වාති අත්යථො. 

එකමන්තංනිසීදිංසූති යදවතානිංදසබලස්සසන්තියකනිසින්නට්ඨානිංනාමන

බහු, ඉමස්මිිංපනසුත්යත පරිත්තගාරවවයසනනිසීදිිංසු. 

276. යවස්සවයණොති කිඤ්ොපි ෙත්තායරො මහාරාජායනො ආගතා, 
යවස්සවයණො පන දසබලස්ස විස්සාසියකො කථාපවත්තයන බයත්යතො 

සුසික්ඛියතො, තස්මා යවස්සවයණො මහාරාජා භගවන්තිං එතදයවොෙ. උළාරාති
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මයහසක්ඛානුභාවසම්පන්නා. පාණාතිපාතා යවරමණිොති පාණාතිපායත
දිට්ඨධපරම්මිකසම්පරායිකිං ආදීනවිං දස්යසත්වා තයතො යවරමණිො ධපරම්මිං

යදයසති.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. තත්ථසන්තිඋළාරා ෙක්ඛානිවාසියනොති

යතසු යසනාසයනසු සන්ති උළාරා ෙක්ඛා නිබද්ධපරවාසියනො. ආොනාටිෙන්ති
ආටානාටනගයර බද්ධපරත්තා එවිංනාමිං. කිිං පන භගවයතො අපච්ෙක්ඛධපරම්යමො

නාම අත්ථීති, නත්ථි. අථ කස්මා යවස්සවයණො ‘‘උග්ගණ්හාතු, භන්යත, 

භගවා’’තිආදිමාහ? ඔකාසකරණත්ථිං. යසො හි භගවන්තිං ඉමිං පරිත්තිං
සායවතුිං ඔකාසිං කායරන්යතො එවමාහ. සත්ථු කථියත ඉමිං පරිත්තිං ගරු

භවිස්සතීතිපි ආහ. ොසුවිහාරාොති ගමනට්ඨානාදීසු ෙතූසු ඉරිොපයථසු
සුඛවිහාරාෙ. 

277. චක්ඛුමන්තස්සාති න විපස්සීයෙව ෙක්ඛුමා, සත්තපි බුද්ධපරා

ෙක්ඛුමන්යතො, තස්මා එයකකස්ස බුද්ධපරස්ස එතානි සත්ත සත්ත නාමානි

යහොන්ති. ස්යබපි බුද්ධපරා ෙක්ඛුමන්යතො, ස්යබ ස්බභූතානුකම්පියනො, 

ස්යබ න්හාතකියලසත්තා න්හාතකා. ස්යබ මාරයසනාපමද්දියනො, ස්යබ

වුසිතවන්යතො, ස්යබ විමුත්තා, ස්යබ අඞ්ගයතො රස්මීනිං නික්ඛන්තත්තා
අඞ්ගීරසා.නයකවලඤ්ෙබුද්ධපරානිංඑතායනවසත්ත නාමානිඅසඞ්යඛයෙයානි
නාමානිසගුයණනමයහසියනොතිවුත්තිං. 

යවස්සවයණොපනඅත්තයනොපාකටනාමවයසනඑවමාහ. යත ජනාතිඉධපර

ඛීණාසවා ජනාති අධිප්යපතා. අපිසුණාථාති යදසනාසීසමත්තයමතිං, අමුසා

අපිසුණාඅඵරුසාමන්තභාණියනොතිඅත්යථො. මහත්තාති මහන්තභාවිංපත්තා.

‘‘මහන්තා’’තිපි පායඨො, මහන්තාති අත්යථො. වීතසාරදාති නිස්සාරදා
විගතයලොමහිංසා. 

හිතන්ති යමත්තාඵරයණන හිතිං. ෙං නමස්සන්තීති එත්ථ ෙන්ති

නිපාතමත්තිං. මහත්තන්ති මහන්තිං. අෙයමව වා පායඨො, ඉදිං වුත්තිං යහොති

‘‘යෙ ොපි යලොයක කියලසනි්බායනන නි්බුතා ෙථාභූතිං විපස්සිසුිං, 

විජ්ජාදිගුණසම්පන්නඤ්ෙ හිතිං යදවමනුස්සානිං යගොතමිං නමස්සන්ති, යත

ජනා අපිසුණා, යතසම්පි නමත්ථූ’’ති. අට්ඨකථාෙිං පන යත ජනා අපිසුණාති

යත බුද්ධපරා අපිසුණාති එවිං පඨමගාථාෙ බුද්ධපරානිංයෙව වණ්යණො කථියතො, 
තස්මා පඨමගාථා සත්තන්නිං බුද්ධපරානිං වයසන වුත්තා. දුතිෙගාථාෙ 

‘‘යගොතම’’න්ති යදසනාමුඛමත්තයමතිං. අෙම්පි හි සත්තන්නිංයෙව වයසන
වුත්තාති යවදිත්බා.අෙඤ්යහත්ථඅත්යථො–යලොයකපණ්ඩිතායදවමනුස්සා

ෙිංනමස්සන්තියගොතමිං, තස්සෙතයතොපුරිමානඤ්ෙබුද්ධපරානිංනමත්ථූති. 
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278. ෙයතො උග්ගච්ඡතීති ෙයතො ඨානයතො උයදති. ආදිච්යචොති අදිතිො

පුත්යතො, යවවෙනමත්තිං වා එතිං සූරිෙසද්දස්ස. මහන්තිං මණ්ඩලිං අස්සාති 

මණ්ඩලීමහා. ෙස්ස චුග්ගච්ඡමානස්සාති ෙම්හි උග්ගච්ඡමායන. සංවරීපි 

නිරුජ්ඣතීතිරත්තිඅන්තරධපරාෙති. ෙස්සචුග්ගයතති ෙස්මිිංඋග්ගයත. 

රහයදොතිඋදකරහයදො. තත්ථාතිෙයතොඋග්ගච්ඡතිසූරියෙො, තස්මිිංඨායන. 

සමුද්යදොතියෙොයසොරහයදොතිවුත්යතො, යසොනඅඤ්යඤො, අථයඛොසමුද්යදො. 

සරියතොදයකොති විසයටොදයකො, සරිතා නානප්පකාරා නදියෙො අස්ස උදයක 

පවිට්ඨාති වා සරියතොදයකො. එවං තං තත්ථ ජානන්තීතිතිං රහදිං තත්ථ එවිං

ජානන්ති. කින්තිජානන්ති? සමුද්යදොසරියතොදයකොති එවිංජානන්ති. 

ඉයතොති සියනරුයතො වා යතසිං නිසින්නට්ඨානයතො වා. ජයනොති අෙිං

මහාජයනො. එකනාමාති ඉන්දනායමන එකනාමා. ස්යබසිං කිර යතසිං

සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො නාමයමව නාමමකිංසු. අසීති දස එයකො චාති

එකනවුතිජනා. ඉන්දනාමාති ඉන්යදොති එවිංනාමා. බුද්ධං ආදිච්චබන්ධුනන්ති
කියලසනිද්දාපගමයනනාපි බුද්ධපරිං. ආදිච්යෙන සමානයගොත්තතාෙපි

ආදිච්ෙබන්ධුනිං. කුසයෙන සයමක්ඛසීති අනවජ්යජන නිපුයණන වා

ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන මහාජනිං ඔයලොයකසි. අමනුස්සාපි තං වන්දන්තීති

අමනුස්සාපි තිං ‘‘ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන මහාජනිං ඔයලොයකසී’’ති වත්වා

වන්දන්ති. සුතං යනතං අභිණ්හයසොති එතිං අම්යහහි අභික්ඛණිං සුතිං. ජිනං

වන්දථ යගොතමං, ජිනං වන්දාම යගොතමන්ති අම්යහහි පුට්ඨා ජිනිං වන්දාම
යගොතමන්තිවදන්ති. 

279. යෙන යපතා පවුච්චන්තීති යපතා නාම කාලඞ්කතා, යත යෙන

දිසාභායගන නීහරිෙන්තූතිවුච්ෙන්ති. පිසුණාපිට්ඨිමංසිකාති පිසුණාවාොයෙව
පිට්ඨිමිංසිං ඛාදන්තා විෙ පරම්මුඛා ගරහකා ෙ. එයත ෙ යෙන නීහරිෙන්තූති

වුච්ෙන්ති, ස්යබපියහයතදක්ඛිණද්වායරනනීහරිත්වාදක්ඛිණයතො නගරස්ස

ඩය්හන්තුවාඡිජ්ජන්තුවාහඤ්ඤන්තුවාතිඑවිංවුච්ෙන්ති. ඉයතොසාදක්ඛිණා

දිසාතියෙනදිසාභායගනයතයපතාෙපිසුණාදිකාෙ නීහරිෙන්තූතිවුච්ෙන්ති, 

ඉයතො සා දක්ඛිණා දිසා. ඉයතොති සියනරුයතො වා යතසිං නිසින්නට්ඨානයතො

වා. කුම්භණ්ඩානන්ති යත කිර යදවා මයහොදරා යහොන්ති, රහස්සඞ්ගම්පි ෙ
යනසිංකුම්යභොවිෙමහන්තිංයහොති. තස්මාකුම්භණ්ඩාතිවුච්ෙන්ති. 

280. ෙත්ථ යචොග්ගච්ඡති සූරියෙොති ෙස්මිිං දිසාභායග සූරියෙො අත්ථිං
ගච්ඡති. 
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281. යෙනාතියෙන දිසාභායගන. මහායනරූතිමහාසියනරුප්බතරාජා. 

සුදස්සයනොතියසොවණ්ණමෙත්තාසුන්දරදස්සයනො.සියනරුස්සහි පාචීනපස්සිං

රජතමෙිං, දක්ඛිණපස්සිං මණිමෙිං, පච්ඡිමපස්සිං ඵලිකමෙිං, උත්තරපස්සිං

යසොවණ්ණමෙිං, තිං මනුඤ්ඤදස්සනිං යහොති. තස්මා යෙන දිසාභායගන 

සියනරු සුදස්සයනොති අෙයමත්ථත්යථො. මනුස්සා තත්ථ ජාෙන්තීති තත්ථ

උත්තරකුරුම්හි මනුස්සා ජාෙන්ති. අමමාති වත්ථාභරණපානයභොජනාදීසුපි

මමත්තවිරහිතා. අපරිග්ගහාතිඉත්ථිපරිග්ගයහනඅපරිග්ගහා.යතසිංකිර‘‘අෙිං

මය්හිං භරිො’’තිමමත්තිංනයහොති, මාතරිංවාභගිනිිංවා දිස්වාඡන්දරායගො
නුප්පජ්ජති. 

නපිනීෙන්තිනඞ්ගොතිනඞ්ගලානිපි තත්ථ‘‘කසිකම්මිංකරිස්සාමා’’තින

යඛත්තිං නීෙන්ති. අකට්ඨපාකිමන්ති අකට්යඨ භූමිභායග අරඤ්යඤ සෙයමව

ජාතිං. තණ්ඩුෙප්ෙෙන්තිතණ්ඩුලාවතස්සඵලිංයහොති. 

තුණ්ඩිකීයරපචිත්වානාතිඋක්ඛලිෙිං ආකිරිත්වානිද්ධුමඞ්ගායරනඅග්ගිනා
පචිත්වා. තත්ථ කිර යජොතිකපාසාණා නාම යහොන්ති. අථ යඛො යත තයෙො
පාසායණ ඨයපත්වා තිං උක්ඛලිිං ආයරොයපන්ති. පාසායණහි යතයජො

සමුට්ඨහිත්වා තිං පෙති. තයතො භුඤ්ජන්ති යභොජනන්ති තයතො උක්ඛලියතො

යභොජනයමව භුඤ්ජන්ති, අඤ්යඤො සූයපො වා බයඤ්ජනිං වා න යහොති, 
භුඤ්ජන්තානිං චිත්තානුකූයලොයෙවස්ස රයසො යහොති. යත තිං ඨානිං 

සම්පත්තානිං යදන්තියෙව, මච්ඡරිෙචිත්තිං නාම න යහොති.
බුද්ධපරපච්යෙකබුද්ධපරාදයෙොපි මහිද්ධිකාතත්ථගන්ත්වාපිණ්ඩපාතිංගණ්හන්ති. 

ගාවිං එකඛුරංකත්වාතිගාවිිං ගයහත්වා එකඛුරිං වාහනයමවකත්වා. තිං 

අභිරුය්හයවස්සවණස්සපරිොරකාෙක්ඛා. අනුෙන්ති දියසොදිසන්තිතාෙතාෙ

දිසාෙෙරන්ති. පසුංඑකඛුරං කත්වාතිඨයපත්වාගාවිිංඅවයසසෙතුප්පදජාතිකිං
පසුිංඑකඛුරිංවාහනයමවකත්වා දියසොදිසිංඅනුෙන්ති. 

ඉත්ථිං වා වාහනං කත්වාති යෙභුයෙයන ග්භිනිිං මාතුගාමිං වාහනිං
කරිත්වා.තස්සාපිට්ඨිොනිසීදිත්වාෙරන්ති.තස්සා කිරපිට්ඨිඔනමිතුිංසහති.

ඉතරා පන ඉත්ථියෙො ොයන යෙොයජන්ති. පුරිසං වාහනං කත්වාති පුරියස
ගයහත්වා ොයන යෙොයජන්ති. ගණ්හන්තා ෙ සම්මාදිට්ඨියක ගයහතුිං න
සක්යකොන්ති. යෙභුයෙයන පච්ෙන්තිමමිලක්ඛුවාසියක ගණ්හන්ති.

අඤ්ඤතයරොකියරත්ථ ජානපයදොඑකස්සයථරස්සසමීයපනිසීදිත්වානිද්දාෙති, 

යථයරො ‘‘උපාසක අතිවිෙ නිද්දාෙසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අජ්ජ, භන්යත, ස්බරත්තිිං 
යවස්සවණදායසහිකිලමියතොම්හී’’තිආහ. 
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පටුන 

කුමාරිං වාහනං කත්වාති කුමාරියෙො ගයහත්වා එකඛුරිං වාහනිං කත්වා

රයථ යෙොයජන්ති. කුමාරවාහයනපි එයසව නයෙො. පචාරා තස්ස රාජියනොති

තස්ස රඤ්යඤො පරිොරිකා. හත්ථිොනං අස්සොනන්ති න යකවලිං

යගොොනාදීනියෙව, හත්ථිඅස්සොනාදීනිපි අභිරුහිත්වා විෙරන්ති. දිබ්බං 

ොනන්ති අඤ්ඤම්පියනසිංබහුවිධපරිං දි්බොනිංඋපට්ඨිතයමවයහොති, එතානි
තාව යනසිං උපකප්පනොනානි. යත පන පාසායද වරසෙනම්හි නිපන්නාපි
පීඨසිවිකාදීසුෙ නිසින්නාපිවිෙරන්ති.යතනවුත්තිං‘‘පාසාදාසිවිකායෙවා’’ති. 

මහාරාජස්සෙසස්සියනොතිඑවිංආනුභාවසම්පන්නස්සෙසස්සියනො මහාරාජස්ස
එතානිොනානිනි්බත්තන්ති. 

තස්ස ච නගරා අහු අන්තලික්යඛ සුමාපිතාති තස්ස රඤ්යඤො ආකායස

සුට්ඨු මාපිතාඑයතආටානාටාදිකානගරාඅයහසුිං, නගරානිභවිිංසූතිඅත්යථො.

එකඤ්හිස්ස නගරිං ආටානාටා නාම ආසි, එකිං කුසිනාටා නාම, එකිං

පරකුසිනාටානාම, එකිංනාටසූරිොනාම, එකිං පරකුසිටනාටානාම. 

උත්තයරන කසිවන්යතොති තස්මිිං ඨත්වා උජුිං උත්තරදිසාෙ කසිවන්යතො

නාමඅඤ්ඤිංනගරිං. ජයනොඝමපයරන චාතිඑතස්සඅපරභායගජයනොඝිංනාම

අඤ්ඤිංනගරිං. නවනවතියෙොති අඤ්ඤම්පිනවනවතියෙොනාම එකිංනගරිං.

අපරිං අම්බරඅම්බරවතියෙො නාම. ආළකමන්දාති අපරම්පි ආළකමන්දා නාම 
රාජධපරානී. 

තස්මා කුයවයරොමහාරාජාතිඅෙිංකිරඅනුප්පන්යනබුද්යධපරකුයවයරොනාම 
බ්රාහ්මයණොහුත්වාඋච්ඡුවප්පිංකායරත්වාසත්තෙන්තානියෙොයජසි.එකිස්සාෙ 

ෙන්තසාලාෙඋට්ඨිතිංආෙිංආගතාගතස්සමහාජනස්සදත්වාපුඤ්ඤිංඅකාසි.

අවයසසසාලාහි තත්යථව බහුතයරො ආයෙො උට්ඨාසි, යසො යතන පසීදිත්වා
අවයසසසාලාසුපි උප්පජ්ජනකිං ගයහත්වා වීසති වස්සසහස්සානි දානිං අදාසි.
යසො කාලිං කත්වා ොතුමහාරාජියකසු කුයවයරො නාම යදවපුත්යතො ජායතො.
අපරභායග විසාණාෙ රාජධපරානිො රජ්ජිං කායරසි. තයතො පට්ඨාෙ 
යවස්සවයණොතිවුච්ෙති. 

පච්යචසන්යතො පකායසන්තීති පටිඑසන්යතො විසුිං විසුිං අත්යථ
උපපරික්ඛමානා අනුසාසමානා අඤ්යඤ ද්වාදස ෙක්ඛරට්ඨිකා පකායසන්ති.
යත කිර ෙක්ඛරට්ඨිකා සාසනිං ගයහත්වා ද්වාදසන්නිං ෙක්ඛයදොවාරිකානිං
නියවයදන්ති. ෙක්ඛයදොවාරිකා තිං සාසනිං මහාරාජස්ස නියවයදන්ති. ඉදානි

යතසිං ෙක්ඛරට්ඨිකානිං නාමිං දස්යසන්යතො තයතොොතිආදිමාහ. යතසු කිර

එයකොතයතොලානාම, එයකොතත්තලානාම, එයකො තයතොතලානාම, එයකො

ඔජසිනාම, එයකොයතජසිනාම, එයකොතයතොජසීනාම. සූයරො රාජාතිඑයකො
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සූයරො නාම, එයකො රාජා නාම, එයකො සූයරොරාජා නාම, අරිට්යඨො යනමීති

එයකොඅරිට්යඨොනාම, එයකොයනමිනාම, එයකොඅරිට්ඨයනමි නාම. 

රහයදොපි තත්ථ ධරණී නාමාති තත්ථ පයනයකො නායමන ධපරරණී නාම

උදකරහයදොඅත්ථි, පණ්ණාසයෙොජනාමහායපොක්ඛරණීඅත්ථීතිවුත්තිංයහොති. 

ෙයතො යමඝා පවස්සන්තීති ෙයතො යපොක්ඛරණියතො උදකිං ගයහත්වා යමඝා

පවස්සන්ති. වස්සා ෙයතො පතාෙන්තීති ෙයතො වුට්ඨියෙො අවත්ථරමානා
නිගච්ඡන්ති. යමයඝසු කිර උට්ඨියතසු තයතො යපොක්ඛරණියතො පුරාණඋදකිං
භස්සති. උපරි යමයඝො උට්ඨහිත්වා තිං යපොක්ඛරණිිං නයවොදයකන පූයරති.
පුරායණොදකිං යහට්ඨිමිං හුත්වා නික්ඛමති. පරිපුණ්ණාෙ යපොක්ඛරණිො

වලාහකා විගච්ඡන්ති. සභාපීති සභා. තස්සා කිර යපොක්ඛරණිො තීයර
සාලවතිො නාම ලතාෙ පරික්ඛිත්යතො ද්වාදසයෙොජනියකො රතනමණ්ඩයපො 

අත්ථි, තිංසන්ධපරායෙතිංවුත්තිං. 

පයිරුපාසන්තීති නිසීදන්ති. තත්ථ නිච්චෙො රුක්ඛාති තස්මිිං ඨායන තිං
මණ්ඩපිංපරිවායරත්වා සදාඵලිතාඅම්බජම්බුආදයෙොරුක්ඛානිච්ෙපුප්ඵිතාෙ

ෙම්පකමාලාදයෙොති දස්යසති. නානාදිජගණායුතාති විවිධපරපක්ඛිසඞ්ඝසමාකුලා. 

මයූරයකොඤ්චාභිරුදාතිමයූයරහියකොඤ්ෙසකුයණහිෙඅභිරුදාඋපගීතා. 

ජීවඤ්ජීවකසද්යදත්ථාති ‘‘ජීව ජීවා’’ති එවිං විරවන්තානිං

ජීවඤ්ජීවකසකුණානම්පි එත්ථ සද්යදො අත්ථි. ඔට්ඨවචිත්තකාති ‘‘උට්යඨහි, 

චිත්ත, උට්යඨහි චිත්තා’’ති එවිං වස්සමානා උට්ඨවචිත්තකසකුණාපි තත්ථ

විෙරන්ති. කුක්කුෙකාති වනකුක්කුටකා. කුළීරකාති සුවණ්ණකක්කටකා. 

වයනතිපදුමවයන. යපොක්ඛරසාතකාතියපොක්ඛරසාතකානාමසකුණා. 

සුකසාළිකසද්යදත්ථාති සුකානඤ්ෙ සාළකානඤ්ෙ සද්යදො එත්ථ. 

දණ්ඩමාණවකානි චාති මනුස්සමුඛසකුණා. යත කිර ද්වීහි හත්යථහි
සුවණ්ණදණ්ඩිං ගයහත්වා එකිං යපොක්ඛරපත්තිං අක්කමිත්වා අනන්තයර

යපොක්ඛරපත්යතසුවණ්ණදණ්ඩිංනික්ඛිපන්තා විෙරන්ති. යසොභතිසබ්බකාෙං

සාති සා යපොක්ඛරණීස්බකාලිං යසොභති. කුයවරනළිනීතිකුයවරස්සනළනී

පදුමසරභූතා, සාධපරරණී නාමයපොක්ඛරණීසදානිරන්තරිංයසොභති. 

282. ෙස්සකස්සචීතිඉදිංයවස්සවයණො ආටානාටිෙිංරක්ඛිංනිට්ඨයපත්වා

තස්සා පරිකම්මිං දස්යසන්යතො ආහ. තත්ථ සුග්ගහිතාති අත්ථඤ්ෙ

බයඤ්ජනඤ්ෙ පරියසොයධපරත්වා සුට්ඨු උග්ගහිතා. සමත්තා පරිොපුතාති
පදබයඤ්ජනානි අහායපත්වා පරිපුණ්ණිං උග්ගහිතා. අත්ථම්පි පාළම්පි
විසිංවායදත්වා ස්බයසො වා පන අප්පගුණිං කත්වා භණන්තස්ස හි පරිත්තිං
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යතජවන්තිංනයහොති, ස්බයසො පගුණිංකත්වාභණන්තස්යසවයතජවන්තිං

යහොති. ලාභයහතු උග්ගයහත්වා භණන්තස්සාපි අත්ථිං න සායධපරති, 

නිස්සරණපක්යඛඨත්වායමත්තිංපුයරොරිකිංකත්වාභණන්තස්යසව අත්ථාෙ

යහොතීතිදස්යසති. ෙක්ඛපචායරොතිෙක්ඛපරිොරයකො. 

වත්ථුං වාති ඝරවත්ථුිං වා. වාසං වාති තත්ථ නිබද්ධපරවාසිං වා. සමිතින්ති

සමාගමිං. අනාවය්හන්තින ආවාහයුත්තිං. අවිවය්හන්තිනවිවාහයුත්තිං.යතන

සහ ආවාහවිවාහිං න කයරෙයන්ති අත්යථො. අත්තාහිපි පරිපුණ්ණාහීති
‘‘කළාරක්ඛි කළාරදන්තා’’ති එවිං එයතසිං අත්තභාවිං උපයනත්වා වුත්තාහි
පරිපුණ්ණබයඤ්ජනාහි පරිභාසාහි පරිභායසෙයිං ෙක්ඛඅක්යකොයසහි නාම 

අක්යකොයසෙයන්තිඅත්යථො. රිත්තම්පිස්සපත්තන්ති භික්ඛූනිංපත්තසදිසයමව
යලොහපත්තිංයහොති.තිංසීයසනික්කුජ්ජිතිංොවගලවාටකා භස්සති. අථනිං
මජ්යඣඅයෙොඛීයලනආයකොයටන්ති. 

චණ්ඩාති යකොධපරනා. රුද්ධාති විරුද්ධපරා. රභසාති කරණුත්තරිො. යනව

මහාරාජානං ආදිෙන්තීති වෙනිං න ගණ්හන්ති, ආණිං න කයරොන්ති. 

මහාරාජානං පුරිසකානන්ති අට්ඨවීසතිෙක්ඛයසනාපතීනිං. පුරිසකානන්ති

ෙක්ඛයසනාපතීනිං යෙ මනස්සා යතසිං. අවරුද්ධා නාමාති පච්ොමිත්තා

යවරියනො. උජ්ඣායපතබ්බන්ති පරිත්තිං වත්වා අමනුස්යස පටික්කමායපතුිං

අසක්යකොන්යතනඑයතසිංෙක්ඛානිංඋජ්ඣායපත්බිං, එයතජානායපත්බාති 

අත්යථො. 

පරිත්තපරිකම්මකථා 
ඉධපර පන ඨත්වා පරිත්තස්ස පරිකම්මිං කයථත්බිං. පඨමයමව හි

ආටානාටිෙසුත්තිංනභණිත්බිං, යමත්තසුත්තිංධපරජග්ගසුත්තිං රතනසුත්තන්ති

ඉමානි සත්තාහිං භණිත්බානි. සයෙ මුඤ්ෙති, සුන්දරිං. යනො යෙ මුඤ්ෙති, 

ආටානාටිෙසුත්තිංභණිත්බිං, තිංභණන්යතනභික්ඛුනාපිට්ඨිංවාමිංසිංවාන 

ඛාදිත්බිං, සුසායන න වසිත්බිං. කස්මා? අමනුස්සා ඔකාසිං ලභන්ති. 
පරිත්තකරණට්ඨානිං හරිතුපලිත්තිං කායරත්වා තත්ථ පරිසුද්ධපරිං ආසනිං
පඤ්ඤයපත්වා නිසීදිත්බිං. 

පරිත්තකාරයකො භික්ඛු විහාරයතො ඝරිං යනන්යතහි ඵලකාවුයධපරහි

පරිවායරත්වා යනත්යබො. අ්යභොකායස නිසීදිත්වා න වත්ත්බිං, 
ද්වාරවාතපානානි පිදහිත්වා නිසින්යනන ආවුධපරහත්යථහි සිංපරිවාරියතන
යමත්තචිත්තිං පුයරොරිකිංකත්වාවත්ත්බිං.පඨමිංසික්ඛාපදානිගාහායපත්වා
සීයල පතිට්ඨිතස්ස පරිත්තිං කාත්බිං. එවම්පි යමොයෙතුිං අසක්යකොන්යතන
විහාරිංආයනත්වායෙතිෙඞ්ගයණ නිපජ්ජායපත්වාආසනපූජිංකායරත්වාදීයප
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පටුන 

ජාලායපත්වා යෙතිෙඞ්ගණිං සම්මජ්ජිත්වා මඞ්ගලකථා වත්ත්බා.
ස්බසන්නිපායතොයඝොයසත්යබො.විහාරස්සඋපවයනයජට්ඨකරුක්යඛො නාම

යහොති, තත්ථ භික්ඛුසඞ්යඝො තුම්හාකිං ආගමනිං පටිමායනතීති පහිණිත්බිං. 
ස්බසන්නිපාතට්ඨායන අනාගන්තුිං නාම න ල්භති. තයතො
අමනුස්සගහිතයකො ‘‘ත්විං යකො නාමා’’ති පුච්ඡිත්යබො. නායම කථියත
නායමයනව ආලපිත්යබො. ඉත්ථන්නාම තුය්හිං මාලාගන්ධපරාදීසු පත්ති

ආසනපූජාෙ පත්ති පිණ්ඩපායත පත්ති, භික්ඛුසඞ්යඝන තුය්හිං 

පණ්ණාකාරත්ථාෙ මහාමඞ්ගලකථා වුත්තා, භික්ඛුසඞ්යඝ ගාරයවන එතිං

මුඤ්ොහීති යමොයෙත්යබො. සයෙ න මුඤ්ෙති, යදවතානිං ආයරොයෙත්බිං

‘‘තුම්යහ ජානාථ, අෙිං අමනුස්යසො අම්හාකිං වෙනිං න කයරොති, මෙිං
බුද්ධපරආණිං කරිස්සාමා’’ති පරිත්තිං කාත්බිං. එතිං තාව ගිහීනිං පරිකම්මිං.

සයෙ පන භික්ඛු අමනුස්යසන ගහියතො යහොති, ආසනානි යධපරොවිත්වා
ස්බසන්නිපාතිං යඝොසායපත්වා ගන්ධපරමාලාදීසු පත්තිිං දත්වා පරිත්තිං 
භණිත්බිං.ඉදිංභික්ඛූනිංපරිකම්මිං. 

වික්කන්දිතබ්බන්ති ස්බසන්නිපාතිං යඝොසායපත්වා අට්ඨවීසති

ෙක්ඛයසනාපතයෙො කන්දිත්බා. විරවිතබ්බන්ති ‘‘අෙිං ෙක්යඛො

ගණ්හාතී’’තිආදීනි භණන්යතන යතහි සද්ධිිං කයථත්බිං. තත්ථ ගණ්හාතීති

සරීයරඅධිමුච්ෙති. ආවිසතීතිතස්යසවයවවෙනිං.අථවාලග්ගතිනඅයපතීති

වුත්තිං යහොති. යහයඨතීතිඋප්පන්නිංයරොගිංවඩ්යඪන්යතොබාධපරති. වියහයඨතීති

තස්යසව යවවෙනිං. හිංසතීති අප්පමිංසයලොහිතිං කයරොන්යතො දුක්ඛායපති. 

විහිංසතීතිතස්යසව යවවෙනිං. නමුඤ්චතීතිඅප්පමාදගායහොහුත්වාමුඤ්චිතුිං

න ඉච්ඡති, එවිංඑයතසිංවිරවිත්බිං. 

283. ඉදානි යෙසිං එවිං විරවිත්බිං, යත දස්යසතුිං කතයමසං

ෙක්ඛානන්තිආදිමාහ. තත්ථ ඉන්යදො යසොයමොතිආදීනි යතසිං නාමානි. යතසු 

යවස්සාමිත්යතොති යවස්සාමිත්තප්බතවාසී එයකො ෙක්යඛො. යුගන්ධයරොපි 

යුගන්ධපරරප්බතවාසීයෙව. හිරි යනත්ති ච මන්දියෙොති හිරි ෙ යනත්ති ෙ

මන්දියෙොෙ. මණිමාණිවයරොදීයඝොතිමණිෙමාණිෙවයරොෙදීයඝොෙ. අයථො

යසරීසයකො සහාති යතහි සහ අඤ්යඤො යසරීසයකො නාම. ‘‘ඉයමසිං 
ෙක්ඛානිං…යප.… උජ්ඣායපත්බ’’න්ති අෙිං ෙක්යඛො ඉමිං යහයඨති
වියහයඨති න මුඤ්ෙතීති එවිං එයතසිං ෙක්ඛයසනාපතීනිං ආයරොයෙත්බිං.

තයතො යත භික්ඛුසඞ්යඝො අත්තයනො ධපරම්මආණිං කයරොති, මෙම්පි අම්හාකිං
ෙක්ඛරාජආණිං කයරොමාති උස්සුක්කිං කරිස්සන්ති. එවිං අමනුස්සානිං

ඔකායසොනභවිස්සති, බුද්ධපරසාවකානිංඵාසුවිහායරොෙභවිස්සතීති දස්යසන්යතො

‘‘අෙිං යඛො සා, මාරිස, ආටානාටිො රක්ඛා’’තිආදිමාහ. තිං ස්බිං, තයතො 
පරඤ්ෙඋත්තානත්ථයමවාති. 
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සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

ආටානාටිෙසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා.
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10. සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 
296. එවං යමසුතන්ති සඞ්ගීතිසුත්තිං.තත්රාෙමපු්බපදවණ්ණනා– චාරිකං 

චරමායනොතිනිබද්ධපරොරිකිංෙරමායනො.තදාකිරසත්ථාදසසහස්සෙක්කවායළ
ඤාණජාලිං පත්ථරිත්වා යලොකිං යවොයලොකෙමායනො පාවානගරවාසියනො
මල්ලරාජායනො දිස්වා ඉයම රාජායනො මය්හිං ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණජාලස්ස

අන්යතො පඤ්ඤාෙන්ති, කිිං නු යඛොති ආවජ්ජන්යතො ‘‘රාජායනො එකිං

සන්ධපරාගාරිං කායරසුිං, මයි ගයත මඞ්ගලිං භණායපස්සන්ති, අහිං යතසිං
මඞ්ගලිං වත්වා උයෙයොයජත්වා ‘භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ධපරම්මකථිං කයථහී’ති

සාරිපුත්තිං වක්ඛාමි, සාරිපුත්යතො තීහි පිටයකහි සම්මසිත්වා
චුද්දසපඤ්හාධියකන පඤ්හසහස්යසන පටිමණ්යඩත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

සඞ්ගීතිසුත්තිංනාමකයථස්සති, සුත්තන්තිං ආවජ්යජත්වාපඤ්ෙභික්ඛුසතානි
සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තිං පාපුණිස්සන්තී’’ති ඉමමත්ථිං දිස්වා ොරිකිං
පක්කන්යතො.යතනවුත්තිං–‘‘මල්යලසුොරිකිං ෙරමායනො’’ති. 

උබ්භතකනවසන්ධාගාරවණ්ණනා 

297. උබ්භතකන්තිතස්සනාමිං, උච්ෙත්තාවාඑවිංවුත්තිං. සන්ධාගාරන්ති

නගරමජ්යඣ සන්ධපරාගාරසාලා. සමයණන වාති එත්ථ ෙස්මා 
ඝරවත්ථුපරිග්ගහකායලයෙව යදවතා අත්තයනො වසනට්ඨානිං ගණ්හන්ති.
තස්මා යදයවන වාති අවත්වා ‘‘සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යකනචි වා

මනුස්සභූයතනා’’ති වුත්තිං. යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසූති භගවයතො

ආගමනිංසුත්වා‘‘අම්යහහි ගන්ත්වාපිනභගවාආනීයතො, දූතිංයපයසත්වාපින

පක්යකොසාපියතො, සෙයමව පන මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො අම්හාකිං

වසනට්ඨානිං සම්පත්යතො, අම්යහහි ෙ සන්ධපරාගාරසාලා කාරිතා, එත්ථ මෙිං
දසබලිංආයනත්වාමඞ්ගලිංභණායපස්සාමා’’තිචින්යතත්වා උපසඞ්කමිිංසු. 

298. යෙන සන්ධාගාරං යතනුපසඞ්කමිංසූති තිං දිවසිං කිර සන්ධපරාගායර 

චිත්තකම්මිං නිට්ඨයපත්වා අට්ටකා මුත්තමත්තා යහොන්ති, බුද්ධපරා ෙ නාම 

අරඤ්ඤජ්ඣාසොඅරඤ්ඤාරාමා, අන්යතොගායමවයසෙයිංවා යනොවා. තස්මා
භගවයතො මනිං ජානිත්වාව පටිජග්ගිස්සාමාති චින්යතත්වා යත භගවන්තිං 
උපසඞ්කමිිංසු. ඉදානි පන මනිං ලභිත්වා පටිජග්ගිතුකාමා යෙන සන්ධපරාගාරිං 

යතනුපසඞ්කමිිංසු. සබ්බසන්ථරින්ති ෙථාස්බිංසන්ථතිංයහොති, එවිං. යෙන

භගවා යතනුපසඞ්කමිංසූති එත්ථ පන යත මල්ලරාජායනො සන්ධපරාගාරිං
පටිජග්ගිත්වා නගරවීථියෙොපි සම්මජ්ජායපත්වා ධපරයජ උස්සායපත්වා
යගහද්වායරසු පුණ්ණඝයට ෙ කදලියෙො ෙ ඨපායපත්වා සකලනගරිං 

දීපමාලාදීහිවිප්පකිණ්ණතාරකිංවිෙකත්වාඛීරපාෙයකදාරයකඛීරිංපායෙයථ, 

දහයර කුමායර ලහුිං ලහුිං යභොජායපත්වා සොයපථ, උච්ොසද්දිං මා කරිත්ථ, 

අජ්ජ එකරත්තිිං සත්ථා අන්යතොගායම වසිස්සති, බුද්ධපරා නාම අප්පසද්දකාමා



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

135 

පටුන 

යහොන්තීති යභරිිං ෙරායපත්වා සෙිං දණ්ඩදීපිකිං ආදාෙ යෙන භගවා
යතනුපසඞ්කමිිංසු. 

299. භගවන්තංයෙව පුරක්ඛත්වාති භගවන්තිං පුරයතො කත්වා. තත්ථ

භගවාභික්ඛූනඤ්යෙවඋපාසකානඤ්ෙමජ්යඣනිසින්යනො අතිවිෙවියරොෙති, 
සමන්තපාසාදියකො සුවණ්ණවණ්යණො අභිරූයපො දස්සනීයෙො. පුරිමකාෙයතො 
සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථිං ඨානිං ගණ්හාති.
පච්ඡිමකාෙයතො. දක්ඛිණහත්ථයතො. වාමහත්ථයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මි
උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථිං ඨානිං ගණ්හාති. උපරි යකසන්තයතො පට්ඨාෙ
ස්බයකසාවට්යටහි යමොරගීවවණ්ණා රස්මි උට්ඨහිත්වා ගගනතයල
අසීතිහත්ථිං ඨානිං ගණ්හාති. යහට්ඨා පාදතයලහි පවාළවණ්ණා රස්මි
උට්ඨහිත්වා ඝනපථවිෙිං අසීතිහත්ථිං ඨානිං ගණ්හාති. එවිං සමන්තා අසීති 

හත්ථමත්තිං ඨානිං ඡ්බණ්ණා බුද්ධපරරස්මියෙො විජ්යජොතමානා විප්ඵන්දමානා 
විධපරාවන්ති. ස්යබ දිසාභාගා සුවණ්ණෙම්පකපුප්යඵහි විකිරිෙමානා විෙ
සුවණ්ණඝටයතො නික්ඛන්තසුවණ්ණරසධපරාරාහි සිඤ්ෙමානා විෙ
පසාරිතසුවණ්ණපටපරික්ඛිත්තා විෙ 
යවරම්භවාතසමුට්ඨිතකිිංසුකකණිකාරපුප්ඵචුණ්ණසමාකිණ්ණා විෙ ෙ
විප්පකාසන්ති. 

භගවයතොපි අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාද්වත්තිිංසවරලක්ඛණසමුජ්ජලිං

සරීරිං සමුග්ගතතාරකිං විෙ ගගනතලිං, විකසිතමිව පදුමවනිං, 
ස්බපාලිඵුල්යලො විෙ යෙොජනසතියකො පාරිච්ඡත්තයකො පටිපාටිො ඨපිතානිං
ද්වත්තිිංසෙන්දානිං ද්වත්තිිංසසූරිොනිං ද්වත්තිිංසෙක්කවත්තිරාජානිං
ද්වත්තිිංසයදවරාජානිං ද්වත්තිිංසමහාබ්රහ්මානිං සිරිො සිරිිං අභිභවමානිං විෙ
වියරොෙති. පරිවායරත්වා නිසින්නා භික්ඛූපි ස්යබව අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා
පවිවිත්තා අසිංසට්ඨා ආරද්ධපරවීරිො වත්තායරො වෙනක්ඛමා යෙොදකා
පාපගරහියනො සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාවිමුත්ති
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා. යතහි පරිවාරියතො භගවා

රත්තකම්බලපරික්ඛිත්යතො විෙ සුවණ්ණක්ඛන්යධපරො, 

රත්තපදුමවනසණ්ඩමජ්ඣගතාවිෙසුවණ්ණනාවා, පවාළයවදිකාපරික්ඛිත්යතො
විෙ සුවණ්ණපාසායදොවියරොචිත්ථ. 

අසීතිමහායථරාපිනිංයමඝවණ්ණිංපිංසුකූලිංපාරුපිත්වා මණිවම්මවම්මිතා
විෙ මහානාගා පරිවාරයිිංසු වන්තරාගා භින්නකියලසා විජටිතජටා 
ඡින්නබන්ධපරනා කුයල වා ගයණ වා අලග්ගා. ඉති භගවා සෙිං වීතරායගො

වීතරායගහි, වීතයදොයසො වීතයදොයසහි, වීතයමොයහොවීතයමොයහහි, නිත්තණ්යහො

නිත්තණ්යහහි, නික්කියලයසො නික්කියලයසහි, සෙිංබුද්යධපරොබහුස්සුතබුද්යධපරහි

පරිවාරියතො පත්තපරිවාරිතිං විෙ යකසරිං, යකසරපරිවාරිතා විෙ කණ්ණිකා, 
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අට්ඨනාගසහස්සපරිවාරියතො විෙ ඡද්දන්යතො නාගරාජා, 

නවුතිහිංසසහස්සපරිවාරියතො විෙ ධපරතරට්යඨො හිංසරාජා, යසනඞ්ගපරිවාරියතො

විෙ ෙක්කවත්තිරාජා, මරුගණපරිවාරියතො විෙ සක්යකො යදවරාජා, 

බ්රහ්මගණපරිවාරියතො විෙ හාරියතො මහාබ්රහ්මා, අසයමන බුද්ධපරයවයසන
අපරිමායණනබුද්ධපරවිලායසනතස්සිංපරිසති නිසින්යනොපායවෙයයකමල්යල
බහුයදවරත්තිිංධපරම්මිොකථාෙසන්දස්යසත්වා උයෙයොයජසි. 

එත්ථ ෙ ධම්මිකථා නාම සන්ධපරාගාරඅනුයමොදනප්පටිසිංයුත්තා
පකිණ්ණකකථා යවදිත්බා. තදා හි භගවා ආකාසගඞ්ගිං ඔතායරන්යතො විෙ
පථයවොජිංආකඩ්ඪන්යතොවිෙමහාජම්බුිංමත්ථයකගයහත්වාොයලන්යතොවිෙ 

යෙොජනිෙමධුගණ්ඩිං ෙක්කෙන්යතන පීයළත්වා මධුපානිං පාෙමායනො විෙ ෙ
පායවෙයකානිං මල්ලානිංහිතසුඛාවහිංපකිණ්ණකකථිංකයථසි. 

300. තුණ්හීභූතංතුණ්හීභූතන්තිෙිං ෙිංදිසිංඅනුවියලොයකති, තත්ථතත්ථ

තුණ්හීභූතයමව. අනුවියෙොයකත්වාති මිංසෙක්ඛුනා දි්බෙක්ඛුනාති ද්වීහි
ෙක්ඛූහි තයතො තයතො වියලොයකත්වා. මිංසෙක්ඛුනා හි යනසිං බහිද්ධපරා
ඉරිොපථිං පරිග්ගයහසි. තත්ථ එකභික්ඛුස්සාපි යනව හත්ථකුක්කුච්ෙිං න 

පාදකුක්කුච්ෙිං අයහොසි, න යකොචි සීසමුක්ඛිපි, න කථිං කයථසි, න
නිද්දාෙන්යතො නිසීදි. ස්යබපි තීහි සික්ඛාහි සික්ඛිතා නිවායත පදීපසිඛා විෙ
නිච්ෙලා නිසීදිිංසු. ඉති යනසිං ඉමිං ඉරිොපථිං මිංසෙක්ඛුනා පරිග්ගයහසි.
ආයලොකිංපන වඩ්ඪයිත්වාදි්බෙක්ඛුනාහදෙරූපිංදිස්වාඅ්භන්තරගතිංසීලිං 
ඔයලොයකසි. යසො අයනකසතානිං භික්ඛූනිං අන්යතොකුම්භිෙිං ජලමානිං පදීපිං
විෙඅරහත්තුපගිං සීලිංඅද්දස.ආරද්ධපරවිපස්සකාහියතභික්ඛූ.ඉතියනසිංසීලිං

දිස්වා ‘‘ඉයමපි භික්ඛූ මය්හිං අනුච්ඡවිකා, අහම්පි ඉයමසිං අනුච්ඡවියකො’’ති
ෙක්ඛුතයලසු නිමිත්තිං ඨයපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝිං ඔයලොයකත්වා ආෙස්මන්තිං

සාරිපුත්තිං ආමන්යතසි ‘‘පිට්ඨි යම ආගිලාෙතී’’ති. කස්මා ආගිලාෙති? 
භගවයතො හි ඡ්බස්සානි මහාපධපරානිං පදහන්තස්ස මහන්තිං කාෙදුක්ඛිං
අයහොසි.අථස්සඅපරභායග මහල්ලකකායලපිට්ඨිවායතොඋප්පජ්ජි. 

සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වාති සන්ධපරාගාරස්ස කිර එකපස්යස යත රාජායනො
කප්පිෙමඤ්ෙකිං පඤ්ඤයපසුිං ‘‘අප්යපව නාම සත්ථා නිපජ්යජෙයා’’ති.
සත්ථාපි ෙතූහි ඉරිොපයථහි පරිභුත්තිං ඉයමසිං මහප්ඵලිං භවිස්සතීති තත්ථ
සඞ්ඝාටිිංපඤ්ඤායපත්වානිපජ්ජි. 

භින්නනිගණ්ඨවත්ථුවණ්ණනා 

301. තස්ස කාෙඞ්කිරිොොතිආදීසු ෙිං වත්ත්බිං, තිං ස්බිං යහට්ඨා
වුත්තයමව. 
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302. ආමන්යතසීති භණ්ඩනාදිවූපසමකරිං ස්වාඛයාතිං ධපරම්මිං
යදයසතුකායමොආමන්යතසි. 

එකකවණ්ණනා 

303. තත්ථාති තස්මිිං ධපරම්යම. සඞ්ගායිතබ්බන්ති සමග්යගහි ගායිත්බිං, 

එකවෙයනහි අවිරුද්ධපරවෙයනහි භණිත්බිං. න විවදිතබ්බන්ති අත්යථ වා 

බයඤ්ජයනවාවිවායදොනකාත්යබො. එයකොධම්යමොති එකකදුකතිකාදිවයසන
බහුධපරා සාමග්ගිරසිං දස්යසතුකායමො පඨමිං තාව ‘‘එයකො ධපරම්යමො’’ති ආහ. 

සබ්යබ සත්තාති කාමභවාදීසු සඤ්ඤාභවාදීසු එකයවොකාරභවාදීසු ෙ 

ස්බභයවසු ස්යබ සත්තා. ආහාරට්ඨිතිකාති ආහාරයතො ඨිති එයතසන්ති
ආහාරට්ඨිතිකා. ඉතිස්බසත්තානිංඨිතියහතුආහායරොනාමඑයකොධපරම්යමො 
අම්හාකිං සත්ථාරාොථාවයතොඤත්වාසම්මදක්ඛායතොආවුයසොති දීයපති. 

නනු ෙඑවිංසන්යතෙිංවුත්තිං‘‘අසඤ්ඤසත්තා යදවාඅයහතුකාඅනාහාරා

අඵස්සකා’’තිආදි, (විභ. 1017) තිං වෙනිං විරුජ්ඣතීති, න විරුජ්ඣති.

යතසඤ්හිඣානිංආහායරොයහොති.එවිංසන්යතපි ‘‘ෙත්තායරොයම, භික්ඛයව, 
ආහාරා භූතානිං වා සත්තානිං ඨිතිො සම්භයවසීනිං වා අනුග්ගහාෙ. කතයම

ෙත්තායරො? කබළීකායරො ආහායරොඔළාරියකොවාසුඛුයමොවා, ඵස්යසොදුතියෙො, 

මයනොසඤ්යෙතනා තතිො, විඤ්ඤාණිං ෙතුත්ථ’’න්ති (සිං. නි. 2.11) ඉදම්පි

විරුජ්ඣතීති, ඉදම්පි න විරුජ්ඣති. එතස්මිඤ්හි සුත්යත නිප්පරිොයෙන
ආහාරලක්ඛණාව ධපරම්මා ආහාරාති වුත්තා. ඉධපර පන පරිොයෙන පච්ෙයෙො
ආහායරොතිවුත්යතො.ස්බධපරම්මානඤ්හි පච්ෙයෙො ලද්ධුිංවට්ටති.යසොෙෙිංෙිං

ඵලිං ජයනති, තිං තිං ආහරති නාම, තස්මා ආහායරොති වුච්ෙති. යතයනවාහ

‘‘අවිජ්ජම්පාහිං, භික්ඛයව, සාහාරිං වදාමි, යනොඅනාහාරිං. යකොෙ, භික්ඛයව, 

අවිජ්ජාෙ ආහායරො? පඤ්ෙනීවරණාතිස්ස වෙනීෙිං. පඤ්ෙනීවරයණපාහිං, 

භික්ඛයව, සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර. යකො ෙ, භික්ඛයව, පඤ්ෙන්නිං

නීවරණානිං ආහායරො? අයෙොනියසොමනසිකායරොතිස්ස වෙනීෙ’’න්ති (අ. නි.

10.61). අෙිංඉධපරඅධිප්යපයතො. 

එතස්මිඤ්හි පච්ෙොහායර ගහියත පරිොොහායරොපි නිප්පරිොොහායරොපි
ස්යබො ගහියතොව යහොති. තත්ථ අසඤ්ඤභයව පච්ෙොහායරො ල්භති. 
අනුප්පන්යන හි බුද්යධපර තිත්ථාෙතයන ප්බජිතා වායෙොකසියණ පරිකම්මිං

කත්වා ෙතුත්ථජ්ඣානිංනි්බත්යතත්වාතයතොවුට්ඨාෙධීචිත්තිං, ධි්බයතතිං

චිත්තිං චිත්තස්ස නාම අභායවොයෙව සාධු, චිත්තඤ්හි නිස්සායෙව
වධපරබන්ධපරාදිපච්ෙෙිංදුක්ඛිං උප්පජ්ජති.චිත්යතඅසතිනත්යථතන්තිඛන්තිිංරුචිිං
උප්පායදත්වා අපරිහීනජ්ඣානා කාලඞ්කත්වා අසඤ්ඤභයව නි්බත්තන්ති.

යෙො ෙස්ස ඉරිොපයථො මනුස්සයලොයක පණිහියතො අයහොසි, යසො යතන



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

138 

පටුන 

ඉරිොපයථන නි්බත්තිත්වා පඤ්ෙ කප්පසතානි ඨියතො වා නිසින්යනො වා
නිපන්යනොවායහොති.එවරූපානම්පිසත්තානිංපච්ෙොහායරො ල්භති.යතහි

ෙිං ඣානිං භායවත්වා නි්බත්තා, තයදව යනසිං පච්ෙයෙො යහොති. ෙථා 

ජිොයවයගන ඛිත්තසයරො ොව ජිොයවයගො අත්ථි, තාව ගච්ඡති, එවිං ොව

ඣානපච්ෙයෙොඅත්ථි, තාවතිට්ඨන්ති.තස්මිිංනිට්ඨියතඛීණයවයගොසයරොවිෙ
පතන්ති.යෙපනයතයනරයිකායනව උට්ඨානඵලූපජීවීනපුඤ්ඤඵලූපජීවීති

වුත්තා, යතසිංයකොආහායරොති? යතසිංකම්මයමවආහායරො.කිිංපඤ්ෙආහාරා

අත්ථීති යෙ.පඤ්ෙ, න පඤ්ොතිඉදිංනවත්ත්බිං.නනුපච්ෙයෙොආහායරොති

වුත්තයමතිං. තස්මා යෙන කම්යමන යත නිරයෙ නි්බත්තා, තයදව යතසිං

ඨිතිපච්ෙෙත්තා ආහායරො යහොති. ෙිං සන්ධපරාෙ ඉදිං වුත්තිං ‘‘න ෙ තාව

කාලඞ්කයරොති, ොවනතිංපාපකම්මිංබයන්තීයහොතී’’ති(ම.නි.3.250). 

කබළීකාරිං ආහාරිං ආර්භ යෙත්ථ විවායදො න කාත්යබො. මුයඛ 

උප්පන්යනො යඛයළොපි හි යතසිං ආහාරකිච්ෙිං සායධපරති. යඛයළොපි හි නිරයෙ

දුක්ඛයවදනියෙො හුත්වාපච්ෙයෙොයහොති, සග්යගසුඛයවදනියෙො.ඉතිකාමභයව
නිප්පරිොයෙන ෙත්තායරො ආහාරා. රූපාරූපභයවසු ඨයපත්වා අසඤ්ඤිං
යසසානිං තයෙො. අසඤ්ඤානඤ්යෙව අවයසසානඤ්ෙ පච්ෙොහායරොති ඉමිනා

ආහායරන ‘‘ස්යබසත්තාආහාරට්ඨිතිකා’’තිඑතිං පඤ්හිංකයථත්වා ‘‘අෙිං
යඛො ආවුයසො’’ති එවිං නිෙයාතනම්පි ‘‘අත්ථි යඛො ආවුයසො’’ති පුන
උද්ධපරරණම්පි අකත්වා ‘‘ස්යබ සත්තා සඞ්ඛාරට්ඨිතිකා’’ති දුතිෙපඤ්හිං
විස්සජ්යජසි. 

කස්මා පනනනිෙයායතසිනඋද්ධපරරිත්ථ? තත්ථතත්ථනිෙයාතිෙමායනපි

උද්ධපරරිෙමායනපිපරිොපුණිතුිංවායෙතුිංදුක්ඛිංයහොති, තස්මාද්යවඑකාබද්යධපර
කත්වා විස්සජ්යජසි. ඉමස්මිම්පි විස්සජ්ජයන යහට්ඨා වුත්තපච්ෙයෙොව
අත්තයනො ඵලස්ස සඞ්ඛරණයතො සඞ්ඛායරොති වුත්යතො. ඉති යහට්ඨා 

ආහාරපච්ෙයෙො කථියතො, ඉධපර සඞ්ඛාරපච්ෙයෙොති අෙයමත්ථ යහට්ඨිමයතො

වියසයසො. ‘‘යහට්ඨා නිප්පරිොොහායරො ගහියතො, ඉධපර පරිොොහායරොති එවිං

ගහියත වියසයසො පාකයටො භයවෙය, යනො ෙ ගණ්හිිංසූ’ති මහාසීවත්යථයරො
ආහ. ඉන්ද්රිෙබද්ධපරස්සපි හි අනින්ද්රිෙබද්ධපරස්සපි පච්ෙයෙො ලද්ධුිං වට්ටති. විනා
පච්ෙයෙනධපරම්යමොනාමනත්ථි.තත්ථ අනින්ද්රිෙබද්ධපරස්සතිණරුක්ඛලතාදියනො
පථවීරයසොආයපොරයසො ෙ පච්ෙයෙො යහොති. යදයව අවස්සන්යත හි තිණාදීනි

මිලාෙන්ති, වස්සන්යත ෙ පන හරිතානි යහොන්ති. ඉති යතසිං පථවීරයසො
ආයපොරයසො ෙ පච්ෙයෙො යහොති. ඉන්ද්රිෙබද්ධපරස්ස අවිජ්ජා තණ්හා කම්මිං 

ආහායරොති එවමාදයෙො පච්ෙො, ඉති යහට්ඨා පච්ෙයෙොයෙව ආහායරොති

කථියතො, ඉධපරසඞ්ඛායරොති. අෙයමයවත්ථවියසයසො. 
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අෙං යඛො, ආවුයසොති ආවුයසො අම්හාකිං සත්ථාරා මහායබොධිමණ්යඩ
නිසීදිත්වා සෙිං ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සච්ඡිකත්වා අෙිං එකධපරම්යමො
යදසියතො. තත්ථ එකධපරම්යම තුම්යහහි ස්යබයහව සඞ්ගායිත්බිං න

විවදිත්බිං. ෙථයිදං බ්රහ්මචරිෙන්ති ෙථා සඞ්ගාෙමානානිං තුම්හාකිං ඉදිං

සාසනබ්රහ්මෙරිෙිං අද්ධපරනිෙිංඅස්ස.එයකනහිභික්ඛුනා ‘‘අත්ථි, යඛොආවුයසො, 

එයකො ධපරම්යමො සම්මදක්ඛායතො. කතයමො එයකො ධපරම්යමො? ස්යබ සත්තා
ආහාරට්ඨිතිකා.ස්යබ සත්තාසඞ්ඛාරට්ඨිතිකා’’තිකථියතතස්සකථිංසුත්වා
අඤ්යඤො කයථස්සති. තස්සපි අඤ්යඤොති එවිං පරම්පරකථානිෙයමන ඉදිං
බ්රහ්මෙරිෙිංචිරිංතිට්ඨමානිංසයදවකස්ස යලොකස්සඅත්ථාෙහිතාෙභවිස්සතීති
එකකවයසනධපරම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරො සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

එකකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුකවණ්ණනා 

304. ඉතිඑකකවයසනසාමග්ගිරසිංදස්යසත්වාඉදානිදුකවයසන දස්යසතුිං

පුනයදසනිංආරභි.තත්ථනාමරූපදුයක නාමන්ති ෙත්තායරොඅරූපියනොඛන්ධපරා

නි්බානඤ්ෙ.තත්ථෙත්තායරොඛන්ධපරානාමනට්යඨන නාමං. නාමනට්යඨනාති
නාමකරණට්යඨන. ෙථා හි මහාජනසම්මතත්තා මහාසම්මතස්ස 

‘‘මහාසම්මයතො’’ති නාමිං අයහොසි, ෙථා මාතාපිතයරො ‘‘අෙිං තිස්යසො නාම

යහොතු, ඵුස්යසොනාමයහොතූ’’තිඑවිංපුත්තස්සකිත්තිමනාමිං කයරොන්ති, ෙථා

වා ‘‘ධපරම්මකථියකො විනෙධපරයරො’’ති ගුණයතො නාමිං ආගච්ඡති, න එවිං
යවදනාදීනිං. යවදනාදයෙො හි මහාපථවීආදයෙො විෙ අත්තයනො නාමිං
කයරොන්තාව උප්පජ්ජන්ති. යතසු උප්පන්යනසු යතසිං නාමිං උප්පන්නයමව

යහොති.නහියවදනිංඋප්පන්නිං‘‘ත්විංයවදනා නාමයහොහී’’ති, යකොචිභණති, 

න ෙස්සා යෙන යකනචිකාරයණනනාමග්ගහණකිච්ෙිං අත්ථි, ෙථා පථවිො

උප්පන්නාෙ ‘‘ත්විං පථවී නාම යහොහී’’ති නාමග්ගහණකිච්ෙිං නත්ථි, 
ෙක්කවාළසියනරුම්හි ෙන්දිමසූරිෙනක්ඛත්යතසු උප්පන්යනසු ‘‘ත්විං

ෙක්කවාළිංනාම, ත්විංනක්ඛත්තිංනාමයහොහී’’තිනාමග්ගහණකිච්ෙිංනත්ථි, 

නාමිං උප්පන්නයමව යහොති, ඔපපාතිකා පඤ්ඤත්ති නිපතති, එවිං යවදනාෙ

උප්පන්නාෙ ‘‘ත්විං යවදනානාම යහොහී’’ති නාමග්ගහණකිච්ෙිංනත්ථි, තාෙ
උප්පන්නාෙ යවදනාති නාමිං උප්පන්නයමව යහොති. සඤ්ඤාදීසුපි එයසව
නයෙො අතීයතපි හි යවදනා යවදනායෙව. සඤ්ඤා. සඞ්ඛාරා. විඤ්ඤාණිං
විඤ්ඤාණයමව. අනාගයතපි. පච්චුප්පන්යනපි. නි්බානිං පන සදාපි 
නි්බානයමවාති. නාමනට්යඨන නාමිං. නමනට්යඨනාපි යෙත්ථ ෙත්තායරො
ඛන්ධපරා නාමිං. යත හි ආරම්මණාභිමුඛිං නමන්ති. නාමනට්යඨන ස්බම්පි

නාමිං.ෙත්තායරොහිඛන්ධපරාආරම්මයණ අඤ්ඤමඤ්ඤිංනායමන්ති, නි්බානිං
ආරම්මණාධිපතිපච්ෙෙතාෙ අත්තනිඅනවජ්ජධපරම්යමනායමති. 
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රූපන්ති ෙත්තායරො ෙ මහාභූතා ෙතුන්නඤ්ෙ මහාභූතානිං උපාදාෙරූපිං, 

තිං ස්බම්පි රුප්පනට්යඨන රූපං. තස්ස විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග
වුත්තනයෙයනවයවදිත්බා. 

අවිජ්ජාති දුක්ඛාදීසු අඤ්ඤාණිං. අෙම්පි විත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්යග

කථිතායෙව. භවතණ්හාති භවපත්ථනා.ෙථාහ‘‘තත්ථකතමාභවතණ්හා? යෙො

භයවසුභවච්ඡන්යදො’’තිආදි(ධපර.ස. 1319). 

භවදිට්ඨීති භයවො වුච්ෙති සස්සතිං, සස්සතවයසන උප්පජ්ජනකදිට්ඨි. සා

‘‘තත්ථකතමාභවදිට්ඨි? ‘භවිස්සතිඅත්තාෙ යලොයකොො’තිොඑවරූපාදිට්ඨි

දිට්ඨිගත’’න්තිආදිනා(ධපර.ස.1320) නයෙනඅභිධපරම්යම විත්ථාරිතා. විභවදිට්ඨීති

විභයවො වුච්ෙති උච්යඡදිං, උච්යඡදවයසන උප්පජ්ජනකදිට්ඨි. සාපි ‘‘තත්ථ

කතමා විභවදිට්ඨි? ‘න භවිස්සති අත්තා ෙ යලොයකො ො’ති (ධපර. ස. 285). ො

එවරූපා දිට්ඨි දිට්ඨිගත’’න්තිආදිනා (ධපර. ස. 1321) නයෙන තත්යථව
විත්ථාරිතා. 

අහිරිකන්ති ‘‘ෙිං න හිරීෙති හිරීයිත්යබනා’’ති (ධපර. ස. 1328) එවිං

විත්ථාරිතා නිල්ලජ්ජතා. අයනොත්තප්පන්ති ‘‘ෙිං න ඔත්තප්පති

ඔත්තප්පිත්යබනා’’ති(ධපර. ස.1329) එවිංවිත්ථාරියතොඅභාෙනකආකායරො. 

හිරී ච ඔත්තප්පඤ්චාති ‘‘ෙිං හිරීෙති හිරීයිත්යබන, ඔත්තප්පති

ඔත්තප්පිත්යබනා’’ති (ධපර. ස. 1330-31) එවිං විත්ථාරිතානි හිරිඔත්තප්පානි.

අපි යෙත්ථ අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී, බහිද්ධපරාසමුට්ඨානිං ඔත්තප්පං. 

අත්තාධිපයතෙයාහිරී, යලොකාධිපයතෙයිංඔත්තප්පිං.ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතාහිරී, 
භෙසභාවසණ්ඨිතිං ඔත්තප්පිං. විත්ථාරකථා පයනත්ථ ස්බාකායරන
විසුද්ධිමග්යග වුත්තා. 

යදොවචස්සතාති දුක්ඛිංවයෙොඑතස්මිිංවිප්පටිකූලගාහිම්හිවිපච්ෙනීකසායත

අනාදයර පුග්ගයලති දු්බයෙො, තස්ස කම්මිං යදොවෙස්සිං, තස්ස භායවො 

යදොවචස්සතා. විත්ථාරයතො පයනසා ‘‘තත්ථ කතමා යදොවෙස්සතා? 

සහධපරම්මියකවුච්ෙමායනයදොවෙස්සාෙ’’න්ති(ධපර.ස.1332) අභිධපරම්යමආගතා.
සා අත්ථයතො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධපරො යහොති. ‘‘ෙතුන්නඤ්ෙ ඛන්ධපරානිං

එයතනාකායරනපවත්තානිංඑතිං අධිවෙන’’න්තිවදන්ති. පාපමිත්තතාති පාපා

අස්සද්ධපරාදයෙො පුග්ගලා එතස්ස මිත්තාති පාපමිත්යතො, තස්ස භායවො

පාපමිත්තතා. විත්ථාරයතො පයනසා – ‘‘තත්ථකතමා පාපමිත්තතා? යෙ යත
පුග්ගලා අස්සද්ධපරා දුස්සීලා අප්පස්සුතා මච්ඡරියනො දුප්පඤ්ඤා. ො යතසිං
යසවනා නියසවනා සිංයසවනා භජනා සිංභජනා භත්ති සිංභත්ති
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තිංසම්පවඞ්කතා’’ති (ධපර.ස.1333) එවිංආගතා. සාපිඅත්ථයතොයදොවෙස්සතා
විෙදට්ඨ්බා. 

යසොවචස්සතාචකෙයාණමිත්තතා ෙ වුත්තප්පටිපක්ඛනයෙනයවදිත්බා.
උයභොපිපයනතාඉධපරයලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා කථිතා. 

ආපත්තිකුසෙතාති ‘‘පඤ්ෙපි ආපත්තික්ඛන්ධපරා ආපත්තියෙො, සත්තපි
ආපත්තික්ඛන්ධපරාආපත්තියෙො.ොතාසිං ආපත්තීනිංආපත්තිකුසලතාපඤ්ඤා

පජානනා’’ති(ධපර.ස.1336) එවිංවුත්යතො ආපත්තිකුසලභායවො. 

ආපත්තිවුට්ඨානකුසෙතාති ‘‘ොතාහි ආපත්තීහිවුට්ඨානකුසලතාපඤ්ඤා

පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1337) එවිං වුත්තා සහ කම්මවාොෙ ආපත්තීහි
වුට්ඨානපරිච්යඡදජානනාපඤ්ඤා. 

සමාපත්තිකුසෙතාති ‘‘අත්ථි සවිතක්කසවිොරා සමාපත්ති, අත්ථි

අවිතක්කවිොරමත්තා සමාපත්ති, අත්ථිඅවිතක්කඅවිොරාසමාපත්ති.ොතාසිං

සමාපත්තීනිංකුසලතා පඤ්ඤා පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1338) එවිං වුත්තා සහ

පරිකම්යමන අප්පනාපරිච්යඡදජානනා පඤ්ඤා. සමාපත්තිවුට්ඨානකුසෙතාති

‘‘ො තාහිසමාපත්තීහි වුට්ඨානකුසලතා පඤ්ඤා පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1339) 
එවිං වුත්තා ෙථාපරිච්ඡින්නසමෙවයසයනව සමාපත්තියතො වුට්ඨානසමත්ථා
‘‘එත්තකිංගයතසූරියෙ උට්ඨහිස්සාමී’’තිවුට්ඨානකාලපරිච්යඡදකාපඤ්ඤා. 

ධාතුකුසෙතාති ‘‘අට්ඨාරස ධපරාතුයෙො ෙක්ඛුධපරාතු…යප.…
මයනොවිඤ්ඤාණධපරාතු.ොතාසිංධපරාතූනිංකුසලතාපඤ්ඤාපජානනා’’ති(ධපර.ස. 

1340) එවිං වුත්තා අට්ඨාරසන්නිං ධපරාතූනිං සභාවපරිච්යඡදකා 

සවනධපරාරණසම්මසනපටියවධපරපඤ්ඤා. මනසිකාරකුසෙතාති ‘‘ො තාසිං 

ධපරාතූනිං මනසිකාරකුසලතා පඤ්ඤා පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1341) එවිං වුත්තා
තාසිංයෙවධපරාතූනිං සම්මසනපටියවධපරපච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤා. 

ආෙතනකුසෙතාති ‘‘ද්වාදසාෙතනානි ෙක්ඛාෙතනිං…යප.…
ධපරම්මාෙතනිං. ො යතසිං ආෙතනානිංආෙතනකුසලතා පඤ්ඤා පජානනා’’ති

(ධපර.ස. 1342) එවිංවුත්තාද්වාදසන්නිංආෙතනානිංඋග්ගහමනසිකාරපජානනා
පඤ්ඤා. අපිෙ ධපරාතුකුසලතාපි
උග්ගහමනසිකාරසවනසම්මසනපටියවධපරපච්ෙයවක්ඛයණසු වත්තති

මනසිකාරකුසලතාපි ආෙතනකුසලතාපි. අෙිං පයනත්ථ වියසයසො, 

සවනඋග්ගහපච්ෙයවක්ඛණා යලොකිො, පටියවයධපරො යලොකුත්තයරො, 

සම්මසනමනසිකාරා යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා. පටිච්චසමුප්පාදකුසෙතාති 

‘‘අවිජ්ජාපච්ෙො සඞ්ඛාරා…යප.… සමුදයෙො යහොතීති ො තත්ථ පඤ්ඤා
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පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1343) එවිං වුත්තා ද්වාදසන්නිං පච්ෙොකාරානිං
උග්ගහාදිවයසනපවත්තාපඤ්ඤා. 

ඨානකුසෙතාති ‘‘යෙ යෙ ධපරම්මා යෙසිං යෙසිං ධපරම්මානිං යහතුපච්ෙො

උප්පාදාෙතිංතිංඨානන්තිොතත්ථපඤ්ඤාපජානනා’’ති(ධපර.ස. 1344) එවිං
වුත්තා ‘‘ෙක්ඛුිං වත්ථුිං කත්වා රූපිං ආරම්මණිං කත්වා උප්පන්නස්ස 

ෙක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ෙක්ඛුරූපිං (ධපර. ස. අට්ඨ. 1344) ඨානඤ්යෙව

කාරණඤ්ො’’ති එවිං ඨානපරිච්ඡින්දනසමත්ථා පඤ්ඤා. අට්ඨානකුසෙතාති
‘‘යෙයෙ ධපරම්මායෙසිංයෙසිංධපරම්මානිංනයහතූනපච්ෙොඋප්පාදාෙතිංතිං

අට්ඨානන්ති ො තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා’’ති (ධපර. ස. 1345) එවිං වුත්තා
‘‘ෙක්ඛුිං වත්ථුිං කත්වා රූපිං ආරම්මණිං කත්වා යසොතවිඤ්ඤාණාදීනි

නුප්පජ්ජන්ති, තස්මා යතසිං ෙක්ඛුරූපිං න ඨානිං න කාරණ’’න්ති එවිං

අට්ඨානපරිච්ඡින්දනසමත්ථා පඤ්ඤා අපිෙ එතස්මිිං දුයක ‘‘කිත්තාවතා පන, 

භන්යත, ඨානාඨානකුසයලො භික්ඛූති අලිං වෙනාොති. ඉධපරානන්ද, භික්ඛු

අට්ඨානයමතිං අනවකායසො, ෙිං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො කඤ්චි සඞ්ඛාරිං

නිච්ෙයතොඋපගච්යඡෙය, යනතිංඨානිංවිජ්ජතීතිපජානාති.ඨානඤ්ෙයඛො එතිං

විජ්ජති, ෙිංපුථුජ්ජයනොකඤ්චිසඞ්ඛාරිංනිච්ෙයතොඋපගච්යඡෙයා’’ති (ම.නි. 

3.127) ඉමිනාපිසුත්යතනඅත්යථොයවදිත්යබො. 

අජ්ජවන්ති යගොමුත්තවඞ්කතා ෙන්දවඞ්කතා නඞ්ගලයකොටිවඞ්කතාති
තයෙොඅනජ්ජවා. එකච්යෙොහිභික්ඛුපඨමවයෙඑකවීසතිොඅයනසනාසුඡසුෙ

අයගොෙයරසු ෙරති, මජ්ඣිමපච්ඡිමවයෙසු ලජ්ජීකුක්කුච්ෙයකො සික්ඛාකායමො

යහොති, අෙිං යගොමුත්තවඞ්කතා නාම. එයකො පඨමවයෙපි පච්ඡිමවයෙපි

ෙතුපාරිසුද්ධිසීලිං පූයරති, ලජ්ජී කුක්කුච්ෙයකො සික්ඛාකායමො යහොති, 

මජ්ඣිමවයෙ පුරිමසදියසො, අෙිං ෙන්දවඞ්කතා නාම. එයකො පඨමවයෙපි 

මජ්ඣිමවයෙපි ෙතුපාරිසුද්ධිසීලිං පූයරති, ලජ්ජී කුක්කුච්ෙයකො සික්ඛාකායමො

යහොති, පච්ඡිමවයෙ පුරිමසදියසො අෙිං නඞ්ගලයකොටිවඞ්කතා නාම. එයකො
ස්බයමතිං වඞ්කතිං පහාෙ තීසුපි වයෙසු යපසයලො ලජ්ජී කුක්කුච්ෙයකො

සික්ඛාකායමො යහොති. තස්ස යෙො යසො උජුභායවො, ඉදිං අජ්ජවිං නාම.
අභිධපරම්යමපි වුත්තිං – ‘‘තත්ථ කතයමො අජ්ජයවො. ො අජ්ජවතා අජිම්හතා

අවඞ්කතා අකුටිලතා, අෙිං වුච්ෙති අජ්ජයවො’’ති (ධපර. ස. 1346). ෙජ්ජවන්ති

‘‘තත්ථ කතයමො ලජ්ජයවො? යෙො හිරීෙති හිරීයිත්යබන හිරීෙති පාපකානිං
අකුසලානිං ධපරම්මානිං සමාපත්තිො. අෙිං වුච්ෙති ලජ්ජයවො’’ති එවිං වුත්යතො
ලජ්ජීභායවො. 

ඛන්තීති ‘‘තත්ථ කතමා ඛන්ති? ො ඛන්ති ඛමනතා අධිවාසනතා

අෙණ්ඩික්කිං අනස්සුයරොයපො අත්තමනතා චිත්තස්සා’’ති (ධපර. ස. 1348) එවිං
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වුත්තා අධිවාසනඛන්ති. යසොරච්චන්ති ‘‘තත්ථ කතමිං යසොරච්ෙිං? යෙො

කායියකො අවීතික්කයමො, වාෙසියකො අවීතික්කයමො, කායිකවාෙසියකො
අවීතික්කයමො. ඉදිං වුච්ෙති යසොරච්ෙිං. ස්යබොපි සීලසිංවයරො යසොරච්ෙ’’න්ති

(ධපර.ස.1349) එවිංවුත්යතො සුරතභායවො. 

සාඛෙයන්ති ‘‘තත්ථ කතමිං සාඛලයිං? ො සා වාො අණ්ඩකා කක්කසා

පරකටුකාපරාභිසජ්ජනීයකොධපරසාමන්තාඅසමාධිසිංවත්තනිකා, තථාරූපිිංවාෙිං
පහාෙ ො සා වාො යනළා කණ්ණසුඛා යපමනීො හදෙඞ්ගමා යපොරී

බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා, තථාරූපිිං වාෙිං භාසිතා යහොති. ො තත්ථ
සණ්හවාෙතා සඛිලවාෙතා අඵරුසවාෙතා. ඉදිං වුච්ෙති සාඛලය’’න්ති (ධපර. ස.

1350) එවිං වුත්යතො සම්යමොදකමුදුකභායවො. පටිසන්ථායරොති අෙිං

යලොකසන්නිවායසො ආමියසන ධපරම්යමන ොති ද්වීහි ඡිද්යදො, තස්ස තිං ඡිද්දිං

ෙථානපඤ්ඤාෙති, එවිංපීඨස්සවිෙ පච්ෙත්ථරයණනආමියසනධපරම්යමනෙ

පටිසන්ථරණිං. අභිධපරම්යමපි වුත්තිං ‘‘තත්ථ කතයමො පටිසන්ථායරො? 
ආමිසපටිසන්ථායරො ෙ ධපරම්මපටිසන්ථායරො ෙ. ඉයධපරකච්යෙො පටිසන්ථාරයකො
යහොති ආමිසපටිසන්ථායරන වා ධපරම්මපටිසන්ථායරන වා. අෙිං වුච්ෙති

පටිසන්ථායරො’’ති (ධපර. ස. 1351). එත්ථ ෙ ආමියසන සඞ්ගයහො
ආමිසපටිසන්ථායරො නාම. තිං කයරොන්යතන මාතාපිතූනිං භික්ඛුගතිකස්ස
යවෙයාවච්ෙකරස්සරඤ්යඤොයෙොරානඤ්ෙ අග්ගිංඅග්ගයහත්වාපිදාතුිංවට්ටති.
ආමසිත්වා දින්යන හි රාජායනො ෙ යෙොරා ෙ අනත්ථම්පි කයරොන්ති

ජීවිතක්ඛෙම්පි පායපන්ති, අනාමසිත්වා දින්යන අත්තමනා යහොන්ති.
යෙොරනාගවත්ථුආදීනියෙත්ථවත්ථූනිකයථත්බානි.තානිසමන්තපාසාදිකාෙ 

විනෙට්ඨකථාෙිං (පාචි. අට්ඨ. 185-7) විත්ථාරිතානි. සක්කච්ෙිං උද්යදසදානිං
පාළවණ්ණනා ධපරම්මකථාකථනන්ති එවිං ධපරම්යමන සඞ්ගයහො
ධපරම්මපටිසන්ථායරො නාම. 

අවිහිංසාති කරුණාපි කරුණාපු්බභායගොපි. වුත්තම්පි යෙතිං – ‘‘තත්ථ

කතමා අවිහිිංසා? ො සත්යතසු කරුණා කරුණාෙනා කරුණායිතත්තිං

කරුණායෙයතොවිමුත්ති, අෙිංවුච්ෙතිඅවිහිිංසා’’ති. යසොයචෙයන්තියමත්තාෙෙ
යමත්තාපු්බභාගස්සෙවයසනසුචිභායවො. වුත්තම්පියෙතිං–‘‘තත්ථකතමිං

යසොයෙෙයිං? ො සත්යතසු යමත්ති යමත්තාෙනා යමත්තායිතත්තිං

යමත්තායෙයතොවිමුත්ති, ඉදිංවුච්ෙතියසොයෙෙය’’න්ති. 

මුට්ඨස්සච්චන්තිසතිවිප්පවායසො, ෙථාහ ‘‘තත්ථකතමිංමුට්ඨස්සච්ෙිං? ො
අසති අනනුස්සති අප්පටිස්සති අස්සරණතා අධපරාරණතා පිලාපනතා

සම්මුස්සනතා, ඉදිං වුච්ෙති මුට්ඨස්සච්ෙිං’’ (ධපර. ස. 1356). අසම්පජඤ්ඤන්ති, 

‘‘තත්ථ කතමිං අසම්පජඤ්ඤිං? ෙිං අඤ්ඤාණිං අදස්සනිං අවිජ්ජාලඞ්ගී
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යමොයහො අකුසලමූල’’න්ති එවිං වුත්තා අවිජ්ජායෙව. සති සතියෙව. 

සම්පජඤ්ඤං ඤාණිං. 

ඉන්ද්රියෙසු අගුත්තද්වාරතාති ‘‘තත්ථ කතමා ඉන්ද්රියෙසු අගුත්තද්වාරතා? 
ඉයධපරකච්යෙො ෙක්ඛුනා රූපිං දිස්වා නිමිත්තග්ගාහී යහොතී’’තිආදිනා (ධපර. ස.

1352) නයෙනවිත්ථාරියතො ඉන්ද්රිෙසිංවරයභයදො. යභොජයනඅමත්තඤ්ඤුතාති

‘‘තත්ථ කතමා යභොජයන අමත්තඤ්ඤුතා? ඉයධපරකච්යෙො අප්පටිසඞ්ඛා
අයෙොනියසොආහාරිංආහායරති දවාෙමදාෙමණ්ඩනාෙවිභූසනාෙ.ො තත්ථ
අසන්තුට්ඨිතා අමත්තඤ්ඤුතා අප්පටිසඞ්ඛා යභොජයන’’ති එවිං ආගයතො
යභොජයන අමත්තඤ්ඤුභායවො. අනන්තරදුයකො වුත්තප්පටිපක්ඛනයෙන
යවදිත්යබො. 

පටිසඞ්ඛානබෙන්ති ‘‘තත්ථ කතමිං පටිසඞ්ඛානබලිං? ො පඤ්ඤා

පජානනා’’තිඑවිං විත්ථාරිතිං අප්පටිසඞ්ඛාෙඅකම්පනඤාණිං. භාවනාබෙන්ති
භායවන්තස්ස උප්පන්නිං බලිං. අත්ථයතො වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගසීයසනසත්ත

යබොජ්ඣඞ්ගා යහොන්ති. වුත්තම්පි යෙතිං – ‘‘තත්ථ කතමිං භාවනාබලිං? ො

කුසලානිංධපරම්මානිංආයසවනාභාවනාබහුලීකම්මිං, ඉදිංවුච්ෙති භාවනාබලිං.
සත්තයබොජ්ඣඞ්ගාභාවනාබල’’න්ති. 

සතිබෙන්තිඅස්සතිොඅකම්පනවයසන සතියෙව. සමාධිබෙන්තිඋද්ධපරච්යෙ

අකම්පනවයසනසමාධියෙව. සමයථො සමාධි. විපස්සනා පඤ්ඤා.සමයථොවතිං
ආකාරිං ගයහත්වා පුන පවත්යතත්බස්ස සමථස්ස නිමිත්තවයසන 

සමථනිමිත්තං පග්ගාහනිමිත්යතපි එයසව නයෙො. පග්ගායහො වීරිෙිං. 

අවික්යඛයපො එකග්ගතා. ඉයමහි පන සති ෙ සම්පජඤ්ඤඤ්ෙ
පටිසඞ්ඛානබලඤ්ෙ භාවනාබලඤ්ෙ සතිබලඤ්ෙ සමාධිබලඤ්ෙ සමයථො ෙ
විප්පස්සනා ෙ සමථනිමිත්තඤ්ෙ පග්ගාහනිමිත්තඤ්ෙ පග්ගායහො ෙ 

අවික්යඛයපො ොති ඡහි දුයකහි පරයතො සීලදිට්ඨිසම්පදාදුයකන ෙ
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා ධපරම්මාකථිතා. 

සීෙවිපත්තීති‘‘තත්ථකතමාසීලවිපත්ති? කායියකොවීතික්කයමො…යප.…
ස්බම්පි දුස්සීලයිං සීලවිපත්තී’’ති එවිං වුත්යතො සීලවිනාසයකො අසිංවයරො. 

දිට්ඨිවිපත්තීති ‘‘තත්ථකතමා දිට්ඨිවිපත්ති? නත්ථි දින්නිංනත්ථියිට්ඨ’’න්ති
එවිංආගතා සම්මාදිට්ඨිවිනාසිකාමිච්ඡාදිට්ඨි. 

සීෙසම්පදාති‘‘තත්ථකතමාසීලසම්පදා? කායියකොඅවීතික්කයමො’’තිඑවිං
පු්යබ වුත්තයසොරච්ෙයමව සීලස්ස සම්පාදනයතො පරිපූරණයතො 

‘‘සීලසම්පදා’’තිවුත්තිං.එත්ථෙ ‘‘ස්යබොපිසීලසිංවයරොසීලසම්පදා’’තිඉදිං 

මානසිකපරිොදානත්ථිං වුත්තිං. දිට්ඨිසම්පදාති ‘‘තත්ථ කතමා දිට්ඨිසම්පදා? 
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අත්ථි දින්නිං අත්ථි යිට්ඨිං…යප.… සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති ො එවරූපා
පඤ්ඤාපජානනා’’තිඑවිංආගතිංදිට්ඨිපාරිපූරිභූතිංඤාණිං. 

සීෙවිසුද්ධීති විසුද්ධිිං පායපතුිං සමත්ථිං සීලිං. අභිධපරම්යම පනාෙිං ‘‘තත්ථ

කතමා සීලවිසුද්ධි? කායියකො අවීතික්කයමො වාෙසියකො අවීතික්කයමො

කායිකවාෙසියකො අවීතික්කයමො, අෙිං වුච්ෙති සීලවිසුද්ධී’’ති එවිං විභත්තා. 

දිට්ඨිවිසුද්ධීතිවිසුද්ධිිං පායපතුිං සමත්ථිං දස්සනිං. අභිධපරම්යමපනාෙිං ‘‘තත්ථ

කතමා දිට්ඨිවිසුද්ධි? කම්මස්සකතඤාණිං සච්ොනුයලොමිකඤාණිං
මග්ගසමඞ්ගිස්සඤාණිංඵලසමඞ්ගිස්සඤාණ’’න්තිඑවිංවුත්තා. එත්ථෙතිවිධපරිං
දුච්ෙරිතිං අත්තනා කතම්පි පයරන කතම්පි සකිං නාම න යහොති
අත්ථභඤ්ජනයතො. සුෙරිතිං සකිං නාම අත්ථජනනයතොති එවිං ජානනිං
කම්මස්සකතඤාණිං නාම. තස්මිිං ඨත්වා බහුිං වට්ටගාමිකම්මිං ආයූහිත්වා 

සුඛයතොසුයඛයනවඅරහත්තිංපත්තාගණනපථිංවීතිවත්තා. විපස්සනාඤාණං 

පන වචීසච්ෙඤ්ෙ අනුයලොයමති, පරමත්ථසච්ෙඤ්ෙ න වියලොයමතීති
සච්ොනුයලොමිකිංඤාණන්තිවුත්තිං. 

‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධි යඛො පන ෙථාදිට්ඨිස්ස ෙ පධපරාන’’න්ති එත්ථ දිට්ඨිවිසුද්ධීති

ඤාණදස්සනිං කථිතිං. ෙථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති තිංසම්පයුත්තයමව වීරිෙිං.
අපි ෙ පුරිමපයදන ෙතුමග්ගඤාණිං. පච්ඡිමපයදන තිංසම්පයුත්තිං වීරිෙිං. 

අභිධම්යම පන ‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධි යඛො පනාති ො පඤ්ඤා පජානනා අයමොයහො 
ධපරම්මවිෙයෙො සම්මාදිට්ඨි. ෙථාදිට්ඨිස්ස ෙ පධපරානන්ති යෙො යෙතසියකො
වීරිොරම්යභො සම්මාවාොයමො’’තිඑවිංඅෙිංදුයකොවිභත්යතො. 

‘‘සිංයවයගො ෙසිංයවජනීයෙසුඨායනසූ’’තිඑත්ථ ‘‘සංයවයගොතිජාතිභෙිං
ජරාභෙිං බයාධිභෙිං මරණභෙ’’න්ති එවිං ජාතිආදීනි භෙයතො දස්සනඤාණිං.

සිංයවජනීෙිං ඨානන්ති ජාතිජරාබයාධිමරණිං. එතානි හි ෙත්තාරි ජාති දුක්ඛා, 

ජරා දුක්ඛා, බයාධිදුක්යඛො, මරණිංදුක්ඛන්තිඑවිං සිංයවගුප්පත්තිකාරණත්තා 

සංයවජනීෙං ඨානන්ති වුත්තානි. සංවිග්ගස්ස ච යෙොනියසො පධානන්ති එවිං
සිංයවගජාතස්ස උපාෙපධපරානිං. ‘‘ඉධපර භික්ඛු අනුප්පන්නානිං පාපකානිං
අකුසලානිං ධපරම්මානිං අනුප්පාදාෙ ඡන්දිං ජයනතී’’ති එවිංආගතවීරිෙස්යසතිං
අධිවෙනිං. 

අසන්තුට්ඨිතා ච කුසයෙසු ධම්යමසූති ො කුසලානිං ධපරම්මානිං භාවනාෙ

අසන්තුට්ඨස්සභියෙයොකමයතා, තාෙහිසමඞ්ගීභූයතො පුග්ගයලොසීලිංපූයරත්වා
ඣානිං උප්පායදති. ඣානිං ලභිත්වා විපස්සනිං ආරභති. ආරද්ධපරවිපස්සයකො

අරහත්තිං අගයහත්වා අන්තරා යවොසානිං නාපජ්ජති. අප්පටිවානිතා ච

පධානස්මින්ති ‘‘කුසලානිං ධපරම්මානිං භාවනාෙ සක්කච්ෙකිරිෙතා
සාතච්ෙකිරිෙතා අට්ඨිතකිරිෙතා අයනොලීනවුත්තිතා අනික්ඛිත්තඡන්දතා



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

146 

පටුන 

අනික්ඛිත්තධුරතාආයසවනාභාවනාබහුලීකම්ම’’න්තිඑවිංවුත්තා රත්තින්දිවිං
ඡයකොට්ඨායසකත්වාජාගරිොනුයෙොගවයසනආරද්යධපරපධපරානස්මිිංඅරහත්තිං 
අපත්වාඅනිවත්තනතා. 

විජ්ජාති තිස්යසො විජ්ජා. විමුත්තීතිද්යවවිමුත්තියෙො, චිත්තස්සෙ අධිමුත්ති, 
නි්බානඤ්ෙ. එත්ථ ෙ අට්ඨ සමාපත්තියෙො නීවරණාදීහි සුට්ඨු මුත්තත්තා
අධිමුත්ති නාම.නි්බානිංස්බසඞ්ඛතයතො මුත්තත්තාවිමුත්තීතියවදිත්බිං. 

ඛයෙ ඤාණන්ති කියලසක්ඛෙකයර අරිෙමග්යග ඤාණිං. අනුප්පායද

ඤාණන්ති පටිසන්ධිවයසන අනුප්පාදභූයත තිංතිංමග්ගවජ්ඣකියලසානිං වා

අනුප්පාදපරියෙොසායන උප්පන්යන අරිෙඵයල ඤාණිං. යතයනවාහ ‘‘ඛයෙ
ඤාණන්ති මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණිං. අනුප්පායද ඤාණන්ති ඵලසමඞ්ගිස්ස

ඤාණ’’න්ති. ඉයම යඛො, ආවුයසොතිආදි එකයක වුත්තනයෙයනව
යෙොයජත්බිං. ඉති පඤ්ෙතිිංසාෙ දුකානිං වයසන යථයරො සාමග්ගිරසිං 
දස්යසසීති. 

දුකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තිකවණ්ණනා 

305. ඉතිදුකවයසනසාමග්ගිරසිංදස්යසත්වාඉදානිතිකවයසන දස්යසතුිං

පුනආරභි.තත්ථලු්භතීති යෙොයභො. අකුසලඤ්ෙතිං මූලඤ්ෙ, අකුසලානිංවා

මූලන්ති අකුසෙමූෙං. දුස්සතීති යදොයසො. මුය්හතීති යමොයහො. යතසිං
පටිපක්ඛනයෙන අයලොභාදයෙොයවදිත්බා. 

දුට්ඨු ෙරිතානි, විරූපානි වා ෙරිතානීති දුච්චරිතානි. කායෙන දුච්ෙරිතිං, 

කාෙයතො වා පවත්තිං දුච්ෙරිතන්ති කාෙදුච්චරිතං. යසයසසුපි එයසව නයෙො.

සුට්ඨු ෙරිතානි, සුන්දරානි වා ෙරිතානීති සුචරිතානි. ද්යවපි යෙයත තිකා 
පණ්ණත්තිොවාකම්මපයථහිවාකයථත්බා.පඤ්ඤත්තිොතාවකාෙද්වායර 

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස වීතික්කයමො කාෙදුච්චරිතං. අවීතික්කයමො 

කාෙසුචරිතං. වචීද්වායර පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදස්ස වීතික්කයමො වචීදුච්චරිතං, 

අවීතික්කයමො වචීසුචරිතං. උභෙත්ථ පඤ්ඤත්තස්ස සික්ඛාපදස්ස

වීතික්කයමොව මයනොදුච්චරිතං, අවීතික්කයමො මයනොසුචරිතං. අෙිං
පණ්ණත්තිකථා. පාණාතිපාතාදයෙො පන තිස්යසො යෙතනා කාෙද්වායරපි

වචීද්වායරපි උප්පන්නා කාෙදුච්චරිතං. ෙතස්යසො මුසාවාදාදියෙතනා 

වචීදුච්චරිතං. අභිජ්ඣාබයාපායදො මිච්ඡාදිට්ඨීතිතයෙොයෙතනාසම්පයුත්තධපරම්මා 

මයනොදුච්චරිතං. පාණාතිපාතාදීහි විරමන්තස්ස උප්පන්නා තිස්යසො යෙතනාපි
විරතියෙොපි කාෙසුෙරිතිං. මුසාවාදාදීහි විරමන්තස්ස ෙතස්යසො යෙතනාපි
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විරතියෙොපි වචීසුෙරිතිං. අනභිජ්ඣා අබයාපායදො සම්මාදිට්ඨීති තයෙො 
යෙතනාසම්පයුත්තධපරම්මා මයනොසුෙරිතන්තිඅෙිංකම්මපථකථා. 

කාමපටිසිංයුත්යතො විතක්යකො කාමවිතක්යකො. බයාපාදපටිසිංයුත්යතො

විතක්යකො බයාපාදවිතක්යකො. විහිිංසාපටිසිංයුත්යතො විතක්යකො 

විහිංසාවිතක්යකො. යතසු ද්යව සත්යතසුපි සඞ්ඛායරසුපි උප්පජ්ජන්ති.
කාමවිතක්යකො හි පියෙ මනායප සත්යත වා සඞ්ඛායර වා විතක්යකන්තස්ස
උප්පජ්ජති. බයාපාදවිතක්යකො අප්පියෙ අමනායප සත්යත වා සඞ්ඛායර වා
කුජ්ඣිත්වා ඔයලොකනකාලයතො පට්ඨාෙ ොව විනාසනා උප්පජ්ජති.
විහිිංසාවිතක්යකොසඞ්ඛායරසුනුප්පජ්ජති. සඞ්ඛායරොහිදුක්ඛායපත්යබොනාම
නත්ථි. ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා
අයහසුන්තිචින්තනකායලපනසත්යතසුඋප්පජ්ජති. 

යනක්ඛම්මපටිසිංයුත්යතො විතක්යකො යනක්ඛම්මවිතක්යකො. යසො
අසුභපු්බභායගකාමාවෙයරො යහොති. අසුභජ්ඣායනරූපාවෙයරො.තිංඣානිං
පාදකිං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵලකායල යලොකුත්තයරො. 

අබයාපාදපටිසිංයුත්යතො විතක්යකො අබයාපාදවිතක්යකො. යසො 
යමත්තාපු්බභායග කාමාවෙයරො යහොති. යමත්තාඣායන රූපාවෙයරො. තිං
ඣානිං පාදකිං කත්වා උප්පන්නමග්ගඵලකායල යලොකුත්තයරො.

අවිහිිංසාපටිසිංයුත්යතොවිතක්යකො අවිහිංසාවිතක්යකො. යසොකරුණාපු්බභායග
කාමාවෙයරො. කරුණාඣායන රූපාවෙයරො. තිං ඣානිං පාදකිං කත්වා

උප්පන්නමග්ගඵලකායල යලොකුත්තයරො. ෙදා අයලොයභො සීසිං යහොති, තදා

ඉතයරද්යවතදන්වායිකාභවන්ති.ෙදායමත්තාසීසිංයහොති, තදාඉතයරද්යව 

තදන්වායිකාභවන්ති.ෙදාකරුණාසීසිංයහොති, තදාඉතයරද්යවතදන්වායිකා
භවන්තීති. කාමසඞ්කප්පාදයෙො වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා.
යදසනාමත්තයමව යහතිං. අත්ථයතො පන කාමවිතක්කාදීනඤ්ෙ
කාමසඞ්කප්පාදීනඤ්ෙනානාකරණිංනත්ථි. 

කාමපටිසිංයුත්තා සඤ්ඤා කාමසඤ්ඤා. බයාපාදපටිසිංයුත්තා සඤ්ඤා 

බයාපාදසඤ්ඤා. විහිිංසාපටිසිංයුත්තා සඤ්ඤා විහිංසාසඤ්ඤා. තාසම්පි 

කාමවිතක්කාදීනිං විෙඋප්පජ්ජනාකායරොයවදිත්යබො. තිංසම්පයුත්තායෙවහි

එතා. යනක්ඛම්මසඤ්ඤාදයෙොපි යනක්ඛම්මවිතක්කාදිසම්පයුත්තායෙව.තස්මා
තාසම්පිතයථවකාමාවෙරාදිභායවො යවදිත්යබො. 

කාමධපරාතුආදීසු ‘‘කාමපටිසිංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො. අෙිං වුච්ෙති කාමධපරාතු. ස්යබපි අකුසලා ධපරම්මා

කාමධපරාතූ’’ති අෙිං කාමධාතු. ‘‘බයාපාදපටිසිංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො. අෙිං වුච්ෙති බයාපාදධපරාතු. දසසු ආඝාතවත්ථූසු චිත්තස්ස
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ආඝායතොපටිඝායතොඅනත්තමනතා චිත්තස්සා’’තිඅෙිං බයාපාදධාතු. ‘‘විහිිංසා
පටිසිංයුත්යතො තක්යකොවිතක්යකොමිච්ඡාසඞ්කප්යපො.අෙිංවුච්ෙතිවිහිිංසාධපරාතු.
ඉයධපරකච්යෙොපාණිනාවා යලඩ්ඩුනාවාදණ්යඩනවාසත්යථනවාරජ්ජුොවා

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනවාසත්යත වියහයඨතී’’තිඅෙිං විහිංසාධාතු. තත්ථද්යව
කථා ස්බසඞ්ගාහිකා ෙ අසම්භින්නා ෙ. තත්ථ කාමධපරාතුො ගහිතාෙ ඉතරා

ද්යව ගහිතාව යහොන්ති, තයතො පන නීහරිත්වා අෙිං බයාපාදධපරාතු අෙිං
විහිිංසාධපරාතූති දස්යසතීති අෙිං ස්බසඞ්ගාහිකකථා නාම. කාමධපරාතුිං

කයථන්යතො පන භගවා බයාපාදධපරාතුිං බයාපාදධපරාතුට්ඨායන, විහිිංසාධපරාතුිං
විහිිංසාධපරාතුට්ඨායන ඨයපත්වා අවයසසිං කාමධපරාතු නාමාති කයථසීති අෙිං
අසම්භින්නකථානාම. 

යනක්ඛම්මධපරාතුආදීසු ‘‘යනක්ඛම්මපටිසිංයුත්යතො තක්යකො විතක්යකො 
සම්මාසඞ්කප්යපො. අෙිං වුච්ෙති යනක්ඛම්මධපරාතු. ස්යබපි කුසලා ධපරම්මා 

යනක්ඛම්මධපරාතූ’’ති අෙිං යනක්ඛම්මධාතු. ‘‘අබයාපාදපටිසිංයුත්යතො
තක්යකො…යප.… අෙිං වුච්ෙති අබයාපාදධපරාතු. ො සත්යතසු යමත්ති…යප.… 

යමත්තායෙයතොවිමුත්තී’’ති අෙිං අබයාපාදධාතු. ‘‘අවිහිිංසාපටිසිංයුත්යතො
තක්යකො…යප.… අෙිං වුච්ෙති අවිහිිංසාධපරාතු. ො සත්යතසු කරුණා…යප.…

කරුණායෙයතොවිමුත්තී’’ති අෙිං අවිහිංසාධාතු. ඉධපරාපි වුත්තනයෙයනව ද්යව
කථායවදිත්බා. 

අපරාපිතිස්යසොධාතුයෙොතිඅඤ්ඤාපි සුඤ්ඤතට්යඨනතිස්යසොධපරාතුයෙො.

තාසු‘‘තත්ථකතමාකාමධපරාතු? යහට්ඨයතොඅවීචිනිරෙිං පරිෙන්තිංකරිත්වා’’ති

එවිං විත්ථාරියතො කාමභයවො කාමධාතු නාම. ‘‘යහට්ඨයතො බ්රහ්මයලොකිං
පරිෙන්තිං කරිත්වා ආකාසානඤ්ොෙතනුපයග යදයව පරිෙන්තිං කරිත්වා’’ති
එවිං විත්ථාරිතා පන රූපාරූපභවා ඉතරා ද්යව ධපරාතුයෙො. ධපරාතුො 
ආගතට්ඨානම්හි හි භයවන පරිච්ඡින්දිත්බා. භවස්ස ආගතට්ඨායන ධපරාතුො 
පරිච්ඡින්දිත්බා. ඉධපර භයවන පරිච්යඡයදො කථියතො. රූපධපරාතුආදීසු 
රූපාරූපධපරාතුයෙොරූපාරූපභවායෙව.නියරොධපරධපරාතුොනි්බානිංකථිතිං. 

හීනාදීසුහීනාධපරාතූතිද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදා.අවයසසායතභූමකධපරම්මා 

මජ්ඣිමධාතු. නවයලොකුත්තරධපරම්මා පණීතධාතු. 

කාමතණ්හාති පඤ්ෙකාමගුණියකො රායගො. රූපාරූපභයවසු පන රායගො

ඣානනිකන්තිසස්සතදිට්ඨිසහගයතො රායගො භවවයසන පත්ථනා භවතණ්හා. 

උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතො රායගො විභවතණ්හා. අපිෙ ඨයපත්වා පච්ඡිමිං
තණ්හාද්වෙිං යසසතණ්හා කාමතණ්හා නාම. ෙථාහ ‘‘තත්ථ කතමා

භවතණ්හා? භවදිට්ඨිසහගයතො රායගො සාරායගො චිත්තස්ස සාරායගො. අෙිං

වුච්ෙතිභවතණ්හා.තත්ථකතමාවිභවතණ්හා? උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතොරායගො 
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සාරායගො චිත්තස්ස සාරායගො, අෙිං වුච්ෙති විභවතණ්හා. අවයසසා තණ්හා
කාමතණ්හා’’ති. පුනකාමතණ්හාදීසුපඤ්ෙකාමගුණියකොරායගොකාමතණ්හා.
රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො ඉතරා ද්යව තණ්හා. අභිධපරම්යම පයනතා
‘‘කාමධපරාතුපටිසිංයුත්යතො…යප.… අරූපධපරාතුපටිසිංයුත්යතො’’ති එවිං

විත්ථාරිතා. ඉමිනා වායරන කිිං දස්යසති? ස්යබපි යතභූමකා ධපරම්මා
රජනීෙට්යඨන තණ්හාවත්ථුකාති ස්බතණ්හා කාමතණ්හාෙ පරිොදියිත්වා
තයතො නීහරිත්වා ඉතරා ද්යව තණ්හා දස්යසති. රූපතණ්හාදීසු රූපභයව 

ඡන්දරායගො රූපතණ්හා. අරූපභයව ඡන්දරායගො අරූපතණ්හා. 

උච්යඡදදිට්ඨිසහගයතොරායගො නියරොධතණ්හා. 

සිංයෙොජනත්තියක වට්ටස්මිිං සිංයෙොජෙන්ති බන්ධපරන්තීති සංයෙොජනානි. 

සති රූපාදියභයද කායෙ දිට්ඨි, විජ්ජමානා වා කායෙ දිට්ඨීති සක්කාෙදිට්ඨි. 

විචිනන්යතොඑතාෙකිච්ඡති, න සක්යකොතිසන්නිට්ඨානිංකාතුන්ති විචිකිච්ඡා. 

සීලඤ්ෙ වතඤ්ෙ පරාමසතීති සීෙබ්බතපරාමායසො. අත්ථයතො පන ‘‘රූපිං 
අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිනා නයෙන ආගතා වීසතිවත්ථුකා දිට්ඨි 

සක්කාෙදිට්ඨි නාම.‘‘සත්ථරිකඞ්ඛතී’’තිආදිනානයෙනආගතා අට්ඨවත්ථුකා

විමති විචිකිච්ඡා නාම.‘‘ඉයධපරකච්යෙොසීයලන සුද්ධිවයතනසුද්ධිසීල්බයතන

සුද්ධීතිසීලිංපරාමසති, වතිංපරාමසති, සීල්බතිං පරාමසති.ොඑවරූපාදිට්ඨි

දිට්ඨිගත’’න්තිආදිනානයෙනආගයතොවිපරියෙසග්ගායහො සීෙබ්බතපරාමායසො 
නාම. 

තයෙො ආසවාතිඑත්ථචිරපාරිවාසිෙට්යඨනවාආසවනට්යඨනවා ආසවා. 

තත්ථ ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි න පඤ්ඤාෙති අවිජ්ජාෙ, ඉයතො පු්යබ

අවිජ්ජා නායහොසි, අථ පච්ඡා සමභවී’’ති, ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි න

පඤ්ඤාෙති භවතණ්හාෙ භවදිට්ඨිො, ඉයතො පු්යබ භවදිට්ඨි නායහොසි, අථ
පච්ඡාසමභවී’’තිඑවිංතාවචිරපාරිවාසිෙට්යඨනආසවායවදිත්බා.ෙක්ඛුයතො
රූයප සවතිආසවතිසන්දති පවත්තති. යසොතයතො සද්යද. ඝානයතො ගන්යධපර.
ජිව්හායතො රයස. කාෙයතො යඵොට්ඨ්යබ. මනයතො ධපරම්යම සවති ආසවති
සන්දතිපවත්තතීතිඑවිංආසවනට්යඨනආසවාති යවදිත්බා. 

පාළෙිං පන කත්ථචි ද්යව ආසවා ආගතා ‘‘දිට්ඨධපරම්මිකා ෙ ආසවා 

සම්පරායිකාෙආසවා’’ති, කත්ථචි‘‘තයෙොයම, භික්ඛයව, ආසවා.කාමාසයවො
භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො’’ති තයෙො. අභිධපරම්යම යතයෙව දිට්ඨාසයවන සද්ධිිං

ෙත්තායරො. නි්යබධිකපරිොයෙ ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවා නිරෙගාමිනිො, 

අත්ථි ආසවා තිරච්ඡානයෙොනිගාමිනිො, අත්ථි ආසවා යපත්තිවිසෙගාමිනිො, 
අත්ථි ආසවා මනුස්සයලොකගාමිනිො අත්ථි ආසවා යදවයලොකගාමිනිො’’ති

එවිං පඤ්ෙ. ඡක්කනිපායත ආහුයනෙයසුත්යත ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ආසවා
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සිංවරා පහාත්බා, අත්ථි ආසවා පටියසවනා පහාත්බා, අත්ථි ආසවා

පරිවජ්ජනා පහාත්බා, අත්ථි ආසවා අධිවාසනා පහාත්බා, අත්ථි ආසවා

වියනොදනා පහාත්බා, අත්ථි ආසවා භාවනා පහාත්බා’’ති එවිං ඡ. 
ස්බාසවපරිොයෙ යතයෙව දස්සනාපහාත්යබහි සද්ධිිං සත්ත. ඉමස්මිිං පන 
සඞ්ගීතිසුත්යතතයෙො.තත්ථ ‘‘යෙොකායමසුකාමච්ඡන්යදො’’ති එවිං වුත්යතො 

පඤ්ෙකාමගුණියකො රායගො කාමාසයවො නාම. ‘‘යෙො භයවසුභවච්ඡන්යදො’’ති

එවිංවුත්යතොසස්සතදිට්ඨිසහගයතොරායගො, භවවයසනවාපත්ථනා භවාසයවො 

නාම. ‘‘දුක්යඛ අඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා නයෙනආගතා අවිජ්ජා අවිජ්ජාසයවො 
නාමාති.කාමභවාදයෙොකාමධපරාතුආදිවයසන වුත්තායෙව. 

කායමසනාදීසු ‘‘තත්ථ කතමා කායමසනා? යෙො කායමසු කාමච්ඡන්යදො 

කාමජ්යඣොසානිං, අෙිං වුච්ෙති කායමසනා’’ති එවිං වුත්යතො

කාමගයවසනරායගො කායමසනා නාම.‘‘තත්ථකතමාභයවසනා? යෙොභයවසු 

භවච්ඡන්යදො භවජ්යඣොසානිං, අෙිං වුච්ෙති භයවසනා’’ති එවිං වුත්යතො 

භවගයවසනරායගො භයවසනා නාම. ‘‘තත්ථ කතමා බ්රහ්මෙරියෙසනා? 
සස්සයතො යලොයකොති වා…යප.… යනව යහොති න නයහොති තථාගයතො

පරම්මරණාතිවා, ොඑවරූපාදිට්ඨි දිට්ඨිගතිංවිපරියෙසග්ගායහො, අෙිංවුච්ෙති 
බ්රහ්මෙරියෙසනා’’ති එවිං වුත්තා දිට්ඨිගතිකසම්මතස්ස බ්රහ්මෙරිෙස්ස 

ගයවසනදිට්ඨි බ්රහ්මචරියෙසනා නාම. න යකවලඤ්ෙ භවරාගදිට්ඨියෙොව, 

තයදකට්ඨිංකම්මම්පිඑසනායෙව.වුත්තඤ්යහතිං‘‘තත්ථකතමා කායමසනා? 

කාමරායගො තයදකට්ඨිං අකුසලිං කාෙකම්මිං වචීකම්මිං මයනොකම්මිං, අෙිං

වුච්ෙති කායමසනා.තත්ථකතමාභයවසනා? භවරායගොතයදකට්ඨිංඅකුසලිං

කාෙකම්මිං වචීකම්මිං මයනොකම්මිං, අෙිං වුච්ෙති භයවසනා. තත්ථ කතමා

බ්රහ්මෙරියෙසනා? අන්තග්ගාහිකා දිට්ඨි තයදකට්ඨිං අකුසලිං කාෙකම්මිං

වචීකම්මිංමයනොකම්මිං, අෙිංවුච්ෙති බ්රහ්මෙරියෙසනා’’ති. 

විධපරාසු ‘‘කථිංවිධපරිං සීලවන්තිං වදන්ති, කථිංවිධපරිං පඤ්ඤවන්තිං 

වදන්තී’’තිආදීසු (සිං. නි. 1.95) ආකාරසණ්ඨානිං විධපරා නාම. ‘‘එකවියධපරන

ඤාණවත්ථු දුවියධපරන ඤාණවත්ථූ’’තිආදීසු (විභ. 751) යකොට්ඨායසො.

‘‘යසයෙයොහමස්මීති විධපරා’’තිආදීසු (විභ. 920) මායනො විධපරා නාම. ඉධපර යසො

අධිප්යපයතො. මායනො හි යසෙයාදිවයසන විදහනයතො විධාති වුච්ෙති. 

යසයෙයොහමස්මීති ඉමිනා යසෙයසදිසහීනානිං වයසන තයෙො මානා වුත්තා. 
සදිසහීයනසුපිඑයසවනයෙො. 

අෙඤ්හි මායනො නාම යසෙයස්ස තිවියධපරො, සදිසස්ස තිවියධපරො, හීනස්ස

තිවියධපරොති නවවියධො යහොති. තත්ථ ‘‘යසෙයස්ස යසයෙයොහමස්මී’’ති මායනො
රාජූනඤ්යෙවප්බජිතානඤ්ෙඋප්පජ්ජති. 
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රාජාහිරට්යඨනවාධපරනවාහයනහිවා ‘‘යකොමොසදියසොඅත්ථී’’තිඑතිං 

මානිං කයරොති. ප්බජියතොපි සීලධුතඞ්ගාදීහි ‘‘යකො මො සදියසො අත්ථී’’ති
එතිං මානිං කයරොති. ‘‘යසෙයස්ස සදියසොහමස්මී’’ති මායනොපි එයතසිංයෙව 
උප්පජ්ජති.රාජාහිරට්යඨනවාධපරනවාහයනහිවා අඤ්ඤරාජූහිසද්ධිිංමය්හිං
කිිං නානාකරණන්ති එතිං මානිං කයරොති. ප්බජියතොපි සීලධුතඞ්ගාදීහිපි
අඤ්යඤන භික්ඛුනා මය්හිං කිිං නානාකරණන්ති එතිං මානිං කයරොති.
‘‘යසෙයස්ස හීයනොහමස්මී’’ති මායනොපි එයතසිංයෙව උප්පජ්ජති. ෙස්ස හි

රඤ්යඤොරට්ඨිංවාධපරනවාහනාදීනි වානාතිසම්පන්නානියහොන්ති, යසොමය්හිං

රාජාති යවොහාරමුඛමත්තයමව, කිිං රාජා නාම අහන්ති එතිං මානිං කයරොති.
ප්බජියතොපි අප්පලාභසක්කායරො අහිං ධපරම්මකථියකො බහුස්සුයතො 

මහායථයරොති කථාමත්තකයමව, කිිං ධපරම්මකථියකො නාමාහිං කිිං බහුස්සුයතො
කිිංමහායථයරොෙස්ස යමලාභසක්කායරොනත්ථීති එතිංමානිංකයරොති. 

‘‘සදිසස්ස යසයෙයොහමස්මී’’ති මානාදයෙො අමච්ොදීනිං උප්පජ්ජන්ති.
අමච්යෙොවාහිරට්ඨියෙොවායභොගොනවාහනාදීහියකොමොසදියසොඅඤ්යඤො 
රාජපුරියසො අත්ථීති වා මය්හිං අඤ්යඤහි සද්ධිිං කිිං නානාකරණන්ති වා

අමච්යෙොති නාමයමව මය්හිං, ඝාසච්ඡාදනමත්තම්පි යමනත්ථි, කිිං අමච්යෙො
නාමාහන්තිවාඑයත මායනකයරොති. 

‘‘හීනස්සයසයෙයොහමස්මී’’තිමානාදයෙොදාසාදීනිංඋප්පජ්ජන්ති. දායසොහි

මාතියතො වා පිතියතො වා යකො මො සදියසො අඤ්යඤො දායසො නාම අත්ථි, 

අඤ්යඤ ජීවිතුිං අසක්යකොන්තා කුච්ඡියහතු දාසා ජාතා, අහිං පන
පයවණීආගතත්තා යසයෙයොති වා පයවණීආගතභායවන
උභයතොසුද්ධිකදාසත්යතන අසුකදායසන නාම සද්ධිිං කිිං මය්හිං 

නානාකරණන්තිවාකුච්ඡිවයසනාහිංදාසබයඋපගයතො, මාතාපිතුයකොටිොපන

යමදාසට්ඨානිං නත්ථි, කිිංදායසොනාමඅහන්තිවාඑයතමායනකයරොති.ෙථා

ෙදායසො, එවිං පුක්කුසෙණ්ඩාලාදයෙොපිඑයතමායනකයරොන්තියෙව. 

එත්ථ ෙ යසෙයස්ස යසයෙයොහමස්මීති, ෙ සදිසස්ස සදියසොහමස්මීති ෙ
හීනස්ස හීයනොහමස්මීති ෙ ඉයම තයෙො මානා ොථාවමානා නාම
අරහත්තමග්ගවජ්ඣා.යසසාඡ මානාඅොථාවමානානාමපඨමමග්ගවජ්ඣා. 

තයෙො අද්ධාති තයෙො කාලා. අතීයතො අද්ධාතිආදීසු ද්යවපරිොො
සුත්තන්තපරිොයෙො ෙ අභිධපරම්මපරිොයෙො ෙ. සුත්තන්තපරිොයෙන

පටිසන්ධියතො පු්යබ අතීයතො අද්ධා නාම. චුතියතො පච්ඡා අනාගයතො අද්ධා 

නාම. සහ චුතිපටිසන්ධීහි තදන්තරිං පච්චුප්පන්යනො අද්ධා නාම. 

අභිධපරම්මපරිොයෙන තීසු ඛයණසු භඞ්ගයතො උද්ධපරිං අතීයතො අද්ධා නාම.

උප්පාදයතොපු්යබ අනාගයතො අද්ධා නාම.ඛණත්තයෙ පච්චුප්පන්යනො අද්ධා 
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නාම.අතීතාදියභයදොෙනාමඅෙිංධපරම්මානිංයහොති, නකාලස්ස.අතීතාදියභයද 
පන ධපරම්යම උපාදාෙ ඉධපර පරමත්ථයතො අවිජ්ජමායනොපි කායලො යතයනව 

යවොහායරනවුත්යතොතියවදිත්යබො. 

තයෙො අන්තාති තයෙො යකොට්ඨාසා. ‘‘කාෙබන්ධපරනස්ස අන්යතො

ජීරතී’’තිආදීසු (චූළව. 278) හි අන්යතොයෙව අන්යතො. ‘‘එයසවන්යතො

දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු (සිං.නි.2.51) පරභායගොඅන්යතො. ‘‘අන්තමිදිං, භික්ඛයව, 

ජීවිකාන’’න්ති(සිං.නි.3.80) එත්ථලාමකභායවොඅන්යතො.‘‘සක්කායෙොයඛො, 

ආවුයසො, පඨයමොඅන්යතො’’තිආදීසු (අ.නි.6.61) යකොට්ඨායසොඅන්යතො.ඉධපර

යකොට්ඨායසො අධිප්යපයතො. සක්කායෙොති පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරා. 

සක්කාෙසමුදයෙොති යතසිං නි්බත්තිකා පුරිමතණ්හා. සක්කාෙනියරොයධොති
උභින්නිංඅප්පවත්තිභූතිං නි්බානිං.මග්යගොපනනියරොධපරාධිගමස්සඋපාෙත්තා
නියරොයධපරගහියතගහියතොවාති යවදිත්යබො. 

දුක්ඛදුක්ඛතාති දුක්ඛභූතා දුක්ඛතා. දුක්ඛයවදනායෙතිං නාමිං. 

සඞ්ඛාරදුක්ඛතාතිසඞ්ඛාරභායවන දුක්ඛතා. අදුක්ඛමසුඛායවදනායෙතිංනාමිං.

සා හි සඞ්ඛතත්තා උප්පාදජරාභඞ්ගපීළතා, තස්මා අඤ්ඤදුක්ඛසභාවවිරහයතො

සඞ්ඛාරදුක්ඛතාති වුත්තා. විපරිණාමදුක්ඛතාති විපරිණායම දුක්ඛතා.

සුඛයවදනායෙතිංනාමිං. සුඛස්සහිවිපරිණායමදුක්ඛිංඋප්පජ්ජති, තස්මාසුඛිං
විපරිණාමදුක්ඛතාති වුත්තිං. අපිෙ ඨයපත්වා දුක්ඛයවදනිං සුඛයවදනඤ්ෙ
ස්යබපි යතභූමකා ධපරම්මා ‘‘ස්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති වෙනයතො
සඞ්ඛාරදුක්ඛතාතියවදිත්බා. 

මිච්ඡත්තනිෙයතොති මිච්ඡාසභායවො හුත්වා නිෙයතො. නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨිො
සද්ධිිං ආනන්තරිෙකම්මස්යසතිං නාමිං. සම්මාසභායව නිෙයතො 

සම්මත්තනිෙයතො. ෙතුන්නිං අරිෙමග්ගානයමතිං නාමිං. න නිෙයතොති 

අනිෙයතො. අවයසසානිංධපරම්මානයමතිංනාමිං. 

තයෙො තමාති ‘‘තමන්ධපරකායරො සම්යමොයහො අවිජ්යජොයඝො මහාභයෙො’’ති
වෙනයතො අවිජ්ජා තයමො නාම. ඉධපර පන අවිජ්ජාසීයසන විචිකිච්ඡා වුත්තා. 

ආරබ්භාති ආගම්ම. කඞ්ඛතීති කඞ්ඛිං උප්පායදති. විචිකිච්ඡතීති විචිනන්යතො

කිච්ඡිංආපජ්ජති, සන්නිට්ඨාතුිංනසක්යකොති. නාධිමුච්ඡතීතිතත්ථ අධිමුච්ඡිතුිං

නසක්යකොති. නසම්පසීදතීතිතිංආර්භපසාදිං ආයරොයපතුිංනසක්යකොති. 

අරක්යඛෙයානීති නරක්ඛිත්බානි.තීසුද්වායරසුපච්යෙකිංරක්ඛණකිච්ෙිං

නත්ථි, ස්බානිසතිොඑවරක්ඛිතානීතිදීයපති. නත්ථි තථාගතස්සාති. ‘‘ඉදිං

නාමයමසහසාඋප්පන්නිංකාෙදුච්ෙරිතිං, ඉමාහිංෙථායම පයරොනජානාති, 

තථා රක්ඛාමි, පටිච්ඡායදමී’’ති එවිං රක්ඛිත්බිං නත්ථි තථාගතස්ස
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කාෙදුච්ෙරිතිං. යසයසසුපි එයසව නයෙො. කිිං පන යසසඛීණාසවානිං

කාෙසමාොරාදයෙො අපරිසුද්ධපරාති? යනො අපරිසුද්ධපරා. න පන තථාගතස්ස විෙ 

පරිසුද්ධපරා. අප්පස්සුතඛීණාසයවො හි කිඤ්ොපි යලොකවජ්ජිං නාපජ්ජති, 
පණ්ණත්තිෙිංපන අයකොවිදත්තාවිහාරකාරිංකුටිකාරිංසහගාරිංසහයසෙයන්ති
එවරූපා කාෙද්වායර ආපත්තියෙො ආපජ්ජති. සඤ්ෙරිත්තිං පදයසොධපරම්මිං
උත්තරිඡප්පඤ්ෙවාෙිං භූතායරොෙනන්ති එවරූපා වචීද්වායර ආපත්තියෙො
ආපජ්ජති. උපනික්ඛිත්තසාදිෙනවයසන මයනොද්වායර 

රූපිෙප්පටිග්ගාහණාපත්තිිං ආපජ්ජති, ධපරම්මයසනාපතිසදිසස්සාපි හි
ඛීණාසවස්ස මයනොද්වායරසඋපාරම්භවයසනමයනොදුච්ෙරිතිංඋප්පජ්ජතිඑව. 

ොතුමවත්ථුස්මිඤ්හි පඤ්ෙහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිිං 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානානිං පණාමිතකායලයතසිං අත්ථාෙොතුයමෙයයකහි
සයකයහි භගවති ඛමාපියත යථයරො භගවතා ‘‘කින්ති යත සාරිපුත්ත අයහොසි
මො භික්ඛුසඞ්යඝ පණාමියත’’ති පුට්යඨො අහිං පරිසාෙ අබයත්තභායවන
සත්ථාරා පණාමියතො. ඉයතො දානි පට්ඨාෙ පරිං න ඔවදිස්සාමීති චිත්තිං

උප්පායදත්වා ආහ ‘‘එවිං යඛො යම, භන්යත, අයහොසි භගවතා භික්ඛුසඞ්යඝො

පණාමියතො, අප්යපොස්සුක්යකො දානි භගවා දිට්ඨධපරම්මසුඛවිහාරිං අනුයුත්යතො

විහරිස්සති, මෙම්පි දානි අප්යපොස්සුක්කා දිට්ඨධපරම්මසුඛවිහාරිං අනුයුත්තා
විහරිස්සාමා’’ති. 

අථස්සතස්මිිංමයනොදුච්ෙරියතඋපාරම්භිංආයරොයපන්යතොසත්ථාආහ– 

‘‘ආගයමහි ත්විං, සාරිපුත්ත න යඛො යත, සාරිපුත්ත, පුනපි එවරූපිං චිත්තිං 
උප්පායදත්බ’’න්ති. එවිං පරිං න ඔවදිස්සාමි නානුසාසිස්සාමීති 

විතක්කිතමත්තම්පි යථරස්ස මයනොදුච්ෙරිතිං නාම ජාතිං. භගවයතො පන

එත්තකිංනාමනත්ථි, අනච්ඡරිෙඤ්යෙතිං.ස්බඤ්ඤුතිංපත්තස්සදුච්ෙරිතිංන
භයවෙය. යබොධිසත්තභූමිෙිං ඨිතස්ස ඡ්බස්සානි පධපරානිං අනුයුඤ්ජන්තස්සාපි
පනස්ස නායහොසි. උදරච්ඡවිො පිට්ඨිකණ්ටකිං අල්ලීනාෙ ‘‘කාලඞ්කයතො
සමයණො යගොතයමො’’ති යදවතානිං විමතිො උප්පජ්ජමානාෙපි ‘‘සිද්ධපරත්ථ

කස්මාකිලමසි? සක්කායභොයග ෙ භුඤ්ජිතුිංපුඤ්ඤානිෙකාතු’’න්තිමායරන
පාපිමතාවුච්ෙමානස්ස‘‘යභොයග භුඤ්ජිස්සාමී’’තිවිතක්කමත්තම්පිනුප්පජ්ජති.
අථ නිං මායරො යබොධිසත්තකායල ඡ්බස්සානි බුද්ධපරකායල එකිං වස්සිං 
අනුබන්ධිත්වාකිඤ්චි වජ්ජිංඅපස්සිත්වාඉදිංවත්වාපක්කාමි– 

‘‘සත්තවස්සානි භගවන්තිං, අනුබන්ධිිං පදාපදිං; 

ඔතාරිංනාධිගච්ඡිස්සිං, සම්බුද්ධපරස්සසතීමයතො’’ති.(සු.නි. 448); 

අපිෙ අට්ඨාරසන්නිං බුද්ධපරධපරම්මානිං වයසනාපි භගවයතො දුච්ෙරිතාභායවො 

යවදිත්යබො. අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා නාම නත්ථි තථාගතස්ස කාෙදුච්ෙරිතිං, 
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නත්ථිවචීදුච්ෙරිතිං, නත්ථිමයනොදුච්ෙරිතිං, අතීයතබුද්ධපරස්ස අප්පටිහතඤාණිං, 

අනාගයත, පච්චුප්පන්යන බුද්ධපරස්ස අප්පටිහතඤාණිං, ස්බිං කාෙකම්මිං

බුද්ධපරස්සභගවයතොඤාණානුපරිවත්ති, ස්බිංවචීකම්මිං, ස්බිංමයනොකම්මිං 

බුද්ධපරස්ස භගවයතොඤාණානුපරිවත්ති, නත්ථි ඡන්දස්සහානි, නත්ථිවීරිෙස්ස

හානි, නත්ථිසතිොහානි, නත්ථිදවා, නත්ථිරවා, නත්ථිෙලිතිංනත්ථිසහසා, 

නත්ථි අබයාවයටොමයනො, නත්ථිඅකුසලචිත්තන්ති. 

කිඤ්චනාති පලියබොධපරා. රායගො කිඤ්චනන්ති රායගො උප්පජ්ජමායනො
සත්යත බන්ධපරති පලිබුන්ධපරති තස්මා කිඤ්ෙනන්ති වුච්ෙති. ඉතයරසුපි ද්වීසු
එයසවනයෙො. 

අග්ගීතිඅනුදහනට්යඨන අග්ගි. රාගග්ගීතිරායගොඋප්පජ්ජමායනොසත්යත

අනුදහතිඣායපති, තස්මා අග්ගීති වුච්ෙති. ඉතයරසුපි එයසව නයෙො. තත්ථ
වත්ථූනි එකා දහරභික්ඛුනී චිත්තලප්බතවිහායර උයපොසථාගාරිං ගන්ත්වා
ද්වාරපාලරූපකිංඔයලොකෙමානාඨිතා.අථස්සා අන්යතොරායගොඋප්පන්යනො.

සායතයනවඣායිත්වාකාලමකාසි.භික්ඛුනියෙොගච්ඡමානා‘‘අෙිං දහරාඨිතා, 

පක්යකොසථ, න’’න්තිආහිංසු.එකාගන්ත්වාකස්මාඨිතාසීතිහත්යථ ගණ්හි.
ගහිතමත්තා පරිවත්තිත්වා පපතා. ඉදිං තාව රාගස්ස අනුදහනතාෙ වත්ථු. 

යදොසස්ස පන අනුදහනතාෙ මයනොපයදොසිකා යදවා. යමොහස්ස අනුදහනතාෙ 

ඛිඩ්ඩාපයදොසිකා යදවාදට්ඨ්බා.යමොහවයසනහිතාසිං සතිසම්යමොයසොයහොති.
තස්මාඛිඩ්ඩාවයසනආහාරකාලිංඅතිවත්තිත්වාකාලඞ්කයරොන්ති. 

ආහුයනෙයග්ගීතිආදීසු ආහුනිං වුච්ෙති සක්කායරො, ආහුනිං අරහන්තීති 

ආහුයනෙයා. මාතාපිතයරොහිපුත්තානිංබහූපකාරතාෙආහුනිං අරහන්ති.යතසු
විප්පටිපජ්ජමානා පුත්තා නිරොදීසු නි්බත්තන්ති. තස්මා කිඤ්ොපි

මාතාපිතයරො නානුදහන්ති, අනුදහනස්ස පන පච්ෙො යහොන්ති. ඉති
අනුදහනට්යඨන ආහුයනෙයග්ගීති වුච්ෙන්ති. ස්වාෙමත්යථො 
මිත්තවින්දකවත්ථුනාදීයපත්යබො– 

මිත්තවින්දයකො හි මාතරා ‘‘තාත, අජ්ජ උයපොසථියකො හුත්වා විහායර 

ස්බරත්තිිං ධපරම්මස්සවනිං සුණ, සහස්සිං යත දස්සාමී’’ති වුත්යතො
ධපරනයලොයභනඋයපොසථිංසමාදාෙවිහාරිංගන්ත්වාඉදිංඨානිංඅකුයතොභෙන්ති 
සල්ලක්යඛත්වා ධපරම්මාසනස්ස යහට්ඨා නිපන්යනො ස්බරත්තිිං නිද්දායිත්වා
ඝරිං අගමාසි. මාතා පායතොව ොගුිං පචිත්වා උපනායමසි. යසො සහස්සිං
ගයහත්වාව පිවි. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘ධපරනිං සිංහරිස්සාමී’’ති. යසො නාවාෙ

සමුද්දිං පක්ඛන්දිතුකායමො අයහොසි. අථ නිං මාතා ‘‘තාත, ඉමස්මිිං කුයල

ෙත්තාලීසයකොටිධපරනිංඅත්ථි, අලිංගමයනනා’’තිනිවායරසි. යසොතස්සාවෙනිං
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අනාදියිත්වා ගච්ඡති එව. මාතා පුරයතො අට්ඨාසි. අථ නිං කුජ්ඣිත්වා ‘‘අෙිං
මය්හිංපුරයතොතිට්ඨතී’’තිපායදනපහරිත්වාපතිතිංඅන්තරිංකත්වාඅගමාසි. 

මාතා උට්ඨහිත්වා ‘‘මාදිසාෙ මාතරි එවරූපිං කම්මිං කත්වා ගතස්ස යත
ගතට්ඨායන සුඛිං භවිස්සතීති එවිංසඤ්ඤී නාම ත්විං පුත්තා’’ති ආහ. තස්ස
නාවිං ආරුය්හ ගච්ඡයතො සත්තයම දිවයස නාවා අට්ඨාසි. අථ යත මනුස්සා
‘‘අද්ධපරාඑත්ථ පාපපුරියසොඅත්ථිසලාකිංයදථා’’තිආහිංසු.සලාකාදිෙයමානා
තස්යසව තික්ඛත්තුිං පාපුණාති. යත තස්ස උළුම්පිං දත්වා තිං සමුද්යද
පක්ඛිපිිංසු. යසො එකිං දීපිං ගන්ත්වා විමානයපතීහි සද්ධිිං සම්පත්තිිං
අනුභවන්යතොතාහි‘‘පුරයතොපුරයතොමා අගමාසී’’තිවුච්ෙමායනොපිතද්දිගුණිං
තද්දිගුණිං සම්පත්තිිං පස්සන්යතො අනුපු්යබන ඛුරෙක්කධපරරිං එකිං අද්දස.

තස්සතිංෙක්කිංපදුමපුප්ඵිංවිෙඋපට්ඨාසි.යසොතිංආහ– ‘‘අම්යභො, ඉදිංතො

පිළන්ධිතිංපදුමිංමය්හිංයදහී’’ති. ‘‘නඉදිංසාමිපදුමිං, ඛුරෙක්කිංඑත’’න්ති.

යසො ‘‘වඤ්යෙසි මිං, ත්විං කිිං මො පදුමිං අදිට්ඨපු්බ’’න්ති වත්වා ත්විං
යලොහිතෙන්දනිං විලිම්පිත්වා පිළන්ධපරනිං පදුමපුප්ඵිං මය්හිං න දාතුකායමොති
ආහ. යසො චින්යතසි ‘‘අෙම්පි මො කතසදිසිං කම්මිං කත්වා තස්ස ඵලිං 
අනුභවිතුකායමො’’ති. අථ නිං ‘‘හන්ද යර’’ති වත්වා තස්ස මත්ථයක ෙක්කිං
පක්ඛිපි.යතනවුත්තිං– 

‘‘ෙතු්භි අට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨාහිපිෙ යසොළස; 

යසොළසාහිෙබාත්තිිංස, අත්රිච්ඡිංෙක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහතස්සයපොසස්ස, ෙක්කිංභමතිමත්ථයක’’ති.(ජා. 1.1.104). 

ගහපතීති පන යගහසාමියකො වුච්ෙති. යසො මාතුගාමස්ස
සෙනවත්ථාලඞ්කාරාදිඅනුප්පදායනන බහූපකායරො. තිං අතිෙරන්යතො

මාතුගායමො නිරොදීසු නි්බත්තති, තස්මා යසොපි පුරිමනයෙයනව
අනුදහනට්යඨනගහපතග්ගීති වුත්යතො. 

තත්ථවත්ථු–කස්සපබුද්ධපරස්සකායලයසොතාපන්නස්සඋපාසකස්ස භරිො

අතිොරිනීඅයහොසි. යසොතිංපච්ෙක්ඛයතොදිස්වා‘‘කස්මා ත්විංඑවිංකයරොසී’’ති

ආහ.සා‘‘සොහිංඑවරූපිංකයරොමි, අෙිංයමසුනයඛොවිලුප්පමායනො ඛාදතූ’’ති
වත්වාකාලඞ්කත්වාකණ්ණමුණ්ඩකදයහ යවමානිකයපතී හුත්වානි්බත්තා. 

දිවාසම්පත්තිිං අනුභවති, රත්තිිං දුක්ඛිං.තදාබාරාණසීරාජාමිගවිං ෙරන්යතො
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වාඅනුපු්යබනකණ්ණමුණ්ඩකදහිංසම්පත්යතොතාෙසද්ධිිං
සම්පත්තිිං අනුභවති.සාතිංවඤ්යෙත්වාරත්තිිංදුක්ඛිංඅනුභවති.යසොඤත්වා
‘‘කත්ථ නු යඛො ගච්ඡතී’’ති පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ගන්ත්වා අවිදූයර ඨියතො
කණ්ණමුණ්ඩකදහයතො නික්ඛමිත්වාතිං‘‘පටපට’’න්තිඛාදමානිංඑකිංසුනඛිං
දිස්වාඅසිනාද්විධපරාඡින්දි. ද්යවඅයහසුිං.පුනඡින්යනෙත්තායරො.පුනඡින්යන
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අට්ඨ.පුනඡින්යනයසොළසඅයහසුිං. සා‘‘කිිංකයරොසිසාමී’’තිආහ.යසො‘‘කිිං
ඉද’’න්ති ආහ. සා ‘‘එවිං අකත්වා යඛළපිණ්ඩිං භූමිෙිං නිට්ඨුභිත්වා පායදන
ඝිංසාහී’’ති ආහ. යසො තථා අකාසි. සුනඛා අන්තරධපරායිිංසු. තිං දිවසිං තස්සා

කම්මිං ඛීණිං. රාජා විප්පටිසාරී හුත්වා ගන්තුිං ආරද්යධපරො. සා ‘‘මය්හිං, සාමි, 
කම්මිංඛීණිංමාඅගමා’’තිආහ.රාජාඅසුත්වාවගයතො. 

දක්ඛියණෙයග්ගීතිඑත්ථපන දක්ඛිණාතිෙත්තායරොපච්ෙො, භික්ඛුසඞ්යඝො
දක්ඛියණයෙයො. යසො ගිහීනිං තීසු සරයණසු පඤ්ෙසු සීයලසු දසසු සීයලසු
මාතාපිතුඋපට්ඨායන ධපරම්මිකසමණබ්රාහ්මණඋපට්ඨායනති එවමාදීසු

කලයාණධපරම්යමසු නියෙොජයනන බහූපකායරො, තස්මිිං මිච්ඡාපටිපන්නා ගිහී

භික්ඛුසඞ්ඝිං අක්යකොසිත්වා පරිභාසිත්වානිරොදීසුනි්බත්තන්ති, තස්මායසොපි
පුරිමනයෙයනව අනුදහනට්යඨන දක්ඛියණෙයග්ගීති වුත්යතො. ඉමස්ස
පනත්ථස්සවිභාවනත්ථිං විමානවත්ථුස්මිිංයරවතීවත්ථුවිත්ථායරත්බිං. 

‘‘තිවියධපරන රූපසඞ්ගයහො’’ති එත්ථ තිවියධනාති තීහි යකොට්ඨායසහි. 

සඞ්ගයහොති ජාතිසඤ්ජාතිකිරිෙගණනවයසන ෙතු්බියධපරො සඞ්ගයහො. තත්ථ

ස්යබඛත්තිො ආගච්ඡන්තූතිආදියකො (ම.නි.1.462) ජාතිසඞ්ගයහො.ස්යබ
යකොසලකාතිආදියකො සඤ්ජාතිසඞ්ගයහො. ස්යබ හත්ථායරොහාතිආදියකො

කිරිෙසඞ්ගයහො. ෙක්ඛාෙතනිං කතමිං ඛන්ධපරගණනිං ගච්ඡතීති? ෙක්ඛාෙතනිං
රූපක්ඛන්ධපරගණනිං ගච්ඡතීති. හඤ්චි ෙක්ඛාෙතනිං රූපක්ඛන්යධපරන

සඞ්ගහිතන්ති අෙිං ගණනසඞ්ගයහො, යසො ඉධපර අධිප්යපයතො. තස්මා තිවියධපරන 
රූපසඞ්ගයහොතිතීහියකොට්ඨායසහිරූපගණනාතිඅත්යථො. 

සනිදස්සනාදීසු අත්තානිංආර්භ පවත්යතන ෙක්ඛුවිඤ්ඤාණසඞ්ඛායතන

සහනිදස්සයනනාති සනිදස්සනං. ෙක්ඛුපටිහනනසමත්ථයතොසහපටියඝනාති 

සප්පටිඝං. තිං අත්ථයතො රූපාෙතනයමව. ෙක්ඛුවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතිං නාස්ස

නිදස්සනන්ති අනිදස්සනං. යසොතාදිපටිහනනසමත්ථයතො සහ පටියඝනාති 

සප්පටිඝං. තිං අත්ථයතො ෙක්ඛාෙතනාදීනි නව ආෙතනානි. වුත්තප්පකාරිං

නාස්ස නිදස්සනන්ති අනිදස්සනං. නාස්ස පටියඝොති අප්පටිඝං. තිං අත්ථයතො
ඨයපත්වාදසාෙතනානි අවයසසිංසුඛුමරූපිං. 

තයෙො සඞ්ඛාරාති සහජාතධපරම්යම යෙව සම්පරායෙ ඵලධපරම්යම ෙ
සඞ්ඛයරොන්ති රාසී කයරොන්තීති සඞ්ඛාරා. අභිසඞ්ඛයරොතීති අභිසඞ්ඛායරො.

පුඤ්යඤොඅභිසඞ්ඛායරො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. 

‘‘තත්ථ කතයමො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො? කුසලා යෙතනා කාමාවෙරා
රූපාවෙරා දානමො සීලමො භාවනාමො’’ති එවිං වුත්තානිං අට්ඨන්නිං

කාමාවෙරකුසලමහාචිත්තයෙතනානිං, පඤ්ෙන්නිං
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රූපාවෙරකුසලයෙතනානඤ්යෙතිං අධිවෙනිං. එත්ථ ෙ දානසීලමො අට්යඨව
යෙතනා යහොන්ති. භාවනාමො යතරසාපි. ෙථා හි පගුණිං ධපරම්මිං

සජ්ඣාෙමායනො එකිං ද්යව අනුසන්ධිිං ගයතොපි න ජානාති, පච්ඡා

ආවජ්ජන්යතොජානාති, එවයමවකසිණපරිකම්මිං කයරොන්තස්සපගුණජ්ඣානිං
පච්ෙයවක්ඛන්තස්ස ඤාණවිප්පයුත්තාපි භාවනා යහොති. යතන වුත්තිං
‘‘භාවනාමොයතරසාපී’’ති. 

තත්ථ දානමොදීසු ‘‘දානිං ආර්භ දානමධිකිච්ෙ ො උප්පජ්ජති යෙතනා

සඤ්යෙතනායෙතයිතත්තිං, අෙිංවුච්ෙතිදානමයෙො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො.සීලිං

ආර්භ, භාවනිංආර්භ, භාවනමධිකිච්ෙොඋප්පජ්ජතියෙතනා සඤ්යෙතනා

යෙතයිතත්තිං, අෙිං වුච්ෙති භාවනාමයෙො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො’’ති අෙිං 
සඞ්යඛපයදසනා. 

චීවරාදීසුපනෙතූසුපච්ෙයෙසුරූපාදීසුවාඡසුආරම්මයණසු අන්නාදීසුවා

දසසුදානවත්ථූසුතිංතිංයදන්තස්සයතසිංඋප්පාදනයතොපට්ඨාෙ පු්බභායග, 

පරිච්ොගකායල, පච්ඡා යසොමනස්සචිත්යතනඅනුස්සරයණොතිතීසුකායලසු 
පවත්තා යෙතනා දානමොනාම. සීලපූරණත්ථාෙ පනප්බජිස්සාමීතිවිහාරිං 

ගච්ඡන්තස්ස, ප්බජන්තස්ස මයනොරථිං මත්ථකිං පායපත්වා ප්බජියතො

වතම්හි සාධු සාධූතිආවජ්ජන්තස්ස, පාතියමොක්ඛිං සිංවරන්තස්ස, චීවරාදයෙො

පච්ෙයෙ පච්ෙයවක්ඛන්තස්ස, ආපාථගයතසු රූපාදීසු ෙක්ඛුද්වාරාදීනි

සිංවරන්තස්ස, ආජීවිං යසොයධපරන්තස්සෙපවත්තායෙතනාසීලමොනාම. 

පටිසම්භිදාෙිංවුත්යතනවිපස්සනාමග්යගන‘‘ෙක්ඛුිංඅනිච්ෙයතො දුක්ඛයතො
අනත්තයතො භායවන්තස්ස…යප.… මනිං. රූයප. ධපරම්යම.
ෙක්ඛුවිඤ්ඤාණිං…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණිං. ෙක්ඛුසම්ඵස්සිං…යප.…
මයනොසම්ඵස්සිං. ෙක්ඛුසම්ඵස්සජිං යවදනිං…යප.… මයනොසම්ඵස්සජිං

යවදනිං. රූපසඤ්ඤිං, ජරාමරණිං අනිච්ෙයතො දුක්ඛයතො අනත්තයතො
භායවන්තස්සපවත්තායෙතනාභාවනාමොනාමා’’තිඅෙිංවිත්ථාරකථා. 

අපුඤ්යඤො ෙ යසො අභිසඞ්ඛායරො ොති අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො. 
ද්වාදසඅකුසලචිත්තසම්පයුත්තානිං යෙතනානිං එතිං අධිවෙනිං. වුත්තම්පි

යෙතිං ‘‘තත්ථ කතයමො අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො? අකුසලයෙතනා කාමාවෙරා, 
අෙිංවුච්ෙතිඅපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛායරො’’ති.ආයනඤ්ජිංනිච්ෙලිංසන්තිං විපාකභූතිං

අරූපයමව අභිසඞ්ඛයරොතීති ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො. ෙතුන්නිං
අරූපාවෙරකුසලයෙතනානිං එතිං අධිවෙනිං. ෙථාහ ‘‘තත්ථ කතයමො 

ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො? කුසලයෙතනා අරූපාවෙරා, අෙිං වුච්ෙති 
ආයනඤ්ජාභිසඞ්ඛායරො’’ති. 
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පටුන 

පුග්ගෙත්තියක සත්තවියධපරො පුරිසපුග්ගයලො, තිස්යසො සික්ඛා සික්ඛතීති 

යසක්යඛො. ඛීණාසයවො සික්ඛිතසික්ඛත්තා පුන න සික්ඛිස්සතීති අයසක්යඛො. 

පුථුජ්ජයනොසික්ඛාහිපරිබාහිෙත්තා යනවයසක්යඛොනායසක්යඛො. 

යථරත්තියක ජාතිමහල්ලයකො ගිහී ජාතිත්යථයරො නාම. ‘‘ෙත්තායරොයම, 

භික්ඛයව, යථරකරණා ධපරම්මා. ඉධපර, භික්ඛයව, යථයරො සීලවා යහොති, 

බහුස්සුයතො යහොති, ෙතුන්නිං ඣානානිං ලාභී යහොති, ආසවානිං ඛො

බහුස්සුයතොයහොති, ෙතුන්නිංඣානානිංලාභීයහොති, ආසවානිංඛොඅනාසවිං
යෙයතොවිමුත්තිිං පඤ්ඤාවිමුත්තිිං දිට්යඨවධපරම්යමසෙිං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, ෙත්තායරො යථරකරණාධපරම්මා’’ති

(අ. නි. 4.22). එවිං වුත්යතසු ධපරම්යමසු එයකන වා අයනයකහි වා

සමන්නාගයතො ධම්මයථයරො නාම. අඤ්ඤතයරො යථරනාමයකො භික්ඛූති එවිං

යථරනාමයකො වා, ෙිං වා පන මහල්ලකකායල ප්බජිතිං සාමයණරාදයෙො

දිස්වායථයරොයථයරොතිවදන්ති, අෙිං සම්මුතියථයරො නාම. 

පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූසු දානයමව දානමෙං. පුඤ්ඤකිරිොෙසායතසිංයතසිං

ආනිසිංසානිං වත්ථු ොති පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු. ඉතයරසුපි ද්වීසු එයසව නයෙො.
අත්ථයතො පන පු්යබ වුත්තදානමෙයෙතනාදිවයසයනව සද්ධිිං
පු්බභාගඅපරභාගයෙතනාහි ඉමානි තීණි පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනි යවදිත්බානි.
එකයමකඤ්යෙත්ථපු්බභාගයතොපට්ඨාෙකායෙන කයරොන්තස්සකාෙකම්මිං
යහොති. තදත්ථිං වාෙිං නිච්ඡායරන්තස්ස වචීකම්මිං. කාෙඞ්ගවාෙඞ්ගිං
අයෙොයපත්වාමනසාචින්යතන්තස්සමයනොකම්මිං.අන්නාදීනියදන්තස්ස ොපි
අන්නදානාදීනි යදමීති වා දානපාරමිිං ආවජ්යජත්වා වා දානකායල දානමෙිං
පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථුයහොති.වත්තසීයසඨත්වාදදයතොසීලමෙිං.ඛෙයතොවෙයතො 
සම්මසනිංපට්ඨයපත්වාදදයතොභාවනාමෙිංපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථුයහොති. 

අපරානිපි සත්ත පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනි අපචිතිසහගතිං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු, 

යවෙයාවච්ෙසහගතිං, පත්තානුප්පදානිං, පත්ත්භනුයමොදනිං, යදසනාමෙිං, 

සවනමෙිං, දිට්ඨිජුගතිං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූති. තත්ථ මහල්ලකිං දිස්වා 
පච්චුග්ගමනපත්තචීවරප්පටිග්ගහණඅභිවාදනමග්ගසම්පදානාදිවයසන

අපචිතිසහගතිං යවදිත්බිං. වුඩ්ඪතරානිං වත්තප්පටිපත්තිකරණවයසන, ගාමිං
පිණ්ඩාෙපවිට්ඨිං භික්ඛුිං දිස්වාපත්තිංගයහත්වාගායමභික්ඛිංසමාදයපත්වා

උපසිංහරණවයසන, ‘‘ගච්ඡ භික්ඛූනිං පත්තිං ආහරා’’ති සුත්වා යවයගන
ගන්ත්වාපත්තාහරණාදිවයසනෙ යවෙයාවච්ෙසහගතිං යවදිත්බිං.ෙත්තායරො
පච්ෙයෙ දත්වා ස්බසත්තානිං පත්ති යහොතූති පවත්තනවයසන
පත්තානුප්පදානිං යවදිත්බිං. පයරහි දින්නාෙ පත්තිො සාධු සුට්ඨූති
අනුයමොදනාවයසන පත්ත්භනුයමොදනිං යවදිත්බිං. එයකො ‘‘එවිං මිං
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පටුන 

‘ධපරම්මකථියකො’ති ජානිස්සන්තී’’ති ඉච්ඡාෙ ඨත්වා ලාභගරුයකො හුත්වා

යදයසති, තිං න මහප්ඵලිං. එයකො අත්තයනො පගුණධපරම්මිං අපච්ොසීසමායනො

පයරසිංයදයසති, ඉදිංයදසනාමෙිංපුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු නාම.එයකොසුණන්යතො

‘‘ඉතිමිං‘සද්යධපරො’තිජානිස්සන්තී’’තිසුණාති, තිංනමහප්ඵලිං. එයකො‘‘එවිං

යම මහප්ඵලිං භවිස්සතී’’ති හිතප්ඵරයණන මුදුචිත්යතන ධපරම්මිං සුණාති, ඉදිං 
සවනමෙිං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථු. දිට්ඨිජුගතිං පන ස්යබසිං නිෙමලක්ඛණිං.
ෙිංකිඤ්චි පුඤ්ඤිංකයරොන්තස්සහිදිට්ඨිොඋජුභායවයනවමහප්ඵලිංයහොති. 

ඉති ඉයමසිං සත්තන්නිං පුඤ්ඤකිරිෙවත්ථූනිං පුරියමයහවතීහි සඞ්ගයහො
යවදිත්යබො. එත්ථ හි අපචිතියවෙයාවච්ොනි සීලමයෙ. 
පත්තිදානපත්ත්භනුයමොදනානි දානමයෙ. යදසනාසවනානි භාවනාමයෙ.
දිට්ඨිජුගතිංතීසුපි සඞ්ගහිංගච්ඡති. 

යචොදනාවත්ථූනීති යෙොදනාකාරණානි. දිට්යඨනාති මිංසෙක්ඛුනා වා

දි්බෙක්ඛුනා වා වීතික්කමිං දිස්වා යෙොයදති. සුයතනාති පකතියසොයතන වා

දි්බයසොයතන වා පරස්ස සද්දිං සුත්වා යෙොයදති. පරිසඞ්කාෙ වාති
දිට්ඨපරිසඞ්කියතන වාසුතපරිසඞ්කියතනවාමුතපරිසඞ්කියතනවායෙොයදති.

අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන සමන්තපාසාදිකාෙිං වුත්තනයෙයනව
යවදිත්යබො. 

කාමූපපත්තියෙොතිකාමූපයසවනා කාමප්පටිලාභා වා. පච්චුපට්ඨිතකාමාති

නිබද්ධපරකාමා නිබද්ධපරාරම්මණා. යසෙයථාපිමනුස්සාතිෙථාමනුස්සා. මනුස්සා

හිනිබද්යධපරයෙවවත්ථුස්මිිංවසිංවත්යතන්ති. ෙත්ථ පටිබද්ධපරචිත්තායහොන්ති, 
සතම්පි සහස්සම්පි දත්වා මාතුගාමිං ආයනත්වා නිබද්ධපරයභොගිං භුඤ්ජන්ති. 

එකච්යචයදවා නාම ෙතුයදවයලොකවාසියනො.යතපිනිබද්ධපරවත්ථුස්මිිංයෙවවසිං

වත්යතන්ති. එකච්යච විනිපාතිකා නාම යනරයියක ඨයපත්වා අවයසසා 
මච්ඡකච්ඡපාදයෙොපි හි නිබද්ධපරවත්ථුස්මිිංයෙව වසිං වත්යතන්ති. මච්යඡො

අත්තයනො මච්ඡිො කච්ඡයපො කච්ඡපිොති. නිම්මිනිත්වා නිම්මිනිත්වාති

නීලපීතාදිවයසන ොදිසිං ොදිසිං අත්තයනො රූපිං ඉච්ඡන්ති, තාදිසිං තාදිසිං
නිම්මිනිත්වා ආෙස්මයතො අනුරුද්ධපරස්ස පුරයතො මනාපකායිකා යදවතා විෙ. 

නිම්මානරතීති එවිං සෙිං නිම්මියත නිම්මියත නිම්මායන රති එයතසන්ති

නිම්මානරතී. පරනිම්මිතකාමාතිපයරහිනිම්මිතකාමා.යතසඤ්හිමනිංඤත්වා

පයර ෙථාරුචිතිංකාමයභොගිංනිම්මිනන්ති, යතතත්ථවසිංවත්යතන්ති.කථිං

පරස්සමනිං ජානන්තීති? පකතියසවනවයසන.ෙථාහිකුසයලොසූයදොරඤ්යඤො

භුඤ්ජන්තස්සෙිංෙිංයසොබහුිං ගණ්හාති, තිංතිංතස්සරුච්ෙතීතිජානාති, එවිං
පකතිො අභිරුචිතාරම්මණිං ඤත්වා තාදිසකිංයෙව නිම්මිනන්ති. යත තත්ථ

වසිං වත්යතන්ති, යමථුනිං යසවන්ති. යකචි පන යථරා ‘‘හසිතමත්යතන
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ඔයලොකිතමත්යතන ආලිඞ්ගිතමත්යතන ෙ යතසිං කාමකිච්ෙිං ඉජ්ඣතී’’ති 

වදන්ති, තිං අට්ඨකථාෙිං ‘‘එතිං පන නත්ථී’’ති පටික්ඛිත්තිං. න හි කායෙන 

අඵුසන්තස්ස යඵොට්ඨ්බිං කාමකිච්ෙිං සායධපරති. ඡන්නම්පි හි කාමාවෙරානිං
කාමා පාකතිකාඑව.වුත්තම්පියෙතිං– 

‘‘ඡඑයතකාමාවෙරා, ස්බකාමසමිද්ධියනො; 

ස්යබසිංඑකසඞ්ඛාතිං, ආයුභවතිකිත්තක’’න්ති.(විභ. 1023); 

සුඛූපපත්තියෙොති සුඛප්පටිලාභා. උප්පායදත්වා උප්පායදත්වා සුඛං

විහරන්තීති යත යහට්ඨා පඨමජ්ඣානසුඛිං නි්බත්යතත්වා උපරි

විපාකජ්ඣානසුඛිං අනුභවන්තීති අත්යථො. සුයඛන අභිසන්නාති

දුතිෙජ්ඣානසුයඛන තින්තා. පරිසන්නාති සමන්තයතො තින්තා. පරිපූරාති 

පරිපුණ්ණා. පරිප්ඵුොති තස්යසව යවවෙනිං. ඉදම්පි විපාකජ්ඣානසුඛයමව

සන්ධපරාෙ වුත්තිං. අයහොසුඛං අයහොසුඛන්ති යතසිං කිර භවයලොයභො මහා

උප්පජ්ජති. තස්මා කදාචි කරහචි එවිං උදානිං උදායනන්ති. සන්තයමවාති

පණීතයමව. තුසිතාතිතයතො උත්තරිිංසුඛස්සඅපත්ථනයතොසන්තුට්ඨාහුත්වා. 

සුඛං පටියවයදන්තීතිතතිෙජ්ඣානසුඛිංඅනුභවන්ති. 

යසක්ඛා පඤ්ඤාති සත්ත අරිෙපඤ්ඤා. අරහයතො පඤ්ඤා අයසක්ඛා. 

අවයසසාපඤ්ඤා යනවයසක්ඛානායසක්ඛා. 

චින්තාමොදීසු අෙිං විත්ථායරො – ‘‘තත්ථ කතමා චින්තාමො පඤ්ඤා? 
යෙොගවිහියතසු වා කම්මාෙතයනසු යෙොගවිහියතසු වා සිප්පාෙතයනසු
යෙොගවිහියතසුවා විජ්ජාට්ඨායනසුකම්මස්සකතිංවාසච්ොනුයලොමිකිංවාරූපිං
අනිච්ෙන්තිවා…යප.… විඤ්ඤාණිංඅනිච්ෙන්තිවාෙිංඑවරූපිංඅනුයලොමිකිං
ඛන්තිිං දිට්ඨිිංරුචිිංමුත්තිිං යපක්ඛිංධපරම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිිංපරයතො අසුත්වා

පටිලභති, අෙිං වුච්ෙති චින්තාමො පඤ්ඤා. තත්ථ කතමා සුතමො පඤ්ඤා? 
යෙොගවිහියතසු වා කම්මාෙතයනසු…යප.… ධපරම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිිං පරයතො

සුත්වා පටිලභති, අෙිං වුච්ෙති සුතමො පඤ්ඤා. (තත්ථ කතමා භාවනාමො

පඤ්ඤා?) ස්බාපි සමාපන්නස්සපඤ්ඤා භාවනාමොපඤ්ඤා’’ති(විභ. 768-

69). 

සුතාවුධන්තිසුතයමවආවුධපරිං.තිංඅත්ථයතො යතපිටකිංබුද්ධපරවෙනිං.තඤ්හි
නිස්සාෙ භික්ඛු පඤ්ඤාවුධපරිං නිස්සාෙ සූයරො යෙොයධපරො අවිකම්පමායනො
මහාකන්තාරිං විෙ සිංසාරකන්තාරිං අතික්කමති අවිහඤ්ඤමායනො. යතයනව 

වුත්තිං – ‘‘සුතාවුයධපරො, භික්ඛයව, අරිෙසාවයකො අකුසලිං පජහති, කුසලිං

භායවති, සාවජ්ජිං පජහති, අනවජ්ජිංභායවති, සුද්ධපරමත්තානිංපරිහරතී’’ති(අ.

නි.7.67). 
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පවියවකාවුධන්ති‘‘කාෙවියවයකො චිත්තවියවයකොඋපධිවියවයකො’’තිඅෙිං
තිවියධපරොපි වියවයකොව ආවුධපරිං. තස්ස නානාකරණිං කාෙවියවයකො 
වියවකට්ඨකාොනිංයනක්ඛම්මාභිරතානිං.චිත්තවියවයකොෙපරිසුද්ධපරචිත්තානිං 
පරමයවොදානප්පත්තානිං.උපධිවියවයකොෙනිරුපධීනිංපුග්ගලානිං.ඉමස්මිඤ්හි

තිවියධපර වියවයකඅභිරයතො, නකුයතොචිභාෙති.තස්මාඅෙම්පිඅවස්සෙට්යඨන

ආවුධපරන්ති වුත්යතො. යලොකිෙයලොකුත්තරපඤ්ඤාවආවුධපරිං පඤ්ඤාවුධං. ෙස්ස

සා අත්ථි, යසො න කුයතොචි භාෙති, න ෙස්ස යකොචි භාෙති. තස්මා සාපි
අවස්සෙට්යඨයනවආවුධපරන්ති වුත්තා. 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිෙන්ති ඉයතො පු්යබ අනඤ්ඤාතිං අවිදිතිං
ධපරම්මිං ජානිස්සාමීති පටිපන්නස්ස උප්පන්නිං ඉන්ද්රිෙිං.

යසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්යසතිං අධිවෙනිං. අඤ්ඤින්ද්රිෙන්ති අඤ්ඤාභූතිං
ආජානනභූතිං ඉන්ද්රිෙිං. යසොතාපත්තිඵලයතො පට්ඨාෙ ඡසු ඨායනසු

ඤාණස්යසතිං අධිවෙනිං. අඤ්ඤාතාවින්ද්රිෙන්ති අඤ්ඤාතාවීසු 
ජානනකිච්ෙපරියෙොසානප්පත්යතසු ධපරම්යමසු ඉන්ද්රිෙිං.
අරහත්තඵලඤාණස්යසතිං අධිවෙනිං. 

මංසචක්ඛු ෙක්ඛුපසායදො. දිබ්බචක්ඛු ආයලොකනිස්සිතිං ඤාණිං. 

පඤ්ඤාචක්ඛු යලොකිෙයලොකුත්තරපඤ්ඤා. 

අධිසීෙසික්ඛාදීසු අධිසීලඤ්ෙ තිං සික්ඛිත්බයතො සික්ඛා ොති 

අධිසීෙසික්ඛා. ඉතරස්මිිංද්වයෙපිඑයසවනයෙො.තත්ථසීලිංඅධිසීලිං, චිත්තිං

අධිචිත්තිං, පඤ්ඤාඅධිපඤ්ඤාතිඅෙිංපයභයදොයවදිත්යබො– 

සීෙං නාම පඤ්ෙසීලදසසීලානි, පාතියමොක්ඛසිංවයරො අධිසීෙං නාම. අට්ඨ

සමාපත්තියෙො චිත්තිං, විපස්සනාපාදකජ්ඣානිං අධිචිත්තං. 

කම්මස්සකතඤාණිංපඤ්ඤා, විපස්සනාපඤ්ඤා අධිපඤ්ඤා. අනුප්පන්යනපිහි 

බුද්ධුප්පායද පවත්තතීතිපඤ්ෙසීලදසසීලානිසීලයමව, පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිං 
බුද්ධුප්පායදයෙව පවත්තතීති අධිසීලිං. චිත්තපඤ්ඤාසුපි එයසව නයෙො. අපිෙ
නි්බානිං පත්ථෙන්යතන සමාදින්නිං පඤ්ෙසීලම්පි දසසීලම්පි අධිසීලයමව.

සමාපන්නාඅට්ඨ සමාපත්තියෙොපිඅධිචිත්තයමව.ස්බිංවායලොකිෙිංසීලයමව, 
යලොකුත්තරිංඅධිසීලිං. චිත්තපඤ්ඤාසුපිඑයසවනයෙො. 

භාවනාසු ඛීණාසවස්ස පඤ්ෙද්වාරිකකායෙො කාෙභාවනා නාම. අට්ඨ

සමාපත්තියෙො චිත්තභාවනා නාම. අරහත්තඵලපඤ්ඤා පඤ්ඤාභාවනා නාම.
ඛීණාසවස්ස හි එකන්යතයනව පඤ්ෙද්වාරිකකායෙො සුභාවියතො යහොති. අට්ඨ

සමාපත්තියෙො ෙස්සනඅඤ්යඤසිං විෙ දු්බලා, තස්යසවෙ පඤ්ඤා භාවිතා
නාමයහොතිපඤ්ඤායවපුල්ලපත්තිො.තස්මාඑවිංවුත්තිං. 
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පටුන 

අනුත්තරියෙසු විපස්සනා දස්සනානුත්තරිෙං මග්යගො පටිපදානුස්සරිෙං. 

ඵලිං විමුත්තානුත්තරිෙං. ඵලිං වා දස්සනානුත්තරිෙිං. මග්යගො 
පටිපදානුත්තරිෙිං. නි්බානිං විමුත්තානුත්තරිෙිං. නි්බානිං වා

දස්සනානුත්තරිෙිං, තයතො උත්තරිඤ්හි දට්ඨ්බිං නාම නත්ථි. මග්යගො

පටිපදානුත්තරිෙිං. ඵලිං විමුත්තානුත්තරිෙිං. අනුත්තරිෙන්ති උත්තමිං 
යජට්ඨකිං. 

සමාධීසු පඨමජ්ඣානසමාධි සවිතක්කසවිචායරො. පඤ්ෙකනයෙන

දුතිෙජ්ඣානසමාධි අවිතක්කවිචාරමත්යතො. යසයසො අවිතක්කඅවිචායරො. 

සුඤ්ඤතාදීසු තිවිධපරා කථා ආගමනයතො, සගුණයතො, ආරම්මණයතොති.
ආගමනයතොනාමඑයකොභික්ඛුඅනත්තයතොඅභිනිවිසිත්වාඅනත්තයතොදිස්වා 

අනත්තයතො වුට්ඨාති, තස්ස විපස්සනා සුඤ්ඤතා නාම යහොති. කස්මා? 

අසුඤ්ඤතත්තකාරකානිංකියලසානිං අභාවා. විපස්සනාගමයනන මග්ගසමාධි
සුඤ්ඤයතොනාමයහොති.මග්ගාගමයනනඵලසමාධිසුඤ්ඤයතො නාම.අපයරො
අනිච්ෙයතො අභිනිවිසිත්වා අනිච්ෙයතො දිස්වා අනිච්ෙයතො වුට්ඨාති. තස්ස 

විපස්සනා අනිමිත්තා නාම යහොති. කස්මා? නිමිත්තකාරකකියලසාභාවා.

විපස්සනාගමයනනමග්ගසමාධි අනිමිත්යතො නාමයහොති.මග්ගාගමයනනඵලිං
අනිමිත්තිං නාම. අපයරො දුක්ඛයතො අභිනිවිසිත්වා දුක්ඛයතො දිස්වා දුක්ඛයතො

වුට්ඨාති, තස්ස විපස්සනා අප්පණිහිතා නාම යහොති. කස්මා? 

පණිධිකාරකකියලසාභාවා. විපස්සනාගමයනන මග්ගසමාධි අප්පණිහියතො

නාම. මග්ගාගමයනන ඵලිං අප්පණිහිතිං නාමාති අෙිං ආගමනයතො කථා.

මග්ගසමාධිපනරාගාදීහිසුඤ්ඤතත්තා සුඤ්ඤයතො, රාගනිමිත්තාදීනිංඅභාවා

අනිමිත්යතො, රාගපණිධිආදීනිං අභාවා අප්පණිහියතොති අෙිං සගුණයතො කථා.
නි්බානිං රාගාදීහි සුඤ්ඤතත්තා රාගාදිනිමිත්තපණිධීනඤ්ෙ අභාවා
සුඤ්ඤතඤ්යෙව අනිමිත්තඤ්ෙ අප්පණිහිතඤ්ෙ. තදාරම්මයණො මග්ගසමාධි

සුඤ්ඤයතොඅනිමිත්යතොඅප්පණිහියතො.අෙිං ආරම්මණයතො කථා. 

යසොයචෙයානීති සුචිභාවකරා යසොයෙෙයප්පටිපදා ධපරම්මා. විත්ථායරො

පයනත්ථ ‘‘තත්ථකතමිං කාෙයසොයචෙයං? පාණාතිපාතායවරමණී’’තිආදිනා
නයෙනවුත්තානිංතිණ්ණිං සුෙරිතානිංවයසනයවදිත්යබො. 

යමොයනෙයානීති මුනිභාවකරා යමොයනෙයප්පටිපදා ධපරම්මා. යතසිං

විත්ථායරො ‘‘තත්ථ කතමිං කාෙයමොයනෙයං? තිවිධපරකාෙදුච්ෙරිතස්ස පහානිං

කාෙයමොයනෙයිං, තිවිධපරිං කාෙසුෙරිතිං කාෙයමොයනෙයිං, කාොරම්මයණ

ඤාණිං කාෙයමොයනෙයිං, කාෙපරිඤ්ඤා කාෙයමොයනෙයිං, 

කාෙපරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො කාෙයමොයනෙයිං, කාෙස්මිිං
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ඡන්දරාගප්පහානිං කාෙයමොයනෙයිං, කාෙසඞ්ඛාරනියරොධපරා

ෙතුත්ථජ්ඣානසමාපත්ති කාෙයමොයනෙයිං. තත්ථ කතමිං වචීයමොයනෙයං? 

ෙතු්බිධපරවචීදුච්ෙරිතස්ස පහානිං වචීයමොයනෙයිං, ෙතු්බිධපරිං වචීසුෙරිතිං

වචීයමොයනෙයිං, වාොරම්මයණ ඤාණිං වචීයමොයනෙයිං වාොපරිඤ්ඤා

වචීයමොයනෙයිං පරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො, වාොෙ ඡන්දරාගප්පහානිං, 
වචීසඞ්ඛාරනියරොධපරා දුතිෙජ්ඣානසමාපත්ති වචීයමොයනෙයිං. තත්ථ කතමිං 

මයනොයමොයනෙයං? තිවිධපරමයනොදුච්ෙරිතස්සපහානිංමයනොයමොයනෙයිං, තිවිධපරිං

මයනොසුෙරිතිං මයනොයමොයනෙයිං, මනාරම්මයණඤාණිං මයනොයමොයනෙයිං, 

මයනොපරිඤ්ඤා මයනොයමොයනෙයිං. පරිඤ්ඤාසහගයතො මග්යගො, මනස්මිිං

ඡන්දරාගප්පහානිං, චිත්තසඞ්ඛාරනියරොධපරා සඤ්ඤායවදයිතනියරොධපරසමාපත්ති 

මයනොයමොයනෙය’’න්ති(මහානි.14). 

යකොසල්යලසු ආයෙොති වුඩ්ඪ. අපායෙොති අවුඩ්ඪ. තස්ස තස්ස කාරණිං 

උපායෙො. යතසිංපජානනායකොසල්ලිං.විත්ථායරොපනවිභඞ්යග වුත්යතොයෙව. 

වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘තත්ථ කතමිං ආෙයකොසල්ලිං? ඉයම ධපරම්යම

මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නායෙවඅකුසලා ධපරම්මානුප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාෙ 
අකුසලා ධපරම්මා නිරුජ්ඣන්ති. ඉයම වා පන යම ධපරම්යම මනසිකයරොයතො

අනුප්පන්නා යෙව කුසලා ධපරම්මා උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ෙ කුසලා ධපරම්මා

භියෙයොභාවාෙ යවපුල්ලාෙ භාවනාෙ පාරිපූරිො සිංවත්තන්තීති, ො තත්ථ
පඤ්ඤා පජානනා…යප.… සම්මාදිට්ඨි. ඉදිං වුච්ෙති ආෙයකොසල්ලිං. තත්ථ

කතමිං අපාෙයකොසල්ලිං? ඉයම ධපරම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යෙව

කුසලාධපරම්මානඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාෙකුසලාධපරම්මානිරුජ්ඣන්ති.ඉයම 
වා පන යම ධපරම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යෙව අකුසලා ධපරම්මා

උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ෙ අකුසලා ධපරම්මා භියෙයොභාවාෙ යවපුල්ලාෙ

භාවනාෙ පාරිපූරිො සිංවත්තන්තීති, ො තත්ථ පඤ්ඤා පජානනා…යප.…
සම්මාදිට්ඨි. ඉදිං වුච්ෙති අපාෙයකොසල්ලිං. ස්බාපි තත්රපුාො පඤ්ඤා

උපාෙයකොසල්ල’’න්ති (විභ. 771). ඉදිං පන අච්ොයිකකිච්යෙ වා භයෙ වා
උප්පන්යන තස්ස තිකිච්ඡනත්ථිං ඨානුප්පත්තිො කාරණජානනවයසයනව
යවදිත්බිං. 

මදාතිමජ්ජනාකාරවයසනපවත්තමානා.යතසු ‘‘අහිංනියරොයගොසට්ඨිවා

සත්තති වා වස්සානි අතික්කන්තානි, න යම හරීතකීඛණ්ඩම්පි ඛාදිතපු්බිං, 

ඉයම පනඤ්යඤ අසුකිං නාම ඨානිං රුජ්ජති, යභසජ්ජිං ඛාදාමාති විෙරන්ති, 

යකොඅඤ්යඤොමාදියසොනියරොයගොනාමා’’තිඑවිංමානකරණිං ආයරොගයමයදො. 

‘‘මහල්ලකකායල පුඤ්ඤිං කරිස්සාම, දහරම්හ තාවා’’ති යෙෝබයන ඨත්වා
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මානකරණිං යෙොබ්බනමයදො. ‘‘චිරිංජීවිිං, චිරිංජීවාමි, චිරිංජීවිස්සාමි; සුඛිං ජීවිිං, 

සුඛිංජීවාමි, සුඛිංජීවිස්සාමී’’තිඑවිංමානකරණිං ජීවිතමයදො. 

ආධිපයතයෙයසු අධිපතියතොආගතිං ආධිපයතෙයිං.‘‘එත්තයකොම්හිසීයලන

සමාධිනා පඤ්ඤාෙ විමුත්තිො, න යම එතිං පතිරූප’’න්ති එවිං අත්තානිං

අධිපත්තිිං යජට්ඨකිංකත්වා පාපස්සඅකරණිං අත්තාධිපයතෙයං නාම. යලොකිං

අධිපතිිංකත්වාඅකරණිං යෙොකාධිපයතෙයං නාම. යලොකුත්තරධපරම්මිංඅධිපතිිං

කත්වාඅකරණිං ධම්මාධිපයතෙයං නාම. 

කථාවත්ථූනීති කථාකාරණානි. අතීතං වා අද්ධානන්ති අතීතිං ධපරම්මිං, 

අතීතක්ඛන්යධපරති අත්යථො. අපිෙ ‘‘ෙිං, භික්ඛයව, රූපිං අතීතිං නිරුද්ධපරිං

විපරිණතිං, ‘අයහොසී’තිතස්සසඞ්ඛා, ‘අයහොසී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති‘අයහොසී’ති

තස්සසමඤ්ඤා, නතස්සසඞ්ඛා‘අත්ථී’ති, න තස්සසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’ති(සිං.

නි.3.62) එවිංආගයතනනිරුත්තිපථසුත්යතනයපත්ථ අත්යථොදීයපත්යබො. 

විජ්ජාති තමවිජ්ඣනට්යඨන විජ්ජා. විදිතකරණට්යඨනාපි විජ්ජා.
පු්යබනිවාසානුස්සතිඤාණඤ්හි උප්පජ්ජමානිංපු්යබනිවාසිංඡායදත්වාඨිතිං

තමිං විජ්ඣති, පු්යබනිවාසඤ්ෙ විදිතිං කයරොතීති විජ්ජා. චුතූපපාතඤාණිං

චුතිපටිසන්ධිච්ඡාදකිංතමිං විජ්ඣති, තඤ්ෙවිදිතිංකයරොතීතිවිජ්ජා.ආසවානිං

ඛයෙ ඤාණිං ෙතුසච්ෙච්ඡාදකිං තමිං විජ්ඣති, ෙතුසච්ෙධපරම්මඤ්ෙ විදිතිං
කයරොතීතිවිජ්ජා. 

විහායරසු අට්ඨ සමාපත්තියෙො දිබ්යබො විහායරො. ෙතස්යසො අප්පමඤ්ඤා 

බ්රහ්මා විහායරො. ඵලසමාපත්ති අරියෙොවිහායරො. 

පාටිහාරිොනියකවට්ටසුත්යතවිත්ථාරිතායනව. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො’’තිආදීසු වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති 
සමසට්ඨිො තිකානිං වයසන අසීතිසතපඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො
සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

තිකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුක්කවණ්ණනා 

306. ඉති තිකවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි ෙතුක්කවයසන 
දස්යසතුිං පුන යදසනිං ආරභි. තත්ථ ‘‘සතිපට්ඨානෙතුක්කිං’’ පු්යබ 
විත්ථාරිතයමව. 
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සම්මප්පධපරානෙතුක්යක ඡන්දං ජයනතීති ‘‘යෙො ඡන්යදො ඡන්දිකතා
කත්තුකමයතාකුසයලො ධපරම්මච්ඡන්යදො’’තිඑවිංවුත්තිංකත්තුකමයතිංජයනති. 

වාෙමතීති වාොමිං කයරොති. වීරිෙං ආරභතීති වීරිෙිං ජයනති. චිත්තං

පග්ගණ්හාතීතිචිත්තිං උපත්ථම්යභති. අෙයමත්ථසඞ්යඛයපො. විත්ථායරො පන 
සම්මප්පධපරානවිභඞ්යගආගයතොයෙව. 

ඉද්ධිපායදසු ඡන්දිං නිස්සාෙ පවත්යතො සමාධි ඡන්දසමාධි. පධපරානභූතා

සඞ්ඛාරා පධානසඞ්ඛාරා. සමන්නාගතන්ති යතහි ධපරම්යමහි උයපතිං. ඉද්ධිො

පාදිං, ඉද්ධිභූතිං වා පාදන්ති ඉද්ධිපාදං. යසයසසුපි එයසවනයෙො. අෙයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන ඉද්ධිපාදවිභඞ්යග ආගයතො එව. විසුද්ධිමග්යග 
පනස්සඅත්යථොදීපියතො.ඣානකථාපිවිසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරිතාව. 

307. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාොති ඉමස්මිිංයෙව අත්තභායව සුඛවිහාරත්ථාෙ.

ඉධපර ඵලසමාපත්තිඣානානි, ඛීණාසවස්ස අපරභායග නි්බත්තිතඣානානි ෙ
කථිතානි. 

ආයෙොකසඤ්ඤං මනසිකයරොතීති දිවා වා රත්තිිං වා
සූරිෙෙන්දපජ්යජොතමණිආදීනිං ආයලොකිං ආයලොයකොති මනසිකයරොති. 

දිවාසඤ්ඤං අධිට්ඨාතීති එවිං මනසි කත්වා දිවාතිසඤ්ඤිං ඨයපති. ෙථා දිවා 

තථාරත්තින්තිෙථාදිවාදිට්යඨොආයලොයකො, තයථවතිංරත්තිිංමනසිකයරොති. 

ෙථා රත්තිං තථා දිවාති ෙථා රත්තිිං ආයලොයකො දිට්යඨො, එවයමව දිවා 

මනසිකයරොති. ඉති විවයෙන යචතසාති එවිං අපිහියතන චිත්යතන. 

අපරියෙොනද්යධනාති සමන්තයතො අනද්යධපරන. සප්පභාසන්ති සඔභාසිං. 

ඤාණදස්සනපටිොභාොති ඤාණදස්සනපටිලාභත්ථාෙ. ඉමිනා කිිං කථිතිං? 
මිද්ධපරවියනොදනආයලොයකොකථියතොපරිකම්මආයලොයකොවා.ඉමිනාකිිංකථිතිං

යහොති? ඛීණාසවස්ස දි්බෙක්ඛුඤාණිං. තස්මිිං වා ආගයතපි අනාගයතපි

පාදකජ්ඣානසමාපත්තියමවසන්ධපරාෙ ‘‘සප්පභාසිංචිත්තිංභායවතී’’තිවුත්තිං. 

සතිසම්පජඤ්ඤාොති සත්තට්ඨානිකස්ස සතිසම්පජඤ්ඤස්ස අත්ථාෙ. 

විදිතායවදනා උප්පජ්ජන්තීතිආදීසුඛීණාසවස්සවත්ථුවිදිතිංයහොතිආරම්මණිං
විදිතිං වත්ථාරම්මණිං විදිතිං. වත්ථාරම්මණවිදිතතාෙ එවිං යවදනා

උප්පජ්ජන්ති, එවිං තිට්ඨන්ති, එවිංනිරුජ්ඣන්ති.නයකවලඤ්ෙයවදනා එව

ඉධපර වුත්තා සඤ්ඤාදයෙොපි, අවුත්තා යෙතනාදයෙොපි, විදිතා ෙ උප්පජ්ජන්ති

යෙවතිට්ඨන්තිෙනිරුජ්ඣන්තිෙ.අපිෙයවදනාෙඋප්පායදොවිදියතො යහොති, 

උපට්ඨානිං විදිතිං යහොති. අවිජ්ජාසමුදො යවදනාසමුදයෙො, තණ්හාසමුදො 

කම්මසමුදයෙො, ඵස්සසමුදො යවදනාෙසමුදයෙො. නි්බත්තිලක්ඛණිං
පස්සන්යතොපි යවදනාක්ඛන්ධපරස්ස සමුදෙිං පස්සති. එවිං යවදනාෙ උප්පායදො
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විදියතො යහොති. කථිං යවදනාෙ උපට්ඨානිං විදිතිං යහොති? අනිච්ෙයතො
මනසිකයරොයතො ඛෙතූපට්ඨානිං විදිතිං යහොති. දුක්ඛයතො මනසිකයරොයතො
භෙතූපට්ඨානිං විදිතිං යහොති. අනත්තයතො මනසිකයරොයතො සුඤ්ඤතූපට්ඨානිං

විදිතිං යහොති. එවිං යවදනාෙ උපට්ඨානිං විදිතිං යහොති, ඛෙයතො භෙයතො

සුඤ්ඤයතො ජානාති. කථිං යවදනාෙ අත්ථඞ්ගයමො විදියතො යහොති? 
අවිජ්ජානියරොධපරා යවදනානියරොයධපරො.…යප.… එවිං යවදනාෙ අත්ථඞ්ගයමො 
විදියතොයහොති.ඉමිනාපිනයෙයනත්ථඅත්යථොයවදිත්යබො. 

ඉති රූපන්තිආදි වුත්තනෙයමව. අෙං ආවුයසො සමාධිභාවනාති අෙිං
ආසවානිංඛෙඤාණස්සපාදකජ්ඣානසමාධිභාවනා. 

308. අප්පමඤ්ඤාති පමාණිං අගයහත්වා අනවයසසඵරණවයසන
අප්පමඤ්ඤාව. අනුපදවණ්ණනා පන භාවනාසමාධිවිධපරානඤ්ෙ එතාසිං 
විසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරිතයමව.අරූපකථාපිවිසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරිතාව. 

අපස්යසනානීති අපස්සොනි. සඞ්ඛාොති ඤායණන ඤත්වා. පටියසවතීති 
ඤායණන ඤත්වා යසවිත්බයුත්තකයමව යසවති. තස්ස ෙ විත්ථායරො
‘‘පටිසඞ්ඛා යෙොනියසො චීවරිං පරිභුඤ්ජතී’’තිආදිනා නයෙන යවදිත්යබො. 

සඞ්ඛායෙකං අධිවායසතීති ඤායණන ඤත්වා අධිවායසත්බයුත්තකයමව
අධිවායසති. විත්ථායරො පයනත්ථ ‘‘පටිසඞ්ඛා යෙොනියසො ඛයමො යහොති

සීතස්සා’’තිආදිනා නයෙන යවදිත්යබො. පරිවජ්යජතීති ඤායණන ඤත්වා
පරිවජ්යජතුිංයුත්තයමවපරිවජ්යජති. තස්සවිත්ථායරො ‘‘පටිසඞ්ඛායෙොනියසො

ෙණ්ඩිං හත්ථිිං පරිවජ්යජතී’’තිආදිනා නයෙන යවදිත්යබො. වියනොයදතීති

ඤායණන ඤත්වා වියනොයදත්බයමව වියනොයදති, නුදති නීහරති අන්යතො
පවිසිතුිං න යදති. තස්ස විත්ථායරො ‘‘උප්පන්නිං කාමවිතක්කිං
නාධිවායසතී’’තිආදිනානයෙනයවදිත්යබො. 

අරිෙවංසචතුක්කවණ්ණනා 

309. අරිෙවංසාති අරිොනිංවිංසා.ෙථාහිඛත්තිෙවිංයසො, බ්රාහ්මණවිංයසො, 

යවස්සවිංයසො, සුද්දවිංයසො, සමණවිංයසො, කුලවිංයසො, රාජවිංයසො, එවිංඅෙම්පි
අට්ඨයමොඅරිෙවිංයසොඅරිෙතන්ති අරිෙපයවණීනාමයහොති.යසොයඛොපනාෙිං
අරිෙවිංයසො ඉයමසිං විංසානිං මූලගන්ධපරාදීනිං කාළානුසාරිතගන්ධපරාදයෙො විෙ

අග්ගමක්ඛාෙති. යක පන යත අරිො යෙසිං එයත විංසාති? අරිො වුච්ෙන්ති

බුද්ධපරා ෙ පච්යෙකබුද්ධපරා ෙ තථාගතසාවකා ෙ, එයතසිං අරිොනිං විංසාති 

අරිෙවංසා. ඉයතො පු්යබ හි සතසහස්සකප්පාධිකානිං ෙතුන්නිං 
අසඞ්ඛ්යෙෙයානිං මත්ථයක තණ්හඞ්කයරො යමධපරඞ්කයරො සරණඞ්කයරො

දීපඞ්කයරොතිෙත්තායරො බුද්ධපරාඋප්පන්නා, යතඅරිො, යතසිංඅරිොනිංවිංසාති
අරිෙවිංසා. යතසිං බුද්ධපරානිං පරිනි්බානයතො අපරභායග අසඞ්යඛයෙයිං
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පටුන 

අතික්කමිත්වා යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම බුද්යධපරො උප්පන්යනො…යප.… ඉමස්මිිං

කප්යප කකුසන්යධපරො, යකොණාගමයනො, කස්සයපො, අම්හාකිං භගවා 
යගොතයමොතිෙත්තායරොබුද්ධපරාඋප්පන්නා.යතසිංඅරිොනිංවිංසාතිඅරිෙවිංසා.
අපිෙ අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානිං ස්බබුද්ධපරපච්යෙකබුද්ධපරබුද්ධපරසාවකානිං

අරිොනිං විංසාති අරිෙවිංසා. යත යඛො පයනයත අග්ගඤ්ඤා අග්ගාති

ජානිත්බා. රත්තඤ්ඤා දීඝරත්තිං පවත්තාති ජානිත්බා. වංසඤ්ඤා විංසාති
ජානිත්බා. 

යපොරාණාති න අධුනුප්පත්තිකා. අසංකිණ්ණා අවිකිණ්ණා අනපනීතා. 

අසංකිණ්ණපුබ්බා අතීතබුද්යධපරහි න සිංකිණ්ණපු්බා. ‘‘කිිං ඉයමහී’’ති න

අපනීතපු්බා? නසඞ්කීෙන්තීතිඉදානිපින අපනීෙන්ති. නසඞ්කීයිස්සන්තීති

අනාගතබුද්යධපරහිපි න අපනීයිස්සන්ති, යෙ යලොයක විඤ්ඤූ සමණබ්රාහ්මණා, 

යතහිඅප්පටිකුට්ඨා, සමයණහි බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහිඅනින්දිතාඅගරහිතා. 

සන්තුට්යඨො යහොතීති පච්ෙෙසන්යතොසවයසන සන්තුට්යඨො යහොති. 

ඉතරීතයරනචීවයරනාති ථූලසුඛුමලූඛපණීතථිරජිණ්ණානිංයෙනයකනචි.අථ
යඛොෙථාලද්ධපරාදීනිංඉතරීතයරනයෙනයකනචි සන්තුට්යඨොයහොතීතිඅත්යථො.

චීවරස්මිඤ්හිතයෙොසන්යතොසා–ෙථාලාභසන්යතොයසො, ෙථාබලසන්යතොයසො, 
ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොති. පිණ්ඩපාතාදීසුපි එයසව නයෙො. යතසිං 
විත්ථාරකථා සාමඤ්ඤඵයල වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා. ඉයම තයෙො

සන්යතොයස සන්ධපරාෙ ‘‘සන්තුට්යඨො යහොති, ඉතරීතයරන ෙථාලද්ධපරාදීසු යෙන
යකනචිචීවයරනසන්තුට්යඨොයහොතී’’ති වුත්තිං. 

එත්ථ ෙ චීවරිං ජානිත්බිං, චීවරක්යඛත්තිං ජානිත්බිං, පිංසුකූලිං

ජානිත්බිං, චීවරසන්යතොයසො ජානිත්යබො, චීවරපටිසිංයුත්තානි ධුතඞ්ගානි

ජානිත්බානි.තත්ථ චීවරං ජානිතබ්බන්තියඛොමාදීනිඡචීවරානි දුකූලාදීනිඡ 

අනුයලොමචීවරානි ජානිත්බානි. ඉමානි ද්වාදස කප්පිෙචීවරානි. කුසචීරිං
වාකචීරිං ඵලකචීරිං යකසකම්බලිං වාළකම්බලිං යපොත්ථයකො ෙම්මිං
උලූකපක්ඛිං රුක්ඛදුස්සිං ලතාදුස්සිං එරකදුස්සිං කදලිදුස්සිං යවළුදුස්සන්ති

එවමාදීනිපනඅකප්පිෙචීවරානි. චීවරක්යඛත්තන්ති‘‘සඞ්ඝයතොවාගණයතොවා
ඤාතියතො වා මිත්තයතො වා අත්තයනො වා ධපරයනන පිංසුකූලිං වා’’ති එවිං

උප්පජ්ජනයතො ඡ යඛත්තානි, අට්ඨන්නඤ්ෙ මාතිකානිං වයසන අට්ඨ

යඛත්තානි ජානිත්බානි. පංසුකූෙන්ති යසොසානිකිං, පාපණිකිං, රථිෙිං

සඞ්කාරකූටකිං, යසොත්ථිෙිං, සිනානිං, තිත්ථිං, ගතපච්ොගතිං, අග්ගිදඩ්ඪිං, 

යගොඛායිතිං උපචිකඛායිතිං, උන්දූරඛායිතිං, අන්තච්ඡින්නිං, දසාච්ඡින්නිං, 

ධපරජාහටිං, ථූපිං, සමණචීවරිං, සාමුද්දිෙිං, ආභියසකිෙිං, පන්ථිකිං, වාතාහටිං, 

ඉද්ධිමෙිං, යදවදත්තිෙන්තියතවීසති පිංසුකූලානියවදිත්බානි. 
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පටුන 

එත්ථ ෙ යසොත්ථිෙන්ති ග්භමලහරණිං. ගතපච්චාගතන්ති මතකසරීරිං

පාරුපිත්වා සුසානිං යනත්වා ආනීතචීවරිං. ධජාහෙන්ති ධපරජිං උස්සායපත්වා

තයතොආනීතිං. ථූපන්තිවම්මියකපූජිතචීවරිං. සාමුද්දිෙන්තිසමුද්දවීචීහිථලිං

පාපිතිං. පන්ථිකන්ති පන්ථිං ගච්ඡන්යතහි යෙොරභයෙන පාසායණහි

යකොට්යටත්වා පාරුතචීවරිං. ඉද්ධිමෙන්තිඑහිභික්ඛුචීවරිං.යසසිං පාකටයමව. 

චීවරසන්යතොයසොති වීසති චීවරසන්යතොසා, විතක්කසන්යතොයසො, 

ගමනසන්යතොයසො, පරියෙසනසන්යතොයසො, පටිලාභසන්යතොයසො, 

මත්තප්පටිග්ගහණසන්යතොයසො, යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො, 

ෙථාලාභසන්යතොයසො, ෙථාබලසන්යතොයසො, ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො, 

උදකසන්යතොයසො, යධපරොවනසන්යතොයසො, කරණසන්යතොයසො, 

පරිමාණසන්යතොයසො, සුත්තසන්යතොයසො, සි්බනසන්යතොයසො, 

රජනසන්යතොයසො, කප්පසන්යතොයසො, පරියභොගසන්යතොයසො, 

සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො, විස්සජ්ජනසන්යතොයසොති. 

තත්ථ සාදකභික්ඛුනා යතමාසිං නිබද්ධපරවාසිං වසිත්වා එකමාසමත්තිං 
විතක්යකතුිං වට්ටති. යසො හි පවායරත්වා චීවරමායස චීවරිං කයරොති.
පිංසුකූලියකො අඩ්ඪමායසයනව කයරොති. ඉති මාසඩ්ඪමාසමත්තිං විතක්කනිං 
විතක්කසන්යතොයසො. විතක්කසන්යතොයසන පන සන්තුට්යඨන භික්ඛුනා 
පාචීනක්ඛණ්ඩරාජිවාසිකපිංසුකූලිකත්යථරසදියසන භවිත්බිං. 

යථයරො කිරයෙතිෙප්බතවිහායරයෙතිෙිං වන්දිස්සාමීතිආගයතොයෙතිෙිං
වන්දිත්වා චින්යතසි ‘‘මය්හිං චීවරිං ජිණ්ණිං බහූනිං වසනට්ඨායන
ලභිස්සාමී’’ති. යසො මහාවිහාරිං ගන්ත්වා සඞ්ඝත්යථරිං දිස්වා වසනට්ඨානිං
පුච්ඡිත්වා තත්ථ වුත්යථො පුනදිවයස චීවරිං ආදාෙ ආගන්ත්වා යථරිං වන්දි.

යථයරොකිිංආවුයසොතිආහ. ගාමද්වාරිං, භන්යත, ගමිස්සාමීති. අහම්පාවුයසො, 

ගමිස්සාමීති. සාධු, භන්යතති ගච්ඡන්යතො මහායබොධිද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වා 
පුඤ්ඤවන්තානිං වසනට්ඨායනමනාපිංලභිස්සාමීතිචින්යතත්වා අපරිසුද්යධපරො

යම විතක්යකොති තයතොව පටිනිවත්ති. පුනදිවයස අම්බඞ්ගණසමීපයතො, 

පුනදිවයස මහායෙතිෙස්ස උත්තරද්වාරයතො, තයථව පටිනිවත්තිත්වා
ෙතුත්ථදිවයස යථරස්ස සන්තිකිං අගමාසි. යථයරො ඉමස්ස භික්ඛුයනො
විතක්යකොනපරිසුද්යධපරොභවිස්සතීතිචීවරිංගයහත්වායතනසද්ධිිංයෙව පඤ්හිං
පුච්ඡමායනො ගාමිං පාවිසි.තඤ්ෙ රත්තිිං එයකො මනුස්යසො උච්ොරපලිබුද්යධපරො 

සාටයකයෙවවච්ෙිංකත්වාතිංසඞ්කාරට්ඨායනඡඩ්යඩසි. පංසුකූලිකත්යථයරො 
තිං නීලමක්ඛිකාහි සම්පරිකිණ්ණිං දිස්වා අඤ්ජලිිං පග්ගයහසි. මහායථයරො

‘‘කිිං, ආවුයසො, සඞ්කාරට්ඨානස්සඅඤ්ජලිිං පග්ගණ්හාසී’’ති? ‘‘නාහිං, භන්යත, 

සඞ්කාරට්ඨානස්සඅඤ්ජලිිංපග්ගණ්හාමි, මය්හිංපිතු දසබලස්සපග්ගණ්හාමි, 
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පුණ්ණදාසිො සරීරිං පාරුපිත්වා ඡඩ්ඩිතිං පිංසුකූලිං තුම්බමත්යත පාණයක

විධුනිත්වාසුසානයතොගණ්හන්යතනදුක්කරිංකතිං, භන්යත’’ති.මහායථයරො
‘‘පරිසුද්යධපරො විතක්යකො පිංසුකූලිකස්සා’’ති චින්යතසි. පිංසුකූලිකත්යථයරොපි
තස්මිිංයෙව ඨායන ඨියතො විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා තීණි ඵලානි පත්යතො තිං
සාටකිං ගයහත්වා චීවරිං කත්වා පාරුපිත්වා පාචීනක්ඛණ්ඩරාජිිං ගන්ත්වා
අග්ගඵලිංඅරහත්තිංපාපුණි. 

චීවරත්ථාෙ ගච්ඡන්තස්ස පන ‘‘කත්ථ ලභිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා

කම්මට්ඨානසීයසයනවගමනිං ගමනසන්යතොයසො නාම. 

පරියෙසන්තස්ස පන යෙන වා යතන වා සද්ධිිං අපරියෙසිත්වා ලජ්ජිිං 

යපසලිංභික්ඛුිංගයහත්වාපරියෙසනිං පරියෙසනසන්යතොයසො නාම. 

එවිං පරියෙසන්තස්ස ආහරිෙමානිං චීවරිං දූරයතො දිස්වා ‘‘එතිං මනාපිං

භවිස්සති, එතිං අමනාප’’න්ති එවිං අවිතක්යකත්වා ථූලසුඛුමාදීසු 

ෙථාලද්යධපරයනව සන්තුස්සනිං පටිොභසන්යතොයසො නාම. 

එවිං ලද්ධපරිං ගණ්හන්තස්සාපි ‘‘එත්තකිං දුපට්ටස්ස භවිස්සති, එත්තකිං
එකපට්ටස්සා’’ති අත්තයනො පයහොනකමත්යතයනව සන්තුස්සනිං 

මත්තප්පටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම. 

චීවරිං පරියෙසන්තස්ස පන ‘‘අසුකස්ස ඝරද්වායර මනාපිං ලභිස්සාමී’’ති

අචින්යතත්වාද්වාරපටිපාටිොෙරණිං යෙොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

ලූඛපණීයතසු යෙන යකනචි ොයපතුිං සක්යකොන්තස්ස ෙථාලද්යධපරයනව

ොපනිං ෙථාොභසන්යතොයසො නාම. 

අත්තයනො ථාමිං ජානිත්වා යෙන ොයපතුිං සක්යකොති, යතන ොපනිං 

ෙථාබෙසන්යතොයසො නාම. 

මනාපිං අඤ්ඤස්ස දත්වා අත්තයනො යෙන යකනචි ොපනිං 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො නාම. 

‘‘කත්ථඋදකිංමනාපිං, කත්ථඅමනාප’’න්තිඅවිොයරත්වායෙනයකනචි 

යධපරොවනුපයගන උදයකන යධපරොවනිං උදකසන්යතොයසො නාම. 
පණ්ඩුමත්තිකයගරුකපූතිපණ්ණරසකිලිට්ඨානිපනඋදකානිවජ්යජතුිංවට්ටති. 
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යධපරොවන්තස්ස පන මුග්ගරාදීහි අපහරිත්වා හත්යථහි මද්දිත්වා යධපරොවනිං 

යධොවනසන්යතොයසො නාම. තථා අසුජ්ඣන්තිං පණ්ණානි පක්ඛිපිත්වා
තාපිතඋදයකනාපියධපරොවිතුිංවට්ටති. 

එවිං යධපරොවිත්වා කයරොන්තස්ස ඉදිං ථූලිං, ඉදිං සුඛුමන්ති අයකොයපත්වා 

පයහොනකනීහායරයනවකරණිං කරණසන්යතොයසො නාම. 

තිමණ්ඩලප්පටිච්ඡාදනමත්තස්යසවකරණිං පරිමාණසන්යතොයසො නාම. 

චීවරකරණත්ථාෙ පන මනාපසුත්තිං පරියෙසිස්සාමීති අවිොයරත්වා 
රථිකාදීසු වා යදවට්ඨායන වා ආහරිත්වා පාදමූයල වා ඨපිතිං ෙිංකිඤ්චියදව

සුත්තිං ගයහත්වාකරණිං සුත්තසන්යතොයසො නාම. 

කුසිබන්ධපරනකායල පන අඞ්ගුලමත්යත සත්තවායර න විජ්ඣිත්බිං, එවිං

කයරොන්තස්සහියෙොභික්ඛුසහායෙොනයහොති, තස්සවත්තයභයදොපි නත්ථි.

තිවඞ්ගුලමත්යත පන සත්තවායර විජ්ඣිත්බිං, එවිං කයරොන්තස්ස 

මග්ගපටිපන්යනනාපිසහායෙනභවිත්බිං.යෙොනයහොති, තස්සවත්තයභයදො.

අෙිං සිබ්බනසන්යතොයසො නාම. 

රජන්යතන පන කාළකච්ඡකාදීනි පරියෙසන්යතන න රජිත්බිං. 

යසොමවක්කලාදීසු ෙිං ලභති, යතන රජිත්බිං. අලභන්යතන පන මනුස්යසහි
අරඤ්යඤවාකිං ගයහත්වාඡඩ්ඩිතරජනිංවාභික්ඛූහිපචිත්වාඡඩ්ඩිතකසටිංවා

ගයහත්වාරජිත්බිං, අෙිං රජනසන්යතොයසො නාම. 

නීලකද්දමකාළසායමසු ෙිංකිඤ්චි ගයහත්වා හත්ථිපිට්යඨ නිසින්නස්ස

පඤ්ඤාෙමානකපකරණිං කප්පසන්යතොයසො නාම. 

හිරියකොපීනපටිච්ඡාදනමත්තවයසන පරිභුඤ්ජනිං පරියභොගසන්යතොයසො 
නාම. 

දුස්සිංපනලභිත්වාසුත්තිංවාසූචිිංවාකාරකිංවාඅලභන්යතන ඨයපතුිං

වට්ටති, ලභන්යතනනවට්ටති.කතම්පිසයෙඅන්යතවාසිකාදීනිං දාතුකායමො

යහොති, යත ෙ අසන්නිහිතා ොව ආගමනා ඨයපතුිං වට්ටති. ආගතමත්යතසු
දාත්බිං. දාතුිං අසක්යකොන්යතන අධිට්ඨාත්බිං. අඤ්ඤස්මිිං චීවයර සති 
පච්ෙත්ථරණම්පි අධිට්ඨාතුිං වට්ටති. අනධිට්ඨිතයමව හි සන්නිධි යහොති.

අධිට්ඨිතිං න යහොතීති මහාසීවත්යථයරො ආහ. අෙිං 

සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 
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විස්සජ්ජන්යතන පන න මුඛිං ඔයලොයකත්වා දාත්බිං. සාරණීෙධපරම්යම 

ඨත්වාවිස්සජ්ජිත්බන්තිඅෙිං විස්සජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

චීවරපටිසංයුත්තානි ධුතඞ්ගානි නාම පිංසුකූලිකඞ්ගඤ්යෙව

යතචීවරිකඞ්ගඤ්ෙ. යතසිං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්ගයතො යවදිත්බා. ඉති
චීවරසන්යතොසමහාඅරිෙවිංසිං පූරෙමායනො භික්ඛු ඉමානි ද්යව ධුතඞ්ගානි
යගොයපති.ඉමානියගොයපන්යතො චීවරසන්යතොසමහාඅරිෙවිංයසනසන්තුට්යඨො
යහොති. 

වණ්ණවාදීතිඑයකොසන්තුට්යඨොයහොති, සන්යතොසස්සවණ්ණිංනකයථති, 

එයකො න සන්තුට්යඨො යහොති, සන්යතොසස්ස වණ්ණිං කයථති, එයකො යනව

සන්තුට්යඨො යහොති, න සන්යතොසස්ස වණ්ණිං කයථති, එයකො සන්තුට්යඨො

යෙව යහොති, සන්යතොසස්ස ෙ වණ්ණිං කයථති, තිං දස්යසතුිං 

‘‘ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිොෙවණ්ණවාදී’’තිවුත්තිං. 

අයනසනන්ති දූයතෙයපහිනගමනානුයෙොගප්පයභදිං නානප්පකාරිං

අයනසනිං. අප්පතිරූපන්ති අයුත්තිං. අෙද්ධා චාති අලභිත්වා. ෙථා එකච්යෙො
‘‘කථිංනුයඛොචීවරිංලභිස්සාමී’’ති.පුඤ්ඤවන්යතහි භික්ඛූහිසද්ධිිංඑකයතො

හුත්වායකොහඤ්ඤිංකයරොන්යතොඋත්තසතිපරිතසති, සන්තුට්යඨො භික්ඛුඑවිං

අලද්ධපරාචීවරිංනපරිතසති. ෙද්ධාචාතිධපරම්යමන සයමනලභිත්වා. අගධියතොති

විගතයලොභගිද්යධපරො. අමුච්ඡියතොති අධිමත්තතණ්හාෙ මුච්ඡිං අනාපන්යනො. 

අනජ්ඣාපන්යනොති තණ්හාෙ අයනොත්ථයතො අපරියෙොනද්යධපරො. 

ආදීනවදස්සාවීති අයනසනාපත්තිෙඤ්ෙ යගධිතපරියභොයග ෙ ආදීනවිං 

පස්සමායනො. නිස්සරණපඤ්යඤොති ‘‘ොවයදව සීතස්ස පටිඝාතාො’’ති වුත්තිං
නිස්සරණයමවපජානන්යතො. 

ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨිොති යෙන යකනචි චීවයරන සන්තුට්ඨිො. 

යනවත්තානුක්කංයසතීති ‘‘අහිං පිංසුකූලියකො මො උපසම්පදමායළයෙව 

පිංසුකූලිකඞ්ගිං ගහිතිං, යකො මො සදියසො අත්ථී’’ති අත්තුක්කිංසනිං න

කයරොති. න පරං වම්යභතීති ‘‘ඉයම පනඤ්යඤ භික්ඛූන පිංසුකූලිකා’’ති වා 

‘‘පිංසුකූලිකඞ්ගමත්තම්පිඑයතසිංනත්ථී’’තිවාඑවිංපරිංනවම්යභති. යෙොහි

තත්ථ දක්යඛොති යෙො තස්මිිං චීවරසන්යතොයස, වණ්ණවාදාදීසු වා දක්යඛො

යඡයකො බයත්යතො. අනෙයසොති සාතච්ෙකිරිොෙ ආලසිෙවිරහියතො. 

සම්පජායනො පටිස්සයතොති සම්පජානපඤ්ඤාෙ යෙව සතිො ෙ යුත්යතො. 

අරිෙවංයසඨියතොති අරිෙවිංයසපතිට්ඨියතො. 
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ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතනාති යෙන යකනචි පිණ්ඩපායතන. එත්ථාපි

පිණ්ඩපායතො ජානිත්යබො. පිණ්ඩපාතක්යඛත්තිං ජානිත්බිං, 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසො ජානිත්යබො, පිණ්ඩපාතපටිසිංයුත්තිං ධුතඞ්ගිං

ජානිත්බිං. තත්ථ පිණ්ඩපායතොති ‘‘ඔදයනො, කුම්මායසො, සත්තු, මච්යඡො, 

මිංසිං, ඛීරිං, දධි, සප්පි, නවනීතිං, යතලිං, මධු, ඵාණිතිං, ොගු, ඛාදනීෙිං, 

සාෙනීෙිං, යලහනීෙ’’න්තියසොළසපිණ්ඩපාතා. 

පිණ්ඩපාතක්යඛත්තන්ති සඞ්ඝභත්තිං, උද්යදසභත්තිං, නිමන්තනිං, 

සලාකභත්තිං, පක්ඛිකිං, උයපොසථිකිං, පාටිපදිකිං, ආගන්තුකභත්තිං, 

ගමිකභත්තිං, ගිලානභත්තිං, ගිලානුපට්ඨාකභත්තිං, ධුරභත්තිං, කුටිභත්තිං, 

වාරභත්තිං, විහාරභත්තන්තිපන්නරස පිණ්ඩපාතක්යඛත්තානි. 

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසොති පිණ්ඩපායත විතක්කසන්යතොයසො, 

ගමනසන්යතොයසො, පරියෙසනසන්යතොයසො පටිලාභසන්යතොයසො, 

පටිග්ගහණසන්යතොයසො, මත්තප්පටිග්ගහණසන්යතොයසො, 

යලොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො, ෙථාලාභසන්යතොයසො, ෙථාබලසන්යතොයසො, 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො, උපකාරසන්යතොයසො, පරිමාණසන්යතොයසො, 

පරියභොගසන්යතොයසො, සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො, 
විස්සජ්ජනසන්යතොයසොතිපන්නරස සන්යතොසා. 

තත්ථසාදයකො භික්ඛුමුඛිං යධපරොවිත්වා විතක්යකති. පිණ්ඩපාතියකන පන
ගයණන සද්ධිිං ෙරතා සාෙිං යථරූපට්ඨානකායල ‘‘ස්යව කත්ථ පිණ්ඩාෙ

ෙරිස්සාමාති අසුකගායම, භන්යත’’ති, එත්තකිංචින්යතත්වාතයතොපට්ඨාෙන
විතක්යකත්බිං. එකොරියකන විතක්කමාළයක ඨත්වා විතක්යකත්බිං.
තයතො පරිං විතක්යකන්යතො අරිෙවිංසා චුයතො යහොති පරිබාහියරො. අෙිං 

විතක්කසන්යතොයසො නාම. 

පිණ්ඩාෙ පවිසන්යතන ‘‘කුහිිං ලභිස්සාමී’’ති අචින්යතත්වා 

කම්මට්ඨානසීයසනගන්ත්බිං.අෙිං ගමනසන්යතොයසො නාම. 

පරියෙසන්යතන ෙිං වා තිං වා අගයහත්වා ලජ්ජිිං යපසලයමව ගයහත්වා 

පරියෙසිත්බිං.අෙිං පරියෙසනසන්යතොයසො නාම. 

දූරයතොව ආහරිෙමානිංදිස්වා‘‘එතිංමනාපිං, එතිං අමනාප’’න්තිචිත්තිංන

උප්පායදත්බිං.අෙිං පටිොභසන්යතොයසො නාම. 
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‘‘ඉමිං මනාපිං ගණ්හිස්සාමි, ඉමිං අමනාපිං න ගණ්හිස්සාමී’’ති 

අචින්යතත්වා ෙිංකිඤ්චි ොපනමත්තිං ගයහත්බයමව, අෙිං 

පටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම. 

එත්ථ පන යදෙයධපරම්යමො බහු, දාෙයකො අප්පිං දාතුකායමො, අප්පිං 

ගයහත්බිං. යදෙයධපරම්යමො බහු, දාෙයකොපි බහුිං දාතුකායමො, පමායණයනව

ගයහත්බිං. යදෙයධපරම්යමො න බහු, දාෙයකොපි අප්පිං දාතුකායමො, අප්පිං

ගයහත්බිං.යදෙයධපරම්යමොන බහු, දාෙයකොපනබහුිංදාතුකායමො, පමායණන
ගයහත්බිං. පටිග්ගහණස්මිඤ්හි මත්තිං අජානන්යතො මනුස්සානිං පසාදිං

මක්යඛති, සද්ධපරායදෙයිං විනිපායතති, සාසනිං න කයරොති, විජාතමාතුොපි
චිත්තිංගයහතුිංනසක්යකොති.ඉතිමත්තිං ජානිත්වාවපටිග්ගයහත්බන්තිඅෙිං 

මත්තප්පටිග්ගහණසන්යතොයසො නාම. 

සද්ධපරකුලානියෙව අගන්ත්වා ද්වාරප්පටිපාටිො ගන්ත්බිං. අෙිං 

යෙොලුප්පවිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. ෙථාොභසන්යතොසාදයෙො චීවයර
වුත්තනොඑව. 

පිණ්ඩපාතිං පරිභුඤ්ජිත්වා සමණධපරම්මිං අනුපායලස්සාමීති එවිං උපකාරිං

ඤත්වාපරිභුඤ්ජනිං උපකාරසන්යතොයසො නාම. 

පත්තිංපූයරත්වාආනීතිංනපටිග්ගයහත්බිං, අනුපසම්පන්යනසති යතන

ගාහායපත්බිං, අසති හරායපත්වා පටිග්ගහණමත්තිං ගයහත්බිං. අෙිං 

පරිමාණසන්යතොයසො නාම. 

‘‘ජිඝච්ඡාෙ පටිවියනොදනිං ඉදයමත්ථ නිස්සරණ’’න්ති එවිං පරිභුඤ්ජනිං 

පරියභොගසන්යතොයසො නාම. 

නිදහිත්වානපරිභුඤ්ජිත්බන්තිඅෙිං සන්නිධිපරිවජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

මුඛිං අයනොයලොයකත්වා සාරණීෙධපරම්යම ඨියතන විස්සජ්යජත්බිං. අෙිං 

විස්සජ්ජනසන්යතොයසො නාම. 

පිණ්ඩපාතපටිසංයුත්තානි පන පඤ්ෙ ධුතඞ්ගානි – පිණ්ඩපාතිකඞ්ගිං, 

සපදානොරිකඞ්ගිං, එකාසනිකඞ්ගිං, පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගිං, 
ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගන්ති. යතසිං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග වුත්තා. ඉති
පිණ්ඩපාතසන්යතොසමහාඅරිෙවිංසිංපූරෙමායනො භික්ඛුඉමානිපඤ්ෙධුතඞ්ගානි
යගොයපති. ඉමානි යගොයපන්යතො පිණ්ඩපාතසන්යතොසමහාඅරිෙවිංයසන
සන්තුට්යඨොයහොති.‘‘වණ්ණවාදී’’තිආදීනිවුත්තනයෙයනව යවදිත්බානි. 
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යසනාසයනනාති ඉධපර යසනාසනිං ජානිත්බිං, යසනාසනක්යඛත්තිං 

ජානිත්බිං, යසනාසනසන්යතොයසො ජානිත්යබො, යසනාසනපටිසිංයුත්තිං

ධුතඞ්ගිංජානිත්බිං.තත්ථ යසනාසනන්ති මඤ්යෙො, පීඨිං, භිසි, බිම්යබොහනිං, 

විහායරො, අඩ්ඪයෙොයගො, පාසායදො, හම්මිෙිං, ගුහා, යලණිං, අට්යටො, මායළො, 

යවළුගුම්යබො, රුක්ඛමූලිං, ෙත්ථ වා පන භික්ඛූ පටික්කමන්තීති ඉමානි
පන්නරසයසනාසනානි. 

යසනාසනක්යඛත්තන්ති ‘‘සඞ්ඝයතො වා ගණයතො වා ඤාතියතො වා
මිත්තයතොවාඅත්තයනොවාධපරයනනපිංසුකූලිංවා’’තිඡයඛත්තානි. 

යසනාසනසන්යතොයසොති යසනාසයන විතක්කසන්යතොසාදයෙො පන්නරස
සන්යතොසා. යත පිණ්ඩපායත වුත්තනයෙයනව යවදිත්බා. 

යසනාසනපටිසංයුත්තානි පන පඤ්ෙ ධුතඞ්ගානි – ආරඤ්ඤිකඞ්ගිං, 

රුක්ඛමූලිකඞ්ගිං, අ්යභොකාසිකඞ්ගිං, යසොසානිකඞ්ගිං, ෙථාසන්තතිකඞ්ගන්ති.
යතසිං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග වුත්තා. ඉති
යසනාසනසන්යතොසමහාඅරිෙවිංසිංපූරෙමායනො භික්ඛුඉමානිපඤ්ෙධුතඞ්ගානි
යගොයපති. ඉමානි යගොයපන්යතො යසනාසනසන්යතොසමහාඅරිෙවිංයසන 
සන්තුට්යඨොයහොති. 

ගිලානපච්ෙයෙො පන පිණ්ඩපායතයෙව පවිට්යඨො. තත්ථ 

ෙථාලාභෙථාබලෙථාසාරුප්පසන්යතොයසයනව සන්තුස්සිත්බිං.
යනසජ්ජිකඞ්ගිං භාවනාරාමඅරිෙවිංසිංභජති.වුත්තම්පියෙතිං– 

‘‘පඤ්ෙයසනාසයනවුත්තා, පඤ්ෙආහාරනිස්සිතා; 

එයකොවීරිෙසිංයුත්යතො, ද්යවෙචීවරනිස්සිතා’’ති. 

ඉතිආෙස්මාධපරම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථයරොපථවිිංපත්ථරමායනො විෙ
සාගරකුච්ඡිිං පූරෙමායනො විෙ ආකාසිං විත්ථාරෙමායනො විෙ ෙ පඨමිං
චීවරසන්යතොසිං අරිෙවිංසිං කයථත්වා ෙන්දිං උට්ඨායපන්යතො විෙ සූරිෙිං
උල්ලඞ්යඝන්යතො විෙ ෙ දුතිෙිං පිණ්ඩපාතසන්යතොසිං කයථත්වා සියනරුිං
උක්ඛියපන්යතොවිෙතතිෙිංයසනාසනසන්යතොසිං අරිෙවිංසිංකයථත්වාඉදානි

සහස්සනෙප්පටිමණ්ඩිතිංෙතුත්ථිං භාවනාරාමිංඅරිෙවිංසිංකයථතුිං පුනචපරං

ආවුයසො භික්ඛුපහානාරායමොයහොතීතියදසනිංආරභි. 

තත්ථආරමනිංආරායමො, අභිරතීතිඅත්යථො.පඤ්ෙවියධපරපහායනආරායමො 

අස්සාති පහානාරායමො. කාමච්ඡන්දිං පජහන්යතො රමති, යනක්ඛම්මිං

භායවන්යතො රමති, බයාපාදිං පජහන්යතො රමති…යප.… ස්බකියලයස

පජහන්යතො රමති, අරහත්තමග්ගිංභායවන්යතොරමතීතිඑවිංපහායනරයතොති 
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පහානරයතො. වුත්තනයෙයනව භාවනාෙ ආරායමො අස්සාති භාවනාරායමො. 

භාවනාෙ රයතොති භාවනාරයතො. 

ඉයමසු පන ෙතූසු අරිෙවිංයසසු පුරියමහි තීහි යතරසන්නිං ධුතඞ්ගානිං 
ෙතුපච්ෙෙසන්යතොසස්ස ෙ වයසන සකලිං විනෙපිටකිං කථිතිං යහොති.
භාවනාරායමන අවයසසිං පිටකද්වෙිං. ඉමිං පන භාවනාරාමතිං අරිෙවිංසිං
කයථන්යතන භික්ඛුනා පටිසම්භිදාමග්යග යනක්ඛම්මපාළො කයථත්යබො.
දීඝනිකායෙ දසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙන කයථත්යබො. මජ්ඣිමනිකායෙ
සතිපට්ඨානසුත්තන්තපරිොයෙන කයථත්යබො. අභිධපරම්යම
නිද්යදසපරිොයෙන කයථත්යබො. 

තත්ථ පටිසම්භිදාමග්යග යනක්ඛම්මපාළිොති යසො යනක්ඛම්මිං

භායවන්යතො රමති, කාමච්ඡන්දිං පජහන්යතො රමති. අබයාපාදිං බයාපාදිං.

ආයලොකසඤ්ඤිං, ථිනමිද්ධපරිං. අවික්යඛපිං උද්ධපරච්ෙිං. ධපරම්මවවත්ථානිං, 

විචිකිච්ඡිං. ඤාණිං, අවිජ්ජිං. පායමොජ්ජිං, අරතිිං. පඨමිං ඣානිං, පඤ්ෙ 

නීවරයණ. දුතිෙිං ඣානිං, විතක්කවිොයර. තතිෙිං ඣානිං, පීතිිං. ෙතුත්ථිං

ඣානිං, සුඛදුක්යඛ. ආකාසානඤ්ොෙතනසමාපත්තිිං භායවන්යතො රමති, 
රූපසඤ්ඤිං පටිඝසඤ්ඤිං නානත්තසඤ්ඤිං පජහන්යතො රමති.
විඤ්ඤාණඤ්ොෙතනසමාපත්තිිං…යප.… 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිිං භායවන්යතො රමති, 

ආකිඤ්ෙඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤිංපජහන්යතො රමති. 

අනිච්ොනුපස්සනිං භායවන්යතො රමති, නිච්ෙසඤ්ඤිං පජහන්යතො රමති. 

දුක්ඛානුපස්සනිං, සුඛසඤ්ඤිං. අනත්තානුපස්සනිං, අත්තසඤ්ඤිං.

නි්බිදානුපස්සනිං, නන්දිිං. විරාගානුපස්සනිං, රාගිං. නියරොධපරානුපස්සනිං, 

සමුදෙිං. පටිනිස්සග්ගානුපස්සනිං, ආදානිං. ඛොනුපස්සනිං, ඝනසඤ්ඤිං.

වොනුපස්සනිං, ආයූහනිං. විපරිණාමානුපස්සනිං, ධුවසඤ්ඤිං.

අනිමිත්තානුපස්සනිං, නිමිත්තිං. අපණිහිතානුපස්සනිං, පණිධිිං.

සුඤ්ඤතානුපස්සනිං අභිනියවසිං. අධිපඤ්ඤාධපරම්මවිපස්සනිං, 

සාරාදානාභිනියවසිං. ෙථාභූතඤාණදස්සනිං, සම්යමොහාභිනියවසිං.

ආදීනවානුපස්සනිං, ආලොභිනියවසිං. පටිසඞ්ඛානුපස්සනිං, අප්පටිසඞ්ඛිං.

විවට්ටානුපස්සනිං, සිංයෙොගාභිනියවසිං. යසොතාපත්තිමග්ගිං, දිට්යඨකට්යඨ

කියලයස. සකදාගාමිමග්ගිං, ඔළාරියක කියලයස. අනාගාමිමග්ගිං, 

අණුසහගයත කියලයස. අරහත්තමග්ගිං භායවන්යතො රමති, ස්බකියලයස

පජහන්යතොරමතීතිඑවිං පටිසම්භිදාමග්යග යනක්ඛම්මපාළොකයථත්යබො. 
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දීඝනිකායෙ දසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙනාති එකිං ධපරම්මිං භායවන්යතො

රමති, එකිං ධපරම්මිංපජහන්යතොරමති…යප.…දසධපරම්යමභායවන්යතොරමති, 

දස ධපරම්යම පජහන්යතො රමති. කතමිං එකිං ධපරම්මිං භායවන්යතො රමති? 
කාෙගතාසතිිංසාතසහගතිං.ඉමිංඑකිංධපරම්මිංභායවන්යතො රමති.කතමිංඑකිං

ධපරම්මිං පජහන්යතො රමති? අස්මිමානිං. ඉමිං එකිං ධපරම්මිං පජහන්යතො රමති. 

කතයම ද්යව ධපරම්යම…යප.… කතයම දස ධපරම්යම භායවන්යතො රමති? දස
කසිණාෙතනානි. ඉයම දස ධපරම්යම භායවන්යතො රමති. කතයම දස ධපරම්යම

පජහන්යතො රමති? දස මිච්ඡත්යත. ඉයම දස ධපරම්යම පජහන්යතො රමති. එවිං

යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු භාවනාරායමො යහොතීති එවිං දීඝනිකායෙ 
දසුත්තරසුත්තන්තපරිොයෙනකයථත්යබො. 

මජ්ඣිමනිකායෙ සතිපට්ඨානසුත්තන්තපරිොයෙනාති එකාෙයනො, 

භික්ඛයව, මග්යගො සත්තානිං විසුද්ධිො, යසොකපරියදවානිං සමතික්කමාෙ, 

දුක්ඛයදොමනස්සානිං අත්ථඞ්ගමාෙ, ඤාෙස්ස අධිගමාෙ, නි්බානස්ස

සච්ඡිකිරිොෙ ෙදිදිං ෙත්තායරො සතිපට්ඨානා. කතයම ෙත්තායරො? ඉධපර, 

භික්ඛයව, භික්ඛු කායෙ කාොනුපස්සී විහරති… යවදනාසු යවදනානුපස්සී…
චිත්යත චිත්තානුපස්සී…ධපරම්යමසුධපරම්මානුපස්සී…‘අත්ථිධපරම්මා’තිවාපනස්ස
සති පච්චුපට්ඨිතායහොතිොවයදවඤාණමත්තාෙපටිස්සතිමත්තාෙඅනිස්සියතො

ෙ විහරති න ෙ කිඤ්චි යලොයක උපාදිෙති. එවම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු

භාවනාරායමො යහොති භාවනාරයතො, පහානාරායමො යහොති පහානරයතො. පුන

ෙපරිං, භික්ඛයව, භික්ඛු ගච්ඡන්යතො වා ගච්ඡාමීති පජානාති…යප.… පුන

ෙපරිං, භික්ඛයව, භික්ඛු යසෙයථාපි පස්යසෙය සරීරිං සිවථිකාෙ 

ඡඩ්ඩිතිං…යප.… පූතීනි චුණ්ණකජාතානි. යසො ඉමයමව කාෙිං උපසිංහරති, 
අෙම්පියඛොකායෙො එවිංධපරම්යමොඑවිංභාවීඑවිංඅනතීයතොති.ඉතිඅජ්ඣත්තිංවා

කායෙ කාොනුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
භාවනාරායමොයහොතීතිඑවිංමජ්ඣිමනිකායෙ සතිපට්ඨානසුත්තන්තපරිොයෙන
කයථත්යබො. 

අභිධම්යමනිද්යදසපරිොයෙනාතිස්යබපි සඞ්ඛයතඅනිච්ෙයතොදුක්ඛයතො

යරොගයතොගණ්ඩයතො…යප.…සිංකියලසිකධපරම්මයතොපස්සන්යතොරමති. අෙිං, 

භික්ඛයව, භික්ඛු භාවනාරායමො යහොතීති එවිං නිද්යදසපරිොයෙන
කයථත්යබො. 

යනව අත්තානුක්කංයසතීතිඅජ්ජයමසට්ඨිවාසත්තතිවාවස්සානි අනිච්ෙිං

දුක්ඛිංඅනත්තාතිවිපස්සනාෙකම්මිංකයරොන්තස්ස, යකොමොසදියසොඅත්ථීති 

එවිං අත්තුක්කිංසනිං න කයරොති. න පරං වම්යභතීති අනිච්ෙිං දුක්ඛන්ති
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විපස්සනාමත්තකම්පි නත්ථි, කිිං ඉයම විස්සට්ඨකම්මට්ඨානා ෙරන්තීති එවිං
පරිංවම්භනිංනකයරොති.යසසිංවුත්තනෙයමව. 

310. පධානානීති උත්තමවීරිොනි. සංවරපධානන්ති ෙක්ඛාදීනි 

සිංවරන්තස්ස උප්පන්නවීරිෙිං. පහානපධානන්ති කාමවිතක්කාදයෙො

පජහන්තස්සඋප්පන්නවීරිෙිං. භාවනාපධානන්ති යබොජ්ඣඞ්යගභායවන්තස්ස

උප්පන්නවීරිෙිං. අනුරක්ඛණාපධානන්ති සමාධිනිමිත්තිං අනුරක්ඛන්තස්ස 

උප්පන්නවීරිෙිං. 

වියවකනිස්සිතන්තිආදීසු වියවයකො විරායගො නියරොයධපරොති තීණිපි

නි්බානස්ස නාමානි. නි්බානඤ්හි උපධිවියවකත්තා වියවයකො. තිං ආගම්ම

රාගාදයෙො විරජ්ජන්තීති විරායගො. නිරුජ්ඣන්තීති නියරොයධො. තස්මා 

‘‘වියවකනිස්සිත’’න්තිආදීසු ආරම්මණවයසන අධිගන්ත්බවයසන වා 

නි්බානනිස්සිතන්තිඅත්යථො. යවොස්සග්ගපරිණාමින්ති එත්ථද්යවයවොස්සග්ගා
පරිච්ොගයවොස්සග්යගො ෙ පක්ඛන්දනයවොස්සග්යගො ෙ. තත්ථ විපස්සනා
තදඞ්ගවයසන කියලයස ෙ ඛන්යධපර ෙ පරිච්ෙජතීති පරිච්ොගයවොස්සග්යගො.
මග්යගො ආරම්මණවයසන නි්බානිං පක්ඛන්දතීති පක්ඛන්දනයවොස්සග්යගො.
තස්මා යවොස්සග්ගපරිණාමින්ති ෙථා භාවිෙමායනො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

යවොස්සග්ගත්ථාෙ පරිණමති, විපස්සනාභාවඤ්ෙමග්ගභාවඤ්ෙපාපුණාති, එවිං
භායවතීතිඅෙයමත්ථඅත්යථො. යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

භද්රකන්ති භද්දකිං. සමාධිනිමිත්තං වුච්ෙති අට්ඨිකසඤ්ඤාදිවයසන

අධිගයතොසමාධියෙව. අනුරක්ඛතීතිසමාධිපරිබන්ධපරකධපරම්යමරාගයදොසයමොයහ
යසොයධපරන්යතො රක්ඛති.එත්ථෙඅට්ඨිකසඤ්ඤාදිකාපඤ්යෙවසඤ්ඤාවුත්තා.
ඉමස්මිිං පන ඨායන දසපි අසුභානි විත්ථායරත්වා කයථත්බානි. යතසිං
විත්ථායරොවිසුද්ධිමග්යග වුත්යතොයෙව. 

ධම්යම ඤාණන්ති එකපටියවධපරවයසන ෙතුසච්ෙධපරම්යම ඤාණිං

ෙතුසච්ේභන්තයරනියරොධපරසච්යෙධපරම්යමඤාණඤ්ෙ. ෙථාහ–‘‘තත්ථකතමිං

ධපරම්යම ඤාණිං? ෙතූසු මග්යගසු ෙතූසු ඵයලසු ඤාණ’’න්ති (විභ. 796). 

අන්වයෙඤාණන්ති ෙත්තාරි සච්ොනි පච්ෙක්ඛයතො දිස්වා ෙථා ඉදානි, එවිං

අතීයතපි අනාගයතපි ඉයමව පඤ්ෙක්ඛන්ධපරා දුක්ඛසච්ෙිං, අෙයමව තණ්හා

සමුදෙසච්ෙිං, අෙයමව නියරොයධපරො නියරොධපරසච්ෙිං, අෙයමව මග්යගො 

මග්ගසච්ෙන්ති එවිං තස්ස ඤාණස්ස අනුගතිෙිං ඤාණිං. යතනාහ – ‘‘යසො
ඉමිනා ධපරම්යමන ඤායතන දිට්යඨන පත්යතන විදියතන පරියෙොගාළ්යහන

අතීතානාගයතනනෙිං යනතී’’ති. පරියෙඤාණන්තිපයරසිං චිත්තපරිච්යඡයද 

ඤාණිං. ෙථාහ – ‘‘තත්ථ කතමිං පරියෙ ඤාණිං? ඉධපර භික්ඛු පරසත්තානිං 
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පටුන 

පරපුග්ගලානිංයෙතසායෙයතොපරිච්ෙජානාතී’’ති(විභ.796) විත්ථායරත්බිං.

ඨයපත්වා පනඉමානිතීණිඤාණානිඅවයසසිං සම්මුතිඤාණං නාම.ෙථාහ– 

‘‘තත්ථකතමිංසම්මුතිඤාණිං? ඨයපත්වාධපරම්යමඤාණිංඨයපත්වාඅන්වයෙ

ඤාණිංඨයපත්වා පරිච්යඡයදඤාණිංඅවයසසිංසම්මුතිඤාණ’’න්ති(විභ.796). 

දුක්යඛ ඤාණාදීහි අරහත්තිං පායපත්වා එකස්ස භික්ඛුයනො නිග්ගමනිං

ෙතුසච්ෙකම්මට්ඨානිං කථිතිං. තත්ථ ද්යව සච්ොනි වට්ටිං, ද්යව විවට්ටිං, 

වට්යට අභිනියවයසො යහොති, යනො විවට්යට. ද්වීසු සච්යෙසු ආෙරිෙසන්තියක

පරිෙත්තිිංඋග්ගයහත්වාකම්මිංකයරොති, ද්වීසුසච්යෙසු ‘‘නියරොධපරසච්ෙිංනාම

ඉට්ඨිං කන්තිං මනාපිං, මග්ගසච්ෙිං නාම ඉට්ඨිං කන්තිං මනාප’’න්ති 
සවනවයසන කම්මිං කයරොති. ද්වීසු සච්යෙසු

උග්ගහපරිපුච්ඡාසවනධපරාරණසම්මසනපටියවයධපරො වට්ටති, ද්වීසු

සවනපටියවයධපරො වට්ටති. තීණි කිච්ෙවයසන පටිවිජ්ඣති, එකිං 

ආරම්මණවයසන. ද්යව සච්ොනි දුද්දසත්තා ගම්භීරානි, ද්යව ගම්භීරත්තා 
දුද්දසානි. 

යසොතාපත්තිෙඞ්ගාදිචතුක්කවණ්ණනා 

311. යසොතාපත්තිෙඞ්ගානීති යසොතාපත්තිො අඞ්ගානි, 

යසොතාපත්තිමග්ගස්ස පටිලාභකාරණානීති අත්යථො. සප්පුරිසසංයසයවොති

බුද්ධපරාදීනිං සප්පුරිසානිං උපසඞ්කමිත්වා යසවනිං. සද්ධම්මස්සවනන්ති

සප්පාෙස්ස යතපිටකධපරම්මස්ස සවනිං. යෙොනියසොමනසිකායරොති

අනිච්ොදිවයසනමනසිකායරො. ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තීතියලොකුත්තරධපරම්මස්ස
අනුධපරම්මභූතාෙ පු්බභාගපටිපත්තිොපටිපජ්ජනිං. 

අයවච්චප්පසායදනාති අෙලප්පසායදන. ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදීනි
විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරිතානි. ඵලධපරාතුආහාරෙතුක්කානි උත්තානත්ථායනව.
අපියෙත්ථලූඛපණීතවත්ථුවයසන ඔළාරිකසුඛුමතායවදිත්බා. 

විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙොති විඤ්ඤාණිං එතාසු තිට්ඨතීති විඤ්ඤාණට්ඨිතියෙො.

ආරම්මණට්ඨිතිවයසයනතිං වුත්තිං. රූපූපාෙන්ති රූපිං උපගතිං හුත්වා.
පඤ්ෙයවොකාරභවස්මිඤ්හි අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණිං රූපක්ඛන්ධපරිං නිස්සාෙ

තිට්ඨති. තිං සන්ධපරායෙතිං වුත්තිං. රූපාරම්මණන්ති රූපක්ඛන්ධපරයගොෙරිං

රූපපතිට්ඨිතිං හුත්වා. නන්දූපයසචනන්ති යලොභසහගතිංසම්පයුත්තනන්දිොව

උපසිත්තිං හුත්වා. ඉතරිං උපනිස්සෙයකොටිො. වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ෙං

ආපජ්ජතීති සට්ඨිපි සත්තතිපි වස්සානි එවිං පවත්තමානිං වුද්ධිිං විරූළ්හිිං

යවපුල්ලිං ආපජ්ජති. යවදනූපාොදීසුපි එයසවනයෙො. ඉයමහිපනතීහිපයදහි 

ෙතුයවොකාරභයව අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණිං වුත්තිං. තස්ස ොවතායුකිං
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පවත්තනවයසන වුද්ධිිං විරූළ්හිිං යවපුල්ලිං ආපජ්ජනා යවදිත්බා.
ෙතුක්කවයසනපනයදසනාෙආගතත්තා විඤ්ඤාණූපාෙන්තිනවුත්තිං. එවිං

වුච්ෙමායන ෙ ‘‘කතමිං නු යඛො එත්ථ කම්මවිඤ්ඤාණිං, කතමිං

විපාකවිඤ්ඤාණ’’න්ති සම්යමොයහො භයවෙය, තස්මාපි න වුත්තිං. 

අගතිගමනානි විත්ථාරිතායනව. 

චීවරයහතූතිතත්ථමනාපිංචීවරිං ලභිස්සාමීතිචීවරකාරණාඋප්පජ්ජති. ඉති

භවාභවයහතූතිඑත්ථ ඉතීතිනිදස්සනත්යථනිපායතො. ෙථා චීවරාදියහතු, එවිං 

භවාභවයහතූපීති අත්යථො. භවාභයවොති යෙත්ථ පණීතපණීතතරානි 
යතලමධුඵාණිතාදීනි අධිප්යපතානි. ඉයමසිං පන ෙතුන්නිං තණ්හුප්පාදානිං
පහානත්ථාෙ පටිපාටිොව ෙත්තායරො අරිෙවිංසා යදසිතාති යවදිත්බා. 

පටිපදාචතුක්කං යහට්ඨා වුත්තයමව. අක්ඛමාදීසු පධපරානකරණකායල සීතාදීනි

න ඛමතීති අක්ඛමා. ඛමතීති ඛමා. ඉන්ද්රිෙදමනිං දමා. ‘‘උප්පන්නිං 

කාමවිතක්කිංනාධිවායසතී’’තිආදිනානයෙනවිතක්කසමනිං සමා. 

ධම්මපදානීති ධපරම්මයකොට්ඨාසානි.අනභිජ්ඣාධපරම්මපදිංනාමඅයලොයභොවා
අයලොභසීයසන අධිගතජ්ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලනි්බානානි වා. අබයාපායදො
ධපරම්මපදිංනාමඅයකොයපොවා යමත්තාසීයසනඅධිගතජ්ඣානාදීනිවා.සම්මාසති
ධපරම්මපදිං නාම සුප්පට්ඨිතසති වා සතිසීයසන අධිගතජ්ඣානාදීනි වා.
සම්මාසමාධි ධපරම්මපදිං නාම සමාපත්ති වා අට්ඨසමාපත්තිවයසන
අධිගතජ්ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලනි්බානානි වා. දසාසුභවයසන වා 
අධිගතජ්ඣානාදීනි අනභිජ්ඣා ධපරම්මපදිං. ෙතුබ්රහ්මවිහාරවයසන අධිගතානි
අබයාපායදො ධපරම්මපදිං. දසානුස්සතිආහායරපටිකූලසඤ්ඤාවයසන අධිගතානි
සම්මාසති ධපරම්මපදිං. දසකසිණආනාපානවයසන අධිගතානි සම්මාසමාධි
ධපරම්මපදන්ති. 

ධපරම්මසමාදායනසු පඨමිං අයෙලකපටිපදා. දුතිෙිං ති්බකියලසස්ස 

අරහත්තිං ගයහතුිං අසක්යකොන්තස්ස අස්සුමුඛස්සාපි රුදයතො 
පරිසුද්ධපරබ්රහ්මෙරිෙෙරණිං. තතිෙිං කායමසු පාතබයතා. ෙතුත්ථිං ෙත්තායරො
පච්ෙයෙ අලභමානස්සාපි ඣානවිපස්සනාවයසන සුඛසමඞ්ගියනො 
සාසනබ්රහ්මෙරිෙිං. 

ධම්මක්ඛන්ධාති එත්ථ ගුණට්යඨො ඛන්ධපරට්යඨො. සීෙක්ඛන්යධොති
සීලගුයණො. එත්ථ ෙ ඵලසීලිං අධිප්යපතිං. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. ඉති
ෙතූසුපිඨායනසුඵලයමවවුත්තිං. 
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බොනීති උපත්ථම්භනට්යඨන අකම්පිෙට්යඨන ෙ බලානි. යතසිං
පටිපක්යඛහි යකොසජ්ජාදීහි අකම්පනිෙතා යවදිත්බා. ස්බානිපි
සමථවිපස්සනාමග්ගවයසනයලොකිෙයලොකුත්තරායනවකථිතානි. 

අධිට්ඨානානීති එත්ථ අධීති උපසග්ගමත්තිං. අත්ථයතො පන යතන වා

තිට්ඨන්ති, තත්ථ වා තිට්ඨන්ති, ඨානයමව වා තිංතිංගුණාධිකානිං පුරිසානිං

අධිට්ඨානිං, පඤ්ඤාව අධිට්ඨානිං පඤ්ඤාධිට්ඨානං. එත්ථ ෙ පඨයමන
අග්ගඵලපඤ්ඤා.දුතියෙන වචීසච්ෙිං.තතියෙනආමිසපරිච්ොයගො.ෙතුත්යථන
කියලසූපසයමො කථියතොති යවදිත්යබො. පඨයමන ෙ කම්මස්සකතපඤ්ඤිං
විපස්සනාපඤ්ඤිංවාආදිිංකත්වාඵලපඤ්ඤාකථිතා.දුතියෙන වචීසච්ෙිංආදිිං
කත්වා පරමත්ථසච්ෙිං නි්බානිං. තතියෙන ආමිසපරිච්ොගිං ආදිිං කත්වා 
අග්ගමග්යගන කියලසපරිච්ොයගො. ෙතුත්යථන සමාපත්තිවික්ඛම්භියත 

කියලයසආදිිංකත්වාඅග්ගමග්යගනකියලසවූපසයමො.පඤ්ඤාධිට්ඨායනන වා
එයකන අරහත්තඵලපඤ්ඤා කථිතා. යසයසහි පරමත්ථසච්ෙිං.
සච්ොධිට්ඨායනන වා එයකන පරමත්ථසච්ෙිං කථිතිං. යසයසහි

අරහත්තපඤ්ඤාති මූසිකාභෙත්යථයරො ආහ. 

පඤ්හබයාකරණාදිචතුක්කවණ්ණනා 

312. පඤ්හබයාකරණානි මහාපයදසකථාෙ විත්ථාරිතායනව. 

කණ්හන්තිකාළකිං දසඅකුසලකම්මපථකම්මිං. කණ්හවිපාකන්ති අපායෙ

නි්බත්තනයතො කාළකවිපාකිං. සුක්කන්ති පණ්ඩරිං කුසලකම්මපථකම්මිං. 

සුක්කවිපාකන්ති සග්යග නි්බත්තනයතො පණ්ඩරවිපාකිං. කණ්හසුක්කන්ති

මිස්සකකම්මිං. කණ්හසුක්කවිපාකන්ති සුඛදුක්ඛවිපාකිං. මිස්සකකම්මඤ්හි
කත්වා අකුසයලන තිරච්ඡානයෙොනිෙිං මඞ්ගලහත්ථිට්ඨානාදීසු උප්පන්යනො
කුසයලන පවත්යත සුඛිං යවදෙති. කුසයලන රාජකුයලපි නි්බත්යතො

අකුසයලන පවත්යත දුක්ඛිං යවදෙති. අකණ්හඅසුක්කන්ති කම්මක්ඛෙකරිං

ෙතුමග්ගඤාණිං අධිප්යපතිං. තඤ්හි ෙදි කණ්හිං භයවෙය, කණ්හවිපාකිං

දයදෙය. ෙදි සුක්කිං භයවෙය, සුක්කවිපාකිං දයදෙය. උභෙවිපාකස්ස පන
අදානයතො අකණ්හාසුක්කවිපාකත්තා අකණ්හිං අසුක්කන්ති අෙයමත්ථ
අත්යථො. 

සච්ඡිකරණීොති පච්ෙක්ඛකරයණන යෙව පටිලායභන ෙ සච්ඡිකාත්බා. 

චක්ඛුනාති දි්බෙක්ඛුනා. කායෙනාති සහජාතනාමකායෙන. පඤ්ඤාොති
අරහත්තඵලඤායණන. 

ඔඝාති වට්ටස්මිිං සත්යත ඔහනන්ති ඔසීදායපන්තීති ඔඝා. තත්ථ

පඤ්ෙකාමගුණියකො රායගො කායමොයඝො. රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො 
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භයවොයඝො. තථා ඣානනිකන්ති සස්සතදිට්ඨිසහගයතො ෙ රායගො. ද්වාසට්ඨි

දිට්ඨියෙො දිට්යඨොයඝො. 

වට්ටස්මිිංයෙොයජන්තීති යෙොගා. යතඔඝා විෙයවදිත්බා. 

විසිංයෙොයජන්තීති විසඤ්යඤොගා. තත්ථ අසුභජ්ඣානිං
කාමයෙොගවිසිංයෙොයගො. තිං පාදකිං කත්වා අධිගයතො අනාගාමිමග්යගො

එකන්යතයනව කාමයෙොගවිසඤ්යඤොයගො නාම. අරහත්තමග්යගො 

භවයෙොගවිසඤ්යඤොයගො නාම.යසොතාපත්තිමග්යගො දිට්ඨියෙොගවිසඤ්යඤොයගො 

නාම.අරහත්තමග්යගො අවිජ්ජායෙොගවිසඤ්යඤොයගො නාම. 

ගන්ථනවයසන ගන්ථා. වට්ටස්මිිංනාමකාෙඤ්යෙවරූපකාෙඤ්ෙගන්ථති

බන්ධපරති පලිබුන්ධපරතීති කාෙගන්යථො. ඉදංසච්චාභිනියවයසොති ඉදයමව සච්ෙිං, 
යමොඝමඤ්ඤන්තිඑවිංපවත්යතොදිට්ඨාභිනියවයසො. 

උපාදානානීතිආදානග්ගහණානි.කායමොතිරායගො, යසොයෙවගහණට්යඨන

උපාදානන්ති කාමුපාදානං. දිට්ඨීති මිච්ඡාදිට්ඨි, සාපිගහණට්යඨනඋපාදානන්ති 

දිට්ඨුපාදානං. ඉමිනා සුද්ධීති එවිං සීලවතානිං ගහණිං සීෙබ්බතුපාදානං. 

අත්තාතිඑයතනවදතියෙවඋපාදිෙතිොති අත්තවාදුපාදානං. 

යෙොනියෙොති යකොට්ඨාසා. අණ්යඩ ජාතාති අණ්ඩජා. ජලාබුම්හි ජාතාති 

ජොබුජා. සිංයසයද ජාතාති සංයසදජා. සෙනස්මිිං පූතිමච්ඡාදීසු ෙ 
නි්බත්තානයමතිං අධිවෙනිං. යවයගන ආගන්ත්වා උපපතිතා විොති 

ඔපපාතිකා. තත්ථ යදවමනුස්යසසු සිංයසදජඔපපාතිකානිං අෙිං වියසයසො.
සිංයසදජාමන්දාදහරාහුත්වානි්බත්තන්ති.ඔපපාතිකා යසොළසවස්සුද්යදසිකා
හුත්වා.මනුස්යසසුහිභුම්මයදයවසුෙඉමාෙතස්යසොපියෙොනියෙො ල්භන්ති.

තථා තිරච්ඡායනසු සුපණ්ණනාගාදීසු. වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘තත්ථ, භික්ඛයව, 

අණ්ඩජාසුපණ්ණාඅණ්ඩයජවනායගහරන්ති, නජලාබුයජනසිංයසදයජන

ඔපපාතියක’’ති (සිං. නි. 3.393). ොතුමහාරාජිකයතො පට්ඨාෙ උපරියදවා

ඔපපාතිකායෙව. තථා යනරයිකා. යපයතසු ෙතස්යසොපි ල්භන්ති. 

ගබ්භාවක්කන්තියෙො සම්පසාදනීයෙකථිතාඑව. 

අත්තභාවපටිොයභසු පඨයමො ඛිඩ්ඩාපයදොසිකවයසනයවදිත්යබො.දුතියෙො
ඔර්භිකාදීහි ඝාතිෙමානඋර්භාදිවයසන. තතියෙො මයනොපයදොසිකාවයසන.
ෙතුත්යථො ොතුමහාරාජියක උපාදාෙ උපරියසසයදවතාවයසන. යත හි යදවා

යනව අත්තසඤ්යෙතනාෙමරන්ති, නපරසඤ්යෙතනාෙ. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

182 

පටුන 

දක්ඛිණාවිසුද්ධාදිචතුක්කවණ්ණනා 

313. දක්ඛිණාවිසුද්ධියෙොති දානසඞ්ඛාතා දක්ඛිණාවිසුජ්ඣන්තිමහප්ඵලා

යහොන්තිඑතාහීති දක්ඛිණාවිසුද්ධියෙො. 

දාෙකයතො විසුජ්ඣති, යනො පටිග්ගාහකයතොති ෙත්ථ දාෙයකො සීලවා

යහොති, ධපරම්යමනුප්පන්නිං යදෙයධපරම්මිං යදති, පටිග්ගාහයකො දුස්සීයලො. අෙිං

දක්ඛිණායවස්සන්තරමහාරාජස්ස දක්ඛිණාසදිසා. පටිග්ගාහකයතො විසුජ්ඣති, 

යනො දාෙකයතොති ෙත්ථ පටිග්ගාහයකො සීලවා යහොති, දාෙයකො දුස්සීයලො, 

අධපරම්යමනුප්පන්නිංයදති, අෙිංදක්ඛිණායෙොරඝාතකස්සදක්ඛිණාසදිසා. යනව

දාෙකයතො විසුජ්ඣති, යනො පටිග්ගාහකයතොති ෙත්ථ උයභොපි දුස්සීලා 
යදෙයධපරම්යමොපිඅධපරම්යමනනි්බත්යතො.විපරිොයෙනෙතුත්ථායවදිත්බා. 

සඞ්ගහවත්ථූනීතිසඞ්ගහකාරණානි.තානි යහට්ඨාවිභත්තායනව. 

අනරිෙයවොහාරාතිඅනරිොනිංලාමකානිං යවොහාරා. 

අරිෙයවොහාරාතිඅරිොනිංසප්පුරිසානිං යවොහාරා. 

දිට්ඨවාදිතාති දිට්ඨිං මොති එවිං වාදිතා. එත්ථ ෙ
තිංතිංසමුට්ඨාපකයෙතනාවයසන අත්යථොයවදිත්යබො. 

අත්තන්තපාදිචතුක්කවණ්ණනා 

314. අත්තන්තපාදීසු පඨයමො අයෙලයකො. දුතියෙො ඔර්භිකාදීසු
අඤ්ඤතයරො.තතියෙොෙඤ්ඤොජයකො. ෙතුත්යථොසාසයනසම්මාපටිපන්යනො. 

අත්තහිතාෙ පටිපන්නාදීසු පඨයමො යෙො සෙිං සීලාදිසම්පන්යනො, පරිං
සීලාදීසුනසමාදයපතිආෙස්මාවක්කලිත්යථයරොවිෙ.දුතියෙොයෙො අත්තනාන

සීලාදිසම්පන්යනො, පරිංසීලාදීසුසමාදයපතිආෙස්මාඋපනන්යදොවිෙ.තතියෙො

යෙො යනවත්තනාසීලාදිසම්පන්යනො, පරිංසීලාදීසුනසමාදයපතියදවදත්යතො
විෙ.ෙතුත්යථොයෙො අත්තනාෙසීලාදිසම්පන්යනොපරඤ්ෙසීලාදීසුසමාදයපති
ආෙස්මාමහාකස්සයපොවිෙ. 

තමාදීසු තයමොති අන්ධපරකාරභූයතො. තමපරාෙයණොතිතමයමව පරිං අෙනිං
ගතිඅස්සාතිතමපරාෙයණො. එවිංස්බපයදසු අත්යථො යවදිත්යබො. එත්ථෙ
පඨයමො නීයෙ ෙණ්ඩාලාදිකුයල දුජ්ජීවියත හීනත්තභායව නි්බත්තිත්වා තීණි
දුච්ෙරිතානි පරිපූයරති. දුතියෙො තථාවියධපරො හුත්වා තීණි සුෙරිතානි පරිපූයරති.
තතියෙො උළායර ඛත්තිෙකුයල බහුඅන්නපායන සම්පන්නත්තභායව 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

183 

පටුන 

නි්බත්තිත්වා තීණි දුච්ෙරිතානි පරිපූයරති. ෙතුත්යථො තාදියසොව හුත්වා තීණි 
සුෙරිතානිපරිපූයරති. 

සමණමචයෙොති සමණඅෙයලො. ම-කායරො පදසන්ධිමත්තිං. යසො
යසොතාපන්යනොයවදිත්යබො.යසොතාපන්යනොහිෙතූහිවායතහිඉන්දඛීයලො විෙ

පරප්පවායදහි අකම්පියෙො. අෙලසද්ධපරාෙ සමන්නාගයතොති සමණමචයෙො. 

වුත්තම්පි යෙතිං – ‘‘කතයමො ෙ පුග්ගයලො සමණමෙයලො? ඉයධපරකච්යෙො

පුග්ගයලො තිණ්ණිං සිංයෙොජනානිං පරික්ඛො’’ති (පු. ප. 190) විත්ථායරො. 

රාගයදොසානිං පන තනුභූතත්තා සකදාගාමී සමණපදුයමො නාම. යතනාහ –

‘‘කතයමොපනපුග්ගයලොසමණපදුයමො? ඉයධපරකච්යෙොපුග්ගයලො සකියදවඉමිං

යලොකිං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තිං කයරොති, අෙිං වුච්ෙති පුග්ගයලො 

සමණපදුයමො’’ති (පු. ප. 190). රාගයදොසානිං අභාවා ඛිප්පයමව පුප්ඵිස්සතීති

අනාගාමී සමණපුණ්ඩරීයකො නාම. යතනාහ – ‘‘කතයමො ෙ පුග්ගයලො

සමණපුණ්ඩරීයකො? ඉයධපරකච්යෙො පුග්ගයලො පඤ්ෙන්නිං
ඔරම්භාගිොනිං…යප.…අෙිං වුච්ෙතිපුග්ගයලොසමණපුණ්ඩරීයකො’’ති (පු.ප.

190). අරහා පන ස්යබසම්පි ගන්ථකාරකියලසානිං අභාවා සමයණසු 

සමණසුඛුමායෙො නාම. යතනාහ – ‘‘කතයමො ෙ පුග්ගයලො සමයණසු

සමණසුඛුමායලො? ඉයධපරකච්යෙොආසවානිංඛො…යප.…උපසම්පජ්ජ විහරති.
අෙිංවුච්ෙතිපුග්ගයලොසමයණසුසමණසුඛුමායලො’’ති. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො’’තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති
සමපඤ්ඤාසාෙ ෙතුක්කානිං වයසන ද්යවපඤ්හසතානි කයථන්යතො යථයරො 
සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

ෙතුක්කවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චකවණ්ණනා 

315. ඉති ෙතුක්කවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි පඤ්ෙකවයසන

දස්යසතුිං පුන යදසනිං ආරභි. තත්ථ පඤ්ෙසු ඛන්යධපරසු රූපක්ඛන්යධො 

යලොකියෙො. යසසා යෙොකිෙයෙොකුත්තරා. උපාදානක්ඛන්ධා යලොකිොව.

විත්ථාරයතො පන ඛන්ධපරකථා විසුද්ධිමග්යග වුත්තා. කාමගුණා යහට්ඨා
විත්ථාරිතාව. 

සුකතදුක්කටාදීහි ගන්ත්බාති ගතියෙො. නිරයෙොති නිරස්සායදො.
සයහොකායසනඛන්ධපරාකථිතා.තයතොපයරසුතීසුනි්බත්තා ඛන්ධපරාවවුත්තා.
ෙතුත්යථඔකායසොපි. 
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ආවායස මච්ඡරිෙිං ආවාසමච්ඡරිෙං. යතන සමන්නාගයතො භික්ඛු
ආගන්තුකිං දිස්වා ‘‘එත්ථ යෙතිෙස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා පරික්ඛායරො
ඨපියතො’’තිආදීනි වත්වා සඞ්ඝිකම්පි ආවාසිං නිවායරති. යසො කාලඞ්කත්වා 

යපයතො වා අජගයරො වා හුත්වා නි්බත්තති. කුයල මච්ඡරිෙිං කුෙමච්ඡරිෙං. 
යතන සමන්නාගයතො භික්ඛු යතහි කාරයණහි අත්තයනො උපට්ඨාකකුයල

අඤ්යඤසිං පයවසනම්පි නිවායරති. ලායභ මච්ඡරිෙිං ොභමච්ඡරිෙං. යතන
සමන්නාගයතො භික්ඛු සඞ්ඝිකම්පි ලාභිං මච්ඡරාෙන්යතො ෙථා අඤ්යඤ න

ලභන්ති, එවිං කයරොති. වණ්යණ මච්ඡරිෙිං වණ්ණමච්ඡරිෙං. වණ්යණොති
යෙත්ථ සරීරවණ්යණොපි ගුණවණ්යණොපි යවදිත්යබො. පරිෙත්තිධපරම්යම

මච්ඡරිෙිං ධම්මමච්ඡරිෙං. යතන සමන්නාගයතො භික්ඛු ‘‘ඉමිං ධපරම්මිං 
පරිොපුණිත්වා එයසො මිං අභිභවිස්සතී’’ති අඤ්ඤස්ස න යදති. යෙො පන

ධපරම්මානුග්ගයහන වාපුග්ගලානුග්ගයහනවානයදති, නතිංමච්ඡරිෙිං. 

චිත්තිං නිවායරන්ති පරියෙොනන්ධපරන්තීති නීවරණානි. කාමච්ඡන්යදො
නීවරණපත්යතො අරහත්තමග්ගවජ්යඣො. කාමරාගානුසයෙො

කාමරාගසිංයෙොජනපත්යතො අනාගාමිමග්ගවජ්යඣො. ථිනිං චිත්තයගලඤ්ඤිං. 
මිද්ධපරිංඛන්ධපරත්තෙයගලඤ්ඤිං.උභෙම්පිඅරහත්තමග්ගවජ්ඣිං.තථා උද්ධපරච්ෙිං.
කුක්කුච්ෙිංඅනාගාමිමග්ගවජ්ඣිං.විචිකිච්ඡාපඨමමග්ගවජ්ඣා. 

සංයෙොජනානීතිබන්ධපරනානි.යතහිපනබද්යධපරසු පුග්ගයලසුරූපාරූපභයව
නි්බත්තා යසොතාපන්නසකදාගාමියනො අන්යතොබද්ධපරා බහිසයිතා නාම. 
යතසඤ්හි කාමභයව බන්ධපරනිං. කාමභයව අනාගාමියනො බහිබද්ධපරා
අන්යතොසයිතා නාම. යතසඤ්හි රූපාරූපභයව බන්ධපරනිං. කාමභයව
යසොතාපන්නසකදාගාමියනොඅන්යතොබද්ධපරාඅන්යතොසයිතානාම. රූපාරූපභයව
අනාගාමියනොබහිබද්ධපරාබහිසයිතානාම.ඛීණාසයවොස්බත්ථඅබන්ධපරයනො. 

සික්ඛිත්බිං පදිං සික්ඛාපදං, සික්ඛායකොට්ඨායසොති අත්යථො. සික්ඛාෙ වා

පදිං සික්ඛාපදිං, අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛාෙ අධිගමුපායෙොති අත්යථො.
අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථාරයතො පන සික්ඛාපදකථා විභඞ්ගප්පකරයණ
සික්ඛාපදවිභඞ්යගආගතාඑව. 

අභබ්බට්ඨානාදිපඤ්චකවණ්ණනා 

316. ‘‘අභ්යබො, ආවුයසො, ඛීණාසයවො භික්ඛු සඤ්චිච්ෙ පාණ’’න්තිආදි

යදසනාසීසයමව, යසොතාපන්නාදයෙොපි පන අභ්බා. පුථුජ්ජනඛීණාසවානිං 

නින්දාපසිංසත්ථම්පිඑවිංවුත්තිං.පුථුජ්ජයනොනාමගාරය්යහො, මාතුඝාතාදීනිපි 

කයරොති. ඛීණාසයවොපනපාසිංයසො, කුන්ථකිපිල්ලිකඝාතාදීනිපින කයරොතීති. 
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බයසයනසු විෙස්සතීති බයසනිං, හිතසුඛිං ඛිපති විද්ධපරිංයසතීති අත්යථො.

ඤාතීනිංබයසනිං ඤාතිබයසනං, යෙොරයරොගභොදීහි ඤාතිවිනායසොතිඅත්යථො.

යභොගානිං බයසනිං යභොගබයසනං, රාජයෙොරාදිවයසන යභොගවිනායසොති

අත්යථො. යරොයගො එව බයසනිං යරොගබයසනං. යරොයගො හිආයරොගයිං බයසති

විනායසතීති බයසනිං, සීලස්ස බයසනිං සීෙබයසනං. දුස්සීලයස්යසතිං නාමිං. 

සම්මාදිට්ඨිිංවිනාසෙමානාඋප්පන්නාදිට්ඨිඑවබයසනිං දිට්ඨිබයසනං. එත්ථෙ
ඤාතිබයසනාදීනි තීණි යනව අකුසලානි න තිලක්ඛණාහතානි.

සීලදිට්ඨිබයසනද්වෙිං අකුසලිං තිලක්ඛණාහතිං. යතයනව ‘‘නාවුයසො, සත්තා
ඤාතිබයසනයහතුවා’’තිආදිමාහ. 

ඤාතිසම්පදාති ඤාතීනිං සම්පදා පාරිපූරී බහුභායවො. යභොගසම්පදාෙපි 

එයසව නයෙො. ආයරොගයස්ස සම්පදා ආයරොග්ෙසම්පදා. පාරිපූරී දීඝරත්තිං

අයරොගතා. සීෙදිට්ඨිසම්පදාසුපි එයසව නයෙො. ඉධපරාපි ඤාතිසම්පදාදයෙො යනො

කුසලා, නතිලක්ඛණාහතා.සීලදිට්ඨිසම්පදාකුසලා, තිලක්ඛණාහතා. යතයනව

‘‘නාවුයසො, සත්තාඤාතිසම්පදායහතුවා’’තිආදිමාහ. 

සීලවිපත්තිසීලසම්පත්තිකථාමහාපරිනි්බායනවිත්ථාරිතාව. 

යචොදයකනාති වත්ථුසිංසන්දස්සනා, ආපත්තිසිංසන්දස්සනා, 

සිංවාසප්පටික්යඛයපො, සාමීචිප්පටික්යඛයපොති ෙතූහි යෙොදනාවත්ථූහි

යෙොදෙමායනන. කායෙන වක්ඛාමි යනො අකායෙනාති එත්ථ චුදිතකස්ස

කායලො කථියතො, න යෙොදකස්ස. පරිං යෙොයදන්යතන හි පරිසමජ්යඣ වා 
උයපොසථපවාරණග්යග වා ආසනසාලායභොජනසාලාදීසු වා න යෙොයදත්බිං.

දිවාට්ඨායන නිසින්නකායල ‘‘කයරොතාෙස්මා ඔකාසිං, අහිං ආෙස්මන්තිං
වත්තුකායමො’’ති එවිං ඔකාසිං කායරත්වා යෙොයදත්බිං. පුග්ගලිං පන
උපපරික්ඛිත්වා යෙො යලොලපුග්ගයලො අභූතිං වත්වා භික්ඛූනිං අෙසිං

ආයරොයපති, යසො ඔකාසකම්මිං විනාපි යෙොයදත්යබො. භූයතනාති තච්යඡන

සභායවන. සණ්යහනාති මට්යඨන මුදුයකන. අත්ථසඤ්හියතනාති
අත්ථකාමතාෙහිතකාමතාෙඋයපයතන. 

පධානිෙඞ්ගපඤ්චකවණ්ණනා 

317. පධානිෙඞ්ගානීති පධපරානිං වුච්ෙති පදහනිං, පධපරානමස්ස අත්ථීති

පධපරානියෙො, පධපරානිෙස්ස භික්ඛුයනොඅඞ්ගානි පධානිෙඞ්ගානි.සද්යධොතිසද්ධපරාෙ 

සමන්නාගයතො. සද්ධපරා පයනසා ආගමනසද්ධපරා, අධිගමනසද්ධපරා, 

ඔකප්පනසද්ධපරා, පසාදසද්ධපරාති ෙතු්බිධපරා. තත්ථ ස්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානිං

සද්ධපරා අභිනීහාරයතො ආගතත්තා ආගමනසද්ධා නාම. අරිෙසාවකානිං 

පටියවයධපරන අධිගතත්තා අධිගමනසද්ධා නාම. බුද්යධපරො ධපරම්යමො සඞ්යඝොති 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

වුත්යත අෙලභායවන ඔකප්පනිං ඔකප්පනසද්ධා නාම. පසාදුප්පත්ති 

පසාදසද්ධා නාම. ඉධපර ඔකප්පනසද්ධපරා අධිප්යපතා. යබොධින්ති
ෙතුත්ථමග්ගඤාණිං. තිං සුප්පටිවිද්ධපරිං තථාගයතනාති සද්දහති.

යදසනාසීසයමව යෙතිං, ඉමිනා පන අඞ්යගන තීසුපි රතයනසු සද්ධපරා

අධිප්යපතා. ෙස්ස හි බුද්ධපරාදීසු පසායදො බලවා, තස්ස පධපරානවීරිෙිං ඉජ්ඣති. 

අප්පාබායධොති අයරොයගො. අප්පාතඞ්යකොති නිද්දුක්යඛො. සමයවපාකිනිොති

සමවිපාෙනීො. ගහණිොති කම්මජයතයජොධපරාතුො. නාතිසීතාෙනාච්චුණ්හාොති

අතිසීතගහණියකො සීතභීරූ යහොති, අච්චුණ්හගහණියකො උණ්හභීරූ යහොති, 
යතසිං පධපරානිං න ඉජ්ඣති. මජ්ඣිමගහණිකස්ස ඉජ්ඣති. යතනාහ –

‘‘මජ්ඣිමාෙ පධපරානක්ඛමාො’’ති. ෙථාභූතං අත්තානං ආවිකත්තාති ෙථාභූතිං

අත්තයනො අගුණිං පකායසතා. උදෙත්ථගාමිනිොති උදෙඤ්ෙ අත්ථඞ්ගමඤ්ෙ

ගන්තුිං පරිච්ඡින්දිතුිං සමත්ථාෙ, එයතන පඤ්ඤාසලක්ඛණපරිග්ගාහකිං

උදේබෙඤාණිං වුත්තිං. අරිොොති පරිසුද්ධපරාෙ. නිබ්යබධිකාොති

අනි්බිද්ධපරපු්යබ යලොභක්ඛන්ධපරාදයෙො නි්බිජ්ඣිතුිං සමත්ථාෙ. සම්මා

දුක්ඛක්ඛෙගාමිනිොති තදඞ්ගවයසන කියලසානිං පහීනත්තා ෙිං ෙිං දුක්ඛිං

ඛීෙති, තස්ස තස්ස දුක්ඛස්ස ඛෙගාමිනිො. ඉති ස්යබහි ඉයමහි පයදහි
විපස්සනාපඤ්ඤාවකථිතා.දුප්පඤ්ඤස්සහි පධපරානිංනඉජ්ඣති. 

සුද්ධාවාසාදිපඤ්චකවණ්ණනා 

318. සුද්ධාවාසාති සුද්ධපරා ඉධපර ආවසිිංසු ආවසන්ති ආවසිස්සන්ති වාති

සුද්ධපරාවාසා. සුද්ධපරාති කියලසමලරහිතා අනාගාමිඛීණාසවා. අවිහාතිආදීසු ෙිං

වත්ත්බිං, තිංමහාපදායන වුත්තයමව. 

අනාගාමීසු ආයුයනො මජ්ඣිං අනතික්කමිත්වා අන්තරාව

කියලසපරිනි්බානිං අරහත්තිං පත්යතො අන්තරාපරිනිබ්බායී නාම. මජ්ඣිං

උපහච්ෙ අතික්කමිත්වා පත්යතො උපහච්චපරිනිබ්බායී නාම. අසඞ්ඛායරන 

අප්පයෙොයගන අකිලමන්යතො සුයඛන පත්යතො අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී නාම.
සසඞ්ඛායරන සප්පයෙොයගන කිලමන්යතො දුක්යඛන පත්යතො 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී නාම.ඉයමෙත්තායරොපඤ්ෙසුපිසුද්ධපරාවායසසු ල්භන්ති. 

උද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමීති එත්ථ පන ෙතුක්කිං යවදිත්බිං. යෙො හි
අවිහායතො පට්ඨාෙ ෙත්තායරො යදවයලොයක යසොයධපරත්වා අකනිට්ඨිං ගන්ත්වා 

පරිනි්බාෙති, අෙිංඋද්ධපරිංයසොයතොඅකනිට්ඨගාමීනාම.යෙොඅවිහායතොදුතිෙිං

වා තතිෙිං වා ෙතුත්ථිං වා යදවයලොකිං ගන්ත්වා පරිනි්බාෙති, අෙිං
උද්ධපරිංයසොයතො න අකනිට්ඨගාමී නාම. යෙො කාමභවයතො අකනිට්යඨසු

නි්බත්තිත්වාපරිනි්බාෙති, අෙිංනඋද්ධපරිංයසොයතො අකනිට්ඨගාමීනාම.යෙො

යහට්ඨා ෙතූසු යදවයලොයකසු තත්ථ තත්යථව නි්බත්තිත්වා පරිනි්බාෙති, 
අෙිංනඋද්ධපරිංයසොයතොනඅකනිට්ඨගාමීනාමාති. 
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පටුන 

යචයතොඛිෙපඤ්චකවණ්ණනා 

319. යචයතොඛිොතිචිත්තස්ස ථද්ධපරභාවා. සත්ථරිකඞ්ඛතීතිසත්ථුසරීයර
වා ගුයණ වා කඞ්ඛති. සරීයර කඞ්ඛමායනො
‘‘ද්වත්තිිංසමහාපුරිසවරලක්ඛණපටිමණ්ඩිතිං නාම සරීරිං අත්ථි නු යඛො
නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. ගුයණ කඞ්ඛමායනො 

‘‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නජානනසමත්ථිං ස්බඤ්ඤුතඤාණිං අත්ථි නු යඛො

නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. ආතප්පාොතිවීරිෙකරණත්ථාෙ. අනුයෙොගාොතිපුනප්පුනිං

යෙොගාෙ.සාතච්ොොති සතතකිරිොෙ.පධානාොතිපදහනත්ථාෙ. අෙංපඨයමො 

යචයතොඛියෙොති අෙිං සත්ථරි විචිකිච්ඡාසඞ්ඛායතො පඨයමො චිත්තස්ස

ථද්ධපරභායවො. ධම්යමති පරිෙත්තිධපරම්යම ෙ පටියවධපරධපරම්යම ෙ. පරිෙත්තිධපරම්යම
කඞ්ඛමායනො ‘‘යතපිටකිං බුද්ධපරවෙනිං ෙතුරාසීතිධපරම්මක්ඛන්ධපරසහස්සානීති

වදන්ති, අත්ථිනුයඛො එතිංනත්ථී’’තිකඞ්ඛති. පටියවධපරධපරම්යමකඞ්ඛමායනො

‘‘විපස්සනානිස්සන්යදො මග්යගො නාම, මග්ගනිස්සන්යදො ඵලිං නාම, 

ස්බසඞ්ඛාරපටිනිස්සග්යගො නි්බානිං නාමාති වදන්ති, තිං අත්ථි නු යඛො 

නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. සඞ්යඝ කඞ්ඛතීති ‘‘උජුප්පටිපන්යනොතිආදීනිං පදානිං
වයසන එවරූපිං පටිපදිං පටිපන්යනො ෙත්තායරො මග්ගට්ඨා ෙත්තායරො 
ඵලට්ඨාති අට්ඨන්නිං පුග්ගලානිං සමූහභූයතො සඞ්යඝො නාම අත්ථි නු යඛො

නත්ථී’’ති කඞ්ඛති. සික්ඛාෙ කඞ්ඛමායනො ‘‘අධිසීලසික්ඛා නාම, 

අධිචිත්තඅධිපඤ්ඤාසික්ඛා නාමාති වදන්ති, සා අත්ථි නු යඛො නත්ථී’’ති

කඞ්ඛති. අෙං පඤ්චයමොති අෙිං සබ්රහ්මොරීසු යකොපසඞ්ඛායතො පඤ්ෙයමො
චිත්තස්සථද්ධපරභායවො කෙවරභායවොඛාණුකභායවො. 

යචතයසොවිනිබන්ධාදිපඤ්චකවණ්ණනා 

320. යචතයසොවිනිබන්ධාති චිත්තිං බන්ධිත්වා මුට්ඨිෙිං කත්වා විෙ

ගණ්හන්තීති යෙතයසොවිනිබන්ධපරා. කායමති වත්ථුකායමපි කියලසකායමපි. 

කායෙති අත්තයනො කායෙ. රූයපති බහිද්ධපරාරූයප. ොවදත්ථන්ති ෙත්තකිං

ඉච්ඡති, තත්තකිං. උදරාවයදහකන්ති උදරපූරිං. තඤ්හි උදරිං අවයදහනයතො

‘‘උදරාවයදහක’’න්ති වුච්ෙති. යසෙයසුඛන්තිමඤ්ෙපීඨසුඛිං. පස්සසුඛන්තිෙථා

සම්පරිවත්තකිං සෙන්තස්ස දක්ඛිණපස්සවාමපස්සානිං සුඛිං යහොති, එවිං

උප්පන්නිං සුඛිං. මිද්ධසුඛන්ති නිද්දාසුඛිං. අනුයුත්යතොති යුත්තප්පයුත්යතො

විහරති. පණිධාොතිපත්ථයිත්වා. බ්රහ්මචරියෙනාතියමථුනවිරතිබ්රහ්මෙරියෙන. 

යදයවො වා භවිස්සාමීතිමයහසක්ඛයදයවො වා භවිස්සාමි. යදවඤ්ඤතයරො වාති
අප්යපසක්ඛයදයවසුවාඅඤ්ඤතයරො. 

ඉන්ද්රියෙසු පඨමපඤ්ෙයක යලොකිොයනව කථිතානි. දුතිෙපඤ්ෙයක

පඨමදුතිෙෙතුත්ථානි යලොකිොනි, තතිෙපඤ්ෙමානි යලොකිෙයලොකුත්තරානි.
තතිෙපඤ්ෙයකසමථවිපස්සනාමග්ගවයසනයලොකිෙයලොකුත්තරානි. 
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පටුන 

නිස්සරණිෙපඤ්චකවණ්ණනා 

321. නිස්සරණිොති නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා. ධාතුයෙොති

අත්තසුඤ්ඤසභාවා. කායම මනසිකයරොයතොති කායම මනසිකයරොන්තස්ස, 
අසුභජ්ඣානයතොවුට්ඨාෙ අගදිංගයහත්වාවිසිංවීමිංසන්යතො විෙවීමිංසනත්ථිං

කාමාභිමුඛිං චිත්තිංයපයසන්තස්සාතිඅත්යථො. නපක්ඛන්දතීතිනපවිසති. න

පසීදතීති පසාදිං නාපජ්ජති. න සන්තිට්ඨතීති න පතිට්ඨති. න විමුච්චතීති
නාධිමුච්ෙති.ෙථාපනකුක්කුටපත්තිංවා න්හාරුදද්දුලිංවාඅග්ගිම්හිපක්ඛිත්තිං

පතිලීෙතිපතිකුටතිපතිවත්තතින සම්පසාරිෙති; එවිංපතිලීෙතිනපසාරිෙති. 

යනක්ඛම්මංයඛො පනාතිඉධපරයනක්ඛම්මිංනාමදසසුඅසුයභසුපඨමජ්ඣානිං, 

තදස්ස මනසිකයරොයතො චිත්තිං පක්ඛන්දති. තස්ස තං චිත්තන්ති තස්ස තිං 

අසුභජ්ඣානචිත්තිං. සුගතන්ති යගොෙයර ගතත්තා සුට්ඨු ගතිං. සුභාවිතන්ති

අහානභාගිෙත්තා සුට්ඨු භාවිතිං. සුවුට්ඨිතන්ති කාමයතො සුට්ඨු වුට්ඨිතිං. 

සුවිමුත්තන්තිකායමහිසුට්ඨුවිමුත්තිං.කාමපච්ෙොආසවානාම කාමයහතුකා

ෙත්තායරොආසවා. විඝාතාති දුක්ඛා. පරිළාහාතිකාමරාගපරිළාහා. නයසොතං

යවදනං යවයදතීතියසොතිංකාමයවදනිංවිඝාතපරිළාහයවදනඤ්ෙනයවදෙති. 

ඉදමක්ඛාතංකාමානංනිස්සරණන්තිඉදිංඅසුභජ්ඣානිංකායමහි නිස්සටත්තා
කාමානිං නිස්සරණන්ති අක්ඛාතිං. යෙො පන තිං ඣානිං පාදකිං කත්වා
සඞ්ඛායර සම්මසන්යතොතතිෙිංමග්ගිංපත්වාඅනාගාමිඵයලනනි්බානිංදිස්වා

පුන කාමා නාම නත්ථීති ජානාති, තස්ස චිත්තිං අච්ෙන්තනිස්සරණයමව.
යසසපයදසුපිඑයසවනයෙො. 

අෙිං පන වියසයසො, දුතිෙවායර යමත්තාඣානානි බයාපාදස්ස නිස්සරණිං 
නාම. තතිෙවායර කරුණාඣානානි විහිිංසාෙ නිස්සරණිං නාම. ෙතුත්ථවායර
අරූපජ්ඣානානි රූපානිං නිස්සරණිං නාම. අච්ෙන්තනිස්සරයණ යෙත්ථ
අරහත්තඵලිංයෙොයජත්බිං. 

පඤ්ෙමවායර සක්කාෙංමනසිකයරොයතොති සුද්ධපරසඞ්ඛායරපරිග්ගණ්හිත්වා
අරහත්තිං පත්තස්ස සුක්ඛවිපස්සකස්ස ඵලසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ

වීමිංසනත්ථිං පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරාභිමුඛිං චිත්තිං යපයසන්තස්ස. ඉදමක්ඛාතං

සක්කාෙනිස්සරණන්ති ඉදිං අරහත්තමග්යගන ෙ ඵයලන ෙ නි්බානිං දිස්වා
ඨිතස්ස භික්ඛුයනො පුන සක්කායෙො නත්ථීති උප්පන්නිං
අරහත්තඵලසමාපත්තිචිත්තිංසක්කාෙස්සනිස්සරණන්ති අක්ඛාතිං. 

විමුත්තාෙතනපඤ්චකවණ්ණනා 

322. විමුත්තාෙතනානීති විමුච්ෙනකාරණානි. අත්ථපටිසංයවදියනොති

පාළඅත්ථිං ජානන්තස්ස. ධම්මපටිසංයවදියනොති පාළිං ජානන්තස්ස. 

පායමොජ්ජන්ති තරුණපීති. පීතීති තුට්ඨාකාරභූතා බලවපීති. කායෙොති 
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පටුන 

නාමකායෙොපටිපස්සම්භති. සුඛංයවදෙතීතිසුඛිංපටිලභති. චිත්තංසමාධිෙතීති
අරහත්තඵලසමාධිනා සමාධිෙති. අෙඤ්හි තිං ධපරම්මිං සුණන්යතො

ආගතාගතට්ඨායන ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලානි ජානාති, තස්ස එවිං ජානයතො
පීති උප්පජ්ජති. යසො තස්සා පීතිො අන්තරා ඔසක්කිතුිං න යදන්යතො 
උපොරකම්මට්ඨානියකොහුත්වාවිපස්සනිංවඩ්යඪත්වාඅරහත්තිංපාපුණාති.තිං

සන්ධපරාෙ වුත්තිං–‘‘චිත්තිංසමාධිෙතී’’ති.යසයසසුපිඑයසවනයෙො. අෙිංපන 

වියසයසො, සමාධිනිමිත්තන්ති අට්ඨතිිංසාෙ ආරම්මයණසු අඤ්ඤතයරො

සමාධියෙව සමාධිනිමිත්තිං. සුග්ගහිතං යහොතීතිආදීසු ආෙරිෙසන්තියක

කම්මට්ඨානිං උග්ගණ්හන්යතන සුට්ඨු ගහිතිං යහොති. සුට්ඨු මනසිකතන්ති

සුට්ඨුඋපධපරාරිතිං. සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාොතිපඤ්ඤාෙ සුට්ඨු පච්ෙක්ඛිංකතිං. 

තස්මිංධම්යමතිතස්මිිංකම්මට්ඨානපාළධපරම්යම. 

විමුත්තිපරිපාචනීොති විමුත්ති වුච්ෙති අරහත්තිං, තිං පරිපායෙන්තීති 

විමුත්තිපරිපාචනීො. අනිච්චසඤ්ඤාති අනිච්ොනුපස්සනාඤායණ

උප්පන්නසඤ්ඤා. අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤාති දුක්ඛානුපස්සනාඤායණ

උප්පන්නසඤ්ඤා. දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤාති අනත්තානුපස්සනාඤායණ 

උප්පන්නසඤ්ඤා. පහානසඤ්ඤාති පහානානුපස්සනාඤායණ 

උප්පන්නසඤ්ඤා. විරාගසඤ්ඤාතිවිරාගානුපස්සනාඤායණ උප්පන්නසඤ්ඤා. 

‘‘ඉයම යඛො ආවුයසො’’තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති
ඡ්බීසතිො පඤ්ෙකානිං වයසන තිිංසසතපඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො
සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

පඤ්ෙකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඡක්කවණ්ණනා 

323. ඉති පඤ්ෙකවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි ඡක්කවයසන 

දස්යසතුිංපුනයදසනිංආරභි.තත්ථ අජ්ඣත්තිකානීති අජ්ඣත්තජ්ඣත්තිකානි. 

බාහිරානීති තයතො අජ්ඣත්තජ්ඣත්තයතො බහිභූතානි. විත්ථාරයතො පන

ආෙතනකථා විසුද්ධිමග්යග කථිතාව. විඤ්ඤාණකාොති විඤ්ඤාණසමූහා. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති ෙක්ඛුපසාදනිස්සිතිං කුසලාකුසලවිපාකවිඤ්ඤාණිං. එස

නයෙො ස්බත්ථ. චක්ඛුසම්ෙස්යසොති ෙක්ඛුනිස්සියතො සම්ඵස්යසො. 

යසොතසම්ෙස්සාදීසුපි එයසවනයෙො. මයනොසම්ෙස්යසොති ඉයම දස සම්ඵස්යස
ඨයපත්වා යසයසො ස්යබො මයනොසම්ඵස්යසො නාම. යවදනාඡක්කම්පි

එයතයනව නයෙන යවදිත්බිං. රූපසඤ්ඤාති රූපිං ආරම්මණිං කත්වා
උප්පන්නා සඤ්ඤා. එයතනුපායෙන යසසාපි යවදිත්බා. යෙතනාඡක්යකපි
එයසවනයෙො.තථා තණ්හාඡක්යක. 
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අගාරයවොති ගාරවවිරහියතො. අප්පතිස්යසොති අප්පතිස්සයෙො අනීෙවුත්ති.
එත්ථ පන යෙො භික්ඛු සත්ථරි ධපරරමායන තීසු කායලසු උපට්ඨානිං න ොති.

සත්ථරිඅනුපාහයනෙඞ්කමන්යතසඋපාහයනොෙඞ්කමති, නීයෙ ෙඞ්කමන්යත

උච්යෙෙඞ්කමති, යහට්ඨා වසන්යතඋපරිවසති, සත්ථුදස්සනට්ඨායනඋයභො 

අිංයස පාරුපති, ඡත්තිං ධපරායරති, උපාහනිං ධපරායරති, නහාෙති, උච්ොරිං වා

පස්සාවිංවා කයරොති.පරිනි්බුයතපනයෙතිෙිංවන්දිතුිංනගච්ඡති, යෙතිෙස්ස

පඤ්ඤාෙනට්ඨායන සත්ථුදස්සනට්ඨායනවුත්තිංස්බිංකයරොති, අෙිං සත්ථරි 

අගාරයවො නාම. යෙො පන ධපරම්මස්සවයන සිංඝුට්යඨ සක්කච්ෙිං න ගච්ඡති, 

සක්කච්ෙිං ධපරම්මිංනසුණාති, සමුල්ලපන්යතොනිසීදති, සක්කච්ෙිංනගණ්හාති, 

න වායෙති, අෙිං ධම්යම අගාරයවො නාම. යෙො පන යථයරන භික්ඛුනා

අනජ්ඣිට්යඨො ධපරම්මිං යදයසති, නිසීදති, පඤ්හිං කයථති, වුඩ්යඪ භික්ඛූ

ඝට්යටන්යතොගච්ඡති, තිට්ඨති, නිසීදති, දුස්සපල්ලත්ථිකිංවාහත්ථපල්ලත්ථිකිං

වාකයරොති, සඞ්ඝමජ්යඣ උයභොඅිංයසපාරුපති, ඡත්තුපාහනිංධපරායරති, අෙිං 

සඞ්යඝඅගාරයවො නාම.එකභික්ඛුස්මිම්පිහිඅගාරයවකයතසඞ්යඝඅගාරයවො

කයතොවයහොති.තිස්යසොසික්ඛා පනඅපූරෙමායනොව සික්ඛාෙඅගාරයවො නාම.

අප්පමාදලක්ඛණිං අනනුබ්රූහෙමායනො අප්පමායද අගාරයවො නාම. දුවිධපරම්පි 

පටිසන්ථාරං අකයරොන්යතො පටිසන්ථායර අගාරයවො නාම. ඡ ගාරවා
වුත්තප්පටිපක්ඛවයසනයවදිත්බා. 

යසොමනස්සූපවිචාරාති යසොමනස්සසම්පයුත්තා විොරා. 

යසොමනස්සට්ඨානිෙන්ති යසොමනස්සකාරණභූතිං. උපවිචරතීති විතක්යකන
විතක්යකත්වා විොයරන පරිච්ඡින්දති. එස නයෙො ස්බත්ථ. 

යදොමනස්සූපවිචාරාපි එවයමව යවදිත්බා. තථා උයපක්ඛූපවිචාරා.

සාරණීෙධම්මා යහට්ඨාවිත්ථාරිතා. දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතොතිඉමිනාපනපයදන
යකොසම්බකසුත්යතපඨමමග්යගො කථියතො.ඉධපරෙත්තායරොපිමග්ගා. 

විවාදමූෙඡක්කවණ්ණනා 

325. විවාදමූොනීති විවාදස්ස මූලානි. යකොධයනොතිකුජ්ඣනලක්ඛයණන

යකොයධපරන සමන්නාගයතො. උපනාහීති යවරඅප්පටිනිස්සග්ගලක්ඛයණන

උපනායහන සමන්නාගයතො. අහිතාෙ දුක්ඛාෙ යදවමනුස්සානන්ති ද්වින්නිං
භික්ඛූනිං විවායදො කථිං යදවමනුස්සානිං අහිතාෙ දුක්ඛාෙ සිංවත්තති.
යකොසම්බකක්ඛන්ධපරයකවිෙද්වීසු භික්ඛූසුවිවාදිංආපන්යනසුතස්මිිංවිහායර 

යතසිං අන්යතවාසිකා විවදන්ති. යතසිං ඔවාදිං ගණ්හන්යතො භික්ඛුනිසඞ්යඝො
විවදති. තයතො යතසිං උපට්ඨාකා විවදන්ති. අථ මනුස්සානිං ආරක්ඛයදවතා
ද්යවයකොට්ඨාසායහොන්ති. තත්ථධපරම්මවාදීනිංආරක්ඛයදවතාධපරම්මවාදිනියෙො
යහොන්ති අධපරම්මවාදීනිං අධපරම්මවාදිනියෙො. තයතො ආරක්ඛයදවතානිං මිත්තා
භුම්මා යදවතා භිජ්ජන්ති. එවිං පරම්පරා ොව බ්රහ්මයලොකා ඨයපත්වා
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අරිෙසාවයකස්යබයදවමනුස්සාද්යවයකොට්ඨාසායහොන්ති. ධපරම්මවාදීහිපන

අධපරම්මවාදියනොව බහුතරා යහොන්ති. තයතො ‘‘ෙිං බහුයකහි ගහිතිං, තිං 
තච්ඡ’’න්තිධපරම්මිංවිස්සජ්යජත්වාබහුතරාවඅධපරම්මිංගණ්හන්ති.යතඅධපරම්මිං 
පුරක්ඛත්වාවදන්තාඅපායෙසුනි්බත්තන්ති.එවිංද්වින්නිංභික්ඛූනිංවිවායදො 
යදවමනුස්සානිංඅහිතාෙදුක්ඛාෙයහොති. 

අජ්ඣත්තං වාති තුම්හාකිං අ්භන්තරපරිසාෙ. බහිද්ධා වාති පයරසිං
පරිසාෙ. 

මක්ඛීති පයරසිං ගුණමක්ඛනලක්ඛයණන මක්යඛන සමන්නාගයතො. 

පළාසීති යුගග්ගාහලක්ඛයණන පළායසන සමන්නාගයතො. ඉස්සුකීති

පරසක්කාරාදීනි ඉස්සාෙනලක්ඛණාෙ ඉස්සාෙ සමන්නාගයතො. මච්ඡරීති

ආවාසමච්ඡරිොදීහි සමන්නාගයතො. සයඨොති යකරාටියකො. මාොවීති 

කතපාපපටිච්ඡාදයකො. පාපිච්යඡොති අසන්තසම්භාවනිච්ඡයකො දුස්සීයලො. 

මිච්ඡාදිට්ඨීති නත්ථිකවාදී අයහතුකවාදී අකිරිෙවාදී. සන්දිට්ඨිපරාමාසීති සෙිං

දිට්ඨියමවපරාමසති. ආධානග්ගාහීතිදළ්හග්ගාහී. දුප්පටිනිස්සග්ගීතිනසක්කා
යහොතිගහිතිංවිස්සජ්ජායපතුිං. 

පථවීධාතූති පතිට්ඨාධපරාතු. ආයපොධාතූති ආබන්ධපරනධපරාතු. යතයජොධාතූති 

පරිපාෙනධපරාතු. වායෙොධාතූති විත්ථම්භනධපරාතු. ආකාසධාතූති අසම්ඵුට්ඨධපරාතු. 

විඤ්ඤාණධාතූතිවිජානනධපරාතු. 

නිස්සරණිෙඡක්කවණ්ණනා 

326. නිස්සරණිො ධාතුයෙොති නිස්සටධපරාතුයෙොව. පරිොදාෙ තිට්ඨතීති

පරිොදියිත්වා හායපත්වාතිට්ඨති. ‘මායහවන්තිස්සවචනීයෙො’තිෙස්මා අභූතිං

බයාකරණිං බයාකයරොති, තස්මා මා එවිං භණීති වත්ත්යබො. ෙදිදං

යමත්තායචයතොවිමුත්තීති ො අෙිං යමත්තායෙයතොවිමුත්ති, ඉදිං නිස්සරණිං

බයාපාදස්ස, බයාපාදයතො නිස්සටාති අත්යථො. යෙො පන යමත්තාෙ 
තිකෙතුක්කජ්ඣානයතො වුට්ඨියතො සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා තතිෙමග්ගිං පත්වා

‘‘පුන බයාපායදො නත්ථී’’ති තතිෙඵයලන නි්බානිං පස්සති, තස්ස චිත්තිං
අච්ෙන්තිං නිස්සරණිං බයාපාදස්ස. එයතනුපායෙන ස්බත්ථ අත්යථො
යවදිත්යබො. 

අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්තීති අරහත්තඵලසමාපත්ති. සා හි
රාගනිමිත්තාදීනඤ්යෙව රූපනිමිත්තාදීනඤ්ෙ නිච්ෙනිමිත්තාදීනඤ්ෙ අභාවා

‘‘අනිමිත්තා’’තිවුත්තා. නිමිත්තානුසාරීතිවුත්තප්පයභදිංනිමිත්තිංඅනුසරතීති 

නිමිත්තානුසාරී. 
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පටුන 

අස්මීති අස්මිමායනො. අෙමහමස්මීති පඤ්ෙසු ඛන්යධපරසු අෙිං නාම අහිං

අස්මීති එත්තාවතා අරහත්තිං බයාකතිං යහොති. විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ෙන්ති 

විචිකිච්ඡාභූතිං කථිංකථාසල්ලිං. ‘මා යහවන්තිස්ස වචනීයෙො’ති සයෙ යත

පඨමමග්ගවජ්ඣා විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, අරහත්තබයාකරණිං මිච්ඡා යහොති, 

තස්මා මා අභූතිං භණීති වායරත්යබො. අස්මිමානසමුග්ඝායතොති 
අරහත්තමග්යගො. අරහත්තමග්ගඵලවයසන හි නි්බායන දිට්යඨ පුන
අස්මිමායනොනත්ථීති අරහත්තමග්යගොඅස්මිමානසමුග්ඝායතොතිවුත්යතො. 

අනුත්තරිොදිඡක්කවණ්ණනා 

327. අනුත්තරිොනීති අනුත්තරානි යජට්ඨකානි. දස්සයනසු අනුත්තරිෙිං 

දස්සනානුත්තරිෙං. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. තත්ථ හත්ථිරතනාදීනිං 

දස්සනිං න දස්සනානුත්තරිෙිං, නිවිට්ඨසද්ධපරස්ස පන නිවිට්ඨයපමවයසන
දසබලස්ස වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වා කසිණාසුභනිමිත්තාදීනිං වා අඤ්ඤතරස්ස

දස්සනිං දස්සනානුත්තරිෙං නාම. ඛත්තිොදීනිං ගුණකථාසවනිං න 

සවනානුත්තරිෙිං, නිවිට්ඨසද්ධපරස්ස පන නිවිට්ඨයපමවයසන තිණ්ණිං වා

රතනානිං ගුණකථාසවනිං යතපිටකබුද්ධපරවෙනසවනිං වා සවනානුත්තරිෙං 

නාම. මණිරතනාදිලායභො න ලාභානුත්තරිෙිං, සත්තවිධපරඅරිෙධපරනලායභො පන 

ොභානුත්තරිෙං නාම. හත්ථිසිප්පාදිසික්ඛනිං න සික්ඛානුත්තරිෙිං, 

සික්ඛත්තෙපූරණිං පන සික්ඛානුත්තරිෙං නාම. ඛත්තිොදීනිං පාරිෙරිො න

පාරිෙරිොනුත්තරිෙිං, තිණ්ණිං පන රතනානිං පාරිෙරිො පාරිචරිොනුත්තරිෙං 

නාම. ඛත්තිොදීනිං ගුණානුස්සරණිං නානුස්සතානුත්තරිෙිං, තිණ්ණිං පන

රතනානිංගුණානුස්සරණිං අනුස්සතානුත්තරිෙං නාම. 

අනුස්සතියෙොව අනුස්සතිට්ඨානානි නාම. බුද්ධානුස්සතීති බුද්ධපරස්ස
ගුණානුස්සරණිං.එවිංඅනුස්සරයතොහි පීතිඋප්පජ්ජති.යසොතිංපීතිිංඛෙයතො
වෙයතො පට්ඨයපත්වා අරහත්තිං පාපුණාති. උපොරකම්මට්ඨානිං නායමතිං

ගිහීනම්පිල්භති, එසනයෙොස්බත්ථ.විත්ථාරකථා පයනත්ථවිසුද්ධිමග්යග
වුත්තනයෙයනවයවදිත්බා. 

සතතවිහාරඡක්කවණ්ණනා 

328. සතතවිහාරාති ඛීණාසවස්ස නිච්ෙවිහාරා. චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති
ෙක්ඛුද්වාරාරම්මයණ ආපාථගයත තිං රූපිං ෙක්ඛුවිඤ්ඤායණන දිස්වා 

ජවනක්ඛයණ ඉට්යඨ අරජ්ජන්යතො යනව සුමයනො යහොති, අනිට්යඨ 

අදුස්සන්යතො න දුම්මයනො. අසමයපක්ඛයන යමොහිං අනුප්පායදන්යතො 

උයපක්ඛයකොවිහරති මජ්ඣත්යතො, සතිොයුත්තත්තා සයතො, සම්පජඤ්යඤන

යුත්තත්තා සම්පජායනො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. ඉති ඡසුපි ද්වායරසු

උයපක්ඛයකො විහරතීති ඉමිනා ඡළඞ්ගුයපක්ඛා කථිතා. සම්පජායනොති
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වෙනයතො පන ෙත්තාරි ඤාණසම්පයුත්තචිත්තානි ල්භන්ති. සතතවිහාරාති

වෙනයතො අට්ඨපි මහාචිත්තානි ල්භන්ති අරජ්ජන්යතො අදුස්සන්යතොති
වෙනයතො දසපි චිත්තානි ල්භන්ති. යසොමනස්සිං කථිං ල්භතීති යෙ
ආයසවනයතොල්භති. 

අභිජාතිඡක්කවණ්ණනා 

329. අභිජාතියෙොති ජාතියෙො. කණ්හාභිජාතියකො සමායනොති කණ්යහ 

නීෙකුයලජායතොහුත්වා. කණ්හංධම්මංඅභිජාෙතීතිකාළකිං දසදුස්සීලයධපරම්මිං

පසවතිකයරොති.යසොතිංඅභිජායිත්වානිරයෙනි්බත්තති. සුක්කංධම්මන්ති
අහිං පු්යබපි පුඤ්ඤානිං අකතත්තා නීෙකුයල නි්බත්යතො. ඉදානි පුඤ්ඤිං
කයරොමීති පුඤ්ඤසඞ්ඛාතිං පණ්ඩරිං ධපරම්මිං අභිජාෙති. යසො යතන සග්යග

නි්බත්තති. අකණ්හං අසුක්කං නිබ්බානන්ති නි්බානඤ්හි සයෙ කණ්හිං

භයවෙය, කණ්හවිපාකිං දයදෙය. සයෙ සුක්කිං, සුක්කවිපාකිං දයදෙය.
ද්වින්නම්පිඅප්පදානයතොපන‘‘අකණ්හිංඅසුක්ක’’න්තිවුත්තිං. නි්බානඤ්ෙ
නාම ඉමස්මිිං අත්යථ අරහත්තිං අධිප්යපතිං. තඤ්හි කියලසනි්බානන්යත 

ජාතත්තානි්බානිංනාම.තිංඑසඅභිජාෙතිපසවතිකයරොති. සුක්කාභිජාතියකො

සමායනොති සුක්යක උච්ෙකුයල ජායතො හුත්වා. යසසිං වුත්තනයෙයනව
යවදිත්බිං. 

නිබ්යබධභාගිෙඡක්කවණ්ණනා 

නිබ්යබධභාගිොති නි්යබයධපරො වුච්ෙති නි්බානිං, තිං භජන්ති

උපගච්ඡන්තීති නිබ්යබධභාගිො. අනිච්ෙසඤ්ඤාදයෙො පඤ්ෙයක වුත්තා. 

නියරොධපරානුපස්සනාඤායණසඤ්ඤා නියරොධසඤ්ඤා නාම. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො’’තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති
ද්වාවීසතිො ඡක්කානිං වයසන බාත්තිිංසසතපඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො 
සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

ඡක්කවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සත්තකවණ්ණනා 

330. ඉති ඡක්කවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි සත්තකවයසන 
දස්යසතුිංපුනයදසනිංආරභි. 

තත්ථ සම්පත්තිපටිලාභට්යඨන සද්ධපරාව ධපරනිං සද්ධාධනං. එස නයෙො

ස්බත්ථ. පඤ්ඤාධනං පයනත්ථ ස්බයසට්ඨිං. පඤ්ඤාෙ හි ඨත්වා තීණි

සුෙරිතානි පඤ්ෙසීලානි දසසීලානි පූයරත්වා සග්ගූපගා යහොන්ති, 

සාවකපාරමීඤාණිං, පච්යෙකයබොධිඤාණිං, ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ෙ
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පටිවිජ්ඣන්ති. ඉමාසිං සම්පත්තීනිං පටිලාභකාරණයතො පඤ්ඤා ‘‘ධපරන’’න්ති
වුත්තා. සත්තපි යෙතානි යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකායනව කථිතානි. 

යබොජ්ඣඞ්ගකථාකථිතාව. 

සමාධිපරික්ඛාරාති සමාධිපරිවාරා.සම්මාදිට්ඨාදීනිවුත්තත්ථායනව.ඉයමපි
සත්ත පරික්ඛාරායලොකිෙයලොකුත්තරාවකථිතා. 

අසතිංධපරම්මාඅසන්තාවාධපරම්මාලාමකාධපරම්මාති අසද්ධම්මා. විපරිොයෙන 

සද්ධම්මා යවදිත්බා. යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමව. සද්ධම්යමසු පන 
සද්ධපරාදයෙො ස්යබපි විපස්සකස්යසව කථිතා. යතසුපි පඤ්ඤා
යලොකිෙයලොකුත්තරා.අෙිං වියසයසො. 

සප්පුරිසානිං ධපරම්මාති සප්පුරිසධම්මා. තත්ථ සුත්තයගෙයාදිකිං ධපරම්මිං

ජානාතීති ධම්මඤ්ඤූ. තස්ස තස්යසවභාසිතස්සඅත්ථිං ජානාතීති අත්ථඤ්ඤූ. 

‘‘එත්තයකොම්හි සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාො’’ති එවිං අත්තානිං ජානාතීති 

අත්තඤ්ඤූ. පටිග්ගහණපරියභොයගසුමත්තිංජානාතීති මත්තඤ්ඤූ. අෙිං කායලො

උද්යදසස්ස, අෙිංකායලො පරිපුච්ඡාෙ, අෙිංකායලොයෙොගස්සඅධිගමාොතිඑවිං

කාලිංජානාතීති කාෙඤ්ඤූ. එත්ථෙපඤ්ෙවස්සානිඋද්යදසස්සකායලො. දස 
පරිපුච්ඡාෙ. ඉදිං අතිසම්බාධපරිං. දස වස්සානි පන උද්යදසස්ස කායලො. වීසති
පරිපුච්ඡාෙ.තයතො පරිං යෙොයගකම්මිංකාත්බිං. අට්ඨවිධපරිං පරිසිං ජානාතීති 

පරිසඤ්ඤූ. යසවිත්බායසවිත්බිංපුග්ගලිංජානාතීති පුග්ගෙඤ්ඤූ. 

331. නිද්දසවත්ථූනීති නිද්දසාදිවත්ථූනි. නිද්දයසො භික්ඛු, නි්බීයසො, 

නිත්තිිංයසො, නිච්ෙත්තාලීයසො, නිප්පඤ්ඤායසො භික්ඛූති එවිං වෙනකාරණානි.
අෙිංකිරපඤ්යහොතිත්ථිෙසමයෙඋප්පන්යනො. තිත්ථිොහිදසවස්සකායලමතිං
නිගණ්ඨිං නිද්දයසොති වදන්ති. යසො කිර පුන දසවස්යසො න යහොති. න
යකවලඤ්ෙ දසවස්යසොව. නවවස්යසොපි…යප.… එකවස්යසොපි න යහොති.

එයතයනව නයෙන වීසතිවස්සාදිකායලපි මතිං නි්බීයසො, නිත්තිිංයසො, 

නිච්ෙත්තාලීයසො, නිප්පඤ්ඤායසොති වදන්ති. ආෙස්මා ආනන්යදො ගායම
විෙරන්යතොතිංකථිංසුත්වාවිහාරිංගන්ත්වාභගවයතො ආයරොයෙසි.භගවාආහ
– 

‘‘න ඉදිං, ආනන්ද, තිත්ථිොනිං අධිවෙනිං මම සාසයන
ඛීණාසවස්යසතිං අධිවෙනිං.ඛීණාසයවොහි දසවස්සකායලපරිනි්බුයතො

පුන දසවස්යසො න යහොති. න යකවලඤ්ෙ දසවස්යසොව, 

නවවස්යසොපි…යප.… එකවස්යසොපි. න යකවලඤ්ෙ එකවස්යසොව, 
දසමාසියකොපි…යප.… එකමාසියකොපි. එකදිවසියකොපි. එකමුහුත්යතොපි
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න යහොති එව. කස්මා? පුන පටිසන්ධිො අභාවා. නි්බීසාදීසුපි එයසව

නයෙො.ඉතිභගවාමමසාසයනඛීණාසවස්යසතිංඅධිවෙන’’න්ති – 

වත්වා යෙහි කාරයණහි යසො නිද්දයසො යහොති, තානි දස්යසතුිං සත්ත 
නිද්දසවත්ථූනි යදයසති. යථයරොපි තයමව යදසනිං උද්ධපරරිත්වා සත්ත

නිද්දසවත්ථූනි ඉධාවුයසො, භික්ඛු, සික්ඛාසමාදායනතිආදිමාහ. තත්ථ ඉධාති

ඉමස්මිිංසාසයන. සික්ඛාසමාදායන තිබ්බච්ඡන්යදොයහොතීතිසික්ඛත්තෙපූරයණ

බහලච්ඡන්යදොයහොති. ආෙතිඤ්චසික්ඛාසමාදායනඅවිගතයපයමොති අනාගයත 
පුනදිවසාදීසුපි සික්ඛාපූරයණ අවිගතයපයමන සමන්නාගයතො යහොති. 

ධම්මනිසන්තිොති ධපරම්මනිසාමනාෙ. විපස්සනායෙතිං අධිවෙනිං. 

ඉච්ඡාවිනයෙති තණ්හාවිනෙයන. පටිසල්ොයනති එකීභායව. වීරිොරම්යභති 

කායිකයෙතසිකස්ස වීරිෙස්ස පූරයණ. සතියනපක්යකති සතිෙඤ්යෙව 

යනපක්කභායව ෙ. දිට්ඨිපටියවයධති මග්ගදස්සයන. යසසිං ස්බත්ථ
වුත්තනයෙයනවයවදිත්බිං. 

සඤ්ඤාසු අසුභානුපස්සනාඤායණ සඤ්ඤා අසුභසඤ්ඤා. 

ආදීනවානුපස්සනාඤායණ සඤ්ඤා ආදීනවසඤ්ඤා නාම. යසසා යහට්ඨා
වුත්තා එව. බලසත්තකවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසත්තකපුග්ගලසත්තකානි

වුත්තනොයනව. අප්පහීනට්යඨන අනුසෙන්තීති අනුසො. ථාමගයතො
කාමරායගො කාමරාගානුසයෙො. එස නයෙො ස්බත්ථ. සිංයෙොජනසත්තකිං
උත්තානත්ථයමව. 

අධිකරණසමථසත්තකවණ්ණනා 

අධිකරණසමයථසුඅධිකරණානිසයමන්තිවූපසයමන්තීති අධිකරණසමථා.

උප්පන්නුප්පන්නානන්ති උප්පන්නානිං උප්පන්නානිං. අධිකරණානන්ති
විවාදාධිකරණිං අනුවාදාධිකරණිං ආපත්තාධිකරණිං කිච්ොධිකරණන්ති

ඉයමසිං ෙතුන්නිං. සමථාෙ වූපසමාොති සමථත්ථඤ්යෙව වූපසමනත්ථඤ්ෙ. 

සම්මුඛාවිනයෙො දාතබ්යබො…යප.… තිණවත්ථාරයකොති ඉයම සත්ත සමථා
දාත්බා. 

තත්රාෙිං විනිච්ඡෙනයෙො. අධිකරයණසු තාව ධපරම්යමොති වා අධපරම්යමොති වා 

අට්ඨාරසහි වත්ථූහි විවදන්තානිං භික්ඛූනිං යෙො විවායදො, ඉදිං විවාදාධිකරණං 
නාම.සීලවිපත්තිො වා ආොරදිට්ඨිආජීවවිපත්තිොවාඅනුවදන්තානිංඅනුවායදො

උපවදනා යෙව යෙොදනා ෙ, ඉදිං අනුවාදාධිකරණං නාම. මාතිකාෙ ආගතා

පඤ්ෙ, විභඞ්යගද්යවතිසත්තපි ආපත්තික්ඛන්ධපරා, ඉදිං ආපත්තාධිකරණං නාම.

සඞ්ඝස්ස අපයලොකනාදීනිං ෙතුන්නිං කම්මානිං කරණිං, ඉදිං කිච්චාධිකරණං 
නාම. 
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තත්ථ විවාදාධිකරණිං ද්වීහි සමයථහි සම්මති සම්මුඛාවිනයෙන ෙ 
යෙභුෙයසිකාෙෙ.සම්මුඛාවිනයෙයනවසම්මමානිංෙස්මිිංවිහායරඋප්පන්නිං
තස්මිිංයෙව වාඅඤ්ඤත්ථවූපසයමතුිංගච්ඡන්තානිංඅන්තරාමග්යගවාෙත්ථ
ගන්ත්වා සඞ්ඝස්ස නිෙයාතිතිං තත්ථ සඞ්යඝන වා සඞ්යඝ වූපසයමතුිං
අසක්යකොන්යත තත්යථව උ්බාහිකාෙ සම්මතපුග්ගයලහි වා විනිච්ඡිතිං
සම්මති. එවිං සම්මමායන ෙ පයනතස්මිිං ො සඞ්ඝසම්මුඛතා ධපරම්මසම්මුඛතා

විනෙසම්මුඛතා පුග්ගලසම්මුඛතා, අෙිං සම්මුඛාවිනයෙො නාම. 

තත්ථ ෙ කාරකසඞ්ඝස්ස සඞ්ඝසාමග්ගිවයසන සම්මුඛීභායවො 

සඞ්ඝසම්මුඛතා. සයමත්බස්ස වත්ථුයනො භූතතා ධම්මසම්මුඛතා. ෙථා තිං

සයමත්බිං, තයථවසම්මනිං විනෙසම්මුඛතා. යෙොෙවිවදති, යෙනෙවිවදති, 

යතසිං උභින්නිං අත්ථපච්ෙත්ථිකානිං සම්මුඛීභායවො පුග්ගෙසම්මුඛතා. 
උ්බාහිකාෙ වූපසයම පයනත්ථ සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහාෙති. එවිං තාව
සම්මුඛාවිනයෙයනව සම්මති. 

සයෙ පයනවම්පිනසම්මති, අථනිංඋ්බාහිකාෙ සම්මතාභික්ඛූ‘‘නමෙිං

සක්යකොම වූපසයමතු’’න්ති සඞ්ඝස්යසව නිෙයායතන්ති, තයතො සඞ්යඝො
පඤ්ෙඞ්ගසමන්නාගතිං භික්ඛුිං සලාකග්ගාහාපකිං සම්මන්නති. යතන 
ගුළ්හකවිවටකසකණ්ණජප්පයකසු තීසු සලාකග්ගායහසු අඤ්ඤතරවයසන
සලාකිංගාහායපත්වා සන්නිපතිතපරිසාෙධපරම්මවාදීනිංයෙභුෙයතාෙෙථායත

ධපරම්මවාදියනො වදන්ති, එවිං වූපසන්තිං අධිකරණිං සම්මුඛාවිනයෙන ෙ
යෙභුෙයසිකාෙෙවූපසන්තිංයහොති. 

තත්ථ සම්මුඛාවිනයෙො වුත්තනයෙො එව. ෙිං පන යෙභුෙයසිකාකම්මස්ස 

කරණිං, අෙිං යෙභුෙයසිකා නාම.එවිංවිවාදාධිකරණිංද්වීහි සමයථහිසම්මති. 

අනුවාදාධිකරණං ෙතූහිසමයථහිසම්මති– සම්මුඛාවිනයෙන ෙසතිවිනයෙනෙ

අමූළ්හවිනයෙනෙතස්සපාපිෙසිකාෙ ෙ. සම්මුඛාවිනයෙයනව සම්මමානිංයෙො

ෙඅනුවදති, ෙඤ්ෙ අනුවදති, යතසිංවෙනිංසුත්වාසයෙකාචිආපත්තිනත්ථි, 

උයභො ඛමායපත්වා, සයෙ අත්ථි, අෙිං නායමත්ථ ආපත්තීති එවිං විනිච්ඡිතිං
වූපසම්මති. තත්ථ සම්මුඛාවිනෙලක්ඛණිං වුත්තනෙයමව. ෙදා පන
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අමූලිකාෙ සීලවිපත්තිො අනුද්ධපරිංසිතස්ස සතිවිනෙිං

ොෙමානස්ස සඞ්යඝො ඤත්තිෙතුත්යථන කම්යමන සතිවිනෙිං යදති, තදා 
සම්මුඛාවිනයෙනෙසතිවිනයෙනෙවූපසන්තිංයහොති.දින්යනපනසතිවිනයෙ
පුනතස්මිිං පුග්ගයලකස්සචිඅනුවායදොනරුහති. 

ෙදා උම්මත්තයකො භික්ඛු උම්මාදවයසන අස්සාමණයක අජ්ඣාොයර 

‘‘සරතාෙස්මාඑවරූපිිංආපත්ති’’න්තිභික්ඛූහියෙොදිෙමායනො‘‘උම්මත්තයකන

යම, ආවුයසො, එතිං කතිං, නාහිං තිං සරාමී’’ති භණන්යතොපි භික්ඛූහි 
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පටුන 

යෙොදිෙමායනොව පුන අයෙොදනත්ථාෙ අමූළ්හවිනෙිං ොෙති, සඞ්යඝො ෙස්ස

ඤත්තිෙතුත්යථන කම්යමන අමූළ්හවිනෙිං යදති, තදා සම්මුඛාවිනයෙන ෙ
අමූළ්හවිනයෙනෙවූපසන්තිංයහොති. දින්යනපනඅමූළ්හවිනයෙපුනතස්මිිං
පුග්ගයලකස්සචිතප්පච්ෙොඅනුවායදොන රුහති. 

ෙදා පන පාරාජියකන වා පාරාජිකසාමන්යතන වා යෙොදිෙමානස්ස 
අඤ්යඤනඤ්ඤිං පටිෙරයතො පාපුස්සන්නතාෙ පාපිෙස්ස පුග්ගලස්ස ‘‘සොෙිං 

අච්ඡින්නමූයලො භවිස්සති, සම්මා වත්තිත්වා ඔසාරණිං ලභිස්සති. සයෙ
ඡින්නමූයලො අෙයමවස්ස නාසනා භවිස්සතී’’ති මඤ්ඤමායනො සඞ්යඝො

ඤත්තිෙතුත්යථනකම්යමන තස්සපාපිෙසිකිංකයරොති, තදාසම්මුඛාවිනයෙන
ෙ තස්සපාපිෙසිකාෙ ෙ වූපසන්තිං යහොතීති. එවිං අනුවාදාධිකරණිං ෙතූහි

සමයථහිසම්මති. ආපත්තාධිකරණං තීහිසමයථහිසම්මතිසම්මුඛාවිනයෙනෙ
පටිඤ්ඤාතකරයණන ෙ තිණවත්ථාරයකන ෙ. තස්ස සම්මුඛාවිනයෙයනව
වූපසයමොනත්ථි.ෙදාපනඑකස්සවාභික්ඛුයනො සන්තියකසඞ්ඝගණමජ්යඣසු

වාභික්ඛුලහුකිංආපත්තිිංයදයසති, තදා ආපත්තාධිකරණං සම්මුඛාවිනයෙනෙ
පටිඤ්ඤාතකරයණනෙ වූපසම්මති. 

තත්ථ සම්මුඛාවිනයෙ තාව යෙො ෙ යදයසති, ෙස්ස ෙ යදයසති, යතසිං 
සම්මුඛීභායවොපුග්ගලසම්මුඛතා.යසසිංවුත්තනෙයමව. 

පුග්ගලස්ස ගණස්ස ෙ යදසනාකායල සඞ්ඝසම්මුඛතා පරිහාෙති. ො 

පයනත්ථ අහිං, භන්යත, ඉත්ථන්නාමිං ආපත්තිිං ආපන්යනොති ෙ ආම, 

පස්සාමීතිෙපටිඤ්ඤා, තාෙපටිඤ්ඤාෙ‘‘ආෙතිිංසිංවයරෙයාසී’’තිකරණිං, තිං 

පටිඤ්ඤාතකරණං නාම. සඞ්ඝාදියසයස හි පරිවාසාදිොෙනා පටිඤ්ඤා. 
පරිවාසාදීනිං දානිං පටිඤ්ඤාතකරණිං නාම. ද්යව පක්ඛජාතා පන
භණ්ඩනකාරකා භික්ඛූ බහුිං අස්සාමණකිං අජ්ඣාෙරිත්වා පුන ලජ්ජිධපරම්යම

උප්පන්යනසයෙමෙිංඉමාහිආපත්තීහි අඤ්ඤමඤ්ඤිංකායරස්සාම, සිොපිතිං
අධිකරණිං කක්ඛළත්තාෙ සිංවත්යතෙයාති අඤ්ඤමඤ්ඤිං ආපත්තිො

කාරාපයන යදොසිං දිස්වා ෙදා තිණවත්ථාරකකම්මිං කයරොන්ති, තදා 
ආපත්තාධිකරණිංසම්මුඛාවිනයෙනෙතිණවත්ථාරයකනෙසම්මති. 

තත්ථ හි ෙත්තකා හත්ථපාසූපගතා ‘‘න යමතිං ඛමතී’’ති එවිං 

දිට්ඨාවිකම්මිං අකත්වා නිද්දම්පි ඔක්කන්තා යහොන්ති, ස්යබසිං ඨයපත්වා 

ථුල්ලවජ්ජඤ්ෙ ගිහිපටිසිංයුත්තඤ්ෙ ස්බාපත්තියෙො වුට්ඨහන්ති, එවිං

ආපත්තාධිකරණිං තීහි සමයථහි සම්මති. කිච්චාධිකරණං එයකන සමයථන
සම්මතිසම්මුඛාවිනයෙයනව.ඉමානි ෙත්තාරිඅධිකරණානිෙථානුරූපිංඉයමහි
සත්තහි සමයථහි සම්මන්ති. යතන වුත්තිං – උප්පන්නුප්පන්නානිං
අධිකරණානිං සමථාෙ වූපසමාෙ සම්මුඛාවිනයෙො දාත්යබො…යප.… 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

198 

පටුන 

තිණවත්ථාරයකොති. අෙයමත්ථ විනිච්ඡෙනයෙො. විත්ථායරො පන
සමථක්ඛන්ධපරයක ආගයතොයෙව. විනිච්ඡයෙොපිස්ස සමන්තපාසාදිකාෙිං
වුත්යතො. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො’’තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති 
චුද්දසන්නිං සත්තකානිං වයසන අට්ඨනවුති පඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො
සාමග්ගිරසිං දස්යසසීති. 

සත්තකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අට්ඨකවණ්ණනා 

333. ඉති සත්තකවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි අට්ඨකවයසන

දස්යසතුිං පුන යදසනිං ආරභි. තත්ථ මිච්ඡත්තාති අොථාවා මිච්ඡාසභාවා. 

සම්මත්තාතිොථාවාසම්මාසභාවා. 

334. කුසීතවත්ථූනීති කුසීතස්ස අලසස්ස වත්ථූනි පතිට්ඨා

යකොසජ්ජකාරණානීති අත්යථො. කම්මං කත්තබ්බං යහොතීති

චීවරවිොරණාදිකම්මිං කාත්බිං යහොති. න වීරිෙං ආරභතීති දුවිධපරම්පි වීරිෙිං

නාරභති. අප්පත්තස්සාති ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලධපරම්මස්ස අප්පත්තස්ස 

පත්තිො. අනධිගතස්සාති තස්යසව අනධිගතස්ස අධිගමත්ථාෙ. 

අසච්ඡිකතස්සාතිතස්යසව අපච්ෙක්ඛකතස්සසච්ඡිකරණත්ථාෙ. ඉදංපඨමන්ති
ඉදිං හන්දාහිං නිපජ්ජාමීති එවිං ඔසීදනිං පඨමිං කුසීතවත්ථු. ඉමිනා නයෙන

ස්බත්ථඅත්යථො යවදිත්යබො.‘‘මාසාචිතිංමඤ්යඤ’’තිඑත්ථපන මාසාචිතං 

නාම තින්තමායසො. ෙථා තින්තමායසො ගරුයකො යහොති, එවිං ගරුයකොති

අධිප්පායෙො. ගිොනා වුට්ඨියතො යහොතීති ගිලායනො හුත්වා පච්ඡා වුට්ඨියතො 
යහොති. 

335. ආරම්භවත්ථූනීතිවීරිෙකාරණානි. යතසම්පිඉමිනාවනයෙනඅත්යථො
යවදිත්යබො. 

336. දානවත්ථූනීති දානකාරණානි. ආසජ්ජදානංයදතීතිපත්වා දානිංයදති.

ආගතිං දිස්වාව මුහුත්තිංයෙව නිසීදායපත්වා සක්කාරිං කත්වා දානිං යදති, 
දස්සාමිදස්සාමීතිනකිලයමති.ඉතිඑත්ථආසාදනිංදානකාරණිංනාමයහොති. 

භො දානං යදතීතිආදීසුපිභොදීනි දානකාරණානීති යවදිත්බානි. තත්ථ භෙං 

නාම අෙිං අදාෙයකො අකාරයකොති ගරහාභෙිං වා අපාෙභෙිං වා. අදාසි යමති

මය්හිංපු්යබඑසඉදිංනාමඅදාසීතියදති. දස්සතියමතිඅනාගයතඉදිංනාම

දස්සතීතියදති. සාහු දානන්ති දානිංනාමසාධුසුන්දරිං, බුද්ධපරාදීහිපණ්ඩියතහි 

පසත්ථන්ති යදති. චිත්තාෙඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරත්ථං දානං යදතීති
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සමථවිපස්සනාචිත්තස්ස අලඞ්කාරත්ථඤ්යෙව පරිවාරත්ථඤ්ෙ යදති. දානඤ්හි

චිත්තිං මුදුකිං කයරොති. යෙන ලද්ධපරිං යහොති, යසොපි ලද්ධපරිං යමති මුදුචිත්යතො 

යහොති, යෙනදින්නිං, යසොපිදින්නිංමොතිමුදුචිත්යතොයහොති, ඉතිඋභින්නම්පි

චිත්තිං මුදුකිංකයරොති, යතයනව‘‘අදන්තදමනිංදාන’’න්තිවුච්ෙති.ෙථාහ– 

‘‘අදන්තදමනිංදානිං, අදානිංදන්තදූසකිං; 

දායනනපිෙවාොෙ, උන්නමන්තිනමන්තිො’’ති. 

ඉයමසු පනඅට්ඨසු දායනසුචිත්තාලඞ්කාරදානයමවඋත්තමිං. 

337. දානූපපත්තියෙොති දානපච්ෙො උපපත්තියෙො. දහතීති ඨයපති. 

අධිට්ඨාතීතිතස්යසවයවවෙනිං. භායවතීති වඩ්යඪති. හීයනවිමුත්තන්තිහීයනසු

පඤ්ෙකාමගුයණසු විමුත්තිං. උත්තරි අභාවිතන්ති තයතො උත්තරි

මග්ගඵලත්ථාෙ අභාවිතිං. තතූ්රපපත්තිො සංවත්තතීති ෙිං පත්යථත්වා කුසලිං 

කතිං, තත්ථතත්ථනි්බත්තනත්ථාෙසිංවත්තති. 

වීතරාගස්සාති මග්යගන වා සමුච්ඡින්නරාගස්ස සමාපත්තිො වා
වික්ඛම්භිතරාගස්ස.දානමත්යතයනවහි බ්රහ්මයලොයකනි්බත්තිතුිංනසක්කා.
දානිං පන සමාධිවිපස්සනාචිත්තස්ස අලඞ්කායරො පරිවායරො යහොති. තයතො
දායනනමුදුචිත්යතොබ්රහ්මවිහායරභායවත්වාබ්රහ්මයලොයක නි්බත්තති.යතන
වුත්තිං‘‘වීතරාගස්සයනොසරාගස්සා’’ති. 

ඛත්තිොනිංපරිසා ඛත්තිෙපරිසා, සමූයහොති අත්යථො.එසනයෙොස්බත්ථ. 

යලොකස්ස ධපරම්මා යෙොකධම්මා. එයතහිමුත්යතොනාමනත්ථි, බුද්ධපරානම්පි

යහොන්තියෙව. වුත්තම්පියෙතිං – ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, යලොකධපරම්මා යලොකිං

අනුපරිවත්තන්ති, යලොයකො ෙ අට්ඨ යලොකධපරම්යම අනුපරිවත්තතී’’ති (අ. නි.

8.5). ොයභො අොයභොතිලායභආගයතඅලායභොආගයතොඑවාතියවදිත්යබො. 

ෙසාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

338. අභිභාෙතනවියමොක්ඛකථායහට්ඨාකථිතාඑව. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො’’තිආදි වුත්තනයෙයනව යෙොයජත්බිං. ඉති
එකාදසන්නිං අට්ඨකානිං වයසන අට්ඨාසීති පඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො
සාමග්ගිරසිංදස්යසසීති. 

අට්ඨකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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නවකවණ්ණනා 

340. ඉති අට්ඨකවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි නවකවයසන

දස්යසතුිං පුන යදසනිං ආරභි. තත්ථ ආඝාතවත්ථූනීති ආඝාතකාරණානි. 

ආඝාතං බන්ධතීතියකොපිංබන්ධපරතිකයරොතිඋප්පායදති. 

තංකුයතත්ථෙබ්භාතිතිං අනත්ථෙරණිංමා අයහොසීතිඑතස්මිිංපුග්ගයල

කුයතොල්භා, යකනකාරයණනසක්කාලද්ධුිං? පයරොනාමපරස්සඅත්තයනො
චිත්තරුචිොඅනත්ථිංකයරොතීතිඑවිං චින්යතත්වාආඝාතිංපටිවියනොයදති.අථ

වා සොහිං පටියකොපිං කයරෙයිං, තිං යකොපකරණිං එත්ථ පුග්ගයල කුයතො

ල්භා, යකන කාරයණන ලද්ධපර්බන්ති අත්යථො. කුයතො ලාභාතිපි පායඨො, 

සොහිංඑත්ථයකොපිංකයරෙයිං, තස්මිිංයමයකොපකරයණකුයතොලාභා, ලාභා

නාමයකසියුන්ති අත්යථො.ඉමස්මිඤ්ෙඅත්යථ තන්තිනිපාතමත්තයමවයහොති. 

341. සත්තාවාසාති සත්තානිං ආවාසා, වසනට්ඨානානීති අත්යථො. තත්ථ

සුද්ධපරාවාසාපිසත්තාවායසොව, අස්බකාලිකත්තාපනන ගහිතා.සුද්ධපරාවාසාහි
බුද්ධපරානිං ඛන්ධපරාවාරසදිසා. අසඞ්යඛයෙයකප්යප බුද්යධපරසු අනි්බත්තන්යතසු 

තිං ඨානිං සුඤ්ඤිං යහොතීති අස්බකාලිකත්තා න ගහිතා. යසසයමත්ථ ෙිං

වත්ත්බිං, තිංයහට්ඨාවුත්තයමව. 

342. අක්ඛයණසු ධම්යමො ච යදසිෙතීති ෙතුසච්ෙධපරම්යමො යදසිෙති. 

ඔපසමියකොති කියලසූපසමකයරො. පරිනිබ්බානියකොති කියලසපරිනි්බායනන

පරිනි්බානාවයහො. සම්යබොධගාමීති ෙතුමග්ගඤාණපටියවධපරගාමී. 

අඤ්ඤතරන්තිඅසඤ්ඤභවිංවාඅරූපභවිංවා. 

343. අනුපුබ්බවිහාරාතිඅනුපටිපාටිො සමාපජ්ජිත්බවිහාරා. 

344. අනුපුබ්බනියරොධාතිඅනුපටිපාටිො නියරොධපරා. 

‘‘ඉයම, යඛොආවුයසො’’තිආදිවුත්තනයෙයනවයෙොයජත්බිං.ඉතිඡන්නිං 
නවකානිං වයසන ෙතුපණ්ණාස පඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො සාමග්ගිරසිං
දස්යසසීති. 

නවකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දසකවණ්ණනා 

345. ඉති නවකවයසන සාමග්ගිරසිං දස්යසත්වා ඉදානි දසකවයසන

දස්යසතුිංපුනයදසනිංආරභි.තත්ථ නාථකරණාති‘‘සනාථා, භික්ඛයව, විහරථ
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මා අනාථා, දස ඉයම, භික්ඛයව, ධපරම්මානාථකරණා’’ති (අ. නි. 10.18) එවිං
අක්ඛාතාඅත්තයනොපතිට්ඨාකරාධපරම්මා. 

කෙයාණමිත්යතොතිආදීසු සීලාදිගුණසම්පන්නා කලයාණා අස්ස මිත්තාති 

කෙයාණමිත්යතො. යත ෙස්ස ඨානනිසජ්ජාදීසු සහ අෙනයතො සහාොති 

කෙයාණසහායෙො. චිත්යතන යෙව කායෙන ෙ කලයාණමිත්යතසු එව 

සම්පවඞ්යකො ඔනයතොති කෙයාණසම්පවඞ්යකො. සුවයචො යහොතීති සුයඛන

වත්ත්යබො යහොති සුයඛන අනුසාසිත්යබො. ඛයමොති ගාළ්යහන ඵරුයසන

කක්ඛයළන වුච්ෙමායනො ඛමති, න කුප්පති. පදක්ඛිණග්ගාහී අනුසාසනින්ති

ෙථා එකච්යෙොඔවදිෙමායනොවාමයතොගණ්හාති, පටිප්ඵරතිවාඅසුණන්යතොවා

ගච්ඡති, එවිං අකත්වා‘‘ඔවදථ, භන්යත, අනුසාසථ, තුම්යහසුඅයනොවදන්යතසු
යකො අඤ්යඤොඔවදිස්සතී’’තිපදක්ඛිණිංගණ්හාති. 

උච්චාවචානීතිඋච්ොනිෙඅවොනිෙ. කිංකරණීොනීතිකිිංකයරොමීතිඑවිං

වත්වාකත්ත්බකම්මානි. තත්ථ උච්චකම්මානි නාමචීවරස්සකරණිංරජනිං
යෙතියෙ සුධපරාකම්මිං උයපොසථාගාරයෙතිෙඝරයබොධිෙඝයරසු කත්ත්බන්ති

එවමාදි. අවචකම්මං නාම පාදයධපරොවනමක්ඛනාදිඛුද්දකකම්මිං. තතු්රපාොොති

තතු්රපගමනීො. අෙං කාතුන්ති කාතුිං සමත්යථො යහොති. අෙං සංවිධාතුන්ති 
විොයරතුිංසමත්යථො. 

ධපරම්යම අස්ස කායමො සියනයහොති ධම්මකායමො, යතපිටකිං බුද්ධපරවෙනිං

පිොෙතීතිඅත්යථො. පිෙසමුදාහායරොති පරස්මිිංකයථන්යතසක්කච්ෙිංසුණාති, 

සෙඤ්ෙපයරසිංයදයසතුකායමොයහොතීතිඅත්යථො. ‘‘අභිධපරම්යමඅභිවිනයෙ’’ති

එත්ථධපරම්යමොඅභිධපරම්යමො, විනයෙොඅභිවිනයෙොතිෙතුක්කිං යවදිත්බිං.තත්ථ 

ධම්යමොති සුත්තන්තපිටකිං. අභිධම්යමොති සත්ත පකරණානි. විනයෙොති 

උභයතොවිභඞ්ගා. අභිවිනයෙොති ඛන්ධපරකපරිවාරා. අථ වා සුත්තන්තපිටකම්පි

අභිධපරම්මපිටකම්පි ධම්යමො එව. මග්ගඵලානි අභිධම්යමො. සකලිං විනෙපිටකිං 

විනයෙො. කියලසවූපසමකාරණිං අභිවිනයෙො. ඉති ස්බස්මිම්පි එත්ථ ධපරම්යම

අභිධපරම්යම විනයෙ අභිවිනයෙ ෙ. උළාරපායමොජ්යජොති බහුලපායමොජ්යජො
යහොතීතිඅත්යථො. 

කුසයෙසු ධම්යමසූති කාරණත්යථ භුම්මිං, ෙතුභූමකකුසලධපරම්මකාරණා, 
යතසිං අධිගමත්ථාෙඅනික්ඛිත්තධුයරොයහොතීතිඅත්යථො. 

346. කසිණදසයක සකලට්යඨන කසිණානි. තදාරම්මණානිං ධපරම්මානිං

යඛත්තට්යඨන වා අධිට්ඨානට්යඨන වා ආෙතනානි. උද්ධන්ති උපරි

ගගනතලාභිමුඛිං. අයධොති යහට්ඨා භූමිතලාභිමුඛිං. තිරිෙන්ති
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පටුන 

යඛත්තමණ්ඩලමිව සමන්තා පරිච්ඡින්දිත්වා. එකච්යෙො හි උද්ධපරයමවකසිණිං

වඩ්යඪති, එකච්යෙොඅයධපරො, එකච්යෙොසමන්තයතො.යතනයතනවාකාරයණන
එවිං පසායරති ආයලොකමිව රූපදස්සනකායමො. යතන වුත්තිං

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධපරිං අයධපරො තිරිෙ’’න්ති. අද්වෙන්ති ඉදිං
පන එකස්ස අඤ්ඤභාවානුපගමනත්ථිං වුත්තිං. ෙථා හි උදකිං පවිට්ඨස්ස

ස්බදිසාසු උදකයමව යහොති, න අඤ්ඤිං, එවයමව පථවීකසිණිං

පථවීකසිණයමවයහොති, නත්ථිතස්ස අඤ්යඤොකසිණසම්යභයදොති.එසනයෙො

ස්බත්ථ. අප්පමාණන්ති ඉදිං තස්ස තස්ස ඵරණඅප්පමාණවයසන වුත්තිං.

තඤ්හි යෙතසා ඵරන්යතො සකලයමව ඵරති, න ‘‘අෙමස්ස ආදි, ඉදිං

මජ්ඣ’’න්ති පමාණිං ගණ්හාතීති. විඤ්ඤාණකසිණන්ති යෙත්ථ
කසිණුග්ඝාටිමාකායස පවත්තවිඤ්ඤාණිං. තත්ථ කසිණවයසන
කසිණුග්ඝාටිමාකායස කසිණුග්ඝාටිමාකාසවයසන තත්ථ පවත්තවිඤ්ඤායණ 

උද්ධපරිං අයධපරො තිරිෙතා යවදිත්බා. අෙයමත්ථ සඞ්යඛයපො.
කම්මට්ඨානභාවනානයෙන පයනතානි පථවීකසිණාදීනි විත්ථාරයතො
විසුද්ධිමග්යගවුත්තායනව. 

අකුසෙකම්මපථදසකවණ්ණනා 

347. කම්මපයථසු කම්මායනව සුගතිදුග්ගතීනිං පථභූතත්තා කම්මපථා 
නාම. යතසු පාණාතිපායතො අදින්නාදානිං මුසාවාදාදයෙො ෙ ෙත්තායරො

බ්රහ්මජායල විත්ථාරිතා එව. කායමසුමිච්ඡාචායරොති එත්ථ පන කායමසූති

යමථුනසමාොයරසු යමථුනවත්ථූසු වා. මිච්ඡාචායරොති එකන්තනින්දියතො
ලාමකාොයරො. ලක්ඛණයතො පන අසද්ධපරම්මාධිප්පායෙන කාෙද්වාරප්පවත්තා

අගමනීෙට්ඨානවීතික්කමයෙතනා කායමසුමිච්ඡාචායරො. 

තත්ථ අගමනීෙට්ඨානං නාම පුරිසානිං තාව මාතුරක්ඛිතා, පිතුරක්ඛිතා, 

මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, 

යගොත්තරක්ඛිතා, ධපරම්මරක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදණ්ඩාති මාතුරක්ඛිතාදයෙො

දස. ධපරනක්කීතා, ඡන්දවාසිනී, යභොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, 

ඔභතචුම්බටා, දාසීෙභරිොෙ, කම්මකාරීෙභරිොෙ, ධපරජාහටා, මුහුත්තිකාති
එතා ධපරනක්කීතාදයෙො දසාති වීසති. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නිං 
සාරක්ඛසපරිදණ්ඩානිං දසන්නඤ්ෙ ධපරනක්කීතාදීනන්ති ද්වාදසන්නිං ඉත්ථීනිං
අඤ්යඤ පුරිසා. ඉදිං අගමනීෙට්ඨානිං නාම. යසො පයනස මිච්ඡාොයරො 
සීලාදිගුණරහියත අගමනීෙට්ඨායන අප්පසාවජ්යජො. සීලාදිගුණසම්පන්යන 

මහාසාවජ්යජො. තස්ස ෙත්තායරො සම්භාරා අගමනීෙවත්ථු, තස්මිිං 

යසවනචිත්තිං, යසවනප්පයෙොයගො, මග්යගනමග්ගප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති.
එයකොපයෙොයගො සාහත්ථියකොඑව. 
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අභිජ්ඣාෙතීති අභිජ්ඣා, පරභණ්ඩාභිමුඛී හුත්වා තන්නින්නතාෙ
පවත්තතීති අත්යථො. සා ‘‘අයහො වත ඉදිං මමස්සා’’ති එවිං 
පරභණ්ඩාභිජ්ඣාෙනලක්ඛණාඅදින්නාදානිංවිෙඅප්පසාවජ්ජාමහාසාවජ්ජාෙ.

තස්සා ද්යව සම්භාරා පරභණ්ඩිං, අත්තයනො පරිණාමනඤ්ෙ.

පරභණ්ඩවත්ථුයක හි යලොයභ උප්පන්යනපින තාව කම්මපථයභයදො යහොති, 
ොව‘‘අයහොවතීදිං මමස්සා’’තිඅත්තයනොනපරිණායමති. 

හිතසුඛිං බයාපාදෙතීති බයාපායදො. යසො පරිං විනාසාෙ
මයනොපයදොසලක්ඛයණො ඵරුසාවාො විෙ අප්පසාවජ්යජො මහාසාවජ්යජො ෙ.

තස්සද්යව සම්භාරාපරසත්යතොෙ, තස්සවිනාසචින්තාෙ.පරසත්තවත්ථුයක

හියකොයධපරඋප්පන්යනපි නතාවකම්මපථයභයදොයහොති, ොව‘‘අයහොවතාෙිං
උච්ඡිජ්යඣෙයවිනස්යසෙයා’’තිතස්ස විනාසිංනචින්යතති. 

ෙථාභුච්ෙගහණාභායවන මිච්ඡා පස්සතීති මිච්ඡාදිට්ඨි. සා ‘‘නත්ථි
දින්න’’න්තිආදිනා නයෙන විපරීතදස්සනලක්ඛණා. සම්ඵප්පලායපො විෙ

අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා ෙ. අපිෙ අනිෙතා අප්පසාවජ්ජා, නිෙතා

මහාසාවජ්ජා.තස්සාද්යවසම්භාරාවත්ථුයනොෙ ගහිතාකාරවිපරීතතා, ෙථාෙ

තිංගණ්හාති, තථාභායවනතස්සූපට්ඨානන්ති. 

ඉයමසිං පන දසන්නිං අකුසලකම්මපථානිං ධපරම්මයතො යකොට්ඨාසයතො
ආරම්මණයතො යවදනායතො මූලයතොති පඤ්ෙහාකායරහි විනිච්ඡයෙො
යවදිත්යබො. 

තත්ථ ධම්මයතොති එයතසු හි පටිපාටිො සත්ත යෙතනාධපරම්මාව යහොන්ති.
අභිජ්ඣාදයෙොතයෙොයෙතනාසම්පයුත්තා. 

යකොට්ඨාසයතොතිපටිපාටිොසත්ත, මිච්ඡාදිට්ඨිොතිඉයමඅට්ඨකම්මපථා

එව යහොන්ති, යනො මූලානි. අභිජ්ඣාබයාපාදා කම්මපථා යෙව මූලානි ෙ.
අභිජ්ඣා හි මූලිං පත්වා යලොයභො අකුසලමූලිං යහොති. බයාපායදො යදොයසො
අකුසලමූලිංයහොති. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපායතො ජීවිතින්ද්රිොරම්මණයතො
සඞ්ඛාරාරම්මයණො යහොති. අදින්නාදානිං සත්තාරම්මණිං වා සඞ්ඛාරාරම්මණිං

වා, මිච්ඡාොයරො යඵොට්ඨ්බවයසන සඞ්ඛාරාරම්මයණො. 

‘‘සත්තාරම්මයණො’’තිපි එයක. මුසාවායදො සත්තාරම්මයණො වා

සඞ්ඛාරාරම්මයණො වා, තථා පිසුණවාො. ඵරුසවාො සත්තාරම්මණාව.
සම්ඵප්පලායපො දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවයසන සත්තාරම්මයණො වා
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සඞ්ඛාරාරම්මයණො වා. තථා අභිජ්ඣා. බයාපායදො සත්තාරම්මයණොව.
මිච්ඡාදිට්ඨියතභූමකධපරම්මවයසනසඞ්ඛාරාරම්මණා. 

යවදනායතොති පාණාතිපායතොදුක්ඛයවදයනොයහොති.කිඤ්ොපිහිරාජායනො

යෙොරිං දිස්වා හසමානාපි ‘‘ගච්ඡථ නිං ඝායතථා’’ති වදන්ති, 
සන්නිට්ඨාපකයෙතනාපන දුක්ඛසම්පයුත්තාවයහොති.අදින්නාදානිංතියවදනිං.
මිච්ඡාොයරො සුඛමජ්ඣත්තවයසන ද්වියවදයනො. සන්නිට්ඨාපකචිත්යත පන
මජ්ඣත්තයවදයනො න යහොති. මුසාවායදො තියවදයනො. තථා පිසුණවාො.
ඵරුසවාො දුක්ඛයවදනා. සම්ඵප්පලායපො තියවදයනො. අභිජ්ඣා 
සුඛමජ්ඣත්තවයසනද්වියවදනාතථාමිච්ඡාදිට්ඨි.බයාපායදොදුක්ඛයවදයනො. 

මූෙයතොති පාණාතිපායතො යදොසයමොහවයසන ද්විමූලයකො යහොති.
අදින්නාදානිං යදොසයමොහවයසන වා යලොභයමොහවයසන වා. මිච්ඡාොයරො 
යලොභයමොහවයසන. මුසාවායදො යදොසයමොහවයසනවා යලොභයමොහවයසනවා
තථා පිසුණවාො සම්ඵප්පලායපො ෙ. ඵරුසවාො යදොසයමොහවයසන. අභිජ්ඣා
යමොහවයසන එකමූලා. තථා බයාපායදො. මිච්ඡාදිට්ඨි යලොභයමොහවයසන
ද්විමූලාති. 

කුසෙකම්මපථදසකවණ්ණනා 

පාණාතිපාතා යවරමණිආදීනි සමාදානසම්පත්තසමුච්යඡදවිරතිවයසන
යවදිත්බානි. 

ධම්මයතො පනඑයතසුපිපටිපාටිොසත්ත යෙතනාපිවත්තන්තිවිරතියෙොපි.
අන්යතතයෙොයෙතනාසම්පයුත්තාව. 

යකොට්ඨාසයතොති පටිපාටිො සත්ත කම්මපථා එව, යනො මූලානි. අන්යත
තයෙො කම්මපථා යෙව මූලානි ෙ. අනභිජ්ඣා හි මූලිං පත්වා අයලොයභො
කුසලමූලිං යහොති. අබයාපායදො අයදොයසො කුසලමූලිං. සම්මාදිට්ඨි අයමොයහො
කුසලමූලිං. 

ආරම්මණයතොතිපාණාතිපාතාදීනිංආරම්මණායනව එයතසිංආරම්මණානි.
වීතික්කමිත්බයතොයෙව හි යවරමණී නාම යහොති. ෙථා පන 

නි්බානාරම්මයණො අරිෙමග්යගො කියලයස පජහති, එවිං
ජීවිතින්ද්රිොදිආරම්මණායපයත කම්මපථා පාණාතිපාතාදීනි දුස්සීලයානි
පජහන්තීතියවදිත්බා. 

යවදනායතොති ස්යබ සුඛයවදනා යහොන්ති මජ්ඣත්තයවදනා වා. කුසලිං
පත්වාහිදුක්ඛයවදනානාමනත්ථි. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

205 

පටුන 

මූෙයතොති පටිපාටිො සත්ත ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස

අයලොභඅයදොසඅයමොහවයසන තිමූලානි යහොන්ති, ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන
විරමන්තස්ස ද්විමූලානි. අනභිජ්ඣා ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන විරමන්තස්ස

ද්විමූලා, ඤාණවිප්පයුත්තචිත්යතන එකමූලා. අයලොයභො පන අත්තනාව
අත්තයනො මූලිං න යහොති. අබයාපායදපි එයසව නයෙො. සම්මාදිට්ඨි
අයලොභායදොසවයසනද්විමූලාඑවාති. 

අරිෙවාසදසකවණ්ණනා 

348. අරිෙවාසාති අරිො එව වසිිංසු වසන්ති වසිස්සන්ති එයතසූති

අරිෙවාසා. පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනොති පඤ්ෙහි අඞ්යගහි විප්පයුත්යතොව හුත්වා 

ඛීණාසයවොඅවසිවසතිවසිස්සතීතිතස්මාඅෙිංපඤ්ෙඞ්ගවිප්පහීනතා, අරිෙස්ස
වාසත්තා අරිෙවායසොතිවුත්යතො.එසනයෙොස්බත්ථ. 

එවංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුඡළඞ්ගසමන්නාගයතො යහොතීතිඡළඞ්ගුයපක්ඛාෙ

සමන්නාගයතො යහොති. ඡළඞ්ගුයපක්ඛා නාම යකති? ඤාණාදයෙො. 

‘‘ඤාණ’’න්තිවුත්යතකිරිෙයතොෙත්තාරිඤාණසම්පයුත්තචිත්තානිල්භන්ති. 

‘‘සතතවිහායරො’’ති වුත්යත අට්ඨ මහාචිත්තානි. ‘‘රජ්ජනදුස්සනිං නත්ථී’’ති
වුත්යත දසචිත්තානිල්භන්ති.යසොමනස්සිංආයසවනවයසනල්භති. 

සතාරක්යඛන යචතසාති ඛීණාසවස්ස හි තීසු ද්වායරසු ස්බකාලිං සති

ආරක්ඛකිච්ෙිං සායධපරති. යතයනවස්ස ‘‘ෙරයතො ෙ තිට්ඨයතො ෙ සුත්තස්ස ෙ
ජාගරස්සෙසතතිංසමිතිංඤාණදස්සනිංපච්චුපට්ඨිතිං යහොතී’’තිවුච්ෙති. 

පුථුසමණබ්රාහ්මණානන්ති බහූනිං සමණබ්රාහ්මණානිං. එත්ථ ෙ සමණාති

ප්බජ්ජුපගතා. බ්රාහ්මණාති යභොවාදියනො. පුථුපච්යචකසච්චානීති බහූනි

පායටක්කසච්ොනි, ඉදයමව දස්සනිං සච්ෙිං, ඉදයමව දස්සනිං සච්ෙන්ති එවිං

පාටියෙක්කිං ගහිතානි බහූනි සච්ොනීති අත්යථො. නුන්නානීති නිහතානි. 

පණුන්නානීති සුට්ඨු නිහතානි. චත්තානීති විස්සට්ඨානි. වන්තානීති වමිතානි. 

මුත්තානීතිඡින්නබන්ධපරනානි කතානි. පහීනානීතිපජහිතානි. පටිනිස්සට්ඨානීති 

ෙථා න පුන චිත්තිං ආරුහන්ති, එවිං පටිනිස්සජ්ජිතානි. ස්බායනව තානි 
ගහිතග්ගහණස්සවිස්සට්ඨභාවයවවෙනානි. 

සමවෙසට්යඨසයනොති එත්ථ අවොති අනූනා. සට්ඨාති විස්සට්ඨා. සම්මා

අවො සට්ඨා එසනා අස්සාති සමවෙසට්යඨසයනො. සම්මා 

විස්සට්ඨස්බඑසයනොති අත්යථො. රාගා චිත්තං විමුත්තන්තිආදීහි මග්ගස්ස
කිච්ෙනිප්ඵත්තිකථිතා. 

රායගො යමපහීයනොතිආදීහිපච්ෙයවක්ඛණාෙඵලිංකථිතිං. 



දීඝනිකායෙ පාථිකවග්ගට්ඨකථා සඞ්ගීතිසුත්තවණ්ණනා 

206 

පටුන 

අයසක්ඛධම්මදසකවණ්ණනා 

අයසක්ඛාසම්මාදිට්ඨීතිආදයෙොස්යබපි ඵලසම්පයුත්තධපරම්මාඑව.එත්ථෙ

සම්මාදිට්ඨි, සම්මාඤාණන්තිද්වීසුඨායනසු පඤ්ඤාවකථිතා. සම්මාවිමුත්තීති
ඉමිනාපයදනවුත්තාවයසසා. ඵලසමාපත්තිධපරම්මාසඞ්ගහිතාතියවදිත්බා. 

‘‘ඉයමයඛො, ආවුයසො’’තිආදිවුත්තනයෙයනවයෙොයජත්බිං.ඉතිඡන්නිං 
දසකානිං වයසන සමසට්ඨි පඤ්යහ කයථන්යතො යථයරො සාමග්ගිරසිං
දස්යසසීති. 

දසකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්හසයමොධානවණ්ණනා 

349. ඉධපර පන ඨත්වා පඤ්හා සයමොධපරායනත්බා. ඉමස්මිඤ්හි සුත්යත
එකකවයසනද්යවපඤ්හාකථිතා.දුකවයසනසත්තති.තිකවයසන අසීතිසතිං.
ෙතුක්කවයසන ද්යවසතානි. පඤ්ෙකවයසන තිිංසසතිං. ඡක්කවයසන
බාත්තිිංසසතිං. සත්තකවයසන අට්ඨනවුති. අට්ඨකවයසන අට්ඨාසීති.
නවකවයසන ෙතුපණ්ණාස. දසකවයසන සමසට්ඨීති එවිං සහස්සිං චුද්දස
පඤ්හාකථිතා. 

ඉමඤ්හි සුත්තන්තිං ඨයපත්වා යතපිටයක බුද්ධපරවෙයන අඤ්යඤො 
සුත්තන්යතො එවිං බහුපඤ්හපටිමණ්ඩියතො නත්ථි. භගවා ඉමිං සුත්තන්තිං
ආදියතො පට්ඨාෙ සකලිං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘ධපරම්මයසනාපති සාරිපුත්යතො 
බුද්ධපරබලිං දීයපත්වා අප්පටිවත්තිෙිං සීහනාදිංනදති. සාවකභාසියතොති වුත්යත

ඔකප්පනා නයහොති, ජිනභාසියතොතිවුත්යතයහොති, තස්මාජිනභාසිතිංකත්වා
යදවමනුස්සානිං ඔකප්පනිං ඉමස්මිිං සුත්තන්යත උප්පායදස්සාමී’’ති. තයතො
වුට්ඨාෙ සාධුකාරිං අදාසි. යතන වුත්තිං ‘‘අථ යඛො භගවා වුට්ඨහිත්වා

ආෙස්මන්තිං සාරිපුත්තිං ආමන්යතසි, සාධු, සාධු, සාරිපුත්ත, සාධු යඛො ත්විං

සාරිපුත්ත, භික්ඛූනිංසඞ්ගීතිපරිොෙිං අභාසී’’ති. 

තත්ථ සඞ්ගීතිපරිොෙන්තිසාමග්ගිො කාරණිං.ඉදිංවුත්තිංයහොති–‘‘සාධු, 

යඛො ත්විං, සාරිපුත්ත, මම ස්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සිංසන්දිත්වා භික්ඛූනිං

සාමග්ගිරසිං අභාසී’’ති. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසීති අනුයමොදයනන
සමනුඤ්යඤො අයහොසි. එත්තයකන අෙිං සුත්තන්යතො ජිනභාසියතො නාම 
ජායතො. යදසනාපරියෙොසායන ඉමිං සුත්තන්තිං මනසිකයරොන්තා යත භික්ඛූ
අරහත්තිං පාපුණිිංසූති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 
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11. දසුත්තරසුත්තවණ්ණනා 
350. එවං යම සුතන්ති දසුත්තරසුත්තිං. තත්රාෙිං අපු්බපදවණ්ණනා – 

ආවුයසො භික්ඛයවතිසාවකානිංආලපනයමතිං.බුද්ධපරාහිපරිසිංආමන්තෙමානා
‘භික්ඛයව’ති වදන්ති. සාවකා සත්ථාරිං උච්ෙට්ඨායන ඨයපස්සාමාති සත්ථු

ආලපයනන අනාලපිත්වා ආවුයසොති ආලපන්ති. යත භික්ඛූති යත

ධපරම්මයසනාපතිිං පරිවායරත්වා නිසින්නා භික්ඛූ. යක පන යත භික්ඛූති? 
අනිබද්ධපරවාසාදිසාගමනීො භික්ඛූ.බුද්ධපරකායලද්යවවායරභික්ඛූසන්නිපතන්ති
–උපකට්ඨවස්සූපනායිකකායලෙ පවාරණකායලෙ.උපකට්ඨවස්සූපනායිකාෙ
දසපි වීසතිපි තිිංසම්පි ෙත්තාලීසම්පි පඤ්ඤාසම්පි භික්ඛූ වග්ගා වග්ගා

කම්මට්ඨානත්ථාෙ ආගච්ඡන්ති. භගවා යතහි සද්ධිිං සම්යමොදිත්වා කස්මා, 

භික්ඛයව, උපකට්ඨාෙ වස්සූපනායිකාෙ විෙරථාති පුච්ඡති. අථ යත ‘‘භගවා

කම්මට්ඨානත්ථිංආගතම්හ, කම්මට්ඨානිංයනොයදථා’’ති ොෙන්ති. 

සත්ථා යතසිං ෙරිෙවයසන රාගෙරිතස්ස අසුභකම්මට්ඨානිං යදති. 

යදොසෙරිතස්ස යමත්තාකම්මට්ඨානිං, යමොහෙරිතස්ස උද්යදයසො පරිපුච්ඡා –

‘කායලන ධපරම්මස්සවනිං, කායලන ධපරම්මසාකච්ඡා, ඉදිං තුය්හිං සප්පාෙ’න්ති
ආචික්ඛති. විතක්කෙරිතස්සආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානිංයදති.සද්ධපරාෙරිතස්ස
පසාදනීෙසුත්තන්යත බුද්ධපරසුයබොධිිං ධපරම්මසුධපරම්මතිං සඞ්ඝසුප්පටිපත්තිඤ්ෙ
පකායසති. ඤාණෙරිතස්ස අනිච්ෙතාදිපටිසිංයුත්යත ගම්භීයර සුත්තන්යත

කයථති.යතකම්මට්ඨානිංගයහත්වාසයෙ සප්පාෙිංයහොති, තත්යථවවසන්ති.

යනොයෙයහොති, සප්පාෙිංයසනාසනිංපුච්ඡිත්වා ගච්ඡන්ති.යතතත්ථවසන්තා
යතමාසිකිං පටිපදිං ගයහත්වා ඝයටත්වා වාෙමන්තා යසොතාපන්නාපි යහොන්ති
සකදාගාමියනොපිඅනාගාමියනොපිඅරහන්යතොපි. 

තයතො වුත්ථවස්සා පවායරත්වා සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘භගවා අහිං
තුම්හාකිං සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා යසොතාපත්තිඵලිං 
පත්යතො…යප.…අහිංඅග්ගඵලිංඅරහත්ත’’න්තිපටිලද්ධපරගුණිංආයරොයෙන්ති.
තත්ථ ඉයම භික්ඛූ උපකට්ඨාෙ වස්සූපනායිකාෙ ආගතා. එවිං ආගන්ත්වා

ගච්ඡන්යත පන භික්ඛූ භගවා අග්ගසාවකානිං සන්තිකිං යපයසති, ෙථාහ

‘‘අපයලොයකථපන, භික්ඛයව, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන’’ති.භික්ඛූෙවදන්ති 

‘‘කිිංනුයඛොමෙිං, භන්යත, අපයලොයකමසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන’’ති (සිං.

නි. 3.2). අථ යන භගවා යතසිං දස්සයන උයෙයොයජසි. ‘‘යසවථ, භික්ඛයව, 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන; භජථ, භික්ඛයව, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන.

පණ්ඩිතා භික්ඛූ අනුග්ගාහකා සබ්රහ්මොරීනිං. යසෙයථාපි, භික්ඛයව, ජයනතා
එවිං සාරිපුත්යතො. යසෙයථාපි ජාතස්ස ආපායදතා එවිං යමොග්ගල්ලායනො.

සාරිපුත්යතො, භික්ඛයව, යසොතාපත්තිඵයල වියනති, යමොග්ගල්ලායනො 

උත්තමත්යථ’’ති(ම.නි.3.371). 
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තදාපි භගවා ඉයමහිභික්ඛූහි සද්ධිිං පටිසන්ථාරිංකත්වා යතසිං භික්ඛූනිං
ආසෙිං උපපරික්ඛන්යතො ‘‘ඉයම භික්ඛූ සාවකවියනෙයා’’ති අද්දස. 

සාවකවියනෙයා නාමයෙබුද්ධපරානම්පිධපරම්මයදසනාෙබුජ්ඣන්ති සාවකානම්පි. 

බුද්ධවියනෙයා පන සාවකා යබොයධපරතුිංන සක්යකොන්ති. සාවකවියනෙයභාවිං
පන එයතසිං ඤත්වා කතරස්ස භික්ඛුයනො යදසනාෙ බුජ්ඣිස්සන්තීති
ඔයලොයකන්යතො සාරිපුත්තස්සාති දිස්වා යථරස්ස සන්තිකිං යපයසසි. යථයරො

යත භික්ඛූ පුච්ඡි ‘‘සත්ථු සන්තිකිං ගතත්ථ ආවුයසො’’ති. ‘‘ආම, ගතම්හ 
සත්ථාරා පන අම්යහතුම්හාකිංසන්තිකිංයපසිතා’’ති.තයතො යථයරො ‘‘ඉයම

භික්ඛූමය්හිං යදසනාෙබුජ්ඣිස්සන්ති, කීදිසීනුයඛොයතසිංයදසනාවට්ටතී’’ති

චින්යතන්යතො ‘‘ඉයම භික්ඛූ සමග්ගාරාමා, සාමග්ගිරසස්ස දීපිකා යනසිං
යදසනා වට්ටතී’’ති සන්නිට්ඨානිං කත්වා තථාරූපිං යදසනිං යදයසතුකායමො 

දසුත්තරං පවක්ඛාමීතිආදිමාහ. තත්ථ දසධපරා මාතිකිං ඨයපත්වා විභත්යතොති

දසුත්තයරො, එකකයතො පට්ඨාෙොවදසකාගයතොතිපිදසුත්තයරො, එයකකස්මිිං

ප්යබ දස දස පඤ්හා වියසසිතාතිපි දසුත්තයරො, තිං දසුත්තරං. පවක්ඛාමීති

කයථස්සාමි. ධම්මන්ති සුත්තිං. නිබ්බානපත්තිොති නි්බානපටිලාභත්ථාෙ. 

දුක්ඛස්සන්තකිරිොොති සකලස්ස වට්ටදුක්ඛස්ස පරිෙන්තකරණත්ථිං. 

සබ්බගන්ථප්පයමොචනන්ති අභිජ්ඣාකාෙගන්ථාදීනිං ස්බගන්ථානිං
පයමොෙනිං. 

ඉති යථයරො යදසනිං උච්ෙිං කයරොන්යතො භික්ඛූනිං තත්ථ යපමිං
ජයනන්යතො එවයමතිං උග්ගයහත්බිං පරිොපුණිත්බිං ධපරායරත්බිං

වායෙත්බිං මඤ්ඤිස්සන්තීතිෙතූහිපයදහිවණ්ණිංකයථසි, ‘‘එකාෙයනොඅෙිං, 

භික්ඛයව, මග්යගො’’තිආදිනානයෙනයතසිංයතසිංසුත්තානිංභගවාවිෙ. 

එකධම්මවණ්ණනා 

351. (ක)තත්ථ බහුකායරොතිබහූපකායරො. 

(ඛ) භායවතබ්යබොති වඩ්යඪත්යබො. 

(ග) පරිඤ්යඤයෙයොතිතීහිපරිඤ්ඤාහි පරිජානිත්යබො. 

(ඝ) පහාතබ්යබොතිපහානානුපස්සනාෙ පජහිත්යබො. 

(ඞ) හානභාගියෙොතිඅපාෙගාමිපරිහානාෙ සිංවත්තනයකො. 

(ෙ) වියසසභාගියෙොතිවියසසගාමිවියසසාෙ සිංවත්තනයකො. 

(ඡ) දුප්පටිවිජ්යඣොති දුප්පච්ෙක්ඛකයරො. 
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(ජ) උප්පායදතබ්යබොති නිප්ඵායදත්යබො. 

(ඣ) අභිඤ්යඤයෙයොතිඤාතපරිඤ්ඤාෙ අභිජානිත්යබො. 

(ඤ) සච්ඡිකාතබ්යබොතිපච්ෙක්ඛිං කාත්යබො. 

එවිංස්බත්ථමාතිකාසුඅත්යථොයවදිත්යබො.ඉතිආෙස්මා සාරිපුත්යතො
ෙථානාමදක්යඛොයවළුකායරොසම්මුඛීභූතිංයවළුිංයඡත්වානිග්ගණ්ඨිිං කත්වා

දසධපරා ඛණ්යඩ කත්වා එකයමකිං ඛණ්ඩිං හීරිං හීරිං කයරොන්යතො ඵායලති, 
එවයමව යතසිං භික්ඛූනිං සප්පාෙිං යදසනිං උපපරික්ඛිත්වා දසධපරා මාතිකිං
ඨයපත්වා එයකකයකොට්ඨායස එයකකපදිං විභජන්යතො ‘‘කතයමො එයකො

ධපරම්යමො බහුකායරො, අප්පමායදො කුසයලසු ධපරම්යමසූති’’තිආදිනා නයෙන
යදසනිංවිත්ථායරතුිංආරද්යධපරො. 

තත්ථ අප්පමායදොකුසයෙසුධම්යමසූති ස්බත්ථකිංඋපකාරකිංඅප්පමාදිං

කයථසි. අෙඤ්හි අප්පමායදො නාම සීලපූරයණ, ඉන්ද්රිෙසිංවයර, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතාෙ, ජාගරිොනුයෙොයග, සත්තසු සද්ධපරම්යමසු, විපස්සනාග්භිං

ගණ්හාපයන, අත්ථපටිසම්භිදාදීසු, සීලක්ඛන්ධපරාදිපඤ්ෙධපරම්මක්ඛන්යධපරසු, 

ඨානාට්ඨායනසු, මහාවිහාරසමාපත්තිෙිං, අරිෙසච්යෙසු, සතිපට්ඨානාදීසු, 

යබොධිපක්ඛියෙසු, විපස්සනාඤාණාදීසු අට්ඨසු විජ්ජාසූති ස්යබසු
අනවජ්ජට්යඨනකුසයලසුධපරම්යමසුබහූපකායරො. 

යතයනව නිං භගවා ‘‘ොවතා, භික්ඛයව, සත්තා අපදා වා…යප.…

තථාගයතොයතසිංඅග්ගමක්ඛාෙති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යෙ යකචිකුසලා

ධපරම්මා, ස්යබයත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා, අප්පමායදො යතසිං 

ධපරම්මානිං අග්ගමක්ඛාෙතී’’තිආදිනා (සිං. නි. 5.139) නයෙන හත්ථිපදාදීහි

ඔපම්යමහි ඔපයමන්යතො සංයුත්තනිකායෙ අප්පමාදවග්යග නානප්පකාරිං
යථොයමති.තිංස්බිංඑකපයදයනව සඞ්ගයහත්වායථයරොඅප්පමායදොකුසයලසු

ධපරම්යමසූති ආහ. ධම්මපයද අප්පමාදවග්යගනාපිස්ස බහූපකාරතා දීයපත්බා. 
අයසොකවත්ථුනාපිදීයපත්බා– 

(ක) අයසොකරාජා හි නියරොධපරසාමයණරස්ස ‘‘අප්පමායදො අමතපද’’න්ති 

ගාථිංසුත්වාඑව‘‘තිට්ඨ, තාත, මය්හිංතොයතපිටකිංබුද්ධපරවෙනිංකථිත’’න්ති
සාමයණයර පසීදිත්වා ෙතුරාසීතිවිහාරසහස්සානි කායරසි. ඉති
ථාමසම්පන්යනනභික්ඛුනා අප්පමාදස්සබහූපකාරතාතීහිපිටයකහිදීයපත්වා
කයථත්බා. ෙිංකිඤ්චි සුත්තිං වා ගාථිං වා අප්පමාදදීපනත්ථිං ආහරන්යතො

‘‘අට්ඨායන ඨත්වා ආහරසි, අතිත්යථන පක්ඛන්යදො’’ති න වත්ත්යබො.
ධපරම්මකථිකස්යසයවත්ථථායමොෙබලඤ්ෙපමාණිං. 
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(ඛ) කාෙගතාසතීති ආනාපානිං ෙතුඉරිොපයථො සතිසම්පජඤ්ඤිං
ද්වත්තිිංසාකායරො ෙතුධපරාතුවවත්ථානිං දස අසුභා නව සිවථිකා 
චුණ්ණිකමනසිකායරො යකසාදීසු ෙත්තාරි රූපජ්ඣානානීති එත්ථ

උප්පන්නසතිො එතිං අධිවෙනිං. සාතසහගතාති ඨයපත්වා ෙතුත්ථජ්ඣානිං

අඤ්ඤත්ථ සාතසහගතායහොතිසුඛසම්පයුත්තා, තිංසන්ධපරායෙතිංවුත්තිං. 

(ග) සාසයවො උපාදානියෙොති ආසවානඤ්යෙව උපාදානානඤ්ෙ
පච්ෙෙභූයතො.ඉතියතභූමකධපරම්මයමවනිෙයමති. 

(ඝ) අස්මිමායනොතිරූපාදීසුඅස්මීති මායනො. 

(ඞ) අයෙොනියසො මනසිකායරොති අනිච්යෙ නිච්ෙන්තිආදිනා නයෙන
පවත්යතොඋප්පථමනසිකායරො. 

(ෙ)විපරිොයෙන යෙොනියසොමනසිකායරො යවදිත්යබො. 

(ඡ) ආනන්තරියකො යචයතොසමාධීති අඤ්ඤත්ථ මග්ගානන්තරිං ඵලිං 

ආනන්තරියකො යෙයතොසමාධි නාම. ඉධපර පන විපස්සනානන්තයරො මග්යගො 
විපස්සනාෙ වා අනන්තරත්තා අත්තයනො වා අනන්තරිං ඵලදාෙකත්තා
ආනන්තරියකො යෙයතොසමාධීතිඅධිප්යපයතො. 

(ජ) අකුප්පංඤාණන්ති අඤ්ඤත්ථ ඵලපඤ්ඤා අකුප්පඤාණිං නාම. ඉධපර
පච්ෙයවක්ඛණපඤ්ඤාඅධිප්යපතා. 

(ඣ) ආහාරට්ඨිතිකාති පච්ෙෙට්ඨිතිකා. අෙං එයකො ධම්යමොති යෙන

පච්ෙයෙනතිට්ඨන්ති, අෙිංඑයකොධපරම්යමො ඤාතපරිඤ්ඤාෙඅභිඤ්යඤයෙයො. 

(ඤ) අකුප්පා යචයතොවිමුත්තීතිඅරහත්තඵලවිමුත්ති. 

ඉමස්මිිං වායර අභිඤ්ඤාෙ ඤාතපරිඤ්ඤා කථිතා. පරිඤ්ඤාෙ 

තීරණපරිඤ්ඤා. පහාත්බසච්ඡිකාත්යබහි පහානපරිඤ්ඤා. දුප්පටිවිජ්යඣොති

එත්ථ පන මග්යගො කථියතො. සච්ඡිකාතබ්යබොති ඵලිං කථිතිං, මග්යගො
එකස්මිිංයෙවපයදල්භති.ඵලිං පනඅයනයකසුපිල්භතියෙව. 

භූතාති සභාවයතො විජ්ජමානා. තච්ඡාති ොථාවා. තථාති ෙථා වුත්තා 

තථාසභාවා. අවිතථාති ෙථා වුත්තා න තථා න යහොන්ති. අනඤ්ඤථාති

වුත්තප්පකාරයතොනඅඤ්ඤථා. සම්මා තථාගයතනඅභිසම්බුද්ධාතිතථාගයතන
යබොධිපල්ලඞ්යකනිසීදිත්වායහතුනාකාරයණන සෙයමවඅභිසම්බුද්ධපරාඤාතා

විදිතාසච්ඡිකතා.ඉමිනායථයරො‘‘ඉයමධපරම්මාතථාගයතන අභිසම්බුද්ධපරා, අහිං
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පන තුම්හාකිං රඤ්යඤො යලඛවාෙකසදියසො’’ති ජිනසුත්තිං දස්යසන්යතො 
ඔකප්පනිංජයනසි. 

එකධපරම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ද්යවධම්මවණ්ණනා 

352. (ක) ඉයමද්යවධම්මාබහුකාරාති ඉයමද්යවසතිසම්පජඤ්ඤාධපරම්මා
සීලපූරණාදීසුඅප්පමායදොවිෙස්බත්ථඋපකාරකා හිතාවහා. 

(ඛ) සමයථො ච විපස්සනා චාති ඉයම ද්යව සඞ්ගීතිසුත්යත
යලොකිෙයලොකුත්තරාකථිතා.ඉමස්මිිංදසුත්තරසුත්යතපු්බභාගා කථිතා. 

(ඡ) සත්තානං සංකියෙසාෙ සත්තානං විසුද්ධිොති අයෙොනියසො

මනසිකායරො යහතු යෙව පච්ෙයෙො ෙ සත්තානිං සිංකියලසාෙ, යෙොනියසො

මනසිකායරො විසුද්ධිො. තථා යදොවෙස්සතා පාපමිත්තතා සිංකියලසාෙ; 

යසොවෙස්සතා කලයාණමිත්තතා විසුද්ධිො. තථා තීණි අකුසලමූලානි; තීණි
කුසලමූලානි. ෙත්තායරො යෙොගා ෙත්තායරො විසිංයෙොගා. පඤ්ෙ යෙයතොඛිලා
පඤ්චින්ද්රිොනි.ඡඅගාරවාඡගාරවා. සත්තඅසද්ධපරම්මාසත්තසද්ධපරම්මා.අට්ඨ
කුසීතවත්ථූනි අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි. නව ආඝාතවත්ථූනි නව
ආඝාතප්පටිවිනො. දස අකුසලකම්මපථා දස කුසලකම්මපථාති එවිං පයභදා 
ඉයමද්යවධපරම්මාදුප්පටිවිජ්ඣාතියවදිත්බා. 

(ඣ) සඞ්ඛතා ධාතූති පච්ෙයෙහි කතා පඤ්ෙක්ඛන්ධපරා. අසඞ්ඛතා ධපරාතූති
පච්ෙයෙහිඅකතිංනි්බානිං. 

(ඤ) විජ්ජා ච විමුත්ති චාති එත්ථ විජ්ජාති තිස්යසො විජ්ජා. විමුත්තීති
අරහත්තඵලිං. 

ඉමස්මිිං වායර අභිඤ්ඤාදීනි එකකසදිසායනව, උප්පායදත්බපයද පන

මග්යගොකථියතො, සච්ඡිකාත්බපයදඵලිං. 

ද්යවධපරම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තයෙොධම්මවණ්ණනා 

353. (ඡ) කාමානයමතං නිස්සරණං ෙදිදං යනක්ඛම්මන්ති එත්ථ 

යනක්ඛම්මන්ති අනාගාමිමග්යගො අධිප්යපයතො. යසො හි ස්බයසො කාමානිං

නිස්සරණිං. රූපානං නිස්සරණං ෙදිදං ආරුප්පන්ති එත්ථ ආරුප්යපපි
අරහත්තමග්යගො. පුන උප්පත්තිනිවාරණයතො ස්බයසො රූපානිං නිස්සරණිං

නාම. නියරොයධො තස්ස නිස්සරණන්ති ඉධපර අරහත්තඵලිං නියරොයධපරොති 
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පටුන 

අධිප්යපතිං.අරහත්තඵයලනහිනි්බායන දිට්යඨපුනආෙතිිංස්බසඞ්ඛාරාන
යහොන්තීතිඅරහත්තිංසඞ්ඛතනියරොධපරස්සපච්ෙෙත්තා නියරොයධපරොතිවුත්තිං. 

(ජ) අතීතංයස ඤාණන්ති අතීතිංසාරම්මණිං ඤාණිං ඉතයරසුපි එයසව
නයෙො. 

ඉමස්මිම්පි වායර අභිඤ්ඤාදයෙො එකකසදිසාව. දුප්පටිවිජ්ඣපයද පන 

මග්යගොකථියතො, සච්ඡිකාත්යබඵලිං. 

තයෙොධපරම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චත්තායරොධම්මවණ්ණනා 

354. (ක) චත්තාරි චක්කානීති එත්ථ චක්කං නාම දාරුෙක්කිං, 

රතනෙක්කිං, ධපරම්මෙක්කිං, ඉරිොපථෙක්කිං, සම්පත්තිෙක්කන්ති පඤ්ෙවිධපරිං.

තත්ථ ‘‘ෙිං පනිදිං සම්ම, රථකාර, ෙක්කිං ඡහි මායසහි නිට්ඨිතිං, 

ඡාරත්තූයනහී’’ති (අ. නි. 3.15) ඉදිං දාරුෙක්කිං. ‘‘පිතරා පවත්තිතිං ෙක්කිං

අනුප්පවත්යතතී’’ති(අ.නි.5.132) ඉදිංරතනෙක්කිං. ‘‘පවත්තිතිංෙක්ක’’න්ති

(ම.නි.2.399) ඉදිංධපරම්මෙක්කිං. ‘‘ෙතුෙක්කිං නවද්වාර’’න්ති (සිං.නි.1.29) 

ඉදිං ඉරිොපථෙක්කිං. ‘‘ෙත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ෙක්කානි, යෙහි

සමන්නාගතානිං යදවමනුස්සානිං ෙතුෙක්කිං පවත්තතී’’ති (අ. නි. 4.31) ඉදිං
සම්පත්තිෙක්කිං.ඉධපරාපිඑතයදවඅධිප්යපතිං. 

පතිරූපයදසවායසොති ෙත්ථ ෙතස්යසො පරිසා සන්දිස්සන්ති, එවරූයප

අනුච්ඡවියක යදයස වායසො. සප්පුරිසූපනිස්සයෙොති බුද්ධපරාදීනිං සප්පුරිසානිං

අවස්සෙනිං යසවනිං භජනිං. අත්තසම්මාපණිධීති අත්තයනො සම්මා ඨපනිං, 

සයෙ පන පු්යබ අස්සද්ධපරාදීහි සමන්නාගයතො යහොති, තානි පහාෙ සද්ධපරාදීසු

පතිට්ඨාපනිං. පුබ්යබචකතපුඤ්ඤතාතිපු්යබඋපචිතකුසලතා.ඉදයමයවත්ථ

පමාණිං. යෙන හි ඤාණසම්පයුත්තචිත්යතන කුසලිං කතිං යහොති, තයදව

කුසලිං තිං පුරිසිං පතිරූපයදයස උපයනති, සප්පුරියස භජායපසි. යසො එව ෙ 
පුග්ගයලො අත්තානිං සම්මා ඨයපති. ෙතූසු ආහායරසු පඨයමො යලොකියෙොව. 
යසසා පන තයෙො සඞ්ගීතිසුත්යත යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකා කථිතා. ඉධපර
පු්බභායග යලොකිො. 

(ෙ) කාමයෙොගවිසංයෙොගාදයෙො අනාගාමිමග්ගාදිවයසනයවදිත්බා. 

(ඡ) හානභාගිොදීසු පඨමස්ස ඣානස්ස ලාභී කාමසහගතා

සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාෙරන්ති හානභාගියෙො සමාධි. තදනුධපරම්මතා සති

සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගියෙො සමාධි. විතක්කසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා
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සමුදාෙරන්ති වියසසභාගියෙො සමාධි. නි්බිදාසහගතා සඤ්ඤාමනසිකාරා

සමුදාෙරන්ති විරාගූපසඤ්හියතො නිබ්යබධභාගියෙො සමාධීති ඉමිනා නයෙන
ස්බසමාපත්තියෙො විත්ථායරත්වාඅත්යථොයවදිත්යබො.විසුද්ධිමග්යගපනස්ස
විනිච්ඡෙකථා කථිතාව. 

ඉමස්මිම්පිවායරඅභිඤ්ඤාදීනිඑකකසදිසායනව. අභිඤ්ඤාපයද පයනත්ථ
මග්යගොකථියතො.සච්ඡිකාත්බපයදඵලිං. 

ෙත්තායරොධපරම්මවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චධම්මවණ්ණනා 

355. (ඛ) පීතිඵරණතාදීසු පීතිිං ඵරමානා උප්පජ්ජතීති ද්වීසු ඣායනසු

පඤ්ඤා පීතිෙරණතා නාම.සුඛිංඵරමානිංඋප්පජ්ජතීති තීසුඣායනසුපඤ්ඤා 

සුඛෙරණතා නාම.පයරසිංයෙයතොඵරමානා උප්පජ්ජතීතියෙයතොපරිෙපඤ්ඤා 

යචයතොෙරණතා නාම. ආයලොකඵරයණ උප්පජ්ජතීති දි්බෙක්ඛුපඤ්ඤා 

ආයෙොකෙරණතා නාම. පච්ෙයවක්ඛණඤාණිං පච්චයවක්ඛණනිමිත්තං නාම.

වුත්තම්පි යෙතිං‘‘ද්වීසුඣායනසුපඤ්ඤාපීතිඵරණතා, තීසුඣායනසුපඤ්ඤා

සුඛඵරණතා. පරචිත්යත පඤ්ඤා යෙයතොඵරණතා, දි්බෙක්ඛු
ආයලොකඵරණතා. තම්හාතම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨිතස්ස පච්ෙයවක්ඛණඤාණිං

පච්ෙයවක්ඛණනිමිත්ත’’න්ති(විභ.804). 

තත්ථ පීතිඵරණතා සුඛඵරණතා ද්යව පාදා විෙ. යෙයතොඵරණතා
ආයලොකඵරණතා ද්යව හත්ථා විෙ. අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානිං මජ්ඣිමකායෙො

විෙ. පච්ෙයවක්ඛණනිමිත්තිං සීසිං විෙ. ඉති ආෙස්මා සාරිපුත්තත්යථයරො 
පඤ්ෙඞ්ගිකිංසම්මාසමාධිිංඅඞ්ගපච්ෙඞ්ගසම්පන්නිංපුරිසිංකත්වාදස්යසසි. 

(ජ) අෙං සමාධි පච්චුප්පන්නසුයඛො යච වාතිආදීසු අරහත්තඵලසමාධි

අධිප්යපයතො.යසොහිඅප්පිතප්පිතක්ඛයණසුඛත්තා පච්චුප්පන්නසුයඛො. පුරියමො

පුරියමොපච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්සසමාධිසුඛස්සපච්ෙෙත්තාආෙතිිං සුඛවිපායකො. 

කියලයසහි ආරකත්තා අරියෙො. කාමාමිසවට්ටාමිසයලොකාමිසානිං අභාවා 

නිරාමියසො. බුද්ධපරාදීහි මහාපුරියසහි යසවිතත්තා අකාපුරිසයසවියතො. 

අඞ්ගසන්තතාෙ ආරම්මණසන්තතාෙස්බකියලසදරථසන්තතාෙෙ සන්යතො. 

අතප්පනීෙට්යඨන පණීයතො. කියලසපටිප්පස්සද්ධිො ලද්ධපරත්තා 

කියලසපටිප්පස්සද්ධිභාවිං වා ලද්ධපරත්තා පටිප්පස්සද්ධෙද්යධො. පටිප්පස්සද්ධපරිං
පටිප්පස්සද්ධීති හි ඉදිං අත්ථයතො එකිං. පටිප්පස්සද්ධපරකියලයසන වා අරහතා
ලද්ධපරත්තා පටිප්පස්සද්ධපරලද්යධපරො.එයකොදිභායවනඅධිගතත්තාඑයකොදිභාවයමව

වා අධිගතත්තා එයකොදිභාවාධිගයතො. අප්පගුණසාසවසමාධිවිෙසසඞ්ඛායරන
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සප්පයෙොයගන චිත්යතන පච්ෙනීකධපරම්යම නිග්ගය්හ කියලයස වායරත්වා

අනධිගතත්තා නසසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගයතො. තඤ්ෙ සමාධිිං

සමාපජ්ජන්යතො තයතො වා වුට්ඨහන්යතො සතියවපුල්ලපත්තත්තා. සයතොව

සමාපජ්ජතිසයතො වුට්ඨහති. ෙථාපරිච්ඡින්නකාලවයසනවාසයතොසමාපජ්ජති
සයතො වුට්ඨහති. තස්මා ෙයදත්ථ ‘‘අෙිං සමාධි පච්චුප්පන්නසුයඛො යෙව
ආෙතිඤ්ෙ සුඛවිපායකො’’ති එවිං පච්ෙයවක්ඛමානස්ස පච්ෙත්තිංයෙව

අපරප්පච්ෙෙිං ඤාණිං උප්පජ්ජති, තිං එකමඞ්ගිං. එස නයෙො යසයසසුපි.
එවමියමහි පඤ්ෙහි පච්ෙයවක්ඛණඤායණහි අෙිං සමාධි ‘‘පඤ්ෙඤාණියකො 
සම්මාසමාධී’’තිවුත්යතො. 

ඉමස්මිිංවායරවියසසභාගිෙපයදමග්යගොකථියතො.සච්ඡිකාත්බපයද ඵලිං.
යසසිංපුරිමසදිසයමව. 

ඡධම්මවණ්ණනා 

356. ඡක්යකසු ස්බිං උත්තානත්ථයමව. දුප්පටිවිජ්ඣපයද පයනත්ථ
මග්යගොකථියතො.යසසිංපුරිමසදිසිං. 

සත්තධම්මවණ්ණනා 

357. (ඤ) සම්මප්පඤ්ඤාෙ සුදිට්ඨා යහොන්තීති යහතුනා නයෙන

විපස්සනාඤායණනසුදිට්ඨායහොන්ති. කාමාති වත්ථුකාමාෙකියලසකාමාෙ, 

ද්යවපිසපරිළාහට්යඨනඅඞ්ගාරකාසුවිෙසුදිට්ඨා යහොන්ති. වියවකනින්නන්ති

නි්බානනින්නිං. යපොණං පබ්භාරන්ති නින්නස්යසතිං යවවෙනිං. 

බයන්තීභූතන්ති නිෙතිභූතිං. නිත්තණ්හන්ති අත්යථො. කුයතො? ස්බයසො
ආසවට්ඨානීයෙහිධපරම්යමහියතභූමකධපරම්යමහීතිඅත්යථො. ඉධපරභායවත්බපයද
මග්යගො කථියතො.යසසිංපුරිමසදිසයමව. 

අට්ඨධම්මවණ්ණනා 

358. (ක) ආදිබ්රහ්මචරියිකාෙ පඤ්ඤාොති සික්ඛත්තෙසඞ්ගහස්ස

මග්ගබ්රහ්මෙරිෙස්ස ආදිභූතාෙ පු්බභායග තරුණසමථවිපස්සනාපඤ්ඤාෙ. 

අට්ඨඞ්ගිකස්සවා මග්ගස්සආදිභූතාෙසම්මාදිට්ඨිපඤ්ඤාෙ. තිබ්බන්ති බලවිං. 

හියරොත්තප්පන්තිහිරීෙඔත්තප්පඤ්ෙ. යපමන්තියගහස්සිතයපමිං. ගාරයවොති 

ගරුචිත්තභායවො. ගරුභාවනීෙඤ්හි උපනිස්සාෙ විහරයතො කියලසා
නුප්පජ්ජන්ති ඔවාදානුසාසනිිං ලභති. තස්මා තිං නිස්සාෙ විහායරො
පඤ්ඤාපටිලාභස්සපච්ෙයෙොයහොති. 
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(ඡ) අක්ඛයණසු ෙස්මා යපතා අසුරානිං ආවාහනිං ගච්ඡන්ති, විවාහනිං 

ගච්ඡන්ති, තස්මායපත්තිවිසයෙයනවඅසුරකායෙොගහියතොතියවදිත්යබො. 

(ජ) අප්පිච්ඡස්සාති එත්ථ පච්ෙෙඅප්පිච්යඡො, අධිගමඅප්පිච්යඡො, 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො, ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡොති ෙත්තායරො අප්පිච්ඡා. තත්ථ

පච්ෙෙඅප්පිච්යඡොබහුිංයදන්යතඅප්පිංගණ්හාති, අප්පිංයදන්යතඅප්පතරිංවා

ගණ්හාති, න වා ගණ්හාති, න අනවයසසගාහී යහොති. අධිගමඅප්පිච්යඡො
මජ්ඣන්තිකත්යථයරො විෙ අත්තයනො අධිගමිං අඤ්යඤසිං ජානිතුිං න යදති. 
පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො යතපිටයකොපි සමායනො න බහුස්සුතභාවිං
ජානායපතුකායමො යහොති සායකතතිස්සත්යථයරො විෙ. ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡො
ධුතඞ්ගපරිහරණභාවිං අඤ්යඤසිං ජානිතුිං න යදති ද්යවභාතිකත්යථයරසු

යජට්ඨකත්යථයරො විෙ. වත්ථු විසුද්ධිමග්යග කථිතිං. අෙං ධම්යමොති එවිං
සන්තගුණනිගූහයනන ෙ පච්ෙෙපටිග්ගහයණ මත්තඤ්ඤුතාෙ ෙ අප්පිච්ඡස්ස

පුග්ගලස්ස අෙිං නවයලොකුත්තරධපරම්යමො සම්පජ්ජති, යනො මහිච්ඡස්ස. එවිං
ස්බත්ථයෙොයජත්බිං. 

සන්තුට්ඨස්සාති ෙතූසු පච්ෙයෙසු තීහි සන්යතොයසහි සන්තුට්ඨස්ස. 

පවිවිත්තස්සාති කාෙචිත්තඋපධිවියවයකහි විවිත්තස්ස. තත්ථ කාෙවියවයකො 
නාම ගණසඞ්ගණිකිං වියනොයදත්වා අට්ඨආරම්භවත්ථුවයසන එකීභායවො.
එකීභාවමත්යතන පනකම්මිං නනිප්ඵජ්ජතීති කසිණපරිකම්මිංකත්වා අට්ඨ

සමාපත්තියෙො නි්බත්යතති, අෙිං චිත්තවියවයකො නාම.
සමාපත්තිමත්යතයනවකම්මිංනනිප්ඵජ්ජතීති ඣානිංපාදකිංකත්වාසඞ්ඛායර

සම්මසිත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තිංපාපුණාති, අෙිං උපධිවියවයකො නාම.
යතනාහභගවා–‘‘කාෙවියවයකොෙ වියවකට්ඨකාොනිංයනක්ඛම්මාභිරතානිං.
චිත්තවියවයකො ෙ පරිසුද්ධපරචිත්තානිං පරමයවොදානප්පත්තානිං. උපධිවියවයකො

ෙනිරුපධීනිංපුග්ගලානිංවිසඞ්ඛාරගතාන’’න්ති (මහානි.49). 

සඞ්ගණිකාරාමස්සාති ගණසඞ්ගණිකාෙ යෙව කියලසසඞ්ගණිකාෙ ෙ

රතස්ස. ආරද්ධවීරිෙස්සාති කායිකයෙතසිකවීරිෙවයසන ආරද්ධපරවීරිෙස්ස. 

උපට්ඨිතසතිස්සාති ෙතුසතිපට්ඨානවයසන උපට්ඨිතසතිස්ස. සමාහිතස්සාති

එකග්ගචිත්තස්ස. පඤ්ඤවයතොති කම්මස්සකතපඤ්ඤාෙ පඤ්ඤවයතො. 

නිප්පපඤ්චස්සාතිවිගතමානතණ්හාදිට්ඨිපපඤ්ෙස්ස. 

ඉධපරභායවත්බපයදමග්යගොකථියතො.යසසිංපුරිමසදිසයමව. 

නවධම්මවණ්ණනා 

359. (ඛ) සීෙවිසුද්ධීති විසුද්ධිිං පායපතුිං සමත්ථිං ෙතුපාරිසුද්ධිසීලිං. 

පාරිසුද්ධිපධානිෙඞ්ගන්ති පරිසුද්ධපරභාවස්ස පධපරානඞ්ගිං. චිත්තවිසුද්ධීති
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විපස්සනාෙ පදට්ඨානභූතා අට්ඨ පගුණසමාපත්තියෙො. දිට්ඨිවිසුද්ධීති

සපච්ෙෙනාමරූපදස්සනිං. කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධීති පච්ෙොකාරඤාණිං.
අද්ධපරත්තයෙපි හි පච්ෙෙවයසයනව ධපරම්මා පවත්තන්තීති පස්සයතො කඞ්ඛිං

විතරති. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධීති ඔභාසාදයෙො න මග්යගො, 
වීථිප්පටිපන්නිං උදේබෙඤාණිං මග්යගොති එවිං මග්ගාමග්යග ඤාණිං. 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධීති රථවිනීයත වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා කථිතා, ඉධපර

තරුණවිපස්සනා. ඤාණදස්සනවිසුද්ධීති රථවිනීයත මග්යගො කථියතො, ඉධපර
වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා. එතා පන සත්තපි විසුද්ධියෙො විත්ථායරන 

විසුද්ධිමග්යග කථිතා. පඤ්ඤාති අරහත්තඵලපඤ්ඤා. විමුත්තිපි 

අරහත්තඵලවිමුත්තියෙව. 

(ඡ) ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ෙස්සනානත්තන්ති
ෙක්ඛාදිධපරාතුනානත්තිංපටිච්ෙෙක්ඛුසම්ඵස්සාදිනානත්තිං උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

ෙස්සනානත්තං පටිච්චාති ෙක්ඛුසම්ඵස්සාදිනානත්තිං පටිච්ෙ. 

යවදනානානත්තන්ති ෙක්ඛුසම්ඵස්සජාදියවදනානානත්තිං. සඤ්ඤානානත්තං

පටිච්චාති කාමසඤ්ඤාදිනානත්තිං පටිච්ෙ. සඞ්කප්පනානත්තන්ති

කාමසඞ්කප්පාදිනානත්තිං. සඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති

ඡන්දනානත්තන්ති සඞ්කප්පනානත්තතාෙරූයපඡන්යදොසද්යදඡන්යදොතිඑවිං

ඡන්දනානත්තිං උප්පජ්ජති. පරිළාහනානත්තන්ති ඡන්දනානත්තතාෙ
රූපපරිළායහො සද්දපරිළායහොති එවිං පරිළාහනානත්තිං උප්පජ්ජති. 

පරියෙසනානානත්තන්ති පරිළාහනානත්තතාෙ රූපපරියෙසනාදිනානත්තිං 

උප්පජ්ජති. ොභනානත්තන්ති පරියෙසනානානත්තතාෙ 
රූපපටිලාභාදිනානත්තිංඋප්පජ්ජති. 

(ජ) සඤ්ඤාසු මරණසඤ්ඤාති මරණානුපස්සනාඤායණ සඤ්ඤා. 

ආහායරපටිකූෙසඤ්ඤාති ආහාරිං පරිග්ගණ්හන්තස්ස උප්පන්නසඤ්ඤා. 

සබ්බයෙොයකඅනභිරතිසඤ්ඤාති ස්බස්මිිං වට්යට උක්කණ්ඨන්තස්ස 
උප්පන්නසඤ්ඤා. යසසා යහට්ඨා කථිතා එව. ඉධපර බහුකාරපයද මග්යගො
කථියතො.යසසිං පුරිමසදිසයමව. 

දසධම්මවණ්ණනා 

360. (ඣ) නිජ්ජරවත්ථූනීති නිජ්ජරකාරණානි. මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා

යහොතීති අෙිං යහට්ඨා විපස්සනාෙපි නිජ්ජිණ්ණා එව පහීනා. කස්මා පුන

ගහිතාති අසමුච්ඡින්නත්තා. විපස්සනාෙ හි කිඤ්ොපි ජිණ්ණා, න පන

සමුච්ඡින්නා, මග්යගො පන උප්පජ්ජිත්වා තිං සමුච්ඡින්දති, න පුන වුට්ඨාතුිං
යදති.තස්මාපුනගහිතා. එවිංස්බපයදසුනයෙොයනත්යබො. 
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එත්ථ ෙ සම්මාදිට්ඨිපච්ෙො ෙතුසට්ඨි ධපරම්මා භාවනාපාරිපූරිිං ගච්ඡන්ති.

කතයම ෙතුසට්ඨි? යසොතාපත්තිමග්ගක්ඛයණ අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙිං

පරිපූයරති, පග්ගහට්යඨනවීරියින්ද්රිෙිංපරිපූයරති, අනුස්සරණට්යඨනසතින්ද්රිෙිං

පරිපූයරති, අවික්යඛපට්යඨන සමාධින්ද්රිෙිං පරිපූයරති, දස්සනට්යඨන

පඤ්ඤින්ද්රිෙිං පරිපූයරති, විජානනට්යඨන මනින්ද්රිෙිං, අභිනන්දනට්යඨන

යසොමනස්සින්ද්රිෙිං, පවත්තසන්තතිඅධිපයතෙයට්යඨන ජීවිතින්ද්රිෙිං

පරිපූයරති…යප.… අරහත්තඵලක්ඛයණ අධියමොක්ඛට්යඨන සද්ධින්ද්රිෙිං, 
පවත්තසන්තතිඅධිපයතෙයට්යඨන ජීවිතින්ද්රිෙිං පරිපූයරතීති එවිං ෙතූසු 
මග්යගසුෙතූසුඵයලසුඅට්ඨඅට්ඨ හුත්වාෙතුසට්ඨිධපරම්මාපාරිපූරිිංගච්ඡන්ති.
ඉධපරඅභිඤ්යඤෙයපයදමග්යගොකථියතො. යසසිංපුරිමසදිසයමව. 

ඉධපරඨත්වාපඤ්හාසයමොධපරායනත්බා.දසයකසතිංපඤ්හාකථිතා.එකයක

ෙ නවයක ෙ සතිං, දුයක ෙ අට්ඨයක ෙ සතිං, තියක ෙ සත්තයක ෙ සතිං, 

ෙතුක්යක ෙ ඡක්යක ෙ සතිං, පඤ්ෙයක පඤ්ඤාසාති අඩ්ඪඡට්ඨානි
පඤ්හසතානිකථිතානි යහොන්ති. 

‘‘ඉදමයවොෙ ආෙස්මා සාරිපුත්යතො, අත්තමනා යත භික්ඛූ ආෙස්මයතො 

සාරිපුත්තස්ස භාසිතිං අභිනන්දු’’න්ති සාධු, සාධූති අභිනන්දන්තා සිරසා 
සම්පටිච්ඡිිංසු. තාෙ ෙ පන අත්තමනතාෙ ඉමයමව සුත්තිං ආවජ්ජමානා
පඤ්ෙසතාපියත භික්ඛූසහපටිසම්භිදාහිඅග්ගඵයලඅරහත්යතපතිට්ඨහිිංසූති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ 

දසුත්තරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාෙපාථිකවග්ගස්සවණ්ණනාති. 

පාථිකවග්ගට්ඨකථානිට්ඨිතා.
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නිගමනකථා 
එත්තාවතා ෙ– 

ආොචියතො සුමඞ්ගෙ, පරියවණනිවාසිනා ථිරගුයණන; 

දාඨානාගසඞ්ඝත්යථයරන, යථරවිංසන්වයෙන. 

දීඝාගමවරස්ස දසබල, ගුණගණපරිදීපනස්ස අට්ඨකථිං; 

ෙිංආරභිිං සුමඞ්ගෙ, විොසිනිං නාම නායමන. 

සාහිමහාට්ඨකථාෙ, සාරමාදාෙනිට්ඨිතා; 

එසාඑකාසීතිපමාණාෙ, පාළොභාණවායරහි. 

එකූනසට්ඨිමත්යතො, විසුද්ධිමග්යගොපි භාණවායරහි; 

අත්ථප්පකාසනත්ථාෙ, ආගමානිංකයතොෙස්මා. 

තස්මායතනසහා’ෙිං, අට්ඨකථාභාණවාරගණනාෙ; 

සුපරිමිතපරිච්ඡින්නිං, ෙත්තාලීසසතිංයහොති. 

ස්බිංෙත්තාලීසාධිකසත, පරිමාණිංභාණවාරයතොඑවිං; 

සමෙිංපකාසෙන්තිිං, මහාවිහායරනිවාසිනිං. 

මූලකට්ඨකථාසාර, මාදාෙමොඉමිංකයරොන්යතන; 

ෙිංපුඤ්ඤමුපචිතිංයතන, යහොතුස්යබොසුඛීයලොයකොති. 

පරමවිසුද්ධපරසද්ධපරාබුද්ධිවීරිෙපටිමණ්ඩියතන 
සීලාොරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදෙසමුදියතන
සකසමෙසමෙන්තරගහනජ්යඣොගාහණසමත්යථන 

පඤ්ඤායවෙයත්තිෙසමන්නාගයතන තිපිටකපරිෙත්තිප්පයභයද සාට්ඨකයථ
සත්ථුසාසයන අප්පටිහතඤාණප්පභායවන මහායවෙයාකරයණන 
කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුයරොදාරවෙනලාවණ්ණයුත්යතන
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවයරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිදාපරිවායර
ඡළභිඤ්ඤාදිප්පයභදගුණපටිමණ්ඩියත උත්තරිමනුස්සධපරම්යම
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනිං යථරවිංසප්පදීපානිං යථරානිං මහාවිහාරවාසීනිං

විංසාලඞ්කාරභූයතන විපුලවිසුද්ධපරබුද්ධිනා බුද්ධයඝොයසොති ගරූහි

ගහිතනාමයධපරයෙයන යථයරන කතා අෙිං සුමඞ්ගෙවිොසිනී නාම
දීඝනිකාෙට්ඨකථා– 

තාව තිට්ඨතුයලොකස්මිිං, යලොකනිත්ථරයණසිනිං; 
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දස්යසන්තීකුලපුත්තානිං, නෙිංදිට්ඨිවිසුද්ධිො. 

ොවබුද්යධපරොතිනාමම්පි, සුද්ධපරචිත්තස්සතාදියනො; 

යලොකම්හියලොකයජට්ඨස්ස, පවත්තතිමයහසියනොති. 

සුමඞ්ගලවිලාසිනීනාම 

දීඝනිකාෙට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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