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1. ගහපතිවග්යගො 

1. කන්දරකසුත්තවණ්ණනා 

1. එවං යමසුතන්ති කන්දරකසුත්තං.තත්ථ චම්පාෙන්තිඑවංනාමයකනගයර.

තස්ස හි නගරස්ස ආරාමයපොක්ඛරණීආදීසු යතසු යතසු ඨායනසු

චම්පකරුක්ඛාවඋස්සන්නා අයහසුං, තස්මා චම්පාති සඞ්ඛමගමාසි. ගග්ගරාෙ

යපොක්ඛරණිො තීයරති තස්ස චම්පානගරස්ස අවිදූයර ගග්ගරාය නාම

රාජමයහසියාඛණිතත්තා ගග්ගරාතිලද්ධයවොහාරායපොක්ඛරණීඅත්ථි.තස්සා

තීයරසමන්තයතො නීලාදිපඤ්චවණ්ණකුසුමපටිමණ්ඩිතංමහන්තංචම්පකවනං.

තස්මං භගවා කුසුමගන්ධසුගන්යධ චම්පකවයන විහරති. තං සන්ධාය

‘‘ගග්ගරායයපොක්ඛරණියාතීයර’’ති වුත්තං. මහතාභික්ඛුසඞ්යෙනසද්ධින්ති 

අදස්සිතපරිච්යඡයදන මහන්යතන භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. යපස්යසොති තස්ස

නාමං. හත්ථායරොහපුත්යතොති හත්ථාචරියස්ස පුත්යතො. කන්දරයකො ච

පරිබ්බාජයකොති කන්දරයකොති එවංනායමො ඡන්නපරිබ්බාජයකො. 

අභිවායදත්වාති ඡබ්බණ්ණානං ඝනබුද්ධරස්මීනං අන්තරං පවිසිත්වා

පසන්නලාඛාරයස නිමුජ්ජමායනො විය, සිඞ්ගීසුවණ්ණවණ්ණං දුස්සවරං

පසායරත්වා සසීසං පාරුපමායනො විය, වණ්ණගන්ධසම්පන්නචම්පකපුප්ඵානි

සිරසා සම්පටිච්ඡන්යතො විය, සියනරුපාදං උපගච්ඡන්යතො පුණ්ණචන්යදො විය

භගවයතො චක්කලක්ඛණපටිමණ්ඩියත අලත්තකවණ්ණඵුල්ලපදුමසස්සිරියක

පායදවන්දිත්වාතිඅත්යථො. එකමන්තංනිසීදීතිඡනිසජ්ජයදොසවිරහියතඑකස්මං

ඔකායසනිසීදි. 

තුණ්හීභූ තං තුණ්හීභූතන්ති යයතො යයතො අනුවියලොයකති, තයතො තයතො 

තුණ්හීභූතයමවාති අත්යථො. තත්ථ හි එකභික්ඛුස්සාපි හත්ථකුක්කුච්චං වා 

පාදකුක්කුච්චං වා නත්ථි, සබ්යබ භගවයතො යචව ගාරයවන අත්තයනො ච

සික්ඛිතසික්ඛතාය අඤ්ඤමඤ්ඤං විගතසල්ලාපා අන්තමයසො

උක්කාසිතසද්දම්පි අකයරොන්තා සුනිඛාතඉන්දඛීලා විය නිවාතට්ඨායන

සන්නිසින්නං මහාසමුද්දඋදකං වියකායයනපිනිච්චලා මනසාපි අවික්ඛිත්තා

රත්තවලාහකා විය සියනරුකූටං භගවන්තං පරිවායරත්වා නිසීදිංසු. 

පරිබ්බාජකස්ස එවං සන්නිසින්නං පරිසං දිස්වා මහන්තං පීතියසොමනස්සං
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උප්පජ්ජි. උප්පන්නංපනඅන්යතොහදයස්මංයයවසන්නිදහිතුංඅසක්යකොන්යතො

පියසමුදාහාරං සමුට්ඨායපසි.තස්මා අච්ඡරිෙංය ොතිආදිමාහ. 

තත්ථඅන්ධස්සපබ්බතායරොහනංවියනිච්චංනයහොතීති අච්ඡරිෙං. අයංතාව

සද්දනයයො. අයං පනඅට්ඨකථානයයො, අච්ඡරායයොග්ගන්ති අච්ඡරිෙං. අච්ඡරං 

පහරිතුං යුත්තන්ති අත්යථො. අභූතපුබ්බං භූතන්ති අබ්භුතං. උභයම්යපතං

විම්හයස්යසවාධිවචනං.තංපයනතං ගරහඅච්ඡරියං, පසංසාඅච්ඡරියන්ති දුවිධං

යහොති. තත්ථ අච්ඡරියං යමොග්ගල්ලාන අබ්භුතං යමොග්ගල්ලාන, යාව

බාහාගහණාපි නාම යසො යමොඝපුරියසො ආගයමස්සතීති (චූළව. 383; අ. නි.

8.20), ඉදංගරහඅච්ඡරියංනාම. ‘‘අච්ඡරියංනන්දමායතඅබ්භුතංනන්දමායත, 

යත්ර හි නාම ිතත්තුප්පාදම්පි පරියසොයධස්සසීති (අ. නි. 7.53) ඉදං

පසංසාඅච්ඡරියං නාම. ඉධාපි ඉදයමව අධිප්යපතං’’ අයඤ්හි තං පසංසන්යතො

එවමාහ. 

ොවඤ්චිදන්ති එත්ථ ඉදන්ති නිපාතමත්තං. ොවාති පමාණපරිච්යඡයදො, යාව

සම්මා පටිපාදියතො, යත්තයකන පමායණන සම්මා පටිපාදියතො, න සක්කා 

තස්සවණ්යණවත්තුං, අථයඛොඅච්ඡරියයමයවතංඅබ්භුතයමයවතන්තිවුත්තං

යහොති. එතපරමංයෙවාතිඑවංසම්මාපටිපාදියතොඑයසොභික්ඛුසඞ්යඝො තස්සාපි

භික්ඛුසඞ්ඝස්සපරයමොතිඑතපරයමො, තංඑතපරමංයථාඅයං පටිපාදියතො, එවං

පටිපාදිතං කත්වා පටිපායදසුං, න ඉයතො භියයයොති අත්යථො. දුතියනයය එවං 

පටිපායදස්සන්ති, න ඉයතො භියයයොති යයොයජතබ්බං. තත්ථ පටිපාදියතොති

ආභිසමාචාරිකවත්තං ආදිං කත්වා සම්මා අපච්චනීකපටිපත්තියං යයොජියතො.

අථ කස්මා අයං පරිබ්බාජයකො අතීතානාගයත බුද්යධ දස්යසති, කිමස්ස

තියද්ධජානනඤාණංඅත්ථීති. නත්ථි, නයග්ගායහපනඨත්වා ‘‘යයනාකායරන

අයංභික්ඛුසඞ්යඝො සන්නිසින්යනොදන්යතොවිනීයතොඋපසන්යතො, අතීතබුද්ධාපි

එතපරමංයයව කත්වා පටිපජ්ජායපසුං, අනාගතබුද්ධාපි පටිපජ්ජායපස්සන්ති, 

නත්ථිඉයතොඋත්තරි පටිපාදනා’’තිමඤ්ඤමායනොඅනුබුද්ධියාඑවමාහ. 

2. එවයමතං කන්දරකාති පාටිඑක්යකො අනුසන්ධි. භගවා කිර තං සුත්වා

‘‘කන්දරකත්වංභික්ඛුසඞ්ඝංඋපසන්යතොතිවදසි, ඉමස්සපනභික්ඛුසඞ්ඝස්ස

උපසන්තකාරණං තුය්හං අපාකටං, න හි ත්වං සමතිංස පාරමයා පූයරත්වා

කුසලමූලං පරිපායචත්වා යබොධිපල්ලඞ්යක සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣි, 

මයා පන පාරමයයො පූයරත්වා ඤාතත්ථචරියං යලොකත්ථචරියං 

බුද්ධත්ථචරියඤ්චයකොටිංපායපත්වායබොධිපල්ලඞ්යකසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිද්ධං, මය්හං එයතසං උපසන්තකාරණං පාකට’’න්ති දස්යසතුං ඉමං

යදසනංආරභි. 
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සන්තිහිකන්දරකාතිඅයම්පිපාටිඑක්යකො අනුසන්ධි.භගවයතොකිරඑතදයහොසි

– ‘‘අයං පරිබ්බාජයකො ඉමං භික්ඛුසඞ්ඝං උපසන්යතොති වදති, අයඤ්ච

භික්ඛුසඞ්යඝො කප්යපත්වා පකප්යපත්වා කුහකභායවන ඉරියාපථං 

සණ්ඨයපන්යතො ිතත්යතන අනුපසන්යතො න උපසන්තාකාරං දස්යසති. එත්ථ

පන භික්ඛුසඞ්යඝ පටිපදං පූරයමානාපි පටිපදං පූයරත්වා මත්ථකං පත්වා

ඨිතභික්ඛූපි අත්ථි, තත්ථ පටිපදං පූයරත්වා මත්ථකං පත්තා අත්තනා

පටිවිද්ධගුයණයහවඋපසන්තා, පටිපදං පූරයමානා උපරිමග්ගස්ස විපස්සනාය

උපසන්තා, ඉයතොමුත්තාපනඅවයසසාචතූහි සතිපට්ඨායනහිඋපසන්තා.තං

යනසංඋපසන්තකාරණංදස්යසස්සාමී’’ති‘‘ඉමනාචඉමනාච කාරයණනඅයං

භික්ඛුසඞ්යඝොඋපසන්යතො’’තිදස්යසතුං‘‘සන්තිහි කන්දරකා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අරහන්යතො ඛීණාසවාතිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං

මූලපරියායසුත්තවණ්ණනායයමවවුත්තං.යසඛපටිපදම්පිතත්යථව විත්ථාරිතං. 

සන්තතසීලාති සතතසීලා නිරන්තරසීලා. සන්තතවුත්තියනොති තස්යසව 

යවවචනං, සන්තතජීවිකාවාතිපිඅත්යථො.තස්මංසන්තතසීයලඨත්වාව ජීවිකං

කප්යපන්ති, නදුස්සීලයංමරණංපාපුණන්තීතිඅත්යථො. 

නිපකාති යනපක්යකන සමන්නාගතා පඤ්ඤවන්යතො. නිපකවුත්තියනොති

පඤ්ඤාය වුත්තියනො, පඤ්ඤාය ඨත්වා ජීවිකං කප්යපන්ති. යථා එකච්යචො

සාසයනපබ්බජිත්වාපි ජීවිතකාරණාඡසුඅයගොචයරසුචරති, යවසියායගොචයරො

යහොති, විධවථුල්ලකුමාරිකපණ්ඩකපානාගාරභික්ඛුනියගොචයරො යහොති.

සංසට්යඨො විහරති රාජූහි රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි

අනනුයලොමයකන ගිහිසංසග්යගන (විභ. 514), යවජ්ජකම්මං කයරොති, 

දූතකම්මංකයරොති, පහිණකම්මංකයරොති, ගණ්ඩංඵායලති, අරුමක්ඛනං යදති, 

උද්ධංවියරචනං යදති, අයධොවියරචනං යදති, නත්ථුයතලං පචති, පිවනයතලං

පචති, යවළුදානං, පත්තදානං, පුප්ඵදානං, ඵලදානං, සිනානදානං, 

දන්තකට්ඨදානං, මුයඛොදකදානං, චුණ්ණමත්තිකදානං යදති, චාටුකමයං

කයරොති, මුග්ගසූපියං, පාරිභටුං, ජඞ්ඝයපසනියං කයරොතීති එකවීසතිවිධාය

අයනසනාය ජීවිකං කප්යපන්යතො අනිපකවුත්ති නාම යහොති, න පඤ්ඤාය 

ඨත්වාජීවිකංකප්යපති, තයතොකාලකිරියංකත්වා සමණෙක්යඛො නාමහුත්වා

‘‘තස්ස සඞ්ඝාටිපි ආදිත්තා යහොති සම්පජ්ජලිතා’’ති වුත්තනයයන මහාදුක්ඛං

අනුයභොති. එවංවිධා අහුත්වා ජීවිතයහතුපි සික්ඛාපදං අනතික්කමන්යතො 

චතුපාරිසුද්ධිසීයල පතිට්ඨාය යථාබලං බුද්ධවචනං උග්ගණ්හිත්වා 

රථවිනීතපටිපදං, මහායගොසිඞ්ගපටිපදං, මහාසුඤ්ඤතපටිපදං, අනඞ්ගණපටිපදං, 

ධම්මදායාදපටිපදං, නාලකපටිපදං, තුවට්ටකපටිපදං, චන්යදොපමපටිපදන්ති 

ඉමානි අරියපටිපදානි පූයරන්යතො චතුපච්චය-සන්යතොස-භාවනාරාම-



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා ගහපතිවග්යගො 

4 

පටුන 

අරියවංසපටිපත්තියං කායසක්ඛියනොහුත්වා අනීකානික්ඛන්තහත්ථීවියයූථා

විස්සට්ඨසීයහො විය නිපච්ඡාබන්ධමහානාවා විය ච ගමනාදීසු එකවිහාරියනො

විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අජ්ජඅජ්යජව අරහත්තන්ති පවත්තඋස්සාහා

විහරන්තීතිඅත්යථො. 

සුප්පතිට්ඨිතචිත්තාති චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුට්ඨපිතිතත්තා හුත්වා. යසසා

සතිපට්ඨානකථා යහට්ඨා විත්ථාරිතාව. ඉධ පන යලොකියයලොකුත්තරමස්සකා

සතිපට්ඨානා කථිතා, එත්තයකන භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උපසන්තකාරණං කථිතං

යහොති. 

3. ොවසුපඤ්ඤත්තාතියාවසුට්ඨපිතා සුයදසිතා. මෙම්පිහි,  න්යතතිඉමනා

එසඅත්තයනො කාරකභාවං දස්යසති, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චඋක්ඛිපති.අයඤ්යහත්ථ 

අධිප්පායයො, මයම්පි හි, භන්යත, ගිහි…යප.… සුප්පතිට්ඨිතිතත්තා විහරාම, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පන අයයමවකසි ච බීජඤ්ච යුගනඞ්ගලඤ්ච ඵාලපාචනඤ්ච, 

තස්මා භික්ඛුසඞ්යඝො සබ්බකාලං සතිපට්ඨානපරායයණො, මයං පන කායලන

කාලං ඔකාසංලභිත්වාඑතංමනසිකාරංකයරොම, මයම්පිකාරකා, නසබ්බයසො 

විස්සට්ඨකම්මට්ඨානායයවාති. මනුස්සගහයනති මනුස්සානං

අජ්ඣාසයගහයනන ගහනතා, අජ්ඣාසයස්සාපි යනසං කියලසගහයනන 

ගහනතා යවදිතබ්බා. කසටසායඨයෙෙසුපි එයසව නයයො. තත්ථ 

අපරිසුද්ධට්යඨන කසටතා, යකරාටියට්යඨන සායඨෙෙතා යවදිතබ්බා. 

සත්තානං හිතාහිතං ජානාතීති එවං ගහනකසටයකරාටියානං මනුස්සානං

හිතාහිතපටිපදං යාව සුට්ඨු භගවා ජානාති. ෙදිදං පසයවොති එත්ථ සබ්බාපි

චතුප්පදජාති පසයවොති අධිප්යපතා. පයහොමීති සක්යකොම. ොවතයකන 

අන්තයරනාති යත්තයකන ඛයණන. චම්පං ගතාගතං කරිස්සතීති

අස්සමණ්ඩලයතො යාව චම්පානගරද්වාරා ගමනඤ්ච ආගමනඤ්ච කරිස්සති. 

සායඨෙොනීති සඨත්තානි. කූයටෙොනීති කූටත්තානි. වඞ්යකෙොනීති

වඞ්කත්තානි. ජිම්යහෙොනීති ජිම්හත්තානි. පාතුකරිස්සතීති පකායසස්සති

දස්යසස්සති.නහිසක්කායතනතානි එත්තයකනඅන්තයරනදස්යසතුං. 

තත්ථයස්සකිස්මඤ්ිතයදවඨායනඨාතුකාමස්සසයතොයංඨානං මනුස්සානං

සප්පටිභයං, පුරයතො ගන්ත්වා වඤ්යචත්වා ඨස්සාමීති න යහොති, තස්මං 

ඨාතුකාමට්ඨායනයයවනිඛාතත්ථම්යභොවියචත්තායරොපායදනිච්චයලකත්වා

තිට්ඨති, අයං සයඨො නාම. යස්ස පන කිස්මඤ්ිතයදව ඨායන අවච්ඡින්දිත්වා 

ඛන්ධගතංපායතතුකාමස්සසයතොයංඨානංමනුස්සානංසප්පටිභයං, පුරයතො

ගන්ත්වා වඤ්යචත්වා පායතස්සාමීති න යහොති, තත්යථව අවච්ඡින්දිත්වා

පායතති, අයං කූයටො නාම. යස්ස කිස්මඤ්ිතයදව ඨායන මග්ගා උක්කම්ම 
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නිවත්තිත්වා පටිමග්ගං ආයරොහිතුකාමස්ස සයතො යං ඨානං මනුස්සානං

සප්පටිභයං, පුරයතො ගන්ත්වා වඤ්යචත්වා එවං කරිස්සාමීති න යහොති, 

තත්යථව මග්ගා උක්කම්ම නිවත්තිත්වා පටිමග්ගං ආයරොහති, අයං වඞ්යකො 

නාම. යස්ස පන කායලන වාමයතො කායලන දක්ඛිණයතො කායලන 

උජුමග්යගයනව ගන්තුකාමස්ස සයතො යං ඨානං මනුස්සානං සප්පටිභයං, 

පුරයතොගන්ත්වා වඤ්යචත්වාඑවංකරිස්සාමීතිනයහොති, තත්යථවකායලන

වාමයතොකායලන දක්ඛිණයතොකායලන උජුමග්ගං ගච්ඡති, තථාලණ්ඩං වා

පස්සාවං වා විස්සජ්යජතුකාමස්ස සයතො ඉදං ඨානං සුසම්මට්ඨං

ආකිණ්ණමනුස්සංරමණීයං, ඉමස්මංඨායනඑවරූපංකාතුංනයුත්තං, පුරයතො 

ගන්ත්වා පටිච්ඡන්නඨායන කරිස්සාමීති න යහොති, තත්යථව කයරොති, අයං 

ජිම්යහො නාම.ඉතිඉමංචතුබ්බිධම්පි කිරියං සන්ධායයතංවුත්තං.සබ්බානිතානි

සායඨයයානි කූයටයයානි වඞ්යකයයානි ජිම්යහයයානි පාතුකරිස්සතීති එවං

කයරොන්තාපියතසඨාදයයොතානි සායඨයයාදීනිපාතුකයරොන්තිනාම. 

එවං පසූනං උත්තානභාවං දස්යසත්වා ඉදානි මනුස්සානං ගහනභාවං 

දස්යසන්යතො අම්හාකංපන,  න්යතතිආදිමාහ.තත්ථ දාසාතිඅන්යතොජාතකා

වා ධනක්කීතා වා කරමරානීතා වා සයං වා දාසබයං උපගතා. යපස්සාති

යපසනකාරකා. කම්මකරාති භත්තයවතනභතා. අඤ්ඤථාව කායෙනාති

අඤ්යඤයනවාකායරනකායයනසමුදාචරන්ති, අඤ්යඤයනවාකායරනවාචාය, 

අඤ්යඤන ච යනසං ආකායරන ිතත්තං ඨිතං යහොතීති දස්යසති. තත්ථ යය

සම්මුඛා සාමයක දිස්වා පච්චුග්ගමනං කයරොන්ති, හත්ථයතො භණ්ඩකං

ගණ්හන්ති, ඉමං විස්සජ්යජත්වා ඉමං ගණ්හන්තා යසසානිපි ආසන-

පඤ්ඤාපන-තාලවණ්ටබීජන-පාදයධොවනාදීනි සබ්බානි කිච්චානි කයරොන්ති, 

පරම්මුඛකායල පනයතලම්පිඋත්තරන්තංනඔයලොයකන්ති, සතග්ඝනයකපි

සහස්සග්ඝනයකපි කම්යම පරිහායන්යත නිවත්තිත්වා ඔයලොයකතුම්පි න

ඉච්ඡන්ති, ඉයම අඤ්ඤථා කායයන සමුදාචරන්ති නාම. යය පන සම්මුඛා

‘‘අම්හාකං සාම අම්හාකං අයයයො’’තිආදීනි වත්වා පසංසන්ති, පරම්මුඛා

අවත්තබ්බං නාම නත්ථි, යං ඉච්ඡන්ති, තං වදන්ති, ඉයම අඤ්ඤථා වාචාය

සමුදාචරන්තිනාම. 

4. චත්තායරොයම යපස්සපුග්ගලාති අයම්පි පාටිඑක්යකො අනුසන්ධි. අයඤ්හි

යපස්යසො ‘‘යාවඤ්ිතදං, භන්යත, භගවා එවං මනුස්සගහයණ එවං

මනුස්සකසයට එවං මනුස්සසායඨයයය වත්තමායන සත්තානං හිතාහිතං 

ජානාතී’’ති ආහ. පුරියම ච තයයො පුග්ගලා අහිතපටිපදං පටිපන්නා, උපරි

චතුත්යථො හිතපටිපදං, එවමහං සත්තානං හිතාහිතං ජානාමීති දස්යසතුං ඉමං

යදසනංආරභි.යහට්ඨා කන්දරකස්සකථායසද්ධිංයයොයජතුම්පිවට්ටති.යතන
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වුත්තං ‘‘යාවඤ්ිතදංයභොතා යගොතයමනසම්මාභික්ඛුසඞ්යඝොපටිපාදියතො’’ති.

අථස්ස භගවා ‘‘පුරියම තයයො පුග්ගයල පහාය උපරි චතුත්ථපුග්ගලස්ස

හිතපටිපත්තියංයයව පටිපායදමී’’ති දස්යසන්යතොපි ඉමං යදසනං ආරභි. 

සන්යතොතිඉදංසංවිජ්ජමානාතිපදස්යසවයවවචනං. ‘‘සන්තායහොන්තිසමතා

වූපසන්තා’’ති (විභ. 542) එත්ථ හිනිරුද්ධා සන්තාති වුත්තා. ‘‘සන්තා එයත

විහාරාඅරියස්සවිනයයවුච්චන්තී’’තිඑත්ථ(ම.නි.1.82) නිබ්බුතා.‘‘සන්යතො

හයව සබ්භි පයවදයන්තී’’ති එත්ථ (ජා. 2.21.413) පණ්ඩිතා. ඉධ පන

විජ්ජමානාඋපලබ්භමානාතිඅත්යථො. 

අත්තන්තපාදීසු අත්තානං තපති දුක්ඛායපතීති අත්තන්තයපො. අත්තයනො 

පරිතාපනානුයයොගං අත්තපරිතාපනානුයෙොගං. පරං තපති දුක්ඛායපතීති 

පරන්තයපො. පයරසං පරිතාපනානුයයොගං පරපරිතාපනානුයෙොගං. දිට්යඨව

ධම්යමති ඉමස්මංයයව අත්තභායව. නිච්ඡායතොති ඡාතං වුච්චති තණ්හා, සා

අස්සනත්ථීතිනිච්ඡායතො. සබ්බකියලසානංනිබ්බුතත්තා නිබ්බුයතො. අන්යතො

තාපනකියලසානං අභාවා සීතයලො ජායතොති සීතිභූයතො. 

ඣානමග්ගඵලනිබ්බානසුඛානි පටිසංයවයදතීති සුඛපටිසංයවදී. බ්රහ්මභූයතන

අත්තනාති යසට්ඨභූයතන අත්තනා. චිත්තං ආරායධතීති ිතත්තං සම්පායදති, 

පරිපූයරතිගණ්හාතිපසායදතීතිඅත්යථො. 

5. දුක්ඛපටික්කූලන්ති දුක්ඛස්ස පටිකූලං, පච්චනීකසණ්ඨිතං දුක්ඛං

අපත්ථයමානන්තිඅත්යථො. 

6. පණ්ඩියතොති ඉධ චතූහි කාරයණහි පණ්ඩියතොති න වත්තබ්යබො, 

සතිපට්ඨායනසු පන කම්මං කයරොතීති පණ්ඩියතොති වත්තුං වට්ටති. 

මහාපඤ්යඤොති ඉදම්පි මහන්යත අත්යථ පරිග්ගණ්හාතීතිආදිනා

මහාපඤ්ඤලක්ඛයණන න වත්තබ්බං, සතිපට්ඨානපරිග්ගාහිකාය පන 

පඤ්ඤාය සමන්නාගතත්තා මහාපඤ්යඤොති වත්තුං වට්ටති. මහතා අත්යථන 

සංයුත්යතො අගමිස්සාති මහතා අත්යථන සංයුත්යතො හුත්වා ගයතො භයවයය, 

යසොතාපත්තිඵලං පාපුයණයයාති අත්යථො. කිං පන යයසං මග්ගඵලානං

උපනිස්සයයො අත්ථි, බුද්ධානං සම්මුඛීභායව ඨියතපි යතසං අන්තරායයො

යහොතීති. ආම යහොති, න පන බුද්යධ පටිච්ච, අථ යඛො කිරියපරිහානියා වා

පාපමත්තතාය වා යහොති. තත්ථ කිරියපරිහානියා යහොති නාම – සයච හි

ධම්මයසනාපති ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස ආසයං ඤත්වා ධම්මං

අයදසයිස්සා, යසො බ්රාහ්මයණො යසොතාපන්යනො අභවිස්සා, එවං තාව 

කිරියපරිහානියා යහොති. පාපමත්තතාය යහොති නාම – සයච හි අජාතසත්තු

යදවදත්තස්ස වචනං ගයහත්වා පිතුඝාතකම්මං නාකරිස්සා, 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා ගහපතිවග්යගො 

7 

පටුන 

සාමඤ්ඤඵලසුත්තකථිතදිවයසව යසොතාපන්යනො අභවිස්සා, තස්ස වචනං

ගයහත්වා පිතුඝාතකම්මස්ස කතත්තා පන න යහොති, එවං පාපමත්තතාය

යහොති. ඉමස්සාපි උපාසකස්ස කිරියපරිහානි ජාතා, අපරිනිට්ඨිතාය යදසනාය 

උට්ඨහිත්වා පක්කන්යතො. අපිච, භික්ඛයව, එත්තාවතාපි යපස්යසො 

හත්ථායරොහපුත්යතො මහතා අත්යථන සංයුත්යතොති කතයරන මහන්යතන

අත්යථන? ද්වීහි ආනිසංයසහි.යසොකිරඋපාසයකො සඞ්යඝචපසාදංපටිලභි, 

සතිපට්ඨානපරිග්ගහණත්ථාය චස්ස අභිනයවො නයයො උදපාදි. යතන වුත්තං

‘‘මහතාඅත්යථනසංයුත්යතො’’ති.කන්දරයකොපනසඞ්යඝපසාදයමව පටිලභි. 

එතස්ස  ගවා කායලොති එතස්ස ධම්මක්ඛානස්ස, චතුන්නං වා පුග්ගලානං

විභජනස්සකායලො. 

8. ඔරබ්භිකාදීසු උරබ්භා වුච්චන්ති එළකා, උරබ්යභ හනතීති ඔරබ්භියකො.

සූකරිකාදීසුපිඑයසවනයයො. ලුද්යදොති දාරුයණොකක්ඛයළො. මච්ඡොතයකොති

මච්ඡබන්ධයකවට්යටො. බන්ධනාගාරියකොති බන්ධනාගාරයගොපයකො. 

කුරුරකම්මන්තාතිදාරුණකම්මන්තා. 

9. මුද්ධාවසිත්යතොති ඛත්තියාභියසයකන මුද්ධනි අභිසිත්යතො. පුරත්ථියමන

නගරස්සාතිනගරයතො පුරත්ථිමදිසාය. සන්ථාගාරන්තියඤ්ඤසාලං. ඛරාජිනං 

නිවායසත්වාති සඛුරං අජිනචම්මං නිවායසත්වා. සප්පියතයලනාති සප්පිනා ච

යතයලනච.ඨයපත්වාහිසප්පිංඅවයසයසො යයොයකොිතස්යනයහොයතලන්ති

වුච්චති. කණ්ඩූවමායනොති නඛානං ඡින්නත්තා කණ්ඩූවිතබ්බකායල යතන

කණ්ඩූවමායනො. අනන්තරහිතාොතිඅසන්ථතාය. සරූපවච්ඡාොතිසදිසවච්ඡාය.

සයචගාවීයසතායහොති, වච්යඡොපි යසතයකොව.සයචගාවීකබරාවාරත්තාවා, 

වච්යඡොපි තාදියසො වාති එවං සරූපවච්ඡාය. යසො එවමාහාති යසො රාජා එවං

වයදති. වච්ඡතරාතිතරුණවච්ඡකභාවං අතික්කන්තා බලවවච්ඡා. වච්ඡතරීසුපි

එයසව නයයො. බරිහිසත්ථාොති පරික්යඛපකරණත්ථාය යචව යඤ්ඤභූමයං

අත්ථරණත්ථාය ච. යසසං යහට්ඨා තත්ථ තත්ථ විත්ථාරිතත්තා

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කන්දරකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අට්ඨකනාගරසුත්තවණ්ණනා 

17. එවං යමසුතන්තිඅට්ඨකනාගරසුත්තං.තත්ථ යබලුවගාමයකතියවසාලියා

දක්ඛිණපස්යසඅවිදූයරයබලුවගාමයකොනාම අත්ථි, තංයගොචරගාමංකත්වාති

අත්යථො. දසයමොති යසොහිජාතියගොත්තවයසනයචව සාරප්පත්තකුලගණනාය
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ච දසයම ඨායන ගණීයති, යතනස්ස දසයමොත්යවව නාමං ජාතං. 

අට්ඨකනාගයරොති අට්ඨකනගරවාසී. කුක්කුටාරායමොති කුක්කුටයසට්ඨිනා

කාරියතොආරායමො. 

18. යතන ගවතා…යප.…අක්ඛායතොතිඑත්ථ අයංසඞ්යඛපත්යථො, යයොයසො

භගවා සමතිංස පාරමයයො පූයරත්වා සබ්බකියලයස භඤ්ජිත්වා අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, යතන භගවතා, යතසං යතසං සත්තානං 

ආසයානුසයං ජානතා, හත්ථතයල ඨපිතආමලකං විය සබ්බං යඤයයධම්මං 

පස්සතා. අපිච පුබ්යබනිවාසාදීහි ජානතා, දිබ්යබන චක්ඛුනා පස්සතා, තීහි

විජ්ජාහි ඡහි වා පන අභිඤ්ඤාහි ජානතා, සබ්බත්ථ අප්පටිහයතන

සමන්තචක්ඛුනා පස්සතා, සබ්බධම්මජානනසමත්ථාය පඤ්ඤාය ජානතා, 

සබ්බසත්තානංචක්ඛුවිසයාතීතානිතියරොකුට්ටාදිගතානිපිරූපානිඅතිවිසුද්යධන 

මංසචක්ඛුනාපස්සතා, අත්තහිතසාධිකායසමාධිපදට්ඨානායපටියවධපඤ්ඤාය

ජානතා, පරහිතසාධිකායකරුණාපදට්ඨානායයදසනාපඤ්ඤායපස්සතා, අරීනං

හතත්තා පච්චයාදීනඤ්ච අරහත්තා අරහතා, සම්මා සාමඤ්ච සච්චානං

බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධන. අන්තරායිකධම්යම වා ජානතා, 

නියයානිකධම්යම පස්සතා, කියලසාරීනං හතත්තා අරහතා, සාමං

සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා සම්මාසම්බුද්යධනාති එවං චතුයවසාරජ්ජවයසන

චතූහිකාරයණහියථොමයතන.අත්ථිනුයඛො එයකොධම්යමොඅක්ඛායතොති. 

19. අභිසඞ්ඛතන්ති කතං උප්පාදිතං. අභිසඤ්යචතයිතන්ති යචතයිතං

පකප්පිතං. යසො තත්ථ ඨියතොති යසො තස්මං සමථවිපස්සනාධම්යම ඨියතො. 

ධම්මරායගන ධම්මනන්දිොති පදද්වයයහි සමථවිපස්සනාසු ඡන්දරායගො 

වුත්යතො. සමථවිපස්සනාසු හි සබ්යබන සබ්බං ඡන්දරාගං පරියාදියිතුං

සක්යකොන්යතො අරහා යහොති, අසක්යකොන්යතො අනාගාමී යහොති. යසො

සමථවිපස්සනාසු ඡන්දරාගස්ස අප්පහීනත්තා චතුත්ථජ්ඣානයචතනාය

සුද්ධාවායස නිබ්බත්තති, අයංආචරියානංසමානකථා. 

විතණ්ඩවාදී පනාහ ‘‘යතයනව ධම්මරායගනාති වචනයතො අකුසයලන 

සුද්ධාවායස නිබ්බත්තතී’’ති යසො ‘‘සුත්තං ආහරා’’ති වත්තබ්යබො, අද්ධා

අඤ්ඤං අපස්සන්යතො ඉදයමව ආහරිස්සති, තයතො වත්තබ්යබො ‘‘කිං පනිදං

සුත්තං යනයයත්ථං නීතත්ථ’’න්ති, අද්ධා නීතත්ථන්ති වක්ඛති. තයතො

වත්තබ්යබො – එවං සන්යත අනාගාමඵලත්ථියකන සමථවිපස්සනාසු

ඡන්දරායගො කත්තබ්යබො භවිස්සති, ඡන්දරායග උප්පාදියත අනාගාමඵලං

පටිවිද්ධංභවිස්සති ‘‘මාසුත්තංයම ලද්ධ’’න්තියංවාතංවාදීයපහි.පඤ්හං

කයථන්යතනහිආචරියස්සසන්තියක උග්ගයහත්වාඅත්ථරසංපටිවිජ්ඣිත්වා
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කයථතුංවට්ටති, අකුසයලනහිසග්යග, කුසයලන වාඅපායයපටිසන්ධිනාම

නත්ථි.වුත්තඤ්යහතංභගවතා– 

‘‘න, භික්ඛයව, යලොභයජන කම්යමන යදොසයජන කම්යමන යමොහයජන

කම්යමනයදවා පඤ්ඤායන්ති, මනුස්සාපඤ්ඤායන්ති, යාවාපනඤ්ඤාපිකාිත

සුගතියයො, අථ යඛො, භික්ඛයව, යලොභයජන කම්යමන යදොසයජන කම්යමන

යමොහයජන කම්යමන නිරයයො පඤ්ඤායති, තිරච්ඡානයයොනි පඤ්ඤායති, 

යපත්තිවිසයයොපඤ්ඤායති, යාවාපනඤ්ඤාපිකාිත දුග්ගතියයො’’ති– 

එවංපඤ්ඤායපතබ්යබො.සයචසඤ්ජානාතිසඤ්ජානාතු, යනොයච සඤ්ජානාති, 

‘‘ගච්ඡපායතොවවිහාරංපවිසිත්වායාගුංපිවාහී’’තිඋයයයොයජතබ්යබො. 

යථා ච පන ඉමස්මං සුත්යත, එවං මහාමාලුයකයොවායදපි මහාසතිපට්ඨායනපි

කායගතාසතිසුත්යතපි සමථවිපස්සනා කථිතා. තත්ථ ඉමස්මං සුත්යත 

සමථවයසන ගච්ඡයතොපි විපස්සනාවයසන ගච්ඡයතොපි සමථධුරයමව ධුරං, 

මහාමාලුයකයොවායද විපස්සනාව ධුරං, මහාසතිපට්ඨානං පන විපස්සනුත්තරං 

නාම කථිතං, කායගතාසතිසුත්තංසමථුත්තරන්ති. 

අෙං යඛො ගහපති…යප.… එකධම්යමො අක්ඛායතොති එකධම්මං පුච්ඡියතන

අයම්පි එකධම්යමොති එවං පුච්ඡාවයසන කථිතත්තා එකාදසපි ධම්මා 

එකධම්යමො නාම ජායතො. මහාසකුලුදායිසුත්තස්මඤ්හි එකූනවීසති පබ්බානි

පටිපදාවයසන එකධම්යමො නාම ජාතානි, ඉධ එකාදසපුච්ඡාවයසන

එකධම්යමොති ආගතානි. අමතුප්පත්තියත්යථන වා සබ්බානිපි එකධම්යමොති

වත්තුංවට්ටති. 

21. නිධිමුඛං ගයවසන්යතොති නිධිං පරියයසන්යතො. සකියදවාති

එකපයයොයගන.කථංපනඑකපයයොයගයනව එකාදසන්නංනිධීනංඅධිගයමො

යහොතීති. ඉයධකච්යචො අරඤ්යඤ නිධිං ගයවසමායනො චරති, තයමනං 

අඤ්ඤතයරො අත්ථචරයකො දිස්වා ‘‘කිං යභො චරසී’’ති පුච්ඡති. යසො

‘‘ජීවිතවුත්තිං පරියයසාමී’’ති ආහ. ඉතයරො ‘‘යතන හි සම්ම ආගච්ඡ, එතං

පාසාණං පවත්යතහී’’ති ආහ. යසො තං පවත්යතත්වා උපරූපරි ඨපිතා වා

කුච්ඡියා කුච්ඡිං ආහච්ච ඨිතා වා එකාදස කුම්භියයො පස්යසයය, එවං

එකපයයොයගනඑකාදසන්නංනිධීනංඅධිගයමො යහොති. 

ආචරිෙධනං පරියෙසිස්සන්තීති අඤ්ඤතිත්ථියා හි යස්ස සන්තියක සිප්පං

උග්ගණ්හන්ති, තස්සසිප්පුග්ගහණයතො පුයරවා පච්ඡා වා අන්තරන්තයරවා

යගහයතොනීහරිත්වාධනංයදන්ති.යයසංයගයහ නත්ථි, යතඤාතිසභාගයතො
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පරියයසන්ති, තථාඅලභමානාභික්ඛම්පිචරිත්වායදන්තියයව. තංසන්ධායයතං

වුත්තං. 

කිමඞ්ගං පනාහන්ති බාහිරකා තාව අනියයානියකපි සාසයන

සිප්පමත්තදායකස්සධනංපරියයසන්ති; අහංපනඑවංවියධ නියයානිකසාසයන

එකාදසවිධං අමතුප්පත්තිපටිපදං යදයසන්තස්ස ආචරියස්ස පූජං කිං න 

කරිස්සාම, කරිස්සාමයයවාති වදති. පච්යචකදුස්සයුයගන අච්ඡායදසීති

එකයමකස්ස භික්ඛුයනො එයකකං දුස්සයුගමදාසීති අත්යථො. සමුදාචාරවචනං

පයනත්ථ එවරූපං යහොති, තස්මා අච්ඡායදසීති වුත්තං. පඤ්චසතවිහාරන්ති

පඤ්චසතග්ඝනිකං පණ්ණසාලං කායරසීති අත්යථො. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අට්ඨකනාගරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. යසඛසුත්තවණ්ණනා 

22. එවං යමසුතන්තියසඛසුත්තං.තත්ථ නවං සන්ථාගාරන්තිඅධුනාකාරිතං

සන්ථාගාරං, එකාමහාසාලාතිඅත්යථො. උයයයොගකාලාදීසුහිරාජායනොතත්ථ

ඨත්වා ‘‘එත්තකා පුරයතො ගච්ඡන්තු, එත්තකා පච්ඡා, එත්තකා උයභොහි

පස්යසහි, එත්තකා හත්ථීසු අභිරුහන්තු, එත්තකා අස්යසසු, එත්තකා රයථසු

තිට්ඨන්තූ’’ති එවං සන්ථං කයරොන්ති, මරියාදං බන්ධන්ති, තස්මා තං ඨානං 

සන්ථාගාරන්ති වුච්චති. උයයයොගට්ඨානයතො ච ආගන්ත්වා යාව යගයහසු

අල්ලයගොමයපරිභණ්ඩාදීනිකයරොන්ති, තාවද්යවතීණිදිවසානියත රාජායනො

තත්ථ සන්ථම්භන්තීතිපි සන්ථාගාරං. යතසං රාජූනං සහ අත්ථානුසාසනං 

අගාරන්තිපිසන්ථාගාරංගණරාජායනොහියත, තස්මා උප්පන්නකිච්චංඑකස්ස

වයසන න ඡිජ්ජති, සබ්යබසං ඡන්යදො ලද්ධුං වට්ටති, තස්මා සබ්යබ තත්ථ

සන්නිපතිත්වා අනුසාසන්ති. යතන වුත්තං ‘‘සහ අත්ථානුසාසනං අගාරන්තිපි

සන්ථාගාර’’න්ති. යස්මා පයනයත තත්ථ සන්නිපතිත්වා ‘‘ඉමස්මං කායල 

කසිතුං වට්ටති, ඉමස්මං කායල වපිතු’’න්ති එවමාදිනා නයයන

ඝරාවාසකිච්චානි සම්මන්තයන්ති, තස්මා ඡිද්දාවඡිද්දං ඝරාවාසං තත්ථ 

සන්ථරන්තීතිපි සන්ථාගාරං. අචිරකාරිතං යහොතීති කට්ඨකම්ම-සිලාකම්ම-

ිතත්තකම්මාදිවයසනසුසජ්ජිතංයදවවිමානංවියඅධුනා නිට්ඨාපිතං. සමයණන

වාති එත්ථ යස්මා ඝරවත්ථුපරිග්ගහකායලයයව යදවතා අත්තයනො

වසනට්ඨානං ගණ්හන්ති, තස්මා ‘‘යදයවන වා’’ති අවත්වා ‘‘සමයණන වා

බ්රාහ්මයණනවායකනිතවාමනුස්සභූයතනා’’ති වුත්තං. 
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යෙන ගවායතනුපසඞ්කමිංසූතිසන්ථාගාරං නිට්ඨිතන්තිසුත්වා‘‘ගච්ඡාම, නං

පස්සිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා ද්වාරයකොට්ඨකයතො පට්ඨාය සබ්බං ඔයලොයකත්වා

‘‘ඉදංසන්ථාගාරංයදවවිමානසදිසංඅතිවියමයනොරමං සස්සිරිකංයකනපඨමං

පරිභුත්තංඅම්හාකංදීඝරත්තංහිතායසුඛායඅස්සා’’ති ිතන්යතත්වා‘‘අම්හාකං

ඤාතියසට්ඨස්ස පඨමං දියයමායනපි සත්ථුයනොව අනුච්ඡවිකං, 

දක්ඛියණයයවයසන දියයමායනපි සත්ථුයනොව අනුච්ඡවිකං, තස්මා පඨමං

සත්ථාරං පරිභුඤ්ජායපස්සාම, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආගමනං කරිස්සාම, 

භික්ඛුසඞ්යඝ ආගයත යතපිටකං බුද්ධවචනං ආගතයමව භවිස්සති, සත්ථාරං

තියාමරත්තිංඅම්හාකංධම්මකථං කථායපස්සාම, ඉතිතීහිරතයනහිපරිභුත්තං

මයං පච්ඡා පරිභුඤ්ජිස්සාම, එවං යනො දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය භවිස්සතී’’ති

සන්නිට්ඨානං කත්වාඋපසඞ්කමංසු. 

යෙන සන්ථාගාරං යතනුපසඞ්කමිංසූති තං දිවසං කිර සන්ථාගාරං කිඤ්චාපි

රාජකුලානං දස්සනත්ථාය යදවවිමානං විය සුසජ්ජිතං යහොති සුපටිජග්ගිතං, 

බුද්ධාරහං පන කත්වා අප්පඤ්ඤත්තං. බුද්ධා හි නාම අරඤ්ඤජ්ඣාසයා

අරඤ්ඤාරාමා අන්යතොගායම වයසයයං වා යනො වා, තස්මා භගවයතො මනං 

ජානිත්වාව පඤ්ඤායපස්සාමාති ිතන්යතත්වා යත භගවන්තං උපසඞ්කමංසු.

ඉදානි පන මනං ලභිත්වා පඤ්ඤායපතුකාමා යයන සන්ථාගාරං 

යතනුපසඞ්කමංසු. 

සබ්බසන්ථරිංසන්ථාගාරංසන්ථරිත්වාති යථාසබ්බයමවසන්ථතංයහොති, එවං

තං සන්ථරායපත්වා. සබ්බපඨමං තාව ‘‘යගොමයං නාම සබ්බමඞ්ගයලසු

වට්ටතී’’ති සුධාපරිකම්මකතම්පි භූමං අල්ලයගොමයයන ඔපුඤ්ඡායපත්වා

පරිසුක්ඛභාවං ඤත්වා යථා අක්කන්තට්ඨායන පදං න පඤ්ඤායති, එවං

චතුජ්ජාතියගන්යධහි ලිම්පායපත්වා උපරි නානාවණ්යණ කටසාරයක 

සන්ථරිත්වා යතසං උපරි මහාපිට්ඨිකයකොජවයකආදිං කත්වා හත්ථත්ථරක-

අස්සත්ථරක-සීහත්ථරක-බයග්ඝත්ථරක-චන්දත්ථරක-සූරියත්ථරක-

ිතත්තත්ථරකාදීහි නානාවණ්යණහි අත්ථරයණහි සන්ථරිතබ්බකයුත්තං

සබ්යබොකාසං සන්ථරායපසුං. යතන වුත්තං ‘‘සබ්බසන්ථරිං සන්ථාගාරං

සන්ථරිත්වා’’ති. 

ආසනානි පඤ්ඤායපත්වාති මජ්ඣට්ඨායන තාව මඞ්ගලත්ථම්භං නිස්සාය

මහාරහං බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපත්වා තත්ථ යං යං මුදුකඤ්ච මයනොරමඤ්ච

පච්චත්ථරණං, තංතං පච්චත්ථරිත්වා භගවයතො යලොහිතකංමනුඤ්ඤදස්සනං 

උපධානං උපදහිත්වා උපරි සුවණ්ණරජතතාරකවිිතත්තං විතානං බන්ධිත්වා 

ගන්ධදාමපුප්ඵදාමපත්තදාමාදීහි පච්චත්ථරයණහි අලඞ්කරිත්වා සමන්තා 
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පටුන 

ද්වාදසහත්ථට්ඨායන පුප්ඵජාලං කරිත්වා තිංසහත්ථමත්තං ඨානං පටසාණියා 

පරික්ඛිපායපත්වා පච්ඡිමභිත්තිං නිස්සාය භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පල්ලඞ්කපීඨ-

අපස්සයපීඨ-මුණ්ඩපීඨානි පඤ්ඤායපත්වා උපරි යසතපච්චත්ථරයණහි 

පච්චත්ථරායපත්වා පාචීනභිත්තිං නිස්සාය අත්තයනො අත්තයනො

මහාපිට්ඨිකයකොජවයක පඤ්ඤායපත්වා හංසයලොමාදිපූරිතානි උපධානානි

ඨපායපසුං ‘‘එවං අකිලමමානා සබ්බරත්තිං ධම්මං සුණිස්සාමා’’ති. ඉදං

සන්ධායවුත්තං‘‘ආසනානිපඤ්ඤායපත්වා’’ති. 

උදකමණිකන්ති මහාකුච්ඡිකං උදකචාටිං. උපට්ඨයපත්වාති එවං භගවා ච

භික්ඛුසඞ්යඝො ච යථාරුිතයා හත්යථ වා යධොවිස්සන්ති පායද වා, මුඛං වා 

වික්ඛායලස්සන්තීතියතසුයතසුඨායනසුමණිවණ්ණස්සඋදකස්සපූරායපත්වා

වාසත්ථාය නානාපුප්ඵානි යචව උදකවාසචුණ්ණානි ච පක්ඛිපිත්වා

කදලිපණ්යණහි පිදහිත්වා පතිට්ඨායපසුං. ඉදං සන්ධාය වුත්තං

‘‘උපට්ඨයපත්වා’’ති. 

යතලප්පදීපං ආයරොයපත්වාති රජතසුවණ්ණාදිමයදණ්ඩාසු දීපිකාසු

යයොනකරූපකිරාතරූපකාදීනං හත්යථ ඨපිතසුවණ්ණරජතාදිමයකපල්ලකාදීසු

ච යතලප්පදීපං ජලයිත්වාති අත්යථො. යෙන  ගවා යතනුපසඞ්කමිංසූති එත්ථ

පනයතසකයරාජායනොනයකවලං සන්ථාගාරයමව, අථයඛොයයොජනාවට්යට

කපිලවත්ථුස්මං නගරවීථියයොපි සම්මජ්ජායපත්වා ධයජ උස්සායපත්වා

යගහද්වායරසු පුණ්ණඝයට ච කදලියයො ච ඨපායපත්වා සකලනගරං

දීපමාලාදීහිවිප්පකිණ්ණතාරකංවියකත්වා‘‘ඛීරපායයකදාරයක ඛීරංපායයථ, 

දහයරකුමායරලහුංලහුංයභොයජත්වාසයායපථ, උච්චාසද්දංමාකරිත්ථ, අජ්ජ

එකරත්තිං සත්ථා අන්යතොගායම වසිස්සති, බුද්ධා නාම අප්පසද්දකාමා 

යහොන්තී’’ති යභරිං චරායපත්වා සයං දණ්ඩදීපිකා ආදාය යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමංසු. 

අථ යඛො  ගවා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාෙ සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යෙන යෙන

නවං සන්ථාගාරං යතනුපසඞ්කමීති. ‘‘යස්ස දානි, භන්යත, භගවා කාලං

මඤ්ඤතී’’ති එවං කිර කායල ආයරොිතයත භගවා ලාඛාරයසන

තින්තරත්තයකොවිළාරපුප්ඵවණ්ණං රත්තදුපට්ටං කත්තරියා පදුමං

කන්තන්යතො විය සංවිධාය තිමණ්ඩලං පටිච්ඡායදන්යතො නිවායසත්වා 

සුවණ්ණපාමඞ්යගන පදුමකලාපං පරික්ඛිපන්යතො විය විජ්ජුල්ලතාසස්සිරිකං

කායබන්ධනං බන්ධිත්වාරත්තකම්බයලනගජකුම්භංපරියයොනද්ධන්යතොවිය

රතනසතුබ්යබයධ සුවණ්ණග්ඝියක පවාළජාලං ඛිපමායනො විය

සුවණ්ණයචතියය රත්තකම්බලකඤ්චුකං පටිමුඤ්චන්යතො විය ගච්ඡන්තං
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පටුන 

පුණ්ණචන්දං රත්තවණ්ණවලාහයකන පටිච්ඡාදයමායනො විය 

කඤ්චනපබ්බතමත්ථයක සුපක්කලාඛාරසං පරිසිඤ්චන්යතො විය

ිතත්තකූටපබ්බතමත්ථකං විජ්ජුල්ලතාය පරික්ඛිපන්යතො විය ච

සචක්කවාළසියනරුයුගන්ධරං මහාපථවිං චායලත්වා ගහිතං

නියරොධපල්ලවසමානවණ්ණං රත්තවරපංසුකූලං පාරුපිත්වා

ගන්ධකුටිද්වාරයතො නික්ඛමකඤ්චනගුහයතොසීයහො වියඋදයපබ්බතකූටයතො

පුණ්ණචන්යදොවියච.නික්ඛමත්වා පනගන්ධකුටිපමුයඛඅට්ඨාසි. 

අථස්ස කායයතො යමඝමුයඛහි විජ්ජුකලාපා විය රස්මයයො නික්ඛමත්වා

සුවණ්ණරසධාරාපරියසකමඤ්ජරිපත්තපුප්ඵඵලවිටයප විය ආරාමරුක්යඛ

කරිංසු. තාවයදව ච අත්තයනො අත්තයනො පත්තචීවරමාදායමහාභික්ඛුසඞ්යඝො 

භගවන්තං පරිවායරසි. යත පන පරිවායරත්වා ඨිතා භික්ඛූ එවරූපා අයහසුං

අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨාපවිවිත්තාඅසංසට්ඨාආරද්ධවීරියා වත්තායරො වචනක්ඛමා

යචොදකා පාපගරහී සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා 

පඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නාති. යතහි පරිවාරියතො භගවා 

රත්තකම්බලපරික්ඛිත්යතොවියසුවණ්ණක්ඛන්යධොරත්තපදුමසණ්ඩමජ්ඣගතා

විය සුවණ්ණනාවා පවාළයවදිකාපරික්ඛිත්යතො විය සුවණ්ණපාසායදො

වියරොිතත්ථ. සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාදයයො මහායථරාපි නං යමඝවණ්ණං

පංසුකූලං පාරුපිත්වාමණිවම්මවම්මකාවියමහානාගාපරිවාරයිංසුවන්තරාගා 

භින්නකියලසාවිජටිතජටාඡින්නබන්ධනාකුයලවාගයණවාඅලග්ගා. 

ඉතිභගවාසයංවීතරායගොවීතරායගහි, වීතයදොයසොවීතයදොයසහි, වීතයමොයහො 

වීතයමොයහහි, නිත්තණ්යහො නිත්තණ්යහහි, නික්කියලයසො නික්කියලයසහි, 

සයං බුද්යධො බහුස්සුතබුද්යධහි පරිවාරියතො, පත්තපරිවාරිතං විය යකසරං, 

යකසරපරිවාරිතාවිය කණ්ණිකා, අට්ඨනාගසහස්සපරිවාරියතොවියඡද්දන්යතො

නාගරාජා, නවුතිහංසසහස්සපරිවාරියතො විය ධතරට්යඨො හංසරාජා, 

යසනඞ්ගපරිවාරියතො විය චක්කවත්ති, මරුගණපරිවාරියතො විය සක්යකො

යදවරාජා, බ්රහ්මගණපරිවාරියතො විය හාරිතමහාබ්රහ්මා, තාරාගණපරිවාරියතො

විය පුණ්ණචන්යදො, අසයමන බුද්ධයවයසන අපරිමායණන බුද්ධවිලායසන 

කපිලවත්ථුගමනමග්ගංපටිපජ්ජි. 

අථස්ස පුරත්ථිමකායයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මී උට්ඨහිත්වා 

අසීතිහත්ථට්ඨානං අග්ගයහසි. පච්ඡිමකායයතො දක්ඛිණහත්ථයතො, 

වාමහත්ථයතො සුවණ්ණවණ්ණා රස්මී උට්ඨහිත්වා අසීතිහත්ථට්ඨානං

අග්ගයහසි. උපරි යකසන්තයතො පට්ඨාය සබ්බයකසාවත්යතහි

යමොරගීවවණ්ණාරස්මීඋට්ඨහිත්වාගගනතයල අසීතිහත්ථට්ඨානංඅග්ගයහසි.
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පටුන 

යහට්ඨා පාදතයලහි පවාළවණ්ණා රස්මී උට්ඨහිත්වා ඝනපථවියං

අසීතිහත්ථට්ඨානං අග්ගයහසි. එවං සමන්තා අසීතිහත්ථමත්තං ඨානං 

ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මයයො විජ්යජොතමානා විප්ඵන්දමානා 

කඤ්චනදණ්ඩදීපිකාහි නිච්ඡරිත්වා ආකාසං පක්ඛන්දජාලා විය

චාතුද්දීපිකමහායමඝයතො නික්ඛන්තවිජ්ජුල්ලතා විය විධාවිංසු. සබ්බදිසාභාගා

සුවණ්ණචම්පකපුප්යඵහි විකිරියමානා විය, සුවණ්ණඝටා

නික්ඛන්තසුවණ්ණරසධාරාහි සිඤ්චමානාවිය, පසාරිතසුවණ්ණපටපරික්ඛිත්තා

විය, යවරම්භවාතසමුට්ඨිතකිංසුකකණිකාරපුප්ඵචුණ්ණසයමොකිණ්ණා විය

විප්පකිරිංසු. 

භගවයතොපි අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභාද්වත්තිංසවරලක්ඛණසමුජ්ජලං

සරීරං සමුග්ගතතාරකං විය ගගනතලං, විකසිතමව පදුමවනං, 

සබ්බපාලිඵුල්යලො විය යයොජනසතියකො පාරිච්ඡත්තයකො, පටිපාටියා ඨපිතානං

ද්වත්තිංසූචන්දානං ද්වත්තිංසසූරියානං ද්වත්තිංසචක්කවත්තීනං

ද්වත්තිංසයදවරාජානං ද්වත්තිංසමහාබ්රහ්මානං සිරියා සිරිං අභිභවමානං විය

වියරොිතත්ථ, යථා තං දසහි පාරමීහි දසහි උපපාරමීහි දසහි පරමත්ථපාරමීහි

සුපූරිතාහි සමතිංසපාරමතාහි අලඞ්කතං. කප්පසතසහසාධිකානි චත්තාරි

අසඞ්යඛයයයානි දින්නදානං රක්ඛිතසීලං කතකලයාණකම්මං එකස්මං

අත්තභායව ඔසරිත්වා විපාකං දාතුං ඨානං අලභමානං සම්බාධපත්තං විය

අයහොසි. නාවාසහස්සභණ්ඩං එකනාවං ආයරොපනකායලො විය, 

සකටසහස්සභණ්ඩං එකසකටං ආයරොපනකායලො විය, පඤ්චවීසතියා නදීනං

ඔඝස්සසම්භිජ්ජමුඛද්වායරඑකයතො රාසීභූතකායලොවියචඅයහොසි. 

ඉමාය බුද්ධසිරියා ඔභාසමානස්සාපි ච භගවයතො පුරයතො අයනකානි 

දණ්ඩදීපිකසහස්සානි උක්ඛිපිංසු. තථා පච්ඡයතො. වාමපස්යස දක්ඛිණපස්යස. 

ජාතිකුසුමචම්පකවනමල්ලිකරත්තුප්පලනීලුප්පලමකුලසින්දුවාරපුප්ඵානි යචව

නීලපීතාදිවණ්ණසුගන්ධගන්ධචුණ්ණානි ච 

චාතුද්දීපිකයමඝවිස්සට්යඨොදකවුට්ඨියයො විය විප්පකිරිංසු. 

පඤ්චඞ්ගිකතූරියනිග්යඝොසා යචව බුද්ධධම්මසඞ්ඝගුණප්පටිසංයුත්තා

ථුතියඝොසාච සබ්බදිසාපූරයිංසු.යදවමනුස්සනාගසුපණ්ණගන්ධබ්බයක්ඛාදීනං

අක්ඛීනි අමතපානං විය ලභිංසු. ඉමස්මං පන ඨායන ඨත්වා පදසහස්යසන 

ගමනවණ්ණං වත්තුංවට්ටති.තත්රිදංමුඛමත්තං– 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්යනො, කම්පයන්යතොවසුන්ධරං; 

අයහඨයන්යතොපාණානි, යාතියලොකවිනායයකො. 

දක්ඛිණංපඨමංපාදං, උද්ධරන්යතොනරාසයභො; 
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ගච්ඡන්යතොසිරිසම්පන්යනො, යසොභයතද්විපදුත්තයමො. 

ගච්ඡයතො බුද්ධයසට්ඨස්ස, යහට්ඨාපාදතලං මුදු; 

සමංසම්ඵුසයතභූමං, රජසානුපලිප්පති. 

නින්නට්ඨානංඋන්නමති, ගච්ඡන්යතයලොකනායයක; 

උන්නතඤ්චසමංයහොති, පථවීචඅයචතනා. 

පාසාණාසක්ඛරායචව, කථලාඛාණුකණ්ටකා; 

සබ්යබමග්ගාවිවජ්ජන්ති, ගච්ඡන්යතයලොකනායයක. 

නාතිදූයර උද්ධරති, නච්චාසන්යනච නික්ඛිපං; 

අඝට්ටයන්යතොනියයාති, උයභොජාණූචයගොප්ඵයක. 

නාතිසීඝං පක්කමති, සම්පන්නචරයණොමුනි; 

නචාතිසණිකංයාති, ගච්ඡමායනොසමාහියතො. 

උද්ධංඅයධොචතිරියං, දිසඤ්චවිදිසංතථා; 

නයපක්ඛමායනොයසොයාති, යුගමත්තම්හියපක්ඛති. 

නාගවික්කන්තචායරොයසො, ගමයනයසොභයතජියනො; 

චාරුංගච්ඡතියලොකග්යගො, හාසයන්යතොසයදවයක. 

උළුරාජාවයසොභන්යතො, චතුචාරීවයකසරී; 

යතොසයන්යතොබහූසත්යත, පුරංයසට්ඨංඋපාගමී’’ති. 

වණ්ණකායලොනාමකියරස, එවංවියධසුකායලසු බුද්ධස්ස සරීරවණ්යණ වා 

ගුණවණ්යණ වා ධම්මකථිකස්ස ථායමොයයව පමාණං චුණ්ණියපයදහි වා

ගාථාබන්යධනවායත්තකං සක්යකොති, තත්තකංවත්තබ්බං.දුක්කථිතන්තින

වත්තබ්බං.අප්පමාණවණ්ණාහි බුද්ධා, යතසංබුද්ධාපිඅනවයසසයතොවණ්ණං 

වත්තුං අසමත්ථා, පයගව ඉතරා පජාති. ඉමනා සිරිවිලායසන

අලඞ්කතප්පටියත්තංසකයරාජපුරංපවිසිත්වා භගවාපසන්නිතත්යතනජයනන

ගන්ධධූමවාසචුණ්ණාදීහිපූජයමායනොසන්ථාගාරංපාවිසි.යතන වුත්තං–‘‘අථ

යඛො භගවා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන එවං 

සන්ථාගාරංයතනුපසඞ්කමී’’ති. 
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 ගවන්තංයෙව පුරක්ඛත්වාති භගවන්තං පුරයතො කත්වා. තත්ථ භගවා

භික්ඛූනඤ්යචව උපාසකානඤ්ච මජ්යඣ නිසින්යනො ගන්යධොදයකන 

න්හායපත්වා දුකූලචුම්බටයකන යවොදකං කත්වා ජාතිහිඞ්ගුලයකන මජ්ජිත්වා 

රත්තකම්බලපලියවඨියත පීයඨ ඨපිතරත්තසුවණ්ණඝනපටිමා විය 

අතිවියරොිතත්ථ.අයංපයනත්ථයපොරාණානංවණ්ණභණනමග්යගො– 

‘‘ගන්ත්වානමණ්ඩලමාළං, නාගවික්කන්තචරයණො; 

ඔභාසයන්යතොයලොකග්යගො, නිසීදිවරමාසයන. 

තස්මං නිසින්යනොනරදම්මසාරථි, 

යදවාතියදයවොසතපුඤ්ඤලක්ඛයණො; 

බුද්ධාසයනමජ්ඣගයතොවියරොචති, 

සුවණ්ණයනක්ඛංවියපණ්ඩුකම්බයල. 

යනක්ඛංජම්යබොනදස්යසව, නික්ඛිත්තංපණ්ඩුකම්බයල; 

වියරොචතිවීතමයලො, මණියවයරොචයනොයථා. 

මහාසායලොවසම්ඵුල්යලො, යනරුරාජාවලඞ්කයතො; 

සුවණ්ණයූපසඞ්කායසො, පදුයමොයකොකනයදොයථා. 

ජලන්යතොදීපරුක්යඛොව, පබ්බතග්යගයථාසිඛී; 

යදවානංපාරිච්ඡත්යතොව, සබ්බඵුල්යලොවියරොචථා’’ති. 

කාපිලවත්ථයව සයකෙ බදෙයදව රත්තිං ධම්මිො කථාොති එත්ථ ධම්මී කථා

නාම සන්ථාගාරඅනුයමොදනප්පටිසංයුත්තාපකිණ්ණකකථායවදිතබ්බා.තදාහි

භගවා ආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විය පථයවොජං ආකඩ්ඪන්යතො විය

මහාජම්බුං ඛන්යධ ගයහත්වා චායලන්යතො විය යයොජනිකං මධුභණ්ඩං

චක්කයන්යතන පීයළත්වා මධුපානං පායමායනො විය කාපිලවත්ථවානං 

සකයානං හිතසුඛාවහං පකිණ්ණකකථං කයථසි. ‘‘ආවාසදානං නායමතං 

මහාරාජ මහන්තං, තුම්හාකං ආවායසො මයා පරිභුත්යතො භික්ඛුසඞ්යඝන

පරිභුත්යතො මයා ච භික්ඛුසඞ්යඝන ච පරිභුත්යතො පන ධම්මරතයනන

පරිභුත්යතොයයවාතිතීහිරතයනහි පරිභුත්යතොනාමයහොති.ආවාසදානස්මඤ්හි

දින්යන සබ්බදානං දින්නයමව යහොති. භූමට්ඨකපණ්ණසාලාය වා

සාඛාමණ්ඩපස්ස වාපි ආනිසංයසො නාම පරිච්ඡින්දිතුං න සක්කා’’ති

නානානයවිිතත්තංබහුංධම්මකථංකයථත්වා– 
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‘‘සීතංඋණ්හංපටිහන්ති, තයතොවාළමගානිච; 

සරීසයපචමකයස, සිසියරචාපිවුට්ඨියයො. 

තයතොවාතාතයපොයඝොයරො, සඤ්ජායතොපටිහඤ්ඤති; 

යලණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායිතුඤ්චවිපස්සිතුං. 

විහාරදානංසඞ්ඝස්ස, අග්ගංබුද්යධනවණ්ණිතං; 

තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො. 

විහායර කාරයයරම්යම, වාසයයත්ථ බහුස්සුයත; 

යතසංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච. 

දයදයයඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා; 

යතතස්සධම්මංයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං; 

යංයසොධම්මංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.(චූළව.295) – 

එවං අයම්පි ආවායස ආනිසංයසො, අයම්පි ආනිසංයසොති බහුයදවරත්තිං 

අතියරකතරං දියඩ්ඪයාමං ආවාසානිසංසකථං කයථසි. තත්ථ ඉමා ගාථාව 

සඞ්ගහං ආරුළ්හා, පකිණ්ණකධම්මයදසනා පන සඞ්ගහං න ආයරොහති. 

සන්දස්යසසීතිආදීනි වුත්තත්ථායනව. 

ආෙස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසීති ධම්මකථංකථායපතුකායමොජානායපසි.

අථ කස්මා සාරිපුත්තමහායමොග්ගල්ලානමහාකස්සපාදීසු අසීතිමහායථයරසු

විජ්ජමායනසු භගවා ආනන්දත්යථරස්ස භාරමකාසීති. පරිසජ්ඣාසයවයසන. 

ආයස්මා හි ආනන්යදො බහුස්සුතානං අග්යගො, පයහොසි පරිමණ්ඩයලහි

පදබයඤ්ජයනහි මධුරධම්මකථං කයථතුන්ති සාකියමණ්ඩයල පාකයටො

පඤ්ඤායතො. තස්ස සකයරාජූහි විහාරං ගන්ත්වාපි ධම්මකථා සුතපුබ්බා, 

ඔයරොධාපනයනසංනයථාරුිතයාවිහාරංගන්තුං ලභන්ති, යතසංඑතදයහොසි–

‘‘අයහොවතභගවාඅප්පංයයවධම්මකථංකයථත්වාඅම්හාකං ඤාතියසට්ඨස්ස

ආනන්දස්ස භාරං කයරයයා’’ති. යතසං අජ්ඣාසයවයසන භගවා තස්යසව 

භාරමකාසි. 

යසයඛො පාටිපයදොති පටිපන්නයකො යසඛසමයණො. යසො තුය්හං පටිභාතු

උපට්ඨාතු, තස්ස පටිපදං යදයසහීති පටිපදාය පුග්ගලං නියයමත්වා දස්යසති.

කස්මාපනභගවාඉමංපටිපදංනියයමසි? බහූහිකාරයණහි.ඉයමතාවසකයා 

මඞ්ගලසාලාය මඞ්ගලං පච්චාසීසන්ති වඩ්ඪං ඉච්ඡන්ති, අයඤ්ච යසඛපටිපදා
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මය්හං සාසයනමඞ්ගලපටිපදා වඩ්ඪමානකපටිපදාතිපි ඉමං පටිපදංනියයමසි.

තස්සඤ්ච පරිසති යසඛාව බහූ නිසින්නා, යත අත්තනා පටිවිද්ධට්ඨායන

කථීයමායන අකිලමන්තාව සල්ලක්යඛස්සන්තීතිපි ඉමං පටිපදං නියයමසි.

ආයස්මා ච ආනන්යදො යසඛපටිසම්භිදාපත්යතොව, යසො අත්තනා පටිවිද්යධ

පච්චක්ඛට්ඨායන කයථන්යතො අකිලමන්යතො විඤ්ඤායපතුං සක්ඛිස්සතීතිපි

ඉමං පටිපදං නියයමසි. යසඛපටිපදාය ච තිස්යසොපි සික්ඛා ඔසටා, තත්ථ

අධිසීලසික්ඛාය කථිතාය සකලං විනයපිටකං කථිතයමව යහොති, 

අධිිතත්තසික්ඛාය කථිතාය සකලං සුත්තන්තපිටකං කථිතං යහොති, 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛායකථිතායසකලංඅභිධම්මපිටකං කථිතංයහොති, ආනන්යදො

ච බහුස්සුයතො තිපිටකධයරො, යසො පයහොති තීහි පිටයකහි තිස්යසො සික්ඛා

කයථතුං, එවං කථියත සකයානං මඞ්ගලයමව වඩ්ඪයයව භවිස්සතීතිපි ඉමං

පටිපදං නියයමසි. 

පිට්ඨි යමආගිලාෙතීතිකස්මා ආගිලායති? භගවයතො හි ඡබ්බස්සානි පධානං

පදහන්තස්ස මහන්තංකායදුක්ඛං අයහොසි, අථස්සඅපරභායගමහල්ලකකායල

පිට්ඨිවායතොඋප්පජ්ජි.අකාරණංවාඑතං.පයහොති හිභගවාඋප්පන්නංයවදනං

වික්ඛම්යභත්වා එකම්පි ද්යවපි සත්තායහ එකපල්ලඞ්යකන නිසීදිතුං.

සන්ථාගාරසාලං පන චතූහි ඉරියාපයථහි පරිභුඤ්ජිතුකායමො අයහොසි, තත්ථ 

පාදයධොවනට්ඨානයතො යාව ධම්මාසනා අගමාසි, එත්තයක ඨායන ගමනං

නිප්ඵන්නං. ධම්මාසනං පත්යතො යථොකං ඨත්වා නිසීදි, එත්තයක ඨානං.

දියඩ්ඪයාමං ධම්මාසයන නිසීදි, එත්තයක ඨායනනිසජ්ජා නිප්ඵන්නා. ඉදානි

දක්ඛියණන පස්යසන යථොකං නිපන්යන සයනං නිප්ඵජ්ජිස්සතීති එවං චතූහි

ඉරියාපයථහි පරිභුඤ්ජිතුකායමො අයහොසි. උපාදින්නකසරීරඤ්ච නාම ‘‘යනො

ආගිලායතී’’ති න වත්තබ්බං, තස්මා ිතරං නිසජ්ජාය සඤ්ජාතං අප්පකම්පි

ආගිලායනංගයහත්වාඑවමාහ. 

සඞ්ොටිං පඤ්ඤායපත්වාති සන්ථාගාරස්ස කිර එකපස්යස යත රාජායනො

පට්ටසාණිං පරික්ඛිපායපත්වා කප්පියමඤ්චකං පඤ්ඤයපත්වා 

කප්පියපච්චත්ථරයණන අත්ථරිත්වා උපරි සුවණ්ණ-තාරක-ගන්ධමාලා-

දාමපටිමණ්ඩිතං විතානංබන්ධිත්වාගන්ධයතලප්පදීපංආයරොපයිංසු‘‘අප්යපව

නාම සත්ථා ධම්මාසනයතො වුට්ඨාය යථොකං විස්සමන්යතො ඉධ නිපජ්යජයය, 

එවං යනො ඉමං සන්ථාගාරං භගවතා චතූහි ඉරියාපයථහි පරිභුත්තං දීඝරත්තං

හිතාය සුඛාය භවිස්සතී’’ති. සත්ථාපි තයදව සන්ධාය තත්ථ සඞ්ඝාටිං

පඤ්ඤයපත්වා නිපජ්ජි. උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වාති එත්තකං කාලං

අතික්කමත්වා වුට්ඨහිස්සාමීතිවුට්ඨානසඤ්ඤංිතත්යතඨයපත්වා. 
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23. මහානාමං සක්කං ආමන්යතසීති යසො කිර තස්මං කායල තස්සං පරිසති

යජට්ඨයකො පායමොක්යඛො, තස්මංසඞ්ගහියතයසසපරිසා සඞ්ගහිතාව යහොතීති

යථයරො තයමව ආමන්යතසි. සීලසම්පන්යනොති සීයලන සම්පන්යනො, 

සම්පන්නසීයලො පරිපුණ්ණසීයලොති අත්යථො. සද්ධම්යමහීති සුන්දරධම්යමහි, 

සතංවා සප්පුරිසානංධම්යමහි. 

24. කථඤ්චමහානාමාතිඉමනාඑත්තයකන ඨායනනයසඛපටිපදායමාතිකං

ඨයපත්වා පටිපාටියා විත්ථායරතුකායමො එවමාහ. තත්ථ 

සීලසම්පන්යනොතිආදීනි ‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, විහරථා’’ති 

ආකඞ්යඛයයසුත්තාදීසුවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බානි. 

25. කාෙදුච්චරියතනාතිආදීසු උපයයොගත්යථ කරණවචනං, හිරියිතබ්බානි

කායදුච්චරිතාදීනිහිරියති ජිගුච්ඡතීතිඅත්යථො.ඔත්තප්පනිද්යදයසයහත්වත්යථ

කරණවචනං, කායදුච්චරිතාදීහි ඔත්තප්පස්සයහතුභූයතහිඔත්තප්පතිභායතීති

අත්යථො. ආරද්ධවීරියෙොති පග්ගහිතවීරියයො අයනොසක්කිතමානයසො. 

පහානාොති පහානත්ථාය. උපසම්පදාොති පටිලාභත්ථාය. ථාමවාති

වීරියථායමන සමන්නාගයතො. දළ්හපරක්කයමොති ථිරපරක්කයමො. 

අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසූතිකුසයලසුධම්යමසු අයනොයරොපිතධුයරො

අයනොසක්කිතවීරියයො. පරයමනාතිඋත්තයමන. සතියනපක්යකනාතිසතියාච

නිපකභායවන ච. කස්මා පන සතිභාජනියය පඤ්ඤා ආගතාති? සතියා

බලවභාවදීපනත්ථං. පඤ්ඤාවිප්පයුත්තා හි සති දුබ්බලා යහොති, සම්පයුත්තා

බලවතීති. 

චිරකතම්පීති අත්තනා වා පයරන වා කායයන ිතරකතං යචතියඞ්ගණවත්තාදි

අසීතිමහාවත්තපටිපත්තිපූරණං. චිර ාසිතම්පීතිඅත්තනාවාපයරනවාවාචාය

ිතරභාසිතං සක්කච්චං උද්දිසන-උද්දිසාපන-ධම්යමොසාරණ-ධම්මයදසනා-

උපනිසින්නකථා-අනුයමොදනියාදිවයසන පවත්තිතං වචීකම්මං. සරිතා

අනුස්සරිතාති තස්මං කායයන ිතරකයත ‘‘කායයො නාම කායවිඤ්ඤත්ති, 

ිතරභාසියත වාචා නාම වචීවිඤ්ඤත්ති. තදුභයම්පි රූපං, තංසමුට්ඨාපිකා

ිතත්තයචතසිකා අරූපං. ඉති ඉයම රූපාරූපධම්මා එවං උප්පජ්ජිත්වා එවං

නිරුද්ධා’’ති සරති යචව අනුස්සරති ච, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපතීති

අත්යථො. යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපිකා හි සති ඉධ අධිප්යපතා. තාය සතියා එස 

සකිම්පිසරයණනසරිතා, පුනප්පුනංසරයණනඅනුස්සරිතාතියවදිතබ්බා. 

උදෙත්ථගාමිනිොති පඤ්චන්නංඛන්ධානංඋදයවයගාමනියාඋදයඤ්චවයඤ්ච

පටිවිජ්ඣිතුං සමත්ථාය. අරිොොති වික්ඛම්භනවයසන ච සමුච්යඡදවයසන ච 
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කියලයසහි ආරකා ඨිතාය පරිසුද්ධාය. පඤ්ඤාෙ සමන්නාගයතොති 

විපස්සනාපඤ්ඤාය යචව මග්ගපඤ්ඤාය ච සමඞ්ගීභූයතො. නිබ්යබධිකාොති 

සායයව නිබ්බිජ්ඣනයතො නිබ්යබධිකාති වුච්චති, තාය සමන්නාගයතොති

අත්යථො. තත්ථ මග්ගපඤ්ඤාය සමුච්යඡදවයසන අනිබ්බිද්ධපුබ්බං

අපදාලිතපුබ්බං යලොභක්ඛන්ධං යදොසක්ඛන්ධං යමොහක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති

පදායලතීති නිබ්යබධිකා. විපස්සනාපඤ්ඤාය තදඞ්ගවයසන නිබ්යබධිකාය

මග්ගපඤ්ඤාය පටිලාභසංවත්තනයතො චාති විපස්සනා ‘‘නිබ්යබධිකා’’ති 

වත්තුං වට්ටති. සම්මා දුක්ඛක්ඛෙගාමිනිොති ඉධාපි මග්ගපඤ්ඤා ‘‘සම්මා

යහතුනා නයයන වට්ටදුක්ඛං යඛපයමානා ගච්ඡතීති සම්මා දුක්ඛක්ඛයගාමනී

නාම. විපස්සනා තදඞ්ගවයසන වට්ටදුක්ඛඤ්ච කියලසදුක්ඛඤ්ච යඛපයමානා

ගච්ඡතීති දුක්ඛක්ඛයගාමනී. දුක්ඛක්ඛයගාමනියා වා මග්ගපඤ්ඤාය

පටිලාභසංවත්තනයතොඑසාදුක්ඛක්ඛයගාමනී’’ති යවදිතබ්බා. 

26. අභියචතසිකානන්ති අභිිතත්තං යසට්ඨිතත්තං සිතානං නිස්සිතානං. 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානන්ති අප්පිතප්පිතක්ඛයණ සුඛපටිලාභයහතූනං. 

නිකාමලාභීති ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ සමාපජ්ජිතා. අකිච්ඡලාභීති නිදුක්ඛලාභී. 

අකසිරලාභීති විපුලලාභී. පගුණභායවන එයකො ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ

සමාපජ්ජිතුං සක්යකොති, සමාධිපාරිපන්ථිකධම්යම පන අකිලමන්යතො

වික්ඛම්යභතුං න සක්යකොති, යසො අත්තයනො අනිච්ඡාය ඛිප්පයමව වුට්ඨාති, 

යථාපරිච්යඡදවයසන සමාපත්තිං ඨයපතුං න සක්යකොති අයං කිච්ඡලාභී

කසිරලාභී නාම. එයකො ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ ච සමාපජ්ජිතුං සක්යකොති, 

සමාධිපාරිපන්ථිකධම්යම ච අකිලමන්යතො වික්ඛම්යභති, යසො

යථාපරිච්යඡදවයසයනව වුට්ඨාතුං සක්යකොති, අයං අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී

නාම. 

27. අෙං වුච්චති මහානාම අරිෙසාවයකො යසයඛො පාටිපයදොති මහානාම

අරියසාවයකො යසයඛො පාටිපයදො විපස්සනාගබ්භාය වඩ්ඪමානකපටිපදාය

සමන්නාගයතොති වුච්චතීති දස්යසති. අපුච්චණ්ඩතාොති අපූතිඅණ්ඩතාය. 

 බ්යබො අභිනිබ්භිදාොති විපස්සනාදිඤාණප්පයභදාය භබ්යබො. සම්යබොධාොති

අරියමග්ගාය. අනුත්තරස්ස යෙොගක්යඛමස්සාති අරහත්තං අනුත්තයරො

යයොගක්යඛයමො නාම, තදභිගමාය භබ්යබොති දස්යසති. යා පනායයමත්ථ

අත්ථදීපනත්ථං උපමා ආහටා, සා යචයතොඛිලසුත්යත වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්බා. යකවලඤ්හි තත්ථ ‘‘තස්සා කුක්කුටියා අණ්යඩසු

තිවිධකිරියකරණංවියහිඉමස්සභික්ඛුයනොඋස්යසොළ්හිපන්නරයසහිඅඞ්යගහි 

සමන්නාගතභායවො’’ති යං එවං ඔපම්මසංසන්දනං ආගතං, තං ඉධ එවං
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සීලසම්පන්යනො යහොතීතිආදිවචනයතො ‘‘තස්සා කුක්කුටියා අණ්යඩසු

තිවිධකිරියකරණං විය ඉමස්ස භික්ඛුයනො සීලසම්පන්නතාදීහි පන්නරයසහි

ධම්යමහි සමඞ්ගිභායවො’’ති. එවං යයොයජත්වා යවදිතබ්බං. යසසං සබ්බත්ථ

වුත්තසදිසයමව. 

28. ඉමංයෙව අනුත්තරං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධින්ති ඉමං පඨමාදිජ්ඣායනහි

අසදිසංඋත්තමං චතුත්ථජ්ඣානිකංඋයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං. පඨමාභිනිබ්භිදාති

පඨයමො ඤාණයභයදො. දුතියාදීසුපි එයසව නයයො. කුක්කුටච්ඡාපයකො පන

එකවාරං මාතුකුච්ඡියතො එකවාරං අණ්ඩයකොසයතොති ද්යව වායර ජායති.

අරියසාවයකො තීහි විජ්ජාහි තායයො වායර ජායති. පුබ්යබනිවාසච්ඡාදකං තමං

වියනොයදත්වා පුබ්යබනිවාසඤායණන පඨමං ජායති, සත්තානං

චුතිපටිසන්ධිච්ඡාදකං තමං වියනොයදත්වා දිබ්බචක්ඛුඤායණන දුතියං ජායති, 

චතුසච්චපටිච්ඡාදකංතමංවියනොයදත්වාආසවක්ඛයඤායණනතතියංජායති. 

29. ඉදම්පිස්සයහොතිචරණස්මින්ති ඉදම්පිසීලංඅස්සභික්ඛුයනොචරණංනාම

යහොතීති අත්යථො. චරණං නාම බහු අයනකවිධං, සීලාදයයො පන්නරසධම්මා, 

තත්ථඉදම්පිඑකංචරණන්තිඅත්යථො. පදත්යථොපනචරතියතනඅගතපුබ්බං

දිසංගච්ඡතීතිචරණං.එසනයයොසබ්බත්ථ. 

ඉදම්පිස්ස යහොති විජ්ජාොති ඉදං පුබ්යබනිවාසඤාණං තස්ස විජ්ජා නාම

යහොතීති අත්යථො. විජ්ජා නාම බහු අයනකවිධා, විපස්සනඤාණාදීනි අට්ඨ

ඤාණානි, තත්ථ ඉදම්පි ඤාණං එකා විජ්ජාතිපි අත්යථො. පදත්යථො පන

විනිවිජ්ඣිත්වාඑතායජානාතීතිවිජ්ජා.එසනයයො සබ්බත්ථ. විජ්ජාසම්පන්යනො

ඉතිපීති තීහි විජ්ජාහි විජ්ජාසම්පන්යනො ඉතිපි. චරණසම්පන්යනො ඉතිපීති

පඤ්චදසහි ධම්යමහි චරණසම්පන්යනො ඉතිපි. තදුභයයන පන

විජ්ජාචරණසම්පන්යනොඉතිපීති. 

30. සනඞ්කුමායරනාති යපොරාණකකුමායරන, ිතරකාලයතොපට්ඨායකුමායරොති

පඤ්ඤායතන. යසො කිර මනුස්සපයථ පඤ්චචූළකකුමාරකකායල ඣානං

නිබ්බත්යතත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති, තස්ස යසො

අත්තභායවොපියයොඅයහොසිමනායපො, තස්මාතාදියසයනවඅත්තභායවන චරති, 

යතනනං සනඞ්කුමායරොතිසඤ්ජානන්ති. ජයනතස්මින්ති ජනිතස්මං, පජායාති

අත්යථො. යෙ යගොත්තපටිසාරියනොති යය ජයනතස්මං යගොත්තං පටිසරන්ති 

‘‘අහං යගොතයමො, අහං කස්සයපො’’ති, යතසු යලොයක යගොත්තපටිසාරීසු

ඛත්තියයො යසට්යඨො. අනුමතා  ගවතාති මම පඤ්හබයාකරයණන සද්ධිං

සංසන්දිත්වා යදසිතාතිඅම්බට්ඨසුත්යතබුද්යධනභගවතා ‘‘අහම්පි, අම්බට්ඨ, 

එවංවදාම– 
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පටුන 

‘ඛත්තියයො යසට්යඨොජයනතස්මං, යය යගොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොයසට්යඨොයදවමානුයස’ති’’.(දී.නි. 1.277) – 

එවංභාසන්යතනඅනුඤ්ඤාතාඅනුයමොදිතා. සාධු සාධුආනන්දාති, භගවාකිර

ආදියතො පට්ඨායනිද්දං අයනොක්කමන්යතොව ඉමං සුත්තං සුත්වාආනන්යදන

යසඛපටිපදාය කූටං ගහිතන්ති ඤත්වා උට්ඨාය පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 

නිසින්යනො සාධුකාරං අදාසි. එත්තාවතා ච පන ඉදං සුත්තං ජිනභාසිතංනාම

ජාතං.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යසඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යපොතලිෙසුත්තවණ්ණනා 

31. එවං යම සුතන්ති යපොතලියසුත්තං. තත්ථ අඞ්ගුත්තරායපසූති අඞ්ගායයව

යසො ජනපයදො, මහියා පනස්ස උත්තයරන යා ආයපො, තාසං අවිදූරත්තා

උත්තරායපොතිපි වුච්චති. කතරමහියා උත්තයරන යා ආයපොති, මහාමහියා.

තත්ථායං ආවිභාවකථා – අයං කිර ජම්බුදීයපො දසසහස්සයයොජනපරිමායණො.

තත්ථ ච චතුසහස්සයයොජනප්පමායණො පයදයසො උදයකන අජ්යඣොත්ථයටො

සමුද්යදොති සඞ්ඛං ගයතො. තිසහස්සයයොජනප්පමායණ මනුස්සා වසන්ති.

තිසහස්සයයොජනප්පමායණ හිමවා පතිට්ඨියතො උබ්යබයධන

පඤ්චයයොජනසතියකො චතුරාසීතිකූටසහස්සපටිමණ්ඩියතො සමන්තයතො

සන්දමානපඤ්චසතනදීවිිතත්යතො, යත්ථ ආයාමවිත්ථායරනයචවගම්භීරතායච

පණ්ණාසපණ්ණාසයයොජනා දියඩ්ඪයයොජනසතපරිමණ්ඩලා අයනොතත්තදයහො

කණ්ණමුණ්ඩදයහොරථකාරදයහොඡද්දන්තදයහොකුණාලදයහොමන්දාකිනීදයහො 

සීහපපාතදයහොති සත්ත මහාසරා පතිට්ඨිතා. යතසු අයනොතත්තදයහො

සුදස්සනකූටං ිතත්රකූටං කාළකූටං ගන්ධමාදනකූටං යකලාසකූටන්ති ඉයමහි

පඤ්චහිපබ්බයතහිපරික්ඛිත්යතො. 

තත්ථ සුදස්සනකූටං යසොවණ්ණමයං ද්වියයොජනසතුබ්යබධං අන්යතොවඞ්කං 

කාකමුඛසණ්ඨානංතයමවසරංපටිච්ඡායදත්වාඨිතං.ිතත්රකූටංසබ්බරතනමයං.

කාළකූටං අඤ්ජනමයං.ගන්ධමාදනකූටංසානුමයංඅබ්භන්තයරමුග්ගවණ්ණං, 

මූලගන්යධො සාරගන්යධො යඵග්ගුගන්යධො තචගන්යධො පපටිකගන්යධො

රසගන්යධො පත්තගන්යධො පුප්ඵගන්යධො ඵලගන්යධො ගන්ධගන්යධොති ඉයමහි

දසහි ගන්යධහි උස්සන්නං නානප්පකාරඔසධසඤ්ඡන්නං, 

කාළපක්ඛඋයපොසථදිවයසආදිත්තමවඅඞ්ගාරංජලන්තංතිට්ඨති.යකලාසකූටං

රජතමයං. සබ්බානි සුදස්සයනන සමානුබ්යබධසණ්ඨානානි, තයමව සරං
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පටිච්ඡායදත්වා ඨිතානි. තානි සබ්බානි යදවානුභායවන නාගානුභායවන ච

වස්සන්ති, නදියයො ච යතසු සන්දන්ති. තං සබ්බම්පි උදකං අයනොතත්තයමව

පවිසති. චන්දිමසූරියා දක්ඛියණන වා උත්තයරන වා ගච්ඡන්තා

පබ්බතන්තයරන තත්ථ ඔභාසං කයරොන්ති, උජුං ගච්ඡන්තා න කයරොන්ති, 

යතයනවස්සඅයනොතත්තන්තිසඞ්ඛාඋදපාදි. 

තත්ථ මයනොහරසිලාතලානි නිම්මච්ඡකච්ඡපානි ඵලිකසදිසනිම්මලුදකානි

න්හානතිත්ථානිසුපටියත්තානියහොන්ති, යයසු බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණාසවාච

ඉද්ධිමන්යතො ච ඉසයයො න්හායන්ති, යදවයක්ඛාදයයො උයයානකීළකං

කීළන්ති. 

තස්ස චතූසු පස්යසසු සීහමුඛං හත්ථිමුඛං අස්සමුඛං උසභමුඛන්ති චත්තාරි

මුඛානි යහොන්ති, යයහි චතස්යසො නදියයො සන්දන්ති. සීහමුයඛන 

නික්ඛන්තනදීතීයර සීහා බහුතරා යහොන්ති. හත්ථිමුඛාදීහි හත්ථිඅස්සඋසභා. 

පුරත්ථිමදිසයතො නික්ඛන්තනදී අයනොතත්තං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා

ඉතරා තිස්යසො නදියයො අනුපගම්ම පාචීනහිමවන්යතයනව අමනුස්සපථං 

ගන්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසති. පච්ඡිමදිසයතො ච උත්තරදිසයතො ච

නික්ඛන්තනදියයොපි තයථව පදක්ඛිණං කත්වා පච්ඡිමහිමවන්යතයනව

උත්තරහිමවන්යතයනව ච අමනුස්සපථං ගන්ත්වා මහාසමුද්දං පවිසන්ති.

දක්ඛිණදිසයතො නික්ඛන්තනදී පන තං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා

දක්ඛියණන උජුකං පාසාණපිට්යඨයනව සට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වා පබ්බතං 

පහරිත්වා වුට්ඨාය පරික්යඛයපන තිගාවුතප්පමාණා උදකධාරා ච හුත්වා

ආකායසන සට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වා තියග්ගයළ නාම පාසායණ පතිතා, 

පාසායණො උදකධාරායවයගන භින්යනො. තත්ථ පඤ්ඤාසයයොජනප්පමාණා

තියග්ගළානාම යපොක්ඛරණීජාතා, යපොක්ඛරණියාකූලං භින්දිත්වා පාසාණං

පවිසිත්වා සට්ඨියයොජනානි ගතා. තයතො ඝනපථවිං භින්දිත්වා උමඞ්යගන

සට්ඨියයොජනානි ගන්ත්වා විඤ්ඣං නාම තිරච්ඡානපබ්බතං පහරිත්වා

හත්ථතයල පඤ්චඞ්ගුලිසදිසා පඤ්චධාරා හුත්වා පවත්තන්ති. සා තික්ඛත්තුං

අයනොතත්තං පදක්ඛිණං කත්වා ගතට්ඨායන ආවට්ටගඞ්ගාති වුච්චති. උජුකං

පාසාණපිට්යඨන සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන කණ්හගඞ්ගාති, ආකායසන 

සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන ආකාසගඞ්ගාති, තියග්ගළපාසායණ

පඤ්ඤාසයයොජයනොකායස ඨිතා තියග්ගළයපොක්ඛරණීති, කූලං භින්දිත්වා

පාසාණං පවිසිත්වා සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන බහලගඞ්ගාති, උමඞ්යගන

සට්ඨියයොජනානි ගතට්ඨායන උමඞ්ගගඞ්ගාති වුච්චති. විඤ්ඣං නාම

තිරච්ඡානපබ්බතං පහරිත්වා පඤ්චධාරා හුත්වා පවත්තට්ඨායන පන ගඞ්ගා

යමුනා අිතරවතීසරභූමහීතිපඤ්චධාසඞ්ඛංගතා.එවයමතාපඤ්චමහානදියයො
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හිමවන්තයතො පභවන්ති. තාසු යා අයං පඤ්චමී මහීනාම, සා ඉධ මහාමහීති

අධිප්යපතා. තස්සා උත්තයරන යා ආයපො, තාසං අවිදූරත්තා යසො ජනපයදො

අඞ්ගුත්තරායපොතියවදිතබ්යබො.තස්මං අඞ්ගුත්තරායපසුජනපයද. 

ආපණං නාමාති තස්මං කිර නිගයම වීසති ආපණමුඛසහස්සානි විභත්තානි 

අයහසුං. ඉති යසො ආපණානං උස්සන්නත්තා ආපණන්ත්යවව සඞ්ඛං ගයතො.

තස්ස ච නිගමස්ස අවිදූයර නදීතීයර ඝනච්ඡායයො රමණීයයො භූමභායගො

මහාවනසණ්යඩො, තස්මං භගවා විහරති. යතයනයවත්ථ වසනට්ඨානං න

නියාමතන්ති යවදිතබ්බං. යෙනඤ්ඤතයරො වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කමීති 

භික්ඛුසඞ්ඝං වසනට්ඨානං යපයසත්වා එකයකොව උපසඞ්කම යපොතලියං

ගහපතිං සන්ධාය. යපොතලියෙොපි යඛො ගහපතීති යපොතලියයොති එවංනාමයකො

ගහපති. සම්පන්නනිවාසනපාවුරයණොති පරිපුණ්ණනිවාසනපාවුරයණො, එකං

දීඝදසංසාටකංනිවත්යථො එකං පාරුයතොතිඅත්යථො. ඡත්තුපාහනාහීතිඡත්තං

ගයහත්වා උපාහනා ආරුය්හාති අත්යථො. ආසනානීති

පල්ලඞ්කපීඨපලාලපීඨකාදීනි. අන්තමයසො සාඛාභඞ්ගම්පි හි ආසනන්යතව

වුච්චති. ගහපතිවායදනාතිගහපතීතිඉමනාවචයනන. සමුදාචරතීතියවොහරති. 

 ගවන්තංඑතදයවොචාතිතතියංගහපතීතිවචනං අධිවායසතුංඅසක්යකොන්යතො

භගවන්තයමතං ‘‘තයිදං, යභො, යගොතමා’’තිආදිවචනං අයවොච. තත්ථ 

නච්ඡන්නන්ති න අනුච්ඡවිකං. නප්පතිරූපන්ති න සාරුප්පං. ආකාරාතිආදීනි

සබ්බායනවකාරණයවවචනානි. දීඝදසවත්ථධාරණ-යකසමස්සුනඛඨපනාදීනිහි

සබ්බායනව ගිහිබයඤ්ජනානි තස්ස ගිහිභාවං පාකටං කයරොන්තීති ආකාරා, 

ගිහිසණ්ඨායනන සණ්ඨිතත්තා ලිඞ්ගා, ගිහිභාවස්ස සඤ්ජානනනිමත්තතාය 

නිමිත්තාති වුත්තා. ෙථා තං ගහපතිස්සාති යථා ගහපතිස්ස

ආකාරලිඞ්ගනිමත්තාභයවයයං, තයථවතුය්හං.යතනතාහංඑවං සමුදාචරාමීති

දස්යසති. අථ යසො යයන කාරයණන ගහපතිවාදං නාධිවායසති, තං

පකායසන්යතො ‘‘තථාහිපනයම’’තිආදිමාහ. 

නිෙොතන්ති නියයාතිතං. අයනොවාදී අනුපවාදීති ‘‘තාතා, කසථ, වපථ, 

වණිප්පථං පයයොයජථා’’තිආදිනා හි නයයන ඔවදන්යතො ඔවාදී නාම යහොති.

‘‘තුම්යහ න කසථ, න වපථ, න වණිප්පථං පයයොයජථ, කථං ජීවිස්සථ, 

පුත්තදාරං වා භරිස්සථා’’තිආදිනා නයයන පන උපවදන්යතො උපවාදී නාම

යහොති. අහං පන උභයම්පි තං න කයරොම. යතනාහං තත්ථ අයනොවාදී

අනුපවාදීති දස්යසති. ොසච්ඡාදනපරයමො විහරාමීති ඝාසමත්තඤ්යචව

අච්ඡාදනමත්තඤ්චපරමංකත්වාවිහරාම, තයතොපරංනත්ථි, නචපත්යථමීති

දීයපති. 
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32. ගිද්ධියලොය ො පහාතබ්යබොති යගධභූයතො යලොයභො පහාතබ්යබො. 

අනින්දායරොසන්ති අනින්දාභූතං අඝට්ටනං. නින්දායරොයසොති නින්දාඝට්ටනා. 

යවොහාරසමුච්යඡදාොතිඑත්ථ යවොහායරොති බයවහාරයවොහායරොපිපණ්ණත්තිපි

වචනම්පියචතනාපි.තත්ථ– 

‘‘යයො හියකොිතමනුස්යසසු, යවොහාරංඋපජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, වාණියජොයසොනබ්රාහ්මයණො’’ති.(ම.නි. 2.457) – 

අයං බයවහාරයවොහායරො නාම. ‘‘සඞ්ඛා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො’’ති

(ධ. ස. 1313-1315) අයං පණ්ණත්තියවොහායරො නාම. ‘‘තථා තථා යවොහරති 

අපරාමස’’න්ති (ම. නි. 3.332) අයං වචනයවොහායරො නාම. ‘‘අට්ඨ

අරියයවොහාරාඅට්ඨ අනරියයවොහරා’’ති(අ.නි.8.67) අයංයචතනායවොහායරො

නාම, අයමධාධිප්යපයතො.යස්මාවා පබ්බජිතකාලයතොපට්ඨායගිහීතියචතනා

නත්ථි, සමයණොති යචතනා යහොති. ගිහීති වචනං නත්ථි, සමයණොති වචනං

යහොති. ගිහීති පණ්ණත්ති නත්ථි, සමයණොති පණ්ණත්ති යහොති. ගිහීති

බයවහායරොනත්ථි, සමයණොතිවාපබ්බජියතොතිවාබයවහායරොයහොති.තස්මා 

සබ්යබයපයතලබ්භන්ති. 

33. යෙසං යඛො අහං සංයෙොජනානං යහතු පාණාතිපාතීති එත්ථ

පාණාතිපායතොවසංයයොජනං.පාණාතිපාතස්යසවහියහතු පාණාතිපාතපච්චයා

පාණාතිපාතීනාමයහොති.පාණාතිපාතානංපනබහුතාය‘‘යයසංයඛොඅහ’’න්ති 

වුත්තං. යතසාහං සංයෙොජනානන්ති යතසං අහං පාණාතිපාතබන්ධනානං. 

පහානාෙ සමුච්යඡදාෙ පටිපන්යනොති ඉමනා අපාණාතිපාතසඞ්ඛායතන 

කායිකසීලසංවයරනපහානත්ථායසමුච්යඡදනත්ථායපටිපන්යනො. අත්තාපි මං

උපවයදෙොති කුන්ථකිපිල්ලිකම්පි නාම ජීවිතා අයවොයරොපනකසාසයන 

පබ්බජිත්වා පාණාතිපාතමත්තයතොපි ඔරමතුං න සක්යකොම, කිං මය්හං

පබ්බජ්ජායාති එවං අත්තාපි මං උපවයදයය. අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ 

ගරයහෙුන්ති එවරූයප නාම සාසයන පබ්බජිත්වා පාණාතිපාතමත්තයතොපි

ඔරමතුං න සක්යකොති, කිං එතස්ස පබ්බජ්ජායාති එවං අනුවිච්ච තුලයිත්වා

පරියයොගායහත්වා අඤ්යඤපිවිඤ්ඤූපණ්ඩිතා ගරයහයයං. එතයදවයඛො පන

සංයෙොජනයමතං නීවරණන්ති දසසු සංයයොජයනසු පඤ්චසු ච නීවරයණසු

අපරියාපන්නම්පි ‘‘අට්ඨ නීවරණා’’ති යදසනාවයසයනතං වුත්තං.

වට්ටබන්ධනට්යඨන හි හිතපටිච්ඡාදනට්යඨන ච සංයයොජනන්තිපි

නීවරණන්තිපි වුත්තං. ආසවාති පාණාතිපාතකාරණා එයකො අවිජ්ජාසයවො

උප්පජ්ජති. විොතපරිළාහාති විඝාතා ච පරිළාහා ච. තත්ථ විඝාතග්ගහයණන
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කියලසදුක්ඛඤ්ච විපාකදුක්ඛඤ්ච ගහිතං, පරිළාහග්ගහයණනපි

කියලසපරිළායහො ච විපාකපරිළායහො ච ගහියතො. ඉමනාඋපායයනසබ්බත්ථ 

අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

34-40. අයං පන වියසයසො – යතසාහං සංයෙොජනානං පහානාොති ඉමස්මං

පයද ඉමනා දින්නාදානසඞ්ඛායතන කායිකසීලසංවයරන, 

සච්චවාචාසඞ්ඛායතන වාචසිකසීලසංවයරන, අපිසුණාවාචාසඞ්ඛායතන

වාචසිකසීලසංවයරන, අගිද්ධියලොභසඞ්ඛායතන මානසිකසීලසංවයරන, 

අනින්දායරොසසඞ්ඛායතන කායිකවාචසිකසීලසංවයරන, 

අයකොධුපායාසසඞ්ඛායතන මානසිකසීලසංවයරන, අනතිමානසඞ්ඛායතන

මානසිකසීලසංවයරන පහානත්ථාය සමුච්යඡදනත්ථාය පටිපන්යනොති එවං 

සබ්බවායරසුයයොජනාකාතබ්බා. 

අත්තාපි මං උපවයදෙෙ අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහෙුන්ති ඉයමසු පන

පයදසු තිණසලාකම්පි නාම උපාදාය අදින්නං අග්ගහණසාසයන පබ්බජිත්වා

අදින්නාදානමත්තයතොපිවිරමතුංනසක්යකොම, කිංමය්හං පබ්බජ්ජායාතිඑවං

අත්තාපි මං උපවයදයය. එවරූයප නාම සාසයන පබ්බජිත්වා 

අදින්නාදානමත්තයතොපිඔරමතුංනසක්යකොති, කිංඉමස්සපබ්බජ්ජායාතිඑවං 

අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයං? හසායපක්ඛතායපි නාම දවකමයතාය වා

මුසාවාදං අකරණසාසයනපබ්බජිත්වා.සබ්බාකායරනපිසුණංඅකරණසාසයන

නාම පබ්බජිත්වා. අප්පමත්තකම්පි ගිද්ධියලොභං අකරණසාසයන නාම

පබ්බජිත්වාපි. කකයචන අඞ්යගසු ඔක්කන්තියමායනසුපි නාම පයරසං

නින්දායරොසං අකරණසාසයන පබ්බජිත්වා. ඡින්නඛාණුකණ්ටකාදීසුපි නාම

යකොධුපායාසං අකරණසාසයන පබ්බජිත්වා. අධිමානමත්තම්පි නාම මානං

අකරණසාසයන පබ්බජිත්වා අතිමානමත්තම්පි පජහිතුං න සක්යකොම, කිං

මය්හං පබ්බජ්ජායාති එවං අත්තාපි මං උපවයදයය. එවරූයප නාම සාසයන

පබ්බජිත්වා අතිමානමත්තම්පිපජහිතුංනසක්යකොති, කිංඉමස්සපබ්බජ්ජායාති

එවං අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයන්ති එවං සබ්බවායරසු යයොජනා

කාතබ්බා. 

ආසවාති ඉමස්මං පන පයද අදින්නාදානකාරණා කාමාසයවො දිට්ඨාසයවො

අවිජ්ජාසයවොති තයයො ආසවා උප්පජ්ජන්ති, තථා මුසාවාදකාරණා

පිසුණාවාචාකාරණා ච, ගිද්ධියලොභකාරණා දිට්ඨාසයවො අවිජ්ජාසයවො ච, 

නින්දායරොසකාරණා අවිජ්ජාසයවොව, තථා යකොධුපායාසකාරණා, 

අතිමානකාරණා භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො චාති ද්යවව ආසවා උප්පජ්ජන්තීති

එවංආසවුප්පත්තියවදිතබ්බා. 
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ඉයමසුපනඅට්ඨසුපිවායරසුඅසම්යමොහත්ථංපුනඅයං සඞ්යඛපවිනිච්ඡයයො–

පුරියමසුතාවචතූසුවිරමතුංනසක්යකොමීතිවත්තබ්බං, පච්ඡියමසුපජහිතුංන

සක්යකොමීති. පාණාතිපාතනින්දායරොසයකොධුපායායසසු ච එයකො 

අවිජ්ජාසයවොව යහොති, අදින්නාදානමුසාවාදපිසුණාවාචාසු කාමාසයවො

දිට්ඨාසයවො අවිජ්ජාසයවො, ගිද්ධියලොයභ දිට්ඨාසයවො අවිජ්ජාසයවො, අතිමායන

භවාසයවො අවිජ්ජාසයවො, අපාණාතිපාතං දින්නාදානං කායිකං සීලං, අමුසා

අපිසුණං වාචසිකසීලං, ඨයපත්වා අනින්දායරොසං යසසානි තීණි

මානසිකසීලානි. යස්මා පන කායයනපි ඝට්යටති යරොයසති වාචායපි, තස්මා

අනින්දායරොයසො ද්යව ඨානානි යාති, කායිකසීලම්පි යහොති වාචසිකසීලම්පි.

එත්තාවතා කිං කථිතං? පාතියමොක්ඛසංවරසීලං. පාතියමොක්ඛසංවරසීයල 

ඨිතස්ස ච භික්ඛුයනො පටිසඞ්ඛාපහානවයසන ගිහියවොහාරසමුච්යඡයදො

කථියතොති යවදිතබ්යබො. 

කාමාදීනවකථාවණ්ණනා 

42. විත්ථාරයදසනායං තයමනං දක්යඛොති පදස්ස උපසුම්ය ෙොති ඉමනා

සද්ධිං සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. ඉදං වුත්තං යහොති, තයමනං කුක්කුරං

උපසුම්යභයය, තස්සසමීයප ඛියපයයාතිඅත්යථො. අට්ඨිකඞ්කලන්තිඋරට්ඨිංවා 

පිට්ඨිකණ්ටකං වා සීසට්ඨිං වා. තඤ්හි නිම්මංසත්තා කඞ්කලන්ති වුච්චති. 

සුනික්කන්තං නික්කන්තන්ති යථා සුනික්කන්තං යහොති, එවං නික්කන්තං 

නිල්ලිඛිතං, යයදත්ථ අල්ලීනමංසං අත්ථි, තං සබ්බං නිල්ලිඛිත්වා

අට්ඨිමත්තයමව කතන්තිඅත්යථො.යතයනවාහ‘‘නිම්මංස’’න්ති.යලොහිතංපන

මක්ඛිත්වාතිට්ඨති, යතන වුත්තං‘‘යලොහිතමක්ඛිත’’න්ති. 

බදෙදුක්ඛා බදෙපාොසාති දිට්ඨධම්මකසම්පරායියකහි දුක්යඛහි බහුදුක්ඛා, 

උපායාසසංකියලයසහිබහුපායාසා. ොෙංඋයපක්ඛානානත්තානානත්තසිතාති

යාඅයං පඤ්චකාමගුණාරම්මණවයසනනානාසභාවා, තායනව චආරම්මණානි 

නිස්සිතත්තා ‘‘නානත්තසිතා’’ති වුච්චති පඤ්චකාමගුණූයපක්ඛා, තං

අභිනිවජ්යජත්වා. එකත්තා එකත්තසිතාති චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛා, සා හි

දිවසම්පි එකස්මං ආරම්මයණ උප්පජ්ජනයතො එකසභාවා, තයදව එකං

ආරම්මණංනිස්සිතත්තාඑකත්තසිතානාම. ෙත්ථසබ්බයසොයලොකාමිසූපාදානා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්තීති යත්ථ චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛායං යං උයපක්ඛං

ආගම්ම යං පටිච්ච සබ්යබන සබ්බං අපරියසසා යලොකාමසසඞ්ඛාතා

පඤ්චකාමගුණාමසා නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චකාමගුණාමිසාති ච

කාමගුණාරම්මණඡන්දරාගා, ගහණට්යඨන යතයයව ච උපාදානාතිපි වුත්තා. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා ගහපතිවග්යගො 

28 

පටුන 

තයමවූයපක්ඛං  ායවතීති තං යලොකාමසූපාදානානං පටිපක්ඛභූතං

චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛයමවවඩ්යඪති. 

43. උඩ්ඩීයෙෙොති උප්පතිත්වා ගච්යඡයය. අනුපතිත්වාති අනුබන්ධිත්වා. 

විතච්යඡෙුන්ති මුඛතුණ්ඩයකන ඩංසන්තා තච්යඡයයං. විස්සජ්යජෙුන්ති

මංසයපසිංනයඛහි කඩ්ඪත්වාපායතයයං. 

47. ොනං වා යපොරියසෙෙන්ති පුරිසානුච්ඡවිකංයානං. පවරමණිකුණ්ඩලන්ති

නානප්පකාරං උත්තමමණිඤ්ච කුණ්ඩලඤ්ච. සානි හරන්තීති අත්තයනො 

භණ්ඩකානිගණ්හන්ති. 

48. සම්පන්නඵලන්තිමධුරඵලං. උපපන්නඵලන්තිඵලූපපන්නංබහුඵලං. 

49. අනුත්තරන්තිඋත්තමංපභස්සරං නිරුපක්කියලසං. 

50. ආරකාඅහං,  න්යතතිපථවියතොනභං වියසමුද්දස්සඔරිමතීරයතොපරතීරං

විය ච සුවිදූරවිදූයර අහං. අනාජානීයෙති ගිහියවොහාරසමුච්යඡදනස්ස කාරණං

අජානනයක. ආජානීෙය ොජනන්ති කාරණං ජානන්යතහි භුඤ්ජිතබ්බං

යභොජනං. අනාජානීෙය ොජනන්ති කාරණං අජානන්යතහි භුඤ්ජිතබ්බං

යභොජනං.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යපොතලියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. ජීවකසුත්තවණ්ණනා 

51. එවං යම සුතන්ති ජීවකසුත්තං. තත්ථ ජීවකස්ස යකොමාර ච්චස්ස

අම්බවයනති එත්ථ ජීවතීති ජීවයකො. කුමායරන භයතොති යකොමාර ච්යචො. 

යථාහ ‘‘කිංඑතංභයණකායකහිසම්පරිකිණ්ණන්ති? දාරයකොයදවාති.ජීවති

භයණති? ජීවති යදවාති. යතන හි භයණ තං දාරකං අම්හාකං අන්යතපුරං 

යනත්වා ධාතීනං යදථ යපොයසතුන්ති. තස්ස ජීවතීති ජීවයකොතිනාමං අකංසු, 

කුමායරන යපොසාපියතොති යකොමාරභච්යචොති නාමං අකංසූ’’ති (මහාව. 328). 

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථායරන පන ජීවකවත්ථු ඛන්ධයක ආගතයමව.

විනිච්ඡයකථාපිස්ස සමන්තපාසාදිකාෙවිනෙට්ඨකථාෙ වුත්තා. 

අයං පන ජීවයකො එකස්මං සමයය භගවයතො යදොසාභිසන්නං කායං

වියරයචත්වා සීයවයයකං දුස්සයුගං දත්වා වත්ථානුයමොදනපරියයොසායන

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය ිතන්යතසි – ‘‘මයා දිවසස්ස ද්වත්තික්ඛත්තුං

බුද්ධුපට්ඨානං ගන්තබ්බං, ඉදඤ්ච යවළුවනං අතිදූයර, මය්හං උයයානං
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අම්බවනං ආසන්නතරං, යංනූනාහයමත්ථ භගවයතො විහාරං කායරයය’’න්ති.

යසො තස්මං අම්බවයන රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානයලණකුටිමණ්ඩපාදීනි

සම්පායදත්වා භගවයතො අනුච්ඡවිකං ගන්ධකුටිං කායරත්වා අම්බවනං

අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබයධන තම්බපට්ටවණ්යණන පාකායරන පරික්ඛිපායපත්වා

බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං චීවරභත්යතන සන්තප්යපත්වා දක්ඛියණොදකං

පායතත්වා විහාරං නියයායතසි. තං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘ජීවකස්ස 

යකොමාරභච්චස්සඅම්බවයන’’ති. 

ආර න්තීති ඝායතන්ති. උද්දිස්සකතන්ති උද්දිසිත්වා කතං. පටිච්චකම්මන්ති

අත්තානං පටිච්ච කතං. අථ වා පටිච්චකම්මන්ති නිමත්තකම්මස්යසතං

අධිවචනං, තංපටිච්ච කම්මයමත්ථඅත්ථීතිමංසං ‘‘පටිච්චකම්ම’’න්තිවුත්තං

යහොතියයොඑවරූපංමංසං පරිභුඤ්ජති, යසොපිතස්සකම්මස්සදායායදොයහොති, 

වධකස්ස විය තස්සාපි පාණඝාතකම්මං යහොතීති යතසං ලද්ධි. ධම්මස්ස

චානුධම්මංබොකයරොන්තීති භගවතාවුත්තකාරණස්සඅනුකාරණංකයථන්ති.

එත්ථචකාරණංනාම තියකොටිපරිසුද්ධමච්ඡමංසපරියභොයගො, අනුකාරණංනාම

මහාජනස්සතථාබයාකරණං.යස්මාපන භගවාඋද්දිස්සකතංනපරිභුඤ්ජති, 

තස්මායනවතංකාරණංයහොති, නතිත්ථියානංතථාබයාකරණං අනුකාරණං. 

සහධම්මියකො වාදානුවායදොති පයරහි වුත්තකාරයණන සකාරයණො හුත්වා 

තුම්හාකං වායදො වා අනුවායදො වා විඤ්ඤූහි ගරහිතබ්බකාරණං යකොිත

අප්පමත්තයකොපිකිංන ආගච්ඡති. ඉදංවුත්තංයහොති–‘‘කිංසබ්බාකායරනපි

තුම්හාකං වායද ගාරය්හං කාරණං නත්ථී’’ති. අබ් ාචික්ඛන්තීති අභිභවිත්වා

ආිතක්ඛන්ති. 

52. ඨායනහීතිකාරයණහි.දිට්ඨාදීසු දිට්ඨං නාමභික්ඛූනංඅත්ථායමගමච්යඡ

වධිත්වා ගය්හමානං දිට්ඨං. සුතං නාම භික්ඛූනං අත්ථාය මගමච්යඡ වධිත්වා

ගහිතන්ති සුතං. පරිසඞ්කිතං නාම දිට්ඨපරිසඞ්කිතං සුතපරිසඞ්කිතං

තදුභයවිමුත්තපරිසඞ්කිතන්තිතිවිධංයහොති. 

තත්රායං සබ්බසඞ්ගාහකවිනිච්ඡයයො – ඉධ භික්ඛූ පස්සන්ති මනුස්යස

ජාලවාගුරාදිහත්යථ ගාමයතො වා නික්ඛමන්යත අරඤ්යඤ වා විචරන්යත. 

දුතියදිවයසචයනසංතං ගාමං පිණ්ඩායපවිට්ඨානංසමච්ඡමංසං පිණ්ඩපාතං

අභිහරන්ති. යත යතන දිට්යඨන පරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනං නු යඛො අත්ථාය

කත’’න්ති, ඉදං දිට්ඨපරිසඞ්කිතං නාම, එතං ගයහතුං න වට්ටති. යං එවං 

අපරිසඞ්කිතං, තං වට්ටති. සයච පන යත මනුස්සා ‘‘කස්මා, භන්යත, න

ගණ්හථා’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘‘නයිදං, භන්යත, භික්ඛූනං අත්ථාය
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කතං, අම්යහහි අත්තයනො අත්ථාය වා රාජයුත්තාදීනං අත්ථාය වාකත’’න්ති

වදන්ති, කප්පති. 

න යහව යඛො භික්ඛූ පස්සන්ති, අපිච සුණන්ති ‘‘මනුස්සා කිර 

ජාලවාගුරාදිහත්ථා ගාමයතො වා නික්ඛමන්ති අරඤ්යඤ වා විචරන්තී’’ති.

දුතියදිවයසච යනසංතං ගාමං පිණ්ඩායපවිට්ඨානංසමච්ඡමංසං පිණ්ඩපාතං

අභිහරන්ති. යත යතන සුයතන පරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනං නු යඛො අත්ථාය

කත’’න්ති, ඉදං සුතපරිසඞ්කිතං නාම, එතං ගයහතුං න වට්ටති. යං එවං

අපරිසඞ්කිතං, තං වට්ටති. සයච පන යත මනුස්සා ‘‘කස්මා, භන්යත, න

ගණ්හථා’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘‘නයිදං, භන්යත, භික්ඛූනං අත්ථාය

කතං, අම්යහහි අත්තයනො අත්ථාය වා රාජයුත්තාදීනං අත්ථාය වාකත’’න්ති

වදන්ති, කප්පති. 

න යහව යඛො පන පස්සන්ති න සුණන්ති, අපිච යතසං ගාමං පිණ්ඩාය 

පවිට්ඨානං පත්තං ගයහත්වා සමච්ඡමංසං පිණ්ඩපාතං අභිසඞ්ඛරිත්වා

අභිහරන්ති. යත පරිසඞ්කන්ති ‘‘භික්ඛූනං නු යඛො අත්ථාය කත’’න්ති, ඉදං 

තදු ෙවිමුත්තපරිසඞ්කිතං නාම. එතම්පි ගයහතුං න වට්ටති. යං එවං

අපරිසඞ්කිතං, තං වට්ටති. සයච පන යත මනුස්සා ‘‘කස්මා, භන්යත, න

ගණ්හථා’’ති පුච්ඡිත්වා තමත්ථං සුත්වා ‘‘නයිදං, භන්යත, භික්ඛූනං අත්ථාය

කතං, අම්යහහි අත්තයනො අත්ථාය වා රාජයුත්තාදීනං අත්ථාය වා කතං, 

පවත්තමංසංවාකතං, කප්පියයමවලභිත්වාභික්ඛූනංඅත්ථාය සම්පාදිත’’න්ති

වදන්ති, කප්පති. 

මතානංයපතකිච්චත්ථායමඞ්ගලාදීනංවාඅත්ථායකයතපිඑයසවනයයො. යං

යඤ්හි භික්ඛූනංයයව අත්ථාය අකතං, යත්ථ ච නිබ්යබමතිකා යහොන්ති, තං

සබ්බං කප්පති.සයචපනඑකස්මංවිහායරභික්ඛූඋද්දිස්සකතංයහොති, යතච

අත්තයනො අත්ථායකතභාවංන ජානන්ති, අඤ්යඤජානන්ති. යය ජානන්ති, 

යතසංනවට්ටති, ඉතයරසං වට්ටති.අඤ්යඤනජානන්ති, යතයයවජානන්ති, 

යතසංයයවනවට්ටති, අඤ්යඤසංවට්ටති. යතපි‘‘අම්හාකංඅත්ථායකතං’’ති

ජානන්තිඅඤ්යඤපි‘‘එයතසංඅත්ථායකත’’න්ති ජානන්ති, සබ්යබසම්පිතංන

වට්ටති.සබ්යබනජානන්ති, සබ්යබසංවට්ටති. පඤ්චසුහිසහධම්මයකසුයස්ස

කස්සිතවාඅත්ථායඋද්දිස්සකතංසබ්යබසංන කප්පති. 

සයචපනයකොිතඑකංභික්ඛුංඋද්දිස්සපාණංවධිත්වාතස්සපත්තං පූයරත්වා

යදති, යසොයචඅත්තයනොඅත්ථායකතභාවංජානංයයවගයහත්වාඅඤ්ඤස්ස 

භික්ඛුයනො යදති, යසො තස්ස සද්ධාය පරිභුඤ්ජති.කස්සාපත්තීති? ද්වින්නම්පි 

අනාපත්ති. යඤ්හි උද්දිස්ස කතං, තස්ස අභුත්තතාය අනාපත්ති, ඉතරස්ස
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අජානනතාය.කප්පියමංසස්සහිපටිග්ගහයණආපත්තිනත්ථි. උද්දිස්සකතඤ්ච

අජානිත්වා භුත්තස්ස පච්ඡා ඤත්වා ආපත්තියදසනාකිච්චං නාම නත්ථි.

අකප්පියමංසංපනඅජානිත්වාභුත්යතනපච්ඡාඤත්වාපිආපත්තියදයසතබ්බා. 

උද්දිස්සකතඤ්හි ඤත්වා භුඤ්ජයතොව ආපත්ති, අකප්පියමංසං අජානිත්වා 

භුත්තස්සාපි ආපත්තියයව. තස්මා ආපත්තිභීරුයකන රූපං

සල්ලක්යඛන්යතනාපි පුච්ඡිත්වාව මංසං පටිග්ගයහතබ්බං, පරියභොගකායල

පුච්ඡිත්වාපරිභුඤ්ජිස්සාමීති වාගයහත්වාපුච්ඡිත්වාවපරිභුඤ්ජිතබ්බං.කස්මා? 

දුවිඤ්යඤයයත්තා. අච්ඡමංසඤ්හි සූකරමංසසදිසං යහොති, දීපිමංසාදීනි ච

මගමංසසදිසානි, තස්මා පුච්ඡිත්වාගහණයමවවට්ටතීතිවදන්ති. 

අදිට්ඨන්ති භික්ඛූනංඅත්ථායවධිත්වාගය්හමානංඅදිට්ඨං. අසුතන්තිභික්ඛූනං

අත්ථායවධිත්වාගහිතන්තිඅසුතං. අපරිසඞ්කිතන්තිදිට්ඨපරිසඞ්කිතාදිවයසන

අපරිසඞ්කිතං. පරිය ොගන්ති වදාමීති ඉයමහි තීහි කාරයණහි පරිසුද්ධං 

තියකොටිපරිසුද්ධං නාම යහොති, තස්ස පරියභොයගො අරඤ්යඤ 

ජාතසූයපයයසාකපරියභොගසදියසො යහොති, තථාරූපං පරිභුඤ්ජන්තස්ස

යමත්තාවිහාරිස්ස භික්ඛුයනො යදොයසො වා වජ්ජං වා නත්ථි, තස්මා තං 

පරිභුඤ්ජිතබ්බන්තිවදාමීතිඅත්යථො. 

53. ඉදානි තාදිසස්ස පරියභොයග යමත්තාවිහාරියනොපි අනවජ්ජතං දස්යසතුං 

ඉධ, ජීවක, භික්ඛූතිආදිමාහ.තත්ථකිඤ්චාපි අනියයමත්වා භික්ඛූතිවුත්තං, අථ

යඛො අත්තානයමව සන්ධාය එතං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. භගවතා හි

මහාවච්ඡයගොත්තසුත්යත, චඞ්කීසුත්යත, ඉමස්මං සුත්යතති තීසු ඨායනසු

අත්තානංයයව සන්ධාය යදසනා කතා. පණීයතන පිණ්ඩපායතනාති යහට්ඨා

අනඞ්ගණසුත්යත යයො යකොිත මහග්යඝො පිණ්ඩපායතො පණීතපිණ්ඩපායතොති

අධිප්යපයතො, ඉධ පන මංසූපයසචයනොව අධිප්යපයතො. අගථියතොති තණ්හාය

අගථියතො. අමුච්ඡියතොති තණ්හාමුච්ඡනායඅමුච්ඡියතො. අනජ්යඣොපන්යනොතින

අධිඔපන්යනො, සබ්බංආලුම්පිත්වාඑකප්පහායරයනවගිලිතුකායමොකායකොවිය

නයහොතීතිඅත්යථො. ආදීනවදස්සාවීතිඑකරත්තිවායසනඋදරපටලංපවිසිත්වා

නවහි වණමුයඛහි නික්ඛමස්සතීතිආදිනා නයයන ආදීනවං පස්සන්යතො. 

නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතීති ඉදමත්ථමාහාරපරියභොයගොති පඤ්ඤාය

පරිච්ඡින්දිත්වා පරිභුඤ්ජති. අත්තබොබාධාෙ වා යචයතතීති අත්තදුක්ඛාය වා 

ිතයතති. සුතයමතන්තිසුතංමයාඑතංපුබ්යබ, එතංමය්හං සවනමත්තයමවාති

දස්යසති. සයචයඛොයත, ජීවක, ඉදංසන්ධාෙ  ාසිතන්ති, ජීවක, මහාබ්රහ්මුනා

වික්ඛම්භනප්පහායනනබයාපාදාදයයොපහීනා, යතනයසොයමත්තාවිහාරීමය්හං
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සමුච්යඡදප්පහායනන, සයචයතඉදංසන්ධායභාසිතං, එවං සන්යතතවඉදං

වචනංඅනුජානාමීතිඅත්යථො.යසොසම්පටිච්ඡි. 

54. අථස්ස භගවා යසසබ්රහ්මවිහාරවයසනාපි උත්තරි යදසනං වඩ්යඪන්යතො

‘‘ඉධ, ජීවක, භික්ඛූ’’තිආදිමාහ.තංඋත්තානත්ථයමව. 

55. යෙො යඛොජීවකාතිඅයංපාටිඑක්යකොඅනුසන්ධි.ඉමස්මඤ්හිඨායනභගවා 

ද්වාරං ථයකති, සත්තානුද්දයං දස්යසති. සයච හි කස්සිත එවමස්ස ‘‘එකං 

රසපිණ්ඩපාතංදත්වාකප්පසතසහස්සං සග්ගසම්පත්තිං පටිලභන්ති, යංකිඤ්ිත

කත්වාපරංමායරත්වාපිරසපිණ්ඩපායතොවදාතබ්යබො’’ති, තං පටියසයධන්යතො

‘‘යයොයඛො, ජීවක, තථාගතංවා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ඉමිනා පඨයමන ඨායනනාති ඉමනා ආණත්තිමත්යතයනව තාව

පඨයමන කාරයණන. ගලප්පයවධයකනාති යයොත්යතන ගයල බන්ධිත්වා

කඩ්ඪයතො ගයලන පයවයධන්යතන. ආරභිෙමායනොති මාරියමායනො. 

අකප්පියෙනආසායදතීති අච්ඡමංසං සූකරමංසන්ති, දීපිමංසං වා මගමංසන්ති

ඛාදායපත්වා – ‘‘ත්වං කිං සමයණො නාම, අකප්පියමංසං යත ඛාදිත’’න්ති 

ඝට්යටති.යයපනදුබ්භික්ඛාදීසුවාබයාධිනිග්ගහණත්ථංවා‘‘අච්ඡමංසංනාම 

සූකරමංසසදිසං, දීපිමංසං මගමංසසදිස’’න්ති ජානන්තා ‘‘සූකරමංසං ඉදං, 

මගමංසං ඉද’’න්තිවත්වාහිතජ්ඣාසයයනඛාදායපන්ති, නයතසන්ධායයතං

වුත්තං.යතසඤ්හි බහුපුඤ්ඤයමවයහොති. එසාහං,  න්යත,  ගවන්තංසරණං

ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ෙඤ්චාති අයං ආගතඵයලො විඤ්ඤාතසාසයනො

දිට්ඨසච්යචො අරියසාවයකො. ඉමං පන ධම්මයදසනං ඔගාහන්යතො පසාදං

උප්පායදත්වා ධම්මකථාය ථුතිං කයරොන්යතො එවමාහ. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ජීවකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. උපාලිසුත්තවණ්ණනා 

56. එවං යම සුතන්ති උපාලිසුත්තං. තත්ථ නාළන්දාෙන්ති නාලන්දාති

එවංනාමයක නගයර තං නගරං යගොචරගාමං කත්වා. පාවාරිකම්බවයනති

දුස්සපාවාරිකයසට්ඨියනො අම්බවයන. තං කිර තස්ස උයයානං අයහොසි, යසො

භගවයතො ධම්මයදසනං සුත්වා භගවති පසන්යනො තස්මං උයයායන

කුටියලණමණ්ඩපාදිපටිමණ්ඩිතං භගවයතො විහාරං කත්වා නියයායදසි, යසො

විහායරො ජීවකම්බවනං විය පාවාරිකම්බවනන්යතව සඞ්ඛං ගයතො. තස්මං

පාවාරිකම්බවයන විහරතීති අත්යථො. දීෙතපස්සීති දීඝත්තා එවංලද්ධනායමො. 
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පටුන 

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොති පිණ්ඩපාතයතො පටික්කන්යතො. සාසයන විය කිං 

පනබාහිරායතයනපිණ්ඩපායතොතියවොහායරොඅත්ථීති, නත්ථි. 

පඤ්ඤයපතීතිදස්යසතිඨයපති. දණ්ඩානිපඤ්ඤයපතීතිඉදංනිගණ්ඨසමයයන

පුච්ඡන්යතො ආහ. කාෙදණ්ඩං වචීදණ්ඩං මයනොදණ්ඩන්ති එත්ථ

පුරිමදණ්ඩද්වයංයත අිතත්තකංපයයයපන්ති.යථාකිරවායතවායන්යතසාඛා

චලති, උදකං චලති, න ච තත්ථ ිතත්තං අත්ථි, එවං කායදණ්යඩොපි

අිතත්තයකොව යහොති. යථා ච වායත වායන්යත තාලපණ්ණාදීනි සද්දං

කයරොන්ති, උදකානි සද්දං කයරොන්ති, න ච තත්ථ ිතත්තං අත්ථි, එවං

වචීදණ්යඩොපි අිතත්තයකොව යහොතීති ඉමං දණ්ඩද්වයං අිතත්තකං

පඤ්ඤයපන්ති. ිතත්තං පන මයනොදණ්ඩන්ති පඤ්ඤයපන්ති. අථස්ස භගවා

වචනංපතිට්ඨයපතුකායමො‘‘කිංපන තපස්සී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ කථාවත්ථුස්මින්ති එත්ථ කථායයව කථාවත්ථු. කථායං පතිට්ඨයපසීති

අත්යථො. කස්මා පන භගවා එවමකාසි? පස්සති හි භගවා ‘‘අයං ඉමං කථං

ආදාය ගන්ත්වා අත්තයනො සත්ථු මහානිගණ්ඨස්ස ආයරොයචස්සති, තාසඤ්ච 

පරිසති, උපාලි ගහපති නිසින්යනො, යසො ඉමං කථං සුත්වා මම වාදං

ආයරොයපතුං ආගමස්සති, තස්සාහං ධම්මං යදයසස්සාම, යසො තික්ඛත්තුං

සරණං ගමස්සති, අථස්ස චත්තාරි සච්චානි පකායසස්සාම, යසො

සච්චපකාසනාවසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිස්සති, පයරසං 

සඞ්ගහත්ථයමව හි මයා පාරමයයො පූරිතා’’ති. ඉමමත්ථං පස්සන්යතො

එවමකාසි. 

57. කම්මානි පඤ්ඤයපසීතිඉදංනිගණ්යඨො බුද්ධසමයයන පුච්ඡන්යතොආහ. 

කාෙකම්මං වචීකම්මං මයනොකම්මන්ති එත්ථ කායද්වායර

ආදානගහණමුඤ්චනයචොපනපත්තා අට්ඨකාමාවචරකුසලයචතනා

ද්වාදසාකුසලයචතනාති වීසතියචතනා කාෙකම්මං නාම. කායද්වායර

ආදානාදීනි අපත්වා වචීද්වායර වචනයභදං පාපයමානා උප්පන්නා තායයව

වීසතියචතනා වචීකම්මං නාම.උභයද්වායරයචොපනංඅප්පත්වාමයනොද්වායර 

උප්පන්නා එකූනතිංසකුසලාකුසලයචතනා මයනොකම්මං නාම. අපිච 

සඞ්යඛපයතො තිවිධං කායදුච්චරිතං කායකම්මං නාම, චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං

වචීකම්මං නාම, තිවිධංමයනොදුච්චරිතංමයනොකම්මංනාම.ඉමස්මඤ්චසුත්යත

කම්මං ධුරං, අනන්තරසුත්යත ‘‘චත්තාරිමානි පුණ්ණ කම්මානි මයා සයං 

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදිතානී’’ති (ම. නි. 2.81) එවමාගයතපි යචතනා

ධුරං. යත්ථ කත්ථිත පවත්තා යචතනා ‘‘කණ්හං කණ්හවිපාක’’න්තිආදියභදං

ලභති. නිද්යදසවායර චස්ස ‘‘සබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං
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අභිසඞ්ඛයරොතී’’තිආදිනානයයනසා වුත්තාව. කායද්වායර පවත්තා පන ඉධ

කායකම්මන්ති අධිප්යපතං, වචීද්වායර පවත්තා වචීකම්මං, මයනොද්වායර

පවත්තා මයනොකම්මං. යතන වුත්තං – ‘‘ඉමස්මං සුත්යත කම්මං ධුරං, 

අනන්තරසුත්යතයචතනා’’ති.කම්මම්පිහිභගවාකම්මන්තිපඤ්ඤයපතියථා 

ඉමස්මංයයව සුත්යත. යචතනම්පි, යථාහ – ‘‘යචතනාහං, භික්ඛයව, කම්මං

වදාම, යචතයිත්වා කම්මං කයරොතී’’ති (අ. නි. 6.63). කස්මා පන යචතනා

කම්මන්තිවුත්තා? යචතනාමූලකත්තාකම්මස්ස. 

එත්ථ ච අකුසලං පත්වා කායකම්මං වචීකම්මං මහන්තන්ති වදන්යතො න

කිලමති, කුසලංපත්වාමයනොකම්මං.තථාහිමාතුඝාතාදීනිචත්තාරිකම්මානි

කායයයනව උපක්කමත්වා කායයයනව කයරොති, නිරයය

කප්පට්ඨිකසඞ්ඝයභදකම්මං වචීද්වායරන කයරොති. එවං අකුසලං පත්වා

කායකම්මං වචීකම්මං මහන්තන්ති වදන්යතො න කිලමති නාම. එකා පන 

ඣානයචතනා චතුරාසීතිකප්පසහස්සානි සග්ගසම්පත්තිං ආවහති, එකා

මග්ගයචතනා සබ්බාකුසලං සමුග්ඝායතත්වා අරහත්තං ගණ්හායපති. එවං

කුසලංපත්වාමයනොකම්මං මහන්තන්තිවදන්යතොනකිලමතිනාම.ඉමස්මං

පන ඨායන භගවා අකුසලං පත්වා මයනොකම්මං මහාසාවජ්ජං වදමායනො

නියතමච්ඡාදිට්ඨිං සන්ධාය වදති. යතයනවාහ – ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං

එකධම්මම්පි සමනුපස්සාම, යං එවං මහාසාවජ්ජං, යථයිදං, භික්ඛයව, 

මච්ඡාදිට්ඨි.මච්ඡාදිට්ඨිපරමානි, භික්ඛයව, මහාසාවජ්ජානී’’ති(අ.නි. 1.310). 

ඉදානි නිගණ්යඨොපි තථාගයතන ගතමග්ගං පටිපජ්ජන්යතො කිඤ්ිත

අත්ථනිප්ඵත්තිංඅපස්සන්යතොපි‘‘කිං පනාවුයසො, යගොතමා’’තිආදිමාහ. 

58. බාලකිනිොතිඋපාලිස්සකිර බාලකයලොණකාරගායමොනාමඅත්ථි, තයතො

ආයං ගයහත්වා මනුස්සා ආගතා, යසො ‘‘එථ භයණ, අම්හාකං සත්ථාරං

මහානිගණ්ඨං පස්සිස්සාමා’’ති තාය පරිසාය පරිවුයතො තත්ථ අගමාසි. තං 

සන්ධාය වුත්තං ‘‘බාලකිනියා පරිසායා’’ති, බාලකගාමවාසිනියාති අත්යථො. 

උපාලිපමුඛාොති උපාලියජට්ඨකාය. අපිච බාලකිනිොති බාලවතියා

බාලුස්සන්නායාතිපි අත්යථො. උපාලිපමුඛාොති උපාලිගහපතියයව තත්ථ

යථොකං සප්පඤ්යඤො, යසො තස්සා පමුයඛො යජට්ඨයකො. යතනාපි වුත්තං

‘‘උපාලිපමුඛායා’’ති. හන්දාති වචසායත්යථ නිපායතො. ඡයවොති ලාමයකො. 

ඔළාරිකස්සාතිමහන්තස්ස. උපනිධාොතිඋපනික්ඛිපිත්වා. ඉදං වුත්තංයහොති, 

කායදණ්ඩස්ස සන්තියක නික්ඛිපිත්වා ‘‘අයං නු යඛො මහන්යතො, අයං

මහන්යතො’’තිඑවංඔයලොකියමායනොඡයවො මයනොදණ්යඩොකිංයසොභති, කුයතො

යසොභිස්සති, න යසොභති, උපනික්යඛපමත්තම්පි නප්පයහොතීති දීයපති. සාධු
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සාධු,  න්යත, තපස්සීති දීඝතපස්සිස්ස සාධුකාරං යදන්යතො, භන්යතති

නාටපුත්තමාලපති. 

60. න යඛො යමතං,  න්යත, රුච්චතීති, භන්යත, එතං මය්හං න රුච්චති. 

මාොවීති මායාකායරො. ආවට්ටනිමාෙන්ති ආවට්යටත්වා ගහණමායං. 

ආවට්යටතීති ආවට්යටත්වා පරික්ඛිපිත්වා ගණ්හාති. ගච්ඡ ත්වං ගහපතීති

කස්මා මහානිගණ්යඨො ගහපතිං යාවතතියං පහිණතියයව? දීඝතපස්සී පන

පටිබාහයතව? මහානිගණ්යඨන හි භගවතා සද්ධිං එකං නගරං උපනිස්සාය

විහරන්යතනපිනභගවාදිට්ඨපුබ්යබො.යයොහිසත්ථුවාදපටිඤ්යඤොයහොති, යසො 

තං පටිඤ්ඤං අප්පහාය බුද්ධදස්සයන අභබ්යබො. තස්මා එස බුද්ධදස්සනස්ස 

අලද්ධපුබ්බත්තා දසබලස්ස දස්සනසම්පත්තිඤ්ච නියයානිකකථාභාවඤ්ච

අජානන්යතො යාවතතියං පහිණයතව. දීඝතපස්සී පන කායලන කාලං

භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා තිට්ඨතිපි නිසීදතිපි පඤ්හම්පි පුච්ඡති, යසො

තථාගතස්ස දස්සනසම්පත්තිම්පි නියයානිකකථාභාවම්පි ජානාති. අථස්ස

එතදයහොසි – ‘‘අයං ගහපති පණ්ඩියතො, සමණස්ස යගොතමස්ස සන්තියක

ගන්ත්වා දස්සයනපි පසීයදයය, නියයානිකකථං සුත්වාපි පසීයදයය. තයතොන

පුනඅම්හාකංසන්තිකංආගච්යඡයයා’’ති.තස්මායාවතතියං පටිබාහයතව. 

අභිවායදත්වාති වන්දිත්වා. තථාගතඤ්හි දිස්වා පසන්නාපි අප්පසන්නාපි 

යයභුයයයනවන්දන්තියයව, අප්පකානවන්දන්ති.කස්මා? අතිඋච්යචහිකුයල

ජායතො අගාරං අජ්ඣාවසන්යතොපි වන්දිතබ්යබොයයවාති. අයං පන ගහපති

පසන්නත්තාවවන්දි, දස්සයනයයවකිරපසන්යනො. ආගමානුඛ්විධාතිආගමා

නුයඛො ඉධ. 

61. සාධු සාධු,  න්යත, තපස්සීති දීඝතපස්සිස්ස සාධුකාරං යදන්යතො, 

භන්යතති, භගවන්තං ආලපති. සච්යච පතිට්ඨාොති ථුසරාසිම්හි

ආයකොටිතඛාණුයකො විය අචලන්යතො වචීසච්යච පතිට්ඨහිත්වා. සිො යනොති

භයවයයඅම්හාකං. 

62. ඉධාති ඉමස්මං යලොයක. අස්සාති භයවයය. සීයතොදකපටික්ඛිත්යතොති

නිගණ්ඨා සත්තසඤ්ඤාය සීයතොදකං පටික්ඛිපන්ති. තං සන්ධායයතං වුත්තං. 

මයනොසත්තානාම යදවාතිමනම්හිසත්තාලග්ගාලගිතා. මයනොපටිබද්යධොති 

යස්මා මනම්හි පටිබද්යධො හුත්වා කාලඞ්කයරොති, තස්මා මයනොසත්යතසු

යදයවසු උපපජ්ජතීතිදස්යසති.තස්සහිපිත්තජරයරොයගොභවිස්සති.යතනස්ස

උණ්යහොදකං පිවිතුං වා හත්ථපාදාදියධොවනත්ථාය වා ගත්තපරිසිඤ්චනත්ථාය

වා උපයනතුං න වට්ටති, යරොයගො බලවතයරො යහොති. සීයතොදකං වට්ටති, 

යරොගං වූපසයමති. අයං පන උණ්යහොදකයමව පටියසවති, තං අලභමායනො
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පටුන 

ඔදනකඤ්ජිකං පටියසවති. ිතත්යතන පන සීයතොදකං පාතුකායමො ච

පරිභුඤ්ජිතුකායමො ච යහොති. යතනස්සමයනොදණ්යඩොතත්යථවභිජ්ජති.යසො

කායදණ්ඩංවචීදණ්ඩංරක්ඛාමීති සීයතොදකංපාතුකායමොවාපරිභුඤ්ජිතුකායමො

වා සීයතොදකයමව යදථාති වත්තුං න විසහති. තස්ස එවං රක්ඛිතාපි

කායදණ්ඩවචීදණ්ඩා චුතිං වා පටිසන්ධිං වා ආකඩ්ඪතුං න සක්යකොන්ති.

මයනොදණ්යඩො පන භින්යනොපි චුතිම්පි පටිසන්ධිම්පිආකඩ්ඪතියයව. ඉතිනං 

භගවා දුබ්බලකායදණ්ඩවචීදණ්ඩා ඡවා ලාමකා, මයනොදණ්යඩොව බලවා

මහන්යතොතිවදායපසි. 

තස්සපි උපාසකස්ස එතදයහොසි. ‘‘මුච්ඡාවයසන අසඤ්ඤිභූතානඤ්හි 

සත්තාහම්පි අස්සාසපස්සාසා නප්පවත්තන්ති, 

ිතත්තසන්තතිපවත්තිමත්යතයනව පන යත මතාති න වුච්චන්ති. යදා යනසං

ිතත්තංනප්පවත්තති, තදා‘මතාඑයතනීහරිත්වා යතඣායපථා’තිවත්තබ්බතං

ආපජ්ජන්ති. කායදණ්යඩො නිරීයහො අබයාපායරො, තථා වචීදණ්යඩො.

ිතත්යතයනව පන යතසං චුතිපි පටිසන්ධිපි යහොති. ඉතිපි මයනොදණ්යඩොව

මහන්යතො. භිජ්ජිත්වාපි චුතිපටිසන්ධිආකඩ්ඪනයතො එයසව මහන්යතො.

අම්හාකංපනමහානිගණ්ඨස්සකථා අනියයානිකා’’තිසල්ලක්යඛසි.භගවයතො

පනවිිතත්තානිපඤ්හපටිභානානියසොතුකායමොන තාවඅනුජානාති. 

න යඛො යත සන්ධිෙතීති න යඛො යත ඝටියති. පුරියමන වා පච්ඡිමන්ති

‘‘කායදණ්යඩො මහන්යතො’’ති ඉමනා පුරියමන වචයනන ඉදානි

‘‘මයනොදණ්යඩොමහන්යතො’’තිඉදංවචනං. පච්ඡියමන වාපුරිමන්තියතනවා

පච්ඡියමනඅදුංපුරිමවචනංනඝටියති. 

63. ඉදානිස්ස භගවා අඤ්ඤානිපි කාරණානි ආහරන්යතො ‘‘තං කිං

මඤ්ඤසී’’තිආදිමාහ.තත්ථ චාතුොමසංවරසංවුයතොතිනපාණමතිපායතති, න

පාණමතිපාතයති, න පාණමතිපාතයයතො සමනුඤ්යඤො යහොති. න අදින්නං

ආදියති, නඅදින්නංආදියායපති, නඅදින්නං ආදියයතොසමනුඤ්යඤොයහොති.

නමුසාභණති, නමුසාභණායපති, නමුසාභණයතොසමනුඤ්යඤොයහොති. න

භාවිතමාසීසති, න භාවිතමාසීසායපති, න භාවිතමාසීසයතො සමනුඤ්යඤො

යහොතීති ඉමනා චතුයකොට්ඨායසන සංවයරන සංවුයතො. එත්ථ ච  ාවිතන්ති 

පඤ්චකාමගුණා. 

සබ්බවාරිවාරියතොති වාරිතසබ්බඋදයකො, පටික්ඛිත්තසබ්බසීයතොදයකොති

අත්යථො.යසොහිසීයතොදයකසත්තසඤ්ඤීයහොති, තස්මානතං වලඤ්යජති.අථ

වා සබ්බවාරිවාරියතොති සබ්යබන පාපවාරයණන වාරිතපායපො. 

සබ්බවාරියුත්යතොති සබ්යබන පාපවාරයණන යුත්යතො. සබ්බවාරිධුයතොති
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සබ්යබන පාපවාරයණනධුතපායපො. සබ්බවාරිඵුයටොතිසබ්යබනපාපවාරයණන 

ඵුයටො. ඛුද්දයකපායණසඞ්ොතංආපායදතීතිඛුද්දයකපායණවධං ආපායදති.

යසො කිර එකින්ද්රියං පාණං දුවින්ද්රියං පාණන්ති පඤ්ඤයපති. සුක්ඛදණ්ඩක-

පුරාණපණ්ණසක්ඛර-කථලානිපි පායණොයතව පඤ්ඤයපති. තත්ථ ඛුද්දකං 

උදකබින්දු ඛුද්දයකො පායණො, මහන්තං මහන්යතොති සඤ්ඤී යහොති. තං

සන්ධායයතං වුත්තං. කිස්මිං පඤ්ඤයපතීති කත්ථ කතරස්මං යකොට්ඨායස

පඤ්ඤයපති. මයනොදණ්ඩස්මින්ති මයනොදණ්ඩයකොට්ඨායස, භන්යතති. අයං

පන උපාසයකො භණන්යතොව සයම්පි සල්ලක්යඛසි – ‘‘අම්හාකං

මහානිගණ්යඨො ‘අසඤ්යචතනිකං කම්මං අප්පසාවජ්ජං, සඤ්යචතනිකං

මහාසාවජ්ජ’න්ති පඤ්ඤයපත්වා යචතනං මයනොදණ්යඩොති පඤ්ඤයපති, 

අනියයානිකාඑතස්සකථා, භගවයතොවනියයානිකා’’ති. 

64. ඉද්ධාති සමද්ධා. ඵීතාති අතිසමද්ධා සබ්බපාලිඵුල්ලා විය. 

ආකිණ්ණමනුස්සාති ජනසමාකුලා. පාණාති හත්ථිඅස්සාදයයො තිරච්ඡානගතා

යචව ඉත්ථිපුරිසදාරකාදයයො මනුස්සජාතිකා ච. එකං මංසඛලන්ති එකං

මංසරාසිං. පුඤ්ජන්ති තස්යසව යවවචනං. ඉද්ධිමාති ආනුභාවසම්පන්යනො. 

යචයතොවසිප්පත්යතොති ිතත්යත වසීභාවප්පත්යතො.  ස්මං කරිස්සාමීති ඡාරිකං

කරිස්සාම. කිඤ්හි යසො ති එකා ඡවා නාළන්දාති ඉදම්පි භණන්යතො යසො

ගහපති – ‘‘කායපයයොයගන පඤ්ඤාසම්පි මනුස්සා එකං නාළන්දං එකං

මංසඛලං කාතුං න සක්යකොන්ති, ඉද්ධිමා පන එයකො එයකයනව

මයනොපයදොයසන භස්මං කාතුං සමත්යථො. අම්හාකං මහානිගණ්ඨස්ස කථා

අනියයානිකා, භගවයතොවකථානියයානිකා’’තිසල්ලක්යඛසි. 

65. අරඤ්ඤංඅරඤ්ඤභූතන්තිඅගාමකං අරඤ්ඤයමවහුත්වාඅරඤ්ඤංජාතං. 

ඉසීනං මයනොපයදොයසනාති ඉසීනං අත්ථාය කයතන මයනොපයදොයසන තං

මයනොපයදොසංඅසහමානාහියදවතාහිතානිරට්ඨානිවිනාසිතානි. යලොකිකාපන

ඉසයයො මනං පයදොයසත්වා විනාසයිංසූති මඤ්ඤන්ති. තස්මා ඉමස්මං

යලොකවායද ඨත්වාවඉදංවාදායරොපනංකතන්තියවදිතබ්බං. 

තත්ථ දණ්ඩකීරඤ්ඤාදීනං එවං අරඤ්ඤභූතභායවො ජානිතබ්යබො – 

සරභඞ්ගයබොධිසත්තස්සතාවපරිසායඅතියවපුල්ලතංගතායකිසවච්යඡොනාම

තාපයසො මහාසත්තස්ස අන්යතවාසී වියවකවාසං පත්ථයමායනො ගණං පහාය

යගොධාවරීතීරයතො කලිඞ්ගරට්යඨ දණ්ඩකීරඤ්යඤො කුම්භපුරං නාම නගරං

උපනිස්සාය රාජුයයායන වියවකමනුබ්රහූයමායනො විහරති. තස්ස යසනාපති

උපට්ඨායකොයහොති. 
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තදා ච එකා ගණිකා රථං අභිරුහිත්වා පඤ්චමාතුගාමසතපරිවාරා නගරං 

උපයසොභයමානා විචරති. මහාජයනො තයමව ඔයලොකයමායනො පරිවායරත්වා

විචරති, නගරවීථියයො නප්පයහොන්ති.රාජාවාතපානංවිවරිත්වාඨියතොතංදිස්වා

කා එසාති පුච්ඡි. තුම්හාකං නගරයසොභිනී යදවාති. යසො උස්සූයමායනො ‘‘කිං

එතායයසොභති, නගරංසයංයසොභිස්සතී’’තිතංඨානන්තරංඅච්ඡින්දායපසි. 

සාතයතොපට්ඨායයකනිතසද්ධිංසන්ථවංකත්වාඨානන්තරං පරියයසමානා

එකදිවසං රාජුයයානං පවිසිත්වා චඞ්කමනයකොටියංආලම්බනඵලකංනිස්සාය 

පාසාණඵලයක නිසින්නං තාපසං දිස්වා ිතන්යතසි – ‘‘කිලිට්යඨො වතායං

තාපයසොඅනඤ්ජිතමණ්ඩියතො, දාඨිකාහිපරුළ්හාහිමුඛංපිහිතං, මස්සුනාඋරං 

පිහිතං, උයභො කච්ඡා පරුළ්හා’’ති. අථස්සා යදොමනස්සං උප්පජ්ජි – ‘‘අහං

එයකන කිච්යචනවිචරාම, අයඤ්චයමකාළකණ්ණීදිට්යඨො, උදකංආහරථ, 

අක්ඛීනි යධොවිස්සාමී’’තිඋදකදන්තකට්ඨංආහරායපත්වාදන්තකට්ඨංඛාදිත්වා

තාපසස්සසරීයර පිණ්ඩංපිණ්ඩංයඛළංපායතත්වාදන්තකට්ඨංජටාමත්ථයක

ඛිපිත්වාමුඛං වික්ඛායලත්වාඋදකංතාපසස්සමත්ථකස්මංයයවසිඤ්ිතත්වා – 

‘‘යයහි යම අක්ඛීහි කාළකණ්ණී දිට්යඨො, තානි යධොතානි කලිපවාහියතො’’ති 

නික්ඛන්තා. 

තංදිවසඤ්ච රාජා සතිං පටිලභිත්වා – ‘‘යභො කුහිං නගරයසොභිනී’’ති පුච්ඡි.

ඉමස්මංයයව නගයර යදවාති. පකතිට්ඨානන්තරං තස්සා යදථාති ඨානන්තරං 

දායපසි.සාපුබ්යබසුකතකම්මංනිස්සායලද්ධංඨානන්තරංතාපසස්සසරීයර

යඛළපාතයනන ලද්ධන්තිසඤ්ඤමකාසි. 

තයතො කතිපාහස්සච්චයයන රාජා පුයරොහිතස්ස ඨානන්තරං ගණ්හි. යසො 

නගරයසොභිනියා සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘භගිනි කින්ති කත්වා ඨානන්තරං

පටිලභී’’ති පුච්ඡි. ‘‘කිං බ්රාහ්මණ අඤ්ඤං කාතබ්බං අත්ථි, රාජුයයායන 

අනඤ්ජිතකාළකණ්ණීකූටජටියලොඑයකොඅත්ථි, තස්සසරීයරයඛළංපායතහි, 

එවං ඨානන්තරං ලභිස්සසී’’ති ආහ. යසො ‘‘එවං කරිස්සාම භගිනී’’ති තත්ථ

ගන්ත්වා තාය කථිතසදිසයමව සබ්බං කත්වා නික්ඛම. රාජාපි තංදිවසයමව

සතිං පටිලභිත්වා – ‘‘කුහිං, යභො, බ්රාහ්මයණො’’ති පුච්ඡි. ඉමස්මංයයවනගයර

යදවාති. ‘‘අම්යහහි අනුපධායරත්වා කතං, තයදවස්ස ඨානන්තරං යදථා’’ති

දායපසි. යසොපි පුඤ්ඤබයලන ලභිත්වා ‘‘තාපසස්ස සරීයර යඛළපාතයනන

ලද්ධංයම’’තිසඤ්ඤමකාසි. 

තයතො කතිපාහස්සච්චයයන රඤ්යඤො පච්චන්යතො කුපියතො. රාජා පච්චන්තං

වූපසයමස්සාමීති චතුරඞ්ගිනියා යසනාය නික්ඛම. පුයරොහියතො ගන්ත්වා 

රඤ්යඤො පුරයතො ඨත්වා ‘‘ජයතු මහාරාජා’’ති වත්වා – ‘‘තුම්යහ, මහාරාජ, 
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ජයත්ථාය ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡි. ආම බ්රාහ්මණාති. එවං සන්යත රාජුයයායන

අනඤ්ජිතකාළකණ්ණී එයකො කූටජටියලො වසති, තස්ස සරීයර යඛළං

පායතථාති. රාජා තස්ස වචනං ගයහත්වා යථා ගණිකාය ච යතන ච කතං, 

තයථවසබ්බංකත්වාඔයරොයධපිආණායපසි – ‘‘එතස්සකූටජටිලස්ස සරීයර

යඛළං පායතථා’’ති. තයතො ඔයරොධාපි ඔයරොධපාලකාපි තයථව අකංසු. අථ

රාජා උයයානද්වායරරක්ඛංඨපායපත්වා‘‘රඤ්ඤාසද්ධිංනික්ඛමන්තා සබ්යබ

තාපසස්ස සරීයර යඛළං අපායතත්වා නික්ඛමතුං න ලභන්තී’’ති ආණායපසි.

අථසබ්යබොබලකායයො ච යසනියයො ච යතයනවනියායමනතාපසස්සඋපරි

යඛළඤ්ච දන්තකට්ඨානි ච මුඛවික්ඛාලිත උදකඤ්ච පාපයිංසු, යඛයළො ච

දන්තකට්ඨානිචසකලසරීරං අවත්ථරිංසු. 

යසනාපති සබ්බපච්ඡා සුණිත්වා ‘‘මය්හං කිර සත්ථාරං භවන්තං

පුඤ්ඤක්යඛත්තංසග්ගයසොපානංඑවංඝට්ටයිංසූ’’තිඋසුමජාතහදයයො මුයඛන

අස්සසන්යතො යවයගනරාජුයයානංආගන්ත්වාතථා බයසනපත්තංඉසිංදිස්වා

කච්ඡං බන්ධිත්වා ද්වීහි හත්යථහි දන්තකට්ඨානි අපවියූහිත්වා උක්ඛිපිත්වා

නිසීදායපත්වා උදකං ආහරායපත්වා න්හායපත්වා සබ්බඔසයධහි යචව

චතුජ්ජාතිගන්යධහිචසරීරංඋබ්බට්යටත්වාසුඛුමසාටයකන පුඤ්ඡිත්වාපුරයතො

අඤ්ජලිංකත්වාඨියතොඑවමාහ‘‘අයුත්තං, භන්යත, මනුස්යසහි කතං, එයතසං

කිං භවිස්සතී’’ති. යදවතා යසනාපති තිධා භින්නා, එකච්චා ‘‘රාජානයමව 

නායසස්සාමා’’ති වදන්ති, එකච්චා ‘‘සද්ධිං පරිසාය රාජාන’’න්ති, එකච්චා

‘‘රඤ්යඤො විජිතං සබ්බං නායසස්සාමා’’ති. ඉදං වත්වා පන තාපයසො

අප්පමත්තකම්පි යකොපං අකත්වා යලොකස්සසන්තිඋපායයමවආිතක්ඛන්යතො

ආහ ‘‘අපරායධො නාම යහොති, අච්චයං පන යදයසතුං ජානන්තස්ස

පාකතිකයමවයහොතී’’ති. 

යසනාපතිනයංලභිත්වාරඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වාරාජානං වන්දිත්වාආහ

– ‘‘තුම්යහහි, මහාරාජ, නිරාපරායධ මහිද්ධියක තාපයස අපරජ්ඣන්යතහි 

භාරියං කම්මං කතං, යදවතා කිර තිධා භින්නා එවං වදන්තී’’ති සබ්බං

ආයරොයචත්වා – ‘‘ඛමාපියත කිර, මහාරාජ, පාකතිකං යහොති, රට්ඨං මා

නායසථ, තාපසංඛමායපථා’’තිආහ. රාජා අත්තනියදොසංකතං දිස්වාපිඑවං

වදති ‘‘න තං ඛමායපස්සාමී’’ති. යසනාපති යාවතතියං යාිතත්වා

අනිච්ඡන්තමාහ–‘‘අහං, මහාරාජ, තාපසස්සබලංජානාම, නයසොඅභූතවාදී, 

නාපිකුපියතො, සත්තානුද්දයයනපන එවමාහ ඛමායපථනං මහාරාජා’’ති.න

ඛමායපමීති. යතන හි යසනාපතිට්ඨානං අඤ්ඤස්ස යදථ, අහං තුම්හාකං

ආණාපවත්තිට්ඨායන න වසිස්සාමීති. ත්වං යයනකාමං ගච්ඡ, අහං මය්හං

යසනාපතිං ලභිස්සාමීති. තයතො යසනාපති තාපසස්ස සන්තිකං ආගන්ත්වා
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වන්දිත්වා ‘‘කථං පටිපජ්ජාම, භන්යත’’ති ආහ. යසනාපති යය යත වචනං

සුණන්ති, සබ්යබ සපරික්ඛායර සධයන සද්විපදචතුප්පයද ගයහත්වා

සත්තදිවසබ්භන්තයරබහිරජ්ජසීමංගච්ඡ, යදවතාඅතිවිය කුපිතාධුවංරට්ඨම්පි

අරට්ඨංකරිස්සන්තීති.යසනාපතිතථාඅකාසි. 

රාජා ගතමත්යතොයයව අමත්තමථනං කත්වා ජනපදං වූපසයමත්වා ආගම්ම

ජයඛන්ධාවාරට්ඨායන නිසීදිත්වා නගරං පටිජග්ගායපත්වා අන්යතොනගරං

පාවිසි. යදවතා පඨමංයයව උදකවුට්ඨිං පාතයිංසු. මහාජයනො අත්තමයනො

අයහොසි‘‘කූටජටිලංඅපරද්ධකාලයතොපට්ඨායඅම්හාකංරඤ්යඤොවඩ්ඪයයව, 

අමත්යත නිම්මයථසි, ආගතදිවයසයයව යදයවො වුට්යඨො’’ති. යදවතා පුන

සුමනපුප්ඵවුට්ඨිං පාතයිංසු, මහාජයනො අත්තමනතයරො අයහොසි. යදවතා පුන

මාසකවුට්ඨිං පාතයිංසු. තයතො කහාපණවුට්ඨිං, තයතො කහාපණත්ථං න

නික්ඛයමයයන්ති මඤ්ඤමානා හත්ථූපගපාදූපගාදිකතභණ්ඩවුට්ඨිං පායතසුං.

මහාජයනො සත්තභූමකපාසායද ඨියතොපි ඔතරිත්වා ආභරණානි පිළන්ධන්යතො

අත්තමයනො අයහොසි. ‘‘අරහති වත කූටජටිලයක යඛළපාතනං, තස්ස උපරි

යඛළපාතිතකාලයතො පට්ඨාය අම්හාකං රඤ්යඤො වඩ්ඪ ජාතා, අමත්තමථනං

කතං, ආගතදිවයසයයව යදයවො වස්සි, තයතො සුමනවුට්ඨි මාසකවුට්ඨි

කහාපණවුට්ඨි කතභණ්ඩවුට්ඨීතිචතස්යසොවුට්ඨියයොජාතා’’තිඅත්තමනවාචං

නිච්ඡායරත්වාරඤ්යඤො කතපායපසමනුඤ්යඤොජායතො. 

තස්මංසමයයයදවතාඑකයතොධාරඋභයතොධාරාදීනිනානප්පකාරානිආවුධානි 

මහාජනස්ස උපරි ඵලයක මංසං යකොට්ටයමානා විය පාතයිංසු. තදනන්තරං 

වීතච්ිතයක වීතධූයම කිංසුකපුප්ඵවණ්යණ අඞ්ගායර, තදනන්තරං

කූටාගාරප්පමායණ පාසායණ, තදනන්තරං අන්යතොමුට්ඨියං අසණ්ඨහනිකං

සුඛුමවාලිකං වස්සාපයමානා අසීතිහත්ථුබ්යබධං ථලං අකංසු. රඤ්යඤො

විජිතට්ඨායන කිසවච්ඡතාපයසො යසනාපති මාතුයපොසකරායමොති තයයොව

මනුස්සභූතා අයරොගා අයහසුං. යසසානං තස්මං කම්යම අසමඞ්ගීභූතානං

තිරච්ඡානානංපානීයට්ඨායනපානීයංනායහොසි, තිණට්ඨායනතිණං.යතයයන 

පානීයං යයන තිණන්ති ගච්ඡන්තා අප්පත්යතයයව සත්තයම දිවයස

බහිරජ්ජසීමං පාපුණිංසු.යතනාහසරභඞ්ගයබොධිසත්යතො– 

‘‘කිසඤ්හිවච්ඡංඅවකිරියදණ්ඩකී, 

උච්ඡින්නමූයලොසජයනොසරට්යඨො; 

කුක්කුළනායමනිරයම්හිපච්චති, 

තස්සඵුලිඞ්ගානිපතන්තිකායය’’ති.(ජා.2.17.70); 
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එවංතාව දණ්ඩකීරඤ්ඤස්ස අරඤ්ඤභූතභායවොයවදිතබ්යබො. 

කලිඞ්ගරට්යඨ පන නාළිකිරරඤ්යඤ රජ්ජං කාරයමායන හිමවති

පඤ්චසතතාපසා අනිත්ථිගන්ධාඅජිනජටවාකචීරධරාවනමූලඵලභක්ඛාහුත්වා

ිතරං වීතිනායමත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථං මනුස්සපථං ඔතරිත්වා

අනුපුබ්යබන කලිඞ්ගරට්යඨ නාළිකිරරඤ්යඤො නගරං සම්පත්තා. යත

ජටාජිනවාකචීරානි සණ්ඨයපත්වා පබ්බජිතානුරූපං උපසමසිරිං දස්සයමානා

නගරංභික්ඛායපවිසිංසු.මනුස්සා අනුප්පන්යනබුද්ධුප්පායදතාපසපබ්බජියත

දිස්වා පසන්නා නිසජ්ජට්ඨානං සංවිධාය හත්ථයතො භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා

නිසීදායපත්වා භික්ඛං සම්පායදත්වා අදංසු. තාපසා කතභත්තකිච්චා

අනුයමොදනං අකංසු. මනුස්සා සුත්වා පසන්නිතත්තා ‘‘කුහිං භදන්තා 

ගච්ඡන්තී’’තිපුච්ඡිංසු.යථාඵාසුකට්ඨානං, ආවුයසොති.භන්යත, අලංඅඤ්ඤත්ථ 

ගමයනන, රාජුයයායන වසථ, මයං භුත්තපාතරාසා ආගන්ත්වා ධම්මකථං

යසොස්සාමාති.තාපසා අධිවායසත්වාඋයයානංඅගමංසු.නාගරාභුත්තපාතරාසා

සුද්ධවත්ථනිවත්ථා ‘‘ධම්මකථං යසොස්සාමා’’ති සඞ්ඝා ගණා ගණීභූතා

උයයානාභිමුඛාඅගමංසු.රාජාඋපරිපාසායදඨියතොයත තථාගච්ඡමායනදිස්වා

උපට්ඨාකං පුච්ඡි ‘‘කිං එයත භයණ නාගරා සුද්ධවත්ථා සුද්ධුත්තරාසඞ්ගා

හුත්වාඋයයානාභිමුඛාගච්ඡන්ති, කියමත්ථසමජ්ජංවානාටකං වාඅත්ථී’’ති? 

නත්ථියදව, එයතතාපසානංසන්තියකධම්මංයසොතුකාමාගච්ඡන්තීති. යතන

හි භයණ අහම්පි ගච්ඡිස්සාම, මයා සද්ධිං ගච්ඡන්තූති. යසො ගන්ත්වා යතසං 

ආයරොයචසි – ‘‘රාජාපි ගන්තුකායමො, රාජානං පරිවායරත්වාව ගච්ඡථා’’ති.

නාගරා පකතියාපි අත්තමනා තං සුත්වා – ‘‘අම්හාකං රාජා අස්සද්යධො

අප්පසන්යනො දුස්සීයලො, තාපසා ධම්මකා, යත ආගම්ම රාජාපි ධම්මයකො

භවිස්සතී’’තිඅත්තමනතරාඅයහසුං. 

රාජා නික්ඛමත්වා යතහි පරිවාරියතො උයයානං ගන්ත්වා තාපයසහි සද්ධිං

පටිසන්ථාරං කත්වා එකමන්තං නිසීදි. තාපසා රාජානං දිස්වා පරිකථාය 

කුසලස්යසකස්සතාපසස්ස ‘‘රඤ්යඤො ධම්මංකයථහී’’ති සඤ්ඤමදංසු, යසො

තාපයසො පරිසං ඔයලොයකත්වා පඤ්චසු යවයරසුආදීනවං පඤ්චසු ච සීයලසු

ආනිසංසං කයථන්යතො– 

‘‘පායණො න හන්තබ්යබො, අදින්නං නාදාතබ්බං, කායමසුමච්ඡාචායරො න

චරිතබ්යබො, මුසා න භාසිතබ්බා, මජ්ජං න පාතබ්බං, පාණාතිපායතො නාම

නිරයසංවත්තනියකො යහොති තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො

යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො, තථා අදින්නාදානාදීනි. පාණාතිපායතො නිරයය

පච්ිතත්වා මනුස්සයලොකං ආගතස්ස විපාකාවයසයසන 
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පටුන 

අප්පායුකසංවත්තනියකො යහොති, අදින්නාදානං අප්පයභොගසංවත්තනිකං, 

මච්ඡාචායරො බහුසපත්තසංවත්තනියකො, මුසාවායදො

අභූතබ්භක්ඛානසංවත්තනියකො, මජ්ජපානං උම්මත්තකභාවසංවත්තනික’’න්ති

– 

පඤ්චසුයවයරසුඉමංආදීනවංකයථසි. 

රාජා පකතියාපි අස්සද්යධො අප්පසන්යනො දුස්සීයලො, දුස්සීලස්ස ච සීලකථා

නාම දුක්කථා, කණ්යණසූලප්පයවසනංවියයහොති.තස්මායසොිතන්යතසි –

‘‘අහං ‘එයත පග්ගණ්හිස්සාමී’ති ආගයතො, ඉයම පන මය්හං ආගතකාලයතො

පට්ඨාය මංයයව ඝට්යටන්තා විජ්ඣන්තා පරිසමජ්යඣකයථන්ති, කරිස්සාම

යනසංකාත්තබ්බ’’න්ති.යසො ධම්මකථාපරියයොසායන ‘‘ආචරියාස්යවමය්හං

යගයහභික්ඛංගණ්හථා’’තිනිමන්යතත්වා අගමාසි.යසොදුතියදිවයසමහන්යත

මහන්යත යකොළුම්යබ ආහරායපත්වා ගූථස්ස පූරායපත්වා කදලිපත්යතහි

යනසං මුඛානි බන්ධායපත්වා තත්ථ තත්ථ ඨපායපසි, පුන 

බහලමධුකයතලනාගබලපිච්ඡිල්ලාදීනං කූයට පූයරත්වා නිස්යසණිමත්ථයක

ඨපායපසි, තත්යථව ච මහාමල්යල බද්ධකච්යඡ හත්යථහි මුග්ගයර

ගාහායපත්වා ඨයපත්වා ආහ ‘‘කූටතාපසා අතිවිය මං වියහඨයිංසු, යතසං

පාසාදයතොඔතරණකායල කූයටහි පිච්ඡිල්ලංයසොපානමත්ථයකවිස්සජ්යජත්වා

සීයස මුග්ගයරහි යපොයථත්වා ගයල ගයහත්වා යසොපායන ඛිපථා’’ති.

යසොපානපාදමූයලපනචණ්යඩකුක්කුයරබන්ධායපසි. 

තාපසාපි ‘‘ස්යව රාජයගයහ භුඤ්ජිස්සාමා’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔවදිංසු – 

‘‘මාරිසා රාජයගහං නාම සාසඞ්කං සප්පටිභයං, පබ්බජියතහි නාම

ඡද්වාරාරම්මයණ සඤ්ඤයතහිභවිතබ්බං, දිට්ඨදිට්යඨආරම්මයණනිමත්තංන

ගයහතබ්බං, චක්ඛුද්වායර සංවයරොපච්චුපට්ඨයපතබ්යබො’’ති. 

පුනදිවයස භික්ඛාචාරයවලංසල්ලක්යඛත්වා වාකචීරංනිවායසත්වාඅජිනචම්මං

එකංසගතං කත්වා ජටාකලාපං සණ්ඨයපත්වා භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා

පටිපාටියා රාජනියවසනං අභිරුළ්හා. රාජා ආරුළ්හභාවං ඤත්වා 

ගූථයකොළුම්බමුඛයතො කදලිපත්තං නීහරායපසි. දුග්ගන්යධො තාපසානං

නාසපුටං පහරිත්වා මත්ථලුඞ්ගපාතනාකාරපත්යතො අයහොසි. මහාතාපයසො

රාජානං ඔයලොයකසි. රාජා – ‘‘එත්ථ යභොන්යතො යාවදත්ථං භුඤ්ජන්තු යචව

හරන්තුච, තුම්හාකයමතංඅනුච්ඡවිකං, හියයයොඅහං තුම්යහපග්ගණ්හිස්සාමීති

ආගයතො, තුම්යහ පන මංයයව ඝට්යටන්යතො විජ්ඣන්තා පරිසමජ්යඣ

කථයිත්ථ, තුම්හාකමදං අනුච්ඡවිකං, භුඤ්ජථා’’ති මහාතාපසස්ස උලුඞ්යකන

ගූථංඋපනායමසි.මහාතාපයසොධීධීතිවදන්යතොපටිනිවත්ති. ‘‘එත්තයකයනව
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ගච්ඡිස්සථ තුම්යහ’’ති යසොපායන කූයටහි පිච්ඡිල්ලං විස්සජ්ජායපත්වා

මල්ලානංසඤ්ඤමදාසි.මල්ලාමුග්ගයරහිසීසානියපොයථත්වාගීවාය ගයහත්වා

යසොපායන ඛිපිංසු, එයකොපි යසොපායන පතිට්ඨාතුං නාසක්ඛි, පවට්ටමානා

යසොපානපාදමූලංයයව පාපුණිංසු. සම්පත්යත සම්පත්යත චණ්ඩකුක්කුරා 

පටපටාති ලුඤ්චමානා ඛාදිංසු. යයොපි යනසං උට්ඨහිත්වා පලායති, යසොපි

ආවායට පතති, තත්රාපිනංකුක්කුරා අනුබන්ධිත්වා ඛාදන්තියයව. ඉති යනසං

කුක්කුරා අට්ඨිසඞ්ඛලිකයමව අවයසසයිංසු. එවං යසො රාජා තපසම්පන්යන

පඤ්චසයතතාපයසඑකදිවයසයනව ජීවිතායවොයරොයපසි. 

අථස්ස රට්යඨ යදවතා පුරිමනයයයනව පුන නවවුට්ඨියයො පායතසුං. තස්ස 

රජ්ජං සට්ඨියයොජනුබ්යබයධන වාලිකථයලන අවච්ඡාදියිත්ථ. යතනාහ

සරභඞ්යගොයබොධිසත්යතො – 

‘‘යයොසඤ්ඤයතපබ්බජියතඅවඤ්චයි, 

ධම්මංභණන්යතසමයණඅදූසයක; 

තංනාළියකරංසුනඛාපරත්ථ, 

සඞ්ගම්මඛාදන්තිවිඵන්දමාන’’න්ති.(ජා.2.17.71); 

එවං කාලිඞ්ගාරඤ්ඤස්ස අරඤ්ඤභූතභායවො යවදිතබ්යබො. 

අතීයත පන බාරාණසිනගයර දිට්ඨමඞ්ගලිකා නාම චත්තාලීසයකොටිවිභවස්ස 

යසට්ඨියනො එකා ධීතා අයහොසි දස්සනීයා පාසාදිකා. සා

රූපයභොගකුලසම්පත්තිසම්පන්නතාය බහූනංපත්ථනීයාඅයහොසි.යයො පනස්සා

වායරයයත්ථායපහිණාති, තං තංදිස්වානස්සජාතියංවාහත්ථපාදාදීසුවායත්ථ

කත්ථිත යදොසං ආයරොයපත්වා ‘‘යකො එස දුජ්ජායතො දුස්සණ්ඨියතො’’තිආදීනි

වත්වා – ‘‘නීහරථන’’න්ති නීහරායපත්වා ‘‘එවරූපම්පි නාම අද්දසං, උදකං

ආහරථ, අක්ඛීනි යධොවිස්සාමී’’ති අක්ඛීනි යධොවති. තස්සා දිට්ඨං දිට්ඨං

විප්පකාරං පායපත්වා නීහරායපතීති දිට්ඨමඞ්ගලිකා ත්යවව සඞ්ඛා උදපාදි, 

මූලනාමංඅන්තරධායි. 

සා එකදිවසං ගඞ්ගාය උදකකීළං කීළිස්සාමීති තිත්ථං සජ්ජායපත්වා පහූතං

ඛාදනීයයභොජනීයං සකයටසු පූරායපත්වා බහූනි ගන්ධමාලාදීනි ආදාය

පටිච්ඡන්නයානං ආරුය්හ ඤාතිගණපරිවුතා යගහම්හා නික්ඛම. යතන ච

සමයයන මහාපුරියසොචණ්ඩාලයයොනියංනිබ්බත්යතොබහිනගයරචම්මයගයහ

වසති, මාතඞ්යගොත්යවවස්ස නාමං අයහොසි. යසො යසොළසවස්සුද්යදසියකො

හුත්වා යකනිතයදව කරණීයයන අන්යතොනගරං පවිසිතුකායමො එකං
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නීලපියලොතිකංනිවායසත්වාඑකංහත්යථබන්ධිත්වාඑයකනහත්යථන පච්ඡිං, 

එයකනඝණ්ඩංගයහත්වා‘‘උස්සරථඅයයා, චණ්ඩායලොහ’’න්තිජානාපනත්ථං

තං වායදන්යතො නීචිතත්තං පච්චුපට්ඨයපත්වා දිට්ඨදිට්යඨ මනුස්යස

නමස්සමායනොනගරං පවිසිත්වාමහාපථංපටිපජ්ජි. 

දිට්ඨමඞ්ගලිකා ඝණ්ඩසද්දං සුත්වා සාණිඅන්තයරන ඔයලොයකන්තී දූරයතොව

තංආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘කියමත’’න්ති පුච්ඡි. මාතඞ්යගො අයයයති. ‘‘කිං වත, 

යභො, අකුසලං අකරම්හ, කස්සායං නිස්සන්යදො, විනායසො නු යඛො යම

පච්චුපට්ඨියතො, මඞ්ගලකිච්යචනනාමගච්ඡමානාචණ්ඩාලංඅද්දස’’න්තිසරීරං

කම්යපත්වා ජිගුච්ඡමානායඛළංපායතත්වාධාතියයොආහ–‘‘යවයගනඋදකං

ආහරථ, චණ්ඩායලොදිට්යඨො, අක්ඛීනියචවනාම ගහිතමුඛඤ්චයධොවිස්සාමී’’ති

යධොවිත්වා රථං නිවත්තායපත්වා සබ්බපටියාදානං යගහං යපයසත්වා පාසාදං

අභිරුහි. සුරායසොණ්ඩාදයයො යචව තස්සා උපට්ඨාකමනුස්සා ච ‘‘කුහිං, යභො

දිට්ඨමඞ්ගලිකා, ඉමායපියවලාය නාගච්ඡතී’’තිපුච්ඡන්තාතංපවත්තිංසුත්වා–

‘‘මහන්තං වත, යභො, සුරාමංසගන්ධමාලාදිසක්කාරං චණ්ඩාලං නිස්සාය

අනුභවිතුං න ලභිම්හ, ගණ්හථ චණ්ඩාල’’න්ති ගතට්ඨානං ගයවසිත්වා

නිරාපරාධං මාතඞ්ගපණ්ඩිතං තජ්ජිත්වා – ‘‘අයර මාතඞ්ග තං නිස්සාය

ඉදඤ්ිතදඤ්ච සක්කාරං අනුභවිතුං න ලභිම්හා’’ති යකයසසු ගයහත්වා භූමයං

පායතත්වා ජාණුකප්පරපාසාණාදීහි යකොට්යටත්වා මයතොති සඤ්ඤාය පායද

ගයහත්වාකඩ්ඪන්තාසඞ්කාරකූයටඡඩ්යඩසුං. 

මහාපුරියසො සඤ්ඤං පටිලභිත්වා හත්ථපායද පරාමසිත්වා – ‘‘ඉදං දුක්ඛංකං

නිස්සායඋප්පන්න’’න්තිිතන්යතන්යතො–‘‘නඅඤ්ඤංකඤ්ිත, දිට්ඨමඞ්ගලිකං

නිස්සාය උප්පන්න’’න්ති ඤත්වා ‘‘සචාහං පුරියසො, පායදසු නං 

නිපායතස්සාමී’’ති ිතන්යතත්වා යවධමායනො දිට්ඨමඞ්ගලිකාය කුලද්වාරං

ගන්ත්වා– ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකංලභන්යතොවුට්ඨහිස්සාම, අලභන්තස්සඑත්යථව

මරණ’’න්ති යගහඞ්ගයණනිපජ්ජි.යතනචසමයයනජම්බුදීයපඅයංධම්මතා

යහොති –යස්සචණ්ඩායලො කුජ්ඣිත්වාගබ්භද්වායර නිපන්යනොමරති, යයච

තස්මං ගබ්යභ වසන්ති, සබ්යබ චණ්ඩාලා යහොන්ති. යගහමජ්ඣම්හි මයත

සබ්යබ යගහවාසියනො, ද්වාරම්හි මයත උභයතො අනන්තරයගහවාසිකා, 

අඞ්ගණම්හි මයත ඉයතො සත්ත ඉයතො සත්තාති චුද්දසයගහවාසියනො සබ්යබ

චණ්ඩාලායහොන්තීති.යබොධිසත්යතොපනඅඞ්ගයණනිපජ්ජි. 

යසට්ඨිස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘මාතඞ්යගො යත සාම යගහඞ්ගයණ පතියතො’’ති 

ගච්ඡථ භයණ, කිං කාරණාති වත්වා එකමාසකං දත්වා උට්ඨායපථාති. යත

ගන්ත්වා ‘‘ඉමං කිර මාසකං ගයහත්වා උට්ඨහා’’ති වදිංසු. යසො – ‘‘නාහං
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මාසකත්ථාය නිපන්යනො, දිට්ඨමඞ්ගලිකාය ස්වාහං නිපන්යනො’’ති ආහ.

දිට්ඨමඞ්ගලිකාය යකො යදොයසොති? කිං තස්සා යදොසං න පස්සථ, නිරපරායධො

අහං තස්සා මනුස්යසහි බයසනං පාපියතො, තං ලභන්යතොව වුට්ඨහිස්සාම, 

අලභන්යතොනවුට්ඨහිස්සාමීති. 

යත ගන්ත්වා යසට්ඨිස්ස ආයරොයචසුං. යසට්ඨි ධීතු යදොසං ඤත්වා ‘‘ගච්ඡථ, 

එකං කහාපණං යදථා’’ති යපයසති. යසො ‘‘න ඉච්ඡාම කහාපණං, තයමව

ඉච්ඡාමී’’ති ආහ. තං සුත්වා යසට්ඨි ච යසට්ඨිභරියා ච – ‘‘එකායයව යනො

පියධීතා, පයවණියාඝටයකො අඤ්යඤොදාරයකොපිනත්ථී’’තිසංයවගප්පත්තා–

‘‘ගච්ඡථ තාතා, යකොිත අම්හාකං අසහනයකො එතං ජීවිතාපි යවොයරොයපයය, 

එතස්මඤ්හි මයත සබ්යබ මයං නට්ඨා යහොම, ආරක්ඛමස්ස ගණ්හථා’’ති

පරිවායරත්වාආරක්ඛංසංවිධායයාගුංයපසයිංසු, භත්තංධනංයපසයිංසු, එවං

යසො සබ්බං පටික්ඛිපි. එවං එයකො දිවයසො ගයතො; ද්යව, තයයො, චත්තායරො, 

පඤ්චදිවසා ගතා. 

තයතො සත්තසත්තයගහවාසිකා උට්ඨාය – ‘‘න සක්යකොම මයං තුම්යහ

නිස්සාය චණ්ඩාලා භවිතුං, අම්යහමානායසථ, තුම්හාකං දාරිකං දත්වා එතං

උට්ඨායපථා’’තිආහංසු.යතසතම්පිසහස්සම්පිසතසහස්සම්පිපහිණිංසු, යසො

පටික්ඛිපයතව.එවංඡදිවසාගතා.සත්තයමදිවයසඋභයතොචුද්දසයගහවාසිකා 

සන්නිපතිත්වා – ‘‘න මයං චණ්ඩාලා භවිතුං සක්යකොම, තුම්හාකං

අකාමකානම්පිමයං එතස්සදාරිකංදස්සාමා’’තිආහංසු. 

මාතාපිතයරොයසොකසල්ලසමප්පිතාවිසඤ්ඤීහුත්වාසයයනනිපතිංසු. උභයතො

චුද්දසයගහවාසියනො පාසාදංආරුය්හ සුපුප්ඵිතකිංසුකසාඛං උච්ඡින්දන්තා විය

තස්සාසබ්බාභරණානිඔමුඤ්ිතත්වානයඛහි සීමන්තංකත්වායකයසබන්ධිත්වා

නීලසාටකං නිවාසායපත්වා හත්යථ නීලපියලොතිකඛණ්ඩං යවයඨත්වා

කණ්යණසුතිපුපට්ටයකපිළන්ධායපත්වා තාලපණ්ණපච්ඡිං දත්වා පාසාදයතො

ඔතාරායපත්වා ද්වීසු බාහාසු ගයහත්වා – ‘‘තව සාමකං ගයහත්වා යාහී’’ති

මහාපුරිසස්සඅදංසු. 

නීලුප්පලම්පි අතිභායරොති අනුක්ඛිත්තපුබ්බා සුඛුමාලදාරිකා ‘‘උට්ඨාහි සාම, 

ගච්ඡාමා’’ති ආහ. යබොධිසත්යතො නිපන්නයකොව ආහ ‘‘නාහං උට්ඨහාමී’’ති. 

අථකින්ති වදාමීති. ‘‘උට්යඨහි අයය මාතඞ්ගා’’ති එවං මං වදාහීති. සා තථා

අයවොච.න තුය්හංමනුස්සාඋට්ඨානසමත්ථංමංඅකංසු, බාහායමංගයහත්වා

උට්ඨායපහීති.සාතථා අකාසි.යබොධිසත්යතොඋට්ඨහන්යතොවියපරිවට්යටත්වා

භූමයං පතිත්වා – ‘‘නාසිතං, යභො, දිට්ඨමඞ්ගලිකාය පඨමං මනුස්යසහි

යකොට්ටායපත්වා, ඉදානි සයං යකොට්යටතී’’ති විරවිත්ථ. සා කිං කයරොම
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අයයාති? ද්වීහි හත්යථහි ගයහත්වා උට්ඨායපහීති. සා තථා උට්ඨායපත්වා

නිසීදායපත්වාගච්ඡාමසාමීති.ගච්ඡානාමඅරඤ්යඤයහොන්ති, මයං මනුස්සා, 

අතියකොට්ටියතොම්හිතුය්හංමනුස්යසහි, නසක්යකොමපදසාගන්තුං, පිට්ඨියාමං

යනහීති. සා ඔනමත්වා පිට්ඨිං අදාසි. යබොධිසත්යතො අභිරුහි. කුහිං යනම 

සාමීති? බහිනගරං යනහීති. සා පාචීනද්වාරං ගන්ත්වා – ‘‘ඉධ යත සාම 

වසනට්ඨාන’’න්ති පුච්ඡි. කතරට්ඨානං එතන්ති? පාචීනද්වාරං සාමීති.

පාචීනද්වායර චණ්ඩාලපුත්තා වසිතුං න ලභන්තීති අත්තයනො වසනට්ඨානං 

අනාිතක්ඛිත්වාව සබ්බද්වාරානි ආහිණ්ඩායපසි. කස්මා? භවග්ගපත්තමස්සා 

මානං පායතස්සාමීති. මහාජයනො උක්කුට්ඨිමකාසි – ‘‘ඨයපත්වා තුම්හාදිසං

අඤ්යඤොඑතිස්සාමානංයභදයකොනත්ථී’’ති. 

සාපච්ඡිමද්වාරංපත්වා ‘‘ඉධයතසාමවසනට්ඨාන’’න්ති පුච්ඡි.කතරට්ඨානං

එතන්ති? පච්ඡිමද්වාරං සාමීති. ඉමනා ද්වායරන නික්ඛමත්වා චම්මයගහං

ඔයලොයකන්තී ගච්ඡාති. සා තත්ථ ගන්ත්වාආහ ‘‘ඉදං චම්මයගහං තුම්හාකං 

වසනට්ඨානංසාමී’’ති? ආමාතිපිට්ඨියතොඔතරිත්වාචම්මයගහංපාවිසි. 

තත්ථ සත්තට්ඨදිවයස වසන්යතො සබ්බඤ්ඤුතගයවසනධීයරො එත්තයකසු 

දිවයසසු න ච ජාතිසම්යභදමකාසි. ‘‘මහාකුලස්ස ධීතා සයච මං නිස්සාය

මහන්තං යසං න පාපුණාති, න චම්හාහං චතුවීසතියා බුද්ධානං

අන්යතවාසියකො. එතිස්සා පාදයධොවනඋදයකන සකලජම්බුදීයප රාජූනං 

අභියසකකිච්චං කරිස්සාමී’’ති ිතන්යතත්වා පුන ිතන්යතසි –

‘‘අගාරමජ්යඣවසන්යතො න සක්ඛිස්සාම, පබ්බජිත්වා පන සක්ඛිස්සාමී’’ති.

ිතන්යතත්වාතංආමන්යතසි– ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලියකමයංපුබ්යබ එකචරාකම්මං

කත්වාපිඅකත්වාපිසක්කාජීවිතුං, ඉදානිපනදාරභරණංපටිපන්නම්හ, කම්මං

අකත්වා න සක්කා ජීවිතුං, ත්වං යාවාහං ආගච්ඡාම, තාව මා 

උක්කණ්ඨිත්ථා’’තිඅරඤ්ඤංපවිසිත්වාසුසානාදීසුනන්තකානිසඞ්කඩ්ඪත්වා 

නිවාසනපාරුපනං කත්වා සමණපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා එකචයරො

ලද්ධකායවියවයකො කසිණපරිකම්මං කත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච

අභිඤ්ඤායයොචනිබ්බත්යතත්වා ‘‘ඉදානිසක්කාදිට්ඨමඞ්ගලිකායඅවස්සයයන

මයා භවිතු’’න්ති බාරාණසිඅභිමුයඛො ගන්ත්වා චීවරං පාරුපිත්වා භික්ඛං

චරමායනොදිට්ඨමඞ්ගලිකාය යගහාභිමුයඛොඅගමාසි. 

සාතංද්වායරඨිතංදිස්වාඅසඤ්ජානන්තී–‘‘අතිච්ඡථ, භන්යත, චණ්ඩාලානං

වසනට්ඨානයමත’’න්තිආහ. යබොධිසත්යතොතත්යථව අට්ඨාසි. සා පුනප්පුනං 

ඔයලොයකන්තී සඤ්ජානිත්වා හත්යථහි උරං පහරිත්වා විරවමානා පාදමූයල

පතිත්වා ආහ – ‘‘යදි යත සාම එදිසං ිතත්තං අත්ථි, කස්මා මං මහතා යසා
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පරිහායපත්වාඅනාථං අකාසී’’ති.නානප්පකාරංපරියදවංපරියදවිත්වාඅක්ඛීනි

පුඤ්ඡමානා උට්ඨාය භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා අන්යතොයගයහ නිසීදායපත්වා

භික්ඛං අදාසි. මහාපුරියසො භත්තකිච්චං කත්වා ආහ – ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලියක මා

යසොිත මා පරියදවි, අහං තුය්හං පාදයධොවනඋදයකන සකලජම්බුදීයප රාජූනං

අභියසකකිච්චංකායරතුංසමත්යථො, ත්වංපන එකංමමවචනංකයරොහි, නගරං

පවිසිත්වා ‘න මය්හං සාමයකො චණ්ඩායලො, මහාබ්රහ්මා මය්හං සාමයකො’ති

උග්යඝොසයමානාසකලනගරංචරාහී’’ති. 

එවංවුත්යතදිට්ඨමඞ්ගලිකා–‘‘පකතියාපිඅහංසාමමුඛයදොයසයනව බයසනං

පත්තා, නසක්ඛිස්සායමවංවත්තු’’න්තිආහ.යබොධිසත්යතො–‘‘කිංපනතයා 

මය්හං අගායර වසන්තස්ස අලිකවචනං සුතපුබ්බං, අහං තදාපි අලිකං න

භණාම, ඉදානි පබ්බජියතොකිංවක්ඛාම, සච්චවාදීපුරියසොනාමාහ’’න්තිවත්වා

–‘‘අජ්ජපක්ඛස්ස අට්ඨමී, ත්වං‘ඉයතොසත්තාහස්සච්චයයනඋයපොසථදිවයස

මය්හං සාමයකො මහාබ්රහ්මා චන්දමණ්ඩලං භින්දිත්වා මම සන්තිකං

ආගමස්සතී’තිසකලනගයරඋග්යඝොයසහී’’ති වත්වාපක්කාම. 

සා සද්දහිත්වා හට්ඨතුට්ඨා සූරා හුත්වා සායංපාතං නගරං පවිසිත්වා තථා

උග්යඝොයසසි. මනුස්සා පාණිනා පාණිං පහරන්තා – ‘‘පස්සථ, අම්හාකං

දිට්ඨමඞ්ගලිකා චණ්ඩාලපුත්තං මහාබ්රහ්මානං කයරොතී’’ති හසන්තා යකළිං

කයරොන්ති. සා පුනදිවයසපි තයථව සායංපාතං පවිසිත්වා – ‘‘ඉදානි 

ඡාහච්චයයන, පඤ්චාහ-චතූහ-තීහ-ද්වීහ-එකාහච්චයයන මය්හං සාමයකො

මහාබ්රහ්මා චන්දමණ්ඩලං භින්දිත්වා මම සන්තිකං ආගමස්සතී’’ති

උග්යඝොයසසි. 

බ්රාහ්මණා ිතන්තයිංසු – ‘‘අයං දිට්ඨමඞ්ගලිකා අතිසූරා හුත්වාකයථති, කදාිත

එවං සියා, එථ මයං දිට්ඨමඞ්ගලිකාය වසනට්ඨානං පටිජග්ගාමා’’ති

චම්මයගහස්ස බාහිරභාගං සමන්තා තච්ඡායපත්වා වාලිකං ඔකිරිංසු. සාපි

උයපොසථදිවයස පායතොව නගරං පවිසිත්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං සාමයකො 

ආගමස්සතී’’ති උග්යඝොයසසි. බ්රාහ්මණා ිතන්තයිංසු – ‘‘අයං යභො න දූරං

අපදිස්සති, අජ්ජ කිර මහාබ්රහ්මා ආගමස්සති, වසනට්ඨානං සංවිදහාමා’’ති

චම්මයගහං සමජ්ජායපත්වා හරිතූපලිත්තං අහතවත්යථහි පරික්ඛිපිත්වා

මහාරහං පල්ලඞ්කං අත්ථරිත්වා උපරි යචලවිතානං බන්ධිත්වා

ගන්ධමාලදාමානි ඔසාරයිංසු. යතසං පටිජග්ගන්තානංයයව සූරියයො අත්ථං

ගයතො. 

මහාපුරියසො චන්යද උග්ගතමත්යත අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා

වුට්ඨාය කාමාවචරිතත්යතන පරිකම්මං කත්වා ඉද්ධිිතත්යතන 
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ද්වාදසයයොජනිකං බ්රහ්මත්තභාවං මායපත්වා යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා 

චන්දවිමානස්ස අන්යතො පවිසිත්වා වනන්තයතො අබ්භුස්සක්කමානං චන්දං

භින්දිත්වා චන්දවිමානං ඔහාය පුරයතො හුත්වා ‘‘මහාජයනො මං පස්සතූ’’ති 

අධිට්ඨාසි. මහාජයනො දිස්වා – ‘‘සච්චං, යභො, දිට්ඨමඞ්ගලිකාය වචනං, 

ආගච්ඡන්තං මහාබ්රහ්මානං පූයජස්සාමා’’ති ගන්ධමාලං ආදාය

දිට්ඨමඞ්ගලිකායඝරං පරිවායරත්වා අට්ඨාසි. මහාපුරියසො මත්ථකමත්ථයකන

සත්තවායර බාරාණසිං අනුපරිගන්ත්වා මහාජයනන දිට්ඨභාවං ඤත්වා

ද්වාදසයයොජනිකං අත්තභාවං විජහිත්වා මනුස්සප්පමාණයමව මායපත්වා

මහාජනස්ස පස්සන්තස්යසව චම්මයගහං පාවිසි. මහාජයනො දිස්වා – 

‘‘ඔතිණ්යණො යනො මහාබ්රහ්මා, සාණිං ආහරථා’’ති නියවසනං මහාසාණියා

පරික්ඛිපිත්වා පරිවායරත්වා ඨියතො. 

මහාපුරියසොපිසිරිසයනමජ්යඣනිසීදි.දිට්ඨමඞ්ගලිකාසමීයප අට්ඨාසි.අථනං

පුච්ඡි ‘‘උතුසමයයොයතදිට්ඨමඞ්ගලියක’’ති.ආම අයයාති.මයාදින්නංපුත්තං

ගණ්හාහීතිඅඞ්ගුට්ඨයකනනාභිමණ්ඩලංඵුසි.තස්සා පරාමසයනයනවගබ්යභො

පතිට්ඨාසි.මහාපුරියසො– ‘‘එත්තාවතායතදිට්ඨමඞ්ගලියක පාදයධොවනඋදකං

සකලජම්බුදීයප රාජූනං අභියසයකොදකං භවිස්සති, ත්වං තිට්ඨා’’ති වත්වා 

බ්රහ්මත්තභාවංමායපත්වාපස්සන්තස්යසවමහාජනස්සනික්ඛමත්වා යවහාසං 

අබ්භුග්ගන්ත්වාචණ්ඩමණ්ඩලයමවපවිට්යඨො.සාතයතොපට්ඨායබ්රහ්මපජාපතී

නාම ජාතා.පාදයධොවනඋදකංලභන්යතොනාමනත්ථි. 

බ්රාහ්මණා – ‘‘බ්රහ්මපජාපතිං අන්යතොනගයර වසායපස්සාමා’’ති 

සුවණ්ණසිවිකාය ආයරොයපත්වා යාව සත්තමයකොටියා අපරිසුද්ධජාතිකස්ස

සිවිකං ගයහතුං න අදංසු. යසොළස ජාතිමන්තබ්රාහ්මණා ගණ්හිංසු. යසසා

ගන්ධපුප්ඵාදීහිපූයජත්වානගරං පවිසිත්වා–‘‘නසක්කා, යභො, උච්ඡිට්ඨයගයහ

බ්රහ්මපජාපතියා වසිතුං, වත්ථුං ගයහත්වා යගහං කරිස්සාම, යාව පන තං

කරීයති, තාව මණ්ඩයපව වසතූ’’ති මණ්ඩයප වසායපසුං. තයතො පට්ඨාය

චක්ඛුපයථ ඨත්වා වන්දිතුකාමා කහාපණං දත්වා වන්දිතුං ලභන්ති, 

සවනූපචායර වන්දිතුකාමා සතං දත්වා ලභන්ති, ආසන්යන පකතිකථං

සවනට්ඨායන වන්දිතුකාමා පඤ්චසතානි දත්වා ලභන්ති, පාදපිට්ඨියං සීසං

ඨයපත්වා වන්දිතුකාමා සහස්සං දත්වා ලභන්ති, පාදයධොවනඋදකං

පත්ථයමානාදසසහස්සානිදත්වාලභන්ති. බහිනගරයතොඅන්යතොනගයරයාව

මණ්ඩපාආගච්ඡන්තියාලද්ධධනංයයවයකොටිසතමත්තං අයහොසි. 

සකලජම්බුදීයපො සඞ්ඛුභි, තයතො සබ්බරාජායනො ‘‘බ්රහ්මපජාපතියා

පාදයධොවයනන අභියසකං කරිස්සාමා’’ති සතසහස්සං යපයසත්වා ලභිංසු.
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මණ්ඩයප වසන්තියා එව ගබ්භවුට්ඨානං අයහොසි. මහාපුරිසං පටිච්ච

ලද්ධකුමායරො පාසාදියකො අයහොසි ලක්ඛණසම්පන්යනො. මහාබ්රහ්මුයනො

පුත්යතො ජායතොති සකල ජම්බුදීයපො එකයකොලාහයලො අයහොසි. කුමාරස්ස

ඛීරමණිමූලං යහොතූති තයතො තයතො ආගතධනං යකොටිසහස්සං අයහොසි.

එත්තාවතා නියවසනම්පි නිට්ඨිතං. කුමාරස්ස නාමකරණං කරිස්සාමාති

නියවසනං සජ්යජත්වා කුමාරං ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා අලඞ්කරිත්වා 

මණ්ඩයපජාතත්තා මණ්ඩයබෙොත්යවවනාමංඅකංසු. 

කුමායරො සුයඛන සංවඩ්ඪමායනො සිප්පුග්ගහණවයපත්යතොති සකලජම්බුදීයප 

සිප්පජානනකා තස්ස සන්තියක ආගන්ත්වා සිප්පං සික්ඛායපන්ති. කුමායරො

යමධාවී පඤ්ඤවා සුතං සුතං මුතං ආවුණන්යතො විය ගණ්හාති, ගහිතගහිතං 

සුවණ්ණඝයටපක්ඛිත්තයතලංවියතිට්ඨති.යාවතාවාචුග්ගතාපරියත්තිඅත්ථි, 

යතන අනුග්ගහිතානාමනායහොසි.බ්රාහ්මණාතංපරිවායරත්වාචරන්ති, යසොපි 

බ්රාහ්මණභත්යතො අයහොසි. යගයහ අසීතිබ්රාහ්මණසහස්සානි නිච්චභත්තං

භුඤ්ජන්ති. යගහම්පිස්ස සත්තද්වාරයකොට්ඨකං මහන්තං අයහොසි. යගයහ

මඞ්ගලදිවයසජම්බුදීපවාසීහි යපසිතධනංයකොටිසහස්සමත්තංඅයහොසි. 

යබොධිසත්යතො ආවජ්යජසි – ‘‘පමත්යතො නු යඛො කුමායරො අප්පමත්යතො’’ති. 

අථස්ස තං පවත්තිං ඤත්වා – ‘‘බ්රාහ්මණභත්යතො ජායතො, යත්ථ දින්නං

මහප්ඵලං යහොති, තං න ජානාති, ගච්ඡාම නං දයමමී’’ති චීවරං පාරුපිත්වා

භික්ඛාභාජනං ගයහත්වා – ‘‘ද්වාරයකොට්ඨකා අතිසම්බාධා, න සක්කා

යකොට්ඨයකන පවිසිතු’’න්ති ආකායසනාගන්ත්වා අසීතිබ්රාහ්මණසහස්සානං

භුඤ්ජනට්ඨායන ආකාසඞ්ගයණ ඔතරි. මණ්ඩබයකුමායරොපි සුවණ්ණකටච්ඡං

ගාහායපත්වා–‘‘ඉධසූපං යදථඉධඔදන’’න්තිපරිවිසායපන්යතොයබොධිසත්තං

දිස්වාදණ්ඩයකනඝට්ටිතආසිවියසොවිය කුපිත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘කුයතො නුආගච්ඡසිදුම්මවාසී, 

ඔතල්ලයකොපංසුපිසාචයකොව; 

සඞ්කාරයචොළංපටිමුඤ්චකණ්යඨ, 

යකොයරතුවංයහොසිඅදක්ඛියණයයයො’’ති.(ජා.1.15.1); 

අථනංමහාසත්යතොඅකුජ්ඣිත්වාවඔවදන්යතොආහ– 

‘‘අන්නංතයවදංපකතංයසස්සි, 

තංඛජ්ජයරභුඤ්ජයරපියයයරච; 

ජානාසිමංත්වංපරදත්තූපජීවිං, 
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උත්තිට්ඨපිණ්ඩංලභතංසපායකො’’ති.(ජා.1.15.2); 

යසොනයිදංතුම්හාදිසානංපටියත්තන්තිදස්යසන්යතොආහ– 

‘‘අන්නං මයමදංපකතංබ්රාහ්මණානං, 

අත්ථත්ථිතංසද්දහයතොමයමදං; 

අයපහිඑත්යතොකිමධට්ඨියතොසි, 

නමාදිසාතුය්හංදදන්තිජම්මා’’ති.(ජා.1.15.3); 

අථ යබොධිසත්යතො ‘‘දානං නාම සගුණස්සපි නිග්ගුණස්සපි යස්ස කස්සිත

දාතබ්බං, යථාහිනින්යනපිථයලපිපතිට්ඨාපිතංබීජංපථවීරසංආයපොරසඤ්ච 

ආගම්ම සම්පජ්ජති, එවං නිප්ඵලං නාම නත්ථි, සුයඛත්යත වපිතබීජං විය

ගුණවන්යතමහප්ඵලංයහොතී’’තිදස්යසතුංඉමංගාථමාහ– 

‘‘ථයලචනින්යනචවපන්තිබීජං, 

අනූපයඛත්යතඵලමාසමානා; 

එතායසද්ධායදදාහිදානං, 

අප්යපවආරාධයයදක්ඛියණයයය’’ති.(ජා.1.15.4); 

අථ කුමායරො යකොධාභිභූයතො – ‘‘යකනිමස්ස මුණ්ඩකස්ස පයවයසො 

දින්යනො’’තිද්වාරරක්ඛාදයයොතජ්යජත්වා– 

‘‘යඛත්තානි මය්හංවිදිතානියලොයක, 

යයසාහංබීජානිපතිට්ඨයපම; 

යයබ්රාහ්මණාජාතිමන්තූපපන්නා, 

තානීධයඛත්තානිසුයපසලානී’’ති.(ජා.1.15.5) – 

ගාථං වත්වා ‘‘ඉමං ජම්මං යවණුපදයරන යපොයථත්වා ගීවායං ගයහත්වා 

සත්තපි ද්වාරයකොට්ඨයක අතික්කමත්වා බහි නීහරථා’’ති ආහ. අථ නං

මහාපුරියසොආහ – 

‘‘ගිරිංනයඛනඛණසි, අයයොදන්යතභිඛාදසි; 

ජාතයවදංපදහසි, යයොඉසිංපරිභාසසී’’ති.(ජා.1.15.9); 

එවඤ්ච පනවත්වා–‘‘සයචමයායංහත්යථවා පායදවාගණ්හායපත්වාදුක්ඛං

උප්පායදයය, බහුං අපුඤ්ඤං පසයවයයා’’ති සත්තානුද්දයතාය යවහාසං
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අබ්භුග්ගන්ත්වා අන්තරවීථියං ඔතරි. භගවා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො තමත්ථං

පකායසන්යතොඉමංගාථමාහ– 

‘‘ඉදංවත්වානමාතඞ්යගො, ඉසිසච්චපරක්කයමො; 

අන්තලික්ඛස්මංපක්කාම, බ්රාහ්මණානංඋදික්ඛත’’න්ති. (ජා.1.15.10); 

තාවයදව නගරරක්ඛිකයදවතානං යජට්ඨකයදවරාජා මණ්ඩබයස්ස ගීවං 

පරිවත්යතසි. තස්ස මුඛං පරිවත්යතතිත්වා පච්ඡාමුඛං ජාතං, අක්ඛීනි

පරිවත්තානි, මුයඛනයඛළංවමති, සරීරංථද්ධංසූයලආයරොපිතංවියඅයහොසි. 

අසීතිසහස්සා පරිචාරකයක්ඛා අසීතිබ්රාහ්මණසහස්සානි තයථව අකංසු.

යවයගනගන්ත්වා බ්රහ්මපජාපතියාආයරොචයිංසු.සාතරමානරූපාආගන්ත්වා

තංවිප්පකාරංදිස්වාගාථමාහ – 

‘‘ආයවධිතංපිට්ඨියතොඋත්තමඞ්ගං, 

බාහුංපසායරතිඅකම්මයනයයං; 

යසතානිඅක්ඛීනියථාමතස්ස, 

යකොයමඉමංපුත්තමකාසිඑව’’න්ති.(ජා.1.15.11); 

අථස්සා ආයරොයචසුං– 

‘‘ඉධාගමාසමයණොදුම්මවාසී, 

ඔතල්ලයකොපංසුපිසාචයකොව, 

සඞ්කාරයචොළංපටිමුඤ්චකණ්යඨ, 

යසොයතඉමංපුත්තමකාසිඑව’’න්ති.(ජා.1.15.12); 

සා සුත්වාව අඤ්ඤාසි – ‘‘මය්හං යසදායයකො අයයයො අනුකම්පාය පුත්තස්ස

පමත්තභාවංඤත්වාආගයතොභවිස්සතී’’ති.තයතොඋපට්ඨායකපුච්ඡි– 

‘‘කතමං දිසංඅගමාභූරිපඤ්යඤො, 

අක්ඛාථයමමාණවාඑතමත්ථං; 

ගන්ත්වානතංපටිකයරමුඅච්චයං, 

අප්යපවනංපුත්තලයභමුජීවිත’’න්ති.(ජා.1.15.13); 

යතආහංසු– 

‘‘යවහායසංඅගමාභූරිපඤ්යඤො, 
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පථද්ධුයනොපන්නරයසවචන්යදො; 

අපිචාපි යසොපුරිමදිසංඅගච්ඡි, 

සච්චප්පටිඤ්යඤොඉසිසාධුරූයපො’’ති.(ජා.1.15.14); 

මහාපුරියසොපි අන්තරවීථියං ඔතිණ්ණට්ඨානයතො පට්ඨාය – ‘‘මය්හං 

පදවළඤ්ජං හත්ථිඅස්සාදීනං වයසනමා අන්තරධායිත්ථ, දිට්ඨමඞ්ගලිකායයව

නං පස්සතු, මා අඤ්යඤ’’ති අධිට්ඨහිත්වා පිණ්ඩාය චරිත්වා යාපනමත්තං

මස්සයකොදනං ගයහත්වා පටික්කමනසාලායං නිසින්යනො භුඤ්ජිත්වා යථොකං

භුත්තාවයසසං භික්ඛාභාජයනයයව ඨයපසි. දිට්ඨමඞ්ගලිකාපි පාසාදා ඔරුය්හ

අන්තරවීථිං පටිපජ්ජමානා පදවළඤ්ජං දිස්වා – ‘‘ඉදං මය්හං යසදායකස්ස

අයයස්ස පද’’න්ති පදානුසායරනාගන්ත්වා වන්දිත්වා ආහ – ‘‘තුම්හාකං, 

භන්යත, දායසනකතාපරාධං මය්හං ඛමථ, නහිතුම්යහ යකොධවසිකානාම, 

යදථයමපුත්තස්සජීවිත’’න්ති. 

එවඤ්චපනවත්වා– 

‘‘ආයවධිතං පිට්ඨියතොඋත්තමඞ්ගං, 

බාහුංපසායරතිඅකම්මයනයයං; 

යසතානිඅක්ඛීනියථාමතස්ස, 

යකොයමඉමංපුත්තමකාසිඑව’’න්ති.(ජා.1.15.15) – 

ගාථං අභාසි. මහාපුරියසො ආහ – ‘‘න මයං එවරූපංකයරොම, පබ්බජිතං පන

හිංසන්යතදිස්වාපබ්බජියතසුසගාරවාහිභූතයක්ඛයදවතාහි කතංභවිස්සතී’’ති. 

යකවලං, භන්යත, තුම්හාකංමයනොපයදොයසොමායහොතු, යදවතාහිකතංයහොතු, 

සුඛමාපයා, භන්යත, යදවතා, අපිචාහං, භන්යත, කථං පටිපජ්ජාමීති. යතනහි

ඔසධංයතකයථස්සාම, මමභික්ඛාභාජයනභුත්තාවයසසංභත්තමත්ථි, තත්ථ

යථොකං උදකං ආසිඤ්ිතත්වා යථොකං ගයහත්වා තව පුත්තස්ස මුයඛ පක්ඛිප, 

අවයසසං උදකචාටියං ආයලොයළත්වා අසීතියා බ්රාහ්මණසහස්සානං මුයඛ

පක්ඛිපාති. සා එවං කරිස්සාමීති භත්තං ගයහත්වා මහාපුරිසං වන්දිත්වා

ගන්ත්වාතථාඅකාසි. 

මුයඛ පක්ඛිත්තමත්යත යජට්ඨකයදවරාජා – ‘‘සාමම්හි සයං යභසජ්ජං

කයරොන්යතඅම්යහහිනසක්කාකිඤ්ිතකාතු’’න්තිකුමාරංවිස්සජ්යජසි. යසොපි

ඛිපිත්වාකිඤ්ිත දුක්ඛං අප්පත්තපුබ්යබො විය පකතිවණ්යණො අයහොසි. අථනං

මාතා අයවොච – ‘‘පස්ස තාත තව කුලුපකානං හියරොත්තප්පරහිතානං
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විප්පකාරං, සමණාපනනඑවරූපා යහොන්ති, සමයණතාතයභොයජයයාසී’’ති.

තයතොයසසකංඋදකචාටියංආලුළායපත්වා බ්රාහ්මණානංමුයඛපක්ඛිපායපසි.

යක්ඛා තාවයදව විස්සජ්යජත්වා පලායිංසු. බ්රාහ්මණා ඛිපිත්වා ඛිපිත්වා

උට්ඨහිත්වා කිං අම්හාකං මුයඛ පක්ඛිත්තන්ති පුච්ඡිංසු. මාතඞ්ගඉසිස්ස

උච්ඡිට්ඨභත්තන්ති. යත ‘‘චණ්ඩාලස්ස උච්ඡිට්ඨකං ඛාදාපිතම්හා, අබ්රාහ්මණා

දානිම්හාජාතා, ඉදානියනොබ්රාහ්මණා ‘අසුද්ධබ්රාහ්මණාඉයම’තිසම්යභොගංන

දස්සන්තී’’ති තයතො පලායිත්වා මජ්ඣරට්ඨං ගන්ත්වා මජ්ඣරාජස්ස නගයර

අග්ගාසනිකාබ්රාහ්මණානාමමයන්තිරාජයගයහ භුඤ්ජන්ති. 

තස්මං සමයය යබොධිසත්යතො පාපනිග්ගහං කයරොන්යතො මානජාතියක 

නිම්මදයන්යතො විචරති. අයථයකො ‘‘ජාතිමන්තතාපයසො නාම මයා සදියසො 

නත්ථී’’ති අඤ්යඤසු සඤ්ඤම්පි න කයරොති. යබොධිසත්යතො තං ගඞ්ගාතීයර

වසමානං දිස්වා ‘‘මානනිග්ගහමස්ස කරිස්සාමී’’ති තත්ථ අගමාසි. තං

ජාතිමන්තතාපයසො පුච්ඡි – ‘‘කිං ජච්යචො භව’’න්ති? චණ්ඩායලො අහං

ආචරියාති. අයපහි චණ්ඩාල අයපහි චණ්ඩාල, යහට්ඨාගඞ්ගාය වස, මා

උපරිගඞ්ගාය උදකංඋච්ඡිට්ඨමකාසීති. 

යබොධිසත්යතො – ‘‘සාධු ආචරිය, තුම්යහහි වුත්තට්ඨායන වසිස්සාමී’’ති

යහට්ඨාගඞ්ගායවසන්යතො ‘‘ගඞ්ගායඋදකංපටියසොතං සන්දතූ’’තිඅධිට්ඨාසි.

ජාතිමන්තතාපයසො පායතොව ගඞ්ගං ඔරුය්හ උදකං ආචමති, ජටා යධොවති.

යබොධිසත්යතොදන්තකට්ඨංඛාදන්යතොපිණ්ඩංපිණ්ඩංයඛළංඋදයකපායතති. 

දන්තකට්ඨකුච්ඡිට්ඨකම්පි තත්යථව පවායහති. යථා යච තං අඤ්ඤත්ථ

අලග්ගිත්වා තාපසස්යසව ජටාසු ලග්ගති, තථා අධිට්ඨාසි. යඛළම්පි

දන්තකට්ඨම්පිතාපසස්ස ජටාසුයයවපතිට්ඨාති. 

තාපයසොචණ්ඩාලස්සිදංකම්මංභවිස්සතීතිවිප්පටිසාරීහුත්වා ගන්ත්වාපුච්ඡි–

‘‘ඉදං, යභො චණ්ඩාල, ගඞ්ගාය උදකං තයා පටියසොතගාමකත’’න්ති? ආම 

ආචරිය. යතන හි ත්වං යහට්ඨාගඞ්ගාය මා වස, උපරිගඞ්ගාය වසාති. සාධු

ආචරිය, තුම්යහහි වුත්තට්ඨායන වසිස්සාමීති තත්ථ වසන්යතො ඉද්ධිං

පටිප්පස්සම්යභසි, උදකංයථාගතිකයමවජාතං.පුනතාපයසොතයදවබයසනං

පාපුණි. යසො පුන ගන්ත්වා යබොධිසත්තං පුච්ඡි, – ‘‘යභො චණ්ඩාල, ත්වමදං

ගඞ්ගායඋදකංකායලනපටියසොතගාමංකායලන අනුයසොතගාමංකයරොසී’’ති? 

ආම ආචරිය. චණ්ඩාල, ‘‘ත්වං සුඛවිහාරීනං පබ්බජිතානං සුයඛන වසිතුං න

යදසි, සත්තයම යත දිවයස සත්තධා මුද්ධා ඵලතූ’’ති. සාධු අචරිය, අහං පන 

සූරියස්සඋග්ගන්තුංනදස්සාමීති. 
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අථමහාසත්යතො ිතන්යතසි – ‘‘එතස්ස අභිසායපො එතස්යසවඋපරි පතිස්සති, 

රක්ඛාමන’’න්තිසත්තානුද්දයතායපුනදිවයසඉද්ධියාසූරියස්ස උග්ගන්තුංන

අදාසි. ඉද්ධිමයතො ඉද්ධිවිසයයො නාම අිතන්යතයයයො, තයතො පට්ඨාය

අරුණුග්ගං න පඤ්ඤායති, රත්තින්දිවපරිච්යඡයදො නත්ථි, කසිවණිජ්ජාදීනි

කම්මානිපයයොයජන්යතොනාමනත්ථි. 

මනුස්සා – ‘‘යක්ඛාවට්යටො නු යඛො අයං 

භූතයදවට්යටොනාගසුපණ්ණාවට්යටො’’ති උපද්දවප්පත්තා ‘‘කිං නු යඛො

කාතබ්බ’’න්ති ිතන්යතත්වා ‘‘රාජකුලං නාම මහාපඤ්ඤං, යලොකස්ස හිතං

ිතන්යතතුං සක්යකොති, තත්ථ ගච්ඡාමා’’ති රාජකුලං ගන්ත්වා තමත්ථං

ආයරොයචසුං.රාජා සුත්වාභීයතොපිඅභීතාකාරංකත්වා–‘‘මාතාතාභායථ, ඉමං

කාරණංගඞ්ගාතීරවාසී ජාතිමන්තතාපයසොජානිස්සති, තංපුච්ඡිත්වානික්කඞ්ඛා

භවිස්සාමා’’ති කතිපයයයහව අත්ථචරයකහි මනුස්යසහි සද්ධිං තාපසං

උපසඞ්කමත්වා කතපටිසන්ථායරො තමත්ථං පුච්ඡි. තාපයසො ආහ – ‘‘ආම

මහාරාජ, එයකො චණ්ඩායලො අත්ථි, යසො ඉමං ගඞ්ගාය උදකං කායලන

අනුයසොතගාමංකායලනපතියසොතගාමංකයරොති, මයාතදත්ථංකිඤ්ිත කථිතං

අත්ථි, තංපුච්ඡථ, යසොජානිස්සතී’’ති. 

රාජා මාතඞ්ගඉසිස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා – ‘‘තුම්යහ, භන්යත, අරුණස්ස

උග්ගන්තුං න යදථා’’ති පුච්ඡි. ආම, මහාරාජාති. කිං කාරණා භන්යතති? 

ජාතිමන්තතාපසකාරණා, මහාරාජ, ජාතිමන්තතාපයසන ආගන්ත්වා මං

වන්දිත්වා ඛමාපිතකායල දස්සාම මහාරාජාති. රාජා ගන්ත්වා ‘‘එථ ආචරිය, 

තාපසංඛමායපථා’’තිආහ.නාහං, මහාරාජ, චණ්ඩාලංවන්දාමීති.මාආචරිය, 

එවං කයරොථ, ජනපදස්ස මුඛං පස්සථාති. යසො පුන පටික්ඛිපියයව. රාජා

යබොධිසත්තං උපසඞ්කමත්වා ‘‘ආචරියයො ඛමායපතුං න ඉච්ඡිතී’’ති ආහ.

අඛමාපියතඅහංසූරියංනමුඤ්චාමීති.රාජා ‘‘අයං ඛමායපතුංනඉච්ඡති, අයං

අඛමාපියත සූරියං න මුඤ්චති, කිං අම්හාකං යතන තාපයසන, යලොකං

ඔයලොයකස්සාමා’’ති‘‘ගච්ඡථ, යභො, තාපසසන්තිකං, තංහත්යථසුචපායදසුච 

ගයහත්වාමාතඞ්ගඉසිස්සපාදමූයලයනත්වානිපජ්ජායපත්වාඛමායපථඑතස්ස 

ජනපදානුද්දයතං පටිච්චා’’ති ආහ. යත රාජපුරිසා ගන්ත්වා තං තථා කත්වා

ආයනත්වා මාතඞ්ගඉසිස්සපාදමූයලනිපජ්ජායපත්වාඛමායපසුං. 

අහං නාම ඛමතබ්බං ඛමාම, අපිච යඛො පන එතස්ස කථා එතස්යසව උපරි 

පතිස්සති. මයා සූරියය විස්සජ්ජියත සූරියරස්ම එතස්ස මත්ථයක පතිස්සති, 

අථස්ස සත්තධා මුද්ධා ඵලිස්සති.තඤ්ච යඛො පයනසබයසනංමා පාපුණාතු, 

එථ තුම්යහ එතං ගලප්පමායණ උදයක ඔතායරත්වා මහන්තං
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මත්තිකාපිණ්ඩමස්ස සීයස ඨයපථ. අථාහං සූරියං විස්සජ්ජිස්සාම. සූරියරස්ම

මත්තිකාපිණ්යඩ පතිත්වා තං සත්තධා භින්දිස්සති. අයථස මත්තිකාපිණ්ඩං

ඡඩ්යඩත්වා නිමුජ්ජිත්වා අඤ්යඤන තිත්යථන උත්තරතු, ඉති නං වදථ, 

එවමස්ස යසොත්ථි භවිස්සතීති. යත මනුස්සා ‘‘එවං කරිස්සාමා’’ති තථා

කායරසුං.තස්සාපිතයථවයසොත්ථිජාතා.යසොතයතොපට්ඨාය – ‘‘ජාති නාම

අකාරණං, පබ්බජිතානංඅබ්භන්තයරගුයණොවකාරණ’’න්ති ජාතියගොත්තමානං

පහායනිම්මයදොඅයහොසි. 

ඉති ජාතිමන්තතාපයස දමයත මහාජයනො යබොධිසත්තස්ස ථාමං අඤ්ඤාසි, 

මහායකොලාහලංජාතං.රාජාඅත්තයනොනගරංගමනත්ථායයබොධිසත්තංයාිත.

මහාසත්යතො පටිඤ්ඤං දත්වා තානි ච අසීතිබ්රාහ්මණසහස්සානි දයමස්සාම, 

පටිඤ්ඤඤ්ච යමොයචස්සාමීති මජ්ඣරාජස්ස නගරං අගමාසි. බ්රාහ්මණා

යබොධිසත්තංදිස්වාව–යභො, ‘‘අයංයසො, යභො මහායචොයරො, ආගයතො, ඉදායනව

සබ්යබඑයතමය්හංඋච්ඡිට්ඨකංඛාදිත්වාඅබ්රාහ්මණා ජාතාතිඅම්යහපාකයට

කරිස්සති, එවං යනො ඉධාපි ආවායසො න භවිස්සති, පටිකච්යචව 

මායරස්සාමා’’ති රාජානං පුන උපසඞ්කමත්වා ආහංසු – ‘‘තුම්යහ, මහාරාජ, 

එතං චණ්ඩාලපබ්බජිතංමාසාධුරූයපොතිමඤ්ඤිත්ථ, එසගරුකමන්තංජානාති, 

පථවිං ගයහත්වා ආකාසං කයරොති, ආකාසං පථවිං, දූරං ගයහත්වා සන්තිකං

කයරොති, සන්තිකං දූරං, ගඞ්ගං නිවත්යතත්වා උද්ධගාමනිං කයරොති, 

ඉච්ඡන්යතො පථවිං උක්ඛිපිත්වා පායතතුං මඤ්යඤ සක්යකොති. පරස්ස වා

ිතත්තං නාම සබ්බකාලං න සක්කා ගයහතුං, අයං ඉධ පතිට්ඨං ලභන්යතො

තුම්හාකං රජ්ජම්පි නායසයය, ජීවිතන්තරායම්පි වංසුපච්යඡදම්පි කයරයය, 

අම්හාකංවචනංකයරොථ, මහාරාජ, අජ්යජවඉමංමායරතුංවට්ටතී’’ති. 

රාජායනො නාම පරපත්තියා යහොන්ති, ඉති යසො බහූනං කථාවයසන නිට්ඨං 

ගයතො. යබොධිසත්යතො පන නගයර පිණ්ඩාය චරිත්වා උදකඵාසුකට්ඨායන

මස්සයකොදනං භුඤ්ජිත්වා රාජුයයානං ගන්ත්වා නිරාපරාධතාය නිරාසඞ්යකො

මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසීදි. අතීයත චත්තාලීස, අනාගයත චත්තාලීසාති

අසීතිකප්යප අනුස්සරිතුං සමත්ථඤාණස්ස අනාවජ්ජනතාය මුහුත්තමත්තයක

කායල සති නප්පයහොති, රාජා අඤ්ඤං අජානායපත්වා සයයමව ගන්ත්වා

නිරාවජ්ජනතාය පමායදන නිසින්නංමහාපුරිසං අසිනා පහරිත්වා ද්යවභායග

අකාසි.ඉමස්සරඤ්යඤොවිජියත අට්ඨමංයලොහකූටවස්සං, නවමංකලලවස්සං

වස්සි. ඉති ඉමස්සාපි රට්යඨ නව වුට්ඨියයො පතිතා. යසො ච රාජා සපරියසො

මහානිරයයනිබ්බත්යතො.යතනාහසංකිච්චපණ්ඩියතො– 

‘‘උපහච්ච මනංමජ්යඣො, මාතඞ්ගස්මං යසස්සියන; 
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සපාරිසජ්යජොඋච්ඡින්යනො, මජ්ඣාරඤ්ඤංතදාඅහූති’’.(ජා. 2.19.96) – 

එවං මජ්ඣාරඤ්ඤස්ස අරඤ්ඤභූතභායවො යවදිතබ්යබො. මාතඞ්ගස්ස පන 

ඉසියනොවයසනතයදව මාතඞ්ගාරඤ්ඤන්තිවුත්තං. 

66. පඤ්හපටි ානානීති පඤ්හබයාකරණානි. පච්චනීකංකතබ්බන්ති පච්චනීකං

කාතබ්බං. අමඤ්ඤිස්සන්ති වියලොමභාගං ගණ්හන්යතො විය අයහොසින්ති

අත්යථො. 

67. අනුවිච්චකාරන්ති අනුවිචායරත්වා ිතන්යතත්වා තුලයිත්වා කාතබ්බං

කයරොහීතිවුත්තංයහොති. සාධු යහොතීතිසුන්දයරොයහොති.තුම්හාදිසස්මඤ්හිමං

දිස්වාමංසරණංගච්ඡන්යත නිගණ්ඨං දිස්වානිගණ්ඨංසරණංගච්ඡන්යත –

‘‘කිං අයං උපාලි දිට්ඨදිට්ඨයමව සරණං ගච්ඡතී’’ති? ගරහා උප්පජ්ජිස්සති, 

තස්මාඅනුවිච්චකායරොතුම්හාදිසානංසාධූති දස්යසති. පටාකංපරිහයරෙුන්ති

යතකිරඑවරූපංසාවකං ලභිත්වා – ‘‘අසුයකොනාමරාජාවාරාජමහාමත්යතො

වායසට්ඨිවා අම්හාකංසරණංගයතොසාවයකොජායතො’’තිපටාකංඋක්ඛිපිත්වා

නගයර යඝොයසන්තා ආහිණ්ඩන්ති. කස්මා? එවං යනො මහන්තභායවො ආවි

භවිස්සතීති ච, සයච තස්ස ‘‘කිමහං එයතසං සරණං ගයතො’’ති විප්පටිසායරො

උප්පජ්යජයය, තම්පියසො ‘‘එයතසංයමසරණගතභාවං බහූජානන්ති, දුක්ඛං

ඉදානි පටිනිවත්තිතු’’න්ති වියනොයදත්වා න පටික්කමස්සතීති ච. ‘‘යතනාහ

පටාකංපරිහයරයය’’න්ති. 

68. ඔපානභූතන්ති පටියත්තඋදපායනො විය ඨිතං. කුලන්ති තව නියවසනං. 

දාතබ්බං මඤ්යඤෙොසීති පුබ්යබ දසපි වීසතිපි සට්ඨිපි ජයන ආගයත දිස්වා

නත්ථීති අවත්වා යදති. ඉදානි මං සරණං ගතකාරණමත්යතනව මා ඉයමසං

යදයයධම්මං, උපච්ඡින්දිත්ථ, සම්පත්තානඤ්හි දාතබ්බයමවාති ඔවදති. 

සුතයමතං,  න්යතතිකුයතොසුතං? නිගණ්ඨානංසන්තිකා, යතකිරකුලඝයරසු

එවං පකායසන්ති – ‘‘මයං ‘යස්ස කස්සිත සම්පත්තස්ස දාතබ්බ’න්ති වදාම, 

සමයණො පන යගොතයමො ‘මය්හයමව දානං දාතබ්බං…යප.… න අඤ්යඤසං

සාවකානං දින්නං මහප්ඵල’න්ති වදතී’’ති. තං සන්ධාය අයං ගහපති

‘‘සුතයමත’’න්තිආහ. 

69. අනුපුබ්බං කථන්ති දානානන්තරං සීලං, සීලානන්තරං සග්ගං, 

සග්ගානන්තරංමග්ගන්තිඑවංඅනුපටිපාටිකථං.තත්ථ දානකථන්තිඉදංදානං

නාම සුඛානං නිදානං, සම්පත්තීනං මූලං, යභොගානං පතිට්ඨා, විසමගතස්ස

තාණං යලණං ගතිපරායණං, ඉධයලොකපරයලොයකසු දානසදියසො අවස්සයයො

පතිට්ඨා ආරම්මණං තාණං යලණං ගති පරායණං නත්ථි. ඉදඤ්හි
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පටුන 

අවස්සයට්යඨන රතනමයසීහාසනසදිසං, පතිට්ඨානට්යඨන මහාපථවිසදිසං, 

ආලම්බනට්යඨනආලම්බනරජ්ජුසදිසං. ඉදඤ්හි දුක්ඛනිත්ථරණට්යඨනනාවා, 

සමස්සාසනට්යඨන සඞ්ගාමසූයරො, භයපරිත්තාණට්යඨන සුසඞ්ඛතනගරං, 

මච්යඡරමලාදීහි අනුපලිත්තට්යඨන පදුමං, යතසං නිදහනට්යඨන අග්ගි, 

දුරාසදට්යඨනආසීවියසො. අසන්තාසනට්යඨනසීයහො, බලවන්තට්යඨන හත්ථී, 

අභිමඞ්ගලසම්මතට්යඨන යසතවසයභො, යඛමන්තභූමසම්පාපනට්යඨන

වලාහයකො අස්සරාජා. දානං නායමභං මය්හං ගතමග්යගො, මය්යහයවයසො

වංයසො, මයා දස පාරමයයො පූයරන්යතන යවලාමමහායඤ්යඤො, 

මහායගොවින්දමහායඤ්යඤො මහාසුදස්සනමහායඤ්යඤො, 

යවස්සන්තරමහායඤ්යඤොති අයනකමහායඤ්ඤා පවත්තිතා, සසභූයතන

ජලියතඅග්ගික්ඛන්යධ අත්තානංනියයායදන්යතනසම්පත්තයාචකානංිතත්තං

ගහිතං. දානඤ්හි යලොයක සක්කසම්පත්තිං යදති, මාරසම්පත්තිං යදති, 

බ්රහ්මසම්පත්තිං යදති, චක්කවත්තිසම්පත්තිං යදති, සාවකපාරමීඤාණං, 

පච්යචකයබොධිඤාණං, අභිසම්යබොධිඤාණං යදතීති එවමාදිං

දානගුණපටිසංයුත්තංකථං. 

යස්මා පන දානං දදන්යතො සීලං සමාදාතුං සක්යකොති, තස්මා තදනතරං 

සීලකථංකයථසි. සීලකථන්තිසීලංනායමතංඅවස්සයයොපතිට්ඨා ආරම්මණං

තාණං යලණං ගති පරායණං, සීලං නායමතං මම වංයසො, අහං 

සඞ්ඛපාලනාගරාජකායල, භූරිදත්තනාගරාජකායල, චම්යපයයනාගරාජකායල, 

සීලවනාගරාජකායල, මාතුයපොසකහත්ථිරාජකායල, ඡද්දන්තහත්ථිරාජකායලති

අනන්යතසුඅත්තභායවසුසීලං පරිපූයරසිං.ඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තීනඤ්හි

සීලසදියසො අවස්සයයො, සීලසදිසා පතිට්ඨා, ආරම්මණං තාණං යලණං ගති

පරායණං නත්ථි, සීලාලඞ්කාරසදියසො අලඞ්කායරො නත්ථි, සීලපුප්ඵසදිසං

පුප්ඵංනත්ථි, සීලගන්ධසදියසොගන්යධොනත්ථි.සීලාලඞ්කායරනහි අලඞ්කතං

සීලකුසුමපිළන්ධනං සීලගන්ධානුලිත්තං සයදවයකොපි යලොයකො 

ඔයලොයකන්යතොතිත්තිංනගච්ඡතීතිඑවමාදිංසීලගුණපටිසංයුත්තංකථං. 

ඉදං පන සීලං නිස්සාය අයං සග්යගො ලබ්භතීති දස්යසතුං සීලානන්තරං

සග්ගකථං කයථසි. සග්ගකථන්ති අයං සග්යගො නාම ඉට්යඨො කන්යතො

මනායපො, නිච්චයමත්ථකීළා, නිච්චංසම්පත්තියයොලබ්භන්ති, චාතුමහාරාජිකා

යදවා නවුතිවස්සසතසහස්සානි දිබ්බසුඛං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්ති, 

තාවතිංසා තිස්යසො ච වස්සයකොටියයො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානීති එවමාදිං 

සග්ගගුණපටිසංයුත්තංකථං.සග්ගසම්පත්තිංකථයන්තානඤ්හිබුද්ධානංමුඛං 

නප්පයහොති. වුත්තම්පි යචතං ‘‘අයනකපරියායයන යඛො අහං, භික්ඛයව, 

සග්ගකථං කයථයය’’න්තිආදි(ම.නි.3.255). 
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එවං සග්ගකථාය පයලොයභත්වා පුන හත්ථිං අලඞ්කරිත්වා තස්ස යසොණ්ඩං

ඡින්දන්යතොවිය–‘‘අයම්පිසග්යගොඅනිච්යචො අද්ධුයවො, නඑත්ථඡන්දරායගො

කාතබ්යබො’’ති දස්සනත්ථං – ‘‘අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා මයා බහුදුක්ඛා 

බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො’’තිආදිනා (පාිත. 417; ම. නි. 1.235) 

නයයන කාමානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං කයථසි. තත්ථ ආදීනයවොති

යදොයසො. ඔකායරොතිඅවකායරොලාමකභායවො. සංකියලයසොතියතහි සත්තානං

සංසායර සංකිලිස්සනං. යථාහ ‘‘කිලිස්සන්ති වත, යභො, සත්තා’’ති (ම. නි. 

2.351). 

එවං කාමාදීනයවන තජ්ජිත්වා යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි. 

කල්ලචිත්තන්ති අයරොගිතත්තං. සාමුක්කංසිකාති සාමං උක්කංසිකා

අත්තනායයව ගයහත්වා උද්ධරිත්වා ගහිතා, සයම්භූඤායණන දිට්ඨා, 

අසාධාරණා අඤ්යඤසන්ති අත්යථො. කා පයනසාති, අරියසච්චයදසනා? 

යතයනවාහ–‘‘දුක්ඛංසමුදයංනියරොධංමග්ග’’න්ති. 

විරජං වීතමලන්ති රාගරජාදීනං අභාවා විරජං, රාගමලාදීනං විගතත්තා

වීතමලං. ධම්මචක්ඛුන්ති උපරි බ්රහ්මායුසුත්යත තිණ්ණං මග්ගානං, 

චූළරාහුයලොවායද ආසවක්ඛයස්යසතං නාමං. ඉධ පන යසොතාපත්තිමග්යගො

අධිප්යපයතො. තස්ස උප්පත්තිආකාරදස්සනත්ථං ‘‘යංකිඤ්ිත සමුදයධම්මං, 

සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති ආහ. තඤ්හි නියරොධං ආරම්මණං කත්වා 

කිච්චවයසනඑවංසබ්බසඞ්ඛතංපටිවිජ්ඣන්තංඋප්පජ්ජති. 

දිට්යඨො අරියසච්චධම්යමො එයතනාති දිට්ඨධම්යමො. එස නයයො යසසපයදසුපි.

තිණ්ණා විිතකිච්ඡා අයනනාති තිණ්ණවිචිකිච්යඡො. විගතා කථංකථා අස්සාති 

විගතකථංකයථො. යවසාරජ්ජප්පත්යතොති යවසාරජ්ජං පත්යතො. කත්ථ? සත්ථු

සාසයන. නාස්ස පයරො පච්චයයො, න පරස්ස සද්ධාය එත්ථ වත්තතීති 

අපරප්පච්චයෙො. 

70. ිතත්යතන සම්පටිච්ඡමායනො අභිනන්දිත්වා, වාචාය පසංසමායනො 

අනුයමොදිත්වා. ආවරාමීති ථයකම පිදහාම. අනාවටන්ති න ආවරිතං විවටං 

උග්ඝාටිතං. 

71. අස්යසොසි යඛො දීෙතපස්සීති යසො කිර තස්ස ගතකාලයතො පට්ඨාය –

‘‘පණ්ඩියතො ගහපති, සමයණො ච යගොතයමො දස්සනසම්පන්යනො

නියයානිකකයථො, දස්සයනපි තස්ස පසීදිස්සති, ධම්මකථායපි පසීදිස්සති, 

පසීදිත්වාසරණංගමස්සති, ගයතොනුයඛොසරණංගහපතිනතාවගයතො’’ති 

ඔහිතයසොයතොවහුත්වාවිචරති.තස්මාපඨමංයයවඅස්යසොසි. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා ගහපතිවග්යගො 

59 

පටුන 

72. යතනහිසම්මාතිබලවයසොයකනඅභිභූයතො ‘‘එත්යථවතිට්ඨා’’තිවචනං

සුත්වාපිඅත්ථංඅසල්ලක්යඛන්යතොයදොවාරියකනසද්ධිං සල්ලපතියයව. 

මජ්ඣිමාෙ ද්වාරසාලාොන්ති යස්ස ඝරස්ස සත්ත ද්වාරයකොට්ඨකා, තස්ස

සබ්බඅබ්භන්තරයතොවාසබ්බබාහිරයතොවාපට්ඨාය චතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයකො, 

යස්ස පඤ්ච, තස්ස තතියයො, යස්ස තයයො, තස්ස දුතියයො ද්වාරයකොට්ඨයකො 

මජ්ඣිමද්වාරසාලා නාම. එකද්වාරයකොට්ඨකස්ස පන ඝරස්ස මජ්ඣට්ඨායන

මඞ්ගලත්ථම්භං නිස්සාය මජ්ඣිමද්වාරසාලා. තස්ස පන යගහස්ස සත්ත

ද්වාරයකොට්ඨකා, පඤ්චාතිපිවුත්තං. 

73. අග්ගන්තිආදීනි සබ්බානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. ෙං සුදන්ති එත්ථ 

ෙන්ති යං නාටපුත්තං. සුදන්ති නිපාතමත්තං. පරිග්ගයහත්වාති යතයනව

උත්තරාසඞ්යගන උදයර පරික්ඛිපන්යතො ගයහත්වා. නිසීදායපතීති සණිකං

ආචරිය, සණිකංආචරියාති මහන්තං යතලඝටං ඨයපන්යතො විය නිසීදායපති. 

දත්යතොසීතිකිංජයළොසිජායතොතිඅත්යථො. පටිමුක්යකොතිසීයසපරික්ඛිපිත්වා 

ගහියතො. අණ්ඩහාරයකොතිආදිං දුට්ඨුල්ලවචනම්පි සමානං උපට්ඨාකස්ස 

අඤ්ඤථාභායවන උප්පන්නබලවයසොකතාය ඉදං නාම භණාමීති

අසල්ලක්යඛත්වාවභණති. 

74.  ද්දිකා,  න්යත, ආවට්ටනීති නිගණ්යඨො මායයමව සන්ධාය වදති, 

උපාසයකො අත්තනා පටිවිද්ධං යසොතාපත්තිමග්ගං. යතන හීති

නිපාතමත්තයමතං, භන්යත, උපමං යත කරිස්සාමච්යචව අත්යථො.

කාරණවචනංවා, යයනකාරයණනතුම්හාකංසාසනංඅනියයානිකං, මමසත්ථු 

නියයානිකං, යතනකාරයණනඋපමංයතකරිස්සාමීතිවුත්තංයහොති. 

75. උපවිජඤ්ඤාති විජායනකාලං උපගතා. මක්කටච්ඡාපකන්ති

මක්කටයපොතකං. කිණිත්වා ආයනහීති මූලං දත්වාව ආහර. ආපයණසු හි

සවිඤ්ඤාණකම්පි අවිඤ්ඤාණකම්පි මක්කටාදිකීළනභණ්ඩකං වික්කිණන්ති.

තං සන්ධායයතං ආහ. රජිතන්ති බහලබහලං පීතාවයලපනරඞ්ගජාතං

ගයහත්වා රජිත්වා දින්නං ඉමං ඉච්ඡාමීති අත්යථො. 

ආයකොටිතපච්චායකොටිතන්ති ආයකොටිතඤ්යචව පරිවත්යතත්වා පුනප්පුනං

ආයකොටිතඤ්ච. උ යතො ාගවිමට්ඨන්ති මණිපාසායණන උයභොසු පස්යසසු

සුට්ඨුවිමට්ඨංඝට්යටත්වාඋප්පාදිතච්ඡවිං. 

රඞ්ගක්ඛයමො හි යඛොති සවිඤ්ඤාණකම්පි අවිඤ්ඤාණකම්පි රඞ්ගං පිවති.

තස්මා එවමාහ. යනො ආයකොට්ටනක්ඛයමොති සවිඤ්ඤාණකස්ස තාව

ආයකොට්ටනඵලයක ඨයපත්වා කුච්ඡියං ආයකොටිතස්ස කුච්ඡි භිජ්ජති, කරීසං
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නික්ඛමති. යසසී ආයකොටිතස්ස සීසං භිජ්ජති, මත්තලුඞ්ගං නික්ඛමති.

අවිඤ්ඤාණයකො ඛණ්ඩඛණ්ඩිතං ගච්ඡති. තස්මා එවමාහ. යනො

විමජ්ජනක්ඛයමොති සවිඤ්ඤාණයකො මණිපාසායණන විමද්දියමායනො 

නිල්යලොමතං නිච්ඡවිතඤ්ච ආපජ්ජති, අවිඤ්ඤාණයකොපි වචුණ්ණකභාවං

ආපජ්ජති. තස්මා එවමාහ. රඞ්ගක්ඛයමො හි යඛො බාලානන්ති බාලානං

මන්දබුද්ධීනං රඞ්ගක්ඛයමො, රාගමත්තං ජයනති, පියයො යහොති. පණ්ඩිතානං

පන නිගණ්ඨවායදො වා අඤ්යඤො වා භාරතරාමසීතාහරණාදි

නිරත්ථකකථාමග්යගො අප්පියයොව යහොති. යනො අනුයෙොගක්ඛයමො, යනො

විමජ්ජනක්ඛයමොති අනුයයොගං වා වීමංසං වා න ඛමති, ථුයස යකොට්යටත්වා

තණ්ඩුලපරියයසනංවියකදලියංසාරගයවසනංවියචරිත්තයකොතුච්ඡයකොව

යහොති. රඞ්ගක්ඛයමොයචවපණ්ඩිතානන්ති චතුසච්චකථාහිපණ්ඩිතානංපියා

යහොති, වස්සසතම්පිසුණන්යතො තිත්තිංනගච්ඡති.තස්මාඑවමාහ.බුද්ධවචනං

පන යථා යථාපි ඔගාහිස්සති මහාසමුද්යදො විය ගම්භීරයමව යහොතීති

‘‘අනුයයොගක්ඛයමො ච විමජ්ජනක්ඛයමො චා’’ති ආහ. සුයණොහි ෙස්සාහං 

සාවයකොතිතස්සගුයණසුණාහීතිභගවයතොවණ්යණවත්තුංආරද්යධො. 

76. ධීරස්සාති ධීරං වුච්චති පණ්ඩිච්චං, යා පඤ්ඤා පජානනා…යප.…

සම්මාදිට්ඨි, යතන සමන්නාගතස්ස 

ධාතුආයතනපටිච්චසමුප්පාදට්ඨානාට්ඨානකුසලස්ස පණ්ඩිතස්සාහං සාවයකො, 

යසො මය්හං සත්ථාති එවං සබ්බපයදසු සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. 

පභින්නඛීලස්සාති භින්නපඤ්චයචයතොඛිලස්ස. සබ්බපුථුජ්ජයන විජිනිංසු

විජිනන්ති විජිනිස්සන්ති වාති විජයා. යක යත, 

මච්චුමාරකියලසමාරයදවපුත්තමාරාති? යත විජිතා විජයා එයතනාති

විජිතවිජයයො. භගවා, තස්ස විජිතවිජෙස්ස. අනීෙස්සාති කියලසදුක්යඛනපි 

විපාකදුක්යඛනපි නිද්දුක්ඛස්ස. සුසමචිත්තස්සාති 

යදවදත්තධනපාලකඅඞ්ගුලිමාලරාහුලයථරාදීසුපි යදවමනුස්යසසු සුට්ඨු

සමිතත්තස්ස. වුද්ධසීලස්සාති වඩ්ඪතාචාරස්ස. සාධුපඤ්ඤස්සාති

සුන්දරපඤ්ඤස්ස. යවසමන්තරස්සාතිරාගාදිවිසමංතරිත්වාවිතරිත්වාඨිතස්ස. 

විමලස්සාතිවිගතරාගාදිමලස්ස. 

තුසිතස්සාති තුට්ඨිතත්තස්ස. වන්තයලොකාමිසස්සාති වන්තකාමගුණස්ස. 

මුදිතස්සාතිමුදිතාවිහාරවයසනමුදිතස්ස, පුනරුත්තයමවවාඑතං. පසාදවයසන

හි එකම්පි ගුණං පුනප්පුනං වදතියයව. කතසමණස්සාති කතසාමඤ්ඤස්ස, 

සමණධම්මස්ස මත්ථකං පත්තස්සාති අත්යථො. මනුජස්සාති
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යලොකයවොහාරවයසන එකස්ස සත්තස්ස. නරස්සාති පුනරුත්තං. අඤ්ඤථා

වුච්චමායනඑයකකගාථායදසගුණා නප්පයහොන්ති. 

යවනයිකස්සාති සත්තානං විනායකස්ස. රුචිරධම්මස්සාති සුිතධම්මස්ස. 

ප ාසකස්සාති ඔභාසකස්ස. වීරස්සාති වීරියසම්පන්නස්ස. නිස ස්සාති

උසභවසභනිසයභසු සබ්බත්ථ අප්පටිසමට්යඨන නිසභස්ස. ගම්භීරස්සාති

ගම්භීරගුණස්ස, ගුයණහි වා ගම්භීරස්ස. යමොනපත්තස්සාති ඤාණපත්තස්ස. 

යවදස්සාති යවයදො වුච්චති ඤාණං, යතන සමන්නාගතස්ස. ධම්මට්ඨස්සාති

ධම්යමඨිතස්ස. සංවුතත්තස්සාතිපිහිතත්තස්ස. 

නාගස්සාති චතූහි කාරයණහිනාගස්ස. පන්තයසනස්සාතිපන්තයසනාසනස්ස. 

පටිමන්තකස්සාතිපටිමන්තනපඤ්ඤායසමන්නාගතස්ස. යමොනස්සාතියමොනං

වුච්චති ඤාණං, යතන සමන්නාගතස්ස, ධුතකියලසස්ස වා. දන්තස්සාති

නිබ්බියසවනස්ස. 

ඉසිසත්තමස්සාති විපස්සිආදයයො ඡ ඉසයයො උපාදාය සත්තමස්ස. 

බ්රහ්මපත්තස්සාති යසට්ඨපත්තස්ස. න්හාතකස්සාති න්හාතකියලසස්ස. 

පදකස්සාති අක්ඛරාදීනි සයමොධායනත්වා ගාථාපදකරණකුසලස්ස. 

විදිතයවදස්සාතිවිදිතඤාණස්ස. පුරින්දදස්සාතිසබ්බපඨමංධම්මදානදායකස්ස. 

සක්කස්සාතිසමත්ථස්ස. පත්තිපත්තස්සාතියයපත්තබ්බාගුණා, යතපත්තස්ස. 

යවෙොකරණස්සාතිවිත්ථායරත්වාඅත්ථදීපකස්ස.භගවතාහි අබයාකතංනාම

තන්තිපදංනත්ථිසබ්යබසංයයවඅත්යථොකථියතො. 

විපස්සිස්සාති විපස්සනකස්ස. අනභිනතස්සාති අනතස්ස. යනො අපනතස්සාති

අදුට්ඨස්ස. 

අනනුගතන්තරස්සාතිකියලයස අනනුගතිතත්තස්ස. අසිතස්සාතිඅබද්ධස්ස. 

භූරිපඤ්ඤස්සාති භූරි වුච්චති පථවී, තාය පථවීසමාය පඤ්ඤාය විපුලාය

මහන්තාය විත්ථතාය සමන්නාගතස්සාති අත්යථො. මහාපඤ්ඤස්සාති

මහාපඤ්ඤායසමන්නාගතස්ස. 

අනුපලිත්තස්සාති තණ්හාදිට්ඨිකියලයසහි අලිත්තස්ස. ආදෙයනෙෙස්සාති

ආහුතිං පටිග්ගයහතුං යුත්තස්ස. ෙක්ඛස්සාති ආනුභාවදස්සනට්යඨන 

ආදිස්සමානකට්යඨන වා භගවා යක්යඛො නාම. යතනාහ ‘‘යක්ඛස්සා’’ති. 

මහයතොති මහන්තස්ස. තස්ස සාවයකොහමස්මීති තස්ස එවංවිවිධගුණස්ස

සත්ථුස්ස අහං සාවයකොති. උපාසකස්ස යසොභාපත්තිමග්යගයනව පටිසම්භිදා

ආගතා. ඉති පටිසම්භිදාවිසයය ඨත්වා පදසයතන දසබලස්ස
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පටුන 

කියලසප්පහානවණ්ණංකයථන්යතො ‘‘කස්සතංගහපතිසාවකංධායරමා’’ති

පඤ්හස්ස අත්ථංවිස්සජ්යජසි. 

77. කදා සඤ්ඤූළ්හාති කදා සම්පිණ්ඩිතා. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අයං 

ඉදායනවසමණස්සයගොතමස්සසන්තිකංගන්ත්වාආගයතො, කදායනනඑයත

වණ්ණා සම්පිණ්ඩිතා’’ති.තස්මාඑවමාහ. විචිත්තංමාලං ගන්යථෙොතිසයම්පි

දක්ඛතාය පුප්ඵානම්පි නානාවණ්ණතාය එකයතොවණ්ටිකාදියභදං විිතත්රමාලං

ගන්යථයය. එවයමවයඛො,  න්යතතිඑත්ථනානාපුප්ඵානංමහාපුප්ඵරාසිවිය

නානාවිධානං වණ්ණානං භගවයතො සියනරුමත්යතො වණ්ණරාසි දට්ඨබ්යබො.

යඡකමාලාකායරො විය උපාලි ගහපති. මාලාකාරස්ස විිතත්රමාලාගන්ථනං විය

ගහපතියනොතථාගතස්සවිිතත්රවණ්ණගන්ථනං. 

උණ්හං යලොහිතං මුඛයතො උග්ගඤ්ඡීති තස්ස හි භගවයතො සක්කාරං

අසහමානස්ස එතදයහොසි – ‘‘අනත්ථියකො දානි අයං ගහපති අම්යහහි, ස්යව

පට්ඨායපණ්ණාසසට්ඨිජයනගයහත්වාඑතස්සඝරංපවිසිත්වාභුඤ්ජිතුංන 

ලභිස්සාම, භින්නා යම භත්තකුම්භී’’ති. අථස්ස උපට්ඨාකවිපරිණායමන

බලවයසොයකො උප්පජ්ජි. ඉයමහි සත්තා අත්තයනො අත්තයනොව ිතන්තයන්ති.

තස්ස තස්මං යසොයක උප්පන්යන අබ්භන්තරං උණ්හං අයහොසි, යලොහිතං 

විලීයිත්ථ, තංමහාවායතනසමුද්ධරිතංකුයටපක්ඛිත්තරජනංවියපත්තමත්තං

මුඛයතො උග්ගඤ්ඡි. නිධානගතයලොහිතං වමත්වා පන අප්පකා සත්තා ජීවිතුං

සක්යකොන්ති. නිගණ්යඨො තත්යථව ජාණුනා පතියතො, අථ නං පාටඞ්කියා

බහිනගරං නීහරිත්වා මඤ්චකසිවිකාය ගයහත්වා පාවං අගමංසු, යසො න

ිතරස්යසව පාවායංකාලමකාසි.ඉමස්මංපනසුත්යතඋග්ඝාටිතඤ්ඤූපුග්ගලස්ස

වයසනධම්මයදසනා පරිනිට්ඨිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

උපාලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. කුක්කුරවතිකසුත්තවණ්ණනා 

78. එවං යමසුතන්තිකුක්කුරවතිකසුත්තං.තත්ථ යකොලියෙසූතිඑවංනාමයක

ජනපයද. යසො හි එයකොපි යකොලනගයර පතිට්ඨිතානං යකොලියානං

රාජකුමාරානං නිවාසට්ඨානත්තා එවං වුච්චති. තස්මං යකොලියයසු ජනපයද. 

හලිද්දවසනන්ති තස්ස කිර නිගමස්ස මාපිතකායල පීතකවත්ථනිවත්ථා 

මනුස්සා නක්ඛත්තං කීළිංසු. යත නක්ඛත්තකීළාවසායන නිගමස්ස නාමං

ආයරොයපන්තා හලිද්දවසනන්ති නාමං අකංසු. තං යගොචරගාමං කත්වා

විහරතීතිඅත්යථො.විහායරොපයනත්ථකිඤ්චාපිනනියාමයතො, තථාපි බුද්ධානං
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පටුන 

අනුච්ඡවියක යසනාසයනයයව විහාසීති යවදිතබ්යබො. යගොවතියකොති

සමාදින්නයගොවයතො, සීයස සිඞ්ගානි ඨයපත්වා නඞ්ගුට්ඨං බන්ධිත්වා ගාවීහි

සද්ධිං තිණානි ඛාදන්යතො විය චරති. අයචයලොති නග්යගො නිච්යචයලො. 

යසනියෙොතිතස්ස නාමං. 

කුක්කුරවතියකොති සමාදින්නකුක්කුරවයතො, සබ්බං සුනඛකිරියං කයරොති.

උයභොයපයතසහපංසුකීළිකාසහායකා. කුක්කුයරොව පලිකුජ්ජිත්වාතිසුනයඛො

නාම සාමකස්ස සන්තියක නිසීදන්යතො ද්වීහි පායදහි භූමයං වියලඛිත්වා

කුක්කුරකූජිතං කූජන්යතො නිසීදති, අයම්පි ‘‘කුක්කුරකිරියං කරිස්සාමී’’ති

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිත්වා ද්වීහි හත්යථහි භූමයං වියලඛිත්වා සීසං

විධුනන්යතො ‘භූ භූ’ති කත්වා හත්ථපායද සමඤ්ජිත්වා සුනයඛො විය නිසීදි. 

ඡමානික්ඛිත්තන්තිභූමයං ඨපිතං. සමත්තං සමාදින්නන්තිපරිපුණ්ණංකත්වා

ගහිතං. කාගතීතිකානිප්ඵත්ති. යකො අභිසම්පරායෙොතිඅභිසම්පරායම්හිකත්ථ

නිබ්බත්ති. අලන්ති තස්ස අප්පියං භවිස්සතීති යාවතතියං පටිබාහති. 

කුක්කුරවතන්තිකුක්කුරවතසමාදානං. 

79.  ායවතීති වඩ්යඪති. පරිපුණ්ණන්ති අනූනං. අබ්යබොකිණ්ණන්ති 

නිරන්තරං. කුක්කුරසීලන්තිකුක්කුරාචාරං. කුක්කුරචිත්තන්ති ‘‘අජ්ජ පට්ඨාය

කුක්කුයරහිකාතබ්බං කරිස්සාමී’’තිඑවංඋප්පන්නිතත්තං. කුක්කුරාකප්පන්ති 

කුක්කුරානංගමනාකායරොඅත්ථි, තිට්ඨනාකායරොඅත්ථි, නිසීදනාකායරොඅත්ථි, 

සයනාකායරො අත්ථි, උච්චාරපස්සාවකරණාකායරො අත්ථි, අඤ්යඤකුක්කුයර

දිස්වා දන්යත විවරිත්වාගමනාකායරො අත්ථි, අයංකුක්කුරාකප්යපොනාම, තං

භායවතීති අත්යථො. ඉමිනාහං සීයලනාතිආදීසු අහං ඉමනා ආචායරන වා

වතසමාදායනන වා දුක්කරතපචරයණන වා යමථුනවිරතිබ්රහ්මචරියයන වාති

අත්යථො. යදයවොති සක්කසුයාමාදීසු අඤ්ඤතයරො. යදවඤ්ඤතයරොති යතසං

දුතියතතියට්ඨානාදීසු අඤ්ඤතරයදයවො. මිච්ඡාදිට්ඨීති

අයදවයලොකගාමමග්ගයමව යදවයලොකගාමමග්යගොතිගයහත්වාඋප්පන්නතාය

සාඅස්ස මච්ඡාදිට්ඨිනාමයහොති. අඤ්ඤතරංගතිං වදාමීතිතස්සහිනිරයයතො

වා තිරච්ඡානයයොනියතො වා අඤ්ඤා ගති නත්ථි, තස්මා එවමාහ. 

සම්පජ්ජමානන්තිදිට්ඨියාඅසම්මස්සංහුත්වා නිපජ්ජමානං. 

නාහං,  න්යත, එතංයරොදාමි, ෙංමං ගවා එවමාහාතියංමං, භන්යත, භගවා

එවමාහ, අහයමතං භගවයතො බයාකරණං න යරොදාම න පරියදවාම, න

අනුත්ථුනාමීති අත්යථො. එවං සකම්මකවයසයනත්ථඅත්යථො යවදිතබ්යබො, න 

අස්සුමුඤ්චනමත්යතන. 
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පටුන 

‘‘මතංවාඅම්මයරොදන්ති, යයොවාජීවංනදිස්සති; 

ජීවන්තංඅම්මපස්සන්තී, කස්මාමංඅම්මයරොදසී’’ති.(සං. නි.1.239) – 

අයඤ්යචත්ථපයයොයගො. අපිචයමඉදං,  න්යතතිඅපිචයඛොයමඉදං, භන්යත, 

කුක්කුරවතං දීඝරත්තං සමාදින්නං, තස්මං සම්පජ්ජන්යතපි වුද්ධි නත්ථි, 

විපජ්ජන්යතපි. ඉති ‘‘එත්තකං කාලං මයා කතකම්මං යමොඝං ජාත’’න්ති

අත්තයනොවිපත්තිංපච්චයවක්ඛමායනොයරොදාම, භන්යතති. 

80. යගොවතන්තිආදීනි කුක්කුරවතාදීසු වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බානි. 

ගවාකප්පන්තියගොආකප්පං.යසසං කුක්කුරාකප්යපවුත්තසදිසයමව.යථාපන

තත්ථ අඤ්යඤ කුක්කුයර දිස්වා දන්යත විවරිත්වා ගමනාකායරො, එවමධ

අඤ්යඤ ගායවො දිස්වා කණ්යණ උක්ඛිපිත්වා ගමනාකායරො යවදිතබ්යබො.

යසසංතාදිසයමව. 

81. චත්තාරිමානි පුණ්ණ කම්මානීති කස්මා ඉමං යදසනං ආරභි? අයඤ්හි

යදසනාඑකච්චකම්මකිරියවයසනආගතා, ඉමස්මඤ්චකම්මචතුක්යකකථියත

ඉයමසං කිරියා පාකටා භවිස්සතීති ඉමං යදසනං ආරභි. අපිච ඉමං

කම්මචතුක්කයමවයදසියමානංඉයම සඤ්ජානිස්සන්ති, තයතොඑයකොසරණං

ගමස්සති, එයකො පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණිස්සතීති අයයමව එයතසං

සප්පායාතිඤත්වාපිඉමංයදසනංආරභි. 

තත්ථ කණ්හන්ති කාළකං දසඅකුසලකම්මපථකම්මං. කණ්හවිපාකන්ති

අපායය නිබ්බත්තනයතො කාළකවිපාකං. සුක්කන්ති පණ්ඩරං

දසකුසලකම්මපථකම්මං. සුක්කවිපාකන්ති සග්යග නිබ්බත්තනයතො

පණ්ඩරවිපාකං. කණ්හසුක්කන්ති යවොමස්සකකම්මං. කණ්හසුක්කවිපාකන්ති

සුඛදුක්ඛවිපාකං. මස්සකකම්මඤ්හි කත්වා අකුසයලන තිරච්ඡානයයොනියං

මඞ්ගලහත්ථිට්ඨානාදීසු උප්පන්යනො කුසයලන පවත්යත සුඛං යවදියති.

කුසයලන රාජකුයලපි නිබ්බත්යතො අකුසයලන පවත්යත දුක්ඛං යවදියති. 

අකණ්හං අසුක්කන්ති කම්මක්ඛයකරං චතුමග්ගයචතනාකම්මං අධිප්යපතං.

තඤ්හි යදි කණ්හං භයවයය, කණ්හවිපාකං දයදයය. යදි සුක්කං භයවයය, 

සුක්කවිපාකං දයදයය. උභයවිපාකස්ස පන අදානයතො 

අකණ්හාසුක්කවිපාකත්තා ‘‘අකණ්හං අසුක්ක’’න්ති වුත්තං. අයං තාව

උද්යදයස අත්යථො. 

නිද්යදයස පන සබොබජ්ඣන්ති සදුක්ඛං. කායසඞ්ඛාරාදීසු කායද්වායර

ගහණාදිවයසන යචොපනප්පත්තා ද්වාදස අකුසලයචතනා 

සබොබජ්ඣකාෙසඞ්ඛායරො නාම. වචීද්වායර හනුසඤ්යචොපනවයසන
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පටුන 

වචීයභදපවත්තිකා තායයව ද්වාදස වචීසඞ්ඛායරො නාම. උභයයචොපනං

අප්පත්තාරයහොිතන්තයන්තස්ස මයනොද්වායරපවත්තා මයනොසඞ්ඛායරො නාම.

ඉති තීසුපි ද්වායරසු කායදුච්චරිතාදියභදා අකුසලයචතනාව සඞ්ඛාරාති

යවදිතබ්බා. ඉමස්මඤ්හි සුත්යත යචතනා ධුරං, උපාලිසුත්යත කම්මං. 

අභිසඞ්ඛරිත්වාති සඞ්කඩ්ඪත්වා, පිණ්ඩං කත්වාති අත්යථො. සබොබජ්ඣං 

යලොකන්ති සදුක්ඛං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සබොබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්තීති

සදුක්ඛා විපාකඵස්සා ඵුසන්ති. එකන්තදුක්ඛන්ති නිරන්තරදුක්ඛං. භූතාති

යහත්වත්යථ නිස්සක්කවචනං, භූතකම්මයතො භූතස්ස සත්තස්ස උප්පත්ති

යහොති.ඉදංවුත්තංයහොති –යථාභූතංකම්මංසත්තාකයරොන්ති, තථාභූයතන 

කම්යමන කම්මසභාගවයසන යතසං උපපත්ති යහොති. යතයනවාහ ‘‘යං

කයරොති යතන උපපජ්ජතී’’ති. එත්ථ ච යතනාති කම්යමන විය වුත්තා, 

උපපත්තිචනාම විපායකනයහොති.යස්මාපනවිපාකස්සකම්මංයහතු, තස්මා

යතන මූලයහතුභූයතන කම්යමන නිබ්බත්තතීති අයයමත්ථ අත්යථො. ඵස්සා

ඵුසන්තීති යයන කම්මවිපායකන නිබ්බත්යතො, තංකම්මවිපාකඵස්සා ඵුසන්ති. 

කම්මදාොදාතිකම්මදායජ්ජාකම්මයමවයනසංදායජ්ජංසන්තකන්ති වදාම. 

අබොබජ්ඣන්ති නිද්දුක්ඛං. ඉමස්මං වායර කායද්වායර පවත්තා අට්ඨ

කාමාවචරකුසලයචතනා කාෙසඞ්ඛායරො නාම. තායයව වචීද්වායර පවත්තා 

වචීසඞ්ඛායරො නාම. මයනොද්වායර පවත්තා තායයව අට්ඨ, තිස්යසො ච

යහට්ඨිමඣානයචතනා අබොබජ්ඣමයනොසඞ්ඛායරො නාම.ඣානයචතනාතාව

යහොතු, කාමාවචරා කින්ති අබයාබජ්ඣමයනොසඞ්ඛායරො නාම ජාතාති.

කසිණසජ්ජනකායල ච කසිණායසවනකායලචලබ්භන්ති.කාමාවචරයචතනා

පඨමජ්ඣානයචතනායඝටිතා, චතුත්ථජ්ඣානයචතනාතතියජ්ඣානයචතනාය

ඝටිතා. ඉති තීසුපි ද්වායරසු කායසුචරිතාදියභදා කුසලයචතනාව සඞ්ඛාරාති

යවදිතබ්යබො.තතියවායරොඋභයමස්සකවයසනයවදිතබ්බා. 

යසෙෙථාපි මනුස්සාතිආදීසු මනුස්සානං තාව කායලන සුඛං කායලන දුක්ඛං

පාකටයමව, යදයවසු පන භුම්මයදවතානං, විනිපාතියකසු යවමානිකයපතානං

කායලනසුඛංකායලනදුක්ඛංයහොතීතියවදිතබ්බං.හත්ථිආදීසු තිරච්ඡායනසුපි

ලබ්භතියයව. 

තත්රාතියතසුතීසුකම්යමසු. තස්සපහානාෙොයචතනාතිතස්සපහානත්ථාය

මග්ගයචතනා.කම්මං පත්වාවමග්ගයචතනායඅඤ්යඤොපණ්ඩරතයරොධම්යමො

නාමනත්ථි. ඉදං පනකම්මචතුක්කං පත්වා ද්වාදස අකුසලයචතනාකණ්හා

නාම, යතභූමකකුසලයචතනාසුක්කානාම, මග්ගයචතනා අකණ්හාඅසුක්කාති

ආගතා. 
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82. ‘‘ලය ෙොහං,  න්යත’’ති ඉදං යසො ‘‘ිතරං වත යම අනියයානිකපක්යඛ

යයොයජත්වා අත්තා කිලමයතො, ‘සුක්ඛනදීතීයර න්හායිස්සාමී’ති

සම්පරිවත්යතන්යතන විය ථුයස යකොට්යටන්යතන විය ච න යකොිත අත්යථො 

නිප්ඵාදියතො, හන්දාහං අත්තානංයයොයගයයොයජමී’’තිිතන්යතත්වාආහ. අථ 

භගවා යයොයනන ඛන්ධයක තිත්ථියපරිවායසො පඤ්ඤත්යතො, යං 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො සාමයණරභූමයං ඨියතො – ‘‘අහං, භන්යත, 

ඉත්ථන්නායමො අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො ඉමස්මං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛාම

උපසම්පදං, ස්වාහං, භන්යත, සඞ්ඝං චත්තායරො මායස පරිවාසං

යාචාමී’’තිආදිනා (මහාව. 86) නයයන සමාදියිත්වා පරිවසති, තං සන්ධාය

‘‘යයොයඛො, යසනිය, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ පබ්බජ්ජන්ති වචනසිලිට්ඨතාවයසයනව වුත්තං. අපරිවසිත්වායයව හි

පබ්බජ්ජං ලභති. උපසම්පදත්ථියකන පන නාතිකායලන ගාමප්පයවසනාදීනි

අට්ඨ වත්තානි පූයරන්යතන පරිවසිතබ්බං. ආරද්ධචිත්තාති 

අට්ඨවත්තපූරයණනතුට්ඨිතත්තා.අයයමත්ථසඞ්යඛයපො.විත්ථාරයතොපයනස 

තිත්ථියපරිවායසො සමන්තපාසාදිකාෙ විනෙට්ඨකථාෙ 

පබ්බජ්ජඛන්ධකවණ්ණනායං (මහාව. අට්ඨ. 86) වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යබො. අපිච යමත්ථාති අපිච යම එත්ථ. පුග්ගලයවමත්තතා විදිතාති

පුග්ගලනානත්තං විදිතං. අයං පුග්ගයලො පරිවාසාරයහො, අයං න

පරිවාසාරයහොතිඉදංමය්හංපාකටන්තිදස්යසති. 

තයතො යසනියයො ිතන්යතසි – ‘‘අයහො අච්ඡරියං බුද්ධසාසනං, යත්ථ එවං 

ඝංසිත්වා යකොට්යටත්වා යුත්තයමව ගණ්හන්ති, අයුත්තං ඡඩ්යඩන්තී’’ති.

තයතො සුට්ඨුතරං පබ්බජ්ජාය සඤ්ජාතුස්සායහො සයච,  න්යතතිආදිමාහ. අථ

භගවා තස්ස තිබ්බච්ඡන්දතං විදිත්වා න යසනියයො පරිවාසං අරහතීති

අඤ්ඤතරං භික්ඛුංආමන්යතසි – ‘‘ගච්ඡත්වං, භික්ඛු, යසනියං න්හායපත්වා

පබ්බායජත්වා ආයනහී’’ති. යසො තථා කත්වා තං පබ්බායජත්වා භගවයතො 

සන්තිකං ආනයි. භගවා ගයණ නිසීදිත්වා උපසම්පායදසි. යතන වුත්තං –

‘‘අලත්ථ යඛො අයචයලො යසනියයො භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං අලත්ථ

උපසම්පද’’න්ති. 

අචිරූපසම්පන්යනොති උපසම්පන්යනො හුත්වා නිතරයමව. වූපකට්යඨොති

වත්ථුකාමකියලසකායමහිකායයනචිතත්යතනචවූපකට්යඨො. අප්පමත්යතොති

කම්මට්ඨායන සතිං අවිජහන්යතො. ආතාපීති කායිකයචතසිකසඞ්ඛායතන

වීරියාතායපන ආතාපී. පහිතත්යතොති කායය ච ජීවියත ච අනයපක්ඛතාය

යපසිතත්යතො විස්සට්ඨඅත්තභායවො. ෙස්සත්ථාොති යස්ස අත්ථාය. 
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කුලපුත්තාති ආචාරකුලපුත්තා. සම්මයදවාති යහතුනාව කාරයණයනව. 

තදනුත්තරන්ති තං අනුත්තරං. බ්රහ්මචරිෙපරියෙොසානන්ති

මග්ගබ්රහ්මචරියපරියයොසානභූතං අරහත්තඵලං. තස්ස හි අත්ථාය කුලපුත්තා

පබ්බජන්ති. දිට්යඨව ධම්යමති ඉමස්මංයයව අත්තභායව. සෙං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාති අත්තනායයව පඤ්ඤාය පච්චක්ඛං කත්වා, අපරප්පච්චයං 

ඤත්වාතිඅත්යථො. උපසම්පජ්ජවිහාසීතිපාපුණිත්වා සම්පායදත්වාවිහාසි.එවං

විහරන්යතොව ඛීණාජාති…යප.… අබ් ඤ්ඤාසි. 

එවමස්ස පච්චයවක්ඛණභූමං දස්යසත්වා අරහත්තනිකූයටයනව යදසනං

නිට්ඨායපතුං ‘‘අඤ්ඤතයරො යඛො පනායස්මා යසනියයො අරහතං අයහොසී’’ති

වුත්තං. තත්ථ අඤ්ඤතයරොති එයකො. අරහතන්ති අරහන්තානං, භගවයතො

සාවකානං අරහන්තානං අබ්භන්තයරො අයහොසීති අයයමවත්ථ අධිප්පායයො.

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කුක්කුරවතිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. අ ෙරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනා 

83. එවං යම සුතන්ති අභයසුත්තං. තත්ථ අ යෙොති තස්ස නාමං. 

රාජකුමායරොති බිම්බිසාරස්ස ඔරසපුත්යතො. වාදං ආයරොයපහීති යදොසං

ආයරොයපහි. යනරයියකොති නිරයය නිබ්බත්තයකො. කප්පට්යඨොති

කප්පට්ඨිතියකො. අයතකිච්යඡොති බුද්ධසහස්යසනාපි තිකිච්ඡිතුං න සක්කා. 

උග්ගිලිතුන්තිද්යවඅන්යතයමොයචත්වාකයථතුංඅසක්යකොන්යතො උග්ගිලිතුං

බහි නීහරිතුං න සක්ඛිති. ඔගිලිතුන්ති පුච්ඡාය යදොසං දත්වා හායරතුං

අසක්යකොන්යතොඔගිලිතුංඅන්යතොපයවයසතුංන සක්ඛිති. 

එවං,  න්යතති නිගණ්යඨො කිර ිතන්යතසි – ‘‘සමයණො යගොතයමො මය්හං

සාවයකභින්දිත්වාගණ්හාති, හන්දාහංඑකංපඤ්හං අභිසඞ්ඛයරොම, යංපුට්යඨො

සමයණො යගොතයමො උක්කුටියකො හුත්වා නිසින්යනො උට්ඨාතුං න 

සක්ඛිස්සතී’’ති. යසො අභයස්ස යගහා නීහටභත්යතො සිනිද්ධයභොජනං

භුඤ්ජන්යතොබහූ පඤ්යහඅභිසඞ්ඛරිත්වා – ‘‘එත්ථසමයණොයගොතයමොඉමං

නාම යදොසං දස්යසස්සති, එත්ථ ඉමං නාමා’’ති සබ්යබ පහාය

චාතුමාසමත්ථයකඉමංපඤ්හංඅද්දස.අථස්සඑතදයහොසි–‘‘ඉමස්ස පඤ්හස්ස

පුච්ඡායවාවිස්සජ්ජයනවානසක්කායදොයසොදාතුං, ඔවට්ටිකසායරොඅයං, යකො 

නුයඛොඉමංගයහත්වාසමණස්සයගොතමස්සවාදංආයරොයපස්සතී’’ති.තයතො

‘‘අභයයොරාජකුමායරො පණ්ඩියතො, යසොසක්ඛිස්සතීතිතංඋග්ගණ්හායපමී’’ති
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නිට්ඨං ගන්ත්වා උග්ගණ්හායපසි. යසො වාදජ්ඣාසයතාය තස්ස වචනං

සම්පටිච්ඡන්යතො‘‘එවං, භන්යත,’’ති ආහ. 

84. අකායලො යඛො අජ්ජාතිඅයංපඤ්යහො චතූහිමායසහිඅභිසඞ්ඛයතො, තත්ථ

ඉදං ගයහත්වා ඉදං විස්සජ්ජියමායන දිවසභායගො නප්පයහොස්සතීති

මඤ්ඤන්යතොඑවංිතන්යතසි. යසොදානීතිස්යවදානි. අත්තචතුත්යථොතිකස්මා

බහූහි සද්ධිං න නිමන්යතසි? එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘බහූසු නිසින්යනසු

යථොකං දත්වාවදන්තස්සඅඤ්ඤංසුත්තංඅඤ්ඤංකාරණං අඤ්ඤංතථාරූපං

වත්ථුංආහරිත්වා දස්යසස්සති, එවං සන්යතකලයහො වා යකොලාහලයමව වා 

භවිස්සති.අථාපිඑකකංයයවනිමන්යතස්සාම, එවම්පියමගරහාඋප්පජ්ජිස්සති 

‘යාවමච්ඡරී වායං අභයයො, භගවන්තං දිවයස දිවයස භික්ඛූනං සයතනපි

සහස්යසනපිසද්ධිං චරන්තංදිස්වාපිඑකකංයයව නිමන්යතසී’’’ති.‘‘එවංපන

යදොයසොනභවිස්සතී’’තිඅපයරහිතීහි සද්ධිංඅත්තචතුත්ථංනිමන්යතසි. 

85. නඛ්යවත්ථ, රාජකුමාර, එකංයසනාති නයඛො, රාජකුමාර, එත්ථපඤ්යහ

එකංයසන විස්සජ්ජනං යහොති. එවරූපඤ්හි වාචං තථාගයතො භායසයයාපි න

භායසයයාපි.භාසිතපච්චයයනඅත්ථංපස්සන්යතොභායසයය, අපස්සන්යතො න

භායසයයාති අත්යථො. ඉතිභගවා මහානිගණ්යඨනචතූහිමායසහි අභිසඞ්ඛතං

පඤ්හං අසනිපායතනපබ්බතකූටංවියඑකවචයනයනවසංචුණ්යණසි. අනස්සුං 

නිගණ්ඨාතිනට්ඨානිගණ්ඨා. 

86. අඞ්යකනිසින්යනො යහොතීතිඌරූසු නිසින්යනො යහොති. යලසවාදියනො හි

වාදං පට්ඨයපන්තා කිඤ්ිතයදව ඵලං වා පුප්ඵං වා යපොත්ථකං වා ගයහත්වා

නිසීදන්ති.යතඅත්තයනොජයයසතිපරංඅජ්යඣොත්ථරන්ති, පරස්ස ජයයසති

ඵලංඛාදන්තාවියපුප්ඵං ඝායන්තාවියයපොත්ථකං වායචන්තාවියවික්යඛපං

දස්යසන්ති. අයං පන ිතන්යතසි – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො එස ඔසටසඞ්ගායමො

පරවාදමද්දයනො. සයච යම ජයයො භවිස්සති, ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච

භවිස්සති, දාරකං විජ්ඣිත්වා යරොදායපස්සාම. තයතො පස්සථ, යභො, අයං

දාරයකො යරොදති, උට්ඨහථ තාව, පච්ඡාපි ජානිස්සාමා’’ති තස්මා දාරකං

ගයහත්වා නිසීදි. භගවා පන රාජකුමාරයතො සහස්සගුයණනපි

සතසහස්සගුයණනපි වාදීවරතයරො, ‘‘ඉමයමවස්ස දාරකං උපමං කත්වා වාදං 

භින්දිස්සාමී’’තිිතන්යතත්වා‘‘තංකිංමඤ්ඤසිරාජකුමාරා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ මුයඛ ආහයරෙොති මුයඛ ඨයපයය. ආහයරෙෙස්සාහන්ති අපයනයයං

අස්ස අහං. ආදියකයනවාති පඨමපයයොයගයනව. අභූතන්ති අභූතත්ථං. 

අතච්ඡන්ති න තච්ඡං. අනත්ථසංහිතන්ති න අත්ථසංහිතං න වඩ්ඪනිස්සිතං. 
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අප්පිොඅමනාපාතියනවපියානමනාපා.ඉමනානයයයනවසබ්බත්ථ අත්යථො

දට්ඨබ්යබො. 

තත්ථඅප්පියපක්යඛ පඨමවාචා අයචොරංයයව යචොයරොති, අදාසංයයවදායසොති, 

අදුප්පයුත්තංයයවදුප්පයුත්යතොතිපවත්තා.නතංතථාගයතො භාසති. දුතිෙවාචා 

යචොරංයයවයචොයරොඅයන්තිආදිවයසනපවත්තා. තම්පි තථාගයතොනභාසති. 

තතිෙවාචා ‘‘ඉදානි අකතපුඤ්ඤතාය දුග්ගයතො දුබ්බණ්යණො අප්යපසක්යඛො, 

ඉධ ඨත්වාපිපුනපුඤ්ඤංනකයරොසි, දුතියිතත්තවායරකථංචතූහිඅපායයහින 

මුච්ිතස්සසී’’ති එවං මහාජනස්ස අත්ථපුයරක්ඛායරන ධම්මපුයරක්ඛායරන

අනුසාසනීපුයරක්ඛායරනචවත්තබ්බවාචා. තත්රකාලඤ්ඤූතථාගයතොතිතස්මං

තතියබයාකරයණ තස්සා වාචාය බයාකරණත්ථාය තථාගයතො කාලඤ්ඤූ

යහොති, මහාජනස්ස ආදානකාලං ගහණකාලං ජානිත්වාව බයාකයරොතීති

අත්යථො. 

පියපක්යඛ පඨමවාචා අට්ඨානියකථා නාම. සා එවං යවදිතබ්බා – එවං කිර

ගාමවාසිමහල්ලකං නගරං ආගන්ත්වා පානාගායර පිවන්තං වඤ්යචතුකාමා

සම්බහුලා ධුත්තා පීතට්ඨායන ඨත්වා යතන සද්ධිං සුරං පිවන්තා ‘‘ඉමස්ස

නිවාසනපාවුරණම්පි හත්යථභණ්ඩකම්පිසබ්බංගණ්හිස්සාමා’’තිිතන්යතත්වා

කතිකං අකංසු – ‘‘එයකකං අත්තපච්චක්ඛකථං කයථම, යයො ‘අභූත’න්ති

කයථසි, කථිතං වා න සද්දහති, තං දාසං කත්වා ගණ්හිස්සාමා’’ති. තම්පි

මහල්ලකංපුච්ඡිංසු‘‘තුම්හාකම්පිතාත රුච්චතී’’ති.එවංයහොතුතාතාති. 

එයකොධුත්යතොආහ–මය්හං, යභොමාතු, මයිකුච්ඡිගයත කපිට්ඨඵලයදොහයලො

අයහොසි. සා අඤ්ඤං කපිට්ඨහාරකං අලබ්භමානා මංයයව යපයසසි. අහං 

ගන්ත්වා රුක්ඛං අභිරුහිතුං අසක්යකොන්යතො අත්තනාව අත්තානං පායද

ගයහත්වා මුග්ගරං වියරුක්ඛස්සඋපරිඛිපිං; අථසාඛයතොසාඛංවිචරන්යතො

ඵලානි ගයහත්වා ඔතරිතුං අසක්යකොන්යතො ඝරං ගන්ත්වා නිස්යසණිං

ආහරිත්වා ඔරුය්හමාතුසන්තිකං ගන්ත්වා ඵලානිමාතුයා අදාසිං; තානිපන

මහන්තානියහොන්තිචාටිප්පමාණානි.තයතොයම මාතරාඑකාසයනනිසින්නාය

සමසට්ඨිඵලානි ඛාදිතානි. මයා එකුච්ඡඞ්යගන ආනීතඵයලසු යසසකානි

කුලසන්තයක ගායම ඛුද්දකමහල්ලකානං අයහසුං. අම්හාකං ඝරං

යසොළසහත්ථං, යසසපරික්ඛාරභණ්ඩකං අපයනත්වා කපිට්ඨඵයලයහව යාව

ඡදනං පූරිතං. තයතො අතියරකානි ගයහත්වා යගහද්වායර රාසිං අකංසු. යසො

අසීතිහත්ථුබ්යබයධො පබ්බයතො විය අයහොසි. කිං ඊදිසං, යභො සක්කා, 

සද්දහිතුන්ති? 
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ගාමකමහල්ලයකො තුණ්හී නිසීදිත්වා සබ්යබසං කථාපරියයොසායන පුච්ඡියතො

ආහ – ‘‘එවං භවිස්සති තාතා, මහන්තං රට්ඨං, රට්ඨමහන්තතාය සක්කා

සද්දහිතු’’න්ති. යථා ච යතන, එවං යසයසහිපි තථාරූපාසු නික්කාරණකථාසු 

කථිතාසුආහ–මය්හම්පිතාතාසුණාථ, නතුම්හාකංයයවකුලානි, අම්හාකම්පි

කුලං මහාකුලං, අම්හාකං පන අවයසසයඛත්යතහි කප්පාසයඛත්තං

මහන්තතරං. තස්ස අයනකකරීසසතස්ස කප්පාසයඛත්තස්ස මජ්යඣ එයකො 

කප්පාසරුක්යඛො මහා අසීතිහත්ථුබ්යබයධො අයහොසි. තස්ස පඤ්ච සාඛා, තාසු

අවයසසසාඛා ඵලංනගණ්හිංසු, පාචීනසාඛායඑකයමවමහාචාටිමත්තං ඵලං

අයහොසි. තස්ස ඡ අංසියයො, ඡසු අංසීසු ඡ කප්පාසපිණ්ඩියයො පුප්ඵිතා. අහං

මස්සුං කායරත්වා න්හාතවිලිත්යතො යඛත්තං ගන්ත්වා තා කප්පාසපිණ්ඩියයො

පුප්ඵිතා දිස්වා ඨිතයකොව හත්ථං පසායරත්වා ගණ්හිං. තා කප්පාසපිණ්ඩියයො

ථාමසම්පන්නා ඡ දාසා අයහසුං. යත සබ්යබ මං එකකං ඔහාය පලාතා.

එත්තයක අද්ධායන යතන පස්සාම, අජ්ජ දිට්ඨා, තුම්යහ යත ඡ ජනා. ත්වං 

නන්යදො නාම, ත්වං පුණ්යණො නාම, ත්වං වඩ්ඪමායනො නාම, ත්වං ිතත්යතො

නාම ත්වං මඞ්ගයලො නාම, ත්වං යපොට්ඨියයො නාමාති වත්වා උට්ඨාය

නිසින්නයකයයව චූළාසු ගයහත්වා අට්ඨාසි. යත ‘‘න මයං දාසා’’තිපි වත්තුං

නාසක්ඛිංසු.අථයන කඩ්ඪන්යතොවිනිච්ඡයංයනත්වාලක්ඛණංආයරොයපත්වා

යාවජීවංදායසකත්වාපරිභුඤ්ජි. එවරූපිංකථංතථාගයතොනභාසති. 

දුතිෙවාචා ආමසයහතුචාටුකමයතාදිවයසන නානප්පකාරාපයරසංයථොමනවාචා

යචව, යචොරකථං රාජකථන්ති ආදිනයප්පවත්තා තිරච්ඡානකථා ච. තම්පි

තථාගයතොන භාසති. තතිෙවාචා අරියසච්චසන්නිස්සිතකථා, යං වස්සසතම්පි

සුණන්තා පණ්ඩිතා යනව තිත්තිං ගච්ඡන්ති. ඉති තථාගයතො යනව සබ්බම්පි

අප්පියවාචං භාසති න පියවාචං. තතියං තතියයමව පන භාසිතබ්බකාලං

අනතික්කමත්වා භාසති. තත්ථ තතියං අප්පියවාචං සන්ධාය යහට්ඨා 

දහරකුමාරඋපමාආගතාතියවදිතබ්බං. 

87. උදාදෙඨානයසොයවතන්තිඋදාහු ඨානුප්පත්තිකඤායණනතඞ්ඛණංයයවතං

තථාගතස්සඋපට්ඨාතීතිපුච්ඡති. සඤ්ඤායතොතිඤායතොපඤ්ඤායතොපාකයටො. 

ධම්මධාතූති ධම්මසභායවො. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසතං අධිවචනං. තං

භගවතාසුප්පටිවිද්ධං, හත්ථගතංභගවයතො.තස්මායසොයංයං ඉච්ඡති, තංතං

සබ්බං ඨානයසොව පටිභාතීති. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. අයං පන 

ධම්මයදසනායනයයපුග්ගලවයසනපරිනිට්ඨිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අභයරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. බදෙයවදනීෙසුත්තවණ්ණනා 

88. එවං යම සුතන්ති බහුයවදනීයසුත්තං. තත්ථ පඤ්චකඞ්යගො ථපතීති

පඤ්චකඞ්යගොති තස්ස නාමං. 

වාසිඵරසුනිඛාදනදණ්ඩමුග්ගරකාළසුත්තනාළිසඞ්ඛායතහි වා අඞ්යගහි

සමන්නාගතත්තායසො පඤ්චඞ්යගොතිපඤ්ඤායතො. ථපතීතිවඩ්ඪකීයජට්ඨයකො. 

උදායීතිපණ්ඩිතඋදායිත්යථයරො. 

89. පරිොෙන්ති කාරණං. ද්යවපානන්දාති ද්යවපි, ආනන්ද. පරිොයෙනාති

කාරයණන. එත්ථ ච කායිකයචතසිකවයසන ද්යව යවදිතබ්බා. සුඛාදිවයසන 

තිස්යසො, ඉන්ද්රියවයසන සුඛින්ද්රියාදිකා පඤ්ච, ද්වාරවයසන 

චක්ඛුසම්ඵස්සජාදිකා ඡ, උපවිචාරවයසන ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා

යසොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරතී’’තිආදිකා අට්ඨාරස, ඡ යගහස්සිතානි

යසොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යසොමනස්සානි, ඡ යගහස්සිතානි

යදොමනස්සානි, ඡයනක්ඛම්මසිතානියදොමනස්සානි, ඡ යගහස්සිතාඋයපක්ඛා, 

ඡ යනක්ඛම්මසිතාති එවං ඡත්තිංස, තා අතීයත ඡත්තිංස, අනාගයත ඡත්තිංස, 

පච්චුප්පන්යනඡත්තිංසාතිඑවං අට්ඨයවදනාසතං යවදිතබ්බං. 

90. පඤ්චයඛොඉයම, ආනන්ද, කාමගුණාති අයංපාටිඑක්යකොඅනුසන්ධි.න

යකවලම්පිද්යවආදිංකත්වායවදනාභගවතාපඤ්ඤත්තා, පරියායයනඑකාපි

යවදනා කථිතා. තං දස්යසන්යතො පඤ්චකඞ්ගස්ස ථපතියනො වාදං

උපත්ථම්යභතුංඉමංයදසනංආරභි. 

අභික්කන්තතරන්ති සුන්දරතරං. පණීතතරන්ති අතප්පකතරං. එත්ථ ච

චතුත්ථජ්ඣානයතො පට්ඨාය අදුක්ඛමසුඛා යවදනා, සාපි සන්තට්යඨන

පණීතට්යඨනචසුඛන්තිවුත්තා.ඡ යගහස්සිතානිසුඛන්තිවුත්තානි.නියරොයධො

අයවදයිතසුඛවයසන සුඛං නාම ජායතො. පඤ්චකාමගුණවයසන හි

අට්ඨසමාපත්තිවයසන ච උප්පන්නං යවදයිතසුඛං නාම. නියරොයධො

අයවදයිතසුඛං නාම. ඉති යවදයිතසුඛං වා යහොතු අයවදයිතසුඛං වා, තං 

නිද්දුක්ඛභාවසඞ්ඛායතනසුඛට්යඨනඑකන්තසුඛයමවජාතං. 

91. ෙත්ථ ෙත්ථාතියස්මංයස්මං ඨායන. සුඛං උපලබ් තීතියවදයිතසුඛං වා

අයවදයිතසුඛං වා උපලබ්භති. තං තං තථාගයතො සුඛස්මිං පඤ්ඤයපතීති තං

සබ්බං තථාගයතො නිද්දුක්ඛභාවං සුඛස්මංයයව පඤ්ඤයපතීති. ඉධ භගවා

නියරොධසමාපත්තිං සීසං කත්වා යනයයපුග්ගලවයසන අරහත්තනිකූයටයනව

යදසනංනිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 
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බහුයවදනීයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනා 

92. එවං යමසුතන්තිඅපණ්ණකසුත්තං.තත්ථ චාරිකන්තිඅතුරිතචාරිකං. 

93. අත්ථිපනයවොගහපතයෙොතිකස්මාආහ? යසොකිරගායමොඅටවිද්වායර

නිවිට්යඨො.නානාවිධාසමණබ්රාහ්මණා දිවසං මග්ගං ගන්ත්වාසායංතංගාමං

වාසත්ථාය උයපන්ති, යතසං යත මනුස්සා මඤ්චපීඨානි පත්ථරිත්වා පායද

යධොවිත්වාපායදමක්යඛත්වාකප්පියපානකානිදත්වා පුනදිවයසනිමන්යතත්වා

දානං යදන්ති. යත පසන්නිතත්තා යතහිසද්ධිං සම්මන්තයමානා එවං වදන්ති

‘‘අත්ථි පනයවොගහපතයයොකිඤ්ිත දස්සනංගහිත’’න්ති? නත්ථි, භන්යතති.

‘‘ගහපතයයොවිනාදස්සයනනයලොයකොනනියයාති, එකංදස්සනං රුච්ිතත්වා

ඛමායපත්වා ගයහතුං වට්ටති, ‘සස්සයතො යලොයකො’ති දස්සනං ගණ්හථා’’ති 

වත්වා පක්කන්තා. අපරදිවයස අඤ්යඤ ආගතා. යතපි තයථව පුච්ඡිංසු. යත

යතසං ‘‘ආම, භන්යත, පුරියමසු දිවයසසු තුම්හාදිසා සමණබ්රාහ්මණා

ආගන්ත්වා‘සස්සයතොයලොයකො’ති අම්යහඉදංදස්සනංගාහායපත්වාගතා’’ති

ආයරොයචසුං. ‘‘යත බාලා කිං ජානන්ති? ‘උච්ඡිජ්ජති අයං යලොයකො’ති

උච්යඡදදස්සනං ගණ්හථා’’ති එවං යතපි උච්යඡදදස්සනං ගණ්හායපත්වා

පක්කන්තා.එයතනුපායයනඅඤ්යඤඑකච්චසස්සතං, අඤ්යඤඅන්තානන්තං, 

අඤ්යඤ අමරාවික්යඛපන්ති එවං ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියයො උග්ගණ්හායපසුං. යත

පන එකදිට්ඨියම්පි පතිට්ඨාතුං නාසක්ඛිංසු. සබ්බපච්ඡා භගවා අගමාසි. යසො

යතසංහිතත්ථායපුච්ඡන්යතො‘‘අත්ථිපනයවොගහපතයයො’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

ආකාරවතීතිකාරණවතීසයහතුකා. අපණ්ණයකොතිඅවිරද්යධොඅද්යවජ්ඣගාමී

එකංසගාහියකො. 

94. නත්ථි දින්නන්තිආදි දසවත්ථුකා මච්ඡාදිට්ඨි යහට්ඨා සායලයයකසුත්යත

විත්ථාරිතා.තථාතබ්බිපච්චනීකභූතා සම්මාදිට්ඨි. 

95. යනක්ඛම්යම ආනිසංසන්ති යයො යනසං අකුසලයතො නික්ඛන්තභායව

ආනිසංයසො, යයො ච යවොදානපක්යඛො විසුද්ධිපක්යඛො, තං න පස්සන්තීති

අත්යථො. අසද්ධම්මසඤ්ඤත්තීති අභූතධම්මසඤ්ඤාපනා. අත්තානුක්කංයසතීති

ඨයපත්වා මං යකො අඤ්යඤො අත්තයනො දස්සනං පයර ගණ්හායපතුං

සක්යකොතීතිඅත්තානංඋක්ඛිපති. පරංවම්ය තීති එත්තයකසුජයනසුඑයකොපි

අත්තයනොදස්සනංපයරගණ්හායපතුංනසක්යකොතීතිඑවංපරං යහට්ඨාඛිපති. 

පුබ්යබවයඛො පනාතිපුබ්යබමච්ඡාදස්සනං ගණ්හන්තස්යසවසුසීලයං පහීනං

යහොති, දුස්සීලභායවො පච්චුපට්ඨියතො. එවමස්සියමති එවං අස්ස ඉයම
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පටුන 

මච්ඡාදිට්ඨිආදයයො සත්ත. අපරාපරං උප්පජ්ජනවයසන පන යතයයව

මච්ඡාදිට්ඨිපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මා උප්පජ්ජන්තිනාම. 

තත්රාතිතාසුයතසංසමණබ්රාහ්මණානං ලද්ධීසු. කලිග්ගයහොතිපරාජයග්ගායහො. 

දුස්සමත්යතො සමාදින්යනොති දුග්ගහියතො දුප්පරාමට්යඨො. එකංසං ඵරිත්වා

තිට්ඨතීතිඑකන්තංඑකයකොට්ඨාසංසකවාදයමවඵරිත්වා අධිමුච්ිතත්වාතිට්ඨති, 

‘‘සයච යඛොනත්ථි පයරො යලොයකො’’ති එවං සන්යතයයව යසොත්ථිභාවාවයහො

යහොති. රිඤ්චතීතිවජ්යජති. 

96. සද්ධම්මසඤ්ඤත්තීති භූතධම්මසඤ්ඤාපනා. 

කටග්ගයහොති ජයග්ගායහො. සුසමත්යතො සමාදින්යනොති සුග්ගහියතො

සුපරාමට්යඨො. උ ෙංසං ඵරිත්වා තිට්ඨතීති උභයන්තං උභයයකොට්ඨාසං

සකවාදං පරවාදඤ්ච ඵරිත්වා අධිමුච්ිතත්වා තිට්ඨති ‘‘සයච යඛො අත්ථි පයරො

යලොයකො’’ති එවං සන්යතපි ‘‘සයච යඛො නත්ථි පයරො යලොයකො’’ති එවං

සන්යතපි යසොත්ථිභාවාවයහො යහොති. පරයතොපි එකංසඋභයංයසසු ඉමනාව 

නයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

97. කයරොයතොති සහත්ථා කයරොන්තස්ස. කාරෙයතොති ආණත්තියා 

කායරන්තස්ස. ඡින්දයතොති පයරසං හත්ථාදීනි ඡින්දන්තස්ස. පචයතොති

දණ්යඩන පීයළන්තස්ස වා තජ්යජන්තස්ස වා. යසොචෙයතොති පරස්ස

භණ්ඩහරණාදීහි යසොකං සයං කයරොන්තස්සපි පයරහි කායරන්තස්සපි. 

කිලමයතොති ආහාරූපච්යඡද-බන්ධනාගාරප්පයවසනාදීහිසයංකිලමන්තස්සාපි

පයරහි කිලමායපන්තස්සාපි. ඵන්දයතො ඵන්දාපෙයතොති පරං ඵන්දන්තං 

ඵන්දනකායල සයම්පි ඵන්දයතො පරම්පි ඵන්දාපයයතො. පාණමතිපාතෙයතොති

පාණං හනන්තස්සපි හනායපන්තස්සපි. එවං සබ්බත්ථ 

කරණකාරාපනවයසයනවඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

සන්ධින්ති ඝරසන්ධිං. නිල්යලොපන්ති මහාවියලොපං. එකාගාරිකන්ති එකයමව

ඝරං පරිවායරත්වා විලුම්පනං. පරිපන්යථ තිට්ඨයතොති ආගතාගතානං

අච්ඡින්දනත්ථං මග්යග තිට්ඨයතො. කයරොයතො න කරීෙති පාපන්ති යංකිඤ්ිත

පාපංකයරොමීතිසඤ්ඤායකයරොයතොපිපාපංනකරීයති, නත්ථි පාපං.සත්තා

පන කයරොමාති එවංසඤ්ඤියනො යහොන්තීති අත්යථො. ඛුරපරිෙන්යතනාති

ඛුරයනමනා, ඛුරධාරසදිසපරියන්යතනවා. එකංමංසඛලන්තිඑකංමංසරාසිං. 

පුඤ්ජන්ති තස්යසව යවවචනං. තයතොනිදානන්ති එකමංසඛලකරණනිදානං. 

දක්ඛිණතීයරමනුස්සාකක්ඛළාදාරුණා, යතසන්ධාය හනන්යතොතිආදිවුත්තං.
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උත්තරතීයරසද්ධායහොන්තිපසන්නා බුද්ධමාමකාධම්මමාමකාසඞ්ඝමාමකා, 

යතසන්ධාය දදන්යතොතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ෙජන්යතොති මහායාගං කයරොන්යතො. දයමනාති ඉන්ද්රියදයමන

උයපොසථකම්යමන. සංෙයමනාති සීලසංයයමන. සච්චවජ්යජනාති 

සච්චවචයනන. ආගයමොති ආගමනං, පවත්තීති අත්යථො. සබ්බථාපි 

පාපපුඤ්ඤානං කිරියයමව පටික්ඛිපන්ති. සුක්කපක්යඛොපි වුත්තනයයයනව

යවදිතබ්යබො. යසසයමත්ථපුරිමවායරවුත්තසදිසයමව. 

100. නත්ථි යහතු නත්ථි පච්චයෙොති එත්ථ පච්චයයො යහතුයවවචනං.

උභයයනාපි විජ්ජමානකයමව කායදුච්චරිතාදිසංකියලසපච්චයං 

කායසුචරිතාදිවිසුද්ධිපච්චයං පටික්ඛිපන්ති. නත්ථි බලං, නත්ථි වීරිෙං, නත්ථි

පුරිසථායමො, නත්ථි පුරිසපරක්කයමොතිසත්තානංසංකියලසිතුංවාවිසුජ්ඣිතුං

වා බලං වා වීරියං වා පුරියසන කාතබ්යබො නාම පුරිසථායමො වා 

පුරිසපරක්කයමොවානත්ථි. 

සබ්යබ සත්තාති ඔට්ඨයගොණගද්රභාදයයො අනවයසයස නිදස්යසන්ති. සබ්යබ

පාණාතිඑකින්ද්රියයොපායණො ද්වින්ද්රියයොපායණොතිආදිවයසනවදන්ති. සබ්යබ

භූතාති අණ්ඩයකොසවත්ථියකොයසසු භූයත සන්ධාය වදන්ති. සබ්යබ ජීවාති 

සාලියවයගොධුමාදයයො සන්ධාය වදන්ති. යතසු යහයත විරුහනභායවන

ජීවසඤ්ඤියනො. අවසා අබලා අවීරිොති යතසං අත්තයනො වයසො වා බලං වා

වීරියං වා නත්ථි. නිෙතිසඞ්ගති ාවපරිණතාති එත්ථ නිෙතීති නියතතා. 

සඞ්ගතීතිඡන්නං අභිජාතීනංතත්ථතත්ථගමනං.  ායවොතිසභායවොයයව.එවං

නියතියා චසඞ්ගතියාචභායවනචපරිණතානානප්පකාරතංපත්තා.යයනහි

යථා භවිතබ්බං, යසො තයථව භවති. යයන යනො භවිතබ්බං, යසො න භවතීති

දස්යසන්ති. ඡස්යවවාභිජාතීසූති ඡසු එව අභිජාතීසු ඨත්වා සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච 

පටිසංයවයදන්ති, අඤ්ඤාසුඛදුක්ඛභූමනත්ථීතිදස්යසන්ති. 

තත්ථ ඡ අභිජාතියයො නාම කණ්හාභිජාති නීලාභිජාති යලොහිතාභිජාති

හලිද්දාභිජාතිසුක්කාභිජාතිපරමසුක්කාභිජාතීති.තත්ථ සාකුණියකොසූකරියකො

ලුද්යදො මච්ඡඝාතයකො යචොයරො යචොරඝාතයකො, යය වා පනඤ්යඤපි යකිත 

කුරූරකම්මන්තා, අයං කණ්හාභිජාති නාම. භික්ඛූ නීලාභිජාතීති වදන්ති. යත

කිර චතූසු පච්චයයසු කණ්ටයක පක්ඛිපිත්වා ඛාදන්ති. ‘‘භික්ඛූ ච

කණ්ටකවුත්තියනො’’ති අයඤ්හි යනසං පාළියයව. අථ වා කණ්ටකවුත්තිකා

එවංනාමඑයකපබ්බජිතාතිවදන්ති. ‘‘සමණකණ්ටකවුත්තිකා’’තිපිහියනසං

පාළි.යලොහිතාභිජාතිනාමනිගණ්ඨාඑකසාටකාති වදන්ති.ඉයමකිරපුරියමහි
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ද්වීහිපණ්ඩරතරා.ගිහීඅයචලකසාවකාහලිද්දාභිජාතීති වදන්ති.ඉතිඅත්තයනො

පච්චයදායයක නිගණ්යඨහිපි යජට්ඨකතයර කයරොන්ති. නන්යදො, වච්යඡො, 

සඞ්කිච්යචො, අයංසුක්කාභිජාතීතිවදන්ති.යතකිරපුරියමහිචතූහි පණ්ඩරතරා.

ආජීවයකපනපරමසුක්කාභිජාතීතිවදන්ති.යතකිරසබ්යබහිපණ්ඩරතරා. 

තත්ථ සබ්යබසත්තාපඨමංසාකුණිකාදයයොව යහොන්ති, තයතොවිසුජ්ඣමානා

සකයසමණායහොන්ති, තයතොවිසුජ්ඣමානානිගණ්ඨා, තයතො ආජීවකසාවකා, 

තයතො නන්දාදයයො, තයතො ආජීවකාති අයයමයතසං ලද්ධි. සුක්කපක්යඛො 

වුත්තපච්චනීයකනයවදිතබ්යබො.යසසමධාපිපුරිමවායරවුත්තසදිසයමව. 

ඉමාසු පන තීසු දිට්ඨීසු නත්ථිකදිට්ඨි විපාකං පටිබාහති, අකිරියදිට්ඨි කම්මං

පටිබාහති, අයහතුකදිට්ඨිඋභයම්පිපටිබාහති.තත්ථකම්මං පටිබාහන්යතනාපි

විපායකො පටිබාහියතො යහොති, විපාකං පටිබාහන්යතනාපි කම්මං පටිබාහිතං. 

ඉතිසබ්යබයපයත අත්ථයතොඋභයපටිබාහකානත්ථිකවාදායචව අයහතුකවාදා

අකිරියවාදා ච යහොන්ති. යය පන යතසං ලද්ධිං ගයහත්වා රත්තිට්ඨායන 

දිවාට්ඨායනනිසින්නාසජ්ඣායන්තිවීමංසන්ති, යතසං–‘‘නත්ථිදින්නංනත්ථි 

යිට්ඨං, කයරොයතොනකරියතිපාපං, නත්ථියහතුනත්ථි පච්චයයො’’තිතස්මං

ආරම්මයණ මච්ඡාසතිසන්තිට්ඨති, ිතත්තංඑකග්ගංයහොති, ජවනානි ජවන්ති, 

පඨමජවයන සයතකිච්ඡා යහොන්ති, තථා දුතියාදීසු. සත්තයම බුද්ධානම්පි 

අයතකිච්ඡාඅනිවත්තියනොඅරිට්ඨකණ්ටකසදිසා. 

තත්ථ යකොිත එකං දස්සනං ඔක්කමති, යකොිත ද්යව, යකොිත තීණිපි, එකස්මං

ඔක්කන්යතපි ද්වීසු තීසු ඔක්කන්යතසුපි නියතමච්ඡාදිට්ඨියකොව යහොති, 

පත්යතො සග්ගමග්ගාවරණඤ්යචව යමොක්ඛමග්ගාවරණඤ්ච, අභබ්යබො තස්ස

අත්තභාවස්ස අනන්තරං සග්ගම්පි ගන්තුං, පයගව යමොක්ඛං. වට්ටඛාණු

නායමස සත්යතො පථවීයගොපයකො. කිං පයනස එකස්මංයයව අත්තභායව

නියයතො යහොති, උදාහු අඤ්ඤස්මම්පීති? එකස්මඤ්යඤව නියයතො, 

ආයසවනවයසනපනභවන්තයරපිතංතංදිට්ඨිංයරොයචතියයව.එවරූපස්සහි

යයභුයයයන භවයතොවුට්ඨානංනාමනත්ථි. 

තස්මාඅකලයාණජනං, ආසීවිසමයවොරගං; 

ආරකාපරිවජ්යජයය, භූතිකායමොවිචක්ඛයණොති. 

103. නත්ථි සබ්බයසො ආරුප්පාති අරූපබ්රහ්මයලොයකො නාම සබ්බාකායරන

නත්ථි. මයනොමොති ඣානිතත්තමයා. සඤ්ඤාමොති අරූපජ්ඣානසඤ්ඤාය

සඤ්ඤාමයා. රූපානංයෙවනිබ්බදාෙවිරාගාෙනියරොධාෙපටිපන්යනොයහොතීති

අයං ලාභී වා යහොති තක්කී වා. ලාභී නාම රූපාවචරජ්ඣානලාභී. තස්ස
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පටුන 

රූපාවචයරකඞ්ඛා නත්ථි, අරූපාවචරයලොයක අත්ථි. යසො – ‘‘අහංආරුප්පා

අත්ථීති වදන්තානම්පි නත්ථීති වදන්තානම්පි සුණාම, අත්ථි නත්ථීති පන න

ජානාම. චතුත්ථජ්ඣානං පදට්ඨානං කත්වා අරූපාවචරජ්ඣානං

නිබ්බත්යතස්සාම. සයචආරුප්පාඅත්ථි, තත්ථනිබ්බත්තිස්සාම, සයචනත්ථි, 

රූපාවචරබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිස්සාම. එවං යම අපණ්ණයකො ධම්යමො

අපණ්ණයකොව අවිරද්යධොව භවිස්සතී’’ති තථා පටිපජ්ජති. තක්කී පන

අප්පටිලද්ධජ්ඣායනො, තස්සාපිරූපජ්ඣායනකඞ්ඛා නත්ථි, අරූපයලොයකපන

අත්ථි. යසො – ‘‘අහං ආරුප්පා අත්ථීති වදන්තානම්පි නත්ථීති වදන්තානම්පි

සුණාම, අත්ථි නත්ථීති පන න ජානාම. කසිණපරිකම්මං කත්වා 

චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා තං පදට්ඨානං කත්වා අරූපාවචරජ්ඣානං 

නිබ්බත්යතස්සාම.සයචආරුප්පාඅත්ථි, තත්ථනිබ්බත්තිස්සාම.සයචනත්ථි, 

රූපාවචරබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිස්සාම. එවං යම අපණ්ණයකො ධම්යමො

අපණ්ණයකොව අවිරද්යධොවභවිස්සතී’’තිතථාපටිපජ්ජති. 

104.  වනියරොයධොති නිබ්බානං. සාරාගාෙ සන්තියකති රාගවයසන වට්යට

රජ්ජනස්ස සන්තියක. සංයෙොගාොති තණ්හාවයසන සංයයොජනත්ථාය. 

අභිනන්දනාොති තණ්හාදිට්ඨිවයසන අභිනන්දනාය. පටිපන්යනො යහොතීති

අයම්පි ලාභී වා යහොති තක්කී වා. ලාභී නාම අට්ඨසමාපත්තිලාභී. තස්ස

ආරුප්යපකඞ්ඛානත්ථි, නිබ්බායනඅත්ථි. යසො– ‘‘අහංනියරොයධොඅත්ථීතිපි

නත්ථීතිපි සුණාම, සයං න ජානාම. සමාපත්තිං පාදකං කත්වා විපස්සනං

වඩ්යඪස්සාම.සයචනියරොයධොභවිස්සති, අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායිස්සාම.

යනොයචභවිස්සති, ආරුප්යපනිබ්බත්තිස්සාමී’’තිඑවං පටිපජ්ජති.තක්කීපන

එකසමාපත්තියාපි න ලාභී, ආරුප්යප පනස්ස කඞ්ඛා නත්ථි, භවනියරොයධ

අත්ථි.යසො – ‘‘අහංනියරොයධොඅත්ථීතිපිනත්ථීතිපිසුණාම, සයංනජානාම, 

කසිණපරිකම්මං කත්වා අට්ඨසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා

සමාපත්තිපදට්ඨානං විපස්සනං වඩ්යඪස්සාම. සයච නියරොයධො භවිස්සති, 

අරහත්තං පත්වා පරිනිබ්බායිස්සාම. යනො යච භවිස්සති, ආරුප්යප

නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති එවං පටිපජ්ජති. එත්ථාහ – ‘‘අත්ථි දින්නන්තිආදීනිතාව 

අපණ්ණකානි භවන්තු, නත්ථි දින්නන්තිආදීනි පන කථං අපණ්ණකානී’’ති.

ගහණවයසන. තානි හි අපණ්ණකං අපණ්ණකන්ති එවං ගහිතත්තා

අපණ්ණකානිනාමජාතානි. 

105. චත්තායරොයමති අයං පාටිඑක්යකො අනුසන්ධි. නත්ථිකවායදො, 

අයහතුකවායදොඅකිරියවායදො, ආරුප්පානත්ථිනියරොයධොනත්ථීතිඑවංවාදියනො

ච ද්යවති ඉයම පඤ්ච පුග්ගලා යහට්ඨා තයයො පුග්ගලාව යහොන්ති.
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අත්ථිකවාදාදයයොපඤ්චඑයකොචතුත්ථපුග්ගයලොවයහොති.එතමත්ථං දස්යසතුං

භගවාඉමංයදසනංආරභි.තත්ථසබ්බංඅත්ථයතොඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අපණ්ණකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඨමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. භික්ඛුවග්යගො 

1. අම්බලට්ඨිකරාදෙයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 

107. එවං යමසුතන්ති අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තං.තත්ථ අම්බලට්ඨිකාෙං 

විහරතීති යවළුවනවිහාරස්ස පච්චන්යත පධානඝරසඞ්යඛයප වියවකකාමානං

වසනත්ථාය කයත අම්බලට්ඨිකාති එවංනාමයක පාසායද පවියවකං

බූ්රහයන්යතොවිහරති.කණ්ටයකොනාම ජාතකාලයතොපට්ඨායතිඛියණොවයහොති, 

එවයමවං අයම්පි ආයස්මා සත්තවස්සිකසාමයණරකායලයයව පවියවකං

බූ්රහයමායනො තත්ථ විහාසි. පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති ඵලසමාපත්තියතො

වුට්ඨාය. ආසනන්ති පකතිපඤ්ඤත්තයමයවත්ථ ආසනං අත්ථි, තං

පප්යඵොයටත්වා ඨයපසි. උදකාධායනති උදකභාජයන. ‘‘උදකට්ඨායන’’තිපි

පායඨො. 

ආෙස්මන්තං රාදෙලං ආමන්යතසීති ඔවාදදානත්ථං ආමන්යතසි. භගවතා හි

රාහුලත්යථරස්සසම්බහුලාධම්මයදසනාකතා. සාමයණරපඤ්හං යථරස්යසව

වුත්තං.තථාරාහුලසංයුත්තංමහාරාහුයලොවාදසුත්තං චූළරාහුයලොවාදසුත්තමදං

අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තන්ති. 

අයඤ්හි ආයස්මා සත්තවස්සිකකායල භගවන්තං චීවරකණ්යණ ගයහත්වා 

‘‘දායජ්ජං යම සමණ යදහී’’ති දායජ්ජං යාචමායනො භගවතා 

ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්ස නියයායදත්වා පබ්බාජියතො. අථ භගවා

දහරකුමාරා නාම යුත්තායුත්තං කථං කයථන්ති, ඔවාදමස්ස යදමීති

රාහුලකුමාරං ආමන්යතත්වා ‘‘සාමයණයරන නාම, රාහුල, තිරච්ඡානකථං

කයථතුං න වට්ටති, ත්වං කථයමායනො එවරූපං කථං කයථයයාසී’’ති

සබ්බබුද්යධහි අවිජහිතං දසපුච්ඡං පඤ්චපණ්ණාසවිස්සජ්ජනං – ‘‘එයකො

පඤ්යහො එයකො උද්යදයසො එකං යවයයාකරණං ද්යව පඤ්හා…යප.… දස

පඤ්හා දස උද්යදසා දස යවයයාකරණාති. එකං නාම කිං? සබ්යබ සත්තා 

ආහාරට්ඨිතිකා…යප.… දස නාම කිං? දසහඞ්යගහි සමන්නාගයතො අරහාති

වුච්චතී’’ති (ඛු. පා. 4.10) ඉමං සාමයණරපඤ්හං කයථසි. පුන ිතන්යතසි

‘‘දහරකුමාරා නාම පියමුසාවාදා යහොන්ති, අදිට්ඨයමව දිට්ඨං අම්යහහි, 

දිට්ඨයමව න දිට්ඨං අම්යහහීති වදන්ති ඔවාදමස්ස යදමී’’ති අක්ඛීහි

ඔයලොයකත්වාපිසුඛසඤ්ජානනත්ථං පඨමයමවචතස්යසොඋදකාධානූපමායයො, 

තයතො ද්යව හත්ථිඋපමායයො එකං ආදාසූපමඤ්ච දස්යසත්වා ඉමං සුත්තං

කයථසි. චතූසු පන පච්චයයසු තණ්හාවිවට්ටනං පඤ්චසු කාමගුයණසු

ඡන්දරාගප්පහානං කලයාණමත්තුපනිස්සයස්ස මහන්තභාවඤ්ච දස්යසත්වා 

රාදෙලසුත්තං (සු. නි. රාහුලසුත්ත) කයථසි. ආගතාගතට්ඨායන භයවසු
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ඡන්දරායගො න කත්තබ්යබොති දස්යසතුං රාදෙලසංයුත්තං (සං. නි. 2.188 

ආදයයො) කයථසි. ‘‘අහං යසොභාම, මම වණ්ණායතනං පසන්න’’න්ති

අත්තභාවං නිස්සාය යගහස්සිතඡන්දරායගො න කත්තබ්යබොති 

මහාරාදෙයලොවාදසුත්තං කයථසි. 

තත්ථ රාහුලසුත්තං ඉමස්මං නාම කායල වුත්තන්ති න වත්තබ්බං. තඤ්හි

අභිණ්යහොවාදවයසන වුත්තං. රාහුලසංයුත්තං සත්තවස්සිකකාලයතො පට්ඨාය

යාව අවස්සිකභික්ඛුකාලා වුත්තං. මහාරාහුයලොවාදසුත්තං අට්ඨාරස

වස්සසාමයණරකායල වුත්තං. චූළරාහුයලොවාදසුත්තං අවස්සිකභික්ඛුකායල

වුත්තං. කුමාරකපඤ්හඤ්ච ඉදඤ්ච අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තං

සත්තවස්සිකසාමයණරකායල වුත්තං. යතසු රාහුලසුත්තං අභිණ්යහොවාදත්ථං, 

රාහුලසංයුත්තං, යථරස්ස විපස්සනාගබ්භගහණත්ථං, මහාරාහුයලොවාදං 

යගහස්සිතඡන්දරාගවියනොදනත්ථං, චූළරාහුයලොවාදං යථරස්ස පඤ්චදස-

විමුත්තිපරිපාචනීය-ධම්මපරිපාකකායලඅරහත්තගාහාපනත්ථංවුත්තං. ඉදඤ්ච 

පන සන්ධාය රාහුලත්යථයරො භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ තථාගතස්ස ගුණං 

කයථන්යතොඉදමාහ– 

‘‘කිකීවබීජංරක්යඛයය, චාමරීවාලමුත්තමං; 

නිපයකොසීලසම්පන්යනො, මමංරක්ඛිතථාගයතො’’ති.(අප.1.2.83); 

සාමයණරපඤ්හංඅයුත්තවචනපහානත්ථං, ඉදං අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තං

සම්පජානමුසාවාදස්සඅකරණත්ථංවුත්තං. 

තත්ථ පස්සසි යනොති පස්සසි නු. පරිත්තන්ති යථොකං. සාමඤ්ඤන්ති

සමණධම්යමො. නික්කුජ්ජිත්වාතිඅයධොමුඛංකත්වා. උක්කුජ්ජිත්වාතිඋත්තානං

කත්වා. 

108. යසෙෙථාපි, රාදෙල, රඤ්යඤො නායගොතිඅයංඋපමා සම්පජානමුසාවායද

සංවරරහිතස්ස ඔපම්මදස්සනත්ථං වුත්තා. තත්ථ ඊසාදන්යතොති

රථීසාසදිසදන්යතො. උරුළ්හවාති අභිවඩ්ඪයතො ආයරොහසම්පන්යනො. 

අභිජායතොති සුජායතො ජාතිසම්පන්යනො. සඞ්ගාමාවචයරොති සඞ්ගාමං

ඔතිණ්ණපුබ්යබො. කම්මං කයරොතීති ආගතාගයත පවට්යටන්යතො ඝායතති.

පුරත්ථිමකායාදීසු පන පුරත්ථිමකායයන තාව පටියසනාය

ඵලකයකොට්ඨකමුණ්ඩපාකාරාදයයො පායතති, තථා පච්ඡිමකායයන. සීයසන

කම්මං නාමනියයමත්වාඑතංපයදසංමද්දිස්සාමීතිනිවත්තිත්වාඔයලොයකති, 

එත්තයකන සතම්පි සහස්සම්පි ද්යවධා භිජ්ජති. කණ්යණහි කම්මං නාම

ආගතාගයත සයර කණ්යණහි පහරිත්වා පාතනං. දන්යතහි කම්මං නාම



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා භික්ඛුවග්යගො 

80 

පටුන 

පටිහත්ථිඅස්සහත්ථායරොහඅස්සායරොහපදාදීනං විජ්ඣනං. නඞ්ගුට්යඨනකම්මං 

නාම නඞ්ගුට්යඨ බන්ධාය දීඝාසිලට්ඨියා වා අයමුසයලන වා යඡදනයභදනං. 

රක්ඛයතවයසොණ්ඩන්තියසොණ්ඩංපන මුයඛපක්ඛිපිත්වාරක්ඛති. 

තත්ථාති තස්මං තස්ස හත්ථියනො කරයණ. අපරිච්චත්තන්ති අනිස්සට්ඨං, 

පයරසං ජයං අම්හාකඤ්ච පරාජයං පස්සීති මඤ්ඤති. යසොණ්ඩාෙපි කම්මං

කයරොතීති අයමුග්ගරං වා ඛදිරමුසලං වා ගයහත්වා සමන්තා

අට්ඨාරසහත්ථට්ඨානංමද්දති. පරිච්චත්තන්තිවිස්සට්ඨං, ඉදානිහත්ථියයොධාදීසු

නකුයතොිත භායති, අම්හාකංජයංපයරසඤ්චපරාජයංපස්සීතිමඤ්ඤති. නාහං

තස්ස කිඤ්චි පාපන්ති තස්ස දුක්කටාදිආපත්තිවීතික්කයම වා

මාතුඝාතකාදිකම්යමසු වාකිඤ්ිත පාපං අකත්තබ්බංනාමනත්ථි. තස්මා තිහ

යතති යස්මාසම්පජානමුසාවාදියනොඅකත්තබ්බංපාපංනාමනත්ථි, තස්මාතයා

හසායපි දවකමයතායපි මුසා න භණිස්සාමීති සික්ඛිතබ්බං. 

පච්චයවක්ඛණත්යථොති ඔයලොකනත්යථො, යං මුයඛ වජ්ජං යහොති, තස්ස 

දස්සනත්යථොති වුත්තං යහොති. පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වාති

ඔයලොයකත්වාඔයලොයකත්වා. 

109. සසක්කංනකරණීෙන්තිඑකංයසයනවන කාතබ්බං. පටිසංහයරෙොසීති

නිවත්යතයයාසි මා කයරයයාසි. අනුපදජ්යජෙොසීති අනුපයදයයාසි 

උපත්ථම්යභයයාසි පුනප්පුනං කයරයයාසි. අයහොරත්තානුසික්ඛීති රත්තිඤ්ච

දිවඤ්චසික්ඛමායනො. 

111. අට්ටීයිතබ්බන්ති අට්යටන පීළියතන භවිතබ්බං. හරායිතබ්බන්ති

ලජ්ජිතබ්බං. ජිගුච්ඡිතබ්බන්ති ගූථං දිස්වා විය ජිගුච්ඡා උප්පායදතබ්බා. 

මයනොකම්මස්ස පන අයදසනාවත්ථුකත්තා ඉධ යදයසතබ්බන්ති න වුත්තං.

කිත්තයක පන ඨායන කායකම්මවචීකම්මානි යසොයධතබ්බානි, කිත්තයක

මයනොකම්මන්ති. කායකම්මවචීකම්මානි තාව එකස්මං පුයරභත්යතයයව

යසොයධතබ්බානි. භත්තකිච්චං කත්වා දිවාට්ඨායන නිසින්යනන හි

පච්චයවක්ඛිතබ්බං ‘‘අරුණුග්ගමනයතොපට්ඨායයාව ඉමස්මංඨායනනිසජ්ජා

අත්ථිනුයඛොයමඉමස්මංඅන්තයරපයරසංඅප්පියංකායකම්මං වාවචීකම්මං

වා’’ති. සයච අත්ථීති ජානාති, යදසනායුත්තං යදයසතබ්බං, ආවිකරණයුත්තං 

ආවිකාතබ්බං. සයච නත්ථි, යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං.

මයනොකම්මංපනඑතස්මං පිණ්ඩපාතපරියයසනට්ඨායනයසොයධතබ්බං.කථං? 

‘‘අත්ථි නු යඛො යම අජ්ජ පිණ්ඩපාතපරියයසනට්ඨායන රූපාදීසු ඡන්යදො වා

රායගොවාපටිඝංවා’’ති? සයචඅත්ථි, ‘‘පුනනඑවංකරිස්සාමී’’තිිතත්යතයනව

අධිට්ඨාතබ්බං.සයචනත්ථි, යතයනව පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බං. 
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112. සමණාවා බ්රාහ්මණා වාති බුද්ධා වා පච්යචකබුද්ධා වා තථාගතසාවකා

වා. තස්මාතිහාති යස්මා අතීයතපි එවං පරියසොයධසුං, අනාගයතපි

පරියසොයධස්සන්ති, එතරහිපි පරියසොයධන්ති, තස්මා තුම්යහහිපි යතසං

අනුසික්ඛන්යතහි එවං සික්ඛිතබ්බන්ති අත්යථො. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමව. ඉමං පන යදසනං භගවා යාව භවග්ගා උස්සිතස්ස

රතනරාසියනො යයොජනියමණික්ඛන්යධන කූටං ගණ්හන්යතො විය

යනයයපුග්ගලවයසනපරිනිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. මහාරාදෙයලොවාදසුත්තවණ්ණනා 

113. එවං යම සුතන්ති මහාරාහුයලොවාදසුත්තං. තත්ථ පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

අනුබන්ධීති දස්සනං අවිජහිත්වා ගමනං අබ්යබොච්ඡින්නං කත්වා පච්ඡයතො

පච්ඡයතො ඉරියාපථානුබන්ධයනන අනුබන්ධි. තදා හි භගවා පයද පදං

නික්ඛිපන්යතො විලාසිතගමයනන පුරයතො පුරයතො ගච්ඡති, රාහුලත්යථයරො 

දසබලස්සපදානුපදියකොහුත්වාපච්ඡයතොපච්ඡයතො. 

තත්ථ භගවා සුපුප්ඵිතසාලවනමජ්ඣගයතො සුභූමඔතරණත්ථාය 

නික්ඛන්තමත්තවරවාරයණො විය වියරොිතත්ථ, රාහුලභද්යදො ච වරවාරණස්ස

පච්ඡයතො නික්ඛන්තගජයපොතයකො විය. භගවා සායන්හසමයය මණිගුහයතො

නික්ඛමත්වා යගොචරං පටිපන්යනො යකසරසීයහො විය, රාහුලභද්යදො ච

සීහමගරාජානං අනුබන්ධන්යතො නික්ඛන්තසීහයපොතයකො විය. භගවා

මණිපබ්බතසස්සිරිකවනසණ්ඩයතොදාඨබයලොමහාබයග්යඝො විය, රාහුලභද්යදො

ච බයග්ඝරාජානං අනුබන්ධබයග්ඝයපොතයකො විය. භගවා සිම්බලිදායයතො 

නික්ඛන්තසුපණ්ණරාජා විය, රාහුලභද්යදො ච සුපණ්ණරාජස්ස පච්ඡයතො 

නික්ඛන්තසුපණ්ණයපොතයකො විය. භගවා ිතත්තකූටපබ්බතයතො ගගනතලං 

පක්ඛන්දසුවණ්ණහංසරාජා විය, රාහුලභද්යදො ච හංසාධිපතිං

අනුපක්ඛන්දහංසයපොතයකො විය. භගවා මහාසරං අජ්යඣොගාළ්හා

සුවණ්ණමහානාවා විය, රාහුලභද්යදො ච සුවණ්ණනාවං පච්ඡා

අනුබන්ධනාවායපොතයකො විය. භගවා චක්කරතනානුභායවන ගගනතයල 

සම්පයාතචක්කවත්තිරාජා විය, රාහුලභද්යදො ච රාජානං

අනුසම්පයාතපරිණායකරතනං විය. භගවා විගතවලාහකං නභං

පටිපන්නතාරකරාජා විය, රාහුලභද්යදො ච තාරකාධිපතියනො 

අනුමග්ගපටිපන්නාපරිසුද්ධඔසධිතාරකාවිය. 
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භගවාපි මහාසම්මතපයවණියං ඔක්කාකරාජවංයස ජායතො, රාහුලභද්යදොපි. 

භගවාපි සඞ්යඛ පක්ඛිත්තඛීරසදියසො සුපරිසුද්ධජාතිඛත්තියකුයල ජායතො, 

රාහුලභද්යදොපි. භගවාපි රජ්ජංපහායපබ්බජියතො, රාහුලභද්යදොපි.භගවයතොපි

සරීරං ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩිතං යදවනගයරසු

සමුස්සිතරතනයතොරණං විය සබ්බපාලිඵුල්යලො පාරිච්ඡත්තයකො විය ච

අතිමයනොහරණං, රාහුලභද්දස්සාපි. ඉති ද්යවපි අභිනීහාරසම්පන්නා, ද්යවපි

රාජපබ්බජිතා, ද්යවපි ඛත්තියසුඛුමාලා, ද්යවපි සුවණ්ණවණ්ණා, ද්යවපි

ලක්ඛණසම්පන්නා එකමග්ගං පටිපන්නා පටිපාටියා ගච්ඡන්තානං ද්වින්නං

චන්දමණ්ඩලානං ද්වින්නං සූරියමණ්ඩලානං ද්වින්නං

සක්කසුයාමසන්තුසිතසුනිම්මතවසවත්තිමහාබ්රහ්මාදීනං සිරියා සිරිං 

අභිභවමානාවියවියරොිතංසු. 

තත්රායස්මාරාහුයලොභගවයතොපිට්ඨියතොපිට්ඨියතොගච්ඡන්යතොව පාදතලයතො

යාවඋපරියකසන්තාතථාගතංආයලොයකසි.යසොභගවයතොබුද්ධයවසවිලාසං

දිස්වා ‘‘යසොභති භගවා ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණවිිතත්තසරීයරො

බයාමප්පභාපරික්ඛිත්තතාය විප්පකිණ්ණසුවණ්ණචුණ්ණමජ්ඣගයතො විය, 

විජ්ජුලතාපරික්ඛිත්යතො කනකපබ්බයතො විය, 

යන්තසුත්තසමාකඩ්ඪතරතනවිිතත්තං සුවණ්ණඅග්ඝිකං විය, 

රත්තපංසුකූලචීවරපටිච්ඡන්යනොපි රත්තකම්බලපරික්ඛිත්තකනකපබ්බයතො

විය, පවාළලතාපටිමණ්ඩිතං සුවණ්ණඅග්ඝිකං විය, චීනපිට්ඨචුණ්ණපූජිතං

සුවණ්ණයචතියං විය, ලාඛාරසානුලිත්යතො කනකයූයපො විය, 

රත්තවලාහකන්තරයතො තඞ්ඛණබ්භුග්ගතපුණ්ණචන්යදො විය, අයහො 

සමතිංසපාරමතානුභාවසජ්ජිතස්ස අත්තභාවස්ස සිරීසම්පත්තී’’ති ිතන්යතසි.

තයතො අත්තානම්පි ඔයලොයකත්වා – ‘‘අහම්පි යසොභාම. සයච භගවා චතූසු

මහාදීයපසු චක්කවත්තිරජ්ජං අකරිස්සා, මය්හං පරිණායකට්ඨානන්තරං

අදස්සා.එවංසන්යත අතිවියජම්බුදීපතලංඅයසොභිස්සා’’තිඅත්තභාවංනිස්සාය

යගහස්සිතංඡන්දරාගං උප්පායදසි. 

භගවාපි පුරයතො ගච්ඡන්යතොව ිතන්යතසි – ‘‘පරිපුණ්ණච්ඡවිමංසයලොහියතො

දානි රාහුලස්ස අත්තභායවො. රජනීයයසු රූපාරම්මණාදීසු හි ිතත්තස්ස

පක්ඛන්දනකායලො ජායතො, කිං බහුලතාය නු යඛො රාහුයලො වීතිනායමතී’’ති.

අථ සහාවජ්ජයනයනවපසන්නඋදයකමච්ඡං විය, පරිසුද්යධආදාසමණ්ඩයල

මුඛනිමත්තං විය ච තස්ස තං ිතත්තුප්පාදං අද්දස. දිස්වාව – ‘‘අයං රාහුයලො

මය්හං අත්රයජො හුත්වා මම පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යතො ‘අහං යසොභාම, මය්හං

වණ්ණායතනං පසන්න’න්ති අත්තභාවං නිස්සාය යගහස්සිතඡන්දරාගං

උප්පායදති, අතිත්යථ පක්ඛන්යදො උප්පථං පටිපන්යනො අයගොචයර චරති, 
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දිසාමූළ්හඅද්ධියකොවියඅගන්තබ්බංදිසංගච්ඡති.අයංයඛොපනස්ස කියලයසො

අබ්භන්තයර වඩ්ඪන්යතො අත්තත්ථම්පි යථාභූතං පස්සිතුං න දස්සති, 

පරත්ථම්පි, උභයත්ථම්පි. තයතො නිරයයපි පටිසන්ධිං ගණ්හායපස්සති, 

තිරච්ඡානයයොනියම්පි, යපත්තිවිසයයපි, අසුරකායයපි, සම්බායධපි 

මාතුකුච්ඡිස්මන්තිඅනමතග්යගසංසාරවට්යටපරිපායතස්සති.අයඤ්හි– 

අනත්ථජනයනො යලොයභො, යලොයභො ිතත්තප්පයකොපයනො; 

භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

ලුද්යධොඅත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංනපස්සති; 

අන්ධතමංතදායහොති, යංයලොයභොසහයතනරං.(ඉතිවු.88) – 

යථා යඛො පන අයනකරතනපූරා මහානාවා භින්නඵලකන්තයරන උදකං

ආදියමානා මුහුත්තම්පි න අජ්ඣයපක්ඛිතබ්බා යහොති, යවයගනස්සා විවරං

පිදහිතුං වට්ටති, එවයමවං අයම්පි න අජ්ඣයපක්ඛිතබ්යබො. යාවස්ස අයං

කියලයසො අබ්භන්තයර සීලරතනාදීනි න විනායසති, තාවයදව නං

නිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති අජ්ඣාසයමකාසි. එවරූයපසු පන ඨායනසු බුද්ධානං

නාගවියලොකනං නාමයහොති.තස්මායන්යතන පරිවත්තිතසුවණ්ණපටිමා විය

සකලකායයයනවපරිවත්යතත්වාඨියතොරාහුලභද්දංආමන්යතසි. තංසන්ධාය

‘‘අථයඛොභගවාඅපයලොයකත්වා’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ෙංකිඤ්චි රූපන්තිආදීනි සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්යග ඛන්ධනිද්යදයස

විත්ථාරිතානි. යනතංමමාතිආදීනිමහාහත්ථිපයදොපයමවුත්තානි. රූපයමවනු

යඛො  ගවාති කස්මා පුච්ඡති? තස්ස කිර – ‘‘සබ්බං රූපං යනතං මම, 

යනයසොහමස්ම න යමයසො අත්තා’’ති සුත්වා – ‘‘භගවා සබ්බං රූපං 

විපස්සනාපඤ්ඤාය එවං දට්ඨබ්බන්ති වදති, යවදනාදීසු නු යඛො කථං 

පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති නයයො උදපාදි. තස්මා තස්මං නයය ඨියතො පුච්ඡති.

නයකුසයලොයහස ආයස්මාරාහුයලො, ඉදංනකත්තබ්බන්ති වුත්යතඉදම්පින 

කත්තබ්බං ඉදම්පි න කත්තබ්බයමවාති නයසයතනපි නයසහස්යසනපි

පටිවිජ්ඣති.ඉදං කත්තබ්බන්තිවුත්යතපිඑයසවනයයො. 

සික්ඛාකායමො හි අයං ආයස්මා, පායතොව ගන්ධකුටිපරියවයණ පත්ථමත්තං 

වාලිකං ඔකිරති – ‘‘අජ්ජ සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තිකා මය්හං උපජ්ඣායස්ස 

සන්තිකාඑත්තකංඔවාදංඑත්තකංපරිභාසංලභාමී’’ති.සම්මාසම්බුද්යධොපිනං 

එතදග්යග ඨයපන්යතො – ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

සික්ඛාකාමානං යදිදංරාහුයලො’’ති(අ.නි.1.209) සික්ඛායයමවඅග්ගංකත්වා

ඨයපසි.යසොපිආයස්මා භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣතයමවසීහනාදංනදි– 
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‘‘සබ්බයමතං අභිඤ්ඤාය, ධම්මරාජාපිතා මම; 

සම්මුඛාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, එතදග්යගඨයපසිමං. 

සික්ඛාකාමානහංඅග්යගො, ධම්මරායජනයථොමයතො; 

සද්ධාපබ්බජිතානඤ්ච, සහායයොපවයරොමම. 

ධම්මරාජාපිතාමය්හං, ධම්මාරක්යඛොචයපත්තියයො; 

සාරිපුත්යතොඋපජ්ඣායයො, සබ්බංයමජිනසාසන’’න්ති. 

අථස්ස භගවා යස්මා න යකවලං රූපයමව, යවදනාදයයොපි එවං දට්ඨබ්බා, 

තස්මා රූපම්පි රාදෙලාතිආදිමාහ. යකො නජ්ජාති යකො නු අජ්ජ. යථරස්ස කිර

එතදයහොසි ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො මය්හං අත්තභාවනිස්සිතං ඡන්දරාගං ඤත්වා

‘සමයණනනාමඑවරූයපොවිතක්යකොන විතක්කිතබ්යබො’තියනවපරියායයන

කථං කයථසි, ගච්ඡ භික්ඛු රාහුලං වයදහි ‘මා පුන එවරූපං විතක්කං

විතක්යකසී’ති න දූතං යපයසසි. මං සම්මුක්යඛ ඨත්වායයව පන සභණ්ඩකං

යචොරංචූළායගණ්හන්යතොවියසම්මුඛාසුගයතොවාදං අදාසි.සුගයතොවායදොච

නාමඅසඞ්යඛයයයහිපිකප්යපහිදුල්ලයභො.එවරූපස්සබුද්ධස්ස සම්මුඛාඔවාදං

ලභිත්වායකොනු විඤ්ඤූපණ්ඩිතජාතියකොඅජ්ජ ගාමංපිණ්ඩායපවිසිස්සතී’’ති.

අයථසආයස්මාආහාරකිච්චංපහායයස්මං නිසින්නට්ඨායනඨියතනඔවායදො

ලද්යධො, තයතොවපටිනිවත්යතත්වාඅඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයලනිසීදි.භගවාපි

තංආයස්මන්තංනිවත්තමානංදිස්වානඑවමාහ–‘‘මා නිවත්තතාව, රාහුල, 

භික්ඛාචාරකායලො යත’’ති. කස්මා? එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘අජ්ජ තාව

කායගතාසතිඅමතයභොජනංභුඤ්ජතූ’’ති. 

අද්දසා යඛොආෙස්මා සාරිපුත්යතොතිභගවති ගයතපච්ඡා ගච්ඡන්යතො අද්දස.

එතස්ස කිරායස්මයතො එකකස්ස විහරයතො අඤ්ඤං වත්තං, භගවතා සද්ධිං

විහරයතොඅඤ්ඤං.යදාහිද්යවඅග්ගසාවකාඑකාකියනොවසන්ති, තදාපායතොව 

යසනාසනං සම්මජ්ජිත්වා සරීරපටිජග්ගනං කත්වා සමාපත්තිං අප්යපත්වා 

සන්නිසින්නා අත්තයනො ිතත්තරුිතයා භික්ඛාචාරං ගච්ඡන්ති. භගවතා සද්ධිං 

විහරන්තා පන යථරා එවංනකයරොන්ති.තදා හි භගවා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො

පඨමං භික්ඛාචාරං ගච්ඡති. තස්මං ගයත යථයරො අත්තයනො යසනාසනා

නික්ඛමත්වා – ‘‘බහූනං වසනට්ඨායන නාම සබ්යබව පාසාදිකං කාතුං

සක්යකොන්ති වා, න වා සක්යකොන්තී’’ති තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා අසම්මට්ඨං

ඨානං සම්මජ්ජති. සයච කචවයරො අඡඩ්ඩියතො යහොති, තං ඡඩ්යඩති.

පානීයට්ඨයපතබ්බට්ඨානම්හිපානීයකූයටඅසතිපානීයඝටං ඨයපති.ගිලානානං

සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘ආවුයසො, තුම්හාකං කිං ආහරාම, කිං යවො 
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ඉච්ඡිතබ්බ’’න්ති? පුච්ඡති. අවස්සිකදහරානං සන්තිකං ගන්ත්වා – ‘‘අභිරමථ, 

ආවුයසො, මා උක්කණ්ඨිත්ථ, පටිපත්තිසාරකං බුද්ධසාසන’’න්ති ඔවදති. එවං

කත්වා සබ්බපච්ඡා භික්ඛාචාරං ගච්ඡති. යථා හි චක්කවත්ති කුහිඤ්ිත

ගන්තුකායමො යසනාය පරිවාරියතො පඨමං නික්ඛමති, පරිණායකරතනං

යසනඞ්ගානි සංවිධාය පච්ඡා නික්ඛමති, එවං සද්ධම්මචක්කවත්ති භගවා

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරොපඨමං නික්ඛමති, තස්සභගවයතොපරිණායකරතනභූයතො

ධම්මයසනාපති ඉමං කිච්චං කත්වා සබ්බපච්ඡා නික්ඛමති. යසො එවං

නික්ඛන්යතො තස්මං දිවයස අඤ්ඤතරස්මංරුක්ඛමූයල නිසින්නං රාහුලභද්දං

අද්දස.යතනවුත්තං‘‘පච්ඡාගච්ඡන්යතොඅද්දසා’’ති. 

අථ කස්මාආනාපානස්සතියංනියයොයජසි? නිසජ්ජානුච්ඡවිකත්තා.යථයරොකිර

‘‘එතස්ස භගවතා රූපකම්මට්ඨානං කථිත’’න්ති අනාවජ්ජිත්වාව

යයනාකායරනඅයංඅචයලොඅයනොබද්යධොහුත්වානිසින්යනො, ඉදමස්සඑතිස්සා 

නිසජ්ජාය කම්මට්ඨානං අනුච්ඡවිකන්ති ිතන්යතත්වා එවමාහ. තත්ථ 

ආනාපානස්සතින්ති අස්සාසපස්සායස පරිග්ගයහත්වා තත්ථ 

චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං

ගණ්හාහීති දස්යසති. 

මහප්ඵලා යහොතීති කීවමහප්ඵලා යහොති? ඉධ භික්ඛු ආනාපානස්සතිං

අනුයුත්යතො එකාසයන නිසින්යනොව සබ්බාසයව යඛයපත්වා අරහත්තං 

පාපුණාති, තථා අසක්යකොන්යතො මරණකායල සමසීසී යහොති, තථා

අසක්යකොන්යතොයදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වාධම්මකථිකයදවපුත්තස්සධම්මං

සුත්වා අරහත්තං පාපුණාති, තයතො විරද්යධො අනුප්පන්යන බුද්ධුප්පායද

පච්යචකයබොධිං සච්ඡිකයරොති, තං අසච්ඡිකයරොන්යතො බුද්ධානං සම්මුඛීභායව

බාහියත්යථරාදයයොවියඛිප්පාභිඤ්යඤොයහොති, එවංමහප්ඵලා. මහානිසංසාති

තස්යසවයවවචනං.වුත්තම්පි යචතං– 

‘‘ආනාපානස්සතී යස්ස, පරිපුණ්ණා සුභාවිතා; 

අනුපුබ්බංපරිිතතා, යථාබුද්යධනයදසිතා; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා’’ති.(යථරගා.548; පටි.ම.

1.1.60) – 

ඉමං මහප්ඵලතංසම්පස්සමායනොයථයරො සද්ධිවිහාරිකංතත්ථනියයොයජති. 

ඉති භගවා රූපකම්මට්ඨානං, යථයරො ආනාපානස්සතින්ති උයභොපි 

කම්මට්ඨානං ආිතක්ඛිත්වා ගතා, රාහුලභද්යදො විහායරයයව ඔහීයනො. භගවා

තස්සඔහීනභාවං ජානන්යතොපියනවඅත්තනාඛාදනීයංයභොජනීයංගයහත්වා
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අගමාසි, න ආනන්දත්යථරස්ස හත්යථ යපයසසි, න

පයසනදිමහාරාජඅනාථපිණ්ඩිකාදීනං සඤ්ඤං අදාසි. සඤ්ඤාමත්තකඤ්හි 

ලභිත්වා යත කාජභත්තං අභිහයරයයං. යථා ච භගවා, එවං

සාරිපුත්තත්යථයරොපි න කිඤ්ිත අකාසි. රාහුලත්යථයරො නිරාහායරො

ඡින්නභත්යතො අයහොසි. තස්ස පනායස්මයතො – ‘‘භගවා මං විහායර ඔහීනං

ජානන්යතොපි අත්තනා ලද්ධපිණ්ඩපාතං නාපි සයං ගයහත්වා ආගයතො, න

අඤ්ඤස්ස හත්යථ පහිණි, නමනුස්සානං සඤ්ඤං අදාසි, උපජ්ඣායයොපි යම

ඔහීනභාවං ජානන්යතොතයථවනකිඤ්ිත අකාසී’’තිිතත්තම්පින උප්පන්නං, 

කුයතො තප්පච්චයා ඔමානං වා අතිමානං වා ජයනස්සති. භගවතා පන 

ආිතක්ඛිතකම්මට්ඨානයමව පුයරභත්තම්පි පච්ඡාභත්තම්පි – ‘‘ඉතිපි රූපං

අනිච්චං, ඉතිපිදුක්ඛං, ඉතිපිඅසුභං, ඉතිපිඅනත්තා’’තිඅග්ගිංඅභිමත්යථන්යතො

විය නිරන්තරංමනසිකත්වාසායන්හසමයයිතන්යතසි–‘‘අහංඋපජ්ඣායයන

ආනාපානස්සතිං භායවහීති වුත්යතො, තස්ස වචනං න කරිස්සාම. 

ආචරියුපජ්ඣායානඤ්හිවචනංඅකයරොන්යතොදුබ්බයචොනාමයහොති.‘දුබ්බයචො

රාහුයලො, උපජ්ඣායස්සපි වචනං න කයරොතී’ති ච ගරහුප්පත්තියතො

කක්ඛළතරා පීළා නාම නත්ථී’’ති භාවනාවිධානං පුච්ඡිතුකායමො භගවයතො

සන්තිකංඅගමාසි.තංදස්යසතුං අථ යඛොආෙස්මාරාදෙයලොතිආදිවුත්තං. 

114. තත්ථ පටිසල්ලානාති එකීභාවයතො. ෙංකිඤ්චි රාදෙලාති කස්මා? භගවා

ආනාපානස්සතිං පුට්යඨො රූපකම්මට්ඨානං කයථතීති. රූයප

ඡන්දරාගප්පහානත්ථං.එවංකිරස්සඅයහොසි– ‘‘රාහුලස්සඅත්තභාවංනිස්සාය

ඡන්දරායගොඋප්පන්යනො, යහට්ඨාචස්සසඞ්යඛයපන රූපකම්මට්ඨානංකථිතං.

ඉදානිස්සාපි ද්විචත්තාලීසායආකායරහි අත්තභාවං විරායජත්වා විසඞ්ඛරිත්වා

තංනිස්සිතංඡන්දරාගංඅනුප්පත්තිධම්මතං ආපායදස්සාමී’’ති.අථආකාසධාතුං

කස්මා විත්ථායරසීති? උපාදාරූපදස්සනත්ථං. යහට්ඨා හි චත්තාරි

මහාභූතායනවකථිතානි, නඋපාදාරූපං. තස්මා ඉමනා මුයඛන තං දස්යසතුං

ආකාසධාතුංවිත්ථායරසි.අපිචඅජ්ඣත්තියකනආකායසනපරිච්ඡින්නරූපම්පි 

පාකටංයහොති. 

ආකායසන පරිච්ඡින්නං, රූපංයාතිවිභූතතං; 

තස්යසවංආවිභාවත්ථං, තංපකායසසිනායයකො. 

එත්ථ පනපුරිමාසුතාව චතූසුධාතූසුයං වත්තබ්බං, තංමහාහත්ථිපයදොපයම

වුත්තයමව. 
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118. ආකාසධාතුයං ආකාසගතන්තිආකාසභාවං ගතං. උපාදින්නන්තිආදින්නං

ගහිතංපරාමට්ඨං, සරීරට්ඨකන්තිඅත්යථො. කණ්ණච්ඡිද්දන්තිමංසයලොහිතාදීහි 

අසම්ඵුට්ඨකණ්ණවිවරං. නාසච්ඡිද්දාදීසුපි එයසව නයයො. යෙන චාති යයන

ඡිද්යදන. අජ්යඣොහරතීති අන්යතො පයවයසති, ජිව්හාබන්ධනයතො හි යාව

උදරපටලා මනුස්සානංවිදත්ථිචතුරඞ්ගුලංඡිද්දට්ඨානංයහොති.තංසන්ධායයතං

වුත්තං. ෙත්ථ චාති යස්මං ඔකායස. සන්තිට්ඨතීති පතිට්ඨාති. මනුස්සානඤ්හි

මහන්තං පටපරිස්සාවනමත්තඤ්ච උදරපටලං නාම යහොති. තං සන්ධායයතං

වුත්තං. අයධො ාගං නික්ඛමතීති යයන යහට්ඨා නික්ඛමති.

ද්වත්තිංසහත්ථමත්තං එකවීසතියා ඨායනසු වඞ්කං අන්තං නාම යහොති. තං 

සන්ධායයතං වුත්තං. ෙං වා පනඤ්ඤම්පීති ඉමනා සුඛුමසුඛුමං 

චම්මමංසාදිඅන්තරගතඤ්යචව යලොමකූපභායවන ච ඨිතං ආකාසං දස්යසති.

යසසයමත්ථාපි පථවීධාතුආදීසුවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

119. ඉදානිස්ස තාදිභාවලක්ඛණං ආිතක්ඛන්යතො පථවීසමන්තිආදිමාහ.

ඉට්ඨානිට්යඨසු හි අරජ්ජන්යතො අදුස්සන්යතො තාදී නාම යහොති. 

මනාපාමනාපාති එත්ථ අට්ඨ යලොභසහගතිතත්තසම්පයුත්තා මනාපා නාම, 

ද්යව යදොමනස්සිතත්තසම්පයුත්තා අමනාපා නාම. චිත්තං න පරිොදාෙ

ඨස්සන්තීති එයත ඵස්සා උප්පජ්ජිත්වා තව ිතත්තං අන්යතොමුට්ඨිගතං

කයරොන්යතොවියපරියාදායගයහත්වාඨාතුං නසක්ඛිස්සන්ති‘‘අහංයසොභාම, 

මය්හං වණ්ණායතනං පසන්න’’න්ති පුන අත්තභාවං නිස්සාය ඡන්දරායගො

නුප්පජ්ජිස්සති. ගූථගතන්තිආදීසු ගූථයමවගූථගතං.එවංසබ්බත්ථ. 

නකත්ථචිපතිට්ඨියතොති පථවීපබ්බතරුක්ඛාදීසුඑකස්මම්පිනපතිට්ඨියතො, යදි

හි පථවියං පතිට්ඨියතො භයවයය, පථවියා භිජ්ජමානාය සයහව භිජ්යජයය, 

පබ්බයතපතමායනසයහවපයතයය, රුක්යඛඡිජ්ජමායනසයහවඡිජ්යජයය. 

120. යමත්තං රාදෙලාතිකස්මාආරභි? තාදිභාවස්ස කාරණදස්සනත්ථං.යහට්ඨා

හිතාදිභාවලක්ඛණංදස්සිතං, නචසක්කාඅහංතාදීයහොමීති අකාරණාභවිතුං, 

නපි ‘‘අහංඋච්චාකුලප්පසුයතොබහුස්සුයතොලාභී, මං රාජරාජමහාමත්තාදයයො

භජන්ති, අහං තාදී යහොමී’’ති ඉයමහි කාරයණහි යකොිත තාදී නාම යහොති, 

යමත්තාදිභාවනායපනයහොතීතිතාදිභාවස්සකාරණදස්සනත්ථංඉමංයදසනං

ආරභි. 

තත්ථ  ාවෙයතොති උපචාරං වා අප්පනං වා පායපන්තස්ස. යෙො බොපායදොති

යයො සත්යත යකොයපො, යසො පහීයිස්සති. වියහසාති පාණිආදීහි සත්තානං 

විහිංසනං. අරතීති පන්තයසනාසයනසු යචව අධිකුසලධම්යමසු ච 
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උක්කණ්ඨිතතා. පටියෙොති යත්ථ කත්ථිත සත්යතසු සඞ්ඛායරසු ච

පටිහඤ්ඤනකියලයසො. අසු න්ති උද්ධුමාතකාදීසු උපචාරප්පනං.

උද්ධුමාතකාදීසුඅසුභභාවනාචනායමසා විත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්යග කථිතාව. 

රායගොති පඤ්චකාමගුණිකරායගො. අනිච්චසඤ්ඤන්ති අනිච්චානුපස්සනාය

සහජාතසඤ්ඤං.විපස්සනාඑව වාඑසාඅසඤ්ඤාපිසඤ්ඤාසීයසනසඤ්ඤාති

වුත්තා. අස්මිමායනොතිරූපාදීසුඅස්මීතිමායනො. 

121. ඉදානි යථයරන පුච්ඡිතං පඤ්හං විත්ථායරන්යතො 

ආනාපානස්සතින්තිආදිමාහ.තත්ථඉදංකම්මට්ඨානඤ්ච කම්මට්ඨානභාවනාච

පාළිඅත්යථො ච සද්ධිං ආනිසංසකථාය සබ්යබො සබ්බාකායරන විසුද්ධිමග්යග 

අනුස්සතිනිද්යදයස විත්ථාරියතොයයව. ඉමං යදසනං භගවා

යනයයපුග්ගලවයසයනවපරිනිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මාහාරාහුයලොවාදසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චූළමාලුකෙසුත්තවණ්ණනා 

122. එවං යම සුතන්ති මාලුකයසුත්තං. තත්ථ මාලුකෙපුත්තස්සාති

එවංනාමකස්ස යථරස්ස. ඨපිතානි පටික්ඛිත්තානීති දිට්ඨිගතානි නාම න

බයාකාතබ්බානීති එවංඨපිතානියචවපටික්ඛිත්තානිච. තථාගයතොතිසත්යතො. 

තංයමනරුච්චතීතිතංඅබයාකරණංමය්හංනරුච්චති. සික්ඛං පච්චක්ඛාොති

සික්ඛංපටික්ඛිපිත්වා. 

125. යකො සන්යතො කං පච්චාචික්ඛසීති යාචයකො වා හි යාිතතකං

පච්චාිතක්යඛයය, යාිතතයකොවායාචකං.ත්වංයනවයාචයකොන යාිතතයකො, 

යසොදානිත්වංයකොසන්යතොකංපච්චාිතක්ඛසීතිඅත්යථො. 

126. විද්යධො අස්සාති පරයසනාය ඨියතන විද්යධො භයවයය. 

ගාළ්හපයලපයනනාතිබහලයලපයනන. භිසක්කන්තියවජ්ජං. සල්ලකත්තන්ති 

සල්ලකන්තනං සල්ලකන්තියසුත්තවාචකං. අක්කස්සාති අක්කවායක

ගයහත්වා ජියං කයරොන්ති. යතන වුත්තං ‘‘අක්කස්සා’’ති. සණ්හස්සාති

යවණුවිලීවස්ස.මරුවාඛීරපණ්ණීනම්පිවායකහියයව කයරොන්ති.යතනවුත්තං 

ෙදි වා මරුවාෙ ෙදි වා ඛීරපණ්ණියනොති. ගච්ඡන්ති පබ්බතගච්ඡනදීගච්ඡාදීසු

ජාතං. යරොපිමන්ති යරොයපත්වා වඩ්ඪතං සරවනයතො සරං ගයහත්වා කතං. 

සිථිලහනුයනොති එවංනාමකස්ස පක්ඛියනො. ය රවස්සාති කාළසීහස්ස. 
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යසම්හාරස්සාති මක්කටස්ස. එවං යනොති එතාය දිට්ඨියා සති න යහොතීති 

අත්යථො. 

127. අත්යථවජාතීතිඑතායදිට්ඨියා සතිබ්රහ්මචරියවායසොවනත්ථි, ජාතිපන

අත්ථියයව. තථා ජරාමරණාදීනීති දස්යසති. යෙසාහන්ති යයසං අහං. 

නිොතන්ති උපඝාතං විනාසං. මම සාවකා හි එයතසු නිබ්බින්නා ඉයධව

නිබ්බානංපාපුණන්තීති අධිප්පායයො. 

128. තස්මාතිහාති යස්මා අබයාකතයමතං, චතුසච්චයමව මයා බයාකතං, 

තස්මාතිඅත්යථො. නයහතංමාලුකෙපුත්තඅත්ථසංහිතන්තිඑතංදිට්ඨිගතංවා 

එතං බයාකරණං වා කාරණනිස්සිතං න යහොති. න ආදිබ්රහ්මචරිෙකන්ති

බ්රහ්මචරියස්ස ආදිමත්තම්පි පුබ්බභාගසීලමත්තම්පි න යහොති. න

නිබ්බදාොතිආදීසු වට්යට නිබ්බින්දනත්ථාය වා විරජ්ඣනත්ථාය වා

වට්ටනියරොධාය වා රාගාදිවූපසමනත්ථාය වා අභිඤ්යඤයයය ධම්යම

අභිජානනත්ථාය වා චතුමග්ගසඞ්ඛාතසම්යබොධත්ථාය වා

අසඞ්ඛතනිබ්බානසච්ඡිකිරියත්ථාය වා න යහොති. එතං හීති එතං

චතුසච්චබයාකරණං. ආදිබ්රහ්මචරිෙකන්ති බ්රහ්මචරියස්ස ආදිභූතං

පුබ්බපදට්ඨානං. යසසං වුත්තපටිවිපක්ඛනයයන යවදිතබ්බං. ඉමම්පි යදසනං

භගවායනයයපුග්ගලවයසන නිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළමාලුකයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. මහාමාලුකෙසුත්තවණ්ණනා 

129. එවං යම සුතන්ති මහාමාලුකයසුත්තං. තත්ථ ඔරම් ාගිොනීති යහට්ඨා

යකොට්ඨාසිකානි කාමභයව නිබ්බත්තිසංවත්තනිකානි. සංයෙොජනානීති

බන්ධනානි. කස්ස යඛො නාමාති කස්ස යදවස්ස වා මනුස්සස්ස වා යදසිතානි

ධායරසි, කිං ත්වයමයවයකො අස්යසොසි, න අඤ්යඤො යකොචීති? අනුයසතීති

අප්පහීනතායඅනුයසති.අනුසයමායනො සංයයොජනංනාමයහොති. 

එත්ථ ච භගවතා සංයයොජනං පුච්ඡිතං, යථයරනපි සංයයොජනයමව බයාකතං. 

එවංසන්යතපිතස්සවායදභගවතායදොයසොආයරොපියතො.යසොකස්මාතියච? 

යථරස්ස තථාලද්ධිකත්තා. අයඤ්හි තස්ස ලද්ධි ‘‘සමුදාචාරක්ඛයණයයව

කියලයසහි සංයුත්යතො නාම යහොති, ඉතරස්මං ඛයණ අසංයුත්යතො’’ති.

යතනස්ස භගවතා යදොයසො ආයරොපියතො. අථායස්මා ආනන්යදො ිතන්යතසි –

‘‘භගවතා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ධම්මං යදයසස්සාමීති අත්තයනො ධම්මතායයව අයං

ධම්මයදසනාආරද්ධා, සාඉමනාඅපණ්ඩියතනභික්ඛුනාවිසංවාදිතා. හන්දාහං
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භගවන්තං යාිතත්වා භික්ඛූනං ධම්මං යදයසස්සාමී’’ති. යසො එවමකාසි. තං 

දස්යසතුං‘‘එවංවුත්යතආයස්මාආනන්යදො’’තිආදිවුත්තං. 

තත්ථ සක්කාෙදිට්ඨිපරියුට්ඨියතනාති සක්කායදිට්ඨියා ගහියතන අභිභූයතන. 

සක්කාෙදිට්ඨිපයරයතනාති සක්කායදිට්ඨියා අනුගයතන. නිස්සරණන්ති

දිට්ඨිනිස්සරණං නාම නිබ්බානං, තං යථාභූතං නප්පජානාති. අප්පටිවිනීතාති 

අවියනොදිතා අනීහටා. ඔරම් ාගිෙං සංයෙොජනන්ති යහට්ඨාභාගියසංයයොජනං

නාමයහොති.යසසපයදසුපිඑයසවනයයො.සුක්කපක්යඛොඋත්තානත්යථොයයව. 

‘‘සානුසයා පහීයතී’’ති වචනයතො පයනත්ථ එකච්යච ‘‘අඤ්ඤං සංයයොජනං

අඤ්යඤො අනුසයයො’’ති වදන්ති. ‘‘යථා හි සබයඤ්ජනං භත්ත’’න්ති වුත්යත

භත්තයතො අඤ්ඤං බයඤ්ජනං යහොති, එවං ‘‘සානුසයා’’ති වචනයතො

පරියුට්ඨානසක්කායදිට්ඨියතො අඤ්යඤන අනුසයයන භවිතබ්බන්ති යතසං

ලද්ධි. යත ‘‘සසීසං පාරුපිත්වා’’තිආදීහි පටික්ඛිපිතබ්බා. න හි සීසයතො

අඤ්යඤොපුරියසොඅත්ථි.අථාපිසියා– ‘‘යදිතයදවසංයයොජනංයසොඅනුසයයො, 

එවං සන්යත භගවතා යථරස්ස තරුණූපයමො උපාරම්යභො දුආයරොපියතො

යහොතී’’ති. න දුආයරොපියතො, කස්මා? එවංලද්ධිකත්තාති විත්ථාරිතයමතං.

තස්මා යසොයයව කියලයසො බන්ධනට්යඨන සංයයොජනං, අප්පහීනට්යඨන

අනුසයයොතිඉමමත්ථංසන්ධායභගවතා‘‘සානුසයා පහීයතී’’තිඑවංවුත්තන්ති

යවදිතබ්බං. 

132. තචං යඡත්වාතිආදීසු ඉදං ඔපම්මසංසන්දනං – තචච්යඡයදො විය හි

සමාපත්තිදට්ඨබ්බා, යඵග්ගුච්යඡයදොවිය විපස්සනා, සාරච්යඡයදොවියමග්යගො.

පටිපදා පන යලොකියයලොකුත්තරමස්සකාව වට්ටති. එවයමයත දට්ඨබ්බාති

එවරූපාපුග්ගලාඑවංදට්ඨබ්බා. 

133. උපධිවියවකාති උපධිවියවයකන. ඉමනා පඤ්චකාමගුණවියවයකො

කථියතො. අකුසලානං ධම්මානං පහානාති ඉමනා නීවරණප්පහානං කථිතං. 

කාෙදුට්ඨුල්ලානං පටිප්පස්සද්ධිොති ඉමනා කායාලසියපටිප්පස්සද්ධි කථිතා. 

විවිච්යචව කායමහීති උපධිවියවයකන කායමහි විනා හුත්වා. විවිච්ච

අකුසයලහීති අකුසලානං ධම්මානං පහායනන කායදුට්ඨුල්ලානං 

පටිප්පස්සද්ධියා ච අකුසයලහි විනා හුත්වා. ෙයදව තත්ථ යහොතීති යං තත්ථ

අන්යතොසමාපත්තික්ඛයණයයව සමාපත්තිසමුට්ඨිතඤ්ච රූපාදිධම්මජාතං

යහොති. යත ධම්යමති යත රූපගතන්තිආදිනා නයයන වුත්යත රූපාදයයො

ධම්යම. අනිච්චයතොතිනනිච්චයතො. දුක්ඛයතොතින සුඛයතො. යරොගයතොතිආදීසු

ආබාධට්යඨනයරොගයතො, අන්යතොයදොසට්යඨන ගණ්ඩයතො, අනුපවිද්ධට්යඨන

දුක්ඛජනනට්යඨන ච සල්ලයතො, දුක්ඛට්යඨන අෙයතො, යරොගට්යඨන 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා භික්ඛුවග්යගො 

91 

පටුන 

ආබාධයතො, අසකට්යඨන පරයතො, පලුජ්ජනට්යඨන පයලොකයතො, 

නිස්සත්තට්යඨන සුඤ්ඤයතො, නඅත්තට්යඨන අනත්තයතො. තත්ථ අනිච්චයතො, 

පයලොකයතොති ද්වීහි පයදහි අනිච්චලක්ඛණං කථිතං, දුක්ඛයතොතිආදීහි ඡහි 

දුක්ඛලක්ඛණං, පරයතොසුඤ්ඤයතොඅනත්තයතොතිතීහිඅනත්තලක්ඛණං. 

යසො යතහි ධම්යමහීති යසො යතහි එවං තිලක්ඛණං ආයරොයපත්වා දිට්යඨහි

අන්යතොසමාපත්තියං පඤ්චක්ඛන්ධධම්යමහි. චිත්තං පටිවායපතීති ිතත්තං

පටිසංහරති යමොයචති අපයනති. උපසංහරතීති විපස්සනාිතත්තං තාව

සවනවයසන ථුතිවයසන පරියත්තිවයසන පඤ්ඤත්තිවයසන ච එතං සන්තං 

නිබ්බානන්ති එවං අසඞ්ඛතාය අමතාය ධාතුයා උපසංහරති. මග්ගිතත්තං

නිබ්බානං ආරම්මණකරණවයසයනව එතං සන්තයමතං පණීතන්ති න එවං

වදති, ඉමනාපනආකායරනතං පටිවිජ්ඣන්යතොතත්ථිතත්තංඋපසංහරතීති

අත්යථො. යසො තත්ථ ඨියතොතිතාය තිලක්ඛණාරම්මණාය විපස්සනාය ඨියතො. 

ආසවානං ඛෙං පාපුණාතීති අනුක්කයමන චත්තායරො මග්යග භායවත්වා

පාපුණාති. යතයනව ධම්මරායගනාති සමථවිපස්සනාධම්යම ඡන්දරායගන.

සමථවිපස්සනාසුහිසබ්බයසොඡන්දරාගංපරියාදාතුංසක්යකොන්යතොඅරහත්තං 

පාපුණාති, අසක්යකොන්යතොඅනාගාමීයහොති. 

ෙයදව තත්ථ යහොති යවදනාගතන්ති ඉධ පන රූපං න ගහිතං. කස්මා? 

සමතික්කන්තත්තා. අයඤ්හි යහට්ඨා රූපාවචරජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා රූපං 

අතික්කමත්වාඅරූපාවචරසමාපත්තිංසමාපන්යනොතිසමථවයසනපියනනරූපං

අතික්කන්තං, යහට්ඨා රූපං සම්මයදව සම්මසිත්වා තං අතික්කම්ම ඉදානි

අරූපං සම්මසතීති විපස්සනාවයසනපියනන රූපං අතික්කන්තං. අරූයප පන

සබ්බයසොපිරූපංනත්ථීතිතං සන්ධායපිඉධරූපංනගහිතං. 

අථකිඤ්චරහීතිකිංපුච්ඡාමීති පුච්ඡති? සමථවයසනගච්ඡයතොිතත්යතකග්ගතා

ධුරංයහොති, යසොයචයතොවිමුත්යතොනාම. විපස්සනාවයසනගච්ඡයතොපඤ්ඤා

ධුරංයහොති, යසොපඤ්ඤාවිමුත්යතොනාමාතිඑත්ථයථරස්ස කඞ්ඛානත්ථි.අයං

සභාවධම්යමොයයව, සමථවයසයනව පන ගච්ඡන්යතසු එයකො

යචයතොවිමුත්යතො නාම යහොති, එයකො පඤ්ඤාවිමුත්යතො. විපස්සනාවයසන

ගච්ඡන්යතසුපි එයකො පඤ්ඤාවිමුත්යතො නාම යහොති, එයකො

යචයතොවිමුත්යතොතිඑත්ථකිංකාරණන්තිපුච්ඡති. 

ඉන්ද්රිෙයවමත්තතං වදාමීති ඉන්ද්රියනානත්තතං වදාම. ඉදං වුත්තං යහොති, න

ත්වං, ආනන්ද, දස පාරමයයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පටිවිජ්ඣි, යතන යත

එතං අපාකටං. අහං පන පටිවිජ්ඣිං, යතන යම එතං පාකටං. එත්ථ හි

ඉන්ද්රියනානත්තතා කාරණං. සමථවයසයනව හි ගච්ඡන්යතසු එකස්ස 
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භික්ඛුයනො ිතත්යතකග්ගතා ධුරං යහොති, යසො යචයතොවිමුත්යතො නාම යහොති.

එකස්ස පඤ්ඤා ධුරං යහොති, යසො පඤ්ඤාවිමුත්යතො නාම යහොති.

විපස්සනාවයසයනව ච ගච්ඡන්යතසු එකස්ස පඤ්ඤා ධුරං යහොති, යසො

පඤ්ඤාවිමුත්යතො නාම යහොති. එකස්ස ිතත්යතකග්ගතා ධුරං යහොති, යසො

යචයතොවිමුත්යතො නාම යහොති. ද්යව අග්ගසාවකා සමථවිපස්සනාධුයරන

අරහත්තං පත්තා. යතසු ධම්මයසනාපති පඤ්ඤාවිමුත්යතො ජායතො, 

මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරො යචයතොවිමුත්යතො. ඉති ඉන්ද්රියයවමත්තයමත්ථ 

කාරණන්තියවදිතබ්බං.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාමාලුකයසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5.  ද්දාලිසුත්තවණ්ණනා 

134. එවං යම සුතන්ති භද්දාලිසුත්තං. තත්ථ එකාසනය ොජනන්ති එකස්මං

පුයරභත්යත අසනයභොජනං, භුඤ්ජිතබ්බභත්තන්ති අත්යථො. 

අප්පාබාධතන්තිආදීනි කකයචොපයම විත්ථාරිතානි. න උස්සහාමීති න

සක්යකොම. සිො කුක්කුච්චං සිො විප්පටිසායරොති එවං භුඤ්ජන්යතො යාවජීවං 

බ්රහ්මචරියං චරිතුං සක්ඛිස්සාම නු යඛො, න නු යඛොති ඉති යම 

විප්පටිසාරකුක්කුච්චං භයවයයාති අත්යථො. එකයදසං භුඤ්ජිත්වාති

යපොරාණකත්යථරාකිරපත්යතභත්තංපක්ඛිපිත්වාසප්පිම්හි දින්යනසප්පිනා

උණ්හයමව යථොකං භුඤ්ජිත්වා හත්යථ යධොවිත්වා අවයසසං බහි නීහරිත්වා

ඡායූදකඵාසුයක ඨායන නිසීදිත්වා භුඤ්ජන්ති. එතං සන්ධාය සත්ථා ආහ. 

භද්දාලි, පන ිතන්යතසි – ‘‘සයච සකිං පත්තං පූයරත්වා දින්නං භත්තං

භුඤ්ජිත්වා පුන පත්තං යධොවිත්වා ඔදනස්ස පූයරත්වා ලද්ධං බහි නීහරිත්වා 

ඡායූදකඵාසුයක ඨායන භුඤ්යජයය, ඉති එවං වට්යටයය, ඉතරථා යකො

සක්යකොතී’’ති.තස්මා එවම්පියඛොඅහං,  න්යත, නඋස්සහාමීතිආහ.අයංකිර

අතීයත අනන්තරාය ජාතියා කාකයයොනියං නිබ්බත්ති. කාකා ච නාම

මහාඡාතකා යහොන්ති. තස්මා ඡාතකත්යථයරො නාම අයහොසි. තස්ස පන

විරවන්තස්යසව භගවා තං මද්දිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා – ‘‘යයො පන භික්ඛු

විකායලඛාදනීයංවායභොජනීයංවාඛායදයයවා භුඤ්යජයයවාපාිතත්තිය’’න්ති

(පාිත. 248) සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි. යතන වුත්තං අථ යඛො ආෙස්මා, 

 ද්දාලි,…යප.…අනුස්සාහංපයවයදසීති. 

ෙථා තන්ති යථා අඤ්යඤොපි සික්ඛායන පරිපූරකාරී එකවිහායරපි වසන්යතො 

සත්ථු සම්මුඛීභාවං න දයදයය, තයථව න අදාසීති අත්යථො. යනව භගවයතො

උපට්ඨානං අගමාසි, න ධම්මයදසනට්ඨානං න විතක්කමාළකං, න එකං
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පටුන 

භික්ඛාචාරමග්ගං පටිපජ්ජි. යස්මං කුයල භගවා නිසීදති, තස්ස ද්වායරපි න

අට්ඨාසි. සචස්ස වසනට්ඨානං භගවා ගච්ඡති, යසො පුයරතරයමව ඤත්වා

අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡති. සද්ධාපබ්බජියතො කියරස කුලපුත්යතො පරිසුද්ධසීයලො.

යතනස්ස න අඤ්යඤො විතක්යකො අයහොසි, – ‘‘මයා නාම උදරකාරණා

භගවයතො සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං පටිබාහිතං, අනනුච්ඡවිකං යම කත’’න්ති 

අයයමව විතක්යකො අයහොසි. තස්මා එකවිහායර වසන්යතොපි ලජ්ජාය සත්ථු

සම්මුඛීභාවං නාදාසි. 

135. චීවරකම්මං කයරොන්තීති මනුස්සා භගවයතො චීවරසාටකං අදංසු, තං

ගයහත්වා චීවරං කයරොන්ති. එතං යදොසකන්ති එතං ඔකාසයමතං අපරාධං, 

සත්ථුසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපන්තස්ස පටිබාහිතකාරණංසාධුකංමනසිකයරොහීති

අත්යථො. දුක්කරතරන්ති වස්සඤ්හි වසිත්වා දිසාපක්කන්යත භික්ඛූ කුහිං

වසිත්ථාති පුච්ඡන්ති, යතහි යජතවයන වසිම්හාති වුත්යත, ‘‘ආවුයසො, භගවා

ඉමස්මං අන්යතොවස්යස කතරං ජාතකං කයථසි, කතරං සුත්තන්තං, කතරං

සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසී’’ති පුච්ඡිතායරො යහොන්ති. තයතො

‘‘විකාලයභොජනසික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි, භද්දාලි, නාම නං එයකො යථයරො 

පටිබාහී’’ති වක්ඛන්ති. තං සුත්වා භික්ඛූ – ‘‘භගවයතොපි නාම සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤයපන්තස්ස පටිබාහිතං අයුත්තං අකාරණ’’න්ති වදන්ති. එවං යත අයං

යදොයසො මහාජනන්තයර පාකයටො හුත්වා දුප්පටිකාරතං ආපජ්ජිස්සතීති

මඤ්ඤමානා එවමාහංසු. අපිච අඤ්යඤපි භික්ඛූ පවායරත්වා සත්ථු සන්තිකං

ආගමස්සන්ති. අථ ත්වං ‘‘එථාවුයසො, මම සත්ථාරං ඛමායපන්තස්ස සහායා

යහොථා’’ති සඞ්ඝං සන්නිපායතස්සසි. තත්ථ ආගන්තුකා පුච්ඡිස්සන්ති, 

‘‘ආවුයසො, කිංඉමනාපිභික්ඛුනාකත’’න්ති.තයතො එතමත්ථංසුත්වා‘‘භාරියං

කතං භික්ඛුනා, දසබලං නාම පටිබාහිස්සතීති අයුත්තයමත’’න්ති වක්ඛන්ති.

එවම්පි යත අයං අපරායධො මහාජනන්තයර පාකයටො හුත්වා දුප්පටිකාරතං

ආපජ්ජිස්සතීති මඤ්ඤමානාපි එවමාහංසු. අථ වා භගවා පවායරත්වා චාරිකං 

පක්කමස්සති, අථ ත්වං ගතගතට්ඨායන භගවයතො ඛමාපනත්ථාය සඞ්ඝං

සන්නිපායතස්සසි. තත්රදිසාවාසියනො භික්ඛූපුච්ඡිස්සන්ති, ‘‘ආවුයසො, කිං ඉමනා

භික්ඛුනා කත’’න්ති…යප.… දුප්පටිකාරතං ආපජ්ජිස්සතීති මඤ්ඤමානාපි 

එවමාහංසු. 

එතදයවොචාති අප්පතිරූපං මයා කතං, භගවා පන මහන්යතපි අගුයණ

අලග්ගිත්වාමය්හංඅච්චයංපටිග්ගණ්හිස්සතීතිමඤ්ඤමායනොඑතං ‘‘අච්චයයො

මං, භන්යත,’’තිආදිවචනංඅයවොච.තත්ථ අච්චයෙොතිඅපරායධො. මංඅච්චගමාති

මං අතික්කම්ම අභිභවිත්වා පවත්යතො. පටිග්ගණ්හාතූති ඛමතු. ආෙතිං

සංවරාොති අනාගයත සංවරණත්ථාය, පුන එවරූපස්ස අපරාධස්ස යදොසස්ස
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ඛලිතස්ස අකරණත්ථාය. තග්ොතිඑකංයසන. සමයෙොපි යඛො යත,  ද්දාලීති, 

භද්දාලි, තයා පටිවිජ්ඣිතබ්බයුත්තකං එකං කාරණං අත්ථි, තම්පි යත න

පටිවිද්ධංන සල්ලක්ඛිතන්තිදස්යසති. 

136. උ යතො ාගවිමුත්යතොතිආදීසු ධම්මානුසාරී, සද්ධානුසාරීති ද්යව

එකිතත්තක්ඛණිකා මග්ගසමඞ්ගිපුග්ගලා. එයත පන සත්තපි අරියපුග්ගයල

භගවතාපිඑවංආණායපතුංන යුත්තං, භගවතාආණත්යතයතසම්පිඑවංකාතුං

නයුත්තං.අට්ඨානපරිකප්පවයසනපන අරියපුග්ගලානංසුවචභාවදස්සනත්ථං 

භද්දාලිත්යථරස්සච දුබ්බචභාවදස්සනත්ථයමතංවුත්තං. 

අපි නු ත්වං තස්මිං සමයෙ උ යතො ාගවිමුත්යතොති යදසනං කස්මා ආරභි? 

භද්දාලිස්සනිග්ගහණත්ථං. අයඤ්යහත්ථ අධිප්පායයො – භද්දාලි, ඉයමසත්ත

අරියපුග්ගලා යලොයක දක්ඛියණයයා මම සාසයන සාමයනො, මයි සික්ඛාපදං

පඤ්ඤයපන්යතපටිබාහිතබ්බයුත්යතකාරයණසතිඑයතසං පටිබාහිතුංයුත්තං.

ත්වං පනමමසාසනයතො බාහිරයකො, මයිසික්ඛාපදං පඤ්ඤයපන්යත තුය්හං

පටිබාහිතුංනයුත්තන්ති. 

රිත්යතො තුච්යඡොති අන්යතො අරියගුණානං අභායවන රිත්තයකො තුච්ඡයකො, 

ඉස්සරවචයනකිඤ්ිතනයහොති. ෙථාධම්මං පටිකයරොසීතියථාධම්යමොඨියතො, 

තයථවකයරොසි, ඛමායපසීතිවුත්තංයහොති. තංයතමෙංපටිග්ගණ්හාමාතිතං

තව අපරාධං මයං ඛමාම. වුඩ්ඪි යහසා,  ද්දාලි, අරිෙස්ස විනයෙති එසා, 

භද්දාලි, අරියස්ස විනයය බුද්ධස්ස භගවයතො සාසයන වුඩ්ඪ නාම. කතමා? 

අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකරිත්වා ආයතිං සංවරාපජ්ජනා.

යදසනං පනපුග්ගලාධිට්ඨානං කයරොන්යතො ‘‘යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා

යථාධම්මංපටිකයරොති, ආයතිංසංවරං ආපජ්ජතී’’තිආහ. 

137. සත්ථාපි උපවදතීති‘‘අසුකවිහාරවාසීඅසුකස්ස යථරස්සසද්ධිවිහාරියකො

අසුකස්ස අන්යතවාසියකො ඉත්ථන්නායමො නාම භික්ඛු යලොකුත්තරධම්මං

නිබ්බත්යතතුං අරඤ්ඤං පවිට්යඨො’’තිසුත්වා – ‘‘කිංතස්ස අරඤ්ඤවායසන, 

යයොමය්හංපනසාසයනසික්ඛායඅපරිපූරකාරී’’තිඑවංඋපවදති, යසසපයදසුපි 

එයසව නයයො, අපියචත්ථ යදවතා න යකවලං උපවදන්ති, යභරවාරම්මණං

දස්යසත්වා පලායනාකාරම්පි කයරොන්ති. අත්තනාපි අත්තානන්ති සීලං 

ආවජ්ජන්තස්ස සංකිලිට්ඨට්ඨානං පාකටං යහොති, ිතත්තං විධාවති, න

කම්මට්ඨානං අල්ලීයති.යසො ‘‘කිංමාදිසස්සඅරඤ්ඤවායසනා’’තිවිප්පටිසාරී

උට්ඨාය පක්කමති. අත්තාපි අත්තානං උපවදියතොති අත්තනාපි අත්තා

උපවදියතො, අයයමව වා පායඨො. සුක්කපක්යඛො වුත්තපච්චනීකනයයන 
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යවදිතබ්යබො. යසො විවිච්යචව කායමහීතිආදි එවං සච්ඡිකයරොතීති දස්සනත්ථං 

වුත්තං. 

140. පසය්හ පසය්හ කාරණං කයරොන්තීති අප්පමත්තයකපි යදොයස

නිග්ගයහත්වා පුනප්පුනං කායරන්ති. යනො තථාති මහන්යතපි අපරායධ යථා

ඉතරං, එවං පසය්හ න කායරන්ති. යසො කිර, ‘‘ආවුයසො, භද්දාලි, මා

ිතන්තයිත්ථ, එවරූපං නාම යහොති, එහි සත්ථාරං ඛමායපහී’’ති 

භික්ඛුසඞ්ඝයතොපි, කඤ්ිත භික්ඛුං යපයසත්වා අත්තයනො සන්තිකං

පක්යකොසායපත්වා, ‘‘භද්දාලි, මා ිතන්තයිත්ථ, එවරූපං නාම යහොතී’’ති එවං

සත්ථුසන්තිකාපි අනුග්ගහං පච්චාසීසති. තයතො ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝනාපි න

සමස්සාසියතො, සත්ථාරාපී’’තිිතන්යතත්වා එවමාහ. 

අථභගවාභික්ඛුසඞ්යඝොපිසත්ථාපිඔවදිතබ්බයුත්තයමවඔවදති, න ඉතරන්ති

දස්යසතුං ඉධ,  ද්දාලි, එකච්යචොතිආදිමාහ.තත්ථ අඤ්යඤනාඤ්ඤන්තිආදීනි

අනුමානසුත්යතවිත්ථාරිතානි. නසම්මාවත්තතීතිසම්මාවත්තම්පිනවත්තති. 

නයලොමංපායතතීතිඅනුයලොමවත්යතනවත්තති, වියලොමයමවගණ්හාති. න

නිත්ථාරං වත්තතීති නිත්ථාරණකවත්තම්හි න වත්තති, ආපත්තිවුට්ඨානත්ථං

තුරිතතුරියතො ඡන්දජායතො න යහොති. තත්රාති තස්මං තස්ස දුබ්බචකරයණ. 

අභිණ්හාපත්තියකොති නිරන්තරාපත්තියකො. ආපත්තිබදෙයලොති

සාපත්තිකකායලොවස්සබහු, සුද්යධොනිරාපත්තිකකායලො අප්යපොතිඅත්යථො. න

ඛිප්පයමව වූපසම්මතීති ඛිප්පං න වූපසම්මති, දීඝසුත්තං යහොති. විනයධරා 

පාදයධොවනකායලආගතං ‘‘ගච්ඡාවුයසො, වත්තයවලා’’ති වදන්ති. පුනකාලං

මඤ්ඤිත්වා ආගතං ‘‘ගච්ඡාවුයසො, තුය්හං විහාරයවලා, ගච්ඡාවුයසො, 

සාමයණරාදීනං උද්යදසදානයවලා, අම්හාකං න්හානයවලා, 

යථරූපට්ඨානයවලා, මුඛයධොවනයවලා’’තිආදීනි වත්වා දිවසභායගපි 

රත්තිභායගපිආගතංඋයයයොයජන්තියයව. ‘‘කායයවලාය, භන්යත, ඔකායසො

භවිස්සතී’’ති වුත්යතපි ‘‘ගච්ඡාවුයසො, ත්වං ඉමයමව ඨානං ජානාසි, අසුයකො

නාම විනයධරත්යථයරො සියනහපානං පිවති, අසුයකො වියරචනං කායරති, 

කස්මාතුරියතොසී’’තිආදීනිවත්වා දීඝසුත්තයමවකයරොන්ති. 

141. ඛිප්පයමව වූපසම්මතීති ලහුං වූපසම්මති, න දීඝසුත්තං යහොති.

උස්සුක්කාපන්නා භික්ඛූ – ‘‘ආවුයසො, අයං සුබ්බයචො භික්ඛු, ජනපදවාසියනො

නාම ගාමන්තයසනාසයන වසනට්ඨානනිසජ්ජනාදීනි න ඵාසුකානි යහොන්ති, 

භික්ඛාචායරොපි දුක්යඛො යහොති, සීඝමස්ස අධිකරණං වූපසයමමා’’ති

සන්නිපතිත්වාආපත්තියතොවුට්ඨායපත්වාසුද්ධන්යත පතිට්ඨායපන්ති. 
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142. අධිච්චාපත්තියකොතිකදාිතකදාිත ආපත්තිංආපජ්ජති.යසොකිඤ්චාපිලජ්ජී

යහොතිපකතත්යතො, දුබ්බචත්තාපනස්ස භික්ඛූතයථවපටිපජ්ජන්ති. 

144. සද්ධාමත්තයකන වහති යපමමත්තයකනාති ආචරියුපජ්ඣායයසු

අප්පමත්තිකාය යගහස්සිතසද්ධාය අප්පමත්තයකන යගහස්සිතයපයමන

යායපති. පටිසන්ධිග්ගහණසදිසා හි අයං පබ්බජ්ජා නාම, නවපබ්බජියතො

පබ්බජ්ජාය ගුණං අජානන්යතො ආචරියුපජ්ඣායයසු යපමමත්යතන යායපති, 

තස්මා එවරූපා සඞ්ගණ්හිතබ්බා. අප්පමත්තකම්පි හි සඞ්ගහං ලභිත්වා

පබ්බජ්ජාය ඨිතා අභිඤ්ඤාපත්තා මහාසමණා භවිස්සන්ති. එත්තයකන

කථාමග්යගන ‘‘ඔවදිතබ්බයුත්තකංඔවදන්ති, නඉතර’’න්තිඉමයමවභගවතා

දස්සිතං. 

145. අඤ්ඤාෙ සණ්ඨහිංසූතිඅරහත්යතපතිට්ඨහිංසු. සත්යතසුහාෙමායනසූති

පටිපත්තියාහායමානායසත්තාහායන්ති නාම. සද්ධම්යමඅන්තරධාෙමායනති

පටිපත්තිසද්ධම්යම අන්තරධායමායන. පටිපත්තිසද්ධම්යමොපි හි

පටිපත්තිපූරයකසුසත්යතසුඅසති අන්තරධායතිනාම. ආසවට්ඨානීොතිආසවා 

තිට්ඨන්ති එයතසූති ආසවට්ඨානීයා. යයසු දිට්ඨධම්මකසම්පරායිකා 

පරූපවාදවිප්පටිසාරවධබන්ධනාදයයො යචව අපායදුක්ඛවියසසභූතා ච ආසවා

තිට්ඨන්තියයව. යස්මා යනසං යත කාරණං යහොන්තීති අත්යථො. යත

ආසවට්ඨානීයා වීතික්කමධම්මා යාව න සඞ්යඝ පාතුභවන්ති, නතාව සත්ථා

සාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපතීතිඅයයමත්ථ යයොජනා. 

එවංඅකාලංදස්යසත්වාපුනකාලංදස්යසතුං ෙයතොච යඛො,  ද්දාලීතිආදිමාහ.

තත්ථ ෙයතොතියදා, යස්මං කායලතිවුත්තංයහොති.යසසංවුත්තානුසායරයනව

යවදිතබ්බං. අයං වා එත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යස්මං කායල ආසවට්ඨානීයා

ධම්මාති සඞ්ඛං ගතා වීතික්කමයදොසා සඞ්යඝ පාතුභවන්ති, තදා සත්ථා

සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපති. කස්මා? යතසංයයව 

ආසවට්ඨානීයධම්මසඞ්ඛාතානංවීතික්කමයදොසානංපටිඝාතාය. 

එවං ආසවට්ඨානීයානංධම්මානංඅනුප්පත්තිං සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තියාඅකාලං, 

උප්පත්තිඤ්ච කාලන්ති වත්වා ඉදානි යතසං ධම්මානං අනුප්පත්තිකාලඤ්ච

උප්පත්තිකාලඤ්චදස්යසතුං ‘‘නතාව,  ද්දාලි, ඉයධකච්යච’’තිආදිමාහ.තත්ථ 

මහත්තන්ති මහන්තභාවං. සඞ්යඝො හි යාව න යථරනවමජ්ඣිමානං වයසන

මහත්තං පත්යතො යහොති, තාව යසනාසනානි පයහොන්ති, සාසයන එකච්යච

ආසවට්ඨානීයාධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.මහත්තංපත්යතපනයතඋප්පජ්ජන්ති, 

අථ සත්ථා සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපති. තත්ථ මහත්තං පත්යත සඞ්යඝ

පඤ්ඤත්තසික්ඛාපදානි– 
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‘‘යයො පන භික්ඛු අනුපසම්පන්යනන උත්තරිද්විරත්තතිරත්තං සහයසයයං

කප්යපයය පාිතත්තියං (පාිත. 51). යා පන භික්ඛුනී අනුවස්සං වුට්ඨායපයය

පාිතත්තියං (පාිත. 1171). යා පන භික්ඛුනී එකවස්සං ද්යව වුට්ඨායපයය

පාිතත්තිය’’න්ති(පාිත.1175). 

ඉමනානයයනයවදිතබ්බානි. 

ලා ග්ගන්ති ලාභස්ස අග්ගං. සඞ්යඝො හි යාව න ලාභග්ගපත්යතො යහොති, න

තාව ලාභං පටිච්ච ආසවට්ඨානීයා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පත්යත පන

උප්පජ්ජන්ති, අථසත්ථාසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපති– 

‘‘යයො පනභික්ඛුඅයචලකස්සවා පරිබ්බාජකස්සවාපරිබ්බාජිකායවාසහත්ථා

ඛාදනීයංවායභොජනීයංවාදයදයය පාිතත්තිය’’න්ති(පාිත.270). 

ඉදඤ්හිලාභග්ගපත්යතසඞ්යඝසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං. 

ෙසග්ගන්තියසස්සඅග්ගං.සඞ්යඝොහි යාවනයසග්ගපත්යතොයහොති, නතාව

යසංපටිච්චආසවට්ඨානීයාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. පත්යතපනඋප්පජ්ජන්ති, අථ

සත්ථාසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපති‘‘සුරායමරයපායන පාිතත්තිය’’න්ති(පාිත.327). 

ඉදඤ්හියසග්ගපත්යතසඞ්යඝසික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. 

බාදෙසච්චන්ති බහුස්සුතභාවං.සඞ්යඝොහියාවනබාහුසච්චපත්යතොයහොති, න

තාව ආසවට්ඨානීයා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. බාහුසච්චපත්යත පන යස්මා එකං

නිකායං ද්යව නිකායය පඤ්චපි නිකායය උග්ගයහත්වා අයයොනියසො

උම්මුජ්ජමානා පුග්ගලාරයසනරසංසංසන්යදත්වාඋද්ධම්මංඋබ්බිනයංසත්ථු 

සාසනංදීයපන්ති, අථසත්ථා–‘‘යයොපනභික්ඛුඑවංවයදයයතථාහංභගවතා

ධම්මං යදසිතං ආජානාම (පාිත. 418)…යප.… සමණුද්යදයසොපි යච එවං

වයදයයා’’තිආදිනා(පාිත. 429) නයයනසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපති. 

රත්තඤ්ඤුතං පත්යතොති එත්ථ රත්තියයො ජානන්තීති රත්තඤ්ඤූ. අත්තයනො

පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාය බහූ රත්තියයො ජානන්ති, ිතරපබ්බජිතාති වුත්තං

යහොති. රත්තඤ්ඤූනංභාවං රත්තඤ්ඤුතං.තත්රරත්තඤ්ඤුතං පත්යතසඞ්යඝ

උපයසනංවඞ්ගන්තපුත්තංආරබ්භසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තන්ති යවදිතබ්බං.යසො

හායස්මා ඌනදසවස්යස භික්ඛූ උපසම්පායදන්යත දිස්වා එකවස්යසො 

සද්ධිවිහාරිකං උපසම්පායදසි. අථ භගවා සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි – ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඌනදසවස්යසනඋපසම්පායදතබ්යබො, යයොඋපසම්පායදයයආපත්ති

දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 75). එවං පඤ්ඤත්යත සික්ඛාපයද පුන භික්ඛූ

‘‘දසවස්සම්හා දසවස්සම්හා’’ති බාලා අබයත්තා උපසම්පායදන්ති. අථ භගවා

අපරම්පි සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි – ‘‘න, භික්ඛයව, බායලන අබයත්යතන
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උපසම්පායදතබ්යබො, යයො උපසම්පායදයය, ආපත්ති දුක්කටස්ස. අනුජානාම, 

භික්ඛයව, බයත්යතන භික්ඛුනා පටිබයලන දසවස්යසන වා 

අතියරකදසවස්යසන වා උපසම්පායදතු’’න්ති. ඉති රත්තඤ්ඤුතං පත්තකායල

ද්යව සික්ඛාපදානිපඤ්ඤත්තානි. 

146. ආජානීෙසුසූපමං ධම්මපරිොෙං යදයසසින්තිතරුණාජානීයඋපමංකත්වා

ධම්මං යදසයිං. තත්රාතිතස්මං අසරයණ. නයඛො,  ද්දාලි, එයසව යහතූතින

එසසික්ඛායඅපරිපූරකාරීභායවොයයවඑයකොයහතු. 

147. මුඛාධායනකාරණංකායරතීති ඛලීනබන්ධාදීහිමුඛට්ඨපයනසාධුකංගීවං

පග්ගණ්හායපතුං කාරණං කායරති. විසූකායිතානීතිආදීහි වියසවනාචාරං

කයථසි. සබ්බායනව යහතානි අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. තස්මිං ඨායනති

තස්මං වියසවනාචායර. පරිනිබ්බාෙතීතිනිබ්බියසවයනො යහොති, තං වියසවනං

ජහතීති අත්යථො. යුගාධායනතියුගට්ඨපයනයුගස්සසාධුකං ගහණත්ථං. 

අනුක්කයමති චත්තායරොපිපායදඑකප්පහායරයනවඋක්ඛිපයනචනික්ඛිපයන

ච.පරයසනාය හිආවායටඨත්වාඅසිංගයහත්වාආගච්ඡන්තස්සඅස්සස්සපායද

ඡින්දන්ති. තස්මං සමයය එස එකප්පහායරයනව චත්තායරොපි පායද

උක්ඛිපිස්සතීති රජ්ජුබන්ධනවිධායනන එතං කාරණංකයරොන්ති. මණ්ඩයලති

යථා අස්යස නිසින්යනොයයව භූමයං පතිතංආවුධං ගයහතුං සක්යකොති, එවං

කරණත්ථං මණ්ඩයල කාරණං කායරති. ඛුරකායසති අග්ගග්ගඛුයරහි

පථවීකමයන. රත්තිං ඔක්කන්තකරණස්මඤ්හි යථා පදසද්යදො න සුයයති, 

තදත්ථං එකස්මං ඨායන සඤ්ඤං දත්වා අග්ගග්ගඛුයරහියයව ගමනං

සික්ඛායපන්ති. තං සන්ධායයතං වුත්තං. ජයවති සීඝවාහයන. ‘‘ධායව’’තිපි

පායඨො.අත්තයනොපරාජයයසති පලායනත්ථං, පරංපලායන්තංඅනුබන්ධිත්වා

ගහණත්ථඤ්චඑතංකාරණංකායරති. දවත්යතතිදවත්තාය, යුද්ධකාලස්මඤ්හි

හත්ථීසු වා යකොඤ්චනාදං කයරොන්යතසු අස්යසසු වා හසන්යතසු රයථසු වා

නියඝොසන්යතසු යයොයධසු වා උක්කුට්ඨිං කයරොන්යතසු තස්ස රවස්ස

අභායිත්වාපරයසනපයවසනත්ථංඅයංකාරණාකරීයති. 

රාජගුයණතිරඤ්ඤාජානිතබ්බගුයණ. කූටකණ්ණරඤ්යඤොකිරගුළවණ්යණො

නාම අස්යසො අයහොසි. රාජා පාචීනද්වායරන නික්ඛමත්වා යචතියපබ්බතං

ගමස්සාමීති කලම්බනදීතීරංසම්පත්යතො.අස්යසො තීයරඨත්වාඋදකංඔතරිතුං

න ඉච්ඡති, රාජා අස්සාචරියං ආමන්යතත්වා – ‘‘අයහො තයා අස්යසො

සික්ඛාපියතොඋදකංඔතරිතුංනඉච්ඡතී’’තිආහ.ආචරියයො– ‘‘සුසික්ඛාපියතො

යදව අස්යසො, එවමස්සහිිතත්තං‘සචාහංඋදකංඔතරිස්සාම, වාලංයතමස්සති, 

වායල තින්යත රඤ්යඤො අඞ්යග උදකං පායතයයා’ති එවං තුම්හාකං සරීයර
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පටුන 

උදකපාතනභයයන න ඔතරති, වාලං ගණ්හායපථා’’ති ආහ. රාජා තථා

කායරසි. අස්යසො යවයගන ඔතරිත්වා පාරං ගයතො. එතදත්ථං අයං කාරණා

කරීයති. රාජවංයසති අස්සරාජවංයස. වංයසො යචයසො අස්සරාජානං, 

තථාරූයපන පහායරන ඡින්නභින්නසරීරාපි අස්සායරොහං පරයසනාය

අපායතත්වාබහිනීහරන්තියයව.එතදත්ථංකාරණංකායරතීති අත්යථො. 

උත්තයම ජයවති ජවසම්පත්තියං, යථා උත්තමජයවො යහොති, එවං කාරණං

කායරතීති අත්යථො. උත්තයම හයෙති උත්තමහයභායව, යථා උත්තමහයයො

යහොති, එවං කාරණං කායරතීති අත්යථො. තත්ථ පකතියා උත්තමහයයොව

උත්තමහයකාරණං අරහති, න අඤ්යඤො. උත්තමහයකාරණාය එව ච හයයො

උත්තමජවං පටිපජ්ජති, නඅඤ්යඤොති. 

තත්රිදං වත්ථු –එයකොකිරරාජාඑකං සින්ධවයපොතකංලභිත්වාසින්ධවභාවං

අජානිත්වාව ඉමං සික්ඛායපහීති ආචරියස්ස අදාසි. ආචරියයොපි තස්ස

සින්ධවභාවංඅජානන්යතොතංමාසඛාදකයඝොටකානංකාරණාසුඋපයනති.යසො 

අත්තයනො අනනුච්ඡවිකත්තා කාරණං න පටිපජ්ජති. යසො තං දයමතුං

අසක්යකොන්යතො ‘‘කූටස්යසොඅයංමහාරාජා’’තිවිස්සජ්ජායපසි. 

අයථකදිවසං එයකො අස්සාචරියපුබ්බයකො දහයරො උපජ්ඣායස්ස භණ්ඩකං 

ගයහත්වාගච්ඡන්යතොතංපරිඛාපිට්යඨචරන්තංදිස්වා–‘‘අනග්යඝො, භන්යත, 

සින්ධවයපොතයකො’’ති උපජ්ඣායස්ස කයථසි. සයච රාජා ජායනයය, 

මඞ්ගලස්සං නං කයරයයාති. යථයරො ආහ – ‘‘මච්ඡාදිට්ඨියකො, තාත, රාජා

අප්යපවනාමබුද්ධසාසයන පසීයදයයරඤ්යඤොකයථහී’’ති.යසොගන්ත්වා, – 

‘‘මහාරාජ, අනග්යඝො සින්ධවයපොතයකො අත්ථී’’ති කයථසි. තයා දිට්යඨො, 

තාතාති? ආම, මහාරාජාති. කිං ලද්ධුං වට්ටතීති? තුම්හාකං

භුඤ්ජනකසුවණ්ණථායලතුම්හාකං භුඤ්ජනකභත්තංතුම්හාකං පිවනකරයසො

තුම්හාකංගන්ධාතුම්හාකංමාලාති.රාජාසබ්බං දායපසි.දහයරොගාහායපත්වා

අගමාසි. 

අස්යසොගන්ධංඝායිත්වාව‘‘මය්හංගුණජානනකආචරියයොඅත්ථි මඤ්යඤ’’ති

සීසං උක්ඛිපිත්වා ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. දහයරො ගන්ත්වා ‘‘භත්තං 

භුඤ්ජා’’ති අච්ඡරං පහරි. අස්යසො ආගන්ත්වා සුවණ්ණථායල භත්තං භුඤ්ජි, 

රසං පිවි.අථනංගන්යධහිවිලිම්පිත්වාරාජපිළන්ධනංපිළන්ධිත්වා ‘‘පුරයතො

පුරයතො ගච්ඡා’’ති අච්ඡරං පහරි. යසො දහරස්ස පුරයතො පුරයතො ගන්ත්වා

මඞ්ගලස්සට්ඨායන අට්ඨාසි. දහයරො – ‘‘අයං යත, මහාරාජ, අනග්යඝො

සින්ධවයපොතයකො, ඉමනාවනංනියායමන කතිපාහංපටිජග්ගායපහී’’තිවත්වා

නික්ඛම. 
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අථ කතිපාහස්ස අච්චයයන ආගන්ත්වා අස්සස්ස ආනුභාවං පස්සිස්සසි, 

මහාරාජාති.සාධුආචරියකුහිංඨත්වාපස්සාමාති? උයයානංගච්ඡ, මහාරාජාති.

රාජා අස්සං ගාහායපත්වා අගමාසි. දහයරො අච්ඡරං පහරිත්වා ‘‘එතං රුක්ඛං 

අනුපරියාහී’’ති අස්සස්ස සඤ්ඤං අදාසි. අස්යසො පක්ඛන්දිත්වා රුක්ඛං 

අනුපරිගන්ත්වා ආගයතො. රාජා යනව ගච්ඡන්තං න ආගච්ඡන්තං අද්දස.

දිට්යඨො යත, මහාරාජාති? න දිට්යඨො, තාතාති. වලඤ්ජකදණ්ඩං එතංරුක්ඛං

නිස්සායඨයපථාතිවත්වා අච්ඡරංපහරි ‘‘වලඤ්ජකදණ්ඩංගයහත්වාඑහී’’ති.

අස්යසොපක්ඛන්දිත්වාමුයඛන ගයහත්වාආගයතො. දිට්ඨං, මහාරාජාති. දිට්ඨං, 

තාතාති. 

පුන අච්ඡරං පහරි ‘‘උයයානස්ස පාකාරමත්ථයකන චරිත්වා එහී’’ති. අස්යසො

තථා අකාසි. දිට්යඨො, මහාරාජාති. න දිට්යඨො, තාතාති. රත්තකම්බලං

ආහරායපත්වා අස්සස්ස පායද බන්ධායපත්වා තයථව සඤ්ඤං අදාසි. අස්යසො

උල්ලඞ්ඝිත්වා පාකාරමත්ථයකන අනුපරියායි. බලවතා පුරියසන 

ආවිඤ්ඡනඅලාතග්ගිසිඛා විය උයයානපාකාරමත්ථයක පඤ්ඤායිත්ථ. අස්යසො

ගන්ත්වා සමීයප ඨියතො. දිට්ඨං, මහාරාජාති. දිට්ඨං, තාතාති. 

මඞ්ගලයපොක්ඛරණිපාකාරමත්ථයකඅනුපරියාහීතිසඤ්ඤංඅදාසි. 

පුන‘‘යපොක්ඛරණිංඔතරිත්වාපදුමපත්යතසුචාරිකංචරාහී’’ති සඤ්ඤංඅදාසි.

යපොක්ඛරණිං ඔතරිත්වා සබ්බපදුමපත්යත චරිත්වා අගමාසි, එකං පත්තම්පි 

අනක්කන්තං වා ඵාලිතං වා ඡින්දිතං වා ඛණ්ඩිතං වා නායහොසි. දිට්ඨං, 

මහාරාජාති. දිට්ඨං, තාතාති. අච්ඡරං පහරිත්වා තං හත්ථතලං උපනායමසි.

ධාතූපත්ථද්යධො ලඞ්ඝිත්වා හත්ථතයල අට්ඨාසි. දිට්ඨං, මහාරාජාති? දිට්ඨං, 

තාතාති.එවංඋත්තමහයයොඑවඋත්තමකාරණායඋත්තමජවංපටිපජ්ජති. 

උත්තයම සාඛයලෙති මුදුවාචාය. මුදුවාචාය හි, ‘‘තාත, ත්වං මා ිතන්තයි, 

රඤ්යඤො මඞ්ගලස්යසො භවිස්සසි, රාජයභොජනාදීනි ලභිස්සසී’’ති

උත්තමහයකාරණං කායරතබ්යබො. යතන වුත්තං ‘‘උත්තයම සාඛයලය’’ති. 

රාජය ොග්යගොති රඤ්යඤො උපයභොයගො. රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව සඞ්ඛං

ගච්ඡතීති යත්ථ කත්ථිත ගච්ඡන්යතන හත්ථං විය පාදං විය අයනොහායයව

ගන්තබ්බංයහොති.තස්මාඅඞ්ගන්තිසඞ්ඛංගච්ඡති, චතූසුවා යසනඞ්යගසුඑකං

අඞ්ගංයහොති. 

අයසඛාෙ සම්මාදිට්ඨිොති අරහත්තඵලසම්මාදිට්ඨියා. සම්මාසඞ්කප්පාදයයොපි

තංසම්පයුත්තාව. සම්මාඤාණං පුබ්යබ වුත්තසම්මාදිට්ඨියයව. ඨයපත්වා පන

අට්ඨ ඵලඞ්ගානි යසසා ධම්මා විමුත්තීති යවදිතබ්බා. යසසං සබ්බත්ථ
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උත්තානයමව. අයං පන යදසනා උග්ඝටිතඤ්ඤූපුග්ගලස්ස වයසන

අරහත්තනිකූටංගයහත්වානිට්ඨාපිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

භද්දාලිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. ලටුකියකොපමසුත්තවණ්ණනා 

148. එවං යමසුතන්තිලටුකියකොපමසුත්තං.තත්ථ යෙනයසො වනසණ්යඩොති

අයම්පි මහාඋදායිත්යථයරො භගවතා සද්ධිංයයව පිණ්ඩාය පවිසිත්වා සද්ධිං

පටික්කම. තස්මා යයන යසො භගවතා උපසඞ්කමන්යතො වනසණ්යඩො

යතනුපසඞ්කමීති යවදිතබ්යබො. අපහත්තාති අපහාරයකො. උපහත්තාති

උපහාරයකො. පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොතිඵලසමාපත්තියතොවුට්ඨියතො. 

149. ෙං  ගවාති යස්මං සමයය භගවා. ඉඞ්ොති ආණත්තියං නිපායතො. 

අඤ්ඤථත්තන්ති ිතත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං. තඤ්ච යඛො න භගවන්තං පටිච්ච, 

එවරූපං පන පණීතයභොජනං අලභන්තා කථං යායපස්සාමාති එවං 

පණීතයභොජනං පටිච්ච අයහොසීති යවදිතබ්බං. භූතපුබ්බන්ති ඉමනා

රත්තියභොජනස්ස පණීතභාවං දස්යසති. සූයපෙෙන්ති සූයපන උපයනතබ්බං

මච්ඡමංසකළීරාදි. සමග්ගා භුඤ්ජිස්සාමාතිඑකයතොභුඤ්ජිස්සාම. සඞ්ඛතියෙොති 

අභිසඞ්ඛාරිකඛාදනීයානි. සබ්බා තා රත්තින්ති සබ්බා තා සඞ්ඛතියයො

රත්තිංයයවයහොන්ති, දිවාපනඅප්පාපරිත්තායථොකිකායහොන්තීති.මනුස්සා හි

දිවා යාගුකඤ්ජියාදීහි යායපත්වාපි රත්තිං යථාසත්ති යථාපණීතයමව 

භුඤ්ජන්ති. 

පුන භූතපුබ්බන්ති ඉමනා රත්ති විකාලයභොජයන ආදීනවං දස්යසති. තත්ථ 

අන්ධකාරතිමිසාෙන්ති බහලන්ධකායර. මාණයවහීතියචොයරහි. කතකම්යමහීති

කතයචොරකම්යමහි. යචොරා කිර කතකම්මා යං යනසං යදවතං ආයාිතත්වා

කම්මංනිප්ඵන්නං, තස්සඋපහාරත්ථායමනුස්යසමායරත්වාගලයලොහිතාදීනි 

ගණ්හන්ති. යත අඤ්යඤසු මනුස්යසසු මාරියමායනසු යකොලාහලා

උප්පජ්ජිස්සන්ති, පබ්බජිතං පරියයසන්යතොනාමනත්ථීතිමඤ්ඤමානාභික්ඛූ

ගයහත්වා මායරන්ති. තං සන්ධායයතං වුත්තං. අකතකම්යමහීති අටවියතො

ගාමංආගමනකායල කම්මනිප්ඵන්නත්ථං පුයරතරං බලිකම්මංකාතුකායමහි. 

අසද්ධම්යමන නිමන්යතතීති‘‘එහිභික්ඛුඅජ්යජකරත්තිංඉයධවභුඤ්ජිත්වාඉධ

වසිත්වා සම්පත්තිං අනුභවිත්වා ස්යව ගමස්සසී’’ති යමථුනධම්යමන

නිමන්යතති. 
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පුන භූතපුබ්බන්ති ඉමනා අත්තනා දිට්ඨකාරණං කයථති. විජ්ජන්තරිකාොති 

විජ්ජුවිජ්යජොතනක්ඛයණ. විස්සරමකාසීති මහාසද්දමකාසි. අභුම්යමති භූ’ති

වඩ්ඪ, අභූ’තිඅවඩ්ඪ, විනායසොමය්හන්තිඅත්යථො. පිසායචො වතමන්තිපිසායචො

මංඛාදිතුංආගයතොවත. ආතුමාරී මාතුමාරීතිඑත්ථ ආතූතිපිතා, මාතූතිමාතා.

ඉදංවුත්තංයහොති–යස්සපිතාවාමාතාවාඅත්ථි, තංමාතාපිතයරොඅම්හාකං

පුත්තයකොති යථා තථා වා උප්පායදත්වා යංකිඤ්ිත ඛාදනීයයභොජනීයං දත්වා

එකස්මංඨායනසයායපන්ති.යසොඑවංරත්තිංපිණ්ඩායනචරති. තුය්හංපන

මාතාපිතයරොමතාමඤ්යඤ, යතනඑවංචරසීති. 

150. එවයමවාති එවයමව කිඤ්ිත ආනිසංසං අපස්සන්තා නික්කාරයණයනව.

එවමාහංසූති ගරහන්යතොආහ.තත්ථ ආහංසූතිවදන්ති. කිං පනිමස්සාතිඉමස්ස

අප්පමත්තකස්ස යහතු කිං වත්තබ්බං නාම, නනු අපස්සන්යතන විය

අසුණන්යතන විය භවිතබ්බන්ති. ඔරමත්තකස්සාති පරිත්තමත්තකස්ස. 

අධිසල්ලිඛයතවාෙන්තිඅයංසමයණොනවනීතංපිසන්යතොවිය පදුමනාළසුත්තං

කකයචන ඔක්කන්තන්යතො විය අතිසල්යලඛති, අතිවායාමං කයරොති. 

සික්ඛාකාමාති සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාදයයො විය සික්ඛාකාමා, යතසු ච

අප්පච්චයං උපට්ඨයපන්ති. යතසඤ්හි එවං යහොති ‘‘සයච එයත 

‘අප්පමත්තකයමතං, හරථභගවා’තිවයදයයං, කිංසත්ථානහයරයය.එවංපන

අවත්වා භගවන්තං පරිවායරත්වා නිසින්නා ‘එවං භගවා, සාධු භගවා, 

පඤ්ඤයපථ භගවා’ති අතියරකතරං උස්සාහං පටිලභන්තී’’ති. තස්මා යතසු

අප්පච්චයංඋපට්ඨයපන්ති. 

යතසන්ති යතසං එකච්චානං යමොඝපුරිසානං. තන්ති තං අප්පමත්තකං

පහාතබ්බං. ථූයලො කලිඞ්ගයරොතිගයලබද්ධංමහාකට්ඨංවියයහොති. ලටුකිකා 

සකුණිකාති චාතකසකුණිකා. සා කිර රවසතං රවිත්වා නච්චසතං නච්ිතත්වා

සකිං යගොචරං ගණ්හාති. ආකාසයතො භූමයං පතිට්ඨිතං පන නං දිස්වා

වච්ඡපාලකාදයයොකීළනත්ථං පූතිලතාය බන්ධන්ති.තං සන්ධායයතං වුත්තං. 

ආගයමතීති උයපති. තඤ්හිතස්සාතිතංපූතිලතාබන්ධනංතස්සා අප්පසරීරතාය

යචව අප්පථාමතාය ච බලවබන්ධනං නාම, මහන්තං නාළියකරරජ්ජු විය 

දුච්ඡිජ්ජං යහොති. යතසන්ති යතසං යමොඝපුරිසානං සද්ධාමන්දතාය ච

පඤ්ඤාමන්දතායචබලවංබන්ධනංනාම, දුක්කටවත්ථුමත්තකම්පි මහන්තං

පාරාජිකවත්ථුවියදුප්පජහංයහොති. 

151. සුක්කපක්යඛ පහාතබ්බස්සාති කිංඉමස්සඅප්පමත්තකස්සපහාතබ්බස්ස

යහතු භගවතා වත්තබ්බං අත්ථි, යස්ස යනො භගවා පහානමාහ. නනු එවං

භගවයතො අධිප්පායං ඤත්වාපි පහාතබ්බයමවාති අත්යථො. අප්යපොස්සුක්කාති
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අනුස්සුක්කා. පන්නයලොමාති පතිතයලොමා, න තස්ස පහාතබ්බභයයන 

උද්ධග්ගයලොමා. පරදත්තවුත්තාති පයරහි දින්නවුත්තියනො, පරයතො ලද්යධන

යායපන්තාති අත්යථො. මිගභූයතන යචතසා විහරන්තීති අපච්චාසීසනපක්යඛ 

ඨිතා හුත්වා විහරන්ති. මයගො හි පහාරං ලභිත්වා මනුස්සාවාසං ගන්ත්වා

යභසජ්ජංවාවණයතලංවාලභිස්සාමීති අජ්ඣාසයංඅකත්වාපහාරංලභිත්වාව

අගාමකං අරඤ්ඤං පවිසිත්වා පහටට්ඨානං යහට්ඨා කත්වා නිපතිත්වා

ඵාසුභූතකායල උට්ඨාය ගච්ඡති. එවං මගා අපච්චාසීසනපක්යඛ ඨිතා. ඉදං

සන්ධාය වුත්තං ‘‘මගභූයතන යචතසා විහරන්තී’’ති. තඤ්හි තස්සාති තං

වරත්තබන්ධනං තස්ස හත්ථිනාගස්ස මහාසරීරතාය යචව මහාථාමතාය ච 

දුබ්බලබන්ධනං නාම. පූතිලතා විය සුඡිජ්ජං යහොති. යතසං තන්ති යතසං තං

කුලපුත්තානං සද්ධාමහන්තතාය ච පඤ්ඤාමහන්තතාය ච මහන්තං 

පාරාජිකවත්ථුපිදුක්කටවත්ථුමත්තකංවියසුප්පජහංයහොති. 

152. දලිද්යදොති දාලිද්දියයන සමන්නාගයතො. අස්සයකොති නිස්සයකො. 

අනාළ්හියෙොතිඅනඩ්යඪො. අගාරකන්ති ඛුද්දකයගහං. ඔලුග්ගවිලුග්ගන්තියස්ස

යගහයට්ඨියයො පිට්ඨිවංසයතො මුච්ිතත්වා මණ්ඩයල ලග්ගා, මණ්ඩලයතො

මුච්ිතත්වා භූමයං ලග්ගා. කාකාතිදායින්ති යත්ථ කිඤ්ිතයදව භුඤ්ජිස්සාමාති

අන්යතො නිසින්නකායල විසුං ද්වාරකිච්චං නාම නත්ථි, තයතො තයතො කාකා 

පවිසිත්වා පරිවායරන්ති. සූරකාකා හි පලායනකායල ච 

යථාසම්මුඛට්ඨායනයනව නික්ඛමත්වා පලායන්ති. නපරමරූපන්ති න

පුඤ්ඤවන්තානං යගහං විය උත්තමරූපං. ඛයටොපිකාති විලීවමඤ්චයකො. 

ඔලුග්ගවිලුග්ගාති ඔණතුණ්ණතා. ධඤ්ඤසමවාපකන්ති ධඤ්ඤඤ්ච

සමවාපකඤ්ච. තත්ථ ධඤ්ඤං නාම කුද්රූසයකො. සමවාපකන්ති 

ලාබුබීජකුම්භණ්ඩබීජකාදි බීජජාතං. නපරමරූපන්ති යථා පුඤ්ඤවන්තානං

ගන්ධසාලිබීජාදි පරිසුද්ධං බීජං, න එවරූපං. ජායිකාති කපණජායා. 

නපරමරූපාති පච්ඡිසීසා ලම්බත්ථනී මයහොදරා පිසාචා විය බීභච්ඡා. 

සාමඤ්ඤන්ති සමණභායවො. යසො වතස්සං, යෙොහන්ති යසො වතාහං පුරියසො

නාමඅස්සං, යයොයකසමස්සුංඔහායරත්වාපබ්බයජයයන්ති. 

යසොනසක්කුයණෙොති යසොඑවං ිතන්යතත්වාපියගහංගන්ත්වා–‘‘පබ්බජ්ජා

නාම ලාභගරුකා දුක්කරා දුරාසදා, සත්තපි අට්ඨපි ගායම පිණ්ඩාය චරිත්වා

යථායධොයතයනව පත්යතන ආගන්තබ්බම්පි යහොති, එවං යායපතුං

අසක්යකොන්තස්ස යම පුන ආගතස්ස වසනට්ඨානං ඉච්ඡිතබ්බං, 

තිණවල්ලිදබ්බසම්භාරා නාම දුස්සයමොධානියා, කින්ති කයරොමී’’ති වීමංසති.

අථස්ස තං අගාරකං යවජයන්තපාසායදො විය උපට්ඨාති. අථස්ස ඛයටොපිකං
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ඔයලොයකත්වා–‘‘මයිගයතඉමංවිසඞ්ඛරිත්වාඋද්ධනාලාතංකරිස්සන්ති, පුන 

අට්ටනිපාදවිලීවාදීනි ලද්ධබ්බානි යහොන්ති, කින්ති කරිස්සාමී’’ති ිතන්යතති.

අථස්ස සා සිරිසයනං විය උපට්ඨාති. තයතො ධඤ්ඤකුම්භිං ඔයලොයකත්වා –

‘‘මයි ගයත අයං ඝරණී ඉමං ධඤ්ඤං යතන යතන සද්ධිං භුඤ්ජිස්සති. පුන

ආගයතනජීවිතවුත්තිනාමලද්ධබ්බායහොති, කින්ති කරිස්සාමී’’තිිතන්යතති.

අථස්ස සා අඩ්ඪයතළසානි යකොට්ඨාගාරසතානි විය උපට්ඨාති. තයතො

මාතුගාමං ඔයලොයකත්වා – ‘‘මයි ගයත ඉමං හත්ථියගොපයකො වා

අස්සයගොපයකො වා යයො යකොිත පයලොයභස්සති, පුනආගයතන භත්තපාිතකා

නාමලද්ධබ්බායහොති, කින්තිකරිස්සාමී’’ති ිතන්යතති.අථස්සසාරූපිනීයදවී

වියඋපට්ඨාති.ඉදංසන්ධාය‘‘යසොන සක්කුයණයයා’’තිආදිවුත්තං. 

153. නික්ඛගණානන්ති සුවණ්ණනික්ඛසතානං. චයෙොති සන්තානයතො

කතසන්නිචයයො. ධඤ්ඤගණානන්තිධඤ්ඤසකටසතානං. 

154. චත්තායරොයම, උදායි, පුග්ගලාති ඉධ කිං දස්යසති? යහට්ඨා ‘‘යත

තඤ්යචව පජහන්ති, යත තඤ්යචව නප්පජහන්තී’’ති පජහනකා ච

අප්පජහනකා ච රාසිවයසන දස්සිතා, න පාටියයක්කං විභත්තා. ඉදානි යථා

නාම දබ්බසම්භාරත්ථං ගයතො පුරියසො පටිපාටියා රුක්යඛ ඡින්දිත්වා පුන

නිවත්තිත්වා වඞ්කඤ්ච පහාය කම්යම උපයනතබ්බයුත්තකයමව ගණ්හාති, 

එවයමව අප්පජහනයකඡඩ්යඩත්වා අබ්යබොහාරියකකත්වා පජහනකපුග්ගලා

චත්තායරොයහොන්තීතිදස්යසතුංඉමංයදසනං ආරභි. 

උපධිපහානාොති ඛන්ධුපධිකියලසුපධිඅභිසඞ්ඛාරුපධිකාමගුණූපධීති ඉයමසං

උපධීනං පහානාය. උපධිපටිසංයුත්තාති උපධිඅනුධාවනකා. සරසඞ්කප්පාති

එත්ථ සරන්ති ධාවන්තීති සරා. සඞ්කප්යපන්තීති සඞ්කප්පා. පදද්වයයනපි

විතක්කායයව වුත්තා. සමුදාචරන්තීති අභිභවන්ති අජ්යඣොත්ථරිත්වා

වත්තන්ති. සංයුත්යතොති කියලයසහි සංයුත්යතො. ඉන්ද්රිෙයවමත්තතාති

ඉන්ද්රියනානත්තතා. කදාචි කරහචීති බහුකාලං වීතිවත්යතත්වා. 

සතිසම්යමොසාති සතිසම්යමොයසන. නිපායතොති අයයොකටාහම්හි පතනං.

එත්තාවතා ‘‘නප්පජහති, පජහති, ඛිප්පං පජහතී’’ති තයයො රාසයයො දස්සිතා.

යතසු චත්තායරො ජනා නප්පජහන්ති නාම, චත්තායරො පජහන්ති නාම, 

චත්තායරොඛිප්පංපජහන්තිනාම. 

තත්ථපුථුජ්ජයනොයසොතාපන්යනොසකදාගාමීඅනාගාමීතිඉයමචත්තායරො ජනා

නප්පජහන්ති නාම. පුථුජ්ජනාදයයො තාව මා පජහන්තු, අනාගාමී කථං න

පජහතීති? යසොපි හි යාවයදවස්ස භවයලොයභො අත්ථි, තාව අයහොසුඛං

අයහොසුඛන්තිඅභිනන්දති.තස්මා නප්පජහතිනාම.එයතයයවපනචත්තායරො
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ජනා පජහන්ති නාම. යසොතාපන්නාදයයො තාව පජහන්තු, පුථුජ්ජයනො කථං

පජහතීති? ආරද්ධවිපස්සයකොහිසතිසම්යමොයසනසහසාකියලයසඋප්පන්යන 

‘‘මාදිසස්සනාමභික්ඛුයනොකියලයසොඋප්පන්යනො’’තිසංයවගංකත්වාවීරියං

පග්ගය්හ විපස්සනං වඩ්යඪත්වා මග්යගනකියලයස සමුග්ඝායතති. ඉති යසො

පජහති නාම. යතයයව චත්තායරො ඛිප්පං පජහන්ති නාම. තත්ථ ඉමස්මං

සුත්යත, මහාහත්ථිපයදොපයම(ම.නි. 1.288ආදයයො), ඉන්ද්රියභාවයනති(ම.නි.

3.453ආදයයො)ඉයමසුසුත්යතසුකිඤ්චාපි තතියවායරොගහියතො, පඤ්යහොපන

දුතියවායරයනවකථියතොතියවදිතබ්යබො. 

උපධි දුක්ඛස්සමූලන්තිඑත්ථපඤ්චඛන්ධාඋපධිනාම.තංදුක්ඛස්ස මූලන්ති

ඉතිවිදිත්වාකියලසුපධිනානිරුපධියහොති, නිග්ගහයණොනිතණ්යහොතිඅත්යථො. 

උපධිසඞ්ඛයෙවිමුත්යතොතිතණ්හක්ඛයයනිබ්බායනආරම්මණයතො විමුත්යතො. 

155. එවංචත්තායරොපුග්ගයලවිත්ථායරත්වාඉදානියය පජහන්ති, යත‘‘ඉයම

නාම එත්තයක කියලයස පජහන්ති’’. යය නප්පජහන්ති, යතපි ‘‘ඉයම නාම

එත්තයක කියලයස නප්පජහන්තී’’ති දස්යසතුං පඤ්ච යඛො ඉයම උදායි 

කාමගුණාතිආදිමාහ.තත්ථ මිළ්හසුඛන්තිඅසුිතසුඛං. අනරිෙසුඛන්තිඅනරියයහි

යසවිතසුඛං.  ායිතබ්බන්ති එතස්ස සුඛස්ස පටිලාභයතොපි විපාකයතොපි

භායිතබ්බං. යනක්ඛම්මසුඛන්ති කාමයතො නික්ඛන්තසුඛං. පවියවකසුඛන්ති

ගණයතොපි කියලසයතොපි පවිවිත්තසුඛං. උපසමසුඛන්ති රාගාදිවූපසමත්ථාය

සුඛං. සම්යබොධසුඛන්ති මග්ගසඞ්ඛාතස්ස සම්යබොධස්ස නිබ්බත්තනත්ථාය 

සුඛං. න  ායිතබ්බන්ති එතස්ස සුඛස්ස පටිලාභයතොපි විපාකයතොපි න

භායිතබ්බං, භායවතබ්බයමයවතං. 

156. ඉඤ්ජිතස්මිං වදාමීති ඉඤ්ජනං චලනං ඵන්දනන්ති වදාම. කිඤ්ච තත්ථ

ඉඤ්ජිතස්මින්තිකිඤ්චතත්ථඉඤ්ජිතං. ඉදංතත්ථඉඤ්ජිතස්මින්තියයඑයත

අනිරුද්ධා විතක්කවිචාරා, ඉදංතත්ථඉඤ්ජිතං.දුතියතතියජ්ඣායනසුපිඑයසව

නයයො. අනිඤ්ජිතස්මිං වදාමීති ඉදං චතුත්ථජ්ඣානං අනිඤ්ජනං අචලනං 

නිප්ඵන්දනන්තිවදාම. 

අනලන්ති වදාමීති අකත්තබ්බආලයන්ති වදාම, තණ්හාලයයො එත්ථ න

උප්පායදතබ්යබොති දස්යසති. අථ වා අනලං අපරියත්තං, න එත්තාවතා

අලයමතන්ති සන්නිට්ඨානං කාතබ්බන්ති වදාම. 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනස්සාපීති එවරූපායපි සන්තාය සමාපත්තියා 

පහානයමවවදාම. අණංවාථූලංවාතිඛුද්දකංවාමහන්තංවා අප්පසාවජ්ජංවා
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මහාසාවජ්ජං වා. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. යදසනා පන 

යනයයපුග්ගලස්සවයසනඅරහත්තනිකූයටයනවනිට්ඨාපිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ලටුකියකොපමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. චාතුමසුත්තවණ්ණනා 

157. එවං යමසුතන්තිචාතුමසුත්තං.තත්ථ චාතුමාෙන්තිඑවංනාමයකගායම. 

පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානීති අධුනා පබ්බජිතානං භික්ඛූනං පඤ්ච සතානි.

යථරාකිර ිතන්යතසුං–‘‘ඉයමකුලපුත්තාදසබලංඅදිස්වාවපබ්බජිතා, එයතසං

භගවන්තං දස්යසස්සාම, භගවයතො සන්තියක ධම්මං සුත්වා අත්තයනො

අත්තයනො යථාඋපනිස්සයයන පතිට්ඨහිස්සන්තී’’ති. තස්මා යත භික්ඛූ

ගයහත්වා ආගතා. පටිසම්යමොදමානාති ‘‘කච්චාවුයසො, ඛමනීය’’න්තිආදිං

පටිසන්ථාරකථං කුරුමානා. යසනාසනානි පඤ්ඤාපෙමානාති අත්තයනො

අත්තයනො ආචරියුපජ්ඣායානං වසනට්ඨානානි පුච්ඡිත්වා ද්වාරවාතපානානි 

විවරිත්වා මඤ්චපීඨකටසාරකාදීනි නීහරිත්වා පප්යඵොයටත්වා යථාට්ඨායන

සණ්ඨාපයමානා. පත්තචීවරානි පටිසාමෙමානාති, භන්යත, ඉදං යම පත්තං

ඨයපථ, ඉදංචීවරං, ඉදංථාලකං, ඉදං උදකතුම්බං, ඉමංකත්තරයට්ඨින්තිඑවං

සමණපරික්ඛායරසඞ්යගොපයමානා. 

උච්චාසද්දා මහාසද්දාති උද්ධං උග්ගතත්තා උච්චං, පත්ථටත්තා මහන්තං

අවිනිබ්යභොගසද්දං කයරොන්තා. යකවට්ටා මඤ්යඤ මච්ඡවියලොයපති

යකවට්ටානං මච්ඡපච්ඡිඨපිතට්ඨායන මහාජයනො සන්නිපතිත්වා – ‘‘ඉධ

අඤ්ඤං එකං මච්ඡං යදහි, එකං මච්ඡඵාලං යදහි, එතස්ස යතමහා දින්යනො, 

මය්හං ඛුද්දයකො’’ති එවං උච්චාසද්දං මහාසද්දං කයරොන්ති. තං සන්ධායයතං

වුත්තං. මච්ඡගහණත්ථං ජායල පක්ඛිත්යතපි තස්මං ඨායන යකවට්ටා යචව 

අඤ්යඤ ච ‘‘පවිට්යඨො න පවිට්යඨො, ගහියතො න ගහියතො’’ති මහාසද්දං

කයරොන්ති. තම්පි සන්ධායයතං වුත්තං. පණායමමීති නීහරාම. න යවො මම

සන්තියක වත්ථබ්බන්ති තුම්යහ මාදිසස්ස බුද්ධස්ස වසනට්ඨානං ආගන්ත්වා

එවං මහාසද්දං කයරොථ, අත්තයනො ධම්මතාය වසන්තා කිං නාම සාරුප්පං 

කරිස්සථ, තුම්හාදිසානං මම සන්තියක වසනකිච්චං නත්ථීති දීයපති. යතසු

එකභික්ඛුපි ‘‘භගවා තුම්යහ මහාසද්දමත්තයකන අම්යහ පණායමථා’’ති වා

අඤ්ඤංවාකිඤ්ිත වත්තුං නාසක්ඛි, සබ්යබභගවයතොවචනංසම්පටිච්ඡන්තා

‘‘එවං, භන්යත,’’තිවත්වා නික්ඛමංසු.එවංපනයතසංඅයහොසි‘‘මයංසත්ථාරං

පස්සිස්සාම, ධම්මකථං යසොස්සාම, සත්ථු සන්තියක වසිස්සාමාති ආගතා.

එවරූපස්ස පන ගරුයනො සත්ථු සන්තිකං ආගන්ත්වා මහාසද්දං කරිම්හා, 
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අම්හාකයමව යදොයසොයං, පණාමතම්හා, න යනො ලද්ධං භගවයතො සන්තියක

වත්ථුං, න සුවණ්ණවණ්ණසරීරං ඔයලොයකතුං, න මධුරස්සයරන ධම්මං

යසොතු’’න්ති.යතබලවයදොමනස්සජාතාහුත්වාපක්කමංසු. 

158. යතනුපසඞ්කමිංසූතියතකිරසකයා ආගමනසමයයපියතභික්ඛූතත්යථව

නිසින්නා පස්සිංසු. අථ යනසං එතදයහොසි – ‘‘කිං නු යඛො එයත භික්ඛූ

පවිසිත්වාවපටිනිවත්තා, ජානිස්සාමතංකාරණ’’න්තිිතන්යතත්වායයන යත

භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමංසු. හන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. කහං පන

තුම්යහති තුම්යහ ඉදායනව ආගන්ත්වා කහං ගච්ඡථ, කිං තුම්හාකං යකොිත

උපද්දයවො, උදාහු දසබලස්සාති? යතසං පන භික්ඛූනං, – ‘‘ආවුයසො, මයං

භගවන්තං දස්සනාය ආගතා, දිට්යඨො යනො භගවා, ඉදානි අත්තයනො

වසනට්ඨානං ගච්ඡාමා’’තිකිඤ්චාපි එවං වචනපරිහායරො අත්ථි, එවරූපං පන

යලසකප්පං අකත්වා යථාභූතයමව ආයරොයචත්වා  ගවතා යඛො, ආවුයසො, 

භික්ඛුසඞ්යෙො පණාමියතොති ආහංසු. යත පන රාජායනො සාසයන ධුරවහා, 

තස්මා ිතන්යතසුං – ‘‘ද්වීහි අග්ගසාවයකහි සද්ධිං පඤ්චසු භික්ඛුසයතසු

ගච්ඡන්යතසු භගවයතො පාදමූලං විගච්ඡිස්සති, ඉයමසං නිවත්තනාකාරං

කරිස්සාමා’’ති. එවං ිතන්යතත්වා යතන හාෙස්මන්යතොතිආදිමාහංසු. යතසුපි 

භික්ඛූසු‘‘මයංමහාසද්දමත්තයකනපණාමතා, නමයංජීවිතුං අසක්යකොන්තා

පබ්බජිතා’’ති එකභික්ඛුපි පටිප්ඵරියතො නාම නායහොසි, සබ්යබ පන 

සමකංයයව, ‘‘එවමාවුයසො,’’තිසම්පටිච්ඡිංසු. 

159. අභිනන්දතූතිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආගමනංඉච්ඡන්යතොඅභිනන්දතු. අභිවදතූති

එතු භික්ඛුසඞ්යඝොති එවං ිතත්තං උප්පායදන්යතො අභිවදතු. අනුග්ගහියතොති

ආමසානුග්ගයහන ච ධම්මානුග්ගයහන ච අනුග්ගහියතො. අඤ්ඤථත්තන්ති

දසබලස්ස දස්සනං න ලභාමාති පසාදඤ්ඤථත්තං භයවයය. විපරිණායමොති

පසාදඤ්ඤථත්යතන විබ්භමන්තානං විපරිණාමඤ්ඤථත්තං භයවයය. බීජානං

තරුණානන්ති තරුණසස්සානං. සිොඅඤ්ඤථත්තන්තිඋදකවාරකායලඋදකං 

අලභන්තානං මලාතභායවන අඤ්ඤථත්තං භයවයය, සුස්සිත්වා මලාතභාවං

ආපජ්ජයනන විපරිණායමො භයවයය. වච්ඡකස්ස පන ඛීරපිපාසාය සුස්සනං

අඤ්ඤථත්තංනාම, සුස්සිත්වාකාලකිරියාවිපරිණායමොනාම. 

160. පසාදියතො  ගවාති යථයරො කිර තත්ථ නිසින්යනොව දිබ්බචක්ඛුනා

බ්රහ්මානං ආගතං අද්දස, දිබ්බාය යසොතධාතුයා ච ආයාචනසද්දං සුණි, 

යචයතොපරියඤායණන භගවයතො පසන්නභාවං අඤ්ඤාසි. තස්මා – ‘‘කඤ්ිත

භික්ඛුංයපයසත්වාපක්යකොසියමානානංගමනංනාමනඵාසුකං, යාවසත්ථා

න යපයසති, තාවයදව ගමස්සාමා’’ති මඤ්ඤමායනො එවමාහ. 
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අප්යපොස්සුක්යකොති අඤ්යඤසු කිච්යචසු අනුස්සුක්යකො හුත්වා. 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරන්ති ඵලසමාපත්තිවිහාරං අනුයුත්යතො මඤ්යඤ භගවා

විහරිතුකායමො, යසො ඉදානියථාරුිතයා විහරිස්සතීති එවං යම අයහොසීති වදති. 

මෙම්පි දානීති මයං පරං ඔවදමානා විහාරයතො නික්කඩ්ඪතා, කිං අම්හාකං

පයරොවායදන.ඉදානිමයම්පි දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරයනවවිහරිස්සාමාති දීයපති.

යථයරො ඉමස්මං ඨායන විරද්යධො අත්තයනො භාරභාවංන අඤ්ඤාසි. අයඤ්හි

භික්ඛුසඞ්යඝො ද්වින්නම්පි මහායථරානං භායරො, යතන නං පටියසයධන්යතො

භගවා ආගයමහීතිආදිමාහ. මහායමොග්ගල්ලානත්යථයරො පන අත්තයනො

භාරභාවංඅඤ්ඤාසි. යතනස්සභගවාසාධුකාරංඅදාසි. 

161. චත්තාරිමානි, භික්ඛයවති කස්මා ආරභි? ඉමස්මං සාසයන චත්තාරි

භයානි. යයො තානි අභීයතො යහොති, යසො ඉමස්මං සාසයන පතිට්ඨාතුං

සක්යකොති.ඉතයරොපනනසක්යකොතීතිදස්යසතුංඉමංයදසනංආරභි.තත්ථ 

උදයකොයරොහන්යතති උදකං ඔයරොහන්යත පුග්ගයල. කුම්භීල ෙන්ති

සුංසුමාරභයං. සුසුකා ෙන්තිචණ්ඩමච්ඡභයං. 

162. යකොධුපාොසස්යසතං අධිවචනන්ති යථා හි බාහිරං උදකං ඔතිණ්යණො

ඌමීසු ඔසීදිත්වා මරති, එවං ඉමස්මං සාසයන යකොධුපායායස ඔසීදිත්වා

විබ්භමති.තස්මායකොධුපායායසො‘‘ඌමභය’’න්තිවුත්යතො. 

163. ඔදරිකත්තස්යසතං අධිවචනන්ති යථා හි බාහිරං උදකං ඔතිණ්යණො

කුම්භීයලන ඛාදියතො මරති, එවං ඉමස්මං සාසයන ඔදරිකත්යතන ඛාදියතො

විබ්භමති.තස්මාඔදරිකත්තං‘‘කුම්භීලභය’’න්තිවුත්තං. 

164. අරක්ඛියතයනව කායෙනාති සීසප්පචාලකාදිකරයණන අරක්ඛිතකායයො

හුත්වා. අරක්ඛිතාෙ වාචාොතිදුට්ඨුල්ලභාසනාදිවයසනඅරක්ඛිතවායචොහුත්වා. 

අනුපට්ඨිතාෙ සතිොති කායගතාසතිං අනුපට්ඨායපත්වා. අසංවුයතහීති

අපිහියතහි. පඤ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවචනන්ති යථා හි බාහිරං උදකං

ඔතිණ්යණො ආවට්යට නිමුජ්ජිත්වා මරති, එවං ඉමස්මං සාසයන පබ්බජියතො

පඤ්චකාමගුණාවට්යට නිමුජ්ජිත්වා විබ්භමති. තස්මා පඤ්ච කාමගුණා

‘‘ආවට්ටභය’’න්තිවුත්තා. 

165. අනුද්ධංයසතීති කිලයමති මලායපති. රාගානුද්ධංයසනාති

රාගානුද්ධංසියතන. මාතුගාමස්යසතං අධිවචනන්ති යථා හි බාහිරං උදකං

ඔතිණ්යණො චණ්ඩමච්ඡංආගම්මලද්ධප්පහායරොමරති, එවංඉමස්මංසාසයන

මාතුගාමං ආගම්ම උප්පන්නකාමරායගො විබ්භමති. තස්මා මාතුගායමො

‘‘සුසුකාභය’’න්තිවුත්යතො. 
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ඉමානි පන චත්තාරි භයානි භායිත්වා යථා උදකං අයනොයරොහන්තස්ස උදකං

නිස්සායආනිසංයසොනත්ථි, උදකපිපාසායපිපාසියතොචයහොති රයජොජල්යලන

කිලිට්ඨසරීයරො ච, එවයමවං ඉමානි චත්තාරි භයානි භායිත්වා සාසයන 

අපබ්බජන්තස්සාපි ඉමංසාසනංනිස්සායආනිසංයසොනත්ථි, තණ්හාපිපාසාය

පිපාසියතො ච යහොති කියලසරයජන සංකිලිට්ඨිතත්යතො ච. යථා පන ඉමානි

චත්තාරිභයානිඅභායිත්වාඋදකං ඔයරොහන්තස්සවුත්තප්පකායරොආනිසංයසො

යහොති, එවං ඉමානි අභායිත්වා සාසයන පබ්බජිතස්සාපි වුත්තප්පකායරො

ආනිසංයසො යහොති. යථයරො පනාහ – ‘‘චත්තාරි භයානි භායිත්වා උදකං

අයනොතරන්යතොයසොතංඡින්දිත්වාපරතීරංපාපුණිතුංනසක්යකොති, අභායිත්වා

ඔතරන්යතො සක්යකොති, එවයමවං භායිත්වා සාසයන අපබ්බජන්යතොපි

තණ්හායසොතං ඡින්දිත්වා නිබ්බානපාරං දට්ඨුං න සක්යකොති, අභායිත්වා 

පබ්බජන්යතො පන සක්යකොතී’’ති. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. අයං පන

යදසනා යනයයපුග්ගලස්සවයසනනිට්ඨාපිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චාතුමසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. නළකපානසුත්තවණ්ණනා 

166. එවං යමසුතන්තිනළකපානසුත්තං.තත්ථ නළකපායනතිඑවංනාමයක

ගායම. පුබ්යබ කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො වානරයයොනියං නිබ්බත්යතො, 

මහාකායයො කපිරාජා අයනකවානරසහස්සපරිවුයතො පබ්බතපායද විචරති. 

පඤ්ඤවායඛොපනයහොතිමහාපුඤ්යඤො.යසොපරිසංඑවංඔවදති–‘‘ඉමස්මං

පබ්බතපායද තාතා, විසඵලානි නාම යහොන්ති, අමනුස්සපරිග්ගහිතා

යපොක්ඛරණියයො නාම යහොන්ති, තුම්යහ පුබ්යබ ඛාදිතපුබ්බායනව ඵලානි

ඛාදථ, පීතපුබ්බායනවපානීයානි ච පිවථ, එත්ථ යවො මං පටිපුච්ඡිතබ්බකිච්චං

නත්ථි, අඛාදිතපුබ්බානිපනඵලානිඅපීතපුබ්බානිචපානීයානි මංඅපුච්ඡිත්වා

මාඛාදිත්ථමාපිවිත්ථා’’ති. 

යත එකදිවසං චරමානා අඤ්ඤං පබ්බතපාදං ගන්ත්වා යගොචරං ගයහත්වා

පානීයං ඔයලොයකන්තා එකං අමනුස්සපරිග්ගහිතං යපොක්ඛරණිං දිස්වා සහසා

අපිවිත්වා සමන්තා පරිවායරත්වා මහාසත්තස්ස ආගමනං ඔයලොකයමානා 

නිසීදිංසු. මහාසත්යතො ආගන්ත්වා ‘‘කිං තාතා පානීයං න පිවථා’’ති ආහ.

තුම්හාකං ආගමනංඔයලොයකමාති.සාධුතාතාතිසමන්තාපදංපරියයසමායනො 

ඔතිණ්ණපදංයයව අද්දස, න උත්තිණ්ණපදං, දිස්වා සපරිස්සයාති අඤ්ඤාසි.

තාවයදව ච තත්ථ අභිනිබ්බත්තඅමනුස්යසො උදකං ද්යවධා කත්වා උට්ඨාසි

යසතමුයඛො නීලකුච්ඡි රත්තහත්ථපායදො මහාදාඨියකො වඞ්කදායඨො විරූයපො
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බීභච්යඡො උදකරක්ඛයසො. යසො එවමාහ – ‘‘කස්මා පානීයං න පිවථ, මධුරං

උදකං පිවථ, කිං තුම්යහ එතස්ස වචනං සුණාථා’’ති? මහාසත්යතො ආහ –

‘‘ත්වං ඉධ අධිවත්යථො අමනුස්යසො’’ති? ආමාහන්ති. ත්වං ඉධ ඔතිණ්යණ 

ලභසීති? ආම ලභාම, තුම්යහ පන සබ්යබ ඛාදිස්සාමීති. න සක්ඛිස්සසි, 

යක්ඛාති. පානීයං පන පිවිස්සථාති? ආම පිවිස්සාමාති. එවං සන්යත එයකොපි

යවො න මුච්ිතස්සතීති. පානීයඤ්ච පිවිස්සාම, න ච යත වසං ගමස්සාමාති

එකනළංආහරායපත්වායකොටියංගයහත්වා ධම, සබ්යබොඑකච්ඡිද්යදොඅයහොසි, 

තීයර නිසීදිත්වාව පානීයං පිවි, යසසවානරානං පාටියයක්යක නයළ

ආහරායපත්වා ධමත්වා අදාසි. සබ්යබ යක්ඛස්ස පස්සන්තස්යසව පානීයං

පිවිංසු.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘දිස්වාපදමනුත්තිණ්ණං, දිස්වායනො’තරිතංපදං; 

නයළනවාරිංපිස්සාම, යනවමංත්වංවධිස්සසී’’ති.(ජා. 1.1.20); 

තයතො පට්ඨාය යාව අජ්ජදිවසා තස්මං ඨායන නළා එකච්ඡිද්දාව යහොන්ති.

ඉමනා හි සද්ධිං ඉමස්මං කප්යප චත්තාරි කප්පට්ඨිෙපාටිහාරිොනි නාම –

චන්යද සසබිම්බං, වට්ටකජාතකම්හි සච්චකිරියට්ඨායන අග්ගිස්ස

ගමනුපච්යඡයදො, ඝටිකාරකුම්භකාරස්ස මාතාපිතූනං වසනට්ඨායන යදවස්ස

අවස්සනං, තස්සා යපොක්ඛරණියා තීයර නළානං එකච්ඡිද්දභායවොති. ඉති සා

යපොක්ඛරණීනයළනපානීයස්සපීතත්තා නළකපානාතිනාමංලභි.අපරභායග

තංයපොක්ඛරණිංනිස්සායගායමො පතිට්ඨාසි, තස්සාපි නළකපානන්යතව නාමං

ජාතං.තංසන්ධාය වුත්තං‘‘නළකපායන’’ති. පලාසවයනතිකිංසුකවයන. 

167. තග්ෙ මෙං,  න්යතතිඑකංයසයනවමයං, භන්යත, අභිරතා. අඤ්යඤපි

යය තුම්හාකංසාසයනඅභිරමන්ති, යතඅම්යහහිසදිසාවහුත්වාඅභිරමන්තීති 

දීයපන්ති. 

යනව රාජාභිනීතාතිආදීසු එයකො රඤ්යඤො අපරාධං කත්වා පලායති. රාජා

කුහිං, යභො, අසුයකොති? පලායතොයදවාති.පලාතට්ඨායනපියමන මුච්ිතස්සති, 

සයචපනපබ්බයජයය, මුච්යචයයාතිවදති.තස්සයකොිතයදවසුහයදො ගන්ත්වා

තං පවත්තිං ආයරොයචත්වා ත්වං සයච ජීවිතුමච්ඡසි, පබ්බජාහීති. යසො 

පබ්බජිත්වාජීවිතංරක්ඛමායනොචරති.අයං රාජාභිනීයතො නාම. 

එයකො පන යචොරානං මූලං ඡින්දන්යතො චරති. යචොරා සුත්වා ‘‘පුරිසානං 

අත්ථිකභාවං න ජානාති, ජානායපස්සාම න’’න්ති වදන්ති. යසො තං පවත්තිං

සුත්වා පලායති. යචොරා පලායතොති සුත්වා ‘‘පලාතට්ඨායනපි යනො න
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මුච්ිතස්සති, සයච පන පබ්බයජයය, මුච්යචයයා’’ති වදන්ති. යසො තං පවත්තිං

සුත්වාපබ්බජති.අයං යචොරාභිනීයතො නාම. 

එයකො පනබහුංඉණංඛාදිත්වායතනඉයණනඅට්යටො පීළියතොතම්හාගාමා

පලායති.ඉණසාමකාසුත්වා ‘‘පලාතට්ඨායනපියනොනමුච්ිතස්සති, සයචපන

පබ්බයජයය, මුච්යචයයා’’ති වදන්ති. යසො තං පවත්තිං සුත්වා පබ්බජති. අයං 

ඉණට්යටො නාම. 

රාජභයාදීනං පන අඤ්ඤතයරන භයයන භීයතො අට්යටො ආතුයරො හුත්වා

නික්ඛම්ම පබ්බජියතො  ෙට්යටො නාම. දුබ්භික්ඛාදීසු ජීවිතුං අසක්යකොන්යතො

පබ්බජියතො ආජීවිකාපකයතො නාම, ආජීවිකාය පකයතො අභිභූයතොති අත්යථො.

ඉයමසුපනඑයකොපි ඉයමහිකාරයණහිපබ්බජියතොනාමනත්ථි, තස්මා‘‘යනව

රාජාභිනීයතො’’තිආදිමාහ. 

වියවකන්ති විවිච්ච විවිත්යතො හුත්වා. ඉදං වුත්තං යහොති – යං කායමහි ච

අකුසලධම්යමහි ච විවිත්යතන පඨමදුතියජ්ඣානසඞ්ඛාතං පීතිසුඛං

අධිගන්තබ්බං, සයචතංවිවිච්චකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි පීතිසුඛං

නාධිගච්ඡති, අඤ්ඤං වා උපරි ද්වින්නං ඣානානං චතුන්නඤ්ච මග්ගානං

වයසන සන්තතරං සුඛං නාධිගච්ඡති, තස්ස ඉයම අභිජ්ඣාදයයො ිතත්තං

පරියාදාය තිට්ඨන්තීති. තත්ථ අරතීති අධිකුසයලසු ධම්යමසු උක්කණ්ඨිතතා. 

තන්දීති ආලසියභායවො. එවං යයො පබ්බජිත්වා පබ්බජිතකිච්චං කාතුං න 

සක්යකොති, තස්සඉයමසත්තපාපධම්මාඋප්පජ්ජිත්වා ිතත්තං පරියාදියන්තීති

දස්යසත්වා ඉදානි යස්ස යත ධම්මා ිතත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති, යසොයයව

සමණකිච්චම්පි කාතුං න සක්යකොතීති පුන වියවකං අනුරුද්ධා…යප.…

අඤ්ඤංවාතයතොසන්තතරන්තිආහ. 

එවංකණ්හපක්ඛංදස්යසත්වාඉදානියතයනවනයයනසුක්කපක්ඛං දස්යසතුං

පුන වියවකන්තිආදිමාහ.තස්සත්යථොවුත්තනයයයනව යවදිතබ්යබො. 

168. සඞ්ඛාොතිජානිත්වා. එකන්ති එකච්චං. පටියසවතීතියසවිතබ්බයුත්තකං

යසවති. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. උපපත්තීසු බොකයරොතීති

සප්පටිසන්ධියක තාව බයාකයරොතු, අප්පටිසන්ධියක කථං බයාකයරොතීති.

අප්පටිසන්ධිකස්ස පුන භයව පටිසන්ධි නත්ථීති වදන්යතො උපපත්තීසු

බයාකයරොතිනාම. 

ජනකුහනත්ථන්ති ජනවිම්හාපනත්ථං. ජනලපනත්ථන්ති මහාජනස්ස

උපලාපනත්ථං. නඉතිමංජයනොජානාතූතිඑවංමං මහාජයනොජානිස්සති, එවං
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යමමහාජනස්ස අන්තයරකිත්තිසද්යදො උග්ගච්ඡිස්සතීති ඉමනාපිකාරයණන

නබයාකයරොතීතිඅත්යථො. උළාරයවදාති මහන්තතුට්ඨියනො. 

169. යසොයඛොපනස්සආෙස්මාතියසො පරිනිබ්බුයතොආයස්මාඉමස්සඨිතස්ස

ආයස්මයතො. එවංසීයලොතිආදීසු යලොකියයලොකුත්තරමස්සකාව සීලාදයයො

යවදිතබ්යබො. එවංධම්යමොති එත්ථ පන සමාධිපක්ඛිකා ධම්මා ධම්මාති 

අධිප්යපතා. ඵාසුවිහායරොයහොතීතියතනභික්ඛුනා පූරිතපටිපත්තිංපූයරන්තස්ස

අරහත්තඵලං සච්ඡිකත්වා ඵලසමාපත්තිවිහායරන ඵාසුවිහායරො යහොති, 

අරහත්තං පත්තුමසක්යකොන්තස්ස පටිපත්තිං පූරයමානස්ස චරයතොපි 

ඵාසුවිහායරොයයව නාම යහොති. ඉමනා නයයන සබ්බවායරසු අත්යථො

යවදිතබ්යබොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

නළකපානසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යගොලිොනිසුත්තවණ්ණනා 

173. එවං යම සුතන්ති යගොලියානිසුත්තං. තත්ථ පදසමාචායරොති

දුබ්බලසමාචායරො ඔළාරිකාචායරො, පච්චයයසු සායපක්යඛො 

මහාරක්ඛිතත්යථයරො විය.තංකිරඋපට්ඨාකකුයලනිසින්නං උපට්ඨායකොආහ

‘‘අසුකත්යථරස්ස යම, භන්යත, චීවරං දින්න’’න්ති. සාධු යත කතං තංයයව 

තක්යකත්වා විහරන්තස්ස චීවරං යදන්යතනාති. තුම්හාකම්පි, භන්යත, 

දස්සාමීති. සාධු කරිස්සසි තංයයව තක්යකන්තස්සාති ආහ. අයම්පි එවරූයපො

ඔළාරිකාචායරො අයහොසි. සප්පතිස්යසනාති සයජට්ඨයකන, න අත්තානං

යජට්ඨකං කත්වා විහරිතබ්බං. යසරිවිහායරනාති සච්ඡන්දවිහායරන 

නිරඞ්කුසවිහායරන. 

නානූපඛජ්ජාතිනඅනුපඛජ්ජන අනුපවිසිත්වා.තත්ථයයොද්වීසුමහායථයරසු

උභයතො නිසින්යනසු යත අනාපුච්ඡිත්වාව චීවයරන වා ජාණුනා වා

ඝට්යටන්යතො නිසීදති, අයං අනුපඛජ්ජ නිසීදති නාම. එවං අකත්වා පන

අත්තයනො පත්තආසනසන්තියක ඨත්වා නිසීදාවුයසොති වුත්යත නිසීදිතබ්බං.

සයච න වදන්ති, නිසීදාම, භන්යතති ආපුච්ඡිත්වා නිසීදිතබ්බං

ආපුච්ඡිතකාලයතොපට්ඨාය නිසීදාතිවුත්යතපිඅවුත්යතපිනිසීදිතුංවට්ටතියයව. 

න පටිබාහිස්සාමීතිඑත්ථයයොඅත්තයනොපත්තාසනංඅතික්කමත්වානවකානං 

පාපුණනට්ඨායන නිසීදති, අයං නයව භික්ඛූ ආසයනන පටිබාහති නාම. 

තස්මඤ්හි තථා නිසින්යන නවා භික්ඛූ ‘‘අම්හාකං නිසීදිතුං න යදතී’’ති 
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පටුන 

උජ්ඣායන්තා තිට්ඨන්ති වා ආසනං වා පරියයසන්තා ආහිණ්ඩන්ති. තස්මා

අත්තයනො පත්තාසයනයයවනිසීදිතබ්බං.එවංනපටිබාහතිනාම. 

ආභිසමාචාරිකම්පි ධම්මන්ති අභිසමාචාරිකං වත්තපටිපත්තිමත්තම්පි. 

නාතිකායලනාති න අතිපායතො පවිසිතබ්බං, න අතිදිවා පටික්කමතබ්බං, 

භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිංයයව පවිසිතබ්බඤ්ච නික්ඛමතබ්බඤ්ච. අතිපායතො

පවිසිත්වා අතිදිවා නික්ඛමන්තස්ස හි යචතියඞ්ගණයබොධියඞ්ගණවත්තාදීනි

පරිහායන්ති. කාලස්යසව මුඛං යධොවිත්වා මක්කටකසුත්තානි ඡින්දන්යතන

උස්සාවබින්දූ නිපායතන්යතන ගාමං පවිසිත්වා යාගුං පරියයසිත්වා යාව

භික්ඛාකාලා අන්යතොගායමයයව නානප්පකාරං තිරච්ඡානකථං කයථන්යතන 

නිසීදිත්වා භත්තකිච්චං කත්වා දිවා නික්ඛම්ම භික්ඛූනං පාදයධොවනයවලාය

විහාරංපච්චාගන්තබ්බංයහොති. නපුයර ත්තං පච්ඡා ත්තංකුයලසුචාරිත්තං

ආපජ්ජිතබ්බන්ති ‘‘යයො පන භික්ඛු නිමන්තියතො සභත්යතො සමායනො සන්තං

භික්ඛුං අනාපුච්ඡා පුයරභත්තං වා පච්ඡාභත්තං වා කුයලසු චාරිත්තං

ආපජ්යජයය, අඤ්ඤත්ර සමයා පාිතත්තිය’’න්ති (පාිත. 299) ඉමං සික්ඛාපදං

රක්ඛන්යතනතස්ස විභඞ්යගවුත්තං පුයරභත්තඤ්චපච්ඡාභත්තඤ්චචාරිත්තං

නආපජ්ජිතබ්බං. උද්ධයතො යහොතිචපයලොතිඋද්ධච්චපකතියකොයචවයහොති

චීවරමණ්ඩන-පත්තමණ්ඩන-යසනාසනමණ්ඩනා ඉමස්ස වා පූතිකායස්ස

යකලායනා මණ්ඩනාති එවං වුත්යතන ච තරුණදාරකාවචාපයලයන 

සමන්නාගයතො. 

පඤ්ඤවතා  විතබ්බන්ති චීවරකම්මාදීසු ඉතිකත්තබ්යබසු උපායපඤ්ඤාය 

සමන්නාගයතන භවිතබ්බං. අභිධම්යම අභිවිනයෙති අභිධම්මපිටයක යචව

විනයපිටයක ච පාළිවයසන යචව අට්ඨකථාවයසන ච යයොයගො කරණීයයො.

සබ්බන්තියමන හි පරිච්යඡයදන අභිධම්යම දුකතිකමාතිකාහි සද්ධිං

ධම්මහදයවිභඞ්ගං විනා න වට්ටති. විනයය පන කම්මාකම්මවිනිච්ඡයයන

සද්ධිංසුවිනිච්ඡිතානිද්යවපාතියමොක්ඛානිවිනා නවට්ටති. 

ආරුප්පාතිඑත්තාවතාඅට්ඨපි සමාපත්තියයොවුත්තායහොන්ති.තාපනසබ්යබන

සබ්බං අසක්යකොන්යතන සත්තසුපි යයොයගො කරණීයයො, ඡසුපි…යප.…

පඤ්චසුපි. සබ්බන්තියමන පරිච්යඡයදන එකං කසියණ පරිකම්මකම්මට්ඨානං

පගුණං කත්වා ආදාය විචරිතබ්බං, එත්තකං විනා න වට්ටති. 

උත්තරිමනුස්සධම්යමති ඉමනා සබ්යබපි යලොකුත්තරධම්යම දස්යසති. තස්මා

අරහන්යතන හුත්වා විහාතබ්බං, අරහත්තං අනභිසම්භුණන්යතන 

අනාගාමඵයල සකදාගාමඵයල යසොතාපත්තිඵයල වා පතිට්ඨාතබ්බං.

සබ්බන්තියමනපරියායයන එකංවිපස්සනාමුඛංයාවඅරහත්තාපගුණංකත්වා
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පටුන 

ආදායවිචරිතබ්බං.යසසංසබ්බත්ථ උත්තානයමව.ඉමංපනයදසනංආයස්මා

සාරිපුත්යතො යනයයපුග්ගලස්ස වයසන ආභිසමාචාරිකවත්තයතො පට්ඨාය

අනුපුබ්යබනඅරහත්තංපායපත්වානිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යගොලියානිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කීටාගිරිසුත්තවණ්ණනා 

174. එවං යමසුතන්තිකීටාගිරිසුත්තං.තත්ථ කාසීසූතිඑවංනාමයකජනපයද. 

එථ තුම්යහපි, භික්ඛයවති එථ තුම්යහපි, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච ආනිසංයස 

සම්පස්සමානා අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජථ. ඉති භගවා රත්තිං 

විකාලයභොජනං, දිවා විකාලයභොජනන්ති ඉමානි ද්යව යභොජනානි

එකප්පහායරන අජහායපත්වා එකස්මං සමයය දිවා විකාලයභොජනයමව

ජහායපසි, පුන කාලං අතිනායමත්වා රත්තිං විකාලයභොජනං ජහායපන්යතො

එවමාහ.කස්මා? ඉමානිහිද්යවයභොජනානිවත්තමානානිවට්යට ආිතණ්ණානි

සමාිතණ්ණානිනදිංඔතිණ්ණඋදකංවියඅනුපක්ඛන්දානි, නිවායතසුචඝයරසු 

සුයභොජනානි භුඤ්ජිත්වා වඩ්ඪතා සුඛුමාලා කුලපුත්තා ද්යව යභොජනානි

එකප්පහායරන පජහන්තා කිලමන්ති. තස්මා එකප්පහායරන අජහායපත්වා

භද්දාලිසුත්යත දිවා විකාලයභොජනං ජහායපසි, ඉධ රත්තිං විකාලයභොජනං.

ජහායපන්යතො පනනතජ්ජිත්වා වා නිග්ගණ්හිත්වා වා, යතසං පහානපච්චයා

පනඅප්පාබාධතඤ්චසඤ්ජානිස්සථාතිඑවං ආනිසංසංදස්යසත්වාවජහායපසි. 

කීටාගිරීතිතස්සනිගමස්ස නාමං. 

175. අස්සජිපුනබ්බසුකාතිඅස්සජිච පුනබ්බසුයකොචඡසුඡබ්බග්ගියයසුද්යව

ගණාචරියා. පණ්ඩුයකො යලොහිතයකො යමත්තියයො භුම්මජයකො අස්සජි

පුනබ්බසුයකොති ඉයම ඡ ජනා ඡබ්බග්ගිො නාම. යතසු පණ්ඩුකයලොහිතකා

අත්තයනොපරිසංගයහත්වා සාවත්ථියංවසන්ති, යමත්තියභුම්මජකාරාජගයහ, 

ඉයමද්යවජනාකීටාගිරිස්මං ආවාසිකායහොන්ති. ආවාසිකාතිනිබද්ධවාසියනො, 

තංනිබන්ධා අකතං යසනාසනං කයරොන්ති, ජිණ්ණං පටිසඞ්ඛයරොන්ති, කයත

ඉස්සරායහොන්ති. කාලිකන්තිඅනාගයතකායලපත්තබ්බංආනිසංසං. 

178. මො යචතං, භික්ඛයවති ඉධ කිං දස්යසති? භික්ඛයව, දිවසස්ස තයයො

වායර භුඤ්ජිත්වා සුඛයවදනංයයව උප්පායදන්යතො න ඉමස්මං සාසයන

කිච්චකාරී නාම යහොති, එත්තකා පන යවදනා යසවිතබ්බා, එත්තකා න 

යසවිතබ්බාති එතමත්ථං දස්යසතුං ඉමං යදසනං ආරභි. එවරූපං සුඛයවදනං 

පජහථාතිඉදඤ්චයගහස්සිතයසොමනස්සවයසනවුත්තං, උපසම්පජ්ජ විහරථාති
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පටුන 

ඉදඤ්ච යනක්ඛම්මසිතයසොමනස්සවයසන. ඉයතො පයරසුපි ද්වීසු වායරසු

යගහස්සිතයනක්ඛම්මසිතානංයයවයදොමනස්සානඤ්චඋයපක්ඛානඤ්ච වයසන

අත්යථොයවදිතබ්යබො. 

181. එවංයසවිතබ්බායසවිතබ්බයවදනංදස්යසත්වාඉදානියයසං අප්පමායදන

කිච්චං කත්තබ්බං, යයසඤ්ච න කත්තබ්බං, යත දස්යසතුං නාහං, භික්ඛයව, 

සබ්යබසංයෙවාතිආදිමාහ. තත්ථ කතං යතසං අප්පමායදනාති යතසං යං

අප්පමායදන කත්තබ්බං, තං කතං. අනුයලොමිකානීති පටිපත්තිඅනුයලොමානි

කම්මට්ඨානසප්පායානි, යත්ථ වසන්යතන සක්කා යහොන්ති මග්ගඵලානි

පාපුණිතුං. ඉන්ද්රිොනි සමන්නානෙමානාති සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි සමානං

කුරුමානා. 

182. සත්තියම, භික්ඛයව, පුග්ගලාති ඉධ කිං දස්යසති? යයසං අප්පමායදන

කරණීයංනත්ථි, යතද්යවයහොන්ති.යයසංඅත්ථි, යතපඤ්චාතිඑවංසබ්යබපි

ඉයමසත්තපුග්ගලායහොන්තීතිඉමමත්ථංදස්යසති. 

තත්ථ උ යතො ාගවිමුත්යතොති ද්වීහි භායගහි විමුත්යතො. අරූපසමාපත්තියා

රූපකායයතො විමුත්යතො, මග්යගන නාමකායයතො. යසො චතුන්නං 

අරූපසමාපත්තීනං එයකකයතො වුට්ඨාය සඞ්ඛායර සම්මසිත්වා අරහත්තං

පත්තානං චතුන්නං, නියරොධාවුට්ඨායඅරහත්තංපත්තඅනාගාමයනොචවයසන

පඤ්චවියධො යහොති. පාළි පයනත්ථ – ‘‘කතයමො ච පුග්ගයලො

උභයතොභාගවිමුත්යතො, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො අට්ඨ වියමොක්යඛ කායයන

ඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤායචස්සදිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්තී’’ති(පු. ප.

208) එවංඅභිධම්යමඅට්ඨවියමොක්ඛලාභියනොවයසනආගතා. 

පඤ්ඤාවිමුත්යතොති පඤ්ඤාය විමුත්යතො. යසො සුක්ඛවිපස්සයකො, චතූහි

ඣායනහි වුට්ඨාය අරහත්තං පත්තා චත්තායරො චාති ඉයමසං වයසන 

පඤ්චවියධොව යහොති. පාළි පයනත්ථ අට්ඨවියමොක්ඛපටික්යඛපවයසයනව

ආගතා.යථාහ– ‘‘නයහව යඛොඅට්ඨවියමොක්යඛකායයනඵුසිත්වාවිහරති, 

පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති පුග්ගයලො

පඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති. 

ඵුට්ඨන්තං සච්ඡිකයරොතීති කාෙසක්ඛී. යයොඣානඵස්සං පඨමං ඵුසති, පච්ඡා

නියරොධංනිබ්බානං සච්ඡිකයරොති, යසොයසොතාපත්තිඵලට්ඨංආදිංකත්වායාව 

අරහත්තමග්ගට්ඨා ඡබ්බියධො යහොන්තීති යවදිතබ්යබො. යතයනවාහ –

‘‘ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො අට්ඨ වියමොක්යඛ කායයන ඵුසිත්වා විහරති, 
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පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්යච ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති

පුග්ගයලොකායසක්ඛී’’ති. 

දිට්ඨන්තං පත්යතොති දිට්ඨිප්පත්යතො. තත්රිදං සඞ්යඛපලක්ඛණං – දුක්ඛා

සඞ්ඛාරා, සුයඛො නියරොයධොති ඤාතං යහොති දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵුසිතං

පඤ්ඤායාති දිට්ඨිප්පත්යතො.විත්ථාරයතොපයනයසොපිකායසක්ඛිවියඡබ්බියධො

යහොති. යතයනවාහ – ‘‘ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො ඉදං දුක්ඛන්ති යථාභූතං

පජානාති…යප.… අයං දුක්ඛනියරොධගාමනී පටිපදාති යථාභූතං පජානාති, 

තථාගතප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය යවොදිට්ඨා යහොන්ති 

යවොචරිතා…යප.…අයංවුච්චතිපුග්ගයලොදිට්ඨිප්පත්යතො’’ති(පු.ප.208). 

සද්ධාවිමුත්යතොතිසද්ධායවිමුත්යතො. යසොපිවුත්තනයයයනවඡබ්බියධොයහොති.

යතයනවාහ – ‘‘ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො ඉදං දුක්ඛන්ති – යථාභූතං

පජානාති…යප.… අයං දුක්ඛනියරොධගාමනී පටිපදාති යථාභූතං පජානාති. 

තථාගතප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය යවොදිට්ඨා යහොන්ති 

යවොචරිතා…යප.…යනොචයඛොයථාදිට්ඨිප්පත්තස්ස.අයංවුච්චතිපුග්ගයලො 

සද්ධාවිමුත්යතො’’ති (පු. ප. 208). එයතසු හි සද්ධාවිමුත්තස්ස 

පුබ්බභාගමග්ගක්ඛයණ සද්දහන්තස්ස විය ඔකප්යපන්තස්ස විය

අධිමුච්චන්තස්ස විය ච කියලසක්ඛයයො යහොති, දිට්ඨිප්පත්තස්ස

පුබ්බභාගමග්ගක්ඛයණ කියලසච්යඡදකඤාණං අදන්ධං තිඛිණං සූරං හුත්වා

වහති. තස්මා යථා නාම නාතිතිඛියණන අසිනා කදලිං ඡින්දන්තස්ස

ඡින්නට්ඨානංනමට්ඨංයහොති, අසිනසීඝංවහති, සද්යදො සුයයති, බලවතයරො

වායායමොකාතබ්යබොයහොති, එවරූපාසද්ධාවිමුත්තස්ස පුබ්බභාගමග්ගභාවනා.

යථා පන නිසිතඅසිනා කදලිං ඡින්දන්තස්ස ඡින්නට්ඨානං මට්ඨං යහොති, අසි

සීඝං වහති, සද්යදො න සුයයති, බලවවායාමකිච්චං න යහොති, එවරූපා 

පඤ්ඤාවිමුත්තස්සපුබ්බභාගමග්ගභාවනායවදිතබ්බා. 

ධම්මං අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී. ධම්යමොති පඤ්ඤා, පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමං

මග්ගංභායවතීතිඅත්යථො. සද්ධානුසාරිම්හි චඑයසවනයයො.උයභොපයනයත 

යසොතාපත්තිමග්ගට්ඨායයව. වුත්තම්පි යචතං – ‘‘යස්ස පුග්ගලස්ස

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 

පඤ්ඤාවාහිං පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භායවති. අයං වුච්චති පුග්ගයලො

ධම්මානුසාරී’’ති (පු. ප. 208). තථා – ‘‘යස්ස පුග්ගලස්ස

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං යහොති, 

සද්ධාවාහිං සද්ධාපුබ්බඞ්ගමං අරියමග්ගං භායවති. අයං වුච්චති පුග්ගයලො

සද්ධානුසාරී’’ති. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො. විත්ථාරයතො පයනසා
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උභයතොභාගවිමුත්තාදිකථා විසුද්ධිමග්යග පඤ්ඤාභාවනාධිකායර වුත්තා.

තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. යා පයනසා එයතසං

විභාගදස්සනත්ථං ඉධ පාළි ආගතා, තත්ථ යස්මා රූපසමාපත්තියා විනා

අරූපසමාපත්තියයොනාමනත්ථි, තස්මාආරුප්පාති වුත්යතපිඅට්ඨවියමොක්ඛා

වුත්තාවයහොන්තීතියවදිතබ්බා. 

කායෙන ඵුසිත්වාති සහජාතනාමකායයන ඵුසිත්වා. පඤ්ඤාෙ චස්ස දිස්වාති

පඤ්ඤායචඑතස්ස අරියසච්චධම්යමදිස්වා. එකච්යචආසවාතිපඨමමග්ගාදීහි 

පහාතබ්බා එකයදසආසවා. තථාගතප්පයවදිතාති තථාගයතන පයවදිතා 

චතුසච්චධම්මා. පඤ්ඤාෙ යවොදිට්ඨා යහොන්තීතිඉමස්මං ඨායන සීලංකථිතං, 

ඉමස්මං සමාධි, ඉමස්මං විපස්සනා, ඉමස්මං මග්යගො, ඉමස්මං ඵලන්ති එවං

අත්යථන අත්යථ කාරයණන කාරයණ ිතණ්ණචරිතත්තා මග්ගපඤ්ඤාය

සුදිට්ඨා යහොන්ති. යවොචරිතාතිවිචරිතා. සද්ධා නිවිට්ඨායහොතීතිඔකප්පනසද්ධා

පතිට්ඨිතා යහොති. මත්තයසො නිජ්ඣානං ඛමන්තීති මත්තාය ඔයලොකනං

ඛමන්ති. සද්ධාමත්තන්තිසද්ධායයව, ඉතරංතස්යසවයවවචනං  

ඉති ඉයමසු අප්පමායදන කරණීයයසු පුග්ගයලසු තයයො පටිවිද්ධමග්ගඵලා 

යසඛා. යතසු අනුයලොමයසනාසනං යසවමානා කලයාණමත්යත භජමානා

ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමානාඅනුපුබ්යබනඅරහත්තංගණ්හන්ති.තස්මායතසං

යථාඨියතොවපාළිඅත්යථො. අවසායනපනද්යවයසොතාපත්තිමග්ගසමඞ්ගියනො.

යතහි තස්ස මග්ගස්ස අනුයලොමයසනාසනං යසවිතං, කලයාණමත්තා භජිතා, 

ඉන්ද්රියානිසමන්නානීතානි.උපරිපනතිණ්ණං මග්ගානංඅත්ථායයසවමානා

භජමානා සමන්නානයමානා අනුපුබ්යබන අරහත්තං පාපුණිස්සන්තීති

අයයමත්ථපාළිඅත්යථො. 

විතණ්ඩවාදී පන ඉමයමව පාළිං ගයහත්වා – ‘‘යලොකුත්තරමග්යගො න 

එකිතත්තක්ඛණියකො, බහුිතත්තක්ඛණියකො’’තිවදති.යසොවත්තබ්යබො– ‘‘යදි

අඤ්යඤන ිතත්යතන යසනාසනං පටියසවති, අඤ්යඤන කලයාණමත්යත

භජති, අඤ්යඤනඉන්ද්රියානිසමන්නායනති, අඤ්ඤංමග්ගිතත්තන්තිසන්ධාය

ත්වං ‘න එකිතත්තක්ඛණියකො මග්යගො, බහුිතත්තක්ඛණියකො’ති වදසි, එවං

සන්යතයසනාසනං යසවමායනො නීයලොභාසං පබ්බතං පස්සති, වනං පස්සති, 

මගපක්ඛීනං සද්දං සුණාති, පුප්ඵඵලානංගන්ධංඝායති, පානීයංපිවන්යතොරසං

සායති, නිසීදන්යතො නිපජ්ජන්යතො ඵස්සං ඵුසති. එවං යත

පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීපි යලොකුත්තරධම්මසමඞ්ගීයයව භවිස්සති. සයච

පයනතං සම්පටිච්ඡසි, සත්ථාරා සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣසි. සත්ථාරා හි

පඤ්චවිඤ්ඤාණකායා එකන්තං අබයාකතාව වුත්තා, තංසමඞ්ගිස්ස
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කුසලාකුසලං පටික්ඛිත්තං, යලොකුත්තරමග්යගො ච එකන්තකුසයලො. තස්මා 

පජයහතං වාද’’න්ති පඤ්ඤයපතබ්යබො. සයච පඤ්ඤත්තිං න උපගච්ඡති, 

‘‘ගච්ඡපායතොව විහාරංපවිසිත්වායාගුංපිවාහී’’තිඋයයයොයජතබ්යබො. 

183. නාහං, භික්ඛයව, ආදියකයනවාතිඅහං, භික්ඛයව, පඨමයමවමණ්ඩූකස්ස 

උප්පතිත්වා ගමනං විය අඤ්ඤාරාධනං අරහත්යත පතිට්ඨානං න වදාම. 

අනුපුබ්බසික්ඛාති කරණත්යථ පච්චත්තවචනං. පරයතො පදද්වයයපි එයසව 

නයයො. සද්ධාජායතොතිඔකප්පනියසද්ධායජාතසද්යධො. උපසඞ්කමතීතිගරූනං

සමීපං ගච්ඡති. පයිරුපාසතීති සන්තියක නිසීදති. ධායරතීති සාධුකං කත්වා

ධායරති. ඡන්යදො ජාෙතීති කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්යදො ජායති. උස්සහතීති

වීරියං කයරොති. තුයලතීති අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති තුලයති. තුලයිත්වා

පදහතීති එවං තීරණවිපස්සනාය තුලයන්යතො මග්ගපධානං පදහති. 

පහිතත්යතොති යපසිතිතත්යතො. කායෙන යචව පරමසච්චන්ති නාමකායයන

නිබ්බානසච්චං සච්ඡිකයරොති. පඤ්ඤාෙ චාති නාමකායසම්පයුත්තාය

මග්ගපඤ්ඤායපටිවිජ්ඣති පස්සති. 

ඉදානි යස්මා යත සත්ථු ආගමනං සුත්වා පච්චුග්ගමනමත්තම්පි න අකංසු, 

තස්මා යතසං චරියං ගරහන්යතො සාපි නාම, භික්ඛයව, සද්ධා 

නායහොසීතිආදිමාහ. තත්ථ කීවදූයරවියමති කිත්තකං දූයර ඨායන.

යයොජනසතම්පි යයොජනසහස්සම්පි අපක්කන්තාති වත්තුං වට්ටති, න පන

කිඤ්ිත ආහ. චතුප්පදංයවෙොකරණන්තිචතුසච්චබයාකරණංසන්ධාය වුත්තං. 

184. ෙස්සුද්දිට්ඨස්සාති යස්ස උද්දිට්ඨස්ස. යෙොපි යසො, භික්ඛයව, සත්ථාති

බාහිරකසත්ථාරංදස්යසති. එවරූපීතිඑවංජාතිකා. පයණොපණවිොතිපණවියාච 

ඔපණවියා ච. න උයපතීති න යහොති. කයවික්කයකායල විය

අග්ඝවඩ්ඪනහාපනං න යහොතීති අත්යථො. අයං යගොයණො කිං අග්ඝති, වීසති

අග්ඝතීතිභණන්යතොපණතිනාම.නවීසතිඅග්ඝති, දසඅග්ඝතීතිභණන්යතො

ඔපණති නාම. ඉදං පටියසයධන්යතො ආහ ‘‘පයණොපණවියා න උයපතී’’ති. 

ඉදානිතංපයණොපණවියංදස්යසතුංඑවඤ්චයනොඅස්ස, අථනංකයරයයාම, න

චයනොඑවමස්ස, න නංකයරයයාමාතිආහ. 

කිංපන, භික්ඛයවති, භික්ඛයව, යංතථාගයතො සබ්බයසොආමයසහිවිසංසට්යඨො

විහරති, එවංවිසංසට්ඨස්සසත්ථුයනොඑවරූපාපයණොපණවියා කිංයුජ්ජිස්සති? 

පරියෙොගාහිෙ වත්තයතොති පරියයොගාහිත්වා උක්ඛිපිත්වා ගයහත්වා

වත්තන්තස්ස. අෙමනුධම්යමොතිඅයං සභායවො. ජානාති ගවා, නාහංජානාමීති

භගවා එකාසනයභොජයන ආනිසංසං ජානාති, අහං න ජානාමීති මයි සද්ධාය
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දිවසස්ස තයයො වායර යභොජනං පහාය එකාසනයභොජනං භුඤ්ජති. 

රුළහනීෙන්ති යරොහනීයං. ඔජවන්තන්ති සියනහවන්තං. කාමං තයචො චාති 

ඉමනාචතුරඞ්ගවීරියංදස්යසති.එත්ථහිතයචොඑකංඅඞ්ගං, න්හාරුඑකං, අට්ඨි

එකං, මංසයලොහිතං එකන්ති එවං චතුරඞ්ගසමන්නාගතං වීරියං අධිට්ඨහිත්වා

අරහත්තං අප්පත්වා න වුට්ඨහිස්සාමීති එවං පටිපජ්ජතීති දස්යසති. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමව. යදසනං පන භගවා යනයයපුග්ගලස්ස වයසන

අරහත්තනිකූයටන නිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කීටාගිරිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. පරිබ්බාජකවග්යගො 

1. යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 

185. එවං යම සුතන්ති යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තං. තත්ථ එකපුණ්ඩරීයකති

පුණ්ඩරීයකො වුච්චති යසතම්බරුක්යඛො, යසො තස්මං ආරායම එයකො

පුණ්ඩරීයකො අත්ථීති එකපුණ්ඩරීයකො. එතදයහොසීති තත්ථ පවිසිතුකාමතාය

අයහොසි. චිරස්සං යඛො,  න්යතති පකතියා ආගතපුබ්බතං උපාදාය. ධම්මස්ස 

චානුධම්මන්ති ඉධ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ධම්යමො නාම, මහාජනස්ස

බයාකරණං අනුධම්යමො නාම. යසසං ජීවකසුත්යත (ම. නි. 2.51 ආදයයො)

වුත්තනයයමව. න යම යතති අනනුඤ්ඤාය ඨත්වා අනුඤ්ඤම්පි පටික්ඛිපති. 

‘‘සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානාතී’’ති හි ඉදං 

අනුජානිතබ්බං සියා, – ‘‘චරයතො ච යම…යප.…පච්චුපට්ඨිත’’න්ති ඉදං පන 

නානුජානිතබ්බං. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන හි ආවජ්ජිත්වා පජානාති. තස්මා

අනනුඤ්ඤාය ඨත්වාඅනුඤ්ඤම්පිපටික්ඛිපන්යතොඑවමාහ. 

186. ආසවානංඛොතිඑත්ථසකිංඛීණානං ආසවානංපුනයඛයපතබ්බාභාවා

යාවයදවාතිනවුත්තං.පුබ්යබනිවාසඤායණනයචත්ථභගවා අතීතජානනගුණං

දස්යසති, දිබ්බචක්ඛුඤායණන පච්චුප්පන්නජානනගුණං, ආසවක්ඛයඤායණන

යලොකුත්තරගුණන්ති. ඉති ඉමාහි තීහි විජ්ජාහි සකලබුද්ධගුයණ සංඛිපිත්වා

කයථසි. 

ගිහිසංයෙොජනන්ති ගිහිබන්ධනං ගිහිපරික්ඛායරසු නිකන්තිං. නත්ථි යඛො

වච්ඡාති ගිහිසංයයොජනං අප්පහාය දුක්ඛස්සන්තකයරො නාම නත්ථි. යයපි හි

සන්තතිමහාමත්යතො උග්ගයසයනො යසට්ඨිපුත්යතො වීතයසොකදාරයකොති

ගිහිලිඞ්යගඨිතාවඅරහත්තංපත්තා, යතපි මග්යගනසබ්බසඞ්ඛායරසුනිකන්තිං 

සුක්ඛායපත්වාපත්තා.තං පත්වාපනනයතනලිඞ්යගනඅට්ඨංසු, ගිහිලිඞ්ගං

නායමතං හීනං, උත්තමගුණං ධායරතුං න සක්යකොති. තස්මා තත්ථ ඨියතො

අරහත්තං පත්වා තංදිවසයමව පබ්බජති වා පරිනිබ්බාති වා. භූමයදවතා පන

තිට්ඨන්ති.කස්මා? නිලීයයනොකාසස්ස අත්ථිතාය. යසසකාමභයව මනුස්යසසු

යසොතාපන්නාදයයො තයයො තිට්ඨන්ති, කාමාවචරයදයවසු යසොතාපන්නා

සකදාගාමයනොච, අනාගාමඛීණාසවා පයනත්ථනතිට්ඨන්ති. කස්මා? තඤ්හි

ඨානං ලළිතජනස්ස ආවායසො, නත්ථි තත්ථ යතසං පවියවකාරහං 

පටිච්ඡන්නට්ඨානඤ්ච. ඉති තත්ථ ඛීණාසයවො පරිනිබ්බාති, අනාගාමී චවිත්වා 

සුද්ධාවායස නිබ්බත්තති. කාමාවචරයදවයතො උපරි පන චත්තායරොපි අරියා

තිට්ඨන්ති. 
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යසොපාසිකම්මවාදීතියසොපිකම්මවාදී අයහොසි, කිරියම්පිනපටිබාහිත්ථ.තඤ්හි

එකනවුතිකප්පමත්ථයක අත්තානංයයව ගයහත්වා කයථති. තදා කිර

මහාසත්යතො පාසණ්ඩපරිග්ගණ්හනත්ථං පබ්බජියතො තස්සපි පාසණ්ඩස්ස 

නිප්ඵලභාවං ජානිත්වාවීරියංනහායපසි, කිරියවාදීහුත්වා සග්යගනිබ්බත්තති.

තස්මාඑවමාහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. අග්ගිවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 

187. එවං යම සුතන්ති අග්ගිවච්ඡසුත්තං. තත්ථ න යඛො අහන්ති පඨමවායර

නාහං සස්සතදිට්ඨියකොති වදති, දුතියය නාහං උච්යඡදදිට්ඨියකොති. එවං

අන්තානන්තිකාදිවයසනසබ්බවායරසුපටික්යඛයපොයවදිතබ්යබො. යහොතිචන

ච යහොතීති අයං පයනත්ථ එකච්චසස්සතවායදො. යනව යහොතින න යහොතීති

අයංඅමරාවික්යඛයපොතියවදිතබ්යබො. 

189. සදුක්ඛන්ති කියලසදුක්යඛන යචව විපාකදුක්යඛන ච සදුක්ඛං. 

සවිොතන්ති යතසංයයව ද්වින්නං වයසන සඋපඝාතකං. සඋපාොසන්ති

යතසංයයවවයසනසඋපායාසං. සපරිළාහන්තියතසංයයවවයසනසපරිළාහං. 

කිඤ්චි දිට්ඨිගතන්තිකාිතඑකා දිට්ඨිපිරුච්ිතත්වාඛමායපත්වාගහිතාඅත්ථීති

පුච්ඡති. අපනීතන්ති නීහටං අපවිද්ධං. දිට්ඨන්ති පඤ්ඤාය දිට්ඨං. තස්මාති

යස්මා පඤ්චන්නං ඛන්ධානං උදයවයං අද්දස, තස්මා. සබ්බමඤ්ඤිතානන්ති 

සබ්යබසංතිණ්ණම්පිතණ්හාදිට්ඨිමානමඤ්ඤිතානං. මථිතානන්තියතසංයයව

යවවචනං. ඉදානි තානි විභජිත්වා දස්යසන්යතො සබ්බඅහංකාර-මමංකාර-

මානානුසොනන්ති ආහ. එත්ථ හි අහංකායරො දිට්ඨි, මමංකායරො තණ්හා, 

මානානුසයයොමායනො. අනුපාදා විමුත්යතොතිචතූහිඋපාදායනහිකඤ්ිතධම්මං 

අනුපාදියිත්වාවිමුත්යතො. 

190. නඋයපතීතිනයුජ්ජති.එත්ථච ‘‘නඋපපජ්ජතී’’තිඉදංඅනුජානිතබ්බං

සියා. යස්මා පන එවං වුත්යත යසො පරිබ්බාජයකො උච්යඡදං ගණ්යහයය, 

උපපජ්ජතීතිපනසස්සතයමව, උපපජ්ජතිචනචඋපපජ්ජතීති එකච්චසස්සතං, 

යනව උපපජ්ජති න න උපපජ්ජතීති අමරාවික්යඛපං, තස්මා භගවා – ‘‘අයං 

අප්පතිට්යඨො අනාලම්යබො යහොතු, සුඛපයවසනට්ඨානං මා ලභතූ’’ති

අනනුඤ්ඤාය ඨත්වා අනුඤ්ඤම්පි පටික්ඛිපි. අලන්ති සමත්ථං පරියත්තං. 

ධම්යමොති පච්චයාකාරධම්යමො. අඤ්ඤත්රයෙොයගනාති අඤ්ඤත්ථ පයයොයගන. 
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අඤ්ඤත්රාචරිෙයකනාති පච්චයාකාරං අජානන්තානං අඤ්යඤසං ආචරියානං 

සන්තියකවසන්යතන. 

191. යතන හි වච්ඡාති යස්මා ත්වං සම්යමොහමාපාදින්ති වදසි, තස්මා

තංයයයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාම. අනාහායරො නිබ්බුයතොති අප්පච්චයයොනිබ්බුයතො. 

192. යෙන රූයපනාති යයන රූයපන සත්තසඞ්ඛාතං තථාගතං රූපීති

පඤ්ඤායපයය. ගම්භීයරොති ගුණගම්භීයරො. අප්පයමයෙෙොති පමාණං ගණ්හිතුං

න සක්කුයණයයයො. දුප්පරියෙොගාළ්යහොති දුඔගායහො දුජ්ජායනො. යසෙෙථාපි

මහාසමුද්යදොතියථාමහාසමුද්යදොගම්භීයරො අප්පයමයයයොදුජ්ජායනො, එවයමව

ඛීණාසයවොපි. තං ආරබ්භ උපපජ්ජතීතිආදි සබ්බං න යුජ්ජති. කථං? යථා 

පරිනිබ්බුතංඅග්ගිංආරබ්භපුරත්ථිමංදිසංගයතොතිආදිසබ්බංන යුජ්ජති, එවං. 

අනිච්චතාති අනිච්චතාය. සායර පතිට්ඨිතන්ති යලොකුත්තරධම්මසායර

පතිට්ඨිතං.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අග්ගිවච්ඡසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මහාවච්ඡසුත්තවණ්ණනා 

193. එවං යම සුතන්ති මහාවච්ඡසුත්තං. තත්ථ සහකථීති සද්ධිංවායදො, බහුං

මයාතුම්යහහිසද්ධිංකථිතපුබ්බන්ති කථංසායරතියමත්තිංඝයටති.පුරිමානිහි

ද්යවසුත්තානිඑතස්යසවකථිතානි, සංයුත්තයකඅබයාකතසංයුත්තං (සං.නි.

4.416 ආදයයො) නාම එතස්යසව කථිතං – ‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, 

සස්සයතො යලොයකො ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති අබයාකතයමත’’න්ති

එවං එකුත්තරනිකායයපි ඉමනා සද්ධිං කථිතං අත්ථියයව. තස්මා එවමාහ.

සම්මාසම්බුද්යධොපි තස්ස ආගතාගතස්ස සඞ්ගහං කත්වා ඔකාසමකාසියයව.

කස්මා? අයඤ්හි සස්සතදිට්ඨියකො, සස්සතදිට්ඨිකා ච සීඝං ලද්ධිං න 

විස්සජ්යජන්ති, වසායතලමක්ඛිතපියලොතිකාවියිතයරනසුජ්ඣන්ති.පස්සතිච

භගවා – ‘‘අයං පරිබ්බාජයකො කායල ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත ලද්ධිං

විස්සජ්යජත්වා මම සන්තියක පබ්බජිත්වා ඡ අභිඤ්ඤායයො සච්ඡිකත්වා

අභිඤ්ඤාතසාවයකොභවිස්සතී’’ති. තස්මාතස්සආගතාගතස්සසඞ්ගහංකත්වා

ඔකාසමකාසියයව.ඉදංපනස්සපච්ඡිමගමනං.යසො හිඉමස්මංසුත්යතතරණං

වා යහොතු අතරණං වා, යට්ඨිං ඔතරිත්වා උදයක පතමායනො විය සමණස්ස

යගොතමස්සසන්තිකංගන්ත්වාපබ්බජිස්සාමීතිසන්නිට්ඨානංකත්වාආගයතො. 

තස්මා ධම්මයදසනං යාචන්යතො සාධු යම  වං යගොතයමොතිආදිමාහ. තස්ස

භගවාමූලවයසනසංඛිත්තයදසනං, කම්මපථවයසනවිත්ථාරයදසනංයදයසසි.
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මූලවයසන යචත්ථ අතිසංඛිත්තා යදසනා, කම්මපථවයසන සංඛිත්තා

විත්ථාරසදිසා. බුද්ධානං පන නිප්පරියායයන විත්ථාරයදසනා නාම නත්ථි.

චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානම්පි හි සත්තපකරයණ අභිධම්මපිටයක ච සබ්බං

සංඛිත්තයමව. තස්මා මූලවයසනාපි කම්මපථවයසනාපි සංඛිත්තයමව 

යදයසසීතියවදිතබ්යබො. 

194. තත්ථ පාණාතිපාතා යවරමණී කුසලන්තිආදීසු පටිපාටියා සත්තධම්මා

කාමාවචරා, අනභිජ්ඣාදයයොතයයො චතුභූමකාපිවට්ටන්ති. 

ෙයතො යඛො, වච්ඡ, භික්ඛුයනොති කිඤ්චාපි අනියයමත්වා වුත්තං, යථා පන 

ජීවකසුත්යත ච චඞ්කීසුත්යත ච, එවං ඉමස්මං සුත්යත ච අත්තානයමව

සන්ධායයතං භගවතාවුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

195. අත්ථි පනාතිකිංපුච්ඡාමීතිපුච්ඡති? අයං කිරස්සලද්ධි–‘‘තස්මංතස්මං

සාසයන සත්ථාව අරහා යහොති, සාවයකො පන අරහත්තං පත්තුං සමත්යථො

නත්ථි.සමයණොචයගොතයමො ‘යයතො යඛො, වච්ඡ, භික්ඛුයනො’තිඑකංභික්ඛුං 

කයථන්යතො විය කයථති, අත්ථි නු යඛො සමණස්ස යගොතමස්ස සාවයකො

අරහත්තප්පත්යතො’’ති. එතමත්ථං පුච්ඡිස්සාමීතිපුච්ඡති.තත්ථ තිට්ඨතූතිභවං 

තාව යගොතයමො තිට්ඨතු, භවඤ්හි යලොයක පාකයටො අරහාති අත්යථො. තස්මං

බයාකයතඋත්තරි භික්ඛුනීආදීනංවයසනපඤ්හංපුච්ඡි, භගවාපිස්සබයාකාසි. 

196. ආරාධයකොතිසම්පාදයකො පරිපූරයකො. 

197. යසඛාෙවිජ්ජාෙපත්තබ්බන්ති යහට්ඨිමඵලත්තයංපත්තබ්බං.තංසබ්බං

මයා අනුප්පත්තන්ති වදති. විතණ්ඩවාදී පනාහ – ‘‘කතයම ධම්මා යසක්ඛා? 

චත්තායරොමග්ගාඅපරියාපන්නායහට්ඨිමානිචතීණි සාමඤ්ඤඵලානී’’ති (ධ.

ස. 1023) වචනයතො අරහත්තමග්යගොපි අයනන පත්යතොයයව. ඵලං පන 

අපත්තං, තස්ස පත්තියා උත්තරි යයොගං කථායපතීති. යසො එවං

සඤ්ඤායපතබ්යබො– 

‘‘යයො යවකියලසානිපහායපඤ්ච, 

පරිපුණ්ණයසයඛොඅපරිහානධම්යමො; 

යචයතොවසිප්පත්යතොසමාහිතින්ද්රියයො, 

සයවඨිතත්යතොතිනයරොපවුච්චතී’’ති.(අ.නි.4.5); 

අනාගාමපුග්ගයලො හි එකන්තපරිපුණ්ණයසයඛො. තං සන්ධාය ‘‘යසඛාය 

විජ්ජාය පත්තබ්බ’’න්ති ආහ. මග්ගස්ස පන එකිතත්තක්ඛණිකත්තා තත්ථ
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ඨිතස්ස පුච්ඡා නාම නත්ථි. ඉමනා සුත්යතන මග්යගොපි බහුිතත්තක්ඛණියකො

යහොතූතියච.එතංන බුද්ධවචනං, වුත්තගාථායචඅත්යථොවිරුජ්ඣති.තස්මා

අනාගාමඵයල ඨත්වා අරහත්තමග්ගස්ස විපස්සනං කථායපතීති යවදිතබ්යබො.

යස්මා පනස්ස න යකවලං සුද්ධඅරහත්තස්යසව උපනිස්සයයො, ඡන්නම්පි

අභිඤ්ඤානං උපනිස්සයයො අත්ථි, තස්මා භගවා – ‘‘එවමයං සමයථ කම්මං

කත්වාපඤ්චඅභිඤ්ඤානිබ්බත්යතස්සති, විපස්සනායකම්මංකත්වාඅරහත්තං

පාපුණිස්සති. එවං ඡළභිඤ්යඤො මහාසාවයකො භවිස්සතී’’ති විපස්සනාමත්තං

අකයථත්වාසමථවිපස්සනාආිතක්ඛි. 

198. සති සතිආෙතයනතිසතිසතිකාරයණ.කිඤ්යචත්ථකාරණං? අභිඤ්ඤා

වා අභිඤ්ඤාපාදකජ්ඣානං වා අවසායන පන අරහත්තං වා කාරණං

අරහත්තස්සවිපස්සනාවාති යවදිතබ්බං. 

200. පරිචිණ්යණො යම  ගවාතිසත්ත හි යසඛා භගවන්තං පරිචරන්තිනාම, 

ඛීණාසයවන භගවා පරිිතණ්යණො යහොති. ඉති සඞ්යඛයපන අරහත්තං

බයාකයරොන්යතො යථයරො එවමාහ. යත පන භික්ඛූ තමත්ථං න ජානිංසු, 

අජානන්තාව තස්ස වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා. භගවයතො ආයරොයචසුං. යදවතාති 

යතසංගුණානංලාභීයදවතා.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාවච්ඡසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. දීෙනඛසුත්තවණ්ණනා 

201. එවං යම සුතන්ති දීඝනඛසුත්තං. තත්ථ සූකරඛතාෙන්ති සූකරඛතාති

එවංනාමයක යලයණ. කස්සපබුද්ධකායල කිර තං යලණං එකස්මං

බුද්ධන්තයරපථවියාවඩ්ඪමානායඅන්යතොභූමගතංජාතං.අයථකදිවසංඑයකො 

සූකයරො තස්ස ඡදනපරියන්තසමීයප පංසුං ඛණි. යදයව වුට්යට පංසුයධොයතො

ඡදනපරියන්යතො පාකයටො අයහොසි. එයකො වනචරයකො දිස්වා – ‘‘පුබ්යබ

සීලවන්යතහි පරිභුත්තයලයණන භවිතබ්බං, පටිජග්ගිස්සාම න’’න්ති

සමන්තයතො පංසුං අපයනත්වා යලණං යසොයධත්වා කුට්ටපරික්යඛපං කත්වා

ද්වාරවාතපානං යයොයජත්වා සුපරිනිට්ඨිත-

සුධාකම්මිතත්තකම්මරජතපට්ටසදිසාය වාලුකාය සන්ථතපරියවණං යලණං 

කත්වා මඤ්චපීඨං පඤ්ඤායපත්වා භගවයතො වසනත්ථාය අදාසි. යලණං

ගම්භීරංඅයහොසි ඔතරිත්වාඅභිරුහිතබ්බං.තංසන්ධායයතංවුත්තං. 

දීෙනයඛොතිතස්සපරිබ්බාජකස්සනාමං. උපසඞ්කමීතිකස්මාඋපසඞ්කම? යසො

කිර යථයර අඩ්ඪමාසපබ්බජියත ිතන්යතසි – ‘‘මය්හං මාතුයලො අඤ්ඤං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා පරිබ්බාජකවග්යගො 
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පටුන 

පාසණ්ඩං ගන්ත්වා න ිතරං තිට්ඨති, ඉදානි පනස්ස සමණස්ස යගොතමස්ස

සන්තිකංගතස්සඅඩ්ඪමායසොජායතො. පවත්තිම්පිස්සනසුණාම, ඔජවන්තං නු

යඛො සාසනං, ජානිස්සාම න’’න්ති ගන්තුකායමො ජායතො. තස්මා උපසඞ්කම. 

එකමන්තං ඨියතොතිතස්මංකිරසමයයයථයරොභගවන්තංබීජයමායනොඨියතො

යහොති, පරිබ්බාජයකො මාතුයල හියරොත්තප්යපනඨිතයකොවපඤ්හංපුච්ඡි.යතන

වුත්තං ‘‘එකමන්තංඨියතො’’ති. 

සබ්බං යම නක්ඛමතීති සබ්බා යම උපපත්තියයො නක්ඛමන්ති, පටිසන්ධියයො

නක්ඛමන්තීතිඅධිප්පායයනවදති.එත්තාවතායනන ‘‘උච්යඡදවායදොහමස්මී’’ති

දීපිතං යහොති. භගවා පනස්ස අධිප්පායං මුඤ්ිතත්වා අක්ඛයර තාව යදොසං

දස්යසන්යතො ොපි යඛො යතතිආදිමාහ. තත්ථ එසාපි යත දිට්ඨි නක්ඛමතීති

එසාපියතපඨමංරුච්ිතත්වා ඛමායපත්වාගහිතදිට්ඨිනක්ඛමතීති. එසායචයම, 

ය ො යගොතම, දිට්ඨි ඛයමෙොති මය්හඤ්හි සබ්බං නක්ඛමතීති දිට්ඨි, තස්ස

මය්හංයාඑසා සබ්බංයමනක්ඛමතීතිදිට්ඨි, එසායමඛයමයය.යංතං‘‘සබ්බං

යමනක්ඛමතී’’ති වුත්තං, තම්පිස්සතාදිසයමව.යථාසබ්බගහයණනගහිතාපි

අයං දිට්ඨි ඛමති, එවයමවං තම්පිඛයමයය. එවං අත්තයනො වායදආයරොපිතං

යදොසංඤත්වාතං පරිහරාමීතිසඤ්ඤායවදති, අත්ථයතොපනස්ස‘‘එසාදිට්ඨින

යම ඛමතී’’ති ආපජ්ජති. යස්ස පයනසා න ඛමති නරුච්චති, තස්සායං තාය

දිට්ඨියා සබ්බං යම න ඛමතීති දිට්ඨි රුිතතං. යතන හි දිට්ඨිඅක්ඛයමන

අරුිතයතන භවිතබ්බන්ති සබ්බං ඛමතීති රුච්චතීති ආපජ්ජති. න පයනස තං

සම්පටිච්ඡති, යකවලං තස්සාපි උච්යඡදදිට්ඨියා උච්යඡදයමව ගණ්හාති.

යතනාහ භගවා අයතො යඛො යත, අග්ගියවස්සන,…යප.… අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං

උපාදිෙන්තීති. තත්ථ අයතොති පජහනයකසු නිස්සක්කං, යය පජහන්ති, යතහි

යය නප්පජහන්තීති වුච්ිතයන්ති, යතව බහුතරාති අත්යථො. බහූ හි බදෙතරාති

එත්ථ හිකායරො නිපාතමත්තං, බහූ බහුතරාති අත්යථො. පරයතො තනූ හි

තනුතරාති පයදපිඑයසවනයයො. යෙඑවමාහංසූතියයඑවංවදන්ති. තඤ්යචව

දිට්ඨිං නප්පජහන්ති, අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං උපාදිෙන්තීති මූලදස්සනං

නප්පජහන්ති, අපරදස්සනංඋපාදියන්ති. 

එත්ථ ච සස්සතං ගයහත්වා තම්පි අප්පහාය උච්යඡදං වා එකච්චසස්සතං වා

ගයහතුං න සක්කා, උච්යඡදම්පි ගයහත්වා තං අප්පහාය සස්සතං වා 

එකච්චසස්සතං වා න සක්කා ගයහතුං, එකච්චසස්සතම්පි ගයහත්වා තං

අප්පහාය සස්සතං වා උච්යඡදං වා න සක්කා ගයහතුං. මූලසස්සතං පන

අප්පහාය අඤ්ඤං සස්සතයමව සක්කා ගයහතුං. කථං? එකස්මඤ්හි සමයය

‘‘රූපං සස්සත’’න්තිගයහත්වාඅපරස්මංසමයය‘‘නසුද්ධරූපයමවසස්සතං, 
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යවදනාපි සස්සතා, විඤ්ඤාණම්පි සස්සත’’න්ති ගණ්හාති. උච්යඡයදපි

එකච්චසස්සයතපි එයසව නයයො. යථා ච ඛන්යධසු, එවං ආයතයනසුපි

යයොයජතබ්බං. ඉදං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘තඤ්යචව දිට්ඨිං නප්පජහන්ති, 

අඤ්ඤඤ්චදිට්ඨිංඋපාදියන්තී’’ති. 

දුතියවායර අයතොතිඅප්පජහනයකසු නිස්සක්කං, යයනප්පජහන්ති, යතහි, යය

පජහන්තීති වුච්ිතයන්ති, යතව තනුතරා අප්පතරාති අත්යථො. තඤ්යචව දිට්ඨිං

පජහන්ති, අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං න උපාදිෙන්තීති තඤ්ච මූලදස්සනං පජහන්ති, 

අඤ්ඤඤ්ච දස්සනං න ගණ්හන්ති. කථං? එකස්මඤ්හි සමයය ‘‘රූපං

සස්සත’’න්ති ගයහත්වා අපරස්මං සමයය තත්ථ ආදීනවං දිස්වා

‘‘ඔළාරිකයමතංමය්හංදස්සන’’න්තිපජහති‘‘නයකවලඤ්චරූපං සස්සතන්ති

දස්සනයමවඔළාරිකං, යවදනාපිසස්සතා…යප.… විඤ්ඤාණම්පිසස්සතන්ති 

දස්සනංඔළාරිකයමවා’’තිවිස්සජ්යජති. උච්යඡයදපි එකච්චසස්සයතපිඑයසව

නයයො. යථා ච ඛන්යධසු, එවං ආයතයනසුපි යයොයජතබ්බං. එවං තඤ්ච 

මූලදස්සනංපජහන්ති, අඤ්ඤඤ්චදස්සනංනගණ්හන්ති. 

සන්තග්ගියවස්සනාති කස්මාආරභි? අයංඋච්යඡදලද්ධියකොඅත්තයනොලද්ධිං

නිගූහති, තස්සා පන ලද්ධියා වණ්යණ වුච්චමායන අත්තයනො ලද්ධිං

පාතුකරිස්සතීතිතිස්යසො ලද්ධියයො එකයතො දස්යසත්වාවිභජිතුංඉමංයදසනං

ආරභි. 

සාරාගාෙ සන්තියකතිආදීසු රාගවයසන වට්යට රජ්ජනස්ස ආසන්නා

තණ්හාදිට්ඨිසංයයොජයනන වට්ටසංයයොජනස්ස සන්තියක. අභිනන්දනාොති

තණ්හාදිට්ඨිවයසයනව ගිලිත්වා පරියාදියනස්ස ගහණස්ස ච ආසන්නාති

අත්යථො. අසාරාගාෙ සන්තියකතිආදීසු වට්යට අරජ්ජනස්සආසන්නාතිආදිනා

නයයනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

එත්ථ ච සස්සතදස්සනං අප්පසාවජ්ජං දන්ධවිරාගං, උච්යඡදදස්සනං

මහාසාවජ්ජං ඛිප්පවිරාගං. කථං? සස්සතවාදී හි ඉධයලොකං පරයලොකඤ්ච 

අත්ථීති ජානාති, සුකතදුක්කටානං ඵලං අත්ථීති ජානාති, කුසලං කයරොති, 

අකුසලං කයරොන්යතො භායති, වට්ටං අස්සායදති, අභිනන්දති. බුද්ධානං වා 

බුද්ධසාවකානංවාසම්මුඛීභූයතොසීඝංලද්ධිංජහිතුංනසක්යකොති.තස්මාතං 

සස්සතදස්සනං අප්පසාවජ්ජං දන්ධවිරාගන්ති වුච්චති. උච්යඡදවාදී පන

ඉධයලොකපරයලොකං අත්ථීතිජානාති, සුකතදුක්කටානංඵලං අත්ථීතිජානාති, 

කුසලං න කයරොති, අකුසලං කයරොන්යතො න භායති, වට්ටං න අස්සායදති, 

නාභිනන්දති, බුද්ධානං වා බුද්ධසාවකානං වා සම්මුඛීභායව සීඝං දස්සනං

පජහති. පාරමයයො පූයරතුං සක්යකොන්යතො බුද්යධො හුත්වා, අසක්යකොන්යතො
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අභිනීහාරං කත්වා සාවයකො හුත්වා පරිනිබ්බායති. තස්මා උච්යඡදදස්සනං 

මහාසාවජ්ජංඛිප්පවිරාගන්තිවුච්චති. 

202. යසොපනපරිබ්බාජයකොඑතමත්ථං අසල්ලක්යඛත්වා–‘‘මය්හංදස්සනං

සංවණ්යණති පසංසති, අද්ධා යම සුන්දරං දස්සන’’න්ති සල්ලක්යඛත්වා 

උක්කංයසතියම  වන්තිආදිමාහ. 

ඉදානි යස්මා අයං පරිබ්බාජයකො කඤ්ජියයයනව තිත්තකාලාබු, 

උච්යඡදදස්සයනයනව පූරියතො, යසො යථා කඤ්ජියං අප්පහාය න සක්කා 

ලාබුම්හියතලඵාණිතාදීනිපක්ඛිපිතුං, පක්ඛිත්තානිපිනගණ්හාති, එවයමවංතං 

ලද්ධිං අප්පහාය අභබ්යබො මග්ගඵලානං ලාභාය, තස්මා ලද්ධිං ජහාපනත්ථං 

තත්රග්ගියවස්සනාතිආදි ආරද්ධං. විග්ගයහොති කලයහො. එවයමතාසං දිට්ඨීනං

පහානං යහොතීති එවං විග්ගහාදිආදීනවං දිස්වා තාසං දිට්ඨීනං පහානං යහොති.

යසො හි පරිබ්බාජයකො ‘‘කිං යම ඉමනා විග්ගහාදිනා’’ති තං උච්යඡදදස්සනං

පජහති. 

205. අථස්ස භගවා වමතකඤ්ජියය ලාබුම්හි සප්පිඵාණිතාදීනි පක්ඛිපන්යතො

වියහදයයඅමයතොසධංපූයරස්සාමීතිවිපස්සනංආිතක්ඛන්යතො අෙංයඛොපන, 

අග්ගියවස්සන, කායෙොතිආදිමාහ. තස්සත්යථො වම්මකසුත්යත වුත්යතො. 

අනිච්චයතොතිආදීනිපි යහට්ඨා විත්ථාරිතායනව. යෙො කාෙස්මිං කාෙඡන්යදොති

යා කායස්මං තණ්හා. ස්යනයහොති තණ්හාස්යනයහොව. කාෙන්වෙතාති

කායානුගමනභායවො, කායංඅනුගච්ඡනකකියලයසොතිඅත්යථො. 

එවං රූපකම්මට්ඨානං දස්යසත්වා ඉදානි අරූපකම්මට්ඨානං දස්යසන්යතො 

තිස්යසො යඛොතිආදිමාහ. පුන තාසංයයව යවදනානං අසම්මස්සභාවං

දස්යසන්යතො ෙස්මිං, අග්ගියවස්සන, සමයෙතිආදිමාහ.තත්රායංසඞ්යඛපත්යථො 

– යස්මංසමයයසුඛාදීසුඑකංයවදනංයවදයති, තස්මංසමයයඅඤ්ඤා යවදනා

අත්තයනොවාරංවාඔකාසංවාඔයලොකයමානානිසින්නානාමනත්ථි, අථයඛො 

අනුප්පන්නාව යහොන්ති භින්නඋදකපුප්ඵුළා විය ච අන්තරහිතා වා. සුඛාපි

යඛොතිආදිතාසංයවදනානංචුණ්ණවිචුණ්ණභාවදස්සනත්ථං වුත්තං. 

න යකනචි සංවදතීති තස්සතං ගයහත්වා ‘‘සස්සතවාදී අහ’’න්ති

උච්යඡදවාදිනාපිසද්ධිංනසංවදති, තයමවගයහත්වා ‘‘සස්සතවාදී අහ’’න්ති

එකච්චසස්සතවාදිනා සද්ධිං න විවදති. එවං තයයොපි වාදා පරිවත්යතත්වා

යයොයජතබ්බා. ෙඤ්චයලොයකවුත්තන්තියංයලොයක කථිතංයවොහරිතං, යතන

යවොහරති අපරාමසන්යතො කිඤ්ිත ධම්මං පරාමාසග්ගායහන අග්ගණ්හන්යතො.

වුත්තම්පියචතං– 
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‘‘යයොයහොතිභික්ඛුඅරහංකතාවී, 

ඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී; 

අහං වදාමීතිපියසොවයදයය, 

මමංවදන්තීතිපියසොවයදයය; 

යලොයකසමඤ්ඤංකුසයලොවිදිත්වා, 

යවොහාරමත්යතනයසොයවොහයරයයා’’ති.(සං.නි.1.25); 

අපරම්පි වුත්තං – ‘‘ඉමා යඛො ිතත්ත යලොකසමඤ්ඤා යලොකනිරුත්තියයො 

යලොකයවොහාරා යලොකපඤ්ඤත්තියයො, යාහි තථාගයතො යවොහරති

අපරාමස’’න්ති(දී.නි.1.440). 

206. අභිඤ්ඤාපහානමාහාති සස්සතාදීසු යතසං යතසං ධම්මානං සස්සතං

අභිඤ්ඤාය ජානිත්වා සස්සතස්ස පහානමාහ, උච්යඡදං, එකච්චසස්සතං

අභිඤ්ඤායඑකච්චසස්සතස්සපහානංවදති.රූපංඅභිඤ්ඤායරූපස්ස පහානං

වදතීතිආදිනානයයයනත්ථඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

පටිසඤ්චික්ඛයතොති පච්චයවක්ඛන්තස්ස. අනුපාදාෙආසයවහිචිත්තං විමුච්චීති

අනුප්පාදනියරොයධන නිරුද්යධහි ආසයවහි අග්ගයහත්වාව ිතත්තං විමුච්ිත.

එත්තාවතායචසපරස්සවඩ්ඪතංභත්තංභුඤ්ජිත්වාඛුදංවියනොයදන්යතො විය

පරස්ස ආරද්ධාය ධම්මයදසනාය ඤාණං යපයසත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත්තඤ්යචව පත්යතො, සාවකපාරමීඤාණස්ස ච මත්ථකං, යසොළස ච

පඤ්ඤා පටිවිජ්ඣිත්වා ඨියතො. දීඝනයඛො පන යසොතාපත්තිඵලං පත්වා

සරයණසුපතිට්ඨියතො. 

භගවා පන ඉමං යදසනං සූරියය ධරමායනයයව නිට්ඨායපත්වා ගිජ්ඣකූටා 

ඔරුය්හ යවළුවනං ගන්ත්වා සාවකසන්නිපාතමකාසි, චතුරඞ්ගසමන්නාගයතො

සන්නිපායතො අයහොසි. තත්රිමානි අඞ්ගානි – මාඝනක්ඛත්යතන යුත්යතො

පුණ්ණමඋයපොසථදිවයසො, යකනිත අනාමන්තිතානි හුත්වා අත්තයනොයයව

ධම්මතාය සන්නිපතිතානි අඩ්ඪයතලසානි භික්ඛුසතානි, යතසු එයකොපි

පුථුජ්ජයනොවා යසොතාපන්න-සකදාගාම-අනාගාම-සුක්ඛවිපස්සක-අරහන්යතසු

වා අඤ්ඤතයරො නත්ථි, සබ්යබ ඡළභිඤ්ඤාව, එයකොපි යචත්ථ සත්ථයකන

යකයසඡින්දිත්වාපබ්බජියතොනාම නත්ථි, සබ්යබ එහිභික්ඛුයනොයයවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

දීඝනඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. මාගණ්ඩිෙසුත්තවණ්ණනා 

207. එවං යම සුතන්ති මාගණ්ඩියසුත්තං. තත්ථ අගොගායරති

අග්ගියහොමසාලයං. තිණසන්ථාරයකති ද්යව මාගණ්ඩියා මාතුයලො ච

භාගියනයයයො ච. යතසු මාතුයලො පබ්බජිත්වා අරහත්තං පත්යතො, 

භාගියනයයයොපි සඋපනිස්සයයො නිතරස්යසව පබ්බජිත්වා අරහත්තං

පාපුණිස්සති. අථස්ස භගවා උපනිස්සයං දිස්වා රමණීයං යදවගබ්භසදිසං

ගන්ධකුටිං පහාය තත්ථ ඡාරිකතිණකචවරාදීහි උක්ලායප අගයාගායර

තිණසන්ථාරකං පඤ්ඤායපත්වා පරසඞ්ගහකරණත්ථං කතිපාහං වසිත්ථ. තං

සන්ධායයතංවුත්තං. යතනුපසඞ්කමීතිනයකවලංතංදිවසයමව, යස්මාපනතං

අගයාගාරං ගාමූපචායර දාරකදාරිකාහි ඔකිණ්ණං අවිවිත්තං, තස්මා භගවා

නිච්චකාලම්පි දිවසභාගං තස්මං වනසණ්යඩ වීතිනායමත්වා සායං වාසත්ථාය

තත්ථඋපගච්ඡති. 

අද්දසා යඛො…යප.… තිණසන්ථාරකං පඤ්ඤත්තන්ති භගවා අඤ්යඤසු

දිවයසසු තිණසන්ථාරකංසඞ්ඝරිත්වාසඤ්ඤාණංකත්වාගච්ඡති, තංදිවසංපන

පඤ්ඤයපත්වාව අගමාසි. කස්මා? තදා හි පච්චූසසමයය යලොකං

ඔයලොයකත්වාව අද්දස – ‘‘අජ්ජ මාගණ්ඩියයො ඉධාගන්ත්වා ඉමං

තිණසන්ථාරකං දිස්වා භාරද්වායජන සද්ධිං තිණසන්ථාරකං ආරබ්භ 

කථාසල්ලාපංකරිස්සති, අථාහංආගන්ත්වා ධම්මං යදයසස්සාම, යසො ධම්මං

සුත්වා මම සන්තියක පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණිස්සති. පයරසං

සඞ්ගහකරණත්ථයමව හි මයා පාරමයයො පූරිතා’’ති තිණසන්ථාරකං

පඤ්ඤයපත්වාවඅගමාසි. 

සමණයසෙොනුරූපංමඤ්යඤතිඉමං තිණසන්ථාරකං‘‘සමණස්සඅනුච්ඡවිකා

යසයයා’’ති මඤ්ඤාම. න ච අසඤ්ඤතසමණස්ස නිවුත්ථට්ඨානයමතං.

තථායහත්ථ හත්යථන ආකඩ්ඪතට්ඨානං වා පායදන ආකඩ්ඪතට්ඨානං වා

සීයසනපහටට්ඨානංවානපඤ්ඤායති, අනාකුයලොඅනාකිණ්යණොඅභින්යනො 

යඡයකන ිතත්තකායරන තූලිකාය පරිච්ඡින්දිත්වා පඤ්ඤත්යතො විය. 

සඤ්ඤතසමණස්ස වසිතට්ඨානං, කස්ස යභො වසිතට්ඨානන්ති පුච්ඡති. 

භූනදෙයනොති හතවඩ්ඪයනො මරියාදකාරකස්ස. කස්මා එවමාහ? ඡසු ද්වායරසු

වඩ්ඪපඤ්ඤාපනලද්ධිකත්තා. අයඤ්හි තස්ස ලද්ධි – චක්ඛු බූ්රයහතබ්බං

වඩ්යඪතබ්බං, අදිට්ඨං දක්ඛිතබ්බං, දිට්ඨං සමතික්කමතබ්බං. යසොතං

බූ්රයහතබ්බං වඩ්යඪතබ්බං, අසුතං යසොතබ්බං, සුතං සමතික්කමතබ්බං. ඝානං

බූ්රයහතබ්බං වඩ්යඪතබ්බං, අඝායිතං ඝායිතබ්බං, ඝායිතං සමතික්කමතබ්බං.

ජිව්හා බ්රූයහතබ්බා වඩ්යඪතබ්බා, අස්සායිතං සායිතබ්බං, සායිතං

සමතික්කමතබ්බං. කායයො බූ්රයහතබ්යබො වඩ්යඪතබ්යබො, අඵුට්ඨං ඵුසිතබ්බං, 
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ඵුට්ඨං සමතික්කමතබ්බං. මයනො බ්රූයහතබ්යබො වඩ්යඪතබ්යබො, අවිඤ්ඤාතං 

විජානිතබ්බං, විඤ්ඤාතං සමතික්කමතබ්බං. එවං යසො ඡසු ද්වායරසු වඩ්ඪං 

පඤ්ඤයපති.භගවාපන– 

‘‘චක්ඛුනාසංවයරොසාධු, සාධුයසොයතනසංවයරො; 

ඝායනනසංවයරොසාධු, සාධුජිව්හායසංවයරො. 

කායයනසංවයරොසාධු, සාධුවාචායසංවයරො; 

මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො; 

සබ්බත්ථසංවුයතොභික්ඛු, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති.(ධ.ප. 360-361) – 

ඡසු ද්වායරසු සංවරං පඤ්ඤයපති. තස්මා යසො ‘‘වඩ්ඪහයතො සමයණො

යගොතයමොමරියාදකාරයකො’’තිමඤ්ඤමායනො‘‘භූනහුයනො’’තිආහ. 

අරියෙඤායෙ ධම්යමකුසයලති පරිසුද්යධ කාරණධම්යම අනවජ්යජ. ඉමනා

කිං දස්යසති? එවරූපස්ස නාම උග්ගතස්ස පඤ්ඤාතස්ස යසස්සියනො උපරි

වාචං භාසමායනන වීමංසිත්වා උපධායරත්වා මුයඛ ආරක්ඛං ඨයපත්වා 

භාසිතබ්යබො යහොති.තස්මාමාසහසාඅභාසි, මුයඛආරක්ඛංඨයපහීති දස්යසති. 

එවඤ්හියනොසුත්යතඔචරතීතියස්මාඅම්හාකං සුත්යතඑවංආගච්ඡති, නමයං

මුඛාරුළ්හිච්ඡාමත්තං වදාම, සුත්යත ච නාම ආගතං වදමානා කස්ස

භායයයයාම, තස්මාසම්මුඛාපිනං වයදයයාමාති අත්යථො. අප්යපොස්සුක්යකොති

මම රක්ඛනත්ථාය අනුස්සුක්යකො අවාවයටො හුත්වාති අත්යථො. වුත්යතොවනං

වයදෙොති මයා වුත්යතොව හුත්වා අපුච්ඡියතොව කථං සමුට්ඨායපත්වා

අම්බජම්බූආදීනි ගයහත්වා විය අපූරයමායනො මයා කථිතනියායමන භවං

භාරද්වායජොවයදයය, වදස්සූතිඅත්යථො. 

208. අස්යසොසි යඛොතිසත්ථාආයලොකංවඩ්යඪත්වා දිබ්බචක්ඛුනාමාගණ්ඩියං

තත්ථආගතං අද්දස, ද්වින්නං ජනානං භාසමානානං දිබ්බයසොයතනසද්දම්පි

අස්යසොසි. පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති ඵලසමාපත්තියා වුට්ඨියතො. සංවිග්යගොති

පීතිසංයවයගන සංවිග්යගොචලියතොකම්පියතො.තස්සකිරඑතදයහොසි–‘‘යනව

මාගණ්ඩියයනසමණස්සයගොතමස්ස ආයරොිතතං, නමයා. අම්යහමුඤ්ිතත්වා

අඤ්යඤො එත්ථ තතියයොපි නත්ථි, සුයතො භවිස්සති අම්හාකං සද්යදො

තිඛිණයසොයතන පුරියසනා’’ති. අථස්ස අබ්භන්තයර පීති උප්පජ්ජිත්වා 

නවනවුතියලොමකූපසහස්සානි උද්ධග්ගානි අකාසි. යතන වුත්තං ‘‘සංවිග්යගො 

යලොමහට්ඨජායතො’’ති. අථ යඛොමාගණ්ඩියෙොපරිබ්බාජයකොතිපරිබ්බාජකස්ස

පභින්නමුඛං විය බීජං පරිපාකගතං ඤාණං, තස්මා සන්නිසීදිතුං
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අසක්යකොන්යතොආහිණ්ඩමායනොපුනසත්ථු සන්තිකංආගන්ත්වාඑකමන්තං

නිසීදි.තංදස්යසතුං‘‘අථයඛොමාගණ්ඩියයො’’තිආදි වුත්තං. 

209. සත්ථා – ‘‘එවං කිර ත්වං, මාගණ්ඩිය, මං අවචා’’ති අවත්වාව චක්ඛුං

යඛො, මාගණ්ඩිොති පරිබ්බාජකස්ස ධම්මයදසනං ආරභි. තත්ථ

වසනට්ඨානට්යඨන රූපංචක්ඛුස්ස ආරායමොතිචක්ඛු රූපාරාමං. රූයපරතන්ති 

රූපරතං. රූයපන චක්ඛු ආයමොදිතං පයමොදිතන්ති රූපසමුදිතං. දන්තන්ති

නිබ්බියසවනං. ගුත්තන්ති යගොපිතං. රක්ඛිතන්ති ඨපිතරක්ඛං. සංවුතන්ති

පිහිතං. සංවරාොතිපිධානත්ථාය. 

210. පරිචාරිතපුබ්යබොති අභිරමතපුබ්යබො. රූපපරිළාහන්ති රූපං ආරබ්භ 

උප්පජ්ජනපරිළාහං. ඉමස්සපනයත, මාගණ්ඩිෙ, කිමස්ස වචනීෙන්තිඉමස්ස

රූපං පරිග්ගණ්හිත්වා අරහත්තප්පත්තස්ස ඛීණාසවස්ස තයා කිං වචනං

වත්තබ්බං අස්ස, වුඩ්ඪහයතො මරියාදකාරයකොති ඉදං වත්තබ්බං, න 

වත්තබ්බන්ති පුච්ඡති. න කිඤ්චි, ය ො යගොතමාති, යභො යගොතම, කිඤ්ිත

වත්තබ්බංනත්ථි.යසසද්වායරසුපිඑයසවනයයො. 

211. ඉදානි යස්මා තයා පඤ්චක්ඛන්යධ පරිග්ගයහත්වා අරහත්තප්පත්තස්ස

ඛීණාසවස්සකිඤ්ිතවත්තබ්බංනත්ථි, අහඤ්චපඤ්චක්ඛන්යධ පරිග්ගයහත්වා 

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, තස්මා අහම්පි යතන කිඤ්ිත වත්තබ්යබොති දස්යසතුං 

අහං යඛො පනාතිආදිමාහ. තස්ස මය්හං මාගණ්ඩිොති ගිහිකායල අත්තයනො

සම්පත්තිං දස්යසන්යතො ආහ. තත්ථ වස්සියකොතිආදීසු යත්ථ සුඛං යහොති 

වස්සකායල වසිතුං, අයංවස්සියකො. ඉතයරසුපිඑයසවනයයො. අයං පයනත්ථ

වචනත්යථො – වස්සං වායසො වස්සං, වස්සං අරහතීති වස්සියකො. ඉතයරසුපි

එයසවනයයො. 

තත්ථ වස්සියකො පාසායදො නාතිඋච්යචො යහොති නාතිනීයචො, 

ද්වාරවාතපානානිපිස්ස නාතිතනූනි නාතිබහූනි, 

භූමත්ථරණපච්චත්ථරණඛජ්ජයභොජ්ජානියපත්ථ මස්සකායනව වට්ටන්ති.

යහමන්තියක ථම්භාපිභිත්තියයොපිනීචායහොන්ති, ද්වාරවාතපානානිතනුකානි

සුඛුමච්ඡිද්දානි. උණ්හපයවසනත්ථාය භිත්තිනියූහානි නීහරීයන්ති. 

භූමත්ථරණපච්චත්ථරණනිවාසනපාරුපනානි පයනත්ථ උණ්හවීරියානි

කම්බලාදීනි වට්ටන්ති.ඛජ්ජයභොජ්ජංසිනිද්ධංකටුකසන්නිස්සිතඤ්ච.ගිම්හියක

ථම්භාපි භිත්තියයොපි උච්චා යහොන්ති. ද්වාරවාතපානානි පයනත්ථ බහූනි

විපුලජාලානිභවන්ති. භූමත්ථරණාදීනිදුකූලමයානිවට්ටන්ති, ඛජ්ජයභොජ්ජානි

මධුරරසසීතවීරියානි. වාතපානසමීයපසු යචත්ථ නව චාටියයො ඨයපත්වා
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උදකස්ස පූයරත්වා නීලුප්පලාදීහි සඤ්ඡායදන්ති. යතසු යතසු පයදයසසු

උදකයන්තානි කයරොන්ති, යයහි යදයවවස්සන්යතවියඋදකධාරානික්ඛමන්ති. 

යබොධිසත්තස්ස පන අට්ඨසතසුවණ්ණඝයට ච රජතඝයට ච ගන්යධොදකස්ස 

පූයරත්වානීලුප්පලගච්ඡයකකත්වාසයනංපරිවායරත්වාඨපයිංසු.මහන්යතසු 

යලොහකටායහසු ගන්ධකලලං පූයරත්වා නීලුප්පලපදුමපුණ්ඩරීකානි 

යරොයපත්වා උතුග්ගහණත්ථාය තත්ථ තත්ථ ඨයපසුං. සූරියරස්මීහි පුප්ඵානි 

පුප්ඵන්ති. නානාවිධා භමරගණා පාසාදං පවිසිත්වා පුප්යඵසු රසං ගණ්හන්තා 

විචරන්ති.පාසායදොඅතිසුගන්යධොයහොති.යමකභිත්තියාඅන්තයරයලොහනාළිං

ඨයපත්වා නවභූමකපාසාදස්ස උපරි ආකාසඞ්ගයණ රතනමණ්ඩපමත්ථයක

සුඛුමච්ඡිද්දකං ජාලං බද්ධං අයහොසි. එකස්මං ඨායන සුක්ඛමහිංසචම්මං

පසායරති. යබොධිසත්තස්ස උදකකීළනයවලාය මහිංසචම්යම පාසාණගුයළ

ඛිපන්ති, යමඝථනිතසද්යදොවියයහොති.යහට්ඨායන්තං පරිවත්යතන්ති, උදකං

අභිරුහිත්වා ජාලමත්ථයක පතති, වස්සපතනසලිලං විය යහොති. තදා 

යබොධිසත්යතොනීලපටංනිවායසති, නීලපටංපාරුපති, නීලපසාධනංපසායධති.

පරිවාරාපිස්ස චත්තාලීසනාටකසහස්සානි නීලවත්ථාභරණායනව

නීලවියලපනානි හුත්වා මහාපුරිසං පරිවායරත්වා රතනමණ්ඩපං ගච්ඡන්ති.

දිවසභාගංඋදකකීළංකීළන්යතොසීතලංඋතුසුඛං අනුයභොති. 

පාසාදස්ස චතූසු දිසාසු චත්තායරො සරා යහොන්ති. දිවාකායල 

නානාවණ්ණසකුණගණාපාචීනසරයතො වුට්ඨායවිරවමානාපාසාදමත්ථයකන 

පච්ඡිමසරං ගච්ඡන්ති. පච්ඡිමසරයතො වුට්ඨාය පාචීනසරං, උත්තරසරයතො

දක්ඛිණසරං, දක්ඛිණසරයතො උත්තරසරං ගච්ඡන්ති, අන්තරවස්සසමයයො විය

යහොති. යහමන්තිකපාසායදො පන පඤ්චභූමයකො අයහොසි, වස්සිකපාසායදො

සත්තභූමයකො. 

නිප්පුරියසහීති පුරිසවිරහියතහි. න යකවලඤ්යචත්ථ තූරියායනවනිප්පුරිසානි, 

සබ්බට්ඨානානිපි නිප්පුරිසායනව. යදොවාරිකාපි ඉත්ථියයොව, 

න්හාපනාදිපරිකම්මකරාපි ඉත්ථියයොව. රාජා කිර – ‘‘තථාරූපං

ඉස්සරියසුඛසම්පත්තිං අනුභවමානස්ස පුරිසං දිස්වා පරිසඞ්කා උප්පජ්ජති, සා

යම පුත්තස්ස මා අයහොසී’’ති සබ්බකිච්යචසු ඉත්ථියයොව ඨයපසි. තාෙ රතිො

රමමායනොතිඉදං චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිරතිංසන්ධායවුත්තං. 

212. ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වාති එත්ථ යස්මා ඛත්තියානං

යසතච්ඡත්තස්මංයයව පත්ථනා යහොති, මහා ච යනසං පපඤ්යචො, බ්රාහ්මණා

මන්යතහි අතිත්තා මන්යත ගයවසන්තා විචරන්ති, ගහපතියනො පන 

මුද්දාගණනමත්තං උග්ගහිතකාලයතො පට්ඨාය සම්පත්තිංයයව අනුභවන්ති, 
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පටුන 

තස්මා ඛත්තියබ්රාහ්මයණ අග්ගයහත්වා ‘‘ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා’’ති

ආහ. ආවට්යටෙොති මානුසකකාමයහතු ආවට්යටො භයවයයාති අත්යථො. 

අභික්කන්තතරාතිවිසිට්ඨතරා. පණීතතරාති අතප්පකතරා.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘කුසග්යගනුදකමාදාය, සමුද්යදඋදකංමයන; 

එවංමානුසකාකාමා, දිබ්බකාමානසන්තියක’’ති.(ජා.2.21.389) – 

සමධිගය්හතිට්ඨතීතිදිබ්බසුඛං ගණ්හිත්වාතයතොවිසිට්ඨතරාහුත්වාතිට්ඨති. 

ඔපම්මසංසන්දනං පයනත්ථ එවං යවදිතබ්බං – ගහපතිස්ස පඤ්චහි 

කාමගුයණහි සමඞ්ගීභූතකායලො විය යබොධිසත්තස්ස තීසු පාසායදසු 

චත්තාලීසසහස්සඉත්ථිමජ්යඣ යමොදනකායලො, තස්ස සුචරිතං පූයරත්වා

සග්යග නිබ්බත්තකායලො විය යබොධිසත්තස්ස අභිනික්ඛමනං කත්වා

යබොධිපල්ලඞ්යක සබ්බඤ්ඤුතං පටිවිද්ධකායලො, තස්ස නන්දනවයන

සම්පත්තිං අනුභවනකායලො විය තථාගතස්ස

චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිරතියා වීතිවත්තනකායලො, තස්ස මානුසකානං 

පඤ්චන්නං කාමගුණානං අපත්ථනකායලො විය තථාගතස්ස 

චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිරතියා වීතිනායමන්තස්ස හීනජනසුඛස්ස

අපත්ථනකායලොති. 

213. සුඛීති පඨමං දුක්ඛියතො පච්ඡා සුඛියතො අස්ස. යසරීති පඨමං

යවජ්ජදුතියයකො පච්ඡා යසරී එකයකො භයවය්ය. සෙංවසීති පඨමං යවජ්ජස්ස

වයස වත්තමායනො යවජ්යජන නිසීදාති වුත්යත නිසීදි, නිපජ්ජාති වුත්යත

නිපජ්ජි, භුඤ්ජාති වුත්යත භුඤ්ජි, පිවාති වුත්යත පිවි, පච්ඡා සයංවසී ජායතො. 

යෙන කාමං ගයමොති පඨමං ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨානං ගන්තුං නාලත්ථ, පච්ඡා

යරොයග වූපසන්යත වනදස්සන-ගිරිදස්සන-පබ්බතදස්සනාදීසුපි යයනකාමං 

ගයමොජායතො, යත්ථයත්යථවගන්තුංඉච්ඡති, තත්ථතත්යථවගච්යඡයය. 

එත්ථාපිඉදංඔපම්මසංසන්දනං–පුරිසස්සකුට්ඨිකායලොවියහි යබොධිසත්තස්ස

අගාරමජ්යඣ වසනකායලො, අඞ්ගාරකපල්ලං විය එකං කාමවත්ථු, ද්යව 

කපල්ලානි විය ද්යව වත්ථූනි, සක්කස්ස පන යදවරඤ්යඤො

අඩ්ඪයතයයයකොටියානි අඞ්ගාරකපල්ලානි විය අඩ්ඪතියනාටකයකොටියයො, 

නයඛහි වණමුඛානි තච්යඡත්වා අඞ්ගාරකපල්යල පරිතාපනං විය

වත්ථුපටියසවනං, යභසජ්ජං ආගම්ම අයරොගකායලො විය කායමසු ආදීනවං

යනක්ඛම්යම ච ආනිසංසං දිස්වා නික්ඛම්ම බුද්ධභූතකායල 

චතුත්ථජ්ඣානිකඵලසමාපත්තිරතියා වීතිවත්තනකායලො, අඤ්ඤං කුට්ඨිපුරිසං
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දිස්වා අපත්ථනකායලො විය තාය රතියා වීතිනායමන්තස්ස හීනජනරතියා

අපත්ථනකායලොති. 

214. උපහතින්ද්රියෙොති කිමරකුට්යඨන නාම උපහතකායප්පසායදො. 

උපහතින්ද්රිොතිඋපහතපඤ්ඤින්ද්රියා.යතයථායසො උපහතකායින්ද්රියයොකුට්ඨී

දුක්ඛසම්ඵස්සස්මංයයව අග්ගිස්මං සුඛමති විපරීතසඤ්ඤං පච්චලත්ථ, එවං

පඤ්ඤින්ද්රියස්ස උපහතත්තා දුක්ඛසම්ඵස්යසස්යවව කායමසු සුඛමති

විපරීතසඤ්ඤංපච්චලත්ථුං. 

215. අසුචිතරානියචවාතිආදීසුපකතියාව තානිඅසුචීනිචදුග්ගන්ධානිචපූතීනි

ච, ඉදානි පන අසුිතතරානි යචව දුග්ගන්ධතරානි ච පූතිතරානි ච යහොන්ති. 

කාචීති තස්ස හි පරිතායපන්තස්ස ච කණ්ඩූවන්තස්ස ච පාණකා අන්යතො

පවිසන්ති, දුට්ඨයලොහිතදුට්ඨපුබ්බා පග්ඝරන්ති. එවමස්ස කාිත අස්සාදමත්තා

යහොති. 

ආයරොගෙපරමාති ගාථාය යයයකිතධනලාභා වායසලාභාවා පුත්තලාභා වා

අත්ථි, ආයරොගයංයතසංපරමංඋත්තමං, නත්ථිතයතොඋත්තරිතයරොලායභොති, 

ආයරොගයපරමාලාභා.යංකිඤ්ිතඣානසුඛංවාමග්ගසුඛං වාඵලසුඛංවාඅත්ථි, 

නිබ්බානං තත්ථ පරමං, නත්ථි තයතො උත්තරිතරං සුඛන්ති නිබ්බානං පරමං

සුඛං. අට්ඨඞ්ගියකො මග්ගානන්ති පුබ්බභාගමග්ගානං පුබ්බභාගගමයනයනව

අමතගාමීනං අට්ඨඞ්ගියකො යඛයමො, නත්ථි තයතො යඛමතයරො අඤ්යඤො

මග්යගො. අථ වා යඛමං අමතගාමිනන්ති එත්ථ යඛමන්තිපි අමතන්තිපි

නිබ්බානස්යසවනාමං.යාවතා පුථුසමණබ්රාහ්මණාපරප්පවාදායඛමගාමයනොච

අමතගාමයනො චාති ලද්ධිවයසන ගහිතා, සබ්යබසං යතසං යඛමඅමතගාමීනං

මග්ගානංඅට්ඨඞ්ගියකොපරයමොඋත්තයමොතිඅයයමත්ථ අත්යථො. 

216. ආචරිෙපාචරිොනන්ති ආචරියානඤ්යචවආචරියාචරියානඤ්ච. සයමතීති 

එකනාළියා මතං විය එකතුලායතුලිතං විය සදිසං යහොතිනින්නානාකරණං. 

අයනොමජ්ජතීති පාණිං යහට්ඨා ඔතායරන්යතො මජ්ජති – ‘‘ඉදං තං, යභො

යගොතම, ආයරොගයං, ඉදං තං නිබ්බාන’’න්ති කායලන සීසං කායලන උරං

පරිමජ්ජන්යතො එවමාහ. 

217. යඡකන්ති සම්පන්නං. සාදෙළිචීයරනාති කාළයකහි එළකයලොයමහි

කතථූලචීයරන. සඞ්කාරයචොළයකනාතිපි වදන්ති. වාචං නිච්ඡායරෙොති

කායලන දසාය කායලන අන්යත කායලන මජ්යඣ පරිමජ්ජන්යතො

නිච්ඡායරයය, වයදයයාතිඅත්යථො. පුබ්බයකයහසාතිපුබ්බයකහිඑසා.විපස්සීපි

හිභගවා…යප.… කස්සයපොපිභගවා චතුපරිසමජ්යඣනිසින්යනොඉමංගාථං
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අභාසි, ‘‘අත්ථනිස්සිතගාථා’’ති මහාජයනො උග්ගණ්හි. සත්ථරි පරිනිබ්බුයත

අපරභායග පරිබ්බාජකානං අන්තරං පවිට්ඨා. යත යපොත්ථකගතං කත්වා

පදද්වයයමව රක්ඛිතුං සක්ඛිංසු. යතනාහ – සා එතරහි අනුපුබ්යබන

පුථුජ්ජනගාථාති. 

218. යරොයගොව භූයතොති යරොගභූයතො. යසසපයදසුපි එයසව නයයො. අරිෙං

චක්ඛුන්ති පරිසුද්ධං විපස්සනාඤාණඤ්යචව මග්ගඤාණඤ්ච. පයහොතීති

සමත්යථො. ය සජ්ජං කයරෙොති උද්ධංවියරචනං අයධොවියරචනං

අඤ්ජනඤ්චාති යභසජ්ජංකයරයය. 

219. නචක්ඛූනිඋප්පායදෙොති යස්සහිඅන්තරාපිත්තයසම්හාදිපලියවයඨන 

චක්ඛුපසායදො උපහයතොයහොති, යසොයඡකංයවජ්ජංආගම්මසප්පායයභසජ්ජං

යසවන්යතො චක්ඛූනි උප්පායදති නාම. ජච්චන්ධස්ස පන මාතුකුච්ඡියංයයව 

විනට්ඨානි, තස්මායසොනලභති.යතනවුත්තං‘‘නචක්ඛූනිඋප්පායදයයා’’ති. 

220. දුතියවායර ජච්චන්යධොති ජාතකාලයතො පට්ඨාය පිත්තාදිපලියවයඨන

අන්යධො. අමුස්මින්ති තස්මං පුබ්යබ වුත්යත. අමිත්තයතොපි දයහෙොති

අමත්යතො යම අයන්තිඑවං අමත්තයතො ඨයපයය. දුතියපයදපි එයසවනයයො. 

ඉමිනා චිත්යතනාති වට්යට අනුගතිතත්යතන. තස්ස යම උපාදානපච්චොති

එකසන්ධිද්විසඞ්යඛයපොපච්චයාකායරොකථියතො, වට්ටං විභාවිතං. 

221. ධම්මානුධම්මන්තිධම්මස්ස අනුධම්මංඅනුච්ඡවිකංපටිපදං. ඉයමයරොගා

ගණ්ඩා සල්ලාති පඤ්චක්ඛන්යධ දස්යසති. උපාදානනියරොධාති විවට්ටං 

දස්යසන්යතොආහ.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මාගණ්ඩියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සන්දකසුත්තවණ්ණනා 

223. එවං යමසුතන්තිසන්දකසුත්තං.තත්ථ පිලක්ඛගුහාෙන්තිතස්සාගුහාය

ද්වායර පිලක්ඛරුක්යඛො අයහොසි, තස්මා පිලක්ඛගුහාත්යවව සඞ්ඛං ගතා. 

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතොති වියවකයතො වුට්ඨියතො. යදවකතයසොබ්ය ොති 

වස්යසොදයකයනව තින්නට්ඨායන ජායතො මහාඋදකරහයදො. ගුහාදස්සනාොති

එත්ථ ගුහාති පංසුගුහා. සා උන්නයම උදකමුත්තට්ඨායන අයහොසි, එකයතො

උමඞ්ගංකත්වා ඛාණුයකචපංසුඤ්චනීහරිත්වාඅන්යතොථම්යභඋස්සායපත්වා

මත්ථයක පදරච්ඡන්නයගහසඞ්යඛයපනකතා, තත්ථයතපරිබ්බාජකාවසන්ති.

සා වස්සායන උදකපුණ්ණා තිට්ඨති, නිදායඝ තත්ථ වසන්ති. තං සන්ධාය
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‘‘ගුහාදස්සනායා’’තිආහ. විහාරදස්සනත්ථඤ්හිඅනමතග්ගියංපච්චයවක්ඛිත්වා

සමුද්දපබ්බතදස්සනත්ථංවාපි ගන්තුංවට්ටතීති. 

උන්නාදිනිොති උච්චංනදමානාය.එවංනදමානායචස්සාඋද්ධඞ්ගමනවයසන

උච්යචො, දිසාසු පත්ථටවයසන මහාසද්යදොති උච්චාසද්දමහාසද්යදො, තාය 

උච්චාසද්දමහාසද්දාෙ. යතසං පරිබ්බාජකානං පායතොව උට්ඨාය කත්තබ්බං

නාම යචතියවත්තං වා යබොධිවත්තං වා ආචරියුපජ්ඣායවත්තං වා 

යයොනියසොමනසිකායරො වා නත්ථි. යතන යත පායතොව උට්ඨාය බාලාතයප

නිසින්නා, සායං වා කථාය ඵාසුකත්ථාය සන්නිපතිතා ‘‘ඉමස්ස හත්යථො

යසොභයණොඉමස්සපායදො’’තිඑවංඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස හත්ථපාදාදීනිවාආරබ්භ

ඉත්ථිපුරිසදාරකදාරිකාවණ්යණ වා අඤ්ඤං වා කාමස්සාදභවස්සාදාදිවත්ථුං

ආරබ්භකථංපට්ඨයපත්වාඅනුපුබ්යබනරාජකථාදිඅයනකවිධං තිරච්ඡානකථං

කයථන්ති. සා හි අනියයානිකත්තා සග්ගයමොක්ඛමග්ගානං තිරච්ඡානභූතා 

කථාති තිරච්ඡානකථා. තත්ථ රාජානං ආරබ්භ ‘‘මහාසම්මයතො මන්ධාතා

ධම්මායසොයකො එවංමහානුභායවො’’තිආදිනා නයයන පවත්තා කථා රාජකථා. 

එසනයයො යචොරකථාදීසු. 

යතසු ‘‘අසුයකො රාජා අභිරූයපො දස්සනීයයො’’තිආදිනා නයයන

යගහස්සිතකථාවතිරච්ඡානකථායහොති.‘‘යසොපිනාමඑවංමහානුභායවො ඛයං

ගයතො’’ති එවං පවත්තා පන කම්මට්ඨානභායව තිට්ඨති. යචොයරසුපි

‘‘මූලයදයවො එවංමහානුභායවො, යමඝමායලො එවංමහානුභායවො’’ති යතසං 

කම්මං පටිච්ච අයහො සූරාති යගහස්සිතකථාව තිරච්ඡානකථා. යුද්යධපි

භාරතයුද්ධාදීසු ‘‘අසුයකන අසුයකො එවං මාරියතො එවං විද්යධො’’ති

කාමස්සාදවයසයනව කථා තිරච්ඡානකථා. ‘‘යතපි නාම ඛයං ගතා’’ති එවං

පවත්තාපනසබ්බත්ථකථාකම්මට්ඨානයමවයහොති. අපිචඅන්නාදීසු ‘‘එවං 

වණ්ණවන්තං ගන්ධවන්තං රසවන්තං ඵස්සසම්පන්නං ඛාදිම්හ භුඤ්ජිම්හ

පිවිම්හ පරිභුඤ්ජිම්හා’’තිකාමස්සාදවයසනකයථතුංනවට්ටති, සාත්ථකංපන

කත්වා– ‘‘පුබ්යබඑවංවණ්ණාදිසම්පන්නංඅන්නංපානංවත්ථංසයනංමාලං

ගන්ධංසීලවන්තානං අදම්හ, යචතියයපූජංඅකරිම්හා’’තිකයථතුංවට්ටති. 

ඤාතිකථාදීසුපි ‘‘අම්හාකංඤාතකා සූරා සමත්ථා’’ති වා ‘‘පුබ්යබ මයං එවං

විිතයත්රහියායනහිචරිම්හා’’තිවා අස්සාදවයසන වත්තුංනවට්ටති, සාත්ථකං

පන කත්වා ‘‘යතපි යනො ඤාතකා ඛයං ගතා’’ති වා ‘‘පුබ්යබ මයං එවරූපා

උපාහනා සඞ්ඝස්ස අදම්හා’’ති වා කයථතබ්බා. ගාමකථාපි 

සුනිවිට්ඨදුන්නිවිට්ඨසුභික්ඛදුබ්භික්ඛාදිවයසන වා ‘‘අසුකගාමවාසියනො සූරා

සමත්ථා’’ති වා එවං අස්සාදවයසනන වට්ටති, සාත්ථකං පන කත්වා සද්ධා
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පසන්නාති වා ඛයවයං ගතාති වා වත්තුං වට්ටති. නිගමනගරජනපදකථාසුපි 

එයසව නයයො. ඉත්ථිකථාපි වණ්ණසණ්ඨානාදීනි පටිච්ච අස්සාදවයසන න

වට්ටති, සද්ධාපසන්නාඛයංගතාතිඑවයමවවට්ටති. සූරකථාපි නන්දිමත්යතො

නාම යයොයධො සූයරො අයහොසීති අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, සද්යධො

පසන්යනොඅයහොසිඛයංගයතොතිඑවයමවවට්ටති. විසිඛාකථාපි අසුකාවිසිඛා

සුනිවිට්ඨා දුන්නිවිට්ඨා සූරා සමත්ථාති අස්සාදවයසයනව න වට්ටති, සද්ධා

පසන්නාඛයංගතාඉච්යචවංවට්ටති. 

කුම් ට්ඨානකථාති කුම්භට්ඨානඋදකතිත්ථකථා වා වුච්චතිකුම්භදාසිකථා වා.

සාපි ‘‘පාසාදිකානච්ිතතුං ගායිතුංයඡකා’’තිඅස්සාදවයසනනවට්ටති, සද්ධා

පසන්නාතිආදිනානයයයනවවට්ටති. පුබ්බයපතකථාතිඅතීතඤාතිකථා.තත්ථ

වත්තමානඤාතිකථාසදියසොව විනිච්ඡයයො. 

නානත්තකථාති පුරිමපච්ඡිමකථාවිමුත්තා අවයසසා නානාසභාවා

නිරත්ථකකථා. යලොකක්ඛායිකාති අයං යලොයකොයකනනිම්මයතො, අසුයකන

නාම නිම්මයතො, කාකා යසතා අට්ඨීනං යසතත්තා, බකා රත්තා යලොහිතස්ස

රත්තත්තාතිඑවමාදිකා යලොකායතවිතණ්ඩසල්ලාපකථා. 

සමුද්දක්ඛායිකා නාම කස්මා සමුද්යදො සාගයරො, සාගරයදයවන ඛණිතත්තා

සාගයරො, ඛයතො යමති හත්ථමුද්දාය නියවදිතත්තා සමුද්යදොති එවමාදිකා

නිරත්ථකා සමුද්දක්ඛායිකකථා. ඉති භයවො, ඉති අභයවොති යං වා තං වා 

නිරත්ථකකාරණං වත්වා පවත්තිතකථා ඉති වා වකථා. එත්ථ ච භයවොති

සස්සතං, අභයවොති උච්යඡදං. භයවොති වඩ්ඪ, අභයවොති හානි. භයවොති

කාමසුඛං, අභයවොති අත්තකිලමයථො. ඉති ඉමාය ඡබ්බිධාය ඉතිභවාභවකථාය

සද්ධිං බාත්තිංසතිරච්ඡානකථා නාම යහොති. එවරූපිං තිරච්ඡානකථං

කයථන්තියානිසින්යනො යහොති. 

තයතො සන්දයකො පරිබ්බාජයකො යත පරිබ්බාජයක ඔයලොයකත්වා – ‘‘ඉයම 

පරිබ්බාජකා අතිවිය අඤ්ඤමඤ්ඤං අගාරවා අප්පතිස්සා, මයඤ්ච සමණස්ස 

යගොතමස්ස පාතුභාවයතො පට්ඨාය සූරියුග්ගමයන ඛජ්යජොපනකූපමා ජාතා, 

ලාභසක්කායරොපි යනො පරිහීයනො. සයච පන ඉමං ඨානං සමයණො යගොතයමො

යගොතමසාවයකොවා ගිහිඋපට්ඨායකොපිවාස්සආගච්යඡයය, අතිවියලජ්ජනීයං

භවිස්සති. පරිසයදොයසො යඛො පන පරිසයජට්ඨකස්යසව උපරි ආයරොහතී’’ති

ඉයතො ිතයතො ච වියලොයකන්යතො යථරං අද්දස. යතන වුත්තං අද්දසා යඛො

සන්දයකොපරිබ්බාජයකො…යප.…තුණ්හී අයහසුන්ති. 
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පටුන 

තත්ථ සණ්ඨයපසීති සික්ඛායපසි, වජ්ජමස්සා පටිච්ඡායදසි. යථා සුට්ඨපිතා

යහොති, තථා නං ඨයපසි. යථා නාම පරිසමජ්ඣං පවිසන්යතො පුරියසො

වජ්ජපටිච්ඡාදනත්ථං නිවාසනං සණ්ඨයපති, පාරුපනං සණ්ඨයපති, 

රයජොකිණ්ණට්ඨානං පුඤ්ඡති, එවමස්සා වජ්ජපටිච්ඡාදනත්ථං ‘‘අප්පසද්දා 

යභොන්යතො’’ති සික්ඛායපන්යතො යථා සුට්ඨපිතා යහොති, තථා නං ඨයපසීති

අත්යථො. අප්පසද්දකාමාති අප්පසද්දං ඉච්ඡන්ති, එකකා නිසීදන්ති, එකකා 

තිට්ඨන්ති, න ගණසඞ්ගණිකාය යායපන්ති. අප්පසද්දවිනීතාති අප්පසද්යදන

නිරයවනබුද්යධනවිනීතා. අප්පසද්දස්ස වණ්ණවාදියනොතියංඨානංඅප්පසද්දං 

නිස්සද්දං. තස්ස වණ්ණවාදියනො. උපසඞ්කමිතබ්බං මඤ්යඤෙොති

ඉධාගන්තබ්බංමඤ්යඤයය. 

කස්මා පයනස යථරස්ස උපසඞ්කමනං පච්චාසීසතීති. අත්තයනො වුද්ධිං 

පත්ථයමායනො. පරිබ්බාජකා කිර බුද්යධසු වා බුද්ධසාවයකසු වා අත්තයනො

සන්තිකංආගයතසු–‘‘අජ්ජඅම්හාකංසන්තිකංසමයණොයගොතයමොආගයතො, 

සාරිපුත්යතො ආගයතො, නයඛොපයනයතයස්සවාතස්සවාසන්තිකංගච්ඡන්ති, 

පස්සථ අම්හාකං උත්තමභාව’’න්ති අත්තයනො උපට්ඨාකානං සන්තියක

අත්තානං උක්ඛිපන්ති උච්යච ඨායන ඨයපන්ති. භගවයතොපි උපට්ඨායක

ගණ්හිතුං වායමන්ති. යත කිර භගවයතො උපට්ඨායක දිස්වා එවං වදන්ති –

‘‘තුම්හාකංසත්ථාභවංයගොතයමොපියගොතමස්සසාවකාපිඅම්හාකංසන්තිකං 

ආගච්ඡන්ති, මයංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසමග්ගා.තුම්යහපනඅම්යහඅක්ඛීහිපස්සිතුං

න ඉච්ඡථ, සාමීිතකම්මං න කයරොථ, කිං යවො අම්යහහි අපරද්ධ’’න්ති.

අප්යපකච්යච මනුස්සා – ‘‘බුද්ධාපි එයතසං සන්තිකං ගච්ඡන්ති, කිං

අම්හාක’’න්ති තයතො පට්ඨාය යත දිස්වා නප්පමජ්ජන්ති. තුණ්හී අයහසුන්ති

සන්දකං පරිවායරත්වානිස්සද්දානිසීදිංසු. 

224. ස්වාගතං ය ොයතො ආනන්දස්සාති සුආගමනං යභොයතො ආනන්දස්ස.

භවන්යතහියනොආගයතආනන්යදොයහොති, ගයතයසොයකොති දීයපති. චිරස්සං

යඛොති පියසමුදාචාරවචනයමතං.යථයරොපනකායලනකාලංපරිබ්බාජකාරාමං

චාරිකත්ථායගච්ඡතීති පුරිමගමනංගයහත්වාඑවමාහ.එවඤ්චපනවත්වාන

මානත්ථද්යධො හුත්වා නිසීදි, අත්තයනො පන ආසනා වුට්ඨාය තං ආසනං

පප්යඵොයටත්වා යථරං ආසයනන නිමන්යතන්යතො නිසීදතු  වං ආනන්යදො, 

ඉදමාසනංපඤ්ඤත්තන්තිආහ. 

අන්තරාකථා විප්පකතාති නිසින්නානං යවො ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව

මමාගමනං එතස්මං අන්තයර කා නාම කථා විප්පකතා, මමාගමනපච්චයා

කතමාකථාපරියන්තංනගතාති පුච්ඡති. 
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අථ පරිබ්බාජයකො ‘‘නිරත්ථකකථාව එසා නිස්සාරා වට්ටසන්නිස්සිතා, න

තුම්හාකං පුරයතො වත්තබ්බතං අරහතී’’ති දීයපන්යතො තිට්ඨයතසා, 

ය ොතිආදිමාහ. යනසා ය ොයතොති සයච භවං යසොතුකායමො භවිස්සති, 

පච්ඡායපසා කථා න දුල්ලභා භවිස්සති, අම්හාකං පනිමාය අත්යථො නත්ථි.

යභොයතොපනආගමනංලභිත්වාඅඤ්ඤයදවසුකාරණංකථංයසොතුකාමම්හාති 

දීයපති.තයතොධම්මයදසනංයාචන්යතො සාධුවත වන්තං යෙ වාතිආදිමාහ.

තත්ථ ආචරිෙයකති ආචරියසමයය. අනස්සාසිකානීති අස්සාසවිරහිතානි. 

සසක්කන්ති එකංසත්යථ නිපායතො, විඤ්ඤූ පුරියසො එකංයසයනව න

වයසයයාති අත්යථො. වසන්යතො ච නාරායධෙොති න සම්පායදයය, න

පරිපූයරයයාති වුත්තං යහොති. ඤාෙං ධම්මං කුසලන්ති කාරණභූතං

අනවජ්ජට්යඨනකුසලංධම්මං. 

225. ඉධාතිඉමස්මංයලොයක. නත්ථිදින්නන්තිආදීනිසායලයයකසුත්යත(ම.

නි. 1.440) වුත්තානි. චාතුමහාභූතියකොති චතුමහාභූතමයයො. පථවී

පථවීකාෙන්ති අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතුබාහිරපථවීධාතුං. අනුයපතීති අනුයාති. 

අනුපගච්ඡතීතිතස්යසවයවවචනං, අනුගච්ඡතීතිපිඅත්යථො, උභයයනාපි උයපති

උපගච්ඡතීති දස්යසති. ආපාදීසුපි එයසව නයයො. ඉන්ද්රිොනීති මනච්ඡට්ඨානි

ඉන්ද්රියානි ආකාසං පක්ඛන්දන්ති. ආසන්දිපඤ්චමාති නිපන්නමඤ්යචන

පඤ්චමා, මඤ්යචො යචව, චත්තායරො මඤ්චපායද ගයහත්වා ඨිතා චත්තායරො

පුරිසා චාති අත්යථො. ොවාළාහනාති යාව සුසානා. පදානීති අයං එවං සීලවා

අයහොසි, එවං දුස්සීයලොතිආදිනානයයනපවත්තානි ගුණපදානි. සරීරයමවවා

එත්ථ පදානීති අධිප්යපතං. කායපොතකානීති කයපොතකවණ්ණානි, 

පාරාවතපක්ඛවණ්ණානීතිඅත්යථො. 

 ස්සන්තාති භස්මන්තා, අයයමව වා පාළි. ආදෙතියෙොති යං

පයහණකසක්කාරාදියභදංදින්නදානං, සබ්බංතං ඡාරිකාවසානයමවයහොති, න

තයතො පරං ඵලදායකංහුත්වාගච්ඡතීතිඅත්යථො. දත්තුපඤ්ඤත්තන්ති දත්තූහි

බාලමනුස්යසහි පඤ්ඤත්තං. ඉදං වුත්තං යහොති – බායලහි අබුද්ධීහි

පඤ්ඤත්තමදං දානං, න පණ්ඩියතහි. බාලා යදන්ති, පණ්ඩිතා ගණ්හන්තීති

දස්යසති. අත්ථිකවාදන්ති අත්ථි දින්නං දින්නඵලන්ති ඉමං අත්ථිකවාදංයයව

වදන්ති යතසංතුච්ඡං වචනං මුසාවිලායපො. බායල ච පණ්ඩියත චාතිබාලා ච

පණ්ඩිතාච. 

අකයතන යම එත්ථ කතන්ති මය්හං අකයතයනව සමණකම්යමන එත්ථ

එතස්සසමයයකම්මංකතංනාමයහොති, අවුසියතයනවබ්රහ්මචරියයන වුසිතං
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නාමයහොති. එත්ථාතිඑතස්මංසමණධම්යම. සමසමාතිඅතිවියසමා, සයමන

වාගුයණනසමා. සාමඤ්ඤං පත්තාතිසමානභාවංපත්තා. 

226. කරයතොතිආදීනිඅපණ්ණකසුත්යත වුත්තානි. තථානත්ථියහතූතිආදීනි. 

228. චතුත්ථබ්රහ්මචරියවායස අකටාතිඅකතා. අකටවිධාතිඅකතවිධානා, එවං 

කයරොහීතියකනිතකාරාපිතානයහොන්තීතිඅත්යථො. අනිම්මිතාති ඉද්ධියාපින

නිම්මතා. අනිම්මාතාති අනිම්මාපිතා. යකිත අනිම්මතබ්බාති පදං වදන්ති, තං

යනව පාළියං, න අට්ඨකථායං සන්දිස්සති. වඤ්ඣාති

වඤ්ඣපසුවඤ්ඣතාලාදයයො විය අඵලා, කස්සිත අජනකාති අත්යථො. එයතන

පථවීකායාදීනංරූපාදිජනකභාවංපටික්ඛිපති.පබ්බතකූටාවියඨිතාති කූටට්ඨා.

ඊසිකට්ඨායිට්ඨිතාති මුඤ්යජ ඊසිකා විය ඨිතා. තත්රායමධිප්පායයො – යමදං

ජායතීති වුච්චති, තං මුඤ්ජයතො ඊසිකා විය විජ්ජමානයමව නික්ඛමතීති.

‘‘එසිකට්ඨායිට්ඨිතා’’තිපි පායඨො, සුනිඛායතො එසිකත්ථම්යභො නිච්චයලො

තිට්ඨති, එවං ඨිතාති අත්යථො. උභයයනපි යතසං විනාසාභාවං දීයපති. න

ඉඤ්ජන්තීති එසිකත්ථම්යභො විය ඨිතත්තා න චලන්ති. න විපරිණායමන්තීති

පකතිං න ජහන්ති. න අඤ්ඤමඤ්ඤං බොබායධන්තීති අඤ්ඤමඤ්ඤං න

උපහනන්ති. නාලන්තිනසමත්ථා. 

පථවීකායෙොතිආදීසු පථවීයයව පථවීකායයො, පථවීසමූයහො වා. තත්ථාති යතසු

ජීවසත්තයමසුකායයසු. නත්ථිහන්තාවාතිහන්තුංවා ඝායතතුංවායසොතුංවා

සායවතුං වා ජානිතුං වා ජානායපතුං වා සමත්යථො නාම නත්ථීති දීයපති. 

සත්තන්නංත්යවව කාොනන්ති යථා මුග්ගරාසිආදීසු පහටං සත්ථං

මුග්ගරාසිආදීනං අන්තයරන පවිසති, එවං සත්තන්නං කායානං අන්තයරන 

ඡිද්යදන විවයරන සත්ථං පවිසති. තත්ථ ‘‘අහං ඉමං ජීවිතා යවොයරොයපමී’’ති

යකවලං සඤ්ඤාමත්තයමව යහොතීති දස්යසති. යෙොනිපමුඛසතසහස්සානීති 

පමුඛයයොනීනං උත්තමයයොනීනංචුද්දසසතසහස්සානිඅඤ්ඤානිච සට්ඨිසතානි

අඤ්ඤානි ච ඡසතානි. පඤ්ච ච කම්මුයනො සතානීති පඤ්ච කම්මසතානි ච, 

යකවලංතක්කමත්තයකනනිරත්ථකංදිට්ඨිංදීයපති. පඤ්චචකම්මානිතීණිච

කම්මානීතිආදීසුපි එයසව නයයො. යකිත පනාහු පඤ්ච කම්මානීති

පඤ්ිතන්ද්රියවයසන භණති. තීණීති කායකම්මාදිවයසනාති. කම්යම ච

අඩ්ඪකම්යම චාතිඑත්ථපනස්සකායකම්මඤ්චවචීකම්මඤ්චකම්මන්තිලද්ධි, 

මයනොකම්මං උපඩ්ඪකම්මන්ති. ද්වට්ඨිපටිපදාති ද්වාසට්ඨි පටිපදාති වදති. 

ද්වට්ඨන්තරකප්පාති එකස්මංකප්යප චතුසට්ඨි අන්තරකප්පා නාම යහොන්ති, 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා පරිබ්බාජකවග්යගො 

141 

පටුන 

අයං පන අඤ්යඤ ද්යව අජානන්යතො එවමාහ. ඡළාභිජාතියෙො 

අපණ්ණකසුත්යතවිත්ථාරිතා. 

අට්ඨ පුරිසභූමියෙොති මන්දභූම ඛිඩ්ඩාභූම වීමංසකභූම උජුගතභූම යසක්ඛභූම

සමණභූම ජිනභූම පන්නභූමීති ඉමා අට්ඨ පුරිසභූමයයොති වදති. තත්ථ

ජාතදිවසයතො පට්ඨායසත්තදිවයස සම්බාධට්ඨානයතොනික්ඛන්තත්තාසත්තා

මන්දා යහොන්තියමොමූහා. අයංමන්දභූමීති වදති. යය පන දුග්ගතියතොආගතා

යහොන්ති, යත අභිණ්හං යරොදන්ති යචව විරවන්ති ච. සුගතියතො ආගතා තං

අනුස්සරිත්වාඅනුස්සරිත්වාහසන්ති.අයං ඛිඩ්ඩාභූමනාම.මාතාපිතූනංහත්ථං

වා පාදං වා මඤ්චං වා පීඨං වා ගයහත්වා භූමයං පදනික්ඛිපනං වීමංසකභූම

නාම. පදසාව ගන්තුං සමත්ථකායලො උජුගතභූම නාම. සිප්පානං 

සික්ඛනකායලො යසක්ඛභූම නාම. ඝරා නික්ඛම්ම පබ්බජනකායලො සමණභූම

නාම. ආචරියං යසවිත්වා ජානනකායලො ජිනභූම නාම. භික්ඛු ච පන්නයකො

ජියනොනකිඤ්ිතආහාතිඑවං අලාභිංසමණංපන්නභූමීතිවදති. 

එකූනපඤ්ඤාස ආජීවසයතති එකූනපඤ්ඤාස ආජීවවුත්තිසතානි. 

පරිබ්බාජකසයතති පරිබ්බාජකපබ්බජ්ජසතානි. නාගාවාසසයතති

නාගමණ්ඩලසතානි. වීයස ඉන්ද්රිෙසයතති වීස ඉන්ද්රියසතානි. තිංයස 

නිරෙසයතති තිංස නිරයසතානි. රයජොධාතුයෙොති රජඔකිරණට්ඨානානි.

හත්ථපිට්ඨිපාදපිට්ඨාදීනි සන්ධාය වදති. සත්ත සඤ්ඤීගබ් ාති

ඔට්ඨයගොණගද්රභඅජපසුමගමහිංයස සන්ධාය වදති. අසඤ්ඤීගබ් ාති

සාලියවයගොධුමමුග්ගකඞ්ගුවරකකුද්රූසයක සන්ධාය වදති. නිගණ්ඨිගබ් ාති

නිගණ්ඨිම්හිජාතගබ්භා, උච්ඡයවළුනළාදයයොසන්ධායවදති. සත්තයදවාතිබහූ

යදවා, යසො පනසත්තාතිවදති.මානුසාපි අනන්තා, යසොසත්තාතිවදති. සත්ත

පිසාචාතිපිසාචාමහන්තා, සත්තාතිවදති. 

සරාතිමහාසරා. කණ්ණමුණ්ඩ-රථකාර-අයනොතත්ත-සීහපපාතකුළිර-මුචලින්ද-

කුණාලදයහ ගයහත්වා වදති. පවුටාති ගණ්ඨිකා. පපාතාති මහාපපාතා. 

පපාතසතානීති ඛුද්දකපපාතසතානි. සුපිනාති මහාසුපිනා. සුපිනසතානීති 

ඛුද්දකසුපිනසතානි. මහාකප්පියනොති මහාකප්පානං. එත්ථ එකම්හා සරා

වස්සසයත වස්සසයත කුසග්යගන එකං උදකබින්දුං නීහරිත්වා නීහරිත්වා 

සත්තක්ඛත්තුං තම්හි සයර නිරුදයක කයත එයකො මහාකප්යපොති වදති.

එවරූපානං මහාකප්පානං චතුරාසීතිසතසහස්සානි යඛයපත්වා බාලා ච

පණ්ඩිතා ච දුක්ඛස්සන්තං කයරොන්තීති අයමස්ස ලද්ධි. පණ්ඩියතොපි කිර

අන්තරාසුජ්ඣිතුංනසක්යකොති, බායලොපි තයතොඋද්ධංනගච්ඡති. 
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සීයලනාති අයචලකසීයලන වා අඤ්යඤන වා යයන යකනිත. වයතනාති

තාදියසන වයතන. තයපනාති තයපොකම්යමන. අපරිපක්කං පරිපායචති නාම

යයො‘‘අහං පණ්ඩියතො’’තිඅන්තරාවිසුජ්ඣති.පරිපක්කං ඵුස්සඵුස්ස බයන්තිං

කයරොති නාම යයො ‘‘අහං බායලො’’ති වුත්තපරිමාණං කාලං අතික්කමත්වා

යාති. යහවංනත්ථීතිඑවංනත්ථි.තඤ්හිඋභයම්පිනසක්කා කාතුන්තිදීයපති. 

යදොණමියතති යදොයණන මතං විය. සුඛදුක්යඛති සුඛදුක්ඛං. පරිෙන්තකයතති 

වුත්තපරිමායණන කායලන කතපරියන්යතො. නත්ථි හාෙනවඩ්ඪයනති නත්ථි

හායනවඩ්ඪනානි. න සංසායරො පණ්ඩිතස්ස හායති, න බාලස්ස වඩ්ඪතීති

අත්යථො. උක්කංසාවකංයසති උක්කංසාවකංසා, හාපනවඩ්ඪනානයමයවතං

යවවචනං. ඉදානිතමත්ථං උපමාය සායධන්යතො යසෙෙථාපි නාමාතිආදිමාහ.

තත්ථ සුත්තගුයළතියවයඨත්වා කතසුත්තගුළං. නිබ්යබඨිෙමානයමවපයලතීති

පබ්බයත වා රුක්ඛග්යග වා ඨත්වා ඛිත්තං සුත්තපමායණනනිබ්යබඨියමානං

ගච්ඡති, සුත්යත ඛීයණ තත්ථ තිට්ඨති න ගච්ඡති. එවයමවං වුත්තකාලයතො

උද්ධංනගච්ඡතීතිදස්යසති. 

229. කිමිදන්ති කිමදං තව අඤ්ඤාණං, කිං සබ්බඤ්ඤු නාම ත්වන්ති එවං

පුට්යඨොසමායනොනියතිවායදපක්ඛිපන්යතො සුඤ්ඤංයමඅගාරන්තිආදිමාහ. 

230. අනුස්සවියකො යහොතීති අනුස්සවනිස්සියතො යහොති. අනුස්සවසච්යචොති

සවනං සච්චයතො ගයහත්වා ඨියතො. පිටකසම්පදාොති වග්ගපණ්ණාසකාය 

පිටකගන්ථසම්පත්තියා. 

232. මන්යදොති මන්දපඤ්යඤො. යමොමූයහොති අතිමූළ්යහො. වාචාවික්යඛපං 

ආපජ්ජතීති වාචාය වික්යඛපං ආපජ්ජති. කීදිසං? අමරාවික්යඛපං, 

අපරියන්තවික්යඛපන්ති අත්යථො. අථ වා අමරා නාම මච්ඡජාති. සා 

උම්මුජ්ජනනිම්මුජ්ජනාදිවයසන උදයක සන්ධාවමානා ගයහතුං න සක්කාති

එවයමව අයම්පි වායදො ඉයතො ිතයතො ච සන්ධාවති, ගාහං න උපගච්ඡතීති

අමරාවික්යඛයපොතිවුච්චති.තං අමරාවික්යඛපං. 

එවන්තිපි යම යනොතිආදීසු ඉදං කුසලන්ති පුට්යඨො ‘‘එවන්තිපි යම යනො’’ති

වදති, තයතො කිං අකුසලන්ති වුත්යත ‘‘තථාතිපි යම යනො’’ති වදති, කිං

උභයයතො අඤ්ඤථාති වුත්යත ‘‘අඤ්ඤථාතිපි යම යනො’’ති වදති, තයතො 

තිවියධනාපි න යහොතීති යත ලද්ධීති වුත්යත ‘‘යනොතිපි යම යනො’’ති වදති, 

තයතො කිං යනො යනොති යත ලද්ධීති වුත්යත ‘‘යනො යනොතිපි යම යනො’’ති 

වික්යඛපමාපජ්ජති, එකස්මම්පි පක්යඛ න තිට්ඨති. නිබ්බජ්ජ පක්කමතීති

අත්තයනොපි එස සත්ථා අවස්සයයො භවිතුං න සක්යකොති, මය්හං කිං 
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සක්ඛිස්සතීති නිබ්බින්දිත්වා පක්කමති. පුරියමසුපි අනස්සාසියකසු එයසව 

නයයො. 

234. සන්නිධිකාරකංකායම පරිභුඤ්ජිතුන්තියථාපුබ්යබගිහිභූයතොසන්නිධිං

කත්වා වත්ථුකායම පරිභුඤ්ජති, එවං තිලතණ්ඩුලසප්පිනවනීතාදීනි සන්නිධිං

කත්වා ඉදානි පරිභුඤ්ජිතුං අභබ්යබොති අත්යථො. නනු ච ඛීණාසවස්ස

වසනට්ඨායන තිලතණ්ඩුලාදයයො පඤ්ඤායන්තීති. යනො න පඤ්ඤායන්ති, න

පයනසයතඅත්තයනොඅත්ථායඨයපති, අඵාසුකපබ්බජිතාදීනංඅත්ථායඨයපති.

අනාගාමස්ස කථන්ති. තස්සාපිපඤ්චකාමගුණාසබ්බයසොවපහීනා, ධම්යමන

පනලද්ධංවිචායරත්වා පරිභුඤ්ජති. 

236. පුත්තමතාෙපුත්තාතියසොකිරඉමං ධම්මංසුත්වාආජීවකාමතානාමාති

සඤ්ඤී හුත්වා එවමාහ. අයඤ්යහත්ථ අත්යථො – ආජීවකා මතානාම, යතසං

මාතා පුත්තමතා යහොති, ඉති ආජීවකා පුත්තමතාය පුත්තා නාම යහොන්ති. 

සමයණ යගොතයමති සමයණ යගොතයම බ්රහ්මචරියවායසො අත්ථි, අඤ්ඤත්ථ

නත්ථීතිදීයපති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සන්දකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මහාසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනා 

237. එවං යම සුතන්ති මහාසකුලුදායිසුත්තං. තත්ථ යමොරනිවායපති තස්මං

ඨායන යමොරානං අභයං යඝොයසත්වා යභොජනං අදංසු. තස්මා තං ඨානං 

යමොරනිවායපොති සඞ්ඛං ගතං. අන්න ායරොති එකස්ස පරිබ්බාජකස්ස නාමං.

තථා වරධයරොති. අඤ්යඤ චාති න යකවලං ඉයම තයයො, අඤ්යඤපි

අභිඤ්ඤාතා බහූ පරිබ්බාජකා. අප්පසද්දස්ස වණ්ණවාදීති ඉධ

අප්පසද්දවිනීයතොති අවත්වාව ඉදං වුත්තං. කස්මා? න හි භගවා අඤ්යඤන

විනීයතොති. 

238. පුරිමානීති හියයයොදිවසං උපාදාය පුරිමානි නාම යහොන්ති, තයතො පරං

පුරිමතරානි. කුතූහලසාලාෙන්ති කුතූහලසාලා නාම පච්යචකසාලා නත්ථි, 

යත්ථ පන නානාතිත්ථියා සමණබ්රාහ්මණානානාවිධංකථං පවත්යතන්ති, සා

බහූනං – ‘‘අයං කිං වදති, අයං කිං වදතී’’ති කුතූහලුප්පත්තිට්ඨානයතො 

‘‘කුතූහලසාලා’’ති වුච්චති. ‘‘යකොතූහලසාලා’’තිපි පායඨො. ලා ාති යය

එවරූයපසමණබ්රාහ්මයණදට්ඨුංපඤ්හංපුච්ඡිතුං ධම්මකථංවායනසංයසොතුං

ලභන්ති, යතසංඅඞ්ගමගධානංඉයමලාභාති අත්යථො. 
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සඞ්ඝියනොතිආදීසුපබ්බජිතසමූහසඞ්ඛායතො සඞ්යඝොඑයතසංඅත්ථීති සඞ්ඝියනො. 

ස්යවව ගයණො එයතසං අත්ථීති ගණියනො. ආචාරසික්ඛාපනවයසන තස්ස

ගණස්සආචරියාති ගණාචරිො.ඤාතාතිපඤ්ඤාතාපාකටා.යථාභුච්චගුයණහි

යචව අයථාභූතගුයණහි ච සමුග්ගයතො යයසො එයතසං අත්ථීති ෙසස්සියනො. 

පූරණාදීනඤ්හි ‘‘අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො, අප්පිච්ඡතාය වත්ථම්පි න 

නිවායසතී’’තිආදිනා නයයන යයසො සමුග්ගයතො, තථාගතස්ස ‘‘ඉතිපි යසො

භගවා’’තිආදීහි යථාභූතගුයණහි. තිත්ථකරාතිලද්ධිකරා. සාධුසම්මතාතිඉයම

සාධූ සුන්දරා සප්පුරිසාති එවං සම්මතා. බදෙජනස්සාති අස්සුතවයතො යචව

අන්ධබාලපුථුජ්ජනස්ස විභාවියනො ච පණ්ඩිතජනස්ස. තත්ථ තිත්ථියා

බාලජනස්සඑවංසම්මතා, තථාගයතොපණ්ඩිතජනස්ස. ඉමනානයයන පූරයණො

කස්සයපො සඞ්ඝීතිආදීසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. භගවා පන යස්මා අට්ඨතිංස

ආරම්මණානි විභජන්යතො බහූනි නිබ්බානඔතරණතිත්ථානි අකාසි, තස්මා

‘‘තිත්ථකයරො’’තිවත්තුංවට්ටති. 

කස්මා පයනයත සබ්යබපි තත්ථ ඔසටාති? උපට්ඨාකරක්ඛණත්ථඤ්යචව

ලාභසක්කාරත්ථඤ්ච.යතසඤ්හිඑවංයහොති – ‘‘අම්හාකං උපට්ඨාකාසමණං

යගොතමං සරණං ගච්යඡයයං, යත ච රක්ඛිස්සාම. සමණස්ස ච යගොතමස්ස 

උපට්ඨායක සක්කාරං කයරොන්යත දිස්වා අම්හාකම්පි උපට්ඨාකා අම්හාකං 

සක්කාරං කරිස්සන්තී’’ති. තස්මා යත්ථ යත්ථ භගවා ඔසරති, තත්ථ තත්ථ

සබ්යබඔසරන්ති. 

239. වාදං ආයරොයපත්වාති වායද යදොසං ආයරොයපත්වා. අපක්කන්තාති, 

අපගතා, යකිත දිසං පක්කන්තා, යකිත ගිහිභාවං පත්තා, යකිත ඉමං සාසනං

ආගතා. සහිතං යමති මය්හං වචනං සහිතං සිලිට්ඨං, අත්ථයුත්තං

කාරණයුත්තන්තිඅත්යථො. අසහිතංයතතිතුය්හංවචනංඅසහිතං. අධිචිණ්ණං

යත විපරාවත්තන්තියංතුය්හංදීඝරත්තාිතණ්ණවයසනසුප්පගුණං, තංමය්හං 

එකවචයනයනව විපරාවත්තං විපරිවත්තිත්වා ඨිතං, න කිඤ්ිත ජාතන්ති

අත්යථො. ආයරොපියතොයතවායදොතිමයාතවවායදයදොයසො ආයරොපියතො. චර

වාදප්පයමොක්ඛාොති යදොසයමොචනත්ථං චර විචර, තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා

සික්ඛාතිඅත්යථො. නිබ්යබයඨහිවාසයචපයහොසීතිඅථ සයංපයහොසි, ඉදායනව

නිබ්යබයඨහි. ධම්මක්යකොයසනාති සභාවක්යකොයසන. 

240. තං යනො යසොස්සාමාති තං අම්හාකං යදසිතං ධම්මං සුණිස්සාම. 

ඛුද්දමධුන්ති ඛුද්දකමක්ඛිකාහි කතං දණ්ඩකමධුං. අයනලකන්ති නිද්යදොසං 

අපගතමච්ඡිකණ්ඩකං. පීයළෙොතිදයදයය. පච්චාසීසමානරූයපොතිපූයරත්වානු
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යඛො යනො යභොජනං දස්සතීති භාජනහත්යථො පච්චාසීසමායනො පච්චුපට්ඨියතො

අස්ස. සම්පයෙොයජත්වාති අප්පමත්තකංවිවාදං කත්වා. 

241. ඉතරීතයරනාති ලාමකලාමයකන. පවිවිත්යතොති ඉදං පරිබ්බාජයකො

කායවියවකමත්තංසන්ධායවදති, භගවා පනතීහිවියවයකහිවිවිත්යතොව. 

242. යකොසකාහාරාපීති දානපතීනංඝයර අග්ගභික්ඛාඨපනත්ථංඛුද්දකසරාවා

යහොන්ති, දානපතියනොඅග්ගභත්තංවාතත්ථ ඨයපත්වාභුඤ්ජන්ති, පබ්බජියත

සම්පත්යතතංභත්තංතස්සයදන්ති.තංසරාවකං යකොසයකොතිවුච්චති.තස්මා

යය ච එයකයනව භත්තයකොසයකන යායපන්ති, යත යකොසකාහාරාති. 

යබලුවාහාරාති යබලුවමත්තභත්තාහාරා. සමතිත්තිකන්ති ඔට්ඨවට්ටියා

යහට්ඨිමයලඛාසමං. ඉමිනා ධම්යමනාති ඉමනා අප්පාහාරතාධම්යමන. එත්ථ

පන සබ්බාකායරයනව භගවා අනප්පාහායරොති න වත්තබ්යබො. පධානභූමයං

ඡබ්බස්සානි අප්පාහායරොව අයහොසි, යවරඤ්ජායං තයයො මායස

පත්යථොදයනයනව යායපසි පාලියලයයකවනසණ්යඩ තයයො මායස

භිසමුළායලයහවයායපසි.ඉධ පනඑතමත්ථංදස්යසති–‘‘අහංඑකස්මංකායල

අප්පාහායරො අයහොසිං, මය්හං පන සාවකා ධුතඞ්ගසමාදානයතො පට්ඨාය

යාවජීවං ධුතඞ්ගං න භින්දන්තී’’ති. තස්මා යදි යත ඉමනා ධම්යමන

සක්කයරයයං, මයා හි යත වියසසතරා. අඤ්යඤො යචව පන ධම්යමො අත්ථි, 

යයනමංයතසක්කයරොන්තීතිදස්යසති.ඉමනානයයනසබ්බවායරසුයයොජනා 

යවදිතබ්බා. 

පංසුකූලිකාති සමාදින්නපංසුකූලිකඞ්ගා. ලූඛචීවරධරාති සත්ථසුත්තලූඛානි

චීවරානි ධාරයමානා. නන්තකානීති අන්තවිරහිතානි වත්ථඛණ්ඩානි, යදි හි

යනසං අන්යතො භයවයය, පියලොතිකාති සඞ්ඛං ගච්යඡයයං. උච්චිනිත්වාති

ඵායලත්වාදුබ්බලට්ඨානං පහායථිරට්ඨානයමවගයහත්වා. අලාබුයලොමසානීති 

අලාබුයලොමසදිසසුත්තානි සුඛුමානීති දීයපති. එත්තාවතා ච සත්ථා

චීවරසන්යතොයසන අසන්තුට්යඨොති න වත්තබ්යබො. අතිමුත්තකසුසානයතො

හිස්ස පුණ්ණදාසියා පාරුපිත්වා පාතිතසාණපංසුකූලං ගහණදිවයස

උදකපරියන්තංකත්වාමහාපථවීඅකම්පි.ඉධපනඑතමත්ථං දස්යසති–‘‘අහං

එකස්මංයයව කායල පංසුකූලං ගණ්හිං, මය්හං පන සාවකා 

ධුතඞ්ගසමාදානයතොපට්ඨායයාවජීවංධුතඞ්ගංනභින්දන්තී’’ති. 

පිණ්ඩපාතිකාති අතියරකලාභං පටික්ඛිපිත්වා සමාදින්නපිණ්ඩපාතිකඞ්ගා. 

සපදානචාරියනොති යලොලුප්පචාරං පටික්ඛිපිත්වා සමාදින්නසපදානචාරා. 

උඤ්ඡාසයක වයත රතාති උඤ්ඡාචරියසඞ්ඛායත භික්ඛූනං පකතිවයත රතා, 

උච්චනීචඝරද්වාරට්ඨායියනො හුත්වා කබරමස්සකං භත්තං සංහරිත්වා 
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පරිභුඤ්ජන්තීතිඅත්යථො. අන්තරෙරන්තිබ්රහ්මායුසුත්යත උම්මාරයතොපට්ඨාය

අන්තරඝරං, ඉධ ඉන්දඛීලයතො පට්ඨාය අධිප්යපතං. එත්තාවතා ච සත්ථා

පිණ්ඩපාතසන්යතොයසන අසන්තුට්යඨොති න වත්තබ්යබො, අප්පාහාරතාය 

වුත්තනියායමයනවපනසබ්බංවිත්ථායරතබ්බං.ඉධපනඑතමත්ථංදස්යසති–

‘‘අහං එකස්මංයයව කායල නිමන්තනං න සාදයිං, මය්හං පන සාවකා

ධුතඞ්ගසමාදානයතොපට්ඨාය යාවජීවංධුතඞ්ගංනභින්දන්තී’’ති. 

රුක්ඛමූලිකාති ඡන්නං පටික්ඛිපිත්වා සමාදින්නරුක්ඛමූලිකඞ්ගා. 

අබ්ය ොකාසිකාති ඡන්නඤ්ච රුක්ඛමූලඤ්ච පටික්ඛිපිත්වා

සමාදින්නඅබ්යභොකාසිකඞ්ගා. අට්ඨමායසති යහමන්තගිම්හියක මායස.

අන්යතොවස්යසපන චීවරානුග්ගහත්ථංඡන්නංපවිසන්ති.එත්තාවතාචසත්ථා

යසනාසනසන්යතොයසන අසන්තුට්යඨොති න වත්තබ්යබො, 

යසනාසනසන්යතොයසො පනස්ස ඡබ්බස්සිකමහාපධායනන ච

පාලියලයයකවනසණ්යඩන ච දීයපතබ්යබො. ඉධ පන එතමත්ථං දස්යසති –

‘‘අහං එකස්මංයයව කායල ඡන්නං න පාවිසිං, මය්හං පන සාවකා 

ධුතඞ්ගසමාදානයතොපට්ඨායයාවජීවංධුතඞ්ගංනභින්දන්තී’’ති. 

ආරඤ්ඤිකාති ගාමන්තයසනාසනං පටික්ඛිපිත්වා සමාදින්නආරඤ්ඤිකඞ්ගා. 

සඞ්ෙමජ්යඣ ඔසරන්තීති අබද්ධසීමාය කථිතං, බද්ධසීමායං පන වසන්තා

අත්තයනොවසනට්ඨායනයයවඋයපොසථංකයරොන්ති.එත්තාවතාචසත්ථායනො 

පවිවිත්යතොති න වත්තබ්යබො, ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, අඩ්ඪමාසං

පටිසල්ලියිතු’’න්ති (පාරා.162; 565) එවඤ්හිස්සපවියවයකොපඤ්ඤායති.ඉධ

පන එතමත්ථං දස්යසති ‘‘අහං එකස්මංයයව තථාරූයප කායල පටිසල්ලියිං, 

මය්හං පන සාවකා ධුතඞ්ගසමාදානයතො පට්ඨාය යාවජීවං ධුතඞ්ගං න

භින්දන්තී’’ති. මමංසාවකාතිමං සාවකා. 

244. සනිදානන්ති සප්පච්චයං. කිං පන අප්පච්චයං නිබ්බානං න යදයසතීති.

යනො න යදයසති, සයහතුකං පන තං යදසනං කත්වා යදයසති, යනො

අයහතුකන්ති. සප්පාටිහාරිෙන්ති පුරිමස්යසයවතං යවවචනං, සකාරණන්ති

අත්යථො. තංවතාතිඑත්ථ වතාතිනිපාතමත්තං. 

245. අනාගතංවාදපථන්තිඅජ්ජ ඨයපත්වාස්යවවාපුනදිවයසවාඅඩ්ඪමායස

වාමායසවාසංවච්ඡයරවාතස්සතස්ස පඤ්හස්සඋපරිආගමනවාදපථං. න 

දක්ඛතීතියථාසච්චයකොනිගණ්යඨොඅත්තයනොනිග්ගහණත්ථංආගතකාරණං 

වියසයසත්වා වදන්යතො න අද්දස, එවං න දක්ඛතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. 

සහධම්යමනාති සකාරයණන. අන්තරන්තරා කථං ඔපායතෙුන්ති මම
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කථාවාරං පච්ඡින්දිත්වා අන්තරන්තයර අත්තයනො කථං පයවයසයයන්ති

අත්යථො. න යඛො පනාහං, උදායීති, උදායි, අහං 

අම්බට්ඨයසොණදණ්ඩකූටදන්තසච්චකනිගණ්ඨාදීහි සද්ධිං මහාවායද

වත්තමායනපි – ‘‘අයහො වත යම එකසාවයකොපි උපමං වා කාරණං වා

ආහරිත්වාදයදයයා’’තිඑවංසාවයකසුඅනුසාසනිංන පච්චාසීසාම. මමයෙවාති

එවරූයපසුඨායනසුසාවකාමමයයව අනුසාසනිංඔවාදංපච්චාසීසන්ති. 

246. යතසාහං චිත්තං ආරායධමීති යතසං අහං තස්ස පඤ්හස්ස

යවයයාකරයණන ිතත්තං ගණ්හාම සම්පායදම පරිපූයරම, අඤ්ඤං පුට්යඨො 

අඤ්ඤංන බයාකයරොම, අම්බං පුට්යඨො ලබුජං විය ලබුජං වා පුට්යඨො අම්බං

විය. එත්ථ ච ‘‘අධිසීයල සම්භායවන්තී’’ති වුත්තට්ඨායන බුද්ධසීලං නාම

කථිතං, ‘‘අභික්කන්යත ඤාණදස්සයන සම්භායවන්තී’’ති වුත්තට්ඨායන 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, ‘‘අධිපඤ්ඤාය සම්භායවන්තී’’ති වුත්තට්ඨායන 

ඨානුප්පත්තිකපඤ්ඤා, ‘‘යයන දුක්යඛනා’’ති වුත්තට්ඨායන

සච්චබයාකරණපඤ්ඤා. තත්ථ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච

සච්චබයාකරණපඤ්ඤඤ්චඨයපත්වා අවයසසාපඤ්ඤාඅධිපඤ්ඤංභජති. 

247. ඉදානියතසංයතසංවියසසාධිගමානංපටිපදංආිතක්ඛන්යතො පුනචපරං

උදායීතිආදිමාහ. තත්ථ අභිඤ්ඤායවොසානපාරමිප්පත්තාති

අභිඤ්ඤායවොසානසඞ්ඛාතඤ්යචව අභිඤ්ඤාපාරමීසඞ්ඛාතඤ්ච අරහත්තං

පත්තා. 

සම්මප්පධායනතිඋපායපධායන. ඡන්දංජයනතීතිකත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්දං

ජයනති. වාෙමතීතිවායාමංකයරොති. වීරිෙංආර තීති වීරියංපවත්යතති. චිත්තං

පග්ගණ්හාතීති ිතත්තං උක්ඛිපති. පදහතීති උපායපධානං කයරොති.  ාවනාෙ

පාරිපූරිොති වඩ්ඪයා පරිපූරණත්ථං. අපියචත්ථ – ‘‘යා ඨිති, යසො

අසම්යමොයසො…යප.… යං යවපුල්ලං, සා භාවනාපාරිපූරී’’ති (විභ. 406) එවං

පුරිමං පුරිමස්සපච්ඡිමංපච්ඡිමස්සඅත්යථොතිපියවදිතබ්බං. 

ඉයමහි පන සම්මප්පධායනහි කිං කථිතං? කස්සපසංයුත්තපරියායයන 

සාවකස්සපුබ්බභාගපටිපදාකථිතා.වුත්තඤ්යහතංතත්ථ– 

‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, සම්මප්පධානා. කතයම චත්තායරො? ඉධාවුයසො, 

භික්ඛු, අනුප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජමානා අනත්ථාය

සංවත්යතයයන්ති ආතප්පං කයරොති. උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා 

අප්පහීයමානාඅනත්ථායසංවත්යතයයන්තිආතප්පංකයරොති.අනුප්පන්නායම

කුසලා ධම්මාඅනුප්පජ්ජමානාඅනත්ථායසංවත්යතයයන්තිආතප්පංකයරොති.



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා පරිබ්බාජකවග්යගො 

148 

පටුන 

උප්පන්නා යම කුසලා ධම්මා නිරුජ්ඣමානා අනත්ථාය සංවත්යතයයන්ති

ආතප්පංකයරොතී’’ති(සං.නි. 2.145). 

එත්ථ ච පාපකා අකුසලාති යලොභාදයයො යවදිතබ්බා. අනුප්පන්නා කුසලා

ධම්මාති සමථවිපස්සනා යචව මග්යගො ච, උප්පන්නා කුසලා නාම 

සමථවිපස්සනාව.මග්යගොපනසකිංඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣමායනොඅනත්ථාය

සංවත්තනයකො නාම නත්ථි. යසො හි ඵලස්ස පච්චයං දත්වාව නිරුජ්ඣති. 

පුරිමස්මම්පිවාසමථවිපස්සනාවගයහතබ්බාතිවුත්තං, තංපනනයුත්තං. 

තත්ථ‘‘උප්පන්නාසමථවිපස්සනානිරුජ්ඣමානාඅනත්ථාය සංවත්තන්තී’’ති

අත්ථස්ස ආවිභාවත්ථමදං වත්ථු – එයකො කිර ඛීණාසවත්යථයරො 

‘‘මහායචතියඤ්ච මහායබොධිඤ්ච වන්දිස්සාමී’’ති සමාපත්තිලාභිනා

භණ්ඩගාහකසාමයණයරන සද්ධිං ජනපදයතො මහාවිහාරං ආගන්ත්වා

විහාරපරියවණංපාවිසි.සායන්හසමයය මහාභික්ඛුසඞ්යඝයචතියංවන්දමායන

යචතියං වන්දනත්ථාය න නික්ඛම. කස්මා? ඛීණාසවානඤ්හි තීසු රතයනසු

මහන්තං ගාරවං යහොති. තස්මා භික්ඛුසඞ්යඝ වන්දිත්වා පටික්කමන්යත

මනුස්සානං සායමාසභුත්තයවලායං සාමයණරම්පි අජානායපත්වා ‘‘යචතියං 

වන්දිස්සාමී’’ති එකයකොව නික්ඛම. සාමයණයරො – ‘‘කිං නු යඛො යථයරො 

අයවලාය එකයකොව ගච්ඡති, ජානිස්සාමී’’ති උපජ්ඣායස්ස පදානුපදියකො

නික්ඛම. යථයරො අනාවජ්ජයනන තස්ස ආගමනං අජානන්යතො

දක්ඛිණද්වායරන යචතියඞ්ගණං ආරුහි. සාමයණයරොපි අනුපදංයයව

ආරුළ්යහො. 

මහායථයරො මහායචතියං උල්යලොයකත්වා බුද්ධාරම්මණං පීතිං ගයහත්වා 

සබ්බං යචතයසො සමන්නාහරිත්වා හට්ඨපහට්යඨො යචතියං වන්දති.

සාමයණයරො යථරස්ස වන්දනාකාරං දිස්වා ‘‘උපජ්ඣායයො යම අතිවිය

පසන්නිතත්යතො වන්දති, කිං නු යඛො පුප්ඵානි ලභිත්වා පූජං කයරයයා’’ති

ිතන්යතසි. යථයරො වන්දිත්වා උට්ඨාය සිරසි අඤ්ජලිං ඨයපත්වා මහායචතියං

උල්යලොයකත්වා ඨියතො. සාමයණයරො උක්කාසිත්වා අත්තයනො ආගතභාවං

ජානායපසි. යථයරො පරිවත්යතත්වා ඔයලොයකන්යතො ‘‘කදා ආගයතොසී’’ති

පුච්ඡි. තුම්හාකං යචතියං වන්දනකායල, භන්යත. අතිවිය පසන්නා යචතියං

වන්දිත්ථකිංනුයඛො පුප්ඵානිලභිත්වාපූයජයයාථාති? ආමසාමයණරඉමස්මං

යචතියයවියඅඤ්ඤත්ර එත්තකංධාතූනංනිධානංනාමනත්ථි, එවරූපංඅසදිසං

මහාථූපංපුප්ඵානිලභිත්වායකොන පූයජයයාති.යතනහි, භන්යත, අධිවායසථ, 

ආහරිස්සාමීති තාවයදව ඣානං සමාපජ්ජිත්වා ඉද්ධියා හිමවන්තං ගන්ත්වා

වණ්ණගන්ධසම්පන්නපුප්ඵානි පරිස්සාවනං පූයරත්වා මහායථයර
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දක්ඛිණමුඛයතො පච්ඡිමං මුඛං අසම්පත්යතයයවආගන්ත්වා පුප්ඵපරිස්සාවනං 

හත්යථ ඨයපත්වා ‘‘පූයජථ, භන්යත,’’ති ආහ. යථයරො ‘‘අතිමන්දානි යනො

සාමයණර පුප්ඵානී’’ති ආහ. ගච්ඡථ, භන්යත, භගවයතො ගුයණ ආවජ්ජිත්වා 

පූයජථාති. 

යථයරො පච්ඡිමමුඛනිස්සියතන යසොපායණන ආරුය්හ කුච්ඡියවදිකාභූමයං 

පුප්ඵපූජං කාතුං ආරද්යධො. යවදිකාභූමයං පරිපුණ්ණානි පුප්ඵානි පතිත්වා

දුතියභූමයං ජණ්ණුපමායණන ඔධිනා පූරයිංසු. තයතො ඔතරිත්වා

පාදපිට්ඨිකපන්තිංපූයජසි.සාපිපරිපූරි.පරිපුණ්ණභාවංඤත්වා යහට්ඨිමතයල

විකිරන්යතො අගමාසි. සබ්බං යචතියඞ්ගණං පරිපූරි. තස්මං පරිපුණ්යණ 

‘‘සාමයණර පුප්ඵානි න ඛීයන්තී’’ති ආහ. පරිස්සාවනං, භන්යත, අයධොමුඛං

කයරොථාති. අයධොමුඛං කත්වා චායලසි, තදා පුප්ඵානි ඛීණානි. පරිස්සාවනං

සාමයණරස්ස දත්වා සද්ධිං හත්ථිපාකායරන යචතියං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං

කත්වා චතූසු ඨායනසු වන්දිත්වා පරියවණං ගච්ඡන්යතො ිතන්යතසි – ‘‘යාව

මහිද්ධියකො වතායං සාමයණයරො, සක්ඛිස්සති නු යඛො ඉමං ඉද්ධානුභාවං

රක්ඛිතු’’න්ති.තයතො‘‘නසක්ඛිස්සතී’’ති දිස්වාසාමයණරමාහ–‘‘සාමයණර

ත්වං ඉදානි මහිද්ධියකො, එවරූපං පන ඉද්ධිං නායසත්වා පච්ඡිමකායල

කාණයපසකාරියා හත්යථන මද්දිතකඤ්ජියං පිවිස්සසී’’ති. දහරකභාවස්ස 

නායමසයදොයසොයං, යසොඋපජ්ඣායස්සකථායංසංවිජ්ජිත්වා–‘‘කම්මට්ඨානං

යම, භන්යත, ආිතක්ඛථා’’ති න යාිත, අම්හාකං උපජ්ඣායයො කිං වදතීති තං

පනඅසුණන්යතොවිය අගමාසි. 

යථයරො මහායචතියඤ්ච මහායබොධිඤ්ච වන්දිත්වා සාමයණරං පත්තචීවරං 

ගාහායපත්වා අනුපුබ්යබන කුයටළිතිස්සමහාවිහාරං අගමාසි. සාමයණයරො

උපජ්ඣායස්ස පදානුපදියකො හුත්වා භික්ඛාචාරං න ගච්ඡති, ‘‘කතරං ගාමං

පවිසථ, භන්යත,’’ති පුච්ඡිත්වා පන ‘‘ඉදානි යම උපජ්ඣායයො ගාමද්වාරං

පත්යතො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා අත්තයනො ච උපජ්ඣායස්ස ච පත්තචීවරං

ගයහත්වාආකායසන ගන්ත්වා යථරස්ස පත්තචීවරං දත්වා පිණ්ඩාය පවිසති.

යථයරොසබ්බකාලංඔවදති– ‘‘සාමයණරමාඑවමකාසි, පුථුජ්ජනිද්ධිනාමචලා

අනිබද්ධා, අසප්පායං රූපාදිආරම්මණං ලභිත්වා අප්පමත්තයකයනව භිජ්ජති, 

සන්තාය සමාපත්තියා පරිහීනාය බ්රහ්මචරියවායසො සන්ථම්භිතුං න

සක්යකොතී’’ති.සාමයණයරො‘‘කිංකයථතිමය්හංඋපජ්ඣායයො’’තියසොතුංන 

ඉච්ඡති, තයථව කයරොති. යථයරො අනුපුබ්යබන යචතියවන්දනං කයරොන්යතො

කම්මුබින්දුවිහාරං නාමගයතො.තත්ථවසන්යතපියථයරසාමයණයරොතයථව

කයරොති. 
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අයථකදිවසං එකා යපසකාරධීතාඅභිරූපාපඨමවයයඨිතාකම්මබින්දුගාමයතො

නික්ඛමත්වා පදුමස්සරං ඔරුය්හ ගායමානා පුප්ඵානි භඤ්ජති. තස්මං සමයය

සාමයණයරො පදුමස්සරමත්ථයකන ගච්ඡති, ගච්ඡන්යතො පන සියලසිකාය

කාණමච්ඡිකා විය තස්සා ගීතසද්යද බජ්ඣි. තාවයදවස්ස ඉද්ධි අන්තරහිතා, 

ඡින්නපක්ඛකායකො විය අයහොසි. සන්තසමාපත්තිබයලන පන තත්යථව

උදකපිට්යඨ අපතිත්වා සිම්බලිතූලං විය පතමානං අනුපුබ්යබන පදුමසරතීයර 

අට්ඨාසි. යසො යවයගන ගන්ත්වා උපජ්ඣායස්ස පත්තචීවරං දත්වා නිවත්ති.

මහායථයරො ‘‘පයගයවතං මයා දිට්ඨං, නිවාරියමායනොපි න නිවත්තිස්සතී’’ති

කිඤ්ිතඅවත්වා පිණ්ඩායපාවිසි. 

සාමයණයරො ගන්ත්වා පදුමසරතීයර අට්ඨාසි තස්සා පච්චුත්තරණං 

ආගමයමායනො. සාපි සාමයණරං ආකායසන ගච්ඡන්තඤ්ච පුන ආගන්ත්වා

ඨිතඤ්චදිස්වා ‘‘අද්ධාඑසමංනිස්සායඋක්කණ්ඨියතො’’තිඤත්වා‘‘පටික්කම

සාමයණරා’’ති ආහ. යසො පටික්කම. ඉතරා පච්චුත්තරිත්වා සාටකං

නිවායසත්වා තං උපසඞ්කමත්වා ‘‘කිං, භන්යත,’’ති පුච්ඡි. යසො තමත්ථං

ආයරොයචසි. සා බහූහි කාරයණහි ඝරාවායස ආදීනවං බ්රහ්මචරියවායස

ආනිසංසඤ්ච දස්යසත්වා ඔවදමානාපි තස්ස උක්කණ්ඨං වියනොයදතුං

අසක්යකොන්තී – ‘‘අයං මම කාරණා එවරූපාය ඉද්ධියා පරිහීයනො, න දානි

යුත්තංපරිච්චජිතු’’න්තිඉයධවතිට්ඨාතිවත්වාඝරංගන්ත්වාමාතාපිතූනං තං

පවත්තිං ආයරොයචසි. යතපි ආගන්ත්වා නානප්පකාරං ඔවදමානා වචනං

අග්ගණ්හන්තං ආහංසු – ‘‘ත්වං අම්යහ උච්චකුලාති සල්ලක්යඛසි, මයං

යපසකාරා. සක්ඛිස්සසි යපසකාරකම්මං කාතු’’න්ති සාමයණයරො ආහ –

‘‘උපාසකගිහිභූයතොනාමයපසකාරකම්මංවා කයරයයනළකාරකම්මංවා, කිං

ඉමනාසාටකමත්යතනයලොභංකයරොථා’’ති.යපසකායරොඋදයර බද්ධසාටකං

දත්වාඝරංයනත්වාධීතරංඅදාසි. 

යසො යපසකාරකම්මං උග්ගණ්හිත්වා යපසකායරහි සද්ධිං සාලාය කම්මං 

කයරොති.අඤ්යඤසංඉත්ථියයොපායතොවභත්තංසම්පායදත්වාආහරිංසු, තස්ස

භරියානතාව ආගච්ඡති.යසො ඉතයරසුකම්මං විස්සජ්යජත්වාභුඤ්ජමායනසු

තසරං වට්යටන්යතො නිසීදි. සා පච්ඡා අගමාසි. අථ නං යසො ‘‘අතිිතයරන 

ආගතාසී’’ති තජ්යජසි. මාතුගායමො ච නාම අපි චක්කවත්තිරාජානං අත්තනි

පටිබද්ධිතත්තං ඤත්වා දාසං විය සල්ලක්යඛති. තස්මා සා එවමාහ –

‘‘අඤ්යඤසංඝයරදාරුපණ්ණයලොණාදීනි සන්නිහිතානි, බාහිරයතොආහරිත්වා

දායකායපසනතකාරකාපිඅත්ථි, අහංපන එකිකාව, ත්වම්පිමය්හංඝයරඉදං

අත්ථි ඉදං නත්ථීති න ජානාසි. සයච ඉච්ඡසි, භුඤ්ජ, යනො යච ඉච්ඡසි, මා

භුඤ්ජා’’ති. යසො ‘‘න යකවලඤ්ච උස්සූයර භත්තං ආහරසි, වාචායපි මං
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ඝට්යටසී’’තිකුජ්ඣිත්වාඅඤ්ඤංපහරණංඅපස්සන්යතොතයමව තසරදණ්ඩකං 

තසරයතො ලුඤ්ිතත්වා ඛිපි. සා තං ආගච්ඡන්තං දිස්වා ඊසකං පරිවත්ති.

තසරදණ්ඩකස්ස ච යකොටි නාම තිඛිණා යහොති, සා තස්සා පරිවත්තමානාය

අක්ඛියකොටියං පවිසිත්වා අට්ඨාසි. සා උයභොහි හත්යථහි යවයගන අක්ඛිං 

අග්ගයහසි, භින්නට්ඨානයතො යලොහිතං පග්ඝරති. යසො තස්මං කායල

උපජ්ඣායස්සවචනං අනුස්සරි–‘‘ඉදංසන්ධායමංඋපජ්ඣායයො ‘අනාගයත

කායල කාණයපසකාරියා හත්යථහි මද්දිතකඤ්ජියං පිවිස්සසී’ති ආහ, ඉදං

යථයරන දිට්ඨං භවිස්සති, අයහො දීඝදස්සී අයයයො’’ති මහාසද්යදන යරොදිතුං

ආරභි.තයමනංඅඤ්යඤ–‘‘අලං, ආවුයසො, මායරොදි, අක්ඛි නාමභින්නංන

සක්කා යරොදයනන පටිපාකතිකංකාතු’’න්තිආහංසු. යසො ‘‘නාහයමතමත්ථං 

යරොදාම, අපිචයඛොඉමංසන්ධායයරොදාමී’’තිසබ්බංපටිපාටියාකයථසි.එවං

උප්පන්නා සමථවිපස්සනානිරුජ්ඣමානාඅනත්ථායසංවත්තන්ති. 

අපරම්පි වත්ථු – තිංසමත්තා භික්ඛූ කලයාණිමහායචතියං වන්දිත්වා

අටවිමග්යගන මහාමග්ගං ඔතරමානා අන්තරාමග්යග ඣාමයඛත්යත කම්මං

කත්වා ආගච්ඡන්තං එකං මනුස්සං අද්දසංසු. තස්ස සරීරං මසිමක්ඛිතං විය

අයහොසි. මසිමක්ඛිතංයයව එකං කාසාවං කච්ඡං පීයළත්වා නිවත්ථං, 

ඔයලොකියමායනොඣාමඛාණුයකොවිය ඛායති.යසො දිවසභායගකම්මංකත්වා

උපඩ්ඪජ්ඣායමානානං දාරූනංකලාපංඋක්ඛිපිත්වා පිට්ඨියං විප්පකිණ්යණහි

යකයසහි කුම්මග්යගන ආගන්ත්වා භික්ඛූනං සම්මුයඛ අට්ඨාසි. සාමයණරා

දිස්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔයලොකයමානා, – ‘‘ආවුයසො, තුය්හං පිතා තුය්හං 

මහාපිතා තුය්හං මාතුයලො’’ති හසමානා ගන්ත්වා ‘‘යකොනායමො ත්වං 

උපාසකා’’ති නාමං පුච්ඡිංසු. යසො නාමං පුච්ඡියතො විප්පටිසාරී හුත්වා

දාරුකලාපං ඡඩ්යඩත්වා වත්ථං සංවිධාය නිවායසත්වා මහායථයර වන්දිත්වා 

‘‘තිට්ඨථතාව, භන්යත,’’තිආහ.මහායථරාඅට්ඨංසු. 

දහරසාමයණරා ආගන්ත්වා මහායථරානං සම්මුඛාපි පරිහාසං කයරොන්ති. 

උපාසයකොආහ – ‘‘භන්යත, තුම්යහ මං පස්සිත්වා පරිහසථ, එත්තයකයනව

මත්ථකං පත්තම්හාතිමාසල්ලක්යඛථ.අහම්පිපුබ්යබතුම්හාදියසොවසමයණො

අයහොසිං. තුම්හාකං පන ිතත්යතකග්ගතාමත්තකම්පි නත්ථි, අහං ඉමස්මං

සාසයන මහිද්ධියකොමහානුභායවොඅයහොසිං, ආකාසංගයහත්වාපථවිංකයරොම, 

පථවිං ආකාසං. දූරං ගණ්හිත්වා සන්තිකං කයරොම, සන්තිකං දූරං.

චක්කවාළසතසහස්සං ඛයණන විනිවිජ්ඣාම. හත්යථ යම පස්සථ, ඉදානි

මක්කටහත්ථසදිසා, අහංඉයමයහවහත්යථහිඉධ නිසින්යනොවචන්දිමසූරියය

පරාමසිං. ඉයමසංයයව පාදානං චන්දිමසූරියය පාදකථලිකං කත්වා නිසීදිං.

එවරූපායමඉද්ධිපමායදනඅන්තරහිතා, තුම්යහමාපමජ්ජිත්ථ.පමායදනහි 
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පටුන 

එවරූපංබයසනංපාපුණන්ති.අප්පමත්තාවිහරන්තාජාතිජරාමරණස්සඅන්තං

කයරොන්ති. තස්මාතුම්යහමඤ්යඤවආරම්මණංකරිත්වාඅප්පමත්තායහොථ, 

භන්යත,’’ති තජ්යජත්වා ඔවාදමදාසි. යත තස්ස කයථන්තස්යසව සංයවගං

ආපජ්ජිත්වා විපස්සමානා තිංසජනා තත්යථව අරහත්තං පාපුණිංසූති. එවම්පි

උප්පන්නා සමථවිපස්සනා නිරුජ්ඣමානා අනත්ථාය සංවත්තන්තීති

යවදිතබ්බා. 

අනුප්පන්නානං පාපකානන්ති යචත්ථ ‘‘අනුප්පන්යනො වා කාමාසයවො න

උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු වුත්තනයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො. උප්පන්නානං

පාපකානන්ති එත්ථ පන චතුබ්බිධං උප්පන්නං වත්තමානුප්පන්නං

භුත්වාවිගතුප්පන්නං, ඔකාසකතුප්පන්නං, භූමලද්ධුප්පන්නන්ති. තත්ථ යය

කියලසා විජ්ජමානා උප්පාදාදිසමඞ්ගියනො, ඉදං වත්තමානුප්පන්නං නාම.

කම්යම පනජවියතආරම්මණරසංඅනුභවිත්වානිරුද්ධවිපායකොභුත්වාවිගතං

නාම. කම්මං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධං භවිත්වා විගතං නාම. තදුභයම්පි 

භුත්වාවිගතුප්පන්නන්ති සඞ්ඛං ගච්ඡති. කුසලාකුසලං කම්මං අඤ්ඤස්ස

කම්මස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනො විපාකස්ස ඔකාසං කයරොති, එවං

කයත ඔකායස විපායකො උප්පජ්ජමායනො ඔකාසකරණයතො පට්ඨාය

උප්පන්යනොති සඞ්ඛං ගච්ඡති. ඉදං ඔකාසකතුප්පන්නං නාම. පඤ්චක්ඛන්ධා

පනවිපස්සනායභූම නාම.යතඅතීතාදියභදායහොන්ති.යතසුඅනුසයිතකියලසා

පන අතීතා වා අනාගතා වා පච්චුප්පන්නා වාතිනවත්තබ්බා. අතීතඛන්යධසු

අනුසයිතාපිහිඅප්පහීනාව යහොන්ති, අනාගතඛන්යධසු, පච්චුප්පන්නඛන්යධසු 

අනුසයිතාපි අප්පහීනාව යහොන්ති. ඉදං භූමිලද්ධුප්පන්නං නාම. යතනාහු 

යපොරාණා – ‘‘තාසු තාසු භූමීසු අසමුග්ඝාතිතකියලසා භූමලද්ධුප්පන්නාති

සඞ්ඛං ගච්ඡන්තී’’ති. 

අපරම්පිචතුබ්බිධංඋප්පන්නංසමුදාචාරුප්පන්නං, ආරම්මණාධිගහිතුප්පන්නං, 

අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නන්ති. තත්ථ සම්පති

වත්තමානංයයව සමුදාචාරුප්පන්නං නාම. සකිං චක්ඛූනි උම්මීයලත්වා

ආරම්මයණ නිමත්යත ගහියත අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ඛයණ කියලසා 

නුප්පජ්ජිස්සන්තීති න වත්තබ්බා. කස්මා? ආරම්මණස්ස අධිගහිතත්තා. යථා

කිං? යථා ඛීරරුක්ඛස්සකුඨාරියාආහතාහතට්ඨායනඛීරංනනික්ඛමස්සතීතින

වත්තබ්බං, එවං. ඉදං ආරම්මණාධිගහිතුප්පන්නං නාම. සමාපත්තියා 

අවික්ඛම්භිතා කියලසා පන ඉමස්මං නාම ඨායන නුප්පජ්ජිස්සන්තීති න

වත්තබ්බා. කස්මා? අවික්ඛම්භිතත්තා. යථා කිං? යථා සයච ඛීරරුක්යඛ

කුඨාරියා ආහයනයයං, ඉමස්මං නාම ඨායන ඛීරං න නික්ඛයමයයාති න
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වත්තබ්බං, එවං. ඉදං අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං නාම. මග්යගන

අසමුග්ඝාතිතකියලසා පන භවග්යග නිබ්බත්තස්සාපි උප්පජ්ජන්තීති

පුරිමනයයයනවවිත්ථායරතබ්බං.ඉදං අසමුග්ොතිතුප්පන්නං නාම. 

ඉයමසු උප්පන්යනසු වත්තමානුප්පන්නං භුත්වාවිගතුප්පන්නං 

ඔකාසකතුප්පන්නං සමුදාචාරුප්පන්නන්ති චතුබ්බිධං උප්පන්නං න

මග්ගවජ්ඣං, භූමලද්ධුප්පන්නං ආරම්මණාධිගහිතුප්පන්නං

අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නන්ති චතුබ්බිධං මග්ගවජ්ඣං.

මග්යගොහිඋප්පජ්ජමායනොඑයත කියලයසපජහති.යසොයයකියලයසපජහති, 

යතඅතීතාවාඅනාගතාවාපච්චුප්පන්නාවාතින වත්තබ්බා.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘හඤ්ිත අතීයත කියලයස පජහති, යතන හි ඛීණං යඛයපති, නිරුද්ධං 

නියරොයධති, විගතංවිගයමතිඅත්ථඞ්ගතංඅත්ථඞ්ගයමති.අතීතංයංනත්ථි, තං

පජහති. හඤ්ිත අනාගයත කියලයස පජහති, යතන හි අජාතං පජහති, 

අනිබ්බත්තං, අනුප්පන්නං, අපාතුභූතංපජහති.අනාගතංයංනත්ථි, තංපජහති, 

හඤ්ිතපච්චුප්පන්යනකියලයස පජහති, යතනහිරත්යතොරාගංපජහති, දුට්යඨො

යදොසං, මූළ්යහොයමොහං, විනිබද්යධොමානං, පරාමට්යඨොදිට්ඨිං, වික්යඛපගයතො

උද්ධච්චං, අනිට්ඨඞ්ගයතො විිතකිච්ඡං, ථාමගයතො අනුසයං පජහති.

කණ්හසුක්කධම්මායුගනද්ධාසමයමවවත්තන්ති. සංකියලසිකාමග්ගභාවනා

යහොති…යප.… යතන හි නත්ථි මග්ගභාවනා, නත්ථි ඵලසච්ඡිකිරියා, නත්ථි

කියලසප්පහානං, නත්ථිධම්මාභිසමයයොති.අත්ථි මග්ගභාවනා…යප.…අත්ථි

ධම්මාභිසමයයොති. යථා කථං විය, යසයයථාපි තරුයණො රුක්යඛො

අජාතඵයලො…යප.…අපාතුභූතායයවනපාතුභවන්තී’’ති. 

ඉති පාළියං අජාතඵලරුක්යඛො ආගයතො, ජාතඵලරුක්යඛන පන දීයපතබ්බං. 

යථා හි සඵයලො තරුණම්බරුක්යඛො, තස්ස ඵලානි මනුස්සා පරිභුඤ්යජයයං, 

යසසානි පායතත්වා පච්ඡියයො පූයරයයං. අථඤ්යඤො පුරියසො තං ඵරසුනා 

ඡින්යදයය, යතනස්ස යනව අතීතානි ඵලානි නාසිතානි යහොන්ති, න 

අනාගතපච්චුප්පන්නානි නාසිතානි. අතීතානි හි මනුස්යසහි පරිභුත්තානි, 

අනාගතානි අනිබ්බත්තානි, න සක්කා නායසතුං. යස්මං පන සමයය යසො

ඡින්යනො, තදා ඵලානියයව නත්ථීති පච්චුප්පන්නානිපි අනාසිතානි. සයච පන

රුක්යඛොඅච්ඡින්යනො, අථස්ස පථවීරසඤ්චආයපොරසඤ්චආගම්මයානිඵලානි

නිබ්බත්යතයයං, තානිනාසිතානි යහොන්ති. තානිහි අජාතායනවනජායන්ති, 

අනිබ්බත්තායනවනනිබ්බත්තන්ති, අපාතුභූතායනවන පාතුභවන්ති, එවයමව

මග්යගො නාපි අතීතාදියභයද කියලයස පජහති, නාපි න පජහති. යයසඤ්හි 

කියලසානං මග්යගන ඛන්යධසු අපරිඤ්ඤායතසු උප්පත්ති සියා, මග්යගන
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උප්පජ්ජිත්වා ඛන්ධානං පරිඤ්ඤාතත්තා යත කියලසා අජාතාව න ජායන්ති, 

අනිබ්බත්තාවන නිබ්බත්තන්ති, අපාතුභූතාවනපාතුභවන්ති, තරුණපුත්තාය

ඉත්ථියා පුන අවිජායනත්ථං, බයාධිතානං යරොගවූපසමනත්ථං පීතයභසජ්යජහි

චාපි අයමත්යථො විභායවතබ්යබො. එවං මග්යගො යය කියලයස පජහති, යත

අතීතා වා අනාගතා වා පච්චුප්පන්නා වාති න වත්තබ්බා, න ච මග්යගො

කියලයස න පජහති. යය පන මග්යගො කියලයස පජහති, යත සන්ධාය

‘‘උප්පන්නානංපාපකාන’’න්තිආදිවුත්තං. 

නයකවලඤ්චමග්යගොකියලයසයයවපජහති, කියලසානංපනඅප්පහීනත්තා 

යයචඋප්පජ්යජයයංඋපාදින්නකක්ඛන්ධා, යතපිපජහතියයව.වුත්තම්පියචතං

– ‘‘යසොතාපත්තිමග්ගඤායණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නියරොයධන සත්ත

භයව ඨයපත්වා අනමතග්යගසංසායර යයඋප්පජ්යජයයංනාමඤ්චරූපඤ්ච, 

එත්යථයත නිරුජ්ඣන්තී’’ති (චූළනි. 6) විත්ථායරො. ඉති මග්යගො

උපාදින්නඅනුපාදින්නයතො වුට්ඨාති. භවවයසන පන යසොතාපත්තිමග්යගො

අපායභවයතො වුට්ඨාති, සකදාගාමමග්යගො සුගතිභයවකයදසයතො, 

අනාගාමමග්යගො සුගතිකාමභවයතො, අරහත්තමග්යගො රූපාරූපභවයතො 

වුට්ඨාති.සබ්බභයවහිවුට්ඨාතියයවාතිපිවදන්ති. 

අථ මග්ගක්ඛයණ කථං අනුප්පන්නානං උප්පාදාය භාවනා යහොති, කථං වා 

උප්පන්නානං ඨිතියාති. මග්ගප්පවත්තියායයව. මග්යගො හි පවත්තමායනො

පුබ්යබ අනුප්පන්නපුබ්බත්තා අනුප්පන්යනො නාම වුච්චති. අනාගතපුබ්බඤ්හි

ඨානං ආගන්ත්වා අනනුභූතපුබ්බං වා ආරම්මණං අනුභවිත්වා වත්තායරො

භවන්ති ‘‘අනාගතට්ඨානං ආගතම්හා, අනනුභූතං ආරම්මණං අනුභවාමා’’ති.

යාචස්සපවත්ති, අයයමව ඨිතිනාමාතිඨිතියාභායවතීතිපිවත්තුංවට්ටති. 

ඉද්ධිපායදසු සඞ්යඛපකථායචයතොඛිලසුත්යත(ම.නි.1.185ආදයයො)වුත්තා.

උපසමමානං ගච්ඡති, කියලසූපසමත්ථං වා ගච්ඡතීති උපසමගාමී. 

සම්බුජ්ඣමානාගච්ඡති, මග්ගසම්යබොධත්ථායවාගච්ඡතීති සම්යබොධගාමී. 

වියවකනිස්සිතාදීනි සබ්බාසවසංවයර වුත්තානි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථාරයතොපනායංයබොධිපක්ඛියකථා විසුද්ධිමග්යග වුත්තා. 

248. වියමොක්ඛකථායං වියමොක්යඛති යකනට්යඨන වියමොක්ඛා, 

අධිමුච්චනට්යඨන. යකො පනායං අධිමුච්චනට්යඨොනාම? පච්චනීකධම්යමහිච

සුට්ඨු මුච්චනට්යඨො, ආරම්මයණ ච අභිරතිවයසන සුට්ඨු මුච්චනට්යඨො, 

පිතුඅඞ්යක විස්සට්ඨඞ්ගපච්චඞ්ගස්ස දාරකස්ස සයනං විය අනිග්ගහිතභායවන

නිරාසඞ්කතාය ආරම්මයණ පවත්තීති වුත්තං යහොති. අයං පනත්යථො 
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පච්ඡිමවියමොක්යඛනත්ථි, පුරියමසුසබ්යබසුඅත්ථි. රූපීරූපානි පස්සතීතිඑත්ථ

අජ්ඣත්තයකසාදීසුනීලකසිණාදිවයසනඋප්පාදිතංරූපජ්ඣානං රූපං, තදස්ස

අත්ථීති රූපී. බහිද්ධා රූපානි පස්සතීති බහිද්ධාපි නීලකසිණාදීනි රූපානි

ඣානචක්ඛුනා පස්සති. ඉමනා අජ්ඣත්ත බහිද්ධාවත්ථුයකසු කසියණසු

උප්පාදිතජ්ඣානස්සපුග්ගලස්ස චත්තාරිපිරූපාවචරජ්ඣානානිදස්සිතානි. 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීති අජ්ඣත්තං න රූපසඤ්ඤී, අත්තයනො යකසාදීසු

අනුප්පාදිතරූපාවචරජ්ඣායනොති අත්යථො. ඉමනා බහිද්ධා පරිකම්මං කත්වා

බහිද්ධාව උප්පාදිතජ්ඣානස්ස රූපාවචරජ්ඣානානි දස්සිතානි. සු න්යතව

අධිමුත්යතො යහොතීති ඉමනා සුවිසුද්යධසුනීලාදීසු වණ්ණකසියණසුඣානානි

දස්සිතානි.තත්ථකිඤ්චාපිඅන්යතොඅප්පනායංසුභන්ති ආයභොයගොනත්ථි, යයො

පන සුවිසුද්ධං සුභකසිණං ආරම්මණං කත්වා විහරති, යසො යස්මා සුභන්ති

අධිමුත්යතො යහොතීති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති, තස්මා එවං යදසනා කතා.

පටිසම්භිදාමග්යග පන ‘‘කථං සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොතීති වියමොක්යඛො.

ඉධ භික්ඛු යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති…යප.…

යමත්තාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා යහොන්ති. කරුණාසහගයතන, 

මුදිතාසහගයතන, උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා

විහරති…යප.… උයපක්ඛාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා යහොන්ති. එවං 

සුභන්යතවඅධිමුත්යතොයහොතීතිවියමොක්යඛො’’ති(පටි.ම.1.212) වුත්තං. 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානන්තිආදීසු යං වත්තබ්බං, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්යග 

වුත්තයමව. අෙං අට්ඨයමො වියමොක්යඛොතිඅයං චතුන්නං ඛන්ධානංසබ්බයසො 

විස්සට්ඨත්තාවිමුත්තත්තාඅට්ඨයමොඋත්තයමොවියමොක්යඛො නාම. 

249. අභිභායතනකථායං අභි ාෙතනානීති අභිභවනකාරණානි. කිං

අභිභවන්ති? පච්චනීකධම්යමපි ආරම්මණානිපි. තානි හි පටිපක්ඛභායවන

පච්චනීකධම්යම අභිභවන්ති, පුග්ගලස්ස ඤාණුත්තරිතාය ආරම්මණානි. 

අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤීතිආදීසු පන අජ්ඣත්තරූයප පරිකම්මවයසන 

අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤීනාමයහොති.අජ්ඣත්තඤ්චනීලපරිකම්මංකයරොන්යතො

යකයසවා පිත්යතවාඅක්ඛිතාරකායවාකයරොති, පීතපරිකම්මංකයරොන්යතො

යමයදවාඡවියාවා හත්ථතලපාදතයලසුවාඅක්ඛීනංපීතට්ඨායනවාකයරොති, 

යලොහිතපරිකම්මංකයරොන්යතො මංයස වා යලොහියත වා ජිව්හාය වා අක්ඛීනං

රත්තට්ඨායනවාකයරොති, ඔදාතපරිකම්මංකයරොන්යතො අට්ඨිම්හිවාදන්යතවා

නයඛ වා අක්ඛීනං යසතට්ඨායන වා කයරොති. තං පන සුනීලං සුපීතකං

සුයලොහිතකංසුඔදාතංනයහොති, අසුවිසුද්ධයමවයහොති. 
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එයකො බහිද්ධාරූපානි පස්සතීති යස්යසතං පරිකම්මං අජ්ඣත්තං උප්පන්නං

යහොති, නිමත්තං පනබහිද්ධා, යසො එවං අජ්ඣත්තං පරිකම්මස්ස බහිද්ධා ච

අප්පනායවයසන–‘‘අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා රූපානිපස්සතී’’ති

වුච්චති. පරිත්තානීති අවඩ්ඪතානි. සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති සුවණ්ණානි වා

යහොන්තු දුබ්බණ්ණානි වා, පරිත්තවයසයනව ඉදමභිභායතනං වුත්තන්ති

යවදිතබ්බං. තානි අභිභුෙොති යථා නාම සම්පන්නගහණියකො කටච්ඡමත්තං

භත්තං ලභිත්වා ‘‘කියමත්ථ භුඤ්ජිතබ්බං අත්ථී’’ති සඞ්කඩ්ඪත්වා

එකකබළයමවකයරොති, එවයමවංඤාණුත්තරියකොපුග්ගයලොවිසදඤායණො–

‘‘කියමත්ථ පරිත්තයක ආරම්මයණ සමාපජ්ජිතබ්බං අත්ථි, නායං මම

භායරො’’තිතානිරූපානිඅභිභවිත්වාසමාපජ්ජති, සහ නිමත්තුප්පායදයනයවත්ථ

අප්පනං පායපතීති අත්යථො. ජානාමි පස්සාමීති ඉමනා පනස්ස ආයභොයගො

කථියතො, යසො ච යඛො සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස, න අන්යතොසමාපත්තියං. 

එවංසඤ්ඤීයහොතීතිආයභොගසඤ්ඤායපි ඣානසඤ්ඤායපිඑවංසඤ්ඤීයහොති.

අභිභවසඤ්ඤා හිස්ස අන්යතොසමාපත්තියං අත්ථි, ආයභොගසඤ්ඤා පන

සමාපත්තියතොවුට්ඨිතස්යසව. 

අප්පමාණානීති වඩ්ඪතප්පමාණානි, මහන්තානීති අත්යථො. අභිභුෙොති එත්ථ

පන යථා මහග්ඝයසො පුරියසො එකං භත්තවඩ්ඪතකං ලභිත්වා ‘‘අඤ්ඤාපි

යහොතු, අඤ්ඤාපි යහොතු, කියමසා මය්හං කරිස්සතී’’ති තං න මහන්තයතො

පස්සති, එවයමව ඤාණුත්තයරො පුග්ගයලො විසදඤායණො ‘‘කියමත්ථ

සමාපජ්ජිතබ්බං, නයිදං අප්පමාණං, නමය්හං ිතත්යතකග්ගතාකරයණභායරො

අත්ථී’’තිතානිඅභිභවිත්වාසමාපජ්ජති, සහ නිමත්තුප්පායදයනයවත්ථඅප්පනං

පායපතීතිඅත්යථො. 

අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීති අලාභිතාය වා අනත්ථිකතාය වා අජ්ඣත්තරූයප

පරිකම්මසඤ්ඤාවිරහියතො. එයකො බහිද්ධාරූපානිපස්සතීතියස්ස පරිකම්මම්පි

නිමත්තම්පි බහිද්ධාව උප්පන්නං, යසො එවං බහිද්ධා පරිකම්මස්ස යචව

අප්පනාය ච වයසන – ‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි

පස්සතී’’ති වුච්චති. යසසයමත්ථ චතුත්ථාභිභායතයන වුත්තනයයමව. ඉයමසු

පනචතූසුපරිත්තං විතක්කචරිතවයසනආගතං, අප්පමාණංයමොහචරිතවයසන, 

සුවණ්ණංයදොසචරිතවයසන, දුබ්බණ්ණං රාගචරිතවයසන.එයතසඤ්හිඑතානි

සප්පායානි.සාචයනසංසප්පායතාවිත්ථාරයතො විසුද්ධිමග්යගචරියනිද්යදයස

වුත්තා. 

පඤ්චමඅභිභායතනාදීසු නීලානීති සබ්බසඞ්ගාහිකවයසන වුත්තං. 

නීලවණ්ණානීති වණ්ණවයසන. නීලනිදස්සනානීති නිදස්සනවයසන.
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අපඤ්ඤායමානවිවරානි අසම්භින්නවණ්ණානි එකනීලායනව හුත්වා

දිස්සන්තීති වුත්තං යහොති. නීලනි ාසානීති ඉදං පන ඔභාසවයසන වුත්තං, 

නීයලොභාසානි නීලපභායුත්තානීති අත්යථො. එයතන යනසං සුවිසුද්ධතං

දස්යසති. විසුද්ධවණ්ණවයසයනවහිඉමානිචත්තාරිඅභිභායතනානිවුත්තානි. 

උමාපුප්ඵන්ති එතඤ්හි පුප්ඵං සිනිද්ධං මුදුං දිස්සමානම්පි නීලයමව යහොති.

ගිරිකණ්ණිකපුප්ඵාදීනි පන දිස්සමානානි යසතධාතුකානි යහොන්ති. තස්මා 

ඉදයමව ගහිතං, නතානි. බාරාණයසෙෙකන්ති බාරාණසියං භවං. තත්ථකිර

කප්පායසොපි මුදු, සුත්තකන්තිකායයොපි තන්තවායාපි යඡකා, උදකම්පි සුිත 

සිනිද්ධං, තස්මාවත්ථංඋභයතොභාගවිමට්ඨංයහොති, ද්වීසුපස්යසසුමට්ඨංමුදු 

සිනිද්ධං ඛායති. පීතානීතිආදීසු ඉමනාව නයයන අත්යථො යවදිතබ්යබො.

‘‘නීලකසිණං උග්ගණ්හන්යතො නීලස්මං නිමත්තං ගණ්හාති පුප්ඵස්මං වා

වත්ථස්මං වා වණ්ණධාතුයා වා’’තිආදිකං පයනත්ථ කසිණකරණඤ්යචව 

පරිකම්මඤ්චඅප්පනාවිධානඤ්චසබ්බං විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරයතොවුත්තයමව. 

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමිප්පත්තාතිඉයතො පුබ්යබසුසතිපට්ඨානාදීසුයතධම්යම

භායවත්වා අරහත්තප්පත්තාව අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තානාමයහොන්ති, 

ඉයමසු පන අට්ඨසු අභිභායතයනසු ිතණ්ණවසීභාවායයව

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තානාම. 

250. කසිණකථායං සකලට්යඨන කසිණානි, තදාරම්මණානං ධම්මානං

යඛත්තට්යඨන අධිට්ඨානට්යඨන වා ආෙතනානි. උද්ධන්ති උපරි

ගගනතලාභිමුඛං. අයධොති යහට්ඨා භූමතලාභිමුඛං. තිරිෙන්ති

යඛත්තමණ්ඩලමව සමන්තා පරිච්ඡින්දිත්වා. එකච්යචො හි උද්ධයමවකසිණං

වඩ්යඪති, එකච්යචො අයධො, එකච්යචො සමන්තයතො. යතන යතන කාරයණන

එවං පසායරති ආයලොකමව රූපදස්සනකායමො. යතන වුත්තං – 

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධංඅයධොතිරිය’’න්ති. අද්වෙන්ති

දිසාඅනුදිසාසුඅද්වයං.ඉදංපනඑකස්ස අඤ්ඤභාවානුපගමනත්ථංවුත්තං.යථා

හි උදකං පවිට්ඨස්ස සබ්බදිසාසු උදකයමව යහොති අනඤ්ඤං, එවයමවං

පථවීකසිණං පථවීකසිණයමව යහොති, නත්ථි තස්ස අඤ්යඤො

කසිණසම්යභයදොති. එස නයයො සබ්බත්ථ. අප්පමාණන්ති ඉදං තස්ස තස්ස

ඵරණඅප්පමාණවයසන වුත්තං. තඤ්හි යචතසා ඵරන්යතො සකලයමව ඵරති, 

අයමස්ස ආදි, ඉදං මජ්ඣන්ති පමාණං ගණ්හාතීති. විඤ්ඤාණකසිණන්ති

යචත්ථ කසිණුග්ඝාටිමාකායස පවත්තං විඤ්ඤාණං. තත්ථ කසිණවයසන

කසිණුග්ඝාටිමාකායස, කසිණුග්ඝාටිමාකාසවයසන තත්ථ පවත්තවිඤ්ඤායණ

උද්ධංඅයධොතිරියතා යවදිතබ්බා. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො. 
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පටුන 

කම්මට්ඨානභාවනානයයන පයනතානි පථවීකසිණාදීනි විත්ථාරයතො 

විසුද්ධිමග්යග වුත්තායනව. ඉධාපි ිතණ්ණවසිභායවයනව 

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා යහොන්තීති යවදිතබ්බා. තථා ඉයතො

අනන්තයරසුචතූසු ඣායනසු.යංපයනත්ථවත්තබ්බං, තංමහාඅස්සපුරසුත්යත

වුත්තයමව. 

252. විපස්සනාඤායණ පන රූපීතිආදීනමත්යථො වුත්යතොයයව. එත්ථ

සිතයමත්ථ පටිබද්ධන්ති එත්ථ චාතුමහාභූතියක කායය නිස්සිතඤ්ච

පටිබද්ධඤ්ච. සුය ොති සුන්දයරො. ජාතිමාති සුපරිසුද්ධආකරසමුට්ඨියතො. 

සුපරිකම්මකයතොති සුට්ඨු කතපරිකම්යමො අපනීතපාසාණසක්ඛයරො. අච්යඡොති

තනුච්ඡවි. විප්පසන්යනොති සුට්ඨු විප්පසන්යනො. සබ්බාකාරසම්පන්යනොති

යධොවන යවධනාදීහි සබ්යබහි ආකායරහි සම්පන්යනො. නීලන්තිආදීහි 

වණ්ණසම්පත්තිංදස්යසති.තාදිසඤ්හිආවුතංපාකටංයහොති. 

එවයමව යඛොති එත්ථ එවං උපමාසංසන්දනං යවදිතබ්බං – මණි විය හි

කරජකායයො. ආවුතසුත්තං විය විපස්සනාඤාණං. චක්ඛුමා පුරියසො විය

විපස්සනාලාභී භික්ඛු. හත්යථකරිත්වා පච්චයවක්ඛයතො ‘‘අයං යඛො මණී’’ති

මණියනො ආවිභූතකායලො විය විපස්සනාඤාණං අභිනීහරිත්වා නිසින්නස්ස

භික්ඛුයනොචාතුමහාභූතිකකායස්සආවිභූතකායලො.‘‘තත්රිදංසුත්තං ආවුත’’න්ති

සුත්තස්ස ආවිභූතකායලො විය විපස්සනාඤාණං අභිනීහරිත්වා නිසින්නස්ස 

භික්ඛුයනොතදාරම්මණානංඵස්සපඤ්චමකානං වාසබ්බිතත්තයචතසිකානං වා 

විපස්සනාඤාණස්යසවවාආවිභූතකායලොති. 

කිං පයනතං ඤාණස්ස ආවිභූතං, පුග්ගලස්සාති. ඤාණස්ස, තස්ස පන 

ආවිභාවත්තා පුග්ගලස්ස ආවිභූතාව යහොන්ති. ඉදඤ්ච විපස්සනාඤාණං

මග්ගස්ස අනන්තරං, එවං සන්යතපි යස්මා අභිඤ්ඤාවායර ආරද්යධ එතස්ස

අන්තරාවායරො නත්ථි, තස්මා ඉයධව දස්සිතං. යස්මා ච අනිච්චාදිවයසන

අකතසම්මසනස්ස දිබ්බාය යසොතධාතුයා යභරවසද්දං සුණන්යතො

පුබ්යබනිවාසානුස්සතියා යභරයව ඛන්යධ අනුස්සරයතො දිබ්යබන චක්ඛුනා

යභරවරූපං පස්සයතො භයසන්තායසො උප්පජ්ජති, න අනිච්චාදිවයසන

කතසම්මසනස්ස, තස්මා අභිඤ්ඤාපත්තස්ස 

භයවියනොදකයහතුසම්පාදනත්ථම්පි ඉදං ඉයධව දස්සිතං. ඉධාපි

අරහත්තවයසයනව අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තතායවදිතබ්බා. 

253. මයනොමයිද්ධියං ිතණ්ණවසිතාය. තත්ථ මයනොමෙන්ති මයනන

නිබ්බත්තං. සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගින්ති සබ්යබහි අඞ්යගහි ච පච්චඞ්යගහි ච 

සමන්නාගතං. අහීනින්ද්රිෙන්ති සණ්ඨානවයසන අවිකලින්ද්රියං. ඉද්ධිමතා
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නිම්මතරූපඤ්හිසයචඉද්ධිමාඔදායතො, තම්පිඔදාතං. සයචඅවිද්ධකණ්යණො, 

තම්පි අවිද්ධකණ්ණන්ති එවං සබ්බාකායරහි යතන සදිසයමව යහොති. 

මුඤ්ජම්හා ඊසිකන්තිආදි උපමත්තයම්පි තං සදිසභාවදස්සනත්ථයමව වුත්තං.

මුඤ්ජසදිසා එව හි තස්ස අන්යතො ඊසිකා යහොති. යකොසසදියසොයයව අසි, 

වට්ටායයකොසියාවට්ටංඅසියමවපක්ඛිපන්ති, පත්ථටාය පත්ථටං. 

කරණ්ඩාති ඉදම්පි අහිකඤ්චුකස්ස නාමං, න විලීවකරණ්ඩකස්ස.

අහිකඤ්චුයකො හි අහිනා සදියසොව යහොති. තත්ථ කිඤ්චාපි ‘‘පුරියසො අහිං

කරණ්ඩා උද්ධයරයයා’’ති හත්යථන උද්ධරමායනො විය දස්සියතො, අථ යඛො 

ිතත්යතයනවස්ස උද්ධරණං යවදිතබ්බං. අයඤ්හි අහි නාම සජාතියං ඨියතො, 

කට්ඨන්තරං වා රුක්ඛන්තරං වා නිස්සාය, තචයතො 

සරීරනික්කඩ්ඪනපයයොගසඞ්ඛායතනථායමන, සරීරංඛාදමානංවියපුරාණතචං

ජිගුච්ඡන්යතොති ඉයමහිචතූහිකාරයණහිසයයමවකඤ්චුකංජහාති, නසක්කා

තයතො අඤ්යඤන උද්ධරිතුං. තස්මා ිතත්යතන උද්ධරණං සන්ධාය ඉදං

වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. ඉති මුඤ්ජාදිසදිසං ඉමස්ස භික්ඛුයනො සරීරං, 

ඊසිකාදිසදිසං නිම්මතරූපන්ති ඉදයමත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං. නිම්මානවිධානං 

පයනත්ථ පරයතො ච ඉද්ධිවිධාදිපඤ්චඅභිඤ්ඤාකථා සබ්බාකායරන 

විසුද්ධිමග්යග විත්ථාරිතාති තත්ථ වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා.

උපමාමත්තයමවහිඉධඅධිකං. 

තත්ථ යඡකකුම්භකාරාදයයො විය ඉද්ධිවිධඤාණලාභී භික්ඛු දට්ඨබ්යබො.

සුපරිකම්මකතමත්තිකාදයයො විය ඉද්ධිවිධඤාණං දට්ඨබ්බං. 

ඉච්ඡිතිච්ඡිතභාජනවිකතිආදිකරණංවියතස්සභික්ඛුයනොවිකුබ්බනංදට්ඨබ්බං.

ඉධාපි ිතණ්ණවසිතාවයසයනව අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තතා යවදිතබ්බා.

තථාඉයතොපරාසුචතූසු අභිඤ්ඤාසු. 

255. තත්ථ දිබ්බයසොතධාතුඋපමායං සඞ්ඛධයමොති සඞ්ඛධමයකො. 

අප්පකසියරයනවාති නිද්දුක්යඛයනව. විඤ්ඤායපෙොති ජානායපයය. තත්ථ

එවං චාතුද්දිසා විඤ්ඤායපන්යත සඞ්ඛධමයක ‘‘සඞ්ඛසද්යදො අය’’න්ති

වවත්ථායපන්තානං සත්තානං තස්ස සඞ්ඛසද්දස්ස ආවිභූතකායලො විය

යයොගියනො දූරසන්තිකයභදානං දිබ්බානඤ්යචව මානුසකානඤ්ච සද්දානං

ආවිභූතකායලොදට්ඨබ්යබො. 

256. යචයතොපරියඤාණ-උපමායං දහයරොති තරුයණො. යුවාති යයොබ්බයනන

සමන්නාගයතො. මණ්ඩනකජාතියකොති යුවාපි සමායනො න අලසියයො

කිලිට්ඨවත්ථසරීයරො, අථ යඛො මණ්ඩනකපකතියකො, දිවසස්ස ද්යව තයයො

වායර න්හායිත්වා සුද්ධවත්ථ-පරිදහන-අලඞ්කාරකරණසීයලොති අත්යථො. 
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සකණිකන්ති කාළතිලකවඞ්ක-මුඛදූසිපීළකාදීනං අඤ්ඤතයරන සයදොසං.

තත්ථයථා තස්සමුඛනිමත්තං පච්චයවක්ඛයතොමුඛයදොයසො පාකයටො යහොති, 

එවං යචයතොපරියඤාණාය ිතත්තං අභිනීහරිත්වා නිසින්නස්ස භික්ඛුයනො

පයරසං යසොළසවිධං ිතත්තං පාකටං යහොතීති යවදිතබ්බං.

පුබ්යබනිවාසඋපමාදීසුයංවත්තබ්බං, තංසබ්බංමහාඅස්සපුයර වුත්තයමව. 

259. අෙංයඛොඋදායිපඤ්චයමොධම්යමොති එකූනවීසතිපබ්බානිපටිපදාවයසන

එකංධම්මං කත්වාපඤ්චයමො ධම්යමොතිවුත්යතො.යථාහිඅට්ඨකනාගරසුත්යත

(ම. නි. 2.17 ආදයයො) එකාදස පබ්බානි පුච්ඡාවයසන එකධම්යමො කයතො, 

එවමධ එකූනවීසති පබ්බානි පටිපදාවයසන එයකො ධම්යමො කයතොති 

යවදිතබ්බානි. ඉයමසු ච පන එකූනවීසතියා පබ්යබසු පටිපාටියා අට්ඨසු

යකොට්ඨායසසු විපස්සනාඤායණ ච ආසවක්ඛයඤායණ ච අරහත්තවයසන

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තතා යවදිතබ්බා, යසයසසුිතණ්ණවසිභාවවයසන.

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මහාසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සමණමුණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනා 

260. එවං යම සුතන්ති සමණමුණ්ඩිකසුත්තං. තත්ථ උග්ගාහමායනොතිතස්ස

පරිබ්බාජකස්ස නාමං. සුමයනොති පකතිනාමං. කිඤ්ිත කිඤ්ිත පන උග්ගහිතුං

උග්ගායහතුං සමත්ථතායඋග්ගාහමායනොතිනංසඤ්ජානන්ති.සමයං පවදන්ති 

එත්ථාති සමෙප්පවාදකං. තස්මං කිර ඨායන 

චඞ්කීතාරුක්ඛයපොක්ඛරසාතිප්පභුතයයො බ්රාහ්මණා

නිගණ්ඨායචලකපරිබ්බාජකාදයයො ච පබ්බජිතා සන්නිපතිත්වා අත්තයනො

අත්තයනො සමයං පවදන්ති කයථන්ති දීයපන්ති, තස්මා යසො ආරායමො

සමයප්පවාදයකොති වුච්චති. ස්යවව තින්දුකාචීරසඞ්ඛාතාය 

තිම්බරූසකරුක්ඛපන්තියා පරික්ඛිත්තත්තා තින්දුකාචීරං. යස්මා පයනත්ථ

පඨමංඑකාසාලාඅයහොසි, පච්ඡාමහාපුඤ්ඤංයපොට්ඨපාදපරිබ්බාජකං නිස්සාය

බහූ සාලා කතා, තස්මා තයමව එකං සාලං උපාදාය ලද්ධනාමවයසන 

එකසාලයකොති වුච්චති. මල්ලිකාය පන පයසනදිරඤ්යඤො යදවියා 

උයයානභූයතො යසො පුප්ඵඵලසඤ්ඡන්යනො ආරායමොති කත්වා මල්ලිකාෙ 

ආරායමොති සඞ්ඛං ගයතො. තස්මං සමයප්පවාදයක තින්දුකාචීයර එකසාලයක

මල්ලිකාය ආරායම. පටිවසතීති වාසඵාසුතාය වසති. දිවා දිවස්සාති දිවසස්ස

දිවා නාම මජ්ඣන්හාතික්කයමො, තස්මං දිවසස්සපි දිවාභූයත

අතික්කන්තමත්යතමජ්ඣන්හියකනික්ඛමීතිඅත්යථො. පටිසල්ලීයනොතිතයතො
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පටුන 

තයතොරූපාදියගොචරයතොිතත්තංපටිසංහරිත්වාලීයනො, ඣානරතියසවනවයසන

එකීභාවං ගයතො. මයනො ාවනීොනන්ති මනවඩ්ඪනකානං, යය ආවජ්ජයතො

මනසිකයරොයතො ිතත්තං විනීවරණං යහොති උන්නමති වඩ්ඪති. ොවතාති

යත්තකා. අෙං යතසං අඤ්ඤතයරොති අයං යතසං අබ්භන්තයරො එයකො

සාවයකො. අප්යපව නාමාති තස්ස උපසඞ්කමනං පත්ථයමායනො ආහ.

පත්ථනාකාරණංපනසන්දකසුත්යත වුත්තයමව. 

261. එතදයවොචාතිදන්දපඤ්යඤොඅයං ගහපති, ධම්මකථායනංසඞ්ගණ්හිත්වා

අත්තයනොසාවකංකරිස්සාමීතිමඤ්ඤමායනොඑතං ‘‘චතූහියඛො’’තිආදිවචනං

අයවොච. තත්ථ පඤ්ඤ්යපමීති දස්යසම ඨයපම. සම්පන්නකුසලන්ති

පරිපුණ්ණකුසලං. පරමකුසලන්තිඋත්තමකුසලං. අයෙොජ්ඣන්ති වාදයුද්යධන

යුජ්ඣිත්වා චායලතුං අසක්කුයණයයං අචලං නික්කම්පං ථිරං. න කයරොතීති

අකරණමත්තයමව වදති, එත්ථපනසංවරප්පහානංවාපටියසවනප්පහානංවා

නවදති. යසසපයදසුපිඑයසවනයයො. 

යනවඅභිනන්දීතිතිත්ථියානාම ජානිත්වාපිඅජානිත්වාපියංවාතංවාවදන්තීති

මඤ්ඤමායනො නාභිනන්දි. න පටික්යකොසීති සාසනස්ස අනුයලොමං විය

පසන්නාකාරංවියවදතීති මඤ්ඤමායනොනපටියසයධති. 

262. ෙථා උග්ගාහමානස්සාති යථා තස්ස වචනං, එවං සන්යත

උත්තානයසයයයකොකුමායරොඅයයොජ්ඣසමයණොථිරසමයණොභවිස්සති, මයං

පන එවංනවදාමාතිදීයපති. කායෙොතිපිනයහොතීතිසකකායයොපරකායයොතිපි 

වියසසඤාණං න යහොති. අඤ්ඤත්ර ඵන්දිතමත්තාති පච්චත්ථරයණ

වලිසම්ඵස්යසන වා මඞ්ගුලදට්යඨන වා කායඵන්දනමත්තං නාම යහොති. තං

ඨයපත්වා අඤ්ඤං කායයන කරණකම්මං නාම නත්ථි. තම්පි ච

කියලසසහගතිතත්යතයනව යහොති. වාචාතිපි න යහොතීති මච්ඡාවාචා

සම්මාවාචාතිපිනානත්තංනයහොති. යරොදිතමත්තාති ජිඝච්ඡාපිපාසාපයරතස්ස

පන යරොදිතමත්තං යහොති. තම්පි කියලසසහගතිතත්යතයනව. සඞ්කප්යපොති

මච්ඡාසඞ්කප්යපො සම්මාසඞ්කප්යපොතිපිනානත්තංන යහොති. විකූජිතමත්තාති

විකූජිතමත්තං යරොදනහසිතමත්තං යහොති. දහරකුමාරකානඤ්හි ිතත්තං

අතීතාරම්මණං පවත්තති, නිරයයතො ආගතා නිරයදුක්ඛං සරිත්වා යරොදන්ති, 

යදවයලොකයතො ආගතා හසන්ති, තම්පි කියලසසහගතිතත්යතයනව යහොති. 

ආජීයවොති මච්ඡාජීයවො සම්මාජීයවොතිපි නානත්තං න යහොති. අඤ්ඤත්ර

මාතුථඤ්ඤාති ථඤ්ඤයචොරදාරකා නාම යහොන්ති, මාතරි ඛීරං පායන්තියා

අපිවිත්වා අඤ්ඤවිහිතකායල පිට්ඨිපස්යසන ආගන්ත්වා ථඤ්ඤං පිවන්ති. 
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එත්තකං මුඤ්ිතත්වා අඤ්යඤො මච්ඡාජීයවො නත්ථි. අයම්පි

කියලසසහගතිතත්යතයනව යහොතීතිදස්යසති. 

263. එවං පරිබ්බාජකවාදං පටික්ඛිපිත්වා ඉදානි සයං යසක්ඛභූමයං මාතිකං

ඨයපන්යතො චතූහි යඛො අහන්තිආදිමාහ. තත්ථ සමධිගය්හ තිට්ඨතීති

වියසයසත්වා තිට්ඨති. න කායෙන පාප කම්මන්තිආදීසු න යකවලං

අකරණමත්තයමව, භගවාපනඑත්ථසංවරප්පහානපටිසඞ්ඛා පඤ්ඤයපති.තං 

සන්ධායයවමාහ. න යචව සම්පන්නකුසලන්තිආදි පන ඛීණාසවං සන්ධාය

වුත්තං. 

ඉදානි අයසක්ඛභූමයං මාතිකංඨයපන්යතො දසහි යඛො අහන්තිආදිමාහ.තත්ථ

තීණි පදානි නිස්සාය ද්යව පඨමචතුක්කා ඨපිතා, එකං පදං නිස්සාය ද්යව

පච්ඡිමචතුක්කා.අයංයසක්ඛභූමයං මාතිකා. 

264. ඉදානි තං විභජන්යතො කතයම ච ථපති අකුසලසීලාතිආදිමාහ. තත්ථ 

සරාගන්ති අට්ඨවිධං යලොභසහගතිතත්තං. සයදොසන්ති

පටිඝසම්පයුත්තිතත්තද්වයං. සයමොහන්ති විිතකිච්ඡද්ධච්චසහගතිතත්තද්වයම්පි 

වට්ටති, සබ්බාකුසලිතත්තානිපි.යමොයහොසබ්බාකුසයලඋප්පජ්ජතීතිහිවුත්තං. 

ඉයතොසමුට්ඨානාතිඉයතොසරාගාදිිතත්තයතොසමුට්ඨානංඋප්පත්ති එයතසන්ති

ඉයතොසමුට්ඨානා. 

කුහින්ති කතරං ඨානං පාපුණිත්වා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. එත්යථයතති

යසොතාපත්තිඵයල භුම්මං. පාතියමොක්ඛසංවරසීලඤ්හි යසොතාපත්තිඵයල

පරිපුණ්ණං යහොති, තං ඨානං පත්වා අකුසලසීලං අයසසං නිරුජ්ඣති.

අකුසලසීලන්තිචදුස්සීලස්යසතංඅධිවචනන්තියවදිතබ්බං. 

අකුසලානං සීලානං නියරොධාෙ පටිපන්යනොති එත්ථ යාව යසොතාපත්තිමග්ගා

නියරොධාය පටිපන්යනො නාම යහොති, ඵලපත්යත පන යත නියරොධිතා නාම

යහොන්ති. 

265. වීතරාගන්තිආදීහි අට්ඨවිධංකාමාවචරකුසලිතත්තයමවවුත්තං.එයතනහි

කුසලසීලං සමුට්ඨාති. 

සීලවායහොතීතිසීලසම්පන්යනොයහොති ගුණසම්පන්යනොච. යනොචසීලමයෙොති

අලයමත්තාවතා, නත්ථිඉයතො කිඤ්ිතඋත්තරිකරණීයන්තිඑවංසීලමයයොන

යහොති. ෙත්ථස්ස යතති අරහත්තඵයල භුම්මං. අරහත්තඵලඤ්හි පත්වා

අකුසලසීලංඅයසසං නිරුජ්ඣති. 
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නියරොධාෙ පටිපන්යනොති එත්ථ යාව අරහත්තමග්ගා නියරොධාය පටිපන්යනො

නාමයහොති, ඵලපත්යතපනයතනියරොධිතානාම යහොන්ති. 

266. කාමසඤ්ඤාදීසු කාමසඤ්ඤා අට්ඨයලොභසහගතිතත්තසහජාතා, ඉතරා

ද්යව යදොමනස්සසහගතිතත්තද්වයයනසහජාතා. 

පඨමං ඣානන්ති අනාගාමඵලපඨමජ්ඣානං. එත්යථයතති අනාගාමඵයල

භුම්මං.අනාගාමඵලඤ්හිපත්වාඅකුසලසඞ්කප්පාඅපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. 

නියරොධාෙ පටිපන්යනොති එත්ථ යාව අනාගාමමග්ගා නියරොධාය පටිපන්යනො

නාම යහොති, ඵලපත්යත පන යත නියරොධිතා නාම යහොන්ති. 

යනක්ඛම්මසඤ්ඤාදයයොහිතිස්යසොපිඅට්ඨකාමාවචරකුසලසහජාතසඤ්ඤාව. 

267. එත්යථයතති අරහත්තඵයල භුම්මං. දුතියජ්ඣානිකං අරහත්තඵලඤ්හි

පාපුණිත්වා කුසලසඞ්කප්පා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. නියරොධාෙ

පටිපන්යනොතිඑත්ථයාවඅරහත්තමග්ගානියරොධාය පටිපන්යනොනාමයහොති, 

ඵලපත්යත පන යත නියරොධිතා නාම යහොන්ති. යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සමණමුණ්ඩිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. චූළසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනා 

270. එවං යමසුතන්තිචූළසකුලුදායිසුත්තං.තත්ථ ෙදාපන,  න්යත,  ගවාති

ඉදං පරිබ්බාජයකො ධම්මකථං යසොතුකායමො භගවයතො ධම්මයදසනාය

සාලයභාවංදස්යසන්යතොආහ. 

271. තංයෙයවත්ථපටි ාතූතිසයචධම්මං යසොතුකායමො, තුය්යහයවත්ථඑයකො

පඤ්යහොඑකංකාරණංඋපට්ඨාතු. ෙථාමං පටි ායසෙොතියයනකාරයණන

මමධම්මයදසනාඋපට්ඨයහයය, එයතනහිකාරයණනකථාය සමුට්ඨිතායසුඛං

ධම්මං යදයසතුන්ති දීයපති. තස්ස මය්හං,  න්යතති යසො කිර තං දිස්වා –

‘‘සයචභගවාඉධඅභවිස්සා, අයයමතස්සභාසිතස්ස අත්යථොතිදීපසහස්සංවිය

උජ්ජලායපත්වාඅජ්ජයමපාකටංඅකරිස්සා’’තිදසබලංයයව අනුස්සරි.තස්මා 

තස්ස මය්හං,  න්යතතිආදිමාහ. තත්ථ අයහො නූනාති අනුස්සරණත්යථ

නිපාතද්වයං.යතනතස්සභගවන්තං අනුස්සරන්තස්සඑතදයහොසි‘‘අයහොනූන

භගවා අයහො නූන සුගයතො’’ති. යෙො ඉයමසන්ති යයො ඉයමසං ධම්මානං. 

සුකුසයලොති සුට්ඨු කුසයලො නිපුයණො යඡයකො. යසො භගවා අයහො නූන

කයථයය, යසො සුගයතො අයහො නූන කයථයය, තස්ස හි භගවයතො
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පුබ්යබනිවාසඤාණස්ස අයනකානි කප්පයකොටිසහස්සානි එකඞ්ගණානි

පාකටානීති, අයයමත්ථඅධිප්පායයො. 

තස්ස වාහං පුබ්බන්තං ආරබ් ාති යයො හි ලාභී යහොති, යසො ‘‘පුබ්යබ ත්වං

ඛත්තියයො අයහොසි, බ්රාහ්මයණො අයහොසී’’ති වුත්යත ජානන්යතො සක්කච්චං

සුස්සූසති. අලාභී පන – ‘‘එවං භවිස්සති එවං භවිස්සතී’’ති

සීසකම්පයමත්තයමව දස්යසති. තස්මා එවමාහ – ‘‘තස්ස වාහං පුබ්බන්තං

ආරබ්භපඤ්හස්සයවයයාකරයණනිතත්තංආරායධයය’’න්ති. 

යසො වා මං අපරන්තන්ති දිබ්බචක්ඛුලාභියනො හි අනාගතංසඤාණං ඉජ්ඣති, 

තස්මාඑවමාහ.ඉතරංපුබ්යබ වුත්තනයයමව. 

ධම්මං යත යදයසස්සාමීති අයං කිර අතීයත යදසියමායනපි න බුජ්ඣිස්සති, 

අනාගයත යදසියමායනපි න බුජ්ඣිස්සති. අථස්ස භගවා සණ්හසුඛුමං

පච්චයාකාරං යදයසතුකායමොඑවමාහ.කිංපනතංබුජ්ඣිස්සතීති? එතංපයගව

නබුජ්ඣිස්සති, අනාගයත පනස්සවාසනායපච්චයයොභවිස්සතීතිදිස්වාභගවා

එවමාහ. 

පංසුපිසාචකන්තිඅසුිතට්ඨායන නිබ්බත්තපිසාචං.යසොහිඑකංමූලංගයහත්වා

අදිස්සමානකායයො යහොති. තත්රිදං වත්ථු – එකා කිර යක්ඛිනී ද්යව දාරයක

ථූපාරාමද්වායරනිසීදායපත්වාආහාරපරියයසනත්ථංනගරං ගතා.දාරකාඑකං

පිණ්ඩපාතිකත්යථරං දිස්වා ආහංසු, – ‘‘භන්යත, අම්හාකං මාතා අන්යතො

නගරංපවිට්ඨා, තස්සාවයදයයාථ‘යංවාතංවාලද්ධකං, ගයහත්වාසීඝං ගච්ඡ, 

දාරකා යත ජිඝච්ඡිතං සන්ධායරතුං න සක්යකොන්තී’’’ති. තමහං කථං 

පස්සිස්සාමීති? ඉදං, භන්යත, ගණ්හථාති එකං මූලඛණ්ඩං අදංසු. යථරස්ස

අයනකානි යක්ඛසහස්සානි පඤ්ඤායිංසු, යසො දාරයකහි දින්නසඤ්ඤායණන

තංයක්ඛිනිංඅද්දස විරූපංබීභච්ඡංයකවලංවීථියංගබ්භමලංපච්චාසීසමානං.

දිස්වාතමත්ථංකයථසි. කථංමංත්වංපස්සසීතිවුත්යතමූලඛණ්ඩං දස්යසසි, 

සා අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හි. එවං පංසුපිසාචකා එකං මූලං ගයහත්වා

අදිස්සමානකායා යහොන්ති. තං සන්ධායයස ‘‘පංසුපිසාචකම්පි න පස්සාමී’’ති

ආහ. නපක්ඛාෙතීතිනදිස්සතිනඋපට්ඨාති. 

272. දීොපි යඛො යත එසාති උදායි එසා තව වාචා දීඝාපි භයවයය, එවං

වදන්තස්සවස්සසතම්පිවස්සසහස්සම්පිපවත්යතයය, න චඅත්ථංදීයපයයාති

අධිප්පායයො. අප්පාටිහීරකතන්ති අනියයානිකංඅමූලකංනිරත්ථකංසම්පජ්ජතීති

අත්යථො. 
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ඉදානි තං වණ්ණං දස්යසන්යතො යසෙෙථාපි,  න්යතතිආදිමාහ. තත්ථ 

පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්යතොති විසභාගවණ්යණ රත්තකම්බයල ඨපියතො. 

එවංවණ්යණො අත්තා යහොතීති ඉදං යසො සුභකිණ්හයදවයලොයක

නිබ්බත්තක්ඛන්යධ සන්ධාය – ‘‘අම්හාකං මතකායල අත්තා 

සුභකිණ්හයදවයලොයකඛන්ධාවියයජොයතතී’’තිවදති. 

273. අෙං ඉයමසංඋභින්නන්තියසොකිරයස්මාමණිස්සබහිආභානනිච්ඡරති, 

ඛජ්යජොපනකස්ස අඞ්ගුලද්වඞ්ගුලචතුරඞ්ගුලමත්තං නිච්ඡරති, 

මහාඛජ්යජොපනකස්සපන ඛළමණ්ඩලමත්තම්පිනිච්ඡරතියයව, තස්මාඑවමාහ. 

විද්යධති උබ්බිද්යධ, යමඝවිගයමන දූරීභූයතති අත්යථො. විගතවලාහයකති

අපගතයමයඝ. යදයවතිආකායස. ඔසධිතාරකාති සුක්කතාරකා. සා හි යස්මා

තස්සාඋදයයතොපට්ඨායයතනසඤ්ඤායණන ඔසධානිගණ්හන්තිපිපිවන්තිපි, 

තස්මා ‘‘ඔසධිතාරකා’’ති වුච්චති. අභියදො අඩ්ඪරත්තසමෙන්ති අභින්යන

අඩ්ඪරත්තසමයය. ඉමනා ගගනමජ්යඣ ඨිතචන්දං දස්යසති. අභියදො

මජ්ඣන්හියකපිඑයසවනයයො. 

අයතොයඛොතියයඅනුයභොන්ති, යතහිබහුතරා, බහූයචවබහුතරාචාතිඅත්යථො. 

ආ ා නානුය ොන්තීති ඔභාසං න වළඤ්ජන්ති, අත්තයනො සරීයරොභායසයනව

ආයලොකංඵරිත්වාවිහරන්ති. 

274. ඉදානි යස්මා යසො ‘‘එකන්තසුඛං යලොකං පුච්ඡිස්සාමී’’ති නිසින්යනො, 

පුච්ඡාමූළ්යහොපනජායතො, තස්මානංභගවාතංපුච්ඡංසරායපන්යතො කිංපන, 

උදායි, අත්ථි එකන්තසුයඛො යලොයකොතිආදිමාහ. තත්ථ ආකාරවතීති

කාරණවතී. අඤ්ඤතරං වා පන තයපොගුණන්ති අයචලකපාළිං සන්ධායාහ, 

සුරාපානවිරතීති අත්යථො. 

275. කතමා පන සා,  න්යත, ආකාරවතී පටිපදා එකන්තසුඛස්සාති කස්මා

පුච්ඡති? එවංකිරස්සඅයහොසි – ‘‘මයංසත්තානං එකන්තසුඛංවදාම, පටිපදං

පනකායලනසුඛංකායලනදුක්ඛංවදාම.එකන්තසුඛස්සයඛොපන අත්තයනො

පටිපදායපි එකන්තසුඛාය භවිතබ්බං. අම්හාකං කථා අනියයානිකා, සත්ථු

කථාව නියයානිකා’’ති. ඉදානි සත්ථාරංයයව පුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමීති තස්මා 

පුච්ඡති. 

එත්ථ මෙං අනස්සාමාති එතස්මං කාරයණ මයං අනස්සාම. කස්මා පන 

එවමාහංසු? යත කිර පුබ්යබ පඤ්චසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය කසිණපරිකම්මං

කත්වා තතියජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා අපරිහීනජ්ඣානා කාලං කත්වා

සුභකිණ්යහසු නිබ්බත්තන්තීති ජානන්ති, ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත පන කායල 
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පටුන 

කසිණපරිකම්මම්පි න ජානිංසු, තතියජ්ඣානම්පි නිබ්බත්යතතුං නාසක්ඛිංසු.

පඤ්ච පුබ්බභාගධම්යම පන ‘‘ආකාරවතී පටිපදා’’ති උග්ගයහත්වා 

තතියජ්ඣානං ‘‘එකන්තසුයඛො යලොයකො’’තිඋග්ගණ්හිංසු.තස්මා එවමාහංසු. 

උත්තරිතරන්ති ඉයතො පඤ්චහි ධම්යමහි උත්තරිතරං පටිපදං වා 

තතියජ්ඣානයතො උත්තරිතරං එකන්තසුඛං යලොකං වා න ජානාමාති වුත්තං

යහොති. අප්පසද්යද කත්වාති එකප්පහායරයනව මහාසද්දං කාතුං ආරද්යධ 

නිස්සද්යදකත්වා. 

276. සච්ඡිකිරිොයහතූති එත්ථ ද්යව සච්ඡිකිරියා පටිලාභසච්ඡිකිරියා ච

පච්චක්ඛසච්ඡිකිරියා ච. තත්ථ තතියජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා

අපරිහීනජ්ඣායනො කාලං කත්වා සුභකිණ්හයලොයක යතසං යදවානං 

සමානායුවණ්යණො හුත්වා නිබ්බත්තති, අයං පටිලාභසච්ඡිකිරියා නාම.

චතුත්ථජ්ඣානං නිබ්බත්යතත්වා ඉද්ධිවිකුබ්බයනන සුභකිණ්හයලොකං

ගන්ත්වායතහියදයවහිසද්ධිං සන්තිට්ඨතිසල්ලපතිසාකච්ඡංආපජ්ජති, අයං

පච්චක්ඛසච්ඡිකිරියානාම.තාසං ද්වින්නම්පිතතියජ්ඣානංආකාරවතීපටිපදා

නාම.තඤ්හිඅනුප්පායදත්වායනවසක්කා සුභකිණ්හයලොයකනිබ්බත්තිතුං, න

චතුත්ථජ්ඣානං උප්පායදතුං. ඉති දුවිධම්යපතං සච්ඡිකිරියං සන්ධාය –

‘‘එතස්සනූන, භන්යත, එකන්තසුඛස්සයලොකස්ස සච්ඡිකිරියායහතූ’’තිආහ. 

277. උදඤ්චනියකොති උදකවාරයකො. අන්තරාෙමකාසීති යථා පබ්බජ්ජං න

ලභති, එවං උපද්දුතමකාසි යථා තං උපනිස්සයවිපන්නං. අයං කිර

කස්සපබුද්ධකායල පබ්බජිත්වා සමණධම්මමකාසි. අථස්ස එයකො සහායයකො

භික්ඛු සාසයන අනභිරයතො, ‘‘ආවුයසො, විබ්භමස්සාමී’’ති ආයරොයචසි. යසො

තස්ස පත්තචීවයර යලොභං උප්පායදත්වා ගිහිභාවාය වණ්ණං අභාසි. ඉතයරො

තස්සපත්තචීවරංදත්වාවිබ්භම. යතනස්සකම්මුනාඉදානිභගවයතොසම්මුඛා

පබ්බජ්ජාය අන්තරායයො ජායතො. භගවතා පනස්ස පුරිමසුත්තං

අතියරකභාණවාරමත්තං, ඉදංභාණවාරමත්තන්තිඑත්තකායතන්තියාධම්යමො 

කථියතො, එකයදසනායපි මග්ගඵලපටියවයධො න ජායතො, අනාගයත පනස්ස

පච්චයයො භවිස්සතීති භගවා ධම්මං යදයසති. අනාගයත පච්චයභාවඤ්චස්ස

දිස්වාභගවාධරමායනොඑකංභික්ඛුම්පි යමත්තාවිහාරිම්හිඑතදග්යගනඨයපසි.

පස්සතිහි භගවා–‘‘අනාගයතඅයංමමසාසයන පබ්බජිත්වායමත්තාවිහාරීනං

අග්යගොභවිස්සතී’’ති. 

යසොභගවතිපරිනිබ්බුයතධම්මායසොකරාජකායලපාටලිපුත්යත නිබ්බත්තිත්වා

පබ්බජිත්වා අරහත්තප්පත්යතො අස්සගුත්තත්යථයරො නාම හුත්වා

යමත්තාවිහාරීනංඅග්යගොඅයහොසි. යථරස්සයමත්තානුභායවනතිරච්ඡානගතාපි
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යමත්තිතත්තංපටිලභිංසු, යථයරො සකලජම්බුදීයපභික්ඛුසඞ්ඝස්සඔවාදාචරියයො

හුත්වා වත්තනියසනාසයනආවසි, තිංසයයොජනමත්තා අටවී එකං පධානඝරං

අයහොසි. යථයරො ආකායස චම්මඛණ්ඩං පත්ථරිත්වා තත්ථ නිසින්යනො

කම්මට්ඨානංකයථසි.ගච්ඡන්යතගච්ඡන්යතකායලභික්ඛාචාරම්පි අගන්ත්වා

විහායර නිසින්යනො කම්මට්ඨානං කයථසි, මනුස්සා විහාරයමව ගන්ත්වා 

දානමදංසු. ධම්මායසොකරාජා යථරස්ස ගුණං සුත්වා දට්ඨුකායමො තික්ඛත්තුං

පහිණි.යථයරො භික්ඛුසඞ්ඝස්සඔවාදංදම්මීතිඑකවාරම්පිනගයතොති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චූළසකුලුදායිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. යවඛනසසුත්තවණ්ණනා 

278. එවං යම සුතන්ති යවඛනසසුත්තං. තත්ථ යවඛනයසොති අයං කිර

සකුලුදායිස්ස ආචරියයො, යසො ‘‘සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො පරමවණ්ණපඤ්යහ

පරාජියතො’’ති සුත්වා ‘‘මයා යසො සාධුකං උග්ගහාපියතො, යතනාපි සාධුකං

උග්ගහිතං, කථංනුයඛොපරාජියතො, හන්දාහංසයං ගන්ත්වාසමණංයගොතමං

පරමවණ්ණපඤ්හං පුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමී’’ති රාජගහයතො 

පඤ්චචත්තාලීසයයොජනං සාවත්ථිං ගන්ත්වා යයන භගවා, යතනුපසඞ්කම, 

උපසඞ්කමත්වා පනඨිතයකොවභගවයතොසන්තියකඋදානංඋදායනසි.තත්ථ

පුරිමසදිසංවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. 

280. පඤ්ච යඛො ඉයමතිකස්මාආරභි? අගාරියයොපි එකච්යචො කාමගරුයකො

කාමාධිමුත්යතො යහොති, එකච්යචො යනක්ඛම්මගරුයකො යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො

යහොති. පබ්බජියතොපි ච එකච්යචො කාමගරුයකො කාමාධිමුත්යතො යහොති, 

එකච්යචො යනක්ඛම්මගරුයකො යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො යහොති. අයං පන

කාමගරුයකො කාමාධිමුත්යතො යහොති. යසො ඉමාය කථාය කථියමානාය

අත්තයනොකාමාධිමුත්තත්තංසල්ලක්යඛස්සති, එවමස්සායංයදසනාසප්පායා

භවිස්සතීතිඉමංයදසනංආරභි. කාමග්ගසුඛන්තිනිබ්බානංඅධිප්යපතං. 

281. පාපියතො  විස්සතීති අජානනභාවං පාපියතො භවිස්සති. නාමකංයෙව

සම්පජ්ජතීති නිරත්ථකවචනමත්තයමව සම්පජ්ජති. තිට්ඨතු පුබ්බන්යතො

තිට්ඨතු අපරන්යතොති යස්මා තුය්හං අතීතකථාය අනුච්ඡවිකං

පුබ්යබනිවාසඤාණං නත්ථි, අනාගතකථාය අනුච්ඡවිකං දිබ්බචක්ඛුඤාණං

නත්ථි, තස්මා උභයම්යපතං තිට්ඨතූති ආහ. සුත්තබන්ධයනහීති

සුත්තමයබන්ධයනහි. තස්ස හි ආරක්ඛත්ථාය හත්ථපායදසු යචව ගීවාය ච
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සුත්තකානි බන්ධන්ති. තානි සන්ධායයතං වුත්තං. මහල්ලකකායල පනස්ස

තානිසයංවාපූතීනිහුත්වාමුඤ්චන්ති, ඡින්දිත්වාවා හරන්ති. 

එවයමව යඛොති ඉමනා ඉදං දස්යසති – දහරස්ස කුමාරස්ස සුත්තබන්ධනානං 

අජානනකායලො විය අවිජ්ජාය පුරිමාය යකොටියා අජානනං, න හි සක්කා

අවිජ්ජාය පුරිමයකොටි ඤාතුං, යමොචනකායල ජානනසදිසං පන 

අරහත්තමග්යගන අවිජ්ජාබන්ධනස්ස පයමොක්යඛො ජායතොති ජානනං. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යවඛනසසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

තතියවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. රාජවග්යගො 

1. ෙටිකාරසුත්තවණ්ණනා 

282. එවං යමසුතන්තිඝටිකාරසුත්තං.තත්ථ සිතංපාත්වාකාසීතිමහාමග්යගන

ගච්ඡන්යතො අඤ්ඤතරං භූමප්පයදසං ඔයලොයකත්වා – ‘‘අත්ථි නු යඛො මයා

චරියංචරමායනනඉමස්මංඨායන නිවුත්ථපුබ්බ’’න්තිආවජ්ජන්යතොඅද්දස – 

‘‘කස්සපබුද්ධකායල ඉමස්මං ඨායන යවගළිඞ්ගං නාම ගාමනිගයමො අයහොසි, 

අහං තදා යජොතිපායලො නාම මාණයවො අයහොසිං, මය්හං සහායයො ඝටිකායරො

නාමකුම්භකායරො අයහොසි, යතනසද්ධිංමයා ඉධ එකං සුකාරණංකතං, තං

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අපාකටං පටිච්ඡන්නං, හන්ද නං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පාකටං

කයරොමී’’ති මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මං පයදයස ඨිතයකොව

සිතපාතුකම්මමකාසි, අග්ගග්ගදන්යත දස්යසත්වා මන්දහසිතං හසි. යථා හි

යලොකියමනුස්සාඋරංපහරන්තා– ‘‘කුහංකුහ’’න්තිහසන්ති, න එවංබුද්ධා, 

බුද්ධානංපනහසිතංහට්ඨපහට්ඨාකාරමත්තයමවයහොති. 

හසිතඤ්ච නායමතං යතරසහි යසොමනස්සසහගතිතත්යතහි යහොති. තත්ථ 

යලොකියමහාජයනො අකුසලයතො චතූහි, කාමාවචරකුසලයතො චතූහීති අට්ඨහි

ිතත්යතහිහසති, යසක්ඛා අකුසලයතොදිට්ඨිසම්පයුත්තානිද්යවඅපයනත්වාඡහි

ිතත්යතහි හසන්ති, ඛීණාසවා චතූහි සයහතුකකිරියිතත්යතහි එයකන

අයහතුකකිරියිතත්යතනාතිපඤ්චහිිතත්යතහි හසන්ති.යතසුපිබලවාරම්මයණ

ආපාථගයත ද්වීහි ඤාණසම්පයුත්තිතත්යතහි හසන්ති, දුබ්බලාරම්මයණ

දුයහතුකිතත්තද්වයයන ච අයහතුකිතත්යතන චාති තීහි ිතත්යතහි හසන්ති.

ඉමස්මං පන ඨායන

කිරියායහතුකමයනොවිඤ්ඤාණධාතුයසොමනස්සසහගතිතත්තං භගවයතො 

හට්ඨපහට්ඨාකාරමත්තංහසිතංඋප්පායදසි. 

තං පයනතං හසිතං එවං අප්පමත්තකම්පි යථරස්ස පාකටං අයහොසි. කථං? 

තථාරූයප හි කායල තථාගතස්ස චතූහි දාඨාහි චතුද්දීපිකමහායමඝමුඛයතො

සයතරතාවිජ්ජුලතා විය වියරොචමානා මහාතාලක්ඛන්ධපමාණා රස්මවට්ටියයො 

උට්ඨහිත්වා තික්ඛත්තුං සීසවරං පදක්ඛිණං කත්වා දාඨග්යගසුයයව

අන්තරධායන්ති.යතනසඤ්ඤායණනආයස්මා ආනන්යදොභගවයතොපච්ඡයතො

ගච්ඡමායනොපිසිතපාතුභාවංජානාති. 

 ගවන්තං එතදයවොචාති – ‘‘එත්ථ කිර කස්සයපො භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං ඔවදි, 

චතුසච්චප්පකාසනං අකාසි, භගවයතොපි එත්ථ නිසීදිතුං රුිතං උප්පායදස්සාම, 

එවමයං භූමභායගො ද්වීහි බුද්යධහි පරිභුත්යතො භවිස්සති, මහාජයනො
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පටුන 

ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා යචතියට්ඨානං කත්වා පරිචරන්යතො 

සග්ගමග්ගපරායයණො භවිස්සතී’’ති ිතන්යතත්වා එතං ‘‘යතන හි, 

භන්යත,’’තිආදිවචනං අයවොච. 

283. මුණ්ඩයකනසමණයකනාතිමුණ්ඩං මුණ්යඩොති, සමණං වා සමයණොති

වත්තුං වට්ටති, අයං පන අපරිපක්කඤාණත්තා බ්රාහ්මණකුයල

උග්ගහිතයවොහාරවයසයනව හීයළන්යතො එවමාහ. යසොත්තිසිනානින්ති

සිනානත්ථායකතයසොත්තිං.යසොත්තිනාම කුරුවින්දපාසාණචුණ්ණානිලාඛාය

බන්ධිත්වා කතගුළිකකලාපකා වුච්චති, යං සන්ධාය – ‘‘යතන යඛො පන

සමයයනඡබ්බග්ගියාභික්ඛූකුරුවින්දකසුත්තියානහායන්තී’’ති (චූළව. 243) 

වුත්තං. තං උයභොසු අන්යතසු ගයහත්වා සරීරං ඝංසන්ති. එවං සම්මාති යථා

එතරහිපිමනුස්සා‘‘යචතියවන්දනායගච්ඡාම, ධම්මස්සවනත්ථාය ගච්ඡාමා’’ති

වුත්තා උස්සාහං න කයරොන්ති, ‘‘නටසමජ්ජාදිදස්සනත්ථාය ගච්ඡාමා’’ති 

වුත්තා පන එකවචයනයනව සම්පටිච්ඡන්ති, තයථව සින්හායිතුන්ති වුත්යත

එකවචයනනසම්පටිච්ඡන්යතොඑවමාහ. 

284. යජොතිපාලංමාණවංආමන්යතසීති එකපස්යසඅරියපරිහායරනපඨමතරං

න්හායිත්වා පච්චුත්තරිත්වා ඨියතො තස්ස මහන්යතන ඉස්සරියපරිහායරන

න්හායන්තස්සන්හානපරියයොසානංආගයමත්වාතංනිවත්ථනිවාසනංයකයස 

යවොදයක කුරුමානං ආමන්යතසි. අෙන්ති ආසන්නත්තා දස්යසන්යතො ආහ. 

ඔවට්ටිකං විනිවට්යඨත්වාති නාගබයලො යබොධිසත්යතො ‘‘අයපහි සම්මා’’ති

ඊසකං පරිවත්තමායනොව යතන ගහිතගහණං විස්සජ්ජායපත්වාති අත්යථො. 

යකයසසුපරාමසිත්වාඑතදයවොචාතියසොකිරිතන්යතසි–‘‘අයං යජොතිපායලො

පඤ්ඤවා, සකිං දස්සනං ලභමායනො තථාගතස්ස දස්සයනපි පසීදිස්සති, 

ධම්මකථායපි පසීදිස්සති, පසන්යනො ච පසන්නාකාරං කාතුං සක්ඛිස්සති, 

මත්තා නාම එතදත්ථං යහොන්ති, යංකිඤ්ිත කත්වා මම සහායං ගයහත්වා

දසබලස්ස සන්තිකං ගමස්සාමී’’ති. තස්මා නං යකයසසු පරාමසිත්වා

එතදයවොච. 

ඉත්තරජච්යචොති අඤ්ඤජාතියකො, මයා සද්ධිං අසමානජාතියකො, 

ලාමකජාතියකොති අත්යථො. න වතිදන්ති ඉදං අම්හාකං ගමනංන වත ඔරකං

භවිස්සතින ඛුද්දකං, මහන්තංභවිස්සති.අයඤ්හිනඅත්තයනොථායමනගණ්හි, 

සත්ථුථායමන ගණ්හීතිගහණස්මංයයවනිට්ඨංඅගමාසි. ොවතායදොහිපීතිඑත්ථ 

යදොකාරහිකාරපිකාරා නිපාතා, යාවතුපරිමන්ති අත්යථො. ඉදං වුත්තං යහොති –

‘‘වාචාය ආලපනං ඔවට්ටිකාය ගහණඤ්ච අතික්කමත්වා යාව

යකසග්ගහණම්පිතත්ථගමනත්ථංපයයොයගො කත්තබ්යබො’’ති. 
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285. ධම්මිො කථාොතිඉධසතිපටිලාභත්ථාය පුබ්යබනිවාසපටිසංයුත්තාධම්මී

කථා යවදිතබ්බා. තස්ස හි භගවා, – ‘‘යජොතිපාල, ත්වං න ලාමකට්ඨානං

ඔතිණ්ණසත්යතො, මහායබොධිපල්ලඞ්යක පන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං 

පත්යථත්වාඔතිණ්යණොසි, තාදිසස්සනාමපමාදවිහායරොනයුත්යතො’’තිආදිනා

නයයන සතිපටිලාභාය ධම්මං කයථසි. පරසමුද්දවාසීයථරා පන වදන්ති –

‘‘යජොතිපාල, යථා අහං දසපාරමයයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිජ්ඣිත්වාවීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරො යලොයකවිචරාම, එවයමවංත්වම්පි

දසපාරමයයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා

සමණගණපරිවායරො යලොයක විචරිස්සසි. එවරූයපන නාම තයා පමාදං

ආපජ්ජිතුං න යුත්ත’’න්ති යථාස්ස පබ්බජ්ජාය ිතත්තං නමති, එවං කායමසු

ආදීනවංයනක්ඛම්යම චආනිසංසංකයථසීති. 

286. අලත්ථ යඛො, ආනන්ද,…යප.… පබ්බජ්ජං අලත්ථ උපසම්පදන්ති

පබ්බජිත්වාකිමකාසි? යංයබොධිසත්යතහිකත්තබ්බං. යබොධිසත්තාහිබුද්ධානං

සම්මුයඛ පබ්බජන්ති. පබ්බජිත්වා ච පන ඉත්තරසත්තා විය පතිතසිඞ්ගා න

යහොන්ති, චතුපාරිසුද්ධිසීයල පන සුපතිට්ඨාය යතපිටකං බුද්ධවචනං 

උග්ගණ්හිත්වා යතරස ධුතඞ්ගානි සමාදාය අරඤ්ඤං පවිසිත්වා

ගතපච්චාගතවත්තං පූරයමානා සමණධම්මංකයරොන්තාවිපස්සනංවඩ්යඪත්වා

යාව අනුයලොමඤාණංආහච්චතිට්ඨන්ති, මග්ගඵලත්ථංවායාමංනකයරොන්ති.

යජොතිපායලොපිතයථව අකාසි. 

287. අඩ්ඪමාසුපසම්පන්යනති කුලදාරකඤ්හි පබ්බායජත්වා අඩ්ඪමාසම්පි

අවසිත්වාගයතමාතාපිතූනංයසොයකොන වූපසම්මති, යසොපිපත්තචීවරග්ගහණං 

නජානාති, දහරභික්ඛුසාමයණයරහිසද්ධිංවිස්සායසොනඋප්පජ්ජති, යථයරහි

සද්ධිංසියනයහොන පතිට්ඨාති, ගතගතට්ඨායනඅනභිරතිඋප්පජ්ජති.එත්තකං

පනකාලංනිවායසසති මාතාපිතයරොපස්සිතුංලභන්ති.යතනයතසංයසොයකො

තනුභාවං ගච්ඡති, පත්තචීවරග්ගහණං ජානාති, සාමයණරදහරභික්ඛූහි සද්ධිං

විස්සායසො ජායති, යථයරහි සද්ධිං සියනයහො පතිට්ඨාති, ගතගතට්ඨායන

අභිරමති, නඋක්කණ්ඨති.තස්මාඑත්තකංවසිතුංවට්ටතීති අඩ්ඪමාසංවසිත්වා

පක්කාම. 

පණ්ඩුපුටකස්සසාලියනොතිපුටයකකත්වා සුක්ඛාපිතස්සරත්තසාලියනො.තස්ස

කිරසාලියනොවප්පකාලයතොපට්ඨායඅයංපරිහායරො– යකදාරාසුපරිකම්මකතා

යහොන්ති, තත්ථබීජානිපතිට්ඨායපත්වාගන්යධොදයකන සිඤ්ිතංසු, වප්පකායල

විතානං විය උපරි වත්ථකිලඤ්ජං බන්ධිත්වා පරිපක්කකායල වීහිසීසානි

ඡින්දිත්වා මුට්ඨිමත්යත පුටයක කත්වා යයොත්තබද්යධ යවහාසංයයව 
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සුක්ඛායපත්වා ගන්ධචුණ්ණානි අත්ථරිත්වා යකොට්ඨයකසු පූයරත්වා තතියය

වස්යස විවරිංසු. එවං තිවස්සං පරිවුත්ථස්ස සුගන්ධරත්තසාලියනො

අපගතකාළයක සුපරිසුද්යධ තණ්ඩුයල ගයහත්වා ඛජ්ජකවිකතිම්පි භත්තම්පි

පටියාදියිංසු.තංසන්ධායවුත්තං පණීතංඛාදනීෙංය ොජනීෙං…යප.…කාලං

ආයරොචායපසීති. 

288. අධිවුට්යඨො යමති කිං සන්ධාය වදති? යවගළිඞ්ගයතො නික්ඛමනකායල

ඝටිකායරොඅත්තයනොසන්තියක වස්සාවාසංවසනත්ථායපටිඤ්ඤංඅග්ගයහසි, 

තංසන්ධායවදති. අදෙයදව අඤ්ඤථත්තං අදෙයදොමනස්සන්තියතමාසං දානං

දාතුං, ධම්මඤ්ච යසොතුං, ඉමනා ච නියායමන වීසති භික්ඛුසහස්සානි

පටිජග්ගිතුංනාලත්ථන්තිඅලාභංආරබ්භ ිතත්තඤ්ඤථත්තංිතත්තයදොමනස්සං

අයහොසි, න තථාගතං ආරබ්භ. කස්මා? යසොතාපන්නත්තා. යසො කිර පුබ්යබ

බ්රාහ්මණභත්යතො අයහොසි. අයථකස්මං සමයය පච්චන්යත කුපියත 

වූපසමනත්ථංගච්ඡන්යතොඋරච්ඡදංනාමධීතරමාහ–‘‘අම්මඅම්හාකංයදයව

මා පමජ්ජී’’ති.බ්රාහ්මණාතංරාජධීතරංදිස්වාවිසඤ්ඤියනොඅයහසුං.යකඉයම

චාති වුත්යත තුම්හාකං භූමයදවාති. භූමයදවා නාම එවරූපා යහොන්තීති 

නිට්ඨුභිත්වාපාසාදංඅභිරුහි.සාඑකදිවසංවීථිංඔයලොයකන්තීඨිතාකස්සපස්ස

භගවයතො අග්ගසාවකං දිස්වා පක්යකොසායපත්වා පිණ්ඩපාතං දත්වා 

අනුයමොදනංසුණමානායයවයසොතාපන්නාහුත්වා‘‘අඤ්යඤපිභික්ඛූඅත්ථී’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘සත්ථා වීසතියා භික්ඛුසහස්යසහි සද්ධිං ඉසිපතයන වසතී’’ති ච 

සුත්වානිමන්යතත්වාදානංඅදාසි. 

රාජා පච්චන්තං වූපසයමත්වා ආගයතො. අථ නං පඨමතරයමව බ්රාහ්මණා 

ආගන්ත්වා ධීතුඅවණ්ණංවත්වා පරිභින්දිංසු. රාජා පනධීතුජාතකායලයයව

වරංඅදාසි. තස්සා‘‘සත්තදිවසානිරජ්ජංදාතබ්බ’’න්තිවරංගණ්හිංසු.අථස්සා

රාජා සත්ත දිවසානි රජ්ජං නියයායතසි. සා සත්ථාරං යභොජයමානා රාජානං

පක්යකොසායපත්වා බහිසාණියංනිසීදායපසි. රාජා සත්ථු අනුයමොදනංසුත්වාව

යසොතාපන්යනොජායතො. යසොතාපන්නස්සචනාමතථාගතංආරබ්භආඝායතො

නත්ථි.යතනවුත්තං–‘‘නතථාගතං ආරබ්භා’’ති. 

ෙං ඉච්ඡතිතංහරතූතියසොකිරභාජනානි පිතත්වාකයවික්කයං නකයරොති, 

එවං පන වත්වා දාරුත්ථාය වා මත්තිකත්ථාය වා පලාලත්ථාය වා අරඤ්ඤං

ගච්ඡති. මහාජනා ‘‘ඝටිකායරන භාජනානි පක්කානී’’ති සුත්වා

පරිසුද්ධතණ්ඩුලයලොණදධියතලඵාණිතාදීනි ගයහත්වා ආගච්ඡන්ති. සයච

භාජනංමහග්ඝං යහොති, මූලං අප්පං, යං වා තං වා දත්වා ගණ්හාමාතිතංන 

ගණ්හන්ති. ධම්මයකො වාණියජො මාතාපිතයරො පටිජග්ගති, සම්මාසම්බුද්ධං
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උපට්ඨහති, බහුයනොඅකුසලංභවිස්සතීතිපුනගන්ත්වාමූලංආහරන්ති.සයච

පනභාජනංඅප්පග්ඝං යහොති, ආභතංමූලංබහු, ධම්මයකොවාණියජො, අම්හාකං

පුඤ්ඤංභවිස්සතීතියථාභතං ඝරසාමකාවියසාධුකංපටිසායමත්වාගච්ඡන්ති.

එවංගුයණො පන කස්මා න පබ්බජතීති. රඤ්යඤො වචනපථං පච්ඡින්දන්යතො

අන්යධජිණ්යණමාතාපිතයරොයපොයසතීතිආහ. 

289. යකො නු යඛොති කුහිං නු යඛො. කුම්භිොති උක්ඛලියතො. පරියෙොගාති 

සූපභාජනයතො. පරිභුඤ්ජාතිභුඤ්ජ.කස්මාපයනයතඑවංවදන්ති? ඝටිකායරො

කිර භත්තං පිතත්වා සූපං සම්පායදත්වා මාතාපිතයරො යභොයජත්වා සයම්පි 

භුඤ්ජිත්වා භගවයතො වඩ්ඪමානකං භත්තසූපං පට්ඨයපත්වා ආසනං

පඤ්ඤයපත්වාආධාරකං උපට්ඨයපත්වාඋදකංපච්චුපට්ඨයපත්වාමාතාපිතූනං

සඤ්ඤං දත්වා අරඤ්ඤං ගච්ඡති. තස්මා එවං වදන්ති. අභිවිස්සත්යථොති 

අතිවිස්සත්යථො. පීතිසුඛං න විජහතීති න නිරන්තරං විජහති, අථ යඛො

රත්තිභායගවා දිවසභායගවාගායමවාඅරඤ්යඤවායස්මං යස්මංඛයණ–

‘‘සයදවයකනාමයලොයකඅග්ගපුග්ගයලොමය්හංයගහංපවිසිත්වාසහත්යථන 

ආමසං ගයහත්වා පරිභුඤ්ජති, ලාභා වත යම’’ති අනුස්සරති, තස්මං තස්මං

ඛයණ පඤ්චවණ්ණාපීතිඋප්පජ්ජති.තංසන්ධායඑවංවුත්තං. 

290. කයළොපිොතිපච්ඡියතො.කිංපනභගවා එවමකාසීති.පච්චයයොධම්මයකො, 

භික්ඛූනං පත්යත භත්තසදියසො, තස්මා එවමකාසි. සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිපි ච

සාවකානංයයවයහොති, බුද්ධානංසික්ඛාපදයවලානාමනත්ථි.යථා හිරඤ්යඤො

උයයායන පුප්ඵඵලානි යහොන්ති, අඤ්යඤසං තානි ගණ්හන්තානං නිග්ගහං 

කයරොන්ති, රාජායථාරුිතයාපරිභුඤ්ජති, එවංසම්පදයමතං.පරසමුද්දවාසීයථරා

පන ‘‘යදවතාකිරපටිග්ගයහත්වාඅදංසූ’’තිවදන්ති. 

291. හරථ,  න්යත, හරථ  ද්රමුඛාති අම්හාකං පුත්යතො ‘‘කුහිං ගයතොසී’’ති

වුත්යත – ‘‘දසබලස්ස සන්තික’’න්ති වදති, කුහිං නු යඛො ගච්ඡති, සත්ථු

වසනට්ඨානස්ස ඔවස්සකභාවම්පි න ජානාතීති පුත්යත අපරාධසඤ්ඤියනො

ගහයණතුට්ඨිතත්තාඑවමාහංසු. 

යතමාසංආකාසච්ඡදනං අට්ඨාසීතිභගවාකිර චතුන්නං වස්සිකානං මාසානං

එකං මාසං අතික්කමත්වා තිණංආහරායපසි, තස්මා එවමාහ. අයං පයනත්ථ

පදත්යථො–ආකාසංඡදනමස්සාති ආකාසච්ඡදනං.න යදයවොතිවස්සීතියකවලං

නාතිවස්සි, යථා පයනත්ථ පකතියා ච නිබ්බයකොසස්ස

උදකපාතට්ඨානබ්භන්තයර එකම්පි උදකබින්දු නාතිවස්සි, එවං 

ඝනඡදනයගහබ්භන්තයර විය න වාතාතපාපි ආබාධං අකංසු, පකතියා

උතුඵරණයමව අයහොසි. අපරභායග තස්මං නිගයම ඡඩ්ඩියතපි තං ඨානං
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අයනොවස්සකයමව අයහොසි. මනුස්සා කම්මං කයරොන්තා යදයව වස්සන්යත

තත්ථ සාටයක ඨයපත්වා කම්මං කයරොන්ති. යාව කප්පුට්ඨානා තං ඨානං 

තාදිසයමව භවිස්සති. තඤ්ච යඛො පන න තථාගතස්ස ඉද්ධානුභායවන, 

යතසංයයව පන ගුණසම්පත්තියා. යතසඤ්හි – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො කත්ථ න

ලයභයය, අම්හාකං නාම ද්වින්නං අන්ධකානං නියවසනං උත්තිණං

කායරසී’’ති න තප්පච්චයා යදොමනස්සං උදපාදි – ‘‘සයදවයක යලොයක

අග්ගපුග්ගයලො අම්හාකං නියවසනා තිණං ආහරායපත්වා ගන්ධකුටිං

ඡාදායපසී’’තිපනයතසංඅනප්පකං බලවයසොමනස්සංඋදපාදි.ඉතියතසංයයව

ගුණසම්පත්තියාඉදංපාටිහාරියං ජාතන්තියවදිතබ්බං. 

292. තණ්ඩුලවාහසතානීතිඑත්ථද්යව සකටානිඑයකොවායහොතියවදිතබ්යබො. 

තදුපිෙඤ්ච සූයපෙෙන්ති සූපත්ථාය තදනුරූපං යතලඵාණිතාදිං.

වීසතිභික්ඛුසහස්සස්ස යතමාසත්ථාය භත්තං භවිස්සතීති කිර සඤ්ඤාය රාජා

එත්තකං යපයසසි. අලං යම රඤ්යඤොව යහොතූති කස්මා පටික්ඛිපි? 

අධිගතඅප්පිච්ඡතාය.එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘නාහං රඤ්ඤාදිට්ඨපුබ්යබො, කථං

නුයඛොයපයසසී’’ති.තයතොිතන්යතසි–‘‘සත්ථාබාරාණසිං ගයතො, අද්ධායසො

රඤ්යඤොවස්සාවාසංයාිතයමායනොමය්හංපටිඤ්ඤාතභාවංආයරොයචත්වාමම 

ගුණකථංකයථසි, ගුණකථායලද්ධලායභොපනනයටනනච්ිතත්වාලද්ධංවිය 

ගායයකන ගායිත්වා ලද්ධං විය ච යහොති. කිං මය්හං ඉමනා, කම්මං කත්වා

උප්පන්යනන මාතාපිතූනම්පි සම්මාසම්බුද්ධස්සපි උපට්ඨානං සක්කා 

කාතු’’න්ති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ඝටිකාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. රට්ඨපාලසුත්තවණ්ණනා 

293. එවං යම සුතන්ති රට්ඨපාලසුත්තං. තත්ථ ථුල්ලයකොට්ඨිකන්ති

ථුල්ලයකොට්ඨංපරිපුණ්ණයකොට්ඨාගාරං.යසොකිර ජනපයදොනිච්චසස්යසොසදා

බීජභණ්ඩං නික්ඛමති, ඛලභණ්ඩං පවිසති. යතන තස්මං නිගයම යකොට්ඨා

නිච්චපූරාවයහොන්ති.තස්මායසොථුල්ලයකොට්ඨිකන්යතවසඞ්ඛංගයතො. 

294. රට්ඨපායලොතිකස්මාරට්ඨපායලො? භින්නංරට්ඨංසන්ධායරතුංපායලතුං

සමත්යථොති රට්ඨපායලො. කදා පනස්යසතං නාමං උප්පන්නන්ති.

පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධකායල. ඉයතො හි පුබ්යබ සතසහස්සකප්පමත්ථයක

වස්සසතසහස්සායුයකසු මනුස්යසසු පදුමුත්තයරො නාම සත්ථා උප්පජ්ජිත්වා

භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරො යලොකහිතායචාරිකංචරි, යංසන්ධායවුත්තං– 
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‘‘නගරංහංසවතීනාම, ආනන්යදොනාමඛත්තියයො; 

සුජාතානාමජනිකා, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො’’ති.(බු.වං. 12.19); 

පදුමුත්තයරපනඅනුප්පන්යනඑවහංසවතියාද්යවකුටුම්බිකා සද්ධාපසන්නා

කපණද්ධිකයාචකාදීනං දානං පට්ඨපයිංසු. තදා පබ්බතවාසියනො පඤ්චසතා 

තාපසාහංසවතිංඅනුප්පත්තා.යතද්යවපිජනාතාපසගණංමජ්යඣභින්දිත්වා 

උපට්ඨහිංසු. තාපසා කිඤ්ිතකාලං වසිත්වා පබ්බතපාදයමව ගතා. ද්යව 

සඞ්ඝත්යථරාඔහීයිංසු.තදායතසංයතයාවජීවංඋපට්ඨානංඅකංසු.තාපයසසු

භුඤ්ජිත්වා අනුයමොදනංකයරොන්යතසුඑයකොසක්කභවනස්සවණ්ණංකයථසි, 

එයකො භූමන්ධරනාගරාජභවනස්ස. 

කුටුම්බියකසු එයකො සක්කභවනං පත්ථනං කත්වා සක්යකො හුත්වා 

නිබ්බත්යතො, එයකොනාගභවයනපාලිතනාගරාජානාම.තංසක්යකොඅත්තයනො

උපට්ඨානං ආගතං දිස්වා නාගයයොනියං අභිරමසීති පුච්ඡි. යසො නාභිරමාමීති

ආහ. යතනහි පදුමුත්තරස්ස භගවයතො දානං දත්වා ඉමස්මං ඨායන පත්ථනං

කයරොහි, උයභො සුඛං වසිස්සාමාති. නාගරාජා සත්ථාරං නිමන්යතත්වා

භික්ඛුසතසහස්සපරිවාරස්ස භගවයතො සත්තාහං මහාදානං දදමායනො

පදුමුත්තරස්ස දසබලස්සපුත්තංඋපයරවතංනාමසාමයණරං දිස්වාසත්තයම

දිවයසබුද්ධප්පමුඛස්සසඞ්ඝස්සදිබ්බවත්ථානිදත්වා සාමයණරස්සඨානන්තරං

පත්යථසි. භගවා අනාගතං ඔයලොයකත්වා – ‘‘අනාගයත යගොතමස්ස නාම 

බුද්ධස්ස පුත්යතො රාහුලකුමායරො භවිස්සතී’’ති දිස්වා ‘‘සමජ්ඣිස්සති යත 

පත්ථනා’’ති කයථසි. නාගරාජා තමත්ථං සක්කස්ස කයථසි. සක්යකො තස්ස

වචනං සුත්වා තයථව සත්තාහං දානං දත්වා භින්නං රට්ඨං සන්ධායරතුං

පායලතුං සමත්ථකුයල නිබ්බත්තිත්වා සද්ධාපබ්බජිතං රට්ඨපාලං නාම

කුලපුත්තං දිස්වා – ‘‘අහම්පි අනාගයත යලොකස්මං තුම්හාදියස බුද්යධ

උප්පන්යනභින්නංරට්ඨංසන්ධායරතුං පායලතුංසමත්ථකුයලනිබ්බත්තිත්වා

අයං කුලපුත්යතො විය සද්ධාපබ්බජියතො රට්ඨපායලො නාම භයවයය’’න්ති

පත්ථනමකාසි.සත්ථාසමජ්ඣනකභාවංඤත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘සරාජිකං චාතුවණ්ණං, යපොයසතුංයංපයහොස්සති; 

රට්ඨපාලකුලංනාම, තත්ථජායිස්සයතඅය’’න්ති.– 

එවං පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධකායල තස්යසතං නාමං උප්පන්නන්ති

යවදිතබ්බං. 

එතදයහොසීතිකිංඅයහොසි? ෙථාෙථායඛොතිආදි.තත්රායංසඞ්යඛපකථා –අහං

යඛොයයනයයනකාරයණන භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාම, යතනයතන



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා රාජවග්යගො 
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පටුන 

යමඋපපරික්ඛයතොඑවංයහොති–‘‘යයදතං සික්ඛත්තයබ්රහ්මචරියංඑකදිවසම්පි

අඛණ්ඩංකත්වාචරිමකිතත්තංපායපතබ්බතාය එකන්තපරිපුණ්ණංචරිතබ්බං, 

එකදිවසම්පිචකියලසමයලනඅමලීනංකත්වාචරිමකිතත්තං පායපතබ්බතාය

එකන්තපරිසුද්ධං, සඞ්ඛලිඛිතං විලිඛිතසඞ්ඛසදිසං යධොතසඞ්ඛසප්පටිභාගං 

කත්වාචරිතබ්බං, නයිදංසුකරංඅගාරංඅජ්ඣාවසතාඅගාරමජ්යඣවසන්යතන 

එකන්තපරිපුණ්ණං…යප.… චරිතුං, යංනූනාහං යකසඤ්ච මස්සුඤ්ච

ඔහායරත්වා කාසායරසපීතතාය කාසායානි බ්රහ්මචරියං චරන්තානං

අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා නික්ඛමත්වා අනගාරියං

පබ්බයජයය’’න්ති. 

අචිරපක්කන්යතසු ථුල්ලයකොට්ඨියකසු බ්රාහ්මණගහපතියකසු යෙන  ගවා

යතනුපසඞ්කමීතිරට්ඨපායලොඅනුට්ඨියතසු යතසුනභගවන්තංපබ්බජ්ජංයාිත.

කස්මා? තත්ථස්ස බහූ ඤාතිසායලොහිතා මත්තාමච්චා සන්ති, යත – ‘‘ත්වං

මාතාපිතූනං එකපුත්තයකො, න ලබ්භා තයා පබ්බජිතු’’න්ති බාහායම්පි

ගයහත්වා ආකඩ්යඪයයං, තයතො පබ්බජ්ජාය අන්තරායයො භවිස්සතීති සයහව

පරිසාය උට්ඨහිත්වා යථොකං ගන්ත්වා පුන යකනිත සරීරකිච්චයලයසන

නිවත්තිත්වාභගවන්තංඋපසඞ්කම්මපබ්බජ්ජංයාිත.යතන වුත්තං–‘‘අථයඛො

රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො අිතරපක්කන්යතසු ථුල්ලයකොට්ඨියකසු…යප.… 

පබ්බායජතු මං භගවා’’ති. භගවා පන යස්මා රාහුලකුමාරස්ස පබ්බජිතයතො

පභුති මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතං පුත්තං න පබ්බායජති, තස්මා නං පුච්ඡි 

අනුඤ්ඤායතොසිපනත්වං, රට්ඨපාල, මාතාපිතූහි…යප.… පබ්බජ්ජාොති. 

295. අම්මතාතාති එත්ථ අම්මාති මාතරං ආලපති, තාතාති පිතරං. 

එකපුත්තයකොතිඑයකොවපුත්තයකො, අඤ්යඤොයකොිතයජට්යඨොවා කනිට්යඨො

වානත්ථි.එත්ථචඑකපුත්යතොතිවත්තබ්යබඅනුකම්පාවයසනඑකපුත්තයකොති 

වුත්තං. පියෙොති පීතිජනයකො. මනායපොති මනවඩ්ඪනයකො. සුයඛධියතොති 

සුයඛනඑධියතො, සුඛසංවඩ්ඪයතොතිඅත්යථො. සුඛපරි යතොතිසුයඛනපරිභයතො, 

ජාතකාලයතො පභුති ධාතීහි අඞ්කයතො අඞ්කං ආහරිත්වා ධාරියමායනො

අස්සකරථකාදීහි බාලකීළනයකහි කීළයමායනො සාදුරසයභොජනං

යභොජයමායනොසුයඛනපරිහයටො. නත්වං, තාතරට්ඨපාල, කස්සචි දුක්ඛස්ස

ජානාසීතිත්වං, තාත රට්ඨපාලඅප්පමත්තකම්පිකලභාගංදුක්ඛස්සනජානාසි

නසරසීතිඅත්යථො. මරයණනපියතමෙංඅකාමකාවිනා විස්සාමාතිසයචපි

තව අම්යහසු ජීවමායනසු මරණං භයවයය, යතන යත මරයණනපි මයං

අකාමකා අනිච්ඡකා න අත්තයනො රුිතයා විනා භවිස්සාම, තයා වියයොගං

පාපුණිස්සාමාතිඅත්යථො. කිංපනමෙං තන්තිඑවංසන්යතකිංපනකිංනාම
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තං කාරණං, යයන මයං තං ජීවන්තං අනුජානිස්සාම. අථ වා කිං පන මෙං

තන්තියකනපනකාරයණනමයං තංජීවන්තං අනුජානිස්සාමාතිඑවයමත්ථ

අත්යථොදට්ඨබ්යබො. 

296. තත්යථවාතියත්ථනංඨිතං මාතාපිතයරොනානුජානිංසු, තත්යථවඨායන. 

අනන්තරහිතාොති යකනිත අත්ථරයණන අනත්ථතාය. පරිචායරහීති 

ගන්ධබ්බනටනාටකාදීනිපච්චුපට්ඨයපත්වාතත්ථසහායයකහිසද්ධිංයථාසුඛං 

ඉන්ද්රියානිචායරහිසඤ්චායරහි, ඉයතොිතයතොචඋපයනහීතිවුත්තංයහොති.අථ

වා පරිචායරහීතිගන්ධබ්බනටනාටකාදීනිපච්චුපට්ඨයපත්වාසහායයකහි සද්ධිං 

ලළ උපලළ රම, කීළස්සූතිපි වුත්තං යහොති. කායම පරිභුඤ්ජන්යතොති

අත්තයනොපුත්තදායරහිසද්ධිංයභොයග භුඤ්ජන්යතො. පුඤ්ඤානිකයරොන්යතොති

බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච ආරබ්භ දානප්පදානාදීනි

සුගතිමග්ගසංයසොධකානි කුසලකම්මානි කයරොන්යතො. තුණ්හී අයහොසීති

කථානුප්පබන්ධවිච්යඡදනත්ථං නිරාලාපසල්ලායපොඅයහොසි. 

අථස්ස මාතාපිතයරො තික්ඛත්තුං වත්වා පටිවචනම්පි අලභමානා සහායයක

පක්යකොසායපත්වා‘‘එසයවොසහායයකොපබ්බජිතුකායමො, නිවායරථ න’’න්ති

ආහංසු. යතපි තං උපසඞ්කමත්වා තික්ඛත්තුං අයවොචුං, යතසම්පි තුණ්හී 

අයහොසි. යතන වුත්තං – අථ යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස 

සහාෙකා…යප.… තුණ්හී අයහොසීති. අථස්ස සහායකානං තික්ඛත්තුං වත්වා

එතදයහොසි – ‘‘සයචඅයංපබ්බජ්ජං අලභමායනොමරිස්සති, නයකොිතගුයණො 

ලබ්භති. පබ්බජිතං පන නං මාතාපිතයරොපි කායලන කාලං පස්සිස්සන්ති, 

මයම්පි පස්සිස්සාම, පබ්බජ්ජාපි ච නායමසා භාරියා, දිවයස දිවයස 

මත්තිකාපත්තං ගයහත්වා පිණ්ඩාය චරිතබ්බං, එකයසයයං එකභත්තං

බ්රහ්මචරියං අතිදුක්කරං, අයඤ්චසුඛුමායලොනාගරිකජාතියයො, යසොතංචරිතුං

අසක්යකොන්යතො පුන ඉයධව ආගමස්සති, හන්දස්ස මාතාපිතයරො

අනුජානායපස්සාමා’’ති.යතතථාඅකංසු.මාතාපිතයරොපි නං‘‘පබ්බජියතනච

පන යත මාතාපිතයරො උද්දස්යසතබ්බා’’ති ඉමං කතිකං කත්වා අනුජානිංසු.

යතන වුත්තං – ‘‘අථ යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස සහායකා යයන 

රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො…යප.… අනුඤ්ඤායතොසි

මාතාපිතූහි…යප.… උද්දස්යසතබ්බා’’ති. තත්ථ උද්දස්යසතබ්බාති උද්ධං 

දස්යසතබ්බා, යථා තං කායලනකාලං පස්සන්ති, එවං ආගන්ත්වා අත්තානං 

දස්යසතබ්බා. 

299. බලංගයහත්වාතිසප්පායයභොජනානි භුඤ්ජන්යතොඋච්ඡාදනාදීහිචකායං

පරිහරන්යතො කායබලං ජයනත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා අස්සුමුඛං
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ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යයන භගවා යතනුපසඞ්කම…යප.… පබ්බායජතු මං, 

භන්යත, භගවාති.භගවාසමීයපඨිතංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුං ආමන්යතසි–‘‘යතන

හි භික්ඛු රට්ඨපාලං පබ්බායජහි යචව උපසම්පායදහි චා’’ති. සාධු, භන්යතති

යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො පටිස්සුත්වා රට්ඨපාලං කුලපුත්තං ජිනදත්තියං

සද්ධිවිහාරිකං ලද්ධා පබ්බායජසි යචව උපසම්පායදසි ච. යතන වුත්තං –

‘‘අලත්ථයඛොරට්ඨපායලොකුලපුත්යතොභගවයතොසන්තියකපබ්බජ්ජං, අලත්ථ 

උපසම්පද’’න්ති. 

පහිතත්යතො විහරන්යතොති ද්වාදස සංවච්ඡරානි එවං විහරන්යතො.

යනයයපුග්ගයලො හි අයමායස්මා, තස්මා පුඤ්ඤවා අභිනීහාරසම්පන්යනොපි

සමායනො ‘‘අජ්ජ අජ්යජව අරහත්ත’’න්ති සමණධම්මං කයරොන්යතොපි

ද්වාදසයමවස්යසඅරහත්තංපාපුණි. 

යෙන ගවායතනුපසඞ්කමීතිමය්හං මාතාපිතයරොපබ්බජ්ජංඅනුජානමානා–

‘‘තයා කායලන කාලං ආගන්ත්වා අම්හාකං දස්සනං දාතබ්බ’’න්ති වත්වා

අනුජානිංසු, දුක්කරකාරිකායඛොපනමාතාපිතයරො, අහඤ්ච යයනජ්ඣාසයයන

පබ්බජියතො, යසො යම මත්ථකං පත්යතො, ඉදානි භගවන්තං ආපුච්ඡිත්වා 

අත්තානං මාතාපිතූනං දස්යසස්සාමීති ිතන්යතත්වා ආපුච්ඡිතුකායමො

උපසඞ්කම. මනසාකාසීති ‘‘කිං නු යඛො රට්ඨපායල ගයත යකොිත උපද්දයවො

භවිස්සතී’’තිමනසිඅකාසි.තයතො‘‘භවිස්සතී’’තිඤත්වා ‘‘සක්ඛිස්සතිනුයඛො

රට්ඨපායලොතංමද්දිතු’’න්තිඔයලොයකන්යතොතස්ස අරහත්තසම්පත්තිංදිස්වා

‘‘සක්ඛිස්සතී’’ති අඤ්ඤාසි. යතන වුත්තං – ෙථා  ගවා අඤ්ඤාසි…යප.…

කාලංමඤ්ඤසීති. 

මිගචීයරති එවංනාමයක උයයායන. තඤ්හි රඤ්ඤා – ‘‘අකායල

සම්පත්තපබ්බජිතානං දින්නයමව ඉදං, යථාසුඛං පරිභුඤ්ජන්තූ’’ති 

එවමනුඤ්ඤාතයමවඅයහොසි, තස්මායථයරො – ‘‘මමආගතභාවංමාතාපිතූනං

ආයරොයචස්සාම, යත යම පාදයධොවනඋණ්යහොදකපාදමක්ඛනයතලාදීනි 

යපසිස්සන්තී’’ති ිතත්තම්පි අනුප්පායදත්වා උයයානයමව පාවිසි. පිණ්ඩාෙ 

පාවිසීතිදුතියදිවයසපාවිසි. 

මජ්ඣිමාොති සත්තද්වාරයකොට්ඨකස්ස ඝරස්ස මජ්ඣියම ද්වාරයකොට්ඨයක. 

උල්ලිඛායපතීති කප්පයකන යකයස පහරායපති. එතදයවොචාති – ‘‘ඉයම

සමණකාඅම්හාකං පියපුත්තකංපබ්බායජත්වායචොරානංහත්යථනික්ඛිපිත්වා

විය එකදිවසම්පි න දස්සායපන්ති, එවං ඵරුසකාරකා එයත පුන ඉමං ඨානං

උපසඞ්කමතබ්බංමඤ්ඤන්ති, එත්යතොවනිකඩ්ඪතබ්බාඑයත’’තිිතන්යතත්වා

එතං‘‘ඉයමහිමුණ්ඩයකහී’’තිආදිවචනං අයවොච. ඤාතිදාසීතිඤාතකානංදාසී. 
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ආභියදොසිකන්ති පාරිවාසිකං එකරත්තාතික්කන්තං පූතිභූතං. තත්ථායං 

පදත්යථො – පූතිභාවයදොයසන අභිභූයතොති අභියදොයසො, අභියදොයසොව

ආභියදොසියකො. එකරත්තාතික්කන්තස්යසව නාමසඤ්ඤා එසා යදිදං

ආභියදොසියකොති, තං ආභියදොසිකං. කුම්මාසන්ති යවකුම්මාසං. ඡඩ්යඩතුකාමා

යහොතීති යස්මා අන්තමයසො දාසකම්මකාරානං යගොරූපානම්පි 

අපරියභොගාරයහො, තස්මා නං කචවරං විය බහි ඡඩ්යඩතුකාමා යහොති. 

සයචතන්තිසයචඑතං.  ගිනීති අරියයවොහායරනඅත්තයනොධාතිංඤාතිදාසිං

ආලපති. ඡඩ්ඩනීෙධම්මන්ති ඡඩ්යඩතබ්බසභාවං.ඉදංවුත්තංයහොති– ‘‘භගිනි 

එතං සයච බහි ඡඩ්ඩනීයධම්මං නිස්සට්ඨපරිග්ගහං, ඉධ යම පත්යත

ආකිරාහී’’ති.කිංපන එවංවත්තුංලබ්භති, විඤ්ඤත්තිවාපයුත්තවාචාවාන

යහොතීති. න යහොති. කස්මා? නිස්සට්ඨපරිග්ගහත්තා. යඤ්හි ඡඩ්ඩනීයධම්මං 

නිස්සට්ඨපරිග්ගහං, යත්ථසාමකාඅනාලයායහොන්ති, තංසබ්බං‘‘යදථආහරථ 

ආකිරථා’’ති වත්තුං වට්ටති. යතයනව හි අයමායස්මා අග්ගඅරියවංසියකො 

සමායනොපිඑවමාහ. 

හත්ථානන්ති භික්ඛාගහණත්ථං පත්තං උපනාමයයතො මණිබන්ධයතො පභුති

ද්වින්නම්පි හත්ථානං. පාදානන්ති නිවාසනන්තයතො පට්ඨාය ද්වින්නම්පි

පාදානං. සරස්සාතිසයචතංභගිනීතිවාචංනිච්ඡාරයයතොසරස්සච. නිමිත්තං

අග්ගයහසීතිහත්ථපිට්ඨිආදීනිඔයලොකයමානා– ‘‘පුත්තස්සයමරට්ඨපාලස්ස

වියසුවණ්ණකච්ඡපපිට්ඨිසදිසාඉමා හත්ථපාදපිට්ඨියයො, හරිතාලවට්ටියයොවිය

සුවට්ටිතාඅඞ්ගුලියයො, මධුයරොසයරො’’ති ගිහිකායලසල්ලක්ඛිතපුබ්බංආකාරං

අග්ගයහසි සඤ්ජානි සල්ලක්යඛසි. තස්ස හායස්මයතො ද්වාදසවස්සානි

අරඤ්ඤාවාසඤ්යචව පිණ්ඩියායලොපයභොජනඤ්ච පරිභුඤ්ජන්තස්ස

අඤ්ඤාදියසො සරීරවණ්යණො අයහොසි, යතන නං සා ඤාතිදාසී දිස්වාව න 

සඤ්ජානි, නිමත්තංපනඅග්ගයහසීති. 

300. රට්ඨපාලස්ස මාතරං එතදයවොචාති යථරස්ස අඞ්ගපච්චඞ්ගානි

සණ්ඨායපත්වා ථඤ්ඤං පායයත්වා සංවඩ්ඪතධාතීපි සමානා පබ්බජිත්වා

මහාඛීණාසවභාවප්පත්යතන සාමපුත්යතන සද්ධිං – ‘‘ත්වං නු යඛො, යම 

භන්යත, පුත්යතො රට්ඨපායලො’’තිආදිවචනං වත්තුං අවිසහන්තීයවයගනඝරං

පවිසිත්වා රට්ඨපාලස්සමාතරංඑතදයවොච. ෙග්යෙතිආයරොචනත්යථනිපායතො. 

සයච යජ සච්චන්ති එත්ථ යජති ආලපයන නිපායතො. එවඤ්හි තස්මං යදයස

දාසිජනං ආලපන්ති, තස්මා ‘‘ත්වඤ්හි, යභොති දාසි, සයච සච්චං භණසී’’ති

එවයමත්ථඅත්යථො දට්ඨබ්යබො. 
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උපසඞ්කමීතිකස්මාඋපසඞ්කම? මහාකුයල ඉත්ථියයොබහිනික්ඛමන්තාගරහං

පාපුණන්ති, ඉදඤ්ච අච්චායිකකිච්චං, යසට්ඨිස්ස නං ආයරොයචස්සාමීති

ිතන්යතති. තස්මා උපසඞ්කම. අඤ්ඤතරං කුට්ටමූලන්ති තස්මං කිර යදයස

දානපතීනංඝයරසුසාලා යහොන්ති, ආසනානි යචත්ථපඤ්ඤත්තානියහොන්ති, 

උපට්ඨාපිතං උදකකඤ්ජියං. තත්ථ පබ්බජිතා පිණ්ඩාය චරිත්වා නිසීදිත්වා

භුඤ්ජන්ති. සයච ඉච්ඡන්ති, දානපතීනම්පි සන්තකං ගණ්හන්ති. තස්මා තම්පි

අඤ්ඤතරස්සකුලස්සඊදිසායසාලාය අඤ්ඤතරංකුට්ටමූලන්තියවදිතබ්බං.න

හිපබ්බජිතාකපණමනුස්සාවියඅසාරුප්යප ඨායනනිසීදිත්වාභුඤ්ජන්තීති. 

අත්ථි නාම තාතාති එත්ථ අත්ථීති විජ්ජමානත්යථ, නාමාති පුච්ඡනත්යථ

මඤ්ඤනත්යථ වා නිපායතො. ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති – අත්ථි නු යඛො, තාත

රට්ඨපාල, අම්හාකංධනං, නනුමයං නිද්ධනාතිවත්තබ්බා, යයසංයනොත්වං

ඊදියසඨායනනිසීදිත්වාආභියදොසිකංකුම්මාසං පරිභුඤ්ජිස්සසි.තථාඅත්ථිනු

යඛො, තාතරට්ඨපාල, අම්හාකංජීවිතං, නනුමයංමතාති වත්තබ්බා, යයසංයනො

ත්වං ඊදියස ඨායන නිසීදිත්වා ආභියදොසිකං කුම්මාසං පරිභුඤ්ජිස්සසි. තථා

අත්ථිමඤ්යඤ, තාතරට්ඨපාල, තවඅබ්භන්තයරසාසනංනිස්සාය පටිලද්යධො

සමණගුයණො, යං ත්වං සුයභොජනරසසංවඩ්ඪයතොපි ඉමං ජිගුච්ඡයනයයං

ආභියදොසිකං කුම්මාසං අමතමව නිබ්බිකායරො පරිභුඤ්ජිස්සසීති. යසො පන

ගහපති දුක්ඛාභිතුන්නතාය එතමත්ථං පරිපුණ්ණං කත්වා

වත්තුමසක්යකොන්යතො–‘‘අත්ථිනාම, තාතරට්ඨපාල, ආභියදොසිකංකුම්මාසං

පරිභුඤ්ජිස්සසී’’තිඑත්තකයමවඅවච.අක්ඛරිතන්තකාපයනත්ථ ඉදංලක්ඛණං

වදන්ති – අයනොකප්පනාමරිසනත්ථවයසයනතං අත්ථිසද්යද උපපයද

‘‘පරිභුඤ්ජිස්සසී’’ති අනාගතවචනං කතං. තස්සායමත්යථො – ‘‘අත්ථි

නාම…යප.… පරිභුඤ්ජිස්සසි, ඉදං පච්චක්ඛම්පි අහං න සද්දහාම න

මරිසයාමී’’ති. ඉදං එත්තකං වචනං ගහපති යථරස්ස පත්තමුඛවට්ටියං 

ගයහත්වා ඨිතයකොව කයථසි. යථයරොපි පිතරි පත්තමුඛවට්ටියං ගයහත්වා

ඨියතයයව තං පූතිකුම්මාසං පරිභුඤ්ජි සුනඛවන්තසදිසං පූතිකුක්කුටණ්ඩමව

භින්නට්ඨායන පූතිකං වායන්තං. පුථුජ්ජයනන කිර තථාරූපං කුම්මාසං

පරිභුඤ්ජිතුං න සක්කා. යථයරො පන අරියිද්ධියං ඨත්වා දිබ්යබොජං අමතරසං

පරිභුඤ්ජමායනොවියපරිභුඤ්ජිත්වාධමකරයණන උදකංගයහත්වාපත්තඤ්ච

මුඛඤ්චහත්ථපායදචයධොවිත්වා කුයතොයනො ගහපතීතිආදිමාහ. 

තත්ථ කුයතොයනොතිකුයතොනු. යනවදානන්තියදයයධම්මවයසනයනවදානං

අලත්ථම්හ. න පච්චක්ඛානන්ති ‘‘කිං, තාත රට්ඨපාල, කච්ිත යත ඛමනීයං, 

කච්ිතසිඅප්පකිලමයථනආගයතො, නතාවතාතයගයහභත්තංසම්පාදියතී’’ති

එවං පටිසන්ථාරවයසන පච්චක්ඛානම්පි න අලත්ථම්හ. කස්මා පන යථයරො
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පටුන 

එවමාහ? පිතු අනුග්ගයහන. එවං කිරස්ස අයහොසි – ‘‘යථා එස මං වදති, 

අඤ්යඤපි පබ්බජියතඑවංවදතිමඤ්යඤ.බුද්ධසාසයනචපත්තන්තයරපදුමං

විය භස්මාඡන්යනො අග්ගි විය යඵග්ගුපටිච්ඡන්යනො චන්දනසායරො විය

සුත්තිකාපටිච්ඡන්නං මුත්තරතනං විය වලාහකපටිච්ඡන්යනො චන්දිමා විය

මාදිසානං පටිච්ඡන්නගුණානං භික්ඛූනං අන්යතො නත්ථි, යතසුපි න එවරූපං

වචනං පවත්යතස්සති, සංවයරඨස්සතී’’තිඅනුග්ගයහනඑවමාහ. 

එහිතාතාතිතාතතුය්හංඝරංමායහොතු, එහි ඝරංගමස්සාමාතිවදති. අලන්ති

යථයරො උක්කට්ඨඑකාසනිකතාය පටික්ඛිපන්යතො එවමාහ. අධිවායසසීති

යථයරො පන පකතියා උක්කට්ඨසපදානචාරියකො ස්වාතනායභික්ඛං නාම

නාධිවායසති, මාතු අනුග්ගයහන පන අධිවායසසි. මාතු කිරස්ස යථරං

අනුස්සරිත්වා මහායසොයකො උප්පජ්ජි, යරොදයනයනව පක්කක්ඛි විය ජාතා, 

තස්මායථයරො‘‘සචාහංතංඅපස්සිත්වාගමස්සාම, හදයම්පිස්සාඵායලයයා’’ති

අනුග්ගයහන අධිවායසසි. කාරායපත්වාති එකං හිරඤ්ඤස්ස, එකං

සුවණ්ණස්සාති ද්යව පුඤ්යජ කාරායපත්වා. කීවමහන්තා පන පුඤ්ජා

අයහසුන්ති.යථාඔරයතොඨියතොපුරියසොපාරයතොඨිතං මජ්ඣිමප්පමාණංපුරිසං

නපස්සති, එවංමහන්තා. 

301. ඉදං යත තාතාති කහාපණපුඤ්ජඤ්ච සුවණ්ණපුඤ්ජඤ්ච දස්යසන්යතො

ආහ. මත්තිකන්ති මාතියතො ආගතං, ඉදං යත මාතාමහියා මාතු ඉමං යගහං

ආගච්ඡන්තියා ගන්ධමාලාදීනං අත්ථාය දින්නං ධනන්ති අත්යථො. අඤ්ඤං

යපත්තිකංඅඤ්ඤංපිතාමහන්තියංපන යතපිතුචපිතාමහානඤ්චසන්තකං, 

තංඅඤ්ඤංයයව, නිහිතඤ්චපයුත්තඤ්චඅතිවියබහු. එත්ථච‘‘පිතාමහ’’න්ති

තද්ධිතයලොපං කත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. ‘‘යපතාමහ’’න්ති වා පායඨො. 

සක්කා තයතොනිදානන්තිධනයහතුධනපච්චයා.තංතංධනං රක්ඛන්තස්සච 

රාජාදීනං වයසන ධනපරික්ඛයං පාපුණන්තස්ස කස්සිත

උප්පජ්ජමානයසොකාදයයො සන්ධාය එවමාහ. එවං වුත්යත යසට්ඨි ගහපති –

‘‘අහං ඉමං උප්පබ්බායජස්සාමීති ආයනසිං, යසො දානි යම ධම්මකථං කාතුං

ආරද්යධො, අයංනයමවචනංකරිස්සතී’’තිඋට්ඨායගන්ත්වා අස්සඔයරොධානං

ද්වාරං විවරායපත්වා – ‘‘අයං යවො සාමයකො, ගච්ඡථ යං කිඤ්ිත කත්වා නං

ගණ්හිතුංවායමථා’’තිඋයයයොයජසි.සුවයයඨිතානාටකිත්ථියයොනික්ඛමත්වා

යථරං පරිවාරයිංසු, තාසුද්යවයජට්ඨකිත්ථියයොසන්ධාය පුරාණදුතියිකාතිආදි

වුත්තං. පච්යචකංපායදසු ගයහත්වාතිඑයකකම්හිපායදනංගයහත්වා. 

කීදිසා නාම තා අෙෙපුත්ත අච්ඡරායෙොති කස්මා එවමාහංසු? තදා කිර 

සම්බහුයල ඛත්තියකුමායරපි බ්රාහ්මණකුමායරපි යසට්ඨිපුත්යතපි
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මහාසම්පත්තියයො පහායපබ්බජන්යත දිස්වා පබ්බජ්ජාගුණංඅජානන්තාකථං

සමුට්ඨායපන්ති ‘‘කස්මා එයත පබ්බජන්තී’’ති. අථඤ්යඤ වදන්ති

‘‘යදවච්ඡරායදවනාටකානං කාරණා’’ති. සා කථා විත්ථාරිකා අයහොසි. තං

ගයහත්වා සබ්බා එවමාහංසු. අථ යථයරො පටික්ඛිපන්යතො න යඛො මෙං

 ගිනීතිආදිමාහ. සමුදාචරතීති යවොහරතිවදති. තත්යථවමුච්ඡිතාපපතිංසූති තං

භගිනිවායදන සමුදාචරන්තං දිස්වා ‘‘මයං අජ්ජ ආගමස්සති, අජ්ජ

ආගමස්සතී’’ති ද්වාදසවස්සානිබහිනනික්ඛන්තා, එතංනිස්සායයනොදාරකා

නලද්ධා, යයසං ආනුභායවනජීයවයයාම, ඉයතොචම්හාපරිහීනාඅඤ්ඤයතොච.

අයංයලොයකොනාමඅත්තයනොව ිතන්යතසි, තස්මාතාපි ‘‘ඉදානිමයං අනාථා

ජාතා’’තිඅත්තයනොවිතන්තයමානා– ‘‘අනත්ථියකොදානිඅම්යහහිඅයං, යසො

අම්යහපජාපතියයොසමානාඅත්තනාසද්ධිං එකමාතුකුච්ඡියාසයිතදාරිකාවිය

මඤ්ඤතී’’ති සමුප්පන්නබලවයසොකා හුත්වා තස්මංයයව පයදයස මුච්ඡිතා

පපතිංසු, පතිතාතිඅත්යථො. 

මායනොවියහයඨථාතිමාඅම්යහධනං දස්යසත්වාමාතුගායමචඋයයයොයජත්වා

වියහඨයිත්ථ, වියහසා යහසා පබ්බජිතානන්ති. කස්මා එවමාහ? මාතාපිතූනං

අනුග්ගයහන. යසො කිර යසට්ඨි – ‘‘පබ්බජිතලිඞ්ගං නාම කිලිට්ඨං, 

පබ්බජ්ජායවසං හායරත්වාන්හායිත්වා තයයො ජනා එකයතො භුඤ්ජිස්සාමා’’ති 

මඤ්ඤමායනො යථරස්ස භික්ඛං න යදති. යථයරො – ‘‘මාදිසස්ස ඛීණාසවස්ස

ආහාරන්තරායං කත්වා එයත බහුං අපුඤ්ඤං පසයවයය’’න්ති යතසං

අනුග්ගයහනඑවමාහ. 

302. ගාථා අ ාසීති ගාථායයො අභාසි. තත්ථ පස්සාති සන්තියක ඨිතජනං

සන්ධාය වදති. චිත්තන්ති ිතත්තවිිතත්තං. බම්බන්ති අත්තභාවං. අරුකාෙන්ති 

නවන්නං වණමුඛානංවයසනවණකායං. සමුස්සිතන්තිතීණිඅට්ඨිසතානි නවහි

න්හාරුසයතහි බන්ධිත්වා නවහි මංසයපසිසයතහි ලිම්පිත්වා සමන්තයතො

උස්සිතං. ආතුරන්තිජරාතුරතායයරොගාතුරතායකියලසාතුරතායච නිච්චාතුරං. 

බදෙසඞ්කප්පන්ති පයරසං උප්පන්නපත්ථනාසඞ්කප්යපහි බහුසඞ්කප්පං. 

ඉත්ථීනඤ්හි කායයපුරිසානංසඞ්කප්පාඋප්පජ්ජන්ති, යතසංකායයඉත්ථීනං.

සුසායන ඡඩ්ඩිතකයළවරභූතම්පි යචතං කාකකුලලාදයයො පත්ථයන්තියයවාති

බහුසඞ්කප්යපො නාම යහොති. ෙස්ස නත්ථි ධුවං ඨිතීති යස්ස කායස්ස

මායාමරීිතයඵණපිණ්ඩ උදකපුප්ඵුළාදීනං විය එකංයසයනව ඨිති නාම නත්ථි, 

භිජ්ජනධම්මතාවනියතා. 
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තයචන ඔනද්ධන්ති අල්ලමනුස්සචම්යමන ඔනද්ධං. සහ වත්යථභි යසො තීති

ගන්ධාදීහි මණිකුණ්ඩයලහි ච ිතත්තකතම්පි රූපං වත්යථහි සයහව යසොභති, 

විනාවත්යථහියජගුච්ඡංයහොති අයනොයලොකනක්ඛමං. 

අලත්තකකතාති අලත්තයකන රඤ්ජිතා. චුණ්ණකමක්ඛිතන්ති

සාසපකක්යකන මුඛපීළකාදීනි නීහරිත්වා යලොණමත්තිකාය දුට්ඨයලොහිතං

විලියායපත්වා තිලපිට්යඨන යලොහිතං පසායදත්වා හලිද්දියා වණ්ණං

සම්පායදත්වාචුණ්ණකගණ්ඩිකායමුඛංපහරන්ති, යතයනසඅතිවියවියරොචති.

තං සන්ධායයතංවුත්තං. 

අට්ඨාපදකතාති රයසොදයකන මක්ඛිත්වා නලාටපරියන්යත

ආවත්තනපරිවත්යත කත්වා අට්ඨපදකරචනාය රිතතා. අඤ්ජනීති

අඤ්ජනනාළිකා. 

ඔදහීති ඨයපසි. පාසන්ති වාකරාජාලං. නාසදාති න ඝට්ටයි. නිවාපන්ති

නිවාපසුත්යත වුත්තනිවාපතිණසදිසයභොජනං. කන්දන්යතති විරවමායන

පරියදවමායන.ඉමායහිගාථායයථයරොමාතාපිතයරො මගලුද්දයකවියකත්වා

දස්යසසි, අවයසසඤාතයක මගලුද්දකපරිසං විය, හිරඤ්ඤසුවණ්ණං 

වාකරාජාලංවිය, අත්තනාභුත්තයභොජනංනිවාපතිණංවිය, අත්තානංමහාමගං

විය කත්වා දස්යසසි. යථා හි මහාමයගො යාවදත්ථං නිවාපතිණං ඛාදිත්වා

පානීයං පිවිත්වා ගීවං උක්ඛිපිත්වා දිසං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉමං නාම ඨානං

ගතස්ස යසොත්ථි භවිස්සතී’’ති මගලුද්දකානං පරියදවන්තානංයයව වාකරං

අඝට්ටයමායනොවඋප්පතිත්වාඅරඤ්ඤං පවිසිත්වාඝනච්ඡායස්සඡත්තස්සවිය

ගුම්බස්ස යහට්ඨා මන්දමන්යදන වායතන බීජයමායනො ආගතමග්ගං

ඔයලොයකන්යතොතිට්ඨති, එවයමවයථයරොඉමාගාථාභාසිත්වාආකායසයනව 

ගන්ත්වාමගචීයරපච්චුපට්ඨාසි. 

කස්මා පන යථයරො ආකායසන ගයතොති. පිතා කිරස්ස යසට්ඨි සත්තසු 

ද්වාරයකොට්ඨයකසු අග්ගළං දායපත්වා මල්යල ආණායපසි – ‘‘සයච 

නික්ඛමත්වා ගච්ඡති, හත්ථපායදසුනං ගයහත්වාකාසායානිහරිත්වාගිහියවසං

ගණ්හායපථා’’ති. තස්මා යථයරො – ‘‘එයත මාදිසං මහාඛීණාසවං හත්යථ වා

පායද වා ගයහත්වා අපුඤ්ඤං පසයවයයං, තං යනසං මා අයහොසී’’ති 

ිතන්යතත්වාආකායසනඅගමාසි. පරසමුද්දවාසිත්යථරානංපන – ‘‘ඨිතයකොව

ඉමාගාථා භාසිත්වායවහාසංඅබ්භුග්ගන්ත්වාරඤ්යඤොයකොරබයස්සමගචීයර 

පච්චුපට්ඨාසී’’තිඅයංවාචනාමග්යගොයයව. 
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303. මිගයවොතිතස්සඋයයානපාලස්ස නාමං. යසොයධන්යතොතිඋයයානමග්ගං

සමංකායරත්වා අන්යතොඋයයායනතච්ඡිතබ්බයුත්තට්ඨානානිතච්ඡායපන්යතො

සම්මජ්ජිතබ්බයුත්තානි ඨානානි සම්මජ්ජායපන්යතො වාලුකාඔකිරණ-

පුප්ඵවිකිරණ-පුණ්ණඝටට්ඨපන-කදලික්ඛන්ධඨපනාදීනි ච කයරොන්යතොති 

අත්යථො. යෙනරාජායකොරයබෙොයතනුපසඞ්කමීතිඅම්හාකංරාජා සදාඉමස්ස

කුලපුත්තස්ස වණ්ණං කයථසි, පස්සිතුකායමො එතං, ආගතභාවං පනස්ස න 

ජානාති, මහා යඛො පනායං පණ්ණාකායරො, ගන්ත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචස්සාමීතිිතන්යතත්වා යයනරාජායකොරයබයොයතනුපසඞ්කම. 

කිත්තෙමායනො අයහොසීති යසො කිර රාජා යථරං අනුස්සරිත්වා බලමජ්යඣපි

නාටකමජ්යඣපි – ‘‘දුක්කරං කතං කුලපුත්යතන තාව මහන්තං සම්පත්තිං

පහාය පබ්බජිත්වා පුනනිවත්තිත්වා අනපයලොයකන්යතනා’’ති ගුණං කයථසි, 

තං ගයහත්වා අයං එවමාහ. විස්සජ්යජථාති වත්වාති

ඔයරොධමහාමත්තබලකායාදීසු යස්ස යං අනුච්ඡවිකං, තස්ස තං දායපත්වාති

අත්යථො. උස්සටාෙ උස්සටාොති උස්සිතාය උස්සිතාය, 

මහාමත්තමහාරට්ඨිකාදීනං වයසන උග්ගතුග්ගතයමව පරිසං ගයහත්වා

උපසඞ්කමීති අත්යථො. ඉධ  වං රට්ඨපායලො හත්ථත්ථයර නිසීදතූති

හත්ථත්ථයරො තනුයකො බහලපුප්ඵාදිගුණං කත්වා අත්ථයතො අභිලක්ඛියතො

යහොති, තාදියසඅනාපුච්ඡිත්වානිසීදිතුංනයුත්තන්ති මඤ්ඤමායනොඑවමාහ. 

304. පාරිජුඤ්ඤානීති පාරිජුඤ්ඤභාවා පරික්ඛයා. ජිණ්යණොති ජරාජිණ්යණො. 

වුඩ්යඪොති වයයොවුඩ්යඪො. මහල්ලයකොති ජාතිමහල්ලයකො. අද්ධගයතොති

අද්ධානං අතික්කන්යතො. වයෙොඅනුප්පත්යතොති පච්ඡිමවයං අනුප්පත්යතො. 

පබ්බජතීතිධුරවිහාරංගන්ත්වාභික්ඛූවන්දිත්වා, – ‘‘භන්යත, මයාදහරකායල 

බහුංකුසලංකතං, ඉදානිමහල්ලයකොම්හි, මහල්ලකස්ස යචසාපබ්බජ්ජානාම, 

යචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා අප්පහරිතං කත්වා ජීවිස්සාම, පබ්බායජථ මං, 

භන්යත,’’ති කාරුඤ්ඤං උප්පායදන්යතො යාචති, යථරා අනුකම්පාය

පබ්බායජන්ති.තංසන්ධායයතංවුත්තං.දුතියවායරපිඑයසවනයයො. 

අප්පාබායධොති අයරොයගො. අප්පාතඞ්යකොති නිද්දුක්යඛො. සමයවපාකිනිොති

සමවිපාචනියා. ගහණිොති කම්මජයතයජොධාතුයා. තත්ථ යස්ස භුත්තභුත්යතො

ආහායරොජීරති, යස්සවාපනපුටභත්තං වියතයථවතිට්ඨති, උයභොයපයතන

සමයවපාකිනියා ගහණියා සමන්නාගතා. යස්ස පන භුත්තකායල 

භත්තච්ඡන්යදො උප්පජ්ජයතව, අයං සමයවපාකිනියා සමන්නාගයතො. 

නාතිසීතාෙ නච්චුණ්හාොති යතයනව කාරයණන නාතිසීතාය නච්චුණ්හාය. 
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අනුපුබ්යබනාති රාජායනො වා හරන්තීතිආදිනා අනුක්කයමන. දුතියවායර

රාජභයයචොරභයඡාතකභයාදිනාඅනුක්කයමන. 

305. ධම්මුද්යදසා උද්දිට්ඨාති ධම්මනිද්යදසා උද්දිට්ඨා. උපනිෙෙතීති

ජරාමරණසන්තිකං ගච්ඡති, ආයුක්ඛයයන වා තත්ථ නියයති. අද්ධුයවොති 

ධුවට්ඨානවිරහියතො. අතායණොතිතායිතුංසමත්යථනවිරහියතො. අනභිස්සයරොති

අසරයණො අභිසරිත්වා අභිගන්ත්වා අස්සායසතුං සමත්යථන විරහියතො. 

අස්සයකොති නිස්සයකො සකභණ්ඩවිරහියතො. සබ්බං පහාෙ ගමනීෙන්ති

සකභණ්ඩන්ති සල්ලක්ඛිතං සබ්බං පහාය යලොයකන ගන්තබ්බං. 

තණ්හාදායසොතිතණ්හායදායසො. 

306. හත්ථිස්මින්ති හත්ථිසිප්යප. කතාවීති කතකරණීයයො, සික්ඛිතසික්යඛො 

පගුණසිප්යපොති අත්යථො. එස නයයො සබ්බත්ථ. ඌරුබලීති 

ඌරුබලසම්පන්යනො. යස්ස හි ඵලකඤ්ච ආවුධඤ්ච ගයහත්වා පරයසනං

පවිසිත්වා අභින්නං භින්දයතො භින්නං සන්ධාරයයතො පරහත්ථගතං රජ්ජං

ආහරිතුංඌරුබලංඅත්ථි, අයංඌරුබලී නාම. බාදෙබලීතිබාහුබලසම්පන්යනො.

යසසංපුරිමසදිසයමව. අලමත්යතොතිසමත්ථඅත්තභායවො. 

පරියෙොධාෙ වත්තිස්සන්තීති උප්පන්නං උප්පද්දවං ඔධාය අවත්ථරිත්වා

වත්තිස්සන්තීතිසල්ලක්යඛත්වාගහිතා. 

සංවිජ්ජති යඛො, ය ො රට්ඨපාල, ඉමස්මිං රාජකුයල පහූතං

හිරඤ්ඤසුවණ්ණන්ති ඉදං යසො රාජා උපරි ධම්මුද්යදසස්ස කාරණං

ආහරන්යතොආහ. 

අථාපරං එතදයවොචාති එතං ‘‘පස්සාම යලොයක’’තිආදිනා නයයන චතුන්නං 

ධම්මුද්යදසානංඅනුගීතිංඅයවොච. 

307. තත්ථ භියෙෙොවකායම අභිපත්ථෙන්තීතිඑකංලභිත්වාද්යවපත්ථයන්ති, 

ද්යව ලභිත්වා චත්තායරොති එවං උත්තරුත්තරි වත්ථුකාමකියලසකායම

පත්ථයන්තියයව. 

පසය්හාති සපත්තගණං අභිභවිත්වා. සසාගරන්තන්ති සද්ධිං සාගරන්යතන. 

ඔරං සමුද්දස්සාති යං සමුද්දස්ස ඔරයතො සකරට්ඨං, යතන අතිත්තරූයපොති

අත්යථො. නහත්ථීතිනහිඅත්ථි. 

අයහොවතායනොතිඅයහොවතනු, අයයමවවාපායඨො. අමරාති චාහූති අමරංඉති

ච ආහු. ඉදං වුත්තං යහොති – යං මතංඤාතී පරිවායරත්වා කන්දන්ති, තං – 

‘‘අයහොවතඅම්හාකංභාතාමයතො, පුත්යතොමයතො’’තිආදීනිපිවදන්ති. 
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ඵුසන්තිඵස්සන්තිමරණඵස්සංඵුසන්ති. තයථවඵුට්යඨොතියථාබායලො, ධීයරොපි

තයථව මරණඵස්යසන ඵුට්යඨො, අඵුට්යඨො නාම නත්ථි, අයං පන වියසයසො. 

බායලොචබාලොවධියතොව යසතීතිබායලොබාලභායවනමරණඵස්සංආගම්ම

වධියතොව යසති අභිහයතොව සයති. අකතං වත යම

කලයාණන්තිආදිවිප්පටිසාරවයසන චලති යවධති විප්ඵන්දති. ධීයරො ච න

යවධතීතිධීයරොසුගතිනිමත්තංපස්සන්යතොනයවධතිනචලති. 

ොෙ යවොසානං ඉධාධිගච්ඡතීති යාය පඤ්ඤාය ඉමස්මං යලොයක

සබ්බකිච්චයවොසානං අරහත්තං අධිගච්ඡති, සාව ධනයතො උත්තමතරා. 

අයබෙොසිතත්තාති අපරියයොසිතත්තා, අරහත්තපත්තියා, අභායවනාති අත්යථො. 

 වා යවසූතිහීනප්පණීයතසුභයවසු. 

උයපති ගබ් ඤ්ච පරඤ්ච යලොකන්ති යතසු පාපං කයරොන්යතසු යයො යකොිත

සත්යතො පරම්පරාය සංසාරං ආපජ්ජිත්වා ගබ්භඤ්ච පරඤ්ච යලොකං උයපති. 

තස්සප්පපඤ්යඤොතිතස්සතාදිසස්ස අප්පපඤ්ඤස්ස අඤ්යඤො අප්පපඤ්යඤො

අභිසද්දහන්යතො. 

සකම්මුනා හඤ්ඤතීතිඅත්තනාකතකම්මවයසන‘‘කසාහිපි තායලතී’’තිආදීහි

කම්මකාරණාහි හඤ්ඤති. යපච්ච පරම්හි යලොයකති ඉයතො ගන්ත්වා පරම්හි

අපායයලොයක. 

විරූපරූයපනාති විවිධරූයපන, නානාසභායවනාති අත්යථො. කාමගුයණසූති

දිට්ඨධම්මකසම්පරායියකසු සබ්බකාමගුයණසු ආදීනවං දිස්වා. දහරාති

අන්තමයසොකලලමත්තභාවංඋපාදායතරුණා. වුඩ්ඪාතිවස්සසතාතික්කන්තා. 

අපණ්ණකං සාමඤ්ඤයමව යසයෙෙොති අවිරුද්ධං අද්වජ්ඣගාමං

එකන්තනියයානිකං සාමඤ්ඤයමව ‘‘යසයයයො, උත්තරිතරඤ්ච

පණීතතරඤ්චා’’ති උපධායරත්වා පබ්බජියතොස්ම මහාරාජාති. තස්මා යං ත්වං

වදසි–‘‘කිංදිස්වාවාසුත්වාවා’’ති, ඉදංදිස්වාච සුත්වාචපබ්බජියතොස්මීතිමං

ධායරහීතියදසනංනිට්ඨායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

රට්ඨපාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. මෙයදවසුත්තවණ්ණනා 

308. එවං යම සුතන්ති මඝයදවසුත්තං. තත්ථ මෙයදවඅම්බවයනති පුබ්යබ

මඝයදයවොනාමරාජාතංඅම්බවනංයරොයපසි. යතසුරුක්යඛසුපලුජ්ජමායනසු

අපරභායගඅඤ්යඤපිරාජායනොයරොයපසුංයයව.තංපන පඨමයවොහාරවයසන
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මඝයදවම්බවනන්යතව සඞ්ඛං ගතං. සිතං පාත්වාකාසීති සායන්හසමයය

විහාරචාරිකංචරමායනොරමණීයංභූමභාගංදිස්වා– ‘‘වසිතපුබ්බංනුයඛොයම

ඉමස්මං ඔකායස’’ති ආවජ්ජන්යතො – ‘‘පුබ්යබ අහං මඝයදයවො නාම රාජා

හුත්වාඉමංඅම්බවනංයරොයපසිං, එත්යථව පබ්බජිත්වා චත්තායරොබ්රහ්මවිහායර

භායවත්වාබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්තිං.තංයඛොපයනතංකාරණං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

අපාකටං, පාකටං කරිස්සාමී’’ති අග්ගග්ගදන්යත දස්යසන්යතො සිතං පාතු

අකාසි. 

ධම්යමොඅස්සඅත්ථීති ධම්මියකො. ධම්යමන රාජාජායතොති ධම්මරාජා.ධම්යම

ඨියතොති දසකුසලකම්මපථධම්යම ඨියතො. ධම්මං චරතීති සමං චරති. තත්ර 

බ්රාහ්මණගහපතියකසූති යයොපි යසො පුබ්බරාජූහි බ්රාහ්මණානං දින්නපරිහායරො, 

තංඅහායපත්වාපකතිනියායමයනවඅදාසි, තථාගහපතිකානං.තංසන්ධායයතං 

වුත්තං. පක්ඛස්සාති ඉමනා පාටිහාරිකපක්යඛොපි සඞ්ගහියතො. 

අට්ඨමීඋයපොසථස්ස හි පච්චුග්ගමනානුග්ගමනවයසන සත්තමයඤ්ච

නවමයඤ්ච, චාතුද්දසපන්නරසානං පච්චුග්ගමනානුග්ගමනවයසන

යතරසියඤ්චපාටිපයදචාතිඉයමදිවසා පාටිහාරිකපක්ඛාතියවදිතබ්බා.යතසුපි

උයපොසථංඋපවසි. 

309. යදවදූතාතියදයවොති මච්චු, තස්ස දූතාති යදවදූතා. සිරස්මඤ්හි පලියතසු

පාතුභූයතසු මච්චුරාජස්ස සන්තියක ඨියතො විය යහොති, තස්මා පලිතානි

මච්චුයදවස්ස දූතාති වුච්චන්ති. යදවා විය දූතාතිපි යදවදූතා. යථා හි

අලඞ්කතපටියත්තාය යදවතාය ආකායස ඨත්වා ‘‘අසුකදිවයස මරිස්සතී’’ති 

වුත්යත තං තයථව යහොති, එවං සිරස්මං පලියතසු පාතුභූයතසු

යදවතාබයාකරණසදිසයමව යහොති.තස්මාපලිතානියදවසදිසාදූතාතිවුච්චන්ති. 

විසුද්ධියදවානං දූතාතිපි යදවදූතා. සබ්බයබොධිසත්තා හි 

ජිණ්ණබයාධිතමතපබ්බජියත දිස්වාව සංයවගමාපජ්ජිත්වා නික්ඛම්ම

පබ්බජන්ති. යථාහ– 

‘‘ජිණ්ණඤ්ච දිස්වාදුඛිතඤ්ච බයාධිතං, 

මතඤ්චදිස්වාගතමායුසඞ්ඛයං; 

කාසායවත්ථංපබ්බජිතඤ්චදිස්වා, 

තස්මාඅහංපබ්බජියතොම්හිරාජා’’ති. 

ඉමනාපරියායයනපලිතානිවිසුද්ධියදවානංදූතත්තායදවදූතාති වුච්චන්ති. 
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කප්පකස්සගාමවරංදත්වාති සතසහස්සුට්ඨානකංයජට්ඨකගාමංදත්වා.කස්මා

අදාසි? සංවිග්ගමානසත්තා. තස්ස හි අඤ්ජලිස්මං ඨපිතානි පලිතානි දිස්වාව

සංයවයගො උප්පජ්ජති. අඤ්ඤානි චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ආයු අත්ථි, එවං

සන්යතපිමච්චුරාජස්සසන්තියකඨිතංවිය අත්තානංමඤ්ඤමායනොසංවිග්යගො

පබ්බජ්ජංයරොයචති.යතනවුත්තං– 

‘‘සියර දිස්වානපලිතං, මඝයදයවොදිසම්පති; 

සංයවගංඅලභීධීයරො, පබ්බජ්ජංසමයරොචයී’’ති. 

අපරම්පිවුත්තං– 

‘‘උත්තමඞ්ගරුහාමය්හං, ඉයමජාතාවයයොහරා; 

පාතුභූතායදවදූතා, පබ්බජ්ජාසමයයොමමා’’ති. 

පුරිසයුයගති වංසසම්භයව පුරියස. යකසමස්සුං ඔහායරත්වාතිතාපසපබ්බජ්ජං

පබ්බජන්තාපි හි පඨමං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා පබ්බජන්ති, තයතො පට්ඨාය

වඩ්ඪයතයකයසබන්ධිත්වා ජටාකලාපධරාහුත්වාවිචරන්ති.යබොධිසත්යතොපි

තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජි. පබ්බජියතො පන අයනසනං අනනුයුඤ්ජිත්වා

රාජයගහයතො ආහටභික්ඛාය යායපන්යතො බ්රහ්මවිහාරං භායවසි. තස්මා යසො 

යමත්තාසහගයතනාතිආදි වුත්තං. 

කුමාරකීළිතංකීළීතිඅඞ්යකනඅඞ්කං පරිහරියමායනොකීළි.මාලාකලාපංවියහි

නං උක්ඛිපිත්වාව විචරිංසු. රඤ්යඤො මෙයදවස්ස පුත්යතො…යප.… පබ්බජීති

ඉමස්ස පබ්බජිතදිවයස පඤ්ච මඞ්ගලානි අයහසුං. මඝයදවරඤ්යඤො 

මතකභත්තං, තස්ස රඤ්යඤො පබ්බජිතමඞ්ගලං, තස්ස පුත්තස්ස

ඡත්තුස්සාපනමඞ්ගලං, තස්ස පුත්තස්ස උපරජ්ජමඞ්ගලං, තස්ස පුත්තස්ස

නාමකරණමඞ්ගලන්ති එකස්මංයයව සමයය පඤ්ච මඞ්ගලානි අයහසුං, 

සකලජම්බුදීපතයලඋන්නඞ්ගලමයහොසි. 

311. පුත්තපපුත්තකාති පුත්තා ච පුත්තපුත්තා චාති එවං පවත්තා තස්ස

පරම්පරා. පච්ඡිමයකො අයහොසීති පබ්බජ්ජාපච්ඡිමයකො අයහොසි. යබොධිසත්යතො

කිරබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො–‘‘පවත්තතිනුයඛොතංමයාමනුස්සයලොයක

නිහතං කලයාණවත්ත’’න්ති ආවජ්ජන්යතො අද්දස – ‘‘එත්තකං අද්ධානං

පවත්තති, ඉදානි න පවත්තිස්සතී’’ති. න යඛො පනාහං මය්හං පයවණියා

උච්ඡිජ්ජිතුං දස්සාමීති අත්තයනො වංයස ජාතරඤ්යඤොයයව අග්ගමයහසියා

කුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිං ගයහත්වා අත්තයනො වංසස්ස යනමං ඝයටන්යතො විය

නිබ්බත්යතො, යතයනවස්ස නිමීති නාමං අයහොසි. ඉති යසො පබ්බජිතරාජූනං 
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පටුන 

සබ්බපච්ඡිමයකො හුත්වා පබ්බජියතොති පබ්බජ්ජාපච්ඡිමයකො අයහොසි. ගුයණහි

පන අතියරකතයරො. තස්ස හි සබ්බරාජූහි අතියරකතරා ද්යව ගුණා අයහසුං. 

චතූසුද්වායරසුසතසහස්සංසතසහස්සංවිස්සජ්යජත්වායදවසිකං දානංඅදාසි, 

අනුයපොසථිකස්ස ච දස්සනං නිවායරසි. අනුයපොසථියකසු හි රාජානං 

පස්සිස්සාමාතිගයතසුයදොවාරියකොපුච්ඡති‘‘තුම්යහඋයපොසථිකායනොවා’’ති.

යය අනුයපොසථිකායහොන්ති, යතනිවායරති ‘‘අනුයපොසථිකානංරාජා දස්සනං

න යදතී’’ති. ‘‘මයං ජනපදවාසියනො කායල යභොජනං කුහිං ලභිස්සාමා’’තිපි

තත්ථ වචයනොකායසො නත්ථි. චතූසු හි ද්වායරසු රාජඞ්ගයණ ච අයනකානි

භත්තචාටිසහස්සානි පටියත්තායනව යහොන්ති. තස්මා මහාජයනො

ඉච්ඡිතිච්ඡිතට්ඨායන මස්සුං කායරත්වා න්හායිත්වා වත්ථානි පරිවත්යතත්වා

යථාරුිතතං යභොජනං භුඤ්ජිත්වා උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාය රඤ්යඤො 

යගහද්වාරං ගච්ඡති. යදොවාරියකන ‘‘උයපොසථිකා තුම්යහ’’ති පුච්ඡිතපුච්ඡිතා

‘‘ආම ආමා’’තිවදන්ති.යතනහිආගච්ඡථාතිපයවයසත්වාරඤ්යඤොදස්යසති.

ඉතිඉයමහිද්වීහි ගුයණහිඅතියරකතයරොඅයහොසි. 

312. යදවානං තාවතිංසානන්ති තාවතිංසභවයන නිබ්බත්තයදවානං. යත කිර

යදවාවියදහරට්යඨමථිලනගරවාසියනොරඤ්යඤො ඔවායදඨත්වාපඤ්චසීලානි

රක්ඛිත්වා උයපොසථකම්මං කත්වා තත්ථ නිබ්බත්තා රඤ්යඤො ගුණකථං

කයථන්ති.යතසන්ධායවුත්තං‘‘යදවානංතාවතිංසාන’’න්ති. 

නිසින්යනො යහොතීති පාසාදවරස්ස උපරිගයතො දානඤ්ච සීලඤ්ච

උපපරික්ඛමායනො නිසින්යනොයහොති. එවංකිරස්ස අයහොසි – ‘‘දානංනුයඛො

මහන්තංඋදාහුසීලං, යදිදානං මහන්තං, අජ්යඣොත්ථරිත්වාදානයමවදස්සාම.

අථ සීලං, සීලයමව පූරිස්සාමී’’ති. තස්ස ‘‘ඉදං මහන්තං ඉදං මහන්ත’’න්ති

නිච්ඡිතුං අසක්යකොන්තස්යසවසක්යකො ගන්ත්වා පුරයතො පාතුරයහොසි. යතන

වුත්තං අථ යඛො, ආනන්ද,…යප.… සම්මුයඛ පාතුරයහොසීති. එවං කිරස්ස

අයහොසි– ‘‘රඤ්යඤොකඞ්ඛාඋප්පන්නා, තස්සකඞ්ඛච්යඡදනත්ථංපඤ්හඤ්ච

කයථස්සාම, ඉධාගමනත්ථාය පටිඤ්ඤඤ්ච ගණ්හිස්සාමී’’ති. තස්මා ගන්ත්වා

සම්මුයඛ පාතුරයහොසි. රාජා අදිට්ඨපුබ්බං රූපං දිස්වා භීයතො අයහොසි

යලොමහට්ඨජායතො.අථනංසක්යකො–‘‘මාභායි, මහාරාජ, විස්සත්යථොපඤ්හං

පුච්ඡ, කඞ්ඛංයතපටිවියනොයදස්සාමී’’තිආහ. 

රාජා – 

‘‘පුච්ඡාමතංමහාරාජ, සබ්බභූතානමස්සර; 

දානංවාබ්රහ්මචරියංවා, කතමංසුමහප්ඵල’’න්ති.– 
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පඤ්හංපුච්ඡි.සක්යකො–‘‘දානංනාමකිං, සීලයමව ගුණවිසිට්ඨතායමහන්තං.

අහඤ්හි පුබ්යබ, මහාරාජ, දසවස්සසහස්සානි දසන්නං ජටිලසහස්සානං දානං

දත්වා යපත්තිවිසයයතො න මුත්යතො, සීලවන්තා පන මය්හං දානං භුඤ්ජිත්වා

බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්තා’’තිවත්වාඉමාගාථාඅයවොච– 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තං, උත්තයමනවිසුජ්ඣති. 

නයහයතසුලභාකායා, යාචයයොයගනයකනිත; 

යයකායයඋපපජ්ජන්ති, අනාගාරාතපස්සියනො’’ති. (ජා. 2.22.429-430); 

එවං රඤ්යඤොකඞ්ඛං වියනොයදත්වා යදවයලොකගමනාය පටිඤ්ඤාගහණත්ථං 

ලා ා යත මහාරාජාතිආදිමාහ. තත්ථ අවිකම්පමායනොති අභායමායනො. 

අධිවායසසීති අහං මහාජනං කුසලං සමාදයපම, පුඤ්ඤවන්තානං පන

වසනට්ඨානංදිස්වාආගයතනමනුස්සපයථ සුඛංකයථතුංයහොතීතිඅධිවායසසි. 

313. එවං  ද්දන්තවාති එවං යහොතු භද්දකං තව වචනන්ති වත්වා. 

යෙොයජත්වාති එකස්මංයයව යුයග සහස්සඅස්සාජානීයය යයොයජත්වා. යතසං

පන පාටියයක්කං යයොජනකිච්චං නත්ථි, මනංආගම්ම යුත්තායයව යහොන්ති.

යසොපනදිබ්බරයථො දියඩ්ඪයයොජනසතියකොයහොති, නද්ධියතොපට්ඨායරථසීසං

පඤ්ඤාසයයොජනානි, අක්ඛබන්යධො පණ්ණාසයයොජනානි, අක්ඛබන්ධයතො

පට්ඨාය පච්ඡාභායගො පණ්ණාසයයොජනානි, සබ්යබො සත්තවණ්ණරතනමයයො.

යදවයලොයකො නාම උද්ධං, මනුස්සයලොයකො අයධො, තස්මා යහට්ඨාමුඛං රථං 

යපයසසීති න සල්ලක්යඛතබ්බං. යථා පන පකතිමග්ගං යපයසති, එවයමව

මනුස්සානං සායමාසභත්යත නිට්ඨියත චන්යදන සද්ධිං යුගනද්ධං කත්වා

යපයසසි, යමකචන්දා උට්ඨිතා විය අයහසුං. මහාජයනො දිස්වා ‘‘යමකචන්දා

උග්ගතා’’තිආහ.ආගච්ඡන්යත ආගච්ඡන්යතනයමකචන්දා, එකංවිමානං, න

විමානං, එයකො රයථොති. රයථොපි ආගච්ඡන්යතො ආගච්ඡන්යතො 

පකතිරථප්පමායණොව, අස්සාපි පකතිඅස්සප්පමාණාව අයහසුං. එවං රථං

ආහරිත්වාරඤ්යඤොපාසාදංපදක්ඛිණංකත්වාපාචීනසීහපඤ්ජරට්ඨායන රථං

නිවත්යතත්වා ආගතමග්ගාභිමුඛං කත්වා සීහපඤ්ජයර ඨත්වාව

ආයරොහනසජ්ජං ඨයපසි. 

අභිරුහමහාරාජාතිරාජා– ‘‘දිබ්බයානංයම ලද්ධ’’න්තිනතාවයදවඅභිරුහි, 

නාගරානං පන ඔවාදං අදාසි ‘‘පස්සථ තාතා, යං යම සක්යකන යදවරඤ්ඤා

දිබ්බරයථොයපසියතො, යසොචයඛොනජාතියගොත්තංවාකුලප්පයදසංවා පටිච්ච

යපසියතො, මය්හං පනසීලාචාරගුයණපසීදිත්වායපසියතො.සයච තුම්යහපිසීලං
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රක්ඛිස්සථ, තුම්හාකම්පි යපයසස්සති, එවං රක්ඛිතුං යුත්තං නායමතං සීලං.

නාහං යදවයලොකං ගන්ත්වා ිතරායිස්සාම, අප්පමත්තා යහොථා’’ති මහාජනං 

ඔවදිත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා රථං අභිරුහි. තයතො මාතලි

සඞ්ගාහයකො ‘‘අහම්පි මහාරාජස්ස මමානුච්ඡවිකං කරිස්සාමී’’ති ආකාසම්හි

ද්යවමග්යග දස්යසත්වා අපිචමහාරාජාතිආදිමාහ. 

තත්ථ කතයමනාති, මහාරාජ, ඉයමසු මග්යගසු එයකොනිරයං ගච්ඡති, එයකො

යදවයලොකං, යතසු තං කතයමන යනම. යෙනාති යයන මග්යගන ගන්ත්වා

යත්ථපාපකම්මන්තාපාපකානං කම්මානංවිපාකංපටිසංයවදියන්ති, තංඨානං

සක්කායහොතිපස්සිතුන්තිඅත්යථො. දුතියපයදපිඑයසවනයයො.ජාතයකපි– 

‘‘යකනතංයනමමග්යගන, රාජයසට්ඨදිසම්පති; 

යයනවාපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචයයනරා’’ති.(ජා. 2.22.450) – 

ගාථායඅයයමවත්යථො.යතයනවාහ– 

‘‘නිරයයතාවපස්සාම, ආවායසපාපකම්මනං; 

ඨානානිලුද්දකම්මානං, දුස්සීලානඤ්චයාගතී’’ති.(ජා. 2.22.451); 

උ යෙයනවමංමාතලියනහීතිමාතලිද්වීහි මග්යගහිමංයනහි, අහංනිරයං

පස්සිතුකායමො යදවයලොකම්පීති. පඨමං කතයමන යනමීති. පඨමං 

නිරයමග්යගන යනහීති. තයතො මාතලි අත්තයනො ආනුභායවන රාජානං

පඤ්චදසමහානිරයයදස්යසසි. විත්ථාරකථාපයනත්ථ– 

‘‘දස්යසසි මාතලිරඤ්යඤො, දුග්ගංයවතරණිංනදිං; 

කුථිතංඛාරසංයුත්තං, තත්තංඅග්ගිසිඛූපම’’න්ති.(ජා. 2.22.452) – 

ජාතයක වුත්තනයයන යවදිතබ්බා. නිරයං දස්යසත්වා රථං නිවත්යතත්වා

යදවයලොකාභිමුඛං ගන්ත්වා බීරණීයදවධීතාය යසොණදින්නයදවපුත්තස්ස 

ගණයදවපුත්තානඤ්ච විමානානි දස්යසන්යතො යදවයලොකං යනසි. තත්රාපි

විත්ථාරකථා– 

‘‘යදියතසුතාබීරණීජීවයලොයක, 

ආමායදාසීඅහුබ්රාහ්මණස්ස; 

සාපත්තකායලඅතිථිංවිදිත්වා, 

මාතාව පුත්තංසකිමාභිනන්දී; 
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සංයමාසංවිභාගාච, 

සාවිමානස්මයමොදතී’’ති.(ජා.2.22.507) – 

ජාතයකවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. 

එවං ගච්ඡයතො පන තස්ස රථයනම වට්ටියා ිතත්තකූටද්වාරයකොට්ඨකස්ස

උම්මායරපහතමත්යතවයදවනගයරයකොලාහලංඅයහොසි.සක්කං යදවරාජානං

එකකංයයවඔහායයදවසඞ්යඝොමහාසත්තංපච්චුග්ගමනමකාසි, තංයදවතානං

ආදරං දිස්වා සක්යකො ිතත්තං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො – ‘‘අභිරම, 

මහාරාජ, යදයවසු යදවානුභායවනා’’තිආහ.එවංකිරස්සඅයහොසි–‘‘අයංරාජා

අජ්ජ ආගන්ත්වා එකදිවයසයනව යදවගණං අත්තයනො අභිමුඛමකාසි. සයච

එකං ද්යව දිවයස වසිස්සති, න මං යදවා ඔයලොයකස්සන්තී’’ති. යසො

උසූයමායනො, ‘‘මහාරාජ, තුය්හංඉමස්මංයදවයලොයකවසිතුං පුඤ්ඤංනත්ථි, 

අඤ්යඤසංපුඤ්යඤනවසාහී’’තිඉමනාඅධිප්පායයනඑවමාහ.යබොධිසත්යතො 

– ‘‘නාසක්ඛි ජරසක්යකො මනං සන්ධායරතුං, පරං නිස්සාය ලද්ධං යඛො පන

යාිතත්වා ලද්ධභණ්ඩකං වියයහොතී’’තිපටික්ඛිපන්යතො අලං මාරිසාතිආදිමාහ.

ජාතයකපිවුත්තං– 

‘‘යථායාිතතකංයානං, යථායාිතතකංධනං; 

එවංසම්පදයමයවතං, යංපරයතොදානපච්චයා; 

නචාහයමතමච්ඡාම, යංපරයතොදානපච්චයා’’ති.(ජා.2.22.585-586) – 

සබ්බං වත්තබ්බං. යබොධිසත්යතො පන මනුස්සත්තභායවන කතිවායර

යදවයලොකං ගයතොති. චත්තායරො – මන්ධාතුරාජකායල සාධිනරාජකායල 

ගුත්තිලවීණාවාදකකායල නිමමහාරාජකායලති. යසො මන්ධාතුකායල

යදවයලොයක අසඞ්යඛයයයං කාලං වසි, තස්මඤ්හි වසමායනයයව ඡත්තිංස

සක්කා චවිංසු. සාධිනරාජකායල සත්තාහං වසි, මනුස්සගණනාය සත්ත

වස්සසතානි යහොන්ති. ගුත්තිලවීණාවාදකකායල ච නිමරාජකායල ච 

මුහුත්තමත්තංවසි, මනුස්සගණනායසත්තදිවසානියහොන්ති. 

314. තත්යථව මිථිලං පටියනසීති පටියනත්වා පකතිසිරිගබ්යභයයව

පතිට්ඨායපසි. 

315. කළාරජනයකොති තස්ස නාමං. කළාරදන්තතාය පන කළාරජනයකොති

වුත්යතො. නයසොඅගාරස්මාඅනගාරිෙං පබ්බජීතිඑත්තකමත්තයමවනඅකාසි, 

යසසංසබ්බංපාකතිකයමවඅයහොසි. 
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316. සමුච්යඡයදො යහොතීති එත්ථ කලයාණවත්තං යකො සමුච්ඡින්දති, යකන

සමුච්ඡින්නං, යකොපවත්යතති, යකනපවත්තිතං නාමයහොතීතිඅයංවිභායගො

යවදිතබ්යබො.තත්ථසීලවාභික්ඛු ‘‘න සක්කාමයාඅරහත්තංලද්ධු’’න්තිවීරියං

අකයරොන්යතොසමුච්ඡින්දති.දුස්සීයලන සමුච්ඡින්නංනාමයහොති.සත්තයසඛා

පවත්යතන්ති. ඛීණාසයවන පවත්තිතං නාම යහොති. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මඝයදවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. මධුරසුත්තවණ්ණනා 

317. එවං යම සුතන්ති මධුරසුත්තං. තත්ථ මහාකච්චායනොති ගිහිකායල

උජ්යජනිකරඤ්යඤො පුයරොහිතපුත්යතො අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො

සුවණ්ණවණ්යණො ච. මධුරාෙන්ති එවංනාමයක නගයර. ගුන්දාවයනති

කණ්හකගුන්දාවයන. අවන්තිපුත්යතොති අවන්තිරට්යඨ රඤ්යඤො ධීතාය

පුත්යතො. වුද්යධො යචව අරහා චාති දහරං අරහන්තම්පිනතථා සම්භායවන්ති

යථාමහල්ලකං, යථයරොපනවුද්යධොයචවඅයහොසිඅරහාච. බ්රාහ්මණා, ය ො

කච්චානාති යසො කිර රාජා බ්රාහ්මණලද්ධියකො, තස්මා එවමාහ. බ්රාහ්මයණොව

යසට්යඨොවණ්යණොතිආදීසු ජාතියගොත්තාදීනංපඤ්ඤාපනට්ඨායනබ්රාහ්මණාව

යසට්ඨාතිදස්යසති. හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණොතිඉතයරතයයොවණ්ණාහීනා

ලාමකාති වදති. සුක්යකොති පණ්ඩයරො. කණ්යහොති කාළයකො. සුජ්ඣන්තීති 

ජාතියගොත්තාදිපඤ්ඤාපනට්ඨායනසු සුජ්ඣන්ති. බ්රහ්මුයනො පුත්තාති

මහාබ්රහ්මුයනො පුත්තා. ඔරසා මුඛයතො ජාතාති උයර වසිත්වා මුඛයතො

නික්ඛන්තා, උයර කත්වා සංවද්ධිතාති වා ඔරසා. බ්රහ්මජාති බ්රහ්මයතො

නිබ්බත්තා. බ්රහ්මනිම්මිතාති බ්රහ්මුනා නිම්මතා. බ්රහ්මදාොදාති බ්රහ්මුයනො

දායාදා. යෙොයසොයෙවයඛො එයසොතියවොහාරමත්තයමයවතං. 

318. ඉජ්යඣෙොති සමජ්යඣයය, යත්තකානි ධනාදීනි පත්යථයය, 

තත්තයකහිස්ස මයනොරයථො පූයරයයාති අත්යථො. ඛත්තියෙොපිස්සාස්සාති

ඛත්තියයොපි අස්ස ඉස්සරියසම්පත්තස්ස පුබ්බුට්ඨායී අස්ස. යනසං එත්ථ

කිඤ්චීතිනඑයතසංඑත්ථ කිඤ්ිත. 

322. ආසයනන වා නිමන්යතෙොමාති නිසින්නාසනං පප්යඵොයටත්වා ඉධ

නිසීදාති වයදයයාම. අභිනිමන්යතෙොමපි නන්ති අභිහරිත්වා තං

නිමන්යතයයාම.තත්ථ දුවියධොඅභිහායරොවාචායයචවකායයනච.‘‘තුම්හාකං

ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ඛයණ මමං චීවරාදීහි වයදයයාථ යයනත්යථො’’ති වදන්යතො හි
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වාචායඅභිහරිත්වානිමන්යතතිනාම. චීවරාදියවකල්ලංසල්ලක්යඛත්වා‘‘ඉදං

ගණ්හථා’’ති තානි යදන්යතො පන කායයන අභිහරිත්වා නිමන්යතති නාම.

තදුභයම්පි සන්ධාය ‘‘අභිනිමන්යතයයාමපි න’’න්ති ආහ. 

රක්ඛාවරණගුත්තින්ති රක්ඛාසඞ්ඛාතඤ්යචවආවරණසඞ්ඛාතඤ්ච ගුත්තිං. යා

පයනසා ආවුධහත්යථපුරියසඨයපන්යතනරක්ඛා, සාධම්මකානාමසංවිහිතා

න යහොති. යථා පන අයවලාය කට්ඨහාරිකාපණ්ණහාරිකාදයයො විහාරං න

පවිසන්ති, මගලුද්දකාදයයොවිහාරසීමාය මයගවාමච්යඡවානගණ්හන්ති, එවං

සංවිදහන්යතනධම්මකානාමසංවිහිතායහොති.තං සන්ධායාහ‘‘ධම්මක’’න්ති. 

එවං සන්යතතිඑවංචතුන්නම්පිවණ්ණානංපබ්බජිතානං පබ්බජිතසක්කායරන

සයමසමායන.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

මධුරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යබොධිරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනා 

324. එවං යම සුතන්ති යබොධිරාජකුමාරසුත්තං. තත්ථ යකොකනයදොති

යකොකනදං වුච්චති පදුමං. යසො ච මඞ්ගලපාසායදො ඔයලොකනකපදුමං 

දස්යසත්වාකයතො, තස්මායකොකනයදොතිසඞ්ඛංලභි. 

325. ොව පච්ඡිමයසොපානකයළවරාති එත්ථ පච්ඡිමයසොපානකයළවරන්ති

පඨමං යසොපානඵලකං වුත්තං. අද්දසා යඛොති ඔයලොකනත්ථංයයව

ද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො අද්දස.  ගවා තුණ්හී අයහොසීති ‘‘කිස්ස නු යඛො

අත්ථාය රාජකුමායරන අයං මහාසක්කායරො කයතො’’ති ආවජ්ජන්යතො

පුත්තපත්ථනාය කතභාවං අඤ්ඤාසි. යසො හි රාජකුමායරො අපුත්තයකො, 

සුතඤ්චායනන අයහොසි – ‘‘බුද්ධානං කිර අධිකාරං කත්වා මනසා ඉච්ඡිතං

ලභන්තී’’ති. යසො – ‘‘සචාහං පුත්තං ලභිස්සාම, සම්මාසම්බුද්යධො මම

යචලප්පටිකංඅක්කමස්සති.යනො යචලභිස්සාම, නඅක්කමස්සතී’’තිපත්ථනං

කත්වාසන්ථරායපසි.අථභගවා ‘‘නිබ්බත්තිස්සතිනුයඛොඑතස්සපුත්යතො’’ති

ආවජ්යජත්වා‘‘න නිබ්බත්තිස්සතී’’තිඅද්දස. 

පුබ්යබකිරයසොඑකස්මංදීයපවසමායනොසමච්ඡන්යදනසකුණයපොතයක ඛාදි.

සචස්ස මාතුගායමො අඤ්යඤොව භයවයය, පුත්තං ලයභයය. උයභොහි පන

සමානච්ඡන්යදහි හුත්වා පාපකම්මං කතං, යතනස්ස පුත්යතො න

නිබ්බත්තිස්සතීති අඤ්ඤාසි. දුස්යස පන අක්කන්යත – ‘‘බුද්ධානං අධිකාරං

කත්වා පත්ථිතපත්ථිතං ලභන්තීති යලොයක අනුස්සයවො, මයා ච

මහාඅභිනීහායරො කයතො, න ච පුත්තං ලභාම, තුච්ඡං ඉදං වචන’’න්ති 
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මච්ඡාගහණංගණ්යහයය.තිත්ථියාපි – ‘‘නත්ථිසමණානංඅකත්තබ්බංනාම, 

යචලප්පටිකං මද්දන්තා ආහිණ්ඩන්තී’’ති උජ්ඣායයයයං. එතරහි ච

අක්කමන්යතසු බහූ භික්ඛූ පරිතත්තවිදුයනො, යත භබ්බං ජානිත්වා 

අක්කමස්සන්ති, අභබ්බං ජානිත්වා න අක්කමස්සන්ති. අනාගයත පන

උපනිස්සයයො මන්යදො භවිස්සති, අනාගතං න ජානිස්සන්ති. යතසු

අක්කමන්යතසු සයච පත්ථිතං ඉජ්ඣිස්සති, ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච

ඉජ්ඣිස්සති, – ‘‘පුබ්යබ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අභිනීහාරං කත්වා ඉච්ඡිතිච්ඡිතං

ලභන්ති, තං ඉදානි න ලභන්ති. යතයයව මඤ්යඤ භික්ඛූ පටිපත්තිපූරකා

අයහසුං, ඉයම පටිපත්තිංපූයරතුංනසක්යකොන්තී’’තිමනුස්සාවිප්පටිසාරියනො

භවිස්සන්තීති ඉයමහි කාරයණහි භගවා අක්කමතුං අනිච්ඡන්යතො තුණ්හී

අයහොසි. සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි ‘‘න, භික්ඛයව, යචලප්පටිකා

අක්කමතබ්බා’’ති (චූළව. 268). මඞ්ගලත්ථාය පඤ්ඤත්තං අනක්කමන්යතසු

පන අක්කමනත්ථාය අනුපඤ්ඤත්තිං ඨයපසි – ‘‘ගිහී, භික්ඛයව, මඞ්ගලිකා, 

අනුජානාම, භික්ඛයව, ගිහීනංමඞ්ගලත්ථායා’’ති(චූළව. 268). 

326. පච්ඡිමං ජනතං තථාගයතො අනුකම්පතීති ඉදං යථයරො වුත්යතසු

කාරයණසුතතියංකාරණංසන්ධායාහ. නයඛොසුයඛනසුඛන්තිකස්මාආහ? 

කාමසුඛල්ලිකානුයයොගසඤ්ඤී හුත්වා සම්මාසම්බුද්යධො න අක්කම, තස්මා

අහම්පිසත්ථාරාසමානච්ඡන්යදොභවිස්සාමීති මඤ්ඤමායනොඑවමාහ. 

327. යසො යඛො අහන්තිආදි ‘‘යාව රත්තියා පච්ඡියම යායම’’ති තාව

මහාසච්චයක (ම. නි. 1.364 ආදයයො) වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. තයතො පරං

යාව පඤ්චවග්ගියානං ආසවක්ඛයා පාසරාසිසුත්යත (ම. නි. 1.272 ආදයයො)

වුත්තනයයන යවදිතබ්බං. 

343. අඞ්කුසගය්යහසිප්යපති අඞ්කුසගහණසිප්යප. කුසයලො අහන්තියඡයකො

අහං.කස්ස පනායංසන්තියකසිප්පංඋග්ගණ්හීති? පිතුසන්තියක, පිතාපිස්ස 

පිතු සන්තියකව උග්ගණ්හි. යකොසම්බියං කිර පරන්තපරාජා නාම රජ්ජං

කායරසි. රාජමයහසී ගරුභාරා ආකාසතයල රඤ්ඤා සද්ධිං බාලාතපං

තප්පමානා රත්තකම්බලං පාරුපිත්වා නිසින්නා යහොති, එයකො

හත්ථිලිඞ්ගසකුයණො ‘‘මංසයපසී’’ති මඤ්ඤමායනො ගයහත්වා ආකාසං

පක්ඛන්දි. සා ‘‘ඡඩ්යඩයය ම’’න්ති භයයන නිස්සද්දා අයහොසි, යසො තං

පබ්බතපායදරුක්ඛවිටයපඨයපසි.සා පාණිස්සරංකයරොන්තීමහාසද්දමකාසි.

සකුයණො පලායි, තස්සාතත්යථවගබ්භවුට්ඨානංඅයහොසි.තියාමරත්තිංයදයව 

වස්සන්යතකම්බලංපාරුපිත්වානිසීදි.තයතොචඅවිදූයරතාපයසොවසති.යසො

තස්සා සද්යදන අරුයණ උග්ගයත රුක්ඛමූලං ආගයතො ජාතිං පුච්ඡිත්වා
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පටුන 

නිස්යසණිං බන්ධිත්වා ඔතායරත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං යනත්වා යාගුං

පායයසි. දාරකස්ස යමඝඋතුඤ්ච පබ්බතඋතුඤ්ච ගයහත්වා ජාතත්තා

උයදයනොති නාමං අකාසි. තාපයසො ඵලාඵලානි ආහරිත්වා ද්යවපි ජයන

යපොයසසි. 

සා එකදිවසං තාපසස්ස ආගමනයවලාය පච්චුග්ගමනං කත්වා ඉත්ථිකුත්තං

දස්යසත්වා තාපසං සීලයභදං ආපායදසි. යතසං එකයතො වසන්තානං කායල

ගච්ඡන්යත පරන්තපරාජා කාලං අකාසි. තාපයසො රත්තිභායග නක්ඛත්තං 

ඔයලොයකත්වාරඤ්යඤොමතභාවංඤත්වා–‘‘තුය්හංරාජාමයතො, පුත්යතොයත

කිංඉධවසිතුං ඉච්ඡති, උදාහුයපත්තියකරජ්යජඡත්තංඋස්සායපතු’’න්තිපුච්ඡි.

සා පුත්තස්ස ආදියතො පට්ඨාය සබ්බං පවත්තිං ආිතක්ඛිත්වා ඡත්තං

උස්සායපතුකාමතඤ්චස්ස ඤත්වා තාපසස්ස ආයරොයචසි. තාපයසො ච

හත්ථිගන්ථසිප්පං ජානාති, කුයතොයනන ලද්ධං? සක්කස්ස සන්තිකා. පුබ්යබ

කිරස්ස සක්යකො උපට්ඨානං ආගන්ත්වා ‘‘යකන කිලමථා’’ති පුච්ඡි. යසො

‘‘හත්ථිපරිස්සයයො අත්ථී’’ති ආයරොයචසි. තස්ස සක්යකො හත්ථිගන්ථඤ්යචව

වීණකඤ්ච දත්වා ‘‘පලායපතුකාමතාය සති ඉමං තන්තිං වායදත්වා ඉමං 

සියලොකංවයදයයාථ, පක්යකොසිතුකාමතායසතිඉමංසියලොකංවයදයයාථා’’ති

ආහ.තාපයසොතං සිප්පංකුමාරස්ස අදාසි. යසො එකං වටරුක්ඛං අභිරුහිත්වා

හත්ථීසුආගයතසුතන්තිං වායදත්වාසියලොකංවදති, හත්ථීභීතාපලායිංසු. 

යසො සිප්පස්ස ආනුභාවං ඤත්වා පුනදිවයස පක්යකොසනසිප්පං පයයොයජසි. 

යජට්ඨකහත්ථී ආගන්ත්වා ඛන්ධං උපනායමසි. යසො තස්ස ඛන්ධගයතො

යුද්ධසමත්යථ තරුණහත්ථී උච්ිතනිත්වා කම්බලඤ්ච මුද්දිකඤ්ච ගයහත්වා

මාතාපිතයරො වන්දිත්වා නික්ඛන්යතො අනුපුබ්යබනතං තං ගාමං පවිසිත්වා –

‘‘අහං රඤ්යඤො පුත්යතො, සම්පත්තිං අත්ථිකා ආගච්ඡන්තූ’’ති ජනසඞ්ගහං

කත්වා නගරං පරිවායරත්වා – ‘‘අහං රඤ්යඤො පුත්යතො, මය්හං ඡත්තං

යදථා’’ති අසද්දහන්තානං කම්බලඤ්ච මුද්දිකඤ්ච දස්යසත්වා ඡත්තං

උස්සායපසි. යසො හත්ථිවිත්තයකො හුත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන සුන්දයරො හත්ථී

අත්ථී’’ති වුත්යත ගන්ත්වා ගණ්හාති. චණ්ඩපජ්යජොයතො ‘‘තස්ස සන්තියක

සිප්පං ගණ්හිස්සාමී’’ති කට්ඨහත්ථිං පයයොයජත්වා තස්ස අන්යතො යයොයධ

නිසීදායපත්වා තං හත්ථිං ගහණත්ථාය ආගතං ගණ්හිත්වා තස්ස සන්තියක

සිප්පංගහණත්ථායධීතරංඋයයයොයජසි. යසොතායසද්ධිංසංවාසං කප්යපත්වා

තංගයහත්වාඅත්තයනොනගරංයයවඅගමාසි.තස්සාකුච්ඡියංඋප්පන්යනොඅයං 

යබොධිරාජකුමායරොඅත්තයනොපිතුසන්තියකසිප්පංඋග්ගණ්හි. 
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344. පධානිෙඞ්ගානීති පධානං වුච්චති පදහනභායවො, පධානමස්ස අත්ථීති

පධානියයො. පධානියස්ස භික්ඛුයනො අඞ්ගානීති පධානියඞ්ගානි. සද්යධොති

සද්ධාය සමන්නාගයතො. සා පයනසා ආගමනසද්ධා අධිගමසද්ධා

ඔකප්පනසද්ධා පසාදසද්ධාති චතුබ්බිධා. තත්ථ සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානං

සද්ධාඅභිනීහාරයතොපට්ඨාය ආගතත්තා ආගමනසද්ධා නාම.අරියසාවකානං

පටියවයධන අධිගතත්තා අධිගමසද්ධා නාම. බුද්යධො ධම්යමො සඞ්යඝොති

වුත්යත අචලභායවන ඔකප්පනං ඔකප්පනසද්ධා නාම. පසාදුප්පත්ති 

පසාදසද්ධා නාම, ඉධ පන ඔකප්පනසද්ධා අධිප්යපතා. යබොධින්ති

චතුමග්ගඤාණං. තං සුප්පටිවිද්ධං තථාගයතනාති සද්දහති, යදසනාසීසයමව

යචතං, ඉමනා පන අඞ්යගන තීසුපි රතයනසු සද්ධා අධිප්යපතා. යස්ස හි 

බුද්ධාදීසුපසායදොබලවා, තස්සපධානංවීරියංඉජ්ඣති. 

අප්පාබායධොති අයරොයගො. අප්පාතඞ්යකොති නිද්දුක්යඛො. සමයවපාකිනිොති

සමවිපාචනියා. ගහණිොති කම්මජයතයජොධාතුයා. නාතිසීතාෙනාච්චුණ්හාොති

අතිසීතගහණියකො හි සීතභීරූ යහොති, අච්චුණ්හගහණියකො උණ්හභීරූ, යතසං

පධානං න ඉජ්ඣති. මජ්ඣිමගහණිකස්ස ඉජ්ඣති. යතනාහ ‘‘මජ්ඣිමාය

පධානක්ඛමායා’’ති. ෙථාභූතං අත්තානං ආවිකත්තාති යථාභූතං අත්තයනො

අගුණං පකායසතා. උදෙත්ථගාමිනිොති උදයඤ්ච අත්ථඤ්ච ගන්තුං 

පරිච්ඡින්දිතුං සමත්ථාය, එයතන පඤ්ඤාසලක්ඛණපරිග්ගාහිකං

උදයබ්බයඤාණං වුත්තං. අරිොොති පරිසුද්ධාය. නිබ්යබධිකාොති

අනිබ්බිද්ධපුබ්යබ යලොභක්ඛන්ධාදයයො නිබ්බිජ්ඣිතුං සමත්ථාය. 

සම්මාදුක්ඛක්ඛෙගාමිනිොති තදඞ්ගවයසන කියලසානං පහීනත්තා යං දුක්ඛං

ඛීයති, තස්ස දුක්ඛස්ස ඛයගාමනියා. ඉති සබ්යබහිපි ඉයමහි පයදහි

විපස්සනාපඤ්ඤාව කථිතා. දුප්පඤ්ඤස්ස හි පධානං න ඉජ්ඣති. ඉමානි ච

පඤ්චපධානියඞ්ගානියලොකියායනව යවදිතබ්බානි. 

345. සාෙමනුසිට්යඨො පායතො වියසසං අධිගමිස්සතීති අත්ථඞ්ගයත සූරියය

අනුසිට්යඨො අරුණුග්ගමයන වියසසං අධිගමස්සති. පාතමනුසිට්යඨො සාෙන්ති

අරුණුග්ගමයන අනුසිට්යඨො සූරියත්ථඞ්ගමනයවලායං. අයඤ්ච පන යදසනා

යනයයපුග්ගලවයසන වුත්තා. දන්ධපඤ්යඤො හි යනයයපුග්ගයලො සත්තහි

දිවයසහි අරහත්තං පාපුණාති, තික්ඛපඤ්යඤො එකදිවයසන, යසසදිවයස

මජ්ඣිමපඤ්ඤාවයසන යවදිතබ්බං. අයහො බුද්යධො අයහො ධම්යමො අයහො

ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතතාති යස්මා බුද්ධධම්මානං උළාරතාය ධම්මස්ස ච 

ස්වාක්ඛාතතායපායතොකම්මට්ඨානංකථායපත්වාසායංඅරහත්තංපාපුණාති, 

තස්මා පසංසන්යතොඑවමාහ. ෙත්රහිනාමාතිවිම්හයත්යථනිපායතො. 
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346. කුච්ඡිමතීති ආපන්නසත්තා. යෙො යම අෙං,  න්යත, කුච්ඡිගයතොතිකිං

පයනවංසරණංගහිතංයහොතීති.නයහොති.අිතත්තකසරණගමනංනාම නත්ථි, 

ආරක්යඛො පනස්ස පච්චුපට්ඨියතොව යහොති. අථ නං යදා මහල්ලකකායල

මාතාපිතයරො, – ‘‘තාත, කුච්ඡිගතයමව තං සරණං ගණ්හාපයිම්හා’’ති

සායරන්ති, යසො චසල්ලක්යඛත්වා ‘‘අහංසරණංගයතොඋපාසයකො’’තිසතිං

උප්පායදති, තදාසරණංගහිතංනාමයහොති.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යබොධිරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. අඞ්ගුලිමාලසුත්තවණ්ණනා 

347. එවං යමසුතන්ති අඞ්ගුලිමාලසුත්තං. තත්ථ අඞ්ගුලීනං මාලං ධායරතීති

කස්මාධායරති? ආචරියවචයනන. තත්රායංඅනුපුබ්බිකථා– 

අයං කිර යකොසලරඤ්යඤො පුයරොහිතස්ස මන්තාණියා නාම බ්රාහ්මණියා 

කුච්ඡිස්මං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. බ්රාහ්මණියා රත්තිභායග ගබ්භවුට්ඨානං 

අයහොසි. තස්ස මාතුකුච්ඡියතො නික්ඛමනකායල සකලනගයර ආවුධානි

පජ්ජලිංසු, රඤ්යඤො මඞ්ගලසකුන්යතොපිසිරිසයයනඨපිතාඅසිලට්ඨිපි පජ්ජලි. 

බ්රාහ්මයණො නික්ඛමත්වා නක්ඛත්තං ඔයලොයකන්යතො යචොරනක්ඛත්යතන

ජායතොතිරඤ්යඤො සන්තිකංගන්ත්වාසුඛයසයයභාවංපුච්ඡි. 

රාජා‘‘කුයතො, යමආචරිය, සුඛයසයයා? මය්හංමඞ්ගලාවුධංපජ්ජලි, රජ්ජස්ස

වාජීවිතස්සවාඅන්තරායයොභවිස්සතිමඤ්යඤ’’ති.මාභායි, මහාරාජ, මය්හං

ඝයර කුමායරො ජායතො, තස්සානුභායවන න යකවලං තුය්හං නියවසයන, 

සකලනගයරපි ආවුධානි පජ්ජලිතානීති. කිං භවිස්සති ආචරියාති? යචොයරො

භවිස්සති මහාරාජාති. කිං එකයචොරයකො, උදාහු රජ්ජදූසයකො යචොයරොති? 

එකයචොරයකොයදවාති.එවංවත්වාචපනරඤ්යඤොමනංගණ්හිතුකායමො ආහ

– ‘‘මායරථ නං යදවා’’ති. එකයචොරයකො සමායනො කිං කරිස්සති? 

කරීසසහස්සයඛත්යත එකසාලිසීසං විය යහොති, පටිජග්ගථ නන්ති. තස්ස

නාමග්ගහණං ගණ්හන්තා සයයන ඨපිතමඞ්ගලඅසිලට්ඨි, ඡදයන ඨපිතා සරා, 

කප්පාසපිචුම්හි ඨපිතං තාලවණ්ටකරණසත්ථකන්තිඑයතපජ්ජලන්තාකිඤ්ිත

න හිංසිංසු, තස්මා අහිංසයකොති නාමං අකංසු. තං සිප්පුග්ගහණකායල

තක්කසීලං යපසයිංසු. 

යසො ධම්මන්යතවාසියකො හුත්වා සිප්පං පට්ඨයපසි. වත්තසම්පන්යනො 

කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී අයහොසි. යසසඅන්යතවාසිකා බාහිරකා

අයහසුං. යත – ‘‘අහිංසකමාණවකස්ස ආගතකාලයතො පට්ඨාය මයං න
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පඤ්ඤායාම, කථංනංභින්යදයයාමා’’ති? නිසීදිත්වාමන්තයන්තා – ‘‘සබ්යබහි

අතියරකපඤ්ඤත්තා දුප්පඤ්යඤොති. න සක්කා වත්තුං, වත්තසම්පන්නත්තා

දුබ්බත්යතොති. න සක්කා වත්තුං, ජාතිසම්පන්නත්තා දුජ්ජායතොති න සක්කා

වත්තුං, කින්ති කරිස්සාමා’’ති? තයතොඑකංඛරමන්තංමන්තයිංසු‘‘ආචරියස්ස

අන්තරං කත්වා නං භින්දිස්සාමා’’ති තයයො රාසී හුත්වා පඨමං එකච්යච

ආචරියංඋපසඞ්කමත්වා වන්දිත්වාඅට්ඨංසු.කිංතාතාති? ඉමස්මංයගයහඑකා

කථා සුයයතීති. කිං තාතාති? අහිංසකමාණයවො තුම්හාකං අන්තයර දුබ්භතීති

මඤ්ඤාමාති. ආචරියයො සන්තජ්යජත්වා – ‘‘ගච්ඡථ වසලා, මා යම පුත්තං

මය්හංඅන්තයරපරිභින්දථා’’තිනිට්ඨුභි.තයතොඉතයර, අථඉතයරහිතයයොපි

යකොට්ඨාසා ආගන්ත්වා තයථව වත්වා – ‘‘අම්හාකං අසද්දහන්තා 

උපපරික්ඛිත්වාජානාථා’’තිආහංසු. 

ආචරියයො සියනයහන වදන්යත දිස්වා ‘‘අත්ථි මඤ්යඤ සන්ථයවො’’ති

පරිභිජ්ජිත්වා ිතන්යතසි ‘‘ඝායතම න’’න්ති. තයතො ිතන්යතසි – ‘‘සයච

ඝායතස්සාම ‘දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො අත්තයනො සන්තිකං

සිප්පුග්ගහණත්ථං ආගයත මාණවයක යදොසං උප්පායදත්වා ජීවිතා

යවොයරොයපතී’ති.පුනයකොිතසිප්පුග්ගහණත්ථංන ආගමස්සති, එවංයමලායභො

පරිහායිස්සති, අථ නං සිප්පස්ස පරියයොසානුපචායරොති වත්වා ජඞ්ඝසහස්සං

ඝායතහීතිවක්ඛාම.අවස්සංඑත්ථඑයකො උට්ඨායතංඝායතස්සතී’’ති. 

අථනංආහ–‘‘එහිතාතජඞ්ඝසහස්සංඝායතහි, එවංයතසිප්පස්ස උපචායරො

කයතො භවිස්සතී’’ති. මයං අහිංසකකුයල ජාතා, න සක්කා ආචරියාති.

අලද්ධුපචාරං සිප්පංඵලංනයදතිතාතාති.යසොපඤ්චාවුධංගයහත්වාආචරියං

වන්දිත්වා අටවිං පවිට්යඨො. අටවිං පවිසනට්ඨායනපි අටවිමජ්යඣපි අටවියතො

නික්ඛමනට්ඨායනපි ඨත්වා මනුස්යස ඝායතති. වත්ථං වා යවඨනං වා න

ගණ්හාති.එයකොද්යවතිගණිතමත්තයමව කයරොන්යතොගච්ඡති, ගණනම්පින

උග්ගණ්හාති. පකතියාපි පඤ්ඤවා එස, පාණාතිපාතියනො පන ිතත්තං න

පතිට්ඨාති, තස්මාඅනුක්කයමනගණනම්පිනසල්ලක්යඛසි, එයකකංඅඞ්ගුලිං 

ඡින්දිත්වා ඨයපති. ඨපිතට්ඨායන අඞ්ගුලියයො විනස්සන්ති, තයතො විජ්ඣිත්වා 

අඞ්ගුලීනං මාලං කත්වා ධායරසි, යතයනව චස්ස අඞ්ගුලිමායලොති සඞ්ඛා

උදපාදි. යසො සබ්බං අරඤ්ඤං නිස්සඤ්චාරමකාසි, දාරුආදීනං අත්ථාය

අරඤ්ඤංගන්තුංසමත්යථොනාම නත්ථි. 

රත්තිභායග අන්යතොගාමම්පිආගන්ත්වාපායදන පහරිත්වාද්වාරංඋග්ඝායතති.

තයතො සයියතයයව මායරත්වා එයකො එයකොති ගයහත්වා ගච්ඡති. ගායමො

ඔසරිත්වානිගයමඅට්ඨාසි, නිගයමොනගයර.මනුස්සාතියයොජනයතො පට්ඨාය
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ඝරානි පහාය දාරයක හත්යථසු ගයහත්වා ආගම්ම සාවත්ථිං පරිවායරත්වා

ඛන්ධාවාරං බන්ධිත්වා රාජඞ්ගයණ සන්නිපතිත්වා – ‘‘යචොයරො, යත යදව, 

විජියත අඞ්ගුලිමායලො නාමා’’තිආදීනි වදන්තා කන්දන්ති. භග්ගයවො ‘‘මය්හං

පුත්යතො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා බ්රාහ්මණිං ආහ – යභොති අඞ්ගුලිමායලො නාම

යචොයරොඋප්පන්යනො, යසොනඅඤ්යඤො, තව පුත්යතොඅහිංසකකුමායරො.ඉදානි

රාජා තං ගණ්හිතුංනික්ඛමස්සති, කිං කත්තබ්බන්ති? ගච්ඡ සාම, පුත්තං යම

ගයහත්වා එහීති. නාහං භද්යද උස්සහාම, චතූසු හි ජයනසු විස්සායසො නාම

නත්ථි, යචොයරො යම පුරාණසහායයොති අවිස්සාසනීයයො, සාඛා යම

පුරාණසන්ථතාතිඅවිස්සාසනීයා, රාජාමංපූයජතීති අවිස්සාසනීයයො, ඉත්ථීයම

වසංගතාතිඅවිස්සාසනීයාති.මාතුහදයංපනමුදුකංයහොති. තස්මා අහංපන

ගන්ත්වාමය්හංපුත්තංආයනස්සාමීතිනික්ඛන්තා. 

තංදිවසඤ්ච භගවා පච්චූසසමයය යලොකං යවොයලොයකන්යතො අඞ්ගුලිමාලං 

දිස්වා – ‘‘මයි ගයත එතස්ස යසොත්ථි භවිස්සති. අගාමයක අරඤ්යඤ ඨියතො

චතුප්පදිකං ගාථංසුත්වාමමසන්තියකපබ්බජිත්වාඡඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකරිස්සති.

සයච න ගමස්සාම, මාතරි අපරජ්ඣිත්වා අනුද්ධරණීයයො භවිස්සති, 

කරිස්සාමස්ස සඞ්ගහ’’න්ති පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පිණ්ඩාය පවිසිත්වා

කතභත්තකිච්යචොතං සඞ්ගණ්හිතුකායමොවිහාරානික්ඛම.එතමත්ථංදස්යසතුං

‘‘අථයඛොභගවා’’තිආදි වුත්තං. 

348. සඞ්කරිත්වා සඞ්කරිත්වාති සඞ්යකතං කත්වා වග්ගවග්ගා හුත්වා. 

හත්ථත්ථං ගච්ඡන්තීති හත්යථ අත්ථං විනාසං ගච්ඡන්ති. කිං පන යත

භගවන්තං සඤ්ජානිත්වා එවං වදන්ති අසඤ්ජානිත්වාති? අසඤ්ජානිත්වා.

අඤ්ඤාතකයවයසන හි භගවා එකයකොව අගමාසි. යචොයරොපි තස්මං සමයය

දීඝරත්තංදුබ්යභොජයනන චදුක්ඛයසයයායචඋක්කණ්ඨියතොයහොති.කිත්තකා

පනායනන මනුස්සා මාරිතාති? එයකනූනසහස්සං. යසො පන ඉදානි එකං

ලභිත්වා සහස්සං පූයරස්සතීති සඤ්ඤී හුත්වා යයමව පඨමං පස්සාම, තං

ඝායතත්වා ගණනං පූයරත්වා සිප්පස්ස උපචාරං කත්වා යකසමස්සුං 

ඔහායරත්වා න්හායිත්වා වත්ථානි පරිවත්යතත්වා මාතාපිතයරො පස්සිස්සාමීති 

අටවිමජ්ඣයතො අටවිමුඛං ආගන්ත්වා එකමන්තං ඨියතොව භගවන්තං අද්දස.

එතමත්ථංදස්යසතුං‘‘අද්දසායඛො’’තිආදිවුත්තං. 

ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසීති මහාපථවිං උම්මයයො උට්ඨයපන්යතො විය

සංහරිත්වා අපරභායග අක්කමති, ඔරභායග වලියයො නික්ඛමන්ති, 

අඞ්ගුලිමායලො සරක්යඛපමත්තං මුඤ්ිතත්වා ගච්ඡති. භගවා පුරයතො මහන්තං

අඞ්ගණං දස්යසත්වාසයංමජ්යඣයහොති, යචොයරොඅන්යත.යසො ‘‘ඉදානිනං 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා රාජවග්යගො 

201 

පටුන 

පාපුණිත්වා ගණ්හිස්සාමී’’ති සබ්බථායමන ධාවති. භගවා අඞ්ගණස්ස

පාරිමන්යත යහොති, යචොයරො මජ්යඣ. යසො ‘‘එත්ථ නං පාපුණිත්වා

ගණ්හිස්සාමී’’ති යවයගන ධාවති. භගවා තස්ස පුරයතො මාතිකං වා ථලං වා

දස්යසති, එයතනුපායයනතීණියයොජනානි ගයහත්වාඅගමාසි.යචොයරොකිලම, 

මුයඛයඛයළොසුස්සි, කච්යඡහියසදාමුච්ිතංසු.අථස්ස ‘‘අච්ඡරියංවතයභො’’ති

එතදයහොසි. මිගම්පීතිමගංකස්මා ගණ්හාති? ඡාතසමයයආහාරත්ථං.යසොකිර

එකං ගුම්බං ඝට්යටත්වා මයග උට්ඨායපති. තයතො ිතත්තරුිතයං මගං

අනුබන්ධන්යතො ගණ්හිත්වා පිතත්වා ඛාදති. පුච්යඡෙෙන්ති යයන

කාරයණනායං ගච්ඡන්යතොව ඨියතො නාම, අහඤ්ච ඨියතොව අට්ඨියතො නාම, 

යංනූනාහංඉමංසමණංතංකාරණං පුච්යඡයයන්තිඅත්යථො. 

349. නිධාොතියයොවිහිංසනත්ථංභූයතසු දණ්යඩොපවත්තයිතබ්යබොසියා, තං

නිධාය අපයනත්වා යමත්තාය ඛන්තියා පටිසඞ්ඛාය අවිහිංසාය

සාරණීයධම්යමසු ච ඨියතො අහන්ති අත්යථො. තුවමට්ඨියතොසීති පායණසු

අසඤ්ඤතත්තා එත්තකානි පාණසහස්සානි ඝායතන්තස්ස තව යමත්තා වා

ඛන්ති වා පටිසඞ්ඛා වා අවිහිංසා වා සාරණීයධම්යමො වා නත්ථි, තස්මා තුවං

අට්ඨියතොසි, ඉදානිඉරියාපයථනඨියතොපිනිරයයධාවිස්සසි, තිරච්ඡානයයොනියං

යපත්තිවිසයයඅසුරකායයවාධාවිස්සසීතිවුත්තංයහොති. 

තයතොයචොයරො–‘‘මහාඅයංසීහනායදො, මහන්තංගජ්ජිතං, නඉදං අඤ්ඤස්ස

භවිස්සති, මහාමායාය පුත්තස්ස සිද්ධත්ථස්ස සමණරඤ්යඤො එතං ගජ්ජිතං, 

දිට්යඨොවතම්හිමඤ්යඤතිඛිණචක්ඛුනාසම්මාසම්බුද්යධන, සඞ්ගහකරණත්ථං

යම භගවා ආගයතො’’ති ිතන්යතත්වා චිරස්සං වත යමතිආදිමාහ. තත්ථ 

මහියතොති යදවමනුස්සාදීහි චතුපච්චයපූජාය පූජියතො. පච්චුපාදීති ිතරස්සං 

කාලස්ස අච්චයයන මය්හං සඞ්ගහත්ථාය ඉමං මහාවනං පටිපජ්ජි. පහාෙ

පාපන්ති පජහිත්වාපාපං. 

ඉත්යවවාතිඑවං වත්වායයව. ආවුධන්ති පඤ්චාවුධං. යසොබ්ය තිසමන්තයතො

ඡින්යන. පපායතතිඑකයතො ඡින්යන. නරයකතිඵලිතට්ඨායන.ඉධපනතීහිපි

ඉයමහිපයදහි අරඤ්ඤයමවවුත්තං. අකිරීතිඛිපිඡඩ්යඩසි. 

තයමහි භික්ඛූතිතදාඅයවොචාතිභගවයතොඉමංපබ්බායජන්යතොකුහිංසත්ථකං 

ලභිස්සාම, කුහිං පත්තචීවරන්ති පරියයසනකිච්චං නත්ථි, කම්මං පන

ඔයලොයකසි. අථස්ස පුබ්යබ සීලවන්තානං අට්ඨපරික්ඛාරභණ්ඩකස්ස

දින්නභාවං ඤත්වා දක්ඛිණහත්ථං පසායරත්වා – ‘‘එහි භික්ඛු ස්වාක්ඛායතො

ධම්යමො, චර බ්රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති ආහ. යසො සහ
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පටුන 

වචයනයනවඉද්ධිමයපත්තචීවරංපටිලභි. තාවයදවස්සගිහිලිඞ්ගංඅන්තරධායි, 

සමණලිඞ්ගංපාතුරයහොසි. 

‘‘තිචීවරඤ්චපත්යතොච, වාසිසූිතචබන්ධනං; 

පරිස්සාවයනනඅට්යඨයත, යුත්තයයොගස්සභික්ඛුයනො’’ති.– 

එවංවුත්තාඅට්ඨපරික්ඛාරාසරීරපටිබද්ධාවහුත්වා නිබ්බත්තිංසු. එයසවතස්ස

අදෙ භික්ඛු ායවොති එස එහිභික්ඛුභායවො තස්ස උපසම්පන්නභික්ඛුභායවො

අයහොසි, නහිඑහිභික්ඛූනංවිසුං උපසම්පදානාමඅත්ථි. 

350. පච්ඡාසමයණනාති භණ්ඩග්ගාහයකන පච්ඡාසමයණන, යතයනව

අත්තයනොපත්තචීවරංගාහායපත්වාතංපච්ඡාසමණංකත්වාගයතොති අත්යථො.

මාතාපිස්සඅට්ඨඋසභමත්යතනඨායනනඅන්තරිතා, – ‘‘තාත, අහිංසකකත්ථ 

ඨියතොසි, කත්ථනිසින්යනොසි, කුහිංගයතොසි? මයාසද්ධිංනකයථසිතාතා’’ති

වදන්තී ආහිණ්ඩිත්වාඅපස්සමානාඑත්යතොවගතා. 

පඤ්චමත්යතහි අස්සසයතහීති සයච යචොරස්ස පරාජයයො භවිස්සති, 

අනුබන්ධිත්වා නං ගණ්හිස්සාම. සයච මය්හං පරාජයයො භවිස්සති, යවයගන

පලායිස්සාමීතිසල්ලහුයකනබයලන නික්ඛම. යෙනආරායමොතිකස්මාආරාමං 

අගමාසි? යසො කිර යචොරස්ස භායති, ිතත්යතන ගන්තුකායමො න ගච්ඡති, 

ගරහාභයයන නික්ඛම. යතනස්ස එතදයහොසි – ‘‘සම්මාසම්බුද්ධං වන්දිත්වා

නිසීදිස්සාම, යසො පුච්ඡිස්සති‘කස්මාබලංගයහත්වානික්ඛන්යතොසී’ති.අථාහං

ආයරොයචස්සාම, භගවා හි මං න යකවලං සම්පරායියකයනව අත්යථන

සඞ්ගණ්හාති, දිට්ඨධම්මයකනපි සඞ්ගණ්හාතියයව. යසො සයච මය්හං ජයයො

භවිස්සති, අධිවායසස්සති.සයචපරාජයයො භවිස්සති ‘කිං යත, මහාරාජ, එකං

යචොරංආරබ්භගමයනනා’තිවක්ඛති.තයතො මංජයනොඑවංසඤ්ජානිස්සති–

‘රාජායචොරංගයහතුංනික්ඛන්යතො, සම්මාසම්බුද්යධනපනනිවත්තියතො’ති’’

ගරහයමොක්ඛංසම්පස්සමායනොඅගමාසි. 

කුයතො පනස්සාති කස්මා ආහ? අපි නාම භගවා තස්ස උපනිස්සයං

ඔයලොයකත්වාතංආයනත්වාපබ්බායජයයාතිභගවයතොපරිගණ්හනත්ථංආහ. 

රඤ්යඤොතිනයකවලං රඤ්යඤොයයවභයං අයහොසි, අවයසයසොපිමහාජයනො 

භීයතො ඵලකාවුධානි ඡඩ්යඩත්වා සම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනව පලායිත්වා නගරං

පවිසිත්වා ද්වාරංපිධායඅට්ටාලයකආරුය්හඔයලොයකන්යතොඅට්ඨාසි.එවඤ්ච

අයවොච – ‘‘අඞ්ගුලිමායලො ‘රාජා මය්හං සන්තිකං ආගච්ඡතී’ති ඤත්වා

පඨමතරංආගන්ත්වා යජතවයන නිසින්යනො, රාජා යතනගහියතො, මයං පන

පලායිත්වා මුත්තා’’ති. නත්ථි යත ඉයතො  ෙන්ති අයඤ්හි ඉදානි
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කුන්ථකිපිල්ලිකංජීවිතානයවොයරොයපති, නත්ථි යතඉමස්සසන්තිකාභයන්ති

අත්යථො. 

කථංයගොත්යතොති? කස්මාපුච්ඡති? පබ්බජිතංදාරුණකම්යමන උප්පන්නනාමං

ගයහත්වා යවොහරිතුං න යුත්තං, මාතාපිතූනං යගොත්තවයසන නං

සමුදාචරිස්සාමීතිමඤ්ඤමායනොපුච්ඡි. පරික්ඛාරානන්තිඑයතසංඅත්ථායඅහං

උස්සුක්කං කරිස්සාමීති අත්යථො. කයථන්යතොයයව ච උදයර බද්ධසාටකං

මුඤ්ිතත්වායථරස්සපාදමූයලඨයපසි. 

351. ආරඤ්ඤියකොතිආදීනිචත්තාරි ධුතඞ්ගානිපාළියංආගතානි.යථයරනපන

යතරසපිසමාදින්නායනවඅයහසුං, තස්මාඅලන්ති ආහ. ෙඤ්හිමෙං,  න්යතති

කිං සන්ධාය වදති? ‘‘හත්ථිම්පි ධාවන්තං අනුබන්ධිත්වා ගණ්හාමී’’ති

ආගතට්ඨායන රඤ්ඤා යපසිතහත්ථාදයයො යසො එවං අග්ගයහසි. රාජාපි –

‘‘හත්ථීහියයව නං පරික්ඛිපිත්වා ගණ්හථ, අස්යසයහව, රයථයහවා’’ති එවං 

අයනකවාරංබහූහත්ථාදයයොයපයසසි.එවංගයතසුපන යතසු–‘‘අහංඅයර

අඞ්ගුලිමායලො’’ති තස්මං උට්ඨාය සද්දං කයරොන්යත එයකොපි ආවුධං 

පරිවත්යතතුංනාසක්ඛි, සබ්යබවයකොට්යටත්වාමායරසි.හත්ථීඅරඤ්ඤහත්ථී, 

අස්සා අරඤ්ඤඅස්සා, රථාපි තත්යථව භිජ්ජන්තීති ඉදං සන්ධාය රාජා එවං

වදති. 

පිණ්ඩාෙ පාවිසීතින ඉදං පඨමං පාවිසි. ඉත්ථිදස්සනදිවසං සන්ධාය පයනතං

වුත්තං. යදවසිකම්පි පයනස පවිසයතව, මනුස්සා ච නං දිස්වා උත්තසන්තිපි

පලායන්තිපිද්වාරම්පිථයකන්ති, එකච්යචඅඞ්ගුලිමායලොති සුත්වාවපලායිත්වා

අරඤ්ඤං වා පවිසන්ති, ඝරං වා පවිසිත්වා ද්වාරං ථයකන්ති. පලායිතුං 

අසක්යකොන්තා පිට්ඨිං දත්වා තිට්ඨන්ති. යථයරො උළුඞ්ගයාගුම්පි

කටච්ඡභික්ඛම්පි න ලභති, පිණ්ඩපායතන කිලමති. බහි අලභන්යතො නගරං

සබ්බසාධාරණන්ති නගරං පවිසති. යයන ද්වායරන පවිසති, තත්ථ

අඞ්ගුලිමායලොආගයතොතිකූටසහස්සානංභිජ්ජනකාරණංයහොති. එතදයහොසීති

කාරුඤ්ඤප්පත්තියා අයහොසි. එයකන ඌනමනුස්සසහස්සං ඝායතන්තස්ස

එකදිවසම්පිකාරුඤ්ඤංනායහොසි, ගබ්භමූළ්හායඉත්ථියා දස්සනමත්යතයනව

කථංඋප්පන්නන්ති? පබ්බජ්ජාබයලන, පබ්බජ්ජාබලඤ්හිඑතං. 

යතන හීති යස්මා යත කාරුඤ්ඤං උප්පන්නං, තස්මාති අත්යථො. අරිොෙ

ජාතිොති, අඞ්ගුලිමාල, එතංත්වංමාගණ්හි, යනසාතවජාති.ගිහිකායලොඑස, 

ගිහී නාම පාණම්පි හනන්ති, අදින්නාදානාදීනිපි කයරොන්ති. ඉදානි පන යත

අරියා නාම ජාති. තස්මා ත්වං ‘‘යයතො අහං, භගිනි, ජායතො’’ති සයච එවං
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වත්තුංකුක්කුච්චායසි, යතනහි‘‘අරියාය ජාතියා’’තිඑවංවියසයසත්වාවදාහීති

උයයයොයජසි. 

තං ඉත්ථිං එතදයවොචාති ඉත්ථීනං ගබ්භවුට්ඨානට්ඨානං නාම න සක්කා

පුරියසන උපසඞ්කමතුං. යථයරො කිං කයරොසීති? අඞ්ගුලිමාලත්යථයරො

සච්චකිරියංකත්වායසොත්ථිකරණත්ථායආගයතොතිආයරොචායපසි.තයතොයත 

සාණියා පරික්ඛිපිත්වා යථරස්ස බහිසාණියං පීඨකං පඤ්ඤායපසුං. යථයරො

තත්ථ නිසීදිත්වා – ‘‘යයතො අහං භගිනි සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස අරියාය ජාතියා

ජායතො’’ති සච්චකිරියං අකාසි, සහ සච්චවචයනයනව ධමකරණයතො

මුත්තඋදකං විය දාරයකො නික්ඛම. මාතාපුත්තානං යසොත්ථි අයහොසි. ඉමඤ්ච

පනපරිත්තංනකිඤ්ිතපරිස්සයංනමද්දති, මහාපරිත්තං නායමතන්ති වුත්තං.

යථයරන නිසීදිත්වා සච්චකිරියකතට්ඨායන පීඨකං අකංසු. ගබ්භමූළ්හං 

තිරච්ඡානගතිත්ථිම්පි ආයනත්වා තත්ථ නිසජ්ජායපන්ති, තාවයදව සුයඛන 

ගබ්භවුට්ඨානං යහොති. යා දුබ්බලා යහොති න සක්කා ආයනතුං, තස්සා

පීඨකයධොවනඋදකං යනත්වා සීයස සිඤ්චන්ති, තඞ්ඛණංයයව ගබ්භවුට්ඨානං

යහොති, අඤ්ඤම්පි යරොගං වූපසයමති. යාව කප්පා තිට්ඨනකපාටිහාරියං

කියරතං. 

කිං පන භගවා යථරං යවජ්ජකම්මං කාරායපසීති? න කාරායපසි. යථරඤ්හි 

දිස්වාමනුස්සාභීතාපලායන්ති.යථයරොභික්ඛාහායරනකිලමති, සමණධම්මං

කාතුං න සක්යකොති. තස්ස අනුග්ගයහන සච්චකිරියං කායරසි. එවං කිරස්ස

අයහොසි – ‘‘ඉදානි කිර අඞ්ගුලිමාලත්යථයරො යමත්තිතත්තං පටිලභිත්වා

සච්චකිරියාය මනුස්සානං යසොත්ථිභාවං කයරොතීති මනුස්සා යථරං

උපසඞ්කමතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති, තයතො භික්ඛාහායරන අකිලමන්යතො

සමණධම්මං කාතුං සක්ඛිස්සතී’’ති අනුග්ගයහන සච්චකිරියං කායරසි. න හි

සච්චකිරියා යවජ්ජකම්මං යහොති. යථරස්සාපි ච ‘‘සමණධම්මං කරිස්සාමී’’ති

මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායන නිසින්නස්ස ිතත්තං

කම්මට්ඨානාභිමුඛං න ගච්ඡති, අටවියං ඨත්වා මනුස්සානං ඝාතිතට්ඨානයමව 

පාකටං යහොති. ‘‘දුග්ගයතොම්හි, ඛුද්දකපුත්යතොම්හි, ජීවිතං යම යදහි සාමීති 

මරණභීතානං වචනාකායරො ච හත්ථපාදවිකායරො ච ආපාථං ආගච්ඡති, යසො

විප්පටිසාරී හුත්වා තයතොව උට්ඨාය ගච්ඡති, අථස්ස භගවා තං ජාතිං

අබ්යබොහාරිකං කත්වාවායං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරහත්තං ගණ්හිස්සතීති

අරියායජාතියාසච්චකිරියංකායරසි. එයකොවූපකට්යඨොතිආදිවත්ථසුත්යත(ම.

නි.1.80) විත්ථාරිතං. 
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352. අඤ්යඤනපි යලඩ්ඩු ඛිත්යතොති කාකසුනඛසූකරාදීනං

පටික්කමාපනත්ථාය සමන්තා සරක්යඛපමත්යත ඨායන යයන යකනිත 

දිසාභායගනඛිත්යතොආගන්ත්වායථරස්යසවකායයපතති.කිත්තයකඨායන 

එවංයහොති? ගණ්ඨිකංපටිමුඤ්ිතත්වාපිණ්ඩායචරිත්වාපටිනිවත්යතත්වායාව 

ගණ්ඨිකපටිමුක්කට්ඨානං ආගච්ඡති, තාව යහොති. භින්යනන සීයසනාති

මහාචම්මංඡින්දිත්වායාවඅට්ඨිමරියාදාභින්යනන. 

බ්රාහ්මණාතිඛීණාසවභාවංසන්ධායආහ. ෙස්සයඛොත්වං, බ්රාහ්මණ, කම්මස්ස

විපායකනාතිඉදං සභාගදිට්ඨධම්මයවදනීයකම්මංසන්ධායවුත්තං.කම්මඤ්හි

කරියමානයමව තයයො යකොට්ඨායස පූයරති. සත්තසු ිතත්යතසු කුසලා වා

අකුසලා වා පඨමජවනයචතනා දිට්ඨධම්මයවදනීෙකම්මං නාම යහොති. තං

ඉමස්මංයයව අත්තභායව විපාකං යදති. තථා අසක්යකොන්තං අයහොසිකම්මං, 

නායහොසිකම්මවිපායකො, න භවිස්සතිකම්මවිපායකො, නත්ථිකම්මවිපායකොති

ඉමස්ස තිකස්ස වයසන අයහොසිකම්මං නාම යහොති. අත්ථසාධිකා

සත්තමජවනයචතනා උපපජ්ජයවදනීෙකම්මං නාම.තංඅනන්තයරඅත්තභායව

විපාකං යදති. තථා අසක්යකොන්තං වුත්තනයයයනව තං අයහොසිකම්මං නාම

යහොති. උභින්නමන්තයර පඤ්චජවනයචතනා අපරාපරිෙයවදනීෙකම්මං නාම

යහොති. තං අනාගයත යදා ඔකාසං ලභති, තදා විපාකං යදති. සති

සංසාරප්පවත්තියා අයහොසිකම්මං නාම න යහොති. යථරස්ස පන

උපපජ්ජයවදනීයඤ්ච අපරාපරියයවදනීයඤ්චාති ඉමානි ද්යව කම්මානි 

කම්මක්ඛයකයරන අරහත්තමග්යගන සමුග්ඝාටිතානි, දිට්ඨධම්මයවදනීයං

අත්ථි. තංඅරහත්තප්පත්තස්සාපිවිපාකංයදතියයව.තංසන්ධායභගවා ‘‘යස්ස

යඛො ත්ව’’න්තිආදිමාහ. තස්මා ෙස්ස යඛොති එත්ථ යාදිසස්ස යඛො ත්වං, 

බ්රාහ්මණ, කම්මස්සවිපායකනාතිඑවංඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

අබ් ා මුත්යතොති යදසනාසීසමත්තයමතං, අබ්භා මහිකා ධූයමො රයජො රාහූති

ඉයමහිපනඋපක්කියලයසහිමුත්යතොචන්දිමාඉධ අධිප්යපයතො.යථාහිඑවං

නිරුපක්කියලයසො චන්දිමා යලොකං පභායසති, එවං පමාදකියලසවිමුත්යතො

අප්පමත්යතො භික්ඛු ඉමං අත්තයනො ඛන්ධායතනධාතුයලොකං පභායසති, 

විහතකියලසන්ධකාරංකයරොති. 

කුසයලනපිධීෙතීතිමග්ගකුසයලනපිධීයති අප්පටිසන්ධිකංකරීයති. යුඤ්ජති

බුද්ධසාසයනති බුද්ධසාසයන කායයන වාචාය මනසා ච යුත්තප්පයුත්යතො

විහරති.ඉමාතිස්යසොයථරස්ස උදානගාථානාම. 
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දිසාහියමතිඉදංකිරයථයරොඅත්තයනො පරිත්තාණාකාරංකයරොන්යතොආහ.

තත්ථ දිසා හි යමති මම සපත්තා. යය මං එවං උපවදන්ති – ‘‘යථා මයං

අඞ්ගුලිමායලන මාරිතානං ඤාතකානං වයසන දුක්ඛං යවදියාම, එවං

අඞ්ගුලිමායලොපි යවදියතූ’’ති, යත මය්හං දිසා චතුසච්චධම්මකථං සුණන්තූති

අත්යථො. යුඤ්ජන්තූති කායවාචාමයනහි යුත්තප්පයුත්තා විහරන්තු. යෙ

ධම්මයමවාදපෙන්ති සන්යතොතියයසන්යතොසප්පුරිසාධම්මංයයව ආදයපන්ති

සමාදයපන්ති ගණ්හායපන්ති, යත මනුජා මය්හං සපත්තා භජන්තු යසවන්තු 

පයිරුපාසන්තූතිඅත්යථො. 

අවියරොධප්පසංසීනන්ති අවියරොයධො වුච්චති යමත්තා, යමත්තාපසංසකානන්ති

අත්යථො. සුණන්තු ධම්මං කායලනාති ඛයණ ඛයණ 

ඛන්තියමත්තාපටිසඞ්ඛාසාරණීයධම්මංසුණන්තු. තඤ්ච අනුවිධීෙන්තූතිතඤ්ච

ධම්මංඅනුකයරොන්තුපූයරන්තු. 

න හි ජාතු යසො මමං හිංයසති යයො මය්හං දියසො, යසො මං එකංයසයනව න

හිංයසයය. අඤ්ඤංවාපනකිඤ්චි නන්තිනයකවලංමං, අඤ්ඤම්පිපන කඤ්ිත

පුග්ගලං මා හිංසන්තු මා වියහයඨන්තු. පප්පුෙෙ පරමං සන්තින්ති පරමං

සන්තිභූතං නිබ්බානං පාපුණිත්වා. රක්යඛෙෙ තසථාවයරති තසා වුච්චන්ති

සතණ්හා, ථාවරා නිත්තණ්හා.ඉදංවුත්තංයහොති–යයොනිබ්බානංපාපුණාති, 

යසො සබ්බං තසථාවරං රක්ඛිතුං සමත්යථො යහොති. තස්මා මය්හම්පි දිසා

නිබ්බානං පාපුණන්තු, එවංමංඑකංයසයනවනහිංසිස්සන්තීති.ඉමාතිස්යසො

ගාථාඅත්තයනො පරිත්තංකාතුංආහ. 

ඉදානිඅත්තයනොවපටිපත්තිංදීයපන්යතො උදකඤ්හි නෙන්ති යනත්තිකාතිආහ.

තත්ථ යනත්තිකාති යය මාතිකං යසොයධත්වා බන්ධිතබ්බට්ඨායන බන්ධිත්වා

උදකං නයන්ති. උසුකාරාති උසුකාරකා. නමෙන්තීති යතලකඤ්ජියකන

මක්යඛත්වා කුක්කුයළ තායපත්වා උන්නතුන්නතට්ඨායන නයමන්තා උජුං

කයරොන්ති. යතජනන්ති කණ්ඩං. තඤ්හි ඉස්සායසො යතජං කයරොති, පරඤ්ච

තජ්යජති, තස්මා යතජනන්ති වුච්චති. අත්තානං දමෙන්තීති යථා යනත්තිකා

උජුමග්යගන උදකං නයන්ති, උසුකාරා යතජනං, තච්ඡකා ච දාරුං උජුං

කයරොන්ති, එවයමවං පණ්ඩිතා අත්තානං දයමන්ති උජුකං කයරොන්ති

නිබ්බියසවනංකයරොන්ති. 

තාදිනාති ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු නිබ්බිකායරන – ‘‘පඤ්චහාකායරහි භගවා තාදී, 

ඉට්ඨානිට්යඨ තාදී, වන්තාවීති තාදී, චත්තාවීති තාදී, තිණ්ණාවීති තාදී, 

තන්නිද්යදසාති තාදී’’ති (මහානි. 38; 192) එවං තාදිලක්ඛණප්පත්යතන
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සත්ථාරා.  වයනත්තීති භවරජ්ජු, තණ්හායයතං නාමං. තාය හි යගොණා විය

ගීවායරජ්ජුයා, සත්තාහදයයබද්ධාතංතංභවං නීයන්ති, තස්මාභවයනත්තීති

වුච්චති. ඵුට්යඨො කම්මවිපායකනාති මග්ගයචතනාය ඵුට්යඨො. යස්මා හි

මග්ගයචතනාය කම්මංපච්චතිවිපච්චතිඩය්හති, පරික්ඛයංගච්ඡති, තස්මාසා

කම්මවිපායකොති වුත්තා. තාය හි ඵුට්ඨත්තා එස අණයණො නික්කියලයසො

ජායතො, න දුක්ඛයවදනාය අණයණො. භුඤ්ජාමීති යචත්ථ යථයයපරියභොයගො

ඉණපරියභොයගො දායජ්ජපරියභොයගො සාමපරියභොයගොති චත්තායරො පරියභොගා

යවදිතබ්බා. තත්ථ දුස්සීලස්ස පරියභොයගො යථයයපරියභොයගො නාම. යසො හි

චත්තායරො පච්චයය යථයනත්වා භුඤ්ජති. වුත්තම්පි යචතං ‘‘යථයයාය යවො, 

භික්ඛයව, රට්ඨපිණ්යඩො භුත්යතො’’ති (පාරා. 195). සීලවයතො පන 

අපච්චයවක්ඛණපරියභොයගො ඉණපරියභොයගො නාම. සත්තන්නං යසක්ඛානං

පරියභොයගොදායජ්ජපරියභොයගො නාම.ඛීණාසවස්සපරියභොයගොසාමපරියභොයගො 

නාම. ඉධ කියලසඉණානං අභාවං සන්ධාය ‘‘අණයණො’’ති වුත්තං.

‘‘අනියණො’’තිපි පායඨො. සාමපරියභොගං සන්ධාය ‘‘භුඤ්ජාම යභොජන’’න්ති

වුත්තං. 

කාමරතිසන්ථවන්තිදුවියධසුපිකායමසු තණ්හාරතිසන්ථවංමාඅනුයුඤ්ජථමා

කරිත්ථ. නයිදං දුම්මන්තිතං මමාති යං මයා සම්මාසම්බුද්ධං දිස්වා

පබ්බජිස්සාමීති මන්තිතං, තං මම මන්තිතං න දුම්මන්තිතං. සංවි ත්යතසු

ධම්යමසූති අහං සත්ථාති එවං යලොයක උප්පන්යනහි යය ධම්මා සංවිභත්තා, 

යතසු ධම්යමසු යං යසට්ඨං නිබ්බානං, තයදව අහං උපගමං උපගයතො

සම්පත්යතො, තස්මා මය්හං ඉදං ආගමනං ස්වාගතං නාම ගතන්ති. තිස්යසො

විජ්ජාති පුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුආසවක්ඛයපඤ්ඤා. කතං බුද්ධස්සසාසනන්ති

යංබුද්ධස්සසාසයන කත්තබ්බකිච්චංඅත්ථි, තංසබ්බංමයාකතං.තීහිවිජ්ජාහි

නවහිච යලොකුත්තරධම්යමහියදසනංමත්ථකංපායපසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අඞ්ගුලිමාලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. පිෙජාතිකසුත්තවණ්ණනා 

353. එවං යමසුතන්තිපියජාතිකසුත්තං.තත්ථ යනව කම්මන්තාපටි න්තීති

නසබ්යබනසබ්බංපටිභන්ති, පකතිනියායමනපනන පටිභන්ති. දුතියපයදපි

එයසව නයයො. එත්ථ ච න පටි ාතීති න රුච්චති. ආළාහනන්ති සුසානං. 

අඤ්ඤථත්තන්ති විවණ්ණතාය අඤ්ඤථාභායවො. ඉන්ද්රිොනි නාම
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මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, පතිට්ඨියතොකාසං පන සන්ධාය ඉදං වුත්තං. 

පිෙජාතිකාතිපියයතොජායන්ති. පිෙප්ප ාවිකාතිපියයතොපභවන්ති. 

355. සයචතං, මහාරාජාතිතස්සඅත්ථං අසල්ලක්ඛයමානාපිසත්ථරිසද්ධාය

එවංවදති. චරපියරති අයපහිඅම්හාකංපයර, අනජ්ඣත්තිකභූයතතිඅත්යථො.

අථවා චර පියරතිපරයතොගච්ඡ, මාඉධතිට්ඨාතිපිඅත්යථො. 

356. ද්විධා යඡත්වාති අසිනා ද්යව යකොට්ඨායස කයරොන්යතො ඡින්දිත්වා. 

අත්තානං උප්ඵායලසීතියතයනවඅසිනාඅත්තයනොඋදරංඵායලසි.යදිහිතස්ස

සා අප්පියා භයවයය, ඉදානි අඤ්ඤං මාතුගාමං ගණ්හිස්සාමීති අත්තානං න

ඝායතයය. යස්මා පනස්ස සා පියා අයහොසි, තස්මා පරයලොයකපි තාය සද්ධිං

සමඞ්ගිභාවංපත්ථයමායනො එවමකාසි. 

357. පිොයතවජිරීතිඑවංකිරස්සා අයහොසි–‘‘සචාහං, ‘භූතපුබ්බං, මහාරාජ, 

ඉමස්සායයවසාවත්ථියං අඤ්ඤතරිස්සා ඉත්ථියා’තිආදිකථංකයථයයං, ‘යකො

යතඑවං අකාසි, අයපහිනත්ථි එත’න්තිමං පටියසයධයය, වත්තමායනයනව

නංසඤ්ඤායපස්සාමී’’තිිතන්යතත්වාඑවමාහ. විපරිණාමඤ්ඤථා ාවාතිඑත්ථ

මරණවයසන විපරිණායමො, යකනිත සද්ධිං පලායිත්වා ගමනවයසන

අඤ්ඤථාභායවොයවදිතබ්යබො. 

වාස ාොතිවාසභානාමරඤ්යඤොඑකායදවී, තං සන්ධායාහ. 

පිො යතඅහන්තිකස්මාසබ්බපච්ඡාආහ? එවංකිරස්සාඅයහොසි–‘‘අයං රාජා

මය්හං කුපියතො, සචාහං සබ්බපඨමං ‘පියා යත අහ’න්ති පුච්යඡයයං, ‘න යම

ත්වං පියා, චරපියර’තිවයදයය, එවංසන්යතකථාපතිට්ඨානංනලභිස්සතී’’ති

කථාය පතිට්ඨානත්ථං සබ්බපච්ඡා පුච්ඡි. කාසියකොසයලසු ඡඩ්ඩිතභායවන

විපරිණායමො, පටිරාජූනංහත්ථගමනවයසනඅඤ්ඤථාභායවොයවදිතබ්යබො. 

ආචයමහීති ආචමයනොදකං යදහි. ආචමත්වා හත්ථපායද යධොවිත්වා මුඛං

වික්ඛායලත්වා සත්ථාරං නමස්සිතුකායමො එවමාහ. යසසං සබ්බත්ථ

උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

පියජාතිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. බාහිතිකසුත්තවණ්ණනා 

358. එවං යම සුතන්ති බාහිතිකසුත්තං. තත්ථ එකපුණ්ඩරීකං නාගන්ති

එවංනාමකංහත්ථිං.තස්සකිරඵාසුකානංඋපරිතාලඵලමත්තං පණ්ඩරට්ඨානං
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අත්ථි, යතනස්ස එකපුණ්ඩරීයකොති නාමං අකංසු. සිරිවඩ්ඪං මහාමත්තන්ති

පච්යචකහත්ථිං අභිරුහිත්වා කථාඵාසුකත්ථං සද්ධිං ගච්ඡන්තං එවංනාමකං

මහාමත්තං. ආෙස්මායනොති එත්ථ යනොති පුච්ඡාය නිපායතො. මහාමත්යතො

යථරස්සසඞ්ඝාටිපත්තධාරණාකාරංසල්ලක්යඛත්වා‘‘එවං, මහාරාජා’’ති ආහ. 

359. ඔපාරම්ය ොති උපාරම්භං යදොසං ආයරොපනාරයහො. කිං පුච්ඡාමීති රාජා

පුච්ඡති. සුන්දරිවත්ථුස්මං උප්පන්නමදං සුත්තං, තං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති. ෙඤ්හි

මෙං,  න්යතති, භන්යත, යං මයං විඤ්ඤූහීති ඉදං පදං ගයහත්වා පඤ්යහන

පරිපූයරතුංනාසක්ඛිම්හා, තං කාරණංආයස්මතාඑවංවදන්යතනපරිපූරිතං. 

360. අකුසයලොති අයකොසල්ලසම්භූයතො. සාවජ්යජොති සයදොයසො. 

සබොබජ්යඣොති සදුක්යඛො. දුක්ඛවිපායකොති ඉධ නිස්සන්දවිපායකො කථියතො. 

තස්සාතිතස්සඑවං අත්තබයාබාධාදීනංඅත්ථායපවත්තකායසමාචාරස්ස. 

සබ්බාකුසලධම්මපහීයනො යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො 

කුසලධම්මසමන්නාගයතොති එත්ථ සබ්යබසංයයව අකුසලානං ධම්මානං

පහානං වණ්යණතීති. ආම වණ්යණතීති වුත්යත යථා පුච්ඡා, තථා අත්යථො

වුත්යතො භයවයය. එවං බයාකරණං පන න භාරියං. අප්පහීනඅකුසයලොපි හි

පහානං වණ්යණයය, භගවා පන පහීනාකුසලතාය යථාකාරී තථාවාදීති

දස්යසතුංඑවංබයාකාසි.සුක්කපක්යඛපිඑයසව නයයො. 

362. බාහිතිකාති බාහිතිරට්යඨ උට්ඨිතවත්ථස්යසතං නාමං. යසොළසසමා

ආොයමනාති ආයායමන සමයසොළසහත්ථා. අට්ඨසමා විත්ථායරනාති

විත්ථායරන සමඅට්ඨහත්ථා. 

363.  ගවයතො පාදාසීති භගවයතො නියයායතසි. දත්වා ච පන ගන්ධකුටියං

විතානං කත්වා බන්ධි. තයතො පට්ඨාය ගන්ධකුටිභියයයොයසොමත්තාය යසොභි. 

යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. යනයයපුග්ගලස්ස පන වයසන අයං යදසනා

නිට්ඨිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බාහිතිකසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ධම්මයචතිෙසුත්තවණ්ණනා 

364. එවං යම සුතන්ති ධම්මයචතියසුත්තං. තත්ථ යමදාළුපන්ති නායමතං

තස්ස, තස්සහිනිගමස්සයමදවණ්ණා පාසාණාකියරත්ථඋස්සන්නාඅයහසුං, 

තස්මායමදාළුපන්තිසඞ්ඛංගතං.යසනාසනං පයනත්ථඅනියතං, තස්මානතං

වුත්තං. නගරකන්තිඑවංනාමකං සකයානංනිගමං. යකනචියදවකරණීයෙනාති
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පටුන 

න අඤ්යඤන කරණීයයන, අයං පන බන්ධුලයසනාපතිං සද්ධිං ද්වත්තිංසාය

පුත්යතහි එකදිවයසයනව ගණ්හථාති ආණායපසි, තංදිවසඤ්චස්ස භරියාය

මල්ලිකාය පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං භගවා නිමන්තියතො, බුද්ධප්පමුයඛ

භික්ඛුසඞ්යඝ ඝරං ආගන්ත්වා නිසින්නමත්යත ‘‘යසනාපති කාලඞ්කයතො’’ති

සාසනංආහරිත්වාමල්ලිකායඅදංසු.සාපණ්ණංගයහත්වාමුඛසාසනං පුච්ඡි.

‘‘රඤ්ඤා අයයය යසනාපති සද්ධිං ද්වත්තිංසාය පුත්යතහි එකප්පහායරයනව 

ගහාපියතො’’තිආයරොයචසුං. මහාජනගතං මාකරිත්ථාති ඔවට්ටිකාය පණ්ණං

කත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසි. තස්මං සමයය එකා සප්පිචාටි නීහරිතා, සා

උම්මායරආහච්ච භින්නා, තංඅපයනත්වාඅඤ්ඤංආහරායපත්වාභික්ඛුසඞ්ඝං

පරිවිසි. 

සත්ථාකතභත්තකිච්යචොකථාසමුට්ඨාපනත්ථං– ‘‘සප්පිචාටියා භින්නපච්චයා

න ිතන්යතතබ්බ’’න්ති ආහ. තස්මං සමයය මල්ලිකා පණ්ණං නීහරිත්වා 

භගවයතො පුරයතො ඨයපත්වා – ‘‘භගවා ඉමං ද්වත්තිංසාය පුත්යතහි සද්ධිං

යසනාපතියනො මතසාසනං, අහං එතම්පි න ිතන්තයාම, සප්පිචාටිපච්චයා කිං 

ිතන්යතයයාමී’’තිආහ.භගවා–‘‘මල්ලියක, මාිතන්තයි, අනමතග්යගසංසායර

නාම වත්තමානානං යහොති එත’’න්ති අනිච්චතාදිපටිසංයුත්තං ධම්මකථං

කත්වා අගමාසි. මල්ලිකා ද්වත්තිංසසුණිසායයො පක්යකොසායපත්වා ඔවාදං

අදාසි. රාජාමල්ලිකං පක්යකොසායපත්වා ‘‘යසනාපතියනොඅම්හාකංඅන්තයර 

භින්නයදොයසො අත්ථි නත්ථී’’ති පුච්ඡි. නත්ථි සාමීති. යසො තස්සා වචයනන

තස්සනිද්යදොසභාවං ඤත්වාවිප්පටිසාරීබලවයදොමනස්සංඋප්පායදසි.යසො –

‘‘එවරූපං නාම අයදොසකාරකං මං සම්භාවයිත්වා ආගතං සහායකං

විනායසසි’’න්ති තයතො පට්ඨාය පාසායද වා නාටයකසු වා රජ්ජසුයඛසු වා

ිතත්තස්සාදං අලභමායනො තත්ථ තත්ථ විචරිතුං ආරද්යධො. එතයදව කිච්චං 

අයහොසි.ඉදංසන්ධායවුත්තං‘‘යකනිතයදවකරණීයයනා’’ති. 

දීෙං කාරාෙනන්ති දීඝකාරායයනො නාම බන්ධුලයසනාපතිස්ස භාගියනයයයො 

‘‘එතස්සයමමාතුයලොඅයදොසකාරයකොනික්කාරයණනඝාතියතො’’තිරඤ්ඤා

යසනාපතිට්ඨායනඨපියතො. තංසන්ධායයතංවුත්තං. මහච්චාරාජානු ායවනාති

මහතා රාජානුභායවන, ධරණිතලං භින්දන්යතො විය සාගරං පරිවත්යතන්යතො 

විය විිතත්තයවසයසොයභන මහතා බලකායයනාති අත්යථො. පාසාදිකානීති 

දස්සයනයනව සහ රඤ්ජනකානි. පසාදනීොනීති තස්යසව යවවචනං. අථ වා 

පාසාදිකානීතිපසාදජනකානි. අප්පසද්දානීතිනිස්සද්දානි. අප්පනිග්යෙොසානීති

අවිභාවිතත්යථන නිග්යඝොයසන රහිතානි. විජනවාතානීති විගතජනවාතානි. 

මනුස්සරාහස්යසෙෙකානීති මනුස්සානං රහස්සකම්මානුච්ඡවිකානි, 

රහස්සමන්තංමන්යතන්තානංඅනුරූපානීතිඅත්යථො. පටිසල්ලානසාරුප්පානීති
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නිලීයනභාවස්සඑකීභාවස්සඅනුච්ඡවිකානි. ෙත්ථසුදංමෙන්තිනයතනතත්ථ

භගවාපයිරුපාසිතපුබ්යබො, තාදියසසුපනපයිරුපාසිතපුබ්යබො, තස්මායාදියසසු

සුදංමයන්තිඅයයමත්ථඅත්යථො. 

අත්ථි, මහාරාජාති පණ්ඩියතො යසනාපති ‘‘රාජා භගවන්තං මමායතී’’ති

ජානාති, යසො සයච මං රාජා ‘‘කහං භගවා’’ති වයදයය, අදන්ධායන්යතන

ආිතක්ඛිතුං යුත්තන්ති චරපුරියස පයයොයජත්වා භගවයතො නිවාසනට්ඨානං 

ඤත්වාව විහරති. තස්මා එවමාහ. ආරාමං පාවිසීති බහිනිගයම ඛන්ධාවාරං

බන්ධායපත්වාකාරායයනනසද්ධිංපාවිසි. 

366. විහායරොතිගන්ධකුටිං සන්ධායාහංසු. ආළින්දන්ති පමුඛං. උක්කාසිත්වාති

උක්කාසිතසද්දං කත්වා. අග්ගළන්ති කවාටං. ආයකොයටහීති අග්ගනයඛන 

ඊසකංකුඤ්ිතකච්ඡිද්දසමීයප යකොයටහීති වුත්තං යහොති. ද්වාරංකිර අතිඋපරි 

අමනුස්සා, අතියහට්ඨා දීඝජාතිකා යකොයටන්ති. තථා අයකොයටත්වා මජ්යඣ

ඡිද්දසමීයප යකොයටතබ්බං, ඉදං ද්වාරයකොට්ටකවත්තන්ති දීයපන්තා වදන්ති. 

තත්යථවාති භික්ඛූහි වුත්තට්ඨායනයයව. ඛග්ගඤ්ච උණ්හීසඤ්චාති

යදසනාමත්තයමතං, 

වාලබීජනිමුණ්හීසං, ඛග්ගංඡත්තඤ්චුපාහනං; 

ඔරුය්හරාජායානම්හා, ඨපයිත්වාපටිච්ඡදන්ති.– 

ආගතානි පන පඤ්චපි රාජකකුධභණ්ඩානි අදාසි. කස්මා පන අදාසීති. 

අතිගරුයනොසම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තිකංඋද්ධතයවයසනගන්තුංන යුත්තන්ති

ච, එකයකොව උපසඞ්කමත්වා අත්තයනො රුිතවයසන සම්යමොදිස්සාම චාති. 

පඤ්චසු හි රාජකකුධභණ්යඩසු නිවත්තියතසු ත්වං නිවත්තාති වත්තබ්බං න

යහොති, සබ්යබ සයයමව නිවත්තන්ති. ඉති ඉයමහි ද්වීහි කාරයණහි අදාසි. 

රහාෙතීතිරහස්සංකයරොතිනිගූහති.අයංකිරස්සඅධිප්පායයො ‘‘පුබ්යබපිඅයං

රාජා සමයණන යගොතයමන සද්ධිං චතුක්කණ්ණමන්තං මන්යතත්වා මය්හං 

මාතුලං සද්ධිං ද්වත්තිංසාය පුත්යතහි ගණ්හායපසි, ඉදානිපි

චතුක්කණ්ණමන්තං මන්යතතුකායමො, කච්ිතනුයඛොමංගණ්හායපස්සතී’’ති.

එවංයකොපවයසනස්සඑතදයහොසි. 

විවරි  ගවා ද්වාරන්තින භගවා උට්ඨාය ද්වාරං විවරි, විවරතූති පන හත්ථං

පසායරසි. තයතො – ‘‘භගවා තුම්යහහි අයනයකසු කප්පයකොටීසු දානං

දදමායනහින සහත්ථාද්වාරවිවරණකම්මංකත’’න්තිසයයමවද්වාරංවිවටං.

තං පන යස්මා භගවයතො මයනන විවටං, තස්මා ‘‘විවරි භගවා ද්වාර’’න්ති

වත්තුං වට්ටති. විහාරං පවිසිත්වාති ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා. තස්මං පන
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පවිට්ඨමත්යතයයව කාරායයනො පඤ්ච රාජකකුධභණ්ඩානි ගයහත්වා

ඛන්ධාවාරං ගන්ත්වා විටටූභං ආමන්යතසි ‘‘ඡත්තං සම්ම උස්සායපහී’’ති.

මය්හං පිතා කිං ගයතොති? පිතරං මා පුච්ඡ, සයච ත්වං න උස්සායපසි, තං

ගණ්හිත්වාඅහංඋස්සායපමීති.‘‘උස්සායපමසම්මා’’ති සම්පටිච්ඡි.කාරායයනො

රඤ්යඤො එකං අස්සඤ්ච අසිඤ්ච එකයමව ච පරිචාරිකං ඉත්ථිං ඨයපත්වා –

‘‘සයච රාජා ජීවියතන අත්ථියකො, මා ආගච්ඡතූ’’ති විටටූභස්ස ඡත්තං 

උස්සායපත්වාතංගයහත්වාසාවත්ථියමවගයතො. 

367. ධම්මන්වයෙොති පච්චක්ඛඤාණසඞ්ඛාතස්ස ධම්මස්ස අනුනයයො

අනුමානං, අනුබුද්ධීති අත්යථො. ඉදානි යයනස්ස ධම්මන්වයයන

‘‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා’’තිආදි යහොති, තං දස්යසතුං ඉධ පනාහං, 

 න්යතතිආදිමාහ. තත්ථ ආපාණයකොටිකන්ති පායණොති ජීවිතං, තං මරියාදං

අන්යතොකරිත්වා, මරණසමයයපිචරන්තියයව, තංනවීතික්කමන්තීතිවුත්තං

යහොති. ‘‘අපාණයකොටික’’න්තිපි පායඨො, ආජීවිතපරියන්තන්ති අත්යථො. යථා 

එකච්යචජීවිතයහතු අතික්කමන්තාපාණයකොටිකංකත්වාචරන්ති, නඑවන්ති

අත්යථො. අෙම්පි යඛො යම,  න්යතති බුද්ධසුබුද්ධතාය ධම්මස්වාක්ඛාතතාය 

සඞ්ඝසුප්පටිපන්නතායචඑතංඑවංයහොති, එවඤ්හියම, භන්යත, අයංභගවති

ධම්මන්වයයො යහොතීතිදීයපති.එයසවනයයොසබ්බත්ථ. 

369. න විෙ මඤ්යඤ චක්ඛුං බන්ධන්යතති චක්ඛුං අබන්ධන්යත විය. 

අපාසාදිකඤ්හි දිස්වා පුනඔයලොකනකිච්චංන යහොති, තස්මා යසො චක්ඛුංන

බන්ධතිනාම. පාසාදිකංදිස්වාපුනප්පුනංඔයලොකනකිච්චංයහොති, තස්මායසො

චක්ඛුං බන්ධති නාම. ඉයම ච අපාසාදිකා, තස්මා එවමාහ. බන්ධුකයරොයගො

යනොති කුලයරොයගො. අම්හාකං කුයල ජාතා එවරූපා යහොන්තීති වදන්ති. 

උළාරන්ති මයහසක්ඛං. පුබ්යබනාපරන්ති පුබ්බයතො අපරං වියසසං. තත්ථ 

කසිණපරිකම්මං කත්වාසමාපත්තිංනිබ්බත්යතන්යතොඋළාරංපුබ්යබවියසසං

සඤ්ජානාති නාම, සමාපත්තිං පදට්ඨානං කත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා

අරහත්තංගණ්හන්යතොඋළාරං පුබ්බයතොඅපරංවියසසංසඤ්ජානාතිනාම. 

370. ොයතතාෙං වා ොයතතුන්ති ඝායතතබ්බයුත්තකං ඝායතතුං. ජායපතාෙං

වාජායපතුන්තිධයනන වාජායපතබ්බයුත්තකංජායපතුංජානිතුංඅධනංකාතුං. 

පබ්බායජතාෙං වා පබ්බායජතුන්ති රට්ඨයතො වා පබ්බායජතබ්බයුත්තකං

පබ්බායජතුං. 

373. ඉසිදත්තපුරාණාති ඉසිදත්යතො ච පුරායණො ච. යතසු එයකො බ්රහ්මචාරී, 

එයකො සදාරසන්තුට්යඨො. මම ත්තාති මම සන්තකං භත්තං එයතසන්ති
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පටුන 

මමභත්තා. මමොනාති මම සන්තකං යානං එයතසන්ති මමයානා. ජීවිකාෙ

දාතාති ජීවිතවුත්තිං දාතා. වීමංසමායනොති උපපරික්ඛමායනො. තදා කිර රාජා

නිද්දං අයනොක්කන්යතොවඔක්කන්යතොවියහුත්වානිපජ්ජි.අථයතථපතයයො

‘‘කතරස්මං දිසාභායග භගවා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අසුකස්මං නාමා’’ති සුත්වා

මන්තයිංසු – ‘‘යයන සම්මාසම්බුද්යධො, යතන සීයස කයත රාජා පාදයතො

යහොති. යයන රාජා, යතන සීයස කයත සත්ථා පාදයතො යහොති, කිං

කරිස්සාමා’’ති? තයතොයනසංඑතදයහොසි– ‘‘රාජාකුප්පමායනොයංඅම්හාකං 

යදති, තං අච්ඡින්යදයය. න යඛො පන මයං සක්යකොම ජානමානා සත්ථාරං

පාදයතොකාතු’’න්ති රාජානංපාදයතොකත්වානිපජ්ජිංසු.තංසන්ධායඅයංරාජා

එවමාහ. 

374. පක්කාමීතිගන්ධකුටියතො නික්ඛමත්වාකාරායනස්සඨිතට්ඨානංගයතො, 

තංතත්ථඅදිස්වාඛන්ධාවාරට්ඨානංගයතො, තත්ථාපිඅඤ්ඤංඅදිස්වාතංඉත්ථිං

පුච්ඡි. සා සබ්බං පවත්තිංආිතක්ඛි. රාජා – ‘‘නඉදානිමයා එකයකනතත්ථ

ගන්තබ්බං, රාජගහංගන්ත්වාභාගියනයයයනසද්ධිං ආගන්ත්වාමය්හංරජ්ජං

ගණ්හිස්සාමී’’ති රාජගහං ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග කණාජකභත්තඤ්යචව 

භුඤ්ජි, බහලඋදකඤ්ච පිවි. තස්ස සුඛුමාලපකතිකස්ස ආහායරො න සම්මා

පරිණාම. යසො රාජගහං පාපුණන්යතොපි විකායල ද්වායරසු පිහියතසු පාපුණි.

‘‘අජ්ජසාලායංසයිත්වාස්යවමය්හං භාගියනයයංපස්සිස්සාමී’’තිබහිනගයර

සාලාය නිපජ්ජි. තස්ස රත්තිභායග උට්ඨානානි පවත්තිංසු, කතිපයවායර බහි

නික්ඛම.තයතොපට්ඨායපදසාගන්තුං අසක්යකොන්යතොතස්සාඉත්ථියාඅඞ්යක

නිපජ්ජිත්වා බලවපච්චූයස කාලමකාසි. සා තස්ස මතභාවංඤත්වා – ‘‘ද්වීසු

රජ්යජසු රජ්ජං කායරත්වා ඉදානි පරස්ස බහිනගයර අනාථසාලාය

අනාථකාලකිරියං කත්වා නිපන්යනො මය්හං සාම යකොසලරාජා’’තිආදීනි

වදමානා උච්චාසද්යදන පරියදවිතුං ආරභි. මනුස්සා සුත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචසුං. රාජා ආගන්ත්වා දිස්වා සඤ්ජානිත්වා ආගතකාරණං ඤත්වා

මහාපරිහායරන සරීරකිච්චං කරිත්වා ‘‘විටටූභං ගණ්හිස්සාමී’’ති යභරිං

චරායපත්වාබලකායංසන්නිපායතසි.අමච්චාපායදසුපතිත්වා – ‘‘සයච, යදව, 

තුම්හාකංමාතුයලොඅයරොයගොඅස්ස, තුම්හාකංගන්තුංයුත්තංභයවයය, ඉදානි

පන විටටූයභොපි තුම්යහ නිස්සාය ඡත්තං උස්සායපතුං අරහතියයවා’’ති

සඤ්ඤායපත්වානිවායරසුං. 

ධම්මයචතිොනීතිධම්මස්ස ිතත්තීකාරවචනානි.තීසුහිරතයනසුයත්ථකත්ථිත

ිතත්තීකායර කයත සබ්බත්ථ කයතොයයව යහොති, තස්මා භගවති ිතත්තීකායර

කයත ධම්යමොපි කයතොව යහොතීති භගවා ‘‘ධම්මයචතියානී’’ති ආහ. 
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ආදිබ්රහ්මචරිෙකානීති මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ආදිභූතානි, 

පුබ්බභාගපටිපත්තිභූතානීතිඅත්යථො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ධම්මයචතියසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. කණ්ණකත්ථලසුත්තවණ්ණනා 

375. එවං යම සුතන්ති කණ්ණකත්ථලසුත්තං. තත්ථ උරුඤ්ඤාෙන්ති 

උරුඤ්ඤාති තස්ස රට්ඨස්සපි නගරස්සපි එතයදව නාමං, භගවා

උරුඤ්ඤානගරං උපනිස්සාය විහරති. කණ්ණකත්ථයල මිගදායෙති තස්ස

නගරස්ස අවිදූයර කණ්ණකත්ථලං නාම එයකො රමණීයයො භූමභායගො අත්ථි, 

යසො මගානං අභයත්ථාය දින්නත්තා මගදායයොති වුච්චති, තස්මං

කණ්ණකත්ථයල මගදායය. යකනචියදව කරණීයෙනාති න අඤ්යඤන, 

අනන්තරසුත්යතවුත්තකරණීයයයනව. යසොමාච ගිනීසකුලාච  ගිනීතිඉමා

ද්යව භගිනියයො රඤ්යඤො පජාපතියයො.  ත්තාභිහායරති භත්තං

අභිහරණට්ඨායන.රඤ්යඤොභුඤ්ජනට්ඨානඤ්හි සබ්බාපිඔයරොධාකටච්ඡආදීනි

ගයහත්වාරාජානංඋපට්ඨාතුංගච්ඡන්ති, තාපිතයථව අගමංසු. 

376. කිං පන, මහාරාජාති කස්මා එවමාහ? රඤ්යඤො ගරහපරියමොචනත්ථං.

එවඤ්හිපරිසාිතන්යතයය–‘‘අයංරාජාආගච්ඡමායනොව මාතුගාමානංසාසනං

ආයරොයචති, මයංඅත්තයනොධම්මතායභගවන්තංදට්ඨුංආගයතොතිමඤ්ඤාම, 

අයංපනමාතුගාමානංසාසනංගයහත්වාආගයතො, මාතුගාමදායසොමඤ්යඤ, 

එසපුබ්යබපිඉමනාව කාරයණනආගච්ඡතී’’ති.පුච්ඡියතොපනයසොඅත්තයනො

ආගමනකාරණං කයථස්සති, එවමස්ස අයං ගරහා න උප්පජ්ජිස්සතීති

ගරහයමොචනත්ථංඑවමාහ. 

378. අබ්භුදාහාසීති කයථසි. සකියදව සබ්බං උස්සති සබ්බං දක්ඛිතීති යයො

එකාවජ්ජයනන එකිතත්යතන අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං සබ්බං උස්සති වා

දක්ඛිති වා, යසො නත්ථීති අත්යථො. එයකන හි ිතත්යතන අතීතං සබ්බං

ජානිස්සාමීති ආවජ්ජිත්වාපි අතීතං සබ්බං ජානිතුං න සක්කා, එකයදසයමව

ජානාති. අනාගතපච්චුප්පන්නං පන යතන ිතත්යතන සබ්යබයනව සබ්බං න 

ජානාතීති. එසනයයො ඉතයරසු. එවං එකිතත්තවයසනායං පඤ්යහො කථියතො. 

යහතුරූපන්ති යහතුසභාවං කාරණජාතිකං. සයහතුරූපන්ති සකාරණජාතිකං. 

සම්පරායිකාහං,  න්යතතිසම්පරායගුණංඅහං, භන්යත, පුච්ඡාම. 

379. පඤ්චිමානීති ඉමස්මං සුත්යත පඤ්ච පධානියඞ්ගානි

යලොකුත්තරමස්සකානි කථිතානි. කථිනඞ්ගණවාසීචූළසමුද්දත්යථයරො පන
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‘‘තුම්හාකං, භන්යත, කිං රුච්චතී’’ති වුත්යත ‘‘මය්හං යලොකුත්තරායනවාති

රුච්චතී’’ති ආහ. පධානයවමත්තතන්ති පධානනානත්තං. අඤ්ඤාදිසයමව හි

පුථුජ්ජනස්ස පධානං, අඤ්ඤාදිසං යසොතාපන්නස්ස, අඤ්ඤාදිසං

සකදාගාමයනො, අඤ්ඤාදිසංඅනාගාමයනො, අඤ්ඤාදිසංඅරහයතො, අඤ්ඤාදිසං

අසීතිමහාසාවකානං, අඤ්ඤාදිසං ද්වින්නං අග්ගසාවකානං, අඤ්ඤාදිසං

පච්යචකබුද්ධානං, අඤ්ඤාදිසං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං. පුථුජ්ජනස්ස පධානං

යසොතාපන්නස්ස පධානං න පාපුණාති…යප.… පච්යචකබුද්ධස්ස පධානං 

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස පධානං න පාපුණාති. ඉමමත්ථං සන්ධාය

‘‘පධානයවමත්තතං වදාමී’’ති ආහ. දන්තකාරණං ගච්යඡෙුන්ති යං

අකූටකරණං, අනවච්ඡින්දනං, ධුරස්ස අච්ඡින්දනන්ති දන්යතසු කාරණං 

දිස්සති, තං කාරණං උපගච්යඡයයන්ති අත්යථො. දන්තභූමින්ති දන්යතහි

ගන්තබ්බභූමං. අස්සද්යධොතිආදීසු

පුථුජ්ජනයසොතාපන්නසකදාගාමඅනාගාමයනො චත්තායරොපි අස්සද්ධා නාම.

පුථුජ්ජයනො හි යසොතාපන්නස්ස සද්ධං අප්පත්යතොති අස්සද්යධො, 

යසොතාපන්යනො සකදාගාමස්ස, සකදාගාමී අනාගාමස්ස, අනාගාමී අරහයතො

සද්ධං අප්පත්යතොති අස්සද්යධො, ආබායධො අරහයතොපි උප්පජ්ජතීති පඤ්චපි 

බහ්වාබාධානාම යහොන්ති.අරියසාවකස්සපනසයඨොමායාවීතිනාමං නත්ථි.

යතයනවයථයරො– ‘‘පඤ්චපධානියඞ්ගානියලොකුත්තරානිකථිතානීතිමය්හං 

රුච්චතී’’ති ආහ. අස්සඛළුඞ්කසුත්තන්යත පන – ‘‘තයයො ච, භික්ඛයව, 

අස්සඛළුඞ්යක තයයොචපුරිසඛළුඞ්යකයදයසස්සාමී’’ති (අ.නි.3.141) එත්ථ

අරියසාවකස්සාපි සම්යබොධිනාමං ආගතං, තස්ස වයසන යලොකුත්තරමස්සකා

කථිතාති වුත්තං. පුථුජ්ජයනො පන යසොතාපත්තිමග්ගවීරියං

අසම්පත්යතො…යප.… අනාගාමී අරහත්තමග්ගවීරියං අසම්පත්යතොති

කුසීයතොපිඅස්සද්යධොවියචත්තායරොවයහොන්ති, තථා දුප්පඤ්යඤො. 

එවං පයනත්ථ ඔපම්මසංසන්දනං යවදිතබ්බං – අදන්තහත්ථිආදයයො විය හි

මග්ගපධානරහියතො පුග්ගයලො. දන්තහත්ථිආදයයො විය මග්ගපධානවා. යථා

අදන්තා හත්ථිආදයයො කූටාකාරං අකත්වා අවිච්ඡින්දිත්වා ධුරං අපායතත්වා

දන්තගමනං වා ගන්තුං දන්තභූමං වා පත්තුං න සක්යකොන්ති, එවයමවං

මග්ගපධානරහියතො මග්ගපධානවතා පත්තබ්බං පාපුණිතුං නිබ්බත්යතතබ්බං

ගුණං නිබ්බත්යතතුං න සක්යකොති. යථා පන දන්තහත්ථිආදයයො කූටාකාරං

අකත්වාඅවිච්ඡින්දිත්වාධුරංඅපායතත්වාදන්තගමනංවා ගන්තුංදන්තභූමංවා

පත්තුං සක්යකොන්ති, එවයමවං මග්ගපධානවා මග්ගපධානවතා පත්තබ්බං 

පාපුණිතුං නිබ්බත්යතතබ්බං ගුණං නිබ්බත්යතතුං සක්යකොති. ඉදං වුත්තං

යහොති – ‘‘යසොතාපත්තිමග්ගපධානවා යසොතාපත්තිමග්ගපධානවතා
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පත්යතොකාසං පාපුණිතුං නිබ්බත්යතතබ්බං ගුණං නිබ්බත්යතතුං

සක්යකොති…යප.… අරහත්තමග්ගපධානවා අරහත්තමග්ගපධානවතා

පත්යතොකාසංපාපුණිතුංනිබ්බත්යතතබ්බංගුණංනිබ්බත්යතතුං සක්යකොතී’’ති. 

380. සම්මප්පධානාතිමග්ගපධායනන සම්මප්පධානා. නකිඤ්චිනානාකරණං

වදාමි ෙදිදං විමුත්තිො විමුත්තින්ති යං එකස්ස ඵලවිමුත්තියා ඉතරස්ස

ඵලවිමුත්තිං ආරබ්භ නානාකරණං වත්තබ්බං සියා, තං න කිඤ්ිත වදාමීති

අත්යථො. අච්චිො වා අච්චින්ති අච්ිතයා වා අච්ිතම්හි. යසසපදද්වයයපි එයසව

නයයො, භුම්මත්යථ හි එතං උපයයොගවචනං. කිං පන ත්වං, මහාරාජාති, 

මහාරාජ, කිං ත්වං? ‘‘සන්ති යදවා චාතුමහාරාජිකා, සන්ති යදවා

තාවතිංසා…යප.… සන්ති යදවා පරනිම්මතවසවත්තියනො, සන්ති යදවා

තතුත්තරි’’න්ති එවං යදවානං අත්ථිභාවං න ජානාසි, යයන එවං වයදසීති.

තයතොඅත්ථිභාවංජානාම, මනුස්සයලොකංපනආගච්ඡන්ති නාගච්ඡන්තීතිඉදං

පුච්ඡන්යතො ෙදි වා යත,  න්යතතිආදිමාහ. සබොබජ්ඣාති සදුක්ඛා, 

සමුච්යඡදප්පහායනන අප්පහීනයචතසිකදුක්ඛා. ආගන්තායරොති 

උපපත්තිවයසන ආගන්තායරො. අබොබජ්ඣාති සමුච්ඡින්නදුක්ඛා. 

අනාගන්තායරොතිඋපපත්තිවයසන අනාගන්තායරො. 

381. පයහොතීති සක්යකොති. රාජා හි පුඤ්ඤවන්තම්පි ලාභසක්කාරසම්පන්නං

යථා න යකොිත උපසඞ්කමති, එවං කයරොන්යතො තම්හා ඨානා චායවතුං

සක්යකොති. තං අපුඤ්ඤවන්තම්පි සකලගාමං පිණ්ඩාය චරිත්වා යාපනමත්තං

අලභන්තං යථා ලාභසක්කාරසම්පන්යනො යහොති, එවං කයරොන්යතො තම්හා

ඨානා චායවතුං සක්යකොති. බ්රහ්මචරියවන්තම්පි ඉත්ථීහි සද්ධිං 

සම්පයයොයජත්වා සීලවිනාසං පායපන්යතො බලක්කායරන වා

උප්පබ්බායජන්යතො තම්හා ඨානා චායවතුං සක්යකොති. අබ්රහ්මචරියවන්තම්පි

සම්පන්නකාමගුණං අමච්චං බන්ධනාගාරං පයවයසත්වා ඉත්ථීනං මුඛම්පි

පස්සිතුංඅයදන්යතොතම්හාඨානාචායවතිනාම.රට්ඨයතො පනයංඉච්ඡති, තං

පබ්බායජතිනාම. 

දස්සනාෙපි නප්පයහොන්තීති කාමාවචයර තාව අබයාබජ්යඣ යදයව

සබයාබජ්ඣා යදවා චක්ඛුවිඤ්ඤාණදස්සනායපි නප්පයහොන්ති. කස්මා? 

අරහයතොතත්ථඨානාභාවයතො.රූපාවචයරපනඑකවිමානස්මංයයවතිට්ඨන්ති

ච නිසීදන්ති චාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණදස්සනාය පයහොන්ති, එයතහි දිට්ඨං පන

සල්ලක්ඛිතං පටිවිද්ධං ලක්ඛණං දට්ඨුං සල්ලක්ඛිතුං පටිවිජ්ඣිතුං න

සක්යකොන්තීති ඤාණචක්ඛුනා දස්සනාය නප්පයහොන්ති, උපරියදයව ච

චක්ඛුවිඤ්ඤාණදස්සයනනාපීති. 
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382. යකොනායමොඅෙං,  න්යතතිරාජායථරං ජානන්යතොපිඅජානන්යතොවිය

පුච්ඡති. කස්මා? පසංසිතුකාමතාය. ආනන්දරූයපොති ආනන්දසභායවො.

බ්රහ්මපුච්ඡාපිවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. අථයඛොඅඤ්ඤතයරොපුරියසොතිසා

කිර කථා විටටූයභයනව කථිතා, යත ‘‘තයා කථිතා, තයා කථිතා’’ති කුපිතා

අඤ්ඤමඤ්ඤං ඉමස්මංයයව ඨායන අත්තයනො අත්තයනො බලකායං

උට්ඨායපත්වා කලහම්පි කයරයයන්ති නිවාරණත්ථං යසො රාජපුරියසො 

එතදයවොච. යසසං සබ්බත්ථ උත්තානයමව. අයං පන යදසනා

යනයයපුග්ගලස්සවයසන නිට්ඨිතාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

කණ්ණකත්ථලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. බ්රාහ්මණවග්යගො 

1. බ්රහ්මායුසුත්තවණ්ණනා 

383. එවං යමසුතන්තිබ්රහ්මායුසුත්තං.තත්ථ මහතාභික්ඛුසඞ්යෙනසද්ධින්ති 

මහතාතිගුණමහත්යතනපිමහතා, සඞ්ඛයාමහත්යතනපි.යසොහි භික්ඛුසඞ්යඝ

ගුයණහිපි මහා අයහොසි අප්පිච්ඡතාදිගුණසමන්නාගතත්තා, සඞ්ඛයායපි මහා

පඤ්චසතසඞ්ඛයත්තා. භික්ඛූනං සඞ්යඝන භික්ඛුසඞ්යෙන, 

දිට්ඨිසීලසාමඤ්ඤසඞ්ඝාතසඞ්ඛායතන සමණගයණනාති අත්යථො. සද්ධින්ති

එකයතො. පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහීති පඤ්ච මත්තා එයතසන්ති

පඤ්චමත්තානි.මත්තාතිපමාණං වුච්චති, තස්මායථායභොජයන මත්තඤ්ඤූති

වුත්යතයභොජයනමත්තං ජානාතිපමාණංජානාතීතිඅත්යථොයහොති, එවමධාපි

යතසං භික්ඛුසතානං පඤ්චමත්තා පඤ්චපමාණන්ති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො.

භික්ඛූනංසතානිභික්ඛුසතානි.යතහි පඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහි. 

වීසවස්සසතියකොති වීසාධිකවස්සසතියකො. තිණ්ණං යවදානන්ති

ඉරුයවදයජුයවදසාමයවදානං. ඔට්ඨපහතකරණවයසන පාරං ගයතොති පාරගූ. 

සහ නිඝණ්ඩුනා ච යකටුයභන ච සනිෙණ්ඩුයකටු ානං, නිෙණ්ඩූති

නාමනිඝණ්ටුරුක්ඛාදීනං යවවචනප්පකාසකං සත්ථං. යකටු න්ති

කිරියාකප්පවිකප්යපො කවීනං උපකාරාය සත්ථං. සහ අක්ඛරප්පයභයදන 

සක්ඛරප්පය දානං. අක්ඛරප්පය යදොති සික්ඛා ච නිරුත්ති ච. 

ඉතිහාසපඤ්චමානන්ති ආථබ්බණයවදං චතුත්ථං කත්වා ‘‘ඉතිහ ආස ඉතිහ 

ආසා’’ති ඊදිසවචනප්පටිසංයුත්යතො පුරාණකථාසඞ්ඛායතො ඉතිහායසො

පඤ්චයමො එයතසන්ති ඉතිහාසපඤ්චමා, යතසං ඉතිහාසපඤ්චමානං. පදඤ්ච

තදවයසසඤ්ච බයාකරණං අධීයති පයවයදති චාති පදයකො යවෙොකරයණො.

යලොකාෙතං වුච්චති විතණ්ඩවාදසත්ථං. මහාපුරිසලක්ඛණන්ති මහාපුරිසානං

බුද්ධාදීනං ලක්ඛණදීපකං ද්වාදසසහස්සගන්ථප්පමාණං සත්ථං, යත්ථ

යසොළසසහස්සගාථාපරිමාණාය බුද්ධමන්තා නාම අයහසුං, යයසං වයසන

‘‘ඉමනා ලක්ඛයණන සමන්නාගතා බුද්ධා නාම යහොන්ති, ඉමනා

පච්යචකබුද්ධා නාම යහොන්ති, ඉමනා ද්යව අග්ගසාවකා, අසීතිමහාසාවකා, 

බුද්ධමාතා, බුද්ධපිතා, අග්ගුපට්ඨායකො, අග්ගුපට්ඨායිකා, රාජා චක්කවත්තී’’ති

අයං වියසයසො ඤායති. අනවයෙොති ඉයමසු යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු

අනූයනොපරිපූරකාරී, අවයයොන යහොතීතිවුත්තංයහොති.අවයයොනාමයයොතානි

අත්ථයතොචගන්ථයතොචසන්ධායරතුංන සක්යකොති. අස්යසොසියඛොතිආදීසුයං

වත්තබ්බංසියා, තං සායලයයකසුත්යත(ම.නි.1.439ආදයයො)වුත්තයමව. 
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384. අෙං තාතාති අයං මහල්ලකතාය ගන්තුං අසක්යකොන්යතො මාණවං

ආමන්යතත්වා එවමාහ. අපිච එස බ්රාහ්මයණො ිතන්යතසි ‘‘ඉමස්මං යලොයක

‘අහංබුද්යධොඅහංබුද්යධො’තිඋග්ගතස්සනාමංගයහත්වාබහූජනා විචරන්ති, 

තස්මා න යම අනුස්සවමත්යතයනව උපසඞ්කමතුං යුත්තං. එකච්චඤ්හි 

උපසඞ්කමන්තස්ස අපක්කමනම්පි ගරු යහොති, අනත්යථොපි උප්පජ්ජති.

යංනූනාහං මම අන්යතවාසිකං යපයසත්වා ‘බුද්යධො වා යනො වා’ති ජානිත්වා

උපසඞ්කයමයය’’න්ති තස්මාමාණවංආමන්යතත්වා‘‘අයංතාතා’’තිආදිමාහ. 

තං  වන්තන්තිතස්සභවයතො. තථාසන්තංයෙවාතිතථා සයතොයයව.ඉදඤ්හි

ඉත්ථම්භූතාඛයානත්යථඋපයයොගවචනං. ෙථා කථංපනාහං, ය ොතිඑත්ථකථං

පනාහං, යභො, තං භවන්තංයගොතමංජානිස්සාම, යථාසක්කායසොඤාතුං, තථා

යම ආිතක්ඛාති අත්යථො. ෙථාති වා නිපාතමත්තයමයවතං. කථන්ති අයං 

ආකාරපුච්ඡා, යකනාකායරනාහංභවන්තංයගොතමංජානිස්සාමීතිඅත්යථො. 

එවංවුත්යතකිරනංඋපජ්ඣායයො–‘‘කිංත්වං, තාත, පථවියංඨියතො පථවිංන

පස්සාමීතිවියචන්දිමසූරියානංඔභායසඨියතොචන්දිමසූරියයනපස්සාමීතිවිය 

වදසී’’තිආදීනි වත්වා ජානනාකාරං දස්යසන්යතො ආගතානි යඛො 

තාතාතිආදිමාහ. තත්ථ මන්යතසූති යවයදසු. තථාගයතො කිර උප්පජ්ජිස්සතීති

පටිකච්යචවසුද්ධාවාසායදවායවයදසුලක්ඛණානිපක්ඛිපිත්වා ‘‘බුද්ධමන්තා

නාමඑයත’’තිබ්රාහ්මණයවයසනයවයදවායචන්ති‘‘තදනුසායරනමයහසක්ඛා 

සත්තාතථාගතංජානිස්සන්තී’’ති.යතනපුබ්යබයවයදසුමහාපුරිසලක්ඛණානි 

ආගච්ඡන්ති.පරිනිබ්බුයතපනතථාගයතඅනුක්කයමනඅන්තරධායන්ති, යතන

එතරහි නත්ථි. මහාපුරිසස්සාති පණිධිසමාදානඤාණකරුණාදිගුණමහයතො

පුරිසස්ස. ද්යවයෙව ගතියෙොති ද්යව එව නිට්ඨා. කාමඤ්චායං ගතිසද්යදො –

‘‘පඤ්ච යඛො ඉමා, සාරිපුත්ත, ගතියයො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.153) භවයභයද

වත්තති, ‘‘ගති මගානං පවන’’න්තිආදීසු (පරි. 339) නිවාසට්ඨායන, ‘‘එවං

අධිමත්තගතිමන්යතො’’තිආදීසු(ම.නි.1.161) පඤ්ඤාය, ‘‘ගතිගත’’න්තිආදීසු

විසටභායව, ඉධපනනිට්ඨායංවත්තතීතියවදිතබ්යබො.තත්ථ කිඤ්චාපියයහි

සමන්නාගයතො රාජා යහොති, න යතයහව බුද්යධො යහොති, ජාතිසාමඤ්ඤයතො

පනතානියයවතානීතිවුච්චන්ති.යතනවුත්තං–‘‘යයහි සමන්නාගතස්සා’’ති. 

සයචඅගාරංඅජ්ඣාවසතීතියදිඅගායර වසති, රාජායහොතිචක්කවත්තී.චතූහි

අච්ඡරියධම්යමහි සඞ්ගහවත්ථූහි ච යලොකං රඤ්ජනයතො රාජා. චක්කරතනං

වත්යතති, චතූහි සම්පත්තිචක්යකහි වත්යතති, යතහි ච පරං වත්යතති, 

පරහිතායචඉරියාපථචක්කානං වත්යතොඑතස්මංඅත්ථීති චක්කවත්තී. එත්ථච

රාජාති සාමඤ්ඤං, චක්කවත්තීති වියසසනං. ධම්යමන චරතීති ධම්මියකො, 

ඤායයනසයමනවත්තතීතිඅත්යථො.ධම්යමනරජ්ජංලභිත්වාරාජාජායතොති 
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පටුන 

ධම්මරාජා. පරහිතධම්මකරයණන වා ධම්මියකො, අත්තහිතධම්මකරයණන 

ධම්මරාජා. චතුරන්තාය ඉස්සයරොති චාතුරන්යතො, චතුසමුද්දන්තාය

චතුබ්බිධදීපභූසිතාය ච පථවියා ඉස්සයරොති අත්යථො. අජ්ඣත්තං

යකොපාදිපච්චත්ථියක බහිද්ධා ච සබ්බරාජායනො වියජසීති විජිතාවී.

ජනපදත්ථාවරිෙප්පත්යතොතිජනපයදථාවරභාවංධුවභාවං පත්යතො, නසක්කා

යකනිත චායලතුං, ජනපයදො වා තම්හි ථාවරියප්පත්යතො අනුස්සුක්යකො 

සකම්මනිරයතො අචයලො අසම්පයවධීති ජනපදත්ථාවරියප්පත්යතො. 

යසෙෙථිදන්තිනිපායතො, තස්සතානිකතමානීතිඅත්යථො. චක්කරතනන්තිආදීසු

චක්කඤ්ච තං රතිජනනත්යථන රතනඤ්චාති චක්කරතනං. එයසව නයයො

සබ්බත්ථ. 

ඉයමසු පන රතයනසු අයං චක්කවත්තිරාජා චක්කරතයනන අජිතං ජිනාති, 

හත්ථිඅස්සරතයනහි විජියත යථාසුඛං අනුවිචරති, පරිණායකරතයනන

විජිතමනුරක්ඛති, යසයසහි උපයභොගසුඛමනුභවති. පඨයමන චස්ස 

උස්සාහසත්තියයොයගො, හත්ථිඅස්සගහපතිරතයනහි පභුසත්තියයොයගො, 

පච්ඡියමන මන්තසත්තියයොයගො සුපරිපුණ්යණො යහොති, ඉත්ථිමණිරතයනහි

තිවිධසත්තියයොගඵලං. යසො ඉත්ථිමණිරතයනහි යභොගසුඛමනුභවති, යසයසහි 

ඉස්සරියසුඛං. වියසසයතො චස්ස පුරිමානි තීණි

අයදොසකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන සම්පජ්ජන්ති, මජ්ඣිමානි 

අයලොභකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවන, පච්ඡිමයමකං

අයමොහකුසලමූලජනිතකම්මානුභායවනාති යවදිතබ්බං.අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරො පන යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්යත රතනසුත්තස්ස (සං. නි. 5.222-223) 

උපයදසයතොගයහතබ්යබො.අපිච බාලපණ්ඩිතසුත්යතපි(ම.නි.3.255) ඉයමසං

රතනානංඋප්පත්තික්කයමනසද්ධිං වණ්ණනාආගමස්සති. 

පයරොසහස්සන්ති අතියරකසහස්සං. සූරාති අභීරුකජාතිකා. වීරඞ්ගරූපාති 

යදවපුත්තසදිසකායා, එවංතාවඑයකවණ්ණයන්ති, අයංපයනත්ථසභායවො– 

වීරාති උත්තමසූරා වුච්චන්ති. වීරානං අඞ්ගං වීරඞ්ගං, වීරකාරණං වීරියන්ති

වුත්තං යහොති. වීරඞ්ගං රූපං එයතසන්ති වීරඞ්ගරූපා, වීරියමයසරීරා වියාති

වුත්තං යහොති. පරයසනප්පමද්දනාති සයච පටිමුඛං තිට්යඨයය පරයසනා, තං

මද්දිතුං සමත්ථාති අධිප්පායයො. ධම්යමනාති ‘‘පායණො න

හන්තබ්යබො’’තිආදිනාපඤ්චසීලධම්යමන. 

අරහං යහොති සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක විවට්ටච්ඡයදොති එත්ථ

රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිඅවිජ්ජාදුච්චරිතඡදයනහි සත්තහි පටිච්ඡන්යන

කියලසන්ධකාරයලොයක තං ඡදනං විවට්යටත්වා සමන්තයතො
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සඤ්ජාතායලොයකො හුත්වා ඨියතොති විවට්ටච්ඡයදො. තත්ථ පඨයමන පයදන

පූජාරහතා, දුතියයන තස්සා යහතු යස්මා සම්මාසම්බුද්යධොති, තතියයන

බුද්ධත්තයහතුභූතා විවට්ටච්ඡදතා වුත්තාති යවදිතබ්බා. අථ වා විවට්යටො ච

විච්ඡයදො චාති විවට්ටච්ඡයදො, වට්ටරහියතො ඡදනරහියතො චාති වුත්තං යහොති.

යතන අරහං වට්ටාභායවන, සම්මාසම්බුද්යධො ඡදනාභායවනාති එවං

පුරිමපදද්වයස්යසව යහතුද්වයං වුත්තං යහොති. දුතියයවසාරජ්යජන යචත්ථ

පුරිමසිද්ධි, පඨයමනදුතියසිද්ධි, තතියචතුත්යථහිතතියසිද්ධියහොති.පුරිමඤ්ච

ධම්මචක්ඛුං, දුතියංබුද්ධචක්ඛුං, තතියංසමන්තචක්ඛුංසායධතීතිපියවදිතබ්බං. 

ත්වංමන්තානං පටිග්ගයහතාතිඉමනාස්සසූරභාවංජයනති. 

385. යසොපි තාය ආචරියකථාය ලක්ඛයණසු විගතසම්යමොයහො

එයකොභාසජායතො විය බුද්ධමන්යත සම්පස්සමායනො එවං, ය ොති ආහ.

තස්සත්යථො – යථා, යභො, මං ත්වං වදසි, එවං කරිස්සාමීති. සමන්යනසීති 

ගයවසි, එකං ද්යවති වා ගණයන්යතො සමානයි. අද්දසා යඛොති කථං අද්දස? 

බුද්ධානඤ්හිනිසින්නානංවා නිපන්නානංවායකොිතලක්ඛණංපරියයසිතුංන

සක්යකොති, ඨිතානං පන චඞ්කමන්තානං වා සක්යකොති. තස්මා

ලක්ඛණපරියයසනත්ථං ආගතං දිස්වා බුද්ධා උට්ඨායාසනා තිට්ඨන්ති වා

චඞ්කමං වා අධිට්ඨහන්ති. ඉති ලක්ඛණදස්සනානුරූයප ඉරියාපයථ

වත්තමානස්ස අද්දස. යෙභුයෙෙනාති පායයන, බහුකානි අද්දස, අප්පානි න

අද්දසාති අත්යථො. තයතොයානිනඅද්දස, යතසං දීපනත්ථං වුත්තං ඨයපත්වා

ද්යවති. කඞ්ඛතීති ‘‘අයහො වත පස්යසයය’’න්ති පත්ථනං උප්පායදති. 

විචිකිච්ඡතීති තයතො තයතො තානි විිතනන්යතො කිච්ඡති න සක්යකොති දට්ඨුං. 

නාධිමුච්චතීතිතායවිිතකිච්ඡායසන්නිට්ඨානංනගච්ඡති. නසම්පසීදතීතිතයතො

‘‘පරිපුණ්ණලක්ඛයණො අය’’න්ති භගවති පසාදං නාපජ්ජති. කඞ්ඛාය වා

දුබ්බලා විමති වුත්තා, විිතකිච්ඡාය මජ්ඣිමා, අනධිමුච්චනතාය බලවතී, 

අසම්පසායදනයතහිතීහිධම්යමහිිතත්තස්සකාලුස්සියභායවො. යකොයසොහියතති

වත්ථියකොයසන පටිච්ඡන්යන. වත්ථගුය්යහති අඞ්ගජායත. භගවයතො හි

වාරණස්යසව යකොයසොහිතවත්ථගුය්හංසුවණ්ණවණ්ණංපදුමගබ්භසමානං, තං

යසො වත්ථපටිච්ඡන්නත්තා, අන්යතොමුඛගතාය ච ජිව්හාය පහූතභාවං

අසල්ලක්යඛන්යතොයතසු ද්වීසුලක්ඛයණසුකඞ්ඛීඅයහොසිවිිතකිච්ඡී. 

අථ යඛො  ගවාති අථ භගවා ිතන්යතසි – ‘‘සචාහං ඉමස්ස එතානි ද්යව

ලක්ඛණානින දස්යසස්සාම, නික්කඞ්යඛොනභවිස්සති. එතස්සකඞ්ඛායසති

ආචරියයොපිස්ස නික්කඞ්යඛො න භවිස්සති, අථ මං දස්සනාය න ආගමස්සති, 

අනාගයතොධම්මංනයසොස්සති, ධම්මංඅසුණන්යතොතීණිසාමඤ්ඤඵලානින 
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සච්ඡිකරිස්සති. එතස්මං පන නික්කඞ්යඛ ආචරියයොපිස්ස නික්කඞ්යඛො මං 

උපසඞ්කමත්වා ධම්මං සුත්වා තීණි සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකරිස්සති.

එතදත්ථංයයවච මයාපාරමයයොපූරිතා.දස්යසස්සාමස්සතානිලක්ඛණානී’’ති. 

තථාරූපංඉද්ධාභිසඞ්ඛාරමකාසි. කථංරූපං? කියමත්ථඅඤ්යඤනවත්තබ්බං? 

වුත්තයමතංනාගයසනත්යථයරයනවමලින්දරඤ්ඤාපුට්යඨන – 

ආහ ච දුක්කරං, භන්යත නාගයසන, භගවතා කතන්ති. කිං මහාරාජාති? 

මහාජයනනහිරිකරයණොකාසංබ්රහ්මායුබ්රාහ්මණස්සචඅන්යතවාසිඋත්තරස්ස

ච බාවරියස්සඅන්යතවාසීනංයසොළසබ්රාහ්මණානඤ්චයසලස්සචබ්රාහ්මණස්ස 

අන්යතවාසීනං තිසතමාණවානඤ්ච දස්යසසි, භන්යතති. න, මහාරාජ, භගවා

ගුය්හං දස්යසති, ඡායං භගවා දස්යසති, ඉද්ධියා අභිසඞ්ඛරිත්වා 

නිවාසනනිවත්ථං කායබන්ධනබද්ධං චීවරපාරුතං ඡායාරූපකමත්තං දස්යසසි

මහාරාජාති. ඡායං දිට්යඨ සති දිට්යඨොයයව. නනු, භන්යතති? තිට්ඨයතතං, 

මහාරාජ, හදයරූපං දිස්වා බුජ්ඣනකසත්යතො භයවයය, හදයමංසං නීහරිත්වා

දස්යසයයසම්මාසම්බුද්යධොති.කල්යලොසි, භන්යත නාගයසනාති. 

නින්නායමත්වාතිනීහරිත්වා. අනුමසීතිකථිනසූිතංවියකත්වා අනුමජ්ජි.තථා

කරයණන යචත්ථ මුදුභායවො, කණ්ණයසොතානුමසයනන දීඝභායවො, 

නාසිකයසොතානුමසයනන තනුභායවො, නලාටච්ඡාදයනන පුථුලභායවො

පකාසියතොතියවදිතබ්යබො. උය ොපිකණ්ණයසොතානීතිආදීසු යචත්ථබුද්ධානං

කණ්ණයසොයතසුමලංවාජල්ලිකාවානත්ථි, යධොවිත්වාඨපිතරජතපනාළිකා 

විය යහොන්ති, තථා නාසිකයසොයතසු, තානිපි හි

සුපරිකම්මකතකඤ්චනපනාළිකාවියච මණිපනාළිකාවියචයහොන්ති.තස්මා

ජිව්හං නීහරිත්වා කථිනසූිතං විය කත්වා මුඛපරියන්යත උපසංහරන්යතො

දක්ඛිණකණ්ණයසොතං පයවයසත්වා තයතො නීහරිත්වා වාමකණ්ණයසොතං 

පයවයසසි, තයතො නීහරිත්වා දක්ඛිණනාසිකයසොතං පයවයසත්වා තයතො

නීහරිත්වා වාමනාසිකයසොතං පයවයසසි, තයතො නීහරිත්වා පුථුලභාවං

දස්යසන්යතො රත්තවලාහයකන අඩ්ඪචන්දං විය ච සුවණ්ණපත්තං විය ච

රත්තකම්බලපටයලන විජ්ජුයජොතසදිසාය ජිව්හාය යකවලකප්පං 

නලාටමණ්ඩලංපටිච්ඡායදසි. 

ෙංනූනාහන්තිකස්මාිතන්යතසි? අහඤ්හි මහාපුරිසලක්ඛණානිසමන්යනසිත්වා

ගයතො ‘‘දිට්ඨානි යත, තාත, මහාපුරිසලක්ඛණානී’’ති ආචරියයන පුච්ඡියතො

‘‘ආම, ආචරියා’’ති වත්තුං සක්ඛිස්සාම. සයච පන මං ‘‘කිරියාකරණමස්ස

කීදිස’’න්ති පුච්ඡිස්සති, තං වත්තුංන සක්ඛිස්සාම, නජානාමීති වුත්යත පන

ආචරියයොකුජ්ඣිස්සති‘‘නනුත්වංමයා සබ්බම්යපතංජානනත්ථායයපසියතො, 
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පටුන 

කස්මා අජානිත්වා ආගයතොසී’’ති, තස්මා යන්නූනාහන්ති ිතන්යතත්වා

අනුබන්ධි. භගවා න්හානට්ඨානං මුඛයධොවනට්ඨානං සරීරපටිජග්ගනට්ඨානං

රාජරාජමහාමත්තාදීනං ඔයරොයධහි සද්ධිං පරිවායරත්වා නිසින්නට්ඨානන්ති

ඉමානි චත්තාරි ඨානානි ඨයපත්වා යසසට්ඨායනසු අන්තමයසො 

එකගන්ධකුටියම්පිඔකාසමකාසි. 

ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල – ‘‘අයං කිර බ්රහ්මායුබ්රාහ්මණස්ස මාණයවො

උත්තයරොනාම ‘බුද්යධො වා යනො වා’තිතථාගතස්ස බුද්ධභාවං වීමංසන්යතො

චරති, බුද්ධවීමංසයකො නාමාය’’න්ති පාකයටො ජායතො. යම්හි යම්හි ඨායන

බුද්ධා වසන්ති, පඤ්ච කිච්චානි කතායනව යහොන්ති, තානි යහට්ඨා

දස්සිතායනව. තත්ථපච්ඡාභත්තංඅලඞ්කතධම්මාසයනනිසීදිත්වාදන්තඛිතතං 

ිතත්තබීජනිං ගයහත්වා මහාජනස්ස ධම්මං යදයසන්යත භගවති උත්තයරොපි

අවිදූයර නිසීදති. ධම්මස්සවනපරියයොසායන සද්ධා මනුස්සා ස්වාතනාය

භගවන්තං නිමන්යතත්වා මාණවම්පි උපසඞ්කමත්වා එවං වදන්ති – ‘‘තාත, 

අම්යහහි භගවා නිමන්තියතො, ත්වම්පි භගවතා සද්ධිං ආගන්ත්වා අම්හාකං

යගයහ භත්තං ගණ්යහයයාසී’’ති. පුනදිවයස තථාගයතො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො

ගාමං පවිසති, උත්තයරොපි පදවායර පදවායර පරිග්ගණ්හන්යතො පදානුපදියකො

අනුබන්ධති. කුලයගහං පවිට්ඨකායල දක්ඛියණොදකග්ගහණං ආදිං කත්වා

සබ්බං ඔයලොයකන්යතො නිසීදති. භත්තකිච්චාවසායන තථාගතස්ස පත්තං

භූමයං ඨයපත්වානිසින්නකායලමාණවකස්සපාතරාසභත්තංසජ්යජන්ති.යසො

එකමන්යත නිසින්යනො භුඤ්ජිත්වා පුන ආගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක ඨත්වා

භත්තානුයමොදනංසුත්වාභගවතා සද්ධිංයයවවිහාරංගච්ඡති. 

තත්ථ භගවා භික්ඛූනං භත්තකිච්චපරියයොසානං ආගයමන්යතො 

ගන්ධමණ්ඩලමායළ නිසීදති. භික්ඛූහි භත්තකිච්චං කත්වා පත්තචීවරං

පටිසායමත්වාආගම්මවන්දිත්වාකායලආයරොිතයතභගවාගන්ධකුටිංපවිසති, 

මාණයවොපි භගවතා සද්ධිංයයව ගච්ඡති. භගවා පරිවායරත්වා ආගතං

භික්ඛුසඞ්ඝං ගන්ධකුටිප්පමුයඛ ඨියතො ඔවදිත්වා උයයයොයජත්වා ගන්ධකුටිං

පවිසති, මාණයවොපි පවිසති.භගවාඛුද්දකමඤ්යචඅප්පමත්තකංකාලංනිසීදති, 

මාණයවොපි අවිදූයර ඔයලොයකන්යතො නිසීදති. භගවා මුහුත්තං නිසීදිත්වා

සීයසොක්කමනං දස්යසති, – ‘‘යභොයතො යගොතමස්ස විහාරයවලා භවිස්සතී’’ති

මාණයවො ගන්ධකුටිද්වාරං පිදහන්යතො නික්ඛමත්වා එකමන්තං නිසීදති.

මනුස්සා පුයරභත්තං දානං දත්වා භුත්තපාතරාසා සමාදින්නඋයපොසථඞ්ගා 

සුද්ධුත්තරාසඞ්ගාමාලාගන්ධාදිහත්ථාධම්මංසුණිස්සාමාතිවිහාරංආගච්ඡන්ති, 

චක්කවත්තියනොඛන්ධාවාරට්ඨානංවියයහොති. 
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භගවාමුහුත්තංසීහයසයයංකප්යපත්වාවුට්ඨායපුබ්බභායගන පරිච්ඡින්දිත්වා

සමාපත්තිංසමාපජ්ජති.සමාපත්තියතොවුට්ඨායමහාජනස්සආගතභාවං ඤත්වා 

ගන්ධකුටියතො නික්ඛම්ම මහාජනපරිවුයතො ගන්ධමණ්ඩලමාළං ගන්ත්වා

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසනගයතො පරිසාය ධම්මං යදයසති. මාණයවොපි අවිදූයර 

නිසීදිත්වා – ‘‘කිං නු යඛො සමයණො යගොතයමො යගහස්සිතවයසන පරිසං

උස්සායදන්යතො වා අපසායදන්යතො වා ධම්මං යදයසති, උදාහු යනො’’ති

අක්ඛරක්ඛරං පදං පදං පරිග්ගණ්හාති. භගවා තථාවිධං කථං අකයථත්වාව

කාලං ඤත්වා යදසනං නිට්ඨායපසි. මාණයවො ඉමනා නියායමන

පරිග්ගණ්හන්යතො සත්ත මායස එකයතො විචරිත්වා භගවයතො කායද්වාරාදීසු

අණුමත්තම්පි අවක්ඛලිතං න අද්දස. අනච්ඡරියඤ්යචතං, යං බුද්ධභූතස්ස 

මනුස්සභූයතො මාණයවො න පස්යසයය, යස්ස යබොධිසත්තභූතස්ස ඡබ්බස්සානි

පධානභූමයං අමනුස්සභූයතො මායරො යදවපුත්යතො යගහස්සිතවිතක්කමත්තම්පි

අදිස්වාබුද්ධභූතංඑකසංවච්ඡරංඅනුබන්ධිත්වා කිඤ්ිතඅපස්සන්යතො– 

‘‘සත්තවස්සානිභගවන්තං, අනුබන්ධිංපදාපදං; 

ඔතාරංනාධිගච්ඡිස්සං, සම්බුද්ධස්සසතීමයතො’’ති.(සු.නි. 448) – 

ආදිගාථායයො වත්වා පක්කාම. තයතො මාණයවො ිතන්යතසි – ‘‘අහං භවන්තං

යගොතමංසත්තමායසඅනුබන්ධමායනොකිඤ්ිතවජ්ජංනපස්සාම.සයචපනාහං 

අඤ්යඤපි සත්ත මායස සත්ත වා වස්සානි වස්සසතං වා වස්සසහස්සං වා 

අනුබන්යධයයං, යනවස්ස වජ්ජං පස්යසයයං. ආචරියයො යඛො පනස්ස යම

මහල්ලයකො, යයොගක්යඛමං නාම න සක්කා ජානිතුං. සමණස්ස යගොතමස්ස

සභාවගුයණයනව බුද්ධභාවං වත්වා මය්හං ආචරියස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති

භගවන්තංආපුච්ඡිත්වාභික්ඛුසඞ්ඝං වන්දිත්වානික්ඛම. 

ආචරියස්සසන්තිකඤ්ච පනගන්ත්වා – ‘‘කච්ිත, තාතඋත්තර, තං භවන්තං

යගොතමං තථාසන්තංයයව සද්යදො අබ්භුග්ගයතො’’ති පුච්ඡියතො, ‘‘ආචරිය, කිං 

වයදසි? චක්කවාළං අතිසම්බාධං, භවග්ගං අතිනීචං, තස්ස හි, යභොයතො

යගොතමස්සආකාසංවිය අපරියන්යතොගුණගයණො.තථාසන්තංයයව, යභො, තං

භවන්තං යගොතම’’න්තිආදීනි වත්වා යථාදිට්ඨානි

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි පටිපාටියා ආිතක්ඛිත්වා කිරියසමාචාරං 

ආිතක්ඛි. යතන වුත්තං – ‘‘අථ යඛො උත්තයරො මාණයවො…යප.… එදියසො ච

එදියසොචභවංයගොතයමොතයතො චභියයයො’’ති. 

386. තත්ථ සුප්පතිට්ඨිතපායදොතියථාහිඅඤ්යඤසංභූමයංපාදංඨයපන්තානං 

අග්ගතලංවාපණ්හිවාපස්සංවාපඨමංඵුසති, යවමජ්ඣංවාපනඡිද්දංයහොති, 

උක්ඛිපන්තානම්පි අග්ගතලාදීසු එකයකොට්ඨායසොව පඨමං උට්ඨහති, න එවං
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තස්ස.තස්ස පනසුවණ්ණපාදුකතලංවියඑකප්පහායරයනවසකලංපාදතලං

භූමංඵුසති, භූමයතොඋට්ඨහති. තස්මා‘‘සුප්පතිට්ඨිතපායදොයඛොපනයසොභවං

යගොතයමො’’තිවදති. 

තත්රිදං භගවයතො සුප්පතිට්ඨිතපාදතාය – සයචපි හි භගවා අයනකසතයපොරිසං

නරකංඅක්කමස්සාමීතිපාදංනීහරති, තාවයදව නින්නට්ඨානංවාතපූරිතංවිය

කම්මාරභස්තං උන්නමත්වා පථවීසමං යහොති, උන්නතට්ඨානම්පි අන්යතො

පවිසති.දූයරඅක්කමස්සාමීතිඅභිනීහරන්තස්ස සියනරුප්පමායණොපිපබ්බයතො

යසදිතයවත්තඞ්කුයරො විය නමත්වා පාදසමීපං ආගච්ඡති. තථා හිස්ස

යමකපාටිහාරියංකත්වායුගන්ධරපබ්බතංඅක්කමස්සාමීතිපායදඅභිනීහරයතො 

පබ්බයතො නමත්වා පාදසමීපං ආගයතො, යසො තං අක්කමත්වා දුතියපායදන

තාවතිංසභවනං අක්කම.නහිචක්කලක්ඛයණනපතිට්ඨාතබ්බට්ඨානංවිසමං

භවිතුංසක්යකොති.ඛාණුවා කණ්ඩයකොවාසක්ඛරකථලාවාඋච්චාරපස්සායවො

වායඛළසිඞ්ඝාණිකාදීනිවාපුරිමතරාව අපගච්ඡන්ති, තත්ථතත්යථවචපථවිං

පවිසන්ති. තථාගතස්ස හි සීලයතයජන පඤ්ඤායතයජන ධම්මයතයජන

දසන්නංපාරමීනංආනුභායවනඅයං මහාපථවීසමාමුදු පුප්ඵාභිකිණ්ණායහොති.

තත්ර තථාගයතො සමං පාදං නික්ඛිපති, සමං උද්ධරති, සබ්බාවන්යතහි

පාදතයලහිභූමංඵුසති. 

චක්කානීතිද්වීසුපායදසුද්යව චක්කානි.යතසංඅරාචයනමචනාභිචපාළියං

වුත්තාව. සබ්බාකාරපරිපූරානීති ඉමනා පන අයං වියසයසො යවදිතබ්යබො –

යතසං කිර චක්කානං පාදතලස්ස මජ්යඣ නාභි දිස්සති, නාභිපරිච්ඡින්නා

වට්ටයලඛාදිස්සති, නාභිමුඛපරික්යඛපපට්යටොදිස්සති, පනාළිමුඛංදිස්සති, අරා

දිස්සන්ති, අයරසු වට්ටයලඛා දිස්සන්ති, යනමී දිස්සන්ති, යනමමණිකා

දිස්සන්ති.ඉදංතාව පාළිආගතයමව. 

සම්බහුලවායරො පන අනාගයතො, යසො එවං දට්ඨබ්යබො – සත්ති සිරි වච්යඡො 

නන්දි යසොවත්තියකො වටංසයකො වඩ්ඪමානකං මච්ඡයුගලං භද්දපීඨං අඞ්කුසං 

යතොමයරො පාසායදො යතොරණං යසතච්ඡත්තං ඛග්යගො තාලවණ්ටං

යමොරහත්ථයකො වාළබීජනී උණ්හීසං පත්යතො මණි කුසුමදාමං නීලුප්පලං

රත්තුප්පලං යසතුප්පලං පදුමං පුණ්ඩරීකං පුණ්ණඝයටො පුණ්ණපාතිසමුද්යදො

චක්කවායළො හිමවා සියනරු චන්දිමසූරියා නක්ඛත්තානි චත්තායරො මහාදීපා

ද්යවපරිත්තදීපසහස්සානි, අන්තමයසො චක්කවත්තිරඤ්යඤො පරිසං උපාදාය

සබ්යබොචක්කලක්ඛණස්යසවපරිවායරො. 

ආෙතපණ්හීති දීඝපණ්හි, පරිපුණ්ණපණ්හීති අත්යථො. යථා හි අඤ්යඤසං

අග්ගපායදො දීයඝොයහොති, පණ්හිමත්ථයකජඞ්ඝාපතිට්ඨාති, පණ්හිතච්යඡත්වා
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ඨපිතාවියයහොති, න එවංතථාගතස්ස. තථාගතස්සපනචතූසුයකොට්ඨායසසු

ද්යව යකොට්ඨාසා අග්ගපායදො යහොති, තතියය යකොට්ඨායස ජඞ්ඝා පතිට්ඨාති, 

චතුත්යථ යකොට්ඨායස ආරග්යගන වට්යටත්වා ඨපිතා විය රත්තකම්බයල

යගණ්ඩුකසදිසාපණ්හියහොති. 

දීෙඞ්ගුලීති යථා අඤ්යඤසං කාිත අඞ්ගුලි දීඝා යහොති, කාිත රස්සා, න එවං

තථාගතස්ස.තථාගතස්සපනමක්කටස්යසව දීඝහත්ථපාදඞ්ගුලියයොමූයලථූලා

අනුපුබ්යබන ගන්ත්වා අග්යග තනුකා නියයාසයතයලන මද්දිත්වා

වට්ටිතහරිතාලවට්ටිසදිසායහොන්ති.යතනවුත්තං‘‘දීඝඞ්ගුලී’’ති. 

මුදුතලුනහත්ථපායදොති සප්පිමණ්යඩ ඔසායදත්වා ඨපිතං

සතවාරවිහතකප්පාසපටලං විය මුදූ, ජාතමත්තකුමාරස්ස විය ච නිච්චකාලං

තලුනාචහත්ථපාදාඅස්සාතිමුදුතලුනහත්ථපායදො. 

ජාලහත්ථපායදොති න චම්යමන පටිබද්ධඅඞ්ගුලන්තයරො. එදියසො හි

ඵණහත්ථයකොපුරිසයදොයසනඋපහයතොපබ්බජ්ජම්පින ලභති.තථාගතස්සපන

චතස්යසොහත්ථඞ්ගුලියයොපඤ්චපිපාදඞ්ගුලියයොඑකප්පමාණා යහොන්ති, තාසං

එකප්පමාණත්තායයවලක්ඛණංඅඤ්ඤමඤ්ඤංපටිවිජ්ඣිත්වාතිට්ඨති. අථස්ස

හත්ථපාදා කුසයලන වඩ්ඪකිනා යයොජිතජාලවාතපානසදිසා යහොන්ති. යතන

වුත්තං ‘‘ජාලහත්ථපායදො’’ති. 

උද්ධං පතිට්ඨිතයගොප්ඵකත්තා උස්සඞ්ඛා පාදා අස්සාති උස්සඞ්ඛපායදො. 

අඤ්යඤසඤ්හිපිට්ඨිපායද යගොප්ඵකායහොන්ති.යතනයතසංපාදාආණිබද්ධා

විය ථද්ධා යහොන්ති, න යථාසුඛං පරිවත්තන්ති, ගච්ඡන්තානං පාදතලානි න

දිස්සන්ති. තථාගතස්ස පන අභිරුහිත්වා උපරි යගොප්ඵකා පතිට්ඨහන්ති.

යතනස්ස නාභියතො පට්ඨාය උපරිමකායයො නාවාය ඨපිතසුවණ්ණපටිමා විය

නිච්චයලො යහොති, අයධොකායයොව ඉඤ්ජති. සුයඛන පාදා පරිවත්තන්ති.

පුරයතොපි පච්ඡයතොපි උභයපස්යසසුපි ඨත්වා පස්සන්තානං පාදතලානි 

පඤ්ඤායන්ති, නහත්ථීනංවියපච්ඡයතොයයව. 

එණිජඞ්යෙොති එණිමගසදිසජඞ්යඝො මංසුස්සයදන පරිපුණ්ණජඞ්යඝො, න

එකයතො බද්ධපිණ්ඩිකමංයසො, සමන්තයතො සමසණ්ඨියතන මංයසන

පරික්ඛිත්තාහිසුවට්ටිතාහිසාලිගබ්භසදිසාහි ජඞ්ඝාහිසමන්නාගයතොතිඅත්යථො. 

අයනොනමන්යතොති අනමන්යතො. එයතනස්ස අඛුජ්ජඅවාමනභායවො දීපියතො.

අවයසසජනා හි ඛුජ්ජා වා යහොන්ති වාමනා වා, ඛුජ්ජානං උපරිමකායයො

අපරිපුණ්යණො යහොති, වාමනානං යහට්ඨිමකායයො. යත අපරිපුණ්ණකායත්තා
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න සක්යකොන්ති අයනොනමන්තා ජණ්ණුකානි පරිමජ්ජිතුං. තථාගයතො පන

පරිපුණ්ණඋභයකායත්තා සක්යකොති. 

උසභවාරණාදීනං විය සුවණ්ණපදුමකණ්ණිකසදියස යකොයස ඔහිතං 

පටිච්ඡන්නං වත්ථගුය්හං අස්සාති යකොයසොහිතවත්ථගුය්යහො. වත්ථගුය්හන්ති

වත්යථනගූහිතබ්බංඅඞ්ගජාතංවුච්චති. 

සුවණ්ණවණ්යණොති ජාතිහිඞ්ගුලයකන මජ්ජිත්වා දීපිදාඨාය ඝංසිත්වා

යගරුකපරිකම්මං කත්වා ඨපිතඝනසුවණ්ණරූපකසදියසොති අත්යථො.

එයතනස්ස ඝනසිනිද්ධසණ්හසරීරතං දස්යසත්වා ඡවිවණ්ණදස්සනත්ථං 

කඤ්චනසන්නි ත්තයචොතිවුත්තං, පුරිමස්සවායවවචනයමවඑතං. 

රයජොජල්ලන්ති රයජො වාමලංවා. නඋපලිම්පතීතිනලග්ගති, පදුමපලාසයතො 

උදකබින්දුවියවිවට්ටති.හත්ථයධොවනපාදයධොවනාදීනිපනඋතුග්ගහණත්ථාය

යචව දායකානං පුඤ්ඤඵලත්ථාය ච බුද්ධා කයරොන්ති, වත්තසීයසනාපි ච

කයරොන්තියයව. යසනාසනං පවිසන්යතන හි භික්ඛුනා පායද යධොවිත්වා

පවිසිතබ්බන්තිවුත්තයමතං. 

උද්ධග්ගයලොයමොති ආවට්ටපරියයොසායන උද්ධග්ගානි හුත්වා මුඛයසොභං

උල්යලොකයමානානිවියඨිතානියලොමානිඅස්සාති උද්ධග්ගයලොයමො. 

බ්රහ්මුජුගත්යතොති බ්රහ්මා විය උජුගත්යතො, උජුයමව උග්ගතදීඝසරීයරො.

යයභුයයයන හි සත්තා ඛන්යධ කටියං ජාණූසූති තීසු ඨායනසු නමන්ති. යත

කටියංනමන්තාපච්ඡයතො නමන්ති, ඉතයරසුද්වීසුඨායනසුපුරයතො.දීඝසරීරා

පයනයක පස්සවඞ්කා යහොන්ති, එයක මුඛං උන්නායමත්වා නක්ඛත්තානි

ගණයන්තා විය චරන්ති, එයක අප්පමංසයලොහිතා සූලසදිසා යහොන්ති, 

පයවධමානා ගච්ඡන්ති. තථාගයතො පන උජුයමව උග්ගන්ත්වා දීඝප්පමායණො

යදවනගයරඋස්සිතසුවණ්ණයතොරණංවියයහොති. 

සත්තුස්සයදොති ද්යව හත්ථපිට්ඨියයො ද්යව පාදපිට්ඨියයො ද්යව අංසකූටානි

ඛන්යධොති ඉයමසු සත්තසු ඨායනසු පරිපුණ්ණමංසුස්සයදො අස්සාති

සත්තුස්සයදො. අඤ්යඤසං පන හත්ථපාදපිට්ඨීසු න්හාරුජාලා පඤ්ඤායන්ති, 

අංසකූටඛන්යධසු අට්ඨියකොටියයො, යත මනුස්සයපතා විය ඛායන්ති, න

තථාගයතො. තථාගයතො පන සත්තසු ඨායනසු පරිපුණ්ණමංසුස්සදත්තා

නිගූළ්හන්හාරුජායලහි හත්ථපිට්ඨාදීහි වට්යටත්වා 

ඨපිතසුවණ්ණවණ්ණාලිඞ්ගසදියසන ඛන්යධන සිලාරූපකං විය

ිතත්තකම්මරූපකංවියච ඛායති. 
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සීහස්ස පුබ්බද්ධං විය කායයො අස්සාති සීහපුබ්බද්ධකායෙො. සීහස්ස හි

පුරත්ථිමකායයොව පරිපුණ්යණො යහොති, පච්ඡිමකායයො අපරිපුණ්යණො.

තථාගතස්සපනසීහස්සපුබ්බද්ධකායයොවසබ්යබොකායයො පරිපුණ්යණො.යසොපි

සීහස්යසව න තත්ථ තත්ථ විනතුන්නතාදිවයසන දුස්සණ්ඨිතවිසණ්ඨියතො, 

දීඝයුත්තඨායනපනදීයඝො, රස්සකිසථූලඅනුවට්ටිතයුත්තට්ඨායනසුතථාවියධොව

යහොති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘මනාපියය ච යඛො, භික්ඛයව, කම්මවිපායක පච්චුපට්ඨියත යයහි අඞ්යගහි

දීයඝහි යසොභති, තානි අඞ්ගානි දීඝානි සණ්ඨහන්ති. යයහි අඞ්යගහි රස්යසහි 

යසොභති, තානිඅඞ්ගානිරස්සානිසණ්ඨහන්ති.යයහිඅඞ්යගහිථූයලහියසොභති, 

තානි අඞ්ගානි ථූලානි සණ්ඨහන්ති. යයහි අඞ්යගහි කියසහි යසොභති, තානි

අඞ්ගානිකිසානි සණ්ඨහන්ති.යයහිඅඞ්යගහිවට්යටහියසොභති, තානිඅඞ්ගානි

වට්ටානි සණ්ඨහන්තී’’ති. 

ඉති නානාිතත්යතන පුඤ්ඤිතත්යතන ිතත්තියතො දසහි පාරමීහි සජ්ජියතො

තථාගතස්ස අත්තභායවො, තස්සයලොයකසබ්බසිප්පියනොවා ඉද්ධිමන්යතො වා

පටිරූපකම්පිකාතුංනසක්යකොන්ති. 

චිතන්තරංයසොති අන්තරංසං වුච්චති ද්වින්නං යකොට්ටානමන්තරං, තං ිතතං 

පරිපුණ්ණමස්සාති ිතතන්තරංයසො. අඤ්යඤසඤ්හි තං ඨානං නින්නං යහොති, 

ද්යව පිට්ඨියකොට්ටා පාටියයක්කං පඤ්ඤායන්ති. තථාගතස්ස පන කටියතො

පට්ඨායමංසපටලංයාව ඛන්ධාඋග්ගම්මසමුස්සිතසුවණ්ණඵලකංවියපිට්ඨිං

ඡායදත්වාපතිට්ඨිතං. 

නියරොධපරිමණ්ඩයලොති නියරොයධො විය පරිමණ්ඩයලො. යථා

පණ්ණාසහත්ථතාය වා සතහත්ථතාය වා සමක්ඛන්ධසායඛො නියරොයධො

දීඝයතොපිවිත්ථාරයතොපිඑකප්පමායණොවයහොති, එවංකායයතොපි බයාමයතොපි

එකප්පමායණො.යථාඅඤ්යඤසංකායයොවාදීයඝොයහොතිබයායමොවා, නඑවං 

විසමප්පමායණොති අත්යථො. යතයනව ‘‘යාවතක්වස්ස කායයො’’තිආදි වුත්තං.

තත්ථයාවතයකො අස්සාති ොවතක්වස්ස. 

සමවට්ටක්ඛන්යධොතිසමවට්ටිතක්ඛන්යධො. යථාඑයකයකොඤ්චාවියබකාවිය

වරාහාවියචදීඝගලාවඞ්කගලාපුථුලගලාචයහොන්ති, කථනකායලසිරාජාලං

පඤ්ඤායති, මන්යදො සයරො නික්ඛමති, න එවං තස්ස. තථාගතස්ස පන 

සුවට්ටිතසුවණ්ණාලිඞ්ගසදියසො ඛන්යධො යහොති, කථනකායල සිරාජාලං න

පඤ්ඤායති, යමඝස්ස වියගජ්ජයතොසයරොමහායහොති. 
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රසග්ගසග්ගීති එත්ථ රසං ගසන්තීති රසග්ගසා, රසහරණීනයමතං අධිවචනං, 

තා අග්ගා අස්සාති රසග්ගසග්ගී. තථාගතස්ස හි සත්ත රසහරණිසහස්සානි

උද්ධග්ගානි හුත්වා ගීවායයමව පටිමුක්කානි. තිලඵලමත්යතොපි ආහායරො

ජිව්හග්යගඨපියතොසබ්බංකායංඅනුඵරති, යතයනව මහාපධානංපදහන්තස්ස

එකතණ්ඩුලාදීහිපිකාළායයූසපසයතනාපිකායස්සයාපනංඅයහොසි. අඤ්යඤසං

පනතථා අභාවානසකලකායං ඔජා ඵරති, යතනයතබහ්වාබාධා යහොන්ති.

ඉදං ලක්ඛණං අප්පාබාධතාසඞ්ඛාතස්ස නිස්සන්දඵලස්ස වයසන පාකටං

යහොති. 

සීහස්යසව හනුඅස්සාති සීහහනු. තත්ථසීහස්සයහට්ඨිමහනුයමවපරිපුණ්ණං

යහොති, නඋපරිමං. තථාගතස්සපනසීහස්සයහට්ඨිමංවියද්යවපිපරිපුණ්ණානි

ද්වාදසියංපක්ඛස්ස චන්දසදිසානියහොන්ති. 

චත්තාලීසදන්යතොතිආදීසු උපරිමහනුයක පතිට්ඨිතා වීසති, යහට්ඨියම වීසතීති

චත්තාලීස දන්තා අස්සාති චත්තාලීසදන්යතො. අඤ්යඤසඤ්හි

පරිපුණ්ණදන්තානම්පිද්වත්තිංසදන්තායහොන්ති, තථාගතස්ස චත්තාලීසං. 

අඤ්යඤසඤ්ච යකිතදන්තාඋච්චායකිතනීචාති විසමායහොන්ති, තථාගතස්ස

පනඅයපට්ටඡින්නසඞ්ඛපටලංවියසමා. 

අඤ්යඤසංකුම්භීලානංවියදන්තාවිරළායහොන්ති, මච්ඡමංසාදීනි ඛාදන්තානං

දන්තන්තරං පූරති. තථාගතස්ස පන කනකලතාය සමුස්සාපිතවජිරපන්ති විය 

අවිරළාතුලිකායදස්සිතපරිච්යඡදාවියදන්තායහොන්ති. 

සුසුක්කදායඨොති අඤ්යඤසඤ්ච පූතිදන්තා උට්ඨහන්ති, යතන කාිත දාඨා

කාළාපි විවණ්ණාපි යහොන්ති. තථාගයතො සුසුක්කදායඨො ඔසධිතාරකම්පි

අතික්කම්ම වියරොචමානාය පභාය සමන්නාගතදායඨො, යතන වුත්තං

‘‘සුසුක්කදායඨො’’ති. 

පහූතජිව්යහොති අඤ්යඤසං ජිව්හා ථූලාපි යහොති කිසාපි රස්සාපි ථද්ධාපි

විසමාපි, තථාගතස්ස පන මුදු දීඝා පුථුලා වණ්ණසම්පන්නා යහොති. යසො තං

ලක්ඛණං පරියයසිතුං ආගතානං කඞ්ඛාවියනොදනත්ථං මුදුකත්තා තං ජිව්හං

කථිනසූිතං විය වට්යටත්වා උයභොනාසිකයසොතානිපරාමසති, දීඝත්තා උයභො

කණ්ණයසොතානි පරාමසති, පුථුලත්තා යකසන්තපරියයොසානං යකවලම්පි

නලාටං පටිච්ඡායදති. එවං තස්සා මුදුදීඝපුථුලභාවං පකායසන්යතො කඞ්ඛං

වියනොයදති. එවං තිලක්ඛණසම්පන්නං ජිව්හං සන්ධාය ‘‘පහූතජිව්යහො’’ති

වුත්තං. 
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බ්රහ්මස්සයරොති අඤ්යඤ ඡින්නස්සරාපි භින්නස්සරාපි කාකස්සරාපි යහොන්ති, 

තථාගයතො පන මහාබ්රහ්මුයනො සරසදියසන සයරන සමන්නාගයතො.

මහාබ්රහ්මුයනො හි පිත්තයසම්යහහි අපලිබුද්ධත්තා සයරො විසුද්යධො යහොති.

තථාගයතනාපි කතකම්මං වත්ථුං යසොයධති, වත්ථුස්ස සුද්ධත්තා නාභියතො

පට්ඨාය සමුට්ඨහන්යතො සයරො විසුද්යධො අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොවසමුට්ඨාති.

කරවියකො විය භණතීති කරවික ාණී, මත්තකරවිකරුතමඤ්ජුයඝොයසොති

අත්යථො. 

තත්රිදං කරවිකරුතස්සමඤ්ජුතාය– කරවිකසකුයණකිරමධුරරසංඅම්බපක්කං

මුඛතුණ්ඩයකන පහරිත්වා පග්ඝරිතං රසං සායිත්වා පක්යඛන තාලං දත්වා

විකූජමායන චතුප්පදාදීනි මත්තානි විය ලළිතුං ආරභන්ති. යගොචරප්පසුතාපි

චතුප්පදා මුඛගතානිපි තිණානි ඡඩ්යඩත්වා තං සද්දං සුණන්ති, වාළමගා

ඛුද්දකමයග අනුබන්ධමානා උක්ඛිත්තපාදං අනුක්ඛිපිත්වාව තිට්ඨන්ති, 

අනුබද්ධමගාපි මරණභයං හිත්වාපි තිට්ඨන්ති, ආකායස පක්ඛන්දපක්ඛියනොපි

පක්යඛපසායරත්වාතිට්ඨන්ති, උදයකමච්ඡාපිකණ්ණපටලංඅප්යඵොයටන්තා

තංසද්දංසුණමානාවතිට්ඨන්ති.එවං මඤ්ජුරුතාකරවිකා. 

අසන්ධිමත්තාපිධම්මායසොකස්සයදවී–‘‘අත්ථිනුයඛො, භන්යත, බුද්ධසද්යදන

සදියසො කස්සිත සද්යදො’’ති සඞ්ඝං පුච්ඡි. අත්ථි කරවිකසකුණස්සාති. කුහිං, 

භන්යත, සකුණාති? හිමවන්යතති.සාරාජානංආහ, – ‘‘යදව, කරවිකසකුණං 

දට්ඨුකාමා’’ති. රාජා ‘‘ඉමස්මං පඤ්ජයර නිසීදිත්වා කරවියකො ආගච්ඡතූ’’ති 

සුවණ්ණපඤ්ජරංවිස්සජ්යජසි.පඤ්ජයරොගන්ත්වාඑකස්සකරවිකස්සපුරයතො

අට්ඨාසි. යසො‘‘රාජාණායආගයතොපඤ්ජයරො, නසක්කාඅගන්තු’’න්තිතත්ථ

නිසීදි. පඤ්ජයරො ආගන්ත්වා රඤ්යඤො පුරයතොව අට්ඨාසි. කරවිකං සද්දං

කාරායපතුංනසක්යකොන්ති.අථ රාජා‘‘කථංභයණඉයමසද්දංකයරොන්තී’’ති

ආහ? ඤාතයක දිස්වා යදවාති. අථ නං රාජා ආදායසහි පරික්ඛිපායපසි. යසො

අත්තයනොව ඡායං දිස්වා ‘‘ඤාතකා යම ආගතා’’ති මඤ්ඤමායනො පක්යඛන

තාළං දත්වා මඤ්ජුස්සයරන මණිවංසං ධමමායනො විය විරවි. සකලනගයර

මනුස්සා මත්තා විය ලළිංසු. අසන්ධිමත්තා ිතන්යතසි – ‘‘ඉමස්ස තාව

තිරච්ඡානස්ස එවං මධුයරො සද්යදො, කීදියසො නු යඛො

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසිරිප්පත්තස්ස භගවයතො අයහොසී’’ති පීතිං උප්පායදත්වා

තංපීතිංඅවිජහිත්වාසත්තහි ජඞ්ඝසයතහිසද්ධිංයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.

එවංමධුයරොකරවිකසද්යදො.තයතොසතභායගන සහස්සභායගනචමධුරතයරො

තථාගතස්සසද්යදො, යලොයකපනකරවිකයතොඅඤ්ඤස්සමධුරරස්ස අභාවයතො

‘‘කරවිකභාණී’’තිවුත්තං. 
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පටුන 

අභිනීලයනත්යතොති න සකලනීලයනත්යතොව, නීලයුත්තට්ඨායන පනස්ස

උමාපුප්ඵසදියසන අතිවිසුද්යධන නීලවණ්යණන සමන්නාගතානි අක්ඛීනි

යහොන්ති. පීතයුත්තට්ඨායන කණිකාරපුප්ඵසදියසන පීතවණ්යණන, 

යලොහිතයුත්තට්ඨායන බන්ධුජීවකපුප්ඵසදියසන යලොහිතවණ්යණන, 

යසතයුත්තට්ඨායන ඔසධිතාරකසදියසන යසතවණ්යණන, කාළයුත්තට්ඨායන

අද්දාරිට්ඨකසදියසන කාළවණ්යණන සමන්නාගතානි සුවණ්ණවිමායන

උග්ඝාටිතමණිසීහපඤ්ජරසදිසානිඛායන්ති. 

යගොපඛුයමොති එත්ථ පඛුමන්ති සකලං චක්ඛුභණ්ඩං අධිප්යපතං. තං

කාළවච්ඡකස්ස බහලධාතුකං යහොති, රත්තවච්ඡකස්ස විප්පසන්නං, 

තංමුහුත්තජාතරත්තවච්ඡසදිසචක්ඛුභණ්යඩොති අත්යථො. අඤ්යඤසඤ්හි

අක්ඛිභණ්ඩා අපරිපුණ්ණා යහොන්ති, හත්ථිමූසිකකාකාදීනං අක්ඛිසදියසහි

විනිග්ගයතහි ගම්භීයරහිපි අක්ඛීහි සමන්නාගතා යහොන්ති. තථාගතස්ස පන

යධොවිත්වා මජ්ජිත්වා ඨපිතමණිගුළිකා විය මුදුසිනිද්ධනීලසුඛුමපඛුමාිතතානි

අක්ඛීනි. 

උණ්ණාති උණ්ණයලොමං.  මුකන්තයරති ද්වින්නං භමුකානං යවමජ්යඣ 

නාසිකමත්ථයකයයව ජාතා. උග්ගන්ත්වා පන නලාටමජ්ඣජාතා. ඔදාතාති

පරිසුද්ධා ඔසධිතාරකවණ්ණා. මුදූති සප්පිමණ්යඩ ඔසායදත්වා

ඨපිතසතවාරවිහතකප්පාසපටලසදිසා. තූලසන්නි ාති

සිම්බලිතූලලතාතූලසමානා, අයමස්සාඔදාතතාය උපමා.සාපයනසායකොටියං

ගයහත්වා ආකඩ්ඪයමානා උපඩ්ඪබාහුප්පමාණා යහොති, විස්සට්ඨා 

දක්ඛිණාවට්ටවයසන ආවට්ටිත්වා උද්ධග්ගා හුත්වා සන්තිට්ඨති, 

සුවණ්ණඵලකමජ්යඣ ඨපිතරජතපුප්ඵුළකා විය සුවණ්ණඝටයතො

නික්ඛමමානාඛීරධාරාවියඅරුණප්පභාරඤ්ජියත ගමනතයලඔසධිතාරකාවිය

චඅතිමයනොහරායසිරියාවියරොචති. 

උණ්හීසසීයසොති ඉදං පරිපුණ්ණනලාටතඤ්යචව පරිපුණ්ණසීසතඤ්චාති ද්යව

අත්ථවයස පටිච්ච වුත්තං. තථාගතස්ස හි දක්ඛිණකණ්ණචූළිකයතො පට්ඨාය

මංසපටලං උට්ඨහිත්වා සකලං නලාටං ඡාදයමානං පූරයමානං ගන්ත්වා

වාමකණ්ණචූළිකායපතිට්ඨිතං, රඤ්යඤොබද්ධඋණ්හීසපට්යටොවියවියරොචති. 

පච්ඡිමභවිකයබොධිසත්තානංකිරඉමංලක්ඛණංවිදිත්වාරාජූනංඋණ්හීසපට්ටං

අකංසු, අයංතාවඑයකොඅත්යථො.අඤ්යඤපනජනාඅපරිපුණ්ණසීසායහොන්ති, 

යකිත කප්පසීසා, යකිත ඵලසීසා, යකිත අට්ඨිසීසා, යකිත තුම්බසීසා, යකිත 

පබ්භාරසීසා.තථාගතස්සපනආරග්යගනවට්යටත්වාඨපිතංවියසුපරිපුණ්ණං 

උදකපුප්ඵුළසදිසංසීසංයහොති.තත්ථපුරිමනයයනඋණ්හීසයවඨිතසීයසො වියාති
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උණ්හීසසීයසො. දුතියනයයන උණ්හීසං විය සබ්බත්ථ පරිමණ්ඩලසීයසොති

උණ්හීසසීයසො. 

ඉමානි පන මහාපුරිසලක්ඛණානි කම්මං කම්මසරික්ඛකං ලක්ඛණං 

ලක්ඛණානිසංසන්ති ඉයම චත්තායරො යකොට්ඨායස එයකකස්මං ලක්ඛයණ

දස්යසත්වාකථිතානි සුකථිතානියහොන්ති.තස්මාභගවතාලක්ඛණසුත්යත(දී.

නි. 3.200-202) වුත්තානි ඉමානි කම්මාදීනි දස්යසත්වා කයථතබ්බානි. 

සුත්තවයසන විනිච්ඡිතුං අසක්යකොන්යතන සුමඞ්ගලවිලාසිනිො 

දීෙනිකාෙට්ඨකථාෙ තස්යසව සුත්තස්ස වණ්ණනාය වුත්තනයයන

ගයහතබ්බානි. 

ඉයමහි යඛො, ය ො, යසො  වං යගොතයමොති, යභො ආචරිය, ඉයමහි

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි යසො භවං යගොතයමො සමන්නාගයතො

යදවනගයර සමුස්සිතරතනවිිතත්තං සුවණ්ණයතොරණං විය

යයොජනසතුබ්යබයධො සබ්බපාලිඵුල්යලො පාරිච්ඡත්තයකො විය යසලන්තරම්හි

සුපුප්ඵිතසාලරුක්යඛො විය තාරාගණපටිමණ්ඩිතගගනතලමව ච අත්තයනො

සිරිවිභයවන යලොකංආයලොකංකුරුමායනො විය චරතීති ඉමත්ථම්පි දීයපත්වා

කිරියාචාරංආිතක්ඛිතුං ගච්ඡන්යතොයඛො පනාතිආදිමාහ. 

387. දක්ඛියණනාති බුද්ධානඤ්හි ඨත්වා වා නිසීදිත්වා වා නිපජ්ජිත්වා වා

ගමනං අභිනීහරන්තානං දක්ඛිණපායදොව පුරයතො යහොති. සතතපාටිහාරියං

කියරතං. නාතිදූයර පාදංඋද්ධරතීතිතංදක්ඛිණපාදංනඅතිදූයර ඨයපස්සාමීති

උද්ධරති. අතිදූරඤ්හි අභිහරියමායන දක්ඛිණපායදන වාමපායදො

ආකඩ්ඪයමායනො ගච්යඡයය, දක්ඛිණපායදොපි දූරං ගන්තුං න සක්කුයණයය, 

ආසන්යනයයව පතිට්ඨයහයය, එවං සති පදවිච්යඡයදො නාම යහොති.

දක්ඛිණපායද පන පමායණයනව උද්ධයත වාමපායදොපි පමායණයනව 

උද්ධරියති, පමායණන උද්ධයතො පතිට්ඨහන්යතොපි පමායණයයව පතිට්ඨාති.

එවමයනන තථාගතස්ස දක්ඛිණපාදකිච්චං වාමපායදන නියමතං, 

වාමපාදකිච්චංදක්ඛිණපායදනනියමතන්ති යවදිතබ්බං. 

නාතිසීෙන්තිදිවාවිහාරභත්තත්ථාය ගච්ඡන්යතොභික්ඛුවියනඅතිසීඝංගච්ඡති. 

නාතිසණිකන්ති යථා පච්ඡයතො ආගච්ඡන්යතො ඔකාසං න ලභති, එවං න

අතිසණිකං ගච්ඡති. අද්දුයවන අද්දුවන්ති ජණ්ණුයකන ජණ්ණුකං, න සත්ථිං 

උන්නායමතීති ගම්භීයර උදයක ගච්ඡන්යතො විය න ඌරුං උන්නායමති. න

ඔනායමතීති රුක්ඛසාඛායඡදනදණ්ඩඞ්කුසපායදො විය න පච්ඡයතො 

ඔසක්කායපති. න සන්නායමතීති ඔබද්ධානාබද්ධට්ඨායනහි පාදං 

යකොට්යටන්යතො විය න ථද්ධං කයරොති. න විනායමතීති යන්තරූපකං
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කීළායපන්යතො විය න ඉයතො ිතයතො ච චායලති. අධරකායෙොවාති

යහට්ඨිමකායයොව ඉඤ්ජති, උපරිමකායයො නාවාය ඨපිතසුවණ්ණපටිමා විය

නිච්චයලො යහොති. දූයර ඨත්වා ඔයලොයකන්යතො හි බුද්ධානං ඨිතභාවං වා

ගමනභාවංවානජානාති. කාෙබයලනාතිබාහාඛිපන්යතොසරීරයතොයසයදහි

මුච්චන්යතහි න කායබයලන ගච්ඡති. සබ්බකායෙයනවාති ගීවං

අපරිවත්යතත්වාරාහුයලොවායද වුත්තනාගාපයලොකිතවයසයනවඅපයලොයකති. 

න උද්ධන්තිආදීසු නක්ඛත්තානි ගයණන්යතො විය න උද්ධං උල්යලොයකති, 

නට්ඨංකාකණිකංවාමාසකංවාපරියයසන්යතොවියනඅයධො ඔයලොයකති, න

හත්ථිඅස්සාදයයො පස්සන්යතො විය ඉයතො ිතයතො ච වියපක්ඛමායනො ගච්ඡති. 

යුගමත්තන්ති නවවිදත්ථිමත්යත චක්ඛූනි ඨයපත්වා ගච්ඡන්යතො යුගමත්තං

යපක්ඛති නාම, භගවාපි යුයග යුත්යතො සුදන්තආජානීයයො විය එත්තකං 

පස්සන්යතොගච්ඡති. තයතොචස්සඋත්තරීතියුගමත්තයතොපරංන පස්සතීතින

වත්තබ්යබො. න හි කුට්ටං වා කවාටං වා ගච්යඡො වා ලතා වා ආවරිතුං 

සක්යකොති, අථ ඛ්වස්ස අනාවරණඤාණස්ස අයනකානි චක්කවාළසහස්සානි

එකඞ්ගණායනව යහොන්ති. අන්තරෙරන්ති යහට්ඨා මහාසකුලුදායිසුත්යත 

ඉන්දඛීලයතොපට්ඨායඅන්තරඝරං, ඉධඝරඋම්මාරයතොපට්ඨායයවදිතබ්බං. න 

කාෙන්තිආදි පකතිඉරියපයථයනව පවිසතීති දස්සනත්ථං වුත්තං.

දලිද්දමනුස්සානංනීචඝරකං පවිසන්යතපිහිතථාගයත ඡදනං වා උග්ගච්ඡති, 

පථවීවාඔගච්ඡති, භගවාපනපකතිගමයනයනව ගච්ඡති. නාතිදූයරතිඅතිදූයර

පරිවත්තන්යතන හි එකං ද්යව පදවායර පිට්ඨිභායගන ගන්ත්වා නිසීදිතබ්බං

යහොති. නාච්චාසන්යනති අච්චාසන්යන පරිවත්තන්යතන එකං ද්යව පදවායර 

පුරයතොගන්ත්වානිසීදිතබ්බංයහොති.තස්මායස්මංපදවායරඨියතනපුරයතොවා

පච්ඡයතො වාඅගන්ත්වානිසීදිතබ්බංයහොති, තත්ථපරිවත්තති. 

පාණිනාති කටිවාතාබාධියකො විය න ආසනං හත්යථහි ගයහත්වා නිසීදති. 

පක්ඛිපතීති යයො කිඤ්ිත කම්මං කත්වා කීළන්යතො ඨිතයකොව පතති, යයොපි

ඔරිමං අඞ්ගං නිස්සාය නිසින්යනො ඝංසන්යතො යාව පාරිමඞ්ගා ගච්ඡති, 

පාරිමඞ්ගං වානිස්සායනිසින්යනොතයථව යාව ඔරිමඞ්ගාආගච්ඡති, සබ්යබො

යසො ආසයන කායං පක්ඛිපති නාම. භගවා පන එවං අකත්වා ආසනස්ස

මජ්යඣඔලම්බකංධායරන්යතොවියතූලපිචුංඨයපන්යතොවියසණිකංනිසීදති. 

හත්ථකුක්කුච්චන්ති පත්තමුඛවට්ටියං උදකබින්දුඨපනං මක්ඛිකබීජනියා

පණ්ණච්යඡදනඵාලනාදි හත්යථන අසංයතකරණං. පාදකුක්කුච්චන්ති පායදන

භූමඝංසනාදිඅසංයතකරණං. 
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පටුන 

න ඡම් තීති න භායති. න කම්පතීති න ඔසීදති. න යවධතීති න චලති. න 

පරිතස්සතීති භයපරිතස්සනායපි තණ්හාපරිතස්සනායපි න පරිතස්සති.

එකච්යචොහිධම්මකථාදීනං අත්ථාය ආගන්ත්වාමනුස්යසසුවන්දිත්වාඨියතසු 

‘‘සක්ඛිස්සාමනුයඛොයතසංිතත්තංගණ්හන්යතොධම්මංවාකයථතුං, පඤ්හං

වා පුච්ඡියතොවිස්සජ්යජතුං, භත්තානුයමොදනංවාකාතු’’න්තිභයපරිතස්සනාය

පරිතස්සති. එකච්යචො ‘‘මනාපා නු යඛො යම යාගු ආගච්ඡිස්සති, මනාපං

අන්තරඛජ්ජක’’න්ති වා තණ්හාපරිතස්සනාය පරිතස්සති. තදුභයම්පි තස්ස

නත්ථීතිනපරිතස්සති. වියවකාවට්යටොතිවියවයකනිබ්බායනආවට්ටමානයසො

හුත්වා. වියවකවත්යතොතිපි පායඨො, වියවකවත්තයුත්යතො හුත්වාති අත්යථො.

වියවකවත්තං නාම කතභත්තකිච්චස්ස භික්ඛුයනො දිවාවිහායර

සමථවිපස්සනාවයසන මූලකම්මට්ඨානං ගයහත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

නිසීදනං.එවංනිසින්නස්සහිඉරියාපයථොඋපසන්යතොයහොති. 

න පත්තං උන්නායමතීතිආදීසු එකච්යචො පත්තමුඛවට්ටියා උදකදානං

ආහරන්යතො විය පත්තං උන්නායමති, එයකො පාදපිට්ඨියං ඨයපන්යතො විය

ඔනායමති, එයකොබද්ධංකත්වාගණ්හාති, එයකොඉයතොිතයතොචඵන්දායපති, 

එවං අකත්වා උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා ඊසකං නායමත්වා උදකං

පටිග්ගණ්හාතීති අත්යථො. න සම්පරිවත්තකන්ති පරිවත්යතත්වා පඨමයමව

පත්තපිට්ඨිං නයධොවති. නාතිදූයරතියථානිසින්නාසනයතොදූයරපතති, නඑවං 

ඡඩ්යඩති. නාච්චාසන්යනති පාදමූයලයයව න ඡඩ්යඩති. විච්ඡඩ්ඩෙමායනොති 

විකිරන්යතො, යථා පටිග්ගාහයකොයතමති, නඑවංඡඩ්යඩති. 

නාතියථොකන්ති යථා එකච්යචො පාපිච්යඡො අප්පිච්ඡතං දස්යසන්යතො

මුට්ඨිමත්තයමව ගණ්හාති, න එවං. අතිබදෙන්ති යාපනමත්තයතො අතියරකං. 

බෙඤ්ජනමත්තාොතිබයඤ්ජනස්ස මත්තානාම ඔදනයතො චතුත්යථො භායගො.

එකච්යචො හි භත්යත මනායප භත්තං බහුං ගණ්හාති, බයඤ්ජයන මනායප

බයඤ්ජනං බහුං. සත්ථා පන තථා න ගණ්හාති. න ච බෙඤ්ජයනනාති 

අමනාපඤ්හි බයඤ්ජනං ඨයපත්වා භත්තයමව භුඤ්ජන්යතො, භත්තං වා

ඨයපත්වා බයඤ්ජනයමවඛාදන්යතොබයඤ්ජයනනආයලොපංඅතිනායමතිනාම.

සත්ථා එකන්තරිකං බයඤ්ජනං ගණ්හාති, භත්තම්පි බයඤ්ජනම්පි එකයතොව

නිට්ඨන්ති. ද්වත්තික්ඛත්තුන්ති තථාගතස්ස හි පුථුජිව්හාය දන්තානං 

උපනීතයභොජනං ද්වත්තික්ඛත්තුං දන්යතහි ඵුට්ඨමත්තයමව

සණ්හකරණීයපිට්ඨවියලපනං වියයහොති, තස්මාඑවමාහ. නමුයඛඅවසිට්ඨාති

යපොක්ඛරපත්යත පතිතඋදකබින්දුවියවිනිවත්තිත්වාපරගලයමවයාති, තස්මා

අවසිට්ඨා න යහොති. රසපටිසංයවදීති මධුරතිත්තකදුකාදිරසං ජානාති.
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බුද්ධානඤ්හි අන්තමයසො පානීයයපි දිබ්යබොජා පක්ඛිත්තාව යහොති, යතන

යනසංසබ්බත්යථවරයසොපාකයටො යහොති, රසයගයධොපනනත්ථි. 

අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතන්ති ‘‘යනව දවායා’’ති වුත්යතහි අට්ඨහි අඞ්යගහි

සමන්නාගතං. විසුද්ධිමග්යග පනස්ස විනිච්ඡයයොආගයතොති සබ්බාසවසුත්යත

වුත්තයමතං. හත්යථසු යධොයතසූති සත්ථා කිං කයරොති? පඨමං පත්තස්ස

ගහණට්ඨානං යධොවති. තත්ථ පත්තං ගයහත්වා සුඛුමජාලහත්ථං යපයසත්වා

ද්යව වායර සඤ්චායරති. එත්තාවතා යපොක්ඛරපත්යත පතිතඋදකං විය 

විනිවත්තිත්වාගච්ඡති. නච අනත්ථියකොතියථා එකච්යචො පත්තංආධාරයක

ඨයපත්වාපත්යතඋදකංනපුඤ්ඡති, රයජපතන්යතඅජ්ඣයපක්ඛති, නඑවං 

කයරොති. නචඅතියවලානුරක්ඛීතියථාඑකච්යචොපමාණාතික්කන්තං ආරක්ඛං

ඨයපති, භුඤ්ජිත්වා වා පත්යත උදකං පුඤ්ඡිත්වා චීවරයභොගන්තරං

පයවයසත්වා පත්තංඋදයරනඅක්කමත්වාගණ්හාති, නඑවංකයරොති. 

න ච අනුයමොදනස්සාති යයො හි භුත්තමත්යතොව දාරයකසු භත්තත්ථාය

යරොදන්යතසු ඡාතජ්ඣත්යතසු මනුස්යසසු භුඤ්ජිත්වා අනාගයතස්යවව

අනුයමොදනංආරභති, තයතොසබ්බකම්මානිඡඩ්යඩත්වාඑකච්යචආගච්ඡන්ති, 

එකච්යච අනාගතාව යහොන්ති, අයං කාලං අතිනායමති. යයොපි මනුස්යසසු 

ආගන්ත්වා අනුයමොදනත්ථාය වන්දිත්වා නිසින්යනසු අනුයමොදනං අකත්වාව

‘‘කථං තිස්ස, කථං ඵුස්ස, කථං සුමන, කථං තිස්යස, කථං ඵුස්යස, කථං 

සුමයන, කච්ිතත්ථ අයරොගා, සස්සං සම්පන්න’’න්තිආදිං පාටියයක්කං කථං 

සමුට්ඨායපති, අයංඅනුයමොදනස්සකාලංඅතිනායමති, මනුස්සානංපනඔකාසං

ඤත්වා ආයාිතතකායලකයරොන්යතොනාතිනායමතිනාම, සත්ථාතථාකයරොති. 

න තං  ත්තන්ති කිං භත්තං නායමතං උත්තණ්ඩුලං අතිකිලින්නන්තිආදීනි

වත්වානගරහති. න අඤ්ඤං ත්තන්තිස්වාතනායවාපුනදිවසාය වාභත්තං

උප්පායදස්සාමීතිහිඅනුයමොදනංකයරොන්යතොඅඤ්ඤංභත්තංපටිකඞ්ඛති.යයො

වා – ‘‘යාවමාතුගාමානංභත්තංපච්චති, තාවඅනුයමොදනංකරිස්සාම, අථයම

අනුයමොදනාවසායන අත්තයනො පක්කභත්තයතොපි යථොකං දස්සන්තී’’ති

අනුයමොදනංවඩ්යඪති, අයම්පිපටිකඞ්ඛති නාම.සත්ථානඑවංකයරොති. නච

මුච්චිතුකායමොති එකච්යචො හි පටිසංමුඤ්ිතත්වා ගච්ඡති, යවයගන

අනුබන්ධිතබ්යබොයහොති.සත්ථාපනනඑවංගච්ඡති, පරිසායමජ්යඣඨියතොව

ගච්ඡති. අච්චුක්කට්ඨන්ති යයො හි යාව හනුකට්ඨියතො උක්ඛිපිත්වා පාරුපති, 

තස්සඅච්චුක්කට්ඨංනාමයහොති.යයොයාව යගොප්ඵකාඔතායරත්වාවපාරුපති, 

තස්සඅච්චුක්කට්ඨංයහොති.යයොපිඋභයතො උක්ඛිපිත්වාඋදරංවිවරිත්වායාති, 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 

236 

පටුන 

තස්සපිඅච්චුක්කට්ඨංයහොති.යයොඑකංසං කත්වාථනංවිවරිත්වායාති, තස්සපි

අච්චුක්කට්ඨං.සත්ථාතංසබ්බංන කයරොති. 

අල්ලීනන්ති යථා අඤ්යඤසං යසයදන තින්තං අල්ලීයති, න එවං සත්ථු. 

අපකට්ඨන්ති ඛලිසාටයකො විය කායයතො මුච්ිතත්වාපි න තිට්ඨති. වායතොති

යවරම්භවායතොපි උට්ඨහිත්වා චායලතුං න සක්යකොති. 

පාදමණ්ඩනානුයෙොගන්ති ඉට්ඨකාය ඝංසනාදීහි පාදයසොභානුයයොගං. 

පක්ඛායලත්වාති පායදයනව පාදං යධොවිත්වා. යසො යනව

අත්තබොබාධාොතිආදීනි න පුබ්යබනිවාසයචයතොපරියඤාණානං අත්ථිතාය

වදති, ඉරියාපථසන්තතං පන දිස්වා අනුමායනන වදති. ධම්මන්ති

පරියත්තිධම්මං. න උස්සායදතීති කිං මහාරට්ඨික, කිං මහාකුටුම්බිකාතිආදීනි

වත්වායගහස්සිතවයසනනඋස්සායදති. න අපසායදතීති‘‘කිං, උපාසක, කථං

යත විහාරමග්යගො ඤායතො? කිං භයයන නාගච්ඡසි? න හි භික්ඛූ කිඤ්ිත

අච්ඡින්දිත්වා ගණ්හන්ති, මා භායී’’ති වා ‘‘කිං තුය්හං එවං මච්ඡරියජීවිතං

නාමා’’තිවාආදීනිවත්වා යගහස්සිතයපයමනනඅපසායදති. 

විස්සට්යඨොති සිනිද්යධො අපලිබුද්යධො. විඤ්යඤයෙෙොති විඤ්ඤාපනීයයො

පාකයටො, විස්සට්ඨත්තායයව යචස විඤ්යඤයයයො යහොති. මඤ්ජූති මධුයරො. 

සවනීයෙොති යසොතසුයඛො, මධුරත්තායයව යචස සවනීයයො යහොති. බන්දූති

සම්පිණ්ඩියතො. අවිසාරීති අවිසයටො, බින්දුත්තායයව යචස අවිසාරී යහොති. 

ගම්භීයරොති ගම්භීරසමුට්ඨියතො. නින්නාදීතිනින්නාදවා, ගම්භීරත්තායයවයචස

නින්නාදී යහොති. ෙථාපරිසන්ති චක්කවාළපරියන්තම්පි එකාබද්ධපරිසං

විඤ්ඤායපති. බහිද්ධාතිඅඞ්ගුලිමත්තම්පිපරිසයතොබහිද්ධානගච්ඡති. තස්මා? 

යසො එවරූයපො මධුරස්සයරො අකාරණා මා නස්සීති. ඉති භගවයතො යඝොයසො

පරිසාය මත්ථයකයනවචරති. 

අවයලොකෙමානාති සිරස්මං අඤ්ජලිං ඨයපත්වා භගවන්තං ඔයලොයකන්තාව 

පච්යචොසක්කිත්වාදස්සනවිජහනට්ඨායනවන්දිත්වාගච්ඡන්ති. අවිජහිතත්තාති

යයොහිකථංසුත්වාවුට්ඨියතොඅඤ්ඤං දිට්ඨසුතාදිකංකථංකයථන්යතොගච්ඡති, 

එසසභායවනවිජහතිනාම.යයොපනසුතධම්මකථාය වණ්ණංකයථන්යතොව

ගච්ඡති, අයං න විජහති නාම, එවං අවිජහන්තභායවන පක්කමන්ති. 

ගච්ඡන්තන්ති රජ්ජුයන්තවයසන රතනසත්තුබ්යබධං සුවණ්ණග්ඝිකං විය

ගච්ඡන්තං. අද්දසාම ඨිතන්ති සමුස්සිතකඤ්චනපබ්බතං විය ඨිතං අද්දසාම.

තයතොචභියෙෙොති විත්ථායරත්වාගුයණකයථතුංඅසක්යකොන්යතොඅවයසයස

ගුයණසංඛිපිත්වාකලාපං විය සුත්තකබද්ධං විය චකත්වා විස්සජ්යජන්යතො

එවමාහ. අයයමත්ථ අධිප්පායයො – මයා කථිතගුයණහි අකථිතාව බහුතරා.
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මහාපථවිමහාසමුද්දාදයයොවියහිතස්සයභොයතොඅනන්තා අප්පයමයයාගුණා

ආකාසමවවිත්ථාරිතාති. 

390. අප්පටිසංවිදියතොති අවිඤ්ඤාතආගමයනො.පබ්බජියතඋපසඞ්කමන්යතන

හි චීවරපරිකම්මාදිසමයය වා එකං නිවායසත්වා සරීරභඤ්ජනසමයය වා

උපසඞ්කමත්වා තයතොව පටිනිවත්තිතබ්බං යහොති, පටිසන්ථාරමත්තම්පි න

ජායති. පුයරතරං පන ඔකායස කාරියත දිවාට්ඨානං සම්මජ්ජිත්වා චීවරං

පාරුපිත්වා භික්ඛු විවිත්යත ඨායන නිසීදති, තං ආගන්ත්වා පස්සන්තා

දස්සයනනපි පසීදන්ති, පටිසන්ථායරො ජායති, පඤ්හබයාකරණං වා ධම්මකථා

වාලබ්භති.තස්මාපණ්ඩිතාඔකාසං කායරන්ති.යසොචයනසංඅඤ්ඤතයරො, 

යතනස්සඑතදයහොසි. ජිණ්යණො වුඩ්යඪොතිඅත්තයනොඋග්ගතභාවංඅකයථත්වා

කස්මා එවමාහ? බුද්ධා නාම අනුද්දයසම්පන්නා යහොන්ති, මහල්ලකභාවං

ඤත්වාසීඝංඔකාසංකරිස්සතීතිඑවමාහ. 

391. ඔරමිෙඔකාසමකාසීතියවයගනඋට්ඨාය ද්විධාභිජ්ජිත්වාඔකාසමකාසි. 

යෙයමතියයමයා. නාරීසමානසව්හොතිනාරීසමානනාමංඉත්ථිලිඞ්ගං, යතන 

අව්හාතබ්බාති නාරීසමානසව්හයා, ඉත්ථිලිඞ්යගන වත්තබ්බාති

යවොහාරකුසලතායඑවං වදති. පහූතජිව්යහොතිපුථුලජිව්යහො. නින්නාමයෙතන්ති

නීහරඑතං. 

393. යකවලීතිසකලගුණසම්පන්යනො. 

394. පච්ච ාසීති එකප්පහායරන පුච්ඡියත අට්ඨ පඤ්යහ බයාකයරොන්යතො

පතිඅභාසි. යෙො යවදීති යයො විදති ජානාති, යස්ස පුබ්යබනිවායසො පාකයටො. 

සග්ගාපාෙඤ්ච පස්සතීති දිබ්බචක්ඛුඤාණං කථිතං. ජාතික්ඛෙං පත්යතොති

අරහත්තං පත්යතො. අභිඤ්ඤා යවොසියතොති තං අරහත්තං අභිජානිත්වා

යවොසියතො යවොසානප්පත්යතො. මුනීති අරහත්තඤාණයමොයනයයයන 

සමන්නාගයතො. 

විසුද්ධන්ති පණ්ඩරං. මුත්තං රායගහීති කියලසරායගහි මුත්තං. 

පහීනජාතිමරයණොති ජාතික්ඛයප්පත්තත්තා පහීනජාතියකො, ජාතිපහායනයනව 

පහීනමරයණො. බ්රහ්මචරිෙස්සයකවලීතියංබ්රහ්මචරියස්ස යකවලීසකලභායවො, 

යතන සමන්නාගයතො, සකලචතුමග්ගබ්රහ්මචරියවායසොති අත්යථො. පාරගූ

සබ්බධම්මානන්ති සබ්යබසං යලොකියයලොකුත්තරධම්මානං අභිඤ්ඤාය පාරං

ගයතො, සබ්බධම්යම අභිජානිත්වා ඨියතොති අත්යථො. පාරගූති වා එත්තාවතා

පරිඤ්ඤාපාරගූ පඤ්චන්නං ඛන්ධානං, පහානපාරගූ සබ්බකියලසානං, 

භාවනාපාරගූ චතුන්නං මග්ගානං, සච්ඡිකිරියාපාරගූ නියරොධස්ස, 
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සමාපත්තිපාරගූ සබ්බසමාපත්තීනන්ති අයමත්යථො වුත්යතො. පුන 

සබ්බධම්මානන්ති ඉමනා අභිඤ්ඤාපාරගූ වුත්යතොති. බුද්යධො තාදී පවුච්චතීති

තාදියසො ඡහි ආකායරහි පාරං ගයතො සබ්බාකායරන චතුන්නං සච්චානං

බුද්ධත්තා බුද්යධොතිපවුච්චතීති. 

කිං පනඑත්තාවතා සබ්යබ පඤ්හා විස්සජ්ජිතා යහොන්තීති? ආම විස්සජ්ජිතා, 

ිතත්තං විසුද්ධං ජානාති, මුත්තං රායගහීති ඉමනා තාව බාහිතපාපත්තා

බ්රාහ්මයණොති පඨමපඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යහොති. පාරගූති ඉමනා යවයදහි 

ගතත්තා යවදගූති දුතියපඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යහොති. පුබ්යබනිවාසන්තිආදීහි

ඉමාසං තිස්සන්නං විජ්ජානං අත්ථිතාය යතවිජ්යජොති තතියපඤ්යහො 

විස්සජ්ජියතො යහොති. මුත්තං රායගහි සබ්බයසොති ඉමනාව නිස්සටත්තා

පාපධම්මානං යසොත්තියයොතිචතුත්ථපඤ්යහොවිස්සජ්ජියතොයහොති.ජාතික්ඛයං

පත්යතොති ඉමනා පන අරහත්තස්යසව වුත්තත්තා පඤ්චමපඤ්යහො

විස්සජ්ජියතො යහොති. යවොසියතොති ච බ්රහ්මචරියස්ස යකවලීති ච ඉයමහි

ඡට්ඨපඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යහොති. අභිඤ්ඤා යවොසියතො මුනීති ඉමනා

සත්තමපඤ්යහො විස්සජ්ජියතො යහොති. පාරගූ සබ්බධම්මානං, බුද්යධො තාදී 

පවුච්චතීතිඉමනාඅට්ඨමපඤ්යහොවිස්සජ්ජියතොයහොති. 

395. දානකථන්තිආදීනියහට්ඨාසුත්යත විත්ථාරිතායනව. පච්චපාදීතිපටිපජ්ජි. 

ධම්මස්සානුධම්මන්ති ඉමස්මං සුත්යත ධම්යමො නාම අරහත්තමග්යගො, 

අනුධම්යමො නාම යහට්ඨිමා තයයො මග්ගා තීණි ච සාමඤ්ඤඵලානි, තානි 

පටිපාටියා පටිලභීති අත්යථො. න ච මං ධම්මාධිකරණං වියහයසසීති මඤ්ච

ධම්මකාරණා න කිලයමසි, න පුනප්පුනං කථායපසීති වුත්තං යහොති. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමව. තත්ථ පරිනිබ්බායීති පන පයදන යදසනාය 

අරහත්යතයනවකූටංගහිතන්ති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

බ්රහ්මායුසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යසලසුත්තවණ්ණනා 

396. එවං යම සුතන්ති යසලසුත්තං. තත්ථ අඞ්ගුත්තරායපසූතිආදි

යපොතලියසුත්යත විත්ථාරිතයමව. අඩ්ඪයතළයසහීති අඩ්යඪන යතළයසහි, 

ද්වාදසහි සයතහි පඤ්ඤාසාය ච භික්ඛූහි සද්ධින්ති වුත්තං යහොති. යත පන

සාවකසන්නිපායත සන්නිපතිතා භික්ඛූයයව සබ්යබ එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය

පබ්බජිතාඛීණාසවා. යකණියෙොතිතස්ස නාමං, ජටියලොතිතාපයසො.යසොකිර

බ්රාහ්මණමහාසායලො, ධනරක්ඛණත්ථාය පන තාපසපබ්බජ්ජං සමාදාය
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රඤ්යඤො පණ්ණාකාරං දත්වා භූමභාගං ගයහත්වා තත්ථ අස්සමං කායරත්වා

වසතිපඤ්චහිසකටසයතහිවණිජ්ජං පයයොයජත්වා කුලසහස්සස්සනිස්සයයො

හුත්වා, අස්සයමපි චස්ස එයකො තාලරුක්යඛො දිවයස දිවයස එකං 

යසොවණ්ණමයංතාලඵලංමුඤ්චතීතිවදන්ති.යසොදිවාකාසායානිධායරති, ජටා

ච බන්ධති, රත්තිං කාමසම්පත්තිං අනුභවති. ධම්මිො කථාොති 

පානකානිසංසපටිසංයුත්තායධම්මයාකථාය.අයඤ්හියකණියයොතුච්ඡහත්යථො

භගවයතො දස්සනාය ගන්තුං ලජ්ජායමායනො – ‘‘විකාලයභොජනා විරතානම්පි

පානකං කප්පතී’’ති ිතන්යතත්වා සුසඞ්ඛතබදරපානං පඤ්චහි කාජසයතහි

ගාහායපත්වාඅගමාසි.එවංගතභායවො චස්ස–‘‘අථයඛොයකණියස්සජටිලස්ස

එතදයහොසි කිං නු යඛො අහං සමණස්ස යගොතමස්ස හරායපයය’’න්ති

යභසජ්ජක්ඛන්ධයක(මහාව.300) පාළිආරුළ්යහොයයව. 

දුතිෙම්පි යඛො  ගවාති කස්මා පුනප්පුනං පටික්ඛිපි? තිත්ථියානං

පටික්යඛපපසන්නතාය, අකාරණයමතං, නත්ථිබුද්ධානං පච්චයයහතුඑවරූපං

යකොහඤ්ඤං. අයං පන අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි දිස්වා එත්තකානංයයව 

භික්ඛං පටියායදස්සති, ස්යවව යසයලො තීහි පුරිසසයතහි සද්ධිං පබ්බජිස්සති.

අයුත්තං යඛො පනනවයක අඤ්ඤයතො යපයසත්වා ඉයමයහව සද්ධිං ගන්තුං, 

ඉයම වා අඤ්ඤයතො යපයසත්වා නවයකහි සද්ධිං ගන්තුං. අථාපි සබ්යබ 

ගයහත්වා ගමස්සාම, භික්ඛාහායරො නප්පයහොස්සති. තයතො භික්ඛූසු පිණ්ඩාය

චරන්යතසු මනුස්සා උජ්ඣායිස්සන්ති – ‘‘ිතරස්සාපි යකණියයො සමණං

යගොතමං නිමන්යතත්වා යාපනමත්තං දාතුං නාසක්ඛී’’ති, සයම්පි විප්පටිසාරී

භවිස්සති. පටික්යඛයප පනකයත ‘‘සමයණො යගොතයමො පුනප්පුනං ‘ත්වඤ්ච

බ්රාහ්මයණසුඅභිප්පසන්යනො’ති බ්රාහ්මණානංනාමං ගණ්හාතී’’තිිතන්යතත්වා

බ්රාහ්මයණපි නිමන්යතතුකායමො භවිස්සති, තයතො බ්රාහ්මයණ පාටියයක්කං

නිමන්යතස්සති, යතයතනනිමන්තිතා භික්ඛූ හුත්වා භුඤ්ජිස්සන්ති. එවමස්ස 

සද්ධා අනුරක්ඛිතා භවිස්සතීති පුනප්පුනං පටික්ඛිපි. කිඤ්චාපි යඛො, ය ොති

ඉමනා ඉදං දීයපති, – ‘‘යභො යගොතම, කිං ජාතං යදි අහං බ්රාහ්මයණසු 

අභිප්පසන්යනො, අධිවායසතු භවං යගොතයමො, අහං බ්රාහ්මණානම්පි දාතුං

සක්යකොම තුම්හාකම්පී’’ති. 

කාෙයවෙොවටිකන්තිකායයවයයාවච්චං. මණ්ඩලමාළන්තිදුස්සමණ්ඩපං. 

397. ආවායහොති කඤ්ඤාගහණං. විවායහොති කඤ්ඤාදානං. යසො යම

නිමන්තියතොති යසො මයා නිමන්තියතො. අථ බ්රාහ්මයණො

පරිපක්යකොපනිස්සයත්තා බුද්ධසද්දං සුත්වාව අමයතයනවාභිසිත්යතො පසාදං

ආවිකයරොන්යතො බුද්යධොති, ය ොයකණිෙ, වයදසීතිආහ.යකණියයොයථාභූතං 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 
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ආිතක්ඛන්යතො බුද්යධොති, ය ො යසල, වදාමීති ආහ. තයතො නං පුනපි 

දළ්හීකරණත්ථංපුච්ඡි, ඉතයරොපිතයථවආයරොයචසි. 

398. අථස්සකප්පසතසහස්යසහිපිබුද්ධසද්දස්යසව දුල්ලභභාවංසම්පස්සයතො. 

එතදයහොසීති. එතං ‘‘යඝොයසොපි යඛො’’තිආදි අයහොසි. නීලවනරාජීති

නීලවණ්ණරුක්ඛපන්ති. පයද පදන්ති පදප්පමායණ පදං. අච්චාසන්යන හි

අතිදූයරවාපායද නික්ඛිපමායනසද්යදොඋට්ඨාති, තංපටියසයධන්යතොඑවමාහ. 

සීහාව එකචරාති ගණවාසී සීයහො සීහයපොතකාදීහි සද්ධිං පමාදං ආපජ්ජති, 

එකචයරො අප්පමත්යතො යහොති. ඉති අප්පමාදවිහාරං දස්යසන්යතො

එකචරසීයහනඔපම්මංකයරොති. මායමය ොන්යතොතිආචාරංසික්ඛායපන්යතො

ආහ.අයඤ්යහත්ථඅධිප්පායයො – සයචතුම්යහකථාවාරංඅලභිත්වාමමකථාය

අන්තයර කථං පයවයසස්සථ, ‘‘අන්යතවාසියක සික්ඛායපතුං නාසක්ඛී’’ති

මය්හංගරහාඋප්පජ්ජිස්සති, තස්මාඔකාසංපස්සිත්වා මන්යතයයාථාති. යනොච

යඛො නං ජානාමීති විපස්සීපි යබොධිසත්යතො

චතුරාසීතිසහස්සත්යථරපබ්බජිතපරිවායරො සත්ත මාසානි යබොධිසත්තචාරිකං 

චරි, බුද්ධුප්පාදකායලො විය අයහොසි. අම්හාකම්පි යබොධිසත්යතො ඡබ්බස්සානි 

යබොධිසත්තචාරිකංචරි.එවංපරිපුණ්ණසරීරලක්ඛයණහි සමන්නාගතාපි බුද්ධා

නයහොන්ති.තස්මාබ්රාහ්මයණො‘‘යනොචයඛොනංජානාමී’’තිආහ. 

399. පරිපුණ්ණකායෙොති ලක්ඛයණහි පරිපුණ්ණතාය අහීනඞ්ගතාය ච 

පරිපුණ්ණසරීයරො. සුරුචීති සුන්දරසරීරප්පයභො. සුජායතොති

ආයරොහපරිණාහසම්පත්තියා සණ්ඨානසම්පත්තියා ච සුනිබ්බත්යතො. 

චාරුදස්සයනොති සුිතරම්පි පස්සන්තානං අතිත්තිජනයකො මයනොහරදස්සයනො. 

සුවණ්ණවණ්යණොති සුවණ්ණසදිසවණ්යණො. සුසුක්කදායඨොති සුට්ඨු

සුක්කදායඨො. මහාපුරිසලක්ඛණාති පඨමං වුත්තබයඤ්ජනායනව

වචනන්තයරන නිගයමන්යතොආහ. 

ඉදානි යතසු ලක්ඛයණසු අත්තයනො ිතත්තරුිතතානි ගයහත්වා යථොයමන්යතො 

පසන්නයනත්යතොතිආදිමාහ. භගවා හි පඤ්චවණ්ණපසාදසම්පත්තියා 

පසන්නයනත්යතො, පුණ්ණචන්දසදිසමුඛතාය සුමුයඛො, 

ආයරොහපරිණාහසම්පත්තියා බ්රහා, බ්රහ්මුජුගත්තතාය උජු, ජුතිමන්තතාය 

පතාපවා. යම්පි යචත්ථ පුබ්යබ වුත්තං, තං ‘‘මජ්යඣ සමණසඞ්ඝස්සා’’ති

ඉමනා පරියායයන යථොමයතා පුන වුත්තං. එදියසො හි එවං වියරොචති. 

උත්තරගාථායපි එයසව නයයො. උත්තමවණ්ණීයනොති 

උත්තමවණ්ණසම්පන්නස්ස. රයථසය ොති උත්තමසාරථි. ජම්බුසණ්ඩස්සාති

ජම්බුදීපස්ස.පාකයටනඉස්සරියං ඉස්සයරොයහොති. 
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ඛත්තිොති ජාතිඛත්තියා. ය ොගීති යභොගියා. රාජායනොති යය යකිත රජ්ජං 

කායරන්තා. රාජාභිරාජාති රාජූනං පූජනීයයො, අධිරාජා හුත්වා, චක්කවත්තීති

අධිප්පායයො. මනුජින්යදොතිමනුස්සාධිපති පරමස්සයරොහුත්වා. 

එවං වුත්යත භගවා – ‘‘යය යත භවන්ති අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යත

සකවණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තානං පාතුකයරොන්තී’’ති ඉමං යසලස්ස

මයනොරථංපූයරන්යතො රාජාහමස්මීතිආදිමාහ.තත්රායමධිප්පායයො–යංමංත්වං

යසල ‘‘රාජා අරහසි භවිතු’’න්ති යාචසි, එත්ථ අප්යපොස්සුක්යකො යහොති 

රාජාහමස්මි. සතිචරාජත්යතයථාඅඤ්යඤොරාජායයොජනසතංවාඅනුසාසති 

යයොජනසහස්සංවා, චක්කවත්තීහුත්වාපිචතුදීපපරියන්තමත්තංවා, නාහයමවං 

පරිච්ඡින්නවිසයයො, අහඤ්හි ධම්මරාජාඅනුත්තයරො භවග්ගයතො අවීිතපරියන්තං

කත්වා තිරියං අප්පමාණයලොකධාතුයයො අනුසාසාම. යාවතා හි

අපදද්විපදාදියභදා සත්තා, අහං යතසං අග්යගො. න හි යම යකොිත සීයලන

වා…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සයනන වා පටිභායගො අත්ථි, ස්වාහං එවං

ධම්මරාජා අනුත්තයරො අනුත්තයරයනව චතුසතිපට්ඨානාදියභයදන ධම්යමන

චක්කං වත්යතමි. ඉදං පජහථ, ඉදං උපසම්පජ්ජ විහරථාතිආණාචක්කං, ඉදං

යඛො පන, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චන්තිආදිනා පරියත්තිධම්යමන 

ධම්මචක්කයමව වා. චක්කං අප්පටිවත්තිෙන්ති යං චක්කං අප්පටිවත්තියං

යහොති සමයණනවා…යප.…යකනිතවායලොකස්මන්ති. 

එවංඅත්තානංආවිකයරොන්තංභගවන්තංදිස්වාපීතියසොමනස්සජායතො යසයලො

පුන දළ්හීකරණත්ථං සම්බුද්යධො පටිජානාසීති ගාථාද්වයමාහ. තත්ථ යකොනු

යසනාපතීති රඤ්යඤො යභොයතො ධම්යමන පවත්තිතස්ස චක්කස්ස

අනුපවත්තයකොයසනාපතියකොනූතිපුච්ඡි. 

යතනචසමයයනභගවයතොදක්ඛිණපස්යසආයස්මාසාරිපුත්යතොනිසින්යනො 

යහොතිසුවණ්ණපුඤ්යජොවියසිරියායසොභමායනො, තංදස්යසන්යතොභගවා මො 

පවත්තිතන්ති ගාථමාහ. තත්ථ අනුජායතො තථාගතන්ති තථාගතං යහතුං

අනුජායතො, තථාගයතනයහතුනාජායතොතිඅත්යථො.අපිචඅවජායතොඅනුජායතො 

අතිජායතොති තයයො වුත්තා. යතසු අවජායතො දුස්සීයලො, යසො තථාගතස්ස

පුත්යතො නාම න යහොති. අතිජායතො නාම පිතරා උත්තරිතයරො, තාදියසොපි

තථාගතස්ස පුත්යතො නත්ථි. තථාගතස්ස පන එයකො අනුජායතොව පුත්යතො

යහොති, තංදස්යසන්යතොඑවමාහ. 

එවං ‘‘යකො නු යසනාපතී’’ති පඤ්හං බයාකරිත්වා යං යසයලො ආහ 

‘‘සම්බුද්යධො පටිජානාසී’’ති, තත්ර නං නික්කඞ්ඛං කාතුකායමො ‘‘නාහං 

පටිඤ්ඤාමත්යතයනව පටිජානාම, අපිචාහං ඉමනා කාරයණන බුද්යධො’’ති
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ඤායපතුං අභිඤ්යඤෙෙන්තිගාථමාහ.තත්ර අභිඤ්යඤෙෙන්තිවිජ්ජාචවිමුත්ති

ච.  ායවතබ්බං මග්ගසච්චං. පහාතබ්බං සමුදයසච්චං. යහතුවචයනන පන

ඵලසිද්ධියතොයතසංඵලානිනියරොධසච්චදුක්ඛසච්චානිපි වුත්තායනවයහොන්ති.

එවං සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං පරිඤ්ඤාතබ්බං පරිඤ්ඤාතන්ති ඉදම්යපත්ථ

සඞ්ගහිතන්තිචතුසච්චභාවනාඵලඤ්චවිමුත්තිඤ්ච දස්යසන්යතො‘‘බුජ්ඣිතබ්බං

බුජ්ඣිත්වාබුද්යධොජායතොස්මී’’ති යුත්තයහතුනාබුද්ධභාවංසායධති. 

එවං නිප්පරියායයන අත්තානං ආවිකත්වා අත්තනි කඞ්ඛාවිතරණත්ථං

බ්රාහ්මණංඅතිචාරියමායනො විනෙස්සූතිගාථත්තයමාහ.තත්ථ සල්ලකත්යතොති

රාගාදිසල්ලකන්තයනො. අනුත්තයරොතියථාබාහිරයවජ්යජනවූපසමතයරොයගො

ඉමස්මඤ්යඤවත්තභායව කුප්පති, න එවං. මයා වූපසමතස්ස පන යරොගස්ස

භවන්තයරපි උප්පත්තිනත්ථි, තස්මාඅහංඅනුත්තයරොතිඅත්යථො. බ්රහ්මභූයතොති

යසට්ඨභූයතො. අතිතුයලොති තුලං අතීයතො, නිරුපයමොති අත්යථො. 

මාරයසනප්පමද්දයනොතිකාමායත පඨමායසනාතිඑවංආගතායමාරයසනාය

පමද්දයනො. සබ්බාමිත්යතති 

ඛන්ධකියලසාභිසඞ්ඛාරමච්චුයදවපුත්තමාරසඞ්ඛායත සබ්බපච්චත්ථියක. 

වසීකත්වාතිඅත්තයනොවයසවත්යතත්වා. අකුයතො යෙොතිකුයතොිතඅභයයො. 

එවං වුත්යත යසයලො බ්රාහ්මයණො තාවයදව භගවති සඤ්ජාතපසායදො 

පබ්බජ්ජායපක්යඛො හුත්වා ඉමං ය ොන්යතොති ගාථත්තයමාහ. තත්ථ 

කණ්හාභිජාතියකොති චණ්ඩාලාදිනීචකුයල ජායතො. තයතො යතපි මාණවකා

පබ්බජ්ජායපක්ඛා හුත්වා එවඤ්යච රුච්චති, ය ොයතොති ගාථමාහංසු. අථ

යසයලො යතසු මාණවයකසු තුට්ඨිතත්යතො යත ච දස්යසන්යතො පබ්බජ්ජං 

යාචන්යතො ‘‘බ්රාහ්මණා’’තිගාථමාහ. 

තයතො භගවා යස්මා යසයලො අතීයත පදුමුත්තරස්ස භගවයතො සාසයන

යතසංයයවතිණ්ණංපුරිසසතානංගණයසට්යඨොහුත්වායතහිසද්ධිංපරියවණං 

කායරත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායතනකම්යමනයදවමනුස්සසම්පත්තිං

අනුභවමායනො පච්ඡියමභයවයතසංයයවආචරියයොහුත්වානිබ්බත්යතො, තඤ්ච

යතසං කම්මං විමුත්තිපරිපාකාය පරිපක්කං එහිභික්ඛුභාවස්ස ච

උපනිස්සයභූතං, තස්මා යත සබ්යබව එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජං පබ්බායජන්යතො 

ස්වාක්ඛාතන්ති ගාථමාහ.තත්ථ සන්දිට්ඨිකන්තිසයයමවදට්ඨබ්බං පච්චක්ඛං. 

අකාලිකන්තිමග්ගානන්තරඵලුප්පත්තියාන කාලන්තරංපත්තබ්බඵලං. ෙත්ථ

අයමොොති යස්මං මග්ගබ්රහ්මචරියය අප්පමත්තස්ස සික්ඛත්තයපූරයණන

සික්ඛයතො පබ්බජ්ජා අයමොඝා යහොති, සඵලාති අත්යථො. එවඤ්ච වත්වා ‘‘එථ

භික්ඛයවො’’ති භගවා අයවොච. යත සබ්යබ පත්තචීවරධරා හුත්වා



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 
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පටුන 

ආකායසනාගන්ත්වා වස්සසතිකත්යථරා විය සුවිනීතා භගවන්තං අභිවාදයිංසු.

එවමමංයතසංඑහිභික්ඛුභාවංසන්ධාය‘‘අලත්ථයඛොයසයලො’’තිආදි වුත්තං. 

400. ඉමාහීති ඉමාහියකණියස්සිතත්තානුකූලාහිගාථාහි.තත්ථඅග්ගිපරිචරියං 

විනා බ්රාහ්මණානං යඤ්ඤාභාවයතො ‘‘අග්ගිහුත්තමුඛා යඤ්ඤා’’ති වුත්තං. 

අග්ගිහුත්තයසට්ඨා අග්ගිජුහනප්පධානාති අත්යථො. යවයද සජ්ඣායන්යතහි

පඨමං සජ්ඣායිතබ්බයතො, සාවිත්තී, ‘‘ඡන්දයසො මුඛ’’න්ති වුත්යතො.

මනුස්සානං යසට්ඨයතො රාජා ‘‘මුඛ’’න්ති වුත්යතො. නදීනං ආධාරයතො

පටිසරණයතො ච සාගයරො ‘‘මුඛ’’න්ති වුත්යතො. චන්දයයොගවයසන ‘‘අජ්ජ

කත්තිකා අජ්ජ යරොහිණී’’ති සඤ්ඤාණයතො ආයලොකකරණයතො

යසොම්මභාවයතො ච ‘‘නක්ඛත්තානං මුඛං චන්යදො’’ති වුත්තං. තපන්තානං

අග්ගත්තා ආදිච්යචො ‘‘තපතං මුඛ’’න්ති වුත්යතො. දක්ඛියණයයානං පන

අග්ගත්තා වියසයසනතස්මං සමයය බුද්ධප්පමුඛං සඞ්ඝං සන්ධාය ‘‘පුඤ්ඤං

ආකඞ්ඛමානානං, සඞ්යඝො එව යජතං මුඛ’’න්ති වුත්තං. යතන සඞ්යඝො

පුඤ්ඤස්ස ආයමුඛන්තිදස්යසති. 

යංතං සරණන්තිඅඤ්ඤංබයාකරණගාථමාහ. තස්සත්යථො–පඤ්චහිචක්ඛූහි

චක්ඛුමා භගවා යස්මා මයං ඉයතො අට්ඨයම දිවයස තං සරණං ආගතම්හා, 

තස්මා අත්තනා තව සාසයන අනුත්තයරන දමයථන දන්තාම්හා, අයහො යත

සරණස්ස ආනුභායවොති. 

තයතොපරංභගවන්තංද්වීහිගාථාහියථොයමත්වාතතියායවන්දනං යාචන්යතො 

භික්ඛයවොතිසතාඉයමතිආදිමාහාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යසලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අස්සලාෙනසුත්තවණ්ණනා 

401. එවං යම සුතන්ති අස්සලාෙනසුත්තං. තත්ථ නානායවරජ්ජකානන්ති

අඞ්ගමගධාදීහි නානප්පකායරහි යවරජ්යජහි ආගතානං, යතසු වා රට්යඨසු

ජාතසංවඩ්ඪානන්තිපි අත්යථො. යකනචියදවාති යඤ්ඤුපාසනාදිනා

අනියමතකිච්යචන. චාතුවණ්ණින්ති චතුවණ්ණසාධාරණං. මයං පන

න්හානසුද්ධියා භාවනාසුද්ධියාපි බ්රාහ්මණාව සුජ්ඣන්තීති වදාම, අයුත්තම්පි

සමයණො යගොතයමො කයරොතීති මඤ්ඤමානා එවං ිතන්තයිංසු. වුත්තසියරොති

වාපිතසියරො. 
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ධම්මවාදීති සභාවවාදී. දුප්පටිමන්තිොති අම්හාදියසහි අධම්මවාදීහි දුක්යඛන

පටිමන්තිතබ්බා යහොන්ති.ධම්මවාදියනොනාම පරාජයයොනසක්කාකාතුන්ති

දස්යසති. පරිබ්බාජකන්ති පබ්බජ්ජාවිධානං, තයයො යවයද උග්ගයහත්වා

සබ්බපච්ඡාපබ්බජන්තායයහිමන්යතහි පබ්බජන්ති, පබ්බජිතාචයයමන්යත

පරිහරන්ති, යංවාආචාරංආචරන්ති, තංසබ්බං යභොතාචරිතංසික්ඛිතං.තස්මා

තුය්හංපරාජයයොනත්ථි, ජයයොවභවිස්සතීතිමඤ්ඤන්තා එවමාහංසු. 

402. දිස්සන්ති යඛො පනාතිආදි යතසං ලද්ධිභින්දනත්ථං වුත්තං. තත්ථ 

බ්රාහ්මණියෙොති බ්රාහ්මණානං පුත්තපටිලාභත්ථාය ආවාහවිවාහවයසන කුලා

ආනීතා බ්රාහ්මණියයො දිස්සන්ති. තා යඛො පයනතා අපයරන සමයයන 

උතුනියෙොපි යහොන්ති, සඤ්ජාතපුප්ඵාතිඅත්යථො. ගබ්භිනියෙොතිසඤ්ජාතගබ්භා. 

විජාෙමානාති පුත්තධීතයරො ජනයමානා. පාෙමානාති දාරයක ථඤ්ඤං

පායන්තියයො. යෙොනිජාව සමානාති බ්රාහ්මණීනං පස්සාවමග්යගන ජාතා

සමානා. එවමාහංසූති එවං වදන්ති. කථං? බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදාොදාති. යදි පන යනසං සච්චවචනං සියා, 

බ්රාහ්මණීනංකුච්ඡිමහාබ්රහ්මුයනොඋයරොභයවයය, බ්රාහ්මණීනංපස්සාවමග්යගො 

මහාබ්රහ්මුයනොමුඛංභයවයය, එත්තාවතා ‘‘මයංමහාබ්රහ්මුයනොඋයරවසිත්වා

මුඛයතො නික්ඛන්තා’’තිවත්තුංමාලභන්තූතිඅයංමුඛයතොජාතච්යඡදකවායදො

වුත්යතො. 

403. අයෙෙොදෙත්වාදායසොයහොති, දායසොදෙත්වා අයෙෙොයහොතීතිබ්රාහ්මයණො

සභරියයො වණිජ්ජං පයයොයජන්යතො යයොනකරට්ඨං වා කම්යබොජරට්ඨං වා

ගන්ත්වා කාලං කයරොති, තස්ස යගයහ වයප්පත්යත පුත්යත අසති බ්රාහ්මණී

දායසනවාකම්මකයරනවාසද්ධිංසංවාසංකප්යපති.එකස්මං දාරයකජායත

යසොපුරියසො දායසොවයහොති, තස්සජාතදාරයකොපනදායජ්ජසාමයකොයහොති.

මාතියතො සුද්යධො පිතියතො අසුද්යධො යසො වණිජ්ජං පයයොයජන්යතො

මජ්ඣිමපයදසං ගන්ත්වා බ්රාහ්මණදාරිකං ගයහත්වා තස්සා කුච්ඡිස්මං පුත්තං

පටිලභති, යසොපි මාතියතොව සුද්යධො යහොති පිතියතො අසුද්යධො. එවං

බ්රාහ්මණසමයස්මඤ්යඤව ජාතිසම්යභයදො යහොතීති දස්සනත්ථයමතං වුත්තං. 

කිං බලං, යකොඅස්සායසොතියත්ථතුම්යහ දාසා යහොන්තාසබ්යබවදාසායහොථ, 

අයයා යහොන්තා සබ්යබව අයයා යහොථ, එත්ථ යවො යකො ථායමො, යකො

අවස්සයයො, යංබ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණොතිවදථාතිදීයපති. 

404. ඛත්තියෙොවනුයඛොතිආදයයො සුත්තච්යඡදකවාදානාමයහොන්ති. 
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408. ඉදානි චාතුවණ්ණිසුද්ධිං දස්යසන්යතො ඉධ රාජාතිආදිමාහ. 

සාපානයදොණිොති සුනඛානං පිවනයදොණියා. අග්ගිකරණීෙන්ති 

සීතවියනොදනඅන්ධකාරවිධමනභත්තපචනාදිඅග්ගිකිච්චං. එත්ථ අස්සලාෙනාති

එත්ථසබ්බස්මංඅග්ගිකිච්චංකයරොන්යත. 

409. ඉදානියයදතංබ්රාහ්මණාචාතුවණ්ණිසුද්ධීතිවදන්ති, එත්ථචාතුවණ්ණාති

නියයමොනත්ථි. පඤ්චයමො හි පාදසිකවණ්යණොපි අත්ථීතිසංඛිත්යතන යතසං

වායද යදොසදස්සනත්ථං ඉධ ඛත්තිෙකුමායරොතිආදිමාහ. තත්ර අමුත්ර ච

පයනසානන්ති අමුස්මඤ්ච පන පුරිමනයය එයතසං මාණවකානං කිඤ්ිත

නානාකරණං න පස්සාමීති වදති. නානාකරණං පන යතසම්පි අත්ථියයව. 

ඛත්තියකුමාරස්ස හි බ්රාහ්මණකඤ්ඤාය උප්පන්යනො ඛත්තියපාදසියකොනාම, 

ඉතයරො බ්රාහ්මණපාදසියකොනාම, එයතහීනජාතිමාණවකා. 

එවංපඤ්චමස්සවණ්ණස්සඅත්ථිතායචාතුවණ්ණිසුද්ධීතිඑයතසං වායදයදොසං

දස්යසත්වා ඉදානි පුන චාතුවණ්ණිසුද්ධියං ඔවදන්යතො තං කිං

මඤ්ඤසීතිආදිමාහ. තත්ථ සද්යධති මතකභත්යත. ථාලිපායකති 

පණ්ණාකාරභත්යත. ෙඤ්යඤති යඤ්ඤභත්යත. පාදෙයනති ආගන්තුකානං

කතභත්යත. කිංහීති කිංමහප්ඵලංභවිස්සති, යනොභවිස්සතීතිදීයපති. 

410. භූතපුබ්බන්ති අස්සලායන පුබ්යබ මයි ජාතියා හීනතයර තුම්යහ

යසට්ඨතරාසමානාපි මයාජාතිවායදපඤ්හංපුට්ඨාසම්පායදතුංනසක්ඛිත්ථ, 

ඉදානි තුම්යහ හීනතරා හුත්වා මයා යසට්ඨතයරන බුද්ධානං සයක

ජාතිවාදපඤ්හංපුට්ඨාකිංසම්පායදස්සථ? න එත්ථිතන්තාකාතබ්බාතිමාණවං

උපත්ථම්යභන්යතොඉමංයදසනංආරභි.තත්ථ අසියතොතිකාළයකො. යදවයලොති 

තස්සනාමං, අයයමවභගවායතනසමයයන. පටලියෙොතිගණඞ්ගණුපාහනා. 

පත්ථණ්ඩියලති පණ්ණසාලපරියවයණ. යකො නු යඛොති කහං නු යඛො. 

ගාමණ්ඩලරූයපොවිොතිගාමදාරකරූයපොවිය. යසො ඛ්වාහං, ය ො, යහොමීතියසො

අහං, යභො, අසිතයදවයලො යහොමීති වදති. තදා කිර මහාසත්යතො 

යකොණ්ඩදමයකොහුත්වාවිචරති. අභිවායදතුංඋපක්කමිංසූති වන්දිතුංඋපක්කමං

අකංසු. තයතො පට්ඨාය ච වස්සසතිකතාපයසොපි තදහුජාතං බ්රාහ්මණකුමාරං

අවන්දන්යතොයකොණ්ඩියතොයහොති. 

411. ජනිකා මාතාතියායතුම්යහජනිතා, සායවොජනිකාමාතා. ජනිකාමාතූති

ජනිකායමාතු. යෙොජනයකොතියයො ජනයකොපිතා.‘‘යයොජනියකොපිතායතව’’

වාපායඨො. 
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අසියතනාති පඤ්චාභිඤ්යඤන අසියතන යදවයලන ඉසිනා ඉමං

ගන්ධබ්බපඤ්හං පුට්ඨා න සම්පායිස්සන්ති. යෙසන්ති යයසං සත්තන්නං

ඉසීනං. නපුණ්යණො දබ්බගායහොතියතසංසත්තන්නංඉසීනංදබ්බිංගයහත්වා

පණ්ණං පිතත්වා දායයකො පුණ්යණො නාම එයකො අයහොසි, යසො

දබ්බිගහණසිප්පං ජානාති. ත්වං සාචරියයකො යතසං පුණ්යණොපි න යහොති, 

යතන ඤාතං දබ්බිගහණසිප්පමත්තම්පි න ජානාසීති. යසසං සබ්බත්ථ 

උත්තානයමවාති. 

අයං පන අස්සලායයනො සද්යධො අයහොසි පසන්යනො, අත්තයනො 

අන්යතොනියවසයනයයව යචතියං කායරසි. යාවජ්ජදිවසා අස්සලායනවංයස

ජාතානියවසනං කායරත්වාඅන්යතොනියවසයනයචතියංකයරොන්යතවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

අස්සලායනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. යෙොටමුඛසුත්තවණ්ණනා 

412. එවං යමසුතන්තියඝොටමුඛසුත්තං.තත්ථ යඛමිෙම්බවයනතිඑවංනාමයක

අම්බවයන. ධම්මියකො පරිබ්බයජොති ධම්මකා පබ්බජ්ජා. අදස්සනාති 

තුම්හාදිසානං වාපණ්ඩිතානංඅදස්සයනන. යෙොවා පයනත්ථධම්යමොතියයො

වාපනඑත්ථධම්යමො සභායවො, තස්යසව වාඅදස්සයනන.ඉමනා ‘‘අම්හාකං

කථා අප්පමාණං, ධම්යමොව පමාණ’’න්ති දස්යසති. තයතො යථයරො

‘‘නවඋයපොසථාගායර විය බහුනා කම්යමන ඉධ භවිතබ්බ’’න්ති ිතන්යතත්වා

චඞ්කමා ඔරුය්හපණ්ණසාලංපවිසිත්වානිසීදි.තංදස්යසතුං එවං වුත්යතතිආදි

වුත්තං. 

413. චත්තායරොයමබ්රාහ්මණාති යථරස්සකිරඑතදයහොසි–‘‘අයංබ්රාහ්මයණො

‘ධම්මකං පබ්බජ්ජං උපගයතො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා නත්ථී’ති වදති.

ඉමස්ස චත්තායරො පුග්ගයල ද්යව ච පරිසා දස්යසත්වා ‘චතුත්ථං පුග්ගලං

කතරාය පරිසාය බහුලං පස්සසී’ති පුච්ඡිස්සාම, ජානමායනො

‘අනාගාරියපරිසාය’න්ති වක්ඛති. එවයමතං සකමුයඛයනව ‘ධම්මයකො

පරිබ්බයජො අත්ථී’තිවදායපස්සාමී’’තිඉමංයදසනංආරභි. 

414. තත්ථ සාරත්තරත්තාති සුට්ඨු රත්තරත්තා. සානුග්ගහා වාචා  ාසිතා 

සකාරණා වාචා භාසිතා. වුත්තඤ්යහතං මයා ‘‘අම්හාකං කථා අප්පමාණං, 

ධම්යමොවපමාණ’’න්ති. 
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421. කිංපනයතතිගිහිනාම කප්පියම්පිඅකප්පියම්පිවයදයයාතිවියවචනත්ථං

පුච්ඡි. කාරායපසීති මායපසි. කාරායපත්වා ච පන කාලං කත්වා සග්යග 

නිබ්බත්යතො.එතස්සකිරජානනසිප්යපමාතරම්පිපිතරම්පිඝායතත්වාඅත්තාව 

ඝායතතබ්යබොතිආගච්ඡති. එතං සිප්පං ජානන්යතො ඨයපත්වා එතං අඤ්යඤො

සග්යග නිබ්බත්යතොනාමනත්ථි, එසපනයථරංඋපනිස්සායපුඤ්ඤංකත්වා

තත්ථ නිබ්බත්තිත්වා ච පන ‘‘යකනාහං කම්යමන ඉධ නිබ්බත්යතො’’ති

ආවජ්යජත්වා යථාභූතං ඤත්වා එකදිවසං ජිණ්ණාය යභොජනසාලාය

පටිසඞ්ඛරණත්ථං සඞ්යඝ සන්නිපතියත මනුස්සයවයසන ආගන්ත්වා පුච්ඡි –

‘‘කිමත්ථං, භන්යත, සඞ්යඝො සන්නිපතියතො’’ති? යභොජනසාලාය 

පටිසඞ්ඛරණත්ථන්ති. යකයනසා කාරිතාති? යඝොටමුයඛනාති. ඉදානි යසො

කුහින්ති? කාලඞ්කයතොති. අත්ථි පනස්ස යකොිත ඤාතයකොති? අත්ථි එකා

භගිනීති. පක්යකොසායපථ නන්ති. භික්ඛූ පක්යකොසායපසුං. යසො තං 

උපසඞ්කමත්වා– ‘‘අහං, තවභාතා, යඝොටමුයඛොනාමඉමංසාලංකායරත්වා

සග්යග නිබ්බත්යතො, අසුයකචඅසුයකචඨායනමයාඨපිතංධනං අත්ථි, තං 

ගයහත්වා ඉමඤ්ච යභොජනසාලං කායරහි, දාරයක ච යපොයසහී’’ති වත්වා

භික්ඛුසඞ්ඝං වන්දිත්වා යවහාසං උප්පතිත්වා යදවයලොකයමව අගමාසි. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

යඝොටමුඛසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. චඞ්කීසුත්තවණ්ණනා 

422. එවං යමසුතන්තිචඞ්කීසුත්තං.තත්ථ යදවවයන සාලවයනතිතස්මංකිර

යදවතානංබලිකම්මංකරීයති, යතනතංයදවවනන්තිපි සාලවනන්තිපිවුච්චති. 

ඔපාසාදංඅජ්ඣාවසතීතිඔපාසාදනාමයක බ්රාහ්මණගායමවසති, අභිභවිත්වාවා

ආවසති, තස්ස සාමී හුත්වා යාය මරියාදාය තත්ථ වසිතබ්බං, තාය මරියාදාය

වසති. උපසග්ගවයසන පයනත්ථ භුම්මත්යථ උපයයොගවචනං යවදිතබ්බං, 

තථස්ස අනුප්පයයොගත්තාව යසසපයදසු. තත්ථ ලක්ඛණං සද්දසත්ථයතො 

පරියයසිතබ්බං. සත්තුස්සදන්ති සත්යතහි උස්සදං උස්සන්නං, බහුජනං

ආකිණ්ණමනුස්සං 

යපොසාවනියහත්ථිඅස්සයමොරමගාදිඅයනකසත්තසමාකිණ්ණඤ්චාති අත්යථො.

යස්මා පන යසො ගායමො බහි ආවිජ්ඣිත්වා ජායතන හත්ථිඅස්සාදීනං

ඝාසතියණන යචව යගහච්ඡදනතියණන ච සම්පන්යනො, තථා දාරුකට්යඨහි

යචව යගහසම්භාරකට්යඨහි ච, යස්මා චස්ස අබ්භන්තයර 

වට්ටචතුරස්සාදිසණ්ඨානා බහූ යපොක්ඛරණියයො, ජලජකුසුමවිිතත්තානි ච බහි
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පටුන 

අයනකානි තළාකානි වා උදකස්ස නිච්චභරිතායනව යහොන්ති, තස්මා 

සතිණකට්යඨොදකන්තිවුත්තං. 

සහ ධඤ්යඤන සධඤ්ඤං, පුබ්බණ්ණාපරණ්ණාදියභදං

බහුධඤ්ඤසන්නිචයන්ති අත්යථො. එත්තාවතා යස්මං ගායම බ්රාහ්මයණො

යසතච්ඡත්තං උස්සායපත්වා රාජලීලාය වසති. තස්ස සමද්ධිසම්පත්ති දීපිතා

යහොති.රාජයතොලද්ධංයභොග්ගං රාජය ොග්ගං. යකන දින්නන්තියච, රඤ්ඤා

පයසනදිනායකොසයලනදින්නං. රාජදාෙන්තිරඤ්යඤො දායභූතං, දායජ්ජන්ති

අත්යථො. බ්රහ්මයදෙෙන්තියසට්ඨයදයයං, ඡත්තංඋස්සායපත්වා රාජසඞ්යඛයපන

භුඤ්ජිතබ්බන්ති අත්යථො. අථ වා රාජය ොග්ගන්ති සබ්බං යඡජ්ජයභජ්ජං

අනුසාසන්යතන තිත්ථපබ්බතාදීසු සුඞ්කං ගණ්හන්යතන යසතච්ඡත්තං 

උස්සායපත්වා රඤ්ඤා හුත්වා භුඤ්ජිතබ්බං. තත්ථ රඤ්ඤා පයසනදිනා

යකොසයලන දින්නං රාජදාෙන්ති. එත්ථ රඤ්ඤා දින්නත්තා රාජදායං, 

දායකරාජදීපනත්ථං පනස්ස ‘‘රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන දින්න’’න්ති

ඉදං වුත්තං. බ්රහ්මයදෙෙන්ති යසට්ඨයදයයං, යථා දින්නං න පුන ගයහතබ්බං

යහොතිනිස්සට්ඨපරිච්චත්තං, එවංදින්නන්තිඅත්යථො. 

423. බහූ බහූ හුත්වා සංහතාති සඞ්ඝා. එයකකිස්සා දිසාය සඞ්යඝො යතසං

අත්ථීති සඞ්ඝී. පුබ්යබ ගාමස්ස අන්යතො අගණා බහි නික්ඛමත්වා ගණා

සම්පන්නාති ගණීභූතා. උත්තයරනමුඛාති උත්තරදිසාභිමුඛා. ඛත්තං

ආමන්යතසීති ඛත්තා වුච්චති පුච්ඡිතපඤ්හබයාකරණසමත්යථො මහාමත්යතො, 

තං ආමන්යතසි. ආගයමන්තූති මුහුත්තං පටිමායනන්තු, අච්ඡන්තූති වුත්තං 

යහොති. 

424. නානායවරජ්ජකානන්ති නානාවියධසු රජ්යජසු අඤ්යඤසු

කාසියකොසලාදීසුජාතාවානිවසන්තිවා, තයතොවාආගතාති නානායවරජ්ජකා, 

යතසං නානායවරජ්ජකානං. යකනචියදවාති අනියමයතන යඤ්ඤුපාසනාදිනා

යකනිත කිච්යචන. යත තස්ස ගමනං සුත්වා ිතන්යතසුං – ‘‘අයං, චඞ්කී, 

උග්ගතබ්රාහ්මයණො, යයභුයයයනචඅඤ්යඤබ්රාහ්මණාසමණංයගොතමං සරණං

ගතා, අයයමව න ගයතො. ස්වායං සයච තත්ථ ගමස්සති, අද්ධා සමණස්ස

යගොතමස්ස ආවට්ටනියා මායාය ආවට්ටියතො සරණං ගමස්සති. තයතො

එතස්සාපි යගහද්වායර බ්රාහ්මණානං අසන්නිපායතො භවිස්සති. හන්දස්ස

ගමනන්තරායංකයරොමා’’ති සම්මන්තයිත්වාතත්ථඅගමංසු.තංසන්ධාය‘‘අථ

යඛොයතබ්රාහ්මණා’’තිආදි වුත්තං. 
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තත්ථ උ යතොති ද්වීහි පක්යඛහි. මාතියතො ච පිතියතො චාති, යභොයතො මාතා

බ්රාහ්මණී, මාතුමාතා බ්රාහ්මණී, තස්සාපි මාතා බ්රාහ්මණී. පිතා බ්රාහ්මයණො, 

පිතුපිතාබ්රාහ්මයණො, තස්සපිපිතාබ්රාහ්මයණොති. එවංභවංඋභයතොසුජායතො, 

මාතියතො ච පිතියතො ච. සංසුද්ධගහණියකොති සංසුද්ධා යත මාතු ගහණී, 

සංසුද්ධා යත මාතු කුච්ඡීති අත්යථො. ොව සත්තමා පිතාමහයුගාති එත්ථ පිතු

පිතාපිතාමයහො, පිතාමහස්සයුගංපිතාමහයුගං. යුගන්තිආයුප්පමාණං වුච්චති.

අභිලාපමත්තයමව යචතං, අත්ථයතො පන පිතාමයහොව පිතාමහයුගං. තයතො

උද්ධං සබ්යබපිපුබ්බපුරිසාපිතාමහග්ගහයණයනවගහිතා.එවංයාවසත්තයමො

පුරියසො, තාව සංසුද්ධගහණියකො. අථ වා අක්ඛිත්යතො අනුපකුට්යඨො

ජාතිවායදනාති දස්යසති. අක්ඛිත්යතොති අපයනථ එතං, කිං ඉමනාති එවං

අක්ඛිත්යතො අනවක්ඛිත්යතො. අනුපක්කුට්යඨොතිනඋපකුට්යඨො, නඅක්යකොසං 

වා නින්දං වා පත්තපුබ්යබො. යකන කාරයණනාති. ජාතිවායදන, ඉතිපි

හීනජාතියකො එයසොති එවරූයපන වචයනනාති අත්යථො. ඉමිනාපඞ්යගනාති

ඉමනාපි කාරයණන. 

අඩ්යඪොතිඉස්සයරො. මහද්ධයනොතිමහතාධයනනසමන්නාගයතො.යභොයතොහි

යගයහපථවියං පංසුවාලිකා වියබහුධනං, සමයණොපනයගොතයමො අධයනො

භික්ඛාය උදරං පූයරත්වා යායපතීති දස්යසන්ති. මහාය ොයගොති

පඤ්චකාමගුණවයසනමහාඋපයභොයගො. එවංයංයංගුණංවදන්ති, තස්සතස්ස

පටිපක්ඛවයසන භගවයතො අගුණංයයවදස්යසමාතිමඤ්ඤමානාවදන්ති. 

අභිරූයපොති අඤ්යඤහි මනුස්යසහි අධිකරූයපො. දස්සනීයෙොති දිවසම්පි

පස්සන්තානං අතිත්තිකරණයතො දස්සනයයොග්යගො, දස්සයනයනව

ිතත්තපසාදජනනයතො පාසාදියකො. යපොක්ඛරතා වුච්චති සුන්දරභායවො, 

වණ්ණස්ස යපොක්ඛරතා වණ්ණයපොක්ඛරතා, තාය වණ්ණයපොක්ඛරතාෙ, 

වණ්ණසම්පත්තියාති අත්යථො. යපොරාණා පන යපොක්ඛරන්ති සරීරං වදන්ති, 

වණ්ණං වණ්ණයමව. යතසං මයතන වණ්යණො ච යපොක්ඛරඤ්ච

වණ්ණයපොක්ඛරානි, යතසං භායවො වණ්ණයපොක්ඛරතා. ඉති පරමාෙ 

වණ්ණයපොක්ඛරතාොති උත්තමපරිසුද්යධන වණ්යණන යචව

සරීරසණ්ඨානසම්පත්තියා චාති අත්යථො. බ්රහ්මවණ්ණීති යසට්ඨවණ්ණී, 

පරිසුද්ධවණ්යණසුපි යසට්යඨන සුවණ්ණවණ්යණයනව සමන්නාගයතොති

අත්යථො. බ්රහ්මවච්ඡසීතිමහාබ්රහ්මුයනොසරීරසදියසනසරීයරනසමන්නාගයතො. 

අඛුද්දාවකායසොදස්සනාොතියභොයතොසරීයරදස්සනස්සඔකායසොන ඛුද්දයකො

මහා. සබ්බායනව යත අඞ්ගපච්චඞ්ගානි දස්සනීයායනව, තානි චාපි 

මහන්තායනවාතිදීයපති. 
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සීලමස්ස අත්ථීති සීලවා. වුද්ධංවඩ්ඪතංසීලමස්සාති වුද්ධසීලී. වුද්ධසීයලනාති

වුද්යධන වඩ්ඪයතන සීයලන. සමන්නාගයතොති යුත්යතො, ඉදං

වුද්ධසීලීපදස්යසව යවවචනං. සබ්බයමතං පඤ්චසීලමත්තයමව සන්ධාය

වදන්ති. 

කාලොණවායචොතිආදීසු කලයාණා සුන්දරා පරිමණ්ඩලපදබයඤ්ජනා වාචා

අස්සාති කලයාණවායචො. කලයාණං මධුරං වාක්කරණං අස්සාති 

කලොණවාක්කරයණො. වාක්කරණන්ති උදාහරණයඝොයසො. 

ගුණපරිපුණ්ණභායවන පුයර භවාති යපොරී. පුයර වා භවත්තා යපොරී.

නාගරිකිත්ථියා සුඛුමාලත්තයනන සදිසාතිපි යපොරී. තාය යපොරිො.

විස්සට්ඨාොති අපලිබුද්ධාය, සන්දිට්ඨවිලම්බිතාදියදොසරහිතාය. 

අයනලගලාොතිඑලගයලන විරහිතාය.එකච්චස්සහිකයථන්තස්සඑලංගලති, 

ලාලාවා පග්ඝරති, යඛළඵුසිතානිවා නික්ඛමන්ති, තස්සවාචා එලගලානාම

යහොති. තබ්බිපරිතායාති අත්යථො. අත්ථස්ස

විඤ්ඤාපනිොතිආදිමජ්ඣපරියයොසානං පාකටං කත්වා භාසිතත්ථස්ස

විඤ්ඤාපනසමත්ථාය.යසසයමත්ථබ්රාහ්මණවණ්යණඋත්තානයමව. 

425. එවං වුත්යතතිඑවංයතහිබ්රාහ්මයණහිවුත්යත, චඞ්කී, ‘‘ඉයම බ්රාහ්මණා

අත්තයනොවණ්යණවුච්චමායනඅතුස්සනකසත්යතොනාමනත්ථි, වණ්ණමස්ස 

භණිත්වා නිවායරස්සාමාති ජාතිආදීහි මම වණ්ණං වදන්ති, න යඛො පන යම

යුත්තං අත්තයනො වණ්යණ රජ්ජිතුං. හන්දාහං එයතසං වාදං භින්දිත්වා

සමණස්ස යගොතමස්ස මහන්තභාවං ඤායපත්වා එයතසං තත්ථ ගමනං

කයරොමී’’තිිතන්යතත්වා යතනහි, ය ො, මමාපිසුණාථාතිආදිමාහ.තත්ථයයපි

‘‘උභයතො සුජායතො’’තිආදයයො අත්තයනො ගුයණහි සදිසා ගුණා, යතපි ‘‘යකො

චාහං, යකචසමණස්සයගොතමස්සජාතිසම්පත්තිආදයයොගුණා’’ති අත්තයනො

ගුයණහි උත්තරිතයරයයව මඤ්ඤමායනො, ඉතයර පන එකන්යතයනව

භගවයතො මහන්තභාවදීපනත්ථං පකායසති. මෙයමව අරහාමාති එවං

නියයමන්යතො යචත්ථඉදං දීයපති –යදිගුණමහන්තතායඋපසඞ්කමතබ්යබො

නාම යහොති, යථා සියනරුං උපනිධාය සාසයපො, මහාසමුද්දං උපනිධාය

යගොපදකං, සත්තසු මහාසයරසු උදකං උපනිධාය උස්සාවබින්දු පරිත්යතො

ලාමයකො, එවයමවං සමණස්ස යගොතමස්ස ජාතිසම්පත්තිආදයයො ගුයණ

උපනිධාය අම්හාකං ගුණා පරිත්තා ලාමකා, තස්මා මයයමව අරහාම තං

භවන්තංයගොතමංදස්සනායඋපසඞ්කමතුන්ති. 

භූමිගතඤ්චයවහාසට්ඨඤ්චාතිඑත්ථ රාජඞ්ගයණයචවඋයයායනචසුධාමට්ඨා

යපොක්ඛරණියයො සත්තරතනපූරිං කත්වා භූමයං ඨපිතං ධනං භූමගතං නාම, 
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පටුන 

පාසාදනියූහාදයයො පන පූයරත්වා ඨපිතං යවහාසට්ඨං නාම. එවං තාව 

කුලපරියායයන ආගතං. තථාගතස්ස පන ජාතදිවයසයයව සඞ්යඛො එයලො

උප්පයලො පුණ්ඩරීයකොති චත්තායරො නිධයයො උපගතා. යතසු සඞ්යඛො

ගාවුතියකො, එයලො අඩ්ඪයයොජනියකො, උප්පයලො තිගාවුතියකො පුණ්ඩරීයකො

යයොජනියකොති. යතසුපි ගහිතගහිතට්ඨානං පූරතියයව. ඉති භගවා පහූතං 

හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ඔහාය පබ්බජියතොති යවදිතබ්යබො. දහයරො වාතිආදීනි

යහට්ඨාවිත්ථාරිතායනව. 

අඛුද්දාවකායසොති එත්ථ භගවති අපරිමායණොයයව දස්සනාවකායසොති

යවදිතබ්යබො. තත්රිදං වත්ථුං – රාජගයහ කිර අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො 

‘‘සමණස්සකිරයගොතමස්සපමාණංගයහතුංනසක්කා’’තිසුත්වාභගවයතො

පිණ්ඩාය පවිසනකායල සට්ඨිහත්ථං යවළුං ගයහත්වා නගරද්වාරස්ස බහි

ඨත්වා සම්පත්යත භගවති යවළුං ගයහත්වා සමීයප අට්ඨාසි, යවළු භගවයතො

ජාණුමත්තංපාපුණි.පුනදිවයසද්යවයවළූ ඝයටත්වාසමීයපඅට්ඨාසි, භගවා

ද්වින්නංයවළූනංඋපරි ද්වියවණුමත්තයමවපඤ්ඤායමායනො, ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං

කයරොසී’’ති ආහ? තුම්හාකං පමාණං ගණ්හාමීති. ‘‘බ්රාහ්මණ, සයචපි ත්වං

සකලචක්කවාළගබ්භං පූයරත්වා ඨිතයවළුං ඝයටත්වා ආගමස්සසි, යනව යම

පමාණං ගයහතුං සක්ඛිස්සසි. න හි මයා චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි

කප්පසතසහස්සඤ්ච තථා පාරමයයො පූරිතා, යථා යම පයරො පමාණං

ගණ්යහයය, අතුයලොබ්රාහ්මණ, තථාගයතොඅප්පයමයයයො’’තිවත්වාධම්මපයද 

ගාථමාහ.ගාථාපරියයොසායනචතුරාසීතිපාණසහස්සානිඅමතංපිවිංසු. 

අපරම්පි වත්ථු – රාහු කිර අසුරින්යදො චත්තාරි යයොජනසහස්සානි අට්ඨ ච

යයොජනසතානි උච්යචො, බාහන්තරමස්ස ද්වාදසයයොජනසතානි, 

හත්ථතලපාදතලානං පුථුලතා තීණි යයොජනසතානි, අඞ්ගුලිපබ්බානි

පණ්ණාසයයොජනානි, භමුකන්තරංපණ්ණාසයයොජනං, නලාටංතියයොජනසතං, 

සීසං නවයයොජනසතං. යසො – ‘‘අහං උච්යචොස්ම, සත්ථාරං ඔනමත්වා

ඔයලොයකතුංනසක්ඛිස්සාමී’’තිනගච්ඡති.යසො එකදිවසංභගවයතොවණ්ණං

සුත්වා‘‘යථාකථඤ්චඔයලොයකස්සාමී’’තිආගයතො.භගවාතස්ස අජ්ඣාසයං

විදිත්වා ‘‘චතූසු ඉරියාපයථසු කතයරන දස්යසමී’’ති ිතන්යතත්වා ‘‘ඨිතයකො 

නාම නීයචොපි උච්යචො විය පඤ්ඤායති, නිපන්යනොවස්ස අත්තානං

දස්යසස්සාමී’’ති, ‘‘ආනන්ද, ගන්ධකුටිපරියවයණ මඤ්චකං පඤ්ඤායපහී’’ති

වත්වාතත්ථසීහයසයයං කප්යපසි.රාහුආගන්ත්වානිපන්නංභගවන්තංගීවං

උන්නායමත්වා නභමජ්යඣ පුණ්ණචන්දං විය උල්යලොයකති. කිමදං

අසුරින්දාති ච වුත්යත, භගවා ඔනමත්වා ඔයලොයකතුං න සක්ඛිස්සාමීති න

ගච්ඡින්ති. න මයා අසුරින්ද අයධොමුයඛන පාරමයයො පූරිතා, උද්ධග්ගං යම
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කත්වා දානං දින්නන්ති. තංදිවසං රාහු සරණං අගමාසි. එවං භගවා

අඛුද්දාවකායසොදස්සනාය. 

චතුපාරිසුද්ධිසීයලන සීලවා. තංපනසීලං අරියංඋත්තමං පරිසුද්ධං, යතනාහ 

අරිෙසීලීති. තයදව අනවජ්ජට්යඨන කුසලං, යතනාහ කුසලසීලීති. කුසයලන

සීයලනාතිඉදමස්සයවවචනං. බහූනං ආචරිෙපාචරියෙොතිභගවයතොඑයකකාය

ධම්මයදසනාය චතුරාසීතිපාණසහස්සානි අපරිමාණාපි යදවමනුස්සා

මග්ගඵලාමතං පිවන්ති. තස්මා බහූනං ආචරියයො, සාවකවියනයයානං 

පාචරියයොති. 

ඛීණකාමරායගොතිඑත්ථකාමංභගවයතොසබ්යබපි කියලසාඛීණා, බ්රාහ්මයණො

පන යත න ජානාති, අත්තයනො ජානනට්ඨායනයයව ගුණං කයථති. 

විගතචාපල්යලොති‘‘පත්තමණ්ඩනාචීවරමණ්ඩනායසනාසනමණ්ඩනා ඉමස්ස

වාපූතිකායස්ස…යප.…යකලනාපටියකලනා’’තිඑවංවුත්තචාපලයවිරහියතො. 

අපාපපුයරක්ඛායරොති අපායප නවයලොකුත්තරධම්යම පුරයතො කත්වා විචරති. 

බ්රහ්මඤ්ඤාෙ පජාොති සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානමහාකස්සපාදියභදාය 

බ්රාහ්මණපජාය. (අවිරුද්යධොහියසො)එතිස්සායපජායපුයරක්ඛායරො. අයඤ්හි

පජා සමණං යගොතමං පුරයතො කත්වා චරතීති අත්යථො. අපිච 

අපාපපුයරක්ඛායරොතිනපාපුපුයරක්ඛායරො, නපාපංපුරයතොකත්වා චරති, පාපං

න ඉච්ඡතීති අත්යථො. කස්ස? බ්රහ්මඤ්ඤාෙ පජාෙ අත්තනා සද්ධිං

පටිවිරුද්ධායපි බ්රාහ්මණපජාය අවිරුද්යධො හිතසුඛත්ථියකොයයවාති වුත්තං

යහොති. 

තියරොරට්ඨාති පරරට්ඨයතො. තියරොජනපදාති පරජනපදයතො. සංපුච්ඡිතුං 

ආගච්ඡන්තීතිඛත්තියපණ්ඩිතාදයයොයචවබ්රාහ්මණගන්ධබ්බාදයයොචපඤ්යහ 

අභිසඞ්ඛරිත්වා පුච්ඡිස්සාමාති ආගච්ඡන්ති. තත්ථ යකිත පුච්ඡාය වා යදොසං 

විස්සජ්ජනසම්පටිච්ඡයනවා අසමත්ථතංසල්ලක්යඛත්වා අපුච්ඡිත්වාවතුණ්හී 

නිසීදන්ති, යකිත පුච්ඡන්ති, යකසඤ්ිත භගවා පුච්ඡාය උස්සාහං ජයනත්වා 

විස්සජ්යජති. එවං සබ්යබසම්පි යතසං විමතියයො තීරං පත්වා මහාසමුද්දස්ස

ඌමයයො වියභගවන්තංපත්වාවභිජ්ජන්ති.යසසයමත්ථතථාගතස්සවණ්යණ

උත්තානයමව. 

අතිථී යනො යත යහොන්තීති යත අම්හාකං ආගන්තුකා නවකා පාහුනකා

යහොන්තීති අත්යථො. පරිොපුණාමීති ජානාම. අපරිමාණවණ්යණොති

තථාරූයපයනව සබ්බඤ්ඤුනාපි අප්පයමයයවණ්යණො, පයගව මාදියසනාති

දස්යසති.වුත්තම්පියචතං– 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 

253 

පටුන 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධස්සභයණය්යවණ්ණං, 

කප්පම්පියචඅඤ්ඤමභාසමායනො; 

ඛීයයථකප්යපොිතරදීඝමන්තයර, 

වණ්යණොනඛීයයථතථාගතස්සා’’ති. 

ඉමංපනගුණකථංසුත්වායතබ්රාහ්මණාිතන්තයිංසු ‘‘යථා, චඞ්කී, සමණස්ස

යගොතමස්සවණ්ණංභාසති, අයනොමගුයණො යසොභවං යගොතයමො, එවංතස්ස

ගුයණ ජානමායනන යඛො පන ඉමනා අතිිතරං අධිවාසිතං, හන්ද නං 

අනුවත්තාමා’’තිඅනුවත්තමානා‘‘යතනහි, යභො’’තිආදිමාහංසු. 

426. ඔපායතතීති පයවයසති. සංපුයරක්ඛයරොන්තීති පුත්තමත්තනත්තමත්තම්පි

සමානංපුරයතොකත්වාවිචරන්ති. 

427. මන්තපදන්ති මන්තායයව මන්තපදං, යවයදොති අත්යථො. ඉතිහිතිහ

පරම්පරාොති එවං කිර එවං කිරාති පරම්පරභායවන ආගතන්ති දීයපති. 

පිටකසම්පදාොති පාවචනසඞ්ඛාතසම්පත්තියා.සාවිත්තිආදීහිඡන්දබන්යධහිච 

වග්ගබන්යධහි ච සම්පායදත්වා ආගතන්ති දස්යසති. තත්ථ චාති තස්මං

මන්තපයද. පවත්තායරොති පවත්තයිතායරො. යෙසන්ති යයසං සන්තකං. 

මන්තපදන්ති යවදසඞ්ඛාතං මන්තයමව. ගීතන්ති අට්ඨකාදීහි දසහි

යපොරාණකබ්රාහ්මයණහි පදසම්පත්තිවයසන සජ්ඣායිතං. පවුත්තන්ති

අඤ්යඤසං වුත්තං, වාිතතන්ති අත්යථො. සමිහිතන්ති සමුපබූළ්හං රාසිකතං, 

පිණ්ඩං කත්වාඨපිතන්තිඅත්යථො. තදනුගාෙන්තීතිඑතරහිබ්රාහ්මණා තංයතහි

පුබ්යබ ගීතං අනුගායන්ති අනුසජ්ඣායන්ති වායදන්ති. තදනු ාසන්තීති තං

අනුභාසන්ති, ඉදං පුරිමස්යසව යවවචනං.  ාසිතමනු ාසන්තීති යතහි භාසිතං

සජ්ඣායිතංඅනුසජ්ඣායන්ති. වාචිතමනුවායචන්තීති යතහිඅඤ්යඤසං වාිතතං

අනුවායචන්ති. යසෙෙථිදන්තියතකතයමතිඅත්යථො. අට්ඨයකොතිආදීනියතසං

නාමානි, යත කිර දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකත්වා පරූපඝාතං අකත්වා

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස භගවයතො පාවචයනන සහ සංසන්යදත්වා මන්යත

ගන්යථසුං, අපරාපයර පන බ්රාහ්මණා පාණාතිපාතාදීනි පක්ඛිපිත්වා තයයො

යවයදභින්දිත්වාබුද්ධවචයනනසද්ධිංවිරුද්යධඅකංසු. 

428. අන්ධයවණීතිඅන්ධපයවණී.එයකනහි චක්ඛුමතාගහිතයට්ඨියායකොටිං

එයකොඅන්යධොගණ්හාති, තංඅන්ධංඅඤ්යඤො, තංඅඤ්යඤොති එවංපණ්ණාස

සට්ඨි අන්ධා පටිපාටියා ඝටිතා අන්ධයවණීති වුච්චති. පරම්පරාසංසත්තාති

අඤ්ඤමඤ්ඤං ලග්ගා, යට්ඨිග්ගාහයකනපි චක්ඛුමතා විරහිතාති අත්යථො.
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එයකොකිරධුත්යතොඅන්ධගණංදිස්වා ‘‘අසුකස්මංනාම ගායමඛජ්ජයභොජ්ජං

සුලභ’’න්ති උස්සායහත්වා යතහි ‘‘තත්ථ යනො සාම යනහි, ඉදං නාම යත

යදමා’’තිවුත්යතලඤ්ජංගයහත්වාඅන්තරාමග්යගමග්ගාඔක්කම්මමහන්තං 

ගච්ඡං අනුපරිගන්ත්වා පුරිමස්ස හත්යථන පච්ඡිමස්ස කච්ඡං ගණ්හායපත්වා 

‘‘කිඤ්ිත කම්මං අත්ථි, ගච්ඡථ තාව තුම්යහ’’ති වත්වා පලායි. යත දිවසම්පි 

ගන්ත්වා මග්ගං අවින්දමානා ‘‘කහං, යභො, චක්ඛුමා කහං මග්යගො’’ති

පරියදවිත්වා මග්ගං අවින්දමානා තත්යථව මරිංසු. යත සන්ධාය වුත්තං

‘‘පරම්පරාසංසත්තා’’ති. පුරියමොපීති පුරියමසු දසසු බ්රාහ්මයණසු එයකොපි. 

මජ්ඣියමොපීති මජ්යඣ ආචරියපාචරියයසු එයකොපි. පච්ඡියමොපීති ඉදානි

බ්රාහ්මයණසුඑයකොපි. 

පඤ්ච යඛොතිපාළිආගයතසුද්වීසුඅඤ්යඤපිඑවරූයප තයයොපක්ඛිපිත්වාවදති. 

ද්යවධාවිපාකාති භූතවිපාකා වා අභූතවිපාකා වා. නාලයමත්ථාති, භාරද්වාජ, 

සච්චං අනුරක්ඛිස්සාමීති පටිපන්යනන විඤ්ඤුනා ‘‘යං මයා ගහිතං, ඉදයමව

සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති එත්ථ එකංයසයනව නිට්ඨං ගන්තුං නාලං න

යුත්තන්තිඋපරිපුච්ඡාය මග්ගංවිවරිත්වාඨයපසි. 

430. ඉධ,  ාරද්වාජ, භික්ඛූති ජීවකසුත්යත (ම. නි. 2.51 ආදයයො) විය

මහාවච්ඡසුත්යත (ම. නි. 2.193 ආදයයො) විය ච අත්තානඤ්යඤව සන්ධාය

වදති. යලො නීයෙසු ධම්යමසූති යලොභධම්යමසු. යසසපදද්වයයපි එයසව

නයයො. 

432. සද්ධං නියවයසතීති ඔකප්පනියසද්ධං නියවයසති. උපසඞ්කමතීති

උපගච්ඡති. පයිරුපාසතීතිසන්තියකනිසීදති. යසොතන්ති පසාදයසොතං ඔදහති. 

ධම්මන්ති යදසනාධම්මං සුණාති. ධායරතීති පගුණං කත්වා ධායරති. 

උපපරික්ඛතීති අත්ථයතො ච කාරණයතො ච වීමංසති. නිජ්ඣානං ඛමන්තීති

ඔයලොකනං ඛමන්ති, ඉධ සීලං කථිතං, ඉධ සමාධීති එවං උපට්ඨහන්තීති

අත්යථො. ඡන්යදොති කත්තුකමයතා ඡන්යදො. උස්සහතීති වායමති. තුයලතීති 

අනිච්චාදිවයසන තීයරති. පදහතීති මග්ගපධානං පදහති. කායෙන යචව

පරමසච්චන්ති සහජාතනාමකායයන ච නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤාය ච

කියලයසනිබ්බිජ්ඣිත්වාතයදව විභූතංපාකටංකයරොන්යතොපස්සති. 

433. සච්චානුයබොයධොති මග්ගානුයබොයධො. සච්චානුප්පත්තීති ඵලසච්ඡිකිරියා. 

යතසංයෙවාති යහට්ඨා වුත්තානං ද්වාදසන්නං, එවං දීඝං මග්ගවාදං 

අනුයලොයමති, තස්මා නායමත්යථො. අයං පයනත්ථ අත්යථො – යතසංයෙවාති

යතසං මග්ගසම්පයුත්තධම්මානං. පධානන්ති මග්ගපධානං. තඤ්හි
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ඵලසච්ඡිකිරියසඞ්ඛාතාය සච්චානුප්පත්තියා බහුකාරං, මග්යග අසති

ඵලාභාවයතොති. ඉමනා නයයන සබ්බපයදසු අත්යථො යවදිතබ්යබො. යසසං

සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

චඞ්කීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. එසුකාරීසුත්තවණ්ණනා 

437. එවං යම සුතන්ති එසුකාරීසුත්තං. තත්ථ බලං ඔලග්යගෙුන්ති

යකොට්ඨාසංලග්ගායපයයං, ඉමනා සත්ථධම්මංනාමදස්යසති.සත්ථවායහොකිර

මහාකන්තාරපටිපන්යනො අන්තරාමග්යග යගොයණ මයත මංසං ගයහත්වා

සබ්යබසංසත්ථිකානං‘‘ඉදංඛාදිත්වාඑත්තකංමූලං දාතබ්බ’’න්තියකොට්ඨාසං

ඔලග්යගති, යගොණමංසං නාම ඛාදන්තාපි අත්ථි අඛාදන්තාපි, මූලං දාතුං

සක්යකොන්තාපි අසක්යකොන්තාපි. සත්ථවායහො යයන මූයලන යගොයණො

ගහියතො, තස්ස නික්ඛමනත්ථං සබ්යබසං බලක්කායරන යකොට්ඨාසං දත්වා

මූලං ගණ්හාති, අයංසත්ථධම්යමො.එවයමවංබ්රාහ්මණාපියලොකස්සපටිඤ්ඤං

අග්ගයහත්වා අත්තයනොව ධම්මතාය චතස්යසො පාරිචරියා පඤ්ඤයපන්තීති

දස්යසතුං එවයමව යඛොතිආදිමාහ. පාපියෙො අස්සාති පාපං අස්ස. යසයෙෙො

අස්සාතිහිතංඅස්ස.අථවා පාපියෙොතිපාපයකොලාමයකොඅත්තභායවොඅස්ස. 

යසයෙෙොති යසට්යඨො උත්තයමො. යසෙෙංයසොති යසයයයො. උච්චාකුලීනතාති

උච්චාකුලීනත්යතනයසයයයො. පාපිෙංයසොතිපාපියයො.උච්චාකුලීනතාචද්වීසු

කුයලසු වඩ්යඪති ඛත්තියකුයල බ්රාහ්මණකුයල ච, උළාරවණ්ණතා තීසු.

යවස්යසොපි හි උළාරවණ්යණො යහොති. උළාරයභොගතා චතූසුපි. සුද්යදොපි හි

අන්තමයසොචණ්ඩායලොපිඋළාරයභොයගොයහොතියයව. 

440. භික්ඛාචරිෙන්ති යකොටිධයනනපි හි බ්රාහ්මයණන භික්ඛා චරිතබ්බාව, 

යපොරාණකබ්රාහ්මණා අසීතියකොටිධනාපි එකයවලං භික්ඛං චරන්ති. කස්මා? 

දුග්ගතකායලචරන්තානංඉදානිභික්ඛංචරිතුංආරද්ධාතිගරහාන භවිස්සතීති. 

අතිමඤ්ඤමායනොති යයො භික්ඛාචරියවංසං හරිත්වා 

සත්තජීවකසිකම්මවණිජ්ජාදීහි ජීවිකං කප්යපති, අයං අතිමඤ්ඤති නාම. 

යගොයපො වාති යථා යගොපයකො අත්තනා රක්ඛිතබ්බං භණ්ඩං යථයනන්යතො 

අකිච්චකාරී යහොති, එවන්ති අත්යථො. ඉමනා නයයන සබ්බවායරසු අත්යථො

යවදිතබ්යබො. අසිතබො ඞ්ගින්ති තිණලායනඅසිතඤ්යචව කාජඤ්ච. 

අනුස්සරයතොති යත්ථ ජායතො, තස්මං යපොරායණ මාතායපත්තියක කුලවංයස

අනුස්සරියමායනතිඅත්යථො.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 

256 

පටුන 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

එසුකාරීසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. ධනඤ්ජානිසුත්තවණ්ණනා 

445. එවං යම සුතන්ති ධනඤ්ජානිසුත්තං. තත්ථ දක්ඛිණාගිරිස්මින්ති ගිරීති 

පබ්බයතො, රාජගහං පරික්ඛිපිත්වා ඨිතපබ්බතස්ස දක්ඛිණදිසාභායග

ජනපදස්යසතං නාමං. තණ්ඩුලපාලිද්වාරාොති රාජගහස්ස කිර 

ද්වත්තිංසමහාද්වාරානිචතුසට්ඨිඛුද්දකද්වාරානි, යතසුඑකංතණ්ඩුලපාලිද්වාරං 

නාම, තං සන්ධායයවමාහ. රාජානංනිස්සාොති ‘‘ගච්ඡ මනුස්යස අපීයළත්වා

සස්සභාගං ගණ්හාහී’’ති රඤ්ඤා යපසියතො ගන්ත්වා සබ්බයමව සස්සං 

ගණ්හාති, ‘‘මා යනො, භන්යත, නායසහී’’ති ච වුත්යත – ‘‘රාජකුයල වුත්තං

මන්දං, අහං රඤ්ඤාආගමනකායලයයවඑවංආණත්යතො, මාකන්දිත්ථා’’ති

එවං රාජානං නිස්සාය බ්රාහ්මණගහපතියක විලුම්පති. ධඤ්ඤං යයභුයයයන

අත්තයනො ඝරං පයවයසත්වා අප්පකං රාජකුයල පයවයසති. කිං

බ්රාහ්මණගහපතිකානංනපීළංඅකාසීතිචවුත්යතො–‘‘ආම, මහාරාජ, ඉමස්මං

වායරයඛත්තානි මන්දසස්සානිඅයහසුං, තස්මා අපීයළන්තස්සයමගණ්හයතො

නබහුංජාත’’න්තිඑවංබ්රාහ්මණගහපතියකනිස්සායරාජානං විලුම්පති. 

446. පයෙොපීෙතන්තිතරුණඛීරංපිවතු. තාව ත්තස්සාතියාවඛීරංපිවිත්වා

නිසීදිස්සථ, තාවයදව භත්තස්ස කායලො භවිස්සති. ඉයධව හි යනො

පාතරාසභත්තං ආහරිස්සන්තීති දස්යසති. මාතාපිතයරොතිආදීසු මහල්ලකා

මාතාපිතයරො මුදුකානි අත්ථරණපාවුරණානි සුඛුමානි වත්ථානි මධුරයභොජනං

සුගන්ධගන්ධමාලාදීනි ච පරියයසිත්වා යපොයසතබ්බා. පුත්තධීතානං

නාමකරණමඞ්ගලාදීනි සබ්බකිච්චානි කයරොන්යතන පුත්තදායරො 

යපොයසතබ්යබො. එවඤ්හි අකරියමායන ගරහා උප්පජ්ජතීති ඉමනා නයයන

අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

447. අධම්මචාරීති පඤ්ච දුස්සීලයකම්මානි වා දස දුස්සීලයකම්මානි වා ඉධ

අධම්යමොනාම. උපකඩ්යඪෙුන්තිපඤ්චවිධබන්ධනාදිකම්මකරණත්ථංතංතං

නිරයං කඩ්යඪයයං. 

448. ධම්මචාරීති ධම්මකසිවවිජ්ජාදිකම්මකාරී. පටික්කමන්තීති ඔසරන්ති

පරිහායන්ති. අභික්කමන්තීති අභිසරන්ති වඩ්ඪන්ති. යසයෙෙොති වරතරං. 

හීයනතිනිහීයනලාමයක. කාලඞ්කයතොචසාරිපුත්තාතිඉදං භගවා ‘‘තත්රස්ස

ගන්ත්වායදයසහී’’තිඅධිප්පායයනයථරමාහ.යථයරොපි තංඛණංයයවගන්ත්වා
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මහාබ්රහ්මුයනො ධම්මං යදයසසි, තයතො පට්ඨාය චාතුප්පදිකං ගාථං

කයථන්යතොපිචතුසච්චවිමුත්තංනාමනකයථසීති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

ධනඤ්ජානිසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනා 

454. එවං යම සුතන්ති වායසට්ඨසුත්තං. තත්ථ ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩති

ඉච්ඡානඞ්ගලගාමස්ස අවිදූයර වනසණ්යඩ. චඞ්කීති ආදයයො පඤ්චපි ජනා

රඤ්යඤො පයසනදිස්සයකොසලස්ස පුයරොහිතා එව. අඤ්යඤච අභිඤ්ඤාතාති

අඤ්යඤ ච බහූ අභිඤ්ඤාතා බ්රාහ්මණා. යතකිර ඡට්යඨ ඡට්යඨ මායස ද්වීසු

ඨායනසු සන්නිපතන්ති. යදා ජාතිං යසොයධතුකාමා යහොන්ති, තදා

යපොක්ඛරසාතිස්සසන්තියකජාතියසොධනත්ථං උක්කට්ඨායසන්නිපතන්ති.යදා

මන්යතයසොයධතුකාමායහොන්ති, තදාඉච්ඡානඞ්ගයල සන්නිපතන්ති.ඉමස්මං

කායල මන්තයසොධනත්ථං සන්නිපතිංසු. අෙමන්තරා කථාති යං අත්තයනො

සහායකභාවානුරූපං කථං කයථන්තා අනුවිචරිංසු, තස්සා කථාය අන්තරා

අයමඤ්ඤා කථා උදපාදි. සීලවාති ගුණවා. වත්තසම්පන්යනොති 

ආචාරසම්පන්යනො. 

455. අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤාතාති සික්ඛිතා තුම්යහති එවං ආචරියයහි

අනුඤ්ඤාතා, ආමආචරිය සික්ඛිතම්හාති එවං සයඤ්ච පටිඤ්ඤාතා. අස්මාති

භවාම. අහං යපොක්ඛරසාතිස්ස, තාරුක්ඛස්සාෙං මාණයවොති අහං 

යපොක්ඛරසාතිස්සයජට්ඨන්යතවාසීඅග්ගසිස්යසො, අයංතාරුක්ඛස්සාතිදීයපති. 

යතවිජ්ජානන්ති තියවදානං බ්රාහ්මණානං. ෙදක්ඛාතන්ති යං අත්ථයතො ච

බයඤ්ජනයතොචඑකංපදම්පි අක්ඛාතං. තත්රයකවලියනොස්මයසතිතංසකලං

ජානනයතො තත්ථ නිට්ඨාගතම්හාති අත්යථො. ඉදානි තං යකවලිභාවං

ආවිකයරොන්යතො පදකස්මාතිආදිමාහ. තත්ථ ජප්යප ආචරිෙසාදිසාති

කථනට්ඨායනමයංආචරියසදිසායයව. 

කම්මුනාති දසකුසලකම්මපථකම්මුනා. අයඤ්හි පුබ්යබ සත්තවිධං

කායවචීකම්මං සන්ධාය ‘‘යයතො යඛො, යභො, සීලවා යහොතී’’ති ආහ, තිවිධං

මයනොකම්මං සන්ධාය ‘‘වත්තසම්පන්යනො’’ති. යතන සමන්නාගයතො හි

ආචාරසම්පන්යනො යහොති. චක්ඛුමාති පඤ්චහි චක්ඛූහි චක්ඛුමන්තභායවන

භගවන්තං ආලපති. 
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ඛොතීතන්ති ඌනභාවං අතීතං, පරිපුණ්ණන්තිඅත්යථො. යපච්චාතිඋපගන්ත්වා. 

නමස්සන්තීතිනයමොකයරොන්ති. 

චක්ඛුං යලොයක සමුප්පන්නන්ති අවිජ්ජන්ධකායර යලොයක තං අන්ධකාරං

විධමත්වායලොකස්ස දිට්ඨධම්මකාදිඅත්ථදස්සයනනචක්ඛුහුත්වාසමුප්පන්නං. 

456. එවං වායසට්යඨන යථොයමත්වා යාිතයතො භගවා ද්යවපි ජයන

සඞ්ගණ්හන්යතො යතසං යවො අහං බෙක්ඛිස්සන්තිආදිමාහ. තත්ථ 

බෙක්ඛිස්සන්ති බයාකරිස්සාම. අනුපුබ්බන්ති තිට්ඨතු තාව බ්රාහ්මණිතන්තා, 

තිණරුක්ඛකීටපටඞ්ගයතො පට්ඨාය අනුපටිපාටියා ආිතක්ඛිස්සාමීති අත්යථො. 

ජාතිවි ඞ්ගන්ති ජාතිවිත්ථාරං. අඤ්ඤමඤ්ඤා හි ජාතියෙොති යතසං යතසඤ්හි

පාණානංජාතියයොඅඤ්ඤමඤ්ඤා නානප්පකාරාතිඅත්යථො. 

තිණරුක්යඛති අනුපාදින්නකජාතිං කත්වා පච්ඡා උපාදින්නකජාතිං

කයථස්සාම, එවංතස්සජාතියභයදොපාකයටොභවිස්සතීතිඉමං යදසනංආරභි.

මහාසීවත්යථයරො පන ‘‘කිං, භන්යත, අනුපාදින්නකං බීජනානතාය නානං, 

උපාදින්නං කම්මනානතායාති? එවං වත්තුං න වට්ටතී’’ති පුච්ඡියතො ආමන

වට්ටති. කම්මඤ්හි යයොනියං ඛිපති. යයොනිසිද්ධා ඉයම සත්තා නානාවණ්ණා

යහොන්තීති. තිණරුක්යඛති එත්ථ අන්යතොයඵග්ගූ බහිසාරා අන්තමයසො 

තාලනාළියකරාදයයොපි තිණායනව, අන්යතොසාරා පන බහියඵග්ගූ සබ්යබ

රුක්ඛානාම. නචාපිපටිජානයරතිමයංතිණාමයංරුක්ඛාතිවා, අහංතිණං, 

අහං රුක්යඛොතිවාඑවංනජානන්ති. ලිඞ්ගංජාතිමෙන්ති අජානන්තානම්පිච

යතසංජාතිමයයමවසණ්ඨානංඅත්තයනොමූලභූතතිණාදිසදිසයමවයහොති.කිං 

කාරණා? අඤ්ඤමඤ්ඤා හි ජාතියෙො. යස්මා අඤ්ඤා තිණජාති, අඤ්ඤා

රුක්ඛජාති. තියණසුපි අඤ්ඤා තාලජාති, අඤ්ඤා නාළියකරජාති, එවං 

විත්ථායරතබ්බං. ඉමනා ඉදං දස්යසති – යං ජාතිවයසන නානා යහොති, තං

අත්තයනො පටිඤ්ඤං පයරසං වා උපයදසං විනාපි අඤ්ඤජාතියතො වියසයසන

ගය්හති.යදිච ජාතියාබ්රාහ්මයණො භයවයය, යසොපිඅත්තයනොපටිඤ්ඤංපයරසං

වා උපයදසංවිනාඛත්තියයතොයවස්සයතොසුද්දයතොවාවියසයසනගය්යහයය, 

න ච ගය්හති. තස්මා න ජාතියා බ්රාහ්මයණොති. පරයතො පන ‘‘යථා එතාසු

ජාතීසූ’’තිගාථායඑතමත්ථං වචීයභයදයනවආවිකරිස්සති. 

එවං අනුපාදින්නයකසුජාතිං දස්යසත්වා උපාදින්නයකසුදස්යසන්යතො තයතො

කීයටතිආදිමාහ. ොව කුන්ථකිපිල්ලියකති කුන්ථකිපිල්ලිකං පරියන්තං

කත්වාති අත්යථො. එත්ථ ච යය උප්පතිත්වා ගච්ඡන්ති, යත පටඞ්ගා නාම. 
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අඤ්ඤමඤ්ඤා හි ජාතියෙොති යතසම්පි නීලරත්තාදිවණ්ණවයසන ජාතියයො 

නානප්පකාරාවයහොන්ති. 

ඛුද්දයකතිකාළකාදයයො. මහල්ලයකතිසසබිළාරාදයයො. 

පාදූදයරති උදරපායද, උදරංයයව යනසං පාදාති වුත්තං යහොති. දීෙපිට්ඨියකති

සප්පානඤ්හි සීසයතො යාව නඞ්ගුට්ඨා පිට්ඨියයව යහොති, යතන යත

‘‘දීඝපිට්ඨිකා’’තිවුච්චන්ති. 

උදයකතිඔදයක, උදකම්හිජායත. 

පක්ඛීතිසකුයණ.යතහිපත්යතහියන්තීති පත්තොනා, යවහාසංගච්ඡන්තීති 

විහඞ්ගමා. 

එවං ථලජලාකාසයගොචරානං පාණානං ජාතියභදං දස්යසත්වා ඉදානි 

යයනාධිප්පායයනතං දස්යසති, තංආවිකයරොන්යතො යථා එතාසූති ගාථමාහ.

තස්සත්යථො සඞ්යඛයපනවුත්යතොව.විත්ථාරයතොපයනත්ථයංවත්තබ්බං, තං 

සයයමව දස්යසන්යතො නයකයසහීතිආදිමාහ. තත්රායං යයොජනා – යං වුත්තං

‘‘නත්ථි මනුස්යසසු ලිඞ්ගජාතිමයං පුථූ’’ති, තං එවං නත්ථීති යවදිතබ්බං.

යසයයථිදං? න යකයසහීති. න හි – ‘‘බ්රාහ්මණානං එදිසා යකසා යහොන්ති, 

ඛත්තියානං එදිසා’’ති නියයමො අත්ථි යථා හත්ථිඅස්සමගාදීනන්ති ඉමනා

නයයනසබ්බංයයොයජතබ්බං. 

ලිඞ්ගංජාතිමෙංයනව, ෙථා අඤ්ඤාසු ජාතිසූතිඉදං පනවුත්තස්යසවත්ථස්ස

නිගමනන්ති යවදිතබ්බං. තස්සායං යයොජනා – එවං යස්මා ඉයමහි යකසාදීහි

නත්ථි මනුස්යසසු ලිඞ්ගං ජාතිමයං පුථු, තස්මා යවදිතබ්බයමතං

‘‘බ්රාහ්මණාදියභයදසු මනුස්යසසු ලිඞ්ගං ජාතිමයං යනව, යථා අඤ්ඤාසු

ජාතිසූ’’ති. 

457. ඉදානිඑවංජාතියභයදඅසතිපි‘‘බ්රාහ්මයණොඛත්තියයො’’ති ඉදංනානත්තං

යථා ජාතං, තං දස්යසතුං පච්චත්තන්ති ගාථමාහ. තත්ථ යවොකාරන්ති 

නානත්තං. අයං පයනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යථා හි තිරච්ඡානානං

යයොනිසිද්ධයමව යකසාදිසණ්ඨායනන නානත්තං, තථා බ්රාහ්මණාදීනං

අත්තයනො අත්තයනොසරීයරතංනත්ථි. එවං සන්යතපියයදතං ‘‘බ්රාහ්මයණො

ඛත්තියයො’’ති යවොකාරං, තං යවොකාරඤ්ච මනුස්යසසු සමඤ්ඤාය පවුච්චති, 

යවොහාරමත්යතයනවපවුච්චතීති. 

එත්තාවතා භගවා භාරද්වාජස්ස වාදං නිග්ගණ්හිත්වා ඉදානි යදි ජාතියා

බ්රාහ්මයණො භයවයය, ආජීවසීලාචාරවිපන්යනොපි බ්රාහ්මයණො භයවයය. යස්මා
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පන යපොරාණා බ්රාහ්මණා තස්ස බ්රාහ්මණභාවං න ඉච්ඡන්ති, යලොයක ච

අඤ්යඤපි පණ්ඩිතමනුස්සා, තස්මාවායසට්ඨස්සවාදංපග්ගණ්හන්යතො යෙොහි 

යකොචි මනුස්යසසූති අට්ඨ ගාථා ආහ. තත්ථ යගොරක්ඛන්ති යඛත්තරක්ඛං, 

කසිකම්මන්ති වුත්තං යහොති. යගොති හි පථවියා නාමං, තස්මා එවමාහ. 

පුථුසිප්යපනාති තන්තවායකම්මාදිනානාසිප්යපන. යවොහාරන්ති වණිජ්ජං. 

පරයපස්යසනාති පයරසං යවයයාවච්චකම්යමන. ඉස්සත්ථන්ති ආවුධජීවිකං, 

උසුඤ්චසත්තිංචාතිවුත්තංයහොති. යපොයරොහිච්යචනාතිපුයරොහිතකම්යමන. 

එවං බ්රාහ්මණසමයයන ච යලොකයවොහායරන ච ආජීවසීලාචාරවිපන්නස්ස 

අබ්රාහ්මණභාවංසායධත්වාඑවංසන්යතනජාතියාබ්රාහ්මයණො, ගුයණහිපන

බ්රාහ්මයණො යහොති. තස්මා යත්ථ කත්ථිත කුයල ජායතො යයො ගුණවා, යසො

බ්රාහ්මයණො, අයයමත්ථ ඤායයොති එවයමතං ඤායං අත්ථයතො ආපායදත්වා

ඉදානි නං වචීයභයදන පකායසන්යතො න චාහං බ්රාහ්මණන්තිආදිමාහ.

තස්සත්යථො – අහඤ්හි ය්වායං චතුන්නං යයොනීනං යත්ථ කත්ථිත ජායතො, 

තත්රාපි වියසයසන යයො බ්රාහ්මණස්ස සංවණ්ණිතාය මාතරි සම්භූයතො, තං 

යෙොනිජං මත්තිසම් වං, යා චායං උභයතො සුජායතොතිආදිනා නයයන

බ්රාහ්මයණහි බ්රාහ්මණස්ස පරිසුද්ධඋප්පත්තිමග්ගසඞ්ඛාතා යයොනි වුත්තා, 

සංසුද්ධගහණියකොති ඉමනා ච මාතිසම්පත්ති, තයතොපි ජාතසම්භූතත්තා

යයොනියජො මත්තිසම්භයවොති වුච්චති, තං යෙොනිජං මත්තිසම් වං ඉමනා ච

යයොනිජමත්තිසම්භවමත්යතනනබ්රාහ්මණංබ්රූම. කස්මා? යස්මා, යභොයභොති, 

වචනමත්යතන අඤ්යඤහි සකිඤ්චයනහි විසිට්ඨත්තා ය ොවාදි නාම යසො

යහොති, සයචයහොතිසකිඤ්චයනො සපලියබොයධො. යයො පනායංයත්ථ කත්ථිත

ජායතොපි රාගාදිකිඤ්චනාභායවන අකිඤ්චයනො, සබ්බගහණපටිනිස්සග්යගන

අනාදායනො, අකිඤ්චනං අනාදානං, තමහං බ්රූමි බ්රාහ්මණං. කස්මා? යස්මා

බාහිතපායපොති. 

458. කිඤ්චභියයයො සබ්බසංයයොජනං යඡත්වාතිආදි සත්තවීසති ගාථා. තත්ථ 

සබ්බසංයෙොජනන්ති දසවිධසංයයොජනං. න පරිතස්සතීති තණ්හාපරිතස්සනාය

න පරිතස්සති. සඞ්ගාතිගන්ති රාගසඞ්ගාදයයො අතික්කන්තං. විසංයුත්තන්ති

චතූහියයොනීහිසබ්බකියලයසහිවා විසංයුත්තං. 

නද්ධින්ති උපනාහං. වරත්තන්ති තණ්හං. සන්දානන්ති යුත්තපාසං, 

දිට්ඨිපරියුට්ඨානස්යසතංඅධිවචනං. සහනුක්කමන්තිඅනුක්කයමොවුච්චතිපායස

පයවසනගණ්ඨි, දිට්ඨානුසයස්යසතං නාමං. උක්ඛිත්තපලිෙන්ති එත්ථ 

පලියඝොතිඅවිජ්ජා. බුද්ධන්තිචතුසච්චබුද්ධං. තිතික්ඛතීතිඛමති. 
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පටුන 

ඛන්තිබලන්තිඅධිවාසනඛන්තිබලං.සාපන සකිංඋප්පන්නාබලානීකං නාමන

යහොති, පුනප්පුනංඋප්පන්නාපනයහොති.තස්සා අත්ථිතාය බලානීකං. 

වතවන්තන්ති ධුතඞ්ගවන්තං. සීලවන්තන්ති ගුණවන්තං. අනුස්සදන්ති 

රාගාදිඋස්සදවිරහිතං. ‘‘අනුස්සුත’’න්තිපි පායඨො, අනවස්සුතන්ති අත්යථො. 

දන්තන්තිනිබ්බියසවනං. 

නලිම්පතීතිනඅල්ලීයති. කායමසූතිකියලසකාමවත්ථුකායමසු. 

දුක්ඛස්ස පජානාති, ඉයධව ඛෙන්ති එත්ථ අරහත්තඵලං දුක්ඛක්ඛයයොති 

අධිප්යපතං. පජානාතීති අධිගමවයසන ජානාති. පන්න ාරන්ති ඔහිතභාරං, 

ඛන්ධකියලසඅභිසඞ්ඛාරකාමගුණභායර ඔතායරත්වා ඨිතං. විසංයුත්තපදං

වුත්තත්ථයමව. 

ගම්භීරපඤ්ඤන්ති ගම්භීයරසු ආරම්මයණසු පවත්තපඤ්ඤං. යමධාවින්ති

පකතිපඤ්ඤායපඤ්ඤවන්තං. 

අනාගායරහි චූ ෙන්ති අනාගායරහි ච විසංසට්ඨං උභයඤ්ච, ද්වීහිපි යචයතහි 

විසංසට්ඨයමවාති අත්යථො. අයනොකසාරින්ති ඔකං වුච්චති 

පඤ්චකාමගුණාලයයො, තංඅනල්ලීයමානන්තිඅත්යථො. අප්පිච්ඡන්තිඅනිච්ඡං. 

තයසසූති සතණ්යහසු. ථාවයරසූතිනිත්තණ්යහසු. 

අත්තදණ්යඩසූති ගහිතදණ්යඩසු. නිබ්බුතන්ති කියලසනිබ්බායනන නිබ්බුතං. 

සාදායනසූතිසඋපාදායනසු. 

ඔහියතොතිපතියතො. 

459. අකක්කසන්තිනිද්යදොසං.සයදොයසො හිරුක්යඛොපිසකක්කයසොතිවුච්චති. 

විඤ්ඤාපනින්ති අත්ථවිඤ්ඤාපනිකං. සච්චන්ති අවිසංවාදිකං. උදීරයෙති

භණති. ොෙ නාභිසජ්යජති යාය ගිරාය පරස්ස සජ්ජනං වා ලග්ගනං වා න

කයරොති, තාදිසංඅඵරුසංගිරංභාසතීතිඅත්යථො. 

දීෙන්තිසුත්තාරුළ්හභණ්ඩං. රස්සන්තිවිප්පකිණ්ණභණ්ඩං. අණන්ති ඛුද්දකං. 

ථූලන්ති මහන්තං. සු ාසු න්ති සුන්දරාසුන්දරං. දීඝභණ්ඩඤ්හි අප්පග්ඝම්පි 

යහොති මහග්ඝම්පි. රස්සාදීසුපි එයසව නයයො. ඉති එත්තාවතා න සබ්බං

පරියාදිණ්ණං, ‘‘සුභාසුභ’’න්තිඉමනාපනපරියාදිණ්ණංයහොති. 

නිරාසෙන්තිනිත්තණ්හං. 
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ආලොතිතණ්හාලයා. අඤ්ඤාොතිජානිත්වා. අමයතොගධන්ති අමතබ්භන්තරං. 

අනුප්පත්තන්තිඅනුපවිට්ඨං. 

උය ො සඞ්ගන්ති උභයම්යපතං සඞ්ගං. පුඤ්ඤඤ්හි සග්යග ලග්ගායපති, 

අපුඤ්ඤංඅපායය, තස්මාඋභයම්යපතංසඞ්ගන්තිආහ. උපච්චගාතිඅතීයතො. 

අනාවිලන්ති ආවිලකරණකියලසවිරහිතං. නන්දී වපරික්ඛීණන්ති

පරික්ඛීණනන්දිංපරික්ඛීණභවං. 

‘‘යයො ඉම’’න්ති ගාථාය අවිජ්ජායයව විසංවාදකට්යඨන පලිපයථො, 

මහාවිදුග්ගතාය දුග්ගං, සංසරණට්යඨන සංසායරො, යමොහනට්යඨන යමොයහොති

වුත්යතො. තිණ්යණොති චතුයරොඝතිණ්යණො. පාරඞ්ගයතොති නිබ්බානං ගයතො. 

ඣායීති ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣානවයසන ඣායී. අයනයජොති

නිත්තණ්යහො. අනුපාදාෙ නිබ්බුයතොති කිඤ්ිත ගහණං අග්ගයහත්වා 

සබ්බකියලසනිබ්බායනනනිබ්බුයතො. 

කායමති දුවියධපි කායම. අනාගායරොති අනාගායරො හුත්වා. පරිබ්බයජති 

පරිබ්බජති. කාම වපරික්ඛීණන්තිඛීණකාමංඛීණභවං. 

මානුසකංයෙොගන්තිමානුසකං පඤ්චකාමගුණයයොගං. දිබ්බංයෙොගන්තිදිබ්බං 

පඤ්චකාමගුණයයොගං. සබ්බයෙොගවිසංයුත්තන්ති 

සබ්බකියලසයයොගවිසංයුත්තං. 

රතින්තිපඤ්චකාමගුණරතිං. අරතින්තිකුසලභාවනායඋක්කණ්ඨිතං. වීරන්ති

වීරියවන්තං. 

සුගතන්තිසුන්දරංඨානංගතං, සුන්දරාය වාපටිපත්තියාගතං. 

ගතින්ති නිබ්බත්තිං. පුයරති අතීයත. පච්ඡාති අනාගයත. මජ්යඣති

පච්චුප්පන්යන. කිඤ්චනන්ති කිඤ්චනකාරයකොකියලයසො. 

මයහසින්ති මහන්යත ගුයණ පරියයසනට්යඨන මයහසිං. විජිතාවිනන්ති

විජිතවිජයං. 

460. එවංභගවාගුණයතොඛීණාසවංයයවබ්රාහ්මණංදස්යසත්වායය ජාතියතො

බ්රාහ්මයණොති අභිනියවසංකයරොන්ති, යතඉදං අජානන්තා, සාව යනසං දිට්ඨි 

දුද්දිට්ඨීතිදස්යසන්යතො සමඤ්ඤායහසාතිගාථාද්වයමාහ. තස්සත්යථො–යදිදං

බ්රාහ්මයණො ඛත්තියයො භාරද්වායජො වායසට්යඨොති නාමයගොත්තං පකප්පිතං

කතං අභිසඞ්ඛතං, සමඤ්ඤා යහසා යලොකස්මං, යවොහාරමත්තන්ති අත්යථො. 

කස්මා? යස්මා සමුච්චා සමුදාගතං සමඤ්ඤායආගතං. එතඤ්හි තත්ථතත්ථ
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ජාතකායලයයවස්ස ඤාතිසායලොහියතහි පකප්පිතං කතං. යනො යච නං එවං 

පකප්යපයයං, නයකොිතකිඤ්ිතදිස්වාඅයංබ්රාහ්මයණොතිවාභාරද්වායජොති වා

ජායනයය. එවං පකප්පිතං යපතං දීෙරත්තානුසයිතං, දිට්ඨිගතමජානතං, තං

පකප්පිතං නාමයගොත්තං ‘‘නාමයගොත්තමත්තයමතං, යවොහාරත්ථං

පකප්පිත’’න්ති, අජානන්තානංසත්තානංහදයය දීඝරත්තංදිට්ඨිගතමනුසයිතං.

තස්ස අනුසයිතත්තා තං නාමයගොත්තං අජානන්තා යනො පබු්රන්ති, ‘‘ජාතියා

යහොතිබ්රාහ්මයණො’’ති අජානන්තාවඑවංවදන්තීතිවුත්තංයහොති. 

එවං ‘‘යය ‘ජාතියතො බ්රාහ්මයණො’ති අභිනියවසං කයරොන්ති, යත ඉදං

යවොහාරමත්තං අජානන්තා, සාව යනසං දිට්ඨි දුද්දිට්ඨී’’ති දස්යසත්වා ඉදානි

නිප්පරියායයමවජාතිවාදං පටික්ඛිපන්යතොකම්මවාදඤ්ච පතිට්ඨයපන්යතො න

ජච්චාතිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘කම්මුනා’’ති උපඩ්ඪගාථාය විත්ථාරණත්ථං 

කස්සයකො කම්මුනාතිආදි වුත්තං. තත්ථ කම්මුනාති පච්චුප්පන්යනන 

කසිකම්මාදිනිබ්බත්තකයචතනාකම්මුනා. 

පටිච්චසමුප්පාදදස්සාති ඉමනා පච්චයයන එවං යහොතීති එවං

පටිච්චසමුප්පාදදස්සාවියනො. කම්මවිපාකයකොවිදාති සම්මානාවමානාරහකුයල

කම්මවයසන උප්පත්ති යහොති, අඤ්ඤාපි හීනපණීතතා හීනපණීයත කම්යම

විපච්චමායනයහොතීති.එවං කම්මවිපාකකුසලා. 

කම්මුනා වත්තතීති ගාථාය පන යලොයකොති වා පජාති වා සත්යතොති වා

එයකොයයවත්යථො, වචනමත්තයභයදො. පුරිමපයදන යචත්ථ ‘‘අත්ථි බ්රහ්මා

මහාබ්රහ්මායසට්යඨොසජිතා’’ති දිට්ඨියාපටියසයධොයවදිතබ්යබො.කම්මුනා හි

තාසු තාසු ගතීසු වත්තති යලොයකො, තස්ස යකො සජිතාති. දුතියපයදන ‘‘එවං

කම්මුනා නිබ්බත්යතොපි ච පවත්යතපි අතීතපච්චුප්පන්නයභයදන කම්මුනා

වත්තති, සුඛදුක්ඛානි පච්චනුයභොන්යතො හීනපණීතාදියභදඤ්ච ආපජ්ජන්යතො

පවත්තතී’’ති දස්යසති. තතියයන තයමවත්ථං නිගයමති ‘‘එවං සබ්බථාපි

කම්මනිබන්ධනා සත්තා කම්යමයනව බද්ධා හුත්වා පවත්තන්ති, න

අඤ්ඤථා’’ති. චතුත්යථන තයමත්ථං උපමාය විභායවති. යථා හි රථස්ස 

යායයතොආණිනිබන්ධනං යහොති, නතාය අනිබද්යධො යාති, එවං යලොකස්ස

නිබ්බත්තයතො ච පවත්තයතො ච කම්මං නිබන්ධනං, න යතන අනිබද්යධො

නිබ්බත්තතිනපවත්තති. 

ඉදානි යස්මා එවං කම්මනිබන්ධයනො යලොයකො, තස්මා යසට්යඨන කම්මුනා

යසට්ඨභාවං දස්යසන්යතො තයපනාති ගාථාද්වයමාහ. තත්ථ තයපනාති

ධුතඞ්ගතයපන. බ්රහ්මචරියෙනාති යමථුනවිරතියා. සංෙයමනාති සීයලන. 

දයමනාති ඉන්ද්රියදයමන. එයතනාති එයතන යසට්යඨන පරිසුද්යධන
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බ්රහ්මභූයතන කම්මුනා බ්රාහ්මයණො යහොති. කස්මා? යස්මා එතං

බ්රාහ්මණමුත්තමං, යස්මා එතං කම්මං උත්තයමො බ්රාහ්මණගුයණොති වුත්තං

යහොති. ‘‘බ්රහ්මාන’’න්තිපි පායඨො. අයං පයනත්ථ වචනත්යථො – බ්රහ්මං

ආයනතීතිබ්රහ්මානං, බ්රාහ්මණභාවංආවහතීතිවුත්තංයහොති. 

දුතියගාථාය සන්යතොති සන්තකියලයසො. බ්රහ්මාසක්යකොතිබ්රහ්මාචසක්යකො

ච, යයො එවරූයපො, යසොනයකවලංබ්රාහ්මයණො, අථයඛොබ්රහ්මාචසක්යකොච

යසො විජානතං පණ්ඩිතානං, එවං වායසට්ඨ, ජානාහීති වුත්තං යහොති. යසසං

සබ්බත්ථ උත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

වායසට්ඨසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. සු සුත්තවණ්ණනා 

462. එවං යමසුතන්තිසුභසුත්තං.තත්ථ යතොයදෙෙපුත්යතොතිතුදිගාමවාසියනො

යතොයදයයබ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො. ආරාධයකො යහොතීති සම්පාදයකො යහොති

පරිපූරයකො. ඤාෙංධම්මන්තිකාරණධම්මං. කුසලන්ති අනවජ්ජං. 

463. මිච්ඡාපටිපත්තින්ති අනියයානිකං අකුසලපටිපදං. සම්මාපටිපත්තින්ති

නියයානිකංකුසලපටිපදං. 

මහට්ඨන්තිආදීසු මහන්යතහි යවයයාවච්චකයරහි වා උපකරයණහි වා බහූහි

අත්යථො එත්ථාති මහට්ඨං. මහන්තානි නාමග්ගහණමඞ්ගලාදීනි කිච්චානි

එත්ථාති මහාකිච්චං. ඉදං අජ්ජ කත්තබ්බං, ඉදං ස්යවති එවං මහන්තානි

අධිකාරසඞ්ඛාතානි අධිකරණානි එත්ථාති මහාධිකරණං. බහූනං කම්යම

යුත්තප්පයුත්තතාවයසන පීළාසඞ්ඛායතො මහාසමාරම්යභො එත්ථාති 

මහාසමාරම් ං. ෙරාවාසකම්මට්ඨානන්ති ඝරාවාසකම්මං. එවං සබ්බවායරසු

අත්යථො යවදිතබ්යබො. කසිකම්යම යචත්ථ නඞ්ගලයකොටිං ආදිං කත්වා

උපකරණානං පරියයසනවයසනමහට්ඨතා, වණිජ්ජාය යථාඨිතංයයව භණ්ඩං

ගයහත්වා පරිවත්තනවයසන අප්පට්ඨතා යවදිතබ්බා. විපජ්ජමානන්ති 

අවුට්ඨිඅතිවුට්ඨිආදීහි කසිකම්මං, මණිසුවණ්ණාදීසු අච්යඡකතාදීහි ච

වණිජ්ජකම්මං අප්පඵලං යහොති, මූලච්යඡදම්පි පාපුණාති. විපරියායයන

සම්පජ්ජමානංමහප්ඵලං චූළන්යතවාසිකස්සවිය. 

464. එවයමවයඛොතියථාකසිකම්මට්ඨානං විපජ්ජමානංඅප්පඵලංයහොති, එවං

ඝරාවාසකම්මට්ඨානම්පි. අකතකලයායණො හි කාලං කත්වා නිරයය 

නිබ්බත්තති. මහාදත්තයසනාපති නාම කියරයකො බ්රාහ්මණභත්යතො අයහොසි, 
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තස්ස මරණසමයය නිරයයො උපට්ඨාසි. යසො බ්රාහ්මයණහි ‘‘කිං පස්සසී’’ති

වුත්යතො? යලොහිතඝරන්ති ආහ. බ්රහ්මයලොයකො යභො එයසොති. බ්රහ්මයලොයකො

නාම යභො කහන්ති? උපරීති. මය්හං යහට්ඨා උපට්ඨාතීති. කිඤ්චාපි යහට්ඨා

උපට්ඨාති, තථාපිඋපරීතිකාලංකත්වානිරයයනිබ්බත්යතො.‘‘ඉමනාඅම්හාකං 

යඤ්යඤ යදොයසො දින්යනො’’ති සහස්සං ගයහත්වා නීහරිතුං අදංසු. 

සම්පජ්ජමානංපනමහප්ඵලංයහොති.කතකලයායණොහිකාලංකත්වාසග්යග

නිබ්බත්තති. සකලාය ගුත්තිලවිමානකථාය දීයපතබ්බං. යථා පන තං

වණිජ්ජකම්මට්ඨානං විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති, එවං සීයලසු

අපරිපූරකාරියනො අයනසනාය යුත්තස්ස පබ්බජ්ජාකම්මට්ඨානම්පි. එවරූපා හි

යනව ඣානාදිසුඛං න සග්ගයමොක්ඛං ලභති. සම්පජ්ජමානං පන මහප්ඵලං

යහොති.සීලානිහිපූයරත්වාවිපස්සනංවඩ්යඪන්යතො අරහත්තම්පිපාපුණාති. 

බ්රාහ්මණා, ය ො යගොතයමොති ඉධකිං පුච්ඡාමීති පුච්ඡති? බ්රාහ්මණා වදන්ති –

‘‘පබ්බජියතොඉයමපඤ්චධම්යමපූයරතුං සමත්යථොනාමනත්ථි, ගහට්යඨොව

පූයරතී’’ති.සමයණොපනයගොතයමො – ‘‘ගිහිස්සවාඅහංමාණව පබ්බජිතස්ස

වා’’තිපුනප්පුනංවදති, යනවපබ්බජිතංමුඤ්චති, මය්හයමවපුච්ඡං මඤ්යඤන

සල්ලක්යඛතීතිචාගසීයසනපඤ්චධම්යමපුච්ඡාමීතිපුච්ඡති. සයචයතඅගරූති

සයචතුය්හංයථාබ්රාහ්මණාපඤ්ඤයපන්ති, තථාඉධ භාසිතුංභාරියංනයහොති, 

යදිනයකොිතඅඵාසුකභායවොයහොති, භාසස්සූතිඅත්යථො. නයඛොයම, ය ොතිකිං

සන්ධායාහ? පණ්ඩිතපටිරූපකානඤ්හි සන්තියක කයථතුං දුක්ඛං යහොති, යත

පයද පයද අක්ඛයර අක්ඛයර යදොසයමව වදන්ති. එකන්තපණ්ඩිතා පනකථං

සුත්වා සුකථිතං පසංසන්ති, දුක්කථියත පාළිපදඅත්ථබයඤ්ජයනසු යං යං

විරුජ්ඣති, තංතංඋජුංකත්වායදන්ති.භගවතාචසදියසො එකන්තපණ්ඩියතො

නාමනත්ථි, යතනාහ‘‘නයඛොයම, යභොයගොතම, ගරු, යත්ථස්සුභවන්යතොවා 

නිසින්යනො භවන්තරූයපො වා’’ති. සච්චන්ති වචීසච්චං. තපන්ති තපචරියං. 

බ්රහ්මචරිෙන්ති යමථුනවිරතිං. අජ්යඣනන්ති මන්තගහණං. චාගන්ති

ආමසපරිච්චාගං. 

466. පාපියතො  විස්සතීති. අජානනභාවං පාපියතො භවිස්සති. එතදයවොචාති

භගවතාඅන්ධයවණූපමාය නිග්ගහියතොතංපච්චාහරිතුංඅසක්යකොන්යතොයථා

නාම දුබ්බලසුනයඛො මගං උට්ඨයපත්වා සාමකස්ස අභිමුඛං කත්වා සයං

අපසක්කති, එවයමවංආචරියං අපදිසන්යතො එවං ‘‘බ්රාහ්මයණො’’තිආදිවචනං

අයවොච.තත්ථ යපොක්ඛරසාතීතිඉදංතස්සනාමං, ‘‘යපොක්ඛරසායී’’තිපිවුච්චති. 

තස්සකිරකායයොයසතයපොක්ඛරසදියසොයදවනගයරඋස්සාපිතරජතයතොරණං

විය යසොභති, සීසං පනස්ස කාළවණ්ණඉන්දනීලමයං විය, මස්සුපි

චන්දමණ්ඩයල කාළයමඝරාජි විය ඛායති, අක්ඛීනි නීලුප්පලසදිසානි, නාසා
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පටුන 

රජතපනාළිකා විය සුවට්ටිතා සුපරිසුද්ධා, හත්ථපාදතලානි යචව මුඛඤ්ච

කතලාඛාරසපරිකම්මං විය යසොභති. අතිවිය යසොභග්ගප්පත්යතො බ්රාහ්මණස්ස

අත්තභායවො. අරාජයකඨායන රාජානංකාතුං යුත්තමමං බ්රාහ්මණං, එවයමස 

සස්සිරියකො, ඉති නං යපොක්ඛරසදිසත්තා ‘‘යපොක්ඛරසාතී’’ති සඤ්ජානන්ති, 

යපොක්ඛයර පන යසො නිබ්බත්යතො, න මාතුකුච්ඡියන්ති ඉති නං යපොක්ඛයර

සයිතත්තා ‘‘යපොක්ඛරසායී’’තිපි සඤ්ජානන්ති. ඔපමඤ්යඤොති

උපමඤ්ඤයගොත්යතො. සු ගවනියකොති උක්කට්ඨාය සුභගවනස්ස ඉස්සයරො. 

හස්සකංයෙවාති හසිතබ්බකඤ්යඤව. නාමකංයෙවාතිලාමකංයයව.තයදවතං 

අත්ථාභායවන රිත්තකං. රිත්තකත්තාච තුච්ඡකං. ඉදානිනංභගවාසාචරියකං

නිග්ගණ්හිතුං කිංපනමාණවාතිආදිමාහ. 

467. තත්ථ කතමා යනසං යසයෙෙොති කතමා වාචා යතසං යසයයයො, 

පාසංසතයරොති අත්යථො. සම්මුච්චාති සම්මුතියා යලොකයවොහායරන. මන්තාති

තුලයිත්වා පරිග්ගණ්හිත්වා. පටිසඞ්ඛාොති ජානිත්වා. අත්ථසංහිතන්ති

කාරණනිස්සිතං. එවං සන්යතති යලොකයවොහාරං අමුඤ්ිතත්වා තුලයිත්වා

ජානිත්වා කාරණනිස්සිතං කත්වා කථිතාය යසයයභායව සති. ආවුයතොති

ආවරියතො. නිවුයතොති නිවාරියතො. ඔඵුයටොති ඔනද්යධො. පරියෙොනද්යධොති

පලියවඨියතො. 

468. ගධියතොතිආදීනිවුත්තත්ථායනව. සයචතං, ය ොයගොතම, ඨානන්තිසයච

එතං කාරණමත්ථි. ස්වාස්සාති ධූමඡාරිකාදීනං අභායවන යසො අස්ස අග්ගි

අච්ිතමා ච වණ්ණිමා ච පභස්සයරො චාති. තථූපමාහං මාණවාති තප්පටිභාගං

අහං.ඉදංවුත්තංයහොති–යයථවහිතිණකට්ඨුපාදානං පටිච්චජලමායනොඅග්ගි

ධූමඡාරිකඞ්ගාරානං අත්ථිතාය සයදොයසො යහොති, එවයමවං පඤ්ච කාමගුයණ

පටිච්ච උප්පන්නා පීති ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකාදීනං අත්ථිතාය සයදොසා.

යථා පන පරිච්චත්තතිණකට්ඨුපාදායනො ධූමාදීනං අභායවන පරිසුද්යධො, 

එවයමවං යලොකුත්තරජ්ඣානද්වයසම්පයුත්තා පීති ජාතිආදීනං අභායවන

පරිසුද්ධාතිඅත්යථො. 

469. ඉදානියයයතබ්රාහ්මයණහිචාගසීයසනපඤ්චධම්මා පඤ්ඤත්තා, යතපි

යස්මා පඤ්යචවහුත්වානනිච්චලාතිට්ඨන්ති, අනුකම්පාජාතියකන සද්ධිං ඡ

ආපජ්ජන්ති. තස්මා තං යදොසං දස්යසතුං යෙ යත මාණවාතිආදිමාහ. තත්ථ 

අනුකම්පාජාතිකන්ති අනුකම්පාසභාවං. 

කත්ථ බදෙලං සමනුපස්සසීති ඉදං භගවා යස්මා – ‘‘එස ඉයම පඤ්ච ධම්යම

පබ්බජියතො පරිපූයරතුං සමත්යථො නාමනත්ථි, ගහට්යඨො පරිපූයරතී’’තිආහ, 
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තස්මා – ‘‘පබ්බජියතොව ඉයම පූයරති, ගහට්යඨො පූයරතුං සමත්යථො නාම

නත්ථී’’තියතයනවමුයඛනභණායපතුංපුච්ඡති. 

න සතතං සමිතං සච්චවාදීතිආදීසු ගහට්යඨො අඤ්ඤස්මං අසති

වළඤ්ජනකමුසාවාදම්පි කයරොතියයව, පබ්බජිතා අසිනා සීයස ඡිජ්ජන්යතපි

ද්යව කථා න කයථන්ති. ගහට්යඨො ච අන්යතොයතමාසමත්තම්පි සික්ඛාපදං 

රක්ඛිතුංනසක්යකොති, පබ්බජියතොනිච්චයමවතපස්සීසීලවාතපනිස්සිතයකො

යහොති. ගහට්යඨො මාසස්ස අට්ඨදිවසමත්තම්පි උයපොසථකම්මං කාතුං න 

සක්යකොති, පබ්බජිතා යාවජීවං බ්රහ්මචාරියනො යහොන්ති. ගහට්යඨො 

රතනසුත්තමඞ්ගලසුත්තමත්තම්පි යපොත්ථයක ලිඛිත්වා ඨයපති, පබ්බජිතා

නිච්චං සජ්ඣායන්ති. ගහට්යඨො සලාකභත්තම්පි අඛණ්ඩං කත්වා දාතුං න

සක්යකොති, පබ්බජිතා අඤ්ඤස්මං අසති කාකසුනඛාදීනම්පි පිණ්ඩං යදන්ති, 

භණ්ඩග්ගාහකදහරස්සපි පත්යත පක්ඛිපන්යතවාති එවමත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

චිත්තස්සාහයමයතන්ති අහං එයත පඤ්ච ධම්යම යමත්තිතත්තස්ස පරිවායර

වදාමීතිඅත්යථො. 

470. ජාතවද්යධොති ජායතො ච වඩ්ඪයතො ච. යයො හි යකවලං තත්ථ ජායතොව

යහොති, අඤ්ඤත්ථ වඩ්ඪයතො, තස්ස සමන්තා ගාමමග්ගා න සබ්බයසො

පච්චක්ඛා යහොන්ති, තස්මා ජාතවද්යධොති ආහ. ජාතවද්යධොපි හි යයො ිතරං 

නික්ඛන්යතො, තස්ස න සබ්බයසො පච්චක්ඛා යහොන්ති, තස්මා තාවයදව 

අවසටන්ති ආහ, තංඛණයමව නික්ඛන්තන්ති අත්යථො. දන්ධායිතත්තන්ති

‘‘අයං නු යඛො මග්යගො අයං න නු යඛො’’ති කඞ්ඛාවයසන ිතරායිතත්තං. 

විත්ථායිතත්තන්ති යථා සුඛුමං අත්ථජාතං සහසා පුච්ඡිතස්ස කස්සිත සරීරං

ථද්ධභාවං ගණ්හාති, එවං ථද්ධභාවගහණං. නත්යවවාති ඉමනා

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස අප්පටිහතභාවං දස්යසති. තස්ස හි පුරිසස්ස

මාරාවට්ටනාදීනංවයසනසියාඤාණස්ස පටිඝායතො, යතනයසොදන්ධායයයය

වාවිත්ථායයයයවා, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංපන අප්පටිහතං, නසක්කාතස්ස

යකනිතඅන්තරායයොකාතුන්තිදීයපති. 

යසෙෙථාපි මාණව බලවා සඞ්ඛධයමොති එත්ථ බලවාති බලසම්පන්යනො. 

සඞ්ඛධයමොතිසඞ්ඛධමයකො. අප්පකසියරනාති අකිච්යඡනඅදුක්යඛන.දුබ්බයලො

හි සඞ්ඛධමයකො සඞ්ඛං ධමන්යතොපි න සක්යකොති චතස්යසො දිසා සයරන

විඤ්ඤායපතුං, නාස්සසඞ්ඛසද්යදොසබ්බයසොඵරි.බලවයතොපනවිප්ඵාරියකො 

යහොති, තස්මාබලවාතිආහ. යමත්තාෙයචයතොවිමුත්තිොතිඑත්ථ යමත්තාොති

වුත්යත උපචායරොපි අප්පනාපි වට්ටති, යචයතොවිමුත්තිොති වුත්යත පන

අප්පනාව වට්ටති. ෙං පමාණකතං කම්මන්ති පමාණකතං කම්මං නාම
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කාමාවචරං වුච්චති, අප්පමාණකතංකම්මංනාමරූපාරූපාවචරං. යතසුපි ඉධ

බ්රහ්මවිහාරකම්මඤ්යඤව අධිප්යපතං. තඤ්හි පමාණං අතික්කමත්වා 

ඔධිසකඅයනොධිසකදිසාඵරණවයසනවඩ්යඪත්වාකතත්තාඅප්පමාණකතන්ති

වුච්චති. න තං තත්රාවසිස්සති, න තං තත්රාවතිට්ඨතීති තං කාමාවචරකම්මං 

තස්මං රූපාරූපාවචරකම්යම න ඔහීයති න තිට්ඨති. කිං වුත්තං යහොති? 

කාමාවචරකම්මං තස්සරූපාරූපාවචරකම්මස්සඅන්තරාලග්ගිතුංවාඨාතුංවා

රූපාරූපාවචරකම්මං ඵරිත්වා පරියාදියිත්වා අත්තයනො ඔකාසං ගයහත්වා

පතිට්ඨාතුං වා න සක්යකොති, අථ යඛො රූපාරූපාවචරකම්මයමව කාමාවචරං

මයහොයඝො විය පරිත්තඋදකං ඵරිත්වා පරියාදියිත්වා අත්තයනො ඔකාසං

ගයහත්වා තිට්ඨති, තස්ස විපාකං පටිබාහිත්වා සයයමව බ්රහ්මසහබයතං

උපයනතීති.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සුභසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනා 

473. එවං යමසුතන්ති සඞ්ගාරවසුත්තං.තත්ථ චඤ්චලිකප්යපතිඑවංනාමයක

ගායම. අභිප්පසන්නාතිඅයවච්චප්පසාදවයසනපසන්නා.සාකිර යසොතාපන්නා

අරියසාවිකාභාරද්වාජයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්සභරියා.යසොබ්රාහ්මයණො පුබ්යබ

කායලනකාලංබ්රාහ්මයණනිමන්යතත්වායතසංසක්කාරංකයරොති.ඉමංපන 

බ්රාහ්මණිංඝරංආයනත්වාඅභිරූපායමහාකුලායබ්රාහ්මණියාිතත්තංයකොයපතුං 

අසක්යකොන්යතො බ්රාහ්මණානං සක්කාරං කාතුං නාසක්ඛි. අථ නං බ්රාහ්මණා 

දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායන – ‘‘නයිදානි ත්වං බ්රාහ්මණලද්ධියකො, එකාහම්පි 

බ්රාහ්මණානං සක්කාරං න කයරොසී’’ති නිප්පීයළන්ති. යසො ඝරං ආගන්ත්වා 

බ්රාහ්මණියාතමත්ථංආයරොයචත්වා – ‘‘සයච, යභොතිඑකදිවසංමුඛංරක්ඛිතුං 

සක්කුයණයයාසි, බ්රාහ්මණානං එකදිවසං භික්ඛං දයදයය’’න්ති ආහ. තුය්හං 

යදයයධම්මං රුච්චනකට්ඨායන යදහි, කිං මය්හං එත්ථාති. යසො බ්රාහ්මයණ 

නිමන්යතත්වා අප්යපොදකං පායාසං පචායපත්වා ඝරඤ්ච සුජ්ඣායපත්වා

ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා බ්රාහ්මයණ නිසීදායපසි. බ්රාහ්මණී මහාසාටකං

නිවායසත්වා කටච්ඡං ගයහත්වා පරිවිසන්තී දුස්සකණ්ණයක පක්ඛලිත්වා

‘‘බ්රාහ්මයණ පරිවිසාමී’’ති සඤ්ඤම්පි අකත්වා ආයසවනවයසන සහසා

සත්ථාරයමවඅනුස්සරිත්වාඋදානංඋදායනසි. 

බ්රාහ්මණා උදානං සුත්වා ‘‘උභයතොපක්ඛියකො එස සමණස්ස යගොතමස්ස

සහායයො, නාස්සයදයයධම්මං ගණ්හිස්සාමා’’තිකුපිතායභොජනානිඡඩ්යඩත්වා

නික්ඛමංසු. බ්රාහ්මයණො – ‘‘නනු පඨමංයයව තං අවචං ‘අජ්යජකදිවසං මුඛං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථා බ්රාහ්මණවග්යගො 

269 

පටුන 

රක්යඛයයාසී’ති, එත්තකං යත ඛීරඤ්ච තණ්ඩුලාදීනි ච නාසිතානී’’ති අතිවිය

යකොපවසං උපගයතො – ‘‘එවයමව පනායං වසලී යස්මං වා තස්මං වා තස්ස

මුණ්ඩකස්සසමණස්ස වණ්ණංභාසති, ඉදානිතයාහංවසලිතස්ස සත්ථුයනො

වාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති ආහ. අථ නං බ්රාහ්මණී ‘‘ගච්ඡ ත්වං, බ්රාහ්මණ, 

ගන්ත්වාවිජානිස්සසී’’තිවත්වා‘‘නඛ්වාහංතං, බ්රාහ්මණ, පස්සාමසයදවයක 

යලොයක…යප.… වාදං ආයරොයපයයා’’තිආදිමාහ. යසො සත්ථාරං

උපසඞ්කමත්වා– 

‘‘කිංසු යඡත්වාසුඛං යසති, කිංසුයඡත්වානයසොචති; 

කිස්සස්සුඑකධම්මස්ස, වධංයරොයචසියගොතමා’’ති.(සං.නි. 1.187) – 

පඤ්හංපුච්ඡි.සත්ථාආහ– 

‘‘යකොධංයඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වානයසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සබ්රාහ්මණ; 

වධංඅරියාපසංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති.(සං.නි. 1.187) – 

පඤ්හං කයථසි. යසො පබ්බජිත්වා අරහත්තං පත්යතො. තස්යසව කනිට්ඨභාතා

අක්යකොසකභාරද්වායජො නාම ‘‘භාතා යම පබ්බජියතො’’ති සුත්වා භගවන්තං 

උපසඞ්කමත්වා අක්යකොසිත්වා භගවතා විනීයතො පබ්බජිත්වා අරහත්තං

පත්යතො. අපයරො තස්ස කනිට්යඨො සුන්දරිකභාරද්වායජො නාම. යසොපි

භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා පඤ්හං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං සුත්වා පබ්බජිත්වා

අරහත්තං පත්යතො. අපයරො තස්ස කනිට්යඨො පිඞ්ගලභාරද්වායජො නාම. යසො

පඤ්හං පුච්ඡිත්වා පඤ්හබයාකරණපරියයොසායන පබ්බජිත්වා අරහත්තං

පත්යතො. සඞ්ගාරයවො මාණයවොති අයං යතසං සබ්බකනිට්යඨො තස්මං දිවයස

බ්රාහ්මයණහි සද්ධිං එකභත්තග්යග නිසින්යනො. අවභූතාවාති අවඩ්ඪභූතා

අවමඞ්ගලභූතායයව. පරභූතාවාති විනාසං පත්තායයව. විජ්ජමානානන්ති

විජ්ජමායනසු. සීලපඤ්ඤාණන්තිසීලඤ්චඤාණඤ්චනජානාසි. 

474. දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමිප්පත්තාති දිට්ඨධම්යම අභිඤ්ඤායත

ඉමස්මඤ්යඤව අත්තභායව අභිජානිත්වා යවොසිතයවොසානා හුත්වා 

පාරමීසඞ්ඛාතං සබ්බධම්මානං පාරභූතං නිබ්බානං පත්තා මයන්ති වත්වා 

ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්තීති අත්යථො. ආදිබ්රහ්මචරිෙන්ති බ්රහ්මචරියස්ස

ආදිභූතා උප්පාදකා ජනකාති එවං පටිජානන්තීති වුත්තං යහොති. තක්කීති

තක්කගාහී. වීමංසීති වීමංසයකො, පඤ්ඤාචාරං චරායපත්වා එවංවාදී. 

යතසාහමස්මීතියතසංසම්මාසම්බුද්ධානංඅහමස්මඅඤ්ඤතයරො. 
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485. අට්ඨිතවතන්ති අට්ඨිතතපං, අස්සපධානපයදනසද්ධිංසම්බන්යධො, තථා 

සප්පුරිසපදස්ස. ඉදඤ්හි වුත්තං යහොති – යභොයතො යගොතමස්ස

අට්ඨිතපධානවතං අයහොසි, සප්පුරිසපධානවතං අයහොසීති. අත්ථි යදවාති 

පුට්යඨො සමායනොති ඉදං මාණයවො ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො අජානන්යතොව 

පකායසසී’’තිසඤ්ඤායආහ. එවංසන්යතතිතුම්හාකංඅජානනභායව සන්යත. 

තුච්ඡං මුසා යහොතීති තුම්හාකං කථා අඵලා නිප්ඵලා යහොති. එවං මාණයවො

භගවන්තංමුසාවායදනනිග්ගණ්හාතිනාම. විඤ්ඤුනා පුරියසනාතිපණ්ඩියතන

මනුස්යසන. ත්වං පන අවිඤ්ඤුතාය මයා බයාකතම්පි න ජානාසීති දීයපති. 

උච්යචන සම්මතන්ති උච්යචන සද්යදන සම්මතං පාකටං යලොකස්මං. 

අධියදවාතිසුසුදාරකාපිහියදවා නාමයහොන්ති, යදවියයොනාමයහොන්තියදවා

පනඅධියදවානාම, යලොයකයදයවොයදවීති ලද්ධනායමහිමනුස්යසහිඅධිකාති

අත්යථො.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

පපඤ්චසූදනියාමජ්ඣිමනිකායට්ඨකථාය 

සඞ්ගාරවසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

මජ්ඣිමපණ්ණාස-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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