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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ් ගුත් තරනිකායෙ 

එකකනිපාත-අට් ඨකථා 

ගන් ථාරම් භකථා 
‘‘කරුණාසීතලහදෙං, පඤ්ඤාපජ්යජොතවිහතයමොහතමං; 

සනරාමරයලොකගරුං, වන්යද සුගතං ගතිවිමුත්තං. 

‘‘බුද්යධොපිබුද්ධභාවං, භායවත්වායචවසච්ඡිකත්වාච; 

ෙංඋපගයතොගතමලං, වන්යදතමනුත්තරං ධම් මං. 

‘‘සුගතස්සඔරසානං, පුත්තානංමාරයසනමථනානං; 

අට්ඨන්නම්පිසමූහං, සිරසාවන්යද අරිෙසඞ් ඝං. 

‘‘ඉති යමපසන්නමතියනො, රතනත්තෙවන්දනාමෙං පුඤ්ඤං; 

ෙංසුවිහතන්තරායෙො, හුත්වාතස්සානුභායවන. 

‘‘එකකදුකාදිපටිමණ්ඩිතස්ස අඞ් ගුත් තරාගමවරස් ස; 

ධම්මකථිකපුඞ්ගවානං, විචිත්තපටිභානජනනස්ස. 

‘‘අත්ථප්පකාසනත්ථං, අට් ඨකථා ආදියතො වසිසයතහි; 

පඤ්චහිොසඞ්ගීතා, අනුසඞ්ගීතාචපච්ඡාපි. 

‘‘සීහළදීපංපනආභතාථවසිනාමහාමහින්යදන; 

ඨපිතාසීහළභාසාෙ, දීපවාසීනමත්ථාෙ. 

‘‘අපයනත්වාන තයතොහං, සීහළභාසංමයනොරමංභාසං; 

තන්තිනොනුච්ඡවිකං, ආයරොයපන්යතොවිගතයදොසං. 

‘‘සමෙංඅවියලොයමන්යතො, යථරානංයථරවංසදීපානං; 

සුනිපුණවිනිච්ඡොනං, මහාවිහායරනිවාසීනං. 

‘‘හිත්වාපුනප්පුනාගතමත්ථං, අත්ථංපකාසයිස්සාමි; 

සුජනස්සචතුට්ඨත්ථං, චිරට්ඨිතත්ථඤ්චධම්මස්ස. 

‘‘සාවත්ථිපභූතීනං, නගරානංවණ්ණනාකතායහට්ඨා; 

දීඝස්සමජ්ඣිමස්සච, ොයමඅත්ථංවදන්යතන. 
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‘‘විත්ථාරවයසනසුදං, වත්ථූනිචතත්ථොනිවුත්තානි; 

යතසම්පිනඉධභියෙයො, විත්ථාරකථංකරිස්සාමි. 

‘‘සුත්තානං පනඅත්ථා, නවිනාවත්ථූහියෙ පකාසන්ති; 

යතසංපකාසනත්ථං, වත්ථූනිපිදස්සයිස්සාමි. 

‘‘සීලකථාධුතධම්මා, කම්මට්ඨානානියචවසබ්බානි; 

චරිොවිධානසහියතො, ඣානසමාපත්තිවිත්ථායරො. 

‘‘සබ්බාචඅභිඤ්ඤායෙො, පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයෙොයචව; 

ෙන්ධාධාතාෙතනින්ද්රිොනි, අරිොනියචවචත්තාරි. 

‘‘සච්චානිපච්චොකාරයදසනාසුපරිසුද්ධනිපුණනො; 

අවිමුත්තතන්තිමග්ගා, විපස්සනාභාවනායචව. 

‘‘ඉතිපනසබ්බංෙස්මා, විසුද් ධිමග් යග මොසුපරිසුද්ධං; 

වුත්තංතස්මාභියෙයො, නතංඉධවිචාරයිස්සාමි. 

‘‘මජ්යඣ විසුද් ධිමග් යගො, එසචතුන්නම්පි ආගමානඤ්හි; 

ඨත්වාපකාසයිස්සති, තත්ථෙථාභාසිතමත්ථං. 

‘‘ඉච්යචව කයතොතස්මා, තම්පිගයහත්වාන සද්ධියමතාෙ; 

අට්ඨකථාෙවිජානථ, අඞ්ගුත්තරනිස්සිතංඅත්ථ’’න්ති. 

සංයෙපකථා 

1. රූපාදිවග් ගවණ් ණනා 
තත්ථ අඞ් ගුත් තරාගයමො නාම එකකනිපායතො දුකනිපායතො තිකනිපායතො

චතුක්කනිපායතො පඤ්චකනිපායතො ඡක්කනිපායතො සත්තකනිපායතො
අට්ඨකනිපායතො නවකනිපායතො දසකනිපායතො එකාදසකනිපායතොති එකාදස
නිපාතායහොන්ති.සුත්තයතො– 

‘‘නවසුත්තසහස්සානි, පඤ්චසුත්තසතානිච; 

සත්තපඤ්ඤාසසුත්තානි, යහොන්තිඅඞ්ගුත්තරාගයම’’. 

තස්ස නිපායතසු එකකනිපායතො ආදි, සුත්යතසු චිත් තපරිොදානසුත් තං. 
තස්සාපි ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිකං ආෙස්මතා ආනන්යදන
පඨමමහාසඞ්ගීතිකායල වුත්තං නිදානමාදි. සා පයනසා පඨමමහාසඞ්ගීති 
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සුමඞ්ගලවිලාසිනිොදීඝනිකාෙට්ඨකථාෙආදිම්හිවිත්ථාරිතා, තස්මාසාතත්ථ 
විත්ථාරිතනයෙයනවයවදිතබ්බා. 

නිදානවණ් ණනා 

1. ෙං පයනතං ‘‘එවං යම සුත’’න්තිආදිකං නිදානං, තත්ථ එවන්ති

නිපාතපදං, යමතිආදීනි නාමපදානි. සාවත් ථිෙං විහරතීති එත්ථ වීති

උපසග්ගපදං, හරතීති ආෙයාතපදන්ති ඉමිනා තාව නයෙන පදවිභායගො
යවදිතබ්යබො. 

අත්ථයතො පන එවංසද්යදො තාව උපමූපයදස-සම්පහංසන-ගරහණවචන-
සම්පටිග්ගහාකාරනිදස්සනාවධාරණාදි-අයනකත්ථප්පයභයදො. තථා යහස

‘‘එවං ජායතනමච්යචන, කත්තබ්බංකුසලං බහු’’න්ති එවමාදීසු (ධ. ප. 53) 

උපමාෙං ආගයතො. ‘‘එවං යත අභික්කමිතබ්බං, එවං යත

පටික්කමිතබ්බ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපයදයස. ‘‘එවයමතං භගවා, 

එවයමතං සුගතා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) සම්පහංසයන. ‘‘එවයමවං පනාෙං
වසලී ෙස්මිං වා තස්මිං වා තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණකස්ස වණ්ණං

භාසතී’’තිආදීසු (සං.නි. 1.187) ගරහයණ. ‘‘එවං, භන්යතතියෙො යත භික්ඛූ

භගවයතො පච්චස්යසොසු’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.1) වචනසම්පටිග්ගයහ. ‘‘එවං 

බයායෙො අහං, භන්යත, භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමී’’තිආදීසු (ම. නි.

1.398) ආකායර. ‘‘එහි ත්වං, මාණවක, යෙන සමයණො ආනන්යදො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන සමණං ආනන්දං අප්පාබාධං
අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ – ‘සුයභො මාණයවො
යතොයදෙයපුත්යතො භවන්තං ආනන්දං අප්පාබාධං…යප.… ඵාසුවිහාරං

පුච්ඡතී’ති, එවඤ්චවයදහි‘‘සාධුකිර භවංආනන්යදොයෙනසුභස්සමාණවස්ස 

යතොයදෙයපුත්තස්සනියවසනං, යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පංඋපාදාො’’තිආදීසු

(දී.නි.1.445) නිදස්සයන.‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, කාලාමා, ඉයමධම්මාකුසලාවා

අකුසලා වාති? අකුසලා, භන්යත. සාවජ්ජා වා අනවජ්ජා වාති? සාවජ්ජා, 

භන්යත. විඤ්ඤුගරහිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා වාති? විඤ්ඤුගරහිතා, භන්යත.

සමත්තාසමාදින්නාඅහිතාෙ දුක්ොෙසංවත්තන්තියනොවා, කථංයවොඑත්ථ 

යහොතීති? සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාෙ දුක්ොෙ සංවත්තන්ති, එවං

යනො එත්ථ යහොතී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) අවධාරයණ. ස්වාෙමිධ
ආකාරනිදස්සනාවධාරයණසු දට්ඨබ්යබො. 

තත්ථආකාරත්යථන එවංසද්යදන එතමත්ථං දීයපති – නානානෙනිපුණං
අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නං විවිධපාටිහාරිෙං
ධම්මත්ථයදසනාපටියවධගම්භීරං සබ්බසත්තානං සකසකභාසානුරූපයතො 
යසොතපථමාගච්ඡන්තං තස්ස භගවයතො වචනං සබ්බප්පකායරන යකො
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පටුන 

සමත්යථො විඤ්ඤාතුං, සබ්බථායමනපනයසොතුකාමතං ජයනත්වාපි එවං යම

සුතං, මොපිඑයකනාකායරනසුතන්ති. 

නිදස්සනත්යථන ‘‘නාහං සෙම්භූ, න මො ඉදං සච්ඡිකත’’න්ති අත්තානං

පරියමොයචන්යතො ‘‘එවං යම සුතං, මොපි එවං සුත’’න්ති ඉදානි වත්තබ්බං
සකලං සුත්තංනිදස්යසති. 

අවධාරණත්යථන ‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං 

බහුස්සුතානං ෙදිදං ආනන්යදො, සතිමන්තානං, ගතිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, 

උපට්ඨාකානං ෙදිදං ආනන්යදො’’ති (අ. නි. 1.219, 223) එවං භගවතා, 

‘‘ආෙස්මා ආනන්යදො අත්ථකුසයලො ධම්මකුසයලො බයඤ්ජනකුසයලො

නිරුත්තිකුසයලොපුබ්බාපරකුසයලො’’ති (අ.නි.5.169) එවංධම්මයසනාපතිනා
ච පසත්ථභාවානුරූපං අත්තයනො ධාරණබලං දස්යසන්යතො සත්තානං

යසොතුකාමතංජයනති‘‘එවං යමසුතං, තඤ්චයෙොඅත්ථයතොවා බයඤ්ජනයතො

වාඅනූනමනධිකං, එවයමව, නඅඤ්ඤථාදට්ඨබ්බ’’න්ති. 

යමසද්යදො තීසු අත්යථසු දිස්සති. තථා හිස්ස ‘‘ගාථාභිගීතං යම

අයභොජයනෙය’’න්තිආදීසු (සු.නි. 81; සං.නි.1.194) මොතිඅත්යථො. ‘‘සාධු

යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතූ’’තිආදීසු (සං. නි. 4.88) 

මය්හන්තිඅත්යථො.‘‘ධම්මදාොදායම, භික්ෙයව, භවථා’’තිආදීසු(ම.නි.1.29) 

මමාතිඅත්යථො.ඉධපන ‘‘මොසුත’’න්තිච, ‘‘මම සුත’’න්තිචඅත්ථද්වයෙ
යුජ්ජති. 

සුතන්ති අෙං සුතසද්යදො සඋපසග්යගො ච අනුපසග්යගො ච ගමන-විස්සුත-
කිලින්නඋපචිතානුයෙොග-යසොතවිඤ්යඤෙය-
යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතාදිඅයනකත්ථප්පයභයදො. තථා හිස්ස – ‘‘යසනාෙ
පසුයතො’’තිආදීසු ගච්ඡන්යතොති අත්යථො. ‘‘සුතධම්මස්ස පස්සයතො’’තිආදීසු

(උදා. 11) විස්සුතධම්මස්සාති අත්යථො. ‘‘අවස්සුතා අවස්සුතස්සා’’තිආදීසු

(පාචි. 657) කිලින්නාකිලින්නස්සාති අත්යථො. ‘‘තුම්යහහි පුඤ්ඤං පසුතං

අනප්පක’’න්තිආදීසු (ඛු.පා.7-12) උපචිතන්තිඅත්යථො. ‘‘යෙ ඣානප්පසුතා

ධීරා’’තිආදීසු (ධ. ප. 181) ඣානානුයුත්තාති අත්යථො. ‘‘දිට්ඨං සුතං

මුත’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.241) යසොතවිඤ්යඤෙයන්ති අත්යථො. ‘‘සුතධයරො

සුතසන්නිචයෙො’’තිආදීසු (ම. නි. 1.339) යසොතද්වාරානුසාරවිඤ්ඤාතධයරොති 
අත්යථො. ඉධ පනස්ස යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිතන්තිවා උපධාරණන්ති
වාති අත්යථො. යම-සද්දස්ස හි මොති අත්යථ සති ‘‘එවං මො සුතං
යසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරිත’’න්ති යුජ්ජති.මමාතිඅත්යථසති‘‘එවංමම
සුතංයසොතද්වාරානුසායරනඋපධාරණ’’න්ති යුජ්ජති. 
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එවයමයතසු තීසු පයදසු එවන්ති 

යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සනං. යමති 

වුත්තවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිපුග්ගලනිදස්සනං. සුතන්ති අස්සවනභාවපටික්යෙපයතො

අනූනාධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සනං. තථා එවන්ති තස්සා
යසොතද්වාරානුසායරන පවත්තාෙ විඤ්ඤාණවීථිො නානප්පකායරන

ආරම්මයණ පවත්තභාවප්පකාසනං. යමති අත්තප්පකාසනං. සුතන්ති
ධම්මප්පකාසනං. අෙඤ්යහත්ථ සඞ්යෙයපො – ‘‘නානප්පකායරනආරම්මයණ

පවත්තාෙවිඤ්ඤාණවීථිොමොනඅඤ්ඤංකතං, ඉදං පනකතං, අෙංධම්යමො
සුයතො’’ති. 

තථා එවන්ති නිද්දිසිතබ්බප්පකාසනං. යමති පුග්ගලප්පකාසනං. සුතන්ති

පුග්ගලකිච්චප්පකාසනං.ඉදංවුත්තංයහොති–ෙංසුත්තං නිද්දිසිස්සාමි, තංමො
එවංසුතන්ති. 

තථා එවන්ති ෙස්ස චිත්තසන්තානස්ස නානාකාරප්පවත්තිො

නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණං යහොති, තස්ස නානාකාරනිද්යදයසො. එවන්ති හි

අෙං ආකාරපඤ්ඤත්ති. යමති කත්තුනිද්යදයසො. සුතන්ති විසෙනිද්යදයසො.
එත්තාවතා නානාකාරප්පවත්යතන චිත්තසන්තායනන තංසමඞ්ගියනො කත්තු
විසයෙගහණසන්නිට්ඨානංකතංයහොති. 

අථ වා එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො. සුතන්ති

විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො. යමති උභෙකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො. අෙං
පයනත්ථ සඞ්යෙයපො – මො සවනකිච්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිනා පුග්ගයලන
විඤ්ඤාණවයසනලද්ධසවනකිච්චයවොහායරන සුතන්ති. 

තත්ථ එවන්ති ච යමති ච සච්චිකට්ඨපරමත්ථවයසන

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. කිඤ්යහත්ථ තං පරමත්ථයතො අත්ථි, ෙං එවන්ති වා

යමති වා නිද්යදසං ලයභථ. සුතන්ති විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. ෙඤ්හි තං එත්ථ

යසොයතනඋපලද්ධං, තංපරමත්ථයතොවිජ්ජමානන්ති.තථා එවන්තිච යමතිච

තංතංඋපාදාෙවත්තබ්බයතොඋපාදාපඤ්ඤත්ති. සුතන්තිදිට්ඨාදීනිඋපනිධාෙ
වත්තබ්බයතොඋපනිධාපඤ්ඤත්ති. 

එත්ථ ච එවන්ති වචයනන අසම්යමොහං දීයපති. න හි සම්මූළ්යහො

නානප්පකාරපටියවධසමත්යථොයහොති. සුතන්ති වචයනනසුතස්සඅසම්යමොසං

දීයපති.ෙස්සහිසුතංසම්මුට්ඨංයහොති, නයසොකාලන්තයරන මොසුතන්ති

පටිජානාති. ඉච්චස්ස අසම්යමොයහන පඤ්ඤාසිද්ධි, අසම්යමොයසන පන 

සතිසිද්ධි. තත්ථ පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාෙ සතිො බයඤ්ජනාවධාරණසමත්ථතා, 
සතිපුබ්බඞ්ගමාෙ පඤ්ඤාෙ අත්ථපටියවධසමත්ථතා.
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තදුභෙසමත්ථතායෙොයගන අත්ථබයඤ්ජනසම්පන්නස්ස ධම්මයකොසස්ස
අනුපාලනසමත්ථයතො ධම්මභණ්ඩාගාරිකත්තසිද්ධි. 

අපයරො නයෙො – එවන්ති වචයනන යෙොනියසො මනසිකාරං දීයපති, 

අයෙොනියසො මනසිකයරොයතො හි නානප්පකාරපටියවධාභාවයතො. සුතන්ති

වචයනන අවික්යෙපං දීයපති, වික්ඛිත්තචිත්තස්ස සවනාභාවයතො. තථා හි

වික්ඛිත්තචිත්යතො පුග්ගයලො සබ්බසම්පත්තිො වුච්චමායනොපි ‘‘න මො සුතං, 
පුන භණථා’’ති භණති. යෙොනියසො මනසිකායරන යචත්ථ අත්තසම්මාපණිධිං
පුබ්යබ ච කතපුඤ්ඤතං සායධති සම්මා අප්පණිහිතත්තස්ස පුබ්යබ
අකතපුඤ්ඤස්ස වා තදභාවයතො. තථා අවික්යෙයපන සද්ධම්මස්සවනං

සප්පුරිසූපනිස්සෙඤ්ච සායධති.නහි වික්ඛිත්තචිත්යතොයසොතුංසක්යකොති, න
චසප්පුරියසඅනුපස්සෙමානස්සසවනං අත්ථීති. 

අපයරො නයෙො – ෙස්මා ‘‘එවන්ති ෙස්ස චිත්තසන්තානස්ස

නානාකාරප්පවත්තිො නානත්ථබයඤ්ජනග්ගහණං යහොති, තස්ස 
නානාකාරනිද්යදයසො’’ති වුත්තං. යසො ච එවං භද්දයකො ආකායරො න සම්මා

අප්පණිහිතත්තයනො පුබ්යබඅකතපුඤ්ඤස්සවායහොති, තස්මා එවන්තිඉමිනා 

භද්දයකනාකායරන පච්ඡිමචක්කද්වෙසම්පත්තිමත්තයනො දීයපති. සුතන්ති
සවනයෙොයගන පුරිමචක්කද්වෙසම්පත්තිං. න හි අප්පතිරූපයදයස වසයතො
සප්පුරිසූපනිස්සෙවිරහිතස්ස වා සවනං අත්ථි. ඉච්චස්ස 

පච්ඡිමචක්කද්වෙසිද්ධිො ආසෙසුද්ධි සිද්ධා යහොති, පුරිමචක්කද්වෙසිද්ධිො 

පයෙොගසුද්ධි. තාෙ ච ආසෙසුද්ධිො අධිගමබයත්තිසිද්ධි, පයෙොගසුද්ධිො 
ආගමබයත්තිසිද්ධි. ඉති පයෙොගාසෙසුද්ධස්සආගමාධිගමසම්පන්නස්ස වචනං

අරුණුග්ගං විෙ සූරිෙස්ස උදෙයතො, යෙොනියසො මනසිකායරො විෙ ච

කුසලකම්මස්ස, අරහති භගවයතො වචනස්ස පුබ්බඞ්ගමං භවිතුන්ති ඨායන

නිදානංඨයපන්යතො එවං යම සුතන්තිආදිමාහ. 

අපයරොනයෙො – එවන්තිඉමිනා නානප්පකාරපටියවධදීපයකනවචයනන

අත්තයනො අත්ථපටිභානපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං දීයපති. සුතන්ති ඉමිනා
යසොතබ්බයභදපටියවධදීපයකන වචයනන 

ධම්මනිරුත්තිපටිසම්භිදාසම්පත්තිසබ්භාවං. එවන්ති ච ඉදං යෙොනියසො
මනසිකාරදීපකවචනං භාසමායනො ‘‘එයත මො ධම්මා මනසා අනුයපක්ඛිතා

දිට්ඨිො සුප්පටිවිද්ධා’’ති දීයපති. සුතන්ති ඉදං සවනයෙොගදීපකවචනං
භාසමායනො ‘‘බහූ මො ධම්මා සුතා ධාතා වචසා පරිචිතා’’ති දීයපති.
තදුභයෙනපි අත්ථබයඤ්ජනපාරිපූරිං දීයපන්යතො සවයන ආදරං ජයනති.
අත්ථබයඤ්ජනපරිපුණ්ණං හි ධම්මං ආදයරන අස්සුණන්යතො මහතා හිතා
පරිබාහියරො යහොතීතිආදරංජයනත්වාසක්කච්චංධම්යමොයසොතබ්යබොති. 
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එවං යම සුතන්ති ඉමිනා පන සකයලන වචයනන ආෙස්මා ආනන්යදො

තථාගතප්පයවදිතං ධම්මං අත්තයනො අදහන්යතො අසප්පුරිසභූමිං අතික්කමති, 

සාවකත්තං පටිජානන්යතො සප්පුරිසභූමිං ඔක්කමති. තථා අසද්ධම්මා චිත්තං

වුට්ඨායපති, සද්ධම්යම චිත්තං පතිට්ඨායපති. ‘‘යකවලං සුතයමයවතං මො, 

තස්යසව පන භගවයතො වචන’’න්ති දීයපන්යතො අත්තානං පරියමොයචති, 

සත්ථාරංඅපදිසති, ජිනවචනංඅප්යපති, ධම්මයනත්තිං පතිට්ඨායපති. 

අපිච ‘‘එවං යම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්යතො 
පුරිමවචනං විවරන්යතො ‘‘සම්මුො පටිග්ගහිතමිදං මො තස්ස භගවයතො 
චතුයවසාරජ්ජවිසාරදස්ස දසබලධරස්ස ආසභට්ඨානට්ඨායියනො
සීහනාදනාදියනො සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස
ධම්මාධිපතියනො ධම්මදීපස්ස ධම්මසරණස්ස සද්ධම්මවරචක්කවත්තියනො

සම්මාසම්බුද්ධස්සවචනං, නඑත්ථඅත්යථ වාධම්යමවාපයදවාබයඤ්ජයන
වා කඞ්ො වා විමති වා කත්තබ්බා’’ති සබ්බයදවමනුස්සානං ඉමස්මිං ධම්යම

අස්සද්ධිෙංවිනායසති, සද්ධාසම්පදං උප්පායදති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘විනාසෙතිඅස්සද්ධං, සද්ධංවඩ්යෙතිසාසයන; 

එවංයමසුතමිච්යචවං, වදංයගොතමසාවයකො’’ති. 

එකන්ති ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො. සමෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්යදයසො. එකං 

සමෙන්තිඅනිෙමිතපරිදීපනං. තත්ථ සමෙසද්යදො– 

‘‘සමවායෙෙයණකායල, සමූයහයහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සති’’. 

තථාහිස්ස‘‘අප්යපවනාමස්යවපිඋපසඞ්කයමෙයාමකාලඤ්ච සමෙඤ්ච

උපාදාො’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447) සමවායෙො අත්යථො. ‘‘එයකොව යෙො, 

භික්ෙයව, ෙයණො ච සමයෙො ච බ්රහ්මචරිෙවාසාො’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

ෙයණො. ‘‘උණ්හසමයෙො පරිළාහසමයෙො’’තිආදීසු (පාචි. 358) කායලො.

‘‘මහාසමයෙො පවනස්මි’’න්තිආදීසු (දී. නි. 2.332) සමූයහො. ‘‘සමයෙොපි යෙො

යතභද්දාලිඅප්පටිවිද්යධොඅයහොසි, භගවායෙොසාවත්ථිෙං විහරති, භගවාපිමං

ජානිස්සති‘භද්දාලිනාමභික්ඛුසත්ථුසාසයනසික්ොෙ අපරිපූරකාරී’ති, අෙම්පි

යෙො යත, භද්දාලි, සමයෙො අප්පටිවිද්යධො අයහොසී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.135) 
යහතු. ‘‘යතන යෙො පන සමයෙන උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො 
සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතොසමෙප්පවාදයකතින්දුකාචීයරඑකසාලයක මල්ලිකාෙ

ආරායමපටිවසතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.260) දිට්ඨි. 

‘‘දිට්යඨ ධම්යමචයෙොඅත්යථො, යෙොචත්යථො සම්පරායියකො; 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  රූපාදිවග්ගවණ්ණනා 

8 

පටුන 

අත්ථාභිසමොධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති.– 

ආදීසු (සං. නි. 1.129) පටිලායභො. ‘‘සම්මා මානාභිසමො අන්තමකාසි

දුක්ෙස්සා’’තිආදීසු(ම.නි.1.28) පහානං.‘‘දුක්ෙස්ස පීළනට්යඨොසඞ්ෙතට්යඨො

සන්තාපට්යඨො විපරිණාමට්යඨො අභිසමෙට්යඨො’’තිආදීසු (පටි. ම. 2.8) 
පටියවයධො.ඉධපනස්සකායලොඅත්යථො.යතන සංවච්ඡර-උතු-මාස-අඩ්ෙමාස-
රත්ති-දිව-පුබ්බණ්හ-මජ්ඣන්හික-සාෙන්හ-පඨම-මජ්ඣිම- පච්ඡිමොම-
මුහුත්තාදීසුකාලප්පයභදභූයතසුසමයෙසුඑකංසමෙන්තිදීයපති. 

තත්ථකිඤ්චාපිඑයතසුසංවච්ඡරාදීසුෙංෙංසුත්තංෙම්හි ෙම්හිසංවච්ඡයර

උතුම්හිමායසපක්යෙරත්තිභායගදිවසභායගවාවුත්තං, සබ්බංතං යථරස්ස
සුවිදිතංසුවවත්ථාපිතංපඤ්ඤාෙ.ෙස්මාපන‘‘එවංයමසුතංඅසුකසංවච්ඡයර 
අසුකඋතුම්හි අසුකමායස අසුකපක්යෙ අසුකරත්තිභායග අසුකදිවසභායග
වා’’තිඑවංවුත්යත නසක්කාසුයෙනධායරතුංවාඋද්දිසිතුංවාඋද්දිසායපතුං

වා, බහු ච වත්තබ්බං යහොති, තස්මා එයකයනව පයදන තමත්ථං
සයමොධායනත්වා‘‘එකංසමෙ’’න්තිආහ. 

යෙ වා ඉයම ගබ්යභොක්කන්තිසමයෙො ජාතිසමයෙො සංයවගසමයෙො 
අභිනික්ෙමනසමයෙො දුක්කරකාරිකසමයෙො මාරවිජෙසමයෙො
අභිසම්යබොධිසමයෙො දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරසමයෙො යදසනාසමයෙො
පරිනිබ්බානසමයෙොතිඑවමාදයෙොභගවයතොයදවමනුස්යසසු අතිවිෙසුප්පකාසා

අයනකකාලප්පයභදා එව සමො, යතසු සමයෙසු යදසනාසමෙසඞ්ොතං එකං 
සමෙන්ති දීයපති. යෙො චාෙං ඤාණකරුණාකිච්චසමයෙසු

කරුණාකිච්චසමයෙො, අත්තහිතපරහිත-පටිපත්තිසමයෙසු පරහිත-

පටිපත්තිසමයෙො, සන්නිපතිතානං කරණීෙද්වෙසමයෙසු ධම්මිකථාසමයෙො, 

යදසනාපටිපත්තිසමයෙසු යදසනාසමයෙො, යතසුපි සමයෙසු අඤ්ඤතරං
සන්ධාෙ‘‘එකංසමෙ’’න්තිආහ. 

කස්මා පයනත්ථ ෙථා අභිධම්යම ‘‘ෙස්මිං සමයෙ කාමාවචර’’න්ති ච, 

ඉයතොඅඤ්යඤසුචසුත්තපයදසු ‘‘ෙස්මිං සමයෙ, භික්ෙයව, භික්ඛුවිවිච්යචව

කායමහී’’තිචභුම්මවචයනනනිද්යදයසොකයතො, විනයෙ ච‘‘යතනසමයෙන

බුද්යධො භගවා’’ති කරණවචයනන නිද්යදයසො කයතො, තථා අකත්වා ‘‘එකං

සමෙ’’න්ති උපයෙොගවචයනන නිද්යදයසො කයතොති. තත්ථ තථා, ඉධ ච
අඤ්ඤථා අත්ථසම්භවයතො.තත්ථහිඅභිධම්යමඉයතොඅඤ්යඤසුසුත්තපයදසු
ච අධිකරණත්යථො භායවනභාවලක්ෙණත්යථො ච සම්භවති. අධිකරණං හි

කාලත්යථො සමූහත්යථො ච සමයෙො, තත්ථ වුත්තානං ඵස්සාදිධම්මානං

ෙණසමවාෙයහතුසඞ්ොතස්ස ච සමෙස්ස භායවන යතසං භායවො ලක්ඛීෙති, 
තස්මාතදත්ථයජොතනත්ථංතත්ථභුම්මවචයනනනිද්යදයසොකයතො. 
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පටුන 

විනයෙ ච යහතුඅත්යථො කරණත්යථො ච සම්භවති. යෙො හි යසො 

සික්ොපදපඤ්ඤත්තිසමයෙොසාරිපුත්තාදීහිපිදුබ්බිඤ්යඤයෙයො, යතනසමයෙන
යහතුභූයතන කරණභූයතන ච සික්ොපදානි පඤ්ඤාපෙන්යතො
සික්ොපදපඤ්ඤත්තියහතුඤ්ච අයපක්ෙමායනො භගවා තත්ථ තත්ථ විහාසි.
තස්මාතදත්ථයජොතනත්ථංතත්ථකරණවචයනනනිද්යදයසො කයතො. 

ඉධ පන අඤ්ඤස්මිඤ්ච එවංජාතියක අච්චන්තසංයෙොගත්යථො සම්භවති. 

ෙඤ්හිසමෙං භගවා ඉමං අඤ්ඤං වා සුත්තන්තං යදයසසි, අච්චන්තයමවතං
සමෙං කරුණාවිහායරන විහාසි. තස්මා තදත්ථයජොතනත්ථං ඉධ
උපයෙොගවචනනිද්යදයසොකයතොති.යතයනතං වුච්චති– 

‘‘තංතංඅත්ථමයපක්ඛිත්වා, භුම්යමනකරයණනච; 

අඤ්ඤත්රසමයෙොවුත්යතො, උපයෙොයගනයසොඉධා’’ති. 

යපොරාණා පන වණ්ණෙන්ති – ‘‘තස්මිං සමයෙ’’ති වා ‘‘යතන

සමයෙනා’’ති වා ‘‘එකං සමෙ’’න්ති වා අභිලාපමත්තයභයදො එස, සබ්බත්ථ

භුම්මයමවත්යථොති.තස්මා ‘‘එකං සමෙ’’න්තිවුත්යතපි ‘‘එකස්මිංසමයෙ’’ති
අත්යථො යවදිතබ්යබො. 

භගවාති ගරු. ගරුඤ්හි යලොයක ‘‘භගවා’’ති වදන්ති. අෙඤ්ච

සබ්බගුණවිසිට්ඨතාෙ සබ්බසත්තානං ගරු, තස්මා ‘‘භගවා’’ති යවදිතබ්යබො.
යපොරායණහිපිවුත්තං– 

‘‘භගවාති වචනංයසට්ඨං, භගවාති වචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති. 

අපිච – 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්යතො, භයගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමයනො, භයවසුභගවාතයතො’’ති.– 

ඉමිස්සාපිගාථාෙවයසනස්සපදස්සවිත්ථාරයතොඅත්යථො යවදිතබ්යබො.යසොච 

විසුද් ධිමග් යග (විසුද්ධි.1.142, 144) බුද්ධානුස්සතිනිද්යදයසවුත්යතොයෙව. 

එත්තාවතා යචත්ථ එවං යම සුතන්ති වචයනන ෙථාසුතං ධම්මං
දස්යසන්යතො භගවයතො ධම්මසරීරං පච්චක්ෙං කයරොති. යතන ‘‘න ඉදං 

අතික්කන්තසත්ථුකං පාවචනං, අෙං යවො සත්ථා’’ති සත්ථු අදස්සයනන

උක්කණ්ඨිතං ජනං සමස්සායසති. එකං සමෙං භගවාති වචයනන තස්මිං
සමයෙ භගවයතො අවිජ්ජමානභාවං දස්යසන්යතො රූපකාෙපරිනිබ්බානං
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සායධති. යතන ‘‘එවංවිධස්ස නාම අරිෙධම්මස්ස යදසයකො දසබලධයරො

වජිරසඞ්ඝාතසමානකායෙො යසොපි භගවා පරිනිබ්බුයතො, යකන අඤ්යඤන

ජීවියතආසාජයනතබ්බා’’තිජීවිතමදමත්තංජනංසංයවයජති, සද්ධම්යමචස්ස 

උස්සාහං ජයනති. එවන්ති ච භණන්යතො යදසනාසම්පත්තිං නිද්දිසති. යම 

සුතන්ති සාවකසම්පත්තිං. එකං සමෙන්ති කාලසම්පත්තිං. භගවාති 

යදසකසම්පත්තිං. 

සාවත් ථිෙන්ති එවංනාමයක නගයර. සමීපත්යථ යචතං භුම්මවචනං. 

විහරතීති අවියසයසන ඉරිොපථදිබ්බබ්රහ්මඅරිෙවිහායරසු 
අඤ්ඤතරවිහාරසමඞ්ගිපරිදීපනයමතං. ඉධ පන
ඨානගමනනිසජ්ජාසෙනප්පයභයදසු ඉරිොපයථසු 

අඤ්ඤතරඉරිොපථසමායෙොගපරිදීපනං, යතන ඨියතොපි ගච්ඡන්යතොපි
නිසින්යනොපි සොයනොපි භගවා විහරතිච්යචව යවදිතබ්යබො. යසො හි එකං
ඉරිොපථබාධනං අඤ්යඤන ඉරිොපයථන විච්ඡින්දිත්වා අපරිපතන්තං

අත්තභාවංහරතිපවත්යතති, තස්මා‘‘විහරතී’’ති වුච්චති. 

යෙතවයනති යජතස්ස රාජකුමාරස්ස වයන. තඤ්හි යතන යරොපිතං

සංවඩ්ඪිතං පරිපාලිතං, යසො චස්ස සාමී අයහොසි, තස්මා යජතවනන්ති සඞ්ෙං

ගතං, තස්මිං යජතවයන. අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආරායමති අනාථපිණ්ඩියකන
ගහපතිනා චතුපඤ්ඤාසහිරඤ්ඤයකොටිපරිච්චායගන බුද්ධප්පමුෙස්ස

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයාතිතත්තා අනාථපිණ්ඩිකස්සාති සඞ්ෙං ගයත ආරායම. 

අෙයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පන පපඤ්චසූදනිො මජ්ඣිමට්ඨකථාෙ

සබ්බාසවසුත්තවණ්ණනාෙං(ම.නි.අට්ඨ.1.14ආදයෙො)වුත්යතො. 

තත්ථ සිො – ෙදි තාව භගවා සාවත්ථිෙං විහරති, ‘‘යජතවයන’’ති න 

වත්තබ්බං. අථ තත්ථ විහරති, ‘‘සාවත්ථිෙ’’න්තින වත්තබ්බං. න හි සක්කා 
උභෙත්ථ එකං සමෙං විහරිතුන්ති. න යෙො පයනතං එවං දට්ඨබ්බං. නනු

අයවොචුම්හ ‘‘සමීපත්යථ භුම්මවචන’’න්ති. තස්මා ෙථා ගඞ්ගාෙමුනාදීනං

සමීයප යගොයූථානි චරන්තානි ‘‘ගඞ්ගාෙ චරන්ති, ෙමුනාෙ චරන්තී’’ති

වුච්චන්ති, එවමිධාපි ෙදිදං සාවත්ථිො සමීයප යජතවනං, තත්ථ විහරන්යතො
වුච්චති ‘‘සාවත්ථිෙං විහරති යජතවයන’’ති. යගොචරගාමනිදස්සනත්ථං හිස්ස

සාවත්ථිවචනං, පබ්බජිතානුරූපනිවාසනට්ඨානනිදස්සනත්ථංයසසවචනං. 

තත්ථ සාවත්ථිවචයනන ආෙස්මා ආනන්යදො භගවයතො 

ගහට්ඨානුග්ගහකරණං දස්යසති, යජතවනාදිකිත්තයනන
පබ්බජිතානුග්ගහකරණං. තථා පුරියමන පච්චෙග්ගහණයතො

අත්තකිලමථානුයෙොගවිවජ්ජනං, පච්ඡියමන වත්ථුකාමප්පහානයතො 
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කාමසුෙල්ලිකානුයෙොගවිවජ්ජනූපාෙදස්සනං. පුරියමන ච

ධම්මයදසනාභියෙොගං, පච්ඡියමන වියවකාධිමුත්තිං. පුරියමන කරුණාෙ

උපගමනං, පච්ඡියමන පඤ්ඤාෙ අපගමනං. පුරියමන සත්තානං

හිතසුෙනිප්ඵාදනාධිමුත්තිතං, පච්ඡියමන පරහිතසුෙකරයණ නිරුපයලපතං.

පුරියමන ධම්මිකසුොපරිච්චාගනිමිත්තඵාසුවිහාරං, පච්ඡියමන 

උත්තරිමනුස්සධම්මානුයෙොගනිමිත්තං. පුරියමනමනුස්සානංඋපකාරබහුලතං, 

පච්ඡියමන යදවතානං. පුරියමන යලොයක ජාතස්ස යලොයක සංවඩ්ෙභාවං, 

පච්ඡියමන යලොයකන අනුපලිත්තතං. පුරියමන ‘‘එකපුග්ගයලො, භික්ෙයව, 
යලොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාෙ බහුජනසුොෙ
යලොකානුකම්පාෙ අත්ථාෙ හිතාෙ සුොෙ යදවමනුස්සානං. කතයමො

එකපුග්ගයලො? තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති (අ. නි. 1.170) 

වචනයතොෙදත්ථංභගවාඋප්පන්යනො, තදත්ථපරිනිප්ඵාදනං, පච්ඡියමනෙත්ථ

උප්පන්යනො, තදනුරූපවිහාරං. භගවා හි පඨමං ලුම්බිනිවයන, දුතිෙං
යබොධිමණ්යඩති යලොකිෙයලොකුත්තරාෙ උප්පත්තිො වයනයෙව උප්පන්යනො.
යතනස්සවයනයෙවවිහාරංදස්යසතීතිඑවමාදිනානයෙයනත්ථඅත්ථයෙොජනා 
යවදිතබ්බා. 

තත්රාති යදසකාලපරිදීපනං. තඤ්හි ෙං සමෙං විහරති, තත්ර සමයෙ.

ෙස්මිඤ්ච ආරායම විහරති, තත්ර ආරායමති දීයපති. භාසිතබ්බයුත්යත වා 
යදසකායලදීයපති.නහිභගවාඅයුත්යතයදයසවාකායලවාධම්මංභාසති.

‘‘අකායලො යෙො තාව, බාහිො’’තිආදි (උදා. 10) යචත්ථ සාධකං. යෙොති 

පදපූරණමත්යත අවධාරයණ ආදිකාලත්යථ වා නිපායතො. භගවාති

යලොකගරුදීපනං. භික් ඛූති කථාසවනයුත්තපුග්ගලවචනං. අපි යචත්ථ

‘‘භික්ෙයකොතිභික්ඛු, භික්ොචරිෙං අජ්ඣුපගයතොතිභික්ඛූ’’තිආදිනා(පාරා.45; 

විභ. 511) නයෙන වචනත්යථො යවදිතබ්යබො. ආමන් යතසීති ආලපි අභාසි
සම්යබොයධසීතිඅෙයමත්ථඅත්යථො. අඤ්ඤත්රපනඤාපයනපියහොති.ෙථාහ–

‘‘ආමන්තොමි යවො, භික්ෙයව, පටියවදොමි යවො, භික්ෙයව’’ති.

පක්යකොසයනපි. ෙථාහ – ‘‘එහි ත්වං, භික්ඛු, මම වචයනන සාරිපුත්තං 

ආමන්යතහී’’ති(අ.නි.9.11; සං.නි.2.32). 

භික් ෙයවොති ආමන්තනාකාරපරිදීපනං. තඤ්ච 

භික්ෙනසීලතාදිගුණයෙොගසිද්ධත්තා වුත්තං. භික්ෙනසීලතාගුණයුත්යතොපි හි

භික්ඛු, භික්ෙනධම්මතාගුණයුත්යතොපි භික්ඛු, භික්ෙයන
සාධුකාරිතාගුණයුත්යතොපීති සද්දවිදූ මඤ්ඤන්ති. යතන ච යනසං
භික්ෙනසීලතාදිගුණයෙොගසිද්යධන වචයනන හීනාධිකජනයසවිතං වුත්තිං

පකායසන්යතො උද්ධතදීනභාවනිග්ගහං කයරොති. භික් ෙයවොති ඉමිනා
කරුණාවිප්ඵාරයසොම්මහදෙනෙනනිපාතපුබ්බඞ්ගයමන වචයනන යත
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පටුන 

අත්තයනොමුොභිමුයෙකයරොති.යතයනවචකයථතුකමයතාදීපයකනවචයනන
යතසං යසොතුකමයතං ජයනති. යතයනව ච සම්යබොධනත්යථන සාධුකං
සවනමනසිකායරපි යත නියෙොයජති. සාධුකං සවනමනසිකාරාෙත්තා හි
සාසනසම්පත්ති. 

අපයරසුපි යදවමනුස්යසසු විජ්ජමායනසුකස්මා භික්ඛූයෙව ආමන්යතසීති

යච? යජට්ඨයසට්ඨාසන්නසදාසන්නිහිතභාවයතො. සබ්බපරිසසාධාරණා හි

භගවයතොධම්මයදසනා.පරිසාෙචයජට්ඨාභික්ඛූ පඨමුප්පන්නත්තා, යසට්ඨා
අනගාරිෙභාවං ආදිං කත්වා සත්ථුචරිොනුවිධාෙකත්තා 
සකලසාසනපටිග්ගාහකත්තා ච. ආසන්නා යත තත්ථ නිසින්යනසු
සත්ථුසන්තිකත්තා. සදාසන්නිහිතා සත්ථුසන්තිකාවචරත්තාති. අපිච යත
ධම්මයදසනාෙ භාජනං ෙථානුසිට්ඨං පටිපත්තිසබ්භාවයතොතිපි යත එව
ආමන්යතසි. 

කිමත්ථං පන භගවා ධම්මං යදයසන්යතො පඨමං භික්ඛූ ආමන්යතසි, න

ධම්මයමව යදයසසීති? සතිජනනත්ථං. භික්ඛූ හි අඤ්ඤං චින්යතන්තාපි
වික්ඛිත්තචිත්තාපි ධම්මං පච්චයවක්ෙන්තාපිකම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්තාපි

නිසින්නායහොන්ති, යතඅනාමන්යතත්වාධම්යම යදසිෙමායන‘‘අෙංයදසනා
කිංනිදානා කිංපච්චො කතමාෙ අට්ඨුප්පත්තිො යදසිතා’’ති සල්ලක්යෙතුං

අසක්යකොන්තා දුග්ගහිතං වා ගණ්යහෙයං, න වා ගණ්යහෙයං. යතන යනසං
සතිජනනත්ථංභගවාපඨමංආමන්යතත්වාපච්ඡාධම්මංයදයසති. 

භදන් යතති ගාරවවචනයමතං, සත්ථු පටිවචනදානං වා. අපි යචත්ථ

‘‘භික්ෙයවො’’තිවදමායනොභගවායතභික්ඛූආලපති. ‘‘භදන්යත’’තිවදමානා

යත භගවන්තං පච්චාලපන්ති. තථා ‘‘භික්ෙයවො’’ති භගවා ආදිම්හි භාසති, 

‘‘භදන්යත’’ති යත පච්චාභාසන්ති. ‘‘භික්ෙයවො’’ති පටිවචනං දායපති, 

‘‘භදන්යත’’ති පටිවචනං යදන්ති. යත භික් ඛූති යෙ භගවා ආමන්යතසි, යත. 

භගවයතො පච් චස් යසොසුන්ති භගවයතො ආමන්තනං පටිඅස්යසොසුං, අභිමුො

හුත්වා සුණිංසු සම්පටිච්ඡිංසු පටිග්ගයහසුන්ති අත්යථො. භගවා එතදයවොචාති 
භගවා එතං ඉදානි වත්තබ්බං සකලං සුත්තං අයවොච. එත්තාවතා ච ෙං
ආෙස්මතා ආනන්යදන ඉමස්ස සුත්තස්ස සුොවගාහණත්ථං

කාලයදසයදසකපරිසාපයදසපටිමණ්ඩිතං නිදානං භාසිතං, තස්ස
අත්ථවණ්ණනාසමත්තාති. 

රූපාදිවණ් ණනා 

ඉදානි නාහං, භික් ෙයව, අඤ ්ඤං එකරූපම් පි සමනුපස් සාමීතිආදිනානයෙන

භගවතා නික්ඛිත්තස්ස සුත්තස්ස වණ්ණනාෙ ඔකායසො අනුප්පත්යතො, සා
පයනසා සුත්තවණ්ණනා ෙස්මා සුත්තනික්යෙපං විචායරත්වාව වුච්චමානා
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පටුන 

පාකටායහොති, තස්මාසුත්තනික්යෙපවිචාරණාතාවයවදිතබ්බා.චත්තායරොහි 
සුත්තනික්යෙපා අත්තජ්ඣාසයෙො පරජ්ඣාසයෙො පුච්ඡාවසියකො
අට්ඨුප්පත්තියකොති.තත්ථ ොනිසුත්තානිභගවාපයරහිඅනජ්ඣිට්යඨොයකවලං

අත්තයනො අජ්ඣාසයෙයනව කයථසි, යසෙයථිදං – ආකඞ්යෙෙයසුත්තං

වත්ථසුත්තන්ති එවමාදීනි, යතසං අත්තජ්ඣාසයෙො නික්යෙයපො. ොනි පන

‘‘පරිපක්කා යෙො රාහුලස්ස විමුත්තිපරිපාචනීො ධම්මා, ෙංනූනාහං රාහුලං

උත්තරිආසවානං ෙයෙ වියනෙය’’න්ති (සං. නි. 4.121; ම. නි. 3.416) එවං 
පයරසංඅජ්ඣාසෙංෙන්තිංමනංඅභිනීහාරංබුජ්ඣනභාවඤ්චඔයලොයකත්වා

පරජ්ඣාසෙවයසන කථිතානි, යසෙයථිදං – රාහුයලොවාදසුත්තං 

ධම්මචක්කප්පවත්තනන්ති එවමාදීනි, යතසං පරජ්ඣාසයෙො නික්යෙයපො. 
භගවන්තං පන උපසඞ්කමිත්වා යත යත යදවමනුස්සා තථා තථා පඤ්හං
පුච්ඡන්ති. එවං පුට්යඨන භගවතා ොනි කථිතානි

යදවතාසංයුත්තයබොජ්ඣඞ්ගසංයුත්තාදීනි, යතසං පුච්ඡාවසියකො නික්යෙයපො.
ොනි පන උප්පන්නං කාරණං පටිච්ච කථිතානි

ධම්මදාොදසුත්තපුත්තමංසූපමාදීනි, යතසං අට්ඨුප්පත්තියකො නික්යෙයපො. 
එවමියමසු චතූසු නික්යෙයපසු ඉමස්ස සුත්තස්ස පරජ්ඣාසයෙො නික්යෙයපො.

පරජ්ඣාසෙවයසන යහතං නික්ඛිත්තං. යකසං අජ්ඣාසයෙනාති? 
රූපගරුකානංපුරිසානං. 

තත්ථ නාහං, භික් ෙයවතිආදීසුනකායරො පටියසධත්යථො. අහන්තිඅත්තානං

නිද්දිසති. භික් ෙයවති භික්ඛූ ආලපති. අඤ ්ඤන්ති ඉදානි වත්තබ්බා

ඉත්ථිරූපයතො අඤ්ඤං. එකරූපම් පීති එකම්පි රූපං. සමනුපස් සාමීති ද්යව
සමනුපස්සනා ඤාණසමනුපස්සනා ච දිට්ඨිසමනුපස්සනා ච. තත්ථ

‘‘අනිච්චයතො සමනුපස්සති, යනො නිච්චයතො’’ති (පටි. ම. 3.35) අෙං 

ඤාණසමනුපස ්සනා නාම. ‘‘රූපං අත්තයතො සමනුපස්සතී’’තිආදිකා (පටි. ම.

1.130) පන දිට් ඨිසමනුපස් සනා නාම. තාසු ඉධ ඤාණසමනුපස්සනා
අධිප්යපතා. ඉමස්ස පන පදස්සනකායරන සම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. ඉදං හි

වුත්තං යහොති – අහං, භික්ෙයව, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන ඔයලොයකන්යතොපි

අඤ්ඤං එකරූපම්පි න සමනුපස්සාමීති. ෙං එවං පුරිසස් ස චිත් තං පරිොදාෙ 

තිට් ඨතීතිෙංරූපං රූපගරුකස්සපුරිසස්සචතුභූමකකුසලචිත්තංපරිොදියිත්වා
ගණ්හිත්වා යෙයපත්වා තිට්ඨති. ‘‘සබ්බං හත්ථිකාෙං පරිොදියිත්වා’’තිආදීසු

(සං. නි. 1.126) හි ගහණං පරිොදානං නාම. ‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ෙයව, 

භාවිතා බහුලීකතා සබ්බං කාමරාගං පරිොදිෙතී’’තිආදීසු (සං. නි. 3.102) 
යෙපනං. ඉධ උභෙම්පි වට්ටති. තත්ථ ඉදං රූපං චතුභූමකකුසලචිත්තං

ගණ්හන්තං න නීලුප්පලකලාපං පුරියසො විෙ හත්යථන ගණ්හාති, නාපි 
යෙපෙමානං අග්ගි විෙ උද්ධයන උදකං සන්තායපත්වා යෙයපති.
උප්පත්තිඤ්චස්ස නිවාරෙමානයමවචතුභූමකම්පිකුසලචිත්තංගණ්හාති යචව
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පටුන 

යෙයපති චාති යවදිතබ්බං. යතන වුත්තං – ‘‘පුරිසස්ස චිත්තං පරිොදාෙ
තිට්ඨතී’’ති. 

ෙථයිදන්ති ෙථා ඉදං. ඉත් ථිරූපන්ති ඉත්ථිො රූපං. තත්ථ ‘‘කිඤ්ච, 

භික්ෙයව, රූපං වයදථ? රුප්පතීති යෙො, භික්ෙයව, තස්මා රූපන්ති වුච්චති.

යකන රුප්පති? සීයතනපි රුප්පති උණ්යහනපි රුප්පතී’’ති (සං. නි. 3.79) 
සුත්තානුසායරනරූපස්ස වචනත්යථොයචවසාමඤ්ඤලක්ෙණඤ්චයවදිතබ්බං.
අෙං පන රූපසද්යදො ෙන්ධභවනිමිත්තපච්චෙසරීරවණ්ණසණ්ඨානාදීසු

අයනයකසු අත්යථසු වත්තති. අෙඤ්හි ‘‘ෙං කිඤ්චි රූපං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්ති (විභ. 2; මහාව. 22) එත්ථ රූපක්ෙන්යධ

වත්තති. ‘‘රූපූපපත්තිො මග්ගං භායවතී’’ති (ධ. ස. 161; විභ. 624) එත්ථ

රූපභයව. ‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’ති (ධ.ස.204-

232ආදයෙො)එත්ථකසිණනිමිත්යත.‘‘සරූපා, භික්ෙයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකා

අකුසලා ධම්මා යනො අරූපා’’ති (අ. නි. 2.83) එත්ථ පච්චයෙ. ‘‘ආකායසො

පරිවාරියතො රූපන්යතව සඞ්ෙං ගච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.306) එත්ථ සරීයර. 

‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපචඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති (ම.නි.1.400; 

3.421) එත්ථ වණ්යණ. ‘‘රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො’’ති (අ. නි. 4.65) 

එත්ථ සණ්ඨායන. ආදිසද්යදන ‘‘පිෙරූපං සාතරූපං, අරසරූයපො’’තිආදීනිපි
සඞ්ගණ්හිතබ්බානි. ඉධ පයනස ඉත්ථිො චතුසමුට්ඨායනරූපාෙතනසඞ්ොයත
වණ්යණ වත්තති. අපිච යෙො යකොචි ඉත්ථිො නිවත්ථනිවාසනස්ස වා 
අලඞ්කාරස්ස වා ගන්ධවණ්ණකාදීනං වා පිළන්ධනමාලාදීනං වාති
කාෙප්පටිබද්යධොචවණ්යණොපුරිසස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සආරම්මණංහුත්වා

උපකප්පති, සබ්බයමතං ඉත්ථිරූපන්යතව යවදිතබ්බං. ඉත් ථිරූපං, භික් ෙයව, 

පුරිසස ්ස චිත් තං පරිොදාෙ තිට් ඨතීතිඉදංපුරිමස්යසවදළ්හීකරණත්ථංවුත්තං.

පුරිමංවා‘‘ෙථයිදං, භික්ෙයව, ඉත්ථිරූප’’න්තිඑවංඔපම්මවයසනවුත්තං, ඉදං 
පරිොදානානුභාවදස්සනවයසන. 

තත්රිදං ඉත්ථිරූපස්ස පරිොදානානුභායව වත්ථු – මහාදාඨිකනාගරාජා කිර
යචතිෙගිරිම්හිඅම්බත්ථයලමහාථූපංකාරායපත්වාගිරිභණ්ඩපූජං නාමකත්වා
කායලන කාලං ඔයරොධගණපරිවුයතො යචතිෙගිරිං ගන්ත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 
මහාදානං යදති. බහූනං සන්නිපාතට්ඨායනනාමනසබ්යබසං සතිසූපට්ඨිතා

යහොති, රඤ්යඤො ච දමිළයදවී නාම මයහසී පඨමවයෙ ඨිතා දස්සනීො
පාසාදිකා. අයථයකො චිත්තත්යථයරොනාම වුඩ්ෙපබ්බජියතො අසංවරනිොයමන
ඔයලොයකන්යතො තස්සා රූපාරම්මයණ නිමිත්තං ගයහත්වා උම්මාදප්පත්යතො

විෙ ඨිතනිසින්නට්ඨායනසු ‘‘හන්ද දමිළයදවී, හන්ද දමිළයදවී’’ති වදන්යතො 
විචරති.තයතොපට්ඨාෙචස්සදහරසාමයණරා උම්මත්තකචිත්තත්යථයරොත්යවව
නාමංකත්වා යවොහරිංසු. අථසා යදවීනචිරස්යසව කාලමකාසි. භික්ඛුසඞ්යඝ
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පටුන 

සිවථිකදස්සනං ගන්ත්වා ආගයත දහරසාමයණරා තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

එවමාහංසු – ‘‘භන්යත චිත්තත්යථර, ෙස්සත්ථාෙ ත්වං විලපසි, මෙං තස්සා 
යදවිො සිවථිකදස්සනං ගන්ත්වා ආගතා’’ති. එවං වුත්යතපි අස්සද්දහන්යතො

‘‘ෙස්සා වා තස්සා වා තුම්යහ සිවථිකදස්සනත්ථාෙ ගතා, මුෙං තුම්හාකං

ධූමණ්ණ’’න්ති. උම්මත්තකවචනයමව අයවොච. එවං
උම්මත්තකචිත්තත්යථරස්සචිත්තං පරිොදාෙඅට්ඨාසිඉදංඉත්ථිරූපං. 

අපරම්පිවත්ථු–සද්ධාතිස්සමහාරාජාකිරඑකදිවසං ඔයරොධගණපරිවුයතො

විහාරංආගයතො. එයකොදහයරොයලොහපාසාදද්වාරයකොට්ඨයක ඨත්වාඅසංවයර
ඨියතො එකං ඉත්ථිං ඔයලොයකසි. සාපි ගමනං පච්ඡින්දිත්වා තං ඔයලොයකසි. 
උයභොපි අබ්භන්තයර උට්ඨියතන රාගග්ගිනා ඩය්හිත්වා කාලමකංසු. එවං
ඉත්ථිරූපං දහරස්සචිත්තංපරිොදාෙතිට්ඨති. 

අපරම්පි වත්ථු – කලයාණිෙමහාවිහාරයතො කියරයකො දහයරො 
උද්යදසත්ථාෙ කාළදීඝවාපිගාමද්වාරවිහාරං ගන්ත්වා නිට්ඨිතුද්යදසකිච්යචො 
අත්ථකාමානංවචනංඅග්ගයහත්වා ‘‘ගතට්ඨායනදහරසාමයණයරහිපුට්යඨන
ගාමස්ස නිවිට්ඨාකායරොකයථතබ්යබොභවිස්සතී’’තිගායමපිණ්ඩාෙචරන්යතො
විසභාගාරම්මයණ නිමිත්තං ගයහත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානං ගයතො තාෙ

නිවත්ථවත්ථං සඤ්ජානිත්වා ‘‘කහං, භන්යත, ඉදං ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡන්යතො
තස්සා මතභාවං ඤත්වා ‘‘එවරූපා නාම ඉත්ථී මං නිස්සාෙ මතා’’ති
චින්යතන්යතො අන්යතොඋට්ඨියතන රාගග්ගිනා ඩය්හිත්වා ජීවිතක්ෙෙං පාපුණි.
එවම්පිඉදංඉත්ථිරූපංපුරිසස්සචිත්තංපරිොදාෙතිට්ඨතීති යවදිතබ්බං. 

2. දුතිොදීනිසද්දගරුකාදීනංආසෙවයසනවුත්තානි.යතසු ඉත් ථිසද් යදොති
ඉත්ථිො චිත්තසමුට්ඨායනො කථිතගීතවාදිතසද්යදො. අපිච ඉත්ථිො
නිවත්ථනිවාසනස්සාපි අලඞ්කතාලඞ්කාරස්සාපි ඉත්ථිපයෙොගනිප්ඵාදියතො 
වීණාසඞ්ෙපණවාදිසද්යදොපි ඉත්ථිසද්යදොත්යවව යවදිතබ්යබො. සබ්යබොපි
යහයසොපුරිසස්ස චිත්තංපරිොදාෙතිට්ඨති. 

තත්ථ සුවණ්ණකක්කටකසුවණ්ණයමොරදහරභික්ඛුආදීනං වත්ථූනි
යවදිතබ්බානි. පබ්බතන්තරං කිර නිස්සාෙ මහන්තං හත්ථිනාගකුලං වසති.

අවිදූරට්ඨායන චස්ස මහාපරියභොගසයරො අත්ථි, තස්මිං කායූපපන්යනො
සුවණ්ණකක්කටයකො අත්ථි. යසොතං සරං ඔතිණ්යණොතිණ්යණසණ්ඩායසන
විෙ අයළහි පායද ගයහත්වා අත්තයනො වසං යනත්වා මායරති. තස්ස
ඔතාරායපක්ොහත්ථිනාගාඑකංමහාහත්ථිංයජට්ඨකංකත්වාවිචරන්ති.යසො 
එකදිවසංතංහත්ථිනාගංගණ්හි.ථාමසතිසම්පන්යනොහත්ථිනායගොචින්යතසි–

‘‘සචාහං භීතරවං රවිස්සාමි, සබ්යබ ෙථාරුචිො අකීළිත්වා පලායිස්සන්තී’’ති
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නිච්චයලොව අට්ඨාසි.අථසබ්යබසංඋත්තිණ්ණභාවංඤත්වායතනගහිතභාවං
අත්තයනොභරිෙංජානායපතුං විරවිත්වාඑවමාහ– 

‘‘සිඞ්ගීමියගොආෙතචක්ඛුයනත්යතො, 

අට්ඨිත්තයචොවාරිසයෙොඅයලොයමො; 

යතනාභිභූයතො කපණංරුදාමි, 

මායහවමංපාණසමංජයහය්ො’’ති.(ජා.1.3.49); 

සා තං සුත්වා සාමිකස්ස ගහිතභාවං ඤත්වා තං තම්හා භො යමොයචතුං 
හත්ථිනාචකුළීයරනචසද්ධිංසල්ලපන්තීඑවමාහ– 

‘‘අෙයනතංජහිස්සාමි, කුඤ්ජරංසට්ඨිහාෙනං; 

පථබයාචාතුරන්තාෙ, සුප්පියෙොයහොසියමතුවං. 

‘‘යෙකුළීරාසමුද්දස්මිං, ගඞ්ගාෙෙමුනාෙච; 

යතසං ත්වං වාරියජො යසට්යඨො, මුඤ්ච යරොදන්තිො පති’’න්ති. (ජා. 
1.3.50-51); 

කුළීයරොසහඉත්ථිසද්දස්සවයනනගහණංසිථිලමකාසි. අථහත්ථිනායගො 

‘‘අෙයමයවතස්සඔකායසො’’ති එකං පාදං ගහිතාකායරයනවඨයපත්වා දුතිෙං
උක්ඛිපිත්වා තං පිට්ඨිකපායල අක්කමිත්වා විචුණ්ණිකං කත්වා යථොකං 
ආකඩ්ඪිත්වා තීයර ඛිපි. අථ නං සබ්බහත්ථියනො සන්නිපතිත්වා ‘‘අම්හාකං
යවරී’’ති විචුණ්ණයිංසු. එවංතාවඉත්ථිසද්යදොසුවණ්ණකක්කටකස්සචිත්තං
පරිොදියිත්වා තිට්ඨති. 

සුවණ්ණයමොයරොපි හිමවන්තං අනුපවිසිත්වා මහන්තං පබ්බතගහනං
නිස්සාෙ වසන්යතො නිච්චකාලං සූරිෙස්ස උදෙකායල සූරිෙමණ්ඩලං 
උල්යලොයකත්වාඅත්තයනොරක්ෙංකයරොන්යතොඑවංවදති– 

‘‘උයදතෙංචක්ඛුමාඑකරාජා, 

හරිස්සවණ්යණොපථවිප්පභායසො; 

තංතංනමස්සාමිහරිස්සවණ්ණංපථවිප්පභාසං, 
තොජ්ජගුත්තාවිහයරමුදිවසං. 

‘‘යෙබ්රාහ්මණායවදගූසබ්බධම්යම, 

යතයමනයමොයතචමංපාලෙන්තු; 

නමත්ථු බුද්ධානංනමත්ථුයබොධිො, 

නයමොවිමුත්තානංනයමොවිමුත්තිො; 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  රූපාදිවග්ගවණ්ණනා 

17 

පටුන 

ඉමංයසොපරිත්තංකත්වා, 

යමොයරොචරතිඑසනා’’ති.(ජා.1.2.17); 

යසො දිවසං යගොචරං ගයහත්වා සාෙන්හසමයෙ වසනට්ඨානං පවිසන්යතො 
අත්ථඞ්ගතංසූරිෙමණ්ඩලංඔයලොයකත්වාපිඉමංගාථංවදති– 

‘‘අයපතෙංචක්ඛුමාඑකරාජා, 

හරිස්සවණ්යණොපථවිප්පභායසො; 

තංතංනමස්සාමිහරිස්සවණ්ණංපථවිප්පභාසං, 
තොජ්ජගුත්තාවිහයරමුරත්තිං. 

‘‘යෙබ්රාහ්මණායවදගූසබ්බධම්යම, 

යතයමනයමොයතචමංපාලෙන්තු; 

නමත්ථුබුද්ධානංනමත්ථුයබොධිො, 

නයමොවිමුත්තානංනයමොවිමුත්තිො; 

ඉමංයසොපරිත්තංකත්වා, 

යමොයරොවාසමකප්පයී’’ති.(ජා.1.2.18); 

ඉමිනා නිොයමන සත්ත වස්සසතානි වීතිනායමත්වා එකදිවසං
පරිත්තකම්මයතොපුයරතරයමවයමොරකුක්කුටිකාෙසද්දංසුත්වා පරිත්තකම්මං
අසරිත්වා රඤ්ඤා යපසිතස්ස ලුද්දකස්ස වසං උපගයතො. එවං ඉත්ථිසද්යදො 
සුවණ්ණයමොරස්සචිත්තංපරිොදියිත්වාතිට්ඨතීති.ඡාතපබ්බතවාසීදහයරොපන 

සුධාමුණ්ඩකවාසීදහයරොචඉත්ථිසද්දංසුත්වාඅනෙබයසනංපත්තාති. 

3. තතියෙ ඉත් ථිගන් යධොතිඉත්ථිොචතුසමුට්ඨානිකංගන්ධාෙතනං.ස්වාෙං 

ඉත්ථිො සරීරගන්යධො දුග්ගන්යධො යහොති, කාොරුළ්යහො පන
ආගන්තුකඅනුයලපනාදිගන්යධො ඉධ අධිප්යපයතො. එකච්චා හි ඉත්ථී

අස්සගන්ධිනී යහොති, එකච්චා යමණ්ඩකගන්ධිනී, එකච්චා යසදගන්ධිනී, 

එකච්චා යසොණිතගන්ධිනී. එකච්යචො අන්ධබායලො එවරූපාෙපි ඉත්ථිො
රජ්ජයතව. චක්කවත්තියනො පන ඉත්ථිරතනස්ස කාෙයතො චන්දනගන්යධො

වාෙති, මුෙයතො ච උප්පලගන්යධො. අෙං න සබ්බාසං යහොති, 
ආගන්තුකඅනුයලපනාදිගන්යධොව ඉධ අධිප්යපයතො. තිරච්ඡානගතා පන
හත්ථිඅස්සයගොණාදයෙො තිරච්ඡානගතානං සජාතිඉත්ථීනං උතුගන්යධන
යෙොජනද්වියෙොජනතියෙොජනචතුයෙොජනම්පි ගච්ඡන්ති. ඉත්ථිකායෙ ගන්යධො
වා යහොතු ඉත්ථිො නිවත්ථනිවාසනඅනුලිත්තායලපනපිළන්ධමාලාදිගන්යධො

වා, සබ්යබොපිඉත්ථිගන්යධොත්යවව යවදිතබ්යබො. 
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4. චතුත්යථ ඉත් ථිරයසොති ඉත්ථිො චතුසමුට්ඨානිකං රසාෙතනං.
තිපිටකචූළනාගචූළාභෙත්යථරා පන ‘‘ස්වාෙං ඉත්ථිො 

කිංකාරපටිස්සාවිතාදිවයසන සවනරයසො යචව පරියභොගරයසො ච, අෙං

ඉත්ථිරයසො’’ති වදන්ති. කිං යතන? යෙො පනාෙං ඉත්ථිො

ඔට්ඨමංසසම්මක්ෙනයෙළාදිරයසොපි, සාමිකස්ස දින්නොගුභත්තාදීනං රයසොපි, 
සබ්යබො යසො ඉත්ථිරයසොත්යවව යවදිතබ්යබො. අයනයකහි සත්තා අත්තයනො
මාතුගායමනෙංකිඤ්චිසහත්ථාදින්නයමවමධුරන්තිගයහත්වා අනෙබයසනං
පත්තාති. 

5. පඤ්චයම ඉත් ථිය ොට් ඨබ් ය ොති ඉත්ථිො කාෙසම්ඵස්යසො, 
ඉත්ථිසරීරාරුළ්හානං වත්ථාලඞ්කාරමාලාදීනම්පි ඵස්යසො 
ඉත්ථියඵොට්ඨබ්යබොත්යවව යවදිතබ්යබො. සබ්යබොයපස පුරිසස්ස චිත්තං
පරිොදිෙති මහායචතිෙඞ්ගයණ ගණසජ්ඣාෙං ගණ්හන්තස්ස දහරභික්ඛුයනො
විසභාගාරම්මණඵස්යසො විොති. 

ඉති සත්ථා සත්තානං ආසොනුසෙවයසන රූපාදීසු එයකකං ගයහත්වා 
අඤ්ඤං ඊදිසං න පස්සාමීති ආහ. ෙථා හි රූපගරුකස්ස පුරිසස්ස ඉත්ථිරූපං 
චිත්තුප්පාදං ගයමති පලිබුන්ධති බජ්ඣායපති බද්ධායපති යමොයහති

සංයමොයහති, නතථා යසසාසද්දාදයෙො.ෙථාචසද්දාදිගරුකානංසද්දාදයෙො, 
නතථාරූපාදීනිආරම්මණානි. එකච්චස්සචරූපාදීසුඑකයමවාරම්මණංචිත්තං

පරිොදිෙති, එකච්චස්ස ද්යවපි තීණිපි චත්තාරිපි පඤ්චපි. ඉති ඉයම පඤ්ච

සුත්තන්තා පඤ්චගරුකවයසන කථිතා, න පඤ්චගරුකජාතකවයසන. 

පඤ ්චගරුකොතකං පන සක්ඛිභාවත්ථාෙ ආහරිත්වා කයථතබ්බං. තත්ර හි
අමනුස්යසහි කන්තාරමජ්යඣ කතාෙ ආපණාදිවිචාරණාෙ මහාපුරිසස්ස
පඤ්චසු සහායෙසු රූපගරුයකො රූපාරම්මයණ බජ්ඣිත්වා අනෙබයසනං

පත්යතො, සද්දාදිගරුකා සද්දාරම්මණාදීසු.ඉතිතං සක්ඛිභාවත්ථාෙආහරිත්වා
කයථතබ්බං.ඉයමපනපඤ්චසුත්තන්තාපඤ්චගරුකවයසයනව කථිතා. 

6. ෙස්මා ච න යකවලං පුරිසායෙව පඤ්චගරුකා යහොන්ති, ඉත්ථියෙොපි

යහොන්තියෙව, තස්මා තාසම්පි වයසන පුන පඤ්ච සුත්තන්යත කයථසි. 
යතසම්පි අත්යථො වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්යබො. වත්ථූසුපි පඨමසුත්යත
යලොහපාසාදද්වායර ඨිතං දහරං ඔයලොයකත්වා මතාෙ රායජොයරොධාෙ වත්ථු
යවදිතබ්බං.තංයහට්ඨා විත්ථාරිතයමව. 

7. දුතිෙසුත්යතබාරාණසිෙංරූපූපජීවියනොමාතුගාමස්සවත්ථු යවදිතබ්බං.

ගුත්තිලවීණාවාදයකො කියරකිස්සා ඉත්ථිො සහස්සං පහිණි, සා තං
උප්පණ්යඩත්වා ගණ්හිතුං න ඉච්ඡි. යසො ‘‘කරිස්සායමත්ථ කත්තබ්බ’’න්ති
සාෙන්හකාලසමනන්තයර අලඞ්කතපටිෙත්යතො තස්සා යගහස්ස 
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අභිමුෙට්ඨායන අඤ්ඤස්මිං යගහද්වායර නිසින්යනො වීණාෙ තන්තියෙො සයම
ගුයණ පතිට්ඨායපත්වාතන්තිස්සයරනගීතස්සරං අනතික්කමන්යතොගායි. සා
ඉත්ථී තස්ස ගීතසද්දං සුත්වා ද්වාරන්ති සඤ්ඤාෙ ‘‘විවටවාතපායනන තස්ස
සන්තිකං ගමිස්සාමී’’තිආකායසයෙවජීවිතක්ෙෙංපත්තා. 

8. තතිෙසුත්යත චක්කවත්තිරඤ්යඤො කාෙයතො චන්දනගන්යධො වාෙති, 
මුෙයතොචඋප්පලගන්යධොතිඉදංආහරිතබ්බං.ඉදංයචත්ථවත්ථුයවදිතබ්බං.

සාවත්ථිෙං කියරකිස්සාකුටුම්බිකධීතාෙසාමියකොසත්ථුධම්මයදසනංසුත්වා, 

‘‘න සක්කා මො අෙං ධම්යමො ගිහිභූයතන පූයරතු’’න්ති අඤ්ඤතරස්ස
පිණ්ඩපාතිකත්යථරස්ස සන්තියක පබ්බජි. අථස්ස භරිෙං ‘‘අස්සාමිකා
අෙ’’න්ති ඤත්වා රාජා පයසනදියකොසයලො අන්යතපුරං ආහරායපත්වා
එකදිවසං එකං නීලුප්පලකලාපං ආදාෙ අන්යතපුරං පවිට්යඨො එයකකිස්සා
එයකකං නීලුප්පලං දායපසි. පුප්යඵසු භාජිෙමායනසු තස්සා ඉත්ථිො ද්යව
හත්ථං පත්තානි. සා පහට්ඨාකාරං දස්යසත්වා උපසිඞ්ඝිත්වා පයරොදි. රාජා 
තස්සා උභොකාරං දිස්වා තං පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි. සා අත්තයනො
පහට්ඨකාරණඤ්ච යරොදනකාරණඤ්ච කයථසි. ොවතතිෙං කථියතපි රාජා
අස්සද්දහන්යතො පුනදිවයස සකලරාජනියවසයන 

සබ්බමාලාවියලපනාදිසුගන්ධගන්ධං හරායපත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානංදත්වා භත්තකිච්චපරියෙොසායනතංඉත්ථිං‘‘කතයරොයතයථයරො’’ති

පුච්ඡිත්වා, ‘‘අෙ’’න්ති වුත්යතඤත්වාසත්ථාරංවන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහි

සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝො ගච්ඡතු, අම්හාකං අසුකත්යථයරො අනුයමොදනං
කරිස්සතී’’ති ආහ. සත්ථා තං භික්ඛුං ඨයපත්වා විහාරං ගයතො. යථයර
අනුයමොදනං වත්තුංආරද්ධමත්යතසකලං රාජනියවසනංගන්ධපූරංවිෙජාතං.

රාජා ‘‘සච්චයමයවසා ආහා’’ති පසීදිත්වා පුනදිවයස සත්ථාරං තං කාරණං
පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘අෙං අතීයත ධම්මකථං සුණන්යතො ‘සාධු සාධූ’ති සාධුකාරං

පවත්යතන්යතො සක්කච්චං අස්යසොසි, තම්මූලයකො යතන මහාරාජ
අෙමානිසංයසොලද්යධො’’තිආචික්ඛි. 

‘‘සද්ධම්මයදසනාකායල, සාධුසාධූතිභාසයතො; 

මුෙයතොජාෙයතගන්යධො, උප්පලංවෙයථොදයක’’ති. 

යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති.ඉමස්මිංවග්යගවට්ටයමව කථිතං. 

රූපාදිවග්ගවණ්ණනා. 
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2. නීවරණප් පහානවග් ගවණ් ණනා 
11. දුතිෙස්ස පඨයම එකධම් මම් පීතිඑත්ථ‘‘තස්මිංයෙොපනසමයෙධම්මා 

යහොන්තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 121) විෙ නිස්සත්තට්යඨන ධම්යමො යවදිතබ්යබො.
තස්මා එකධම්මම්පීති නිස්සත්තං එකසභාවම්පීති අෙයමත්ථ අත්යථො. 

අනුප් පන් යනොවාතිඑත්ථපන‘‘භූතානංවාසත්තානංඨිතිො සම්භයවසීනංවා

අනුග්ගහාෙ (ම.නි.1.402; සං.නි.2.11) ොවතා, භික්ෙයව, සත්තා අපදාවා

ද්විපදාවා’’ති(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90) එවමාදීසුවිෙ සමුච්චෙත්යථොවාසද්යදො

දට්ඨබ්යබො, න විකප්පත්යථො. අෙඤ්යහත්ථ අත්යථො – යෙන ධම්යමන

අනුප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො

භියෙයොභාවාෙයවපුල්ලාෙසංවත්තති, තමහංෙථාසුභනිමිත්තං, එවං අඤ්ඤං

න පස්සාමීති. තත්ථ අනුප් පන් යනොති අජායතො අසඤ්ජායතො අපාතුභූයතො

අසමුදාගයතො. කාමච් ඡන් යදොති ‘‘යෙො කායමසු කාමච්ඡන්යදො කාමරායගො

කාමනන්දී කාමතණ්හා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1156) නයෙන විත්ථාරිතං

කාමච්ඡන්දනීවරණං. උප් පජ් ෙතීති නිබ්බත්තති පාතුභවති. යසො පයනස
අසමුදාචාරවයසනවාඅනනුභූතාරම්මණවයසනවා අනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතීති
යවදිතබ්යබො.අඤ්ඤථාහිඅනමතග්යගසංසායරඅනුප්පන්යනො නාමනත්ථි. 

තත්ථ එකච්චස්ස වත්තවයසන කියලයසො න සමුදාචරති, එකච්චස්ස 

ගන්ථධුතඞ්ගසමාධි- විපස්සනානවකම්මාදීනං අඤ්ඤතරවයසන. කථං? 

එකච්යචොහි වත්තසම්පන්යනොයහොති, තස්සද්යවඅසීතිඛුද්දකවත්තානිචුද්දස
මහාවත්තානි 
යචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගණපානීෙමාළකඋයපොසථාගාරආගන්තුකගමිකවත්තා
නිචකයරොන්තස්යසව කියලයසොඔකාසංනලභති.අපරභායගපනස්සවත්තං
විස්සජ්යජත්වා භින්නවත්තස්ස චරයතො අයෙොනියසොමනසිකාරඤ්යචව
සතියවොස්සග්ගඤ්ච ආගම්ම උප්පජ්ජති. එවම්පි අසමුදාචාරවයසන 
අනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචොගන්ථයුත්යතොයහොති, එකම්පිනිකාෙංගණ්හාතිද්යවපි තයෙොපි
චත්තායරොපි පඤ්චපි. තස්ස යතපිටකං බුද්ධවචනං අත්ථවයසන පාළිවයසන 

අනුසන්ධිවයසන පුබ්බාපරවයසන ගණ්හන්තස්ස සජ්ඣාෙන්තස්ස
වායචන්තස්ස යදයසන්තස්ස පකායසන්තස්ස කියලයසො ඔකාසං න ලභති.
අපරභායග පනස්ස ගන්ථකම්මං පහාෙ කුසීතස්ස චරයතො
අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම උප්පජ්ජති. එවම්පි
අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචොපනධුතඞ්ගධයරොයහොති, යතරසධුතඞ්ගගුයණසමාදාෙවත්තති. 
තස්සපනධුතඞ්ගගුයණපරිහරන්තස්සකියලයසොඔකාසංනලභති.අපරභායග
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පනස්ස ධුතඞ්ගානි විස්සජ්යජත්වා බාහුල්ලාෙ ආවත්තස්ස චරයතො 
අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම උප්පජ්ජති. එවම්පි 

අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචො අට්ඨසු සමාපත්තීසු චිණ්ණවසී යහොති, තස්ස පඨමජ්ඣානාදීසු
ආවජ්ජනවසිආදීනං වයසන විහරන්තස්ස කියලයසො ඔකාසං න ලභති.
අපරභායග පනස්ස පරිහීනජ්ඣානස්ස වා විස්සට්ඨජ්ඣානස්ස වා භස්සාදීසු 

අනුයුත්තස්ස විහරයතො අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම
උප්පජ්ජති.එවම්පි අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචොපනවිපස්සයකොයහොති, සත්තසුවාඅනුපස්සනාසුඅට්ඨාරසසු වා
මහාවිපස්සනාසු කම්මං කයරොන්යතො විහරති. තස්යසවං විහරයතො කියලයසො
ඔකාසං න ලභති. අපරභායග පනස්ස විපස්සනාකම්මං පහාෙ
කාෙදළ්හීබහුලස්ස විහරයතො අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම
උප්පජ්ජති.එවම්පිඅසමුදාචාරවයසන අනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචොනවකම්මියකො යහොති, උයපොසථාගාරයභොජනසාලාදීනිකායරති.
තස්ස යතසං උපකරණානි චින්යතන්තස්ස කියලයසො ඔකාසං න ලභති.
අපරභායග පනස්ස නවකම්යම නිට්ඨියත වා විස්සට්යඨ වා
අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම උප්පජ්ජති. එවම්පි
අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්යනොඋප්පජ්ජතිනාම. 

එකච්යචො පන බ්රහ්මයලොකා ආගයතො සුද්ධසත්යතො යහොති, තස්ස 
අනායසවනතාෙ කියලයසො ඔකාසං න ලභති. අපරභායග පනස්ස
ලද්ධායසවනස්ස අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග ආගම්ම උප්පජ්ජති.
එවම්පි අසමුදාචාරවයසන අනුප්පන්යනො උප්පජ්ජති නාම. එවං තාව
අසමුදාචාරවයසනඅනුප්පන්නස්සඋප්පන්නතා යවදිතබ්බා. 

කථං අනනුභූතාරම්මණවයසන? ඉයධකච්යචො අනනුභූතපුබ්බං මනාපිෙං

රූපාදිආරම්මණං ලභති, තස්ස තත්ථ අයෙොනියසොමනසිකාරසතියවොස්සග්යග
ආගම්ම රායගො උප්පජ්ජති. එවං අනනුභූතාරම්මණවයසන අනුප්පන්යනො
උප්පජ්ජතිනාම. 

උප් පන් යනොතිජායතොසඤ්ජායතොනිබ්බත්යතො අභිනිබ්බත්යතොපාතුභූයතො. 

භියෙයොභාවාොති පුනප්පුනභාවාෙ. යවපුල් ලාොති විපුලභාවාෙ රාසිභාවාෙ.

තත්ථසකිංඋප්පන්යනොකාමච්ඡන්යදොනනිරුජ්ඣිස්සති, සකිංනිරුද්යධො වා
ස්යවවපුනඋප්පජ්ජිස්සතීතිඅට්ඨානයමතං.එකස්මිංපන නිරුද්යධතස්මිංවා
ආරම්මයණ අඤ්ඤස්මිං වා ආරම්මයණ අපරාපරං උප්පජ්ජමායනො 
භියෙයොභාවාෙයවපුල්ලාෙසංවත්තතිනාම. 
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පටුන 

සුභනිමිත් තන්ති රාගට්ඨානිෙං ආරම්මණං. ‘‘සනිමිත්තා, භික්ෙයව, 

උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, යනො අනිමිත්තා’’ති එත්ථනිමිත්තන්ති

පච්චෙස්ස නාමං. ‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන, භික්ෙයව, භික්ඛුනා පඤ්ච

නිමිත්තානි කායලන කාලං මනසිකාතබ්බානී’’ති (ම. නි. 1.216) එත්ථ

කාරණස්ස. ‘‘යසො තං නිමිත්තං ආයසවති භායවතී’’ති (අ. නි. 9.35) එත්ථ
සමාධිස්ස. ‘‘ෙං නිමිත්තං ආගම්ම ෙං නිමිත්තං මනසිකයරොයතො අනන්තරා

ආසවානං ෙයෙො යහොතී’’ති (අ. නි. 6.27) එත්ථ විපස්සනාෙ. ඉධ පන

රාගට්ඨානියෙො ඉට්ඨාරම්මණධම්යමො ‘‘සුභනිමිත්ත’’න්ති අධිප්යපයතො. 

අයෙොනියසොමනසිකයරොයතොති. ‘‘තත්ථ කතයමො අයෙොනියසොමනසිකායරො? 

අනිච්යච නිච්චන්ති, දුක්යෙ සුෙන්ති, අනත්තනි අත්තාති, අසුයභ සුභන්ති, 

අයෙොනියසොමනසිකායරො උප්පථමනසිකායරො, සච්චවිප්පටිකූයලන වා 
චිත්තස්සආවජ්ජනා අන්වාවජ්ජනාආයභොයගො සමන්නාහායරො මනසිකායරො.

අෙං වුච්චති අයෙොනියසොමනසිකායරො’’ති (විභ. 936) ඉමස්ස මනසිකාරස්ස
වයසනඅනුපායෙන මනසිකයරොන්තස්සාති. 

12. දුතියෙ  යාපායදොති භත්තබයාපත්ති විෙ චිත්තස්ස බයාපජ්ජනං 

පකතිවිජහනභායවො. ‘‘තත්ථ කතමං බයාපාදනීවරණං? අනත්ථං යම අචරීති

ආඝායතොජාෙතී’’ති (ධ.ස.1160) එවංවිත්ථාරිතස්සබයාපාදනීවරණස්යසතං

අධිවචනං. පටිඝනිමිත් තන්තිඅනිට්ඨංනිමිත්තං.පටිඝස්සපි පටිඝාරම්මණස්සපි

එතං අධිවචනං. වුත්තම්පි යචතං අට්ඨකථාෙං – ‘‘පටිඝම්පි පටිඝනිමිත්තං, 
පටිඝාරම්මයණොපි ධම්යමො පටිඝනිමිත්ත’’න්ති. යසසයමත්ථ කාමච්ඡන්යද

වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං.ෙථායචත්ථ, එවංඉයතො පයරසුපි.තත්ථතත්ථහි
වියසසමත්තයමවවක්ොමාති. 

13. තතියෙ ථිනමිද් ධන්ති ථිනඤ්යචව මිද්ධඤ්ච. යතසු චිත්තස්ස

අකම්මඤ්ඤතා ථිනං, ආලසිෙභාවස්යසතං අධිවචනං. තිණ්ණං ෙන්ධානං

අකම්මඤ්ඤතා මිද් ධං, කපිමිද්ධස්ස පචලායිකභාවස්යසතං අධිවචනං.

උභින්නම්පි ‘‘තත්ථ කතමං ථිනං? ො චිත්තස්ස අකලයතා අකම්මඤ්ඤතා 

ඔලීෙනා සල්ලීෙනා. තත්ථ කතමං මිද්ධං? ො කාෙස්ස අකලයතා

අකම්මඤ්ඤතා ඔනායහො පරියෙොනායහො’’තිආදිනා (ධ. ස. 1162-1163) 

නයෙන විත්ථායරො යවදිතබ්යබො. අරතීතිආදීනි විභඞ්යග විභත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බානි.වුත්තඤ්යහතං – 

‘‘තත්ථ කතමා අරති? පන්යතසු වා යසනාසයනසු 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු වාඅධිකුසයලසුධම්යමසුඅරතිඅරතිතාඅනභිරති 

අනභිරමනාඋක්කණ්ඨිතාපරිතස්සිතා, අෙංවුච්චතිඅරති.තත්ථකතමා 

තන් දී? ො තන්දී තන්දිෙනා තන්දිමනතා ආලස්සං ආලස්සාෙනා 
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ආලස්සායිතත්තං, අෙං වුච්චති තන්දී. තත්ථ කතමා විෙම් භිතා? ො
කාෙස්ස ජම්භනා විජම්භනා ආනමනා විනමනා සන්නමනා පණමනා

බයාධිෙකං, අෙං වුච්චති විජම්භිතා. තත්ථකතයමො භත් තසම් මයදො? ො

භුත්තාවිස්සභත්තමුච්ඡාභත්තකිලමයථො භත්තපරිළායහොකාෙදුට්ඨුල්ලං, 

අෙං වුච්චති භත්තසම්මයදො. තත්ථ කතමං යචතයසො ච ලීනත් තං? ො
චිත්තස්ස අකලයතා අකම්මඤ්ඤතා ඔලීෙනා සල්ලීෙනා ලීනං ලීෙනා

ලීයිතත්තං ථිනං ථිෙනා ථියිතත්තං චිත්තස්ස, ඉදං වුච්චති යචතයසො ච

ලීනත්ත’’න්ති(විභ.856, 857, 859, 860). 

එත්ථ ච පුරිමා චත්තායරො ධම්මා ථිනමිද්ධනීවරණස්ස සහජාතවයසනාපි 

උපනිස්සෙවයසනාපි පච්චො යහොන්ති, යචතයසො ච ලීනත්තං අත්තයනොව

අත්තනාසහජාතංන යහොති, උපනිස්සෙයකොටිොපනයහොතීති. 

14. චතුත්යථ උද් ධච් චකුක් කුච් චන්තිඋද්ධච්චඤ්යචවකුක්කුච්චඤ්ච. තත්ථ 

උද් ධච් චං නාම චිත්තස්සඋද්ධතාකායරො. කුක් කුච් චං නාම අකතකලයාණස්ස

කතපාපස්ස තප්පච්චො විප්පටිසායරො. යචතයසො අවූපසයමොති 

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්යසයවතං නාමං. අවූපසන් තචිත් තස් සාති ඣායනන වා
විපස්සනාෙවා අවූපසමිතචිත්තස්ස.අෙං පනඅවූපසයමො උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
උපනිස්සෙයකොටිොපච්චයෙොයහොතීති. 

15. පඤ්චයම විචිකිච් ඡාති ‘‘සත්ථරි කඞ්ෙතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1167) 

නයෙන විත්ථාරිතං විචිකිච්ඡානීවරණං. අයෙොනියසොමනසිකායරො
වුත්තලක්ෙයණොයෙවාති. 

16. ඡට්යඨ අනුප් පන් යනො වා කාමච් ඡන් යදො නුප් පජ් ෙතීති
අසමුදාචාරවයසන වා අනනුභූතාරම්මණවයසන වාති ද්වීයහව කාරයණහි 

අනුප්පන්යනො න උප්පජ්ජති, තථා වික්ෙම්භියතොව යහොති, පුන යහතුං වා
පච්චෙං වා න ලභති. ඉධාපි වත්තාදීනංයෙව වයසන අසමුදාචායරො
යවදිතබ්යබො. එකච්චස්ස හි වුත්තනයෙයනව වත්යත යුත්තස්ස වත්තං

කයරොන්තස්යසව කියලයසො ඔකාසං න ලභති, වත්තවයසන වික්ෙම්භියතො
යහොති.යසොතංතථාවික්ෙම්භිතයමවකත්වාවිවට්යටත්වාඅරහත්තං ගණ්හාති
මිලක්ෙතිස්සත්යථයරොවිෙ. 

යසොකිරාෙස්මායරොහණජනපයදගායමණ්ඩවාලමහාවිහාරස්සභික්ොචායර 
යනසාදකුයල නිබ්බත්යතො. වෙං ආගම්ම කතඝරාවායසො ‘‘පුත්තදාරං
යපොයසස්සාමී’’ති අදූහලසතං සණ්ඨයපත්වා පාසසතං යෙොයජත්වා සූලසතං
යරොයපත්වාබහුංපාපංආයූහන්යතො එකදිවසංයගහයතොඅග්ගිඤ්චයලොණඤ්ච
ගයහත්වා අරඤ්ඤං ගයතො. පායස බද්ධමිගං වධිත්වා අඞ්ගාරපක්කමංසං
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ොදිත්වාපිපාසියතොහුත්වාගායමණ්ඩවාලමහාවිහාරංපවිට්යඨො පානීෙමාළයක

දසමත්යතසු පානීෙඝයටසු පිපාසාවියනොදනමත්තම්පි පානීෙං අලභන්යතො, 

‘‘කිං නායමතං එත්තකානං භික්ඛූනං වසනට්ඨායන පිපාසාෙ ආගතානං 
පිපාසාවියනොදනමත්තං පානීෙං නත්ථී’’ති උජ්ඣායිතුං ආරද්යධො. 
චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථයරොතස්සකථංසුත්වාතස්සසන්තිකංගච්ඡන්යතො 
පානීෙමාළයක දසමත්යත පානීෙඝයට පූයර දිස්වා ‘‘ජීවමානයපතකසත්යතො

අෙංභවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා, ‘‘උපාසක, සයචපිපාසියතොසි, පිවපානීෙ’’න්ති
වත්වා කුටං උක්ඛිපිත්වා තස්ස හත්යථසු ආසිඤ්චි. තස්ස කම්මං පටිච්ච

පීතපීතංපානීෙං තත්තකපායලපක්ඛිත්තමිවනස්සති, සකයලපිඝයටපිවයතො

පිපාසානපච්ඡිජ්ජි. අථනං යථයරොආහ – ‘‘ොව දාරුණඤ්චයත, උපාසක, 

කම්මංකතං, ඉදායනවයපයතොජායතො, විපායකොකීදියසො භවිස්සතී’’ති? 

යසොතස්සකථංසුත්වාලද්ධසංයවයගොයථරංවන්දිත්වාතානි අදූහලාදීනි
විසඞ්ෙරිත්වා යවයගන ඝරං ගන්ත්වා පුත්තදාරං ඔයලොයකත්වා සත්ථානි 

භින්දිත්වා දීපකමිගපක්ඛියනො අරඤ්යඤ විස්සජ්යජත්වා යථරං

පච්චුපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං ොචි. දුක්කරා, ආවුයසො, පබ්බජ්ජා, කථං ත්වං

පබ්බජිස්සසීති? භන්යත, එවරූපං පච්චක්ෙකාරණං දිස්වා කථං න

පබ්බජිස්සාමීති? යථයරො තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං දත්වා පබ්බායජසි. යසො
වත්තාරභියතො හුත්වා බුද්ධවචනං උග්ගණ්හන්යතො එකදිවසං යදවදූතසුත්යත

‘‘තයමනං, භික්ෙයව, නිරෙපාලා පුන මහානිරයෙ පක්ඛිපන්තී’’ති (ම. නි.

3.270; අ.නි.3.36) ඉමංඨානං සුත්වා ‘‘එත්තකං දුක්ෙරාසිංඅනුභවිතසත්තං

පුනමහානිරයෙ පක්ඛිපන්ති, අයහො භාරියෙො, භන්යත, මහානිරයෙො’’තිආහ.

ආමාවුයසො, භාරියෙොති. සක්කා, භන්යත, පස්සිතුන්ති? ‘‘න සක්කා පස්සිතුං, 
දිට්ඨසදිසං කාතුං එකං කාරණං දස්යසස්සාමී’’ති සාමයණයර සමාදයපත්වා
පාසාණපිට්යඨ අල්ලදාරුරාසිං කායරහීති. යසො තථා කායරසි. යථයරො
ෙථානිසින්යනොව ඉද්ධිො අභිසඞ්ෙරිත්වා මහානිරෙයතො ෙජ්යජොපනකමත්තං
අග්ගිපපටිකංනීහරිත්වාපස්සන්තස්යසවතස්සයථරස්ස දාරුරාසිම්හිපක්ඛිපි.
තස්සතත්ථනිපායතොචදාරුරාසියනොඣායිත්වා ඡාරිකභාවූපගමනඤ්චඅපච්ඡා
අපුරිමංඅයහොසි. 

යසො තං දිස්වා, ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං සාසයනකති ධුරානිනාමා’’ති පුච්ඡි.

ආවුයසො, විපස්සනාධුරං, ගන්ථධුරන්ති. ‘‘භන්යත, ගන්යථො නාම පටිබලස්ස 

භායරො, මය්හංපනදුක්ඛූපනිසාසද්ධා, විපස්සනාධුරංපූයරස්සාමිකම්මට්ඨානං
යම යදථා’’ති වන්දිත්වා නිසීදි. යථයරො ‘‘වත්තසම්පන්යනො භික්ඛූ’’ති
වත්තසීයස ඨත්වා තස්ස කම්මට්ඨානං කයථසි. යසො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා

විපස්සනාෙ ච කම්මං කයරොති, වත්තඤ්ච පූයරති. එකදිවසං

චිත්තලපබ්බතමහාවිහායර වත්තං කයරොති, එකදිවසං 

ගායමණ්ඩවාලමහාවිහායර, එකදිවසං යගොචරගාමමහාවිහායර. ථිනමිද්යධ
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පටුන 

ඔක්කන්තමත්යත වත්තපරිහානිභයෙන පලාලවරණකං යතයමත්වා සීයස
ඨයපත්වා පායද උදයක ඔතායරත්වා නිසීදති. යසො එකදිවසං
චිත්තලපබ්බතමහාවිහායර ද්යව ොයම වත්තං කත්වා බලවපච්චූසකායල 

නිද්දාෙ ඔක්කමිතුං ආරද්ධාෙ අල්ලපලාලං සීයස ඨයපත්වා නිසින්යනො 
පාචීනපබ්බතපස්යසසාමයණරස්සඅරුණවතිෙසුත්තන්තංසජ්ඣාෙන්තස්ස– 

‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

‘‘යෙො ඉමස්මිං ධම්මවිනයෙ, අප්පමත්යතොවිහස්සති; 

පහාෙජාතිසංසාරං, දුක්ෙස්සන්තංකරිස්සතී’’ති.(සං.නි. 1.185) – 

ඉදං ඨානං සුත්වා ‘‘මාදිසස්ස ආරද්ධවීරිෙස්ස භික්ඛුයනො සම්මාසම්බුද්යධන
ඉදං කථිතං භවිස්සතී’’ති පීතිං උප්පායදත්වා ඣානං නිබ්බත්යතත්වා තයදව
පාදකං කත්වා අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාෙ අපරාපරං වාෙමන්යතො සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. පරිනිබ්බානකායල ච තයදව කාරණං 
දස්යසන්යතොඑවමාහ– 

‘‘අල්ලංපලාලපුඤ්ජාහං, සීයසනාදාෙචඞ්කමිං; 

පත්යතොස්මිතතිෙංඨානං, එත්ථයමනත්ථිසංසයෙො’’ති. 

එවරූපස්සවත්තවයසනවික්ෙම්භිතකියලයසොතථාවික්ෙම්භියතොව යහොති. 

එකච්චස්ස වුත්තනයෙයනව ගන්යථ යුත්තස්ස ගන්ථං උග්ගණ්හන්තස්ස
සජ්ඣාෙන්තස්ස වායචන්තස්ස යදයසන්තස්ස පකායසන්තස්ස ච කියලයසො

ඔකාසං න ලභති, ගන්ථවයසන වික්ෙම්භියතොව යහොති. යසො තං තථා

වික්ෙම්භිතයමව කත්වාවිවට්යටත්වා අරහත්තංගණ්හාති මලිෙයදවත් යථයරො 
විෙ. යසො කිරාෙස්මා තිවස්සභික්ඛුකායල කල්ලගාමයක

මණ්ඩලාරාමමහාවිහායර උද්යදසඤ්ච ගණ්හාති, විපස්සනාෙ ච කම්මං
කයරොති. තස්යසකදිවසං කල්ලගායම භික්ොෙ චරයතො එකා උපාසිකා
ොගුඋළුඞ්කං දත්වා පුත්තසියනහං උප්පායදත්වා යථරං අන්යතොනියවසයන 

නිසීදායපත්වා පණීතයභොජනං යභොයජත්වා ‘‘කතරගාමවාසියකොසි තාතා’’ති

පුච්ඡි. මණ්ඩලාරාමමහාවිහායර ගන්ථකම්මං කයරොමි, උපාසියකති. යතන හි

තාතොවගන්ථකම්මං කයරොසි, ඉයධවනිබද්ධංභික්ෙංගණ්හාසීති.යසොතං

අධිවායසත්වා තත්ථ නිබද්ධං භික්ෙං ගණ්හාති, භත්තකිච්චාවසායන

අනුයමොදනං කයරොන්යතො ‘‘සුෙං යහොතු, දුක්ො මුච්චතූ’’ති පදද්වෙයමව
කයථත්වාගච්ඡති.අන්යතොවස්යසයතමාසංතස්සායෙවසඞ්ගහං කයරොන්යතො
පිණ්ඩාපචිතිං කත්වා මහාපවාරණාෙ සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි.
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යනවාසිකමහායථයරො ආහ – ‘‘ආවුයසො මහායදව, අජ්ජ විහායර මහාජයනො

සන්නිපතිස්සති, තස්සධම්මදානංදයදෙයාසී’’ති.යථයරො අධිවායසසි. 

දහරසාමයණරා උපාසිකාෙ සඤ්ඤං අදංසු – ‘‘අජ්ජ යත පුත්යතො ධම්මං

කයථස්සති, විහාරං ගන්ත්වා සුයණෙයාසී’’ති. තාතා, න සබ්යබව ධම්මකථං

ජානන්ති, මම පුත්යතො එත්තකං කාලං මය්හං කයථන්යතො ‘‘සුෙං යහොතු, 

දුක්ො මුච්චතූ’’ති පදද්වෙයමව කයථසි, මා යකළිං කයරොථාති. මා, ත්වං

උපාසියක, ජානනංවාඅජානනංවාඋපට්ඨහස්සු, විහාරං ගන්ත්වාධම්මයමව
සුණාහීති. උපාසිකා ගන්ධමාලාදීනි ගයහත්වා ගන්ත්වා පූයජත්වා පරිසන්යත
ධම්මං සුණමානා නිසීදි. දිවාධම්මකථියකො ච සරභාණයකො ච අත්තයනො
පමාණංඤත්වා උට්ඨහිංසු.තයතොමලිෙයදවත්යථයරොධම්මාසයනනිසීදිත්වා
චිත්තබීජනිංගයහත්වා අනුපුබ්බිංකථංවත්වා–‘‘මොමහාඋපාසිකාෙතයෙො

මායස ද්වීයහව පයදහි අනුයමොදනා කතා, අජ්ජ සබ්බරත්තිං තීහි පිටයකහි
සම්මසිත්වා තස්යසව පදද්වෙස්ස අත්ථං කයථස්සාමී’’ති ධම්මයදසනං
ආරභිත්වා සබ්බරත්තිං කයථසි. අරුණුග්ගමයන යදසනාපරියෙොසායන
මහාඋපාසිකායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

අපයරොපි තස්මිංයෙව මහාවිහායර තිස් සභූතිත් යථයරො නාම විනෙං
ගණ්හන්යතො භික්ොචාරයවලාෙං අන්යතොගාමං පවිට්යඨො විසභාගාරම්මණං

ඔයලොයකසි. තස්ස යලොයභො උප්පජ්ජි, යසො පතිට්ඨිතපාදං අචායලත්වා

අත්තයනො පත්යත ොගුං උපට්ඨාකදහරස්ස පත්යත ආකිරිත්වා ‘‘අෙං
විතක්යකො වඩ්ෙමායනො මං චතූසු අපායෙසු සංසීදායපස්සතී’’ති තයතොව
නිවත්තිත්වා ආචරිෙස්සසන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වාඑකමන්තංඨියතොආහ–

‘‘එයකො යම බයාධි උප්පන්යනො, අහං එතං තිකිච්ඡිතුං සක්යකොන්යතො

ආගමිස්සාමි, ඉතරථා නාගමිස්සාමි. තුම්යහ දිවා උද්යදසඤ්ච සාෙං

උද්යදසඤ්ච මං ඔයලොයකත්වා ඨයපථ, පච්චූසකායල උද්යදසං පන මා
ඨපයිත්ථා’’ති එවං වත්වා මලෙවාසිමහාසඞ්ඝරක්ඛිතත්යථරස්ස සන්තිකං
අගමාසි. යථයරො අත්තයනො පණ්ණසාලාෙ පරිභණ්ඩං කයරොන්යතො තං

අයනොයලොයකත්වාව ‘‘පටිසායමහි, ආවුයසො, තව පත්තචීවර’’න්ති ආහ. 

භන්යත, එයකො යම බයාධි අත්ථි, සයච තුම්යහ තං තිකිච්ඡිතුං සක්යකොථ, 

පටිසායමස්සාමීති.ආවුයසො, උප්පන්නංයරොගංතිකිච්ඡිතුංසමත්ථස්සසන්තිකං 

ආගයතොසි, පටිසායමහීති. සුබ්බයචො භික්ඛු ‘‘අම්හාකං ආචරියෙො අජානිත්වා
එවං න වක්ෙතී’’ති පත්තචීවරං ඨයපත්වා යථරස්ස වත්තං දස්යසත්වා
වන්දිත්වාඑකමන්තං නිසීදි. 

යථයරො ‘‘රාගචරියතො අෙ’’න්තිඤත්වා අසුභකම්මට්ඨානං කයථසි. යසො

උට්ඨාෙපත්තචීවරංඅංයසලග්යගත්වායථරංපුනප්පුනං වන්දි.කිං, ආවුයසො, 

මහාභූති අතියරකනිපච්චකාරං දස්යසසීති? භන්යත, සයච අත්තයනො කිච්චං
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කාතුං සක්ඛිස්සාමි, ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච, ඉදං යම පච්ඡිමදස්සනන්ති! 

ගච්ඡාවුයසො, මහාභූති තාදිසස්ස යුත්තයෙොගස්ස කුලපුත්තස්ස න ඣානං වා
විපස්සනා වා මග්යගො වා ඵලං වා දුල්ලභන්ති. යසො යථරස්ස කථං සුත්වා 
නිපච්චකාරං දස්යසත්වා ආගමනකායල වවත්ථාපිතං ඡන්නං
යසපණ්ණිගච්ඡමූලං ගන්ත්වා පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො අසුභකම්මට්ඨානං
පාදකං කත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අරහත්යත පතිට්ඨාෙ පච්චූසකායල
උද්යදසං සම්පාපුණි. එවරූපානං ගන්ථවයසන වික්ෙම්භිතා කියලසා තථා
වික්ෙම්භිතාවයහොන්ති. 

එකච්චස්සපනවුත්තනයෙයනවධුතඞ්ගානිපරිහරයතොකියලයසොඔකාසං

න ලභති, ධුතඞ්ගවයසනවික්ෙම්භියතොවයහොති.යසොතංතථාවික්ෙම්භිතයමව

කත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති ගාමන් තපබ් භාරවාසී 

මහාසීවත් යථයරො විෙ. යථයරො කිර මහාගායම තිස්සමහාවිහායර වසන්යතො
යතපිටකං අත්ථවයසන ච පාළිවයසන ච අට්ඨාරස මහාගයණ වායචති.

යථරස්සඔවායදඨත්වාසට්ඨිසහස්ස භික්ඛූඅරහත්තංපාපුණිංසු. යතසුඑයකො
භික්ඛු අත්තනා පටිවිද්ධධම්මං ආරබ්භ උප්පන්නයසොමනස්යසො චින්යතසි –
‘‘අත්ථි නු යෙො ඉදං සුෙං අම්හාකං ආචරිෙස්සා’’ති. යසො ආවජ්යජන්යතො

යථරස්ස පුථුජ්ජනභාවං ඤත්වා ‘‘එයකනුපායෙන යථරස්ස සංයවගං
උප්පායදස්සාමී’’ති අත්තයනො වසනට්ඨානයතො යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

වන්දිත්වාවත්තංදස්යසත්වානිසීදි.අථනංයථයරො‘‘කිං ආගයතොසි, ආවුයසො, 

පිණ්ඩපාතිකා’’ති ආහ. ‘‘සයච යම ඔකාසං කරිස්සථ, එකං ධම්මපදං 

ගණ්හිස්සාමී’’ති ආගයතොස්මි, භන්යතති. බහූ, ආවුයසො, ගණ්හන්ති, තුය්හං

ඔකායසොන භවිස්සතීති.යසොසබ්යබසුරත්තිදිවසභායගසුඔකාසංඅලභන්යතො, 

‘‘භන්යත, එවංඔකායස අසතිමරණස්සකථංඔකාසංලභිස්සථා’’තිආහ.තදා

යථයරො චින්යතසි – ‘‘නාෙං උද්යදසත්ථාෙ ආගයතො, මය්හං පයනස

සංයවගජනනත්ථාෙ ආගයතො’’ති. යසොපි යථයරො ‘‘භික්ඛුනා නාම, භන්යත, 
මාදියසන භවිතබ්බ’’න්ති වත්වා යථරං වන්දිත්වා මණිවණ්යණ ආකායස 
උප්පතිත්වාඅගමාසි. 

යථයරො තස්සගතකාලයතොපට්ඨාෙජාතසංයවයගොදිවා උද්යදසඤ්චසාෙං
උද්යදසඤ්ච වායචත්වා පත්තචීවරං හත්ථපායස ඨයපත්වා පච්චූසකායල 

උද්යදසංගයහත්වාඔතරන්යතනභික්ඛුනාසද්ධිංපත්තචීවරමාදාෙඔතිණ්යණො
යතරස ධුතගුයණපරිපුණ්යණඅධිට්ඨාෙගාමන්තපබ්භාරයසනාසනංගන්ත්වා
පබ්භාරං පටිජග්ගිත්වාමඤ්චපීඨංඋස්සායපත්වා ‘‘අරහත්තංඅපත්වාමඤ්යච
පිට්ඨිං න පසායරස්සාමී’’ති මානසං බන්ධිත්වා චඞ්කමං ඔතරි. තස්ස ‘‘අජ්ජ
අරහත්තං ගණ්හිස්සාමි අජ්ජ අරහත්තං ගණ්හිස්සාමී’’ති ඝයටන්තස්යසව
පවාරණා සම්පත්තා. යසො පවාරණාෙ උපකට්ඨාෙ ‘‘පුථුජ්ජනභාවං පහාෙ
විසුද්ධිපවාරණං පවායරස්සාමී’’ති චින්යතන්යතො අතිවිෙ කිලමති. යසො තාෙ 
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පටුන 

පවාරණාෙමග්ගංවාඵලංවා උප්පායදතුංඅසක්යකොන්යතො ‘‘මාදියසොපිනාම

ආරද්ධවිපස්සයකො න ලභති, ොව දුල්ලභඤ්ච වතිදං අරහත්ත’’න්ති වත්වා
යතයනව නිොයමන ඨානචඞ්කමබහුයලො හුත්වා තිංස වස්සානි සමණධම්මං
කත්වා මහාපවාරණාෙ මජ්යඣ ඨිතං පුණ්ණචන්දං දිස්වා ‘‘කිං නු යෙො 

චන්දමණ්ඩලං විසුද්ධං, උදාහු මය්හං සීල’’න්ති චින්යතන්යතො 

‘‘චන්දමණ්ඩයලසසලක්ෙණංපඤ්ඤාෙති, මය්හංපනඋපසම්පදයතොපට්ඨාෙ
ොවජ්ජදිවසා සීලස්මිං කාළකං වා තිලයකො වා නත්ථී’’ති ආවජ්යජත්වා
සඤ්ජාතපීතියසොමනස්යසො පරිපක්කඤාණත්තා පීතිං වික්ෙම්යභත්වා සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. එවරූපස්ස ධුතඞ්ගවයසන වික්ෙම්භියතො
කියලයසොතථාවික්ෙම්භියතොවයහොති. 

එකච්චස්ස වුත්තනයෙයනව පඨමජ්ඣානාදිසමාපජ්ජනබහුලතාෙ

කියලයසො ඔකාසංනලභති, සමාපත්තිවයසනවික්ෙම්භියතොවයහොති.යසොතං
තථා වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති 

මහාතිස් සත් යථයරො විෙ. යථයරො කිර අවස්සිකකාලයතො පට්ඨාෙ
අට්ඨසමාපත්තිලාභී.යසො සමාපත්තිවික්ෙම්භිතානංකියලසානංඅසමුදාචායරන

උග්ගහපරිපුච්ඡාවයසයනව අරිෙමග්ගසාමන්තං කයථති, සට්ඨිවස්සකායලපි
අත්තයනො පුථුජ්ජනභාවං න ජානාති. අයථකදිවසං මහාගායම
තිස්සමහාවිහාරයතො භික්ඛුසඞ්යඝො තලඞ්ගරවාසිධම්මදින්නත්යථරස්ස සාසනං
යපයසසි ‘‘යථයරො ආගන්ත්වා අම්හාකං ධම්මකථං කයථතූ’’ති. යථයරො

අධිවායසත්වා ‘‘මම සන්තියක මහල්ලකතයරො භික්ඛු නත්ථි, 

මහාතිස්සත්යථයරො යෙො පන යම කම්මට්ඨානාචරියෙො, තං සඞ්ඝත්යථරං
කත්වා ගමිස්සාමී’’ති චින්යතන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො යථරස්ස විහාරං
ගන්ත්වාදිවාට්ඨායනයථරස්සවත්තංදස්යසත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

යථයරොආහ–‘‘කිං, ධම්මදින්න, චිරස්සංආගයතොසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 

තිස්සමහාවිහාරයතො යම භික්ඛුසඞ්යඝො සාසනං යපයසසි, අහං එකයකො න

ගමිස්සාමි, තුම්යහහි පන සද්ධිං ගන්තුකායමො හුත්වා ආගයතොම්හී’’ති

සාරණීෙකථං කයථන්යතොව පපඤ්යචත්වා ‘‘කදා, භන්යත, තුම්යහහි අෙං

ධම්යමො අධිගයතො’’ති පුච්ඡි. සට්ඨිමත්තානි, ආවුයසො ධම්මදින්න, වස්සානි

යහොන්තීති. සමාපත්තිං පන, භන්යත, වළඤ්යජථාති. ආම, ආවුයසොති. එකං

යපොක්ෙරණිං මායපතුං සක්කුයණෙයාථ, භන්යතති? ‘‘න, ආවුයසො, එතං

භාරිෙ’’න්ති වත්වා සම්මුෙට්ඨායන යපොක්ෙරණිං මායපසි. ‘‘එත්ථ, භන්යත, 
එකංපදුමගච්ඡංමායපථා’’තිචවුත්යතොතම්පි මායපසි.ඉදායනත්ථමහන්තං
පුප්ඵං දස්යසථාති. යථයරො තම්පි දස්යසසි. එත්ථ යසොළසවස්සුද්යදසිකං

ඉත්ථිරූපං දස්යසථාති. යථයරො යසොළසවස්සුද්යදසිකං ඉත්ථිරූපං දස්යසසි.

තයතො නං ආහ – ‘‘ඉදං, භන්යත, පුනප්පුනං සුභයතො මනසි කයරොථා’’ති.
යථයරොඅත්තනාවමාපිතංඉත්ථිරූපංඔයලොයකන්යතොයලොභං උප්පායදසි.තදා
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අත්තයනො පුථුජ්ජනභාවං ඤත්වා ‘‘අවස්සයෙො යම සප්පුරිස යහොහී’’ති 

අන්යතවාසිකස්ස සන්තියක උක්කුටිකං නිසීදි. ‘‘එතදත්ථයමවාහං, භන්යත, 

ආගයතො’’ති යථරස්සඅසුභවයසනසල්ලහුකංකත්වාකම්මට්ඨානංකයථත්වා
යථරස්සඔකාසංකාතුංබහි නික්ෙන්යතො.සුපරිමද්දිතසඞ්ොයරොයථයරොතස්මිං
දිවාට්ඨානයතොනික්ෙන්තමත්යතයෙව සහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණි.අථ
නං සඞ්ඝත්යථරං කත්වා ධම්මදින්නත්යථයරො තිස්සමහාවිහාරං ගන්ත්වා
සඞ්ඝස්ස ධම්මකථං කයථසි. එවරූපස්ස සමාපත්තිවයසන වික්ෙම්භියතො
කියලයසොතථාවික්ෙම්භියතොවයහොති. 

එකච්චස්ස පන වුත්තනයෙයනව විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්තස්ස 

කියලයසොඔකාසංනලභති, විපස්සනාවයසනවික්ෙම්භියතොවයහොති.යසොතං

තථා වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති, බුද්ධකායල
සට්ඨිමත්තා ආරද්ධවිපස්සකා භික්ඛූ විෙ. යත කිර සත්ථු සන්තියක
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විවිත්තං අරඤ්ඤං පවිසිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං

කයරොන්තා කියලසානං අසමුදාචාරවයසන ‘‘පටිවිද්ධමග්ගඵලා මෙ’’න්ති
සඤ්ඤාෙ මග්ගඵලත්ථාෙ වාොමං අකත්වා ‘‘අම්යහහි පටිවිද්ධධම්මං
දසබලස්සආයරොයචස්සාමා’’තිසත්ථුසන්තිකං ආගච්ඡන්ති. 

සත්ථා යතසං පුයර ආගමනයතොව ආනන්දත්යථරං ආහ – ‘‘ආනන්ද, 

පධානකම්මිකා භික්ඛූ අජ්ජ මං පස්සිතුංආගමිස්සන්ති, යතසං මම දස්සනාෙ
ඔකාසං අකත්වා ‘ආමකසුසානං ගන්ත්වා අල්ලඅසුභභාවනං කයරොථා’ති
පහියණෙයාසී’’ති. යථයරො යතසං ආගතානං සත්ථාරා කථිතසාසනං

ආයරොයචසි.යත‘‘තථාගයතොඅජානිත්වානකයථස්සති, අද්ධා එත්ථකාරණං
භවිස්සතී’’ති ආමකසුසානං ගන්ත්වා අල්ලඅසුභං ඔයලොයකන්තා යලොභං 
උප්පායදත්වා ‘‘ඉදංනූනසම්මාසම්බුද්යධනදිට්ඨංභවිස්සතී’’තිජාතසංයවගා 
ලද්ධමග්ගංකම්මට්ඨානංආදියතොපට්ඨාෙආරභිංසු.සත්ථායතසංවිපස්සනාෙ 

ආරද්ධභාවංඤත්වාගන්ධකුටිෙංනිසින්යනොවඉමංඔභාසගාථමාහ– 

‘‘ොනිමානිඅපත්තානි, අලාබූයනවසාරයද; 

කායපොතකානිඅට්ඨීනි, තානිදිස්වානකාරතී’’ති.(ධ.ප. 149); 

ගාථාපරියෙොසායන අරහත්තඵයල පතිට්ඨහිංසු. එවරූපානං
විපස්සනාවයසනවික්ෙම්භිතාකියලසාතථාවික්ෙම්භිතාවයහොන්ති. 

එකච්චස්ස වුත්තනයෙයනවනවකම්මං කයරොන්තස්ස කියලයසො ඔකාසං

න ලභති, නවකම්මවයසන වික්ෙම්භියතොව යහොති. යසො තං තථා

වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති චිත් තලපබ්  යත 

තිස් සත් යථයරො විෙ.තස්සකිරඅට්ඨවස්සිකකායලඅනභිරතිඋප්පජ්ජි, යසොතං 
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වියනොයදතුං අසක්යකොන්යතො අත්තයනො චීවරං යධොවිත්වා රජිත්වා පත්තං
පචිත්වා යකයස ඔහායරත්වාඋපජ්ඣාෙංවන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථනංයථයරො

ආහ – ‘‘කිං, ආවුයසො මහාතිස්ස, අතුට්ඨස්ස විෙ යත ආකායරො’’ති? ආම, 

භන්යත, අනභිරති යම උප්පන්නා, තං වියනොයදතුං න සක්යකොමීති. යථයරො
තස්සාසෙංඔයලොයකන්යතොඅරහත්තස්සඋපනිස්සෙංදිස්වා අනුකම්පාවයසන

ආහ–‘‘ආවුයසොතිස්ස, මෙංමහල්ලකා, එකංයනොවසනට්ඨානංකයරොහී’’ති. 

දුතිෙකථංඅකථිතපුබ්යබොභික්ඛු‘‘සාධු, භන්යත’’ති සම්පටිච්ඡි. 

අථ නං යථයරො ආහ – ‘‘ආවුයසො, නවකම්මං කයරොන්යතො 

උද්යදසමග්ගඤ්ච මා විස්සජ්ජි, කම්මට්ඨානඤ්ච මනසි කයරොහි, කායලන ච

කාලං කසිණපරිකම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘එවං කරිස්සාමි, භන්යත’’ති යථරං
වන්දිත්වා තථාරූපං සප්පාෙට්ඨානං ඔයලොයකත්වා ‘‘එත්ථකාතුං සක්කා’’ති
දාරූහි පූයරත්වා ඣායපත්වා යසොයධත්වා ඉට්ඨකාහි පරික්ඛිපිත්වා
ද්වාරවාතපානාදීනියෙොයජත්වාසද්ධිං චඞ්කමනභූමිභිත්තිපරිකම්මාදීහියලණං

නිට්ඨායපත්වාමඤ්චපීඨංසන්ථරිත්වා යථරස්සසන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වා, 

‘‘භන්යත, නිට්ඨිතං යලයණ පරිකම්මං, වසථා’’ති ආහ. ආවුයසො, දුක්යෙන

තොඑතංකම්මංකතං, අජ්ජඑකදිවසංත්වඤ්යඤයවත්ථ වසාහීති.යසො‘‘සාධු, 
භන්යත’’තිවන්දිත්වාපායදයධොවිත්වායලණංපවිසිත්වා පල්ලඞ්කංආභුජිත්වා
නිසින්යනො අත්තනාකතකම්මංආවජ්ජි.තස්ස ‘‘මනාපං මො උපජ්ඣාෙස්ස
කාෙයවෙයාවච්චංකත’’න්තිචින්යතන්තස්සඅබ්භන්තයරපීති උප්පන්නා.යසො
තං වික්ෙම්යභත්වා විපස්සනං පට්ඨයපත්වා අග්ගඵලං අරහත්තං පාපුණි.
එවරූපස්ස නවකම්මවයසන වික්ෙම්භියතො කියලයසො තථා වික්ෙම්භියතොව
යහොති. 

එකච්යචො පන බ්රහ්මයලොකයතො ආගයතො සුද්ධසත්යතො යහොති. තස්ස 

අනායසවනතාෙ කියලයසො න සමුදාචරති, භවවයසන වික්ෙම්භියතො යහොති.
යසො තං තථා වික්ෙම්භිතයමව කත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති 

ආෙස ්මා මහාකස් සයපො විෙ. යසො හි ආෙස්මා අගාරමජ්යඣපි කායම 
අපරිභුඤ්ජිත්වාමහාසම්පත්තිංපහාෙපබ්බජිත්වානික්ෙන්යතොඅන්තරාමග්යග 
පච්චුග්ගමනත්ථාෙආගතංසත්ථාරංදිස්වාවන්දිත්වාතීහිඔවායදහිඋපසම්පදං 
ලභිත්වා අට්ඨයම අරුයණ සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. එවරූපස්ස
භවවයසන වික්ෙම්භියතොකියලයසොතථාවික්ෙම්භියතොවයහොති. 

යෙො පන අනනුභූතපුබ්බං රූපාදිආරම්මණං ලභිත්වා තත්යථව විපස්සනං

පට්ඨයපත්වා විවට්යටත්වා අරහත්තං ගණ්හාති, එවරූපස්ස
අනනුභූතාරම්මණවයසනකාමච්ඡන්යදොඅනුප්පන්යනොවනුප්පජ්ජති නාම. 
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උප් පන් යනො වා කාමච් ඡන් යදො පහීෙතීති එත්ථ උප් පන් යනොතිජායතොභූයතො

සමුදාගයතො. පහීෙතීති තදඞ්ගප්පහානං, වික්ෙම්භනප්පහානං, 

සමුච්යඡදප්පහානං, පටිපස්සද්ධිප්පහානං, නිස්සරණප්පහානන්ති ඉයමහි

පඤ්චහි පහායනහි පහීෙති, න පුන උප්පජ්ජතීති අත්යථො. තත්ථ විපස්සනාෙ 

කියලසාතදඞ්ගවයසනපහීෙන්තීතිවිපස්සනා තදඞ් ගප් පහානන්තියවදිතබ්බා.

සමාපත්ති පන කියලයස වික්ෙම්යභතීති සා වික් ෙම් භනප් පහානන්ති

යවදිතබ්බා. මග්යගොසමුච්ඡින්දන්යතොඋප්පජ්ජති, ඵලංපටිප්පස්සම්භෙමානං, 
නිබ්බානං සබ්බකියලයසහි නිස්සටන්ති ඉමානි තීණි 

සමුච් යඡදපටිපස ්සද් ධිනිස් සරණප් පහානානීති වුච්චන්ති. ඉයමහි 

යලොකිෙයලොකුත්තයරහිපඤ්චහිපහායනහිපහීෙතීතිඅත්යථො. 

අසුභනිමිත් තන්ති දසසු අසුයභසු උප්පන්නං සාරම්මණං පඨමජ්ඣානං.

යතනාහු යපොරාණා – ‘‘අසුභම්පි අසුභනිමිත්තං, අසුභාරම්මණා ධම්මාපි

අසුභනිමිත්ත’’න්ති. යෙොනියසොමනසිකයරොයතොති. ‘‘තත්ථ කතයමො

යෙොනියසොමනසිකායරො? අනිච්යච අනිච්ච’’න්තිආදිනා නයෙන වුත්තස්ස

උපාෙමනසිකාරස්ස වයසන මනසිකයරොයතො. අනුප් පන් යනො යචව 

කාමච් ඡන් යදො නුප් පජ් ෙතීති අසමුදාගයතො න සමුදාගච්ඡති. උප් පන් යනො ච 

කාමච් ඡන් යදො පහීෙතීතිසමුදාගයතො චකාමච්ඡන්යදොපඤ්චවියධනපහායනන
පහීෙති. 

අපිච ඡ ධම්මා කාමච් ඡන් දස් ස පහානාෙ සංවත්තන්ති – අසුභනිමිත්තස්ස

උග්ගයහො, අසුභභාවනානුයෙොයගො, ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා, කලයාණමිත්තතා සප්පාෙකථාති. දසවිධඤ්හි අසුභනිමිත්තං

උග්ගණ්හන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීෙති, භායවන්තස්සාපි, ඉන්ද්රියෙසු

පිහිතද්වාරස්සාපි, චතුන්නං පඤ්චන්නං ආයලොපානං ඔකායස සති උදකං
පිවිත්වාොපනසීලතාෙයභොජයනමත්තඤ්ඤුයනොපි. යතයනතංවුත්තං– 

‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 

අලංඵාසුවිහාරාෙ, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’ති.(යථරගා. 983); 

අසුභකම්මිකතිස්සත්යථරසදියස අසුභභාවනාරයත කලයාණමිත්යත 

යසවන්තස්සාපි කාමච්ඡන්යදො පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු
දසඅසුභනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති. යතන වුත්තං – ‘‘ඡ ධම්මා
කාමච්ඡන්දස්සපහානාෙසංවත්තන්තී’’ති. 

17. සත්තයම යමත් තා යචයතොවිමුත් තීති සබ්බසත්යතසු හිතඵරණකා
යමත්තා. ෙස්මා පන තංසම්පයුත්තචිත්තං නීවරණාදීහි පච්චනීකධම්යමහි

විමුච්චති, තස්මා සා ‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති වුච්චති. වියසසයතො වා 
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පටුන 

සබ්බබයාපාදපරියුට්ඨායනන විමුත්තත්තා සා යචයතොවිමුත්තීති යවදිතබ්බා.

තත්ථ ‘‘යමත්තා’’ති එත්තාවතා පුබ්බභායගොපි වට්ටති, ‘‘යචයතොවිමුත්තී’’ති
වුත්තත්තා පන ඉධ තිකචතුක්කජ්ඣානවයසන අප්පනාව අධිප්යපතා. 

යෙොනියසොමනසිකයරොයතොති තං යමත්තං යචයතොවිමුත්තිං වුත්තලක්ෙයණන
උපාෙමනසිකායරනමනසිකයරොන්තස්ස. 

අපිච ඡ ධම්මා  යාපාදස ්ස පහානාෙ සංවත්තන්ති – යමත්තානිමිත්තස්ස

උග්ගයහො, යමත්තාභාවනානුයෙොයගො, කම්මස්සකතාපච්චයවක්ෙණා, 

පටිසඞ්ොනබහුලතා, කලයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. 
ඔදිස්සකඅයනොදිස්සකදිසාඵරණානඤ්හි අඤ්ඤතරවයසන යමත්තං 

උග්ගණ්හන්තස්සාපිබයාපායදොපහීෙති, ඔධියසොඅයනොධියසොදිසාඵරණවයසන

යමත්තං භායවන්තස්සාපි. ‘‘ත්වං එතස්ස කුද්යධො කිං කරිස්සසි, කිමස්ස

සීලාදීනි නායසතුං සක්ඛිස්සසි, නනු ත්වං අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා

අත්තයනො කම්යමයනව ගමිස්සසි? පරස්ස කුජ්ඣනං නාම
වීතච්චිතඞ්ගාරතත්තඅෙසලාකගූථාදීනි ගයහත්වා පරං පහරිතුකාමතාසදිසං

යහොති. එයසොපි තව කුද්යධො කිං කරිස්සති, කිං යත සීලාදීනි නායසතුං 

සක්ඛිස්සති? එස අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා අත්තයනො කම්යමයනව

ගමිස්සති, අප්පටිච්ඡිතපයහණකං විෙ පටිවාතං ඛිත්තරයජොමුට්ඨි විෙ ච
එතස්යසයවස යකොයධො මත්ථයක පතිස්සතී’’ති එවං අත්තයනො ච පරස්ස ච

කම්මස්සකතං පච්චයවක්ෙයතොපි, උභෙකම්මස්සකතං පච්චයවක්ඛිත්වා

පටිසඞ්ොයන ඨිතස්සාපි, අස්සගුත්තත්යථරසදියස යමත්තාභාවනාරයත

කලයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි බයාපායදො පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු
යමත්තානිස්සිතසප්පාෙකථාෙපිපහීෙති.යතනවුත්තං–‘‘ඡ ධම්මාබයාපාදස්ස
පහානාෙ සංවත්තන්තී’’ති. යසසමිධ ඉයතො පයරසු ච වුත්තනයෙයනව 

යවදිතබ්බං, වියසසමත්තයමවපනවක්ොමාති. 

18. අට්ඨයම ආරම් භධාතූආදීසු ආරම් භධාතු නාම පඨමාරම්භවීරිෙං. 

නික් කමධාතු නාම යකොසජ්ජයතො නික්ෙන්තත්තා තයතො බලවතරං. 

පරක් කමධාතු නාම පරං පරං ඨානං අක්කමනයතො තයතොපි බලවතරං.

අට්ඨකථාෙං පන ‘‘ආරම්යභො යචතයසො කාමානං පනූදනාෙ, නික්කයමො

යචතයසො පලිඝුග්ඝාටනාෙ, පරක්කයමො යචතයසො බන්ධනච්යඡදනාො’’ති
වත්වා‘‘තීහියපයතහි අධිමත්තවීරිෙයමවකථිත’’න්තිවුත්තං. 

ආරද් ධවීරිෙස් සාති පරිපුණ්ණවීරිෙස්ස යචව පග්ගහිතවීරිෙස්ස ච. තත්ථ

චතුයදොසාපගතං වීරිෙං ආරද්ධන්ති යවදිතබ්බං. න ච අතිලීනං යහොති, න ච

අතිපග්ගහිතං, නච අජ්ඣත්තං සංඛිත්තං, නචබහිද්ධා වික්ඛිත්තං. තයදතං

දුවිධං යහොති –කායිකං, යචතසිකඤ්ච. තත්ථ ‘‘ඉධභික්ඛු දිවසං චඞ්කයමන
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නිසජ්ජාෙ ආවරණීයෙහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධතී’’ති (විභ. 519) එවං
රත්තිදිවසස්ස පඤ්ච යකොට්ඨායස කායෙන ඝයටන්තස්ස වාෙමන්තස්ස 

කායිකවීරිෙං යවදිතබ්බං.‘‘න තාවාහංඉයතොයලණානික්ෙමිස්සාමි, ොවයම

නඅනුපාදාෙආසයවහිචිත්තංවිමුච්චතී’’ති එවංඔකාසපරිච්යඡයදනවා, ‘‘න
තාවාහං ඉමං පල්ලඞ්කං භින්දිස්සාමී’’ති එවං නිසජ්ජාදිපරිච්යඡයදන වා

මානසං බන්ධිත්වා ඝයටන්තස්ස වාෙමන්තස්ස යචතසිකවීරිෙං යවදිතබ්බං.
තදුභෙම්පි ඉධ වට්ටති. දුවියධනාපි හි ඉමිනා වීරියෙන ආරද්ධවීරිෙස්ස

අනුප්පන්නඤ්යචව ථිනමිද්ධං නුප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච ථිනමිද්ධං පහීෙති

මිලක්ෙතිස්සත්යථරස්ස විෙ, ගාමන්තපබ්භාරවාසිමහාසීවත්යථරස්ස විෙ, 

පීතිමල්ලකත්යථරස්ස විෙ, කුටුම්බිෙපුත්තතිස්සත්යථරස්ස විෙ ච. එයතසු හි

පුරිමා තයෙො අඤ්යඤ ච එවරූපා කායිකවීරියෙන ආරද්ධවීරිො, 
කුටුම්බිෙපුත්තතිස්සත්යථයරො අඤ්යඤ ච එවරූපා යචතසිකවීරියෙන

ආරද්ධවීරිො, උච්චාවාලුකවාසී මහානාගත්යථයරො පන ද්වීහිපි වීරියෙහි

ආරද්ධවීරියෙොව. යථයරො කිර එකං සත්තාහං චඞ්කමති, එකං තිට්ඨති, එකං

නිසීදති, එකං නිපජ්ජති. මහායථරස්ස එකඉරිොපයථොපි අසප්පායෙො නාම

නත්ථි, චතුත්යථසත්තායහවිපස්සනංවඩ්යෙත්වාඅරහත්යතපතිට්ඨාසි. 

අපිච ඡ ධම්මා ථිනමිද් ධස් ස පහානාෙ සංවත්තන්ති – අතියභොජයන

නිමිත්තග්ගායහො, ඉරිොපථසම්පරිවත්තනතා, ආයලොකසඤ්ඤාමනසිකායරො, 

අබ්යභොකාසවායසො, කලයාණමිත්තතා, සප්පාෙකථාති. ආහරහත්ථක-
භුත්තවමිතක-තත්රවට්ටක-අලංසාටක-කාකමාසක-බ්රාහ්මණාදයෙො විෙ
යභොජනං භුඤ්ජිත්වා රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායන නිසින්නස්ස හි සමණධම්මං

කයරොයතො ථිනමිද්ධං මහාහත්ථී විෙ ඔත්ථරන්තං ආගච්ඡති, 
චතුපඤ්චආයලොපඔකාසං පන ඨයපත්වා පානීෙං පිවිත්වා ොපනසීලස්ස
භික්ඛුයනො තං න යහොතීති එවං අතියභොජයන නිමිත්තං ගණ්හන්තස්සාපි

ථිනමිද්ධං පහීෙති. ෙස්මිං ඉරිොපයථ ථිනමිද්ධං ඔක්කමති, තයතො අඤ්ඤං

පරිවත්යතන්තස්සාපි, රත්තිං චන්දායලොකදීපායලොකඋක්කායලොයක දිවා

සූරිොයලොකං මනසිකයරොන්තස්සාපි, අබ්යභොකායස වසන්තස්සාපි, 
මහාකස්සපත්යථරසදියස පහීනථිනමිද්යධ කලයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි

ථිනමිද්ධං පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු ධුතඞ්ගනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති.
යතනවුත්තං–‘‘ඡ ධම්මාථිනමිද්ධස්සපහානාෙසංවත්තන්තී’’ති. 

19. නවයම වූපසන් තචිත් තස් සාති ඣායනන වා විපස්සනාෙ වා
වූපසමිතචිත්තස්ස. 

අපිචඡධම්මා උද් ධච් චකුක් කුච් චස ්ස පහානාෙසංවත්තන්ති–බහුස්සුතතා, 

පරිපුච්ඡකතා, විනයෙ පකතඤ්ඤුතා, වුද්ධයසවිතා, කලයාණමිත්තතා, 
සප්පාෙකථාති. බාහුසච්යචනාපිහි එකං වා ද්යව වාතයෙො වා චත්තායරො වා
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පඤ්ච වා නිකායෙ පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච උග්ගණ්හන්තස්සාපි

උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීෙති, කප්පිොකප්පිෙපරිපුච්ඡාබහුලස්සාපි, 

විනෙපඤ්ඤත්තිෙං චිණ්ණවසීභාවතාෙ පකතඤ්ඤුයනොපි, වුඩ්යෙ

මහල්ලකත්යථයර උපසඞ්කමන්තස්සාපි, උපාලිත්යථරසදියස විනෙධයර

කලයාණමිත්යතයසවන්තස්සාපි උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීෙති, ඨානනිසජ්ජාදීසු
කප්පිොකප්පිෙනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපි පහීෙති. යතන වුත්තං – ‘‘ඡ ධම්මා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානාෙසංවත්තන්තී’’ති. 

20. දසයම යෙොනියසො, භික් ෙයව, මනසිකයරොයතොති වුත්තනයෙයනව
උපාෙයතොමනසිකයරොන්තස්ස. 

අපිච ඡ ධම්මා විචිකිච් ඡාෙ පහානාෙ සංවත්තන්ති – බහුස්සුතතා, 

පරිපුච්ඡකතා, විනයෙ පකතඤ්ඤුතා, අධියමොක්ෙබහුලතා, කලයාණමිත්තතා, 
සප්පාෙකථාති. බහුසච්යචනාපි හි එකං වා…යප.… පඤ්ච වා නිකායෙ

පාළිවයසන ච අත්ථවයසන ච උග්ගණ්හන්තස්සාපි විචිකිච්ඡා පහීෙති, තීණි

රතනානි ආරබ්භ පරිපුච්ඡාබහුලස්සාපි, විනයෙ චිණ්ණවසීභාවස්සාපි, තීසු

රතයනසු ඔකප්පනිෙසද්ධාසඞ්ොතඅධියමොක්ෙබහුලස්සාපි, සද්ධාධිමුත්යත

වක්කලිත්යථරසදියස කලයාණමිත්යත යසවන්තස්සාපි විචිකිච්ඡා පහීෙති, 
ඨානනිසජ්ජාදීසුතිණ්ණංරතනානං ගුණනිස්සිතසප්පාෙකථාෙපිපහීෙති.යතන
වුත්තං – ‘‘ඡ ධම්මා විචිකිච්ඡාෙ පහානාෙ සංවත්තන්තී’’ති. ඉමස්මිං
නීවරණප්පහානවග්යගවට්ටවිවට්ටංකථිතන්ති. 

නීවරණප්පහානවග්ගවණ්ණනා. 
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3. අකම් මනිෙවග් ගවණ් ණනා 
21-22. තතිෙස්ස පඨයම අභාවිතන්ති අවඩ්ඪිතං භාවනාවයසන 

අප්පවත්තිතං. අකම් මනිෙං යහොතීති කම්මක්ෙමං කම්මයෙොග්ගං න යහොති.

දුතියෙ වුත්තවිපරිොයෙන අත්යථො යවදිතබ්යබො. එත්ථ ච පඨයම චිත් තන්ති

වට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තං, දුතියෙවිවට්ටවයසන උප්පන්නචිත්තං.තත්ථච

වට්ටං වට්ටපාදං, විවට්ටං විවට්ටපාදන්ති අෙං පයභයදො යවදිතබ්යබො. වට් ටං 

නාම යතභූමකවට්ටං, වට් ටපාදං නාම වට්ටපටිලාභාෙ කම්මං, විවට් ටං නාම

නවයලොකුත්තරධම්මා, විවට් ටපාදං නාමවිවට්ටපටිලාභාෙකම්මං.ඉතිඉයමසු
සුත්යතසු වට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති. 

23-24. තතියෙ වට්ටවයසයනව උප්පන්නචිත්තං යවදිතබ්බං. මහයතො 

අනත් ථාෙ සංවත් තතීති යදවමනුස්සසම්පත්තියෙො මාරබ්රහ්මඉස්සරිොනි ච
දදමානම්පි පුනප්පුනං 
ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපාොයස 
ෙන්ධධාතුආෙතනපටිච්චසමුප්පාදවට්ටානි ච දදමානං යකවලං
දුක්ෙක්ෙන්ධයමව යදතීති මහයතො අනත්ථාෙ සංවත්තති නාමාති. චතුත්යථ 

චිත් තන්ති විවට්ටවයසයනවඋප්පන්නචිත්තං. 

25-26. පඤ්චමඡට්යඨසු අභාවිතං අපාතුභූතන්ති අෙං වියසයසො.
තත්රාමෙධිප්පායෙො–වට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තං නාමඋප්පන්නම්පිඅභාවිතං

අපාතුභූතයමව යහොති. කස්මා? 
යලොකුත්තරපාදකජ්ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලනිබ්බායනසු පක්ෙන්දිතුං
අසමත්ථත්තා. විවට්ටවයසන උප්පන්නං පන භාවිතං පාතුභූතං නාම යහොති.

කස්මා? යතසු ධම්යමසු පක්ෙන්දිතුං සමත්ථත්තා. කුරුන්දකවාසී

ඵුස්සමිත්තත්යථයරො පනාහ – ‘‘මග්ගචිත්තයමව, ආවුයසො, භාවිතං පාතුභූතං
නාමයහොතී’’ති. 

27-28. සත්තමට්ඨයමසු අ හුලීකතන්ති පුනප්පුනංඅකතං. ඉමානිපිද්යව
වට්ටවිවට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තායනව යවදිතබ්බානීති. 

29. නවයම ‘‘ජාතිපි දුක්ො’’තිආදිනා නයෙන වුත්තං දුක්ෙං අධිවහති

ආහරතීති දුක් ොධිවහං. දුක්ොධිවාහන්තිපි පායඨො. තස්සත්යථො –
යලොකුත්තරපාදකජ්ඣානාදි අරිෙධම්මාභිමුෙං දුක්යෙන අධිවාහීෙතියපසීෙතීති
දුක්ොධිවාහං. ඉදම්පි වට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තයමව. තඤ්හි වුත්තප්පකාරා

යදවමනුස්සාදිසම්පත්තියෙො දදමානම්පිජාතිආදීනංඅධිවහනයතො දුක්ොධිවහං, 
අරිෙධම්මාධිගමාෙදුප්යපසනයතො දුක්ොධිවාහඤ්චනාමයහොතීති. 
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30. දසයම විවට්ටවයසන උප්පන්නචිත්තයමව චිත්තං. තඤ්හි 

මානුසකසුෙයතො දිබ්බසුෙං, දිබ්බසුෙයතො ඣානසුෙං, ඣානසුෙයතො

විපස්සනාසුෙං, විපස්සනාසුෙයතො මග්ගසුෙං, මග්ගසුෙයතො ඵලසුෙං, 

ඵලසුෙයතො නිබ්බානසුෙං අධිවහති ආහරතීති සුොධිවහං නාම යහොති, 
සුොධිවාහංවා.තඤ්හි යලොකුත්තරපාදකජ්ඣානාදිඅරිෙධම්මාභිමුෙං සුයපසෙං 
විස්සට්ඨඉන්දවජිරසදිසං යහොතීති සුොධිවාහන්තිපි වුච්චති. ඉමස්මිම්පි වග්යග 

වට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති. 

අකම්මනිෙවග්ගවණ්ණනා. 

4. අදන් තවග් ගවණ් ණනා 
31. චතුත්ථස්ස පඨයම අදන් තන්තිසවියසවනංඅදන්තහත්ථිඅස්සාදිසදිසං. 

චිත් තන්තිවට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තයමව. 

32. දුතියෙ දන් තන්ති නිබ්බියසවනං දන්තහත්ථිඅස්සාදිසදිසං. ඉමස්මිම්පි

සුත්තද්වයෙ වට්ටවිවට්ටවයසන උප්පන්නචිත්තයමව කථිතං. ෙථා යචත්ථ, 
එවංඉයතොපයරසුපීති. 

33. තතියෙ අගුත් තන්ති අයගොපිතං සතිසංවරරහිතං
අගුත්තහත්ථිඅස්සාදිසදිසං. 

34. චතුත්යථ ගුත් තන්ති යගොපිතං අවිස්සට්ඨසතිසංවරං
ගුත්තහත්ථිඅස්සාදිසදිසං. 

35-36. පඤ්චමඡට්ඨානි අරක් ඛිතං රක් ඛිතන්ති පදවයසන බුජ්ඣනකානං
අජ්ඣාසයෙනවුත්තානි.අත්යථොපයනත්ථ පුරිමසදියසොයෙව. 

37-38. සත්තමට්ඨයමසුපි එයසව නයෙො. උපමා පයනත්ථ
අසංවුතඝරද්වාරාදිවයසනයවදිතබ්බා. 

39-40. නවමදසමානි චතූහිපි පයදහි යෙොයජත්වා වුත්තානි. ඉමස්මිම්පි
වග්යගවට්ටවිවට්ටයමවකථිතන්ති. 

අදන්තවග්ගවණ්ණනා. 

5. පණිහිතඅච් ඡවග් ගවණ් ණනා 
41. පඤ්චමස්ස පඨයම යසෙයථාපීති ඔපම්මත්යථ නිපායතො. තත්ර භගවා

කත්ථචි අත්යථන උපමං පරිවායරත්වා දස්යසති වත්ථසුත්යත (ම. නි. 1.70

ආදයෙො)විෙ, පාරිච්ඡත්තයකොපම-(අ.නි.7.69) අග්ගික්ෙන්යධොපමාදිසුත්යතසු
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(අ. නි. 7.72) විෙ ච, කත්ථචි උපමාෙ අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසති

යලොණම්බිලසුත්යත (අ. නි. 3.101) විෙ, 

සුවණ්ණකාරසුත්තසූරියෙොපමාදිසුත්යතසු (අ. නි. 7.66) විෙ ච. ඉමස්මිං පන 

සාලිසූයකොපයම උපමාෙ අත්ථං පරිවායරත්වා දස්යසන්යතො යසෙයථාපි, 

භික් ෙයවතිආදිමාහ.තත්ථ සාලිසූකන්තිසාලිඵලස්ස සූකං. ෙවසූයකපි එයසව

නයෙො. වා-සද්යදො විකප්පත්යථො. මිච් ඡාපණිහිතන්ති මිච්ඡාඨපිතං. ෙථා

විජ්ඣිතුංසක්යකොති, නඑවං උද්ධග්ගංකත්වාඨපිතන්තිඅත්යථො. යභච් ඡතීති 

භින්දිස්සති, ඡවිං ඡින්දිස්සතීති අත්යථො. මිච් ඡාපණිහියතන චිත් යතනාති
මිච්ඡාඨපියතනචිත්යතන. වට්ටවයසනඋප්පන්නචිත්තංසන්ධායෙතං වුත්තං. 

අවිජ් ෙන්ති අට්ඨසු ඨායනසු අඤ්ඤාණභූතං ඝනබහලං මහාඅවිජ්ජං. විජ් ෙං 

උප් පායදස් සතීති එත්ථ විජ් ෙන්ති අරහත්තමග්ගඤාණං. නිබ්  ානන්ති

තණ්හාවානයතො නික්ෙන්තභායවන එවං වුත්තං අමතං. සච් ඡිකරිස් සතීති
පච්චක්ෙංකරිස්සති. 

42. දුතියෙ සම් මාපණිහිතන්ති ෙථා භින්දිතුං සක්යකොති, එවං උද්ධග්ගං

කත්වාසුට්ඨුඨපිතං. අක් කන් තන්තිඑත්ථපායදයනවඅක්කන්තංනාමයහොති, 
හත්යථන උප්පීළිතං. රුළ්හිසද්දවයසන පන අක්කන්තන්යතව වුත්තං. 
අෙඤ්යහත්ථ අරිෙයවොහායරො. කස්මා පන අඤ්යඤ
යසපණ්ණිකණ්ටකමදනකණ්ටකාදයෙොමහන්යත අග්ගයහත්වාසුඛුමංදුබ්බලං

සාලිසූකෙවසූකයමවගහිතන්ති? අප්පමත්තකස්සාපි කුසලකම්මස්සවිවට්ටාෙ
සමත්ථභාවදස්සනත්ථං. ෙථා හි සුඛුමං දුබ්බලං සාලිසූකං වා ෙවසූකං වා

යහොතු, මහන්තමහන්තා යසපණ්ණිකණ්ටකමදනකණ්ටකාදයෙො වා, එයතසු
ෙංකිඤ්චිමිච්ඡාඨපිතංහත්ථංවාපාදංවාභින්දිතුංයලොහිතංවා උප්පායදතුංන

සක්යකොති, සම්මා ඨපිතං පන සක්යකොති, එවයමව අප්පමත්තකං තිණමුට්ඨි 

මත්තදානකුසලං වා යහොතු, මහන්තං යවලාමදානාදිකුසලං වා, සයච

වට්ටසම්පත්තිං පත්යථත්වා වට්ටසන්නිස්සිතවයසන මිච්ඡා ඨපිතං යහොති, 

වට්ටයමවආහරිතුංසක්යකොති, යනොවිවට්ටං.‘‘ඉදංයමදානංආසවක්ෙොවහං
යහොතූ’’ති එවං පන විවට්ටං පත්යථන්යතන විවට්ටවයසන සම්මා ඨපිතං
අරහත්තම්පි පච්යචකයබොධිඤාණම්පි සබ්බඤ්ඤුතඤාණම්පි දාතුං
සක්යකොතියෙව.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘පටිසම්භිදාවියමොක්ොච, ොචසාවකපාරමී; 

පච්යචකයබොධිබුද්ධභූමි, සබ්බයමයතනලබ්භතී’’ති.(ඛු.පා. 8.15); 

ඉමස්මිංසුත්තද්වයෙචවට්ටවිවට්ටංකථිතං. 

43. තතියෙ පදුට් ඨචිත් තන්ති යදොයසන පදුට්ඨචිත්තං. යචතසා 

යචයතොපරිච් චාතිඅත්තයනො චිත්යතන තස්සචිත්තං පරිච්ඡින්දිත්වා. ෙථාභතං 
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නික් ඛිත් යතොති ෙථා ආහරිත්වා ඨපියතො. එවං නිරයෙති එවං නිරයෙ

ඨියතොයෙවාති වත්තබ්යබො. අපාෙන්තිආදි සබ්බං නිරෙයවවචනයමව.නිරයෙො

හිඅෙසඞ්ොතාසුොඅයපයතොති අපායෙො, දුක්ෙස්සගතිපටිසරණන්ති දුග් ගති, 

දුක්කටකාරියනො එත්ථ විවසා නිපතන්තීති විනිපායතො, නිරස්සාදත්යථන 

නිරයෙො. 

44. චතුත්යථ පසන් නන්ති සද්ධාපසායදන පසන්නං. සුගතින්ති සුෙස්ස

ගතිං. සග් ගං යලොකන්තිරූපාදිසම්පත්තීහිසුට්ඨුඅග්ගංයලොකං. 

45. පඤ්චයම උදකරහයදොති උදකදයහො. ආවියලොති අවිප්පසන්යනො. 

ලුළියතොති අපරිසණ්ඨියතො. කලලීභූයතොතිකද්දමීභූයතො. සිප් පිසම් බුකන්තිආදීසු

සිප්පියෙොචසම්බුකාච සිප් පිසම් බුකං. සක්ෙරාචකඨලානිච සක් ෙරකඨලං. 

මච්ඡානං ගුම්බං ඝටාති මච් ඡගුම්  ං. චරන් තම් පි තිට් ඨන් තම් පීති එත්ථ

සක්ෙරකඨලං තිට්ඨතියෙව, ඉතරානි චරන්තිපි තිට්ඨන්තිපි. ෙථා පන
අන්තරන්තරා ඨිතාසුපි නිසින්නාසුපි නිපජ්ජමානාසුපි ‘‘එතා ගාවියෙො 

චරන්තී’’ති චරන්තියෙො උපාදාෙ ඉතරාපි ‘‘චරන්තී’’ති වුච්චන්ති, එවං
තිට්ඨන්තයමව සක්ෙරකඨලං උපාදාෙ ඉතරම්පි ද්වෙං ‘‘තිට්ඨන්ත’’න්ති

වුත්තං, ඉතරංද්වෙංචරන්තංඋපාදාෙ සක්ෙරකඨලම්පි‘‘චරන්ත’’න්තිවුත්තං. 

ආවියලනාති පඤ්චහි නීවරයණහි පරියෙොනද්යධන. අත් තත් ථං වාතිආදීසු
අත්තයනොදිට්ඨධම්මියකො යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයකොඅත්යථොඅත්තත්යථො
නාම. අත්තයනොව සම්පරායෙ යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයකො අත්යථො
පරත්යථො නාම යහොති. යසො හි පරත්ථ අත්යථොති පරත්යථො. තදුභෙං
උභෙත්යථො නාම. අපිච අත්තයනො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායියකොපි

යලොකිෙයලොකුත්තයරො අත්යථො අත්තත්යථොනාම, පරස්ස තාදියසොව අත්යථො

පරත්යථො නාම, තදුභෙම්පි උභෙත්යථො නාම. උත් තරිං වා මනුස් සධම් මාති
දසකුසලකම්මපථසඞ්ොතාමනුස්සධම්මාඋත්තරිං. අෙඤ්හි දසවියධොධම්යමො
විනාපි අඤ්ඤං සමාදාපකං සත්ථන්තරකප්පාවසායන ජාතසංයවයගහි 

මනුස්යසහිසෙයමවසමාදින්නත්තාමනුස්සධම්යමොතිවුච්චති, තයතොඋත්තරිං
පන ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලානි යවදිතබ්බානි. 

අලමරිෙඤාණදස් සනවියසසන්ති අරිොනං යුත්තං, අරිෙභාවං වා කාතුං 

සමත්ථංඤාණදස්සනසඞ්ොතංවියසසං.ඤාණයමවහිජානනට්යඨනඤාණං, 

දස්සනට්යඨන දස්සනන්ති යවදිතබ්බං, 
දිබ්බචක්ඛුඤාණවිපස්සනාඤාණමග්ගඤාණඵලඤාණපච්චයවක්ෙණඤාණාන
යමතංඅධිවචනං. 

46. ඡට්යඨ අච් යඡොති අබහයලො, පසන්යනොතිපි වට්ටති. විප් පසන් යනොති

සුට්ඨු පසන්යනො. අනාවියලොති න ආවියලො, පරිසුද්යධොති අත්යථො, 
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පටුන 

යඵණපුබ්බුළසඞ්ෙයසවාලපණකවිරහියතොති වුත්තං යහොති. අනාවියලනාති
පඤ්චනීවරණවිමුත්යතන. යසසං චතුත්යථ වුත්තනෙයමව. ඉමස්මිම්පි
සුත්තද්වයෙවට්ටවිවට්ටයමවකථිතං. 

47. සත්තයම රුක් ෙොතානන්ති පච්චත්යත සාමිවචනං, රුක්ෙජාතානීති

අත්යථො. රුක්ොනයමතං අධිවචනං. ෙදිදන්ති නිපාතමත්තං. මුදුතාොති 

මුදුභායවන.යකොචිහිරුක්යෙොවණ්යණනඅග්යගොයහොති, යකොචිගන්යධන, 

යකොචිරයසන, යකොචිථද්ධතාෙ.ඵන්දයනොපනමුදුතාෙයචවකම්මඤ්ඤතාෙ

චඅග්යගොයසට්යඨොති දස්යසති. චිත් තං, භික් ෙයව, භාවිතං  හුලීකතන්තිඑත්ථ 
සමථවිපස්සනාවයසන භාවිතඤ්යචව පුනප්පුනකතඤ්ච චිත්තං අධිප්යපතං.
කුරුන්දකවාසි ඵුස්සමිත්තත්යථයරො පනාහ – ‘‘එකන්තං මුදු යචව

කම්මනිෙඤ්ච චිත්තං නාම අභිඤ්ඤාපාදකචතුත්ථජ්ඣානචිත්තයමව, 
ආවුයසො’’ති. 

48. අට්ඨයම එවං ලහුපරිවත් තන්ති එවං ලහුං උප්පජ්ජිත්වා ලහුං

නිරුජ්ඣනකං. ොවඤ් චාති අධිමත්තපමාණත්යථනිපායතො, අතිවිෙනසුකරාති

අත්යථො. ඉදන්ති නිපාතමත්තං. චිත් තන්ති එකච්යච තාව ආචරිො

‘‘භවඞ්ගචිත්ත’’න්තිවදන්ති, තංපනපටික්ඛිපිත්වා ‘‘ඉධචිත්තන්ති ෙංකිඤ්චි
අන්තමයසොචක්ඛුවිඤ්ඤාණම්පිඅධිප්යපතයමවා’’තිවුත්තං.ඉමස්මිං පනත්යථ

මිලින්දරාජා ධම්මකථිකං නාගයසනත්යථරං පුච්ඡි, ‘‘භන්යත නාගයසන, 

එකස්මිං අච්ඡරාක්ෙයණ පවත්තිතචිත්තසඞ්ොරා සයච රූපියනො අස්සු, කීව 

මහාරාසි භයවෙයා’’ති? ‘‘වාහසතානං යෙො, මහාරාජ, වීහීනං අඩ්ෙචූළඤ්ච
වාහා වීහිසත්තම්බණානි ද්යව ච තුම්බා එකච්ඡරාක්ෙයණ පවත්තිතස්ස

චිත්තස්ස සඞ්ෙම්පි න උයපන්ති, කලම්පි න උයපන්ති, කලභාගම්පි න

උයපන්තී’’ති (මි. ප. 4.1.2). අථ කස්මා සම්මාසම්බුද්යධන ‘‘උපමාපි න

සුකරා’’ති වුත්තං? ෙයථව හි උපමං පටික්ඛිපිත්වාපි කප්පදීඝභාවස්ස 

යෙොජනිකපබ්බයතන යෙොජනිකසාසපපුණ්ණනගයරන, නිරෙදුක්ෙස්ස

සත්තිසතාහයතොපයමන, සග්ගසුෙස්ස ච චක්කවත්තිසම්පත්තිොඋපමාකතා, 

එවමිධාපිකාතබ්බාති? තත්ථ ‘‘සක්කා පන, භන්යත, උපමාකාතු’’න්ති එවං

පුච්ඡාවයසනඋපමාකතා, ඉමස්මිංසුත්යතපුච්ඡාෙ අභායවනනකතා.ඉදඤ්හි
සුත්තංධම්මයදසනාපරියෙොසායනවුත්තං.ඉතිඉමස්මිංසුත්යත චිත්තරාසිනාම
කථියතොති. 

49. නවයම පභස ්සරන්තිපණ්ඩරං පරිසුද්ධං. චිත් තන්තිභවඞ්ගචිත්තං.කිං

පනචිත්තස්ස වණ්යණොනාමඅත්ථීති? නත්ථි.නීලාදීනඤ්හිඅඤ්ඤතරවණ්ණං
වායහොතුඅවණ්ණංවා ෙංකිඤ්චිපරිසුද්ධතාෙ‘‘පභස්සර’’න්තිවුච්චති.ඉදම්පි

නිරුපක්කියලසතාෙ පරිසුද්ධන්ති පභස්සරං. තඤ් ච යෙොති තං භවඞ්ගචිත්තං. 

ආගන් තුයකහීති අසහජායතහි පච්ඡා ජවනක්ෙයණ උප්පජ්ජනයකහි. 
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උපක් කියලයසහීතිරාගාදීහිඋපක්කිලිට්ඨත්තා උපක්කිලිට්ඨංනාමාතිවුච්චති.

කථං? ෙථාහිසීලවන්තාආචාරසම්පන්නාමාතාපිතයරො වාආචරියුපජ්ඣාො
වා දුස්සීලානං දුරාචාරානං අවත්තසම්පන්නානං පුත්තානඤ්යචව 
අන්යතවාසිකසද්ධිවිහාරිකානඤ්ච වයසන ‘‘අත්තයනො පුත්යත වා 
අන්යතවාසිකසද්ධිවිහාරියකවානතජ්යජන්තිනසික්ොයපන්තිනඔවදන්ති 

නානුසාසන්තී’’ති අවණ්ණං අකිත්තිං ලභන්ති, එවංසම්පදමිදං යවදිතබ්බං.
ආචාරසම්පන්නා මාතාපිතයරො විෙ ච ආචරියුපජ්ඣාො විෙ ච භවඞ්ගචිත්තං 

දට්ඨබ්බං, පුත්තාදීනං වයසන යතසං අකිත්තිලායභො විෙ ජවනක්ෙයණ 
රජ්ජනදුස්සනමුය්හනසභාවානං යලොභසහගතාදීනං චිත්තානං වයසන
උප්පන්යනහිආගන්තුයකහි උපක්කියලයසහි පකතිපරිසුද්ධම්පි භවඞ්ගචිත්තං 
උපක්කිලිට්ඨංනාමයහොතීති. 

50. දසයමපි භවඞ්ගචිත්තයමව චිත් තං. විප් පමුත් තන්ති ජවනක්ෙයණ
අරජ්ජමානං අදුස්සමානං අමුය්හමානං 
තියහතුකඤාණසම්පයුත්තාදිකුසලවයසන උප්පජ්ජමානං ආගන්තුයකහි
උපක්කියලයසහි විප්පමුත්තං නාම යහොති. ඉධාපි ෙථා සීලවන්තානං
ආචාරසම්පන්නානං පුත්තාදීනං වයසන මාතාදයෙො ‘‘යසොභනා එයතයෙව
අත්තයනො පුත්තකාදයෙො සික්ොයපන්ති ඔවදන්ති අනුසාසන්තී’’ති

වණ්ණකිත්තිලාභියනො යහොන්ති, එවං ජවනක්ෙයණ 
උප්පන්නකුසලචිත්තවයසනඉදංභවඞ්ගචිත්තංආගන්තුයකහිඋපක්කියලයසහි 
විප්පමුත්තන්තිවුච්චතීති. 

පණිහිතඅච්ඡවග්ගවණ්ණනා. 
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6. අච් ඡරාසඞ් ඝාතවග් ගවණ් ණනා 
51. ඡට්ඨස්ස පඨයම තං අස් සුතවා පුථුජ් ෙයනොති තං භවඞ්ගචිත්තං

සුතවිරහියතො පුථුජ්ජයනො. තත්ථ ආගමාධිගමාභාවා යඤයෙයො අස්සුතවා ඉති.
යෙො හි ඉදං සුත්තං ආදියතො පට්ඨාෙ අත්ථවයසන උපපරික්ෙන්යතො ‘‘ඉදං
භවඞ්ගචිත්තං නාම පකතිපරිසුද්ධම්පි ජවනක්ෙයණ උප්පන්යනහි යලොභාදීහි
උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨ’’න්ති යනව ආගමවයසන න අධිගමවයසන

ජානාති, ෙස්ස ච ෙන්ධධාතුආෙතනපච්චොකාරසතිපට්ඨානාදීසු 
උග්ගහපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡෙවිරහිතත්තා ෙථාභූතඤාණපටියවධසාධයකො යනව

ආගයමො, පටිපත්තිො අධිගන්තබ්බස්සඅනධිගතත්තානඅධිගයමොඅත්ථි.යසො
ආගමාධිගමාභාවායඤයෙයොඅස්සුතවා ඉති.ස්වාෙං– 

‘‘පුථූනං ජනනාදීහි, කාරයණහිපුථුජ්ජයනො; 

පුථුජ්ජනන්යතොගධත්තා, පුථුවාෙංජයනොඉති’’. 

යසො හි පුථූනං නානප්පකාරානං කියලසාදීනං ජනනාදීහි කාරයණහි
පුථුජ්ජයනො.ෙථාහ– 

‘‘පුථුකියලයසජයනන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථු අවිහතසක්කාෙදිට්ඨිකාති

පුථුජ්ජනා, පුථුසත්ථාරානංමුඛුල්යලොකිකාතිපුථුජ්ජනා, පුථුසබ්බගතීහි

අවුට්ඨිතාති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාභිසඞ්ොයර අභිසඞ්ෙයරොන්තීති 

පුථුජ්ජනා, පුථු නානාඔයඝහි වුය්හන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු

නානාසන්තායපහි සන්තප්පන්තීති පුථුජ්ජනා, පුථු නානාපරිළායහහි

පරිඩය්හන්තීතිපුථුජ්ජනා, පුථු පඤ්චසුකාමගුයණසුරත්තාගිද්ධාගධිතා

මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා ලග්ගා ලග්ගිතා පලිබුද්ධාති පුථුජ්ජනා, පුථු
පඤ්චහි නීවරයණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා

පටිකුජ්ජිතාතිපුථුජ්ජනා’’ති(මහානි.51, 94). 

පුථූනං වා ගණනපථමතීතානං අරිෙධම්මපරම්මුොනං

නීචධම්මසමාචාරානං ජනානං අන්යතොගධත්තාපි පුථුජ්ජයනො, පුථු වා අෙං

විසුංයෙවසඞ්ෙංගයතො, විසංසට්යඨො සීලසුතාදිගුණයුත්යතහිඅරියෙහිජයනොති
පුථුජ්ජයනො.එවයමයතහි‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො’’තිද්වීහිපයදහියෙයත– 

‘‘දුයව පුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 

අන්යධොපුථුජ්ජයනොඑයකො, කලයායණයකොපුථුජ්ජයනො’’ති.– 

ද්යවපුථුජ්ජනාවුත්තා, යතසුඅන්ධපුථුජ්ජයනොවුත්යතො යහොතීතියවදිතබ්යබො. 
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ෙථාභූතං නප් පොනාතීති ‘‘ඉදඤ්ච භවඞ්ගචිත්තං එවං ආගන්තුයකහි 

උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨං නාම යහොති, එවං විප්පමුත්තං නාමා’’ති

ෙථාසභාවයතො න ජානාති. තස් මාති ෙස්මා න ජානාති, තස්මා. චිත් තභාවනා 

නත් ථීති චිත්තට්ඨිති චිත්තපරිග්ගයහො නත්ථි, නත්ථිභායවයනව ‘‘නත්ථී’’ති 

වදාමීතිදස්යසති. 

52. දුතියෙ සුතවාති සුතසම්පන්යනො. විත්ථාරයතො පයනත්ථ අස්සුතවාති

පදස්ස පටිපක්ෙවයසනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. අරිෙසාවයකොතිඅත්ථිඅරියෙො න

සාවයකො, යසෙයථාපිබුද්ධායචවපච්යචකබුද්ධාච; අත්ථිසාවයකොනඅරියෙො, 

යසෙයථාපි ගිහී අනාගතඵයලො; අත්ථි යනව අරියෙො න සාවයකො යසෙයථාපි

පුථුතිත්ථිො. අත්ථිඅරියෙොයචවසාවයකොච, යසෙයථාපිසමණාසකයපුත්තිො

ආගතඵලාවිඤ්ඤාතසාසනා.ඉධ පනගිහීවායහොතුපබ්බජියතොවා, යෙොයකොචි

සුතවාති එත්ථ වුත්තස්ස අත්ථස්ස වයසන සුතසම්පන්යනො, අෙං

අරිෙසාවයකොති යවදිතබ්යබො. ෙථාභූතං පොනාතීති ‘‘එවමිදං භවඞ්ගචිත්තං

ආගන්තුයකහි උපක්කියලයසහි විප්පමුත්තං යහොති, එවං උපක්කිලිට්ඨ’’න්ති

ෙථාසභාවයතො ජානාති. චිත් තභාවනා අත් ථීති චිත්තට්ඨිති චිත්තපරිග්ගයහො

අත්ථි, අත්ථිභායවයනව ‘‘අත්ථී’’ති වදාමීති දස්යසති. ඉමස්මිං සුත්යත
බලවවිපස්සනාකථිතා.යකචිතරුණවිපස්සනාති වදන්ති. 

53. තතිෙං අට්ඨුප්පත්තිෙං කථිතං. කතරාෙං පන අට්ඨුප්පත්තිෙං? 

අග්ගික්ෙන්යධොපමසුත්තන්තඅට්ඨුප්පත්තිෙං. භගවා කිර එකස්මිං සමයෙ
සාවත්ථිං උපනිස්සාෙ යජතවනමහාවිහායර පටිවසති. බුද්ධානඤ්ච ෙත්ථ 
කත්ථචි පටිවසන්තානං පඤ්චවිධං කිච්චං අවිජහිතයමව යහොති. පඤ්ච හි

බුද්ධකිච්චානි – පුයරභත්තකිච්චං, පච්ඡාභත්තකිච්චං, පුරිමොමකිච්චං, 

මජ්ඣිමොමකිච්චං, පච්ඡිමොමකිච්චන්ති. 

තත්රිදං පුයරභත්තකිච්චං – භගවා හි පායතොව වුට්ඨාෙ 
උපට්ඨාකානුග්ගහත්ථං සරීරඵාසුකත්ථඤ්ච මුෙයධොවනාදිසරීරපරිකම්මං 
කත්වා ොව භික්ොචාරයවලා තාව විවිත්තාසයන වීතිනායමත්වා 
භික්ොචාරයවලාෙ නිවායසත්වා කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා චීවරං පාරුපිත්වා

පත්තමාදාෙ කදාචිඑකයකොව, කදාචිභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොගාමංවානිගමංවා

පිණ්ඩාෙ පවිසති කදාචි පකතිො, කදාචි අයනයකහි පාටිහාරියෙහි
වත්තමායනහි. යසෙයථිදං – පිණ්ඩාෙ පවිසයතො යලොකනාථස්ස පුරයතො

පුරයතො ගන්ත්වා මුදුගතවාතා පථවිං යසොයධන්ති, වලාහකා උදකඵුසිතානි 

මුඤ්චන්තාමග්යගයරණුංවූපසයමත්වාඋපරිවිතානංහුත්වාතිට්ඨන්ති, අපයර

වාතා පුප්ඵානි උපසංහරිත්වා මග්යග ඔකිරන්ති, උන්නතා භූමිප්පයදසා

ඔනමන්ති, ඔනතා උන්නමන්ති, පාදනික්යෙපසමයෙ සමාව භූමි යහොති, 
සුෙසම්ඵස්සානි පදුමපුප්ඵානි වා පායද සම්පටිච්ඡන්ති. ඉන්දඛීලස්ස අන්යතො
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ඨපිතමත්යත දක්ඛිණපායද සරීරයතො ඡබ්බණ්ණරස්මියෙො නික්ෙමිත්වා 
සුවණ්ණරසපිඤ්ජරානි විෙ චිත්රපටපරික්ඛිත්තානි විෙ ච පාසාදකූටාගාරාදීනි 

අලඞ්කයරොන්තියෙො ඉයතො චියතො ච ධාවන්ති, හත්ථිඅස්සවිහඞ්ගාදයෙො

සකසකට්ඨායනසු ඨිතායෙව මධුයරනාකායරන සද්දං කයරොන්ති, තථා
යභරිවීණාදීනි තූරිොනි මනුස්සානඤ්ච කායූපගානි ආභරණානි. යතන
සඤ්ඤායණනමනුස්සාජානන්ති‘‘අජ්ජභගවාඉධපිණ්ඩාෙ පවිට්යඨො’’ති.යත
සුනිවත්ථා සුපාරුතා ගන්ධපුප්ඵාදීනි ආදාෙ ඝරා නික්ෙමිත්වා අන්තරවීථිං
පටිපජ්ජිත්වා භගවන්තං ගන්ධපුප්ඵාදීහි සක්කච්චං පූයජත්වා වන්දිත්වා

‘‘අම්හාකං, භන්යත, දස භික්ඛූ, අම්හාකං වීසති, පඤ්ඤාසං…යප.… සතං
යදථා’’ති ොචිත්වා භගවයතොපි පත්තං ගයහත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා 
සක්කච්චං පිණ්ඩපායතන පටිමායනන්ති. භගවා කතභත්තකිච්යචො යතසං 

උපනිස්සෙචිත්තසන්තානානිඔයලොයකත්වාතථාධම්මං යදයසති, ෙථායකචි

සරණගමයනසු පතිට්ඨහන්ති, යකචි පඤ්චසු සීයලසු, යකචි

යසොතාපත්තිසකදාගාමිඅනාගාමිඵලානං අඤ්ඤතරස්මිං, යකචි පබ්බජිත්වා
අග්ගඵයල අරහත්යතති. එවං මහාජනං අනුග්ගයහත්වා උට්ඨාොසනා විහාරං
ගච්ඡති.තත්ථගන්ත්වාගන්ධමණ්ඩලමායළ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසීදති
භික්ඛූනං භත්තකිච්චපරියෙොසානං ආගමෙමායනො. තයතො භික්ඛූනං
භත්තකිච්චපරියෙොසායන උපට්ඨායකො භගවයතො නියවයදති. අථ භගවා

ගන්ධකුටිං පවිසති.ඉදංතාව පුයරභත් තකිච් චං. 

අථභගවාඑවංකතපුයරභත්තකිච්යචොගන්ධකුටිොඋපට්ඨායන නිසීදිත්වා

පායද පක්ොයලත්වා පාදපීයඨ ඨත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං ඔවදති – ‘‘භික්ෙයව, 

අප්පමායදන සම්පායදථ, දුල්ලයභො බුද්ධුප්පායදො යලොකස්මිං, දුල්ලයභො 

මනුස්සත්තපටිලායභො, දුල්ලභා ෙණසම්පත්ති, දුල්ලභා පබ්බජ්ජා, දුල්ලභං 
සද්ධම්මස්සවන’’න්ති.තත්ථයකචිභගවන්තංකම්මට්ඨානංපුච්ඡන්ති.භගවා
යතසං චරිොනුරූපංකම්මට්ඨානං යදති.තයතොසබ්යබපිභගවන්තං වන්දිත්වා

අත්තයනො අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි ගච්ඡන්ති. යකචි අරඤ්ඤං, 

යකචි රුක්ෙමූලං, යකචි පබ්බතාදීනං අඤ්ඤතරං, යකචි

චාතුමහාරාජිකභවනං…යප.… යකචි වසවත්තිභවනන්ති. තයතො භගවා

ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා සයච ආකඞ්ෙති, දක්ඛියණන පස්යසන සයතො
සම්පජායනො මුහුත්තං සීහයසෙයං කප්යපති. අථ සමස්සාසිතකායෙො
උට්ඨහිත්වාදුතිෙභායගයලොකංයවොයලොයකති.තතිෙභායගෙංගාමංවානිගමං 

වාඋපනිස්සාෙවිහරති, තත්ථමහාජයනොපුයරභත්තං දානංදත්වා පච්ඡාභත්තං
සුනිවත්යථො සුපාරුයතො ගන්ධපුප්ඵාදීනි ආදාෙ විහායර සන්නිපතති. තයතො 
භගවා සම්පත්තපරිසාෙ අනුරූයපන පාටිහාරියෙන ගන්ත්වා ධම්මසභාෙං 

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසජ්ජධම්මංයදයසතිකාලයුත්තංසමෙයුත්තං, අථ
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පටුන 

කාලං විදිත්වාපරිසංඋයෙයොයජති, මනුස්සාභගවන්තංවන්දිත්වාපක්කමන්ති.

ඉදං පච් ඡාභත් තකිච් චං. 

යසො එවං නිට්ඨිතපච්ඡාභත්තකිච්යචො සයච ගත්තානි ඔසිඤ්චිතුකායමො 

යහොති, බුද්ධාසනා උට්ඨාෙ න්හානයකොට්ඨකං පවිසිත්වා උපට්ඨායකන
පටිොදිතඋදයකන ගත්තානි උතුං ගණ්හායපති. උපට්ඨායකොපි බුද්ධාසනං
ආයනත්වා ගන්ධකුටිපරියවයණ පඤ්ඤයපති. භගවා සුරත්තදුපට්ටං
නිවායසත්වා කාෙබන්ධනං බන්ධිත්වා උත්තරාසඞ්ගං එකංසං කත්වා තත්ථ

ආගන්ත්වානිසීදතිඑකයකොවමුහුත්තංපටිසල්ලීයනො, අථභික්ඛූ තයතොතයතො

ආගම්මභගවයතොඋපට්ඨානංආගච්ඡන්ති.තත්ථඑකච්යචපඤ්හංපුච්ඡන්ති, 

එකච්යච කම්මට්ඨානං, එකච්යච ධම්මස්සවනං ොචන්ති. භගවා යතසං

අධිප්පාෙං සම්පායදන්යතොපුරිමොමංවිතිනායමති.ඉදං පුරිමොමකිච් චං. 

පුරිමොමකිච්චපරියෙොසායන පන භික්ඛූසු භගවන්තං වන්දිත්වා 
පක්කන්යතසු සකලදසසහස්සියලොකධාතුයදවතායෙො ඔකාසං ලභමානා
භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්ති ෙථාභිසඞ්ෙතං අන්තමයසො
චතුරක්ෙරම්පි.භගවාතාසංයදවතානං පඤ්හංවිස්සජ්යජන්යතොමජ්ඣිමොමං

වීතිනායමති.ඉදං මජ් ඣිමොමකිච් චං. 

පච්ඡිමොමං පන තයෙො යකොට්ඨායස කත්වා පුයරභත්තයතො පට්ඨාෙ 
නිසජ්ජාපීළිතස්ස සරීරස්ස කිලාසුභාවයමොචනත්ථං එකං යකොට්ඨාසං

චඞ්කයමන වීතිනායමති, දුතිෙයකොට්ඨායස ගන්ධකුටිං පවිසිත්වා දක්ඛියණන
පස්යසන සයතො සම්පජායනො සීහයසය්ෙං කප්යපති. තතිෙයකොට්ඨායස
පච්චුට්ඨාෙ නිසීදිත්වා පුරිමබුද්ධානං සන්තියක දානසීලාදිවයසන
කතාධිකාරපුග්ගලදස්සනත්ථං බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකති. ඉදං 

පච් ඡිමොමකිච් චං. 

තම්පි දිවසං භගවා ඉමස්මිංයෙවකිච්යච ඨියතො යලොකං ඔයලොයකන්යතො
ඉදං අද්දස – මො යකොසලරට්යඨ චාරිකං චරන්යතන අග්ගික්ෙන්යධන 

උපයමත්වා එකස්මිං සුත්යත යදසියත සට්ඨි භික්ඛූ අරහත්තං පාපුණිස්සන්ති, 

සට්ඨිමත්තානංඋණ්හංයලොහිතංමුෙයතොඋග්ගච්ඡිස්සති, සට්ඨිමත්තාගිහිභාවං 

ගමිස්සන්ති.තත්ථයෙඅරහත්තංපාපුණිස්සන්ති, යතෙංකිඤ්චිධම්මයදසනං
සුත්වා පාපුණිස්සන්යතව. ඉතයරසං පන භික්ඛූනං සඞ්ගහත්ථාෙ චාරිකං

චරිතුකායමොහුත්වා, ‘‘ආනන්ද, භික්ඛූනංආයරොයචහී’’තිආහ. 

යථයරො අනුපරියවණං ගන්ත්වා, ‘‘ආවුයසො, සත්ථා මහාජනස්ස 

සඞ්ගහත්ථාෙ චාරිකං චරිතුකායමො, ගන්තුකාමා ආගච්ඡථා’’ති ආහ. භික්ඛූ
මහාලාභං ලභිත්වා විෙ තුට්ඨමානසා ‘‘ලභිස්සාම වත මහාජනස්ස ධම්මං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා 
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පටුන 

යදයසන්තස්ස භගවයතො සුවණ්ණවණ්ණං සරීරං ඔයලොයකතුං මධුරඤ්ච
ධම්මකථං යසොතු’’න්ති පරුළ්හයකසා යකයස ඔහායරත්වා මලග්ගහිතපත්තා
පත්යතපචිත්වාකිලිට්ඨචීවරාචීවරානියධොවිත්වා ගමනසජ්ජාඅයහසුං.සත්ථා
අපරිච්ඡින්යනන භික්ඛුසඞ්යඝන පරිවුයතො යකොසලරට්ඨං චාරිකාෙ
නික්ෙන්යතො ගාමනිගමපටිපාටිො එකදිවසං
ගාවුතඅඩ්ෙයෙොජනතිගාවුතයෙොජනපරමං චාරිකං චරන්යතො එකස්මිං පයදයස
මහන්තං සුසිරරුක්ෙං අග්ගිනා සම්පජ්ජලිතං දිස්වා ‘‘ඉමයමව වත්ථුං කත්වා
සත්තහි අඞ්යගහි පටිමණ්යඩත්වා ධම්මයදසනං කයථස්සාමී’’ති ගමනං
පච්ඡින්දිත්වා අඤ්ඤතරං රුක්ෙමූලං උපසඞ්කමිත්වා නිසජ්ජාකාරං දස්යසසි.

ආනන්දත්යථයරො සත්ථු අධිප්පාෙං ඤත්වා ‘‘අද්ධා කාරණං භවිස්සති, න
අකාරයණනතථාගතාගමනං පච්ඡින්දිත්වානිසීදන්තී’’තිචතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිං

පඤ්ඤායපසි. සත්ථා නිසීදිත්වා භික්ඛූආමන්යතත්වා ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, 

භික්ෙයව, අමුංමහන්තං අග්ගික්ෙන්ධ’’න්ති අග් ගික් ෙන් යධොපමසුත් තන් තං (අ. 

නි.7.72) යදයසති. 

ඉමස්මිඤ්ච පන යවෙයාකරයණ භඤ්ඤමායන සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං 

උණ්හං යලොහිතං මුෙයතො උග්ගඤ්ඡි, සට්ඨිමත්තා භික්ඛූ සික්ෙං පච්චක්ොෙ 

හීනාොවත්තිංසු, සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං අනුපාදාෙ ආසයවහි චිත්තානි 
විමුච්චිංසු.තඤ්හියවෙයාකරණංසුත්වාසට්ඨිමත්තානංභික්ඛූනංනාමකායෙො 

සන්තත්යතො, නාමකායෙ සන්තත්යතකරජකායෙො සන්තත්යතො, කරජකායෙ
සන්තත්යත නිධානගතං උණ්හං යලොහිතං මුෙයතො උග්ගඤ්ඡි. සට්ඨිමත්තා

භික්ඛූ ‘‘දුක්කරංවතබුද්ධසාසයනොවජීවංපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරිෙං 

චරිතු’’න්ති සික්ෙං පච්චක්ොෙ හීනාොවත්තා, සට්ඨිමත්තා භික්ඛූ සත්ථු
යදසනාභිමුෙංඤාණංයපයසත්වාසහපටිසම්භිදාහි අරහත්තංපත්තා. 

තත්ථ යෙසං උණ්හං යලොහිතං මුෙයතො උග්ගඤ්ඡි, යත පාරාජිකං 

ආපජ්ජිංසු.යෙගිහිභාවංපත්තා, යතඛුද්දානුඛුද්දකානිසික්ොපදානිමද්දන්තා 

විචරිංසු.යෙඅරහත්තංපත්තා, යතපරිසුද්ධසීලාවඅයහසුං.සත්ථුධම්මයදසනා

ඉයමසං තිණ්ණම්පිසඵලාවජාතාති. අරහත්තං පත්තානංතාවසඵලායහොතු, 

ඉතයරසංකථංසඵලා ජාතාති? යතපිහිසයචඉමංධම්මයදසනංනසුයණෙයං, 
පමත්තාව හුත්වා ඨානං ජහිතුං න සක්කුයණෙයං. තයතො යනසං තං පාපං

වඩ්ෙමානංඅපායෙසුයෙවසංසීදායපෙය. ඉමංපනයදසනංසුත්වාජාතසංයවගා
ඨානං ජහිත්වා සාමයණරභූමිෙං ඨිතා දස සීලානි පූයරත්වා යෙොනියසො
මනසිකායරයුත්තප්පයුත්තායකචියසොතාපන්නායකචි සකදාගාමියනොයකචි

අනාගාමියනො අයහසුං, යකචි යදවයලොයක නිබ්බත්තිංසු, එවං 
පාරාජිකාපන්නානම්පිසඵලාඅයහොසි.ඉතයරපනසයචඉමංධම්මයදසනංන

සුයණෙයං, ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල අනුපුබ්යබන සඞ්ඝාදියසසම්පි
පාරාජිකම්පිපාපුණිත්වා අපායෙසුයෙවඋප්පජ්ජිත්වාමහාදුක්ෙංඅනුභයවෙයං.
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ඉමංපනයදසනංසුත්වා‘‘අයහො සල්යලඛිතංබුද්ධසාසනං, නසක්කාඅම්යහහි

ොවජීවංඉමංපටිපත්තිංපූයරතුං, සික්ෙංපච්චක්ොෙඋපාසකධම්මංපූයරත්වා
දුක්ොමුච්චිස්සාමා’’තිගිහිභාවං උපගමිංසු.යතතීසුසරයණසුපතිට්ඨාෙපඤ්ච
සීලානි රක්ඛිත්වා උපාසකධම්මං පූයරත්වා යකචි යසොතාපන්නා යකචි

සකදාගාමියනො යකචි අනාගාමියනො ජාතා, යකචි යදවයලොයක නිබ්බත්තාති.
එවංයතසම්පිසඵලාවඅයහොසි. 

ඉමං පන සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා යදවසඞ්ඝා යෙහිපි සුතා, යෙහිපි න

සුතා, සබ්යබසංයෙවආයරොයචන්තා විචරිංසු. භික්ඛූසුත්වා සුත්වා ‘‘දුක්කරං, 

යභො, බුද්ධානංසාසයනොවජීවංපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරිෙංචරිතු’’න්ති 
එකක්ෙයණයනව දසපි භික්ඛූ වීසතිපි සට්ඨිපි සතම්පි සහස්සම්පි භික්ඛූ ගිහී 

යහොන්ති. සත්ථා ෙථාරුචිො චාරිකං චරිත්වා පුන යජතවනයමව ආගන්ත්වා

භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ෙයව, තථාගයතො චාරිකං චරමායනො චිරං

ආකිණ්යණො විහාසි, ඉච්ඡාමහං, භික්ෙයව, අඩ්ෙමාසං පටිසල්ලීයිතුං, නාම්හි
යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යබො අඤ්ඤත්ර එයකන පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති.
අඩ්ෙමාසං එකීභායවන වීතිනායමත්වා පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
ආනන්දත්යථයරන සද්ධිං විහාරචාරිකං චරමායනො 
ඔයලොකියතොයලොකිතට්ඨායන තනුභූතං භික්ඛුසඞ්ඝං දිස්වා ජානන්යතොයෙව

යථරං පුච්ඡි – ‘‘ආනන්ද, අඤ්ඤස්මිං කායල තථාගයත චාරිකං චරිත්වා 
යජතවනං ආගයත සකලවිහායරො කාසාවපජ්යජොයතො ඉසිවාතප්පටිවායතො

යහොති, ඉදානි පන තනුභූයතො භික්ඛුසඞ්යඝො දිස්සති, යෙභුයෙයන ච

උප්පණ්ඩුපණ්ඩුකජාතා භික්ඛූ, කිංනුයෙොඑත’’න්ති? එතරහිභගවාතුම්හාකං 
අග්ගික්ෙන්යධොපමධම්මයදසනං කථිතකාලයතො පට්ඨාෙ භික්ඛූ

සංයවගප්පත්තා හුත්වා ‘‘මෙං එතං ධම්මං සබ්බප්පකායරන පරිපූයරතුං න

සක්ඛිස්සාම, අසම්මාවත්තන්තානඤ්ච ජනස්ස සද්ධායදෙයං පරිභුඤ්ජිතුං
අයුත්ත’’න්ති ගිහිභාවංසඞ්කමන්තීති. 

තස්මිං ෙයණ භගවයතො ධම්මසංයවයගො උප්පජ්ජි. තයතො යථරං ආහ –
‘‘මයි පටිසල්ලායන වීතිනායමන්යත න යකොචි මම පුත්තානං එකං
අස්සාසට්ඨානං කයථසි. සාගරස්ස හි ඔතරණතිත්ථානි විෙ බහූනි ඉමස්මිං

සාසයන අස්සාසකාරණානි. ගච්ඡානන්ද, ගන්ධකුටිපරියවයණ බුද්ධාසනං
පඤ්ඤායපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතහී’’ති. යථයරො තථා අකාසි. සත්ථා

බුද්ධාසනවරගයතො භික්ඛූ ආමන්යතත්වා, ‘‘භික්ෙයව, යමත්තාෙ 

සබ්බපුබ්බභායගො නාම යනව අප්පනා, න උපචායරො, සත්තානං
හිතඵරණමත්තයමවා’’ති වත්වා ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තිො ඉමං
චූළච්ඡරාසඞ්ඝාතසුත්තංයදයසසි. 
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තත්ථ අච් ඡරාසඞ් ඝාතමත් තන්ති අච්ඡරාපහරණමත්තං, ද්යව අඞ්ගුලියෙො

පහරිත්වා සද්දකරණමත්තන්ති අත්යථො. යමත් තාචිත් තන්ති සබ්බසත්තානං

හිතඵරණචිත්තං. ආයසවතීති කථං ආයසවති? ආවජ්යජන්යතො ආයසවති, 

ජානන්යතො ආයසවති, පස්සන්යතො ආයසවති, පච්චයවක්ෙන්යතො ආයසවති, 

චිත්තං අධිට්ඨහන්යතො ආයසවති, සද්ධාෙ අධිමුච්චන්යතො ආයසවති, වීරිෙං

පග්ගණ්හන්යතො ආයසවති, සතිං උපට්ඨායපන්යතො ආයසවති, චිත්තං

සමාදහන්යතො ආයසවති, පඤ්ඤාෙ පජානන්යතො ආයසවති, අභිඤ්යඤෙයං 

අභිජානන්යතොආයසවති, පරිඤ්යඤෙයංපරිජානන්යතොආයසවති, පහාතබ්බං

පජහන්යතො ආයසවති, භායවතබ්බං භායවන්යතො ආයසවති, සච්ඡිකාතබ්බං

සච්ඡිකයරොන්යතො ආයසවතීති (පටි. ම. 2.2). ඉධ පන යමත්තාපුබ්බභායගන
හිතඵරණප්පවත්තනමත්යතයනවආයසවතීති යවදිතබ්යබො. 

අරිත් තජ් ඣායනොති අතුච්ඡජ්ඣායනො අපරිච්චත්තජ්ඣායනො වා. විහරතීති
ඉරිෙති පවත්තති පායලති ෙයපති ොයපති චරති විහරති. යතන වුච්චති
විහරතීති.ඉමිනාපයදනයමත්තංආයසවන්තස්සභික්ඛුයනොඉරිොපථවිහායරො 

කථියතො. සත් ථුසාසනකයරොති සත්ථු අනුසාසනිකයරො. ඔවාදපතිකයරොති

ඔවාදකාරයකො. එත්ථ ච සකිංවචනං ඔවායදො, පුනප්පුනවචනං අනුසාසනී.

සම්මුොවචනම්පි ඔවායදො, යපයසත්වාපරම්මුොවචනං, අනුසාසනී.ඔතිණ්යණ

වත්ථුස්මිං වචනං ඔවායදො, ඔතිණ්යණ වා අයනොතිණ්යණ වා වත්ථුස්මිං
තන්තිඨපනවයසන වචනං අනුසාසනී. එවං වියසයසො යවදිතබ්යබො.
පරමත්ථයතො පන ඔවායදොති වා අනුසාසනීති වා එයස එයක එකට්යඨ සයම

සමභායග තජ්ජායත තඤ්යඤවාති. එත්ථ ච ‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යච, 

භික්ෙයව, භික්ඛු යමත්තාචිත්තං ආයසවතී’’ති ඉදයමව සත්ථුසාසනඤ්යචව

ඔවායදොච, තස්සකරණයතොඑසසාසනකයරොඔවාදපතිකයරොතියවදිතබ්යබො. 

අයමොඝන්තිඅතුච්ඡං. රට් ඨපිණ් ඩන්තිඤාතිපරිවට්ටංපහාෙරට්ඨංනිස්සාෙ
පබ්බජියතන පයරසංයගහයතොපටිලද්ධත්තාපිණ්ඩපායතොරට්ඨපිණ්යඩොනාම

වුච්චති. පරිභුඤ් ෙතීතිචත්තායරොපරියභොගායථෙයපරියභොයගොඉණපරියභොයගො 
දාෙජ්ජපරියභොයගො සාමිපරියභොයගොති. තත්ථ දුස්සීලස්ස පරියභොයගො 

යථෙයපරියභොයගො නාම. සීලවයතො අපච්චයවක්ඛිතපරියභොයගො 

ඉණපරියභොයගො නාම. සත්තන්නං යසක්ොනං පරියභොයගො දාෙජ් ෙපරියභොගා 

නාම.ඛීණාසවස්සපරියභොයගො සාමිපරියභොයගො නාම.තත්ථ ඉමස්සභික්ඛුයනො
අෙං රට්ඨපිණ්ඩපරියභොයගො ද්වීහි කාරයණහි අයමොයඝො යහොති.
අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යමත්තාචිත්තං ආයසවන්යතො භික්ඛු රට්ඨපිණ්ඩස්ස

සාමියකො හුත්වා, අණයණො හුත්වා, දාොයදො හුත්වා පරිභුඤ්ජතීතිපිස්ස
අයමොයඝො රට්ඨපිණ්ඩපරියභොයගො. අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි යමත්තං
ආයසවන්තස්සභික්ඛුයනොදින්නදානංමහට්ඨිෙං යහොතිමහප්ඵලංමහානිසංසං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා 
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පටුන 

මහාජුතිකංමහාවිප්ඵාරන්තිපිස්සඅයමොයඝො රට්ඨපිණ්ඩපරියභොයගො. යකො පන 

වායදො යෙ නං  හුලීකයරොන් තීති යෙ පන ඉමං යමත්තාචිත්තං බහුලං

ආයසවන්ති භායවන්ති පුනප්පුනං කයරොන්ති, යත අයමොඝං රට්ඨපිණ්ඩං

පරිභුඤ්ජන්තීති එත්ථ වත්තබ්බයමව කිං? එවරූපා හි භික්ඛූ රට්ඨපිණ්ඩස්ස
සාමියනොඅණණාදාොදාහුත්වාපරිභුඤ්ජන්තීති. 

54-55. චතුත්යථ භායවතීති උප්පායදති වඩ්යෙති. පඤ්චයම මනසි 

කයරොතීති මනස්මිං කයරොති. යසසං ඉයමසු ද්වීසුපි තතියෙ වුත්තනයෙයනව 

යවදිතබ්බං. යෙො හිආයසවති, අෙයමව භායවති, අෙං මනසිකයරොති. යෙන

චිත්යතන ආයසවති, යතයනව භායවති, යතන මනසි කයරොති.
සම්මාසම්බුද්යධො පන ොෙ ධම්මධාතුො සුප්පටිවිද්ධත්තා

යදසනාවිලාසප්පත්යතො නාම යහොති, තස්සා සුප්පටිවිද්ධත්තා අත්තයනො
යදසනාවිලාසං ධම්මිස්සරිෙතං පටිසම්භිදාපයභදකුසලතං 
අප්පටිහතසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච නිස්සාෙ එකක්ෙයණ උප්පන්නං
එකචිත්තයමවතීහි යකොට්ඨායසහිවිභජිත්වාදස්යසසීති. 

56. ඡට්යඨ යෙ යකචීතිඅනිොමිතවචනං. අකුසලාතියතසංනිොමිතවචනං. 

එත්තාවතා සබ්බාකුසලා අයසසයතො පරිොදින්නා යහොන්ති. අකුසලභාගිො 

අකුසලපක් ඛිකාති අකුසලානයමයවතං නාමං. අකුසලායෙව හි එකච්යච

අකුසලං සහජාතවයසන, එකච්යචඋපනිස්සෙවයසනභජන්තියචව, යතසඤ්ච

පක්ො භවන්තීති ‘‘අකුසලභාගිො අකුසලපක්ඛිකා’’ති වුච්චන්ති. සබ් ය යත 

මයනොපුබ්  ඞ් ගමාති මයනො පුබ්බං පඨමතරං ගච්ඡති එයතසන්ති
මයනොපුබ්බඞ්ගමා. එයත හි කිඤ්චාපි මයනන සද්ධිං එකුප්පාදා එකවත්ථුකා
එකනියරොධාඑකාරම්මණාච යහොන්ති.ෙස්මාපනයතසංමයනොඋප්පාදයකො

කාරයකො ජනයකො සමුට්ඨාපයකො නිබ්බත්තයකො, තස්මා මයනොපුබ්බඞ්ගමා
නාමයහොන්ති. 

පඨමං උප් පජ් ෙතීතිෙථානාම‘‘රාජා නික්ෙන්යතො’’තිවුත්යත‘‘රාජායෙව

නික්ෙන්යතො, යසසා රාජයසනා නික්ෙන්තා අනික්ෙන්තා’’ති

පුච්ඡිතබ්බකාරණං නත්ථි, සබ්බා නික්ෙන්තායතව පඤ්ඤාෙන්ති, එවයමව
මයනො උප්පන්යනොති වුත්තකාලයතො පට්ඨාෙ අවයසසා
සහජාතසංසට්ඨසම්පයුත්තා උප්පන්නා න උප්පන්නාති පුච්ඡිතබ්බකාරණං

නත්ථි, සබ්යබ යත උප්පන්නා ත්යවව පඤ්ඤාෙන්ති. එතමත්ථවසං පටිච්ච
යතහි සංසට්ඨසම්පයුත්යතො එකුප්පායදකනියරොයධොපි සමායනො මයනො යතසං

ධම්මානං පඨමං උප්පජ්ජතීති වුත්යතො. අන් වයදවාති අනුයදව, සයහව
එකයතොයෙවාති අත්යථො. බයඤ්ජනච්ඡාෙං පන ගයහත්වා පඨමං චිත්තං

උප්පජ්ජති, පච්ඡා යචතසිකාති න ගයහතබ්බං. අත්යථො හි පටිසරණං, න
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බයඤ්ජනං.‘‘මයනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මයනොයසට්ඨා මයනොමො’’තිගාථාෙපි
එයසවනයෙො. 

57. සත්තයම කුසලාති චතුභූමකාපිකුසලා ධම්මාකථිතා. යසසං ඡට්යඨ
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

58. අට්ඨයම ෙථයිදං, භික් ෙයව, පමායදොති එත්ථ, භික් ෙයවති ආලපනං, 

ෙථාඅෙං පමායදොතිඅත්යථො. පමායදොතිපමජ්ජනාකායරො.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘තත්ථ කතයමො පමායදො? කාෙදුච්චරියත වා වචීදුච්චරියත වා 
මයනොදුච්චරියත වා පඤ්චසු වා කාමගුයණසු චිත්තස්ස යවොස්සග්යගො 
යවොස්සග්ගානුප්පදානං කුසලානං වා ධම්මානං භාවනාෙ
අසක්කච්චකිරිෙතා අසාතච්චකිරිෙතා අනට්ඨිතකිරිෙතා ඔලීනවුත්තිතා
නික්ඛිත්තඡන්දතා නික්ඛිත්තධුරතා අනධිට්ඨානං අනනුයෙොයගො

අනායසවනාඅභාවනාඅබහුලීකම්මං. යෙොඑවරූයපොපමායදොපමජ්ජනා

පමජ්ජිතත්තං, අෙංවුච්චති පමායදො’’ති(විභ.846). 

උප් පන් නා ච කුසලා ධම් මා පරිහාෙන් තීති ඉදංඣානවිපස්සනානංවයසන
වුත්තං.මග්ගඵලානංපනසකිංඋප්පන්නානංපුනපරිහානංනාම නත්ථි. 

59. නවයම අප්පමායදො පමාදස්ස පටිපක්ෙවයසන විත්ථාරයතො 
යවදිතබ්යබො. 

60. දසයම යකොසජ් ෙන්තිකුසීතභායවො. යසසංවුත්තනෙයමවාති. 

අච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා. 
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7. වීරිොරම් භාදිවග් ගවණ් ණනා 
61. සත්තමස්ස පඨයම වීරිොරම් යභොතිචතුකිච්චස්සසම්මප්පධානවීරිෙස්ස

ආරම්යභො, ආරද්ධපග්ගහිතපරිපුණ්ණවීරිෙතාතිඅත්යථො. 

62. දුතියෙ මහිච් ඡතාතිමහායලොයභො.ෙංසන්ධාෙවුත්තං– 

‘‘තත්ථ කතමා මහිච්ඡතා? 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චෙයභසජ්ජපරික්ොයරහි

පඤ්චහි වා කාමගුයණහි අසන්තුට්ඨස්ස භියෙයොකමයතා, ො එවරූපා
ඉච්ඡා ඉච්ඡාගතා මහිච්ඡතා රායගො සාරායගො චිත්තස්ස සාරායගො. අෙං

වුච්චතිමහිච්ඡතා’’ති(විභ.850). 

63. තතියෙ අප් පිච් ඡතාති අයලොයභො. අප් පිච් ඡස් සාති අනිච්ඡස්ස. එත්ථ හි

බයඤ්ජනං සාවයසසං විෙ, අත්යථො පනනිරවයසයසො. න හි අප්පමත්තිකාෙ

ඉච්ඡාෙ අත්ථිභායවන යසො අප්පිච්යඡොති වුත්යතො, ඉච්ඡාෙ පන අභායවන 
පුනප්පුනංආයසවිතස්සඅයලොභස්යසවභායවනඅප්පිච්යඡොතිවුත්යතො. 

අපියචත්ථ අත්රිච්ඡතා, පාපිච්ඡතා, මහිච්ඡතා අප්පිච්ඡතාති අෙං යභයදො

යවදිතබ්යබො.තත්ථසකලායභඅතිත්තස්සපරලායභපත්ථනා අත්රිච් ඡතා නාම, 
ොෙසමන්නාගතස්සඑකභාජයනපක්කපූයවපිඅත්තයනො පත්යතපතියතන

සුපක්යකොවිෙඛුද්දයකොචවිෙොෙති, ස්යවවපනපරස්සපත්යත පක්ඛිත්යතො
සුපක්යකො විෙ මහන්යතො විෙ ච ොෙති. අසන්තගුණසම්භාවනතා පන

පටිග්ගහයණ චඅමත්තඤ්ඤුතා පාපිච් ඡතා නාම, සා‘‘ඉයධකච්යචොඅස්සද්යධො 
සමායනො සද්යධොති මං ජයනො ජානාතූ’’තිආදිනා නයෙන අභිධම්යම

ආගතායෙව, තාෙ සමන්නාගයතො පුග්ගයලො යකොහඤ්යඤ පතිට්ඨාති.

සන්තගුණසම්භාවනතා පන පටිග්ගහයණ ච අමත්තඤ්ඤුතා මහිච් ඡතා නාම, 

සාපි ‘‘ඉයධකච්යචොසද්යධොසමායනොසද්යධොතිමං ජයනොජානාතූතිඉච්ඡති, 
සීලවා සමායනො සීලවාති මං ජයනො ජානාතූ’’ති ඉමිනානයෙනආගතායෙව.

තාෙ සමන්නාගයතො පුග්ගයලො දුස්සන්තප්පයෙො යහොති, විජාතමාතාපිස්ස
චිත්තංගයහතුංනසක්යකොති.යතයනතංවුච්චති– 

‘‘අග්ගික්ෙන්යධොසමුද්යදොච, මහිච්යඡොචාපිපුග්ගයලො; 

සකයටනපච්චයෙයදන්තු, තයෙොයපයතඅතප්පො’’ති. 

සන්තගුණනිගූහනතා පනපටිග්ගහයණච මත්තඤ්ඤුතා අප් පිච් ඡතා නාම, 
තාෙ සමන්නාගයතො පුග්ගයලො අත්තනි විජ්ජමානම්පි ගුණං
පටිච්ඡායදතුකාමතාෙසද්යධොසමායනො ‘‘සද්යධොතිමං ජයනො ජානාතූ’’තින
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ඉච්ඡති. සීලවා, පවිවිත්යතො, බහුස්සුයතො, ආරද්ධවීරියෙො, සමාධිසම්පන්යනො, 

පඤ්ඤවා, ඛීණාසයවො සමායනො ‘‘ඛීණාසයවොති මං ජයනො ජානාතූ’’ති න

ඉච්ඡතියසෙයථාපි මජ් ඣන් තිකත් යථයරො. 

යථයරො කිර මහාඛීණාසයවො අයහොසි, පත්තචීවරං පනස්ස පාදමත්තයමව 
අග්ඝති. යසො අයසොකස්ස ධම්මරඤ්යඤො විහාරමහදිවයස සඞ්ඝත්යථයරො

අයහොසි.අථස්ස අතිලූෙභාවංදිස්වාමනුස්සා, ‘‘භන්යත, යථොකංබහියහොථා’’ති
ආහංසු. යථයරො ‘‘මාදියස ඛීණාසයව රඤ්යඤො සඞ්ගහං අකයරොන්යත
අඤ්යඤො යකො කරිස්සතී’’ති පථවිෙං නිමුජ්ජිත්වා සඞ්ඝත්යථරස්ස
උක්ඛිත්තපිණ්ඩං ගණ්හන්යතොයෙව උම්මුජ්ජි. එවං ඛීණාසයවො සමායනො 

‘‘ඛීණාසයවොතිමංජයනොජානාතූ’’තිනඉච්ඡති.එවංඅප්පිච්යඡොචපනභික්ඛු 

අනුප්පන්නංලාභංඋප්පායදති, උප්පන්නංථාවරංකයරොති, දාෙකානං චිත්තං

ආරායධති. ෙථා ෙථා හි යසො අත්තයනො අප්පිච්ඡතාෙ අප්පං ගණ්හාති, තථා
තථාතස්සවත්යත පසන්නාමනුස්සාබහූයදන්ති. 

අපයරොපි චතුබ්බියධො අප්පිච්යඡො – පච්චෙඅප්පිච්යඡො, ධුතඞ්ගඅප්පිච්යඡො, 

පරිෙත්තිඅප්පිච්යඡො, අධිගමඅප්පිච්යඡොති. තත්ථ චතූසු පච්චයෙසු අප්පිච්යඡො 

පච් චෙඅප් පිච් යඡො නාම. යසො දාෙකස්ස වසං ජානාති, යදෙයධම්මස්ස වසං

ජානාති, අත්තයනො ථාමං ජානාති. ෙදි හි යදෙයධම්යමො බහු යහොති, දාෙයකො

අප්පමත්තකං දාතුකායමො, දාෙකස්ස වයසන අප්පං ගණ්හාති. යදෙයධම්යමො

අප්යපො, දාෙයකො බහුං දාතුකායමො, යදෙයධම්මස්ස වයසන අප්පං ගණ්හාති. 

යදෙයධම්යමොපි බහු, දාෙයකොපි බහුං දාතුකායමො, අත්තයනො ථාමං ඤත්වා
පමායණයනව ගණ්හාති. 

ධුතඞ්ගසමාදානස්ස අත්තනි අත්ථිභාවං නජානායපතුකායමො 

ධුතඞ් ගඅප් පිච් යඡො නාම. තස්ස විභාවනත්ථං ඉමානි වත්ථූනි – 

යසොසානිකමහාකුමාරත් යථයරො කිර සට්ඨි වස්සානි සුසායන වසි, අඤ්යඤො
එකභික්ඛුපිනඅඤ්ඤාසි. යතයනවාහ– 

‘‘සුසායන සට්ඨිවස්සානි, අබ්යබොකිණ්ණං වසාමහං; 

දුතියෙොමංනජායනෙය, අයහොයසොසානිකුත්තයමො’’ති. 

යචතිෙපබ්බයත ද්යව භාතිකත් යථරා වසිංසු. කනිට්යඨො උපට්ඨායකන

යපසිතං උච්ඡුෙණ්ඩිකං ගයහත්වා යජට්ඨස්ස සන්තිකං අගමාසි ‘‘පරියභොගං, 

භන්යත, කයරොථා’’ති. යථරස්ස ච භත්තකිච්චං කත්වා මුෙවික්ොලනකායලො 

අයහොසි. යසො ‘‘අලං, ආවුයසො’’ති ආහ. කච්චි, භන්යත, එකාසනිකත්ථාති? 

ආහරාවුයසො, උච්ඡුෙණ්ඩිකන්ති පඤ්ඤාස වස්සානි එකාසනියකො සමායනොපි
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ධුතඞ්ගං නිගූහමායනො පරියභොගං කත්වා මුෙං වික්ොයලත්වා පුන ධුතඞ්ගං
අධිට්ඨාෙගයතො. 

යෙොපන සායකතතිස් සත් යථයරො විෙ බහුස්සුතභාවංජානායපතුංනඉච්ඡති, 

අෙං පරිෙත් තිඅප් පිච් යඡො නාම. යථයරො කිර ‘‘ෙයණො නත්ථීති 

උද්යදසපරිපුච්ඡාසු ඔකාසං අකයරොන්යතො කදා මරණක්ෙණං, භන්යත, 
ලභිස්සථා’’ති යචොදියතො ගණං විස්සජ්යජත්වා කණිකාරවාලිකසමුද්දවිහාරං
ගයතො. තත්ථ අන්යතොවස්සං යථරනවමජ්ඣිමානං උපකායරො හුත්වා
මහාපවාරණාෙඋයපොසථදිවයසධම්මකථාෙජනපදංයෙොයභත්වා ගයතො. 

යෙො පන යසොතාපන්නාදීසු අඤ්ඤතයරො හුත්වා යසොතාපන්නාදිභාවං 

ජානායපතුංන ඉච්ඡති, අෙං අධිගමප් පිච් යඡො නාමතයෙො කුලපුත්තා (ම. නි.

1.325) විෙ ඝටීකාරකුම්භකායරො (ම. නි. 2.282 ආදයෙො) විෙ ච. ඉමස්මිං
පනත්යථ ලද්ධායසවයනන බලවඅයලොයභන සමන්නාගයතො යසක්යෙොපි
පුථුජ්ජයනොපි අප්පිච්යඡොතියවදිතබ්යබො. 

64. චතුත්යථ අසන් තුට් ඨිතාති අසන්තුට්යඨ පුග්ගයල යසවන්තස්ස
භජන්තස්සපයිරුපාසන්තස්සඋප්පන්යනො අසන්යතොසසඞ්ොයතොයලොයභො. 

65. පඤ්චයම සන් තුට් ඨිතාතිසන්තුට්යඨපුග්ගයලයසවන්තස්සභජන්තස්ස 
පයිරුපාසන්තස්ස උප්පන්යනො අයලොභසඞ්ොයතො සන්යතොයසො. 

සන් තුට් ඨස් සාති ඉතරීතරපච්චෙසන්යතොයසන සමන්නාගතස්ස. යසො පයනස 

සන්යතොයසො ද්වාදසවියධොයහොති.යසෙයථිදං –චීවයර ෙථාලාභසන්යතොයසො, 

ෙථාබලසන්යතොයසො, ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොතිතිවියධො.එවං පිණ්ඩපාතාදීසු. 

තස්සාෙං පයභදසංවණ්ණනා – ඉධ භික්ඛු චීවරං ලභති සුන්දරං වා 

අසුන්දරං වා. යසො යතයනව ොයපති අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න

ගණ්හාති. අෙමස්ස චීවයර ෙථාලාභසන් යතොයසො. අථපනපකතිදුබ්බයලො වා

යහොති ආබාධජරාභිභූයතො වා, ගරුං චීවරං පාරුපන්යතො කිලමති. යසො
සභායගන භික්ඛුනා සද්ධිං තං පරිවත්යතත්වා ලහුයකන ොයපන්යතොපි

සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස චීවයර ෙථා ලසන් යතොයසො. අපයරො
පණීතපච්චෙලාභීයහොති.යසොපට්ටචීවරාදීනං අඤ්ඤතරංමහග්ඝචීවරංබහූනි

වා පන චීවරානි ලභිත්වා ‘‘ඉදං යථරානං චිරපබ්බජිතානං, ඉදං බහුස්සුතානං

අනුරූපං, ඉදං ගිලානානං, ඉදං අප්පලාභානං යහොතූ’’ති දත්වා යතසං 
පුරාණචීවරංවාසඞ්කාරකූටාදියතොවානන්තකානිඋච්චිනිත්වායතහිසඞ්ඝාටිං
කත්වා ධායරන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස චීවයර 

ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො. 
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පටුන 

ඉධ පන භික්ඛු පිණ්ඩපාතං ලභති ලූෙං වා පණීතං වා, යසො යතයනව 

ොයපති, අඤ්ඤංනපත්යථති, ලභන්යතොපිනගණ්හාති.අෙමස්සපිණ්ඩපායත 

ෙථාලාභසන් යතොයසො. යෙොපනඅත්තයනොපකතිවිරුද්ධංවාබයාධිවිරුද්ධං වා

පිණ්ඩපාතං ලභති, යෙනස්ස පරිභුත්යතන අඵාසු යහොති, යසො සභාගස්ස
භික්ඛුයනොතං දත්වාතස්සහත්ථයතොසප්පාෙයභොජනංභුඤ්ජිත්වාසමණධම්මං
කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස පිණ්ඩපායත 

ෙථා ලසන් යතොයසො. අපයරොබහුං පණීතං පිණ්ඩපාතංලභති. යසොතංචීවරං
විෙ යථරචිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභගිලානානං දත්වා යතසං වා යසසකං
පිණ්ඩාෙ වා චරිත්වා මිස්සකාහාරං භුඤ්ජන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති.

අෙමස්සපිණ්ඩපායත ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුයසනාසනංලභතිමනාපංවාඅමනාපංවා, යසොයතනයනව 

යසොමනස්සං න යදොමනස්සං උප්පායදති, අන්තමයසො තිණසන්ථාරයකනාපි

ෙථාලද්යධයනව තුස්සති. අෙමස්ස යසනාසයන ෙථාලාභසන් යතොයසො. යෙො

පනඅත්තයනොපකතිවිරුද්ධංවාබයාධිවිරුද්ධං වායසනාසනංලභති, ෙත්ථස්ස

වසයතො අඵාසු යහොති, යසො තං සභාගස්ස භික්ඛුයනො දත්වා තස්ස සන්තයක
සප්පාෙයසනාසයන වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස යසනාසයන 

ෙථා ලසන් යතොයසො. 

අපයරො මහාපුඤ්යඤො යලණමණ්ඩපකූටාගාරාදීනි බහූනි
පණීතයසනාසනානි ලභති. යසො තානි චීවරාදීනි විෙ 

යථරචිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභගිලානානං දත්වා ෙත්ථ කත්ථචි
වසන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. අෙමස්ස යසනාසයන 

ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො. යෙොපි ‘‘උත්තමයසනාසනං නාම පමාදට්ඨානං, 

තත්ථ නිසින්නස්ස ථිනමිද්ධං ඔක්කමති, නිද්දාභිභූතස්ස පුන පටිබුජ්ඣයතො
පාපවිතක්කා පාතුභවන්තී’’ති පටිසඤ්චික්ඛිත්වා තාදිසං යසනාසනං පත්තම්පි

නසම්පටිච්ඡති, යසොතංපටික්ඛිපිත්වා අබ්යභොකාසරුක්ෙමූලාදීසුවසන්යතොපි

සන්තුට්යඨොවයහොති.අෙම්පිස්සයසනාසයන ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො. 

ඉධ පන භික්ඛු යභසජ්ජං ලභති ලූෙං වා පණීතං වා, යසො ෙං ලභති, 

යතයනව තුස්සති, අඤ්ඤං න පත්යථති, ලභන්යතොපි න ගණ්හාති. අෙමස්ස

ගිලානපච්චයෙ ෙථාලාභසන් යතොයසො. යෙො පනයතයලනඅත්ථියකොඵාණිතං

ලභති, යසොතං සභාගස්සභික්ඛුයනොදත්වාතස්සහත්ථයතොයතලංගයහත්වා
අඤ්ඤයදව වා පරියෙසිත්වා යභසජ්ජං කයරොන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති.

අෙමස්සගිලානපච්චයෙ ෙථා ලසන් යතොයසො. 

අපයරොමහාපුඤ්යඤොබහුං යතලමධුඵාණිතාදිපණීතයභසජ්ජංලභති. යසො
තං චීවරං විෙ යථරචිරපබ්බජිතබහුස්සුතඅප්පලාභගිලානානං දත්වා යතසං
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පටුන 

ආභයතන යෙන යකනචි ොයපන්යතොපි සන්තුට්යඨොව යහොති. යෙො පන

එකස්මිං භාජයන මුත්තහරීතකං ඨයපත්වා එකස්මිං චතුමධුරං – ‘‘ගණ්හථ, 

භන්යත, ෙදිච්ඡක’’න්ති වුච්චමායනො ‘‘සචස්සයතසුඅඤ්ඤතයරනපියරොයගො

වූපසම්මති, අථ මුත්තහරීතකං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිත’’න්ති චතුමධුරං
පටික්ඛිපිත්වා මුත්තහරීතයකන යභසජ්ජං කයරොන්යතොපි පරමසන්තුට්යඨොව

යහොති. අෙමස්ස ගිලානපච්චයෙ ෙථාසාරුප් පසන් යතොයසො. ඉයමසං පන
පච්යචකපච්චයෙසු තිණ්ණං තිණ්ණං සන්යතොසානං
ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසොවඅග්යගො. 

66-67. ඡට්ඨසත්තයමසු අයෙොනියසොමනසිකාරයෙොනියසොමනසිකාරා
යහට්ඨාවුත්තලක්ෙණාව.යසසයමත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

68. අට්ඨයම අසම් පෙඤ ්ඤන්ති අසම්පජානභායවො, යමොහස්යසතං

අධිවචනං. අසම් පොනස් සාති අජානන්තස්සසම්මුළ්හස්ස. 

69. නවයම සම් පෙඤ ්ඤන්ති සම්පජානභායවො, පඤ්ඤායෙතං නාමං. 

සම් පොනස ්සාතිසම්පජානන්තස්ස. 

70. දසයම පාපමිත් තතාතිෙස්සපාපා ලාමකාමිත්තා, යසො පාපමිත්යතො.

පාපමිත්තස්ස භායවො පාපමිත්තතා, යතනාකායරන පවත්තානං චතුන්නං
ෙන්ධානයමයවතංනාමං.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘තත්ථ කතමා පාපමිත්තතා? යෙ යත පුග්ගලා අස්සද්ධා දුස්සීලා 
අප්පස්සුතා මච්ඡරියනො දුප්පඤ්ඤා. ො යතසං යසවනා නියසවනා 
සංයසවනාභජනාසම්භජනාභත්තිසම්භත්තිසම්පවඞ්කතා.අෙංවුච්චති 

පාපමිත්තතා’’ති(විභ.901). 

වීරිොරම්භාදිවග්ගවණ්ණනා. 

8. කලයාණමිත් තතාදිවග් ගවණ් ණනා 
71. අට්ඨමස්ස පඨයම කලයාණමිත් තතාති කලයාණා මිත්තා අස්සාති

කලයාණමිත්යතො, තස්ස භායවො කලයාණමිත්තතා. යසසං
වුත්තපටිපක්ෙනයෙනයවදිතබ්බං. 

72-73. දුතියෙ අනුයෙොයගොති යෙොයගො පයෙොයගො. අනනුයෙොයගොති

අයෙොයගො අප්පයෙොයගො. අනුයෙොගාති අනුයෙොයගන. අනනුයෙොගාති 

අනනුයෙොයගන. කුසලානං ධම් මානන්ති චතුභූමකකුසලධම්මානං. තතිෙං
උත්තානත්ථයමව. 
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55 

පටුන 

74. චතුත්යථ ය ොජ් ඣඞ් ගාති බුජ්ඣනකසත්තස්සඅඞ්ගභූතාසත්තධම්මා.

ොෙ වා ධම්මසාමග්ගිො යසො බුජ්ඣති, සම්යමොහනිද්දායතො වා වුට්ඨාති, 

චතුසච්චධම්මං වා සච්ඡිකයරොති.තස්සායබොධිොඅඞ්ගභූතාතිපියබොජ්ඣඞ්ගා.

‘‘යබොජ්ඣඞ්ගාති යකනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා? බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, 

අනුබුජ්ඣන්තීතියබොජ්ඣඞ්ගා, පටිබුජ්ඣන්තීතියබොජ්ඣඞ්ගා, සම්බුජ්ඣන්තීති

යබොජ්ඣඞ්ගා, යබොධාෙ සංවත්තන්තීතියබොජ්ඣඞ්ගා’’ති (පටි.ම.2.17). එවං
පයනතංපදංවිභත්තයමව. 

75. පඤ්චයම භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡන් තීතිඉමිනා පයදනයබොජ්ඣඞ්ගානං

ොථාවසරසභූමි නාම කථිතා. සා පයනසා චතුබ්බිධා යහොති – විපස්සනා, 

විපස්සනාපාදකජ්ඣානං, මග්යගො, ඵලන්ති. තත්ථ විපස්සනාෙ

උප්පජ්ජනකායල යබොජ්ඣඞ්ගා කාමාවචරා යහොන්ති, 

විපස්සනාපාදකජ්ඣානම්හි උප්පජ්ජනකායල රූපාවචරඅරූපාවචරා, 
මග්ගඵයලසු උප්පජ්ජනකායල යලොකුත්තරා. ඉති ඉමස්මිං සුත්යත
යබොජ්ඣඞ්ගාචතුභූමකාකථිතා. 

76. ඡට්ඨස්ස අට්ඨුප්පත්තියකො නික්යෙයපො. අට්ඨුප්පත්තිෙං යහතං

නික්ඛිත්තං, සම්බහුලාකිරභික්ඛූධම්මසභාෙං සන්නිසින්නා.යතසංඅන්තයර

බන්ධුලමල්ලයසනාපතිං ආරබ්භ අෙං කථා උදපාදි, ‘‘ආවුයසො, අසුකං නාම

කුලංපුබ්යබබහුඤාතිකංඅයහොසිබහුපක්ෙං, ඉදානිඅප්පඤාතිකංඅප්පපක්ෙං 
ජාත’’න්ති. අථ භගවා යතසං චිත්තාචාරංඤත්වා ‘‘මයි ගයත මහතී යදසනා
භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ගන්ධකුටියතො නික්ෙම්ම ධම්මසභාෙං

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා ‘‘කාෙ නුත්ථ, භික්ෙයව, එතරහි කථාෙ

සන්නිසින්නා’’ති ආහ. භගවා අඤ්ඤා ගාමනිගමාදිකථා නත්ථි, අසුකං නාම

කුලංපුබ්යබබහුඤාතිකංඅයහොසිබහුපක්ෙං, ඉදානිඅප්පඤාතිකංඅප්පපක්ෙං

ජාතන්තිවදන්තානිසින්නම්හාති.සත්ථාඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තිො අප් පමත් තිකා 

එසා, භික් ෙයව, පරිහානීති ඉදංසුත්තංආරභි. 

තත්ථ අප් පමත් තිකාති පරිත්තා පරිත්තප්පමාණා. එතාෙ හි පරිහානිො

සග්ගයතො වා මග්ගයතො වා පරිහානි නාම නත්ථි, 

දිට්ඨධම්මිකපරිහානිමත්තයමවඑතන්තිආහ. එතං පතිකිට් ඨන්තිඑතංපච්ඡිමං

එතං ලාමකං. ෙදිදං පඤ ්ඤාපරිහානීති ො එසා මම සාසයන
කම්මස්සකතපඤ්ඤාෙ ඣානපඤ්ඤාෙ විපස්සනාපඤ්ඤාෙ මග්ගපඤ්ඤාෙ

ඵලපඤ්ඤාෙචපරිහානි, එසාපච්ඡිමා, එසාලාමකා, එසා ඡඩ්ඩනීොතිඅත්යථො. 

77. සත්තමම්පි අට්ඨුප්පත්තිෙයමවකථිතං.ධම්මසභාෙංකිරනිසින්යනසු
භික්ඛූසු එකච්යච එවං ආහංසු – ‘‘අසුකං නාම කුලං පුබ්යබ අප්පඤාතිකං

අප්පපක්ෙංඅයහොසි, ඉදානිතංබහුඤාතිකංබහුපක්ෙංජාත’’න්ති.කංසන්ධාෙ
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එවමාහංසූති? විසාෙං උපාසිකං යවසාලියක ච ලිච්ඡවී. සත්ථා යතසං
චිත්තාචාරංඤත්වාපුරිමනයෙයනවආගන්ත්වා ධම්මාසයනනිසින්යනො‘‘කාෙ

නුත්ථ, භික්ෙයව, එතරහි කථාෙ සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි. යත ෙථාභූතං
කථයිංසු. සත්ථා ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තිො ඉමං සුත්තං ආරභි. තත්ථ 

අප් පමත් තිකාති තං සම්පත්තිං නිස්සාෙ සග්ගං වා මග්ගං වා සම්පත්තානං

අභාවයතො පරිත්තා. ෙදිදං පඤ ්ඤාවුද් ධීති කම්මස්සකතපඤ්ඤාදීනං වුද්ධි. 

තස් මාති ෙස්මා ඤාතීනං වුද්ධි නාම දිට්ඨධම්මිකමත්තා අප්පා පරිත්තා, සා

සග්ගං වා මග්ගං වා පායපතුං අසමත්ථා, තස්මා. පඤ් ඤාවුද් ධිොති
කම්මස්සකතාදිපඤ්ඤාෙවුද්ධිො. 

78. අට්ඨමම්පි අට්ඨුප්පත්තිෙයමව කථිතං. සම්බහුලා කිර භික්ඛූ
ධම්මසභාෙංසන්නිසින්නාමහාධනයසට්ඨිපුත්තංආරබ්භ ‘‘අසුකංනාමකුලං 

පුබ්යබ මහායභොගං මහාහිරඤ්ඤසුවණ්ණං අයහොසි, තං ඉදානි අප්පයභොගං
ජාත’’න්තිකථයිංසු. සත්ථාපුරිමනයෙයනවආගන්ත්වායතසංවචනංසුත්වා
ඉමංසුත්තංආරභි. 

79. නවමම්පි අට්ඨුප්පත්තිෙයමව වුත්තං. ධම්මසභාෙං කිර සන්නිසින්නා
භික්ඛූ කාකවලිෙයසට්ඨිඤ්ච පුණ්ණයසට්ඨිඤ්ච ආරබ්භ ‘‘අසුකං නාම කුලං

පුබ්යබඅප්පයභොගංඅයහොසි, තංඉදානිමහායභොගංජාත’’න්ති කථයිංසු.සත්ථා
පුරිමනයෙයනව ආගන්ත්වා යතසං වචනං සුත්වා ඉමං සුත්තං ආරභි. යසසං 
ඉයමසුද්වීසුපියහට්ඨාවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

80. දසමම්පි අට්ඨුප්පත්තිෙං වුත්තං. ධම්මසභාෙං කිර භික්ඛූ
යකොසලමහාරාජානංආරබ්භ‘‘අසුකංනාමකුලංපුබ්යබමහාෙසං මහාපරිවාරං

අයහොසි, ඉදානි අප්පෙසං අප්පපරිවාරං ජාත’’න්ති කථයිංසු. භගවා 
පුරිමනයෙයනව ආගන්ත්වා යතසං වචනං සුත්වා ඉමං ධම්මයදසනං ආරභි.
යසසංවුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බන්ති. 

කලයාණමිත්තතාදිවග්ගවණ්ණනා. 

9. පමාදාදිවග් ගවණ් ණනා 
81. නවමස්සාපි පඨමං අට්ඨුප්පත්තිෙයමවකථිතං. සම්බහුලා කිර භික්ඛූ

ධම්මසභාෙං නිසින්නා කුම්භයඝොසකං ආරබ්භ ‘‘අසුකං නාම කුලං පුබ්යබ

අප්පෙසං අප්පපරිවාරං අයහොසි, ඉදානි මහාෙසං මහාපරිවාරං ජාත’’න්ති
කථයිංසු.සත්ථාපුරිමනයෙයනවආගන්ත්වායතසංවචනං සුත්වාඉමංසුත්තං
ආරභි.තස්සත්යථොයහට්ඨාවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්යබො. 
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82. දුතිොදීසු මහයතො අනත් ථාොති මහන්තස්ස අනත්ථස්ස අත්ථාෙ.
යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

පමාදාදිවග්ගවණ්ණනා. 

10. දුතිෙපමාදාදිවග් ගවණ් ණනා 
98. දසයම අජ් ඣත් තිකන්ති නිෙකජ්ඣත්තවයසන අජ්ඣත්තිකං. 

අඞ් ගන්තිකාරණං. ඉති කරිත් වාතිඑවං කත්වා.ඉදංවුත්තංයහොති–භික්ෙයව, 

අජ්ඣත්තංපච්චත්තංඅත්තයනොසන්තායන සමුට්ඨිතංකාරණන්තිකත්වාන
අඤ්ඤංඑකංකාරණම්පිසමනුපස්සාමීති. 

110-114.  ාහිරන්ති අජ්ඣත්තසන්තානයතො බහි භවං. සද් ධම් මස ්සාති

සුද්ධම්මස්ස, සාසනස්සාති අත්යථො. සම් යමොසාොති විනාසාෙ. 

අන් තරධානාොති අපඤ්ඤාණත්ථාෙ. 

115. ඨිතිොති චිරට්ඨිතත්ථං. අසම් යමොසාෙ අනන් තරධානාොති
වුත්තපටිපක්ෙනයෙයනව යවදිතබ්බං. යසසයමත්ථ චතුක්යකොටියක
වුත්තනෙයමව. 

130. ඉයතො පයරසු අධම් මං ධම් යමොති දීයපන් තීතිආදීසු

සුත්තන්තපරිොයෙනතාවදසකුසලකම්මපථාධම්යමො, දස අකුසලකම්මපථා
අධම්යමො. තථා චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො 
ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රිොනි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා අරියෙො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති සත්තතිංස යබොධිපක්ඛිෙධම්මා ධම්යමොනාම; තයෙො
සතිපට්ඨානා තයෙො සම්මප්පධානා තයෙො ඉද්ධිපාදා ඡ ඉන්ද්රිොනි ඡ බලානි
අට්ඨ යබොජ්ඣඞ්ගා නවඞ්ගියකො මග්යගොති ච චත්තායරො උපාදානා පඤ්ච
නීවරණානිසත්තඅනුසො අට්ඨමිච්ඡත්තානිචඅෙංඅධම්යමො. 

තත්ථ ෙංකිඤ්චි එකං අධම්මයකොට්ඨාසං ගයහත්වා ‘‘ඉමං අධම්මං 

ධම්යමොතිකරිස්සාම, එවංඅම්හාකංආචරිෙකුලංනිෙයානිකංභවිස්සති, මෙංච
යලොයක පාකටා භවිස්සාමා’’ති තං අධම්මං ‘‘ධම්යමො අෙ’’න්ති කථෙන්තා 

අධම් මං ධම් යමොතිදීයපන්තිනාම.තයථවධම්මයකොට්ඨායසසුඑකං ගයහත්වා

‘‘අෙං අධම්යමො’’ති කයථන්තා ධම් මං අධම් යමොති දීයපන්ති නාම.
විනෙපරිොයෙනපනභූයතනවත්ථුනායචොයදත්වාසායරත්වාෙථාපටිඤ්ඤාෙ 

කත්තබ්බංකම්මංධම්යමො නාම, අභූයතනවත්ථුනාඅයචොයදත්වාඅසායරත්වා
අපටිඤ්ඤාෙ කත්තබ්බංකම්මංඅධම්යමොනාම. 
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සුත්තන්තපරිොයෙන රාගවිනයෙො යදොසවිනයෙො යමොහවිනයෙො සංවයරො

පහානං පටිසඞ්ොති අෙං විනයෙො නාම, රාගාදීනං අවිනයෙො අසංවයරො

අප්පහානංඅපටිසඞ්ොතිඅෙං අවිනයෙො නාම.විනෙපරිොයෙනවත්ථුසම්පත්ති, 

ඤත්තිසම්පත්ති, අනුස්සාවනසම්පත්ති, සීමාසම්පත්ති, පරිසසම්පත්තීති අෙං

විනයෙො නාම. වත්ථුවිපත්ති, ඤත්තිවිපත්ති, අනුස්සාවනවිපත්ති, සීමාවිපත්ති
පරිසවිපත්තීති අෙංඅවිනයෙොනාම. 

සුත්තන්තපරිොයෙන චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො 

සම්මප්පධානා…යප.… අරියෙො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගොති ඉදං භාසිතං ලපිතං 

තථාගයතන; තයෙො සතිපට්ඨානා තයෙො සම්මප්පධානා තයෙො ඉද්ධිපාදා ඡ

ඉන්ද්රිොනි ඡබලානිඅට්ඨයබොජ්ඣඞ්ගානවඞ්ගියකොමග්යගොතිඉදං අභාසිතං 

අලපිතං තථාගයතන. විනෙපරිොයෙන චත්තායරො පාරාජිකා යතරස
සඞ්ඝාදියසසාද්යවඅනිෙතා තිංසනිස්සග්ගිොපාචිත්තිොතිඉදංභාසිතංලපිතං

තථාගයතන; තයෙො පාරාජිකා චුද්දස සඞ්ඝාදියසසා තයෙො අනිෙතා එකතිංස
නිස්සග්ගිොපාචිත්තිොතිඉදංඅභාසිතංඅලපිතං තථාගයතන. 

සුත්තන්තපරිොයෙන යදවසිකං ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනං 
මහාකරුණාසමාපත්තිසමාපජ්ජනං බුද්ධචක්ඛුනා යලොකයවොයලොකනං

අට්ඨුප්පත්තිවයසන සුත්තන්තයදසනා ජාතකකථාති ඉදං ආචිණ් ණං, න
යදවසිකං ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනං…යප.… න ජාතකකථාති ඉදං 

අනාචිණ් ණං. විනෙපරිොයෙන නිමන්තිතස්ස වස්සාවාසං වසිත්වා

අපයලොයකත්වා චාරිකාපක්කමනං පවායරත්වා චාරිකාපක්කමනං, 

ආගන්තුයකහි සද්ධිං පඨමං පටිසන්ථාරකරණන්ති ඉදං ආචිණ්ණං, තස්යසව
ආචිණ්ණස්සඅකරණංඅනාචිණ්ණංනාම. 

සුත්තන්තපරිොයෙන චත්තායරො සතිපට්ඨානා…යප.… අට්ඨඞ්ගියකො 

මග්යගොති ඉදං පඤ ්ඤත් තං නාම; තයෙො සතිපට්ඨානා…යප.… නවඞ්ගියකො

මග්යගොති ඉදං අපඤ් ඤත් තං නාම. විනෙපරිොයෙන චත්තායරො

පාරාජිකා…යප.… තිංසනිස්සග්ගිො පාචිත්තිොති ඉදං පඤ්ඤත්තං නාම; 
තයෙො පාරාජිකා…යප.…එකතිංසනිස්සග්ගිොපාචිත්තිොතිඉදංඅපඤ්ඤත්තං
නාම. 

ෙං පයනතං සබ්බසුත්තානං පරියෙොසායන යතචිමං සද් ධම් මං 

අන් තරධායපන් තීති වුත්තං, තත්ථ පඤ ්ච අන් තරධානානි නාම

අධිගමඅන්තරධානං, පටිපත්තිඅන්තරධානං, පරිෙත්තිඅන්තරධානං, 

ලිඞ්ගඅන්තරධානං, ධාතුඅන්තරධානන්ති. තත්ථ අධිගයමොතිචත්තායරොමග්ගා, 

චත්තාරි ඵලානි, චතස්යසො පටිසම්භිදා, තිස්යසො විජ්ජා, ඡ අභිඤ්ඤාති. යසො
පරිහාෙමායනොපටිසම්භිදායතොපට්ඨාෙ පරිහාෙති.බුද්ධානංහිපරිනිබ්බානයතො
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වස්සසහස්සයමව පටිසම්භිදා නිබ්බත්යතතුං සක්යකොන්ති, තයතො පරං ඡ

අභිඤ්ඤා, තයතො තාපි නිබ්බත්යතතුං අසක්යකොන්තා තිස්යසො විජ්ජා
නිබ්බත්යතන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල තාපි නිබ්බත්යතතුං 
අසක්යකොන්තාසුක්ෙවිපස්සකායහොන්ති.එයතයනවඋපායෙනඅනාගාමියනො
සකදාගාමියනො යසොතාපන්නාති. යතසු ධරන්යතසු අධිගයමො අනන්තරහියතො
නාම න යහොති. පච්ඡිමකස්ස පන යසොතාපන්නස්ස ජීවිතක්ෙයෙන අධිගයමො

අන්තරහියතොනාමයහොති.ඉදං අධිගමඅන් තරධානං නාම. 

පටිපත්තිඅන්තරධානං නාම ඣානවිපස්සනාමග්ගඵලානි නිබ්බත්යතතුං 
අසක්යකොන්තා චතුපාරිසුද්ධිසීලමත්තං රක්ෙන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත

කායල ‘‘සීලං පරිපුණ්ණං කත්වා රක්ොම, පධානඤ්ච අනුයුඤ්ජාම, න ච

මග්ගං වා ඵලං වා සච්ඡිකාතුං සක්යකොම, නත්ථි ඉදානි
අරිෙධම්මපටියවයධො’’ති යවොසානං ආපජ්ජිත්වා යකොසජ්ජබහුලා

අඤ්ඤමඤ්ඤං න යචොයදන්ති න සායරන්ති අකුක්කුච්චකා යහොන්ති, තයතො 
පට්ඨාෙ ඛුද්දානුඛුද්දකානි මද්දන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල 

පාචිත්තිෙථුල්ලච්චොනිආපජ්ජන්ති, තයතොගරුකාපත්තිං.පාරාජිකමත්තයමව 
තිට්ඨති. චත්තාරි පාරාජිකානි රක්ෙන්තානං භික්ඛූනං සයතපි සහස්යසපි
ධරමායන පටිපත්තිඅනන්තරහිතානාමනයහොති.පච්ඡිමකස්සපනභික්ඛුයනො 
සීලයභයදන වා ජීවිතක්ෙයෙන වා අන්තරහිතා යහොතීති ඉදං 

පටිපත් තිඅන් තරධානං නාම. 

පරිෙත් තීතියතපිටකංබුද්ධවචනං සාට්ඨකථාපාළි.ොවසාතිට්ඨති, තාව
පරිෙත්ති පරිපුණ්ණා නාම යහොති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල

රාජයුවරාජායනො අධම්මිකා යහොන්ති, යතසු අධම්මියකසු රාජාමච්චාදයෙො 

අධම්මිකා යහොන්ති, තයතො රට්ඨජනපදවාසියනොති. එයතසං අධම්මිකතාෙ

යදයවො න සම්මා වස්සති, තයතො සස්සානි න සම්පජ්ජන්ති. යතසු

අසම්පජ්ජන්යතසුපච්චෙදාෙකා භික්ඛුසඞ්ඝස්සපච්චයෙදාතුංනසක්යකොන්ති, 
භික්ඛූ පච්චයෙහි කිලමන්තා අන්යතවාසියක සඞ්ගයහතුං න සක්යකොන්ති.

ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල පරිෙත්ති පරිහාෙති, අත්ථවයසන ධායරතුං න

සක්යකොන්ති, පාළිවයසයනවධායරන්ති.තයතොගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යතකායල

පාළිම්පි සකලං ධායරතුං න සක්යකොන්ති, පඨමං අභිධම්මපිටකං පරිහාෙති.

පරිහාෙමානං මත්ථකයතො පට්ඨාෙ පරිහාෙති. පඨමයමව හි 

පට්ඨානමහාපකරණං පරිහාෙති, තස්මිං පරිහීයන ෙමකං, කථාවත්ථු, 

පුග්ගලපඤ්ඤත්ති, ධාතුකථා, විභඞ්යගො, ධම්මසඞ්ගයහොති. 

එවං අභිධම්මපිටයක පරිහීයන මත්ථකයතො පට්ඨාෙ සුත්තන්තපිටකං 

පරිහාෙති. පඨමඤ්හි අඞ්ගුත්තරනිකායෙො පරිහාෙති, තස්මිම්පි පඨමං

එකාදසකනිපායතො, තයතො දසකනිපායතො…යප.… තයතො එකකනිපායතොති.
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පටුන 

එවංඅඞ්ගුත්තයරපරිහීයනමත්ථකයතොපට්ඨාෙ සංයුත්තනිකායෙොපරිහාෙති.

පඨමං හි මහාවග්යගො පරිහාෙති, තයතො සළාෙතනවග්යගො, ෙන්ධවග්යගො, 

නිදානවග්යගො, සගාථාවග්යගොති.එවංසංයුත්තනිකායෙපරිහීයනමත්ථකයතො 

පට්ඨාෙමජ්ඣිමනිකායෙොපරිහාෙති. පඨමංහිඋපරිපණ්ණාසයකොපරිහාෙති, 

තයතො මජ්ඣිමපණ්ණාසයකො, තයතො මූලපණ්ණාසයකොති. එවං
මජ්ඣිමනිකායෙ පරිහීයන මත්ථකයතො පට්ඨාෙ දීඝනිකායෙො පරිහාෙති.

පඨමඤ්හි පාථිකවග්යගො පරිහාෙති, තයතො මහාවග්යගො, තයතො
සීලක්ෙන්ධවග්යගොති. එවං දීඝනිකායෙ පරිහීයන සුත්තන්තපිටකං පරිහීනං
නාම යහොති. විනෙපිටයකන සද්ධිං ජාතකයමව ධායරන්ති. විනෙපිටකං

ලජ්ජියනොව ධායරන්ති, ලාභකාමා පන ‘‘සුත්තන්යත කථියතපි
සල්ලක්යෙන්තා නත්ථී’’ති ජාතකයමව ධායරන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත
කායල ජාතකම්පි ධායරතුං න සක්යකොන්ති. අථ යතසං පඨමං

යවස්සන්තරජාතකං පරිහාෙති, තයතො පටියලොමක්කයමන පුණ්ණකජාතකං, 
මහානාරදජාතකන්තිපරියෙොසායනඅපණ්ණකජාතකංපරිහාෙති.එවංජාතයක 
පරිහීයනවිනෙපිටකයමවධායරන්ති. 

ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල විනෙපිටකම්පි මත්ථකයතො පට්ඨාෙ 

පරිහාෙති.පඨමඤ්හිපරිවායරොපරිහාෙති, තයතොෙන්ධයකො, භික්ඛුනීවිභඞ්යගො, 
මහාවිභඞ්යගොතිඅනුක්කයමනඋයපොසථක්ෙන්ධකමත්තයමවධායරන්ති.තදාපි
පරිෙත්ති අන්තරහිතා න යහොති. ොව පන මනුස්යසසු චාතුප්පදිකගාථාපි

පවත්තති, තාවපරිෙත්ති අනන්තරහිතාවයහොති.ෙදාසද්යධොපසන්යනොරාජා
හත්ථික්ෙන්යධ සුවණ්ණචඞ්යකොටකම්හි සහස්සත්ථවිකං ඨපායපත්වා
‘‘බුද්යධහි කථිතං චාතුප්පදිකගාථං ජානන්යතො ඉමං සහස්සං ගණ්හතූ’’ති
නගයර යභරිං චරායපත්වා ගණ්හනකං අලභිත්වා ‘‘එකවාරං චරාපියත නාම 
සුණන්තාපි යහොන්ති අස්සුණන්තාපී’’ති ොවතතිෙං චරායපත්වා ගණ්හනකං

අලභිත්වා රාජපුරිසා තං සහස්සත්ථවිකං පුන රාජකුලං පයවයසන්ති, තදා

පරිෙත්තිඅන්තරහිතානාම යහොති.ඉදං පරිෙත් තිඅන් තරධානං නාම. 

ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල චීවරග්ගහණං පත්තග්ගහණං
සම්මිඤ්ජනපසාරණං ආයලොකිතවියලොකිතං න පාසාදිකං යහොති.
නිගණ්ඨසමණාවිෙඅලාබුපත්තංභික්ඛූපත්තංඅග්ගබාහාෙපක්ඛිපිත්වාආදාෙ 

විචරන්ති, එත්තාවතාපි ලිඞ්ගං අනන්තරහිතයමව යහොති. ගච්ඡන්යත
ගච්ඡන්යතපනකායල අග්ගබාහයතොඔතායරත්වාහත්යථනවාසික්කාෙවා

ඔලම්බිත්වා විචරන්ති, චීවරම්පි රජනසාරුප්පං අකත්වා ඔට්ඨට්ඨිවණ්ණං
කත්වා විචරන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල රජනම්පි න යහොති

දසච්ඡින්දනම්පිඔවට්ටිකවිජ්ඣනම්පි, කප්පමත්තංකත්වා වළඤ්යජන්ති.පුන
ඔවට්ටිකං විජ්ඣිත්වා කප්පං න කයරොන්ති. තයතො උභෙම්පි අකත්වා දසා
යඡත්වාපරිබ්බාජකාවිෙචරන්ති.ගච්ඡන්යතගච්ඡන්යතකායල‘‘යකොඉමිනා 
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පටුන 

අම්හාකංඅත්යථො’’තිඛුද්දකංකාසාවෙණ්ඩංහත්යථවාගීවාෙවාබන්ධන්ති, 

යකයසසු වා අල්ලීොයපන්ති, දාරභරණං වා කයරොන්තා කසිත්වා වපිත්වා
ජීවිකංකප්යපත්වා විචරන්ති.තදා දක්ඛිණංයදන්තාසඞ්ඝංඋද්දිස්ස එයතසං

යදන්ති. ඉදං සන්ධාෙ භගවතා වුත්තං – ‘‘භවිස්සන්ති යෙො, පනානන්ද, 

අනාගතමද්ධානං යගොත්රභුයනො කාසාවකණ්ඨා දුස්සීලා පාපධම්මා, යතසු

දුස්සීයලසු සඞ්ඝං උද්දිස්ස දානං දස්සන්ති, තදාපාහං, ආනන්ද, සඞ්ඝගතං

දක්ඛිණං අසඞ්යෙෙයං අප්පයමෙයං වදාමී’’ති (ම. නි. 3.380). තයතො

ගච්ඡන්යත කායල නානාවිධානි කම්මානි කයරොන්තා ‘‘පපඤ්යචො එස, කිං
ඉමිනා අම්හාක’’න්ති කාසාවෙණ්ඩං ඡින්දිත්වා අරඤ්යඤ ඛිපන්ති. එතස්මිං
කායල ලිඞ්ගං අන්තරහිතං නාම යහොති. කස්සපදසබලස්ස කිර කාලයතො
පට්ඨාෙ යෙොනකානං යසතවත්ථං පාරුපිත්වා චරණං චාරිත්තං ජාතන්ති. ඉදං 

ලිඞ් ගඅන් තරධානං නාම. 

ධාතුඅන්තරධානං පන එවං යවදිතබ්බං – තීණි පරිනිබ්බානානි, 

කියලසපරිනිබ්බානං – ෙන්ධපරිනිබ්බානං, ධාතුපරිනිබ්බානන්ති. තත්ථ 

කියලසපරිනිබ්බානං යබොධිපල්ලඞ්යක අයහොසි, ෙන්ධපරිනිබ්බානං

කුසිනාරාෙං, ධාතුපරිනිබ්බානංඅනාගයතභවිස්සති.කථං? තයතොතත්ථතත්ථ
සක්කාරසම්මානං අලභමානා ධාතුයෙො බුද්ධානං අධිට්ඨානබයලන
සක්කාරසම්මානලභනකට්ඨානං ගච්ඡන්ති. ගච්ඡන්යත ගච්ඡන්යත කායල
සබ්බට්ඨායනසු සක්කාරසම්මායනොන යහොති. සාසනස්ස හි ඔසක්කනකායල 

ඉමස්මිංතම්බපණ්ණිදීයපසබ්බාධාතුයෙොසන්නිපතිත්වාමහායචතිෙං, තයතො

නාගදීයප රාජාෙතනයචතිෙං, තයතො යබොධිපල්ලඞ්කං ගමිස්සන්ති.
නාගභවනයතොපි යදවයලොකයතොපි බ්රහ්මයලොකයතොපි ධාතුයෙො
මහායබොධිපල්ලඞ්කයමව ගමිස්සන්ති. සාසපමත්තාපි ධාතු අන්තරා න
නස්සිස්සති. සබ්බා ධාතුයෙො මහායබොධිමණ්යඩ සන්නිපතිත්වා බුද්ධරූපං 
ගයහත්වා යබොධිමණ්යඩ පල්ලඞ්යකන නිසින්නබුද්ධසරීරසිරිං දස්යසන්ති.
ද්වත්තිංස මහාපුරිසලක්ෙණානි අසීති අනුබයඤ්ජනානි බයාමප්පභාති සබ්බං
පරිපුණ්ණයමව යහොති. තයතො ෙමකපාටිහාරිෙදිවයස විෙ පාටිහාරිෙං කත්වා 

දස්යසන්ති. තදා මනුස්සභූතසත්යතො නාම තත්ථ ගයතො නත්ථි, 

දසසහස්සචක්කවායළ පන යදවතා සබ්බාව සන්නිපතිත්වා ‘‘අජ්ජ දසබයලො

පරිනිබ්බාෙති, ඉයතොදානි පට්ඨාෙ අන්ධකාරං භවිස්සතී’’ති පරියදවන්ති. අථ
ධාතුසරීරයතො යතයජො සමුට්ඨාෙ තං සරීරං අපණ්ණත්තිකභාවං ගයමති.

ධාතුසරීරයතොසමුට්ඨිතාජාලාොවබ්රහ්මයලොකා උග්ගච්ඡිස්සති, සාසපමත්තාෙ
යසසාෙපි ධාතුො සති එකජාලාව භවිස්සති. ධාතූසු පරිොදානං ගතාසු
පච්ඡිජ්ජිස්සති.එවංමහන්තංආනුභාවං දස්යසත්වාධාතුයෙො අන්තරධාෙන්ති.
තදා සන්නිපතිතා යදවසඞ්ඝා බුද්ධානං පරිනිබ්බුතදිවයස විෙ
දිබ්බගන්ධමාලාතූරිොදීහි සක්කාරං කත්වා තික්ෙත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
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වන්දිත්වා ‘‘අනාගයත උප්පජ්ජනකං බුද්ධං පස්සිතුං ලභිස්සාම භගවා’’ති

වත්වාසකසකට්ඨානයමවගච්ඡන්ති.ඉදං ධාතුඅන් තරධානං නාම. 

ඉමස්ස පඤ්චවිධස්ස අන්තරධානස්ස පරිෙත්තිඅන්තරධානයමව මූලං.

පරිෙත්තිො හි අන්තරහිතාෙ පටිපත්ති අන්තරධාෙති, පරිෙත්තිො ඨිතාෙ
පටිපත්තිපතිට්ඨාති.යතයනවඉමස්මිංදීයපචණ්ඩාලතිස්සමහාභයෙ සක්යකො
යදවරාජා මහාඋළුම්පං මායපත්වා භික්ඛූනං ආයරොචායපසි ‘‘මහන්තං භෙං 

භවිස්සති, නසම්මායදයවොවස්සිස්සති, භික්ඛූපච්චයෙහිකිලමන්තාපරිෙත්තිං 

සන්ධායරතුං න සක්ඛිස්සන්ති, පරතීරං ගන්ත්වා අයෙයහි ජීවිතං රක්ඛිතුං 

වට්ටති. ඉමං මහාඋළුම්පං ආරුය්හ ගච්ඡථ, භන්යත. යෙසං එත්ථ

නිසජ්ජට්ඨානං නප්පයහොති, යත කට්ඨෙණ්යඩපි උරං ඨයපත්වා ගච්ඡන්තු, 

සබ්යබසම්පිභෙංන භවිස්සතී’’ති.තදාසමුද්දතීරංපත්වාසට්ඨිභික්ඛූකතිකං

කත්වා ‘‘අම්හාකං එත්ථ ගමනකිච්චං නත්ථි, මෙං ඉයධව හුත්වා යතපිටකං
රක්ඛිස්සාමා’’ති තයතො නිවත්තිත්වා දක්ඛිණමලෙජනපදං ගන්ත්වා
කන්දමූලපණ්යණහි ජීවිකං කප්යපන්තා වසිංසු. කායෙ වහන්යත නිසීදිත්වා

සජ්ඣාෙංකයරොන්ති, අවහන්යතවාලිකං උස්සායරත්වාපරිවායරත්වාසීසානි
එකට්ඨායන කත්වා පරිෙත්තිං සම්මසන්ති. ඉමිනා නිොයමන ද්වාදස
සංවච්ඡරානිසාට්ඨකථංයතපිටකංපරිපුණ්ණංකත්වාධාරයිංසු. 

භයෙ වූපසන්යත සත්තසතා භික්ඛූ අත්තයනො ගතට්ඨායන සාට්ඨකයථ 
යතපිටයක එකක්ෙරම්පි එකබයඤ්ජනම්පි අනායසත්වා ඉමයමව දීපමාගම්ම
කල්ලගාමජනපයද මණ්ඩලාරාමවිහාරං පවිසිංසු. යථරානං ආගමනප්පවත්තිං
සුත්වා ඉමස්මිං දීයප ඔහීනා සට්ඨි භික්ඛූ ‘‘යථයර පස්සිස්සාමා’’ති ගන්ත්වා
යථයරහි සද්ධිං යතපිටකං යසොයධන්තා එකක්ෙරම්පි එකබයඤ්ජනම්පි
අසයමන්තං නාම න පස්සිංසු. තස්මිං ඨායන යථරානං අෙං කථා උදපාදි

‘‘පරිෙත්ති නු යෙො සාසනස්ස මූලං, උදාහු පටිපත්තී’’ති. පංසුකූලිකත්යථරා

‘‘පටිපත්තිමූල’’න්ති ආහංසු, ධම්මකථිකා ‘‘පරිෙත්තී’’ති. අථ යන යථරා

‘‘තුම්හාකං ද්වින්නම්පි ජනානං වචනමත්යතයනව න කයරොම, ජිනභාසිතං

සුත්තං ආහරථා’’ති ආහංසු. සුත්තං ආහරිතුං න භායරොති ‘‘ඉයම ච, සුභද්ද, 

භික්ඛූ සම්මා විහයරෙයං, අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි අස්සාති (දී. නි.

2.214). පටිපත්තිමූලකං, මහාරාජ, සත්ථුසාසනං පටිපත්තිසාරකං.පටිපත්තිො

ධරන්තාෙ තිට්ඨතී’’ති (මි. ප. 4.1.7) සුත්තං ආහරිංසු. ඉමං සුත්තං සුත්වා

ධම්මකථිකාඅත්තයනොවාදඨපනත්ථාෙඉමංසුත්තංආහරිංසු – 

‘‘ොවතිට්ඨන්තිසුත්තන්තා, විනයෙොොවදිප්පති; 

තාවදක්ෙන්තිආයලොකං, සූරියෙඅබ්භුට්ඨියතෙථා. 

‘‘සුත්තන්යතසුඅසන්යතසු, පමුට්යඨවිනෙම්හිච; 
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තයමොභවිස්සතියලොයක, සූරියෙඅත්ථඞ්ගයතෙථා. 

‘‘සුත්තන්යතරක්ඛියතසන්යත, පටිපත්තියහොතිරක්ඛිතා; 

පටිපත්තිෙංඨියතොධීයරො, යෙොගක්යෙමානධංසතී’’ති. 

ඉමස්මිං සුත්යත ආහයට පංසුකූලිකත්යථරා තුණ්හී අයහසුං, 
ධම්මකථිකත්යථරානංයෙව වචනං පුරයතො අයහොසි. ෙථා හි ගවසතස්ස වා
ගවසහස්සස්ස වා අන්තයර පයවණිපාලිකාෙ යධනුො අසති යසො වංයසො සා

පයවණිනඝටීෙති, එවයමවං ආරද්ධවිපස්සකානංභික්ඛූනංසයතපිසහස්යසපි
සංවිජ්ජමායනපරිෙත්තිොඅසති අරිෙමග්ගපටියවයධොනාමනයහොති.ෙථාච
නිධිකුම්භිොජානනත්ථාෙපාසාණපිට්යඨ අක්ෙයරසුඨපියතසුොවඅක්ෙරානි

ධරන්ති, තාව නිධිකුම්භි නට්ඨා නාම න යහොති. එවයමවං පරිෙත්තිො
ධරමානාෙසාසනංඅන්තරහිතංනාමනයහොතීති. 

දුතිෙපමාදාදිවග්ගවණ්ණනා. 
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11. අධම් මවග් ගවණ් ණනා 
140. එකාදසයම වග්යග අධම් මං අධම් යමොතිආදීනි වුත්තනයෙයනව

යවදිතබ්බානි. යසසයමත්ථඋත්තානයමවාති. 

අධම්මවග්ගවණ්ණනා. 

12. අනාපත් තිවග් ගවණ් ණනා 
150. ද්වාදසයම පන අනාපත් තිං ආපත් තීතිආදීසු ‘‘අනාපත්ති

අජානන්තස්ස අයථෙයචිත්තස්ස නමරණාධිප්පාෙස්ස අනුල්ලපනාධිප්පාෙස්ස 

නයමොචනාධිප්පාෙස්සා’’ති තත්ථ තත්ථ වුත්තා අනාපත්ති අනාපත් ති නාම, 

‘‘ජානන්තස්ස යථෙයචිත්තස්සා’’තිආදිනා නයෙන වුත්තා ආපත්ති ආපත් ති 

නාම, පඤ්චාපත්තික්ෙන්ධා ලහුකාපත් ති නාම, ද්යව ආපත්තික්ෙන්ධා 

ගරුකාපත් ති නාම. ද්යව ආපත්තික්ෙන්ධා දුට් ඨුල් ලාපත් ති නාම, 

පඤ්චාපත්තික්ෙන්ධා අදුට් ඨුල් ලාපත් ති නාම. ඡ ආපත්තික්ෙන්ධා 

සාවයසසාපත් ති නාම, එයකොපාරාජිකාපත්තික්ෙන්යධො අනවයසසාපත් ති නාම. 

සප් පටිකම් මාපත් ති නාම සාවයසසාපත්තියෙව, අප් පටිකම් මාපත් ති නාම 

අනවයසසාපත්තියෙව.යසසංසබ්බත්ථඋත්තානයමවාති. 

අනාපත්තිවග්ගවණ්ණනා. 

13. එකපුග් ගලවග් ගවණ් ණනා 
170. එකපුග්ගලවග්ගස්ස පඨයම එකපුග් ගයලොතිඑයකොපුග්ගයලො.එත්ථ 

එයකොති දුතිොදිපටික්යෙපත්යථොගණනපරිච්යඡයදො. පුග් ගයලොති සම්මුතිකථා, 

න පරමත්ථකථා. බුද්ධස්ස හි භගවයතො දුවිධා යදසනා – සම්මුතියදසනා, 
පරමත්ථයදසනා චාති. තත්ථ ‘‘පුග්ගයලො සත්යතො ඉත්ථී පුරියසො ෙත්තියෙො

බ්රාහ්මයණො යදයවො මායරො’’ති එවරූපා සම් මුතියදසනා, ‘‘අනිච්චං දුක්ෙං

අනත්තා ෙන්ධා ධාතූආෙතනානි සතිපට්ඨානා’’ති එවරූපා පරමත් ථයදසනා. 
තත්ථභගවායෙසම්මුතිවයසනයදසනංසුත්වාඅත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වායමොහං

පහාෙ වියසසං අධිගන්තුං සමත්ථා, යතසං සම්මුතියදසනං යදයසති. යෙ පන
පරමත්ථවයසන යදසනං සුත්වා අත්ථං පටිවිජ්ඣිත්වා යමොහං පහාෙ

වියසසමධිගන්තුං සමත්ථා, යතසංපරමත්ථයදසනංයදයසති. 

තත්රාෙං උපමා – ෙථා හි යදසභාසාකුසයලො තිණ්ණං යවදානං 

අත්ථසංවණ්ණනයකො ආචරියෙො යෙ දමිළභාසාෙ වුත්යත අත්ථං ජානන්ති, 

යතසංදමිළභාසාෙ ආචික්ෙති.යෙඅන්ධභාසාදීසුඅඤ්ඤතරාෙභාසාෙ, යතසං
තාෙ තාෙ භාසාෙ. එවං යත මාණවකා යඡකං බයත්තං ආචරිෙමාගම්ම

ඛිප්පයමවසිප්පං උග්ගණ්හන්ති. තත්ථආචරියෙො විෙ බුද්යධො භගවා, තයෙො
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යවදා විෙ කයථතබ්බභායව ඨිතානි තීණි පිටකානි, යදසභාසායකොසල්ලමිව

සම්මුතිපරමත්ථයකොසල්ලං, නානායදසභාසා මාණවකා විෙ 

සම්මුතිපරමත්ථවයසන පටිවිජ්ඣනසමත්ථා යවයනෙයසත්තා, ආචරිෙස්ස 
දමිළභාසාදිආචික්ෙනං විෙ භගවයතො සම්මුතිපරමත්ථවයසන යදසනා

යවදිතබ්බා.ආහයචත්ථ – 

‘‘දුයවසච්චානිඅක්ොසි, සම්බුද්යධොවදතංවයරො; 

සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතිෙංනුපලබ්භති. 

‘‘සඞ්යකතවචනංසච්චං, යලොකසම්මුතිකාරණා; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංභූතකාරණා. 

‘‘තස්මා යවොහාරකුසලස්ස, යලොකනාථස්ස සත්ථුයනො; 

සම්මුතිංයවොහරන්තස්ස, මුසාවායදොනජාෙතී’’ති. 

අපිච අට්ඨහි කාරයණහි භගවා පුග්ගලකථං කයථති – 

හියරොත්තප්පදීපනත්ථං, කම්මස්සකතාදීපනත්ථං, පච්චත්තපුරිසකාරදීපනත්ථං, 

ආනන්තරිෙදීපනත්ථං, බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං, පුබ්යබනිවාසදීපනත්ථං, 

දක්ඛිණාවිසුද්ධිදීපනත්ථං, යලොකසම්මුතිො අප්පහානත්ථඤ්චාති. 

‘‘ෙන්ධධාතුආෙතනානි හිරිෙන්ති ඔත්තප්පන්තී’’ති හි වුත්යත මහාජයනො න

ජානාති, සම්යමොහමාපජ්ජති, පටිසත්තු යහොති ‘‘කිමිදං ෙන්ධධාතුආෙතනානි 

හිරිෙන්ති ඔත්තප්පන්ති නාමා’’ති? ‘‘ඉත්ථී හිරිෙති ඔත්තප්පති, පුරියසො 

ෙත්තියෙො බ්රාහ්මයණො යදයවො මායරො’’ති වුත්යත පන ජානාති, න

සම්යමොහමාපජ්ජති, න පටිසත්තුයහොති.තස්මාභගවා හියරොත් තප් පදීපනත් ථං 
පුග්ගලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධා කම්මස්සකා, ධාතුයෙො ආෙතනානී’’ති වුත්යතපි එයසවනයෙො. 

තස්මාභගවා කම් මස් සකතාදීපනත් ථං පුග්ගලකථංකයථති. 

‘‘යවළුවනාදයෙො මහාවිහාරා ෙන්යධහිකාරාපිතා, ධාතූහිආෙතයනහී’’ති 

වුත්යතපි එයසව නයෙො. තස්මා භගවා පච් චත් තපුරිසකාරදීපනත් ථං 
පුග්ගලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධා මාතරං ජීවිතා යවොයරොයපන්ති, පිතරං, අරහන්තං, 

රුහිරුප්පාදකම්මං, සඞ්ඝයභදකම්මං කයරොන්ති, ධාතුයෙො ආෙතනානී’’ති 

වුත්යතපි එයසව නයෙො. තස්මා භගවා ආනන් තරිෙදීපනත් ථං පුග්ගලකථං
කයථති. 
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‘‘ෙන්ධායමත්තාෙන්ති, ධාතුයෙොආෙතනානී’’තිවුත්යතපිඑයසවනයෙො. 

තස්මාභගවා බ්රහ් මවිහාරදීපනත් ථං පුග්ගලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධා පුබ්යබනිවාසමනුස්සරන්ති, ධාතුයෙො ආෙතනානී’’ති වුත්යතපි

එයසවනයෙො.තස්මාභගවා පුබ් ය නිවාසදීපනත් ථං පුග්ගලකථංකයථති. 

‘‘ෙන්ධා දානං පටිග්ගණ්හන්ති, ධාතුයෙො ආෙතනානී’’ති වුත්යතපි

මහාජයනො න ජානාති, සම්යමොහං ආපජ්ජති, පටිසත්තු යහොති ‘‘කිමිදං

ෙන්ධධාතුආෙතනානි පටිග්ගණ්හන්ති නාමා’’ති? ‘‘පුග්ගලා පටිග්ගණ්හන්ති 

සීලවන්යතොකලයාණධම්යමො’’තිවුත්යතපනජානාති, නසම්යමොහංආපජ්ජති, 

න පටිසත්තු යහොති. තස්මා භගවා දක් ඛිණාවිසුද් ධිදීපනත් ථං පුග්ගලකථං 
කයථති. 

යලොකසම්මුතිඤ්ච බුද්ධා භගවන්යතො නප්පජහන්ති, යලොකසමඤ්ඤාෙ
යලොකනිරුත්තිො යලොකාභිලායප ඨිතායෙව ධම්මං යදයසන්ති. තස්මා භගවා 

යලොකසම් මුතිො අප් පහානත් ථම් පි පුග්ගලකථං කයථති. 

ඉති එයකො ච යසො පුග්ගයලො චාති එකපුග් ගයලො. යකනට්යඨන

එකපුග්ගයලො? අසදිසට්යඨන ගුණවිසිට්ඨට්යඨන අසමසමට්යඨනාති. යසො හි 
දසන්නං පාරමීනං පටිපාටිො ආවජ්ජනං ආදිං කත්වා යබොධිසම්භාරගුයණහි

යචව බුද්ධගුයණහි ච යසසමහාජයනන අසදියසොති අසදිසට් යඨනපි 

එකපුග්ගයලො. යෙ චස්ස යත ගුණා, යත යසසසත්තානං ගුයණහි විසිට්ඨාති 

ගුණවිසිට් ඨට් යඨනපි එකපුග්ගයලො. පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා සබ්බසත්යතහි

අසමා, යතහිසද්ධිංඅෙයමවඑයකොරූපකාෙගුයණහියචවනාමකාෙගුයණහිච

සයමොති අසමසමට් යඨනපි එකපුග්ගයලො. 

යලොයකති තයෙො යලොකා – සත්තයලොයකො, ඔකාසයලොයකො, 

සඞ්ොරයලොයකොති. යතසං විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.135-136) 
වුත්තා. යතසු ඉධ සත්තයලොයකො අධිප්යපයතො. සත්තයලොයක

උප්පජ්ජමායනොපි යචස න යදවයලොයක, න බ්රහ්මයලොයක, 

මනුස්සයලොයකයෙවඋප්පජ්ජති.මනුස්සයලොයකපි න අඤ්ඤස්මිංචක්කවායළ, 
ඉමස්මිංයෙවචක්කවායළඋප්පජ්ජති.තත්රාපින සබ්බට්ඨායනසු. 

‘‘පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ ගජඞ්ගලං නාම නිගයමො, තස්ස පයරන මහාසාලා, 

තයතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. පුරත්ථිමදක්ඛිණාෙ දිසාෙ

සල්ලවතී නාම නදී, තයතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ.

දක්ඛිණාෙ දිසාෙ යසතකණ්ණිකං නාම නිගයමො, තයතො පරා පච්චන්තිමා

ජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ.පච්ඡිමාෙ දිසාෙථූණංනාමබ්රාහ්මණගායමො, තයතො
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පරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ.උත්තරාෙදිසාෙඋසීරද්ධයජොනාම

පබ්බයතො, තයතොපරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ’’ති(මහාව.259) 

එවං පරිච්ඡින්යන ආොමයතො තියෙොජනසයත විත්ථාරයතො 
අඩ්ෙයතෙයයෙොජනසයත පරික්යෙපයතො නවයෙොජනසයත මජ්ඣිමයදයස 

උප්පජ්ජති. න යකවලඤ්ච තථාගයතොව, පච්යචකබුද්ධා අග්ගසාවකා අසීති
මහායථරා බුද්ධමාතා බුද්ධපිතා චක්කවත්තී රාජා අඤ්යඤ ච සාරප්පත්තා 
බ්රාහ්මණගහපතිකාඑත්යථවඋප්පජ්ජන්ති. 

උප් පජ් ෙමායනො උප් පජ් ෙතීති ඉදං පන උභෙම්පි විප්පකතවචනයමව.

උප්පජ්ජමායනො බහුජනහිතාෙ උප්පජ්ජති, න අඤ්යඤන කාරයණනාති එවං
පයනත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො. එවරූපඤ්යචත්ථ ලක්ෙණං න සක්කා එතං 
අඤ්යඤනසද්දලක්ෙයණනපටිබාහිතුං. 

අපිච උප්පජ්ජමායනො නාම, උප්පජ්ජති නාම, උප්පන්යනො නාමාති 
අෙයමත්ථ යභයදො යවදිතබ්යබො. එස හි දීපඞ්කරපාදමූලයතො පට්ඨාෙ
ලද්ධබයාකරයණො බුද්ධකාරයක ධම්යම පරියෙසන්යතො දස පාරමියෙො දිස්වා
‘‘ඉයම ධම්මා මො පූයරතබ්බා’’ති කතසන්නිට්ඨායනො දානපාරමිං

පූයරන්යතොපි උප් පජ් ෙමායනො නාම.සීලපාරමී…යප.…උයපක්ොපාරමීතිඉමා

දස පාරමියෙො පූයරන්යතොපි, දස උපපාරමියෙො පූයරන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො
නාම. දස පරමත්ථපාරමියෙො පූයරන්යතොපි උප්පජ්ජමායනොව නාම. පඤ්ච
මහාපරිච්චායග පරිච්චජන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො නාම. අත්තත්ථචරිෙං
ඤාතත්ථචරිෙං යලොකත්ථචරිෙං පූරෙමායනොපි උප්පජ්ජමායනො නාම.
කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි අසඞ්යෙයෙයානි බුද්ධකාරයක ධම්යම
මත්ථකං පායපන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො නාම. යවස්සන්තරත්තභාවං පහාෙ 
තුසිතපුයර පටිසන්ධිං ගයහත්වා සට්ඨිවස්සසතසහස්සාධිකා
සත්තපණ්ණාසවස්සයකොටියෙොතිට්ඨන්යතොපිඋප්පජ්ජමායනො නාම.යදවතාහි
ොචියතො පඤ්චමහාවියලොකිතං වියලොයකත්වා මහාමාොයදවිො කුච්ඡිම්හි 

පටිසන්ධිං ගණ්හන්යතොපි, අනූනාධියක දස මායස ගබ්භවාසං වසන්යතොපි
උප්පජ්ජමායනො නාම. එකූනතිංස වස්සානි අගාරමජ්යඣ තිට්ඨන්යතොපි
උප්පජ්ජමායනො නාම. කායමසු ආදීනවං යනක්ෙම්යම ච ආනිසංසං දිස්වා
රාහුලභද්දස්ස ජාතදිවයස ඡන්නසහායෙො කණ්ඩකං වාහනවරං ආරුය්හ
නික්ෙමන්යතොපි උප්පජ්ජමායනොව නාම. තීණි රජ්ජානි අතික්කමන්යතොපි 

අයනොමානදීතීයර පබ්බජන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො නාම. ඡබ්බස්සානි
මහාපධානං කයරොන්යතොපි උප්පජ්ජමායනො නාම. පරිපක්කගයත ඤායණ
ඔළාරිකාහාරං ආහරන්යතොපි උප්පජ්ජමායනොව නාම. සාෙන්හසමයෙ
විසාෙපුණ්ණමාෙමහායබොධිමණ්ඩංආරුය්හමාරබලංවිධයමත්වාපඨමොයම 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං පරියසොයධත්වා 
පච්ඡිමොමසමනන්තයර ද්වාදසඞ්ගං පටිච්චසමුප්පාදං අනුයලොමපටියලොමයතො
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පටුන 

සම්මසිත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං පටිවිජ්ඣන්යතොපි උප්පජ්ජමායනොව නාම.
යසොතාපත්තිඵලක්ෙයණපි සකදාගාමිමග්ගක්ෙයණපි සකදාගාමිඵලක්ෙයණපි
අනාගාමිමග්ගක්ෙයණපි අනාගාමිඵලක්ෙයණපි උප්පජ්ජමායනොව නාම.

අරහත්තමග්ගක්ෙයණපන උප් පජ් ෙති නාම.අරහත්තඵලක්ෙයණ උප් පන් යනො 
නාම. බුද්ධානං හි සාවකානං විෙ න පටිපාටිො ඉද්ධිවිධඤාණාදීනි

උප්පජ්ජන්ති, සයහවපනඅරහත්තමග්යගනසකයලොපි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදි
ගුණරාසි ආගයතොව නාම යහොති. තස්මා යත නිප්ඵත්තසබ්බකිච්චත්තා
අරහත්තඵලක්ෙයණ උප්පන්නා නාම යහොන්ති. ඉමස්මිම්පි සුත්යත

අරහත්තඵලක්ෙණංයෙව සන්ධාෙ ‘‘උප්පජ්ජතී’’ති යවදිතබ්යබො, උප්පන්යනො 
යහොතීතිඅෙඤ්යහත්ථඅත්යථො. 

 හුෙනහිතාොති මහාජනස්ස හිතත්ථාෙ උප්පජ්ජති.  හුෙනසුොොති

මහාජනස්ස සුෙත්ථාෙ උප්පජ්ජති. යලොකානුකම් පාොති සත්තයලොකස්ස

අනුකම්පං පටිච්ච උප්පජ්ජති. කතරසත්තයලොකස්සාති? යෙො තථාගතස්ස

ධම්මයදසනං සුත්වා අමතපානං පිවිත්වා ධම්මං පටිවිජ්ඣි, තස්ස. භගවතා හි
මහායබොධිමණ්යඩ සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා යබොධිමණ්ඩා ඉසිපතනං

ආගම්ම ‘‘ද්යවයම, භික්ෙයව, අන්තා පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා’’ති 

ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්යත(මහාව.13; සං.නි.5.1081) යදසියත ආෙස්මතා
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරන සද්ධිං අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ො බ්රහ්මායනො 

අමතපානං පිවිංසු, එතස්ස සත්තයලොකස්ස අනුකම්පාෙ උප්පන්යනො.

පඤ්චමදිවයස අනත්තලක්ෙණසුත්තන්තපරියෙොසායන (මහාව. 20; සං. නි.

3.59) පඤ්චවග්ගිො යථරා අරහත්යත පතිට්ඨහිංසු, එතස්සපි සත්තයලොකස්ස
අනුකම්පාෙ උප්පන්යනො. තයතො ෙසදාරකප්පමුයෙ පඤ්චපණ්ණාස පුරියස

අරහත්යත පතිට්ඨායපසි, තයතො කප්පාසිකවනසණ්යඩ තිංස භද්දවග්ගියෙ

තයෙො මග්යග ච තීණි ඵලානි ච සම්පායපසි, එතස්සපි සත්තයලොකස්ස 
අනුකම්පාෙ උප්පන්යනො. ගොසීයස ආදිත්තපරිොෙසුත්තපරියෙොසායන

(මහාව. 54) ජටිලසහස්සං අරහත්යත පතිට්ඨායපසි, තාලට්ඨිවයන
බිම්බිසාරප්පමුො එකාදස නහුතා බ්රාහ්මණගහපතිකා සත්ථු ධම්මයදසනං

සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු, එකං නහුතං සරයණසු පතිට්ඨිතං.
තියරොකුට්ටඅනුයමොදනාවසායනචතුරාසීතිොපාණසහස්යසහි අමතපානංපීතං.
සුමනමාලාකාරසමාගයම චතුරාසීතිො ච. ධනපාලකසමාගයම දසහි

පාණසහස්යසහි, ෙදිරඞ්ගාරජාතකසමාගයම චතුරාසීතිො පාණසහස්යසහි, 
ජම්බුකආජීවකසමාගයමචතුරාසීතිොච. ආනන්දයසට්ඨිසමාගයම චතුරාසීතිො
ච පාණසහස්යසහි අමතපානං පීතං. පාසාණකයචතියෙ
පාරාෙනසුත්තන්තකථාදිවයස චුද්දස යකොටියෙො අමතපානං පිවිංසු. 

ෙමකපාටිහාරිෙදිවයස වීසති පාණයකොටියෙො, තාවතිංසභවයන
පණ්ඩුකම්බලසිලාෙ නිසීදිත්වා මාතරං කාෙසක්ඛිං කත්වා සත්තප්පකරණං
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අභිධම්මං යදයසන්තස්ස අසීති පාණයකොටියෙො, යදයවොයරොහයන තිංස

පාණයකොටියෙො, සක්කපඤ්හසුත්තන්යත අසීති යදවතාසහස්සානි අමතපානං
පිවිංසු. මහාසමෙසුත්තන්යත මඞ්ගලසුත්තන්යත චූළරාහුයලොවායද
සමචිත්තපටිපදාොති ඉයමසු චතූසු ඨායනසු අභිසමෙං පත්තසත්තානං
පරිච්යඡයදො නත්ථි. එතස්සපි සත්තයලොකස්ස අනුකම්පාෙ උප්පන්යනොති. 
ොවජ්ජදිවසා ඉයතො පරං අනාගයත ච සාසනංනිස්සාෙ සග්ගයමොක්ෙමග්යග
පතිට්ඨහන්තානං වයසනාපිඅෙමත්යථොයවදිතබ්යබො. 

යදවමනුස ්සානන්ති න යකවලං යදවමනුස්සානංයෙව, අවයසසානං
නාගසුපණ්ණාදීනම්පි අත්ථාෙ හිතාෙ සුොයෙව උප්පන්යනො. 
සයහතුකපටිසන්ධියක පන මග්ගඵලසච්ඡිකිරිොෙ භබ්යබ පුග්ගයල දස්යසතුං
එතං වුත්තං. තස්මා එයතසම්පි අත්ථාෙ හිතාෙ සුොයෙව උප්පන්යනොති 
යවදිතබ්යබො. 

කතයමො එකපුග් ගයලොතිඅෙංපුච්ඡා.පුච්ඡා චනායමසාපඤ්චවිධායහොති–

අදිට්ඨයජොතනා පුච්ඡා, දිට්ඨසංසන්දනා පුච්ඡා, විමතිච්යඡදනා පුච්ඡා, 

අනුමතිපුච්ඡා, කයථතුකමයතාපුච්ඡාති. 

තාසංඉදංනානත්තං–කතමා අදිට් ඨයෙොතනා පුච් ඡා? පකතිොලක්ෙණං
අඤ්ඤාතංයහොතිඅදිට්ඨංඅතුලිතංඅතීරිතංඅවිභූතං අභාවිතං.තස්සඤාණාෙ

දස්සනාෙතුලනාෙ තීරණාෙවිභූතත්ථාෙ විභාවනත්ථාෙපඤ්හංපුච්ඡති, අෙං
අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා. 

කතමා දිට් ඨසංසන් දනා පුච් ඡා? පකතිො ලක්ෙණං ඤාතං යහොති දිට්ඨං
තුලිතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං. යසො අඤ්යඤහි පණ්ඩියතහි සද්ධිං

සංසන්දනත්ථාෙපඤ්හංපුච්ඡති, අෙංදිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා. 

කතමා විමතිච් යඡදනා පුච් ඡා? පකතිො සංසෙපක්ෙන්යතො යහොති

විමතිපක්ෙන්යතො ද්යවළ්හකජායතො ‘‘එවංනු යෙො, නනු යෙො, කිංනු යෙො, 

කථංනුයෙො’’ති.යසොවිමතිච්යඡදනත්ථාෙපඤ්හංපුච්ඡති, අෙංවිමතිච්යඡදනා 
පුච්ඡා. 

කතමා අනුමතිපුච් ඡා? භගවාහිභික්ඛූනං අනුමතිොපඤ්හංපුච්ඡති–‘‘තං

කිංමඤ්ඤථ, භික්ෙයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’.

‘‘ෙං පනානිච්චං, දුක්ෙං වා තං සුෙං වා’’ති? ‘‘දුක්ෙං, භන්යත’’. ‘‘ෙං

පනානිච්චංදුක්ෙංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලං නුයෙොතංසමනුපස්සිතුංඑතංමම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’ති, අෙං
අනුමතිපුච්ඡා. 
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කතමා කයථතුකමයතාපුච් ඡා? භගවා භික්ඛූනං කයථතුකමයතාෙ පඤ්හං

පුච්ඡති – ‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො’’ති? 

අෙංකයථතුකමයතාපුච්ඡාති. 

තත්ථ බුද්ධානං පුරිමා තිස්යසො පුච්ඡා නත්ථි. කස්මා? බුද්ධානං හි තීසු
අද්ධාසුකිඤ්චිසඞ්ෙතංඅද්ධාවිමුත්තංවාඅසඞ්ෙතංඅදිට්ඨං අජානිතංඅතුලිතං

අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං නාම නත්ථි, තස්මා යතසං අදිට්ඨයජොතනාපුච්ඡා

නත්ථි. ෙං පන භගවතා අත්තයනො ඤායණන පටිවිද්ධං, තස්ස අඤ්යඤන 
සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා සද්ධිං
සංසන්දනකිච්චං නත්ථි.යතනස්ස දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡානත්ථි.ෙස්මාපයනස

අකථංකථී තිණ්ණවිචිකිච්යඡො සබ්බධම්යමසු විහතසංසයෙො, යතනස්ස

විමතිච්යඡදනාපුච්ඡානත්ථි.ඉතරාපනද්යව පුච්ඡාභගවයතොඅත්ථි, තාසුඅෙං
කයථතුකමයතාපුච්ඡාතියවදිතබ්බා. 

ඉදානි තාෙ පුච්ඡාෙ පුට්ඨං එකපුග්ගලං විභායවන්යතො තථාගයතො අරහං 

සම් මාසම් බුද් යධොති ආහ. තත්ථ තථාගයතොති අට්ඨහි කාරයණහි භගවා

තථාගයතො – තථා ආගයතොති තථාගයතො, තථා ගයතොති තථාගයතො, 

තථලක්ෙණං ආගයතොති තථාගයතො, තථධම්යම ොථාවයතො අභිසම්බුද්යධොති

තථාගයතො, තථදස්සිතාෙ තථාගයතො, තථවාදිතාෙ තථාගයතො, තථාකාරිතාෙ

තථාගයතො, අභිභවනට්යඨන තථාගයතොති. 

කථං භගවා තථා ආගයතොති තථාගයතො? ෙථා සබ්බයලොකහිතාෙ

උස්සුක්කමාපන්නා පුරිමකා සම්මාසම්බුද්ධා ආගතා, ෙථා විපස්සී භගවා

ආගයතො, ෙථාසිඛීභගවා, ෙථායවස්සභූභගවා, ෙථාකකුසන්යධොභගවා, ෙථා

යකොණාගමයනො භගවා, ෙථාකස්සයපොභගවාආගයතොති.කිංවුත්තංයහොති? 

යෙන අභිනීහායරන එයත භගවන්යතො ආගතා, යතයනව අම්හාකම්පි භගවා
ආගයතො.අථවාෙථාවිපස්සීභගවා…යප.…ෙථාකස්සයපො භගවාදානපාරමිං

පූයරත්වා, 
සීලයනක්ෙම්මපඤ්ඤාවීරිෙෙන්තිසච්චාධිට්ඨානයමත්තාඋයපක්ොපාරමිං

පූයරත්වා ඉමා දස පාරමියෙො, දස උපපාරමියෙො, දස පරමත්ථපාරමියෙොති

සමතිංස පාරමියෙො පූයරත්වා, අඞ්ගපරිච්චාගං
නෙනධනරජ්ජපුත්තදාරපරිච්චාගන්ති ඉයම පඤ්ච මහාපරිච්චායග 

පරිච්චජිත්වා, පුබ්බයෙොගපුබ්බචරිෙධම්මක්ොනඤාතත්ථචරිොදයෙො පූයරත්වා

බුද්ධිචරිොෙයකොටිංපත්වාආගයතො, තථාඅම්හාකම්පි භගවාආගයතො.ෙථාච

විපස්සීභගවා …යප.…කස්සයපොභගවාචත්තායරො සතිපට්ඨායනචත්තායරො
සම්මප්පධායන චත්තායරො ඉද්ධිපායද පඤ්චින්ද්රිොනි පඤ්ච බලානි සත්ත

යබොජ්ඣඞ්යග අරිෙං අට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංභායවත්වා බූ්රයහත්වාආගයතො, තථා
අම්හාකම්පිභගවාආගයතොතිතථාගයතො. 
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‘‘ෙයථව යලොකම්හිවිපස්සිආදයෙො, 

සබ්බඤ්ඤුභාවංමුනයෙොඉධාගතා; 

තථාඅෙංසකයමුනීපිආගයතො, 
තථාගයතොවුච්චතියතනචක්ඛුමා’’ති. 

එවංතථාආගයතොතිතථාගයතො. 

කථං තථා ගයතොති තථාගයතො? ෙථා සම්පතිජායතො විපස්සී භගවා

ගයතො…යප.… කස්සයපො භගවා ගයතො. කථඤ්ච යසො ගයතොති? යසො හි
සම්පතිජායතොව සයමහි පායදහි පථවිෙං පතිට්ඨාෙ උත්තරාභිමුයෙො

සත්තපදවීතිහායරනගයතො.ෙථාහ– ‘‘සම්පතිජායතො, ආනන්ද, යබොධිසත්යතො
සයමහි පායදහි පථවිෙං පතිට්ඨහිත්වා උත්තරාභිමුයෙො සත්තපදවීතිහායරන

ගච්ඡති යසතම්හි ඡත්යත අනුධාරිෙමායන, සබ්බා ච දිසා අනුවියලොයකති, 

ආසභිඤ්චවාචංභාසති‘අග්යගොහමස්මියලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, 

යසට්යඨොහමස්මියලොකස්ස, අෙමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති(ම. 

නි. 3.207). තඤ්චස්ස ගමනං තථං අයහොසි අවිතථං අයනයකසං
වියසසාධිගමානං පුබ්බනිමිත්තභායවන. ෙඤ්හි යසො සම්පතිජායතොව සයමහි

පායදහි පතිට්ඨහි, ඉදමස්ස චතුරිද්ධිපාදපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

උත්තරාභිමුෙභායවො පන සබ්බයලොකුත්තරභාවස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

සත්තපදවීතිහායරො සත්තයබොජ්ඣඞ්ගරතනපටිලාභස්ස, ‘‘සුවණ්ණදණ්ඩා

වීතිපතන්ති චාමරා’’ති (සු. නි. 693) එත්ථ වුත්තචාමරුක්යෙයපො පන

සබ්බතිත්ථිෙනිම්මථනස්ස පුබ්බනිමිත්තං, යසතච්ඡත්තධාරණං 

අරහත්තඵලවිමුත්තිවරවිමලයසතච්ඡත්තපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

සබ්බදිසානුවියලොකනංසබ්බඤ්ඤුතානාවරණඤාණපටිලාභස්සපුබ්බනිමිත්තං, 
ආසභිවාචාභාසනං අප්පටිවත්තිෙවරධම්මචක්කප්පවත්තනස්ස පුබ්බනිමිත්තං.
තථාඅෙං භගවාපිගයතො.තඤ්චස්සගමනංකථංඅයහොසිඅවිතථංයතසංයෙව 

වියසසාධිගමානංපුබ්බනිමිත්තභායවන.යතනාහුයපොරාණා– 

‘‘මුහුත්තජායතොවගවම්පතීෙථා, 

සයමහිපායදහිඵුසීවසුන්ධරං; 

යසොවික්කමීසත්තපදානියගොතයමො, 
යසතඤ්චඡත්තංඅනුධාරයුංමරූ. 

‘‘ගන්ත්වාන යසොසත්තපදානියගොතයමො, 

දිසාවියලොයකසිසමාසමන්තයතො; 

අට්ඨඞ්ගුයපතංගිරමබ්භුදීරයි, 
සීයහොෙථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො’’ති. 
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එවංතථාගයතොතිතථාගයතො. 

අථවාෙථාවිපස්සීභගවා…යප.…ෙථාකස්සයපොභගවා, අෙම්පිභගවා 

තයථව යනක්ෙම්යමන කාමච්ඡන්දං පහාෙ ගයතො, අබයාපායදන බයාපාදං, 

ආයලොකසඤ්ඤාෙ ථිනමිද්ධං, අවික්යෙයපන උද්ධච්චකුක්කුච්චං, 

ධම්මවවත්ථායනන විචිකිච්ඡං පහාෙ ගයතො, ඤායණන අවිජ්ජං පදායලත්වා

ගයතො, පායමොජ්යජන අරතිං වියනොයදත්වා, පඨමජ්ඣායනන නීවරණකවාටං

උග්ඝායටත්වා, දුතිෙජ්ඣායනන විතක්කවිචාරං වූපසයමත්වා, 

තතිෙජ්ඣායනන පීතිං විරායජත්වා, චතුත්ථජ්ඣායනන සුෙදුක්ෙං පහාෙ, 
ආකාසානඤ්චාෙතනසමාපත්තිො 

රූපසඤ්ඤාපටිඝසඤ්ඤානානත්තසඤ්ඤායෙො සමතික්කමිත්වා, 

විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසමාපත්තිො ආකාසානඤ්චාෙතනසඤ්ඤං, 

ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිො විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසඤ්ඤං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාෙතනසමාපත්තිො ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනසඤ්ඤං
සමතික්කමිත්වාගයතො. 

අනිච්චානුපස්සනාෙනිච්චසඤ්ඤං පහාෙ, දුක්ොනුපස්සනාෙ සුෙසඤ්ඤං, 

අනත්තානුපස්සනාෙ අත්තසඤ්ඤං, නිබ්බිදානුපස්සනාෙ නන්දිං, 

විරාගානුපස්සනාෙ රාගං, නියරොධානුපස්සනාෙ සමුදෙං, 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සනාෙ ආදානං, ෙොනුපස්සනාෙ ඝනසඤ්ඤං, 

වොනුපස්සනාෙ ආයූහනං, විපරිණාමානුපස්සනාෙ ධුවසඤ්ඤං, 

අනිමිත්තානුපස්සනාෙ නිමිත්තසඤ්ඤං, අප්පණිහිතානුපස්සනාෙ පණිධිං, 

සුඤ්ඤතානුපස්සනාෙ අභිනියවසං, අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාෙ

සාරාදානාභිනියවසං, ෙථාභූතඤාණදස්සයනන සම්යමොහාභිනියවසං, 

ආදීනවානුපස්සනාෙ ආලොභිනියවසං, පටිසඞ්ොනුපස්සනාෙ අප්පටිසඞ්ෙං, 

විවට්ටානුපස්සනාෙ සංයෙොගාභිනියවසං, යසොතාපත්තිමග්යගන දිට්යඨකට්යඨ

කියලයස භඤ්ජිත්වා, සකදාගාමිමග්යගන ඔළාරියක කියලයස පහාෙ, 

අනාගාමිමග්යගනඅණුසහගයතකියලයස සමුග්ඝායතත්වා, අරහත්තමග්යගන
සබ්බකියලයසසමුච්ඡින්දිත්වාගයතො.එවම්පිතථා ගයතොතිතථාගයතො. 

කථං තථලක් ෙණං ආගයතොති තථාගයතො? පථවීධාතුො

කක්ෙළත්තලක්ෙණං තථං අවිතථං, ආයපොධාතුො පග්ඝරණලක්ෙණං, 

යතයජොධාතුො උණ්හත්තලක්ෙණං, වායෙොධාතුො විත්ථම්භනලක්ෙණං, 

ආකාසධාතුොඅසම්ඵුට්ඨලක්ෙණං, විඤ්ඤාණධාතුොවිජානනලක්ෙණං. 

රූපස්ස රුප්පනලක්ෙණං, යවදනාෙ යවදයිතලක්ෙණං, සඤ්ඤාෙ 

සඤ්ජානනලක්ෙණං, සඞ්ොරානං අභිසඞ්ෙරණලක්ෙණං, විඤ්ඤාණස්ස
විජානනලක්ෙණං. 
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විතක්කස්සඅභිනියරොපනලක්ෙණං, විචාරස්සඅනුමජ්ජනලක්ෙණං, පීතිො

ඵරණලක්ෙණං, සුෙස්සසාතලක්ෙණං, චිත්යතකග්ගතාෙඅවික්යෙපලක්ෙණං, 
ඵස්සස්සඵුසනලක්ෙණං. 

සද්ධින්ද්රිෙස්ස අධියමොක්ෙලක්ෙණං, වීරියින්ද්රිෙස්ස පග්ගහලක්ෙණං, 

සතින්ද්රිෙස්ස උපට්ඨානලක්ෙණං, සමාධින්ද්රිෙස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං, 
පඤ්ඤින්ද්රිෙස්සපජානනලක්ෙණං. 

සද්ධාබලස්ස අස්සද්ධියෙ අකම්පිෙලක්ෙණං, වීරිෙබලස්ස යකොසජ්යජ, 

සතිබලස්ස මුට්ඨස්සච්යච, සමාධිබලස්ස උද්ධච්යච, පඤ්ඤාබලස්ස අවිජ්ජාෙ
අකම්පිෙලක්ෙණං. 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋපට්ඨානලක්ෙණං, ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස

පවිචෙලක්ෙණං, වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස පග්ගහලක්ෙණං, 

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස ඵරණලක්ෙණං, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස

වූපසමලක්ෙණං, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං, 
උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සපටිසඞ්ොනලක්ෙණං. 

සම්මාදිට්ඨිොදස්සනලක්ෙණං, සම්මාසඞ්කප්පස්ස අභිනියරොපනලක්ෙණං, 

සම්මාවාචාෙ පරිග්ගහලක්ෙණං, සම්මාකම්මන්තස්ස සමුට්ඨානලක්ෙණං, 

සම්මාආජීවස්ස යවොදානලක්ෙණං, සම්මාවාොමස්ස පග්ගහලක්ෙණං, 

සම්මාසතිොඋපට්ඨානලක්ෙණං, සම්මාසමාධිස්සඅවික්යෙපලක්ෙණං. 

අවිජ්ජාෙ අඤ්ඤාණලක්ෙණං, සඞ්ොරානං යචතනාලක්ෙණං, 

විඤ්ඤාණස්ස විජානනලක්ෙණං, නාමස්ස නමනලක්ෙණං, රූපස්ස

රුප්පනලක්ෙණං, සළාෙතනස්සආෙතනලක්ෙණං, ඵස්සස්ස ඵුසනලක්ෙණං, 

යවදනාෙ යවදයිතලක්ෙණං, තණ්හාෙ යහතුලක්ෙණං, උපාදානස්ස

ගහණලක්ෙණං, භවස්සආයූහනලක්ෙණං, ජාතිො නිබ්බත්තිලක්ෙණං, ජරාෙ

ජීරණලක්ෙණං, මරණස්සචුතිලක්ෙණං. 

ධාතූනං සුඤ්ඤතාලක්ෙණං, ආෙතනානං ආෙතනලක්ෙණං, 

සතිපට්ඨානානං උපට්ඨානලක්ෙණං, සම්මප්පධානානං පදහනලක්ෙණං, 

ඉද්ධිපාදානං ඉජ්ඣනලක්ෙණං, ඉන්ද්රිොනං අධිපතිලක්ෙණං, බලානං

අකම්පිෙලක්ෙණං, යබොජ්ඣඞ්ගානං නිෙයානලක්ෙණං, මග්ගස්ස
යහතුලක්ෙණං. 
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සච්චානං තථලක්ෙණං, සමථස්ස අවික්යෙපලක්ෙණං, විපස්සනාෙ 

අනුපස්සනාලක්ෙණං, සමථවිපස්සනානං එකරසලක්ෙණං, යුගනද්ධානං 
අනතිවත්තනලක්ෙණං. 

සීලවිසුද්ධිො සංවරණලක්ෙණං, චිත්තවිසුද්ධිො අවික්යෙපලක්ෙණං, 
දිට්ඨිවිසුද්ධිොදස්සනලක්ෙණං. 

ෙයෙ ඤාණස්ස සමුච්යඡදලක්ෙණං, අනුප්පායද ඤාණස්ස 
පස්සද්ධිලක්ෙණං. 

ඡන්දස්ස මූලලක්ෙණං, මනසිකාරස්ස සමුට්ඨානලක්ෙණං, ඵස්සස්ස 

සයමොධානලක්ෙණං, යවදනාෙ සයමොසරණලක්ෙණං, සමාධිස්ස

පමුෙලක්ෙණං, සතිො ආධිපයතෙයලක්ෙණං, පඤ්ඤාෙතතුත්තරිෙලක්ෙණං, 

විමුත්තිො සාරලක්ෙණං, අමයතොගධස්ස නිබ්බානස්ස පරියෙොසානලක්ෙණං
තථංඅවිතථං.එවංතථලක්ෙණං ඤාණගතිොආගයතොඅවිරජ්ඣිත්වාපත්යතො
අනුප්පත්යතොතිතථාගයතො.එවංතථලක්ෙණංආගයතොති තථාගයතො. 

කථං තථධම් යම ොථාවයතො අභිසම් බුද් යධොති තථාගයතො? තථධම්මානාම

චත්තාරි අරිෙසච්චානි. ෙථාහ – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, තථානි අවිතථානි

අනඤ්ඤථානි. කතමානි චත්තාරි? ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති, භික්ෙයව, තථයමතං

අවිතථයමතං අනඤ්ඤථයමත’’න්ති (සං. නි. 5.1090) විත්ථායරො. තානි ච 

භගවා අභිසම්බුද්යධො, තස්මා තථානං අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගයතොති වුච්චති. 
අභිසම්යබොධත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදො. 

අපිච ජරාමරණස්ස ජාතිපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨො තයථො අවිතයථො 
අනඤ්ඤයථො…යප.…සඞ්ොරානංඅවිජ්ජාපච්චෙසම්භූතසමුදාගතට්යඨොතයථො

අවිතයථොඅනඤ්ඤයථො. තථාඅවිජ්ජාෙසඞ්ොරානංපච්චෙට්යඨො, සඞ්ොරානං
විඤ්ඤාණස්සපච්චෙට්යඨො…යප.… ජාතිොජරාමරණස්සපච්චෙට්යඨොතයථො
අවිතයථො අනඤ්ඤයථො. තං සබ්බං භගවා අභිසම්බුද්යධො. තස්මාපි තථානං
ධම්මානං අභිසම්බුද්ධත්තා තථාගයතොති වුච්චති. එවං තථධම්යම ොථාවයතො
අභිසම්බුද්යධොතිතථාගයතො. 

කථං තථදස් සිතාෙ තථාගයතො? භගවා ෙං සයදවයක යලොයක…යප.…
සයදවමනුස්සාෙ අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං සත්තානං

චක්ඛුද්වායර ආපාථං ආගච්ඡන්තං රූපාරම්මණං නාම අත්ථි, තං 
සබ්බාකාරයතො ජානාති පස්සති. එවං ජානතා පස්සතා ච යතන තං
ඉට්ඨානිට්ඨාදිවයසන වා දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤායතසු ලබ්භමානකපදවයසන වා

‘‘කතමං තං රූපං රූපාෙතනං? ෙං රූපං චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාෙ
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වණ්ණනිභා සනිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතක’’න්තිආදිනා (ධ. ස. 616) 
නයෙන අයනයකහි නායමහි යතරසහි වායරහි ද්යවපඤ්ඤාසාෙ නයෙහි

විභජ්ජමානං තථයමව යහොති, විතථං නත්ථි. එස නයෙො යසොතද්වාරාදීසුපි

ආපාථමාගච්ඡන්යතසු සද්දාදීසු. වුත්තඤ්යහතං භගවතා – ‘‘ෙං, භික්ෙයව, 
සයදවකස්සයලොකස්ස…යප.…සයදවමනුස්සාෙ දිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතං

පත්තං පරියෙසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තමහං ජානාමි, තමහං අබ්භඤ්ඤාසිං, 

තං තථාගතස්ස විදිතං, තං තථාගයතො න උපට්ඨාසී’’ති (අ. නි. 4.24). එවං 
තථදස්සිතාෙ තථාගයතො. තත්ථ තථදස්සීඅත්යථ තථාගයතොති පදසම්භයවො
යවදිතබ්යබො. 

කථං තථවාදිතාෙ තථාගයතො? ෙං රත්තිං භගවා යබොධිමණ්යඩ
අපරාජිතපල්ලඞ්යක නිසින්යනො තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා

අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො, ෙඤ්ච රත්තිං ෙමකසාලානං

අන්තයර අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි, එත්ථන්තයර 
පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරිමායණ කායල පඨමයබොධිොපි මජ්ඣිමයබොධිොපි

පච්ඡිමයබොධිොපි ෙං භගවතා භාසිතං සුත්තං යගෙයං…යප.… යවදල්ලං, 
සබ්බං තං අත්ථයතො ච බයඤ්ජනයතො ච අනුපවජ්ජං අනූනං අනධිකං

සබ්බාකාරපරිපුණ්ණං රාගමදනිම්මදනංයදොසයමොහමදනිම්මදනං, නත්ථිතත්ථ

වාලග්ගමත්තම්පි අවක්ෙලිතං, සබ්බං තං එකමුද්දිකාෙ ලඤ්ඡිතං විෙ
එකනාළිකාෙ මිතං විෙ එකතුලාෙ තුලිතං විෙ ච තථයමව යහොති අවිතථං.

යතනාහ – ‘‘ෙඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං

අභිසම්බුජ්ඣති, ෙඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බාෙති, 

ෙං එතස්මිං අන්තයර භාසති ලපතිනිද්දිසති, සබ්බං තං තයථව යහොති යනො

අඤ්ඤථා. තස්මාතථාගයතොතිවුච්චතී’’ති (දී.නි. 3.188). ගදත්යථො හි එත්ථ
ගතසද්යදො.එවංතථවාදිතාෙතථාගයතො. 

අපිච ආගදනං ආගයදො, වචනන්ති අත්යථො. තයථො අවිපරීයතො ආගයදො
අස්සාති දකාරස්සතකාරංකත්වාතථාගයතොතිඑවම්යපතස්මිංඅත්යථපදසිද්ධි
යවදිතබ්බා. 

කථං තථාකාරිතාෙ තථාගයතො? භගවයතොහිවාචාෙ කායෙොඅනුයලොයමති

කාෙස්සපි වාචා, තස්මා ෙථාවාදී තථාකාරී ෙථාකාරී තථාවාදී ච යහොති. එවං

භූතස්සචස්සෙථාවාචා, කායෙොපිතථාගයතො, පවත්යතොතිඅත්යථො.ෙථාච

කායෙො, වාචාපි තථා ගතාති තථාගයතො. යතයනවාහ – ‘‘ෙථාවාදී, භික්ෙයව, 

තථාගයතො තථාකාරී, ෙථාකාරී තථාවාදී. ඉති ෙථාවාදී තථාකාරී, ෙථාකාරී

තථාවාදී. තස්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චතී’’ති (අ.නි. 4.23). එවං තථාකාරිතාෙ
තථාගයතො. 
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කථං අභිභවනට් යඨන තථාගයතො? උපරිභවග්ගං යහට්ඨාඅවීචිංපරිෙන්තං
කත්වා තිරිෙං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු සබ්බසත්යත අභිභවති සීයලනපි

සමාධිනාපි පඤ්ඤාෙපි විමුත්තිොපි, න තස්ස තුලා වා පමාණං වා අත්ථි, 
අතුයලො අප්පයමයෙයො අනුත්තයරො රාජරායජො යදවයදයවො

සක්කානමතිසක්යකො බ්රහ්මානමතිබ්රහ්මා. යතනාහ – ‘‘සයදවයක යලොයක, 
භික්ෙයව…යප.…සයදවමනුස්සාෙ තථාගයතොඅභිභූඅනභිභූයතොඅඤ්ඤදත්ථු

දයසොවසවත්තී.තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති(අ.නි.4.23). 

තයත්රවං පදසිද්ධි යවදිතබ්බා – අගයදො විෙ අගයදො. යකො පයනස? 
යදසනාවිලායසොයචවපුඤ්ඤුස්සයෙොච.යතනයහසමහානුභායවොභිසක්යකො
දිබ්බාගයදන සප්යප විෙ සබ්බපරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච යලොකං අභිභවති.
ඉති සබ්බයලොකාභිභවයන තයථො අවිපරීයතො යදසනාවිලායසො යචව
පුඤ්ඤුස්සයෙො ච අගයදො අස්සාති දකාරස්ස තකාරං කත්වා තථාගයතොති 

යවදිතබ්යබො.එවංඅභිභවනට්යඨනතථාගයතො. 

අපිච තථාෙ ගයතොතිපි තථාගයතො, තථං ගයතොතිපි තථාගයතො, ගයතොති
අවගයතො අතීයතො පත්යතො පටිපන්යනොති අත්යථො. තත්ථ සකලයලොකං
තීරණපරිඤ්ඤාෙ තථාෙ ගයතො අවගයතොති තථාගයතො. යලොකසමුදෙං

පහානපරිඤ්ඤාෙ තථාෙ ගයතො අතීයතොති තථාගයතො, යලොකනියරොධං

සච්ඡිකිරිොෙ තථාෙ ගයතො පත්යතොති තථාගයතො, යලොකනියරොධගාමිනිං
පටිපදංතථාෙ ගයතොපටිපන්යනොතිතථාගයතො.යතනෙංවුත්තංභගවතා– 

‘‘යලොයකො, භික්ෙයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකස්මා

තථාගයතො විසංයුත්යතො. යලොකසමුදයෙො, භික්ෙයව, තථාගයතන

අභිසම්බුද්යධො, යලොකසමුදයෙොතථාගතස්ස පහීයනො. යලොකනියරොයධො, 

භික්ෙයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො, යලොකනියරොයධො තථාගතස්ස

සච්ඡිකයතො. යලොකනියරොධගාමිනී පටිපදා, භික්ෙයව, තථාගයතන 

අභිසම්බුද්ධා, යලොකනියරොධගාමිනී පටිපදා තථාගතස්ස භාවිතා. ෙං, 

භික්ෙයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස…යප.… සබ්බං තං තථාගයතන

අභිසම්බුද්ධං.තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති (අ.නි.4.23). 

තස්සපි එවං අත්යථො යවදිතබ්යබො. ඉදම්පි ච තථාගතස්ස 
තථාගතභාවදීපයන මුෙමත්තයමව. සබ්බාකායරන පන තථාගයතොව
තථාගතස්සතථාගතභාවං වණ්යණෙය. 

අරහං සම් මාසම් බුද් යධොති පදද්වයෙ පන ආරකත්තා, අරීනං අරානඤ්ච

හතත්තා, පච්චොදීනං අරහත්තා, පාපකරයණ රහාභාවාති ඉයමහි තාව
කාරයණහි අරහන්ති යවදිතබ්යබො. සම්මා සාමඤ්ච සබ්බධම්මානං බුද්ධත්තා
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පන සම් මාසම් බුද් යධොති අෙයමත්ථසඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතොපයනතංපදද්වෙං

විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.123 ආදයෙො) බුද්ධානුස්සතිවණ්ණනාෙං
පකාසිතන්ති. 

171. දුතියෙ පාතුභායවොති උප්පත්ති නිප්ඵත්ති. දුල් ලයභො යලොකස් මින්ති
ඉමස්මිං සත්තයලොයක දුල්ලයභො සුදුල්ලයභො පරමදුල්ලයභො. කස්මා

දුල්ලයභොති? එකවාරං දානපාරමිංපූයරත්වා බුද්යධනභවිතුංනසක්කා, ද්යව
වායර දස වායර වීසති වායර පඤ්ඤාස වායර වාරසතං වාරසහස්සං
වාරසතසහස්සංවාරයකොටිසතසහස්සම්පිදානපාරමිංපූයරත්වාබුද්යධනභවිතුං 

න සක්කා, තථා එකදිවසං ද්යව දිවයස දස දිවයස වීසති දිවයස පඤ්ඤාස

දිවයස දිවසසතං දිවසසහස්සං දිවසසතසහස්සං දිවසයකොටිසතසහස්සං. 
එකමාසං ද්යව මායස…යප.… මාසයකොටිසතසහස්සං. එකසංවච්ඡරං ද්යව 
සංවච්ඡයර…යප.… සංවච්ඡරයකොටිසතසහස්සං. එකකප්පං ද්යව
කප්යප…යප.… කප්පයකොටිසතසහස්සං.කප්පානං එකං අසඞ්යෙයෙයං ද්යව
අසඞ්යෙයෙයානිතීණි අසඞ්යෙයෙයානි දානපාරමිං පූයරත්වා බුද්යධනභවිතුං
න සක්කා. සීලපාරමීයනක්ෙම්මපාරමී…යප.… උයපක්ොපාරමීසුපි එයසව
නයෙො.පච්ඡිමයකොටිොපන කප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරිඅසඞ්යෙයෙයානි
දස පාරමියෙො පූයරත්වා බුද්යධන භවිතුං සක්කාති ඉමිනා කාරයණන
දුල්ලයභො. 

172. තතියෙ අච් ඡරිෙමනුස ්යසොති අච්ඡරියෙො මනුස්යසො. අච්ඡරියෙොති
අන්ධස්ස පබ්බතායරොහණං විෙ නිච්චං න යහොතීති අත්යථො. අෙං තාව

සද්දනයෙො. අෙං පන අට්ඨකථානයෙො – අච්ඡරායෙොග්යගොති අච්ඡරියෙො, 

අච්ඡරං පහරිත්වා පස්සිතබ්යබොති අත්යථො. අපිච ‘‘තථාගතස්ස, භික්ෙයව, 
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා චත්තායරො අච්ඡරිො අබ්භුතා ධම්මා

පාතුභවන්තී’’ති (අ. නි. 4.127) එවමාදීහි අයනයකහි අච්ඡරිෙබ්භුතධම්යමහි
සමන්නාගතත්තාපි අච්ඡරිෙමනුස්යසො. ආචිණ්ණමනුස්යසොතිපි
අච්ඡරිෙමනුස්යසො. 

අභිනීහාරස්ස හි සම්පාදයක අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා එකබුද්ධස්ස
සම්මුයෙමහායබොධිමණ්යඩමානසංබන්ධිත්වානිසජ්ජනංනාමනඅඤ්ඤස්ස 

කස්සචි ආචිණ්ණං, සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්යසව ආචිණ්ණං. තථා බුද්ධානං
සන්තියක බයාකරණං ලභිත්වා අනිවත්තයකන හුත්වා වීරිොධිට්ඨානං

අධිට්ඨාෙ බුද්ධකාරකධම්මානං පූරණම්පි න අඤ්ඤස්ස කස්සචි ආචිණ්ණං, 
සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්යසව ආචිණ්ණං. තථා පාරමියෙො ගබ්භං
ගණ්හායපත්වා යවස්සන්තරත්තභාවසදියස අත්තභායව ඨත්වා 
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතානං හත්ථීනං සත්තසතානි අස්සානං සත්තසතානීති

එවං සත්තසතකමහාදානං දත්වා ජාලිකුමාරසදිසං පුත්තං, කණ්හාජිනාසදිසං
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ධීතරං, මද්දීයදවිසදිසංභරිෙඤ්ච දානමුයෙනිෙයායතත්වාොවතායුකං ඨත්වා
දුතියෙ අත්තභායව තුසිතභවයන පටිසන්ධිග්ගහණම්පි න අඤ්ඤස්ස කස්සචි 

ආචිණ්ණං, සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්යසව ආචිණ්ණං. තුසිතපුයර ොවතායුකං
ඨත්වා යදවතානං ආොචනං සම්පටිච්ඡිත්වා පඤ්චමහාවියලොකනං
වියලොයකත්වා සතස්ස සම්පජානස්ස තුසිතපුරා චවිත්වා මහායභොගකුයල

පටිසන්ධිග්ගහණම්පි න අඤ්ඤස්ස කස්සචි ආචිණ්ණං, 
සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තස්යසව ආචිණ්ණං. තථා පටිසන්ධිග්ගහණදිවයස

දසසහස්සියලොකධාතුකම්පනම්පි, සතස්ස සම්පජානස්ස මාතුකුච්ඡිෙං

නිවායසොපි, සතස්ස සම්පජානස්ස මාතුකුච්ඡියතො නික්ෙමනදිවයස 

දසසහස්සියලොකධාතුකම්පනම්පි, සම්පතිජාතස්ස සත්තපදවීතිහාරගමනම්පි, 

දිබ්බයසතච්ඡත්ත. ධාරණම්පි, දිබ්බවාළබීජනුක්යෙයපොපි, සබ්බදිසාසු
සීහවියලොකනං වියලොයකත්වා අත්තනා පටිසමං කඤ්චි සත්තං අදිස්වා

‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්සා’’ති එවං සීහනාදනදනම්පි, පරිපාකගයතඤායණ

මහාසම්පත්තිං පහාෙ මහාභිනික්ෙමනම්පි, මහායබොධිමණ්යඩ පල්ලඞ්යකන
නිසින්නස්ස මාරවිජෙං ආදිං කත්වා 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිදිබ්බචක්ඛුවියසොධනානි කත්වා පච්චූසසමයෙ 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගුණරාසිපටිවිද්ධක්ෙයණ

දසසහස්සියලොකධාතුකම්පනම්පි, පඨමධම්මයදසනාෙ අනුත්තරං තිපරිවට්ටං

ධම්මචක්කප්පවත්තනම්පීති එවමාදි සබ්බං න අඤ්ඤස්ස කස්සචිආචිණ්ණං, 
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්යසව ආචිණ්ණං. එවං ආචිණ්ණමනුස්යසොතිපි
අච්ඡරිෙමනුස්යසො. 

173. චතුත්යථ කාලකිරිොතිඑකස්මිංකායලපාකටාකිරිොතිකාලකිරිො.
තථාගයතොහි පඤ්චචත්තාලීසවස්සානිඨත්වාතීණිපිටකානිපඤ්චනිකායෙ
නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං චතුරාසීති ධම්මක්ෙන්ධසහස්සානි පකායසත්වා
මහාජනං නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං කත්වා ෙමකසාලානමන්තයර
නිපන්යනො භික්ඛුසඞ්ඝං ආමන්යතත්වා අප්පමායදන ඔවදිත්වා සයතො
සම්පජායනො අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි. අෙමස්ස කිරිො 

ොවජ්ජතනාපාකටාතිඑකස්මිංකායලපාකටාකිරිොතිකාලකිරිො. අනුතප් පා 

යහොතීති අනුතාපකරා යහොති. තත්ථ චක්කවත්තිරඤ්යඤො කාලකිරිො
එකචක්කවායළ යදවමනුස්සානං අනුතාපකරා යහොති. බුද්ධානං කාලකිරිො 
දසසහස්සචක්කවායළසුයදවමනුස්සානං අනුතාපකරායහොති.යතනවුත්තං –
‘‘බහුයනොජනස්ස අනුතප්පායහොතී’’ති. 

174. පඤ්චයම අදුතියෙොතිදුතිෙස්ස බුද්ධස්සඅභාවාඅදුතියෙො.චත්තායරො

හිබුද්ධාසුතබුද්යධො, චතුසච්චබුද්යධො, පච්යචකබුද්යධො, සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොති.

තත්ථබහුස්සුයතොභික්ඛු සුතබුද් යධො නාම. ඛීණාසයවො චතුසච් චබුද් යධො නාම. 
කප්පසතසහස්සාධිකානි ද්යව අසඞ්යෙයෙයානි පාරමියෙො පූයරත්වා සාමං
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පටුන 

පටිවිද්ධපච්යචකයබොධිඤායණො පච් යචකබුද් යධො නාම.
කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාරි වා අට්ඨ වා යසොළස වා අසඞ්යෙයෙයානි
පාරමියෙො පූයරත්වා තිණ්ණං මාරානං මත්ථකං මද්දිත්වා 

පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො සබ්  ඤ් ඤුබුද් යධො නාම. ඉයමසු චතූසු
බුද්යධසු සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොව අදුතියෙො නාම. න හි යතන සද්ධිං අඤ්යඤො 
සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොනාමඋප්පජ්ජති. 

අසහායෙොතිඅත්තභායවනවා පටිවිද්ධධම්යමහිවාසදියසොසහායෙොනාම
අස්සනත්ථීතිඅසහායෙො.‘‘ලද්ධසහායෙොයෙොපන යසොභගවායසොනඤ්යචව
පටිපදාන’’න්ති ඉමිනා පන පරිොයෙන යසොයසො බුද්ධානං සහාො නාම

යහොන්ති. අප් පටියමොති පටිමා වුච්චති අත්තභායවො, තස්ස අත්තභාවසදිසා
අඤ්ඤාපටිමානත්ථීති අප්පටියමො.ොපිචමනුස්සාසුවණ්ණරජතාදිමොපටිමා

කයරොන්ති, තාසු වාලග්ගමත්තම්පිඔකාසංතථාගතස්සඅත්තභාවසදිසංකාතුං
සමත්යථොනාමනත්ථීති සබ්බථාපිඅප්පටියමො. 

අප් පටිසයමොති අත්තභායවයනවස්ස පටිසයමො නාම යකොචි නත්ථීති

අප්පටිසයමො. අප් පටිභායගොති යෙ තථාගයතන ‘‘චත්තායරො

සතිපට්ඨානා’’තිආදිනා නයෙන ධම්මා යදසිතා, යතසු ‘‘න චත්තායරො 

සතිපට්ඨානා, තයෙොවාපඤ්චවා’’තිආදිනානයෙනපටිභාගංකාතුංසමත්යථො

නාම නත්ථීති අප්පටිභායගො. අප් පටිපුග් ගයලොති අඤ්යඤො යකොචි ‘‘අහං 
බුද්යධො’’ති එවං පටිඤ්ඤං කාතුං සමත්යථො පුග්ගයලො නත්ථීති

අප්පටිපුග්ගයලො. අසයමොති අප්පටිපුග්ගලත්තාව සබ්බසත්යතහි අසයමො. 

අසමසයමොතිඅසමාවුච්චන්තිඅතීතානාගතාසබ්බඤ්ඤුබුද්ධා, යතහි අසයමහි
සයමොතිඅසමසයමො. 

ද් විපදානං අග් යගොති සම්මාසම්බුද්යධො අපදානං ද්විපදානං චතුප්පදානං
බහුප්පදානංරූපීනංඅරූපීනංසඤ්ඤීනංඅසඤ්ඤීනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීනං

සත්තානං අග්යගොව. කස්මා ඉධ ද්විපදානං අග්යගොති වුත්යතො? 
යසට්ඨතරවයසන. ඉමස්මිඤ්හි යලොයක යසට්යඨො නාම උප්පජ්ජමායනො

අපදචතුප්පදබහුප්පයදසු න උප්පජ්ජති, ද්විපයදසුයෙව උප්පජ්ජති.

කතරද්විපද්යවසූති? මනුස්යසසුයචව යදයවසුච. මනුස්යසසුඋප්පජ්ජමායනො
තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං වයස වත්යතතුං සමත්යථො බුද්යධො හුත්වා
උප්පජ්ජති. යදයවසු උප්පජ්ජමායනො දසසහස්සියලොකධාතුං වසවත්තී
මහාබ්රහ්මා හුත්වා උප්පජ්ජති. යසො තස්සකප්පිෙකාරයකො වාආරාමියකො වා 
සම්පජ්ජති.ඉතිතයතොපියසට්ඨතරවයසයනසද්විපදානංඅග්යගොතිවුත්යතො. 

175-186. ඡට්ඨාදීසු එකපුග් ගලස ්ස, භික් ෙයව, පාතුභාවා මහයතො චක් ඛුස් ස 

පාතුභායවො යහොතීති, භික්ෙයව, එකපුග්ගලස්ස තථාගතස්ස අරහයතො



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අධම්මවග්ගවණ්ණනා 

80 

පටුන 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභායවන මහන්තස්ස චක්ඛුස්ස පාතුභායවො යහොති.

තස්මිංපුග්ගයලපාතුභූයතතංපාතුභූතයමවයහොති, නවිනා තස්සපාතුභායවන

පාතුභවති. පාතුභායවොති උප්පත්ති නිප්ඵත්ති. කතමස්ස චක්ඛුස්සාති? 

පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස. කීවරූපස්සාති? සාරිපුත්තත්යථරස්ස
විපස්සනාපඤ්ඤාසදිසස්ස මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස 

සමාධිපඤ්ඤාසදිසස්සාති. ආයලොකාදීසුපි එයසව නයෙො. උභින්නං 

අග්ගසාවකානං පඤ්ඤාආයලොකසදියසොයෙව හි එත්ථ ආයලොයකො, 

පඤ්ඤාඔභාසසදියසොයෙවඔභායසො අධිප්යපයතො.‘‘මහයතොචක්ඛුස්ස, මහයතො

ආයලොකස්ස, මහයතො ඔභාසස්සා’’ති ඉමානි ච පන තීණිපි
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානිකථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

ඡන් නං අනුත් තරිොනන්ති උත්තරිතරවිරහිතානංඡන්නංඋත්තමධම්මානං.

තත්ථදස්සනානුත්තරිෙං, සවනානුත්තරිෙං, ලාභානුත්තරිෙං, සික්ොනුත්තරිෙං, 

පාරිචරිොනුත්තරිෙං, අනුස්සතානුත්තරිෙන්තිඉමානිඡඅනුත්තරිොනි.ඉයමසං
පාතුභායවො යහොතීති අත්යථො. ආෙස්මා හි ආනන්දත්යථයරො සාෙංපාතං

තථාගතංචක්ඛුවිඤ්ඤායණනදට්ඨුංලභති, ඉදං දස් සනානුත් තරිෙං. අඤ්යඤොපි
යසොතාපන්යනොවාසකදාගාමීවා අනාගාමීවාආනන්දත්යථයරොවිෙතථාගතං

දස්සනාෙලභති, ඉදම්පිදස්සනානුත්තරිෙං. අපයරොපනපුථුජ්ජනකලයාණයකො
ආනන්දත්යථයරො විෙ දසබලං දස්සනාෙ ලභිත්වා තං දස්සනං වඩ්යෙත්වා

යසොතාපත්තිමග්ගං පායපති. ඉදං දස්සනයමව නාම, මූලදස්සනං පන
දස්සනානුත්තරිෙංනාම. 

ආනන්දත්යථයරොයෙව ච අභික්ෙණං දසබලස්ස වචනං

යසොතවිඤ්ඤායණන යසොතුං ලභති, ඉදං සවනානුත් තරිෙං. අඤ්යඤපි
යසොතාපන්නාදයෙො ආනන්දත්යථයරො විෙ තථාගතස්ස වචනං සවනාෙ

ලභන්ති, ඉදම්පි සවනානුත්තරිෙං. අපයරො පන පුථුජ්ජනකලයාණයකො
ආනන්දත්යථයරො විෙ තථාගතස්ස වචනං යසොතුං ලභිත්වා තං සවනං

වඩ්යෙත්වායසොතාපත්තිමග්ගංපායපති.ඉදංසවනයමවනාම, මූලසවනංපන 
සවනානුත්තරිෙංනාම. 

ආනන්දත්යථයරොයෙව ච දසබයල සද්ධං පටිලභති, ඉදං ලාභානුත් තරිෙං. 
අඤ්යඤපි යසොතාපන්නාදයෙො ආනන්දත්යථයරො විෙ දසබයල සද්ධාපටිලාභං

ලභන්ති, ඉදම්පි ලාභානුත්තරිෙං. අපයරො පන පුථුජ්ජනකලයාණයකො
ආනන්දත්යථයරො විෙ දසබයලසද්ධාපටිලාභංලභිත්වාතංලාභං වඩ්යෙත්වා

යසොතාපත්තිමග්ගං පායපති, අෙං ලායභොයෙව නාම, මූලලායභො පන
ලාභානුත්තරිෙං නාම. 
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ආනන්දත්යථයරොයෙවචදසබලස්සසාසයනතිස්යසොසික්ොසික්ෙති, ඉදං 

සික් ොනුත් තරිෙං. අඤ්යඤපි යසොතාපන්නාදයෙො ආනන්දත්යථයරො විෙ

දසබලස්ස සාසයන තිස්යසො සික්ො සික්ෙන්ති, ඉදම්පි සික්ොනුත්තරිෙං.
අපයරොපනපුථුජ්ජනකලයාණයකොආනන්දත්යථයරොවිෙ දසබලස්සසාසයන 
තිස්යසොසික්ොසික්ඛිත්වාතාසික්ොවඩ්යෙත්වායසොතාපත්තිමග්ගංපායපති.

අෙං සික්ොයෙවනාම, මූලසික්ොපනසික්ොනුත්තරිෙංනාම. 

ආනන්දත්යථයරොයෙව ච අභිණ්හං දසබලං පරිචරති, ඉදං 

පාරිචරිොනුත් තරිෙං. අඤ්යඤපි යසොතාපන්නාදයෙො ආනන්දත්යථයරො විෙ 

අභිණ්හං දසබලං පරිචරන්ති, ඉදම්පි පාරිචරිොනුත්තරිෙං. අපයරො පන 
පුථුජ්ජනකලයාණයකොආනන්දත්යථයරො විෙදසබලංපරිචරිත්වාතං පාරිචරිෙං

වඩ්යෙත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං පායපති, අෙං පාරිචරිොයෙව නාම, 
මූලපාරිචරිොපනපාරිචරිොනුත්තරිෙංනාම. 

ආනන්දත්යථයරොයෙව ච දසබලස්ස යලොකිෙයලොකුත්තයර ගුයණ

අනුස්සරති, ඉදං අනුස ්සතානුත් තරිෙං. අඤ්යඤපි යසොතාපන්නාදයෙො 

ආනන්දත්යථයරො විෙ දසබලස්ස යලොකිෙයලොකුත්තයර ගුයණ අනුස්සරන්ති, 
ඉදම්පි අනුස්සතානුත්තරිෙං. අපයරො පන පුථුජ්ජනකලයාණයකො
ආනන්දත්යථයරො විෙ දසබලස්ස යලොකිෙයලොකුත්තයර ගුයණ අනුස්සරිත්වා

තං අනුස්සතිං වඩ්යෙත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං පායපති, අෙං අනුස්සතියෙව

නාම, මූලානුස්සති පන අනුස්සතානුත්තරිෙං නාම. ඉමානි ඡ අනුත්තරිොනි, 

ඉයමසං පාතුභායවො යහොති. ඉමානි ච පන ඡ අනුත්තරිොනි 
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකානිකථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

චතුන් නං පටිසම් භිදානං සච් ඡිකිරිො යහොතීති චතස්යසො හි පටිසම්භිදායෙො 

අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්මපටිසම්භිදා, නිරුත්තිපටිසම්භිදා, පටිභානපටිසම්භිදාති. 

තත්ථ අත්යථසු ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා, ධම්යමසු ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා, 

අත්ථධම්මනිරුත්තාභිලායප ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා, ඤායණසු ඤාණං

පටිභානපටිසම්භිදා. අෙයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පයනතාසං අභිධම්යම

(විභ. 718 ආදයෙො) ආගයතොයෙව. ඉමාසං චතස්සන්නං පටිසම්භිදානං

බුද්ධුප්පායදපච්චක්ෙකිරිො යහොති, නවිනාබුද්ධුප්පාදා.එතාසංසච්ඡිකිරිොති
අත්යථො.ඉමාපියලොකිෙයලොකුත්තරාව කථිතාතියවදිතබ්බා. 

අයනකධාතුපටියවයධොති ‘‘චක්ඛුධාතු රූපධාතූ’’තිආදීනං අට්ඨාරසන්නං

ධාතූනං බුද්ධුප්පායදයෙව පටියවයධො යහොති, න විනා බුද්ධුප්පායදනාති

අත්යථො. නානාධාතුපටියවයධොති එත්ථ ඉමාව අට්ඨාරස ධාතුයෙො
නානාසභාවයතොනානාධාතුයෙොතියවදිතබ්බා.යෙො පයනතාසං ‘‘නානාසභාවා

එතා’’ති එවං නානාකරණයතො පටියවයධො, අෙං නානාධාතුපටියවයධො නාම. 
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විජ් ොවිමුත් ති ලසච් ඡිකිරිොති එත්ථ විජ් ොති ඵයල ඤාණං, විමුත් තීති

තදවයසසා ඵලසම්පයුත්තා ධම්මා. යසොතාපත් ති ලසච් ඡිකිරිොති යසොයතොති 

පඨමමග්යගො, යතන යසොයතන පත්තබ්බං ඵලන්ති යසොතාපත්තිඵලං. 

සකදාගාමි ලාදීනිපාකටායනව. 

187. අනුත් තරන්ති නිරුත්තරං. ධම් මචක් කන්ති යසට්ඨචක්කං.
චක්කසද්යදොයහස– 

‘‘චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨාහිපිචයසොළස; 

යසොළසාහිචබාත්තිංස, අත්රිච්ඡංචක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස, චක්කං භමති මත්ථයක’’ති. (ජා. 1.1.104; 

1.5.103) – 

එත්ථඋරචක්යකආගයතො.‘‘චක්කසමාරුළ්හාජානපදා පරිොෙන්තී’’ති(අ.නි.

3.63; 5.54) එත්ථඉරිොපථචක්යක.‘‘අථයෙොයසො, භික්ෙයව, රථකායරොෙං

තං චක්කං ඡහි මායසහි නිට්ඨිතං, තං පවත්යතසී’’ති (අ. නි. 3.15) එත්ථ 
දාරුචක්යක. ‘‘අද්දසා යෙො යදොයණො බ්රාහ්මයණො භගවයතො පායදසු චක්කානි

සහස්සාරානී’’ති (අ. නි. 4.36) එත්ථ ලක්ෙණචක්යක. ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ෙයව, චක්කානි, යෙහි සමන්නාගතානං යදවමනුස්සානං චතුචක්කං

වත්තතී’’ති (අ. නි. 4.31) එත්ථ සම්පත්තිචක්යක. ‘‘දිබ්බං චක්කරතනං 

පාතුභවතී’’ති (දී. නි. 2.243; ම. නි. 3.256) එත්ථ රතනචක්යක. ඉධ පන
ධම්මචක්යක ආගයතො. 

පවත් තිතන්ති එත්ථ ධම්මචක්කං අභිනීහරති නාම, අභිනීහටං නාම, 

උප්පායදතිනාම, උප්පාදිතං නාම, පවත්යතතිනාම, පවත්තිතං නාමාති අෙං

පයභයදො යවදිතබ්යබො.කුයතො පට්ඨාෙධම්මචක්කං අභිනීහරති නාමාති? ෙදා
සුයමධබ්රාහ්මයණො හුත්වාකායමසු ආදීනවං යනක්ෙම්යම චආනිසංසං දිස්වා
සත්තසතකමහාදානං දත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ

සමාපත්තියෙොනිබ්බත්යතති, තයතොපට්ඨාෙ ධම්මචක්කංඅභිනීහරතිනාම. 

කුයතො පට්ඨාෙ අභිනීහටං නාමාති? ෙදා අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා

දීපඞ්කරපාදමූයල මහායබොධිමණ්ඩත්ථාෙ මානසං බන්ධිත්වා ‘‘බයාකරණං
අලද්ධා න වුට්ඨහිස්සාමී’’ති වීරිොධිට්ඨානං අධිට්ඨාෙ නිපන්යනො දසබලස්ස

සන්තිකාබයාකරණංලභි, තයතොපට්ඨාෙධම්මචක්කංඅභිනීහටංනාම. 

කුයතො පට්ඨාෙ උප් පායදති නාමාති? තයතො පට්ඨාෙ දානපාරමිං
පූයරන්යතොපිධම්මචක්කංඋප්පායදතිනාම.සීලපාරමිං පූයරන්යතොපි…යප.…
උයපක්ොපාරමිංපූයරන්යතොපිධම්මචක්කංඋප්පායදතිනාම.දස පාරමියෙොදස
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උපපාරමියෙො දස පරමත්ථපාරමියෙො පූයරන්යතොපි, පඤ්ච මහාපරිච්චායග 

පරිච්චජන්යතොපි, ඤාතත්ථචරිෙං පූයරන්යතොපි ධම්මචක්කංඋප්පායදතිනාම. 
යවස්සන්තරත්තභායවඨත්වාසත්තසතකමහාදානංදත්වාපුත්තදාරංදානමුයෙ 
නිෙයායතත්වා පාරමිකූටං ගයහත්වා තුසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ
ොවතායුකං ඨත්වායදවතාහිආොචියතොපටිඤ්ඤංදත්වාපඤ්චමහාවියලොකනං
වියලොයකන්යතොපි ධම්මචක්කංඋප්පායදතියෙවනාම.මාතුකුච්ඡිෙංපටිසන්ධිං 

ගණ්හන්යතොපි, පටිසන්ධික්ෙයණ දසසහස්සචක්කවාළං කම්යපන්යතොපි, 

මාතුකුච්ඡියතො නික්ෙන්තදිවයස තයථව යලොකං කම්යපන්යතොපි, 

සම්පතිජායතො සත්ත පදානි ගන්ත්වා ‘‘අග්යගොමහස්මී’’ති සීහනාදං

නදන්යතොපි, එකූනතිංස සංවච්ඡරානි අගාරමජ්යඣ වසන්යතොපි, 

මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමන්යතොපි, අයනොමානදීතීයර පබ්බජන්යතොපි, 

මහාපධායන ඡබ්බස්සානි වීරිෙං කයරොන්යතොපි, සුජාතාෙ දින්නං මධුපාොසං
භුඤ්ජිත්වා සුවණ්ණපාතිං නදිො පවායහත්වා සාෙන්හසමයෙ
යබොධිමණ්ඩවරගයතො පුරත්ථිමං යලොකධාතුං ඔයලොයකන්යතො නිසීදිත්වා
සූරියෙ ධරමායනයෙව මාරබලං විධයමත්වා පඨමොයම පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරන්යතොපි, මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධන්යතොපි, 
පච්චූසකාලසමනන්තයර පච්චොකාරං සම්මසිත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං 

පටිවිජ්ඣන්යතොපි, යසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකයරොන්යතොපි, සකදාගාමිමග්ගං

සකදාගාමිඵලං අනාගාමිමග්ගං අනාගාමිඵලං සච්ඡිකයරොන්යතොපි, 
අරහත්තමග්ගංපටිවිජ්ඣන්යතොපි ධම්මචක්කංඋප්පායදතියෙවනාම. 

අරහත්තඵලක්ෙයණ පනයතනධම්මචක්කං උප් පාදිතං නාම.බුද්ධානඤ්හි
සකලයලොකිෙයලොකුත්තරගුණරාසි අරහත්තඵයලයනවසද්ධිංඉජ්ඣති.තස්මා
යතනතස්මිංෙයණධම්මචක්කංඋප්පාදිතංනාම යහොති. 

කදා පවත් යතති නාම? යබොධිමණ්යඩ සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා
ඉසිපතයන මිගදායෙ අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරං කාෙසක්ඛිං කත්වා
ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තංයදයසන්යතොධම්මචක්කංපවත්යතතිනාම. 

ෙදා පන අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරන දසබලස්ස 

යදසනාඤාණානුභාවනිබ්බත්තංසවනංලභිත්වාසබ්බපඨමංධම්යමොඅධිගයතො, 

තයතො පට්ඨාෙ ධම්මචක්කං පවත් තිතං නාම යහොතීති යවදිතබ්බං. 
ධම්මචක්කන්ති යචතං යදසනාඤාණස්සපි නාමං පටියවධඤාණස්සපි. යතසු

යදසනාඤාණං යලොකිෙං, පටියවධඤාණං යලොකුත්තරං. කස්ස

යදසනාපටියවධඤාණන්ති? න අඤ්ඤස්ස කස්සචි, සම්මාසම්බුද්ධස්යසව
යදසනාඤාණඤ්චපටියවධඤාණඤ්චාති යවදිතබ්බං. 
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පටුන 

සම් මයදවාති යහතුනා නයෙන කාරයණයනව. අනුප් පවත් යතතීති ෙථා

පුරයතො ගච්ඡන්තස්ස පච්ඡයතො ගච්ඡන්යතො තං අනුගච්ඡති නාම, එවං

පඨමතරංසත්ථාරාපවත්තිතංයථයරොඅනුප්පවත්යතතිනාම.කථං? සත්ථාහි

‘‘චත්තායරොයම, භික්ෙයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො’’තිකයථන්යතො 

ධම්මචක්කං පවත්යතති නාම, ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරොපි

‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, සතිපට්ඨානා’’ති කයථන්යතො ධම්මචක්කං
අනුප්පවත්යතති නාම. සම්මප්පධානාදීසුපි එයසව නයෙො. න යකවලඤ්ච

යබොධිපක්ඛිෙධම්යමසු, ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ෙයව, අරිෙසච්චානි.චත්තායරොයම, 

භික්ෙයව, අරිෙවංසා’’තිආදීසුපි අෙං නයෙො යනතබ්යබොව. එවං 

සම්මාසම්බුද්යධොධම්මචක්කංපවත්යතතිනාම, යථයරොදසබයලනපවත්තිතං
ධම්මචක්කං අනුප්පවත්යතතිනාම. 

එවංධම්මචක්කංඅනුප්පවත්යතන්යතනපනයථයරනධම්යමොයදසියතොපි 
පකාසියතොපිසත්ථාරාවයදසියතොපකාසියතොයහොති.යෙොහියකොචිභික්ඛුවා
භික්ඛුනීවා උපාසයකොවාඋපාසිකාවායදයවොවාසක්යකොවාමායරො වාබ්රහ්මා

වා ධම්මං යදයසතු පකායසතු, සබ්යබො යසො සත්ථාරා යදසියතො පකාසියතොව

නාමයහොති, යසසජයනොපන යලෙහාරකපක්යෙඨියතොවනාමයහොති.කථං? 

ෙථාහි රඤ්ඤා දින්නං පණ්ණංවායචත්වාෙංෙං කම්මංකයරොන්ති, තංතං
කම්මං යෙන යකනචි කතම්පි කාරිතම්පි රඤ්ඤා කාරිතන්යතව වුච්චති.
මහාරාජා විෙ හි සම්මාසම්බුද්යධො. රාජපණ්ණං විෙ යතපිටකං බුද්ධවචනං.
පණ්ණදානං විෙ යතපිටයක නෙමුෙදානං පණ්ණං වායචත්වා තංතංකම්මානං
කරණංවිෙචතුන්නංපරිසානංඅත්තයනොබයලන බුද්ධවචනංඋග්ගණ්හිත්වා
පයරසං යදසනා පකාසනා. තත්ථ ෙථා පණ්ණං වායචත්වා යෙන යකනචි

කතම්පි කාරිතම්පි තං කම්මං රඤ්ඤා කාරිතයමව යහොති, එවයමව යෙන
යකනචි යදසියතොපිපකාසියතොපිධම්යමොසත්ථාරායදසියතොපකාසියතොවනාම
යහොතීතියවදිතබ්යබො.යසසං සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

එකපුග්ගලවග්ගවණ්ණනා. 
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14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 1. පඨමඑතදග් ගවග් යගො 

එතදග්ගපදවණ්ණනා 

188. එතදග්යගසු පඨමවග්ගස්සපඨයම එතදග් ගන්තිඑතංඅග්ගං.එත්ථච

අෙංඅග්ගසද්යදො ආදියකොටියකොට්ඨාසයසට්යඨසුදිස්සති.‘‘අජ්ජතග්යග, සම්ම

යදොවාරික, ආවරාමිද්වාරං නිගණ්ඨානංනිගණ්ඨීන’’න්තිආදීසු(ම.නි.2.70) හි
ආදිම්හිදිස්සති.‘‘යතයනව අඞ්ගුලග්යගනතංඅඞ්ගුලග්ගංපරාමයසෙය(කථා.

441), උච්ඡග්ගං යවළග්ග’’න්තිආදීසුයකොටිෙං.‘‘අම්බිලග්ගංවාමධුරග්ගංවා

තිත්තකග්ගං වා (සං. නි. 5.374), අනුජානාමි, භික්ෙයව, විහාරග්යගන වා

පරියවණග්යගනවා භායජතු’’න්තිආදීසු (චූළව. 318) යකොට්ඨායස. ‘‘ොවතා, 

භික්ෙයව, සත්තාඅපදාවා…යප.… තථාගයතොයතසංඅග්ගමක්ොෙතී’’තිආදීසු

(අ.නි. 4.34; ඉතිවු. 90) යසට්යඨ. ස්වාෙමිධ යකොටිෙම්පි වට්ටති යසට්යඨපි.

යත හි යථරා අත්තයනො අත්තයනො ඨායන යකොටිභූතාතිපි අග්ගා, 
යසට්ඨභූතාතිපි.තස්මාඑතදග්ගන්තිඑසායකොටිඑයසො යසට්යඨොතිඅෙයමත්ථ
අත්යථො.එයසවනයෙොසබ්බසුත්යතසු. 

අෙඤ්ච එතදග්ගසන්නික්යෙයපො නාම චතූහි කාරයණහි ලබ්භති
අට්ඨුප්පත්තියතොආගමනයතොචිණ්ණවසියතොගුණාතියරකයතොති.තත්ථයකොචි 

යථයරොඑයකනකාරයණනඑතදග්ගට්ඨානංලභති, යකොචිද්වීහි, යකොචිතීහි, 
යකොචි සබ්යබයහව චතූහිපි ආෙස්මා සාරිපුත්තත්යථයරො විෙ. යසො හි

අට්ඨුප්පත්තියතොපිමහාපඤ්ඤතාෙ එතදග්ගට්ඨානංලභිආගමනාදීහිපි.කථං? 
එකස්මිං හි සමයෙ සත්ථා යජතවනමහාවිහායර විහරන්යතො
කණ්ඩම්බරුක්ෙමූයල තිත්ථිෙමද්දනං ෙමකපාටිහාරිෙං දස්යසත්වා ‘‘කහං නු 
යෙො පුරිමබුද්ධා ෙමකපාටිහාරිෙං කත්වා වස්සං උපගච්ඡන්තී’’ති

ආවජ්යජන්යතො ‘‘තාවතිංසභවයන’’ති ඤත්වා ද්යව පදන්තරානි දස්යසත්වා
තතියෙන පයදන තාවතිංසභවයන පච්චුට්ඨාසි. සක්යකො යදවරාජා භගවන්තං
දිස්වා පණ්ඩුකම්බලසිලායතො උට්ඨාෙ සද්ධිං යදවගයණන පච්චුග්ගමනං
අගමාසි. යදවා චින්තයිංසු – ‘‘සක්යකො යදවරාජා යදවගණපරිවුයතො 

සට්ඨියෙොජනාොමාෙ පණ්ඩුකම්බලසිලාෙ නිසීදිත්වා සම්පත්තිං අනුභවති, 
බුද්ධානංනාමනිසින්නකාලයතොපට්ඨාෙනසක්කාඅඤ්යඤනඑත්ථ හත්ථම්පි
ඨයපතු’’න්ති. සත්ථාපි තත්ථ නිසින්යනො යතසං චිත්තාචාරං ඤත්වා 
මහාපංසුකූලියකොවිෙමුණ්ඩපීඨකංසබ්බයමවපණ්ඩුකම්බලසිලංඅවත්ථරිත්වා

නිසීදි. එවං නිසීදන්යතො පන අත්තයනො වා සරීරං මහන්තං කත්වා මායපසි, 
පණ්ඩුකම්බලසිලං වාඛුද්දකංඅකාසීතිනසල්ලක්යෙතබ්බං.අචින්යතයෙයොහි 
බුද්ධවිසයෙො. එවං නිසින්යනො පන මාතරං කාෙසක්ඛිං කත්වා
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දසසහස්සචක්කවාළයදවතානං ‘‘කුසලා ධම්මා අකුසලා ධම්මා අබයාකතා
ධම්මා’’තිඅභිධම්මපිටකංයදයසසි. 

පාටිහාරිෙට්ඨායනපි සබ්බාපි ද්වාදසයෙොජනිකා පරිසා අනුරුද්ධත්යථරං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කහං, භන්යත, දසබයලො ගයතො’’ති පුච්ඡි. තාවතිංසභවයන
පණ්ඩුකම්බලසිලාෙං වස්සං උපගන්ත්වා අභිධම්මකථං යදයසතුං ගයතොති. 

භන්යත, නමෙංසත්ථාරංඅදිස්වාගමිස්සාම.කදාසත්ථාආගමිස්සතීතිසත්ථු 

ආගමනකාලං ජානාථාති? මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්ස භාරං කයරොථ, යසො
බුද්ධානං සන්තිකං ගන්ත්වා සාසනං ආහරිස්සතීති. කිං පන යථරස්ස තත්ථ

ගන්තුං බලං නත්ථීති? අත්ථි, වියසසවන්තානං පන වියසසං පස්සන්තූති
එවමාහ.මහාජයනොමහායමොග්ගල්ලානත්යථරං උපසඞ්කමිත්වාසත්ථු සාසනං
ගයහත්වා ආගමනත්ථාෙ ොචි. යථයරො පස්සන්යතයෙව මහාජයන පථවිෙං

නිමුජ්ජිත්වාඅන්යතොසියනරුනාගන්ත්වාසත්ථාරං වන්දිත්වාආහ–‘‘භන්යත, 

මහාජයනො තුම්හාකං දස්සනකායමො, ආගමනදිවසං යවො ජානිතුං ඉච්ඡතී’’ති.
යතන හි ‘‘ඉයතො යතමාසච්චයෙන සඞ්කස්සනගරද්වායර පස්සථා’’තිස්ස 

වයදහීති.යථයරොභගවයතොසාසනංආහරිත්වාමහාජනස්සකයථසි.මහාජයනො
තත්යථව යතමාසං ෙන්ධාවාරං බන්ධිත්වා වසි. චූළඅනාථපිණ්ඩියකො
ද්වාදසයෙොජනාෙපරිසාෙයතමාසං ොගුභත්තංආදාසි. 

සත්ථාපි සත්තප්පකරණානි යදයසත්වා මනුස්සයලොකං ආගමනත්ථාෙ 
ආකප්පංදස්යසසි.සක්යකොයදවරාජාවිස්සකම්මංආමන්යතත්වාතථාගතස්ස
ඔතරණත්ථාෙ යසොපානංමායපතුංආණායපසි. යසො එකයතො යසොවණ්ණමෙං
එකයතො රජතමෙං යසොපානං මායපත්වා මජ්යඣ මණිමෙං මායපසි. සත්ථා
මණිමයෙයසොපායන ඨත්වා‘‘මහාජයනොමංපස්සතූ’’තිඅධිට්ඨාසි.අත්තයනො
ආනුභායවයනව ‘‘මහාජයනො අවීචිමහානිරෙං පස්සතූ’’තිපි අධිට්ඨාසි.
නිරෙදස්සයනන චස්ස උප්පන්නසංයවගතං ඤත්වා යදවයලොකං දස්යසසි.

අථස්ස ඔතරන්තස්ස මහාබ්රහ්මා ඡත්තං ධායරසි, සක්යකො යදවරාජා පත්තං

ගණ්හි, සුොයමො යදවරාජා දිබ්බං වාළබීජනිං බීජි, පඤ්චසියෙො 
ගන්ධබ්බයදවපුත්යතොයබලුවපණ්ඩුවීණං සමපඤ්ඤාසාෙමුච්ඡනාහි මුච්ඡිත්වා
වායදන්යතො පුරයතො ඔතරි. බුද්ධානං පථවිෙං පතිට්ඨිතකායල ‘‘අහං පඨමං 

වන්දිස්සාමි, අහං පඨමං වන්දිස්සාමී’’ති මහාජයනො අට්ඨාසි. සහ
මහාපථවීඅක්කමයනන පන භගවයතො යනව මහාජයනො න අසීතිමහාසාවකා

පඨමකවන්දනං සම්පාපුණිංසු, ධම්මයසනාපති සාරිපුත්තත්යථයරොයෙව පන
සම්පාපුණි. 

අථසත්ථාද්වාදසයෙොජනාෙපරිසාෙඅන්තයර ‘‘යථරස්සපඤ්ඤානුභාවං 
ජානන්තූ’’ති පුථුජ්ජනපඤ්චකං පඤ්හං ආරභි. පඨමං යලොකිෙමහාජයනො

සල්ලක්යෙස්සතීති පුථුජ්ජනපඤ්හං පුච්ඡි. යෙ යෙ සල්ලක්ඛිංසු, යත යත
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පටුන 

කථයිංසු. දුතිෙං පුථුජ්ජනවිසෙං අතික්කමිත්වා යසොතාපත්තිමග්යග පඤ්හං

පුච්ඡි. පුථුජ්ජනා තුණ්හී අයහසුං, යසොතාපන්නාව කථයිංසු. තයතො
යසොතාපන්නානං විසෙං අතික්කමිත්වා සකදාගාමිමග්යග පඤ්හං පුච්ඡි.

යසොතාපන්නා තුණ්හී අයහසුං, සකදාගාමියනොව කථයිංසු. යතසම්පි විසෙං

අතික්කමිත්වා අනාගාමිමග්යග පඤ්හං පුච්ඡි. සකදාගාමියනොතුණ්හී අයහසුං, 
අනාගාමියනොව කථයිංසු. යතසම්පි විසෙං අතික්කමිත්වා අරහත්තමග්යග

පඤ්හං පුච්ඡි. අනාගාමියනො තුණ්හී අයහසුං, අරහන්තාව කථයිංසු. තයතො 

යහට්ඨිමයකොටියතො පට්ඨාෙ අභිඤ්ඤායත අභිඤ්ඤායත සාවයක පුච්ඡි, යත
අත්තයනො අත්තයනො පටිසම්භිදාවිසයෙ ඨත්වා කථයිංසු. අථ

මහායමොග්ගල්ලානං පුච්ඡි, යසසසාවකා තුණ්හී අයහසුං, යථයරොව කයථසි.
තස්සාපි විසෙං අතික්කමිත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස විසයෙ පඤ්හං පුච්ඡි.

මහායමොග්ගල්ලායනො තුණ්හී අයහොසි, සාරිපුත්තත්යථයරොව කයථසි.
යථරස්සාපි විසෙං අතික්කමිත්වා බුද්ධවිසයෙ පඤ්හං පුච්ඡි. ධම්මයසනාපති

ආවජ්යජන්යතොපි පස්සිතුං න සක්යකොති, පුරත්ථිමපච්ඡිමුත්තරදක්ඛිණා
චතස්යසො දිසා චතස්යසො අනුදිසාති ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො
පඤ්හුප්පත්තිට්ඨානංසල්ලක්යෙතුංනාසක්ඛි. 

සත්ථා යථරස්ස කිලමනභාවං ජානිත්වා ‘‘සාරිපුත්යතො කිලමති, 

නෙමුෙමස්සදස්යසස්සාමී’’ති ‘‘ආගයමහිත්වං, සාරිපුත්තා’’තිවත්වා ‘‘නාෙං 

තුය්හංවිසයෙොපඤ්යහො, බුද්ධානංඑසවිසයෙොසබ්බඤ්ඤූනංෙසස්සීන’’න්ති 

බුද්ධවිසෙභාවං ආචික්ඛිත්වා ‘‘භූතමිදන්ති, සාරිපුත්ත, සමනුපස්සසී’’ති ආහ.

යථයරො ‘‘චතුමහාභූතිකකාෙපරිග්ගහං යම භගවා ආචික්ෙතී’’ති ඤත්වා

‘‘අඤ්ඤාතං භගවා, අඤ්ඤාතං සුගතා’’ති ආහ. එතස්මිං ඨායන අෙං කථා

උදපාදි –මහාපඤ්යඤොවත, යභො, සාරිපුත්තත්යථයරො, ෙත්රහිනාමසබ්යබහි

අනඤ්ඤාතං පඤ්හං කයථසි, බුද්යධහි ච දින්නනයෙ ඨත්වා බුද්ධවිසයෙ

පඤ්හං කයථසි, ඉති යථරස්ස පඤ්ඤානුභායවො ෙත්තකං ඨානං බුද්ධානං

කිත්තිසද්යදනඔත්ථටං, සබ්බංඅජ්යඣොත්ථරිත්වා ගයතොතිඑවංතාවයථයරො 

අට් ඨුප් පත් තියතො මහාපඤ්ඤතාෙ එතදග්ගට්ඨානංලභි. 

කථං ආගමනයතො? ඉමිස්සායෙව හි අට්ඨුප්පත්තිො සත්ථා ආහ –

සාරිපුත්යතො න ඉදායනව පඤ්ඤවා, අතීයත පඤ්ච ජාතිසතානි ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වාපිමහාපඤ්යඤොවඅයහොසි– 

‘‘යෙො පබ්බජීජාතිසතානිපඤ්ච, 

පහාෙකාමානිමයනොරමානි; 

තංවීතරාගංසුසමාහිතින්ද්රිෙං, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථසාරිපුත්ත’’න්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

88 

පටුන 

එවං පබ්බජ්ජං උපබ්රූහෙමායනො එකස්මිං සමයෙ බාරාණසිෙං
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්යතො. තයෙො යවයද උග්ගණ්හිත්වා තත්ථ සාරං 
අපස්සන්යතො ‘‘පබ්බජිත්වා එකං යමොක්ෙධම්මං ගයවසිතුං වට්ටතී’’ති චිත්තං 
උප්පායදසි. තස්මිං කායල යබොධිසත්යතොපි කාසිරට්යඨ
උදිච්චබ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්යතො වුද්ධිමන්වාෙ උග්ගහිතසිප්යපො
කායමසුආදීනවංයනක්ෙම්යමචආනිසංසං දිස්වාඝරාවාසංපහාෙහිමවන්තං
පවිසිත්වා කසිණපරිකම්මං කත්වා පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියෙො
නිබ්බත්යතත්වාවනමූලඵලාහායරොහිමවන්තප්පයදයසවසති.යසොපි මාණයවො
නික්ෙමිත්වා තස්යසව සන්තියක පබ්බජි. පරිවායරො මහා අයහොසි
පඤ්චසතමත්තා ඉසයෙො. 

අථස්ස යසො යජට්ඨන්යතවාසියකො එකයදසං පරිසං ගයහත්වා 
යලොණම්බිලයසවනත්ථං මනුස්සපථං අගමාසි. තස්මිං සමයෙ යබොධිසත්යතො
තස්මිංයෙව හිමවන්තප්පයදයස කාලං අකාසි. කාලකිරිෙසමයෙව නං
අන්යතවාසිකා සන්නිපතිත්වා පුච්ඡිංසු – ‘‘අත්ථි තුම්යහහි යකොචි වියසයසො
අධිගයතො’’ති. යබොධිසත්යතො ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති වත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො
ආභස්සරබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො. යසො කිඤ්චාපි ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනස්ස

ලාභී, යබොධිසත්තානං පන අරූපාවචයර පටිසන්ධි නාම න යහොති. කස්මා? 
අභබ්බට්ඨානත්තා. ඉති යසො අරූපසමාපත්තිලාභී සමායනොපි රූපාවචයර 

නිබ්බත්ති. අන්යතවාසිකාපිස්ස ‘‘ආචරියෙො ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආහ, යමොඝා
තස්ස කාලකිරිො’’ති න කිඤ්චි සක්කාරසම්මානං අකංසු. අථ යසො
යජට්ඨන්යතවාසියකො අතික්කන්යත වස්සාවායස ආගන්ත්වා ‘‘කහං
ආචරියෙො’’ති පුච්ඡි. කාලං කයතොති. අපි නු ආචරියෙන ලද්ධගුණං

පුච්ඡිත්ථාති? ආම පුච්ඡිම්හාති. කිං වයදතීති? නත්ථි කිඤ්චීති. මෙම්පි
‘‘ආචරියෙනලද්ධගුයණොනාමනත්ථී’’තිනාස්ස සක්කාරසම්මානංකරිම්හාති.

තුම්යහ භාසිතස්ස අත්ථං න ජානිත්ථ, ආචරියෙො ආකිඤ්චඤ්ඤාෙතනස්ස
ලාභීති. 

අථ යත යජට්ඨන්යතවාසිකස්ස කථං න සද්දහිංසු. යසො පුනප්පුනං

කයථන්යතොපි සද්දහායපතුං නාසක්ඛි. අථ යබොධිසත්යතො ආවජ්ජමායනො

‘‘අන්ධබායලො මහාජයනො මය්හං යජට්ඨන්යතවාසිකස්ස කථං න ගණ්හාති, 
ඉමං කාරණං පාකටං කරිස්සාමී’’ති බ්රහ්මයලොකයතො ඔතරිත්වා
අස්සමපදමත්ථයක ඨියතො ආකාසගයතොව යජට්ඨන්යතවාසිකස්ස
පඤ්ඤානුභාවංවණ්යණත්වාඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘පයරොසහස්සම්පිසමාගතානං, 

කන්යදෙයංයතවස්සසතංඅපඤ්ඤා; 

එයකොවයසයෙයොපුරියසොසපඤ්යඤො, 
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යෙොභාසිතස්සවිජානාතිඅත්ථ’’න්ති.(ජා.1.1.101); 

එවං ඉසිගණං සඤ්ඤායපත්වා යබොධිසත්යතො බ්රහ්මයලොකයමව ගයතො. 
යසසඉසිගයණොපි අපරිහීනජ්ඣායනො හුත්වා කාලං කත්වා

බ්රහ්මයලොකපරාෙයණො ජායතො. තත්ථ යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, 

යජට්ඨන්යතවාසියකො සාරිපුත්තත්යථයරො ජායතො, යසසා ඉසයෙො බුද්ධපරිසා
ජාතාති එවං අතීයතපි සාරිපුත්යතො මහාපඤ්යඤොව සංඛිත්යතන භාසිතස්ස 
විත්ථායරනඅත්ථංජානිතුංසමත්යථොතියවදිතබ්යබො. 

ඉදයමවචපුථුජ්ජනපඤ්චකංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා– 

‘‘පයරොසතඤ්යචපිසමාගතානං, 

ඣායෙෙයංයතවස්සසතංඅපඤ්ඤා; 

එයකොවයසයෙයොපුරියසොසපඤ්යඤො, 

යසොභාසිතස්සවිජානාතිඅත්ථ’’න්ති.(ජා.1.1.101) – 

ඉමම්පි ජාතකං කයථසි. තස්ස පුරිමජාතයක වුත්තනයෙයනව අත්යථො 
යවදිතබ්යබො. 

අපරම්පි ඉදයමවපුථුජ්ජනපඤ්චකං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වා– 

‘‘යෙසඤ්ඤියනොයතපිදුග්ගතා, යෙපිඅසඤ්ඤියනොයතපිදුග්ගතා; 

එතං උභෙං විවජ්ජෙ, තං සමාපත්තිසුෙං අනඞ්ගණ’’න්ති. (ජා. 
1.1.134) – 

ඉමං අනඞ්ගණජාතකං කයථසි. එත්ථ ච ආචරියෙො කාලං කයරොන්යතො
අන්යතවාසියකහි පුච්ඡියතො ‘‘යනවසඤ්ඤී නාසඤ්ඤී’’ති ආහ. යසසං 
වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

අපරම්පිඉදයමවපුථුජ්ජනපඤ්චකංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා– 

‘‘චන්දාභංසූරිොභඤ්ච, යෙොධපඤ්ඤාෙගාධති; 

අවිතක්යකනඣායනන, යහොතිආභස්සරූපයගො’’ති.(ජා.1.1.135) – 

ඉදං චන්දාභජාතකං කයථසි. එත්ථාපි ආචරියෙො කාලං කයරොන්යතො 

අන්යතවාසියකහි පුච්ඡියතො ‘‘ඔදාතකසිණං චන්දාභං නාම, පීතකසිණං

සූරිොභං නාමාති තං උභෙං යෙො පඤ්ඤාෙ ගාධති පවිසති පක්ෙන්දති, යසො

අවිතක්යකන දුතිෙජ්ඣායනන ආභස්සරූපයගො යහොති, තාදියසො අහ’’න්ති
සන්ධාෙ–‘‘චන්දාභංසූරිොභ’’න්තිආහ.යසසං පුරිමනයෙයනවයවදිතබ්බං. 
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ඉදයමවචපුථුජ්ජනපඤ්චකංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා– 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදෙයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, ෙථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදෙයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

‘‘වාෙයමයථව පුරියසො, නනිබ්බින්යදෙය පණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, ෙථාඉච්ඡිංතථාඅහු. 

‘‘වාෙයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදෙයපණ්ඩියතො; 

පස්සාමියවොහංඅත්තානං, උදකාථලමුබ්භතං. 

‘‘දුක්ඛූපනීයතොපිනයරොසපඤ්යඤො, 

ආසංනඡින්යදෙයසුොගමාෙ; 

බහූහිඵස්සාඅහිතාහිතාච, 
අවිතක්කිතාමච්චමුපබ්බජන්ති. 

‘‘අචින්තිතම්පිභවති, චින්තිතම්පිවිනස්සති; 

නහිචින්තාමොයභොගා, ඉත්ථිොපුරිසස්සවා. 

‘‘සරභං ගිරිදුග්ගස්මිං, ෙංත්වංඅනුසරී පුයර; 

අලීනචිත්තස්සතුවං, වික්කන්තමනුජීවසි. 

‘‘යෙො තංවිදුග්ගානරකාසමුද්ධරි, 

සිලාෙයෙොග්ගංසරයභොකරිත්වා; 

දුක්ඛූපනීතංමච්චුමුොපයමොචයි, 
අලීනචිත්තංතමිගංවයදසි. 

‘‘කිංත්වංනුතත්යථවතදාඅයහොසි, 

උදාහුයතයකොචිනංඑතදක්ො; 

විවට්ටච්ඡද්යදොනුසිසබ්බදස්සී, 
ඤාණංනුයතබ්රාහ්මණභිංසරූපං. 

‘‘න යචවහංතත්ථතදාඅයහොසිං, 

නචාපියමයකොචිනංඑතදක්ො; 

ගාථාපදානඤ්චසුභාසිතානං, 

අත්ථංතදායනන්තිජනින්දධීරා’’ති.(ජා.1.13.134-143) – 
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ඉමං යතරසනිපායත සරභජාතකඤ්ච කයථසි. ඉමානි පන පඤ්චපි ජාතකානි 

අතීයතපිසංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථංමය්හංපුත්යතොජානාතීති
සත්ථාරා ධම්මයසනාපතිසාරිපුත්තත්යථරස්සපඤ්ඤානුභාවප්පකාසනත්ථයමව
කථිතානීතිඑවං ආගමනයතොපියථයරොමහාපඤ්ඤතාෙඑතදග්ගට්ඨානංලභි. 

කථං චිණ් ණවසියතොති? චිණ්ණංකියරතං යථරස්සචතුපරිසමජ්යඣධම්මං
කයථන්යතො චත්තාරි සච්චානි අමුඤ්චිත්වා කයථතීති එවං චිණ්ණවසියතොපි
යථයරොමහාපඤ්ඤතාෙඑතදග්ගට්ඨානංලභි. 

කථං ගුණාතියරකයතොති? ඨයපත්වා හි දසබලං අඤ්යඤො යකොචි
එකසාවයකොපිමහාපඤ්ඤතාෙ ධම්මයසනාපතිනාසදියසොනාම නත්ථීතිඑවං
ගුණාතියරකයතොපියථයරොමහාපඤ්ඤතාෙඑතදග්ගට්ඨානංලභි. 

ෙථා ච සාරිපුත්තත්යථයරො, එවං මහායමොග් ගල් ලානත් යථයරොපි 

සබ්යබයහවචතූහිපිඉයමහිකාරයණහි එතදග්ගට්ඨානංලභි.කථං? යථයරොහි
මහිද්ධියකො මහානුභායවොනන්යදොපනන්දසදිසම්පි නාගරාජානං දයමසීති එවං

තාව අට්ඨුප්පත්තියතො ලභි. න පයනස ඉදායනව මහිද්ධියකො මහානුභායවො, 
අතීයතපඤ්චජාතිසතානිඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජියතොපි මහිද්ධියකොමහානුභායවො
අයහොසීති. 

‘‘යෙොපබ්බජීජාතිසතානිපඤ්ච, 

පහාෙකාමානිමයනොරමානි; 

තංවීතරාගංසුසමාහිතින්ද්රිෙං, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථයමොග්ගල්ලාන’’න්ති.– 

එවං ආගමනයතොපිලභි. චිණ්ණංයචතං යථරස්ස නිරෙං ගන්ත්වා අත්තයනො
ඉද්ධිබයලන නිරෙසත්තානං අස්සාසජනනත්ථං සීතං අධිට්ඨාෙ චක්කමත්තං

පදුමංමායපත්වාපදුමකණ්ණිකාෙංනිසීදිත්වාධම්මකථංකයථති, යදවයලොකං 
ගන්ත්වා යදවසඞ්ඝං කම්මගතිං ජානායපත්වා සච්චකථං කයථතීති එවං
චිණ්ණවසියතො ලභි. ඨයපත්වා ච සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්යඤො සාවයකො
මහායමොග්ගල්ලායනො විෙ මහිද්ධියකො මහානුභායවො නත්ථීති එවං
ගුණාතියරකයතොලභි. 

ෙථා යචස, එවං මහාකස ්සපත් යථයරොපි සබ්යබයහවියමහි කාරයණහි

එතදග්ගට්ඨානං ලභි. කථං? සම්මාසම්බුද්යධො හි යථරස්ස තිගාවුතං මග්ගං
පච්චුග්ගමනං කත්වා තීහි ඔවායදහි උපසම්පායදත්වා චීවරං පරිවත්යතත්වා

අදාසි. තස්මිං සමයෙ මහාපථවී උදකපරිෙන්තං කත්වා කම්පි, මහාජනස්ස 
අබ්භන්තයර යථරස්ස කිත්තිසද්යදො අජ්යඣොත්ථරිත්වා ගයතො. එවං
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අට්ඨුප්පත්තියතො ලභි.නයචසඉදායනවධුතධයරො, අතීයතපඤ්චජාතිසතානි
ඉසිපබ්බජ්ජංපබ්බජියතොපි ධුතධයරොවඅයහොසි. 

‘‘යෙො පබ්බජීජාතිසතානිපඤ්ච, 

පහාෙකාමානිමයනොරමානි; 

තංවීතරාගංසුසමාහිතින්ද්රිෙං, 
පරිනිබ්බුතංවන්දථමහාකස්සප’’න්ති.– 

එවංආගමනයතොපිලභි.චිණ්ණංයචතංයථරස්සචතුපරිසමජ්ඣගයතො ධම්මං
කයථන්යතොදසකථාවත්ථූනිඅවිජහිත්වාවකයථතීතිඑවංචිණ්ණවසියතොලභි. 
ඨයපත්වා ච සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්යඤො සාවයකො යතරසහි ධුතගුයණහි

මහාකස්සපසදියසො නත්ථීති එවං ගුණාතියරකයතො ලභි. ඉමිනාව නිොයමන
යතසංයතසං යථරානංෙථාලාභයතොගුයණකිත්යතතුංවට්ටති. 

ගුණවයසයනව හි සම්මාසම්බුද්යධො ෙථා නාම රාජා චක්කවත්තී 
චක්කරතනානුභායවන චක්කවාළගබ්යභ රජ්ජසිරිං පත්වා ‘‘පත්තබ්බං යම

පත්තං, කිං යම ඉදානි මහාජයනන ඔයලොකියතනා’’ති න අප්යපොස්සුක්යකො

හුත්වා රජ්ජසිරිංයෙව අනුයභොති, කායලන පන කාලං විනිච්ඡෙට්ඨායන

නිසීදිත්වා නිග්ගයහතබ්යබ නිග්ගණ්හාති, පග්ගයහතබ්යබ පග්ගණ්හාති, 

ඨානන්තයරසු ච ඨයපතබ්බයුත්තයක ඨානන්තයරසු ඨයපති, එවයමවං
මහායබොධිමණ්යඩ අධිගතස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස ආනුභායවන 

අනුප්පත්තධම්මරජ්යජොධම්මරාජාපි‘‘කිංයමඉදානියලොයකන ඔයලොකියතන, 
අනුත්තරං ඵලසමාපත්තිසුෙං අනුභවිස්සාමී’’ති අප්යපොස්සුක්කතං 
අනාපජ්ජිත්වා චතුපරිසමජ්යඣ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං බ්රහ්මස්සරං නිච්ඡායරත්වා ධම්මං යදසෙමායනො
නිග්ගයහතබ්බයුත්යතකණ්හධම්යම පුග්ගයලසියනරුපායදපක්ඛිපන්යතොවිෙ
අපාෙභෙසන්තජ්ජයනනනිග්ගයහත්වා පග්ගයහතබ්බයුත්යතකලයාණධම්යම
පුග්ගයල උක්ඛිපිත්වා භවග්යග නිසීදායපන්යතො විෙ පග්ගණ්හිත්වා
ඨානන්තයරසු ඨයපතබ්බයුත්තයක අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරාදයෙො 

සාවයක ොථාවසරසගුණවයසයනව ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො එතදග් ගං, 

භික් ෙයව, මම සාවකානං භික් ඛූනං රත් තඤ් ඤූනං, ෙදිදං 

අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ් යඤොතිආදිමාහ. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරවත්ථු 

තත්ථ එතදග් ගන්ති පදං වුත්තත්ථයමව. රත් තඤ් ඤූනන්ති රත්තියෙො
ජානන්තානං. ඨයපත්වා හි සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්යඤො සාවයකො
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරයතො පඨමතරං පබ්බජියතො නාම නත්ථීති
පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ යථයරො චිරකාලං රත්තියෙො ජානාතීති රත්තඤ්ඤූ. 
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සබ්බපඨමං ධම්මස්ස පටිවිද්ධත්තා ෙදා යතන ධම්යමො පටිවිද්යධො, 
චිරකාලයතො පට්ඨාෙ තං රත්තිං ජානාතීතිපි රත්තඤ්ඤූ. අපිච ඛීණාසවානං

රත්තිදිවසපරිච්යඡයදො පාකයටොව යහොති, අෙඤ්ච පඨමඛීණාසයවොති එවම්පි
රත්තඤ්ඤූනංසාවකානංඅෙයමවඅග්යගො පුරිමයකොටිභූයතොයසට්යඨො.යතන
වුත්තං–‘‘රත්තඤ්ඤූනංෙදිදං අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති. 

එත්ථ ච ෙදිදන්ති නිපායතො, තස්ස යථරං අයවක්ඛිත්වා යෙො එයසොති, 

අග්ගසද්දං අයවක්ඛිත්වා ෙං එතන්ති අත්යථො. අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ ්යඤොති
ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤො පටිවිද්ධයකොණ්ඩඤ්යඤො. යතයනවාහ – ‘‘අඤ්ඤාසි

වත, යභො, යකොණ්ඩඤ්යඤො, අඤ්ඤාසිවත, යභො, යකොණ්ඩඤ්යඤොති.ඉතිහිදං
ආෙස්මයතො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො ත්යවව නාමං 

අයහොසී’’ති(සං.නි.5.1081; මහාව.17). 

අෙංපනයථයරොකතරබුද්ධකායලපුබ්බපත්ථනංඅභිනීහාරංඅකාසි, කදා 

පබ්බජියතො, කදායනනපඨමංධම්යමොඅධිගයතො, කදාඨානන්තයරඨපියතොති
ඉමිනානයෙන සබ්යබසුපිඑතදග්යගසුපඤ්හකම්මංයවදිතබ්බං. 

තත්ථ ඉමස්ස තාව යථරස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – ඉයතො

කප්පසතසහස්සමත්ථයක පදුමුත්තයරො නාම බුද්යධො යලොයක උදපාදි, තස්ස
පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස මහායබොධිපල්ලඞ්කයතො උට්ඨහන්තස්ස
මහාපථවිෙං ඨයපතුං පායද උක්ඛිත්තමත්යත පාදසම්පටිච්ඡනත්ථං මහන්තං

පදුමපුප්ඵං උග්ගඤ්ඡි, තස්ස ධුරපත්තානි නවුතිහත්ථානි යහොන්ති, යකසරං 

තිංසහත්ථං, කණ්ණිකාද්වාදසහත්ථා, පායදනපතිට්ඨිතට්ඨානංඑකාදසහත්ථං.
තස්ස පන භගවයතො සරීරං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං අයහොසි. තස්ස
පදුමකණ්ණිකාෙ දක්ඛිණපායද පතිට්ඨහන්යත මහාතුම්බමත්තා යරණු

උග්ගන්ත්වාසරීරංඔකිරමානාඔතරි, වාමපාදස්ස ඨපනකායලපිතථාරූපංයෙව
පදුමං උග්ගන්ත්වා පාදං සම්පටිච්ඡි. තයතොපි උග්ගන්ත්වා වුත්තප්පමාණාව
යරණුසරීරං ඔකිරි. තං පන යරණුං අභිභවමානා තස්ස භගවයතො සරීරප්පභා 
නික්ෙමිත්වා ෙන්තනාළිකාෙ විස්සට්ඨසුවණ්ණරසධාරා විෙ සමන්තා 
ද්වාදසයෙොජනට්ඨානංඑයකොභාසංඅකාසි.තතිෙපාදුද්ධරණකායලපථමුග්ගතං

පදුමං අන්තරධායි, පාදසම්පටිච්ඡනත්ථං අඤ්ඤං නවං පදුමං උග්ගඤ්ඡි.

ඉමිනාවනිොයමන ෙත්ථෙත්ථගන්තුකායමොයහොති, තත්ථතත්ථාපිමහාපදුමං

උග්ගච්ඡති.යතයනවස්ස ‘‘පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්යධො’’තිනාමංඅයහොසි. 

එවං යසො භගවා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරො 
මහාජනස්ස සඞ්ගහත්ථාෙ ගාමනිගමරාජධානීසු භික්ොෙ චරන්යතො

හංසවතීනගරං සම්පාපුණි. තස්ස ආගතභාවං සුත්වා පිතා මහාරාජා
පච්චුග්ගමනං අකාසි. සත්ථා තස්ස ධම්මකථං කයථසි. යදසනාපරියෙොසායන
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පටුන 

යකචි යසොතාපන්නා යකචි සකදාගාමී යකචි අනාගාමී යකචි අරහත්තං
පාපුණිංසු. රාජා ස්වාතනාෙ දසබලං නිමන්යතත්වා පුනදිවයස කාලං
ආයරොචායපත්වා භික්ඛුසතසහස්සපරිවාරස්ස භගවයතො සකනියවසයන
මහාදානංඅදාසි.සත්ථාභත්තානුයමොදනංකත්වාවිහාරයමවගයතො.යතයනව

නිොයමන පුනදිවයසනාගරා, පුනදිවයසරාජාතිදීඝමද්ධානංදානංඅදංසු. 

තස්මිං කායල අෙං යථයරො හංසවතීනගයර ගහපතිමහාසාලකුයල
නිබ්බත්යතො. එකදිවසං බුද්ධානං ධම්මයදසනාකායල හංසවතීනගරවාසියනො

ගන්ධමාලාදිහත්යථ යෙන බුද්යධො, යෙන ධම්යමො, යෙන සඞ්යඝො, 
තන්නින්යන තප්යපොයණ තප්පබ්භායර ගච්ඡන්යත දිස්වා යතන මහාජයනන
සද්ධිං ධම්මයදසනට්ඨානං අගමාසි. තස්මිඤ්ච සමයෙ පදුමුත්තයරො භගවා 
අත්තයනොසාසයනපඨමංපටිවිද්ධධම්මංඑකංභික්ඛුංඑතදග්ගට්ඨායනඨයපසි.

යසො කුලපුත්යතො තං කාරණං සුත්වා ‘‘මහා වතාෙං භික්ඛු, ඨයපත්වා කිර
බුද්ධං අඤ්යඤො ඉමිනා පඨමතරං පටිවිද්ධධම්යමො නාම නත්ථි. අයහො
වතාහම්පි අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන පඨමං ධම්මං
පටිවිජ්ඣනසමත්යථො භයවෙය’’න්ති චින්යතත්වා යදසනාපරියෙොසායන
භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ස්යව මය්හං භික්ෙං ගණ්හථා’’ති නිමන්යතසි.
සත්ථාඅධිවායසසි. 

යසො භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා සකනියවසනං ගන්ත්වා 
සබ්බරත්තිං බුද්ධානං නිසජ්ජනට්ඨානං ගන්ධදාමමාලාදාමාදීහි අලඞ්කරිත්වා
පණීතං ොදනීෙං යභොජනීෙං පටිොදායපත්වා තස්සා රත්තිො අච්චයෙන
සකනියවසයන භික්ඛුසතසහස්සපරිවාරස්සභගවයතොවිචිත්රොගුෙජ්ජකපරිවාරං
නානාරසසූපබයඤ්ජනං ගන්ධසාලියභොජනං දත්වා භත්තකිච්චපරියෙොසායන
තිචීවරපයහොනයක වඞ්ගපට්යට තථාගතස්ස පාදමූයල ඨයපත්වා චින්යතසි –

‘‘නාහං පරිත්තකස්ස ඨානස්සත්ථාෙ චරාමි, මහන්තං ඨානං පත්යථන්යතො

චරාමි, න යෙො පන සක්කා එකයමව දිවසං දානං දත්වා තං ඨානන්තරං
පත්යථතු’’න්ති ‘‘අනුපටිපාටිො සත්ත දිවසානි මහාදානං දත්වා
පත්යථස්සාමී’’ති. යසො යතයනව නිොයමන සත්ත දිවසානි මහාදානං දත්වා 
භත්තකිච්චපරියෙොසායනදුස්සයකොට්ඨාගාරංවිවරායපත්වාඋත්තමසුඛුමවත්ථං
බුද්ධානං පාදමූයල ඨයපත්වා භික්ඛුසතසහස්සං තිචීවයරන අච්ඡායදත්වා

තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, යෙොතුම්යහහිඉයතොසත්තදිවසමත්ථයක 

භික්ඛු එතදග්යග ඨපියතො, අහම්පි යසො භික්ඛු විෙ අනාගයත
උප්පජ්ජනකබුද්ධස්ස සාසයන පබ්බජිත්වා පඨමං ධම්මං පටිවිජ්ඣිතුං
සමත්යථොභයවෙය’’න්තිවත්වා සත්ථුපාදමූයලසීසංකත්වානිපජ්ජි. 

සත්ථාතස්සවචනංසුත්වා ‘‘ඉමිනාකුලපුත්යතනමහාඅධිකායරොකයතො, 
සමිජ්ඣිස්සති නු යෙො එතස්ස අෙං පත්ථනා යනො’’ති අනාගතංසඤාණං
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යපයසත්වා ආවජ්යජන්යතො ‘‘සමිජ්ඣිස්සතී’’තිපස්සි.බුද්ධානඤ්හිඅතීතංවා

අනාගතංවා පච්චුප්පන්නංවාආරබ්භආවජ්යජන්තානංආවරණංනාමනත්ථි, 

අයනකකප්පයකොටිසතසහස්සන්තරම්පි ච අතීතං වා අනාගතං වා
චක්කවාළසහස්සන්තරම්පි ච පච්චුප්පන්නං වා ආවජ්ජනපටිබද්ධයමව
මනසිකාරපටිබද්ධයමවයහොති. එවං අප්පටිවත්තියෙනඤායණනයසොභගවා
ඉදං අද්දස – ‘‘අනාගයත සතසහස්සකප්පපරියෙොසායන යගොතයමො නාම

බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජිස්සති, තදා ඉමස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣිස්සතී’’ති. අථ

නං එවමාහ – ‘‘අම්යභො, කුලපුත්ත, අනාගයතසතසහස්සකප්පපරියෙොසායන

යගොතයමො නාම බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජිස්සති, ත්වං තස්ස
පඨමකධම්මයදසනාෙ 

යතපරිවට්ටධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තපරියෙොසායන අට්ඨාරසහි
බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං සහස්සනෙසම්පන්යන යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහිස්සසී’’ති. 

ඉති සත්ථාතංකුලපුත්තංබයාකරිත්වා චතුරාසීතිධම්මක්ෙන්ධසහස්සානි
යදයසත්වා අනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි.තස්ස පරිනිබ්බුතස්ස

සරීරං සුවණ්ණක්ෙන්යධො විෙ එකග්ඝනං අයහොසි, සරීරයචතිෙං

පනස්සුබ්යබයධන සත්තයෙොජනිකං අකංසු. ඉට්ඨකා සුවණ්ණමො අයහසුං, 

හරිතාලමයනොසිලාෙ මත්තිකාකිච්චං, යතයලන උදකකිච්චං සාධයිංසු.

බුද්ධානංධරමානකායල සරීරප්පභාද්වාදසයෙොජනිකංඵරි, පරිනිබ්බුතානංපන
යතසංරස්මිනික්ෙමිත්වා සමන්තායෙොජනසතංඅවත්ථරි. 

අෙං යසට්ඨි බුද්ධානං සරීරයචතිෙං පරිවායරත්වා සහස්සරතනග්ඝිොනි
කායරසි. යචතිෙපතිට්ඨාපනදිවයස අන්යතොයචතියෙ රතනඝරං කායරසි. යසො 
වස්සසතසහස්සං මහන්තං දානාදිමෙං කලයාණකම්මං කත්වා තයතො චුයතො
යදවපුයර නිබ්බත්ති. තස්ස යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්තස්යසව
නවනවුති කප්පසහස්සානි නව කප්පසතානි නව ච කප්පා සමතික්කන්තා. 
එත්තකස්ස කාලස්ස අච්චයෙන ඉයතො එකනවුතිකප්පමත්ථයක අෙං
කුලපුත්යතො බන්ධුමතීනගරස්ස ද්වාරසමීයප ගායම කුටුම්බිෙයගයහ

නිබ්බත්යතො. තස්ස මහාකායලොති නාමං අයහොසි, කනිට්ඨභාතා පනස්ස
චූළකායලොනාම. 

තස්මිං සමයෙ විපස්සී යබොධිසත්යතොතුසිතපුරා චවිත්වා බන්ධුමතීනගයර
බන්ධුමස්ස රඤ්යඤො අග්ගමයහසිො කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්යතො. අනුක්කයමන
සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා ධම්මයදසනත්ථාෙ මහාබ්රහ්මුනා ආොචියතො ‘‘කස්ස නු
යෙො පඨමං ධම්මං යදයසස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අත්තයනො කනිට්ඨං ෙණ්ඩං
නාම රාජකුමාරං තිස්සඤ්ච පුයරොහිතපුත්තං ‘‘පඨමං ධම්මං පටිවිජ්ඣිතුං 

සමත්ථා’’ති දිස්වා ‘‘යතසඤ්ච ධම්මං යදයසස්සාමි, පිතු ච සඞ්ගහං
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කරිස්සාමී’’ති යබොධිමණ්ඩයතො ආකායසයනව ආගන්ත්වා යෙයම මිගදායෙ
ඔතිණ්යණොයතපක්යකොසායපත්වාධම්මං යදයසසි.යදසනාපරියෙොසායනයත
ද්යවපිජනාචතුරාසීතිොපාණසහස්යසහිසද්ධිං අරහත්තඵයලපතිට්ඨහිංසු. 

අථාපයරපි යබොධිසත්තකායල අනුපබ්බජිතා චතුරාසීතිසහස්සා කුලපුත්තා
තං පවත්තිං සුත්වා සත්ථු සන්තිකං ආගන්ත්වා ධම්මයදසනං සුත්වා 
අරහත්තඵයල පතිට්ඨහිංසු. සත්ථා තං තත්යථව ෙණ්ඩත්යථරං

අග්ගසාවකට්ඨායන, තිස්සත්යථරං දුතිෙසාවකට්ඨායන ඨයපසි. රාජාපි තං
පවත්තිං සුත්වා ‘‘පුත්තං පස්සිස්සාමී’’ති උෙයානං ගන්ත්වා ධම්මයදසනං
සුත්වා තීසු සරයණසු පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං ස්වාතනාෙ නිමන්යතත්වා
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

යසො පාසාදවරගයතො නිසීදිත්වා චින්යතසි – ‘‘මය්හං යජට්ඨපුත්යතො

නික්ෙමිත්වා බුද්යධො ජායතො, දුතිෙපුත්යතො යම අග්ගසාවයකො, 
පුයරොහිතපුත්යතො දුතිෙසාවයකො. ඉයම ච අවයසසභික්ඛූ ගිහිකායලපි මය්හං

පුත්තයමව පරිවායරත්වා විචරිංසු, ඉයම පුබ්යබපි දානිපි මය්හයමව භාරා, 

අහයමව යත චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨහිස්සාමි, අඤ්යඤසං ඔකාසං න
දස්සාමී’’ති. විහාරද්වාරයකොට්ඨකයතො පට්ඨාෙ ොව රාජයගහද්වාරා උයභොසු
පස්යසසු ෙදිරපාකාරං කායරත්වා වත්යථහි පටිච්ඡාදායපත්වා උපරි
සුවණ්ණතාරකවිචිත්තං සයමොලම්බිතතාලක්ෙන්ධමත්තවිවිධපුප්ඵදාමවිතානං
කායරත්වා යහට්ඨාභූමිං විචිත්තත්ථරයණහිසන්ථරායපත්වා අන්යතොඋයභොසු
පස්යසසු මාලාගච්ඡයකසුපුණ්ණඝයටසකලමග්ගවාසත්ථාෙචගන්ධන්තයරසු
පුප්ඵානි පුප්ඵන්තයරසුගන්යධචඨපායපත්වා භගවයතොකාලංආයරොචායපසි. 
භගවාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොඅන්යතොසාණිොවරාජයගහංගන්ත්වාභත්තකිච්චං

කත්වා විහාරං පච්චාගච්ඡති. අඤ්යඤො යකොචි දට්ඨුම්පිනලභති, කුයතො පන
භික්ෙංවාදාතුං පූජංවාකාතුං. 

නාගරාචින්යතසුං–‘‘අජ්ජසත්ථුයලොයකඋප්පන්නස්ස සත්තමාසාධිකානි

සත්තසංවච්ඡරානි, මෙඤ්චදට්ඨුම්පිනලභාම, පයගවභික්ෙංවා දාතුංපූජංවා

කාතුං ධම්මං වා යසොතුං. රාජා ‘මය්හං එව බුද්යධො, මය්හං ධම්යමො, මය්හං
සඞ්යඝො’ති මමායිත්වා සෙයමව උපට්ඨහති. සත්ථා ච උප්පජ්ජමායනො

සයදවකස්ස යලොකස්සඅත්ථාෙඋප්පන්යනො, නරඤ්යඤොයෙවඅත්ථාෙ.නහි

රඤ්යඤොයෙව නිරයෙො උණ්යහො, අඤ්යඤසං නීලුප්පලවනසදියසො. තස්මා

රාජානං එවං වදාම ‘සයච යනො සත්ථාරං යදති, ඉච්යචතං කුසලං. යනො යච

යදති, රඤ්ඤාසද්ධිංයුජ්ඣිත්වාසඞ්ඝංගයහත්වාදානාදීනි පුඤ්ඤානිකයරොම.

න සක්කා යෙො පන සුද්ධනාගයරයහව එවං කාතුං, එකං යජට්ඨකපුරිසම්පි 
ගණ්හාමා’’’තියසනාපතිංඋපසඞ්කමිත්වාතස්සතමත්ථංආයරොයචත්වා‘‘සාමි

කිං අම්හාකං පක්යෙො යහොහිසි, උදාහු රඤ්යඤො’’ති ආහංසු. යසො ආහ –
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‘‘තුම්හාකංපක්යෙොයහොමි, අපිචයෙොපනපඨමදිවයසොමය්හංදාතබ්යබො’’ති.
යතසම්පටිච්ඡිංසු. 

යසො රාජානං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘නාගරා, යදව, තුම්හාකං කුපිතා’’ති ආහ.

කිමත්ථං තාතාති? සත්ථාරං කිර තුම්යහව උපට්ඨහථ, අම්යහ න ලභාමාති.

සයච ඉදානිපිලභන්ති, නකුප්පන්ති.අලභන්තාතුම්යහහිසද්ධිංයුජ්ඣිතුකාමා, 

යදවාති.යුජ්ඣාමි, තාත, නභික්ඛුසඞ්ඝංයදමීති.යදව, තුම්හාකංදාසාතුම්යහහි 

සද්ධිංයුජ්ඣාමාතිවදන්ති, තුම්යහකංගණ්හිත්වායුජ්ඣිස්සථාති? නනුත්වං 

යසනාපතීති? නාගයරහි විනා අසමත්යථො අහං, යදවාති. තයතො රාජා 

‘‘බලවන්යතො නාගරා, යසනාපතිපි යතසංයෙව පක්යෙො’’ති ඤත්වා 

‘‘අඤ්ඤානි සත්තමාසාධිකානි සත්ත සංවච්ඡරානි මය්හං භික්ඛුසඞ්ඝං 
යදන්තූ’’ති ආහ. නාගරා න සම්පටිච්ඡිංසු. රාජා ‘‘ඡබ්බස්සානි 

පඤ්චවස්සානී’’ති එවං හායපත්වා අඤ්යඤ සත්ත දිවයස ොචි. නාගරා
‘‘අතිකක්ෙළං දානි රඤ්ඤා සද්ධිං කාතුං න වට්ටතී’’ති අනුජානිංසු. රාජා 
සත්තමාසාධිකානංසත්තන්නංසංවච්ඡරානංසජ්ජිතංදානමුෙංසත්තන්නයමව
දිවසානං සජ්යජත්වා ඡ දිවයස යකසඤ්චි අපස්සන්තානංයෙව දානං දත්වා

සත්තයම දිවයස නාගයර පක්යකොසායපත්වා ‘‘සක්ඛිස්සථ, තාතා, එවරූපං
දානං දාතු’’න්ති ආහ. යතපි ‘‘නනු අම්යහයෙව නිස්සායෙතං යදවස්ස
උප්පන්න’’න්තිවත්වා‘‘සක්ඛිස්සාමා’’තිආහංසු. රාජාපිට්ඨිහත්යථනඅස්සූනි

පුඤ්ඡමායනො භගවන්තං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං
අඤ්ඤස්සු භාරං අකත්වා ොවජීවං චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨහිස්සාමීති

චින්යතසිං, නාගරානං දානියමඅනුඤ්ඤාතං, නාගරා හි ‘මෙං දානං දාතුංන
ලභාමා’ති භගවා කුප්පන්ති. ස්යවව පට්ඨාෙ යතසං අනුග්ගහං කයරොථා’’ති 
ආහ. 

අථ දුතිෙදිවයස යසනාපති මහාදානං අදාසි. තයතො නාගරා රඤ්ඤා 
කතසක්කාරයතොඋත්තරිතරංසක්කාරසම්මානංකත්වාදානංඅදංසු.එයතයනව
නිොයමන සකලනගරස්ස පටිපාටිො ගතාෙ ද්වාරගාමවාසියනො
සක්කාරසම්මානං සජ්ජයිංසු. මහාකාලකුටුම්බියකො චූළකාලං ආහ –

‘‘දසබලස්ස සක්කාරසම්මානං ස්යවව අම්හාකං පාපුණාති, කිං සක්කාරං

කරිස්සාමා’’ති? ත්වයමව භාතික ජානාහීති. සයච මය්හං රුචිො කයරොසි, 
අම්හාකං යසොළසකරීසමත්යතසු යෙත්යතසු ගහිතගබ්භා සාලියෙො අත්ථි.
සාලිගබ්භං ඵායලත්වා ආදාෙ බුද්ධානං අනුච්ඡවිකං පචායපමාති. එවං

කයිරමායන කස්සචි උපකායරො න යහොති, තස්මා යනතං මය්හං රුච්චතීති.

සයච ත්වං එවං න කයරොසි, අහං මය්හං සන්තකං මමායිතුං ලභාමීති
යසොළසකරීසමත්තං යෙත්තං මජ්යඣ භින්දිත්වා අට්ඨකරීසට්ඨායන සීමං
ඨයපත්වා සාලිගබ්භං ඵායලත්වා ආදාෙ අසම්භින්යන ඛීයර පචායපත්වා
චතුමධුරං පක්ඛිපිත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස අදාසි. කුටුම්බිකස්ස යෙො
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පටුන 

ගබ්භංඵායලත්වාගහිතගහිතට්ඨානංපුනපූරති.පුථුකකායල පුථුකග්ගංනාම

අදාසි, ගාමවාසීහි සද්ධිං අග්ගසස්සං නාම අදාසි, ලාෙයන ලාෙනග්ගං, 

යවණිකරයණ යවණග්ගං, කලාපාදීසු කලාපග්ගං ෙලග්ගං ෙලභණ්ඩග්ගං
යකොට්ඨග්ගන්ති. එවං යසො එකසස්යසව නව වායර අග්ගදානං අදාසි. තම්පි
සස්සංඅතියරකංඋට්ඨානසම්පන්නං අයහොසි. 

ොව බුද්ධා ධරති, ොව ච සඞ්යඝො ධරති, එයතයනව නිොයමන 
කලයාණකම්මං කත්වා තයතො චුයතො යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා යදයවසු
යචව මනුස්යසසු ච සංසරන්යතො එකනවුතිකප්යප සම්පත්තිං අනුභවිත්වා
අම්හාකං සත්ථු යලොයක උප්පන්නකායල කපිලවත්ථුනගරස්ස අවිදූයර 
යදොණවත්ථුබ්රාහ්මණගායම බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස

නාමග්ගහණදිවයස යකොණ් ඩඤ ්ඤමාණයවොතිනාමංඅකංසු.යසොවුඩ්ඪිමන්වාෙ
තයෙොයවයද උග්ගයහත්වාලක්ෙණමන්තානංපාරංඅගමාසි.යතනසමයෙන
අම්හාකං යබොධිසත්යතො තුසිතපුරා චවිත්වාකපිලවත්ථුපුයරනිබ්බත්ති. තස්ස
නාමග්ගහණදිවයස අට්ඨුත්තරං බ්රාහ්මණසතං අහතවත්යථහි අච්ඡායදත්වා
අප්යපොදකං මධුපාොසං පායෙත්වා යතසං අන්තයර අට්ඨ ජයන උච්චිනිත්වා
මහාතයල නිසීදායපත්වා අලඞ්කතපටිෙත්තං යබොධිසත්තං දුකූලචුම්බටයක
නිපජ්ජායපත්වාලක්ෙණපරිග්ගහණත්ථං යතසංසන්තිකංආනයිංසු.ධුරාසයන
නිසින්නබ්රාහ්මයණො මහාපුරිසස්ස සරීරසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා ද්යව
අඞ්ගුලියෙො උක්ඛිපි. එවං පටිපාටිො සත්ත ජනා උක්ඛිපිංසු. යතසං පන

සබ්බනවයකො යකොණ්ඩඤ්ඤමාණයවො, යසො යබොධිසත්තස්ස

ලක්ෙණවරනිප්ඵත්තිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අගාරමජ්යඣ ඨානකාරණං නත්ථි, 
එකන්යතයනසවිවට්ටච්ඡයදොබුද්යධොභවිස්සතී’’ති එකයමවඅඞ්ගුලිංඋක්ඛිපි.

ඉතයර පන සත්ත ජනා ‘‘සයච අගාරං අජ්ඣාවසිස්සති, රාජා භවිස්සති

චක්කවත්තී.සයචපබ්බජිස්සති, බුද්යධොභවිස්සතී’’තිද්යවගතියෙො දිස්වාද්යව
අඞ්ගුලියෙො උක්ඛිපිංසු. අෙං පන යකොණ්ඩඤ්යඤො කතාධිකායරො 
පච්ඡිමභවිකසත්යතො පඤ්ඤාෙ ඉතයර සත්ත ජයන අභිභවිත්වා ‘‘ඉයමහි

ලක්ෙයණහි සමන්නාගතස්ස අගාරමජ්යඣ ඨානකරණං නාම නත්ථි, 

නිස්සංසෙං බුද්යධො භවිස්සතී’’ති එකයමවගතිං අද්දස, තස්මා එකං අඞ්ගුලිං
උක්ඛිපි.තයතොබ්රාහ්මණා අත්තයනොඝරානි ගන්ත්වා පුත්යතආමන්තයිංසු –

‘‘තාතා, අම්යහ මහල්ලකා, සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්තං
සබ්බඤ්ඤුතප්පත්තංමෙංසම්භායවෙයාමවායනොවා.තුම්යහතස්මිංකුමායර 

සබ්බඤ්ඤුතංපත්යතතස්සසාසයනපබ්බයජෙයාථා’’ති. 

සුද්යධොදනමහාරාජාපි යබොධිසත්තස්ස ධාතියෙො ආදිං කත්වා පරිහාරං 
උපට්ඨයපන්යතොයබොධිසත්තංවුද්ධිංආපායදසි.මහාසත්යතොපිවුද්ධිප්පත්යතො
යදයවො විෙ සම්පත්තිං අනුභවිත්වා පරිපක්යක ඤායණ කායමසු ආදීනවං
යනක්ෙම්යම ච ආනිසංසං දිස්වා රාහුලකුමාරස්ස ජාතදිවයස ඡන්නසහායෙො
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කණ්ඩකංආරුය්හයදවතාහිවිවයටන ද්වායරනමහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා
යතයනව රත්තිභායගන තීණි රජ්ජානි අතික්කමිත්වා අයනොමානදීතීයර
පබ්බජිත්වා ඝටිකාරමහාබ්රහ්මුනා ආභයත අරහද්ධයජ ගහිතමත්යතයෙව 

වස්සසට්ඨිකත්යථයරො විෙ පාසාදියකන ඉරිොපයථන රාජගහං පත්වා තත්ථ
පිණ්ඩාෙ චරිත්වා පණ්ඩවපබ්බතච්ඡාොෙ පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා රඤ්ඤා
මාගයධන රජ්ජසිරිො නිමන්තිෙමායනොපි තං පටික්ඛිපිත්වා අනුක්කයමන

උරුයවලංගන්ත්වා‘‘රමණීයෙොවතඅෙංභූමිභායගො, අලං වතිදංකුලපුත්තස්ස
පධානත්ථිකස්සපධානාො’’තිපධානාභිමුෙංචිත්තංඋප්පායදත්වා තත්ථවාසං
උපගයතො. 

යතනසමයෙනඉතයරසත්තබ්රාහ්මණාෙථාකම්මංගතා, සබ්බදහයරොපන 

ලක්ෙණපරිග්ගාහයකො යකොණ්ඩඤ්ඤමාණයවො අයරොයගො. යසො ‘‘මහාපුරියසො
පබ්බජියතො’’තිසුත්වා යතසංබ්රාහ්මණානංපුත්යතඋපසඞ්කමිත්වාඑවමාහ –
‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො කිර පබ්බජියතො. යසො හි නිස්සංසෙං බුද්යධො භවිස්සති.

සයචතුම්හාකංපිතයරොඅයරොගාඅස්සු, අජ්ජනික්ෙමිත්වාපබ්බයජෙයං.සයච

තුම්යහපි ඉච්ඡථ, එථ මෙං තං මහාපුරිසමනුපබ්බජිස්සාමා’’ති. යත සබ්යබ

එකච්ඡන්දා භවිතුං නාසක්ඛිංසු. තයෙො ජනා න පබ්බජිංසු, 
යකොණ්ඩඤ්ඤබ්රාහ්මණංයජට්ඨකංකත්වාඉතයරචත්තායරොපබ්බජිංසු. ඉයම
පඤ්ච පබ්බජිත්වා ගාමනිගමරාජධානීසු භික්ොෙ චරන්තා යබොධිසත්තස්ස
සන්තිකං අගමිංසු. යත ඡබ්බස්සානි යබොධිසත්යත මහාපධානං පදහන්යත
‘‘ඉදානි බුද්යධො භවිස්සති ඉදානි බුද්යධො භවිස්සතී’’ති මහාසත්තං
උපට්ඨහමානා සන්තිකාවචරාවස්ස අයහසුං. ෙදා පන යබොධිසත්යතො
එකතිලතණ්ඩුලාදීහිවීතිනායමන්යතොපිදුක්කරකාරිකාෙ අරිෙධම්මපටියවධස්ස

අභාවං ඤත්වා ඔළාරිකං ආහාරං ආහරි, තදා යත පක්කමිත්වා ඉසිපතනං 
අගමංසු. 

අථ යබොධිසත්යතො ඔළාරිකාහාරපරියභොයගන ඡවිමංසයලොහිතපාරිපූරිං
කත්වා විසාෙපුණ්ණමදිවයස සුජාතාෙ දින්නං වරයභොජනං භුඤ්ජිත්වා 
සුවණ්ණපාතිං නදිො පටියසොතං ඛිපිත්වා ‘‘අජ්ජ බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති 
කතසන්නිට්ඨායනො සාෙන්හසමයෙ කායලන නාගරායජන අයනයකහි
ථුතිසයතහි අභිත්ථවිෙමායනො මහායබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ අචලට්ඨායන
පාචීනයලොකධාතුඅභිමුයෙො පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා චතුරඞ්ගසමන්නාගතං
වීරිෙං අධිට්ඨාෙ සූරියෙ ධරමායනයෙව මාරබලං විධමිත්වා පඨමොයම 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරිත්වා මජ්ඣිමොයම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා 
පච්චූසකාලසමනන්තයර පටිච්චසමුප්පායද ඤාණං ඔතායරත්වා
අනුයලොමපටියලොමං පච්චොකාරවට්ටං සම්මසන්යතොසබ්බබුද්යධහිපටිවිද්ධං 
අසාධාරණං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා නිබ්බානාරම්මණාෙ
ඵලසමාපත්තිො තත්යථවසත්තාහංවීතිනායමසි. 
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එයතයනව උපායෙන සත්තසත්තාහං යබොධිමණ්යඩ විහරිත්වා
රාජාෙතනමූයල මධුපිණ්ඩිකයභොජනං පරිභුඤ්ජිත්වා පුන අජපාලනියරොධමූලං
ආගන්ත්වා තත්ථ නිසින්යනො ධම්මගම්භීරතං පච්චයවක්ඛිත්වා
අප්යපොස්සුක්කතාෙ චිත්යත නමන්යත මහාබ්රහ්මුනා ොචියතො බුද්ධචක්ඛුනා
යලොකං යවොයලොයකන්යතො තික්ඛින්ද්රිොදියභයද සත්යත දිස්වා මහාබ්රහ්මුයනො

ධම්මයදසනාෙ පටිඤ්ඤං දත්වා ‘‘කස්ස නු යෙො අහං පඨමං ධම්මං
යදයසස්සාමී’’ති ආළාරුදකානං කාලකතභාවං ඤත්වා පුන චින්යතන්යතො

‘‘බහූපකාරා යෙො පන යම පඤ්චවග්ගිො භික්ඛූ, යෙ මං පධානපහිතත්තං 
උපට්ඨහිංසු. ෙංනූනාහං පඤ්චවග්ගිොනං භික්ඛූනං පඨමං ධම්මං
යදයසෙය’’න්ති චිත්තං උප්පායදසි. ඉදං පන සබ්බයමව බුද්ධානං

පරිවිතක්කමත්තයමව, ඨයපත්වා පන යකොණ්ඩඤ්ඤබ්රාහ්මණං අඤ්යඤො
යකොචිපඨමංධම්මංපටිවිජ්ඣිතුංසමත්යථොනාමනත්ථි. යසොපිඑතදත්ථයමව 

කප්පසතසහස්සං අධිකාරකම්මං අකාසි, බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නව
වායරඅග්ගසස්සදානංඅදාසි. 

අථ සත්ථා පත්තචීවරමාදාෙ අනුපුබ්යබන ඉසිපතනං ගන්ත්වා යෙන 

පඤ්චවග්ගිො භික්ඛූ, යතනුපසඞ්කමි. යත තථාගතං ආගච්ඡන්තං දිස්වාව

අත්තයනො කතිකාෙ සණ්ඨාතුං නාසක්ඛිංසු. එයකො පත්තචීවරං පටිග්ගයහසි, 

එයකොආසනංපඤ්ඤායපසි, එයකොපායදොදකං පච්චුපට්ඨායපසි, එයකොපායද

යධොවි, එයකො තාලවණ්ටං ගයහත්වා බීජමායනො ඨියතො. එවං යතසු වත්තං
දස්යසත්වා සන්තියකනිසින්යනසු යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරං කාෙසක්ඛිං කත්වා
සත්ථා අනුත්තරං යතපරිවට්ටං ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තං ආරභි.

මනුස්සපරිසා පඤ්ච ජනාව අයහසුං, යදවපරිසා අපරිච්ඡින්නා.
යදසනාපරියෙොසායන යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො අට්ඨාරසහි මහාබ්රහ්මයකොටීහි
සද්ධිංයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨියතො. අථසත්ථා‘‘මොදුක්කරසතාභතංධම්මං
පඨමයමව අඤ්ඤාසීති අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො නාම අෙ’’න්ති යථරං

ආලපන්යතො ‘‘අඤ්ඤාසි වත, යභො, යකොණ්ඩඤ්යඤො, අඤ්ඤාසි වත, යභො, 
යකොණ්ඩඤ්යඤො’’තිආහ.තස්සතයදවනාමංජාතං.යතනවුත්තං–‘‘ඉතිහිදං 
ආෙස්මයතො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤොත්යවව නාමං 
අයහොසී’’ති. 

ඉති යථයරො ආසාළ්හිපුණ්ණමාෙං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො, 

පාටිපදදිවයස භද්දිෙත්යථයරො, දුතිෙපක්ෙදිවයස වප්පත්යථයරො, 

තතිෙපක්ෙදිවයස මහානාමත්යථයරො, පක්ෙස්ස චතුත්ථිෙං අස්සජිත්යථයරො
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො. පඤ්චමිො පන පක්ෙස්ස
අනත්තලක්ෙණසුත්තන්තයදසනාපරියෙොසායන සබ්යබපි අරහත්යත 
පතිට්ඨිතා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 
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පටුන 

යතනයෙොපනසමයෙනඡයලොයකඅරහන්යතොයහොන්ති.තයතොපට්ඨාෙ

සත්ථා ෙසදාරකප්පමුයෙ පඤ්චපඤ්ඤාස පුරියස, කප්පාසිෙවනසණ්යඩ

තිංසමත්යත භද්දවග්ගියෙ, ගොසීයස පිට්ඨිපාසායණ සහස්සමත්යත
පුරාණජටියලති එවං මහාජනං අරිෙභූමිං ඔතායරත්වා බිම්බිසාරප්පමුොනි

එකාදසනහුතානි යසොතාපත්තිඵයල, එකංනහුතංසරණත්තයෙපතිට්ඨායපත්වා
ජම්බුදීපතයල සාසනං පුප්ඵිතඵලිතං කත්වා සකලජම්බුදීපමණ්ඩලං
කාසාවපජ්යජොතං ඉසිවාතපටිවාතං කයරොන්යතො එකස්මිං සමයෙ
යජතවනමහාවිහාරං පත්වා තත්ථ වසන්යතො භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසනගයතො ධම්මං යදයසන්යතො ‘‘පඨමං ධම්මං
පටිවිද්ධභික්ඛූනං අන්තයර මම පුත්යතො යකොණ්ඩඤ්යඤො අග්යගො’’ති
දස්යසතුංඑතදග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

යථයරොපි ද්යව අග්ගසාවයක අත්තයනො නිපච්චකාරං කයරොන්යත දිස්වා 
බුද්ධානං සන්තිකා අපක්කමිතුකායමො හුත්වා ‘‘පුණ්ණමාණයවො පබ්බජිත්වා
සාසයන අග්ගධම්මකථියකො භවිස්සතී’’ති දිස්වා යදොණවත්ථුබ්රාහ්මණගාමං
ගන්ත්වාඅත්තයනො භාගියනෙයංපුණ්ණමාණවංපබ්බායජත්වා‘‘අෙංබුද්ධානං
සන්තියක වසිස්සතී’’ති තස්ස බුද්ධානං අන්යතවාසිකභාවං කත්වා සෙං

දසබලං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භගවා මය්හං ගාමන්තයසනාසනං අසප්පාෙං, 

ආකිණ්යණො විහරිතුං න සක්යකොමි, ඡද්දන්තදහං ගන්ත්වා වසිස්සාමී’’ති
භගවන්තං අනුජානායපත්වා උට්ඨාොසනා සත්ථාරං වන්දිත්වා ඡද්දන්තදහං
ගන්ත්වාඡද්දන්තහත්ථිකුලංනිස්සාෙද්වාදසවස්සානි වීතිනායමත්වාතත්යථව
අනුපාදියසසාෙනිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බායි. 

සාරිපුත්ත-යමොග්ගල්ලානත්යථරවත්ථු 

189-190. දුතිෙතතියෙසු මහාපඤ් ඤානන්ති මහතිො පඤ්ඤාෙ

සමන්නාගතානං. ඉද් ධිමන් තානන්ති ඉද්ධිො සම්පන්නානං. සාරිපුත් යතො 

යමොග් ගල් ලායනොතියතසංයථරානංනාමං. 

ඉයමසම්පිපඤ්හකම්යමඅෙමනුපුබ්බිකථා–ඉයතොසතසහස්සකප්පාධියක 

අසඞ්යෙයෙයකප්පමත්ථයක සාරිපුත්යතො බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, 

නායමන සරදමාණයවොනාමඅයහොසි.යමොග්ගල්ලායනොගහපතිමහාසාලකුයල

නිබ්බත්ති, නායමන සිරිවඩ්ෙනකුටුම්බියෙො නාම අයහොසි. යත උයභොපි
සහපංසුකීළිතාව සහාෙකාඅයහසුං.සරදමාණයවොපිතුඅච්චයෙනකුලසන්තකං
මහාධනං පටිපජ්ජිත්වා එකදිවසං රයහොගයතො චින්යතසි – ‘‘අහං

ඉධයලොකත්තභාවයමව ජානාමි, යනො පරයලොකත්තභාවං, ජාතසත්තානඤ්ච

මරණං නාම ධුවං, මො එකං පබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා යමොක්ෙධම්මගයවසනං 

කාතුං වට්ටතී’’ති. යසො සහාෙකං උපසඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘සම්ම සිරිවඩ්ෙන, 

අහං පබ්බජිත්වා යමොක්ෙධම්මං ගයවසිස්සාමි, ත්වං මො සද්ධිං පබ්බජිතුං 
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සක්ඛිස්සසී’’ති.නසක්ඛිස්සාමි, සම්ම, ත්වංයෙව පබ්බජාහීති.යසොචින්යතසි–
‘‘පරයලොකං ගච්ඡන්තා සහායෙ වා ඤාතිමිත්යත වා ගයහත්වා ගතා නාම

නත්ථි, අත්තනා කතං අත්තයනොව යහොතී’’ති. තයතො රතනයකොට්ඨාගාරං
විවරායපත්වා කපණද්ධිකවණිබ්බකොචකානං මහාදානං දත්වා පබ්බතපාදං
පවිසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි.තස්සඑයකොද්යවතයෙොතිඑවංඅනුපබ්බජ්ජං
පබ්බජිතා චතුසත්තතිසහස්සමත්තාජටිලාඅයහසුං.යසොපඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨච
සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතත්වා යතසම්පි ජටිලානං කසිණපරිකම්මං ආචික්ඛි.
යතපිසබ්යබපඤ්ච අභිඤ්ඤාඅට්ඨචසමාපත්තියෙොනිබ්බත්යතසුං. 

යතන සමයෙන අයනොමදස්සී නාම බුද්යධො යලොයක උදපාදි. නගරං

චන්දවතී නාම අයහොසි, පිතා ෙසවන්යතො නාම ෙත්තියෙො, මාතා ෙයසොධරා

නාම යදවී, යබොධි අජ්ජුනරුක්යෙො, නිසභත්යථයරො ච අයනොමත්යථයරො චාති

ද්යවඅග්ගසාවකා, වරුණත්යථයරොනාම උපට්ඨායකො, සුන්දරාචසුමනාචාති

ද්යව අග්ගසාවිකා, ආයු වස්සසතසහස්සං අයහොසි, සරීරං

අට්ඨපඤ්ඤාසහත්ථුබ්යබධං, සරීරප්පභා ද්වාදසයෙොජනං ඵරි, 
භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරොඅයහොසි. 

අයථකදිවසං පච්චූසකායල මහාකරුණාසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ යලොකං

යවොයලොයකන්යතො සරදතාපසං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං සරදතාපසස්ස සන්තිකං

ගතපච්චයෙන ධම්මයදසනා ච මහතී භවිස්සති, යසො ච අග්ගසාවකට්ඨානං

පත්යථස්සති, තස්ස සහාෙයකො සිරිවඩ්ෙනකුටුම්බියෙො දුතිෙසාවකට්ඨානං, 
යදසනාපරියෙොසායන චස්ස පරිවාරා චතුසත්තතිසහස්සජටිලා අරහත්තං 

පාපුණිස්සන්ති, මො තත්ථ ගන්තුං වට්ටතී’’ති අත්තයනො පත්තචීවරමාදාෙ
අඤ්ඤං කඤ්චි අනාමන්යතත්වා සීයහො විෙ එකචයරො හුත්වා සරදතාපසස්ස
අන්යතවාසියකසු ඵලාඵලත්ථාෙ ගයතසු ‘‘බුද්ධභාවං යම ජානාතූ’’ති තස්ස
පස්සන්තස්යසව සරදතාපසස්ස ආකාසයතො ඔතරිත්වා පථවිෙං පතිට්ඨාසි.
සරදතාපයසොබුද්ධානුභාවංයචවසරීරසම්පත්තිං චස්සදිස්වාලක්ෙණමන්යත
සම්මසිත්වා ‘‘ඉයමහි ලක්ෙයණහි සමන්නාගයතො නාම අගාරමජ්යඣ

වසන්යතො රාජා යහොති චක්කවත්තී, පබ්බජ්ජන්යතො යලොයක විවට්ටච්ඡයදො 

සබ්බඤ්ඤු බුද්යධො යහොති, අෙං පුරියසො නිස්සංසෙං බුද්යධො’’ති ජානිත්වා 
පච්චුග්ගමනං කත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා ආසනං පඤ්ඤායපත්වා
අදාසි. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්තාසයන. සරදතාපයසොපි අත්තයනො අනුච්ඡවිකං
ආසනංගයහත්වාඑකමන්තං නිසීදි. 

තස්මිං සමයෙ චතුසත්තතිසහස්සජටිලා පණීතපණීතානි ඔජවන්තානි 

ඵලාඵලානි ගයහත්වා ආචරිෙස්ස සන්තිකං සම්පත්තා බුද්ධානඤ්යචව

ආචරිෙස්සචනිසින්නාසනංඔයලොයකත්වාආහංසු–‘‘ආචරිෙ, මෙං ‘ඉමස්මිං

යලොයකතුම්යහහිමහන්තතයරොනත්ථී’තිවිචරාම, අෙංපනපුරියසොතුම්යහහි 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

103 

පටුන 

මහන්තතයරො මඤ්යඤ’’ති. තාතා, කිං වදථ? සාසයපන සද්ධිං 

අට්ඨසට්ඨියෙොජනසතසහස්සුබ්යබධං සියනරුං සමං කාතුං ඉච්ඡථ, 

සබ්බඤ්ඤුබුද්යධන සද්ධිං මය්හං උපමං මා කරිත්ථ පුත්තකාති. අථ යත

තාපසා ‘‘සයචඅෙංඉත්තරසත්යතො අභවිස්ස, නඅම්හාකංආචරියෙොඑවරූපං

උපමංආහයරෙය, ොව මහා වතාෙං පුරියසො’’ති සබ්යබව පායදසුනිපතිත්වා
සිරසාවන්දිංසු. 

අථ යන ආචරියෙො ආහ – ‘‘තාතා, අම්හාකං බුද්ධානං අනුච්ඡවියකො 

යදෙයධම්යමොනත්ථි, සත්ථා ච භික්ොචාරයවලාෙ ඉධාගයතො, මෙං ෙථාබලං

යදෙයධම්මං දස්සාම. තුම්යහ ෙං ෙං පණීතං ඵලාඵලං, තං තං ආහරථා’’ති.

ආහරායපත්වා හත්යථ යධොවිත්වා සෙං තථාගතස්ස පත්යත පතිට්ඨායපසි. 

සත්ථාරාච ඵලාඵයලපටිග්ගහිතමත්යතයදවතාදිබ්යබොජංපක්ඛිපිංසු.තාපයසො
උදකම්පි සෙයමව පරිස්සායවත්වා අදාසි. තයතො භත්තකිච්චං නිට්ඨායපත්වා
හත්ථං යධොවිත්වා නිසින්යන සත්ථරි සබ්යබ අන්යතවාසියක පක්යකොසිත්වා
සත්ථුසන්තියකසාරණීෙංකථං කයථන්යතොනිසීදි.සත්ථා‘‘ද්යවඅග්ගසාවකා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ආගච්ඡන්තූ’’ති චින්යතසි. යත සත්ථු චිත්තං ඤත්වා
සතසහස්සඛීණාසවපරිවාරා ආගන්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං
අට්ඨංසු. 

තයතො සරදතාපයසො අන්යතවාසියක ආමන්යතසි – ‘‘තාතා, බුද්ධානං 

නිසින්නාසනම්පිනීචං, සමණසතසහස්සානම්පිආසනංනත්ථි, තුම්යහහිඅජ්ජ

උළාරං බුද්ධසක්කාරංකාතුංවට්ටති, පබ්බතපාදයතොවණ්ණගන්ධසම්පන්නානි

පුප්ඵානි ආහරථා’’ති.කථනකායලොපපඤ්යචොවිෙයහොති, ඉද්ධිමන්තානංපන
විසයෙො අචින්යතයෙයොති මුහුත්තමත්යතයනව යත තාපසා
වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි පුප්ඵානි ආහරිත්වා බුද්ධානං යෙොජනප්පමාණං

පුප්ඵාසනං පඤ්ඤායපසුං, උභින්නං අග්ගසාවකානං තිගාවුතං, යසසභික්ඛූනං

අඩ්ෙයෙොජනිකාදියභදං, සඞ්ඝනවකස්ස උසභමත්තං අයහොසි. එවං
පඤ්ඤත්යතසු ආසයනසු සරදතාපයසො තථාගතස්ස පුරයතො අඤ්ජලිං

පග්ගයහත්වා ඨියතො, ‘‘භන්යත, මය්හං දීඝරත්තං හිතසුෙත්ථාෙ ඉමං
පුප්ඵාසනංඅභිරුහථා’’තිආහ. 

‘‘නානාපුප්ඵඤ්චගන්ධඤ්ච, සම්පායදත්වානඑකයතො; 

පුප්ඵාසනංපඤ්ඤායපත්වා, ඉදංවචනමබ්රවිං. 

‘‘ඉදං යතආසනංවීර, පඤ්ඤත්තංතවනුච්ඡවිං; 

මමචිත්තංපසායදන්යතො, නිසීදපුප්ඵමාසයන. 

‘‘සත්තරත්තිදිවංබුද්යධො, නිසීදිපුප්ඵමාසයන; 
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මමචිත්තංපසායදත්වා, හාසයිත්වාසයදවයක’’ති. 

එවං නිසින්යන සත්ථරි ද්යව අග්ගසාවකා ච යසසභික්ඛූ ච අත්තයනො 
අත්තයනො පත්තාසයනසු නිසීදිංසු. සරදතාපයසො මහන්තං පුප්ඵච්ඡත්තං
ගයහත්වා තථාගතස්සමත්ථයකධාරෙන්යතොඅට්ඨාසි.සත්ථා‘‘ජටිලානංඅෙං
සක්කායරො මහප්ඵයලො යහොතූ’’ති නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජි. සත්ථු
සමාපන්නභාවං ඤත්වා ද්යව අග්ගසාවකාපි යසසභික්ඛූපි සමාපත්තිං 
සමාපජ්ජිංසු.තථාගයත සත්තාහංනියරොධසමාපත්තිංසමාපජ්ජිත්වානිසින්යන
අන්යතවාසිකා භික්ොචාරකායල සම්පත්යත වනමූලඵලාඵලං පරිභුඤ්ජිත්වා
යසසකායල බුද්ධානං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ තිට්ඨන්ති. සරදතාපයසො පන
භික්ොචාරම්පි අගන්ත්වා පුප්ඵච්ඡත්තං ගහිතනිොයමයනව සත්තාහං
පීතිසුයෙනවීතිනායමසි. 

සත්ථා නියරොධයතො වුට්ඨාෙ දක්ඛිණපස්යස නිසින්නං අග්ගසාවකං 
නිසභත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘නිසභ සක්කාරකාරකානං තාපසානං
පුප්ඵාසනානුයමොදනං කයරොහී’’ති. යථයරො චක්කවත්තිරඤ්යඤො සන්තිකා
පටිලද්ධමහාලායභො මහායෙොයධො විෙ තුට්ඨමානයසො සාවකපාරමිඤායණ
ඨත්වා පුප්ඵාසනානුයමොදනං ආරභි. තස්ස යදසනාවසායන දුතිෙසාවකං
ආමන්යතසි – ‘‘ත්වම්පි ධම්මං යදයසහී’’ති. අයනොමත්යථයරො යතපිටකං 
බුද්ධවචනං සම්මසිත්වා ධම්මං කයථසි. ද්වින්නං සාවකානං යදසනාෙ
එකස්සපි අභිසමයෙො නායහොසි. අථ සත්ථා අපරිමායණ බුද්ධවිසයෙ ඨත්වා
ධම්මයදසනං ආරභි. යදසනාපරියෙොසායන ඨයපත්වා සරදතාපසං සබ්යබපි
චතුසත්තතිසහස්සජටිලා අරහත්තං පාපුණිංසු. සත්ථා ‘‘එථ භික්ෙයවො’’ති

හත්ථං පසායරසි. යතසං තාවයදව යකසමස්සු අන්තරධායි, අට්ඨ පරික්ොරා 
කායෙපටිමුක්කාවඅයහසුං. 

සරදතාපයසොකස්මාඅරහත්තංනපත්යතොති? වික්ඛිත්තචිත්තත්තා. තස්ස
කිර බුද්ධානං දුතිොසයන නිසීදිත්වා සාවකපාරමිඤායණ ඨත්වා ධම්මං
යදසෙයතො අග්ගසාවකස්ස යදසනං යසොතුංආරද්ධකාලයතො පට්ඨාෙ ‘‘අයහො 
වතාහම්පි අනාගයත උප්පජ්ජනකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන ඉමිනාව සාවයකන
ලද්ධධුරං ලයභෙය’’න්ති චිත්තං උදපාදි. යසො යතන පරිවිතක්යකන

මග්ගඵලපටියවධංකාතුං නාසක්ඛි. තථාගතං පන වන්දිත්වා සම්මුයෙඨත්වා

ආහ – ‘‘භන්යත, තුම්හාකං අනන්තරාසයන නිසින්යනො භික්ඛු තුම්හාකං

සාසයනයකොනාම යහොතී’’ති? මොපවත්තිතංධම්මචක්කංඅනුප්පවත්යතතා
සාවකපාරමිඤාණස්ස යකොටිප්පත්යතොයසොළසපඤ්ඤාපටිවිජ්ඣිත්වාඨියතො

මය්හංසාසයනඅග්ගසාවයකො නිසභත්යථයරොනාමඑයසොති.‘‘භන්යත, ය්වාෙං

මො සත්තාහං පුප්ඵච්ඡත්තං ධායරන්යතන සක්කායරො කයතො, අහං ඉමස්ස

ඵයලනඅඤ්ඤංසක්කත්තංවාබ්රහ්මත්තංවානපත්යථමි, අනාගයතපනඅෙං
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නිසභත්යථයරො විෙ එකස්ස බුද්ධස්ස අග්ගසාවයකො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං
අකාසි. 

සත්ථා ‘‘සමිජ්ඣිස්සති නු යෙො ඉමස්ස පුරිසස්ස පත්ථනා’’ති
අනාගතංසඤාණං යපයසත්වා ඔයලොයකන්යතො කප්පසතසහස්සාධිකං 
අසඞ්යෙයෙයංඅතික්කමිත්වාසමිජ්ඣනභාවංඅද්දස.දිස්වාසරදතාපසංආහ–

‘‘නයත අෙංපත්ථනායමොඝාභවිස්සති, අනාගයතපනකප්පසතසහස්සාධිකං
අසඞ්යෙයය්ෙං අතික්කමිත්වායගොතයමොනාමබුද්යධොයලොයකඋප්පජ්ජිස්සති.

තස්ස මාතා මහාමාො නාම යදවී භවිස්සති, පිතා සුද්යධොදයනො නාම රාජා, 

පුත්යතො රාහුයලො නාම, උපට්ඨායකො ආනන්යදො නාම, දුතිෙසාවයකො

යමොග්ගල්ලායනො නාම, ත්වං පන තස්ස අග්ගසාවයකො ධම්මයසනාපති 

සාරිපුත්යතොනාමභවිස්සසී’’ති.එවංතාපසංබයාකරිත්වාධම්මකථංකයථත්වා 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරොආකාසංපක්ෙන්දි. 

සරදතාපයසොපි අන්යතවාසිකත්යථරානං සන්තිකං ගන්ත්වා සහාෙකස්ස 

සිරිවඩ්ෙනකුටුම්බිකස්සසාසනංයපයසසි–‘‘භන්යත, මමසහාෙකස්සවයදථ
‘සහාෙයකන යත සරදතාපයසන අයනොමදස්සිබුද්ධස්ස පාදමූයල අනාගයත 

උප්පජ්ජනකස්සයගොතමබුද්ධස්සසාසයනඅග්ගසාවකට්ඨානං පත්ථිතං, ත්වං
දුතිෙසාවකට්ඨානං පත්යථහී’’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා යථයරහි පුයරතරයමව 
එකපස්යසනගන්ත්වාසිරිවඩ්ෙස්සනියවසනද්වායරඅට්ඨාසි. 

සිරිවඩ්ෙයනො ‘‘චිරස්සං වත යම අයෙයො ආගයතො’’ති ආසයන 

නිසීදායපත්වාඅත්තනානීචාසයනනිසින්යනො‘‘අන්යතවාසිකපරිසාපනයවො, 

භන්යත, න පඤ්ඤාෙතී’’තිපුච්ඡි.ආමසම්ම, අම්හාකංඅස්සමං අයනොමදස්සී

නාම බුද්යධො ආගයතො, මෙං තස්ස අත්තයනො බයලන සක්කාරං අකරිම්හ.

සත්ථා සබ්යබසං ධම්මං යදයසසි, යදසනාපරියෙොසායන ඨයපත්වා මං යසසා

අරහත්තං පත්වා පබ්බජිංසූති. තුම්යහ කස්මා න පබ්බජිතාති? අහං සත්ථු
අග්ගසාවකංනිසභත්යථරංදිස්වා අනාගයතඋප්පජ්ජනකස්සයගොතමස්සනාම

බුද්ධස්ස සාසයන අග්ගසාවකට්ඨානං පත්යථසිං, ත්වම්පි තස්ස සාසයන

දුතිෙසාවකට්ඨානං පත්යථහීති. මය්හං බුද්යධහි සද්ධිං පරිචයෙො නත්ථි, 

භන්යතති. බුද්යධහි සද්ධිං කථනං මය්හං භායරො යහොතු, ත්වං මහන්තං
අධිකාරංසජ්යජහීති. 

සිරිවඩ්ෙයනො සරදතාපසස්ස වචනං සුත්වා අත්තයනො නියවසනද්වායර
රාජමායනන අට්ඨකරීසමත්තං ඨානං සමතලං කායරත්වා වාලුකං 
ඔකිරායපත්වා ලාජපඤ්චමානි පුප්ඵානි විකිරිත්වා නීලුප්පලච්ඡදනං මණ්ඩපං 
කායරත්වා බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපත්වා යසසභික්ඛූනම්පි ආසනානි
පටිොදායපත්වා මහන්තං සක්කාරසම්මානං සජ්යජත්වා බුද්ධානං
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නිමන්තනත්ථාෙසරදතාපසස්සසඤ්ඤං අදාසි.තාපයසොතස්ස වචනං සුත්වා
බුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං ගයහත්වා තස්ස නියවසනං අගමාසි. සිරිවඩ්ෙයනො
පච්චුග්ගමනං කත්වා තථාගතස්ස හත්ථයතො පත්තං ගයහත්වා මණ්ඩපං
පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයනසු නිසින්නස්ස බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 
දක්ඛියණොදකං දත්වා පණීයතන යභොජයනන පරිවිසිත්වා
භත්තකිච්චපරියෙොසායන බුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං මහාරයහහි වත්යථහි 

අච්ඡායදත්වා, ‘‘භන්යත, නාෙංආරම්යභො අප්පමත්තකට්ඨානත්ථාෙ, ඉමිනාව
නිොයමන සත්තාහං අනුකම්පං කයරොථා’’ති ආහ. සත්ථා අධිවායසසි. යසො
යතයනව නිොයමන සත්තාහං මහාදානං පවත්යතත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා

අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා ඨියතො ආහ – ‘‘භන්යත, මම සහායෙො සරදතාපයසො

ෙස්සසත්ථු අග්ගසාවයකොයහොමීතිපත්යථසි, අහම්පි තස්යසව දුතිෙසාවයකො
භවාමී’’ති. 

සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකත්වා තස්ස පත්ථනාෙ සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා 
බයාකාසි – ‘‘ත්වංඉයතොකප්පසතසහස්සාධිකංඅසඞ්යෙයෙයං අතික්කමිත්වා 
යගොතමබුද්ධස්ස දුතිෙසාවයකො භවිස්සසී’’ති. බුද්ධානං බයාකරණං සුත්වා
සිරිවඩ්ෙයනො හට්ඨපහට්යඨො අයහොසි. සත්ථාපි භත්තානුයමොදනං කත්වා
සපරිවායරො විහාරයමව ගයතො. සිරිවඩ්ෙයනො තයතො පට්ඨාෙ ොවජීවං
කලයාණකම්මං කත්වා දුතිෙත්තවායර කාමාවචරයදවයලොයක නිබ්බත්යතො.
සරදතාපයසොචත්තායරොබ්රහ්මවිහායරභායවත්වා බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්යතො. 

තයතො පට්ඨාෙ ඉයමසං උභින්නම්පි අන්තරාකම්මං න කථිතං. අම්හාකං 
පන බුද්ධස්ස නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව සරදතාපයසො රාජගහනගරස්ස
අවිදූයර උපතිස්සගායම සාරිබ්රාහ්මණිො කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හි.
තංදිවසයමව චස්ස සහායෙොපි රාජගහස්යසව අවිදූයර යකොලිතගායම
යමොග්ගල්ලිබ්රාහ්මණිො කුච්ඡිෙං පටිසන්ධිං ගණ්හි. තානිකිර ද්යවපි කුලානි
ොව සත්තමාකුලපරිවට්ටාආබද්ධපටිබද්ධසහාෙකායනව.යතසං ද්වින්නම්පි
එකදිවසයමවගබ්භපරිහාරංඅදංසු. දසමාසච්චයෙනජාතානම්පියතසං ඡසට්ඨි
ධාතියෙො උපට්ඨහිංසු. නාමග්ගහණදිවයස සාරිබ්රාහ්මණිො පුත්තස්ස 

උපතිස්සගායමයජට්ඨකුලස්ස පුත්තත්තා උපතිස් යසොතිනාමංඅකංසු, ඉතරස්ස

යකොලිතගායම යජට්ඨකුලස්ස පුත්තත්තා යකොලියතොති නාමං අකංසු. යත
උයභොපිවුද්ධිමන්වාෙ සබ්බසිප්පානංපාරංඅගමංසු. 

උපතිස්සමාණවස්ස කීළනත්ථාෙ නදිං වා උෙයානං වා පබ්බතං වා 

ගමනකායල පඤ්ච සුවණ්ණසිවිකාසතානි පරිවාරා යහොන්ති, 
යකොලිතමාණවස්ස පඤ්ච ආජඤ්ඤරථසතානි. ද්යවපි ජනා
පඤ්චපඤ්චමාණවකසතපරිවාරා යහොන්ති. රාජගයහ ච අනුසංවච්ඡරං

ගිරග්ගසමජ්ජං නාම යහොති, යතසං ද්වින්නම්පි එකට්ඨායනයෙව මඤ්චං 
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පටුන 

බන්ධන්ති. ද්යවපි ජනා එකයතොව නිසීදිත්වා සමජ්ජං පස්සන්තා

හසිතබ්බට්ඨායන හසන්ති, සංයවගට්ඨායන සංවිජ්ජන්ති, දාෙං දාතුං
යුත්තට්ඨායන දාෙං යදන්ති. යතසං ඉමිනාව නිොයමන එකදිවසං සමජ්ජං
පස්සන්තානං පරිපාකගතත්තා ඤාණස්ස පුරිමදිවයසසු විෙ හසිතබ්බට්ඨායන
හායසොවාසංයවගට්ඨායනසංයවජනංවාදාෙංදාතුංයුත්තට්ඨායන දාෙදානංවා
නායහොසි. ද්යවපි පන ජනා එවං චින්තයිංසු – ‘‘කිං එත්ථ ඔයලොයකතබ්බං 

අත්ථි, සබ්යබපියම අප්පත්යත වස්සසයත අපණ්ණත්තිකභාවං ගමිස්සන්ති.
අම්යහහි පනඑකංයමොක්ෙධම්මංගයවසිතුංවට්ටතී’’තිආරම්මණංගයහත්වා
නිසීදිංසු. 

තයතො යකොලියතො උපතිස්සංආහ – ‘‘සම්ම උපතිස්ස, නත්වං අඤ්ඤසු 

දිවයසසු විෙ හට්ඨපහට්යඨො, අනත්තමනධාතුයකොසි, කිං යත

සල්ලක්ඛිත’’න්ති? සම්ම යකොලිත, ‘‘එයතසං ඔයලොකයන සායරො නත්ථි, 

නිරත්ථකයමතං, අත්තයනො යමොක්ෙධම්මං ගයවසිතුං වට්ටතී’’ති ඉදං

චින්තෙන්යතො නිසින්යනොම්හීති, ත්වං පන කස්මා අනත්තමයනොසීති? යසොපි
තයථවආහ. අථස්ස අත්තනා සද්ධිං එකජ්ඣාසෙතංඤත්වාඋපතිස්යසො තං

එවමාහ – ‘‘අම්හාකං උභින්නම්පි සුචින්තිතං, යමොක්ෙධම්මං ගයවසන්යතහි 

පනඑකාපබ්බජ්ජාලද්ධුංවට්ටති, කස්සසන්තියක පබ්බජාමා’’ති. 

යතන යෙො පන සමයෙන සඤ්චයෙො පරිබ්බාජයකො රාජගයහ පටිවසති
මහතිො පරිබ්බාජකපරිසාෙ සද්ධිං. යත ‘‘තස්ස සන්තියක පබ්බජිස්සාමා’’ති
පඤ්චහි මාණවකසයතහි සද්ධිං සඤ්චෙස්ස සන්තියක පබ්බජිංසු. යතසං 
පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ සඤ්චයෙො අතියරකලාභග්ගෙසග්ගප්පත්යතො 

අයහොසි. යත කතිපායහයනව සබ්බං සඤ්චෙස්ස සමෙං පරිග්ගණ්හිත්වා, 

‘‘ආචරිෙ, තුම්හාකං ජානනසමයෙො එත්තයකොව, උදාහු උත්තරිපි අත්ථී’’ති

පුච්ඡිංසු. සඤ්චයෙො‘‘එත්තයකොව, සබ්බංතුම්යහහිඤාත’’න්තිආහ.යතතස්ස
කථං සුත්වා චින්තයිංසු – ‘‘එවං සති ඉමස්ස සන්තියක බ්රහ්මචරිෙවායසො

නිරත්ථයකො, මෙං යමොක්ෙධම්මංගයවසිතුංනික්ෙන්තා, යසොඉමස්සසන්තියක

උප්පායදතුං න සක්කා. මහා යෙො පන ජම්බුදීයපො, ගාමනිගමරාජධානියෙො
චරන්තාමෙංඅවස්සංයමොක්ෙධම්මයදසකංඑකං ආචරිෙංලභිස්සාමා’’ති.යත

තයතොපට්ඨාෙෙත්ථෙත්ථපණ්ඩිතාසමණබ්රාහ්මණා අත්ථීතිසුණන්ති, තත්ථ
තත්ථ ගන්ත්වා පඤ්හසාකච්ඡං කයරොන්ති. යතහි පුට්ඨං පඤ්හං අඤ්යඤ

කයථතුං සමත්ථා නත්ථි, යත පන යතසං පඤ්හං විස්සජ්යජන්ති. එවං 

සකලජම්බුදීපං පරිග්ගණ්හිත්වා නිවත්තිත්වා සකට්ඨානයමව ආගන්ත්වා, 

‘‘සම්ම යකොලිත, යෙො පඨමං අමතං අධිගච්ඡති, යසොආයරොයචතූ’’තිකතිකං
අකංසු. 
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යතන සමයෙන අම්හාකං සත්ථා පඨමාභිසම්යබොධිං පත්වා 
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන රාජගහං සම්පත්යතො යහොති. අථ

‘‘එකසට්ඨිඅරහන්යතො යලොයකඋප්පන්නායහොන්තී’’තිවුත්තකායල ‘‘චරථ, 

භික්ෙයව, චාරිකං බහුජනහිතාො’’ති රතනත්තෙගුණප්පකාසනත්ථං
උයෙයොජිතානං භික්ඛූනං අන්තයර පඤ්චවග්ගිෙබ්භන්තයරො අස්සජිත්යථයරො
පටිනිවත්තිත්වා රාජගහයමවආගයතො.පුනදිවයස පායතොවපත්තචීවරංආදාෙ
රාජගහංපිණ්ඩාෙපාවිසි. 

තස්මිං සමයෙ උපතිස්සපරිබ්බාජයකො පායතොව භත්තකිච්චං කත්වා 
පරිබ්බාජකාරාමං ගච්ඡන්යතො යථරං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘මො එවරූයපො
පබ්බජියතො නාම න දිට්ඨපුබ්යබො. යෙ වත යලොයක අරහන්යතො වා

අරහත්තමග්ගංවාසමාපන්නා, අෙංයතසං භික්ඛූනංඅඤ්ඤතයරො, ෙංනූනාහං

ඉමං භික්ඛුං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්යඡෙයං – ‘කංසි ත්වං, ආවුයසො

උද්දිස්ස, පබ්බජියතො, යකොවායතසත්ථා, කස්සවාත්වංධම්මං යරොයචසී’’’ති.

අථස්සඑතදයහොසි–‘‘අකායලොයෙොඉමංභික්ඛුංපඤ්හංපුච්ඡිතුං, අන්තරඝරං

පවිට්යඨො පිණ්ඩාෙ චරති, ෙංනූනාහං ඉමං භික්ඛුං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො 
අනුබන්යධෙයං අත්ථියකහි උපඤ්ඤාතං මග්ග’’න්ති. යසො යථරං
ලද්ධපිණ්ඩපාතං අඤ්ඤතරං ඔකාසං ගච්ඡන්තං දිස්වා නිසීදිතුකාමතඤ්චස්ස 

ඤත්වා අත්තයනො පරිබ්බාජකපීඨකං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි.
භත්තකිච්චපරියෙොසායනපිස්ස අත්තයනොකුණ්ඩිකාෙඋදකංඅදාසි. 

එවං ආචරිෙවත්තං කත්වා කතභත්තකිච්යචන යථයරන සද්ධිං 

මධුරපටිසන්ථාරං කත්වා ‘‘විප්පසන්නානි යෙො යත, ආවුයසො, ඉන්ද්රිොනි, 

පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියෙොදායතො, කංසි ත්වං, ආවුයසො උද්දිස්ස, 

පබ්බජියතො, යකො වා යත සත්ථා, කස්ස වා ත්වං ධම්මං යරොයචසී’’ති පුච්ඡි.

යථයරො ‘‘අත්ථාවුයසො, මහාසමයණො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො, 

තාහංභගවන්තංඋද්දිස්ස පබ්බජියතො, යසොචයමභගවාසත්ථා, තස්යසවාහං

භගවයතො ධම්මං යරොයචමී’’තිආහ. අථනං ‘‘කිංවාදී පනාෙස්මයතො සත්ථා, 
කිමක්ොයී’’තිපුච්ඡි.යථයරොචින්යතසි–‘‘ඉයම පරිබ්බාජකානාමසාසනස්ස

පටිපක්ෙභූතා, ඉමස්ස සාසනස්ස ගම්භීරතං දස්යසස්සාමී’’ති. අත්තයනො

නවකභාවංදස්යසන්යතොආහ–‘‘අහංයෙො, ආවුයසො, නයවො අචිරපබ්බජියතො, 

අධුනාගයතො ඉමං ධම්මවිනෙං, න තාවාහං සක්යකොමි විත්ථායරන ධම්මං 

යදයසතු’’න්ති. පරිබ්බාජයකො ‘‘අහං උපතිස්යසො නාම, ත්වං ෙථාසත්තිො

අප්පං වා බහුං වා වද, එතං නෙසයතන නෙසහස්යසන පටිවිජ්ඣිතුං මය්හං
භායරො’’ති චින්යතත්වාආහ– 

‘‘අප්පංවාබහුංවාභාසස්සු, අත්ථංයෙවයමබ්රූහි; 
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අත්යථයනව යම අත්යථො, කිං කාහසි බයඤ්ජනං බහු’’න්ති. (මහාව. 
60); 

එවංවුත්යතයථයරො‘‘යෙධම්මායහතුප්පභවා’’ති(මහාව.60; අප. යථර.

1.1.286) ගාථං ආහ. පරිබ්බාජයකො පඨමපදද්වෙයමව සුත්වා
සහස්සනෙසම්පන්යන යසොතාපත්තිමග්යග පතිට්ඨහි. ඉතරං පදද්වෙං
යසොතාපන්නකායලනිට්ඨාසි. 

යසො යසොතාපන්යනො හුත්වා උපරිවියසයස අප්පවත්තන්යත ‘‘භවිස්සති 

එත්ථ කාරණ’’න්ති සල්ලක්යෙත්වා යථරං ආහ – ‘‘භන්යත, මා උපරි

ධම්මයදසනං වඩ්ෙයිත්ථ, එත්තකයමව යහොතු, කහං අම්හාකං සත්ථා

වසතී’’ති? යවළුවයන පරිබ්බාජකාති. භන්යත, තුම්යහ පුරයතො ොථ, මය්හං
එයකොසහාෙයකොඅත්ථි.අම්යහහිච අඤ්ඤමඤ්ඤංකතිකාකතා‘‘යෙොපඨමං

අමතං අධිගච්ඡති, යසො ආයරොයචතූ’’ති. අහං තං පටිඤ්ඤං යමොයචත්වා
සහාෙකං ගයහත්වාතුම්හාකංගතමග්යගයනවසත්ථු සන්තිකංආගමිස්සාමීති
පඤ්චපතිට්ඨියතන යථරස්ස පායදසුනිපතිත්වා තික්ෙත්තුං පදක්ඛිණංකත්වා
යථරංඋයෙයොයජත්වාපරිබ්බාජකාරාමාභිමුයෙොඅගමාසි. 

යකොලිතපරිබ්බාජයකො තං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං 

සහාෙකස්ස මුෙවණ්යණො න අඤ්යඤසු දිවයසසු විෙ, අද්ධා යතන අමතං

අධිගතං භවිස්සතී’’ති අමතාධිගමං පුච්ඡි. යසොපිස්ස ‘‘ආම ආවුයසො, අමතං
අධිගත’’න්ති පටිජානිත්වාතයමවගාථංඅභාසි.ගාථාපරියෙොසායනයකොලියතො

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිත්වා ආහ – ‘‘කහංකිර, සම්ම, සත්ථා වසතී’’ති? 

‘‘යවළුවයන කිර, සම්ම, වසතී’’ති එවං යනො ආචරියෙන අස්සජිත්යථයරන

කථිතන්ති.යතනහිසම්මආොම, සත්ථාරංපස්සිස්සාමාති. සාරිපුත්තත්යථයරො

චනායමසසදාපිආචරිෙපූජයකොව, තස්මාසහාෙංයකොලිතමාණවංඑවමාහ– 

‘‘සම්ම, අම්යහහි අධිගතං අමතං අම්හාකං ආචරිෙස්ස

සඤ්චෙපරිබ්බාජකස්සාපි කයථස්සාම. බුජ්ඣමායනො පටිවිජ්ඣිස්සති, 

අප්පටිවිජ්ඣන්යතො අම්හාකං සද්දහිත්වා සත්ථුසන්තිකංගමිස්සති, බුද්ධානං
යදසනංසුත්වා මග්ගඵලපටියවධංකරිස්සතී’’ති. 

තයතො ද්යවපි ජනා සඤ්චෙස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘ආචරිෙ, ත්වං කිං

කයරොසි, බුද්යධොයලොයකඋප්පන්යනො, ස්වාක්ොයතොධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො

සඞ්යඝො. ආොම, දසබලං පස්සිස්සාමා’’ති. යසො ‘‘කිං වයදථ, තාතා’’ති යතපි
වායරත්වා ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්තියමව යතසං දීයපසි. යත ‘‘අම්හාකං

එවරූයපො අන්යතවාසිකවායසො නිච්චයමව යහොතු, තුම්හාකං පන ගමනං වා
අගමනං වා ජානාථා’’ති ආහංසු. සඤ්චයෙො ‘‘ඉයම එත්තකං ජානන්තා මම

වචනං න කරිස්සන්තී’’ති ඤත්වා ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ, තාතා, අහං 
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පටුන 

මහල්ලකකායල අන්යතවාසිකවාසං වසිතුං න සක්යකොමී’’ති ආහ. යත
අයනයකහිපි කාරයණහි තං යබොයධතුං අසක්යකොන්තා අත්තයනො ඔවායද
වත්තමානං ජනං ආදාෙ යවළුවනං අගමංසු. අථ යතසං පඤ්චසු

අන්යතවාසිකසයතසු අඩ්ෙයතෙයසතා නිවත්තිංසු, අඩ්ෙයතෙයසතා යතහි
සද්ධිං අගමංසු. 

සත්ථා චතුපරිසමජ්යඣ ධම්මං යදයසන්යතො යත දූරයතොව දිස්වා භික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘එයත, භික්ෙයව, ද්යව සහාො ආගච්ඡන්ති යකොලියතො ච

උපතිස්යසො ච, එතංයමසාවකයුගංභවිස්සතිඅග්ගංභද්දයුග’’න්ති.අථයතසං
පරිසාෙ චරිෙවයසන ධම්මයදසනං වඩ්යෙසි. ඨයපත්වා ද්යව අග්ගසාවයක

සබ්යබපියතඅඩ්ෙයතෙයසතා පරිබ්බාජකාඅරහත්තංපාපුණිංසු. සත්ථා ‘‘එථ

භික්ෙයවො’’ති හත්ථං පසායරසි. සබ්යබසං යකසමස්සු අන්තරධායි, ඉද්ධිමෙං
පත්තචීවරං කාෙප්පටිබද්ධං අයහොසි. ද්වින්නං අග්ගසාවකානම්පි

ඉද්ධිමෙපත්තචීවරංආගතං, උපරිමග්ගත්තෙකිච්චං පනනනිට්ඨාසි.කස්මා? 
සාවකපාරමිඤාණස්සමහන්තතාෙ. 

අථාෙස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො පබ්බජිතදිවසයතො සත්තයම දිවයස 

මගධරට්යඨ කල්ලවාලගාමකං උපනිස්සාෙ සමණධම්මං කයරොන්යතො 
ථිනමිද්යධ ඔක්කන්යත සත්ථාරා සංයවජියතො ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා
තථාගයතන දින්නං ධාතුකම්මට්ඨානං සුණන්යතොව උපරිමග්ගත්තෙකිච්චං 
නිට්ඨායපත්වා සාවකපාරමිඤාණස්ස මත්ථකං පත්යතො. සාරිපුත්තත්යථයරොපි 

පබ්බජිතදිවසයතො අද්ධමාසං අතික්කමිත්වා සත්ථාරා සද්ධිං තයමව රාජගහං
උපනිස්සාෙ සූකරෙතයලයණ විහරන්යතො අත්තයනො භාගියනෙයස්ස

දීඝනෙපරිබ්බාජකස්ස යවදනාපරිග්ගහසුත්තන්යත (ම. නි. 2.205-206) 
යදසිෙමායන සුත්තානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා පරස්ස වඩ්ඪිතභත්තං
භුඤ්ජන්යතො විෙ සාවකපාරමිඤාණස්ස මත්ථකං පත්යතො. භාගියනයෙයො
පනස්ස යදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො. ඉති ද්වින්නම්පි 
මහාසාවකානං තථාගයත රාජගයහ විහරන්යතයෙව සාවකපාරමිඤාණකිච්චං
මත්ථකං පත්තං. අපරභායග පන සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො

‘‘මහාපඤ්ඤානං ෙදිදං සාරිපුත්යතො, ඉද්ධිමන්තානං ෙදිදං
මහායමොග්ගල්ලායනො’’තිද්යවපිමහාසාවයකඨානන්තයර ඨයපසීති. 

මහාකස්සපත්යථරවත්ථු 

191. චතුත්යථ ධුතවාදානන්ති එත්ථ ධුයතො යවදිතබ්යබො, ධුතවායදො

යවදිතබ්යබො, ධුතධම්මා යවදිතබ්බා, ධුතඞ්ගානි යවදිතබ්බානි. තත්ථ ධුයතොති
ධුතකියලයසොවාපුග්ගයලො කියලසධුනයනොවාධම්යමො. 
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පටුන 

ධුතවායදොති එත්ථ පන අත්ථි ධුයතො න ධුතවායදො, අත්ථි න ධුයතො

ධුතවායදො, අත්ථියනවධුයතොනධුතවායදො, අත්ථිධුයතොයචව ධුතවායදො ච.

තත්ථ යෙො ධුතඞ්යගන අත්තයනො කියලයස ධුනි, පරං පන ධුතඞ්යගන න

ඔවදතිනානුසාසති බාකුලත්යථයරො විෙ, අෙං ධුයතොන ධුතවායදො. ෙථාහ – 

‘‘තයිදං ආෙස්මා බාකුයලො ධුයතො න ධුතවායදො’’ති. යෙො පන ධුතඞ්යගන 

අත්තයනොකියලයසනධුනි, යකවලං අඤ්යඤධුතඞ්යගනඔවදතිඅනුසාසති

උපනන්දත්යථයරො විෙ, අෙංනධුයතොධුතවායදො. ෙථාහ – ‘‘තයිදංආෙස්මා

උපනන්යදොනධුයතො ධුතවායදො’’ති. යෙො පන උභෙවිපන්යනොලාළුදායීවිෙ, 
අෙං යනව ධුයතො න ධුතවායදො. ෙථාහ – ‘‘තයිදං ආෙස්මා ලාළුදායී යනව
ධුයතො න ධුතවායදො’’ති. යෙො පන උභෙසම්පන්යනො ආෙස්මා

මහාකස්සපත්යථයරො විෙ, අෙං ධුයතො යචව ධුතවායදො ච. ෙථාහ – ‘‘තයිදං
ආෙස්මාමහාකස්සයපොධුයතොයචවධුතවායදො චා’’ති. 

ධුතධම් මා යවදිතබ්  ාති අප්පිච්ඡතා සන්තුට්ඨිතා සල්යලෙතා පවියවකතා
ඉදමට්ඨිකතාතිඉයමධුතඞ්ගයචතනාෙ පරිවාරාපඤ්චධම්මා ‘‘අප්පිච්ඡංයෙව

නිස්සාො’’තිආදිවචනයතො (අ. නි. 5.181; පරි. 325) ධුතධම්මා නාම. තත්ථ

අප්පිච්ඡතා ච සන්තුට්ඨිතා ච අයලොයභො, සල්යලෙතා ච පවියවකතා ච ද්වීසු

ධම්යමසු අනුපතන්ති අයලොයභ යචව අයමොයහ ච, ඉදමට්ඨිතා ඤාණයමව.

තත්ථ අයලොයභන පටික්යෙපවත්ථූසු යලොභං, අයමොයහන යතස්යවව
ආදීනවප්පටිච්ඡාදකං යමොහං ධුනාති. අයලොයභන ච අනුඤ්ඤාතානං

පටියසවනමුයෙන පවත්තං කාමසුෙල්ලිකානුයෙොගං, අයමොයහන ධුතඞ්යගසු
අතිසල්යලෙමුයෙන පවත්තං අත්තකිලමථානුයෙොගං ධුනාති. තස්මා ඉයම 
ධම්මාධුතධම්මාතියවදිතබ්බා. 

ධුතඞ් ගානි යවදිතබ්  ානීති යතරස ධුතඞ්ගානි යවදිතබ්බානි
පංසුකූලිකඞ්ගං…යප.… යනසජ්ජිකඞ්ගන්ති. 

ධුතවාදානං ෙදිදං මහාකස් සයපොති ෙත්තකා ධුතවාදං වදන්ති, යතසං
සබ්යබසම්පි අන්තයර අෙං මහාකස්සපත්යථයරො අග්යගොති අග්ගට්ඨායන

ඨයපසි. මහාකස ්සයපොති උරුයවළකස්සයපො නදීකස්සයපො ගොකස්සයපො

කුමාරකස්සයපොති ඉයම ඛුද්දානුඛුද්දයක යථයර උපාදාෙ අෙං මහා, තස්මා 
මහාකස්සයපොතිවුත්යතො. 

ඉමස්සාපි පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අතීයත කිර 

කප්පසතසහස්සමත්ථයක පදුමුත්තයරො නාම සත්ථා යලොයක උදපාදි, තස්මිං
හංසවතීනගරං උපනිස්සාෙ යෙයම මිගදායෙ විහරන්යත යවයදයහො නාම
කුටුම්බියකො අසීතියකොටිධනවිභයවො පායතොව සුයභොජනං භුඤ්ජිත්වා 
උයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාෙ ගන්ධපුප්ඵාදීනි ගයහත්වාවිහාරංගන්ත්වාසත්ථාරං
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පටුන 

පූයජත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. තස්මිඤ්ච ෙයණ සත්ථා

මහානිසභත්යථරං නාම තතිෙසාවකං ‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං

භික්ඛූනං ධුතවාදානං, ෙදිදං නිසයභො’’ති එතදග්යග ඨයපසි. උපාසයකො තං
සුත්වා පසන්යනො ධම්මකථාවසායන මහාජයන උට්ඨාෙ ගයත සත්ථාරං

වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ස්යව මය්හං භික්ෙං අධිවායසථා’’ති ආහ. මහා යෙො, 

උපාසක, භික්ඛුසඞ්යඝොති. කිත්තයකො භගවාති? 

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සන්ති. භන්යත, එකං සාමයණරම්පි විහායර 
අයසයසත්වා භික්ෙං අධිවායසථාති. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන.
උපාසයකො සත්ථු අධිවාසනං විදිත්වා යගහං ගන්ත්වා මහාදානං සජ්යජත්වා
පුනදිවයස සත්ථු කාලං ආයරොචායපසි. සත්ථා පත්තචීවරමාදාෙ
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො උපාසකස්ස ඝරං ගන්ත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසින්යනොදක්ඛියණොදකාවසායනොගුආදීනි සම්පටිච්ඡන්යතොභත්තවිස්සග්ගං
අකාසි.උපාසයකොපිසත්ථුසන්තියකනිසීදි. 

තස්මිං අන්තයර මහානිසභත් යථයරො පිණ්ඩාෙ චරන්යතො තයමව වීථි

පටිපජ්ජි. උපාසයකො දිස්වා උට්ඨාෙ ගන්ත්වා යථරං වන්දිත්වා ‘‘පත්තං, 

භන්යත, යදථා’’ති ආහ. යථයරො පත්තං අදාසි. ‘‘භන්යත, ඉයධව පවිසථ, 
සත්ථාපියගයහනිසින්යනො’’ති.නවට්ටිස්සතිඋපාසකාති.උපාසයකොයථරස්ස 

පත්තං ගයහත්වා පිණ්ඩපාතස්ස පූයරත්වා නීහරිත්වා අදාසි. තයතො යථරං

අනුගන්ත්වා නිවත්යතො සත්ථු සන්තියක නිසීදිත්වා එවමාහ – ‘‘භන්යත, 

මහානිසභත්යථයරො ‘සත්ථා යගයහනිසින්යනො’තිවුත්යතපිපවිසිතුංනඉච්ඡි, 
අත්ථිනුයෙොඑතස්සතුම්හාකං ගුයණහිඅතියරයකොගුයණො’’ති.බුද්ධානඤ්ච

වණ්ණමච්යඡරං නාම නත්ථි. අථ සත්ථා එවමාහ – ‘‘උපාසක, මෙං භික්ෙං

ආගමෙමානායගයහනිසීදාම, යසොභික්ඛුනඑවංනිසීදිත්වා භික්ෙංඋදික්ෙති.

මෙංගාමන්තයසනාසයනවසාම, යසොඅරඤ්ඤස්මිංයෙවවසති.මෙංඡන්යන 

වසාම, යසොඅබ්යභොකාසම්හියෙවවසති.ඉතිතස්සඅෙඤ්චඅෙඤ්චගුයණො’’ති
මහාසමුද්දං පූරෙමායනො විෙ කයථසි. උපාසයකො පකතිොපි ජලමානදීයපො
යතයලනආසිත්යතොවිෙසුට්ඨුතරං පසන්යනොහුත්වාචින්යතසි–‘‘කිංමය්හං

අඤ්ඤාෙ සම්පත්තිො, අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සන්තියක ධුතවාදානං

අග්ගභාවත්ථාෙපත්ථනංකරිස්සාමී’’ති? 

යසො පුනපි සත්ථාරං නිමන්යතත්වා යතයනව නිොයමන සත්ත දිවසානි
මහාදානංදත්වාසත්තයමදිවයසබුද්ධප්පමුෙස්ස මහාභික්ඛුසඞ්ඝස්සතිචීවරානි

දත්වාසත්ථුපාදමූයලනිපජ්ජිත්වාඑවමාහ–‘‘ෙං යම, භන්යත, සත්තදිවසානි
දානං යදන්තස්ස යමත්තං කාෙකම්මං යමත්තං වචීකම්මං යමත්තං

මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං, ඉමිනාහං න අඤ්ඤං යදවසම්පත්තිං වා 

සක්කමාරබ්රහ්මසම්පත්තිංවාපත්යථමි, ඉදංපනයමකම්මංඅනාගයතඑකස්ස 
බුද්ධස්ස සන්තියක එතස්ස මහානිසභත්යථයරන පත්තඨානන්තරං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

113 

පටුන 

පාපුණනත්ථාෙ යතරසධුතඞ්ගධරානං අග්ගභාවස්ස සච්චකායරො යහොතූ’’ති.

සත්ථා ‘‘මහන්තං ඨානං ඉමිනා පත්ථිතං, සමිජ්ඣිස්සති නු යෙො, යනො’’ති

ඔයලොයකන්යතොසමිජ්ඣනභාවං දිස්වාආහ – ‘‘මනාපං යතඨානංපත්ථිතං, 

අනාගයත සතසහස්සකප්පාවසායන යගොතයමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, 
තස්සත්වංතතිෙසාවයකොමහාකස්සපත්යථයරොනාම භවිස්සසී’’ති.තංසුත්වා
උපාසයකො‘‘බුද්ධානංද්යවකථානාමනත්ථී’’තිපුනදිවයස පත්තබ්බංවිෙතං
සම්පත්තිං අමඤ්ඤිත්ථ. යසො ොවතායුකං නානප්පකාරං දානං දත්වා සීලං
රක්ඛිත්වානානප්පකාරංකලයාණකම්මංකත්වාතත්ථ කාලංකයතොසග්යග
නිබ්බත්ති. 

තයතො පට්ඨාෙ යදවමනුස්යසසු සම්පත්තිං අනුභවන්යතො ඉයතො 
එකනවුතිකප්යපවිපස්සිසම්මාසම්බුද්යධබන්ධුමතිංනිස්සාෙයෙයමමිගදායෙ 

විහරන්යත යදවයලොකා චවිත්වා අඤ්ඤතරස්මිං පරිජිණ්යණ බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්ති. තස්මිඤ්ච කායල විපස්සී භගවා සත්තයම සත්තයම සංවච්ඡයර

ධම්මං කයථති, මහන්තං යකොලාහලං අයහොසි. සකලජම්බුදීයප යදවතා
‘‘සත්ථා ධම්මං කයථස්සතී’’ති ආයරොයචන්ති. බ්රාහ්මයණො තං සාසනං

අස්යසොසි. තස්ස ච නිවාසනසාටයකො එයකොව යහොති, තථා බ්රාහ්මණිො. 

පාරුපනං පන ද්වින්නම්පි එකයමව. සකලනගයර එකසාටකබ්රාහ් මයණොති
පඤ්ඤාෙති. බ්රාහ්මණානං යකනචියදව කිච්යචන සන්නිපායත සති බ්රාහ්මණිං
යගයහ ඨයපත්වා සෙං ගච්ඡති. බ්රාහ්මණීනං සන්නිපායත සති සෙං යගයහ

තිට්ඨති, බ්රාහ්මණීතංවත්ථංපාරුපිත්වාගච්ඡති.තස්මිංපන දිවයසබ්රාහ්මයණො

බ්රාහ්මණිංආහ–‘‘යභොති, කිංරත්තිංධම්මස්සවනංසුණිස්සසි, දිවා’’ති.‘‘මෙං

මාතුගාමජාතිකා නාම රත්තිං යසොතුං න සක්යකොම, දිවා යසොස්සාමී’’ති 
බ්රාහ්මණං යගයහ ඨයපත්වා තං වත්ථං පාරුපිත්වා උපාසිකාහි සද්ධිං දිවා
ගන්ත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්යත නිසින්නා ධම්මං සුත්වා 
උපාසිකාහියෙවසද්ධිංආගමාසි.අථබ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මණිංයගයහඨයපත්වා
තංවත්ථං පාරුපිත්වාවිහාරංගයතො. 

තස්මිඤ්ච සමයෙ සත්ථා පරිසමජ්යඣ අලඞ්කතධම්මාසයන නිසින්යනො 
චිත්තබීජනිංආදාෙආකාසගඞ්ගං ඔතායරන්යතො විෙ සියනරුං මත්ථංකත්වා
සාගරං නිම්මයථන්යතො විෙ ධම්මකථං කයථසි. බ්රාහ්මණස්ස පරිසන්යත 
නිසින්නස්ස ධම්මං සුණන්තස්ස පඨමොමස්මිංයෙව සකලසරීරං පූරෙමානා
පඤ්චවණ්ණා පීති උප්පජ්ජි. යසො පාරුතවත්ථං සඞ්ඝරිත්වා ‘‘දසබලස්ස
දස්සාමී’’ති චින්යතසි. අත්ථස්ස ආදීනවසහස්සං දස්සෙමානං මච්යඡරං

උප්පජ්ජි. යසො ‘‘බ්රාහ්මණිො ච මය්හඤ්ච එකයමව වත්ථං, අඤ්ඤං කිඤ්චි

පාරුපනං නත්ථි, අපාරුපිත්වා ච නාම බහි චරිතුං න සක්කා’’ති සබ්බථාපි
අදාතුකායමොඅයහොසි.අථස්සනික්ෙන්යතපඨමොයම මජ්ඣිමොයමපිතයථව
පීතිඋප්පජ්ජි. යසොතයථවචින්යතත්වාතයථවඅදාතුකායමො අයහොසි. අථස්ස
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මජ්ඣිමොයමනික්ෙන්යතපච්ඡිමොයමපිතයථවපීතිඋප්පජ්ජි.යසො‘‘තරණං

වා යහොතුමරණංවා, පච්ඡාපිජානිස්සාමී’’තිවත්ථංසඞ්ඝරිත්වාසත්ථුපාදමූයල
ඨයපසි. තයතො වාමහත්ථං ආභුජිත්වා දක්ඛියණන හත්යථන තික්ෙත්තුං

අප්යඵොයටත්වා‘‘ජිතංයම, ජිතංයම’’තිතයෙොවායරනදි. 

තස්මිඤ්ච සමයෙ බන්ධුමරාජා ධම්මාසනස්ස පච්ඡයතො අන්යතොසාණිෙං
නිසින්යනොධම්මංසුණාති.රඤ්යඤොචනාම‘‘ජිතංයම’’තිසද්යදො අමනායපො
යහොති. යසො පුරිසං යපයසසි – ‘‘ගච්ඡ එතං පුච්ඡ කිං වදසී’’ති. යසො යතන 

ගන්ත්වා පුච්ඡියතො ආහ – ‘‘අවයසසා හත්ථිොනාදීනි ආරුය්හ අසිචම්මාදීනි

ගයහත්වා පරයසනං ජිනන්ති, න තං ජිතං අච්ඡරිෙං, අහං පන පච්ඡයතො
ආගච්ඡන්තස්ස දුට්ඨයගොණස්සමුග්ගයරනසීසං භින්දිත්වාතං පලායපන්යතො

විෙමච්යඡරචිත්තං මද්දිත්වාපාරුතවත්ථංදසබලස්සඅදාසිං, තංයමමච්ඡරිෙං
ජිත’’න්ති ආහ. යසො පුරියසො ආගන්ත්වා තං පවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි.

රාජා ආහ – ‘‘අම්යහ භයණ දසබලස්ස අනුරූපං න ජානිම්හ, බ්රාහ්මයණො
ජානී’’තිවත්ථයුගංයපයසසි.තං දිස්වා බ්රාහ්මයණොචින්යතසි– ‘‘අෙංමය්හං

තුණ්හී නිසින්නස්ස පඨමං කිඤ්චි අදත්වා සත්ථු ගුයණ කයථන්තස්ස අදාසි, 

සත්ථුගුයණපටිච්චඋප්පන්යනනමය්හංයකොඅත්යථො’’ති? තම්පිවත්ථයුගං
දසබලස්යසව අදාසි. රාජාපි ‘‘කිං බ්රාහ්මයණන කත’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘තම්පි
යතන වත්ථයුගං තථාගතස්යසව දින්න’’න්ති සුත්වා අඤ්ඤානිපි ද්යව
වත්ථයුගානියපයසසි.යසොතානිපිඅදාසි.රාජාඅඤ්ඤානිපිචත්තාරීතිඑවංොව 
ද්වත්තිංසවත්ථයුගානියපයසසි.අථබ්රාහ්මයණො‘‘ඉදංවඩ්යෙත්වාගහණංවිෙ 

යහොතී’’ති අත්තයනො අත්ථාෙ එකං, බ්රාහ්මණිො එකන්ති ද්යව වත්ථයුගානි
ගයහත්වා තිංස යුගානි තථාගතස්යසව අදාසි. තයතො පට්ඨාෙ චස්ස සත්ථු
විස්සාසියකොජායතො. 

අථනංරාජාඑකදිවසංසීතසමයෙසත්ථුසන්තියකධම්මංසුණන්තං දිස්වා
සතසහස්සග්ඝනකං අත්තයනො පාරුතරත්තකම්බලං දත්වා ආහ – ‘‘ඉයතො
පත්ථාෙඉමං පාරුපිත්වාධම්මංසුණාහී’’ති.යසො‘‘කිංයමඉමිනාකම්බයලන
ඉමස්මිං පූතිකායෙ උපනීයතනා’’ති චින්යතත්වා අන්යතොගන්ධකුටිෙං
තථාගතස්ස මඤ්චස්ස උපරි විතානං කත්වා අගමාසි. අයථකදිවසං රාජා
පායතොව විහාරං ගන්ත්වා අන්යතොගන්ධකුටිෙං සත්ථු සන්තියක නිසීදි.

තස්මිඤ්ච සමයෙ ඡබ්බණ්ණා බුද්ධරස්මියෙො කම්බයල පටිහඤ්ඤන්ති, 
කම්බයලො අතිවිෙ වියරොචති. රාජා ඔයලොයකන්යතො සඤ්ජානිත්වා ආහ – 

‘‘භන්යත, අම්හාකං එස කම්බයලො, අම්යහහි එකසාටකබ්රාහ්මණස්ස

දින්යනො’’ති. තුම්යහහි, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො පූජියතො, බ්රාහ්මයණන මෙං

පූජිතාති. රාජා ‘‘බ්රාහ්මයණො යුත්තං අඤ්ඤාසි, න මෙ’’න්ති පසීදිත්වා ෙං

මනුස්සානං උපකාරභූතං, තං සබ්බං අට්ඨට්ඨකං කත්වා සබ්බඅට්ඨකං නාම
දානං දත්වා පුයරොහිතට්ඨායන ඨයපසි. යසොපි ‘‘අට්ඨට්ඨකං නාම චතුසට්ඨි
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යහොතී’’තිචතුසට්ඨිසලාකාභත්තානි උපනිබන්ධායපත්වාොවජීවංදානංදත්වා
සීලංරක්ඛිත්වාතයතොචුයතොසග්යග නිබ්බත්ති. 

පුන තයතො චුයතො ඉමස්මිං කප්යප යකොණාගමනස්ස ච භගවයතො
කස්සපදසබලස්සචාතිද්වින්නංබුද්ධානංඅන්තයර බාරාණසිෙංකුටුම්බිෙඝයර
නිබ්බත්යතො. යසො වුද්ධිමන්වාෙ ඝරාවාසං වසන්යතො එකදිවසං අරඤ්යඤ

ජඞ්ඝවිහාරං චරති, තස්මිං ච සමයෙ පච්යචකබුද්යධො නදීතීයර චීවරකම්මං 
කයරොන්යතො අනුවායත අප්පයහොන්යත සඞ්ඝරිත්වා ඨයපතුං ආරද්යධො. යසො

දිස්වා ‘‘කස්මා, භන්යත, සඞ්ඝරිත්වා ඨයපථා’’ති ආහ. අනුවායතො

නප්පයහොතීති. ‘‘ඉමිනා, භන්යත, කයරොථා’’ති සාටකං දත්වා
‘‘නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යම යකනචි පරිහානි මා යහොතූ’’ති පත්ථනං
පට්ඨයපසි. 

අථ ඝයරපිස්ස භගිනිො සද්ධිං භරිොෙ කලහං කයරොන්තිො 
පච්යචකබුද්යධොපිණ්ඩාෙපාවිසි.අථස්සභගිනීපච්යචකබුද්ධස්සපිණ්ඩපාතං

දත්වා තස්ස භරිෙං සන්ධාෙ, ‘‘එවරූපං බාලං යෙොජනසයතන
පරිවජ්යජෙය’’න්තිපත්ථනං පට්ඨයපසි.සායගහද්වායරඨිතාසුත්වා ‘‘ඉමාෙ
දින්නං භත්තං මා එස භුඤ්ජතූ’’ති පත්තං ගයහත්වා පිණ්ඩපාතං ඡඩ්යඩත්වා

කලලස්සපූයරත්වාඅදාසි. ඉතරා දිස්වා ‘‘බායලමංතාවඅක්යකොසවා පහර

වා, එවරූපස්ස පන ද්යව අසඞ්යෙයෙයානි පූරිතපාරමිස්ස පත්තයතො භත්තං
ඡඩ්යඩත්වා කලලං දාතුං න යුත්ත’’න්ති ආහ. අථස්ස භරිොෙ පටිසඞ්ොනං

උප්පජ්ජි. සා ‘‘තිට්ඨථ, භන්යත’’ති කලලං ඡඩ්යඩත්වා පත්තං යධොවිත්වා
ගන්ධචුණ්යණන උබ්බට්යටත්වා චතුමධුරස්ස පූයරත්වා උපරි ආසිත්යතන 
පදුමගබ්භවණ්යණන සප්පිනා විජ්යජොතමානං පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යථ

ඨයපත්වා ‘‘ෙථා අෙංපිණ්ඩපායතොඔභාසජායතො, එවං ඔභාසජාතංයමසරීරං
යහොතූ’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසි. පච්යචකබුද්යධො අනුයමොදිත්වා ආකාසං
පක්ෙන්දි. යතපි ද්යව ජාෙම්පතිකා ොවතායුකං කුසලං කත්වා සග්යග
නිබ්බත්තිත්වා පුන තයතො චවිත්වා උපාසයකො කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල

බාරාණසිෙං අසීතියකොටිවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුත්යතො හුත්වා නිබ්බත්ති, 
ඉතරාපිතාදිසස්යසවයසට්ඨියනොධීතාහුත්වානිබ්බත්ති. 

තස්ස වුද්ධිප්පත්තස්ස තයමව යසට්ඨිධීතරං ආනයිංසු. තස්සා පුබ්යබ
අදින්නවිපාකස්ස තස්ස කම්මස්ස ආනුභායවන පතිකූලං පවිට්ඨමත්තාෙ 
උම්මාරබ්භන්තයර සකලසරීරං උග්ඝාටිතවච්චකුටි විෙ දුග්ගන්ධං ජාතං. 
යසට්ඨිකුමායරො ‘‘කස්සාෙං ගන්යධො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘යසට්ඨිකඤ්ඤාො’’ති

සුත්වා ‘‘නීහරථා’’ති ආභතනිොයමයනව කුලඝරං යපයසසි. සා එයතයනව
නීහායරනසත්තසුඨායනසු පටිනිවත්තිතා. 
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යතන ච සමයෙන කස්සපදසබයලො පරිනිබ්බායි, තස්ස ඝනයකොට්ටිමාහි 
සතසහස්සග්ඝනිකාහි රත්තසුවණ්ණඉට්ඨකාහි යෙොජනුබ්යබධං යචතිෙං 
ආරභිංසු. තස්මිං යචතියෙ කරිෙමායන සා යසට්ඨිධීතා චින්යතසි – ‘‘අහං

සත්තසු ඨායනසු පටිනිවත්තිතා, කිං යම ජීවියතනා’’ති අත්තයනො 
සරීරාභරණභණ්ඩකං භඤ්ජායපත්වා සුවණ්ණඉට්ඨකං කායරසි රතනාෙතං
විදත්ථිවිත්ථින්නං චතුරඞ්ගුලුබ්යබධං. තයතො හරිතාලමයනොසිලාපිණ්ඩං
ගයහත්වාඅට්ඨඋප්පලහත්ථයකආදාෙ යචතිෙකරණට්ඨානංගතා.තස්මිඤ්ච
ෙයණ එකා ඉට්ඨකාපන්ති පරික්ඛිපිත්වා ආගච්ඡමානා ඝටනිට්ඨකාෙ ඌනා

යහොති. යසට්ඨිධීතා වඩ්ෙකිංආහ – ‘‘ඉමං ඉට්ඨකංඑත්ථඨයපථා’’ති. අම්ම, 

භද්දයක කායල ආගතාසි, සෙයමව ඨයපහීති. සා ආරුය්හ යතයලන
හරිතාලමයනොසිලං යෙොයජත්වා යතන බන්ධයනන ඉට්ඨකං පතිට්ඨයපත්වා
උපරි අට්ඨහි උප්පලහත්ථයකහි පූජං කත්වා වන්දිත්වා

‘‘නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යම කාෙයතො චන්දනගන්යධො වාෙතු, මුෙයතො
උප්පලගන්යධො’’ති පත්ථනං කත්වා යචතිෙං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
අගමාසි. 

අථතස්මිංයෙවෙයණෙස්සයසට්ඨිපුත්තස්සපඨමංයගහංනීතා, තස්සතං
ආරබ්භසතිඋදපාදි.නගයරපිනක්ෙත්තංසඞ්ඝුට්ඨංයහොති.යසොඋපට්ඨායක

ආහ – ‘‘තදාඉධආනීතායසට්ඨිධීතාඅත්ථි, කහංසා’’ති? කුලයගයහසාමීති.

ආයනථනං, නක්ෙත්තංකීළිස්සාමාති.යතගන්ත්වාතංවන්දිත්වාඨිතා‘‘කිං, 

තාතා, ආගතත්ථා’’ති තාෙ පුට්ඨා තං පවත්තිං ආචික්ඛිංසු. තාතා, මො

ආභරණභණ්යඩන යචතිෙං පූජිතං, ආභරණං යම නත්ථීති. යත ගන්ත්වා

යසට්ඨිපුත්තස්ස ආයරොයචසුං. ආයනථ නං, පිළන්ධනං ලභිස්සාමාති. යත
ආනයිංසු. තස්සා සහ ඝරප්පයවසයනන සකලයගහං චන්දනගන්ධඤ්යචව
නීලුප්පලගන්ධඤ්චවායි. 

යසට්ඨිපුත්යතො තං පුච්ඡි ‘‘පඨමං තව සරීරයතො දුග්ගන්යධො වායි, ඉදානි

පන යත සරීරයතො චන්දනගන්යධො, මුෙයතො උප්පලගන්යධො වාෙති, කිං

එත’’න්ති? සා ආදියතො පට්ඨාෙ අත්තනා කතකම්මං ආයරොයචසි.
යසට්ඨිපුත්යතො ‘‘නිෙයානිකං වත බුද්ධසාසන’’න්ති පසීදිත්වා යෙොජනිකං
සුවණ්ණයචතිෙං කම්බලකඤ්චුයකන පරික්ඛිපිත්වා තත්ථ තත්ථ
රථචක්කප්පමායණහි සුවණ්ණපදුයමහි අලඞ්කරි. යතසං ද්වාදසහත්ථා
ඔලම්බකා යහොන්ති. යසො තත්ථ ොවතායුකං ඨත්වා සග්යග නිබ්බත්තිත්වා
තයතොචුයතොබාරාණසියතොයෙොජනමත්යතඨායනඅඤ්ඤතරස්මිංඅමච්චකුයල 
නිබ්බත්ති. යසට්ඨිකඤ්ඤාපි යදවයලොකයතො චවිත්වා රාජකුයල යජට්ඨධීතා
හුත්වා නිබ්බත්ති. 
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යතසු වෙපත්යතසු කුමාරස්ස වසනගායම නක්ෙත්තං සඞ්ඝුට්ඨං. යසො

මාතරං ආහ – ‘‘සාටකං යම, අම්ම, යදහි, නක්ෙත්තං කීළිස්සාමී’’ති. සා

යධොතවත්ථං නීහරිත්වා අදාසි. අම්ම, ථූලං ඉදං, අඤ්ඤං යදහීති. අඤ්ඤං

නීහරිත්වාඅදාසි, තම්පිපටික්ඛිපි.අඤ්ඤංනීහරිත්වාඅදාසි, තම්පිපටික්ඛිපි.අථ

නං මාතා ආහ – ‘‘තාත, ොදියස යගයහ මෙං ජාතා, නත්ථි යනො ඉයතො

සුඛුමතරස්සපටිලාභාෙපුඤ්ඤ’’න්ති. යතනහිලභනට්ඨානංගච්ඡාමි, අම්මාති.
පුත්ත අහං අජ්යජව තුය්හං බාරාණසිනගයර රජ්ජපටිලාභං ඉච්ඡාමීති. යසො

මාතරං වන්දිත්වා ආහ – ‘‘ගච්ඡාමි, අම්මා’’ති. ගච්ඡ, තාතාති. එවං කිරස්සා

චිත්තං අයහොසි – ‘‘කහං ගමිස්සති, ඉධවා එත්ථ වා යගයහ නිසීදිස්සතී’’ති? 
යසො පන පුඤ්ඤනිොයමන නික්ෙමිත්වා බාරාණසිං ගන්ත්වා උෙයායන 

මඞ්ගලසිලාපට්යට සසීසං පාරුපිත්වා නිපජ්ජි. යසො ච බාරාණසිරඤ්යඤො
කාලකතස්ස සත්තයමොදිවයසොයහොති. 

අමච්චාරඤ්යඤොසරීරකිච්චංකත්වාරාජඞ්ගයණනිසීදිත්වා මන්තයිංසු–

‘‘රඤ්යඤොඑකාධීතාවඅත්ථි, පුත්යතොනත්ථි, අරාජකංරජ්ජංනවට්ටති, යකො

රාජායහොතී’’තිමන්යතත්වා‘‘ත්වංයහොහි, ත්වංයහොහී’’තිආහංසු.පුයරොහියතො

ආහ – ‘‘බහුං ඔයලොයකතුං න වට්ටති, ඵුස්සරථං විස්සජ්යජමා’’ති. යත
කුමුදවණ්යණ චත්තායරො සින්ධයව යෙොයජත්වා පඤ්චවිධං රාජකකුධභණ්ඩං
යසතච්ඡත්තඤ්ච රථස්මිංයෙව ඨයපත්වා රථං විස්සජ්යජත්වා පච්ඡයතො
තූරිොනි පග්ගණ්හායපසුං. රයථො පාචීනද්වායරන නික්ෙමිත්වා

උෙයානාභිමුයෙො අයහොසි. ‘‘පරිචයෙන උෙයානාභිමුයෙො ගච්ඡති, 
නිවත්යතමා’’තියකචිආහංසු.පුයරොහියතො‘‘මානිවත්තයිත්ථා’’තිආහ.රයථො
කුමාරං පදක්ඛිණං කත්වා ආයරොහනසජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි. පුයරොහියතො
පාරුපනකණ්ණං අපයනත්වා පාදතලානි ඔයලොයකන්යතො ‘‘තිට්ඨතු අෙං

දීයපො, ද්විසහස්සදීපපරිවායරසුචතූසුදීයපසු එයසොරජ්ජංකායරතුංයුත්යතො’’ති

වත්වා ‘‘පුනපි තූරිොනි පග්ගණ්හථ, පුනපි තූරිොනි පග්ගණ්හථා’’ති
තික්ෙත්තුංතූරිොනි පග්ගණ්හායපසි. 

අථ කුමායරො මුෙං විවරිත්වා ඔයලොයකත්වා ‘‘යකන කම්යමන 

ආගතත්ථා’’ති ආහ. යදව තුම්හාකං රජ්ජං පාපුණාතීති. රාජා කහන්ති? 

යදවත්තංගයතො සාමීති.කතිදිවසාඅතික්කන්තාති? අජ්ජසත්තයමො දිවයසොති. 

පුත්යතො වා ධීතා වානත්ථීති? ධීතා අත්ථි යදව, පුත්යතොනත්ථීති.කරිස්සාමි 
රජ්ජන්ති. යත තාවයදව අභියසකමණ්ඩපං කායරත්වා රාජධීතරං
සබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කරිත්වා උෙයානං ආයනත්වා කුමාරස්ස අභියසකං
අකංසු. 

අථස්ස කතාභියසකස්ස සහස්සග්ඝනකං වත්ථං උපහරිංසු. යසො ‘‘කිමිදං, 

තාතා’’තිආහ.නිවාසනවත්ථං යදවාති.නනු, තාතා, ථූලං, අඤ්ඤං සුඛුමතරං
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නත්ථීති? මනුස්සානං පරියභොගවත්යථසු ඉයතො සුඛුමතරං නත්ථි යදවාති. 

තුම්හාකං රාජා එවරූපං නිවායසසීති? ආම, යදවාති. න මඤ්යඤ පුඤ්ඤවා

තුම්හාකං රාජා, සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරථ, ලභිස්සාම වත්ථන්ති. යත
සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරිංසු. යසො උට්ඨාෙ හත්යථ යධොවිත්වා මුෙං

වික්ොයලත්වාහත්යථනඋදකංආදාෙපුරත්ථිමාෙදිසාෙ අබ්භුක්කිරි, තාවයදව
ඝනපථවිං භින්දිත්වා අට්ඨ කප්පරුක්ො උට්ඨහිංසු. පුන උදකං ගයහත්වා

දක්ඛිණං පච්ඡිමං උත්තරන්ති එවං චතස්යසොපි දිසා අබ්භුක්කිරි, සබ්බදිසාසු
අට්ඨට්ඨ කත්වා ද්වත්තිංස කප්පරුක්ො උට්ඨහිංසු. යසො එකං දිබ්බදුස්සං
නිවායසත්වා එකං පාරුපිත්වා ‘‘නන්දරඤ්යඤො විජියත සුත්තකන්තිකා 
ඉත්ථියෙො මා සුත්තං කන්තිංසූති එවං යභරිං චරායපථා’’ති වත්වා ඡත්තං 
උස්සායපත්වා අලඞ්කතපටිෙත්යතො හත්ථික්ෙන්ධවරගයතො නගරං පවිසිත්වා
පාසාදං ආරුය්හමහාසම්පත්තිංඅනුභවි. 

එවං කායල ගච්ඡන්යත එකදිවසං යදවී රඤ්යඤො මහාසම්පත්තිං දිස්වා 

‘‘අයහො තපස්සී’’ති කාරුඤ්ඤාකාරං දස්යසසි. ‘‘කිමිදං යදවී’’ති ච පුට්ඨා

‘‘අතිමහතීයතයදවසම්පත්ති, අතීයතබුද්ධානං සද්දහිත්වාකලයාණංඅකත්ථ, 

ඉදානි අනාගතස්ස පච්චෙං කුසලං න කයරොථා’’ති ආහ. කස්ස දස්සාමි, 

සීලවන්යතො නත්ථීති. ‘‘අසුඤ්යඤො, යදව, ජම්බුදීයපො අරහන්යතහි, තුම්යහ

දානයමව සජ්යජථ, අහං අරහන්යත ලච්ඡාමී’’ති ආහ. රාජා පුනදිවයස
පාචීනද්වායර දානං සජ්ජායපසි. යදවී පායතොව උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාෙ
උපරිපාසායද පුරත්ථාභිමුො උයරන නිපජ්ජිත්වා ‘‘සයච එතිස්සා දිසාෙ

අරහන්යතො අත්ථි, ස්යව ආගන්ත්වා අම්හාකං භික්ෙං ගණ්හන්තූ’’ති ආහ.

තස්සංදිසාෙංඅරහන්යතොනායහසුං, තංසක්කාරං කපණොචකානංඅදංසු. 

පුනදිවයස දක්ඛිණද්වායර දානං සජ්යජත්වා තයථව අකාසි, පුනදිවයස
පච්ඡිමද්වායර. උත්තරද්වායර සජ්ජනදිවයස පන යදවිො තයථව නිමන්තියත
හිමවන්යතවසන්තානංපදුමවතිොපුත්තානංපඤ්චසතානංපච්යචකබුද්ධානං 

යජට්ඨයකො මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො භාතියක ආමන්යතසි – ‘‘මාරිසා, 

නන්දරාජා තුම්යහ නිමන්යතති, අධිවායසථ තස්සා’’ති. යත අධිවායසත්වා
පුනදිවයස අයනොතත්තදයහ මුෙං යධොවිත්වා ආකායසන ආගන්ත්වා

උත්තරද්වායරඔතරිංසු. මනුස්සා ගන්ත්වා ‘‘පඤ්චසතා, යදව, පච්යචකබුද්ධා
ආගතා’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා සද්ධිං යදවිො ගන්ත්වා වන්දිත්වා 
පත්තං ගයහත්වා පච්යචකබුද්යධ පාසාදං ආයරොයපත්වා තත්ර යතසං දානං

දත්වා භත්තකිච්චාවසායන රාජා සඞ්ඝත්යථරස්ස, යදවී සඞ්ඝනවකස්ස

පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා, ‘‘අෙයා, පච්චයෙහිනකිලමිස්සන්ති, මෙං පුඤ්යඤනන

හායිස්සාම, අම්හාකං ොවජීවං ඉධ නිවාසාෙ පටිඤ්ඤං යදථා’’ති. පටිඤ්ඤං 
කායරත්වා උෙයායන පඤ්ච පණ්ණසාලාසතානි පඤ්ච චඞ්කමනසතානීති
සබ්බාකායරන නිවාසට්ඨානංසම්පායදත්වාතත්ථවසායපසුං. 
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පටුන 

එවං කායල ගච්ඡන්යත රඤ්යඤො පච්චන්යතො කුපියතො. යසො ‘‘අහං

පච්චන්තං වූපසයමතුං ගච්ඡාමි, ත්වං පච්යචකබුද්යධසු මා පමජ්ජී’’ති යදවිං
ඔවදිත්වාගයතො.තස්මිංඅනාගයතයෙවපච්යචකබුද්ධානංආයුසඞ්ොරා ඛීණා.
මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො තිොමරත්තිං ඣානකීළං කීළිත්වා අරුණුග්ගමයන 

ආලම්බනඵලකං ආලම්බිත්වා ඨිතයකොව අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො
පරිනිබ්බායි. එයතනුපායෙනයසසාපීතිසබ්යබවපරිනිබ්බුතා. පුනදිවයසයදවී
පච්යචකබුද්ධානං නිසීදනට්ඨානංහරිතුපලිත්තංකායරත්වාපුප්ඵානිවිකිරිත්වා

ධූමං දත්වා යතසං ආගමනං ඔයලොයකන්තී නිසින්නා; ආගමනං අපස්සන්තී

පුරිසංයපයසසි‘‘ගච්ඡ, තාත, ජානාහි, කිංඅෙයානංකිඤ්චිඅඵාසුක’’න්ති.යසො
ගන්ත්වා මහාපදුමස්ස පණ්ණසාලාද්වාරං විවරිත්වා තත්ථ අපස්සන්යතො

චඞ්කමනංගන්ත්වාආලම්බනඵලකං නිස්සාෙඨිතංදිස්වාවන්දිත්වා‘‘කායලො, 

භන්යත’’ති ආහ. පරිනිබ්බුතසරීරං කිං කයථස්සති? යසො ‘‘නිද්දාෙති
මඤ්යඤ’’ති ගන්ත්වා පිට්ඨිපායද හත්යථන පරාමසිත්වා පාදානං සීතලතාෙ

යචව ථද්ධතාෙ ච පරිනිබ්බුතභාවං ඤත්වා දුතිෙස්ස සන්තිකං අගමාසි, එවං

තතිෙස්සාතිසබ්යබසංපරිනිබ්බුතභාවංඤත්වාරාජකුලංගයතො.‘‘කහං, තාත, 

පච්යචකබුද්ධා’’ති පුට්යඨො ‘‘පරිනිබ්බුතා යදවී’’ති ආහ. යදවී කන්දන්තී
යරොදන්තීනික්ෙමිත්වානාගයරහිසද්ධිංතත්ථගන්ත්වාසාධුකීළිතං කායරත්වා
පච්යචකබුද්ධානං සරීරකිච්චං කත්වා ධාතුයෙො ගයහත්වා යචතිෙං 
පතිට්ඨායපසි. 

රාජාපච්චන්තංවූපසයමත්වාආගයතොපච්චුග්ගමනංආගතංයදවිං පුච්ඡි–

‘‘කිං, භද්යද, පච්යචකබුද්යධසු නප්පමජ්ජි, නියරොගා අෙයා’’ති? පරිනිබ්බුතා

යදවාති. රාජා චින්යතසි – ‘‘එවරූපානම්පි පණ්ඩිතානං මරණං උප්පජ්ජති, 

අම්හාකං කුයතො යමොක්යෙො’’ති? යසො නගරං අගන්ත්වා උෙයානයමව
පවිසිත්වා යජට්ඨපුත්තං පක්යකොසායපත්වා තස්ස රජ්ජං පටිොයදත්වා සෙං 
සමණකපබ්බජ්ජංපබ්බජි.යදවීපි ‘‘ඉමස්මිංපබ්බජියතඅහංකිංකරිස්සාමී’’ති 
තත්යථව උෙයායන පබ්බජිතා. ද්යවපි ඣානං භායවත්වා තයතො චුතා
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිංසු. 

යතසු තත්යථව වසන්යතසු අම්හාකං සත්ථා යලොයක උප්පජ්ජිත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො අනුපුබ්යබන රාජගහං පාවිසි. සත්ථරි තත්ථ
වසන්යත අෙං පිප්පලිමාණයවො මගධරට්යඨ මහාතිත්ථබ්රාහ්මණගායම 

කපිලබ්රාහ්මණස්සඅග්ගමයහසිොකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්යතො, අෙංභද්දාකාපිලානී 
මද්දරට්යඨ සාගලනගයර යකොසිෙයගොත්තබ්රාහ්මණස්ස අග්ගමයහසිො
කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්තා. යතසං අනුක්කයමන වඩ්ෙමානානං පිප්පලිමාණවස්ස
වීසතියම වස්යස භද්දාෙ යසොළසයම වස්යස සම්පත්යත මාතාපිතයරො පුත්තං

ඔයලොයකත්වා, ‘‘තාත, ත්වං වෙපත්යතො, කුලවංයසො නාම
පතිට්ඨායපතබ්යබො’’ති අතිවිෙ නිප්පීළයිංසු. මාණයවො ආහ – ‘‘මය්හං 
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පටුන 

යසොතපයථ එවරූපං කථං මා කයථථ, අහං ොව තුම්යහ ධරථ, තාව

පටිජග්ගිස්සාමි, තුම්හාකං අච්චයෙන නික්ෙමිත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. යත

කතිපාහංඅතික්කමිත්වාපුන කථයිංසු, යසොපිතයථවපටික්ඛිපි.පුනපිකථයිංසු, 
පුනපිපටික්ඛිපි.තයතොපට්ඨාෙමාතා නිරන්තරංකයථසියෙව. 

මාණයවො ‘‘මම මාතරං සඤ්ඤායපස්සාමී’’ති රත්තසුවණ්ණස්ස 

නික්ෙසහස්සං දත්වා සුවණ්ණකායරහි එකං ඉත්ථිරූපං කාරායපත්වා තස්ස 
මජ්ජනඝට්ටනාදිකම්මපරියෙොසායන තං රත්තවත්ථං නිවාසායපත්වා
වණ්ණසම්පන්යනහි පුප්යඵහි යචව නානාඅලඞ්කායරහි ච අලඞ්කාරායපත්වා

මාතරං පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘අම්ම, එවරූපං ආරම්මණං ලභන්යතො

යගයහවසිස්සාමි, අලභන්යතොන වසිස්සාමී’’ති. පණ්ඩිතාබ්රාහ්මණී චින්යතසි–

‘‘මය්හංපුත්යතොපුඤ්ඤවාදින්නදායනොකතාභිනීහායරො, පුඤ්ඤංකයරොන්යතො

න එකයකොවඅකාසි, අද්ධාඑයතනසහකතපුඤ්ඤාසුවණ්ණරූපකපටිභාගාව
භවිස්සතී’’ති අට්ඨ බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා සබ්බකායමහි

සන්තප්යපත්වා සුවණ්ණරූපකං රථං ආයරොයපත්වා ‘‘ගච්ඡථ, තාතා, ෙත්ථ

අම්හාකංජාතියගොත්තයභොයගහිසමානකුයලඑවරූපං දාරිකංපස්සථ, ඉමයමව
සුවණ්ණරූපකංපණ්ණාකාරංකත්වායදථා’’තිඋයෙයොයජසි. 

යත‘‘අම්හාකංනාමඑතංකම්ම’’න්තිනික්ෙමිත්වා‘‘කත්ථ ගමිස්සාමා’’ති

චින්යතත්වා ‘‘මද්දරට්ඨං නාම ඉත්ථාකයරො, මද්දරට්ඨං ගමිස්සාමා’’ති
මද්දරට්යඨ සාගලනගරං අගමංසු. තත්ථ තං සුවණ්ණරූපකං න්හානතිත්යථ 

ඨයපත්වා එකමන්යත නිසීදිංසු. අථ භද්දාෙ ධාතී භද්දං න්හායපත්වා
අලඞ්කරිත්වා සිරිගබ්යභනිසීදායපත්වාන්හායිතුංආගච්ඡන්තීතංරූපකංදිස්වා
‘‘අෙයධීතායම ඉධාගතා’’තිසඤ්ඤාෙසන්තජ්යජත්වා ‘‘දුබ්බිනීයතකිංත්වං
ඉධාගතා’’ති තලසත්තිකං උග්ගිරිත්වා ‘‘ගච්ඡ සීඝ’’න්ති ගණ්ඩපස්යස පහරි.
හත්යථො පාසායණ පටිහයතො විෙ කම්පිත්ථ. සා පටික්කමිත්වා ‘‘එවං ථද්ධං

නාමමහාගීවංදිස්වා‘අෙයධීතායම’ති සඤ්ඤංඋප්පායදසිං, අෙයධීතාෙ හියම
නිවාසනපටිග්ගාහිකාෙපි අයුත්තා’’තිආහ.අථනංයතමනුස්සාපරිවායරත්වා

‘‘එවරූපා යත සාමිධීතා’’ති පුච්ඡිංසු. කිං එසා, ඉමාෙ සතගුයණන

සහස්සගුයණන මය්හං අෙයාධීතා අභිරූපතරා, ද්වාදසහත්යථ ගබ්යභ

නිසින්නාෙ පදීපකිච්චං නත්ථි, සරීයරොභායසයනවතමං විධමතීති. ‘‘යතන හි
ආගච්ඡා’’ති ඛුජ්ජං ගයහත්වා සුවණ්ණරූපකං රථං ආයරොයපත්වා
යකොසිෙයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්සඝරද්වායරඨත්වාආගමනංනියවදයිංසු. 

බ්රාහ්මයණොපටිසන්ථාරංකත්වා‘‘කුයතොආගතත්ථා’’තිපුච්ඡි. මගධරට්යඨ

මහාතිත්ථගායමකපිලබ්රාහ්මණස්ස ඝරයතොති. කිං කාරණාආගතාති? ඉමිනා

නාම කාරයණනාති. ‘‘කලයාණං, තාතා, සමජාතියගොත්තවිභයවො අම්හාකං

බ්රාහ්මයණො, දස්සාමි දාරික’’න්තිපණ්ණාකාරංගණ්හි.යතකපිලබ්රාහ්මණස්ස
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සාසනංපහිණිංසු‘‘ලද්ධා දාරිකා, කත්තබ්බංකයරොථා’’ති.තංසාසනංසුත්වා

පිප්පලිමාණවස්ස ආයරොචයිංසු ‘‘ලද්ධා කිර දාරිකා’’ති. මාණයවො ‘‘අහං ‘න

ලභිස්සන්තී’තිචින්යතසිං, ‘ඉයම ලද්ධාතිවදන්ති’, අනත්ථියකොහුත්වාපණ්ණං
යපයසස්සාමී’’ති රයහොගයතො පණ්ණං ලිඛි ‘‘භද්දා අත්තයනො

ජාතියගොත්තයභොගානුරූපංඝරාවාසංලභතු, අහං නික්ෙමිත්වාපබ්බජිස්සාමි, මා

පච්ඡා විප්පටිසාරිනී අයහොසී’’ති. භද්දාපි ‘‘අසුකස්ස කිර මං දාතුකායමො’’ති
සුත්වා රයහොගතා පණ්ණං ලිඛි ‘‘අෙයපුත්යතො අත්තයනො 

ජාතියගොත්තයභොගානුරූපංඝරාවාසංලභතු, අහංනික්ෙමිත්වාපබ්බජිස්සාමි, මා
පච්ඡා විප්පටිසාරී අයහොසී’’ති. ද්යව පණ්ණානි අන්තරාමග්යග සමාගච්ඡිංසු.

ඉදං කස්ස පණ්ණන්ති? පිප්පලිමාණයවන භද්දාෙ පහිතන්ති. ඉදං කස්සාති? 
භද්දාෙ පිප්පලිමාණවස්ස පහිතන්ති ච වුත්යත ද්යවපි වායචත්වා ‘‘පස්සථ
දාරකානං කම්ම’’න්ති ඵායලත්වා අරඤ්යඤ ඡඩ්යඩත්වා සමානපණ්ණං
ලිඛිත්වා ඉයතො ච එත්යතො ච යපයසසුං. ඉති යතසං අනිච්ඡමානානංයෙව
සමාගයමොඅයහොසි. 

තංදිවසයමව මාණයවො එකං පුප්ඵදාමං ගයහත්වා ඨයපසි. භද්දාපි, තානි 
සෙනමජ්යඣ ඨයපසි. භුත්තසාෙමාසා උයභොපි ‘‘සෙනං අභිරුහිස්සාමා’’ති
සමාගන්ත්වා මාණයවො දක්ඛිණපස්යසනසෙනං අභිරුහි. භද්දා වාමපස්යසන

අභිරුහිත්වා ආහ – ‘‘ෙස්ස පස්යස පුප්ඵානි මිලාෙන්ති, තස්ස රාගචිත්තං

උප්පන්නන්ති විජානිස්සාම, ඉමං පුප්ඵදාමං න අල්ලීයිතබ්බ’’න්ති. යත පන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සරීරසම්ඵස්සභයෙන තිොමරත්තිං නිද්දං අයනොක්කමන්තාව

වීතිනායමන්ති, දිවාපන හාසමත්තම්පිනායහොසි.යතයලොකාමියසනඅසංසට්ඨා

ොව මාතාපිතයරො ධරන්ති, තාව කුටුම්බං අවිචායරත්වා යතසු කාලඞ්කයතසු

විචාරයිංසු.මහතීමාණවස්ස සම්පත්තිසත්තාසීතියකොටිධනං, එකදිවසංසරීරං
උබ්බට්යටත්වා ඡඩ්යඩතබ්බං සුවණ්ණචුණ්ණයමව මගධනාළිො

ද්වාදසනාළිමත්තං ලද්ධුං වට්ටති. ෙන්තබද්ධානි සට්ඨි මහාතළාකානි, 

කම්මන්යතො ද්වාදසයෙොජනියකො, අනුරාධපුරප්පමාණා චුද්දස ගාමා, චුද්දස

හත්ථානීකා, චුද්දසඅස්සානීකා, චුද්දසරථානීකා. 

යසො එකදිවසං අලඞ්කතඅස්සං ආරුය්හ මහාජනපරිවුයතො කම්මන්තං 
ගන්ත්වා යෙත්තයකොටිෙං ඨියතො නඞ්ගයලහි භින්නට්ඨානයතො කාකාදයෙො

සකුයණ ගණ්ඩුප්පාදාදිපාණයකඋද්ධරිත්වාොදන්යතදිස්වා, ‘‘තාතා, ඉයමකිං

ොදන්තී’’ති පුච්ඡි.ගණ්ඩුප්පායද, අෙයාති.එයතහිකතංපාපංකස්සයහොතීති? 

තුම්හාකං, අෙයාති.යසොචින්යතසි–‘‘සයචඑයතහිකතංපාපං මය්හංයහොති, 

කිංයමකරිස්සතිසත්තාසීතියකොටිධනං, කිංද්වාදසයෙොජනියකොකම්මන්යතො, 

කිං සට්ඨිෙන්තබද්ධානි තළාකානි, කිං චුද්දස ගාමා? සබ්බයමතං භද්දාෙ
කාපිලානිො නිෙයායතත්වානික්ෙම්මපබ්බජිස්සාමී’’ති. 
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භද්දාපි කාපිලානී තස්මිං ෙයණ අන්තරවත්ථුම්හි තයෙො තිලකුම්යභ 

පත්ථරායපත්වාධාතීහිපරිවුතානිසින්නාකායකතිලපාණයකොදන්යතදිස්වා, 

‘‘අම්මා, කිං ඉයම ොදන්තී’’ති පුච්ඡි. පාණයක, අයෙයති. අකුසලං කස්ස

යහොතීති? තුම්හාකං, අයෙයති. සා චින්යතසි – ‘‘මය්හං චතුහත්ථවත්ථං

නාළියකොදනමත්තඤ්ච ලද්ධුංවට්ටති, ෙදිපයනතංඑත්තයකනජයනනකතං

අකුසලං මය්හං යහොති, අද්ධා භවසහස්යසනපි වට්ටයතො සීසං උක්ඛිපිතුං න

සක්කා, අෙයපුත්යත ආගතමත්යතයෙවසබ්බංතස්සනිෙයායතත්වානික්ෙම්ම
පබ්බජිස්සාමී’’ති. 

මාණයවො ආගන්ත්වා න්හායිත්වා පාසාදං ආරුය්හ මහාරයහ පල්ලඞ්යක 
නිසීදි. අථස්ස චක්කවත්තියනො අනුච්ඡවිකං යභොජනං සජ්ජයිංසු. ද්යවපි
භුඤ්ජිත්වා පරිජයන නික්ෙන්යත රයහොගතා ඵාසුකට්ඨායන නිසීදිංසු. තයතො
මාණයවො භද්දං ආහ – ‘‘භද්යද ඉමං ඝරං ආගච්ඡන්තී කිත්තකං ධනං

ආහරී’’ති? පඤ්චපණ්ණාස සකටසහස්සානි, අෙයාති. එතං සබ්බං, ො ච
ඉමස්මිංඝයරසත්තාසීතියකොටියෙොෙන්තබද්ධාසට්ඨිතළාකාදියභදා සම්පත්ති

අත්ථි, සබ්බං තුය්හංයෙවනිෙයායතමීති. තුම්යහ පනකහං ගච්ඡථ, අෙයාති? 

අහං පබ්බජිස්සාමීති. අෙය, අහම්පි තුම්හාකංයෙව ආගමනං ඔයලොකෙමානා 

නිසින්නා, අහම්පි පබ්බජිස්සාමීති. යතසං ආදිත්තපණ්ණකුටි විෙ තයෙො භවා 
උපට්ඨහිංසු.යතඅන්තරාපණයතොකසාවරසපීතානිවත්ථානිමත්තිකාපත්යත ච
ආහරායපත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං යකයස ඔහාරායපත්වා ‘‘යෙ යලොයක

අරහන්යතො, යත උද්දිස්ස අම්හාකං පබ්බජ්ජා’’ති වත්වා ථවිකාෙ පත්යත
ඔසායරත්වා අංයස ලග්යගත්වා පාසාදයතො ඔතරිංසු. යගයහ දායසසු වා
කම්මකායරසුවානයකොචිසඤ්ජානි. 

අථ යන බ්රාහ්මණගාමයතො නික්ෙම්ම දාසගාමද්වායරන ගච්ඡන්යත 

ආකප්පකුත්තවයසන දාසගාමවාසියනො සඤ්ජානිංසු. යත යරොදන්තා පායදසු

නිපතිත්වා ‘‘කිං අම්යහ අනායථ කයරොථ, අෙයා’’ති ආහංසු. ‘‘මෙං භයණ

ආදිත්තපණ්ණසාලා විෙ තයෙො භවාති පබ්බජිම්හා, සයච තුම්යහසු එයකකං

භුජිස්සංකයරොම, වස්සසතම්පි නප්පයහොති.තුම්යහවතුම්හාකංසීසංයධොවිත්වා 
භුජිස්සාහුත්වාජීවථා’’තිවත්වායතසංයරොදන්තානංයෙවපක්කමිංසු.යථයරො
පුරයතො ගච්ඡන්යතො නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්යතො චින්යතසි – ‘‘අෙං භද්දා
කාපිලානී සකලජම්බුදීපග්ඝනිකාඉත්ථීමය්හංපච්ඡයතොආගච්ඡති.ඨානංයෙො

පයනතං විජ්ජති, ෙං යකොචියදව එවං චින්යතෙය ‘ඉයම පබ්බජිත්වාපි විනා

භවිතුංනසක්යකොන්ති, අනනුච්ඡවිකංකයරොන්තී’ති.යකොචිවාපනඅම්යහසු
මනංපදූයසත්වා අපාෙපූරයකො භයවෙය. ඉමං පහාෙමොගන්තුං වට්ටතී’’ති
චිත්තංඋප්පායදසි. 
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පටුන 

යසො පුරයතො ගච්ඡන්යතො ද්යවධාපථං දිස්වා තස්ස මත්ථයක අට්ඨාසි. 
භද්දාපිආගන්ත්වාවන්දිත්වාඅට්ඨාසි. අථනංආහ– ‘‘භද්යදතාදිසිංඉත්ථිං
මම පච්ඡයතො ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘ඉයම පබ්බජිත්වාපි විනා භවිතුං න
සක්යකොන්තී’ති චින්යතත්වාඅම්යහසුපදුට්ඨචිත්යතොමහාජයනොඅපාෙපූරයකො

භයවෙය.ඉමස්මිං ද්යවධාපයථත්වංඑකංගණ්හ, අහංඑයකනගමිස්සාමී’’ති.

‘‘ආම, අෙය, පබ්බජිතානං මාතුගායමො නාම මලං, ‘පබ්බජිත්වාපි විනා න

භවන්තී’තිඅම්හාකංයදොසංදස්සන්ති, තුම්යහඑකංමග්ගංගණ්හථ, අහංඑකං
ගණ්හිත්වා විනා භවිස්සාමා’’ති තික්ෙත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු ඨායනසු
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා දසනෙසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
‘‘සතසහස්සකප්පප්පමායණඅද්ධායනකයතොමිත්තසන්ථයවොඅජ්ජ භිජ්ජතී’’ති

වත්වා‘‘තුම්යහදක්ඛිණජාතිකානාම, තුම්හාකංදක්ඛිණමග්යගො වට්ටති.මෙං

මාතුගාමා නාම වාමජාතිකා, අම්හාකං වාමමග්යගො වට්ටතී’’ති වන්දිත්වා 
මග්ගං පටිපන්නා. යතසං ද්යවධාභූතකායල අෙං මහාපථවී ‘‘අහං 
චක්කවාළගිරිසියනරුපබ්බයත ධායරතුං සක්යකොන්තීපි තුම්හාකං ගුයණ

ධායරතුං න සක්යකොමී’’ති වදන්තී විෙ විරවමානා අකම්පි, ආකායස

අසනිසද්යදොවිෙ පවත්ති, චක්කවාළපබ්බයතොඋන්නදි. 

සම්මාසම්බුද්යධො යවළුවනමහාවිහායර ගන්ධකුටිෙං නිසින්යනො
පථවීකම්පනසද්දං සුත්වා ‘‘කස්ස නු යෙො පථවී කම්පතී’’ති ආවජ්යජන්යතො
‘‘පිප්පලිමාණයවො ච භද්දා ච කාපිලානී මං උද්දිස්ස අප්පයමෙයං සම්පත්තිං

පහාෙ පබ්බජිතා, යතසං වියෙොගට්ඨායන උභින්නම්පි ගුණබයලන අෙං 

පථවීකම්යපොජායතො, මොපිඑයතසංසඞ්ගහංකාතුංවට්ටතී’’තිගන්ධකුටියතො
නික්ෙම්ම සෙයමව පත්තචීවරමාදාෙ අසීතිමහායථයරසු කඤ්චි
අනාමන්යතත්වා තිගාවුතං මග්ගං පච්චුග්ගමනං කත්වා රාජගහස්ස ච
නාලන්දාෙ ච අන්තයර බහුපුත්තකනියරොධරුක්ෙමූයල පල්ලඞ්කංආභුජිත්වා
නිසීදි. නිසීදන්යතො පන අඤ්ඤතරපංසුකූලියකො විෙ අනිසීදිත්වා බුද්ධයවසං
ගයහත්වා අසීතිහත්ථා ඝනබුද්ධරස්මියෙො විස්සජ්යජන්යතොනිසීදි. ඉතිතස්මිං
ෙයණ පණ්ණච්ඡත්තසකටචක්කකූටාගාරාදිප්පමාණා බුද්ධරස්මියෙො ඉයතො
චියතො ච විප්ඵන්දන්තියෙො විධාවන්තියෙො චන්දසහස්ස-සූරිෙසහස්ස-
උග්ගමනකායලො විෙ කුරුමානා තං වනන්තං එයකොභාසං අකංසු.

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණසිරිො සමුජ්ජලතාරාගණං විෙ ගගනං, 
සුපුප්ඵිතකමලකුවලෙං විෙ සලිලං වනන්තං වියරොචිත්ථ. නියරොධරුක්ෙස්ස 

ෙන්යධො නාම යසයතො යහොති, පත්තානි නාම නීලානි, පක්කානි රත්තානි.
තස්මිංපනදිවයස සතසායෙොනියරොයධොසුවණ්ණවණ්යණොවඅයහොසි. 

මහාකස්සපත්යථයරො ‘‘අෙං මය්හං සත්ථා භවිස්සති, ඉමාහං උද්දිස්ස
පබ්බජියතො’’තිදිට්ඨට්ඨානයතොපට්ඨාෙඔණයතොණයතොගන්ත්වාතීසුඨායනසු 

වන්දිත්වා ‘‘සත්ථායම, භන්යතභගවා, සාවයකොහමස්මි, සත්ථා යම, භන්යත
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භගවා, සාවයකොහමස්මී’’තිආහ.අථනංභගවාඅයවොච– ‘‘කස්සප, සයචත්වං

ඉමං නිපච්චකාරං මහාපථවිො කයරෙයාසි, සාපි ධායරතුං න සක්කුයණෙය.
තථාගතස්ස එවං ගුණමහන්තතං ජානතා තො කයතො නිපච්චකායරො මය්හං 

යලොමම්පි චායලතුං න සක්යකොති. නිසීද, කස්සප, දාෙජ්ජං යත දස්සාමී’’ති.
අථස්ස භගවා තීහි ඔවායදහි උපසම්පදං අදාසි. දත්වා
බහුපුත්තකනියරොධමූලයතො නික්ෙමිත්වා යථරං පච්ඡාසමණං කත්වා මග්ගං

පටිපජ්ජි. සත්ථු සරීරං ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ෙණවිචිත්තං, මහාකස්සපස්ස 
සත්තමහාපුරිසලක්ෙණපටිමණ්ඩිතං. යසො කඤ්චනමහානාවාෙ පච්ඡාබන්යධො
විෙ සත්ථු පදානුපදිකං අනුගඤ්ඡි. සත්ථා යථොකං මග්ගං ගන්ත්වා මග්ගා

ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ෙමූයල නිසජ්ජාකාරං දස්යසසි, යථයරො
‘‘නිසීදිතුකායමො සත්ථා’’ති ඤත්වා අත්තයනො පාරුපනපියලොතිකසඞ්ඝාටිං
චතුග්ගුණංකත්වාපඤ්ඤායපසි. 

සත්ථාතස්මිංනිසීදිත්වාහත්යථනචීවරංපරාමසිත්වා‘‘මුදුකා යෙොතයාෙං, 

කස්සප, පියලොතිකසඞ්ඝාටී’’ති ආහ.යථයරො‘‘සත්ථායම සඞ්ඝාටිොමුදුකභාවං

කයථති, පාරුපිතුකායමො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘පාරුපතු, භන්යත, භගවා

සඞ්ඝාටි’’න්ති ආහ. කිං ත්වං පාරුපිස්සසි කස්සපාති? තුම්හාකං නිවාසනං

ලභන්යතො පාරුපිස්සාමි, භන්යතති. ‘‘කිං පන ත්වං, කස්සප, ඉමං

පරියභොගජිණ්ණංපංසුකූලංධායරතුංසක්ඛිස්සසි? මොහිඉමස්ස පංසුකූලස්ස

ගහිතදිවයස උදකපරිෙන්තං කත්වා මහාපථවී කම්පි, ඉමං බුද්ධානං 

පරියභොගජිණ්ණං චීවරං නාම න සක්කා පරිත්තගුයණන ධායරතුං, 
පටිබයලයනවිදං පටිපත්තිපූරණසමත්යථන ජාතිපංසුකූලියකන ගයහතුං
වට්ටතී’’තිවත්වායථයරනසද්ධිං චීවරංපරිවත්යතසි. 

එවංපනචීවරපරිවත්තං කත්වායථයරන පාරුතචීවරංභගවාපාරුපි, සත්ථු

චීවරං යථයරො පාරුපි. තස්මිං සමයෙ අයචතනාපි අෙං මහාපථවී ‘‘දුක්කරං, 

භන්යත, අකත්ථ, අත්තනා පාරුතචීවරං සාවකස්ස දින්නපුබ්බං නාම නත්ථි, 
අහං තුම්හාකං ගුණං ධායරතුං න සක්යකොමී’’ති වදන්තී විෙ උදකපරිෙන්තං 

කත්වාකම්පි. යථයරොපි ‘‘ලද්ධං දානිමො බුද්ධානං පරියභොගචීවරං, කිංයම
ඉදානි උත්තරිකත්තබ්බංඅත්ථී’’තිඋන්නතිංඅකත්වාබුද්ධානංසන්තියකයෙව
යතරස ධුතගුයණ සමාදාෙ සත්තදිවසමත්තං පුථුජ්ජයනො හුත්වා අට්ඨයම

අරුයණසහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. සත්ථාපි ‘‘කස්සයපො, භික්ෙයව, 

චන්දූපයමො කුලානි උපසඞ්කමති, අපකස්යසව කාෙං අපකස්ස චිත්තං

නිච්චනවයකො කුයලසු අප්පගබ්යභො’’ති (සං. නි. 2.146) එවමාදීහි සුත්යතහි
යථරංයථොයමත්වාඅපරභායගඑතයදවකස්සපසංයුත්තංඅට්ඨුප්පත්තිං කත්වා
‘‘මම සාසයන ධුතවාදානං භික්ඛූනං මහාකස්සයපො අග්යගො’’ති යථරං
ඨානන්තයර ඨයපසීති. 
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අනුරුද්ධත්යථරවත්ථු 

192. පඤ්චයම දිබ්  චක් ඛුකානං ෙදිදං අනුරුද් යධොතිදිබ්බචක්ඛුකභික්ඛූනං
අනුරුද්ධත්යථයරො අග්යගොති වදති. තස්ස චිණ්ණවසිතාෙ අග්ගභායවො
යවදිතබ්යබො. යථයරො කිර යභොජනපපඤ්චමත්තං ඨයපත්වා යසසකාලං 
ආයලොකං වඩ්යෙත්වා දිබ්බචක්ඛුනා සත්යත ඔයලොයකන්යතොව විහරති. ඉති
අයහොරත්තං චිණ්ණවසිතාෙඑසදිබ්බචක්ඛුකානංඅග්යගොනාමජායතො. අපිච
කප්පසතසහස්සං පත්ථිතභායවනයපසදිබ්බචක්ඛුකානංඅග්යගොවජායතො. 

තත්රස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි කුලපුත්යතො
පදුමුත්තරස්යසව භගවයතො කායල පච්ඡාභත්තං ධම්මස්සවනත්ථං විහාරං
ගච්ඡන්යතන මහාජයනන සද්ධිං අගමාසි. අෙං හි තදා අඤ්ඤතයරො
අපාකටනායමො ඉස්සරකුටුම්බියකො අයහොසි. යසො දසබලං වන්දිත්වා
පරිසපරිෙන්යත ඨියතො ධම්මකථං සුණාති. සත්ථා යදසනං ෙථානුසන්ධිකං 
ඝයටත්වාඑකංදිබ්බචක්ඛුකංභික්ඛුංඑතදග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

තයතො කුටුම්බිකස්ස එතදයහොසි – ‘‘මහා වතාෙං භික්ඛු, ෙං එවං සත්ථා
සෙං දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. අයහො වතාහම්පි අනාගයත 
උප්පජ්ජනකබුද්ධස්සසාසයනදිබ්බචක්ඛුකානංඅග්යගොභයවෙය’’න්තිචිත්තං 
උප්පායදත්වා පරිසන්තයරන ගන්ත්වා ස්වාතනාෙ භගවන්තං භික්ඛුසඞ්යඝන
සද්ධිං නිමන්යතත්වා පුනදිවයස බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං

දත්වා ‘‘මහන්තං ඨානන්තරං මො පත්ථිත’’න්ති යතයනව නිොයමන
අජ්ජතනාෙ ස්වාතනාොති නිමන්යතත්වා සත්ත දිවසානි මහාදානං
පවත්යතත්වා සපරිවාරස්ස භගවයතො උත්තමවත්ථානි දත්වා ‘‘භගවා නාහං
ඉමං සක්කාරං දිබ්බසම්පත්තිො න මනුස්සසම්පත්තිො අත්ථාෙ කයරොමි. ෙං
පනතුම්යහඉයතොසත්තදිවසමත්ථයකභික්ඛුං දිබ්බචක්ඛුකානංඅග්ගට්ඨායන

ඨපයිත්ථ, අහම්පි අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන යසො භික්ඛු විෙ
දිබ්බචක්ඛුකානං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං කත්වා පාදමූයල නිපජ්ජි.
සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකත්වා තස්ස පත්ථනාෙ සමිජ්ඣනභාවං ඤත්වා

එවමාහ– ‘‘අම්යභොපුරිස, අනාගයතකප්පසතසහස්සපරියෙොසායනයගොතයමො

නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, තස්ස සාසයන ත්වං දිබ්බචක්ඛුකානං අග්යගො
අනුරුද්යධොනාම භවිස්සසී’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා භත්තානුයමොදනං කත්වා
විහාරයමවඅගමාසි. 

කුටුම්බියකොපි ොව බුද්යධො ධරති, තාව අවිජහිතයමව කලයාණකම්මං
කත්වා පරිනිබ්බුයත සත්ථරි නිට්ඨියත සත්තයෙොජනියක සුවණ්ණයචතියෙ

භික්ඛුසඞ්ඝං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්යත, කිං දිබ්බචක්ඛුස්ස පරිකම්ම’’න්ති

පුච්ඡි. පදීපදානං නාම දාතුං වට්ටති උපාසකාති. සාධු, භන්යත, කරිස්සාමීති

සහස්සදීපානංයෙව තාව දීපරුක්ොනං සහස්සං කායරසි, තදනන්තරං තයතො



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

126 

පටුන 

පරිත්තතයර, තදනන්තරංතයතොපරිෙත්තතයරතිඅයනකසහස්යසදීපරුක්යෙ 
කායරසි.යසසපදීපාපනඅපරිමාණාඅයහසුං. 

එවං ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා යදයවසු ච මනුස්යසසු ච
සංසරන්යතොකප්පසතසහස්සංඅතික්කමිත්වාකස්සපසම්මාසම්බුද්ධස්ස කායල
බාරාණසිෙං කුටුම්බිෙයගයහ නිබ්බත්තිත්වා පරිනිබ්බුයත සත්ථරි නිට්ඨියත
යෙොජනියකයචතියෙබහුකංසපාතියෙොකාරායපත්වා සප්පිමණ්ඩස්සපූයරත්වා
මජ්යඣ එයකකං ගුළපිණ්ඩං ඨයපත්වා උජ්ජායලත්වා මුෙවට්ටිො මුෙවට්ටිං
ඵුසායපන්යතොයචතිෙංපරික්ඛිපායපත්වා අත්තයනොසබ්බමහන්තං කංසපාතිං
කායරත්වා සප්පිමණ්ඩස්ස පූයරත්වා තස්සා මුෙවට්ටිෙං සමන්තයතො 
වට්ටිසහස්සං ජාලායපත්වා මජ්ඣට්ඨායන ථූපිකං පියලොතිකාෙ යවයඨත්වා
ජාලායපත්වා කංසපාතිං සීයසනාදාෙ සබ්බරත්තිං යෙොජනිකං යචතිෙං
අනුපරිොයි. එවං යතනාපි අත්තභායවන ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා
යදවයලොයකනිබ්බත්යතො. 

පුන අනුප්පන්යන බුද්යධ තස්මිංයෙව නගයර දුග්ගතකුලස්ස යගයහ 

පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා සුමනයසට්ඨිං නාම නිස්සාෙ වසි, අන් නභායරොතිස්ස
නාමං අයහොසි. යසො පන සුමනයසට්ඨි යදවසිකං 
කපණද්ධිකවණිබ්බකොචකානං යගහද්වායර මහාදානං යදති. අයථකදිවසං
උපරිට්යඨො නාම පච්යචකබුද්යධො ගන්ධමාදනපබ්බයත නියරොධසමාපත්තිං
සමාපන්යනො.තයතොවුට්ඨාෙ‘‘අජ්ජ කස්සඅනුග්ගහංකාතුංවට්ටතී’’තිවීමංසි.
පච්යචකබුද්ධා ච නාම දුග්ගතානුකම්පකා යහොන්ති. යසො ‘‘අජ්ජ මො
අන්නභාරස්ස අනුග්ගහංකාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ඉදානි අන්නභායරො
අටවියතො අත්තයනො යගහං ආගමිස්සතී’’ති ඤත්වා පත්තචීවරමාදාෙ
ගන්ධමාදනපබ්බතා යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ගාමද්වායර අන්නභාරස්ස
සම්මුයෙපච්චුට්ඨාසි. 

අන්නභායරො පච්යචකබුද්ධං තුච්ඡපත්තහත්ථං දිස්වා පච්යචකබුද්ධං

අභිවායදත්වා ‘‘අපි, භන්යත, භික්ෙං ලභිත්ථා’’ති පුච්ඡි. ලභිස්සාම

මහාපුඤ්ඤාති. ‘‘භන්යත, යථොකං ඉයධව යහොථා’’ති යවයගන ගන්ත්වා

අත්තයනො යගයහමාතුගාමංපුච්ඡි–‘‘භද්යද, මය්හංඨපිතංභාගභත්තංඅත්ථි, 

නත්ථී’’ති? අත්ථි සාමීති. යසො තයතොව ගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස හත්ථයතො

පත්තමාදාෙආගන්ත්වා ‘‘භද්යද, මෙංපුරිමභයවකලයාණකම්මස්සඅකතත්තා

භත්තංපච්චාසීසමානා විහරාම, අම්හාකං දාතුකාමතාෙසතියදෙයධම්යමොන

යහොති, යදෙයධම්යම සති පටිග්ගාහකං න ලභාම, අජ්ජ යම

උපරිට්ඨපච්යචකබුද්යධො දිට්යඨො, භාගභත්තඤ්ච අත්ථි, මය්හං භාගභත්තං
ඉමස්මිංපත්යතපක්ඛිපාහී’’ති. 
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බයත්තාඉත්ථී ‘‘ෙයතොමය්හංසාමියකොභාගභත්තංයදති, මොපි ඉමස්මිං
දායන භාගිනිො භවිතබ්බ’’න්ති අත්තයනො භාගභත්තම්පි උපරිට්ඨස්ස 

පච්යචකබුද්ධස්සපත්යතපතිට්ඨයපත්වාඅදාසි.අන්නභායරොපත්තංආහරිත්වා 

පච්යචකබුද්ධස්සහත්යථඨයපත්වා, ‘‘භන්යත, එවරූපාදුජ්ජීවිතාමුච්චාමා’’ති 

ආහ. එවං යහොතු, මහාපුඤ්ඤාති. යසො අත්තයනො උත්තරසාටකං එකස්මිං

පයදයස අත්ථරිත්වා, ‘‘භන්යත, ඉධ නිසීදිත්වා පරිභුඤ්ජථා’’ති ආහ.
පච්යචකබුද්යධො තත්ථ නිසීදිත්වා නවවිධං පාටිකූලයං පච්චයවක්ෙන්යතො
පරිභුඤ්ජි. පරිභුත්තකායල අන්නභායරො පත්තයධොවනඋදකං අදාසි.
පච්යචකබුද්යධො නිට්ඨිතභත්තකිච්යචො– 

‘‘ඉච්ඡිතංපත්ථිතංතුය්හං, සබ්බයමවසමිජ්ඣතු; 

සබ්යබපූයරන්තුසඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරයසොෙථා’’ති.– 

අනුයමොදනං කත්වා මග්ගං පටිපජ්ජි. සුමනයසට්ඨිස්ස ඡත්යත අධිවත්ථා
යදවතා ‘‘අයහො දානං පරමදානං උපරිට්යඨ සුප්පතිට්ඨිත’’න්ති තික්ෙත්තුං 
වත්වා සාධුකාරං අදාසි. සුමනයසට්ඨි ‘‘කිං ත්වං මං එත්තකං කාලං දානං

දදමානංන පස්සසී’’තිආහ.නාහංතව දායනසාධුකාරංයදමි, අන්නභායරන
උපරිට්ඨපච්යචකබුද්ධස්ස දින්නපිණ්ඩපායතපසීදිත්වාසාධුකාරංයදමීති. 

සුමනයසට්ඨි චින්යතසි – ‘‘අච්ඡරිෙං වතිදං, අහං එත්තකං කාලං දානං
යදන්යතොයදවතංසාධුකාරංදායපතුංනාසක්ඛිං.අෙංඅන්නභායරොමංනිස්සාෙ
වසන්යතො අනුරූපස්ස පටිග්ගාහකපුග්ගලස්ස ලද්ධත්තා

එකපිණ්ඩපාතදායනයනව සාධුකාරං දායපසි, එතස්ස අනුච්ඡවිකං දත්වා එතං
පිණ්ඩපාතං මම සන්තකං කාතුං වට්ටතී’’ති අන්නභාරං පක්යකොසායපත්වා

‘‘අජ්ජ තො කස්සචි කිඤ්චි දානං දින්න’’න්ති පුච්ඡි. ආම, අෙය, 

උපරිට්ඨපච්යචකබුද්ධස්ස යම අත්තයනො භාගභත්තං දින්නන්ති. හන්ද, යභො, 
කහාපණංගණ්හිත්වා එතං පිණ්ඩපාතංමය්හං යදහීති.න යදමි අෙයාති. යසො

ොවසහස්සං වඩ්යෙසි, අන්නභායරො ‘‘සහස්යසනාපි නයදමී’’තිආහ.යහොතු, 

යභො, ෙදිපිණ්ඩපාතංනයදසි, සහස්සංගණ්හිත්වාපත්තිංයමයදහීති.‘‘එතම්පි

දාතුං යුත්තං වා අයුත්තං වා න ජානාමි, අෙයං පන උපරිට්ඨපච්යචකබුද්ධං

පුච්ඡිත්වා සයච දාතුං යුත්තං භවිස්සති, දස්සාමී’’ති ගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධං 

සම්පාපුණිත්වා, ‘‘භන්යත, සුමනයසට්ඨි මය්හං සහස්සං දත්වා තුම්හාකං 

දින්නපිණ්ඩපායතපත්තිංොචති, දම්මිවානදම්මිවා’’ති. උපමංයතපණ්ඩිත

කරිස්සාමි. යසෙයථාපිකුලසතියකගායම එකස්මිංයෙව ඝයර දීපං ජායලෙය, 
යසසා අත්තයනො අත්තයනො යතයලන වට්ටිං යතයමත්වා ජාලායපත්වා

ගණ්යහෙයං, පුරිමදීපස්ස පභා අත්ථි, නත්ථීති. අතියරකතරා, භන්යත, පභා

යහොතීති.එවයමවපණ්ඩිත උළුඞ්කොගුවායහොතුකටච්ඡුභික්ොවා, අත්තයනො

පිණ්ඩපායත පයරසං පත්තිං යදන්තස්ස සතස්ස වා යදතු සහස්සස්ස වා, 
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ෙත්තකානං යදති, තත්තකානං පුඤ්ඤං වඩ්ෙති. ත්වං යදන්යතො එකයමව

පිණ්ඩපාතං අදාසි, සුමනයසට්ඨිස්ස පන පත්තිො දින්නාෙ ද්යව පිණ්ඩපාතා

යහොන්තිඑයකොතව, එයකොචතස්සාති. 

යසො පච්යචකබුද්ධං අභිවායදත්වා සුමනයසට්ඨිස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

‘‘පිණ්ඩපායතපත්තිංගණ්හසාමී’’තිආහ.හන්ද, කහාපණසහස්සංගණ්හාති. 

නාහං පිණ්ඩපාතං වික්කිණාමි, සද්ධාෙ පන තුම්හාකං පත්තිං යදමීති. තාත, 

ත්වං මය්හංසද්ධාෙපත්තිංයදසි, අහංපනතුය්හංගුණංපූයජන්යතොසහස්සං

යදමි, ගණ්හ, තාතාති. යසො ‘‘එවං යහොතූ’’ති සහස්සං ගණ්හි. තාත, තුය්හං

සහස්සංලද්ධකාලයතො පට්ඨාෙසහත්ථාකම්මකරණකිච්චංනත්ථි, වීථිෙංඝරං

මායපත්වා වස. යෙන තුය්හං අත්යථො, තං මං ආහරායපත්වා ගණ්හාහීති.
නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨිතපච්යචකබුද්ධස්ස දින්නපිණ්ඩපායතො නාම
තංදිවසයමව විපාකං යදති. තස්මා සුමනයසට්ඨි අඤ්ඤං දිවසං අන්නභාරං
ගයහත්වාරාජකුලංඅගච්ඡන්යතොපිතංදිවසංගයහත්වාවගයතො. 

අන්නභාරස්ස පුඤ්ඤං ආගම්ම රාජා යසට්ඨිං අයනොයලොයකත්වා 

අන්නභාරයමව ඔයලොයකසි. කිං, යදව, ඉමං පුරිසං අතිවිෙ ඔයලොයකසීති? 
අඤ්ඤං දිවසං අදිට්ඨපුබ්බත්තා ඔයලොයකමීති. ඔයලොයකතබ්බයුත්තයකො එස

යදවාති. යකො පනස්ස ඔයලොයකතබ්බයුත්තයකො ගුයණොති? අජ්ජ අත්තයනො
භාගභත්තං සෙං අභුඤ්ජිත්වා උපරිට්ඨපච්යචකබුද්ධස්ස දින්නත්තා මම

හත්ථයතො සහස්සං ලභි යදවාති. යකොනායමො එයසොති? අන්නභායරො නාම 

යදවාති.‘‘තවහත්ථයතොලද්ධත්තාමමපි හත්ථයතොලද්ධුංඅරහති, අහම්පිස්ස

පූජංකරිස්සාමී’’තිවත්වාසහස්සංඅදාසි. එතස්සවසනයගහංජානාථභයණති? 
සාධු යදවාති එකං යගහට්ඨානං යසොයධන්තා කුද්දායලන ආහතාහතට්ඨායන
නිධිකුම්භියෙො ගීවාෙ ගීවං ආහච්ච ඨිතා දිස්වා රඤ්යඤො ආයරොචයිංසු. රාජා
‘‘යතනහිගන්ත්වාෙනථා’’තිආහ.යතසංෙනන්තානංෙනන්තානංයහට්ඨා 
ගච්ඡන්ති.පුනගන්ත්වාරඤ්යඤොආයරොචයිංසු.රාජා‘‘අන්නභාරස්ස වචයනන
ෙනථා’’ති ආහ. යත ගන්ත්වා ‘‘අන්නභාරස්යසව වචන’’න්ති ෙනිංසු.
කුද්දායලනආහතාහතට්ඨායන අහිච්ඡත්තකමකුළානිවිෙකුම්භියෙොඋට්ඨහිංසු.
යත ධනං ආහරිත්වා රඤ්යඤො සන්තියක රාසිං අකංසු. රාජා අමච්යච
සන්නිපායතත්වා ‘‘ඉමස්මිංනගයරකස්සඅඤ්ඤස්ස එත්තකංධනංඅත්ථී’’ති
පුච්ඡි. නත්ථි කස්සචි යදවාති. යතන හි අෙං අන්නභායරො ඉමස්මිං නගයර
ධනයසට්ඨිනාමයහොතූති.තංදිවසයමවයසට්ඨිච්ඡත්තංලභි. 

යසො තයතො පට්ඨාෙ ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා තයතො චුයතො
යදවයලොයක නිබ්බත්යතො. දීඝරත්තං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා අම්හාකං 
සත්ථු උප්පජ්ජනකායල කපිලවත්ථුනගයර අමිත්යතොදනසක්කස්ස යගයහ

පටිසන්ධිං ගණ්හි. නාමග්ගහණදිවයස පනස්ස අනුරුද් යධොති නාමං අකංසු. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

129 

පටුන 

මහානාමසක්කස්ස කනිට්ඨභාතා සත්ථු චූළපිතුපුත්යතො පරමසුඛුමායලො
මහාපුඤ්යඤොඅයහොසි.සුවණ්ණපාතිෙංයෙවස්සභත්තංඋප්පජ්ජි.අථස්ස මාතා
එකදිවසං ‘‘මම පුත්තං නත්ථීති පදං ජානායපස්සාමී’’ති එකං සුවණ්ණපාතිං 
අඤ්ඤාෙ සුවණ්ණපාතිො පිදහිත්වා තුච්ඡකංයෙව යපයසසි. අන්තරාමග්යග
යදවතා දිබ්බපූයවහි පූයරසුං. එවං මහාපුඤ්යඤො අයහොසි. තිණ්ණං උතූනං
අනුච්ඡවියකසු තීසු පාසායදසු අලඞ්කතනාටකිත්ථීහි පරිවුයතො යදයවො විෙ
සම්පත්තිංඅනුභවි. 

අම්හාකම්පි යබොධිසත්යතො තස්මිං සමයෙ තුසිතපුරා චවිත්වා 
සුද්යධොදනමහාරාජස්ස අග්ගමයහසිො කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
අනුක්කයමන වුද්ධිප්පත්යතො එකූනතිංස වස්සානි අගාරමජ්යඣ වසිත්වා
මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා අනුක්කයමන පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො
යබොධිමණ්යඩ සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා ඉසිපතයන මිගදායෙ
ධම්මචක්කප්පත්තනං පවත්යතත්වා යලොකානුග්ගහං කයරොන්යතො රාජගහං

ආගම්ම‘‘පුත්යතොයමරාජගහංආගයතො’’තිසුත්වා ‘‘ගච්ඡථභයණමමපුත්තං
ආයනථා’’ති පිතරා පහියත සහස්සසහස්සපරිවායර දස අමච්යච
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාෙ පබ්බායජත්වා කාළුදායිත්යථයරන චාරිකාගමනං
ආොචියතො රාජගහයතො වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරො නික්ෙමිත්වා
කපිලවත්ථුපුරං ගන්ත්වා ඤාතිසමාගයම අයනයකහි ඉද්ධිපාටිහාරියෙහි 
සප්පාටිහාරිෙං විචිත්රධම්මයදසනං කත්වා මහාජනං අමතපානං පායෙත්වා
දුතිෙදිවයස පත්තචීවරමාදාෙ නගරද්වායර ඨත්වා ‘‘කිං නු යෙො කුලනගරං
ආගතානං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං ආචිණ්ණ’’න්ති ආවජ්ජමායනො ‘‘සපදානං
පිණ්ඩාෙ චරණං ආචිණ්ණ’’න්ති ඤත්වා සපදානං පිණ්ඩාෙ චරන්යතො
‘‘පුත්යතොයමපිණ්ඩාෙචරතී’’තිසුත්වාආගතස්සරඤ්යඤොධම්මං කයථත්වා
යතන සකනියවසනං පයවයසත්වා කතසක්කාරසම්මායනො තත්ථ කාතබ්බං
ඤාතිජනානුග්ගහං කත්වා රාහුලකුමාරං පබ්බායජත්වා නචිරස්යසව 

කපිලවත්ථුපුරයතොමල්ලරට්යඨචාරිකංචරමායනොඅනුපිෙඅම්බවනංඅගමාසි. 

තස්මිං සමයෙ සුද්යධොදනමහාරාජා සාකිෙජනං සන්නිපායතත්වා ආහ – 

‘‘සයච මම පුත්යතො අගාරං අජ්ඣාවසිස්ස, රාජා අභවිස්ස චක්කවත්තී 

සත්තරතනසමන්නාගයතො.නත්තාපියමරාහුලකුමායරොෙත්තිෙගයණනසද්ධිං

තංපරිවායරත්වා අචරිස්ස, තුම්යහපිඑතමත්ථංජානාථ.ඉදානිපනයමපුත්යතො

බුද්යධො ජායතො, ෙත්තිොවස්ස පරිවාරා යහොන්තු. තුම්යහ එයකකකුලයතො
එයකකං දාරකං යදථා’’ති. එවං වුත්යත එකප්පහායරයනව
සහස්සෙත්තිෙකුමාරා පබ්බජිංසු. තස්මිං සමයෙ මහානායමො කුටුම්බසාමියකො 

යහොති. යසො අනුරුද්ධසක්කං උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – ‘‘එතරහි, තාත

අනුරුද්ධ, අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා සකයකුමාරා භගවන්තං පබ්බජිතං

අනුපබ්බජන්ති, අම්හාකං කුයල නත්ථි යකොචි අගාරස්මා අනගාරිෙං 
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පබ්බජියතො. යතන හිත්වං වා පබ්බජ, අහං වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. යසො තස්ස
වචනං සුත්වාඝරාවායසරුචිං අකත්වා අත්තසත්තයමො අගාරස්මා අනගාරිෙං

පබ්බජියතො. තස්ස පබ්බජ්ජානුක්කයමො සඞ්ඝයභදකක්ෙන්ධයක (චූළව. 330
ආදයෙො)ආගයතොව. 

එවං අනුපිෙඅම්බවනං ගන්ත්වා පබ්බජියතසු පන යතසු තස්මිංයෙව 
අන්යතොවස්යස භද්දිෙත්යථයරො අරහත්තං පාපුණි. අනුරුද්ධත්යථයරො

දිබ්බචක්ඛුං නිබ්බත්යතසි, යදවදත්යතො අට්ඨ සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතසි, 

ආනන්දත්යථයරො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, භගුත්යථයරොචකිමිලත්යථයරො
ච පච්ඡා අරහත්තං පාපුණිංසු. යතසං පන සබ්යබසම්පි යථරානං අත්තයනො
අත්තයනො ආගතට්ඨායන පුබ්බපත්ථනාභිනීහායරො ආගමිස්සති. අෙං පන
අනුරුද්ධත්යථයරො ධම්මයසනාපතිස්ස සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
යචතිෙරට්යඨ පාචීනවංසමිගදාෙං ගන්ත්වා සමණධම්මං කයරොන්යතො සත්ත

මහාපුරිසවිතක්යක විතක්යකසි, අට්ඨයම කිලමති. සත්ථා ‘‘අනුරුද්යධො
අට්ඨයම මහාපුරිසවිතක්යක කිලමතී’’ති ඤත්වා ‘‘තස්ස සඞ්කප්පං
පූයරස්සාමී’’ති තත්ථ ගන්ත්වා පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසින්යනො අට්ඨමං
මහාපුරිසවිතක්කං පූයරත්වා චතුපච්චෙසන්යතොසභාවනාරාමපටිමණ්ඩිතං 

මහාඅරිෙවංසපටිපදං (අ. නි. 8.30) කයථත්වා ආකායස උප්පතිත්වා
යභසකලාවනයමවගයතො. 

යථයරො තථාගයත ගතමත්යතයෙව යතවිජ්යජො මහාඛීණාසයවො හුත්වා
‘‘සත්ථා මය්හං මනං ජානිත්වා ආගන්ත්වා අට්ඨමං මහාපුරිසවිතක්කං
පූයරත්වා අදාසි. යසො ච යම මයනොරයථො මත්ථකං පත්යතො’’ති බුද්ධානං
ධම්මයදසනංඅත්තයනොචපටිවිද්ධධම්මං ආරබ්භඉමාගාථාඅභාසි– 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාෙ, සත්ථායලොයකඅනුත්තයරො; 

මයනොමයෙනකායෙන, ඉද්ධිොඋපසඞ්කමි. 

‘‘ෙථායමඅහුසඞ්කප්යපො, තයතොඋත්තරියදසයි; 

නිප්පපඤ්චරයතොබුද්යධො, නිප්පපඤ්චමයදසයි. 

‘‘තස්සාහං ධම්මමඤ්ඤාෙ, විහාසිංසාසයන රයතො; 

තිස්යසො විජ්ජා අනුප්පත්යතො, කතං බුද්ධස්ස සාසන’’න්ති. (යථරගා.
901-903); 

අථනංඅපරභායගසත්ථායජතවනමහාවිහායරවිහරන්යතො‘‘මමසාසයන 
දිබ්බචක්ඛුකානංඅනුරුද්යධොඅග්යගො’’තිඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 
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භද්දිෙත්යථරවත්ථු 

193. ඡට්යඨ උච් චාකුලිකානන්ති උච්යච කුයල ජාතානං. භද් දියෙොති

අනුරුද්ධත්යථයරනසද්ධිං නික්ෙමන්යතොසකයරාජා. කාළියගොධාෙ පුත් යතොති

කාළවණ්ණාසා යදවී, යගොධාතිපනස්සානාමං. තස්මාකාළියගොධාතිවුච්චති, 

තස්සාපුත්යතොතිඅත්යථො.කස්මාපනාෙංඋච්චාකුලිකානංඅග්යගොති වුත්යතො, 

කිංතයතොඋච්චාකුලිකතරානත්ථීති? ආමනත්ථි.තස්සහිමාතාසාකිොනීනං 

අන්තයර වයෙන සබ්බයජට්ඨිකා, යසොයෙව ච සාකිෙකුයල සම්පත්තං රජ්ජං
පහාෙ පබ්බජියතො. තස්මා උච්චාකුලිකානං අග්යගොති වුත්යතො. අපිච
පුබ්බපත්ථනානුභායවන යචස අනුපටිපාටිො පඤ්ච ජාතිසතානි රාජකුයල
නිබ්බත්තිත්වා රජ්ජං කායරසියෙව. ඉමිනාපි කාරයණන උච්චාකුලිකානං
අග්යගොතිවුත්යතො. 

පඤ්හකම්යම පනස්ස අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි අතීයත 

පදුමුත්තරබුද්ධකායල මහායභොගකුයල නිබ්බත්යතො වුත්තනයෙයනව
ධම්මස්සවනත්ථාෙ ගයතො. තංදිවසං සත්ථාරං එකං භික්ඛුං උච්චාකුලිකානං
භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයතඑකස්ස බුද්ධස්ස
සාසයන උච්චාකුලිකානං භික්ඛූනං අග්යගන භවිතුං වට්ටතී’’ති තථාගතං

නිමන්යතත්වාසත්තදිවසානිබුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වා, 

‘‘භන්යත, අහං ඉමස්ස දානස්ස ඵයලන නාඤ්ඤං සම්පත්තිං ආකඞ්ොමි, 
අනාගයත පන එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන උච්චාකුලිකානං භික්ඛූනං අග්යගො
භයවෙය’’න්තිපත්ථයිත්වාපාදමූයලනිපජ්ජි. 

සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකන්යතො සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘සමිජ්ඣිස්සති 

යත ඉදං කම්මං, ඉයතො කප්පසතසහස්සාවසායන යගොතයමො නාම බුද්යධො

උප්පජ්ජිස්සති, ත්වං තස්ස සාසයන උච්චාකුලිකානං භික්ඛූනං අග්යගො
භවිස්සසී’’ති බයාකරිත්වාභත්තානුයමොදනංකත්වාවිහාරංඅගමාසි.යසොපිතං
බයාකරණං ලභිත්වා උච්චාකුලිකසංවත්තනිකකම්මං පුච්ඡිත්වා ධම්මාසනානි
කායරත්වා යතසු පච්චත්ථරණානි සන්ථරායපත්වා ධම්මබීජනියෙො
ධම්මකථිකවට්ටං උයපොසථාගායර පදීපයතලදානන්ති එවං ොවජීවං බහුවිධං 
කලයාණකම්මං කත්වා තත්ථ කාලකයතො යදයවසු ච මනුස්යසසු ච
සංසරන්යතොකස්සපදසබලස්සචඅම්හාකඤ්චභගවයතො අන්තයරබාරාණසිෙං
කුටුම්බිෙඝයරනිබ්බත්යතො. 

යතනච සමයෙනසම්බහුලා පච්යචකබුද්ධා ගන්ධමාදනපබ්බතාආගම්ම 

බාරාණසිෙංගඞ්ගාෙතීයරඵාසුකට්ඨායනනිසීදිත්වාපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජන්ති.
යසො කුටුම්බියෙො යතසං නිබද්ධයමව තස්මිං ඨායන භත්තවිස්සග්ගකරණං
ඤත්වා අට්ඨපාසාණඵලකානිඅත්ථරිත්වාොවජීවංපච්යචකබුද්යධඋපට්ඨහි. 
අයථකං බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 
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කපිලවත්ථුනගයර ෙත්තිෙකුයල නිබ්බත්ති. නාමග්ගහණදිවයස චස්ස 

භද් දිෙකුමායරොති නාමං අකංසු. යසො වෙං ආගම්ම යහට්ඨා අනුරුද්ධසුත්යත
වුත්තනයෙයනව ඡන්නං ෙත්තිොනං අබ්භන්තයරො හුත්වා සත්ථරි 

අනුපිෙඅම්බවයනවිහරන්යතසත්ථු සන්තියකපබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි.
අථ සත්ථා අපරභායග යජතවනමහාවිහායර විහරන්යතො ‘‘මම සාසයන
උච්චාකුලිකානං කාළියගොධාෙ පුත්යතො භද්දිෙත්යථයරො අග්යගො’’ති
අග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

ලකුණ්ඩකභද්දිෙත්යථරවත්ථු 

194. සත්තයම මඤ ්ජුස් සරානන්ති මධුරස්සරානං. ලකුණ් ඩකභද් දියෙොති

උබ්යබයධන රස්යසො, නායමන භද්දියෙො. තස්සාපි පඤ්හකම්යම
අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතීනගයර
මහායභොගකුයල නිබ්බත්යතො වුත්තනයෙයනව ධම්මස්සවනත්ථාෙ විහාරං
ගයතො. තස්මිංසමයෙසත්ථාරංඑකංමඤ්ජුස්සරංභික්ඛුංඑතදග්යගඨයපන්තං
දිස්වා ‘‘අයහො වතාහම්පිඅනාගයතඅෙංභික්ඛුවිෙඑකස්සබුද්ධස්සසාසයන
මඤ්ජුස්සරානං භික්ඛූනංඅග්යගොභයවෙය’’න්තිචිත්තං උප්පායදත්වා සත්ථාරං

නිමන්යතත්වාසත්තදිවසානිබුද්ධප්පමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානං දත්වා, 

‘‘භන්යත, අහං ඉමස්ස දානස්ස ඵයලන න අඤ්ඤං සම්පත්තිං ආකඞ්ොමි, 
අනාගයත පන එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන මඤ්ජුස්සරානං භික්ඛූනං අග්යගො
භයවෙය’’න්ති පත්ථයිත්වා සත්ථුපාදමූයල නිපජ්ජි. සත්ථා අනාගතං

ඔයලොයකන්යතොසමිජ්ඣනභාවං දිස්වා‘‘සමිජ්ඣිස්සතියතඉදංකම්මං, ඉයතො

කප්පසතසහස්සාවසායන යගොතයමොනාමබුද්යධොඋප්පජ්ජිස්සති, ත්වං තස්ස
සාසයන මඤ්ජුස්සරානං භික්ඛූනං අග්යගො භවිස්සසී’’ති බයාකරිත්වා විහාරං
අගමාසි. 

යසොපි තං බයාකරණං ලභිත්වා ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා තයතො 
කාලකයතොයදයවසුචමනුස්යසසුචසංසරන්යතොවිපස්සීසම්මාසම්බුද්ධකායල 

චිත් තපත් තයකොකියලො නාම හුත්වා යෙයම මිගදායෙ වසන්යතො එකදිවසං 
හිමවන්තං ගන්ත්වා මධුරං අම්බඵලං තුණ්යඩන ගයහත්වා ආගච්ඡන්යතො 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතං සත්ථාරං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අහං අඤ්යඤසු දිවයසසු

රිත්තයකො තථාගතං පස්සාමි, අජ්ජ පන යම ඉමං අම්බපක්කං පුත්තකානං 

අත්ථාෙ ආගතං. යතසං අඤ්ඤම්පි ආහරිත්වා දස්සාමි, ඉමං පන දසබලස්ස
දාතුං වට්ටතී’’ති ඔතරිත්වා ආකායස චරති. සත්ථා තස්ස චිත්තං ඤත්වා 
අයසොකත්යථරං නාම උපට්ඨාකං ඔයලොයකසි. යසො පත්තං නීහරිත්වා සත්ථු
හත්යථඨයපසි.යසො යකොකියලොදසබලස්සපත්යතඅම්බපක්කංපතිට්ඨායපසි.
සත්ථා තත්යථව නිසීදිත්වා තං පරිභුඤ්ජි. යකොකියලො පසන්නචිත්යතො
පුනප්පුනං දසබලස්ස ගුයණ ආවජ්යජත්වා දසබලං වන්දිත්වා අත්තයනො
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පටුන 

කුලාවකං ගන්ත්වා සත්තාහං පීතිසුයෙන වීතිනායමසි. එත්තකං තස්මිං

අත්තභායවකලයාණකම්මං, ඉමිනාස්සකම්යමනසයරොමධුයරොඅයහොසි. 

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල පන යචතියෙ ආරද්යධ ‘‘කිංපමාණං

කයරොම? සත්තයෙොජනප්පමාණං. අතිමහන්තං එතං, ඡයෙොජනං කයරොම.

ඉදම්පි අතිමහන්තං, පඤ්චයෙොජනං කයරොම, චතුයෙොජනං, තියෙොජනං, 

ද්වියෙොජන’’න්ති වුත්යත අෙං තදා යජට්ඨවඩ්ෙකී හුත්වා ‘‘එථ, යභො, 
අනාගයත සුෙපටිජග්ගිෙං කාතුං වට්ටතී’’ති වත්වා රජ්ජුං ආදාෙ

පරික්ඛිපන්යතොගාවුතමත්තයකඨත්වා‘‘එයකකංමුෙංගාවුතංගාවුතංයහොතු, 
යචතිෙංයෙොජනාවට්ටංයෙොජනුබ්යබධංභවිස්සතී’’තිආහ.යතතස්සවචයන
අට්ඨංසු. ඉති අප්පමාණස්ස බුද්ධස්ස පමාණං අකාසීති. යතන කම්යමන
නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන අඤ්යඤහි හීනතරප්පමායණො අයහොසි. යසො
අම්හාකං සත්ථු කායල සාවත්ථිෙං මහායභොගකුයල නිබ්බත්ති.
‘‘භද්දියෙො’’තිස්ස නාමං අකංසු. යසො වෙප්පත්යතො සත්ථරි 
යජතවනමහාවිහායර පටිවසන්යත විහාරං ගන්ත්වා ධම්මයදසනං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
විපස්සනාෙකම්මංකයරොන්යතො අරහත්තංපාපුණි.අථනංසත්ථාඅපරභායග
අරිෙවරගණමජ්යඣ නිසින්යනො මඤ්ජුස්සරානං භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසි. 

පිණ්යඩොලභාරද්වාජත්යථරවත්ථු 

195. අට්ඨයම සීහනාදිකානන්ති සීහනාදං නදන්තානං. 

පිණ් යඩොලභාරද් වායෙොති යසො කිර අරහත්තං පත්තදිවයස අවාපුරණං ආදාෙ 

විහායරනවිහාරංපරියවයණනපරියවණංගන්ත්වා‘‘ෙස්සමග්යගවාඵයලවා

කඞ්ො අත්ථි, යසො මං පුච්ඡතූ’’ති සීහනාදං නදන්යතො විචරි. බුද්ධානම්පි

පුරයතො ඨත්වා ‘‘ඉමස්මිං, භන්යත, සාසයන කතබ්බකිච්චං මය්හං මත්ථකං 
පත්ත’’න්තිසීහනාදංනදි.තස්මාසීහනාදිකානංඅග්යගොනාමජායතො. 

පඤ්හකම්යමපනස්සඅෙමනුපුබ්බිකථා–අෙං කිරපදුමුත්තරබුද්ධකායල
පබ්බතපායද සීහයෙොනිෙං නිබ්බත්යතො. සත්ථා පච්චූසසමයෙ යලොකං
යවොයලොයකන්යතොතස්ස යහතුසම්පත්තිං දිස්වා හංසවතිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා
පච්ඡාභත්තංසීයහයගොචරාෙපක්කන්යතතස්සවසනගුහංපවිසිත්වා ආකායස
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වානියරොධංසමාපජ්ජිත්වානිසීදි.සීයහොයගොචරංලභිත්වා 
නිවත්යතො ගුහාද්වායර ඨියතො අන්යතොගුහාෙං දසබලං නිසින්නං දිස්වා ‘‘මම

වසනට්ඨානං ආගන්ත්වා අඤ්යඤො සත්යතො නිසීදිතුං සමත්යථො නාමනත්ථි, 

මහන්යතො වතාෙං පුරියසො, යෙො අන්යතොගුහාෙං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

නිසින්යනො. සරීරප්පභාපිස්ස සමන්තා ඵරිත්වා ගතා, මො එවරූපං අච්ඡරිෙං

නදිට්ඨපුබ්බං.අෙංපුරියසොඉමස්මිංයලොයකපූජයනෙයානං අග්යගොභවිස්සති, 
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මොපිස්ස ෙථාසත්ති ෙථාබලං සක්කාරං කාතුං වට්ටතී’’ති ජලජථලජානි
නානාකුසුමානි ආහරිත්වා භූමියතො ොව නිසින්නපල්ලඞ්කට්ඨානා පුප්ඵාසනං 
සන්ථරිත්වා සබ්බරත්තිං සම්මුෙට්ඨායන තථාගතං නමස්සමායනො අට්ඨාසි.
පුනදිවයස පුරාණපුප්ඵානිඅපයනත්වානවපුප්යඵහිආසනංසන්ථරි. 

එයතයනව නිොයමන සත්ත දිවසානි පුප්ඵාසනං පඤ්ඤායපත්වා 
බලවපීතියසොමනස්සංනිබ්බත්යතත්වාගුහාද්වායරආරක්ෙංගණ්හි.සත්තයම
දිවයස සත්ථා නියරොධයතො වුට්ඨාෙ ගුහාද්වායර අට්ඨාසි. සීයහොපි මිගරාජා
තථාගතංතික්ෙත්තුං පදක්ඛිණංකත්වාචතූසුඨායනසුවන්දිත්වාපටික්කමිත්වා

අට්ඨාසි. සත්ථා ‘‘වට්ටිස්සති එත්තයකො උපනිස්සයෙො එතස්සා’’ති යවහාසං
අබ්භුග්ගන්ත්වාවිහාරයමව ගයතො. 

යසොපි සීයහො බුද්ධවියෙොයගන දුක්ඛියතො කාලං කත්වා හංසවතීනගයර 

මහාසාලකුයල පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා වෙප්පත්යතො එකදිවසං නගරවාසීහි
සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා ධම්මයදසනං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං
සීහනාදිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා වුත්තනයෙයනව සත්තාහං
මහාදානංපවත්යතත්වාතංඨානන්තරංපත්යථත්වාසත්ථාරාසමිජ්ඣනභාවං 
දිස්වා බයාකයතො ොවජීවං කුසලං කත්වා තත්ථ කාලකයතො යදයවසු ච
මනුස්යසසු ච සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගහනගයර 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයලනිබ්බත්ති. නායමන භාරද්වායජො නාම අයහොසි. යසො
වෙප්පත්යතො තයෙො යවයද උග්ගයහත්වා පඤ්ච මාණවසතානි මන්යත
වායචන්යතො විචරති. යසො අත්තයනො යජට්ඨකභායවන නිමන්තනට්ඨායනසු
සබ්යබසං භික්ෙං සෙයමව සම්පටිච්ඡි. එයසො කිර ඊසකං යලොලධාතුයකො
අයහොසි. යසො යතහි මාණයවහි සද්ධිං ‘‘කුහිං ොගු කුහිං භත්ත’’න්ති 

ොගුභත්තෙජ්ජකායනව පරියෙසමායනො චරති. යසො ගතගතට්ඨායන

පිණ්ඩයමවපටිමායනන්යතො චරතීති පිණ් යඩොලභාරද් වායෙොයතවපඤ්ඤායි. 

යසො එකදිවසං සත්ථරි රාජගහමනුප්පත්යත ධම්මකථං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්යතො අරහත්තං
පාපුණි. අරහත්තං පත්තයවලාෙයමව අවාපුරණං ආදාෙ විහායරන විහාරං

පරියවයණන පරියවණං ගන්ත්වා ‘‘ෙස්ස මග්යග වා ඵයල වා කඞ්ො අත්ථි, 
යසොමංපුච්ඡතූ’’තිසීහනාදංනදන්යතොවිචරි.යසො එකදිවසංරාජගහයසට්ඨිනා
යවළුපරම්පරාෙ උස්සායපත්වා ආකායස ලග්ගිතං ජෙසුමනවණ්ණං 
චන්දනසාරපත්තංඉද්ධිොආදාෙසාධුකාරං දදන්යතනමහාජයනනපරිවුයතො
විහාරං ආගන්ත්වාතථාගතස්සහත්යථඨයපසි.සත්ථාජානන්යතොවපටිපුච්ඡි–

‘‘කුයතොයත, භාරද්වාජ, අෙංපත්යතොලද්යධො’’ති? යසොලද්ධකාරණංකයථසි.

සත්ථා‘‘ත්වංඑවරූපං උත්තරිමනුස්සධම්මංමහාජනස්සදස්යසසි, අකත්තබ්බං

තො කත’’න්ති අයනකපරිොයෙන විගරහිත්වා ‘‘න, භික්ෙයව, ගිහීනං
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උත්තරිමනුස්සධම්මං ඉද්ධිපාටිහාරිෙං දස්යසතබ්බං, යෙො දස්යසෙය, ආපත්ති 

දුක්කටස්සා’’ති(චූළව.252) සික්ොපදංපඤ්ඤායපසි. 

අථ භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ කථා උදපාදි – ‘‘සීහනාදිෙත්යථයරො අරහත්තං 

පත්තදිවයසභික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ‘ෙස්සමග්යගවාඵයලවාකඞ්ොඅත්ථි, යසො
මං පුච්ඡතූ’ති කයථසි. බුද්ධානම්පි සම්මුයෙ අත්තයනො අරහත්තප්පත්තිං

කයථසි, අඤ්යඤ සාවකා තුණ්හී අයහසුං. අත්තයනො සීහනාදිෙභායවයනව
මහාජනස්ස පසාදං ජයනත්වා යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා චන්දනසාරපත්තඤ්ච
ගණ්හී’’ති. යත භික්ඛූ ඉයම තයෙොපි ගුයණ එකයතොකත්වා සත්ථු කථයිංසු.

බුද්ධාචනාමගරහිතබ්බයුත්තකංගරහන්ති, පසංසිතබ්බයුත්තකංපසංසන්තීති
ඉමස්මිං ඨායන යථරස්ස පසංසිතබ්බයුත්තයමව අඞ්ගං ගයහත්වා ‘‘තිණ්ණං

යෙොපන, භික්ෙයව, ඉන්ද්රිොනංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා භාරද්වායජොභික්ඛු

අඤ්ඤං බයාකාසි – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරිෙං, කතංකරණීෙං, නාපරං

ඉත්ථත්තාොති පජානාමී’ති. කතයමසං තිණ්ණං? සතින්ද්රිෙස්ස, 

සමාධින්ද්රිෙස්ස, පඤ්ඤින්ද්රිෙස්ස.ඉයමසං යෙො, භික්ෙයව, තිණ්ණංඉන්ද්රිොනං

භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාභාරද්වායජොභික්ඛු අඤ්ඤංබ්ොකාසි–‘ඛීණාජාති, 

වුසිතංබ්රහ්මචරිෙං, කතංකරණීෙං, නාපරං ඉත්ථත්තාොතිපජානාමී’’’ති (සං.

නි.5.519) යථරංපසංසිත්වාසීහනාදිකානං භික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

මන්තාණිපුත්තපුණ්ණත්යථරවත්ථු 

196. නවයම පුණ් යණො මන් තාණිපුත් යතොති නායමන පුණ්යණො, 
මන්තාණිබ්රාහ්මණිො පන යසො පුත්යතොති මන්තාණිපුත්යතො. තස්ස 
පඤ්හකම්යමඅෙමනුපුබ්බිකථා–අෙංකිරපදුමුත්තරදසබලස්සඋප්පත්තියතො
පුයරතරයමව හංසවතීනගයර බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස
නාමග්ගහණදිවයසයගොතයමොතිනාමං අකංසු.යසොවෙප්පත්යතොතයෙොයවයද
උග්ගණ්හිත්වා සබ්බසිප්යපසු යකොවියදො හුත්වා පඤ්චමාණවකසතපරිවායරො 
විචරන්යතො තයෙොපි යවයද ඔයලොයකත්වා යමොක්ෙධම්මං අදිස්වා ‘‘ඉදං

යවදත්තෙං නාම කදලික්ෙන්යධො විෙ බහි මට්ඨං අන්යතො නිස්සාරං, ඉමං
ගයහත්වාවිචරණංථුසයකොට්ටනසදිසංයහොති.කිංයමඉමිනා’’ති ඉසිපබ්බජ්ජං
පබ්බජිත්වා බ්රහ්මවිහායර නිබ්බත්යතත්වා ‘‘අපරිහීනජ්ඣායනො 
බ්රහ්මයලොයකොකූපපන්යනො භවිස්සාමී’’ති පඤ්චහි මාණවකසයතහි සද්ධිං
පබ්බතපාදං ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි. තස්ස පරිවාරානි අට්ඨාරස්ස
ජටිලසහස්සානි අයහසුං. යසො පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියෙො
නිබ්බත්යතත්වායතසම්පි කසිණපරිකම්මංආචික්ඛි.යතතස්සඔවායදඨත්වා
සබ්යබපිපඤ්චඅභිඤ්ඤාඅට්ඨ සමාපත්තියෙොනිබ්බත්යතසුං. 

අද්ධායන අතික්කන්යත තස්ස යගොතමතාපසස්ස මහල්ලකකායල 
පදුමුත්තරදසබයලො පඨමාභිසම්යබොධිං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො 
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පටුන 

භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරො හංසවතීනගරං උපනිස්සාෙ විහාසි. යසො එකදිවසං
පච්චූසසමයෙ යලොකං ඔයලොයකන්යතො යගොතමතාපසස්ස පරිසාෙ 

අරහත්තූපනිස්සෙං යගොතමතාපසස්ස ච ‘‘අහං අනාගයත
උප්පජ්ජමානකබුද්ධස්ස සාසයනධම්මකථිකභික්ඛූනං අග්යගො භයවෙය’’න්ති
පත්ථනභාවඤ්චදිස්වාපායතොවසරීරපටිජග්ගනංකත්වාඅත්තයනො පත්තචීවරං
සෙයමව ගයහත්වා අඤ්ඤාතකයවයසන යගොතමතාපසස්ස අන්යතවාසියකසු 

වනමූලඵලාඵලත්ථාෙ ගයතසු ගන්ත්වා යගොතමස්ස පණ්ණසාලාද්වායර
අට්ඨාසි.යගොතයමො බුද්ධානංඋප්පන්නභාවංඅජානන්යතොපිදූරයතොව දසබලං

දිස්වා ‘‘අෙං පුරියසො යලොකයතො මුත්යතො හුත්වා පඤ්ඤාෙති, ෙථා අස්ස 
සරීරනිප්ඵත්ති යෙහි ච ලක්ෙයණහි සමන්නාගයතො අගාරමජ්යඣ වා

තිට්ඨන්යතො චක්කවත්තී රාජා යහොති, පබ්බජන්යතො වා විවට්ටච්ඡයදො
සබ්බඤ්ඤුබුද්යධොයහොතී’’තිඤත්වාපඨමදස්සයනයනව දසබලංඅභිවායදත්වා
‘‘ඉයතොඑථභගවා’’තිබුද්ධාසනංපඤ්ඤායපත්වාඅදාසි.තථාගයතො තාපසස්ස
ධම්මංයදසෙමායනොනිසීදි. 

තස්මිං සමයෙ යත ජටිලා ‘‘පණීතපණීතං වනමූලඵලාඵලං ආචරිෙස්ස

දත්වායසසකංපරිභුඤ්ජිස්සාමා’’තිආගච්ඡන්තාදසබලං උච්චාසයන, ආචරිෙං

පන නීචාසයන නිසින්නං දිස්වා ‘‘පස්සථ, මෙං ‘ඉමස්මිං යලොයක අම්හාකං
ආචරියෙන උත්තරිතයරො නත්ථී’ති විචරාම. ඉදානි පන යනො ආචරිෙං

නීචාසයන නිසීදායපත්වා උච්චාසයන නිසින්නයකො එයකො පඤ්ඤාෙති, 
මහන්යතො වතාෙං පුරියසො භවිස්සතී’’ති පිටකානි ගයහත්වා ආගච්ඡන්ති.
යගොතමතාපයසො ‘‘ඉයම මං දසබලස්ස සන්තියක වන්යදෙය’’න්ති භීයතො

දූරයතොආහ – ‘‘තාතා, මා මං වන්දිත්ථ, සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගයලො

සබ්යබසංවන්දනාරයහොපුරියසොඉධනිසින්යනො, එතංවන්දථා’’ති.තාපසා ‘‘න
අජානිත්වා ආචරියෙො කයථස්සතී’’ති සබ්යබව තථාගතස්ස පායද වන්දිංසු.

‘‘තාතා, අම්හාකං අඤ්ඤං දසබලස්ස දාතබ්බයුත්තකං යභොජනංනත්ථි, ඉමං
වනමූලඵලාඵලං දස්සාමා’’ති පණීතපණීතං බුද්ධානං පත්යත පතිට්ඨායපසි.
සත්ථා වනමූලඵලාඵලං පරිභුඤ්ජි. තදනන්තරං තාපයසොපි සද්ධිං
අන්යතවාසියකහි පරිභුඤ්ජි. සත්ථා භත්තකිච්චං කත්වා ‘‘ද්යව අග්ගසාවකා
භික්ඛුසතසහස්සං ගයහත්වා ආගච්ඡන්තූ’’ති චින්යතසි. තස්මිං ෙයණ
අග්ගසාවයකො මහායදවලත්යථයරො ‘‘කහං නු යෙො සත්ථා ගයතො’’ති
ආවජ්යජන්යතො ‘‘සත්ථාඅම්හාකංආගමනංපච්චාසීසතී’’ති භික්ඛුසතසහස්සං
ගයහත්වාසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වානමස්සමායනො අට්ඨාසි. 

යගොතයමොඅන්යතවාසියකආහ–‘‘තාතා, අම්හාකංඅඤ්යඤොසක්කායරො 

නත්ථි, භික්ඛුසඞ්යඝො දුක්යෙන ඨියතො. බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

පුප්ඵාසනං පඤ්ඤායපස්සාම, ජලජථලජපුප්ඵානි ආහරථා’’ති. යත තාවයදව
පබ්බතපාදයතො වණ්ණගන්ධසම්පන්නානි පුප්ඵානි ඉද්ධිො ආහරිත්වා
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පටුන 

සාරිපුත්තත්යථරස්ස වත්ථුම්හි වුත්තනයෙයනව ආසනානි පඤ්ඤාපයිංසු.
නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනම්පි ඡත්තධාරණම්පි සබ්බං වුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්බං. 

සත්ථාසත්තයමදිවයසනියරොධයතො වුට්ඨාෙ පරිවායරත්වාඨියතතාපයස

දිස්වාධම්මකථිකභායවඑතදග්ගප්පත්තංසාවකංආමන්යතසි– ‘‘ඉමිනාභික්ඛු

ඉසිගයණනමහාසක්කායරොකයතො, එයතසංපුප්ඵාසනානුයමොදනං කයරොහී’’ති.
යසො සත්ථු වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා තීණි පිටකානි සම්මසිත්වා අනුයමොදනං
අකාසි. තස්ස යදසනාපරියෙොසායන සත්ථා සෙං බ්රහ්මයඝොසං නිච්ඡායරත්වා
ධම්මං යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන ඨයපත්වා යගොතමතාපසං යසසා
අට්ඨාරස සහස්සජටිලාඅරහත්තංපාපුණිංසු. 

යගොතයමො පන යතනත්තභායවන පටියවධං කාතුං අසක්යකොන්යතො

භගවන්තංආහ– ‘‘භගවායෙනභික්ඛුනාපඨමංධම්යමොයදසියතො, යකොනාම

අෙං තුම්හාකං සාසයන’’ති? අෙං යගොතම මය්හං සාසයන ධම්මකථිකානං

අග්යගොති. ‘‘අහම්පි, භන්යත, ඉමස්ස සත්ත දිවසානි කතස්ස අධිකාරස්ස
ඵයලන අෙං භික්ඛු විෙ අනාගයතඑකස්ස බුද්ධස්සසාසයන ධම්මකථිකානං
අග්යගොභයවෙය’’න්තිපත්ථනංකත්වාපාදමූයලනිපජ්ජි. 

සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකත්වා අනන්තරායෙනස්ස පත්ථනාෙ
සමිජ්ඣනභාවං ඤත්වා‘‘අනාගයතකප්පසතසහස්සාවසායනයගොතයමොනාම

බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, ත්වං තස්ස සාසයන ධම්මකථිකානං අග්යගො
භවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වා යත අරහත්තප්පත්යත තාපයස ‘‘එථභික්ෙයවො’’ති
ආහ. සබ්යබ අන්තරහිතයකසමස්සූ ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරා 
වස්සසට්ඨිකත්යථරසදිසා අයහසුං.සත්ථාභික්ඛුසඞ්ඝමාදාෙ විහාරංගයතො. 

යගොතයමොපි ොවජීවං තථාගතං පරිචරිත්වා ෙථාබලං කලයාණකම්මං
කත්වා කප්පසතසහස්සං යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරිත්වා අම්හාකං
භගවයතො කායල කපිලවත්ථුනගරස්ස අවිදූයර යදොණවත්ථුබ්රාහ්මණගායම
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස නාමග්ගහණදිවයස
පුණ්ණමාණයවොති නාමං අකංසු. සත්ථරි අභිසම්යබොධිං පත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යක අනුපුබ්යබන ආගන්ත්වා රාජගහං උපනිස්සාෙ
විහරන්යත අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරොකපිලවත්ථුංගන්ත්වාඅත්තයනො
භාගියනෙයං පුණ්ණමාණවං පබ්බායජත්වා පුනදිවයස දසබලස්ස සන්තිකං
ආගන්ත්වාභගවන්තං වන්දිත්වාආපුච්ඡිත්වානිවාසත්ථාෙඡද්දන්තදහංගයතො.
පුණ්යණොපි මන්තාණිපුත්යතො මාතුයලන අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරන
සද්ධිං දසබලස්ස සන්තිකං අගන්ත්වා ‘‘මය්හං පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං
පායපත්වාව දසබලස්ස සන්තිකං ගමිස්සාමී’’තිකපිලවත්ථුස්මිංයෙව ඔහීයනො
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යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොන්යතො නචිරස්යසව අරහත්තං පාපුණි.
තස්ස සන්තියක පබ්බජිතකුලපුත්තාපි පඤ්චසතා අයහසුං. යථයරො සෙං
දසකථාවත්ථුලාභිතාෙයතපිදසහිකථාවත්ථූහිඔවදති.යතතස්සඔවායදඨත්වා 
සබ්යබවඅරහත්තංපත්තා. 

යත අත්තයනො පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං පත්තං ඤත්වා උපජ්ඣාෙං

උපසඞ්කමිත්වා ආහංසු – ‘‘භන්යත, අම්හාකං කිච්චං මත්ථකං පත්තං, 

දසන්නඤ්චමහාකථාවත්ථූනංලාභියනො, සමයෙොයනො දසබලංපස්සිතු’’න්ති.
යථයරො යතසං කථං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘මම දසකථාවත්ථුලාභිතං සත්ථා

ජානාති, අහං ධම්මං යදයසන්යතො දසකථාවත්ථූනිඅමුඤ්චන්යතොව යදයසමි.

මයි ගච්ඡන්යත සබ්යබපියම භික්ඛූ පරිවායරත්වා ගච්ඡිස්සන්ති, එවං

ගණසඞ්ගණිකාෙ ගන්ත්වා පන අයුත්තං මය්හං දසබලං පස්සිතුං, ඉයම තාව

ගන්ත්වාපස්සන්තූ’’තියතභික්ඛූආහ–‘‘ආවුයසො, තුම්යහපුරයතොගන්ත්වා

තථාගතං පස්සථ, මම වචයනන දසබලස්ස පායද වන්දථ, අහම්පි තුම්හාකං
ගතමග්යගනගමිස්සාමී’’ති. 

යත යථරා සබ්යබපි දසබලස්ස ජාතිභූමිරට්ඨවාසියනො සබ්යබ ඛීණාසවා 
සබ්යබ දසකථාවත්ථුලාභියනො අත්තයනො උපජ්ඣාෙස්ස ඔවාදං අභින්දිත්වා
අනුපුබ්යබන චාරිකං චරන්තා සට්ඨියෙොජනමග්ගං අතික්කම්ම රාජගයහ 
යවළුවනමහාවිහාරංගන්ත්වා දසබලස්සපායදවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.
ආචිණ්ණං යෙොපයනතංබුද්ධානංභගවන්තානංආගන්තුයකහිභික්ඛූහිසද්ධිං

පටිසම්යමොදිතුන්ති භගවායතහිසද්ධිං‘‘කච්චි, භික්ෙයව, ෙමනීෙ’’න්තිආදිනා

නයෙන මධුරපටිසන්ථාරංකත්වා‘‘කුයතොචතුම්යහ, භික්ෙයව, ආගච්ඡථා’’ති

පුච්ඡි. යතහි ‘‘ජාතිභූමියතො’’ති වුත්යත ‘‘යකොනු යෙො, භික්ෙයව, ජාතිභූමිෙං
ජාතිභූමකානංභික්ඛූනං සබ්රහ්මචාරීහිඑවංසම්භාවියතොඅත්තනාචඅප්පිච්යඡො
අප්පිච්ඡකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’’ති දසකථාවත්ථුලාභිං භික්ඛුං පුච්ඡි. යතපි

‘‘පුණ්යණො නාම, භන්යත, ආෙස්මා මන්තාණිපුත්යතො’’ති ආයරොචයිංසු. තං
කථංසුත්වාආෙස්මාසාරිපුත්යතො යථරස්සදස්සනකායමොඅයහොසි. 

අථ සත්ථා රාජගහයතො සාවත්ථිං අගමාසි. පුණ්ණත්යථයරො දසබලස්ස 

තත්ථ ආගතභාවං සුත්වා ‘‘සත්ථාරං පස්සිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා 
අන්යතොගන්ධකුටිෙංයෙවතථාගතංසම්පාපුණි.සත්ථාතස්සධම්මං යදයසසි.
යථයරො ධම්මං සුත්වා දසබලං වන්දිත්වා පටිසල්ලානත්ථාෙ අන්ධවනං
ගන්ත්වා අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ෙමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි. සාරිපුත්තත්යථයරොපි
තස්ස ගමනං සුත්වා සීසානුයලොකියකො ගන්ත්වා ඔකාසං සල්ලක්යෙත්වා තං
රුක්ෙමූලංඋපසඞ්කමිත්වායථයරන සද්ධිංසම්යමොදිත්වාසත්තවිසුද්ධික්කමං
පුච්ඡි.යථයරොපිස්සපුච්ඡිතං පුච්ඡිතංබයාකාසි.යතඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සසුභාසිතං
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සමනුයමොදිංසු. අථ සත්ථා අපරභායග භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො යථරං
ධම්මකථිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

මහාකච්චානත්යථරවත්ථු 

197. දසයම සංඛිත් යතන භාසිතස ්සාති සංඛිත්යතන කථිතධම්මස්ස. 

විත් ථායරන අත් ථං විභෙන් තානන්ති තං යදසනං විත්ථායරත්වා අත්ථං
විභජමානානං. අඤ්යඤ කිර තථාගතස්ස සඞ්යෙපවචනං අත්ථවයසන වා

පූයරතුං සක්යකොන්ති බයඤ්ජනවයසන වා, අෙං පන යථයරො උභෙවයසනපි
සක්යකොති.තස්මාඅග්යගොතිවුත්යතො. පුබ්බපත්ථනාපිචස්සඑවරූපාව. 

අෙං පනස්ස පඤ්හකම්යම අනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර
පදුමුත්තරසම්මාසම්බුද්ධකායල ගහපතිමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා 
වුද්ධිප්පත්යතො එකදිවසං වුත්තනයෙයනව විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත
ඨියතො ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං අත්තනා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජන්තානං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං එකං භික්ඛුං දිස්වා

‘‘මහන්යතො වතාෙං භික්ඛු, ෙං සත්ථා එවං වණ්යණති, මොපි අනාගයත
එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති සත්ථාරං

නිමන්යතත්වා වුත්තනයෙයනව සත්තාහං මහාදානං දත්වා, ‘‘භන්යත, අහං 

ඉමස්ස සක්කාරස්ස ඵයලනන අඤ්ඤං සම්පත්තිං පත්යථමි, අනාගයත පන
එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන ඉයතො සත්තදිවසමත්ථයක තුම්යහහි ඨානන්තයර
ඨපිතභික්ඛු විෙ අහම්පි තං ඨානන්තරං ලයභෙය’’න්ති පත්ථනං කත්වා
පාදමූයල නිපජ්ජි. සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකන්යතො ‘‘සමිජ්ඣිස්සති ඉමස්ස

කුලපුත්තස්ස පත්ථනා’’ති දිස්වා ‘‘අම්යභො, කුලපුත්ත, අනාගයත

කප්පසතසහස්සාවසායන යගොතයමොනාමබුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, ත්වං තස්ස
සාසයන සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජන්තානං අග්යගො
භවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වාඅනුයමොදනංකත්වාපක්කාමි. 

යසොපි කුලපුත්යතො ොවජීවං කුසලං කත්වා කප්පසතසහස්සං 
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසිෙං කුලයගයහ
පටිසන්ධිං ගයහත්වා සත්ථරි පරිනිබ්බුයත සුවණ්ණයචතිෙකරණට්ඨානං
ගන්ත්වා සතසහස්සග්ඝනිකාෙ සුවණ්ණිට්ඨකාෙ පූජං කත්වා ‘‘භගවා මය්හං
නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායනසරීරං සුවණ්ණවණ්ණංයහොතූ’’තිපත්ථනංඅකාසි.
තයතො ොවජීවං කුසලකම්මං කත්වා එකං බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසු 
සංසරිත්වාඅම්හාකංදසබලස්ස උප්පත්තිකායලඋජ්යජනිනගයරපුයරොහිතස්ස

යගයහ නිබ්බත්ති. තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘මය්හං පුත්යතො
සුවණ්ණවණ්ණසරීයරො අත්තනාව අත්තයනො නාමං ගයහත්වා ආගයතො’’ති 

කඤ්චනමාණයවොයතවස්ස නාමං අකංසු. යසො වුද්ධිමන්වාෙ තයෙො යවයද 
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පටුන 

උග්ගණ්හිත්වා පිතු අච්චයෙන පුයරොහිතට්ඨානං ලභි. යසො යගොත්තවයසන
කච්චායනොනාම ජායතො. 

චණ්ඩපජ්යජොතරාජා අමච්යච සන්නිපායතත්වාආහ – ‘‘බුද්යධො යලොයක 

නිබ්බත්යතො, තං ආයනතුං සමත්ථා ගන්ත්වා ආයනථ තාතා’’ති. යදව, 

අඤ්යඤො දසබලං ආයනතුං සමත්යථො නාම නත්ථි, ආචරියෙො

කච්චානබ්රාහ්මයණොව සමත්යථො, තං පහිණථාති.රාජාතංපක්යකොසායපත්වා, 

‘‘තාත, දසබලස්ස සන්තිකං ගච්ඡාහී’’තිආහ. ගන්ත්වා පබ්බජිතුං ලභන්යතො

ගමිස්සාමි, මහාරාජාති. ෙංකිඤ්චි කත්වා තථාගතං ආයනහි, තාතාති. යසො
‘‘බුද්ධානංසන්තිකංගච්ඡන්තස්සමහාපරිසාෙකම්මංනත්ථී’’ති අත්තට්ඨයමො
අගමාසි. අථස්ස සත්ථා ධම්මං යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායනසද්ධිං සත්තහි 

ජයනහිසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණි.සත්ථා‘‘එථභික්ෙයවො’’තිහත්ථං
පසායරසි. තංෙණංයෙව සබ්යබව අන්තරහිතයකසමස්සූ
ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරාවස්සසට්ඨිකත්යථරාවිෙ ජාතා. 

යථයරො අත්තයනො කිච්යච මත්ථකං පත්යත තුණ්හීභායවන අනිසීදිත්වා 
කාළුදායිත්යථයරො විෙ සත්ථු උජ්යජනිගමනත්ථාෙ ගමනවණ්ණං කයථසි.
සත්ථා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘කච්චායනො අත්තයනො ජාතිභූමිෙං මම ගමනං
පච්චාසීසතී’’ති අඤ්ඤාසි. බුද්ධා ච නාම එකං කාරණං පටිච්ච ගන්තුං

අයුත්තට්ඨානංනගච්ඡන්ති.තස්මායථරංආහ– ‘‘ත්වංයෙවභික්ඛුගච්ඡ, තයි
ගයතපි රාජා පසීදිස්සතී’’ති. යථයරො ‘‘බුද්ධානං ද්යව කථා නාම නත්ථී’’ති
තථාගතං වන්දිත්වා අත්තනා සද්ධිං ආගයතහි සත්තහි භික්ඛූහි සද්ධිං

උජ්යජනිං ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග යතලපනාළි නාම නිගයමො, තත්ථ
පිණ්ඩාෙ චරි. තස්මිං ච නිගයම ද්යව යසට්ඨිධීතයරො. තාසු එකා 
පරිජිණ්ණකුයල නිබ්බත්තා දුග්ගතා මාතාපිතූනං අච්චයෙන ධාතිං නිස්සාෙ

ජීවති. අත්තභායවො පනස්සා සමිද්යධො, යකසා අඤ්ඤාහි අතිවිෙ දීඝා.
තස්මිංයෙව නිගයම අඤ්ඤා ඉස්සරයසට්ඨිකුලස්ස ධීතා නික්යකසිකා. සා

තයතො පුබ්යබ තස්සා සමීපං යපයසත්වා ‘‘සතං වා සහස්සං වා දස්සාමී’’ති
වත්වාපියකයසආහරායපතුංනාසක්ඛි. 

තස්මිං පන දිවයස සා යසට්ඨිධීතා මහාකච්චානත්යථරං සත්තහි භික්ඛූහි
පරිවුතං තුච්ඡපත්තං ආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘අෙං සුවණ්ණවණ්යණො එයකො 

බ්රහ්මබන්ධුභික්ඛු ෙථායධොයතයනව පත්යතන ආගච්ඡති, මය්හඤ්ච අඤ්ඤං
ධනංනත්ථි. අසුකයසට්ඨිධීතාපනඉයමසංයකසානංඅත්ථාෙයපයසසි.ඉදානි
ඉයතො ලද්ධඋප්පායදන සක්කා යථරස්ස යදෙයධම්මං දාතු’’න්ති ධාතිං 
යපයසත්වා යථයර නිමන්යතත්වා අන්යතොයගයහ නිසීදායපසි. යථරානං

නිසින්නකායල ගබ්භං පවිසිත්වා ධාතිො අත්තයනො යකයස කප්පායපත්වා, 

‘‘අම්ම, ඉයම යකයසඅසුකාෙනාමයසට්ඨිධීතාෙදත්වාෙංසායදති, තංආහර, 
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අෙයානං පිණ්ඩපාතං දස්සාමා’’ති. ධාති පිට්ඨිහත්යථන අස්සූනි පුඤ්ඡිත්වා
එයකනහත්යථනහදෙමංසං සන්ධායරත්වායථරානංසන්තියකපටිච්ඡායදත්වා
යතයකයසආදාෙතස්සායසට්ඨිධීතාෙ සන්තිකංගතා. 

පණිෙං නාම සාරවන්තම්පි සෙං උපනීතං ගාරවං න ජයනති, තස්මා සා 
යසට්ඨිධීතා චින්යතසි – ‘‘අහං පුබ්යබ බහුනාපි ධයනන ඉයම යකයස

ආහරායපතුං නාසක්ඛිං, ඉදානි පන ඡින්නකාලයතො පට්ඨාෙන ෙථාමූලයමව

ලභිස්සතී’’ති. ධාතිංආහ–‘‘අහංපුබ්යබතවසාමිනිංබහුනාපිධයනනයකයස

ආහරායපතුංනාසක්ඛිං, ෙත්ථ කත්ථචිවිනිපාතාපනනිජ්ජීවයකසානාමඅට්ඨ
කහාපයණඅග්ඝන්තී’’තිඅට්යඨවකහාපයණ අදාසි.ධාතිකහාපයණආහරිත්වා
යසට්ඨිධීතාෙ අදාසි. යසට්ඨිධීතා එයකකං පිණ්ඩපාතං 
එයකකකහාපණග්ඝනකං කත්වා යථරානං දායපසි. යථයරො ආවජ්ජිත්වා

යසට්ඨිධීතාෙඋපනිස්සෙං දිස්වා‘‘කහංයසට්ඨිධීතා’’තිපුච්ඡි.ගබ්යභ, අෙයාති.
පක්යකොසථ නන්ති. සා ච යථයරසු ගාරයවන එකවචයනයනව ආගන්ත්වා
යථයර වන්දිත්වා බලවසද්ධං උප්පායදසි. සුයෙත්යත පතිට්ඨිතපිණ්ඩපායතො
දිට්යඨව ධම්යම විපාකං යදතීති සහ යථරානං වන්දයනන යකසා
පකතිභායවයෙවඅට්ඨංසු.යථරාපිතංපිණ්ඩපාතංගයහත්වාපස්සන්තිොයෙව 
යසට්ඨිධීතාෙයවහාසංඅබ්භුග්ගන්ත්වාකඤ්චනවනුෙයායනඔතරිංසු. 

උෙයානපායලො යථරං දිස්වා රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යදව, යම 
අයෙයො පුයරොහියතො කච්චායනො පබ්බජිත්වා උෙයානමාගයතො’’ති ආහ. රාජා
චණ්ඩපජ්යජොයතො උෙයානං ගන්ත්වා කතභත්තකිච්චං යථරං

පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘කහං, භන්යත, 

භගවා’’ති පුච්ඡි. සත්ථා සෙං අනාගන්ත්වා මං යපයසසි මහාරාජාති. කහං, 

භන්යත, අජ්ජ භික්ෙං අලත්ථාති? යථයරො රඤ්යඤො පුච්ඡාසභායගන සබ්බං
යසට්ඨිධීතාෙ කතං දුක්කරං ආයරොයචසි. රාජා යථරස්ස වසනට්ඨානං
පටිොයදත්වා යථරං නිමන්යතත්වා නියවසනං ගන්ත්වා යසට්ඨිධීතරං
ආණායපත්වා අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි. ඉමිස්සා ඉත්ථිො දිට්ඨධම්මියකොව
ෙසපටිලායභොඅයහොසි. 

තයතො පට්ඨාෙරාජා යථරස්සමහාසක්කාරංකයරොති.යථරස්සධම්මකථාෙ
පසීදිත්වාමහාජයනොයථරස්සසන්තියක පබ්බජි.තයතොපට්ඨාෙසකලනගරං
එකකාසාවපජ්යජොතං ඉසිවාතපටිවාතං අයහොසි. සාපි යදවී ගබ්භං ලභිත්වා
දසමාසච්චයෙන පුත්තං විජායි. තස්ස නාමග්ගහණදිවයස යගොපාලකුමායරොති
මාතාමහයසට්ඨියනො නාමං අකංසු. සා පුත්තස්ස නාමවයසන යගොපාලමාතා
නාමයදවීජාතා.සායදවීයථයරඅතිවිෙපසීදිත්වාරාජානං සම්පටිච්ඡායපත්වා
කඤ්චනවනුෙයායන යථරස්ස විහාරං කායරසි. යථයරො උජ්යජනිනගරං 
පසායදත්වා පුන සත්ථු සන්තිකං ගයතො. අථ සත්ථා අපරභායග යජතවයන
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විහරන්යතො මධුපිණ්ඩිකසුත්තං(ම.නි.1.199ආදයෙො)කච්චානයපෙයාලං(ම.

නි.3.279ආදයෙො) පාරාෙනසුත්තන්තිඉයමතයෙොසුත්තන්යතඅට්ඨුප්පත්තිං
කත්වා යථරං සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජන්තානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

පඨමවග්ගවණ්ණනා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 2. දුතිෙඑතදග් ගවග් යගො 

චූළපන්ථකත්යථරවත්ථු 

198-200. දුතිෙස්ස පඨයම මයනොමෙන්ති මයනන නිබ්බත්තිතං.

‘‘මයනොමයෙන කායෙන, ඉද්ධිො උපසඞ්කමී’’ති (යථරගා. 901) 
වුත්තට්ඨානස්මිඤ්හි මයනන කතකායෙො මයනොමෙකායෙො නාම ජායතො.

‘‘අඤ්ඤතරං මයනොමෙං කාෙං උපපජ්ජතී’’ති (චූළව. 333) වුත්තට්ඨායන
මයනන නිබ්බත්තිතකායෙො මයනොමෙකායෙො නාම ජායතො. අෙමිධ
අධිප්යපයතො.තත්ථඅඤ්යඤභික්ඛූ මයනොමෙංකාෙංනිබ්බත්යතන්තාතයෙො 

වා චත්තායරො වා නිබ්බත්යතන්ති, න බහුයක. එකසදියසයෙව ච කත්වා
නිබ්බත්යතන්ති එකවිධයමව කම්මං කුරුමායන. චූළපන්ථකත්යථයරො පන
එකාවජ්ජයනනසමණසහස්සංමායපසි.ද්යවපිචජයනන එකසදියසඅකාසින
එකවිධං කම්මං කුරුමායන. තස්මා මයනොමෙං කාෙං අභිනිම්මිනන්තානං 
අග්යගොනාමජායතො. 

යචයතොවිවට්ටකුසලානම්පි චූළපන්ථයකොව අග්යගො, 
සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානංපනමහාපන්ථකත්යථයරොඅග්යගොතිවුත්යතො.තත්ථ 
චූළපන්ථකත්යථයරො චතුන්නං රූපාවචරජ්ඣානානං ලාභිතාෙ

‘‘යචයතොවිවට්ටකුසයලො’’ති වුත්යතො, මහාපන්ථකත්යථයරො චතුන්නං

අරූපාවචරජ්ඣානානං ලාභිතාෙ ‘‘සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො’’ති වුත්යතො.

චූළපන්ථයකොචසමාධිකුසලතාෙයචයතොවිවට්ටකුසයලො නාම, මහාපන්ථයකො
විපස්සනාකුසලතාෙ සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො නාම. එයකො යචත්ථ

සමාධිලක්ෙයණ යඡයකො, එයකො විපස්සනාලක්ෙයණ. තථා එයකො

සමාධිගාළ්යහො, එයකො විපස්සනාගාළ්යහො. එයකො යචත්ථ අඞ්ගසංඛිත්යත

යඡයකො, එයකො ආරම්මණසංඛිත්යත. තථා එයකො අඞ්ගවවත්ථායන යඡයකො, 
එයකොආරම්මණවවත්ථායනතිඑවයමත්ථයෙොජනාකාතබ්බා. 

අපිච චූළපන්ථකත්යථයරො රූපාවචරජ්ඣානලාභී හුත්වා ඣානඞ්යගහි 

වුට්ඨාෙ අරහත්තං පත්යතොති යචයතොවිවට්ටකුසයලො, මහාපන්ථයකො
අරූපාවචරජ්ඣානලාභී හුත්වා ඣානඞ්යගහි වුට්ඨාෙ අරහත්තං පත්යතොති 
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පටුන 

සඤ්ඤාවිවට්ටකුසයලො.උයභොපිපන්යථජාතත්තාපන්ථකානාමජාතා. යතසං

පඨමජායතොමහාපන්ථයකොනාම, පච්ඡාජායතොචූළපන්ථයකොනාම. 

ඉයමසං පන උභින්නම්පි පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අතීයත කිර 

පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතීනගරවාසියනො ද්යව භාතිකා කුටුම්බිකා සද්ධා
පසන්නානිබද්ධංසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාධම්මංසුණන්ති. යතසුඑකදිවසං
කනිට්යඨො සත්ථාරං ද්වීහඞ්යගහි සමන්නාගතං එකං භික්ඛුං ‘‘මම සාසයන 

මයනොමෙංකාෙං අභිනිම්මිනන්තානං යචයතොවිවට්ටකුසලානඤ්ච අෙං භික්ඛු
අග්යගො’’ති එතදග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාචින්යතසි–‘‘මහාවතාෙංභික්ඛු

එයකො හුත්වා ද්යව අඞ්ගානි පරිපූයරත්වා චරති, මොපි අනාගයත එකස්ස
බුද්ධස්ස සාසයන අඞ්ගද්වෙපූරයකන හුත්වා විචරිතුං වට්ටතී’’ති. යසො
පුරිමනයෙයනවසත්ථාරං නිමන්යතත්වාසත්තාහංමහාදානංදත්වාඑවමාහ–

‘‘ෙං, භන්යත, භික්ඛුංතුම්යහඉයතො සත්තදිවසමත්ථයකමයනොමෙඞ්යගනච
යචයතොවිවට්ටකුසලඞ්යගන ච ‘අෙං මම සාසයන අග්යගො’ති එතදග්යග

ඨපයිත්ථ, අහම්පි ඉමස්ස අධිකාරකම්මස්ස ඵයලන යසො භික්ඛු විෙ 
අඞ්ගද්වෙපූරයකොභයවෙය’’න්තිපත්ථනංඅකාසි. 

සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකත්වා අනන්තරායෙනස්ස පත්ථනාෙ
සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගයත කප්පසතසහස්සාවසායන යගොතයමො නාම

බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, යසො තං ඉමස්මිං ඨානද්වයෙ ඨයපස්සතී’’ති
බයාකරිත්වා අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. භාතාපිස්ස එකදිවසං සත්ථාරං
සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලං භික්ඛුං එතදග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා තයථව

අධිකාරංකත්වාපත්ථනංඅකාසි, සත්ථාපිතං බයාකාසි. 

යත උයභොපි ජනා සත්ථරි ධරමායන කුසලකම්මං කරිත්වා සත්ථු 

පරිනිබ්බුතකායලසරීරයචතියෙසුවණ්ණපූජංකත්වාතයතොචුතායදවයලොයක
නිබ්බත්තා. යතසං යදවමනුස්යසසු සංසරන්තානංයෙව කප්පසතසහස්සං

අතික්කන්තං.තත්ථමහාපන්ථකස්ස අන්තරාකතකලයාණකම්මංනකථිෙති, 
චූළපන්ථයකොපනකස්සපභගවයතොසාසයනපබ්බජිත්වා වීසතිවස්සසහස්සානි 

ඔදාතකසිණකම්මං කත්වා යදවපුයර නිබ්බත්ති. අථ අම්හාකං සත්ථා
අභිසම්යබොධිං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො රාජගහං උපනිස්සාෙ
යවළුවනමහාවිහායරපටිවසති. 

ඉමස්මිං ඨායන ඨත්වා ඉයමසං ද්වින්නං නිබ්බත්තිං කයථතුං වට්ටති.
රාජගයහකිර ධනයසට්ඨිකුලස්ස ධීතා අත්තයනො දායසයනව සද්ධිං සන්ථවං
කත්වා ‘‘අඤ්යඤපි යම ඉමං කම්මං ජායනෙය’’න්ති චින්යතත්වා එවමාහ –

‘‘අම්යහහි ඉමස්මිං ඨායන වසිතුං න සක්කා, සයච යම මාතාපිතයරො ඉමං

යදොසං ජානිස්සන්ති, ෙණ්ඩාෙණ්ඩං කරිස්සන්ති, වියදසං ගන්ත්වා
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වසිස්සාමා’’ති හත්ථසාරං ගයහත්වා අග්ගද්වායරන නික්ෙමිත්වා ‘‘ෙත්ථ වා
තත්ථවාඅඤ්යඤහි අජානනට්ඨානංගන්ත්වාවසිස්සාමා’’තිඋයභොපිඅගමංසු. 

යතසංඑකස්මිංඨායනවසන්තානංසංවාසමන්වාෙතස්සාකුච්ඡිෙං ගබ්යභො
පතිට්ඨාසි. සා ගබ්භස්ස පරිපාකං ආගම්ම සාමියකන සද්ධිං මන්යතසි – 

‘‘ගබ්යභො යම පරිපාකං ගයතො, ඤාතිමිත්තාදිවිරහියත ඨායන ගබ්භවුට්ඨානං

නාම උභින්නම්පිඅම්හාකංදුක්ෙයමව, කුලයගහයමවගච්ඡාමා’’ති.යසො‘‘අජ්ජ

ගච්ඡාම, ස්යව ගච්ඡාමා’’ති දිවයස අතික්කමායපසි. සා චින්යතසි – ‘‘අෙං

බායලොඅත්තයනො යදොසමහන්තාෙගන්තුංනඋස්සහති, මාතාපිතයරොචනාම

එකන්තහිතා, අෙං ගච්ඡතු වා මා වා, මො ගන්තුං වට්ටතී’’ති. තස්මිං යගහා
නික්ෙන්යතසායගයහපරික්ොරං පටිසායමත්වාඅත්තයනොකුලඝරංගතභාවං
අනන්තරයගහවාසීනංආයරොයචත්වාමග්ගං පටිපජ්ජි. 

අථ යසො පුරියසො ඝරං ආගයතො තං අදිස්වා පටිවිස්සයක පුච්ඡිත්වා
‘‘කුලඝරංගතා’’තිසුත්වායවයගනඅනුබන්ධිත්වා අන්තරාමග්යග සම්පාපුණි.
තස්සාපිතත්යථවගබ්භවුට්ඨානං අයහොසි.යසො‘‘කිංඉදංභද්යද’’තිපුච්ඡි.සාමි

එයකොපුත්යතොජායතොති.ඉදානිකිං කරිස්සාමාති? ෙස්සඅත්ථාෙමෙංකුලඝරං

ගච්ඡාම, තං කම්මං අන්තරාව නිප්ඵන්නං, තත්ථ ගන්ත්වා කිං කරිස්සාම, 
නිවත්තාමාතිද්යවපිඑකචිත්තාහුත්වා නිවත්තිංසු.තස්ස දාරකස්සචපන්යථ
ජාතත්තා පන්ථයකොති නාමං අකංසු. තස්සා නචිරස්යසව අපයරොපි ගබ්යභො
පතිට්ඨහි. සබ්බං පුරිමනයෙයනව විත්ථායරතබ්බං. තස්සපි දාරකස්ස පන්යථ
ජාතත්තා පඨමජාතස්ස මහාපන්ථයකොති නාමං කත්වා පච්ඡාජාතස්ස 
චූළපන්ථයකොතිනාමංඅකංසු. 

යත ද්යවපි දාරයක ගයහත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගතා. යතසං
තත්ථ වසන්තානං අෙං මහාපන්ථකදාරයකො අඤ්යඤ දාරකජයන ‘‘චූළපිතා

මහාපිතා අෙයයකො අෙයිකා’’ති වදන්යත සුත්වා මාතරං පටිපුච්ඡි – ‘‘අම්ම, 

අඤ්යඤ දාරකා කයථන්ති ‘අෙයයකො අෙයිකා’ති, කිං අම්හාකං ඤාතකා

නත්ථී’’ති? ආම, තාත, තුම්හාකං එත්ථ ඤාතකා නත්ථි, රාජගහනගයර පන

යවො ධනයසට්ඨිනාමඅෙයයකො, තත්ථ තුම්හාකංබහූඤාතකාති.කස්මාතත්ථ

න ගච්ඡථ අම්මාති? සා අත්තයනො අගමනකාරණං පුත්තස්ස අකයථත්වා
පුත්යතසු පුනප්පුනං කයථන්යතසු සාමිකමාහ – ‘‘ඉයම දාරකා අතිවිෙ මං

කිලයමන්ති, කිං යනො මාතාපිතයරො දිස්වා මංසං ොදිස්සන්ති, එහි දාරකානං 

අෙයකකුලං දස්යසමා’’ති. අහං සම්මුො භවිතුං න සක්ඛිස්සාමි, තං පන 

නයිස්සාමීති.‘‘සාධුසාමි, යෙනයකනචිඋපායෙනදාරකානංඅෙයකකුලයමව
දට්ඨුං වට්ටතී’’ති ද්යවපි ජනා දාරයක ආදාෙ අනුපුබ්යබන රාජගහං පත්වා 
නගරද්වායර එකිස්සා සාලාෙ නිවාසං කත්වා දාරකමාතා ද්යව දාරයක
ගයහත්වාආගතභාවං මාතාපිතූනංආයරොචායපසි. 
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යතතංසාසනංසුත්වාසංසායරසංසරන්තානංනපුත්යතොනධීතානාම 

නත්ථි, යත අම්හාකං මහාපරාධිකා, න සක්කා යතහි අම්හාකං චක්ඛුපයථ
ඨාතුං. එත්තකං පන ධනං ගයහත්වා ද්යවපි ජනා ඵාසුකට්ඨානං ගන්ත්වා

ජීවන්තු, දාරයකපනඉධ යපයසන්තූති.යසට්ඨිධීතාමාතාපිතූහියපසිතංධනං

ගයහත්වා දාරයක ආගතදූතානං හත්යථයෙව දත්වා යපයසසි. දාරකා

අෙයකකුයල වඩ්ෙන්ති. යතසු චූළපන්ථයකො අතිදහයරො, මහාපන්ථයකො පන
අෙයයකන සද්ධිං දසබලස්ස ධම්මකථං යසොතුං ගච්ඡති. තස්ස නිච්චං සත්ථු
සම්මුයෙ ධම්මං සුණන්තස්ස පබ්බජ්ජාෙ චිත්තං නමි. යසො අෙයකං ආහ –

‘‘සයචතුම්යහඅනුජායනෙයාථ, අහංපබ්බජ්යජෙය’’න්ති. ‘‘කිංවයදසි, තාත, 
මය්හං සකලයලොකස්සපි පබ්බජ්ජයතො තයවව පබ්බජ්ජා භද්දිකා. සයච 

සක්යකොසි, පබ්බජ, තාතා’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සත්ථු සන්තිකං ගයතො. සත්ථා

‘‘කිං, මහායසට්ඨි, දාරයකො යත ලද්යධො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අෙං දාරයකො

මය්හංනත්තා, තුම්හාකංසන්තියකපබ්බජාමීතිවදතී’’තිආහ. 

සත්ථාඅඤ්ඤතරංපිණ්ඩචාරිකං‘‘ඉමංදාරකංපබ්බායජහී’’ති ආණායපසි.
යථයරො තස්ස තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං ආචික්ඛිත්වා පබ්බායජසි. යසො බහුං 
බුද්ධවචනංඋග්ගණ්හිත්වාපරිපුණ්ණවස්යසොඋපසම්පදංලභි.උපසම්පන්යනො
හුත්වා යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොන්යතො චතුන්නං
අරූපාවචරජ්ඣානානං ලාභී හුත්වා ඣානඞ්යගහි වුට්ඨාෙ අරහත්තං පාපුණි.
ඉති යසො සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානං අග්යගො ජායතො. යසො ඣානසුයෙන
ඵලසුයෙන වීතිනායමන්යතො චින්යතසි – ‘‘සක්කා නු යෙො ඉමං සුෙං
චූළපන්ථකස්ස දාතු’’න්ති. තයතො අෙයකයසට්ඨිස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා 

‘‘මහායසට්ඨිසයචතුම්යහසම්පටිච්ඡථ, අහංචූළපන්ථකංපබ්බායජෙය’’න්ති

ආහ. පබ්බායජථ, භන්යතති. යථයරො චූළපන්ථකදාරකං පබ්බායජත්වා දසසු 
සීයලසුපතිට්ඨායපසි.චූළපන්ථකසාමයණයරොභාතිකස්සසන්තියක. 

‘‘පදුමංෙථායකොකනදංසුගන්ධං, 

පායතොසිොඵුල්ලමවීතගන්ධං; 

අඞ්ගීරසංපස්සවියරොචමානං, 

තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්යෙ’’ති.(සං.නි.1.123; අ.නි. 5.195) – 

ඉමං ගාථං ගණ්හාති. ගහිතගහිතපදං උපරූපරිපදං ගණ්හන්තස්ස නස්සති.
තස්සඉමංගාථංගයහතුංවාෙමන්තස්යසවචත්තායරොමාසාඅතික්කන්තා.අථ

නං මහාපන්ථයකො ආහ – ‘‘චූළපන්ථක, ත්වං ඉමස්මිං සාසයන අභබ්යබො, 

චතූහි මායසහි එකගාථම්පි ගයහතුං න සක්යකොසි, පබ්බජිතකිච්චං පන ත්වං

කථං මත්ථකං පායපස්සසි, නික්ෙම ඉයතො’’ති. යසො යථයරන පණාමියතො 
විහාරපච්චන්යතයරොදමායනොඅට්ඨාසි. 
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පටුන 

යතනසමයෙනසත්ථාරාජගහංඋපනිස්සාෙජීවකම්බවයනවිහරති.තස්මිං 
සමයෙ ජීවයකො පුරිසං යපයසසි ‘‘පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සද්ධිං සත්ථාරං
නිමන්යතහී’’ති. යතන යෙො පන සමයෙන මහාපන්ථයකො භත්තුද්යදසයකො

යහොති. යසො ‘‘පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං භික්ෙං සම්පටිච්ඡථ, භන්යත’’ති
වුත්යතො ‘‘චූළපන්ථකං ඨයපත්වා යසසානං සම්පටිච්ඡාමී’’ති ආහ.
චූළපන්ථයකො තං කථං සුත්වා භියෙයොයසොමත්තාෙ යදොමනස්සප්පත්යතො

අයහොසි. සත්ථා චූළපන්ථකස්ස යෙදං දිස්වා ‘‘චූළපන්ථයකො මයි ගයත

බුජ්ඣිස්සතී’’ති ගන්ත්වා අවිදූයර ඨායන අත්තානං දස්යසත්වා ‘‘කිං ත්වං, 

පන්ථක, යරොදසී’’ති ආහ. භාතා මං, භන්යත, පණායමතීති. පන්ථක, තුය්හං

භාතිකස්ස පරපුග්ගලානං ආසොනුසෙඤාණං නත්ථි, ත්වං 
බුද්ධයවයනෙයපුග්ගයලොනාමාතිඉද්ධිොඅභිසඞ්ෙරිත්වාසුද්ධංයචොළෙණ්ඩං

අදාසි ‘‘ඉමං ගයහත්වා ‘රයජොහරණං රයජොහරණ’න්ති වත්වා භායවහි
පන්ථකා’’ති. 

යසො සත්ථාරා දින්නං යචොළෙණ්ඩං ‘‘රයජොහරණං රයජොහරණ’’න්ති
හත්යථන පරිමජ්ජන්යතො නිසීදි. තස්ස පරිමජ්ජන්තස්ස යලොමානි
කිලිට්ඨධාතුකානි ජාතානි. පුන පරිමජ්ජන්තස්ස උක්ෙලිපරිපුඤ්ඡනසදිසං 
ජාතං. යසොඤාණපරිපාකං ආගම්ම තත්ථ ෙෙවෙං පට්ඨයපත්වා චින්යතසි –

‘‘ඉදං යචොළෙණ්ඩං පකතිො පණ්ඩරං පරිසුද්ධං, උපාදින්නකසරීරං නිස්සාෙ

කිලිට්ඨංජාතං, ඉදංචිත්තම්පි එවංගතිකයමවා’’ති.සමාධිංභායවත්වාචත්තාරි
රූපාවචරජ්ඣානානිපාදකානිකත්වාසහ පටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණි.යසො

මයනොමෙජ්ඣානලාභීහුත්වාඑයකොහුත්වාබහුධා, බහුධාහුත්වාඑයකොභවිතුං
සමත්යථො අයහොසි. අරහත්තමග්යගයනව චස්ස යතපිටකඤ්ච ඡ අභිඤ්ඤා ච
ආගමිංසු. 

පුනදිවයසසත්ථාඑකූයනහිපඤ්චහිභික්ඛුසයතහිසද්ධිංගන්ත්වා ජීවකස්ස
නියවසයන නිසීදි. චූළපන්ථයකො පන අත්තයනො භික්ොෙ

අසම්පටිච්ඡිතත්තායෙවන ගයතො.ජීවයකොොගුංදාතුංආරභි, සත්ථාහත්යථන

පත්තං පිදහි. කස්මා, භන්යත, න ගණ්හථාති? විහායර එයකො භික්ඛු අත්ථි

ජීවකාති. යසොපුරිසං පහිණි‘‘ගච්ඡ, භයණ, විහායරනිසින්නංඅෙයංගයහත්වා
එහී’’ති. චූළපන්ථකත්යථයරොපි තස්ස පුරිසස්ස පුයර ආගමනායෙව

භික්ඛුසහස්සං නිම්මිනිත්වා එකම්පි එයකන අසදිසං, එකස්සපි ච
චීවරවිචාරණාදිසමණකම්මං අඤ්යඤන අසදිසං අකාසි. යසො පුරියසො විහායර

භික්ඛූනං බහුභාවං දිස්වා ගන්ත්වා ජීවකස්ස කයථසි – ‘‘භන්යත, ඉමස්මිං

විහායර භික්ඛුසඞ්යඝො බහුතයරො, තයතො පක්යකොසිතබ්බං භදන්තං න

ජානාමී’’ති. ජීවයකො සත්ථාරං පටිපුච්ඡි – ‘‘යකොනායමො, භන්යත, විහායර

නිසින්නභික්ඛූ’’ති? චූළපන්ථයකො නාම ජීවකාති. ගච්ඡ යභො ‘‘චූළපන්ථයකො
නාමකතයරො’’තිපුච්ඡිත්වාආයනහීති. යසොවිහාරංගන්ත්වා ‘‘චූළපන්ථයකො
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නාම, භන්යත, කතයරො’’තිපුච්ඡි.‘‘අහංචූළපන්ථයකො අහංචූළපන්ථයකො’’ති

භික්ඛුසහස්සම්පිකයථසි.යසොපුනාගන්ත්වාජීවකස්සකයථසි ‘‘සහස්සමත්තා

භික්ඛූ සබ්යබපි ‘අහං චූළපන්ථයකො අහං චූළපන්ථයකො’ති කයථන්ති, අහං 

‘අසුයකො නාම පක්යකොසිතබ්යබො’ති න ජානාමී’’ති. ජීවයකොපි
පටිවිද්ධසච්චතාෙ ‘‘ඉද්ධිමා භික්ඛූ’’ති නෙයතො ඤත්වා ‘‘පඨමං
කථනභික්ඛුයමව ‘තුම්යහසත්ථාපක්යකොසතී’තිවත්වා චීවරකණ්යණගණ්හ

තාතා’’ති ආහ. යසො විහාරං ගන්ත්වා තථා අකාසි, තාවයදව සහස්සමත්තා 
භික්ඛූඅන්තරධායිංසු.යසොයථරංගයහත්වාඅගමාසි.සත්ථාතස්මිංෙයණොගුං 
ගණ්හි. 

දසබයලභත්තකිච්චංකත්වාවිහාරංගයතධම්මසභාෙංකථාඋදපාදි ‘‘ොව
මහන්තාවතබුද්ධානාමචත්තායරොමායසඑකගාථංගණ්හිතුංඅසක්යකොන්තං 
භික්ඛුං එවංමහිද්ධිකං අකංසූ’’ති. සත්ථා යතසංභික්ඛූනංචිත්තාචාරංඤත්වා 

ගන්ත්වාපඤ්ඤත්තාසයනනිසජ්ජ‘‘කිංවයදථ, භික්ෙයව’’ති පුච්ඡි.නභගවා

අඤ්ඤං කිඤ්චි කයථම, චූළපන්ථයකන තුම්හාකං සන්තිකා මහාලායභො

ලද්යධොතිතුම්හාකංයෙවගුණංකයථමාති.අනච්ඡරිෙං, භික්ෙයව, ඉදානි මය්හං

ඔවාදං කත්වා යලොකුත්තරදාෙජ්ජලායභො, අෙං අතීයතපි අපරිපක්කඤායණ

ඨිතස්සමය්හංඔවාදංකත්වායලොකිෙදාෙජ්ජංලභීති.භික්ඛූ‘‘කදා, භන්යත’’ති
ආොචිංසු.සත්ථායතසංභික්ඛූනංඅතීතංආහරිත්වාදස්යසසි. 

භික්ෙයව, අතීයතබාරාණසීනගයරබ්රහ්මදත්යතොනාමරාජාරජ්ජං කායරසි.
තස්මිං සමයෙ චූළකයසට්ඨි නාම පණ්ඩියතො බයත්යතො සබ්බනිමිත්තානි 
ජානාති. යසො එකදිවසං රාජූපට්ඨානං ගච්ඡන්යතො අන්තරවීථිෙං මතමූසිකං
දිස්වා තස්මිං ෙයණ නක්ෙත්තං සමායනත්වා ඉදමාහ – ‘‘සක්කා චක්ඛුමතා 
කුලපුත්යතන ඉමං උන්දූරං ගයහත්වා දාරභරණඤ්ච කාතුං කම්මන්යත ච
පයෙොයජතු’’න්ති. අඤ්ඤතයරො දුග්ගතකුලපුත්යතො තං යසට්ඨිස්ස වචනං
සුත්වා ‘‘නාෙංඅජානිත්වා කයථස්සතී’’තිමූසිකංගයහත්වාඑකස්මිංආපයණ
බිළාරස්සත්ථාෙ දත්වාකාකණිකංලභි. තාෙකාකණිකාෙඵාණිතංකිණිත්වා
එයකන කුයටන පානීෙං ගණ්හිත්වා අරඤ්ඤයතො ආගච්ඡන්යත මාලාකායර
දිස්වා යථොකං යථොකං ඵාණිතෙණ්ඩං දත්වා උළුඞ්යකන පානීෙං අදාසි. යත
තස්ස එයකකං පුප්ඵමුට්ඨිං අදංසු. යසො යතන පුප්ඵමූයලන පුනදිවයසපි
ඵාණිතඤ්ච පානීෙඝටඤ්ච ගයහත්වා පුප්ඵාරාමයමව ගයතො. තස්ස තංදිවසං
මාලාකාරාඅඩ්ෙඔචිතයකපුප්ඵගච්යඡ දත්වාඅගමංසු.යසොනචිරස්යසවඉමිනා
උපායෙනඅට්ඨකහාපයණලභි. 

පුනඑකස්මිංවාතවුට්ඨිදිවයසඡඩ්ඩිතඋෙයානංගන්ත්වා පතිතදාරූනංරාසිං
කත්වානිසින්යනො රාජකුම්භකාරස්සසන්තිකායසොළසකහාපයණලභි.යසො 
චතුවීසතිො කහාපයණසු ජායතසු ‘‘අත්ථි අෙං උපායෙො මය්හ’’න්ති
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නගරද්වාරයතො අවිදූයර ඨායන එකං පානීෙචාටිං ඨයපත්වා පඤ්චසයත

තිණහාරයක පානීයෙන උපට්ඨහි. යත ආහංසු – ‘‘ත්වං, සම්ම, අම්හාකං

බහුපකායරො, කිං යත කයරොමා’’ති? යසොපි ‘‘මය්හං කිච්යච උප්පන්යන
කරිස්සථා’’ති වත්වා ඉයතො චියතො ච විචරන්යතො ථලපථකම්මියකන ච
ජලපථකම්මියකන ච සද්ධිං මිත්තසන්ථවං අකාසි. තස්ස ථලපථකම්මියකො 

‘‘ස්යව ඉමං නගරං අස්සවාණිජයකො පඤ්ච අස්සසතානි ගයහත්වා
ආගමිස්සතී’’ති ආචික්ඛි. යසො තස්ස වචනං සුත්වා තිණහාරකානං සඤ්ඤං
දත්වා එයකකං තිණකලාපං දිගුණං කත්වා ආහරායපසි. අථ යසො අස්සානං
නගරං පවිට්ඨයවලාෙ තිණකලාපසහස්සං අන්තරද්වායර රාසිං කත්වා නිසීදි.
අස්සවාණියජොසකලනගයරඅස්සානං චාරිංඅලභිත්වාතස්සසහස්සංදත්වාතං
තිණංගණ්හි. 

තයතො කතිපාහච්චයෙනස්ස සමුද්දකම්මිකසහාෙයකො ආයරොයචසි
‘‘පට්ටනං මහානාවා ආගතා’’ති. යසො ‘‘අත්ථි අෙං උපායෙො’’ති අට්ඨහි 

කහාපයණහි සබ්බපරිවාරසම්පන්නංතාවකාලිකංරථංගයහත්වානාවාපට්ටනං
ගන්ත්වා එකං අඞ්ගුලිමුද්දිකං නාවිකස්ස සච්චකාරං දත්වා අවිදූයර ඨායන
සාණිං පරික්ඛිපායපත්වා තත්ථ නිසින්යනො පුරියස ආණායපසි ‘‘බාහිරයකසු
වාණියජසුආගයතසු තතියෙනපටිහායරනආයරොයචථා’’ති.‘‘නාවාආගතා’’ති

සුත්වා බාරාණසියතො සතමත්තා වාණිජා ‘‘භණ්ඩං ගණ්හාමා’’ති ආගමංසු.

භණ්ඩංතුම්යහනලභිස්සථ, අසුකට්ඨායනනාම මහාවාණියජනසච්චකායරො

දින්යනොති. යත යතසං සුත්වා තස්ස සන්තිකං ආගතා, පාදමූලිකපුරිසා
පුරිමසඤ්ඤාවයසන තතියෙන පාටිහායරන යතසං ආගතභාවං ආයරොයචසුං.
යත සතමත්තාපිවාණිජාඑයකකංසහස්සංදත්වායතනසද්ධිංනාවාෙපත්තිකා
හුත්වාපුන එයකකංසහස්සංදත්වාපත්තිංවිස්සජ්ජායපත්වාභණ්ඩංඅත්තයනො
සන්තකං අකංසු. යසො පුරියසො ද්යව සතසහස්සානි ගයහත්වා බාරාණසිං

ආගන්ත්වා ‘‘කතඤ්ඤුනා භවිතුං වට්ටතී’’ති එකං සතසහස්සං ගයහත්වා
චූළයසට්ඨිස්සසන්තිකං ගයතො. 

අථතංචූළයසට්ඨි‘‘කිංයත, තාත, කත්වාඉදංධනංලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි.යසො
‘‘තුම්යහහි කථිතඋපායෙ ඨත්වා චතුමාසබ්භන්තයරයෙව ලද්ධ’’න්ති ආහ. 
යසට්ඨි තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘ඉදානි එවරූපං දාරකං පරසන්තකං කාතුං න
වට්ටතී’’ති වෙප්පත්තං ධීතරං දත්වා සකලකුටුම්බස්ස සාමිකං අකාසි. යසොපි
කුලපුත්යතො යසට්ඨියනො අච්චයෙන තස්මිං නගයර යසට්ඨිට්ඨානං ගයහත්වා
ොවතායුකං ඨත්වා ෙථාකම්මං ගයතො. සත්ථා ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා

අනුසන්ධිංඝයටත්වාඅභිසම්බුද්ධකායලඉමංගාථමාහ – 

‘‘අප්පයකනපියමධාවී, පාභයතනවිචක්ෙයණො; 

සමුට්ඨායපතිඅත්තානං, අණුංඅග්ගිංවසන්ධම’’න්ති.(ජා. 1.1.4); 
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පටුන 

ඉති සත්ථා ධම්මසභාෙං සන්නිසින්නානං ඉමං කාරණං දස්යසසි. අෙං 
ද්වින්නම්පි මහාසාවකානං පුබ්බපත්ථනයතො පට්ඨාෙ අනුපුබ්බිකථා.
අපරභායගපන සත්ථාඅරිෙගණපරිවුයතොධම්මාසයනනිසින්යනො මයනොමෙං
කාෙං අභිනිම්මිනන්තානං යචයතොවිවට්ටකුසලානඤ්ච චූළපන්ථකත්යථරං

අග්ගට්ඨායනඨයපසි, සඤ්ඤාවිවට්ටකුසලානංමහාපන්ථකන්ති. 

සුභූතිත්යථරවත්ථු 

201. තතියෙ අරණවිහාරීනන්ති නික්කියලසවිහාරීනං. රණන්ති හි

රාගාදයෙො කියලසා වුච්චන්ති, යතසං අභායවන නික්කියලසවිහායරො

අරණවිහායරො නාම. යසො යෙසං අත්ථි, යත අරණවිහාරියනො. යතසං 
අරණවිහාරීනං සුභූතිත්යථයරො අග්යගොති. කිඤ්චාපි හි අඤ්යඤපි ඛීණාසවා

අරණවිහාරියනොව, යථයරනපනධම්මයදසනාෙඑතංනාමංලද්ධං.අඤ්යඤහි
භික්ඛූ ධම්මං යදයසන්යතො උද්දිස්සකං කත්වා වණ්ණං වා අවණ්ණං වා

කයථන්ති, යථයරො පන ධම්මං යදයසන්යතො සත්ථාරා යදසිතනිොමයතො

අයනොක්කමිත්වායදයසති, තස්මාඅරණවිහාරීනං අග්යගොනාමජායතො. 

202. චතුත්යථ දක් ඛියණෙයානන්ති දක්ඛිණාරහානං. තත්ථ කිඤ්චාපි

අඤ්යඤපිඛීණාසවාඅග්ගදක්ඛියණෙයා, යථයරොපන පිණ්ඩාෙචරන්යතොඝයර
ඝයර යමත්තාඣානං සමාපජ්ජිත්වා සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ භික්ෙං ගණ්හාති
‘‘එවං භික්ොදාෙකානං මහප්ඵලං භවිස්සතී’’ති. තස්මා දක්ඛියණෙයානං 

අග්යගොති වුත්යතො. අත්තභායවො පනස්ස සුසමිද්යධො, අලඞ්කතයතොරණං විෙ
චිත්තපයටොවිෙච අතිවිෙවියරොචති.තස්මාසුභූතීතිවුච්චති. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර පදුමුත්තයර භගවති 

අනුප්පන්යනයෙව හංසවතීනගයර බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්ති, 
නන්දමාණයවොතිස්ස නාමං අකංසු. යසො වෙප්පත්යතො තයෙො යවයද
උග්ගණ්හිත්වා තත්ථ සාරං අපස්සන්යතො අත්තයනො පරිවායරහි
චතුචත්තාලීසාෙ මාණවකසහස්යසහි සද්ධිං පබ්බතපායද ඉසිපබ්බජ්ජං 

පබ්බජිත්වා පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියෙො නිබ්බත්යතසි, 
අන්යතවාසියකපි ඣානලාභියනොඅකාසි. 

තස්මිංසමයෙපදුමුත්තයරොභගවායලොයකනිබ්බත්තිත්වාහංසවතීනගරං 
උපනිස්සාෙ විහරන්යතො එකදිවසං පච්චූසසමයෙ යලොකං ඔයලොයකන්යතො
නන්දතාපසස්ස අන්යතවාසිකානං ජටිලානං අරහත්තූපනිස්සෙං
නන්දතාපසස්සචද්වීහඞ්යගහි සමන්නාගතස්සසාවකස්සඨානන්තරපත්ථනං
දිස්වා පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා පුබ්බණ්හසමෙං පත්තචීවරමාදාෙ
සාරිපුත්තත්යථරස්ස වත්ථුම්හි වුත්තනයෙයනව නන්දතාපසස්ස අස්සමං
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අගමාසි. තත්ථ ඵලාඵලදානඤ්ච පුප්ඵාසනපඤ්ඤාපනඤ්ච 

නියරොධසමාපත්තිසමාපජ්ජනඤ්චවුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

සත්ථාපනනියරොධාවුට්ඨියතොඅරණවිහාරිඅඞ්යගනච දක්ඛියණෙයඞ්යගන
චාති ද්වීහඞ්යගහි සමන්නාගතං එකං සාවකං ‘‘ඉසිගණස්ස 
පුප්ඵාසනානුයමොදනං කයරොහී’’ති ආණායපසි. යසො අත්තයනො විසයෙ ඨත්වා
යතපිටකං සම්මසිත්වාඅනුයමොදනංඅකාසි.තස්සයදසනාවසායනසත්ථාසෙං
ධම්මං යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන සබ්යබ චතුචත්තාලීසසහස්සාපි තාපසා
අරහත්තං පාපුණිංසු. නන්දතාපයසො පන අනුයමොදකස්ස භික්ඛුයනොනිමිත්තං

ගණ්හිත්වාසත්ථුයදසනානුසායරනඤාණංයපයසතුං නාසක්ඛි.සත්ථා ‘‘එථ, 
භික්ෙයවො’’තියසසභික්ඛූනංහත්ථංපසායරසි.සබ්යබපි අන්තරහිතයකසමස්සූ
ඉද්ධිමෙපරික්ොරාවස්සසට්ඨිකත්යථරාවිෙඅයහසුං. 

නන්දතාපයසොතථාගතංවන්දිත්වාසම්මුයෙඨියතොආහ–‘‘භන්යත, යෙන 

භික්ඛුනා ඉසිගණස්ස පුප්ඵාසනානුයමොදනා කතා, යකො නායමොෙං තුම්හාකං

සාසයන’’ති? අරණවිහාරිඅඞ්යගනචදක්ඛියණෙයඞ්යගනචඑතදග්ගංපත්යතො

එයසොති. ‘‘භන්යත, අහම්පි ඉමිනාසත්තාහකයතනඅධිකාරකම්යමනඅඤ්ඤං

සම්පත්තිං න පත්යථමි, අනාගයත පනාහං එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන අෙං
යථයරොවිෙද්වීහඞ්යගහිසමන්නාගයතොභයවෙය’’න්ති පත්ථනංඅකාසි.සත්ථා
අනන්තරාෙං දිස්වා බයාකරිත්වා පක්කාමි. නන්දතාපයසොපි කායලන කාලං
දසබලස්ස සන්තියක ධම්මං සුත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොයක 

නිබ්බත්යතො.ඉදමස්සකලයාණකම්මං.අන්තරාපනකම්මංනකථිෙති. 

යසො කප්පසතසහස්සං අතික්කමිත්වා සාවත්ථිෙං සුමනයසට්ඨිස්ස යගයහ

නිබ්බත්ති, සුභූතීතිස්ස නාමං අකංසු. අපරභායග අම්හාකං සත්ථා යලොයක
නිබ්බත්යතො රාජගහං උපනිස්සාෙ විහරති. තදා අනාථපිණ්ඩියකො යසට්ඨි
සාවත්ථිෙං උට්ඨානකභණ්ඩං ගයහත්වා අත්තයනො සහාෙකස්ස 
රාජගහයසට්ඨියනො ඝරං ගයතො සත්ථු උප්පන්නභාවං ඤත්වා සත්ථාරං
සීතවයන විහරන්තං උපසඞ්කමිත්වා පඨමදස්සයනයනව යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං සාවත්ථිං ආගමනත්ථාෙ ොචිත්වා
පඤ්චචත්තාලීසයෙොජයන මග්යගයෙොජයනයෙොජයනසතසහස්සපරිච්චායගන
විහායර පතිට්ඨායපත්වා සාවත්ථිෙං රාජමායනන අට්ඨකරීසප්පමාණං
යජතරාජකුමාරස්සඋෙයානභූමිංයකොටිසන්ථායරනකිණිත්වා තත්ථභගවයතො
විහාරං කායරත්වා අදාසි. විහාරමහදිවයස අෙං සුභූතිකුටිම්බියකො 
අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨිනා සද්ධිංගන්ත්වාධම්මංසුණන්යතො සද්ධංපටිලභිත්වා
පබ්බජි. යසො උපසම්පන්යනො ද්යව මාතිකා පගුණං කත්වා කම්මට්ඨානං
කථායපත්වා අරඤ්යඤ සමණධම්මං කයරොන්යතො විපස්සනං වඩ්යෙත්වා 
යමත්තාඣානං පාදකං කත්වා අරහත්තං පාපුණි. ධම්මං යදයසන්යතො
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වුත්තනයෙයනව ධම්මං කයථති, පිණ්ඩාෙ චරන්යතො වුත්තනයෙයනව
යමත්තාඣානයතොවුට්ඨාෙභික්ෙංගණ්හාති.අථ නංසත්ථාඉමංකාරණද්වෙං
පටිච්ච අරණවිහාරීනඤ්ච දක්ඛියණෙයානඤ්ච භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

ෙදිරවනිෙයරවතත්යථරවත්ථු 

203. පඤ්චයම ආරඤ් ඤකානන්ති අරඤ්ඤවාසීනං. යරවයතො 

ෙදිරවනියෙොතිධම්මයසනාපතිත්යථරස්ස කනිට්ඨභාතියකො.යසොෙථාඅඤ්යඤ
යථරා අරඤ්යඤ වසමානා වනසභාගං උදකසභාගං භික්ොචාරසභාගඤ්ච

සල්ලක්යෙත්වා අරඤ්යඤ වසන්ති, න එවං වසි. එතානි පන සභාගානි
අනාදියිත්වා උජ්ජඞ්ගලසක්ෙරපාසාණවිසයම ෙදිරවයන පටිවසති. තස්මා
ආරඤ්ඤකානංඅග්යගොතිවුත්යතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර අතීයත 

පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතීනගයර නිබ්බත්යතො මහාගඞ්ගාෙ
පොගපතිට්ඨානතිත්යථ නාවාකම්මං කයරොන්යතො පටිවසති. තස්මිං සමයෙ
සත්ථා සතසහස්සභික්ඛුපරිවායරො චාරිකං චරන්යතො පොගපතිට්ඨානතිත්ථං
සම්පාපුණි. යසො දසබලං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘මය්හං කායලන කාලං

බුද්ධදස්සනං නාම නත්ථි, අෙං යම කලයාණකම්මායූහනක්ෙයණො’’ති 
නාවාසඞ්ඝාටංබන්ධායපත්වාඋපරියචලවිතානංකායරත්වාගන්ධමාලාදාමානි
ඔසායරත්වා යහට්ඨා වරයපොත්ථකංචිත්තත්ථරණං අත්ථරායපත්වා සපරිවාරං
සත්ථාරංපරතීරං තායරසි. 

තස්මිං සමයෙ සත්ථා එකං ආරඤ්ඤකං භික්ඛුං එතදග්යග ඨයපසි. යසො
නාවියකො තං දිස්වා ‘‘මොපි එවයමවං අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන
ආරඤ්ඤකානංඅග්යගනභවිතුංවට්ටතී’’තිසත්ථාරංනිමන්යතත්වාසත්තාහං 

මහාදානං දත්වා සත්ථු පාදමූයලනිපජ්ජිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහි එතදග්යග
ඨපියතො යසො භික්ඛු විෙ අහම්පි අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන
ආරඤ්ඤකානං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. සත්ථා අනන්තරාෙං
දිස්වා ‘‘අනාගයත යගොතමබුද්ධස්ස සාසයන ත්වං ආරඤ්ඤකානං අග්යගො
භවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වා පක්කාමි.අන්තරාපනඅඤ්ඤංකම්මංනකථිෙති. 

යසො ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධක්යෙත්යත නාලකබ්රාහ්මණගායම සාරීබ්රාහ්මණිො 
කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගයහත්වා තිණ්ණං භාතිකානං තිස්සන්නඤ්ච භගිනීනං 

සබ්බකනිට්යඨො හුත්වා නිබ්බත්ති, යරවයතොතිස්ස නාමං අකංසු. අථස්ස

මාතාපිතයරො චින්යතසුං – ‘‘වඩ්ඪිතවඩ්ඪියත දාරයක සමණා සකයපුත්තිො

යනත්වා පබ්බායජන්ති, අම්හාකං පුත්තං යරවතං දහරයමව ඝරබන්ධයනන
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පටුන 

බන්ධිස්සාමා’’ති සමානකුලයතො දාරිකං ආයනත්වා යරවතස්ස අෙයිකං 

වන්දායපත්වා, ‘‘අම්ම, තව අෙයිකාෙ මහල්ලකතරා යහොහී’’ති ආහංසු.

යරවයතොයතසංකථං සුත්වාචින්යතසි–‘‘අෙංදාරිකාදහරාපඨමවයෙඨිතා, 

ඉමිස්සාකිරඑවංවිධංරූපංමම අෙයිකාෙරූපසදිසංභවිස්සති, පුච්ඡිස්සාමිතාව

යනසං අධිප්පාෙ’’න්ති චින්යතත්වා ආහ – ‘‘තුම්යහකිං කයථථා’’ති? තාත, 

‘‘අෙංදාරිකාඅෙයිකාවිෙයතජරං පාපුණාතූ’’තිවදාමාති.යසො‘‘ඉමිස්සාරූපං

එවංවිධංභවිස්සතී’’තිපුච්ඡි.තාත, කිං වයදසි, මහාපුඤ්ඤාඑවංවිධායහොන්තීති. 

යසො චින්යතසි – ‘‘ඉදං කිරරූපං ඉමිනානිොයමන වලිත්තචං භවිස්සති

පලිතයකසං ෙණ්ඩදන්තං, අහං එවරූයපරූයප රජ්ජිත්වාකිංකරිස්සාමි, මම 
භාතිකානං ගතමග්ගයමව ගමිස්සාමී’’ති කීළන්යතො විෙ හුත්වා සමවයෙ

තරුණදාරයකආහ – ‘‘එථ, යභො, විධාවනිකංකරිස්සාමා’’තිනික්ෙමි. තාත, 
මඞ්ගලදිවයසමාබහිගච්ඡාති. යසොදාරයකහිසද්ධිංකීළන්යතොවිෙඅත්තයනො

ධාවනවායර සම්පත්යත යථොකං ගන්ත්වා පපඤ්යචත්වා ආගච්ඡති. පුන

දුතිෙවායර සම්පත්යත තයතො තුරිතං විෙ ගන්ත්වා ආගයතො, තතිෙවායර
සම්පත්යත ‘‘අෙං යම කායලො’’ති ඤත්වා සම්මුෙට්ඨායනයනව පලායිත්වා
පංසුකූලිකභික්ඛූනං නිවාසට්ඨානං අරඤ්ඤං ගන්ත්වා යථයර අභිවායදත්වා

පබ්බජ්ජංොචි.සප්පුරිසමෙංතංනජානාම ‘‘කස්සාසි පුත්යතො’’ති, ත්වඤ්ච

අලඞ්කතනිොයමයනව ආගයතො, යකො තං පබ්බායජතුං උස්සහිස්සතීති. යසො
උයභො බාහා පග්ගය්හ ‘‘විලුම්පන්ති මං විලුම්පන්ති ම’’න්ති මහාරවං විරවි.

ඉයතොචියතොචභික්ඛූසන්නිපතිත්වා ‘‘සප්පුරිස, ඉමස්මිංඨායනතවවත්ථංවා

පිළන්ධනංවායකොචිගණ්හන්යතොනාමනත්ථි, ත්වඤ්ච‘විලුම්පන්තී’තිවදසි, 

කිං සන්ධාෙ වදසී’’ති? භන්යත, නාහං වත්ථාලඞ්කාරං සන්ධාෙ වදාමි, 

තිස්සන්නං පන යම සම්පත්තීනං වියලොයපො වත්තති, තං සන්ධාෙ වදාමි. මං

තාවතුම්යහ මාපබ්බාජයිත්ථ, භාතරංපනයම ජානාථාති.යකොනායමොපනයත 

භාතාති? ගිහිකායලඋපතිස්යසොනාම, ඉදානිපනසාරිපුත්යතොනාම ජායතොති

වදන්තීති. ‘‘ආවුයසො, එවං සන්යත අෙං කුලපුත්යතො අම්හාකං

කනිට්ඨභාතියකො නාම යහොති, යජට්ඨභාතියකො යනො ධම්මයසනාපති

පුයරතරංයෙවආහ– ‘අම්හාකංඤාතකාසබ්යබව මිච්ඡාදිට්ඨිකා, යෙොයකොචි

අම්හාකංඤාතීතිආගච්ඡති, තං යෙනයතනුපායෙන පබ්බායජෙයථා’ති. අෙං

පන යථරස්ස අජ්ඣත්තභාතියකො, පබ්බායජථ න’’න්ති වත්වා 
තචපඤ්චකකම්මට්ඨානං ආචික්ඛිත්වා පබ්බාජයිංසු. අථ නං පරිපුණ්ණවස්සං 
උපසම්පායදත්වාකම්මට්ඨායනයෙොජයිංසු. 

යථයරො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා ආචරියුපජ්ඣාොනං අවිදූයර ඨායන 

වුත්තප්පකාරං ෙදිරවනං පවිසිත්වා සමණධම්මං කයරොති. තස්ස ‘‘අරහත්තං
අප්පත්වා දසබලං වා භාතිකත්යථරං වා න පස්සිස්සාමී’’ති වාෙමන්තස්යසව
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තයෙො මාසා අතික්කන්තා, සුඛුමාලකුලපුත්තස්ස ලූෙයභොජනං භුඤ්ජන්තස්ස

චිත්තං වලීතං නාම යහොති, කම්මට්ඨානං වියමොක්ෙං න ගතං. යසො
යතමාසච්චයෙන පවායරත්වා වුත්ථවස්යසො හුත්වා තස්මිංයෙව ඨායන
සමණධම්මං කයරොති. තස්ස සමණධම්මං කයරොන්තස්ස චිත්තං එකග්ගං

අයහොසි, යසොවිපස්සනං වඩ්යෙත්වාඅරහත්තංපාපුණි. 

අථාෙස්මා සාරිපුත්යතො සත්ථාරං ආහ – ‘‘භන්යත, මය්හං කිර

කනිට්ඨභාතා යරවයතො පබ්බජියතො, යසො අභිරයමෙයවානවා, ගන්ත්වානං
පස්සිස්සාමී’’ති. භගවා යරවතස්ස ආරද්ධවිපස්සකභාවං ඤත්වා ද්යව වායර

පටික්ඛිපිත්වාතතිෙවායරොචියතොඅරහත්තංපත්තභාවංඤත්වා, ‘‘සාරිපුත්ත, 

අහම්පි ගමිස්සාමි, භික්ඛූනං ආයරොයචහී’’ති. යථයරො භික්ඛුසඞ්ඝං

සන්නිපායතත්වා, ‘‘ආවුයසො, සත්ථා චාරිකං චරිතුකායමො, ගන්තුකාමා
ආගච්ඡන්තූ’’ති සබ්යබසංයෙව ආයරොයචසි. දසබලස්ස චාරිකත්ථාෙ

ගමනකායල ඔහීනකභික්ඛූනාම අප්පකා යහොන්ති, ‘‘සත්ථු සුවණ්ණවණ්ණං

සරීරං පස්සිස්සාම, මධුරධම්මකථං වා සුණිස්සාමා’’ති යෙභුයෙයන 
ගන්තුකාමාවබහුකායහොන්ති.ඉතිසත්ථාමහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො ‘‘යරවතං 
පස්සිස්සාමී’’තිනික්ෙන්යතො. 

අයථකස්මිංපයදයසආනන්දත්යථයරොද්යවධාපථංපත්වාභගවන්තං පුච්ඡි

–‘‘භන්යත, ඉමස්මිංඨායනද්යවමග්ගා, කතරමග්යගනසඞ්යඝොගච්ඡතූ’’ති. 

කතරමග්යගො, ආනන්ද, උජුයකොති? භන්යත, උජුමග්යගො තිංසයෙොජයනො

අමනුස්සපයථො, පරිහාරමග්යගො පන සට්ඨියෙොජනියකො යෙයමො සුභික්යෙොති.

ආනන්ද, සීවලිඅම්යහහිසද්ධිංආගයතොති? ආම, භන්යත, ආගයතොති.යතනහි

සඞ්යඝො උජුමග්ගයමව ගණ්හතු, සීවලිස්ස පුඤ්ඤං වීමංසිස්සාමාති. සත්ථා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො සීවලිත්යථරස්සපුඤ්ඤවීමංසනත්ථංඅටවිමග්ගංඅභිරුහි.
මග්ගං අභිරුහනට්ඨානයතො පට්ඨාෙ යදවසඞ්යඝො යෙොජයනයෙොජයනඨායන
නගරං මායපත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වසනත්ථාෙ විහායර
පටිොයදසි.යදවපුත්තාරඤ්ඤායපසිතකම්මකාරා විෙහුත්වාොගුෙජ්ජකාදීනි

ගයහත්වා ‘‘කහං අයෙයො සීවලි, කහං අයෙයොසීවලී’’තිපුච්ඡන්තාගච්ඡන්ති.
යථයරොතංසක්කාරසම්මානංගණ්හායපත්වා සත්ථුසන්තිකංගච්ඡති.සත්ථා
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපරිභුඤ්ජි. 

ඉමිනාව නිොයමන සත්ථා සක්කාරසම්මානං අනුභවන්යතො යදවසිකං 
යෙොජනපරමං ගන්ත්වා තිංසයෙොජනිකං කන්තාරං අතික්කම්ම
ෙදිරවනිෙත්යථරස්ස සභාගට්ඨානං පත්යතො. යථයරො සත්ථුආගමනංඤත්වා
අත්තයනො වසනට්ඨායන බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පයහොනකවිහායර
දසබලස්ස ගන්ධකුටිං රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනි ච ඉද්ධිො මායපත්වා
තථාගතස්ස පච්චුග්ගමනං ගයතො. සත්ථා අලඞ්කතපටිෙත්යතන මග්යගන
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විහාරං පාවිසි. අථ තථාගයත ගන්ධකුටිං පවිට්යඨ භික්ඛූ වස්සග්යගන
පත්තයසනාසනානි පවිසිංසු. යදවතා ‘‘අකායලො ආහාරස්සා’’ති අට්ඨවිධං
පානකං ආහරිංසු. සත්ථා සඞ්යඝන සද්ධිං පානකං පිවි. ඉමිනාව නිොයමන
තථාගතස්සසක්කාරසම්මානංඅනුභවන්තස්යසවඅද්ධමායසොඅතික්කන්යතො. 

අයථකච්යච උක්කණ්ඨිතභික්ඛූ එකස්මිං ඨායන නිසීදිත්වා කථං 
උප්පාදයිංසු ‘‘සත්ථාදසබයලො ‘මය්හංඅග්ගසාවකස්සකනිට්ඨභාතා’තිවත්වා

එවරූපං නවකම්මිකභික්ඛුං පස්සිතුං ආගයතො, ඉමස්ස විහාරස්ස සන්තියක
යජතවනමහාවිහායරො වා යවළුවනවිහාරාදයෙො වා කිං කරිස්සන්ති. අෙම්පි

භික්ඛුඑවරූපස්සනවකම්මස්ස කාරයකො, කිංනාමසමණධම්මංකරිස්සතී’’ති? 

අථසත්ථාචින්යතසි– ‘‘මයිචිරංවසන්යත ඉදංඨානංආකිණ්ණංභවිස්සති, 

ආරඤ්ඤකා භික්ඛූ නාම පවියවකත්ථිකා යහොන්ති, යරවතස්ස අඵාසුවිහායරො
භවිස්සතී’’ති තයතො යරවතස්ස දිවාට්ඨානං ගයතො. යථයරො එකයකොව 

චඞ්කමනයකොටිෙං ආලම්බනඵලකං නිස්සාෙ පාසාණඵලයක නිසින්යනො
සත්ථාරංදූරයතොව ආගච්ඡන්තංදිස්වාපච්චුග්ගන්ත්වාවන්දි. 

අථ නං සත්ථා පුච්ඡි – ‘‘යරවත, ඉමං වාළමිගට්ඨානං, චණ්ඩානං

හත්ථිඅස්සාදීනංසද්දංසුත්වාකින්තිකයරොසී’’ති? යතසංයම, භන්යත, සද්දං
සුණයතො අරඤ්ඤරති නාම උප්පජ්ජතීති. සත්ථා තස්මිං ඨායන
යරවතත්යථරස්ස පඤ්චහි ගාථාසයතහි අරඤ්යඤ නිවාසානිසංසං නාම
කයථත්වා පුනදිවයස අවිදූයර ඨායන පිණ්ඩාෙ චරිත්වා යරවතත්යථරං 

නිවත්යතත්වා යෙහි භික්ඛූහි යථරස්ස අවණ්යණො කථියතො, යතසං 
කත්තරෙට්ඨිඋපාහනායතලනාළිඡත්තානං පමුස්සනභාවං අකාසි. යත
අත්තයනොපරික්ොරත්ථාෙ නිවත්තාආගතමග්යගයනවගච්ඡන්තාපිතංඨානං
සල්ලක්යෙතුංනසක්යකොන්ති.පඨමංහි යතඅලඞ්කතපටිෙත්යතනමග්යගන
ගන්ත්වා තංදිවසං පන විසමමග්යගන ගච්ඡන්තා තස්මිං තස්මිං ඨායන

උක්කුටිකං නිසීදන්ති, ජාණුයකන ගච්ඡන්ති. යත ගුම්යබ ච ගච්යඡ ච 
කණ්ටයකචමද්දන්තාඅත්තයනොවසිතසභාගට්ඨානංගන්ත්වාතස්මිංතස්මිං 

ෙදිරොණුයක අත්තයනො ඡත්තං සඤ්ජානන්ති, උපාහනං කත්තරෙට්ඨිං
යතලනාළිං සඤ්ජානන්ති.යතතස්මිංසමයෙ‘‘ඉද්ධිමා අෙංභික්ඛූ’’ති ඤත්වා
අත්තයනොපරික්ොයරආදාෙ‘‘දසබලස්සපටිෙත්තසක්කායරොනාමඑවරූයපො
යහොතී’’ති වදන්තාආගමංසු. 

පුරයතො ගතභික්ඛූ, විසාො උපාසිකා, අත්තයනො යගයහ නිසින්නකායල 

පුච්ඡති – ‘‘මනාපං නු යෙො, භන්යත, යරවතත්යථරස්ස වසනට්ඨාන’’න්ති? 
මනාපං උපාසියක නන්දනවනචිත්තලතාදිපටිභාගං තං යසනාසනන්ති. අථ

යනසංසබ්බපච්ඡයතොආගතභික්ඛූ පුච්ඡි–‘‘මනාපං, අෙයා, යරවතත්යථරස්ස

වසනට්ඨාන’’න්ති. මා පුච්ඡ උපාසියක, කයථතුං අයුත්තට්ඨානයමතං, 
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පටුන 

උජ්ජඞ්ගලංසක්ෙරපාසාණවිසමංෙදිරවනංඑතං, තත්ථයසො භික්ඛුවිහරතීති.

විසාො, පුරිමානඤ්ච පච්ඡිමානඤ්ච භික්ඛූනං කථං සුත්වා ‘‘යකසං නු යෙො
කථා සච්චා’’ති පච්ඡාභත්යත ගන්ධමාලං ආදාෙ දසබලස්ස උපට්ඨානං

ගන්ත්වා, වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නා සත්ථාරං පුච්ඡි – ‘‘භන්යත, 

යරවතත්යථරස්ස වසනට්ඨානං එකච්යච, අෙයා, වණ්යණන්ති, එකච්යච 

නින්දන්ති, කිං නායමතං, භන්යත’’ති? විසායෙ රමණීෙං වා යහොතු මා වා, 

ෙස්මිං ඨායන අරිොනං චිත්තං රමති, තයදව ඨානං රමණීෙං නාමාති වත්වා
ඉමංගාථමාහ– 

‘‘ගායමවාෙදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවාෙදිවාථයල; 

ෙත්ථ අරහන්යතො විහරන්ති, තං භූමිරාමයණෙයක’’න්ති. (ධ. ප. 98; 

සං.නි.1.261); 

අථසත්ථා අපරභායග යජතවනමහාවිහායර අරිෙගණමජ්යඣනිසින්යනො
යථරං ආරඤ්ඤකානංභික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

කඞ්ොයරවතත්යථරවත්ථු 

204. ඡට්යඨ ඣායීනන්තිඣානලාභීනංඣානාභිරතානං.යසොකිරයථයරො

ො ඣානසමාපත්තියෙො දසබයලො සමාපජ්ජති, තයතො අප්පතරං ඨයපත්වා
බහුතරාසමාපජ්ජති.තස්මාඣායීනංඅග්යගො නාමජායතො.කඞ්ොෙනභායවන 

කඞ් ොයරවයතොතිවුච්චති.කඞ්ො නාමකුක්කුච්චං, කුක්කුච්චයකොතිඅත්යථො.

කිං පනඅඤ්යඤකුක්කුච්චකානත්ථීති? අත්ථි, අෙං පනයථයරොකප්පියෙපි
කුක්කුච්චං උප්පායදසි. යතනස්ස කුක්කුච්චකතා අතිපාකටා ජාතාති
කඞ්ොයරවයතොත්යවවසඞ්ෙංගයතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
පුරිමනයෙයනව මහාජයනන සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත ඨියතො
ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං ඣානාභිරතානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයත එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති 
යදසනාවසායන සත්ථාරං නිමන්යතත්වා පුරිමනයෙයනව සත්තාහං

මහාසක්කාරං කත්වා භගවන්තං ආහ – ‘‘භන්යත, අහං ඉමිනා

අධිකාරකම්යමන න අඤ්ඤං සම්පත්තිං පත්යථමි, ෙථා පන යසො තුම්යහහි

ඉයතොසත්තදිවසමත්ථයකභික්ඛුඣායීනං අග්ගට්ඨායනඨපියතො, එවංඅහම්පි
අනාගයතඑකස්සබුද්ධස්සසාසයනඣායීනංඅග්යගො භයවෙය’’න්තිපත්ථනං

අකාසි. සත්ථා අනාගතං ඔයලොයකත්වා සමිජ්ඣනභාවං දිස්වා ‘‘අනාගයත

කප්පසතසහස්සාවසායන යගොතයමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජිස්සති, තස්ස
සාසයන ත්වංඣායීනංඅග්යගොභවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වාපක්කාමි. 
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යසො ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු 

සංසරිත්වා අම්හාකං භගවයතො කායල සාවත්ථිනගයර මහායභොගකුයල
නිබ්බත්යතො පච්ඡාභත්තං ධම්මස්සවනත්ථං ගච්ඡන්යතන මහාජයනන සද්ධිං
විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත ඨියතො දසබලස්ස ධම්මකථං සුත්වා සද්ධං
පටිලභිත්වා පබ්බජියතො උපසම්පදං ලභිත්වා කම්මට්ඨානං කථායපත්වා
ඣානපරිකම්මං කයරොන්යතො ඣානලාභී හුත්වා ඣානයමව පාදකං කත්වා
අරහත්තඵලං පාපුණි. යසො දසබයලන සමාපජ්ජිතබ්බසමාපත්තීනං අප්පතරා
ඨයපත්වා බහුතරාසමාපජ්ජන්යතොඅයහොරත්තංඣායනසුචිණ්ණවසීඅයහොසි.
අථනංඅපරභායගසත්ථාඉමං ගුණංගයහත්වාඣායීනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි.

‘‘අකප්පියෙො, ආවුයසො ගුයළො, අකප්පිො මුග්ගා’’ති (මහාව. 272) එවං පන
කප්පියෙස්යවව වත්ථූසු කුක්කුච්චස්ස උප්පාදිතතාෙ කුක්කුච්චසඞ්ොතාෙ
කඞ්ොෙභායවන කඞ්ොයරවයතොතිසඞ්ෙංගයතොති. 

යසොණයකොළිවිසත්යථරවත්ථු 

205. සත්තයම ආරද් ධවීරිොනන්ති පග්ගහිතවීරිොනං පරිපුණ්ණවීරිොනං. 

යසොයණො යකොළිවියසොති යසොයණොති තස්ස නාමං, යකොළිවියසොති යගොත්තං. 

යකොටියවස්යසොති වා අත්යථො, ඉස්සරියෙන යකොටිප්පත්තස්ස යවස්සකුලස්ස
දාරයකොති අධිප්පායෙො. ෙස්මා පන අඤ්යඤසං භික්ඛූනං වීරිෙං නාම 

වඩ්යෙතබ්බං යහොති, යථරස්ස පන හායපතබ්බයමව අයහොසි. තස්මා එස
ආරද්ධවීරිොනං අග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර අතීයත

පදුමුත්තරබුද්ධකායල යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති, සිරිවඩ්ෙකුමායරොතිස්ස නාමං
අකංසු. යසො වෙප්පත්යතො පුරිමනයෙයනව විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත
ඨියතො ධම්මංසුණන්යතොසත්ථාරංඑකංභික්ඛුංආරද්ධවීරිොනංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයත එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති
යදසනාපරියෙොසායන දසබලං නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං දත්වා
වුත්තනයෙයනව පත්ථනං අකාසි. සත්ථා තස්ස පත්ථනාෙ සමිජ්ඣනභාවං
දිස්වාපුරිමනයෙයනවබයාකරිත්වාවිහාරංගයතො. 

යසොපි සිරිවඩ්ෙයසට්ඨි ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු 
සංසරන්යතො කප්පසතසහස්සං අතික්කමිත්වා ඉමස්මිං කප්යප පරිනිබ්බුයත
කස්සපදසබයල අනුප්පන්යන අම්හාකං භගවති බාරාණසිෙං කුලයගයහ
පටිසන්ධිංගණ්හි.යසොඅත්තයනො සහාෙයකහිසද්ධිංගඞ්ගාෙංකීළති.තස්මිං

සමයෙ එයකො ජිණ්ණචීවරියකො පච්යචකබුද්යධො ‘‘බාරාණසිං උපනිස්සාෙ
ගඞ්ගාතීයර පණ්ණසාලං කත්වා වස්සං උපගච්ඡිස්සාමී’’ති උදයකන
සමුපබූළ්යහදණ්ඩයකචවල්ලියෙොචසංකඩ්ෙති.අෙංකුමායරොසහාෙයකහි

සද්ධිං ගන්ත්වාඅභිවායදත්වාඨියතො, ‘‘භන්යත, කිංකයරොථා’’තිපුච්ඡි.කුමාර
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උපකට්යඨ අන්යතොවස්යස පබ්බජිතානං වසනට්ඨානං නාම ලද්ධුං වට්ටතීති.

‘‘භන්යත, අජ්යජව එකදිවසංඅයෙයොෙථාතථාආගයමතු, අහංස්යවඅෙයස්ස
වසනට්ඨානං කරිස්සාමී’’ති ආහ. පච්යචකබුද්යධො ‘‘තස්යසව කුමාරස්ස
සඞ්ගහංකරිස්සාමී’’තිආගතත්තා අධිවායසසි.යසො තස්සඅධිවාසනංවිදිත්වා
ගයතො පුනදිවයස සක්කාරසම්මානං සජ්යජත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස ආගමනං 
ඔයලොයකන්යතොඅට්ඨාසි.පච්යචකබුද්යධොපි ‘‘කහංනුයෙොඅජ්ජභික්ොචාරං 
ලභිස්සාමී’’තිආවජ්යජන්යතොඤත්වාතස්යසවයගහද්වාරංඅගමාසි. 

කුමායරො පච්යචකබුද්ධං දිස්වා සම්පිොෙමායනො පත්තං ආදාෙ භික්ෙං

දත්වා ‘‘ඉමං අන්යතොවස්සං මය්හං යගහද්වාරයමව ආගච්ඡථ, භන්යත’’ති 
පටිඤ්ඤං ගයහත්වා පච්යචකබුද්යධ භත්තකිච්චං කත්වා පක්කන්යත
අත්තයනො සහාෙයකහි සද්ධිං ගන්ත්වා එකදිවයසයනව පච්යචකබුද්ධස්ස
වසනපණ්ණසාලඤ්චචඞ්කමනඤ්ච රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානිචකාරායපත්වා
අදාසි. තස්යසව පණ්ණසාලං පවිසනයවලාෙ හරිතූපලිත්තාෙ භූමිො ‘‘පායදසු
කලලං මා ලග්ගී’’ති අත්තයනො පාරුපනං සතසහස්සග්ඝනකං රත්තකම්බලං
භූමත්ථරණං සන්ථරිත්වා කම්බලස්ස වණ්යණන සද්ධිං පච්යචකබුද්ධස්ස

සරීරප්පභංඑකසදිසංදිස්වාඅතිවිෙපසන්යනොහුත්වාආහ– ‘‘ෙථාතුම්යහහි

අක්කන්තකාලයතො පට්ඨාෙ ඉමස්ස කම්බලස්ස අතිවිෙ පභා වියරොචති, 
එවයමව මය්හම්පි නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන හත්ථපාදානං වණ්යණො 

බන්ධුජීවකපුප්ඵවණ්යණො යහොතු, සතක්ෙත්තුං
විහතකප්පාසපටලඵස්සසදියසොව ඵස්යසො යහොතූ’’ති. යසො යතමාසං
පච්යචකබුද්ධං උපට්ඨහිත්වා පවාරිතකායල තිචීවරං අදාසි. පච්යචකබුද්යධො
පරිපුණ්ණපත්තචීවයරොගන්ධමාදනයමවගයතො. 

යසොපි කුලපුත්යතො යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො අම්හාකං භගවයතො
කායල කාළචම්පානගයර උපයසට්ඨිස්ස ඝයර පටිසන්ධිං ගණ්හි. තස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණකාලයතො පට්ඨාෙ යසට්ඨිකුලං අයනකානි 

පණ්ණාකාරසහස්සානි ආගච්ඡන්ති. ජාතදිවයස ච සකලනගරං
එකසක්කාරසම්මානං අයහොසි. අථස්ස නාමග්ගහණදිවයස මාතාපිතයරො 

‘‘අම්හාකං පුත්යතො අත්තයනො නාමං ගණ්හිත්වාව ආගයතො, 
රත්තසුවණ්ණරසපරිසිත්තා විෙස්ස සරීරච්ඡවී’’ති යසොණකුමායරොත්යවවස්ස
නාමංඅකංසු. 

අථස්සසට්ඨිධාතියෙොඋපයනත්වායදවකුමාරංවිෙනංසුයෙන වඩ්යෙසුං.
තස්ස එවරූපං ආහාරවිධානං අයහොසි – සට්ඨිකරීසමත්තං ඨානං කසිත්වා 
තිවියධන උදයකන යපොයසන්ති. යකදායර පවිසන්තීසු උදකමාතිකාසු
ඛීයරොදකස්ස ච ගන්යධොදකස්ස ච අයනකානි චාටිසහස්සානි ආසිඤ්චන්ති.
සාලිසීසානං ඛීරග්ගහණකායල සුකාදීනං පාණානං
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පටුන 

උච්ඡිට්ඨකරණනිවාරණත්ථං වීහිගබ්භානං සුඛුමාලභාවත්ථඤ්ච 

පරිෙන්තපරික්යෙයප ච අන්තරන්තරා ච ථම්යභ නිෙනිත්වා උපරි දණ්ඩයක
දත්වා කිලඤ්යජහිඡායදත්වාසමන්තාසාණිොපරික්ඛිපිත්වාසබ්බපරිෙන්යත
ආරක්ෙං ගණ්හන්ති. සස්යස නිප්ඵන්යන යකොට්යඨ චතුජාතිගන්යධහි

පරිභණ්ඩංකත්වා උපරි උත්තමගන්යධහි පරිභායවන්ති. අයනකසහස්සපුරිසා
යෙත්තං ඔරුය්හ සාලිසීසානි වණ්යටසු ඡින්දිත්වා මුට්ඨිමුට්ඨියෙො කත්වා
රජ්ජුයකහි බන්ධිත්වා සුක්ොයපන්ති. තයතො යකොට්ඨකස්ස යහට්ඨිමතයල
ගන්යධසන්ථරිත්වාඋපරි සාලිසීසානිසන්ථරන්ති. එවං එකන්තරිකංකත්වා

සන්ථරන්තා යකොට්ඨකං පූයරත්වා ද්වාරං පිදහන්ති, තිවස්සසම්පත්තකායල
යකොට්ඨකං විවරන්ති. විවටකායල සකලනගරං සුගන්ධගන්ධිකං යහොති.

සාලිම්හිපහයතධුත්තාථුයසකිණිත්වා ගණ්හන්ති, කුණ්ඩකංපනචූළුපට්ඨාකා

ලභන්ති. මුසලඝට්ටිතයක සාලිතණ්ඩුයල විචිනිත්වා ගණ්හන්ති. යත
සුවණ්ණහීරකපච්ඡිෙං පක්ඛිපිත්වා සතකාලං පරිස්සායවත්වා ගහියත

පක්කුථිතජාතිරයස එකවාරං පක්ඛිපිත්වා උද්ධරන්ති, පමුෙට්ඨානං
සුමනපුප්ඵසදිසං යහොති. තං යභොජනං සුවණ්ණසරයක පක්ඛිපිත්වා 
පක්කුථිතඅප්යපොදකමධුපාොසපූරිතස්ස රජතථාලස්ස උපරි කත්වා ආදාෙ
ගන්ත්වා යසට්ඨිපුත්තස්සපුරයතොඨයපන්ති. 

යසො අත්තයනො ොපනමත්තං භුඤ්ජිත්වා ගන්ධවාසියතන උදයකන මුෙං 
වික්ොයලත්වා හත්ථපායද යධොවති. අථස්ස යධොතහත්ථපාදස්සනානප්පකාරං
මුෙවාසං උපයනන්ති. තස්ස අක්කමනට්ඨායන වරයපොත්ථකචිත්තත්ථරණං

අත්ථරන්ති. හත්ථපාදතලානිස්ස බන්ධුජීවකපුප්ඵවණ්ණානි යහොන්ති, 

සතකාලවිහතකප්පාසස්ස විෙ ඵස්යසො, පාදතයලසු
මණිකුණ්ඩලාවත්තවණ්ණානියලොමානිජායිංසු.යසොකස්සචියදව කුජ්ඣිත්වා
‘‘ආජානාහිභූමිංඅක්කමිස්සාමී’’තිවදති.තස්සවෙප්පත්තස්ස තිණ්ණංඋතූනං
අනුච්ඡවියක තයෙො පාසායද කායරත්වා නාටකානි ච උපට්ඨායපසුං. යසො 
මහාසම්පත්තිංඅනුභවන්යතොයදයවොමඤ්යඤපටිවසති. 

අථ අම්හාකං සත්ථරි සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යක 

රාජගහං උපනිස්සාෙ විහරන්යත පාදයලොමදස්සනත්ථං රඤ්ඤා මාගයධන
පක්යකොසායපත්වා අසීතිො ගාමිෙසහස්යසහි සද්ධිං සත්ථු සන්තිකං පහියතො
ධම්මයදසනංසුත්වා පටිලද්ධසද්යධොසත්ථාරංපබ්බජ්ජංොචි. අථනංභගවා
‘‘අනුඤ්ඤායතොසි මාතාපිතූහී’’ති පුච්ඡිත්වා අනනුඤ්ඤාතභාවං සුත්වා ‘‘න

යෙො, යසොණ, තථාගතා මාතාපිතූහි අනනුඤ්ඤාතං පුත්තං පබ්බායජන්තී’’ති
පටික්ඛිපි. යසො ‘‘සාධු භගවා’’ති තථාගතස්ස වචනං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා
මාතාපිතූනං සන්තිකං ගන්ත්වා අනුජානායපත්වා සත්ථු සන්තිකං ආගම්ම

අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුයනො සන්තියක පබ්බජි. අෙයමත්ථ සඞ්යෙයපො, 

විත්ථාරයතොපනස්සපබ්බජ්ජාවිධානංපාළිෙං(මහාව. 243) ආගතයමව. 
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පටුන 

තස්ස පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා රාජගයහ විහරන්තස්ස 

සම්බහුලා ඤාතිසායලොහිතා ච සන්දිට්ඨසම්භත්තා ච සක්කාරසම්මානං

ආහරන්ති, රූපනිප්ඵත්තිො වණ්ණං කයථන්ති, අඤ්යඤපි ජනා පස්සිතුං

ආගච්ඡන්ති. යථයරො චින්යතසි – ‘‘මම සන්තිකං බහූ ජනා ආගච්ඡන්ති, 

කම්මට්ඨායනවාවිපස්සනාෙවාකම්මංකාතුංකථංසක්ඛිස්සාමි, ෙංනූනාහං
සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානං කථායපත්වා සීතවනසුසානං ගන්ත්වා

සමණධම්මං කයරෙයං.තත්රහිසුසානන්තිජිගුච්ඡිත්වාබහූජනානාගමිස්සන්ති, 
එවංසන්යත මම කිච්චං මත්ථකං පාපුණිස්සතී’’ති සත්ථු සන්තියක
කම්මට්ඨානංකථායපත්වා සීතවනංගන්ත්වා සමණධම්මංකාතුංආරභි. යසො

චින්යතසි–‘‘මය්හංසරීරං පරමසුඛුමාලං, නයෙොපනසක්කාසුයෙයනවසුෙං

පාපුණිතුං, කාෙං කිලයමත්වාපි සමණධම්මං කාතුං වට්ටතී’’ති. තයතො
ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාෙ පධානමකාසි. තස්ස සුඛුමාලානං පාදතලානං

අන්තන්යතහි යඵොටා උට්ඨාෙ භිජ්ජිංසු, චඞ්කයමො එකයලොහියතොව අයහොසි.
පායදසු අවහන්යතසු ජණ්ණුයකහිපි හත්යථහිපි වාෙමිත්වා චඞ්කමති. එවං
වීරිෙං දළ්හං කයරොන්යතොපි ඔභාසමත්තම්පි නිබ්බත්යතතුං අසක්යකොන්යතො

චින්යතසි – ‘‘සයච අඤ්යඤොපි ආරද්ධවීරියෙො භයවෙය, මාදියසොව භයවෙය.

අහංයෙොපනඑවංවාෙමන්යතොපිමග්ගංවාඵලං වාඋප්පායදතුංනසක්යකොමි, 

අද්ධා යනවාහං උග්ඝටිතඤ්ඤූ, නවිපඤ්චිතඤ්ඤූ, න යනයෙයො, පදපරයමන

මොභවිතබ්බං.කිංයමපබ්බජ්ජාෙ, හීනාොවත්තිත්වා යභොයගචභුඤ්ජිස්සාමි
පුඤ්ඤානිචකරිස්සාමී’’ති. 

තස්මිං සමයෙ සත්ථා යථරස්ස විතක්කං ඤත්වා සාෙන්හසමයෙ 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොතත්ථගන්ත්වායලොහියතනඵුට්ඨංචඞ්කමංදිස්වායථරං 

වීයණොවායදන (මහාව. 243) ඔවදිත්වා වීරිෙසමථයෙොජනත්ථාෙ තස්ස
කම්මට්ඨානංකයථත්වා ගිජ්ඣකූටයමවගයතො. යසොණත්යථයරොපි දසබලස්ස
සම්මුො ඔවාදං ලභිත්වා නචිරස්යසව අරහත්යත පතිට්ඨාසි. අථ සත්ථා
අපරභායග යජතවයන භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ධම්මං යදයසන්යතො යථරං
ආරද්ධවීරිොනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

යසොණකුටිකණ්ණත්යථරවත්ථු 

206. අට්ඨයම කලයාණවාක් කරණානන්ති වාක්කරණං වුච්චති

වචනකිරිො, මධුරවචනානන්ති අත්යථො. අෙඤ්හි යථයරො දසබයලන සද්ධිං 
එකගන්ධකුටිො තථාගතස්ස මධුයරන සයරන ධම්මකථං කයථසි. අථස්ස 

සත්ථා සාධුකාරං අදාසි. තස්මා යසො කලයාණවාක්කරණානං අග්යගො නාම

ජායතො. යසොයණොති තස්ස නාමං, යකොටිඅග්ඝනකං පන කණ්ණපිළන්ධනං

ධායරසි.තස්මා කුටිකණ් යණොතිවුච්චති, යකොටිකණ්යණොතිඅත්යථො. 
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තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
පුරිමනයෙයනව මහාජයනන සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත ඨත්වා
සත්ථු ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං කලයාණවාක්කරණානං 
අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන 
කලයාණවාක්කරණානං අග්යගන භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා දසබලං

නිමන්යතත්වා සත්තාහංමහාදානංදත්වා, ‘‘භන්යත, ෙංභික්ඛුංතුම්යහඉයතො 

සත්තදිවසමත්ථයක කලයාණවාක්කරණානං අග්ගට්ඨායන ඨපයිත්ථ, අහම්පි
ඉමස්ස අධිකාරකම්මස්ස ඵයලන අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන
තථාරූයපො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. සත්ථා තස්ස අනන්තරාෙං දිස්වා
‘‘අනාගයත යගොතමබුද්ධස්ස සාසයන කලයාණවාක්කරණානං අග්යගො
භවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වා පක්කාමි. 

යසොපිොවජීවංකුසලංකත්වාකප්පසතසහස්සංයදයවසුචමනුස්යසසුච 

සංසරන්යතො අම්හාකං දසබලස්ස උප්පත්තියතො පුයරතරයමව යදවයලොකා
චවිත්වාකාළිොනාම කුරරඝරිකාෙඋපාසිකාෙකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හි.
සාපරිපක්යකගබ්යභ රාජගහනගයරඅත්තයනොකුලනියවසනංආගතා. 

තස්මිං සමයෙ අම්හාකං සත්ථා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො ඉසිපතයන 
ධම්මචක්කං පවත්යතසි. ධම්මචක්කප්පවත්තයන දසසහස්සචක්කවාළයදවතා
සන්නිපතිංසු. තත්ථ එයකො අට්ඨවීසතිො ෙක්ෙයසනාපතීනං අබ්භන්තයර
සාතාගියරො නාම ෙක්යෙො දසබලස්ස ධම්මකථං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාෙචින්යතසි – ‘‘කිංනුයෙොඅෙංඑවං මධුරධම්මකථාමමසහායෙන

යහමවයතනසුතානසුතා’’ති? යසොයදවසඞ්ඝස්සඅන්තයර ඔයලොයකන්යතො
තං අපස්සිත්වා ‘‘අද්ධා මම සහායෙො තිණ්ණං රතනානං උප්පන්නභාවං න 

ජානාති, ගච්ඡාමි දසබලස්ස යචව වණ්ණං කයථස්සාමි, පටිවිද්ධධම්මඤ්ච 
ආයරොයචස්සාමී’’ති අත්තයනො පරිසාෙ සද්ධිං රාජගහමත්ථයකන තස්ස
සන්තිකංපාොසි. 

යහමවයතොපි තියෙොජනසහස්සං හිමවන්තං අකාලපුප්ඵිතං දිස්වා ‘‘මම
සහායෙන සාතාගියරන සද්ධිං හිමවන්තකීළිතං කීළිස්සාමී’’ති අත්තයනො
පරිසාෙ සද්ධිං රාජගහමත්ථයකයනව පාොසි. යතසං ද්වින්නම්පි
අග්ගබලකාො කුලඝරිකාෙකාළිඋපාසිකාෙ නියවසනමත්ථයක සමාගන්ත්වා

‘‘තුම්යහ කස්ස පරිසා, මෙං සාතාගිරස්ස. තුම්යහ කස්ස පරිසා, මෙං
යහමවතස්සා’’තිආහංසු.යතහට්ඨතුට්ඨාවගන්ත්වායතසංෙක්ෙයසනාපතීනං 
ආයරොචයිංසු. යතපි තංෙණඤ්යඤව උපාසිකාෙ නියවසනමත්ථයක 

සමාගච්ඡිංසු. සාතාගියරො යහමවතං ආහ – ‘‘කහං, සම්ම, ගච්ඡසී’’ති? තව

සන්තිකං සම්මාති.කිංකාරණාති? හිමවන්තංපුප්ඵිතංදිස්වාතොසද්ධිංතත්ථ 

කීළිස්සාමීති. ත්වං පන, සම්ම, කහං ගච්ඡසීති? තව සන්තිකං, සම්මාති. 
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කිංකාරණාති? ත්වං හිමවන්තස්ස යකන පුප්ඵිතභාවං ජානාසීති? න ජානාමි, 
සම්මාති. සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්යතො සිද්ධත්ථකුමායරො
දසසහස්සියලොකධාතුං කම්යපත්වා පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො
දසසහස්සචක්කවාළයදවතානං මජ්යඣ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්යතසි.

තස්ස පවත්තිතභාවං න ජානාසීති? න ජානාමි, සම්මාති. ත්වං එත්තකයමව 

ඨානං පුප්ඵිතන්ති අඤ්ඤාසි, තස්ස පන පුරිසස්ස සක්කාරත්ථාෙ 
සකලදසසහස්සචක්කවාළංඑකමාලාගුළසදිසංඅජ්ජජාතංසම්මාති.මාලාතාව

පුප්ඵන්තු, තොයසොසත්ථාඅක්ඛීනිපූයරත්වාදිට්යඨොති.ආම, සම්ම, සත්ථාච

යමදිට්යඨො, ධම්යමොචසුයතො, අමතඤ්චපීතං.අහං ‘‘එතංඅමතධම්මංතම්පි

ජානායපස්සාමී’’තිතව සන්තිකංආගයතොස්මි, සම්මාති.යතසංඅඤ්ඤමඤ්ඤං
කයථන්තානංයෙව උපාසිකා සිරිසෙනයතො උට්ඨාෙ නිසින්නා තං

කථාසල්ලාපංසුත්වාසද්යදනිමිත්තංගණ්හි.‘‘අෙංසද්යදො උද්ධං, නයහට්ඨා, 

අමනුස්සභාසියතො, යනො මනුස්සභාසියතො’’ති සල්ලක්යෙත්වා ඔහිතයසොතා 
පග්ගහිතමානසාහුත්වානිසීදි.තයතො– 

‘‘අජ්ජපන්නරයසොඋයපොසයථො(ඉතිසාතාගියරොෙක්යෙො), 

දිබ්බාරත්තිඋපට්ඨිතා; 

අයනොමනාමංසත්ථාරං, 

හන්දපස්සාමයගොතම’’න්ති.(සු.නි.153) – 

එවං සාතාගියරනවුත්යත– 

‘‘කච්චිමයනොසුපණිහියතො(ඉතියහමවයතොෙක්යෙො), 

සබ්බභූයතසුතාදියනො; 

කච්චි ඉට්යඨඅනිට්යඨච, 

සඞ්කප්පස්සවසීකතා’’ති.(සු.නි.154); 

එවං යහමවයතො සත්ථු කාෙසමාචාරඤ්ච ආජීවඤ්ච මයනොසමාචාරඤ්ච
පුච්ඡි. පුච්ඡිතං පුච්ඡිතං සාතාගියරො විස්සජ්යජසි. එවං සත්ථු 

සරීරවණ්ණගුණවණ්ණකථනවයසන යහමවතසුත්තන්යත නිට්ඨියත
යහමවයතො සහාෙකස්ස ධම්මයදසනානුසායරන ඤාණං යපයසත්වා
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

අථ, කාළීඋපාසිකා, පරස්සධම්යමයදසීෙමායනතථාගතං අදිට්ඨපුබ්බාව
හුත්වා අනුස්සවප්පසාදං උප්පායදත්වා පරස්ස වඩ්ඪිතං යභොජනං භුඤ්ජමානා
විෙ යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. සා සබ්බමාතුගාමානං අන්තයර 

පඨමකයසොතාපන්නාසබ්බයජට්ඨිකාඅයහොසි.තස්සාසහයසොතාපත්තිභායවන

තයමව රත්තිං ගබ්භවුට්ඨානං ජාතං, පටිලද්ධදාරකස්ස නාමග්ගහණදිවයස
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යසොයණොති නාමං අකාසි. සා ෙථාරුචිො කුලයගයහ වසිත්වා කුලඝරයමව
අගමාසි. 

තස්මිං සමයෙ මහාකච්චානත්යථයරො තං නගරං උපනිස්සාෙ උපවත්යත 
පබ්බයත පටිවසති. උපාසිකා යථරං උපට්ඨාති. යථයරො නිබද්ධං තස්සා
නියවසනංගච්ඡති. යසොණදාරයකොපිනිබද්ධං යථරස්සසන්තියකවිචරන්යතො
විස්සාසියකො අයහොසි. යසො අපයරන සමයෙන යථරස්ස සන්තියක පබ්බජි.
යථයරො තං උපසම්පායදතුකායමො තීණි වස්සානි ගණං පරියෙසිත්වා
උපසම්පායදසි. යසො උපසම්පන්යනො කම්මට්ඨානං කථායපත්වා විපස්සනං 
වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පත්වා යථරස්යසව සන්තියක සුත්තනිපාතං
උග්ගණ්හිත්වා වුත්ථවස්යසො පවායරත්වා සත්ථාරං පස්සිතුකායමො හුත්වා

උපජ්ඣාෙං ආපුච්ඡි. යථයරො ආහ – ‘‘යසොණ, තයි ගයත සත්ථා තං

එකගන්ධකුටිෙංවසායපත්වාධම්මං අජ්යඣසිස්සති, ත්වංධම්මංකයථස්සසි.
සත්ථාතවධම්මකථාෙපසීදිත්වාතුය්හංවරංදස්සති. ත්වංවරංගණ්හන්යතො

ඉමඤ්ච ඉමඤ්ච ගණ්හාහි, මම වචයනන දසබලස්ස පායද වන්දාහී’’ති. යසො
උපජ්ඣායෙන අනුඤ්ඤායතො මාතුඋපාසිකාෙ යගහං ගන්ත්වා ආයරොයචසි.

සාපි‘‘සාධු, තාත, ත්වංදසබලංපස්සිතුං ගච්ඡන්යතොඉමංකම්බලංආහරිත්වා
සත්ථු වසනගන්ධකුටිො භූමත්ථරණං කත්වා අත්ථරාහී’’ති කම්බලං අදාසි.
යසොණත්යථයරො තං ආදාෙ යසනාසනං සංසායමත්වා අනුපුබ්යබන සත්ථු
වසනට්ඨානං ගන්ත්වා දසබලස්ස බුද්ධාසයන නිසින්නයවලාෙයමව
උපසඞ්කමිත්වා අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. සත්ථා යතන සද්ධිං

පටිසන්ථාරං කත්වා ආනන්දත්යථරං ආමන්යතසි – ‘‘ආනන්ද, ඉමස්ස
භික්ඛුස්ස යසනාසනං ජානාහී’’ති. යථයරො සත්ථු අධිප්පාෙං ඤත්වා 
අන්යතොගන්ධකුටිෙංයෙවභූමත්ථරණංඋස්සායරන්යතොවිෙඅත්ථරි. 

අථ යෙො භගවා බහුයදවරත්තිං අජ්යඣොකායස වීතිනායමත්වා විහාරං 

පාවිසි, ආෙස්මාපියෙොයසොයණොබහුයදවරත්තිංඅජ්යඣොකායසවීතිනායමත්වා
විහාරං පාවිසි. සත්ථා පච්ඡිමොයම සීහයසෙයං කප්යපත්වා පච්චූසසමයෙ

වුට්ඨාෙ නිසීදිත්වා ‘‘එත්තයකන කායලන යසොණස්ස කාෙදරයථො
පටිප්පස්සද්යධො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ආෙස්මන්තං යසොණං අජ්යඣසි –
‘‘පටිභාතු තං භික්ඛු ධම්යමො භාසිතු’’න්ති. යසොණත්යථයරො මධුරස්සයරන

එකබයඤ්ජනම්පි අවිනායසන්යතො අට්ඨකවග්ගිොනි සුත්තානි (සු. නි. 772
ආදයෙො)අභාසි.කථාපරියෙොසායනභගවාසාධුකාරං දත්වා ‘‘සුග්ගහියතොයත 

භික්ඛුධම්යමො, මොයදසිතකායලචඅජ්ජචඑකසදිසාවයදසනා, කිඤ්චිඌනං
වා අධිකං වා නත්ථී’’ති පසන්නභාවං පකායසසි. යසොණත්යථයරොපි ‘‘අෙං
ඔකායසො’’ති සල්ලක්යෙත්වා උපජ්ඣාෙස්ස වචයනන දසබලං වන්දිත්වා

විනෙධරපඤ්චයමන ගයණන උපසම්පදං ආදිං කත්වා සබ්යබ වයර ොචි, 

සත්ථාඅදාසි.පුනයථයරොමාතුඋපාසිකාෙවචයනනවන්දිත්වා‘‘අෙං, භන්යත, 
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උපාසිකාෙ තුම්හාකං වසනගන්ධකුටිෙං භූමත්ථරණත්ථං කම්බයලො 
පහියතො’’ති කම්බලං දත්වා උට්ඨාොසනා සත්ථාරං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං

කත්වාපක්කාමි.අෙයමත්ථසඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතොපනයථරස්සපබ්බජ්ජං 
ආදිංකත්වාසබ්බංසුත්යතආගතයමව. 

ඉතියථයරොසත්ථුසන්තිකාඅට්ඨවයරලභිත්වාඋපජ්ඣාෙස්ස සන්තිකං
ගන්ත්වා සබ්බං තං පවත්තිං ආයරොයචසි. පුනදිවයස මාතුඋපාසිකාෙ 

නියවසනද්වාරං ගන්ත්වා භික්ොෙ අට්ඨාසි. උපාසිකා ‘‘පුත්යතො කිර යම
ද්වායර ඨියතො’’තිසුත්වායවයගනආගන්ත්වාඅභිවායදත්වාහත්ථයතොපත්තං
ගයහත්වා අන්යතොනියවසයන නිසීදායපත්වා යභොජනං අදාසි. අථ නං 

භත්තකිච්චපරියෙොසායන ආහ – ‘‘දිට්යඨො යත, තාත, දසබයලො’’ති? ආම

උපාසියකති. වන්දියතො යත මම වචයනනාති? ආම වන්දියතො, යසොපි ච යම

කම්බයලො තථාගතස්ස වසනට්ඨායන භූමත්ථරණං කත්වා අත්ථයතොති. කිං, 

තාත, තො කිර සත්ථු ධම්මකථා කථිතා, සත්ථාරා ච යත සාධුකායරො

දින්යනොති? තො කථං ඤාතං උපාසියකති? තාත, මය්හං යගයහ අධිවත්ථා
යදවතා දසබයලන තුය්හං සාධුකාරං දින්නදිවයස

‘‘සකලදසසහස්සචක්කවායළ යදවතා සාධුකාරං අදංසූ’’තිආහ – තාත, තො
කථිතධම්මකථං බුද්ධානං කථිතනිොයමයනව මය්හම්පි කයථතුං 
පච්චාසීසාමීති. යථයරො මාතු කථං සම්පටිච්ඡි. සා තස්ස අධිවාසනං විදිත්වා
ද්වායර මණ්ඩපං කායරත්වා දසබලස්ස කථිතනිොයමයනව අත්තයනො
ධම්මකථං කථායපසීති වත්ථු එත්ථ සමුට්ඨිතං. සත්ථා අපරභායග
අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො යථරං කලයාණවාක්කරණානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

සීවලිත්යථරවත්ථු 

207. නවයම ලාභීනං ෙදිදං සීවලීතිඨයපත්වාතථාගතංලාභීනංභික්ඛූනං
සීවලිත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා –
අෙම්පි අතීයත පදුමුත්තරබුද්ධකායල වුත්තනයෙයනව විහාරං ගන්ත්වා
පරිසපරිෙන්යත ඨියතො ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං ලාභීනං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයත එවරූයපන භවිතුං 
වට්ටතී’’ති දසබලංනිමන්යතත්වාපුරිමනයෙයනවසත්තාහංමහාදානං දත්වා

‘‘භගවා අහම්පි ඉමිනා අධිකාරකම්යමන අඤ්ඤං සම්පත්තිං න පත්යථමි, 
අනාගයත පන එකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන අහම්පි තුම්යහහි යසො එතදග්යග
ඨපිතභික්ඛු විෙ ලාභීනං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. සත්ථා
අනන්තරාෙං දිස්වා ‘‘අෙං යත පත්ථනා අනාගයත යගොතමස්ස බුද්ධස්ස
සාසයනසමිජ්ඣිස්සතී’’තිබයාකරිත්වාපක්කාමි. 
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යසොපි කුලපුත්යතො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො 
විපස්සීබුද්ධකායල බන්ධුමතීනගරයතො අවිදූයර එකස්මිං ගායම පටිසන්ධිං
ගණ්හි. තස්මිං සමයෙ බන්ධුමතීනගරවාසියනො රඤ්ඤා සද්ධිං සාකච්ඡිත්වා
සාකච්ඡිත්වා දසබලස්ස දානංයදන්ති.යතඑකදිවසංසබ්යබවඑකයතොහුත්වා
දානං යදන්තා‘‘කිංනුයෙොඅම්හාකංදානමුයෙනත්ථී’’තිමධුඤ්චගුළදධිඤ්ච
න අද්දසංසු. යත ‘‘ෙයතො කුයතොචි ආහරිස්සාමා’’ති ජනපදයතො නගරං
පවිසනමග්යග පුරිසං ඨයපසුං. තදා එස කුලපුත්යතො අත්තයනො ගාමයතො
ගුළදධිවාරකංගයහත්වා‘‘කිඤ්චියදවආහරිස්සාමී’’තිනගරං ගච්ඡන්යතොමුෙං
යධොවිත්වා‘‘යධොතහත්ථපායදොපවිසිස්සාමී’’තිඵාසුකට්ඨානං ඔයලොයකන්යතො
නඞ්ගලසීසමත්තං නිම්මක්ඛිකං දණ්ඩකමධුං දිස්වා ‘‘පුඤ්යඤන යම ඉදං 

උප්පන්න’’න්ති ගයහත්වා නගරං පවිසති. නාගයරහි ඨපිතපුරියසො තං දිස්වා, 

‘‘යභො පුරිස, කස්සිමංආහරසී’’ති පුච්ඡි.නකස්සචිසාමි, වික්කිණිතුංපනයම

ඉදංආනීතන්ති.යතනහි, යභොපුරිස, ඉමංකහාපණංගයහත්වාඑතං මධුඤ්ච
ගුළදධිඤ්චයදහීති. 

යසොචින්යතසි–‘‘ඉදංනබහුමූලං, අෙඤ්චඑකප්පහායරයනවබහුං යදති, 

වීමංසිතුං වට්ටතී’’ති. තයතොනං ‘‘නාහං එකකහාපයණන යදමී’’තිආහ. ෙදි

එවං, ද්යව ගයහත්වා යදහීති. ද්වීහිපි න යදමීති. එයතනුපායෙන වඩ්ෙන්තං

වඩ්ෙන්තංසහස්සංපාපුණි.යසොචින්යතසි–‘‘අතිඅඤ්ඡිතුංනවට්ටති, යහොතු

තාව, ඉමස්ස කත්තබ්බකිච්චං පුච්ඡිස්සාමී’’ති. අථ නං ආහ – ‘‘ඉදං න 

බහුඅග්ඝනකං, ත්වඤ්ච බහුං යදසි, යකනකම්යමන ඉදං ගණ්හාසී’’ති? ඉධ, 

යභො, නගරවාසියනො රඤ්ඤා සද්ධිං පටිවිරුජ්ඣිත්වා විපස්සීදසබලස්ස දානං
යදන්තා ඉදං ද්වෙං දානමුයෙ අපස්සන්තා පරියෙසන්ති. සයච ඉදං ද්වෙං න

ලභිස්සන්ති, නාගරානංපරාජයෙො භවිස්සති.තස්මාසහස්සංදත්වාගණ්හාමීති.

කිං පයනතං නාගරානයමව වට්ටති, න අඤ්යඤසං දාතුං වට්ටතීති? ෙස්ස
කස්සචි දාතුං අවාරිතයමතන්ති. අත්ථි පන යත යකොචි නාගරානං දායන

එකදිවසං සහස්සං දාතාති? නත්ථි සම්මාති. ඉයමසං පන ද්වින්නං 

සහස්සග්ඝනකභාවං ජානාසීති? ආම ජානාමීති. යතන හි ගච්ඡ, නාගරානං

ආචික්ෙ – ‘‘එයකො පුරියසො ඉමානි ද්යව මූයලන න යදති, සහත්යථයනව

දාතුකායමො, තුම්යහඉයමසංද්වින්නං කාරණානිරුස්සුක්කායහොථා’’ති.ත්වං
පනයමඉමස්මිංදානමුයෙයජට්ඨකභාවස්ස කාෙසක්ඛීයහොහීති. 

යසො ගාමවාසී පරිබ්බෙත්ථං ගහිතමාසයකන පඤ්චකටුකං ගයහත්වා 
චුණ්ණං කත්වා දධියතො කඤ්ජිෙං වායහත්වා තත්ථ මධුපටලං පීයළත්වා
පඤ්චකටුකචුණ්යණන යෙොයජත්වා එකස්මිං පදුමිනිපත්යත පක්ඛිපිත්වා තං
සංවිදහිත්වා ආදාෙ දසබලස්ස අවිදූයර ඨායන නිසීදි. මහාජයනන
ආහරිෙමානස්සසක්කාරස්සඅන්තයරඅත්තයනොපත්තවාරංඔයලොකෙමායනො 
ඔකාසං ඤත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘භගවා අෙං මය්හං
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පටුන 

දුග්ගතපණ්ණාකායරො, ඉමං යමඅනුකම්පංපටිච්චගණ්හථා’’ති.සත්ථාතස්ස
අනුකම්පං පටිච්ච චතුමහාරාජදත්තියෙන යසලමයෙන පත්යතන තං

පටිග්ගයහත්වා ෙථා අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සස්ස දිෙයමානංන ඛීෙති, එවං
අධිට්ඨාසි. යසොපි කුලපුත්යතො නිට්ඨිතභත්තකිච්චං භගවන්තං අභිවායදත්වා

එකමන්තංඨියතොආහ – ‘‘දිට්යඨො යමභගවා අජ්ජබන්ධුමතීනගරවාසියකහි

තුම්හාකං සක්කායරො ආහරිෙමායනො, අහම්පි ඉමස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන
නිබ්බත්තනිබ්බත්තභයව ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්යතො භයවෙය’’න්ති. සත්ථා
‘‘එවංයහොතුකුලපුත්තා’’තිවත්වා තස්සචනගරවාසීනඤ්චභත්තානුයමොදනං
කත්වාපක්කාමි. 

යසොපි කුලපුත්යතො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො 
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සුප්පවාසාෙ රාජධීතාෙ කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හි. 

පටිසන්ධිග්ගහණයතොපට්ඨාෙසාෙංපාතඤ්චපණ්ණාකාරසතානිපාපුණන්ති, 

සුප්පවාසා සම්පත්තිංගච්ඡති.අථනංපුඤ්ඤවීමංසනත්ථංහත්යථනබීජපච්ඡිං 

ඵුසායපන්ති, එයකකබීජයතො සලාකසතම්පි සලාකසහස්සම්පි නිගච්ඡති. 
එකකරීසයෙත්තයතො පඤ්ඤාසම්පි සට්ඨිපි සකටානි උප්පජ්ජන්ති.

යකොට්ඨපූරණකායලපි යකොට්ඨද්වාරං හත්යථන ඵුසායපන්ති, රාජධීතාෙ
පුඤ්යඤන ගණ්හන්තානං ගහිතගහිතට්ඨානං පුන පූරති.
පරිපුණ්ණභත්තකුම්භියතොපි ‘‘රාජධීතාෙ පුඤ්ඤ’’න්ති වත්වා ෙස්ස කස්සචි

යදන්තානං ොව න උක්කඩ්ෙන්ති, න තාව භත්තං ඛීෙති. දාරයක
කුච්ඡිගයතයෙවසත්තවස්සානිඅතික්කමිංසු. 

ගබ්යභ පන පරිපක්යක සත්තාහං මහාදුක්ෙං අනුයභොසි. සා සාමිකං 
ආමන්යතත්වා ‘‘පුයර මරණා ජීවමානාව දානං දස්සාමී’’ති සත්ථු සන්තිකං

යපයසසි – ‘‘ගච්ඡ ඉමං පවත්තිං සත්ථුආයරොයචත්වා සත්ථාරංනිමන්යතහි, 

ෙඤ්ච සත්ථා වයදති, තං සාධුකං උපලක්යෙත්වා ආගන්ත්වා මය්හං
කයථහී’’ති. යසො ගන්ත්වා තස්සා සාසනං භගවයතො ආයරොයචසි. සත්ථා

‘‘සුඛිනී යහොතු සුප්පවාසා යකොලිෙධීතා, සුඛිනී අයරොගා අයරොගං පුත්තං
විජාෙතූ’’ති ආහ. රාජා තං සුත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
අන්යතොගාමාභිමුයෙො පාොසි.තස්සපුයරආගමනායෙවසුප්පවාසාෙකුච්ඡියතො 

ධමකරණා උදකං විෙ ගබ්යභො නික්ෙමි, පරිවායරත්වා නිසින්නජයනො
අස්සුමුයෙොව හසිතුං ආරද්යධො. හට්ඨතුට්යඨො මහාජයනො රඤ්යඤො
පුත්තසාසනංආයරොයචතුංඅගමාසි. 

රාජා යතසං ඉඞ්ගිතං දිස්වාව ‘‘දසබයලන කථිතකථා නිප්ඵන්නා 
මඤ්යඤ’’තිචින්යතසි.යසොආගන්ත්වාසත්ථුසාසනංරාජධීතාෙආයරොයචසි.

රාජධීතා ‘‘තො නිමන්තිතං ජීවිතභත්තයමව මඞ්ගලභත්තං භවිස්සති, ගච්ඡ
සත්තාහංදසබලං නිමන්යතහී’’ති.රාජාතථාඅකාසි.සත්තාහංබුද්ධප්පමුෙස්ස
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භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං පවත්තයිංසු. දාරයකො සබ්යබසං ඤාතීනං

සන්තත්තචිත්තං නිබ්බායපන්යතො ජායතොති සීවලිදාරයකොත්යවවස්ස නාමං
අකංසු. යසො සත්ත වස්සානි ගබ්යභ වසිතත්තා ජාතකාලයතො පට්ඨාෙ
සබ්බකම්මක්ෙයමො අයහොසි. ධම්මයසනාපති සාරිපුත්යතො සත්තයම දිවයස
යතනසද්ධිංකථාසල්ලාපංඅකාසි.සත්ථාපිධම්මපයදගාථං අභාසි– 

‘‘යෙොමං පලිපථංදුග්ගං, සංසාරං යමොහමච්චගා; 

තිණ්යණොපාරඞ්ගයතොඣායී, අයනයජොඅකථංකථී; 

අනුපාදාෙනිබ්බුයතො, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ.ප. 414); 

අථනංයථයරොඑවමාහ–‘‘කිංපනතොඑවරූපංදුක්ෙරාසිංඅනුභවිත්වා 

පබ්බජිතුංන වට්ටතී’’ති? ලභමායනො පබ්බයජෙයං, භන්යතති. සුප්පවාසා තං
දාරකං යථයරන සද්ධිං කයථන්තං දිස්වා ‘‘කිං නු යෙො යම පුත්යතො 
ධම්මයසනාපතිනා සද්ධිංකයථතී’’ති යථරං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘මය්හං

පුත්යතො තුම්යහහි සද්ධිං කිං කයථති, භදන්යත’’ති? අත්තනා අනුභූතං
ගබ්භවාසදුක්ෙං කයථත්වා තුම්යහහි අනුඤ්ඤායතො පබ්බජිස්සාමීති වදතීති.

සාධු, භන්යත, පබ්බායජථ නන්ති. යථයරො තං විහාරං යනත්වා

තචපඤ්චකකම්මට්ඨානංදත්වාපබ්බායජන්යතො, ‘‘සීවලි, නතුය්හංඅඤ්යඤන

ඔවායදන කම්මං අත්ථි, තො සත්ත වස්සානි අනුභූතදුක්ෙයමව

පච්චයවක්ොහී’’ති. භන්යත, පබ්බාජනයමව තුම්හාකං භායරො, ෙං පන මො

කාතුං සක්කා, තමහං ජානිස්සාමීති. යසො පඨමයකසවට්ටිො

ඔහාරිතක්ෙයණයෙව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, දුතිොෙ ඔහාරිතක්ෙයණ

සකදාගාමිඵයල, තතිොෙ අනාගාමිඵයල. සබ්යබසංයෙව පන යකසානං
ඔයරොපනඤ්ච අරහත්තසච්ඡිකිරිො ච අපච්ඡා අපුරිමා අයහොසි. තස්ස
පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චත්තායරො පච්චො ෙදිච්ඡකං 
උප්පජ්ජන්ති.එවංඑත්ථවත්ථුසමුට්ඨිතං. 

අපරභායග සත්ථා සාවත්ථිං අගමාසි. යථයරො සත්ථාරං අභිවායදත්වා, 

‘‘භන්යත, මය්හංපුඤ්ඤංවීමංසිස්සාමි, පඤ්චයම භික්ඛුසතානියදථා’’තිආහ. 

ගණ්හ, සීවලීති.යසොපඤ්චසයත භික්ඛූගයහත්වාහිමවන්තාභිමුෙංගච්ඡන්යතො
අටවිමග්ගං ගච්ඡති. තස්ස පඨමං දිට්ඨා නියරොයධ අධිවත්ථා යදවතා සත්ත
දිවසානිදානංඅදාසි.ඉතියසො– 

‘‘නියරොධංපඨමංපස්සි, දුතිෙංපණ්ඩවපබ්බතං; 

තතිෙංඅචිරවතිෙං, චතුත්ථංවරසාගරං. 

‘‘පඤ්චමංහිමවන්තංයසො, ඡට්ඨංඡද්දන්තුපාගමි; 

සත්තමංගන්ධමාදනං, අට්ඨමංඅථයරවත’’න්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

167 

පටුන 

සබ්බට්ඨායනසුසත්තසත්තදිවසායනවදානංඅදංසු. ගන්ධමාදනපබ්බයත

පන නාගදත්තයදවරාජා නාම සත්තදිවයසසු එකදිවසං ඛීරපිණ්ඩපාතං අදාසි, 

එකදිවසං සප්පිපිණ්ඩපාතං අදාසි. භික්ඛුසඞ්යඝො ආහ – ‘‘ආවුයසො, ඉමස්ස 

යදවරඤ්යඤො යනව යධනුයෙො දුය්හමානා පඤ්ඤාෙන්ති, න දධිනිම්මථනං, 

කුයතොයත, යදවරාජ, ඉමංඋප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘භන්යත, කස්සපදසබලස්සකායල
ඛීරසලාකභත්තදානස්යසතං ඵල’’න්ති යදවරාජා ආහ. අපරභායග සත්ථා
ෙදිරවනිෙයරවතස්ස පච්චුග්ගමනං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යථරං අත්තයනො
සාසයන ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්තානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

වක්කලිත්යථරවත්ථු 

208. දසයම සද් ධාධිමුත් තානන්ති සද්ධාෙ අධිමුත්තානං, බලවසද්ධානං
භික්ඛූනං වක්කලිත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. අඤ්යඤසං හි සද්ධා

වඩ්යෙතබ්බා යහොති, යථරස්ස පන හායපතබ්බා ජාතා. තස්මා යසො 

සද්ධාධිමුත්තානංඅග්යගොතිවුත්යතො. වක් කලීතිපනස්ස නාමං. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි අතීයත 
පදුමුත්තරබුද්ධකායලවුත්තනයෙයනව විහාරංගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යතඨියතො
ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං සද්ධාධිමුත්තානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා ‘‘මොපි අනාගයත එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති 
වුත්තනයෙයනව සත්ථාරං නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං දත්වා දසබලං

වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, අහම්පි ඉමිනා අධිකාරකම්යමන තුම්යහහි
සද්ධාධිමුත්තානං එතදග්යග ඨපිතභික්ඛු විෙ අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස
සාසයන සද්ධාධිමුත්තානං අග්යගො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. සත්ථා
තස්සඅනන්තරාෙං දිස්වාබයාකරිත්වාපක්කාමි. 

යසොපි ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො අම්හාකං 

සත්ථුකායලසාවත්ථිෙංබ්රාහ්මණකුයලපටිසන්ධිංගණ්හි, වක්කලීතිස්සනාමං 
අකංසු. යසො වුද්ධිප්පත්යතො තයෙො යවයද උග්ගණ්හිත්වා දසබලං
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුතං සාවත්ථිෙං චරන්තං දිස්වා සත්ථු සරීරසම්පත්තිං
ඔයලොයකන්යතො සරීරසම්පත්තිදස්සයනන අතිත්යතො දසබයලන සද්ධිංයෙව
විචරති. විහාරං ගච්ඡන්යතන සද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා සරීරනිප්ඵත්තිං
ඔයලොයකන්යතොව තිට්ඨති. ධම්මසභාෙං නිසීදිත්වා ධම්මං කයථන්තස්ස
සම්මුෙට්ඨායනඨියතොධම්මංසුණාති.යසොසද්ධං පටිලභිත්වා‘‘අගාරමජ්යඣ
වසන්යතො නිබද්ධං දසබලස්ස දස්සනං න ලභිස්සාමී’’ති පබ්බජ්ජං ොචිත්වා
සත්ථුසන්තියකපබ්බජි. 

තයතොපට්ඨාෙඨයපත්වාආහාරකරණයවලංඅවයසසකායලෙත්ථඨියතන

සක්කා දසබලං පස්සිතුං, තත්ථ ඨියතො යෙොනියසොමනසිකාරං පහාෙ දසබලං
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ඔයලොයකන්යතොවවිහරති.සත්ථා තස්සඤාණපරිපාකංආගයමන්යතොදීඝම්පි
අද්ධානං තස්මිංරූපදස්සනවයසයනව විචරන්යත කිඤ්චි අවත්වා ‘‘ඉදානිස්ස 

ඤාණංපරිපාකගතං, සක්කාඑතං යබොයධතු’’න්තිඤත්වාඑවමාහ–‘‘කිංයත, 

වක්කලි, ඉමිනාපූතිකායෙනදිට්යඨන, යෙොයෙො, වක්කලි, ධම්මංපස්සති, යසො

මං පස්සති. යෙො මං පස්සති, යසො ධම්මං පස්සති. ධම්මඤ්හි, වක්කලි, 

පස්සන්යතොමංපස්සති, මංපස්සන්යතො ධම්මංපස්සතී’’ති. 

සත්ථරි එවං ඔවදන්යතපි යථයරො දසබලස්ස දස්සනං පහාෙ යනව 
අඤ්ඤත්ථගන්තුංසක්යකොති.තයතොසත්ථා‘‘නාෙංභික්ඛුසංයවගංඅලභිත්වා 
බුජ්ඣිස්සතී’’ති උපකට්ඨාෙ වස්සූපනායිකාෙ රාජගහං ගන්ත්වා

වස්සූපනායිකදිවයස ‘‘අයපහි, වක්කලී’’ති යථරං පණායමති. බුද්ධා ච නාම

ආයදෙයවචනා යහොන්ති, තස්මා යථයරො සත්ථාරං පටිප්ඵරිත්වා ඨාතුං
අසක්යකොන්යතො යතමාසං දසබලස්ස සම්මුයෙ ආගන්තුං අවිසහන්යතො ‘‘කිං

දානි සක්කා කාතුං, තථාගයතනම්හි පණාමියතො, සම්මුඛීභාවං නලභාමි, කිං
මය්හං ජීවියතනා’’ති ගිජ්ඣකූටපබ්බයත පපාතට්ඨානං අභිරුහි. සත්ථා තස්ස
කිලමනභාවං ඤත්වා ‘‘අෙං භික්ඛු මම සන්තිකා අස්සාසං අලභන්යතො 
මග්ගඵලානං උපනිස්සෙං නායසෙයා’’ති අත්තානං දස්යසතුං ඔභාසං 
විස්සජ්යජසි.අථස්සසත්ථුදිට්ඨකාලයතොපට්ඨාෙඑවමහන්තංයසොකසල්ලං
පහීනං. සත්ථා සුක්ෙතළායක ඔඝං ආහරන්යතො විෙ වක්කලිත්යථරස්ස
බලවපීතියසොමනස්සං උප්පායදතුංධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 

‘‘පායමොජ්ජබහුයලොභික්ඛු, පසන්යනොබුද්ධසාසයන; 

අධිගච්යඡපදංසන්තං, සඞ්ොරූපසමංසුෙ’’න්ති.(ධ.ප. 381); 

වක්කලිත්යථරස්ස ච ‘‘එහි, වක්කලී’’ති හත්ථං පසායරසි. යථයරො 

‘‘දසබයලො යම දිට්යඨො, එහීති අව්හාෙනම්පි ලද්ධ’’න්ති බලවපීතිං

උප්පායදත්වා ‘‘කුයතො ගච්ඡාමී’’ති අත්තයනො ගමනභාවං අජානිත්වාව
දසබලස්සසම්මුයෙආකායස පක්ෙන්දිත්වාපඨමපායදනපබ්බයතඨියතොයෙව
සත්ථාරා වුත්තගාථං ආවජ්යජන්යතොආකායසයෙව පීතිං වික්ෙම්යභත්වා සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තංපත්වාතථාගතංවන්දමායනොවඔතරි.අපරභායගසත්ථා
අරිෙගණමජ්යඣනිසින්යනො යථරංසද්ධාධිමුත්තානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

දුතිෙවග්ගවණ්ණනා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 3. තතිෙඑතදග් ගවග් යගො 

209. තතිෙවග්ගස්ස පඨයම සික් ොකාමානන්ති තිස්යසො සික්ො

කාමෙමානානංසම්පිොයිත්වා සික්ෙන්තානන්තිඅත්යථො. රාහුයලොතිඅත්තයනො
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පුත්තං රාහුලත්යථරං දස්යසති. යථයරො කිර පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ
පායතොව උට්ඨහන්යතො හත්ථපූරං වාලිකං උක්ඛිපිත්වා ‘‘අයහො වතාහං අජ්ජ
දසබලස්ස යචව ආචරියුපජ්ඣාොනඤ්ච සන්තිකා එත්තකං ඔවාදඤ්යචව
අනුසාසනිඤ්චලයභෙය’’න්ති පත්යථති.තස්මාසික්ොකාමානංඅග්යගොනාම
ජායතොති. 

210. දුතියෙ සද් ධාපබ්  ජිතානන්ති සද්ධාෙ පබ්බජිතානං. රට් ඨපායලොති

රට්ඨං පායලතුං සමත්යථො, භින්නං වා රට්ඨං සන්ධායරතුං සමත්යථ කුයල
ජායතොතිපි රට්ඨපායලොති සඞ්ෙං ගයතො. යසො හි සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා 
පටිලද්ධසද්යධො චුද්දසභත්තච්යඡයද කත්වා මාතාපිතයරො පබ්බජ්ජං
අනුජානායපත්වා පබ්බජියතො.තස්මාසද්ධාපබ්බජිතානංඅග්යගොනාමජායතො. 

රාහුල-රට්ඨපාලත්යථරවත්ථු 

ඉයමසංපනඋභින්නම්පියථරානංපඤ්හකම්යමඅෙමනුපුබ්බිකථා–එයත 
කිරද්යවපිඅතීයතපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතීනගයරගහපතිමහාසාලකුයල 
නිබ්බත්තිංසු.යතසංදහරකායලනාමංවායගොත්තංවානකථිෙති.වෙප්පත්තා
පන ඝරාවායස පතිට්ඨාෙ අත්තයනො අත්තයනො පිතු අච්චයෙන උයභොපි
අත්තයනො අත්තයනො රතනයකොට්ඨාගාරකම්මියක පක්යකොසායපත්වා

අපරිමාණං ධනං දිස්වා – ‘‘ඉමං එත්තකං ධනරාසිං අෙයකපෙයකාදයෙො

අත්තනා සද්ධිං ගයහත්වා ගන්තුං නාසක්ඛිංසු, අම්යහහි දානි යෙන යකනචි
උපායෙන ඉමං ධනං ගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති යත උයභොපි ජනා චතූසු
ඨායනසුකපණද්ධිකාදීනංමහාදානංදාතුංආරද්ධා.එයකොඅත්තයනො දානග්යග

ආගතාගතජනංපුච්ඡිත්වාොගුෙජ්ජකාදීසුෙස්සෙංපටිභාති, තස්සතං අදාසි, 
තස්සයතයනවකාරයණනආගතපායකොති නාමංජාතං.ඉතයරො අපුච්ඡිත්වාව

ගහිතගහිතභාජනං පූයරත්වා පූයරත්වා යදති, තස්සපි යතයනව කාරයණන 

අනග්ගපායකොතිනාමංජාතං, අප්පමාණපායකොතිඅත්යථො. 

යතඋයභොපිඑකදිවසංපායතොවමුෙයධොවනත්ථංබහිගාමංඅගමංසු.තස්මිං 
සමයෙ හිමවන්තයතො ද්යව මහිද්ධිකා තාපසා භික්ොචාරත්ථාෙ ආකායසන
ආගන්ත්වායතසං සහාෙකානංඅවිදූයරඔතරිත්වා‘‘මායනොඑයතපස්සිංසූ’’ති
එකපස්යසඅට්ඨංසු.යතඋයභොපි ජනායතසංලාබුභාජනාදිපරික්ොරංසංවිධාෙ
අන්යතොගාමං සන්ධාෙභික්ොෙගතානං සන්තිකංආගම්ම වන්දිංසු. අථ යන

තාපසා ‘‘කාෙ යවලාෙ ආගතත්ථ මහාපුඤ්ඤා’’ති ආහංසු. යත ‘‘අධුනාව, 
භන්යත’’ති වත්වා යතසං හත්ථයතො ලාබුභාජනං ගයහත්වා අත්තයනො
අත්තයනොයගහංයනත්වාභත්තකිච්චපරියෙොසායනනිබද්ධං භික්ොගහණත්ථං
පටිඤ්ඤංගණ්හිංසු. 
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යතසු එයකො තාපයසො සපරිළාහකාෙධාතුයකො යහොති. යසො අත්තයනො
ආනුභායවන මහාසමුද්දඋදකං ද්යවධා කත්වා පථවින්ධරනාගරාජස්ස භවනං
ගන්ත්වා දිවාවිහාරං නිසීදති. යසො උතුසප්පාෙං ගයහත්වා පච්චාගන්ත්වා
අත්තයනො උපට්ඨාකස්ස යගයහ භත්තානුයමොදනං කයරොන්යතො
‘‘පථවින්ධරනාගභවනං විෙ යහොතූ’’ති වදති. අථ නං එකදිවසං උපට්ඨායකො

පුච්ඡි–‘‘භන්යත, තුම්යහඅනුයමොදනංකයරොන්තා ‘පථවින්ධරනාගභවනංවිෙ

යහොතූ’තිවදථ, මෙමස්සඅත්ථංනජානාම, කිංවුත්තංයහොතිඉදං, භන්යත’’ති? 

ආම, කුටුම්බිෙ අහං ‘‘තුම්හාකං සම්පත්ති පථවින්ධරනාගරාජසම්පත්තිසදිසා
යහොතූ’’ති වදාමීති. කුටුම්බියකො තයතො පට්ඨාෙ පථවින්ධරනාගරාජභවයන
චිත්තංඨයපසි. 

ඉතයරො තාපයසො තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා සුඤ්යඤ යසරිසකවිමායන 

දිවාවිහාරංකයරොති.යසොආගච්ඡන්යතොගච්ඡන්යතොචසක්කස්සයදවරාජස්ස
සම්පත්තිං දිස්වා අත්තයනො උපට්ඨාකස්ස අනුයමොදනං කයරොන්යතො
‘‘සක්කවිමානං විෙ යහොතූ’’ති වදති. අථ නං යසොපි කුටුම්බියෙො ඉතයරො
සහාෙයකොතංතාපසංවිෙපුච්ඡි.යසොතස්සවචනංසුත්වා සක්කභවයනචිත්තං
ඨයපසි.යතඋයභොපිපත්ථිතට්ඨායනසුයෙවනිබ්බත්තා. 

පථවින්ධරභවයන නිබ්බත්යතො පථවින්ධරනාගරාජා නාම ජායතො. යසො 
නිබ්බත්තක්ෙයණඅත්තයනොඅත්තභාවංදිස්වා‘‘අමනාපස්සවතයමඨානස්ස

කුලුපකතාපයසො වණ්ණංකයථසි, උයරනපරිසක්කිත්වා විචරණට්ඨානයමතං, 
නූන යසො අඤ්ඤං ඨානං න ජානාතී’’ති විප්පටිසාරී අයහොසි. අථස්ස
තංෙයණයෙව අලඞ්කතපටිෙත්තානි නාගනාටකානි සබ්බදිසාසු තූරිොනි
පග්ගණ්හිංසු.යසොතස්මිංයෙවෙයණතංඅත්තභාවං විජහිත්වාමාණවකවණ්ණී
අයහොසි. අන්වද්ධමාසඤ්ච චත්තායරො මහාරාජායනො සක්කස්ස උපට්ඨානං
ගච්ඡන්ති. තස්මා යසොපි විරූපක්යෙන නාගරඤ්ඤා සද්ධිං සක්කස්ස 

උපට්ඨානංගයතො.සක්යකොතංදූරයතොවආගච්ඡන්තංදිස්වාසඤ්ජානි.අථනං
සමීයප ආගන්ත්වා ඨිතකායල ‘‘කහං නිබ්බත්යතොසි සම්මා’’ති පුච්ඡි. මා

කයථසි, මහාරාජ, උයරන පරිසක්කනට්ඨායන නිබ්බත්යතොම්හි, තුම්යහ පන 

කලයාණමිත්තං ලභිත්ථාති. සම්ම, ත්වං ‘‘අට්ඨායන නිබ්බත්යතොම්හී’’ති මා 

විතක්කයි, පදුමුත්තරදසබයලො යලොයක නිබ්බත්යතො, තස්ස අධිකාරකම්මං

කත්වාඉමංයෙවඨානංපත්යථහි, උයභොසුෙංවසිස්සාමාති.යසො‘‘එවං, යදව, 
කරිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා පදුමුත්තරදසබලං නිමන්යතත්වා අත්තයනො
නාගභවයනනාගපරිසාෙ සද්ධිංසබ්බරත්තිංසක්කාරසම්මානංසජ්යජසි. 

සත්ථා පුනදිවයසඋට්ඨියත අරුයණඅත්තයනොඋපට්ඨාකං සුමනත්යථරං 

ආමන්යතසි – ‘‘සුමන, අජ්ජ තථාගයතො දූරං භික්ොචාරං ගමිස්සති, මා

පුථුජ්ජනභික්ඛූ ආගච්ඡන්තු, යතපිටකා පටිසම්භිදාප්පත්තා ඡළභිඤ්ඤාව
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ආගච්ඡන්තූ’’ති.යථයරො සත්ථුවචනංසුත්වාසබ්යබසංආයරොයචසි.සත්ථාරා
සද්ධිං සතසහස්සා භික්ඛූ ආකාසං පක්ෙන්දිංසු. පථවින්ධයරො නාගපරිසාෙ
සද්ධිං දසබලස්ස පච්චුග්ගමනං ආගයතො සත්ථාරං පරිවායරත්වා
සමුද්දමත්ථයකමණිවණ්ණාඌමියෙො මද්දමානං භික්ඛුසඞ්ඝං ඔයලොයකත්වා 

ආදියතො සත්ථාරං, පරියෙොසායන සඞ්ඝනවකං තථාගතස්ස පුත්තං
උපයරවතසාමයණරං නාම ඔයලොයකන්යතො ‘‘අනච්ඡරියෙො යසසසාවකානං

එවරූයපො ඉද්ධානුභායවො, ඉමස්ස පන තරුණබාලදාරකස්ස එවරූයපො
ඉද්ධානුභායවොඅතිවිෙඅච්ඡරියෙො’’තිපීතිපායමොජ්ජං උප්පායදසි. 

අථස්ස භවයන දසබයල නිසින්යන යසසභික්ඛූසු යකොටියතො පට්ඨාෙ 
නිසීදන්යතසු සත්ථු සම්මුෙට්ඨායනයෙව උපයරවතසාමයණරස්ස ආසනං
පාපුණි. නාගරාජා ොගුං යදන්යතොපි ෙජ්ජකං යදන්යතොපි සකිං දසබලං

ඔයලොයකති, සකිංඋපයරවතසාමයණරං.තස්ස කිරසරීයරසත්ථුසරීයර විෙ
ද්වත්තිංස මහාපුරිසලක්ෙණානි පඤ්ඤාෙන්ති. තයතො නාගරාජා ‘‘අෙං

සාමයණයරො බුද්ධානං සදියසො පඤ්ඤාෙති, කිං නු යෙො යහොතී’’ති අවිදූයර

නිසින්නංඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංපුච්ඡි– ‘‘අෙං, භන්යත, සාමයණයරොදසබලස්ස

කිං යහොතී’’ති? පුත්යතො, මහාරාජාති. යසො චින්යතසි – ‘‘මහා වතාෙං භික්ඛු, 
එවරූපස්ස යසොභග්ගප්පත්තස්ස තථාගතස්ස පුත්තභාවං ලභි. සරීරම්පිස්ස

එකයදයසන බුද්ධානං සරීරසදිසං පඤ්ඤාෙති, මොපි අනාගයත එවරූයපන

භවිතුං වට්ටතී’’ති සත්තාහං මහාදානං දත්වා, ‘‘භන්යත, අහං ඉමස්ස 
අධිකාරකම්මස්සානුභායවනඅෙංඋපයරවයතොවිෙඅනාගයතඑකස්සබුද්ධස්ස
පුත්යතො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. සත්ථා අනන්තරාෙං දිස්වා 

‘‘අනාගයතයගොතමබුද්ධස්සපුත්යතොභවිස්සසී’’තිබයාකරිත්වාපක්කාමි. 

පථවින්ධයරොපිපුනඅද්ධමායසසම්පත්යතවිරූපක්යෙනසද්ධිං සක්කස්ස

උපට්ඨානං ගයතො. අථ නං සමීයප ඨිතං සක්යකො පුච්ඡි – ‘‘පත්ථියතො යත, 

සම්ම, අෙංයදවයලොයකො’’ති? නපත්ථියතොමහාරාජාති.කිංයදොසංඅද්දසාති? 

යදොයසො නත්ථි, මහාරාජ, අහං පන දසබලස්ස පුත්තං උපයරවතසාමයණරං

පස්සිං. තස්ස යම දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාෙ අඤ්ඤත්ථ චිත්තං න නමි, ස්වාහං
‘‘අනාගයත එකස්ස බුද්ධස්ස එවරූයපො පුත්යතො භයවෙය’’න්ති පත්ථනං

අකාසිං.ත්වම්පි, මහාරාජ, එකංපත්ථනංකයරොහි, යතමෙං නිබ්බත්තට්ඨායන
නවිනාභවිස්සාමාති.සක්යකොතස්සවචනංසම්පටිච්ඡිත්වාඑකං මහානුභාවං
භික්ඛුං දිස්වා ‘‘කතරකුලා නු යෙො නික්ෙමිත්වා අෙං කුලපුත්යතො 
පබ්බජියතො’’තිආවජ්යජන්යතො ‘‘අෙංභින්නංරට්ඨංසන්ධායරතුංසමත්ථස්ස
කුලස්ස පුත්යතො හුත්වා චුද්දස භත්තච්යඡයද කත්වා මාතාපිතයරො පබ්බජ්ජං
අනුජානායපත්වා පබ්බජියතො’’ති අඤ්ඤාසි.ඤත්වා ච පන අජානන්යතො විෙ

දසබලං පුච්ඡිත්වා සත්තාහං මහාසක්කාරං කත්වා, ‘‘භන්යත, අහං ඉමස්ස
කලයාණකම්මස්ස නිස්සන්යදන තුම්හාකං සාසයන අෙං කුලපුත්යතො විෙ
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අනාගයතඑකස්සබුද්ධස්සසාසයනසද්ධාපබ්බජිතානංඅග්යගො භයවෙය’’න්ති

පත්ථනං අකාසි. සත්ථා අනන්තරාෙං දිස්වා ‘‘ත්වං, මහාරාජ, අනාගයත
යගොතමස්ස බුද්ධස්ස සාසයන සද්ධාපබ්බජිතානං අග්යගො භවිස්සසී’’ති
බයාකරිත්වාපක්කාමි.සක්යකොපිඅත්තයනොයදවපුරයමවගයතො. 

යත උයභොපි නිබ්බත්තට්ඨානයතො චවිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්තා 
අයනකසහස්සකප්යප අතික්කමිංසු. ඉයතො පන ද්වානවුතිකප්පමත්ථයක
ඵුස්යසො නාම බුද්යධො යලොයක උදපාදි. තස්ස පිතා මහින්යදො නාම රාජා

අයහොසි, යවමාතිකාතයෙොකනිට්ඨභාතයරො.රාජා දිවයසදිවයස‘‘මය්හංයෙව
බුද්යධො මය්හං ධම්යමො මය්හං සඞ්යඝො’’ති මමාෙන්යතො සෙයමව දසබලං
නිබද්ධංයභොජනංයභොයජති. 

අථස්සඑකදිවසංපච්චන්යතොකුපියතො.යසොපුත්යතආමන්යතසි– ‘‘තාතා, 

පච්චන්යතො කුපියතො, තුම්යහහි වා මො වා ගන්තබ්බං. ෙදි අහං ගච්ඡාමි, 
තුම්යහහි ඉමිනා නිොයමන දසබයලො පරිචරිතබ්යබො’’ති. යත තයෙොපි 

එකප්පහායරයනවආහංසු–‘‘තාත, තුම්හාකංගමනකිච්චංනත්ථි, මෙං යචොයර
විධමිස්සාමා’’ති පිතරං වන්දිත්වා පච්චන්තං ගන්ත්වා යචොයර විධමිත්වා
විජිතසඞ්ගාමා හුත්වා නිවත්තිංසු. යත අන්තරාමග්යග පාදමූලියකහි සද්ධිං

මන්තයිංසු–‘‘තාතා, අම්හාකංගතක්ෙයණයෙවපිතාවරංදස්සති, කතරංවරං 

ගණ්හාමා’’ති? අෙයා, තුම්හාකංපිතුඅච්චයෙනදුල්ලභංනාමනත්ථි, තුම්හාකං
පන යජට්ඨභාතිකං ඵුස්සබුද්ධං පටිජග්ගනවරං ගණ්හථා’’ති ආහංසු. යත
‘‘කලයාණං තුම්යහහිවුත්ත’’න්තිසබ්යබපිඑකචිත්තාහුත්වාගන්ත්වාපිතරං
අද්දසංසු. තදා පිතා යතසං පසීදිත්වා වරං අදාසි. යත ‘‘යතමාසං තථාගතං

පටිජග්ගිස්සාමා’’ති වරං ොචිංසු. රාජා ‘‘අෙං දාතුං න සක්කා, අඤ්ඤං වරං

ගණ්හථා’’ති ආහ. තාත, අම්හාකං අඤ්යඤන වයරන කිච්චං නත්ථි, සයච

තුම්යහ දාතුකාමා, එතංයෙව යනො වරං යදථාති. රාජා යතසු පුනප්පුනං
කයථන්යතසුඅත්තනාපටිඤ්ඤාතත්තා‘‘නසක්කාන දාතු’’න්තිචින්යතත්වා

ආහ– ‘‘තාතා, අහංතුම්හාකංවරංයදමි, අපිචයෙොපනබුද්ධා නාමදුරාසදා

යහොන්තිසීහාවිෙඑකචරා, දසබලංපටිජග්ගන්තාඅප්පමත්තා භයවෙයාථා’’ති. 

යතචින්තයිංසු–‘‘අම්යහහිතථාගතංපටිජග්ගන්යතහිඅනුච්ඡවිකං කත්වා
පටිජග්ගිතුං වට්ටතී’’ති සබ්යබපි එකචිත්තා හුත්වා දසසීලානි සමාදාෙ 
නිරාමගන්ධාහුත්වාසත්ථු දානග්ගපරිවහනයකතයෙොපුරියසඨපයිංසු.යතසු

එයකො ධනධඤ්ඤුප්පාදයකො අයහොසි, එයකො මාපයකො, එයකො
දානසංවිධාෙයකො. යතසු ධනධඤ්ඤුප්පාදයකො පච්චුප්පන්යන බිම්බිසායරො

මහාරාජා ජායතො, මාපයකො විසායෙො උපාසයකො, දානසංවිධාෙයකො 
රට්ඨපාලත්යථයරොති. යසො තත්ථ ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවපුයර
නිබ්බත්යතො.අෙංපන රාහුලත්යථයරොනාමකස්සපදසබලස්සකායලකිකිස්ස
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කාසිරඤ්යඤො යජට්ඨපුත්යතො හුත්වා නිබ්බත්ති, පථවින්ධරකුමායරොතිස්ස
නාමං අකංසු. තස්ස සත්ත භගිනියෙො අයහසුං. තා දසබලස්ස සත්ත
පරියවණානිකාරයිංසු.පථවින්ධයරොඔපරජ්ජංලභි.යසොතාභගිනියෙොආහ– 

‘‘තුම්යහහි කාරිතපරියවයණසු මය්හම්පි එකං යදථා’’ති. භාතික, තුම්යහ

උපරාජට්ඨායන ඨිතා, තුම්යහහි නාම අම්හාකං දාතබ්බං, තුම්යහ අඤ්ඤං
පරියවණංකයරොථාති. යසොතාසං වචනංසුත්වා පඤ්ච විහාරසතානිකායරසි.
පඤ්ච පරියවණසතානීතිපි වදන්ති. යසො තත්ථ ොවජීවං කුසලං කත්වා
යදවපුයර නිබ්බත්ති. ඉමස්මිං පන බුද්ධුප්පායද පථවින්ධරකුමායරො අම්හාකං

යබොධිසත්තස්ස අග්ගමයහසිො කුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගණ්හි, තස්සසහාෙයකො
කුරුරට්යඨථුල්ලයකොට්ඨිතනිගයම රට්ඨපාලයසට්ඨියගයහනිබ්බත්ති. 

අථ අම්හාකං දසබයලො අභිසම්යබොධිං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො 
අනුපුබ්යබන කපිලවත්ථුං ආගන්ත්වා රාහුලකුමාරං පබ්බායජසි. තස්ස

පබ්බජ්ජාවිධානංපාළිෙං (මහාව. 105) ආගතයමව. එවං පබ්බජිතස්සපනස්ස
සත්ථා අභිණ්හඔවාදවයසන රාහුයලොවාදසුත්තං අභාසි. රාහුයලොපි පායතොව
වුට්ඨාෙ හත්යථන වාලුකං උක්ඛිපිත්වා ‘‘දසබලස්ස යචව 

ආචරියුපජ්ඣාොනඤ්ච සන්තිකා අජ්ජ එත්තකං ඔවාදං ලයභෙය’’න්ති වදති. 
භික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣකථා උදපාදි ‘‘ඔවාදක්ෙයමො වත රාහුලසාමයණයරො පිතු
අනුච්ඡවියකො පුත්යතො’’ති. සත්ථා භික්ඛූනං චිත්තාචාරං ඤත්වා ‘‘මයි ගයත

එකා ධම්මයදසනා ච වඩ්ඪිස්සති, රාහුලස්ස ච ගුයණො පාකයටො භවිස්සතී’’ති
ගන්ත්වා ධම්මසභාෙං බුද්ධාසායන නිසින්යනො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාෙ

නුත්ථ, භික්ෙයව, එතරහි කථාෙ සන්නිසින්නා’’ති. රාහුලසාමයණරස්ස
ඔවාදක්ෙමභාවං කයථම භගවාති. සත්ථා ඉමස්මිං ඨායන ඨත්වා රාහුලස්ස
ගුණදීපනත්ථංමිගජාතකංආහරිත්වාකයථසි– 

‘‘මිගංතිපල්ලත්ථමයනකමාෙං, 

අට්ඨක්ඛුරංඅඩ්ෙරත්තාපපායිං; 

එයකනයසොයතනඡමා’ස්සසන්යතො, 

ඡහිකලාහිතියභොතිභාගියනයෙයො’’ති.(ජා.1.1.16); 

අථස්ස සත්තවස්සිකසාමයණරකායල ‘‘මා යහව යෙො රාහුයලො
දහරභායවන කීළනත්ථාෙපි සම්පජානමුසා භායසෙයා’’ති

අම්බලට්ඨිෙරාහුයලොවාදං (ම. නි. 2.107 ආදයෙො) යදයසසි.
අට්ඨාරසවස්සිකසාමයණරකායලතථාගතස්සපච්ඡයතොපිණ්ඩාෙපවිසන්තස්ස 

සත්ථු යචව අත්තයනො ච රූපසම්පත්තිං දිස්වා යගහසිතං විතක්කං

විතක්යකන්තස්ස ‘‘ෙංකිඤ්චි, රාහුල, රූප’’න්තිආදිනා නයෙන 

මහාරාහුයලොවාදසුත්තන්තං (ම. නි. 2.113) කයථසි. සංයුත්තයක (සං. නි.

4.121) පන රාහුයලොවායදොපි අඞ්ගුත්තයර (අ. නි. 4.177) රාහුයලොවායදොපි
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පටුන 

යථරස්ස විපස්සනාචායරොයෙව. අථස්ස සත්ථා ඤාණපරිපාකං ඤත්වා

අවස්සිකභික්ඛුකායල අන්ධවයනනිසින්යනො චූළරාහුයලොවාදං (ම. නි. 3.416
ආදයෙො) කයථසි. යදසනාපරියෙොසායන රාහුලත්යථයරො 

යකොටිසතසහස්සයදවතාහි සද්ධිං අරහත්තං පාපුණි, 
යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමියදවතානං ගණනා නත්ථි. අථ සත්ථා
අපරභායග අරිෙසඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො යථරං ඉමස්මිං සාසයන
සික්ොකාමානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

සත්ථරි පන කුරුරට්යඨ චාරිකාෙ නික්ෙමිත්වා ථුල්ලයකොට්ඨිතං
අනුප්පත්යත රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා
පටිලද්ධසද්යධොමාතාපිතයරොඅනුජානායපත්වාදසබලංඋපසඞ්කමිත්වා සත්ථු
ආණත්තිොඅඤ්ඤතරස්සයථරස්සසන්තියකපබ්බජි.තස්සපබ්බජිතදිවසයතො 
පට්ඨාෙයසට්ඨිගහපතිභික්ඛූඅත්තයනොනියවසනද්වායරනගච්ඡන්යතදිස්වා

‘‘කිං තුම්හාකං ඉමස්මිං යගයහ කම්මං, එයකොව පුත්තයකො අයහොසි, තං

ගණ්හිත්වා ගතත්ථ, ඉදානි කිං කරිස්සථා’’ති අක්යකොසති පරිභාසති. සත්ථා
අද්ධමාසංථුල්ලයකොට්ඨියත වසිත්වාපුනසාවත්ථියමවඅගමාසි.තත්ථාෙස්මා
රට්ඨපායලො යෙොනියසො මනසිකයරොන්යතො කම්මං කත්වා විපස්සනං
වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පාපුණි. යසො සත්ථාරං අනුජානායපත්වා මාතාපිතයරො
දස්සනත්ථංථුල්ලයකොට්ඨිතංගන්ත්වාතත්ථසපදානංපිණ්ඩාෙචරන්යතො පිතු
නියවසයන ආභියදොසිකං කුම්මාසං ලභිත්වා තං අමතං විෙ පරිභුඤ්ජන්යතො
පිතරා නිමන්තියතො අධිවායසත්වා දුතිෙදිවයස පිතු නියවසයන පිණ්ඩපාතං 
පරිභුඤ්ජිත්වා අලඞ්කතපටිෙත්යත ඉත්ථිජයන අසුභසඤ්ඤං උප්පායදත්වා
ඨිතයකොව ධම්මංයදයසත්වාජිොමුත්යතොවිෙනාරායචොආකාසංඋප්පතිත්වා
යකොරබයරඤ්යඤො මිගචීරං ගන්ත්වා මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසින්යනො
දස්සනත්ථාෙ ආගතස්ස රඤ්යඤො චතුපාරිජුඤ්ඤපටිමණ්ඩිතං ධම්මං (ම. නි.

2.304) යදයසත්වා අනුපුබ්යබනචාරිකං චරමායනො පුනසත්ථුසන්තිකංයෙව
ආගයතො.එවයමතංවත්ථුසමුට්ඨිතං.අථසත්ථාඅපරභායග අරිෙගණමජ්යඣ
නිසින්යනො යථරං ඉමස්මිං සාසයන සද්ධාපබ්බජිතානං කුලපුත්තානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

කුණ්ඩධානත්යථරවත්ථු 

211. තතියෙ පඨමං සලාකං ගණ් හන් තානන්ති සබ්බපඨමං
සලාකගාහකානංභික්ඛූනංකුණ්ඩධානත්යථයරො අග්යගොතිදස්යසති.යසොකිර
යථයරො මහාසුභද්දාෙ නිමන්තිතදිවයස තථාගයත උග්ගනගරං ගච්ඡන්යත

‘‘අජ්ජ සත්ථා දූරං භික්ොචාරං ගමිස්සති, පුථුජ්ජනා සලාකං මා ගණ්හන්තු, 
පඤ්චසතා ඛීණාසවාව ගණ්හන්තූ’’ති වුත්යත පඨමයමව සීහනාදං නදිත්වා
සලාකං ගණ්හි. චූළසුභද්දාෙ නිමන්තිතදිවයස තථාගයත සායකතං 

ගච්ඡන්යතපි පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං අන්තයර පඨමයමව සලාකං ගණ්හි, 
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සුනාපරන්තජනපදං ගච්ඡන්යතපි. ඉයමහි කාරයණහි යථයරො පඨමං සලාකං

ගණ්හන්තානංඅග්යගො නාමජායතො. කුණ් ඩධායනොතිපනස්සනාමං. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්යතො වුත්තනයෙයනව විහාරං ගන්ත්වා
ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං පඨමං සලාකං ගණ්හන්තානං
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාබුද්ධානංඅධිකාරකම්මං කත්වාතංඨානන්තරං
පත්යථත්වා සත්ථාරා අනන්තරාෙං දිස්වා බයාකයතො ොවජීවංකුසලංකත්වා
යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්යතො කස්සපබුද්ධකායල භූමට්ඨකයදවතා
හුත්වානිබ්බත්ති.දීඝායුකබුද්ධානඤ්චනාමනඅන්වද්ධමාසියකො උයපොසයථො
යහොති. විපස්සීදසබලස්ස හි ඡබ්බස්සන්තයර ඡබ්බස්සන්තයර උයපොසයථො

අයහොසි, කස්සපදසබයලො පන ඡට්යඨ ඡට්යඨමායසපාතියමොක්ෙං ඔසායරසි.
තස්ස පාතියමොක්ෙං ඔසාරණකායල දිසාවාසිකා ද්යව සහාෙකා භික්ඛූ
‘‘උයපොසථංකරිස්සාමා’’තිගච්ඡන්ති. අෙංභුම්මයදවතාචින්යතසි–‘‘ඉයමසං

ද්වින්නංභික්ඛූනංයමත්තිඅතිවිෙදළ්හා, කිංනුයෙොයභදයකසතිභිජ්යජෙය, 

නභිජ්යජෙයා’’ති? යතසංඔකාසංඔයලොකෙමානායතසං අවිදූයරයනවගච්ඡති. 

අයථයකො යථයරො එකස්ස හත්යථ පත්තචීවරං දත්වා සරීරවළඤ්ජනත්ථං 
උදකඵාසුකට්ඨානං ගන්ත්වා යධොතහත්ථපායදො හුත්වා ගුම්බසභාගයතො
නික්ෙමති. භුම්මයදවතාතස්සයථරස්සපච්ඡයතොපච්ඡයතොඋත්තමරූපාඉත්ථී
හුත්වායකයස විධුනිත්වාසංවිධාෙබන්ධන්තීවිෙපිට්ඨියතොපංසුංපුඤ්ඡමානා
විෙසාටකංසංවිධාෙ නිවාසෙමානාවිෙචහුත්වායථරස්සපදානුපදිකාහුත්වා
ගුම්බයතො නික්ෙන්තා. එකමන්යත ඨියතො සහාෙකත්යථයරො ඉමං කාරණං
දිස්වා යදොමනස්සජායතො ‘‘නට්යඨො දානි යම ඉමිනා භික්ඛුනා සද්ධිං

දීඝරත්තානුගයතො සියනයහො. සචාහං එවංවිධභාවං ජායනෙයං, එත්තකං 
අද්ධානං ඉමිනා සද්ධිං විස්සාසං න කයරෙය’’න්ති චින්යතත්වා 

ආගච්ඡන්තස්යසවස්ස ‘‘හන්දාවුයසො, තුය්හං පත්තචීවරං, තාදියසන පායපන

සහායෙන සද්ධිං එකමග්ගං න ගච්ඡාමී’’ති ආහ. තං කථං සුත්වා තස්ස 
ලජ්ජිභික්ඛුයනොහදෙංතිඛිණසත්තිංගයහත්වාවිද්ධංවිෙඅයහොසි. තයතොනං

ආහ – ‘‘ආවුයසො, කිංනායමතං වදසි, අහං එත්තකංකාලං දුක්කටමත්තම්පි 

ආපත්තිංනජානාමි.ත්වංපනමංඅජ්ජ‘පායපො’තිවදසි, කිංයතදිට්ඨ’’න්ති? 

කිං අඤ්යඤන දිට්යඨන, කිං ත්වං එවංවියධන අලඞ්කතපටිෙත්යතන

මාතුගායමනසද්ධිං එකට්ඨායනහුත්වානික්ෙන්යතොති? නත්යථතං, ආවුයසො, 

මය්හං, නාහංඑවරූපංමාතුගාමං පස්සාමීති.තස්සොවතතිෙංකයථන්තස්සාපි
ඉතයරො යථයරො කථං අසද්දහිත්වා අත්තනා දිට්ඨකාරණංයෙව අත්ථං
ගයහත්වා යතන සද්ධිං එකමග්යගන අගන්ත්වා අඤ්යඤන මග්යගන සත්ථු
සන්තිකංගයතො.ඉතයරොපිඅඤ්යඤනමග්යගනසත්ථුසන්තිකංයෙවගයතො. 
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තයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උයපොසථාගාරං පවිසනයවලාෙ යසො භික්ඛු තං 

භික්ඛුංඋයපොසථග්යගසඤ්ජානිත්වා ‘‘ඉමස්මිංඋයපොසථග්යග එවරූයපොනාම

පාපභික්ඛුඅත්ථි, නාහංයතනසද්ධිංඋයපොසථංකරිස්සාමී’’ති නික්ෙමිත්වාබහි
අට්ඨාසි. භුම්මයදවතා ‘‘භාරිෙං මො කම්මං කත’’න්ති 

මහල්ලකඋපාසකවණ්යණන තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කස්මා, භන්යත, 

අයෙයො ඉමස්මිං ඨායන ඨියතො’’තිආහ. උපාසක, ඉමං උයපොසථග්ගං එයකො

පාපභික්ඛු පවිට්යඨො, අහං යතන සද්ධිං උයපොසථං න කයරොමීති වත්වා

නික්ෙමිත්වා බහි ඨියතොම්හීති. භන්යත, මා එවං ගණ්හථ, පරිසුද්ධසීයලො එස

භික්ඛු. තුම්යහහි දිට්ඨමාතුගායමො නාම අහං, මො තුම්හාකං වීමංසනත්ථාෙ

‘‘දළ්හා නු යෙො ඉයමසං යථරානං යමත්ති, යනො දළ්හා’’ති ලජ්ජිඅලජ්ජිභාවං

ඔයලොයකන්යතනතංකම්මංකතන්ති.යකොපනත්වංසප්පුරිසාති? අහං එකා

භුම්මයදවතා, භන්යතති. යදවපුත්යතො කයථන්යතොව දිබ්බානුභායවන ඨත්වා

යථරස්ස පායදසු පතිත්වා ‘‘මය්හං, භන්යත, ෙමථ, එතං යදොසං යථයරො න

ජානාති, උයපොසථං කයරොථා’’ති යථරං ොචිත්වා උයපොසථග්ගං පයවයසසි.

යසොයථයරො උයපොසථංතාවඑකට්ඨායනඅකාසි, මිත්තසන්ථවවයසනනපුන

යතන සද්ධිං එකට්ඨායන අයහොසීති. ඉමස්ස යථරස්ස කම්මං න කථිෙති, 
චුදිතකත්යථයරො පන අපරාපරං විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්යතො අරහත්තං
පාපුණි. 

භුම්මයදවතාතස්සකම්මස්සනිස්සන්යදනඑකංබුද්ධන්තරං අපාෙයතොන

මුච්චිත්ථ.සයචපනකායලනකාලංමනුස්සත්තංආගච්ඡති, අඤ්යඤනයෙන
යකනචි කයතොයදොයසොතස්යසවඋපරිපතති.යසොඅම්හාකංභගවයතො කායල 

සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්ති, ධානමාණයවොතිස්සනාමං අකංසු. යසො
වෙප්පත්යතො තයෙොයවයදඋග්ගණ්හිත්වාමහල්ලකකායලසත්ථුධම්මයදසනං

සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි, තස්ස උපසම්පන්නදිවසයතො පට්ඨාෙ එකා

අලඞ්කතපටිෙත්තා ඉත්ථී තස්මිං ගාමං පවිසන්යත සද්ධිංයෙව ගාමං පවිසති, 

නික්ෙමන්යතනික්ෙමති.විහාරං පවිසන්යතපිපවිසති, තිට්ඨන්යතපිතිට්ඨතීති

එවංනිච්චානුබන්ධා පඤ්ඤාෙති. යථයරො තංනපස්සති, තස්සපනපුරිමස්ස
කම්මස්සනිස්සන්යදනසාඅඤ්යඤසං උපට්ඨාති. 

ගායම ොගුභික්ෙං දදමානා ඉත්ථියෙො, ‘‘භන්යත, අෙං එයකො 

ොගුඋළුඞ්යකො තුම්හාකං, එයකො ඉමිස්සා අම්හාකං සහායිකාො’’ති පරිහාසං
කයරොන්ති. යථරස්සමහතීවියහසායහොති.විහාරංගතම්පිනංසාමයණරායචව
දහරභික්ඛූ ච පරිවායරත්වා ‘‘ධායනො යකොණ්යඩො ජායතො’’ති පරිහාසං

කයරොන්ති. අථස්ස යතයනවකාරයණන කුණ්ඩධානත්යථයරොතිනාමං ජාතං. 
යසො උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ යතහි කයිරමානං යකළිං සහිතුං අසක්යකොන්යතො

උම්මාදං ගයහත්වා ‘‘තුම්යහ යකොණ්ඩා, තුම්හාකං උපජ්ඣාො යකොණ්ඩා, 
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ආචරිො යකොණ්ඩා’’ති වදති. අථ නං සත්ථු ආයරොයචසුං – ‘‘කුණ්ඩධායනො
දහරසාමයණයරහි සද්ධිං එවං ඵරුසවාචං වදතී’’ති. සත්ථා තං
පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං භික්ඛූ’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චං භගවා’’ති වුත්යත

‘‘කස්මා එවං වයදසී’’ති ආහ. භන්යත, නිබද්ධං වියහසං අසහන්යතො එවං

කයථමීති. ‘‘ත්වං පුබ්යබ කතකම්මං ොවජ්ජදිවසා ජීරායපතුං න සක්යකොසි, 
පුනඑවරූපංඵරුසංමා වදභික්ඛූ’’තිවත්වාආහ– 

‘‘මායවොචඵරුසංකඤ්චි, වුත්තාපටිවයදෙයතං; 

දුක්ොහිසාරම්භකථා, පටිදණ්ඩාඵුයසෙයතං. 

‘‘සයචයනයරසිඅත්තානං, කංයසොඋපහයතොෙථා; 

එසපත්යතොසිනිබ්බානං, සාරම්යභො යතනවිජ්ජතී’’ති. (ධ. ප. 133-

134); 

ඉමඤ්ච පන තස්ස යථරස්ස මාතුගායමන සද්ධිං විචරණභාවං 

යකොසලරඤ්යඤොපිකථයිංසු. රාජා ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, වීමංසථා’’තියපයසත්වා
සෙම්පි මන්යදයනව පරිවායරන සද්ධිං යථරස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා
එකමන්යත ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. තස්මිං ෙයණ යථයරො සූචිකම්මං

කයරොන්යතො නිසින්යනො යහොති, සාපිස්ස ඉත්ථී අවිදූයර ඨායන ඨිතා විෙ
පඤ්ඤාෙති. 

රාජා තං දිස්වා ‘‘අත්ථිදං කාරණ’’න්ති තස්සා ඨිතට්ඨානං අගමාසි. සා
තස්මිංආගච්ඡන්යතයථරස්සවසනපණ්ණසාලංපවිට්ඨා විෙඅයහොසි. රාජාපි 
තාෙ සද්ධිංයෙව පණ්ණසාලං පවිසිත්වා සබ්බත්ථ ඔයලොයකන්යතො අදිස්වා

‘‘නාෙංමාතුගායමො, යථරස්සඑයකොකම්මවිපායකො’’ති සඤ්ඤංකත්වාපඨමං
යථරස්ස සමීයපන ගච්ඡන්යතොපි යථරං අවන්දිත්වා තස්ස කාරණස්ස 

අභූතභාවං ඤත්වා ආගම්ම යථරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘කච්චි, 

භන්යත, පිණ්ඩයකන න කිලමථා’’ති පුච්ඡි. යථයරො ‘‘වට්ටති මහාරාජා’’ති

ආහ.‘‘ජානාමි, භන්යත, අෙයස්සකථං, එවරූයපනචපරික්කියලයසනසද්ධිං

චරන්තානං තුම්හාකං යක නාම පසීදිස්සන්ති, ඉයතො පට්ඨාෙ යවො කත්ථචි

ගමනකිච්චං නත්ථි, අහං චතූහි පච්චයෙහි උපට්ඨහිස්සාමි, තුම්යහ
යෙොනියසොමනසිකායරමාපමජ්ජිත්ථා’’තිනිබද්ධංභික්ෙං පට්ඨයපසි.යථයරො
රාජානං උපත්ථම්භකං ලභිත්වා යභොජනසප්පායෙන එකග්ගචිත්යතො හුත්වා
විපස්සනංවඩ්යෙත්වාඅරහත්තංපාපුණි.තයතොපට්ඨාෙසා ඉත්ථීඅන්තරධායි. 

මහාසුභද්දා උග්ගනගයර මිච්ඡාදිට්ඨිකුයල වසමානා ‘‘සත්ථා මං 
අනුකම්පතූ’’ති උයපොසථං අධිට්ඨාෙ නිරාමගන්ධා හුත්වා උපරිපාසාදතයල
ඨිතා‘‘ඉමානි පුප්ඵානිඅන්තයරඅට්ඨත්වාදසබලස්සමත්ථයකවිතානංහුත්වා
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තිට්ඨන්තු, දසබයලො ඉමාෙසඤ්ඤාෙස්යවපඤ්චහිභික්ඛුසයතහිසද්ධිංමය්හං
භික්ෙංගණ්හතූ’’ති සච්චකිරිෙංකත්වාඅට්ඨසුමනපුප්ඵමුට්ඨියෙොවිස්සජ්යජසි.
පුප්ඵානි ගන්ත්වා ධම්මයදසනායවලාෙ සත්ථු මත්ථයක විතානං හුත්වා
අට්ඨංසු. සත්ථා තං සුමනපුප්ඵවිතානං දිස්වා චිත්යතයනව සුභද්දාෙ භික්ෙං

අධිවායසත්වාපුනදිවයස අරුයණඋට්ඨියතආනන්දත්යථරංආහ–‘‘ආනන්ද, 

මෙං අජ්ජ දූරං භික්ොචාරං ගමිස්සාම, පුථුජ්ජනානං අදත්වා අරිොනංයෙව

සලාකංයදහී’’ති.යථයරොභික්ඛූනං ආයරොයචසි–‘‘ආවුයසො, සත්ථාඅජ්ජදූරං

භික්ොචාරං ගමිස්සති, පුථුජ්ජනා මා ගණ්හන්තු, අරිොව සලාකං

ගණ්හන්තූ’’ති.කුණ්ඩධානත්යථයරො ‘‘ආහරාවුයසො, සලාක’’න්ති පඨමංයෙව

හත්ථං පසායරසි. ආනන්දා ‘‘සත්ථා තාදිසානං භික්ඛූනං සලාකං න දායපති, 
අරිොනංයෙවදායපතී’’තිවිතක්කංඋප්පායදත්වාගන්ත්වා සත්ථුආයරොයචසි.

සත්ථා ‘‘ආහරායපන්තස්සසලාකංයදහී’’තිආහ.යථයරොචින්යතසි– ‘‘සයච

කුණ්ඩධානස්ස සලාකා දාතුං න යුත්තා අස්ස, අථ සත්ථා පටිබායහෙය, 
භවිස්සති එකං කාරණ’’න්ති. ‘‘කුණ්ඩධානස්ස සලාකං දස්සාමී’’ති ගමනං 
අභිනීහරි. කුණ්ඩධානත්යථයරො තස්ස පුයර ආගමනාව අභිඤ්ඤාපාදකං
චතුත්ථජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා ඉද්ධිො ආකායස ඨත්වා ‘‘ආහරාවුයසො

ආනන්ද, සත්ථා මං ජානාති, මාදිසං භික්ඛුං පඨමං සලාකං ගණ්හන්තං න
සත්ථාවායරතී’’තිහත්ථංපසායරත්වාසලාකං ගණ්හි.සත්ථාතංඅට්ඨුප්පත්තිං
කත්වා යථරං ඉමස්මිං සාසයන පඨමං සලාකං ගණ්හන්තානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

වඞ්ගීසත්යථරවත්ථු 

212. චතුත්යථ පටිභානවන් තානන්ති සම්පන්නපටිභානානං
වඞ්ගීසත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. අෙං කිර යථයරො දසබලස්ස සන්තිකං

උපසඞ්කමන්යතො චක්ඛුපථයතො පට්ඨාෙ චන්යදන සද්ධිං උපයමත්වා, 

සූරියෙන, ආකායසන, මහාසමුද්යදන, හත්ථිනායගන, සීයහන මිගරඤ්ඤා
සද්ධිං උපයමත්වාපි අයනයකහි පදසයතහි පදසහස්යසහි සත්ථු වණ්ණං
වදන්යතොයෙවඋපසඞ්කමති. තස්මාපටිභානවන්තානංඅග්යගොනාමජායතො. 

තස්සපඤ්හකම්යමඅෙමනුපුබ්බිකථා–අෙම්පිකිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයරමහායභොගකුයලපටිසන්ධිංගණ්හිත්වාපුරිමනයෙයනව විහාරං 
ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං පටිභානවන්තානං

අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාසත්ථුඅධිකාරකම්මංකත්වා ‘‘අහම්පිඅනාගයත
පටිභානවන්තානංඅග්යගොභයවෙය’’න්තිපත්ථනංකත්වාසත්ථාරා බයාකයතො
ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 
සාවත්ථිෙංබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්ති.වඞ්ගීසමාණයවොතිස්සනාමංඅකංසු.යසො 
වෙප්පත්යතො තයෙො යවයද උග්ගණ්හන්යතො ආචරිෙං ආරායධත්වා



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

179 

පටුන 

ඡවසීසමන්තංනාම සික්ඛිත්වාඡවසීසංනයෙනආයකොයටත්වා‘‘අෙංසත්යතො
අසුකයෙොනිෙංනාමනිබ්බත්යතො’’ති ජානාති. 

බ්රාහ්මණා ‘‘අෙං අම්හාකං ජීවිකමග්යගො’’ති ඤත්වා වඞ්ගීසමාණවං 
පටිච්ඡන්නොයනනිසීදායපත්වාගාමනිගමරාජධානියෙොචරන්තානගරද්වායර
වානිගමද්වායර වාඨයපත්වාමහාජනස්සරාසිභූතභාවංඤත්වා‘‘යෙොවඞ්ගීසං

පස්සති, යසො ධනං වා ලභති, ෙසං වා ලභති, සග්ගං වා ගච්ඡතී’’ති වදන්ති.
යතසං කථං සුත්වා බහූ ජනා ලඤ්ජං දත්වා පස්සිතුකාමා යහොන්ති.
රාජරාජමහාමත්තා යතසං සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘යකො ආචරිෙස්ස

ජානවියසයසො’’ති පුච්ඡන්ති. තුම්යහ න ජානාථ, සකලජම්බුදීයප අම්හාකං

ආචරිෙසදියසො අඤ්යඤො පණ්ඩියතොනාමනත්ථි, තිවස්සමත්ථයක මතකානං
සීසං ආහරායපත්වා නයෙන ආයකොයටත්වා ‘‘අෙං සත්යතො අසුකයෙොනිෙං
නිබ්බත්යතො’’ති ජානාති. වඞ්ගීයසොපි මහාජනස්ස කඞ්ෙයඡදනත්ථං යත යත
ජයන ආවායහත්වා අත්තයනො අත්තයනො ගතිං කථායපති. තං නිස්සාෙ
මහාජනස්සහත්ථයතොසතම්පිසහස්සම්පිලභති. 

බ්රාහ්මණා වඞ්ගීසමාණවං ආදාෙ ෙථාරුචිං විචරිත්වා පුන සාවත්ථිං
ආගමංසු. වඞ්ගීයසො යජතවනමහාවිහාරස්ස අවිදූරට්ඨායන ඨියතො චින්යතසි – 

‘‘සමයණො යගොතයමො පණ්ඩියතොති වදන්ති, න යෙො පන සබ්බකාලං මො

ඉයමසංයෙව වචනං කයරොන්යතන චරිතුං වට්ටති, පණ්ඩිතානම්පි සන්තිකං

ගන්තුංවට්ටතී’’ති. යසොබ්රාහ්මයණආහ–‘‘තුම්යහගච්ඡථ, අහංනබහුයකහි

සද්ධිංගන්ත්වාසමණංයගොතමං පස්සිස්සාමී’’ති.යතආහංසු– ‘‘වඞ්ගීස, මා

යත රුච්චි සමණං යගොතමං පස්සිතුං. යෙො හි නං පස්සති, තං යසො මාොෙ
ආවට්යටතී’’ති. වඞ්ගීයසො යතසං කථං අනාදියිත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
මධුරපටිසන්ථාරංකත්වාඑකමන්තං නිසීදි. 

අථ නං සත්ථා පුච්ඡි – ‘‘වඞ්ගීස, කිඤ්චි සිප්පං ජානාසී’’ති. ආම, යභො

යගොතම, ඡවසීසමන්තං නායමකං ජානාමීති. කිං යසො මන්යතො කයරොතීති? 
තිවස්සමත්ථයක මතානම්පිතංමන්තංජප්පිත්වාසීසංනයෙනආයකොයටත්වා
නිබ්බත්තට්ඨානං ජානාමීති. සත්ථා තස්ස එකං නිරයෙ උප්පන්නස්ස සීසං

දස්යසසි, එකං මනුස්යසසු උප්පන්නස්ස, එකං යදයවසු, එකං පරිනිබ්බුතස්ස

සීසංදස්යසසි.යසොපඨමංසීසං ආයකොයටත්වා, ‘‘යභොයගොතම, අෙංසත්යතො

නිරෙං ගයතො’’තිආහ. සාධු සාධු, වඞ්ගීස, සුදිට්ඨං තො, අෙං සත්යතොකහං

ගයතොතිපුච්ඡි.මනුස්සයලොකං, යභොයගොතමාති.අෙංසත්යතො කහංගයතොති? 

යදවයලොකං, යභො යගොතමාති තිණ්ණම්පි ගතට්ඨානං කයථසි. පරිනිබ්බුතස්ස
පන සීසංනයෙනආයකොයටන්යතොයනවඅන්තංනයකොටිංපස්සති.අථනං

සත්ථා ‘‘න සක්යකොසි ත්වං, වඞ්ගීසා’’ති පුච්ඡි. ‘‘පස්සථ, යභො යගොතම, 
උපපරික්ොමිතාවා’’තිපුනප්පුනං පරිවත්යතති.බාහිරකමන්යතනඛීණාසවස්ස
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පටුන 

ගතිං කථං ජානිස්සති, අථස්ස මත්ථකයතො යසයදො මුච්චි. යසො ලජ්ජිත්වා

තුණ්හීභූයතො අට්ඨාසි. අථනං සත්ථා ‘‘කිලමසි, වඞ්ගීසා’’තිආහ.ආම, යභො

යගොතම, ඉමස්ස සත්තස්ස ගතට්ඨානං ජානිතුං න සක්යකොමි. සයච තුම්යහ

ජානාථ, කයථථාති. ‘‘වඞ්ගීස, අහං එතම්පි ජානාමි ඉයතො උත්තරිතරම්පී’’ති
වත්වාධම්මපයදඉමාද්යවගාථාඅභාසි– 

‘‘චුතිංයෙො යවදිසත්තානං, උපපත්තිංචසබ්බයසො; 

අසත්තංසුගතංබුද්ධං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

‘‘ෙස්ස ගතිංනජානන්ති, යදවා ගන්ධබ්බමානුසා; 

ඛීණාසවංඅරහන්තං, තමහංබ්රමූිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ.ප. 419-420); 

තයතො වඞ්ගීයසො ආහ – ‘‘යභො යගොතම, විජ්ජාෙ විජ්ජං යදන්තස්සනාම 

පරිහානි නත්ථි, අහං අත්තනා ජානනකං මන්තං තුම්හාකං දස්සාමි, තුම්යහ

එතංමන්තං මය්හංයදථා’’ති.වඞ්ගීස, නමෙංමන්යතනමන්තංයදම, එවයමව

යදමාති. ‘‘සාධු, යභො යගොතම, යදථ යම මන්ත’’න්ති අපචිතිං දස්යසත්වා

හත්ථකච්ඡපකංකත්වානිසීදි.කිං, වඞ්ගීස, තුම්හාකංසමයෙමහග්ඝමන්තංවා 

කිඤ්චිවා ගණ්හන්තානංපරිවායසොනාමනයහොතීති? යහොති, යභොයගොතමාති.

අම්හාකං පන මන්යතො නිප්පරිවායසොති සඤ්ඤං කයරොසීති? බ්රාහ්මණා නාම

මන්යතහි අතිත්තා යහොන්ති, තස්මා යසො භගවන්තං ආහ – ‘‘යභො යගොතම, 

තුම්යහහිකථිතනිොමංකරිස්සාමී’’ති.භගවාආහ– ‘‘වඞ්ගීස, මෙංඉමංමන්තං

යදන්තාඅම්යහහිසමානලිඞ්ගස්සයදමා’’ති.වඞ්ගීයසො ‘‘ෙංකිඤ්චිකත්වාමො
ඉමං මන්තං ගණ්හිත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති බ්රාහ්මයණ ආහ. තුම්යහ මයි

පබ්බජන්යත මා චින්තයිත්ථ, අහං ඉමං මන්තං ගණ්හිත්වා සකලජම්බුදීයප
යජට්ඨයකො භවිස්සාමි. එවං සන්යත තුම්හාකම්පි භද්දකං භවිස්සතී’’ති
මන්තත්ථාෙසත්ථුසන්තියකපබ්බජි.සත්ථා ‘‘මන්තපරිවාසංතාව වසාහී’’ති
ද්වත්තිංසාකාරංආචික්ඛි.පඤ්ඤවාසත්යතොද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣාෙන්යතොව

තත්ථෙෙවෙංපට්ඨයපත්වාවිපස්සනංවඩ්යෙත්වාඅරහත්තංපාපුණි. 

තස්මිං අරහත්තං පත්යත බ්රාහ්මණා ‘‘කා නු යෙො වඞ්ගීසස්ස පවත්ති, 

පස්සිස්සාමන’’න්ති තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘කිං, යභො වඞ්ගීස, සමණස්ස

යගොතමස්සසන්තියකසිප්පංසික්ඛිත’’න්තිපුච්ඡිංසු.ආම, සික්ඛිතන්ති. යතන

හි එහි ගමිස්සාමාති. ගච්ඡථ තුම්යහ, තුම්යහහි සද්ධිං ගන්තබ්බකිච්චං මය්හං
නිට්ඨිතන්ති. පඨමයමව අම්යහහි තුය්හං කථිතං ‘‘සමයණො යගොතයමො
අත්තානං පස්සිතුං ආගයත මාොෙ ආවට්යටතී’’ති. ත්වං හි ඉදානි සමණස්ස 

යගොතමස්ස වසං ආපන්යනො, කිං මෙං තව සන්තියක කරිස්සාමාති
ආගතමග්යගයනව පක්කමිංසු. වඞ්ගීසත්යථයරොපි ෙං ෙං යවලං දසබලං
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පස්සිතුං ගච්ඡති, එකං ථුතිං කයරොන්යතොව ගච්ඡති. යතන තං සත්ථා
සඞ්ඝමජ්යඣනිසින්යනොපටිභානවන්තානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

උපයසනවඞ්ගන්තපුත්තත්යථරවත්ථු 

213. පඤ්චයම සමන් තපාසාදිකානන්ති සබ්බපාසාදිකානං. උපයසයනොති

තස්ස යථරස්ස නාමං. වඞ්ගන්තබ්රාහ්මණස්ස පන යසො පුත්යතො, තස්මා 

වඞ් ගන් තපුත් යතොති වුච්චති. අෙං පන යථයරො න යකවලං අත්තනාව 

පාසාදියකො, පරිසාපිස්ස පාසාදිකා, ඉති පරිසං නිස්සාෙ ලද්ධනාමවයසන
සමන්තපාසාදිකානං අග්යගොනාමජායතො. 

පඤ්හකම්යමපනස්සඅෙමනුපුබ්බිකථා–අෙම්පිහි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්යතො වෙං ආගම්ම පුරිමනයෙයනව සත්ථු
සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුණමායනො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං
සමන්තපාසාදිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා සත්ථු අධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථත්වා ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු 

සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද නාලකබ්රාහ්මණගායම සාරිබ්රාහ්මණිො 

කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිංගණ්හි, උපයසනදාරයකොතිස්සනාමං අකංසු. 

යසො වෙප්පත්යතො තයෙො යවයද උග්ගණ්හිත්වා දසබලස්ස සන්තියක 

ධම්මංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධොපබ්බජි.යසොඋපසම්පදාෙඑකවස්සියකොහුත්වා 

‘‘අරිෙගබ්භංවඩ්යෙමී’’තිඑකංකුලපුත්තංඅත්තයනොසන්තියකපබ්බායජත්වා 
උපසම්පායදසි. යසො පවායරත්වා සද්ධිවිහාරිකස්ස එකවස්සිකකායල අත්තනා

දුවස්යසො ‘‘දසබයලොමංපස්සිත්වාතුසිස්සතී’’තිසද්ධිවිහාරිකංආදාෙදසබලං
පස්සිතුං ආගයතො. සත්ථා තං වන්දිත්වා එකමන්යත නිසින්නං පුච්ඡි –

‘‘කතිවස්යසොසි ත්වං භික්ඛූ’’ති? දුවස්යසො අහං භගවාති. අෙං පන භික්ඛු

කතිවස්යසොති? එකවස්යසො භගවාති. කින්තාෙං භික්ඛු යහොතීති? 

සද්ධිවිහාරියකොයමභගවාති.අථනංසත්ථා‘‘අතිලහුංයෙො ත්වං, යමොඝපුරිස, 
බාහුල්ලාෙ ආවත්යතො’’ති වත්වා අයනකපරිොයෙන විගරහි. යථයරො සත්ථු
සන්තිකා ගරහං ලභිත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා ‘‘ඉමිනාව 

පුණ්ණචන්දසස්සිරියකන මුයෙන සත්ථාරං පරිසයමව නිස්සාෙ සාධුකාරං
දායපස්සාමී’’ති තංදිවයසයෙවඑකංඨානංගන්ත්වාවිපස්සනාෙකම්මංකත්වා
නචිරස්යසවඅරහත්තං පාපුණි. 

තයතො ෙස්මා යථයරො මහාකුලයතො නික්ෙමිත්වා පබ්බජියතො 

පථවිඝුට්ඨධම්මකථියකොව, තස්මා තස්ස ධම්මකථාෙ යචව පසීදිත්වා 
මිත්තාමච්චඤාතිකුයලහි ච නික්ෙමිත්වා බහූ කුලදාරකා යථරස්ස සන්තියක 

පබ්බජන්ති. ‘‘අහංආරඤ්ඤයකො, තුම්යහපිආරඤ්ඤකාභවිතුංසක්යකොන්තා

පබ්බජථා’’ති යතරස ධුතඞ්ගානි ආචික්ඛිත්වා ‘‘සක්ඛිස්සාම, භන්යත’’ති
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වදන්යත පබ්බායජති. යත අත්තයනො බයලන තං තං ධුතඞ්ගං අධිට්ඨහන්ති.
යථයරො අත්තයනො දසවස්සකායල විනෙං පගුණං කත්වා සබ්යබව
උපසම්පායදසි. එවං උපසම්පන්නා චස්ස පඤ්චසතමත්තා භික්ඛූ පරිවාරා
අයහසුං. 

තස්මිං සමයෙ සත්ථා යජතවනමහාවිහායර වසන්යතො ‘‘ඉච්ඡාමහං, 

භික්ෙයව, අද්ධමාසං පටිසල්ලීයිතු’’න්ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආයරොයචත්වා

එකවිහාරී යහොති. භික්ඛුසඞ්යඝොපි ‘‘යෙො භගවන්තං දස්සනාෙ උපසඞ්කමති, 
යසො පාචිත්තිෙං යදසායපතබ්යබො’’ති කතිකං අකාසි. තදා උපයසනත්යථයරො
‘‘භගවන්තං පස්සිස්සාමී’’ති අත්තයනො පරිසාෙ සද්ධිං යජතවනං ගන්ත්වා
සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. සත්ථා
කථාසමුට්ඨාපනත්ථං අඤ්ඤතරං යථරස්ස සද්ධිවිහාරිකං ආමන්යතසි –

‘‘මනාපානි යත භික්ඛු පංසුකූලානී’’ති. ‘‘න යෙො යම, භන්යත, මනාපානි
පංසුකූලානී’’ති වත්වා උපජ්ඣායෙ ගාරයවන පංසුකූලිකභාවං ආයරොයචසි. 

ඉමස්මිං ඨායන සත්ථා ‘‘සාධු සාධු, උපයසනා’’ති යථරස්ස සාධුකාරං දත්වා 

අයනකපරිොයෙනගුණකථංකයථසි.අෙයමත්ථසඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතොපන

ඉදං වත්ථු පාළිෙං (පාරා. 565) ආගතයමව. අථ සත්ථා අපරභායග
අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො ඉමස්මිං සාසයන යථරං සමන්තපාසාදිකානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

දබ්බත්යථරවත්ථු 

214. ඡට්යඨ යසනාසනපඤ් ඤාපකානන්තියසනාසනංපඤ්ඤායපන්තානං.
යථරස්ස කිර යසනාසනපඤ්ඤාපනකායල අට්ඨාරසසු මහාවිහායරසු
අසම්මට්ඨංපරියවණංවාඅපටිජග්ගිතං යසනාසනංවාඅයසොධිතංමඤ්චපීඨංවා
අනුපට්ඨිතං පානීෙපරියභොජනීෙං වා නායහොසි. තස්මා 

යසනාසනපඤ්ඤාපකානං අග්යගො නාම ජායතො. දබ් ය ොතිස්ස නාමං. 

මල්ලරාජකුයලපනඋප්පන්නත්තා මල් ලපුත් යතො නාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙඤ්හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්යතො වුත්තනයෙයනව
විහාරං ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං 
යසනාසනපඤ්ඤාපකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථත්වා සත්ථාරා බයාකයතො ොවජීවං කුසලං
කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා කස්සපදසබලස්ස සාසනස්ස

ඔසක්කනකායල පබ්බජි, තදා යතන සද්ධිං අපයර ඡ ජනාති සත්ත භික්ඛූ
එකචිත්තා හුත්වා අඤ්යඤ සාසයන අගාරවං කයරොන්යත දිස්වා ‘‘ඉධ කිං

කයරොම, එකමන්යත සමණධම්මං කත්වා දුක්ෙස්සන්තං කරිස්සාමා’’ති
නිස්යසණිංබන්ධිත්වා උච්චපබ්බතසිෙරං අභිරුහිත්වා ‘‘අත්තයනො චිත්තබලං
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පටුන 

ජානන්තා නිස්යසණිං පායතන්තු, ජීවියත සාලො ඔතරන්තු, මා
පච්ඡානුතාපියනො අහුවත්ථා’’ති වත්වා සබ්යබ එකචිත්තා හුත්වා නිස්යසණිං

පායතත්වා ‘‘අප්පමත්තා යහොථ, ආවුයසො’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔවදිත්වා 
චිත්තරුචියෙසුඨායනසුනිසීදිත්වාසමණධම්මංකාතුංආරභිංසු. 

තයත්රයකො යථයරො පඤ්චයම දිවයස අරහත්තං පත්වා ‘‘මම කිච්චං 

නිප්ඵන්නං, අහං ඉමස්මිං ඨායන කිං කරිස්සාමී’’ති ඉද්ධිො උත්තරකුරුයතො 

පිණ්ඩපාතං ආහරිත්වා, ‘‘ආවුයසො, ඉමං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජථ, 

භික්ොචාරකිච්චං මමාෙත්තං යහොතු, තුම්යහ අත්තයනො කම්මං කයරොථා’’ති

ආහ.කිංනුයෙො මෙං, ආවුයසො, නිස්යසණිංපායතන්තාඑවංඅයවොචුම්හා‘‘යෙො

පඨමං ධම්මං සච්ඡිකයරොති, යසො භික්ෙං ආහරතු, යතන ආභතං යසසා

පරිභුඤ්ජිත්වා සමණධම්මං කරිස්සන්තී’’ති. නත්ථි, ආවුයසොති. තුම්යහ

අත්තයනො පුබ්බයහතුනා ලභිත්ථ, මෙම්පි සක්යකොන්තා වට්ටස්සන්තං

කරිස්සාම, ගච්ඡථ තුම්යහති. යථයරො යත සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්යතො
ඵාසුකට්ඨායන පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා ගයතො. අපයරො යථයරො සත්තයම
දිවයසඅනාගාමිඵලංපත්වාතයතොචුයතොසුද්ධාවාසබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්යතො. 

ඉතයරපි යථරා තයතො චුතා එකං බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යතසු යතසු කුයලසු නිබ්බත්තා. එයකො ගන්ධාරරට්යඨ

තක්කසිලනගයර රාජයගයහ නිබ්බත්යතො, එයකො පබ්බයතෙයරට්යඨ 

පරිබ්බාජිකාෙ කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො, එයකො බාහිෙරට්යඨ කුටුම්බිකයගයහ 

නිබ්බත්යතො, එයකො රාජගයහ කුටුම්බිකයගයහ නිබ්බත්යතො. අෙං පන
දබ්බත්යථයරො මල්ලරට්යඨ අනුපිෙනගයර එකස්ස මල්ලරඤ්යඤො යගයහ

පටිසන්ධිං ගණ්හි. තස්ස මාතා උපවිජඤ්ඤකායල කාලමකාසි, මතසරීරං
සුසානං යනත්වා දාරුචිතකං ආයරොයපත්වා අග්ගිං අදංසු. තස්සා
අග්ගියවගසන්තත්තං උදරපටලං ද්යවධා අයහොසි. දාරයකො අත්තයනො 
පුඤ්ඤබයලනඋප්පතිත්වාඑකස්මිංදබ්බත්ථම්යභනිපති.තංදාරකංගයහත්වා 
අෙයිකාෙ අදංසු. සා තස්ස නාමං ගණ්හන්තී දබ්බත්ථම්යභ නිපතිත්වා 
ලද්ධජීවිතත්තාදබ්යබොතිස්සනාමංඅකාසි. 

තස්සසත්තවස්සිකකායලසත්ථාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරොමල්ලරට්යඨ චාරිකං
චරමායනො අනුපිෙනිගමං පත්වා අනුපිෙම්බවයන විහරති. දබ්බකුමායරො
සත්ථාරං දිස්වා දස්සයනයනව පසීදිත්වා පබ්බජිතුකායමො හුත්වා ‘‘අහං

දසබලස්ස සන්තියක පබ්බජිස්සාමී’’ති අෙයිකංආපුච්ඡි. සා ‘‘සාධු, තාතා’’ති

දබ්බකුමාරං ආදාෙ සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘භන්යත, ඉමං කුමාරං
පබ්බායජථා’’තිආහ.සත්ථා අඤ්ඤතරස්සභික්ඛුයනොසඤ්ඤංඅදාසි ‘‘භික්ඛු
ඉමං දාරකං පබ්බායජහී’’ති. යසො යථයරො සත්ථු වචනං සුත්වා දබ්බකුමාරං
පබ්බායජන්යතො තචපඤ්චකං කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි. පුබ්බයහතුසම්පන්යනො
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කතාභිනීහායරොසත්යතොපඨමයකසවට්ටිොඔයරොපිෙමානාෙයසොතාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨාසි, දුතිෙයකසවට්ටිො ඔයරොපිෙමානාෙ සකදාගාමිඵයල, තතිොෙ 

අනාගාමිඵයල. සබ්බයකසානං පන ඔයරොපනඤ්ච අරහත්තඵලසච්ඡිකිරිො ච
අපච්ඡාඅපුයර අයහොසි. 

සත්ථා මල්ලරට්යඨෙථාභිරන්තංවිහරිත්වා රාජගහංගන්ත්වා යවළුවයන
වාසං කප්යපසි. තත්රාෙස්මා දබ්යබො මල්ලපුත්යතො රයහොගයතො අත්තයනො
කිච්චනිප්ඵත්තිං ඔයලොයකත්වා සඞ්ඝස්ස යවෙයාවච්චකරයණ කාෙං
යෙොයජතුකායමො චින්යතසි – ‘‘ෙංනූනාහං සඞ්ඝස්ස යසනාසනඤ්ච 

පඤ්ඤායපෙයං, භත්තානිචඋද්දියසෙය’’න්ති.යසොසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා 
අත්තයනො පරිවිතක්කං ආයරොයචසි. සත්ථා තස්ස සාධුකාරං දත්වා
යසනාසනපඤ්ඤාපකත්තඤ්ච භත්තුද්යදසකත්තඤ්ච සම්පටිච්ඡි. අථ නං
‘‘අෙං දබ්යබො දහයරොව සමායනො මහන්තට්ඨායන ඨියතො’’ති
සත්තවස්සිකකායලයෙව උපසම්පායදසි. යථයරො උපසම්පන්නකාලයතොයෙව
පට්ඨාෙ රාජගහං උපනිස්සාෙ විහරන්තානං සබ්බභික්ඛූනං යසනාසනානි ච

පඤ්ඤායපති, භික්ෙඤ්ච සම්පටිච්ඡිත්වා උද්දිසති. තස්ස

යසනාසනපඤ්ඤාපකභායවො සබ්බදිසාසු පාකයටො අයහොසි – ‘‘දබ්යබො කිර
මල්ලපුත්යතො සභාගසභාගානං භික්ඛූනං එකට්ඨායන යසනාසනානි

පඤ්ඤායපති, දූයරපි යසනාසනං පඤ්ඤායපතියෙව. ගන්තුං අසක්යකොන්යත
ඉද්ධිොයනතීති. 

අථ නං භික්ඛූ කායලපි විකායලපි ‘‘අම්හාකං, ආවුයසො, ජීවකම්බවයන 

යසනාසනං පඤ්ඤායපහි, අම්හාකං මද්දකුච්ඡිස්මිං මිගදායෙ’’ති එවං
යසනාසනං උද්දිසායපත්වා තස්ස ඉද්ධිං පස්සන්තා ගච්ඡන්ති. යසොපි ඉද්ධිො
මයනොමයෙ කායෙ අභිසඞ්ෙරිත්වා එයකකස්ස යථරස්ස එයකකං අත්තනා
සදිසං භික්ඛුං නිම්මිනිත්වා අඞ්ගුලිො ජලමානාෙ පුරයතො පුරයතො ගන්ත්වා

‘‘අෙං මඤ්යචො, ඉදං පීඨ’’න්තිආදීනි වත්වා යසනාසනං පඤ්ඤායපත්වා පුන

අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ආගච්ඡති. අෙයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතො
පනිදංවත්ථුපාළිෙං ආගතයමව.සත්ථාඉදයමවකාරණංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වා
අපරභායග අරිෙගණමජ්යඣ නිසින්යනො යථරං යසනාසනපඤ්ඤාපකානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

පිලින්දවච්ඡත්යථරවත්ථු 

215. සත්තයම යදවතානං පිෙමනාපානන්ති යදවතානං පිොනඤ්යචව
මනාපානඤ්චපිලින්දවච්ඡත්යථයරොඅග්යගොතිදස්යසති.යසොකිර අනුප්පන්යන
බුද්යධ චක්කවත්තී රාජා හුත්වා මහාජනං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා
සග්ගපරාෙණං අකාසි. යෙභුයෙයන කිර ඡසු කාමසග්යගසු නිබ්බත්තයදවතා
තස්යසව ඔවාදං ලභිත්වා නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන අත්තයනො සම්පත්තිං
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ඔයලොයකත්වා ‘‘කං නු යෙො නිස්සාෙ ඉමං සග්ගසම්පත්තිං ලභිම්හා’’ති 

ආවජ්ජමානා ඉමං යථරං දිස්වා ‘‘යථරං නිස්සාෙ අම්යහහි සම්පති ලද්ධා’’ති
සාෙංපාතං යථරං නමස්සන්ති. තස්මා යසො යදවතානං පිෙමනාපානං අග්යගො

නාම ජායතො. පිලින් යදොති පනස්ස යගොත්තං, වච් යඡොති නාමං. තදුභෙං
සංසන්යදත්වා පිලින්දවච්යඡොතිවුච්චති. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර මහායභොගකුයල නිබ්බත්යතො පුරිමනයෙයනව සත්ථු 
ධම්මයදසනංසුණන්යතො සත්ථාරං එකංභික්ඛුං යදවතානං පිෙමනාපට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා තං ඨානන්තරං පත්යථත්වා ොවජීවං කුසලං කත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල
නිබ්බත්ති. පිලින්දවච්යඡොතිස්ස නාමං අකංසු. යසො අපයරන සමයෙන සත්ථු
ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා උපසම්පන්යනො විපස්සනං

වඩ්යෙත්වාඅරහත්තං පාපුණි.යසොගිහීහිපිභික්ඛූහිපිසද්ධිංකයථන්යතො‘‘එහි, 

වසල, ගච්ඡ, වසල, ආහර, වසල, ගණ්හ, වසලා’’ති වසලවායදයනව
සමුදාචරති. තං කථං ආහරිත්වා තථාගතං පුච්ඡිංසු – ‘‘භගවා අරිො නාම

ඵරුසවාචාන යහොන්තී’’ති. භික්ෙයව, අරිොනං පරවම්භනවයසන ඵරුසවාචා

නාමනත්ථි, අපිචයෙොපනභවන්තයරආචිණ්ණවයසනභයවෙයාති. භන්යත, 

පිලින්දවච්ඡත්යථයරොඋට්ඨාෙසමුට්ඨාෙගිහීහිපිභික්ඛූහිපිසද්ධිං කයථන්යතො, 

‘‘වසල, වසලා’’තිකයථති, කියමත්ථකාරණං භගවාති. භික්ෙයව, නමය්හං 

පුත්තස්ස එතං ඉදායනව ආචිණ්ණං, අතීයත පයනස පඤ්ච ජාතිසතානි

වසලවාදිබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති. ඉච්යචස භවාචිණ්යණයනව කයථසි, න
ඵරුසවයසන. අරිොනඤ්හි යවොහායරො ඵරුයසොපි සමායනො යචතනාෙ

අඵරුසභායවන පරිසුද්යධොව, අප්පමත්තකම්යපත්ථ පාපං න උපලබ්භතීති 
වත්වාධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 

‘‘අකක්කසංවිඤ්ඤාපනිං, ගිරංසච්චමුදීරයෙ; 

ොෙනාභිසයජකඤ්චි, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

අයථකදිවසංයථයරොරාජගහංපිණ්ඩාෙපවිසන්යතොඑකංපුරිසංපිප්පලීනං 

භාජනං පූයරත්වා ආදාෙ අන්යතොනගරං පවිසන්තං දිස්වා ‘‘කිං යත, වසල, 
භාජයන’’ති ආහ. යසො චින්යතසි – ‘‘අෙං සමයණො මො සද්ධිං පායතොව

ඵරුසකථං කයථසි, ඉමස්ස අනුච්ඡවිකයමව වත්තුං වට්ටතී’’ති ‘‘මූසිකවච්චං 

යම, භන්යත, භාජයන’’ති ආහ. එවං භවිස්සති, වසලාති. තස්ස යථරස්ස
දස්සනංවිජහන්තස්ස සබ්බංමූසිකවච්චයමවඅයහොසි.යසොචින්යතසි–‘‘ඉමා

පිප්පලියෙො මූසිකවච්චසදිසා පඤ්ඤාෙන්ති, සභායවො නු යෙො යනො’’ති

වීමංසන්යතො හත්යථන උප්පීයළසි. අථස්ස උන්දූරවච්චභාවං ඤත්වා

බලවයදොමනස්සං උප්පජ්ජි. යසො ‘‘ඉමායෙව නු යෙො එවරූපා, උදාහු
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සකයටපී’’ති ගන්ත්වා ඔයලොයකන්යතො සබ්බාපි පිප්පලියෙො තාදිසාව දිස්වා

හදෙං හත්යථන සන්ධායරත්වා ‘‘ඉදං න අඤ්ඤස්ස කම්මං, මො පායතොව 

දිට්ඨභික්ඛුස්යසතං කම්මං, අද්ධා එකං උපාෙං භවිස්සති, තස්ස ගතට්ඨානං 
අනුවිචිනිත්වා එතං කාරණං ජානිස්සාමී’’ති යථරස්ස ගතමග්ගං පුච්ඡිත්වා 
පාොසි. 

අයථයකො පුරියසො තං අතිවිෙ චණ්ඩිකතං ගච්ඡන්තං දිස්වා, ‘‘යභො පුරිස, 

ත්වං අතිවිෙ චණ්ඩිකයතොව ගච්ඡසි, යකනකම්යමන ගච්ඡසී’’ති පුච්ඡි. යසො 

තස්සතංපවත්තිංආයරොයචසි.යසොතස්සකථංසුත්වාඑවමාහ – ‘‘යභො, මා

චින්තයි, මය්හං අයෙයො පිලින්දවච්යඡො භවිස්සති, ත්වං එතයදව භාජනං

පූයරත්වා ආදාෙ ගන්ත්වා යථරස්ස පුරයතො තිට්ඨ. ‘කිං නායමතං, වසලා’ති

වුත්තකායලච ‘පිප්පලියෙො, භන්යත’තිවද, යථයරො ‘එවංභවිස්සති, වසලා’ති
වක්ෙති. පුන සබ්බාපි පිප්පලියෙො භවිස්සන්තී’’ති. යසො තථා අකාසි. සබ්බා
පිප්පලියෙොපටිපාකතිකාඅයහසුං.ඉදයමත්තකං වත්ථු.අපරභායගපනසත්ථා
යදවතානං පිෙමනාපකාරණයමව වත්ථුං කත්වා යථරං යදවතානං 
පිෙමනාපානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

බාහිෙදාරුචීරිෙත්යථරවත්ථු 

216. අට්ඨයම ඛිප් පාභිඤ් ඤානන්ති ඛිප්පං අධිගතඅභිඤ්ඤානං
දාරුචීරිෙත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. අෙඤ්හි යථයරො

සංඛිත්තධම්මයදසනාපරියෙොසායන අරහත්තං පාපුණි, මග්ගඵලානං
පරිකම්මකිච්චං නායහොසි. තස්මා ඛිප්පාභිඤ්ඤානං අග්යගො නාම ජායතො. 

බාහිෙරට්යඨ පන ජාතත්තා  ාහියෙොතිස්ස නාමං අයහොසි. යසො අපරභායග

දාරුචීරංනිවායසසි.තස්මා දාරුචීරියෙො නාම ජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්යතො දසබලස්ස ධම්මයදසනං සුණන්යතො
සත්ථාරං එකං භික්ඛුං ඛිප්පාභිඤ්ඤානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථත්වා ොවජීවං කුසලං කත්වා 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො කස්සපදසබලස්ස සාසනස්ස ඔසක්කනකායල
යහට්ඨා වුත්යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං සමණධම්මං කත්වා පරිපුණ්ණසීයලො
ජීවිතක්ෙෙංපත්වායදවයලොයක නිබ්බත්ති. 

යසො එකං බුද්ධන්තරං යදවයලොයක වසිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
බාහිෙරට්යඨ කුලයගයහ නිබ්බත්යතො. වෙං ආගම්ම ඝරාවාසං වසන්යතො

‘‘යවොහාරං කරිස්සාමී’’ති සුවණ්ණභූමිගමනීෙං නාවං අභිරුහි. නාවා ඉච්ඡිතං 

යදසං අප්පත්වාව සමුද්දමජ්යඣ භින්නා, මහාජයනො මච්ඡකච්ඡපභක්යෙො
අයහොසි. අෙං පන එකං දාරුෙණ්ඩං ගයහත්වා සත්තයම දිවයස
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පටුන 

සුප්පාරකපට්ටයන උත්තිණ්යණො මනුස්සාවාසං පත්වා ‘‘අයචලකනිොයමන
මනුස්යස උපසඞ්කමිතුං අයුත්ත’’න්ති අවිදූයර ඨායන එකං මහාතළාකා
යසවාලං ගයහත්වා සරීරං යවයඨත්වා එකස්මිං ඨායන පතිතං එකං කපාලං
ආදාෙභික්ොෙපාවිසි. 

මනුස්සා තං දිස්වා චින්යතසුං – ‘‘සයච යලොයක අරහන්තා නාම අත්ථි, 
එවංවියධහි භවිතබ්බං. කිං නු යෙො අයෙයො උක්කට්ඨභායවන වත්ථං න

ගණ්හාති, උදාහු දිෙයමානංගණ්යහෙයා’’තිවීමංසන්තානානාදිසාහිවත්ථානි

ආහරිංසු. යසො චින්යතසි – ‘‘සචාහංන ඉමිනානිොයමනආගමිස්සං, නයම

එයත පසීයදෙයං, ෙංකිඤ්චි කත්වා ඉයම වඤ්යචත්වා ජීවිකුපාෙං කාතුං
වට්ටතී’’ති වත්ථානි න පටිග්ගණ්හි. මනුස්සා භියෙයොයසොමත්තාෙ පසන්නා
මහාසක්කාරං කරිංසු. යසොපි භත්තකිච්චං කත්වා අවිදූරට්ඨායන යදවකුලං
ගයතො. මහාජයනො යතනසද්ධිංයෙවගන්ත්වා යදවකුලං පටිජග්ගිත්වා අදාසි.
යසොචින්යතසි– ‘‘ඉයමමය්හංයසවායලනිවාසනමත්යතපසීදිත්වා එවංවිධං

සක්කාරං කයරොන්ති, එයතසං මො උක්කට්යඨයනව භවිතුං වට්ටතී’’ති 
සල්ලහුකානිරුක්ෙඵලකානි ගයහත්වා තච්යඡත්වා වායකසුආවුණිත්වා චීරං
කත්වා නිවායසත්වාපාරුපිත්වාජීවිකංකප්යපන්යතොවසි. 

අථ යෙො යසො කස්සපබුද්ධකායල සත්තසු ජයනසු සමණධම්මං
කයරොන්යතසු එයකො භික්ඛු සුද්ධාවාසබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො. යසො 
නිබ්බත්තසමනන්තරයමව අත්තයනො බ්රහ්මසම්පත්තිං ඔයලොයකත්වා
ආගතට්ඨානං ආවජ්යජන්යතො සත්තන්නං ජනානං පබ්බතං ආරුය්හ
සමණධම්මකරණට්ඨානං දිස්වා යසසානං ඡන්නං නිබ්බත්තට්ඨානං
ආවජ්යජන්යතො එකස්ස පරිනිබ්බුතභාවං ඉතයරසං පඤ්චන්නං 
කාමාවචරයදවයලොයකනිබ්බත්තභාවංඤත්වාකාලානුකාලංයතපඤ්චජයන

ආවජ්යජති. ඉමස්මිංපනකායල‘‘කහංනුයෙො’’තිආවජ්යජන්යතොදාරුචීරිෙං 
සුප්පාරකපට්ටනං උපනිස්සාෙ කුහනකම්යමන ජීවිකං කප්යපන්තං දිස්වා

‘‘නට්යඨො වතාෙං බායලො, පුබ්යබ සමණධම්මං කයරොන්යතො
අතිඋක්කට්ඨභායවන අරහතාපි ආභතං පිණ්ඩපාතං අපරිභුඤ්ජිත්වා ඉදානි

උදරත්ථාෙ අනරහාව අරහත්තං පටිජානිත්වා යලොකං වඤ්යචන්යතො විචරති, 

දසබලස්සචනිබ්බත්තභාවංනජානාති, ගච්ඡාමිනංසංයවයජත්වාදසබලස්ස 
නිබ්බත්තභාවං ජානායපමී’’ති තංෙණංයෙව බ්රහ්මයලොකයතො 
සුප්පාරකපට්ටයනරත්තිභාගසමනන්තයරදාරුචීරිෙස්සසම්මුයෙපාතුරයහොසි. 

යසො අත්තයනො වසනට්ඨායන ඔභාසං දිස්වා බහි නික්ෙමිත්වා ඨියතො 
මහාබ්රහ්මං ඔයලොයකත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ‘‘යක තුම්යහ’’ති පුච්ඡි. අහං
තුය්හං යපොරාණකසහායෙො අනාගාමිඵලං පත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්යතො.

අම්හාකංපන සබ්බයජට්ඨයකොඅරහත්තංපත්වාපරිනිබ්බුයතො, තුම්යහපඤ්ච



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

188 

පටුන 

ජනා යදවයලොයක නිබ්බත්තා. ස්වාහං තං ඉමස්මිං ඨායන කුහනකම්යමන

ජීවන්තං දිස්වා දයමතුංආගයතොති වත්වා ඉදංකාරණමාහ – ‘‘න යෙොත්වං, 

බාහිෙඅරහා, නපිඅරහත්තමග්ගංසමාපන්යනො, සාපි යතපටිපදානත්ථි, ොෙ
ත්වං අරහා වා අස්ස අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්යනො’’ති. අථස්ස සත්ථු
උප්පන්නභාවං සාවත්ථිෙං වසනභාවඤ්ච ආචික්ඛිත්වා ‘‘සත්ථු සන්තිකං 
ගච්ඡාහී’’තිතංඋයෙයොයජත්වාබ්රහ්මයලොකයමවඅගමාසි. 

දාරුචීරියෙො මහාබ්රහ්මුනා සංයවජියතො ‘‘යමොක්ෙමග්ගං ගයවසිස්සාමී’’ති 

වීසයෙොජනසතංමග්ගංඑකරත්තිවායසනගන්ත්වා සත්ථාරංපිණ්ඩාෙපවිට්ඨං

අන්තරඝයරසම්පාපුණිත්වාසත්ථුපායදසුනිපතිත්වා ‘‘යදයසතුයම, භන්යත, 

භගවා ධම්මං, යදයසතු සුගයතො ධම්ම’’න්ති ොවතතිෙං ොචි. සත්ථා

‘‘එත්තාවතා බාහිෙස්සඤාණං පරිපාකං ගත’’න්තිඤත්වා ‘‘තස්මාතිහ යත, 

බාහිෙ, එවං සික්ඛිතබ්බං දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සතී’’ති (උදා. 10) ඉමිනා 

ඔවායදන ඔවදි. යසොපි යදසනාපරියෙොසායන අන්තරවීථිෙං ඨියතොව 
යදසනානුසායරනඤාණංයපයසත්වාසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපාපුණි. 

යසො අත්තයනො කිච්චං මත්ථකප්පත්තං ඤත්වා භගවන්තං පබ්බජ්ජං 
ොචිත්වා අපරිපුණ්ණපත්තචීවරතාෙ පත්තචීවරං පරියෙසන්යතො
සඞ්කාරට්ඨානයතො යචොළක්ෙණ්ඩානි සංකඩ්ෙති. අථ නං පුබ්බයවරියකො
අමනුස්යසො එකිස්සා තරුණවච්ඡාෙ ගාවිො සරීයර අධිමුච්චිත්වා ජීවිතක්ෙෙං
පායපසි. සත්ථා සාවත්ථියතො නික්ෙමන්යතො අන්තරවීථිෙං බාහිෙං

සඞ්කාරට්ඨායන පතිතං දිස්වා ‘‘ගණ්හථ, භික්ෙයව, බාහිෙස්ස දාරුචීරිෙස්ස
සරීර’’න්ති නීහරායපත්වා සරීරකිච්චං කායරත්වා චාතුමහාපයථ යචතිෙං 
කාරායපසි. තයතො සඞ්ඝමජ්යඣකථා උදපාදි – ‘‘තථාගයතො භික්ඛුසඞ්යඝන

බාහිෙස්ස සරීරජ්ඣාපනකිච්චංකායරසි, ධාතුයෙොගයහත්වායචතිෙංකායරසි, 

කතරමග්යගොනුයෙොයතන සච්ඡිකයතො, සාමයණයරොනුයෙොයසො, භික්ඛුනු

යෙො’’ති චිත්තං උප්පාදයිංසු. සත්ථා තං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා ‘‘පණ්ඩියතො, 

භික්ෙයව, බාහියෙො’’තිඋපරිධම්මයදසනංවඩ්යෙත්වාතස්සපරිනිබ්බුතභාවං
පකායසසි. පුන සඞ්ඝමජ්යඣ කථා උදපාදි ‘‘න ච සත්ථාරා බාහිෙස්ස බහු

ධම්යමොයදසියතො, අරහත්තං පත්යතොතිචවයදති.කිංනායමත’’න්ති? සත්ථා

‘‘ධම්යමොමන්යදො බහූතිඅකාරණං, විසපීතකස්සඅගයදොවිෙයචයසො’’තිවත්වා
ධම්මපයද ගාථමාහ– 

‘‘සහස්සමපියචගාථා, අනත්ථපදසංහිතා; 

එකංගාථාපදංයසයෙයො, ෙංසුත්වාඋපසම්මතී’’ති.(ධ.ප. 100); 

යදසනාපරියෙොසායනචතුරාසීතිපාණසහස්සානිඅමතපානංපිවිංසු.ඉදඤ්ච 

පන බාහිෙත්යථරස්ස වත්ථු සුත්යත (උදා. 10) ආගතත්තා විත්ථායරන න
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කථිතං. අපරභායග පන සත්ථා සඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො බාහිෙත්යථරං
ඛිප්පාභිඤ්ඤානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

කුමාරකස්සපත්යථරවත්ථු 

217. නවයම චිත් තකථිකානන්ති විචිත්තං කත්වා ධම්මං කයථන්තානං.
යථයරො කිර එකස්සපි ද්වින්නම්පි ධම්මං කයථන්යතො බහූහි උපමාහි ච
කාරයණහි ච මණ්ඩයිත්වා යබොයධන්යතො කයථති. තස්මා චිත්තකථිකානං
අග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා වෙප්පත්යතො දසබලස්ස
ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං චිත්තකථිකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථත්වා 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතොකස්සපබුද්ධසාසයනොසක්කනකායල සත්තන්නං
භික්ඛූනං අබ්භන්තයරො හුත්වා පබ්බතමත්ථයක සමණධම්මං කත්වා
අපරිහීනසීයලො තයතො චුයතො යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකං බුද්ධන්තරං
සම්පත්තිං අනුභවමායනො අම්හාකං සත්ථු කායල රාජගයහ එකිස්සා
කුලදාරිකාෙ කුච්ඡිම්හි උප්පන්යනො. සා ච පඨමං මාතාපිතයරො ොචිත්වා
පබ්බජ්ජං අලභමානා කුලඝරං ගතා ගබ්භං ගණ්හි. තම්පි අජානන්තී සාමිකං
ආරායධත්වා යතන අනුඤ්ඤාතා භික්ඛුනීසු පබ්බජිතා. තස්සා ගබ්භනිමිත්තං

දිස්වා භික්ඛුනියෙො යදවදත්තං පුච්ඡිංසු, යසො ‘‘අස්සමණී’’ති ආහ. දසබලං

පුච්ඡිංසු, සත්ථා උපාලිත්යථරං පටිච්ඡායපසි. යථයරො සාවත්ථිනගරවාසීනි 
කුලානිවිසාෙඤ්ච උපාසිකංපක්යකොසායපත්වායසොයධන්යතො‘‘පුයර ලද්යධො

ගබ්යභො, පබ්බජ්ජා අයරොගා’’ති ආහ. සත්ථා ‘‘සුවිනිච්ඡිතං අධිකරණ’’න්ති 
යථරස්සසාධුකාරංඅදාසි. 

සා භික්ඛුනී සුවණ්ණබිම්බසදිසං පුත්තං විජායි. තං ගයහත්වා රාජා

පයසනදියකොසයලො යපොසායපසි, කස්සයපොති චස්ස නාමං කත්වා අපරභායග
අලඞ්කරිත්වා සත්ථු සන්තිකං යනත්වා පබ්බායජසි. කුමාරකායල පන

පබ්බජිතත්තා භගවතා ‘‘කස්සපං පක්යකොසථ, ඉදං ඵලං වා ොදනීෙං වා
කස්සපස්සයදථා’’තිවුත්යත‘‘කතරකස්සපස්සාති. කුමාරකස්සපස්සා’’තිඑවං

ගහිතනාමත්තා තයතො පට්ඨාෙ වුඩ්ෙකායලපි කුමාරකස ්සයපොත්යවව වුච්චති.
අපිචරඤ්යඤොයපොසාවනිකපුත්තත්තාපි කුමාරකස්සයපොතිතංසඤ්ජානිංසු. 

යසො පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ විපස්සනාෙ යචව කම්මං කයරොති, 
බුද්ධවචනඤ්චගණ්හාති.අථයසොයතනසද්ධිංපබ්බතමත්ථයකසමණධම්මං
කත්වා අනාගාමිඵලංපත්වාසුද්ධාවායසනිබ්බත්යතොමහාබ්රහ්මාතස්මිංසමයෙ

ආවජ්යජන්යතො කුමාරකස්සපං දිස්වා ‘‘සහාෙයකො යම විපස්සනාෙ කිලමති, 
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පටුන 

ගන්ත්වා තස්ස විපස්සනාෙ නෙමුෙං දස්යසත්වා මග්ගඵලපත්තිො උපාෙං
කරිස්සාමී’’ති බ්රහ්මයලොයක ඨියතොව පඤ්චදස පඤ්යහ අභිසඞ්ෙරිත්වා
රත්තිභාගසමනන්තයර කුමාරකස්සපත්යථරස්ස වසනට්ඨායන අන්ධවයන
පාතුරයහොසි. යථයරො ආයලොකං දිස්වා ‘‘යකො එත්ථා’’ති ආහ. ‘‘අහං පුබ්යබ
තො සද්ධිං සමණධම්මං කත්වා අනාගාමිඵලං පත්වා සුද්ධාවායස

නිබ්බත්තබ්රහ්මා’’ති ආහ.යකනකම්යමන ආගතත්ථාති? මහාබ්රහ්මාඅත්තයනො

ආගතකාරණං දීයපතුං යත පඤ්යහ ආචික්ඛිත්වා ‘‘ත්වං ඉයම පඤ්යහ

උග්ගණ්හිත්වාඅරුයණඋට්ඨියතතථාගතංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡ, ඨයපත්වාහි
තථාගතං අඤ්යඤො ඉයම පඤ්යහකයථතුං සමත්යථොනාමනත්ථී’’ති වත්වා 
බ්රහ්මයලොකයමවගයතො. 

යථයරොපි පුනදිවයස සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා මහාබ්රහ්මුනා
කථිතනිොයමයනව පඤ්යහ පුච්ඡි. සත්ථා කුමාරකස්සපත්යථරස්ස අරහත්තං
පායපත්වා පඤ්යහ කයථසි. යථයරො සත්ථාරා කථිතනිොයමයනව
උග්ගණ්හිත්වා අන්ධවනං ගන්ත්වා විපස්සනං ගබ්භං ගාහායපත්වා අරහත්තං
පාපුණි. තයතො පට්ඨාෙ චතුන්නං පරිසානං ධම්මකථං කයථන්යතො බහුකාහි
උපමාහිචකාරයණහිචමණ්යඩත්වා චිත්තකථයමවකයථති.අථනංසත්ථා
පාොසිරඤ්යඤො පඤ්චදසහි පඤ්යහහි පටිමණ්යඩත්වා සුත්තන්යත (දී. නි.

2.406ආදයෙො)යදසියත තංසුත්තන්තං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වාඉමස්මිංසාසයන
චිත්තකථිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

මහායකොට්ඨිතත්යථරවත්ථු 

218. දසයම පටිසම් භිදාපත් තානන්ති චතස්යසො පටිසම්භිදා පත්වාඨිතානං
මහායකොට්ඨිතත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. අෙං හි යථයරො අත්තයනො
පටිසම්භිදාසු චිණ්ණවසිභායවන අභිඤ්ඤායත අභිඤ්ඤායත මහාසාවයක 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්යතොපි දසබලං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හං
පුච්ඡන්යතොපි පටිසම්භිදාසුයෙවපඤ්හංපුච්ඡති.ඉතිඉමිනාචිණ්ණවසිභායවන
පටිසම්භිදාපත්තානං අග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර මහායභොගකුයල නිබ්බත්යතො අපයරන සමයෙන සත්ථු
ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං පටිසම්භිදාපත්තානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.
යසො ොවජීවංකුසලංකත්වායදවමනුස්යසසුසංසරන්යතොඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද
සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති. යකොට්ඨිතමාණයවොතිස්ස නාමං අකංසු. 
යසො වෙප්පත්යතො තයෙො යවයද උග්ගණ්හිත්වා එකදිවසං සත්ථු ධම්මකථං
සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි. යසො උපසම්පන්නකාලයතො පට්ඨාෙ
විපස්සනාෙකම්මංකයරොන්යතො සහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපත්වානිච්චකාලං
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පටිසම්භිදාසුචිණ්ණවසීහුත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්යතො පටිසම්භිදාසුයෙවපුච්ඡති.

අථ නං සත්ථා අපරභායග මහායවදල්ලසුත්තං (ම. නි. 1.449 ආදයෙො)
අට්ඨුප්පත්තිංකත්වා පටිසම්භිදාපත්තානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

තතිෙවග්ගවණ්ණනා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 4. චතුත් ථඑතදග් ගවග් යගො 

ආනන්දත්යථරවත්ථු 

219-223. චතුත්ථස්ස පඨයම  හුස් සුතානන්තිආදීසු අඤ්යඤපි යථරා
බහුස්සුතා සතිමන්තා ගතිමන්තා ධිතිමන්තා උපට්ඨාකා ච අත්ථි. අෙං
පනාෙස්මා බුද්ධවචනං උග්ගණ්හන්යතො දසබලස්ස සාසයන
භණ්ඩාගාරිකපරිෙත්තිෙං ඨත්වා ගණ්හි. තස්මා බහුස්සුතානං අග්යගො නාම
ජායතො. ඉමස්යසවචයථරස්සබුද්ධවචනංගයහත්වාධාරණකසතිඅඤ්යඤහි

යථයරහි බලවතරා අයහොසි, තස්මා සතිමන් තානං අග්යගො නාම ජායතො.
අෙයමව චාෙස්මා එකපයද ඨත්වා සට්ඨි පදසහස්සානිගණ්හන්යතො සත්ථාරා 

කථිතනිොයමයනව සබ්බපදානි ජානාති, තස්මා ගතිමන් තානං අග්යගො නාම
ජායතො. තස්යසව චාෙස්මයතො බුද්ධවචනං උග්ගණ්හනවීරිෙං
සජ්ඣාෙනවීරිෙඤ්ච ධාරණවීරිෙඤ්ච සත්ථු උපට්ඨානවීරිෙඤ්ච අඤ්යඤහි

අසදිසං අයහොසි, තස්මා ධිතිමන් තානං අග්යගො නාම ජායතො. තථාගතං
උපට්ඨහන්යතො යචස න අඤ්යඤසං උපට්ඨාකභික්ඛූනං උපට්ඨානාකායරන

උපට්ඨහි, අඤ්යඤ හි තථාගතං උපට්ඨහන්තා න චිරං උපට්ඨහිංසු, න ච
බුද්ධානං මනං ගයහත්වා උපට්ඨහිංසු. අෙං යථයරො පන උපට්ඨාකට්ඨානං
ලද්ධදිවසයතො පට්ඨාෙ ආරද්ධවීරියෙො හුත්වා තථාගතස්ස මනං ගයහත්වා

උපට්ඨහි.තස්මා උපට් ඨාකානං අග්යගොනාම ජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – ඉයතො කිර සතසහස්සමත්ථයක
කප්යපපදුමුත්තයරොනාමසත්ථායලොයකඋප්පජ්ජි.තස්සහංසවතී නාමනගරං

අයහොසි, නන්යදො නාම රාජා පිතා, සුයමධා නාම යදවී මාතා, යබොධිසත්යතො 
උත්තරකුමායරො නාම අයහොසි. යසො පුත්තස්ස ජාතදිවයස මහාභිනික්ෙමනං
නික්ෙම්ම පබ්බජිත්වා පධානමනුයුත්යතො අනුක්කයමන සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා 

‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්ති උදානං උදායනත්වා සත්තාහං යබොධිපල්ලඞ්යක

වීතිනායමත්වා ‘‘පථවිෙංඨයපස්සාමී’’තිපාදංඅභිනීහරි.අථපථවිංභින්දිත්වා
යහට්ඨා වුත්තප්පමාණං පදුමං උට්ඨාසි. තදුපාදාෙ භගවා පදුමුත්තයරොයතව

පඤ්ඤායිත්ථ.තස්ස යදවයලොචසුජායතොචද්යවඅග්ගසාවකාඅයහසුං, අමිතා

චඅසමාච ද්යවඅග්ගසාවිකා, සුමයනොනාමඋපට්ඨායකො.පදුමුත්තයරොභගවා
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පිතු සඞ්ගහං කුරුමායනො භික්ඛුසතසහස්සපරිවායරො හංසවතිො රාජධානිො
වසති. 

කනිට්ඨභාතා පනස්ස සුමනකුමායරො නාම. තස්ස රාජා හංසවතියතො
වීසයෙොජනසයත යභොගගාමං අදාසි. යසො කදාචි කදාචි ආගන්ත්වා පිතරඤ්ච 
සත්ථාරඤ්ච පස්සති. අයථකදිවසං පච්චන්යතො කුපියතො සුමයනො රඤ්යඤො

යපයසසි.රාජා ‘‘ත්වංමොතත්ථකස්මාඨපියතො’’තිපටියපයසසි.යසොයචොයර

වූපසයමත්වා ‘‘උපසන්යතො, යදව, ජනපයදො’’ති රඤ්යඤො යපයසසි. රාජා
තුට්යඨො ‘‘සීඝං මම පුත්යතොආගච්ඡතූ’’තිආහ. තස්ස සහස්සමත්තා අමච්චා

යහොන්ති.යසොයතහිසද්ධිංඅන්තරාමග්යගමන්යතසි– ‘‘මය්හංපිතාතුට්යඨො

සයච යම වරං යදති, කිං ගණ්හාමී’’ති? අථ නං එකච්යච ‘‘හත්ථිං ගණ්හථ, 

අස්සංගණ්හථ, ජනපදංගණ්හථ, සත්තරතනානිගණ්හථා’’තිආහංසු.අපයර 

‘‘තුම්යහ පථවිස්සරස්ස පුත්තා, න තුම්හාකං ධනං දුල්ලභං, ලද්ධම්පි යචතං 

සබ්බංපහාෙගමනීෙං, පුඤ්ඤයමවඑකංආදාෙගමනීෙං.තස්මායදයවවරං
දදමායනයතමාසං පදුමුත්තරභගවන්තංඋපට්ඨාතුංවරංගණ්හථා’’තිආහංසු.

යසො ‘‘තුම්යහමය්හං කලයාණමිත්තා, නයමතං චිත්තං අත්ථි, තුම්යහහිපන

උප්පාදිතං, එවං කරිස්සාමී’’තිගන්ත්වාපිතරංවන්දිත්වාපිතරාආලිඞ්යගත්වා

මත්ථයක චුම්යබත්වා‘‘වරංයතපුත්තයදමී’’තිවුත්යත‘‘ඉච්ඡාමහං, මහාරාජ, 

භගවන්තං යතමාසංචතූහිපච්චයෙහිඋපට්ඨහන්යතොජීවිතංඅවඤ්ඣංකාතුං, 

ඉමං යම යදව වරං යදහී’’තිආහ. න සක්කා, තාත, අඤ්ඤං වයරහීති. යදව, 

ෙත්තිොනංනාමද්යව කථානත්ථි, එතයදවයමවරංයදහි, නමමඅඤ්යඤන

අත්යථොති.තාත, බුද්ධානංනාම චිත්තං දුජ්ජානං, සයචභගවානඉච්ඡිස්සති, 

මො දින්යනපි කිං භවිස්සතීති? ‘‘සාධු, යදව, අහං භගවයතො චිත්තං
ජානිස්සාමී’’ති විහාරංගයතො. 

යතනචසමයෙනභත්තකිච්චංනිට්ඨායපත්වාභගවාගන්ධකුටිං පවිට්යඨො

යහොති, යසො මණ්ඩලමායළ සන්නිපතිතානං භික්ඛූනං සන්තිකං අගමාසි. යත

නං ආහංසු–‘‘රාජපුත්ත, කස්මාආගයතොසී’’ති? භගවන්තංදස්සනාෙ, දස්යසථ

යම භගවන්තන්ති. න මෙං, රාජපුත්ත, ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ සත්ථාරං දට්ඨුං

ලභාමාති. යකොපන, භන්යත, ලභතීති? සුමනත්යථයරොනාමරාජපුත්තාති.යසො

‘‘කුහිං, භන්යත, යථයරො’’ති? යථරස්ස නිසින්නට්ඨානං පුච්ඡිත්වා ගන්ත්වා

වන්දිත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, භගවන්තං පස්සිතුං, දස්යසථ යම
භගවන්ත’’න්ති ආහ. යථයරො පස්සන්තස්යසව රාජකුමාරස්ස
ආයපොකසිණජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා මහාපථවිං උදකං අධිට්ඨාෙ පථවිෙං
නිමුජ්ජිත්වා සත්ථු ගන්ධකුටිෙංයෙව පාතුරයහොසි. අථ නං භගවා ‘‘සුමන

කස්මා ආගයතොසී’’ති ආහ. රාජපුත්යතො, භන්යත, භගවන්තං දස්සනාෙ
ආගයතොති. යතන හි භික්ඛු ආසනං පඤ්ඤායපහීති. පුන යථයරො
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පටුන 

පස්සන්තස්යසව රාජකුමාරස්ස බුද්ධාසනං ගයහත්වා අන්යතොගන්ධකුටිෙං
නිමුජ්ජිත්වා බහිපරියවයණ පාතුභවිත්වා පරියවයණ ආසනං පඤ්ඤායපසි.
රාජකුමායරො ඉමානි ද්යව අච්ඡරිොකාරානි දිස්වා ‘‘මහන්යතො වතාෙං
භික්ඛූ’’තිචින්යතසි. 

භගවාපි ගන්ධකුටියතො නික්ෙමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. 
රාජපුත්යතො භගවන්තං වන්දිත්වා පටිසන්ථාරං අකාසි. ‘‘කදා ආගයතොසි

රාජපුත්තා’’ති වුත්යත, ‘‘භන්යත, තුම්යහසුගන්ධකුටිංපවිට්යඨසු, භික්ඛූපන
‘න මෙං ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණ භගවන්තං දට්ඨුං ලභාමා’ති මං යථරස්ස

සන්තිකං පායහසුං. යථයරො පන එකවචයනයනව දස්යසති, යථයරො, භන්යත, 

තුම්හාකං සාසයන වල්ලයභො මඤ්යඤ’’ති. ආම රාජකුමාර, වල්ලයභො එස

භික්ඛු මය්හං සාසයනති. භන්යත, බුද්ධානං සාසයන කිං කත්වා වල්ලභා

යහොන්තීති? දානං දත්වා සීලංසමාදියිත්වා උයපොසථකම්මංකත්වාකුමාරාති.

භගවා අහං යථයරො විෙ බුද්ධසාසයන වල්ලයභො යහොතුකායමො, ස්යව මය්හං

භික්ෙං අධිවායසථාති. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. රාජකුමායරො
අත්තයනොවසනට්ඨානංගන්ත්වාසබ්බරත්තිං මහාසක්කාරංසජ්යජත්වාසත්ත
දිවසානිෙන්ධාවාරභත්තංනාමඅදාසි. 

සත්තයමදිවයසසත්ථාරංවන්දිත්වා, භන්යත, මොපිතුසන්තිකා යතමාසං

අන්යතොවස්සං තුම්හාකං පටිජග්ගනවයරො ලද්යධො, යතමාසං යම වස්සාවාසං 
අධිවායසථාති.භගවා‘‘අත්ථිනුයෙොතත්ථගයතනඅත්යථො’’තිඔයලොයකත්වා

‘‘අත්ථී’’ති දිස්වා ‘‘සුඤ්ඤාගායර යෙො, රාජකුමාර, තථාගතා අභිරමන්තී’’ති

ආහ.කුමායරො‘‘අඤ්ඤාතං භගවාඅඤ්ඤාතංසුගතා’’තිවත්වා‘‘අහං, භන්යත, 

පුරිමතරංගන්ත්වාවිහාරංකායරමි, මොයපසියතභික්ඛුසතසහස්යසනසද්ධිං
ආගච්ඡථා’’ති භගවන්තං පටිඤ්ඤං ගාහායපත්වා පිතු සන්තිකං ගන්ත්වා

‘‘දින්නායම, යදව, භගවතාපටිඤ්ඤා, මොපහියතභගවන්තං යපයසෙයථා’’ති
වත්වාපිතරංවන්දිත්වානික්ෙමිත්වායෙොජයනයෙොජයනවිහාරං කායරන්යතො
වීසයෙොජනසතංඅද්ධානංගයතො.ගන්ත්වාචඅත්තයනොනගයරවිහාරට්ඨානං 
විචිනන්යතො යසොභනනාමස්ස කුටුම්බිකස්ස උෙයානං දිස්වා සතසහස්යසන
කිණිත්වා සතසහස්සං විස්සජ්යජත්වා විහාරං කායරසි. තත්ථ භගවයතො
ගන්ධකුටිංයසසභික්ඛූනඤ්ච රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානත්ථාෙකුටියලණමණ්ඩයප
කායරත්වා පාකාරපරික්යෙපං ද්වාරයකොට්ඨකඤ්ච නිට්ඨායපත්වා පිතු

සන්තිකංයපයසසි–‘‘නිට්ඨිතංමය්හං කිච්චං, සත්ථාරංපහිණථා’’ති. 

රාජා භගවන්තංයභොයජත්වා‘‘භගවාසුමනස්ස කිච්චංනිට්ඨිතං, තුම්හාකං
ගමනං පච්චාසීසතී’’ති ආහ. භගවා භික්ඛුසතසහස්සපරිවුයතො යෙොජයන
යෙොජයනවිහායරසුවසමායනොඅගමාසි.කුමායරො‘‘සත්ථා ආගච්ඡතී’’තිසුත්වා
යෙොජනංපච්චුග්ගන්ත්වාගන්ධමාලාදීහිපූජෙමායනොවිහාරං පයවයසත්වා– 
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‘‘සතසහස්යසනයමකීතං, සතසහස්යසනමාපිතං; 

යසොභනංනාමඋෙයානං, පටිග්ගණ්හමහාමුනී’’ති.– 

විහාරං නිෙයායදසි. යසො වස්සූපනායිකාදිවයස දානං දත්වා අත්තයනො
පුත්තදායරචඅමච්යචචපක්යකොසායපත්වාආහ–‘‘සත්ථාඅම්හාකංසන්තිකං 

දූරයතොවආගයතො, බුද්ධාචනාමධම්මගරුකානආමිසචක්ඛුකා. තස්මා අහං
ඉමං යතමාසං ද්යව සාටයක නිවායසත්වා දස සීලානි සමාදියිත්වා ඉයධව

වසිස්සාමි, තුම්යහ ඛීණාසවසතසහස්සස්ස ඉමිනාවනීහායරනයතමාසං දානං
දයදෙයාථා’’ති. 

යසො සුමනත්යථරස්ස වසනට්ඨානසභායගයෙව ඨායන වසන්යතො ෙං

යථයරො භගවයතො වත්තං කයරොති, තං සබ්බං දිස්වා ‘‘ඉමස්මිං ඨායන

එකන්තවල්ලයභො එස යථයරො, එතස්යසව යම ඨානන්තරං පත්යථතුං
වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා උපකට්ඨාෙ පවාරණාෙ ගාමං පවිසිත්වා සත්තාහං
මහාදානං දත්වා සත්තයම දිවයස භික්ඛුසතසහස්සස්ස පාදමූයල තිචීවරං

ඨයපත්වා භගවන්තං වන්දිත්වා, ‘‘භන්යත, ෙයදතං මො සත්තාහං 

ෙන්ධාවාරදානයතො පට්ඨාෙ පුඤ්ඤං කතං, තං යනව සක්කසම්පත්තිං, න 

මාරබ්රහ්මසම්පත්තිං පත්ථෙන්යතන, බුද්ධස්ස පන උපට්ඨාකභාවං
පත්යථන්යතන කතං. තස්මා අහම්පි භගවා අනාගයත සුමනත්යථයරො විෙ
එකස්ස බුද්ධස්ස උපට්ඨායකො යහොමී’’ති පඤ්චපතිට්ඨියතන පතිට්ඨහිත්වා
වන්දි. සත්ථා තස්ස අනන්තරාෙං දිස්වා බයාකරිත්වා පක්කාමි. කුමායරො තං
සුත්වා ‘‘බුද්ධා ච නාම අද්යවජ්ඣකථා යහොන්තී’’ති දුතිෙදිවයස
යගොතමබුද්ධස්ස පත්තචීවරං ගයහත්වා පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ගච්ඡන්යතො විෙ
අයහොසි. 

යසො තස්මිං බුද්ධුප්පායද වස්සසතසහස්සං දානං දත්වා සග්යග 

නිබ්බත්තිත්වා කස්සපබුද්ධකායල පිණ්ඩාෙ චරයතො යථරස්ස
පත්තග්ගහණත්ථං උත්තරිසාටකං දත්වා පූජං අකාසි. පුන සග්යග
නිබ්බත්තිත්වා තයතො චුයතො බාරාණසිරාජා හුත්වා උපරිපාසාදවරගයතො
ගන්ධමාදනයතො ආකායසන ආගච්ඡන්යත අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ දිස්වා
නිමන්තායපත්වා යභොයජත්වා අත්තයනො මඞ්ගලඋෙයායන යතසං අට්ඨ
පණ්ණසාලායෙොකායරත්වායතසංනිසීදනත්ථාෙඅත්තයනොනියවසයනඅට්ඨ 
සබ්බරතනමොනි පීඨානි යචව මණිආධාරයක ච පටිොයදත්වා දස
වස්සසහස්සානිඋපට්ඨානං අකාසි.එතානිපාකටට්ඨානානි. 

කප්පසතසහස්සං පන දානං දදමායනොව අම්හාකං යබොධිසත්යතන සද්ධිං 
තුසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වාතයතොචුයතොඅමියතොදනසක්කස්සයගයහනිබ්බත්ති.
අථස්ස සබ්යබව ඤාතයක ආනන්දියත පමුදියත කයරොන්යතො ජායතොති



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

195 

පටුන 

ආනන්යදොත්යවව නාමං අකංසු. යසො අනුපුබ්යබන කතාභිනික්ෙමයන
සම්මාසම්යබොධිං පත්වා පඨමගමයනන කපිලවත්ථුං ආගන්ත්වා තයතො 
නික්ෙන්යත භගවති භගවයතො පරිවාරත්ථං රාජකුමායරසු පබ්බජන්යතසු
භද්දිොදීහි සද්ධිං නික්ෙමිත්වා භගවයතො සන්තියක පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව
ආෙස්මයතො පුණ්ණස්ස මන්තාණිපුත්තස්ස සන්තියක ධම්මකථං සුත්වා
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

යතනයෙොපනසමයෙනභගවයතොපඨමයබොධිෙංවීසතිවස්සානිඅනිබද්ධා 
උපට්ඨාකා අයහසුං. එකදා නාගසමායලො පත්තචීවරං ගයහත්වා විචරි එකදා

නාගියතො, එකදා උපවායනො, එකදා සුනක්ෙත්යතො, එකදා චුන්යදො

සමණුද්යදයසො, එකදා සාගයතො, එකදාරායධො, එකදායමඝියෙො.තත්ථඑකදා
භගවා නාගසමාලත්යථයරන සද්ධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො ද්යවධාපථං
පත්යතො.යථයරොමග්ගාඔක්කම්ම ‘‘භගවාඅහං ඉමිනාමග්යගනගච්ඡාමී’’ති

ආහ. අථ නං භගවා ‘‘එහි භික්ඛු, ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡාමා’’ති ආහ. යසො

‘‘හන්ද භගවා තුම්හාකං පත්තචීවරං ගණ්හථ, අහං ඉමිනා මග්යගන 
ගච්ඡාමී’’තිවත්වාපත්තචීවරංභූමිෙංඨයපතුංආරද්යධො.අථනංභගවා‘‘ආහර 
භික්ඛූ’’ති වත්වා පත්තචීවරං ගයහත්වා ගයතො. තස්සපි භික්ඛුයනො ඉතයරන

මග්යගන ගච්ඡයතො යචොරා පත්තචීවරඤ්යචව හරිංසු, සීසඤ්ච භින්දිංසු. යසො

‘‘භගවා ඉදානි යම පටිසරණං, න අඤ්යඤො’’ති චින්යතත්වා යලොහියතන

ගලන්යතන භගවයතො සන්තිකං ආගමි. ‘‘කිමිදං භික්ඛූ’’ති ච වුත්යත තං

පවත්තිංආයරොයචසි.අථනංභගවා‘‘මාචින්යතයි භික්ඛු, එතස්සකාරණායෙව
තංනිවාරයිම්හා’’තිවත්වාසමස්සායසසි. 

එකදා පන භගවා යමඝිෙත්යථයරන සද්ධිං පාචීනවංයස මිගදායෙ 

ජන්තුගාමංඅගමාසි.තත්රාපියමඝියෙොජන්තුගායමපිණ්ඩාෙචරිත්වානදීතීයර

පාසාදිකං අම්බවනංදිස්වා‘‘භගවාතුම්හාකං පත්තචීවරංගණ්හථ, අහං තස්මිං
අම්බවයන සමණධම්මං කයරොමී’’ති වත්වා භගවතා තික්ෙත්තුං
නිවාරිෙමායනොපි ගන්ත්වා අකුසලවිතක්යකහි අන්වාසත්යතො පච්චාගන්ත්වා
තංපවත්තිංආයරොයචසි. තම්පිභගවා‘‘ඉමයමවයතකාරණංසල්ලක්යෙත්වා
නිවාරයිම්හා’’ති වත්වා අනුපුබ්යබන සාවත්ථිං අගමාසි. තත්ථ
ගන්ධකුටිපරියවයණ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භික්ෙයව, ඉදානිම්හිමහල්ලයකො, 

‘එකච්යච භික්ඛූ ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡාමා’ති වුත්යත අඤ්යඤන ගච්ඡන්ති, 

එකච්යච මය්හංපත්තචීවරංභූමිෙංනික්ඛිපන්ති, මය්හංනිබද්ධුපට්ඨාකංඑකං

භික්ඛුං ජානාථා’’ති. භික්ඛූනංධම්මසංයවයගොඋදපාදි. අථාෙස්මාසාරිපුත්යතො

උට්ඨාොසනා භගවන්තං වන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්යත, තුම්යහයෙව 

පත්ථෙමායනො සතසහස්සකප්පාධිකං අසඞ්යෙයෙයං පාරමියෙො පූරයිං, නනු

මාදියසො මහාපඤ්යඤොඋපට්ඨායකොනාමවට්ටති, අහංඋපට්ඨහිස්සාමී’’තිආහ.
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පටුන 

තංභගවා‘‘අලං, සාරිපුත්ත, ෙස්සංදිසාෙංත්වංවිහරසි, අසුඤ්ඤායවසාදිසා, 

තව හි ඔවායදො බුද්ධානං ඔවාදසදියසො, යතන යම තො උපට්ඨාකකිච්චං
අත්ථී’’ති පටික්ඛිපි. එයතයනව උපායෙන මහායමොග්ගල්ලානං ආදිං කත්වා
අසීතිමහාසාවකාඋට්ඨහිංසු.යතසබ්යබභගවා පටික්ඛිපි. 

ආනන්දත්යථයරො පන තුණ්හීයෙව නිසීදි. අථ නං භික්ඛූ ආහංසු – 

‘‘ආවුයසොආනන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝොඋපට්ඨාකට්ඨානංොචති, ත්වම්පිොචාහී’’ති. 

ොචිත්වාලද්ධට්ඨානංනාම, ආවුයසො, කීදිසංයහොති, කිංමංසත්ථානපස්සති? 

සයච සත්ථායරොචිස්සති, ‘‘ආනන්යදොමංඋපට්ඨහතූ’’තිවක්ෙතීති.අථභගවා

‘‘න, භික්ෙයව, ආනන්යදොඅඤ්යඤහිඋස්සායහතබ්යබො, සෙයමවජානිත්වාමං

උපට්ඨහිස්සතී’’තිආහ.තයතො භික්ඛූ‘‘උට්යඨහි, ආවුයසොආනන්ද, උට්යඨහි, 

ආවුයසො ආනන්ද, දසබලං උපට්ඨාකට්ඨානං ොචාහී’’ති ආහංසු. යථයරො
උට්ඨහිත්වාචත්තායරොපටික්යෙපාචතස්යසොචආොචනාතිඅට්ඨ වයරොචි. 

චත් තායරො පටික් යෙපා නාම–‘‘සයචයම, භන්යත, භගවාඅත්තනාලද්ධං

පණීතං චීවරං න දස්සති, පිණ්ඩපාතං න දස්සති, එකගන්ධකුටිෙං වසිතුං න

දස්සති, නිමන්තනං ගයහත්වා න ගමිස්සති, එවාහං භගවන්තං

උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කං පයනත්ථ, ආනන්ද, ආදීනවං අද්දසා’’ති

වුත්යත ආහ – ‘‘සචාහං, භන්යත, ඉමානි වත්ථූනි ලභිස්සාමි, භවිස්සන්ති

වත්තායරො ‘ආනන්යදො දසබයලන ලද්ධං පණීතං චීවරං පරිභුඤ්ජති, 

පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජති, එකගන්ධකුටිෙං වසති, එකයතොනිමන්තනංගච්ඡති.

එතං ලාභං ලභන්යතො තථාගතං උපට්ඨාති, යකො එවං උපට්ඨහයතො

භායරො’’’ති? ඉයමචත්තායරො පටික්යෙයපොචි. 

චතස ්යසො ආොචනා නාම–‘‘සයච, භන්යත, භගවාමොගහිතනිමන්තනං

ගමිස්සති, සචාහං තියරොරට්ඨා තියරොජනපදා භගවන්තං දට්ඨුං ආගතං පරිසං

ආගතක්ෙයණයෙවභගවන්තං දස්යසතුංලච්ඡාමි, ෙදායමකඞ්ොඋප්පජ්ජති, 

තස්මිංයෙව ෙයණ භගවන්තං උපසඞ්කමිතුං ලච්ඡාමි, තථා ෙං භගවා මය්හං

පරම්මුයෙ ධම්මං යදයසති, තං ආගන්ත්වා මය්හං කයථස්සති, එවාහං 

භගවන්තං උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වත්වා ‘‘කං පයනත්ථ, ආනන්ද, ආනිසංසං

පස්සසී’’තිවුත්යතආහ–‘‘ඉධ, භන්යත, සද්ධාකුලපුත්තාභගවයතොඔකාසං 

අලභන්තාමංඑවංවදන්ති ‘ස්යව, භන්යතආනන්ද, භගවතාසද්ධිංඅම්හාකං

ඝයර භික්ෙං ගණ්යහෙයාථා’ති. සයච භගවා තත්ථ න ගමිස්සති, 

ඉච්ඡිතිච්ඡිතක්ෙයණයෙව පරිසං දස්යසතුං, කඞ්ෙඤ්චවියනොයදතුං ඔකාසංන

ලච්ඡාමි, භවිස්සන්ති වත්තායරො ‘කිං ආනන්යදො දසබලං උපට්ඨාති. 
එත්තකම්පිස්ස භගවා අනුග්ගහං න කයරොතී’ති. භගවයතො ච පරම්මුො මං

පුච්ඡිස්සන්ති ‘අෙං, ආවුයසොආනන්ද, ගාථා, ඉදං සුත්තං, ඉදංජාතකංකත්ථ
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යදසිත’න්ති. සචාහං තං න සම්පාදයිස්සාමි, භවිස්සන්ති වත්තායරො –

‘එත්තකම්පි, ආවුයසො, න ජානාසි, කස්මා ත්වං ඡාො විෙ භගවන්තං 
අවිජහන්යතො දීඝරත්තං විචරසී’ති. යතනාහං පරම්මුො යදසිතස්සපි ධම්මස්ස
පුනකථනං ඉච්ඡාමී’’ති.ඉමාචතස්යසොආොචනාොචි.භගවාපිස්සඅදාසි. 

එවං ඉයම අට්ඨ වයර ගයහත්වා නිබද්ධුපට්ඨායකො අයහොසි. තස්යසව 
ඨානන්තරස්සඅත්ථාෙකප්පසතසහස්සංපූරිතානංපාරමීනංඵලංපාපුණි.යසො 
උපට්ඨාකට්ඨානං ලද්ධදිවසයතො පට්ඨාෙ දසබලස්ස දුවියධන උදයකන
තිවියධන දන්තකට්යඨන හත්ථපාදපරිකම්යමන පිට්ඨිපරිකම්යමන
ගන්ධකුටිපරියවණං සම්මජ්ජයනනාති එවමාදීහි කිච්යචහි උපට්ඨහන්යතො

‘‘ඉමාෙ නාම යවලාෙ සත්ථු ඉමං නාම ලද්ධුං වට්ටති, ඉදං නාම කාතුං
වට්ටතී’’ති දිවසභාගං සන්තිකාවචයරො හුත්වා රත්තිභාගසමනන්තයර
දණ්ඩදීපිකං ගයහත්වාඑකරත්තිංගන්ධකුටිපරියවණංනවවායරඅනුපරිොෙති.

එවඤ්හිස්ස අයහොසි – ‘‘සයච යම ථිනමිද්ධං ඔක්කයමෙය, දසබයල
පක්යකොසන්යත පටිවචනං දාතුං න සක්කුයණෙය’’න්ති. තස්මා සබ්බරත්තිං
දණ්ඩදීපිකංහත්යථනනමුඤ්චති. ඉදයමත්තකංවත්ථු.අපරභායගපනසත්ථා
යජතවයන විහරන්යතො අයනකපරිොයෙන 
ධම්මභණ්ඩාගාරිකආනන්දත්යථරස්ස වණ්ණං කයථත්වා යථරං ඉමස්මිං
සාසයන බහුස්සුතානං සතිමන්තානං ගතිමන්තානං ධිතිමන්තානං
උපට්ඨාකානඤ්ච භික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

උරුයවලකස්සපත්යථරවත්ථු 

224. දුතියෙ මහාපරිසානන්ති මහාපරිවාරානං උරුයවලකස්සයපො
අග්යගොති දස්යසති. අඤ්යඤසඤ්හි යථරානං කඤ්චි කාලං පරිවායරො මහා

යහොතිකඤ්චි කාලං අප්යපො, ඉමස්සපනයථරස්සද්වීහිභාතියකහිසද්ධිංඑකං
සමණසහස්සං නිබද්ධපරිවායරොව අයහොසි. යතසු එයකකස්මිං එයකකං

පබ්බායජන්යත ද්යව සමණසහස්සානි යහොන්ති, ද්යව ද්යව පබ්බායජන්යත
තීණි සහස්සානි යහොන්ති. තස්මා යසො මහාපරිවාරානං අග්යගො නාම ජායතො. 

කස ්සයපොති පනස්ස යගොත්තං. උරුයවලාෙං පබ්බජිතත්තා 

උරුයවලකස ්සයපොතිපඤ්ඤායිත්ථ. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයරකුලයගයහපටිසන්ධිංගයහත්වාවෙප්පත්යතොසත්ථු ධම්මකථං
සුණන්යතොසත්ථාරංඑකංභික්ඛුංමහාපරිසානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වා 

‘‘මොපි අනාගයත එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති සත්තාහං බුද්ධප්පමුෙස්ස 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා තිචීවයරන අච්ඡායදත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා 
මහාපරිසානං අග්ගභාවත්ථං පත්ථනං අකාසි. සත්ථා අනන්තරාෙං දිස්වා
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අනාගයත යගොතමබුද්ධස්ස සාසයන මහාපරිසානං අග්යගො භවිස්සතී’’ති
බයාකරිත්වාපක්කාමි. 

යසොපි කුලපුත්යතො ොවජීවං කලයාණකම්මං කත්වා යදවමනුස්යසසු 
සංසරන්යතො ඉයතො ද්යවනවුතිකප්පමත්ථයක ඵුස්සබුද්ධස්ස

යවමාතිකකනිට්ඨභාතා හුත්වා නිබ්බත්යතො, පිතා මහින්දරාජා නාම. අපයර
පනස්ස ද්යව කනිට්ඨභාතයරො අයහසුං. එවං යත තයෙො භාතයරො විසුං විසුං
ඨානන්තරං ලභිංසු. යත යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව කුපිතං පච්චන්තං
වූපසයමත්වා පිතු සන්තිකා වරං ලභිත්වා ‘‘යතමාසං දසබලං 

පටිජග්ගිස්සාමා’’තිවරංගණ්හිංසු.අථයනසං එතදයහොසි– ‘‘අම්යහහිදසබලං
පටිජග්ගන්යතහිඅනුච්ඡවිකංකාතුංවට්ටතී’’තිඑකංඅමච්චං උප්පාදකට්ඨායන
ඨයපත්වාඑකංආෙවෙජානනකංකත්වාඑකංබුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
පරියවසකට්ඨායන ඨයපත්වා අත්තනා දස සීලානි සමාදාෙ යතමාසං 
සික්ොපදානි රක්ඛිංසු. යත තයෙො අමච්චා යහට්ඨා වුත්තනයෙයනව ඉමස්මිං 
බුද්ධුප්පායදබිම්බිසාරවිසාෙරට්ඨපාලාජාතා. 

යත පන රාජකුමාරා වුත්ථවස්යස දසබයල සහත්ථා බුද්ධප්පමුෙං
භික්ඛුසඞ්ඝංපච්චෙපූජාෙපූයජත්වාොවජීවංකලයාණකම්මංකත්වා අම්හාකං
දසබලස්ස නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව බ්රාහමණකුයල නිබ්බත්තිත්වා
අත්තයනො යගොත්තවයසන තයෙොපි ජනා කස්සපා එව නාම ජාතා. යත
වෙප්පත්තා තයෙො යවයද උග්ගණ්හිංසු. යතසං යජට්ඨභාතිකස්ස පඤ්ච

මාණවකසතානි පරිවායරො අයහොසි, මජ්ඣිමස්ස තීණි, කනිට්ඨස්ස ද්යව. යත

අත්තයනො ගන්යථ සාරං ඔයලොයකන්තා දිට්ඨධම්මිකයමව පස්සිංසු, න
සම්පරායිකං.අථයනසංයජට්ඨභාතාඅත්තයනොපරිවායරන සද්ධිංඋරුයවලං

ගන්ත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා උරුයවලකස්සයපො නාම ජායතො, 

මහාගඞ්ගානදීවඞ්යක පබ්බජියතො නදීකස්සයපො නාම ජායතො, ගොසීයස
පබ්බජියතොගොකස්සයපො නාමජායතො. 

එවං යතසු ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා තත්ථ වසන්යතසු බහූනං දිවසානං
අච්චයෙන අම්හාකං යබොධිසත්යතො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා 
පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො අනුක්කයමන ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා
පඤ්චවග්ගියෙ යථයර අරහත්යත පතිට්ඨායපත්වා ෙසදාරකප්පමුයෙ

පඤ්චපඤ්ඤාස සහාෙයකපි වියනත්වා සට්ඨි අරහන්යත ‘‘චරථ, භික්ෙයව, 
චාරික’’න්ති බහුජනහිතාෙ චාරිකං යපයසත්වා භද්දවග්ගියෙ වියනත්වා
උරුයවලකස්සපස්ස යහතුං දිස්වා ‘‘මයි ගයත තයෙො භාතිකා සපරිවාරා
අරහත්තං පාපුණිස්සන්තී’’ති ඤත්වා එකයකො අදුතියෙො උරුයවලකස්සපස්ස
වසනට්ඨානං ගන්ත්වා වසනත්ථාෙ අගයාගාරං ොචිත්වා තත්ථ කතං 
නාගදමනං ආදිං කත්වා අඩ්ඪුඩ්ෙසහස්යසහි පාටිහාරියෙහි උරුයවලකස්සපං
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පටුන 

සපරිවාරං වියනත්වා පබ්බායජසි. තස්ස පබ්බජිතභාවංඤත්වා ඉතයරපි ද්යව

භාතයරො සපරිවාරා ආගන්ත්වා පබ්බජිංසු, සබ්යබපි එහිභික්ඛූ
ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරාඅයහසුං. 

සත්ථා තං සමණසහස්සං ආදාෙ ගොසීසං ගන්ත්වා පිට්ඨිපාසායණ 
නිසින්යනො ‘‘කථංරූපා නු යෙො එයතසං ධම්මයදසනා සප්පාො’’ති

ඔයලොයකන්යතො ‘‘ඉයම අග්ගිං පරිචරන්තා විචරිංසු, ඉයමසං තයෙො භයව
ආදිත්තාගාරසදියසකත්වාදස්යසතුංවට්ටතී’’ති ආදිත්තපරිොෙසුත්තං(මහාව.

54) යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන සබ්යබව අරහත්තං පත්තා. සත්ථා යතහි
පරිවුයතො පුබ්යබ බිම්බිසාරරඤ්යඤො දින්නපටිඤ්ඤත්තා රාජගහනගයර 
ලට්ඨිවනුෙයානංඅගමාසි.රාජාදසබලස්සආගතභාවංසුත්වාද්වාදසනහුයතහි 

බ්රාහ්මණගහපතියකහි සද්ධිං සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන්තං
නිසීදි. සත්ථාසබ්බාවන්තංපරිසංඔයලොයකත්වාමහාජනංඋරුයවලකස්සපස්ස
නිපච්චකාරං කයරොන්තංදිස්වා ‘‘ඉයමමය්හංවාකස්සපස්සවා මහන්තභාවං

න ජානන්ති, සවිතක්කා ච නාම යදසනං සම්පටිච්ඡිතුං න සක්යකොන්තී’’ති 

චින්යතත්වා, ‘‘කස්සප, තුය්හං උපට්ඨාකානං විතක්කං ඡින්දා’’ති යථරස්ස
සඤ්ඤං අදාසි. යථයරො සත්ථු වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා උට්ඨාොසනා සත්ථාරං
පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා තාලප්පමාණං ආකාසං උප්පතිත්වා 

ඉද්ධිවිකුබ්බනං දස්යසත්වා ‘‘සත්ථා යම, භන්යත, භගවා, සාවයකොහමස්මි, 

සත්ථා යම, භන්යත, භගවා, සාවයකොහමස්මී’’ති වත්වා ඔරුය්හ දසබලස්ස
පායද වන්දි. එයතනුපායෙන සත්තයම වායර සත්තතාලප්පමාණං ආකාසං
අබ්භුග්ගන්ත්වාපුනආගන්ත්වාදසබලස්ස පායදවන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

තස්මිං කායල මහාජයනො ‘‘අෙං යලොයක මහාසමයණො’’ති සත්ථරි 

නිබ්බිතක්යකො ජායතො, අථස්ස සත්ථා ධම්මං යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන
රාජා එකාදසනහුයතහි බ්රාහ්මණගහපතියකහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨියතො, එකනහුතං උපාසකත්තං පටියවයදසි. යතපි උරුයවලකස්සපස්ස
පරිවාරා සහස්සමත්තා භික්ඛූ අත්තයනො ආයසවනවයසන චින්යතසුං –

‘‘අම්හාකං පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං පත්තං, බහිගන්ත්වා කිංකරිස්සාමා’’ති
උරුයවලකස්සපත්යථරංයෙව පරිවායරත්වා විචරිංසු. යතසු එයකකස්මිං 

එයකකං නිස්සිතකං ගණ්හන්යත ද්යව සහස්සානි යහොන්ති, ද්යව ද්යව
ගණ්හන්යත තීණි සහස්සානි යහොන්ති. තයතො පට්ඨාෙ ෙත්තකා යතසං

නිස්සිතකා, තත්තයක කයථතුං වට්ටතීති. ඉදයමත්ථ වත්ථු. අපරභායග පන
සත්ථායජතවයනවිහරන්යතොයථරංමහාපරිසානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 
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කාළුදායිත්යථරවත්ථු 

225. තතියෙ කුලප් පසාදකානන්ති කුලං පසායදන්තානං. අෙං හි යථයරො

අදිට්ඨබුද්ධදස්සනංයෙව සුද්යධොදනමහාරාජස්ස නියවසනං පසායදසි, තස්මා
කුලප්පසාදකානං අග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්යතො සත්ථු ධම්මයදසනං සුණන්යතො 
සත්ථාරං එකං භික්ඛුං කුලප්පසාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරකම්මං කත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසොොවජීවංකුසලංකත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො අම්හාකං යබොධිසත්තස්ස මාතුකුච්ඡිෙං 
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයසකපිලවත්ථුස්මිංයෙවඅමච්චයගයහපටිසන්ධිංගණ්හි.
ජාතදිවයස යබොධිසත්යතන සද්ධිංයෙව ජායතොති තංදිවසංයෙව තං
දුකූලචුම්බුටයක නිපජ්ජායපත්වා යබොධිසත්තස්ස උපට්ඨානත්ථාෙ නයිංසු.
යබොධිසත්යතනහි සද්ධිං යබොධිරුක්යෙොරාහුලමාතාචතස්යසොනිධිකුම්භියෙො
ආයරොහනිෙහත්ථී කණ්ඩයකො ඡන්යනො කාළුදායීති ඉයම සත්ත එකදිවයස
ජාතත්තා සහජාතා නාම අයහසුං. අථස්ස නාමග්ගහණදිවයස සකලනගරස්ස
උදග්ගචිත්තදිවයස ජායතොති උදායීත්යවව නාමං අකංසු. යථොකං

කාළධාතුකත්තා පන කාළුදායී නාම ජායතො. යසො යබොධිසත්යතන සද්ධිං
කුමාරකීළං කීළන්යතොවුද්ධිංඅගමාසි. 

අපරභායග යබොධිසත්යතො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා අනුක්කයමන 

සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො යලොකානුග්ගහං කයරොන්යතො
රාජගහං උපනිස්සාෙ විහරති. තස්මිං සමයෙ සුද්යධොදනමහාරාජා
‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො අභිසම්යබොධිං පත්වා රාජගහං උපනිස්සාෙ යවළුවයන
විහරතී’’ති සුත්වා පුරිසසහස්සපරිවාරං එකං අමච්චං ‘‘පුත්තං යම ඉධ
ආයනහී’’ති යපයසසි. යසො සට්ඨියෙොජනමග්ගං ගන්ත්වා දසබලස්ස 

චතුපරිසමජ්යඣ නිසීදිත්වාධම්මයදසනායවලාෙවිහාරංපාවිසි.යසො ‘‘තිට්ඨතු
තාව රඤ්ඤා පහිතසාසන’’න්ති පරිසපරිෙන්යත ඨියතො සත්ථු ධම්මයදසනං 
සුත්වාෙථාඨියතොවසද්ධිංපුරිසසහස්යසහිඅරහත්තංපාපුණි.අථයනසංසත්ථා

‘‘එථ භික්ෙයවො’’ති හත්ථං පසායරසි, සබ්යබ තංෙණංයෙව
ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරා වස්සසට්ඨිකත්යථරා විෙ අයහසුං. අරහත්තං
පත්තකාලයතො පට්ඨාෙ පන අරිො නාම මජ්ඣත්තාව යහොන්තීති රඤ්ඤා

පහිතසාසනංදසබලස්සනකයථසි.රාජා‘‘යනවගයතො ආගච්ඡති, නසාසනං

සුෙයතී’’ති ‘‘එහි, තාත, ත්වංගච්ඡා’’තියතයනවනිොයමනඅඤ්ඤං අමච්චං
යපයසසි. යසොපි ගන්ත්වා පුරිමනයෙයනව සද්ධිං පරිසාෙ අරහත්තං පත්වා 
තුණ්හී අයහොසි. එවං නවහි අමච්යචහි සද්ධිං නව පුරිසසහස්සානි යපයසසි.
සබ්යබ අත්තයනොකිච්චංනිට්ඨායපත්වාතුණ්හීඅයහසුං. 
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අථ රාජා චින්යතසි – ‘‘එත්තකා ජනා මයි සියනහාභායවන දසබලස්ස 

ඉධාගමනත්ථාෙනකිඤ්චිකථයිංසු, අඤ්යඤගන්ත්වාපිදසබලංආයනතුං න
සක්ඛිස්සන්ති. මය්හං යෙො පන පුත්යතො උදායී දසබයලන සද්ධිං එකවයෙො

සහපංසුකීළියකො, මයිචස්සසියනයහොඅත්ථී’’තිකාළුදායිංපක්යකොසායපත්වා, 

‘‘තාත, පුරිසසහස්සපරිවායරො ගන්ත්වා දසබලං ආයනහී’’ති ආහ. පඨමං

ගතපුරිසාවිෙ පබ්බජිතුංලභන්යතොආයනස්සාමි, යදවාති.ෙංකිඤ්චිකත්වාමම

පුත්තංදස්යසහීති. ‘‘සාධු, යදවා’’තිරඤ්යඤොසාසනංආදාෙරාජගහංගන්ත්වා
සත්ථු ධම්මයදසනායවලාෙ පරිසපරිෙන්යත ඨියතො ධම්මං සුත්වා සපරිවායරො
අරහත්තඵලං පත්වා එහිභික්ඛුභායව පතිට්ඨාසි. තයතො චින්යතසි – ‘‘න තාව

දසබලස්ස කුලනගරං ගන්තුං එස කායලො, වසන්තසමයෙ සුපුප්ඵියතසු
වනසණ්යඩසු හරිතතිණසඤ්ඡන්නාෙපථවිොඑසකායලො භවිස්සතී’’ති කාලං

පටිමායනන්යතොතස්සකාලස්සආගතභාවංඤත්වා – 

‘‘නාතිසීතංනාතිඋණ්හං, නාතිදුබ්භික්ෙඡාතකං; 

සද්දලාහරිතාභූමි, එසකායලොමහාමුනී’’ති.– 

සට්ඨිමත්තාහි ගාථාහි දසබලස්ස කුලනගරං ගමනත්ථාෙ ගමනවණ්ණං 

වණ්යණසි. සත්ථා ‘‘උදායී ගමනවණ්ණං කයථති, කපිලවත්ථුනගරං ගන්තුං
එසකායලො’’ති වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරොඅතුරිතගමයනනචාරිකංනික්ෙමි. 

උදායිත්යථයරොසත්ථුනික්ෙන්තභාවංඤත්වා ‘‘පිතුමහාරාජස්ස සඤ්ඤං
දාතුං වට්ටතී’’ති යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා රඤ්යඤොනියවසයනපාතුරයහොසි. 
සුද්යධොදනමහාරාජා යථරං දිස්වා තුට්ඨචිත්යතො මහාරයහ පල්ලඞ්යක
නිසීදායපත්වා අත්තයනො පටිොදිතස්ස නානග්ගරසයභොජනස්ස පත්තං

පූයරත්වා අදාසි. යථයරො උට්ඨාෙ ගමනාකප්පං දස්යසසි. නිසීදිත්වාව භුඤ්ජ, 

තාතාති.සත්ථුසන්තිකංගන්ත්වා භුඤ්ජිස්සාමි, මහාරාජාති.කහං පන, තාත, 

සත්ථාති? වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරො තුම්හාකං දස්සනත්ථාෙ චාරිකං

නික්ෙන්යතො, මහාරාජාති. තුම්යහ ඉමං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා ොව මම

පුත්යතො ඉමං නගරං සම්පාපුණාති, තාවස්ස ඉයතොව පිණ්ඩපාතං හරථාති.
යථයරො භත්තකිච්චං කත්වා දසබලස්ස ආහරිතබ්බං භත්තං ගයහත්වා
ධම්මකථං කයථත්වා දසබලස්ස අදස්සයනයනව සකලරාජනියවසනං
සද්ධාපටිලාභං ලභායපත්වා සබ්යබසං පස්සන්තානඤ්යඤව පත්තං ආකායස 
විස්සජ්යජත්වා සෙම්පි යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා පිණ්ඩපාතං ආදාෙ සත්ථු

හත්යථඨයපසි, සත්ථාතං පිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජි.යථයරොසට්ඨියෙොජනමග්ගං
යෙොජනපරමං ගච්ඡන්තස්ස සත්ථුයනො දිවයස දිවයස රාජයගහයතො භත්තං
ආහරිත්වා අදාසි. එවං වත්ථු යවදිතබ්බං. අථ අපරභායගසත්ථා ‘‘මය්හං පිතු
මහාරාජස්ස සකලනියවසනං පසායදසී’’ති යථරං කුලප්පසාදකානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 
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226. චතුත්යථ අප් පා ාධානන්ති නිරාබාධානං.  ාකුයලොති ද්වීසුකුයලසු
වඩ්ඪිතත්තා එවංලද්ධනායමොයථයරො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර අතීයත ඉයතො
කප්පසතසහස්සාධියක අසඞ්යෙයෙයමත්ථයක අයනොමදස්සිදසබලස්ස 
නිබ්බත්තියතොපුයරතරයමවබ්රාහ්මණකුයලපටිසන්ධිංගණ්හිත්වාවෙංආගම්ම 

උග්ගහිතයවයදො යවදත්තයෙ සාරං අපස්සන්යතො ‘‘සම්පරායිකත්ථං
ගයවසිස්සාමී’’ති පබ්බතපායද ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා පඤ්චාභිඤ්ඤා-
අට්ඨසමාපත්තිලාභී හුත්වා ඣානකීළිතාෙ වීතිනායමසි. තස්මිං සමයෙ
අයනොමදස්සී යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා අරිෙගණපරිවුයතො චාරිකං
චරති. තාපයසො ‘‘තීණි රතනානි උප්පන්නානී’’ති සුත්වා සත්ථු සන්තිකං

ගන්ත්වාධම්මංසුත්වායදසනාපරියෙොසායනසරයණසුපතිට්ඨියතො, අත්තයනො
ඨානං පන විජහිතුං නාසක්ඛි. යසො කායලන කාලං සත්ථු දස්සනාෙ යචව

ගච්ඡති, ධම්මඤ්ච සුණාති. 

අයථකස්මිං සමයෙ තථාගතස්ස උදරවායතො උප්පජ්ජි. තාපයසො සත්ථු 

දස්සනත්ථාෙ ආගයතො ‘‘සත්ථා ගිලායනො’’ති සුත්වා ‘‘යකො, භන්යත, 

ආබායධො’’ති. ‘‘උදරවායතො’’ති වුත්යත ‘‘අෙං කායලො මය්හං පුඤ්ඤං
කාතු’’න්ති පබ්බතපාදං ගන්ත්වා නානාවිධානි යභසජ්ජානි සයමොධායනත්වා
‘‘ඉදං යභසජ්ජං සත්ථු උපයනථා’’ති උපට්ඨාකත්යථරස්ස අදාසි. සහ
යභසජ්ජස්සඋපයෙොයගනඋදරවායතොපටිප්පස්සම්භි.යසො සත්ථුඵාසුකකායල

ගන්ත්වා එවමාහ – ‘‘භන්යත, ෙදිදං මම යභසජ්යජන තථාගතස්ස ඵාසුකං

ජාතං, තස්ස යම නිස්සන්යදන නිබ්බත්තනිබ්බත්තභයව ගද්දූහනමත්තම්පි
සරීයර බයාධිනාම මායහොතූ’’ති.ඉදමස්සතස්මිංඅත්තභායවකලයාණකම්මං. 

යසො තයතො චුයතො බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකං අසඞ්යෙයෙයං 
යදවමනුස්යසසුසංසරන්යතොපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතීනගයරකුලයගයහ
පටිසන්ධිං ගයහත්වා සත්ථාරං එකං භික්ඛුං අප්පාබාධානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො
ොවතායුකං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො විපස්සීදසබලස්ස
නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව බන්ධුමතීනගයර බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්යතො
පුරිමනයෙයනව ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ඣානලාභී හුත්වා පබ්බතපායද
වසති. 

විපස්සීයබොධිසත්යතොපි සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා 
අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සපරිවායරො බන්ධුමතීනගරං උපනිස්සාෙ පිතු
මහාරාජස්ස සඞ්ගහංකයරොන්යතො යෙයමමිගදායෙ විහරති. අථාෙං තාපයසො
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දසබලස්සයලොයකනිබ්බත්තභාවං ඤත්වාආගන්ත්වාසත්ථුධම්මකථංසුත්වා

සරයණසුපතිට්ඨාසි, අත්තයනොපබ්බජ්ජං ජහිතුංනාසක්ඛි, කායලනකාලංපන
සත්ථුඋපට්ඨානංගච්ඡති. 

අයථකස්මිං සමයෙ ඨයපත්වා සත්ථාරඤ්යචව ද්යව අග්ගසාවයක ච
හිමවති පුප්ඵිතානං විසරුක්ොනං වාතසම්ඵස්යසන යසසභික්ඛූනං 
මත්ථකයරොයගො නාම උදපාදි. තාපයසො සත්ථු උපට්ඨානං ආගයතො භික්ඛූ

සසීසං පාරුපිත්වා නිපන්යන දිස්වා – ‘‘කිං, භන්යත, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. භික්ඛූනං තිණපුප්ඵකයරොයගො, ආවුයසොති. තාපයසො
චින්යතසි – ‘‘අෙං කායලො මය්හං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස කාෙයවෙයාවතිකකම්මං
කත්වා පුඤ්ඤං නිබ්බත්යතතු’’න්ති අත්තයනො ආනුභායවන නානාවිධානි
යභසජ්ජානි සංකඩ්ඪිත්වා යෙොයජත්වා අදාසි. සබ්බභික්ඛූනං යරොයගො
තංෙණංයෙවවූපසන්යතො. 

යසො ොවතායුකං ඨත්වා බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා එකනවුතිකප්යප
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසිෙං කුලයගයහ 

නිබ්බත්යතො ඝරාවාසං වසන්යතො ‘‘මය්හං වසනයගහං දුබ්බලං, පච්චන්තං
ගන්ත්වා දබ්බසම්භාරං ආහරිත්වා යගහං කරිස්සාමී’’ති වඩ්ෙකීහි සද්ධිං
ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග එකං ජිණ්ණං මහාවිහාරං දිස්වා ‘‘තිට්ඨතු තාව

මය්හංයගහකම්මං, න තංමොසද්ධිංගමිස්සති, ෙංකිඤ්චිකත්වාපනසද්ධිං
ගමනකම්මයමවපුයරතරංකාතුං වට්ටතී’’තියතයහවවඩ්ෙකීහිදබ්බසම්භාරං

ගාහායපත්වා තස්මිංවිහායරඋයපොසථාගාරංකායරසි, යභොජනසාලංඅග්ගිසාලං

දීඝචඞ්කමං ජන්තාඝරං කප්පිෙකුටිං වච්චකුටිං ආයරොගයසාලං කායරසි, 
ෙංකිඤ්චි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උපයභොගපරියභොගං යභසජ්ජං නාම සබ්බං
පටිොයදත්වාඨයපසි. 

යසො ොවජීවං කුසලං කත්වා එකං බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසු 
සංසරන්යතො අම්හාකං දසබලස්ස නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව යකොසම්බිෙං
යසට්ඨියගයහ පටිසන්ධිංගණ්හි.තස්සපටිසන්ධිග්ගහණදිවසයතොපට්ඨාෙතං
යසට්ඨිකුලං ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්තං අයහොසි. අථස්සමාතාපුත්තං විජායිත්වා

චින්යතසි–‘‘අෙං දාරයකොපුඤ්ඤවාකතාධිකායරො, ෙත්තකංකාලංඅයරොයගො

දීඝායුයකො හුත්වා තිට්ඨති, තත්තකං අම්හාකං සම්පත්තිදාෙයකො භවිස්සති.
ජාතදිවයසයෙව මහාෙමුනාෙ න්හාතදාරකා නියරොගා යහොන්තී’’ති
න්හාපනත්ථාෙ නං යපයසසි. ‘‘පඤ්චයම දිවයස සීසං න්හායපත්වා 
නදීකීළනත්ථාෙ නං යපයසසී’’ති මජ්ඣිමභාණකා. තත්ථ ධාතිො දාරකං 
නිමුජ්ජනුම්මුජ්ජනවයසන කීළායපන්තිො එයකො මච්යඡො දාරකං දිස්වා
‘‘භක්යෙොයම අෙ’’න්තිමඤ්ඤමායනොමුෙංවිවරිත්වාඋපගයතො.ධාතීදාරකං

ඡඩ්යඩත්වා පලාතා, මච්යඡො තං ගිලි. පුඤ්ඤවා සත්යතො දුක්ෙං න පාපුණි, 
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සෙනගබ්භං පවිසිත්වා නිපන්යනො විෙ අයහොසි. මච්යඡො දාරකස්ස යතයජන
තත්තඵාලං ගිලිත්වා ඩය්හමායනො විෙ යවයගන තිංසයෙොජනං ගන්ත්වා
බාරාණසිනගරවාසියනොමච්ඡබන්ධස්සජාලංපාවිසි.මහාමච්ඡා නාමජායලන

බද්ධා මාරිෙමානාව මරන්ති, අෙං පන දාරකස්ස යතයජන ජාලයතො
නීහටමත්යතොව මයතො. මච්ඡබන්ධා ච මහාමච්ඡං ලභිත්වා ඵායලත්වා

වික්කිණන්ති, තංපනදාරකස්සආනුභායවනඅඵායලත්වාසකලයමවකායජන

හරිත්වා‘‘සහස්යසනයදමා’’ති වදන්තානගයරවිචරිංසු, යකොචිනගණ්හාති. 

තස්මිංපනනගයරඅපුත්තකංඅසීතියකොටිවිභවංයසට්ඨිකුලංඅත්ථි. තස්ස
ද්වාරමූලං පත්වා ‘‘කිං ගයහත්වා යදථා’’ති වුත්තා ‘‘කහාපණ’’න්ති ආහංසු. 
යතහිකහාපණංදත්වාගහියතො.යසට්ඨිභරිොපිඅඤ්යඤසුදිවයසසුමච්යඡන

යකළාෙති, තංදිවසංපනමච්ඡංඵලයකඨයපත්වාසෙයමවඵායලසි.මච්ඡඤ්ච

නාම කුච්ඡියතො ඵායලන්ති, සා පන පිට්ඨියතො ඵායලන්තී මච්ඡකුච්ඡිෙං
සුවණ්ණවණ්ණං දාරකං දිස්වා ‘‘මච්ඡකුච්ඡිෙංයමපුත්යතොලද්යධො’’තිනාදං
නදිත්වා දාරකංආදාෙ සාමිකස්ස සන්තිකං අගමාසි. යසට්ඨි තාවයදව යභරිං

චරායපත්වා දාරකමාදාෙ රඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘මච්ඡකුච්ඡිෙං යම, 

යදව, දාරයකොලද්යධො, කිංකයරොමා’’තිආහ. පුඤ්ඤවාඑස, යෙොමච්ඡකුච්ඡිෙං

ආයරොයගොවසි, යපොයසහිනන්ති. 

අස්යසොසි යෙො ඉතරං කුලං ‘‘බාරාණසිෙං කිර එකං යසට්ඨිකුලං 
මච්ඡකුච්ඡිෙං දාරකං ලභී’’ති. යත තත්ථ අගමංසු. අථස්ස මාතා දාරකං
අලඞ්කරිත්වා කීළාපිෙමානං දිස්වා ‘‘මනායපො වතාෙං දාරයකො’’ති ගයහත්වා

පකතිං ආචික්ඛි. ඉතරා ‘‘මය්හං පුත්යතො’’ති ආහ. කහං යත ලද්යධොති.

මච්ඡකුච්ඡිෙන්ති.නතුය්හං පුත්යතො, මය්හං පුත්යතොති.කහං යතලද්යධොති.

මොදසමායසකුච්ඡිොධාරියතො, අථනංනදිො කීළාපිෙමානංමච්යඡොගිලීති.

තුය්හං පුත්යතො අඤ්යඤන මච්යඡන ගිලියතො භවිස්සති, අෙං පන මො
මච්ඡකුච්ඡිෙං ලද්යධොති උයභොපි රාජකුලං අගමංසු. රාජා ආහ – ‘‘අෙං දස

මායස කුච්ඡිො ධාරිතත්තා අමාතා කාතුං න සක්කා, මච්ඡං ගණ්හන්තාපි
වක්කෙකනාදීනිබහි කත්වාගණ්හන්තානාමනත්ථීතිමච්ඡකුච්ඡිෙංලද්ධත්තා

අෙම්පි අමාතා කාතුං න සක්කා, දාරයකො උභින්නම්පි කුලානං දාොයදො
යහොතූ’’ති. තයතො පට්ඨාෙ ද්යවපි කුලානි අතිවිෙ ලාභග්ගෙසග්ගප්පත්තානි
අයහසුං.තස්සද්වීහිකුයලහිවඩ්ඪිතත්තා බාකුලකුමායරොතිනාමංකරිංසු. 

තස්ස විඤ්ඤුතං පත්තස්ස ද්වීසුපි නගයරසු තයෙො තයෙො පාසායද 
කායරත්වා නාටකානි පච්චුපට්ඨයපසුං. එයකකස්මිං නගයර චත්තායරො
චත්තායරො මායස වසති. එකස්මිං නගයර චත්තායරො මායස වුත්ථස්ස 

සඞ්ඝාටනාවාසුමණ්ඩපං කායරත්වාතත්ථනංසද්ධිංනාටයකහිආයරොයපන්ති.
යසො සම්පත්තිං අනුභවමායනො චතූහි මායසහි ඉතරං නගරං ගච්ඡති.
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පටුන 

තංනගරවාසීනිනාටකානි‘‘ද්වීහිමායසහිඋපඩ්ෙමග්ගං ආගයතොභවිස්සතී’’ති

පච්චුග්ගන්ත්වා තං පරිවායරත්වා ද්වීහි මායසහි අත්තයනො නගරං යනන්ති, 

ඉතරානි නාටකානි නිවත්තිත්වා අත්තයනො නගරයමව ගච්ඡන්ති. තත්ථ
චත්තායරො මායස වසිත්වා යතයනව නිොයමන පුන ඉතරං නගරං ගච්ඡති. 
එවමස්සසම්පත්තිංඅනුභවන්තස්සඅසීතිවස්සානිපරිපුණ්ණානි. 

තස්මිං සමයෙ අම්හාකං යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා

පවත්තිතවරධම්මචක්යකොඅනුක්කයමනචාරිකංචරමායනොයකොසම්බිං පාපුණි, 
බාරාණසින්ති මජ්ඣිමභාණකා. බාකුයලො යසට්ඨිපි යෙො ‘‘දසබයලො
ආගයතො’’ති සුත්වා බහුං ගන්ධමාලං ආදාෙ සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
ධම්මකථං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජි. යසො සත්තාහයමව පුථුජ්ජයනො
හුත්වා අට්ඨයම අරුයණ සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. අථස්ස ද්වීසු
නගයරසු ගිහිකායල පරිචාරිකමාතුගාමා අත්තයනො කුලඝරානි ආගන්ත්වා
තත්ථ වසමානා චීවරානි කත්වා පහිණිංසු. යථයරො එකං අද්ධමාසං 

යකොසම්බිවාසියකහි පහිතං චීවරං භුඤ්ජති, එකං අද්ධමාසං

බාරාණසිවාසියකහීති.එයතයනව නිොයමනද්වීසුපිනගයරසුෙංෙංඋත්තමං, 
තං තං යථරස්යසව ආහරිෙති. යථරස්ස අසීති වස්සානි අගාරමජ්යඣ
වසන්තස්ස ද්වීහඞ්ගුයලහිගන්ධපිණ්ඩං ගයහත්වා උපසිඞ්ඝනමත්තම්පිකාලං
න යකොචි ආබායධො නාම අයහොසි. ආසීතියම වස්යස සුයෙයනව පබ්බජ්ජං
උපගයතො. පබ්බජිතස්සාපිස්ස අප්පමත්තයකොපිආබායධො වා චතූහි පච්චයෙහි 
යවකල්ලං වා නායහොසි. යසො පච්ඡියම කායල පරිනිබ්බානසමයෙපි
පුරාණගිහිසහාෙකස්ස අයචලකස්සපස්ස අත්තයනො

කායිකයචතසිකසුෙදීපනවයසයනව සකලං බාකුලසුත්තං (ම. නි. 3.209
ආදයෙො) කයථත්වා අනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුො පරිනිබ්බායි. එවං
අට්ඨුප්පත්තිසමුට්ඨිතා.සත්ථාපනයථරස්සධරමානකායලයෙව යථයරෙථා
පටිපාටිො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො බාකුලත්යථරං ඉමස්මිං සාසයන
අප්පාබාධානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

යසොභිතත්යථරවත්ථු 

227. පඤ්චයම පුබ් ය නිවාසං අනුස ්සරන් තානන්ති පුබ්යබ
නිවුත්ථක්ෙන්ධසන්තානං අනුස්සරණසමත්ථානං යසොභිතත්යථයරො අග්යගොති
දස්යසති. යසො කිර පුබ්යබනිවාසං අනුපටිපාටිො අනුස්සරමායනො පඤ්ච
කප්පසතානි අසඤ්ඤිභයව අචිත්තකපටිසන්ධිං නෙයතො අග්ගයහසි ආකායස
පදං දස්යසන්යතො විෙ. තස්මා පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්තානං අග්යගො නාම
ජායතො. 

තස්සපඤ්හකම්යමඅෙමනුපුබ්බිකථා–අෙම්පිකිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා වෙප්පත්යතො සත්ථු
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ධම්මයදසනං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං පුබ්යබනිවාසඤාණලාභීනං
භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතං ඨානන්තරං
පත්යථසි. යසො ොවජීවං කුසලකම්මං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො 

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, යසොභියතොතිස්ස
නාමංඅකංසු. 

යසො අපයරන සමයෙන සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො 
පබ්බජිත්වා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පත්වා පුබ්යබනිවාසඤායණ
චිණ්ණවසී අයහොසි. යසො අනුපටිපාටිො අත්තයනො නිබ්බත්තට්ඨානං 

අනුස්සරන්යතොොවඅසඤ්ඤිභයවඅචිත්තකපටිසන්ධි, තාවපටිසන්ධිංඅද්දස.
තයතොපරං අන්තයරපඤ්චකප්පසතානිපවත්තිංඅදිස්වාඅවසායනචුතිංදිස්වා
‘‘කිං නායමත’’න්තිආවජ්ජමායනොනෙවයසන ‘‘අසඤ්ඤිභයවොභවිස්සතී’’ති
නිට්ඨංඅගමාසි.සත්ථා ඉමංකාරණංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වායථරංපුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරන්තානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

උපාලිත්යථරවත්ථු 

228. ඡට්යඨ විනෙධරානං ෙදිදං උපාලීති විනෙධරානං භික්ඛූනං
උපාලිත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. යථයරො කිර තථාගතස්යසව සන්තියක
කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පාපුණි. 

තථාගතස්යසව සන්තියක විනෙපිටකං උග්ගණ්හිත්වා භාරුකච්ඡකවත්ථුං, 

අජ්ජුකවත්ථුං, (පාරා. 158) කුමාරකස්සපවත්ථුන්ති ඉමානි තීණි වත්ථූනි 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණන සද්ධිං සංසන්යදත්වා කයථසි. තස්මා විනෙධරානං
අග්යගොනාම ජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – පදුමුත්තරබුද්ධකායල කියරස 
හංසවතිෙං කුලඝයර නිබ්බත්යතො එකදිවසං සත්ථු ධම්මකථං සුණන්යතො
සත්ථාරං එකං භික්ඛුං විනෙධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරකම්මංකත්වාතං ඨානන්තරංපත්යථසි.යසොොවජීවංකුසලංකත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කප්පකයගයහ පටිසන්ධිං

ගණ්හි, උපාලිදාරයකොතිස්ස නාමං අකංසු. යසො වෙප්පත්යතො ඡන්නං 
ෙත්තිොනං පසාධයකො හුත්වා තථාගයත අනුපිෙම්බවයන විහරන්යත
පබ්බජ්ජත්ථාෙ නික්ෙමන්යතහි යතති ඡහි ෙත්තියෙහි සද්ධිං නික්ෙමිත්වා

පබ්බජි.තස්ස පබ්බජ්ජාවිධානංපාළිෙං(චූළව.330) ආගතයමව. 

යසො පබ්බජිත්වා උපසම්පන්යනො සත්ථාරං කම්මට්ඨානං කථායපත්වා

‘‘මය්හං, භන්යත, අරඤ්ඤවාසං අනුජානාථා’’ති ආහ. භික්ඛු තව අරඤ්යඤ

වසන්තස්ස එකයමව ධුරං වඩ්ඪිස්සති, අම්හාකං පන සන්තියක වසන්තස්ස 
විපස්සනාධුරඤ්ච ගන්ථධුරඤ්ච පරිපූයරස්සතීති. යථයරො සත්ථු වචනං 
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සම්පටිච්ඡිත්වා විපස්සනාෙ කම්මං කයරොන්යතො නචිරස්යසව අරහත්තං
පාපුණි. අථ නං සත්ථා සෙයමව සකලං විනෙපිටකං උග්ගණ්හායපසි. යසො
අපරභායග යහට්ඨා වුත්තානි තීණි වත්ථූනි විනිච්ඡිනි. සත්ථා එයකකස්මිං
විනිච්ඡියත සාධුකාරං දත්වා තයෙොපි විනිච්ඡයෙ අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යථරං
විනෙධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

නන්දකත්යථරවත්ථු 

229. සත්තයම භික් ඛුයනොවාදකානං ෙදිදං නන් දයකොති අෙං හි යථයරො
ධම්මකථං කයථන්යතො එකසයමොධායන පඤ්ච භික්ඛුනීසතානි අරහත්තං
පායපසි.තස්මාභික්ඛුයනොවාදකානංඅග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙඤ්හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්යතො සත්ථු ධම්මයදසනං සුණන්යතො 
සත්ථාරං එකං භික්ඛුං භික්ඛුයනොවාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා 
අධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසොොවජීවංකුසලංකත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං කුලයගයහ 
පටිසන්ධිංගයහත්වාවෙප්පත්යතොසත්ථුධම්මයදසනංසුත්වාපටිලද්ධසද්යධො

සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පාපුණි, 
පුබ්යබනිවාසඤායණ ච චිණ්ණවසී අයහොසි. යසො චතූසු පරිසාසු සම්පත්තාසු
‘‘සබ්යබසංයෙවමනංගයහත්වාකයථතුං සක්යකොතී’’තිධම්මකථිකනන්දයකො
නාමජායතො.තථාගයතොපියෙොයරොහිණීනදීතීයරචුම්බටකකලයහ නික්ෙමිත්වා
පබ්බජිතානං පඤ්චන්නං සාකිෙකුමාරසතානං අනභිරතිො උප්පන්නාෙ යත 

භික්ඛූ ආදාෙ කුණාලදහං ගන්ත්වා කුණාලජාතකකථාෙ (ජා.

2.21.කුණාලජාතක) යනසං සංවිග්ගභාවං ඤත්වා චතුසච්චකථං කයථත්වා

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපසි. අපරභායග මහාසමෙසුත්තං (දී. නි. 2.331
ආදයෙො) කයථත්වා අග්ගඵලං අරහත්තං පායපසි. යතසං යථරානං
පුරාණදුතියිකා‘‘අම්යහදානිඉධකිංකරිස්සාමා’’ති වත්වාසබ්බාවඑකචිත්තා 
හුත්වාමහාපජාපතිංඋපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජංොචිංසු.තාපිපඤ්චසතායථරිො
සන්තියක පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභිංසු. අතීතානන්තරාෙ පන ජාතිො
සබ්බාවතානන්දකත්යථරස්සරාජපුත්තභායව ඨිතස්සපාදපරිචාරිකාඅයහසුං. 

යතන සමයෙන සත්ථා ‘‘භික්ඛූ භික්ඛුනියෙො ඔවදන්තූ’’ති ආහ. යථයරො 
අත්තයනො වායර සම්පත්යත තාසං පුරිමභයව අත්තයනො පාදපරිචාරිකභාවං

ඤත්වා චින්යතසි – ‘‘මං ඉමස්ස භික්ඛුනීසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ නිසින්නං
උපමායෙො ච කාරණානි ච ආහරිත්වා ධම්මං කථෙමානං දිස්වා අඤ්යඤො

පුබ්යබනිවාසඤාණලාභී භික්ඛු ඉමං කාරණං ඔයලොයකත්වා ‘ආෙස්මා 

නන්දයකො ොවජ්ජදිවසා ඔයරොයධ න විස්සජ්යජති, යසොභතාෙමාෙස්මා
ඔයරොධපරිවුයතො’ති වත්තබ්බං මඤ්යඤෙයා’’ති. තස්මා සෙං අගන්ත්වා 
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අඤ්ඤංභික්ඛුංයපයසසි.තාපනපඤ්චසතාභික්ඛුනියෙො යථරස්යසවඔවාදං 
පච්චාසීසන්ති.ඉමිනාකාරයණනභගවා‘‘අත්තයනොවායරසම්පත්යතඅඤ්ඤං
අයපයසත්වා සෙයමව ගන්ත්වා භික්ඛුනීසඞ්ඝං ඔවදාහී’’ති යථරං ආහ. යසො
සත්ථු කථං පටිබාහිතුං අසක්යකොන්යතො අත්තයනො වායර සම්පත්යත
චාතුද්දයස භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස ඔවාදං දත්වා සබ්බාව තා භික්ඛුනියෙො
සළාෙතනපටිමණ්ඩිතාෙධම්මයදසනාෙයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපසි. 

තාභික්ඛුනියෙොයථරස්සධම්මයදසනාෙඅත්තමනාහුත්වාසත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වාඅත්තයනොපටිවිද්ධගුණංආයරොයචසුං.සත්ථා‘‘කස්මිංනුයෙොධම්මං 
යදයසන්යත ඉමා භික්ඛුනියෙො උපරිමග්ගඵලානි පාපුයණෙය’’න්ති

ආවජ්යජන්යතො පුන ‘‘තංයෙව නන්දකස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා පඤ්චසතාපි
එතා අරහත්තං පාපුණිස්සන්තී’’ති දිස්වා පුනදිවයසපි යථරස්යසව සන්තිකං
ධම්මස්සවනත්ථාෙ යපයසසි. තා පුනදිවයස ධම්මං සුත්වා සබ්බාව අරහත්තං
පත්තා. තංදිවසං භගවා තාසං භික්ඛුනීනං අත්තයනො සන්තිකං ආගතකායල
ධම්මයදසනාෙ සඵලභාවං ඤත්වා ‘‘හියෙයො නන්දකස්ස ධම්මයදසනා

චාතුද්දසිෙං චන්දසදිසී අයහොසි, අජ්ජ පන්නරසිෙං චන්දසදිසී’’ති වත්වා
යථරස්ස සාධුකාරං දත්වා තයදව ච කාරණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යථරං
භික්ඛුයනොවාදකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

නන්දත්යථරවත්ථු 

230. අට්ඨයම ඉන් ද්රියෙසු ගුත් තද් වාරානන්තිඡසු ඉන්ද්රියෙසුපිහිතද්වාරානං
නන්දත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. කිඤ්චාපි හි සත්ථුසාවකා අගුත්තද්වාරා

නාමනත්ථි, නන්දත්යථයරො පන දසසු දිසාසුෙං ෙං දිසං ඔයලොයකතුකායමො

යහොති, න තං චතුසම්පජඤ්ඤවයසන අපරිච්ඡින්දිත්වා ඔයලොයකති. තස්මා 
ඉන්ද්රියෙසුගුත්තද්වාරානංඅග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතීනගයරකුලයගයහපටිසන්ධිංගයහත්වාවෙප්පත්යතොසත්ථු සන්තියක
ධම්මං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං ඉන්ද්රියෙසු ගුත්තද්වාරානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.
යසො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො කපිලවත්ථුපුයර
මහාපජාපතියගොතමිො කුච්ඡිම්හිපටිසන්ධිංගණ්හි.අථස්සනාමග්ගහණදිවයස

ඤාතිසඞ්ඝංනන්දෙන්යතො යතොයසන්යතොජායතොති නන් දකුමායරොයතවනාමං
අකංසු. 

මහාසත්යතොපි සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො 
යලොකානුග්ගහං කයරොන්යතො රාජගහයතො කපිලවත්ථුපුරං ගන්ත්වා
පඨමදස්සයනයනව පිතරං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපසි. පුනදිවයස පිතු
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පටුන 

නියවසනංගන්ත්වාරාහුලමාතාෙඔවාදං දත්වායසසජනස්සපිධම්මංකයථසි.
පුනදිවයස නන්දකුමාරස්ස අභියසකයගහපයවසනආවාහමඞ්ගයලසු
වත්තමායනසු තස්ස නියවසනං ගන්ත්වා කුමාරං පත්තං ගාහායපත්වා 
පබ්බායජතුං විහාරාභිමුයෙො පාොසි. නන්දකුමාරං අභියසකමඞ්ගලං න තථා

පීයළසි, පත්තං ආදාෙ ගමනකායල පන ජනපදකලයාණී උපරිපාසාදවරගතා 

සීහපඤ්ජරං උග්ඝායටත්වා ‘‘තුවටං යෙො, අෙයපුත්ත, ආගච්යඡෙයාසී’’ති ෙං
වාචං නිච්ඡායරසි. තං සුත්වා යගහසිතඡන්දරාගවයසන ඔයලොයකන්යතො

පයනස සත්ථරි ගාරයවන ෙථාරුචිො නිමිත්තං ගයහතුං නාසක්ඛි, යතනස්ස

චිත්තසන්තායපො අයහොසි. අථ නං ‘‘ඉමස්මිං ඨායන නිවත්යතස්සති, ඉමස්මිං
ඨායන නිවත්යතස්සතී’’ති චින්යතන්තයමව සත්ථා විහාරං යනත්වා
පබ්බායජසි. පබ්බජියතොපි පටිබාහිතුං අසක්යකොන්යතො තුණ්හී අයහොසි.
පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ පන ජනපදකලයාණිො වුත්තවචනයමව සරති.
අථස්ස සා ආගන්ත්වා අවිදූයර ඨිතා විෙ අයහොසි. යසො අනභිරතිො පීළියතො

යථොකං ඨානංගච්ඡති, තස්සගුම්බංවාගච්ඡංවාඅතික්කමන්තස්යසවදසබයලො
පුරයතො ඨිතයකො විෙ අයහොසි. යසො අග්ගිම්හි පක්ඛිත්තං කුක්කුටපත්තං විෙ 
පටිනිවත්තිත්වාඅත්තයනොවසනට්ඨානයමවපවිසති. 

සත්ථා චින්යතසි – ‘‘නන්යදො අතිවිෙ පමත්යතො විහරති, අනභිරතිං 

වූපසයමතුංනසක්යකොති, එතස්සචිත්තනිබ්බාපනංකාතුංවට්ටතී’’ති.තයතො

නං ආහ – ‘‘එහි, නන්ද, යදවචාරිකං ගච්ඡිස්සාමා’’ති. භගවා කථාහං
ඉද්ධිමන්යතහි ගන්තබ්බට්ඨානං ගමිස්සාමීති. ත්වං යකවලං ගමනචිත්තං

උප්පායදහි, ගන්ත්වා පස්සිස්සසීති. යසො දසබලස්ස ආනුභායවන
තථාගයතයනව සද්ධිං යදවචාරිකං ගන්ත්වා සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො
නියවසනං ඔයලොයකත්වා පඤ්ච අච්ඡරාසතානි අද්දස. සත්ථා නන්දත්යථරං

සුභනිමිත්තවයසන තා ඔයලොයකන්තං දිස්වා, ‘‘නන්ද, ඉමා නු යෙො අච්ඡරා 

මනාපා, අථජනපදකලයාණී’’තිපුච්ඡි. භන්යත, ජනපදකලයාණී ඉමා අච්ඡරා

උපනිධාෙ කණ්ණනාසච්ඡින්නකා මක්කටී විෙ ොෙතීති. නන්ද, එවරූපා

අච්ඡරා සමණධම්මංකයරොන්තානංන දුල්ලභාති. සයච යම, භන්යත භගවා, 

පාටියභොයගො යහොති, අහං සමණධම්මංකරිස්සාමීති.විස්සත්යථොත්වං, නන්ද, 

සමණධම්මං කයරොහි. සයච යත සප්පටිසන්ධිකා කාලකිරිො භවිස්සති, අහං
එතාසං පටිලාභත්ථාෙ පාටියභොයගොති. ඉති සත්ථා ෙථාරුචිො යදවචාරිකං
චරිත්වායජතවනයමවපච්චාගඤ්ඡි. 

තයතොපට්ඨාෙනන්දත්යථයරො අච්ඡරානංයහතුරත්තින්දිවං සමණධම්මං
කයරොති.සත්ථාභික්ඛූආණායපසි–‘‘තුම්යහනන්දස්සවසනට්ඨායන‘එයකො 
කිරභික්ඛුදසබලංපාටියභොගංකත්වාඅච්ඡරානංයහතුසමණධම්මංකයරොතී’ති
තත්ථ තත්ථ කයථන්තා විචරථා’’ති. යත සත්ථු වචනං සම්පටිච්ඡිත්වා

‘‘භතයකොකිරාෙස්මානන්යදො, උපක්කිතයකොකිරාෙස්මානන්යදො, අච්ඡරානං
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යහතුබ්රහ්මචරිෙංචරති, භගවාකිරස්ස පාටියභොයගොපඤ්චන්නංඅච්ඡරාසතානං
පටිලාභාෙ කකුටපාදීන’’න්ති යථරස්ස සවනූපචායර කයථන්තා විචරන්ති.

නන්දත්යථයරොතංකථංසුත්වා‘‘ඉයමභික්ඛූනඅඤ්ඤංකයථන්ති, මංආරබ්භ

කයථන්ති, අයුත්තං මම කම්ම’’න්ති පටිසඞ්ොනං උප්පායදත්වා විපස්සනං 
වඩ්යෙත්වාඅරහත්තංපාපුණි.අථස්සඅරහත්තපත්තක්ෙයණයෙවඅඤ්ඤතරා 

යදවතා භගවයතො එතමත්ථං ආයරොයචසි, සෙම්පි භගවා අඤ්ඤාසියෙව. 

පුනදිවයස නන්දත්යථයරො භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘‘ෙං යම, 

භන්යත භගවා, පාටියභොයගො පඤ්චන්නං අච්ඡරාසතානං පටිලාභාෙ

කකුටපාදීනං, මුඤ්චාමහං, භන්යත, භගවන්තං එතස්මා පටිස්සවා’’ති. එවං

වත්ථු (උදා. 22) සමුට්ඨිතං. සත්ථා අපරභායග යජතවනවිහායර විහරන්යතො
යථරං ඉන්ද්රියෙසුගුත්තද්වාරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

මහාකප්පිනත්යථරවත්ථු 

231. නවයම භික් ඛුඔවාදකානන්ති භික්ඛූ ඔවදන්තානං
මහාකප්පිනත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති. අෙං කිර යථයරො 
එකසයමොධානස්මිංයෙව ධම්මකථං කයථන්යතො භික්ඛුසහස්සං අරහත්තං
පායපසි.තස්මා භික්ඛුඔවාදකානංඅග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙං කුලඝයර නිබ්බත්තිත්වා අපරභායග සත්ථු ධම්මකථං සුණන්යතො
සත්ථාරං එකං භික්ඛුං භික්ඛුඔවාදකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා 
අධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසොොවජීවංකුසලංකත්වා
යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල බාරාණසිෙං
කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගයහත්වා පුරිසසහස්සස්ස ගණයජට්ඨයකො හුත්වා
ගබ්භසහස්සපටිමණ්ඩිතංමහාපරියවණංකායරසි.යත සබ්යබපිජනාොවජීවං
කුසලං කත්වා කප්පිනඋපාසකං යජට්ඨකං කත්වා සපුත්තදාරා යදවයලොයක
නිබ්බත්තා.එකංබුද්ධන්තරංයදවමනුස්යසසුසංසරිංසු. 

අථ අම්හාකං සත්ථු නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව අෙං කප්පියනො 

පච්චන්තයදයස කුක්කුටවතීනගයර රාජයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි, යසසපුරිසා
තස්මිංයෙව නගයර අමච්චකුයලසු නිබ්බත්තිංසු. යතසු කප්පිනකුමායරො පිතු 
අච්චයෙන ඡත්තං උස්සායපත්වා මහාකප්පිනරාජා නාම ජායතො. පුබ්යබ 

කලයාණකම්මකරණකායල තස්ස ඝරසාමිනී ඉත්ථී සමානජාතියක රාජකුයල

නිබ්බත්තිත්වා මහාකප්පිනරඤ්යඤො අග්ගමයහසී ජාතා, 
අයනොජාපුප්ඵසදිසවණ්ණතාෙ පනස්සා අයනොජායදවීත්යවව නාමං අයහොසි.
මහාකප්පිනරාජාපි සුතවිත්තයකො අයහොසි. යසො පායතොව උට්ඨාෙ චතූහි

ද්වායරහි සීඝං දූයත යපයසසි – ‘‘ෙත්ථ බහුස්සුයත සුතධයර පස්සථ, තයතො
නිවත්තිත්වාමය්හංආයරොයචථා’’ති. 
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යතන යෙො පන සමයෙන අම්හාකං සත්ථා යලොයක නිබ්බත්තිත්වා 
සාවත්ථිංඋපනිස්සාෙපටිවසති.තස්මිංකායලසාවත්ථිනගරවාසියනොවාණිජා

සාවත්ථිෙං උට්ඨානකභණ්ඩං ගයහත්වා, තං නගරං ගන්ත්වා, භණ්ඩං

පටිසායමත්වා, ‘‘රාජානං පස්සිස්සාමා’’ති පණ්ණාකාරං ගයහත්වා, 

රාජකුලද්වාරං ගන්ත්වා, ‘‘රාජා උෙයානං ගයතො’’ති සුත්වා, උෙයානං

ගන්ත්වා, ද්වායරඨිතාපටිහාරකස්සආයරොචයිංසු. අථරඤ්යඤොනියවදි, යත

රාජා පක්යකොසායපත්වා නිෙයාතිතපණ්ණාකායර වන්දිත්වා ඨියත, ‘‘තාතා, 

කුයතොආගච්ඡථා’’තිපුච්ඡි. සාවත්ථියතො, යදවාති.කච්චියවොරට්ඨංසුභික්ෙං, 

ධම්මියකො රාජාති? ආම, යදවාති. අත්ථි පන තුම්හාකං යදයස කිඤ්චි

සාසනන්ති? අත්ථි යදව, න පන සක්කා උච්ඡිට්ඨමුයෙහි කයථතුන්ති. රාජා
සුවණ්ණභිඞ්ගායරන උදකං දායපසි. යත මුෙං වික්ොයලත්වා දසබලාභිමුො

අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා, ‘‘යදව, අම්හාකං යදයස බුද්ධරතනං නාම
උප්පන්න’’න්ති ආහංසු. රඤ්යඤො ‘‘බුද්යධො’’ති වචයන සුතමත්යතයෙව 

සකලසරීරංඵරමානාපීති උප්පජ්ජි.තයතො ‘‘බුද්යධොති, තාතා, වදථා’’තිආහ.

බුද්යධොති, යදව, වදාමාති. එවං තික්ෙත්තුං වදායපත්වා ‘‘බුද්යධොතිපදං 

අපරිමාණං, නාස්සසක්කා පරිමාණංකාතු’’න්තිතස්මිංයෙවපයදපසන්යනො
සතසහස්සං දත්වා ‘‘අපරං කිං සාසන’’න්ති පුච්ඡි. යදව ධම්මරතනං නාම
උප්පන්නන්ති. තම්පි සුත්වා තයථවතික්ෙත්තුං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා අපරම්පි

සතසහස්සං දත්වා පුන ‘‘අඤ්ඤං කිං සාසන’’න්ති පුච්ඡි. සඞ්ඝරතනං යදව
උප්පන්නන්ති.තම්පිසුත්වා තයථවපටිඤ්ඤංගයහත්වාඅපරම්පිසතසහස්සං

දත්වා දින්නභාවං පණ්යණ ලිඛිත්වා, ‘‘තාතා, යදවිො සන්තිකං ගච්ඡථා’’ති

යපයසසි.යතසුගයතසුඅමච්යචපුච්ඡි–‘‘තාතා, බුද්යධොයලොයකඋප්පන්යනො, 

තුම්යහ කිං කරිස්සථා’’ති? යදව තුම්යහ කිං කත්තුකාමාති? අහං
පබ්බජිස්සාමීති. මෙම්පි පබ්බජිස්සාමාති. යත සබ්යබපි ඝරං වා කුටුම්බං වා
අනපයලොයකත්වායෙඅස්යසආරුය්හගතායතයහවනික්ෙමිංසු. 

වාණිජා අයනොජායදවිො සන්තිකං ගන්ත්වා පණ්ණං දස්යසසුං. සා තං

වායචත්වා ‘‘රඤ්ඤා තුම්හාකං බහූ කහාපණා දින්නා, කිං තුම්යහහි කතං, 

තාතා’’ති පුච්ඡි. පිෙසාසනං, යදවි, ආනීතන්ති. අම්යහපි සක්කා, තාතා, 

සුණායපතුන්ති? සක්කා, යදවි, උච්ඡිට්ඨමුයෙහි පන වත්තුං න සක්කාති. සා 
සුවණ්ණභිඞ්ගායරන උදකං දායපසි. යත මුෙං වික්ොයලත්වා රඤ්යඤො
ආයරොචිතනිොයමයනව ආයරොයචසුං. සාපි තං සුත්වා උප්පන්නපායමොජ්ජා
යතයනව නයෙන එයකකස්මිං පයද තික්ෙත්තුං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා
පටිඤ්ඤාගණනාෙ තීණි තීණි කත්වා නව සතසහස්සානි අදාසි. වාණිජා

සබ්බානිපිද්වාදසසතසහස්සානිලභිංසු.අථයන‘‘රාජාකහං, තාතා’’ති පුච්ඡි.

පබ්බජිස්සාමීති නික්ෙන්යතො, යදවීති.‘‘යතනහි, තාතා, තුම්යහගච්ඡථා’’තියත
උයෙයොයජත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං ගතානං අමච්චානං මාතුගායම
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පටුන 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘තුම්යහ අත්තයනො සාමිකානං ගතට්ඨානං ජානාථ

අම්මා’’ති පුච්ඡි. ජානාම, අයෙය, රඤ්ඤා සද්ධිං උෙයානකීළං ගතාති. ආම, 

අම්මාගතා, තත්ථපනගන්ත්වා‘‘බුද්යධොඋප්පන්යනො, ධම්යමොඋප්පන්යනො, 

සඞ්යඝොඋප්පන්යනො’’තිසුත්වා‘‘දසබලස්සසන්තියකපබ්බජිස්සාමා’’තිගතා, 

තුම්යහ කිං කරිස්සථාති? තුම්යහ පන, අයෙය, කිං කත්තුකාමාති? ‘‘අහං 

පබ්බජිස්සාමි, න යතහි වන්තවමනං ජිව්හග්යග ඨයපෙයන්ති. ‘‘ෙදි එවං, 
මෙම්පි පබ්බජිස්සාමා’’තිසබ්බාපිරයථයෙොයජත්වානික්ෙමිංසු. 

රාජාපි අමච්චසහස්යසහි සද්ධිං ගඞ්ගාතීරං පාපුණි, තස්මිං සමයෙ ගඞ්ගා

පූරා යහොති. අථ නං දිස්වා ‘‘අෙං ගඞ්ගා පූරා යහොති චණ්ඩමච්ඡාකිණ්ණා, 

අම්යහහි ච සද්ධිං ආගතා දාසා වා මනුස්සා වා නත්ථි, යෙ යනො නාවං වා
උළුම්පංවා කත්වාදයදෙයං.එතස්සපනසත්ථුගුණානාමයහට්ඨාඅවීචියතො

උපරි ොව භවග්ගා පත්ථටා. සයච එස සත්ථා සම්මාසම්බුද්යධො, ඉයමසං
අස්සානං ඛුරපිට්ඨානි මා යතයමන්තූ’’ති උදකපිට්යඨන අස්යස

පක්ෙන්දායපසුං. එකස්ස අස්සස්සාපි ඛුරපිට්ඨමත්තං න යතමි, රාජමග්යගන
ගච්ඡන්තා විෙ පරතීරං පත්වා පරයතො අඤ්ඤං මහානදිං පාපුණිංසු. ‘‘දුතිො
කින්නමා’’ති පුච්ඡි. නීලවාහිනී නාම ගම්භීරයතොපි පුථුලයතොපි

අඩ්ෙයෙොජනමත්තා යදවාති. තත්ථ අඤ්ඤා සච්චකිරිො නත්ථි, තාෙ එව
සච්චකිරිොෙ තම්පි අඩ්ෙයෙොජනවිත්ථාරං නදිං අතික්කමිංසු. අථ තතිෙං
චන්දභාගංනාමමහානදිංපත්වාතම්පිතාෙඑවසච්චකිරිොෙ අතික්කමිංසු. 

සත්ථාපි තංදිවසං පච්චූසසමයෙ මහාකරුණාසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ
යලොකං ඔයලොයකන්යතො‘‘අජ්ජමහාකප්පියනොතියෙොජනසතිකංරජ්ජංපහාෙ
අමච්චසහස්සපරිවායරො මම සන්තියක පබ්බජිතුං ආගච්ඡතී’’ති දිස්වා ‘‘මො
යතසං පච්චුග්ගමනං කාතුං යුත්ත’’න්ති පායතොව සරීරපටිජග්ගනං කත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො සාවත්ථිෙං පිණ්ඩාෙ චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොසෙයමවපත්තචීවරංගයහත්වා ආකායසඋප්පතිත්වා
චන්දභාගාෙතීයරයතසංඋත්තරණතිත්ථඅභිමුෙට්ඨායන මහානියරොධරුක්යෙො

අත්ථි, තත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා පරිමුෙං සතිං උපට්ඨයපත්වා
ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියෙො විස්සජ්යජසි. යත යතන තිත්යථන උත්තරන්තා 
බුද්ධරස්මියෙො ඉයතො චියතො ච ධාවන්තියෙො ඔයලොයකත්වා දසබලස්ස

පුණ්ණචන්දසස්සිරිකං මුෙං දිස්වා ‘‘ෙං සත්ථාරං උද්දිස්ස මෙං පබ්බජිතා, 
අද්ධායසොඑයසො’’ති දස්සයනයනවනිට්ඨංගන්ත්වා දිට්ඨට්ඨානයතොපට්ඨාෙ
ඔණමිත්වාවන්දමානාආගම්ම සත්ථාරංවන්දිංසු.රාජායගොප්ඵයකසුගයහත්වා
සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිසද්ධිං අමච්චසහස්යසන. සත්ථා යතසං
ධම්මකථං කයථසි. යදසනාපරියෙොසායන සබ්යබව අරහත්යත පතිට්ඨාෙ
සත්ථාරං පබ්බජ්ජං ොචිංසු. සත්ථා ‘‘පුබ්යබ ඉයම චීවරදානස්ස දින්නත්තා
අත්තයනො පත්තචීවරානි ගයහත්වාව ආගතා’’ති සුවණ්ණවණ්ණං හත්ථං
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පසායරත්වා ‘‘එථභික්ෙයවො, ස්වාක්ොයතොධම්යමො, චරථ බ්රහ්මචරිෙංසම්මා
දුක්ෙස්ස අන්තකිරිොො’’ති ආහ. සාව යතසං ආෙස්මන්තානං පබ්බජ්ජා ච

උපසම්පදාචඅයහොසි, වස්සසට්ඨිකත්යථරාවිෙ සත්ථාරංපරිවාරයිංසු. 

අයනොජාපි යදවී රථසහස්සපරිවාරා ගඞ්ගාතීරං පත්වා රඤ්යඤො අත්ථාෙ 

ආභතංනාවංවාඋළුම්පංවාඅදිස්වාඅත්තයනොබයත්තතාෙචින්යතසි–‘‘රාජා 

සච්චකිරිෙංකත්වාගයතොභවිස්සති, යසොපනසත්ථානයකවලංයතසංයෙව

අත්ථාෙ නිබ්බත්යතො, සයච යසො සත්ථා සම්මාසම්බුද්යධො, අම්හාකං රථා මා
උදයක නිමුජ්ජිංසූ’’ති උදකපිට්යඨන රයථ පක්ෙන්දායපසි. රථානං
යනමිවට්ටිමත්තම්පින යතමි.දුතිෙනදිම්පිතතිෙනදිම්පියතයනවසච්චකායරන
උත්තරි. උත්තරමානා එව ච නියරොධරුක්ෙමූයල සත්ථාරං අද්දස. සත්ථාපි
‘‘ඉමාසං අත්තයනො සාමියක පස්සන්තීනං ඡන්දරායගො උප්පජ්ජිත්වා

මග්ගඵලානංඅන්තරාෙංකයරෙය, ධම්මංයසොතුංචනසක්ඛිස්සන්තී’’ති.ෙථා

අඤ්ඤමඤ්ඤංනපස්සන්ති, තථාඅකාසි. තාසබ්බාපිතිත්ථයතොඋත්තරිත්වා
දසබලං වන්දිත්වා නිසීදිංසු. සත්ථා තාසං ධම්මකථං කයථසි.
යදසනාපරියෙොසායන සබ්බා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ අඤ්ඤමඤ්ඤං 
පස්සිංසු. සත්ථා ‘‘උප්පලවණ්ණා ආගච්ඡතූ’’ති චින්යතසි. යථරී ආගන්ත්වා

සබ්බා පබ්බායජත්වා ආදාෙ භික්ඛුනිඋපස්සෙං ගතා, සත්ථා භික්ඛුසහස්සං
ගයහත්වාආකායසන යජතවනංඅගමාසි. 

අථාෙං මහාකප්පිනත්යථයරො අත්තයනො කිච්චං මත්ථකප්පත්තං ඤත්වා 
අප්යපොස්සුක්යකො හුත්වා ඵලසමාපත්තිසුයෙන වීතිනායමන්යතො
අරඤ්ඤගයතොපි රුක්ෙමූලගයතොපි සුඤ්ඤාගාරගයතොපි ‘‘අයහො සුෙං අයහො 
සුෙ’’න්ති අභිණ්හං උදානං උදායනසි. භික්ඛූ කථං උප්පායදසුං
‘‘කප්පිනත්යථයරො රජ්ජසුෙං අනුස්සරන්යතො උදානං උදායනතී’’ති. යත
තථාගතස්ස ආයරොයචසුං. භගවා ‘‘මම පුත්යතො මග්ගසුෙං ඵලසුෙං ආරබ්භ
උදානංඋදායනසී’’තිවත්වාධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 

‘‘ධම්මපීතිසුෙංයසති, විප්පසන්යනනයචතසා; 

අරිෙප්පයවදියතධම්යම, සදාරමතිපණ්ඩියතො’’ති.(ධ.ප.79); 

අයථකදිවසං සත්ථාතස්ස අන්යතවාසිකභික්ඛුසහස්සංආමන්යතත්වාආහ

– ‘‘කච්චි යවො, භික්ෙයව, ආචරියෙො ධම්මං යදයසතී’’ති. න භගවා යදයසති, 

අප්යපොස්සුක්යකො දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරං අනුයුත්යතො විහරති, කස්සචි

ඔවාදමත්තම්පි න යදතීති. සත්ථා තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චං කිර ත්වං, 

කප්පින, අන්යතවාසිකානං ඔවාදමත්තම්පි න යදසී’’ති? සච්චං භගවාති. 

බ්රාහ්මණ, මා එවං කරි, අජ්ජ පට්ඨාෙ අන්යතවාසිකානං ධම්මං යදයසහීති.

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යථයරො සත්ථු කථං සිරවයරන සම්පටිච්ඡිත්වා
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එකසයමොධායනයෙව සමණසහස්සස්ස ධම්මං යදයසත්වා සබ්යබ අරහත්තං
පායපසි. අපරභායග සත්ථා සඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො පටිපාටිො යථයර
ඨානන්තයරසුඨයපන්යතොමහාකප්පිනත්යථරංභික්ඛුඔවාදකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

සාගතත්යථරවත්ථු 

232. දසයම යතයෙොධාතුකුසලානන්තියතයජොධාතුංසමාපජ්ජිතුංකුසලානං
සාගතත්යථයරො අග්යගොතිදස්යසති.අෙඤ්හියථයරොයතයජොධාතුසමාපත්තිො
අම්බතිත්ථනාගස්ස යතජසා යතජං පරිොදියිත්වා තං නාගං නිබ්බියසවනං
අකාසි.තස්මා යතයජොධාතුකුසලානංඅග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගයහත්වා අපරභායග සත්ථුධම්මයදසනං
සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං යතයජොධාතුකුසලානං අග්ගට්ඨායන 
ඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසොොවජීවං
කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං

බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති, සාගතමාණයවොතිස්සනාමංඅකංසු.යසොඅපරභායග
සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො පබ්බජිත්වා අට්ඨ සමාපත්තියෙො
නිබ්බත්යතත්වාතත්ථවසීභාවං පාපුණි. 

අයථකදිවසං සත්ථා චාරිකං චරමායනො යකොසම්බිනගරසමීපං අගමාසි.
යතන ච සමයෙන නදීතිත්යථ යපොරාණකනාවිකස්ස බහූ ආගන්තුකගමිකා
යවරියනොහුත්වාතංයපොයථත්වා මාරයිංසු.යසොවිරුද්යධනචිත්යතනපත්ථනං
පට්ඨයපත්වාතස්මිංයෙවතිත්යථ මහානුභායවොනාගරාජාහුත්වානිබ්බත්යතො.

යසො විරුද්ධචිත්තත්තා අකායලයෙව වස්සායපති, කායලපනන වස්සායපති, 
සස්සානි න සම්මා සම්පජ්ජන්ති. සකලරට්ඨවාසියනො ච තස්ස වූපසමනත්ථං

අනුසංවච්ඡරං බලිකම්මං කයරොන්ති, වසනත්ථාෙ චස්ස එකං යගහං අකංසු.
සත්ථාපි යතයනව තිත්යථන උත්තරිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො ‘‘තස්මිංයෙව
පයදයසරත්තිංවසිස්සාමී’’තිඅගමාසි. 

අථාෙං යථයරො ‘‘චණ්යඩො කියරත්ථ නාගරාජා’’ති සුත්වා ‘‘ඉමං 
නාගරාජානං දයමත්වානිබ්බියසවනංකත්වා සත්ථු වසනට්ඨානං පරිොයදතුං
වට්ටතී’’ති නාගරාජස්ස වසනට්ඨානං පවිසිත්වා පල්ලඞ්කංආභුජිත්වානිසීදි.

නායගොකුජ්ඣිත්වා ‘‘යකොනාමාෙං මුණ්ඩයකොමය්හංවසනට්ඨානංපවිසිත්වා 

නිසින්යනො’’තිධූපායි, යථයරොඋත්තරිතරංධූපායි.නායගො, පජ්ජලි, යථයරොපි
උත්තරිතරං පජ්ජලිත්වා තස්ස යතජං පරිොදියි. යසො ‘‘මහන්යතො වතාෙං 

භික්ඛූ’’ති යථරස්ස පාදමූයල නිපතිත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්හාකං සරණං

ගච්ඡාමී’’තිආහ.මය්හංසරණගමනකිච්චංනත්ථි, දසබලස්සසරණංගච්ඡාති.
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පටුන 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සරණගයතො හුත්වා තයතො පට්ඨාෙ න කඤ්චි වියහයඨති, 

යදවම්පිසම්මා වස්සායපති, සස්සානිසම්මාසම්පජ්ජන්ති. 

යකොසම්බිවාසියනො ‘‘අයෙයන කිර සාගයතන අම්බතිත්ථකනායගො
දමියතො’’ති සුත්වා සත්ථු ආගමනං උදික්ෙමානා දසබලස්ස මහාසක්කාරං
සජ්ජයිංසු. යත දසබලස්ස මහාසක්කාරං කත්වා ඡබ්බග්ගිොනං වචයනන
සබ්බයගයහසුකායපොතිකං පසන්නංපටිොයදත්වාපුනදිවයසසාගතත්යථරස්ස
පිණ්ඩාෙ චරන්තස්ස යගයහ යගයහ යථොකං යථොකං අදංසු. යථයරො
අපඤ්ඤත්යත සික්ොපයද මනුස්යසහි ොචිෙමායනො යගයහ යගයහ යථොකං 
යථොකං පිවිත්වා අවිදූරං ගන්ත්වාව අනාහාරිකභායවන සතිං විස්සජ්යජත්වා
සඞ්කාරට්ඨායනපති. 

සත්ථා කතභත්තකිච්යචො නික්ෙමන්යතො තං දිස්වා ගාහායපත්වා විහාරං
ගන්ත්වා විගරහිත්වා සික්ොපදං පඤ්ඤායපසි. යසො පුනදිවයස සතිං ලභිත්වා 
අත්තනා කතකාරණං සුත්වා අච්චෙං යදයසත්වා දසබලං ෙමායපත්වා
උප්පන්නසංයවයගො විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පාපුණි. එවං වත්ථු
විනයෙ සමුට්ඨිතං. තං තත්ථ ආගතනයෙයනව විත්ථාරයතො යවදිතබ්බං.
අපරභායග පන සත්ථා යජතවයන මහාවිහායර නිසීදිත්වා පටිපාටිො යථයර
ඨානන්තයරසුඨයපන්යතොසාගතත්යථරංයතයජොධාතුකුසලානංඅග්ගට්ඨායන 

ඨයපසීති. 

රාධත්යථරවත්ථු 

233. එකාදසයම පටිභායනෙයකානන්ති සත්ථු ධම්මයදසනාපටිභානස්ස
පච්චෙභූතානං පටිභානජනකානං භික්ඛූනං රාධත්යථයරො අග්යගොති දස්යසති.
යථරස්ස හි දිට්ඨිසමුදාචාරඤ්ච ඔකප්පනිෙසද්ධඤ්ච ආගම්ම දසබලස්ස
නවනවා ධම්මයදසනා පටිභාති. තස්මා යථයරො පටිභායනෙයකානං අග්යගො
නාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා අපරභායග සත්ථු ධම්මයදසනං
සුණන්යතොසත්ථාරංඑකංභික්ඛුංපටිභායනෙයකානං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං
දිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසො ොවජීවංතථාගතං
පරිචරිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගහනගයර

බ්රාහ්මණකුයලපටිසන්ධිංගණ්හි, රාධමාණයවොතිස්සනාමංඅකංසු. 

යසො මහල්ලකකායල අත්තයනො පුත්තදායරන අබහුමයතො ‘‘පබ්බජිත්වා
කාලං වීතිනායමස්සාමී’’තිවිහාරංගන්ත්වායථයරපබ්බජ්ජංොචි.‘‘ජිණ්යණො 
මහල්ලකබ්රාහ්මයණො’’තිනයකොචිපබ්බායජතුංඉච්ඡි.අයථකදිවසංබ්රාහ්මයණො
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සත්ථු සන්තිකංගන්ත්වාපටිසන්ථාරංකත්වාඑකමන්තංනිසීදි.සත්ථාතස්ස 

උපනිස්සෙසම්පත්තිං දිස්වා කථං සමුට්ඨායපතුකායමො ‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, 

පුත්තදාරා තං පටිජග්ගන්තී’’ති? කුයතො, යභො යගොතම, පටිජග්ගනං, 

මහල්ලයකොති මංබහිනීහරිංසු.කිංපනයත, බ්රාහ්මණ, පබ්බජිතුංනවට්ටතීති? 

යකො මං, යභො යගොතම, පබ්බායජස්සති, මහල්ලකභායවන මං න යකොචි
ඉච්ඡතීති. සත්ථා සාරිපුත්තත්යථරස්ස සඤ්ඤං අදාසි. යථයරො සත්ථු වචනං
සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා රාධබ්රාහ්මණං පබ්බායජත්වා චින්යතසි – ‘‘සත්ථා ඉමං

බ්රාහ්මණං සාදයරන පබ්බජායපසි, න යෙො යම එතං අනාදයරන පරිහරිතුං
වට්ටතී’’ති රාධත්යථරං ආදාෙ ගාමකාවාසං අගමාසි. තත්රස්ස අධුනා

පබ්බජිතත්තාකිච්ඡලාභිස්සයථයරොඅත්තයනොපත්තංආවාසං යදති, අත්තයනො
පත්තංපණීතපිණ්ඩපාතම්පිතස්යසවදත්වාසෙංපිණ්ඩාෙචරති. රාධත්යථයරො
යසනාසනසප්පාෙඤ්ච යභොජනසප්පාෙඤ්ච ලභිත්වා සාරිපුත්තත්යථරස්ස 

සන්තියකකම්මට්ඨානංගයහත්වානචිරස්යසවඅරහත්තංපාපුණි. 

අථනංයථයරොගයහත්වාදසබලංපස්සිතුංආගයතො.සත්ථාජානන්යතොව 

පුච්ඡි – ‘‘යෙො යත මො, සාරිපුත්ත, නිස්සිතයකො දින්යනො, කීදිසං තස්ස, න

උක්කණ්ඨතී’’ති? භන්යත, සාසයන අභිරමිතභික්ඛුනාමඑවරූයපොභයවෙයාති.

අථාෙස්මයතො සාරිපුත්තස්ස ‘‘සාරිපුත්තත්යථයරො කතඤ්ඤූ කතයවදී’’ති
සඞ්ඝමජ්යඣ කථා උදපාදි. තං සුත්වා සත්ථා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘අනච්ඡරිෙං, භික්ෙයව, සාරිපුත්තස්ස ඉදානි කතඤ්ඤූකතයවදිතා, යසො
අතීයත අයහතුකපටිසන්ධිෙං නිබ්බත්යතොපි කතඤ්ඤූකතයවදීයෙව 

අයහොසී’’ති.කතරස්මිංකායලභගවාති? 

අතීයත, භික්ෙයව, පබ්බතපාදම්හි පඤ්චසතමත්තා වඩ්ෙකිපුරිසා 
මහාඅරඤ්ඤං පවිසිත්වා දබ්බසම්භායර ඡින්දිත්වා මහාඋළුම්පං බන්ධිත්වා
නදිො ඔතායරන්ති.අයථයකොහත්ථිනායගොඑකස්මිංවිසමට්ඨායනයසොණ්ඩාෙ
සාෙං ගණ්හන්යතො සාොභඞ්ගයවගං සන්ධායරතුං අසක්යකොන්යතො

තිඛිණොණුයක පායදන අවත්ථාසි, පායදො විද්යධො, දුක්ෙයවදනා වත්තන්ති.
යසො ගමනං අභිනීහරිතුං අසක්යකොන්යතො තත්යථව නිපජ්ජි. යසො
කතිපාහච්චයෙන යත වඩ්ෙකී අත්තයනො සමීයපන ගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘ඉයම 

නිස්සාොහං ජීවිතං ලභිස්සාමී’’ති යතසං අනුපදං අගමාසි. යත නිවත්තිත්වා

හත්ථිං දිස්වාභීතාපලාෙන්ති.යසොයතසංපලාෙනභාවංඤත්වාඅට්ඨාසි, පුන
ඨිතකායල අනුබන්ධි. 

වඩ්ෙකියජට්ඨයකො චින්යතසි – ‘‘අෙං හත්ථි අම්යහසු තිට්ඨන්යතසු

අනුබන්ධති, පලාෙන්යතසුතිට්ඨති, භවිස්සතිතත්ථකාරණ’’න්ති. සබ්යබතං
තං රුක්ෙං ආරුය්හ තස්ස ආගමනං පටිමායනන්තා නිසීදිංසු. යසො යතසං
සන්තිකං ආගන්ත්වා අත්තයනො පාදං දස්යසන්යතො පරිවත්යතත්වා නිපජ්ජි.
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තදා වඩ්ෙකීනං සඤ්ඤා උදපාදි – ‘‘ගිලානභායවන, යභො, එස ආගච්ඡති, න
අඤ්යඤන කාරයණනා’’ති තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පායද පවිට්ඨොණුකං

දිස්වා ‘‘ඉමිනා කාරයණන එස ආගයතො’’ති තිඛිණවාසිො ොණුකයකොටිෙං
ඔධිං දත්වා දළ්හාෙ රජ්ජුො බන්ධිත්වාකඩ්ඪිත්වා නීහරිංසු. අථස්ස වණමුෙං
පීයළත්වා පුබ්බයලොහිතං නීහරිත්වා කසායවොදයකන යධොවිත්වා අත්තයනො
ජානනයභසජ්ජංමක්යෙත්වා නචිරස්යසවඵාසුකංඅකංසු. 

හත්ථිනායගො ගිලානා වුට්ඨියතො චින්යතසි – ‘‘ඉයම මය්හං බහුපකාරා, 

ඉයම මො නිස්සාෙ ජීවිතං ලද්ධං, මො ඉයමසං කතඤ්ඤුනා කතයවදිනා
භවිතුං වට්ටතී’’ති අත්තයනො වසනට්ඨානං ගන්ත්වා යසතං
ගන්ධහත්ථියපොතකං ආයනසි. වඩ්ෙකියනො හත්ථියපොතකං දිස්වා ‘‘අම්හාකං
හත්ථී පුත්තම්පි ගයහත්වා ආගයතො’’ති අතිවිෙ තුට්ඨචිත්තා අයහසුං.
හත්ථිනායගොචින්යතසි–‘‘මයිතිට්ඨන්යත‘කිංනුයෙොඅෙංආගයතො’තිමම 

ආගතකාරණං න ජානිස්සන්තී’’ති ඨිතට්ඨානයතො පක්කාමි. හත්ථියපොතයකො 
පිතු පච්ඡයතො පච්ඡයතො අනුපාොසි. හත්ථිනායගො තස්ස ආගතභාවං ඤත්වා 
නිවත්තනත්ථාෙ සද්දසඤ්ඤං අදාසි. යසො පිතු කථං සුත්වා නිවත්තිත්වා
වඩ්ෙකීනං සන්තිකංගයතො.වඩ්ෙකියනො‘‘ඉමංහත්ථියපොතකංඅම්හාකංදාතුං
ආගයතො භවිස්සති එයසො’’ති ඤත්වා ‘‘අම්හාකං සන්තියක තො

කත්තබ්බකිච්චංනත්ථි, පිතුසන්තිකංයෙව ගච්ඡා’’ති පහිණිංසු. හත්ථිනායගො
ොවතතිෙංඅත්තයනොසන්තිකංආගතම්පිපුන වඩ්ෙකීනංයෙවසමීපං යපයසසි.
තයතො පට්ඨාෙ වඩ්ෙකියනො හත්ථියපොතකං අත්තයනො සන්තියක කත්වා

පටිජග්ගන්ති. යභොජනකායල එයකකං භත්තපිණ්ඩං යදන්ති, භත්තං තස්ස 
ොවදත්ථං අයහොසි. යසො වඩ්ෙකීහි අන්යතොගහයන යකොට්ටිතං දබ්බසම්භාරං
ආහරිත්වා අඞ්ගණට්ඨායන රාසිං කයරොති. එයතයනව නිොයමන අඤ්ඤම්පි
උපකාරකම්මංකයරොති. 

සත්ථා ඉමං කාරණං ආහරිත්වා පුබ්යබපි සාරිපුත්තස්ස

කතඤ්ඤූකතයවදිභාවංදීයපති.සාරිපුත්තත්යථයරොහිතදාමහාහත්ථී අයහොසි, 
අට්ඨුප්පත්තිෙං ආගයතො ඔස්සට්ඨවීරියෙො භික්ඛු හත්ථියපොතයකො අයහොසි. 

සංයුත්තනිකාෙංපනපත්වාසකලංරාධසංයුත්තං, ධම්මපයදච– 

‘‘නිධීනංව පවත්තාරං, ෙංපස්යස වජ්ජදස්සිනං; 

නිග්ගය්හවාදිංයමධාවිං, තාදිසංපණ්ඩිතංභයජ; 

තාදිසංභජමානස්ස, යසයෙයොයහොතිනපාපියෙො’’ති.(ධ.ප.76) – 

ගාථා යථරස්ස ධම්මයදසනා නාම. අපරභායග පන සත්ථා පටිපාටිො යථයර
ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො රාධත්යථරං පටිභායනෙයකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 
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යමොඝරාජත්යථරවත්ථු 

234. ද්වාදසයම ලූෙචීවරධරානන්ති ලූෙචීවරං ධායරන්තානං යමොඝරාජා
අග්යගොති දස්යසති. අෙං හි යථයරො සත්ථලූෙං සුත්තලූෙං රජනලූෙන්ති
තිවියධනපි ලූයෙන සමන්නාගතං පංසුකූලං ධායරසි. තස්මා ලූෙචීවරධරානං 
අග්යගොනාමජායතො. 

තස්ස පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙම්පි හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල

හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගයහත්වා නිබ්බත්ති, තයතො අපරභායග
සත්ථු ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං භික්ඛුං ලූෙචීවරධරානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරං පත්යථසි.
යසො ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්යතො කස්සපදසබලස්ස 

නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව කට්ඨවාහනනගයර අමච්චයගයහ පටිසන්ධිං 
ගණ්හි. අපරභායග වෙප්පත්යතො කට්ඨවාහනරාජානං උපට්ඨහන්යතො
අමච්චට්ඨානංලභි. 

තස්මිං කායල කස්සපදසබයලො යලොයක උප්පජ්ජි. කට්ඨවාහනරාජා 

‘‘බුද්යධොකිරයලොයකඋප්පන්යනො’’තිසුත්වාතංපක්යකොසායපත්වාආහ –

‘‘තාත, බුද්යධො කිර යලොයක උප්පන්යනො, ඉමං පච්චන්තනගරං

එකප්පහායරයනව උයභොහි අම්යහහි තුච්ඡං කාතුං න සක්කා, ත්වං තාව
මජ්ඣිමයදසං ගන්ත්වා බුද්ධස්ස උප්පන්නභාවංඤත්වා දසබලං ඉමං නගරං
ආයනහී’’තිපුරිසසහස්යසනසද්ධිංයපයසසි.යසොඅනුපුබ්යබනසත්ථු සන්තිකං
ගන්ත්වා ධම්මකථං සුත්වා පටිලද්ධසද්යධො තත්යථව පබ්බජිත්වා වීසති 

වස්සසහස්සානි සමණධම්මං අකාසි. යතන සද්ධිං ගතපුරිසා පන සබ්යබපි
නිවත්තිත්වා පුනරඤ්යඤොසන්තිකංආගතා. 

අෙං යථයරො පරිපුණ්ණසීයලො කාලං කත්වා එකං බුද්ධන්තරං 
යදවමනුස්යසසුසංසරන්යතොඅම්හාකංදසබලස්සනිබ්බත්තියතොපුයරතරයමව

සාවත්ථිෙං බ්රාහ්මණකුයල පටිසන්ධිං ගණ්හි, යමොඝරාජමාණයවොතිස්ස නාමං
අකංසු. කට්ඨවාහනරාජාපි කස්සපස්ස භගවයතො අධිකාරකම්මං කත්වා එකං
බුද්ධන්තරං සපරිවායරො යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා අම්හාකං දසබලස්ස

නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව සාවත්ථිෙං පුයරොහිතයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි, 
බාවරිමාණයවොතිස්ස නාමං අකංසු. යසො අපයරන සමයෙන තයෙො යවයද
උග්ගණ්හිත්වා යසොළසන්නං මාණවකසහස්සානං සිප්පං වායචන්යතො චරති.
අථස්ස පයසනදියකොසලරඤ්යඤො කායල පිතු අච්චයෙන පුයරොහිතට්ඨානං
අදංසු. තදා අෙම්පි යමොඝරාජමාණයවො බාවරිබ්රාහ්මණස්ස සන්තියක සිප්පං
ගණ්හාති. 
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අයථකදිවසං බාවරිබ්රාහ්මයණො රයහොගයතො අත්තයනො සිප්යප සාරං 
ඔයලොයකන්යතො සම්පරායිකං සාරං අදිස්වා ‘‘එකං පබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
සම්පරායිකං ගයවයසස්සාමී’’ති යකොසලරාජානං උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො
පබ්බජ්ජං අනුජානායපසි. යසො යතන අනුඤ්ඤායතො යසොළසහි 
මාණවකසහස්යසහි පරිවුයතො පබ්බජ්ජත්ථාෙ නික්ෙමි. යකොසලරාජාපි යතන
සද්ධිංයෙව එකං අමච්චංකහාපණසහස්සං දත්වා යපයසසි – ‘‘ෙස්මිං ඨායන

ආචරියෙො පබ්බජති, තත්රස්ස වසනට්ඨානං ගයහත්වා යදථා’’ති.
බාවරිබ්රාහ්මයණොඵාසුකට්ඨානංඔයලොයකන්යතො මජ්ඣිමයදසයතොපටික්කම්ම 
අස්සකරඤ්යඤොචමුළ්හකරඤ්යඤොච සීමන්තයරයගොධාවරිතීයරඅත්තයනො
වසනට්ඨානංකායරසි. 

අයථයකොපුරියසොජටිලානංදස්සනාෙගයතොයතසංසන්තයකභූමිට්ඨායන 

යතහිඅනුඤ්ඤායතොඅත්තයනොවසනට්ඨානංඅකාසි.යතනකතංදිස්වාඅපරං
කුලසතං යගහසතං කායරසි. යත සබ්යබපි සන්නිපතිත්වා ‘‘මෙං අෙයානං

සන්තයකභූමිභායගවසාම, මුධා වසිතුංනකාරණං, සුෙවාසංයවොදස්සාමා’’ති
එයකයකො එයකකං කහාපණං බාවරිබ්රාහ්මණස්ස වසනට්ඨායන ඨයපසි.
සබ්යබහිපි ආභතකහාපණා සතසහස්සමත්තා අයහසුං. බාවරිබ්රාහ්මයණො

‘‘කිමත්ථං එයත ආභතා’’ති ආහ. සුෙවාසදානත්ථාෙ, භන්යතති. සචාහං

හිරඤ්ඤසුවණ්යණන අත්ථියකො අස්සං, අහං මහන්තං ධනරාසිං පහාෙ න
පබ්බයජෙයං. තුම්හාකං කහාපයණ ගණ්හිත්වා ගච්ඡථාති. අම්යහහි අෙයස්ස

පරිච්චත්තං න පුන ගණ්හාම, අනුසංවච්ඡරං පන එයතයනව නිොයමන

ආහරිස්සාම, ඉයමගයහත්වා අයෙයො දානංයදතූති.බ්රාහ්මයණොඅධිවායසත්වා 
කපණද්ධිකවණිබ්බකොචකානං දානමුයෙ නිෙයායතසි. තස්ස අපරාපරං 
දාෙකභායවොසකලජම්බුදීයපපඤ්ඤායිත්ථ. 

තයතොකාලිඞ්ගරට්යඨ දුන්නිවිට්යඨනාමගායම ජූජකබ්රාහ්මණස්ස වංයස

ජාතබ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණීඋට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ බ්රාහ්මණං යචොයදති – ‘‘බාවරී, 

කිර දානං යදති, ගන්ත්වා තයතො හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ආහරා’’ති. යසො තාෙ
යචොදිෙමායනො සණ්ඨාතුං අසක්යකොන්යතො බාවරිස්ස සන්තිකං ගච්ඡමායනො
බාවරිම්හිදානංදත්වා පණ්ණසාලංපවිසිත්වානිපජ්ජිත්වාදානංඅනුස්සරමායන

ගයතො.ගන්ත්වාච‘‘දානංයම, බ්රාහ්මණ, යදහි, දානංයම, බ්රාහ්මණ, යදහී’’ති

ආහ.අකායලත්වං, බ්රාහ්මණ, ආගයතො, සම්පත්තොචකානංයමදින්නං, ඉදානි

කහාපණං නත්ථීති. න මය්හං, බ්රාහ්මණ, බහූහි කහාපයණහි අත්යථො, තව

එත්තකං දානං දදන්තස්සනසක්කාකහාපයණහිවිනාභවිතුං, මය්හං පඤ්ච

කහාපණසතානි යදහීති. බ්රාහ්මණ, පඤ්චපි සතානි නත්ථි, පුන දානකායල 

සම්පත්යත ලභිස්සසීති. කිං පනාහං තව දානකායල ආගමිස්සාමීති? 
බාවරිබ්රාහ්මණස්ස පණ්ණසාලද්වායර වාලුකං ථූපං කත්වා සමන්තයතො
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රත්තවණ්ණානි පුප්ඵානි විකිරිත්වා මන්තං ජප්යපන්යතො විෙ ඔට්යඨ
චායලත්වාචායලත්වා‘‘මුද්ධාඵලතුසත්තධා’’ති වදති. 

බාවරිබ්රාහ්මයණො චින්යතසි – ‘‘අෙං මහාතයපො තපචාරං ගණ්හිත්වා 
චරණබ්රාහ්මණයකො මය්හං සත්තදිවසමත්ථයක ‘සත්තධා මුද්ධා ඵාලතූ’ති

වදති, මය්හඤ්ච ඉමස්ස දාතබ්බානි පඤ්චකහාපණසතානි නත්ථි, එකංයසන
මං එස ඝායතස්සතී’’ති. එවං තස්මිං යසොකසල්ලසමප්පියත නිපන්යන
රත්තිභාගසමනන්තයර අනන්තරත්තභායව බාවරිස්ස මාතා යදවතා හුත්වා
නිබ්බත්ති. සා පුත්තස්ස යසොකසල්ලසමප්පිතභාවං දිස්වා ආගන්ත්වා ආහ –

‘‘තාත, එසමුද්ධං වා මුද්ධඵාලනංවානජානාති, ත්වම්පි යලොයකබුද්ධානං

උප්පන්නභාවංනජානාසි.සයචයතසංසයෙොඅත්ථි, සත්ථුසන්තිකං ගන්ත්වා

පුච්ඡ, යසො යත එතං කාරණං කයථස්සතී’’ති. බ්රාහ්මයණො යදවතාෙ කථං
සුතකාලයතො පට්ඨාෙඅස්සාසංලභිත්වාපුනදිවයසඋට්ඨියතඅරුයණසබ්යබව

අන්යතවාසියක පක්යකොසිත්වා, ‘‘තාතා, බුද්යධො කිර යලොයක උප්පන්යනො, 

තුම්යහ සීඝං ගන්ත්වා ‘බුද්යධො වා යනො වා’ති ඤත්වා ආගන්ත්වා මය්හං

ආයරොයචථ, අහං සත්ථු සන්තිකං ගමිස්සාමි. අපිච යෙො පන මය්හං

මහල්ලකභායවනජීවිතන්තරායෙොදුජ්ජායනො, තුම්යහ තස්සසන්තිකංගන්ත්වා
ඉමිනා ච ඉමිනා ච නිොයමන පඤ්යහ පුච්ඡථා’’ති මුද්ධඵාලනපඤ්හං නාම
අභිසඞ්ෙරිත්වාඅදාසි. 

තයතො චින්යතසි – ‘‘සබ්යබ ඉයම මාණවා පණ්ඩිතා, සත්ථු ධම්මකථං 
සුත්වාඅත්තයනොකිච්යචමත්ථකංපත්යතපුනමය්හංසන්තිකංආගච්යඡෙයං
වා යනො වා’’ති.අථඅත්තයනොභාගියනෙයස්සඅජිතමාණවස්සනාමසඤ්ඤං

අදාසි – ‘‘ත්වං පන එකන්යතයනව මම සන්තිකං ආගන්තුං අරහසි, තො
පටිලද්ධගුණංආගන්ත්වාමය්හං කයථෙයාසී’’ති.අථයතයසොළසසහස්සජටිලා
අජිතමාණවං යජට්ඨකං කත්වා යසොළසහි යජට්ඨන්යතවාසියකහි සද්ධිං

‘‘සත්ථාරං පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමා’’තිචාරිකං චරන්තා ගතගතට්ඨායන, ‘‘අෙයා, 

කහංගච්ඡථ, කහංගච්ඡථා’’තිපුච්ඡිතා‘‘දසබලස්ස සන්තිකංපඤ්හංපුච්ඡිතුං
ගච්ඡාමා’’ති යකොටියතො පට්ඨාෙ පරිසං සංකඩ්ෙන්තා අයනකයෙොජනසතං

මග්ගංගතා.සත්ථා‘‘යතසංආගමනදිවයසඅඤ්ඤස්සඔකායසොන භවිස්සති, 

ඉදං ඉමිස්සා පරිසාෙ අනුච්ඡවිකට්ඨාන’’න්ති ගන්ත්වා පාසාණයචතියෙ 
පිට්ඨිපාසායණ නිසීදි. යසො අජිතමාණයවොපි සපරියසො තං පිට්ඨිපාසාණං
ආරුය්හ සත්ථු සරීරසම්පත්තිං දිස්වා ‘‘අෙං පුරියසො ඉමස්මිං යලොයක
විවටච්ඡයදො බුද්යධො භවිස්සතී’’ති අත්තයනො ආචරියෙන පහියත පඤ්යහ
මනසාපුච්ඡන්යතොවගයතො. 

තංදිවසංතස්මිං ඨායනසම්පත්තපරිසා ද්වාදසයෙොජනිකා අයහොසි. යතසං 
යසොළසන්නංඅන්යතවාසිකානංඅන්තයරයමොඝරාජමාණයවො ‘‘අහංසබ්යබහි
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පටුන 

පණ්ඩිතතයරො’’ති මානත්ථද්යධො, තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අෙං අජිතමාණයවො

සබ්යබසංයජට්ඨයකො, එතස්සපඨමතරං මමපඤ්හංපුච්ඡිතුංනයුත්ත’’න්ති. 

තස්ස ලජ්ජාෙන්යතො පඨමතරං පඤ්හං අපුච්ඡිත්වා යතන පුච්ඡියත දුතියෙො

හුත්වා සත්ථාරං පඤ්හං පුච්ඡි. සත්ථා ‘‘මානත්ථද්යධො යමොඝරාජමාණවා, න

තාවස්ස ඤාණංපරිපාකංගච්ඡති, අස්සමානංනිවාරිතුංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වා

ආහ – ‘‘තිට්ඨ ත්වං, යමොඝරාජ, අඤ්යඤ තාව පඤ්යහ පුච්ඡන්තූ’’ති. යසො
සත්ථු සන්තිකා අපසාදං ලභිත්වා චින්යතසි – ‘‘අහං එත්තකං කාලං මො

පණ්ඩිතතයරොනාමනත්ථීති විචරාමි, බුද්ධාචනාමඅජානිත්වානකයථන්ති.
සත්ථාරා මම පුච්ඡාෙ යදොයසො දිට්යඨො භවිස්සතී’’ති තුණ්හී අයහොසි. යසො
අට්ඨහි ජයනහි පටිපාටිො පඤ්යහ පුච්ඡියත අධිවායසතුං අසක්යකොන්යතො
නවයමොහුත්වාපුනඋට්ඨාසි.පුනපිනං සත්ථාඅපසායදසි. 

යසො පුනපිතුණ්හීහුත්වා ‘‘සඞ්ඝනවයකො දානිභවිතුංන සක්ඛිස්සාමී’’ති
පඤ්චදසයමොහුත්වාපඤ්හංපුච්ඡි.අථසත්ථාඤාණස්සපරිපාකභාවං ඤත්වා
පඤ්හං කයථසි. යසො යදසනාපරියෙොසායන අත්තයනො පරිවායරන
ජටිලසහස්යසන සද්ධිං අරහත්තං පාපුණි. ඉමිනාව නිොයමන යසසානිපි
පන්නරස ජටිලසහස්සානි අරහත්තං පාපුණිංසු. සබ්යබපි
ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධරාඑහිභික්ඛූවඅයහසුං.යසසජනාපනන කථිෙන්ති.අෙං
යමොඝරාජත්යථයරොතයතොපට්ඨාෙතීහිලූයෙහිසමන්නාගතං චීවරංධායරති. 

එවංපාරාෙයන(සු.නි.982ආදයෙො)වත්ථුසමුට්ඨිතං.සත්ථාපනඅපරභායග
යජතවයන නිසින්යනො යථයර පටිපාටිො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො
යමොඝරාජත්යථරංඉමස්මිංසාසයන ලූෙචීවරධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්යතො

‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ලූෙචීවරධරානං ෙදිදං
යමොඝරාජා’’තිආහ. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා. 

එකචත්තාලීසසුත්තමත්තාෙයථරපාළිොවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 5. පඤ ්චමඑතදග් ගවග් යගො 

මහාපජාපතියගොතමීයථරීවත්ථු 

235. යථරිපාළිො පඨයම ෙදිදං මහාපොපතියගොතමීති මහාපජාපතියගොතමී
යථරීරත්තඤ්ඤූනංඅග්ගාතිදස්යසති. 

තස්සා පඤ්හකම්යම පන අෙමනුපුබ්බිකථා – අෙං කිර
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා අපයරන
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සමයෙනසත්ථුධම්මයදසනංසුණන්තීසත්ථාරංඑකංභික්ඛුනිං රත්තඤ්ඤූනං
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරං පත්යථසි.
සා ොවජීවං දානං දත්වා සීලං රක්ඛිත්වා තයතො චුයතො යදවයලොයක 

නිබ්බත්තිත්වාපනඑකස්මිංබුද්ධන්තයරයදවයලොකයතොචවිත්වාබාරාණසිෙං
පඤ්චන්නං දාසිසතානං යජට්ඨකදාසී හුත්වා නිබ්බත්ති. අථ
වස්සූපනායිකසමයෙපඤ්ච පච්යචකබුද්ධානන්දමූලකපබ්භාරයතොඉසිපතයන
ඔතරිත්වා නගයර පිණ්ඩාෙ චරිත්වා ඉසිපතනයමව ගන්ත්වා
‘‘වස්සූපනායිකකුටිො අත්ථාෙ හත්ථකම්මං ොචිස්සාමා’’ති චින්යතසුං.

කස්මා? වස්සංඋපගච්ඡන්යතනහිනාලකපටිපදංපටිපන්යනනාපිපඤ්චන්නං 
ඡදනානං අඤ්ඤතයරන ඡදයනන ඡන්යන සද්වාරබද්යධ යසනාසයන

උපගන්තබ්බං. වුත්තඤ්යහතං ‘‘න, භික්ෙයව, අයසනාසනියකන වස්සං

උපගන්තබ්බං, යෙො උපගච්යඡෙය, ආපත්ති දුක්කටස්සා’’ති (මහාව. 204). 

තස්මාවස්සකායලඋපකට්යඨසයචයසනාසනංලභති, ඉච්යචතංකුසලං.යනො

යච ලභති, හත්ථකම්මං පරියෙසිත්වාපි කාතබ්බං. හත්ථකම්මං අලභන්යතන

සාමම්පි කාතබ්බං, න ත්යවව අයසනාසනියකන වස්සං උපගන්තබ්බං. 
අෙමනුධම්මතා. තස්මා යත පච්යචකබුද්ධා ‘‘හත්ථකම්මං ොචිස්සාමා’’ති
චීවරං පාරුපිත්වා සාෙන්හසමයෙ නගරං පවිසිත්වා යසට්ඨිස්ස ඝරද්වායර
අට්ඨංසු. යජට්ඨකදාසීකුටං ගයහත්වා උදකතිත්ථං ගච්ඡන්තී පච්යචකබුද්යධ
නගරං පවිසන්යත අද්දස. යසට්ඨි යතසං ආගතකාරණං සුත්වා ‘‘අම්හාකං

ඔකායසොනත්ථි, ගච්ඡන්තූ’’ති ආහ. 

අථ යතනගරානික්ෙන්යතයජට්ඨකදාසීකුටං ගයහත්වාපවිසන්තීදිස්වා

කුටං ඔතායරත්වා වන්දිත්වා ඔනමිත්වා මුෙං උක්ඛිපිත්වා, ‘‘අෙයා, නගරං

පවිට්ඨමත්තාව නික්ෙන්තා, කිං නු යෙො’’ති පුච්ඡි. වස්සූපනායිකකුටිො

හත්ථකම්මං ොචිතුං ආගතම්හාති. ලද්ධං, භන්යතති? න ලද්ධං උපාසියකති.

කිං පයනසාකුටිඉස්සයරයහවකාතබ්බා, උදාහු දුග්ගයතහිපිසක්කාකාතුන්ති? 

යෙනයකනචිසක්කාකාතුන්ති. සාධු, භන්යත, මෙංකරිස්සාම, ස්යවමය්හං
භික්ෙං ගණ්හථාති නිමන්යතත්වා පුන කුටං ගයහත්වා ආගමනතිත්ථමග්යග
ඨත්වා ආගතාගතා අවයසසදාසියෙො ‘‘එත්යථව යහොථා’’ති වත්වා සබ්බාසං

ආගතකායලආහ–‘‘අම්මා, කිංනිච්චයමවපරස්සදාසිකම්මංකරිස්සථ, උදාහු

දාසිභාවයතොමුච්චිතුංඉච්ඡථා’’ති.අජ්යජවමුච්චිතුංඉච්ඡාම, අයෙයති. ෙදිඑවං, 

මොපච්යචකබුද්ධාහත්ථකම්මංඅලභන්තාස්වාතනාෙනිමන්තිතා, තුම්හාකං 
සාමියකහි එකදිවසං හත්ථකම්මං දායපථාති. තා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
සාෙං අටවියතො ආගතකායල සාමිකානං ආයරොයචසුං. යත ‘‘සාධූ’’ති
යජට්ඨකදාසස්සයගහද්වායර සන්නිපතිංසු. 

අථ යන යජට්ඨකදාසී ‘‘ස්යව, තාතා, පච්යචකබුද්ධානං හත්ථකම්මං 

යදථා’’තිආනිසංසංආචික්ඛිත්වායෙපිනකාතුකාමා, යතගාළ්යහනඔවායදන
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තජ්යජත්වා සබ්යබපිසම්පටිච්ඡායපසි.සාපුනදිවයසපච්යචකබුද්ධානංභත්තං
දත්වාසබ්යබසං දාසපුත්තානංසඤ්ඤංඅදාසි.යතතාවයදවඅරඤ්ඤංපවිසිත්වා
දබ්බසම්භායර සයමොධායනත්වා සතං සතං හුත්වා එයකකං කුටිං
චඞ්කමනාදිපරිවාරං කත්වා මඤ්චපීඨපානීෙ-පරියභොජනීොදීනි ඨයපත්වා
පච්යචකබුද්ධානං යතමාසං තත්යථව වසනත්ථාෙ පටිඤ්ඤං කායරත්වා

වාරභික්ෙං පට්ඨයපසුං. ො අත්තයනො වාරදිවයස න සක්යකොති, තස්සා 
යජට්ඨකදාසී සකයගහයතො නීහරිත්වා යදති. එවං යතමාසං පටිජග්ගිත්වා

යජට්ඨකදාසී එයකකං දාසිං එයකකං සාටකං සජ්ජායපසි, පඤ්ච
ථූලසාටකසතානි අයහසුං. තානි පරිවත්තායපත්වා පඤ්චන්නං
පච්යචකබුද්ධානං තිචීවරානි කත්වා අදාසි. පච්යචකබුද්ධා තාසං 
පස්සන්තීනංයෙවආකායසනගන්ධමාදනපබ්බතංඅගමංසු. 

තාපි සබ්බා ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවයලොයක නිබ්බත්තිංසු. තාසු
යජට්ඨිකා තයතො චවිත්වා බාරාණසිො අවිදූයර යපසකාරගායම 
යපසකාරයජට්ඨකස්ස යගයහ නිබ්බත්ති. අයථකදිවසං පදුමවතිො පුත්තා
පඤ්චසතා පච්යචකබුද්ධාබාරාණසිරඤ්ඤානිමන්තිතාරාජද්වාරංආගන්ත්වා
කඤ්චි ඔයලොයකන්තම්පිඅදිස්වානිවත්තිත්වානගරද්වායරනනික්ෙමිත්වාතං

යපසකාරගාමං අගමංසු. සා ඉත්ථී පච්යචකබුද්යධ දිස්වා සම්පිොෙමානා
සබ්යබ වන්දිත්වා භික්ෙං අදාසි. යත භත්තකිච්චං කත්වා ගන්ධමාදනයමව
අගමංසු. 

සාපි ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්තී අම්හාකං සත්ථු
නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව යදවදහනගයර මහාසුප්පබුද්ධස්ස යගයහ

පටිසන්ධිං ගණ්හි, යගොතමීතිස්සා නාමං අකංසු. මහාමාොෙ කනිට්ඨභගිනී
යහොති. මන්තජ්ඣාෙකා බ්රාහ්මණා ලක්ෙණානි පරිග්ගණ්හන්තා ‘‘ඉමාසං
ද්වින්නම්පිකුච්ඡිෙං වසිතදාරකා චක්කවත්තියනො භවිස්සන්තී’’ති බයාකරිංසු.
සුද්යධොදනමහාරාජා වෙප්පත්තකායල තා ද්යවපි මඞ්ගලං කත්වා අත්තයනො
ඝරං ආයනසි. අපරභායග අම්හාකං යබොධිසත්යතො තුසිතපුරා චවිත්වා
මහාමාොෙයදවිොකුච්ඡිෙංපටිසන්ධිංගණ්හි. මහාමාොතස්සජාතදිවසයතො
සත්තයම දිවයස කාලං කත්වා තුසිතපුයර නිබ්බත්ති. සුද්යධොදනමහාරාජා
මහාසත්තස්ස මාතුච්ඡං මහාපජාපතියගොතමිං අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි. 
තස්මිංකායලනන්දකුමායරො ජායතො. අෙං මහාපජාපතිනන්දකුමාරංධාතීනං
දත්වාසෙං යබොධිසත්තංපරිහරි. 

අපයරන සමයෙන යබොධිසත්යතො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා 
සබ්බඤ්ඤුතංපත්වායලොකානුග්ගහංකයරොන්යතොඅනුක්කයමනකපිලවත්ථුං
පත්වා නගරං පිණ්ඩාෙ පාවිසි. අථස්ස පිතා සුද්යධොදනමහාරාජා
අන්තරවීථිෙංයෙව ධම්මකථංසුත්වායසොතාපන්යනොඅයහොසි.අථදුතිෙදිවයස
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පටුන 

නන්යදො පබ්බජි, සත්තයමදිවයසරාහුයලො.සත්ථාඅපයරනසමයෙනයවසාලිං
උපනිස්සාෙ කූටාගාරසාලාෙං විහරති. තස්මිං සමයෙ සුද්යධොදනමහාරාජා
යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා අරහත්තං සච්ඡිකත්වා පරිනිබ්බායි. තදා
මහාපජාපතියගොතමී පබ්බජ්ජාෙ චිත්තං උප්පායදසි. තයතො යරොහිණීනදීතීයර

කලහවිවාදසුත්තපරියෙොසායන(සු.නි.868ආදයෙො) නික්ෙමිත්වාපබ්බජිතානං
පඤ්චන්නං කුමාරසතානං පාදපරිචාරිකා සබ්බාව එකචිත්තා හුත්වා
‘‘මහාපජාපතිොසන්තිකංගන්ත්වාසබ්බාවසත්ථුසන්තියක පබ්බජිස්සාමා’’ති
මහාපජාපතිං යජට්ඨිකං කත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා පබ්බජිතුකාමා
අයහසුං. අෙඤ්ච මහාපජාපති පඨමයමව එකවාරං සත්ථාරං පබ්බජ්ජං

ොචමානා නාලත්ථ, තස්මා කප්පකං පක්යකොසායපත්වා යකයස
ඡින්නායපත්වා කාසාොනි අච්ඡායදත්වා සබ්බා තා සාකිොනියෙො ආදාෙ
යවසාලිං ගන්ත්වා ආනන්දත්යථයරන දසබලං ොචායපත්වා අට්ඨහි
ගරුධම්යමහි පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච අලත්ථ. ඉතරා පන සබ්බාපි

එකයතොවඋපසම්පන්නාඅයහසුං.අෙයමත්ථසඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතොපයනතං

වත්ථුපාළිෙං(චූළව.402ආදයෙො)ආගතයමව. 

එවං උපසම්පන්නා පන මහාපජාපති සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා

අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි, අථස්සා සත්ථා ධම්මං යදයසසි. සා සත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා අරහත්තං පාපුණි. යසසා පඤ්චසතා

භික්ඛුනියෙො නන්දයකොවාදසුත්තපරියෙොසායන (ම. නි. 3.398 ආදයෙො)
අරහත්තංපාපුණිංසු.එවයමතං වත්ථුසමුට්ඨිතං.අපරභායගසත්ථායජතවයන
නිසින්යනොභික්ඛුනියෙො ඨානන්තයරඨයපන්යතොමහාපජාපතිං රත්තඤ්ඤූනං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

යෙමායථරීවත්ථු 

236. දුතියෙ යෙමාති එවංනාමිකා භික්ඛුනී. ඉයතො පට්ඨාෙ ච පනස්සා
පඤ්හකම්යම අෙමනුපුබ්බිකථාති අවත්වා සබ්බත්ථ අභිනීහාරං ආදිං කත්වා
වත්තබ්බයමවවක්ොම. 

අතීයතකිරපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙංඅෙංපරපරිොපන්නා හුත්වා
නිබ්බත්ති. අයථකදිවසං තස්ස භගවයතො අග්ගසාවිකං සුජාතත්යථරිං නාම 
පිණ්ඩාෙචරන්තංදිස්වාතයෙොයමොදයකදත්වාතංදිවසයමවඅත්තයනොයකයස 
විස්සජ්යජත්වා යථරිො දානං දත්වා ‘‘අනාගයත බුද්ධුප්පායද තුම්යහ විෙ 

මහාපඤ්ඤා භයවෙය’’න්ති පත්ථනං කත්වා ොවජීවං කුසලකම්යමසු
අප්පමත්තා හුත්වා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරන්තී
කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිං ගයහත්වා
සත්තන්නං භගිනීනං අබ්භන්තරා හුත්වා වීසතිවස්සසහස්සානි යගයහයෙව
යකොමාරිබ්රහ්මචරිෙං චරිත්වා තාහි භගිනීහි සද්ධිං දසබලස්ස වසනපරියවණං 
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කායරත්වා එකං බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසුසංසරන්තී ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද 

මද්දරට්යඨ සාගලනගයර රාජකුයල පටිසන්ධිං ගණ්හි, යෙමාතිස්සා නාමං
අකංසු. තස්සා සරීරවණ්යණො සුවණ්ණරසපිඤ්ජයරො විෙ අයහොසි. සා
වෙප්පත්තාබිම්බිසාරරඤ්යඤොයගහං අගමාසි. 

සා තථාගයත රාජගහං උපනිස්සාෙ යවළුවයන විහරන්යත ‘‘සත්ථා කිර
රූයප යදොසං දස්යසතී’’ති රූපමදමත්තා හුත්වා ‘‘මය්හම්පි රූයප යදොසං
දස්යසෙයා’’තිභයෙනදසබලං දස්සනාෙනගච්ඡති.රාජා චින්යතසි – ‘‘අහං

සත්ථුඅග්ගුපට්ඨායකො, මාදිසස්සච නාමඅරිෙසාවකස්සඅග්ගමයහසීදසබලං

දස්සනාෙනගච්ඡති, නයමඑතංරුච්චතී’’ති.යසො කවීහියවළුවනුෙයානස්ස
වණ්ණං බන්ධායපත්වා ‘‘යෙමාෙ යදවිො සවනූපචායර ගාෙථා’’ති ආහ. සා
උෙයානස්ස වණ්ණං සුත්වා ගන්තුකාමා හුත්වා රාජානං පටිපුච්ඡි. රාජා 

‘‘උෙයානං ගච්ඡ, සත්ථාරං පන අදිස්වා ආගන්තුං න ලභිස්සසී’’ති ආහ. සා
රඤ්යඤො පටිවචනං අදත්වාව මග්ගං පටිපජ්ජි. රාජා තාෙ සද්ධිං ගච්ඡන්යත

පුරියස ආහ – ‘‘සයච යදවී උෙයානයතො නිවත්තමානා දසබලං පස්සති, 

ඉච්යචතං කුසලං.සයචනපස්සති, රාජාණාෙනං දස්යසථා’’ති. අථයෙොසා
යදවී දිවසභාගං උෙයායන චරිත්වා නිවත්තන්තී දසබලං අදිස්වාව ගන්තුං
ආරද්ධා.අථනංරාජපුරිසාඅත්තයනො අරුචිොවයදවිංසත්ථුසන්තිකංනයිංසු. 

සත්ථා තං ආගච්ඡන්තිං දිස්වා ඉද්ධිො එකං යදවච්ඡරං නිම්මිනිත්වා
තාලවණ්ටංගයහත්වාබීජමානංවිෙඅකාසි.යෙමායදවීතංදිස්වා චින්යතසි–

‘‘මානම්හි නට්ඨා, එවරූපා නාම යදවච්ඡරප්පටිභාගා ඉත්ථියෙො දසබලස්ස 

අවිදූයරතිට්ඨන්ති, අහංඑතාසංපරිචාරිකාපිනප්පයහොමි, මානමදංහිනිස්සාෙ 
පාපචිත්තස්ස වයසන නට්ඨා’’ති තං නිමිත්තං ගයහත්වා තයමව ඉත්ථිං
ඔයලොකෙමානා අට්ඨාසි.අථස්සාපස්සන්තිොවතථාගතස්සඅධිට්ඨානබයලන
සා ඉත්ථී පඨමවෙං අතික්කම්ම මජ්ඣිමවයෙ ඨිතා විෙ මජ්ඣිමවෙං
අතික්කම්ම පච්ඡිමවයෙඨිතාවිෙචවලිත්තචාපලිතයකසාෙණ්ඩවිරළදන්තා
අයහොසි. තයතො තස්සා පස්සන්තිොව සද්ධිං තාලවණ්යටන පරිවත්තිත්වා
පරිපති.තයතොයෙමා පුබ්බයහතුසම්පන්නත්තාතස්මිංආරම්මයණආපාථගයත

එවං චින්යතසි – ‘‘එවංවිධම්පි නාම සරීරං එවරූපං විපත්තිං පාපුණාති, 

මය්හම්පි සරීරං එවංගතිකයමව භවිස්සතී’’ති. අථස්සා එවං චින්තිතක්ෙයණ
සත්ථාඉමංධම්මපයදගාථමාහ– 

‘‘යෙ රාගරත්තානුපතන්තියසොතං, 

සෙංකතංමක්කටයකොවජාලං; 

එතම්පියඡත්වානවජන්තිධීරා, 
අනයපක්ඛියනොසබ්බදුක්ෙංපහාො’’ති. 
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සා ගාථාපරියෙොසායන ඨිතපයද ඨිතායෙව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං 
පාපුණි. අගාරමජ්යඣ වසන්යතන නාම අරහත්තං පත්යතන තංදිවසයමව

පරිනිබ්බායිතබ්බං වා පබ්බජිතබ්බං වා යහොති, සා පන අත්තයනො
ආයුසඞ්ොරානං පවත්තනභාවං ඤත්වා ‘‘අත්තයනො පබ්බජ්ජං
අනුජානායපස්සාමී’’ති සත්ථාරං වන්දිත්වා රාජනියවසනං ගන්ත්වා රාජානං 
අනභිවායදත්වාවඅට්ඨාසි.රාජාඉඞ්ගියතයනවඅඤ්ඤාසි–‘‘අරිෙධම්මංපත්තා 

භවිස්සතී’’ති.අථනංආහ–‘‘යදවිගතානුයෙොසත්ථුදස්සනාො’’ති.මහාරාජ, 

තුම්යහහිදිට්ඨදස්සනංපරිත්තං, අහංපනදසබලං සුදිට්ඨමකාසිං, පබ්බජ්ජංයම

අනුජානාථාති. රාජා ‘‘සාධු, යදවී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සුවණ්ණසිවිකාෙ
භික්ඛුනිඋපස්සෙං උපයනත්වා පබ්බායජසි. අථස්සා ‘‘යෙමායථරී නාම
ගිහිභායව ඨත්වා අරහත්තං පත්තා’’ති මහාපඤ්ඤභායවො පාකයටො අයහොසි.
ඉදයමත්ථ වත්ථු. අථ සත්ථා අපරභායග යජතවයන නිසින්යනො භික්ඛුනියෙො
පටිපාටිොඨානන්තයරඨයපන්යතොයෙමායථරිංමහාපඤ්ඤානංඅග්ගට්ඨායන 
ඨයපසීති. 

උප්පලවණ්ණායථරීවත්ථු 

237. තතියෙ උප් පලවණ් ණාති නීලුප්පලගබ්භසදියසයනව වණ්යණන
සමන්නාගතත්තා එවංලද්ධනාමා යථරී. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා අපරභායග මහාජයනන සද්ධිං
සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්තී සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං 
ඉද්ධිමන්තීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා සත්තාහං බුද්ධප්පමුෙස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.සාොවජීවංකුසලං
කත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්තී කස්සපබුද්ධකායල බාරාණසිනගයර
කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා සත්තන්නං භගිනීනං
අබ්භන්තරා හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි බ්රහ්මචරිෙං චරිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 
පරියවණංකත්වායදවයලොයකනිබ්බත්තා. 

තයතො චවිත්වා පුන මනුස්සයලොකංආගච්ඡන්තී එකස්මිං ගායම සහත්ථා 
කම්මංකත්වාජීවනකට්ඨායනනිබ්බත්තා.සාඑකදිවසංයෙත්තකුටිංගච්ඡන්තී 
අන්තරාමග්යග එකස්මිං සයර පායතොව පුප්ඵිතං පදුමපුප්ඵං දිස්වා තං සරං
ඔරුය්හ තඤ්යචව පුප්ඵං ලාජපක්ඛිපනත්ථාෙ පදුමිනිො පත්තඤ්ච ගයහත්වා
යකදායර සාලිසීසානි ඡින්දිත්වා කුටිකාෙ නිසින්නා ලායජ භජ්ජිත්වා පඤ්ච
ලාජසතානිගයණසි.තස්මිංෙයණගන්ධමාදනපබ්බයතනියරොධසමාපත්තියතො
වුට්ඨියතො එයකො පච්යචකබුද්යධො ආගන්ත්වා තස්සා අවිදූයර අට්ඨාසි. සා
පච්යචකබුද්ධං දිස්වා ලායජහි සද්ධිං පදුමපුප්ඵං ගයහත්වා කුටියතො ඔරුය්හ
ලායජපච්යචකබුද්ධස්සපත්යත පක්ඛිපිත්වාපදුමපුප්යඵනපත්තංපිධාෙඅදාසි.
අථස්සාපච්යචකබුද්යධයථොකංගයත එතදයහොසි–‘‘පබ්බජිතානාමපුප්යඵන

අනත්ථිකා, අහංපුප්ඵංගයහත්වා පිළන්ධිස්සාමී’’තිගන්ත්වාපච්යචකබුද්ධස්ස
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පටුන 

හත්ථයතො පුප්ඵං ගයහත්වා පුන චින්යතසි – ‘‘සයච, අයෙයො, පුප්යඵන

අනත්ථියකො අභවිස්ස, පත්තමත්ථයක ඨයපතුං න අදස්ස, අද්ධා අෙයස්ස
අත්යථො භවිස්සතී’’ති පුන ගන්ත්වා පත්තමත්ථයක ඨයපත්වා පච්යචකබුද්ධං

ෙමායපත්වා, ‘‘භන්යත, ඉයමසං යම ලාජානං නිස්සන්යදන ලාජගණනාෙ

පුත්තාඅස්සු, පදුමපුප්ඵස්සනිස්සන්යදන නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායනයමපයද
පයද පදුමපුප්ඵං උට්ඨහතූ’’ති පත්ථනං අකාසි. පච්යචකබුද්යධො තස්සා
පස්සන්තිොව ආකායසන ගන්ධමාදනපබ්බතං ගන්ත්වා තං පදුමං 
නන්දමූලකපබ්භායරපච්යචකබුද්ධානංඅක්කමනයසොපානසමීයපපාදපුඤ්ඡනං
කත්වා ඨයපසි. 

සාපි තස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන යදවයලොයක පටිසන්ධිං ගණ්හි, 

නිබ්බත්තකාලයතො පට්ඨාෙ චස්සා පයද පයද මහාපදුමපුප්ඵං උට්ඨාසි. සා
තයතො චවිත්වා පබ්බතපායද එකස්මිං පදුමස්සයර පදුමගබ්යභ නිබ්බත්ති. තං

නිස්සාෙඑයකොතාපයසො වසති, යසොපායතොවමුෙයධොවනත්ථාෙසරංගන්ත්වා

තං පුප්ඵං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘ඉදං පුප්ඵං යසයසහි මහන්තතරං, යසසානි ච

පුප්ඵිතානි, ඉදං මකුළිතයමව, භවිතබ්බයමත්ථ කාරයණනා’’ති උදකං
ඔතරිත්වා තං පුප්ඵං ගණ්හි. තං යතන ගහිතමත්තයමව පුප්ඵිතං. තාපයසො
අන්යතොපදුමගබ්යභ නිපන්නදාරිකං අද්දස. දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාෙ ච
ධීතුසියනහං ලභිත්වා පදුයමයනව සද්ධිං පණ්ණසාලං යනත්වා මඤ්චයක 

නිපජ්ජායපසි. අථස්සා පුඤ්ඤානුභායවන අඞ්ගුට්ඨයක ඛීරං නිබ්බත්ති. යසො
තස්මිංපුප්යඵමිලායතඅඤ්ඤංනවපුප්ඵංආහරිත්වාතං නිපජ්ජායපසි.අථස්සා
ආධාවනවිධාවයනන කීළිතුං සමත්ථකාලයතො පට්ඨාෙ පදවායර පදවායර 

පදුමපුප්ඵං උට්ඨාසි, කුඞ්කුමරාසිස්ස විෙස්සා සරීරවණ්යණො අයහොසි. සා

අප්පත්තා යදවවණ්ණං, අතික්කන්තා මානුසවණ්ණං අයහොසි. සා පිතරි
ඵලාඵලත්ථාෙගයතපණ්ණසාලාෙං ඔහීෙති. 

අයථකදිවසං තස්සා වෙප්පත්තකායල පිතරි ඵලාඵලත්ථාෙ ගයත එයකො 

වනචරයකො තං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘මනුස්සානං නාම එවංවිධං රූපං නත්ථි, 
වීමංසිස්සාමි න’’න්ති තාපසස්ස ආගමනං උදික්ෙන්යතො නිසීදි. සා පිතරි

ආගච්ඡන්යත පටිපථං ගන්ත්වා තස්ස හත්ථයතො කාජකමණ්ඩලුං අග්ගයහසි, 

ආගන්ත්වා නිසින්නස්ස චස්ස අත්තනා කරණවත්තං දස්යසසි. තදා යසො
වනචරයකො මනුස්සභාවං ඤත්වා තාපසං අභිවායදත්වා නිසීදි. තාපයසො තං

වනචරකං වනමූලඵලාඵයලහි ච පානීයෙන ච නිමන්යතත්වා, ‘‘යභො පුරිස, 

ඉමස්මිංයෙව ඨායන වසිස්සසි, උදාහු ගමිසස්සී’’ති පුච්ඡි. ගමිස්සාමි, භන්යත, 
ඉධ කිං කරිස්සාමීති. ඉදං තො දිට්ඨකාරණං එත්යතො ගන්ත්වා අකයථතුං 

සක්ඛිස්සසීති. සයච, අයෙයො, න ඉච්ඡති, කිං කාරණා කයථස්සාමීති තාපසං
වන්දිත්වා පුන ආගමනකායල මග්ගසඤ්ජානනත්ථං සාොසඤ්ඤඤ්ච 
රුක්ෙසඤ්ඤඤ්චකයරොන්යතොපක්කාමි. 
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යසො බාරාණසිං ගන්ත්වා රාජානං අද්දස, රාජා ‘‘කස්මා ආගයතොසී’’ති

පුච්ඡි. ‘‘අහං, යදව, තුම්හාකංවනචරයකොපබ්බතපායද අච්ඡරිෙං ඉත්ථිරතනං
දිස්වා ආගයතොම්හී’’ති සබ්බං පවත්තිං කයථසි. යසො තස්ස වචනං සුත්වා 
යවයගන පබ්බතපාදං ගන්ත්වා අවිදූයර ඨායන ෙන්ධාවාරං නියවයසත්වා
වනචරයකනයචව අඤ්යඤහිචපුරියසහිසද්ධිංතාපසස්සභත්තකිච්චංකත්වා
නිසින්නයවලාෙතත්ථ ගන්ත්වාඅභිවායදත්වාපටිසන්ථාරංකත්වාඑකමන්තං

නිසීදි. රාජා තාපසස්ස පබ්බජිතපරික්ොරභණ්ඩං පාදමූයල ඨයපත්වා, 

‘‘භන්යත, ඉමස්මිං ඨායනකිංකයරොම, ගච්ඡාමා’’තිආහ. ගච්ඡ, මහාරාජාති.

ආම, ගච්ඡාමි, භන්යත. අෙයස්ස පනසමීයප විසභාගපරිසා අත්ථීතිඅස්සුම්හ, 

අසාරුප්පා එසා පබ්බජිතානං, මො සද්ධිං ගච්ඡතු, භන්යතති. මනුස්සානං

චිත්තං නාම දුත්යතොසෙං, කථං බහූනං මජ්යඣ වසිස්සතීති. අම්හාකං

රුචිතකාලයතොපට්ඨාෙයසසානං යජට්ඨකට්ඨායනඨයපත්වාපටිජග්ගිස්සාමි, 
භන්යතති. 

යසො රඤ්යඤො කථං සුත්වා දහරකායල ගහිතනාමවයසයනව, ‘‘අම්ම, 
පදුමවතී’’ති ධීතරං පක්යකොසි. සා එකවචයනයනව පණ්ණසාලයතො

නික්ෙමිත්වාපිතරං අභිවායදත්වාඅට්ඨාසි.අථනංපිතාආහ – ‘‘ත්වං, අම්ම, 

වෙප්පත්තා, ඉමස්මිං ඨායන රඤ්ඤා දිට්ඨකාලයතො පට්ඨාෙ වසිතුං අයුත්තා, 

රඤ්ඤාසද්ධිංගච්ඡ, අම්මා’’ති.සා‘‘සාධු, තාතා’’තිපිතුවචනංසම්පටිච්ඡිත්වා
අභිවායදත්වා පයරොදමානා අට්ඨාසි. රාජා ‘‘ඉමිස්සා පිතු චිත්තං ගණ්හාමී’’ති 

තස්මිංයෙව ඨායන කහාපණරාසිම්හි ඨයපත්වා අභියසකං අකාසි. අථ නං
ගයහත්වාඅත්තයනො නගරංආයනත්වාආගතකාලයතොපට්ඨාෙයසසඉත්ථියෙො
අයනොයලොයකත්වා තාෙ සද්ධිංයෙව රමති. තා ඉත්ථියෙො ඉස්සාපකතා තං

රඤ්යඤො අන්තයර පරිභින්දිතුකාමා එවමාහංසු – ‘‘නාෙං, මහාරාජ, 

මනුස්සජාතිකා, කහං නාම තුම්යහහි මනුස්සානං විචරණට්ඨායන පදුමානි 

උට්ඨහන්තානි දිට්ඨපුබ්බානි, අද්ධා අෙං ෙක්ඛිනී, නීහරථ නං මහාරාජා’’ති.
රාජා තාසංකථංසුත්වාතුණ්හීඅයහොසි. 

අථස්ස අපයරන සමයෙන පච්චන්යතො කුපියතො. යසො ‘‘ගරුගබ්භා 
පදුමවතී’’තිතංනගයරඨයපත්වාපච්චන්තංඅගමාසි.අථතාඉත්ථියෙොතස්සා 
උපට්ඨායිකාෙ ලඤ්ජං දත්වා ‘‘ඉමිස්සා දාරකං ජාතමත්තයමව අපයනත්වා
එකං දාරුඝටිකං යලොහියතන මක්යෙත්වා සන්තියක ඨයපහී’’ති ආහංසු.
පදුමවතිොපිනචිරස්යසව ගබ්භවුට්ඨානංඅයහොසි.මහාපදුමකුමායරොඑකයකොව
කුච්ඡිෙං පටිසන්ධිං ගණ්හි. අවයසසා එකූනපඤ්චසතා දාරකා
මහාපදුමකුමාරස්ස මාතුකුච්ඡියතො නික්ෙමිත්වා නිපන්නකායල සංයසදජා
හුත්වා නිබ්බත්තිංසු. අථස්ස ‘‘න තාවාෙං සතිං පටිලභතී’’ති ඤත්වා
උපට්ඨායිකාඑකංදාරුඝටිකංයලොහියතන මක්යෙත්වාසමීයපඨයපත්වාතාසං
ඉත්ථීනංසඤ්ඤං අදාසි.තා පඤ්චසතාපිඉත්ථියෙො එයකකාඑයකකං දාරකං
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ගයහත්වා චුන්දකාරකානං සන්තිකං යපයසත්වා කරණ්ඩයක ආහරායපත්වා 
අත්තනා අත්තනා ගහිතදාරයක තත්ථ නිපජ්ජායපත්වා බහි ලඤ්ඡනං කත්වා
ඨපයිංසු. 

පදුමවතීපි යෙො සඤ්ඤං ලභිත්වා තං උපට්ඨායිකං ‘‘කිං විජාතම්හි, 
අම්මා’’ති පුච්ඡි. සා තං සන්තජ්යජත්වා ‘‘කුයතො ත්වං දාරකං ලභිස්සසී’’ති
වත්වා ‘‘අෙං යත කුච්ඡියතො නික්ෙන්තදාරයකො’’ති යලොහිතමක්ඛිතං
දාරුඝටිකං පුරයතො ඨයපසි. සා තං දිස්වා යදොමනස්සප්පත්තා ‘‘සීඝං නං 

ඵායලත්වාඅපයනහි, සයචයකොචිපස්යසෙයලජ්ජිතබ්බංභයවෙයා’’තිආහ.සා
තස්සා කථංසුත්වාඅත්ථකාමාවිෙදාරුඝටිකංඵායලත්වාඋද්ධයනපක්ඛිපි. 

රාජාපි පච්චන්තයතො ආගන්ත්වා නක්ෙත්තං පටිමායනන්යතො බහිනගයර 

ෙන්ධාවාරං බන්ධිත්වා නිසීදි. අථ තා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො රඤ්යඤො

පච්චුග්ගමනං ආගන්ත්වා ආහංසු – ‘‘ත්වං, මහාරාජ, න අම්හාකං සද්දහසි, 

අම්යහහි වුත්තං අකාරණං විෙ යහොති. ත්වං මයහසිො උපට්ඨායිකං

පක්යකොසායපත්වාපටිපුච්ඡ, දාරුඝටිකංයතයදවී විජාතා’’ති.රාජාතංකාරණං
නඋපපරික්ඛිත්වාව ‘‘අමනුස්සජාතිකාභවිස්සතී’’තිතං යගහයතොනික්කඩ්ඪි.

තස්සා රාජයගහයතො සහ නික්ෙමයනයනව පදුමපුප්ඵානි අන්තරධායිංසු, 
සරීරච්ඡවිපිවිවණ්ණාඅයහොසි.සාඑකිකාවඅන්තරවීථිොපාොසි.අථනංඑකා 
වෙප්පත්තාමහල්ලිකාඉත්ථීදිස්වාධීතුසියනහංඋප්පායදත්වා ‘‘කහංගච්ඡසි 

අම්මා’’ති ආහ. ආගන්තුකම්හි, වසනට්ඨානං ඔයලොයකන්තී විචරාමීති.

ඉධාගච්ඡ, අම්මාතිවසනට්ඨානංදත්වායභොජනංපටිොයදසි. 

තස්සා ඉමිනාව නිොයමන තත්ථ වසමානාෙ තා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො 

එකචිත්තා හුත්වා රාජානං ආහංසු – ‘‘මහාරාජ, තුම්යහසු යුද්ධං ගයතසු
අම්යහහි ගඞ්ගායදවතාෙ ‘අම්හාකං යදයව විජිතසඞ්ගායමආගයතබලිකම්මං

කත්වා උදකකීළං කරිස්සාමා’ති පත්ථිතං අත්ථි, එතමත්ථං, යදව, 
ජානායපමා’’ති. රාජා තාසං වචයනන තුට්යඨො ගඞ්ගාෙං උදකකීළං කාතුං
අගමාසි.තාපිඅත්තනාඅත්තනා ගහිතංකරණ්ඩකංපටිච්ඡන්නංකත්වාආදාෙ
නදිං ගන්ත්වා යතසං කරණ්ඩකානං පටිච්ඡාදනත්ථං පාරුපිත්වා පාරුපිත්වා
උදයකපතිත්වාකරණ්ඩයකවිස්සජ්යජසුං. යතපියෙොකරණ්ඩකාසබ්යබසහ
ගන්ත්වායහට්ඨායසොයතපසාරිතජාලම්හිලග්ගිංසු.තයතො උදකකීළංකීළිත්වා
රඤ්යඤො උත්තිණ්ණකායල ජාලං උක්ඛිපන්තා යත කරණ්ඩයක දිස්වා

රඤ්යඤො සන්තිකං ආනයිංසු. රාජා කරණ්ඩයක දිස්වා ‘‘කිං, තාතා, 

කරණ්ඩයකසූ’’තිආහ.නජානාම, යදවාති.යසොයතකරණ්ඩයක විවරායපත්වා
ඔයලොයකන්යතොපඨමංමහාපදුමකුමාරස්සකරණ්ඩකංවිවරායපසි.යතසංපන 

සබ්යබසම්පිකරණ්ඩයකසුනිපජ්ජාපිතදිවයසයෙව පුඤ්ඤිද්ධිො අඞ්ගුට්ඨයතො
ඛීරං නිබ්බත්ති. සක්යකො යදවරාජා තස්ස රඤ්යඤො නික්කඞ්ෙභාවත්ථං
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අන්යතොකරණ්ඩයක අක්ෙරානිලිොයපසි‘‘ඉයමකුමාරාපදුමවතිොකුච්ඡිම්හි

නිබ්බත්තා බාරාණසිරඤ්යඤො පුත්තා, අථ යන පදුමවතිො සපත්තියෙො

පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො කරණ්ඩයකසු පක්ඛිපිත්වා උදයක ඛිපිංසු, රාජා ඉමං
කාරණං ජානාතූ’’ති. කරණ්ඩයක විවරිතමත්යත රාජා අක්ෙරානි වායචත්වා

දාරයකදිස්වාමහාපදුමකුමාරංඋක්ඛිපිත්වා‘‘යවයගනරයථයෙොයජථ, අස්යස 

කප්යපථ, අහං අජ්ජ අන්යතොනගරං පවිසිත්වා එකච්චානං මාතුගාමානං පිෙං 
කරිස්සාමී’’ති පාසාදංආරුය්හ හත්ථිගීවාෙ සහස්සභණ්ඩිකං ඨයපත්වා යභරිං

චරායපසි ‘‘යෙොපදුමවතිංපස්සති, යසොඉමංසහස්සංගණ්හතූ’’ති. 

තංකථංසුත්වාපදුමවතීමාතුොසඤ්ඤංඅදාසි–‘‘හත්ථිගීවයතො සහස්සං

ගණ්හ, අම්මා’’ති.අහංඑවරූපංගණ්හිතුංනවිසහාමීති.සාදුතිෙම්පි තතිෙම්පි

වුත්යත, ‘‘කිං වත්වා ගණ්හාමි අම්මා’’ති ආහ. ‘‘මම ධීතා, පදුමවතිං යදවිං
පස්සතී’’ති වත්වා ගණ්හාහීති. සා ‘‘ෙං වා තං වා යහොතූ’’ති ගන්ත්වා
සහස්සචඞ්යකොටකං ගණ්හි. අථ නං මනුස්සා පුච්ඡිංසු – ‘‘පදුමවතිං යදවිං 

පස්සසි, අම්මා’’ති. ‘‘අහං න පස්සාමි, ධීතා කිර යම පස්සතී’’ති ආහ. යත

‘‘කහංපන සා, අම්මා’’තිවත්වාතාෙසද්ධිංගන්ත්වාපදුමවතිංසඤ්ජානිත්වා
පායදසු නිපතිංසු.තස්මිංකායලසා‘‘පදුමවතීයදවීඅෙ’’න්තිඤත්වා‘‘භාරිෙං

වතඉත්ථිො කම්මංකතං, ොඑවංවිධස්සරඤ්යඤොමයහසීසමානාඑවරූයප
ඨායන නිරාරක්ො වසී’’ති ආහ. යතපි රාජපුරිසා පදුමවතිො නියවසනං
යසතසාණීහි පරික්ඛිපායපත්වා ද්වායර ආරක්ෙං ඨයපත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචසුං.රාජාසුවණ්ණසිවිකංයපයසසි.සා‘‘අහංඑවංනගමිස්සාමි, මම
වසනට්ඨානයතො පට්ඨාෙ ොව රාජයගහං එත්ථන්තයර
වරයපොත්ථකචිත්තත්ථරයණ අත්ථරායපත්වා උපරි සුවණ්ණතාරකවිචිත්තං
යචලවිතානංබන්ධායපත්වාපසාධනත්ථාෙ සබ්බාලඞ්කායරසුපහියතසුපදසාව

ගමිස්සාමි, එවං යම නාගරා සම්පත්තිං පස්සිස්සන්තී’’ති ආහ. රාජා
‘‘පදුමවතිො ෙථාරුචිං කයරොථා’’ති ආහ. තයතො පදුමවතී සබ්බපසාධනං
පසායධත්වා ‘‘රාජයගහං ගමිස්සාමී’’ති මග්ගං පටිපජ්ජි. අථස්සා
අක්කන්තඅක්කන්තට්ඨායන වරයපොත්ථකචිත්තත්ථරණානි භින්දිත්වා 
පදුමපුප්ඵානි උට්ඨහිංසු. සා මහාජනස්ස අත්තයනො සම්පත්තිං දස්යසත්වා
රාජනියවසනං ආරුය්හ සබ්යබ චිත්තත්ථරයණ තස්සා මහල්ලිකාෙ 

යපොසාවනිකමූලංකත්වාදායපසි. 

රාජාපි යෙො තා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමායෙො යත

යදවි දාසියෙොකත්වායදමී’’තිආහ.සාධු, මහාරාජ, එතාසංමය්හංදින්නභාවං

සකලනගයර ජානායපහීති. රාජා නගයර යභරිං චරායපසි – ‘‘පදුමවතිො
දූබ්භිකා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො එතිස්සා එව දාසියෙො කත්වා දින්නා’’ති. සා
‘‘තාසං සකලනගයරන දාසිභායවො සල්ලක්ඛියතො’’ති ඤත්වා ‘‘අහං මම
දාසියෙොභුජිස්සාකාතුංලභාමියදවා’’ති රාජානංපුච්ඡි.තවඉච්ඡායදවීති.එවං
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පටුන 

සන්යත තයමව යභරිචාරිකං පක්යකොසායපත්වා ‘‘පදුමවතියදවිො අත්තයනො
දාසියෙො කත්වා දින්නා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො සබ්බාව භුජිස්සා කතාති පුන
යභරිං චරායපථා’’ති ආහ. සා තාසං භුජිස්සභායව කයත එකූනානි 
පඤ්චසත්තපුත්තානි තාසංයෙව හත්යථ යපොසනත්ථාෙ දත්වා සෙං
මහාපදුමකුමාරංයෙව ගණ්හි. 

අථ අපරභායග යතසංකුමාරානංකීළනවයෙ සම්පත්යත රාජා උෙයායන 

නානාවිධංකීළනට්ඨානංකායරසි.යතඅත්තයනොයසොළසවස්සුද්යදසිකකායල
සබ්යබව එකයතො හුත්වා උෙයායන පදුමසඤ්ඡන්නාෙ මඞ්ගලයපොක්ෙරණිො
කීළන්තානවපදුමානි පුප්ඵිතානිපුරාණපදුමානිචවණ්ටයතොපතන්තානිදිස්වා

‘‘ඉමස්ස තාව අනුපාදින්නකස්ස එවරූපා ජරා පාපුණාති, කිමඞ්ගං පන
අම්හාකංසරීරස්ස.ඉදම්පිහි එවංගතිකයමවභවිස්සතී’’තිආරම්මණංගයහත්වා
සබ්යබව පච්යචකයබොධිඤාණං නිබ්බත්යතත්වා උට්ඨායුට්ඨාෙ
පදුමකණ්ණිකාසුපල්ලඞ්යකනනිසීදිංසු. 

අථ යතහි සද්ධිං ආගතා රාජපුරිසා බහුගතං දිවසං ඤත්වා ‘‘අෙයපුත්තා
තුම්හාකංයවලංජානාථා’’තිආහංසු.යතතුණ්හීඅයහසුං.යත පුරිසාගන්ත්වා

රඤ්යඤොආයරොයචසුං– ‘‘කුමාරායදව, පදුමකණ්ණිකාසු නිසින්නා, අම්යහසු
කයථන්යතසුපිවචීයභදංනකයරොන්තී’’ති.ෙථාරුචිොයතසං නිසීදිතුංයදථාති.
යතසබ්බරත්තිංගහිතාරක්ොපදුමකණ්ණිකාසු නිසින්නනිොයමයනවඅරුණං
උට්ඨායපසුං. පුරිසා පුනදිවයස උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදවා යවලං ජානාථා’’ති

ආහංසු. න මෙං යදවා, පච්යචකබුද්ධා නාම මෙන්ති. අෙයා, තුම්යහ භාරිෙං 

කථං කයථථ, පච්යචකබුද්ධා නාම තුම්හාදිසා න යහොන්ති, 
ද්වඞ්ගුලයකසමස්සුධරා කායෙ පටිමුක්කඅට්ඨපරික්ොරා යහොන්තීති. යත

දක්ඛිණහත්යථන සීසං පරාමසිංසු. තාවයදව ගිහිලිඞ්ගං අන්තරධායි, අට්ඨ
පරික්ොරා කායෙ පටිමුක්කාව අයහසුං. තයතො පස්සන්තස්යසව මහාජනස්ස
ආකායසනනන්දමූලකපබ්භාරංඅගමංසු. 

සාපි යෙො, පදුමවතී යදවී, ‘‘අහං බහුපුත්තා හුත්වා නිපුත්තා ජාතා’’ති
හදෙයසොකං පත්වා යතයනව යසොයකන කාලං කත්වා
රාජගහනගරද්වාරගාමයක සහත්යථන කම්මං කත්වා ජීවනකට්ඨායන
නිබ්බත්ති. අපරභායගකුලඝරං ගන්ත්වා එකදිවසං සාමිකස්ස යෙත්තං ොගුං
හරමානා යතසං අත්තයනො පුත්තානං අන්තයර අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ
භික්ොචාරයවලාෙආකායසනගච්ඡන්යතදිස්වාසීඝංසීඝංගන්ත්වා සාමිකස්ස

ආයරොයචසි – ‘‘පස්ස, අෙය, පච්යචකබුද්යධ, එයත නිමන්යතත්වා 
යභොයජස්සාමා’’ති. යසොආහ – ‘‘සමණසකුණානායමයත අඤ්ඤත්ථාපි එවං

චරන්ති, න එයත පච්යචකබුද්ධා’’ති. යත යතසං කයථන්තානංයෙව අවිදූයර
ඨායනඔතරිංසු.සාඉත්ථී තංදිවසංඅත්තයනොභත්තෙජ්ජයභොජනංයතසංදත්වා
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පටුන 

‘‘ස්යවපි අට්ඨ ජනා මය්හං භික්ෙං ගණ්හථා’’ති ආහ. සාධු, උපාසියක, තව

සක්කායරො එත්තයකොවයහොතු, ආසනානිචඅට්යඨවයහොන්තු, අඤ්යඤපිබහූ
පච්යචකබුද්යධදිස්වාතව චිත්තංපසායදෙයාසීති.සාපුනදිවයසඅට්ඨආසනානි
පඤ්ඤායපත්වාඅට්ඨන්නං සක්කාරසම්මානංපටිොයදත්වානිසීදි. 

නිමන්තිතපච්යචකබුද්ධා යසසානං සඤ්ඤං අදංසු – ‘‘මාරිසා, අජ්ජ 
අඤ්ඤත්ථ අගන්ත්වා සබ්යබව තුම්හාකං මාතු සඞ්ගහං කයරොථා’’ති. යත
යතසං වචනං සුත්වා සබ්යබව එකයතො ආකායසන ආගන්ත්වා මාතු-
යගහද්වායර පාතුරයහසුං. සාපි පඨමං ලද්ධසඤ්ඤතාෙ බහූපි දිස්වා න

කම්පිත්ථ, සබ්යබපි යත යගහං පයවයසත්වා ආසයනසු නිසීදායපසි. යතසු
පටිපාටිො නිසීදන්යතසු නවයමො අඤ්ඤානි අට්ඨ ආසනානි මායපත්වා සෙං

ධුරාසයන නිසීදි. ොව ආසනානි වඩ්ෙන්ති, තාව යගහං වඩ්ෙති. එවං යතසු
සබ්යබසුපි නිසින්යනසු සා ඉත්ථී අට්ඨන්නං පච්යචකබුද්ධානං පටිොදිතං 
සක්කාරං පඤ්චසතානම්පි ොවදත්ථං දත්වා අට්ඨ නීලුප්පලහත්ථයක
ආහරිත්වා නිමන්තිතපච්යචකබුද්ධානංයෙව පාදමූයල ඨයපත්වා ආහ –

‘‘මය්හං, භන්යත, නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන සරීරවණ්යණො ඉයමසං
නීලුප්පලානං අන්යතොගබ්භවණ්යණො විෙ යහොතූ’’ති පත්ථනං අකාසි.
පච්යචකබුද්ධාමාතුඅනුයමොදනංකත්වාගන්ධමාදනංයෙව අගමංසු. 

සාපි ොවජීවං කුසලං කත්වා තයතො චුතා යදවයලොයක නිබ්බත්තිත්වා 

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං යසට්ඨිකුයල පටිසන්ධිං ගණ්හි, 

නීලුප්පලගබ්භසමානවණ්ණතාෙ චස්සා උප්පලවණ්ණාත්යවව නාමං අකංසු.
අථස්සාවෙප්පත්තකායලසකලජම්බුදීපරාජායනොචයසට්ඨියනොච යසට්ඨිස්ස

සන්තිකං පහිණිංසු – ‘‘ධීතරං අම්හාකං යදතූ’’ති. අපහිණන්යතො නාම
නායහොසි. තයතො යසට්ඨි චින්යතසි – ‘‘අහං සබ්යබසං මනං ගයහතුං න 

සක්ඛිස්සාමි, උපාෙං පයනකං කරිස්සාමී’’ති ධීතරං පක්යකොසායපත්වා
‘‘පබ්බජිතුං අම්ම සක්ඛිස්සසී’’ති ආහ. තස්සා පච්ඡිමභවිකත්තා පිතුවචනං

සීයස ආසිත්තසතපාකයතලං විෙ අයහොසි, තස්මා පිතරං ‘‘පබ්බජිස්සාමි, 
තාතා’’ති ආහ. යසො තස්සා සක්කාරං කත්වා භික්ඛුනිඋපස්සෙං යනත්වා
පබ්බායජසි. තස්සා අචිරපබ්බජිතාෙ එව උයපොසථාගායරකාලවායරො පාපුණි.
සාදීපංජායලත්වාඋයපොසථාගාරං සම්මජ්ජිත්වාදීපසිොෙනිමිත්තංගණ්හිත්වා
පුනප්පුනං ඔයලොකෙමානා යතයජොකසිණාරම්මණං ඣානං නිබ්බත්යතත්වා
තයදව පාදකං කත්වා අරහත්තං පාපුණි. අරහත්තඵයලන සද්ධිංයෙව ච
ඉද්ධිවිකුබ්බයන චිණ්ණවසී අයහොසි. සා අපරභායග සත්ථු 

ෙමකපාටිහාරිෙකරණදිවයස ‘‘අහං, භන්යත, පාටිහාරිෙං කරිස්සාමී’’ති
සීහනාදං නදි. සත්ථා ඉදං කාරණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යජතවනවිහායර
නිසින්යනො පටිපාටිො භික්ඛුනියෙො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො ඉමං යථරිං
ඉද්ධිමන්තීනංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

233 

පටුන 

පටාචාරායථරීවත්ථු 

238. චතුත්යථ විනෙධරානං ෙදිදං පටාචාරාතිපටාචාරායථරීවිනෙධරානං
අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ
පටිසන්ධිංගණ්හිත්වාඅපරභායගසත්ථු ධම්මයදසනංසුණන්තීසත්ථාරංඑකං
භික්ඛුනිං විනෙධරානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා
තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා ොවජීවං කුසලං කත්වා යදවමනුස්යසසු 
සංසරිත්වා කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිං
ගණ්හිත්වා සත්තන්නං භගිනීනං අබ්භන්තරා හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි
බ්රහ්මචරිෙං චරිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස පරියවණං කත්වා පුන යදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා එකං බුද්ධන්තරං සම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
සාවත්ථිෙංයසට්ඨියගයහපටිසන්ධිංගණ්හි. 

සාඅපරභායගවෙප්පත්තාඅත්තයනොයගයහඑයකනකම්මකායරනසද්ධිං 
සන්ථවං කත්වා අපරභායග අත්තයනො සමානජාතිකං කුලං ගච්ඡන්තී
කතසන්ථවස්ස පුරිසස්ස සඤ්ඤං අදාසි – ‘‘න ත්වං ස්යව පට්ඨාෙ මං

පටිහාරසයතනපිදට්ඨුංලභිස්සසි, සයචයත කම්මංඅත්ථි, ඉදානිමංගණ්හිත්වා 
ගච්ඡාහී’’ති.යසො‘‘එවං යහොතූ’’තිඅනුච්ඡවිකංහත්ථසාරංගයහත්වාතංආදාෙ
නගරයතො තීණි චත්තාරි යෙොජනානි පටික්කමිත්වා එකස්මිං ගාමයක වාසං
කප්යපසි. 

අථඅපරභායගතස්සාකුච්ඡිෙංගබ්යභොපතිට්ඨාසි.සාගබ්යභ පරිපක්යක

‘‘ඉදං අම්හාකං අනාථට්ඨානං, කුලයගහංගච්ඡාමසාමී’’තිආහ. යසො ‘‘අජ්ජ 

ගච්ඡාම, ස්යව ගච්ඡාමා’’ති ගන්තුං අසක්යකොන්යතො කාලං වීතිනායමසි. සා
තස්ස කාරණං ඤත්වා ‘‘නාෙං බායලො මං යනස්සතී’’ති තස්මිං බහි ගයත
‘‘එකිකාව කුලයගහං ගමිස්සාමී’’ති මග්ගං පටිපජ්ජි. යසො ආගන්ත්වා තං
යගයහඅපස්සන්යතොපටිවිස්සයක පුච්ඡිත්වා‘‘කුලයගහංගතා’’තිසුත්වා‘‘මං
නිස්සාෙ කුලධීතා අනාථා ජාතා’’ති පදානුපදිකං ගන්ත්වා සම්පාපුණි. තස්සා

අන්තරාමග්යගව ගබ්භවුට්ඨානං අයහොසි. තයතො ‘‘ෙස්සත්ථාෙ මෙං

ගච්යඡෙයාම, යසොඅත්යථොඅන්තරාමග්යගවනිප්ඵන්යනො, ඉදානි ගන්ත්වාකිං
කරිස්සාමා’’ති පටිනිවත්තිංසු. පුන තස්සා කුච්ඡිෙං ගබ්යභො පතිට්ඨාසීති
පුරිමනයෙයනවවිත්ථායරතබ්බං. 

අන්තරාමග්යග පනස්සා ගබ්භවුට්ඨායන ජාතමත්යතයෙව චතූසු දිසාසු

මහායමයඝොඋට්ඨහි.සාතංපුරිසංආහ–‘‘සාමි, අයවලාෙ චතූසුදිසාසුයමයඝො

උට්ඨියතො, අත්තයනො වසනට්ඨානං කාතුං වාෙමාහී’’ති. යසො ‘‘එවං
කරිස්සාමී’’ති දණ්ඩයකහිකුටිකංකත්වා ‘‘ඡදනත්ථාෙතිණං ආහරිස්සාමී’’ති
එකස්මිං මහාවම්මිකපායද තිණං ඡින්දති. අථ නං වම්මියක නිපන්යනො 

කණ්හසප්යපො පායද ඩංසි, යසො තස්මිංයෙව ඨායන පතියතො. සාපි ‘‘ඉදානි
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ආගමිස්සති, ඉදානි ආගමිස්සතී’’ති සබ්බරත්තිං යෙයපත්වා ‘‘අද්ධා මං යසො
‘අනාථාඑසා’තිමග්යග ඡඩ්යඩත්වාගයතොභවිස්සතී’’තිආයලොයකසඤ්ජායත
පදානුසායරනඔයලොයකන්තීවම්මිකපායද පතිතංදිස්වා‘‘මංනිස්සාෙනට්යඨො
පුරියසො’’ති පරියදවිත්වා දහරදාරකං පස්යසනාදාෙ මහල්ලකං අඞ්ගුලීහි
ගාහායපත්වා මග්යගන ගච්ඡන්තී අන්තරාමග්යග එකං උත්තානනදිං දිස්වා
‘‘ද්යවපි දාරයක එකප්පහායරයනව ආදාෙ ගන්තුං න සක්ඛිස්සාමී’’ති
යජට්ඨකං ඔරිමතීයර ඨයපත්වා දහරං පරතීරං යනත්වා පියලොතිකචුම්බටයක
නිපජ්ජායපත්වාපුන නිවත්තිත්වා‘‘ඉතරංගයහත්වාගමිස්සාමී’’තිනදිංඔතරි. 

අථස්සානදීමජ්ඣංපත්තකායලඑයකොයසයනො ‘‘මංසපිණ්යඩොඅෙ’’න්ති 

සඤ්ඤාෙදාරකංවිජ්ඣිතුංආගච්ඡති.සාහත්ථංපසායරත්වායසනංපලායපසි.
තස්සා තං හත්ථවිකාරං දිස්වා මහල්ලකදාරයකො ‘‘මං පක්යකොසතී’’ති

සඤ්ඤාෙනදිංඔතරිත්වායසොයත පතියතොෙථායසොතංඅගමාසි. යසොපියසයනො
තස්සා අසම්පත්තාෙ එව තං දහරදාරකං ගණ්හිත්වා අගමාසි. සා
බලවයසොකාභිභූතාඅන්තරාමග්යගඉමංවිලාපගීතං ගාෙන්තීගච්ඡති– 

‘‘උයභොපුත්තාකාලඞ්කතා, පන්යථමය්හංපතීමයතො’’ති. 

සා එවං විලපමානාව සාවත්ථිං පත්වා කුලසභාගං ගන්ත්වාපි 
යසොකවයසයනව අත්තයනො යගහං වවත්ථයපතුං අසක්යකොන්තී ‘‘ඉමස්මිං

ඨායන එවංවිධංනාමකුලං අත්ථි, කතරං තං යගහ’’න්ති පටිපුච්ඡි. ත්වං තං

කුලං පටිපුච්ඡිත්වාකිංකරිස්සසි? යතසංවසනයගහං වාතප්පහායරනපතිතං, 

තත්යථව යත සබ්යබපි ජීවිතක්ෙෙං පත්තා, අථ යන ඛුද්දකමහල්ලයක

එකචිතකස්මිංයෙවඣායපන්ති, පස්සඑසාධූමවට්ටිපඤ්ඤාෙතීති.සාතංකථං
සුත්වාව කිං තුම්යහ වදථා’’ති අත්තයනො නිවත්ථසාටකං සන්ධායරතුං
අසක්යකොන්තී ජාතනිොයමයනව බාහා පග්ගය්හ කන්දමානා ඤාතීනං
චිතකට්ඨානංගන්ත්වාතංවිලාපගීතං පරිපුණ්ණංකත්වාපරියදවමානා– 

‘‘උයභොපුත්තාකාලඞ්කතා, පන්යථමය්හංපතීමයතො; 

මාතාපිතාචභාතාච, එකචිතකස්මිංඩය්හයර’’ති.– 

ආහ.අඤ්යඤනජයනනසාටකංදින්නම්පිඵායලත්වාඵායලත්වා ඡඩ්යඩති.අථ
නංදිට්ඨදිට්ඨට්ඨායනමහාජයනොපරිවායරත්වාචරති.අථස්සා‘‘අෙං පටාචාරං

පටපරිහරණං විනා චරතී’’ති පටාචාරායතවනාමං අකංසු. ෙස්මා චස්සා යසො

නග්ගභායවන අලජ්ජීආචායරො පාකයටො අයහොසි, තස්මා පතියතො ආචායරො 
අස්සාතිපටාචාරාත්යවවනාමංඅකංසු. 

සා එකදිවසං සත්ථරි මහාජනස්ස ධම්මං යදයසන්යත විහාරං පවිසිත්වා

පරිසපරිෙන්යත අට්ඨාසි. සත්ථා යමත්තාඵරයණන ඵරිත්වා ‘‘සතිං පටිලභ, 
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භගිනි, සතිං පටිලභ, භගිනී’’ති ආහ. තස්සා සත්ථු වචනං සුත්වා

බලවහියරොත්තප්පං ආගතං, සාතත්යථවභූමිෙංනිසීදි.අවිදූයරඨියතොපුරියසො
උත්තරිසාටකං ඛිපිත්වා අදාසි. සා තං නිවායසත්වා ධම්මං අස්යසොසි. සත්ථා
තස්සා චරිෙවයසනඉමාධම්මපයදගාථාආහ– 

‘‘න සන්තිපුත්තාතාණාෙ, නපිතානාපි බන්ධවා; 

අන්තයකනාධිපන්නස්ස, නත්ථිඤාතීසුතාණතා. 

‘‘එතමත්ථවසංඤත්වා, පණ්ඩියතොසීලසංවුයතො; 

නිබ්බානගමනංමග්ගං, ඛිප්පයමවවියසොධයෙ’’ති.(ධ.ප. 288-289); 

සා ගාථාපරියෙොසායන ෙථාඨිතාව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං 
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා පබ්බජ්ජං ොචි. සත්ථා ‘‘තස්සා භික්ඛුනිඋපස්සෙං 
ගන්ත්වා පබ්බජා’’ති පබ්බජ්ජං සම්පටිච්ඡි. සා පබ්බජිත්වා නචිරස්යසව 
අරහත්තං පත්වා බුද්ධවචනං ගණ්හන්තී විනෙපිටයක චිණ්ණවසී අයහොසි.
අපරභායගසත්ථා යජතවයනනිසින්යනොභික්ඛුනියෙොපටිපාටිොඨානන්තයර
ඨයපන්යතොපටාචාරංවිනෙධරානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

ධම්මදින්නායථරීවත්ථු 

239. පඤ්චයම ධම් මකථිකානන්තිධම්මකථිකානංභික්ඛුනීනංධම්මදින්නා
අග්ගාති දස්යසති.සාකිරපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙංපරාෙත්තට්ඨායන
නිබ්බත්තිත්වා පදුමුත්තරස්ස භගවයතො අග්ගසාවකස්ස සුජාතත්යථරස්ස
අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා ොවජීවං කුසලං කත්වා
සග්යග නිබ්බත්ති. සබ්බං යහට්ඨා යෙමායථරිො අභිනීහාරවයසයනව
යවදිතබ්බං.ඵුස්සබුද්ධකායලපයනසාසත්ථුයවමාතිකානං තිණ්ණංභාතිකානං
දානාධිකායරඨපිතකම්මිකස්සයගයහවසමානා ‘‘එකංයදහී’’තිවුත්තා ද්යව
අදාසි. එවං සබ්බං අපරිහායපන්තී දත්වා ද්යවනවුතිකප්යප අතික්කම්ම 
කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා
සත්තන්නං භගිනීනං අබ්භන්තරා හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි බ්රහ්මචරිෙං
චරිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස වසනපරියවණං කායරත්වා එකං බුද්ධන්තරං 
යදවමනුස්යසසු සංසරන්තී ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කුලයගයහ පටිසන්ධිං
ගණ්හිත්වා අපරභායග විසාෙයසට්ඨියනො යගහං ගතා. විසාෙයසට්ඨි නාම
බිම්බිසාරස්ස සහාෙයකො රඤ්ඤා සද්ධිං දසබලස්ස පඨමදස්සනං ගන්ත්වා

ධම්මං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො, අපරභායග අනාගාමිඵලං
සච්ඡාකාසි. 

යසො තංදිවසං ඝරං ගන්ත්වා යසොපානමත්ථයක ඨිතාෙ ධම්මදින්නාෙ 
හත්යථ පසාරියත හත්ථං අනාලම්බිත්වාව පාසාදං අභිරුහි. භුඤ්ජමායනොපි
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‘‘ඉමං යදථ, ඉමං හරථා’’ති න බයාහරි. ධම්මදින්නා කටච්ඡුං ගයහත්වා 
පරිවිසමානා චින්යතසි – ‘‘අෙං යම හත්ථාලම්බකං යදන්තිොපි හත්ථං න

ආලම්බි, භුඤ්ජමායනොපිකිඤ්චිනකයථති, යකොනුයෙොමය්හංයදොයසො’’ති? 

අථනං භුත්තාවිං ‘‘යකොනු යෙො යම, අෙය, යදොයසො’’ති පුච්ඡි. ධම්මදින්යන

තුය්හං යදොයසො නත්ථි, අහං පන අජ්ජ පට්ඨාෙ සන්ථවවයසන තුම්හාකං
සන්තියක නිසීදිතුං වා ඨාතුං වා ආහරායපත්වා ොදිතුං වා භුඤ්ජිතුං වා

අභබ්යබො. ත්වං සයච ඉච්ඡසි, ඉමස්මිං යගයහ වස. යනො යච ඉච්ඡසි, 

ෙත්තයකන යත ධයනන අත්යථො, තං ගණ්හිත්වා කුලඝරං ගච්ඡාහීති.

අෙයපුත්ත, එවං සන්යත අහං තුම්යහහි ඡඩ්ඩිතයෙළං වමිතවමනං සීයසන

උක්ඛිපිත්වා න චරිස්සාමි, මය්හං පබ්බජ්ජං අනුජානාථාති. විසායෙො ‘‘සාධු, 
ධම්මදින්යන’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා ධම්මදින්නං සුවණ්ණසිවිකාෙ
භික්ඛුනිඋපස්සෙංපබ්බජ්ජත්ථාෙයපයසසි. 

සා පබ්බජිත්වා චින්යතසි – ‘‘අෙං තාව යසට්ඨි ඝරමජ්යඣ ඨියතොව

දුක්ෙස්සන්තං අකාසි, පබ්බජ්ජං ලද්ධකාලයතො පට්ඨාෙ පන මොපි

දුක්ෙස්සන්තං කාතුං වට්ටතී’’ති ආචරියුපජ්ඣාොනං සන්තිකං ගන්ත්වා, 

‘‘අයෙය, මය්හංආකිණ්ණට්ඨායනචිත්තංනරමති, ගාමකාවාසං ගච්ඡාමී’’ති
ආහ. යථරියෙො තස්සා මහාකුලා නික්ෙම්ම පබ්බජිතභායවන චිත්තං වායරතුං 
අසක්යකොන්තියෙො තං ගයහත්වා ගාමකාවාසං අගමංසු. සා අතීයත
මද්දිතසඞ්ොරතාෙ නචිරස්යසව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. අථස්සා

එතදයහොසි – ‘‘මය්හං කිච්චං මත්ථකං පත්තං, ඉධ වසිත්වා කිං කරිස්සාමි, 

රාජගහයමව ගච්ඡාමි, තත්ර මං නිස්සාෙ බහු ඤාතිසඞ්යඝො පුඤ්ඤානි
කරිස්සතී’’තියථරියෙොගයහත්වානගරයමවපච්චාගතා. 

විසායෙොතස්සාආගතභාවංඤත්වා ‘‘සීඝංආගතා උක්කණ්ඨිතානු යෙො 
භවිස්සතී’’ති සාෙන්හසමයෙ තස්සා සන්තිකං ගන්ත්වා අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසින්යනො ‘‘උක්කණ්ඨිතභාවං පුච්ඡිතුං අයුත්ත’’න්ති

පඤ්චක්ෙන්ධාදිවයසන පඤ්යහ පුච්ඡි, ධම්මදින්නා ෙග්යගන උප්පලනාලං
ඡින්දන්තී විෙ පුච්ඡිතං පුච්ඡිතං විස්සජ්යජසි. උපාසයකො ධම්මදින්නායථරිො
ඤාණස්සසූරභාවංඤත්වා අත්තයනොඅධිගතට්ඨායනපටිපාටිොතීසුමග්යගසු
සබ්බාකායරන පඤ්යහ පුච්ඡිත්වා උග්ගහවයසන අරහත්තමග්යගපි පුච්ඡි.
ධම්මදින්නායථරීපිඋපාසකස්සොවඅනාගාමිඵලාව විසෙභාවංඤත්වා‘‘ඉදානි

අත්තයනො විසෙං අතික්කමිත්වා ධාවතී’’ති තං නිවත්යතන්තී ‘‘අච්චසරා, 

ආවුයසො විසාෙ, පඤ්යහ, නාසක්ඛි පඤ්හානං පරිෙන්තං ගයහතුං, 

නිබ්බායනොගධඤ්හි, ආවුයසො විසාෙ, බ්රහ්මචරිෙං නිබ්බානපරාෙණං 

නිබ්බානපරියෙොසානං. ආකඞ්ෙමායනො ච ත්වං, ආවුයසො විසාෙ, භගවන්තං

උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථංපුච්යඡෙයාසි.ෙථාචයතභගවාබයාකයරොති, තථා

නංධායරෙයාසී’’ති(ම. නි.1.466) ආහ. 
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විසායෙො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා සබ්බං පුච්ඡාවිස්සජ්ජනනෙං කයථසි.
සත්ථා තස්ස වචනං සුත්වා ‘‘මම ධීතාෙ අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු

ෙන්යධසුතණ්හානත්ථී’’තිවත්වාධම්මපයදඉමංගාථමාහ – 

‘‘ෙස්සපුයරචපච්ඡාච, මජ්යඣචනත්ථිකිඤ්චනං; 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ.ප. 421); 

තයතො ධම්මදින්නාෙ සාධුකාරං දත්වා විසාෙං උපාසකං එතදයවොච –

‘‘පණ්ඩිතා, විසාෙ, ධම්මදින්නා භික්ඛුනී, මහාපඤ්ඤා විසාෙ, ධම්මදින්නා

භික්ඛුනී. මං යචපිත්වං, විසාෙ, එතමත්ථං පුච්යඡෙයාසි, අහම්පි තං එවයමව

බයාකයරෙයං, ෙථාතංධම්මදින්නාෙභික්ඛුනිොබයාකතං, එයසොයචයවතස්ස 

අත්යථො, එවඤ්චනංධායරහී’’ති.එවයමතංවත්ථුසමුට්ඨිතං.අපරභායගසත්ථා
යජතවයන නිසින්යනො පටිපාටිො භික්ඛුනියෙො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො
ඉදයමව චූළයවදල්ලං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යථරිං ඉමස්මිං සාසයන
ධම්මකථිකානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

නන්දායථරීවත්ථු 

240. ඡට්යඨ ඣායීනං ෙදිදං නන් දාති ඣානාභිරතානං, නන්දා යථරී, 
අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ
පටිසන්ධිංගයහත්වාඅපරභායගසත්ථුධම්මංසුණන්තීසත්ථාරංඑකං භික්ඛුනිං
ඣානාභිරතානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං 
ඨානන්තරංපත්යථසි.සාතයතොකප්පසතසහස්සංයදවමනුස්යසසුසංසරිත්වා
අම්හාකං සත්ථුනිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව මහාපජාපතියගොතමිොකුච්ඡිම්හි

පටිසන්ධිං ගණ්හි, නන්දාතිස්සා නාමං අකංසු. රූපනන්දාතිපි වුච්චති. සා
අපරභායග උත්තමරූපභායවනජනපදකලයාණීනාමජාතා. 

සා අම්හාකං දසබයල සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා අනුපුබ්යබන කපිලවත්ථුං
ආගන්ත්වා නන්දඤ්ච රාහුලඤ්ච පබ්බායජත්වා පක්කන්යත 

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පරිනිබ්බුතකායල ‘‘මහාපජාපතියගොතමීච රාහුලමාතා
ච නික්ෙමිත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජිතා’’ති ඤත්වා ‘‘ඉමාසං
පබ්බජිතකාලයතොපට්ඨාෙමය්හංඉධකිං කම්ම’’න්තිමහාපජාපතිොසන්තිකං

ගන්ත්වා පබ්බජි. පබ්බජිතදිවසයතො පට්ඨාෙ ‘‘සත්ථා රූපං ගරහතී’’ති සත්ථු

උපට්ඨානං න ගච්ඡති, ඔවාදවායර සම්පත්යත අඤ්ඤං යපයසත්වා ඔවාදං
ආහරායපති. සත්ථා තස්සා රූපමදමත්තභාවං ඤත්වා ‘‘අත්තයනො ඔවාදං 

අත්තනාවආගන්ත්වාගණ්හන්තු, නභික්ඛුනීහිඅඤ්ඤායපයසතබ්බා’’තිආහ.
තයතො රූපනන්දාඅඤ්ඤංමග්ගංඅපස්සන්තීඅකාමාඔවාදංඅගමාසි. 
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පටුන 

සත්ථා තස්සා චරිතවයසන ඉද්ධිො එකං ඉත්ථිරූපං නිම්මිනිත්වා 
තාලවණ්ටංගයහත්වාබීජමානංවිෙඅකාසි.රූපනන්දාතංදිස්වාචින්යතසි–

‘‘අහං අකාරයණයනවපමත්තාහුත්වානාගච්ඡාමි, එවරූපාපිඉත්ථියෙොසත්ථු
සන්තියක විස්සත්ථා චරන්ති. මම රූපං එතාසං රූපස්ස කලං නාග්ඝති

යසොළසිං, අජානිත්වාවඑත්තකංකාලංනආගතම්හී’’තිතයමවඉත්ථිනිමිත්තං
ගණ්හිත්වා ඔයලොයකන්තී අට්ඨාසි. සත්ථා තස්සා පුබ්බයහතුසම්පන්නතාෙ

‘‘අට්ඨීනංනගරං කත’’න්ති(ධ.ප.150) ධම්මපයදගාථංවත්වා– 

‘‘චරංවාෙදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවාසෙ’’න්ති.(සු.නි. 195) – 

සුත්තං අභාසි.සා තස්මිංයෙවරූයපෙෙවෙං පට්ඨයපත්වා අරහත්තං පාපුණි.
ඉමස්මිං ඨායන ඉදං වත්ථු යහට්ඨා යෙමායථරිො වත්ථුනා සදිසයමවාති න

විත්ථාරිතං.තයතොපට්ඨාෙ, රූපනන්දා, ඣානාභිරතානංඅන්තයර ධුරප්පත්තා
අයහොසි. සත්ථා අපරභායග යජතවයන නිසින්යනො පටිපාටිො භික්ඛුනියෙො 
ඨානන්තයරඨයපන්යතොනන්දායථරිංඣායීනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

යසොණායථරීවත්ථු 

241. සත්තයම ආරද් ධවීරිොනන්ති පග්ගහිතපරිපුණ්ණවීරිොනං යසොණා
අග්ගාති දස්යසති. අෙංකිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතීනගයරකුලයගයහ
පටිසන්ධිං ගයහත්වා අපරභායග ධම්මං සුණන්තී සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං
ආරද්ධවීරිොනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරංපත්යථසි.සාකප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායදසාවත්ථිෙංකුලයගයහපටිසන්ධිං ගයහත්වාඅපරභායගඝරාවායස
වුත්ථාබහූපුත්තධීතයරොලභිත්වාසබ්යබපිවිසුංවිසුං ඝරාවායසපතිට්ඨායපසි.
යතතයතොපට්ඨාෙ‘‘අෙංඅම්හාකංකිංකරිස්සතී’’තිතංඅත්තයනො සන්තිකං
ආගතං ‘‘මාතා’’ති සඤ්ඤම්පි න කරිංසු. බහුපුත්තිකයසොණා යතසං අත්තනි 
අගාරවභාවංඤත්වා‘‘ඝරාවායසනකිංකරිස්සාමී’’තිනික්ෙමිත්වාපබ්බජි.අථ

නං භික්ඛුනියෙො ‘‘අෙං වත්තංනජානාති, අයුත්තංකයරොතී’’ති දණ්ඩකම්මං
කයරොන්ති. පුත්තධීතයරො තං දණ්ඩකම්මං ආහරන්තිං දිස්වා ‘‘අෙං
ොවජ්ජදිවසා සික්ොමත්තම්පිනජානාතී’’තිදිට්ඨදිට්ඨට්ඨායනඋප්පණ්යඩසුං.
සායතසංවචනං සුත්වාඋප්පන්නසංයවගා ‘‘අත්තයනොගතිවියසොධනංකාතුං
වට්ටතී’’ති නිසින්නට්ඨායනපි ඨිතට්ඨායනපි ද්වත්තිංසාකාරං සජ්ඣාෙති. සා

ෙයථව පුබ්යබ බහුපුත්තිකයසොණත්යථරීති පඤ්ඤායිත්ථ, එවං පච්ඡා 
ආරද්ධවීරිෙයසොණත්යථරීතිපාකටාජාතා. 

අයථකදිවසංභික්ඛුනියෙොවිහාරංගච්ඡන්තියෙො ‘‘භික්ඛුනිසඞ්ඝස්ස උදකං

තායපෙයාසි, යසොයණ’’තිවත්වාඅගමංසු.සාපිඋදකතාපනයතොපුයරතරයමව
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අග්ගිසාලාෙ චඞ්කමිත්වාචඞ්කමිත්වාද්වත්තිංසාකාරංසජ්ඣාෙන්තීවිපස්සනං
වඩ්යෙසි. සත්ථාගන්ධකුටිෙංනිසින්යනොවඉමංඔභාසගාථංඅභාසි– 

‘‘යෙොචවස්සසතංජීයව, අපස්සංධම්මමුත්තමං; 

එකාහංජීවිතංයසයෙයො, පස්සයතොධම්මමුත්තම’’න්ති.(ධ.ප. 115); 

සා ගාථාපරියෙොසායන අරහත්තං පත්වා චින්යතසි – ‘‘අහං අරහත්තං 

පත්තා, ආගන්තුකජයනො ච අනුපධායරත්වාව මයි අවඤ්ඤාෙ කිඤ්චි වත්වා

බහුං අපුඤ්ඤම්පිපසයවෙය, තස්මාසංලක්ෙණකාරණංකාතුංවට්ටතී’’ති.සා
උදකභාජනං උද්ධනං ආයරොයපත්වා යහට්ඨා අග්ගිං න අකාසි. භික්ඛුනියෙො
ආගන්ත්වා උද්ධනං ඔයලොයකන්තියෙො අග්ගිං අදිස්වා ‘‘ඉමං මහල්ලිකං

‘භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සඋදකංතායපහී’ති අයවොචුම්හ, අජ්ජාපිඋද්ධයනඅග්ගිම්පින

කයරොතී’’ති ආහංසු. අයෙය, කිං තුම්හාකං අග්ගිනා, උණ්යහොදයකන

න්හායිතුකාමාභාජනයතොඋදකංගයහත්වාන්හාෙථාති? තාපි ‘‘භවිස්සතිඑත්ථ
කාරණ’’න්ති ගන්ත්වා උදයක හත්ථං ඔතායරත්වා උණ්හභාවං ඤත්වා 

එකකුටං ආහරිත්වා උදකං ගණ්හන්ති, ගහිතගහිතට්ඨානං පරිපූරති. තදා
සබ්බාවතස්සාඅරහත්යතඨිතභාවංඤත්වා දහරතරාතාවපඤ්චපතිට්ඨියතන 

පායදසු පතිත්වා ‘‘මෙං, අයෙය, එත්තකං කාලං තුම්යහ අනුපධායරත්වා

වියහයඨත්වා වියහයඨත්වා කථයිම්හ, ෙමථ යනො’’ති ෙමායපසුං. වුද්ධතරාපි 

උක්කුටිකං නිසීදිත්වා ‘‘ෙම, අයෙය’’ති ෙමායපසුං. තයතො පට්ඨාෙ
‘‘මහල්ලකකායල පබ්බජිත්වාපි ආරද්ධවීරිෙභායවන නචිරස්යසව අග්ගඵයල
පතිට්ඨිතා’’තියථරිොගුයණො පාකයටොඅයහොසි.අපරභායගසත්ථායජතවයන
නිසීදිත්වා භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො යසොණත්යථරිං
ආරද්ධවීරිොනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

බකුලායථරීවත්ථු 

242. අට්ඨයම දිබ්  චක් ඛුකානං ෙදිදං  කුලාති දිබ්බචක්ඛුකානං, බකුලා

යථරී, අග්ගාතිදස්යසති.අෙංකිරපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙංකුලයගයහ 
නිබ්බත්තිත්වා සත්ථු ධම්මකථං සුණන්තී සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං 
දිබ්බචක්ඛුකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරං පත්යථසි.සාකප්පසතසහස්සංයදයවසුචමනුස්යසසුචසංසරිත්වා
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා අපරභායග සත්ථු
ධම්මයදසනං සුත්වාපටිලද්ධසද්ධාපබ්බජිත්වානචිරස්යසවඅරහත්තංපාපුණි.
සා තයතො පට්ඨාෙ දිබ්බචක්ඛුම්හි චිණ්ණවසී අයහොසි. අපරභායග සත්ථා
යජතවයනනිසින්යනො භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො ඉමං
යථරිංදිබ්බචක්ඛුකානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 
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කුණ්ඩලයකසායථරීවත්ථු 

243. නවයම ඛිප් පාභිඤ් ඤානන්ති ඛිප්පාභිඤ්ඤානං භික්ඛුනීනං, භද්දා

කුණ්ඩලයකසා, අග්ගාතිදස්යසති.අෙම්පිහි පදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙං
කුලයගයහ නිබ්බත්තා සත්ථු ධම්මකථං සුත්වා සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං
ඛිප්පාභිඤ්ඤානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා
කස්සපබුද්ධකායල කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ සත්තන්නං භගිනීනං
අබ්භන්තරා හුත්වා වීසති වස්සසහස්සානි දස සීලානි සමාදාෙ 

යකොමාරිකබ්රහ්මචරිෙං චරන්තී සඞ්ඝස්ස වසනපරියවණං කායරත්වා එකං
බුද්ධන්තරං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගහනගයර 

යසට්ඨිකුයලපටිසන්ධිංගණ්හි, භද්දාතිස්සානාමංඅකංසු. 

තංදිවසංයෙව ච තස්මිං නගයර පුයරොහිතපුත්යතො ජායතො. තස්ස
ජාතයවලාෙ රාජනියවසනං ආදිං කත්වා සකලනගයර ආවුධානි පජ්ජලිංසු.
පුයරොහියතො පායතොව රාජකුලං ගන්ත්වා රාජානං සුෙයසෙයං පුච්ඡි. රාජා

‘‘කුයතොයම, ආචරිෙ, සුෙයසෙයා, අජ්ජ සබ්බරත්තිංරාජනියවසයනආවුධානි

පජ්ජලිතානි දිස්වා භෙප්පත්තා අහුම්හා’’ති ආහ. මහාරාජ, තප්පච්චො මා

චින්තයිත්ථ, නතුම්හාකංයෙවයගයහආවුධානිපජ්ජලිංසු, සකලනගයරඑවං

අයහොසීති. කිං කාරණා, ආචරිොති? අම්හාකං යගයහ යචොරනක්ෙත්යතන

දාරයකො ජායතො, යසො සකලනගරස්ස සත්තු හුත්වා උප්පන්යනො, තස්යසතං 

පුබ්බනිමිත්තං.තුම්හාකංඋපද්දයවොනත්ථි, සයචපනඉච්ඡථ, හායරමනන්ති. 
අම්හාකං පීළාෙ අසතිො හාරණකම්මං නත්ථීති. පුයරොහියතො ‘‘මම පුත්යතො
අත්තයනො නාමං ගයහත්වාව ආගයතො’’ති සත්තුයකොයතවස්ස නාමං අකාසි.

යසට්ඨියගයහපි භද්දා වඩ්ෙති, පුයරොහිතයගයහපි සත්තුයකො වඩ්ෙති. යසො
අත්තයනො ආධාවනවිධාවයනන කීළිතුං සමත්ථකාලයතො පට්ඨාෙ අත්තයනො

විචරණට්ඨායන ෙං ෙං පස්සති, තං තං සබ්බං ආහරිත්වා මාතාපිතූනං යගහං
පූයරති.පිතානංකාරණසහස්සම්පිවත්වාවායරතුංනාසක්ඛි. 

අපරභායග පනස්ස වෙප්පත්තස්ස සබ්බාකායරනාපි වායරතුං
අසක්කුයණෙයභාවං ඤත්වා ද්යව නීලසාටයක දත්වා
සන්ධිච්යඡදනඋපකරණඤ්ච සිඞ්ඝාටකෙන්තඤ්ච හත්යථ දත්වා ‘‘ත්වං
ඉමිනාව කම්යමන ජීවාහී’’ති නං විස්සජ්යජසි. යසො තංදිවසයතො පට්ඨාෙ
සිඞ්ඝාටකෙන්තං ඛිපිත්වා කුලානං පාසායද ආරුය්හ සන්ධිං ඡින්දිත්වා
පරකුයලසු නික්ඛිත්තභණ්ඩං අත්තනා ඨපිතං විෙ ගයහත්වා ගච්ඡති.
සකලනගයර යතන අවිලුත්තයගහං නාම නායහොසි. එකදිවසං රාජා රයථන
නගයරවිචරන්යතොසාරථිංපුච්ඡි–‘‘කිංනුයෙොඉමස්මිංනගයර තස්මිංතස්මිං
ඝයරඡිද්දයමවපඤ්ඤාෙතී’’ති.යදවඉමස්මිංනගයරසත්තුයකොනාමයචොයරො 
භිත්තිං ඡින්දිත්වා කුලානං සන්තකං හරතීති. රාජා නගරගුත්තිකං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

241 

පටුන 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉමස්මිං කිර නගයර එවරූයපො නාම යචොයරො අත්ථි, 

කස්මානංනගණ්හසී’’තිආහ.මෙං, යදව, තංයචොරංසයහොඩ්ෙංපස්සිතුංන

සක්යකොමාති.සයචඅජ්ජනංයචොරංගණ්හසි, ජීවසි. සයචනගණ්හසි, රාජාණං
යත කරිස්සාමීති. එවං යදවාති නගරගුත්තියකො සකලනගයර මනුස්යස 
චායරත්වා තං භිත්තිං ඡින්දිත්වා පරභණ්ඩං අවහරන්තං සයහොඩ්ෙයමව
ගයහත්වාරඤ්යඤො දස්යසසි.රාජා ‘‘ඉමංයචොරං දක්ඛිණද්වායරනනීහරිත්වා 
ඝායතථා’’ති ආහ. නගරගුත්තියකො රඤ්යඤො පටිස්සුණිත්වා තං යචොරං 
චතුක්යක චතුක්යක පහාරසහස්යසන තායළන්යතො ගාහායපත්වා
දක්ඛිණද්වාරංගච්ඡති. 

තස්මිං සමයෙඅෙංභද්දානාමයසට්ඨිධීතා මහාජනස්සයකොලාහලසද්යදන
සීහපඤ්ජරංඋග්ඝායටත්වාඔයලොයකන්තීතංසත්තුකංයචොරංතථා නීෙමානං
දිස්වා උයභොහිහත්යථහිහදෙංසන්ධායරන්තීගන්ත්වාසිරිසෙයනඅයධොමුො 

නිපජ්ජි. සා ච තස්ස කුලස්ස එකධීතා, යතනස්සා ඤාතකා අප්පමත්තකම්පි
මුෙවිකාරංසහිතුංනසක්යකොන්ති.අථනංමාතාසෙයනනිපන්නං දිස්වා‘‘කිං

කයරොසි, අම්මා’’ති පුච්ඡි. එතං වජ්ඣං කත්වා නීෙමානං යචොරං අද්දස, 

අම්මාති? ආම, අම්මාති. එතං ලභමානා ජීවිස්සාමි, අලභමානාෙ යම
මරණයමවාති. යත තං නානප්පකායරනපි සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්තා
‘‘මරණා ජීවිතං යසයෙයො’’ති සල්ලක්යෙසුං. අථස්සා පිතා නගරගුත්තිකස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා සහස්සං ලඤ්ජං දත්වා ‘‘මය්හං ධීතා යචොයර

පටිබද්ධචිත්තා, යෙනයකනචිඋපායෙනඉමංමුඤ්චා’’තිආහ.යසො‘‘සාධූ’’ති 

යසට්ඨිස්සපටිස්සුණිත්වායචොරංගයහත්වාොවසූරිෙස්සඅත්ථඞ්ගමනාඉයතො
චියතො ච පපඤ්චායපත්වා සූරියෙ අත්ථඞ්ගයත චාරකයතො එකං මනුස්සං
නීහරායපත්වා සත්තුකස්ස බන්ධනං යමොයචත්වා සත්තුකං යසට්ඨියගහං
යපයසත්වා යතනබන්ධයනන ඉතරං බන්ධිත්වා දක්ඛිණද්වායරනනීහරිත්වා
ඝායතසි.යසට්ඨිදාසාපිසත්තුකංගයහත්වායසට්ඨියනො නියවසනංආගමංසු.තං
දිස්වා යසට්ඨි ‘‘ධීතු මනං පූයරස්සාමී’’ති සත්තුකං ගන්යධොදයකන
න්හායපත්වා සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතංකායරත්වා පාසාදං යපයසසි. භද්දාපි
‘‘පරිපුණ්යණො යම සඞ්කප්යපො’’ති අයනකාලඞ්කායරන අලඞ්කරිත්වා තං 
පරිචරති. 

සත්තුයකො කතිපාහං වීතිනායමත්වා චින්යතසි – ‘‘ඉමිස්සා 

පසාධනභණ්ඩකංමය්හං භවිස්සති, යකනචිඋපායෙනඉමංආභරණංගයහතුං 
වට්ටතී’’තිසමීයපසුයෙනනිසින්නකායලභද්දංආහ– ‘‘මය්හංඑකංවචනං
වත්තබ්බං අත්ථී’’ති. යසට්ඨිධීතා සහස්සලාභං ලභිත්වා විෙ තුට්ඨමානසා

‘‘විස්සත්ථං වයදහි, අෙයා’’ති ආහ. ත්වං චින්යතසි – ‘‘මං නිස්සාෙ ඉමිනා

ජීවිතංලද්ධ’’න්ති, අහංපන ගහිතමත්යතොවයචොරපපාතපබ්බයතඅධිවත්ථාෙ

යදවතාෙ ‘‘සචාහං ජීවිතං ලභිස්සාමි, බලිකම්මං යත දස්සාමී’’තිආොචිං. තං
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නිස්සාෙමොජීවිතංලද්ධං, සීඝංබලිකම්මංසජ්ජායපහීති.භද්දා, ‘‘අහංතස්ස
මනං පූයරස්සාමී’’ති බලිකම්මං සජ්ජායපත්වා සබ්බං පසාධනං පසායධත්වා
එකොයන ආරුය්හ සාමියකන සද්ධිං යචොරපපාතපබ්බතං ගන්ත්වා
‘‘පබ්බතයදවතාෙ බලිකම්මං කරිස්සාමී’’ති අභිරුහිතුං ආරද්ධා. සත්තුයකො
චින්යතසි – ‘‘සබ්යබසු අභිරුහන්යතසු මම ඉමිස්සා ආභරණං ගයහතුං න
ඔකායසොභවිස්සතී’’ති තයමවබලිභාජනංගාහායපත්වාපබ්බතංඅභිරුහි. 

යසො භද්දාෙ සද්ධිං කයථන්යතො පිෙකථං න කයථති. සා ඉඞ්ගියතයනව 

තස්ස අධිප්පාෙං අඤ්ඤාසි. අථනංයසොආහ – ‘‘භද්යද, තවඋත්තරිසාටකං
ඔමුඤ්චිත්වා කාොරුළ්හං යත පසාධනං එත්ථ භණ්ඩිකං කයරොහී’’ති. සාමි

මය්හං යකො අපරායධොති? කිං පනාහං, බායල, බලිකම්මත්ථං ආගයතොති

සඤ්ඤංකයරොසි? අහඤ්හිඉමිස්සායදවතාෙෙකනං උබ්බට්යඨත්වාදයදෙයං, 
බලිකම්මාපයදයසනපනතවආභරණංගණ්හිතුකායමොහුත්වා ආගයතොම්හීති.

කස්සපන, අෙය, පසාධනං, කස්ස අහන්ති? මෙං එවරූපංනජානාම, අඤ්ඤං

තවසන්තකං, අඤ්ඤංමමසන්තකන්ති.සාධු, අෙය, එකංපනයම අධිප්පාෙං

පූයරථ, අලඞ්කතනිොයමයනවයමපුරයතොචපච්ඡයතොචආලිඞ්ගිතුංයදථාති.

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. සා යතන සම්පටිච්ඡිතභාවං ඤත්වා පුරයතො
ආලිඞ්ගිත්වා පච්ඡයතො ආලිඞ්ගන්තී විෙ හුත්වා පබ්බතපපායත පායතසි. යසො
පතන්යතො ආකායසයෙව චුණ්ණවිචුණ්යණො අයහොසි. තාෙ කතං විචිත්රභාවං
දිස්වාපබ්බයතඅධිවත්ථායදවතා ගුණකිත්තනවයසනඉමාගාථාආහ– 

‘‘නයසොසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, තත්ථතත්ථවිචක්ෙණා. 

‘‘නයසොසබ්යබසුඨායනසු, පුරියසොයහොතිපණ්ඩියතො; 

ඉත්ථීපිපණ්ඩිතායහොති, මුහුත්තමපිචින්තයෙ’’ති.(අප.යථරී 2.3.31-

32); 

තයතොභද්දා චින්යතසි – ‘‘නසක්කා මො ඉමිනානිොයමනපුනයගහං 

ගන්තුං, ඉයතොව ගන්ත්වා එකං පබ්බජ්ජං පබ්බජිස්සාමී’’ති, නිගණ්ඨාරාමං 
ගන්ත්වානිගණ්යඨපබ්බජ්ජංොචි.අථනංයතආහංසු– ‘‘යකනනිොයමන

පබ්බජ්ජා යහොතූ’’ති? ෙං තුම්හාකං පබ්බජ්ජාෙ උත්තමං, තයදව කයරොථාති.
යත‘‘සාධූ’’තිතස්සා තාලට්ඨිනායකයසලුඤ්චිත්වාපබ්බායජසුං.යකසාපුන 

වඩ්ෙන්තා රාසිරාසිවයසන කුණ්ඩලාවත්තා හුත්වා වඩ්ඪිංසු. සා යතයනව
කාරයණන කුණ්ඩලයකසා නාම ජාතා. සා අත්තයනො පබ්බජිතට්ඨායන
සබ්බසිප්පං උග්ගණ්හිත්වා ‘‘එයතසං ඉයතො උත්තරි වියසයසො නත්ථී’’ති

ඤත්වා ගාමනිගමරාජධානියෙො විචරන්තීෙත්ථ ෙත්ථ පණ්ඩිතා අත්ථි, තත්ථ
තත්ථ ගන්ත්වා යතසං ජානනසිප්පං සබ්බයමව උග්ගණ්හාති. අථස්සා බහූසු
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ඨායනසු සික්ඛිතභායවන පටිවාදං දාතුං සමත්ථා න යහොන්ති. සා අත්තනා

සද්ධිංකයථතුංසමත්ථං අදිස්වාෙංගාමංවානිගමංවාපවිසති, තස්සද්වායර
වාලුකරාසිං කත්වා තත්ථ ජම්බුසාෙං ඨයපති. ‘‘යෙො මම වාදං ආයරොයපතුං

සක්යකොති, යසොඉමංසාෙංමද්දතූ’’තිසමීයප ඨිතානංදාරකානංසඤ්ඤංයදති.
තංසත්තාහම්පිමද්දන්තානයහොන්ති.අථනංගයහත්වා පක්කමති. 

තස්මිං සමයෙ අම්හාකං භගවා යලොයක නිබ්බත්තිත්වා සාවත්ථිං 
උපනිස්සාෙයජතවයනවිහරති.කුණ්ඩලයකසාපියෙො අනුපුබ්යබනසාවත්ථිං
පත්වා අන්යතොනගරං පවිසමානා යපොරාණකනිොයමයනව වාලුකාරාසිම්හි
සාෙංඨයපත්වාදාරකානංසඤ්ඤං දත්වාපාවිසි.තස්මිංසමයෙධම්මයසනාපති
භික්ඛුසඞ්යඝ පවිට්යඨ එකයකොවනගරං පවිසන්යතො වාලුකාථූයප ජම්බුසාෙං
දිස්වා ‘‘කස්මා අෙං ඨපිතා’’ති පුච්ඡි. දාරකා තං කාරණං අපරිහායපත්වා

කයථසුං.එවංසන්යතඉමංගයහත්වාමද්දථ, දාරකාති.යතසු යථරස්සවචනං

සුත්වා එකච්යච මද්දිතුං න විසහිංසු, එකච්යච තංෙයණයෙව මද්දිත්වා 
චුණ්ණවිචුණ්ණංඅකංසු.කුණ්ඩලයකසාභත්තකිච්චංකත්වානික්ෙමන්තීතං
සාෙං මද්දිතංදිස්වා‘‘කස්යසතංකම්ම’’න්තිපුච්ඡි.අථස්සාධම්මයසනාපතිනා 
කාරාපිතභාවං කථයිංසු. සා ‘‘අත්තයනො ථාමං අජානන්යතො ඉමං සාෙං

මද්දායපතුං යනො විසහිස්සති, අද්ධා මහන්යතො එයසො භවිස්සති. අහම්පි පන 

ඛුද්දිකාභවන්තීනයසොභිස්සාමි, අන්යතොගාමයමවපවිසිත්වාපරිසාෙසඤ්ඤං
දාතුං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා තථා අකාසි. අසීතිකුලසහස්සනිවායස නගයර
සභාගසභාගවයසන සබ්යබවසඤ්ජානිංසූතියවදිතබ්බං. 

යථයරොපි භත්තකිච්චං කත්වා අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ෙමූයල නිසීදි. අථාෙං
කුණ්ඩලයකසා මහාජනපරිවුතා යථරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පටිසන්ථාරං

කත්වා එකමන්තංඨත්වා, ‘‘භන්යත, තුම්යහහිසාොමද්දාපිතා’’තිපුච්ඡි.ආම, 

මො මද්දාපිතාති. එවං සන්යත තුම්යහහි සද්ධිං අම්හාකං වායදො යහොතු, 

භන්යතති. යහොතු, භද්යදති.කස්සපුච්ඡායහොතු, කස්සවිස්සජ්ජනන්ති? පුච්ඡා

නාම අම්හාකං පත්තා, ත්වං පන තුය්හං ජානනකං පුච්ඡාති. සා යථයරන 

දින්නඅනුමතිො සබ්බයමව අත්තයනො ජානනකං වාදං පුච්ඡි, යථයරො සබ්බං
විස්සජ්යජසි. සාසබ්බංපුච්ඡිත්වාතුණ්හීඅයහොසි.අථනංයථයරොආහ–‘‘තො

බහුංපුච්ඡිතං, මෙම්පිඑකංපඤ්හංපුච්ඡාමා’’ති.පුච්ඡථ, භන්යතති.එකංනාම

කින්ති? කුණ්ඩලයකසා ‘‘න ජානාමි, භන්යත’’ති ආහ. ත්වං එත්තකම්පි න 

ජානාසි, අඤ්ඤං කිං ජානිස්සසීති? සා යථරස්ස පායදසු පතිත්වා ‘‘තුම්හාකං

සරණං ගච්ඡාමි, භන්යත’’ති ආහ. මම සරණගමනකම්මං නත්ථි, සයදවයක

යලොයක අග්ගපුග්ගයලො ධුරවිහායර වසති, තං සරණං ගච්ඡාහීති. සා ‘‘එවං

කරිස්සාමි, භන්යත’’ති සාෙන්හසමයෙ සත්ථු ධම්මයදසනායවලාෙ සත්ථු
සන්තිකං ගන්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. සත්ථා
තස්සාමද්දිතසඞ්ොරාෙ චරිොවයසන ධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 
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‘‘සහස්සමපියචගාථා, අනත්ථපදසංහිතා; 

එකංගාථාපදංයසයෙයො, ෙංසුත්වාඋපසම්මතී’’ති.(ධ.ප. 101); 

සා ගාථාපරියෙොසායන ෙථාඨිතාව සහ පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පත්වා 
පබ්බජ්ජං ොචි. සත්ථා තස්සා පබ්බජ්ජං සම්පටිච්ඡි. සා භික්ඛුනුපස්සෙං 
ගන්ත්වා පබ්බජි. අපරභායග චතුපරිසමජ්යඣ කථා උදපාදි – ‘‘මහන්තා

වතාෙංභද්දා කුණ්ඩලයකසා, ොචතුප්පදිකගාථාවසායනඅරහත්තංපත්තා’’ති.
සත්ථාතංකාරණං අට්ඨුප්පත්තිංකත්වායථරිංඛිප්පාභිඤ්ඤානංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

භද්දාකාපිලානීයථරීවත්ථු 

244. දසයම පුබ් ය නිවාසන්ති පුබ්යබ නිවුත්ථක්ෙන්ධසන්තානං
අනුස්සරන්තීනං භද්දා කාපිලානී අග්ගාති දස්යසති. සා කිර
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තිත්වා සත්ථු
ධම්මයදසනං සුණන්තීසත්ථාරංඑකංභික්ඛුනිංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරන්තීනං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.
සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා අනුප්පන්යන බුද්යධ
බාරාණසිෙංකුලයගයහපටිසන්ධිං ගණ්හිත්වා අත්තයනොසාමිභගිනිොසද්ධිං

කලහංකයරොන්තීතාෙපච්යචකබුද්ධස්ස පිණ්ඩපායත දින්යන, ‘‘අෙංඉමස්ස
පිණ්ඩපාතං දත්වා අත්තයනො වසං වත්යතතී’’ති පච්යචකබුද්ධස්ස හත්ථයතො
පත්තං ගණ්හිත්වා භත්තං ඡඩ්යඩත්වා කලලස්ස පූයරත්වා අදාසි. මහාජයනො

‘‘බාලාඅෙ’’න්තිගරහිත්වා, ‘‘ොෙයතසද්ධිං කලයහොකයතො, තස්සාකිඤ්චි

නකයරොසි, පච්යචකබුද්යධො යතකිං අපරජ්ඣතී’’තිආහ.සායතසංවචයනන
ලජ්ජාෙමානා පුන පත්තං ගයහත්වා කලලං හායරත්වා යධොවිත්වා
ගන්ධචුණ්යණන උබ්බට්යටත්වා චතුමධුරස්ස පූයරත්වා උපරි ආසිත්යතන 
පදුමගබ්භවණ්යණන සප්පිනා විජ්යජොතමානං පච්යචකබුද්ධස්ස හත්යථ

ඨයපත්වා ‘‘ෙථා අෙංපිණ්ඩපායතො ඔභාසජායතො, එවංඔභාසජාතංයමසරීරං
යහොතූ’’ති පත්ථනං පට්ඨයපසීති සබ්බං මහාකස්සපත්යථරස්ස වත්ථුම්හි
වුත්තනයෙයනව යවදිතබ්බං. 

මහාකස්සපත්යථයරො පන දක්ඛිණමග්ගං ගයහත්වා දසබලස්ස සන්තිකං 

බහුපුත්තකනියරොධමූලං ගයතො, අෙං භද්දා කාපිලානී වාමමග්ගං ගණ්හිත්වා 
මාතුගාමස්සපබ්බජ්ජාෙඅනනුඤ්ඤාතභායවනපරිබ්බාජිකාරාමංඅගමාසි.ෙදා

පන මහාපජාපතියගොතමී පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභි, තදා සා යථරී
යථරිොසන්තියක පබ්බජ්ජඤ්චඋපසම්පදඤ්චලභිත්වාඅපරභායගවිපස්සනාෙ
කම්මංකයරොන්තීඅරහත්තං පත්වාපුබ්යබනිවාසඤායණචිණ්ණවසීඅයහොසි.
අථ සත්ථා යජතවයන නිසීදිත්වා භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයරසු
ඨයපන්යතොඉමංයථරිංපුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්තීනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 
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භද්දාකච්චානායථරීවත්ථු 

245. එකාදසයම මහාභිඤ් ඤාප් පත් තානන්ති මහතියෙො අභිඤ්ඤායෙො

පත්තානං, භද්දා කච්චානා, නාම අග්ගාති දස්යසති. එකස්ස හි බුද්ධස්ස

චත්තායරොවජනාමහාභිඤ්ඤා යහොන්ති, නඅවයසසසාවකා.අවයසසසාවකාහි

කප්පසතසහස්සයමව අනුස්සරිතුං සක්යකොන්ති, න තයතො පරං.
මහාභිඤ්ඤාප්පත්තා පන කප්පසතසහස්සාධිකං අසඞ්යෙයෙයං අනුස්සරන්ති.
අම්හාකම්පි සත්ථු සාසයන ද්යව අග්ගසාවකා බාකුලත්යථයරො භද්දා
කච්චානාතිඉයමචත්තායරොඑත්තකංඅනුස්සරිතුංසක්ඛිංසු. තස්මාඅෙංයථරී
මහාභිඤ්ඤාප්පත්තානං අග්ගා නාම ජාතා. භද්දා කච්චානාති තස්සා නාමං.

භද්දකඤ්චනස්සහිඋත්තමසුවණ්ණස්සවිෙතස්සා සරීරවණ්යණොඅයහොසි, සා

තස්මා භද්දකඤ්චනාති නාමං ලභි, සා පච්ඡා කච්චානාත්යවව සඞ්ෙං ගතා.
රාහුලමාතායෙතංඅධිවචනං. 

සා හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං ගයහත්වා
අපරභායග සත්ථු ධම්මකථං සුණන්තී සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං 
මහාභිඤ්ඤාප්පත්තානං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මංකත්වා
තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සුප්පබුද්ධසක්කස්ස යගයහ පටිසන්ධිං ගණ්හි, භද්දා 
කච්චානාතිස්සානාමංඅකංසු. 

සා වෙප්පත්තායබොධිසත්තස්සයගහංඅගමාසි. සාඅපරභායගරාහුලකුමාරං
නාම පුත්තං විජායි. තස්ස ජාතදිවයසව යබොධිසත්යතො නික්ෙමිත්වා
යබොධිමණ්යඩසබ්බඤ්ඤුතංපත්වායලොකානුග්ගහංකයරොන්යතොඅනුපුබ්යබන 

කපිලවත්ථුං ආගම්ම ඤාතීනං සඞ්ගහං අකාසි. අපරභායග පරිනිබ්බුයත
සුද්යධොදනමහාරායජ මහාපජාපතියගොතමී පඤ්චහි මාතුගාමසයතහි සද්ධිං
සත්ථු සන්තියක පබ්බජි. රාහුලමාතාපි ජනපදකලයාණීපි යථරිො සන්තිකං
ගන්ත්වා පබ්බජි. සා පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ භද්දකච්චානත්යථරීත්යවව
පාකටා අයහොසි. සා අපරභායග විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං පත්වා

අභිඤ්ඤාසු චිණ්ණවසී අයහොසි, එකපල්ලඞ්යකන නිසින්නා එකාවජ්ජයනන 
කප්පසතසහස්සාධිකංඅසඞ්යෙයෙයංඅනුස්සරති.තස්සාතස්මිංගුයණපාකයට
ජායත සත්ථා යජතවයන නිසින්යනො භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයර
ඨයපන්යතොඉමංයථරිං මහාභිඤ්ඤාප්පත්තානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

කිසායගොතමීයථරීවත්ථු 

246. ද්වාදසයම ලූෙචීවරධරානන්ති තීහි ලූයෙහි සමන්නාගතං පංසුකූලං

ධායරන්තීනං, කිසායගොතමී, අග්ගාතිදස්යසති.යගොතමීතිතස්සානාමං, යථොකං

කිසධාතුකත්තා පන කිසායගොතමීති වුච්චති. අෙම්පි පදුමුත්තරබුද්ධකායල
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හංසවතිෙං කුලයගයහනිබ්බත්තිත්වා සත්ථු ධම්මයදසනං සුණන්තී සත්ථාරං
එකංභික්ඛුනිං ලූෙචීවරධරානං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු 

සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං දුග්ගතකුයල නිබ්බත්තිත්වා
වෙප්පත්තකායල එකං කුලං අගමාසි. තත්ථ නං ‘‘දුග්ගතකුලස්ස ධීතා’’ති
පරිභවිංසු. 

සා අපරභායග පුත්තං විජායි, අථස්සා සම්මානමකංසු. යසො පනස්සා 

දාරයකො ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා කීළනවයෙ ඨියතො කාලමකාසි, තස්සා

යසොයකො උදපාදි. සා ‘‘අහං ඉමස්මිංයෙව යගයහ හතලාභසක්කාරා හුත්වා

පුත්තස්ස ජාතකාලයතො පට්ඨාෙ සක්කාරං පාපුණිං, ඉයම මය්හං පුත්තං බහි
ඡඩ්යඩතුම්පිවාෙයමෙය’’න්තිපුත්තං අඞ්යකනාදාෙ ‘‘පුත්තස්සයමයභසජ්ජං
යදථා’’තියගහද්වාරපටිපාටිොවිචරති. දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායනමනුස්සා‘‘කත්ථයත
මතකස්සයභසජ්ජංදිට්ඨපුබ්බ’’න්ති පාණිංපහරිත්වාපරිහාසංකයරොන්ති.සා

යතසංකථාෙයනවසඤ්ඤත්තිංගච්ඡති.අථනං එයකොපණ්ඩිතපුරියසොදිස්වා, 

‘‘අෙං පුත්තයසොයකන චිත්තවික්යෙපං පත්තා භවිස්සති, එතිස්සා පන

යභසජ්ජං න අඤ්යඤො ජානිස්සති, දසබයලොව ජානිස්සතී’’ති චින්යතත්වා

එවමාහ–‘‘අම්ම, තවපුත්තස්සයභසජ්ජං අඤ්යඤොජානන්යතොනාමනත්ථි, 

සයදවයක පන යලොයක අග්ගපුග්ගයලො දසබයලො ධුරවිහායර වසති, තස්ස
සන්තිකං ගන්ත්වා පුච්ඡාහී’’ති. සා ‘‘සච්චං පුරියසො කයථතී’’ති පුත්තමාදාෙ

තථාගතස්ස බුද්ධාසයන නිසින්නයවලාෙ පරිසපරිෙන්යත ඨත්වා ‘‘පුත්තස්ස
යමයභසජ්ජංයදථභගවා’’තිආහ. 

සත්ථා තස්සා උපනිස්සෙං දිස්වා ‘‘භද්දකං යත යගොතමි කතං 

යභසජ්ජත්ථාෙ ඉධාගච්ඡන්තිො, ගච්ඡ නගරං පවිසිත්වා යකොටියතො පට්ඨාෙ

සකලනගරං චරිත්වා ෙස්මිං යගයහ යකොචි මතපුබ්යබො නත්ථි, තයතො

සිද්ධත්ථකං ආහරා’’ති ආහ. සා ‘‘සාධු, භන්යත’’ති තුට්ඨමානසා
අන්යතොනගරං පවිසිත්වා පඨමයගයහයෙව ‘‘දසබයලො මම පුත්තස්ස

යභසජ්ජත්ථාෙ සිද්ධත්ථකං ආහරායපති, සිද්ධත්ථකං යම යදථා’’ති ආහ. 

‘‘හන්දයගොතමී’’තිනීහරිත්වාඅදංසු.අහංඑවංගයහතුංනසක්යකොමි, ඉමස්මිං

යගයහ යකොචිමතපුබ්යබොනාමනත්ථීති? කිංවයදසියගොතමි, යකොඉධමතයක

ගයණතුංසක්යකොතීති? ‘‘යතනහිඅලංනාහංගණ්හිස්සාමි, දසබයලොමංෙත්ථ

මතපුබ්යබො නත්ථි, තයතො නං ගණ්හායපතී’’ති ආහ. සා ඉමිනාව නිොයමන

තතිෙඝරං ගන්ත්වා චින්යතසි – ‘‘සකලනගයර අෙයමව නිොයමො භවිස්සති, 
ඉදංහිතානුකම්පයකනබුද්යධන දිට්ඨංභවිස්සතී’’තිසංයවගංලභිත්වාතයතොව

බහි නික්ෙමිත්වා ආමකසුසානං ගන්ත්වා පුත්තං හත්යථන ගයහත්වා, 

‘‘පුත්තක, අහං ඉමං මරණං තයවව උප්පන්නන්ති චින්යතසිං, න පයනතං
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තයවව, මහාජනසාධාරයණො එස ධම්යමො’’ති වත්වා පුත්තං ආමකසුසායන
ඡඩ්යඩත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘නගාමධම්යමොයනොනිගමස්සධම්යමො, 

නචාපිෙංඑකකුලස්සධම්යමො; 

සබ්බස්සයලොකස්සසයදවකස්ස, 

එයසවධම්යමොෙදිදංඅනිච්චතා’’ති.(අප.යථරී2.3.82); 

එවඤ්චපනවත්වාසත්ථුසන්තිකංඅගමාසි.අථනංසත්ථා‘‘ලද්යධො යත, 

යගොතමි, සිද්ධත්ථයකො’’ති ආහ. නිට්ඨිතං, භන්යත, සිද්ධත්ථයකන කම්මං, 
පතිට්ඨංපනයමයදථාතිආහ.අථස්සාසත්ථාධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 

‘‘තං පුත්තපසුසම්මත්තං, බයාසත්තමනසං නරං; 

සුත්තංගාමංමයහොයඝොව, මච්චුආදාෙගච්ඡතී’’ති.(ධ.ප. 287); 

සා ගාථාපරියෙොසායන ෙථාඨිතාව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ පබ්බජ්ජං 

ොචි, සත්ථා පබ්බජ්ජං අනුජානි. සා තික්ෙත්තුං සත්ථාරං පදක්ඛිණං කත්වා 
වන්දිත්වා භික්ඛුනිඋපස්සෙං ගන්ත්වා පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා 
නචිරස්යසව යෙොනියසොමනසිකායර කම්මං කයරොන්තී විපස්සනං වඩ්යෙසි.
අථස්සාසත්ථාඉමං ඔභාසගාථමාහ– 

‘‘යෙොචවස්සසතංජීයව, අපස්සංඅමතංපදං; 

එකාහංජීවිතංයසයෙයො, පස්සයතොඅමතංපද’’න්ති.(ධ.ප. 114); 

සාගාථාපරියෙොසායනඅරහත්තංපත්තාපරික්ොරවලඤ්යජ පරමුක්කට්ඨා
හුත්වා තීහි ලූයෙහි සමන්නාගතං චීවරං පාරුපිත්වා විචරි. අපරභායග සත්ථා
යජතවයනනිසින්යනො භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො ඉමං
යථරිං ලූෙචීවරධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

සිඞ්ගාලකමාතායථරීවත්ථු 

247. යතරසයම සද් ධාධිමුත් තානන්ති සද්ධාලක්ෙයණ අභිනිවිට්ඨානං, 

සිඞ්ගාලකමාතා, අග්ගාතිදස්යසති.අෙංකිරපදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙං
කුලඝයර නිබ්බත්තා සත්ථු ධම්මකථං සුණන්තී සත්ථාරං එකං භික්ඛුනිං
සද්ධාධිමුත්තානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරංපත්යථසි.සා කප්පසතසහස්සංයදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද රාජගහනගයර යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තා සමානජාතිකං කුලං

ගන්ත්වා එකං පුත්තං විජායි, තස්ස සිඞ්ගාලකකුමායරොති නාමං අකංසු. සාපි
යතයනව කාරයණන සිඞ්ගාලකමාතා නාම ජාතා. සා එකදිවසං සත්ථු
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ධම්මකථං සුත්වා පටිලද්ධසද්ධා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා පබ්බජි.
පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ සද්ධින්ද්රිෙං අධිමත්තං පටිලභි. සා 
ධම්මස්සවනත්ථාෙ විහාරං ගන්ත්වා දසබලස්ස සරීරසම්පත්තිං
ඔයලොකෙමානාව තිට්ඨති. සත්ථා තස්සා සද්ධාලක්ෙයණ අභිනිවිට්ඨභාවං
ඤත්වා සප්පාෙං කත්වා පසාදනීෙයමව ධම්මං යදයසසි. සාපි යථරී
සද්ධාලක්ෙණයමව ධුරංකත්වා අරහත්තංපාපුණි.අථනංසත්ථාඅපරභායග
යජතවයන නිසීදිත්වා භික්ඛුනියෙො පටිපාටිො ඨානන්තයර ඨයපන්යතො ඉමං
යථරිංසද්ධාධිමුත්තානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනා. 

යතරසසුත්තපටිමණ්ඩිතාෙයථරිපාළිොවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 6. ඡට් ඨඑතදග් ගවග් යගො 

තපුස්සභල්ලිකවත්ථු 

248. උපාසකපාළිො පඨයම පඨමං සරණං ගච් ඡන් තානන්ති සබ්බපඨමං
සරණංගච්ඡන්තානංතපුස්යසොචභල්ලියකොචාතිඉයමද්යවවාණිජාඅග්ගාති 

දස්යසති. ඉයම කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ පටිසන්ධිං
ගයහත්වා අපරභායගසත්ථුධම්මයදසනංසුණන්තාසත්ථාරංද්යවඋපාසයක
පඨමං සරණං ගච්ඡන්තානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්ථයිංසු. යත කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු
සංසරිත්වා අම්හාකං යබොධිසත්තස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපත්තියතො
පුයරතරයමව අසිතඤ්ජනනගයර කුටුම්බිෙයගයහ නිබ්බත්තිංසු.

යජට්ඨභාතියකොතපුස්යසොනාමඅයහොසි, කනිට්යඨො භල්ලියකොනාම. 

යත අපයරන සමයෙන ඝරාවාසං වසන්තා කායලන කාලං පඤ්ච
සකටසතානි යෙොජායපත්වාවාණිජකම්මංකයරොන්තාචරන්ති.තස්මිංසමයෙ
අම්හාකං යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිමණ්යඩ
විහරිත්වා අට්ඨයම සත්තායහ රාජාෙතනමූයල නිසීදි. තස්මිං සමයෙ යත
වාණිජා පඤ්චමත්යතහි සකටසයතහි තං ඨානං අනුප්පත්තා අයහසුං. යතසං
අනන්තයර අත්තභායව මාතා තස්මිං පයදයස යදවතා හුත්වා නිබ්බත්ති. සා
චින්යතසි–‘‘ඉදානිබුද්ධානංආහායරොලද්ධුංවට්ටති.නහිසක්කා ඉයතොපරං

නිරාහායරහි ොයපතුං. ඉයම ච යම පුත්තා ඉමිනා මග්යගනගච්ඡන්ති, යතහි 
අජ්ජ බුද්ධානං පිණ්ඩපාතං දායපතුං වට්ටතී’’ති පඤ්චසු සකටසයතසු
යුත්තයගොණානංගමනුපච්යඡදංඅකාසි.යත ‘‘කිංනායමත’’න්තිනානාවිධානි 

නිමිත්තානිඔයලොයකන්ති. අථයතසංකිලමනභාවංඤත්වාඑකස්ස පුරිසස්ස
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සරීයර අධිමුච්චිත්වා‘‘කිංකාරණාකිලමථ? තුම්හාකංඅඤ්යඤොෙක්ොවට්යටො

වාභූතාවට්යටො වානාගාවට්යටොවානත්ථි, අහංපනයවොඅතීතත්තභායවමාතා
ඉමස්මිංඨායනභුම්මයදවතා හුත්වානිබ්බත්තා.එසදසබයලොරාජාෙතනමූයල

නිසින්යනො, තස්සපඨමංපිණ්ඩපාතං යදථා’’ති. 

යත තස්සා කථං සුත්වා තුට්ඨමානසා හුත්වා මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩිකඤ්ච
සුවණ්ණථාලයකන ආදාෙ සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ‘‘ඉමං යභොජනං

පටිග්ගණ්හථ, භන්යත’’ති ආහංසු. සත්ථා අතීතබුද්ධානං ආචිණ්ණං

ඔයලොයකසි, අථස්සචත්තායරොමහාරාජායනොයසලමයෙපත්යතඋපනායමසුං.
සත්ථා ‘‘යතසං මහප්ඵලං යහොතූ’’ති චත්තායරොපි පත්යත ‘‘එයකොව පත්යතො
යහොතූ’’තිඅධිට්ඨාසි.තස්මිංෙයණයත වාණිජාතථාගතස්සපත්යතමන්ථඤ්ච
මධුපිණ්ඩිකඤ්ච පතිට්ඨයපත්වා පරිභුත්තකායල උදකං දත්වා
භත්තකිච්චපරියෙොසායන සත්ථාරං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අථ 

යනසංසත්ථාධම්මංයදයසසි, යදසනාපරියෙොසායනද්යවපිජනාද්යවවාචියක

සරයණ පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං අභිවායදත්වා අත්තයනො නගරං ගන්තුකාමා, 

‘‘භන්යත, අම්හාකං පරිචරණයචතිෙං යදථා’’ති වදිංසු. සත්ථා දක්ඛියණන
හත්යථනසීසංපරාමසිත්වා ද්වින්නම්පිජනානංඅට්ඨයකසධාතුයෙොඅදාසි.යත
උයභොපි ජනා යකසධාතුයෙො සුවණ්ණසමුග්යගසුඨයපත්වා අත්තයනොනගරං
යනත්වා අසිතඤ්ජනනගරද්වායර ජීවයකසධාතුො යචතිෙං පතිට්ඨායපසුං.
උයපොසථදිවයස යචතිෙයතො නීලස්මියෙො නිග්ගච්ඡන්ති. එවයමතං වත්ථු
සමුට්ඨිතං.සත්ථාපනඅපරභායග යජතවයනනිසීදිත්වාඋපාසයකපටිපාටිො
ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො ඉයම ද්යව ජයන පඨමං සරණං ගච්ඡන්තානං
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨිවත්ථු 

249. දුතියෙ දාෙකානන්ති දානාභිරතානං සුදත්යතො, ගහපති, 
අනාථපිණ්ඩියකො අග්යගොති දස්යසති. යසො කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල 
හංසවතිෙංකුලයගයහනිබ්බත්යතොසත්ථුධම්මකථංසුණන්යතොසත්ථාරංඑකං
උපාසකං දාෙකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතං
ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා

ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං සුමනයසට්ඨිස්ස යගයහ නිබ්බත්ති, 
සුදත්යතොතිස්සනාමංඅකංසු. 

යසො අපරභායගඝරාවායසපතිට්ඨියතො දාෙයකො දානපතිහුත්වායතයනව
ගුයණන පත්ථටනාමයධයෙයො අනාථපිණ්ඩියකො නාම අයහොසි. යසො පඤ්චහි
සකටසයතහි භණ්ඩංආදාෙ රාජගයහ අත්තයනො පිෙසහාෙකස්ස යසට්ඨියනො
යගහං ගන්ත්වා තත්ථ බුද්ධස්ස භගවයතො උප්පන්නභාවං සුත්වා
බලවපච්චූසකායල යදවතානුභායවන විවයටන ද්වායරන සත්ථාරං 
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250 

පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ දුතිෙදිවයස ච 

බුද්ධප්පමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වාසාවත්ථිංආගමනත්ථාෙසත්ථු 

පටිඤ්ඤං ගයහත්වා අන්තරාමග්යග පඤ්චචත්තාලීසයෙොජනමග්යග
සතසහස්සං සතසහස්සං දත්වා යෙොජනිකවිහායර කායරත්වා යජතවනං
යකොටිසන්ථායරන සන්ථරිත්වා අට්ඨාරසහි යකොටීහි කිණිත්වා අට්ඨාරසහි
යකොටීහි විහාරං කායරත්වා විහායර නිට්ඨියත චතුන්නං පරිසානං
පුයරභත්තපච්ඡාභත්යතසු ෙදිච්ඡකං දානං දදන්යතො අට්ඨාරසහි යකොටීහි

විහාරමහං නිට්ඨායපසි. විහාරමයහො නවහි මායසහි නිට්ඨානං අගමාසි, 

‘‘පඤ්චහී’’තිඅපයර.යතමායසපන සබ්බාචරිොනංවිවායදොනත්ථි. 

එවං චතුපණ්ණාසයකොටිධනං විස්සජ්යජත්වානිච්චකාලං යගයහ එවරූපං 

දානං පවත්යතසි. යදවසිකං පඤ්ච සලාකභත්තසතානි යහොන්ති, පඤ්ච

පක්ඛිකභත්තසතානි, පඤ්ච සලාකොගුසතානි, පඤ්ච පක්ඛිකොගුසතානි, 

පඤ්ච ධුරභත්තසතානි, පඤ්ච ආගන්තුකභත්තසතානි, පඤ්ච

ගමිකභත්තසතානි, පඤ්ච ගිලානභත්තසතානි, පඤ්ච 

ගිලානුපට්ඨාකභත්තසතානි, පඤ්චආසනසතානියගයහනිච්චපඤ්ඤත්තායනව
යහොන්තීති. අථ නං අපරභායග සත්ථා යජතවයන නිසින්යනො උපාසයක
පටිපාටිොඨානන්තයරසුඨයපන්යතොදාෙකානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

චිත්තගහපතිවත්ථු 

250. තතියෙ ධම් මකථිකානන්ති ධම්මකථිකානං උපාසකානං චිත්යතො, 

ගහපති, අග්යගොති දස්යසති. යසො කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං
කුලයගයහ නිබ්බත්යතො අපරභායග ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං
උපාසකංධම්මකථිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මං කත්වා
තං ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා 
කස්සපබුද්ධකායලමිගලුද්දකයගයහනිබ්බත්යතොඅපරභායගඅරඤ්යඤකම්මං
කාතුං සමත්ථකායල එකදිවසං යදයව වස්සන්යත මිගමාරණත්ථාෙ සත්තිං
ආදාෙඅරඤ්ඤංගන්ත්වා මිගරූපානිඔයලොයකන්යතොඑකස්මිංඅකතපබ්භායර
සසීසං පංසුකූලං පාරුපිත්වා පාසාණඵලයක නිසින්නං එකං භික්ඛුං දිස්වා
‘‘එයකො අයෙයො සමණධම්මංකයරොන්යතොනිසින්යනො භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤං

උප්පායදත්වායවයගනඝරංගන්ත්වා එකස්මිංඋද්ධයනහියෙයොආභතමංසං, 
එකස්මිං භත්තං පචායපත්වා පිණ්ඩාචාරියකද්යව භික්ඛූ දිස්වා යතසං පත්තං

ආදාෙ පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදායපත්වා භික්ෙං සමාදායපත්වා, ‘‘අයෙය, 
පරිවිසථා’’තිඅඤ්යඤආණායපත්වාතංභත්තංකුයට පක්ඛිපිත්වාපණ්යණන
මුෙංබන්ධිත්වාකුටංආදාෙගච්ඡන්යතොඅන්තරාමග්යග නානාවිධානිපුප්ඵානි
ඔචිනිත්වා පත්තපුටයකනගයහත්වා යථරස්සනිසින්නට්ඨානං ගන්ත්වාකුටං

ඔතායරත්වා එකමන්යත ඨයපත්වා ‘‘මය්හං, භන්යත, සඞ්ගහං කයරොථා’’ති
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වත්වා යථරස්ස පත්තං ආදාෙ භත්තස්ස පූයරත්වා යථරස්ස හත්යථ
පතිට්ඨයපත්වා යතහි මිස්සකපුප්යඵහි යථරං පූයජත්වා එකමන්යත ඨියතො

‘‘ෙථාෙං රසපිණ්ඩපායතන සද්ධිං පුප්ඵපූජා චිත්තං පරියතොයසති, එවං
නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන යම පණ්ණාකාරසහස්සානි යචව ආගච්ඡන්තු
පඤ්චවණ්ණකුසුමවස්සඤ්චවස්සතූ’’තිආහ. 

යථයරොතස්සඋපනිස්සෙංදිස්වාද්වත්තිංසාකාරකම්මට්ඨානං ආචික්ඛිත්වා

අදාසි.යසොොවජීවංකුසලංකත්වායදවයලොයකනිබ්බත්ති, නිබ්බත්තට්ඨායන

ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා දිබ්බපුප්ඵවස්සං වස්සි, සෙඤ්ච අඤ්ඤාහි යදවතාහි
අධිකතයරන රූයපන සමන්නාගයතො අයහොසි. යසො එකං බුද්ධන්තරං
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද මගධරට්යඨ

මච්ඡිකාසණ්ඩනගයර යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති, ජාතකායලවස්ස සකලනගයර
ජණ්ණුමත්යතනඔධිනාපඤ්චවණ්ණකුසුමවස්සං වස්සි. අථස්සමාතාපිතයරො

‘‘අම්හාකං පුත්යතො අත්තනාව අත්තයනො නාමං ගයහත්වා ආගයතො, 
ජාතදිවයසවස්ස සකලනගරං පඤ්චවණ්යණහි පුප්යඵහි විචිත්තං ජාත’’න්ති 

චිත් තකුමායරොතිනාමංඅකංසු. 

යසො අපරභායග ඝරාවායස පතිට්ඨියතො පිතු අච්චයෙන තස්මිං නගයර
යසට්ඨිට්ඨානං පාපුණි. තස්මිං සමයෙ පඤ්චවග්ගිෙත්යථරානං අබ්භන්තයරො
මහානාමත්යථයරොනාමමච්ඡිකාසණ්ඩනගරංඅගමාසි.චිත්යතොගහපතිතස්ස 
ඉරිොපයථ පසීදිත්වා පත්තං ආදාෙ යගහං ආයනත්වා පිණ්ඩපායතන
පතිමායනත්වා කතභත්තකිච්චං අම්බාටකාරාමං නාම උෙයානං යනත්වා
තත්ථස්ස වසනට්ඨානං කායරත්වා නිබද්ධං අත්තයනො යගයහ පිණ්ඩපාතං
ගයහත්වා වසනත්ථාෙ පටිඤ්ඤං ගණ්හි. යථයරොපි තස්ස උපනිස්සෙං දිස්වා
ධම්මං යදයසන්යතො සළාෙතනවිභත්තියමව යදයසසි. චිත්යතො ගහපති
පුරිමභයව මද්දිතසඞ්ොරතාෙ නචිරස්යසව අනාගාමිඵලං සම්පාපුණි.
අයථකදිවසං ඉසිදත්තත්යථයරො තත්ථ ගන්ත්වා විහරන්යතො යසට්ඨිස්ස
නියවසයන භත්තකිච්චපරියෙොසායනආෙස්මතායථයරනපඤ්හංවිස්සජ්යජතුං
අසක්යකොන්යතන අජ්ඣිට්යඨො උපාසකස්ස පඤ්හං විස්සජ්යජත්වා යතන
පුබ්යබ ගිහිසහාෙකභායව ඤායත ‘‘න ඉදානි ඉධ වත්ථබ්බ’’න්ති ෙථාසුෙං

පක්කාමි. පුයනකදිවසං, යසට්ඨි ගහපති, මහානාමත්යථරං

ඉද්ධිපාටිහාරිෙකරණත්ථං ොචි. යසොපි තස්ස යතයජොසමාපත්තිපාටිහාරිෙං
දස්යසත්වා‘‘ඉදානිඉධවසිතුංනයුත්ත’’න්තිෙථාසුෙං පක්කාමි. 

අයථකදිවසං ද්යව අග්ගසාවකා භික්ඛුසහස්සපරිවාරා අම්බාටකාරාමං 

අගමංසු. යසට්ඨිගහපති, යතසංමහාසක්කාරංසජ්යජසි.සුධම්මත්යථයරොතං
අසහමායනො යසට්ඨිංතිලසඞ්ගුලිකාවායදනඛුංයසත්වා යතනපණාමියතොසත්ථු 
සන්තිකං ගන්ත්වා ඔවාදං ලභිත්වා දසබලස්ස ඔවායද ඨියතො චිත්තං ගහපතිං
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ෙමායපත්වා තත්යථව අම්බාටකාරායම විහරන්යතො විපස්සනං වඩ්යෙත්වා
අරහත්තං පාපුණි. තදා උපාසයකො චින්යතසි – ‘‘අහං දසබලං අදිස්වාව චිරං

වීතිනායමසිං, සත්ථු සන්තිකං ගච්ඡන්යතන පන අයුත්තං තුච්ඡහත්යථන
ගන්තු’’න්ති පඤ්චහි සකටසයතහි යතලමධුඵාණිතාදීනි ආදාෙ ‘‘යෙ දසබලං

පස්සිතුකාමා, යතමොසද්ධිං ආගච්ඡන්තූ’’තිනගයරයභරිංචරායපත්වාද්වීහි
පුරිසසහස්යසහි පරිවුයතො සත්ථාරං පස්සිතුං පක්කාමි. තිංසයෙොජයන මග්යග
යදවතා පණ්ණාකාරං උපට්ඨයපසුං. යසො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා

පඤ්චපතිට්ඨියතන සත්ථාරං වන්දි, තස්මිං ෙයණ ආකාසා පඤ්චවණ්ණානං
පුප්ඵානංවස්සංවස්සි. 

සත්ථා තස්ස අජ්ඣාසෙවයසන සළාෙතනවිභත්තියමව කයථසි. තස්ස 

අඩ්ෙමාසමත්තං දසබලස්ස දානං යදන්තස්සාපි සකනියවසනයතො නීතානි 

තණ්ඩුලයතලමධුඵාණිතාදීනි න ඛීයිංසු. රාජගහවාසියකහි
පහිතපණ්ණාකායරොවඅලංඅයහොසි.යසො සත්ථාරංපස්සිත්වාඅත්තයනොනගරං
ගච්ඡන්යතොසකයටහිආභතංසබ්බංභික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදාසි.සකයටසුතුච්යඡසු
ජාතමත්යතස්යවව යදවතා සත්ත රතනානි පූරයිංසු. මහාජනන්තයර කථා
උදපාදි ‘‘ොව සක්කාරසම්මානප්පත්යතො වතාෙං චිත්යතො ගහපතී’’ති. තං
සුත්වා සත්ථාධම්මපයදඉමංගාථමාහ– 

‘‘සද්යධොසීයලනසම්පන්යනො, ෙයසොයභොගසමප්පියතො; 

ෙංෙංපයදසංභජති, තත්ථතත්යථවපූජියතො’’ති.(ධ.ප.303); 

යසො තයතො පට්ඨාෙ අරිෙසාවකානංයෙව උපාසකානං පඤ්චහි සයතහි
පරිවුයතො විචරති.අථනංසත්ථාඅපරභායගඋපාසයකපටිපාටිො ඨානන්තයර 
ඨයපන්යතොචිත්තසංයුත්තංඅට්ඨුප්පත්තිංකත්වාධම්මකථිකානංඅග්ගට්ඨායන 

ඨයපසීති. 

හත්ථකආළවකවත්ථු 

251. චතුත්යථ චතූහි සඞ් ගහවත් ථූහීති චතුබ්බියධනසඞ්ගහවත්ථුනාපරිසං
සඞ්ගණ්හන්තානං හත්ථයකො ආළවයකො අග්යගොති දස්යසති. අෙං කිර
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලඝයර නිබ්බත්යතො අපරභායග සත්ථු
ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං චතූහි සඞ්ගහවත්ථූහි සමන්නාගතං එකං
උපාසකං ඨානන්තයරඨයපන්තංදිස්වා අධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරං
පත්යථසි. යසො කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද ආළවිරට්යඨ ආළවිනගයර ආළවකස්ස රඤ්යඤො යගයහ 

පටිසන්ධිං ගණ්හි, ස්යව භත්තචාටිො සද්ධිං ආළවකස්ස යපයසතබ්යබො
අයහොසි. 
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පටුන 

තත්රාෙං අනුපුබ්බිකථා – එකදිවසං කිර ආළවයකො රාජා මිගවත්ථාෙ 

අරඤ්ඤං ගන්ත්වා එකං මිගං අනුබන්ධිත්වා ඝායතත්වා ඡින්දිත්වා
ධනුයකොටිෙං ලයගත්වා නිවත්යතත්වා ආගච්ඡන්යතො වාතාතයපන
කිලන්තකායෙොඑකංසන්දච්ඡාෙං නියරොධරුක්ෙමූලංපවිසිත්වානිසීදි.අථනං
මුහුත්තංදරථංවියනොයදත්වා නික්ෙමන්තංරුක්යෙඅධිවත්ථායදවතා ‘‘තිට්ඨ

තිට්ඨ, භක්යෙොසියම’’තිහත්යථ ගණ්හි.යසොදළ්හංගහිතත්තාඅඤ්ඤංඋපාෙං
අපස්සන්යතො ‘‘යදවසිකං යත එයකකපුරියසන සද්ධිං චාටිභත්තං
යපයසස්සාමී’’ති වත්වා නගරං ගයතො. තයතො පට්ඨාෙ බන්ධනාගාරයතො 
එයකකමනුස්යසන සද්ධිං චාටිභත්තං යපයසසි. එයතයනව නිොයමන
බන්ධනාගායර මනුස්යසසු ඛීයණසු ‘‘මහල්ලකමනුස්යසසු ගය්හමායනසු
රට්ඨයෙොයභො යහොතී’’ති යත අග්ගයහත්වා දහරකුමායර ගණ්හිතුං ආරභිංසු.
තයතො පට්ඨාෙ නගයර දාරකමාතයරො ච ගබ්භිනියෙො ච අඤ්ඤං රට්ඨං
ගච්ඡන්ති. 

තස්මිං සමයෙ සත්ථා පච්චූසසමෙන්යත යලොකං යවොයලොයකන්යතො 
ආළවකකුමාරස්ස තිණ්ණං මග්ගඵලානං උපනිස්සෙං දිස්වා ‘‘අෙං කුමායරො
කප්පසතසහස්සං පත්ථිතපත්ථයනො යදවයලොකා චවිත්වා ආළවකරඤ්යඤො

යගයහනිබ්බත්යතො, අඤ්ඤං කුමාරං අලභන්තා ස්යව කුමාරං චාටිභත්යතන 
සද්ධිං ගයහත්වා ගච්ඡිස්සන්තී’’ති චින්යතත්වා සාෙන්හසමයෙ
අඤ්ඤාතකයවයසන ආළවකස්ස ෙක්ෙස්ස භවනද්වාරං ගන්ත්වා තස්ස
යදොවාරිකංගද්රභංනාමෙක්ෙංභවනං පවිසනත්ථාෙොචි.යසොආහ–‘‘භගවා

තුම්යහපවිසථ, මය්හංපනආළවකස්සඅනායරොචනංනාම අයුත්ත’’න්ති.යසො
හිමවන්යතෙක්ෙසමාගමංගතස්සආළවකස්සසන්තිකංඅගමාසි. සත්ථාපිතං
භවනංපවිසිත්වාආළවකස්සනිසීදනපල්ලඞ්යකනිසීදි. 

තස්මිං සමයෙ සාතාගිරයහමවතා ආළවකස්ස භවනමත්ථයකන
ෙක්ෙසමාගමං ගච්ඡන්තා අත්තයනො ගමයන අසම්පජ්ජමායන ‘‘කිං නු යෙො
කාරණ’’න්ති ආවජ්යජන්තා සත්ථාරං ආළවකස්ස භවයන නිසින්නං දිස්වා
සත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාවන්දිත්වා ෙක්ෙසමාගමංගන්ත්වාආළවකස්සතුට්ඨිං

පයවදයිංසු – ‘‘ලාභා යත, ආවුයසො ආළවක, ෙස්ස යත සයදවයක යලොයක

අග්ගපුග්ගයලො භවයන නිසින්යනො, ගන්ත්වා සත්ථු සන්තියක ධම්මං
සුණාහී’’ති. යසො යතසං කථං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘ඉයම එකස්ස 
මුණ්ඩකසමණස්සමමපල්ලඞ්යකනිසින්නභාවංකයථන්තී’’තිඅනත්තමයනො
යකොධාභිභූයතො හුත්වා ‘‘අජ්ජ මය්හං එයතන සමයණන සද්ධිං සඞ්ගායමො

භවිස්සති, තත්ථ යම සහාො නාම යහොථා’’ති දක්ඛිණපාදං උක්ඛිපිත්වා

සට්ඨියෙොජනමත්තංපබ්බතකූටංඅක්කමි, තං භිජ්ජිත්වාද්විධාඅයහොසි.ඉයතො
පට්ඨාෙ ආළවකයුද්ධං විත්ථායරතබ්බං. ආළවයකො පන සබ්බරත්තිං
තථාගයතන සද්ධිං නානප්පකායරන යුජ්ඣන්යතොපි කිඤ්චි කාතුං 
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අසක්යකොන්යතො සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා අට්ඨ පඤ්යහ පුච්ඡි, සත්ථා 

විස්සජ්යජසි. යදසනාපරියෙොසායනයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. විත්ථායරත්වා

කයථතුකායමන ආළවකසුත්තවණ්ණනා (සං. නි. අට්ඨ. 1.1.246) 
ඔයලොයකතබ්බා. 

පුනදිවයස උට්ඨියත අරුයණ චාටිභත්තාහරණයවලාෙ සකලනගයර 

ගයහතබ්බයුත්තං දාරකං අදිස්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා ආහ –

‘‘ගණ්හිතුං අයුත්තට්ඨායනපන අත්ථි, තාතා’’ති.ආම, යදව, අජ්ජ රාජකුයල

පුත්යතො ජායතොති. ගච්ඡථ, තාතා, මෙං ජීවන්තා පුත්තං ලභිස්සාම, 
චාටිභත්යතනනං යපයසථාති.යතයදවිොවික්කන්දමානාෙදාරකංගයහත්වා

චාටිභත්යතන සද්ධිං ආළවකස්ස භවනද්වාරං ගන්ත්වා ‘‘හන්ද, අෙය, තව
භාගං පටිච්ඡාහී’’ති ආහංසු. ආළවයකො යතසං කථං සුත්වා අරිෙසාවකත්තා

ලජ්ජමායනොඅයධොමුයෙොනිසීදි.අථනං සත්ථාආහ– ‘‘ඉදානියත, ආළවක, 

ලජ්ජනකිච්චංනත්ථි, දාරකංගයහත්වාමමහත්යථ ඨයපහී’’ති.යතරාජපුරිසා

ආළවකකුමාරංආළවකස්සහත්යථඨයපසුං, ආළවයකොතංආදාෙ දසබලස්ස

හත්යථ ඨයපසි, සත්ථා පටිග්ගණ්හිත්වා පුන ආළවකස්ස හත්යථ ඨයපසි, 
ආළවයකො තං ගයහත්වා රාජපුරිසානං හත්යථ ඨයපසි. ඉතිස්ස හත්ථයතො
හත්ථංගතත්තා‘‘හත්ථයකො ආළවයකො’’ත්යවවනාමංඅකංසු. 

අථ නං යත රාජපුරිසා තුට්ඨමානසා ආදාෙ රඤ්යඤො සන්තිකං අගමංසු. 

රාජාතංදිස්වා‘‘අජ්ජචාටිභත්තංනසම්පටිච්ඡතී’’තිසඤ්ඤංකත්වා‘‘කස්මා, 

තාතා, එවයමවආගතත්ථා’’තිආහ.යදව, රාජකුලස්සතුට්ඨිචවඩ්ඪිච, සත්ථා
ආළවකස්ස භවයන නිසීදිත්වා ආළවකං දයමත්වා උපාසකත්යත
පතිට්ඨායපත්වා කුමාරං අම්හාකං දායපසීති. සත්ථාපි ආළවකං පත්තචීවරං
ගාහායපත්වා ආළවිනගරාභිමුයෙො පාොසි. යසො නගරං උපසඞ්කමන්යතො

ලජ්ජිත්වාවඔසක්කති.සත්ථානං ඔයලොයකත්වා‘‘ලජ්ජසි, ආළවකා’’තිපුච්ඡි.

ආම, භන්යත, නගරවාසියනො මං නිස්සාෙ මාතිමරණං පිතිමරණං
පුත්තදාරමරණඤ්ච පාපුණිංසු. යත මං පස්සිත්වා දණ්යඩහිපි යලඩ්ඩූහිපි

පහරිස්සන්ති.තස්මාඔසක්කාමි, භන්යතති.‘‘ආළවක, නත්ථියතමොසද්ධිං

ගච්ඡන්තස්ස භෙං, විස්සත්යථො එහී’’ති වත්වා නගරස්ස අවිදූයර ඨායන
වනසණ්යඩ අට්ඨාසි. ආළවකරාජාපි නාගයර ගයහත්වා සත්ථු පච්චුග්ගමනං

ගයතො. සත්ථා සම්පත්තපරිසාෙ ධම්මං යදයසසි, යදසනාවසායන චතුරාසීති 
පාණසහස්සානි අමතපානං පිවිංසු. යත ආළවකස්ස තත්යථව වසනට්ඨානං
කත්වාඅනුසංවච්ඡරං බලිකම්මංපට්ඨයපසුං. 

ආළවයකොපි නාගයර ධම්මිකාෙ රක්ොෙ සඞ්ගණ්හි. යසොපි
ආළවකකුමායරො වුඩ්ඪිප්පත්යතොසත්ථුධම්මයදසනංසුත්වාතීණිමග්ගඵලානි
පටිවිජ්ඣි.යසො සබ්බකාලංඅරිෙසාවකඋපාසකානංපඤ්චහිසයතහිපරිවුයතො
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චරති. අයථකදිවසං යතහි උපාසයකහි සද්ධිං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා

වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි.සත්ථාසුවිනීතං පරිසංදිස්වා‘‘මහතී යත, ආළවක, 

පරිසා, කථං තං සඞ්ගණ්හාසී’’ති ආහ. භගවා දායනන තුස්සන්තං දායනන

සඞ්ගණ්හාමි, පිෙවචයනන තුස්සන්තංපිෙවචයනනසඞ්ගණ්හාමි, උප්පන්යනසු
කිච්යචසු යතසං නිත්ථරයණන තුස්සන්තං උප්පන්නකිච්චනිත්ථරයණන

සඞ්ගණ්හාමි, සමානත්තට්ඨායනනතුස්සන්තං සමානත්තතාෙසඞ්ගණ්හාමීති.
එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. අථ සත්ථා අපරභායග යජතවයන නිසීදිත්වා
උපාසයකඨානන්තයරසුඨයපන්යතො හත්ථකංආළවකංචතූහිසඞ්ගහවත්ථූහි
පරිසංසඞ්ගණ්හන්තානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

මහානාමසක්කවත්ථු 

252. පඤ්චයම පණීතදාෙකානන්ති පණීතරසදාෙකානං මහානායමො
සක්යකො අග්යගොති දස්යසති. යසො කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං
කුලයගයහනිබ්බත්යතොසත්ථුධම්මකථංසුණන්යතොසත්ථාරංඑකංඋපාසකං 
පණීතරසදාෙකානං අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මංකත්වා තං
ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා
ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කපිලවත්ථුපුයර සකයරාජකුයල නිබ්බත්තිත්වා
වෙප්පත්යතොදසබලස්සපඨමදස්සයනයෙව යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

අයථකස්මිංසමයෙසත්ථායවරඤ්ජාෙංවස්සාවාසංවසිත්වා අනුපුබ්යබන
කපිලවත්ථුපුරං ගන්ත්වා නියරොධාරායම පටිවසති. මහානායමො ‘‘සත්ථා 
ආගයතො’’ති සුත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසින්යනො සත්ථාරං එවමාහ – ‘‘භගවා සුතයමතං ‘භික්ඛුසඞ්යඝො කිර

යවරඤ්ජාෙං භික්ොචායරන කිලමතී’ති, මම චතුමාසං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

පටිජග්ගයන පටිඤ්ඤං යදථ, අහං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සරීයර ඔජං
පයවයසස්සාමී’’ති. සත්ථා අධිවායසසි. යසො සත්ථු අධිවාසනං විදිත්වා
පුනදිවසයතොපට්ඨාෙබුද්ධප්පමුෙංභික්ඛුසඞ්ඝං පණීතරසයභොජනචතුමධුරාදීහි
පටිජග්ගිත්වා පුන චතුමාසං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා අට්ඨ මායස පූයරත්වා පුන
චතුමාසං පටිඤ්ඤං ගයහත්වා සකලසංවච්ඡරං පටිජග්ගි. සත්ථා තයතො පරං 
පටිඤ්ඤං නාදාසි. මහානායමො පන තයතො පට්ඨාෙ අපරාපරං 
සම්පත්තභික්ඛුසඞ්ඝස්ස යතයනව නිොයමන සක්කාරං කයරොති. තස්ස යසො
ගුයණො සකලජම්බුදීයප පාකයටො ජායතො. එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. සත්ථා 
පන අපරභායග යජතවයන නිසීදිත්වා මහානාමං සක්කං පණීතදාෙකානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

උග්ගගහපතිවත්ථු 

253. ඡට්යඨ මනාපදාෙකානන්ති මනාපං චිත්තරුචිතයභොජනං දාෙකානං

උග්යගො ගහපති, යවසාලියකො අග්යගොති දස්යසති. යසො කිර 
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පටුන 

පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්යතො අපරභායග සත්ථු
ධම්මකථං සුණන්යතොසත්ථාරංඑකංඋපාසකංමනාපදාෙකානංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො
කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යවසාලිෙං
යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති. තස්ස ජාතකායල නාමං අනිොමිතං. අපරභායග

පනස්ස අත්තභායවොපි උග්ගයතො අයහොසි සමිද්යධො, අලඞ්කතයතොරණං විෙ
උස්සිතචිත්තපයටො විෙ ච අතිවියරොචිත්ථ. ගුණාපිස්ස උග්ගතා අයහසුං. යසො

ඉයමසං ද්වින්නම්පි උග්ගතත්තා උග් ගයසට් ඨිත්යවව සඞ්ෙං ගයතො. යසො
පනාෙංදසබලස්සපඨමදස්සයනයෙව යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාෙඅපරභායග
තීණිපි මග්ගඵලානි සච්ඡාකාසි. යසො අත්තයනො මහල්ලකකායල රයහොගයතො

නිසීදිත්වා චින්යතසි – ‘‘ෙං ෙං මය්හං පිෙං මනාපං, තං තයදව දසබලස්ස

දස්සාමි, ඉදං යම සත්ථු සම්මුොපි සුතං ‘මනාපදායී ලභයත මනාප’’’න්ති. 
අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘අපි නු යෙො යම චිත්තං ජානිත්වා සත්ථාපි
නියවසනද්වාරං ආගච්යඡෙයා’’ති. 

සත්ථාපි යෙො තස්ස චිත්තං ඤත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො 
නියවසනද්වායරයෙව පාතුරයහොසි. යසො ‘‘සත්ථා ආගයතො’’ති සුත්වා අතිවිෙ
උස්සාහජායතො දසබලස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා 
සත්ථු පත්තං පටිග්ගයහත්වා ඝරං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන

සත්ථාරං, අවයසසආසයනසු භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදායපත්වා බුද්ධප්පමුෙං
භික්ඛුසඞ්ඝං නානග්ගරයසහි පරිවිසිත්වා භත්තකිච්චපරියෙොසායන එකමන්තං

නිසීදිත්වා එවමාහ – ‘‘සම්මුො යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං සම්මුො 

පටිග්ගහිතං ‘මනාපදායීලභයතමනාප’’’න්ති.ෙංෙං, භන්යත, මය්හංමනාපං, 
තං තං මො බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දින්නයමවා’’ති සත්ථාරං

ජානායපත්වා තයතො පට්ඨාෙ ෙං ෙං තස්ස මනාපං, තං තං බුද්ධප්පමුෙස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සයදති.තංපන සබ්බංපඤ්චකනිපායත උග්ගසුත්යතවිත්ථාරයතො
ආගමිස්සති. එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. සත්ථා අපරභායග යජතවයන
විහරන්යතොතංඋපාසකංමනාපදාෙකානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

උග්ගතගහපතිවත්ථු 

254. සත්තයම සඞ් ඝුපට් ඨාකානන්ති භික්ඛුසඞ්ඝස්ස උපට්ඨාකානං

හත්ථිගාමයකො උග්ගයතො ගහපති, අග්යගොති දස්යසති. යසොපි 
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්යතො අපරභායග සත්ථු
ධම්මයදසනං සුත්වාසත්ථාරං එකංඋපාසකංසඞ්ඝුපට්ඨාකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. යසො
කප්පසතසහස්සංයදවමනුස්යසසු සංසරිත්වාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදහත්ථිගායම

යසට්ඨිකුයලනිබ්බත්ති, තස්ස උග්ගතකුමායරොතිනාමංඅකංසු. 
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යසො අපරභායග ඝරාවායස පතිට්ඨියතො පිතු අච්චයෙන යසට්ඨිට්ඨානං 
පාපුණි. යතන සමයෙන සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො චාරිකං චරන්යතො 
හත්ථිගාමංපත්වානාගවනුෙයායනවිහරති.තදාඅෙංඋග්ගතයසට්ඨි සත්තාහං
පානමදමත්යතො හුත්වා නාටයකහි පරිවුයතො නාගවනුෙයානං ගන්ත්වා
පරිචාරෙමායනො දසබලං දිස්වා බලවහියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨායපසි. අථස්ස
සත්ථාරං උපසඞ්කමන්තස්ස සබ්යබො සුරාමයදො අබ්භත්ථං අගමාසි. යසො
සත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථස්ස සත්ථා ධම්මං යදයසසි.
යදසනාපරියෙොසායනතීණිමග්ගඵලානි පටිවිජ්ඣි. තයතො පට්ඨාෙනාටකානි
‘‘තුම්යහ ෙථාසුෙං ගච්ඡථා’’ති විස්සජ්යජත්වා දානාභිරයතො හුත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානයමව යදති. යදවතා රත්තිභාගසමනන්තයර ආගන්ත්වා

යසට්ඨිස්ස ආයරොයචන්ති – ‘‘ගහපති, අසුයකො භික්ඛු යතවිජ්යජො, අසුයකො 

භික්ඛුඡළභිඤ්යඤො, අසුයකොසීලවා, අසුයකොදුස්සීයලො’’ති.යසොතාසංවචනං

සුත්වාපි ගුණං තාව ෙථාභූතයතො ජානාති, යදෙයධම්මං පන සමචිත්යතයනව
යදති. සත්ථු සන්තියක නිසීදිත්වාපි තයමව ගුණංකයථති. අපරභායග සත්ථා
යජතවයනනිසීදිත්වාතංගහපතිං සඞ්ඝුපට්ඨාකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

සූරම්බට්ඨවත්ථු 

255. අට්ඨයම අයවච් චප් පසන් නානන්ති අවිගච්ඡනසභායවන අචයලන
පසායදන සමන්නාගතානං සූරම්බට්යඨො අග්යගොති දස්යසති. අෙං කිර
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්යතො සත්ථු ධම්මකථං
සුත්වාසත්ථාරංඑකංඋපාසකං අයවච්චප්පසන්නානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තං
දිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතං ඨානන්තරංපත්යථසි.යසොකප්පසතසහස්සං
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද සාවත්ථිෙං යසට්ඨිකුයල

නිබ්බත්ති, සූරම්බට්යඨොතිස්සනාමංඅකංසු. 

යසො අපරභායග වෙප්පත්යතො ඝරාවායස පතිට්ඨාෙ අඤ්ඤතිත්ථිොනං 
උපට්ඨායකො හුත්වා චරති. අථ සත්ථා පච්චූසසමයෙ යලොකං
යවොයලොයකන්යතො තස්ස යසොතාපත්තිමග්ගයහතුං දිස්වා භික්ොචාරයවලාෙ
නියවසනද්වාරංඅගමාසි.යසොදසබලං දිස්වාචින්යතසි–‘‘සමයණොයගොතයමො

මහාකුයලයචවජායතො, යලොයකචඅභිඤ්ඤායතො, යතනස්ස සන්තිකංඅගමනං
නාම න යුත්ත’’න්ති සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා පායදසු වන්දිත්වා පත්තං
ගයහත්වාඝරංපයවයසත්වාමහාරයහපල්ලඞ්යකනිසීදායපත්වාභික්ෙංදත්වා 
භත්තකිච්චපරියෙොසායන එකමන්තං නිසීදි. සත්ථා තස්ස චරිතවයසන ධම්මං
යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථාපි තං
දයමත්වාවිහාරයමවගයතො. 

තයතොමායරොචින්යතසි–‘‘අෙංසූරම්බට්යඨොනාමඅම්හාකංසන්තයකො, 

සත්ථා පනස්ස අජ්ජ යගහං ගයතො, කිං නු යෙො සත්ථු ධම්මං සුත්වා
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මග්ගපාතුභාවං අකරිත්ථාති ොවස්ස මම විසො අතික්කන්තභාවං වා
අනතික්කන්තභාවං වා ජානාමී’’ති අත්තයනො කාමරූපිතාෙ දසබලස්ස
සරික්ෙකං රූපං මායපත්වා චීවරග්ගහණම්පි පත්තග්ගහණම්පි
බුද්ධාකප්යපයනව කත්වා ද්වත්තිංසලක්ෙණධයරො හුත්වා සූරම්බට්ඨස්ස
යගහද්වායර අට්ඨාසි. සූරම්බට්යඨොපි ‘‘පුන දසබයලො ආගයතො’’ති සුත්වා 

‘‘බුද්ධානං අනිෙයානිකගමනං නාම නත්ථි, යකන නු යෙො කාරයණන

ආගයතො’’ති යවයගන ‘‘දසබයලො’’ති සඤ්ඤාෙ තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා

අභිවායදත්වා එකමන්තංඨියතො, ‘‘භන්යත, තුම්යහඉදායනවඉමස්මිංයගයහ

භත්තකිච්චංකත්වාගතා, කිංනුයෙොකාරණං පටිච්චපුන ආගතත්ථා’’තිආහ.
‘‘සූරම්බට්ඨමො ධම්මං කයථන්යතනඑකං අනුපධායරත්වා කථිතං. මො හි

පඤ්චක්ෙන්ධා ‘සබ්යබව අනිච්චා දුක්ො අනත්තා’ති කථිතා, න පයනයත
සබ්යබවඑවරූපා.එකච්යචහි ෙන්ධානිච්චාධුවාසස්සතාඅත්ථී’’තිආහ. 

තයතො සූරම්බට්යඨොචින්යතසි– ‘‘අෙංකථා අතිවිෙභාරිො.බුද්ධානඤ්හි

අනුපධායරත්වාකථනංනාමනත්ථි, දසබලස්සමායරොකිර පටිපක්යෙො, අද්ධා
අෙං මායරො භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා – ‘‘මායරොසි ත්ව’’න්ති ආහ. 

අරිෙසාවයකන කථිතකථා තස්ස ඵරසුප්පහායරො විෙ අයහොසි, තස්මා

සකභායවනඨාතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘ආම, සූරම්බට්ඨ, අහං මායරො’’තිආහ.
‘‘තාදිසානං මාරානං සතම්පි සහස්සම්පි ආගන්ත්වා මම සද්ධං චායලතුං න

සක්යකොති, මහායගොතයමො දසබයලො මය්හං ධම්මං යදයසන්යතො ‘සබ්යබ

සඞ්ොරාඅනිච්චා’තියබොයධත්වායදයසසි, මායමඝරද්වායර තිට්ඨා’’තිඅච්ඡරං
පහරි. මායරො තස්ස වචනං සුත්වා පටිප්ඵරිත්වා කයථතුං අසක්යකොන්යතො
තත්යථවඅන්තරධායි.සූරම්බට්යඨොපිසාෙන්හසමයෙසත්ථුසන්තිකං ගන්ත්වා

මායරන කතකිරිෙං කයථත්වා, ‘‘භන්යත, එවං මායරො මම සද්ධං චායලතුං 
වාෙමිත්ථා’’ති ආහ. සත්ථා එතයදව කාරණං අට්ඨුපත්තිං කත්වා ඉමස්මිං
සාසයන සූරම්බට්ඨංඅයවච්චප්පසන්නානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

ජීවකවත්ථු 

256. නවයම පුග් ගලප් පසන් නානන්ති පුග්ගලිෙප්පසායදන
සමන්නාගතානං උපාසකානං ජීවයකො යකොමාරභච්යචො අග්යගොති දස්යසති.

යසො හි පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්යතො. සත්ථු 
ධම්මකථං සුණන්යතො සත්ථාරං එකං උපාසකං පුග්ගලප්පසන්නානං
අග්ගට්ඨායනඨයපන්තං දිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.
යසො කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද
රාජගහනගයර අභෙරාජකුමාරං පටිච්ච සාලවතිො නාම රූපූපජීවිනිො
කුච්ඡිම්හි නිබ්බත්යතො. රූපූපජීවිනියෙො ච නාම විජාතකායල සයච පුත්යතො

යහොති, ඡඩ්යඩන්ති. සයච ධීතා, පටිජග්ගන්ති. ඉති සා තං දාරකං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 
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පටුන 

කත්තරසුප්පයකන සඞ්කාරකූයට ඡඩ්ඩායපසි. අථ නං අභයෙො රාජකුමායරො

රාජුපට්ඨානං ගච්ඡන්යතො තං දිස්වා ‘‘කිං, භයණ, එතං කායකහි

සම්පරිකිණ්ණ’’න්තිමනුස්යස යපයසත්වා‘‘දාරයකො යදවා’’ති.ජීවති, භයණති, 

‘‘ජීවති, යදවා’’ති සුත්වා අත්තයනො අන්යතපුයර යපොසායපසි. තස්ස ජීවතීති

කථිතත්තා ජීවයකොති නාමං අකංසු, කුමායරන යපොසාපියතොති
යකොමාරභච්යචොතිනාමංඅකංසු. 

යසො අත්තයනො යසොළසවස්සුද්යදසිකකායල තක්කසිලං ගන්ත්වා 
යවජ්ජසිප්පං උග්ගණ්හිත්වා බිම්බිසාරරඤ්යඤො සන්තිකා සක්කාරං ලභිත්වා 
චණ්ඩපජ්යජොතස්ස රඤ්යඤො යරොගං ඵාසුකං අකාසි. යසො තස්ස පඤ්ච 

තණ්ඩුලසකටසතානියසොළසකහාපණසහස්සානිදුස්සසහස්සපරිවාරංඅනග්ඝං
සියවෙයකං දුස්සයුගඤ්චයපයසසි.තස්මිංසමයෙසත්ථාරාජගහංඋපනිස්සාෙ
ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත විහරති. ජීවයකො සත්ථු උස්සන්නධාතුයක කායෙ

වියරචනං දත්වා යභසජ්ජංකයරොන්යතො ‘‘චත්තායරො පච්චො මමසන්තකාව
යහොන්තූ’’තිසත්ථාරංඅත්තයනොවිහායරවසායපත්වා සත්ථුයභසජ්ජංකත්වා

තංදුස්සයුගංඋපයනත්වා‘‘ඉදං, භන්යත, තුම්යහයෙවපරියභොගං කයරොථා’’ති
වත්වා යතන සද්ධිං ලද්ධං දුස්සසහස්සං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදාසි. අෙයමත්ථ

සඞ්යෙයපො, විත්ථායරන පන ජීවකවත්ථු ෙන්ධයක (මහාව. 326 ආදයෙො)
ආගතයමව. සත්ථා අපරභායග යජතවයන විහරන්යතො ජීවකං යකොමාරභච්චං
පුග්ගලප්පසන්නානං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

නකුලපිතුගහපතිවත්ථු 

257. දසයම විස් සාසකානන්ති විස්සාසිකකථං කයථන්තානං උපාසකානං

අන්තයර, නකුලපිතා ගහපති, අග්යගොති දස්යසති. යසො කිර
පදුමුත්තරබුද්ධකායලහංසවතිෙංකුලයගයහ නිබ්බත්යතොසත්ථුධම්මයදසනං
සුණන්යතො සත්ථාරං එකං උපාසකං විස්සාසකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං
දිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරංපත්යථසි.යසො කප්පසතසහස්සං
යදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාඉමස්මිංබුද්ධුප්පායදභග්ගරට්යඨ සුසුමාරගිරිනගයර
යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්ති. සත්ථාපි භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො චාරිකං චරමායනො තං

නගරං පත්වා යභසකළාවයන විහරති. අථාෙං, නකුලපිතා ගහපති, 

සුසුමාරගිරිවාසීහි සද්ධිං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා පඨමදස්සයනයනව යසො ච
භරිො චස්ස දසබලං ‘‘අෙං අම්හාකං පුත්යතො’’ති සඤ්ඤං පට්ඨයපත්වා

උයභොපි සත්ථු පායදසු නිපතිත්වා, ‘‘තාත, ත්වං එත්තකං කාලං අම්යහ

ඡඩ්යඩත්වා කහං විචරසී’’ති ආහංසු. අෙං කිර, නකුලපිතා ගහපති, පුබ්යබ

පඤ්චජාතිසතානිදසබලස්සපිතාඅයහොසි, පඤ්ච ජාතිසතානිචූළපිතා, පඤ්ච

ජාතිසතානි මහාපිතා, පඤ්ච ජාතිසතානි මාතුයලො, නකුලමාතාපි පඤ්ච

ජාතිසතානි මාතා අයහොසි, පඤ්ච ජාතිසතානි චූළමාතා, පඤ්ච ජාතිසතානි
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මහාමාතා, පඤ්ච ජාතිසතානි පිතුච්ඡා. ඉති දීඝරත්තං අනුගතසියනහත්තා

දසබලං දිස්වාව ‘‘පුත්යතො’’ති සඤ්ඤංකත්වා සණ්ඨාතුංනාසක්ඛිංසු. සත්ථා

ොව යතසං චිත්තං සඤ්ඤත්තිං න ගච්ඡති, තාව ‘‘අයපථා’’තිනායවොච. අථ
යනසං ෙථාමයනයනව සතිං පටිලභිත්වා මජ්ඣත්තභූතානං ආසෙං ඤත්වා
ධම්මංයදයසසි.යදසනාපරියෙොසායනඋයභොපියසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු. 

සත්ථා අපරභායග යතසං මහල්ලකකායල පුන තං නගරං අගමාසි. යත
‘‘සත්ථා ආගයතො’’ති සුත්වා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන
වන්දිත්වා ස්වාතනාෙ නිමන්යතත්වා පුනදිවයස අත්තයනො නියවසයන
බුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං නානග්ගරයසහි පරිවිසිත්වා සත්ථාරං 
කතභත්තකිච්චං උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො

යෙො නකුලපිතා ගහපති, භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ෙයතො යම, භන්යත, 

නකුලමාතා ගහපතානී, දහරස්යසව දහරා ආනීතා, නාභිජානාමිනකුලමාතරං

ගහපතානිං මනසාපි අතිචරිතා, කුයතො පන කායෙන. ඉච්යඡෙයාම මෙං, 

භන්යත, දිට්යඨ යචව ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං අභිසම්පරාෙඤ්ච

අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතු’’න්ති. නකුලමාතාපි යෙො, ගහපතානී, භගවන්තං 

එතදයවොච – ‘‘ෙයතො අහං, භන්යත, නකුලපිතුයනො ගහපතිස්ස දහරස්යසව

දහරා ආනීතා, නාභිජානාමි නකුලපිතරං ගහපතිං මනසාපි අතිචරිතා, කුයතො

පනකායෙන.ඉච්යඡෙයාමමෙං, භන්යත, දිට්යඨයචවධම්යමඅඤ්ඤමඤ්ඤං
පස්සිතුංඅභිසම්පරාෙඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතු’’න්ති.අථඅපරභායගසත්ථා
යජතවයන නිසීදිත්වා උපාසයක පටිපාටිො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො ඉමං
ඉයමසං ද්වින්නම්පි කථං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා නකුලපිතරං ගහපතිං
විස්සාසකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

ඡට්ඨවග්ගවණ්ණනා. 

දසසුත්තපටිමණ්ඩිතාෙඋපාසකපාළිොවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එතදග් ගවග් යගො 

(14) 7. සත් තමඑතදග් ගවග් යගො 

සුජාතාවත්ථු 

258. උපාසිකාපාළිො පඨයම පඨමං සරණං ගච් ඡන් තීනන්ති සබ්බපඨමං

සරයණසු පතිට්ඨිතානං උපාසිකානං, සුජාතා නාම, යසනිෙධීතා අග්ගාති 
දස්යසති. සාපි පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තා
අපරභායගසත්ථුධම්මකථංසුණන්තීසත්ථාරංඑකංඋපාසිකංපඨමංසරණං 
ගච්ඡන්තීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරං කත්වා තං ඨානන්තරං
පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා අම්හාකං සත්ථු
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නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමවඋරුයවලාෙං යසනානිගයම යසනිෙකුටුම්බිකස්ස
යගයහ නිබ්බත්තිත්වා වෙප්පත්තා එකස්මිං නියරොධමූයල පත්ථනං අකාසි –

‘‘සයච සමජාතිකං කුලඝරං ගන්ත්වා පඨමගබ්යභ පුත්තං ලභිස්සාමි, 
අනුසංවච්ඡරංබලිකම්මංකරිස්සාමී’’ති. තස්සාසාපත්ථනාසමිජ්ඣි. 

සාමහාසත්තස්සදුක්කරකාරිකංකයරොන්තස්සඡට්යඨවස්යස පරිපුණ්යණ
විසාෙපුණ්ණමදිවයස ‘‘පායතොව බලිකම්මං කරිස්සාමී’’ති රත්තිො 
පච්චූසසමෙං පච්චුට්ඨාෙ යධනුයෙො දුහායපසි. වච්ඡකා යධනූනං ථනමූලං න

ආගමංසු, ථනමූයල නවභාජනම්හි උපනීතමත්යත අත්තයනොව ධම්මතාෙ

ඛීරධාරා පතිංසු. තං අච්ඡරිෙං දිස්වා, සුජාතා, සහත්යථයනවඛීරං ගණ්හිත්වා
නවභාජයන පක්ඛිපිත්වා සහත්යථයනව අග්ගිං කත්වා පචිතුං ආරභි. තස්මිං
පාොයස පච්චමායන මහන්තමහන්තා බුබ්බුළා උට්ඨහිත්වා දක්ඛිණාවත්තා

හුත්වා සඤ්චරන්ති, එකඵුසිතම්පි බහි න නිග්ගච්ඡති. මහාබ්රහ්මා ඡත්තං

ධායරසි, චත්තායරො යලොකපාලා ෙග්ගහත්ථා ආරක්ෙං ගණ්හිංසු, සක්යකො
අලාතානිසමායනන්යතොඅග්ගිංජායලසි.යදවතාචතූසුදීයපසුඔජං සංහරිත්වා

තත්ථ පක්ඛිපිංසු. සුජාතා, එකදිවයසයෙව ඉමානි අච්ඡරිොනි දිස්වා 

පුණ්ණාදාසිං ආමන්යතසි – ‘‘අම්ම, පුණ්යණ අජ්ජ අම්හාකං යදවතා අතිවිෙ

පසන්නා, මොඑත්තකංකාලංඑවරූපංඅච්ඡරිෙං නාමනදිට්ඨපුබ්බං, යවයගන

ගන්ත්වා යදවට්ඨානං පටිජග්ගාහී’’ති. සා ‘‘සාධු, අයෙය’’ති තස්සා වචනං
සම්පටිච්ඡිත්වාතුරිතතුරිතාරුක්ෙමූලංඅගමාසි. 

යබොධිසත්යතොපි යෙො භික්ොචාරකාලං ආගමෙමායනො පායතොව ගන්ත්වා
රුක්ෙමූයල නිසීදි. රුක්ෙමූලං යසොධනත්ථාෙ ගතා පුණ්ණා ආගන්ත්වා 

සුජාතාෙආයරොයචසි–‘‘යදවතාරුක්ෙමූයලනිසින්නා’’ති.සුජාතා, ‘‘සයචයජ

සච්චං භණසි, අදාසිං කයරොමී’’ති වත්වා සබ්බපසාධනං පසායධත්වා
සතසහස්සග්ඝනයක සුවණ්ණථායල පාොසං වඩ්යෙත්වා අපරාෙ
සුවණ්ණපාතිො පිදහිත්වා යසතවත්යථන සම්පලියවයඨත්වා සමන්තා
ගන්ධදාමමාලාදාමානි ඔසායරත්වා උක්ඛිපිත්වා ගන්ත්වා මහාපුරිසං දිස්වා 
බලවපීතිං උප්පායදත්වා දිට්ඨට්ඨානයතො පට්ඨාෙ ඔණයතොණතා ගන්ත්වා
සීසයතො ථාලං ඔතායරත්වා විවරිත්වා සයහව පාතිො පාොසං මහාපුරිසස්ස

හත්යථ ඨයපත්වා වන්දිත්වා ‘‘ෙථා මය්හං මයනොරයථො නිප්ඵන්යනො, එවං
තුම්හාකම්පි නිප්ඵජ්ජතූ’’ති වත්වා පක්කාමි. යබොධිසත්යතො යනරඤ්ජරාෙ
නදිොතීරංගන්ත්වාසුවණ්ණථාලංතීයර ඨයපත්වාන්හත්වා පච්චුත්තරිත්වා
එකූනපණ්ණාස පිණ්යඩ කයරොන්යතො පාොසං පරිභුඤ්ජිත්වා සුවණ්ණපාතිං
නදිො සම්පවායහත්වා අනුක්කයමන යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ සබ්බඤ්ඤුතං
පත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිමණ්යඩ අතික්කමිත්වා ඉසිපතයන මිගදායෙ 

පවත්තිතවරධම්මචක්යකොසුජාතාෙපුත්තස්සෙසදාරකස්සඋපනිස්සෙංදිස්වා
ගන්ත්වා අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ෙමූයලනිසීදි. 
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පටුන 

ෙයසොපි කුලපුත්යතො රත්තිභාගසමනන්තයර විවටං ඉත්ථාගාරං දිස්වා 

සඤ්ජාතසංයවයගො ‘‘උපද්දුතං වත, යභො, උපසට්ඨං වත, යභො’’ති වත්වා
නියවසනයතො නික්ෙමිත්වාවබහිනගයරසත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාධම්මයදසනං
සුත්වා තීණි මග්ගඵලානි පටිවිජ්ඣි. අථස්ස පිතා පදානුපදිකං ගන්ත්වා 
භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා ෙසස්ස පවත්තිං පුච්ඡි. සත්ථා ෙසං කුලපුත්තං 
පටිච්ඡායදත්වා ධම්මං යදයසසි. යදසනාපරියෙොසායන යසො යසට්ඨිගහපති

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, ෙයසො අරහත්තඵලං පාපුණි. තං භගවා ‘‘එහි

භික්ඛූ’’තිආහ, තාවයදවස්ස ගිහිලිඞ්ගං අන්තරධායි, ඉද්ධිමෙපත්තචීවරධයරො
අයහොසි.පිතාපිස්සසත්ථාරං නිමන්යතසි.සත්ථාෙසංකුලපුත්තංපච්ඡාසමණං

කත්වා තස්ස ඝරං ගන්ත්වා කතභත්තකිච්යචො ධම්මං යදයසසි, 

යදසනාපරියෙොසායන ෙසස්ස මාතා, සුජාතා, පුරාණදුතියිකා ච

යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහිංසු. තංදිවසං අෙං, සුජාතා, යතවාචිකසරයණ

පතිට්ඨාසි සද්ධිංසුණිසාෙ.අෙයමත්ථසඞ්යෙයපො, විත්ථාරයතොපයනතංවත්ථු 

ෙන්ධයක (මහාව. 25-28) ආගතයමව. සත්ථා අපරභායග පටිපාටිො 
උපාසිකායෙො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො ඉමං උපාසිකං පඨමං සරණං
ගච්ඡන්තීනංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසීති. 

විසාොවත්ථු 

259. දුතියෙ දායිකානන්තිදානාභිරතානං උපාසිකානං, විසාොමිගාරමාතා, 
අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ
නිබ්බත්තා අපරභායගසත්ථුධම්මයදසනං සුණන්තීසත්ථාරං එකං උපාසිකං
දායිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මංකත්වාතංඨානන්තරං 
පත්යථසි.සාකප්පසතසහස්සංයදවමනුස්යසසුසංසරිත්වාකස්සපබුද්ධකායල
කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො යගයහ සත්තන්නං භගිනීනං සබ්බකනිට්ඨා හුත්වා

නිබ්බත්ති.තදාකිර – 

‘‘සමණී සමණගුත්තාච, භික්ඛුනී භික්ඛුදායිකා; 

ධම්මායචවසුධම්මාච, සඞ්ඝදාසීචසත්තමා’’ති. 

ඉමාසත්තභගිනියෙොඅයහසුං.තාඑතරහි– 

‘‘යෙමාඋප්පලවණ්ණාච, පටාචාරාචයගොතමී; 

ධම්මදින්නාමහාමාො, විසාොයචවසත්තමී’’ති.– 

එවංනාමා හුත්වා නිබ්බත්තා. තත්රාෙං සඞ්ඝදාසී එකං බුද්ධන්තරං
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද අඞ්ගරට්යඨ භද්දිෙනගයර
යමණ්ඩකයසට්ඨිපුත්තස්ස ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො අග්ගමයහසිො සුමනයදවිො 

නාම කුච්ඡිස්මිං නිබ්බත්ති, විසාොතිස්සා නාමං අකංසු. තස්සා
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263 

පටුන 

සත්තවස්සිකකායල දසබයලො යසලබ්රාහ්මණස්ස ච අඤ්යඤසඤ්ච
යබොධයනෙයබන්ධවානං උපනිස්සෙසම්පත්තිංදිස්වාමහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො
චාරිකංචරමායනොතස්මිංරට්යඨ තංනගරංපාපුණි. 

තස්මිඤ්ච සමයෙ යමණ්ඩයකො ගහපති තස්මිං නගයර පඤ්චන්නං 

මහාපුඤ්ඤානංයජට්ඨයකොහුත්වායසට්ඨිට්ඨානංකායරසි. පඤ ්ච මහාපුඤ් ඤා 

නාම යමණ්ඩයකො යසට්ඨි, චන්දපදුමා නාම තස්යසව අග්ගමයහසී, තස්ස ච

පුත්යතොධනඤ්චයෙොනාම, තස්සභරිොසුමනයදවීනාම, යමණ්ඩකයසට්ඨිස්ස

දායසො පුණ්යණො නාමාති. න යකවලඤ්ච යමණ්ඩකයසට්ඨියෙව, 

බිම්බිසාරමහාරාජස්ස පන ආණාපවත්තිට්ඨායන පඤ ්ච අමිතයභොගා නාම
අයහසුංයජොතියකොජටියලොයමණ්ඩයකොපුණ්යණො කාකවලියෙොති.යතසුඅෙං
යමණ්ඩකයසට්ඨිදසබලස්සඅත්තයනොනගරංසම්පත්තභාවංසුත්වා පුත්තස්ස

ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො ධීතරං විසාොදාරිකං පක්යකොසිත්වා එවමාහ – ‘‘අම්ම, 

තුය්හම්පි මඞ්ගලං අම්හාකම්පි මඞ්ගලං, තව පරිචාරිකාහි පඤ්චදාරිකාසයතහි 
සද්ධිං පඤ්ච රථසතානි ආරුය්හ පඤ්චහි දාසිසයතහි පරිවුතා දසබලස්ස
පච්චුග්ගමනං කයරොහී’’ති. සා පිතාමහස්ස වචනං සුත්වා තථා අකාසි. 

කාරණාකාරයණසුපනකුසලත්තාොවතිකාොනස්සභූමි, ොයනනගන්ත්වා
ොනා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තිකාව සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. අථස්සා චරිතවයසන සත්ථා ධම්මං යදයසසි.
යදසනාපරියෙොසායන පඤ්චහි දාරිකාසයතහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාසි. යමණ්ඩකයසට්ඨිපි යෙො සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා සත්ථාරං
වන්දිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.අථසත්ථාතස්සපිචරිතවයසනධම්මං යදයසසි.
යසො යදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ සත්ථාරං ස්වාතනාෙ 

නිමන්යතත්වා පුනදිවයස අත්තයනො නියවසයන පණීයතන ොදනීයෙන
යභොජනීයෙනබුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝංපරිවිසිත්වාඑයතනුපායෙනඅඩ්ෙමාසං
මහාදානංඅදාසි.සත්ථා භද්දිෙනගයරෙථාභිරන්තංවිහරිත්වාපක්කාමි. 

ඉයතො පරං අඤ්ඤං කථාමග්ගං විස්සජ්යජත්වා විසාොෙ උප්පත්තිකථාව

කයථතබ්බා. සාවත්ථිෙඤ්හි යකොසලරාජා බිම්බිසාරස්ස සන්තිකං යපයසසි – 

‘‘මම ආණාපවත්තිට්ඨායන අමිතයභොගවින්දනකුලං නාම නත්ථි, අම්හාකං 
අමිතයභොගවින්දනකුලංයපයසතූ’’ති.රාජාඅමච්යචහිසද්ධිංමන්යතසි.අමච්චා 

‘‘මහාකුලං යපයසතුං න සක්කා, එකං පන යසට්ඨිපුත්තං යපයසස්සාමා’’ති 
යමණ්ඩකයසට්ඨියනොපුත්තංධනඤ්චෙයසට්ඨිංආොචිංසු.රාජායතසංවචනං
සුත්වාතං යපයසසි.අථනංයකොසලරාජාසාවත්ථියතොසත්තයෙොජනමත්ථයක
සායකතනගයරයසට්ඨිට්ඨානං දත්වාවායසසි. 

සාවත්ථිෙඤ්ච මිගාරයසට්ඨියනො පුත්යතො පුණ්ණවඩ්ෙනකුමායරො නාම 

වෙප්පත්යතො අයහොසි. අථස්ස පිතා ‘‘පුත්යතො යම වෙප්පත්යතො, 
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ඝරාවායසනස්ස ආබන්ධනසමයෙො’’ති ඤත්වා ‘‘අම්හාකං සමානජාතියක 

කුයල දාරිකං පරියෙසථා’’ති කාරණාකාරණකුසයල පුරියස යපයසසි. යත

සාවත්ථිෙං අත්තයනො රුචිතං දාරිකං අදිස්වා සායකතං අගමංසු. තංදිවසඤ්ච, 

විසාො, අත්තයනො සමානවයෙහි පඤ්චහි කුමාරිකාසයතහි පරිවාරිතා

නක්ෙත්තකීළනත්ථාෙ එකං මහාගාමං අගමාසි. යතපි පුරිසා අන්යතොනගයර
චරිත්වා අත්තයනො රුචිතං දාරිකං අදිස්වා බහිනගරද්වායර අට්ඨංසු. තස්මිං
සමයෙ යදයවො වස්සිතුං ආරභි. අථ තා විසාොෙ සද්ධිං නික්ෙන්තා දාරිකා
යතමනභයෙන යවයගන සාලං පවිසිංසු. යත පුරිසා තාසම්පි අන්තයර

ෙථාරුචිතං දාරිකං න පස්සිංසු. තාසං පන සබ්බපච්ඡයතො, විසාො, යදවං 
වස්සන්තම්පි අගයණත්වා අතුරිතගමයනන යතමෙමානාව සාලං පාවිසි. යත

පුරිසාතංදිස්වා චින්තයිංසු–‘‘රූපවතීතාවකඤ්ඤාඑතපරමාභයවෙය, රූපං

පයනතංඑකච්චාෙ කාරිතපත්තංවිෙයහොති, කථංසමුට්ඨායපත්වාකයථන්තා
ජානිස්සාම මධුරවචනා වා යනො වා’’ති. තයතො නං ආහංසු – ‘‘අතිවිෙ

පරිණතවො ඉත්ථී විෙ ොසි, අම්මා’’ති.කිං දිස්වා කයථථ, තාතාති? අඤ්ඤා
තො සද්ධිං කීළනකුමාරියෙො යතමනභයෙන යවයගන ආගන්ත්වා සාලං

පවිට්ඨා, ත්වං පනමහල්ලිකා විෙ පදවාරං අතික්කම්මනාගච්ඡසි, සාටකස්ස 

යතමනභාවම්පිනගයණසි.සයචතංහත්ථීවාඅස්යසොවාඅනුබන්යධෙය, කිං

එවයමවං කයරෙයාසීති? තාතා, සාටකානාමනදුල්ලභා, සුලභාමය්හංකුයල

සාටකා. වෙප්පත්තා මාතුගාමා පන පණිෙභණ්ඩසදිසා, හත්යථ වා පායද වා

භග්යග අඞ්ගවිකලං මාතුගාමං ජිගුච්ඡන්තා නිට්ඨුභිත්වා ගච්ඡන්ති, තස්මා
සණිකං ආගතාම්හීති. 

යත චින්තයිංසු – ‘‘ඉමාෙ සදිසා ඉමස්මිං ජම්බුදීයප ඉත්ථී නාම නත්ථි, 

ොදිසාරූයපන, කථාෙපිතාදිසාව.කාරණාකාරණංඤත්වාකයථතී’’තිතස්සා

උපරි මාලාගුළංඛිපිංසු.අථ, විසාො, චින්යතසි– ‘‘අහංපුබ්යබඅපරිග්ගහිතා, 
ඉදානි පන පරිග්ගහිතාම්හී’’ති විනීයතනාකායරන භූමිෙං නිසීදි. අථ නං
තත්යථව සාණිො පරික්ඛිපිංසු. සා පටිච්ඡන්නභාවං ඤත්වා දාසිගණපරිවුතා
යගහං අගමාසි. යතපි මිගාරයසට්ඨියනො පුරිසා තාෙ සද්ධිංයෙව

ධනඤ්චෙයසට්ඨිස්ස සන්තිකං අගමංසු. ‘‘කතරගාමවාසියනො, තාතා, 
තුම්යහ’’ති පුච්ඡිතා ‘‘සාවත්ථිනගයර මිගාරයසට්ඨියනො පුරිසම්හා’’ති වත්වා
‘‘මෙංඅම්හාකංයසට්ඨිනාතුම්හාකංයගයහ වෙප්පත්තාදාරිකාඅත්ථීතිසුත්වා

යපසිතා’’ති. සාධු, තාතා, තුම්හාකං යසට්ඨි කිඤ්චාපි යභොයගන අම්යහහි

අසදියසො, ජාතිොපනසදියසො.සබ්බාකාරසම්පන්යනොනාම දුල්ලයභොගච්ඡථ
තුම්යහයසට්ඨිස්සඅම්යහහිසම්පටිච්ඡිතභාවංආයරොයචථාති. 

යතතස්සවචනංසුත්වාසාවත්ථිංගන්ත්වාමිගාරයසට්ඨිස්ස තුට්ඨිංවඩ්ඪිං
ච පයවයදත්වා ‘‘ලද්ධා යනො සාමි සායකයත ධනඤ්චෙයසට්ඨිස්ස යගයහ 
දාරිකා’’තිආහංසු.තංසුත්වාමිගාරයසට්ඨි‘‘මහාකුලයගයහකිරයනොදාරිකා
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ලද්ධා’’ති තුට්ඨමානයසොහුත්වාතාවයදවධනඤ්චෙයසට්ඨිස්සසාසනංපහිණි 

‘‘ඉදායනව දාරිකං ආනයිස්සාම, කත්තබ්බකිච්චං කයරොන්තූ’’ති. යසොපිස්ස

පටිසාසනං යපයසසි – ‘‘නයිදං අම්හාකං භාරිෙං, යසට්ඨි පන අත්තයනො 
කත්තබ්බකිච්චං කයරොතූ’’ති. යසො යකොසලරඤ්යඤො සන්තිකං ගන්ත්වා

ආයරොයචසි – ‘‘යදව, එකා යම මඞ්ගලකිරිො අත්ථි, දාසස්ස යත
පුණ්ණවඩ්ෙනස්ස ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො ධීතරං විසාෙං නාම දාරිකං

ආයනස්සාමි, සායකතගමනං යමඅනුජානාථා’’ති. සාධු, මහායසට්ඨි, කිං පන

අම්යහහිපි ආගන්තබ්බන්ති? යදවතුම්හාදිසානංගමනං ලද්ධුංසක්කාති? රාජා

මහාකුලස්ස සඞ්ගහං කාතුකායමො ‘‘යහොතු යසට්ඨි, ආගමිස්සාමී’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා මිගාරයසට්ඨිනා සද්ධිං සායකතනගරං අගමාසි. 
ධනඤ්චෙයසට්ඨි ‘‘මිගාරයසට්ඨිකිර යකොසලරාජානං ගයහත්වා ආගයතො’’ති
සුත්වා පච්චුග්ගමනංකත්වාරාජානංගයහත්වාඅත්තයනොනියවසනංඅගමාසි.
තාවයදව රඤ්යඤො ච රාජබලස්ස ච මිගාරයසට්ඨියනො ච වසනට්ඨානං යචව

මාලාගන්ධභත්තාදීනිචසබ්බානි පටිොයදසි.‘‘ඉදංඉමස්සලද්ධුංවට්ටති, ඉදං
ඉමස්සා’’ති සබ්බං අත්තනාව ජානාති. යත යත ජනා චින්තයිංසු – ‘‘යසට්ඨි
අම්හාකයමවසක්කාරංකයරොතී’’ති. 

අයථකදිවසං රාජා ධනඤ්චෙයසට්ඨිස්ස සාසනං පහිණි ‘‘න සක්කා 

යසට්ඨිනා චිරකාලං අම්හාකං භරණයපොසනං කාතුං, දාරිකාෙ ගමනකාලං

ජානාතූ’’ති.යසොපි රඤ්යඤොසාසනංයපයසසි–‘‘ඉදානිවස්සකායලොආගයතො, 

න සක්කා චතුමාසං විචරිතුං, තුම්හාකං බලකාෙස්ස ෙං ෙං ලද්ධුං වට්ටති, 
සබ්බංතංමම භායරො.යකවලංයදයවොමොයපසිතකායලගච්ඡතූ’’ති.තයතො
පට්ඨාෙසායකතනගරං නිච්චනක්ෙත්තගායමොවිෙඅයහොසි.එවංතයෙොමාසා
අතික්කන්තා. ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො පන ධීතාෙ මහාලතාපසාධනං න තාව
නිට්ඨං ගච්ඡති. අථස්ස කම්මන්තාධිට්ඨාෙකා ආගන්ත්වා ආයරොචයිංසු –

‘‘යසසං අසන්තං නාම නත්ථි, බලකාෙස්ස පන භත්තපචනදාරූනි 

නප්පයහොන්තී’’ති. ‘‘ගච්ඡථ, තාතා, හත්ථිසාලා අස්සසාලා වියෙොයජත්වා
භත්තං පචථා’’ති.එවංපචන්තානම්පිඅඩ්ෙමායසොඅතික්කන්යතො.තයතොපුන

ආයරොචයිංසු–‘‘දාරූනි සාමිනප්පයහොන්තී’’ති.‘‘තාතා, ඉමස්මිංකායලදාරූනි

ලද්ධුං න සක්කා, දුස්සයකොට්ඨාගාරං පන විවරිත්වා ථූලසාටයක ගයහත්වා
වට්ටියෙොකත්වායතලචාටිෙං යතයමත්වාභත්තංපචථා’’ති.ඉමිනානිොයමන
පචන්තානංචත්තායරොමාසාපූරයිංසු. 

තයතො ධනඤ්චෙයසට්ඨිධීතුොමහාලතාපසාධනස්ස නිට්ඨිතභාවංඤත්වා

‘‘ස්යවදාරිකංයපයසස්සාමී’’තිධීතරංසමීයපනිසීදායපත්වා ‘‘අම්මපතිකුයල
වසන්තිොනාමඉමඤ්චිමඤ්චආචාරං සික්ඛිතුං වට්ටතී’’තිඔවාදංඅදාසි.අෙං
මිගාරයසට්ඨි අනන්තරගබ්යභ නිසින්යනො ධනඤ්චෙයසට්ඨියනො ඔවාදං
අස්යසොසි.යසොපියසට්ඨිධීතරංඑවංඔවදි– 
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පටුන 

‘‘අම්ම සසුරකුයල වසන්තිො නාම අන්යතොඅග්ගි බහි න

නීහරිතබ්යබො, බහිඅග්ගි අන්යතො න පයවයසතබ්යබො, දදන්තස්යසව

දාතබ්බං, අදදන්තස්ස න දාතබ්බං, දදන්තස්සපි අදදන්තස්සපි දාතබ්බං, 

සුෙං නිසීදිතබ්බං, සුෙං පරිභුඤ්ජිතබ්බං, සුෙං නිපජ්ජිතබ්බං, අග්ගි

පරිචරිතබ්යබො, අන්යතොයදවතානමස්සිතබ්බා’’ති. 

ඉමං දසවිධං ඔවාදං දත්වා පුනදිවයස සබ්බා යසනියෙො සන්නිපායතත්වා 
රාජයසනාෙමජ්යඣඅට්ඨකුටුම්බියකපාටියභොයගගයහත්වා‘‘සයචයමධීතු

ගතට්ඨායන යදොයසො උප්පජ්ජති, තුම්යහහි යසොයධතබ්යබො’’ති වත්වා
නවයකොටිඅග්ඝනයකන මහාලතාපසාධයනන ධීතරං පසායධත්වා
න්හානචුණ්ණමූලංචතුපණ්ණාසසකටසතංධනංදත්වාධීතාෙසද්ධිංනිබද්ධං 
ගමනචාරිනියෙොපඤ්චසතාදාසියෙොපඤ්චආජඤ්ඤරථසතානිසබ්බූපකාරඤ්ච 

සතං සතං දත්වා යකොසලරාජානඤ්ච මිගාරයසට්ඨිඤ්ච, විස්සජ්යජත්වා ධීතු

ගමනයවලාෙංවජාධිට්ඨාෙයකපුරියසපක්යකොසායපත්වා, ‘‘තාතා, මමධීතාෙ

ගතට්ඨායන ඛීරපානත්ථං යධනූහි, ොනයෙොජනත්ථං උසයභහි ච අත්යථො

යහොති, තස්මා මම ධීතු ගමනමග්යග වජද්වාරං විවරිත්වා පුථුලයතො අට්ඨ

උසභානියගොගයණනපූයරත්වාතිගාවුතමත්ථයකඅසුකා නාමකන්දරාඅත්ථි, 
අග්ගයගොයූයථ තං ඨානං පත්යත යභරිසඤ්ඤාෙ වජද්වාරං පිදයහෙයාථා’’ති.

යත‘‘සාධූ’’තියසට්ඨිස්සවචනංසම්පටිච්ඡිත්වාතථාඅකංසු. වජද්වායරවිවයට
උළාරුළාරායෙව ගාවියෙො නික්ෙමිංසු. ද්වායර පිදහියත පන විසාොෙ
පුඤ්ඤබයලනබලවගායවොචදම්මගායවොචබහිලඞ්ඝිත්වාමග්ගං පටිපජ්ජිංසු.

අථ, විසාො, සාවත්ථිනගරද්වාරං පත්තකායල චින්යතසි – 

‘‘පටිච්ඡන්නොනස්මිං නු යෙො නිසීදිත්වා පවිසාමි, උදාහු රයථ ඨත්වා’’ති.
අථස්සා එතදයහොසි – ‘‘පටිච්ඡන්නොයනන යම පවිසන්තිො
මහාලතාපසාධනස්ස වියසයසො න පඤ්ඤායිස්සතී’’ති. සා සකලනගරස්ස
අත්තානං දස්යසන්තී රයථ ඨත්වා නගරං පාවිසි. සාවත්ථිවාසියනො විසාොෙ

සම්පත්තිං දිස්වා ‘‘එසා කිර, විසාො, නාම එවරූපා, අෙඤ්ච සම්පත්ති
එතිස්සාව අනුච්ඡවිකා’’ති ආහංසු. ඉති සා මහාසම්පත්තිො මිගාරයසට්ඨියනො

යගහං පාවිසි. ආගතදිවයස චස්සා සකලනගරවාසියනො ‘‘අම්හාකං, 

ධනඤ්චෙයසට්ඨි, අත්තයනො නගරං සම්පත්තානං මහාසක්කාරං අකාසී’’ති

ෙථාබලං පණ්ණාකාරං පහිණිංසු. විසාො, පහිතපහිතං පණ්ණාකාරං
තස්මිංයෙව නගයර අඤ්ඤමඤ්යඤසු කුයලසු සබ්බත්ථකයමව දායපසි.
අථස්සා රත්තිභාගසමනන්තයර එකිස්සා ආජඤ්ඤවළවාෙ ගබ්භවුට්ඨානං
අයහොසි. සා දාසීහි දණ්ඩදීපිකා ගාහායපත්වා තත්ථ ගන්ත්වා වළවං
උණ්යහොදයකන න්හායපත්වා යතයලන මක්ොයපත්වා අත්තයනො 
වසනට්ඨානයමවඅගමාසි. 
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මිගාරයසට්ඨිපි සත්තාහං පුත්තස්ස ආවාහසක්කාරං කයරොන්යතො 
ධුරවිහායර වසන්තම්පි තථාගතං අමනසිකත්වා සත්තයම දිවයස
සකලනියවසනං පූයරන්යතො නග්ගසමණයක නිසීදායපත්වා ‘‘ආගච්ඡතු යම

ධීතා, අරහන්යත වන්දතූ’’ති විසාොෙ සාසනං පහිණි. සා ‘‘අරහන්තා’’ති
වචනං සුත්වා යසොතාපන්නා අරිෙසාවිකා හට්ඨතුට්ඨා හුත්වා යතසං
නිසින්නට්ඨානං ගන්ත්වා යත ඔයලොයකත්වා ‘‘න එවරූපා නාම අරහන්තා

යහොන්ති, හියරොත්තප්පවිවජ්ජිතානං නාම සන්තිකං කස්මා මං සසුයරො

පක්යකොසායපතී’’ති ‘‘ධී, ධී’’ති ගරහිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව ගතා.
නග්ගසමණා තං දිස්වා සබ්යබ එකප්පහායරයනව යසට්ඨිං ගරහිංසු – ‘‘කිං

ත්වං, ගහපති, අඤ්ඤං නාලත්ථ, සමණස්ස යගොතමස්ස සාවිකං

මහාකාළකණ්ණිංකස්මාඉමංයගහං පයවයසසි, යවයගනනංඉමස්මායගහා
නීහරාහී’’ති. තයතො යසට්ඨි ‘‘න සක්කා මො ඉයමසං වචයනන ඉමං යගහා

නීහරිතුං, මහාකුලස්ස ධීතා අෙ’’න්ති චින්යතත්වා – ‘‘ආචරිො දහරා නාම

ජානිත්වා වා අජානිත්වා වා කයරෙයං, තුම්යහ තුණ්හී යහොථා’’ති නග්යග 
උයෙයොයජත්වා මහාපල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා සුවණ්ණකටච්ඡුං ගයහත්වා
විසාොෙ පරිවිසිෙමායනොසුවණ්ණපාතිෙංඅප්යපොදකමධුපාොසංපරිභුඤ්ජි. 

තස්මිං සමයෙ එයකො පිණ්ඩචාරියකො යථයරො පිණ්ඩාෙ චරන්යතො 

යසට්ඨිස්ස ඝරද්වාරං පාපුණි. විසාො, තං දිස්වා ‘‘සසුරස්ස ආචික්ඛිතුං න 

යුත්ත’’න්ති ෙථා යසො යථරං පස්සති, එවං අපගන්ත්වා අට්ඨාසි. යසො පන
බායලො යථරං දිස්වාපි අපස්සන්යතො විෙ හුත්වා අයධොමුයෙො පාොසයමව

භුඤ්ජති.විසාො, ‘‘යථරං දිස්වාපියමසසුයරොසඤ්ඤංනකයරොතී’’තිඤත්වා

යථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘අතිච්ඡථ, භන්යත, මය්හං සසුයරො පුරාණංොදතී’’ති

ආහ. යසො නිගණ්යඨහි තාව කථිතකායල අධිවායසසි, ‘‘පුරාණං ොදතී’’ති

වුත්තක්ෙයණයෙව පන හත්ථං අපයනත්වා ‘‘ඉමං පාොසං ඉයතො හරථ, 
එතඤ්ච ඉමස්මා යගහා නීහරථ. අෙඤ්හි මං එවරූයප මඞ්ගලයගයහ
අසුචිොදකං නාම කයරොතී’’ති ආහ. තස්මිං යෙො පන නියවසයන සබ්යබපි

දාසකම්මකරාවිසාොෙසන්තකාව, යකොනංහත්යථවා පායදවාගණ්හිස්සති, 

මුයෙන කයථතුං සමත්යථොපි නාම නත්ථි. තයතො, විසාො, සසුරස්ස කථං

සුත්වාආහ–‘‘තාත, නඑත්තයකනවචයනනමෙංනික්ෙමාම, නාහංතුම්යහහි
උදකතිත්ථයතොකුම්භදාසිකාවිෙආනීතා.ධරමානකමාතාපිතූනංධීතයරො නාම

න එත්තයකයනව නික්ෙමන්ති, එයතයනව යම කාරයණන පිතා 
ඉධාගමනදිවයස අට්ඨ කුටුම්බියක පක්යකොසායපත්වා ‘සයච යම ධීතරං

උපාදාෙ යදොයසො උප්පජ්ජති, යසොයධෙයාථා’ති වත්වා යතසං හත්යථඨයපසි.
යත පක්යකොසායපත්වාමය්හංයදොසායදොසංයසොධායපථා’’ති. 

තයතො යසට්ඨි ‘‘කලයාණං එසා කයථතී’’ති අට්ඨ කුටුම්බියක 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘අෙං දාරිකා සත්තයම දිවයස අපරිපුණ්යණයෙව
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මඞ්ගලයගයහ නිසින්නං මං ‘අසුචිොදයකො’ති වදතී’’ති ආහ. එවං කිර, 

අම්මාති? ‘‘තාතා, මය්හංසසුයරොඅසුචිං ොදිතුකායමොභවිස්සති, අහංපනඑවං
කත්වානකයථමි. එකස්මිං පනපිණ්ඩපාතිකත්යථයර ඝරද්වායරඨියතඅෙං

අප්යපොදකමධුපාොසං භුඤ්ජන්යතො න තං මනසි කයරොති, අහං ඉමිනා 

කාරයණන‘අතිච්ඡථ, භන්යත, මය්හංසසුයරොඉමස්මිංඅත්තභායවපුඤ්ඤංන

කයරොති, පුරාණපුඤ්ඤංොදතී’තිඑත්තකංකථයින්තිආහ.අෙය, ඉධයදොයසො

නත්ථි, අම්හාකං ධීතා කාරණංකයථති, ත්වංකස්මාකුජ්ඣසීති? අෙයා, එස

තාව යදොයසො මා යහොතු, අෙං පන දාරිකා ආගතදිවයසයෙව මම පුත්යත

සඤ්ඤං අකත්වා අත්තයනො ඉච්ඡිතට්ඨානං අගමාසීති. එවං කිර, අම්මාති? 

තාතා, නාහං ඉච්ඡිතට්ඨානං ගච්ඡාමි, ඉමස්මිං පන යගයහ ආජානීෙවළවාෙ 
විජාතාෙ සඤ්ඤම්පි අකත්වා නිසීදනං නාම අයුත්තන්ති දණ්ඩදීපිකා 
ගාහායපත්වා දාසීහි පරිවුතා තත්ථ ගන්ත්වා වළවාෙ විජාතපරිහාරං 

කාරායපසින්ති. අෙය, අම්හාකං ධීතා තව යගයහ දාසීහිපි අකත්තබ්බකම්මං

අකාසි, ත්වංඑත්ථකිංයදොසංපස්සසීති? 

අෙයා, එසතාවගුයණොයහොතු, ඉමිස්සාපනපිතාඉධාගමනදිවයසඔවාදං 

යදන්යතො ‘‘අන් යතොඅග් ගි  හි න නීහරිතබ් ය ො’’ති ආහ, කිං පන සක්කා

අම්යහහි උභයතො පටිවිස්සකයගහානං අග්ගිං අදත්වා වසිතුන්ති? එවං කිර, 

අම්මාති? තාතා, න මය්හං පිතා එතං අග්ගිං උපාදාෙ කයථසි, ො පන

අන්යතොනියවසයන සස්සුආදීනං රහස්සකථා උප්පජ්ජති, සා දාසිදාසානං න

කයථතබ්බා. එවරූපා හි කථා වඩ්ෙමානා කලහාෙ සංවත්තති, ඉදං සන්ධාෙ

මය්හංපිතාකයථසි, තාතාති. 

අෙයා, එතංතාවඑවංයහොතු, ඉමිස්සාපිතා ‘‘ ාහිරයතො අග් ගි න අන් යතො 

පයවයසතබ් ය ො’’ති ආහ, කිං සක්කා අම්යහහි අන්යතොඅග්ගිම්හි නිබ්බුයත

බාහිරයතොඅග්ගිංඅනාහරිතුන්ති? එවංකිර, අම්මාති? තාතා, මය්හංපිතාඑතං

අග්ගිංසන්ධාෙන කයථසි, ෙංපනයදොසංදාසකම්මකායරහිකථිතංයහොති, තං
අන්යතොමානුසකානංන කයථතබ්බං…යප.…. 

ෙම්පි යතන ‘‘යෙ දදන් ති, යතසංයෙව දාතබ්  ’’න්තිවුත්තං, තං‘‘ොචිතකං

උපකරණං ගයහත්වා යෙ පටිදදන්ති, යතසංයෙව දාතබ්බ’’න්ති සන්ධාෙ
වුත්තං. 

‘‘යෙ න දදන් තී’’ති ඉදම්පි ොචිතකං උපකරණං ගයහත්වා යෙ න

පටිදදන්ති, යතසංනදාතබ්බන්තිසන්ධාෙවුත්තං. 
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පටුන 

‘‘දදන් තස ්සපි අදදන් තස් සපි දාතබ්  ’’න්ති, ඉදං පන දුග්ගයතසු

ඤාතිමිත්යතසු සම්පත්යතසු පටිදාතුං සක්යකොන්තු වා මා වා, දාතුයමව
වට්ටතීතිසන්ධාෙ වුත්තං. 

‘‘සුෙං නිසීදිතබ්  ’’න්ති ඉදම්පි සස්සුසසුයර දිස්වා උට්ඨාතබ්බට්ඨායන
නිසීදිතුංනවට්ටතීතිසන්ධාෙ වුත්තං. 

‘‘සුෙං භුඤ් ජිතබ්  ’’න්ති ඉදං පන සස්සුසසුරසාමියකහි පුයරතරං
අභුඤ්ජිත්වා යත පරිවිසිත්වා සබ්යබහි ලද්ධාලද්ධං ඤත්වා පච්ඡා සෙං
භුඤ්ජිතුංවට්ටතීතිසන්ධාෙවුත්තං. 

‘‘සුෙං නිපජ් ජිතබ්  ’’න්තිඉදම්පි සස්සුසසුරසාමියකහිපුයරතරයමවසෙනං

ආරුය්හ න නිපජ්ජිතබ්බං, යතසං කත්තබ්බයුත්තකං වත්තපටිවත්තං කත්වා
පච්ඡාසෙංනිපජ්ජිතුංයුත්තන්තිඉදං සන්ධාෙවුත්තං. 

‘‘අග් ගි පරිචරිතබ් ය ො’’ති ඉදං පන සස්සුම්පි සසුරම්පි සාමිකම්පි
අග්ගික්ෙන්ධංවිෙඋරගරාජානංවිෙචකත්වා පස්සිතුංවට්ටතීතිඉදංසන්ධාෙ
වුත්තන්ති. 

එයත තාව එත්තකා ගුණා යහොන්තු, ඉමිස්සා පන පිතා අන් යතොයදවතා 

නමස් සායපති, ඉමස්සයකොඅත්යථොති? එවංකිර, අම්මාති? ආම, තාතා, එතම්පි
හි යම පිතරා ඉදං සන්ධාෙ වුත්තං – ‘‘ආයවණිකඝරාවාසං වසනකාලයතො 
පට්ඨාෙ අත්තයනො ඝරද්වාරං සම්පත්තපබ්බජිතං දිස්වා ෙං ඝයර ොදනීෙං

යභොජනීෙංඅත්ථි, තයතොපබ්බජිතානංදත්වාවොදිතුං වට්ටතී’’ති.අථනංයත
ආහංසු – ‘‘තුය්හං පන මහායසට්ඨි පබ්බජියත දිස්වා අදානයමව රුච්චති
මඤ්යඤති.යසොඅඤ්ඤංපටිවචනංඅපස්සන්යතොඅයධොමුයෙොනිසීදි’’. 

අථ නං කුටුම්බිකා ‘‘කිං යසට්ඨි අඤ්යඤොපි අම්හාකං ධීතු යදොයසො 

අත්ථී’’ති පුච්ඡිංසු. නත්ථි, අෙයාති. කස්මා පන නං නිද්යදොසං අකාරණා

යගහයතො නීහරායපසීති? තස්මිංෙයණ, විසාො, ආහ – ‘‘පඨමංතාවමය්හංමම

සසුරස්ස වචයනන ගමනං න යුත්තං, මය්හං පන ආගමනදිවයස මම 

යදොසායදොසංයසොධනත්ථාෙමමපිතාතුම්හාකංහත්යථඨයපත්වාඅදාසි, ඉදානි
මය්හං ගන්තුං සුෙ’’න්ති දාසිදායස ‘‘ොනාදීනි සජ්ජානි කයරොථා’’ති

ආණායපසි.අථනංයසට්ඨි යතකුටුම්බියකගයහත්වා, ‘‘අම්ම, මොඅජානිත්වා

කථිතං, ෙමාහිමය්හ’’න්තිආහ. ‘‘තාතා, තුම්හාකංෙමිතබ්බංතාවෙමාමි, අහං

පන බුද්ධසාසයන අයවච්චප්පසන්නස්ස කුලස්ස ධීතා, න මෙං විනා

භික්ඛුසඞ්යඝන වත්තාම. සයච මම රුචිො භික්ඛුසඞ්ඝං පටිජග්ගිතුං ලභාමි, 

වසිස්සාමී’’ති.‘‘අම්ම, ත්වංෙථාරුචිොතවසමයණ පටිජග්ගාහී’’ති. 
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තයතො, විසාො, දසබලංනිමන්තායපත්වා පුනදිවයසනියවසනං පූයරන්තී 
බුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදායපසි. නග්ගපරිසාපි සත්ථු මිගාරයසට්ඨියනො

යගහං ගතභාවංසුත්වාතත්ථගන්ත්වායගහංපරිවායරත්වානිසීදිංසු.විසාො, 

දක්ඛියණොදකං දත්වා ‘‘සබ්යබො සක්කායරො පටිොදියතො, සසුයරො යම
ආගන්ත්වා දසබලං පරිවිසතූ’’ති සාසනං යපයසසි. යසො නිගණ්ඨානං වචනං

සුත්වා ‘‘මමධීතාසම්මාසම්බුද්ධංපරිවිසතූ’’තිආහ. විසාො, නානග්ගරයසහි

දසබලංපරිවිසිත්වානිට්ඨියතභත්තකිච්යචපුනසාසනංපහිණි– ‘‘සසුයරොයම
ආගන්ත්වා දසබලස්ස ධම්මකථං සුණාතූ’’ති. අථනං ‘‘ඉදානි අගමනංනාම 

අතිවිෙ අකාරණ’’න්ති ධම්මකථං යසොතුකමයතාෙ ගච්ඡන්තං නග්ගසමණා
ආහංසු – ‘‘සමණස්ස යගොතමස්ස ධම්මං සුණන්යතො බහිසාණිෙං නිසීදිත්වා
සුණාහී’’ති. පුයරතරයමව ච ගන්ත්වා සාණිො පරික්ඛිපිංසු. මිගාරයසට්ඨි

ගන්ත්වාබහිසාණිෙං නිසීදි.තථාගයතො‘‘ත්වංබහිසාණිෙංවානිසීද, පරකුට්යට
වා පරයසයල වා පරචක්කවායළ වානිසීද. අහං බුද්යධොනාමසක්යකොමිතං
මමසද්දං සායවතු’’න්ති සුවණ්ණවණ්ණඵලං අම්බරුක්ෙංෙන්යධගයහත්වා

චායලන්යතො විෙ ධම්මකථං කයථසි, යදසනාපරියෙොසායන යසට්ඨි
යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාෙ සාණිං උක්ඛිපිත්වා සත්ථු පායද 

පඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වාසත්ථුසන්තියකයෙවච‘‘ත්වං, අම්ම, අජ්ජආදිං 

කත්වාමමමාතා’’ති විසාෙංඅත්තයනොමාතුට්ඨායනඨයපසි.තයතො පට්ඨාෙ, 

විසාො මිගාරමාතා, නාමජාතා. 

සා එකදිවසං නක්ෙත්තසමයෙ වත්තන්යත ‘‘අන්යතොනගයර ගුයණො 
නත්ථී’’ති දාසීහි පරිවුතා සත්ථු ධම්මකථං යසොතුං ගච්ඡන්තී ‘‘බුද්ධානං
සන්තිකං උද්ධතයවයසන ගන්තුං අයුත්ත’’න්ති මහාලතාපසාධනං 
ඔමුඤ්චිත්වා දාසිො හත්යථ දත්වා සත්ථාරං උපසඞ්කමිත්වා අභිවායදත්වා

එකමන්තං නිසීදි, සත්ථා ධම්මකථං කයථසි. සා ධම්මයදසනාපරියෙොසායන
දසබලං වන්දිත්වා නගරාභිමුො පාොසි. සාපි දාසී අත්තනා ගහිතපසාධනස්ස

ඨපිතට්ඨානංඅසල්ලක්යෙත්වා ගච්ඡන්තීපසාධනත්ථාෙපටිනිවත්ති.අථනං, 

විසාො, ‘‘කහං පන යත තං ඨපිත’’න්ති පටිපුච්ඡි. ගන්ධකුටිපරියවයණ, 

අයෙයති. යහොතු යජ ගන්ත්වා ආහර, ගන්ධකුටිපරියවයණ ඨපිතකාලයතො
පට්ඨාෙ ආහරාපනං නාම අම්හාකං අයුත්තං. තස්මා තං විස්සජ්යජත්වා 
දණ්ඩකම්මංකරිස්සාම.තත්ථපනඨපියතඅෙයානංපලියබොයධොයහොතීති. 

පුනදිවයස සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො විසාොෙ නියවසනද්වාරං 

සම්පාපුණි. නියවසයන ච නිබද්ධපඤ්ඤත්තානි ආසනානි. විසාො, සත්ථු
පත්තං ගණ්හිත්වා සත්ථාරං යගහං පයවයසත්වා පඤ්ඤත්තාසයනසුයෙව 

නිසීදායපත්වා කතභත්තකිච්යච සත්ථරි තං පසාධනං ආහරිත්වා සත්ථු

පාදමූයල නික්ඛිපිත්වා ‘‘ඉදං, භන්යත, තුම්හාකං දම්මී’’ති ආහ. සත්ථා

‘‘අලඞ්කායරො නාම පබ්බජිතානං න වට්ටතී’’ති පටික්ඛිපි. ජානාමි, භන්යත, 
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අහං පන ඉමං අග්ඝායපත්වා ධනං ගයහත්වා තුම්හාකං වසනගන්ධකුටිං
කායරස්සාමීති.තදාසත්ථාඅධිවායසසි.සාපි තංඅග්ඝායපත්වානවයකොටිධනං
ගයහත්වා ගබ්භසහස්සපටිමණ්ඩියත පුබ්බාරාමවිහායර තථාගතස්ස
වසනගන්ධකුටිං කායරසි. විසාොෙ පන නියවසනං පුබ්බණ්හසමයෙ
කාසාවපජ්යජොතං ඉසිවාතපටිවාතයමව යහොති අනාථපිණ්ඩිකස්ස යගහං විෙ.
තස්සාපි යගයහ සබ්බභත්තානි පටිෙත්තායනව අයහසුං. සා පුබ්බණ්හසමයෙ
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආමිසසඞ්ගහං කත්වා පච්ඡාභත්යත යභසජ්ජානි යචව
අට්ඨවිධපානානිචගණ්හායපත්වාවිහාරංගන්ත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්සදත්වාපච්ඡා
සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා ආගච්ඡති. සත්ථා අපරභායග උපාසිකායෙො
පටිපාටිො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො විසාෙං මිගාරමාතරං දායිකානං 
අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

ඛුජ්ජුත්තරා-සාමාවතීවත්ථු 

260-261. තතිෙචතුත්යථසු  හුස් සුතානං ෙදිදං, ඛුජ් ජුත් තරා, 

යමත් තාවිහාරීනං ෙදිදං, සාමාවතීති බහුස්සුතානං උපාසිකානං ඛුජ්ජුත්තරා, 
යමත්තාවිහාරීනං සාමාවතී අග්ගාති දස්යසති. තා කිර ද්යවපි
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙංකුලයගයහ පටිසන්ධිංගණ්හිත්වාඅපරභායග

‘‘සත්ථු ධම්මකථං යසොස්සාමා’’ති විහාරං අගමංසු. තත්ථ, ඛුජ්ජුත්තරා, 
සත්ථාරං එකං උපාසිකං බහුස්සුතානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සාමාවතීපි එකං උපාසිකං
යමත්තාවිහාරීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරංපත්යථසි.තාසංද්වින්නම්පිොවජීවංකුසලං කත්වායදවයලොයක
නිබ්බත්තිත්වා යදවමනුස්යසසු සංසරන්තීනංයෙව කප්පසතසහස්සං 
අතික්කන්තං. 

අථ අම්හාකං සත්ථු නිබ්බත්තියතො පුයරතරයමව අල්ලකප්පරට්යඨ 
අහිවාතකයරොයගො නාම උදපාදි. එයකකස්මිං යගයහ එකප්පහායරයනව දසපි

වීසම්පි තිංසම්පි ජනා මරන්ති, තියරොරට්ඨං ගතා පන ජීවිතං ලභන්ති. තං
ඤත්වා එයකො පුරියසො අත්තයනො පුත්තදාරං ආදාෙ ‘‘අඤ්ඤං රට්ඨං
ගමිස්සාමී’’ති තයතො නික්ෙමි. අථස්ස ඝයර ගහිතපායථෙයං අන්තරාමග්යග

කන්තායර අනුත්තිණ්යණයෙව පරික්ෙෙං අගමාසි. යතසං සරීරබලං පරිහායි, 

සකිංමාතාපුත්තංඋක්ඛිපති, සකිංපිතා.අථස්සපිතාචින්යතසි– ‘‘අම්හාකං

සරීරබලං පරිහීනං, පුත්තං උක්ඛිපිත්වා ගච්ඡන්තා කන්තාරං නිත්ථරිතුං න
සක්ඛිස්සාමා’’ති.යසොතස්සමාතරංඅජානායපත්වාවඋදකකිච්යචනඔහීයනො 
විෙපුත්තංමග්යගනිසීදායපත්වා එකයකොවමග්ගං පටිපජ්ජි. ‘‘අථස්සභරිො
ආගමනං ඔයලොකෙමානා ඨිතා හත්යථ පුත්තං අදිස්වා විරවමානා ගන්ත්වා

කහංයමසාමි පුත්යතො’’තිආහ.යකොයතපුත්යතනඅත්යථො? ජීවමානාපුත්තං

ලභිස්සාමාති. සා ‘‘අතිසාහසියකො වතාෙං පුරියසො’’ති වත්වා ‘‘ගච්ඡ ත්වං, 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

272 

පටුන 

නාහංතාදියසනසද්ධිං ගමිස්සාමී’’තිආහ.යසො ‘‘අනුපධායරත්වායමභද්යද

කතං, ෙයමතංමය්හ’’න්තිවත්වා පුත්තංආදාොගයතො. 

යත තං කන්තාරං සමතික්කමිත්වා සාෙං එකං යගොපාලකකුලං 
සම්පාපුණිංසු.තංදිවසඤ්චයගොපාලකකුලවාසියනො නිරුදකපාොසං පචිංසු.යත
යත දිස්වා ‘‘ඉයම අතිවිෙ ඡාතකා’’ති පාොසස්ස මහාභාජනං පූයරත්වා 
උළුඞ්කපූරං සප්පිං ආසිඤ්චිත්වා අදංසු. යතසු තං පාොසං භුඤ්ජන්යතසු සා

ඉත්ථී පමායණයනව භුඤ්ජි, පුරියසො පන පමාණාතික්කන්තං භුඤ්ජිත්වා 
ජීරායපතුං අසක්යකොන්යතො රත්තිභාගසමනන්තයර කාලමකාසි. යසො කාලං
කයරොන්යතො යතසු සාලෙභායවන යගොපාලකානං යගයහ සුනඛිොකුච්ඡිස්මිං 
පටිසන්ධිං ගණ්හි. සුනඛී නචිරස්යසව විජාතා. යගොපාලයකො තං කුක්කුරං
සස්සිරිකං දිස්වාපිණ්යඩනපයලොයභත්වාඅත්තනිඋප්පන්නසියනහංගයහත්වා
සද්ධියමවචරති. 

අයථකදිවසං එයකො පච්යචකබුද්යධො භික්ොචාරයවලාෙ යගොපාලකස්ස 
ඝරද්වාරං සම්පත්යතො. යසොපි තං දිස්වා භික්ෙං දත්වා අත්තානං නිස්සාෙ
වසනත්ථාෙ පටිඤ්ඤං ගණ්හි. පච්යචකබුද්යධො යගොපාලකකුලස්ස අවිදූයර
ඨායන එකස්මිං වනසණ්යඩ වාසං උපගයතො. යගොපාලයකො තස්ස සන්තිකං

ගච්ඡන්යතො තං කුක්කුරං ගයහත්වාව ගච්ඡති, අන්තරාමග්යග ච
වාළමිගට්ඨායන වාළමිගානං පලාෙනත්ථං රුක්යෙ වා පාසායණ වා පහාරං 

යදති, යසොපිකුක්කුයරො තස්සකරණවිධානං වවත්ථයපති. අයථකදිවසං යසො

යගොපාලයකො පච්යචකබුද්ධස්ස සන්තියක නිසීදිත්වා, ‘‘භන්යත, අම්හාකං

සබ්බකාලං ආගමනං නාම න යහොති. අෙං පන කුක්කුයරො යඡයකො, ඉමස්ස
ආගතසඤ්ඤාෙඅම්හාකංයගහද්වාරං ආගච්යඡෙයාථා’’තිආහ.යසොඑකදිවසං
‘‘පච්යචකබුද්ධං ගණ්හිත්වා එහී’’ති කුක්කුරං යපයසසි. කුක්කුයරො තස්ස
වචනංසුත්වාභික්ොචාරයවලාෙගන්ත්වාපච්යචකබුද්ධස්ස පාදමූයලඋයරන
නිපජ්ජි.පච්යචකබුද්යධො‘‘අෙංමමසන්තිකංආගයතො’’තිඤත්වා පත්තචීවරං
ආදාෙමග්ගංපටිපජ්ජි.යසොතස්සවීමංසනත්ථාෙඋක්කමිත්වාඅඤ්ඤං මග්ගං

ගණ්හි, කුක්කුයරොපුරයතොඨත්වායගොපාලකමග්ගංපටිපන්නකායල අපසක්කි.
ෙස්මිංචෙස්මිංචඨායනවාළමිගානංපලාෙනත්ථංයගොපාලයකො රුක්ෙංවා

පාසාණං වා පහරි, තං තං ඨානං පත්වා කුක්කුයරො මහාවිරවං විරවි. තස්ස 
සද්යදනවාළමිගා පලාෙන්ති. පච්යචකබුද්යධොපිභත්තකිච්චයවලාෙමහන්තං 
සිනිද්ධපිණ්ඩංතස්සයදති.යසොපිපිණ්ඩලායභනපච්යචකබුද්යධඋත්තරිතරං
සියනහං කයරොති. 

යගොපාලයකො යතමාසං වුත්ථස්ස පච්යචකබුද්ධස්ස තිචීවරප්පයහොනකං 

සාටකංදත්වා, ‘‘භන්යත, සයචයවොරුච්චති, ඉයධවවසථ.යනොයචරුච්චති, 
ෙථාසුෙං ගච්ඡථා’’ති ආහ. පච්යචකබුද්යධො ගමනාකාරං දස්යසති. යසො
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යගොපාලයකො පච්යචකබුද්ධං අනුගන්ත්වා නිවත්තති. කුක්කුයරො
පච්යචකබුද්ධස්ස අඤ්ඤත්ථ ගමනභාවං ඤත්වා අතිසියනයහන
උප්පන්නබලවයසොයකො හදෙඵාලනං පත්වා කාලං කත්වා තාවතිංසපුයර
නිබ්බත්ති. අථස්ස පච්යචකබුද්යධන සද්ධිං ගමනකායල උච්චාසද්දං කත්වා 
වාළමිගානං පලාපිතභායවන යදවතාහි සද්ධිං කයථන්තස්ස සද්යදො
සකලයදවපුරං ඡායදත්වා අට්ඨාසි. යසො යතයනව නාමයධෙයං ලභිත්වා 

යඝොසකයදවපුත් යතො නාම ජායතො. අථස්ස තස්මිං සම්පත්තිං අනුභවන්තස්ස
මනුස්සපයථ යකොසම්බිනගයර උයදයනො නාම රාජා රජ්ජං පටිපජ්ජි. තස්ස 
වත්ථුමජ්ඣිමපණ්ණාසයකයබොධිරාජකුමාරසුත්තවණ්ණනාෙං (ම.නි.අට්ඨ.

2.324ආදයෙො) වුත්තනයෙයනවයවදිතබ්බං. 

තස්මිංපනරජ්ජංකාරෙමායනයඝොසකයදවපුත්යතොචවිත්වායකොසම්බිෙං 
එකිස්සා රූපූපජීවිනිො කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං ගණ්හි. සා දසමාසච්චයෙන 

විජායිත්වා පුත්තභාවං ඤත්වා සඞ්කාරකූයට ඡඩ්ඩායපසි. තස්මිං ෙයණ 

යකොසම්බියසට්ඨියනො කම්මන්තියකොපායතොවයසට්ඨිඝරංගච්ඡන්යතො ‘‘කිංනු

යෙොඉමංකායකහිසම්පරිකිණ්ණ’’න්තිගන්ත්වාදාරකංදිස්වා ‘‘මහාපුඤ්ඤවා
එස දාරයකො භවිස්සතී’’ති එකස්ස පුරිසස්ස හත්යථ යගහං යපයසත්වා 
යසට්ඨිඝරං අගමාසි. යසට්ඨිපි රාජූපට්ඨානයවලාෙ රාජකුලං ගච්ඡන්යතො
අන්තරාමග්යග පුයරොහිතං දිස්වා ‘‘අජ්ජ කිං නක්ෙත්ත’’න්ති පුච්ඡි. යසො

තත්යථව ඨියතො ගයණත්වා ‘‘අසුකං නාම නක්ෙත්තං, අජ්ජ ඉමිනා
නක්ෙත්යතනජාතදාරයකොඉමස්මිංනගයර යසට්ඨිට්ඨානංලභිස්සතී’’තිආහ.

යසොතස්සකථංසුත්වායවයගනඝරංයපයසසි– ‘‘ඉමස්සපුයරොහිතස්සද්යව

කථානාමනත්ථි, ඝරණීචයමගරුගබ්භා, ජානාථතාවනං විජාතාවායනො

වා’’ති. යතගන්ත්වා ජානිත්වා, ‘‘අෙය, නතාව විජාතා’’තිආහංසු. යතනහි

ගච්ඡථ, ඉමස්මිං නගයර අජ්ජ ජාතදාරකං පරියෙසථාති. යත පරියෙසන්තා
තස්ස යසට්ඨියනො කම්මන්තිකස්ස යගයහ තං දාරකං දිස්වා යසට්ඨියනො

ආයරොචයිංසු.යතනහි ගච්ඡථභයණ, තංකම්මන්තිකංපක්යකොසථාති.යතතං

පක්යකොසිංසු.අථනංයසට්ඨි‘‘යගයහ කිරයතදාරයකොඅත්ථී’’තිපුච්ඡි.‘‘ආම, 

අෙයා’’ති. ‘‘තං දාරකං අම්හාකං යදහී’’ති. ‘‘න යදමි, අෙයා’’ති. ‘‘හන්ද

සහස්සං ගණ්හිත්වා යදහී’’ති. යසො ‘‘අෙං ජීයවෙය වා මයරෙය වා, 
දුජ්ජානමිද’’න්තිසහස්සංගණ්හිත්වාඅදාසි. 

තයතොයසට්ඨිචින්යතසි–‘‘සයචයමභරිොධීතරංවිජායිස්සති, ඉමයමව

පුත්තං කරිස්සාමි. සයච පුත්තං විජායිස්සති, මායරස්සාමී’’ති. චින්යතත්වා
යගයහයපොයසසි.අථස්සභරිොකතිපාහච්චයෙනපුත්තංවිජායි.තයතොයසට්ඨි 

‘‘එවං තං ගායවො මද්දිත්වා මායරස්සන්තී’’ති චින්යතත්වා ‘‘ඉමං දාරකං
වජද්වායර නිපජ්ජායපථා’’ති ආහ. තං තත්ථ නිපජ්ජායපසුං. අථ නං යූථපති
උසයභො පඨමං නික්ෙමන්යතො දිස්වා ‘‘එවං තං අඤ්යඤන මද්දිස්සන්තී’’ති 
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චතුන්නං පාදානං අන්තයර කත්වා අට්ඨාසි. අථ නං යගොපාලකා දිස්වා 

‘‘මහාපුඤ්යඤොඑසදාරයකොභවිස්සති, ෙස්ස තිරච්ඡානගතාපිගුණංජානන්ති, 

පටිජග්ගිස්සාමන’’න්තිඅත්තයනොයගහංනයිංසු. 

යසොපියසට්ඨිතස්සමතභාවං අනුවිජ්ජන්යතො ‘‘යගොපාලයකහිනීයතො’’ති 
සුත්වාපුනසහස්සංදත්වාආණායපත්වාආමකසුසායනඡඩ්ඩායපසි.තස්මිංච
කායල යසට්ඨිස්සඝයරඅජපාලයකොසුසානංනිස්සාෙඅජිකාචායරති.අයථකා
යධනු අජිකා දාරකස්ස පුඤ්යඤන මග්ගා ඔක්කම්ම ගන්ත්වා දාරකස්ස ඛීරං
දත්වා ගතා. තයතො නිවත්තමානාපි තයථව ගන්ත්වා ඛීරමදාසි. අජපාලයකො

චින්යතසි – ‘‘අෙං අජිකා පායතොපි ඉමස්මා ඨානා ඔක්කමිත්වා ගතා, කිංනු

යෙොඑත’’න්තිගන්ත්වාඔයලොයකන්යතොතංදාරකංදිස්වා ‘‘මහාපුඤ්යඤොඑස

දාරයකො, තිරච්ඡානගතාපිස්ස ගුණං ජානන්ති, පටිජග්ගිස්සාමි න’’න්ති
ගයහත්වායගහංගයතො. 

පුනදිවයස යසට්ඨි ‘‘මයතො නු යෙො දාරයකො, න මයතො’’ති
ඔයලොකායපන්යතො අජපාලයකන ගහිතභාවං ඤත්වා සහස්සං දත්වා

ආණායපත්වා ‘‘ස්යව ඉමං නගරං එයකො සත්ථවාහපුත්යතො පවිසිස්සති, ඉමං

දාරකං යනත්වා චක්කමග්යග ඨයපථ, එවං තං සකටචක්කං ඡින්දන්තං
ගමිස්සතී’’ති ආහ. තං තත්ථ නික්ඛිත්තං සත්ථවාහපුත්තස්ස පුරිමසකයට
යගොණාදිස්වාචත්තායරොපායදථම්යභවිෙඔතායරත්වාඅට්ඨංසු.සත්ථවායහො 

‘‘කිං නු යෙො එත’’න්ති යතසං ඨිතකාරණං ඔයලොයකන්යතො දාරකං දිස්වා

‘‘මහාපුඤ්යඤොදාරයකො, පතිජග්ගිතුංවට්ටතී’’තිගණ්හිත්වාඅගමාසි. 

යසට්ඨිපිතස්සචක්කපයථමතභාවංවාඅමතභාවංවාඔයලොකායපන්යතො 
සත්ථවායහන ගහිතභාවං ඤත්වා තස්සපි සහස්සං දත්වා ආණායපත්වා
නගරයතො අවිදූයර ඨායන පපායත පාතායපසි. යසො තත්ථ පපතන්යතො
නළකාරානං කම්මකරණට්ඨායන එකසාලාෙ පතියතො. සා තස්ස
පුඤ්ඤානුභායවන සතවිහතකප්පාසපිචුසම්ඵස්සසදිසා අයහොසි. අථ නං

නළකාරයජට්ඨයකො ‘‘පුඤ්ඤවා එස දාරයකො, පටිජග්ගිතුං වට්ටතී’’ති 
ගණ්හිත්වායගහංගයතො.යසට්ඨිදාරකස්සපපාතයතොපතිතට්ඨායන මතභාවං
වාඅමතභාවංවාපරියෙසායපන්යතොනළකාරයජට්ඨයකනගහිතභාවංඤත්වා
තස්සපි සහස්සංදත්වාආණායපසි. 

අපරභායග යසට්ඨිස්ස සකපුත්යතොපි යසොපි උයභො වෙප්පත්තා අයහසුං. 
යසට්ඨි පුන යඝොසකදාරකස්ස මාරණුපාෙං චින්යතන්යතො අත්තයනො 
කුම්භකාරස්ස යගහං ගන්ත්වා ‘‘අම්යභො මය්හං යගයහ එවරූයපො එයකො

අවජාතදාරයකො අත්ථි, තං දාරකං ෙංකිඤ්චි කත්වා මායරතුං වට්ටති
රහස්යසනා’’තිආහ.යසොඋයභොපිකණ්යණ පිදහිත්වා‘‘එවරූපංනාමභාරිෙං
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කථංකයථතුංනවට්ටතී’’තිආහ.තයතොයසට්ඨි ‘‘අෙං මුධානකරිස්සතී’’ති

චින්යතත්වා – ‘‘හන්ද, යභො, සහස්සංගණ්හිත්වාඑතංකම්මං නිප්ඵායදහී’’ති

ආහ. ලඤ්ජං නාම අභින්නං භින්දති, තස්මා යසො සහස්සං ලභිත්වා 

සම්පටිච්ඡිත්වා‘‘අහං, අෙය, අසුකදිවයසනාමආවාපංආලිම්යපස්සාමි, තදාතං 
දාරකං අසුකයවලාෙ නාම යපයසහී’’ති ආහ. යසට්ඨිපි යෙො තස්ස වචනං
සම්පටිච්ඡිත්වා තයතො පට්ඨාෙ දිවයස ගයණන්යතො කුම්භකායරන
වුත්තදිවසස්ස සම්පත්තභාවං ඤත්වා යඝොසකකුමාරං පක්යකොසායපත්වා

‘‘අම්හාකං, තාත, අසුකදිවයසනාමබහූහිභාජයනහිඅත්යථො, ත්වං අම්හාකං

කුම්භකාරස්සසන්තිකංගන්ත්වා‘පිතරාකිරයමතුම්හාකංඑකං කථිතංඅත්ථි, 
තං අජ්ජ නිප්ඵායදහී’ති වයදහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති තස්ස වචනං 
සම්පටිච්ඡිත්වානික්ෙමි. 

අථනංඅන්තරාමග්යගයසට්ඨිස්සසකපුත්යතො ගුළකීළංකීළන්යතොදිස්වා
යවයගන ගන්ත්වා ‘‘අහං භාතික දාරයකහි සද්ධිං කීළන්යතො එත්තකං නාම

ජියතො, තංයමපටිජිනිත්වායදහී’’තිආහ.යසො‘‘මය්හං ඉදානිඔකායසොනත්ථි, 
පිතා මං අච්චායිකකම්යමනකුම්භකාරස්ස සන්තිකං පහිණී’’ති ආහ. ඉතයරො

‘‘අහං භාතික තත්ථ ගමිස්සාමි, ත්වං ඉයමහි සද්ධිං කීළිත්වා මය්හං ලක්ෙං
පච්චාහරිත්වා යදහී’’ති ආහ. ‘‘යතන හි ගච්ඡා’’ති අත්තයනො කථිතසාසනං
තස්ස කයථත්වාදාරයකහිසද්ධිංකීළි.යසොපිකුමායරොකුම්භකාරස්සසන්තිකං

ගන්ත්වා තං සාසනං ආයරොයචසි. යසො ‘‘සාධු, තාත, නිප්ඵායදස්සාමී’’ති තං
කුමාරං ගබ්භං පයවයසත්වා තිඛිණාෙ වාසිො ෙණ්ඩාෙණ්ඩිකං ඡින්දිත්වා
චාටිෙං පක්ඛිපිත්වා චාටිමුෙං පිදහිත්වා භාජනන්තයර ඨයපත්වා ආවාපං
ආලිම්යපසි. යඝොසකකුමායරො බහූ ජිනිත්වා කනිට්ඨස්ස ආගමනං
ඔයලොයකන්යතොනිසීදි.යසොතංචිරාෙමානංඤත්වා‘‘කිං නුයෙොචිරාෙතී’’ති
කුම්භකාරයගහසභාගං ගන්ත්වාකත්ථචි අදිස්වා ‘‘යගහං ගයතො භවිස්සතී’’ති
නිවත්තිත්වායගහංඅගමාසි. 

යසට්ඨිනං දූරයතොවආගච්ඡන්තං දිස්වා ‘‘කිංනුයෙොකාරණං භවිස්සති, 

මො එස මාරණත්ථාෙ කුම්භකාරස්ස සන්තිකං පහියතො, යසො දානි පුන 

ඉයධවාගච්ඡතී’’තිආගච්ඡන්තංයෙවනං ‘‘කිං, තාත, කුම්භකාරස්ස සන්තිකං

නගයතොසී’’තිආහ. ‘‘ආම, තාත, නගයතොම්හී’’ති. ‘‘කස්මා, තාතා’’ති? යසො 
අත්තයනො නිවත්තකාරණඤ්ච කනිට්ඨභාතිකස්ස තත්ථ ගතකාරණඤ්ච
ආයරොයචසි. යසට්ඨි තස්ස වචනස්ස සුතකාලයතො පට්ඨාෙ මහාපථවිො
අජ්යඣොත්ථයටො විෙ හුත්වා ‘‘කිං නායමතං ත්වං වදසී’’ති විප්ඵන්දචිත්යතො
යවයගන කුම්භකාරස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා අඤ්යඤසං සන්තියක

අකථනීෙභායවන ‘‘යපක්ෙ, යභො, යපක්ෙ, යභො’’ති ආහ. ‘‘කිං යපක්ොයපසි

ත්වං’’? නිට්ඨිතං එතංකම්මන්ති. යසො තයතොවනිවත්තිත්වා යගහං අගමාසි.
තයතොපට්ඨාෙචස්සයචතසිකයරොයගොඋප්පජ්ජි. 
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යසො තස්මිං කායල යතන සද්ධිං අභුඤ්ජිත්වා ආසං භින්දිත්වා ‘‘යෙන
යකනචිඋපායෙනමමපුත්තස්සසත්තුයනොඅන්තරයමවපස්සිතුංවට්ටතී’’ති
එකං පණ්ණං ලිඛිත්වා යඝොසකකුමාරං පක්යකොසිත්වා ‘‘ත්වං ඉමං පණ්ණං

ආදාෙ අසුකගායම නාම අම්හාකං කම්මන්තියකො අත්ථි, තස්ස සන්තිකං

ගන්ත්වාඉමංපණ්ණංදත්වා ‘ඉමස්මිංකිරපණ්යණසාසනංසීඝංකයරොහී’ති
වද. අන්තරාමග්යග අම්හාකං සහාෙයකො ගාමකයසට්ඨි නාම එයකො යසට්ඨි

අත්ථි, තස්සඝරං ගන්ත්වා භත්තං භුඤ්ජිත්වා ගච්යඡෙයාසී’’ති චමුෙසාසනං
අදාසි.යසොයසට්ඨිංවන්දිත්වාපණ්ණංගයහත්වා නික්ෙන්යතොඅන්තරාමග්යග
ගාමකයසට්ඨිස්ස වසනට්ඨානං ගන්ත්වා තස්ස යගහං පුච්ඡිත්වා තං
බහිද්වාරයකොට්ඨයකනිසීදිත්වාමස්සුපරිකම්මංකයරොන්තං වන්දිත්වාඅට්ඨාසි.

‘‘කුයතො ආගච්ඡසි, තාතා’’ති ච වුත්යත ‘‘යකොසම්බියසට්ඨියනො පුත්යතොම්හි, 

තාතා’’ති ආහ. යසො ‘‘අම්හාකං සහාෙයසට්ඨියනො පුත්යතො’’ති හට්ඨතුට්යඨො 
අයහොසි. 

තස්මිං ච ෙයණ තස්ස යසට්ඨියනො ධීතාෙ එකා දාසී යසට්ඨිධීතු පුප්ඵානි

ආහරිතුංගච්ඡති.අථනංයසට්ඨිආහ– ‘‘ත්වං, අම්ම, එතංකම්මංඨයපත්වා
යඝොසකකුමාරස්ස පායද යධොවිත්වා සෙනං අත්ථරිත්වා යදහී’’ති. සා තථා
කත්වා ආපණං ගන්ත්වා යසට්ඨිධීතු පුප්ඵානි ආහරි. යසට්ඨිධීතා තං දිස්වා
‘‘ත්වං අජ්ජ චිරං බහි පපඤ්යචසී’’ති තස්සා කුජ්ඣිත්වා ‘‘කිං යත එත්තකං

කාලං එත්ථ කත’’න්ති ආහ. ‘‘මා කයථසි, අයෙය, මො එවරූයපො

නදිට්ඨපුබ්යබො, තුය්හංකිරපිතුසහාෙකයසට්ඨියනොපුත්යතොඑයකො, නසක්කා

තස්සරූපසම්පත්තිංකයථතුං.යසට්ඨිමංපුප්ඵානංඅත්ථාෙගච්ඡන්තිං ‘තස්ස

කුමාරස්සපායදයධොවිත්වාසෙනංඅත්ථරිත්වායදහී’තිආහ, යතනාහංබහිචිරං 
පපඤ්යචසි’’න්ති.සාපියෙොයසට්ඨිධීතාතස්සකුමාරස්සචතුත්යථඅත්තභායව 

ඝරසාමිනී අයහොසි, තස්මා තස්සා වචනස්ස සුතකාලයතො පට්ඨාෙ යනව

අත්තයනො ඨිතභාවං, නනිසින්නභාවං අඤ්ඤාසි. සා තයමව දාසිං ගයහත්වා
තස්ස නිපන්නට්ඨානං ගන්ත්වා තං නිද්දාෙමානං ඔයලොයකත්වා දුස්සන්යත

පණ්ණං දිස්වා ‘‘කිං නු යෙො එතං පණ්ණ’’න්ති කුමාරං අනුට්ඨායපත්වාව

පණ්ණං ගයහත්වා වායචත්වා ‘‘අෙං අත්තයනො මරණපණ්ණං සෙයමව
ගයහත්වාආගච්ඡතී’’තිතංපණ්ණංඵායලත්වාතස්මිං අප්පබුද්යධයෙව‘‘මො

තව සන්තිකං පුත්යතො යපසියතො, සහාෙකස්ස යම ගාමකයසට්ඨිස්ස 

වෙප්පත්තා දාරිකා අත්ථි, ත්වං සීඝං අම්හාකංආණාපවත්තිට්ඨායනඋප්පාදං
ධනං ගණ්හිත්වා සබ්බසයතන මම පුත්තස්ස ගාමකයසට්ඨියනො ධීතරං
ගයහත්වා මඞ්ගලං කයරොහි. මඞ්ගයල ච නිට්ඨියත ‘ඉමිනා යම විධායනන
කත’න්ති මය්හං සාසනං යපයසහි. අහං තව ඉධ කත්තබ්බං ජානිස්සාමී’’ති
පණ්ණංලිඛිත්වාතයමවලඤ්ඡනංදත්වාපඨමං බද්ධනිොයමයනවදුස්සන්යත
බන්ධි. 
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යසොපි යෙො කුමායරො තංදිවසං තත්ථ වසිත්වා පුනදිවයස යසට්ඨිං 

ආපුච්ඡිත්වා කම්මන්තිකස්ස ගාමං ගන්ත්වා පණ්ණං අදාසි. කම්මන්තියකො

පණ්ණංවායචත්වාගාමියකසන්නිපායතත්වා ‘‘තුම්යහවමංනගයණථ, මම 
සාමීඅත්තයනොයජට්ඨපුත්තස්සසබ්බසයතනදාරිකංආයනතුංමය්හංසන්තිකං

යපයසසි, යවයගන ඉමස්මිං ඨායන උප්පාදං සම්පිණ්යඩථා’’ති සබ්බං
මඞ්ගලසක්කාරං සජ්යජත්වා ගාමකයසට්ඨිස්ස සාසනං යපයසත්වා
සම්පටිච්ඡායපත්වා සබ්බසයතන මඞ්ගලකිරිෙං නිට්ඨායපත්වා
යකොසම්බියසට්ඨිස්ස පණ්ණං පහිණි ‘‘මො තුම්යහහි පහිතපණ්යණ සාසනං 
සුත්වාඉදඤ්චිදඤ්චකත’’න්ති. 

යසට්ඨි තං සාසනං සුත්වා අග්ගිදඩ්යෙො විෙ ‘‘ඉදානි නට්යඨොම්හී’’ති
චින්තනවයසන යලොහිතපක්ෙන්දිකයරොගං පත්වා ‘‘යෙන යකනචි තං 
උපායෙන පක්යකොසිත්වා මම සන්තකස්ස අස්සාමිකං කරිස්සාමී’’ති

‘‘මඞ්ගලස්ස නිට්ඨිතකාලයතොපට්ඨාෙකස්මාමය්හංපුත්යතොබහියහොති, සීඝං
ආගච්ඡතූ’’ති සාසනං යපයසසි. සාසනං සුත්වා කුමායර ගන්තුං ආරද්යධ
යසට්ඨිධීතාචින්යතසි–‘‘අෙංබායලො මංනිස්සාෙඉමංසම්පත්තිංඅලත්ථන්ති

නජානාති, ෙංකිඤ්චිකත්වාඉමස්ස ගමනපටිබාහනුපායෙොකාතුංවට්ටතී’’ති.

තයතොනංආහ – ‘‘කුමාර, මා අතියවයගනගච්ඡාහි, කුලගාමංගච්ඡන්යතන
නාමඅත්තයනොපරිවච්ඡංකත්වාගන්තුංවට්ටතී’’ති. 

යකොසම්බකයසට්ඨිපි තස්ස චිරාෙනභාවං ඤත්වා පුන සාසනං පහිණි 

‘‘කස්මා යම පුත්යතො චිරාෙති, අහං යලොහිතපක්ෙන්දිකයරොගං පත්යතො, 
ජීවන්තයමවමං ආගන්ත්වාදට්ඨුංවට්ටතී’’ති.තස්මිංකායලයසට්ඨිධීතාතස්ස

ආයරොයචසි – ‘‘නඑයසො තවපිතා, ත්වංපන ‘පිතා’තිසඤ්ඤංකයරොසි. එස

තව මාරණත්ථාෙ කම්මන්තිකස්ස පණ්ණං පහිණි, අහං තං පණ්ණං
අපයනත්වා අඤ්ඤංසාසනංලිඛිත්වාතව එතංසම්පත්තිං උප්පාදයිං. එසතං

‘අපුත්තංකරිස්සාමී’ති පක්යකොසති, එතස්සකාලකිරිෙංආගයමහී’’ති.අථස්ස
ධරමානකස්යසවකාලකතභාවංසුත්වා යකොසම්බිනගරංඅගමාසි.යසට්ඨිධීතාපි
තස්සබහියෙවසඤ්ඤං අදාසි ‘‘ත්වං පවිසන්යතො සකලයගයහතවආරක්ෙං
ඨයපන්යතොවපවිසාහී’’ති.සෙම්පියසට්ඨිපුත්යතනසද්ධියමව පවිසිත්වාඋයභො
හත්යථ උක්ඛිපිත්වා යරොදන්තී විෙ හුත්වා අන්ධකාරට්ඨායන නිපන්නකස්ස
යසට්ඨිස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා සීයසයනව හදෙං පහරි. යසො දුබ්බලතාෙ 
යතයනවපහායරනකාලමකාසි. 

කුමායරොපි පිතු සරීරකිච්චං කත්වා ‘‘තුම්යහ මහායසට්ඨිස්ස මං 
සකපුත්යතොති වදථා’’ති පාදමූලිකානංලඤ්ජං අදාසි. තයතො සත්තයම දිවයස

රාජා ‘‘යසට්ඨිට්ඨානාරහං එකං ලද්ධුං වට්ටතී’’ති ‘‘යසට්ඨිස්ස
සපුත්තකනිපුත්තකභාවං ජානාථා’’ති යපයසසි. යසට්ඨිපාදමූලිකා රඤ්යඤො
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යසට්ඨිස්ස සපුත්තභාවං කථයිංසු. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා තස්ස 
යසට්ඨිට්ඨානංඅදාසි.යසො යඝොසකයසට්ඨිනාමජායතො.අථනංභරිොආහ–

‘‘අෙයපුත්ත, ත්වම්පි අවජායතො, අහම්පි දුග්ගතකුයල නිබ්බත්තා. පුබ්යබ

කතකුසලවයසන පන එවරූපං සම්පත්තිං අලභිම්හ, අධුනාපි කුසලං
කරිස්සාමා’’ති. යසො ‘‘සාධු භද්යද’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යදවසිකං සහස්සං
විස්සජ්යජත්වාදානංපට්ඨයපසි. 

තස්මිංසමයෙතාසංද්වින්නංජනානංඛුජ්ජුත්තරායදවයලොකයතො චවිත්වා
යඝොසකයසට්ඨිස්සයගයහධාතිොකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගණ්හි.සාජාතකායල 

ඛුජ්ජාඅයහොසීතිඛුජ්ජුත්තරායතවස්සානාමංඅකංසු.සාමාවතීපියදවයලොකයතො
චවිත්වා භද්දවතිෙරට්යඨ භද්දිෙනගයරභද්දවතිෙයසට්ඨිස්සයගයහ පටිසන්ධිං

ගණ්හි, සාමාතිස්සා නාමං අකංසු. අපරභායග තස්මිං නගයර ඡාතකභෙං 

උප්පජ්ජි, මනුස්සා ඡාතකභෙභීතා යෙන වා යතන වා ගච්ඡන්ති. තදා අෙං 
භද්දවතිෙයසට්ඨි භරිොෙ සද්ධිං මන්යතසි – ‘‘භද්යද ඉමස්මිං ඡාතකභෙස්ස

අන්යතො න පඤ්ඤාෙති, යකොසම්බිනගයර අම්හාකං සහාෙකස්ස

යඝොසකයසට්ඨිස්ස සන්තිකං ගච්ඡාම, න යසො අම්යහ දිස්වා පමජ්ජිස්සතී’’ති.

තස්ස කිර යසො යසට්ඨි අදිට්ඨසහාෙයකො අයහොසි, තස්මා එවමාහ. යසො
යසසජනංනිවත්තායපත්වා භරිෙඤ්චධීතරඤ්චගණ්හිත්වා යකොසම්බිනගරස්ස
මග්ගං පටිපජ්ජි. යත තයෙොපි අන්තරාමග්යග මහාදුක්ෙං අනුභවන්තා 
අනුපුබ්යබනයකොසම්බිංපත්වාඑකාෙසාලාෙනිවාසංඅකංසු. 

යඝොසකයසට්ඨිපි යෙො අත්තයනො ඝරද්වායර 

කපණද්ධිකවනිබ්බකොචකානං මහාදානං දායපසි. අථාෙං භද්දවතිෙයසට්ඨි
චින්යතසි – ‘‘න සක්කා අම්යහහි ඉමිනාව කපණයවයසන සහාෙකස්ස

අත්තානං දස්යසතුං, සරීයර පාකතියක ජායත සුනිවත්ථා සුපාරුතා යසට්ඨිං
පස්සිස්සාමා’’ති.යතඋයභොපිධීතරංයඝොසකයසට්ඨිස්ස දානග්ගංපහිණිංසු.සා
අත්තයනොභත්තංආහරණත්ථාෙභාජනංගයහත්වාදානග්ගං ගන්ත්වාඑකස්මිං

ඔකායස ලජ්ජමානරූපා අට්ඨාසි. තං දිස්වා දානකම්මියකො චින්යතසි – 

‘‘යසසජනා සම්මුෙසම්මුෙට්ඨායන යකවට්ටා මච්ඡවියලොයප විෙ මහාසද්දං

කත්වා ගණ්හිත්වා ගච්ඡන්ති, අෙං පන දාරිකා කුලධීතා භවිස්සති, 

උපධිසම්පදාපිස්සා අත්ථී’’ති. 

තයතො නං ආහ – ‘‘ත්වං, අම්ම, කස්මා යසසජයනො විෙ ගණ්හිත්වා න

ගච්ඡසී’’ති? තාත, එවරූපං සම්බාධට්ඨානංකින්තිකත්වාපවිසාමීති.අම්ම, කති

පනජනාතුම්යහති? තයෙොජනා, තාතාති.යසොතයෙොභත්තපිණ්යඩඅදාසි.සා

තංභත්තංමාතාපිතූනංඅදාසි, පිතාදීඝරත්තං ඡාතකත්තාඅතියරකංභුඤ්ජිත්වා
කාලමකාසි.සාපුනදිවයසගන්ත්වාද්යවයෙව භත්තපිණ්යඩගණ්හි.තංදිවසං
යසට්ඨිභරිො භත්යතන ච කිලන්තතාෙ යසට්ඨියනො ච මරණයසොයකන
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පටුන 

රත්තිභාගසමනන්තයර කාලමකාසි. සා පුනදිවයස යසට්ඨිධීතා එකයමව

භත්තපිණ්ඩං ගණ්හි.දානකම්මියකොතස්සාකිරිෙංඋපධායරත්වා, ‘‘අම්ම, තො

පඨමදිවයසතයෙොපිණ්ඩා ගහිතා, පුනදිවයසද්යව, අජ්ජඑකයමවගණ්හසි.කිං

නුයෙොකාරණ’’න්තිපුච්ඡි.සාතං කාරණංකයථසි.කතරගාමවාසියනොපන, 

අම්ම, තුම්යහති. සා තම්පි කාරණං නිප්පයදසයතො කයථසි. ‘‘අම්ම, එවං

සන්යත ත්වං අම්හාකං යසට්ඨිධීතා නාම අයහොසි, මය්හඤ්ච අඤ්ඤා දාරිකා

නත්ථි, ත්වංඉයතොපට්ඨාෙමමධීතා, අම්මා’’තිතංධීතරංකත්වා ගණ්හි. 

සා උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ දානග්යග මහාසද්දං සුත්වා ‘‘කස්මා අෙං, තාත, 

උච්චාසද්දමහාසද්යදො’’ති ආහ. අම්ම, මහාජනස්ස අන්තයර නාම අප්පසද්දං

කාතුං න සක්කාති. අහයමත්ථ උපාෙං ජානාමි, තාතාති. කිං කාතුං වට්ටති, 

අම්මාති? සමන්තා වතිංකත්වාද්යවද්වාරානියෙොයජත්වාඅන්යතොභාජනානි
ඨපායපත්වාඑයකනද්වායරන පවිසිත්වාභත්තංගණ්හිත්වාඑයකනද්වායරන

නික්ෙමනං කයරොථ, තාතාති. සාධු, අම්මාති පුනදිවසයතො පට්ඨාෙ තථා
කායරසි.තයතොපට්ඨාෙදානග්ගංපදුමස්සරංවිෙ සන්නිසින්නසද්දංඅයහොසි. 

තයතොයඝොසකයසට්ඨිපුබ්යබදානග්ගස්මිංඋච්චාසද්දමහාසද්දං සුත්වාතදා

තංඅසුණන්යතොදානකම්මිකං පක්යකොසායපත්වාපුච්ඡි – ‘‘ත්වංඅජ්ජදානංන

දායපසී’’ති. දින්නං, අෙයාති. අථ කස්මා පුබ්යබ විෙ දානග්යග සද්යදො න

සුෙයතීති? ආම, අෙය, එකා යම ධීතා අත්ථි, අහං තාෙකථිතඋපායෙ ඨත්වා

දානග්ගංනිස්සද්දමකාසින්ති.තවධීතානාමනත්ථි, කුයතො යතධීතාලද්ධාති? 
යසොවඤ්යචතුංඅසක්කුයණෙයභායවනයසට්ඨිස්සසබ්බංධීතු ආගමනවිධානං

කයථසි.කස්මා පන යභො ත්වං එවරූපං භාරිෙංකම්මමකාසි? ත්වං එත්තකං 

අද්ධානංමමධීතරංඅත්තයනොසන්තියකවසමානංනායරොයචසි, යවයගනතං 
අම්හාකංයගහංආණායපහීති.යසොතස්සවචනංසුත්වාඅකාමයකොආණායපසි.
තයතොපට්ඨාෙ යසට්ඨිතංධීතුට්ඨායනඨයපත්වා‘‘ධීතුසක්කාරංකයරොමී’’ති
අත්තයනො සමානජාතියකහි කුයලහි ධීතු සමානවොනි පඤ්ච කුමාරිකසතානි
තස්සාපරිවාරමකාසි. 

අයථකදිවසංඋයදයනොරාජානගයරඅනුසඤ්චරන්යතොතංසාමාවතිංතාහි 

කුමාරීහි පරිවාරිතං කීළමානං දිස්වා ‘‘කස්සාෙං දාරිකා’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘යඝොසකයසට්ඨිස්ස ධීතා’’ති සුත්වා සස්සාමිකඅස්සාමිකභාවං පුච්ඡි. තයතො 
අස්සාමිකභායවකථියත ‘‘ගච්ඡථයසට්ඨියනොකයථථ ‘තුම්හාකංධීතරංරාජා

ඉච්ඡතී’’’ති. තංසුත්වා යසට්ඨි ‘‘අම්හාකං අඤ්ඤා දාරිකානත්ථි, එකධීතිකං
සපත්තිවායස දාතුං න සක්යකොමා’’ති. රාජා තං කථං සුත්වා යසට්ඨිං ච
යසට්ඨිභරිෙඤ්චබහිකත්වාසකලයගහං ලඤ්ඡායපසි.සාමාවතීබහිකීළිත්වා

ආගච්ඡන්තී මාතාපිතයරො බහි නිසින්නයක දිස්වා ‘‘අම්මතාතා, කස්මා ඉධ

නිසින්නත්ථා’’ති? යතතංකාරණංකථයිංසු.අම්මතාතා, කස්මා තුම්යහඉමං
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පටිවචනං න ජානාථ ‘‘මම ධීතා සපත්තිවායස වසන්තී එකිකා වසිතුං න 

සක්ඛිස්සති, සචස්සා පරිවාරා පඤ්චසතා කුමාරියෙො වසායපථ, එවං 

වසිස්සතී’’ති.ඉදානිඑවංකථායපථ, තාතාති.‘‘සාධු, අම්ම, මෙංතවචිත්තංන 
ජානිම්හා’’ති වත්වා යත තථා කථයිංසු. රාජා උත්තරිතරං පසීදිත්වා

‘‘සහස්සම්පි යහොතු, සබ්බා ආයනථා’’ති ආහ. අථ නං භද්දයකන
නක්ෙත්තමුහුත්තයකන පඤ්චමාතුගාමසතපරිවාරංරාජයගහංනයිංසු.රාජාතා
පඤ්චසතාපි තස්සායෙව පරිවාරං කත්වා අභියසකං කත්වා විසුං එකස්මිං
පාසායදවසායපසි. 

යතන ච සමයෙන යකොසම්බිෙං යඝොසකයසට්ඨි කුක්කුටයසට්ඨි 
පවාරිකයසට්ඨීතිතයෙොජනාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසහාෙකායහොන්ති.යතතයෙොපි
ජනා පඤ්චසයත තාපයස පටිජග්ගන්ති. තාපසාපි චත්තායරො මායස යතසං
සන්තියකවසිත්වාඅට්ඨමායසහිමවන්යත වසන්ති.අයථකදිවසංයතතාපසා
හිමවන්තයතො ආගච්ඡන්තා මහාකන්තායර තසිතා කිලන්තා එකං මහන්තං
වටරුක්ෙංපත්වාතත්ථඅධිවත්ථාෙයදවතාෙ සන්තිකාසඞ්ගහංපච්චාසීසන්තා
නිසීදිංසු. යදවතා සබ්බාලඞ්කාරවිභූසිතං හත්ථං පසායරත්වා යතසං
පානීෙපානකාදීනි දත්වා කිලමථං පටිවියනොයදසි. යත යදවතාෙ ආනුභායවන
විම්හිතා පුච්ඡිංසු – ‘‘කිංනුයෙොයදවයතකම්මංකත්වාතො අෙං සම්පත්ති

ලද්ධා’’ති? යදවතා ආහ – යලොයක බුද්යධො නාම භගවා උප්පන්යනො, යසො
එතරහි සාවත්ථිෙං විහරති. අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති තං උපට්ඨාති. යසො
උයපොසථදිවයසසු අත්තයනො භතකානං පකතිභත්තයවතනයමව දත්වා
උයපොසථං කාරායපසි. අථාහං එකදිවසං මජ්ඣන්හියක පාතරාසත්ථාෙ
ආගයතො කඤ්චි භතකං කම්මං කයරොන්තං අදිස්වා ‘‘අජ්ජ මනුස්සා කස්මා 
කම්මං න කයරොන්තී’’ති පුච්ඡිං. තස්ස යම එතමත්ථං ආයරොයචසුං. අථාහං

එතදයවොචං–‘‘ඉදානිඋපඩ්ෙදිවයසොගයතො, සක්කානුයෙොඋපඩ්ෙඋයපොසථං
කාතු’’න්ති. තයතොයසට්ඨිස්සපටියවයදත්වා‘‘සක්කාකාතු’’න්තිආහ.ස්වාහං
උපඩ්ෙදිවසං උයපොසථං සමාදියිත්වා තදයහව කාලං කත්වා ඉමං සම්පත්තිං
පටිලභින්ති. 

අථ යත තාපසා ‘‘බුද්යධො කිර උප්පන්යනො’’ති සඤ්ජාතපීතිපායමොජ්ජා 

තයතොසාවත්ථිංගන්තුකාමාහුත්වාපි‘‘බහූපකාරායනොඋපට්ඨාකයසට්ඨියනො, 
යතසම්පි ඉමමත්ථං ආයරොයචස්සාමා’’ති යකොසම්බිං ගන්ත්වා යසට්ඨීහි

කතසක්කාරබහුමානා ‘‘තදයහව මෙං ගච්ඡාමා’’ති ආහංසු. ‘‘කිං, භන්යත, 

තුරිතත්ථ, නනුතුම්යහ පුබ්යබ චත්තායරො පඤ්ච මායස වසිත්වා ගච්ඡථා’’ති

වුත්තාතං පවත්තිංආයරොයචසුං. ‘‘යතනහි, භන්යත, සයහවගච්ඡාමා’’තිච

වුත්යත – ‘‘ගච්ඡාම මෙං, තුම්යහ සණිකං ආගච්ඡථා’’ති සාවත්ථිං ගන්ත්වා
භගවයතොසන්තියකපබ්බජිත්වාඅරහත්තංපාපුණිංසු. 
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යතපි යසට්ඨියනො පච්ඡා පඤ්චසතපඤ්චසතසකටපරිවාරා සාවත්ථිං 
ගන්ත්වායජතවනයතොඅවිදූයරඨායනෙන්ධාවාරංබන්ධිත්වාසත්ථුසන්තිකං
ගන්ත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. සත්ථා යතසං
චරිොවයසනධම්මං යදයසසි.යදසනාපරියෙොසායනතයෙොපියසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාෙස්වාතනාෙනිමන්යතත්වා පුනදිවයසබුද්ධප්පමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානංදත්වායතයනවනිොයමන අජ්ජතනාෙස්වාතනාොතිනිමන්යතත්වා
අද්ධමාසං ෙන්ධාවාරභත්තං නාම දත්වා සත්ථාරං අත්තයනො නගරං
ආගමනත්ථාෙ ොචිංසු. සත්ථා ‘‘සුඤ්ඤාගායර තථාගතා අභිරමන්තී’’ති

කයථසි. යත ‘‘අඤ්ඤාතං, භන්යත’’ති වත්වා ‘‘තුම්යහ අම්යහහි 
පහිතසාසයනන ආගච්යඡෙයාථා’’ති වත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා තික්ෙත්තුං
පදක්ඛිණං කත්වාඅත්තයනොනගරයමවආගන්ත්වා තයෙොපිජනාසයකසයක 

උෙයායන විහායර කාරායපසුං. යඝොසකයසට්ඨිනා කාරියතො යඝොසිතාරායමො

නාම ජායතො, කුක්කුටයසට්ඨිනා කාරියතො කුක්කුටාරායමො නාම ජායතො, 
පාවාරිකයසට්ඨිනා කාරිතං පාවාරිකම්බවනං නාම ජාතං. යත විහායර
කාරායපත්වා සත්ථු දූතං පහිණිංසු – ‘‘සත්ථා අම්හාකං සඞ්ගහං කාතුං ඉමං

නගරං ආගච්ඡතූ’’ති. සත්ථා ‘‘යකොසම්බිං ගමිස්සාමී’’ති
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො චාරිකං නික්ෙමන්යතො අන්තරාමග්යග
මාගණ්ඩිෙබ්රාහ්මණස්ස අරහත්තූපනිස්සෙං දිස්වා ගමනං විච්ඡින්දිත්වා
කුරුරට්යඨකම්මාසදම්මංනාමනිගමංඅගමාසි. 

තස්මිංසමයෙමාගණ්ඩියෙොසබ්බරත්තිංබහිගායමඅග්ගිංජුහිත්වා පායතොව
අන්යතොගාමංපවිසති.සත්ථාපිපුනදිවයසඅන්යතොගාමංපිණ්ඩාෙපවිසන්යතො
පටිපයථ මාගණ්ඩිෙබ්රාහ්මණස්ස අත්තානං දස්යසසි. යසො දසබලං දිස්වා
චින්යතසි – ‘‘අහං එත්තකං කාලං මම ධීතු රූපසම්පත්තිො සදිසං දාරකං

පරියෙසන්යතො චරාමි, රූපසම්පත්තිො ච සතිපි එවරූපං ගහිතපබ්බජ්ජයමව
පත්යථසිං. අෙං යෙො පන පබ්බජියතො අභිරූයපො දස්සනීයෙො මම ධීතුයෙව
අනුච්ඡවියකො’’ති යවයගන යගහං අගමාසි. තස්ස කිර බ්රාහ්මණස්ස පුබ්යබ

එයකො පබ්බජිතවංයසො අත්ථි, යතනස්ස පබ්බජිතයමව දිස්වා චිත්තං නමති.
යසො බ්රාහ්මණිං ආමන්යතසි – ‘‘භද්යද මො එවරූයපො පබ්බජියතො නාම 

නදිට්ඨපුබ්යබොසුවණ්ණවණ්යණොබ්රහ්මවණ්යණොමමධීතුයෙවඅනුච්ඡවියකො, 
සීඝං යම ධීතරං අලඞ්කයරොහී’’ති. බ්රාහ්මණිො ධීතරං අලඞ්කයරොන්තිොව
සත්ථාඅත්තයනො ඨිතට්ඨායනපදයචතිොනිදස්යසත්වාඅන්යතොනගරංපාවිසි. 

අථ බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මණිො සද්ධිං ධීතරං ගයහත්වා තං ඨානං 
ආගච්ඡන්යතො අන්යතොගාමං පවිට්ඨකායල ආගතත්තා ඉයතො චියතො ච 
ඔයලොයකන්යතොදසබලංඅදිස්වාබ්රාහ්මණිංපරිභාසති–‘‘තවකාරණංභද්දකං

නාම නත්ථි, තයි පපඤ්චං කයරොන්තිොව යසො පබ්බජියතො නික්ෙමිත්වා

ගයතො’’ති. බ්රාහ්මණ, ගයතො තාව යහොතු, කතරදිසාභායගන ගයතොති? ඉමිනා
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පටුන 

දිසාභායගනාති සත්ථු ගතට්ඨානං ඔයලොයකන්යතොව පදයචතිොනි දිස්වා

‘‘භද්යද ඉමානි තස්ස පුරිසස්ස පදානි, ඉයතො ගයතො භවිස්සතී’’ති ආහ. අථ, 

බ්රාහ්මණී, සත්ථු පදයචතිෙං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘බායලො වතාෙං බ්රාහ්මයණො
අත්තයනො ගන්ථමත්තස්සාපි අත්ථං න ජානාතී’’ති යතන සද්ධිං පරිහාසං

කයරොන්තී ආහ – ‘‘ොව බායලො චාසි, බ්රාහ්මණ, එවරූපස්ස නාම පුරිසස්ස
ධීතරං දස්සාමීති වදසි. රායගන හි රත්තස්ස යදොයසන දුට්ඨස්ස යමොයහන 

මූළ්හස්ස පුරිසස්ස පදං නාම එවරූපං න යහොති. යලොයක පන විවටච්ඡදස්ස 

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්සඑතංපදං’’පස්ස, බ්රාහ්මණ– 

‘‘රත්තස්ස හිඋක්කුටිකංපදංභයව, 

දුට්ඨස්සයහොතිඅවකඩ්ඪිතංපදං; 

මූළ්හස්සයහොතිසහසානුපීළිතං, 
විවටච්ඡදස්සඉදමීදිසංපද’’න්ති. 

යසො බ්රාහ්මණිො එත්තකං කයථන්තිොපි අසුත්වා ‘‘ත්වං නාම චණ්ඩා
මුෙරා’’තිආහ. යතසං ද්වින්නම්පි අඤ්ඤමඤ්ඤං විවාදං කයරොන්තානංයෙව
සත්ථා පිණ්ඩාෙචරිත්වාසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනකතභත්තකිච්යචොබ්රාහ්මණස්ස 
දස්සනූපචායරයනව නික්ෙමි. බ්රාහ්මයණො සත්ථාරං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං
දිස්වා බ්රාහ්මණිං අපසායදත්වා ‘‘අෙං යසො පුරියසො’’ති හට්ඨපහට්යඨො 

දසබලස්ස පුරයතො ඨත්වා ‘‘යභො පබ්බජිත, අහං පායතොව පට්ඨාෙ තං

පරියෙසන්යතො චරාමි, ඉමස්මිං ජම්බුදීයපමමධීතාෙසමානරූපා ඉත්ථීනාම

නත්ථි, පුරියසොපි තො සද්ධිං සමානරූයපො නාම නත්ථි, මම ධීතරං තුය්හං

යපොසනත්ථාෙදම්මි, ගණ්හාහින’’න්තිආහ. අථනංසත්ථා‘‘අහං, බ්රාහ්මණ, 
කාමග්ගවාසිනියෙො උත්තමරූපධරා නානාවණ්ණං කථං කයථන්තියෙො මම

පයලොභනත්ථයමවආගන්ත්වාසන්තියකඨිතායදවධීතාපිනඉච්ඡිං, කිමඞ්ගං
පනඉමංගණ්හිස්සාමී’’තිවත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘දිස්වානතණ්හංඅරතිංරගඤ්ච, 

නායහොසිඡන්යදොඅපියමථුනස්මිං; 

කිංයමවිදංමුත්තකරීසපුණ්ණං, 

පාදාපිනංසම්ඵුසිතුංනඉච්යඡ’’ති.(සු.නි.841); 

මාගණ්ඩිොචින්යතසි–‘‘අනත්ථියකනනාම‘අල’න්තිවත්තුයමව වට්ටති.
අෙංපනමමසරීරංමුත්තකරීසපුණ්ණංනාමකත්වා‘පාදාපිනංසම්ඵුසිතුංන 

ඉච්යඡ’ති අයවොච, එකං ඉස්සරිෙට්ඨානං ලභන්තී අන්තරයමවස්ස 
පස්සිස්සාමී’’ති ආඝාතං බන්ධි. සත්ථා තං අමනසිකත්වා චරිෙවයසන
බ්රාහ්මණස්ස ධම්මයදසනංආරභි. යදසනාපරියෙොසායන උයභොපි ජාෙම්පතිකා
අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාෙ ‘‘ඉදානි අම්හාකං ඝරාවායසන අත්යථො නත්ථී’’ති
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ධීතරංමාගණ්ඩිෙංචූළපිතරං සම්පටිච්ඡායපත්වාඋයභොපිපබ්බජිත්වාඅරහත්තං
පාපුණිංසු. අථ රාජා උයදයනො චූළමාගණ්ඩියෙන සද්ධිං යවොහාරං කත්වා 
මාගණ්ඩිෙදාරිකං රාජානුභායවන යගහං ආයනත්වා අභියසකං කත්වා තස්සා 
පඤ්චමාතුගාමසතපරිවාරාෙවසනට්ඨානංවිසුංපාසාදංඅදාසි. 

සත්ථාපියෙොඅනුපුබ්යබනචාරිකංචරමායනොයකොසම්බිනගරංසම්පාපුණි. 
යසට්ඨියනො සත්ථු ආගමනං සුත්වා පච්චුග්ගමනං කත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන

වන්දිත්වා එකමන්තං නිසින්නා භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ඉයම, භන්යත, 

තයෙො විහාරා තුම්යහ උද්දිස්ස කතා, පටිග්ගණ්හථ, භන්යත, විහායර
චාතුද්දිසස්ස සඞ්ඝස්ස සඞ්ගහත්ථාො’’ති. පටිග්ගයහසි භගවා විහායර. යතපි
යසට්ඨියනොසත්ථාරංස්වාතනාෙ නිමන්යතත්වාඅභිවායදත්වාඝරංඅගමංසු. 

මාගණ්ඩිොපි යෙො සත්ථු ආගතභාවං සුත්වා ඡින්නභින්නයක ධුත්යත 
පක්යකොසායපත්වා යතසං ලඤ්ජං දත්වා ‘‘තුම්යහ සමණං යගොතමං ඉමිනා
ඉමිනා ච නිොයමන අක්යකොසථා’’ති වත්වා උයෙයොයජසි. යත සත්ථු
අන්යතොගාමං පවිසනයවලාෙ සපරිවාරං සත්ථාරංනානාවියධහි අක්යකොයසහි

අක්යකොසිංසු. ආෙස්මා ආනන්යදො සත්ථාරං ආහ – ‘‘භන්යත, එවරූයප

අක්යකොසනට්ඨායන න වසිස්සාම, අඤ්ඤං නගරං ගච්ඡාමා’’ති. සත්ථා, 

‘‘ආනන්ද, තථාගතානාමඅට්ඨහියලොකධම්යමහිනකම්පන්ති, අෙම්පිසද්යදො

සත්තාහං නාතික්කමිස්සති, අක්යකොසකානංයෙව උපරි පතිස්සති, ත්වං මා
විතක්කයිත්ථා’’ති. යතපිතයෙොනගරයසට්ඨියනොමහාසක්කායරනභගවන්තං
පයවයසත්වාමහාදානං අදංසු. යතසං අපරාපරං දානං දදන්තානංයෙවමායසො

අතික්කමි, අථයනසංඑතදයහොසි–‘‘බුද්ධානාම සබ්බයලොකංඅනුකම්පමානා

උප්පජ්ජන්ති, අඤ්යඤසම්පි ඔකාසං දස්සාමා’’ති. තයතො යත 

යකොසම්බිනගරවාසියනොපි ජනස්ස ඔකාසං අකංසු. තයතො පට්ඨාෙ නාගරාපි
වීථිසභායගනගණසභායගන මහාදානංයදන්ති. 

අයථකදිවසං සත්ථාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො මාලාකාරකයජට්ඨකස්සයගයහ
නිසීදි. තස්මිං ෙයණ සාමාවතිො උපට්ඨායිකා ඛුජ්ජුත්තරා අට්ඨ කහාපයණ

ආදාෙමාලත්ථාෙතංයගහංඅගමාසි. මාලාකාරයජට්ඨයකොතංදිස්වා, ‘‘අම්ම

උත්තයර, අජ්ජ තුය්හං පුප්ඵානි දාතුං ෙයණො නත්ථි, අහං බුද්ධප්පමුෙං

භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසාමි. ත්වම්පි පරියවසනාෙ සහායිකා යහොහි, එවං ඉයතො
පයරසං යවෙයාවච්චකරණයතො මුච්චිස්සතී’’ති ආහ. තයතො ඛුජ්ජුත්තරා 
අත්තනා ලද්ධං යභොජනං භුඤ්ජිත්වා බුද්ධානං භත්තග්යග යවෙයාවච්චං
අකාසි. සා සත්ථාරා උපනිසින්නකථාවයසන කථිතං ධම්මං සබ්බයමව
උග්ගණ්හි.අනුයමොදනංපනසුත්වා යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 
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සා අඤ්යඤසු දිවයසසු චත්තායරොවකහාපයණ දත්වා පුප්ඵානි ගයහත්වා

ගච්ඡති, තස්මිං පන දිවයස දිට්ඨසච්චභායවන පරසන්තයක චිත්තං
අනුප්පායදත්වා සබ්යබව අට්ඨ කහාපයණ දත්වා පච්ඡිං පූයරත්වා පුප්ඵානි 

ආදාෙසාමාවතිොසන්තිකංඅගමාසි.අථනංසාපුච්ඡි–‘‘අම්මඋත්තයර, ත්වං 

අඤ්යඤසු දිවයසසුනබහූනිපුප්ඵානිආහරසි, අජ්ජ පනබහුකානි, කිං යනො

රාජා උත්තරිතරං පසන්යනො’’ති? සා මුසාවායද අභබ්බතාෙ අතීයත අත්තනා
කතංඅනිගුහිත්වා සබ්බංකයථසි.‘‘අථකස්මාඅජ්ජබහූනිපුප්ඵානිආහරසී’’ති

වුත්තාචඑවමාහ– ‘‘අහංඅජ්ජ දසබලස්සධම්මංසුත්වාඅමතංසච්ඡාකාසිං, 

තස්මා තුම්යහ න වඤ්යචමී’’ති. තං සුත්වා, ‘‘අම්ම උත්තයර, තො ලද්ධං

අමතධම්මංඅම්හාකම්පි යදහී’’තිසබ්බාවහත්ථංපසාරයිංසු.අයෙය, එවංදාතුං

නසක්කා, අහංපනසත්ථාරා කථිතනිොයමනතුම්හාකංධම්මංයදයසස්සාමි, 

තුම්යහ අත්තයනො යහතුම්හි සති තං ධම්මං ලභිස්සථාති. යතන හි, අම්ම

උත්තයර, කයථහීති. ‘‘එවං කයථතුං න සක්කා, මය්හං උච්චං ආසනං
පඤ්ඤායපත්වා තුම්යහ නීචාසයනසු නිසීදථා’’ති ආහ. තා පඤ්චසතාපි
ඉත්ථියෙොඛුජ්ජුත්තරාෙඋච්චාසනංදත්වාසෙං නීචාසනානිගයහත්වානිසීදිංසු.
ඛුජ්ජුත්තරාපි යසක්ෙපටිසම්භිදාසු ඨත්වා තාසං ධම්මං යදයසසි.
යදසනාපරියෙොසායන සාමාවතිං යජට්ඨිකං කත්වා සබ්බාව යසොතාපත්තිඵයල 
පතිට්ඨහිංසු. තයතො පට්ඨාෙ ඛුජ්ජුත්තරං යවෙයාවච්චකරණයතො අපයනත්වා
‘‘ත්වං සත්ථු ධම්මකථං සුත්වා ආහරිත්වා අම්යහ සායවහී’’ති ආහංසු.
ඛුජ්ජුත්තරාපිතයතො පට්ඨාෙතථාඅකාසි. 

කස්මා පයනසා දාසී හුත්වා නිබ්බත්තාති? සා කිර කස්සපදසබලස්ස
සාසයන එකාෙ සාමයණරිො අත්තයනො යවෙයාවච්චං කායරසි. යතන 
කම්යමන පඤ්ච ජාතිසතානි පයරසං දාසීයෙව හුත්වා නිබ්බත්ති.කස්මා පන

ඛුජ්ජා අයහොසීති? අනුප්පන්යන කිර බුද්යධ අෙං බාරාණසිරඤ්යඤො යගයහ
වසන්තී එකං රාජකුලූපකං පච්යචකබුද්ධං ඛුජ්ජධාතුකං දිස්වා අත්තනා
සහවාසීනං මාතුගාමානං පුරයතො පරිහාසං කයරොන්තී ඛුජ්ජාකායරන විචරි.

තස්මා ඛුජ්ජා හුත්වා නිබ්බත්ති. කිං පන කත්වා සා පඤ්ඤවන්තී ජාතාති? 
අනුප්පන්යන බුද්යධ අෙං බාරාණසිරඤ්යඤො යගයහ වසන්තී අට්ඨ 

පච්යචකබුද්යධ රාජයගහයතො උණ්හපාොසස්ස පූරියත පත්යත ගයහත්වා

ගච්ඡන්යතදිස්වා ‘‘එත්ථඨයපත්වාගච්ඡථ, භන්යත’’තිඅට්ඨසුවණ්ණකටයක
ඔමුඤ්චිත්වා අදාසි. තස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන පඤ්ඤවන්තී හුත්වා
නිබ්බත්ති. 

අථ යෙො තා සාමාවතිො පරිවාරා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො පටිවිද්ධසච්චාපි 

සමානා රඤ්යඤො අස්සද්ධභායවනකායලනකාලං සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා
බුද්ධදස්සනංනලභන්ති.තස්මාදසබයලඅන්තරවීථිංපටිපන්යනවාතපායනසු 
නප්පයහොන්යතසු අත්තයනො අත්තයනො ගබ්යභසු ඡිද්දං කත්වා යතහි
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පටුන 

ඔයලොයකන්ති. අයථකදිවසං මාගණ්ඩිො අත්තයනො පාසාදතලයතො
නික්ෙමිත්වා චඞ්කමමානා තාසං වසනට්ඨානං ගන්ත්වා ගබ්භච්ඡිද්දං දිස්වා
‘‘කිමිද’’න්ති පුච්ඡි.තාහිතස්සාසත්ථරිබද්ධාඝාතතංඅජානන්තීහි–‘‘සත්ථා

ඉමංනගරංආගයතො, මෙංඑත්ථඨත්වාසත්ථාරංපස්සාමයචවපූයජමචා’’ති

වුත්යත ‘‘ඉදානිස්ස කත්තබ්බං ජානිස්සාමි, ඉමාපි තස්ස උපට්ඨායිකා, 
ඉමාසම්පි කත්තබ්බං ජානිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ගන්ත්වා රඤ්ඤා සද්ධිං

රයහොගතකායල, ‘‘මහාරාජ, සාමාවතිමිස්සකානං බහිද්ධා පත්ථනා අත්ථි, 

කතිපායහයනව යත ජීවිතං මායරස්සන්ති, සාමාවතී, සපරිවාරා තුම්යහසු

සියනහං වා යපමං වා න කයරොති, සමණං පන යගොතමං අන්තරවීථිො 
ගච්ඡන්තං දිස්වා වාතපායනසු අප්පයහොන්යතසු තානි ෙණ්ඩිත්වාපි ඔකාසං
කත්වා ඔයලොයකන්තී’’ති ආහ. රාජා ‘‘න තා එවරූපං කරිස්සන්තී’’ති න
සද්දහති. පුන වුත්යතපි න සද්දහතියෙව. අථ නං තික්ෙත්තුං වුත්යතපි

අස්සද්දහන්තං ‘‘සයච යම වචනං න සද්දහසි, තාසං වසනට්ඨානං ගන්ත්වා

උපධායරහි, මහාරාජා’’ති ආහ. රාජා ගන්ත්වා ගබ්යභසු ඡිද්දං දිස්වා ‘‘ඉදං
කි’’න්ති පුච්ඡිත්වා තස්මිං අත්යථ ආයරොචියත තාසං අක්කුජ්ඣිත්වා කිඤ්චි 
අවත්වා ඡිද්දානි පිදහායපසි. රාජා තයතො පට්ඨාෙ තාසං පාසායද
උද්ධච්ඡිද්දකජාලවාතපානානිකායරසි. 

සා යතනකාරයණන රාජානං යකොයපතුං අසක්යකොන්තී, ‘‘යදව, එතාසං 

තුම්යහසුයපමංඅත්ථිවානත්ථිවාතිජානිස්සාම, අට්ඨකුක්කුයටයපයසත්වා 
තුම්හාකං අත්ථාෙ පචායපථා’’ති ආහ. රාජා තස්සා වචනං සුත්වා ‘‘ඉයම
පචිත්වා යපයසතූ’’ති සාමාවතිො අට්ඨ කුක්කුයට පහිණි. යසොතාපන්නා

අරිෙසාවිකාජීවමායන කුක්කුයටකිංපචිස්සති, අලන්තිවත්වාපනහත්යථනපි

ඵුසිතුං න ඉච්ඡි. මාගණ්ඩිො ‘‘යහොතු, මහාරාජ, එයතයෙව ච කුක්කුයට
සමණස්සයගොතමස්සපචනත්ථාෙ යපයසහී’’ති.රාජාතථාඅකාසි.මාගණ්ඩිො

අන්තරාමග්යගයෙව කුක්කුයට මාරායපත්වා ‘‘ඉයම කුක්කුයට පචායපත්වා
සමණස්ස යගොතමස්ස යදතූ’’ති පහිණි. සා යතසං මතභායවන දසබලඤ්ච

උද්දිස්ස පහිතභායවන පචිත්වා දසබලස්ස යපයසසි. මාගණ්ඩිො ‘‘පස්ස, 
මහාරාජා’’තිවත්වාඑත්තයකනපිරාජානංයකොයපතුංනාසක්ඛි. 

අෙංපනඋයදයනොතාසුඑයකකිස්සාවසනට්ඨායනසත්තසත්තදිවසානි 
වසි. අථාෙං මාගණ්ඩිො එකං කණ්හසප්පයපොතකං යවළුපබ්යබ
පක්ඛිපායපත්වා අත්තයනො වසනට්ඨායනඨයපසි. රඤ්යඤො ච ෙත්ථකත්ථචි

ගච්ඡන්තස්ස හත්ථිකන්තවීණං ආදාෙයෙව ගමනං ආචිණ්ණං, මාගණ්ඩිො
රඤ්යඤො අත්තයනො සන්තිකං ආගමනකායල තං සප්පයපොතකං
අන්යතොවීණාෙ පක්ඛිපිත්වා ඡිද්දං පිදහායපසි. අථ නං සාමාවතිො සන්තිකං

ගමනකායල, ‘‘මහාරාජ, සාමාවතීනාමසමණස්සයගොතමස්සපක්ො, තුම්යහ

න ගයණති. ෙං කිඤ්චි කත්වා තුම්හාකං යදොසයමව චින්යතති, අප්පමත්තා 
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යහොථා’’තිආහ.රාජාසාමාවතිොවසනට්ඨායනසත්තාහංවීතිනායමත්වාපුන
සත්තායහ මාගණ්ඩිොෙ නියවසනං අගමාසි. සා තස්මිං ආගච්ඡන්යතයෙව

‘‘කච්චි යත, මහාරාජ, සාමාවතී ඔතාරං න ගයවසතී’’ති කයථන්තී විෙ

රඤ්යඤොහත්ථයතොවීණංගයහත්වාචායලත්වා ‘‘කිංනුයෙො, මහාරාජ, එත්ථ
අබ්භන්තයරවිචරතී’’තිවත්වාසප්පස්සනික්ෙමයනොකාසං කත්වා‘‘අබ්භුම්යම
අන්යතො සප්යපො’’ති වීණං ඡඩ්යඩත්වා පලායි. තස්මිං කායල රාජා පදිත්තං
යවණුවනං විෙ පක්ඛිත්තයලොණං උද්ධනං විෙ ච යදොයසන තටතටාෙන්යතො
‘‘යවයගන සපරිවාරං සාමාවතිං පක්යකොසථා’’ති ආහ. රාජපුරිසා ගන්ත්වා 
පක්යකොසිංසු. 

සා රඤ්යඤො කුද්ධභාවං ඤත්වා යසසමාතුගාමානං සඤ්ඤමදාසි. ‘‘රාජා 

තුම්යහ ඝායතතුකායමො පක්යකොසති, අජ්ජ දිවසං ඔදිස්සයකන
යමත්තාඵරයණන රාජානං ඵරථා’’ති ආහ. රාජා තා ඉත්ථියෙො
පක්යකොසායපත්වා සබ්බාව පටිපාටිො ඨයපත්වා මහාධනුං ආදාෙ
විසපීතකණ්ඩංසන්නය්හිත්වාධනුංපූයරත්වා අට්ඨාසි.තස්මිංෙයණසබ්බාව
තා සාමාවතිප්පමුො ඉත්ථියෙො ඔධියසො යමත්තං ඵරිංසු. රාජා කණ්ඩං යනව

ඛිපිතුං න අපයනතුං සක්යකොති, ගත්යතහි යසදා මුච්චන්ති, සරීරං යවධති, 

මුෙයතොයෙයළොපතති, ගයහතබ්බගහණංනපස්සති.අථනංසාමාවතී ‘‘කිං, 

මහාරාජ, කිලමසී’’තිආහ.ආම, යදවි, කිලමාමි, අවස්සයෙොයමයහොහීති.සාධු, 

මහාරාජ, කණ්ඩං මහාපථවිමුෙංකයරොහීති. රාජාතථාඅකාසි.සා ‘‘රඤ්යඤො
හත්ථයතො කණ්ඩං මුච්චතූ’’ති අධිට්ඨාසි. තස්මිං ෙයණ කණ්ඩං මුච්චි. රාජා
තංෙණංයෙව උදයක නිමුජ්ජිත්වා ආගම්ම අල්ලයකයසො අල්ලවත්යථො

සාමාවතිො පායදසු පතිත්වා ‘‘ෙම, යදවි, මය්හං, යභදකානං යම වචයනන

අනුපධායරත්වාඑතංකත’’න්තිආහ.ෙමාමි, යදවාති. ‘‘සාධු, යදවි, එවංතො 
මය්හං ෙමිතං නාම යහොති. ඉයතො පට්ඨාෙ තුම්හාකං ෙථාරුචිො දසබලස්ස

දානංයදථ, පච්ඡාභත්තංවිහාරංගන්ත්වාධම්මකථංසුණාථ, අජ්ජයවොපට්ඨාෙ

පරිහාරංදම්මීති. යතනහි, යදව, අජ්ජපට්ඨාෙඑකංභික්ඛුංොචිත්වාආයනථ, 
යෙො යනො ධම්මං වායචස්සතීති. රාජා සත්ථු සන්තිකං ගන්ත්වා ොචන්යතො
ආනන්දත්යථරං ලභි. තයතො පට්ඨාෙ තා පඤ්චසතා ඉත්ථියෙො යථරං
පක්යකොසායපත්වා සක්කාරසම්මානං කත්වා කතභත්තකිච්චස්ස යථරස්ස
සන්තියකධම්මංපරිොපුණන්ති. 

තා එකදිවසං යථරස්ස අනුයමොදනාෙ පසන්නා යථරස්ස පඤ්ච 

උත්තරාසඞ්ගසතානි අදංසු. යථයරො කිර පුබ්යබ තුන්නවාෙකායල එකස්ස
පච්යචකබුද්ධස්ස එකාෙ සූචිො සද්ධිං හත්ථතලමත්තං යචොළෙණ්ඩං අදාසි.

යසො සූචිො ඵයලන ඉමස්මිං අත්තභායව මහාපඤ්යඤො අයහොසි, 
යචොළෙණ්ඩස්ස ඵයලන ඉමිනාව නිොයමන පඤ්චසතක්ෙත්තුං දුස්සානි
පටිලභි. 
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තයතො මාගණ්ඩිො අඤ්ඤං කාතබ්බං අපස්සන්තී ‘‘උෙයානං ගච්ඡාම, 

මහාරාජා’’ති ආහ. සාධු, යදවීති. සා රඤ්යඤො සම්පටිච්ඡිතභාවං ඤත්වා
චූළපිතරං පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘අම්හාකං උෙයානං ගතකායල
සාමාවතිො වසනට්ඨානං ගන්ත්වා සාමාවතිං සපරිවාරං අන්යතොකරිත්වා
‘රඤ්යඤොආණා’තිවත්වා ද්වාරංපිදහිත්වාපලායලනපලියවයඨත්වායගයහ
අග්ගිංයදථා’’ති.මාගණ්ඩියෙොතස්සා වචනංසුත්වාතථාඅකාසි.තස්මිංදිවයස
සබ්බාපි තා ඉත්ථියෙො පුබ්යබ කතස්ස උපපීළකකම්මස්සානුභායවන

සමාපත්තිං අප්යපතුං නාසක්ඛිංසු, එකප්පහායරයනව භුසමුට්ඨි විෙඣායිංසු.

තාසංආරක්ෙපුරිසාරඤ්යඤොසන්තිකංගන්ත්වා, ‘‘යදව, ඉදං නාමකරිංසූ’’ති
ආචික්ඛිංසු. 

රාජා‘‘යකනකත’’න්තිපරියෙසන්යතොමාගණ්ඩිොෙකාරිතභාවංඤත්වා 

තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, භද්දකං තො කම්මං කතං මො කාතබ්බං

කයරොන්තිො, ‘‘උට්ඨාෙ සමුට්ඨාෙ මය්හං වධාෙ පරිසක්කමානා ඝාතිතා, 

පසන්යනොස්මි, තුය්හං සම්පත්තිං දස්සාමීතිතවඤාතයකපක්යකොසායපහී’’ති
ආහ. සා රඤ්යඤො කථං සුත්වා අඤ්ඤාතයකපි ඤාතයක කත්වා
පක්යකොසායපසි. රාජා සබ්යබසං සන්නිපතිතභාවං ඤත්වා රාජඞ්ගයණ
ගලප්පමායණසු ආවායටසු නිෙනිත්වා උපරි ඨිතානි සීසානි භින්දායපන්යතො 
මහන්යතහි අෙනඞ්ගයලහි කසායපසි. මාගණ්ඩිෙම්පි ෙණ්ඩාෙණ්ඩිකං 
ඡින්දායපත්වාපූවපචනකටායහපචායපසි. 

කිං පන සාමාවතිො සපරිවාරාෙ අග්ගිනා ඣාපනකම්මන්ති? සා කිර 
අනුප්පන්යන බුද්යධ යතයහව පඤ්චහි මාතුගාමසයතහි සද්ධිං ගඞ්ගාෙං
කීළිත්වා බහිතිත්යථ ඨිතා සීයත ජායත අවිදූරට්ඨායන පච්යචකබුද්ධස්ස
පණ්ණසාලං දිස්වා අන්යතො අයසොයධත්වාව බහි අග්ගිං දත්වා විසිබ්යබසුං.
අන්යතොපණ්ණසාලාෙ පච්යචකබුද්යධො නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා

නිසින්යනො.තාජාලාසුපච්ඡින්නාසු පච්යචකබුද්ධංදිස්වා‘‘කිංඅම්යහහිකතං, 

අෙං පච්යචකබුද්යධො රඤ්යඤො කුලූපයකො, ඉමං දිස්වා රාජා අම්හාකං

කුජ්ඣිස්සති, ඉදානි නං සුජ්ඣාපිතං කාතුං වට්ටතී’’ති අඤ්ඤානිපි දාරූනි
පක්ඛිපිත්වා අග්ගිං අදංසු. පුන ජාලාෙ පච්ඡින්නාෙ පච්යචකබුද්යධො
සමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ තාසං පස්සන්තීනංයෙව චීවරානි පප්යඵොයටත්වා
යවහාසං උප්පතිත්වා ගයතො. යතන කම්යමන නිරයෙ පච්චිත්වා
පක්කාවයසයසනඉමංබයසනංපාපුණිංසු.චතුපරිසමජ්යඣපනකථාඋදපාදි– 

‘‘බහුස්සුතා වත ඛුජ්ජුත්තරා, මාතුගාමඅත්තභායව ඨත්වා පඤ්චන්නං
මාතුගාමසතානං ධම්මංකයථත්වායසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨායපසි.සාමාවතීපි
රඤ්ඤා අත්තයනො අප්පිතං කණ්ඩං යමත්තාඵරයණන ඵරිත්වා පටිබාහී’’ති
තස්සාපි මහාජයනො ගුණං කයථසි. එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. අථ සත්ථා
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අපරභායග යජතවයන නිසින්යනො තයදව කාරණං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා

ඛුජ්ජුත්තරංබහුස්සුතානං, සාමාවතිංයමත්තාවිහාරීනං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

උත්තරානන්දමාතාවත්ථු 

262. පඤ්චයම ඣායීනන්ති ඣානාභිරතානං උපාසිකානං, උත්තරා

නන්දමාතා, අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං
කුලයගයහ නිබ්බත්තා සත්ථු ධම්මකථං සුණන්තී සත්ථාරං එකං උපාසිකං
ඣානාභිරතානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා තං
ඨානන්තරංපත්යථසි.සාකප්පසතසහස්සංයදවමනුස්යසසු සංසරිත්වාඉමස්මිං
බුද්ධුප්පායද රාජගහනගයරසුමනයසට්ඨිංනිස්සාෙවසන්තස්ස පුණ්ණසීහස්ස

නාමභරිොෙකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගණ්හි, උත්තරාතිස්සානාමං අකංසු. 

අයථකස්මිං නක්ෙත්තමහදිවයස රාජගහයසට්ඨි පුණ්ණං 

පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘තාත පුණ්ණ, නක්ෙත්තං වා උයපොසයථො වා

දුග්ගතස්ස කිං කරිස්සති, එවං සන්යතපි වයදහි ‘කිං නක්ෙත්තපරිබ්බෙං

ගයහත්වා නක්ෙත්තං කීළිස්සසි, බලවයගොයණ ච ඵාලඤ්ච නඞ්ගලඤ්ච

ගයහත්වා කසිස්සසී’’’ති. ‘‘මම භරිොෙ සද්ධිං මන්යතත්වා ජානිස්සාමි, 

අෙයා’’තිතංකථංභරිොෙආයරොයචසි.‘‘යසට්ඨිනාම අයෙයොඉස්සයරො, තස්ස

තො සද්ධිංකයථන්තස්සකථා යසොභති, ත්වං පන අත්තයනො කසිකම්මං මා
විස්සජ්යජසී’’ති ආහ. යසො තස්සා වචනං සුත්වා කසිභණ්ඩං ආදාෙ කසිතුං 
ගයතො. 

තංදිවසඤ්ච සාරිපුත්තත්යථයරො නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨාෙ ‘‘කස්ස 
අජ්ජ මො සඞ්ගහං කාතුං වට්ටතී’’ති ආවජ්යජන්යතො ඉමස්ස පුණ්ණස්ස
උපනිස්සෙං දිස්වා භික්ොචාරයවලාෙ පත්තචීවරමාදාෙ පුණ්ණස්ස 
කසනට්ඨානං ගච්ඡන්යතොඅවිදූයරඅත්තානං දස්යසසි.පුණ්යණොයථරං දිස්වා
කසිංඨයපත්වා යථරස්සසන්තිකංගන්ත්වාපඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දි.යථයරො

තං ඔයලොයකත්වා උදකසභාගං පුච්ඡි. තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයෙයො මුෙං
යධොවිතුකායමොභවිස්සතී’’ති.තයතොයවයගනගන්ත්වාදන්තකට්ඨං ආහරිත්වා
කප්පිෙංකත්වායථරස්සඅදාසි.යථයරදන්තකට්ඨංොදන්යතපත්යතන සද්ධිං
ධම්මකරණං නීහරිත්වා උදකස්ස පූයරත්වා ආහරි. යථයරො මුෙං යධොවිත්වා 
භික්ොචාරමග්ගංපටිපජ්ජි.පුණ්යණොචින්යතසි–‘‘යථයරොඅඤ්යඤසුදිවයසසු

ඉමං මග්ගං න පටිපජ්ජති, අජ්ජ පන මය්හං සඞ්ගහත්ථාෙ පටිපන්යනො
භවිස්සති.අයහොවතයම භරිොමමත්ථාෙආහරණකංආහාරංයථරස්සපත්යත
පතිට්ඨයපෙයා’’ති. 

අථස්ස භරිො ‘‘අජ්ජ නක්ෙත්තදිවයසො’’ති පායතොව අත්තයනො 
ලභනකනිොයමන ොදනීෙයභොජනීෙං සංවිධාෙ ගයහත්වා සාමිකස්ස
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කසනට්ඨානං ආගච්ඡන්තී අන්තරාමග්යග යථරං දිස්වා චින්යතසි –

‘‘අඤ්යඤසුදිවයසසුමය්හංයථරංදිස්වා යදෙයධම්යමොනයහොති, යදෙයධම්යම

සන්යතපිමමඅෙයංනපස්සාමි, අජ්ජපන ද්වින්නම්පිසම්මුඛීභායවොජායතො.

මම සාමිකස්ස පුන සම්පායදත්වා ආහරිස්සාමි, ඉමං තාව ආහාරං යථරස්ස
දස්සාමී’’ති තීහි යචතනාහි සම්පයුත්තං කත්වා තං යභොජනං 
සාරිපුත්තත්යථරස්ස පත්යත පතිට්ඨයපත්වා ‘‘එවංවිධා දුග්ගතජීවිතා
මුච්චාමී’’ති ආහ. යථයරොපි ‘‘තව අජ්ඣාසයෙො පූරතූ’’ති තස්සානුයමොදනං
කත්වාතයතොනිවත්තිත්වා විහාරංඅගමාසි. 

සාපි පුන අත්තයනො යගහං ගන්ත්වා සාමිකස්ස ආහාරං සම්පායදත්වා 

ආදාෙකසනට්ඨානංගන්ත්වාසාමිකස්සකුජ්ඣනභාවයතොභීතා ‘‘සාමි, අජ්ජ

එකදිවසං තව මනං සන්ධායරහී’’ති ආහ. කිං කාරණාති? අහං අජ්ජ තාව
ආහාරං ආහරන්තී අන්තරාමග්යග යථරං දිස්වා තව භාගභත්තං යථරස්ස
පත්යත පතිට්ඨයපත්වා පුන යගහං ගන්ත්වා ආහාරං පචිත්වා ආදාෙ

ආගතාම්හීති. මනාපං යත, භද්යද, කතං, මොපි පායතොව යථරස්ස 

දන්තකට්ඨඤ්ච මුයෙොදකඤ්ච දින්නං. අජ්ජ අම්හාකං සුප්පභාතං, සබ්බම්පි
යථරස්ස අම්හාකං සන්තකයමව ජාතන්ති ද්වින්නම්පි ජනානං එකසදිසයමව
චිත්තං අයහොසි. අථ පුණ්යණො ආහාරකිච්චං කත්වා භරිොෙ ඌරුම්හි සීසං 
කත්වා මුහුත්තං නිපජ්ජි. අථස්ස නිද්දා ඔක්කමි. යසො යථොකං නිද්දායිත්වා 

පබුද්යධො කසිතට්ඨානං ඔයලොයකසි, ඔයලොකියතොයලොකිතට්ඨානං 
මහායකොසාතකිපුප්යඵහි සම්පරිකිණ්ණං විෙ අයහොසි. යසො භරිෙං ආහ –

‘‘භද්යද, කින්නායමතං අජ්ජ ඉදං කසිතට්ඨානං සුවණ්ණවණ්ණං හුත්වා

ොෙතී’’ති. අෙය, අජ්ජ යත සකලදිවසං කිලන්තතාෙ අක්ඛීනි මඤ්යඤ

භමන්තීති. භද්යද, මය්හංඅස්සද්දහන්තීසෙංඔයලොයකහීති.තස්මිංකායලසා

ඔයලොයකත්වාසභාවං අෙය, කයථසි, එවයමතංභවිස්සතීති. 

පුණ්යණොඋට්ඨාෙඑකංකට්ඨිංගයහත්වානඞ්ගලසීයසපහරි, ගුළපිණ්යඩො
විෙ නඞ්ගලසීයස අල්ලීයිත්වා අට්ඨාසි. යසො භරිෙං පක්යකොසිත්වා ආහ – 

‘‘භද්යද, අඤ්යඤසං වපිතබීජං නාම තීහි වා චතූහි වා මායසහි ඵලං යදති, 
අම්හාකංපන අෙයස්සසාරිපුත්තත්යථරස්සඅන්තයරයරොපියතනසද්ධාබීයජන
අජ්යජවඅවස්සංඵලං දින්නං.ඉමස්මිංකරීසමත්යතපයදයසආමලකමත්යතොපි

පංසුපිණ්යඩො අසුවණ්යණො නාම නත්ථී’’ති. ඉදානි කිං කරිස්සාම, අෙයාති? 

‘‘භද්යද, ඉමං එත්තකං සුවණ්ණං යථයනත්වා ොදිතුං නාම න සක්කා’’ති
භරිෙංතස්මිංඨායනඨයපත්වාභත්තස්ස පූයරත්වාආභතංපාතිංසුවණ්ණස්ස
පූයරත්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොචායපසි – ‘‘එයකො මනුස්යසො

සුවණ්ණපාතිංගයහත්වා ඨියතො’’ති. රාජාතං පක්යකොසායපත්වා ‘‘කහංයත, 

තාත, ලද්ධ’’න්තිපුච්ඡි.‘‘යදව, මය්හංඑකං කසිතට්ඨානංසබ්බංසුවණ්ණයමව

ජාතං, පහිණිත්වාආහරායපථා’’තිආහ.ත්වං කින්නායමොසීති? පුණ්යණොනාම
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අහං, යදවාති. ගච්ඡථ, භයණ, සකටානි යෙොයජත්වා පුණ්ණස්ස 
කසිතට්ඨානයතොසුවණ්ණමාහරථාති. 

සකයටහි සද්ධිං ගතරාජපුරිසා ‘‘රඤ්යඤො පුඤ්ඤ’’න්ති වත්වා 

සුවණ්ණපිණ්යඩ ගණ්හන්ති, ගහිතගහිතම්පි කසිතයලඩ්ඩුයෙව යහොති. යත
ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. යතන හි භයණ ගන්ත්වා ‘‘පුණ්ණස්ස
පුඤ්ඤ’’න්ති වත්වා ගණ්හථාති. ගහිතගහිතං සුවණ්ණයමව යහොති. යත
සබ්බම්පිතංසුවණ්ණංආහරිත්වා රාජඞ්ගයණරාසිංඅකංසු.රාසිඋබ්යබයධන
තාලප්පමායණො අයහොසි. රාජා වාණියජ පක්යකොසායපත්වා ‘‘කස්ස යගයහ

එත්තකං සුවණ්ණං අත්ථී’’ති පුච්ඡි. නත්ථි, යදව, කස්සචීති. එත්තකස්ස පන

ධනස්ස සාමියනො කිං කාතුං වට්ටතීති? ධනයසට්ඨිං නාමනං කාතුං වට්ටති, 

යදවාති? යතනහිපුණ්ණංඉමස්මිංනගයරධනයසට්ඨිංනාමකයරොථාති සබ්බං
තං සුවණ්ණං තස්යසව දත්වා තංදිවසංයෙවස්ස යසට්ඨිට්ඨානං අදාසි. යසො 
යසට්ඨි මඞ්ගලං කයරොන්යතො සත්තාහං බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානං අදාසි. සත්තයම දිවයස දසබලස්ස භත්තානුයමොදනාෙ 
පුණ්ණයසට්ඨිපිභරිොපිධීතාපිසබ්යබයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිංසු. 

අපරභායග රාජගහයසට්ඨි ‘‘පුණ්ණයසට්ඨියනො වෙප්පත්තා දාරිකා 
අත්ථී’’ති සුත්වා අත්තයනො පුත්තස්ස කාරණා තස්ස යගහං යපයසසි. යසො
තස්ස සාසනං සුත්වා ‘‘නාහං ධීතරං දස්සාමී’’ති පටිසාසනං යපයසසි. 
සුමනයසට්ඨිපි පුන යපයසසි – ‘‘ත්වං මම යගහං නිස්සාෙ වසිත්වා ඉදානි
එකප්පහායරයනව ඉස්සයරො හුත්වා මය්හං දාරිකං න යදසී’’ති. තයතො

පුණ්ණයසට්ඨිආහ–‘‘ඉමංතාව තුම්හාකංයසට්ඨිසභාවයමවකයථසි, පුරියසො
නාම සබ්බකායල එවංවියධොයෙවාති න සල්ලක්යෙතබ්යබො. අහඤ්හි ඉදානි

තාදියසපුරියසදායසකත්වාගයහතුං සක්යකොමි, තුය්හංපනජාතිංවායගොත්තං
වා න යකොයපමි. අපිච යෙො මම ධීතා යසොතාපන්නා අරිෙසාවිකා යදවසිකං

කහාපණග්ඝනයකහි පුප්යඵහි පූජං කයරොති, තමහං තුම්හාදිසස්ස 
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස යගහං න යපයසස්සාමී’’ති. එවං පුණ්ණයසට්ඨිස්ස
පටිබාහකභාවං ඤත්වා රාජගහයසට්ඨිපුනසාසනංයපයසසි – ‘‘යපොරාණකං

විස්සාසං මා භින්දතු, අහං මය්හං සුණිසාෙ යදවසිකං ද්වින්නං කහාපණානං
අන්ධනකානි පුප්ඵානි සජ්ජායපස්සාමී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා
ධීතරංතස්සඝරංයපයසසි. 

අයථකදිවසං සා පුණ්ණයසට්ඨියනො ධීතා උත්තරා අත්තයනො සාමිකං

එවමාහ – ‘‘අහං අත්තයනො කුලයගයහ මාසස්ස අට්ඨ දිවසානි නිබද්ධං

උයපොසථකම්මංකයරොමි, ඉදානිපිතුම්යහසුසම්පටිච්ඡන්යතසුඋයපොසථඞ්ගානි
අධිට්ඨයහෙය’’න්ති. යසො ‘‘න සක්කා’’ති තං න සම්පටිච්ඡි. සා තං
සඤ්ඤායපතුං අසක්යකොන්තී තුණ්හී අයහොසි. පුන අන්යතොවස්යස



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එතදග්ගවග්යගො 

291 

පටුන 

‘‘උයපොසථිකා භවිස්සාමී’’ති තදාපි ඔකාසං කායරන්තී යනව අලත්ථ. සා 
අන්යතොවස්යස අඩ්ෙතියෙසු මායසසු අතික්කන්යතසු අඩ්ෙමායස අවසිට්යඨ
මාතාපිතූනං සාසනංයපයසසි–‘‘අහංතුම්යහහිචාරයකපක්ඛිත්තාඑත්තයක

අද්ධායන එකදිවසම්පි උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාතුං න ලභාමි, පඤ්චදස යම

කහාපණසහස්සානි යපයසථා’’ති. යත ධීතු සාසනං සුත්වා ‘‘කිංකාරණා’’ති
අපුච්ඡිත්වාව පහිණිංසු. උත්තරා යත කහාපයණ ගණ්හිත්වා තස්මිං නගයර

සිරිමා නාම ගණිකා අත්ථි, තං පක්යකොසායපත්වා ‘‘අම්ම සිරියම, අහං ඉමං

අඩ්ෙමාසං උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨහිස්සාමි, ත්වං ඉමානි පඤ්චදස
කහාපණසහස්සානිගයහත්වාඉමංඅඩ්ෙමාසංයසට්ඨිපුත්තං පරිචරාහී’’ති.සා

‘‘සාධු, අයෙය’’ති සම්පටිච්ඡි. තයතො පට්ඨාෙ යසට්ඨිපුත්යතො ‘‘අහං සිරිමාෙ
සද්ධිංයමොදිස්සාමී’’ති උත්තරාෙඅඩ්ෙමාසංඋයපොසථකම්මංසම්පටිච්ඡි. 

සායතනසම්පටිච්ඡිතභාවංඤත්වාදිවයසදිවයසපායතොව දාසිගණපරිවුතා
සත්ථු සහත්ථා ොදනීෙයභොජනීෙං සංවිදහිත්වා සත්ථරි භත්තකිච්චං කත්වා
විහාරංගයතඋයපොසථඞ්ගානිඅධිට්ඨාෙපාසාදවරං ආරුය්හ අත්තයනොසීලානි
ආවජ්ජමානා නිසීදති. එවං අඩ්ෙමාසං වීතිනායමත්වා උයපොසථං 
විස්සජ්ජනදිවයසපායතොවොගුෙජ්ජකාදීනිසංවිදහන්තීවිචරති.තස්මිංසමයෙ 
යසට්ඨිපුත්යතො සිරිමාෙ සද්ධිං උපරිපාසාදවරගයතො ජාලවාතපානං විවරිත්වා 

අන්තරවත්ථුං ඔයලොයකන්යතො අට්ඨාසි. උත්තරා, වාතපානච්ඡිද්යදන උද්ධං
ඔයලොයකසි. යසට්ඨිපුත්යතො උත්තරං ඔයලොයකත්වා ‘‘යනරයිකජාතිකා
වතාෙං එවංවිධං නාම සම්පත්තිං පහාෙ උක්ෙලිකමසිමක්ඛිතා හුත්වා

නික්කාරණා දාසීනං අන්තයර විචරතී’’ති සිතං අකාසි. උත්තරා, තස්ස
පමාදභාවං ඤත්වා ‘‘අෙං බායලො නාම අත්තයනො සම්පත්ති සබ්බකාලං
ථාවරාතිසඤ්ඤීභවිස්සතී’’තිසෙම්පිසිතංඅකාසි.තයතොසිරිමා‘‘අෙං යචටිකා
මයිඨිතාෙඑවංමමසාමියකනසද්ධිංසිතංකයරොතී’’තිකුපිතායවයගනඔතරි. 

උත්තරා, තස්සා ආගමනාකප්යපයනව ‘‘අෙං බාලා අඩ්ෙමාසමත්තං ඉමස්මිං
යගයහ වසිත්වා මය්හයමයවතං යගහන්තිසඤ්ඤී ජාතා’’ති ඤත්වා
තඞ්ෙණඤ්යඤව යමත්තාඣානං සමාපජ්ජිත්වා අට්ඨාසි. සිරිමාපි දාසීනං
අන්තයරන ආගන්ත්වා උළුඞ්කං ගයහත්වා පූවපචනට්ඨායන

පක්කුථිතයතලස්සපූයරත්වාඋත්තරාෙමත්ථයකආසිඤ්චි, යමත්තාඣානස්ස
විප්ඵායරන උත්තරාෙ මත්ථයක ආසිත්තං පක්කුථිතයතලං පදුමපත්යත 

ආසිත්තඋදකං විෙවිනිවත්තිත්වාගතං. 

තස්මිංෙයණසිරිමාෙසමීයපඨිතාදාසියෙොතංඔයලොයකත්වා, ‘‘යභොයජ, 

ත්වං අම්හාකං අෙයාෙ හත්ථයතො මූලං ගයහත්වා ආගතා ඉමස්මිං යගයහ
වසමානා අම්හාකං අෙයාෙ සදිසා භවිතුං වාෙමසී’’ති සම්මුෙට්ඨායන තං
පරිභාසිංසු. තස්මිං ෙයණ සිරිමා අත්තයනො ආගන්තුකභාවං අඤ්ඤාසි. සා

තයතොව ගන්ත්වා උත්තරාෙ පායදසු පතිත්වා, ‘‘අයෙය, අනුපධායරත්වා යම
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කතං, ෙමථ මය්හ’’න්ති ආහ. අම්ම සිරියම, නාහං තව ඉමස්මිං ඨායන

ෙමිස්සාමි, අහංසපිතිකා ධීතා, දසබයලෙමන්යතයෙවෙමිස්සාමීති. 

සත්ථාපි යෙො භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො ආගන්ත්වා උත්තරාෙ නියවසයන 

පඤ්ඤත්තාසයනනිසීදි.සිරිමාගන්ත්වාසත්ථුපායදසුපතිත්වා, ‘‘භන්යත, මො 

අෙයාෙ උත්තරාෙ අන්තයර එයකො යදොයසො කයතො, තුම්යහසු ෙමන්යතසු

ෙමිස්සාමීති වදති, ෙමථ මය්හං භගවා’’ති. ෙමාමි යත සිරියමති. සා තස්මිං
කායල ගන්ත්වා උත්තරං ෙමායපසි. තංදිවසඤ්ච සිරිමා දසබලස්ස
භත්තානුයමොදනංසුත්වා– 

‘‘අක්යකොයධන ජියනයකොධං, අසාධුංසාධුනා ජියන; 

ජියනකදරිෙංදායනන, සච්යචනාලිකවාදින’’න්ති.(ධ.ප.223) – 

ගාථාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨිතා දසබලං නිමන්යතත්වා 
පුනදිවයසමහාදානංඅදාසි.එවයමතංවත්ථුසමුට්ඨිතං.අපරභායගපනසත්ථා
යජතවයන නිසීදිත්වා උපාසිකායෙො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො උත්තරං
නන්දමාතරංඣායීනං අග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

සුප්පවාසාවත්ථු 

263. ඡට්යඨ පණීතදායිකානන්ති පණීතරසදායිකානං උපාසිකානං, 

සුප්පවාසා යකොලිෙධීතා, අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙංකුලයගයහනිබ්බත්තා සත්ථු ධම්මයදසනංසුණන්තීසත්ථාරංඑකං
උපාසිකං පණීතදායිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු

සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද යකොලිෙනගයර ෙත්තිෙකුයල නිබ්බත්ති, 
සුප්පවාසාතිස්සානාමංඅකංසු.සාවෙප්පත්තාඑකස්සසකයකුමාරස්ස යගහං

ගතා, පඨමදස්සයනයෙවසත්ථුධම්මකථංසුත්වායසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි.
සාඅපරභායගසීවලිංනාමදාරකංවිජායි.තස්සවත්ථු යහට්ඨාවිත්ථාරිතයමව. 

සා එකස්මිං සමයෙ බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

නානග්ගරසපණීතයභොජනං අදාසි. සත්ථා කතභත්තකිච්යචො අනුයමොදනං
කයරොන්යතොසුප්පවාසාෙ ඉමංධම්මංයදයසසි ‘‘යභොජනංසුප්පවායසයදන්තී

අරිෙසාවිකා පටිග්ගාහකානංපඤ්ච ඨානානියදති.ආයුංයදති, වණ්ණංයදති, 

සුෙංයදති, බලංයදති, පටිභානංයදති.ආයුං යෙො පන දත්වාආයුස්ස භාගිනී
යහොතිදිබ්බස්සවාමානුසස්සවා…යප.…පටිභානංදත්වා පටිභානස්සභාගිනී
යහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා’’ති. එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. අථ
අපරභායග සත්ථා යජතවයන නිසීදිත්වා උපාසිකායෙො ඨානන්තයරසු
ඨයපන්යතොසුප්පවාසං යකොලිෙධීතරංපණීතදායිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 
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සුප්පිොවත්ථු 

264. සත්තයම ගිලානුපට් ඨාකීනන්ති ගිලානුපට්ඨාකීනං උපාසිකානං, 

සුප්පිො උපාසිකා, අග්ගාති දස්යසති. අෙං කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල
හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තා අපරභායග සත්ථු ධම්මයදසනං සුණන්තී
සත්ථාරං එකං උපාසිකං ගිලානුපට්ඨාකීනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා
අධිකාරකම්මං කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං
යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද බාරාණසිෙං කුලයගයහ

නිබ්බත්ති, සුප්පිොතිස්සානාමං අකංසු.අපරභායගසත්ථාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො
බාරාණසිං අගමාසි. සා තථාගතස්ස පඨමදස්සයනයෙව ධම්මං සුත්වා
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

අයථකදිවසංධම්මස්සවනත්ථාෙවිහාරංගතා.විහාරචාරිකංචරමානාඑකං 
භික්ඛුංගිලානංදිස්වාඅභිවායදත්වාපටිසන්ථාරංකත්වා ‘‘අෙයස්සකිංලද්ධුං 

වට්ටතී’’ති පුච්ඡි. රසං ලද්ධුං වට්ටති, උපාසියකති. ‘‘යහොතු, භන්යත, අහං 
පහිණිස්සාමී’’ති යථරං අභිවායදත්වා අන්යතොනගරං ගන්ත්වා පුනදිවයස
පවත්තමංසත්ථාෙ දාසිංඅන්තරාපණංයපයසසි.සාසකලනගයරපවත්තමංසං
අලභිත්වා අලද්ධභාවං කයථසි. උපාසිකා චින්යතසි – ‘‘අහං අෙයස්ස රසං

පහිණිස්සාමීතිවත්වාසයචන යපයසස්සාමි, අයෙයොඅඤ්ඤයතොපිඅලභන්යතො

කිලමිස්සති, ෙංකිඤ්චිකත්වායපයසතුංවට්ටතී’’තිගබ්භංපවිසිත්වාඌරුමංසං
ඡින්දිත්වා දාසිො අදාසි ‘‘ඉදං මංසං ගයහත්වා සම්භායරහි යෙොයජත්වා රසං

කත්වා විහාරං යනත්වා අෙයස්ස යදහි. යසො යච මං පුච්ඡති, ගිලානාති
වයදහී’’ති.සාතථාඅකාසි. 

සත්ථා තං කාරණං ඤත්වා පුනදිවයස භික්ොචාරයවලාෙ 
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො උපාසිකාෙ යගහං අගමාසි. සා තථාගතස්ස ආගතභාවං

සුත්වා සාමිකං ආමන්යතසි – ‘‘අෙයපුත්ත, අහං සත්ථු සන්තිකං ගන්තුං න

සක්යකොමි, ගච්ඡ ත්වං සත්ථාරං අන්යතොයගහං පයවයසත්වා නිසීදායපහී’’ති.

යසො තථා අකාසි. සත්ථා ‘‘කහං සුප්පිො’’ති පුච්ඡි. ගිලානා, භන්යතති.

පක්යකොසථ, නන්ති.අථයතගන්ත්වා ‘‘සත්ථාතංපක්යකොසතී’’තිආහංසු.සා
චින්යතසි–‘‘සබ්බයලොකස්සහිතානුකම්පයකො සත්ථානඉමංකාරණංඅදිස්වා
පක්යකොසායපස්සතී’’ති සහසා මඤ්චම්හා වුට්ඨාසි. අථස්සා බුද්ධානුභායවන 
තංෙණංයෙව වයණො රුහිත්වා සුච්ඡවි අයහොසි යසසට්ඨානයතො අතියරකතරං
විප්පසන්නවණ්යණො. තස්මිං ෙයණ උපාසිකා සිතං කත්වා දසබලං 

පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා එකමන්තං නිසීදි. සත්ථා ‘‘ඉමිස්සා උපාසිකාෙ
කිං අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. සා අත්තනා කතකාරණං සබ්බං කයථසි. සත්ථා
කතභත්තකිච්යචොවිහාරංගන්ත්වාභික්ඛුසඞ්ඝංසන්නිපාතායපත්වාතං භික්ඛුං

අයනකපරිොයෙනවිගරහිත්වාසික්ොපදං(මහාව.280) පඤ්ඤයපසි.එවයමතං 
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වත්ථු සමුට්ඨිතං. අපරභායග සත්ථා යජතවයන නිසින්යනො උපාසිකායෙො
ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතොසුප්පිෙංඋපාසිකංගිලානුපට්ඨාකීනංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

කාතිොනීවත්ථු 

265. අට්ඨයම අයවච් චප් පසන් නානන්ති අධිගයතන අචලප්පසායදන

සමන්නාගතානං උපාසිකානං, කාතිොනී, අග්ගාති දස්යසති. සා කිර 
පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුලයගයහ නිබ්බත්තා සත්ථාරං එකං
උපාසිකං අයවච්චප්පසන්නානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන්තංදිස්වාඅධිකාරකම්මං
කත්වා තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු

සංසරිත්වා ඉමස්මිං බුද්ධුප්පායද කුරරඝරනගයර නිබ්බත්ති, කාතිොනීතිස්සා 
නාමංඅකංසු. 

සා අපරභායග වෙප්පත්තා කුරරඝරිකාෙ, කාළිො සහායිකා, දළ්හමිත්තා
අයහොසි. ෙදා පන කුටිකණ්ණයසොණත්යථයරො ‘‘දසබලස්ස කථිතනිොයමන
මය්හම්පි ධම්මං කයථහී’’ති මාතරා ොචියතො රත්තිභායග අන්යතොනගයර
අලඞ්කතධම්මාසයන නිසීදිත්වා මාතරං කාෙසක්ඛිං කත්වා ධම්මයදසනං

ආරභි, තදාඅෙංකාතිොනීඋපාසිකාකාළිොසද්ධිං ගන්ත්වාපරිසපරිෙන්යත
ධම්මං සුණන්තී අට්ඨාසි. තස්මිං සමයෙ පඤ්චමත්තානි යචොරසතානි
අන්යතොනගයර දිවා කතසඤ්ඤාෙ යකොටියතො පට්ඨාෙ උම්මඞ්ගං ෙනිත්වා 
ඉමිස්සාකාතිොනිොඝරංසම්පාපුණිංසු.යතසංයචොරයජට්ඨයකොයතහි සද්ධිං
අපවිසිත්වා ‘‘කිං නු යෙො අෙං පරිසා සන්නිපතිතා’’ති වීමංසනත්ථාෙ 

යසොණත්යථරස්ස ධම්මකථනට්ඨානං ගන්ත්වා පරිසපරිෙන්යත තිට්ඨමායනො
ඉමිස්සා කාතිොනිොපිට්ඨිපස්යසඅට්ඨාසි. 

තස්මිංසමයෙ, කාතිොනී, දාසිංආමන්යතසි–‘‘ගච්ඡයජ, යගහං පවිසිත්වා

දීපයතලංආහර, මෙංදීයපජායලත්වාධම්මංයසොස්සාමා’’ති.සාඝරං ගන්ත්වා
උම්මඞ්යග යචොයර දිස්වා දීපයතලං අගණ්හිත්වාව ආගන්ත්වා අත්තයනො 

අෙයාෙ ආයරොයචසි – ‘‘අයෙය, යගයහ යචොරා උම්මඞ්ගං ෙනන්තී’’ති. තං
සුත්වා යචොරයජට්ඨයකොචින්යතසි–‘‘සචාෙංඉමිස්සාකථංගණ්හිත්වායගහං

ගමිස්සති, එත්යථව නං අසිනා ද්යවධා ඡින්දිස්සාමි. සයච පන 

ගහිතනිමිත්යතයනව ධම්මං සුණිස්සති, යචොයරහි ගහිතභණ්ඩකම්පි පුන

දායපස්සාමී’’ති. කාතිොනීපියෙො දාසිොකථං සුත්වා, ‘‘අම්ම, මාසද්දංකරි, 

යචොරා නාම හරන්තා අත්තනා දිට්ඨයමව හරිස්සන්ති, අහං පන අජ්ජ

දුල්ලභස්සවනං සුණාමි, මා ධම්මස්ස අන්තරාෙං කයරොහී’’ති ආහ.
යචොරයජට්ඨයකො තස්සා වචනං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘ඉමිනා අජ්ඣාසයෙන
ඨිතාෙ නාම යගයහ භණ්ඩං හරන්යතහි අම්යහහි මහාපථවී පවිසිතබ්බා 
භයවෙයා’’ති. යසො තාවයදව ගන්ත්වා යචොයරහි ගහිතභණ්ඩං ඡඩ්ඩායපත්වා
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පටුන 

යචොයරහි සද්ධිං ආගන්ත්වා ධම්මං සුණන්යතො පරිසපරිෙන්යත අට්ඨාසි. 
කාතිොනීපි උපාසිකා යථරස්ස යදසනාපරියෙොසායන යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාසි. 

අථ අරුයණ උග්ගයත යචොරයජට්ඨයකො ගන්ත්වා උපාසිකාෙ පායදසු 

පතිත්වා, ‘‘අයෙය, සබ්යබසංයෙව යනො ෙමාහී’’ති ආහ. කිං පන තුම්යහහි

මය්හංකතන්ති? යසොසබ්බංඅත්තනාකතයදොසංආයරොයචසි.යතනහි, තාතා, 

ෙමාමි තුම්හාකන්ති. අයෙය, අම්හාකං එවංෙමිතංනාමනයහොති, තුම්හාකං
පන පුත්තත්යථරස්ස සන්තියක සබ්යබසංයෙව යනො පබ්බජ්ජං දායපහීති. සා
සබ්යබපි යත ගයහත්වා කුටිකණ්ණයසොණත්යථරස්ස සන්තියක පබ්බායජසි.
යතපියෙොයචොරායථරස්ස සන්තියකපබ්බජිතාසබ්යබවඅරහත්තංපාපුණිංසු.
එවයමතං වත්ථු සමුට්ඨිතං. අපරභායග සත්ථා යජතවයන විහරන්යතො
උපාසිකායෙො ඨානන්තයරසු ඨයපන්යතො කාතිොනිං උපාසිකං 
අයවච්චප්පසන්නානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසීති. 

නකුලමාතාවත්ථු 

266. නවයම විස් සාසිකානන්ති විස්සාසකථං කයථන්තීනං උපාසිකානං, 

නකුලමාතාගහපතානී, අග්ගාතිදස්යසති.ෙං පයනත්ථවත්තබ්බං, තංසබ්බං
යහට්ඨා උපාසකපාළිෙං වුත්තයමව. යකවලං ඉධ නකුලමාතරං ධුරං කත්වා
යවදිතබ්බන්ති. 

කාළීකුරරඝරිකාවත්ථු 

267. දසයම අනුස ්සවප් පසන් නානන්ති අනුස්සයවයනව උප්පන්යනන

පසායදනසමන්නාගතානංඋපාසිකානංඅන්තයර, කාළීඋපාසිකා, කුරරඝරිකා
අග්ගාති දස්යසති. සා කිර පදුමුත්තරබුද්ධකායල හංසවතිෙං කුරරඝරනගයර
නිබ්බත්තා සත්ථු ධම්මකථං සුණන්තී සත්ථාරං එකං උපාසිකං
අනුස්සවප්පසන්නානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන්තං දිස්වා අධිකාරකම්මං කත්වා
තං ඨානන්තරං පත්යථසි. සා කප්පසතසහස්සං යදවමනුස්යසසු සංසරිත්වා

ඉමස්මිංබුද්ධුප්පායද රාජගහනගයර කුලයගයහ නිබ්බත්ති, කාළීතිස්සානාමං
අකංසු. 

සා වෙප්පත්තා කුරරඝරනගයර කුලයගහං ගතා. අථස්සා සංවායසන
ගබ්යභො පතිට්ඨහි. සා පරිපුණ්ණගබ්භා ‘‘පයරසං යගයහගබ්භවුට්ඨානං නාම
අප්පතිරූප’’න්තිඅත්තයනොකුලනගරයමවආගන්ත්වාරත්තිභාගසමනන්තයර
අත්තයනො පාසාදස්ස උපරි ආකායස ඨිතානං සාතාගිරයහමවතානං
රතනත්තෙස්ස වණ්ණං කයථන්තානං කථං සුත්වා අනුස්සවිකප්පසාදං

උප්පායදත්වා සත්ථු අදස්සයනයනව යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, අපරභායග
පනස්සා ගබ්භවුට්ඨානං අයහොසීති සබ්බං වත්ථු යහට්ඨා විත්ථාරිතයමව.
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අපරභායගපනසත්ථායජතවයනභික්ඛුසඞ්ඝමජ්යඣනිසීදිත්වාඋපාසිකායෙො 
ඨානන්තයරසුඨයපන්යතොඉමංඋපාසිකංඅනුස්සවප්පසන්නානංඅග්ගට්ඨායන
ඨයපසීති. 

දසසුත්තපරිමාණාෙඋපාසිකාපාළිොවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එත්තාවතාචමයනොරථපූරණිො 

අඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ 

සබ්බාපිඑතදග්ගපාළිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අට්ඨානපාළි 

297 

පටුන 

15. අට් ඨානපාළි 

(15) 1. අට් ඨානපාළි-පඨමවග් ගවණ් ණනා 

268. අට්ඨානපාළිො අට් ඨානන්ති යහතුපටික්යෙයපො. අනවකායසොති
පච්චෙපටික්යෙයපො. උභයෙනාපි කාරණයමව පටික්ඛිපති. කාරණඤ්හි
තදාෙත්තවුත්තිතාෙ අත්තයනො ඵලස්ස ඨානන්ති ච අවකායසොති ච වුච්චති. 

ෙන්ති යෙන කාරයණන. දිට් ඨිසම් පන් යනොති මග්ගදිට්ඨිො සම්පන්යනො

යසොතාපන්යනො අරිෙසාවයකො. තස්ස හි දිට්ඨිසම්පන්යනො ඉතිපි, 

දස්සනසම්පන්යනො ඉතිපි, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං ඉතිපි, පස්සති ඉමං

සද්ධම්මං ඉතිපි, යසක්යෙන ඤායණන සමන්නාගයතො ඉතිපි, යසක්ොෙ

විජ්ජාෙ සමන්නාගයතො ඉතිපි, ධම්මයසොතසමාපන්යනො ඉතිපි, අරියෙො 

නිබ්යබධිකපඤ්යඤොඉතිපි, අමතද්වාරංආහච්චතිට්ඨතිඉතිපිතිබහූනිනාමානි

යහොන්ති. කඤ් චි සඞ් ොරන්ති චතුභූමයකසු සඞ්ෙතසඞ්ොයරසු කඤ්චි එකං

සඞ්ොරම්පි. නිච් චයතො උපගච් යඡෙයාතිනිච්යචොති ගණ්යහෙය. යනතං ඨානං 

විජ් ෙතීති එතං කාරණං නත්ථි න උපලබ්භති. ෙං පුථුජ් ෙයනොති යෙන

කාරයණන පුථුජ්ජයනො. ඨානයමතං විජ් ෙතීති එතං කාරණං අත්ථි.
සස්සතදිට්ඨිො හි යසො යතභූමයකසු සඞ්ෙතසඞ්ොයරසු කඤ්චි සඞ්ොරං
නිච්චයතො ගණ්යහෙයාති අත්යථො. චතුත්ථභූමකසඞ්ොරා පන යතජුස්සදත්තා

දිවසංසන්තත්යතො අයෙොගුයළො විෙ මක්ඛිකානං, දිට්ඨිො වා අඤ්යඤසං වා

අකුසලානං ආරම්මණං න යහොන්ති. ඉමිනා නයෙන කඤ් චි සඞ් ොරං 

සුෙයතොතිආදීසුපිඅත්යථො යවදිතබ්යබො. 

269. සුෙයතො උපගච් යඡෙයාති ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති ආයරොයගො

පරම්මරණා’’ති (දී. නි. 1.76, 79; ම. නි. 3.21, 22) එවං අත්තදිට්ඨිවයසන
සුෙයතො ගාහං සන්ධායෙතං වුත්තං. දිට්ඨිවිප්පයුත්තචිත්යතන පන
අරිෙසාවයකො පරිළාහාධිභූයතො පරිළාහවූපසමත්ථං මත්තහත්ථිපරිත්තාසියතො
විෙ යචොක්ෙබ්රාහ්මයණොගූථංකඤ්චිසඞ්ොරංසුෙයතොඋපගච්ඡති. 

270. අත්තවායරකසිණාදිපණ්ණත්තිසඞ්ගහත්ථං ‘‘සඞ්ොර’’න්ති අවත්වා 

කඤ් චි ධම් මන්ති වුත්තං. ඉධාපි අරිෙසාවකස්ස චතුභූමකවයසන පරිච්යඡයදො

යවදිතබ්යබො, පුථුජ්ජනස්සයතභූමකවයසන. සබ්බවායරසුවාඅරිෙසාවකස්සාපි

යතභූමකවයසයනවපරිච්යඡයදො වට්ටති.ෙංෙංහිපුථුජ්ජයනොගණ්හාති, තයතො
තයතො අරිෙසාවයකො ගාහං විනියවයඨති. පුථුජ්ජයනො හි ෙං ෙං නිච්චං සුෙං

අත්තාති ගණ්හාති, තං තං අරිෙසාවයකො අනිච්චං දුක්ෙං අනත්තාති
ගණ්හන්යතො තං ගාහං විනියවයඨති. ඉති ඉමස්මිං සුත්තත්තයෙ
පුථුජ්ජනත්තග්ගාහවිනියවඨනංනාමකථිතං. 
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271. මාතරන්තිආදීසු ජනිකාව මාතා, ජනයකොව පිතා, මනුස්සභූයතොව
ඛීණාසයවො අරහාති අධිප්යපයතො. කිං පන අරිෙසාවයකො අඤ්ඤං ජීවිතා

යවොයරොයපෙයාති? එතම්පි අට්ඨානං. සයචපි භවන්තරගතං අරිෙසාවකං
අත්තයනො අරිෙසාවකභාවං අජානන්තම්පි යකොචි එවං වයදෙය ‘‘ඉමං
කුන්ථකිපිල්ලිකං ජීවිතා යවොයරොයපත්වා සකලචක්කවාළගබ්යභ

චක්කවත්තිරජ්ජංපටිපජ්ජාහී’’ති, යනවයසොතං ජීවිතායවොයරොයපෙය.අථාපි

නං එවං වයදෙයං ‘‘සයච ඉමං න ඝායතස්සසි, සීසං යත ඡින්දිස්සාමා’’ති.

සීසයමවස්ස ඡින්යදෙයං, න ච යසො තං ඝායතෙය. පුථුජ්ජනභාවස්ස පන
මහාසාවජ්ජභාවදස්සනත්ථං අරිෙසාවකස්ස ච බලවදීපනත්ථයමතං වුත්තං.

අෙඤ්යහත්ථ අධිප්පායෙො – සාවජ්යජො පුථුජ්ජනභායවො, ෙත්ර හි නාම 
පුථුජ්ජයනො මාතුඝාතාදීනිපි ආනන්තරිොනි කරිස්සති. මහාබයලො ච

අරිෙසාවයකො, යෙොඑතානි කම්මානිනකයරොතීති. 

274. පදුට් ඨචිත් යතොති වධකචිත්යතන පදුට්ඨචිත්යතො. යලොහිතං 

උප් පායදෙයාති ජීවමානකසරීයර ඛුද්දකමක්ඛිකාෙ පිවනමත්තම්පි යලොහිතං 
උප්පායදෙය. 

275. සඞ් ඝං භින් යදෙයාති සමානසංවාසකං සමානසීමාෙ ඨිතං පඤ්චහි

කාරයණහි සඞ්ඝං භින්යදෙය. වුත්තම්පි යචතං ‘‘පඤ්චහුපාලි, ආකායරහි

සඞ්යඝො භිජ්ජති – කම්යමන, උද්යදයසන, යවොහරන්යතො, අනුස්සාවයනන, 

සලාකග්ගායහනා’’ති(පරි.458). 

තත්ථ කම් යමනාති අපයලොකනාදීසු චතූසු කම්යමසු අඤ්ඤතයරන

කම්යමන. උද් යදයසනාති පඤ්චසු පාතියමොක්ඛුද්යදයසසු අඤ්ඤතයරන

උද්යදයසන. යවොහරන් යතොති කථෙන්යතො, තාහි තාහි උප්පත්තීහි අධම් මං 

ධම් යමොතිආදීනි අට්ඨාරස යභදකරවත්ථූනි දීයපන්යතො. අනුස් සාවයනනාති

‘‘නනු තුම්යහ ජානාථ මය්හං උච්චාකුලා පබ්බජිතභාවං බහුස්සුතභාවඤ්ච, 
මාදියසො නාම උද්ධම්මං උබ්බිනෙං සත්ථු සාසනං ගායහෙයාති චිත්තම්පි

උප්පායදතුංන තුම්හාකංයුත්තං, කිංමය්හංඅවීචිනීලුප්පලවනංවිෙසීතලා, කිං
අහං අපාෙයතො න භාොමී’’තිආදිනා නයෙන කණ්ණමූයල වචීයභදං කත්වා

අනුස්සාවයනන. සලාකග් ගායහනාති එවං අනුස්සායවත්වා යතසං චිත්තං 
උපත්ථම්යභත්වා අනිවත්තිධම්යම කත්වා ‘‘ගණ්හථ ඉමං සලාක’’න්ති 
සලාකග්ගායහන. 

එත්ථචකම්යමවඋද්යදයසොවාපමාණං, යවොහාරානුස්සාවනසලාකග්ගාහා 
පන පුබ්බභාගා. අට්ඨාරසවත්ථුදීපනවයසන හි යවොහරන්යතන තත්ථ
රුචිජනනත්ථං අනුස්සායවත්වා සලාකාෙ ගහිතාෙපි අභින්යනොව යහොති
සඞ්යඝො. ෙදා පන එවං චත්තායරො වා අතියරකා වා සලාකං ගයහත්වා
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ආයවණිකං කම්මං වා උද්යදසං වා කයරොන්ති, තදා සඞ්යඝො භින්යනො නාම
යහොති. එවං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සඞ්ඝං භින්යදෙයාති යනතං ඨානං 
විජ්ජති. එත්තාවතා මාතුඝාතාදීනි පඤ්ච ආනන්තරිෙකම්මානි දස්සිතානි 

යහොන්ති, ොනිපුථුජ්ජයනොකයරොති, නඅරිෙසාවයකො.යතසංආවිභාවත්ථං – 

‘‘කම්මයතොද්වාරයතොයචව, කප්පට්ඨිතිෙයතොතථා; 

පාකසාධාරණාදීහි, විඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයෙො’’. 

තත්ථ කම් මයතො තාව– එත්ථහිමනුස්සභූතස්යසවමනුස්සභූතංමාතරංවා
පිතරං වා අපි පරිවත්තලිඞ්ගං ජීවිතා යවොයරොයපන්තස්සකම්මංආනන්තරිෙං

යහොති, තස්ස විපාකං පටිබාහිස්සාමීති සකලචක්කවාළං
මහායචතිෙප්පමායණහිපි කඤ්චනථූයපහි පූයරත්වාපි සකලචක්කවාළං 
පූයරත්වා නිසින්නස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වාපි බුද්ධස්ස භගවයතො 
සඞ්ඝාටිකණ්ණං අමුඤ්චන්යතො විචරිත්වාපි කාෙස්ස යභදා නිරෙයමව

උපපජ්ජති.යෙොපන සෙංමනුස්යසොතිරච්ඡානභූතංමාතරංවාපිතරංවා, සෙං

වාතිරච්ඡානභූයතොමනුස්සභූතං, තිරච්ඡානභූයතොයෙවවාතිරච්ඡානභූතංජීවිතා

යවොයරොයපති, තස්ස කම්මං ආනන්තරිෙං න යහොති, භාරිෙං පන යහොති, 
ආනන්තරිෙං ආහච්යචව තිට්ඨති. මනුස්සජාතිකානංව පන වයසන අෙං 
පඤ්යහොකථියතො. 

තත්ථ එළකචතුක්කං, සඞ්ගාමචතුක්කං, යචොරචතුක්කඤ්ච කයථතබ්බං. 
එළකං මායරස්සාමීති අභිසන්ධිනාපි හි එළකට්ඨායන ඨිතං මනුස්යසො
මනුස්සභූතං මාතරං වා පිතරං වා මායරන්යතො ආනන්තරිෙං ඵුසති.
එළකාභිසන්ධිනාමාතාපිතිඅභිසන්ධිනාවා එළකංමායරන්යතොආනන්තරිෙංන

ඵුසති, මාතාපිතිඅභිසන්ධිනා මාතාපිතයරො මායරන්යතො ඵුසයතව. එස නයෙො

ඉතරස්මිම්පි චතුක්කද්වයෙ. ෙථා ච මාතාපිතූසු, එවං අරහන්යතපි එතානි

චතුක්කානි යවදිතබ්බානි. මනුස්සඅරහන්තයමව ච මායරත්වා ආනන්තරිෙං

ඵුසති, න ෙක්ෙභූතං. කම්මං පන භාරිෙං, ආනන්තරිෙසදිසයමව.
මනුස්සඅරහන්තස්ස ච පුථුජ්ජනකායලයෙව සත්ථප්පහායර වා වියස වා 

දින්යනපි ෙදි යසො අරහත්තං පත්වා යතයනව මරති, අරහන්තඝාතයකො

යහොතියෙව.ෙංපන පුථුජ්ජනකායලදින්නංදානංඅරහත්තංපත්වාපරිභුඤ්ජති, 
පුථුජ්ජනස්යසව තං දින්නං යහොති. යසසඅරිෙපුග්ගයල මායරන්තස්ස

ආනන්තරිෙංනත්ථි, කම්මංපනභාරිෙං, ආනන්තරිෙසදිසයමව. 

යලොහිතුප් පායද තථාගතස්සඅයභජ්ජකාෙතාෙ පරූපක්කයමනචම්මච්යඡදං

කත්වා යලොහිතපග්ඝරණං නාම නත්ථි, සරීරස්ස පන අන්යතොයෙව එකස්මිං
ඨායන යලොහිතං සයමොසරති. යදවදත්යතන පවිද්ධසිලයතො භිජ්ජිත්වා ගතා

සකලිකාපි තථාගතස්ස පාදන්තං පහරි, ඵරසුනා පහයටො විෙ පායදො



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අට්ඨානපාළි 

300 

පටුන 

අන්යතොයලොහියතොයෙව අයහොසි. තථා කයරොන්තස්ස ආනන්තරිෙං යහොති.
ජීවයකො පන තථාගතස්ස රුචිො සත්ථයකන චම්මං ඡින්දිත්වා තම්හා ඨානා
දුට්ඨයලොහිතං නීහරිත්වා ඵාසුකමකාසි. තථා කයරොන්තස්ස පුඤ්ඤකම්මයමව
යහොති. 

අථ යෙ පරිනිබ්බුයත තථාගයත යචතිෙං භින්දන්ති, යබොධිං ඡින්දන්ති, 

ධාතුම්හි උපක්කමන්ති, යතසං කිං යහොතීති? භාරිෙං කම්මං යහොති, 
ආනන්තරිෙසදිසං. සධාතුකං පන ථූපං වා පටිමං වා බාධෙමානං යබොධිසාෙං

ඡින්දිතුං වට්ටති. සයචපි තත්ථ නිලීනා සකුණා යචතියෙ වච්චං පායතන්ති, 
ඡින්දිතුං වට්ටතියෙව. පරියභොගයචතිෙයතො හි සරීරයචතිෙං මහන්තතරං. 
යචතිෙවත්ථුංභින්දිත්වාගච්ඡන්තංයබොධිමූලම්පිඡින්දිත්වාහරිතුංවට්ටති. ො

පන යබොධිසාො යබොධිඝරං බාධති, තං යගහරක්ෙණත්ථං ඡින්දිතුං න ලභති. 

යබොධිඅත්ථඤ්හි යගහං, න යගහත්ථාෙ යබොධි. ආසනඝයරපි එයසව නයෙො.

ෙස්මිංපනආසනඝයරධාතු නිහිතායහොති, තස්සරක්ෙණත්ථාෙයබොධිසාෙං
ඡින්දිතුං වට්ටති. යබොධිජග්ගනත්ථං ඔජාහරණසාෙං වා පූතිසාෙං වා ඡින්දිතුං

වට්ටතියෙව, සරීරපටිජග්ගයනවිෙපුඤ්ඤම්පි යහොති. 

සඞ් ඝයභයදපි සීමට්ඨකසඞ්යඝ අසන්නිපතියත විසුං පරිසං ගයහත්වා
කතයවොහාරානුස්සාවනසලාකග්ගාහස්සකම්මංවාකයරොන්තස්ස උද්යදසංවා
උද්දිසන්තස්සයභයදො ච යහොතිආනන්තරිෙකම්මඤ්ච. සමග්ගසඤ්ඤාෙ පන 

වට්ටතීතිසඤ්ඤාෙවාකයරොන්තස්සයභයදොවයහොති, නආනන්තරිෙකම්මං.
තථා නවයතො ඌනපරිසාෙ. සබ්බන්තියමන පරිච්යඡයදන නවන්නං ජනානං

යෙො සඞ්ඝං භින්දති, තස්ස ආනන්තරිෙකම්මං යහොති. තස්ස අනුවත්තකානං

අධම්මවාදීනං මහාසාවජ්ජකම්මං, ධම්මවාදියනො පන අනවජ්ජා. තත්ථ

නවන්නයමව සඞ්ඝයභයද ඉදං සුත්තං – ‘‘එකයතො, උපාලි, චත්තායරො

යහොන්ති, එකයතො චත්තායරො, නවයමො අනුස්සායවති, සලාකං ගායහති ‘අෙං

ධම්යමො අෙං විනයෙො ඉදං සත්ථු සාසනං, ඉමං ගණ්හථ, ඉමං යරොයචථා’ති. 

එවංයෙො, උපාලි, සඞ්ඝරාජියචවයහොතිසඞ්ඝයභයදොච.නවන්නංවා, උපාලි, 

අතියරකනවන්නංවාසඞ්ඝරාජියචවයහොතිසඞ්ඝයභයදොචා’’ති(චූළව.351). 

එයතසුච පනපඤ්චසුසඞ්ඝයභයදොවචීකම්මං, යසසානිකාෙකම්මානීතිඑවං
කම්මයතොවිඤ්ඤාතබ්යබො විනිච්ඡයෙො. 

ද් වාරයතොති සබ්බායනව යචතානි කාෙද්වාරයතොපි වචීද්වාරයතොපි
සමුට්ඨහන්ති. පුරිමානිපයනත්ථචත්තාරිආණත්තිකවිජ්ජාමෙප්පයෙොගවයසන

වචීද්වාරයතො සමුට්ඨහිත්වාපි කාෙද්වාරයමව පූයරන්ති, සඞ්ඝයභයදො
හත්ථමුද්ධාෙ යභදං කයරොන්තස්ස කාෙද්වාරයතො සමුට්ඨහිත්වාපි
වචීද්වාරයමවපූයරතීතිඑවයමත්ථ ද්වාරයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයෙො. 
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කප් පට් ඨිතිෙයතොති සඞ්ඝයභයදොයෙව යචත්ථ කප්පට්ඨිතියෙො.
සණ්ඨහන්යත හි කප්යප වා කප්පයවමජ්යඣ වා සඞ්ඝයභදං කත්වා 
කප්පවිනායසයෙව මුච්චති. සයචපි හි ‘ස්යව කප්යපො විනස්සිස්සතී’’ති අජ්ජ 

සඞ්ඝයභදංකයරොති, ස්යවවමුච්චති, එකදිවසයමවනිරයෙපච්චති.එවංකරණං

පන නත්ථි. යසසානි චත්තාරි කම්මානි ආනන්තරිොයනව යහොන්ති, න
කප්පට්ඨිතිොනීතිඑවයමත්ථ කප්පට්ඨිතිෙයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයෙො. 

පාකයතොති යෙන ච පඤ්චයපතානි කම්මානි කතානි යහොන්ති, තස්ස

සඞ්ඝයභයදොයෙව පටිසන්ධිවයසන විපච්චති, යසසානි ‘‘අයහොසිකම්මං 
නායහොසි කම්මවිපායකො’’ති එවමාදීසු සඞ්ෙං ගච්ඡන්ති. සඞ්ඝයභදාභායව

යලොහිතුප්පායදො, තදභායවඅරහන්තඝායතො, තදභායවසයචපිතාසීලවායහොති, 

මාතා දුස්සීලා, යනො වා තථා සීලවතී, පිතුඝායතො පටිසන්ධිවයසන විපච්චති.

සයචමාතාසීලවතී, මාතුඝායතො. ද්වීසුපි සීයලනවා දුස්සීයලනවාසමායනසු

මාතුඝායතොවපටිසන්ධිවයසනවිපච්චති. මාතාහි දුක්කරකාරිනීබහූපකාරා ච
පුත්තානන්ති.එවයමත්ථ පාකයතොපිවිඤ්ඤාතබ්යබොවිනිච්ඡයෙො. 

සාධාරණාදීහීති පුරිමානි චත්තාරි සබ්යබසම්පි ගහට්ඨපබ්බජිතානං

සාධාරණානි. සඞ්ඝයභයදො පන ‘‘නයෙො, උපාලිභික්ඛුනී, සඞ්ඝං භින්දති, න

සික්ෙමානා, නසාමයණයරො, නසාමයණරී, න උපාසයකො, නඋපාසිකාසඞ්ඝං

භින්දති. භික්ඛු යෙො, උපාලි, පකතත්යතො සමානසංවාසයකො සමානසීමාෙං

ඨියතොසඞ්ඝංභින්දතී’’ති(චූළව.351) වචනයතොවුත්තප්පකාරස්ස භික්ඛුයනොව

යහොති, න අඤ්ඤස්ස, තස්මා අසාධාරයණො. ආදිසද්යදන සබ්යබයපයත 
දුක්ෙයවදනාෙසහගතායදොසයමොහසම්පයුත්තාචාතිඑවයමත්ථසාධාරණාදීහිපි
විඤ්ඤාතබ්යබො විනිච්ඡයෙො. 

276. අඤ ්ඤං සත් ථාරන්ති ‘‘අෙං යම සත්ථා සත්ථු කිච්චං කාතුං
අසමත්යථො’’ති භවන්තයරපි අඤ්ඤං තිත්ථකරං ‘අෙං යම සත්ථා’’ති එවං 

ගණ්යහෙය, යනතංඨානංවිජ්ජතීතිඅත්යථො. 

277. එකිස ්සා යලොකධාතුොති දසසහස්සියලොකධාතුො.තීණිහියෙත්තානි

ජාතියෙත්තං, ආණායෙත්තං විසෙයෙත්තන්ති. තත්ථ ොතියෙත් තං නාම
දසසහස්සී යලොකධාතු. සා හි තථාගතස්ස මාතුකුච්ඡිස්මිං ඔක්කමනකායල
නික්ෙමනකායල සම්යබොධිකායල ධම්මචක්කප්පවත්තයන 
ආයුසඞ්ොරයවොස්සජ්ජයන පරිනිබ්බායන ච කම්පති.

යකොටිසතසහස්සචක්කවාළං පන ආණායෙත් තං නාම. 
ආටානාටිෙපරිත්තයමොරපරිත්තධජග්ගපරිත්තරතනපරිත්තාදීනඤ්හි එත්ථ

ආණා පවත්තති. විසෙයෙත් තස් ස පන පරිමාණං නත්ථි. බුද්ධානඤ්හි

‘‘ොවතකං ඤාණංතාවතකං යඤෙයං, ොවතකං යඤෙයං තාවතකංඤාණං, 
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ඤාණපරිෙන්තිකං යඤෙයං, යඤෙයපරිෙන්තිකං ඤාණ’’න්ති (මහානි. 69; 

චූළනි.යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො85; පටි.ම.3.5) වචනයතොඅවිසයෙො
නාමනත්ථි. 

ඉයමසු පන තීසු යෙත්යතසු ඨයපත්වා ඉමං චක්කවාළං අඤ්ඤස්මිං

චක්කවායළබුද්ධාඋප්පජ්ජන්තීතිසුත්තංනත්ථි, න උප්පජ්ජන්තීතිපනඅත්ථි. 

තීණි හි පිටකානි – විනෙපිටකං, සුත්තන්තපිටකං, අභිධම්මපිටකං. තිස් යසො 

සඞ් ගීතියෙො – මහාකස්සපත්යථරස්ස සඞ්ගීති, ෙසත්යථරස්ස සඞ්ගීති, 
යමොග්ගලිපුත්තත්යථරස්ස සඞ්ගීති. ඉමා තිස්යසො සඞ්ගීතියෙො ආරුළ්යහ 

යතපිටයක බුද්ධවචයන ඉමං චක්කවාළං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤත්ථ බුද්ධා

උප්පජ්ජන්තීති සුත්තංනත්ථි, නඋප්පජ්ජන්තීතිපනඅත්ථි. 

අපුබ්  ං අචරිමන්ති අපුයර අපච්ඡා, එකයතො න උප්පජ්ජන්ති. පුයර වා
පච්ඡා වා උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං යහොති. තත්ථ යබොධිපල්ලඞ්යක ‘‘යබොධිං
අප්පත්වානඋට්ඨහිස්සාමී’’තිනිසින්නකාලයතො පට්ඨාෙොවමාතුකුච්ඡිස්මිං

පටිසන්ධිග්ගහණං, තාව පුබ්යබති න යවදිතබ්බං. යබොධිසත්තස්ස හි
පටිසන්ධික්ෙයණ දසසහස්සචක්කවාළකම්පයනයනව යෙත්තපරිග්ගයහො

කයතො, එත්ථන්තයර අඤ්ඤස්ස බුද්ධස්ස උප්පත්ති නිවාරිතාව යහොති. 

පරිනිබ්බානයතො පට්ඨාෙ ොව සාසපමත්තාපි ධාතු තිට්ඨති, තාව පච්ඡාති න
යවදිතබ්බං. ධාතූසු හි ඨිතාසු බුද්ධා ඨිතාව යහොන්ති. තස්මා එත්ථන්තයර
අඤ්ඤස්සබුද්ධස්ස උප්පත්තිනිවාරිතාවයහොති.ධාතුපරිනිබ්බායනපනජායත
අඤ්ඤස්සබුද්ධස්ස උප්පත්තිනනිවාරිතා. 

කස්මා පනඅපුබ්බංඅචරිමංන උප්පජ්ජන්තීති? අනච්ඡරිෙත්තා.බුද්ධාහි

අච්ඡරිෙමනුස්සා.ෙථාහ– ‘‘එකපුග්ගයලො, භික්ෙයව, යලොයකඋප්පජ්ජමායනො

උප්පජ්ජති අච්ඡරිෙමනුස්යසො. කතයමො එකපුග්ගයලො? තථාගයතො අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති (අ.නි. 1.172). ෙදි ච ද්යව වා චත්තායරො වා අට්ඨ වා

යසොළසවාඑකයතොඋප්පජ්යජෙයං, අනච්ඡරිොභයවෙයං. එකස්මිඤ්හිවිහායර

ද්වින්නං යචතිොනම්පි ලාභසක්කායරො උළාරා න යහොන්ති, භික්ඛූපි බහුතාෙ

අනච්ඡරිොජාතා, එවංබුද්ධාපිභයවෙයං.තස්මාන උප්පජ්ජන්ති. 

යදසනාෙ ච වියසසාභාවයතො. ෙඤ්හි සතිපට්ඨානාදිකං ධම්මං එයකො

යදයසති, අඤ්යඤනඋප්පජ්ජිත්වාපියසොවධම්යමො යදයසතබ්යබොසිො.තයතො
අනච්ඡරියෙො සිො. එකස්මිං පන ධම්මං යදයසන්යත යදසනාපි අච්ඡරිොව
යහොති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  අට්ඨානපාළි 

303 

පටුන 

විවාදභාවයතො ච. බහූසු ච බුද්යධසු උප්පන්යනසු බහූනං ආචරිොනං 

අන්යතවාසිකා විෙ ‘‘අම්හාකං බුද්යධො පාසාදියකො, අම්හාකං බුද්යධො

මධුරස්සයරොලාභී පුඤ්ඤවා’’තිවිවයදෙයං, තස්මාපිඑවංනඋප්පජ්ජන්ති. 

අපියචතං කාරණං මිලින්දරඤ්ඤා පුට්යඨන නාගයසනත්යථයරන 

විත්ථාරිතයමව.වුත්තඤ්හිතත්ථ(මි.ප.5.1.1) – 

‘‘භන්යත, නාගයසන, භාසිතම්පි යහතං භගවතා – ‘අට්ඨානයමතං, 

භික්ෙයව, අනවකායසො, ෙං එකිස්සා යලොකධාතුො ද්යව අරහන්යතො

සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්බංඅචරිමංඋප්පජ්යජෙයං, යනතංඨානංවිජ්ජතී’ති. 

යදයසන්තා ච, භන්යත නාගයසන, සබ්යබපි තථාගතා සත්තතිංස

යබොධිපක්ඛිෙධම්යම යදයසන්ති, කථෙමානා ච චත්තාරි අරිෙසච්චානි

කයථන්ති, සික්ොයපන්තාචතීසු සික්ොසුසික්ොයපන්ති, අනුසාසමානා

ච අප්පමාදපටිපත්තිෙං අනුසාසන්ති. ෙදි, භන්යත නාගයසන, 
සබ්යබසම්පිතථාගතානංඑයකොඋද්යදයසොඑකාකථාඑකාසික්ොඑකා 

අනුසිට්ඨි, යකනකාරයණනද්යවතථාගතාඑකක්ෙයණනඋප්පජ්ජන්ති.

එයකනපිතාව බුද්ධුප්පායදනඅෙංයලොයකොඔභාසජායතො, ෙදිදුතියෙොපි

බුද්යධො භයවෙය, ද්වින්නං පභාෙ අෙං යලොයකො භියෙයොයසොමත්තාෙ

ඔභාසජායතො භයවෙය. ඔවදමානා ච ද්යව තථාගතා සුෙං ඔවයදෙයං, 

අනුසාසමානාච සුෙංඅනුසායසෙයං.තත්ථයමකාරණං යදයසහි, ෙථාහං
නිස්සංසයෙොභයවෙයන්ති’’. 

‘‘අෙං, මහාරාජ, දසසහස්සී යලොකධාතු එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසව 

තථාගතස්සගුණංධායරති.ෙදිදුතියෙොබුද්යධොඋප්පජ්යජෙය, නාෙංදසසහස්සී

යලොකධාතු ධායරෙය, චයලෙය කම්යපෙය නයමෙය ඔනයමෙය විනයමෙය 

විකියරෙයවිධයමෙයවිද්ධංයසෙය, නඨානමුපගච්යඡෙය. 

‘‘ෙථා, මහාරාජ, නාවා එකපුරිසසන්ධාරණී භයවෙය. එකස්මිං පුරියස 
අභිරූළ්යහ සා නාවා සමුපාදිකා භයවෙය. අථ දුතියෙො පුරියසො ආගච්යඡෙය
තාදියසො ආයුනා වණ්යණන වයෙන පමායණන කිසථූයලන

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්යගන, යසොතංනාවංඅභිරුයහෙය.අපි නුසා, මහාරාජ, නාවා

ද්වින්නම්පි ධායරෙයාති? න හි, භන්යත, චයලෙය කම්යපෙය නයමෙය

ඔනයමෙය විනයමෙය විකියරෙය විධයමෙය විද්ධංයසෙය, න 

ඨානමුපගච්යඡෙය, ඔසීයදෙය උදයකති. එවයමව යෙො, මහාරාජ, අෙං

දසසහස්සීයලොකධාතු එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසවතථාගතස්සගුණංධායරති, 

ෙදි දුතියෙො බුද්යධො උප්පජ්යජෙය, නාෙං දසසහස්සී යලොකධාතු ධායරෙය, 
චයලෙය…යප.…න ඨානමුපගච්යඡෙය. 
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‘‘ෙථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො ොවදත්ථං යභොජනං භුඤ්යජෙය 
ඡායදන්තං ොව කණ්ඨමභිපූරයිත්වා. යසො ධායතො පීණියතො පරිපුණ්යණො
නිරන්තයරොතන්දිකයතො අයනොනමිතදණ්ඩජායතොපුනයදවතත්තකංයභොජනං

භුඤ්යජෙය. අපි නු යෙො යසො, මහාරාජ, පුරියසො සුඛියතො භයවෙයාති? න හි, 

භන්යත, සකිංභුත්යතොව මයරෙයාති. එවයමව යෙො, මහාරාජ, අෙං දසසහස්සී
යලොකධාතුඑකබුද්ධධාරණී…යප.…නඨානමුපගච්යඡය්ොති. 

‘‘කිං නු යෙො, භන්යත නාගයසන, අතිධම්මභායරන පථවි චලතීති? ඉධ, 

මහාරාජ, ද්යව සකටා රතනපරිපූරිතා භයවෙයං ොව මුෙසමා. එකස්මා 

සකටයතොරතනංගයහත්වාඑකස්මිංසකයටආකියරෙයං, අපිනුතං, මහාරාජ, 

සකටං ද්වින්නම්පිසකටානංරතනංධායරෙයාති? නහි, භන්යත, නාභිපිතස්ස

ඵයලෙය, අරාපිතස්සභිජ්යජෙයං, යනමීපිතස්සඔපයතෙයං, අක්යෙොපිතස්ස 

භිජ්යජෙයාති.කිංනුයෙො, මහාරාජ, අතිරතනභායරනසකටංභිජ්ජතීති? ආම, 

භන්යතති.එවයමවයෙො, මහාරාජ, අතිධම්මභායරනපථවී චලතීති. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, ඉමංකාරණං බුද්ධබලපරිදීපනාෙඔසාරිතං. අඤ්ඤම්පි

තත්ථ අභිරූපං කාරණං සුයණොහි, යෙන කාරයණන ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා

එකක්ෙයණනඋප්පජ්ජන්ති.ෙදි, මහාරාජ, ද්යව සම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ෙයණ

උප්පජ්යජෙයං, පරිසාෙ විවායදො උප්පජ්යජෙය, ‘තුම්හාකං බුද්යධො, අම්හාකං

බුද්යධො’ති උභයතොපක්ෙජාතා භයවෙයං. ෙථා, මහාරාජ, ද්වින්නං

බලවාමච්චානං පරිසාෙ විවායදො උප්පජ්ජති, ‘තුම්හාකං අමච්යචො අම්හාකං 

අමච්යචො’ති උභයතොපක්ෙජාතා යහොන්ති. එවයමව යෙො, මහාරාජ, ෙදි ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ෙයණ උප්පජ්යජෙයං, පරිසාෙ විවායදො උප්පජ්යජෙය, 

‘තුම්හාකං බුද්යධො, අම්හාකං බුද්යධො’ති උභයතොපක්ෙජාතා භයවෙයං. ඉදං

පඨමංකාරණංසුයණොහි, යෙනකාරයණන ද්යවසම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ෙයණ
නඋප්පජ්ජන්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යෙනකාරයණන ද්යව 

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ෙයණ න උප්පජ්ජන්ති. ෙදි, මහාරාජ, ද්යව 

සම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ෙයණඋප්පජ්යජෙයං, අග්යගොබුද්යධොතිෙංවචනං, තං 
මිච්ඡා භයවෙය. යජට්යඨො බුද්යධොති…යප.… යසට්යඨො බුද්යධොති. විසිට්යඨො

බුද්යධොති, උත්තයමො බුද්යධොති, පවයරො බුද්යධොති, අසයමො බුද්යධොති, 

අසමසයමො බුද්යධොති, අප්පටිසයමො බුද්යධොති, අප්පටිභායගො බුද්යධොති, 

අප්පටිපුග්ගයලො බුද්යධොතිෙං වචනං, තංමිච්ඡා භයවෙය. ඉමම්පියෙොත්වං, 

මහාරාජ, කාරණං අත්ථයතො සම්පටිච්ඡ, යෙන කාරයණන ද්යව 
සම්මාසම්බුද්ධාඑකක්ෙයණනඋප්පජ්ජන්ති. 
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පටුන 

‘‘අපිච, මහාරාජ, බුද්ධානං භගවන්තානං සභාවපකතිකා එසා, ෙං

එයකොයෙව බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජති. කස්මා? කාරණමහන්තත්තා

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධගුණානං. අඤ්ඤම්පි, මහාරාජ, ෙං මහන්තං යහොති, තං

එකංයෙවයහොති.පථවී, මහාරාජ, මහන්තී, සා එකායෙව.සාගයරො මහන්යතො, 

යසො එයකොයෙව. සියනරු ගිරිරාජ මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. ආකායසො

මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. සක්යකො මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. බ්රහ්මා

මහන්යතො, යසො එයකොයෙව. තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො මහන්යතො, 

යසො එයකොයෙව. ෙත්ථ යත උප්පජ්ජන්ති, තත්ථ අඤ්යඤසං ඔකායසො න
යහොති. තස්මා තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො එයකොයෙව යලොයක

උප්පජ්ජතීති. සුකථියතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො ඔපම්යමහි
කාරයණහී’’ති. 

එකිස ්සා යලොකධාතුොතිඑකස්මිංචක්කවායළ.යහට්ඨාඉමිනාවපයදනදස 

චක්කවාළසහස්සානි ගහිතානි, තානිපි එකචක්කවායළයනව පරිච්ඡින්දිතුං

වට්ටන්ති. බුද්ධා හි උප්පජ්ජමානා ඉමස්මිංයෙව චක්කවායළ උප්පජ්ජන්ති, 
උප්පජ්ජනට්ඨායන පන වාරියත ඉයතො අඤ්යඤසු චක්කවායළසු න
උප්පජ්ජන්තීතිවාරිතයමවයහොති. 

පඨමවග්ගවණ්ණනා. 

15. අට් ඨානපාළි 

(15) 2. අට් ඨානපාළි-දුතිෙවග් ගවණ් ණනා 

278. අපුබ්  ං අචරිමන්ති එත්ථ චක්කරතනපාතුභාවයතො පුබ්යබ පුබ්බං, 
තස්යසව අන්තරධානයතො පච්ඡා චරිමං. තත්ථ ද්විධා චක්කරතනස්ස 

අන්තරධානං යහොති චක්කවත්තියනො කාලකිරිොෙ වා පබ්බජ්ජාෙ වා.
අන්තරධාෙමානඤ්ච පන තං කාලකිරිෙයතො වා පබ්බජ්ජයතො වා සත්තයම

දිවයසඅන්තරධාෙති, තයතොපරංචක්කවත්තියනො පාතුභායවොඅවාරියතො. 

කස්මා පන එකචක්කවායළ ද්යව චක්කවත්තියනො න උප්පජ්ජන්තීති? 

විවාදුපච්යඡදයතො, අච්ඡරිෙභාවයතො, චක්කරතනස්සමහානුභාවයතොච.ද්වීසුහි 

උප්පජ්ජන්යතසු ‘‘අම්හාකං රාජා මහන්යතො, අම්හාකං රාජා මහන්යතො’’ති

විවායදො උප්පජ්යජෙය, ‘‘එකස්මිං දීයප චක්කවත්තී, එකස්මිං දීයප
චක්කවත්තී’’ති ච අනච්ඡරියෙො භයවෙය. යෙො චාෙං චක්කරතනස්ස
ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු ඉස්සරිොනුප්පදානසමත්යථො

මහානුභායවො, යසොපි පරිහායෙථ. ඉති විවාදුපච්යඡදයතො අච්ඡරිෙභාවයතො
චක්කරතනස්සමහානුභාවයතොචනඑකචක්කවායළද්යව උප්පජ්ජන්ති. 
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279. ෙං ඉත් ථී අරහං අස් ස සම් මාසම් බුද් යධොති එත්ථ තිට්ඨතු තාව

සබ්බඤ්ඤුගුයණ නිබ්බත්යතත්වා යලොකනිත්ථරණසමත්යථො බුද්ධභායවො, 
පණිධානමත්තම්පිඉත්ථිොනසම්පජ්ජති. 

‘‘මනුස්සත්තංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති.(බු.වං.2.59) – 

ඉමානි හි පණිධානසම්පත්තිකාරණානි. ඉති පණිධානම්පි සම්පායදතුං

අසමත්ථාෙ ඉත්ථිො කුයතො බුද්ධභායවොති. ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ෙයව, 

අනවකායසො, ෙං ඉත්ථී අරහං අස්ස සම්මාසම්බුද්යධො’’ති වුත්තං. 
සබ්බාකාරපරිපූයරොව පුඤ්ඤුස්සයෙො සබ්බාකාරපරිපූරයමව අත්තභාවං 

නිබ්බත්යතතීතිපුරියසොවඅරහංයහොතිසම්මාසම්බුද්යධො, නඉත්ථී. 

280. රාො අස් ස චක් කවත් තීතිආදීසුපි ෙස්මා ඉත්ථිො

යකොයසොහිතවත්ථගුය්හතාදීනං අභායවන ලක්ෙණානි න පරිපූරන්ති, 

ඉත්ථිරතනාභායවන සත්තරතනසමඞ්ගිතා න සම්පජ්ජති, සබ්බමනුස්යසහි ච

අධියකො අත්තභායවො න යහොති. තස්මා ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ෙයව, 
අනවකායසොෙංඉත්ථීරාජාඅස්ස චක්කවත්තී’’තිවුත්තං. 

281. ෙස්මා ච සක්කත්තාදීනි තීණි ඨානානි උත්තමානි, ඉත්ථිලිඞ්ගඤ්ච

හීනං, තස්මාචස්සාසක්කත්තාදීනිපිපටිසිද්ධානි. 

නනුචෙථාඉත්ථිලිඞ්ගං, එවංපුරිසලිඞ්ගම්පිබ්රහ්මයලොයක නත්ථි.තස්මා

‘‘ෙං පුරියසො බ්රහ්මත්තං කායරෙය, ඨානයමතං විජ්ජතී’’තිපි න වත්තබ්බං

සිොති. යනො න වත්තබ්බං. කස්මා? ඉධ පුරිසස්ස තත්ථ නිබ්බත්තනයතො.
බ්රහ්මත්තන්ති හි මහාබ්රහ්මත්තං අධිප්යපතං. ඉත්ථී ච ඉධඣානං භායවත්වා

කාලං කත්වා බ්රහ්මපාරිසජ්ජානං සහබයතං උපපජ්ජති, න මහාබ්රහ්මානං.
පුරියසො පන තත්ථ නුප්පජ්ජතීති න වත්තබ්යබො. සමායනපි යචත්ථ 

උභෙලිඞ්ගාභායව පුරිසසණ්ඨානාව බ්රහ්මායනො, න ඉත්ථිසණ්ඨානා. තස්මා 
සුවුත්තයමයවතං. 

284. කාෙදුච් චරිතස් සාතිආදීසු ෙථා නිම්බබීජයකොසාතකිබීජාදීනි මධුරං

ඵලං න නිබ්බත්යතන්ති, අසාතං අමධුරයමව නිබ්බත්යතන්ති, එවං

කාෙදුච්චරිතාදීනි මධුරං විපාකං න නිබ්බත්යතන්ති, අමධුරයමව
නිබ්බත්යතන්ති. ෙථා ච උච්ඡුබීජසාලිබීජාදීනි මධුරං සාදුරසයමව ඵලං 

නිබ්බත්යතන්ති, න අසාතං කටුකං. එවං කාෙසුචරිතාදීනි මධුරයමව විපාකං 

නිබ්බත්යතන්ති, නඅමධුරං.වුත්තම්පියචතං– 
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‘‘ොදිසංවපයතබීජං, තාදිසංහරයතඵලං; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපක’’න්ති.(සං.නි. 1.256); 

තස්මා ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ෙයව, අනවකායසො, ෙං
කාෙදුච්චරිතස්සා’’තිආදිවුත්තං. 

290-295. කාෙදුච් චරිතසමඞ් ගීතිආදීසු සමඞ් ගීති පඤ්චවිධා සමඞ්ගිතා –

ආයූහනසමඞ්ගිතා, යචතනාසමඞ්ගිතා, කම්මසමඞ්ගිතා, විපාකසමඞ්ගිතා, 
උපට්ඨානසමඞ්ගිතාති. තත්ථ කුසලාකුසලකම්මායූහනක්ෙයණ 

ආයූහනසමඞ් ගිතාති වුච්චති. තථා යචතනාසමඞ් ගිතා. ොව පන සත්තා

අරහත්තං න පාපුණන්ති, තාව සබ්යබපි සත්තා පුබ්යබ උපචිතයචතනාෙ
සමඞ්ගිතාෙ යචතනාසමඞ්ගියනොති වුච්චන්ති. එසා යචතනාසමඞ්ගිතා. ොව

අරහත්තං න පාපුණන්ති, තාව සබ්යබපි සත්තා පුබ්යබ උපචිතං විපාකාරහං

කම්මං සන්ධාෙ ‘‘කම්මසමඞ්ගියනො’’ති වුච්චන්ති. එසා කම් මසමඞ් ගිතා. 

විපාකසමඞ් ගිතා විපාකක්ෙයණයෙව යවදිතබ්බා.ොවපනසත්තාඅරහත්තංන

පාපුණන්ති, තාව යතසං තයතො තයතො චවිත්වා නිරයෙ උප්පජ්ජමානානං

අග්ගිජාලායලොහකුම්භිආදීහි උපට්ඨානාකායරහි නිරයෙො, ගබ්භයසෙයකත්තං

ආපජ්ජමානානං මාතුකුච්ඡි, යදයවසු උප්පජ්ජමානානං කප්පරුක්ෙවිමානාදීහි
උපට්ඨානාකායරහි යදවයලොයකොති එවං උපපත්තිනිමිත්තං උපට්ඨාති. ඉති
යනසං ඉමිනා උපපත්තිනිමිත්තඋපට්ඨායනන අපරිමුත්තතා 

උපට් ඨානසමඞ් ගිතා නාම. සා චලති, යසසානිච්චලා. නිරයෙ හි උපට්ඨියතපි

යදවයලොයකො උපට්ඨාති, යදවයලොයක උපට්ඨියතපි නිරයෙො උපට්ඨාති, 

මනුස්සයලොයක උපට්ඨියතපිතිරච්ඡානයෙොනිඋපට්ඨාති, තිරච්ඡානයෙොනිොච
උපට්ඨිතාෙපිමනුස්සයලොයකො උපට්ඨාතියෙව. 

තත්රිදං වත්ථු – යසොණගිරිපායදකිර අයචලවිහායර යසොණත්යථයරොනාම 

එයකො ධම්මකථියකො. තස්ස පිතා සුනෙවාජියකො නාම අයහොසි, යථයරො තං
පටිබාහන්යතොපි සංවයර ඨයපතුං අසක්යකොන්යතො ‘‘මා නස්සි වරායකො’’ති
මහල්ලකකායලඅකාමකංනංපබ්බායජසි. තස්සගිලානයසෙයාෙනිපන්නස්ස
නිරයෙොඋපට්ඨාසි.යසොණගිරිපාදයතොමහන්තාසුනො ආගන්ත්වාොදිතුකාමා

විෙසම්පරිවායරසුං.යසොමහාභෙභීයතො‘‘වායරහි, තාතයසොණ, වායරහි, තාත

යසොණා’’තිආහ.කිංමහායථරාති? නපස්සසි, තාතාතිතං පවත්තිංආචික්ඛි. 

යසොණත්යථයරො ‘‘කථඤ්හි නාම මාදිසස්ස පිතා නිරයෙ නිබ්බත්තිස්සති, 
පතිට්ඨාස්ස භවිස්සාමී’’ති සාමයණයරහි නානාපුප්ඵානි ආහරායපත්වා
යචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගයණසු තලසන්ථරණපූජං ආසනපූජඤ්ච කායරත්වා 

පිතරං මඤ්චයකන යචතිෙඞ්ගණං හරිත්වා මඤ්යච නිසීදායපත්වා ‘‘අෙං, 

මහායථර, පූජා තුම්හාකං අත්ථාෙ කතා, ‘අෙං යම භගවා
දුග්ගතපණ්ණාකායරො’තිවත්වා භගවන්තංවන්දිත්වාචිත්තංපසායදහී’’තිආහ.
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සා මහායථයරො පූජං දිස්වා තථා කයරොන්යතො චිත්තං පසායදසි. තාවයදවස්ස
යදවයලොයකොඋපට්ඨාසි. නන්දනවන-චිත්තලතාවන-මිස්සකවන-ඵාරුසකවන-
විමානානි යචව යදවනාටකානි ච පරිවායරත්වා ඨිතානි විෙ අයහසුං. යසො

‘‘අයපථ, යසොණ, අයපථ, යසොණා’’ති යථරං ආහ.කිමිදං, මහායථරාති? එතා
යත මාතයරො ආගච්ඡන්තීති. යථයරො ‘‘සග්යගො උපට්ඨියතො මහායථරස්සා’’ති
චින්යතසි.එවංඋපට්ඨානසමඞ්ගිතාචලතීතියවදිතබ්බා.එතාසු සමඞ්ගිතාසුඉධ
ආයූහනයචතනාකම්ම-සමඞ්ගිතාවයසන‘‘කාෙදුච්චරිතසමඞ්ගී’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ එයකආචරිො ‘‘ෙස්මිං ෙයණකම්මංආයූහති, තස්මිංයෙව ෙයණ 
තස්ස සග්යගො වාරියතො’’ති වදන්ති. අපයර පන ‘‘ආයූහිතකම්මං නාම
විපාකවාරං ලභන්තම්පි අත්ථි අලභන්තම්පි. තත්ථ ෙදා කම්මං විපාකවාරං

ලභති, තස්මිංයෙව කායලතස්සසග්යගොවාරියතො’’තිවදන්ති.යසසංසබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

අට්ඨානපාළිවණ්ණනානිට්ඨිතා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එකධම්මපාළි 

309 

පටුන 

16. එකධම් මපාළි 

(16) 1. එකධම් මපාළි-පඨමවග් ගවණ් ණනා 

296. එකධම්මපාළිෙං එකධම් යමොති එකසභායවො. එකන් තනිබ් බිදාොති 

එකන්යතනවට්යටනිබ්බින්දනත්ථාෙඋක්කණ්ඨනත්ථාෙ. විරාගාොතිවට්යට

විරජ්ජනත්ථාෙ, රාගාදීනං වා කියලසානං විරජ්ජනාෙ විගමාෙ. නියරොධාොති 

රාගාදීනං නියරොධාෙ අප්පවත්තිකරණත්ථාෙ, වට්ටස්යසව වා 

නිරුජ්ඣනත්ථාෙ. උපසමාොති කියලසවූපසමනත්ථාෙ, අභිඤ් ඤාොති
අනිච්චාදිවයසන ලක්ෙණත්තෙං ආයරොයපත්වා අභිජානනත්ථාෙ. 

සම් ය ොධාොති චතුන්නං සච්චානං බුජ්ඣනත්ථාෙ, ‘‘යබොධි වුච්චති චතූසු

මග්යගසුඤාණ’’න්ති (මහානි.191; චූළනි.ෙග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදයසො121) 

එවං වුත්තස්ස වා චතුමග්ගඤාණස්ස පටිවිජ්ඣනත්ථාෙ. නිබ්  ානාොති
අප්පච්චෙනිබ්බානස්සසච්ඡිකරණත්ථාෙ. 

ඉති භගවා ඉයමහි සත්තහි පයදහි බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානස්ස වණ්ණං

කයථසි. කස්මා? මහාජනස්ස උස්සාහජනනත්ථං විසකණ්ටකවාණියජො විෙ
අත්තයනො පණිෙස්ස. විසකණ්ටකවාණියජො නාම ගුළවාණියජො වුච්චති. යසො
කිර ගුළඵාණිතෙණ්ඩසක්කරාදීනි සකයටනාදාෙ පච්චන්තගාමං ගන්ත්වා

‘‘විසකණ්ටකංගණ්හථ, විසකණ්ටකංගණ්හථා’’තිඋග්යඝොයසසි.තංසුත්වා

ගාමිකා‘‘විසංනාමකක්ෙළංයඝොරං.යෙො නංොදති, යසොමරති.කණ්ටකම්පි

විජ්ඣිත්වා මායරති, උයභොයපයත කක්ෙළා. යකො එත්ථ ආනිසංයසො’’ති

යගහද්වාරානි ථයකසුං, දාරයක ච පලායපසුං. තං දිස්වා වාණියජො 

‘අයවොහාරකුසලා ඉයම ගාමිකා, හන්ද යන උපායෙන ගාහායපමී’’ති

‘‘අතිමධුරං ගණ්හථ, අතිසාදුං ගණ්හථ, ගුළං ඵාණිතං සක්කරං සමග්ඝං

ලබ්භති, කූටමාසකකූටකහාපණාදීහිවාපි ලබ්භතී’’තිඋග්යඝොයසසි.තංසුත්වා
ගාමිකාතුට්ඨපහට්ඨාවග්ගවග්ගාගන්ත්වා බහුම්පිමූලංදත්වාඅග්ගයහසුං. 

තත්ථ විසකණ්ටකවාණිජස්ස ‘‘විසකණ්ටකං ගණ්හථා’’ති උග්යඝොසනං 

විෙ භගවයතො බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානකථනං, විසකණ්ටයක වණ්ණං
කයථත්වාතස්ස ගහණත්ථාෙමහාජනස්ස උස්සාහකරණං විෙ ඉයමහිසත්තහි
පයදහි බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානස්ස වණ්ණභණයනන තස්ස මහාජනස්ස 

උස්සාහකරණං. 

කතයමො එකධම් යමොති කයථතුකමයතාපුච්ඡා. බුද් ධානුස් සතීති බුද්ධං

ආරබ්භඋප්පන්නාඅනුස්සති, බුද්ධගුණාරම්මණාෙසතිොඑතංඅධිවචනං.තං
පයනතංබුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානං දුවිධංයහොතිචිත්තසම්පහංසනත්ථඤ්යචව

විපස්සනත්ථඤ්ච. කථං? ෙදා හි අසුභාරම්මයණසු අඤ්ඤතරං භායවන්තස්ස



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එකධම්මපාළි 

310 

පටුන 

භික්ඛුයනො චිත්තුප්පායදො උපහඤ්ඤති උක්කණ්ඨති නිරස්සායදො යහොති, වීථිං

නප්පටිපජ්ජති, කූටයගොයණො විෙඉයතො චියතො ච විධාවති.තස්මිං ෙයණඑස
මූලකම්මට්ඨානං පහාෙ ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා නයෙන තථාගතස්ස
යලොකිෙයලොකුත්තරගුයණ අනුස්සරති. තස්යසවං බුද්ධං අනුස්සරන්තස්ස 

චිත්තුප්පායදොපසීදති, විනීවරයණොයහොති. යසොතංචිත්තංඑවං දයමත්වාපුන

මූලකම්මට්ඨානංයෙව මනසි කයරොති. කථං? ෙථා නාම බලවා පුරියසො 
කූටාගාරකණ්ණිකත්ථාෙ මහාරුක්ෙං ඡින්දන්යතො
සාොපලාසච්යඡදනමත්යතයනව ඵරසුධාරාෙ විපන්නාෙ මහාරුක්ෙං ඡින්දිතුං
අසක්යකොන්යතොපි ධුරනික්යෙපං අකත්වාව කම්මාරසාලං ගන්ත්වා තිඛිණං
ඵරසුං කාරායපත්වා පුන තං ඡින්යදෙය. එවංසම්පදමිදං දට්ඨබ්බං. යසො එවං
බුද්ධානුස්සතිවයසන චිත්තං පරිදයමත්වා පුන මූලකම්මට්ඨානං
මනසිකයරොන්යතො අසුභාරම්මණංපඨමජ්ඣානංනිබ්බත්යතත්වාඣානඞ්ගානි
සම්මසිත්වාඅරිෙභූමිං ඔක්කමති.එවංතාවචිත්තසම්පහංසනත්ථංයහොති. 

ෙදා පයනස බුද්ධානුස්සතිං අනුස්සරිත්වා ‘‘යකො අෙං ඉතිපි යසො

භගවාතිආදිනා නයෙන අනුස්සරි, ඉත්ථි නු යෙො පුරියසො නු යෙො 
යදවමනුස්සමාරබ්රහ්මානං අඤ්ඤතයරො නු යෙො’’ති පරිග්ගණ්හන්යතො ‘‘න

අඤ්යඤොයකොචි, සතිසම්පයුත්තංපනචිත්තයමවඅනුස්සරී’’තිදිස්වා‘‘තංයෙො

පයනතං චිත්තං ෙන්ධයතො විඤ්ඤාණක්ෙන්යධො යහොති, යතන සම්පයුත්තා

යවදනා යවදනාක්ෙන්යධො, යතන සම්පයුත්තා සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ෙන්යධො, 
සහජාතා ඵස්සාදයෙො සඞ්ොරක්ෙන්යධොති ඉයම චත්තායරො අරූපක්ෙන්ධා
යහොන්තී’’ති අරූපඤ්ච වවත්ථයපත්වා තස්ස නිස්සෙං පරියෙසන්යතො 

හදෙවත්ථුං දිස්වා තස්ස නිස්සොනි චත්තාරි මහාභූතානි, තානි උපාදාෙ
පවත්තානි යසසඋපාදාරූපානි ච පරිග්ගයහත්වා ‘‘සබ්බම්යපතං රූපං
රූපක්ෙන්යධො’’ති වවත්ථයපත්වා ‘‘ඉදඤ්ච රූපං පුරිමඤ්ච අරූප’’න්ති

සඞ්යෙපයතො රූපාරූපං, පයභදයතො පඤ්චක්ෙන්යධ පුන ‘‘සඞ්යෙපයතො
පඤ්චයපයත ෙන්ධා දුක්ෙසච්ච’’න්ති දුක්ෙසච්චං වවත්ථයපත්වා ‘‘තස්ස

පභාවිකා තණ්හා සමුදෙසච්චං, තස්සා නියරොයධො නියරොධසච්චං, 
නියරොධපජානනාපටිපදාමග්ගසච්ච’’න්තිඑවංපුබ්බභායගචත්තාරිචසච්චානි 
වවත්ථයපත්වා පටිපාටිො අරිෙභූමිං ඔක්කමති. තදාස්ස ඉමං කම්මට්ඨානං

විපස්සනත්ථං නාම යහොති. අෙං යෙොතිආදි අප්පනාවායරො වුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්යබො. 

297. ධම් මානුස ්සතිආදීසුපි එයසව නයෙො. අෙං පයනත්ථ වචනත්යථො –

ධම්මං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති ධම් මානුස් සති, 

ස්වාක්ොතතාදිධම්මගුණාරම්මණාෙ සතිො එතං අධිවචනං. සඞ්ඝං ආරබ්භ

උප්පන්නා අනුස්සති සඞ් ඝානුස ්සති, සුප්පටිපන්නතාදිසඞ්ඝගුණාරම්මණාෙ

සතිො එතං අධිවචනං. සීලං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති සීලානුස් සති, 
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අෙණ්ඩතාදිසීලගුණාරම්මණාෙ සතිො එතං අධිවචනං. චාගං ආරබ්භ

උප්පන්නා අනුස්සති චාගානුස ්සති, මුත්තචාගතාදිචාගගුණාරම්මණාෙ සතිො

එතංඅධිවචනං. යදවතාආරබ්භඋප්පන්නාඅනුස්සති යදවතානුස් සති, යදවතා 
සක්ඛිට්ඨායන ඨයපත්වා අත්තයනො සද්ධාදිගුණාරම්මණාෙ සතිො එතං

අධිවචනං. ආනාපායන ආරබ්භ උප්පන්නා සති ආනාපානස් සති, 
අස්සාසපස්සාසනිමිත්තාරම්මණාෙ සතිො එතං අධිවචනං. මරණං ආරබ්භ

උප්පන්නා සති මරණස් සති, ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදාරම්මණාෙ සතිො එතං 

අධිවචනං.යකසාදියභදංරූපකාෙංගතා, කායෙවාගතාතිකාෙගතා, කාෙගතා

ච සා සති චාති කාෙගතාසතීති වත්තබ්යබ රස්සං අකත්වා කාෙගතාසතීති 
වුත්තා. යකසාදිකාෙයකොට්ඨාසනිමිත්තාරම්මණාෙ සතිො එතං අධිවචනං.

උපසමං ආරබ්භ උප්පන්නා අනුස්සති උපසමානුස් සති, 

සබ්බදුක්ඛූපසමාරම්මණාෙ සතිො එතං අධිවචනං. දුවියධො වා උපසයමො

අච්චන්තූපසයමො ච ෙයූපසයමො ච. තත්ථ අච් චන් තූපසයමො නාම නිබ්බානං, 

ෙයූපසයමො නාම මග්යගො. එවයමතං දුවිධම්පි උපසමං අනුස්සරන්තස්ස 
උප්පන්නා සති උපසමානුස්සතීති අෙයමත්ථ අත්යථො. ඉති ඉයමසු දසසු
කම්මට්ඨායනසු ආනාපානස්සති මරණස්සති කාෙගතාසතීති ඉමානි තීණි

විපස්සනත්ථායනව යහොන්ති, යසසානි සත්ත චිත්තසම්පහංසනත්ථානිපි
යහොන්තීති. 

පඨමවග්ගවණ්ණනා. 

16. එකධම් මපාළි 

(16) 2. එකධම් මපාළි-දුතිෙවග් ගවණ් ණනා 

298. දුතියෙ මිච් ඡාදිට් ඨීතිද්වාසට්ඨිවිධාෙපිමිච්ඡාදිට්ඨිො එතං අධිවචනං. 

මිච් ඡාදිට් ඨිකස් සාතිතාෙදිට්ඨිො සමන්නාගතස්ස. 

299. සම් මාදිට් ඨීති පඤ්චවිධාෙපි සම්මාදිට්ඨිො එතං අධිවචනං. 

සම් මාදිට් ඨිකස ්සාතිතාෙ දිට්ඨිොසමන්නාගතස්ස. 

302. අයෙොනියසො මනසිකායරොති අනුපාෙමනසිකායරො. 

303. යෙොනියසො මනසිකායරොති උපාෙමනසිකායරො. තත්ථ අයෙොනියසො 

මනසිකයරොයතො පුබ්යබ අනුප්පන්නා මිච්ඡාදිට්ඨි උප්පජ්ජති, උප්පන්නා පන
ොව නිොයමොක්කමනාපවඩ්ෙති.නිොයමඔක්කන්යතවඩ්ඪිතානාමයහොති.

යෙොනියසො මනසිකයරොයතො පුබ්යබ අනුප්පන්නා සම්මාදිට්ඨි උප්පජ්ජති, 
උප්පන්නාපනොවඅරහත්තමග්ගා පවඩ්ෙති.අරහත්තඵයලපත්යතවඩ්ඪිතා
නාමයහොති. 
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304. මිච් ඡාදිට් ඨිො, භික් ෙයව, සමන් නාගතා සත් තාති එත්ථ එකච්චා

මිච්ඡාදිට්ඨිසග්ගාවරණායචවයහොතිමග්ගාවරණාච, එකච්චාමග්ගාවරණාව, 

න සග්ගාවරණා, එකච්චා යනව සග්ගාවරණා න මග්ගාවරණා. තත්ථ 

අයහතුකදිට්ඨි, අකිරිෙදිට්ඨි, නත්ථිකදිට්ඨීති අෙං තිවිධා සග්ගාවරණා යචව
යහොති මග්ගාවරණාච. දසවත්ථුකාඅන්තග්ගාහිකාමිච්ඡාදිට්ඨිමග්ගාවරණාව
යහොති න සග්ගාවරණා. වීසතිවත්ථුකා සක්කාෙදිට්ඨි යනව සග්ගාවරණා න

මග්ගාවරණා.ඉදංපන විධානංපටික්ඛිපිත්වාඉමස්මිංසුත්යත‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිො, 

භික්ෙයව, සමන්නාගතා’’ති වචනයතො අන්තමයසො වීසතිවත්ථුකං

සක්කාෙදිට්ඨිං උපාදාෙ දිට්ඨි නාම සග්ගං උපයනතුං සමත්ථා නාම නත්ථි, 
එකන්තං නිරෙස්මිංයෙව නිමුජ්ජායපතීතිවුත්තං.ෙථාහිමුග්ගමාසප්පමාණාපි

පාසාණසක්ෙරා උදයක පක්ඛිත්තා උප්පිලවමානා නාම නත්ථි, එකන්තං

යහට්ඨාව පවිසති, එවයමවං අන්තමයසො සක්කාෙදිට්ඨිපි සග්ගං උපයනතුං

සමත්ථා නාමනත්ථි, එකන්තංඅපායෙසුයෙවනිමුජ්ජායපතීති. 

305. සම් මාදිට් ඨිො සමන් නාගතාති එත්ථ කම්මස්සකතසම්මාදිට්ඨි, 

ඣානසම්මාදිට්ඨි, විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි, මග්ගසම්මාදිට්ඨි, ඵලසම්මාදිට්ඨීති
පඤ්චවිධා සම්මාදිට්ඨි. තත්ථ කම්මස්සකතසම්මාදිට්ඨි සම්පත්තිභවං

ආකඩ්ෙති, ඣානසම්මාදිට්ඨි රූපාරූපභයව පටිසන්ධිං යදති, මග්ගසම්මාදිට්ඨි

වට්ටං විද්ධංයසති, ඵලසම්මාදිට්ඨි භවං පටිබාහති. විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි කිං

කයරොතීති? සාපිපටිසන්ධිංනාකඩ්ෙති. තිපිටකචූළාභෙත්යථයරොපනාහ‘‘සයච

විපස්සනාසම්මාදිට්ඨි භාවිතා දිට්යඨව ධම්යම අරහත්තං පායපතුං සක්යකොති, 

ඉච්යචතංකුසලං.සයචනසක්යකොති, සත්තභයවයදති, ආවුයසො’’ති.එවමෙං
යලොකිෙයලොකුත්තරා සම්මාදිට්ඨි කථිතා. ඉමස්මිං පනත්යථ යලොකිකා 
භවනිප්ඵාදිකාවයවදිතබ්බා. 

306. ෙඤ ්යචව කාෙකම් මං ෙථාදිට් ඨි සමත් තං සමාදින් නන්ති එත්ථ 

ෙථාදිට් ඨීති ො ො දිට්ඨි, තස්සා තස්සා අනුරූපං. සමත් තන්ති පරිපුණ්ණං. 

සමාදින් නන්ති ගහිතං. තයදතං ෙථාදිට්ඨිෙං ඨිතකාෙකම්මං, දිට්ඨිසහජාතං

කාෙකම්මං, දිට්ඨානුයලොමිකං කාෙකම්මන්ති තිවිධං යහොති. තත්ථ ‘‘පාණං 

හනයතො අදින්නං ආදිෙයතො මිච්ඡාචාරං චරයතො නත්ථි තයතොනිදානං පාපං, 
නත්ථි පාපස්ස ආගයමො’’ති ෙං එවංලද්ධිකස්ස සයතො පාණාතිපාත-

අදින්නාදාන-මිච්ඡාචාරසඞ්ොතංකාෙකම්මං, ඉදං ෙථාදිට් ඨිෙං ඨිතකාෙකම් මං 
නාම. ‘‘පාණං හනයතො අදින්නං ආදිෙයතො මිච්ඡාචාරං චරයතො නත්ථි

තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි පාපස්ස ආගයමො’’ති ඉමාෙ පන ලද්ධිො ඉමිනා

දස්සයනනසහජාතංකාෙකම්මං දිට් ඨිසහොතං කාෙකම් මං නාම.තයදවපන

සමත්තං සමාදින්නං ගහිතං පරාමට්ඨං දිට් ඨානුයලොමිකං කාෙකම් මං නාම.
වචීකම්මාදීසුපි එයසව නයෙො. ෙථා පයනත්ථ ‘‘පාණං හනයතො අදින්නං 
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ආදිෙයතොමිච්ඡාචාරංචරයතොනත්ථිතයතොනිදානංපාප’’න්තියෙොජනාකතා, 

එවං වචීකම්මමයනොකම්යමසු ‘‘මුසා භණයතො, පිසුණංකයථන්තස්ස, ඵරුසං

කයථන්තස්ස, සම්ඵං පලපන්තස්ස, අභිජ්ඣාලුයනො, බයාපන්නචිත්තස්ස, 
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්සචසයතො නත්ථිතයතොනිදානංපාප’’න්තියෙොජනාකාතබ්බා. 

ො ච යචතනාතිආදීසු දිට්ඨිසහජාතාව යචතනා යචතනා නාම, 

දිට්ඨිසහජාතාව පත්ථනා පත් ථනා නාම, යචතනාපත්ථනානං වයසන

චිත්තට්ඨපනා පණිධි නාම, යතහි පන යචතනාදීහි සම්පයුත්තා ඵස්සාදයෙො 

සඞ් ොරා නාම. දිට් ඨි හිස් ස, භික් ෙයව, පාපිකාතිෙස්මාතස්සපුග්ගලස්ස දිට්ඨි

පාපිකා ලාමිකා. නික් ඛිත් තන්ති යරොපිතං. උපාදිෙතීති ගණ්හාති. 

කටුකත් තාොතිඉදං පුරිමස්යසවයවවචනං. 

‘‘වණ්ණගන්ධරසූයපයතො, අම්යබොෙංඅහුවා පුයර; 

තයමවපූජංලභමායනො, යකනම්යබොකටුකප්ඵයලො. 

‘‘පුචිමන්දපරිවායරො, අම්යබොයතදධිවාහන; 

මූලංමූයලනසංසට්ඨං, සාොසාොනියසවයර; 

අසාතසන්නිවායසන, යතනම්යබො කටුකප්ඵයලො’’ති. (ජා. 1.2.71-72) 

– 

ආගතට්ඨායන විෙහි ඉධාපිකටුකන්ති තිත්තකංයවදිතබ්බං. අසාතත් තාොති
අමධුරත්තාෙ. 

ඉමස්මි පන බීජූපමසුත්යත ‘‘දිට්ඨීති නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨි ගහිතා’’ති
යපොරාණකත්යථරා ආහංසු. තං පන පටික්ඛිපිත්වා ‘‘සබ්බානිපි ද්වාසට්ඨි 

දිට්ඨිගතානි ගහිතානී’’ති වුත්තං. අනන්තරසුත්යත ‘‘පාණාතිපාතා

විරමන්තස්ස, අදින්නාදානා විරමන්තස්ස, මිච්ඡාචාරා විරමන්තස්ස නත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤ’’න්තිආදිනා නයෙන ෙථාදිට්ඨිෙං ඨිතකාෙකම්මාදීනි
යෙොයජත්වා යවදිතබ්බානි. ඉධ පන සම්මාදිට්ඨිසහජාතා චිත්තට්ඨපනාව
පත්ථනාති යවදිතබ්බා. සම්මාදිට්ඨි පයනත්ථ යලොකිෙයලොකුත්තරා කථිතා.
යසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

දුතිෙවග්ගවණ්ණනා. 

16. එකධම් මපාළි 

(16) 3. එකධම් මපාළි-තතිෙවග් ගවණ් ණනා 

308. තතිෙස්ස පඨයම මිච් ඡාදිට් ඨියකොති අොථාවදිට්ඨියකො. 

විපරීතදස් සයනොති තායෙව මිච්ඡාදිට්ඨිො විපරීතදස්සයනො. සද් ධම් මා 
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වුට් ඨායපත් වාති දසකුසලකම්මපථධම්මයතො වුට්ඨායපත්වා. අසද් ධම් යම 

පතිට් ඨායපතීති දසඅකුසලකම්මපථසඞ්ොයත අසද්ධම්යම පතිට්ඨායපති. 

එකපුග් ගයලොති යචත්ථ ඡහි සත්ථායරහි සද්ධිං යදවදත්යතො ච අඤ්යඤ ච
එවරූපායවදිතබ්බා. 

309. දුතියෙ සම් මාදිට් ඨියකොති ොථාවදිට්ඨියකො. අවිපරීතදස් සයනොති

තායෙව සම්මාදිට්ඨිො අවිපරීතදස්සයනො. අසද් ධම් මාති

දසඅකුසලකම්මපථයතො. සද් ධම් යමති දසකුසලකම්මපථසඞ්ොයත සද්ධම්යම. 

එකපුග් ගයලොති යචත්ථ අනුප්පන්යන බුද්යධ චක්කවත්තී රාජා 

සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතොතිඑවමාදයෙොලබ්භන්ති, උප්පන්යනබුද්යධබුද්යධො
යචව බුද්ධසාවකාච. 

310. තතියෙ මිච් ඡාදිට් ඨිපරමානීති මිච්ඡාදිට්ඨි පරමා එයතසන්ති

මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි.පඤ්චහිආනන්තරිෙකම්මානි මහාසාවජ්ජානිනාම, යතහිපි

මිච්ඡාදිට්ඨියෙවමහාසාවජ්ජතරාතිඅධිප්පායෙො.කස්මා? යතසඤ්හිපරිච්යඡයදො

අත්ථි.චත්තාරිහිආනන්තරිෙකම්මානිනිරයෙ නිබ්බත්තායපන්තීතිවුත්තානි. 
සඞ්ඝයභදකම්මම්පිනිරයෙ කප්පට්ඨිතිකයමවයහොති.එවයමයතසංපරිච්යඡයදො

අත්ථි, යකොටි පඤ්ඤාෙති. නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨිො පන පරිච්යඡයදොනත්ථි. සා හි

වට්ටස්ස මූලං, තාෙ සමන්නාගතස්ස භවයතො වුට්ඨානං නත්ථි. යෙ තස්ස

යසොතබ්බං මඤ්ඤන්ති, යතපි විප්පටිපායදති. තාෙ ච සමන්නාගතස්ස යනව
සග්යගොඅත්ථිනමග්යගො.කප්පවිනායස මහාජයනබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්යතපි
නිෙතමිච්ඡාදිට්ඨියකොතත්ථඅනිබ්බත්තිත්වා පිට්ඨිචක්කවායළනිබ්බත්තති.කිං

පනපිට්ඨිචක්කවාළං න ඣාෙතීති? ඣාෙති, තස්මිංඣාෙමායනපිඑසආකායස
එකස්මිංඔකායසපච්චතියෙවාති වදන්ති. 

311. චතුත්යථ මක් ෙලීති ‘‘මා ෙලී’’ති වචනං උපාදාෙ එවංලද්ධනායමො

තිත්ථකයරො. නදීමුයෙති ද්වින්නං නදීනං සමාගතට්ඨායන.

යදසනාමත්තයමයවතං, ද්වින්නං කන්දරානං, ද්වින්නංඋදකානං, සමුද්දස්සච, 

යලොණිොච, සමුද්දස්සචනදිොචාති එයතසම්පිෙස්සකස්සචිසමාගතට්ඨානං, 

අඤ්ඤම්පිතථාරූපංඋදකං. ඛිපන්තිකුමිනං. උඩ් යඩෙයාති ඔඩ්යඩෙය.මනුස්සා
හිනයළහිවාඋච්ඡූහිවායවළූහිවාපලාසන්තිසලාකාෙවාඑකං ද්යවතයෙො
වාකුම්යභගණ්හනප්පමාණකුමිනංකත්වාමුෙවට්ටිොයෙොත්යතනබන්ධිත්වා 
නදීමුෙං යනත්වා ද්වීසු පස්යසසු ොණුයක යකොට්යටත්වා යෙොත්යතහි තත්ථ

බන්ධන්ති, තං සන්ධායෙතං වුත්තං. තස්මිඤ්හි පවිට්ඨස්ස ඛුද්දකස්ස

මච්ඡස්සාපි යමොක්යෙො නත්ථි. අනොොති අවඩ්ඪිො.  යාසනාොති විනාසාෙ. 

මක් ෙලි යමොඝපුරියසොතිඅෙංමක්ෙලියගොසායලොතුච්ඡපුරියසො. මනුස් සඛිප් පං 

මඤ ්යඤ යලොයක උප් පන් යනොතිමහාජනස්ස සග්ගයමොක්ෙගමනමග්යගතත්ථ
ගමනනිවාරණත්ථංමනුස්සකුමිනංවිෙයලොයකඋප්පන්යනො. 
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312. පඤ්චමාදීසු දුරක් ොයත, භික් ෙයව, ධම් මවිනයෙති
දුරක්ොතධම්මවිනයෙො නාම බාහිරකසාසනං. තත්ථ හි සත්ථාපි අසබ්බඤ්ඤූ

යහොති, ධම්යමොපි දුරක්ොයතො, ගයණොපි දුප්පටිපන්යනො. යෙො ච සමාදයපතීති

යෙො ආචරිෙපුග්ගයලො සමාදයපති. ෙඤ ්ච සමාදයපතීති ෙං අන්යතවාසිකං

සමාදයපති. යෙො ච සමාදපියතො තථත් තාෙ පටිපජ් ෙතීතියෙොඅන්යතවාසියකො 

ආචරියෙනසමාදපියතොතස්සවචනංකයරොන්යතො තථාභාවාෙපටිපජ්ජති.  හුං 

අපුඤ් ඤං පසවන් තීති සමාදපයකො හි පාණාතිපාතාදීසු ජඞ්ඝසතං
සමාදයපන්යතොයතසංසබ්යබසම්පිඅකුසයලනසමකයමවඅකුසලංපාපුණාති.

යතනාහ– ‘‘සබ්යබයතබහුංඅපුඤ්ඤංපසවන්තී’’ති. 

313. ස් වාක් ොයතතිසුට්ඨුඅක්ොයත සුයදසියත.එවරූයපහිධම්මවිනයෙ

සත්ථා ච සබ්බඤ්ඤූ යහොති, ධම්යමො ච ස්වාක්ොයතො, ගයණො ච

සුප්පටිපන්යනො. සබ් ය  යත  හුං පුඤ් ඤං පසවන් තීති සමාදපයකො හි භික්ඛූ
පිණ්ඩාෙපවිට්යඨදිස්වාොගුභත්තාදීනිසමාදයපන්යතො සබ්යබසම්පිදාෙකානං
කුසයලන සමකං කුසලං පාපුණාති. යතන වුත්තං – ‘‘බහුං පුඤ්ඤං 
පසවන්තී’’ති. 

314. දාෙයකන මත් තා ොනිතබ්  ාති දාෙකපුග්ගයලනපමාණංජානිතබ්බං, 

පමායණන දාතබ්බං, පූයරත්වා අතියරකං න දාතබ්බං. න දාතබ්බන්ති හි

අවත්වා පමාණවයසන යථොකං දාතබ්බන්ති වුත්තං. කස්මා? පූයරත්වා 
අතියරයක දින්යනපි හි අතියරකා මනුස්සසම්පත්ති වා දිබ්බසම්පත්ති වා 

නිබ්බානසම්පත්ති වා නත්ථි. යනො පටිග් ගාහයකනාති පටිග්ගාහකස්ස පන

මත්තං ජානිත්වා පටිග්ගහණකිච්චං නාම නත්ථි. කස්මා? තස්ස හි මත්තං
ඤත්වා පූයරතබ්බා මත්තපටිග්ගහණමූලිකා අප්පිච්ඡපටිපදා නාම නත්ථි.

ෙත්තකං පන ලභති, තත්තකං ගයහතබ්බං. අතියරකග්ගහණමූලං හිස්ස
පුත්තදාරභරණංභවිස්සති. 

315. පටිග් ගාහයකන මත් තා ොනිතබ්  ාතිපටිග්ගාහකපුග්ගයලනපමාණං 

ජානිතබ්බං. කථං? යතන හි දාෙකස්ස වයසො යවදිතබ්යබො, යදෙයධම්මස්ස

වයසොයවදිතබ්යබො, අත්තයනො ථායමොයවදිතබ්යබො.ෙදිහියදෙයධම්යමොබහු

යහොති, දාෙයකො අප්පං දාතුකායමො, දාෙකස්ස වයසන අප්පං ගණ්හිතබ්බං.

යදෙයධම්යමො අප්යපො, දාෙයකො බහුං දාතුකායමො, යදෙයධම්මස්ස වයසන

අප්පං ගණ්හිතබ්බං. යදෙයධම්යමොපි බහු, දාෙයකොපි බහුං දාතුකායමො, 
අත්තයනො ථාමං ඤත්වා පමායණයනව ගණ්හිතබ්බං. එවං මත්තං ඤත්වා 
පටිග්ගණ්හන්යතො හි අප්පිච්ඡපටිපදං පූයරති. අනුප්පන්නස්ස ලායභො

උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ලායභො ථාවයරොව යහොති. අප්පසන්නා පසීදන්ති, 

පසන්නාපිභියෙයො පසාදමාපජ්ජන්ති, මහාජනස්සචක්ඛුභූයතොයහොති, සාසනං
චිරට්ඨිතිකංකයරොති. 
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තත්රිමානි වත්ථූනි–යරොහණජනපයදකිර කුටිම්බිෙවිහායරඑයකො දහයරො
දුබ්භික්ෙසමයෙ තස්මිං ගායම එකස්ස කම්මකාරස්ස යගයහ භුඤ්ජනත්ථාෙ
කටච්ඡුභත්තං ගයහත්වා ගමනත්ථාෙ ච කටච්ඡුභත්තයමව ලභති. යසො 
එකදිවසං තස්මිං යගයහ එකං ආගන්තුකං දිස්වා එකයමව කටච්ඡුභත්තං

ගණ්හි. අථස්ස ‘‘යකන කාරයණනා’’ති වුත්යත තමත්ථං වත්වා යසො
කුලපුත්යතො පසීදිත්වා ‘‘අම්හාකං කුලූපකභදන්යතො එවරූයපො නාමා’’ති
රාජද්වායර මිත්තාමච්චානං කයථසි. යත සබ්යබපි තස්ස අප්පිච්ඡගුයණ

පසන්නා එකදිවයසයනව සට්ඨි ධුරභත්තානි ඨයපසුං. එවං අප් පිච් යඡො 

අනුප් පන් නලාභං උප් පායදති. 

සද්ධාතිස්සමහාරාජාපි චූළුපට්ඨාකං තිස්සාමච්චං වීමංසිත්වා යතන එකං
තිත්තිරං පචායපත්වා ආහරායපසි. අථ පරියභොගසමයෙ ‘‘අග්ගං දත්වා 
පරිභුඤ්ජිස්සාමී’’ති අට්ඨකසාලපරියවයණ මහායථරස්ස
භණ්ඩග්ගාහසාමයණරස්ස තිත්තිරමංසං යදන්යතො තස්මිං යථොකංයෙව

පටිග්ගණ්හන්යතතස්ස අප්පිච්ඡගුයණපසීදිත්වා ‘‘පසන්යනොස්මි, තාත, අට්ඨ

යතධුරභත්තානියදමී’’තිආහ. මහාරාජ, උපජ්ඣාෙස්සයදමීති.අපරානිපිඅට්ඨ
යදමීති. තානි අම්හාකං ආචරිෙස්ස යදමීති. අපරානිපි අට්ඨ දම්මීති. තානි
සමානුපජ්ඣාොනං දම්මීති. අපරානිපි අට්ඨ දම්මීති. තානි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

දම්මීති.අපරානිපිඅට්ඨ දම්මීති.සාමයණයරොඅධිවායසසි.එවමස්ස උප් පන් යනො 

ලායභො ථාවයරො යහොති. 

අප් පසන් නා පසීදන් තීති එත්ථපි – දීඝබ්රාහ්මයණො කිර බ්රාහ්මයණ
යභොයජන්යතො පඤ්ච පඤ්ච භත්තසරකානි දත්වා සන්තප්යපතුං නාසක්ඛි.
අයථකදිවසං ‘‘සමණා කිර නාම අප්පිච්ඡා’’ති කථං සුත්වා වීමංසනත්ථාෙ
භත්තංගාහායපත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්සභත්තකිච්චකරණයවලාෙවිහාරං ගන්ත්වා
තිංසමත්යත භික්ඛූ යභොජනසාලාෙං භුඤ්ජන්යත දිස්වා එකං භත්තසරකං 
ගයහත්වා සඞ්ඝත්යථරස්ස සන්තිකං අගමාසි. යථයරො අඞ්ගුලිං චායලත්වා
යථොකයමව අග්ගයහසි. එයතයනව නිොයමන එකං භත්තසරකං සබ්යබසං

සම්පාපුණි. තයතො බ්රාහ්මයණො ‘‘සච්යචොයෙව එයතසං සමණානං ගුයණො’’ති
අප්පිච්ඡතාෙ පසන්යනො සහස්සං විස්සජ්යජත්වා තස්මිංයෙව විහායර යචතිෙං
කායරසි.එවංඅප්පසන්නාපසීදන්ති. 

පසන් නා භියෙයො පසීදන් තීතිඑත්ථවත්ථුනාකිච්චංනත්ථි. පසන්නානඤ්හි
අප්පිච්ඡංදිස්වාපසායදොභියෙයොවඩ්ෙතියෙව. 

මජ්ඣන්තිකතිස්සත්යථරසදියස පන අප්පිච්යඡ දිස්වා මහාජයනො 

අප්පිච්යඡොභවිතුංමඤ්ඤතීතිඅප්පිච්යඡො මහාෙනස් ස චක් ඛුභූයතො නාමයහොති. 
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‘‘අප්පිච්ඡතා, භික්ෙයව, සද්ධම්මස්ස ඨිතිො අසම්යමොසාෙ 

අනන්තරධානාෙසංවත්තතී’’ති(අ.නි.1.116-129) වචනයතොපනඅප්පිච්යඡො 

සාසනං චිරට් ඨිතිකං කයරොති නාම. 

යනො දාෙයකනාති ස්වාක්ොයත ධම්මවිනයෙ පන දාෙකස්ස පමාණං

ඤත්වා දාතබ්බකිච්චංනාමනත්ථි.ෙත්තයකොයදෙයධම්යමො අත්ථි, තත්තකං
අවත්ථරිත්වා දාතුං වට්ටති. අවත්ථරිත්වා දින්නකාරණා හි එස 

මනුස්සසම්පත්තිං, දිබ්බසම්පත්තිං, නිබ්බානසම්පත්තිඤ්ච අවත්ථරිත්වා 
උත්තරුත්තරිපණීතපණීතයමවලභති. 

316. යෙො ආරද් ධවීරියෙො, යසො දුක් ෙං විහරතීති 
පඤ්චාතපතප්පනමරුප්පපාතපතනාදිච්චානුපරිවත්තන-උක්කුටිකප්පධානාදීනි 

අනුයුඤ්ජන්යතො දිට්යඨ යචව ධම්යම දුක්ෙං විහරති, තස්යසව බාහිරසමයෙ
සමාදින්නස්ස තපචරණස්ස විපායකන නිරයෙ උප්පජ්ජිත්වා සම්පරායෙපි 

දුක්ෙංවිහරති. 

317. යෙො කුසීයතො, යසො දුක් ෙං විහරතීති අෙම්පි දිට්යඨ ධම්යම යචව

සම්පරායෙ ච දුක්ෙං විහරති. කථං? ෙස්ස හි පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ

යෙොනියසො මනසිකායරො නත්ථි, බුද්ධවචනං න උග්ගණ්හාති, 

ආචරියුපජ්ඣාෙවත්තං න කයරොති, යචතිෙඞ්ගණයබොධිෙඞ්ගණවත්තං න
කයරොති.ජනස්සපන සද්ධායදෙයංඅපච්චයවක්ඛිතපරියභොයගනපරිභුඤ්ජිත්වා
දිවසං යසෙයසුෙං පස්සසුෙං අනුයුඤ්ජිත්වා පබුද්ධකායල තයෙො විතක්යක

විතක්යකති.යසොකතිපායහයනව භික්ඛුභාවාචවති? එවංදිට්ඨධම්යමචදුක්ෙං
විහරති. පබ්බජිත්වාපනසමණධම්මස්සසම්මාඅකතත්තාච– 

‘‘කුයසොෙථාදුග්ගහියතො, හත්ථයමවානුකන්තති; 

සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරොයුපකඩ්ෙතී’’ති.(ධ.ප.311) – 

අපාෙස්මිංයෙවපටිසන්ධිංගණ්හති.එවංසම්පරායෙපිදුක්ෙං විහරති. 

318. යෙො කුසීයතො, යසො සුෙං විහරතීති කායලන කාලං වුත්තප්පකායර
තපචරයණ කිඤ්චි කිඤ්චි තපචරණං කත්වා කායලන කාලං
ඔදාතවත්ථවසයනො මාලාගන්ධවියලපනධයරො මධුරයභොජනං භුඤ්ජන්යතො
මුදුකාසුයසෙයාසුසෙන්යතොදිට්යඨධම්යමයචවසුෙංවිහරති සම්පරායෙච.
යසො හි තස්ස තපචරණස්ස ගාළ්හං අග්ගහිතත්තා නාතිබහුං නිරයෙ දුක්ෙං 
අනුභවති.තස්මාසම්පරායෙසුෙංවිහරතිනාම. 

319. යෙො ආරද් ධවීරියෙො, යසො සුෙං විහරතීති ආරද්ධවීරියෙො හි

පබ්බජිතකාලයතො පට්ඨාෙ වත්යතසු පරිපූරකාරී යහොති, බුද්ධවචනං
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උග්ගණ්හාති, යෙොනියසො මනසිකායර කම්මං කයරොති. අථස්ස
වත්තපූරණඤ්යචව උග්ගහිතබුද්ධවචනඤ්ච සමණධම්මකිරිෙඤ්ච
ආවජ්යජන්තස්සචිත්තංපසීදති.එවං දිට්යඨවධම්යමසුෙංවිහරති.දිට්ඨධම්යම
පන අරහත්තං පාපුණිතුං අසක්යකොන්යතො නිබ්බත්තභයව ඛිප්පාභිඤ්යඤො
යහොතීතිසම්පරායෙපිසුෙංවිහරතිනාම. 

320. යසෙයථාපි, භික් ෙයව, අප් පමත් තයකොපි ගූයථො දුග් ගන් යධො යහොතීති

ඉදං සුත්තංඅට්ඨුප්පත්තිෙංවුත්තං.කතරඅට්ඨුප්පත්තිෙන්ති? නවකනිපායත(අ.

නි. 9.12) සත්තුප්පාදසුත්ත අට්ඨුප්පත්තිෙං. තථාගයතො හි තං අත්ථං

කයථන්යතො– ‘‘නවපුග්ගලානිරෙයතොමුත්තා, තිරච්ඡානයෙොනියතොමුත්තා, 
යපත්තිවිසෙයතොමුත්තා’’තිකයථසි.අථස්සඑතදයහොසි–‘‘සයචයෙොපනයම
පුත්තා ඉමං ධම්මයදසනං සුත්වා ඛීණනිරෙම්හා ඛීණතිරච්ඡානයෙොනිකා
ඛීණයපත්තිවිසො ඛීණාපාෙදුග්ගතිවිනිපාතාති මඤ්ඤමානා

උපරිමග්ගඵලත්ථාෙ වාෙමිතුං න මඤ්යඤෙයං, යතසං සංයවගං

ජයනස්සාමී’’ති සංයවගජනනත්ථං ‘‘යසෙයථාපි, භික්ෙයව’’ති ඉමං 

සුත්තමාරභි. තත්ථ අප් පමත් තයකොති යථොකමත්තයකො පරිත්තප්පමායණො, 
අන්තමයසො කුසග්යගනපි ගයහත්වා උපසිඞ්ඝිෙමායනො දුග්ගන්යධොව යහොති. 

අප් පමත් තකම් පි භවං න වණ් යණමීතිඅප්පමත්තකම්පිකාලං භයවපටිසන්ධිං

න වණ්ණොමි. ඉදානිස්ස උපමං දස්යසන්යතො ආහ – අන් තමයසො 

අච් ඡරාසඞ් ඝාතමත් තම් පීති. සබ්බන්තියමන පරිච්යඡයදන ද්යව අඞ්ගුලියෙො
එකයතො කත්වා පහරණමත්තම්පි කාලන්ති වුත්තං යහොති. යසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථයමවාති. 

තතිෙවග්ගවණ්ණනා. 

16. එකධම් මපාළි 

(16) 4. එකධම් මපාළි-චතුත් ථවග් ගවණ් ණනා 

322. චතුත්ථවග්ගස්ස පඨයම ෙම් බුදීයපති ජම්බුො පඤ්ඤායතො පාකයටො
දීයපොති ජම්බුදීයපො. ඉමස්ස කිර දීපස්ස සඤ්ඤාණභූතා යෙොජනසතුබ්යබධා 
පණ්ණාසයෙොජනසාො පඤ්චදසයෙොජනාවට්ටක්ෙන්ධා හිමවන්තපබ්බයත

ජාතා කප්පට්ඨායිනී මහාජම්බූ නාම අත්ථි, තාෙ අෙං දීයපො ජම්බුදීයපොති

වුච්චති.ෙථාචඉමස්මිංදීයප ජම්බුරුක්යෙොකප්පට්ඨායී, තථාඅපරයගොොයන

කදම්බරුක්යෙො, උත්තරකුරූසු කප්පරුක්යෙො, පුබ්බවියදයහ සිරීසරුක්යෙො, 

අසුරානං චිත්තපාටලිරුක්යෙො, සුපණ්ණානං සිම්බලිරුක්යෙො, යදවානං
පාරිච්ඡත්තයකොතිඉයමපි කප්පට්ඨායියනොව. 

‘‘පාටලීසිම්බලීජම්බූ, යදවානංපාරිච්ඡත්තයකො; 
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කදම්යබොකප්පරුක්යෙොච, සිරීයසොභවතිසත්තයමො’’ති. 

ආරාමරාමයණෙයකන්ති පුප්ඵාරාමඵලාරාමානං රාමයණෙයකං යවළුවන-
ජීවකම්බවන-යජතවනපුබ්බාරාමසදිසං. තං ඉමස්මිං ජම්බුදීයප අප්පමත්තකං

පරිත්තකං, න බහුකන්ති අත්යථො. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ 

වනරාමයණෙයකන්ති නාගවනසාලවනචම්පකවනාදිසදිසං 
වඞ්කපබ්බතහිමවන්තපබ්බතපයදසාදීසු අරඤ්ඤවනං යවදිතබ්බං. 

භූමිරාමයණෙයකන්ති යජතවනවිහාරමගධක්යෙත්තාදිසදිසං සමං භූමිට්ඨානං. 

යපොක් ෙරණිරාමයණෙයකන්ති 
යජතවනයපොක්ෙරණිගග්ගරායපොක්ෙරණිසදිසානං
වට්ටචතුරස්සදීඝවඞ්කාදිසණ්ඨානානං යපොක්ෙරණීනං සන්නියවසනට්ඨානං. 

උක් කූලවිකූලන්ති උක්කූලඤ්ච විකූලඤ්ච. තත්ථ උක්කූලං උන්නතට්ඨානං, 

විකූලං නින්නට්ඨානං. නදීවිදුග් ගන්ති නදීනං භින්නට්ඨානං තං දුග්ගමත්තා 

නදීවිදුග්ගන්ති වුච්චති. ොණුකණ් ටකට් ඨානන්ති තත්ථජාතකානඤ්යචව

ආහරිෙමානානඤ්ච ොණුකණ්ටකාදීනං පතිට්ඨානට්ඨානං. පබ්  තවිසමන්ති

ගිරිවිසමං. යෙ ඔදකාතියෙචඋදයකජාෙන්ති, යතයෙවබහුතරා.ඉයතොකිර

සුවණ්ණභූමි සත්තමත්තානියෙොජනසතානියහොති, එයකනවායතනගච්ඡන්තී
නාවාසත්තහිඅයහොරත්යතහි ගච්ඡති.අයථකස්මිං සමයෙඑවංගච්ඡන්තීනාවා
සත්තාහම්පි නන්දිොවට්ටමච්ඡපිට්යඨයනව ගතා. එවං ඔදකානං සත්තානං
බහුභායවොයවදිතබ්යබො. 

අපිචථලට්ඨානස්සපරිත්තභායවනඋදකස්සචබහුභායවනාපිඅෙමත්යථො 

යවදිතබ්යබො. ෙථා හි මහාතළායක එයකොව උප්පලගච්යඡො අස්ස, තස්ස 

චත්තාරිචපණ්ණානි, මජ්යඣචඑකංඋප්පලමකුලංඅස්ස.එවයමවංචත්තාරි

පණ්ණානි විෙචත්තායරො දීපා, මජ්යඣඋප්පලමකුලංවිෙසියනරුපබ්බයතො, 
යසසං උදකං විෙ උදකපරික්ඛිත්යතො ඔකායසො. තස්ස මහන්තභායවො
ඉද්ධිමන්තානංපාකයටොයහොති.යතසඤ්හි ආකායසනගච්ඡන්තානංචත්තායරො

මහාදීපා චත්තාරි පණ්ණානි විෙ උපට්ඨහන්ති, සියනරුපබ්බයතො මජ්යඣ

උප්පලමකුලං විෙ, යසසං උදකං විෙ උදකපරික්ඛිත්යතො ඔකායසො. එවං 
මහන්යතඋදයකජාතත්තාඔදකාවබහුතරායවදිතබ්බා. 

323. දුතිොදීසු අඤ් ඤත්ර මනුස් යසහීති ඉධ චත්තායරො අපාො අඤ්ඤත්ර
මනුස්යසහීතිඅධිප්යපතා. 

මජ් ඣියමසු ෙනපයදසූති ‘‘පුරත්ථිමාෙ දිසාෙ ගජඞ්ගලං නාම නිගයමො, 

තස්ස පයරන මහාසාලා, තයතො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ.

පුරත්ථිමදක්ඛිණාෙදිසාෙ සල්ලවතීනාමනදී, තයතොපරා පච්චන්තිමාජනපදා, 

ඔරයතොමජ්යඣ.දක්ඛිණාෙදිසාෙයසතකණ්ණිකංනාමනිගයමො, තයතොපරා 
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පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරයතො මජ්යඣ. පච්ඡිමාෙ දිසාෙ ථූණං නාම

බ්රාහ්මණගායමො, තයතො පරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතොමජ්යඣ.උත්තරාෙ

දිසාෙඋසීරද්ධයජොනාමපබ්බයතො, තයතො පරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරයතො

මජ්යඣ’’ති (මහාව. 259) එවං පරිච්ඡින්යන ජනපයදති අත්යථො. අෙඤ්හි

ජනපයදො මුදිඞ්ගසණ්ඨායනො උජුයකන කත්ථචි අසීතියෙොජයනො යහොති, 

කත්ථචි යෙොජනසතියකො, කත්ථචි ද්වියෙොජනසතියකො, මජ්යඣන පන

තියෙොජනසතියකො, පරිෙන්තපරික්යෙයපන නවමත්තයෙොජනසතියකො යහොති.
එත්තයකඨායන බුද්ධපච්යචකබුද්ධා මහාසාවකා බුද්ධුපට්ඨාකා බුද්ධසාවකා
බුද්ධමාතා බුද්ධපිතා චක්කවත්තී රාජාති ඉයම සත්තා නිබ්බත්තන්ති. අපිච
උපාදායුපාදාොපි මජ්ඣිමපයදයසො ලබ්භති. සකයලොපි හි ජම්බුදීයපො 

මජ්ඣිමපයදයසො නාම, යසසදීපා පච්චන්තිමා ජනපදා. තම්බපණ්ණිදීයප

අනුරාධපුරං මජ්ඣිමපයදයසො නාම, යසයසො පච්චන්යතොති එවං නයෙො
යවදිතබ්යබො. 

324. පඤ ්ඤවන් යතො අෙළා අයනළමූගාති එත්ථ කම්මස්සකතපඤ්ඤා, 

ඣානපඤ්ඤා විපස්සනාපඤ්ඤා, මග්ගපඤ්ඤා, ඵලපඤ්ඤාති එතාහි

සමන්නාගතාපඤ්ඤවන්යතො නාම, අමූළ්හාඅජළානාම.යෙසංඑළාමුෙයතො

න ගලති, යත අයනළමූගා නාම, අයනළමුො නිද්යදොසමුොති අත්යථො. 

පටි ලාති සමත්ථා, කාෙබයලන යචව ඤාණබයලන ච සමන්නාගතා. 

අත් ථමඤ ්ඤාතුන්ති අත්ථානත්ථං කාරණාකාරණං ජානිතුං. දුප් පඤ් ඤාති

අප්පඤ්ඤා නිප්පඤ්ඤා. ෙළාති මන්දායමොමූහා. 

325. අරියෙන පඤ් ඤාචක් ඛුනාති සහවිපස්සයනන මග්යගන. 

අවිජ් ොගතාතිඅවිජ්ජන්ධකායරන සමන්නාගතා. 

326. යෙ ලභන් ති තථාගතං දස් සනාොති යෙතථාගතස්සගුයණජානිත්වා
තථාගතංචක්ඛුවිඤ්ඤායණනපස්සිතුංලභන්ති. 

327. තථාගතප් පයවදිතන්ති තථාගයතන පයවදිතං පකායසත්වා කථිතං. 

සවනාොතියසොතවිඤ්ඤායණන යසොතුං. 

328. ධායරන් තීතින පම්මුස්සන්ති. 

329. ධාතානං ධම් මානං අත් ථං උපපරික් ෙන් තීති පගුණාෙ පාළිො
අත්ථානත්ථංඋපපරික්ෙන්ති. 

330. අත් ථමඤ් ඤාෙ ධම් මමඤ් ඤාොති අට්ඨකථඤ්ච පාළිඤ්ච ජානිත්වා. 

ධම් මානුධම් මං පටිපජ් ෙන් තීතිඅනුයලොමපටිපදංපූයරන්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  එකධම්මපාළි 

321 

පටුන 

331. සංයවෙනීයෙසු ඨායනසූති සංයවගජනයකසු කාරයණසු. 

සංවිජ් ෙන් තීතිසංයවගං ආපජ්ජන්ති. 

332. යෙොනියසො පදහන් තීතිඋපායෙන පධානවීරිෙංකයරොන්ති. 

333. වවස් සග් ගාරම් මණන්ති වවස්සග්යගො වුච්චති නිබ්බානං, තං

ආරම්මණං කරිත්වාති අත්යථො. ලභන් ති සමාධින්ති මග්ගසමාධිඤ්ච
ඵලසමාධිඤ්ච පාපුණන්ති. 

334. අන් නග් ගරසග් ගානන්ති උත්තමන්නානඤ්ච උත්තමරසානඤ්ච. 

උඤ ්යඡන කපාලාභයතන ොයපන් තීතිඋඤ්ඡාචායරන වනමූලඵලාඵයලන වා
කපායලන ආභතභත්යතන වා ොයපන්ති. එත්ථ ච යෙො කස්සචියදව
ොදනීෙස්ස යභොජනීෙස්ස අත්ථාෙ චිත්යත උප්පන්යන තංෙණංයෙව න තං

ලභති, අෙංඅන්නග්ගරසග්ගානං නලාභීනාම.ෙස්සපිතංෙණංයෙවලභිත්වා

ඔයලොයකන්තස්ස වණ්ණගන්ධරසා අමනාපා යහොන්ති, අෙම්පි

අන්නග්ගරසග්ගානං න ලාභී නාම. ෙස්ස පන වණ්ණගන්ධරසා පටිලභන්ති, 

මනාපායහොන්ති, අෙංඅන්නග්ගරසග්ගානංලාභීනාම.යසොඋත්තමයකොටිො 

චක්කවත්තී රාජා, යහට්ඨිමයකොටිො ධම්මායසොයකො යවදිතබ්යබො.

සඞ්යෙපයතො හි ෙස්ස භත්තස්ස එකපාති සතසහස්සං අග්ඝති, ඉදං
අන්නග්ගරසග්ගංනාම.ෙංපන භික්ඛුසඞ්ඝංපිණ්ඩාෙචරන්තංදිස්වාමනුස්සා

උත්තමපණීතංභත්තංයදන්ති, ඉදං කිංනාමාති? ඉදංඋඤ්යඡනකපාලාභයතන
ොයපන්යතඋපාදාෙඅන්නග්ගරසග්ගංනාම වුච්චතීති. 

335. අත් ථරසස් සාතිආදීසු අත්ථරයසො නාම චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, 

ධම්මරයසොනාමචත්තායරොමග්ගා, විමුත්තිරයසොනාම අමතනිබ්බානං.යසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථයමවාති. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා. 

ජම්බුදීපයපෙයායලොනිට්ඨියතො. 
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17. පසාදකරධම් මවග් ගවණ් ණනා 
366. අද් ධමිදන්තිආදීසු අද් ධන්ති එකංසාධිවචනයමතං, අද්ධා ඉදං 

ලාභානං, එකංයසො එස ලාභානන්ති වුත්තං යහොති. ෙදිදං ආරඤ් ඤිකත් තන්ති
යෙො එස ආරඤ්ඤිකභායවො. ඉදං වුත්තං යහොති – ආරඤ්ඤිකභායවො නාම
ලාභානංඑකංයසොඅවස්සභාවිතානසක්කාආරඤ්ඤියකනලාභංන ලභිතුන්ති.
ආරඤ්ඤියකොහිභික්ඛු‘‘අත්තයනොඅරඤ්ඤවාසස්සඅනුච්ඡවිකං කරිස්සාමී’’ති

පාපකං නාම න කයරොති, අථස්ස ‘‘ආරඤ්ඤියකො අෙං භික්ඛූ’’ති 
සඤ්ජාතගාරයවො මහාජයනො චතුපච්චයෙන පූජං කයරොති. යතන වුත්තං –

‘‘අද්ධමිදං, භික්ෙයව, ලාභානං ෙදිදං ආරඤ්ඤිකත්ත’’න්ති. යසසපයදසුපි

එයසව නයෙො. එත්ථ පන  ාහුසච් චන්ති බහුස්සුතභායවො. ථාවයරෙයන්ති

චිරපබ්බජිතත්තා ථාවරප්පත්තභායවො. ආකප් පසම් පදාති චීවරග්ගහණාදියනො

ආකප්පස්ස සම්පත්ති. පරිවාරසම් පදාති සුචිපරිවාරතා. යකොලපුත් තීති

කුලපුත්තභායවො. වණ් ණයපොක් ෙරතාති සම්පන්නරූපතා. 

කලයාණවාක් කරණතාති වචනකිරිොෙ මධුරභායවො. අප් පා ාධතාති
ආයරොගයසම්පත්ති. අයරොයගො හි භික්ඛු අත්තයනො සරීරකලයාණතාෙ

විපස්සනාධුයර ච ගන්ථධුයර ච පරිපූරකාරී යහොති, යතනස්ස ලායභො 
උප්පජ්ජතීති. 

යසොළසපසාදකරධම්මානිට්ඨිතා. 

18. අපරඅච් ඡරාසඞ් ඝාතවග් ගවණ් ණනා 
382. අච් ඡරාසඞ් ඝාතමත් තම් පීති ඉදම්පි සුත්තං

අග්ගික්ෙන්ධූපමඅට්ඨුප්පත්තිෙංයෙව(අ.නි. 7.72) වුත්තං.අප්පනාප්පත්තාෙහි
යමත්තාෙවිපායකකථායෙවනත්ථි.තස්සායෙව අට්ඨුප්පත්තිොඅෙංයදසනා

ආරද්ධාතියවදිතබ්බා.තත්ථ පඨමන්ති‘‘ගණනානුපුබ්බතාපඨමං, ඉදං පඨමං 

සමාපජ්ජතීති පඨම’’න්ති විභඞ්යග (විභ. 568) වුත්තත්ථයමව. ඣානන්ති
ඣානං නාම දුවිධං ආරම්මණූපනිජ්ඣානඤ්ච ලක්ෙණූපනිජ්ඣානඤ්චාති.

තත්ථ ආරම් මණූපනිජ් ඣානං නාම අට්ඨ සමාපත්තියෙො. තා හි
පථවීකසිණාදියනොආරම්මණස්සඋපනිජ්ඣානයතො ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති

වුච්චන්ති. ලක් ෙණූපනිජ් ඣානන්ති විපස්සනාමග්ගඵලානි. විපස්සනා හි
අනිච්චාදිවයසන සඞ්ොරලක්ෙණස්ස උපනිජ්ඣානයතො ලක්ෙණූපනිජ්ඣානං

නාම, විපස්සනාෙපනලක්ෙණූපනිජ්ඣානකිච්චංමග්යගනසිජ්ඣතීති මග්යගො

ලක්ෙණූපනිජ්ඣානං, ඵලං සුඤ්ඤතඅනිමිත්තඅප්පණිහිත-ලක්ෙණස්ස 
නිබ්බානස්යසව උපනිජ්ඣානයතො ලක්ෙණූපනිජ්ඣානන්ති වුච්චති. තත්ථ

ඉමස්මිංපන අත්යථආරම්මණූපනිජ්ඣානංඅධිප්යපතං. යකො පන වායදො යෙ 

නං  හුලීකයරොන් තීති යෙ නං පඨමජ්ඣානං බහුලී කයරොන්ති, පුනප්පුනං
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කයරොන්ති, යතසුවත්තබ්බයමවනත්ථි.යසසයමත්ථයහට්ඨාවුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්බං. 

383. දුතිෙන්තිආදීසුපි ‘‘ගණනානුපුබ්බතා දුතිෙ’’න්තිආදිනා (විභ. 579) 

නයෙනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. 

386-387. යමත් තන්ති සබ්බසත්යතසු හිතඵරණං. යචයතොවිමුත් තින්ති

චිත්තවිමුත්තිං.ඉධඅප්පනාප්පත්තාව යමත්තාඅධිප්යපතා. කරුණාදීසුපිඑයසව

නයෙො.ඉයමපනචත්තායරො බ්රහ්මවිහාරාවට්ටංයහොන්ති, වට්ටපාදායහොන්ති, 

විපස්සනාපාදා යහොන්ති, දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරා යහොන්ති, අභිඤ්ඤාපාදා වා

නියරොධපාදා වා යහොන්ති. යලොකුත්තරා පන න යහොන්ති. කස්මා? 
සත්තාරම්මණත්තාති. 

390. කායෙ කාොනුපස් සීති ආනාපානපබ්බං, ඉරිොපථපබ්බං, 

චතුසම්පජඤ්ඤපබ්බං, පටිකූලමනසිකාරපබ්බං, ධාතුමනසිකාරපබ්බං, 

නවසිවථිකාපබ්බානි, අජ්ඣත්තපරිකම්මවයසන චත්තාරි නීලාදිකසිණානීති
ඉමස්මිං අට්ඨාරසවියධ කායෙ තයමව කාෙං පඤ්ඤාෙ අනුපස්සන්යතො. 

විහරතීති ඉරිෙති වත්තති. ඉමිනා ඉමස්ස අට්ඨාරසවියධන 
කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානභාවකස්සභික්ඛුයනොඉරිොපයථොකථියතොයහොති. 

ආතාපීතිතස්යසවවුත්තප්පකාරස්සසතිපට්ඨානස්සභාවනකවීරියෙන වීරිෙවා. 

සම් පොයනොති අට්ඨාරසවියධන කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානස්ස

පරිග්ගාහිකපඤ්ඤාෙ සම්මා පජානන්යතො. සතිමාති අට්ඨාරසවියධන

කාොනුපස්සනාපරිග්ගාහිකාෙ සතිො සමන්නාගයතො. වියනෙය යලොයක 

අභිජ් ඣායදොමනස් සන්ති තස්මිංයෙව කාෙසඞ්ොයත යලොයක
පඤ්චකාමගුණිකතණ්හඤ්ච පටිඝසම්පයුත්තයදොමනස්සඤ්ච වියනත්වා
වික්ෙම්යභත්වා කායෙ කාොනුපස්සී විහරතීති වුත්තං යහොති. එත්තාවතා 
කාොනුපස්සනාසතිපට්ඨානවයසන සුද්ධරූපසම්මසනයමව කථිතන්ති
යවදිතබ්බං. 

යවදනාසු යවදනානුපස් සීති සුොදියභදාසු යවදනාසු ‘‘සුෙං යවදනං

යවදිෙමායනොසුෙංයවදනංයවදිොමීතිපජානාති.දුක්ෙං, අදුක්ෙමසුෙං, සාමිසං

වාසුෙං, නිරාමිසංවාසුෙං, සාමිසංවාදුක්ෙං, නිරාමිසංවා දුක්ෙං, සාමිසංවා

අදුක්ෙමසුෙං, නිරාමිසං වා අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවදිෙමායනො නිරාමිසං

අදුක්ෙමසුෙංයවදනංයවදිොමීතිපජානාතී’’ති(දී.නි.2.380; විභ.363; ම. නි.

1.113) එවංවුත්තංනවවිධංයවදනංඅනුපස්සන්යතො. ආතාපීතිආදිනාපයනත්ථ
නවවියධන යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨානස්ස භාවනාපරිග්ගාහිකානං

වීරිෙපඤ්ඤාසතීනංවයසනඅත්යථොයවදිතබ්යබො. යලොයකොතියචත්ථයවදනා
යවදිතබ්බා. 
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චිත් තධම් යමසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ පන චිත් යත චිත් තානුපස් සීති

‘‘සරාගංවාචිත්තංසරාගංචිත්තන්තිපජානාතී’’ති(දී. නි.2.381; විභ.365; ම.

නි. 1.114) එවං විත්ථාරියත යසොළසප්පයභයද චිත්යත තයමව චිත්තං

පරිග්ගාහිකාෙ අනුපස්සනාෙ අනුපස්සන්යතොති අත්යථො. ධම් යමසු 

ධම් මානුපස් සීති ‘‘පඤ්ච නීවරණානි, පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා, ඡ

අජ්ඣත්තිකබාහිරාෙතනානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, චත්තාරි අරිෙසච්චානී’’ති

(දී.නි.2.382-403; විභ.367-373; ම.නි.1.115-136) එවං යකොට්ඨාසවයසන
පඤ්චධා වුත්යතසු ධම්යමසු ධම්මපරිග්ගාහිකාෙ අනුපස්සනාෙ යත ධම්යම 
අනුපස්සන්යතොති අත්යථො. එත්ථ පන යවදනානුපස්සනාසතිපට්ඨායන ච 

චිත්තානුපස්සනාසතිපට්ඨායන ච සුද්ධඅරූපසම්මසනයමව කථිතං, 
ධම්මානුපස්සනාසතිපට්ඨායන රූපාරූපසම්මසනං. ඉති ඉමානි චත්තාරිපි
සතිපට්ඨානානියලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකායනවකථිතානීතියවදිතබ්බානි. 

394. අනුප් පන් නානන්ති අනිබ්බත්තානං. පාපකානන්ති ලාමකානං. 

අකුසලානං ධම් මානන්ති අයකොසල්ලසම්භූතානං යලොභාදිධම්මානං. 

අනුප් පාදාොති අනිබ්බත්තනත්ථාෙ. ඡන් දං ෙයනතීති

කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්දං උප්පායදති. වාෙමතීති පයෙොගං පරක්කමං

කයරොති. වීරිෙං ආරභතීති කායිකයචතසිකවීරිෙං කයරොති. චිත් තං 

පග් ගණ් හාතීති යතයනව සහජාතවීරියෙන චිත්තං උක්ඛිපති. පදහතීති
පධානවීරිෙංකයරොති. 

උප් පන් නානන්ති ජාතානං නිබ්බත්තානං. කුසලානං ධම් මානන්ති

යකොසල්ලසම්භූතානංඅයලොභාදිධම්මානං. ඨිතිොතිඨිතත්ථං. අසම් යමොසාොති 

අනස්සනත්ථං. භියෙයොභාවාොතිපුනප්පුනභාවාෙ. යවපුල් ලාොතිවිපුලභාවාෙ. 

භාවනාොති වඩ්ඪිො. පරිපූරිොති පරිපූරණත්ථාෙ. අෙං තාව චතුන්නං 
සම්මප්පධානානංඑකපදියකොඅත්ථුද්ධායරො. 

අෙංපනසම්මප්පධානකථානාම දුවිධායලොකිො යලොකුත්තරා ච.තත්ථ 

යලොකිො සබ්බපුබ්බභායග යහොති, සා කස්සපසංයුත්තපරිොයෙන
යලොකිෙමග්ගක්ෙයණයෙව යවදිතබ්බා.වුත්තඤ්හිතත්ථ– 

‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, සම්මප්පධානා. කතයම චත්තායරො? 

ඉධාවුයසො, භික්ඛු ‘අනුප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා

උප්පජ්ජමානා අනත්ථාෙ සංවත්යතෙය’න්ති ආතප්පං කයරොති, 

‘උප්පන්නා යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීෙමානා අනත්ථාෙ

සංවත්යතෙය’න්ති ආතප්පං කයරොති, ‘අනුප්පන්නා යම කුසලා ධම්මා

අනුප්පජ්ජමානා අනත්ථාෙ සංවත්යතෙය’න්ති ආතප්පං කයරොති, 
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‘උප්පන්නා යම කුසලා ධම්මා නිරුජ්ඣමානා අනත්ථාෙ 

සංවත්යතෙය’න්තිආතප්පංකයරොතී’’ති(සං.නි.2.145). 

එත්ථ ච පාපකා අකුසලාතියලොභාදයෙො යවදිතබ්බා. අනුප් පන් නා කුසලා 

ධම් මාති සමථවිපස්සනා යචව මග්යගො ච. උප් පන් නා කුසලා නාම
සමථවිපස්සනාව.මග්යගොපනසකිං උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣමායනොඅනත්ථාෙ

සංවත්තනයකො නාම නත්ථි. යසො හි ඵලස්ස පච්චෙං දත්වාව නිරුජ්ඣති. 

පුරිමස්මිම්පිවාසමථවිපස්සනාව ගයහතබ්බාතිවුත්තං, තංපනනයුත්තං.එවං
යලොකිො සම්මප්පධානකථා සබ්බපුබ්බභායග කස්සපසංයුත්තපරිොයෙන
යවදිතබ්බා. යලොකුත්තරමග්ගක්ෙයණ පයනතං එකයමව වීරිෙං 
චතුකිච්චසාධනවයසනචත්තාරිනාමානිලභති. 

තත්ථ අනුප් පන් නානං පාපකානන්ති එත්ථ ‘‘අනුප්පන්යනො යචව

කාමච්ඡන්යදො’’තිආදීසු වුත්තනයෙන අත්යථො යවදිතබ්යබො. උප් පන් නානං 

පාපකානන්ති එත්ථ චතුබ්බිධං උප්පන්නං වත්තමානුප්පන්නං, 

භුත්වාවිගතුප්පන්නං, ඔකාසකතුප්පන්නං, භූමිලද්ධුප්පන්නන්ති. තත්ථ යෙ

කියලසා විජ්ජමානා උප්පාදාදිසමඞ්ගියනො, ඉදං වත් තමානුප් පන් නං නාම.
කම්යමපනජවියතආරම්මණරසං අනුභවිත්වානිරුද්ධවිපායකොභුත්වාවිගතං

නාම, කම්මං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධං භුත්වා විගතං නාම. තදුභෙම්පි 

භුත් වාවිගතුප් පන් නන්ති සඞ්ෙං ගච්ඡති. කුසලාකුසලකම්මං අඤ්ඤකම්මස්ස

විපාකං පටිබාහිත්වා අත්තයනො විපාකස්ස ඔකාසං කයරොති, එවං කයත 
ඔකායස විපායකො උප්පජ්ජමායනො ඔකාසකරණයතො පට්ඨාෙ උප්පන්යනොති

වුච්චති, ඉදං ඔකාසකතුප් පන් නං නාම. පඤ්චක්ෙන්ධා පන විපස්සනාෙ භූමි

නාම, යත අතීතාදියභදා යහොන්ති. යතසු අනුසයිතකියලසා පන අතීතා වා
අනාගතාවාපච්චුප්පන්නා වාතිනවත්තබ්බා.අතීතක්ෙන්යධසුඅනුසයිතාපිහි

අප්පහීනාව යහොන්ති, අනාගතක්ෙන්යධසු අනුසයිතාපි අප්පහීනාව යහොන්ති, 

පච්චුප්පන්නක්ෙන්යධසු අනුසයිතාපි අප්පහීනාව යහොන්ති, ඉදං 

භූමිලද් ධුප් පන් නං නාම. යතනාහු යපොරාණා – ‘‘තාසු තාසු භූමිසු
අසමුග්ඝාතගතාකියලසා භූමිලද්ධුප්පන්නාතිසඞ්ෙංගච්ඡන්තී’’ති. 

අපරම්පි චතුබ්බිධං උප්පන්නං සමුදාචාරුප්පන්නං, 

ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්නං, අවික්ෙම්භිතුප්පන්නං, අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නන්ති.

තත්ථ සම්පති වත්තමානංයෙව සමුදාචාරුප් පන් නං නාම. සකිං චක්ඛූනි
උම්මීයලත්වා ආරම්මයණ නිමිත්යත ගහියත අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ෙයණ

කියලසා නුප්පජ්ජිස්සන්තීති න වත්තබ්බා. කස්මා? ආරම්මණස්ස

අධිග්ගහිතත්තා.ෙථාකිං? ෙථාඛීරුක්ෙස්ස කුඨාරිොආහතාහතට්ඨායනඛීරං

නනික්ෙමිස්සතීතිනවත්තබ්බා, එවං.ඉදං ආරම් මණාධිග් ගහිතුප් පන් නං නාම.
සමාපත්තිො අවික්ෙම්භිතකියලසා පන ඉමස්මිං නාම ඨායනන
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පටුන 

උප්පජ්ජිස්සන්තීති න වත්තබ්බා. කස්මා? අවික්ෙම්භිතත්තා. ෙථා කිං? ෙථා

ඛීරරුක්ෙංකුඨාරිොආහයනෙයං, ඉමස්මිංනාමඨායනඛීරංනනික්ෙයමෙයාති

න වත්තබ්බං, එවං. ඉදං අවික් ෙම් භිතුප් පන් නං නාම. මග්යගන
අසමුග්ඝාතිතකියලසා පන භවග්යග නිබ්බත්තස්සාපි උප්පජ්ජන්තීති

පුරිමනයෙයනව විත්ථායරතබ්බං.ඉදං අසමුග් ඝාතිතුප් පන් නං නාම. 

ඉයමසු උප්පන්යනසු වත්තමානුප්පන්නං, භුත්වාවිගතුප්පන්නං, 

ඔකාසකතුප්පන්නං, සමුදාචාරුප්පන්නන්ති චතුබ්බිධං උප්පන්නං න

මග්ගවජ්ඣං, භූමිලද්ධුප්පන්නං, ආරම්මණාධිග්ගහිතුප්පන්නං, 

අවික්ෙම්භිතුප්පන්නං, අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නන්ති චතුබ්බිධං මග්ගවජ්ඣං. 

මග්යගොහිඋප්පජ්ජමායනොඑයතකියලයසපජහති.යසොයෙකියලයසපජහති, 

යතඅතීතාවාඅනාගතා වාපච්චුප්පන්නාවාතිනවත්තබ්බා.වුත්තම්පියචතං– 

‘‘හඤ්චි අතීයත කියලයස පජහති? යතන හි ඛීණංයෙව යෙයපති, 

නිරුද්ධං නියරොයධති, අත්ථඞ්ගතංඅත්ථඞ්ගයමති, අතීතංෙංනත්ථි, තං

පජහති. හඤ්චි අනාගයත කියලයස පජහති? යතන හි අජාතං පජහති, 

අනිබ්බත්තං අනුප්පන්නං අපාතුභූතං පජහති, අනාගතං ෙං නත්ථි, තං

පජහති.හඤ්චිපච්චුප්පන්යනකියලයසපජහති? යතනහිරත්යතො රාගං

පජහති, දුට්යඨොයදොසං, මූළ්යහොයමොහං, විනිබද්යධොමානං, පරාමට්යඨො

දිට්ඨිං, අනිට්ඨඞ්ගයතො විචිකිච්ඡං, ථාමගයතො අනුසෙං පජහති, 

කණ්හසුක්කා ධම්මා යුගනද්ධා වත්තන්ති, සංකියලසිො මග්ගභාවනා

යහොතීති…යප.… යතන හිනත්ථි මග්ගභාවනා, නත්ථි ඵලසච්ඡිකිරිො, 

නත්ථි කියලසප්පහානං, නත්ථි ධම්මාභිසමයෙොති. අත්ථි 

මග්ගභාවනා…යප.… අත්ථි ධම්මාභිසමයෙොති. ෙථා කථං විෙ? 
යසෙයථාපි තරුයණො රුක්යෙො…යප.… අපාතුභූතායෙව න

පාතුභවන්තී’’ති(පටි.ම.3.21). 

ඉති පාළිෙං අජාතඵලරුක්යෙො ආගයතො, ජාතඵලරුක්යෙො පන

දීයපතබ්යබො. ෙථා හි සඵයලො තරුණම්බරුක්යෙො, තස්ස ඵලානි මනුස්සා

පරිභුඤ්යජෙයං, යසසානි පායතත්වා පච්ඡියෙො පූයරෙයං, අථඤ්යඤො පුරියසො

තංඵරසුනාඡින්යදෙය.යතනස්සයනවඅතීතානිඵලානිනාසිතානි යහොන්ති, න

අනාගතපච්චුප්පන්නානි ච නාසිතානි. අතීතානි හි මනුස්යසහි පරිභුත්තානි, 

අනාගතානි අනිබ්බත්තානි, න සක්කා නායසතුං. ෙස්මිං පන සමයෙ යසො 

ඡින්යනො, තදා ඵලානියෙවනත්ථීති පච්චුප්පන්නානිපි අනාසිතානි. සයච පන

රුක්යෙො අච්ඡින්යනොඅස්ස, අථස්සපථවීරසඤ්චආයපොරසඤ්චආගම්මොනි

ඵලානි නිබ්බත්යතෙයං, තානි නාසිතානි යහොන්ති. තානි හි අජාතායනව න

ජාෙන්ති, අනිබ්බත්තායනවනනිබ්බත්තන්ති, අපාතුභූතායනවනපාතුභවන්ති.
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එවයමව මග්යගො නාපි අතීතාදියභයද කියලයස පජහති, නාපි න පජහති.

යෙසඤ්හි කියලසානං මග්යගන ෙන්යධසු අපරිඤ්ඤායතසු උප්පත්ති සිො, 
මග්යගන උප්පජ්ජිත්වා ෙන්ධානං පරිඤ්ඤාතත්තා යත කියලසා අජාතාව න

ජාෙන්ති, අනිබ්බත්තාව න නිබ්බත්තන්ති, අපාතුභූතාව න පාතුභවන්ති.
තරුණපුත්තාෙ ඉත්ථිො පුන අවිජාෙනත්ථං බයාධිතානං යරොගවූපසමනත්ථං
පීතයභසජ්යජහිවාපිඅෙමත්යථොවිභායවතබ්යබො. එවංමග්යගොයෙකියලයස 

පජහති, යත අතීතා වා අනාගතා වා පච්චුප්පන්නා වාති න වත්තබ්බා. න ච

මග්යගො කියලයසනපජහති.යෙපනමග්යගොකියලයසපජහති, යතසන්ධාෙ
‘‘උප්පන්නානං පාපකාන’’න්තිආදිවුත්තං. 

න යකවලඤ්ච මග්යගො කියලයසයෙව පජහති, කියලසානං පන

අප්පහීනත්තා යෙ උප්පජ්යජෙයං උපාදින්නක්ෙන්ධා, යතපි පජහතියෙව. 
වුත්තම්පි යචතං – ‘‘යසොතාපත්තිමග්ගඤායණන අභිසඞ්ොරවිඤ්ඤාණස්ස
නියරොයධනසත්ත භයවඨයපත්වාඅනමතග්යගසංසායරයෙඋප්පජ්යජෙයං

නාමඤ්ච රූපඤ්ච, එත්යථයත නිරුජ්ඣන්තී’’ති (චූළව.

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදයසො 6) විත්ථායරො. ඉති මග්යගො උපාදින්නයතො
අනුපාදින්නයතො ච වුට්ඨාති. භවවයසන පන යසොතාපත්තිමග්යගො

අපාෙභවයතො වුට්ඨාති, සකදාගාමිමග්යගො සුගතිභයවකයදසයතො, 

අනාගාමිමග්යගො සුගතිකාමභවයතො, අරහත්තමග්යගො රූපාරූපභවයතො
වුට්ඨාති.සබ්බභයවහිවුට්ඨාතියෙවාතිපිවදන්ති. 

අථමග්ගක්ෙයණකථංඅනුප්පන්නානංඋප්පාදාෙභාවනායහොති, කථංවා 

උප්පන්නානං ඨිතිොති? මග්ගප්පවත්තිො එව. මග්යගො හි පවත්තමායනො
පුබ්යබ අනුප්පන්නපුබ්බත්තා අනුප්පන්යනො නාම වුච්චති. අනාගතපුබ්බඤ්හි

ඨානංගන්ත්වාඅනනුභූතපුබ්බංවාආරම්මණංඅනුභවිත්වාවත්තායරො භවන්ති; 

‘‘අනාගතට්ඨානං ආගතම්හ, අනනුභූතං ආරම්මණං අනුභවාමා’’ති. ො චස්ස 

පවත්ති, අෙයමවඨිතිනාමාති‘‘ඨිතිොභායවතී’’තිවත්තුංවට්ටති.එවයමතස්ස 
භික්ඛුයනො ඉදං යලොකුත්තරමග්ගක්ෙයණ වීරිෙං ‘‘අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාො’’තිආදීනි චත්තාරි නාමානි ලභති. අෙං
යලොකුත්තරමග්ගක්ෙයණ සම්මප්පධානකථා. ඉමස්මිං පන සුත්යත
යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකායනවසම්මප්පධානානි කථිතානි. 

398-401. ඉද්ධිපායදසු ඡන්දං නිස්සාෙ පවත්යතො සමාධි ඡන් දසමාධි, 

පධානභූතාසඞ්ොරා පධානසඞ් ොරා. සමන් නාගතන්තියතහි ධම්යමහිඋයපතං.

ඉද්ධිො පාදං, ඉද්ධිභූතං වා පාදන්ති ඉද් ධිපාදං. යසයසසුපි එයසව නයෙො. 

අෙයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පන ඉද්ධිපාදවිභඞ්යග (විභ. 431ආදයෙො)

ආගයතොඑව. විසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.2.382) පනස්සඅත්යථොදීපියතො.තත්රාෙං
භික්ඛු ෙදා ඡන්දාදීසු එකං ධුරං නිස්සාෙ විපස්සනං වඩ්යෙත්වා අරහත්තං
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පාපුණාති, තදාස්ස පඨමිද්ධිපායදො පුබ්බභායග යලොකියෙො, අපරභායග
යලොකුත්තයරො. එවං යසසාපීති. ඉමස්මිම්පි සුත්යත යලොකිෙයලොකුත්තරාව
ඉද්ධිපාදාකථිතා. 

402-406. සද් ධින් ද්රිෙං භායවතීතිආදීසු සද්ධාව අත්තයනො සද්ධාධුයර

ඉන්දට්ඨං කයරොතීති සද් ධින් ද්රිෙං. වීරියින් ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො. භායවතීති
එත්ථ පන ආදිකම්මියකො යෙොගාවචයරො තීහි කාරයණහි සද්ධින්ද්රිෙං
වියසොයධන්යතො සද්ධින්ද්රිෙං භායවති නාම. වීරියින්ද්රිොදීසුපි එයසව නයෙො.
වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘අස්සද්යධ පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, සද්යධ පුග්ගයල යසවයතො

භජයතො පයිරුපාසයතො, පසාදනීයෙසුත්තන්යතපච්චයවක්ෙයතොඉයමහි

තීහාකායරහි සද් ධින් ද්රිෙං විසුජ්ඣති. 

‘‘කුසීයතපුග්ගයලපරිවජ්ජෙයතො, ආරද්ධවීරියෙපුග්ගයලයසවයතො

භජයතො පයිරුපාසයතො, සම්මප්පධායන පච්චයවක්ෙයතො ඉයමහි

තීහාකායරහි වීරියින් ද්රිෙං විසුජ්ඣති. 

‘‘මුට්ඨස්සතී පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, උපට්ඨිතස්සතී පුග්ගයල

යසවයතොභජයතොපයිරුපාසයතො, සතිපට්ඨායනපච්චයවක්ෙයතොඉයමහි 

තීහාකායරහි සතින් ද්රිෙං විසුජ්ඣති. 

‘‘අසමාහියතපුග්ගයලපරිවජ්ජෙයතො, සමාහියතපුග්ගයලයසවයතො

භජයතො පයිරුපාසයතො, ඣානවියමොක්යෙ පච්චයවක්ෙයතො ඉයමහි

තීහාකායරහි සමාධින් ද්රිෙං විසුජ්ඣති. 

‘‘දුප්පඤ්යඤ පුග්ගයල පරිවජ්ජෙයතො, පඤ්ඤවන්යත පුග්ගයල

යසවයතො භජයතො පයිරුපාසයතො, ගම්භීරඤාණචරිෙං පච්චයවක්ෙයතො

ඉයමහි තීහාකායරහි පඤ ්ඤින් ද්රිෙං විසුජ්ඣතී’’ති(පටි.ම. 1.184-185). 

එත්ථච ගම් භීරඤාණචරිෙං පච් චයවක් ෙයතොති සණ්හසුඛුමංෙන්ධන්තරං, 

ආෙතනන්තරං, ධාතන්තරං, ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගන්තරං, මග්ගන්තරං, 
ඵලන්තරඤ්ච පච්චයවක්ෙන්තස්සාති අත්යථො. ඉයමසඤ්හි තිණ්ණං තිණ්ණං
කාරණානං වයසන අකතාභිනියවයසො ආදිකම්මියකො යෙොගාවචයරො
සද්ධාධුරාදීසු අභිනියවසං පට්ඨයපත්වා භායවන්යතො අවසායන විවට්යටත්වා

අරහත්තං ගණ්හති.යසොොවඅරහත්තමග්ගාඉමානිඉන්ද්රිොනිභායවතිනාම, 
අරහත්තඵයල පත්යත භාවිතින්ද්රියෙො නාම යහොතීති. එවං ඉමානිපි
පඤ්චින්ද්රිොනියලොකිෙයලොකුත්තරායනව කථිතානීති. 
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පටුන 

සද්ධාබලාදීසු සද්ධායෙව අකම්පිෙට්යඨන බලන්ති සද් ධා ලං. 

වීරිෙ ලාදීසුපි එයසවනයෙො. එත්ථ හි සද්ධා අස්සද්ධියෙනකම්පති, වීරිෙං

යකොසජ්යජනනකම්පති, සතිමුට්ඨස්සච්යචනන කම්පති, සමාධිඋද්ධච්යචන

කම්පති, පඤ්ඤා අවිජ්ජාෙනකම්පතීතිසබ්බානිපි අකම්පිෙට්යඨනබලානීති
වුච්චන්ති. භාවනානයෙො පයනත්ථ ඉන්ද්රිෙභාවනාෙං වුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්යබොති.ඉමානියලොකිෙයලොකුත්තරායනවකථිතානීති. 

418. සතිසම් ය ොජ් ඣඞ් ගං භායවතීති එත්ථ අෙං ආදිකම්මිකානං
කුලපුත්තානං වයසන සද්ධිං අත්ථවණ්ණනාෙ භාවනානයෙො. තත්ථ 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගන්තිආදිනානයෙනවුත්තානංසත්තන්නං ආදිපදානංතාව

අෙමත්ථවණ්ණනා – සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යග තාව සරණට්යඨන සති, සා

පයනසා උපට්ඨානලක්ෙණා, අපිලාපනලක්ෙණාවා.වුත්තම්පියචතං–‘‘ෙථා, 

මහාරාජ, රඤ්යඤො භණ්ඩාගාරියකො රඤ්යඤො සාපයතෙයං අපිලායපති

‘එත්තකං, මහාරාජ, හිරඤ්ඤං, එත්තකංසුවණ්ණං, එත්තකංසාපයතෙය’න්ති.

එවයමව යෙො, මහාරාජ, සති උප්පජ්ජමානා
කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජහීනප්පණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභායග ධම්යම 

අපිලායපති ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති (මි. ප. 2.1.13) විත්ථායරො.

අපිලාපනරසා, කිච්චවයසයනව හිස්සා එතං ලක්ෙණං යථයරන වුත්තං.

අසම්යමොසරසා වා, යගොචරාභිමුඛීභාවපච්චුපට්ඨානා. සති එව

සම්යබොජ්ඣඞ්යගොති සතිසම් ය ොජ් ඣඞ් යගො. 

තත්ථයබොධිො, යබොධිස්සවාඅඞ්යගොති ය ොජ් ඣඞ් යගො. කිංවුත්තංයහොති? 
ො හි අෙං ධම්මසාමග්ගීොෙ යලොකිෙයලොකුත්තරමග්ගක්ෙයණ
උප්පජ්ජමානාෙ 

ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුෙඅත්තකිලමථානුයෙොගඋච්යඡදසස්සතාභිනි
යවසාදීනං අයනයකසං උපද්දවානං පටිපක්ෙභූතාෙ 

සතිධම්මවිචෙවීරිෙපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ොසඞ්ොතාෙ ධම්මසාමග්ගිො

අරිෙසාවයකො බුජ්ඣතීති කත්වා යබොධීති වුච්චති, බුජ් ඣතීති 

කියලසසන්තානනිද්දාෙ උට්ඨහති, චත්තාරි වා අරිෙසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 

නිබ්බානයමව වා සච්ඡිකයරොතීති වුත්තං යහොති. ෙථාහ – ‘‘සත්ත
යබොජ්ඣඞ්යග භායවත්වා අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’’ති (සං.

නි.5.378; දී.නි. 3.143). තස්සාධම්මසාමග්ගිසඞ්ොතාෙයබොධිොඅඞ්යගොතිපි 

ය ොජ් ඣඞ් යගො ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදයෙො විෙ. යෙොයපස ෙථාවුත්තප්පකාරාෙ

එතාෙධම්මසාමග්ගිොබුජ්ඣතීතිකත්වාඅරිෙසාවයකොයබොධීති වුච්චති, තස්ස

අඞ්යගොතිපි ය ොජ් ඣඞ් යගො යසනඞ්ගරථඞ්ගාදයෙො විෙ. යතනාහු
අට්ඨකථාචරිො–‘‘බුජ්ඣනකස්සපුග්ගලස්සඅඞ්ගාතිවා යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. 
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අපිච ‘‘යබොජ්ඣඞ්ගාති යකනට්යඨන යබොජ්ඣඞ්ගා? යබොධාෙ 

සංවත්තන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, බුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, අනුබුජ්ඣන්තීති 

යබොජ්ඣඞ්ගා, පටිබුජ්ඣන්තීති යබොජ්ඣඞ්ගා, සම්බුජ්ඣන්තීති

යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති ඉමිනා පටිසම්භිදානයෙනාපි (පටි. ම. 2.17) 
යබොජ්ඣඞ්ගත්යථො යවදිතබ්යබො. පසත්යථො සුන්දයරො ච යබොජ්ඣඞ්යගො

සම්යබොජ්ඣඞ්යගො, සති එව සම්යබොජ්ඣඞ්යගො සතිසම් ය ොජ් ඣඞ් යගො, තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං. 

ධම් මවිචෙසම් ය ොජ් ඣඞ් ගන්තිආදීසුපි චතුසච්චධම්යම විචිනතීති 

ධම් මවිචයෙො. යසො පවිචෙලක්ෙයණො, ඔභාසනරයසො, 

අසම්යමොහපච්චුපට්ඨායනො. වීරභාවයතො, විධිනා ඊරයිතබ්බයතො ච වීරිෙං. තං

පග්ගහලක්ෙණං, උපථම්භනරසං, අයනොසීදනපච්චුපට්ඨානං. පීණෙතීති පීති. 

සාඵරණලක්ෙණා, තුට්ඨිලක්ෙණාවා, කාෙචිත්තානංපීණනරසා, යනසංයෙව

ඔදගයපච්චුපට්ඨානා. කාෙචිත්තදරථප්පස්සම්භනයතො පස් සද් ධි. සා

උපසමලක්ෙණා, කාෙචිත්තදරථමද්දනරසා, කාෙචිත්තානං 

අපරිප්ඵන්දසීතිභාවපච්චුපට්ඨානා. සමාධානයතො සමාධි. යසො

අවික්යෙපලක්ෙයණො, අවිසාරලක්ෙයණො වා, චිත්තයචතසිකානං 

සම්පිණ්ඩනරයසො, චිත්තට්ඨිතිපච්චුපට්ඨායනො.අජ්ඣුයපක්ෙනයතො උයපක් ො. 

සා පටිසඞ්ොනලක්ෙණා, සමවාහිතලක්ෙණා වා, ඌනාධිකනිවාරණරසා, 

පක්ෙපාතුපච්යඡදනරසා වා, මජ්ඣත්තභාවපච්චුපට්ඨානා. යසසං 

වුත්තනෙයමව. භායවතීතිබූ්රයහතිවඩ්යෙති, උප්පායදතීති අත්යථො. 

තත්ථචත්තායරොධම්මා සතිසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප්පාදාෙසංවත්තන්තීති
යවදිතබ්බා සතිසම්පජඤ්ඤං මුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනතා
උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලයසවනතා තදධිමුත්තතාති. අභික්කන්තාදීසු හි සත්තසු

ඨායනසු සතිසම්පජඤ්යඤන, භත්තනික්ඛිත්තකාකසදියසමුට්ඨස්සතිපුග්ගයල

පරිවජ්ජයනන, තිස්සදත්තත්යථරඅභෙත්යථරාදිසදියස උපට්ඨිතස්සතිපුග්ගයල

යසවයනන, ඨානනිසජ්ජාදීසු සතිසමුට්ඨාපනත්ථං
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතාෙ ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො උප්පජ්ජති. තස්මා
ආදිකම්මියකො කුලපුත්යතො ඉයමහි චතූහි කාරයණහි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං කත්වා අභිනියවසං පට්ඨයපත්වා අනුක්කයමන
අරහත්තං ගණ්හාති. යසො ොව අරහත්තමග්ගා සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති

නාම, ඵයලපත්යතභාවියතොනාමයහොති. 

සත්ත ධම්මා ධම් මවිචෙසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති 

පරිපුච්ඡකතා, වත්ථුවිසදකිරිො, ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනා, 

දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා, පඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනා, 
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ගම්භීරඤාණචරිෙපච්චයවක්ෙණා, තදධිමුත්තතාති. තත්ථ පරිපුච් ඡකතාති 

ෙන්ධධාතුආෙතනඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානසමථවිපස්සනානං 
අත්ථසන්නිස්සිතපරිපුච්ඡාබහුලතා. 

වත් ථුවිසදකිරිොති අජ්ඣත්තිකබාහිරානං වත්ථූනං විසදභාවකරණං. ෙදා

හිස්ස යකසනෙයලොමා දීඝා යහොන්ති, සරීරං වා උප්පන්නයදොසඤ්යචව

යසදමලමක්ඛිතඤ්ච, තදා අජ්ඣත්තිකංවත්ථු අවිසදංයහොතිඅපරිසුද්ධං.ෙදා

පන චීවරං ජිණ්ණංකිලිට්ඨං දුග්ගන්ධං වා යහොති, යසනාසනං වා උක්ලාපං, 
තදා බාහිරං වත්ථු අවිසදං යහොති අපරිසුද්ධං. තස්මා යකසාදිච්යඡදයනන
උද්ධංවියරචනඅයධොවියරචනාදීහි සරීරසල්ලහුකභාවකරයණන
උච්ඡාදනනහාපයනන ච අජ්ඣත්තිකවත්ථු විසදං කාතබ්බං.
සූචිකම්මයධොවනරජනපරිභණ්ඩකරණාදීහි බාහිරවත්ථු විසදං කාතබ්බං.
එතස්මිඤ්හි අජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුම්හි අවිසයද උප්පන්යනසු 
චිත්තයචතසියකසු ඤාණම්පි අවිසදං යහොති අපරිසුද්ධං අපරිසුද්ධානි 

දීපකපල්ලවට්ටියතලාදීනි නිස්සාෙ උප්පන්නදීපසිොෙ ඔභායසො විෙ. විසයද
පන අජ්ඣත්තිකබාහියර වත්ථුම්හිඋප්පන්යනසුචිත්තයචතසියකසුඤාණම්පි
විසදංයහොති පරිසුද්ධානිදීපකපල්ලවට්ටියතලාදීනිනිස්සාෙඋප්පන්නදීපසිොෙ
ඔභායසොවිෙ.යතන වුත්තං–‘‘වත්ථුවිසදකිරිොධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස
උප්පාදාෙ සංවත්තතී’’ති. 

ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනා නාමසද්ධාදීනංඉන්ද්රිොනංසමභාවකරණං.සයච

හිස්ස සද්ධින්ද්රිෙං බලවං යහොති, ඉතරානි මන්දානි, තයතො වීරියින්ද්රිෙං

පග්ගහකිච්චං, සතින්ද්රිෙං උපට්ඨානකිච්චං, සමාධින්ද්රිෙං අවික්යෙපකිච්චං, 
පඤ්ඤින්ද්රිෙං දස්සනකිච්චං කාතුං න සක්යකොති. තස්මා තං 

ධම්මසභාවපච්චයවක්ෙයණනවා, ෙථාවාමනසිකයරොයතොබලවංජාතං, තථා

අමනසිකායරන හායපතබ්බං. වක් කලිත් යථරවත් ථු යචත්ථ නිදස්සනං. සයච

පන වීරියින්ද්රිෙංබලවංයහොති, අථයනවසද්ධින්ද්රිෙංඅධියමොක්ෙකිච්චංකාතුං 

සක්යකොති, න ඉතරානි ඉතරකිච්චයභදං. තස්මා තං පස්සද්ධාදිභාවනාෙ

හායපතබ්බං. තත්රාපි යසොණත් යථරස ්ස වත් ථු දස්යසතබ්බං. එවං යසයසසුපි 
එකස්සබලවභායවසතිඉතයරසංඅත්තයනොකිච්යචසුඅසමත්ථතායවදිතබ්බා. 

වියසසයතො පයනත්ථ සද්ධාපඤ්ඤානං සමාධිවීරිොනඤ්ච සමතං 

පසංසන්ති.බලවසද්යධොහිමන්දපඤ්යඤොමුධප්පසන්යනොයහොති, අවත්ථුම්හි

පසීදති. බලවපඤ්යඤො මන්දසද්යධො යකරාටිකපක්ෙං භජති, 
යභසජ්ජසමුට්ඨියතො විෙයරොයගොඅයතකිච්යඡොයහොති.චිත්තුප්පාදමත්යතයනව
කුසලං යහොතීති අතිධාවිත්වා දානාදීනි අකයරොන්යතො නිරයෙ උප්පජ්ජති.
උභින්නං සමතාෙ වත්ථුස්මිංයෙව පසීදති. බලවසමාධිං පන මන්දවීරිෙං
සමාධිස්ස යකොසජ්ජපක්ෙත්තා යකොසජ්ජං අභිභවති. බලවවීරිෙං මන්දසමාධිං
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පටුන 

වීරිෙස්ස උද්ධච්චපක්ෙත්තා උද්ධච්චං අභිභවති. සමාධි පන වීරියෙන 

සංයෙොජියතො යකොසජ්යජ පතිතුං න ලභති, වීරිෙං සමාධිනා සංයෙොජිතං 
උද්ධච්යචපතිතුංනලභති.තස්මාතංඋභෙංසමංකත්තබ්බං.උභෙසමතාෙහි
අප්පනා යහොති. 

අපිච සමාධිකම්මිකස්ස බලවතීපි සද්ධා වට්ටති. එවඤ්හි සද්දහන්යතො
ඔකප්යපන්යතො අප්පනං පාපුණිස්සති. සමාධිපඤ්ඤාසු පනසමාධිකම්මිකස්ස
එකග්ගතා බලවතී වට්ටති. එවඤ්හි යසො අප්පනං පාපුණාති.
විපස්සනාකම්මිකස්සපඤ්ඤාබලවතීවට්ටති.එවඤ්හියසොලක්ෙණපටියවධං 
පාපුණාති. උභින්නං පන සමතාෙපි අප්පනා යහොතියෙව. සති පන සබ්බත්ථ
බලවතී වට්ටති. සති හි චිත්තං උද්ධච්චපක්ඛිකානං සද්ධාවීරිෙපඤ්ඤානං
වයසනඋද්ධච්චපාතයතො යකොසජ්ජපක්ඛියකනචසමාධිනායකොසජ්ජපාතයතො

රක්ෙති. තස්මා සා යලොණධූපනං විෙ සබ්බබයඤ්ජයනසු, සබ්බකම්මියකො

අමච්යචොවිෙචසබ්බරාජකිච්යචසු, සබ්බත්ථ ඉච්ඡිතබ්බා.යතනාහ–‘‘සතිච

පන සබ්බත්ථිකා වුත්තා (සං. නි. 5.234) භගවතා. කිං කාරණා? චිත්තඤ්හි

සතිපටිසරණං, ආරක්ෙපච්චුපට්ඨානා ච සති, න විනා සතිො චිත්තස්ස
පග්ගහනිග්ගයහොයහොතී’’ති. 

දුප් පඤ ්ඤපුග් ගලපරිවජ් ෙනා නාම ෙන්ධාදියභයදසුඅයනොගාළ්හපඤ්ඤානං

දුම්යමධපුග්ගලානං ආරකා පරිවජ්ජනං. පඤ ්ඤවන් තපුග් ගලයසවනා නාම
සමපඤ්ඤාසලක්ෙණපරිග්ගාහිකාෙ උදෙබ්බෙපඤ්ඤාෙ

සමන්නාගතපුග්ගලයසවනා. ගම් භීරඤාණචරිෙපච් චයවක් ෙණා නාම
ගම්භීයරසු ෙන්ධාදීසු පවත්තාෙ ගම්භීරපඤ්ඤාෙ පයභදපච්චයවක්ෙණා. 

තදධිමුත් තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසුධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපනත්ථං
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. තස්මා ආදිකම්මියකො කුලපුත්යතො ඉයමහි
සත්තහි කාරයණහි ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං
කත්වාඅභිනියවසංපට්ඨයපත්වාඅනුක්කයමනඅරහත්තං ගණ්හාති.යසොොව

අරහත්තමග්ගා ධම්මවිචෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති නාම, ඵයල පත්යත 
භාවියතොනාමයහොති. 

එකාදස ධම්මා වීරිෙසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස් ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

අපාෙභෙපච්චයවක්ෙණතා, ආනිසංසදස්සාවිතා, ගමනවීථිපච්චයවක්ෙණතා, 

පිණ්ඩපාතාපචාෙනතා, දාෙජ්ජමහත්තපච්චයවක්ෙණතා, 

සත්ථුමහත්තපච්චයවක්ෙණතා, ජාතිමහත්තපච්චයවක්ෙණතා, 

සබ්රහ්මචාරිමහත්තපච්චයවක්ෙණතා, කුසීතපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, 

ආරද්ධවීරිෙපුග්ගලයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. 
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තත්ථ ‘‘නිරයෙසු පඤ්චවිධබන්ධනකම්මකරණයතො පට්ඨාෙ මහාදුක්ෙං

අනුභවනකායලපි, තිරච්ඡානයෙොනිෙං ජාලක්ඛිපකුමිනාදීහි ගහිතකායලපි, 

පාජනකණ්ටකාදිප්පහාරතුන්නස්ස පන සකටවහනාදිකායලපි, යපත්තිවිසයෙ
අයනකානිපි වස්සසහස්සානි එකං බුද්ධන්තරම්පි ඛුප්පිපාසාහි

ආතුරීභූතකායලපි, කාලකඤ්ජිකඅසුයරසු සට්ඨිහත්ථඅසීතිහත්ථප්පමායණන
අට්ඨිචම්මමත්යතයනව අත්තභායවන වාතාතපාදිදුක්ොනුභවනකායලපි න
සක්කාවීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගංඋප්පායදතුං.අෙයමවයත භික්ඛුකායලො’’තිඑවං 

අපාෙභෙං පච් චයවක් ෙන් තස ්සාපි වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්යගොඋප්පජ්ජති. 

‘‘නසක්කාකුසීයතනනවයලොකුත්තරධම්මාලද්ධුං, ආරද්ධවීරියෙයනව 

සක්කා, අෙමානිසංයසො වීරිෙස්සා’’ති එවං ආනිසංසදස ්සාවියනොපි උප්පජ්ජති.

‘‘සබ්බබුද්ධපච්යචකබුද්ධමහාසාවයකහිගතමග්යගොවගන්තබ්යබො, යසොචන 

සක්කා කුසීයතන ගන්තු’’න්ති එවං ගමනවීථිං පච් චයවක් ෙන් තස ්සාපි 
උප්පජ්ජති. 

‘‘යෙතංපිණ්ඩපාතාදීහිඋපට්ඨහන්ති, ඉයමයතමනුස්සායනව ඤාතකා, 

නදාසකම්මකරා, නාපිතංනිස්සාෙජීවිස්සාමාතියතපණීතානිපිණ්ඩපාතාදීනි 
යදන්ති. අථ යෙො අත්තයනො කාරානං මහප්ඵලතං පච්චාසීසමානා යදන්ති.
සත්ථාරාපි ‘අෙං ඉයම පච්චයෙ පරිභුඤ්ජිත්වා කාෙදළ්හීබහුයලො සුෙං

විහරිස්සතී’තිනඑවංසම්පස්සතා තුය්හංපච්චොඅනුඤ්ඤාතා, අථයෙො‘අෙං
ඉයම පරිභුඤ්ජමායනො සමණධම්මං කත්වා වට්ටදුක්ෙයතො මුච්චිස්සතී’ති යත
පච්චොඅනුඤ්ඤාතා.යසො දානිත්වංකුසීයතොවිහරන්යතොනතංපිණ්ඩපාතං
අපචායිස්සසි. ආරද්ධවීරිෙස්යසව හි පිණ්ඩාපචාෙනං නාම යහොතී’’ති එවං 

පිණ් ඩපාතාපචාෙනං පච් චයවක් ෙන් තස ්සාපි උප්පජ්ජති මහාමිත්තත්යථරස්ස
විෙ පිණ්ඩපාතිෙතිස්සත්යථරස්සවිෙච. 

මහාමිත් තත් යථයරො කිර කස්සකයලයණ නාම පටිවසති. තස්ස ච
යගොචරගායම එකා මහාඋපාසිකා යථරං පුත්තං කත්වා පටිජග්ගති. සා 

එකදිවසං අරඤ්ඤං ගච්ඡන්තී ධීතරං ආහ – ‘‘අම්ම, අසුකස්මිං ඨායන

පුරාණතණ්ඩුලා, අසුකස්මිං ඛීරං, අසුකස්මිං සප්පි, අසුකස්මිං ඵාණිතං, තව 

භාතිකස්ස අෙයමිත්තස්ස ආගතකායල භත්තං පචිත්වා ඛීරසප්පිඵාණියතහි

සද්ධිං යදහි, දත්වා ත්වඤ්ච භුඤ්යජෙයාසි. අහං පන හියෙයො පක්කං

පාරිවාසිකභත්තං කඤ්ජියෙන භුත්තම්හී’’ති. දිවා කිං භුඤ්ජිස්සසි, අම්මාති? 

සාකපණ්ණං පක්ඛිපිත්වා කණතණ්ඩුයලහි අම්බිලොගුං පචිත්වා ඨයපහි, 
අම්මාති. 

යථයරොචීවරංපාරුපිත්වාපත්තංනීහරන්යතොවතංසද්දංසුත්වා අත්තානං

ඔවදි – ‘‘මහාඋපාසිකා කිර කඤ්ජියෙන පාරිවාසිකභත්තං භුඤ්ජි, දිවාපි 
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කණපණ්ණම්බිලොගුං භුඤ්ජිස්සති, තුය්හං අත්ථාෙ පන පුරාණතණ්ඩුලාදීනි 
ආචික්ෙති.තංනිස්සාෙයෙොපයනසා යනවයෙත්තංනවත්ථුංනභත්තංන

වත්ථං පච්චාසීසති, තිස්යසො පන සම්පත්තියෙො පත්ථෙමානා යදති. ත්වං

එතිස්සා තා සම්පත්තියෙො දාතුං සක්ඛිස්සසි, නසක්ඛිස්සසීති, අෙං යෙො පන
පිණ්ඩපායතොතො සරායගනසයදොයසනසයමොයහනනසක්කාගණ්හිතු’’න්ති
පත්තං ථවිකාෙ පක්ඛිපිත්වා ගණ්ඨිකං මුඤ්චිත්වා නිවත්තිත්වා

කස්සකයලණයමව ගන්ත්වා පත්තං යහට්ඨාමඤ්යච, චීවරඤ්ච චීවරවංයස

ඨයපත්වා, ‘‘අරහත්තංඅපාපුණිත්වානනික්ෙමිස්සාමී’’තිවීරිෙං අධිට්ඨහිත්වා
නිසීදි. දීඝරත්තං අප්පමත්යතො හුත්වා නිවුත්ථභික්ඛු විපස්සනං වඩ්යෙත්වා
පුයරභත්තයමව අරහත්තං පත්වා විකසමානමිව පදුමං මහාඛීණාසයවො සිතං 
කයරොන්යතොවනික්ෙමි.යලණද්වායරරුක්ෙම්හිඅධිවත්ථායදවතා– 

‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 

ෙස්සයතආසවාඛීණා, දක්ඛියණයෙයොසිමාරිසා’’ති.– 

උදානං උදායනත්වා, ‘‘භන්යත, පිණ්ඩාෙ පවිට්ඨානං තුම්හාදිසානං
අරහන්තානං භික්ෙං දත්වා මහල්ලකිත්ථියෙො දුක්ො මුච්චිස්සන්තී’’ති ආහ.
යථයරො උට්ඨහිත්වා ද්වාරං විවරිත්වා කාලං ඔයලොයකන්යතො 

‘‘පායතොයෙවා’’තිඤත්වාපත්තචීවරංආදාෙගාමංපාවිසි. 

දාරිකාපි භත්තං සම්පායදත්වා ‘‘ඉදානි යම භාතා ආගමිස්සති, ඉදානි යම
භාතා ආගමිස්සතී’’ති ද්වාරං ඔයලොකෙමානා නිසීදි. සා යථයර ඝරද්වාරං 
සම්පත්යත පත්තං ගයහත්වා සප්පිඵාණිතයෙොජිතස්ස ඛීරපිණ්ඩපාතස්ස
පූයරත්වා හත්යථ ඨයපසි. යථයරො ‘‘සුෙං යහොතූ’’ති අනුයමොදනං කත්වා
පක්කාමි. සාපි තං ඔයලොකෙමානාව අට්ඨාසි. යථරස්ස හි තදා අතිවිෙ

පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො අයහොසි, විප්පසන්නානි ඉන්ද්රිොනි, මුෙං බන්ධනා
පවුත්තතාලපක්කංවිෙඅතිවිෙ වියරොචිත්ථ. 

මහාඋපාසිකා අරඤ්ඤයතො ආගන්ත්වා ‘‘කිං, අම්ම, භාතියකො යත

ආගයතො’’ති පුච්ඡි. සා සබ්බං තං පවත්තිංආයරොයචසි. උපාසිකා ‘‘අජ්ජ යම

පුත්තස්සපබ්බජිතකිච්චංමත්ථකංපත්ත’’න්තිඤත්වා ‘‘අභිරමතියත, අම්ම, 

භාතාබුද්ධසාසයන, නඋක්කණ්ඨතී’’තිආහ. 

පිණ් ඩපාතිකතිස් සත් යථරවත් ථු පන එවං යවදිතබ්බං – මහාගායම කිර
එයකො දලිද්දපුරියසො දාරුවික්කයෙන ජීවිකං කප්යපති. යසො යතයනව
කාරයණන නාමං ලභිත්වා දාරුභණ්ඩකමහාතිස්යසො නාම ජායතො. යසො

එකදිවසං අත්තයනො භරිෙං ආහ – ‘‘කිං අම්හාකං ජීවිතං නාම, සත්ථාරා

දළිද්දදානස්සමහප්ඵලභායවොකථියතො, මෙඤ්චනිබද්ධං දාතුංනසක්යකොම, 
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පටුන 

පක්ඛිකභත්තමත්තං දත්වා පුන උප්පන්නං සලාකභත්තම්පි දස්සාමා’’ති. සා
‘‘සාධු සාමී’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පුනදිවයස ෙථාලායභන පක්ඛිකභත්තං අදාසි.

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච පච්චයෙහි නිප්පරිස්සෙකායලො යහොති, දහරසාමයණරා
පණීතයභොජනානි භුඤ්ජිත්වා ‘‘අෙං ලූොහායරො’’ති යතසං පක්ඛිකභත්තං
ගහිතමත්තකයමවකත්වායතසංපස්සන්තානංයෙව ඡඩ්යඩත්වාගච්ඡන්ති. 

සා ඉත්ථී තං දිස්වා සාමිකස්ස කයථසි, ‘‘මො දින්නං ඡඩ්යඩන්තී’’ති න
පන විප්පටිසාරිනී අයහොසි. තස්සා සාමියකො ආහ – ‘‘මෙං දුග්ගතභායවන 

අෙයානං සුයෙන පරිභුඤ්ජායපතුංනාසක්ඛිම්හ.කිංනු යෙොකත්වා අෙයානං

මනං ගයහතුං සක්ඛිස්සාමා’’ති? අථස්ස භරිො ආහ – ‘‘කිං වයදසි, සාමි, 

සපුත්තකා දුග්ගතානාමනත්ථීතිඅෙංයතධීතා, ඉමංඑකස්මිංකුයලඨයපත්වා

ද්වාදස කහාපයණ ගණ්හිත්වා එකං ඛීරයධනුං ආහර, අෙයානං

ඛීරසලාකභත්තං දස්සාම, එවංයතසංචිත්තං ගණ්හිතුංසක්ඛිස්සාමා’’ති.යසො
සාධූති සම්පටිච්ඡිත්වා තථා අකාසි. යතසං පුඤ්යඤන සා යධනු සාෙං තීණි

මාණිකානි, පායතො තීණි මාණිකානි ඛීරං යදති. සාෙං ලද්ධං දධිං කත්වා
පුනදිවයස තයතො ගහිතනවනීයතන සප්පිං කත්වා සසප්පිපරියසකං
ඛීරසලාකභත්තං යදන්ති. තයතො පට්ඨාෙ තස්ස යගයහ සලාකභත්තං
පුඤ්ඤවන්තාවලභන්ති. 

යසො එකදිවසං භරිෙං ආහ – ‘‘මෙං ධීතු අත්ථිතාෙ ලජ්ජිතබ්බයතො ච

මුත්තා, යගයහචයනොභත්තංඅෙයානංපරියභොගාරහංජාතං.ත්වංොව අහං 

ආගච්ඡාමි, තාවඉමස්මිංකලයාණවත්යතමාපමජ්ජි.අහං කිඤ්චියදවකත්වා
ධීතරංයමොයචස්සාමී’’ති.යසොඑකංපයදසංගන්ත්වා උච්ඡුෙන්තකම්මංකත්වා
ඡහි මායසහි ද්වාදස කහාපයණ ලභිත්වා ‘‘අලං එත්තකං මම ධීතු
යමොචනත්ථාො’’ති යත කහාපයණ දුස්සන්යත බන්ධිත්වා ‘‘යගහං
ගමිස්සාමී’’ති මග්ගංපටිපජ්ජි. 

තස්මිං සමයෙ අම්බරිෙමහාවිහාරවාසී පිණ්ඩපාතිෙතිස්සත්යථයරො 

‘‘තිස්සමහාවිහාරං ගන්ත්වා යචතිෙං වන්දිස්සාමී’’ති අත්තයනො
වසනට්ඨානයතො මහාගාමං ගච්ඡන්යතො තයමව මග්ගං පටිපජ්ජි. යසො
උපාසයකො යථරං දූරයතොව දිස්වා ‘‘එකයකොව අගන්ත්වා ඉමිනා අයෙයන
සද්ධිං එකං ධම්මකථං සුණන්යතො ගමිස්සාමි. සීලවන්යතො හි සබ්බකාලං
දුල්ලභා’’ති යවයගන යථරං සම්පාපුණිත්වා අභිවායදත්වා සද්ධිං ගච්ඡන්යතො

යවලාෙඋපකට්ඨාෙචින්යතසි–‘‘මය්හංහත්යථ පුටකභත්තංනත්ථි, අෙයස්ස

ච භික්ොකායලො සම්පත්යතො, අෙඤ්ච යම පරිබ්බයෙො හත්යථ අත්ථි, එකං
ගාමද්වාරංපත්තකායලඅෙයස්සපිණ්ඩපාතංදස්සාමී’’ති. 
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තස්යසවංචිත්යතඋප්පන්නමත්යතයෙවඑයකොපුටකභත්තංගයහත්වාතං 

ඨානං සම්පත්යතො. උපාසයකො තං දිස්වා, ‘‘භන්යත, යථොකං ආගයමථා’’ති

වත්වාතං උපසඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘කහාපණංයත, යභො පුරිස, දම්මි, තංයම
පුටකභත්තං යදහී’’ති. යසො චින්යතසි – ‘‘ඉමං භත්තං ඉමස්මිං කායල

මාසකම්පි න අග්ඝති, අෙඤ්ච මය්හං එකවායරයනව කහාපණං යදති, 
භවිස්සයතත්ථකාරණ’’න්තිචින්යතත්වා ‘‘නාහංකහාපයණන යදමී’’තිආහ.

එවං සන්යත ද්යව ගණ්හ, තීණි ගණ්හාති ඉමිනා නිොයමන සබ්යබපි යත 
කහාපයණ දාතුකායමො ජායතො. ඉතයරො ‘‘අඤ්යඤපිස්ස අත්ථී’’ති සඤ්ඤාෙ

‘‘නයදමි’’ච්යචව ආහ.අථනංයසොආහ–‘‘සයචයම, යභො, අඤ්යඤපිඅස්සු, 

යතපි දයදෙයං. න යෙො පනාහං අත්තයනො අත්ථාෙ ගණ්හාමි, එතස්මිං යම

රුක්ෙමූයලඑයකොඅයෙයොනිසීදාපියතො, තුය්හම්පිකුසලංභවිස්සති, යදහියම

භත්ත’’න්ති. යතන හි, යභො, ගණ්හ, ආහර යත කහාපයණති කහාපයණ
ගයහත්වාපුටකභත්තංඅදාසි.උපාසයකොභත්තංගයහත්වාහත්යථ යධොවිත්වා

යථරං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පත්තං නීහරථ, භන්යත’’ති ආහ. යථයරො පත්තං 

නීහරිත්වා උපඩ්ෙභත්යත දින්යන පත්තං පිදහි. උපාසයකො ආහ – ‘‘අෙං, 

භන්යත, එකස්යසවපටිවියසො, න සක්කාමොඉයතොභුඤ්ජිතුං.තුම්හාකංයෙව 

යමඅත්ථාෙඉමංපරියෙසිත්වාලද්ධං, ගණ්හථනංමංඅනුකම්පංඋපාදාො’’ති.

යථයරො ‘‘අත්ථි එත්ථ කාරණ’’න්ති ගයහත්වා සබ්බං පරිභුඤ්ජි. උපාසයකො
ධමකරයණන පානීෙං පරිස්සායවත්වා අදාසි. තයතො නිට්ඨිතභත්තකිච්යච
යථයරඋයභොපිමග්ගංපටිපජ්ජිංසු. 

යථයරො උපාසකං පුච්ඡි – ‘‘යකනකාරයණනත්වංන භුඤ්ජසී’’ති. යසො 
අත්තයනො ගමනාගමනවිධානං සබ්බං කයථසි. යථයරො තං සුත්වා

සංයවගප්පත්යතොචින්යතසි– ‘‘දුක්කරංඋපාසයකනකතං, මොපනඑවරූපං
පිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජිත්වාඑතස්ස කතඤ්ඤුනාභවිතබ්බං.සප්පාෙයසනාසනං
ලභිත්වා තත්යථව ඡවිමංසයලොහියතසු සුක්ෙන්යතසුපි
නිසින්නපල්ලඞ්යකයනව අරහත්තං අප්පත්වා න උට්ඨහිස්සාමී’’ති. යසො
තිස්සමහාවිහාරං ගන්ත්වා ආගන්තුකවත්තං කත්වා අත්තයනො
පත්තයසනාසනං පවිසිත්වා පච්චත්ථරණං අත්ථරිත්වා තත්ථ නිසින්යනො
අත්තයනො මූලකම්මට්ඨානයමව ගණ්හි. යසො තාෙ රත්තිො ඔභාසමත්තම්පි
නිබ්බත්යතතුංනාසක්ඛි.පුනදිවසයතො පට්ඨාෙභික්ොචාරපලියබොධංඡින්දිත්වා
තයදව කම්මට්ඨානං අනුයලොමපටියලොමං විපස්සි. එයතනුපායෙන

විපස්සන්යතොසත්තයමඅරුයණසහපටිසම්භිදාහිඅරහත්තංපත්වාචින්යතසි – 

‘‘අතිවිෙ යමකිලන්තං සරීරං, කිං නු යෙො යම ජීවිතං චිරං පවත්තිස්සති, න 

පවත්තිස්සතී’’ති. අථස්ස අප්පවත්තනභාවං දිස්වා යසනාසනං පටිසායමත්වා 
පත්තචීවරමාදාෙ විහාරමජ්ඣං ගන්ත්වා යභරිං පහරායපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං 
සන්නිපායතසි. 
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සඞ්ඝත්යථයරො ‘‘යකන භික්ඛුනාසඞ්යඝො සන්නිපාතියතො’’ති පුච්ඡි. මො, 

භන්යතති.කිමත්ථං සප්පුරිසාති. භන්යත, අඤ්ඤංකම්මං නත්ථි, යෙසං පන 

මග්යගවා ඵයලවාකඞ්ො අත්ථි, යතමංපුච්ඡන්තූති.සප්පුරිසතාදිසානාම 

භික්ඛූඅසන්තංගුණංනකයථන්ති, අම්හාකංඑත්ථකඞ්ොනත්ථි.කිංපනයත 

සංයවගකාරණංඅයහොසි, කිංපච්චෙංකත්වාඅරහත්තංනිබ්බත්තන්ති.භන්යත, 
ඉමස්මිං මහාගායම වල්ලිෙවීථිෙං දාරුභණ්ඩකමහාතිස්යසො නාම උපාසයකො
අත්තයනො ධීතරං බහි ඨයපත්වා ද්වාදස කහාපයණ ගණ්හිත්වා යතහි එකං

ඛීරයධනුං ගයහත්වා සඞ්ඝස්ස ඛීරභත්තසලාකං පට්ඨයපසි, යසො ‘‘ධීතරං
යමොයචස්සාමී’’ති ඡ මායස ෙන්තසාලාෙ භතිං කත්වා ද්වාදස කහාපයණ
ලභිත්වා ‘‘ධීතරං යමොයචස්සාමී’’ති අත්තයනො යගහං ගච්ඡන්යතො
අන්තරාමග්යග මං දිස්වා භික්ොචාරයවලාෙ සබ්යබපි යත කහාපයණ දත්වා
පුටකභත්තංගණ්හිත්වාසබ්බංමය්හංඅදාසි.අහංතංපිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා
ඉධාගන්ත්වා සප්පාෙයසනාසනං ලභිත්වා ‘‘පිණ්ඩාපචාෙනකම්මං 

කරිස්සාමී’’ති වියසසං නිබ්බත්යතසිං, භන්යතති. තං ඨානං සම්පත්තා
චතස්යසොපි පරිසායථරස්සසාධුකාරංඅදංසු.සකභායවනසණ්ඨාතුංසමත්යථො
නාම නායහොසි. යථයරො සඞ්ඝමජ්යඣ නිසීදිත්වා කයථන්යතො කයථන්යතොව
‘‘මය්හං කූටාගාරං දාරුභණ්ඩකමහාතිස්සස්ස හත්යථන ඵුට්ඨකායලයෙව
චලතූ’’තිඅධිට්ඨාෙඅනුපාදියසසාෙ නිබ්බානධාතුොපරිනිබ්බායි. 

කාකවණ්ණතිස්සමහාරාජා ‘‘එයකොකිර යථයරො පරිනිබ්බුයතො’’ති සුත්වා 
විහාරංගන්ත්වාසක්කාරසම්මානංකත්වාකූටාගාරංසජ්යජත්වායථරංතත්ථ 

ආයරොයපත්වා ‘‘ඉදානි චිතකට්ඨානං ගමිස්සාමා’’ති උක්ඛිපන්යතො චායලතුං

නාසක්ඛි. රාජා භික්ඛුසඞ්ඝං පුච්ඡි – ‘‘අත්ථි, භන්යත, යථයරන කිඤ්චි
කථිත’’න්ති. භික්ඛූ යථයරන කථිතවිධානං ආචික්ඛිංසු. රාජා තං උපාසකං
පක්යකොසායපත්වා ‘‘තො ඉයතො සත්තදිවසමත්ථයක කස්සචි

මග්ගපටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො පුටකභත්තං දින්න’’න්ති පුච්ඡි. ආම, යදවාති.

යකනයතනිොයමනදින්නන්ති? යසොතංකාරණංසබ්බංආයරොයචසි.අථ නං

රාජායථරස්සකූටාගාරට්ඨානංයපයසසි–‘‘ගච්ඡතංයථරංසඤ්ජාන, යසොවා
අඤ්යඤො වා’’ති. යසො ගන්ත්වා සාණිං උක්ඛිපිත්වා යථරස්ස මුෙං දිස්වා
සඤ්ජානිත්වා ද්වීහි හත්යථහි හදෙං සන්ධායරන්යතො රඤ්යඤො සන්තිකං

ගන්ත්වා, ‘‘යදව, මය්හං අයෙයො’’තිආහ.අථස්සරාජාමහාපසාධනං දායපසි.

තං පසායධත්වා ආගතං ‘‘ගච්ඡ භාතික මහාතිස්ස මය්හං, අෙයාති වත්වා

කූටාගාරං උක්ඛිපා’’ති ආහ. උපාසයකො ‘‘සාධු, යදවා’’ති ගන්ත්වා යථරස්ස
පායද වන්දිත්වා උයභොහි හත්යථහි උක්ඛිපිත්වා අත්තයනො මත්ථයක අකාසි.
තස්මිංයෙවෙයණකූටාගාරංආකායසඋප්පතිත්වා චිතකමත්ථයකපතිට්ඨාසි.
තස්මිංකායලචිතකස්සචතූහිපිකණ්යණහි සෙයමවඅග්ගිජාලාඋට්ඨහිංසූති. 
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පටුන 

‘‘මහන්තංයෙොපයනතංසත්ථුදාෙජ්ජං, ෙදිදංසත්තඅරිෙධනානිනාම, තං
නසක්කාකුසීයතනගයහතුං.ෙථාහිවිප්පටිපන්නංපුත්තංමාතාපිතයරො‘අෙං 

අම්හාකං අපුත්යතො’තිපරිබාහිරංකයරොන්ති, යසොයතසංඅච්චයෙන දාෙජ්ජංන

ලභති, එවං කුසීයතොපි ඉදං අරිෙධනදාෙජ්ජං න ලභති, ආරද්ධවීරියෙොව

ලභතී’’ති දාෙජ් ෙමහත් තං පච් චයවක් ෙයතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘මහා යෙො පන යත සත්ථා. සත්ථුයනො හි යත මාතුකුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිං

ගහණකායලපි, අභිනික්ෙමයනපි, අභිසම්යබොධිෙම්පි, 
ධම්මචක්කප්පවත්තනෙමකපාටිහාරිෙයදයවොයරොහනආයුසඞ්ොරයවොස්සජ්ජ

යනසුපි, පරිනිබ්බානකායලපි දසසහස්සියලොකධාතු කම්පිත්ථ. යුත්තං නු යත
එවරූපස්ස සත්ථුයනො සාසයන පබ්බජිත්වා කුසීයතන භවිතු’’න්ති එවං 

සත් ථුමහත් තං පච් චයවක් ෙයතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘ජාතිොපි ත්වං ඉදානි න ලාමකජාතියකො, අසම්භින්නාෙ

මහාසම්මතපයවණිො ආගතඔක්කාකරාජවංයස ජායතොසි, 

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ච මහාමාොයදවිො ච නත්තා, රාහුලභද්දස්ස

කනිට්යඨො, තො නාම එවරූයපන ජිනපුත්යතන හුත්වා න යුත්තං කුසීයතන

විහරිතු’’න්තිඑවං ොතිමහත් තං පච් චයවක් ෙයතොපි උප්පජ්ජති. 

‘‘සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා යචව අසීති මහාසාවකා ච වීරියෙයනව 

යලොකුත්තරධම්මංපටිවිජ්ඣිංසු, ත්වංඑයතසංසබ්රහ්මචාරීනංමග්ගංපටිපජ්ජසි, 

න පටිපජ්ජසී’’තිඑවං සබ්රහ් මචාරිමහත් තං පච් චයවක් ෙයතොපි උප්පජ්ජති. 

කුච්ඡිං පූයරත්වා ඨිතඅජගරසදියස විස්සට්ඨකායිකයචතසිකවීරියෙ 

කුසීතපුග්ගයල පරිවජ්යජන්තස්සාපි, ආරද්ධවීරියෙ පහිතත්යත පුග්ගයල 

යසවන්තස්සාපි, ඨානනිසජ්ජාදීසු විරියුප්පාදනත්ථං
නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති.තස්මාආදිකම්මියකොකුලපුත්යතො
ඉයමහිඑකාදසහිකාරයණහි වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වාතයදවධුරං
කත්වා අභිනියවසංපට්ඨයපත්වාඅනුක්කයමනඅරහත්තංගණ්හාති.යසොොව

අරහත්තමග්ගා වීරිෙසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති නාම, ඵයල පත්යත භාවියතො
නාමයහොති. 

එකාදස ධම්මා පීතිසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස් ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

බුද්ධානුස්සති, ධම්මසඞ්ඝසීල^ චාගයදවතානුස්සති උපසමානුස්සති, 

ලූෙපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, සිනිද්ධපුග්ගලයසවනතා, 

පසාදනීෙසුත්තන්තපච්චයවක්ෙණතා, තදධිමුත්තතාති. 
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බුද්ධගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි හි ොව උපචාරා සකලසරීරං ඵරමායනො

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො උප්පජ්ජති, ධම්මසඞ්ඝගුයණ අනුස්සරන්තස්සාපි, 

දීඝරත්තං අෙණ්ඩං කත්වා රක්ඛිතං චතුපාරිසුද්ධිසීලං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, 

ගිහියනො දසසීලං පඤ්චසීලං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, දුබ්භික්ෙභොදීසු
පණීතයභොජනං සබ්රහ්මචාරීනං දත්වා ‘‘එවංනාම අදම්හා’’ති චාගං 

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, ගිහියනොපි එවරූයප කායල සීලවන්තානං දින්නදානං 

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, යෙහි ගුයණහි සමන්නාගතා යදවත්තං පත්තා, 

තථාරූපානං ගුණානං අත්තනි අත්ථිතං පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, සමාපත්තිො
වික්ෙම්භියත කියලසා සට්ඨිපි සත්තතිපි වස්සානි න සමුදාචරන්තීති

පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, යචතිෙදස්සනයබොධිදස්සනයථරදස්සයනසු
අසක්කච්චකිරිොෙ සංසූචිතලූෙභායව බුද්ධාදීසු පසාදසියනහාභායවන 

ගද්රභපිට්යඨ රජසදියස ලූෙපුග්ගයල පරිවජ්යජන්තස්සාපි, බුද්ධාදීසු

පසාදබහුයල මුදුචිත්යත සිනිද්ධපුග්ගයල යසවන්තස්සාපි, 

රතනත්තෙගුණපරිදීපයක පසාදනීෙසුත්තන්යත පච්චයවක්ෙන්තස්සාපි, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු පීතිඋප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි
උප්පජ්ජති. තස්මා ආදිකම්මියකො කුලපුත්යතො ඉයමහි එකාදසහි කාරයණහි
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං කත්වා අභිනියවසං
පට්ඨයපත්වා අනුක්කයමන අරහත්තං ගණ්හාති. යසො ොව අරහත්තමග්ගා

පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගංභායවතිනාම, ඵයලපත්යතභාවියතො නාමයහොති. 

සත්ත ධම්මා පස් සද් ධිසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස් ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති – 

පණීතයභොජනයසවනතා, උතුසුෙයසවනතා, ඉරිොපථසුෙයසවනතා, 

මජ්ඣත්තපයෙොගතා, සාරද්ධකාෙපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, 

පස්සද්ධකාෙපුග්ගලයසවනතා, තදධිමුත්තතාති. 

පණීතඤ්හි සිනිද්ධං සප්පාෙයභොජනං භුඤ්ජන්තස්සාපි, සීතුණ්යහසු ච
උතූසුඨානාදීසුචඉරිොපයථසුසප්පාෙඋතුඤ්චඉරිොපථඤ්ච යසවන්තස්සාපි
පස්සද්ධි උප්පජ්ජති. යෙො පන මහාපුරිසජාතියකො සබ්බඋතුඉරිොපථක්ෙයමො

යහොති, න තං සන්ධායෙතං වුත්තං. ෙස්ස සභාගවිසභාගතා අත්ථි, තස්යසව
විසභායග උතුඉරිොපයථ වජ්යජත්වා සභායග යසවන්තස්ස උප්පජ්ජති. 
මජ්ඣත්තපයෙොයගො වුච්චති අත්තයනො ච පරස්ස ච
කම්මස්සකතපච්චයවක්ෙණා. ඉමිනා මජ්ඣත්තපයෙොයගන උප්පජ්ජති. යෙො

යලඩ්ඩුදණ්ඩාදීහිපරංවියහඨෙමායනොවිචරති, එවරූපං සාරද්ධකාෙංපුග්ගලං

පරිවජ්යජන්තස්සාපි, සංෙතපාදපාණිංපස්සද්ධකාෙං පුග්ගලං යසවන්තස්සාපි, 
ඨානනිසජ්ජාදීසු පස්සද්ධිඋප්පාදනත්ථාෙ නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි
උප්පජ්ජති. තස්මා ආදිකම්මියකො කුලපුත්යතො ඉයමහි සත්තහි කාරයණහි
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං කත්වා අභිනියවසං



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  පසාදකරධම්මවග්ගවණ්ණනා 

340 

පටුන 

පට්ඨයපත්වා අනුක්කයමන අරහත්තං ගණ්හාති. යසො ොව අරහත්තමග්ගා

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගංභායවතිනාම, ඵයලපත්යතභාවියතොනාම යහොති. 

එකාදස ධම්මා සමාධිසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති –

වත්ථුවිසදකිරිෙතා, ඉන්ද්රිෙසමත්තපටිපාදනතා, නිමිත්තකුසලතා, සමයෙ

චිත්තස්ස පග්ගණ්හනතා, සමයෙ චිත්තස්ස නිග්ගණ්හනතා, සමයෙ

සම්පහංසනතා, සමයෙ අජ්ඣුයපක්ෙනතා, අසමාහිතපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, 

සමාහිතපුග්ගලයසවනතා, ඣානවියමොක්ෙපච්චයවක්ෙණතා, තදධිමුත්තතාති.

තත්ථ වත් ථුවිසදකිරිෙතා ච ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනතා ච වුත්තනයෙයනව
යවදිතබ්බා. 

නිමිත් තකුසලතා නාම කසිණනිමිත්තස්ස උග්ගහකුසලතා. සමයෙ 

චිත් තස ්ස පග් ගණ් හනතාති ෙස්මිං සමයෙ අතිසිථිලවීරිෙතාදීහි ලීනං චිත්තං

යහොති, තස්මිං සමයෙධම්මවිචෙවීරිෙපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන තස්ස

පග්ගණ්හනං. සමයෙ චිත් තස ්ස නිග් ගණ් හනතාති ෙස්මිං සමයෙ

අච්චාරද්ධවීරිෙතාදීහි උද්ධතං චිත්තං යහොති, තස්මිං සමයෙ 
පස්සද්ධිසමාධිඋයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගසමුට්ඨාපයනන තස්ස නිග්ගණ්හනං. 

සමයෙ සම් පහංසනතාති ෙස්මිං සමයෙ චිත්තං පඤ්ඤාපයෙොගමන්දතාෙ වා 

උපසමසුොනධිගයමන වා නිරස්සාදං යහොති, තස්මිං සමයෙ

අට්ඨසංයවගවත්ථුපච්චයවක්ෙයණන සංයවයජති. අට් ඨ සංයවගවත් ථූනි නාම–

ජාතිජරාබයාධිමරණානි චත්තාරි, අපාෙදුක්ෙං පඤ්චමං, අතීයත වට්ටමූලකං

දුක්ෙං, අනාගයත වට්ටමූලකං දුක්ෙං, පච්චුප්පන්යන ආහාරපරියෙට්ඨිමූලකං
දුක්ෙන්ති. රතනත්තෙගුණානුස්සරයණන ච පසාදං ජයනති. අෙං වුච්චති
‘‘සමයෙසම්පහංසනතා’’ති. 

සමයෙ අජ් ඣුයපක් ෙනතා නාම ෙස්මිං සමයෙ සම්මාපටිපත්තිං ආගම්ම
අලීනං අනුද්ධතං අනිරස්සාදං ආරම්මයණ සමප්පවත්තං සමථවීථිපටිපන්නං

චිත්තං යහොති, තදාස්ස පග්ගහනිග්ගහසම්පහංසයනසු න බයාපාරං ආපජ්ජති
සාරථි විෙ සමප්පවත්යතසු අස්යසසු. අෙං වුච්චති ‘‘සමයෙ 

අජ්ඣුයපක්ෙනතා’’ති. අසමාහිතපුග් ගලපරිවජ් ෙනතා නාම උපචාරං වා
අප්පනං වා අප්පත්තානං වික්ඛිත්තචිත්තානං පුග්ගලානං ආරකා පරිවජ්ජනං. 

සමාහිතපුග් ගලයසවනතා නාමඋපචායරනවා අප්පනාෙවාසමාහිතචිත්තානං

යසවනා භජනා පයිරුපාසනා. තදධිමුත් තතා නාම ඨානනිසජ්ජාදීසු
සමාධිඋප්පාදනත්ථංයෙව නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තතා. එවඤ්හි පටිපජ්ජයතො
එසඋප්පජ්ජති.තස්මාආදිකම්මියකො කුලපුත්යතොඉයමහිඑකාදසහිකාරයණහි
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං කත්වා අභිනියවසං
පට්ඨයපත්වා අනුක්කයමන අරහත්තං ගණ්හාති. යසො ොව අරහත්තමග්ගා 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගංභායවතිනාම, ඵයලපත්යතභාවියතොනාමයහොති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  පසාදකරධම්මවග්ගවණ්ණනා 

341 

පටුන 

පඤ්ච ධම්මා උයපොසම් ය ොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප්පාදාෙ සංවත්තන්ති – 

සත්තමජ්ඣත්තතා, සඞ්ොරමජ්ඣත්තතා, 

සත්තසඞ්ොරයකලාෙනපුග්ගලපරිවජ්ජනතා, 
සත්තසඞ්ොරමජ්ඣත්තපුග්ගලයසවනතාතදධිමුත්තතාති.තත්ථද්වීහාකායරහි 

සත් තමජ් ඣත් තතං සමුට්ඨායපති ‘‘ත්වං අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා

අත්තයනොව කම්යමන ගමිස්සසි, එයසොපි අත්තයනො කම්යමන ආගන්ත්වා

අත්තයනොව කම්යමන ගමිස්සති, ත්වං කං යකලාෙසී’’ති එවං

කම්මස්සකතපච්චයවක්ෙයණනච, ‘‘පරමත්ථයතො සත්යතොයෙවනත්ථි, යසො
ත්වං කං යකලාෙසී’’ති එවං නිස්සත්තපච්චයවක්ෙයණන චාති.

ද්වීයහවාකායරහි සඞ් ොරමජ් ඣත් තතං සමුට්ඨායපති‘‘ඉදංචීවරංඅනුපුබ්යබන 
වණ්ණවිකාරඤ්යචවජිණ්ණභාවඤ්චඋපගන්ත්වාපාදපුඤ්ඡනයචොළකංහුත්වා

ෙට්ඨියකොටිො ඡඩ්ඩනීෙං භවිස්සති, සයච පනස්ස සාමියකො භයවෙය, නාස්ස

එවං විනස්සිතුං දයදෙයා’’ති එවං අස්සාමිකභාවපච්චයවක්ෙයණන ච, 

‘‘අනද්ධනිෙං ඉදං තාවකාලික’’න්ති එවං තාවකාලිකභාවපච්චයවක්ෙයණන

චාති.ෙථාචචීවයර, එවංපත්තාදීසුපියෙොජනා කාතබ්බා. 

සත් තසඞ් ොරයකලාෙනපුග් ගලපරිවජ් ෙනතාති එත්ථයෙොපුග්ගයලොගිහීවා

අත්තයනො පුත්තධීතාදියක, පබ්බජියතො වා අත්තයනො 

අන්යතවාසිකසමානුපජ්ඣාෙකාදියක මමාෙති, සහත්යථයනව යනසං 

යකසච්යඡදනසූචිකම්මචීවරයධොවනරජනපත්තපචනාදීනි කයරොති, මුහුත්තම්පි

අපස්සන්යතො ‘‘අසුයකො සාමයණයරො කුහිං, අසුයකො දහයරො කුහි’’න්ති

භන්තමියගො විෙඉයතො චියතො චඔයලොයකති, අඤ්යඤනයකසච්යඡදනාදීනං

අත්ථාෙ ‘‘මුහුත්තං තාව අසුකං යපයසථා’’ති ොචිෙමායනොපි ‘‘අම්යහපි තං

අත්තයනොකම්මංනකායරම, තුම්යහනංගයහත්වාකිලමිස්සථා’’තින යදති, 

අෙං සත් තයකලාෙයනො නාම. යෙො පන චීවරපත්තථාලකකත්තරෙට්ඨිආදීනි 

මමාෙති, අඤ්ඤස්ස හත්යථන පරාමසිතුම්පි න යදති, තාවකාලිකං ොචියතො

‘‘මෙම්පි ඉමං ධනාෙන්තා න පරිභුඤ්ජාම, තුම්හාකං කිං දස්සාමා’’ති වදති, 

අෙං සඞ් ොරයකලාෙයනො නාම. 

යෙො පන යතසු ද්වීසුපි වත්ථූසු මජ්ඣත්යතො උදාසියනො, අෙං 

සත් තසඞ් ොරමජ් ඣත් යතො නාම. ඉති අෙං උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්යගො 

එවරූපං සත්තසඞ්ොරයකලාෙනපුග්ගලං ආරකා පරිවජ්යජන්තස්සාපි, 

සත්තසඞ්ොරමජ්ඣත්තපුග්ගලං යසවන්තස්සාපි, ඨානනිසජ්ජාදීසු
තදුප්පාදනත්ථං නින්නයපොණපබ්භාරචිත්තස්සාපි උප්පජ්ජති. තස්මා
ආදිකම්මියකො කුලපුත්යතො ඉයමහි පඤ්චහි කාරයණහි
උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගං සමුට්ඨායපත්වා තයදව ධුරං කත්වා අභිනියවසං
පට්ඨයපත්වා අනුක්කයමන අරහත්තං ගණ්හාති. යසො ොව අරහත්තමග්ගා 
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පටුන 

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගංභායවතිනාම, ඵයලපත්යතභාවියතොනාමයහොති.
ඉතිඉයමපිසත්ත යබොජ්ඣඞ්ගායලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාවකථිතා. 

419. සම් මාදිට් ඨිං භායවතීති අට්ඨඞ්ගිකස්සමග්ගස්සආදිභූතංසම්මාදිට්ඨිං
බූ්රයහති වඩ්යෙති. යසසපයදසුපි එයසව නයෙො. එත්ථ පන

සම්මාදස්සනලක්ෙණා සම් මාදිට් ඨි. සම්මාඅභිනියරොපනලක්ෙයණො 

සම් මාසඞ් කප් යපො. සම්මාපරිග්ගාහලක්ෙණා සම් මාවාචා. 

සම්මාසමුට්ඨාපනලක්ෙයණො සම් මාකම් මන් යතො. සම්මායවොදාපනලක්ෙයණො 

සම් මාආජීයවො. සම්මාපග්ගහලක්ෙයණො සම් මාවාොයමො. 

සම්මාඋපට්ඨානලක්ෙණා සම් මාසති. සම්මාසමාධානලක්ෙයණො සම් මාසමාධි. 

යතසු එයකකස්ස තීණි තීණි කිච්චානි යහොන්ති. යසෙයථිදං, සම්මාදිට්ඨි

තාව අඤ්යඤහිපි අත්තයනො පච්චනීකකියලයසහි සද්ධිං මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති, 

නියරොධං ආරම්මණං කයරොති, සම්පයුත්තධම්යම ච පස්සති 
තප්පටිච්ඡාදකයමොහවිධමනවයසන අසම්යමොහයතො. සම්මාසඞ්කප්පාදයෙොපි

තයථව මිච්ඡාසඞ්කප්පාදීනි ච පජහන්ති, නියරොධඤ්ච ආරම්මණං කයරොන්ති.

වියසසයතොපයනත්ථ සම්මාසඞ්කප්යපොසහජාතධම්යමසම්මාඅභිනියරොයපති, 

සම්මාවාචා සම්මා පරිග්ගණ්හාති, සම්මාකම්මන්යතො සම්මා සමුට්ඨායපති, 

සම්මාආජීයවො සම්මා යවොදායපති, සම්මාවාොයමො සම්මා පග්ගණ්හාති, 

සම්මාසතිසම්මාඋපට්ඨාති, සම්මාසමාධිසම්මාපදහති. 

අපි යචසා සම්මාදිට්ඨි නාම පුබ්බභායග නානාක්ෙණා නානාරම්මණා 

යහොති, මග්ගකායල එකක්ෙණා එකාරම්මණා. කිච්චයතො පන දුක්යෙ
ඤාණන්තිආදීනි චත්තාරි නාමානි ලභති. සම්මාසඞ්කප්පාදයෙොපි පුබ්බභායග 

නානක්ෙණානානාරම්මණා යහොන්ති, මග්ගකායලඑකක්ෙණා එකාරම්මණා.
යතසු සම්මාසඞ්කප්යපොකිච්චයතොයනක්ෙම්මසඞ්කප්යපොඅවිහිංසාසඞ්කප්යපො 
අබයාපාදසඞ්කප්යපොති තීණි නාමානි ලභති. සම්මාවාචාදයෙො තයෙො

පුබ්බභායගවිරතියෙොපි යහොන්තියචතනායෙොපි, මග්ගක්ෙයණපනවිරතියෙොව.
සම්මාවාොයමො සම්මාසතීති ඉදම්පි ද්වෙං කිච්චයතො
සම්මප්පධානසතිපට්ඨානවයසන චත්තාරි නාමානි ලභති. සම්මාසමාධි පන 

පුබ්බභායගපිමග්ගක්ෙයණපිසම්මාසමාධියෙව. 

ඉති ඉයමසු අට්ඨසු ධම්යමසු භගවතා නිබ්බානාධිගමාෙ පටිපන්නස්ස 
යෙොගියනො බහුකාරත්තා පඨමං සම්මාදිට්ඨි යදසිතා. අෙඤ්හි

‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොයතො පඤ්ඤාසත්ථ’’න්ති (ධ. ස. 16, 20, 29, 34) ච වුත්තා.
තස්මා එතාෙ පුබ්බභායග විපස්සනාඤාණසඞ්ොතාෙ සම්මාදිට්ඨිො
අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වා කියලසයචොයර ඝායතන්යතො යෙයමන
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පටුන 

යෙොගාවචයරො නිබ්බානං පාපුණාති. යතන වුත්තං – ‘‘නිබ්බානාධිගමාෙ 

පටිපන්නස්සයෙොගියනොබහුකාරත්තාපඨමංසම්මාදිට්ඨියදසිතා’’ති. 

සම්මාසඞ්කප්යපොපනතස්සාබහුකායරො, තස්මාතදනන්තරං වුත්යතො.ෙථා
හියහරඤ්ඤියකොහත්යථනපරිවත්යතත්වා පරිවත්යතත්වාචක්ඛුනාකහාපණං

ඔයලොයකන්යතො‘අෙංකූයටො, අෙංයඡයකො’’තිජානාති, එවංයෙොගාවචයරොපි
පුබ්බභායග විතක්යකන විතක්යකත්වා විතක්යකත්වා විපස්සනාපඤ්ඤාෙ

ඔයලොකෙමායනො ‘‘ඉයමධම්මාකාමාවචරා, ඉයමධම්මා රූපාවචරාදයෙො’’ති
ජානාති. ෙථා වා පන පුරියසන යකොටිෙං ගයහත්වා පරිවත්යතත්වා 
පරිවත්යතත්වා දින්නං මහාරුක්ෙං තච්ඡයකො වාසිො තච්යඡත්වා කම්යම

උපයනති, එවං විතක්යකන විතක්යකත්වා විතක්යකත්වා දින්නධම්යම

යෙොගාවචයරො පඤ්ඤාෙ ‘‘ඉයම ධම්මා කාමාවචරා, ඉයම ධම්මා
රූපාවචරා’’තිආදිනානයෙනපරිච්ඡින්දිත්වාකම්යමඋපයනති. යතනවුත්තං–

‘‘සම්මාසඞ්කප්යපොපනතස්සාබහුකායරො, තස්මාතදනන්තරං වුත්යතො’’ති. 

ස්වාෙං ෙථා සම්මාදිට්ඨිො, එවං සම්මාවාචාෙපි උපකාරයකො. ෙථාහ –

‘‘පුබ්යබයෙො, ගහපති, විතක්යකත්වාවිචායරත්වා පච්ඡාවාචංභින්දතී’’ති(ම.

නි.1.463). තස්මාතදනන්තරංසම්මාවාචා වුත්තා. 

ෙස්මාපනඉදඤ්චිදඤ්චකරිස්සාමාතිපඨමංවාචාෙසංවිදහිත්වා යලොයක

කම්මන්යත පයෙොයජන්ති, තස්මා වාචා කාෙකම්මස්ස උපකාරිකාති
සම්මාවාචාෙ අනන්තරංසම්මාකම්මන්යතොවුත්යතො. 

චතුබ්බිධං පන වචීදුච්චරිතං, තිවිධං කාෙදුච්චරිතං පහාෙ උභෙසුචරිතං

පූයරන්තස්යසව ෙස්මා ආජීවට්ඨමකසීලං පූයරති, න ඉතරස්ස. තස්මා 
තදුභොනන්තරංසම්මාආජීයවොවුත්යතො. 

එවං සුද්ධාජීයවන ‘‘පරිසුද්යධො යම ආජීයවො’’ති එත්තාවතා පරියතොසං 

කත්වාසුත්තප්පමත්යතනවිහරිතුංනයුත්තං, අථයෙොසබ්බඉරිොපයථසුඉදං 
වීරිෙමාරභිතබ්බන්තිදස්යසතුංතදනන්තරංසම්මාවාොයමොවුත්යතො. 

තයතො ආරද්ධවීරියෙනාපි කාොදීසු චතූසු වත්ථූසු සති සූපට්ඨිතා 
කාතබ්බාතිදස්සනත්ථංතදනන්තරංසම්මාසතියදසිතා. 

ෙස්මා පනඑවංසූපට්ඨිතා සතිසමාධිස්ස උපකාරානුපකාරානංධම්මානං

ගතියෙොසමන්යවසිත්වා පයහොතිඑකත්තාරම්මයණචිත්තංසමායධතුං, තස්මා
සම්මාසතිො අනන්තරං සම්මාසමාධි යදසියතොති යවදිතබ්යබො. ඉති අෙම්පි
අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො යලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සයකොවකථියතො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායෙ  එකකනිපාත-අට්ඨකථා  පසාදකරධම්මවග්ගවණ්ණනා 
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427. අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤීතිආදීසු අජ්ඣත්තරූයප පරිකම්මවයසන
අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤීනාමයහොති.අජ්ඣත්තඤ්හි නීලපරිකම්මංකයරොන්යතො

යකයසවාපිත්යතවාඅක්ඛිතාරකාෙවාකයරොති, පීතපරිකම්මං කයරොන්යතො

යමයදවා ඡවිො වාහත්ථපාදතයලසුවා අක්ඛීනංපීතකට්ඨායනවාකයරොති, 
යලොහිතපරිකම්මංකයරොන්යතො මංයස වා යලොහියත වා ජිව්හාෙ වා අක්ඛීනං

රත්තට්ඨායනවා කයරොති, ඔදාතපරිකම්මංකයරොන්යතොඅට්ඨිම්හිවාදන්යතවා
නයෙ වා අක්ඛීනං යසතට්ඨායන වා කයරොති. තං පන සුනීලං සුපීතං

සුයලොහිතකංසුඔදාතකංනයහොති, අවිසුද්ධයමව යහොති. 

එයකො  හිද් ධා රූපානි පස් සතීති ෙස්යසවං පරිකම්මං අජ්ඣත්තං 

උප්පන්නං යහොති, නිමිත්තං පනබහිද්ධා. යසො එවං අජ්ඣත්තං පරිකම්මස්ස
බහිද්ධා චඅප්පනාෙවයසන ‘‘අජ්ඣත්තංරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානි

පස්සතී’’ති වුච්චති. පරිත් තානීති අවඩ්ඪිතානි. සුවණ් ණදුබ්  ණ් ණානීති

සුවණ්ණානිවායහොන්තිදුබ්බණ්ණානිවා, පරිත්තවයසයනවඉදංඅභිභාෙතනං

වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. තානි අභිභුෙයාති ෙථා නාම සම්පන්නගහණියකො
කටච්ඡුමත්තංභත්තංලභිත්වා‘‘කිං එත්ථභුඤ්ජිතබ්බංඅත්ථී’’තිසඞ්කඩ්ඪිත්වා

එකකබලයමව කයරොති, එවයමව ඤාණුත්තරියකො පුග්ගයලො විසදඤායණො

‘‘කිං එත්ථ පරිත්තයක ආරම්මයණ සමාපජ්ජිතබ්බං අත්ථි, නාෙං මම

භායරො’’තිතානිරූපානිඅභිභවිත්වාසමාපජ්ජති, සහ නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ

අප්පනං පායපතීති අත්යථො. ොනාමි පස් සාමීති ඉමිනා පනස්ස ආයභොයගො

කථියතො. යසො ච යෙො සමාපත්තියතො වුට්ඨිතස්ස, න අන්යතොසමාපත්තිෙං. 

එවංසඤ් ඤී යහොතීතිආයභොගසඤ්ඤාෙපිඣානසඤ්ඤාෙපිඑවංසඤ්ඤීයහොති.

අභිභවසඤ්ඤා හිස්ස අන්යතොසමාපත්තිෙම්පි අත්ථි, ආයභොගසඤ්ඤා පන
සමාපත්තියතොවුට්ඨිතස්යසව. 

අප් පමාණානීති වඩ්ඪිතප්පමාණානි, මහන්තානීති අත්යථො. අභිභුෙයාති
එත්ථපනෙථාමහග්ඝයසො පුරියසොඑකංභත්තවඩ්ඪිතකංලභිත්වා‘‘අඤ්ඤම්පි

යහොතු, කිං එතං මය්හං කරිස්සතී’’ති තං න මහන්තයතො පස්සති, එවයමව

ඤාණුත්තයරො පුග්ගයලො විසදඤායණො ‘‘කිං එත්ථ සමාපජ්ජිතබ්බං, නයිදං

අප්පමාණං, න මය්හං චිත්යතකග්ගතාකරයණ භායරො අත්ථී’’ති තානි

අභිභවිත්වා සමාපජ්ජති, සහ නිමිත්තුප්පායදයනයවත්ථ අප්පනං පායපතීති
අත්යථො. 

අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤීතිඅලාභිතාෙවා අනත්ථිකතාෙවාඅජ්ඣත්තරූයප
පරිකම්මසඤ්ඤාවිරහියතො. 

 හිද් ධා රූපානි පස් සතීති ෙස්ස පරිකම්මම්පි නිමිත්තම්පි බහිද්ධාව

උප්පන්නං, යසො එවං බහිද්ධා පරිකම්මස්ස යචව අප්පනාෙ ච වයසන
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‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකොව බහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’ති වුච්චති.
යසසයමත්ථ චතුත්ථඅභිභාෙතයනවුත්තනෙයමව. ඉයමසුපනචතූසුපරිත්තං 

විතක්කචරිතවයසන ආගතං, අප්පමාණං යමොහචරිතවයසන, සුවණ්ණං

යදොසචරිතවයසන, දුබ්බණ්ණං රාගචරිතවයසන. එයතසඤ්හි එතානි

සප්පාොනි, සාචයනසංසප්පාෙතා විත්ථාරයතොවිසුද්ධිමග්යගචරිෙනිද්යදයස
වුත්තා. 

පඤ්චමඅභිභාෙතනාදීසු නීලානීති සබ්බසඞ්ගාහකවයසන වුත්තං. 

නීලවණ් ණානීති වණ්ණවයසන. නීලනිදස් සනානීති නිදස්සනවයසන, 

අපඤ්ඤාෙමානවිවරානි අසම්භින්නවණ්ණානි එකනීලායනව හුත්වා 

දිස්සන්තීති වුත්තං යහොති. නීලනිභාසානීති ඉදං පන ඔභාසවයසන වුත්තං, 
නීයලොභාසානි නීලප්පභායුත්තානීති අත්යථො. එයතන යනසං සුවිසුද්ධතං 
දස්යසති.විසුද්ධවණ්ණවයසයනවහිඉමානිචත්තාරිඅභිභාෙතනානිවුත්තානි. 

‘‘නීලකසිණං ගණ්හන්යතො නීලස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති පුප්ඵස්මිං වා
වත්ථස්මිං වා වණ්ණධාතුො වා’’තිආදිකං පයනත්ථ කසිණකරණඤ්ච
පරිකම්මඤ්චඅප්පනාවිධානඤ්ච සබ්බංවිසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරයතොවුත්තයමව.
ඉමානි පන අට්ඨ අභිභාෙතනජ්ඣානානි වට්ටානිපි යහොන්ති වට්ටපාදකානිපි
විපස්සනාපාදකානිපි දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරානිපි අභිඤ්ඤාපාදකානිපි

නියරොධපාදකානිපි, යලොකිොයනවපනනයලොකුත්තරානීති යවදිතබ්බානි. 

435. රූපී රූපානි පස් සතීති එත්ථ අජ්ඣත්තං යකසාදීසු නීලකසිණාදීසු

නීලකසිණාදිවයසන උප්පාදිතං රූපජ්ඣානං රූපං, තං අස්ස අත්ථීති රූපී. 

 හිද් ධා රූපානි පස් සතීති බහිද්ධාපි නීලකසිණාදීනි රූපානි ඣානචක්ඛුනා
පස්සති. ඉමිනා අජ්ඣත්තබහිද්ධාවත්ථුයකසු කසියණසු උප්පාදිතජ්ඣානස්ස

පුග්ගලස්ස චත්තාරිපි රූපාවචරජ්ඣානානි දස්සිතානි. අජ් ඣත් තං 

අරූපසඤ් ඤීති අජ්ඣත්තං න රූපසඤ්ඤී, අත්තයනො යකසාදීසු
අනුප්පාදිතරූපාවචරජ්ඣායනොති අත්යථො. ඉමිනා බහිද්ධාපරිකම්මං කත්වා
බහිද්ධාවඋප්පාදිතජ්ඣානස්සපුග්ගලස්ස රූපාවචරජ්ඣානානිදස්සිතානි. 

සුභන් ත් යවව අධිමුත් යතො යහොතීති ඉමිනා සුවිසුද්යධසු නීලාදීසු
වණ්ණකසියණසු ඣානානි දස්සිතානි. තත්ථ කිඤ්චාපි අන්යතොඅප්පනාෙං

සුභන්ති ආයභොයගො නත්ථි, යෙො පන විසුද්ධං සුභං කසිණාරම්මණං කත්වා

විහරති, යසො ෙස්මා ‘‘සුභන්ති අධිමුත්යතො යහොතී’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති, 
තස්මා එවං යදසනා කතා. පටිසම්භිදාමග්යග පන ‘‘කථං සුභන්ත්යවව
අධිමුත්යතො යහොතීති වියමොක්යෙො – ඉධ භික්ඛු යමත්තාසහගයතන යචතසා
එකං දිසංඵරිත්වාවිහරති…යප.…යමත්තාෙභාවිතත්තාසත්තා අප්පටික්කූලා
යහොන්ති. කරුණාසහගයතන…යප.… මුදිතාසහගයතන…යප.… 
උයපක්ොසහගයතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති…යප.…උයපක්ොෙ
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භාවිතත්තා සත්තා අප්පටික්කූලා යහොන්ති. එවං සුභන්ත්යවව අධිමුත්යතො

යහොතීති වියමොක්යෙො’’ති (පටි. ම. 1.212) වුත්තං. සබ්  යසො 

රූපසඤ් ඤානන්තිආදීසුෙං වත්තබ්බං, තංසබ්බංවිසුද්ධිමග්යගවුත්තයමව. 

443. පථවිකසිණං භායවතීති එත්ථ පන සකලට්යඨනකසිණං, පථවි එව

කසිණං පථවිකසිණං. පරිකම්මපථවිොපි උග්ගහනිමිත්තස්සාපි
පටිභාගනිමිත්තස්සාපිතංනිමිත්තං ආරම්මණංකත්වාඋප්පන්නජ්ඣානස්සාපි
එතං අධිවචනං. ඉධ පන පථවිකසිණාරම්මණංඣානං අධිප්යපතං. තං යහස

භායවති. ආයපොකසිණාදීසුපිඑයසවනයෙො. 

ඉමානි පන කසිණානි භායවන්යතන සීලානි යසොයධත්වා පරිසුද්ධසීයල 

පතිට්ඨියතනය්වාස්සදසසුපලියබොයධසුපලියබොයධොඅත්ථි, තංඋපච්ඡින්දිත්වා 
කම්මට්ඨානදාෙකං කලයාණමිත්තං උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො

චරිොනුකූලවයසන ෙං ෙස්ස සප්පාෙං, තං යතන ගයහත්වා කසිණභාවනාෙ
අනනුරූපං විහාරං පහාෙ අනුරූයප විහරන්යතන ඛුද්දකපලියබොධුපච්යඡදං 
කත්වා සබ්බං භාවනාවිධානං අපරිහායපන්යතන භායවතබ්බානි. අෙයමත්ථ

සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පන විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.38 ආදයෙො) වුත්යතො.

යකවලඤ්හි තත්ථ විඤ්ඤාණකසිණං නාගතං, තං අත්ථයතො ආකාසකසියණ

පවත්තවිඤ්ඤාණං.තඤ්චයෙොආරම්මණවයසනවුත්තං, නසමාපත්තිවයසන.
තඤ්හි අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති ආරම්මණං කත්වා එස
විඤ්ඤාණඤ්චාෙතනසමාපත්තිං භායවන්යතො විඤ්ඤාණකසිණං භායවතීති
වුච්චති. ඉමානිපි දස කසිණානි වට්ටානිපි යහොන්ති වට්ටපාදකානිපි
විපස්සනාපාදකානිපි දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරත්ථානිපි අභිඤ්ඤාපාදකානිපි

නියරොධපාදකානිපි, යලොකිොයනවපනන යලොකුත්තරානීති. 

453. අසුභසඤ් ඤං භායවතීති අසුභසඤ්ඤා වුච්චති උද්ධුමාතකාදීසු දසසු

ආරම්මයණසු උප්පන්නා පඨමජ්ඣානසහගතා සඤ්ඤා, තං භායවති බ්රූයහති

වඩ්යෙති, අනුප්පන්නංඋප්පායදති, උප්පන්නංඅනුරක්ෙතීති අත්යථො.දසන්නං

පන අසුභානං භාවනානයෙො සබ්යබො විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.102 ආදයෙො)

විත්ථාරියතොයෙව. මරණසඤ් ඤං භායවතීති සම්මුතිමරණං, ෙණිකමරණං, 
සමුච්යඡදමරණන්තිතිවිධම්පිමරණං ආරම්මණංකත්වාඋප්පජ්ජනකසඤ්ඤං

භායවති, අනුප්පන්නං උප්පායදති, උප්පන්නං අනුරක්ෙතීති අත්යථො. යහට්ඨා

වුත්තලක්ෙණා වා මරණස්සතියෙව ඉධ මරණසඤ්ඤාති වුත්තා, තං භායවති
උප්පායදතිවඩ්යෙතීතිඅත්යථො.භාවනානයෙොපනස්සා විසුද්ධිමග්යග(විසුද්ධි.

1.167 ආදයෙො) විත්ථාරියතොයෙව. ආහායර පටිකූලසඤ් ඤං භායවතීති
අසිතපීතාදියභයද කබළීකායර ආහායර ගමනපටිකූලාදීනි නව පටිකූලානි

පච්චයවක්ෙන්තස්ස උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං භායවති, උප්පායදති වඩ්යෙතීති 

අත්යථො.තස්සාපිභාවනානයෙොවිසුද්ධිමග්යගවිත්ථාරියතොයෙව. සබ්  යලොයක 
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පටුන 

අනභිරතිසඤ් ඤං භායවතීති සබ්බස්මිම්පි යතධාතුයක යලොයක 

අනභිරතිසඤ්ඤං උක්කණ්ඨිතසඤ්ඤං භායවතීති අත්යථො. අනිච් චසඤ් ඤං 

භායවතීති පඤ්චන්නං උපාදානක්ෙන්ධානං උදෙබ්බෙඤ්ඤථත්තපරිග්ගාහිකං

පඤ්චසු ෙන්යධසු අනිච්චන්ති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං භායවති. අනිච් යච 

දුක් ෙසඤ ්ඤං භායවතීති අනිච්යච ෙන්ධපඤ්චයක
පටිපීළනසඞ්ොතදුක්ෙලක්ෙණපරිග්ගාහිකං දුක්ෙන්ති උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං

භායවති. දුක් යෙ අනත් තසඤ් ඤං භායවතීති පටිපීළනට්යඨන දුක්යෙ
ෙන්ධපඤ්චයක අවසවත්තනාකාරසඞ්ොතඅනත්තලක්ෙණපරිග්ගාහිකං 

අනත්තාතිඋප්පජ්ජනකසඤ්ඤංභායවති. පහානසඤ ්ඤං භායවතීති පඤ්චවිධං

පහානං ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං භායවති. විරාගසඤ් ඤං 

භායවතීති පඤ්චවිධයමව විරාගං ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං

භායවති. නියරොධසඤ් ඤං භායවතීති සඞ්ොරනියරොධං ආරම්මණං කත්වා
උප්පජ්ජනකසඤ්ඤං භායවති. නිබ්බානං ආරම්මණං කත්වා

උප්පජ්ජනකසඤ්ඤන්තිපි වදන්ති. එත්ථ ච සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, 

අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යචදුක්ෙසඤ්ඤාතිඉමාහිතීහිසඤ්ඤාහිබලවවිපස්සනා
කථිතා. පුන අනිච්චසඤ්ඤං භායවතීතිආදිකාහි දසහි සඤ්ඤාහි
විපස්සනාසමාරම්යභොවකථියතො. 

473. බුද් ධානුස ්සතින්තිආදීනි වුත්තත්ථායනව. 

483. පඨමජ් ඣානසහගතන්ති පඨමජ්ඣායනන සද්ධිං ගතං පවත්තං, 

පඨමජ්ඣානසම්පයුත්තන්ති අත්යථො. සද් ධින් ද්රිෙං භායවතීති
පඨමජ්ඣානසහගතංකත්වා සද්ධින්ද්රිෙංභායවතිබ්රූයහතිවඩ්යෙති.එසනයෙො
සබ්බත්ථ. 

අපරඅච්ඡරාසඞ්ඝාතවග්ගවණ්ණනා. 
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19. කාෙගතාසතිවග් ගවණ් ණනා 
563. යචතසා ඵුයටොති එත්ථ දුවිධං ඵරණං ආයපොඵරණඤ්ච 

දිබ්බචක්ඛුඵරණඤ්ච. තත්ථ ආයපොකසිණං සමාපජ්ජිත්වා ආයපන ඵරණං
ආයපොඵරණංනාම.එවං ඵුයටපිමහාසමුද්යදසබ්බාසමුද්දඞ්ගමා කුන්නදියෙො 
අන්යතොගධාව යහොන්ති. ආයලොකං පන වඩ්යෙත්වා දිබ්බචක්ඛුනා
සකලසමුද්දදස්සනං දිබ්බචක්ඛුඵරණං නාම. එවං ඵුයටපි මහාසමුද්යද සබ්බා

මහාසමුද්දඞ්ගමා කුන්නදියෙො අන්යතොගධාව යහොන්ති. අන් යතොගධා තස් සාති

තස්ස භික්ඛුයනො භාවනාෙ අබ්භන්තරගතාව යහොන්ති. විජ් ොභාගිොති එත්ථ 

සම්පයෙොගවයසන විජ්ජං භජන්තීති විජ්ජාභාගිො, විජ්ජාභායග
විජ්ජායකොට්ඨායස වත්තන්තීතිපි විජ්ජාභාගිො. තත්ථ විපස්සනාඤාණං

මයනොමයිද්ධි ඡ අභිඤ්ඤාති අට්ඨ විජ්ජා, පුරියමන අත්යථන තාහි
සම්පයුත්තධම්මාපි විජ්ජාභාගිො. පච්ඡියමන අත්යථන තාසු ො කාචි එකා

විජ්ජා විජ්ජා, යසසා විජ්ජාභාගිොති එවං විජ්ජාපි විජ්ජාසම්පයුත්තධම්මාපි
විජ්ජාභාගිොයතවයවදිතබ්බා. 

564. මහයතො සංයවගාොති මහන්තස්ස සංයවගස්ස අත්ථාෙ.

උපරිපදද්වයෙපි එයසව නයෙො. එත්ථ ච මහාසංයවයගො නාම විපස්සනා, 

මහාඅත්යථො නාම චත්තායරො මග්ගා, මහායෙොගක්යෙයමො නාම චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි. අථ වා මහාසංයවයගො නාම සහ විපස්සනාෙ මග්යගො, 

මහාඅත්යථො නාම චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, මහායෙොගක්යෙයමො නාම

නිබ්බානං. සතිසම් පෙඤ ්ඤාොති සතිො ච ඤාණස්ස ච අත්ථාෙ. 

ඤාණදස ්සනපටිලාභාොති දිබ්බචක්ඛුඤාණාෙ. දිට් ඨධම් මසුෙවිහාරාොති
ඉමස්මිංයෙව පච්චක්යෙ අත්තභායව සුෙවිහාරත්ථාෙ. 

විජ් ොවිමුත් ති ලසච් ඡිකිරිොොති විජ්ජාවිමුත්තීනං ඵලස්ස 

පච්චයවක්ෙකරණත්ථාෙ. එත්ථ ච විජ්ජාති මග්ගපඤ්ඤා, විමුත්තීති

තංසම්පයුත්තා යසසධම්මා. යතසං ඵලං නාම අරහත්තඵලං, තස්ස
සච්ඡිකිරිොොතිඅත්යථො. 

571. කායෙොපි පස් සම් භතීති නාමකායෙොපි කරජකායෙොපි පස්සම්භති, 

වූපසන්තදරයථො යහොති. විතක් කවිචාරාපීති එයත ධම්මා දුතිෙජ්ඣායනන 

වූපසම්මන්ති නාම, ඉධ පන ඔළාරිකවූපසමං සන්ධාෙ වුත්තං. යකවලාති 

සකලා, සබ්යබනිරවයසසාතිඅත්යථො. විජ් ොභාගිොතිවිජ්ජායකොට්ඨාසිො, යත
යහට්ඨාවිභජිත්වා දස්සිතාව. 

574. අවිජ් ො පහීෙතීති අට්ඨසු ඨායනසු වට්ටමූලකං බහලන්ධකාරං

මහාතමං අඤ්ඤාණං පහීෙති. විජ් ො උප් පජ් ෙතීති අරහත්තමග්ගවිජ්ජා
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උප්පජ්ජති. අස් මිමායනො පහීෙතීති අස්මීතිනවවියධොමායනොපහීෙති. අනුසොති

සත්තඅනුසො. සංයෙොෙනානීතිදසසංයෙොජනානි. 

575. පඤ් ඤාපයභදාොති පඤ්ඤාෙ පයභදගමනත්ථං. 

අනුපාදාපරිනිබ්  ානාොති අපච්චෙපරිනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරිෙත්ථාෙ. 

576. අයනකධාතුපටියවයධො යහොතීති අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං

ලක්ෙණපටියවයධො යහොති. නානාධාතුපටියවයධො යහොතීති තාසංයෙව
අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං නානාභායවන ලක්ෙණපටියවයධො යහොති. 

අයනකධාතුපටිසම් භිදා යහොතීති ඉමිනා ධාතුයභදඤාණං කථිතං. 
ධාතුපයභදඤාණං නාම ‘‘ඉමාෙ ධාතුො උස්සන්නාෙ ඉදං නාම යහොතී’’ති

ජානනපඤ්ඤා.තංපයනතං ධාතුයභදඤාණංනසබ්යබසංයහොති, බුද්ධානයමව

නිප්පයදසංයහොති.තංසම්මාසම්බුද්යධන සබ්බයසොනකථිතං.කස්මා? තස්මිං
කථියතඅත්යථොනත්ථීති. 

584. පඤ ්ඤාපටිලාභාොතිආදීනි යසොළස පදානි පටිසම්භිදාමග්යග

‘‘සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මසවනං, යෙොනියසොමනසිකායරො, 

ධම්මානුධම්මපටිපත්ති. ඉයම යෙො, භික්ෙයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා

බහුලීකතා පඤ්ඤාපටිලාභාෙ සංවත්තන්ති …යප.… නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාෙ 
සංවත්තන්තී’’තිඑවංමාතිකංඨයපත්වාවිත්ථාරිතායනව.වුත්තඤ්යහතං(පටි.

ම.3.4) – 

පඤ ්ඤාපටිලාභාෙ සංවත් තන් තීති.‘‘කතයමො පඤ්ඤාපටිලායභො? චතුන්නං

මග්ගඤාණානං, චතුන්නං ඵලඤාණානං, චතුන්නං පටිසම්භිදාඤාණානං, 

ඡන්නං අභිඤ්ඤාඤාණානං, යතසත්තතීනං ඤාණානං, සත්තසත්තතීනං 

ඤාණානංලායභොපටිලායභොපත්තිසම්පත්තිඵස්සනාසච්ඡිකිරිොඋපසම්පදා, 
පඤ්ඤාපටිලාභාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංපඤ්ඤාපටිලායභො. 

පඤ ්ඤාවුද් ධිො සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා පඤ්ඤාවුද්ධි? සත්තන්නඤ්ච

යසක්ොනං පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස ච පඤ්ඤා වඩ්ෙති, අරහයතො පඤ්ඤා 

වඩ්ඪිතවඩ්ෙනා, පඤ්ඤාවුද්ධිොසංවත්තන්තීතිඅෙංපඤ්ඤාවුද්ධි. 

පඤ ්ඤායවපුල් ලාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමං පඤ්ඤායවපුල්ලං? 

සත්තන්නඤ්ච යසක්ොනං පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස ච පඤ්ඤා යවපුල්ලං

ගච්ඡති, අරහයතො පඤ්ඤායවපුල්ලංගතා, පඤ්ඤායවපුල්ලාෙසංවත්තන්තීති
ඉදංපඤ්ඤායවපුල්ලං. 
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මහාපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා මහාපඤ්ඤා? මහන්යත අත්යථ

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහන්යත ධම්යම…යප.… මහන්තා

නිරුත්තියෙො, මහන්තානි පටිභානානි, මහන්යත සීලක්ෙන්යධ, මහන්යත 

සමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධ, මහන්තානි

ඨානාට්ඨානානි, මහන්තා විහාරසමාපත්තියෙො, මහන්තානි අරිෙසච්චානි, 

මහන්යත සතිපට්ඨායන, සම්මප්පධායන, ඉද්ධිපායද, මහන්තානි ඉන්ද්රිොනි, 

මහන්තානි බලානි, මහන්යත යබොජ්ඣඞ්යග, මහන්යත අරිෙමග්යග, 

මහන්තානි සාමඤ්ඤඵලානි, මහාභිඤ්ඤායෙො, මහන්තං පරමත්ථං නිබ්බානං

පරිග්ගණ්හාතීති මහාපඤ්ඤා, මහාපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීති අෙං
මහාපඤ්ඤා. 

පුථුපඤ ්ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා පුථුපඤ්ඤා? පුථු

නානාක්ෙන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. පුථු නානාධාතූසු, පුථු

නානාආෙතයනසු, පුථු නානාපටිච්චසමුප්පායදසු, පුථු

නානාසුඤ්ඤතමනුපලබ්යභසු, පුථු නානාඅත්යථසු, ධම්යමසු, නිරුත්තීසු, 

පටිභායනසු, පුථු නානාසීලක්ෙන්යධසු, 

සමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්යධසු, පුථු

නානාඨානාට්ඨායනසු, පුථු නානාවිහාරසමාපත්තීසු, පුථු නානාඅරිෙසච්යචසු, 

පුථුනානාසතිපට්ඨායනසු, සම්මප්පධායනසු, ඉද්ධිපායදසු, ඉන්ද්රියෙසු, බයලසු, 

යබොජ්ඣඞ්යගසු, පුථු නානාඅරිෙමග්යගසු, පුථු නානාසාමඤ්ඤඵයලසු, පුථු
නානාඅභිඤ්ඤාසු ඤාණං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා. පුථු නානාජනසාධාරයණ
ධම්යම සමතික්කම්ම පරමත්යථ නිබ්බායන ඤාණං පවත්තතීති පුථුපඤ්ඤා.
පුථුපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංපුථුපඤ්ඤා. 

විපුලපඤ ්ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා විපුලපඤ්ඤා? විපුයල අත්යථ
පරිගණ්හාතීති විපුලපඤ්ඤා…යප.… විපුලං පරමත්ථං නිබ්බානං

පරිගණ්හාතීති විපුලපඤ්ඤා, විපුලපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීති අෙං
විපුලපඤ්ඤා. 

ගම් භීරපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා ගම්භීරපඤ්ඤා? ගම්භීයරසු
ෙන්යධසු ඤාණං පවත්තතීති ගම්භීරපඤ්ඤා. පුථුපඤ්ඤාසදියසො විත්ථායරො.

ගම්භීයර පරමත්යථ නිබ්බායන ඤාණං පවත්තතීති ගම්භීරපඤ්ඤා, 
ගම්භීරපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංගම්භීරපඤ්ඤා. 

අසාමන් තපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා අසාමන්තපඤ්ඤා? ෙස්ස
පුග්ගලස්ස අත්ථවවත්ථානයතො අත්ථපටිසම්භිදා අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා 
ඵස්සිතා පඤ්ඤාෙ. ධම්මනිරුත්තිපටිභානවවත්ථානයතො පටිභානපටිසම්භිදා

අධිගතා යහොති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා පඤ්ඤාෙ, තස්ස අත්යථ ච ධම්යම ච 
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නිරුත්තිො ච පටිභායන ච න අඤ්යඤො යකොචි සක්යකොති අභිසම්භවිතුං, 
අනභිසම්භවනීයෙොච යසොඅඤ්යඤහීතිඅසාමන්තපඤ්යඤො. 

පුථුජ්ජනකලයාණකස්ස පඤ්ඤා අට්ඨමකස්ස පඤ්ඤාෙ දූයර විදූයර 

සුවිදූයරනසන්තියකනසාමන්තා, පුථුජ්ජනකලයාණකංඋපාදාෙඅට්ඨමයකො 
අසාමන්තපඤ්යඤො. අට්ඨමකස්ස පඤ්ඤා යසොතාපන්නස්ස පඤ්ඤාෙ
දූයර…යප.… අට්ඨමකං උපාදාෙ යසොතාපන්යනො අසාමන්තපඤ්යඤො.
යසොතාපන්නස්ස පඤ්ඤා සකදාගාමිස්ස පඤ්ඤාෙ. සකදාගාමිස්ස පඤ්ඤා
අනාගාමිස්ස පඤ්ඤාෙ. අනාගාමිස්ස පඤ්ඤා අරහයතො පඤ්ඤාෙ. අරහයතො 
පඤ්ඤා පච්යචකබුද්ධස්ස පඤ්ඤාෙ දූයර විදූයර සුවිදූයර න සන්තියක න

සාමන්තා, අරහන්තං උපාදාෙ පච්යචකබුද්යධො අසාමන්තපඤ්යඤො.
පච්යචකබුද්ධඤ්ච සයදවකඤ්ච යලොකං උපාදාෙ තථාගයතො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොඅග්යගොඅසාමන්තපඤ්යඤො. 

පඤ්ඤාපයභදකුසයලො පභින්නඤායණො…යප.… යත පඤ්හං
අභිසඞ්ෙරිත්වා අභිසඞ්ෙරිත්වාතථාගතංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡන්තිගූළ්හානිච

පටිච්ඡන්නානි ච, කථිතා විසජ්ජිතා ච යත පඤ්හා භගවතා යහොන්ති

නිද්දිට්ඨකාරණා, උපක්ඛිත්තකාචයත භගවතාසම්පජ්ජන්ති.අථයෙොභගවා

තත්ථ අතියරොචති ෙදිදං පඤ්ඤාොති අග්යගො අසාමන්තපඤ්යඤො, 
අසාමන්තපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංඅසාමන්තපඤ්ඤා. 

භූරිපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා භූරිපඤ්ඤා? රාගං අභිභුෙයතීති 

භූරිපඤ්ඤා, අභිභවිතාති භූරිපඤ්ඤා. යදොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, 

මක්ෙං, පලාසං, ඉස්සං, මච්ඡරිෙං, මාෙං, සායඨෙයං, ථම්භං, සාරම්භං, මානං, 

අතිමානං, මදං, පමාදං, සබ්යබ කියලයස, සබ්යබ දුච්චරියත, සබ්යබ

අභිසඞ්ොයර, සබ්යබ භවගාමිකම්යම අභිභුෙයතීති භූරිපඤ්ඤා, අභිභවිතාති

භූරිපඤ්ඤා. රායගො අරි, තං අරිං මද්දනිපඤ්ඤාති භූරිපඤ්ඤා, යදොයසො, 

යමොයහො…යප.… සබ්යබ භවගාමිකම්මා අරි, තං අරිං මද්දනිපඤ්ඤාති

භූරිපඤ්ඤා. භූරිවුච්චතිපථවී, තාෙපථවිසමාෙ විත්ථතාෙ විපුලාෙපඤ්ඤාෙ
සමන්නාගයතොති භූරිපඤ්යඤො. අපිච පඤ්ඤාෙ එතං අධිවචනං භූරි යමධා

පරිණායිකාති, භූරිපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙං භූරිපඤ්ඤා. 

පඤ ්ඤා ාහුල් ලාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමං පඤ්ඤාබාහුල්ලං? 

ඉයධකච්යචො පඤ්ඤාගරුයකො යහොති පඤ්ඤාචරියතො පඤ්ඤාසයෙො 
පඤ්ඤාධිමුත්යතො පඤ්ඤාධයජො පඤ්ඤායකතු පඤ්ඤාධිපයතයෙයො
විචෙබහුයලො පවිචෙබහුයලො ඔක්ොෙනබහුයලො සයමොක්ොෙනබහුයලො
සම්යපක්ොෙනධම්යමො විභූතවිහාරී තච්චරියතො තග්ගරුයකො තබ්බහුයලො

තන්නින්යනොතප්යපොයණොතප්පබ්භායරොතදධිමුත්යතොතදාධිපයතයෙයො, ෙථා
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පටුන 

ගණගරුයකො වුච්චති ගණබාහුලියකොති, චීවරගරුයකො පත්තගරුයකො

යසනාසනගරුයකො වුච්චති යසනාසනබාහුලියකොති, එවයමවං ඉයධකච්යචො

පඤ්ඤාගරුයකො යහොති පඤ්ඤාචරියතො…යප.… තදාධිපයතයෙයො, 
පඤ්ඤාබාහුල්ලාෙසංවත්තන්තීතිඉදංපඤ්ඤාබාහුල්ලං. 

සීඝපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා සීඝපඤ්ඤා? සීඝං සීඝං සීලානි

පරිපූයරතීති සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං ඉන්ද්රිෙසංවරං, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතං, 

ජාගරිොනුයෙොගං, සීලක්ෙන්ධං, සමාධි-පඤ්ඤා-විමුත්ති-
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ෙන්ධං පරිපූයරතීති සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං
ඨානාට්ඨානානි පටිවිජ්ඣති. විහාරසමාපත්තියෙො පරිපූයරති. අරිෙසච්චානි 
පටිවිජ්ඣති. සතිපට්ඨායන භායවති. සම්මප්පධායන ඉද්ධිපායද ඉන්ද්රිොනි
බලානි යබොජ්ඣඞ්යග අරිෙමග්ගං භායවතීති සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං
සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකයරොතීති සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං අභිඤ්ඤායෙො
පටිවිජ්ඣතීති සීඝපඤ්ඤා. සීඝං සීඝං පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති 

සීඝපඤ්ඤා, සීඝපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීතිඅෙංසීඝපඤ්ඤා. 

ලහුපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා ලහුපඤ්ඤා? ලහුං ලහුං සීලානි
පරිපූයරතීති ලහුපඤ්ඤා…යප.… ලහුපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීති අෙං
ලහුපඤ්ඤා. 

හාසපඤ ්ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා හාසපඤ්ඤා? ඉයධකච්යචො
යවදබහුයලො තුට්ඨිබහුයලොහාසබහුයලොපායමොජ්ජබහුයලොසීලානි පරිපූයරතීති

හාසපඤ්ඤා…යප.… පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති හාසපඤ්ඤා, 
හාසපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංහාසපඤ්ඤා. 

ෙවනපඤ ්ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා ජවනපඤ්ඤා? ෙංකිඤ්චිරූපං

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං, ො කාචි යවදනා, ො කාචි සඤ්ඤා, යෙ යකචි

සඞ්ොරා, ෙංකිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා

බහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවා පණීතංවාෙංදූයරසන්තියකවා, 

සබ්බං විඤ්ඤාණං අනිච්චයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා, දුක්ෙයතො, 
අනත්තයතො ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. චක්ඛුං…යප.… ජරාමරණං 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅනිච්චයතො, දුක්ෙයතො, අනත්තයතොඛිප්පංජවතීති

ජවනපඤ්ඤා. රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අනිච්චං ෙෙට්යඨන, දුක්ෙං

භෙට්යඨන, අනත්තා අසාරකට්යඨනාති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා
විභූතංකත්වාරූපනියරොයධ නිබ්බායනඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා…යප.…
ජරාමරණනියරොයධ නිබ්බායන ඛිප්පං ජවතීති ජවනපඤ්ඤා. රූපං…යප.…
ජරාමරණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං ෙෙධම්මං වෙධම්මං විරාගධම්මං
නියරොධධම්මන්ති තුලයිත්වා තීරයිත්වා විභාවයිත්වා විභූතං කත්වා 
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ජරාමරණනියරොයධනිබ්බායනඛිප්පං ජවතීතිජවනපඤ්ඤා, ජවනපඤ්ඤතාෙ
සංවත්තන්තීතිඅෙං ජවනපඤ්ඤා. 

තික් ෙපඤ ්ඤතාෙ සංවත් තන් තීති.‘‘කතමා තික්ෙපඤ්ඤා? ඛිප්පංකියලයස

ඡින්දතීති තික්ෙපඤ්ඤා. උප්පන්නං කාමවිතක්කං, වයාපාදවිතක්කං, 
විහිංසාවිතක්කං උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම නාධිවායසති
පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමතීති තික්ෙපඤ්ඤා.

උප්පන්නංරාගං, යදොසං, යමොහං…යප.…සබ්යබභවගාමිකම්යම නාධිවායසති
පජහතිවියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමතීතිතික්ෙපඤ්ඤා.එකස්මිං 
ආසයන චත්තායරො අරිෙමග්ගා චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි චතස්යසො
පටිසම්භිදායෙො ඡ අභිඤ්ඤායෙො අධිගතා යහොන්ති සච්ඡිකතා ඵස්සිතා

පඤ්ඤාොති තික්ෙපඤ්ඤා, තික්ෙපඤ්ඤතාෙ සංවත්තන්තීති අෙං
තික්ෙපඤ්ඤා. 

නිබ් ය ධිකපඤ් ඤතාෙ සංවත් තන් තීති. ‘‘කතමා නිබ්යබධිකපඤ්ඤා? 

ඉයධකච්යචො සබ්බසඞ්ොයරසු උබ්යබගබහුයලො යහොති උත්තාසබහුයලො
උක්කණ්ඨනබහුයලො අරතිබහුයලො අනභිරතිබහුයලො බහිමුයෙො න රමති

සබ්බසඞ්ොයරසු, අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යලොභක්ෙන්ධං

නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා, අනිබ්බිද්ධපුබ්බං

අප්පදාලිතපුබ්බං යදොසක්ෙන්ධං, යමොහක්ෙන්ධං, යකොධං, උපනාහං…යප.…

සබ්යබ භවගාමිකම්යම නිබ්බිජ්ඣති පදායලතීති නිබ්යබධිකපඤ්ඤා, 
නිබ්යබධිකපඤ්ඤතාෙසංවත්තන්තීතිඅෙංනිබ්යබධිකපඤ්ඤා’’. 

එවං පටිසම්භිදාමග්යග වුත්තනයෙයනයවත්ථ අත්යථො යවදිතබ්යබො.

යකවලඤ්හි තත්ථ බහුවචනං, ඉධ එකවචනන්ති අෙයමව වියසයසො. යසසං 
තාදිසයමවාති.ඉමාචපනයසොළසමහාපඤ්ඤායලොකිෙයලොකුත්තරමිස්සකාව
කථිතා. 

කාෙගතාසතිවග්ගවණ්ණනා. 

20. අමතවග් ගවණ් ණනා 
600-611. අමතං යත, භික් ෙයව, න පරිභුඤ් ෙන් තීති මරණවිරහිතං

නිබ්බානං න පරිභුඤ්ජන්තීති අත්යථො. නනු ච නිබ්බානං යලොකුත්තරං, 

කාෙගතාසති යලොකිො, කථං තං පරිභුඤ්ජන්තා අමතං පරිභුඤ්ජන්තීති? තං

භායවත්වා අධිගන්තබ්බයතො.කාෙගතඤ්හිසතිංභායවන්යතොඅමතමධිගච්ඡති, 
අභායවන්යතො නාධිගච්ඡති. තස්මා එවං වුත්තං. එයතනුපායෙන සබ්බත්ථ

අත්යථොයවදිතබ්යබො. අපියචත්ථ විරද් ධන්තිවිරාධිතංනාධිගතං. ආරද් ධන්ති

පරිපුණ්ණං. පමාදිංසූති පමජ්ජන්ති. පමුට් ඨන්තිසම්මුට්ඨං විස්සරිතංනට්ඨංවා. 
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ආයසවිතන්තිආදියතො යසවිතං. භාවිතන්තිවඩ්ඪිතං.  හුලීකතන්තිපුනප්පුනං

කතං. අනභිඤ ්ඤාතන්ති ඤාතඅභිඤ්ඤාෙ අජානිතං. අපරිඤ් ඤාතන්ති

ඤාතපරිඤ්ඤාවයසයනව අපරිඤ්ඤාතං. අසච් ඡිකතන්ති අපච්චක්ෙකතං.
යසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථයමවාති. 

අමතවග්ගවණ්ණනා. 

මයනොරථපූරණිොඅඞ්ගුත්තරනිකාෙ-අට්ඨකථාෙ සහස්සසුත්තන්තපරිමාණස්ස 

එකකනිපාතස්සසංවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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