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නසමොත ් භගවසතොඅරහසතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දකනිකායෙ 

ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 

බුද්ධං සරණංගච්ඡාමි; 

ධම්මංසරණංගච්ඡාමි; 

සඞ්ඝංසරණංගච්ඡාමීති. 

අයං රණගමනනිද්සදස ොඛුද්දකානංආදි. 

ඉම ්  දානිඅත්ථංපරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකට්ඨකථායවිවරිතුං විභජිතුං
උත්තානීකාතුංඉදංවුච්චති– 

උත්තමං වන්දසනයයානං, වන්දිත්වා රතනත්තයං; 

ඛුද්දකානංකරි ් ාමි, සක ඤ්චිඅත්ථවණ්ණනං. 

ඛුද්දකානංගම්භීරත්තා, කිඤ්චාපිඅතිදුක්කරා; 

වණ්ණනාමාදිස සන ා, අසබොධන්සතන ා නං. 

අජ්ජාපිතුඅබ්සබොච්ඡින්සනො, පුබ්බාචරියනිච්ඡසයො; 

තසථවචඨිතංය ්මා, නවඞ්ගං ත්ථු ා නං. 

ත ්මාහංකාතුමිච්ඡාමි, අත්ථ ංවණ්ණනංඉමං; 

 ා නඤ්සචවනි ් ාය, සපොරාණඤ්චවිනිච්ඡයං. 

 ද්ධම්මබහුමාසනන, නාත්තුක්කං නකමයතා; 

නාඤ්සඤ ංවම්භනත්ථාය, තංසුණාථ මාහිතාති. 

ඛුද්දකවවත්ථානං 

තත්ථ ‘‘ඛුද්දකානං කරිස්සාමි, යකසඤ්චි අත්ථවණ්ණන’’න්ති වුත්තත්තා
ඛුද්දකානි තාව වවත්ථසපත්වා පච්ඡා අත්ථවණ්ණනං කරි ් ාමි. ඛුද්දකානි

නාම ඛුද්දකනිකාය ්  එකසදස ො, ඛුද්දකනිකාසයො නාම පඤ්චන්නං
නිකායානංඑකසදස ො.පඤ්චනිකායානාම– 

දීඝමජ්ඣිම ංයුත්ත, අඞ්ගුත්තරිකඛුද්දකා; 
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නිකායාපඤ්චගම්භීරා, ධම්මසතොඅත්ථසතොචිසම. 

තත්ථ බ්රහ්මජාලසුත්තාදීනි චතුත්තිං  සුත්තානි දීඝනිකායෙො. 

මූලපරියායසුත්තාදීනි දියඩ්ඪ තං ද්සව ච සුත්තානි මජ්ඣිමනිකායෙො. 
ඔඝතරණසුත්තාදීනි ත්ත සුත්ත හ ් ානි ත්තචසුත්ත තානිද්වා ට්ඨිච

සුත්තානි සංයුත්තනිකායෙො. චිත්තපරියාදානසුත්තාදීනි නව සුත්ත හ ් ානි 

පඤ්ච ච සුත්ත තානි  ත්තපඤ්ඤා ඤ්ච සුත්තානි අඞ්ගුත්තරනිකායෙො. 

ඛුද්දකපාසඨො, ධම්මපදං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, සුත්තනිපාසතො, විමානවත්ථු, 

සපතවත්ථු, සථරගාථා, සථරීගාථා, ජාතකං, නිද්සදස ො, පටි ම්භිදා, අපදානං, 

බුද්ධවංස ො, චරියාපිටකං, විනයාභිධම්මපිටකානි, ඨසපත්වා වා චත්තාසරො

නිකාසයඅවස  ංබුද්ධවචනං ඛුද්දකනිකායෙො. 

ක ්මා පසන  ඛුද්දකනිකාසයොති වුච්චති? බහූනං ඛුද්දකානං 
ධම්මක්ඛන්ධානං  මූහසතො නිවා සතො ච.  මූහනිවා ා හි ‘‘නිකාසයො’’ති

වුච්චන්ති. ‘‘නාහං, භික්ඛසව, අඤ්ඤං එකනිකායම්පි  මනුප ් ාමි එවං

චිත්තං, යථයිදං, භික්ඛසව, තිරච්ඡානගතා පාණා ( ං. නි. 3.100). 

සපොණිකනිකාසයො, චික්ඛල්ලිකනිකාසයො’’ති එවමාදීනි සචත්ථ  ාධකානි
 ා නසතො සලොකසතො ච. අයම ්  ඛුද්දකනිකාය ්  එකසදස ො. ඉමානි 
සුත්තන්තපිටකපරියාපන්නානි අත්ථසතො විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතුඤ්ච 

අධිප්සපතානි ඛුද්දකානි, සත ම්පි ඛුද්දකානං 
 රණසික්ඛාපදද්වත්තිං ාකාරකුමාරපඤ්හමඞ්ගලසුත්ත- 
රතනසුත්තතිසරොකුට්ටනිධිකණ්ඩසමත්තසුත්තානං වස න නවප්පසභසදො
ඛුද්දකපාසඨො ආදි ආචරියපරම්පරාය වාචනාමග්ගං ආසරොපිතවස න න

භගවතාවුත්තවස න.භගවතාහිවුත්තවස න – 

‘‘අසනකජාති ං ාරං,  න්ධාවි ් ංඅනිබ්බි ං; 

ගහකාරංගසව න්සතො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරක දිට්සඨොසි, පුන සගහංනකාහසි; 

 බ්බාසතඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවි ඞ්ඛතං; 

වි ඞ්ඛාරගතංචිත්තං, තණ්හානංඛයමජ්ඣගා’’ති.(ධ.ප.153-154) – 

ඉදංගාථාද්වයං බ්බ ් ාපිබුද්ධවචන ් ආදි.තඤ්චමන ාව වුත්තවස න, 
නවචීසභදංකත්වාවුත්තවස න.වචීසභදංපනකත්වාවුත්තවස න– 

‘‘යදාහසවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිසනොඣායසතොබ්රාහ්මණ ් ; 

අථ ් කඞ්ඛාවපයන්ති බ්බා, 
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යසතොපජානාති සහතුධම්ම’’න්ති.(උදා.1; මහාව.1) – 

අයංගාථාආදි.ත ්මාය්වායංනවප්පසභසදොඛුද්දකපාසඨොඉසම ං ඛුද්දකානං

ආදි, ත ් ආදිසතොපභුතිඅත්ථ ංවණ්ණනංආරභි ් ාමි. 

නිදානයසොධනං 

ත ්  චායමාදි ‘‘බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි, සඞ්ඝං

සරණංගච්ඡාමී’’ති.ත ් ායං අත්ථවණ්ණනායමාතිකා– 

‘‘සකනකත්ථකදාක ්මා, භාසිතං රණත්තයං; 

ක ්මාචිධාදිසතොවුත්ත, මවුත්තමපිආදිසතො. 

‘‘නිදානස ොධනංකත්වා, එවසමත්ථතසතොපරං; 

බුද්ධං රණගමනං, ගමකඤ්චවිභාවසය. 

‘‘සභදාසභදංඵලඤ්චාපි, ගමනීයඤ්චදීපසය; 

ධම්මං රණමිච්චාදි, ද්වසයසප නසයොමසතො. 

‘‘අනුපුබ්බවවත්ථාසන, කාරණඤ්චවිනිද්දිස ; 

 රණත්තයසමතඤ්ච, උපමාහිපකා සය’’ති. 

තත්ථපඨමගාථායතාව ඉදං  රණත්තයංසකනභාසිතං, කත්ථභාසිතං, 

කදා භාසිතං, ක ්මාභාසිතං අවුත්තමපිචාදිසතොතථාගසතනක ්මා ඉධාදිසතො
වුත්තන්තිපඤ්චපඤ්හා. 

සත ං වි ් ජ්ජනා යකන භාසිතන්ති භගවතා භාසිතං, න  ාවසකහි, න

ඉසීහි, න සදවතාහි. කත්ථාති බාරාණසියං ඉසිපතසන මිගදාසය. කදාති
ආය ්මන්සත යස   ද්ධිං  හායසකහි අරහත්තං පත්සත එක ට්ඨියා
අරහන්සතසු බහුජනහිතාය සලොසක ධම්මසද නං කසරොන්සතසු. ක ්මාති 
පබ්බජ්ජත්ථඤ්චඋප ම්පදත්ථඤ්ච.යථාහ– 

‘‘එවඤ්ච පන, භික්ඛසව, පබ්බාසජතබ්සබො උප ම්පාසදතබ්සබො.
පඨමං සක ම ්සුං ඔහාසරත්වා කා ායානි වත්ථානි අච්ඡාදාසපත්වා
එකං ං උත්තරා ඞ්ගං කාරාසපත්වා භික්ඛූනං පාසද වන්දාසපත්වා
උක්කුටිකං නිසීදාසපත්වා අඤ්ජලිං පග්ගණ්හාසපත්වා ‘එවං වසදහී’ති

වත්තබ්සබො ‘බුද්ධං  රණං ගච්ඡාමි, ධම්මං  රණං ගච්ඡාමි,  ඞ්ඝං

 රණංගච්ඡාමී’’’ති(මහාව.34). 
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කස්මා චිධාදියතො වුත්තන්තිඉදඤ්චනවඞ්ගං  ත්ථු ා නංතීහිපිටසකහි 
 ඞ්ගණ්හිත්වා වාචනාමග්ගං ආසරොසපන්සතහි පුබ්බාචරිසයහි ය ්මා ඉමිනා
මග්සගන සදවමනු ් ා උපා කභාසවන වා පබ්බජිතභාසවන වා  ා නං

ඔතරන්ති, ත ්මා  ා සනොතාර ්  මග්ගභූතත්තා ඉධ ඛුද්දකපාසඨ ආදිසතො
වුත්තන්තිඤාතබ්බං. 

කතංනිදානස ොධනං. 

1. සරණත්තෙවණ්ණනා 

බුද්ධවිභාවනා 

ඉදානි යං වුත්තං ‘‘බුද්ධං සරණගමනං, ගමකඤ්ච විභාවයෙ’’ති, තත්ථ
 බ්බධම්සමසු අප්පටිහතඤාණනිමිත්තානුත්තරවිසමොක්ඛාධිගමපරිභාවිතං

ඛන්ධ න්තානමුපාදාය, පඤ්ඤත්තිසතො  බ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානං වා
 ච්චාභි ම්සබොධිමුපාදායපඤ්ඤත්තිසතො  ත්තවිස ස ොබුද්සධො.යථාහ– 

‘‘බුද්සධොති සයො ස ො භගවා  යම්භූ අනාචරියසකො පුබ්සබ

අනනු ්සුසතසු ධම්සමසු  ාමං  ච්චානි අභි ම්බුජ්ඣි, තත්ථ ච 

 බ්බඤ්ඤුතං පත්සතො, බසලසු ච වසීභාව’’න්ති (මහානි. 192; චූළනි. 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්සද 97; පටි.ම.1.161). 

අයංතාවඅත්ථසතොබුද්ධවිභාවනා. 

බ්යඤ්ජනයතො පන ‘‘බුජ්ඣිතාති බුද්සධො, සබොසධතාති බුද්සධො’’ති
එවමාදිනානසයනසවදිතබ්සබො.වුත්තඤ්සචතං– 

‘‘බුද්සධොති සකනට්සඨන බුද්සධො? බුජ්ඣිතා  ච්චානීති බුද්සධො, 

සබොසධතා පජායාතිබුද්සධො,  බ්බඤ්ඤුතායබුද්සධො,  බ්බද ් ාවිතාය

බුද්සධො, අනඤ්ඤසනයයතාය බුද්සධො, විකසිතාය බුද්සධො, 

ඛීණා ව ඞ්ඛාසතන බුද්සධො, නිරුපක්කිසල  ඞ්ඛාසතන බුද්සධො, 

එකන්තවීතරාසගොති බුද්සධො, එකන්තවීතසදොස ොති බුද්සධො, 

එකන්තවීතසමොසහොති බුද්සධො, එකන්තනික්කිසලස ොති බුද්සධො, 

එකායනමග්ගං ගසතොති බුද්සධො, එසකො අනුත්තරං  ම්මා ම්සබොධිං

අභි ම්බුද්සධොති බුද්සධො, අබුද්ධිවිහතත්තා බුද්ධිපටිලාභා බුද්සධො.

බුද්සධොතිසනතංනාමංමාතරා කතං, නපිතරාකතං, නභාතරාකතං, න

භගිනියාකතං, නමිත්තාමච්සචහිකතං, න ඤාති ාසලොහිසතහිකතං, න

 මණබ්රාහ්මසණහි කතං, න සදවතාහි කතං, විසමොක්ඛන්තිකසමතං 
බුද්ධානං භගවන්තානං සබොධියා මූසල  හ  බ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ ් 
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පටිලාභා  ච්ඡිකා පඤ්ඤත්ති යදිදං බුද්සධො’’ති (මහානි. 192; චූළනි. 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්සද 97; පටි.ම.1.162). 

එත්ථ ච යථා සලොසක අවගන්තා අවගසතොති වුච්චති, එවං බුජ්ඣිතා

සච්චානීති බුද්සධො. යථා පණ්ණස ො ා වාතා පණ්ණසු ාති වුච්චන්ති, එවං 

යබ්ොයධතා පජාොති බුද්සධො. සබ්බ්ඤ්ඤුතාෙ බුද්යධොති
 බ්බධම්මබුජ්ඣන මත්ථාය බුද්ධියා බුද්සධොති වුත්තං සහොති. 

සබ්බ්දස්සාවිතාෙ බුද්යධොති  බ්බධම්මසබොධන මත්ථාය බුද්ධියා බුද්සධොති

වුත්තංසහොති. අනඤ්ඤයනෙයතාෙබුද්යධොතිඅඤ්සඤනඅසබොධිසතො යසමව

බුද්ධත්තා බුද්සධොතිවුත්තංසහොති. විකසිතාෙබුද්යධොතිනානාගුණවික නසතො 

පදුමමිව වික නට්සඨන බුද්සධොති වුත්තං සහොති. ඛීණාසවසඞ්ඛායතන 

බුද්යධොති එවමාදීහි චිත්ත ඞ්සකොචකරධම්මපහානසතො නිද්දාක්ඛයවිබුද්සධො
පුරිස ො විය  බ්බකිසල නිද්දාක්ඛයවිබුද්ධත්තා බුද්සධොති වුත්තං සහොති. 

එකාෙනමග්ගං ගයතොති බුද්යධොති බුද්ධියත්ථානං ගමනත්ථපරියායසතො යථා 

මග්ගං ගසතොපි පුරිස ො ගසතොති වුච්චති, එවං එකායනමග්ගං ගතත්තාපි

බුද්සධොති වුච්චතීති ද ්ස තුං වුත්තං. එයකො අනුත්තරං සම්මාසම්යබ්ොධං 

අභිසම්බුද්යධොති බුද්යධොති න පසරහි බුද්ධත්තා බුද්සධො, කින්තු  යසමව 

අනුත්තරං  ම්මා ම්සබොධිං අභි ම්බුද්ධත්තා බුද්සධොති වුත්තං සහොති. 

අබුද්ධවිහතත්තා බුද්ධපටිලාභා බුද්යධොති බුද්ධි බුද්ධං සබොසධොති

පරියායවචනසමතං. තත්ථ යථා නීලරත්තගුණසයොගසතො ‘‘නීසලො පසටො, 

රත්සතො පසටො’’ති වුච්චති, එවං බුද්ධිගුණසයොගසතො බුද්සධොති ඤාසපතුං

වුත්තං සහොති. තසතො පරං බුද්යධොති යනතං නාමන්ති එවමාදි අත්ථමනුගතා
අයං පඤ්ඤත්තීති සබොධනත්ථං වුත්තන්ති එවරූසපන නසයන  බ්සබ ං
පදානංබුද්ධ ද්ද ්  ාධන මත්සථොඅත්සථොසවදිතබ්සබො. 

අයංබයඤ්ජනසතොපිබුද්ධවිභාවනා. 

සරණගමනගමකවිභාවනා 

ඉදානි සරණගමනාදීසු හිං තීති  රණං,  රණගතානං සතසනව
 රණගමසනන භයං  න්තා ං දුක්ඛං දුග්ගතිං පරික්කිසල ං හිං ති විධමති
නීහරති නිසරොසධතීති අත්සථො. අථ වා හිසත පවත්තසනන අහිතා ච

නිවත්තසනන  ත්තානං භයං හිං තීති බුද්සධො, භවකන්තාරා උත්තරසණන

අ ් ා දාසනනචධම්සමො, අප්පකානම්පිකාරානංවිපුලඵලපටිලාභකරසණන
 ඞ්සඝො. ත ්මා ඉමිනාපි පරියාසයන තං රතනත්තයං  රණං.
තප්ප ාදතග්ගරුතාහි විහතවිද්ධංසිතකිසලස ො තප්පරායණතාකාරප්පවත්සතො
අපරප්පච්චසයොවාචිත්තුප්පාසදො රණගමනං.තං මඞ්ගී  ත්සතොතං රණං

ගච්ඡති, වුත්තප්පකාසරන චිත්තුප්පාසදන ‘‘එ  සම  රණං, එ  සම 
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පටුන 

පරායණ’’න්ති එවසමතං උසපතීති අත්සථො. උසපන්සතො ච ‘‘එසත මයං, 

භන්සත, භගවන්තං  රණං ගච්ඡාම, ධම්මඤ්ච, උපා සක සනො භගවා

ධාසරතූ’’ති තපු ් භල්ලිකාදසයො විය මාදාසනනවා, ‘‘ ත්ථාසම, භන්සත, 

භගවා,  ාවසකොහම ්මී’’ති ( ං. නි. 2.154) මහාක ් පාදසයො විය

සි ් භාවූපගමසනන වා, ‘‘එවං වුත්සත බ්රහ්මායු බ්රාහ්මසණො උට්ඨායා නා
එකං ං උත්තරා ඞ්ගං කරිත්වා සයන භගවා සතනඤ්ජලිං පණාසමත්වා
තික්ඛත්තුං උදානං උදාසනසි ‘නසමො ත ්  භගවසතො අරහසතො 

 ම්මා ම්බුද්ධ ් . නසමො ත ් …සප.…  ම්මා ම්බුද්ධ ් ා’’’ති (ම. නි.

2.388) බ්රහ්මායුආදසයො විය තප්සපොණත්සතන වා, කම්මට්ඨානානුසයොගිසනො

විය අත්ත න්නියයාතසනන වා, අරියපුග්ගලා විය 
 රණගමනුපක්කිසල  මුච්සඡසදන වාති අසනකප්පකාරං වි යසතො
කිච්චසතොචඋසපති. 

අයං රණගමන ් ගමක ් චවිභාවනා. 

යභදායභදඵලදීපනා 

ඉදානි ‘‘යභදායභදංඵලඤ්චාපි, ගමනීෙඤ්ච දීපයෙ’’තිවුත්තානංසභදාදීනං

අයං දීපනා, එවං  රණගත ්  පුග්ගල ්  දුවිසධො  රණගමනසභසදො –

 ාවජ්සජොචඅනවජ්සජොච.අනවජ්සජොකාලකිරියාය,  ාවජ්සජොඅඤ්ඤ ත්ථරි 

වුත්තප්පකාරප්පවත්තියා, ත ්මිඤ්ච වුත්තප්පකාරවිපරීතප්පවත්තියා. ස ො 
දුවිසධොපි පුථුජ්ජනානසමව. බුද්ධගුසණසු
අඤ්ඤාණ ං යමිච්ඡාඤාණප්පවත්තියා අනාදරාදිප්පවත්තියාචසත ං රණං
 ංකිලිට්ඨංසහොති.අරියපුග්ගලාපනඅභින්න රණා සචවඅ ංකිලිට්ඨ රණාච

සහොන්ති.යථාහ‘‘අට්ඨානසමතං, භික්ඛසව, අනවකාස ො, යං දිට්ඨි ම්පන්සනො

පුග්ගසලොඅඤ්ඤං ත්ථාරංඋද්දිස යයා’’ති(අ.නි.1.276; ම. නි.3.128; විභ.

809). පුථුජ්ජනා තු යාවසදව  රණසභදං න පාපුණන්ති, තාවසදව 

අභින්න රණා.  ාවජ්සජොව සන ං  රණසභසදො,  ංකිසලස ො ච

අනිට්ඨඵලසදොසහොති.අනවජ්සජො අවිපාකත්තාඅඵසලො, අසභසදොපනඵලසතො
ඉට්ඨසමවඵලංසදති. 

යථාහ– 

‘‘සයසකචි බුද්ධං රණංගතාස , නසත ගමි ් න්තිඅපායභූමිං; 

පහාය මානු ං සදහං, සදවකායං පරිපූසර ් න්තී’’ති. (දී. නි. 2.332; 

 ං.නි.1.37); 
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තත්ර චසය රණගමනුපක්කිසල  මුච්සඡසදන  රණංගතා, සතඅපායං
න ගමි ් න්ති. ඉතසර පන  රණගමසනන න ගමි ් න්තීති එවං ගාථාය 

අධිප්පාසයොසවදිතබ්සබො. 

අයංතාවසභදාසභදඵලදීපනා. 

ගමනීෙදීපනා 

ගමනීෙදීපනාෙං සචොදසකොආහ– ‘‘බුද්ධං රණං ගච්ඡාමී’’තිඑත්ථසයො

බුද්ධං රණංගච්ඡති, එ බුද්ධංවාගච්සඡයය රණංවා, උභයථාපිචඑක ් 

වචනං නිරත්ථකං. ක ්මා? ගමනකිරියාය කම්මද්වයාභාවසතො. න සහත්ථ 

‘‘අජංගාමංසනතී’’තිආදීසුවියද්විකම්මකත්තංඅක්ඛරචින්තකාඉච්ඡන්ති. 

‘‘ගච්ඡසතව පුබ්බං දි ං, ගච්ඡති පච්ඡිමං දි ’’න්තිආදීසු ( ං. නි. 1.159; 

3.87) විය  ාත්ථකසමවාති සච? න, බුද්ධ රණානං 
 මානාධිකරණභාව ් ානධිප්සපතසතො. එසත ඤ්හි  මානාධිකරණභාසව
අධිප්සපසත පටිහතචිත්සතොපි බුද්ධං උප ඞ්කමන්සතො බුද්ධං  රණං ගසතො

සියා.යඤ්හිතංබුද්සධොති විස සිතං රණං, තසමසව ගසතොති. ‘‘එතංසඛො

 රණං සඛමං, එතං  රණමුත්තම’’න්ති (ධ. ප. 192) වචනසතො

 මානාධිකරණත්තසමවාති සච? න, තත්සථව තබ්භාවසතො. තත්සථව හි
ගාථාපසද එතං බුද්ධාදිරතනත්තයං  රණගතානං භයහරණත්ත ඞ්ඛාසත

 රණභාසව අබයභිචරණසතො ‘‘සඛමමුත්තමඤ්ච  රණ’’න්ති අයං

 මානාධිකරණභාසවො අධිප්සපසතො, අඤ්ඤත්ථ තු ගමි ම්බන්සධ  ති
 රණගමන ්  අප්පසිද්ධිසතො අනධිප්සපසතොති අ ාධකසමතං. ‘‘එතං 

 රණමාගම්ම,  බ්බදුක්ඛා පමුච්චතී’’ති එත්ථ ගමි ම්බන්සධපි 

 රණගමනපසිද්ධිසතො  මානාධිකරණත්තසමවාති සච? න පුබ්සබ
වුත්තසදො ප්ප ඞ්ගසතො. තත්රාපි හි  මානාධිකරණභාසව  ති එතං
බුද්ධධම්ම ඞ්ඝ රණං පටිහතචිත්සතොපි ආගම්ම  බ්බදුක්ඛා පමුච්සචයයාති

එවං පුබ්සබ වුත්තසදො ප්ප ඞ්සගො එව සියා, න ච සනො සදොස න අත්ථි

අත්සථොති අ ාධකසමතං. යථා ‘‘මමඤ්හි, ආනන්ද, කලයාණමිත්තං ආගම්ම 

ජාතිධම්මා  ත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්තී’’ති ( ං. නි. 1.129) එත්ථ භගවසතො 
කලයාණමිත්ත ්  ආනුභාසවන පරිමුච්චමානා  ත්තා ‘‘කලයාණමිත්තං
ආගම්ම පරිමුච්චන්තී’’ති වුත්තා. එවමිධාපි බුද්ධධම්ම ඞ්ඝ ් 

 රණ ් ානුභාසවන මුච්චමාසනො ‘‘එතං  රණමාගම්ම,  බ්බදුක්ඛා
පමුච්චතී’’තිවුත්සතොතිඑවසමත්ථ අධිප්පාසයොසවදිතබ්සබො. 
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එවං  බ්බථාපි න බුද්ධ ්  ගමනීයත්තං යුජ්ජති, න  රණ ් , න 

උභසය ං, ඉච්ඡිතබ්බඤ්ච ගච්ඡාමීති නිද්දිට්ඨ ්  ගමක ්  ගමනීයං, තසතො
වත්තබ්බාඑත්ථයුත්තීති.වුච්චසත– 

බුද්සධොසයසවත්ථ ගමනීසයො, ගමනාකාරද ් නත්ථං තු තං  රණවචනං, 

බුද්ධං රණන්තිගච්ඡාමි.එ සම රණං, එ සමපරායණං, අඝ ් , තාතා, 
හිත ්  ච විධාතාති ඉමිනා අධිප්පාසයන එතං ගච්ඡාමි භජාමි ස වාමි 

පයිරුපා ාමි, එවං වා ජානාමි බුජ්ඣාමීති. සය ඤ්හි ධාතූනං ගතිඅත්සථො

බුද්ධිපි සත ං අත්සථොති. ඉති- ද්ද ්  අප්පසයොගා අයුත්තමිති සච? තං න.

තත්ථසියා–යදිසචත්ථ එවමත්සථොභසවයය, තසතො‘‘අනිච්චංරූපංඅනිච්චං

රූපන්තියථාභූතං පජානාතී’’ති එවමාදීසු ( ං.නි. 3.55, 85) වියඉති- ද්සදො

පයුත්සතොසියා, නචපයුත්සතො, ත ්මා අයුත්තසමතන්ති.තඤ්චන, ක ්මා? 
තදත්ථ ම්භවා. ‘‘සයො ච බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච  ඞ්ඝඤ්ච  රණං ගසතො’’ති

එවමාදීසු (ධ. ප. 190) විය ඉධාපි ඉති- ද්ද ්  අත්සථො  ම්භවති, න ච

විජ්ජමානත්ථ ම්භවා ඉති- ද්දා  බ්බත්ථ පයුජ්ජන්ති, අප්පයුත්ත ් ාසපත්ථ
පයුත්ත ්  විය ඉති- ද්ද ්  අත්සථො විඤ්ඤාතබ්සබො අඤ්සඤසු ච

එවංජාතිසකසු, ත ්මා අසදොස ො එව ස ොති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, තීහි 

 රණගමසනහිපබ්බජ්ජ’’න්තිආදීසු(මහාව.34)  රණ ්ස වගමනීයසතොයං

වුත්තං ‘‘ගමනාකාරද ් නත්ථංතු රණවචන’’න්ති, තංනයුත්තමිතිසච.තං 

නායුත්තං. ක ්මා? තදත්ථ ම්භවා එව. තත්රාපි හි ත ්  අත්සථො  ම්භවති, 

යසතොපුබ්බ දි සමවඅප්පයුත්සතොපිපයුත්සතොවියසවදිතබ්සබො.ඉතරථාහි 

පුබ්සබවුත්තසදො ප්ප ඞ්සගොඑවසියා, ත ්මායථානුසිට්ඨසමවගසහතබ්බං. 

අයංගමනීයදීපනා. 

ධම්මසඞ්ඝසරණවිභාවනා 

ඉදානි යං වුත්තං ‘‘ධම්මං සරණමිච්චාදි, ද්වයෙයපස නයෙො මයතො’’ති
එත්ථ වුච්චසත – ය්වායං ‘‘බුද්ධං  රණං ගච්ඡාමී’’ති එත්ථ

අත්ථවණ්ණනානසයො වුත්සතො, ‘‘ධම්මං  රණං ගච්ඡාමි,  ඞ්ඝං  රණං 
ගච්ඡාමී’’ති එත ්මිම්පි පදද්වසය එස ොව සවදිතබ්සබො. තත්රාපි හි

ධම්ම ඞ්ඝානං අත්ථසතොබයඤ්ජනසතොචවිභාවනමත්තසමවඅ දි ං, ස  ං

වුත්ත දි සමව. යසතො යසදසවත්ථ අ දි ං, තං වුච්චසත –
මග්ගඵලනිබ්බානානි ධම්සමොති එසක. භාවිතමග්ගානං 
 ච්ඡිකතනිබ්බානානඤ්ච අපාසයසු අපතනභාසවන ධාරණසතො
පරම ් ා විධානසතොචමග්ගවිරාගා එවඉම ්මිංඅත්සථධම්සමොතිඅම්හාකං

ඛන්ති, අග්ගප්ප ාදසුත්තඤ්සචව ාධකං. වුත්තඤ්සචත්ථ‘‘යාවතා, භික්ඛසව, 
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ධම්මා  ඞ්ඛතා, අරිසයො අට්ඨඞ්ගිසකො මග්සගො සත ං අග්ගමක්ඛායතී’’ති

එවමාදි (අ.නි. 4.34; ඉතිවු.90). 

චතුබ්බිධඅරියමග්ග මඞ්ගීනං 
චතු ාමඤ්ඤඵල මධිවාසිතඛන්ධ න්තානානඤ්ච පුග්ගලානං  මූසහො
දිට්ඨිසීල ඞ්ඝාසතන  ංහතත්තා ඞ්සඝො.වුත්තඤ්සචතංභගවතා– 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආනන්ද, සයසවොමයාධම්මාඅභිඤ්ඤාසදසිතා, 

ස යයථිදං, චත්තාසරො  තිපට්ඨානා, චත්තාසරො  ම්මප්පධානා, 

චත්තාසරොඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්චබලානි,  ත්තසබොජ්ඣඞ්ගා, 

අරිසයො අට්ඨඞ්ගිසකො මග්සගො, ප ් සි සනො ත්වං, ආනන්ද, ඉසමසු

ධම්සමසුද්සවපිභික්ඛූනානාවාසද’’ති(ම.නි. 3.43). 

අයඤ්හිපරමත්ථ ඞ්සඝො රණන්තිගමනීසයො.සුත්සතච‘‘ආහුසනසයයො 
පාහුසනසයයො දක්ඛිසණසයයො අඤ්ජලිකරණීසයො අනුත්තරංපුඤ්ඤක්සඛත්තං

සලොක ් ා’’ති (ඉතිවු.90; අ.නි.4.34, 181) වුත්සතො.එතංපන රණංගත ්  
අඤ්ඤ ්මිම්පි භික්ඛු ඞ්සඝ වා භික්ඛුනි ඞ්සඝ වා බුද්ධප්පමුසඛ වා  ඞ්සඝ 
 ම්මුති ඞ්සඝ වා චතුවග්ගාදිසභසද එකපුග්ගසලපි වා භගවන්තං උද්දි ් 

පබ්බජිසත වන්දනාදිකිරියාය  රණගමනං සනව භිජ්ජති න  ංකිලි ් ති, 
අයසමත්ථ විස ස ො. වුත්තාවස  න්තු ඉම ්  දුතිය ්  ච  රණගමන ් 
සභදාසභදාදිවිධානං පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්බං. අයං තාව ‘‘ධම්මං

 රණමිච්චාදි, ද්වසයසප නසයොමසතො’’ති එත ් වණ්ණනා. 

අනුපුබ්බ්වවත්ථානකාරණනිද්යදයසො 

ඉදානි අනුපුබ්බ්වවත්ථායන, කාරණඤ්ච විනිද්දියසතිඑත්ථඑසතසුචතීසු

 රණවචසනසු බ්බ ත්තානංඅග්සගොතිකත්වා පඨමංබුද්සධො, තප්පභවසතො

තදුපසදසිතසතො ච අනන්තරං ධම්සමො, ත ්  ධම්ම ්  ආධාරකසතො 
තදාස වනසතො ච අන්සත  ඞ්සඝො.  බ්බ ත්තානං වා හිසත නිසයොජසකොති

කත්වා පඨමං බුද්සධො, තප්පභවසතො  බ්බ ත්තහිතත්තා අනන්තරං ධම්සමො, 
හිතාධිගමාය පටිපන්සනො අධිගතහිසතො චාති කත්වා අන්සත  ඞ්සඝො
 රණභාසවන වවත්ථසපත්වා පකාසිසතොති එවං අනුපුබ්බවවත්ථාසන
කාරණඤ්චවිනිද්දිස . 

උපමාපකාසනා 

ඉදානි යම්පිවුත්තං ‘‘සරණත්තෙයමතඤ්ච, උපමාහිපකාසයෙ’’ති, තම්පි

වුච්චසත – එත්ථ පන පුණ්ණචන්සදො විය බුද්සධො, චන්දකිරණනිකසරො විය

සතන සදසිසතොධම්සමො, පුණ්ණචන්දකිරණ මුප්පාදිතපීණිසතොසලොසකොවිය

 ඞ්සඝො. බාලසූරිසයො විය බුද්සධො, ත ්  ර ්මිජාලමිව වුත්තප්පකාසරො
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ධම්සමො, සතනවිහතන්ධකාසරොසලොසකොවිය  ඞ්සඝො.වනදාහකපුරිස ොවිය

බුද්සධො, වනදහනග්ගි විය කිසල වනදහසනො ධම්සමො, දඩ්ඪවනත්තා
සඛත්තභූසතොවියභූමිභාසගොදඩ්ඪකිසල ත්තාපුඤ්ඤක්සඛත්තභූසතො ඞ්සඝො. 

මහාසමසඝොවියබුද්සධො,  ලිලවුට්ඨිවියධම්සමො, වුට්ඨිනිපාතූප මිතසරණුවිය

ජනපසදො උප මිතකිසල සරණු  ඞ්සඝො. සු ාරථි විය බුද්සධො, 

අ ් ාජානීයවිනයූපාසයොවියධම්සමො, සුවිනීත ් ාජානීය මූසහොවිය ඞ්සඝො. 

 බ්බදිට්ඨි ල්ලුද්ධරණසතො  ල්ලකත්සතො විය බුද්සධො,  ල්ලුද්ධරණූපාසයො

විය ධම්සමො,  මුද්ධට ල්සලො විය ජසනො  මුද්ධටදිට්ඨි ල්සලො  ඞ්සඝො.

සමොහපටල මුප්පාටනසතො වා  ාලාකිසයො විය බුද්සධො, 

පටල මුප්පාටනුපාසයොවියධම්සමො,  මුප්පාටිතපටසලො විප්ප න්නසලොචසනො
විය ජසනො  මුප්පාටිතසමොහපටසලො විප්ප න්නඤාණසලොචසනො  ඞ්සඝො. 

 ානු යකිසල බයාධිහරණ මත්ථතාය වා කු සලො සවජ්සජො විය බුද්සධො, 

 ම්මා පයුත්තසභ ජ්ජමිවධම්සමො, සභ ජ්ජපසයොසගන මුප න්තබයාධිවිය
ජන මුදාසයො  මුප න්තකිසල බයාධානු සයො ඞ්සඝො. 

අථවාසුසද සකොවියබුද්සධො, සුමග්සගොවියසඛමන්තභූමිවියච ධම්සමො, 
මග්ගප්පටිපන්සනො සඛමන්තභූමිප්පත්සතො විය  ඞ්සඝො. සුනාවිසකො විය

බුද්සධො, නාවාවියධම්සමො, පාරප්පත්සතො ම්පත්තිසකොවියජසනො ඞ්සඝො.

හිමවා විය බුද්සධො, තප්පභසවො ධමිව ධම්සමො, ඔ ධූපසභොසගන නිරාමසයො

විය ජසනො  ඞ්සඝො. ධනසදො විය බුද්සධො, ධනං විය ධම්සමො, යථාධිප්පායං
ලද්ධධසනො විය ජසනො  ම්මාලද්ධඅරියධසනො  ඞ්සඝො. නිධිද ් නසකො විය 

බුද්සධො, නිධිවියධම්සමො, නිධිප්පත්සතොවිය ජසනො ඞ්සඝො. 

අපිචඅභයසදොවියවීරපුරිස ොබුද්සධො, අභයමිවධම්සමො,  ම්පත්තාභසයො 

වියජසනොඅච්චන්ත බ්බභසයො ඞ්සඝො.අ ් ා සකොවියබුද්සධො, අ ් ාස ො

වියධම්සමො, අ ් ත්ථජසනොවිය ඞ්සඝො.සුමිත්සතොවියබුද්සධො, හිතූපසදස ො

විය ධම්සමො, හිතූපසයොසගන පත්ත දත්සථො විය ජසනො  ඞ්සඝො. ධනාකසරො

වියබුද්සධො, ධන ාසරොවියධම්සමො, ධන ාරූපසභොසගො වියජසනො ඞ්සඝො.

රාජකුමාරන්හාපසකො විය බුද්සධො, සී න්හාන ලිලං විය ධම්සමො, 
සුන්හාතරාජකුමාරවග්සගො විය  ද්ධම්ම ලිලසුන්හාසතො  ඞ්සඝො.

අලඞ්කාරකාරසකො විය බුද්සධො, අලඞ්කාසරො විය ධම්සමො, 
අලඞ්කතරාජපුත්තගසණො විය  ද්ධම්මාලඞ්කසතො  ඞ්සඝො. චන්දනරුක්සඛො

විය බුද්සධො, තප්පභවගන්සධො විය ධම්සමො, චන්දනුපසභොසගන
 න්තපරිළාසහො විය ජසනො  ද්ධම්මූපසභොසගන  න්තපරිළාසහො  ඞ්සඝො. 

දායජ්ජ ම්පදානසකො විය පිතා බුද්සධො, දායජ්ජං විය ධම්සමො, දායජ්ජහසරො

පුත්තවග්සගො විය  ද්ධම්මදායජ්ජහසරො  ඞ්සඝො. විකසිතපදුමං විය බුද්සධො, 
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තප්පභවමධු විය ධම්සමො, තදුපසභොගීභමරගසණො විය  ඞ්සඝො. එවං

 රණත්තයසමතඤ්ච, උපමාහි පකා සය. 

එත්තාවතා ච යා පුබ්සබ ‘‘යකන කත්ථ කදා කස්මා, භාසිතං

සරණත්තෙ’’න්තිආදීහිචතූහිගාථාහිඅත්ථවණ්ණනායමාතිකා නික්ඛිත්තා,  ා
අත්ථසතොපකාසිතාසහොතීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

 රණත්තයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. සික්ඛාපදවණ්ණනා 

සික්ඛාපදපාඨමාතිකා 
එවං  රණගමසනහි  ා සනොතාරං ද ්ස ත්වා  ා නං ඔතිණ්සණන

උපා සකනවාපබ්බජිසතනවාසයසුසික්ඛාපසදසුපඨමංසික්ඛිතබ්බං, තානි 
ද ්ස තුංනික්ඛිත්ත ් සික්ඛාපදපාඨ ් ඉදානිවණ්ණනත්ථංඅයංමාතිකා– 

‘‘සයන යත්ථයදාය ්මා, වුත්තාසනතානිතං නයං; 

වත්වාකත්වාවවත්ථානං,  ාධාරණවිස  සතො. 

‘‘පකතියාචයංවජ්ජං, වජ්ජංපණ්ණත්තියාචයං; 

වවත්ථසපත්වාතංකත්වා, පදානංබයඤ්ජනත්ථසතො. 

‘‘ ාධාරණානං බ්සබ ං,  ාධාරණවිභාවනං; 

අථපඤ්චසුපුබ්සබසු, විස  ත්ථප්පකා සතො. 

‘‘පාණාතිපාතපභුති-සහකතානානතාදිසතො; 

ආරම්මණාදානසභදා, මහා ාවජ්ජසතොතථා. 

‘‘පසයොගඞ්ග මුට්ඨානා, සවදනාමූලකම්මසතො; 

විරමසතොචඵලසතො, විඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

‘‘සයොසජතබ්බං තසතොයුත්තං, පච්ඡිසම ්වපි පඤ්චසු; 

ආසවණිකඤ්චවත්තබ්බං, සඤයයාහීනාදිතාපිචා’’ති. 

තත්ථඑතානිපාණාතිපාතාසවරමණීතිආදීනිද සික්ඛාපදානිභගවතාඑව 

වුත්තානි, න  ාවකාදීහි. තානි ච  ාවත්ථියං වුත්තානි සජතවසන 
අනාථපිණ්ඩික ් ආරාසමආය ්මන්තංරාහුලංපබ්බාසජත්වාකපිලවත්ථුසතො
 ාවත්ථිං අනුප්පත්සතන  ාමසණරානං සික්ඛාපදවවත්ථාපනත්ථං. වුත්තං
සහතං– 

‘‘අථ සඛො භගවා කපිලවත්ථු ්මිං යථාභිරන්තං විහරිත්වා සයන 
 ාවත්ථිසතනචාරිකංපක්කාමි.අනුපුබ්සබනචාරිකංචරමාසනොසයන
 ාවත්ථි තදව රි. තත්ර සුදං භගවා  ාවත්ථියං විහරති සජතවසන

අනාථපිණ්ඩික ් ආරාසම.සතනසඛොපන මසයන …සප.…අථසඛො

 ාමසණරානංඑතදසහොසි–‘කතිනුසඛොඅම්හාකංසික්ඛාපදානි, කත්ථ
ච අම්සහහි සික්ඛිතබ්බ’’’න්ති. භගවසතො එතමත්ථං ආසරොසචසුං –

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව,  ාමසණරානං ද  සික්ඛාපදානි, සතසු ච
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 ාමසණසරහි සික්ඛිතුං, පාණාතිපාතාසවරමණී…සප.…

ජාතරූපරජතපටිග්ගහණාසවරමණී’’ති(මහාව.105). 

තාසනතානි ‘‘ මාදාය සික්ඛති සික්ඛාපසදසූ’’ති (දී. නි. 1.193; ම. නි.

2.24; විභ. 508) සුත්තානු ාසරන  රණගමසනසු ච ද ්සිතපාඨානු ාසරන
‘‘පාණාතිපාතා සවරමණිසික්ඛාපදං  මාදියාමී’’ති එවං වාචනාමග්ගං

ආසරොපිතානීති සවදිතබ්බානි. එවං තාව ‘‘සයන යත්ථ යදා ය ්මා, 
වුත්තාසනතානිතංනයංවත්වා’’තිස ොනසයොදට්ඨබ්සබො. 

සාධාරණවියසසවවත්ථානං 
එත්ථ ච ආදිසතො ද්සව චතුත්ථපඤ්චමානි උපා කානං  ාමසණරානඤ්ච 

 ාධාරණානි නිච්චසීලවස න. උසපො ථසීලවස න පන උපා කානං
 ත්තමට්ඨමං සචකං අඞ්ගං කත්වා  බ්බපච්ඡිමවජ්ජානි  බ්බානිපි

 ාමසණසරහි  ාධාරණානි, පච්ඡිමං පන  ාමසණරානසමව විස  භූතන්ති
එවං  ාධාරණවිස  සතො වවත්ථානං කාතබ්බං. පුරිමානි සචත්ථ පඤ්ච
එකන්තඅකු ලචිත්ත මුට්ඨානත්තා පාණාතිපාතාදීනං පකතිවජ්ජසතො

සවරමණියා, ස  ානි පණ්ණත්තිවජ්ජසතොතිඑවංපකතියාචයංවජ්ජං, වජ්ජං 

පණ්ණත්තියාචයං, තංවවත්ථසපතබ්බං. 

සාධාරණවිභාවනා 
ය ්මා සචත්ථ ‘‘සවරමණිසික්ඛාපදං  මාදියාමී’’ති එතානි 

 බ්බ ාධාරණානිපදානි, ත ්මාඑසත ංපදානංබයඤ්ජනසතොචඅත්ථසතොච
අයං  ාධාරණවිභාවනාසවදිතබ්බා– 

තත්ථ බ්යඤ්ජනයතො තාව සවරං මණතීති සවරමණී, සවරං පජහති, 

විසනොසදති, බයන්තීකසරොති, අනභාවං ගසමතීති අත්සථො. විරමති වා එතාය

කරණභූතාය සවරම්හා පුග්ගසලොති, විකාර ්  සවකාරං කත්වා සවරමණී.
සතසනව සචත්ථ ‘‘සවරමණිසික්ඛාපදං විරමණිසික්ඛාපද’’න්ති ද්විධා

 ජ්ඣායං කසරොන්ති.සික්ඛිතබ්බාතිසික්ඛා, පජ්ජසතඅසනනාතිපදං.සික්ඛාය

පදං සික්ඛාපදං, සික්ඛාය අධිගමූපාසයොති අත්සථො. අථ වා මූලං නි ් සයො

පතිට්ඨාති වුත්තං සහොති. සවරමණී එව සික්ඛාපදං සවරමණිසික්ඛාපදං, 

විරමණිසික්ඛාපදං වා දුතිසයන නසයන.  ම්මා ආදියාමි  මාදියාමි, 
අවීතික්කමනාධිප්පාසයන අඛණ්ඩකාරිතාය අච්ඡිද්දකාරිතාය අ බලකාරිතාය
චආදියාමීතිවුත්තංසහොති. 

අත්ථයතො පන සවරමණීති කාමාවචරකු ලචිත්ත ම්පයුත්තා විරති,  ා 
පාණාතිපාතා විරමන්ත ්  ‘‘යා ත ්මිං  මසය පාණාතිපාතා ආරති විරති
පටිවිරති සවරමණී අකිරියා අකරණං අනජ්ඣාපත්ති සවලාඅනතික්කසමො
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ස තුඝාසතො’’තිඑවමාදිනා(විභ.704) නසයන විභඞ්සගවුත්තා.කාමඤ්සච ා

සවරමණී නාම සලොකුත්තරාපි අත්ථි, ඉධ පන  මාදියාමීති වුත්තත්තා

 මාදානවස න පවත්තාරහා, ත ්මා  ා න සහොතීති 
කාමාවචරකු ලචිත්ත ම්පයුත්තාවිරතීතිවුත්තා. 

සික්ඛාති ති ්ස ො සික්ඛා අධිසීලසික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා, 
අධිපඤ්ඤාසික්ඛාති.ඉම ්මිංපනත්සථ  ම්පත්තවිරතිසීලංසලොකිකාවිප ් නා
රූපාරූපඣානානිඅරියමග්සගොචසික්ඛාති අධිප්සපතා.යථාහ– 

‘‘කතසම ධම්මා සික්ඛා? ය ්මිං  මසයකාමාවචරංකු ලං චිත්තං 

උප්පන්නං සහොති, ස ොමන ්  හගතං ඤාණ ම්පයුත්තං…සප.…

ත ්මිං මසය ඵ ්ස ොසහොති…සප.…අවික්සඛසපොසහොති, ඉසමධම්මා
සික්ඛා. 

‘‘කතසම ධම්මා සික්ඛා? ය ්මිං  මසය රූපූපපත්තියා මග්ගං
භාසවති විවිච්සචවකාසමහිවිවිච්චඅකු සලහිධම්සමහි…සප.…පඨමං
ඣානං…සප.… පඤ්චමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති…සප.…

අවික්සඛසපොසහොති, ඉසමධම්මාසික්ඛා. 

‘‘කතසම ධම්මා සික්ඛා? ය ්මිං  මසය අරූපපත්තියා…සප.… 

සනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතන හගතං…සප.… අවික්සඛසපො සහොති, 

ඉසමධම්මාසික්ඛා. 

‘‘කතසම ධම්මාසික්ඛා? ය ්මිං මසය සලොකුත්තරංඣානංභාසවති

නියයානිකං…සප.…අවික්සඛසපොසහොති, ඉසමධම්මාසික්ඛා’’ති (විභ.
712-713). 

එතාසු සික්ඛාසු යාය කායචි සික්ඛාය පදං අධිගමූපාසයො, අථ වා මූලං 
නි ් සයො පතිට්ඨාති සික්ඛාපදං. වුත්තඤ්සහතං – ‘‘සීලං නි ් ාය සීසල
පතිට්ඨාය  ත්ත සබොජ්ඣඞ්සග භාසවන්සතො බහුලීකසරොන්සතො’’ති එවමාදි

( ං. නි. 5.182). එවසමත්ථ  ාධාරණානං පදානං  ාධාරණා බයඤ්ජනසතො
අත්ථසතොචවිභාවනාකාතබ්බා. 

පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 

ඉදානි යං වුත්තං – ‘‘අථ පඤ්චසු පුබ්යබ්සු, 

වියසසත්ථප්පකාසයතො…යප.… විඤ්ඤාතබ්යබ්ො විනිච්ඡයෙො’’ති, තත්සථතං

වුච්චති – පාණාතිපායතොති එත්ථ තාව පායණොති ජීවිතින්ද්රියප්පටිබද්ධා

ඛන්ධ න්තති, තං වා උපාදාය පඤ්ඤත්සතො  ත්සතො. ත ්මිං පන පාසණ
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පාණ ඤ්ඤිසනො ත ්  පාණ ්  ජීවිතින්ද්රියුපච්සඡදකඋපක්කම මුට්ඨාපිකා
කායවචීද්වාරානං අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධකසචතනා පාණාතිපාසතො. 

අදින්නාදානන්ති එත්ථ අදින්නන්ති පරපරිග්ගහිතං, යත්ථ පසරො 

යථාකාමකාරිතං ආපජ්ජන්සතො අදණ්ඩාරසහො අනුපවජ්සජො ච සහොති, ත ්මිං
පරපරිග්ගහිසත පරපරිග්ගහිත ඤ්ඤිසනො තදාදායකඋපක්කම මුට්ඨාපිකා
කායවචීද්වාරානං අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තාඑවසථයයසචතනාඅදින්නාදානං. 

අබ්රහ්මචරිෙන්ති අස ට්ඨචරියං, ද්වයංද්වය මාපත්තිසමථුනප්පටිස වනා
කායද්වාරප්පවත්තා අ ද්ධම්මප්පටිස වනට්ඨානවීතික්කමසචතනා

අබ්රහ්මචරියං. මුසාවායදොති එත්ථ මුසාති වි ංවාදනපුසරක්ඛාර ් 

අත්ථභඤ්ජනසකො වචීපසයොසගො කායපසයොසගො වා, වි ංවාදනාධිප්පාසයන 
පන ්  පරවි ංවාදකකායවචීපසයොග මුට්ඨාපිකා කායවචීද්වාරානසමව 

අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා මිච්ඡාසචතනා මු ාවාසදො. 

සුරායමරෙමජ්ජපමාදට්ඨානන්ති එත්ථ පන සුරාති පඤ්ච සුරා – පිට්ඨසුරා, 

පූවසුරා, ඔදනසුරා, කිණ්ණපක්ඛිත්තා,  ම්භාර ංයුත්තා චාති. යමරෙම්පි 

පුප්ඵා සවො, ඵලා සවො, ගුළා සවො, මධ්වා සවො,  ම්භාර ංයුත්සතො චාති

පඤ්චවිධං. මජ්ජන්ති තදුභයසමව මදනියට්සඨන මජ්ජං, යං වා පනඤ්ඤම්පි 

කිඤ්චි අත්ථි මදනියං, සයන පීසතන මත්සතො සහොති පමත්සතො, ඉදං වුච්චති

මජ්ජං. පමාදට්ඨානන්තියායසචතනායතං පිවති අජ්සඣොහරති,  ා සචතනා 

මදප්පමාදසහතුසතොපමාදට්ඨානන්තිවුච්චති, යසතොඅජ්සඣොහරණාධිප්පාසයන 
කායද්වාරප්පවත්තා සුරාසමරයමජ්ජානං අජ්සඣොහරණසචතනා 

‘‘සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨාන’’න්ති සවදිතබ්බා. එවං තාසවත්ථ 
පාණාතිපාතප්පභුතීහිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

එකතානානතාදිවිනිච්ඡෙං 

එකතානානතාදියතොති එත්ථ ආහ – කිං පන
වජ්ඣවධකප්පසයොගසචතනාදීනං එකතාය පාණාතිපාත ්  අඤ්ඤ ්  වා

අදින්නාදානාදිසනො එකත්තං, නානතාය නානත්තං සහොති, උදාහු සනොති.

ක ්මා පසනතංවුච්චති? යදිතාවඑකතායඑකත්තං, අථයදාඑකංවජ්ඣංබහූ

වධකා වසධන්ති, එසකො වා වධසකො බහුසක වජ්සඣ වසධති, එසකන වා

 ාහත්ථිකාදිනා පසයොසගන බහූ වජ්ඣා වධීයන්ති, එකා වා සචතනා බහූනං

වජ්ඣානං ජීවිතින්ද්රියුපච්සඡදකපසයොගං  මුට්ඨාසපති, තදා එසකන 
පාණාතිපාසතන භවිතබ්බං. යදි පන නානතාය නානත්තං. අථ යදා එසකො

වධසකොඑක ් ත්ථායඑකං පසයොගංකසරොන්සතොබහූවජ්සඣවසධති, බහූ
වාවධකාසදවදත්තයඤ්ඤදත්තස ොමදත්තාදීනං බහූනමත්ථායබහූපසයොසග

කසරොන්තාඑකසමවසදවදත්තංයඤ්ඤදත්තංස ොමදත්තංවා වසධන්ති, බහූහි
වා  ාහත්ථිකාදීහි පසයොසගහි එසකො වජ්සඣො වධීයති. බහූ වා සචතනා 

එක ්ස වවජ්ඣ ් ජීවිතින්ද්රියුපච්සඡදකපසයොගං මුට්ඨාසපන්ති, තදාබහූහි 
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පාණාතිපාසතහි භවිතබ්බං. උභයම්පි සචතමයුත්තං. අථ සනව එසත ං

වජ්ඣාදීනංඑකතාය එකත්තං, නානතායනානත්තං, අඤ්ඤසථවතුඑකත්තං

නානත්තඤ්චසහොති, තංවත්තබ්බං පාණාතිපාත ් , එවංස  ානම්පීති. 

වුච්චසත – තත්ථ තාව පාණාතිපාත ්  න වජ්ඣවධකාදීනං

පච්සචකසමකතාය එකතා, නානතාය නානතා, කින්තු වජ්ඣවධකාදීනං 

යුගනන්ධසමකතාය එකතා, ද්වින්නම්පි තු සත ං, තසතො අඤ්ඤතර ්  වා
නානතායනානතා. තථා හි බහූසු වධසකසු බහූහි  රක්සඛපාදීහි එසකන වා
ඔපාතඛණනාදිනා පසයොසගන බහූ වජ්සඣ වසධන්සතසුපි බහූ පාණාතිපාතා

සහොන්ති. එක ්මිං වධසක එසකන, බහූහි වා පසයොසගහි 

තප්පසයොග මුට්ඨාපිකාය ච එකාය, බහූහි වා සචතනාහි බහූ වජ්සඣ

වසධන්සතපි බහූ පාණාතිපාතා සහොන්ති, බහූසු ච වධසකසු

යථාවුත්තප්පකාසරහි බහූහි, එසකන වා පසයොසගන එකං වජ්ඣං
වසධන්සතසුපි බහූ පාණාතිපාතා සහොන්ති. එ  නසයො අදින්නාදානාදීසුපීති. 
එවසමත්ථඑකතානානතාදිසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

ආරම්මණයතොති පාණාතිපාසතො සචත්ථ ජීවිතින්ද්රියාරම්මසණො. 
අදින්නාදානඅබ්රහ්මචරියසුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානානි රූපධම්සමසු 

රූපායතනාදිඅඤ්ඤතර ඞ්ඛාරාරම්මණානි. මු ාවාසදො ය ්  මු ා භණති, 
තමාරභිත්වා පවත්තනසතො  ත්තාරම්මසණො. අබ්රහ්මචරියම්පි

 ත්තාරම්මණන්ති එසක. අදින්නාදානඤ්ච යදා  ත්සතො හරිතබ්සබො සහොති, 

තදා  ත්තාරම්මණන්ති. අපි සචත්ථ  ඞ්ඛාරවස සනව  ත්තාරම්මණං, න
පණ්ණත්තිවස නාති.එවසමත්ථආරම්මණසතොපි විඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

ආදානයතොති පාණාතිපාතාසවරමණිසික්ඛාපදාදීනි සචතානි  ාමසණසරන

භික්ඛු න්තිසක  මාදින්නාසනව  මාදින්නානි සහොන්ති, උපා සකන පන

අත්තනා  මාදියන්සතනාපි  මාදින්නානි සහොන්ති, පර ්   න්තිසක

 මාදියන්සතනාපි.එකජ්ඣං මාදින්නානිපි  මාදින්නානිසහොන්ති, පච්සචකං

 මාදින්නානිපි. කින්තුනානං එකජ්ඣං  මාදියසතො එකාසයව විරති, එකාව

සචතනාසහොති, කිච්චවස නපසනතා ංපඤ්චවිධත්තංවිඤ්ඤායති. පච්සචකං

 මාදියසතොපනපඤ්සචවවිරතිසයො, පඤ්චචසචතනාසහොන්තීතිසවදිතබ්බා. 
එවසමත්ථආදානසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

යභදයතොති ාමසණරානඤ්සචත්ථ එක ්මිං භින්සන බ්බානිපි භින්නානි

සහොන්ති. පාරාජිකට්ඨානියානි හි තානි සත ං, යං තං වීතික්කන්තං සහොති, 
සතසනව කම්මබද්සධො. ගහට්ඨානං පන එක ්මිං භින්සන එකසමව භින්නං

සහොති, යසතො සත ං තං මාදාසනසනව පුන පඤ්චඞ්ගිකත්තං සීල ් 
 ම්පජ්ජති. අපසර පනාහු – ‘‘විසුං විසුං  මාදින්සනසු එක ්මිං භින්සන 



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා සික්ඛාපදවණ්ණනා 

17 

පටුන 

එකසමවභින්නංසහොති, ‘පඤ්චඞ්ග මන්නාගතංසීලං මාදියාමී’තිඑවංපන
එකසතො  මාදින්සනසු එක ්මිං භින්සන ස  ානිපි  බ්බානි භින්නානි

සහොන්ති.ක ්මා?  මාදින්න ් අභින්නත්තා, යංතංවීතික්කන්තං, සතසනව
කම්මබද්සධො’’ති.එවසමත්ථ සභදසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

මහාසාවජ්ජයතොති ගුණවිරහිසතසු තිරච්ඡානගතාදීසු පාසණසු ඛුද්දසක

පාසණ පාණාතිපාසතො අප්ප ාවජ්සජො, මහා රීසර මහා ාවජ්සජො. ක ්මා? 
පසයොගමහන්තතාය.පසයොග මත්සතපිවත්ථුමහන්තතාය.ගුණවන්සතසු පන

මනු ් ාදීසු අප්පගුසණ පාණාතිපාසතො අප්ප ාවජ්සජො, මහාගුසණ

මහා ාවජ්සජො.  රීරගුණානන්තු  මභාසව  ති කිසල ානං උපක්කමානඤ්ච

මුදුතාය අප්ප ාවජ්ජතා, තිබ්බතාය මහා ාවජ්ජතා ච සවදිතබ්බා. එ  නසයො

ස ස සුපි.අපිසචත්ථ සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානසමවමහා ාවජ්ජං, නතථා

පාණාතිපාතාදසයො. ක ්මා? මනු ් භූත ් ාපි උම්මත්තකභාව ංවත්තසනන
අරියධම්මන්තරායකරණසතොති. එවසමත්ථ මහා ාවජ්ජසතොපි විඤ්ඤාතබ්සබො
විනිච්ඡසයො. 

පයෙොගයතොති එත්ථ ච පාණාතිපාත ්   ාහත්ථිසකො, ආණත්තිසකො, 

නි ් ග්ගිසයො, ථාවසරො, විජ්ජාමසයො, ඉද්ධිමසයොති ඡප්පසයොගා. තත්ථ

කාසයන වා කායප්පටිබද්සධන වා පහරණං  ාහත්ථිසකො පසයොසගො, ස ො 
උද්දි ් ානුද්දි ් සභදසතො දුවිසධො සහොති. තත්ථ උද්දි ් සක යං උද්දි ් 

පහරති, ත ්ස ව මරසණන කම්මුනා බජ්ඣති. ‘‘සයො සකොචි මරතූ’’ති එවං
අනුද්දි ් සක පහාරපච්චයා ය ්  ක ් චි මරසණන. උභයථාපි ච

පහරිතමත්සත වා මරතු, පච්ඡා වා සතසනව සරොසගන, පහරිතක්ඛසණ එව
කම්මුනා බජ්ඣති. මරණාධිප්පාසයන ච පහාරං දත්වා සතන අමත ්  පුන

අඤ්සඤනචිත්සතනපහාසරදින්සනපච්ඡාපියදි පඨමපහාසරසනවමරති, තදා

එව කම්මුනා බද්සධො සහොති. අථ දුතියපහාසරන, නත්ථි පාණාතිපාසතො.

උභසයහි මසතපි පඨමපහාසරසනව කම්මුනා බද්සධො, උභසයහිපි අමසත
සනවත්ථි පාණාතිපාසතො. එ  නසයො බහුසකහිපි එක ්  පහාසර දින්සන.

තත්රාපි හිය ් පහාසරනමරති, ත ්ස වකම්මබද්සධොසහොති. 

අධිට්ඨහිත්වා පන ආණාපනං ආණත්තිසකො පසයොසගො. තත්ථපි
 ාහත්ථිසක පසයොසග වුත්තනසයසනව කම්මබද්සධො අනු ් රිතබ්සබො.

ඡබ්බිසධොසචත්ථනියසමොසවදිතබ්සබො – 

‘‘වත්ථුකාසලොචඔකාස ො, ආවුධංඉරියාපසථො; 

කිරියාවිස ස ොතිඉසම, ඡආණත්තිනියාමකා’’ති.(පාචි.අට්ඨ. 2.174); 
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තත්ථ වත්ථූති මාසරතබ්සබො පාසණො. කායලොති

පුබ්බණ්හ ායන්හාදිකාසලො ච, සයොබ්බනථාවරියාදිකාසලො ච. ඔකායසොති

ගාසමොවානිගසමොවාවනංවා රච්ඡාවාසිඞ්ඝාටකංවාතිඑවමාදි. ආවුධන්ති

අසිවාඋසුවා  ත්තිවාතිඑවමාදි. ඉරිොපයථොතිමාසරතබ්බ ් මාරක ් ච 
ඨානංවානි ජ්ජාවාතිඑවමාදි. 

කිරිොවියසයසොතිවිජ්ඣනංවාසඡදනංවා සභදනංවා ඞ්ඛමුණ්ඩිකංවාති

එවමාදි. යදි හි වත්ථුං වි ංවාසදත්වා ‘‘යං මාසරහී’’ති ආණත්සතො, තසතො

අඤ්ඤං මාසරති, ආණාපක ්  නත්ථි කම්මබද්සධො. අථ වත්ථුං 

අවි ංවාසදත්වා මාසරති, ආණාපක ්  ආණත්තික්ඛසණ ආණත්ත ් 
මාරණක්ඛසණති උභසය ම්පිකම්මබද්සධො.එ නසයොකාලාදීසුපි. 

මාරණත්ථන්තු කාසයන වා කායප්පටිබද්සධන වා පහරණනි ් ජ්ජනං 

නි ් ග්ගිසයො පසයොසගො. ස ොපි උද්දි ් ානුද්දි ් සභදසතො දුවිසධො එව, 
කම්මබද්සධො සචත්ථපුබ්සබවුත්තනසයසනවසවදිතබ්සබො. 

මාරණත්ථසමව ඔපාතඛණනං, අප ්ස නඋපනික්ඛිපනං, 
සභ ජ්ජවි යන්තාදිප්පසයොජනං වා ථාවසරො පසයොසගො. ස ොපි

උද්දි ් ානුද්දි ් සභදසතො දුවිසධො, යසතො තත්ථපි පුබ්සබ වුත්තනසයසනව

කම්මබද්සධොසවදිතබ්සබො.අයන්තුවිස ස ො – මූලට්සඨනඔපාතාදීසුපසර ං

මූසලන වා මුධා වා දින්සනසුපි යදි තප්පච්චයා සකොචි මරති, මූලට්ඨ ්ස ව
කම්මබද්සධො. යදිපි ච සතන අඤ්සඤන වා තත්ථ ඔපාසත විනාස ත්වා

භූමි සම කසතපි පංසුසධොවකා වා පංසුං ගණ්හන්තා, මූලඛණකා වා මූලානි

ඛණන්තාආවාටංකසරොන්ති, සදසව වාව ් න්සතකද්දසමොජායති, තත්ථච

සකොචිඔතරිත්වාවාලග්ගිත්වාවාමරති, මූලට්ඨ ්ස වකම්මබද්සධො.යදිපන

සයන ලද්ධං, ස ො අඤ්සඤො වා තං විත්ථටතරං ගම්භීරතරං වා කසරොති, 

තප්පච්චයාවසකොචිමරති, උභසය ම්පිකම්මබද්සධො.යථාතු මූලානිමූසලහි

 ං න්දන්ති, තථාතත්රථසලකසතමුච්චති.එවංඅප ්ස නාදීසුපියාව සත ං

පවත්ති, තාවයථා ම්භවංකම්මබද්සධොසවදිතබ්සබො. 

මාරණත්ථං පන විජ්ජාපරිජප්පනං විජ්ජාමසයො පසයොසගො. දාඨාවුධාදීනං 
දාඨාසකොටනාදිමිව මාරණත්ථං කම්මවිපාකජිද්ධිවිකාරකරණං ඉද්ධිමසයො
පසයොසගොති. අදින්නාදාන ්  තු
සථයයප ය්හපටිච්ඡන්නපරිකප්පකු ාවහාරව ප්පවත්තා 

 ාහත්ථිකාණත්තිකාදසයො පසයොගා, සත ම්පි වුත්තානු ාසරසනව පසභසදො 
සවදිතබ්සබො. අබ්රහ්මචරියාදීනං තිණ්ණම්පි  ාහත්ථිසකො එව පසයොසගො
ලබ්භතීති. එවසමත්ථපසයොගසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 
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අඞ්ගයතොතිඑත්ථචපාණාතිපාත ් පඤ්ච අඞ්ගානිභවන්ති–පාසණොච

සහොති, පාණ ඤ්ඤීච, වධකචිත්තඤ්චපච්චුපට්ඨිතංසහොති, වායමති, සතනච

මරතීති. අදින්නාදාන ් ාපි පඤ්සචව – පරපරිග්ගහිතඤ්ච සහොති, 

පරපරිග්ගහිත ඤ්ඤීච, සථයයචිත්තඤ්චපච්චුපට්ඨිතංසහොති, වායමති, සතන
ච ආදාතබ්බංආදානංගච්ඡතීති.අබ්රහ්මචරිය ් පනචත්තාරිඅඞ්ගානිභවන්ති

– අජ්ඣාචරියවත්ථු ච සහොති, තත්ථ ච ස වනචිත්තං පච්චුපට්ඨිතං සහොති, 

ස වනපච්චයා පසයොගඤ්ච  මාපජ්ජති,  ාදියති චාති, තථා පසර ං

ද්වින්නම්පි. තත්ථ මු ාවාද ්  තාව මු ා ච සහොති තං වත්ථු, 

වි ංවාදනචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං සහොති, තජ්සජො ච වායාසමො, 
පරවි ංවාදනඤ්ච විඤ්ඤාපයමානා විඤ්ඤත්ති පවත්තතීති චත්තාරි අඞ්ගානි 
සවදිතබ්බානි. සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨාන ්  පන සුරාදීනඤ්ච අඤ්ඤතරං

සහොති මදනීයපාතුකමයතාචිත්තඤ්ච පච්චුපට්ඨිතං සහොති, තජ්ජඤ්ච වායාමං

ආපජ්ජති, පීසත චපවි තීතිඉමානිචත්තාරිඅඞ්ගානීති.එවසමත්ථඅඞ්ගසතොපි
විඤ්ඤාතබ්සබො විනිච්ඡසයො. 

සමුට්ඨානයතොති පාණාතිපාතඅදින්නාදානමු ාවාදාසචත්ථකායචිත්තසතො, 

වාචාචිත්තසතො, කායවාචාචිත්තසතො චාතිති මුට්ඨානාසහොන්ති.අබ්රහ්මචරියං
කායචිත්තවස න එක මුට්ඨානසමව. සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං කායසතො

ච, කායචිත්තසතො චාති ද්වි මුට්ඨානන්ති. එවසමත්ථ  මුට්ඨානසතොපි
විඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

යවදනායතොති එත්ථ ච පාණාතිපාසතො දුක්ඛසවදනා ම්පයුත්සතොව.

අදින්නාදානං තීසු සවදනාසු අඤ්ඤතරසවදනා ම්පයුත්තං, තථා මු ාවාසදො.
ඉතරානි ද්සව සුඛාය වා අදුක්ඛමසුඛාය වා සවදනාය  ම්පයුත්තානීති.
එවසමත්ථසවදනාසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබො විනිච්ඡසයො. 

මූලයතොතිපාණාතිපාසතොසචත්ථසදො සමොහමූසලො. අදින්නාදානමු ාවාදා 
සලොභසමොහමූලා වා සදො සමොහමූලා වා. ඉතරානි ද්සව සලොභසමොහමූලානීති.
එවසමත්ථමූලසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

කම්මයතොති පාණාතිපාතඅදින්නාදානඅබ්රහ්මචරියානි සචත්ථ

කායකම්මසමවකම්මපථප්පත්තාසනවච, මු ාවාසදොවචීකම්මසමව.සයොපන

අත්ථභඤ්ජසකො, ස ො කම්මපථප්පත්සතො. ඉතසරො කම්මසමව. 
සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං කායකම්මසමවාති. එවසමත්ථ කම්මසතොපි
විඤ්ඤාතබ්සබො විනිච්ඡසයො. 

විරමයතොතිඑත්ථආහ ‘‘පාණාතිපාතාදීහි විරමන්සතොකුසතොවිරමතී’’ති? 
වුච්චසත –  මාදානවස න තාව විරමන්සතො අත්තසනො වා පසර ං වා
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පාණාතිපාතාදිඅකු ලසතො විරමති. කිමාරභිත්වා? යසතො විරමති, තසදව.

 ම්පත්තවස නාපි විරමන්සතො වුත්තප්පකාරාකු ලසතොව. කිමාරභිත්වා? 

පාණාතිපාතාදීනං වුත්තාරම්මණාසනව. සකචි පන භණන්ති
‘‘සුරාසමරයමජ්ජ ඞ්ඛාසත  ඞ්ඛාසර ආරභිත්වා සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා

විරමති,  ත්ත ඞ්ඛාසරසුයංපනඅවහරිතබ්බං භඤ්ජිතබ්බඤ්ච, තංආරභිත්වා

අදින්නාදානා මු ාවාදා ච,  ත්සතසයවාරභිත්වා පාණාතිපාතා අබ්රහ්මචරියා

චා’’ති. තදඤ්සඤ ‘‘එවං  න්සත ‘අඤ්ඤං චින්සතන්සතො අඤ්ඤං කසරයය, 

යඤ්ච පජහති, තං න ජාසනයයා’ති එවංදිට්ඨිකා හුත්වා අනිච්ඡමානා යසදව

පජහති, තංඅත්තසනොපාණාතිපාතාදිඅකු ලසමවාරභිත්වාවිරමතී’’තිවදන්ති. 

තදයුත්තං. ක ්මා? ත ්  පච්චුප්පන්නාභාවසතො බහිද්ධාභාවසතො ච.
සික්ඛාපදානඤ්හි විභඞ්ගපාසඨ ‘‘පඤ්චන්නං සික්ඛාපදානං කති

කු ලා…සප.…කතිඅරණා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘කු ලාසයව, සියාසුඛායසවදනාය

 ම්පයුත්තා’’ති (විභ. 716) එවං පවත්තමාසන වි ් ජ්ජසන
‘‘පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’ති ච ‘‘බහිද්ධාරම්මණා’’ති ච එවං 

පච්චුප්පන්නබහිද්ධාරම්මණත්තංවුත්තං, තංඅත්තසනොපාණාතිපාතාදිඅකු ලං 
ආරභිත්වාවිරමන්ත ් නයුජ්ජති.යංපනවුත්තං–‘‘අඤ්ඤං චින්සතන්සතො

අඤ්ඤංකසරයය, යඤ්ච පජහති, තංනජාසනයයා’’ති. තත්ථවුච්චසත –න
කිච්ච ාධනවස නපවත්සතන්සතොඅඤ්ඤංචින්සතන්සතො අඤ්ඤංකසරොතීති

වා, යඤ්චපජහති, තංනජානාතීතිවාවුච්චති. 

‘‘ආරභිත්වාන අමතං, ජහන්සතො බ්බපාපසක; 

නිද ් නඤ්සචත්ථභසව, මග්ගට්සඨොරියපුග්ගසලො’’ති. 

එවසමත්ථවිරමසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

ඵලයතොති  බ්සබ එව සචසත පාණාතිපාතාදසයො දුග්ගතිඵලනිබ්බත්තකා

සහොන්ති, සුගතියඤ්ච අනිට්ඨාකන්තාමනාපවිපාකනිබ්බත්තකා සහොන්ති, 
 ම්පරාසය දිට්ඨධම්සම එව ච අසව ාරජ්ජාදිඵලනිබ්බත්තකා. අපිච ‘‘සයො 
 බ්බලහුස ො පාණාතිපාත ්  විපාසකො මනු ් භූත ් 

අප්පායුක ංවත්තනිසකො සහොතී’’ති (අ. නි. 8.40) එවමාදිනා නසයසනත්ථ
ඵලසතොපිවිඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 

අපි සචත්ථ පාණාතිපාතාදිසවරමණීනම්පි
 මුට්ඨානසවදනාමූලකම්මඵලසතො විඤ්ඤාතබ්සබො විනිච්ඡසයො. තත්ථායං

විඤ්ඤාපනා – බ්බාඑවසචතාසවරමණිසයොචතූහි  මුට්ඨහන්තිකායසතො, 

කායචිත්තසතො, වාචාචිත්තසතො, කායවාචාචිත්තසතො චාති.  බ්බා එව ච

සුඛසවදනා ම්පයුත්තා වා, අදුක්ඛමසුඛසවදනා ම්පයුත්තා වා, 
අසලොභාසදො මූලා වා අසලොභාසදො ාසමොහමූලා වා. චත ්ස ොපි සචත්ථ
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කායකම්මං, මු ාවාදාසවරමණී වචීකම්මං, මග්ගක්ඛසණ ච චිත්තසතොව

 මුට්ඨහන්ති,  බ්බාපිමසනොකම්මං. 

පාණාතිපාතා යවරමණිො සචත්ථ අඞ්ගපච්චඞ්ග ම්පන්නතා
ආසරොහපරිණාහ ම්පත්තිතාජව ම්පත්තිතා සුප්පතිට්ඨිතපාදතාචාරුතාමුදුතා
සුචිතා සූරතා මහබ්බලතා වි ් ත්ථවචනතා සලොකපියතා සනලතා
අසභජ්ජපරි තා අච්ඡම්භිතා දුප්පධංසිතා පරූපක්කසමන අමරණතා 
අනන්තපරිවාරතා සුරූපතා සු ණ්ඨානතා අප්පාබාධතා අස ොකිතා පිසයහි
මනාසපහි ද්ධිං අවිප්පසයොගතාදීඝායුකතාතිඑවමාදීනිඵලානි. 

අදින්නාදානා යවරමණිො මහද්ධනතා පහූතධනධඤ්ඤතා
අනන්තසභොගතා අනුප්පන්නසභොගුප්පත්තිතා උප්පන්නසභොගථාවරතා 
ඉච්ඡිතානං සභොගානං ඛිප්පප්පටිලාභිතා රාජසචොරුදකග්ගිඅප්පියදායාසදහි
අ ාධාරණසභොගතා අ ාධාරණධනප්පටිලාභිතා සලොකුත්තමතා 
නත්ථිකභාව ් අජානනතාසුඛවිහාරිතාතිඑවමාදීනි. 

අබ්රහ්මචරිො යවරමණිො විගතපච්චත්ථිකතා  බ්බජනපියතා
අන්නපානවත්ථ යනාදීනං ලාභිතා සුඛ යනතා සුඛප්පටිබුජ්ඣනතා
අපායභයවිනිමුත්තතා ඉත්ථිභාවප්පටිලාභ ් වානපුං කභාවප්පටිලාභ ් වා
අභබ්බතා අක්සකොධනතා පච්චක්ඛකාරිතා අපතිතක්ඛන්ධතා අනසධොමුඛතා
ඉත්ථිපුරි ානං අඤ්ඤමඤ්ඤපියතා පරිපුණ්ණින්ද්රියතා පරිපුණ්ණලක්ඛණතා
නිරා ඞ්කතා අප්සපො ්සුක්කතා සුඛවිහාරිතා අකුසතොභයතා
පියවිප්පසයොගාභාවතාතිඑවමාදීනි. 

මුසාවාදා යවරමණිො විප්ප න්නින්ද්රියතා වි ් ට්ඨමධුරභාණිතා
 මසිතසුද්ධදන්තතා නාතිථූලතා නාතිකි තා නාතිර ් තා නාතිදීඝතා
සුඛ ම්ඵ ් තා උප්පලගන්ධමුඛතා සු ්සූ කපරිජනතා ආසදයයවචනතා
කමලුප්පල දි මුදුසලොහිතතනුජිව්හතාඅනුද්ධතතාඅචපලතාතිඑවමාදීනි. 

සුරායමරෙමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණිො අතීතානාගතපච්චුප්පන්සනසු
 බ්බකිච්චකරණීසයසු ඛිප්පං පටිජානනතා  දා උපට්ඨිත තිතා
අනුම්මත්තකතා ඤාණවන්තතා අනල තා අජළතා අසනලමූගතා අමත්තතා 
අප්පමත්තතාඅ ම්සමොහතාඅච්ඡම්භිතාඅ ාරම්භිතාඅනු ් ඞ්කිතා ච්චවාදිතා 
අපිසුණාඵරු ා ම්ඵපලාපවාදිතා රත්තින්දිවමතන්දිතතා කතඤ්ඤුතා
කතසවදිතා අමච්ඡරිතා චාගවන්තතා සීලවන්තතා උජුතා අක්සකොධනතා
හිරිමනතා ඔත්තප්පිතා උජුදිට්ඨිකතා මහාපඤ්ඤතා සමධාවිතා පණ්ඩිතතා
අත්ථානත්ථකු ලතාති එවමාදීනි ඵලානි. එවසමත්ථ 
පාණාතිපාතාදිසවරමණීනං  මුට්ඨානසවදනාමූලකම්මඵලසතොපි
විඤ්ඤාතබ්සබොවිනිච්ඡසයො. 
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පටුන 

පච්ඡිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනා 
ඉදානියංවුත්තං– 

‘‘සයොසජතබ්බංතසතොයුත්තං, පච්ඡිසම ්වපිපඤ්චසු; 

ආසවණිකඤ්චවත්තබ්බං, සඤයයාහීනාදිතාපිචා’’ති. 

ත ් ායං අත්ථවණ්ණනා – එති ් ා පුරිමපඤ්චසික්ඛාපදවණ්ණනාය යං

යුජ්ජති, තං තසතො ගසහත්වා පච්ඡිසම ්වපි පඤ්චසු සික්ඛාපසදසු
සයොසජතබ්බං. තත්ථායං සයොජනා – යසථව හි පුරිමසික්ඛාපසදසු 

ආරම්මණයතො ච සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං 

රූපායතනාදිඅඤ්ඤතර ඞ්ඛාරාරම්මණං, තථා ඉධ විකාලසභොජනං. එසතන

නසයන බ්සබ ං ආරම්මණසභසදොසවදිතබ්සබො. ආදානයතො චයථාපුරිමානි

 ාමසණසරනවා උපා සකනවා මාදියන්සතන මාදින්නානිසහොන්ති, තථා

එතානිපි. අඞ්ගයතොපි යථා තත්ථ පාණාතිපාතාදීනං අඞ්ගසභසදො වුත්සතො, 

එවමිධාපි විකාලසභොජන ්  චත්තාරි අඞ්ගානි – විකාසලො, යාවකාලිකං, 

අජ්සඣොහරණං, අනුම්මත්තකතාති. එසතනානු ාසරන ස  ානම්පි

අඞ්ගවිභාසගො සවදිතබ්සබො. යථා ච තත්ථ සමුට්ඨානයතො 

සුරාසමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං කායසතො ච කායචිත්තසතො චාති ද්වි මුට්ඨානං, 
එවමිධ විකාලසභොජනං. එසතන නසයන  බ්සබ ං  මුට්ඨානං සවදිතබ්බං.

යථා ච තත්ථ යවදනායතො අදින්නාදානං තීසු සවදනාසු

අඤ්ඤතරසවදනා ම්පයුත්තං, තථා ඉධ විකාලසභොජනං. එසතන නසයන
 බ්සබ ං සවදනා ම්පසයොසගො සවදිතබ්සබො. යථා ච තත්ථ අබ්රහ්මචරියං

සලොභසමොහමූලං, එවමිධ විකාලසභොජනං. අපරානි ච ද්සව එසතන නසයන
 බ්සබ ං මූලසභසදො සවදිතබ්සබො. යථා ච තත්ථ පාණාතිපාතාදසයො

කායකම්මං, එවමිධාපි විකාලසභොජනාදීනි. ජාතරූපරජතප්පටිග්ගහණං පන 

කායකම්මංවාසියාවචීකම්මංවාකායද්වාරාදීහිපවත්ති බ්භාවපරියාසයන, න 

කම්මපථවස න. විරමයතොතියථාචතත්ථවිරමන්සතොඅත්තසනොවා පසර ං

වා පාණාතිපාතාදිඅකු ලසතො විරමති, එවමිධාපි විකාලසභොජනාදිඅකු ලසතො, 
කු ලසතොපි වා එකසතො. යථා ච පුරිමා පඤ්ච සවරමණිසයො චතු මුට්ඨානා

කායසතො, කායචිත්තසතො, වාචාචිත්තසතො, කායවාචාචිත්තසතො චාති,  බ්බා

සුඛසවදනා ම්පයුත්තා වා අදුක්ඛමසුඛසවදනා ම්පයුත්තා වා, 

අසලොභාසදො මූලා වා අසලොභාසදො ාසමොහමූලා වා,  බ්බා ච 

නානප්පකාරඉට්ඨඵලනිබ්බත්තකා, තථාඉධාපීති. 

‘‘සයොසජතබ්බංතසතොයුත්තං, පච්ඡිසම ්වපිපඤ්චසු; 

ආසවණිකඤ්චවත්තබ්බං, සඤයයාහීනාදිතාපිචා’’ති.– 
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එත්ථ පන විකාලයභොජනන්ති මජ්ඣන්හිකවීතික්කසම සභොජනං. එතඤ්හි 

අනුඤ්ඤාතකාසල වීතික්කන්සත සභොජනං, ත ්මා ‘‘විකාලසභොජන’’න්ති

වුච්චති, තසතො විකාලසභොජනා. නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනන්ති එත්ථ නච්චං 

නාම යංකිඤ්චි නච්චං, ගීතන්ති යංකිඤ්චි ගීතං, වාදිතන්ති යංකිඤ්චි වාදිතං. 

විසූකදස්සනන්ති කිසලසුප්පත්තිපච්චයසතො කු ලපක්ඛභින්දසනන විසූකානං

ද ් නං, විසූකභූතං වා ද ් නං විසූකද ් නං. නච්චා ච ගීතා ච වාදිතා ච 
විසූකද ් නා ච නච්චගීතවාදිතවිසූකද ් නා. විසූකද ් නඤ්සචත්ථ
බ්රහ්මජාසල වුත්තනසයසනවගසහතබ්බං.වුත්තඤ්හිතත්ථ– 

‘‘යථා වා පසනසක සභොන්සතො  මණබ්රාහ්මණා  ද්ධාසදයයානි

සභොජනානි භුඤ්ජිත්වා සත එවරූපං විසූකද ් නමනුයුත්තා විහරන්ති, 

ස යයථිදං, නච්චංගීතං වාදිතංසපක්ඛංඅක්ඛානංපාණි ් රංසවතාලං
කුම්භථූණං ස ොභනකං චණ්ඩාලං වං ං සධොවනං හත්ථියුද්ධං
අ ් යුද්ධං මහිං යුද්ධං උ භයුද්ධං අජයුද්ධං සමණ්ඩයුද්ධං
කුක්කුටයුද්ධං වට්ටකයුද්ධං දණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං

උසයයොධිකං බලග්ගං ස නාබූහං අනීකද ් නං ඉති වා, ඉති එවරූපා 

විසූකද ් නාපටිවිරසතො මසණොසගොතසමො’’ති(දී.නි.1.12). 

අථ වා යථාවුත්සතනත්සථන නච්චගීතවාදිතානි එව විසූකානි 

නච්චගීතවාදිතවිසූකානි, සත ං ද ් නං නච්චගීතවාදිතවිසූකද ් නං, ත ්මා 
නච්චගීතවාදිතවිසූකද ් නා. ‘‘ද ් න වනා’’ති වත්තබ්සබ යථා ‘‘ස ො ච

සහොති මිච්ඡාදිට්ඨිසකො විපරීතද ් සනො’’ති එවමාදීසු (අ. නි. 1.308) 

අචක්ඛුද්වාරප්පවත්තම්පිවි යග්ගහණං‘‘ද ් න’’න්තිවුච්චති, එවං වනම්පි 

‘‘ද ් න’’න්ත්සවව වුත්තං. ද ් නකමයතාය උප ඞ්කමිත්වා ප ් සතො එව
සචත්ථ වීතික්කසමො සහොති. ඨිතනිසින්න යසනොකාස  පන ආගතං

ගච්ඡන්ත ්  වා ආපාථගතං ප ් සතො සියා  ංකිසලස ො, න වීතික්කසමො.

ධම්මූප ංහිතම්පිසචත්ථගීතංනවට්ටති, ගීතූප ංහිසතොපනධම්සමො වට්ටතීති
සවදිතබ්සබො. 

මාලාදීනිධාරණාදීහියථා ඞ්ඛයංසයොසජතබ්බානි.තත්ථ මාලාතියංකිඤ්චි

පුප්ඵජාතං. වියලපනන්ති යංකිඤ්චිවිසලපනත්ථංපිසිත්වාපටියත්තං.අවස  ං

 බ්බම්පි වා චුණ්ණධූපනාදිකං ගන්ධජාතං ගන්යධො. තං  බ්බම්පි

මණ්ඩනවිභූ නත්ථං න වට්ටති, සභ ජ්ජත්ථන්තු වට්ටති, පූජනත්ථඤ්ච

අභිහටං  ාදියසතො න සකනචි පරියාසයන න වට්ටති. උච්චාසෙනන්ති

පමාණාතික්කන්තං වුච්චති. මහාසෙනන්ති අකප්පිය යනං
අකප්පියත්ථරණඤ්ච. තදුභයම්පි  ාදියසතො න සකනචි පරියාසයන වට්ටති. 

ජාතරූපන්ති සුවණ්ණං. රජතන්ති කහාපසණො, 
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සලොහමා කදාරුමා කජතුමා කාදි යං යං තත්ථ තත්ථ සවොහාරං ගච්ඡති, 
තදුභයම්පි ජාතරූපරජතං.ත ් සයනසකනචිපකාසරන ාදියනංපටිග්ගසහො

නාම, ස ොනසයනසකනචි පරියාසයනවට්ටතීතිඑවංආසවණිකංවත්තබ්බං. 

ද පි සචතානි සික්ඛාපදානි හීසනන ඡන්සදන චිත්තවීරියවීමං ාහි වා 

 මාදින්නානි හීනානි, මජ්ඣිසමහි මජ්ඣිමානි, පණීසතහි පණීතානි.

තණ්හාදිට්ඨිමාසනහි වා උපක්කිලිට්ඨානි හීනානි, අනුපක්කිලිට්ඨානි

මජ්ඣිමානි, තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග්ගහිතානි පණීතානි.

ඤාණවිප්පයුත්සතන වා කු ලචිත්සතන  මාදින්නානි හීනානි, 

  ඞ්ඛාරිකඤාණ ම්පයුත්සතනමජ්ඣිමානි, අ ඞ්ඛාරිසකනපණීතානීතිඑවං
සඤයයා හීනාදිතාපිචාති. 

එත්තාවතා ච යා පුබ්සබ ‘‘යෙන ෙත්ථ ෙදා ෙස්මා’’තිආදීහි ඡහි ගාථාහි

සික්ඛාපදපාඨ ්  වණ්ණනත්ථං මාතිකා නික්ඛිත්තා,  ා අත්ථසතො පකාසිතා
සහොතීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

සික්ඛාපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. ද්වත්තිංසාකාරවණ්ණනා 

පදසම්බ්න්ධවණ්ණනා 
ඉදානි යදිදංඑවංද හිසික්ඛාපසදහි පරිසුද්ධපසයොග ් සීසලපතිට්ඨිත ් 

කුලපුත්ත ්  ආ යපරිසුද්ධත්ථං චිත්තභාවනත්ථඤ්ච අඤ්ඤත්ර බුද්ධුප්පාදා
අප්පවත්තපුබ්බං  බ්බතිත්ථියානංඅවි යභූතංසතසුසතසුසුත්තන්සතසු– 

‘‘එකධම්සමො, භික්ඛසව, භාවිසතො බහුලීකසතො මහසතො  ංසවගාය
 ංවත්තති. මහසතො අත්ථාය  ංවත්තති. මහසතො සයොගක්සඛමාය
 ංවත්තති. මහසතො  ති ම්පජඤ්ඤාය  ංවත්තති.
ඤාණද ් නප්පටිලාභාය  ංවත්තති. දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය  ංවත්තති. 

විජ්ජාවිමුත්තිඵල ච්ඡිකිරියාය  ංවත්තති. කතසමො එකධම්සමො? 

කායගතා ති.අමතංසත, භික්ඛසව, නපරිභුඤ්ජන්ති, සයකායගතා තිං

නපරිභුඤ්ජන්ති. අමතංසත, භික්ඛසව, පරිභුඤ්ජන්ති, සයකායගතා තිං

පරිභුඤ්ජන්ති. අමතං සත ං, භික්ඛසව, අපරිභුත්තං පරිභුත්තං, පරිහීනං

අපරිහීනං, විරද්ධං ආරද්ධං, සය ං කායගතා  තිආරද්ධා’’ති. (අ. නි.
1.564-570) – 

එවංභගවතාඅසනකාකාසරනප ංසිත්වා– 

‘‘කථං භාවිතා, භික්ඛසව, කායගතා තිකථං බහුලීකතා මහබ්බලා

සහොති මහානි ං ා? ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛුඅරඤ්ඤගසතොවා’’ති(ම.නි.
3.154) – 

ආදිනා නසයන ආනාපානපබ්බං ඉරියාපථපබ්බං චතු ම්පජඤ්ඤපබ්බං 
පටිකූලමනසිකාරපබ්බං ධාතුමනසිකාරපබ්බං නව සිවථිකපබ්බානීති ඉසම ං
චුද්ද න්නං පබ්බානං වස න කායගතා තිකම්මට්ඨානං නිද්දිට්ඨං. ත ් 
භාවනානිද්සදස ො අනුප්පත්සතො. තත්ථ ය ්මා ඉරියාපථපබ්බං
චතු ම්පජඤ්ඤපබ්බං ධාතුමනසිකාරපබ්බන්ති ඉමානි තීණි විප ් නාවස න
වුත්තානි. නව සිවථිකපබ්බානි විප ් නාඤාසණසුසයව
ආදීනවානුප ් නාවස න වුත්තානි. යාපි සචත්ථ උද්ධුමාතකාදීසු 

 මාධිභාවනා ඉච්සඡයය,  ාවිසුද්ධිමග්සගවිත්ථාරසතො අසුභභාවනානිද්සදස 
පකාසිතාඑව.ආනාපානපබ්බංපනපටිකූලමනසිකාරපබ්බඤ්සචති ඉමාසනත්ථ
ද්සව  මාධිවස න වුත්තානි. සතසු ආනාපානපබ්බං ආනාපාන ් තිවස න
විසුං කම්මට්ඨානංසයව.යංපසනතං– 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛසව, භික්ඛුඉමසමවකායංඋද්ධංපාදතලාඅසධො 
සක මත්ථකා තචපරියන්තං පූරං නානප්පකාර ්  අසුචිසනො
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පච්චසවක්ඛති ‘අත්ථි ඉම ්මිං කාසය සක ා, සලොමා…සප.…

මුත්ත’’න්ති(ම.නි.3.154). 

එවං තත්ථ තත්ථ මත්ථලුඞ්ගං අට්ඨිමිඤ්සජන  ඞ්ගසහත්වා සදසිතං

කායගතා තිසකොට්ඨා භාවනාපරියායං ද්වත්තිං ාකාරකම්මට්ඨානං ආරද්ධං, 
ත ් ායංඅත්ථවණ්ණනා– 

තත්ථ අත්ථීති  ංවිජ්ජන්ති. ඉමස්මින්ති ය්වායං උද්ධං පාදතලා අසධො

සක මත්ථකා තචපරියන්සතො පූසරො නානප්පකාර ්  අසුචිසනොති වුච්චති, 

ත ්මිං. කායෙති  රීසර.  රීරඤ්හි අසුචි ඤ්චයසතො, කුච්ඡිතානං වා 
සක ාදීනඤ්සචව චක්ඛුසරොගාදීනඤ්ච සරොග තානං ආයභූතසතො කාසයොති

වුච්චති. යකසා…යප.…මුත්තන්තිඑසතසක ාදසයො ද්වත්තිං ාකාරා, තත්ථ 

‘‘අත්ථිඉම ්මිංකාසයසක ාඅත්ථිසලොමා’’තිඑවං ම්බන්සධොසවදිතබ්සබො. 

සතන කිං කථිතං සහොති? ඉම ්මිං පාදතලා පට්ඨාය උපරි, සක මත්ථකා 

පට්ඨායසහට්ඨා, තචසතොපට්ඨායපරිසතොතිඑත්තසකබයාමමත්සතකසළවසර
 බ්බාකාසරනාපි විචිනන්සතොනසකොචිකිඤ්චිමුත්තංවාමණිංවාසවළුරියං
වා අගරුං වා චන්දනං වා කුඞ්කුමං වා කප්පූරං වා වා චුණ්ණාදිං වා

අණුමත්තම්පි සුචිභාවං ප ් ති, අථ සඛො පරමදුග්ගන්ධසජගුච්ඡං
අ ්සිරිකද ් නංනානප්පකාරංසක සලොමාදිසභදංඅසුචිසමව ප ් තීති. 

අයංතාසවත්ථපද ම්බන්ධසතොවණ්ණනා. 

අසුභභාවනා 
අසුභභාවනාවස න පන ්  එවං වණ්ණනා සවදිතබ්බා – එවසමත ්මිං 

පාණාතිපාතාසවරමණිසික්ඛාපදාදිසභසද සීසල පතිට්ඨිසතන පසයොගසුද්සධන
ආදිකම්මිසකන කුලපුත්සතන ආ යසුද්ධියා අධිගමනත්ථං 
ද්වත්තිං ාකාරකම්මට්ඨානභාවනානුසයොගමනුයුඤ්ජිතුකාසමනපඨමංතාව ්  
ආවා කුලලාභගණකම්මද්ධානඤාතිගන්ථසරොගඉද්ධිපලිසබොසධන
කිත්තිපලිසබොසධන වා  හ ද  පලිසබොධා සහොන්ති. අථාසනන

ආවා කුලලාභගණඤාතිකිත්තීසු  ඞ්ගප්පහාසනන, කම්මද්ධානගන්සථසු

අබයාපාසරන, සරොග ්  තිකිච්ඡායාති එවං සත ද  පලිසබොධා

උපච්ඡින්දිතබ්බා, අථාසනන උපච්ඡින්නපලිසබොසධන 
අනුපච්ඡින්නසනක්ඛම්මාභිලාස න සකොටිප්පත්ත ල්සලඛවුත්තිතං
පරිග්ගසහත්වා ඛුද්දානුඛුද්දකම්පි විනයාචාරං අප්පජහන්සතන
ආගමාධිගම මන්නාගසතො තසතො අඤ්ඤතරඞ්ග මන්නාගසතො වා

කම්මට්ඨානදායසකො ආචරිසයො විනයානුරූසපන විධිනා උපගන්තබ්සබො, 
වත්ත ම්පදාය ච ආරාධිතචිත්ත ්  ත ්  අත්තසනො අධිප්පාසයො 
නිසවසදතබ්සබො.සතනත ් නිමිත්තජ්ඣා යචරියාධිමුත්තිසභදංඤත්වායදි
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එතං කම්මට්ඨානමනුරූපං, අථ ය ්මිංවිහාසරඅත්තනාව ති, යදි ත ්මිංසයව

ස ොපි වසිතුකාසමො සහොති, තසතො  ඞ්සඛපසතො කම්මට්ඨානං දාතබ්බං. අථ 

අඤ්ඤත්ර වසිතුකාසමොසහොති, තසතො පහාතබ්බපරිග්ගසහතබ්බාදිකථනවස න
 පුසරක්ඛාරං රාගචරිතානුකුලාදිකථනවස න  ප්පසභදං විත්ථාසරන
කසථතබ්බං. සතන තං  පුසරක්ඛාරං  ප්පසභදං කම්මට්ඨානං උග්ගසහත්වා 
ආචරියංආපුච්ඡිත්වායානිතානි– 

‘‘මහාවා ංනවාවා ං, ජරාවා ඤ්චපන්ථනිං; 

ස ොණ්ඩිංපණ්ණඤ්චපුප්ඵඤ්ච, ඵලංපත්ථිතසමවච. 

‘‘නගරංදාරුනාසඛත්තං, වි භාසගනපට්ටනං; 

පච්චන්තසීමා ප්පායං, යත්ථමිත්සතොනලබ්භති. 

‘‘අට්ඨාරස තානිඨානානි, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩිසතො; 

ආරකාපරිවජ්සජයය, මග්ගං ප්පටිභයංයථා’’ති. (විසුද්ධි. 1.52) – 

එවංඅට්ඨාර ස නා නානිපරිවජ්සජතබ්බානීතිවුච්චන්ති.තානි වජ්සජත්වා, 
යංතං– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛසව, ස නා නං පඤ්චඞ්ග මන්නාගතං සහොති? 

ඉධ, භික්ඛසව, ස නා නං නාතිදූරං සහොති, නච්චා න්නං, 

ගමනාගමන ම්පන්නං, දිවා අප්පාකිණ්ණං, රත්තිං අප්ප ද්දං
අප්පනිග්සඝො ං අප්පඩං මක වාතාතප රී ප ම්ඵ ් ං. ත ්මිං සඛො
පන ස නා සන විහරන්ත ්  අප්පකසිසරන උප්පජ්ජන්ති
චීවරපිණ්ඩපාතස නා නගිලානපච්චයසභ ජ්ජපරික්ඛාරා. ත ්මිං සඛො
පන ස නා සනසථරාභික්ඛූවිහරන්තිබහු ්සුතාආගතාගමාධම්මධරා

විනයධරා මාතිකාධරා, සත කාසලන කාලං උප ඞ්කමිත්වා පරිපුච්ඡති

පරිපඤ්හති ‘ඉදං, භන්සත, කථං, ඉම ්  සකො අත්සථො’ති? ත ් , සත

ආය ්මන්සතො අවිවටඤ්සචව විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානිං

කසරොන්ති, අසනකවිහිසතසු ච කඞ්ඛාඨානිසයසු ධම්සමසු කඞ්ඛං

පටිවිසනොසදන්ති. එවං සඛො, භික්ඛසව, ස නා නං

පඤ්චඞ්ග මන්නාගතංසහොතී’’ති (අ.නි.10.11). – 

එවංපඤ්චඞ්ග මන්නාගතංස නා නංවුත්තං.තථාරූපංස නා නං උපගම්ම

කත බ්බකිච්සචන කාසමසු ආදීනවං, සනක්ඛම්සම ච ආනි ං ං
පච්චසවක්ඛිත්වා බුද්ධසුබුද්ධතාය ධම්මසුධම්මතාය  ඞ්ඝසුප්පටිපන්නතාය ච

අනු ් රසණනචිත්තංප ාසදත්වායංතං – 
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‘‘වච ාමන ාසචව, වණ්ණ ණ්ඨානසතොදි ා; 

ඔකා සතොපරිච්සඡදා,  ත්තධුග්ගහණංවිදූ’’ති.– 

එවං  ත්තවිධං උග්ගහසකො ල්ලං; අනුපුබ්බසතො, නාතිසීඝසතො, 

නාති ණිකසතො, වික්සඛපප්පටිබාහනසතො, පණ්ණත්ති මතික්කමසතො, 

අනුපුබ්බමුඤ්චනසතො, අප්පනාසතො, තසයො ච සුත්තන්තාති එවං ද විධං
මනසිකාරසකො ල්ලඤ්චවුත්තං.තං අපරිච්චජන්සතනද්වත්තිං ාකාරභාවනා
ආරභිතබ්බා. එවඤ්හි ආරභසතො  බ්බාකාසරන ද්වත්තිං ාකාරභාවනා
 ම්පජ්ජතිසනොඅඤ්ඤථා. 

තත්ථ ආදිසතොව තචපඤ්චකං තාව ගසහත්වා අපි සතපිටසකන ‘‘සක ා 

සලොමා’’තිආදිනා නසයන අනුසලොමසතො, ත ්මිං පගුණීභූසත ‘‘තසචො

දන්තා’’ති එවමාදිනා නසයන පටිසලොමසතො, ත ්මිම්පි පගුණීභූසත
තදුභයනසයසනව අනුසලොමප්පටිසලොමසතො බහි වි ටවිතක්කවිච්සඡදනත්ථං
පාළිපගුණීභාවත්ථඤ්ච වච ා සකොට්ඨා  භාවපරිග්ගහත්ථං මන ා ච
අද්ධමා ංභාසවතබ්බං.වච ාහි ් භාවනාබහිවි ටවිතක්සක විච්ඡින්දිත්වා

මන ා භාවනාය පාළිපගුණතාය ච පච්චසයො සහොති, මන ා භාවනා 

අසුභවණ්ණලක්ඛණානංඅඤ්ඤතරවස නපරිග්ගහ ් , අථසතසනවනසයන

වක්කපඤ්චකං අද්ධමා ං, තසතො තදුභයමද්ධමා ං, තසතො

පප්ඵා පඤ්චකමද්ධමා ං, තසතොතං පඤ්චකත්තයම්පිඅද්ධමා ං, අථඅන්සත
අවුත්තම්පි මත්ථලුඞ්ගං පථවීධාතුආකාසරහි  ද්ධිං එකසතො භාවනත්ථං ඉධ

පක්ඛිපිත්වා මත්ථලුඞ්ගපඤ්චකං අද්ධමා ං, තසතො පඤ්චකචතුක්කම්පි

අද්ධමා ං, අථ සමදඡක්කමද්ධමා ං, තසතො සමදඡක්සකන  හ 

පඤ්චකචතුක්කම්පි අද්ධමා ං, අථ මුත්තඡක්කමද්ධමා ං, තසතො  බ්බසමව 
ද්වත්තිං ාකාරමද්ධමා න්ති එවං ඡ මාස 
වණ්ණ ණ්ඨානදිස ොකා පරිච්සඡදසතො වවත්ථසපන්සතනභාසවතබ්බං.එතං
මජ්ඣිමපඤ්ඤං පුග්ගලං  න්ධාය වුත්තං. මන්දපඤ්සඤන තු යාවජීවං
භාසවතබ්බංතික්ඛපඤ්ඤ ් න චිසරසනවභාවනා ම්පජ්ජතීති. 

එත්ථාහ – ‘‘කථං පනායමිමං ද්වත්තිං ාකාරං වණ්ණාදිසතො

වවත්ථසපතී’’ති? අයඤ්හි ‘‘අත්ථි ඉම ්මිං කාසය සක ා’’ති එවමාදිනා

නසයන තචපඤ්චකාදිවිභාගසතො ද්වත්තිං ාකාරං භාසවන්සතො යකසා තාව

වණ්ණසතො කාළකාති වවත්ථසපති, යාදි කා වාසනන දිට්ඨා සහොන්ති.
 ණ්ඨානසතොදීඝවට්ටලිකාතුලාදණ්ඩමිවාතිවවත්ථසපති.දි සතොපනය ්මා 

ඉම ්මිංකාසයනාභිසතොඋද්ධංඋපරිමාදි ාඅසධොසහට්ඨිමාතිවුච්චති, ත ්මා
ඉම ්  කාය ්  උපරිමාය දි ාය ජාතාති වවත්ථසපති. ඔකා සතො 
නලාටන්තකණ්ණචූළිකගලවාටකපරිච්ඡින්සනසී චම්සමජාතාති.තත්ථයථා
වම්මිකමත්ථසක ජාතානිකුණ්ඨතිණානිනජානන්ති ‘‘මයංවම්මිකමත්ථසක
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ජාතානී’’ති; නපි වම්මිකමත්ථසකො ජානාති ‘‘මයිකුණ්ඨතිණානි ජාතානී’’ති; 

එවසමවනසක ාජානන්ති‘‘මයං සී චම්සමජාතා’’ති, නපිසී චම්මංජානාති
‘‘මයි සක ා ජාතා’’ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා

අසචතනාඅබයාකතාසුඤ්ඤා පරමදුග්ගන්ධසජගුච්ඡප්පටිකූලා, න ත්සතොන
පුග්ගසලොති වවත්ථසපති. පරිච්සඡදසතොති දුවිසධො පරිච්සඡසදො
 භාගවි භාගවස න. තත්ථ සක ා සහට්ඨා පතිට්ඨිතචම්මතසලන තත්ථ 
වීහග්ගමත්තං පවිසිත්වා පතිට්ඨිසතන අත්තසනො මූලතසලන ච උපරි

ආකාස න තිරියං අඤ්ඤමඤ්සඤන පරිච්ඡින්නාති එවං  භාගපරිච්සඡදසතො, 
සක ා න අවස  එකතිං ාකාරා. අවස  ා එකතිං ා න සක ාති එවං
වි භාගපරිච්සඡදසතො ච වවත්ථසපති. එවං තාව සකස  වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 

අවස ස සු යලොමා වණ්ණසතො සයභුසයයන නීලවණ්ණාතිවවත්ථසපති, 

යාදි කා වාසනන දිට්ඨා සහොන්ති.  ණ්ඨානසතො ඔණතචාප ණ්ඨානා, උපරි

වඞ්කතාලහීර ණ්ඨානා වා, දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාතා, ඔකා සතො
හත්ථතලපාදතසල ඨසපත්වාසයභුසයයනඅවස   රීරචම්සම ජාතාති. 

තත්ථ යථා පුරාණගාමට්ඨාසන ජාතානි දබ්බතිණානි න ජානන්ති ‘‘මයං 

පුරාණගාමට්ඨාසන ජාතානී’’ති, න ච පුරාණගාමට්ඨානං ජානාති ‘‘මයි

දබ්බතිණානි ජාතානී’’ති, එවසමව න සලොමා ජානන්ති ‘‘මයං  රීරචම්සම

ජාතා’’ති, නපි  රීරචම්මං ජානාති ‘‘මයි සලොමා ජාතා’’ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා අසචතනා අබයාකතා සුඤ්ඤා 

පරමදුග්ගන්ධසජගුච්ඡපටිකූලා, න  ත්සතො න පුග්ගසලොති වවත්ථසපති.
පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා පතිට්ඨිතචම්මතසලන තත්ථ ලික්ඛාමත්තං පවිසිත්වා
පතිට්ඨිසතනඅත්තසනොමූසලනචඋපරිආකාස නතිරියං අඤ්ඤමඤ්සඤන

පරිච්ඡින්නාති වවත්ථසපති. අයසමසත ං  භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං සලොසම වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 

තසතොපරං නඛා ය ් පරිපුණ්ණා, ත ්  වී ති.සත බ්සබපිවණ්ණසතො

මං විනිමුත්සතොකාස  ස තා, මං  ම්බන්සධ තම්බවණ්ණාති වවත්ථසපති.

 ණ්ඨානසතො යථා කපතිට්ඨිසතොකා  ණ්ඨානා, සයභුසයයන

මධුකඵලට්ඨික ණ්ඨානා, මච්ඡ කලික ණ්ඨානා වාති වවත්ථසපති. දි සතො 

ද්වීසුදි ාසුජාතා, ඔකා සතොඅඞ්ගුලීනංඅග්සගසුපතිට්ඨිතාති. 

තත්ථයථානාමගාමදාරසකහි දණ්ඩකග්සගසුමධුකඵලට්ඨිකා ඨපිතාන 

ජානන්ති‘‘මයංදණ්ඩකග්සගසුඨපිතා’’ති, නපිදණ්ඩකාජානන්ති‘‘අම්සහසු 

මධුකඵලට්ඨිකා ඨපිතා’’ති; එවසමව නඛා න ජානන්ති ‘‘මයං අඞ්ගුලීනං
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අග්සගසු පතිට්ඨිතා’’ති, නපි අඞ්ගුලිසයො ජානන්ති ‘‘අම්හාකං අග්සගසුනඛා
පතිට්ඨිතා’’ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා
අසචතනා…සප.…නපුග්ගසලොතිවවත්ථසපති. පරිච්සඡදසතොසහට්ඨාමූසලච

අඞ්ගුලිමංස න, තත්ථ පතිට්ඨිතතසලන වා උපරි අග්සග ච ආකාස න, 
උභසතොප ්ස සු අඞ්ගුලීනං උභසතොසකොටිචම්සමන පරිච්ඡින්නාති

වවත්ථසපති. අයසමසත ං  භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන
සක  දිස ොඑවාතිඑවංනසඛවණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 

තසතො පරං දන්තා ය ්  පරිපුණ්ණා, ත ්  ද්වත්තිං . සත  බ්සබපි

වණ්ණසතො ස තවණ්ණාති වවත්ථසපති. ය ්   ම ණ්ඨිතා සහොන්ති, ත ් 
ඛරපත්තච්ඡින්න ඞ්ඛපටලමිව  මගන්ථිතස තකුසුමමකුළමාලා විය ච

ඛායන්ති. ය ්  වි ම ණ්ඨිතා, ත ්  ජිණ්ණආ න ාලාපීඨකපටිපාටි විය
නානා ණ්ඨානාති  ණ්ඨානසතො වවත්ථසපති. සත ඤ්හි 

උභයදන්තපන්තිපරිසයො ාසනසු සහට්ඨසතො උපරිසතො ච ද්සව ද්සව කත්වා

අට්ඨ දන්තා චතුසකොටිකා චතුමූලිකා ආ න්දික ණ්ඨානා, සත ං ඔරසතො
සතසනව කසමන  න්නිවිට්ඨා අට්ඨ දන්තා තිසකොටිකා තිමූලිකා
සිඞ්ඝාටක ණ්ඨානා.සත ම්පිඔරසතො සතසනවකසමනසහට්ඨසතොඋපරිසතො
ච එකසමකං කත්වා චත්තාසරො දන්තා ද්විසකොටිකා ද්විමූලිකා
යානකූපත්ථම්භිනී ණ්ඨානා.සත ම්පිඔරසතොසතසනවකසමන න්නිවිට්ඨා 
චත්තාසරො දාඨාදන්තා එකසකොටිකා එකමූලිකා මල්ලිකාමකුළ ණ්ඨානා.
තසතො උභයදන්තපන්තිසවමජ්සඣසහට්ඨාචත්තාසරොඋපරිචත්තාසරොකත්වා
අට්ඨ දන්තා එකසකොටිකා එකමූලිකා තුම්බබීජ ණ්ඨානා. දි සතො උපරිමාය

දි ාය ජාතා. ඔකා සතො උපරිමා උපරිමහනුකට්ඨිසක අසධොසකොටිකා, 
සහට්ඨිමාසහට්ඨිමහනුකට්ඨිසකඋද්ධංසකොටිකාහුත්වා පතිට්ඨිතාති. 

තත්ථ යථා නවකම්මිකපුරිස න සහට්ඨා සිලාතසල පතිට්ඨාපිතා 
උපරිමතසල පසවසිතා ථම්භා න ජානන්ති ‘‘මයං සහට්ඨාසිලාතසල

පතිට්ඨාපිතා, උපරිමතසල පසවසිතා’’ති, න සහට්ඨාසිලාතලං ජානාති ‘‘මයි

ථම්භා පතිට්ඨාපිතා’’ති, න උපරිමතලං ජානාති ‘‘මයි ථම්භා පවිට්ඨා’’ති; 

එවසමව දන්තා න ජානන්ති ‘‘මයං සහට්ඨාහනුකට්ඨිසක පතිට්ඨිතා, 

උපරිමහනුකට්ඨිසක පවිට්ඨා’’ති, නාපි සහට්ඨාහනුකට්ඨිකං ජානාති ‘‘මයි

දන්තාපතිට්ඨිතා’’ති, න උපරිමහනුකට්ඨිකංජානාති‘‘මයිදන්තාපවිට්ඨා’’ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා හනුකට්ඨිකූසපනහනුකට්ඨිකං පවිසිත්වා පතිට්ඨිසතන
අත්තසනො මූලතසලන ච උපරි ආකාස න තිරියං අඤ්ඤමඤ්සඤන 

පරිච්ඡින්නාති වවත්ථසපති. අයසමසත ං  භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං දන්සත වණ්ණාදිසතො

වවත්ථසපති. 
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තසතො පරං අන්සතො රීසර නානාකුණප ඤ්චයප්පටිච්ඡාදකං තයචො 
වණ්ණසතො ස සතොති වවත්ථසපති. ස ො හි යදිපි ඡවිරාගරඤ්ජිතත්තා 

කාළසකොදාතාදිවණ්ණවස න නානාවණ්සණො විය දි ් ති, තථාපි
 භාගවණ්සණන ස සතො එව. ස ො පන ්  ස තභාසවො
අග්ගිජාලාභිඝාතපහරණපහාරාදීහි විද්ධංසිතාය ඡවියා පාකසටො සහොති. 

 ණ්ඨානසතො  ඞ්සඛසපන කඤ්චුක ණ්ඨාසනො, විත්ථාසරන

නානා ණ්ඨාසනොති.තථාහි පාදඞ්ගුලිත්තසචොසකො කාරකසකො  ණ්ඨාසනො, 

පිට්ඨිපාදත්තසචො පුටබද්ධූපාහන ණ්ඨාසනො, ජඞ්ඝත්තසචො

භත්තපුටකතාලපණ්ණ ණ්ඨාසනො, ඌරුත්තසචො 

තණ්ඩුලභරිතදීඝත්ථවික ණ්ඨාසනො, ආනි දත්තසචො

උදකපූරිතපටපරි ් ාවන ණ්ඨාසනො, පිට්ඨිත්තසචො

ඵලසකොනද්ධචම්ම ණ්ඨාසනො, කුච්ඡිත්තසචො 

වීණාසදොණිසකොනද්ධචම්ම ණ්ඨාසනො, උරත්තසචො සයභුසයයන

චතුර ්  ණ්ඨාසනො, ද්විබාහුත්තසචො තූණීසරොනද්ධචම්ම ණ්ඨාසනො, 

පිට්ඨිහත්ථත්තසචො ඛුරසකො  ණ්ඨාසනො ඵණකත්ථවික ණ්ඨාසනො වා, 

හත්ථඞ්ගුලිත්තසචො කුඤ්චිකාසකො  ණ්ඨාසනො, ගීවත්තසචො 

ගලකඤ්චුක ණ්ඨාසනො, මුඛත්තසචො ඡිද්දාවඡිද්දකිමිකුලාවක ණ්ඨාසනො, 
සී ත්තසචො පත්තත්ථවික ණ්ඨාසනොති. 

තචපරිග්ගණ්හසකනචසයොගාවචසරනඋත්තසරොට්ඨසතොපට්ඨායතච ්  

මං  ්  ච අන්තසරන චිත්තං සපස න්සතන පඨමං තාව මුඛත්තසචො

වවත්ථසපතබ්සබො, තසතො සී ත්තසචො, අථ බහිගීවත්තසචො, තසතො
අනුසලොසමන පටිසලොසමන ච දක්ඛිණහත්ථත්තසචො. අථ සතසනව කසමන

වාමහත්ථත්තසචො, තසතො පිට්ඨිත්තසචො, අථ ආනි දත්තසචො, තසතො

අනුසලොසමන පටිසලොසමන ච දක්ඛිණපාදත්තසචො, අථ වාමපාදත්තසචො, 

තසතො වත්ථිඋදරහදයඅබ්භන්තරගීවත්තසචො, තසතො සහට්ඨිමහනුකත්තසචො, 

අථ අධසරොට්ඨත්තසචො. එවං යාව පුන උපරි ඔට්ඨත්තසචොති. දි සතො ද්වීසු
දි ාසුජාසතො.ඔකා සතො කල රීරංපරිසයොනන්ධිත්වා ඨිසතොති. 

තත්ථ යථා අල්ලචම්මපරිසයොනද්ධාය සපළාය න අල්ලචම්මං ජානාති 

‘‘මයා සපළා පරිසයොනද්ධා’’ති, නපි සපළා ජානාති ‘‘අහං අල්ලචම්සමන

පරිසයොනද්ධා’’ති; එවසමවනතසචොජානාති‘‘මයාඉදංචාතුමහාභූතිකං රීරං

ඔනද්ධ’’න්ති, නපි ඉදං චාතුමහාභූතිකං  රීරං ජානාති ‘‘අහං තසචන
ඔනද්ධ’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න
පුග්ගසලොති.සකවලංතු– 

‘‘අල්ලචම්මපටිච්ඡන්සනො, නවද්වාසරොමහාවසණො; 

 මන්තසතොපග්ඝරති, අසුචිපූතිගන්ධිසයො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා ද්වත්තිං ාකාරවණ්ණනා 
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පටුන 

පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා මංස න තත්ථ පතිට්ඨිතතසලන වා උපරි ඡවියා 

පරිච්ඡින්සනොති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං තචං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර නවසපසි තප්පසභදං මංසං වණ්ණසතො රත්තං
පාලිභද්දකපුප්ඵ න්නිභන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො නානා ණ්ඨානන්ති.

තථා හි තත්ථ ජඞ්ඝමං ං තාලපත්තපුටභත්ත ණ්ඨානං, 
අවිකසිතසකතකීමකුළ ණ්ඨානන්තිපි සකචි. ඌරුමං ං

සුධාපි නනි දසපොතක ණ්ඨානං, ආනි දමං ං උද්ධනසකොටි ණ්ඨානං, 

පිට්ඨිමං ං තාලගුළපටල ණ්ඨානං, ඵාසුකද්වයමං ං 

වං මයසකොට්ඨකුච්ඡිපසද ම්හි තනුමත්තිකාසලප ණ්ඨානං, ථනමං ං

වට්සටත්වා අවක්ඛිත්තද්ධමත්තිකාපිණ්ඩ ණ්ඨානං, ද්සවබාහුමං ං

නඞ්ගුට්ඨසී පාසද සඡත්වා නිච්චම්මං කත්වා ඨපිතමහාමූසික ණ්ඨානං, 
මං සූනක ණ්ඨානන්තිපි එසක. ගණ්ඩමං ං ගණ්ඩප්පසදස 

ඨපිතකරඤ්ජබීජ ණ්ඨානං, මණ්ඩූක ණ්ඨානන්තිපි එසක. ජිව්හාමං ං 

නුහීපත්ත ණ්ඨානං, නා ාමං ං ඔමුඛනික්ඛිත්තපණ්ණසකො  ණ්ඨානං, 

0.අක්ඛිකූපමං ං අද්ධපක්කඋදුම්බර ණ්ඨානං, සී මං ං

පත්තපචනකටාහතනුසලප ණ්ඨානන්ති. මං පරිග්ගණ්හසකන ච
සයොගාවචසරන එතාසනව ඔළාරිකමං ානි  ණ්ඨානසතො වවත්ථසපතබ්බානි.
එවඤ්හි වවත්ථාපයසතො සුඛුමානි මං ානි ඤාණ ්  ආපාථං ආගච්ඡන්තීති.
දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා සතො  ාධිකානි තීණි අට්ඨි තානි 
අනුලිම්පිත්වාඨිතන්ති. 

තත්ථයථාථූලමත්තිකානුලිත්තායභිත්තියානථූලමත්තිකාජානාති ‘‘මයා

භිත්තිඅනුලිත්තා’’ති, නපිභිත්තිජානාති‘‘අහංථූලමත්තිකාය අනුලිත්තා’’ති, 
එවසමවං න නවසපසි තප්පසභදං මං ං ජානාති ‘‘මයා අට්ඨි තත්තයං 

අනුලිත්ත’’න්ති, නපි අට්ඨි තත්තයං ජානාති ‘‘අහං නවසපසි තප්පසභසදන
මංස න අනුලිත්ත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත
ධම්මා…සප.…නපුග්ගසලොති.සකවලං තු– 

‘‘නවසපසි තා මං ා, අනුලිත්තාකසළවරං; 

නානාකිමිකුලාකිණ්ණං, මීළ්හට්ඨානංවපූතික’’න්ති. 

පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා අට්ඨි ඞ්ඝාසටන තත්ථ පතිට්ඨිතතසලන වා උපරි
තසචන තිරියං අඤ්ඤමඤ්සඤන පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්  

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං මං ං
වණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 
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තසතො පරං  රීසර නව තප්පසභදා න්හාරූ වණ්ණසතො ස තාති

වවත්ථසපති, මධුවණ්ණාතිපිඑසක. ණ්ඨානසතොනානා ණ්ඨානාති.තථා හි

තත්ථ මහන්තා මහන්තා න්හාරූ කන්දලමකුළ ණ්ඨානා, තසතො සුඛුමතරා

සූකරවාගුරරජ්ජු ණ්ඨානා, තසතො අණුකතරා පූතිලතා ණ්ඨානා, තසතො

අණුකතරා සීහළමහාවීණාතන්ති ණ්ඨානා, තසතො අණුකතරා

ථූලසුත්තක ණ්ඨානා, හත්ථපිට්ඨිපාදපිට්ඨීසු න්හාරූ  කුණපාද ණ්ඨානා, 

සීස  න්හාරූ ගාමදාරකානං සීස  ඨපිතවිරළතරදුකූල ණ්ඨානා, පිට්ඨියා

න්හාරූ සතසමත්වා ආතසප ප ාරිතමච්ඡජාල ණ්ඨානා, අවස  ා ඉම ්මිං
 රීසර තංතංඅඞ්ගපච්චඞ්ගානුගතා න්හාරූ  රීසර
පටිමුක්කජාලකඤ්චුක ණ්ඨානාති. දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාතා. සතසු ච 
දක්ඛිණකණ්ණචූළිකසතොපට්ඨායපඤ්චකණ්ඩරනාමකාමහාන්හාරූපුරසතො

ච පච්ඡසතො ච විනන්ධමානා වාමප ් ං ගතා, වාමකණ්ණචූළිකසතො පට්ඨාය

පඤ්ච පුරසතො ච පච්ඡසතො ච විනන්ධමානා දක්ඛිණප ් ං ගතා, 
දක්ඛිණගලවාටකසතො පට්ඨාය පඤ්ච පුරසතො ච පච්ඡසතො ච විනන්ධමානා

වාමප ් ං ගතා, වාමගලවාටකසතො පට්ඨාය පඤ්ච පුරසතො ච පච්ඡසතො ච 

විනන්ධමානා දක්ඛිණප ් ං ගතා, දක්ඛිණහත්ථං විනන්ධමානා පුරසතො ච
පච්ඡසතො ච පඤ්ච පඤ්චාති ද  කණ්ඩරනාමකා එව මහාන්හාරූ ආරුළ්හා.

තථා වාමහත්ථං, දක්ඛිණපාදං, වාමපාදඤ්චාති එවසමසත  ට්ඨි මහාන්හාරූ
 රීරධාරකා  රීරනියාමකාතිපි වවත්ථසපති. ඔකා සතො  කල රීසර
අට්ඨිචම්මානංඅට්ඨිමං ානඤ්චඅන්තසරඅට්ඨීනිආබන්ධමානා ඨිතාති. 

තත්ථ යථා වල්ලි න්තානබද්සධසු කුට්ටදාරූසු න වල්ලි න්තානා 

ජානන්ති ‘‘අම්සහහි කුට්ටදාරූනි ආබද්ධානී’’ති, නපි කුට්ටදාරූනි ජානන්ති

‘‘මයං වල්ලි න්තාසනහි ආබද්ධානී’’ති; එවසමව න න්හාරූ ජානන්ති

‘‘අම්සහහි තීණි අට්ඨි තානි ආබද්ධානී’’ති, නපි තීණි අට්ඨි තානි ජානන්ති
‘‘මයං න්හාරූහි ආබද්ධානී’’ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත

ධම්මා…සප.…නපුග්ගසලොති.සකවලංතු – 

‘‘නවන්හාරු තා සහොන්ති, බයාමමත්සත කසළවසර; 

බන්ධන්තිඅට්ඨි ඞ්ඝාටං, අගාරමිවවල්ලිසයො’’ති. 

පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා තීහි අට්ඨි සතහි තත්ථ පතිට්ඨිතතසලහි වා උපරි
තචමංස හිතිරියංඅඤ්ඤමඤ්සඤනපරිච්ඡින්නාතිවවත්ථසපති.අයසමසත ං 

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං න්හාරූ
වණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර ද්වත්තිං දන්තට්ඨිකානං විසුං ගහිතත්තා ස  ානි
චතු ට්ඨි හත්ථට්ඨිකානි චතු ට්ඨි පාදට්ඨිකානි චතු ට්ඨි මුදුකට්ඨිකානි
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මං නි ්සිතානි ද්සව පණ්හිකට්ඨීනි එසකක ්මිං පාසද ද්සව ද්සව 
සගොප්ඵකට්ඨිකානිද්සවජඞ්ඝට්ඨිකානිඑකංජණ්ණුකට්ඨිඑකංඌරුට්ඨිද්සව 

කටිට්ඨීනිඅට්ඨාර පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨීනිචතුවී තිඵාසුකට්ඨීනිචුද්ද උරට්ඨීනි 

එකංහදයට්ඨි ද්සවඅක්ඛකට්ඨීනිද්සවපිට්ඨිබාහට්ඨීනිද්සවබාහට්ඨීනිද්සව 
ද්සවඅග්ගබාහට්ඨීනි ත්තගීවට්ඨීනිද්සවහනුකට්ඨීනිඑකංනාසිකට්ඨිද්සව 

අක්ඛිට්ඨීනි ද්සව කණ්ණට්ඨීනි එකං නලාටට්ඨි එකං මුද්ධට්ඨි නව 

සී කපාලට්ඨීනීති එවමාදිනා නසයන වුත්තප්පසභදානි අට්ඨීනි  බ්බාසනව
වණ්ණසතොස තානීතිවවත්ථසපති. 

 ණ්ඨානසතො නානා ණ්ඨානානි. තථා හි තත්ථ අග්ගපාදඞ්ගුලියට්ඨීනි 

කතකබීජ ණ්ඨානානි, තදනන්තරානි අඞ්ගුලීනං මජ්ඣපබ්බට්ඨීනි 

අපරිපුණ්ණපන ට්ඨි ණ්ඨානානි, මූලපබ්බට්ඨීනි පණව ණ්ඨානානි, 
සමොර කලි ණ්ඨානානීතිපි එසක. පිට්ඨිපාදට්ඨීනි
සකොට්ටිතකන්දලකන්දරාසි ණ්ඨානානි පණ්හිකට්ඨීනි

එකට්ඨිතාලඵලබීජ ණ්ඨානානි, සගොප්ඵකට්ඨීනි 

එකසතොබද්ධකීළාසගොළක ණ්ඨානානි, ජඞ්ඝට්ඨිසකසු ඛුද්දකං

ධනුදණ්ඩ ණ්ඨානං, මහන්තං ඛුප්පිපා ාමිලාතධමනිපිට්ඨි ණ්ඨානං, 
ජඞ්ඝට්ඨික ්  සගොප්ඵකට්ඨිසකසු පතිට්ඨිතට්ඨානං

අපනීතතචඛජ්ජූරීකළීර ණ්ඨානං, ජඞ්ඝට්ඨික ්  ජණ්ණුකට්ඨිසක 
පතිට්ඨිතට්ඨානං මුදිඞ්ගමත්ථක ණ්ඨානං ජණ්ණුකට්ඨි එකප ් සතො 

ඝට්ටිතසඵණ ණ්ඨානං, ඌරුට්ඨීනි දුත්තච්ඡිතවාසිඵරසුදණ්ඩ ණ්ඨානානි, 
ඌරුට්ඨික ්  කටට්ඨිසක පතිට්ඨිතට්ඨානං සුවණ්ණකාරානං 

අග්ගිජාලනක ලාකාබුන්දි ණ්ඨානං, තප්පතිට්ඨිසතොකාස ො 

අග්ගච්ඡින්නපුන්නාගඵල ණ්ඨාසනො, කටිට්ඨීනි ද්සවපි එකාබද්ධානි හුත්වා 

කුම්භකාසරහි කතචුල්ලි ණ්ඨානානි, තාප භිසිකා ණ්ඨානානීතිපි එසක.

ආනි දට්ඨීනි සහට්ඨාමුඛඨපිත ප්පඵණ ණ්ඨානානි,  ත්තට්ඨට්ඨාසනසු
ඡිද්දාවඡිද්දානි අට්ඨාර  පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨීනි අබ්භන්තරසතො උපරූපරි

ඨපිතසී කපට්ටසවඨක ණ්ඨානානි, බාහිරසතො වට්ටනාවලි ණ්ඨානානි, 

සත ං අන්තරන්තරා කකචදන්ත දි ානි ද්සව තීණි කණ්ටකානි සහොන්ති, 

චතුවී තියා ඵාසුකට්ඨීසු පරිපුණ්ණානි පරිපුණ්ණසීහළදාත්ත ණ්ඨානානි, 

අපරිපුණ්ණානි අපරිපුණ්ණසීහළදාත්ත ණ්ඨානානි,  බ්බාසනව
ඔදාතකුක්කුට ්  ප ාරිතපක්ඛද්වය ණ්ඨානානීතිපි එසක. චුද්ද  උරට්ඨීනි 

ජිණ්ණ න්දමානිකඵලකපන්ති ණ්ඨානානි, හදයට්ඨි දබ්බිඵණ ණ්ඨානං, 

අක්ඛකට්ඨීනි ඛුද්දකසලොහවාසිදණ්ඩ ණ්ඨානානි, සත ං සහට්ඨා අට්ඨි

අද්ධචන්ද ණ්ඨානං, පිට්ඨිබාහට්ඨීනි ඵරසුඵණ ණ්ඨානානි, 
උපඩ්ඪච්ඡින්නසීහළකුදාල ණ්ඨානානීතිපි එසක. බාහට්ඨීනි

ආදා දණ්ඩ ණ්ඨානානි, මහාවාසිදණ්ඩ ණ්ඨානානීතිපිඑසක.අග්ගබාහට්ඨීනි 



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා ද්වත්තිං ාකාරවණ්ණනා 
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පටුන 

යමකතාලකන්ද ණ්ඨානානි, මණිබන්ධට්ඨීනි එකසතො අල්ලියාසපත්වා 

ඨපිතසී කපට්ටසවඨක ණ්ඨානානි, පිට්ඨිහත්ථට්ඨීනි 

සකොට්ටිතකන්දලකන්දරාසි ණ්ඨානානි, හත්ථඞ්ගුලිමූලපබ්බට්ඨීනි

පණව ණ්ඨානානි, මජ්ඣපබ්බට්ඨීනි අපරිපුණ්ණපන ට්ඨි ණ්ඨානානි, 

අග්ගපබ්බට්ඨීනි කතකබීජ ණ්ඨානානි,  ත්ත ගීවට්ඨීනි දණ්සඩ විජ්ඣිත්වා

පටිපාටියා ඨපිතවං කළීරඛණ්ඩ ණ්ඨානානි, සහට්ඨිමහනුකට්ඨි කම්මාරානං

අසයොකූටසයොත්තක ණ්ඨානං, උපරිමහනුකට්ඨි අවසලඛන ත්ථක ණ්ඨානං, 

අක්ඛිනා කූපට්ඨීනි අපනීතමිඤ්ජතරුණතාලට්ඨි ණ්ඨානානි, නලාටට්ඨි 

අසධොමුඛඨපිතභින්න ඞ්ඛකපාල ණ්ඨානං, කණ්ණචූළිකට්ඨීනි

න්හාපිතඛුරසකො  ණ්ඨානානි, නලාටකණ්ණචූළිකානං උපරි

පට්ටබන්ධසනොකාස  අට්ඨිබහලඝටපුණ්ණපටපිසලොතිකඛණ්ඩ ණ්ඨානං, 

මුද්ධනට්ඨි මුඛච්ඡින්නවඞ්කනාළිසකර ණ්ඨානං, සී ට්ඨීනි සිබ්සබත්වා 
ඨපිතජජ්ජරාලාබුකටාහ ණ්ඨානානීති.දි සතොද්වීසුදි ාසුජාතානි. 

ඔකා සතො අවිස ස න  කල රීසර ඨිතානි, විස ස න තු සී ට්ඨීනි 

ගීවට්ඨිසකසු පතිට්ඨිතානි, ගීවට්ඨීනි පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨීසු පතිට්ඨිතානි, 

පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨීනි කටිට්ඨීසු පතිට්ඨිතානි, කටිට්ඨීනි ඌරුට්ඨිසකසු 

පතිට්ඨිතානි, උරුට්ඨීනි ජණ්ණුකට්ඨිසකසු, ජණ්ණුකට්ඨීනි ජඞ්ඝට්ඨිසකසු, 

ජඞ්ඝට්ඨීනිසගොප්ඵකට්ඨිසකසු, සගොප්ඵකට්ඨීනිපිට්ඨිපාදට්ඨිසකසුපතිට්ඨිතානි, 

පිට්ඨිපාදට්ඨිකානි ච සගොප්ඵකට්ඨීනි උක්ඛිපිත්වා ඨිතානි, සගොප්ඵකට්ඨීනි 

ජඞ්ඝට්ඨීනි…සප.… ගීවට්ඨීනි සී ට්ඨීනි උක්ඛිපිත්වා ඨිතානීති
එසතනානු ාසරන අවස  ානිපිඅට්ඨීනිසවදිතබ්බානි. 

තත්ථ යථා ඉට්ඨකසගොපානසිචයාදීසු න උපරිමා ඉට්ඨකාදසයො ජානන්ති 

‘‘මයං සහට්ඨිසමසු පතිට්ඨිතා’’ති, නපි සහට්ඨිමා ජානන්ති ‘‘මයං උපරිමානි 

උක්ඛිපිත්වා ඨිතා’’ති; එවසමවනසී ට්ඨිකානි ජානන්ති ‘‘මයං ගීවට්ඨිසකසු 
පතිට්ඨිතානී’’ති…සප.… න සගොප්ඵකට්ඨිකානි ජානන්ති ‘‘මයං 

පිට්ඨිපාදට්ඨිසකසු පතිට්ඨිතානී’’ති, නපි පිට්ඨිපාදට්ඨිකානි ජානන්ති ‘‘මයං 
සගොප්ඵකට්ඨීනි උක්ඛිපිත්වා ඨිතානී’’ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි
එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. සකවලං තු ඉමානි  ාධිකානි තීණි
අට්ඨි තානි නවහි න්හාරු සතහි නවහි ච මං සපසි සතහි

ආබද්ධානුලිත්තානි, එකඝනචම්මපරිසයොනද්ධානි, 

 ත්තර හරණී හ ් ානුගතසිසනහසිසනහිතානි, 

නවනවුතිසලොමකූප හ ් පරි ් වමානස දජල්ලිකානි අසීතිකිමිකුලානි, 

කාසයොත්සවව  ඞ්ඛයංගතානි, යං භාවසතොඋපපරික්ඛන්සතොසයොගාවචසරො

න කිඤ්චි ගය්හූපගං ප ් ති, සකවලං තු න්හාරු ම්බන්ධං
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නානාකුණප ඞ්කිණ්ණං අට්ඨි ඞ්ඝාටසමව ප ් ති. යං දි ්වා ද බල ් 
පුත්තභාවංඋසපති. යථාහ– 

‘‘පටිපාටියට්ඨීනිඨිතානිසකොටියා, 

අසනක න්ධියමිසතොනසකහිචි; 

බද්සධොනහාරූහිජරායසචොදිසතො, 
අසචතසනොකට්ඨකලිඞ්ගරූපසමො. 

‘‘කුණපංකුණසපජාතං, අසුචිම්හිචපූතිනි; 

දුග්ගන්සධචාපිදුග්ගන්ධං, සභදනම්හිචවයධම්මං. 

‘‘අට්ඨිපුසටඅට්ඨිපුසටො, නිබ්බත්සතොපූතිනිපූතිකායම්හි; 

තම්හිචවිසනථඡන්දං, සහ ් ථපුත්තාද බල ් ා’’තිච. 

පරිච්සඡදසතොඅන්සතොඅට්ඨිමිඤ්සජනඋපරිසතොමංස නඅග්සගමූසලච 

අඤ්ඤමඤ්සඤන පරිච්ඡින්නානීති වවත්ථසපති. අයසමසත ං

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං අට්ඨීනි
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර යථාවුත්තප්පසභදානං අට්ඨීනං අබ්භන්තරගතං 

අට්ඨිමිඤ්ජං වණ්ණසතො ස තන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො අත්තසනො 
ඔකා  ණ්ඨානන්ති.ස යයථිදං–මහන්තමහන්තානංඅට්ඨීනංඅබ්භන්තරගතං
ස සදත්වා වට්සටත්වා මහන්සතසු වං නළකපබ්සබසු

පක්ඛිත්තමහාසවත්තඞ්කුර ණ්ඨානං, ඛුද්දානුඛුද්දකානං අබ්භන්තරගතං
ස සදත්වා වට්සටත්වා ඛුද්දානුඛුද්දසකසු වං නළකපබ්සබසු
පක්ඛිත්තතනුසවත්තඞ්කුර ණ්ඨානන්ති.දි සතො ද්වීසුදි ාසුජාතං.ඔකා සතො
අට්ඨීනංඅබ්භන්තසරපතිට්ඨිතන්ති. 

තත්ථ යථා සවළුනළකාදීනං අන්සතොගතානි දධිඵාණිතානි න ජානන්ති 

‘‘මයං සවළුනළකාදීනං අන්සතොගතානී’’ති, නපි සවළුනළකාදසයො ජානන්ති

‘‘දධිඵාණිතානි අම්හාකංඅන්සතොගතානී’’ති; එවසමවනඅට්ඨිමිඤ්ජංජානාති

‘‘අහං අට්ඨීනං අන්සතොගත’’න්ති, නපි අට්ඨීනි ජානන්ති ‘‘අට්ඨිමිඤ්ජං 
අම්හාකං අන්සතොගත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත
ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො අට්ඨීනං අබ්භන්තරතසලහි 
අට්ඨිමිඤ්ජභාසගන ච පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්  

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං
අට්ඨිමිඤ්ජංවණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 
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තසතොපරං රීර ් අබ්භන්තසරද්විසගොළකප්පසභදං වක්කං වණ්ණසතො
මන්දරත්තං පාළිභද්දකට්ඨිවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො

ගාමදාරකානං සුත්තාවුතකීළාසගොළක ණ්ඨානං, 
එකවණ්ට හකාරද්වය ණ්ඨානන්තිපි එසක. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං.
ඔකා සතො ගලවාටකා විනික්ඛන්සතන එකමූසලන සථොකං ගන්ත්වා ද්විධා
භින්සනනථූලන්හාරුනාවිනිබද්ධං හුත්වාහදයමං ංපරික්ඛිපිත්වාඨිතන්ති. 

තත්ථ යථා වණ්ටූපනිබද්ධං  හකාරද්වයං න ජානාති ‘‘අහං වණ්සටන 

උපනිබද්ධ’’න්ති, නපිවණ්ටංජානාති‘‘මයා හකාරද්වයංඋපනිබද්ධ’’න්ති; 

එවසමව න වක්කං ජානාති ‘‘අහං ථූලන්හාරුනා උපනිබද්ධ’’න්ති, නපි
ථූලන්හාරු ජානාති ‘‘මයා වක්කං උපනිබද්ධ’’න්ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතොවක්කංවක්කභාසගනපරිච්ඡින්නන්තිවවත්ථසපති. අයසමත ් 

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං වක්කං 
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීර ්  අබ්භන්තසර හදෙං වණ්ණසතො රත්තං
රත්තපදුමපත්තපිට්ඨිවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො බාහිරපත්තානි

අපසනත්වා අසධොමුඛඨපිතපදුමමකුළ ණ්ඨානං, තඤ්ච 
අග්ගච්ඡින්නපුන්නාගඵලමිව විවසටකප ් ං බහි මට්ඨං අන්සතො

සකො ාතකීඵල ්  අබ්භන්තර දි ං. පඤ්ඤාබහුලානං සථොකං විකසිතං, 
මන්දපඤ්ඤානං මකුළිතසමව. යං රූපං නි ් ාය මසනොධාතු ච

මසනොවිඤ්ඤාණධාතු ච පවත්තන්ති, තං අපසනත්වා
අවස  මං පිණ්ඩ ඞ්ඛාතහදයබ්භන්තසර අද්ධප තමත්තං සලොහිතං

 ණ්ඨාති, තං රාගචරිත ්  රත්තං, සදො චරිත ්  කාළකං, සමොහචරිත ් 

මං සධොවසනොදක දි ං, විතක්කචරිත ් කුලත්ථයූ වණ්ණං,  ද්ධාචරිත ්  

කණිකාරපුප්ඵවණ්ණං, පඤ්ඤාචරිත ්  අච්ඡං විප්ප න්නමනාවිලං, 
නිද්සධොතජාතිමණි විය ජුතිමන්තං ඛායති. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං.
ඔකා සතො රීරබ්භන්තසරද්වින්නං ථනානංමජ්සඣපතිට්ඨිතන්ති. 

තත්ථ යථා ද්වින්නං වාතපානකවාටකානං මජ්සඣ ඨිසතො 
අග්ගළත්ථම්භසකොනජානාති ‘‘අහං ද්වින්නං වාතපානකවාටකානං මජ්සඣ

ඨිසතො’’ති, නපි වාතපානකවාටකානි ජානන්ති ‘‘අම්හාකං මජ්සඣ

අග්ගළත්ථම්භසකො ඨිසතො’’ති; එවසමවං න හදයං ජානාති ‘‘අහං ද්වින්නං

ථනානංමජ්සඣඨිත’’න්ති, නපි ථනානිජානන්ති ‘‘හදයං අම්හාකංමජ්සඣ
ඨිත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න
පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො හදයං හදයභාසගන පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති.
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අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති
එවං හදයංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීර ්  අබ්භන්තසර ෙකන ඤ්ඤිතං යමකමං පිණ්ඩං
වණ්ණසතො රත්තං රත්තකුමුදබාහිරපත්තපිට්ඨිවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.

 ණ්ඨානසතො එකමූලං හුත්වා අග්සග යමකං සකොවිළාරපත්ත ණ්ඨානං, 

තඤ්චදන්ධානංඑකංසයවසහොතිමහන්තං, පඤ්ඤවන්තානංද්සවවාතීණිවා
ඛුද්දකානීති. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා සතො ද්වින්නං ථනානං
අබ්භන්තසරදක්ඛිණප ් ංනි ් ායඨිතන්ති. 

තත්ථයථාපිඨරකප ්ස ලග්ගාමං සපසිනජානාති‘‘අහං පිඨරකප ්ස 

ලග්ගා’’ති, නපිපිඨරකප ් ංජානාති‘‘මයිමං සපසිලග්ගා’’ති; එවසමවන 

යකනංජානාති ‘‘අහං ද්වින්නංථනානංඅබ්භන්තසර දක්ඛිණප ් ංනි ් ාය 

ඨිත’’න්ති, නපි ථනානං අබ්භන්තසර දක්ඛිණප ් ං ජානාති ‘‘මං නි ් ාය
යකනං ඨිත’’න්ති.ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතාහිඑසතධම්මා…සප.…න
පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො පන යකනං යකනභාසගන පරිච්ඡින්නන්ති

වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන
සක  දිස ොඑවාති එවංයකනංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර පටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නසභදසතො දුවිධං කියලොමකං 
වණ්ණසතො ස තං දුකූලපිසලොතිකවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො
අත්තසනො ඔකා  ණ්ඨානං. දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා සතො 

පටිච්ඡන්නකිසලොමකං හදයඤ්ච වක්කඤ්ච පරිවාසරත්වා, 
අප්පටිච්ඡන්නකිසලොමකං  කල රීසර චම්ම ්  සහට්ඨසතො මං ං
පරිසයොනන්ධිත්වාඨිතන්ති. 

තත්ථයථාපිසලොතිකායපලිසවඨිසතමංස නපිසලොතිකාජානාති‘‘මයා 

මං ං පලිසවඨිත’’න්ති, නපි මං ං ජානාති ‘‘අහං පිසලොතිකාය

පලිසවඨිත’’න්ති; එවසමව න කිසලොමකං ජානාති ‘‘මයා හදයවක්කානි
 කල රීසරචචම්ම ් සහට්ඨසතොමං ං පලිසවඨිත’’න්ති.නපිහදයවක්කානි

 කල රීසර ච මං ං ජානාති ‘‘අහං කිසලොමසකන පලිසවඨිත’’න්ති. 
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතො සහට්ඨා මංස න උපරි චම්සමන තිරියං කිසලොමකභාසගන 

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං කිසලොමකං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 
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තසතො පරං  රීර ්  අබ්භන්තසර පිහකං වණ්ණසතො නීලං
මීලාතනිග්ගුණ්ඩීපුප්ඵවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො සයභුසයයන 

 ත්තඞ්ගුලප්පමාණං අබන්ධනං කාළවච්ඡකජිව්හා ණ්ඨානං. දි සතො
උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා සතො හදය ්  වාමප ්ස  උදරපටල ් 

මත්ථකප ් ං නි ් ාය ඨිතං, යම්හි පහරණපහාසරන බහි නික්ඛන්සත
 ත්තානංජීවිතක්ඛසයොසහොතීති. 

තත්ථ යථා සකොට්ඨකමත්ථකප ් ං නි ් ාය ඨිතා න සගොමයපිණ්ඩි 

ජානාති ‘‘අහං සකොට්ඨකමත්ථකප ් ං නි ් ාය ඨිතා’’ති, නපි

සකොට්ඨකමත්ථකප ් ං ජානාති ‘‘සගොමයපිණ්ඩි මං නි ් ාය ඨිතා’’ති; 
එවසමව න පිහකං ජානාති ‘‘අහං උදරපටල ්  මත්ථකප ් ං නි ් ාය

ඨිත’’න්ති, නපි උදරපටල ්  මත්ථකප ් ං ජානාති ‘‘පිහකං මං නි ් ාය
ඨිත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න
පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො පිහකංපිහකභාසගන පරිච්ඡින්නන්තිවවත්ථසපති.

අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති
එවංපිහකංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීර ්  අබ්භන්තසර ද්වත්තිං මං ඛණ්ඩප්පසභදං පප්ඵාසං 
වණ්ණසතො රත්තං නාතිපරිපක්කඋදුම්බරවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.

 ණ්ඨානසතො වි මච්ඡින්නපූව ණ්ඨානං, 
ඡදනිට්ඨකඛණ්ඩපුඤ්ජ ණ්ඨානන්තිපි එසක. තසදතං අබ්භන්තසර
අසිතපීතාදීනං අභාසව උග්ගසතන කම්මජසතජු ්මනා අබ්භාහතත්තා
 ඞ්ඛාදිතපලාලපිණ්ඩමිව නිර ං නිසරොජං සහොති. දි සතො උපරිමාය දි ාය
ජාතං. ඔකා සතො  රීරබ්භන්තසර ද්වින්නං ථනානං අබ්භන්තසර හදයඤ්ච
යකනඤ්චඋපරිඡාසදත්වාඔලම්බන්තංඨිතන්ති. 

තත්ථ යථා ජිණ්ණසකොට්ඨබ්භන්තසර ලම්බමාසනො  කුණකුලාවසකො න 

ජානාති ‘‘අහං ජිණ්ණසකොට්ඨබ්භන්තසර ලම්බමාසනො ඨිසතො’’ති, නපි 
ජිණ්ණසකොට්ඨබ්භන්තරං ජානාති ‘‘ කුණකුලාවසකො මයි ලම්බමාසනො

ඨිසතො’’ති; එවසමව න පප්ඵා ං ජානාති ‘‘අහං  රීරබ්භන්තසර ද්වින්නං

ථනානංඅන්තසරලම්බමානං ඨිත’’න්ති, නපි රීරබ්භන්තසරද්වින්නංථනානං
අන්තරං ජානාති ‘‘මයි පප්ඵා ං ලම්බමානං ඨිත’’න්ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. 
පරිච්සඡදසතො පප්ඵා ං පප්ඵා භාසගන පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති.

අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති
එවං පප්ඵා ංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 
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තසතො පරං අන්සතො රීසර පුරි  ්  ද්වත්තිං හත්ථං, ඉත්ථියා 

අට්ඨවී තිහත්ථං, එකවී තියා ඨාසනසු ඔභග්ගං අන්තං වණ්ණසතො ස තං
 ක්ඛරසුධාවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො සී ං ඡින්දිත්වා
සලොහිතසදොණියං  ංසවල්සලත්වාඨපිතධම්මනි ණ්ඨානං.දි සතොද්වීසුදි ාසු
ජාතං. ඔකා සතො උපරි ගලවාටසක සහට්ඨා ච කරී මග්සග විනිබන්ධත්තා
ගලවාටකකරී මග්ගපරියන්සත  රීරබ්භන්තසර ඨිතන්ති. 

තත්ථ යථා සලොහිතසදොණියං ඨපිතං ඡින්නසී ං ධම්මනිකසළවරං න

ජානාති ‘‘අහංසලොහිතසදොණියංඨිත’’න්ති, නපිසලොහිතසදොණිජානාති ‘‘මයි

ඡින්නසී ං ධම්මනිකසළවරං ඨිත’’න්ති; එවසමව න අන්තං ජානාති ‘‘අහං

 රීරබ්භන්තසර ඨිත’’න්ති, නපි  රීරබ්භන්තරං ජානාති ‘‘මයි අන්තං
ඨිත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න
පුග්ගසලොති.පරිච්සඡදසතොඅන්තංඅන්තභාසගන පරිච්ඡින්නන්තිවවත්ථසපති.

අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති
එවංඅන්තංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං අන්සතො රීසර අන්තන්තසර අන්තගුණං වණ්ණසතො ස තං
දකසීතලිකමූලවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො

දකසීතලිකමූල ණ්ඨානසමවාති, සගොමුත්ත ණ්ඨානන්තිපි එසක. දි සතො
ද්වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා සතො කුදාලඵරසුකම්මාදීනි කසරොන්තානං
යන්තාකඩ්ඪනකාසල යන්තසුත්තකමිවයන්තඵලකානිඅන්තසභොසගඑකසතො
අග්ගළන්සත ආබන්ධිත්වා පාදපුඤ්ඡනරජ්ජුමණ්ඩලක ්  අන්තරා තං
සිබ්බිත්වාඨිතරජ්ජුකාවියඑකවී තියා අන්තසභොගානංඅන්තරාඨිතන්ති. 

තත්ථයථාපාදපුඤ්ඡනරජ්ජුමණ්ඩලකංසිබ්බිත්වාඨිතරජ්ජුකාන ජානාති

‘‘මයා පාදපුඤ්ඡනරජ්ජුමණ්ඩලකං සිබ්බිත’’න්ති, නපි 

පාදපුඤ්ඡනරජ්ජුමණ්ඩලකංජානාති‘‘රජ්ජුකාමංසිබ්බිත්වාඨිතා’’ති, එවසමව 
අන්තගුණංන ජානාති ‘‘අහං අන්තං එකවී තිසභොගබ්භන්තසරආබන්ධිත්වා

ඨිත’’න්ති, නපි අන්තං ජානාති ‘‘අන්තගුණං මං ආබන්ධිත්වා ඨිත’’න්ති. 
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතො අන්තගුණං අන්තගුණභාසගන පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති.

අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති
එවංඅන්තගුණංවණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 

තසතො පරං අන්සතො රීසර උදරිෙං වණ්ණසතො 
අජ්සඣොහටාහාරවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො පරි ් ාවසන 
සිථිලබද්ධතණ්ඩුල ණ්ඨානං. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා සතො

උදසරඨිතන්ති. උදරංනාමඋභසතොනිප්පීළියමාන ් අල්ල ාටක ් මජ්සඣ 
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 ඤ්ජාතසඵොටක දි ං අන්තපටලං, බහි මට්ඨං, අන්සතො

මං ක ම්බුපලිසවඨිතං, කිලිට්ඨපාවාරපුප්ඵ දි ං, කුථිතපන ඵල ් 
අබ්භන්තර දි න්තිපි එසක. තත්ථ තක්සකොලකා
ගණ්ඩුප්පාදකාතාලහීරකාසූචිමුඛකාපටතන්තුසුත්තකාති 
එවමාදිද්වත්තිං කුලප්පසභදා කිමසයො ආකුලබයාකුලා  ණ්ඩ ණ්ඩචාරිසනො

හුත්වා නිව න්ති, සය පානසභොජනාදිම්හි අවිජ්ජමාසන උල්ලඞ්ඝිත්වා
විරවන්තා හදයමං ං අභිතුදන්ති පානසභොජනාදීනි අජ්සඣොහරණසවලායඤ්ච
උද්ධංමුඛා හුත්වා පඨමජ්සඣොහසට ද්සව තසයො ආසලොසප තුරිතතුරිතා
විලුම්පන්ති. යං එසත ං කිමීනං පසූතිඝරං වච්චකුටි ගිලාන ාලා සු ානඤ්ච

සහොති, යත්ථ ස යයථාපි නාම චණ්ඩාලගාමද්වාසර චන්දනිකාය  රද මසය
ථූලඵුසිතසක සදසව ව ් න්සත උදසකන ආවූළ්හං 
මුත්තකරී චම්මට්ඨින්හාරුඛණ්ඩසඛළසිඞ්ඝාණිකාසලොහිතප්පභුතිනානාකුණප
ජාතං නිපතිත්වා කද්දසමොදකාලුළිතං  ඤ්ජාතකිමිකුලාකුලං හුත්වා
ද්වීහතීහච්චසයන සූරියාතප න්තාපසවගකුථිතං උපරි සඵණපුප්ඵුළසක
මුඤ්චන්තං අභිනීලවණ්ණං පරමදුග්ගන්ධසජගුච්ඡං උපගන්තුං වා දට්ඨුං වා

අනරහරූපතං ආපජ්ජිත්වා තිට්ඨති, පසගව ඝායිතුං වා  ායිතුං වා; එවසමව
නානප්පකාරපානසභොජනාදි දන්තමු ල ංචුණ්ණිතං 
ජිව්හාහත්ථ ම්පරිවත්තිතං සඛළලාලාපලිබුද්ධං
තඞ්ඛණවිගතවණ්ණගන්ධර ාදි ම්පදං සකොලියඛලිසුවානවමථු දි ං
නිපතිත්වා පිත්තස ම්හවාතපලිසවඨිතං හුත්වා උදරග්ගි න්තාපසවගකුථිතං
කිමිකුලාකුලං උපරූපරි සඵණපුප්ඵුළකානි මුඤ්චන්තං 
පරමක ම්බුදුග්ගන්ධසජගුච්ඡභාවමාපජ්ජිත්වා තිට්ඨති. යං සුත්වාපි 

පානසභොජනාදීසු අමනුඤ්ඤතා  ණ්ඨාති, පසගව පඤ්ඤාචක්ඛුනා 

ඔසලොසකත්වා.යත්ථචපතිතංපානසභොජනාදිපඤ්චධාවිසවකංගච්ඡති, එකං

භාගංපාණකා ඛාදන්ති, එකංභාගංඋදරග්ගිඣාසපති, එසකොභාසගොමුත්තං

සහොති, එසකො භාසගො කරී ං සහොති, එසකො භාසගො ර භාවං ආපජ්ජිත්වා
ස ොණිතමං ාදීනිඋපබ්රූහයතීති. 

තත්ථයථාපරමසජගුච්ඡායසුවානසදොණියාඨිසතොසුවානවමථුනජානාති 

‘‘අහංසුවානසදොණියාඨිසතො’’ති; නපිසුවානසදොණිජානාති‘‘මයිසුවානවමථු
ඨිසතො’’ති.එවසමව නඋදරියංජානාති‘‘අහංඉම ්මිංපරමදුග්ගන්ධසජගුච්සඡ

උදසර ඨිත’’න්ති; නපි උදරං ජානාති ‘‘මයි උදරියං ඨිත’’න්ති.

ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. 
පරිච්සඡදසතොඋදරියංඋදරියභාසගනපරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති.අයසමත ් 

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං උදරියං
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 
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තසතො පරං අන්සතො රීසර කරීසං වණ්ණසතො සයභුසයයන

අජ්සඣොහටාහාරවණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨානං, 

දි සතො සහට්ඨිමාය දි ාය ජාතං, ඔකා සතො පක්කා සය ඨිතන්ති. 
පක්කා සයොනාමසහට්ඨානාභිපිට්ඨිකණ්ටකමූලානංඅන්තසරඅන්තාව ාසන

උබ්සබසධන අට්ඨඞ්ගුලමත්සතො වං නළකබ්භන්තර දිස ො පසදස ො, යත්ථ
ස යයථාපිනාමඋපරිභූමිභාසග පතිතංව ්ස ොදකංඔගළිත්වාසහට්ඨාභූමිභාගං

පූසරත්වා තිට්ඨති, එවසමව යංකිඤ්චි ආමා සය පතිතං පානසභොජනාදිකං
උදරග්ගිනා සඵණුද්සදහකං පක්කං පක්කං  ණ්හකරණියා පිට්ඨමිව
 ණ්හභාවං ආපජ්ජිත්වා අන්තබිසලන ඔගළිත්වා ඔමද්දිත්වා වං නළසක 

පක්ඛිත්තපණ්ඩුමත්තිකාවිය න්නිචිතංහුත්වාතිට්ඨති. 

තත්ථ යථා වං නළසක ඔමද්දිත්වා පක්ඛිත්තපණ්ඩුමත්තිකා න ජානාති

‘‘අහංවං නළසකඨිතා’’ති, නපිවං නළසකොජානාති ‘‘මයිපණ්ඩුමත්තිකා

ඨිතා’’ති; එවසමව න කරී ං ජානාති ‘‘අහං පක්කා සය ඨිත’’න්ති, නපි 
පක්කා සයොජානාති‘‘මයිකරී ංඨිත’’න්ති.ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතාහි
එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො කරී ං කරී භාසගන

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං කරී ං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර සී කටාහබ්භන්තසර මත්ථලුඞ්ගං වණ්ණසතො ස තං
අහිඡත්තකපිණ්ඩිවණ්ණන්ති වවත්ථසපති. පක්කුථිතදුද්ධවණ්ණන්තිපි එසක.
 ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨානං. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා සතො
සී කටාහ ්  අබ්භන්තසර චත්තාසරො සිබ්බිනිමග්සග නි ් ාය  සමොධාය
ඨපිතාචත්තාසරොපිට්ඨපිණ්ඩිකාවිය සමොහිතං චතුමත්ථලුඞ්ගපිණ්ඩප්පසභදං
හුත්වාඨිතන්ති. 

තත්ථයථාපුරාණලාබුකටාසහපක්ඛිත්තපිට්ඨපිණ්ඩි පක්කුථිතදුද්ධංවාන

ජානාති ‘‘අහංපුරාණලාබුකටාසහඨිත’’න්ති, නපිපුරාණලාබුකටාහං ජානාති

‘‘මයි පිට්ඨපිණ්ඩි පක්කුථිතදුද්ධං වා ඨිත’’න්ති; එවසමව න මත්ථලුඞ්ගං 

ජානාති ‘‘අහං සී කටාහබ්භන්තසර ඨිත’’න්ති, නපි සී කටාහබ්භන්තරං
ජානාති ‘‘මයි මත්ථලුඞ්ගංඨිත’’න්ති.ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතාහිඑසත
ධම්මා…සප.…න පුග්ගසලොති.පරිච්සඡදසතොමත්ථලුඞ්ගංමත්ථලුඞ්ගභාසගන

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං මත්ථලුඞ්ගං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 
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පටුන 

තසතො පරං  රීසර බද්ධාබද්ධසභදසතො දුවිධම්පි පිත්තං වණ්ණසතො
බහලමධුකසතලවණ්ණන්ති වවත්ථසපති. අබද්ධපිත්තං
මිලාතබකුලපුප්ඵවණ්ණන්තිපිඑසක. ණ්ඨානසතොඔකා  ණ්ඨානං. දි සතො 
ද්වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා සතො අබද්ධපිත්තං සක සලොමනඛදන්තානං
මං විනිමුත්තට්ඨානං ථද්ධසුක්ඛචම්මඤ්ච වජ්සජත්වා උදකමිව සතලබින්දු

අවස   රීරං බයාසපත්වා ඨිතං, යම්හි කුපිසත අක්ඛීනි පීතකානි සහොන්ති

භමන්ති, ගත්තං කම්පති කණ්ඩූයති. බද්ධපිත්තං හදයපප්ඵා ානමන්තසර 
යකනමං ං නි ් ාය පතිට්ඨිසත මහාසකො ාතකිසකො ක දිස 

පිත්තසකො සක ඨිතං, යම්හි කුපිසත  ත්තා උම්මත්තකා සහොන්ති, 

විපල්ලත්ථචිත්තා හිසරොත්තප්පං ඡඩ්සඩත්වා අකත්තබ්බං කසරොන්ති, 

අභාසිතබ්බං භා න්ති, අචින්තිතබ්බංචින්සතන්ති. 

තත්ථ යථා උදකං බයාසපත්වා ඨිතං සතලං න ජානාති ‘‘අහං උදකං 

බයාසපත්වාඨිත’’න්ති, නපිඋදකංජානාති‘‘සතලංමංබයාසපත්වාඨිත’’න්ති; 

එවසමව න අබද්ධපිත්තං ජානාති ‘‘අහං  රීරං බයාසපත්වා ඨිත’’න්ති, නපි
 රීරං ජානාති ‘‘අබද්ධපිත්තං මං බයාසපත්වා ඨිත’’න්ති. යථා ච
සකො ාතකිසකො සක ඨිතං ව ්ස ොදකං න ජානාති ‘‘අහං

සකො ාතකිසකො සක ඨිත’’න්ති, නපි සකො ාතකිසකො සකො ජානාති ‘‘මයි 

ව ්ස ොදකංඨිත’’න්ති; එවසමවනබද්ධපිත්තංජානාති‘‘අහංපිත්තසකො සක

ඨිත’’න්ති, නපි පිත්තසකො සකො ජානාති ‘‘මයි බද්ධපිත්තං ඨිත’’න්ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතොපිත්තංපිත්තභාසගනපරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති.අයසමත ් 

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං පිත්තං
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීරබ්භන්තසර එකපත්තපූරප්පමාණං යසම්හං වණ්ණසතො
ස තං කච්ඡකපණ්ණර වණ්ණන්ති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො
ඔකා  ණ්ඨානං. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා සතො උදරපටසල
ඨිතන්ති. යං පානසභොජනාදිඅජ්සඣොහරණකාසල ස යයථාපි නාම උදසක
ස වාලපණකංකට්සඨවා කථසලවාපතන්සතඡිජ්ජිත්වාද්විධාහුත්වාපුන

අජ්සඣොත්ථරිත්වාතිට්ඨති, එවසමවපානසභොජනාදිම්හිනිපතන්සතඡිජ්ජිත්වා

ද්විධා හුත්වා පුන අජ්සඣොත්ථරිත්වා තිට්ඨති, යම්හි ච මන්දීභූසත පක්කමිව
ගණ්ඩංපූතිකමිව කුක්කුටණ්ඩංඋදරපටලංපරමසජගුච්ඡකුණපගන්ධංසහොති.
තසතොඋග්ගසතනචගන්සධන උග්ගාසරොපිමුඛම්පිදුග්ගන්ධංපූතිකුණප දි ං

සහොති, ස ො ච පුරිස ො ‘‘අසපහි දුග්ගන්ධං වායසී’’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති, 
යඤ්ච අභිවඩ්ඪිතං බහලත්තමාපන්නං පටිකුජ්ජනඵලකමිව වච්චකුටියා
උදරපටලබ්භන්තසර එවකුණපගන්ධං න්නිරුම්භිත්වාතිට්ඨති. 
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තත්ථ යථා චන්දනිකාය උපරිසඵණපටලංන ජානාති ‘‘අහං චන්දනිකාය 

ඨිත’’න්ති, නපිචන්දනිකාජානාති ‘‘මයිසඵණපටලංඨිත’’න්ති; එවසමවන

ස ම්හං ජානාති ‘‘අහං උදරපටසලඨිත’’න්ති, නපිඋදරපටලං ජානාති ‘‘මයි
ස ම්හං ඨිතන්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.…න
පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො ස ම්හං ස ම්හභාසගන පරිච්ඡින්නන්ති

වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන
සක  දිස ොඑවාතිඑවංස ම්හංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර පුබ්යබ්ො වණ්ණසතො පණ්ඩුපලා වණ්සණොති
වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨාසනො. දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාසතො.
ඔකා සතො පුබ්බ ්  ඔකාස ො නාම නිබද්සධො නත්ථි. යත්ථ පුබ්සබො

 න්නිචිසතො තිට්සඨයය, යත්රයත්රඛාණුකණ්ටකප්පහරණග්ගිජාලාදීහිඅභිහසත

 රීරප්පසදස  සලොහිතං  ණ්ඨහිත්වා පච්චති, ගණ්ඩපිළකාදසයො වා

උප්පජ්ජන්ති, තත්රතත්ර තිට්ඨති. 

තත්ථ යථා රුක්ඛ ්  තත්ථ තත්ථ ඵරසුධාරාදීහි පහතප්පසදස  
අවගළිත්වා ඨිසතො නියයාස ො න ජානාති ‘‘අහං රුක්ඛ ්  පහතප්පසදස 

ඨිසතො’’ති, නපි රුක්ඛ ් පහතප්පසදස ොජානාති‘‘මයිනියයාස ොඨිසතො’’ති; 

එවසමව න පුබ්සබො ජානාති ‘‘අහං  රීර ්  තත්ථ තත්ථ ඛාණුකණ්ටකාදීහි

අභිහතප්පසදස  ගණ්ඩපිළකාදීනං උට්ඨිතප්පසදස  වා ඨිසතො’’ති, නපි
 රීරප්පසදස ො ජානාති ‘‘මයි පුබ්සබො ඨිසතො’’ති. 
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. 
පරිච්සඡදසතොපුබ්සබොපුබ්බභාසගනපරිච්ඡින්සනොතිවවත්ථසපති.අයසමත ්  

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං පුබ්බං
වණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර  න්නිචිතසලොහිතං  ං රණසලොහිතන්ති එවං දුවිසධ 

යලොහියත  න්නිචිතසලොහිතංතාවවණ්ණසතොබහලකුථිතලාඛාර වණ්ණන්ති 

වවත්ථසපති,  ං රණසලොහිතං අච්ඡලාඛාර වණ්ණන්ති.  ණ්ඨානසතො 
 බ්බම්පි අත්තසනො ඔකා  ණ්ඨානං. දි සතො  න්නිචිතසලොහිතං උපරිමාය

දි ාය ජාතං,  ං රණසලොහිතං ද්වීසුපීති. ඔකා සතො  ං රණසලොහිතං
සක සලොමනඛදන්තානං මං විනිමුත්තට්ඨානඤ්සචව ථද්ධසුක්ඛචම්මඤ්ච
වජ්සජත්වා ධමනිජාලානු ාසරන  බ්බං උපාදින්නක රීරං ඵරිත්වා ඨිතං.
 න්නිචිතසලොහිතං යකන ්  සහට්ඨාභාගං පූසරත්වා එකපත්තපූරණමත්තං
වක්කහදයපප්ඵා ානං උපරි සථොකං සථොකං බින්දුං පාසතන්තං

වක්කහදයයකනපප්ඵාස  සතසමන්තං ඨිතං, යම්හි වක්කහදයාදීනි 
අසතසමන්සත ත්තාපිපාසිතාසහොන්ති. 
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තත්ථ යථා ජජ්ජරකපාසල ඨිතං උදකං සහට්ඨා සලඩ්ඩුඛණ්ඩාදීනි 
සතසමන්තංනජානාති‘‘අහංජජ්ජරකපාසලඨිතංසහට්ඨාසලඩ්ඩුඛණ්ඩාදීනි

සතසමමී’’ති, නපිජජ්ජරකපාලංසහට්ඨාසලඩ්ඩුඛණ්ඩාදීනිවාජානන්ති‘‘මයි

උදකංඨිතං, අම්සහවා සතසමන්තංඨිත’’න්ති; එවසමවනසලොහිතංජානාති

‘‘අහං යකන ්  සහට්ඨාභාසග වක්කහදයාදීනි සතසමන්තං ඨිත’’න්ති, නපි
යකන ්  සහට්ඨාභාගට්ඨානං වක්කහදයාදීනි වා ජානන්ති ‘‘මයි සලොහිතං

ඨිතං, අම්සහ වා සතසමන්තං ඨිත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි
එසතධම්මා…සප.…නපුග්ගසලොති.පරිච්සඡදසතොසලොහිතං සලොහිතභාසගන

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං සලොහිතං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර යසයදො වණ්ණසතො ප න්නතිලසතලවණ්සණොති
වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨාසනො. දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාසතො.

ඔකා සතොස ද ් ඔකාස ොනාමනිබද්සධොනත්ථි, යත්ථස සදොසලොහිතං
විය  දා තිට්සඨයය. ය ්මා වා යදා අග්ගි න්තාපසූරිය න්තාපඋතුවිකාරාදීහි 

 රීරං  න්තපති, අථ උදකසතො 
අබ්බූළ්හමත්තවි මච්ඡින්නභි මුළාලකුමුදනාලකලාපඋදකමිව
 බ්බසක සලොමකූපවිවසරහි පග්ඝරති.ත ්මාසත ංසක සලොමකූපවිවරානං
වස න තං  ණ්ඨානසතො වවත්ථසපති. ‘‘ස දපරිග්ගණ්හසකන ච
සයොගාවචසරන සක සලොමකූපවිවසර පූසරත්වා ඨිතවස සනව ස සදො
මනසිකාතබ්සබො’’තිවුත්තංපුබ්බාචරිසයහි. 

තත්ථ යථා භි මුළාලකුමුදනාලකලාපවිවසරහි පග්ඝරන්තං උදකං න 

ජානාති ‘‘අහං භි මුළාලකුමුදනාලකලාපවිවසරහි පග්ඝරාමී’’ති, නපි 

භි මුළාලකුමුදනාලකලාපවිවරා ජානන්ති ‘‘අම්සහහි උදකං පග්ඝරතී’’ති; 

එවසමවනස සදො ජානාති ‘‘අහංසක සලොමකූපවිවසරහිපග්ඝරාමී’’ති, නපි

සක සලොමකූපවිවරා ජානන්ති ‘‘අම්සහහි ස සදො පග්ඝරතී’’ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතොස සදොස දභාසගනපරිච්ඡින්සනොතිවවත්ථසපති.අයසමත ්  

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං ස දං
වණ්ණාදිසතො වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර චම්මමං න්තසර යමයදො වණ්ණසතො
ඵාලිතහලිද්දිවණ්සණොති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨාසනො. තථා
හි සුඛිසනො ථූල රීර ්  චම්මමං න්තසර ඵරිත්වා ඨිසතො 

හලිද්දිරත්තදුකූලපිසලොතික ණ්ඨාසනො, කි  රීර ්  
ජඞ්ඝමං ඌරුමං පිට්ඨිකණ්ටකනි ්සිතපිට්ඨිමං උදරපටලමං ානි නි ් ාය 
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 ංසවල්ලිත්වා ඨපිතහලිද්දිරත්තදුකූලපිසලොතිකඛණ්ඩ ණ්ඨාසනො. දි සතො
ද්වීසු දි ාසු ජාසතො. ඔකා සතො ථූල රීර ්   කල රීරං ඵරිත්වා කි  ් 

ජඞ්ඝාමං ාදීනි නි ් ාය ඨිසතො, සයො සිසනහ ඞ්ඛාසතොපි හුත්වා
පරමසජගුච්ඡත්තා න මත්ථකසතලත්ථං න ගණ්ඩූ සතලත්ථං න 

දීපජාලනත්ථං ඞ්ගය්හති. 

තත්ථ යථා මං පුඤ්ජං නි ් ාය ඨිතා හලිද්දිරත්තදුකූලපිසලොතිකා න

ජානාති ‘‘අහං මං පුඤ්ජං නි ් ාය ඨිතා’’ති, නපි මං පුඤ්සජො ජානාති 

‘‘හලිද්දිරත්තදුකූලපිසලොතිකා මං නි ් ාය ඨිතා’’ති; එවසමව න සමසදො

ජානාති ‘‘අහං  කල රීරං ජඞ්ඝාදීසු වා මං ං නි ් ාය ඨිසතො’’ති, නපි
 කල රීරං ජානාති ජඞ්ඝාදීසු වා මං ං ‘‘සමසදො මං නි ් ාය ඨිසතො’’ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.

පරිච්සඡදසතො සමසදො සහට්ඨා මංස න, උපරි චම්සමන,  මන්තසතො

සමදභාසගන පරිච්ඡින්සනොති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං සමදං වණ්ණාදිසතො 
වවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර අස්සු වණ්ණසතො ප න්නතිලසතලවණ්ණන්ති
වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතොඔකා  ණ්ඨානං. දි සතොඋපරිමාය දි ාය ජාතං.
ඔකා සතො අක්ඛිකූපසකසු ඨිතන්ති. න සචතං පිත්තසකො සක පිත්තමිව

අක්ඛිකූපසකසු  දා  න්නිචිතං හුත්වා තිට්ඨති, කින්තු යදා ස ොමන ් ජාතා

 ත්තාමහාහසිතං හ න්ති, සදොමන ් ජාතාසරොදන්තිපරිසදවන්ති, තථාරූපං

වි මාහාරංවාහරන්ති, යදාච සත ංඅක්ඛීනිධූමරජපංසුකාදීහිඅභිහඤ්ඤන්ති, 
තදා එසතහි ස ොමන ් සදොමන ් වි මාහාරාදීහි  මුට්ඨහිත්වා අ ්සු
අක්ඛිකූපසකසු පූසරත්වා තිට්ඨති පග්ඝරති ච. ‘‘අ ්සුපරිග්ගණ්හසකන ච
සයොගාවචසරනඅක්ඛිකූපසකපූසරත්වා ඨිතවස සනවතංමනසිකාතබ්බ’’න්ති
පුබ්බාචරියාවණ්ණයන්ති. 

තත්ථයථාමත්ථකච්ඡින්නතරුණතාලට්ඨිකූපසකසුඨිතංඋදකංන ජානාති

‘‘අහං මත්ථකච්ඡින්නතරුණතාලට්ඨිකූපසකසු ඨිත’’න්ති, නපි 

මත්ථකච්ඡින්නතරුණතාලට්ඨිකූපකා ජානන්ති ‘‘අම්සහසු උදකං ඨිත’’න්ති; 

එවසමවන අ ්සුජානාති ‘‘අහං අක්ඛිකූපසකසුඨිත’’න්ති, නපිඅක්ඛිකූපකා

ජානන්ති ‘‘අම්සහසු අ ්සුඨිත’’න්ති.ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත 
ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො අ ්සු අ ්සුභාසගන 

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං අ ්සුං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති. 
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තසතො පරං  රීසර විලීනසිසනහ ඞ්ඛාතා වසා වණ්ණසතො ආචාසම
ආසිත්තසතලවණ්ණාතිවවත්ථසපති. ණ්ඨානසතොඔකා  ණ්ඨානා. දි සතො 
ද්වීසු දි ාසු ජාතා. ඔකා සතො 
හත්ථතලහත්ථපිට්ඨිපාදතලපාදපිට්ඨිනා ාපුටනලාටඅං කූසටසු ඨිතාති. න

සච ා එසතසු ඔකාස සු  දා විලීනා එව හුත්වා තිට්ඨති, කින්තු යදා 
අග්ගි න්තාපසූරිය න්තාපඋතුවි භාගධාතුවි භාසගහිසතපසද ාඋ ්මාජාතා

සහොන්ති, තදා තත්ථ විලීනාව හුත්වා ප න්න ලිලාසු උදකස ොණ්ඩිකාසු
නීහාසරොවිය රති. 

තත්ථ යථා උදකස ොණ්ඩිසයො අජ්සඣොත්ථරිත්වා ඨිසතො නීහාසරො න

ජානාති ‘‘අහං උදකස ොණ්ඩිසයො අජ්සඣොත්ථරිත්වා ඨිසතො’’ති, නපි

උදකස ොණ්ඩිසයො ජානන්ති ‘‘නීහාසරො අම්සහ අජ්සඣොත්ථරිත්වා ඨිසතො’’ති; 

එවසමවනව ාජානාති‘‘අහංහත්ථතලාදීනිඅජ්සඣොත්ථරිත්වාඨිතා’’ති, නපි 
හත්ථතලාදීනි ජානන්ති ‘‘ව ා අම්සහ අජ්සඣොත්ථරිත්වා ඨිතා’’ති. 
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතො ව ා ව ාභාසගන පරිච්ඡින්නාති වවත්ථසපති. අයසමති ් ා

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං ව ං
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර මුඛ ් බ්භන්තසර යඛය ො වණ්ණසතො ස සතො

සඵණවණ්සණොති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨාසනොති, 

 මුද්දසඵණ ණ්ඨාසනොතිපිඑසක.දි සතොඋපරිමායදි ායජාසතො.ඔකා සතො
උසභොහිකසපොලප ්ස හි ඔසරොහිත්වාජිව්හායඨිසතොති.නසචස ොඑත්ථ දා

 න්නිචිසතොහුත්වාතිට්ඨති, කින්තුයදා ත්තාතථාරූපංආහාරංප ් න්තිවා

 රන්තිවා, උණ්හතිත්තකටුකසලොණම්බිලානංවාකිඤ්චිමුසඛඨසපන්ති.යදා

චසත ංහදයංආගිලායති, කි ්මිඤ්චිසදවවාජිගුච්ඡාඋප්පජ්ජති, තදාසඛසළො
උප්පජ්ජිත්වා උසභොහි කසපොලප ්ස හි ඔසරොහිත්වා ජිව්හාය  ණ්ඨාති.

අග්ගජිව්හාය සච  සඛසළො තනුසකො සහොති, මූලජිව්හාය බහසලො, මුසඛ
පක්ඛිත්තඤ්චපුථුකංවාතණ්ඩුලංවාඅඤ්ඤංවාකිඤ්චි ඛාදනීයංනදිපුලිසන
ඛතකූප ලිලමිවපරික්ඛයමගච්ඡන්සතොව දාසතමන මත්සථොසහොති. 

තත්ථ යථා නදිපුලිසන ඛතකූපතසල  ණ්ඨිතං උදකං න ජානාති ‘‘අහං 

කූපතසල  ණ්ඨිත’’න්ති, නපි කූපතලං ජානාති ‘‘මයි උදකං ඨිත’’න්ති; 
එවසමව න සඛසළො ජානාති ‘‘අහං උසභොහි කසපොලප ්ස හි ඔසරොහිත්වා

ජිව්හාතසල  ණ්ඨිසතො’’ති, නපි ජිව්හාතලං ජානාති ‘‘මයි උසභොහි
කසපොලප ්ස හි ඔසරොහිත්වා සඛසළො  ණ්ඨිසතො’’ති.
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති. 
පරිච්සඡදසතොසඛසළොසඛළභාසගනපරිච්ඡින්සනොතිවවත්ථසපති.අයසමත ් 
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පටුන 

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං සඛළං
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං  රීසර සිඞ්ඝාණිකා වණ්ණසතො ස තා

තරුණතාලමිඤ්ජවණ්ණාති වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨානා, 
ස සදත්වා ස සදත්වා නා ාපුසට නිරන්තරං 
පක්ඛිත්තසවත්තඞ්කුර ණ්ඨානාතිපි එසක. දි සතො උපරිමාය දි ාය ජාතා.
ඔකා සතො නා ාපුසටපූසරත්වාඨිතාති.නසච ාඑත්ථ දා න්නිචිතාහුත්වා

තිට්ඨති, කින්තු ස යයථාපිනාමපුරිස ොපදුමිනිපත්සතදධිංබන්ධිත්වාසහට්ඨා

පදුමිනිපත්තං කණ්ටසකනවිජ්සඣයය, අථසතනඡිද්සදනදධිපිණ්ඩංගළිත්වා

බහි පපසතයය; එවසමව යදා  ත්තා සරොදන්ති, වි භාගාහාරඋතුවස න වා

 ඤ්ජාතධාතුක්සඛොභා සහොන්ති, තදා අන්සතොසී සතො පූතිස ම්හභාවං
ආපන්නං මත්ථලුඞ්ගං ගළිත්වා තාලුමත්ථකවිවසරන ඔතරිත්වා නා ාපුසට
පූසරත්වාතිට්ඨති. 

තත්ථ යථා සිප්පිකාය පක්ඛිත්තං පූතිදධි න ජානාති ‘‘අහං සිප්පිකාය

ඨිත’’න්ති, නපි සිප්පිකා ජානාති ‘‘මයි පූතිකං දධි ඨිත’’න්ති; එවසමව න 

සිඞ්ඝාණිකා ජානාති ‘‘අහං නා ාපුසටසු ඨිතා’’ති, නපි නා ාපුටා ජානන්ති
‘‘අම්සහසු සිඞ්ඝාණිකා ඨිතා’’ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත
ධම්මා…සප.…නපුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතොසිඞ්ඝාණිකාසිඞ්ඝාණිකභාසගන

පරිච්ඡින්නාති වවත්ථසපති. අයසමති ් ා  භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං සිඞ්ඝාණිකං වණ්ණාදිසතො 
වවත්ථසපති. 

තසතො පරං අන්සතො රීසර ලසිකාති  රීර න්ධීනං අබ්භන්තසර
පිච්ඡිලකුණපං.  ා වණ්ණසතො කණිකාරනියයා වණ්ණාති වවත්ථසපති.
 ණ්ඨානසතො ඔකා  ණ්ඨානා. දි සතො ද්වීසු දි ාසු ජාතා. ඔකා සතො 
අට්ඨි න්ධීනං අබ්භඤ්ජනකිච්චං  ාධයමානා අසීති ත න්ධීනං අබ්භන්තසර

ඨිතාති. ය ්  සච ා මන්දා සහොති, ත ්  උට්ඨහන්ත ්  නිසීදන්ත ් 
අභික්කමන්ත ්  පටික්කමන්ත ්  මිඤ්ජන්ත ් ප ාසරන්ත ් අට්ඨිකානි

කටකටායන්ති, අච්ඡරිකා ද්දං කසරොන්සතො විය විචරති, 

එකසයොජනද්විසයොජනමත්තම්පි අද්ධානං ගත ්  වාසයොධාතු කුප්පති, 

ගත්තානි දුක්ඛන්ති ය ් පනසච ාබහුකාසහොති, ත ්  උට්ඨානනි ජ්ජාදීසු

නඅට්ඨීනිකටකටායන්ති, දීඝම්පිඅද්ධානංගත ් නවාසයොධාතු කුප්පති, න
ගත්තානිදුක්ඛන්ති. 

තත්ථ යථා අබ්භඤ්ජනසතලං න ජානාති ‘‘අහං අක්ඛං අබ්භඤ්ජිත්වා

ඨිත’’න්ති, නපිඅක්සඛොජානාති‘‘මංසතලංඅබ්භඤ්ජිත්වා ඨිත’’න්ති; එවසමව
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න ලසිකා ජානාති ‘‘අහං අසීති ත න්ධිසයො අබ්භඤ්ජිත්වා ඨිතා’’ති, නපි
අසීති ත න්ධිසයො ජානන්ති ‘‘ලසිකා අම්සහ අබ්භඤ්ජිත්වා ඨිතා’’ති. 
ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න පුග්ගසලොති.
පරිච්සඡදසතොලසිකා ලසිකභාසගනපරිච්ඡින්නාතිවවත්ථසපති.අයසමති ් ා

 භාගපරිච්සඡසදො, වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං ලසිකං
වණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

තසතො පරං අන්සතො රීසර මුත්තං වණ්ණසතො මා ඛාසරොදකවණ්ණන්ති
වවත්ථසපති.  ණ්ඨානසතො උදකං පූසරත්වා 
අසධොමුඛඨපිතඋදකකුම්භඅන්තරගතඋදක ණ්ඨානං. දි සතො සහට්ඨිමාය
දි ායජාතං.ඔකා සතො වත්ථි ් බ්භන්තසරඨිතන්ති.වත්ථිනාමවත්ථිපුසටො

වුච්චති, යත්ථ ස යයථාපි නාම චන්දනිකාය පක්ඛිත්සත අමුසඛ සපළාඝසට

චන්දනිකාරස ො පවි ති, න ච ්  පවි නමග්සගො පඤ්ඤායති; එවසමව

 රීරසතො මුත්තං පවි ති, න ච ්  පවි නමග්සගො පඤ්ඤායති

නික්ඛමනමග්සගොඑවතුපාකසටොසහොති, යම්හිචමුත්ත ් භරිසත‘‘ප ් ාවං 
කසරොමා’’ති  ත්තානංආයූහනං සහොති.තත්ථ යථා චන්දනිකාය පක්ඛිත්සත
අමුසඛසපළාඝසට ඨිසතොචන්දනිකාරස ොනජානාති‘‘අහංඅමුසඛසපළාඝසට

ඨිසතො’’ති, නපිසපළාඝසටොජානාති ‘‘මයිචන්දනිකාරස ොඨිසතො’’ති; එවසමව

මුත්තංනජානාති‘‘අහංවත්ථිම්හි ඨිත’’න්ති, නපිවත්ථිජානාති‘‘මයිමුත්තං
ඨිත’’න්ති. ආසභොගපච්චසවක්ඛණවිරහිතා හි එසත ධම්මා…සප.… න
පුග්ගසලොති. පරිච්සඡදසතො වත්ථිඅබ්භන්තසරන සචව මුත්තභාසගන ච

පරිච්ඡින්නන්ති වවත්ථසපති. අයසමත ්   භාගපරිච්සඡසදො, 
වි භාගපරිච්සඡසදො පන සක  දිස ො එවාති එවං මුත්තං වණ්ණාදිසතො
වවත්ථසපති.එවමයංඉමං ද්වත්තිං ාකාරංවණ්ණාදිසතොවවත්ථසපති. 

ත ්ස වංඉමංද්වත්තිං ාකාරංවණ්ණාදිවස නවවත්ථසපන්ත ් තං තං

භාවනානුසයොගං ආගම්ම සක ාදසයො පගුණා සහොන්ති, සකොට්ඨා භාසවන
උපට්ඨහන්ති. තසතො පභුති ස යයථාපි නාම චක්ඛුමසතො පුරි  ් 
ද්වත්තිං වණ්ණානං පුප්ඵානං එකසුත්තගන්ථිතං මාලං ඔසලොසකන්ත ් 

 බ්බපුප්ඵානි අපුබ්බාපරියමිව පාකටානි සහොන්ති; එවසමව ‘‘අත්ථි ඉම ්මිං
කාසය සක ා’’ති ඉමං කායං  තියා ඔසලොසකන්ත ්   බ්සබ සත ධම්මා
අපුබ්බාපරියමිවපාකටාසහොන්ති.සකස සු ආවජ්ජිසතසු අ ණ්ඨහමානාව ති

යාව මුත්තං, තාව පවත්තති. තසතො පභුති ත ්  ආහිණ්ඩන්තා
මනු ් තිරච්ඡානාදසයො ච  ත්තාකාරං විජහිත්වා සකොට්ඨා රාසිවස සනව

උපට්ඨහන්ති, සතහි ච අජ්සඣොහරියමානං පානසභොජනාදි සකොට්ඨා රාසිම්හි
පක්ඛිප්පමානමිවඋපට්ඨාතීති. 
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එත්ථාහ ‘‘අථාසනන තසතො පරං කිං කාතබ්බ’’න්ති? වුච්චසත – තසදව 
නිමිත්තං ආස විතබ්බං භාසවතබ්බං බහුලීකාතබ්බං සුවවත්ථිතං
වවත්ථසපතබ්බං.කථං පනායංතංනිමිත්තංආස වතිභාසවතිබහුලීකසරොති

සුවවත්ථිතං වවත්ථසපතීති? අයඤ්හි තං සක ාදීනං සකොට්ඨා භාසවන

උපට්ඨානනිමිත්තං ආස වති,  තියා අල්ලියති භජති උපගච්ඡති,  තිගබ්භං
ගණ්හාසපති. තත්ථ ලද්ධං වා  තිං වඩ්සඪන්සතො තං භාසවතීති වුච්චති. 
බහුලීකසරොතීති පුනප්පුනං  ති ම්පයුත්තං විතක්කවිචාරබ්භාහතං කසරොති.

සුවවත්ථිතං වවත්ථසපතීතියථාසුට්ඨුවවත්ථිතංසහොති, නපුනඅන්තරධානං

ගච්ඡති, තථාතං තියා වවත්ථසපති, උපධාසරතිඋපනිබන්ධති. 

අථ වා යං පුබ්සබ අනුපුබ්බසතො, නාතිසීඝසතො, නාති ණිකසතො, 

වික්සඛපප්පහානසතො, පණ්ණත්ති මතික්කමනසතො, අනුපුබ්බමුඤ්චනසතො, 

ලක්ඛණසතො, තසයො ච සුත්තන්තාති එවං ද විධං මනසිකාරසකො ල්ලං

වුත්තං. තත්ථ අනුපුබ්බසතො මනසිකසරොන්සතො ආස වති, නාතිසීඝසතො

නාති ණිකසතො ච මනසිකසරොන්සතො භාසවති, වික්සඛපප්පහානසතො

මනසිකසරොන්සතො බහුලී කසරොති, පණ්ණත්ති මතික්කමනාදිසතො 
මනසිකසරොන්සතොසුවවත්ථිතංවවත්ථසපතීතිසවදිතබ්සබො. 

එත්ථාහ ‘‘කථං පනායං අනුපුබ්බාදිවස න එසත ධම්සම මනසි 

කසරොතී’’ති? වුච්චසත–අයඤ්හිසකස මනසිකරිත්වාතදනන්තරංසලොසම

මනසි කසරොති, න නසඛ. තථා සලොසම මනසි කරිත්වා තදනන්තරං නසඛ

මනසි කසරොති, න දන්සත. එ  නසයො  බ්බත්ථ. ක ්මා? උප්පටිපාටියා හි
මනසිකසරොන්සතො ස යයථාපි නාම අකු සලො පුරිස ො ද්වත්තිං පදං
නි ්ස ණිං උප්පටිපාටියා ආසරොහන්සතො කිලන්තකාසයො තසතො

නි ්ස ණිසතො පපතති, න ආසරොහනං  ම්පාසදති; එවසමව
භාවනා ම්පත්තිවස න අධිගන්තබ්බ ්  අ ් ාද ්  අනධිගමනසතො

කිලන්තචිත්සතොද්වත්තිං ාකාරභාවනාසතො පපතති, නභාවනං ම්පාසදතීති. 

අනුපුබ්බසතොමනසිකසරොන්සතොපිචසක ාසලොමාති නාතිසීඝයතොපිමනසි
කසරොති. අතිසීඝසතො හි මනසිකසරොන්සතො ස යයථාපි නාම අද්ධානං
ගච්ඡන්සතොපුරිස ො මවි මරුක්ඛථලනින්නද්සවධාපථාදීනිමග්ගනිමිත්තානි 

උපලක්සඛතුං න  ක්සකොති, තසතො න මග්ගකු සලො සහොති, අද්ධානඤ්ච

පරික්ඛයං සනති; එවසමව වණ්ණ ණ්ඨානාදීනි ද්වත්තිං ාකාරනිමිත්තානි 

උපලක්සඛතුං න  ක්සකොති, තසතො න ද්වත්තිං ාකාසර කු සලො සහොති, 
කම්මට්ඨානඤ්චපරික්ඛයංසනති. 

යථාචනාතිසීඝසතො, එවං නාතිසණිකයතොපිමනසි කසරොති.අති ණිකසතො
හි මනසිකසරොන්සතො ස යයථාපි නාම පුරිස ො අද්ධානමග්ගං පටිපන්සනො 
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පටුන 

අන්තරාමග්සග රුක්ඛපබ්බතතළාකාදීසු විලම්බමාසනො ඉච්ඡිතප්පසද ං

අපාපුණන්සතො අන්තරාමග්සගසයව සීහබයග්ඝාදීහි අනයබය නං පාපුණාති; 

එවසමව ද්වත්තිං ාකාරභාවනා ම්පදං අපාපුණන්සතො භාවනාවිච්සඡසදන 
අන්තරාසයවකාමවිතක්කාදීහිඅනයබය නංපාපුණාති. 

නාති ණිකසතො මනසිකසරොන්සතොපි ච වික්යඛපප්පහානයතොපි මනසි
කසරොති. වික්සඛපප්පහානසතොනාමයථා අඤ්සඤසුනවකම්මාදීසුචිත්තංන

වික්ඛිපති, තථා මනසි කසරොති. බහිද්ධා වික්සඛපමානචිත්සතො හි
සක ාදී ්සවව අ මාහිතසචසතොවිතක්සකො භාවනා ම්පදං අපාපුණිත්වා 
අන්තරාවඅනයබය නංආපජ්ජතිතක්කසිලාගමසනසබොධි ත්ත ්  හායකා
විය. අවික්ඛිපමානචිත්සතො පන සක ාදී ්සවව  මාහිතසචසතොවිතක්සකො
භාවනා ම්පදං පාපුණාති සබොධි ත්සතො විය තක්කසිලරජ්ජ ම්පදන්ති.
ත ්ස වං වික්සඛපප්පහානසතො මනසිකසරොසතො අධිකාරචරියාධිමුත්තීනං
වස නසතධම්මාඅසුභසතොවාවණ්ණසතොවාසුඤ්ඤසතොවා උපට්ඨහන්ති. 

අථ පණ්ණත්ති මතික්කමනසතො සත ධම්සම මනසි කසරොති. 

පණ්ණත්තිසමතික්කමනයතොති සක ා සලොමාති එවමාදිසවොහාරං 
 මතික්කමිත්වා වි ් ජ්සජත්වා යථූපට්ඨිතානං අසුභාදීනංසයව වස නමනසි

කසරොති. කථං? යථා අරඤ්ඤනිවාසූපගතා මනු ් ා අපරිචිතභූමිභාගත්තා 
උදකට්ඨාන ඤ්ජානනත්ථං  ාඛාභඞ්ගාදිනිමිත්තං කත්වා තදනු ාසරන

ගන්ත්වා උදකං පරිභුඤ්ජන්ති, යදා පන පරිචිතභූමිභාගා සහොන්ති, අථ තං
නිමිත්තං වි ් ජ්සජත්වා අමනසිකත්වාව උදකට්ඨානං උප ඞ්කමිත්වා උදකං

පරිභුඤ්ජන්ති, එවසමවායං සක ා සලොමාතිආදිනා තංතංසවොහාර ්  වස න

පඨමං සත ධම්සම මන ාකාසි, සතසු ධම්සමසු අසුභාදීනං අඤ්ඤතරවස න
උපට්ඨහන්සතසු තං සවොහාරං  මතික්කමිත්වා වි ් ජ්සජත්වා අසුභාදිසතොව 

මනසිකසරොති. 

එත්ථාහ ‘‘කථං පන ්  එසත ධම්මා අසුභාදිසතො උපට්ඨහන්ති, කථං 

වණ්ණසතො, කථංසුඤ්ඤසතොවා, කථඤ්චායසමසතඅසුභසතොමනසිකසරොති, 

කථං වණ්ණසතො, කථං සුඤ්ඤසතො වා’’ති? සක ා තාව ් 

වණ්ණ ණ්ඨානගන්ධා සයොකා වස න පඤ්චධා අසුභසතො උපට්ඨහන්ති, 
පඤ්චධා එව අයසමසත අසුභසතො මනසි කසරොති. ස යයථිදං – සක ා

නාසමසත වණ්ණසතො අසුභා පරමප්පටිකූලසජගුච්ඡා. තථා හි මනු ් ා දිවා
පානසභොජසනපතිතංසක වණ්ණංවාකංවාසුත්තංවාදි ්වාසක  ඤ්ඤාය 
මසනොරමම්පි පානසභොජනං ඡඩ්සඩන්ති වා ජිගුච්ඡන්ති වා.  ණ්ඨානසතොපි
අසුභා.තථාහි රත්තිංපානසභොජසනපතිතංසක  ණ්ඨානංවාකංවාසුත්තං
වා ඵුසිත්වා සක  ඤ්ඤාය මසනොරමම්පි පානසභොජනං ඡඩ්සඩන්ති වා
ජිගුච්ඡන්තිවා.ගන්ධසතොපිඅසුභා.තථාහි සතලමක්ඛනපුප්ඵධූමාදි ඞ්ඛාසරහි
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විරහිතානං සක ානං ගන්සධො පරමසජගුච්සඡො සහොති, අග්ගීසු පක්ඛිත්ත ් 

සක  ්  ගන්ධං ඝායිත්වා  ත්තා නාසිකං පිසධන්ති, මුඛම්පි විකුජ්සජන්ති.
ආ යසතොපි අසුභා. තථා හි නානාවිසධන මනු ් ාසුචිනි ් න්සදන
 ඞ්කාරට්ඨාසන තණ්ඩුසලයයකාදීනි විය 
පිත්තස ම්හපුබ්බසලොහිතනි ් න්සදන සතආචිතා වුද්ධිං විරූළ්හිං සවපුල්ලං 
ගමිතාති.ඔකා සතොපිඅසුභා.තථාහි ඞ්කාරට්ඨාසනවියතණ්ඩුසලයයකාදීනි 
පරමසජගුච්සඡ සලොමාදිඑකතිං කුණපරාසිමත්ථසක මනු ් ානං
සී පලිසවඨසක අල්ලචම්සම ජාතාති. එ  නසයො සලොමාදීසු. එවං තාව
අයසමසතධම්සමඅසුභසතොඋපට්ඨහන්සතඅසුභසතොමනසි කසරොති. 

යදි පන ්  වණ්ණසතො උපට්ඨහන්ති, අථ සක ා නීලකසිණවස න 

උපට්ඨහන්ති.තථාසලොමාදන්තාඔදාතකසිණවස නාති.එ නසයො බ්බත්ථ. 

තංතංකසිණවස සනව අයසමසත මනසි කසරොති, එවං වණ්ණසතො
උපට්ඨහන්සත වණ්ණසතො මනසි කසරොති. යදි පන ්  සුඤ්ඤසතො

උපට්ඨහන්ති, අථ සක ා ඝනවිනිබ්සභොගවවත්ථාසනන

ඔජට්ඨමක මූහවස න උපට්ඨහන්ති. තථා සලොමාදසයො, යථා උපට්ඨහන්ති.
අයසමසතතසථවමනසිකසරොති.එවංසුඤ්ඤසතොඋපට්ඨහන්සතසුඤ්ඤසතො
මනසි කසරොති. 

එවං මනසිකසරොන්සතො අයසමසත ධම්සම අනුපුබ්බමුඤ්චනසතො මනසි

කසරොති. අනුපුබ්බ්මුඤ්චනයතොති අසුභාදීනං අඤ්ඤතරවස න උපට්ඨිසත
සකස  මුඤ්චිත්වා සලොසම මනසිකසරොන්සතො ස යයථාපි නාම ජූකකා
නඞ්ගුට්සඨන ගහිතප්පසදස   ාසපක්ඛාව හුත්වා තුණ්සඩන අඤ්ඤං පසද ං

ගණ්හාති, ගහිසතචත ්මිංඉතරං මුඤ්චති, එවසමවසකස සු ාසපක්සඛොව

හුත්වා සලොසම මනසි කසරොති, සලොසමසු ච පතිට්ඨිසත මනසිකාසර සකස 
මුඤ්චති. එ  නසයො  බ්බත්ථ. එවං හි ්  අනුපුබ්බමුඤ්චනසතො
මනසිකසරොසතො අසුභාදීසු අඤ්ඤතරවස න සත ධම්මා උපට්ඨහන්තා 

අනවස  සතොඋපට්ඨහන්ති, පාකටතරූපට්ඨානාචසහොන්ති. 

අථ ය ්  සත ධම්මා අසුභයතො උපට්ඨහන්ති, පාකටතරූපට්ඨානා ච

සහොන්ති, ත ්  ස යයථාපි නාම මක්කසටො ද්වත්තිං තාලසක තාලවසන 
බයාසධන පරිපාතියමාසනො එකරුක්සඛපි අ ණ්ඨහන්සතො පරිධාවිත්වා යදා

නිවත්සතො සහොති කිලන්සතො, අථ එකසමව ඝනතාලපණ්ණපරිසවඨිතං

තාලසුචිං නි ් ාය තිට්ඨති; එවසමවචිත්තමක්කසටොද්වත්තිං සකොට්ඨා සක
ඉම ්මිං කාසය සතසනව සයොගිනා පරිපාතියමාසනො එකසකොට්ඨා සකපි
අ ණ්ඨහන්සතො පරිධාවිත්වා යදා අසනකාරම්මණවිධාවසන අභිලා ාභාසවන
නිවත්සතො සහොති කිලන්සතො. අථ ය්වා ්  සක ාදීසු ධම්සමො පගුණතසරො 

චරිතානුරූපතසරො වා, යත්ථ වා පුබ්සබ කතාධිකාසරො සහොති, තං නි ් ාය
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උපචාරවස න තිට්ඨති. අථ තසමව නිමිත්තං පුනප්පුනං තක්කාහතං

විතක්කාහතංකරිත්වායථාක්කමං පඨමංඣානංඋප්පාසදති, තත්ථපතිට්ඨාය
විප ් නමාරභිත්වාඅරියභූමිංපාපුණාති. 

ය ් පනසතධම්මා වණ්ණයතො උපට්ඨහන්ති, ත ් ාපිස යයථාපිනාම
මක්කසටො…සප.… අථ ය්වා ්  සක ාදීසු ධම්සමො පගුණතසරො

චරිතානුරූපතසරො වා, යත්ථ වා පුබ්සබ කතාධිකාසරො සහොති, තං නි ් ාය
උපචාරවස න තිට්ඨති. අථ තසමව නිමිත්තං පුනප්පුනං තක්කාහතං 
විතක්කාහතං කරිත්වා යථාක්කමං නීලකසිණවස න පීතකසිණවස න වා

පඤ්චපි රූපාවචරජ්ඣානානි උප්පාසදති, සත ඤ්ච යත්ථ කත්ථචි පතිට්ඨාය
විප ් නංආරභිත්වා අරියභූමිංපාපුණාති. 

ය ් පනසතධම්මා සුඤ්ඤයතො උපට්ඨහන්ති, ස ොලක්ඛණසතොමනසි

කසරොති, ලක්ඛණසතො මනසිකසරොන්සතො තත්ථ චතුධාතුවවත්ථානවස න
උපචාරජ්ඣානං පාපුණාති. අථ මනසිකසරොන්සතො සත ධම්සම 

අනිච්චදුක්ඛානත්තසුත්තත්තයවස න මනසි කසරොති. අයම ්  
විප ් නානසයො.ස ොඉමංවිප ් නංආරභිත්වායථාක්කමඤ්චපටිපජ්ජිත්වා
අරියභූමිං පාපුණාතීති. 

එත්තාවතාචයංවුත්තං–‘‘කථංපනායංඅනුපුබ්බාදිවස නඑසත ධම්සම

මනසිකසරොතී’’ති, තං බයාකතං සහොති. යඤ්චාපි වුත්තං – ‘‘භාවනාවස න

පන ්  එවංවණ්ණනාසවදිතබ්බා’’ති, ත ් ත්සථොපකාසිසතොසහොතීති. 

පකිණ්ණකනයෙො 
ඉදානි ඉම ්මිංසයව ද්වත්තිං ාකාසර වණ්ණනාපරිචයපාටවත්ථං අයං 

පකිණ්ණකනයෙො සවදිතබ්සබො– 

‘‘නිමිත්තසතොලක්ඛණසතො, ධාතුසතොසුඤ්ඤසතොපිච; 

ඛන්ධාදිසතොචවිඤ්සඤසයයො, ද්වත්තිං ාකාරනිච්ඡසයො’’ති. 

තත්ථ නිමිත්තයතොති එවං වුත්තප්පකාසර ඉම ්මිං ද්වත්තිං ාකාසර

 ට්ඨි තංනිමිත්තානිසහොන්ති, සය ං වස නසයොගාවචසරොද්වත්තිං ාකාරං

සකොට්ඨා සතො පරිග්ගණ්හාති. ස යයථිදං – සක  ්  වණ්ණනිමිත්තං, 

 ණ්ඨානනිමිත්තං, දි ානිමිත්තං, ඔකා නිමිත්තං, පරිච්සඡදනිමිත්තන්තිපඤ්ච
නිමිත්තානිසහොන්ති.එවංසලොමාදීසු. 

ලක්ඛණයතොති ද්වත්තිං ාකාසර අට්ඨවී ති තං ලක්ඛණානි සහොන්ති, 

සය ං වස න සයොගාවචසරො ද්වත්තිං ාකාරං ලක්ඛණසතො මනසි කසරොති. 
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ස යයථිදං – සක  ්  ථද්ධලක්ඛණං, ආබන්ධනලක්ඛණං, 

උණ්හත්තලක්ඛණං,  මුදීරණලක්ඛණන්තිචත්තාරිලක්ඛණානිසහොන්ති. එවං
සලොමාදීසු. 

ධාතුයතොති ද්වත්තිං ාකාසර ‘‘ඡධාතුසරො, භික්ඛසව, අයං

පුරි පුග්ගසලො’’ති (ම.නි. 3.343-344) එත්ථ වුත්තාසු ධාතූසු අට්ඨවී ති තං

ධාතුසයො සහොන්ති, යා ං වස න සයොගාවචසරො ද්වත්තිං ාකාරං ධාතුසතො 

පරිග්ගණ්හාති. ස යයථිදං – යා සකස  ථද්ධතා,  ා පථවීධාතු; යා

ආබන්ධනතා,  ා ආසපොධාතු; යා පරිපාචනතා,  ා සතසජොධාතු; යා

විත්ථම්භනතා,  ාවාසයොධාතූතිචත ්ස ො ධාතුසයොසහොන්ති.එවංසලොමාදීසු. 

සුඤ්ඤයතොති ද්වත්තිං ාකාසර අට්ඨවී ති තං සුඤ්ඤතා සහොන්ති, යා ං
වස න සයොගාවචසරො ද්වත්තිං ාකාරං සුඤ්ඤසතො විප ් ති. ස යයථිදං –

සකස  තාව පථවීධාතු ආසපොධාත්වාදීහි සුඤ්ඤා, තථා ආසපොධාත්වාදසයො
පථවීධාත්වාදීහීතිචත ්ස ොසුඤ්ඤතාසහොන්ති.එවං සලොමාදීසු. 

ඛන්ධාදියතොති ද්වත්තිං ාකාසර සක ාදීසු ඛන්ධාදිවස න

 ඞ්ගය්හමාසනසු ‘‘සක ා කති ඛන්ධා සහොන්ති, කති ආයතනානි, කති

ධාතුසයො, කති ච්චානි, කති තිපට්ඨානානී’’තිඑවමාදිනානසයනවිනිච්ඡසයො
සවදිතබ්සබො. එවඤ්ච ්  විජානසතො තිණකට්ඨ මූසහො විය කාසයො ඛායති.
යථාහ– 

‘‘නත්ථි ත්සතොනසරොසපොස ො, පුග්ගසලොනූපලබ්භති; 

සුඤ්ඤභූසතොඅයංකාසයො, තිණකට්ඨ මූපසමො’’ති. 

අථ ් යා ා– 

‘‘සුඤ්ඤාගාරංපවිට්ඨ ් ,  න්තචිත්ත ් තාදිසනො; 

අමානුසීරතිසහොති,  ම්මාධම්මංවිප ් සතො’’ති.– 

එවං අමානුසීරතිවුත්තා,  ාඅදූරතරා සහොති.තසතොයංතං– 

‘‘යසතොයසතො ම්ම ති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 

ලභතීපීතිපාසමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.373-374) – 

එවං විප ් නාමයංපීතිපාසමොජ්ජාමතං වුත්තං.තංඅනුභවන්සතොනචිසරසනව
අරියජනස විතංඅජරාමරංනිබ්බානාමතං  ච්ඡිකසරොතීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 
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ද්වත්තිං ාකාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. කුමාරපඤ්හවණ්ණනා 

අට්ඨුප්පත්ති 

ඉදානි එකං නාම කින්ති එවමාදීනං කුමාරපඤ්හානං
අත්ථවණ්ණනාක්කසමො අනුප්පත්සතො. සත ං අට්ඨුප්පත්තිං ඉධ
නික්සඛපප්පසයොජනඤ්චවත්වාවණ්ණනංකරි ් ාම– 

අට්ඨුප්පත්තිතාවසන ංස ොපාසකොනාමභගවසතොමහා ාවසකොඅසහොසි. 

සතනාය ්මතා ජාතියා  ත්තව ්ස සනව අඤ්ඤා ආරාධිතා, ත ්  භගවා
පඤ්හබයාකරසණන උප ම්පදං අනුඤ්ඤාතුකාසමො අත්තනා

අධිප්සපතත්ථානං පඤ්හානං බයාකරණ මත්ථතං ප ් න්සතො ‘‘එකං නාම

කි’’න්ති එවමාදිනා පඤ්සහ පුච්ඡි. ස ො බයාකාසි. සතන ච බයාකරසණන
භගවසතොචිත්තංආරාසධසි. ාව ත ් ාය ්මසතොඋප ම්පදාඅසහොසි. 

අයංසත ංඅට්ඨුප්පත්ති. 

නික්යඛපප්පයෙොජනං 

ය ්මා පන  රණගමසනහි බුද්ධධම්ම ඞ්ඝානු ් තිවස න චිත්තභාවනා, 

සික්ඛාපසදහිසීලභාවනා, ද්වත්තිං ාකාසරනචකායභාවනාපකාසිතා, ත ්මා
ඉදානි නානප්පකාරසතොපඤ්ඤාභාවනාමුඛද ් නත්ථංඉසමපඤ්හබයාකරණා

ඉධනික්ඛිත්තා. ය ්මාවාසීලපදට්ඨාසනො මාධි,  මාධිපදට්ඨානාචපඤ්ඤා; 

යථාහ–‘‘සීසලපතිට්ඨාය නසරො පඤ්සඤො, චිත්තං පඤ්ඤඤ්චභාවය’’න්ති

( ං.නි.1.23, 192), ත ්මාසික්ඛාපසදහිසීලංද්වත්තිං ාකාසරනතංසගොචරං
 මාධිඤ්ච ද ්ස ත්වා  මාහිතචිත්ත ්  නානාධම්මපරික්ඛාරාය පඤ්ඤාය
පසභදද ් නත්ථංඉධ නික්ඛිත්තාතිපිවිඤ්ඤාතබ්බා. 

ඉදංසත ංඉධනික්සඛපප්පසයොජනං. 

පඤ්හවණ්ණනා 

එකංනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

ඉදානි සත ං අත්ථවණ්ණනා සහොති – එකං නාම කින්ති භගවා ය ්මිං
එකධම්ම ්මිංභික්ඛු ම්මා නිබ්බින්දමාසනො අනුපුබ්සබන දුක්ඛ ් න්තකසරො

සහොති, ය ්මිංචායමාය ්මා නිබ්බින්දමාසනොඅනුපුබ්සබනදුක්ඛ ් න්තමකාසි, 

තංධම්මං න්ධායපඤ්හං පුච්ඡති. ‘‘සබ්යබ්සත්තාආහාරට්ඨිතිකා’’තිසථසරො 

පුග්ගලාධිට්ඨානාය සද නාය වි ් ජ්සජති. ‘‘කතමා ච, භික්ඛසව,  ම්මා ති? 

ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛුකාසයකායානුප ්සීවිහරතී’’ති ( ං.නි.5.8) එවමාදීනි
සචත්ථ සුත්තානි එවං වි ් ජ්ජනයුත්ති ම්භසව  ාධකානි. එත්ථ
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පටුන 

සයනාහාසරන බ්සබ ත්තා ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’තිවුච්චන්ති, ස ොආහාසරොතං
වා සන ං ආහාරට්ඨිතිකත්තං ‘‘එකං නාම කි’’න්ති පුට්සඨන සථසරන

නිද්දිට්ඨන්ති සවදිතබ්බං. තඤ්හි භගවතා ඉධ එකන්ති අධිප්සපතං, න තු
 ා සන සලොසක වා අඤ්ඤං එකං නාම නත්ථීති ඤාසපතුං වුත්තං. 
වුත්තඤ්සහතං භගවතා– 

‘‘එකධම්සම, භික්ඛසව, භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො  ම්මා 
විරජ්ජමාසනො  ම්මා විමුච්චමාසනො  ම්මා පරියන්තද ් ාවී  ම්මත්තං
අභි සමච්ච දිට්සඨව ධම්සම දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතම ්මිං

එකධම්සම?  බ්සබ  ත්තා ආහාරට්ඨිතිකා. ඉම ්මිං සඛො, භික්ඛසව, 
එකධම්සම භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.… දුක්ඛ ් න්තකසරො
සහොති.‘එසකොපඤ්සහොඑසකොඋද්සදස ොඑකං සවයයාකරණ’න්තිඉති

යංතංවුත්තං, ඉදසමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති(අ.නි. 10.27). 

ආහාරට්ඨිතිකාති සචත්ථ යථා ‘‘අත්ථි, භික්ඛසව, සුභනිමිත්තං. තත්ථ

අසයොනිස ො මනසිකාරබහුලීකාසරො, අයමාහාසරො අනුප්පන්න ්  වා

කාමච්ඡන්ද ්  උප්පාදායා’’තිඑවමාදීසු( ං.නි.5.232) පච්චසයොආහාසරොති

වුච්චති, එවං පච්චයං ආහාර ද්සදන ගසහත්වා පච්චයට්ඨිතිකා 

‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති වුත්තා. චත්තාසරො පන ආහාසර  න්ධාය –
‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති වුච්චමාසන ‘‘අ ඤ්ඤ ත්තා සදවා අසහතුකා අනාහාරා

අඵ ් කා අසවදනකා’’ති වචනසතො (විභ. 1017) ‘‘ බ්සබ’’ති වචනමයුත්තං
භසවයය. 

තත්ථ සියා – එවම්පි වුච්චමාසන ‘‘කතසම ධම්මා  පච්චයා? 
පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්සධො…සප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්සධො’’ති (ධ.  .

1089) වචනසතො ඛන්ධානංසයව පච්චයට්ඨිතිකත්තං යුත්තං,  ත්තානන්තු

අයුත්තසමසවතංවචනං භසවයයාති.නසඛොපසනතංඑවං දට්ඨබ්බං.ක ්මා? 
 ත්සතසු ඛන්සධොපචාරසිද්ධිසතො.  ත්සතසු හි ඛන්සධොපචාසරො සිද්සධො.

ක ්මා? ඛන්සධඋපාදාය පඤ්ඤාසපතබ්බසතො.කථං? සගසහගාසමොපචාසරො
විය.ස යයථාපිහිසගහානිඋපාදාය පඤ්ඤාසපතබ්බත්තාගාම ් එක ්මිම්පි
ද්වීසු තීසුපි වා සගසහසු දඩ්සඪසු ‘‘ගාසමො දඩ්සඪො’’ති එවං සගසහ

ගාසමොපචාසරො සිද්සධො, එවසමව ඛන්සධසු පච්චයට්සඨන ආහාරට්ඨිතිසකසු 

‘‘ ත්තා ආහාරට්ඨිතිකා’’ති අයං උපචාසරො සිද්සධොති සවදිතබ්සබො.
පරමත්ථසතො ච ඛන්සධසු ජායමාසනසු ජීයමාසනසු මීයමාසනසු ච ‘‘ඛසණ 
ඛසණත්වං භික්ඛු ජායස  ච ජීයස  ච මීයස  චා’’ති වදතා භගවතා සතසු
 ත්සතසු ඛන්සධොපචාසරො සිද්සධොති ද ්සිසතො එවාති සවදිතබ්සබො. යසතො

සයනපච්චයාසඛයනආහාසරන  බ්සබ ත්තාතිට්ඨන්ති, ස ොආහාසරොතංවා
සන ංආහාරට්ඨිතිකත්තංඑකන්ති සවදිතබ්බං.ආහාසරොහිආහාරට්ඨිතිකත්තං
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වා අනිච්චතාකාරණසතො නිබ්බිදාට්ඨානං සහොති. අථ සතසු
 බ්බ ත්ත ඤ්ඤිසතසු  ඞ්ඛාසරසු අනිච්චතාද ් සනන නිබ්බින්දමාසනො 

අනුපුබ්සබනදුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති, පරමත්ථවිසුද්ධිංපාපුණාති.යථාහ– 

‘‘ බ්සබ ඞ්ඛාරාඅනිච්චාති, යදාපඤ්ඤායප ් ති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්සඛ, එ මග්සගොවිසුද්ධියා’’ති.(ධ.ප. 277); 

එත්ථ ච ‘‘එකං නාම කි’’න්ති ච ‘‘කිහා’’ති ච දුවිසධො පාසඨො, තත්ථ 
සීහළානං කිහාති පාසඨො. සත හි ‘‘කි’’න්ති වත්තබ්සබ ‘‘කිහා’’ති වදන්ති.

සකචි භණන්ති‘‘හ-ඉතිනිපාසතො, සථරියානම්පිඅයසමවපාසඨො’’තිඋභයථාපි

පන එසකොව අත්සථො. යථා රුච්චති, තථා පඨිතබ්බං. යථා පන ‘‘සුසඛන

ඵුට්සඨො අථ වා දුසඛන (ධ. ප. 83), දුක්ඛං සදොමන ් ං පටි ංසවසදතී’’ති

එවමාදීසු කත්ථචිදුඛන්තිච කත්ථචිදුක්ඛන්තිචවුච්චති, එවංකත්ථචිඑකන්ති, 
කත්ථචිඑක්කන්ති වුච්චති.ඉධපනඑකංනාමාතිඅයසමවපාසඨො. 

ද්සවනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

එවං ඉමිනා පඤ්හබයාකරසණන ආරද්ධචිත්සතො  ත්ථා පුරිමනසයසනව 

උත්තරිං පඤ්හං පුච්ඡති ද්යව නාම කින්ති? සථසරො ද්යවති පච්චනුභාසිත්වා 

‘‘නාමඤ්ච රූපඤ්චා’’ති ධම්මාධිට්ඨානාය සද නාය වි ් ජ්සජති. තත්ථ

ආරම්මණාභිමුඛං නමනසතො, චිත්ත ්  ච නතිසහතුසතො  බ්බම්පි අරූපං
‘‘නාම’’න්ති වුච්චති. ඉධපනනිබ්බිදාසහතුත්තා ා වධම්මසමවඅධිප්සපතං

රුප්පනට්සඨන චත්තාසරොචමහාභූතා,  බ්බඤ්චතදුපාදායපවත්තමානංරූපං

‘‘රූප’’න්ති වුච්චති, තං  බ්බම්පි ඉධාධිප්සපතං. අධිප්පායවස සනව සචත්ථ

‘‘ද්සවනාමනාමඤ්චරූපඤ්චා’’ති වුත්තං, නඅඤ්සඤ ංද්වින්නමභාවසතො.
යථාහ– 

‘‘ද්වීසු, භික්ඛසව, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.…

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති.කතසමසු ද්වීසු? නාසම චරූසප ච. ඉසමසු

සඛො, භික්ඛසව, ද්වීසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘ද්සව පඤ්හා, ද්සව උද්සද ා, ද්සව

සවයයාකරණානී’ති ඉතියංතංවුත්තං, ඉදසමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති(අ.

නි.10.27). 

එත්ථ ච නාමරූපමත්තද ් සනන අත්තදිට්ඨිං පහාය 

අනත්තානුප ් නාමුසඛසනව නිබ්බින්දමාසනො අනුපුබ්සබන

දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති, පරමත්ථවිසුද්ධිංපාපුණාතීතිසවදිතබ්සබො.යථාහ– 

‘‘ බ්සබධම්මාඅනත්තාති, යදාපඤ්ඤායප ් ති; 
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අථනිබ්බින්දතිදුක්සඛ, එ මග්සගොවිසුද්ධියා’’ති.(ධ.ප. 279); 

තීණිනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

ඉදානි ඉමිනාපි පඤ්හබයාකරසණන ආරද්ධචිත්සතො  ත්ථා

පුරිමනසයසනව උත්තරිං පඤ්හං පුච්ඡති තීණි නාම කින්ති? සථසරො තීණීති
පච්චනුභාසිත්වා පුන බයාකරිතබ්බ ්  අත්ථ ්  ලිඞ්ගානුරූපං  ඞ්ඛයං

ද ්ස න්සතො ‘‘තිස්යසොයවදනා’’ති වි ් ජ්සජති.අථවා‘‘යාභගවතා‘ති ්ස ො

සවදනා’ති වුත්තා, ඉමා මත්ථමහං තීණීති පච්සචමී’’ති ද ්ස න්සතො ආහාති
එවම්සපත්ථ අත්සථො සවදිතබ්සබො. අසනකමුඛා හි සද නා
පටි ම්භිදාපසභසදන සද නාවිලා ප්පත්තානං. සකචි පනාහු ‘‘තීණීති

අධිකපදමිද’’න්ති. පුරිමනසයසනව සචත්ථ ‘‘ති ්ස ො සවදනා’’ති වුත්තං, න
අඤ්සඤ ංතිණ්ණමභාවසතො.යථාහ– 

‘‘තීසු, භික්ඛසව, ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති.කතසමසුතීසු? තීසුසවදනාසු. ඉසමසුසඛො, 

භික්ඛසව, තීසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.…

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘තසයො පඤ්හා, තසයො උද්සද ා, තීණි

සවයයාකරණානී’තිඉතියංතංවුත්තං, ඉදසමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති(අ.

නි.10.27). 

එත්ථච ‘‘යංකිඤ්චිසවදයිතං,  බ්බංතං දුක්ඛ ්මින්ති වදාමී’’ති ( ං.නි.

4.259) වුත්තසුත්තානු ාසරනවා.– 

‘‘සයො සුඛංදුක්ඛසතොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛි  ල්ලසතො; 

අදුක්ඛමසුඛං න්තං, අද්දක්ඛිනංඅනිච්චසතො’’ති.(ඉතිවු.53) – 

එවං දුක්ඛදුක්ඛතාවිපරිණාමදුක්ඛතා ඞ්ඛාරදුක්ඛතානු ාසරන වා ති ් න්නං
සවදනානං දුක්ඛභාවද ් සනන සුඛ ඤ්ඤං පහාය දුක්ඛානුප ් නාමුසඛන 

නිබ්බින්දමාසනො අනුපුබ්සබන දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති, පරමත්ථවිසුද්ධිං
පාපුණාතීති සවදිතබ්සබො.යථාහ– 

‘‘ බ්සබ ඞ්ඛාරාදුක්ඛාති, යදාපඤ්ඤායප ් ති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්සඛ, එ මග්සගොවිසුද්ධියා’’ති.(ධ.ප. 278); 

චත්තාරිනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

එවංඉමිනාපිපඤ්හබයාකරසණනආරද්ධචිත්සතො ත්ථාපුරිමනසයසනව 

උත්තරිං පඤ්හං පුච්ඡති චත්තාරි නාම කින්ති? තත්ථ ඉම ්  පඤ්හ ් 
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බයාකරණපක්සඛ කත්ථචි පුරිමනසයසනව චත්තාසරො ආහාරා අධිප්සපතා. 
යථාහ– 

‘‘චතූසු, භික්ඛසව, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.…

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු චතූසු? චතූසු ආහාසරසු. ඉසමසු 

සඛො, භික්ඛසව, චතූසුධම්සමසුභික්ඛු  ම්මානිබ්බින්දමාසනො…සප.… 
දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘චත්තාසරො පඤ්හා චත්තාසරො උද්සද ා

චත්තාරි සවයයාකරණානී’ති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදසමතං පටිච්ච

වුත්ත’’න්ති(අ.නි. 10.27). 

කත්ථචි සයසු සුභාවිතචිත්සතො අනුපුබ්සබන දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති, 
තානිචත්තාරි තිපට්ඨානානි.යථාහකජඞ්ගලාභික්ඛුනී– 

‘‘චතූසු, ආවුස ො, ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා සුභාවිතචිත්සතො  ම්මා 
පරියන්තද ් ාවී  ම්මත්තං අභි සමච්ච දිට්සඨව ධම්සම

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු චතූසු? චතූසු  තිපට්ඨාසනසු.

ඉසමසු සඛො, ආවුස ො, චතූසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා
සුභාවිතචිත්සතො…සප.…දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති.‘චත්තාසරො පඤ්හා
චත්තාසරො උද්සද ා චත්තාරි සවයයාකරණානී’ති ඉති යං තං වුත්තං

භගවතා, ඉදසමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.28). 

ඉධ පනසය ංචතුන්නංඅනුසබොධප්පටිසවධසතො භවතණ්හාසඡසදොසහොති, 
ය ්මාතානිචත්තාරිඅරිය ච්චානිඅධිප්සපතානි.ය ්මාවා ඉමිනාපරියාසයන

බයාකතං සුබයාකතසමව සහොති, ත ්මා සථසරො චත්තාරීති පච්චනුභාසිත්වා 

‘‘අරිෙසච්චානී’’ති වි ් ජ්සජති. තත්ථ චත්තාරීති ගණනපරිච්සඡසදො. 

අරිෙසච්චානීති අරියානි ච්චානි, අවිතථානිඅවි ංවාදකානීතිඅත්සථො.යථාහ– 

‘‘ඉමානි සඛො, භික්ඛසව, චත්තාරි අරිය ච්චානි තථානි අවිතථානි 

අනඤ්ඤථානි, ත ්මාඅරිය ච්චානීතිවුච්චන්තී’’ති( ං.නි.5.1097). 

ය ්මා වා  සදවසකන සලොසකන අරණීයසතො අභිගමනීයසතොති වුත්තං

සහොති, වායමිතබ්බට්ඨාන ඤ්ඤිසත අසය වා ඉරියනසතො, අනසය වා න

ඉරියනසතො,  ත්තතිං සබොධිපක්ඛියඅරියධම්ම මාසයොගසතොවාඅරිය ම්මතා 

බුද්ධපච්සචකබුද්ධබුද්ධ ාවකා එතානි පටිවිජ්ඣන්ති, ත ්මාපි
‘‘අරිය ච්චානී’’ති වුච්චන්ති.යථාහ– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛසව, අරිය ච්චානි…සප.… ඉමානි සඛො, 

භික්ඛසව, චත්තාරි අරිය ච්චානි, අරියා ඉමානි පටිවිජ්ඣන්ති, ත ්මා 
අරිය ච්චානීතිවුච්චන්තී’’ති. 
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අපිචඅරිය ් භගවසතො ච්චානීතිපිඅරිය ච්චානි.යථාහ– 

‘‘ සදවසක, භික්ඛසව…සප.… සදවමනු ් ායතථාගසතොඅරිසයො, 

ත ්මා අරිය ච්චානීතිවුච්චන්තී’’ති( ං.නි.5.1098). 

අථවාඑසත ංඅභි ම්බුද්ධත්තාඅරියභාවසිද්ධිසතොපි අරිය ච්චානි.යථාහ– 

‘‘ඉසම ං සඛො, භික්ඛසව, චතුන්නං අරිය ච්චානං යථාභූතං 
අභි ම්බුද්ධත්තා තථාගසතො අරහං  ම්මා ම්බුද්සධොති වුච්චතී’’ති ( ං.

නි. 5.1093). 

අයසමසත ං පදත්සථො. එසත ං පන අරිය ච්චානං
අනුසබොධප්පටිසවධසතො භවතණ්හාසඡසදො සහොති.යථාහ– 

‘‘තයිදං, භික්ඛසව, දුක්ඛං අරිය ච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං…සප.…

දුක්ඛනිසරොධගාමිනිපටිපදා අරිය ච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, උච්ඡින්නා

භවතණ්හා, ඛීණා භවසනත්ති, නත්ථි දානි පුනබ්භසවො’’ති ( ං. නි.
5.1091). 

පඤ්චනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

ඉමිනාපි පඤ්හබයාකරසණන ආරද්ධචිත්සතො  ත්ථා පුරිමනසයසනව 

උත්තරිංපඤ්හංපුච්ඡති පඤ්චනාමකින්ති? සථසරො පඤ්චාතිපච්චනුභාසිත්වා 

‘‘උපාදානක්ඛන්ධා’’ති වි ් ජ්සජති. තත්ථ පඤ්චාති ගණනපරිච්සඡසදො.

උපාදානජනිතා උපාදානජනකා වා ඛන්ධා උපාදානක්ඛන්ධා. යංකිඤ්චිරූපං, 

සවදනා,  ඤ්ඤා,  ඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණඤ්ච  ා වා උපාදානියා, එසත සමතං

අධිවචනං. පුබ්බනසයසනව සචත්ථ ‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා’’ති වුත්තං, න
අඤ්සඤ ංපඤ්චන්නමභාවසතො.යථාහ– 

‘‘පඤ්චසු, භික්ඛසව, ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා 

නිබ්බින්දමාසනො…සප.…දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති.කතසමසුපඤ්චසු? 

පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්සධසු. ඉසමසු සඛො, භික්ඛසව, පඤ්චසු ධම්සමසු
භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.… දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති.

‘පඤ්ච පඤ්හා, පඤ්චඋද්සද ා, පඤ්ච සවයයාකරණානී’තිඉතියංතං

වුත්තං, ඉදසමතංපටිච්ච වුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.27). 

එත්ථ ච පඤ්චක්ඛන්සධ උදයබ්බයවස න  ම්ම න්සතො විප ් නාමතං 
ලද්ධාඅනුපුබ්සබනනිබ්බානාමතං ච්ඡිකසරොති.යථාහ– 

‘‘යසතොයසතො ම්ම ති, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං; 
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ලභතීපීතිපාසමොජ්ජං, අමතංතංවිජානත’’න්ති.(ධ.ප.374); 

ඡනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

එවංඉමිනාපිපඤ්හබයාකරසණනආරද්ධචිත්සතො ත්ථාපුරිමනසයසනව 

උත්තරිං පඤ්හං පුච්ඡති ‘‘ඡ නාම කි’’න්ති? සථසරො ඡඉති පච්චනුභාසිත්වා 

‘අජ්ඣත්තිකානි ආෙතනානී’ති වි ් ජ්සජති. තත්ථ ඡඉති ගණනපරිච්සඡසදො, 

අජ්ඣත්සත නියුත්තානි, අත්තානං වා අධිකත්වා පවත්තානි අජ්ඣත්තිකානි. 

ආයතනසතො, ආය ් වාතනනසතො, ආයත ් වා  ං ාරදුක්ඛ ්  නයනසතො

ආයතනානි, චක්ඛුස ොතඝානජිව්හාකායමනානසමතං අධිවචනං. පුබ්බනසයන

සචත්ථ ‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානී’’ති වුත්තං, න අඤ්සඤ ං
ඡන්නමභාවසතො.යථාහ– 

‘‘ඡසු, භික්ඛසව, ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා නිබ්බින්දමාසනො…සප.…

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු ඡසු? ඡසු අජ්ඣත්තිසකසු 

ආයතසනසු. ඉසමසු සඛො, භික්ඛසව, ඡසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා
නිබ්බින්දමාසනො…සප.… දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘ඡ පඤ්හා ඡ

උද්සද ා ඡ සවයයාකරණානී’ති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදසමතං පටිච්ච

වුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.27). 

එත්ථ ච ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි, ‘‘සුඤ්සඤො ගාසමොති සඛො, 

භික්ඛසව, ඡන්සනතං අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං අධිවචන’’න්ති ( ං. නි.

4.238) වචනසතො සුඤ්ඤසතො පුබ්බුළකමරීචිකාදීනි විය අචිරට්ඨිතිකසතො
තුච්ඡසතො වඤ්චනසතො ච  මනුප ් ං නිබ්බින්දමාසනො අනුපුබ්සබන
දුක්ඛ ් න්තංකත්වාමච්චුරාජ ් අද ් නංඋසපති. යථාහ– 

‘‘යථා පුබ්බුළකංප ්ස , යථාප ්ස  මරීචිකං; 

එවංසලොකංඅසවක්ඛන්තං, මච්චුරාජානප ් තී’’ති.(ධ.ප. 170); 

 ත්තනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

ඉමිනාපි පඤ්හබයාකරසණන ආරද්ධචිත්සතො  ත්ථා උත්තරිං පඤ්හං 

පුච්ඡති සත්ත නාම කින්ති? සථසරො කිඤ්චාපි මහාපඤ්හබයාකරසණ  ත්ත

විඤ්ඤාණට්ඨිතිසයො වුත්තා, අපිච සඛො පන සයසු ධම්සමසු සුභාවිතචිත්සතො

භික්ඛු දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති, සත ද ්ස න්සතො ‘‘සත්තයබ්ොජ්ඣඞ්ගා’’ති
වි ් ජ්සජති.අයම්පිචත්සථොභගවතා අනුමසතොඑව.යථාහ– 

‘‘පණ්ඩිතා ගහපතසයො කජඞ්ගලිකා භික්ඛුනී, මහාපඤ්ඤා

ගහපතසයො කජඞ්ගලිකා භික්ඛුනී, මඤ්සචපි තුම්සහ ගහපතසයො

උප ඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්සඡයයාථ, අහම්පි සචතං එවසමව
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බයාකසරයයං, යථාතංකජඞ්ගලිකාය භික්ඛුනියාබයාකත’’න්ති(අ.නි.
10.28). 

තායචඑවංබයාකතං– 

‘‘ ත්තසු, ආවුස ො, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මාසුභාවිතචිත්සතො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති.කතසමසු ත්තසු?  ත්තසුසබොජ්ඣඞ්සගසු.

ඉසමසු සඛො, ආවුස ො,  ත්තසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා

සුභාවිතචිත්සතො…සප.… දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘ ත්ත පඤ්හා 

 ත්ත උද්සද ා  ත්ත සවයයාකරණානී’ති ඉතියං තං වුත්තං භගවතා, 

ඉදසමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.28). 

එවමයමත්සථොභගවතාඅනුමසතොඑවාතිසවදිතබ්සබො. 

තත්ථ සත්තාති ඌනාධිකනිවාරණගණනපරිච්සඡසදො. යබ්ොජ්ඣඞ්ගාති
 තිආදීනං ධම්මානසමතං අධිවචනං. තත්රායං පදත්සථො – එතාය
සලොකියසලොකුත්තරමග්ගක්ඛසණ උප්පජ්ජමානාය 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනකාමසුඛත්තකිලමථානුසයොගඋච්සඡද  ් තාභිනි
සව ාදි- අසනකුපද්දවප්පටිපක්ඛභූතාය 
 තිධම්මවිචයවීරියපීතිප්ප ් ද්ධි මාධුසපක්ඛා ඞ්ඛාතාය ධම්ම ාමග්ගියා 

අරිය ාවසකො බුජ්ඣතීති කත්වා යබ්ොධ, කිසල  න්තානනිද්දාය උට්ඨහති, 

චත්තාරිවාඅරිය ච්චානිපටිවිජ්ඣති, නිබ්බානසමවවා ච්ඡිකසරොතීති වුත්තං
සහොති.යථාහ–‘‘ ත්තසබොජ්ඣඞ්සගභාසවත්වාඅනුත්තරං ම්මා ම්සබොධිං 
අභි ම්බුද්සධො’’ති.යථාවුත්තප්පකාරායවාඑතායධම්ම ාමග්ගියා බුජ්ඣතීති

කත්වා අරිය ාවසකොපි යබ්ොධ. ඉති ත ් ා ධම්ම ාමග්ගි ඞ්ඛාතාය සබොධියා

අඞ්ගභූතත්තා යබ්ොජ්ඣඞ්ගා ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගානි විය, ත ්  වා සබොධීති

ලද්ධසවොහාර ්  අරිය ාවක ්  අඞ්ගභූතත්තාපි යබ්ොජ්ඣඞ්ගා 
ස නඞ්ගරථඞ්ගාදසයොවිය. 

අපිච ‘‘යබ්ොජ්ඣඞ්ගාති සකනට්සඨන සබොජ්ඣඞ්ගා? සබොධාය

 ංවත්තන්තීති සබොජ්ඣඞ්ගා, බුජ්ඣන්තීති සබොජ්ඣඞ්ගා, අනුබුජ්ඣන්තීති

සබොජ්ඣඞ්ගා, පටිබුජ්ඣන්තීති සබොජ්ඣඞ්ගා,  ම්බුජ්ඣන්තීති 

සබොජ්ඣඞ්ගා’’ති (පටි. ම. 2.17) ඉමිනාපි පටි ම්භිදායං වුත්සතන විධිනා 
සබොජ්ඣඞ්ගානං සබොජ්ඣඞ්ගට්සඨො සවදිතබ්සබො. එවමිසම  ත්ත
සබොජ්ඣඞ්සග භාසවන්සතො බහුලීකසරොන්සතො න චිර ්ස ව

එකන්තනිබ්බිදාදිගුණපටිලාභී සහොති, සතන දිට්සඨව ධම්සම 

දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොතීතිවුච්චති. වුත්තඤ්සචතංභගවතා– 



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා කුමාරපඤ්හවණ්ණනා 

64 

පටුන 

‘‘ ත්තිසම, භික්ඛසව, සබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා බහුලීකතා 
එකන්තනිබ්බිදායවිරාගායනිසරොධායඋප මායඅභිඤ්ඤාය ම්සබොධාය

නිබ්බානාය  ංවත්තන්තී’’ති( ං.නි.5.201). 

අට්ඨනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

එවංඉමිනාපිපඤ්හබයාකරසණනආරද්ධචිත්සතො ත්ථාඋත්තරිං පඤ්හං

පුච්ඡති අට්ඨ නාම කින්ති? සථසරො කිඤ්චාපි මහාපඤ්හබයාකරසණ අට්ඨ

සලොකධම්මා වුත්තා, අපිච සඛො පන සයසු ධම්සමසු සුභාවිතචිත්සතො භික්ඛු

දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති, සතද ්ස න්සතො ‘‘අරියානිඅට්ඨමග්ගඞ්ගානී’’ති

අවත්වාය ්මාඅට්ඨඞ්ගවිනිමුත්සතොමග්සගොනාම නත්ථි, අට්ඨඞ්ගමත්තසමව

තු මග්සගො, ත ්මා තමත්ථං  ාසධන්සතො සද නාවිලාස න අරියෙො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොතිවි ් ජ්සජති.භගවතාපිචායමත්සථො සද නානසයොච
අනුමසතොඑව.යථාහ– 

‘‘පණ්ඩිතා ගහපතසයො කජඞ්ගලිකා භික්ඛුනී…සප.… අහම්පි

එවසමව බයාකසරයයං, යථාතංකජඞ්ගලිකායභික්ඛුනියාබයාකත’’න්ති

(අ.නි.10.28). 

තාය චඑවංබයාකතං– 

‘‘අට්ඨසු, ආවුස ො, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මාසුභාවිතචිත්සතො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘අට්ඨ පඤ්හා, අට්ඨ උද්සද ා, අට්ඨ

සවයයාකරණානී’ති ඉති යං තං වුත්තං භගවතා, ඉදසමතං පටිච්ච

වුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.28). 

එවමයං අත්සථො ච සද නානසයො ච භගවතා අනුමසතො එවාති
සවදිතබ්සබො. 

තත්ථ අරියෙොති නිබ්බානත්ථිසකහි අභිගන්තබ්සබො, අපිච ආරකා

කිසලස හි වත්තනසතො, අරියභාවකරණසතො, අරියඵලපටිලාභසතො චාපි 

අරිසයොති සවදිතබ්සබො. අට්ඨ අඞ්ගානි අ ් ාති අට්ඨඞ්ගියකො.  ්වායං

චතුරඞ්ගිකා විය ස නා, පඤ්චඞ්ගිකං විය ච තූරියං අඞ්ගවිනිබ්සභොසගන 
අනුපලබ්භ භාවසතො අඞ්ගමත්තසමවාති සවදිතබ්සබො. මග්ගති ඉමිනා

නිබ්බානං,  යංවා මග්ගති, කිසලස මාසරන්සතොවාගච්ඡතීති මග්යගො. 

එවමට්ඨප්පසභදඤ්චිමං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාසවන්සතො භික්ඛු අවිජ්ජං

භින්දති, විජ්ජං උප්පාසදති, නිබ්බානං  ච්ඡිකසරොති, සතන දිට්සඨව ධම්සම
දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොතීතිවුච්චති.වුත්තඤ්සහතං– 
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‘‘ස යයථාපි, භික්ඛසව,  ාලිසූකං වා යවසූකං වා  ම්මා පණිහිතං 

හත්සථන වා පාසදන වා අක්කන්තං හත්ථං වා පාදං වා සභච්ඡති, 

සලොහිතංවා උප්පාසද ් තීතිඨානසමතංවිජ්ජති.තංකි ් සහතු?  ම්මා

පණිහිතත්තා, භික්ඛසව, සූක ් , එවසමව සඛො, භික්ඛසව, ස ො වත
භික්ඛු  ම්මා පණිහිතාය දිට්ඨියා  ම්මා පණිහිතාය මග්ගභාවනාය

අවිජ්ජං සභච්ඡති, විජ්ජං උප්පාසද ් ති, නිබ්බානං  ච්ඡිකරි ් තීති

ඨානසමතංවිජ්ජතී’’ති(අ.නි.1.42). 

නවනාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

ඉමිනාපි පඤ්හබයාකරසණන ආරද්ධචිත්සතො  ත්ථා උත්තරිං පඤ්හං 

පුච්ඡති නවනාම කින්ති? සථසරො නවඉති පච්චනුභාසිත්වා ‘‘සත්තාවාසා’’ති 

වි ් ජ්සජති.තත්ථ නවාතිගණනපරිච්සඡසදො. සත්තාතිජීවිතින්ද්රියප්පටිබද්සධ

ඛන්සධ උපාදාය පඤ්ඤත්තා පාණිසනො පණ්ණත්ති වා. ආවාසාතිආව න්ති

එසතසූති ආවා ා,  ත්තානං ආවා ා  ත්තාවා ා. එ  සද නාමග්සගො, 
අත්ථසතොපනනවවිධානං ත්තානසමතංඅධිවචනං.යථාහ– 

‘‘ න්තාවුස ො,  ත්තා නානත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤිසනො, 

ස යයථාපි මනු ් ා එකච්සච ච සදවා එකච්සච ච විනිපාතිකා, අයං

පඨසමො  ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා නානත්තකායා

එකත්ත ඤ්ඤිසනො, ස යයථාපි, සදවා බ්රහ්මකායිකා, 

පඨමාභිනිබ්බත්තා, අයං දුතිසයො  ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා

එකත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤිසනො, ස යයථාපි, සදවා ආභ ් රා, අයං

තතිසයො  ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා එකත්තකායා

එකත්ත ඤ්ඤිසනො, ස යයථාපි, සදවා සුභකිණ්හා, අයං චතුත්සථො 

 ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා අ ඤ්ඤිසනො අප්පටි ංසවදිසනො, 

ස යයථාපි, සදවා අ ඤ්ඤ ත්තා, අයං පඤ්චසමො  ත්තාවාස ො.

 න්තාවුස ො,  ත්තා  බ්බස ො රූප ඤ්ඤානං…සප.…

ආකා ානඤ්චායතනූපගා, අයං ඡට්සඨො  ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො, 

 ත්තා…සප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා, අයං  ත්තසමො

 ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා…සප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා, 

අයං අට්ඨසමො  ත්තාවාස ො.  න්තාවුස ො,  ත්තා…සප.…

සනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනූපගා, අයං නවසමො  ත්තාවාස ො’’ති (දී.

නි. 3.341). 

පුරිමනසයසනව සචත්ථ ‘‘නව  ත්තාවා ා’’ති වුත්තං, න අඤ්සඤ ං 
නවන්නමභාවසතො.යථාහ– 
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‘‘නවසු, භික්ඛසව, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මානිබ්බින්දමාසනො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු නවසු? නවසු  ත්තාවාස සු.

ඉසමසු සඛො, භික්ඛසව, නවසු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා

නිබ්බින්දමාසනො…සප.…දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති. ‘නව පඤ්හා, නව

උද්සද ා, නවසවයයාකරණානී’තිඉතියංතංවුත්තං, ඉදසමතංපටිච්ච

වුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.27). 

එත්ථ ච‘‘නවධම්මාපරිඤ්සඤයයා.කතසම නව? නව ත්තාවා ා’’ති(දී.

නි. 3.359) වචනසතො නවසු  ත්තාවාස සු ඤාතපරිඤ්ඤාය 
ධුවසුභසුඛත්තභාවද ් නං පහාය සුද්ධ ඞ්ඛාරපුඤ්ජමත්තද ් සනන
නිබ්බින්දමාසනො තීරණපරිඤ්ඤාය අනිච්චානුප ් සනන විරජ්ජමාසනො
දුක්ඛානුප ් සනන විමුච්චමාසනො අනත්තානුප ් සනන  ම්මා
පරියන්තද ් ාවී පහානපරිඤ්ඤාය  ම්මත්තමභි සමච්ච දිට්සඨව ධම්සම
දුක්ඛ ් න්තකසරොසහොති.සතසනතංවුත්තං– 

‘‘නවසු, භික්ඛසව, ධම්සමසුභික්ඛු ම්මානිබ්බින්දමාසනො…සප.… 

දිට්සඨව ධම්සම දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු නවසු? නවසු

 ත්තාවාස සූ’’ති(අ. නි.10.27). 

ද නාමකින්තිපඤ්හවණ්ණනා 

එවංඉමිනාපිපඤ්හබයාකරසණනආරද්ධචිත්සතො ත්ථාඋත්තරිං පඤ්හං

පුච්ඡති දසනාමකින්ති? තත්ථකිඤ්චාපි ඉම ්  පඤ්හ ්  ඉසතො අඤ්ඤත්ර
සවයයාකරසණසුද අකු ලකම්මපථාවුත්තා.යථාහ– 

‘‘ද සු, භික්ඛසව, ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මානිබ්බින්දමාසනො…සප.… 

දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. කතසමසු ද සු? ද සු අකු ලකම්මපසථසු.

ඉසමසු සඛො, භික්ඛසව, ද සු ධම්සමසු භික්ඛු  ම්මා

නිබ්බින්දමාසනො…සප. … දුක්ඛ ් න්තකසරො සහොති. ‘ද  පඤ්හා ද 

උද්සද ා ද  සවයයාකරණානී’ති ඉති යං තං වුත්තං, ඉදසමතං පටිච්ච

වුත්ත’’න්ති(අ.නි.10.27). 

ඉධ පන ය ්මා අයමාය ්මා අත්තානං අනුපසනත්වා අඤ්ඤං 

බයාකාතුකාසමො, ය ්මාවාඉමිනාපරියාසයනබයාකතංසුබයාකතසමවසහොති, 

ත ්මා සයහි ද හි අඞ්සගහි මන්නාගසතො අරහාතිපවුච්චති, සත ං අධිගමං

දීසපන්සතො දසහඞ්යගහිසමන්නාගයතොඅරහාතිපවුච්චතීතිපුග්ගලාධිට්ඨානාය 

සද නාය වි ් ජ්සජති. යසතො එත්ථ සයහි ද හි අඞ්සගහි  මන්නාගසතො

අරහාති පවුච්චති, තානි ද ඞ්ගානි ‘‘ද  නාම කි’’න්ති පුට්සඨන සථසරන
නිද්දිට්ඨානීතිසවදිතබ්බානි. තානිචද – 
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‘‘අස සඛො අස සඛොති, භන්සත, වුච්චති, කිත්තාවතා නු සඛො, 

භන්සත, භික්ඛු අස සඛො සහොතීති? ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛු අස ඛාය 

 ම්මාදිට්ඨියා  මන්නාගසතො සහොති, අස සඛන  ම්මා ඞ්කප්සපන 

 මන්නාගසතො සහොති, අස ඛාය  ම්මාවාචාය  මන්නාගසතො සහොති, 

අස සඛන  ම්මාකම්මන්සතන  මන්නාගසතො සහොති, අස සඛන

 ම්මාආජීසවන  මන්නාගසතො සහොති, අස සඛන  ම්මාවායාසමන 

 මන්නාගසතො සහොති, අස ඛාය  ම්මා තියා  මන්නාගසතො සහොති, 

අස සඛන  ම්මා මාධිනා  මන්නාගසතො සහොති, අස සඛන

 ම්මාඤාසණන  මන්නාගසතො සහොති, අස ඛාය  ම්මාවිමුත්තියා 

 මන්නාගසතොසහොති. එවං සඛො, භික්ඛසව, භික්ඛුඅස සඛො සහොතී’’ති

(අ.නි.10.111). – 

එවමාදීසුසුත්සතසුවුත්තනසයසනවසවදිතබ්බානීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

කුමාරපඤ්හවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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5. මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා 

නික්යඛපප්පයෙොජනං 
ඉදානි කුමාරපඤ්හානන්තරං නික්ඛිත්ත ්  මඞ්ගලසුත්ත ් 

අත්ථවණ්ණනාක්කසමොඅනුප්පත්සතො, ත ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනං වත්වා
අත්ථවණ්ණනංකරි ් ාම.ස යයථිදං –ඉදඤ්හිසුත්තංඉමිනාඅනුක්කසමන 

භගවතා අවුත්තම්පි ය්වායං  රණගමසනහි  ා සනොතාසරො, 
සික්ඛාපදද්වත්තිං ාකාරකුමාරපඤ්සහහි ච සීල මාධිපඤ්ඤාප්පසභදනසයො

ද ්සිසතො,  බ්සබොසප  පරමමඞ්ගලභූසතො, යසතො මඞ්ගලත්ථිසකන එත්සථව

අභිසයොසගො කාතබ්සබො, ස ො ච ්  මඞ්ගලභාසවො ඉමිනා සුත්තානු ාසරන
සවදිතබ්සබොති ද ් නත්ථංවුත්තං. 

ඉදම ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනං. 

පඨමමහාසඞ්ගීතිකථා 
එවං නික්ඛිත්ත ් පන ්  අත්ථවණ්ණනත්ථංඅයංමාතිකා– 

‘‘වුත්තංසයනයදාය ්මා, සචතංවත්වාඉමංවිධිං; 

එවමිච්චාදිපාඨ ් , අත්ථංනානප්පකාරසතො. 

‘‘වණ්ණයන්සතො මුට්ඨානං, වත්වායංයත්ථමඞ්ගලං; 

වවත්ථසපත්වාතංත ් , මඞ්ගලත්තංවිභාවසය’’ති. 

තත්ථ ‘‘වුත්තංයෙනෙදාෙස්මා, යචතංවත්වා ඉමංවිධ’’න්තිඅයංතාව
අද්ධගාථායදිදං‘‘එවංසමසුතංඑකං මයංභගවා…සප.… භගවන්තංගාථාය

අජ්ඣභාසී’’ති, ඉදං වචනං  න්ධාය වුත්තා. ඉදඤ්හි අනු ් වවස න වුත්තං, 

ස ො ච භගවා  යම්භූ අනාචරියසකො, ත ්මා සනදං ත ්  භගවසතො වචනං
අරහසතො  ම්මා ම්බුද්ධ ් . යසතො වත්තබ්බසමතං ‘‘ඉදං වචනං සකන

වුත්තං, කදා, ක ්මාචවුත්ත’’න්ති.වුච්චසත–ආය ්මතාආනන්සදන වුත්තං, 
තඤ්චපඨමමහා ඞ්ගීතිකාසල. 

පඨමමහා ඞ්ගීතිසච ා බ්බසුත්තනිදානසකො ල්ලත්ථමාදිසතොපභුති එවං
සවදිතබ්බා. ධම්මචක්කප්පවත්තනඤ්හි ආදිං කත්වා යාව 

සුභද්දපරිබ්බාජකවිනයනා, කතබුද්ධකිච්සච කුසිනාරායං උපවත්තසන
මල්ලානං  ාලවසන යමක ාලානමන්තසර වි ාඛපුණ්ණමදිවස 

පච්චූ  මසය අනුපාදිස  ාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුසත, භගවති
සලොකනාසථ භගවසතො පරිනිබ්බාසන  න්නිපතිතානං  ත්තන්නං 
භික්ඛු ත හ ් ානං  ඞ්ඝත්සථසරො ආය ්මා මහාක ් සපො
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 ත්තාහපරිනිබ්බුසත භගවතිසුභද්සදනවුඩ්ඪපබ්බජිසතන‘‘අලං, ආවුස ො, මා

ස ොචිත්ථ, මා පරිසදවිත්ථ, සුමුත්තා මයං සතන මහා මසණන, උපද්දුතා ච

සහොම‘ඉදංසවොකප්පතිඉදංසවො නකප්පතී’ති, ඉදානිපනමයංයංඉච්ඡි ් ාම

තං කරි ් ාම, යං න ඉච්ඡි ් ාම න තං කරි ් ාමා’’ති (චූළව. 437; දී. නි.

2.232) වුත්තවචනමනු ් රන්සතො‘‘ඨානංසඛොපසනතං විජ්ජතියංපාපභික්ඛූ
‘අතීත ත්ථුකං පාවචන’න්ති මඤ්ඤමානා පක්ඛං ලභිත්වා න චිර ්ස ව

 ද්ධම්මං අන්තරධාසපයයං. යාව ච ධම්මවිනසයො තිට්ඨති, තාව 
අනතීත ත්ථුකසමවපාවචනංසහොති.යථාහභගවා– 

‘‘සයො සවො, ආනන්ද, මයා ධම්සමො ච විනසයො ච සදසිසතො 

පඤ්ඤත්සතො, ස ොසවොමමච්චසයන ත්ථා’’ති(දී.නි.2.216). 

‘‘යංනූනාහංධම්මඤ්චවිනයඤ්ච ඞ්ගාසයයයං, යථයිදං ා නං අද්ධනියං
අ ් චිරට්ඨිතිකං’’. 

යඤ්චාහංභගවතා– 

‘‘ධාසර ් සි පන සම ත්වං, ක ් ප,  ාණානි පංසුකූලානි 
නිබ්බ නානී’’තිවත්වාචීවසර ාධාරණපරිසභොසගනසචව– 

‘‘අහං, භික්ඛසව, යාවසද ආකඞ්ඛාමි විවිච්සචව කාසමහි…සප.…

පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරාමි, ක ් සපොපි, භික්ඛසව, යාවසදව
ආකඞ්ඛති විවිච්සචව කාසමහි…සප.… පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ
විහරතී’’ති– 

එවමාදිනා නසයන නවානුපුබ්බවිහාරඡළභිඤ්ඤාප්පසභසද

උත්තරිමනු ් ධම්සමඅත්තනා ම මට්ඨපසනනච අනුග්ගහිසතො, ත ් සම

කිමඤ්ඤං ආණණයං භවි ් ති? ‘‘නනු මං භගවා රාජා විය 
 කකවචඉ ් රියානුප්පදාසනන අත්තසනො කුලවං ප්පතිට්ඨාපකං පුත්තං 

‘ ද්ධම්මවං ප්පතිට්ඨාපසකො සම අයං භවි ් තී’ති මන්ත්වා ඉමිනා
අ ාධාරසණන අනුග්ගසහන අනුග්ගසහසී’’ති චින්තයන්සතො

ධම්මවිනය ඞ්ගායනත්ථංභික්ඛූනං උ ් ාහංජසනසි? යථාහ– 

‘‘අථසඛොආය ්මාමහාක ් සපොභික්ඛූආමන්සතසි–එකමිදාහං, 

ආවුස ො,  මයං පාවාය කුසිනාරං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්සනො මහතා

භික්ඛු ඞ්සඝන  ද්ධිං පඤ්චමත්සතහි භික්ඛු සතහී’’ති (දී. නි. 2.231; 

චූළව.437)  බ්බං සුභද්දකණ්ඩං විත්ථාසරතබ්බං. 

තසතොපරංආහ– 
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‘‘හන්ද මයං, ආවුස ො, ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච  ඞ්ගාසයයයාම, පුසර 

අධම්සමො දිප්පති, ධම්සමො පටිබාහියයති, අවිනසයො දිප්පති, විනසයො

පටිබාහියයති, පුසරඅධම්මවාදිසනොබලවන්සතොසහොන්ති, ධම්මවාදිසනො

දුබ්බලා සහොන්ති, අවිනයවාදිසනො බලවන්සතො සහොන්ති, විනයවාදිසනො

දුබ්බලාසහොන්තී’’ති(චූළව.437). 

භික්ඛූ ආහංසු ‘‘සතන හි, භන්සත, සථසරො භික්ඛූ උච්චිනතූ’’ති.
සථසරො  කලනවඞ්ග ත්ථු ා නපරියත්තිධසර 

පුථුජ්ජනස ොතාපන්න කදාගාමිඅනාගාමිසුක්ඛවිප ් කඛීණා වභික්ඛූ
අසනක සත අසනක හ ්ස  ච වජ්සජත්වා
තිපිටක බ්බපරියත්තිප්පසභදධසර පටි ම්භිදාප්පත්සත මහානුභාසව 

සයභුසයයන භගවතා එතදග්ගං ආසරොපිසත සතවිජ්ජාදිසභසද
ඛීණා වභික්ඛූසයව එකූනපඤ්ච සත පරිග්ගසහසි. සය  න්ධාය ඉදං
වුත්තං ‘‘අථ සඛො ආය ්මා මහාක ් සපො 

එසකනූනපඤ්චඅරහන්ත තානිඋච්චිනී’’ති(චූළව.437). 

කි ්  පන සථසරො එසකනූනමකාසීති? ආය ්මසතො ආනන්දත්සථර ්  
ඔකා කරණත්ථං. සතන හාය ්මතා  හාපි විනාපි න  ක්කා ධම්ම ඞ්ගීති

කාතුං. ස ො හාය ්මා ස සඛො  කරණීසයො, ත ්මා  හ න  ක්කා, ය ්මා
පන ්  කිඤ්චි ද බලසදසිතං සුත්තසගයයාදිකං භගවසතො අ ම්මුඛා

පටිග්ගහිතංනාමනත්ථි, ත ්මාවිනාපින  ක්කා.යදිඑවංස සඛොපි මාසනො

ධම්ම ඞ්ගීතියා බහූකාරත්තා සථසරන උච්චිනිතබ්සබො අ ් , අථ ක ්මා න

උච්චිනිසතොති? පරූපවාදවිවජ්ජනසතො. සථසරො හි ආය ්මන්සත ආනන්සද
අතිවියවි ් ත්සථොඅසහොසි.තථාහිනං සිර ්මිංපලිසතසුජාසතසුපි‘‘නවායං

කුමාරසකො මත්තමඤ්ඤාසී’’ති ( ං. නි. 2.154) කුමාරකවාසදන ඔවදති.

 කයකුලප්පසුසතො චායං ආය ්මා තථාගත ්  භාතා චූළපිතු පුත්සතො, තත්ර
භික්ඛූ ඡන්දාගමනං විය මඤ්ඤමානා ‘‘බහූ අස ඛපටි ම්භිදාප්පත්සත භික්ඛූ 

ඨසපත්වාආනන්දං ස ඛපටි ම්භිදාප්පත්තං සථසරොඋච්චිනී’’තිඋපවසදයයං.

තං පරූපවාදං පරිවිවජ්සජන්සතො ‘‘ආනන්දං විනා  ඞ්ගීති න  ක්කා කාතුං, 
භික්ඛූනංසයව අනුමතියාගසහ ් ාමී’’තිනඋච්චිනි. 

අථ යසමවභික්ඛූආනන්ද ් ත්ථායසථරංයාචිංසු.යථාහ– 

‘‘භික්ඛූ ආය ්මන්තං මහාක ් පං එතදසවොචුං – ‘අයං, භන්සත, 

ආය ්මා ආනන්සදො කිඤ්චාපි ස සඛො, අභබ්සබො ඡන්දා සදො ා සමොහා

භයා අගතිං ගන්තුං, බහු චාසනන භගවසතො  න්තිසක ධම්සමො ච

විනසයො ච පරියත්සතො, සතන හි, භන්සත, සථසරො ආය ්මන්තම්පි
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ආනන්දංඋච්චිනතූ’ති.අථසඛොආය ්මාමහාක ් සපො ආය ්මන්තම්පි

ආනන්දංඋච්චිනී’’ති(චූළව.437). 

එවං භික්ඛූනං අනුමතියා උච්චිනිසතන සතනාය ්මතා  ද්ධිං 
පඤ්චසථර තානිඅසහසුං. 

අථසඛොසථරානංභික්ඛූනංඑතදසහොසි–‘‘කත්ථනුසඛොමයංධම්මඤ්ච 

විනයඤ්ච  ඞ්ගාසයයයාමා’’ති. අථ සඛො සථරානං භික්ඛූනං එතදසහොසි

‘‘රාජගහං සඛො මහාසගොචරං පහූතස නා නං, යංනූනමයං රාජගසහ ව ් ං

ව න්තාධම්මඤ්චවිනයඤ්ච  ඞ්ගාසයයයාම, නඤ්සඤභික්ඛූරාජගසහව ් ං

උපගච්සඡයය’’න්ති. ක ්මා පන සන ං එතදසහොසි? ඉදං අම්හාකං

ථාවරකම්මං, සකොචි වි භාගපුග්ගසලො  ඞ්ඝමජ්ඣං පවිසිත්වා
උක්සකොසටයයාති. අථාය ්මා මහාක ් සපො ඤත්තිදුතිසයන කම්සමන

 ාසවසි.තං සඞ්ගීතික්ඛන්ධයක (චූළව.437) වුත්තනසයසනවඤාතබ්බං. 

අථ තථාගත ්  පරිනිබ්බානසතො  ත්තසු  ාධුකීළනදිවස සු  ත්තසු ච 

ධාතුපූජාදිවස සු වීතිවත්සතසු ‘‘අඩ්ඪමාස ො අතික්කන්සතො, ඉදානි ගිම්හානං

දියඩ්සඪො මාස ො ස ස ො, උපකට්ඨා ව ්සූපනායිකා’’ති මන්ත්වා

මහාක ් පත්සථසරො ‘‘රාජගහං, ආවුස ො, ගච්ඡාමා’’ති උපඩ්ඪං භික්ඛු ඞ්ඝං
ගසහත්වා එකං මග්ගං ගසතො. අනුරුද්ධත්සථසරොපි උපඩ්ඪං ගසහත්වා එකං

මග්ගං ගසතො, ආනන්දත්සථසරො පන භගවසතො පත්තචීවරං ගසහත්වා

භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුසතො ාවත්ථිං ගන්ත්වාරාජගහංගන්තුකාසමොසයන ාවත්ථි, 
සතන චාරිකං පක්කාමි. ආනන්දත්සථසරන ගතගතට්ඨාසන මහාපරිසදසවො

අසහොසි, ‘‘භන්සත ආනන්ද, කුහිං  ත්ථාරං ඨසපත්වා ආගසතොසී’’ති? 
අනුපුබ්සබන ාවත්ථිං අනුප්පත්සතසථසරභගවසතොපරිනිබ්බාන මසයවිය 
මහාපරිසදසවොඅසහොසි. 

තත්රසුදංආය ්මාආනන්සදොඅනිච්චතාදිපටි ංයුත්තායධම්මියා කථායතං
මහාජනං  ඤ්ඤාසපත්වා සජතවනං පවිසිත්වා ද බසලන වසිතගන්ධකුටියා
ද්වාරං විවරිත්වාමඤ්චපීඨංනීහරිත්වාපප්සඵොසටත්වාගන්ධකුටිං ම්මජ්ජිත්වා 
මිලාතමාලාකචවරං ඡඩ්සඩත්වා මඤ්චපීඨං අතිහරිත්වා පුන යථාඨාසන
ඨසපත්වා භගවසතො ඨිතකාසල කරණීයං වත්තං  බ්බමකාසි. අථ සථසරො
භගවසතො පරිනිබ්බානසතො පභුති ඨානනි ජ්ජබහුලත්තා උ ් න්නධාතුකං

කායං ම ් ාස තුං දුතියදිවස ඛීරවිසරචනංපිවිත්වාවිහාසරසයවනිසීදි, යං
 න්ධායසුසභනමාණසවනපහිතං මාණවකංඑතදසවොච– 

‘‘අකාසලො සඛො, මාණවක, අත්ථි සම අජ්ජ සභ ජ්ජමත්තා පීතා, 

අප්සපවනාම ්සවපිඋප ඞ්කසමයයාමා’’ති(දී.නි. 1.447). 
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පටුන 

දුතියදිවස  සචතකත්සථසරන පච්ඡා මසණන ගන්ත්වා සුසභන

මාණසවන පුට්සඨොදීඝනිකාසය සුභසුත්තං නාමද මංසුත්තමභාසි. 

අථ සඛො සථසරො සජතවසන විහාසර ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටි ඞ්ඛරණං
කාරාසපත්වා උපකට්ඨාය ව ්සූපනායිකාය රාජගහං ගසතො. තථා
මහාක ් පත්සථසරො අනුරුද්ධත්සථසරො ච  බ්බං භික්ඛු ඞ්ඝං ගසහත්වා
රාජගහසමවගතා. 

සතන සඛො පන  මසයන රාජගසහ අට්ඨාර  මහාවිහාරා සහොන්ති. සත
 බ්සබපි ඡඩ්ඩිතපතිතඋක්ලාපා අසහසුං. භගවසතො හි පරිනිබ්බාසන  බ්සබ
භික්ඛූ අත්තසනො අත්තසනො පත්තචීවරං ගසහත්වා විහාසර ච පරිසවසණ ච
ඡඩ්සඩත්වා අගමංසු. තත්ථ සථරා භගවසතො වචනපූජනත්ථං
තිත්ථියවාදපරිසමොචනත්ථඤ්ච ‘‘පඨමං මා ං ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටි ඞ්ඛරණං 
කසරොමා’’තිචින්සතසුං.තිත්ථියාහිවසදයයං ‘‘ මණ ් සගොතම ්  ාවකා

 ත්ථරි ඨිසතසයව විහාසර පටිජග්ගිංසු, පරිනිබ්බුසත ඡඩ්සඩසු’’න්ති. සත ං 
වාදපරිසමොචනත්ථඤ්චචින්සතසුන්තිවුත්තංසහොති.වුත්තම්පිසචතං– 

‘‘අථසඛොසථරානංභික්ඛූනංඑතදසහොසි –භගවතාසඛො, ආවුස ො, 

ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටි ඞ්ඛරණං වණ්ණිතං, හන්දමයං, ආවුස ො, පඨමං මා ං

ඛණ්ඩඵුල්ලප්පටි ඞ්ඛරණං කසරොම, මජ්ඣිමං මා ං  න්නිපතිත්වා

ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච ඞ්ගායි ් ාමා’’ති(චූළව.438). 

සතදුතියදිවස ගන්ත්වාරාජද්වාසරඅට්ඨංසු.අජාත ත්තුරාජා ආගන්ත්වා

වන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්සත, කිං කසරොමි, සකනත්සථො’’ති පවාසරසි. සථරා 

අට්ඨාර මහාවිහාරප්පටි ඞ්ඛරණත්ථාය හත්ථකම්මං පටිසවසදසුං. ‘‘ ාධු, 
භන්සත’’ති රාජා හත්ථකම්මකාරසක මනු ්ස  අදාසි. සථරා පඨමං මා ං
 බ්බවිහාසර පටි ඞ්ඛරාසපසුං. 

අථ රඤ්සඤො ආසරොසචසුං – ‘‘නිට්ඨිතං, මහාරාජ, විහාරප්පටි ඞ්ඛරණං, 

ඉදානි ධම්මවිනය ඞ්ගහං කසරොමා’’ති. ‘‘ ාධු, භන්සත, වි ් ත්ථා කසරොථ, 

මය්හංආණාචක්කං, තුම්හාකං ධම්මචක්කං සහොතු. ආණාසපථ, භන්සත, කිං

කසරොමී’’ති? ‘‘ධම්ම ඞ්ගහං කසරොන්තානං භික්ඛූනං  න්නි ජ්ජට්ඨානං

මහාරාජා’’ති. ‘‘කත්ථ කසරොමි, භන්සත’’ති? ‘‘සවභාරපබ්බතප ්ස  

 ත්තපණ්ණිගුහාද්වාසරකාතුංයුත්තංමහාරාජා’’ති. ‘‘ ාධු, භන්සත’’තිසඛො, 

රාජා අජාත ත්තු, වි ් කම්මුනා නිම්මිත දි ං සුවිභත්තභිත්තිථම්භස ොපානං 
නානාවිධමාලාකම්මලතාකම්මවිචිත්රං මහාමණ්ඩපං කාරාසපත්වා 
විවිධකුසුමදාමඔලම්බකවිනිග්ගලන්තචාරුවිතානං
රතනවිචිත්රමණිසකොට්ටිමතලමිව ච නං නානාපුප්ඵූපහාරවිචිත්රං
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සුපරිනිට්ඨිතභූමිකම්මං බ්රහ්මවිමාන දි ං අලඞ්කරිත්වා ත ්මිං මහාමණ්ඩසප
පඤ්ච තානං භික්ඛූනං අනග්ඝානි පඤ්චකප්පියපච්චත්ථරණ තානි

පඤ්ඤාසපත්වා දක්ඛිණභාගං නි ් ාය උත්තරාභිමුඛං සථරා නං, 
මණ්ඩපමජ්සඣ පුරත්ථාභිමුඛං බුද්ධ ්  භගවසතො ආ නාරහං ධම්මා නං 
පඤ්ඤාසපත්වා දන්තඛචිතං චිත්තබීජනිඤ්සචත්ථ ඨසපත්වා භික්ඛු ඞ්ඝ ්  

ආසරොචාසපසි‘‘නිට්ඨිතං, භන්සත, කිච්ච’’න්ති. 

භික්ඛූ ආය ්මන්තං ආනන්දං ආහංසු ‘‘ ්සව, ආවුස ො ආනන්ද, 

 ඞ්ඝ න්නිපාසතො, ත්වඤ්ච ස සඛො  කරණීසයො, සතන සත න යුත්තං

 න්නිපාතං ගන්තුං, අප්පමත්සතො සහොහී’’ති. අථ සඛො ආය ්මා ආනන්සදො

‘‘ ්සව න්නිපාසතො, නසඛොපනසමතං පතිරූපං, ය්වාහංස සඛො මාසනො
 න්නිපාතංගච්සඡයය’’න්තිබහුසදවරත්තිංකායගතාය  තියාවීතිනාසමත්වා
රත්තියා පච්චූ  මසය චඞ්කමා ඔසරොහිත්වා විහාරං පවිසිත්වා 

‘‘නිපජ්ජි ් ාමී’’තිකායංආවජ්සජසි.ද්සවපාදාභූමිසතොමුත්තා, අප්පත්තඤ්ච 

සී ං බිම්සබොහනං, එත ්මිං අන්තසර අනුපාදාය ආ සවහි චිත්තං විමුච්චි.
අයඤ්හි ආය ්මා චඞ්කසමන බහි වීතිනාසමත්වා විස  ං නිබ්බත්සතතුං 
අ ක්සකොන්සතො චින්සතසි ‘‘නනු මං භගවා එතදසවොච – ‘කතපුඤ්සඤොසි

ත්වං, ආනන්ද, පධානමනුයුඤ්ජ, ඛිප්පංසහොහිසි අනා සවො’ති(දී.නි.2.207). 

බුද්ධානඤ්චකථාසදොස ොනාමනත්ථි, මමපනඅච්චාරද්ධංවීරියං, සතනසම

චිත්තං උද්ධච්චාය  ංවත්තති, හන්දාහං වීරිය මතං සයොසජමී’’ති චඞ්කමා
ඔසරොහිත්වා පාදසධොවනට්ඨාසන ඨත්වා පාසද සධොවිත්වා විහාරං පවිසිත්වා

මඤ්චසකනිසීදිත්වා ‘‘සථොකංවි ් මි ් ාමී’’තිකායංමඤ්චසකඋපනාසමසි.

ද්සවපාදා භූමිසතොමුත්තා, සී ඤ්චබිම්සබොහනම ම්පත්තං, එත ්මිංඅන්තසර 

අනුපාදායආ සවහි චිත්තං විමුච්චි. චතුඉරියාපථවිරහිතං සථර ්  අරහත්තං. 

සතන ‘‘ඉම ්මිං ා සනඅනිසින්සනොඅනිපන්සනොඅට්ඨිසතොඅචඞ්කමන්සතො
සකො භික්ඛු අරහත්තං පත්සතො’’ති වුත්සත ‘‘ආනන්දත්සථසරො’’ති වත්තුං
වට්ටති. 

අථසථරාභික්ඛූදුතියදිවස භත්තකිච්චංකත්වාපත්තචීවරං පටි ාසමත්වා
ධම්ම භායං න්නිපතිතා.ආනන්දත්සථසරොපනඅත්තසනොඅරහත්තප්පත්තිං 
ඤාසපතුකාසමො භික්ඛූහි  ද්ධිං න ගසතො. භික්ඛූ යථාවුඩ්ඪං අත්තසනො
අත්තසනො පත්තා සන නිසීදන්තා ආනන්දත්සථර ්  ආ නං ඨසපත්වා
නිසින්නා. තත්ථ සකහිචි ‘‘එතමා නං ක ් ා’’ති වුත්සත ආනන්ද ් ාති.
‘‘ආනන්සදො පන කුහිං ගසතො’’ති. ත ්මිං  මසය සථසරො චින්සතසි ‘‘ඉදානි
මය්හං ගමනකාසලො’’ති. තසතො අත්තසනො ආනුභාවං ද ්ස න්සතො පථවියං 
නිමුජ්ජිත්වා අත්තසනොආ සනසයව අත්තානං ද ්ස සි.ආකාස නාගන්ත්වා
නිසීදීතිපි එසක. 
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එවං නිසින්සන ත ්මිං ආය ්මන්සත මහාක ් පත්සථසරො භික්ඛූ 

ආමන්සතසි, ‘‘ආවුස ො, කිංපඨමං ඞ්ගායාමධම්මංවාවිනයංවා’’ති? භික්ඛූ

ආහංසු, ‘‘භන්සතමහාක ් ප, විනයෙොනාමබුද්ධසාසනස්සආයු, විනයෙඨියත

සාසනං ඨිතං යහොති, ත ්මා පඨමං විනයං ඞ්ගායාමා’’ති. ‘‘කං ධුරංකත්වා

විනසයො  ඞ්ගායිතබ්සබො’’ති? ‘‘ආය ්මන්තං උපාලි’’න්ති. ‘‘කිං ආනන්සදො

නප්පසහොතී’’ති? ‘‘සනො නප්පසහොති, අපිච සඛො පන  ම්මා ම්බුද්සධො
ධරමාසනොසයව විනයපරියත්තිං නි ් ාය ආය ්මන්තං උපාලිං එතදග්සග

ඨසපසි – ‘එතදග්ගං, භික්ඛසව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං විනයධරානං යදිදං

උපාලී’’’ති (අ. නි. 1.228). ත ්මා උපාලිත්සථරං පුච්ඡිත්වා විනයං
 ඞ්ගායාමාති. තසතො සථසරො විනයං පුච්ඡනත්ථාය අත්තනාව අත්තානං
 ම්මන්නි.උපාලිත්සථසරොපිවි ් ජ්ජනත්ථාය ම්මන්නි. තත්රායංපාළි– 

අථසඛොආය ්මාමහාක ් සපො ඞ්ඝංඤාසපසි– 

‘‘සුණාතු සම, ආවුස ො,  ඞ්සඝො, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං 
උපාලිංවිනයංපුච්සඡයය’’න්ති. 

ආය ්මාපි උපාලි ඞ්ඝං ඤාසපසි– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත,  ඞ්සඝො, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං 
ආය ්මතාමහාක ් සපනවිනයංපුට්සඨොවි ් ජ්සජයය’’න්ති. 

එවං අත්තනාව අත්තානං  ම්මන්නිත්වා ආය ්මා, උපාලි, උට්ඨායා නා
එකං ං චීවරංකත්වා සථසරභික්ඛූ වන්දිත්වාධම්මා සනනිසීදි දන්තඛචිතං
බීජනිං ගසහත්වා. තසතො මහාක ් පත්සථසරො උපාලිත්සථරං පඨමපාරාජිකං

ආදිං කත්වා  බ්බං විනයං පුච්ඡි, උපාලිත්සථසරො වි ් ජ්සජසි.  බ්සබ
පඤ්ච තා භික්ඛූ පඨමපාරාජිකසික්ඛාපදං  නිදානං කත්වා එකසතො
ගණ ජ්ඣායමකංසු. එවං ස  ානිපීති  බ්බං විනයට්ඨකථාය ගසහතබ්බං.
එසතන නසයන  උභසතොවිභඞ්ගං  ඛන්ධකපරිවාරං  කලං විනයපිටකං 
 ඞ්ගායිත්වා උපාලිත්සථසරො දන්තඛචිතං බීජනිං නික්ඛිපිත්වා ධම්මා නා
ඔසරොහිත්වා වුඩ්සඪභික්ඛූවන්දිත්වාඅත්තසනොපත්තා සනනිසීදි. 

විනයං  ඞ්ගායිත්වා ධම්මං  ඞ්ගායිතුකාසමො ආය ්මා 
මහාක ් පත්සථසරොභික්ඛූපුච්ඡි–‘‘ධම්මං ඞ්ගායන්සතහිකංපුග්ගලංධුරං 

කත්වාධම්සමො ඞ්ගායිතබ්සබො’’ති? භික්ඛූ‘‘ආනන්දත්සථරංධුරංකත්වා’’ති 
ආහංසු. 

අථසඛොආය ්මාමහාක ් සපො ඞ්ඝංඤාසපසි– 
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‘‘සුණාතු සම, ආවුස ො,  ඞ්සඝො, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං 
ආනන්දංධම්මංපුච්සඡයය’’න්ති. 

අථසඛොආය ්මාආනන්සදො ඞ්ඝංඤාසපසි– 

‘‘සුණාතු සම, භන්සත,  ඞ්සඝො, යදි  ඞ්ඝ ්  පත්තකල්ලං, අහං 
ආය ්මතාමහාක ් සපනධම්මංපුට්සඨොවි ් ජ්සජයය’’න්ති. 

අථසඛොආය ්මාආනන්සදොඋට්ඨායා නා එකං ං චීවරංකත්වා සථසර 
භික්ඛූ වන්දිත්වා ධම්මා සන නිසීදි දන්තඛචිතං බීජනිං ගසහත්වා. අථ 

මහාක ් පත්සථසරො ආනන්දත්සථරං ධම්මං පුච්ඡි – ‘‘බ්රහ්මජාලං, ආවුස ො

ආනන්ද, කත්ථ භාසිත’’න්ති? ‘‘අන්තරා ච, භන්සත, රාජගහං අන්තරා ච

නාළන්දංරාජාගාරසකඅම්බලට්ඨිකාය’’න්ති.‘‘කංආරබ්භා’’ති? ‘‘සුප්පියඤ්ච
පරිබ්බාජකංබ්රහ්මදත්තඤ්චමාණවක’’න්ති.අථ සඛොආය ්මාමහාක ් සපො

ආය ්මන්තං ආනන්දං බ්රහ්මජාල ්  නිදානම්පි පුච්ඡි, පුග්ගලම්පි පුච්ඡි.

‘‘ ාමඤ්ඤඵලං; පනාවුස ො ආනන්ද, කත්ථ භාසිත’’න්ති? ‘‘රාජගසහ, 

භන්සත, ජීවකම්බවසන’’ති. ‘‘සකන  ද්ධි’’න්ති? ‘‘අජාත ත්තුනා 
සවසදහිපුත්සතන  ද්ධි’’න්ති. අථ සඛොආය ්මා මහාක ් සපො ආය ්මන්තං

ආනන්දං  ාමඤ්ඤඵල ්  නිදානම්පි පුච්ඡි, පුග්ගලම්පි පුච්ඡි. එසතසනව

උපාසයන පඤ්චපි නිකාසය පුච්ඡි, පුට්සඨො පුට්සඨො ආය ්මා ආනන්සදො 

වි ් ජ්සජසි.අයං පඨමමහාසඞ්ගීති පඤ්චහිසථර සතහිකතා – 

‘‘ සතහිපඤ්චහිකතා, සතනපඤ්ච තාතිච; 

සථසරසහවකතත්තාච, සථරිකාතිපවුච්චතී’’ති. 

ඉමි ් ා පඨමමහා ඞ්ගීතියා වත්තමානාය  බ්බං දීඝනිකායං 
මජ්ඣිමනිකායාදිඤ්ච පුච්ඡිත්වා අනුපුබ්සබන ඛුද්දකනිකායං පුච්ඡන්සතන

ආය ්මතා මහාක ් සපන ‘‘මඞ්ගලසුත්තං, ආවුස ො ආනන්ද, කත්ථ

භාසිත’’න්ති එවමාදිවචනාව ාසන ‘‘නිදානම්පි පුච්ඡි, පුග්ගලම්පි පුච්ඡී’’ති

එත්ථ නිදාසන පුච්ඡිසත තං නිදානං විත්ථාසරත්වා යථා ච භාසිතං, සයන ච

සුතං, යදා ච සුතං, සයන ච භාසිතං, යත්ථ ච භාසිතං, ය ්  ච භාසිතං, තං

 බ්බංකසථතුකාසමන ‘‘එවං භාසිතං මයා සුතං, එකං  මයං සුතං, භගවතා

භාසිතං,  ාවත්ථියං භාසිතං, සදවතාය භාසිත’’න්ති එතමත්ථං ද ්ස න්සතන 
ආය ්මතාආනන්සදනවුත්තං‘‘එවංසමසුතං–එකං මයංභගවා ාවත්ථියං
විහරති සජතවසන අනාථපිණ්ඩික ්  ආරාසම…සප.… භගවන්තං ගාථාය

අජ්ඣභාසී’’ති. එවමිදං ආය ්මතා ආනන්සදන වුත්තං, තඤ්ච පන
පඨමමහා ඞ්ගීතිකාසල වුත්තන්තිසවදිතබ්බං. 
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ඉදානි ‘‘ක ්මා වුත්ත’’න්ති එත්ථ වුච්චසත – ය ්මා අයමාය ්මා

මහාක ් පත්සථසරනනිදානංපුට්සඨො, ත ්මාසනනතංනිදානංආදිසතොපභුති 

විත්ථාසරතුංවුත්තං.ය ්මාවාආනන්දංධම්මා සනනිසින්නංවසීගණපරිවුතං
දි ්වා එකච්චානං සදවතානං චිත්තමුප්පන්නං ‘‘අයමාය ්මා සවසදහමුනි

පකතියාපි  කයකුලමන්වසයො භගවසතො දායාසදො, භගවතාපි පඤ්චක්ඛත්තුං

එතදග්සගනිද්දිට්සඨො, චතූහිඅච්ඡරියඅබ්භුතධම්සමහි මන්නාගසතො, චතුන්නං

පරි ානංපිසයොමනාසපො, ඉදානි මඤ්සඤභගවසතොධම්මරජ්ජදායජ්ජංපත්වා
බුද්සධො ජාසතො’’ති. ත ්මා ආය ්මා ආනන්සදො තා ං සදවතානං සචත ා
සචසතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය තං අභූතගුණ ම්භාවනං අනධිවාස න්සතො 
අත්තසනො  ාවකභාවසමව දීසපතුං ආහ ‘‘එවං සම සුතං එකං  මයං භගවා 

…සප.… අජ්ඣභාසී’’ති. එත්ථන්තසර පඤ්ච අරහන්ත තානි අසනකානි ච

සදවතා හ ් ානි ‘‘ ාධු  ාධූ’’ති ආය ්මන්තං ආනන්දං අභිනන්දිංසු, 

මහාභූමිචාසලො අසහොසි, නානාවිධකුසුමව ් ං අන්තලික්ඛසතො පපති, 

අඤ්ඤානි චබහූනි අච්ඡරියානිපාතුරසහසුං, බහූනඤ්ච සදවතානං  ංසවසගො

උප්පජ්ජි ‘‘යං අම්සහහි භගවසතො  ම්මුඛා සුතං, ඉදාසනව තං පසරොක්ඛා
ජාත’’න්ති. එවමිදං ආය ්මතා ආනන්සදන පඨමමහා ඞ්ගීතිකාසල

වදන්සතනාපිඉමිනාකාරසණනවුත්තන්තිසවදිතබ්බං.එත්තාවතාච ‘‘වුත්තං

යෙනෙදාෙස්මා, යචතංවත්වා ඉමං විධ’’න්ති ඉමි ් ා අද්ධගාථායඅත්සථො
පකාසිසතොසහොති. 

එවමිච්චාදිපාඨවණ්ණනා 

1. ඉදානි ‘‘එවමිච්චාදිපාඨස්ස, අත්ථං නානප්පකාරයතො’’ති

එවමාදිමාතිකාය  ඞ්ගහිතත්ථප්පකා නත්ථං වුච්චසත– එවන්ති අයං ද්සදො 
උපමූපසද  ම්පහං නගරහණවචන ම්පටිග්ගහාකාරනිද ් නාවධාරණාදීසු

අත්සථසු දට්ඨබ්සබො. තථාසහ  ‘‘එවංජාසතනමච්සචන, කත්තබ්බංකු ලං

බහු’’න්තිඑවමාදීසු (ධ.ප.53) උපමායංදි ් ති. ‘‘එවංසතඅභික්කමිතබ්බං, 

එවං සත පටික්කමිතබ්බ’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.122) උපසදස . ‘‘එවසමතං

භගවා, එවසමතංසුගතා’’තිඑවමාදීසු(අ.නි.3.66)  ම්පහං සන.‘‘එවසමවං
පනායං ව ලී ය ්මිං වා ත ්මිං වා ත ්  මුණ්ඩක ්   මණක ්  වණ්ණං

භා තී’’ති එවමාදීසු ( ං. නි. 1.187) ගරහසණ. ‘‘එවං, භන්සතති සඛො සත

භික්ඛූ භගවසතොපච්ච ්ස ොසු’’න්තිඑවමාදීසු(ම.නි.1.1) වචන ම්පටිග්ගසහ.

‘‘එවංබයාසඛො අහං, භන්සත, භගවතාධම්මංසදසිතංආජානාමී’’තිඑවමාදීසු

(ම. නි. 1.398) ආකාසර. ‘‘එහි ත්වං, මාණවක, සයන  මසණො ආනන්සදො

සතනුප ඞ්කම, උප ඞ්කමිත්වා මම වචසනන  මණං ආනන්දං අප්පාබාධං
අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ. ‘සුසභො මාණසවො 
සතොසදයයපුත්සතොභවන්තංආනන්දංඅප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලං 

ඵාසුවිහාරංපුච්ඡතී’ති, එවඤ්චවසදහි ාධුකිරභවංආනන්සදොසයනසුභ ් 
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පටුන 

මාණව ්  සතොසදයයපුත්ත ්  නිසව නං, සතනුප ඞ්කමතු අනුකම්පං

උපාදායා’’තිඑවමාදීසු(දී. නි.1.445) නිද ් සන.‘‘තංකිංමඤ්ඤථකාලාමා, 

ඉසමධම්මාකු ලාවාඅකු ලාවාති? අකු ලා, භන්සත. ාවජ්ජාවාඅනවජ්ජා

වාති?  ාවජ්ජා, භන්සත. විඤ්ඤුගරහිතා වා විඤ්ඤුප්ප ත්ථා වාති? 

විඤ්ඤුගරහිතා, භන්සත.  මත්තා  මාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය  ංවත්තන්ති

සනො වා, කථං සවො එත්ථ සහොතීති?  මත්තා, භන්සත,  මාදින්නා අහිතාය

දුක්ඛාය  ංවත්තන්ති, එවං සනො එත්ථ සහොතී’’ති එවමාදීසු (අ. නි. 3.66) 
අවධාරසණ.ඉධපනආකාරනිද ් නාවධාරසණසුදට්ඨබ්සබො. 

තත්ථ ආකාරත්සථන එවං- ද්සදන එතමත්ථං දීසපති – 
නානානයනිපුණමසනකජ්ඣා ය මුට්ඨානං අත්ථබයඤ්ජන ම්පන්නං
විවිධපාටිහාරියං ධම්මත්ථසද නාපටිසවධගම්භීරං  බ්බ ත්තානං
 ක කභා ානුරූපසතො ස ොතපථමාගච්ඡන්තං ත ්  භගවසතො වචනං

 බ්බප්පකාසරනසකො මත්සථොවිඤ්ඤාතුං,  බ්බථාසමනපනස ොතුකාමතං 

ජසනත්වාපිඑවංසමසුතං, මයාපිඑසකනාකාසරනසුතන්ති. 

නිද ් නත්සථන ‘‘නාහං  යම්භූ, න මයා ඉදං  ච්ඡිකත’’න්ති අත්තානං

පරිසමොසචන්සතො ‘‘එවං සම සුතං, මයාපි එවං සුත’’න්ති ඉදානි වත්තබ්බං 
 කලසුත්තංනිද ්ස ති. 

අවධාරණත්සථන ‘‘එතදග්ගං, භික්ඛසව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං 

බහු ්සුතානං යදිදං ආනන්සදො, ගතිමන්තානං,  තිමන්තානං, ධිතිමන්තානං, 

උපට්ඨාකානං යදිදං ආනන්සදො’’ති (අ. නි. 1.219-223) එවං භගවතා
ප ත්ථභාවානුරූපං අත්තසනො ධාරණබලං ද ්ස න්සතො  ත්තානං

ස ොතුකමයතං ජසනති ‘‘එවං සම සුතං, තඤ්ච සඛො අත්ථසතො වා 

බයඤ්ජනසතොවාඅනූනමනධිකං, එවසමව, නඅඤ්ඤථාදට්ඨබ්බ’’න්ති. 

යම- ද්සදො තීසු අත්සථසු දි ් ති. තථා හි ්  ‘‘ගාථාභිගීතං සම

අසභොජසනයය’’න්තිඑවමාදීසු(සු.නි.81) මයාතිඅත්සථො. ‘‘ ාධුසම, භන්සත, 

භගවා  ංඛිත්සතන ධම්මං සදස තූ’’ති එවමාදීසු ( ං. නි. 4.88) මය්හන්ති

අත්සථො.‘‘ධම්මදායාදාසම, භික්ඛසව, භවථා’’තිඑවමාදීසු(ම.නි.1.29) මමාති
අත්සථො.ඉධපන‘‘මයාසුත’’න්තිච‘‘මමසුත’’න්තිචඅත්ථද්වසය යුජ්ජති. 

සුතන්ති අයං සුත ද්සදො  උප ග්සගො අනුප ග්සගො ච 

ගමනඛයාතරාගාභිභූතූපචිතානුසයොගස ොතවිඤ්සඤයයස ොතද්වාරවිඤ්ඤාතාදි
අසනකත්ථප්පසභසදො. තථා හි ්  ‘‘ස නාය පසුසතො’’ති එවමාදීසු

ගච්ඡන්සතොති අත්සථො. ‘‘සුතධම්ම ්  ප ් සතො’’ති එවමාදීසු

ඛයාතධම්ම ් ාතිඅත්සථො.‘‘අව ්සුතා අව ්සුත ් ා’’තිඑවමාදීසු(පාචි.657) 
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රාගාභිභූතා රාගාභිභූත ් ාති අත්සථො. ‘‘තුම්සහහි පුඤ්ඤං පසුතං

අනප්පක’’න්ති එවමාදීසු (ඛු. පා. 7.12) උපචිතන්ති අත්සථො. ‘‘සය

ඣානප්පසුතා ධීරා’’ති එවමාදීසු (ධ. ප. 181) ඣානානුයුත්තාති අත්සථො.

‘‘දිට්ඨං සුතං මුත’’න්ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.241) ස ොතවිඤ්සඤයයන්ති

අත්සථො. ‘‘සුතධසරො සුත න්නිචසයො’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.339) 

ස ොතද්වාරානු ාරවිඤ්ඤාතධසරොති අත්සථො. ඉධ පන සුතන්ති 
ස ොතවිඤ්ඤාණපුබ්බඞ්ගමාය විඤ්ඤාණවීථියා උපධාරිතන්ති වා 

උපධාරණන්ති වාති අත්සථො. තත්ථ යදා සම- ද්ද ්  මයාති අත්සථො, තදා

‘‘එවං මයා සුතං, ස ොතවිඤ්ඤාණපුබ්බඞ්ගමාය විඤ්ඤාණවීථියා

උපධාරිත’’න්තියුජ්ජති.යදා සම- ද්ද ් මමාතිඅත්සථො, තදා‘‘එවංමමසුතං
ස ොතවිඤ්ඤාණපුබ්බඞ්ගමාය විඤ්ඤාණවීථියාඋපධාරණ’’න්තියුජ්ජති. 

එවසමසතසු තීසු පසදසු එවන්ති ස ොතවිඤ්ඤාණකිච්චනිද ් නං. යමති 

වුත්තවිඤ්ඤාණ මඞ්ගීපුග්ගලනිද ් නං. සුතන්ති 
අ ් වනභාවප්පටික්සඛපසතො අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිද ් නං. තථා 

එවන්ති වනාදිචිත්තානංනානප්පකාසරනආරම්මසණ පවත්තභාවනිද ් නං. 

යමතිඅත්තනිද ් නං. සුතන්තිධම්මනිද ් නං. 

තථා එවන්ති නිද්දිසිතබ්බධම්මනිද ් නං. යමතිපුග්ගලනිද ් නං. සුතන්ති
පුග්ගලකිච්චනිද ් නං. 

තථා එවන්ති වීථිචිත්තානං ආකාරපඤ්ඤත්තිවස න

නානප්පකාරනිද්සදස ො. යමති කත්තාරනිද්සදස ො. සුතන්තිවි යනිද්සදස ො. 

තථා එවන්තිපුග්ගලකිච්චනිද්සදස ො. සුතන්තිවිඤ්ඤාණකිච්චනිද්සදස ො. 

යමතිඋභයකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්සදස ො. 

තථා එවන්ති භාවනිද්සදස ො. යමති පුග්ගලනිද්සදස ො. සුතන්ති ත ්  
කිච්චනිද්සදස ො. 

තත්ථ එවන්ති ච යමති ච  ච්ඡිකට්ඨපරමත්ථවස න

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. සුතන්තිවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති.තථා එවන්තිච යමතිච

තංතංඋපාදාය වත්තබ්බසතො උපාදාපඤ්ඤත්ති. සුතන්ති දිට්ඨාදීනිඋපනිධාය

වත්තබ්බසතොඋපනිධාපඤ්ඤත්ති. 

එත්ථච එවන්තිවචසනනඅ ම්සමොහංදීසපති, සුතන්තිවචසනනසුත ් 

අ ම්සමො ං.තථා එවන්තිවචසනනසයොනිස ොමනසිකාරංදීසපතිඅසයොනිස ො

මනසිකසරොසතො නානප්පකාරප්පටිසවධාභාවසතො. සුතන්ති වචසනන
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අවික්සඛපං දීසපති වික්ඛිත්තචිත්ත ්   වනාභාවසතො. තථා හි

වික්ඛිත්තචිත්සතො පුග්ගසලො  බ්බ ම්පත්තියා වුච්චමාසනොපි ‘‘න මයා සුතං, 
පුන භණථා’’ති භණති. සයොනිස ොමනසිකාසරන සචත්ථ අත්ත ම්මාපණිධිං

පුබ්සබ කතපුඤ්ඤතඤ්ච  ාසධති, අවික්සඛසපන  ද්ධම්ම ් වනං

 ප්පුරිසූපනි ් යඤ්ච. එවන්ති ච ඉමිනා භද්දසකන ආකාසරන

පච්ඡිමචක්කද්වය ම්පත්තිං අත්තසනො දීසපති, සුතන්ති  වනසයොසගන 

පුරිමචක්කද්වය ම්පත්තිං. තථා ආ යසුද්ධිං පසයොගසුද්ධිඤ්ච, තාය ච

ආ යසුද්ධියා අධිගමබයත්තිං, පසයොගසුද්ධියාආගමබයත්තිං. 

එවන්ති ච ඉමිනා නානප්පකාරපටිසවධදීපසකන වචසනන අත්තසනො

අත්ථපටිභානපටි ම්භිදා ම්පදං දීසපති. සුතන්ති ඉමිනා
ස ොතබ්බසභදපටිසවධදීපසකන ධම්මනිරුත්තිපටි ම්භිදා ම්පදං දීසපති. 

එවන්ති ච ඉදං සයොනිස ොමනසිකාරදීපකං වචනං භණන්සතො ‘‘එසත මයා

ධම්මා මන ානුසපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා’’ති ඤාසපති. සුතන්ති ඉදං
 වනසයොගදීපකවචනං භණන්සතො ‘‘බහූ මයා ධම්මා සුතා ධාතා වච ා
පරිචිතා’’තිඤාසපති.තදුභසයනපි අත්ථබයඤ්ජනපාරිපූරිංදීසපන්සතො වසන
ආදරංජසනති. 

එවං යම සුතන්ති ඉමිනා පන  කසලනපි වචසනන ආය ්මා ආනන්සදො

තථාගතප්පසවදිතං ධම්මං අත්තසනො අදහන්සතො අ ප්පුරි භූමිං, අතික්කමති, 
 ාවකත්තං පටිජානන්සතො  ප්පුරි භූමිං ඔක්කමති. තථා අ ද්ධම්මා චිත්තං

වුට්ඨාසපති,  ද්ධම්සම චිත්තං පතිට්ඨාසපති. ‘‘සකවලං සුතසමසවතං මයා, 
ත ්ස වතුභගවසතො වචනං අරහසතො ම්මා ම්බුද්ධ ් ා’’තිච දීසපන්සතො

අත්තානංපරිසමොසචති,  ත්ථාරංඅපදි ති, ජිනවචනංඅප්සපති, ධම්මසනත්තිං 
පතිට්ඨාසපති. 

අපිච ‘‘එවං සම සුත’’න්ති අත්තනා උප්පාදිතභාවං අප්පටිජානන්සතො 
පුරිම ් වනං විවරන්සතො ‘‘ ම්මුඛා පටිග්ගහිතමිදං මයා ත ්  භගවසතො 
චතුසව ාරජ්ජවි ාරද ්  ද බලධර ්  ආ භට්ඨානට්ඨායිසනො 
සීහනාදනාදිසනො  බ්බ ත්තුත්තම ්  ධම්මි ් ර ්  ධම්මරාජ ් 
ධම්මාධිපතිසනො ධම්මදීප ්  ධම්මප්පටි රණ ්   ද්ධම්මවරචක්කවත්තිසනො
 ම්මා ම්බුද්ධ ් . න එත්ථ අත්සථ වා ධම්සම වා පසද වා බයඤ්ජසන වා
කඞ්ඛා වා විමති වා කාතබ්බා’’ති  බ්බසදවමනු ් ානං ඉම ්මිං ධම්සම

අ ් ද්ධියංවිනාස ති,  ද්ධා ම්පදං උප්පාසදතීතිසවදිතබ්සබො.සහොතිසචත්ථ
– 

‘‘විනා යතිඅ ් ද්ධං,  ද්ධංවඩ්සඪති ා සන; 

එවංසමසුතමිච්සචවං, වදංසගොතම ාවසකො’’ති. 
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එකන්ති ගණනපරිච්සඡදනිද්සදස ො. සමෙන්ති පරිච්ඡින්නනිද්සදස ො. එකං

සමෙන්තිඅනියමිතපරිදීපනං. තත්ථ සමෙ ද්සදො– 

 මවාසයඛසණකාසල,  මූසහසහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලාසභපහාසනච, පටිසවසධචදි ් ති. 

තථාහි ් ‘‘අප්සපවනාම ්සවපිඋප ඞ්කසමයයාමකාලඤ්ච  මයඤ්ච

උපාදායා’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.447)  මවාසයො අත්සථො. ‘‘එසකොව සඛො, 

භික්ඛසව, ඛසණොච මසයොචබ්රහ්මචරියවා ායා’’තිඑවමාදීසු (අ.නි.8.29) 

ඛසණො. ‘‘උණ්හ මසයො පරිළාහ මසයො’’ති එවමාදීසු (පාචි. 358) කාසලො.

‘‘මහා මසයොපවන ්මි’’න්තිඑවමාදීසු  මූසහො.‘‘ මසයොපිසඛොසත, භද්දාලි, 

අප්පටිවිද්සධො අසහොසි, භගවා සඛො  ාවත්ථියං විහරති, ස ොපි මං ජානි ් ති, 

‘භද්දාලි, නාමභික්ඛු ත්ථු ා සන සික්ඛායඅපරිපූරකාරී’ති, අයම්පිසඛොසත

භද්දාලි  මසයො අප්පටිවිද්සධො අසහොසී’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 2.135) සහතු.
‘‘සතන සඛො පන  මසයන උග්ගාහමාසනො පරිබ්බාජසකො
 මණමුණ්ඩිකාපුත්සතො මයප්පවාදසකතින්දුකාචීසරඑක ාලසක මල්ලිකාය

ආරාසමපටිව තී’’තිඑවමාදීසු(ම.නි.2.260) දිට්ඨි. 

‘‘දිට්සඨධම්සමචසයොඅත්සථො, සයොචත්සථො ම්පරායිසකො; 

අත්ථාභි මයාධීසරො, පණ්ඩිසතොතිපවුච්චතී’’ති.( ං.නි.1.129) – 

එවමාදීසු පටිලාසභො. ‘‘ ම්මා මානාභි මයා අන්තමකාසි දුක්ඛ ් ා’’ති

එවමාදීසු (ම. නි. 1.28) පහානං. ‘‘දුක්ඛ ්  පීළනට්සඨො  ඞ්ඛතට්සඨො 

 න්තාපට්සඨො විපරිණාමට්සඨො අභි මයට්සඨො’’ති එවමාදීසු (පටි. ම. 2.8) 
පටිසවසධො. ඉධ පන ්  කාසලො අත්සථො. සතන එකං  මයන්ති 
 ංවච්ඡරඋතුමා අඩ්ඪමා රත්තිදිවපුබ්බණ්හමජ්ඣන්හික ායන්හපඨමමජ්ඣි
ම- පච්ඡිමයාමමුහුත්තාදීසුකාලසඛයසු මසයසුඑකං මයන්තිදීසපති. 

සය වා ඉසම ගබ්සභොක්කන්ති මසයො ජාති මසයො  ංසවග මසයො 
අභිනික්ඛමන මසයො දුක්කරකාරික මසයො මාරවිජය මසයො
අභි ම්සබොධි මසයො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාර මසයො සද නා මසයො
පරිනිබ්බාන මසයොති එවමාදසයො භගවසතො සදවමනු ්ස සු අතිවිය පකා ා
අසනකකාලඛයා එව  මයා. සතසු  මසයසු සද නා මය ඞ්ඛාතං එකං
 මයන්ති වුත්තං සහොති. සයො චායං ඤාණකරුණාකිච්ච මසයසු

කරුණාකිච්ච මසයො, අත්තහිතපරහිතප්පටිපත්ති මසයසු

පරහිතප්පටිපත්ති මසයො,  න්නිපතිතානං කරණීයද්වය මසයසු

ධම්මීකථා මසයො, සද නාපටිපත්ති මසයසුසද නා මසයො, සතසුපි මසයසු
යං කිඤ්චි න්ධාය‘‘එකං මය’’න්තිවුත්තංසහොති. 
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එත්ථාහ–අථක ්මායථාඅභිධම්සම ‘‘ය ්මිං මසයකාමාවචර’’න්තිච

ඉසතො අඤ්සඤසු සුත්තපසදසු ‘‘ය ්මිං  මසය, භික්ඛසව, භික්ඛු විවිච්සචව

කාසමහී’’තිචභුම්මවචසනනනිද්සදස ො කසතො, විනසයච‘‘සතන මසයන

බුද්සධො භගවා’’ති කරණවචසනන, තථා අකත්වා ඉධ ‘‘එකං  මය’’න්ති

උපසයොගවචනනිද්සදස ො කසතොති. තත්ථ තථා, ඉධ ච අඤ්ඤථා
අත්ථ ම්භවසතො. තත්ථ හි අභිධම්සම ඉසතො අඤ්සඤසු සුත්තපසදසු ච
අධිකරණත්සථො භාසවනභාවලක්ඛණත්සථො ච  ම්භවති. අධිකරණඤ්හි

කාලත්සථො  මූහත්සථො ච  මසයො, තත්ථ වුත්තානං ඵ ් ාදිධම්මානං

ඛණ මවායසහතු ඞ්ඛාත ්  ච  මය ්  භාසවන සත ං භාසවො ලක්ඛීයති, 
ත ්මාතදත්ථසජොතනත්ථංතත්ථභුම්මවචනනිද්සදස ොකසතො. 

විනසය ච සහත්වත්සථො කරණත්සථො ච  ම්භවති. සයො හි ස ො 

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්ති මසයො ාරිපුත්තාදීහිපිදුබ්බිඤ්සඤසයයො, සතන මසයන
සහතුභූසතන කරණභූසතන ච සික්ඛාපදානි පඤ්ඤසපන්සතො

සික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිසහතුඤ්ච අසපක්ඛමාසනො භගවා තත්ථ තත්ථ විහාසි, 
ත ්මාතදත්ථසජොතනත්ථංතත්ථකරණවචනනිද්සදස ොකසතො. 

ඉධ පන අඤ්ඤ ්මිඤ්ච එවංජාතිසක සුත්තන්තපාසඨ
අච්චන්ත ංසයොගත්සථො  ම්භවති. යඤ්හි  මයං භගවා ඉමං අඤ්ඤං වා 

සුත්තන්තංසදස සි, අච්චන්තසමවතං මයංකරුණාවිහාසරනවිහාසි.ත ්මා 
තදත්ථසජොතනත්ථං ඉධ උපසයොගවචනනිද්සදස ො කසතොති විඤ්සඤසයයො.
සහොතිසචත්ථ– 

‘‘තංතංඅත්ථමසපක්ඛිත්වා, භුම්සමනකරසණනච; 

අඤ්ඤත්ර මසයොවුත්සතො, උපසයොසගනස ොඉධා’’ති. 

භගවාති ගුණවිසිට්ඨ ත්තුත්තමගරුගාරවාධිවචනසමතං.යථාහ– 

‘‘භගවාති වචනංස ට්ඨං, භගවාති වචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්සතොස ො, භගවාසතනවුච්චතී’’ති. 

චතුබ්බිධඤ්හි නාමං ආවත්ථිකං, ලිඞ්ගිකං, සනමිත්තකං, 
අධිච්ච මුප්පන්නන්ති. අධිච්ච මුප්පන්නං නාම ‘‘යදිච්ඡක’’න්ති වුත්තං

සහොති.තත්ථ වච්සඡො දම්සමො බලිබද්සධොති එවමාදිආවත්ථිකං, දණ්ඩී ඡත්තී 

සිඛීකරීතිඑවමාදිලිඞ්ගිකං, සතවිජ්සජොඡළභිඤ්සඤොතිඑවමාදිසනමිත්තකං, 
සිරිවඩ්ඪසකො ධනවඩ්ඪසකොති එවමාදි වචනත්ථමනසපක්ඛිත්වා පවත්තං 

අධිච්ච මුප්පන්නං.ඉදංපනභගවාතිනාමංගුණසනමිත්තකං, නමහාමායාය, 

න සුද්සධොදනමහාරාසජන, න අසීතියා ඤාති හ ්ස හි කතං, න
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 ක්ක න්තුසිතාදීහි සදවතාවිස ස හි කතං. යථාහ ආය ්මා
 ාරිපුත්තත්සථසරො ‘‘භගවාති සනතං නාමං මාතරා කතං…සප.…  ච්ඡිකා

පඤ්ඤත්තියදිදංභගවා’’ති(මහානි.84). 

යං ගුණසනමිත්තකඤ්සචතං නාමං, සත ං ගුණානං පකා නත්ථං ඉමං
ගාථං වදන්ති– 

‘‘භගීභජීභාගීවිභත්තවාඉති, 

අකාසිභග්ගන්තිගරූතිභාගයවා; 

බහූහිඤාසයහිසුභාවිතත්තසනො, 
භවන්තසගොස ොභගවාතිවුච්චතී’’ති. 

නිද්සද ාදීසු (මහානි. 84; චූළනි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්සද  2) 
වුත්තනසයසනවච ් අත්සථොදට්ඨබ්සබො. 

අයංපනඅපසරොපරියාසයො– 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්සතො, භසගහිචවිභත්තවා; 

භත්තවාවන්තගමසනො, භසවසුභගවාතසතො’’ති. 

තත්ථ ‘‘වණ්ණාගසමො වණ්ණවිපරියාසයො’’ති එවං නිරුත්තිලක්ඛණං
ගසහත්වා  ද්දනසයන වා පිස ොදරාදිපක්සඛපලක්ඛණං ගසහත්වා ය ්මා 
සලොකියසලොකුත්තරසුඛාභිනිබ්බත්තකං දානසීලාදිපාරප්පත්තං භාගයම ් 

අත්ථි, ත ්මා භාගයවාති වත්තබ්සබභගවාතිවුච්චතීතිඤාතබ්බං. ය ්මා පන
සලොභසදො සමොහවිපරීතමනසිකාරඅහිරිකාසනොත්තප්පසකොධූපනාහමක්ඛපලා- 
ඉ ් ාමච්ඡරියමායා ාසඨයයථම්භ ාරම්භමානාතිමානමදපමාදතණ්හාවිජ්ජාතිවි
ධාකු ලමූලදුච්චරිත- 
 ංකිසල මලවි ම ඤ්ඤාවිතක්කපපඤ්චචතුබ්බිධවිපරිසය ආ වගන්ථඔඝ
සයොගඅගතිතණ්හුපාදාන- 
පඤ්චසචසතොඛිලවිනිබන්ධනීවරණාභිනන්දනඡවිවාදමූලතණ්හාකාය ත්තානු 
ය- අට්ඨමිච්ඡත්තනවතණ්හාමූලකද ාකු ලකම්මපථද්වා ට්ඨිදිට්ඨිගත- 

අට්ඨ තතණ්හාවිචරිතප්පසභද බ්බදරථපරිළාහකිසල  ත හ ් ානි, 
 ඞ්සඛපසතො වා පඤ්ච කිසල ක්ඛන්ධඅභි ඞ්ඛාරමච්චුසදවපුත්තමාසර

අභඤ්ජි, ත ්මා භග්ගත්තාඑයතසංපරිස්සොනංභග්ගවාතිවත්තබ්සබ භගවාති
වුච්චති.ආහසචත්ථ– 

‘‘භග්ගරාසගොභග්ගසදොස ො, භග්ගසමොසහොඅනා සවො; 

භග්ගා ් පාපකාධම්මා, භගවාසතනවුච්චතී’’ති. 
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භාගයවතාය ච ්   තපුඤ්ඤලක්ඛණධර ්  රූපකාය ම්පත්ති දීපිතා 

සහොති, භග්ගසදො තාය ධම්මකාය ම්පත්ති. තථා සලොකිය රික්ඛකානං

බහුමානභාසවො, ගහට්ඨපබ්බජිසතහිඅභිගමනීයතා.තථාඅභිගතානඤ්චසන ං

කායචිත්තදුක්ඛාපනයසන පටිබලභාසවො, ආමි දානධම්මදාසනහි උපකාරිතා.
සලොකියසලොකුත්තරසුසඛහිච ංසයොජන මත්ථතා දීපිතාසහොති. 

ය ්මා ච සලොසක ඉ ් රියධම්මය සිරිකාමපයත්සතසු ඡසු ධම්සමසු 

භග ද්සදො වත්තති, පරමඤ්ච ්  කචිත්සතඉ ් රියං, අණිමාලඝිමාදිකං වා 

සලොකිය ම්මතං  බ්බාකාරපරිපූරං අත්ථි, තථා සලොකුත්තසරො ධම්සමො, 

සලොකත්තයබයාපසකො යථාභුච්චගුණාධිගසතො අතිවිය පරිසුද්සධො යස ො, 
රූපකායද ් නබයාවටජනනයනමනප්ප ාදජනන මත්ථා  බ්බාකාරපරිපූරා 

 බ්බඞ්ගපච්චඞ්ගසිරී, යංයංඅසනනඉච්ඡිතංපත්ථිතංඅත්තහිතංපරහිතංවා, 

ත ්  ත ් තසථවඅභිනිප්ඵන්නත්තාඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්ති ඤ්ඤිසතොකාසමො, 
 බ්බසලොකගරුභාවප්පත්තිසහතුභූසතො  ම්මාවායාම ඞ්ඛාසතො පයත්සතො ච

අත්ථි, ත ්මා ඉසමහිභසගහියුත්තත්තාපි භගාඅස්සසන්තීතිඉමිනා අත්සථන
‘‘භගවා’’තිවුච්චති. 

ය ්මා පන කු ලාදිසභසදහි  බ්බධම්සම, 

ඛන්ධායතනධාතු ච්චඉන්ද්රියපටිච්ච මුප්පාදාදීහි වා කු ලාදිධම්සම, 

පීළන ඞ්ඛත න්තාපවිපරිණාමට්සඨන වා දුක්ඛමරිය ච්චං, 

ආයූහනනිදාන ංසයොගපලිසබොධට්සඨන  මුදයං, 

නි ් රණවිසවකා ඞ්ඛතඅමතට්සඨන නිසරොධං, 

නියයානිකසහතුද ් නාධිපසතයයට්සඨන මග්ගං විභත්තවා, විභජිත්වා

විවරිත්වා සදසිතවාතිවුත්තංසහොති, ත ්මා විභත්තවාතිවත්තබ්සබ ‘‘භගවා’’ති
වුච්චති. 

ය ්මා ච එ  දිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාසර කායචිත්තඋපධිවිසවසක 

සුඤ්ඤතාප්පණිහිතානිමිත්තවිසමොක්සඛ අඤ්සඤ ච සලොකියසලොකුත්තසර 

උත්තරිමනු ් ධම්සම භජි ස වි බහුලමකාසි, ත ්මා භත්තවාති වත්තබ්සබ
‘‘භගවා’’තිවුච්චති. 

ය ්මා පන තීසු භසවසු තණ්හා ඞ්ඛාතං ගමනං අසනන වන්තං, ත ්මා 

භයවසුවන්තගමයනොතිවත්තබ්සබභව ද්දසතොභකාරංගමන ද්දසතො ගකාරං

වන්ත ද්දසතොවකාරඤ්චදීඝංකත්වාආදාය‘‘භගවා’’තිවුච්චති, යථාසලොසක 

‘‘සමහන ් ඛ ් මාලා’’තිවත්තබ්සබ‘‘සමඛලා’’ති. 

එත්තාවතා සචත්ථ එවං යම සුතන්ති වචසනන යථාසුතං යථාපරියත්තං

ධම්මංසදස න්සතොපච්චක්ඛංකත්වා භගවසතොධම්ම රීරංපකාස ති, සතන
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‘‘නයිදං අතීත ත්ථුකංපාවචනං, අයං සවො ත්ථා’’ති භගවසතොඅද ් සනන
උක්කණ්ඨිතජනං ම ් ාස ති. 

එකංසමෙං භගවාතිවචසනනත ්මිං මසය භගවසතො අවිජ්ජමානභාවං
ද ්ස න්සතො රූපකායපරිනිබ්බානං ද ්ස ති. සතන ‘‘එවංවිධ ්  ඉම ් 
අරියධම්ම ්  සදස තා ද බලධසරො වජිර ඞ්ඝාතකාසයො ස ොපි භගවා

පරිනිබ්බුසතො, තත්ථ සකනඤ්සඤන ජීවිසත ආ ා ජසනතබ්බා’’ති

ජීවිතමදමත්තංජනං ංසවසජති,  ද්ධම්සම ච ් උ ් ාහංජසනති. 

එවන්ති ච භණන්සතො සද නා ම්පත්තිං නිද්දි ති, යම සුතන්ති

 ාවක ම්පත්තිං, එකංසමෙන්තිකාල ම්පත්තිං, භගවාති සද ක ම්පත්තිං. 

සාවත්ථිෙං විහරතීති එත්ථ සාවත්ථීති  වත්ථ ්  ඉසිසනො

නිවා ට්ඨානභූතං නගරං, යථා කාකන්දී මාකන්දීති, එවං ඉත්ථිලිඞ්ගවස න

 ාවත්ථීති වුච්චති, එවං අක්ඛරචින්තකා. අට්ඨකථාචරියා පන භණන්ති
‘‘යංකිඤ්චි මනු ් ානං උපසභොගපරිසභොගං  බ්බසමත්ථ අත්ථී’’ති  ාවත්ථී.

 ත්ථ මාසයොසග ච ‘‘කිං භණ්ඩමත්ථී’’ති පුච්ඡිසත ‘‘ බ්බමත්ථී’’ති
වචනමුපාදාය ාවත්ථී. 

‘‘ බ්බදා බ්බූපකරණං,  ාවත්ථියං සමොහිතං; 

ත ්මා බ්බමුපාදාය,  ාවත්ථීතිපවුච්චති. 

‘‘සකො ලානංපුරංරම්මං, ද ් සනයයංමසනොරමං; 

ද හි ද්සදහිඅවිවිත්තං, අන්නපාන මායුතං. 

‘‘වුඩ්ඪිං සවපුල්ලතං පත්තං, ඉද්ධංඵීතංමසනොරමං; 

ආළකමන්දාව සදවානං,  ාවත්ථිපුරමුත්තම’’න්ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
1.14); 

ත ් ං සාවත්ථිෙං.  මීපත්සථ භුම්මවචනං. 

විහරතීති අවිස ස න ඉරියාපථදිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාසරසු
අඤ්ඤතරවිහාර මඞ්ගිපරිදීපනසමතං. ඉධ පන 
ඨානගමනා න යනප්පසභසදසු ඉරියාපසථසු

අඤ්ඤතරඉරියාපථ මාසයොගපරිදීපනං, සතන ඨිසතොපි ගච්ඡන්සතොපි
නිසින්සනොපි  යාසනොපි භගවා විහරතිච්සචව සවදිතබ්සබො. ස ො හි එකං 
ඉරියාපථබාධනංඅපසරනඉරියාපසථනවිච්ඡින්දිත්වාඅපරිපතන්තංඅත්තභාවං
හරති පවත්සතති.ත ්මාවිහරතීතිවුච්චති. 
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යජතවයනති එත්ථ අත්තසනො පච්චත්ථිකජනං ජිනාතීති සජසතො, රඤ්ඤා

වා අත්තසනො පච්චත්ථිකජසන ජිසත ජාසතොති සජසතො, මඞ්ගලකමයතාය වා

ත ්  එවං නාමසමව කතන්තිපි සජසතො. වනයතීති වනං, අත්ත ම්පදාය

 ත්තානංභත්තිං කාසරති, අත්තනිසිසනහංඋප්පාසදතීතිඅත්සථො.වනුසතඉති

වා වනං, නානාවිධකුසුමගන්ධ ම්සමොදමත්තසකොකිලාදිවිහඞ්ගවිරුසතහි 
මන්දමාලුතචලිතරුක්ඛ ාඛාවිටපපුප්ඵඵලපල්ලවපලාස හි ච ‘‘එථ මං
පරිභුඤ්ජථා’’ති පාණිසනො යාචති වියාති අත්සථො. සජත ්  වනං සජතවනං.

තඤ්හිසජසතනරාජකුමාසරනසරොපිතං  ංවඩ්ඪිතංපරිපාලිතං, ස ොචත ් 

 ාමීඅසහොසි, ත ්මාසජතවනන්තිවුච්චති.ත ්මිං යජතවයන. 

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායමතිඑත්ථසුදත්සතො නාමස ොගහපතිමාතාපිතූහි

කතනාමවස න,  බ්බකාම මිද්ධිතාය තු විගතමලමච්සඡරතාය 

කරුණාදිගුණ මඞ්ගිතාය ච නිච්චකාලං අනාථානං පිණ්ඩං අදාසි, සතන 

අනාථපිණ්ඩිසකොති  ඞ්ඛයංගසතො.ආරමන්තිඑත්ථපාණිසනො, විස ස නවා

පබ්බජිතාති ආරාසමො, ත ්  පුප්ඵඵලපල්ලවාදිස ොභනතාය 
නාතිදූරනාච්චා න්නතාදිපඤ්චවිධස නා නඞ්ග ම්පත්තියා ච තසතො තසතො
ආගම්ම රමන්ති අභිරමන්ති අනුක්කණ්ඨිතා හුත්වා නිව න්තීති අත්සථො.
වුත්තප්පකාරාය වා  ම්පත්තියා තත්ථ තත්ථ ගසතපි අත්තසනො
අබ්භන්තරංසයව ආසනත්වා රසමතීති ආරාසමො. ස ො හි අනාථපිණ්ඩිසකන
ගහපතිනා සජත ්  රාජකුමාර ්  හත්ථසතො 
අට්ඨාර හිරඤ්ඤසකොටි න්ථාසරන කිණිත්වා අට්ඨාර හිරඤ්ඤසකොටීහි
ස නා නංකාරාසපත්වා අට්ඨාර හිරඤ්ඤසකොටීහි විහාරමහංනිට්ඨාසපත්වා
එවං චතුපඤ්ඤා ාය හිරඤ්ඤසකොටිපරිච්චාසගන බුද්ධප්පමුඛ ් 

භික්ඛු ඞ්ඝ ්  නියයාතිසතො, ත ්මා ‘‘අනාථපිණ්ඩික ් ආරාසමො’’තිවුච්චති.

ත ්මිං අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. 

එත්ථ ච ‘‘සජතවසන’’ති වචනං පුරිම ාමිපරිකිත්තනං, 

‘‘අනාථපිණ්ඩික ්  ආරාසම’’ති පච්ඡිම ාමිපරිකිත්තනං. කිසමසත ං

පරිකිත්තසන පසයොජනන්ති? වුච්චසත – අධිකාරසතො තාව ‘‘කත්ථ
භාසිත’’න්ති පුච්ඡානියාමකරණං අඤ්සඤ ං පුඤ්ඤකාමානං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජසනනිසයොජනඤ්ච.තත්ථහි ද්වාරසකොට්ඨකපා ාදමාපසන
භූමිවික්කයලද්ධා අට්ඨාර  හිරඤ්ඤසකොටිසයො අසනකසකොටිඅග්ඝනකා

රුක්ඛා ච සජත ්  පරිච්චාසගො, චතුපඤ්ඤා  සකොටිසයො අනාථපිණ්ඩික ් .
යසතො සත ං පරිකිත්තසනන ‘‘එවං පුඤ්ඤකාමා පුඤ්ඤානි කසරොන්තී’’ති 
ද ්ස න්සතො ආය ්මා ආනන්සදො අඤ්සඤපි පුඤ්ඤකාසම සත ං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජසන නිසයොසජති. එවසමත්ථ පුඤ්ඤකාමානං
දිට්ඨානුගතිආපජ්ජසනනිසයොජනංපසයොජනන්ති සවදිතබ්බං. 
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එත්ථාහ – ‘‘යදි තාව භගවා  ාවත්ථියං විහරති, ‘සජතවසන 

අනාථපිණ්ඩික ්  ආරාසම’ති න වත්තබ්බං. අථ තත්ථ විහරති, 

‘ ාවත්ථිය’න්ති න වත්තබ්බං. න හි  ක්කා උභයත්ථ එකං  මයං

විහරිතු’’න්ති. වුච්චසත – නනු වුත්තසමතං ‘‘ මීපත්සථ භුම්මවචන’’න්ති, 

යසතොයථාගඞ්ගායමුනාදීනං  මීසපසගොයූථානිචරන්තානි‘‘ගඞ්ගායචරන්ති, 

යමුනාය චරන්තී’’ති වුච්චන්ති, එවමිධාපි යදිදං  ාවත්ථියා  මීසප සජතවනං

අනාථපිණ්ඩික ්  ආරාසමො, තත්ථ විහරන්සතො වුච්චති ‘‘ ාවත්ථියං විහරති
සජතවසන අනාථපිණ්ඩික ්  ආරාසම’’ති සවදිතබ්සබො.

සගොචරගාමනිද ් නත්ථං හි ්   ාවත්ථිවචනං, 
පබ්බජිතානුරූපනිවා ට්ඨානනිද ් නත්ථංස  වචනං. 

තත්ථ  ාවත්ථිකිත්තසනන භගවසතො ගහට්ඨානුග්ගහකරණං ද ්ස ති, 
සජතවනාදිකිත්තසනන පබ්බජිතානුග්ගහකරණං. තථා පුරිසමන

පච්චයග්ගහණසතො අත්තකිලමථානුසයොගවිවජ්ජනං, පච්ඡිසමන
වත්ථුකාමප්පහානසතො කාමසුඛල්ලිකානුසයොගවජ්ජනූපායද ් නං.පුරිසමනච

ධම්මසද නාභිසයොගං, පච්ඡිසමන විසවකාධිමුත්තිං. පුරිසමන කරුණාය

උපගමනං, පච්ඡිසමන ච පඤ්ඤාය අපගමනං. පුරිසමන  ත්තානං

හිතසුඛනිප්ඵාදනාධිමුත්තිතං, පච්ඡිසමන පරහිතසුඛකරසණ නිරුපසලපතං.

පුරිසමන ධම්මිකසුඛාපරිච්චාගනිමිත්තං ඵාසුවිහාරං, පච්ඡිසමන 

උත්තරිමනු ් ධම්මානුසයොගනිමිත්තං. පුරිසමනමනු ් ානංඋපකාරබහුලතං, 

පච්ඡිසමන සදවානං. පුරිසමන සලොසක ජාත ්  සලොසක  ංවඩ්ඪභාවං, 
පච්ඡිසමනසලොසකනඅනුපලිත්තතන්ති එවමාදි. 

අථාතිඅවිච්සඡදත්සථ, යඛොතිඅධිකාරන්තරනිද ් නත්සථනිපාසතො.සතන
අවිච්ඡින්සනසයව තත්ථ භගවසතො විහාසර ඉදමධිකාරන්තරං උදපාදීති

ද ්ස ති. කිං තන්ති? අඤ්ඤතරා යදවතාතිආදි. තත්ථ අඤ්ඤතරාති

අනියමිතනිද්සදස ො. ාහිනාමසගොත්තසතොඅපාකටා, ත ්මා ‘‘අඤ්ඤතරා’’ති

වුත්තා. සදසවො එව සදවතා, ඉත්ථිපුරි  ාධාරණසමතං. ඉධ පන පුරිස ො එව, 

ස ොසදවපුත්සතොකින්තු,  ාධාරණනාමවස නසදවතාතිවුත්සතො. 

අභික්කන්තාෙ රත්තිොති එත්ථ අභික්කන්ත ද්සදො

ඛයසුන්දරාභිරූපඅබ්භනුසමොදනාදීසු දි ් ති. තත්ථ ‘‘අභික්කන්තා, භන්සත, 

රත්ති, නික්ඛන්සතො පඨසමො යාසමො, චිරනිසින්සනො භික්ඛු ඞ්සඝො, උද්දි තු, 

භන්සත, භගවා භික්ඛූනං පාතිසමොක්ඛ’’න්ති එවමාදීසු (චූළව. 383; අ. නි.

8.20) ඛසයදි ් ති.‘‘අයංඉසම ංචතුන්නංපුග්ගලානං අභික්කන්තතසරොච

පණීතතසරොචා’’තිඑවමාදීසු(අ.නි.4.100) සුන්දසර. 

‘‘සකොසමවන්දතිපාදානි, ඉද්ධියාය  ාජලං; 
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අභික්කන්සතනවණ්සණන,  බ්බාඔභා යංදි ා’’ති.(වි.ව.857); – 

එවමාදීසු අභිරූසප. ‘‘අභික්කන්තං, සභො සගොතම, අභික්කන්තං, සභො

සගොතමා’’තිඑවමාදීසු(අ.නි.2.16; පාරා.15) අබ්භනුසමොදසන. ඉධපනඛසය.

සතන අභික්කන්තාෙරත්තිොතිපරික්ඛීණාය රත්තියාතිවුත්තංසහොති. 

අභික්කන්තවණ්ණාති එත්ථ අභික්කන්ත ද්සදො අභිරූසප, වණ්ණ ද්සදො
පන ඡවිථුතිකුලවග්ගකාරණ ණ්ඨානපමාණරූපායතනාදීසු දි ් ති. තත්ථ

‘‘සුවණ්ණවණ්සණොසි භගවා’’තිඑවමාදීසු(ම.නි.2.399; සු.නි.553) ඡවියං.
‘‘කදා  ඤ්ඤූළ්හා පන සත ගහපති ඉසම  මණ ්  සගොතම ්  වණ්ණා’’ති

එවමාදීසු (ම. නි. 2.77) ථුතියං. ‘‘චත්තාසරොසම, සභො සගොතම, වණ්ණා’’ති

එවමාදීසු (දී. නි. 3.115) කුලවග්සග. ‘‘අථ සකන නු වණ්සණන, 

ගන්ධසථසනොති වුච්චතී’’ති එවමාදීසු ( ං. නි. 1.234) කාරසණ. ‘‘මහන්තං

හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා’’ති එවමාදීසු ( ං. නි. 1.138)  ණ්ඨාසන.
‘‘තසයොපත්ත ් වණ්ණා’’තිඑවමාදීසුපමාසණ. ‘‘වණ්සණොගන්සධොරස ො 
ඔජා’’ති එවමාදීසු රූපායතසන. ස ො ඉධ ඡවියං දට්ඨබ්සබො. සතන 

අභික්කන්තවණ්ණාතිඅභිරූපච්ඡවීතිවුත්තංසහොති. 

යකවලකප්පන්ති එත්ථ යකවල ද්සදො 

අනවස  සයභුයයඅබයාමි ් ානතිසරකදළ්හත්ථවි ංසයොගාදිඅසනකත්සථො. 

තථාහි ් ‘‘සකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරිය’’න්ති එවමාදීසු(පාරා.1) 

අනවස  තා අත්සථො. ‘‘සකවලකප්පා ච අඞ්ගමාගධා පහූතං ඛාදනීයං 

සභොජනීයං ආදාය උප ඞ්කමි ් න්තී’’ති එවමාදීසු (මහාව. 43) සයභුයයතා.

‘‘සකවල ්  දුක්ඛක්ඛන්ධ ්   මුදසයො සහොතී’’ති එවමාදීසු (විභ. 225) 
අබයාමි ් තා. ‘‘සකවලං  ද්ධාමත්තකං නූන අයමාය ්මා’’ති එවමාදීසු

(මහාව. 244) අනතිසරකතා. ‘‘ආය ්මසතො, භන්සත, අනුරුද්ධ ්  බාහිසයො
නාම  ද්ධිවිහාරිසකො සකවලකප්පං  ඞ්ඝසභදාය ඨිසතො’’ති එවමාදීසු (අ. නි.

4.243) දළ්හත්ථතා. ‘‘සකවලීවුසිතවා උත්තමපුරිස ොති වුච්චතී’’ති එවමාදීසු

( ං.නි.3.57) වි ංසයොසගො.ඉධපන ් අනවස  ත්තමත්සථොඅධිප්සපසතො. 

කප්ප ද්සදො පනායං 
අභි ද්දහනසවොහාරකාලපඤ්ඤත්තිසඡදනවිකප්පසල  මන්තභාවාදිඅසනකත්

සථො.තථාහි ්  ‘‘ඔකප්පනීයසමතං සභොසතොසගොතම ් , යථාතංඅරහසතො 

 ම්මා ම්බුද්ධ ් ා’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.387) අභි ද්දහනමත්සථො.

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛසව, පඤ්චහි  මණකප්සපහි ඵලං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති

එවමාදීසු (චූළව. 250) සවොහාසරො. ‘‘සයන සුදං නිච්චකප්පං විහරාමී’’ති

එවමාදීසු(ම.නි. 1.387) කාසලො.‘‘ඉච්චාය ්මාකප්සපො’’තිඑවමාදීසු(සු.නි.

1098; චූළනි. කප්පමාණවපුච්ඡා 117, කප්පමාණවපුච්ඡානිද්සද  61) 
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පඤ්ඤත්ති. ‘‘අලඞ්කසතො කප්පිතසක ම ්සූ’’ති එවමාදීසු (ජා. 2.22.1368) 

සඡදනං. ‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්සපො’’ති එවමාදීසු (චූළව. 446) විකප්සපො.

‘‘අත්ථි කප්සපො නිපජ්ජිතු’’න්ති එවමාදීසු (අ. නි. 8.80) සලස ො.

‘‘සකවලකප්පං සවළුවනං ඔභාස ත්වා’’ති එවමාදීසු ( ං. නි. 1.94) 
 මන්තභාසවො. ඉධ පන ්   මන්තභාසවො අත්සථො අධිප්සපසතො. යසතො 

යකවලකප්පං යජතවනන්ති එත්ථ අනවස  ං  මන්තසතො සජතවනන්ති
එවමත්සථොදට්ඨබ්සබො. 

ඔභායසත්වාති ආභාය ඵරිත්වා, චන්දිමා විය සූරිසයො විය ච එසකොභා ං
එකපජ්සජොතංකරිත්වාතිඅත්සථො. 

යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමීති භුම්මත්සථ කරණවචනං. යසතො යත්ථ

භගවා, තත්ථ උප ඞ්කමීති එවසමත්ථ අත්සථො දට්ඨබ්සබො. සයන වා 

කාරසණන භගවා සදවමනු ්ස හි උප ඞ්කමිතබ්සබො, සතසනව කාරසණන
උප ඞ්කමීති එවම්සපත්ථ අත්සථො දට්ඨබ්සබො. සකන ච කාරසණන භගවා

උප ඞ්කමිතබ්සබො? නානප්පකාරගුණවිස  ාධිගමාධිප්පාසයන, 
 ාදුර ඵූකපසභොගාධිප්පාසයන දිජගසණහි නිච්චඵලිතමහාරුක්සඛො විය. 

උපසඞ්කමීති ච ගතාති වුත්තං සහොති. උපසඞ්කමිත්වාති

උප ඞ්කමනපරිසයො ානදීපනං. අථවා එවංගතාතසතොආ න්නතරංඨානං

භගවසතො මීප ඞ්ඛාතං ගන්ත්වාතිවුත්තංසහොති. භගවන්තංඅභිවායදත්වාති 

භගවන්තංවන්දිත්වාපණමිත්වානම ්සිත්වා. 

එකමන්තන්ති භාවනපුං කනිද්සදස ො එසකොකා ං එකප ් න්ති වුත්තං

සහොති.භුම්මත්සථවාඋපසයොගවචනං. අට්ඨාසීති නි ජ්ජාදිපටික්සඛසපො, ඨානං 

කප්සපසි, ඨිතාඅසහොසීතිඅත්සථො. 

කථං ඨිතාපන ාඑකමන්තංඨිතාඅහූති? 

‘‘නපච්ඡසතොනපුරසතො, නාපිආ න්නදූරසතො; 

නකච්සඡසනොපිපටිවාසත, නචාපිඔණතුණ්ණසත; 

ඉසමසදොස විවජ්සජත්වා, එකමන්තංඨිතාඅහූ’’ති. 

ක ්මා පනායං අට්ඨාසි එව, න නිසීදීති? ලහුං නිවත්තිතුකාමතාය. 
සදවතාසයො හි කඤ්චිසදව අත්ථව ං පටිච්ච සුචිපුරිස ො විය වච්චට්ඨානං
මනු ් සලොකං ආගච්ඡන්ති. පකතියා පන තා ං සයොජන තසතො පභුති

මනු ් සලොසකො දුග්ගන්ධතායපටිකූසලො සහොති, නඑත්ථ අභිරමන්ති, සතන
 ා ආගතකිච්චං කත්වා ලහුං නිවත්තිතුකාමතාය න නිසීදි. ය ්  ච

ගමනාදිඉරියාපථපරි ් ම ්  විසනොදනත්ථං නිසීදන්ති, ස ො සදවානං 
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පරි ් සමො නත්ථි, ත ්මාපි න නිසීදි. සය ච මහා ාවකා භගවන්තං

පරිවාසරත්වා ඨිතා, සත පතිමාසනති, ත ්මාපි න නිසීදි. අපිච භගවති

ගාරසවසනවනනිසීදි.සදවතානඤ්හි නිසීදිතුකාමානංආ නංනිබ්බත්තති, තං
අනිච්ඡමානානි ජ්ජායචිත්තම්පිඅකත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි. 

එකමන්තංඨිතායඛොසායදවතාතිඑවංඉසමහි කාරසණහිඑකමන්තංඨිතා

සඛො  ා සදවතා. භගවන්තං ගාථාෙ අජ්ඣභාසීති භගවන්තං

අක්ඛරපදනියමිතගන්ථිසතන වචසනන අභාසීති අත්සථො. කථං? බ්හූ යදවා

මනුස්සාච…යප.…බූ්රහිමඞ්ගලමුත්තමන්ති. 

මඞ්ගලපඤ්හසමුට්ඨානකථා 

තත්ථ ය ්මා ‘‘එවමිච්චාදිපාඨස්ස, අත්ථං නානප්පකාරයතො.

වණ්ණෙන්යතොසමුට්ඨානං, වත්වා’’තිමාතිකාඨපිතා, ත ් ච  මුට්ඨාන ් 

අයංවත්තබ්බතායඔකාස ො, ත ්මාමඞ්ගලපඤ්හ මුට්ඨානංතාවවත්වා පච්ඡා

ඉසම ං ගාථාපදානමත්ථං වණ්ණයි ් ාමි. කිඤ්ච මඞ්ගලපඤ්හ මුට්ඨානං? 
ජම්බුදීසප කිර තත්ථ තත්ථ නගරද්වාර න්ථාගාර භාදීසු මහාජසනො
 න්නිපතිත්වා හිරඤ්ඤසුවණ්ණං දත්වා නානප්පකාරං සීතාහරණාදිකථං

කථාසපති, එසකකා කථා චතුමා ච්චසයන නිට්ඨාති. තත්ථ එකදිව ං

මඞ්ගලකථා  මුට්ඨාසි ‘‘කිං නු සඛො මඞ්ගලං, කිං දිට්ඨං මඞ්ගලං, සුතං 

මඞ්ගලං, මුතංමඞ්ගලං, සකොමඞ්ගලංජානාතී’’ති. 

අථ දිට්ඨමඞ්ගලිසකො නාසමසකො පුරිස ො ආහ ‘‘අහං මඞ්ගලං ජානාමි, 
දිට්ඨං සලොසක මඞ්ගලං දිට්ඨං නාම අභිමඞ්ගල ම්මතං රූපං. ස යයථිදං –

ඉසධකච්සචොකාල ්ස වවුට්ඨායචාතක කුණංවාප ් ති, සබලුවලට්ඨිංවා 
ගබ්භිනිං වා කුමාරසක වා අලඞ්කතපටියත්සත පුණ්ණඝසට වා
අල්ලසරොහිතමච්ඡං වා ආජඤ්ඤං වා ආජඤ්ඤරථං වා උ භං වා ගාවිං වා

කපිලං වා, යං වා පනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි එවරූපං අභිමඞ්ගල ම්මතං රූපං

ප ් ති, ඉදං වුච්චති දිට්ඨමඞ්ගල’’න්ති. ත ්  වචනං එකච්සච අග්ගසහසුං, 

එකච්සචනඅග්ගසහසුං.සයනඅග්ගසහසුං, සතසතන හ විවදිංසු. 

අථ සුතමඞ්ගලිසකො නාම එසකො පුරිස ො ආහ – ‘‘චක්ඛුනාසමතං, සභො, 

සුචිම්පිප ් තිඅසුචිම්පි, තථාසුන්දරම්පි, අසුන්දරම්පි, මනාපම්පි, අමනාපම්පි.

යදි සතන දිට්ඨං මඞ්ගලං සියා,  බ්බම්පි මඞ්ගලං සියා. ත ්මා න දිට්ඨං

මඞ්ගලං, අපිච සඛොපනසුතංමඞ්ගලං.සුතංනාම අභිමඞ්ගල ම්මසතො ද්සදො.

ස යයථිදං? ඉසධකච්සචො කාල ්ස ව වුට්ඨාය වඩ්ඪාති වා වඩ්ඪමානාති වා
පුණ්ණාති වා ඵු ් ාති වා සුමනාති වා සිරීති වා සිරිවඩ්ඪාති වා අජ්ජ
සුනක්ඛත්තං සුමුහුත්තං සුදිව ං සුමඞ්ගලන්ති එවරූපං වා යංකිඤ්චි 

අභිමඞ්ගල ම්මතං ද්දංසුණාති, ඉදංවුච්චතිසුතමඞ්ගල’’න්ති.ත ් ාපිවචනං 
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එකච්සචඅග්ගසහසුං, එකච්සචනඅග්ගසහසුං.සයනඅග්ගසහසුං, සතසතන
 හ විවදිංසු. 

අථමුතමඞ්ගලිසකොනාසමසකොපුරිස ොආහ‘‘ස ොතම්පිහිනාසමතං, සභො, 
 ාධුම්පි අ ාධුම්පි මනාපම්පි අමනාපම්පි  ද්දං සුණාති. යදි සතන සුතං

මඞ්ගලං සියා,  බ්බම්පිමඞ්ගලංසියා.ත ්මානසුතංමඞ්ගලං, අපිචසඛොපන
මුතංමඞ්ගලං. මුතංනාමඅභිමඞ්ගල ම්මතංගන්ධර සඵොට්ඨබ්බං.ස යයථිදං

– ඉසධකච්සචො කාල ්ස ව වුට්ඨාය පදුමගන්ධාදිපුප්ඵගන්ධං වා ඝායති, 

ඵු ් දන්තකට්ඨංවාඛාදති, පථවිංවා ආම ති, හරිත  ් ංවාඅල්ලසගොමයං

වාකච්ඡපංවාතිලංවාපුප්ඵංවාඵලංවාආම ති, ඵු ් මත්තිකායවා ම්මා

ලිම්පති, ඵු ්  ාටකං වා නිවාස ති, ඵු ් සවඨනං වා ධාසරති. යං වා

පනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි එවරූපං අභිමඞ්ගල ම්මතං ගන්ධං වා ඝායති, ර ං වා

 ායති, සඵොට්ඨබ්බං වා ඵු ති, ඉදං වුච්චති මුතමඞ්ගල’’න්ති. ත ් ාපි වචනං

එකච්සචඅග්ගසහසුං, එකච්සචනඅග්ගසහසුං. 

තත්ථ නදිට්ඨමඞ්ගලිසකොසුතමුතමඞ්ගලිසක අ ක්ඛිඤාසපතුං, නසත ං
අඤ්ඤතසරො ඉතසර ද්සව. සතසු ච මනු ්ස සු සය දිට්ඨමඞ්ගලික ්  වචනං

ගණ්හිංසු, සත‘‘දිට්ඨංසයවමඞ්ගල’’න්තිගතා.සය සුතමුතමඞ්ගලිකානං, සත
‘‘සුතංසයවමුතංසයවමඞ්ගල’’න්තිගතා.එවමයංමඞ්ගලකථා  කලජම්බුදීසප
පාකටාජාතා. 

අථ  කලජම්බුදීසප මනු ් ා ගුම්බගුම්බා හුත්වා ‘‘කිං නු සඛො
මඞ්ගල’’න්ති මඞ්ගලානි චින්තයිංසු. සත ං මනු ් ානං ආරක්ඛසදවතා තං
කථං සුත්වා තසථව මඞ්ගලානි චින්තයිංසු. තා ං සදවතානං භුම්මසදවතා

මිත්තා සහොන්ති, අථ තසතො සුත්වා භුම්මසදවතාපි තසථව මඞ්ගලානි 

චින්තයිංසු, තා ං සදවතානං ආකා ට්ඨසදවතා මිත්තා සහොන්ති, 

ආකා ට්ඨසදවතානං චතුමහාරාජිකාසදවතාමිත්තාසහොන්ති, එසතනුපාසයන

යාව සුද ්සීසදවතානං අකනිට්ඨසදවතා මිත්තා සහොන්ති, අථ තසතො සුත්වා
අකනිට්ඨසදවතාපිතසථවගුම්බගුම්බාහුත්වා මඞ්ගලානිචින්තයිංසු.එවංයාව
ද  හ ් චක්කවාසළසු  බ්බත්ථ මඞ්ගලචින්තා උදපාදි. උප්පන්නා ච ‘‘ඉදං
මඞ්ගලං ඉදං මඞ්ගල’’න්ති විනිච්ඡයමානාපි අප්පත්තා එව විනිච්ඡයං ද්වාද 
ව ් ානි අට්ඨාසි.  බ්සබ මනු ් ා ච සදවා ච බ්රහ්මාසනො ච ඨසපත්වා
අරිය ාවසක දිට්ඨසුතමුතවස න තිධා භින්නා. එසකොපි ‘‘ඉදසමව

මඞ්ගල’’න්ති යථාභුච්චසතො නිට්ඨඞ්ගසතො නාසහොසි, මඞ්ගලසකොලාහලං
සලොසකඋප්පජ්ජි. 

යකොලාහලං නාම පඤ්චවිධං කප්පසකොලාහලං, චක්කවත්තිසකොලාහලං, 

බුද්ධසකොලාහලං, මඞ්ගලසකොලාහලං, සමොසනයයසකොලාහලන්ති. තත්ථ 
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කාමාවචරසදවා මුත්තසිරා විකිණ්ණසක ා රුදම්මුඛා අ ්සූනි හත්සථහි
පුඤ්ඡමානා රත්තවත්ථනිවත්ථා අතිවිය විරූපසව ධාරිසනො හුත්වා

‘‘ව ්  ත හ ් ච්චසයන කප්පුට්ඨානංසහොහිති, අයංසලොසකොවින ්සි ් ති, 

මහා මුද්සදො සු ්සි ් ති, අයඤ්ච මහාපථවී සිසනරු ච පබ්බතරාජා 

උඩ්ඪය්හි ් ති වින ්සි ් ති, යාව බ්රහ්මසලොකා සලොකවිනාස ො භවි ් ති, 

සමත්තං මාරි ා භාසවථ, කරුණං මුදිතං උසපක්ඛං මාරි ා භාසවථ, මාතරං

උපට්ඨහථ, පිතරං උපට්ඨහථ, කුසල සජට්ඨාපචායිසනො සහොථ, ජාගරථ මා

පමාදත්ථා’’ති මනු ් පසථ විචරිත්වා ආසරොසචන්ති. ඉදං කප්පයකොලාහලං 
නාම. 

කාමාවචරසදවාසයව ‘‘ව ්  ත ් ච්චසයන චක්කවත්තිරාජා සලොසක 

උප්පජ්ජි ් තී’’ති මනු ් පසථ විචරිත්වා ආසරොසචන්ති. ඉදං 

චක්කවත්තියකොලාහලං නාම. සුද්ධාවා ා පන සදවා බ්රහ්මාභරසණන
අලඞ්කරිත්වා බ්රහ්මසවඨනං සීස  කත්වා පීතිස ොමන ් ජාතා
බුද්ධගුණවාදිසනො ‘‘ව ්  හ ් ච්චසයන බුද්සධො සලොසක උප්පජ්ජි ් තී’’ති

මනු ් පසථවිචරිත්වාආසරොසචන්ති.ඉදං බුද්ධයකොලාහලං නාම.සුද්ධාවා ා
එවසදවාසදවමනු ් ානංචිත්තං ඤත්වා ‘‘ද්වාද න්නංව ් ානං අච්චසයන
 ම්මා ම්බුද්සධො මඞ්ගලං කසථ ් තී’’ති මනු ් පසථ විචරිත්වා

ආසරොසචන්ති. ඉදං මඞ්ගලයකොලාහලං නාම. සුද්ධාවා ා එව සදවා
‘‘ ත්තන්නං ව ් ානං අච්චසයන අඤ්ඤතසරො භික්ඛු භගවතා  ද්ධිං
 මාගම්ම සමොසනයයප්පටිපදං පුච්ඡි ් තී’’ති මනු ් පසථ විචරිත්වා 

ආසරොසචන්ති. ඉදං යමොයනෙයයකොලාහලං නාම. ඉසමසු පඤ්චසු 
සකොලාහසලසුසදවමනු ් ානංඉදංමඞ්ගලසකොලාහලංසලොසකඋප්පජ්ජි. 

අථසදසවසුචමනු ්ස සුචවිචිනිත්වාවිචිනිත්වාමඞ්ගලානි අලභමාසනසු
ද්වාද න්නංව ් ානංඅච්චසයනතාවතිං කායිකාසදවතා ඞ්ගම්ම මාගම්ම 

එවං  මචින්සතසුං ‘‘ස යයථාපි නාම ඝර ාමිසකො අන්සතොඝරජනානං, 

ගාම ාමිසකො ගාමවාසීනං, රාජා  බ්බමනු ් ානං, එවසමව අයං  ක්සකො
සදවානමින්සදො අම්හාකං අග්සගො ච ස ට්සඨො ච යදිදං පුඤ්සඤන සතසජන

ඉ ් රිසයනපඤ්ඤාය ද්වින්නං සදවසලොකානං අධිපති, යංනූනමයං  ක්කං
සදවානමින්දං එතමත්ථං පුච්සඡයයාමා’’ති. තා  ක්ක ්   න්තිකං ගන්ත්වා
 ක්කං සදවානමින්දං තඞ්ඛණානුරූපනිවා නාභරණ  ්සිරික රීරං 
අඩ්ඪසතයයසකොටිඅච්ඡරාගණපරිවුතං පාරිච්ඡත්තකමූසල
පණ්ඩුකම්බලවරා සනනිසින්නං අභිවාසදත්වාඑකමන්තංඨත්වාඑතදසවොචුං

‘‘යග්සඝ, මාරි , ජාසනයයාසි, එතරහි මඞ්ගලපඤ්හා මුට්ඨිතා, එසක‘දිට්ඨං

මඞ්ගල’න්ති වදන්ති, එසක ‘සුතං මඞ්ගල’න්ති, එසක ‘මුතං මඞ්ගල’න්ති, 

තත්ථ මයඤ්ච අඤ්සඤ ච අනිට්ඨඞ්ගතා,  ාධු වත සනො ත්වං යාථාවසතො
බයාකසරොහී’’ති. සදවරාජා පකතියාපි පඤ්ඤවා ‘‘අයං මඞ්ගලකථා කත්ථ
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පඨමං  මුට්ඨිතා’’ති ආහ. ‘‘මයං, සදව, චාතුමහාරාජිකානං අ ්සුම්හා’’ති

ආහංසු. තසතො චාතුමහාරාජිකා ආකා ට්ඨසදවතානං, ආකා ට්ඨසදවතා

භුම්මසදවතානං, භුම්මසදවතා මනු ් ාරක්ඛසදවතානං, මනු ් ාරක්ඛසදවතා
‘‘මනු ් සලොසක මුට්ඨිතා’’තිආහංසු. 

අථ සදවානමින්සදො ‘‘ ම්මා ම්බුද්සධො කත්ථ ව තී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘මනු ් සලොසක සදවා’’ති ආහංසු. තං භගවන්තං සකොචි පුච්ඡීති, න සකොචි

සදවාති. කින්නු නාම තුම්සහ මාරි ා අග්ගිං ඡඩ්සඩත්වා ඛජ්සජොපනකං 

උජ්ජාසලථ, සයන තුම්සහ අනවස  මඞ්ගලසද කං තං භගවන්තං

අතික්කමිත්වා මං පුච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤථ, ආගච්ඡථ මාරි ා, තං භගවන්තං

පුච්ඡාම, අද්ධා  ්සිරිකං පඤ්හසවයයාකරණංලභි ් ාමාතිඑකංසදවපුත්තං
ආණාසපසි ‘‘තං භගවන්තං පුච්ඡා’’ති. ස ො සදවපුත්සතො තඞ්ඛණානුරූසපන
අලඞ්කාසරන අත්තානං අලඞ්කරිත්වා විජ්ජුරිව විජ්සජොතමාසනො
සදවගණපරිවුසතො සජතවනමහාවිහාරං ගන්ත්වා භගවන්තං අභිවාසදත්වා

එකමන්තං ඨත්වා මඞ්ගලපඤ්හං පුච්ඡන්සතො ගාථාය අජ්ඣභාසි ‘‘බ්හූ යදවා

මනුස්සාචා’’ති. 

ඉදංමඞ්ගලපඤ්හ මුට්ඨානං. 

බ්හූයදවාතිගාථාවණ්ණනා 

2. ඉදානි ගාථාපදානං අත්ථවණ්ණනා සහොති. බ්හූති 

අනියමිත ඞ්ඛයානිද්සදස ො, සතන අසනක තා අසනක හ ් ා

අසනක ත හ ් ාති වුත්තං සහොති. දිබ්බන්තීති යදවා, පඤ්චහි කාමගුසණහි

කීළන්ති, අත්තසනො වා සිරියා සජොසතන්තීති අත්සථො. අපිච යදවාති තිවිධා
සදවා  ම්මුතිඋපපත්තිවිසුද්ධිවස න.යථාහ– 

‘‘සදවාතිතසයොසදවා – ම්මුතිසදවා, උපපත්තිසදවා, විසුද්ධිසදවා. 
තත්ථ ම්මුතිසදවානාමරාජාසනොසදවිසයොරාජකුමාරා.උපපත්තිසදවා
නාමචාතුමහාරාජිසක සදසවඋපාදායතදුත්තරිසදවා. විසුද්ධිසදවානාම

අරහන්සතො වුච්චන්තී’’ති (චූළනි. සධොතකමාණවපුච්ඡානිද්සද  32, 

පාරායනානුගීතිගාථානිද්සද 119). 

සතසු ඉධ උපපත්තිසදවා අධිප්සපතා. මනුසනො අපච්චාති මනුස්සා. 

සපොරාණාපනභණන්ති–මනස ොඋ ් න්නතායමනු ් ා.සත ජම්බුදීපකා, 

අපරසගොයානකා, උත්තරකුරුකා, පුබ්බවිසදහකාතිචතුබ්බිධා, ඉධ ජම්බුදීපකා

අධිප්සපතා.මඞ්ගලන්තිමහන්තිඉසමහි ත්තාති මඞ්ගලානි, ඉද්ධිංවුද්ධිඤ්ච

පාපුණන්තීති අත්සථො. අචින්තයුන්ති චින්සතසුං ආකඞ්ඛමානාති ඉච්ඡමානා

පත්ථයමානා පිහයමානා. යසොත්ථානන්ති ස ොත්ථිභාවං,  බ්සබ ං
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දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකානං ස ොභනානං සුන්දරානං කලයාණානං 

ධම්මානමත්ථිතන්ති වුත්තං සහොති. බූ්රහීති සදස හි පකාස හි, ආචික්ඛ විවර 

විභජ උත්තානීකසරොහි. මඞ්ගලන්ති ඉද්ධිකාරණං වුද්ධිකාරණං

 බ්බ ම්පත්තිකාරණං. උත්තමන්තිවිසිට්ඨං පවරං බ්බසලොකහිතසුඛාවහන්ති

අයංගාථාය අනුපුබ්බ්පදවණ්ණනා. 

අයංපන පිණ්ඩත්යථො – ස ොසදවපුත්සතො ද  හ ් චක්කවාසළසුසදවතා
මඞ්ගලපඤ්හං ස ොතුකාමතාය ඉම ්මිං චක්කවාසළ  න්නිපතිත්වා
එකවාලග්ගසකොටිඔකා මත්සත ද පි වී ම්පි තිං ම්පි චත්තාලී ම්පි
පඤ්ඤා ම්පි  ට්ඨිපි  ත්තතිපි අසීතිපි සුඛුමත්තභාසව නිම්මිනිත්වා
 බ්බසදවමාරබ්රහ්මාසනො සිරියා ච සතජ ා ච අධිග්ගය්හ විසරොචමානං
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධා සන නිසින්නං භගවන්තං පරිවාසරත්වා ඨිතා දි ්වා 
ත ්මිඤ්ච  මසය අනාගතානම්පි  කලජම්බුදීපකානං මනු ් ානං සචත ා 
සචසතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය  බ්බසදවමනු ් ානං
විචිකිච්ඡා ල්ල මුද්ධරණත්ථංආහ– 

‘‘බහූසදවාමනු ් ාච, මඞ්ගලානිඅචින්තයුං; 

ආකඞ්ඛමානාස ොත්ථානං, බූ්රහිමඞ්ගලමුත්තම’’න්ති. 

තා ං සදවතානං අනුමතියා මනු ් ානඤ්ච අනුග්ගසහන මයා පුට්සඨො 
 මාසනො යං  බ්සබ සමව අම්හාකං එකන්තහිතසුඛාවහසතො උත්තමං

මඞ්ගලං, තංසනොඅනුකම්පං උපාදායබ්රූහිභගවාති. 

අයසවනාචාතිගාථාවණ්ණනා 

3. එවසමතං සදවපුත්ත ්  වචනං සුත්වා භගවා ‘‘අයසවනා ච

බ්ාලාන’’න්ති ගාථමාහ.තත්ථ අයසවනාතිඅභජනාඅපයිරුපා නා. බ්ාලානන්ති

බලන්ති අ ්  න්තීති බාලා, අ ් සිතප ් සිතමත්සතන ජීවන්ති, න

පඤ්ඤාජීවිසතනාතිඅධිප්පාසයො.සත ං බ්ාලානං. පණ්ඩිතානන්තිපණ්ඩන්තීති

පණ්ඩිතා,  න්දිට්ඨික ම්පරායිසකසු අත්සථසු ඤාණගතියා ගච්ඡන්තීති 

අධිප්පාසයො. සත ං පණ්ඩිතානං. යසවනාතිභජනා පයිරුපා නා තං හායතා

තං ම්පවඞ්කතා තං මඞ්ගිතා පූජාති  ක්කාරගරුකාරමානනවන්දනා. 

පූජයනෙයානන්ති පූජාරහානං. එතං මඞ්ගලමුත්තමන්ති යා ච බාලානං

අස වනා, යා ච පණ්ඩිතානං ස වනා, යා ච පූජසනයයානං පූජා, තං  බ්බං
 ම්පිණ්සඩත්වා ආහ ‘‘එතං මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති. යං තයා පුට්ඨං ‘‘බූ්රහි

මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති, එත්ථ තාව එතං මඞ්ගලමුත්තමන්ති ගණ්හාහීති වුත්තං

සහොති.අයසමති ් ාගාථාය පදවණ්ණනා. 
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අත්ථවණ්ණනා පන ් ාඑවංසවදිතබ්බා–එවසමතංසදවපුත්ත ් වචනං

සුත්වා භගවා ‘‘අස වනා ච බාලාන’’න්ති ඉමං ගාථමාහ. තත්ථ ය ්මා

චතුබ්බිධා ගාථා පුච්ඡිතගාථා, අපුච්ඡිතගාථා,  ානු න්ධිකගාථා, 

අනනු න්ධිකගාථාති. තත්ථ ‘‘පුච්ඡාමි තං, සගොතම, භූරිපඤ්ඤ, කථඞ්කසරො

 ාවසකො ාධුසහොතී’’ති(සු.නි.378) ච‘‘කථංනුත්වං, මාරි , ඔඝමතරී’’ති 

( ං.නි.1.1) චඑවමාදීසුපුච්ඡිසතනකථිතා පුච්ඡිතගාථා. ‘‘යංපසරසුඛසතො

ආහු, තදරියා ආහු දුක්ඛසතො’’ති එවමාදීසු (සු. නි. 767) අපුච්ඡිසතන
අත්තජ්ඣා යවස න කථිතා අපුච්ඡිතගාථා.  බ්බාපි බුද්ධානං ගාථා 

‘‘ නිදානාහං, භික්ඛසව, ධම්මං සදස  ් ාමී’’ති (අ. නි. 3.126; කථා. 806) 
වචනසතො  ානු න්ධිකගාථා. අනනු න්ධිකගාථා ඉම ්මිං  ා සන නත්ථි.
එවසමතාසු ගාථාසු අයං සදවපුත්සතන පුච්ඡිසතන භගවතා කථිතත්තා
පුච්ඡිතගාථා. අයඤ්ච යථා සඡසකො පුරිස ො කු සලො මග්ග ්  කු සලො
අමග්ග ් මග්ගං පුට්සඨොපඨමංවිජහිතබ්බංආචික්ඛිත්වා පච්ඡාගසහතබ්බං

ආචික්ඛති ‘‘අසුක ්මිං නාම ඨාසන ද්සවධාපසථො සහොති, තත්ථ වාමං 

මුඤ්චිත්වාදක්ඛිණංගණ්හථා’’ති, එවංස විතබ්බාස විතබ්සබසුඅස විතබ්බං 

ආචික්ඛිත්වාස විතබ්බංආචික්ඛති. භගවාච මග්ගකු ලපුරි  දිස ො.යථාහ– 

‘‘පුරිස ො මග්ගකු සලොති සඛො, ති ් , තථාගත ්ස තං අධිවචනං

අරහසතො  ම්මා ම්බුද්ධ ් . ස ො හි කු සලො ඉම ්  සලොක ් , 

කු සලො පර ්  සලොක ් , කු සලො මච්චුසධයය ් , කු සලො

අමච්චුසධයය ් , කු සලොමාරසධයය ් , කු සලො අමාරසධයය ් ා’’ති. 

ත ්මාපඨමංඅස විතබ්බංආචික්ඛන්සතොආහ–‘‘අස වනාචබාලානං, 
පණ්ඩිතානඤ්ච ස වනා’’ති. විජහිතබ්බමග්සගො විය හි පඨමං බාලා න

ස විතබ්බා න පයිරුපාසිතබ්බා, තසතො ගසහතබ්බමග්සගො විය පණ්ඩිතා
ස විතබ්බා පයිරුපාසිතබ්බාති. ක ්මා පන භගවතා මඞ්ගලං කසථන්සතන

පඨමංබාලානමස වනාපණ්ඩිතානඤ්චස වනාකථිතාති? වුච්චසත– ය ්මා

ඉමං දිට්ඨාදීසු මඞ්ගලදිට්ඨිං බාලස වනාය සදවමනු ් ා ගණ්හිංසු,  ා ච

අමඞ්ගලං, ත ්මා සත ං තං ඉධසලොකපරසලොකත්ථභඤ්ජකං 
අකලයාණමිත්ත ං ග්ගං ගරහන්සතන උභයසලොකත්ථ ාධකඤ්ච
කලයාණමිත්ත ං ග්ගං ප ං න්සතන භගවතා පඨමං බාලානමස වනා
පණ්ඩිතානඤ්චස වනා කථිතාති. 

තත්ථ බ්ාලා නාම සය සකචි පාණාතිපාතාදිඅකු ලකම්මපථ මන්නාගතා

 ත්තා, සත තීහාකාසරහි ජානිතබ්බා. යථාහ ‘‘තීණිමානි, භික්ඛසව, බාල ් 

බාලලක්ඛණානී’’ති සුත්තං (අ. නි. 3.3; ම. නි. 3.246). අපිච

පූරණක ් පාදසයො ඡ  ත්ථාසරො, 
සදවදත්තසකොකාලිකකටසමොදකති ් ඛණ්ඩසදවියාපුත්ත මුද්දදත්තචිඤ්චමා
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ණවිකාදසයො අතීතකාසලචදීඝවිද ් භාතාතිඉසමඅඤ්සඤ චඑවරූපා ත්තා 
බාලාතිසවදිතබ්බා. 

සත අග්ගිපදිත්තමිව අගාරං අත්තනා දුග්ගහිසතන අත්තානඤ්සචව
අත්තසනොවචනකාරසකචවිනාස න්ති.යථාදීඝවිද ් භාතා චතුබුද්ධන්තරං

 ට්ඨිසයොජනමත්සතනඅත්තභාසවනඋත්තාසනොපතිසතොමහානිරසයපච්චති, 

යථා ච ත ්  දිට්ඨිං අභිරුචනකානි පඤ්ච කුල තානි ත ්ස ව  හබයතං
උපපන්නානි මහානිරසයපච්චන්ති.වුත්තඤ්සචතංභගවතා– 

‘‘ස යයථාපි, භික්ඛසව, නළාගාරාවාතිණාගාරා වා අග්ගිමුත්සතො 
කූටාගාරානිපි ඩහති උල්ලිත්තාවලිත්තානි නිවාතානි ඵුසිතග්ගළානි

පිහිතවාතපානානි, එවසමව සඛො, භික්ඛසව, යානි කානිචි භයානි

උප්පජ්ජන්ති,  බ්බානිතානිබාලසතො උප්පජ්ජන්ති, සනොපණ්ඩිතසතො.
සයසකචිඋපද්දවාඋප්පජ්ජන්ති…සප.…සයසකචි උප ග්ගා…සප.…

සනො පණ්ඩිතසතො. ඉති සඛො, භික්ඛසව,  ප්පටිභසයො බාසලො, 

අප්පටිභසයො පණ්ඩිසතො.  උපද්දසවො බාසලො, අනුපද්දසවො පණ්ඩිසතො, 

 උප ග්සගොබාසලො, අනුප ග්සගො පණ්ඩිසතො’’ති(අ.නි.3.1). 

අපිච පූතිමච්ඡ දිස ො බාසලො, පූතිමච්ඡබන්ධපත්තපුට දිස ො සහොති 

තදුපස වී, ඡඩ්ඩනීයතංජිගුච්ඡනීයතඤ්චපාපුණාතිවිඤ්ඤූනං.වුත්තඤ්සචතං
– 

‘‘පූතිමච්ඡංකු ග්සගන, සයොනසරොඋපනය්හති; 

කු ාපි පූතී වායන්ති, එවං බාූකපස වනා’’ති. (ජා. 1.15.183; 

2.22.1257); 

අකිත්තිපණ්ඩිසතො චාපි  ක්සකන සදවානමින්සදන වසර දියයමාසන 

එවමාහ– 

‘‘බාලං නප ්ස නසුසණ, නචබාසලන ංවස ; 

බාසලනල්ලාප ල්ලාපං, නකසරනචසරොචසය. 

‘‘කින්නුසතඅකරංබාසලො, වදක ් පකාරණං; 

සකනක ් පබාල ් , ද ් නංනාභිකඞ්ඛසි. 

‘‘අනයංනයතිදුම්සමසධො, අධුරායංනියුඤ්ජති; 

දුන්නසයොස යයස ොසහොති,  ම්මාවුත්සතොපකුප්පති; 

විනයංස ොනජානාති,  ාධුත ් අද ් න’’න්ති.(ජා. 1.13.90-92); 
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එවං භගවා බ්බාකාසරන බාූකපස වනංගරහන්සතො ‘‘බාලානමස වනා

මඞ්ගල’’න්ති වත්වා ඉදානි පණ්ඩිතස වනං ප ං න්සතො ‘‘පණ්ඩිතානඤ්ච

යසවනා මඞ්ගල’’න්ති ආහ. තත්ථ පණ්ඩිතා නාම සය සකචි 

පාණාතිපාතාසවරමණිආදිද කු ලකම්මපථ මන්නාගතා  ත්තා, සත

තීහාකාසරහි ජානිතබ්බා. යථාහ ‘‘තීණිමානි, භික්ඛසව, පණ්ඩිත ් 

පණ්ඩිතලක්ඛණානී’’ති (අ. නි. 3.3; ම. නි. 3.253) සුත්තං. අපිච
බුද්ධපච්සචකබුද්ධඅසීතිමහා ාවකා අඤ්සඤ ච තථාගත ්   ාවකා 
සුසනත්තමහාසගොවින්දවිධුර රභඞ්ගමසහො ධසුතස ොමනිමිරාජ-
අසයොඝරකුමාරඅකිත්තිපණ්ඩිතාදසයො චපණ්ඩිතාතිසවදිතබ්බා. 

සතභසයවියරක්ඛාඅන්ධකාසරවියපදීසපො ඛුප්පිපා ාදිදුක්ඛාභිභසවවිය
අන්නපානාදිප්පටිලාසභො අත්තසනො වචනකරානං 
 බ්බභයුපද්දවූප ග්ගවිද්ධං න මත්ථා සහොන්ති. තථා හි තථාගතං ආගම්ම 

අ ඞ්සඛයයයා අපරිමාණා සදවමනු ් ා ආ වක්ඛයං පත්තා, බ්රහ්මසලොසක

පතිට්ඨිතා, සදවසලොසක පතිට්ඨිතා, සුගතිසලොසක උප්පන්නා, 
 ාරිපුත්තත්සථසරචිත්තංප ාසදත්වා චතූහිචපච්චසයහිසථරංඋපට්ඨහිත්වා
අසීති කුල හ ් ානි  ග්සග නිබ්බත්තානි. තථා

මහාසමොග්ගල්ලානමහාක ් පප්පභුතීසු  බ්බමහා ාවසකසු, සුසනත්ත ් 

 ත්ථුසනො  ාවකා අප්සපකච්සච බ්රහ්මසලොසක උප්පජ්ජිංසු, අප්සපකච්සච
පරනිම්මිතව වත්තීනං සදවානං  හබයතං…සප.… අප්සපකච්සච
ගහපතිමහා ාලානං හබයතංඋපපජ්ජිංසු. වුත්තම්පිසචතං– 

‘‘නත්ථි, භික්ඛසව, පණ්ඩිතසතො භයං, නත්ථි පණ්ඩිතසතො

උපද්දසවො, නත්ථිපණ්ඩිතසතොඋප ග්සගො’’ති(අ.නි.3.1). 

අපිච තගරමාලාදිගන්ධ දිස ො පණ්ඩිසතො, 

තගරමාලාදිගන්ධබන්ධපලිසවඨනපත්ත දිස ො සහොති තදුපස වී, භාවනීයතං
මනුඤ්ඤතඤ්ච ආපජ්ජතිවිඤ්ඤූනං.වුත්තම්පිසචතං– 

‘‘තගරඤ්ච පලාස න, සයොනසරොඋපනය්හති; 

පත්තාපි සුරභී වායන්ති, එවං ධීරූපස වනා’’ති. (ඉතිවු. 76; ජා. 
1.15.184; 2.22.1258); 

අකිත්තිපණ්ඩිසතො චාපි  ක්සකන සදවානමින්සදන වසර දියයමාසන 

එවමාහ– 

‘‘ධීරං ප ්ස සුසණධීරං, ධීසරන හ ංවස ; 

ධීසරනල්ලාප ල්ලාපං, තංකසරතඤ්චසරොචසය. 
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‘‘කින්නුසතඅකරංධීසරො, වදක ් පකාරණං; 

සකනක ් පධීර ් , ද ් නංඅභිකඞ්ඛසි. 

‘‘නයංනයතිසමධාවී, අධුරායංනයුඤ්ජති; 

සුනසයොස යයස ොසහොති,  ම්මාවුත්සතොනකුප්පති; 

විනයංස ොපජානාති,  ාධුසතන මාගසමො’’ති.(ජා.1.13.94-96); 

එවං භගවා  බ්බාකාසරන පණ්ඩිතස වනං ප ං න්සතො ‘‘පණ්ඩිතානං
ස වනා මඞ්ගල’’න්ති වත්වා ඉදානි තාය බාලානං අස වනාය පණ්ඩිතානං

ස වනායචඅනුපුබ්සබන පූජසනයයභාවංඋපගතානංපූජංප ං න්සතො ‘‘පූජා

ච පූජයනෙයානං මඞ්ගල’’න්ති ආහ. තත්ථ පූජයනෙයා නාම 

 බ්බසදො විරහිතත්තා  බ්බගුණ මන්නාගතත්තා ච බුද්ධා භගවන්සතො, 

තසතො පච්ඡා පච්සචකබුද්ධා, අරිය ාවකා ච. සත ඤ්හි පූජා අප්පකාපි

දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය සහොති, සුමනමාලාකාරමල්ලිකාදසයො සචත්ථ
නිද ් නං. 

තත්සථකංනිද ් නමත්තංභණාම–භගවාහිඑකදිව ංපුබ්බණ්හ මයං 
නිවාස ත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ සඛො
සුමනමාලාකාසරො රඤ්සඤො මාගධ ්  ස නිය ්  බිම්බි ාර ්  පුප්ඵානි
ගසහත්වා ගච්ඡන්සතො අද්ද  භගවන්තං නගරද්වාරමනුප්පත්තං පා ාදිකං
ප ාදනීයං ද්වත්තිං මහාපුරි ලක්ඛණාසීතානුබයඤ්ජනප්පටිමණ්ඩිතං

බුද්ධසිරියාජලන්තං, දි ්වාන ්  එතදසහොසි‘‘රාජාපුප්ඵානිගසහත්වා තංවා 

 හ ් ංවාදසදයය, තඤ්චඉධසලොකමත්තසමවසුඛංභසවයය, භගවසතො පන

පූජා අප්පසමයයඅ ඞ්සඛයයයඵලා දීඝරත්තං හිතසුඛාවහා සහොති, හන්දාහං
ඉසමහි පුප්සඵහි භගවන්තං පූසජමී’’ති ප න්නචිත්සතො එකං පුප්ඵමුට්ඨිං

ගසහත්වාභගවසතො පටිමුඛංඛිපි, පුප්ඵානිආකාස නගන්ත්වාභගවසතොඋපරි
මාලාවිතානං හුත්වා අට්ඨංසු. මාලාකාසරො තමානුභාවං දි ්වා

ප න්නතරචිත්සතො පුන එකං පුප්ඵමුට්ඨිං ඛිපි, තානිපි ගන්ත්වා

මාලාකඤ්චුසකොහුත්වාඅට්ඨංසු.එවංඅට්ඨපුප්ඵමුට්ඨිසයොඛිපි, තානි ගන්ත්වා
පුප්ඵකූටාගාරංහුත්වාඅට්ඨංසු. 

භගවා අන්සතොකූටාගාසර අසහොසි, මහාජනකාසයො  න්නිපති. භගවා
මාලාකාරං ප ් න්සතොසිතං පාත්වාකාසි.ආනන්දත්සථසරො‘‘නබුද්ධාඅසහතූ 

අපච්චයා සිතං පාතුකසරොන්තී’’ති සිතකාරණං පුච්ඡි. භගවා ආහ ‘‘එස ො, 

ආනන්ද, මාලාකාසරො ඉමි ් ාපූජායආනුභාසවන ත හ ් කප්සපසදසවසු
චමනු ්ස සුච ං රිත්වා පරිසයො ාසනසුමනි ් සරොනාමපච්සචකබුද්සධො
භවි ් තී’’ති.වචනපරිසයො ාසන ධම්මසද නත්ථංඉමංගාථංඅභාසි– 
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‘‘තඤ්චකම්මංකතං ාධු, යංකත්වානානුතප්පති; 

ය ් පතීසතොසුමසනො, විපාකංපටිස වතී’’ති.(ධ.ප.68); 

ගාථාව ාසනචතුරාසීතියා පාණ හ ් ානං ධම්මාභි මසයො අසහොසි. එවං 
අප්පකාපි සත ං පූජා දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය සහොතීති සවදිතබ්බා.  ා ච

ආමි පූජාව, සකො පන වාසදො පටිපත්තිපූජාය? යසතො සය කුලපුත්තා
 රණගමනසික්ඛාපදප්පටිග්ගහසණන උසපො ථඞ්ග මාදාසනන

චතුපාරිසුද්ධිසීලාදීහි ච අත්තසනො ගුසණහි භගවන්තං පූසජන්ති, සකො සත ං

පූජාඵලං වණ්ණයි ් ති? සත හි තථාගතං පරමාය පූජාය පූසජන්තීති වුත්තා.

යථාහ – 

‘‘සයොසඛො, ආනන්ද, භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාඋපා සකොවාඋපාසිකා

වා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්සනොවිහරති ාමීචිප්පටිපන්සනොඅනුධම්මචාරී, 
ස ො තථාගතං  ක්කසරොති ගරුං කසරොති මාසනති පූසජති අපචියති

පරමායපූජායා’’ති (දී.නි.2.199). 

එසතනානු ාසරන පච්සචකබුද්ධඅරිය ාවකානම්පි පූජාය හිතසුඛාවහතා 
සවදිතබ්බා. 

අපිච ගහට්ඨානං කනිට්ඨ ්  සජට්සඨො භාතාපි භගිනීපි පූජසනයයා, 

පුත්ත ් මාතාපිතසරො, කුලවධූනං ාමික  ්සු සුරාතිඑවසමත්ථ පූජසනයයා
සවදිතබ්බා.එසත ම්පිහිපූජාකු ලධම්ම ඞ්ඛාතත්තා ආයුආදිවුඩ්ඪිසහතුත්තා
චමඞ්ගලසමව.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘සත මත්සතයයා භවි ් න්ති සපත්සතයයා  ාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා

කුසලසජට්ඨාපචායිසනො, ඉදංකු ලංධම්මං මාදායවත්ති ් න්ති, සත 

සත ං කු ලානං ධම්මානං  මාදානසහතු ආයුනාපි වඩ්ඪි ් න්ති, 

වණ්සණනපි වඩ්ඪි ් න්තී’’තිආදි(දී.නි.3.105). 

ඉදානි ෙස්මා ‘‘ෙංෙත්ථමඞ්ගලං.වවත්ථයපත්වා තංතස්ස, මඞ්ගලත්තං

විභාවයෙ’’ති ඉති මාතිකා නික්ඛිත්තා, ත ්මා ඉදං වුච්චති – එවසමති ් ා

ගාථාය බාලානං අස වනා, පණ්ඩිතානං ස වනා, පූජසනයයානඤ්ච පූජාති
තීණි මඞ්ගලානි වුත්තානි. තත්ථ බාලානං අස වනා

බාලස වනපච්චයභයාදිපරිත්තාසණනඋභයසලොකත්ථසහතුත්තා, පණ්ඩිතානං 
ස වනා පූජසනයයානං පූජා ච තා ං ඵලවිභූතිවණ්ණනායං වුත්තනසයසනව 

නිබ්බානසුගතිසහතුත්තා මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බා. ඉසතො පරං තු මාතිකං

අද ්ස ත්වා එව යං යත්ථ මඞ්ගලං, තං වවත්ථසපත්වා ත ්  මඞ්ගලත්තං
විභාවයි ් ාමාති. 
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නිට්ඨිතාඅස වනාචබාලානන්තිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

පතිරූපයදසවායසොචාතිගාථාවණ්ණනා 

4. එවං භගවා ‘‘බූ්රහි මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති එකං අජ්සඣසිසතොපි අප්පං
යාචිසතොබහුදායසකො උළාරපුරිස ොවියඑකාය ගාථායතීණිමඞ්ගලානිවත්වා
තසතො උත්තරිපිසදවතානංස ොතුකාමතායමඞ්ගලානමත්ථිතායසය ංසය ං

යංයංඅනුකුලං, සතසත  ත්සතතත්ථතත්ථමඞ්ගසලනිසයොසජතුකාමතායච 

‘‘පතිරූපයදසවායසො චා’’තිආදීහි ගාථාහි පුනපි අසනකානි මඞ්ගලානි

වත්තුමාරද්සධො.තත්ථපඨමගාථාය තාව පතිරූයපොතිඅනුච්ඡවිසකො. යදයසොති 

ගාසමොපි නිගසමොපි නගරම්පි ජනපසදොපි සයො සකොචි  ත්තානං නිවාස ො

ඔකාස ො. වායසොති තත්ථ නිවාස ො. පුබ්යබ්ති පුරා අතීතාසු ජාතීසු. 

කතපුඤ්ඤතාති උපචිතකු ලතා. අත්තාති චිත්තං වුච්චති  කසලො වා

අත්තභාසවො, සම්මාපණිධීති ත ්  අත්තසනො  ම්මා පණිධානං නියුඤ්ජනං, 

ඨපනන්තිවුත්තංසහොති.ස  ංවුත්තනයසමවාති. අයසමත්ථ පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – පතිරූපයදසවායසො නාම යත්ථ

චත ්ස ො පරි ා විචරන්ති, දානාදීනි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි වත්තන්ති, නවඞ්ගං

 ත්ථු  ා නං දිබ්බති, තත්ථනිවාස ො  ත්තානං පුඤ්ඤකිරියාය පච්චයත්තා
මඞ්ගලන්තිවුච්චති. සීහළදීපපවිට්ඨසකවට්ටාදසයොසචත්ථනිද ් නං. 

අපසරොනසයො–පතිරූපසද වාස ොනාමභගවසතොසබොධිමණ්ඩප්පසදස ො 
ධම්මචක්කවත්තිතප්පසදස ො ද්වාද සයොජනාය පරි ාය මජ්සඣ
 බ්බතිත්ථියමතං භින්දිත්වා යමකපාටිහාරියද ්සිතකණ්ඩම්බ

රුක්ඛමූලප්පසදස ො සදසවොසරොහණප්පසදස ො, සයො වා පනඤ්සඤොපි

 ාවත්ථිරාජගහාදි බුද්ධාධිවා ප්පසදස ො, තත්ථ නිවාස ො  ත්තානං
ඡඅනුත්තරියප්පටිලාභපච්චයසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති. 

අපසරොනසයො(මහාව.259) – පුරත්ථිමායදි ායගජඞ්ගලංනාමනිගසමො, 

ත ්  පසරන මහා ාලා, තසතො පරං පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරසතො මජ්සඣ.

දක්ඛිණපුරත්ථිමාය දි ාය ල්ලවතීනාමනදී, තසතොපරංපච්චන්තිමාජනපදා, 

ඔරසතොමජ්සඣ.දක්ඛිණායදි ාය ස තකණ්ණිකංනාමනිගසමො, තසතොපරං

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරසතො මජ්සඣ. පච්ඡිමාය දි ාය ථූණං නාම

බ්රාහ්මණගාසමො, තසතොපරං පච්චන්තිමාජනපදා, ඔරසතොමජ්සඣ.උත්තරාය

දි ායඋසීරද්ධසජොනාමපබ්බසතො, තසතොපරං පච්චන්තිමාජනපදා, ඔරසතො

මජ්සඣ. අයං මජ්ඣිමසදස ො ආයාසමන තීණි සයොජන තානි, විත්ථාසරන

අඩ්ඪසතයයානි, පරික්සඛසපන නව සයොජන තානි සහොන්ති. එස ො
පතිරූපසදස ො නාම. 
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එත්ථ චතුන්නං මහාදීපානං ද්වි හ ් ානං පරිත්තදීපානඤ්ච 

ඉ ් රියාධිපච්චකාරකා චක්කවත්තී උප්පජ්ජන්ති, එකං අ ඞ්සඛයයයං 
කප්ප ත හ ් ඤ්ච පාරමිසයො පූසරත්වා  ාරිපුත්තසමොග්ගල්ලානාදසයො

මහා ාවකා උප්පජ්ජන්ති, ද්සව අ ඞ්සඛයයයානි කප්ප ත හ ් ඤ්ච

පාරමිසයොපූසරත්වා පච්සචකබුද්ධා, චත්තාරිඅට්ඨස ොළ වාඅ ඞ්සඛයයයානි
කප්ප ත හ ් ඤ්ච පාරමිසයොපූසරත්වා  ම්මා ම්බුද්ධාඋප්පජ්ජන්ති.තත්ථ 
 ත්තා චක්කවත්තිරඤ්සඤො ඔවාදං ගසහත්වා පඤ්චසු සීසලසු පතිට්ඨාය

 ග්ගපරායණා සහොන්ති. තථා පච්සචකබුද්ධානං ඔවාසද පතිට්ඨාය, 
 ම්මා ම්බුද්ධානං පන බුද්ධ ාවකානං ඔවාසද පතිට්ඨාය  ග්ගපරායණා
නිබ්බානපරායණා ච සහොන්ති. ත ්මා තත්ථ වාස ො ඉමා ං  ම්පත්තීනං
පච්චයසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති. 

පුබ්යබ් කතපුඤ්ඤතා නාම අතීතජාතියං බුද්ධපච්සචකබුද්ධඛීණා සව

ආරබ්භඋපචිතකු ලතා,  ාපිමඞ්ගලං.ක ්මා? බුද්ධපච්සචකබුද්ධ ම්මුඛසතො
ද ්ස ත්වාබුද්ධානංබුද්ධ ාවකානංවා ම්මුඛා සුතායචතුප්පදිකායපිගාථාය
පරිසයො ාසන අරහත්තං පාසපතීති කත්වා. සයො ච මනු ්ස ො පුබ්සබ

කතාධිකාසරො උ ් න්නකු ලමූසලො සහොති, ස ො සතසනව කු ලමූසලන
විප ් නං උප්පාසදත්වා ආ වක්ඛයං පාපුණාති යථා රාජා මහාකප්පිසනො

අග්ගමසහසීච.සතනවුත්තං ‘‘පුබ්සබචකතපුඤ්ඤතාමඞ්ගල’’න්ති. 

අත්තසම්මාපණිධ නාම ඉසධකච්සචො අත්තානං දු ්සීලං සීසල

පතිට්ඨාසපති, අ ් ද්ධං  ද්ධා ම්පදාය පතිට්ඨාසපති, මච්ඡරිං චාග ම්පදාය

පතිට්ඨාසපති.අයංවුච්චති ‘‘අත්ත ම්මාපණිධී’’ති, එස ොචමඞ්ගලං.ක ්මා? 
දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකසවරප්පහානවිවිධානි ං ාධිගමසහතුසතොති. 

එවං ඉමි ් ාපි ගාථාය පතිරූපසද වාස ො ච, පුබ්සබ ච කතපුඤ්ඤතා, 
අත්ත ම්මාපණිධීචාතිතීණිසයවමඞ්ගලානිවුත්තානි.මඞ්ගලත්තඤ්චසන ං
තත්ථ තත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාපතිරූපසද වාස ොචාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

බ්ාහුසච්චඤ්චාතිගාථාවණ්ණනා 

5. ඉදානි බ්ාහුසච්චඤ්චාතිඑත්ථ බ්ාහුසච්චන්ති බහු ්සුතභාසවො. සිප්පන්ති

යංකිඤ්චිහත්ථසකො ල්ලං. විනයෙොතිකායවාචාචිත්තවිනයනං. සුසික්ඛියතොති

සුට්ඨු සික්ඛිසතො. සුභාසිතාති සුට්ඨු භාසිතා. ොති අනියතනිද්සදස ො. වාචාති

ගිරාබයප්පසථො.ස  ං වුත්තනයසමවාති.අයසමත්ථ පදවණ්ණනා. 
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අත්ථවණ්ණනා පනඑවං සවදිතබ්බා– බ්ාහුසච්චං නාමයංතං‘‘සුතධසරො

සහොති සුත න්නිචසයො’’ති (ම. නි. 1.339; අ. නි. 4.22) ච ‘‘ඉසධකච්ච ් 

බහුකං සුතං සහොති, සුත්තං සගයයං සවයයාකරණ’’න්ති ච (අ. නි. 4.6) 

එවමාදිනා නසයන  ත්ථු ා නධරත්තං වණ්ණිතං, තං
අකු ලප්පහානකු ලාධිගමසහතුසතො අනුපුබ්සබන 

පරමත්ථ ච්ච ච්ඡිකිරියාසහතුසතො ච මඞ්ගලන්ති වුච්චති. වුත්තඤ්සහතං
භගවතා– 

‘‘සුතවා ච සඛො, භික්ඛසව, අරිය ාවසකො අකු ලං පජහති, කු ලං

භාසවති,  ාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භාසවති, සුද්ධමත්තානං

පරිහරතී’’ති(අ.නි.7.67). 

අපරම්පිවුත්තං– 

‘‘ධතානංධම්මානංඅත්ථමුපපරික්ඛති, අත්ථංඋපපරික්ඛසතොධම්මා 

නිජ්ඣානං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා  ති ඡන්සදො ජායති, 

ඡන්දජාසතො උ ් හති, උ ් හන්සතො තුලයති, තුලයන්සතො පදහති

පදහන්සතො කාසයන සචව පරමත්ථ ච්චං  ච්ඡිකසරොති, පඤ්ඤාය ච

අතිවිජ්ඣ ප ් තී’’ති(ම.නි.2.432). 

අපිචඅගාරිකබාහු ච්චම්පියංඅනවජ්ජං, තංඋභයසලොකහිතසුඛාවහනසතො 
මඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බං. 

සිප්පං නාම අගාරිකසිප්පඤ්ච අනගාරිකසිප්පඤ්ච. තත්ථ අගාරිකසිප්පං
නාම යං පරූපසරොධවිරහිතං අකු ලවිවජ්ජිතං 

මණිකාරසුවණ්ණකාරකම්මාදිකං, තං ඉධසලොකත්ථාවහනසතො මඞ්ගලං.

අනගාරිකසිප්පං නාම චීවරවිචාරණසිබ්බනාදි මණපරික්ඛාරාභි ඞ්ඛරණං, යං

තං ‘‘ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛු යානි තානි  බ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිං

කරණීයානි, තත්ථදක්සඛොසහොතී’’තිආදිනා(දී. නි.3.345; 360; අ.නි.10.17) 

නසයනතත්ථතත්ථ ංවණ්ණිතං, යං‘‘නාථකසරො ධම්සමො’’තිචවුත්තං, තං
අත්තසනො ච පසර ඤ්ච උභයසලොකහිතසුඛාවහනසතො මඞ්ගලන්ති 
සවදිතබ්බං. 

විනයෙො නාම අගාරිකවිනසයො ච අනගාරිකවිනසයො ච. තත්ථ

අගාරිකවිනසයො නාම ද අකු ලකම්මපථවිරමණං, ස ො තත්ථ සුසික්ඛිසතො 
අ ංකිසල ාපජ්ජසනන ආචාරගුණවවත්ථාසනන ච
උභයසලොකහිතසුඛාවහනසතො මඞ්ගලං. අනගාරිකවිනසයො නාම

 ත්තාපත්තික්ඛන්ධඅනාපජ්ජනං, ස ොපි වුත්තනසයසනව සුසික්ඛිසතො, 
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චතුපාරිසුද්ධිසීලංවාඅනගාරිකවිනසයො, ස ොයථාතත්ථ පතිට්ඨායඅරහත්තං

පාපුණාති, එවං සික්ඛසනන සුසික්ඛිසතො 
සලොකියසලොකුත්තරසුඛාධිගමසහතුසතොමඞ්ගලන්තිසවදිතබ්සබො. 

සුභාසිතා වාචා නාම මු ාවාදාදිසදො විරහිතා. යථාහ ‘‘චතූහි, භික්ඛසව, 

අඞ්සගහි  මන්නාගසතො වාචා සුභාසිතා සහොතී’’ති (සු. නි. සුභාසිතසුත්තං).
අ ම්ඵප්පලාපාවාචාඑවවාසුභාසිතා.යථාහ– 

‘‘සුභාසිතංඋත්තමමාහු න්සතො, 

ධම්මංභසණනාධම්මංතංදුතියං; 

පියංභසණනාප්පියංතංතතියං, 

 ච්චංභසණනාලිකංතංචතුත්ථ’’න්ති.(සු.නි.452); 

අයම්පි උභයසලොකහිතසුඛාවහනසතො මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බා. ය ්මා ච

අයං විනයපරියාපන්නා එව, ත ්මා විනයග්ගහසණන එතං අ ඞ්ගණ්හිත්වා
විනසයො  ඞ්ගසහතබ්සබො. අථ වා කිං ඉමිනා පරි ් සමන පසර ං
ධම්මසද නාදිවාචා ඉධ සුභාසිතා වාචාති සවදිතබ්බා.  ා හි යථා

පතිරූපසද වාස ො, එවං  ත්තානං 
උභයසලොකහිතසුඛනිබ්බානාධිගමපච්චයසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති.ආහච– 

‘‘යංබුද්සධොභා තිවාචං, සඛමංනිබ්බානපත්තියා; 

දුක්ඛ ් න්තකිරියාය,  ාසවවාචානමුත්තමා’’ති.(සු.නි. 456); 

එවං ඉමි ් ා ගාථාය බාහු ච්චං, සිප්පං, විනසයො සුසික්ඛිසතො, සුභාසිතා
වාචාති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං තත්ථ තත්ථ 
විභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාබාහු ච්චඤ්චාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

මාතාපිතුඋපට්ඨානන්තිගාථාවණ්ණනා 

6. ඉදානි මාතාපිතුඋපට්ඨානන්ති එත්ථ මාතු ච පිතු චාති මාතාපිතු.

උපට්ඨානන්ති උපට්ඨහනං. පුත්තානඤ්ච දාරානඤ්චාති පුත්තදාරස්ස 

 ඞ්ගණ්හනං සඞ්ගයහො. නආකුලා අනාකුලා. කම්මානිඑව කම්මන්තා. ස  ං

වුත්තනයසමවාතිඅයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – මාතා නාම ජනිකා වුච්චති, තථා 

පිතා. උපට්ඨානං නාම පාදසධොවන ම්බාහනුච්ඡාදනන්හාපසනහි
චතුපච්චය ම්පදාසනන ච උපකාරකරණං. තත්ථ ය ්මා මාතාපිතසරො

බහූපකාරා පුත්තානං අත්ථකාමා අනුකම්පකා, සය පුත්තසක බහි කීළිත්වා
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පංසුමක්ඛිත රීරසකආගසතදි ්වාපංසුංපුඤ්ඡිත්වාමත්ථකං උපසිඞ්ඝායන්තා

පරිචුම්බන්තා ච සිසනහං උප්පාසදන්ති, ව ්  තම්පි මාතාපිතසරො සීස න
පරිහරන්තාපුත්තා සත ං පතිකාරංකාතුං අ මත්ථා.ය ්මා චසතආපාදකා

සපො කා ඉම ්  සලොක ්  ද ්ස තාසරො, බ්රහ්ම ම්මතා පුබ්බාචරිය ම්මතා, 

ත ්මා සත ං උපට්ඨානං ඉධ ප ං ං, සපච්ච  ග්ගසුඛඤ්ච ආවහති. සතන
මඞ්ගලන්ති වුච්චති.වුත්තඤ්සහතංභගවතා– 

‘‘බ්රහ්මාති මාතාපිතසරො, පුබ්බාචරියාති වුච්චසර; 

ආහුසනයයාචපුත්තානං, පජායඅනුකම්පකා. 

‘‘ත ්මාහිසනනම ්ස යය,  ක්කසරයයචපණ්ඩිසතො; 

අන්සනනඅථපාසනන, වත්සථන යසනනච; 

උච්ඡාදසනනන්හාපසනන, පාදානංසධොවසනනච. 

‘‘තායනංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉසධවනං ප ං න්ති, සපච්ච ග්සගපසමොදතී’’ති. (ඉතිවු. 106; ජා. 
2.20.181-183); 

අපසරො නසයො – උපට්ඨානං නාම 

භරණකිච්චකරණකුලවං ට්ඨපනාදිපඤ්චවිධං, තං 
පාපනිවාරණාදිපඤ්චවිධදිට්ඨධම්මිකහිතසුඛසහතුසතො මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බං. 
වුත්තඤ්සහතංභගවතා– 

‘‘‘පඤ්චහි සඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨාසනහි පුත්සතන පුරත්ථිමා දි ා 

මාතාපිතසරො පච්චුපට්ඨාතබ්බා භසතො සන භරි ් ාමි, කිච්චං සන ං

කරි ් ාමි, කුලවං ං ඨසප ් ාමි, දායජ්ජං පටිපජ්ජි ් ාමි, අථ වා පන 

සපතානං කාලකතානං දක්ඛිණං අනුප්පද ් ාමී’ති. ඉසමහි සඛො, 

ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨාසනහි පුත්සතන පුරත්ථිමා දි ා මාතාපිතසරො

පච්චුපට්ඨිතාපඤ්චහිඨාසනහිපුත්තං අනුකම්පන්ති, පාපානිවාසරන්ති, 

කලයාසණ නිසවස න්ති, සිප්පං සික්ඛාසපන්ති, පතිරූසපන දාසරන

 ංසයොසජන්ති,  මසයදායජ්ජංනියයාසදන්තී’’ති(දී.නි. 3.267). 

අපිචසයො මාතාපිතසරොතීසුවත්ථූසු ප ාදුප්පාදසනන, සීල මාදාපසනන, 

පබ්බජ්ජාය වා උපට්ඨහති, අයං මාතාපිතුඋපට්ඨාකානං අග්සගො. ත ්  තං
මාතාපිතුඋපට්ඨානං මාතාපිතූහි කත ්  උපකාර ්  පච්චුපකාරභූතං
අසනසක ං දිට්ඨධම්මිකානං  ම්පරායිකානඤ්ච අත්ථානං පදට්ඨානසතො
මඞ්ගලන්තිවුච්චති. 
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පුත්තදාරස්සාති එත්ථ අත්තසතො ජාතා පුත්තාපි ධීතසරොපි පුත්තාඉච්සචව

 ඞ්ඛයංගච්ඡන්ති. දාරාතිවී තියාභරියානංයාකාචිභරියා.පුත්තාචදාරාච 

පුත්තදාරං, ත ් පුත්තදාර ් . සඞ්ගයහොති ම්මානනාදීහි උපකාරකරණං.තං
සු ංවිහිතකම්මන්තතාදිදිට්ඨධම්මිකහිතසුඛසහතුසතො මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බං.
වුත්තඤ්සහතං භගවතා – ‘‘පච්ඡිමා දි ා පුත්තදාරා සවදිතබ්බා’’ති එත්ථ

උද්දිට්ඨං පුත්තදාරං භරියා ද්සදන  ඞ්ගණ්හිත්වා ‘‘පඤ්චහි සඛො, 

ගහපතිපුත්ත, ඨාසනහි  ාමිසකන පච්ඡිමා දි ා භරියා පච්චුපට්ඨාතබ්බා

 ම්මානනාය, අනවමානනාය, අනති චරියාය, ඉ ් රියසවො ් ග්සගන, 

අලඞ්කාරානුප්පදාසනන. ඉසමහි සඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨාසනහි
 ාමිසකන පච්ඡිමා දි ා භරියා පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨාසනහි  ාමිකං

අනුකම්පති, සු ංවිහිතකම්මන්තා චසහොති,  ඞ්ගහිතපරිජනාච, අනතිචාරිනීච, 

 ම්භතඤ්ච අනුරක්ඛති දක්ඛා ච සහොති අනල ා  බ්බකිච්සචසූ’’ති (දී. නි.
3.269). 

අයං වා අපසරො නසයො – සඞ්ගයහොති ධම්මිකාහි දානපියවාචාත්ථචරියාහි

 ඞ්ගණ්හනං.ස යයථිදං–උසපො ථදිවස සුපරිබ්බයදානං, නක්ඛත්තදිවස සු

නක්ඛත්තද ් ාපනං, මඞ්ගලදිවස සු මඞ්ගලකරණං, 
දිට්ඨධම්මික ම්පරායිසකසුඅත්සථසුඔවාදානු ා නන්ති.තංවුත්තනසයසනව 

දිට්ඨධම්මිකහිතසහතුසතො  ම්පරායිකහිතසහතුසතො සදවතාහිපි 
නම ් නීයභාවසහතුසතො ච මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බං. යථාහ  ක්සකො
සදවානමින්සදො– 

‘‘සය ගහට්ඨාපුඤ්ඤකරා, සීලවන්සතො උපා කා; 

ධම්සමන දාරං සපොස න්ති, සත නම ් ාමි මාතලී’’ති. 

( ං.නි.1.1.264); 

අනාකුලා කම්මන්තා නාම කාලඤ්ඤුතාය පතිරූපකාරිතාය අනල තාය

උට්ඨානවීරිය ම්පදාය, අබය නීයතාය ච 
කාලාතික්කමනඅප්පතිරූපකරණසිථිලකරණාදිආකුලභාවවිරහිතා
කසිසගොරක්ඛවාණිජ්ජාදසයො කම්මන්තා. එසතඅත්තසනොවාපුත්තදාර ්  වා
දා කම්මකරානං වා බයත්තතාය එවං පසයොජිතා දිට්සඨව ධම්සම
ධනධඤ්ඤවුද්ධිපටිලාභසහතුසතො මඞ්ගලන්ති වුච්චන්ති. වුත්තඤ්සහතං
භගවතා– 

‘‘පතිරූපකාරීධුරවා, උට්ඨාතාවින්දසතධන’’න්තිච (සු.නි. 185; 

 ං.නි.1.246). 

‘‘නදිවාස ොප්පසීසලන, රත්තිමුට්ඨානසද ්සිනා; 
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නිච්චංමත්සතනස ොණ්සඩන,  ක්කාආවසිතුංඝරං. 

‘‘අතිසීතං අතිඋණ්හං, අති ායමිදංඅහු; 

ඉතිවි ් ට්ඨකම්මන්සත, අත්ථාඅච්සචන්තිමාණසව. 

‘‘සයොධසීතඤ්චඋණ්හඤ්ච, තිණාභිසයයොනමඤ්ඤති; 

කරංපුරි කිච්චානි, ස ොසුඛංනවිහායතී’’ති.(දී.නි. 3.253); 

‘‘සභොසග ංහරමාන ් , භමර ්ස වඉරීයසතො; 

සභොගා  න්නිචයං යන්ති, වම්මිසකොවූපචීයතී’’ති. ච එවමාදි (දී. නි.
3.265); 

එවං ඉමි ් ා ගාථාය මාතුඋපට්ඨානං, පිතුඋපට්ඨානං, පුත්තදාර ් 

 ඞ්ගසහො, අනාකුලාචකම්මන්තාතිචත්තාරිමඞ්ගලානි වුත්තානි, පුත්තදාර ් 

 ඞ්ගහංවාද්විධාකත්වාපඤ්ච, මාතාපිතුඋපට්ඨානංවා එකසමවකත්වාතීණි.
මඞ්ගලත්තඤ්චසන ංතත්ථතත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාමාතාපිතුඋපට්ඨානන්තිඉමි ් ාගාථාය අත්ථවණ්ණනා. 

දානඤ්චාතිගාථාවණ්ණනා 

7. ඉදානි දානඤ්චාති එත්ථ දීයසත ඉමිනාති දානං, අත්තසනො  න්තකං

පර ්  පටිපාදීයතීතිවුත්තංසහොති.ධම්ම ් චරියා, ධම්මාවාඅනසපතාචරියා 

ධම්මචරිො. ඤායන්සත ‘‘අම්හාකං ඉසම’’ති ඤාතකා. න අවජ්ජානි 

අනවජ්ජානි, අනින්දිතානිඅගරහිතානීතිවුත්තංසහොති.ස  ංවුත්තනයසමවාති

අයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – දානං නාම පරං උද්දි ් 

සුබුද්ධිපුබ්බිකා අන්නාදිද දානවත්ථුපරිච්චාගසචතනා, තං ම්පයුත්සතො වා

අසලොසභො.අසලොසභනහිතංවත්ථුං පර ් පටිපාසදති, සතනවුත්තං‘‘දීයසත
ඉමිනාති දාන’’න්ති. තං බහුජනපියමනාපතාදීනං දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකානං

ඵලවිස  ානං අධිගමසහතුසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති. ‘‘දායසකො, සීහ දානපති, 

බහුසනො ජන ්  පිසයො සහොති මනාසපො’’ති එවමාදීනි (අ. නි. 5.34) සචත්ථ 

සුත්තානිඅනු ් රිතබ්බානි. 

අපසරො නසයො – දානං නාම දුවිධං ආමි දානං, ධම්මදානඤ්ච, තත්ථ 

ආමිසදානං වුත්තප්පකාරසමව. ඉධසලොකපරසලොකදුක්ඛක්ඛයසුඛාවහ ්  පන

 ම්මා ම්බුද්ධප්පසවදිත ් ධම්ම ් පසර ං හිතකාමතායසද නා ධම්මදානං 

, ඉසම ඤ්චද්වින්නංදානානංඑතසදවඅග්ගං.යථාහ– 
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‘‘ බ්බදානංධම්මදානංජිනාති, 

 බ්බර ංධම්මරස ොජිනාති; 

 බ්බරතිංධම්මරතිජිනාති, 

තණ්හක්ඛසයො බ්බදුක්ඛංජිනාතී’’ති.(ධ.ප.354); 

තත්ථ ආමි දාන ්  මඞ්ගලත්තං වුත්තසමව. ධම්මදානං පන ය ්මා 

අත්ථපටි ංසවදිතාදීනං ගුණානං පදට්ඨානං, ත ්මා මඞ්ගලන්ති වුච්චති. 
වුත්තඤ්සහතංභගවතා– 

‘‘යථා යථා, භික්ඛසව, භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං 

විත්ථාසරන පසර ං සදස ති, තථා තථා ස ො ත ්මිං ධම්සම

අත්ථපටි ංසවදීචසහොති ධම්මපටි ංසවදීචා’’තිඑවමාදි(අ.නි.5.26). 

ධම්මචරිො නාම ද කු ලකම්මපථචරියා. යථාහ – ‘‘තිවිධා සඛො
ගහපතසයො කාසයන ධම්මචරියා  මචරියා සහොතී’’ති එවමාදි.  ා පසන ා 
ධම්මචරියා  ග්ගසලොකූපපත්තිසහතුසතො මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බා.

වුත්තඤ්සහතං භගවතා – ‘‘ධම්මචරියා මචරියාසහතු සඛො ගහපතසයො
එවමිසධකච්සච  ත්තා කාය ්  සභදා පරං මරණා සුගතිං  ග්ගං සලොකං

උපපජ්ජන්තී’’ති(ම.නි.1.439). 

ඤාතකා නාම මාතිසතො වා පිතිසතො වා යාව  ත්තමා පිතාමහයුගා
 ම්බන්ධා.සත ංසභොගපාරිජුඤ්සඤනවා බයාධිපාරිජුඤ්සඤනවාඅභිහතානං
අත්තසනො  මීපං ආගතානං යථාබලං ඝා ච්ඡාදනධනධඤ්ඤාදීහි  ඞ්ගසහො
ප ං ාදීනං දිට්ඨධම්මිකානං සුගතිගමනාදීනඤ්ච  ම්පරායිකානං
විස  ාධිගමානංසහතුසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති. 

අනවජ්ජානි කම්මානි නාම 
උසපො ථඞ්ග මාදානසවයයාවච්චකරණආරාමවනසරොපනස තුකරණාදීනි
කායවචීමසනොසුචරිතකම්මානි. තානි හි නානප්පකාරහිතසුඛාධිගමසහතුසතො

මඞ්ගලන්තිවුච්චන්ති.‘‘ඨානං සඛොපසනතං, වි ාසඛ, විජ්ජතියංඉසධකච්සචො
ඉත්ථී වා පුරිස ො වා අට්ඨඞ්ග මන්නාගතං උසපො ථං උපවසිත්වා කාය ් 
සභදා පරං මරණා චාතුමහාරාජිකානං සදවානං  හබයතං උපපජ්සජයයා’’ති

එවමාදීනිසචත්ථසුත්තානි(අ. නි.8.43) අනු ් රිතබ්බානි. 

එවං ඉමි ් ා ගාථාය දානඤ්ච, ධම්මචරියා ච, ඤාතකානඤ්ච  ඞ්ගසහො, 
අනවජ්ජානි කම්මානීති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං
තත්ථ තත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාදානඤ්චාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 
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ආරතීතිගාථාවණ්ණනා 

8. ඉදානි ආරතීවිරතීතිඑත්ථ ආරතීතිආරමණං, විරතීතිවිරමණං, විරමන්ති

වා එතාය  ත්තාති විරති. පාපාති අකු ලා. මදනීයට්සඨන මජ්ජං, මජ්ජ ් 

පානං මජ්ජපානං, තසතො මජ්ජපානා.  ංයමනං සංෙයමො අප්පමජ්ජනං 

අප්පමායදො.ධම්යමසූතිකු සලසු.ස  ං වුත්තනයසමවාතිඅයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – ආරති නාම පාසප

ආදීනවද ් ාවිසනො මන ා එව අනභිරති. විරති නාම කම්මද්වාරවස න

කායවාචාහි විරමණං,  ා සච ා විරති නාම  ම්පත්තවිරති,  මාදානවිරති, 

 මුච්සඡදවිරතීති තිවිධා සහොති, තත්ථ යා කුලපුත්ත ්  අත්තසනො ජාතිං වා

කුලං වා සගොත්තං වා පටිච්ච ‘‘න සම එතං පතිරූපං, ය්වාහං ඉමං පාණං

හසනයයං, අදින්නංආදිසයයය’’න්තිආදිනා නසයන ම්පත්තවත්ථුසතොවිරති, 

අයං සම්පත්තවිරති නාම. සික්ඛාපද මාදානවස න පවත්තා සමාදානවිරති 

නාම, ය ් ා පවත්තිසතො පභුති කුලපුත්සතො පාණාතිපාතාදීනි න කසරොති.

අරියමග්ග ම්පයුත්තා සමුච්යඡදවිරති නාම, ය ් ා පවත්තිසතො පභුති

අරිය ාවක ් පඤ්ච භයානිසවරානිවූප න්තානිසහොන්ති. පාපං නාමයංතං 

‘‘පාණාතිපාසතො සඛො, ගහපතිපුත්ත, කම්මකිසලස ො, අදින්නාදානං…සප.… 
කාසමසුමිච්ඡාචාසරො…සප.…මු ාවාසදො’’තිඑවංවිත්ථාසරත්වා– 

‘‘පාණාතිපාසතො අදින්නාදානං, මු ාවාසදොච වුච්චති; 

පරදාරගමනඤ්සචව, නප්ප ං න්තිපණ්ඩිතා’’ති.(දී.නි.3.245) – 

එවං ගාථාය ඞ්ගහිතංකම්මකිසල  ඞ්ඛාතං චතුබ්බිධංඅකු ලං, තසතොපාපා.
 බ්බාසප ා ආරති ච විරති ච 

දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකභයසවරප්පහානාදිනානප්පකාරවිස  ාධිගමසහතුසතො

මඞ්ගලන්ති වුච්චති. ‘‘පාණාතිපාතා පටිවිරසතො සඛො, ගහපතිපුත්ත, 
අරිය ාවසකො’’තිආදීනිසචත්ථ සුත්තානිඅනු ් රිතබ්බානි. 

මජ්ජපානා සංෙයමො නාම පුබ්සබ වුත්තසුරාසමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා

සවරමණියාඑසවතංඅධිවචනං.ය ්මාපනමජ්ජපායී අත්ථංනජානාති, ධම්මං

න ජානාති, මාතු අන්තරායං කසරොති, පිතු 

බුද්ධපච්සචකබුද්ධතථාගත ාවකානම්පි අන්තරායං කසරොති, දිට්සඨව ධම්සම
ගරහං  ම්පරාසයදුග්ගතිංඅපරාපරිසයඋම්මාදඤ්චපාපුණාති.මජ්ජපානාපන
 ංයසමොසත ං සදො ානංවූප මංතබ්බිපරීතගුණ ම්පදඤ්චපාපුණාති.ත ්මා
අයංමජ්ජපානා ංයසමො මඞ්ගලන්තිසවදිතබ්සබො. 

කු සලසු ධම්සමසු අප්පමායදො නාම ‘‘කු ලානං වා ධම්මානං භාවනාය

අ ක්කච්චකිරියතා, අ ාතච්චකිරියතා, අනට්ඨිතකිරියතා, ඔලීනවුත්තිතා, 
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නික්ඛිත්තඡන්දතා, නික්ඛිත්තධුරතා, අනාස වනා, අභාවනා, අබහුලීකම්මං, 

අනධිට්ඨානං, අනනුසයොසගො, පමාසදො. සයො එවරූසපො පමාසදො පමජ්ජනා 

පමජ්ජිතත්තං, අයංවුච්චතිපමාසදො’’ති (විභ.846). එත්ථවුත්ත ් පමාද ්  
පටිපක්ඛවස න අත්ථසතො කු සලසු ධම්සමසු  තියා අවිප්පවාස ො
සවදිතබ්සබො. ස ො නානප්පකාරකු ලාධිගමසහතුසතොඅමතාධිගමසහතුසතොච

මඞ්ගලන්තිවුච්චති. තත්ථ ‘‘අප්පමත්ත ් ආතාපිසනො’’තිච(ම. නි.2.18; අ.

නි.5.26), ‘‘අප්පමාසදොඅමතංපද’’න්තිච, එවමාදි(ධ.ප.21)  ත්ථු  ා නං
අනු ් රිතබ්බං. 

එවංඉමි ් ාගාථායපාපාවිරති, මජ්ජපානා ංයසමො, කු සලසු ධම්සමසු
අප්පමාසදොති තීණි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං තත්ථ තත්ථ 

විභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාආරතීතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

ගාරයවොචාතිගාථාවණ්ණනා 

9. ඉදානි ගාරයවො චාති එත්ථ ගාරයවොති ගරුභාසවො. නිවායතොති

නීචවුත්තිතා. සන්තුට්ඨීති  න්සතොස ො. කත ්  ජානනතා කතඤ්ඤුතා. 

කායලනාති ඛසණන  මසයන. ධම්ම ්   වනං ධම්මස්සවනං. ස  ං

වුත්තනයසමවාතිඅයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – ගාරයවො නාම
ගරුකාරප්පසයොගාරසහසු 
බුද්ධපච්සචකබුද්ධතථාගත ාවකආචරියුපජ්ඣායමාතාපිතුසජට්ඨකභාතිකභගි
නීආදීසු යථානුරූපංගරුකාසරොගරුකරණං ගාරවතා. චායංගාරසවොය ්මා

සුගතිගමනාදීනංසහතු.යථාහ – 

‘‘ගරුකාතබ්බං ගරුං කසරොති, මාසනතබ්බං මාසනති, පූසජතබ්බං
පූසජති. ස ො සතන කම්සමන එවං  මත්සතන එවං  මාදින්සනන
කාය ් සභදාපරංමරණාසුගතිං ග්ගං සලොකංඋපපජ්ජති.සනොසච

කාය ් …සප.…උපපජ්ජති,  සචමනු ් ත්තංආගච්ඡති, යත්ථ යත්ථ

පච්චාජායති, උච්චාකුලීසනොසහොතී’’ති(ම.නි.3.295). 

යථා චාහ – ‘‘ ත්තිසම, භික්ඛසව, අපරිහානියා ධම්මා. කතසම  ත්ත? 

 ත්ථුගාරවතා’’තිආදි(අ.නි.7.33), ත ්මාමඞ්ගලන්තිවුච්චති. 

නිවායතො නාමනීචමනතානිවාතවුත්තිතා, යාය  මන්නාගසතොපුග්ගසලො
නිහතමාසනො නිහතදප්සපො පාදපුඤ්ඡනකසචොළ දිස ො
ඡින්නවි ාණඋ භ සමො උද්ධටදාඨ ප්ප සමො ච හුත්වා  ණ්සහො  ඛිසලො
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සුඛ ම්භාස ො සහොති, අයං නිවාසතො.  ්වායං ය ාදිගුණප්පටිලාභසහතුසතො

මඞ්ගලන්ති වුච්චති. ආහ ච ‘‘නිවාතවුත්ති අත්ථද්සධො, තාදිස ො ලභසත

ය ’’න්තිඑවමාදි(දී.නි. 3.273). 

සන්තුට්ඨි නාම ඉතරීතරපච්චය න්සතොස ො, ස ො ද්වාද විසධො සහොති.

ස යයථිදං – චීවසර යථාලාභ න්සතොස ො, යථාබල න්සතොස ො, 
යථා ාරුප්ප න්සතොස ොතිතිවිසධො.එවංපිණ්ඩපාතාදීසු. 

ත ් ායංපසභදවණ්ණනා–ඉධභික්ඛුචීවරංලභතිසුන්දරංවා අසුන්දරං

වා. ස ො සතසනව යාසපති, අඤ්ඤං න පත්සථති, ලභන්සතොපි න ගණ්හාති, 

අයම ්  චීවසර ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථපනභික්ඛුආබාධිසකොසහොති, ගරුං 

චීවරංපාරුපන්සතොඔණමතිවාකිලමතිවා, ස ො භාසගනභික්ඛුනා ද්ධිංතං 

පරිවත්සතත්වාලහුසකනයාසපන්සතොපි න්තුට්සඨොවසහොති, අයම ් චීවසර 

ෙථාබ්ලසන්යතොයසො. අපසරො භික්ඛු පණීතපච්චයලාභී සහොති, ස ො 
පට්ටචීවරාදීනං අඤ්ඤතරං මහග්ඝං චීවරං ලභිත්වා ‘‘ඉදං සථරානං
චිරපබ්බජිතානං බහු ්සුතානඤ්ච අනුරූප’’න්ති සත ං දත්වා අත්තනා 
 ඞ්කාරකූටා වා අඤ්ඤසතො වා කුසතොචි නන්තකානි උච්චිනිත්වා  ඞ්ඝාටිං

කරිත්වා ධාසරන්සතොපි  න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  චීවසර 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පන භික්ඛු පිණ්ඩපාතං ලභති ූකඛං වා පණීතං වා, ස ො සතසනව 

යාසපති, අඤ්ඤංනපත්සථති, ලභන්සතොපිනගණ්හාති, අයම ් පිණ්ඩපාසත 

ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන භික්ඛු ආබාධිසකො සහොති, ූකඛං පිණ්ඩපාතං 

භුඤ්ජිත්වා ගාළ්හං සරොගාතඞ්කං පාපුණාති, ස ො තං  භාග ්  භික්ඛුසනො
දත්වාත ්  හත්ථසතො ප්පිමධුඛීරාදීනිභුඤ්ජිත්වා මණධම්මංකසරොන්සතොපි

 න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  පිණ්ඩපාසත ෙථාබ්ලසන්යතොයසො. අපසරො

භික්ඛු පණීතං පිණ්ඩපාතං ලභති, ස ො ‘‘අයං පිණ්ඩපාසතො සථරානං
චිරපබ්බජිතානං අඤ්සඤ ඤ්ච පණීතපිණ්ඩපාතං විනා අයාසපන්තානං
 බ්රහ්මචාරීනං අනුරූසපො’’ති සත ං දත්වා අත්තනා පිණ්ඩාය චරිත්වා

මි ් කාහාරං භුඤ්ජන්සතොපි  න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  පිණ්ඩපාසත 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධ පනභික්ඛුසනොස නා නංපාපුණාති.ස ොසතසනව  න්තු ් ති, පුන

අඤ්ඤං සුන්දරතරම්පි පාපුණන්තං න ගණ්හාති, අයම ්  ස නා සන 

ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන භික්ඛුආබාධිසකො සහොති, නිවාතස නා සන 
ව න්සතො අතිවිය පිත්තසරොගාදීහි ආතුරීයති. ස ො තං  භාග ්  භික්ඛුසනො
දත්වා ත ්  පාපුණසන  වාසත සීතලස නා සන වසිත්වා  මණධම්මං

කසරොන්සතොපි  න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  ස නා සන 
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ෙථාබ්ලසන්යතොයසො. අපසරො භික්ඛු සුන්දරං ස නා නං පත්තම්පි න

 ම්පටිච්ඡති ‘‘සුන්දරස නා නං පමාදට්ඨානං, තත්ර නිසින්න ්  ථිනමිද්ධං

ඔක්කමති, නිද්දාභිභූත ් චපුනපටිබුජ්ඣසතොකාමවිතක්සකො  මුදාචරතී’’ති.
ස ො තං පටික්ඛිපිත්වා අජ්සඣොකා රුක්ඛමූලපණ්ණකුටීසු යත්ථ කත්ථචි 

නිව න්සතොපි  න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  ස නා සන 

ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

ඉධපනභික්ඛුසභ ජ්ජංලභතිහරීතකං වාආමලකංවා. ස ො සතසනව 

යාසපති, අඤ්සඤහි ලද්ධ ප්පිමධුඵාණිතාදිම්පි න පත්සථති, ලභන්සතොපි න

ගණ්හාති, අයම ්  ගිලානපච්චසය ෙථාලාභසන්යතොයසො. අථ පන භික්ඛු 

ආබාධිසකො සහොති, සතසලනත්ථිසකො ඵාණිතං ලභති, ස ො තං  භාග ් 
භික්ඛුසනො දත්වා ත ්  හත්ථසතො සතසලන සභ ජ්ජං කත්වා  මණධම්මං

කසරොන්සතොපි  න්තුට්සඨොව සහොති, අයම ්  ගිලානපච්චසය 

ෙථාබ්ලසන්යතොයසො. අපසරො භික්ඛු එක ්මිං භාජසන පූතිමුත්තහරීතකං

ඨසපත්වා එක ්මිං චතුමධුරං ‘‘ගණ්හථ, භන්සත, යදිච්ඡසී’’ති වුච්චමාසනො

 ච ්  සත ං ද්වින්නමඤ්ඤතසරනපි බයාධි වූප ම්මති, අථ
‘‘පූතිමුත්තහරීතකං නාම බුද්ධාදීහි වණ්ණිත’’න්ති ච ‘‘පූතිමුත්තසභ ජ්ජං

නි ් ාය පබ්බජ්ජා, තත්ථ සත යාවජීවං උ ් ාසහො කරණීසයොති වුත්ත’’න්ති

(මහාව. 128) ච චින්සතන්සතො චතුමධුරසභ ජ්ජං පටික්ඛිපිත්වා
පූතිමුත්තහරීතසකන සභ ජ්ජං කසරොන්සතොපි පරම න්තුට්සඨොව සහොති.

අයම ් ගිලානපච්චසය ෙථාසාරුප්පසන්යතොයසො. 

එවංපසභසදො  බ්සබොසපස ො  න්සතොස ො  න්තුට්ඨීති වුච්චති.  ා 

අත්රිච්ඡතාමහිච්ඡතාපාපිච්ඡතාදීනං පාපධම්මානං පහානාධිගමසහතුසතො, 

සුගතිසහතුසතො, අරියමග්ග ම්භාරභාවසතො, චාතුද්දි ාදිභාවසහතුසතො ච

මඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බා.ආහච – 

‘‘චාතුද්දිස ො අප්පටිසඝොචසහොති, 

 න්තු ් මාසනොඉතරීතසරනා’’ති.එවමාදි(සු.නි.42); 

කතඤ්ඤුතා නාම අප්ප ්  වා බහු ්  වා සයන සකනචි කත ් 
උපකාර ්  පුනප්පුනං අනු ් රණභාසවන ජානනතා. අපිච 

සනරයිකාදිදුක්ඛපරිත්තාණසතො පුඤ්ඤානි එව පාණීනං බහූපකාරානි, තසතො
සත ම්පි උපකාරානු ් රණතා කතඤ්ඤුතාති සවදිතබ්බා.  ා  ප්පුරිස හි 

ප ං නීයාදිනානප්පකාරවිස  ාධිගමසහතුසතො මඞ්ගලන්ති වුච්චති. ආහ ච

‘‘ද්සවසම, භික්ඛසව, පුග්ගලා දුල්ලභා සලොක ්මිං. කතසම ද්සව? සයො ච

පුබ්බකාරීසයොචකතඤ්ඤූ කතසවදී’’ති(අ.නි.2.120). 
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කායලනධම්මස්සවනං නාමය ්මිංකාසල උද්ධච්ච හගතංචිත්තංසහොති, 

කාමවිතක්කාදීනං වා අඤ්ඤතසරන අභිභූතං, ත ්මිං කාසල සත ං
විසනොදනත්ථං ධම්ම ් වනං. අපසර ආහු ‘‘පඤ්චසම පඤ්චසම දිවස 
ධම්ම ් වනං කාසලන ධම්ම ් වනං නාම. යථාහ ආය ්මා අනුරුද්සධො

‘පඤ්චාහිකං සඛො පන මයං, භන්සත,  බ්බරත්තිං ධම්මියා කථාය

 න්නිසීදාමා’’’ති(ම.නි.1.327; මහාව.466). 

අපිච ය ්මිං කාසල කලයාණමිත්සත උප ඞ්කමිත්වා  ක්කා සහොති 

අත්තසනො කඞ්ඛාවිසනොදකං ධම්මං ස ොතුං, ත ්මිං කාසලපි ධම්ම ් වනං
කාසලන ධම්ම ් වනන්ති සවදිතබ්බං. යථාහ ‘‘සත කාසලන කාලං

උප ඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡති පරිපඤ්හතී’’තිආදි(දී.නි.3.358). තසදතංකාසලන
ධම්ම ් වනං 
නීවරණප්පහානචතුරානි ං ආ වක්ඛයාදිනානප්පකාරවිස  ාධිගමසහතුසතො
මඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බං.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘ය ්මිං, භික්ඛසව,  මසයඅරිය ාවසකොඅට්ඨිං කත්වාමනසිකත්වා

 බ්බංසචත ා මන්නාහරිත්වාඔහිතස ොසතොධම්මංසුණාති, පඤ්ච ් 

නීවරණාත ්මිං මසයනසහොන්තී’’තිච( ං.නි.5.219). 

‘‘ස ොතානුගතානං, භික්ඛසව, ධම්මානං…සප.… සුප්පටිවිද්ධානං 

චත්තාසරොආනි ං ාපාටිකඞ්ඛා’’තිච(අ.නි.4.191). 

‘‘චත්තාසරොසම, භික්ඛසව, ධම්මාකාසලනකාලං ම්මාභාවියමානා 
 ම්මා අනුපරිවත්තියමානා අනුපුබ්සබන ආ වානං ඛයං පාසපන්ති.

කතසම චත්තාසරො? කාසලන ධම්ම ් වන’’න්ති ච එවමාදි (අ. නි.
4.147). 

එවං ඉමි ් ාගාථායගාරසවො, නිවාසතො,  න්තුට්ඨි, කතඤ්ඤුතා, කාසලන
ධම්ම ් වනන්ති පඤ්ච මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං තත්ථ
තත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාගාරසවොචාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

ඛන්තීචාතිගාථාවණ්ණනා 

10. ඉදානි ඛන්තීචාතිඑත්ථඛමනං ඛන්ති. පදක්ඛිණග්ගාහිතායසුඛංවසචො

අ ්මින්ති සුවසචො, සුවච ්  කම්මං ස ොවච ් ං, ස ොවච ්  ්  භාසවො 

යසොවචස්සතා. කිසල ානං  මිතත්තා සමණා. දස්සනන්ති සපක්ඛනං.

ධම්ම ්  ාකච්ඡා ධම්මසාකච්ඡා. ස  ංවුත්තනයසමවාති.අයං පදවණ්ණනා. 
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අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – ඛන්ති නාම අධිවා නක්ඛන්ති, 
තාය  මන්නාගසතො භික්ඛු ද හි අක්සකො වත්ථූහි අක්සකො න්සත
වධබන්ධාදීහිවාවිසහ න්සත පුග්ගසලඅසුණන්සතොවියඅප ් න්සතොවියච

නිබ්බිකාසරොසහොතිඛන්තිවාදීවිය.යථාහ – 

‘‘අහුඅතීතමද්ධානං,  මසණොඛන්තිදීපසනො; 

තංඛන්තියාසයවඨිතං, කාසිරාජාඅසඡදයී’’ති.(ජා.1.4.51); 

භද්රකසතො වා මනසි කසරොති තසතො උත්තරි අපරාධාභාසවන ආය ්මා
පුණ්ණත්සථසරොවිය.යථාහස ො– 

‘‘ සච මං, භන්සත, සුනාපරන්තකා මනු ් ා අක්සකොසි ් න්ති 

පරිභාසි ් න්ති, තත්ථ සම එවං භවි ් ති ‘භද්දකා වතිසම

සුනාපරන්තකාමනු ් ා, සුභද්දකාවතිසමසුනාපරන්තකාමනු ් ා, යං

සම නයිසම පාණිනා පහාරං සදන්තී’’’තිආදි (ම. නි. 3.396;  ං. නි.
4.88). 

යාය ච  මන්නාගසතො ඉසීනම්පි ප ං නීසයො සහොති. යථාහ  රභඞ්සගො

ඉසි – 

‘‘සකොධං වධිත්වානකදාචිස ොචති, 

මක්ඛප්පහානංඉ සයොවණ්ණයන්ති; 

 බ්සබ ංවුත්තංඵරු ංඛසමථ, 

එතංඛන්තිංඋත්තමමාහු න්සතො’’ති.(ජා.2.17.64); 

සදවතානම්පිප ං නීසයොසහොති.යථාහ ක්සකොසදවානමින්සදො– 

‘‘සයොහසවබලවා න්සතො, දුබ්බල ් තිතික්ඛති; 

තමාහුපරමංඛන්තිං, නිච්චංඛමතිදුබ්බසලො’’ති.( ං.නි. 1.250-251); 

බුද්ධානම්පිප ං නීසයොසහොති.යථාහභගවා– 

‘‘අක්සකො ංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්සඨොසයොතිතික්ඛති; 

ඛන්තීබලංබලාණීකං, තමහංබූ්රමිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ.ප. 399); 

 ා පසන ා ඛන්ති එසත ඤ්ච ඉධ වණ්ණිතානං අඤ්සඤ ඤ්ච ගුණානං
අධිගමසහතුසතොමඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බා. 

යසොවචස්සතා නාම හධම්මිකංවුච්චමාසන වික්සඛපංවාතුණ්හීභාවංවා
ගුණසදො චින්තනං වා අනාපජ්ජිත්වා අතිවිය ආදරඤ්ච ගාරවඤ්ච
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නීචමනතඤ්චපුරක්ඛත්වා ාධූතිවචනකරණතා. ා  බ්රහ්මචාරීනං න්තිකා
ඔවාදානු ා නිප්පටිලාභසහතුසතො සදො ප්පහානගුණාධිගමසහතුසතො ච 

මඞ්ගලන්තිවුච්චති. 

සමණානං දස්සනං නාම උප මිතකිසල ානං 
භාවිතකායවචීචිත්තපඤ්ඤානංඋත්තමදමථ මථ මන්නාගතානංපබ්බජිතානං 

උප ඞ්කමනුපට්ඨානානු ් රණ ් වනද ් නං,  බ්බම්පි ඔමකසද නාය

ද ් නන්ති වුත්තං, තංමඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බං.ක ්මා? බහූපකාරත්තා.ආහච

‘‘ද ් නම්පහං, භික්ඛසව, සත ං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමී’’තිආදි (ඉතිවු.

104). යසතො හිතකාසමන කුලපුත්සතන සීලවන්සත භික්ඛූ ඝරද්වාරං

 ම්පත්සත දි ්වා යදි සදයයධම්සමො අත්ථි, යථාබලං සදයයධම්සමන

පතිමාසනතබ්බා. යදි නත්ථි, පඤ්චපතිට්ඨිතං කත්වා වන්දිතබ්බා. ත ්මිම්පි

අ ම්පජ්ජමාසන අඤ්ජලිං පග්ගසහත්වා නම ්සිතබ්බා, ත ්මිම්පි
අ ම්පජ්ජමාසන ප න්නචිත්සතන පියචක්ඛූහි  ම්ප ්සිතබ්බා. එවං 
ද ් නමූලසකනපිහිපුඤ්සඤනඅසනකානිජාති හ ් ානිචක්ඛුම්හිසරොසගො

වා දාසහො වා උ ් දා වා පිළකා වා න සහොන්ති, 
විප්ප න්නපඤ්චවණ්ණ  ්සිරිකානි සහොන්ති චක්ඛූනි රතනවිමාසන 

උග්ඝාටිතමණිකවාට දි ානි,  ත හ ් කප්පමත්තංසදසවසුචමනු ්ස සුච

 ම්පත්තීනං ලාභී සහොති. අනච්ඡරියඤ්සචතං, යං මනු ් භූසතො
 ප්පඤ්ඤජාතිසකො  ම්මා පවත්තිසතන  මණද ් නමසයන පුඤ්සඤන

එවරූපං විපාක ම්පත්තිං අනුභසවයය, යත්ථ තිරච්ඡානගතානම්පි සකවලං
 ද්ධාමත්තසකන කත ්   මණද ් න ්  එවං විපාක ම්පත්තිං
වණ්ණයන්ති. 

‘‘උූකසකො මණ්ඩලක්ඛිසකො, සවදියසක චිරදීඝවාසිසකො; 

සුඛිසතොවතසකොසිසයොඅයං, කාලුට්ඨිතංප ් තිබුද්ධවරං. 

‘‘මයිචිත්තංප ාසදත්වා, භික්ඛු ඞ්සඝඅනුත්තසර; 

කප්පානං ත හ ් ානි, දුග්ගසතස ොනගච්ඡති. 

‘‘ සදවසලොකාචවිත්වා, කු ලකම්සමනසචොදිසතො; 

භවි ් ති අනන්තඤාසණො, ස ොමන ්ස ොති වි ්සුසතො’’ති. (ම. නි. 

අට්ඨ.1.144); 

කායලනධම්මසාකච්ඡා නාමපසදොස වා පච්චූස වාද්සවසුත්තන්තිකා

භික්ඛූඅඤ්ඤමඤ්ඤංසුත්තන්තං  ාකච්ඡන්ති, විනයධරාවිනයං, ආභිධම්මිකා

අභිධම්මං, ජාතකභාණකා ජාතකං, අට්ඨකථිකා අට්ඨකථං, 
ලීනුද්ධතවිචිකිච්ඡාපසරතචිත්තවිස ොධනත්ථං වා තම්හි තම්හි කාසල
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 ාකච්ඡන්ති, අයං කාසලන ධම්ම ාකච්ඡා.  ා ආගමබයත්තිආදීනං ගුණානං 
සහතුසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චතීති. 

එවං ඉමි ් ා ගාථාය ඛන්ති, ස ොවච ් තා,  මණද ් නං, කාසලන 
ධම්ම ාකච්ඡාති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං තත්ථ
තත්ථ විභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාඛන්තීචාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

තයපොචාතිගාථාවණ්ණනා 

11. ඉදානි තයපොචාතිඑත්ථපාපසකධම්සමතපතීති තයපො. බ්රහ්මංචරියං, 

බ්රහ්මානංවාචරියං බ්රහ්මචරිෙං, ස ට්ඨචරියන්තිවුත්තංසහොති.අරිය ච්චානං 

ද ් නං අරිෙසච්චානදස්සනං, අරිය ච්චානිද ් නන්තිපි එසක, තංනසුන්දරං.

නික්ඛන්තං වානසතොති නිබ්බානං,  ච්ඡිකරණං  ච්ඡිකිරියා, නිබ්බාන ් 

 ච්ඡිකිරියා නිබ්බ්ානසච්ඡිකිරිො. ස  ං වුත්තනයසමවාතිඅයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – තයපො නාම

අභිජ්ඣාසදොමන ් ාදීනං තපනසතො ඉන්ද්රිය ංවසරො, සකො ජ්ජ ්  වා

තපනසතො වීරියං, සතහි  මන්නාගසතො පුග්ගසලො ආතාපීති වුච්චති.  ්වායං
අභිජ්ඣාදිප්පහානඣානාදිප්පටිලාභසහතුසතොමඞ්ගලන්ති සවදිතබ්සබො. 

බ්රහ්මචරිෙං නාම සමථුනවිරති මණධම්ම ා නමග්ගානමධිවචනං.තථාහි

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී සහොතී’’ති එවමාදීසු (දී. නි. 1.194; ම. නි.

1.292) සමථුනවිරති බ්රහ්මචරියන්ති වුච්චති. ‘‘භගවති සනො, ආවුස ො, 

බ්රහ්මචරියංවු ් තීති? එවමාවුස ො’’තිඑවමාදීසු(ම. නි.1.257)  මණධම්සමො.

‘‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායි ් ාමි, යාව සම ඉදං බ්රහ්මචරියං න
ඉද්ධඤ්සචවභවි ් තිඵීතඤ්චවිත්ථාරිකංබාහුජඤ්ඤ’’න්ති එවමාදීසු (දී.නි.

2.168;  ං. නි. 5.822; උදා. 51)  ා නං. ‘‘අයසමව සඛො, භික්ඛු, අරිසයො

අට්ඨඞ්ගිසකො මග්සගො බ්රහ්මචරියං. ස යයථිදං,  ම්මාදිට්ඨී’’ති එවමාදීසු ( ං.

නි. 5.6) මග්සගො. ඉධ පන අරිය ච්චද ් සනන පරසතො මග්ග ්  

 ඞ්ගහිතත්තා අවස  ං  බ්බම්පි වට්ටති. තඤ්සචතං උපරූපරි 
නානප්පකාරවිස  ාධිගමසහතුසතොමඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බං. 

අරිෙසච්චාන දස්සනං නාම කුමාරපඤ්සහ වුත්තානං චතුන්නං

අරිය ච්චානං අභි මයවස න මග්ගද ් නං, තං 
 ං ාරදුක්ඛවීතික්කමසහතුසතොමඞ්ගලන්තිවුච්චති. 
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නිබ්බ්ානසච්ඡිකිරිො නාම ඉධ අරහත්තඵලං නිබ්බානන්ති අධිප්සපතං.
තම්පි හි පඤ්චගතිවානසනන වාන ඤ්ඤිතාය තණ්හාය නික්ඛන්තත්තා
නිබ්බානන්තිවුච්චති.ත ්  පත්තිවා පච්චසවක්ඛණාවා ච්ඡිකිරියාතිවුච්චති.

ඉතර ්  පන නිබ්බාන ්  අරිය ච්චානං ද ් සනසනව  ච්ඡිකිරියා සිද්ධා, 
සතසනතං ඉධ නාධිප්සපතං. එවසම ා නිබ්බාන ච්ඡිකිරියා 
දිට්ඨධම්මිකසුඛවිහාරාදිසහතුසතො මඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බා. 

එවං ඉමි ් ා ගාථාය තසපො බ්රහ්මචරියං, අරිය ච්චානං ද ් නං, 
නිබ්බාන ච්ඡිකිරියාති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච සන ං
තත්ථ තත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාතසපොචාතිඉමි ් ාගාථායඅත්ථවණ්ණනා. 

ඵුට්ඨස්සයලොකධම්යමහීතිගාථාවණ්ණනා 

12. ඉදානි ඵුට්ඨස්සයලොකධම්යමහීතිඑත්ථ ඵුට්ඨස්සාතිඵුසිත ් ඡුපිත ් 

 ම්පත්ත ් . සලොසක ධම්මා යලොකධම්මා, යාව සලොකප්පවත්ති, තාව

අනිවත්තකාධම්මාති වුත්තංසහොති. චිත්තන්තිමසනොමාන ං. ෙස්සාතිනව ් 

වාමජ්ඣිම ් වාසථර ් වා. න කම්පතීතිනචලතිනසවධති. අයසොකන්ති

නි ්ස ොකං අබ්බූළ්හස ොක ල්ලං. විරජන්ති විගතරජං විද්ධංසිතරජං. 

යඛමන්තිඅභයංනිරුපද්දවං.ස  ංවුත්තනයසමවාතිඅයං පදවණ්ණනා. 

අත්ථවණ්ණනා පන එවං සවදිතබ්බා – ඵුට්ඨස්ස යලොකධම්යමහි චිත්තං 

ෙස්ස නකම්පති නාම ය ්  ලාභාලාභාදීහි අට්ඨහි සලොකධම්සමහි ඵුට්ඨ ් 

අජ්සඣොත්ථට ්  චිත්තං න කම්පති න චලති න සවධති, ත ්  තං චිත්තං 
සකනචිඅකම්පනීයසලොකුත්තමභාවාවහනසතොමඞ්ගලන්තිසවදිතබ්බං. 

ක ්  චඑසතහිඵුට්ඨ ් චිත්තංන කම්පතීති? අරහසතොඛීණා ව ් , න
අඤ්ඤ ් ක ් චි.වුත්තඤ්සහතං– 

‘‘ස සලොයථාඑකග්ඝසනො, වාසතනන මීරති; 

එවංරූපාර ා ද්දා, ගන්ධාඵ ් ාචසකවලා. 

‘‘ඉට්ඨාධම්මාඅනිට්ඨාච, නපසවසධන්තිතාදිසනො; 

ඨිතංචිත්තංවිප්පමුත්තං, වයඤ්ච ් ානුප ් තී’’ති.(මහාව. 244); 

අයසොකං නාමඛීණා ව ්ස වචිත්තං.තඤ්හිය්වායං‘‘ස ොසකොස ොචනා 
ස ොචිතත්තං අන්සතොස ොසකො අන්සතොපරිස ොසකො සචතස ො

පරිනිජ්ඣායිතත්ත’’න්තිආදිනා (විභ. 237) නසයන වුච්චති ස ොසකො, ත ් 

අභාවසතොඅස ොකං.සකචිනිබ්බානංවදන්ති, තං පුරිමපසදනනානු න්ධියති.



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා 

116 

පටුන 

යථා ච අස ොකං, එවං විරජං සඛමන්තිපි ඛීණා ව ්ස ව චිත්තං. තඤ්හි

රාගසදො සමොහරජානංවිගතත්තා විරජං, චතූහිචසයොසගහි සඛමත්තා යඛමං, 
යසතො එතං සතන සතනාකාසරන තම්හි තම්හි පවත්තික්ඛසණ ගසහත්වා
නිද්දිට්ඨවස න තිවිධම්පි අප්පවත්තක්ඛන්ධතාදිසලොකුත්තමභාවාවහනසතො
ආහුසනයයාදිභාවාවහනසතොචමඞ්ගලන්ති සවදිතබ්බං. 

එවංඉමි ් ාගාථායඅට්ඨසලොකධම්සමහිඅකම්පිතචිත්තං, අස ොකචිත්තං, 

විරජචිත්තං, සඛමචිත්තන්ති චත්තාරි මඞ්ගලානි වුත්තානි. මඞ්ගලත්තඤ්ච
සන ංතත්ථතත්ථවිභාවිතසමවාති. 

නිට්ඨිතාඵුට්ඨ ් සලොකධම්සමහීතිඉමි ් ාගාථාය අත්ථවණ්ණනා. 

එතාදිසානීතිගාථාවණ්ණනා 

13. එවං භගවා අස වනා ච බාලානන්තිආදීහි ද හි ගාථාහි අට්ඨතිං 
මහාමඞ්ගලානි කසථත්වා ඉදානි එතාසනව අත්තනා වුත්තමඞ්ගලානි

ථුනන්සතො ‘‘එතාදිසානි කත්වානා’’තිඅව ානගාථමභාසි. 

ත ් ායමත්ථවණ්ණනා – එතාදිසානීති එතානි ඊදි ානි මයා

වුත්තප්පකාරානිබාලානංඅස වනාදීනි. කත්වානාතිකත්වා.කත්වානකත්වා

කරිත්වාති හි අත්ථසතො අනඤ්ඤං. සබ්බ්ත්ථමපරාජිතාති  බ්බත්ථ
ඛන්ධකිසල ාභි ඞ්ඛාරසදවපුත්තමාරප්පසභසදසු චතූසු පච්චත්ථිසකසු

එසකනාපි අපරාජිතා හුත්වා,  යසමව සත චත්තාසරො මාසර පරාසජත්වාති
වුත්තංසහොති.මකාසරොසචත්ථපද න්ධිකරමත්සතොති විඤ්ඤාතබ්සබො. 

සබ්බ්ත්ථයසොත්ථිංගච්ඡන්තීති එතාදි ානිමඞ්ගලානිකත්වාචතූහිමාසරහි
අපරාජිතා හුත්වා  බ්බත්ථ ඉධසලොකපරසලොසකසු ඨානචඞ්කමනාදීසු ච

ස ොත්ථිංගච්ඡන්ති, බාලස වනාදීහිසයඋප්පජ්සජයයංආ වා විඝාතපරිළාහා, 

සත ං අභාවා ස ොත්ථිං ගච්ඡන්ති, අනුපද්දුතා අනුප ට්ඨා සඛමිසනො
අප්පටිභයා ගච්ඡන්තීති වුත්තං සහොති. අනුනාසිසකො සචත්ථ 
ගාථාබන්ධසුඛත්ථංවුත්සතොතිසවදිතබ්සබො. 

තං යතසං මඞ්ගලමුත්තමන්ති ඉමිනා ගාථාපසදන භගවා සද නං

නිට්ඨාසපසි. කථං? එවං, සදවපුත්ත, සය එතාදි ානි කසරොන්ති, සත ය ්මා

 බ්බත්ථස ොත්ථිංගච්ඡන්ති, ත ්මාතංබාලානංඅස වනාදිඅට්ඨතිං විධම්පි 
සත ංඑතාදි කාරකානංමඞ්ගලමුත්තමංස ට්ඨංපවරන්තිගණ්හාහීති. 

එවඤ්ච භගවතා නිට්ඨාපිතාය සද නාය පරිසයො ාසන

සකොටි ත හ ් සදවතාසයො අරහත්තං පාපුණිංසු, 
ස ොතාපත්ති කදාගාමිඅනාගාමිඵල ම්පත්තානං ගණනා අ ඞ්සඛයයයා 
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පටුන 

අසහොසි. අථ භගවා දුතියදිවස  ආනන්දත්සථරං ආමන්සතසි – ‘‘ඉමං පන, 

ආනන්ද, රත්තිං අඤ්ඤතරා සදවතා මං උප ඞ්කමිත්වා මඞ්ගලපඤ්හං පුච්ඡි, 

අථ ් ාහං අට්ඨතිං  මඞ්ගලානි අභාසිං, උග්ගණ්හාහි, ආනන්ද, ඉමං

මඞ්ගලපරියායං, උග්ගසහත්වාභික්ඛූ වාසචහී’’ති.සථසරොඋග්ගසහත්වාභික්ඛූ

වාසචසි. තයිදං ආචරියපරම්පරාය ආභතං යාවජ්ජතනා පවත්තති, ‘‘එවමිදං
බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්සචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව
සදවමනු ්ස හිසුප්පකාසිත’’න්ති සවදිතබ්බං. 

ඉදානි එසත ්සවව මඞ්ගසලසු ඤාණපරිචයපාටවත්ථං අයමාදිසතො පභුති 
සයොජනා – එවමිසම ඉධසලොකපරසලොකසලොකුත්තරසුඛකාමා  ත්තා

බාලජනස වනං පහාය, පණ්ඩිසත නි ් ාය, පූජසනසයය පූසජත්වා, 
පතිරූපසද වාස නපුබ්සබචකතපුඤ්ඤතාය කු ලප්පවත්තියංසචොදියමානා

අත්තානං  ම්මා පණිධාය, බාහු ච්චසිප්පවිනසයහි අලඞ්කතත්තභාවා, 

විනයානුරූපං සුභාසිතං භා මානා, යාව ගිහිභාවං න විජහන්ති, තාව 

මාතාපිතූපට්ඨාසනනසපොරාණංඉණමූලංවිස ොධයමානා, පුත්තදාර ඞ්ගසහන

නවං ඉණමූලං පසයොජයමානා, අනාකුලකම්මන්තතාය ධනධඤ්ඤාදි මිද්ධිං

පාපුණන්තා, දාසනන සභොග ාරං ධම්මචරියාය ජීවිත ාරඤ්ච ගසහත්වා, 
ඤාති ඞ්ගසහන  කජනහිතං අනවජ්ජකම්මන්තතාය පරජනහිතඤ්ච

කසරොන්තා, පාපවිරතියා පරූපඝාතං මජ්ජපාන ංයසමන අත්තූපඝාතඤ්ච

විවජ්සජත්වා, ධම්සමසු අප්පමාසදන කු ලපක්ඛං වඩ්සඪත්වා, 
වඩ්ඪිතකු ලතාය ගිහිබයඤ්ජනං ඔහාය පබ්බජිතභාසව ඨිතාපි 
බුද්ධබුද්ධ ාවකූපජ්ඣායාචරියාදීසු ගාරසවන නිවාසතන ච වත්ත ම්පදං

ආරාසධත්වා,  න්තුට්ඨියා පච්චයසගධං පහාය, කතඤ්ඤුතාය  ප්පුරි භූමියං 

ඨත්වා, ධම්ම ් වසනන චිත්තලීනතං පහාය, ඛන්තියා  බ්බපරි ් සය

අභිභවිත්වා, ස ොවච ් තාය  නාථං අත්තානං කත්වා,  මණද ් සනන

පටිපත්තිපසයොගං ප ් න්තා, ධම්ම ාකච්ඡාය කඞ්ඛාට්ඨානිසයසු ධම්සමසු

කඞ්ඛං විසනොසදත්වා, ඉන්ද්රිය ංවරතසපන සීලවිසුද්ධිං
 මණධම්මබ්රහ්මචරිසයන චිත්තවිසුද්ධිං තසතො පරා ච චත ්ස ො විසුද්ධිසයො

 ම්පාසදන්තා, ඉමායපටිපදාය අරිය ච්චද ් නපරියායංඤාණද ් නවිසුද්ධිං

පත්වා අරහත්තඵල ඞ්ඛයං නිබ්බානං  ච්ඡිකසරොන්ති, යං  ච්ඡිකරිත්වා
සිසනරුපබ්බසතොවියවාතවුට්ඨීහිඅට්ඨහි සලොකධම්සමහිඅවිකම්පමානචිත්තා

අස ොකාවිරජාසඛමිසනොසහොන්ති.සයචසඛමිසනොසහොන්ති, සත බ්බත්ථ

එසකනපිඅපරාජිතාසහොන්ති,  බ්බත්ථස ොත්ථිංගච්ඡන්ති.සතනාහභගවා – 

‘‘එතාදි ානිකත්වාන,  බ්බත්ථමපරාජිතා; 

 බ්බත්ථස ොත්ථිංගච්ඡන්ති, තංසත ං මඞ්ගලමුත්තම’’න්ති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 
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මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. රතනසුත්තවණ්ණනා 

නික්යඛපප්පයෙොජනං 

ඉදානි ොනීධ භූතානීතිඑවමාදිනා මඞ්ගලසුත්තානන්තරං නික්ඛිත්ත ් 
රතනසුත්ත ්  අත්ථවණ්ණනාක්කසමො අනුප්පත්සතො. ත ්  ඉධ
නික්සඛපප්පසයොජනං වත්වා තසතො පරං සුපරිසුද්සධන තිත්සථන
නදිතළාකාදීසු  ලිලජ්සඣොගාහණමිව සුපරිසුද්සධන නිදාසනන ඉම ් 
සුත්ත ් අත්ථජ්සඣොගාහණංද ්ස තුං– 

‘‘සයනවුත්තංයදායත්ථ, ය ්මාසචතංඉමංනයං; 

පකාස ත්වානඑත ් , කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං’’. 

තත්ථ ය ්මා මඞ්ගලසුත්සතන අත්තරක්ඛා 

අකලයාණකරණකලයාණාකරණපච්චයානඤ්චආ වානංපටිඝාසතොද ්සිසතො, 
ඉමඤ්ච සුත්තං පරාරක්ඛං අමනු ් ාදිපච්චයානඤ්ච ආ වානං පටිඝාතං

 ාසධති, ත ්මාතදනන්තරං නික්ඛිත්තංසියාති. 

ඉදංතාව ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනං. 

යවසාලිවත්ථු 

ඉදානි ‘‘යෙන වුත්තං ෙදා ෙත්ථ, ෙස්මා යචත’’න්ති එත්ථාහ ‘‘සකන

පසනතංසුත්තංවුත්තං, කදාකත්ථ, ක ්මාච වුත්ත’’න්ති.වුච්චසත–ඉදඤ්හි

භගවතා එව වුත්තං, න  ාවකාදීහි. තඤ්ච යදා දුබ්භික්ඛාදීහි උපද්දසවහි
උපද්දුතාය සව ාලියා ලිච්ඡවීහි රාජගහසතො යාචිත්වා භගවා සව ාලිං

ආනීසතො, තදා සව ාලියං සත ං උපද්දවානං පටිඝාතත්ථාය වුත්තන්ති. අයං
සත ං පඤ්හානං  ඞ්සඛපවි ් ජ්ජනා. විත්ථාරසතො පන සව ාලිවත්ථුසතො 
පභුතිසපොරාසණහිවණ්ණීයති. 

තත්රායං වණ්ණනා – බාරාණසිරඤ්සඤො කිර අග්ගමසහසියා කුච්ඡිම්හි

ගබ්සභො  ණ්ඨාසි,  ා තං ඤත්වා රඤ්සඤො නිසවසදසි, රාජා ගබ්භපරිහාරං
අදාසි.  ා  ම්මා පරිහරියමානගබ්භා ගබ්භපරිපාකකාසල විජායනඝරං පාවිසි.

පුඤ්ඤවතීනං පච්චූ  මසය ගබ්භවුට්ඨානං සහොති.  ා ච තා ං අඤ්ඤතරා, 
සතන පච්චූ  මසය අලත්තකපටලබන්ධුජීවකපුප්ඵ දි ං මං සපසිං විජායි.

තසතො ‘‘අඤ්ඤා සදවිසයො සුවණ්ණබිම්බ දිස  පුත්සත විජායන්ති, 
අග්ගමසහසී මං සපසින්ති රඤ්සඤො පුරසතො මම අවණ්සණො
උප්පජ්සජයයා’’තිචින්සතත්වාසතන අවණ්ණභසයනතංමං සපසිංඑක ්මිං
භාජසන පක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤතසරන පටිකුජ්ජිත්වා රාජමුද්දිකාය ලඤ්ඡිත්වා
ගඞ්ගාය ස ොසත පක්ඛිපාසපසි. මනු ්ස හි ඡඩ්ඩිතමත්සත සදවතා ආරක්ඛං
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 ංවිදහිංසු. සුවණ්ණපට්ටකඤ්සචත්ථ ජාතිහිඞ්ගුලසකන ‘‘බාරාණසිරඤ්සඤො 
අග්ගමසහසියා පජා’’ති ලිඛිත්වා බන්ධිංසු. තසතො තං භාජනං ඌමිභයාදීහි
අනුපද්දුතං ගඞ්ගාස ොසතනපායාසි. 

සතන ච  මසයන අඤ්ඤතසරො තාපස ො සගොපාලකුලං නි ් ාය
ගඞ්ගාතීසර විහරති. ස ො පාසතොව ගඞ්ගං ඔතරන්සතො භාජනං ආගච්ඡන්තං
දි ්වා පංසුකූල ඤ්ඤාය අග්ගසහසි. තසතො තත්ථ තං අක්ඛරපට්ටකං 

රාජමුද්දිකාලඤ්ඡනඤ්ච දි ්වා මුඤ්චිත්වා තං මං සපසිං අද්ද , දි ්වාන ් 

එතදසහොසි ‘‘සියා ගබ්සභො, තථා හි ්  දුග්ගන්ධපූතිභාසවො නත්ථී’’ති. තං
අ ් මං සනත්වා සුද්සධ ඔකාස  ඨසපසි. අථ අඩ්ඪමා ච්චසයන ද්සව

මං සපසිසයො අසහසුං. තාපස ො දි ්වා  ාධුතරං ඨසපසි, තසතො පුන 

අඩ්ඪමා ච්චසයනඑකසමකි ් ාසපසියාහත්ථපාදසී ානමත්ථායපඤ්චපඤ්ච
පිළකා උට්ඨහිංසු.තාපස ොදි ්වාපුන ාධුතරංඨසපසි.අථඅඩ්ඪමා ච්චසයන

එකා මං සපසි සුවණ්ණබිම්බ දිස ො දාරසකො, එකා දාරිකා අසහොසි. සතසු
තාප  ්  පුත්තසිසනසහො උප්පජ්ජි. අඞ්ගුට්ඨකසතො ච ්  ඛීරං නිබ්බත්ති.

තසතොපභුතිචඛීරභත්තංලභති, ස ො භත්තංභුඤ්ජිත්වාඛීරංදාරකානංමුසඛ

ආසිඤ්චති.සත ංයංයංඋදරංපවිට්ඨං, තං  බ්බංමණිභාජනගතංවියදි ් ති.
එවං ලිච්ඡවී අසහසුං. අපසර පනාහු ‘‘සිබ්සබත්වා ඨපිතා විය සන ං
අඤ්ඤමඤ්ඤංලීනාඡවිඅසහොසී’’ති.එවංසතනිච්ඡවිතායවා ලීනච්ඡවිතායවා 

ලිච්ඡවීතිපඤ්ඤායිංසු. 

තාපස ො දාරසකසපොස න්සතොඋ ්සූසරගාමංපිණ්ඩායපවි ති, අතිදිවා 

පටික්කමති. ත ්  තං බයාපාරං ඤත්වා සගොපාලකා ආහංසු, ‘‘භන්සත, 

පබ්බජිතානං දාරකසපො නං පලිසබොසධො, අම්හාකං දාරසක සදථ, මයං

සපොස  ් ාම, තුම්සහ අත්තසනො කම්මං කසරොථා’’ති. තාපස ො ‘‘ ාධූ’’ති
පටි ්සුණි. සගොපාලකා දුතියදිවස  මග්ගං  මං කත්වා පුප්සඵහි ඔකිරිත්වා
ධජපටාකං උ ් ාසපත්වා තූරිසයහි වජ්ජමාසනහි අ ් මං ආගතා. තාපස ො

‘‘මහාපුඤ්ඤා දාරකා, අප්පමාසදන වඩ්සඪථ, වඩ්සඪත්වා ච අඤ්ඤමඤ්ඤං 

ආවාහවිවාහං කසරොථ, පඤ්චසගොරස න රාජානං සතොස ත්වා භූමිභාගං

ගසහත්වා නගරංමාසපථ, තත්ථකුමාරංඅභිසිඤ්චථා’’තිවත්වාදාරසකඅදාසි.

සත ‘‘ ාධූ’’ති පටි ්සුණිත්වාදාරසකසනත්වාසපොස සුං. 

දාරකා වුඩ්ඪිමන්වාය කීළන්තා විවාදට්ඨාසනසු අඤ්සඤ සගොපාලදාරසක 

හත්සථනපි පාසදනපි පහරන්ති, සත සරොදන්ති. ‘‘කි ්  සරොදථා’’ති ච

මාතාපිතූහි වුත්තා ‘‘ඉසම නිම්මාතාපිතිකා තාප සපොසිතා අම්සහ අතීව
පහරන්තී’’ති වදන්ති. තසතො සත ං මාතාපිතසරො ‘‘ඉසම දාරකා අඤ්සඤ

දාරසක විසහසඨන්ති දුක්ඛාසපන්ති, න ඉසම  ඞ්ගසහතබ්බා, වජ්ජිතබ්බා

ඉසම’’ති ආහංසු. තසතො පභුති කිර ස ො පසදස ො ‘‘වජ්ජී’’ති වුච්චති, 
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පටුන 

තිසයොජන තංපරිමාසණන.අථතංපසද ංසගොපාලකාරාජානං සතොස ත්වා
අග්ගසහසුං. තත්සථව නගරං මාසපත්වා ස ොළ ව ්සුද්සදසිකං කුමාරං 
අභිසිඤ්චිත්වා රාජානං අකංසු. තාය ච ්  දාරිකාය  ද්ධිං වාසරයයං කත්වා

කතිකං අකංසු ‘‘නබාහිරසතො දාරිකාආසනතබ්බා, ඉසතො දාරිකානක ් චි

දාතබ්බා’’ති.සත ං පඨම ංවාස නද්සවදාරකාජාතාධීතාචපුත්සතොච, එවං
ස ොළ ක්ඛත්තුං ද්සව ද්සව ජාතා. තසතො සත ං දාරකානං යථාක්කමං
වඩ්ඪන්තානං ආරාමුයයානනිවා ට්ඨානපරිවාර ම්පත්තිං ගසහතුං
අප්පසහොන්තං තං නගරං තික්ඛත්තුං ගාවුතන්තසරන ගාවුතන්තසරන

පාකාසරනපරික්ඛිපිංසු, ත ් පුනප්පුනංවි ාලීකතත්තා යවසාලීත්සවවනාමං

ජාතං.ඉදං යවසාලිවත්ථු. 

භගවයතොනිමන්තනං 
අයං පන සව ාලී භගවසතො උප්පන්නකාසල ඉද්ධා සවපුල්ලප්පත්තා 

අසහොසි. තත්ථ හි රාජූනංසයව  ත්ත  හ ් ානි  ත්ත  තානි  ත්ත ච

රාජාසනොඅසහසුං.තථා යුවරාජස නාපතිභණ්ඩාගාරිකප්පභුතීනං. යථාහ– 

‘‘සතන සඛො පන  මසයන සව ාලී ඉද්ධා සචව සහොති ඵීතා ච

බහුජනා ආකිණ්ණමනු ් ාසුභික්ඛාච,  ත්තචපා ාද හ ් ානි ත්ත

චපා ාද තානි ත්තච පා ාදා,  ත්තචකූටාගාර හ ් ානි ත්තච

කූටාගාර තානි ත්තචකූටාගාරානි,  ත්ත චආරාම හ ් ානි ත්තච

ආරාම තානි ත්තචආරාමා,  ත්තචසපොක්ඛරණි හ ් ානි  ත්තච

සපොක්ඛරණි තානි ත්තචසපොක්ඛරණිසයො’’ති(මහාව.326). 

 ා අපසරන  මසයන දුබ්භික්ඛා අසහොසි දුබ්බුට්ඨිකා දු ්  ් ා. පඨමං

දුග්ගතමනු ් ා මරන්ති, සත බහිද්ධා ඡඩ්සඩන්ති. මතමනු ් ානං

කුණපගන්සධන අමනු ් ා නගරං පවිසිංසු, තසතො බහුතරා මරන්ති. තාය 
පටිකූලතාය  ත්තානං අහිවාතසරොසගො උප්පජ්ජි. ඉති තීහි
දුබ්භික්ඛඅමනු ් සරොගභසයහි උපද්දුතා සව ාලිනගරවාසිසනො

උප ඞ්කමිත්වා රාජානං ආහංසු, ‘‘මහාරාජ, ඉම ්මිං නගසර තිවිධං

භයමුප්පන්නං, ඉසතො පුබ්සබ යාව  ත්තමා රාජකුලපරිවට්ටා එවරූපං 

අනුප්පන්නපුබ්බං, තුම්හාකං මඤ්සඤ අධම්මිකත්සතන තං එතරහි 
උප්පන්න’’න්ති. රාජා  බ්සබ  න්ථාගාසර  න්නිපාතාසපත්වා ‘‘මය්හං
අධම්මිකභාවං විචිනථා’’ති ආහ. සත  බ්බං පසවණිං විචිනන්තා න කිඤ්චි
අද්ද ංසු. 

තසතොරඤ්සඤොසදො මදි ්වා ‘‘ඉදංභයංඅම්හාකංකථංවූප සමයයා’’ති 
චින්සතසුං.තත්ථඑකච්සචඡ ත්ථාසරඅපදිසිංසු ‘‘එසතහිඔක්කන්තමත්සත 

වූප සම ් තී’’ති.එකච්සචආහංසු–‘‘බුද්සධොකිරසලොසකඋප්පන්සනො, ස ො
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භගවා  බ්බ ත්තහිතාය ධම්මං සදස ති මහිද්ධිසකො මහානුභාසවො, සතන
ඔක්කන්තමත්සත  බ්බභයානිවූප සමයය’’න්ති.සතනසතඅත්තමනාහුත්වා

‘‘කහංපනස ොභගවාඑතරහි විහරති, අම්සහහිසපසිසතො නආගච්සඡයයා’’ති

ආහංසු. අථාපසර ආහංසු – ‘‘බුද්ධානාම අනුකම්පකා, කි ් නාගච්සඡයයං, 

ස ො පන භගවා එතරහි රාජගසහ විහරති, රාජා බිම්බි ාසරො තං උපට්ඨහති, 
ස ො ආගන්තුං න දසදයයා’’ති. ‘‘සතන හි රාජානං  ඤ්ඤාසපත්වා
ආසනයයාමා’’ති ද්සව ලිච්ඡවිරාජාසනො මහතා බලකාසයන පහූතං 
පණ්ණාකාරං දත්වා රඤ්සඤො න්තිකංසපසිංසු ‘‘බිම්බි ාරං ඤ්ඤාසපත්වා
භගවන්තං ආසනථා’’ති. සත ගන්ත්වා රඤ්සඤො පණ්ණාකාරං දත්වා තං

පවත්තිං නිසවසදත්වා, ‘‘මහාරාජ, භගවන්තං අම්හාකං නගරං සපස හී’’ති

ආහංසු. රාජා න  ම්පටිච්ඡි, ‘‘තුම්සහසයව ජානාථා’’ති ආහ. සත භගවන්තං

උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එවමාහංසු – ‘‘භන්සත, අම්හාකං නගසර තීණි

භයානි උප්පන්නානි,  සච භගවා ආගච්සඡයය, ස ොත්ථි සනො භසවයයා’’ති.
භගවා ආවජ්සජත්වා ‘‘සව ාලියං රතනසුත්සත වුත්සත  ා රක්ඛා 

සකොටි ත හ ් ං චක්කවාළානං ඵරි ් ති, සුත්තපරිසයො ාසන චතුරාසීතියා
පාණ හ ් ානං ධම්මාභි මසයො භවි ් තී’’ති අධිවාස සි. අථ රාජා

බිම්බි ාසරො භගවසතො අධිවා නං සුත්වා ‘‘භගවතා සව ාලිගමනං
අධිවාසිත’’න්තිනගසරසඝො නංකාරාසපත්වාභගවන්තං උප ඞ්කමිත්වාආහ

–‘‘කිං, භන්සත,  ම්පටිච්ඡථසව ාලිගමන’’න්ති? ආම, මහාරාජාති. සතනහි, 

භන්සත, තාවආගසමථ, යාවමග්ගංපටියාසදමීති. 

අථ සඛො රාජා බිම්බි ාසරො රාජගහ ්  ච ගඞ්ගාය ච අන්තරා 
පඤ්චසයොජනභූමිං  මං කත්වා සයොජසන සයොජසන විහාරං මාසපත්වා
භගවසතො ගමනකාලං පටිසවසදසි. භගවා පඤ්චහි භික්ඛු සතහි පරිවුසතො 
පායාසි. රාජා පඤ්චසයොජනං මග්ගං පඤ්චවණ්සණහි පුප්සඵහි ජාණුමත්තං
ඔකිරාසපත්වා ධජපටාකපුණ්ණඝටකදලිආදීනි උ ් ාසපත්වා භගවසතො ද්සව
ස තච්ඡත්තානි එකසමක ්  ච භික්ඛු ්  එකසමකං උක්ඛිපාසපත්වා  ද්ධිං 
අත්තසනො පරිවාසරන පුප්ඵගන්ධාදීහි පූජං කසරොන්සතො එසකක ්මිං විහාසර
භගවන්තං ව ාසපත්වාමහාදානානිදත්වාපඤ්චහිදිවස හිගඞ්ගාතීරංසනසි.
තත්ථ  බ්බාලඞ්කාසරහි නාවං අලඞ්කසරොන්සතො සව ාලිකානං  ා නං

සපස සි ‘‘ආගසතො භගවා, මග්ගං පටියාසදත්වා  බ්සබ භගවසතො
පච්චුග්ගමනං කසරොථා’’ති. සත ‘‘දිගුණං පූජං කරි ් ාමා’’ති සව ාලියා ච
ගඞ්ගාය ච අන්තරා තිසයොජනභූමිං  මං කත්වා භගවසතො චත්තාරි
එකසමක ්  ච භික්ඛු ්  ද්සව ද්සව ස තච්ඡත්තානි  ජ්සජත්වා පූජං 
කුරුමානාගඞ්ගාතීරංආගන්ත්වාඅට්ඨංසු. 

අථ බිම්බි ාසරො ද්සව නාවාසයො  ඞ්ඝසටත්වා මණ්ඩපං කත්වා 

පුප්ඵදාමාදීහි අලඞ්කරිත්වා තත්ථ  බ්බරතනමයං බුද්ධා නං පඤ්ඤසපසි, 
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භගවාතත්ථ නිසීදි.පඤ්ච තාභික්ඛූපිනාවංආරුහිත්වායථානුරූපංනිසීදිංසු.

රාජා භගවන්තං අනුගච්ඡන්සතො ගලප්පමාණං උදකං ඔගාසහත්වා ‘‘යාව, 

භන්සත, භගවා ආගච්ඡති, තාවාහං ඉසධව ගඞ්ගාතීසර වසි ් ාමී’’ති වත්වා
නිවත්සතො. උපරි සදවතා යාව අකනිට්ඨභවනා පූජං අකංසු.
සහට්ඨාගඞ්ගානිවාසිසනොකම්බල ් තරාදසයොනාගරාජාසනොපූජංඅකංසු.එවං
මහතියා පූජායභගවාසයොජනමත්තංඅද්ධානංගඞ්ගායගන්ත්වාසව ාලිකානං
සීමන්තරං පවිට්සඨො. 

තසතො ලිච්ඡවිරාජාසනො බිම්බි ාසරන කතපූජාය දිගුණං කසරොන්තා 
ගලප්පමාසණ උදසක භගවන්තං පච්චුග්ගච්ඡිංසු. සතසනව ඛසණන සතන
මුහුත්සතන විජ්ජුප්පභාවිනද්ධන්ධකාරවි ටකූසටො ගළගළායන්සතො චතූසු
දි ාසු මහාසමසඝො වුට්ඨාසි. අථ භගවතා පඨමපාසද ගඞ්ගාතීසර

නික්ඛිත්තමත්සත සපොක්ඛරව ් ං ව ්සි. සය සතසමතුකාමා, සත එව

සතසමන්ති, අසතසමතුකාමානසතසමන්ති. බ්බත්ථ ජාණුමත්තංඌරුමත්තං

කටිමත්තං ගලප්පමාණං උදකං වහති,  බ්බකුණපානි උදසකන ගඞ්ගං 

පසවසිතානි, පරිසුද්සධොභූමිභාසගොඅසහොසි. 

ලිච්ඡවිරාජාසනො භගවන්තං අන්තරා සයොජසන සයොජසන වා ාසපත්වා 

මහාදානානි දත්වා තීහි දිවස හි දිගුණං පූජං කසරොන්තා සව ාලිං නයිංසු. 
සව ාලිං  ම්පත්සත භගවති  ක්සකො සදවානමින්සදො සදව ඞ්ඝපුරක්ඛසතො
ආගච්ඡි. මසහ ක්ඛානං සදවතානං  න්නිපාසතන අමනු ් ා සයභුසයයන 

පලායිංසු. භගවා නගරද්වාසර ඨත්වා ආනන්දත්සථරං ආමන්සතසි – ‘‘ඉමං, 

ආනන්ද, රතනසුත්තං උග්ගසහත්වා බලිකම්මූපකරණානි ගසහත්වා
ලිච්ඡවිරාජකුමාසරහි  ද්ධිං සව ාලියා තිපාකාරන්තසර විචරන්සතො පරිත්තං

කසරොහී’’ති රතනසුත්තං අභාසි. ‘‘එවං සකන පසනතං සුත්තං වුත්තං, කදා, 

කත්ථ, ක ්මා ච වුත්ත’’න්ති එසත ං පඤ්හානං වි ් ජ්ජනා විත්ථාසරන
සව ාලිවත්ථුසතොපභුතිසපොරාසණහි වණ්ණීයති. 

එවංභගවසතොසව ාලිංඅනුප්පත්තදිවස සයවසව ාලිනගරද්වාසරසත ං 
උපද්දවානං පටිඝාතත්ථාය වුත්තමිදං රතනසුත්තං උග්ගසහත්වා ආය ්මා
ආනන්සදො පරිත්තත්ථාය භා මාසනො භගවසතො පත්සතන උදකමාදාය

 බ්බනගරං අබ්භුක්කිරන්සතො අනුවිචරි. යං කිඤ්චීති වුත්තමත්සත එව

සථසරනසයපුබ්සබ අපලාතා ඞ්කාරකූටභිත්තිප්පසද ාදිනි ්සිතාඅමනු ් ා, 

සතචතූහිද්වාසරහි පලායිංසු, ද්වාරානිඅසනොකා ානිඅසහසුං.තසතොඑකච්සච
ද්වාසරසු ඔකා ං අලභමානා පාකාරං භින්දිත්වා පලාතා. අමනු ්ස සු
ගතමත්සතසු මනු ් ානං ගත්සතසු සරොසගො වූප න්සතො. සත නික්ඛමිත්වා
 බ්බපුප්ඵගන්ධාදීහි සථරං පූසජසුං. මහාජසනො නගරමජ්සඣ  න්ථාගාරං



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා රතනසුත්තවණ්ණනා 
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පටුන 

 බ්බගන්සධහි ලිම්පිත්වා විතානං කත්වා  බ්බාලඞ්කාසරහි අලඞ්කරිත්වා
තත්ථබුද්ධා නංපඤ්ඤසපත්වාභගවන්තංආසනසි. 

භගවා න්ථාගාරංපවිසිත්වාපඤ්ඤත්සතආ සනනිසීදි. භික්ඛු ඞ්සඝොපි
සඛො රාජාසනො මනු ් ා ච පතිරූසප පතිරූසප ආ සන නිසීදිංසු.  ක්සකොපි 
සදවානමින්සදො ද්වීසු සදවසලොසකසුසදවපරි ාය ද්ධිං උපනිසීදි අඤ්සඤච

සදවා, ආනන්දත්සථසරොපි  බ්බං සව ාලිං අනුවිචරන්සතො රක්ඛං කත්වා
සව ාලිනගරවාසීහි  ද්ධිංආගන්ත්වාඑකමන්තංනිසීදි.තත්ථභගවා බ්සබ ං
තසදවරතනසුත්තං අභාසීති. 

එත්තාවතා ච යා ‘‘යෙන වුත්තං ෙදා ෙත්ථ, ෙස්මා යචතං ඉමං නෙං.

පකායසත්වානා’’ති මාතිකා නික්ඛිත්තා,  ා  බ්බප්පකාසරන විත්ථාරිතා
සහොති. 

ොනීධාතිගාථාවණ්ණනා 

1. ඉදානි ‘‘එත ්  කරි ් ාමත්ථවණ්ණන’’න්ති වුත්තත්තා 

අත්ථවණ්ණනා ආරබ්භසත. අපසර පන වදන්ති ‘‘ආදිසතො පඤ්සචව ගාථා 

භගවතා වුත්තා, ස  ා පරිත්තකරණ මසයආනන්දත්සථසරනා’’ති. යථා වා

තථා වා සහොතු, කිං සනොඉමාය පරික්ඛාය,  බ්බථාපිඑත ්  රතනසුත්ත ් 
කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං. 

ොනීධ භූතානීති පඨමගාථා. තත්ථ ොනීති යාදි ානි අප්සප ක්ඛානි වා

මසහ ක්ඛානි වා. ඉධාති ඉම ්මිං පසදස , ත ්මිං ඛසණ  න්නිපාතට්ඨානං

 න්ධායාහ. භූතානීතිකිඤ්චාපි භූත ද්සදො ‘‘භූත ්මිංපාචිත්තිය’’න්තිඑවමාදීසු

(පාචි.69) විජ්ජමාසන.‘‘භූතමිදන්ති, භික්ඛසව,  මනුප ් ථා’’තිඑවමාදීසු(ම.

නි. 1.401) ඛන්ධපඤ්චසක. ‘‘චත්තාසරො සඛො, භික්ඛු, මහාභූතා සහතූ’’ති

එවමාදීසු (ම. නි. 3.86) චතුබ්බිසධ පථවීධාත්වාදිරූසප. ‘‘සයො ච කාලඝස ො

භූසතො’’තිඑවමාදීසු(ජා.1.2.190) ඛීණා සව.‘‘ බ්සබවනික්ඛිපි ් න්ති, භූතා

සලොසක  මු ් ය’’න්ති එවමාදීසු (දී. නි. 2.220)  බ්බ ත්සත.

‘‘භූතගාමපාතබයතායා’’ති එවමාදීසු (පාචි. 90) රුක්ඛාදිසක. ‘‘භූතං භූතසතො

 ඤ්ජානාතී’’ති එවමාදීසු (ම. නි. 1.3) චාතුමහාරාජිකානං සහට්ඨා 
 ත්තනිකායංඋපාදායවත්තති.ඉධපනඅවිස  සතොඅමනු ්ස සුදට්ඨබ්සබො. 

සමාගතානීති  න්නිපතිතානි. භුම්මානීති භූමියං නිබ්බත්තානි. වා-ඉති 

විකප්පසන.සතනයානීධභුම්මානිවාභූතානි මාගතානීතිඉමසමකංවිකප්පං

කත්වාපුන දුතියවිකප්පංකාතුං ‘‘ොනිවඅන්තලික්යඛ’’තිආහ. අන්තලික්සඛ

වායානිභූතානිනිබ්බත්තානි, තානි බ්බානිඉධ මාගතානීතිඅත්සථො. එත්ථ

ච යාමසතො යාව අකනිට්ඨං, තාව නිබ්බත්තානි භූතානි ආකාස 
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පාතුභූතවිමාසනසු නිබ්බත්තත්තා ‘‘අන්තලික්සඛ භූතානී’’ති සවදිතබ්බානි.
තසතො සහට්ඨා සිසනරුසතො පභුති යාව භූමියං රුක්ඛලතාදීසු අධිවත්ථානි

පථවියඤ්ච නිබ්බත්තානි භූතානි, තානි  බ්බානි භූමියං භූමිපටිබද්සධසු ච

රුක්ඛලතාපබ්බතාදීසුනිබ්බත්තත්තා ‘‘භුම්මානිභූතානී’’තිසවදිතබ්බානි. 

එවං භගවා  බ්බාසනව අමනු ් භූතානි ‘‘භුම්මානි වා යානි ව
අන්තලික්සඛ’’තිද්වීහිපසදහිවිකප්සපත්වාපුනඑසකනපසදන පරිග්ගසහත්වා

ද ්ස තුං ‘‘සබ්යබ්වභූතාසුමනාභවන්තූ’’ති ආහ. සබ්යබ්තිඅනවස  ා. එවාති 

අවධාරසණ, එකම්පි අනපසනත්වාති අධිප්පාසයො. භූතාති අමනු ් ා. සුමනා

භවන්තූති සුඛිතමනා පීතිස ොමන ් ජාතා භවන්තු. අයථොපීති

කිච්චන්තර න්නිසයොජනත්ථං වාසකයොපාදාසන නිපාතද්වයං. සක්කච්ච

සුණන්තු භාසිතන්ති අට්ඨිං කත්වා මනසිකත්වා  බ්බං සචත ා
 මන්නාහරිත්වා දිබ්බ ම්පත්තිසලොකුත්තරසුඛාවහංමමසද නංසුණන්තු. 

එවසමත්ථ භගවා ‘‘යානීධ භූතානි  මාගතානී’’ති අනියමිතවචසනන
භූතානි පරිග්ගසහත්වා පුන ‘‘භුම්මානි වා යානි ව අන්තලික්සඛ’’ති ද්විධා
විකප්සපත්වා තසතො ‘‘ බ්සබව භූතා’’ති පුන එකජ්ඣං කත්වා ‘‘සුමනා
භවන්තූ’’ති ඉමිනා වචසනන ආ ය ම්පත්තියං නිසයොසජන්සතො ‘‘ ක්කච්ච

සුණන්තු භාසිත’’න්ති පසයොග ම්පත්තියං, තථා

සයොනිස ොමනසිකාර ම්පත්තියං පරසතොසඝො  ම්පත්තියඤ්ච, තථා 
අත්ත ම්මාපණිධි ප්පුරිසූපනි ් ය ම්පත්තීසු  මාධිපඤ්ඤාසහතු ම්පත්තීසු
ච නිසයොසජන්සතොගාථං මාසපසි. 

තස්මාහීතිගාථාවණ්ණනා 

2. තස්මා හි භූතාති දුතියගාථා. තත්ථ තස්මාති කාරණවචනං. භූතාති

ආමන්තනවචනං. නිසායමථාති සුණාථ. සබ්යබ්ති අනවස  ා. කිං වුත්තං

සහොති? ය ්මා තුම්සහ දිබ්බට්ඨානානි තත්ථ උපසභොගපරිසභොග ම්පදඤ්ච

පහායධම්ම ් වනත්ථංඉධ මාගතා, නනටනච්චනාදිද ් නත්ථං, ත ්මාහි

භූතා නි ාසමථ  බ්සබති. අථ වා ‘‘සුමනා භවන්තු,  ක්කච්ච සුණන්තූ’’ති 
වචසනනසත ංසුමනභාවං ක්කච්චංස ොතුකමයතඤ්චදි ්වාආහ ‘‘ය ්මා
තුම්සහ සුමනභාසවන අත්ත ම්මාපණිධිසයොනිස ොමනසිකාරා යසුද්ධීහි
 ක්කච්චං ස ොතුකමයතාය  ප්පුරිසූපනි ් යපරසතොසඝො පදට්ඨානසතො

පසයොගසුද්ධීහි ච යුත්තා, ත ්මා හි භූතා නි ාසමථ  බ්සබ’’ති. අථ වා යං 

පුරිමගාථාය අන්සත ‘‘භාසිත’’න්ති වුත්තං, තං කාරණභාසවන අපදි න්සතො
ආහ ‘‘ය ්මාමමභාසිතංනාම අතිදුල්ලභංඅට්ඨක්ඛණපරිවජ්ජිත ් ඛණ ් 

දුල්ලභත්තා, අසනකානි ං ඤ්ච පඤ්ඤාකරුණාගුසණන පවත්තත්තා, 

තඤ්චාහං වත්තුකාසමො ‘සුණන්තු භාසිත’න්ති අසවොචං, ත ්මා හි භූතා
නි ාසමථ බ්සබ’’ති.ඉදංඉමිනාගාථාපසදනවුත්තංසහොති. 
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එවසමතං කාරණං නිසරොසපන්සතො අත්තසනො භාසිතනි ාමසන

නිසයොසජත්වා නි ාසමතබ්බං වත්තුමාරද්සධො ‘‘යමත්තං කයරොථ මානුසිො

පජාො’’ති.ත ් ත්සථො–යායංතීහිඋපද්දසවහිඋපද්දුතාමානුසී පජා, ත ් ා
මානුසියාපජායසමත්තංමිත්තභාවංහිතජ්ඣා යතංපච්චුපට්ඨසපථාති. සකචි

පන ‘‘මානුසිකං පජ’’න්ති පඨන්ති, තං භුම්මත්ථා ම්භවා න යුජ්ජති. යම්පි 

අඤ්සඤඅත්ථංවණ්ණයන්ති, ස ොපිනයුජ්ජති.අධිප්පාසයොපසනත්ථ–නාහං

බුද්සධොති ඉ ් රියබසලනවදාමි, අපිතුයංතුම්හාකඤ්චඉමි ් ාචමානුසියා
පජායහිතත්ථං වදාමි‘‘සමත්තංකසරොථමානුසියාපජායා’’ති.එත්ථච– 

‘‘සය ත්ත ණ්ඩංපථවිංවිසජත්වා, 

රාජි සයොයජමානානුපරියගා; 

අ ් සමධංපුරි සමධං, 
 ම්මාපා ංවාජසපයයංනිරග්ගළං. 

‘‘සමත්ත ්  චිත්ත ් සුභාවිත ් , 

කලම්පිසතනානුභවන්තිස ොළසිං; 

එකම්පිසචපාණමදුට්ඨචිත්සතො, 
සමත්තායතිකු සලොසතනසහොති. 

‘‘ බ්සබ ච පාසණ මන ානුකම්පී, පහූතමරිසයො පකසරොති

පුඤ්ඤ’’න්ති. (ඉතිවු.27; අ.නි.8.1) – 

එවමාදීනං සුත්තානං එකාද ානි ං ානඤ්ච වස නසය සමත්තං කසරොන්ති, 
එසත ංසමත්තාහිතාතිසවදිතබ්බා. 

‘‘සදවතානුකම්පිසතො සපොස ො,  දා භද්රානි ප ් තී’’ති. (උදා. 76; 

මහාව.286) – 

එවමාදීනං සුත්තානංවස නසයසුකයිරති, සත ම්පිහිතාතිසවදිතබ්බා. 

එවංඋභසය ම්පිහිතභාවංද ්ස න්සතො ‘‘සමත්තංකසරොථමානුසියා’’ති 

වත්වා ඉදානිඋපකාරම්පි ද ්ස න්සතොආහ ‘‘දිවා ච රත්යතොචහරන්තියෙ

බ්ලිං, තස්මා හි යන රක්ඛථ අප්පමත්තා’’ති. ත ් ත්සථො – සය මනු ් ා
චිත්තකම්මකට්ඨකම්මාදීහිපි සදවතා කත්වා සචතියරුක්ඛාදීනි ච

උප ඞ්කමිත්වාසදවතාඋද්දි ් දිවාබලිං කසරොන්ති, කාලපක්ඛාදීසුචරත්තිං

බලිං කසරොන්ති,  ලාකභත්තාදීනි වා දත්වා ආරක්ඛසදවතා උපාදාය යාව

බ්රහ්මසදවතානං පත්තිදානනියයාතසනන දිවා බලිං කසරොන්ති, 
ඡත්තාසරොපනදීපමාලාය  බ්බරත්තිකධම්ම ් වනාදීනි කාරාසපත්වා
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පත්තිදානනියයාතසනන චරත්තිංබලිංකසරොන්ති, සතකථංනරක්ඛිතබ්බා? 

යසතොඑවංදිවාචරත්සතොචතුම්සහ උද්දි ් කසරොන්තිසයබලිං, තස්මාහි

යනරක්ඛථ; ත ්මා බලිකම්මකරණාපිසතමනු ්ස රක්ඛථසගොපයථ, අහිතං

සන ංඅපසනථ, හිතංඋපසනථ අප්පමත්තාහුත්වාතංකතඤ්ඤුභාවංහදසය
කත්වානිච්චමනු ් රන්තාති. 

ෙංකිඤ්චීතිගාථාවණ්ණනා 

3. එවං සදවතාසු මනු ් ානං උපකාරකභාවං ද ්ස ත්වා සත ං
උපද්දවවූප මනත්ථං බුද්ධාදිගුණප්පකා සනන ච සදවමනු ් ානං

ධම්ම ් වනත්ථං ‘‘ෙංකිඤ්චි විත්ත’’න්තිආදිනා නසයන  ච්චවචනං

පයුඤ්ජිතුමාරද්සධො.තත්ථ ෙංකිඤ්චීතිඅනියමිතවස නඅනවස  ංපරියාදියති

යංකිඤ්චිතත්ථ තත්ථසවොහාරූපගං. විත්තන්තිධනං.තඤ්හිවිත්තිංජසනතීති 

විත්තං. ඉධ වාති මනු ් සලොකං නිද්දි ති. හුරං වාති තසතො පරං

අවස  සලොකං, සතන ච ඨසපත්වා මනු ්ස   බ්බසලොකග්ගහසණ පත්සත
‘‘ ග්සගසු වා’’ති පරසතො වුත්තත්තා ඨසපත්වා මනු ්ස  ච  ග්සග ච
අවස  ානංනාගසුපණ්ණාදීනංගහණංසවදිතබ්බං. 

එවං ඉසමහි ද්වීහි පසදහි යං මනු ් ානං සවොහාරූපගං 
අලඞ්කාරපරිසභොගූපගඤ්ච

ජාතරූපරජතමුත්තාමණිසවළුරියපවාළසලොහිතඞ්කම ාරගල්ලාදිකං, යඤ්ච
මුත්තාමණිවාලුකත්ථතාය භූමියා රතනමයවිමාසනසු
අසනකසයොජන තවිත්ථසතසු භවසනසු උප්පන්නානං නාගසුපණ්ණාදීනං

විත්තං, තංනිද්දිට්ඨං සහොති. සග්යගසුවාතිකාමාවචරරූපාවචරසදවසලොසකසු.

සත හිස ොභසනනකම්සමනඅජීයන්තීති ග්ගා.සුට්ඨුඅග්ගාතිපි  ග්ගා. ෙන්ති

යං  ාමිකංවාඅ ාමිකංවා. රතනන්තිරතිංනයතිවහතිජනයතිවඩ්සඪතීති
රතනං. යංකිඤ්චි චිත්තීකතං මහග්ඝං අතුලං දුල්ලභද ් නං

අසනොම ත්තපරිසභොගඤ්ච, ත ්ස තංඅධිවචනං. යථාහ– 

‘‘චිත්තීකතංමහග්ඝඤ්ච, අතුලංදුල්ලභද ් නං; 

අසනොම ත්තපරිසභොගං, රතනංසතනවුච්චතී’’ති. 

පණීතන්ති උත්තමං ස ට්ඨං අතප්පකං. එවං ඉමිනා ගාථාපසදන යං
 ග්සගසු 
අසනකසයොජන තප්පමාණ බ්බරතනමයවිමානසුධම්මසවජයන්තප්පභුතීසු

  ාමිකං, යඤ්ච බුද්ධුප්පාදවිරසහන අපායසමව පරිපූසරන්සතසු  ත්සතසු

සුඤ්ඤවිමානප්පටිබද්ධං අ ාමිකං, යං වා පනඤ්ඤම්පි

පථවිමහා මුද්දහිමවන්තාදිනි ්සිතම ාමිකංරතනං, තං නිද්දිට්ඨංසහොති. 
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න යනො සමං අත්ථි තථාගයතනාති න-ඉති පටිස සධ. යනො-ඉති

අවධාරසණ. සමන්ති තුලයං. අත්ථීති විජ්ජති. තථාගයතනාති බුද්සධන. කිං

වුත්තං සහොති? යං එතං විත්තඤ්ච රතනඤ්ච පකාසිතං, එත්ථ එකම්පි

බුද්ධරතසනන දි ංරතනංසනවත්ථි.යම්පිහිතං චිත්තීකතට්යඨනරතනං, 

ස යයථිදං – රඤ්සඤො චක්කවත්ති ්  චක්කරතනං මණිරතනඤ්ච, යම්හි

උප්පන්සන මහාජසනො න අඤ්ඤත්ථ චිත්තීකාරං කසරොති, න සකොචි

පුප්ඵගන්ධාදීනි ගසහත්වා යක්ඛට්ඨානං වා භූතට්ඨානං වා ගච්ඡති,  බ්සබොපි 

ජසනො චක්කරතනමණිරතනසමව චිත්තීකාරං කසරොති පූසජති, තං තං වරං

පත්සථති, පත්ථිතපත්ථිතඤ්ච ්  එකච්චං  මිජ්ඣති, තම්පි රතනං

බුද්ධරතසනන  මං නත්ථි. යදි හි චිත්තීකතට්සඨන රතනං, තථාගසතොව
රතනං.තථාගසත හිඋප්පන්සනසයසකචිමසහ ක්ඛා සදවමනු ් ානසත

අඤ්ඤත්ර චිත්තීකාරංකසරොන්ති, නකඤ්චි අඤ්ඤං පූසජන්ති.තථාහිබ්රහ්මා

 හම්පති සිසනරුමත්සතන රතනදාසමන තථාගතං පූසජසි, යථාබලඤ්ච
අඤ්සඤ සදවා මනු ් ා ච බිම්බි ාරසකො ලරාජඅනාථපිණ්ඩිකාදසයො.
පරිනිබ්බුතම්පි භගවන්තං උද්දි ්  ඡන්නවුතිසකොටිධනං වි ් ජ්සජත්වා

අස ොකමහාරාජා  කලජම්බුදීසප චතුරාසීති විහාර හ ් ානි පතිට්ඨාසපසි, 
සකො පන වාසදො අඤ්සඤ ං චිත්තීකාරානං. අපිච ක ් ඤ්ඤ ් 
පරිනිබ්බුත ් ාපි ජාතිසබොධිධම්මචක්කප්පවත්තනපරිනිබ්බානට්ඨානානි
පටිමාසචතියාදීනි වා උද්දි ්  එවං චිත්තීකාරගරුකාසරො පවත්තති යථා
භගවසතො.එවංචිත්තීකතට්සඨනාපිතථාගත මංරතනං නත්ථි. 

තථා යම්පිතං මහග්ඝට්යඨන රතනං. ස යයථිදං–කාසිකංවත්ථං.යථාහ

– ‘‘ජිණ්ණම්පි, භික්ඛසව, කාසිකං වත්ථං වණ්ණවන්තඤ්සචව සහොති

සුඛ ම්ඵ ් ඤ්ච මහග්ඝඤ්චා’’ති (අ. නි. 3.100), තම්පි බුද්ධරතසනන  මං

නත්ථි.යදිහිමහග්ඝට්සඨනරතනං, තථාගසතොවරතනං.තථාගසතොහි සය ං

පංසුකම්පිපටිග්ගණ්හාති, සත ංතංමහප්ඵලංසහොතිමහානි ං ංස යයථාපි 

අස ොකරඤ්සඤො, ඉදම ්  මහග්ඝතාය. එවං මහග්ඝතාවචසනන සචත්ථ
සදො ාභාව ාධකංඉදං සුත්තපදංසවදිතබ්බං– 

‘‘සය ං සඛො පන ස ො පටිග්ගණ්හාති 

චීවරපිණ්ඩපාතස නා නගිලානපච්චයසභ ජ්ජපරික්ඛාරං, සත ං තං
මහප්ඵලං සහොති මහානි ං ං. ඉදම ්  මහග්ඝතාය වදාමි. ස යයථාපි

තං, භික්ඛසව, කාසිකං වත්ථං මහග්ඝං, තථූපමාහං, භික්ඛසව, ඉමං

පුග්ගලංවදාමී’’ති(අ.නි.3.100). 

එවංමහග්ඝට්සඨනපිතථාගත මංරතනංනත්ථි. 
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පටුන 

තථායම්පිතං අතුලට්යඨන රතනං. ස යයථිදං–රඤ්සඤො චක්කවත්ති ්  

චක්කරතනං උප්පජ්ජති ඉන්දනීලමණිමයනාභි  ත්තරතනමය හ ් ාරං

පවාළමයසනමි රත්තසුවණ්ණමය න්ධි, ය ්  ද න්නං ද න්නං අරානමුපරි

එකංමුණ්ඩාරංසහොතිවාතංගසහත්වා ද්දකරණත්ථං, සයනකසතො ද්සදො 

සුකු ලප්පතාළිතපඤ්චඞ්ගිකතූරිය ද්සදො විය සහොති, ය ්  නාභියා උසභොසු

ප ්ස සු ද්සව සීහමුඛානි සහොන්ති, අබ්භන්තරං  කටචක්ක ්ස ව සුසිරං.

ත ් කත්තාවා කාසරතාවානත්ථි, කම්මපච්චසයනඋතුසතො මුට්ඨාති.යං
රාජා ද විධං චක්කවත්තිවත්තං පූසරත්වා තදහුසපො සථ පුණ්ණමදිවස 
සී ංන්හාසතො උසපො ථිසකො උපරිපා ාදවරගසතො සීලානි ස ොසධන්සතො

නිසින්සනො පුණ්ණචන්දං විය සූරියං විය ච උට්සඨන්තං ප ් ති, ය ් 

ද්වාද සයොජනසතො  ද්සදො සුයයති, සයොජනසතො වණ්සණො දි ් ති, යං
මහාජසනන ‘‘දුතිසයො මඤ්සඤ චන්සදො සූරිසයො වා උට්ඨිසතො’’ති අතිවිය 

සකොතූහලජාසතන දි ් මානං නගර ්  උපරි ආගන්ත්වා රඤ්සඤො
අන්සතපුර ්  පාචීනප ්ස  නාතිඋච්චං නාතිනීචං හුත්වා මහාජන ් 

ගන්ධපුප්ඵාදීහිපූසජතුං, යුත්තට්ඨාසන අක්ඛාහතංවියතිට්ඨති. 

තසදව අනුබන්ධමානං හත්ථිරතනං උප්පජ්ජති,  බ්බස සතො රත්තපාසදො
 ත්තප්පතිට්සඨො ඉද්ධිමාසවහා ඞ්ගසමොඋසපො ථකුලාවා ඡද්දන්තකුලාවා

ආගච්ඡති, උසපො ථකුලා ච ආගච්ඡන්සතො  බ්බසජට්සඨො ආගච්ඡති, 

ඡද්දන්තකුලා  බ්බකනිට්සඨො සික්ඛිතසික්සඛො දමථූසපසතො, ස ො
ද්වාද සයොජනං පරි ං ගසහත්වා  කලජම්බුදීපං අනු ංයායිත්වා 
පුසරපාතරා සමව කංරාජධානිංආගච්ඡති. 

තම්පි අනුබන්ධමානං අස්සරතනං උප්පජ්ජති,  බ්බස සතො රත්තපාසදො
කාළසීස ො මුඤ්ජසකස ො වලාහක ් රාජකුලා ආගච්ඡති. ස  සමත්ථ
හත්ථිරතන දි සමව. 

තම්පිඅනුබන්ධමානං මණිරතනං උප්පජ්ජති.ස ොසහොතිමණිසවළුරිසයො

සුසභො ජාතිමා අට්ඨංස ො සුපරිකම්මකසතො ආයාමසතො චක්කනාභි දිස ො, 
සවපුල්ලපබ්බතා ආගච්ඡති. ස ො චතුරඞ්ග මන්නාගසතපි අන්ධකාසර

රඤ්සඤො ධජග්ගං ගසතො සයොජනං ඔභාස ති, ය ්ස ොභාස න මනු ් ා

‘‘දිවා’’ති මඤ්ඤමානා කම්මන්සත පසයොසජන්ති, අන්තමස ො
කුන්ථකිපිල්ලිකං උපාදායප ් න්ති. 

තම්පිඅනුබන්ධමානං ඉත්ථිරතනං උප්පජ්ජති, පකතිඅග්ගමසහසීවාසහොති, 

උත්තරකුරුසතොවාආගච්ඡතිමද්දරාජකුලසතොවා, අතිදීඝතාදිඡසදො විවජ්ජිතා

අතික්කන්තා මානු වණ්ණං අප්පත්තා දිබ්බවණ්ණං, ය ් ා රඤ්සඤො

සීතකාසලඋණ්හානිගත්තානිසහොන්ති, උණ්හකාසලසීතානි,  තධාසඵොටිත 
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තූලපිචුසනොවිය ම්ඵ ්ස ොසහොති, කායසතොචන්දනගන්සධොවායති, මුඛසතො

උප්පලගන්සධො, පුබ්බුට්ඨායිනිතාදිඅසනකගුණ මන්නාගතාචසහොති. 

තම්පි අනුබන්ධමානං ගහපතිරතනං උප්පජ්ජති රඤ්සඤො

පකතිකම්මකාසරොස ට්ඨි, ය ් චක්කරතසනඋප්පන්නමත්සත දිබ්බංචක්ඛු

පාතුභවති, සයන  මන්තසතො සයොජනමත්සත නිධිං ප ් ති අ ාමිකම්පි 

  ාමිකම්පි, ස ොරාජානංඋප ඞ්කමිත්වාපවාසරති‘‘අප්සපො ්සුක්සකොත්වං, 

සදව, සහොහි, අහංසතධසනනධනකරණීයංකරි ් ාමී’’ති. 

තම්පි අනුබන්ධමානං පරිණාෙකරතනං උප්පජ්ජති රඤ්සඤො
පකතිසජට්ඨපුත්සතො. චක්කරතසන උප්පන්නමත්සත

අතිසරකපඤ්ඤාසවයයත්තිසයන  මන්නාගසතො සහොති, ද්වාද සයොජනාය

පරි ාය සචත ා චිත්තං පරිජානිත්වා නිග්ගහපග්ගහ මත්සථො සහොති, ස ො 

රාජානංඋප ඞ්කමිත්වාපවාසරති‘‘අප්සපො ්සුක්සකොත්වං, සදව, සහොහි, අහං

සතරජ්ජං අනු ාසි ් ාමී’’ති.යංවාපනඤ්ඤම්පිඑවරූපංඅතුලට්සඨනරතනං, 
ය ්  න  ක්කා තුලයිත්වා තීරයිත්වා අග්සඝො කාතුං ‘‘ තං වා  හ ් ං වා
අග්ඝතිසකොටිංවා’’ති. තත්ථඑකරතනම්පිබුද්ධරතසනන මං නත්ථි.යදිහි

අතුලට්සඨන රතනං, තථාගසතොවරතනං.තථාගසතොහින ක්කාසීලසතොවා
 මාධිසතො වා පඤ්ඤාදීනං වා අඤ්ඤතරසතො සකනචි තුලයිත්වා තීරයිත්වා
‘‘එත්තකගුසණොවාඉමිනා සමොවා ප්පටිභාසගො වා’’තිපරිච්ඡින්දිතුං.එවං
අතුලට්සඨනපිතථාගත මංරතනංනත්ථි. 

තථායම්පිතං දුල්ලභදස්සනට්යඨනරතනං, ස යයථිදංදුල්ලභපාතුභාසවො

රාජා චක්කවත්ති, චක්කාදීනි ච ත ්  රතනානි, තම්පි බුද්ධරතසනන  මං

නත්ථි. යදි හි දුල්ලභද ් නට්සඨන රතනං, තථාගසතොව රතනං, කුසතො 
චක්කවත්තිආදීනං රතනත්තං. තානි හි එක ්මිංසයව කප්සප අසනකානි
උප්පජ්ජන්ති. ය ්මාපනඅ ඞ්සඛයසයයපිකප්සපතථාගතසුඤ්සඤොසලොසකො

සහොති, ත ්මා තථාගසතොව කදාචි කරහචි උප්පජ්ජනසතො දුල්ලභද ් සනො.
වුත්තම්පිසචතංභගවතාපරිනිබ්බාන මසය– 

‘‘සදවතා, ආනන්ද, උජ්ඣායන්ති ‘දූරා ච වතම්හආගතා තථාගතං 

ද ් නාය, කදාචි කරහචි තථාගතා සලොසක උප්පජ්ජන්ති අරහන්සතො

 ම්මා ම්බුද්ධා, අජ්සජව රත්තියා පච්ඡිසම යාසම තථාගත ් 

පරිනිබ්බානං භවි ් ති, අයඤ්ච මසහ ක්සඛො භික්ඛු භගවසතො පුරසතො

ඨිසතො ඔවාසරන්සතො, න මයං ලභාම පච්ඡිසම කාසල තථාගතං 

ද ් නායා’’’ති(දී.නි.2.200). 

එවංදුල්ලභද ් නට්සඨනාපිතථාගත මංරතනංනත්ථි. 
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තථා යම්පි තං අයනොමසත්තපරියභොගට්යඨන රතනං. ස යයථිදං –
රඤ්සඤො චක්කවත්ති ්  චක්කරතනාදි තඤ්හි සකොටි ත හ ් ධනානම්පි
 ත්තභූමිකපා ාදවරතසල ව න්තානම්පි 

චණ්ඩාලසවනසන ාදරථකාරපුක්කු ාදීනං නීචකුලිකානං ඔමකපුරි ානං
සුපිනන්සතපි පරිසභොගත්ථායනනිබ්බත්තති.උභසතොසුජාත ් පනරඤ්සඤො 
ඛත්තිය ්ස ව පරිපූරිතද විධචක්කවත්තිවත්ත ්  පරිසභොගත්ථාය

නිබ්බත්තනසතො අසනොම ත්තපරිසභොගංසයව සහොති, තම්පි බුද්ධරතන මං

නත්ථි. යදි හි අසනොම ත්තපරිසභොගට්සඨන රතනං, තථාගසතොව රතනං.
තථාගසතො හි සලොසක ඔමක ත්ත ම්මතානං අනුපනි ් ය ම්පන්නානං
විපරීතද ් නානං පූරණක ් පාදීනං ඡන්නං  ත්ථාරානං අඤ්සඤ ඤ්ච
එවරූපානං සුපිනන්සතපි අපරිසභොසගො. උපනි ් ය ම්පන්නානං පන 

චතුප්පදායපි ගාථාය පරිසයො ාසන අරහත්තමධිගන්තුං  මත්ථානං
නිබ්සබධිකඤාණද ් නානං බාහියදාරුචීරියප්පභුතීනං අඤ්සඤ ඤ්ච

මහාකුලප්පසුතානං මහා ාවකානං පරිසභොසගො, සත හි තං
ද ් නානුත්තරිය වනානුත්තරියපාරිචරියානුත්තරියාදීනි  ාසධන්තා තථාගතං 
පරිභුඤ්ජන්ති. එවං අසනොම ත්තපරිසභොගට්සඨනාපි තථාගත මං රතනං
නත්ථි. 

යම්පි තං අවිස  සතො රතිජනනට්යඨන රතනං. ස යයථිදං – රඤ්සඤො
චක්කවත්ති ්  චක්කරතනං. තඤ්හි දි ්වාව රාජා චක්කවත්ති අත්තමසනො

සහොති, එවම්පිතංරඤ්සඤොරතිංජසනති.පුනචපරංරාජාචක්කවත්තිවාසමන 

හත්සථන සුවණ්ණභිඞ්කාරං ගසහත්වා දක්ඛිසණන හත්සථන චක්කරතනං

අබ්භුක්කිරති ‘‘පවත්තතු භවං චක්කරතනං, අභිවිජිනාතු භවං
චක්කරතන’’න්ති. තසතො චක්කරතනං පඤ්චඞ්ගිකං විය තූරියං මධුර ් රං

නිච්ඡරන්තංආකාස නපුරත්ථිමං දි ං ගච්ඡති, අන්වසදව රාජා, චක්කවත්ති
චක්කානුභාසවන ද්වාද සයොජනවිත්ථිණ්ණාය චතුරඞ්ගිනියා ස නාය

නාතිඋච්චං නාතිනීචං උච්චරුක්ඛානං සහට්ඨාභාසගන, නීචරුක්ඛානං

උපරිභාසගන, රුක්සඛසු පුප්ඵඵලපල්ලවාදිපණ්ණාකාරං ගසහත්වා ආගතානං

හත්ථසතොපණ්ණාකාරඤ්චගණ්හන්සතො ‘‘එහිසඛො, මහාරාජා’’තිඑවමාදිනා 
පරමනිපච්චකාසරනආගසතපටිරාජාසනො‘‘පාසණොනහන්තබ්සබො’’තිආදිනා
නසයනඅනු ා න්සතො ගච්ඡති.යත්ථපනරාජාභුඤ්ජිතුකාසමොවාදිවාස යයං

වා කප්සපතුකාසමො සහොති, තත්ථ චක්කරතනං ආකා ා ඔසරොහිත්වා
උදකාදි බ්බකිච්චක්ඛසම  සම භූමිභාසග අක්ඛාහතං විය තිට්ඨති. පුන

රඤ්සඤොගමනචිත්සතඋප්පන්සනපුරිමනසයසනව ද්දංකසරොන්තංගච්ඡති, 

තං සුත්වා ද්වාද සයොජනිකාපි පරි ා ආකාස න ගච්ඡති. චක්කරතනං 

අනුපුබ්සබන පුරත්ථිමං  මුද්දං අජ්සඣොගාහති, ත ්මිං අජ්සඣොගාහන්සත
උදකං සයොජනප්පමාණං අපගන්ත්වා භිත්තීකතං විය තිට්ඨති. මහාජසනො
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යථාකාමං  ත්ත රතනානි ගණ්හාති. පුන රාජා සුවණ්ණභිඞ්කාරං ගසහත්වා
‘‘ඉසතො පට්ඨාය මම රජ්ජ’’න්ති උදසකන අබ්භුක්කිරිත්වානිවත්තති. ස නා

පුරසතො සහොති, චක්කරතනං පච්ඡසතො, රාජා මජ්සඣ. චක්කරතසනන
ඔ ක්කිසතො ක්කිතට්ඨානං උදකං පරිපූරති. එසතසනව උපාසයන 

දක්ඛිණපච්ඡිමුත්තසරපි මුද්සදගච්ඡති. 

එවං චතුද්දි ං අනු ංයායිත්වා චක්කරතනං තිසයොජනප්පමාණං ආකා ං 
ආසරොහති. තත්ථ ඨිසතො රාජා චක්කරතනානුභාසවන විජිතවිජසයො
පඤ්ච තපරිත්තදීපපටිමණ්ඩිතං  ත්තසයොජන හ ් පරිමණ්ඩලං 

පුබ්බවිසදහං, තථා අට්ඨසයොජන හ ් පරිමණ්ඩලං උත්තරකුරුං, 

 ත්තසයොජන හ ් පරිමණ්ඩලංසයව අපරසගොයානං, 
ද සයොජන හ ් පරිමණ්ඩලං ජම්බුදීපඤ්චාති එවං 
චතුමහාදීපද්වි හ ් පරිත්තදීපපටිමණ්ඩිතං එකං චක්කවාළං
සුඵුල්ලපුණ්ඩරීකවනං විය ඔසලොසකති. එවං ඔසලොකයසතො ච ්  අනප්පකා

රති උප්පජ්ජති. එවම්පි තං චක්කරතනං රඤ්සඤො රතිං ජසනති, තම්පි

බුද්ධරතන මංනත්ථි.යදිහිරතිජනනට්සඨනරතනං, තථාගසතොවරතනං, කිං

කරි ් ති එතං චක්කරතනං? තථාගසතො හි ය ් ා දිබ්බාය රතියා
චක්කරතනාදීහි  බ්සබහිපි ජනිතා චක්කවත්තිරති  ඞ්ඛම්පි කලම්පි

කලභාගම්පි න උසපති, තසතොපි රතිසතො උත්තරිතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච
අත්තසනො ඔවාදප්පටිකරානං අ ඞ්සඛයයයානම්පි සදවමනු ් ානං

පඨමජ්ඣානරතිං දුතියතතියචතුත්ථපඤ්චමජ්ඣානරතිං, 

ආකා ානඤ්චායතනරතිං, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනආකිඤ්චඤ්ඤායතනසනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනරතිං, 

ස ොතාපත්තිමග්ගරතිං, ස ොතාපත්තිඵලරතිං, 
 කදාගාමිඅනාගාමිඅරහත්තමග්ගඵලරතිඤ්ච ජසනති.එවංරතිජනනට්සඨනාපි
තථාගත මංරතනංනත්ථීති. 

අපිච රතනං නාසමතං දුවිධං සහොති  විඤ්ඤාණකමවිඤ්ඤාණකඤ්ච.

තත්ථ අවිඤ්ඤාණකං චක්කරතනං මණිරතනඤ්ච, යං වා පනඤ්ඤම්පි 

අනින්ද්රියබද්ධසුවණ්ණරජතාදි,  විඤ්ඤාණකං

හත්ථිරතනාදිපරිණායකරතනපරිසයො ානං, යං වා පනඤ්ඤම්පි එවරූපං

ඉන්ද්රියබද්ධං. එවං දුවිසධ සචත්ථ  විඤ්ඤාණකරතනං අග්ගමක්ඛායති. 

ක ්මා? ය ්මා අවිඤ්ඤාණකං සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාදිරතනං
 විඤ්ඤාණකානංහත්ථිරතනාදීනංඅලඞ්කාරත්ථාය උපනීයති. 

 විඤ්ඤාණකරතනම්පි දුවිධං තිරච්ඡානගතරතනං, මනු ් රතනඤ්ච. 

තත්ථ මනු ් රතනං අග්ගමක්ඛායති. ක ්මා? ය ්මා තිරච්ඡානගතරතනං

මනු ් රතන ්  ඔපවය්හං සහොති. මනු ් රතනම්පි දුවිධං ඉත්ථිරතනං, 
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පුරි රතනඤ්ච.තත්ථපුරි රතනංඅග්ගමක්ඛායති.ක ්මා? ය ්මාඉත්ථිරතනං 

පුරි රතන ්  පරිචාරිකත්තං ආපජ්ජති. පුරි රතනම්පි දුවිධං අගාරිකරතනං, 

අනගාරිකරතනඤ්ච. තත්ථ අනගාරිකරතනං අග්ගමක්ඛායති. ක ්මා? ය ්මා
අගාරිකරතසනසු අග්සගො චක්කවත්තිපි සීලාදිගුණයුත්තං අනගාරිකරතනං
පඤ්චපතිට්ඨිසතන වන්දිත්වා උපට්ඨහිත්වා පයිරුපාසිත්වා දිබ්බමානුසිකා
 ම්පත්තිසයොපාපුණිත්වාඅන්සත නිබ්බාන ම්පත්තිංපාපුණාති. 

එවං අනගාරිකරතනම්පි දුවිධං අරියපුථුජ්ජනවස න. අරියරතනම්පි දුවිධං
ස ඛාස ඛවස න. අස ඛරතනම්පි දුවිධං සුක්ඛවිප ් ක මථයානිකවස න. 
 මථයානිකරතනම්පි දුවිධං  ාවකපාරමිප්පත්තමප්පත්තඤ්ච. තත්ථ

 ාවකපාරමිප්පත්තං අග්ගමක්ඛායති. ක ්මා? ගුණමහන්තතාය. 

 ාවකපාරමිප්පත්තරතනසතොපි පච්සචකබුද්ධරතනං අග්ගමක්ඛායති. ක ්මා? 
ගුණමහන්තතාය.  ාරිපුත්තසමොග්ගල්ලාන දි ාපි හි අසනක තා  ාවකා
එක ්  පච්සචකබුද්ධ ්  ගුණානං  තභාගම්පි න උසපන්ති.

පච්සචකබුද්ධරතනසතොපි  ම්මා ම්බුද්ධරතනං අග්ගමක්ඛායති. ක ්මා? 
ගුණමහන්තතාය.  කලම්පි හි ජම්බුදීපං පූසරත්වා පල්ලඞ්සකන පල්ලඞ්කං 
ඝසටන්තානිසින්නාපච්සචකබුද්ධාඑක ්  ම්මා ම්බුද්ධ ් ගුණානංසනව

 ඞ්ඛං නකලං න කලභාගං උසපන්ති. වුත්තඤ්සහතං භගවතා – ‘‘යාවතා, 

භික්ඛසව,  ත්තාඅපදා වා…සප.…තථාගසතොසත ංඅග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි

(අ.නි.4.34; 5.32; ඉතිවු.90). එවං සකනචිපරියාසයනතථාගත මංරතනං

නත්ථි.සතනාහභගවා– ‘‘නයනොසමං අත්ථි තථාගයතනා’’ති. 

එවං භගවා බුද්ධරතන ්  අඤ්සඤහි රතසනහි අ මතං වත්වා ඉදානි
සත ං  ත්තානං උප්පන්නඋපද්දවවූප මත්ථං සනව ජාතිං න සගොත්තං න

සකොලපුත්තියං න වණ්ණසපොක්ඛරතාදිං නි ් ාය, අපිච සඛො අවීචිමුපාදාය
භවග්ගපරියන්සත සලොසක සීල මාධික්ඛන්ධාදීහි ගුසණහි බුද්ධරතන ් 

අ දි භාවං නි ් ාය  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි බුද්යධ රතනං පණීතං, 

එයතන සච්යචනසුවත්ථියහොතූ’’ති. 

ත ් ත්සථො–ඉදම්පිඉධවාහුරංවා ග්සගසුවායංකිඤ්චි අත්ථිවිත්තංවා

රතනංවා, සතන ද්ධිංසතහිසතහිගුසණහිඅ මත්තාබුද්සධරතනං පණීතං.

යදි හි එතං  ච්චං, අථ එසතන  ච්සචන ඉසම ං පාණීනං සුවත්ථි සහොතු, 
ස ොභනානං අත්ථිතාසහොතුඅසරොගතානිරුපද්දවතාති.එත්ථචයථා ‘‘චක්ඛු

සඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්සතන වා අත්තනිසයනවා’’ති එවමාදීසු ( ං.නි.

4.85) අත්තභාසවන වා අත්තනියභාසවන වාති අත්සථො. ඉතරථා හි චක්ඛු

අත්තා වා අත්තනියං වාති අප්පටිසිද්ධසමව සියා. එවං රතනං පණීතන්ති

රතනත්තංපණීතං, රතනභාසවොපණීසතොතිඅයමත්සථො සවදිතබ්සබො.ඉතරථා

හිබුද්සධොසනවරතනන්තිසිජ්සඣයය.නහියත්ථරතනංඅත්ථි, තංරතනන්ති
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නසිජ්ඣති.යත්ථපනචිත්තීකතාදිඅත්ථ ඞ්ඛාතංසයනවාසතනවාවිධිනා 

 ම්බන්ධගතං රතනං අත්ථි, ය ්මා තං රතනත්තමුපාදාය රතනන්ති

පඤ්ඤාපීයති, ත ්මා ත ්  රතන ්  අත්ථිතාය රතනන්ති සිජ්ඣති. අථ වා 

ඉදම්පි බුද්යධ රතනන්ති ඉමිනාපි පකාසරන බුද්සධොව රතනන්ති එවමත්සථො
සවදිතබ්සබො. වුත්තමත්තාය ච භගවතා ඉමාය ගාථාය රාජකුල ්  ස ොත්ථි

ජාතා, භයං වූප න්තං. ඉමි ් ාගාථායආණාසකොටි ත හ ් චක්කවාසළසු
අමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

ඛෙංවිරාගන්තිගාථාවණ්ණනා 

4. එවං බුද්ධගුසණන  ච්චං වත්වා ඉදානි නිබ්බානධම්මගුසණන

වත්තුමාරද්සධො ‘‘ඛෙං විරාග’’න්ති. තත්ථ ය ්මා නිබ්බාන ච්ඡිකිරියාය

රාගාදසයො ඛීණා සහොන්ති පරික්ඛීණා, ය ්මා වා තං සත ං

අනුප්පාදනිසරොධක්ඛයමත්තං, ය ්මාචතං රාගාදිවිප්පයුත්තං ම්පසයොගසතො

ච ආරම්මණසතොච, ය ්මාවාතම්හි ච්ඡිකසතරාගාදසයොඅච්චන්තංවිරත්තා

සහොන්ති විගතා විද්ධ ්තා, ත ්මා ඛයන්ති ච විරාගන්ති ච වුච්චති. ය ්මා

පන ් න උප්පාසදොපඤ්ඤායති, නවසයො, නඨිත ් අඤ්ඤථත්තංත ්මාතං

නජායතිනජීයතින මීයතීතිකත්වා අමතන්තිවුච්චති.උත්තමත්සථනපන 

අතප්පකට්සඨන ච පණීතන්ති. ෙදජ්ඣගාති යං අජ්ඣගා වින්දි පටිලභි, 

අත්තසනො ඤාණබසලන  ච්ඡාකාසි. සකයමුනීති  කයකුලප්පසුතත්තා

 සකයො, සමොසනයයධම්ම මන්නාගතත්තා මුනි,  සකයො එවමුනි කයමුනි. 

සමාහියතොතිඅරියමග්ග මාධිනා  මාහිතචිත්සතො. නයතනධම්යමනසමත්ථි

කිඤ්චීතිසතන ඛයාදිනාමසකන කයමුනිනාඅධිගසතනධම්සමන මංකිඤ්චි

ධම්මජාතංනත්ථි.ත ්මා සුත්තන්තසරපිවුත්තං– ‘‘යාවතා, භික්ඛසව, ධම්මා

 ඞ්ඛතාවාඅ ඞ්ඛතාවා, විරාසගොසත ංඅග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි(අ.නි.4.34; 

ඉතිවු.90). 

එවං භගවා නිබ්බානධම්ම ්  අඤ්සඤහි ධම්සමහි අ මතං වත්වා ඉදානි
සත ං  ත්තානං උප්පන්නඋපද්දවවූප මත්ථං ඛයවිරාගාමතපණීතතාගුසණහි 

නිබ්බානධම්මරතන ්  අ දි භාවං නි ් ාය  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

ධම්යම රතනං පණීතං, එයතන සච්යචන සුවත්ථි යහොතූ’’ති. ත ් ත්සථො
පුරිමගාථාය වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා 
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

ෙංබුද්ධයසට්යඨොතිගාථාවණ්ණනා 

5. එවං නිබ්බානධම්මගුසණන  ච්චං වත්වා ඉදානි මග්ගධම්මගුසණන

වත්තුමාරද්සධො ‘‘ෙංබුද්ධයසට්යඨො’’ති.තත්ථ ‘‘බුජ්ඣිතා ච්චානී’’තිආදිනා 

නසයන බුද්සධො, උත්තසමො ප ං නීසයො චාති ස ට්සඨො, බුද්සධො ච ස ො 
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ස ට්සඨො චාති බුද්ධස ට්සඨො, අනුබුද්ධපච්සචකබුද්ධසුතබුද්ධසඛයසු වා
බුද්සධසු ස ට්සඨොති බුද්ධස ට්සඨො. ස ො බුද්ධස ට්සඨො යං පරිවණ්ණයී

‘‘අට්ඨඞ්ගිසකොව මග්ගානං, සඛමං නිබ්බානපත්තියා’’ති (ම. නි. 2.215) ච

‘‘අරියංසවො, භික්ඛසව,  ම්මා මාධිංසදසි ් ාමි උපනි ං පරික්ඛාර’’න්ති

(ම. නි. 3.136) ච එවමාදිනා නසයන තත්ථ තත්ථ ප ංසි පකා යි. සුචින්ති
කිසල මල මුච්සඡදකරණසතො අච්චන්තසවොදානං. 

සමාධමානන්තරිකඤ්ඤමාහූති යඤ්ච අත්තසනො පවත්ති මනන්තරං 
නියසමසනවඵලපදානසතො‘‘ආනන්තරික මාධී’’තිආහු.නහිමග්ග මාධිම්හි
උප්පන්සන ත ් ඵලුප්පත්තිනිස ධසකොසකොචිඅන්තරාසයොඅත්ථි.යථාහ– 

‘‘අයඤ්චපුග්ගසලොස ොතාපත්තිඵල ච්ඡිකිරියායපටිපන්සනොඅ ් , 

කප්ප ් චඋඩ්ඩය්හනසවලාඅ ් , සනවතාවකප්සපොඋඩ්ඩය්සහයය, 

යාවායං පුග්ගසලො න ස ොතාපත්තිඵලං  ච්ඡිකසරොති, අයං වුච්චති
පුග්ගසලො ඨිතකප්පී.  බ්සබපි මග්ග මඞ්ගිසනො පුග්ගලා

ඨිතකප්පිසනො’’ති(පු.ප.17). 

සමාධනා යතන සයමො න විජ්ජතීති සතන බුද්ධස ට්ඨපරිවණ්ණිසතන
සුචිනා ආනන්තරික මාධිනා  සමො රූපාවචර මාධි වා අරූපාවචර මාධි වා

සකොචි න විජ්ජති. ක ්මා? සත ං භාවිතත්තා තත්ථ තත්ථ බ්රහ්මසලොසක

උපපන්න ් ාපි පුන නිරයාදීසුපි උපපත්ති ම්භවසතො, ඉම ්  ච 
අරහත්ත මාධි ්  භාවිතත්තා අරියපුග්ගල ් 

 බ්බූපපත්ති මුග්ඝාත ම්භවසතො. ත ්මා සුත්තන්තසරපි වුත්තං – ‘‘යාවතා, 

භික්ඛසව, ධම්මා  ඞ්ඛතා…සප.… අරිසයො අට්ඨඞ්ගිසකො මග්සගො, සත ං 

අග්ගමක්ඛායතී’’තිආදි(අ.නි.4.34; ඉතිවු.90). 

එවං භගවා ආනන්තරික මාධි ්  අඤ්සඤහි  මාධීහි අ මතං වත්වා 
ඉදානි පුරිමනසයසනව මග්ගධම්මරතන ්  අ දි භාවං නි ් ාය  ච්චවචනං

පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි ධම්යම…යප.… යහොතූ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ
වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හි පටිග්ගහිතාති. 

යෙපුග්ගලාතිගාථාවණ්ණනා 

6. එවං මග්ගධම්මගුසණනාපි  ච්චං වත්වා ඉදානි  ඞ්ඝගුසණනාපි

වත්තුමාරද්සධො ‘‘යෙ පුග්ගලා’’ති. තත්ථ යෙති අනියසමත්වා උද්සදස ො. 

පුග්ගලාති  ත්තා. අට්ඨාති සත ං ගණනපරිච්සඡසදො. සත හි චත්තාසරො ච

පටිපන්නා චත්තාසරො ච ඵසල ඨිතාති අට්ඨ සහොන්ති. සතං පසත්ථාති 

 ප්පුරිස හි බුද්ධපච්සචකබුද්ධබුද්ධ ාවසකහි අඤ්සඤහි ච සදවමනු ්ස හි

ප ත්ථා. ක ්මා?  හජාතසීලාදිගුණසයොගා.සත ඤ්හිචම්පකවකුලකුසුමාදීනං
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 හජාතවණ්ණගන්ධාදසයො විය  හජාතා සීල මාධිආදසයො ගුණා, සතන සත
වණ්ණගන්ධාදි ම්පන්නානි විය පුප්ඵානි සදවමනු ් ානං  තං පියා මනාපා

ප ං නීයාචසහොන්ති.සතනවුත්තං ‘‘යෙපුග්ගලාඅට්ඨසතං ප ත්ථා’’ති. 

අථ වා යෙති අනියසමත්වා උද්සදස ො. පුග්ගලාති  ත්තා. අට්ඨසතන්ති
සත ං ගණනපරිච්සඡසදො. සත හි එකබීජී සකොලංසකොසලො
 ත්තක්ඛත්තුපරසමොතිතසයොස ොතාපන්නා. කාමරූපාරූපභසවසුඅධිගතඵලා 
තසයො  කදාගාමිසනො. සත  බ්සබපි චතුන්නං පටිපදානං වස න චතුවී ති.

අන්තරාපරිනිබ්බායී, උපහච්චපරිනිබ්බායී,   ඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 

අ ඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධංස ොසතො, අකනිට්ඨගාමීති අවිසහසු පඤ්ච. තථා

අතප්පසුද ් සුද ්සීසු. අකනිට්සඨසු පන උද්ධංස ොතවජ්ජා චත්තාසරොති
චතුවී තිඅනාගාමිසනො.සුක්ඛවිප ් සකො මථයානිසකොතිද්සව අරහන්සතො.
චත්තාසරො මග්ගට්ඨාති චතුපඤ්ඤා . සත  බ්සබපි  ද්ධාධුරපඤ්ඤාධුරානං 
වස නදිගුණාහුත්වාඅට්ඨ තංසහොන්ති.ස  ංවුත්තනයසමව. 

චත්තාරි එතානි යුගානියහොන්තීතිසත  බ්සබපි අට්ඨ වා අට්ඨ තං වාති
විත්ථාරවස න උද්දිට්ඨපුග්ගලා  ඞ්සඛපවස න ස ොතාපත්තිමග්ගට්සඨො

ඵලට්සඨොති එකං යුගං, එවං යාව අරහත්තමග්ගට්සඨො ඵලට්සඨොති එකං 

යුගන්ති චත්තාරි යුගානි සහොන්ති. යත දක්ඛියණෙයාති එත්ථ යතති පුබ්සබ
අනියසමත්වා උද්දිට්ඨානං නියසමත්වා නිද්සදස ො. සය පුග්ගලා

විත්ථාරවස න අට්ඨ වා, අට්ඨ තං වා,  ඞ්සඛපවස න චත්තාරි යුගානි

සහොන්තීතිවුත්තා,  බ්සබපිසතදක්ඛිණංඅරහන්තීතිදක්ඛිසණයයා. දක්ඛිණා
නාම කම්මඤ්ච කම්මවිපාකඤ්ච  ද්දහිත්වා ‘‘එ  සම ඉදං සවජ්ජකම්මං වා 
ජඞ්ඝසප නිකං වා කරි ් තී’’ති එවමාදීනි අනසපක්ඛිත්වා දියයමාසනො

සදයයධම්සමො, තංඅරහන්තිනාමසීලාදිගුණයුත්තාපුග්ගලා, ඉසමචතාදි ා, 
සතනවුච්චන්ති‘‘සත දක්ඛිසණයයා’’ති. 

සුගතස්සසාවකාතිභගවාස ොභසනනගමසනන යුත්තත්තා, ස ොභනඤ්ච

ඨානං ගතත්තා, සුට්ඨු ච ගතත්තා, සුට්ඨු එව ච ගදත්තා සුගසතො, ත ් 
සුගත ් .  බ්සබපි සත වචනං සුණන්තීති  ාවකා. කාමඤ්ච අඤ්සඤපි 

සුණන්ති, න පන සුත්වා කත්තබ්බකිච්චං කසරොන්ති, ඉසම පන සුත්වා

කත්තබ්බං ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිං කත්වා මග්ගඵලානි පත්තා, ත ්මා

‘‘ ාවකා’’ති වුච්චන්ති. එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානීතිඑසතසු සුගත ාවසකසු
අප්පකානිපි දානානි දින්නානි පටිග්ගාහකසතො දක්ඛිණාවිසුද්ධිභාවං 
උපගතත්තාමහප්ඵලානිසහොන්ති.ත ්මාසුත්තන්තසරපිවුත්තං– 

‘‘යාවතා, භික්ඛසව,  ඞ්ඝා වා ගණා වා තථාගත ාවක ඞ්සඝො, 

සත ං අග්ගමක්ඛායති, යදිදං චත්තාරි පුරි යුගානි අට්ඨ පුරි පුග්ගලා, 
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පටුන 

එ  භගවසතො  ාවක ඞ්සඝො…සප.… අග්සගො විපාසකො සහොතී’’ති (අ.

නි.4.34; 5.32; ඉතිවු.90). 

එවං භගවා බ්සබ ම්පිමග්ගට්ඨඵලට්ඨානං වස න ඞ්ඝරතන ් ගුණං

වත්වාඉදානිතසමවගුණංනි ් ාය ච්චවචනංපයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පිසඞ්යඝ’’ති.
ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හි පටිග්ගහිතාති. 

යෙසුප්පයුත්තාතිගාථාවණ්ණනා 

7. එවං මග්ගට්ඨඵලට්ඨානං වස න  ඞ්ඝගුසණන  ච්චං වත්වා ඉදානි
තසතො එකච්චානං ඵල මාපත්තිසුඛමනුභවන්තානං ඛීණා වපුග්ගලානංසයව

ගුසණන වත්තුමාරද්සධො ‘‘යෙ සුප්පයුත්තා’’ති. තත්ථ යෙති 

අනියමිතුද්සද වචනං. සුප්පයුත්තාතිසුට්ඨුපයුත්තා, අසනකවිහිතංඅසන නං
පහාය සුද්ධාජීවිතං නි ් ාය විප ් නාය අත්තානං පයුඤ්ජිතුමාරද්ධාති

අත්සථො. අථ වා සුප්පයුත්තාති සුවිසුද්ධකායවචීපසයොග මන්නාගතා, සතන

සත ං සීලක්ඛන්ධං ද ්ස ති. මනසා ද ්යහනාති දළ්සහන මන ා, 
ථිර මාධියුත්සතනසචත ාතිඅත්සථො. සතනසත ං මාධික්ඛන්ධංද ්ස ති. 

නික්කාමියනොති කාසය ච ජීවිසත ච අනසපක්ඛා හුත්වා පඤ්ඤාධුසරන
වීරිසයන  බ්බකිසලස හි කතනික්කමනා. සතන සත ං වීරිය ම්පන්නං
පඤ්ඤක්ඛන්ධංද ්ස ති. 

යගොතමසාසනම්හීති සගොත්තසතො සගොතම ්  තථාගත ්ස ව  ා නම්හි.
සතන ඉසතො බහිද්ධා නානප්පකාරම්පි අමරතපං කසරොන්තානං 

සුප්පසයොගාදිගුණාභාවසතො කිසලස හි නික්කමනාභාවං ද ්ස ති. යතති

පුබ්සබ උද්දිට්ඨානං නිද්සද වචනං. පත්තිපත්තාති එත්ථ පත්තබ්බාති පත්ති, 

පත්තබ්බානාම පත්තුංඅරහා, යංපත්වාඅච්චන්තසයොගක්සඛමිසනො සහොන්ති, 

අරහත්තඵල ්ස තං අධිවචනං, තං පත්තිං පත්තාති පත්තිපත්තා. අමතන්ති

නිබ්බානං. විගය්හාති ආරම්මණවස න විගාහිත්වා. ලද්ධාති ලභිත්වා. මුධාති

අබ්යසයන කාකණිකමත්තම්පි බයයං අකත්වා. නිබ්බුතින්ති

පටිප්ප ් ද්ධකිසල දරථං ඵල මාපත්තිං. භුඤ්ජමානාති අනුභවමානා. කිං

වුත්තංසහොති? සයඉම ්මිං සගොතම ා නම්හිසීල ම්පන්නත්තාසුප්පයුත්තා, 

 මාධි ම්පන්නත්තා මන ා දළ්සහන, පඤ්ඤා ම්පන්නත්තා නික්කාමිසනො, 
සත ඉමාය  ම්මාපටිපදාය අමතං විගය්හ මුධා ලද්ධා ඵල මාපත්ති ඤ්ඤිතං
නිබ්බුතිංභුඤ්ජමානාපත්තිපත්තානාම සහොන්තීති. 

එවං භගවා ඵල මාපත්තිසුඛමනුභවන්තානං ඛීණා වපුග්ගලානසමව
වස න ඞ්ඝරතන ් ගුණංවත්වාඉදානිතසමවගුණංනි ් ාය  ච්චවචනං

පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව
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සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසු 
අමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

ෙථින්දඛීයලොතිගාථාවණ්ණනා 

8. එවං ඛීණා වපුග්ගලානංගුසණන ඞ්ඝාධිට්ඨානං ච්චං වත්වා ඉදානි
බහුජනපච්චක්සඛන ස ොතාපන්න ්ස ව ගුසණන වත්තුමාරද්සධො 

‘‘ෙථින්දඛීයලො’’ති. තත්ථ ෙථාති උපමාවචනං. ඉන්දඛීයලොති 
නගරද්වාරවිනිවාරණත්ථං උම්මාරබ්භන්තසර අට්ඨ වා ද  වා හත්සථ පථවිං

ඛණිත්වා ආසකොටිත ්   ාරදාරුමයථම්භ ්ස තං අධිවචනං. පථවින්ති භූමිං. 

සියතොති අන්සතො පවිසිත්වා නි ්සිසතො. සිොති භසවයය. චතුබ්භි වායතහීති

චතූහි දි ාහිආගසතහිවාසතහි. අසම්පකම්පියෙොතිකම්සපතුංවා චාසලතුංවා

අ ක්කුසණසයයො. තථූපමන්ති තථාවිධං. සප්පුරිසන්ති උත්තමපුරි ං. වදාමීති 

භණාමි. යෙො අරිෙසච්චානි අයවච්ච පස්සතීති සයො චත්තාරි අරිය ච්චානි
පඤ්ඤාය අජ්සඣොගාසහත්වා ප ් ති. තත්ථ අරිය ච්චානි කුමාරපඤ්සහ 

වුත්තනසයසනවසවදිතබ්බානි. 

අයං පසනත්ථ සඞ්යඛපත්යථො – යථා හි ඉන්දඛීසලො ගම්භීරසනමතාය

පථවි ්සිසතො චතුබ්භි වාසතහි අ ම්පකම්පිසයො සියා, ඉමම්පි  ප්පුරි ං

තථූපමසමවවදාමි, සයොඅරිය ච්චානිඅසවච්ච ප ් ති.ක ්මා? ය ්මාස ොපි
ඉන්දඛීසලො විය චතූහි වාසතහි  බ්බතිත්ථියවාදවාසතහි අ ම්පකම්පිසයො

සහොති, තම්හා ද ් නාසකනචිකම්සපතුංවා චාසලතුංවා අ ක්කුසණසයයො.
ත ්මාසුත්තන්තසරපිවුත්තං– 

‘‘ස යයථාපි, භික්ඛසව, අසයොඛීසලො වා ඉන්දඛීසලො වා

ගම්භීරසනසමො සුනිඛාසතොඅචසලොඅ ම්පකම්පී, පුරත්ථිමායසචපිදි ාය

ආගච්සඡයයභු ාවාතවුට්ඨි, සනවනං ඞ්කම්සපයයන ම්පකම්සපයය

න  ම්පචාසලයය. පච්ඡිමාය…සප.… දක්ඛිණාය, උත්තරායපි

සච…සප.…න ම්පචාසලයය.තංකි ් සහතු? ගම්භීරත්තා, භික්ඛසව, 

සනම ් , සුනිඛාතත්තා ඉන්දඛීල ් . එවසමව සඛො, භික්ඛසව, සය ච
සඛො සකචි මණා වා බ්රාහ්මණාවා ‘ඉදං දුක්ඛන්ති…සප.…පටිපදා’ති

යථාභූතං පජානන්ති, සත න අඤ්ඤ ්   මණ ්  වා බ්රාහ්මණ ්  වා

මුඛංඔසලොසකන්ති‘අයංනූනභවංජානංජානාති, ප ් ංප ් තී’ති. තං

කි ්  සහතු? සුදිට්ඨත්තා, භික්ඛසව, චතුන්නං අරිය ච්චාන’’න්ති ( ං.

නි. 5.1109). 

එවංභගවාබහුජනපච්චක්ඛ ් ස ොතාපන්න ්ස වවස න ඞ්ඝරතන ්  

ගුණං වත්වා ඉදානි තසමව ගුණං නි ් ාය  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි
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සඞ්යඝ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි
ගාථායආණාසකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හි පටිග්ගහිතාති. 

යෙඅරිෙසච්චානීතිගාථාවණ්ණනා 

9. එවං අවිස  සතො ස ොතාපන්න ්  ගුසණන  ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චං
වත්වා ඉදානි සය සත තසයො ස ොතාපන්නා එකබීජී සකොලංසකොසලො
 ත්තක්ඛත්තුපරසමොති.යථාහ– 

‘‘ඉසධකච්සචො පුග්ගසලො තිණ්ණං  ංසයොජනානං පරික්ඛයා
ස ොතාපන්සනො සහොති…සප.… ස ො එකංසයව භවං නිබ්බත්තිත්වා

දුක්ඛ ් න්තං කසරොති, අයං එකබීජී. තථා ද්සව වා තීණි වා කුලානි

 න්ධාවිත්වා  ං රිත්වා දුක්ඛ ් න්තං කසරොති, අයං සකොලංසකොසලො.
තථා  ත්තක්ඛත්තුං සදසවසු ච මනු ්ස සු ච  න්ධාවිත්වා  ං රිත්වා

දුක්ඛ ් න්තංකසරොති, අයං ත්තක්ඛත්තුපරසමො’’ති(පු. ප.31-33). 

සත ං  බ්බකනිට්ඨ ්   ත්තක්ඛත්තුපරම ්  ගුසණන වත්තුමාරද්සධො 

‘‘යෙ අරිෙසච්චානී’’ති. තත්ථ යෙ අරිෙසච්චානීති එතං වුත්තනයසමව. 

විභාවෙන්තීති පඤ්ඤාඔභාස න  ච්චප්පටිච්ඡාදකං කිසල න්ධකාරං 

විධමිත්වා අත්තසනො පකා ානි පාකටානි කසරොන්ති. ගම්භීරපඤ්යඤනාති
අප්පසමයයපඤ්ඤතාය  සදවක ්  සලොක ්  ඤාසණන 

අලබ්භසනයයප්පතිට්ඨපඤ්සඤන,  බ්බඤ්ඤුනාතිවුත්තංසහොති. සුයදසිතානීති
 මා බයා  ාකලයසවකලයාදීහි සතහි සතහි නසයහි සුට්ඨු සදසිතානි. 

කිඤ්චාපි යත යහොන්ති භුසං පමත්තාති සත විභාවිතඅරිය ච්චා පුග්ගලා
කිඤ්චාපි සදවරජ්ජචක්කවත්තිරජ්ජාදිප්පමාදට්ඨානං ආගම්ම භු ං පමත්තා 

සහොන්ති, තථාපි ස ොතාපත්තිමග්ගඤාසණන අභි ඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණ ් 
නිසරොසධනඨසපත්වා  ත්තභසවඅනමතග්සග ං ාසරසයඋප්පජ්සජයයං

නාමඤ්ච රූපඤ්ච, සත ං නිරුද්ධත්තා අත්ථඞ්ගතත්තා න අට්ඨමං භවං

ආදියන්ති,  ත්තමභසවඑවපනවිප ් නං ආරභිත්වාඅරහත්තංපාපුණන්ති. 

එවං භගවා  ත්තක්ඛත්තුපරමවස න  ඞ්ඝරතන ්  ගුණං වත්වා ඉදානි

තසමවගුණංනි ් ාය ච්චවචනංපයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පිසඞ්යඝ’’ති.ත ් ත්සථො
පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හි පටිග්ගහිතාති. 

සහාවස්සාතිගාථාවණ්ණනා 

10. එවං  ත්තක්ඛත්තුපරම ්  අට්ඨමං භවං අනාදියනගුසණන
 ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චං වත්වා ඉදානි ත ්ස ව  ත්ත භසව ආදියසතොපි
අඤ්සඤහි අප්පහීනභවාදාසනහි පුග්ගසලහි විසිට්සඨන ගුසණන
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පටුන 

වත්තුමාරද්සධො ‘‘සහාවස්සා’’ති. තත්ථ සහාවාති ද්ධිංසයව. අස්සාති‘‘නසත

භවං අට්ඨමමාදියන්තී’’ති වුත්සතසු අඤ්ඤතර ් . දස්සනසම්පදාොති
ස ොතාපත්තිමග්ග ම්පත්තියා. ස ොතාපත්තිමග්සගො හි නිබ්බානං දි ්වා
කත්තබ්බකිච්ච ම්පදාය  බ්බපඨමං නිබ්බානද ් නසතො ‘‘ද ් න’’න්ති

වුච්චති, ත ්  අත්තනි පාතුභාසවො ද ් න ම්පදා, තාය ද ් න ම්පදාය  හ

එව. තෙස්සුධම්මාජහිතාභවන්තීති එත්ථ අස්සු-ඉතිපදපූරණමත්සතනිපාසතො

‘‘ඉදංසුසම,  ාරිපුත්ත, මහාවිකටසභොජන ්මිංසහොතී’’තිආදීසු(ම.නි.1.156) 
විය. යසතො  හාව ්  ද ් න ම්පදාය තසයො ධම්මා ජහිතා භවන්ති පහීනා
සහොන්තීතිඅයසමත්ථඅත්සථො. 

ඉදානි ජහිතධම්මද ් නත්ථමාහ ‘‘සක්කාෙදිට්ඨී විචිකිච්ඡිතඤ්ච, 

සීලබ්බ්තං වාපි ෙදත්ථි කිඤ්චී’’ති. තත්ථ  ති කාසය විජ්ජමාසන

උපාදානක්ඛන්ධපඤ්චකාසඛයකාසය වී තිවත්ථුකා දිට්ඨි  ක්කායදිට්ඨි,  තී

වාතත්ථකාසයදිට්ඨීතිපි ක්කායදිට්ඨි, යථාවුත්තප්පකාසරකාසයවිජ්ජමානා 

දිට්ඨීති අත්සථො.  තිසයව වා කාසය දිට්ඨීතිපි  ක්කායදිට්ඨි, 
යථාවුත්තප්පකාසර කාසයවිජ්ජමාසන රූපාදි ඞ්ඛාසතොඅත්තාතිඑවංපවත්තා 
දිට්ඨීති අත්සථො. ත ් ා ච පහීනත්තා  බ්බදිට්ඨිගතානි පහීනාසනවසහොන්ති.
 ා හි සන ං මූලං.  බ්බකිසල බයාධිවූප මනසතො පඤ්ඤා‘‘චිකිච්ඡිත’’න්ති

වුච්චති, තං පඤ්ඤාචිකිච්ඡිතංඉසතොවිගතං, තසතොවා පඤ්ඤාචිකිච්ඡිතාඉදං

විගතන්ති විචිකිච්ඡිතං. ‘‘ ත්ථරිකඞ්ඛතී’’තිආදිනා (ධ.  . 1008; විභ. 915) 

නසයන වුත්තාය අට්ඨවත්ථුකාය විමතියා එතං අධිවචනං. ත ් ා පහීනත්තා
 බ්බානිපි විචිකිච්ඡිතානි පහීනානි සහොන්ති. තඤ්හි සන ං මූලං. ‘‘ඉසතො
බහිද්ධා  මණබ්රාහ්මණානං සීසලනසුද්ධි වසතනසුද්ධී’’ති එවමාදීසු (ධ.  .

1222; විභ. 938) ආගතං සගොසීලකුක්කුරසීලාදිකං සීලං

සගොවතකුක්කුරවතාදිකඤ්ච වතං සීලබ්බතන්ති වුච්චති, ත ්  පහීනත්තා

 බ්බම්පි නග්ගියමුණ්ඩිකාදිඅමරතපං පහීනං සහොති. තඤ්හි ත ්  මූලං, 

සතසනව  බ්බාව ාසන වුත්තං ‘‘ෙදත්ථි කිඤ්චී’’ති. දුක්ඛද ් න ම්පදාය

සචත්ථ  ක්කායදිට්ඨි  මුදයද ් න ම්පදාය විචිකිච්ඡිතං, 
මග්ගද ් නනිබ්බානද ් න ම්පදායසීලබ්බතංපහීයතීතිවිඤ්ඤාතබ්බං. 

චතූහපායෙහීතිගාථාවණ්ණනා 

11. එවම ්  කිසල වට්ටප්පහානංද ්ස ත්වාඉදානිත ්මිංකිසල වට්සට

 තිසයනවිපාකවට්සටන භවිතබ්බං, තප්පහානාත ් ාපිපහානංදීසපන්සතො

ආහ ‘‘චතූහපායෙහි ච විප්පමුත්යතො’’ති. තත්ථ චත්තාසරො අපායා නාම 
නිරයතිරච්ඡානසපත්තිවි යඅසුරකායා. සතහි එ   ත්ත භසව ආදියන්සතොපි
විප්පමුත්සතොති අත්සථො. 
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එවම ්  විපාකවට්ටප්පහානං ද ්ස ත්වා ඉදානි යම ්  විපාකවට්ට ් 

මූලභූතං කම්මවට්ටං, ත ් ාපි පහානං ද ්ස න්සතො ආහ ‘‘ඡච්චාභිඨානානි

අභබ්බ් කාතු’’න්ති. තත්ථ අභිඨානානීති ඔළාරිකට්ඨානානි, තානි එ  ඡ

අභබ්සබො කාතුං. තානි ච ‘‘අට්ඨානසමතං, භික්ඛසව, අනවකාස ො, යං
දිට්ඨි ම්පන්සනො පුග්ගසලො මාතරං ජීවිතා සවොසරොසපයයා’’තිආදිනා (අ. නි.

1.271; ම. නි. 3.128; විභ. 809) නසයන එකකනිපාසත වුත්තානි 
මාතුඝාතපිතුඝාතඅරහන්තඝාතසලොහිතුප්පාද ඞ්ඝසභදඅඤ්ඤ ත්ථාරුද්සද ක
ම්මානීති සවදිතබ්බානි. තානි හි කිඤ්චාපි දිට්ඨි ම්පන්සනො අරිය ාවසකො 

කුන්ථකිපිල්ලිකම්පි ජීවිතාන සවොසරොසපති, අපිච සඛො පන පුථුජ්ජනභාව ් 
විගරහණත්ථං වුත්තානි. පුථුජ්ජසනො හි අදිට්ඨි ම්පන්නත්තා 

එවංමහා ාවජ්ජානි අභිඨානානිපි කසරොති, ද ් න ම්පන්සනො පන අභබ්සබො
තානි කාතුන්ති. අභබ්බග්ගහණඤ්සචත්ථ භවන්තසරපි අකරණද ් නත්ථං.
භවන්තසරපිහිඑ අත්තසනො අරිය ාවකභාවං අජානන්සතොපිධම්මතායඑව
එතානි වා ඡ පකතිපාණාතිපාතාදීනි වා පඤ්ච සවරානි

අඤ්ඤ ත්ථාරුද්සදස න හඡඨානානිනකසරොති, යානි  න්ධායඑකච්සච
‘‘ඡ ඡාභිඨානානී’’තිපි පඨන්ති. මතමච්ඡග්ගාහාදසයො සචත්ථ 

අරිය ාවකගාමදාරකානංනිද ් නං. 

එවං භගවා  ත්ත භසව ආදියසතොපි අරිය ාවක ්  අඤ්සඤහි 
අප්පහීනභවාදාසනහි පුග්ගසලහි විසිට්ඨගුණවස න  ඞ්ඝරතන ්  ගුණං

වත්වාඉදානිතසමව ගුණංනි ් ාය ච්චවචනංපයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පිසඞ්යඝ’’ති. 
ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා 
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

කිඤ්චාපියසොතිගාථාවණ්ණනා 

12. එවං  ත්ත භසව ආදියසතොපි අඤ්සඤහි අප්පහීනභවාදාසනහි
පුග්ගසලහි විසිට්ඨගුසණන  ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චං වත්වා ඉදානි න සකවලං

ද ් න ම්පන්සනො ඡ අභිඨානානි අභබ්සබො කාතුං, කින්තු අප්පමත්තකම්පි
පාපකම්මං කත්වා ත ්  පටිච්ඡාදනායපි අභබ්සබොති පමාදවිහාරිසනොපි

ද ් න ම්පන්න ්  කතප්පටිච්ඡාදනාභාවගුසණනවත්තුමාරද්සධො ‘‘කිඤ්චාපි

යසොකම්ම කයරොතිපාපක’’න්ති. 

ත ් ත්සථො – ස ො ද ් න ම්පන්සනො කිඤ්චාපි  ති ම්සමොස න 

පමාදවිහාරං ආගම්ම යං තං භගවතා සලොකවජ්ජං  ඤ්චිච්චාතික්කමනං

 න්ධායවුත්තං ‘‘යංමයා ාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, තංමම ාවකා

ජීවිතසහතුපි නාතික්කමන්තී’’ති (චූළව.385; උදා.45) තංඨසපත්වාඅඤ්ඤං
කුටිකාර හස යයාදිං පණ්ණත්තිවජ්ජවීතික්කම ඞ්ඛාතං බුද්ධප්පතිකුට්ඨං 

කායෙන පාපකම්මං කසරොති, 
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පදස ොධම්මඋත්තරිඡප්පඤ්චවාචාධම්මසද න ම්ඵප්පලාපඵරු වචනාදිං වා 

වාචාෙ , උද යචතසා වා කත්ථචි සලොභසදොසුප්පාදනං ජාතරූපාදි ාදියනං

චීවරාදිපරිසභොසගසුඅපච්චසවක්ඛණාදිංවා පාපකම්මංකසරොති. අභබ්යබ්ොයසො

තස්ස පටිච්ඡදාෙ න ස ො තං ‘‘ඉදං අකප්පියමකරණීය’’න්ති ජානිත්වා

මුහුත්තම්පිපටිච්ඡාසදති, තංඛණංඑවපන ත්ථරි වාවිඤ්ඤූසුවා බ්රහ්මචාරීසු

ආවිකත්වායථාධම්මංපටිකසරොති, ‘‘නපුන කරි ් ාමී’’තිඑවං ංවරිතබ්බං

වා  ංවරති. ක ්මා? ය ්මා අභබ්බ්තා දිට්ඨපදස්ස වුත්තා, එවරූපම්පි
පාපකම්මංකත්වා ත ් පටිච්ඡාදායදිට්ඨනිබ්බානපද ් ද ් න ම්පන්න ් 
පුග්ගල ් අභබ්බතා වුත්තාතිඅත්සථො. 

කථං? 

‘‘ස යයථාපි, භික්ඛසව, දහසරො කුමාසරො මන්සදො
උත්තානස යයසකො හත්සථන වා පාසදන වා අඞ්ගාරං අක්කමිත්වා

ඛිප්පසමව පටි ංහරති, එවසමව සඛො, භික්ඛසව, ධම්මතා එ ා

දිට්ඨි ම්පන්න ්  පුග්ගල ් , කිඤ්චාපි තථාරූපිං ආපත්තිං ආපජ්ජති, 
යථාරූපාය ආපත්තියා වුට්ඨානං පඤ්ඤායති. අථ සඛො නං ඛිප්පසමව 

 ත්ථරිවාවිඤ්ඤූසුවා බ්රහ්මචාරීසුසදස තිවිවරතිඋත්තානීකසරොති, 
සදස ත්වා විවරිත්වා උත්තානීකත්වා ආයතිං  ංවරං ආපජ්ජතී’’ති (ම.

නි.1.496). 

එවං භගවා පමාදවිහාරිසනොපි ද ් න ම්පන්න ්  
කතප්පටිච්ඡාදනාභාවගුසණන ඞ්ඝරතන ් ගුණංවත්වාඉදානිතසමවගුණං

නි ් ාය  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි සඞ්යඝ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ 

වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා 
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

වනප්පගුම්යබ්තිගාථාවණ්ණනා 

13. එවං  ඞ්ඝපරියාපන්නානං පුග්ගලානං සතන සතන ගුණප්පකාසරන
 ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චං වත්වා ඉදානි ය්වායං භගවතා රතනත්තයගුණං
දීසපන්සතන ඉධ  ඞ්සඛසපන අඤ්ඤත්ර ච විත්ථාසරන පරියත්තිධම්සමො

සදසිසතො, තම්පි නි ් ාය පුන බුද්ධාධිට්ඨානං  ච්චං වත්තුමාරද්සධො 

‘‘වනප්පගුම්යබ්ෙථාඵුස්සිතග්යග’’ති. තත්ථආ න්න න්නිසව වවත්ථිතානං

රුක්ඛානං  මූසහො වනං, මූල ාරසඵග්ගුතච ාඛාපලාස හි පවුද්සධො ගුම්සබො

පගුම්සබො, වන ් , වසන වා පගුම්සබො වනප්පගුම්යබ්ො.  ්වායං

‘‘වනප්පගුම්සබ’’ති වුත්සතො, එවම්පි හි වත්තුං ලබ්භති ‘‘අත්ථි

 විතක්ක විචාසර, අත්ථි අවිතක්කවිචාරමත්සත, සුසඛ දුක්සඛජීසව’’තිආදීසු

(දී. නි. 1.174; ම. නි. 2.228) විය. ෙථාති උපමාවචනං. ඵු ්සිතානි අග්ගානි
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අ ් ාති ඵුස්සිතග්යගො,  බ්බ ාඛාප ාඛාසු  ඤ්ජාතපුප්සඵොති අත්සථො. ස ො 

පුබ්සබවුත්තනසයසනව‘‘ඵු ්සිතග්සග’’තිවුත්සතො. ගිම්හානමායස පඨමස්මිං

ගිම්යහති සය චත්තාසරො ගිම්හානං මා ා, සත ං චතුන්නං ගිම්හමා ානං

එක ්මිං මාස . කතර ්මිං මාස  ඉති සච? පඨමස්මිං ගිම්යහ, චිත්රමාස ති
අත්සථො. ස ො හි ‘‘පඨමගිම්සහො’’ති ච ‘‘බාලව න්සතො’’ති ච වුච්චති. තසතො
පරංපදත්ථසතොපාකටසමව. 

අයං පසනත්ථ පිණ්ඩත්යථො – යථා පඨමගිම්හනාමසක බාලව න්සත
නානාවිධරුක්ඛගහසන වසන සුපුප්ඵිතග්ග ාසඛො 

තරුණරුක්ඛගච්ඡපරියායනාසමො පගුම්සබො අතිවිය   ්සිරිසකො සහොති, 
එවසමව ඛන්ධායතනාදීහි  තිපට්ඨාන ම්මප්පධානාදීහි සීල මාධික්ඛන්ධාදීහි
වා නානප්පකාසරහි අත්ථප්පසභදපුප්සඵහි අතිවිය   ්සිරිකත්තා තථූපමං
නිබ්බානගාමිමග්ගදීපනසතො නිබ්බානගාමිංපරියත්තිධම්මවරංසනවලාභසහතු

න ක්කාරාදිසහතු, සකවලන්තු මහාකරුණායඅබ්භු ් ාහිතහදසයො ත්තානං

පරමහිතාය අසද යීති. පරමං හිතාොති එත්ථ ච ගාථාබන්ධසුඛත්ථං
අනුනාසිසකො.අයංපනත්සථො–පරමහිතාය නිබ්බානායඅසද යීති. 

එවං භගවා ඉමං සුපුප්ඵිතග්ගවනප්පගුම්බ දි ං පරියත්තිධම්මං වත්වා

ඉදානි තසමව නි ් ාය බුද්ධාධිට්ඨානං  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

බුද්යධ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. සකවලං පන
ඉදම්පි යථාවුත්තපකාරපරියත්තිධම්ම ඞ්ඛාතං බුද්සධ රතනං පණීතන්ති එවං

සයොසජතබ්බං. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසු
අමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

වයරොවරඤ්ඤූතිගාථාවණ්ණනා 

14. එවං භගවා පරියත්තිධම්සමන බුද්ධාධිට්ඨානං  ච්චං වත්වා ඉදානි

සලොකුත්තරධම්සමන වත්තුමාරද්සධො ‘‘වයරො වරඤ්ඤූ’’ති. තත්ථ වයරොති

පණීතාධිමුත්තිසකහි ඉච්ඡිසතො ‘‘අසහො වත මයම්පි එවරූපා අ ් ාමා’’ති, 

වරගුණසයොගසතො වා වසරො උත්තසමො ස ට්සඨොති අත්සථො. වරඤ්ඤූති 

නිබ්බානඤ්ඤූ. නිබ්බානඤ්හි  බ්බධම්මානං උත්තමට්සඨන වරං, තඤ්සච 

සබොධිමූසල  යං පටිවිජ්ඣිත්වා අඤ්ඤාසි. වරයදොති
පඤ්චවග්ගියභද්දවග්ගියජටිලාදීනං අඤ්සඤ ඤ්ච සදවමනු ් ානං

නිබ්සබධභාගියවා නාභාගියවරධම්මදායීති අත්සථො. වරාහයරොති වර ් 
මග්ග ්  ආහටත්තා වරාහසරොති වුච්චති. ස ො හි භගවා දීපඞ්කරසතො පභුති
 මතිං  පාරමිසයො පූසරන්සතො පුබ්බසකහි  ම්මා ම්බුද්සධහි අනුයාතං

පුරාණමග්ගවරමාහරි, සතන‘‘වරාහසරො’’තිවුච්චති. 
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අපිච  බ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටිලාසභන වසරො, නිබ්බාන ච්ඡිකිරියාය 

වරඤ්ඤූ,  ත්තානං විමුත්තිසුඛදාසනන වරසදො, උත්තමපටිපදාහරසණන
වරාහසරො. එසතහි සලොකුත්තරගුසණහි අධික ්  ක ් චි ගුණ ්  අභාවසතො
අනුත්තසරො. 

අපසරො නසයො – වසරො උප මාධිට්ඨානපරිපූරසණන, වරඤ්ඤූ 

පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරසණන, වරසදො චාගාධිට්ඨානපරිපූරසණන, වරාහසරො 

 ච්චාධිට්ඨානපරිපූරසණන, වරං මග්ග ච්චමාහරීති. තථා වසරො

පුඤ්ඤු ් සයන, වරඤ්ඤූ පඤ්ඤු ් සයන, වරසදො බුද්ධභාවත්ථිකානං

තදුපාය ම්පදාසනන, වරාහසරො පච්සචකබුද්ධභාවත්ථිකානං

තදුපායාහරසණන, අනුත්තසරො තත්ථ තත්ථ අ දි තාය, අත්තනා වා

අනාචරියසකො හුත්වා පසර ං ආචරියභාසවන, ධම්මවරං අසද යි
 ාවකභාවත්ථිකානං තදත්ථාය  ්වාක්ඛාතතාදිගුණයුත්ත ්  ධම්මවර ් 
සද නසතො.ස  ංවුත්තනයසමවාති. 

එවංභගවානවවිසධනසලොකුත්තරධම්සමනඅත්තසනොගුණංවත්වාඉදානි 

තසමව ගුණං නි ් ාය බුද්ධාධිට්ඨානං  ච්චවචනං පයුඤ්ජති ‘‘ඉදම්පි

බුද්යධ’’ති.ත ් ත්සථොපුබ්සබවුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො.සකවලංපනයං

වරං සලොකුත්තරධම්මං එ  අඤ්ඤාසි, යඤ්ච අදාසි, යඤ්ච ආහරි, යඤ්ච

සදස සි, ඉදම්පිබුද්සධරතනංපණීතන්තිඑවංසයොසජතබ්බං.ඉමි ් ාපි ගාථාය
ආණාසකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හිපටිග්ගහිතාති. 

ඛීණන්තිගාථාවණ්ණනා 

15. එවං භගවාපරියත්තිධම්මඤ්චනවසලොකුත්තරධම්මඤ්චනි ් ායද්වීහි 

ගාථාහිබුද්ධාධිට්ඨානං ච්චංවත්වාඉදානිසයතංපරියත්තිධම්මංඅ ්ස ොසුං, 

සුතානු ාසරන ච පටිපජ්ජිත්වා නවප්පකාරම්පි සලොකුත්තරධම්මං අධිගමිංසු, 
සත ං අනුපාදිස  නිබ්බානපත්තිගුණං නි ් ාය පුන  ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චං 

වත්තුමාරද්සධො ‘‘ඛීණංපුරාණ’’න්ති.තත්ථ ඛීණන්ති මුච්ඡින්නං. පුරාණන්ති 

පුරාතනං. නවන්ති  ම්පති වත්තමානං. නත්ථි සම්භවන්ති

අවිජ්ජමානපාතුභාවං. විරත්තචිත්තාති වීතරාගචිත්තා. ආෙතියක භවස්මින්ති

අනාගතමද්ධානංපුනබ්භසව. යතතිසය ං ඛීණංපුරාණංනවංනත්ථි ම්භවං, 

සය ච ආයතිසක භව ්මිං විරත්තචිත්තා, සත ඛීණා වා භික්ඛූ. ඛීණබීජාති

උච්ඡින්නබීජා. අවිරූ ්හිඡන්දාති විරූළ්හිඡන්දවිරහිතා. නිබ්බ්න්තීති

විජ්ඣායන්ති. ධීරාති ධිති ම්පන්නා. ෙථාෙංපදීයපොතිඅයංපදීසපොවිය. 

කිං වුත්තං සහොති? යං තං  ත්තානං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධම්පි පුරාණං
අතීතකාලිකං කම්මං තණ්හාසිසනහ ්  අප්පහීනත්තා

පටි න්ධිආහරණ මත්ථතාය අඛීණංසයව සහොති, තං පුරාණං කම්මං සය ං
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අරහත්තමග්සගන තණ්හාසිසනහ ්  ස ොසිතත්තා අග්ගිනා දඩ්ඪබීජමිව
ආයතිං විපාකදානා මත්ථතාය ඛීණං. යඤ්ච සන ං බුද්ධපූජාදිවස න ඉදානි

පවත්තමානං කම්මං නවන්ති වුච්චති, තඤ්ච තණ්හාපහාසනසනව 

ඡින්නමූලපාදපපුප්ඵමිවආයතිංඵලදානා මත්ථතායසය ංනත්ථි ම්භවං, සය

ච තණ්හාපහාසනසනවආයතිසකභව ්මිංවිරත්තචිත්තා, සතඛීණා වාභික්ඛූ

‘‘කම්මං සඛත්තං විඤ්ඤාණං බීජ’’න්ති (අ. නි. 3.77) එත්ථ වුත්ත ්  
පටි න්ධිවිඤ්ඤාණ ්  කම්මක්ඛසයසනව ඛීණත්තා ඛීණබීජා. සයොපි පුබ්සබ 
පුනබ්භව ඞ්ඛාතායවිරූළ්හියාඡන්සදොඅසහොසි.ත ් පි මුදයප්පහාසනසනව
පහීනත්තා පුබ්සබ විය චුතිකාසල අ ම්භසවන අවිරූළ්හිඡන්දා

ධිති ම්පන්නත්තාධීරා චරිමවිඤ්ඤාණනිසරොසධනයථායංපදීසපොනිබ්බුසතො, 

එවංනිබ්බන්ති, පුන ‘‘රූපිසනොවා අරූපිසනොවා’’තිඑවමාදිංපඤ්ඤත්තිපථං
අච්සචන්තීති. ත ්මිං කිර  මසය නගරසදවතානං පූජනත්ථාය ජාලිසතසු

පදීසපසුඑසකොපදීසපොවිජ්ඣායි, තංද ්ස න්සතොආහ‘‘යථායං පදීසපො’’ති. 

එවංභගවාසයතංපුරිමාහිද්වීහිගාථාහිවුත්තංපරියත්තිධම්මං අ ්ස ොසුං, 

සුතානු ාසරන ච පටිපජ්ජිත්වා නවප්පකාරම්පි සලොකුත්තරධම්මං අධිගමිංසු, 

සත ං අනුපාදිස  නිබ්බානපත්තිගුණං වත්වා ඉදානි තසමව ගුණං නි ් ාය 

 ඞ්ඝාධිට්ඨානං  ච්චවචනං පයුඤ්ජන්සතො සද නං  මාසපසි ‘‘ඉදම්පි 

සඞ්යඝ’’ති. ත ් ත්සථො පුබ්සබ වුත්තනසයසනව සවදිතබ්සබො. සකවලං පන
ඉදම්පි යථාවුත්සතන පකාසරන ඛීණා වභික්ඛූනං නිබ්බාන ඞ්ඛාතං  ඞ්සඝ
රතනං පණීතන්ති එවං සයොසජතබ්බං. ඉමි ් ාපි ගාථාය ආණා
සකොටි ත හ ් චක්කවාසළසුඅමනු ්ස හි පටිග්ගහිතාති. 

සද නාපරිසයො ාසනරාජකුල ් ස ොත්ථිඅසහොසි,  බ්බූපද්දවා වූප මිංසු, 
චතුරාසීතියාපාණ හ ් ානංධම්මාභි මසයොඅසහොසි. 

ොනීධාතිගාථාත්තෙවණ්ණනා 

16. අථ  ක්සකො සදවානමින්සදො ‘‘භගවතා රතනත්තයගුණං නි ් ාය

 ච්චවචනං පයුඤ්ජමාසනන නාගර ්  ස ොත්ථි කතා, මයාපි නාගර ් 
ස ොත්ථිත්ථං රතනත්තයගුණං නි ් ාය කිඤ්චි වත්තබ්බ’’න්ති චින්සතත්වා

අව ාසන ගාථාත්තයං අභාසි ‘‘ොනීධ භූතානී’’ති තත්ථ ය ්මා බුද්සධො යථා

සලොකහිතත්ථායඋ ්සුක්කංආපන්සනහි ආගන්තබ්බං, තථාආගතසතොයථාච

සතහි ගන්තබ්බං, තථා ගතසතො යථා ච සතහි ආජානිතබ්බං, තථා

ආජානනසතො, යථා ච ජානිතබ්බං, තථා ජානනසතො, යඤ්ච තසථව සහොති, 
ත ්  ගදනසතො ච ‘‘තථාගසතො’’ති වුච්චති. ය ්මා ච ස ො සදවමනු ්ස හි

පුප්ඵගන්ධාදිනා බහිනිබ්බත්සතනඋපකාරසකන, ධම්මානුධම්මපටිපත්තාදිනා

ච අත්තනි නිබ්බත්සතන අතිවිය පූජිසතො, ත ්මා  ක්සකො සදවානමින්සදො
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 බ්බං සදවපරි ං අත්තනා  ද්ධිං  ම්පිණ්සඩත්වා ආහ ‘‘තථාගතං

යදවමනුස්සපූජිතං, බුද්ධංනමස්සාම සුවත්ථියහොතූ’’ති. 

17. ය ්මාපන ධම්සමමග්ගධම්සමොයථායුගනද්ධ මථවිප ් නාබසලන

ගන්තබ්බං කිසල පක්ඛං  මුච්ඡින්දන්සතන, තථා ගසතොති තථාගසතො.
නිබ්බානධම්සමොපි යථා ගසතො පඤ්ඤාය පටිවිද්සධො  බ්බදුක්ඛප්පටිවිඝාතාය

 ම්පජ්ජති, බුද්ධාදීහි තථා අවගසතො, ත ්මා ‘‘තථාගසතො’’ත්සවව වුච්චති.
ය ්මා ච  ඞ්සඝොපි යථා අත්තහිතාය පටිපන්සනහි ගන්තබ්බං සතන සතන

මග්සගන, තථා ගසතොති ‘‘තථාගසතො’’ත්සවව වුච්චති. ත ්මා 

අවස  ගාථාද්වසයපි තථාගතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි යහොතු, තථාගතං 

සඞ්ඝංනමස්සාමසුවත්ථියහොතූතිවුත්තං.ස  ංවුත්තනයසමවාති. 

එවං  ක්සකො සදවානමින්සදො ඉමං ගාථාත්තයං භාසිත්වා භගවන්තං
පදක්ඛිණංකත්වා සදවපුරසමවගසතො ද්ධිංසදවපරි ාය.භගවා පන තසදව

රතනසුත්තං දුතියදිවස පි සදස සි, පුන චතුරාසීතියා පාණ හ ් ානං

ධම්මාභි මසයො අසහොසි, එවං යාව  ත්තමදිව ං සදස සි, දිවස  දිවස 
තසථව ධම්මාභි මසයො අසහොසි. භගවා අඩ්ඪමා සමව සව ාලියං විහරිත්වා
රාජූනං‘‘ගච්ඡාමා’’තිපටිසවසදසි.තසතොරාජාසනො දිගුසණන ක්කාසරන පුන
තීහිදිවස හිභගවන්තං ගඞ්ගාතීරංනයිංසු.ගඞ්ගායනිබ්බත්තානාගරාජාසනො

චින්සතසුං ‘‘මනු ් ා තථාගත ්   ක්කාරං කසරොන්ති, මයං කිං න
කරි ් ාමා’’ති සුවණ්ණරජතමණිමයා නාවාසයො මාසපත්වා
සුවණ්ණරජතමණිමසය එව පල්ලඞ්සක පඤ්ඤසපත්වා 
පඤ්චවණ්ණපදුම ඤ්ඡන්නං උදකං කරිත්වා ‘‘අම්හාකං අනුග්ගහං

කසරොථා’’ති භගවන්තං යාචිංසු. භගවා අධිවාස ත්වා රතනනාවමාරූළ්සහො, 
පඤ්ච ච භික්ඛු තානි පඤ්ච තං නාවාසයො අභිරූළ්හා. නාගරාජාසනො
භගවන්තං  ද්ධිං භික්ඛු ඞ්සඝන නාගභවනං පසවස සුං. තත්ර සුදං භගවා
 බ්බරත්තිං නාගපරි ාය ධම්මං සදස සි. දුතියදිවස  දිබ්සබහි 

ඛාදනීයසභොජනීසයහි මහාදානං අකංසු, භගවා අනුසමොදිත්වා නාගභවනා
නික්ඛමි. 

භූමට්ඨාසදවා‘‘මනු ් ාචනාගාචතථාගත ්  ක්කාරංකසරොන්ති, මයං
කිං න කරි ් ාමා’’ති චින්සතත්වා වනප්පගුම්බරුක්ඛපබ්බතාදීසු 

ඡත්තාතිඡත්තානිඋක්ඛිපිංසු.එසතසනවඋපාසයනයාවඅකනිට්ඨබ්රහ්මභවනං, 
තාව මහා ක්කාරවිස ස ො නිබ්බත්ති. බිම්බි ාසරොපි ලිච්ඡවීහි ආගතකාසල
කත ක්කාරසතො දිගුණමකාසි. පුබ්සබ වුත්තනසයසනව පඤ්චහි දිවස හි
භගවන්තංරාජගහංආසනසි. 
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රාජගහමනුප්පත්සත භගවති පච්ඡාභත්තං මණ්ඩලමාසළ  න්නිපතිතානං 

භික්ඛූනං අයමන්තරකථාඋදපාදි ‘‘අසහොබුද්ධ ් භගවසතොආනුභාසවො, යං
උද්දි ්  ගඞ්ගායඔරසතොචපාරසතොචඅට්ඨසයොජසනොභූමිභාසගොනින්නඤ්ච

ථලඤ්ච  මං කත්වා වාලුකාය ඔකිරිත්වා පුප්සඵහි  ඤ්ඡන්සනො, 

සයොජනප්පමාණංගඞ්ගායඋදකංනානාවණ්සණහිපදුසමහි  ඤ්ඡන්නං, යාව

අකනිට්ඨභවනං, තාව ඡත්තාතිඡත්තානි උ ්සිතානී’’ති. භගවා තං පවත්තිං
ඤත්වාගන්ධකුටිසතොනික්ඛමිත්වාතඞ්ඛණානුරූසපනපාටිහාරිසයනගන්ත්වා 
මණ්ඩලමාසළ පඤ්ඤත්තවරබුද්ධා සන නිසීදි. නි ජ්ජ සඛො භගවා භික්ඛූ

ආමන්සතසි–‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛසව, එතරහිකථාය න්නිසින්නා’’ති. භික්ඛූ

 බ්බං ආසරොසචසුං භගවා එතදසවොච – ‘‘න, භික්ඛසව, අයං පූජාවිස ස ො

මය්හංබුද්ධානුභාසවනනිබ්බත්සතො, නනාගසදවබ්රහ්මානුභාසවන, අපිචසඛො 
පුබ්සබ අප්පමත්තකපරිච්චාගානුභාසවන නිබ්බත්සතො’’ති. භික්ඛූ ආහංසු ‘‘න

මයං, භන්සත, තං අප්පමත්තකං පරිච්චාගං ජානාම,  ාධු සනො භගවා තථා

කසථතු, යථාමයංතං ජාසනයයාමා’’ති. 

භගවාආහ–භූතපුබ්බං, භික්ඛසව, තක්කසිලායං ඞ්සඛොනාම බ්රාහ්මසණො
අසහොසි. ත ්  පුත්සතො සුසීසමො නාම මාණසවො ස ොළ ව ්සුද්සදසිසකො
වසයන. ස ො එකදිව ං පිතරං උප ඞ්කමිත්වා අභිවාසදත්වා එකමන්තං

අට්ඨාසි.අථතංපිතාආහ ‘‘කිං, තාත, සුසීමා’’ති? ස ොආහ‘‘ඉච්ඡාමහං, තාත, 

බාරාණසිංගන්ත්වාසිප්පං උග්ගසහතු’’න්ති.‘‘සතනහි, තාත, සුසීම, අසුසකො

නාම බ්රාහ්මසණො මම  හායසකො, ත ්   න්තිකං ගන්ත්වා උග්ගණ්හාහී’’ති
කහාපණ හ ් ං අදාසි. ස ො තං ගසහත්වා මාතාපිතසරො අභිවාසදත්වා
අනුපුබ්සබන බාරාණසිං ගන්ත්වා උපචාරයුත්සතන විධිනා ආචරියං
උප ඞ්කමිත්වා අභිවාසදත්වා අත්තානං නිසවසදසි. ආචරිසයො ‘‘මම
 හායක ්  පුත්සතො’’ති මාණවං  ම්පටිච්ඡිත්වා  බ්බං 
පාහුසනයයවත්තමකාසි. ස ො අද්ධානකිලමථං විසනොසදත්වා තං
කහාපණ හ ් ං ආචරිය ්  පාදමූසල ඨසපත්වා සිප්පං උග්ගසහතුං ඔකා ං
යාචි.ආචරිසයොඔකා ංකත්වා උග්ගණ්හාසපසි. 

ස ො ලහුඤ්ච ගණ්හන්සතො, බහුඤ්ච ගණ්හන්සතො, ගහිතගහිතඤ්ච 

සුවණ්ණභාජසන පක්ඛිත්තසතලමිව අවින ් මානං ධාසරන්සතො, 
ද්වාද ව ්සිකං සිප්පං කතිපයමාස සනව පරිසයො ාසපසි. ස ො  ජ්ඣායං

කසරොන්සතො ආදිමජ්ඣංසයව ප ් ති, සනො පරිසයො ානං. අථ ආචරියං

උප ඞ්කමිත්වා ආහ ‘‘ඉම ්  සිප්ප ්  ආදිමජ්ඣසමව ප ් ාමි, සනො

පරිසයො ාන’’න්ති. ආචරිසයො ආහ ‘‘අහම්පි, තාත, එවසමවා’’ති. අථ සකො, 

ආචරිය, ඉම ්  සිප්ප ්  පරිසයො ානං ජානාතීති? ඉසිපතසන, තාත, ඉ සයො

අත්ථි, සතජාසනයයන්ති.සතඋප ඞ්කමිත්වාපුච්ඡාමි, ආචරියාති? පුච්ඡ, තාත, 
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යථාසුඛන්ති. ස ො ඉසිපතනං ගන්ත්වා පච්සචකබුද්සධ උප ඞ්කමිත්වා පුච්ඡි

‘‘අපි, භන්සත, පරිසයො ානංජානාථා’’ති? ආම, ආවුස ො, ජානාමාති.තංමම්පි 

සික්ඛාසපථාති. සතන හාවුස ො, පබ්බජාහි, න  ක්කා අපබ්බජිසතන

සික්ඛාසපතුන්ති.  ාධු, භන්සත, පබ්බාසජථවාමං, යංවාඉච්ඡථ, තංකත්වා
පරිසයො ානං ජානාසපථාති.සතතංපබ්බාසජත්වාකම්මට්ඨාසනනිසයොසජතුං

අ මත්ථා ‘‘එවං සත නිවාස තබ්බං, එවං පාරුපිතබ්බ’’න්තිආදිනා නසයන
ආභි මාචාරිකං සික්ඛාසපසුං. ස ො තත්ථ සික්ඛන්සතො
උපනි ් ය ම්පන්නත්තා න චිසරසනව පච්සචකසබොධිං අභි ම්බුජ්ඣි.
 කලබාරාණසියං ‘‘සුසීමපච්සචකබුද්සධො’’ති පාකසටො අසහොසි 

ලාභග්ගය ග්ගප්පත්සතො  ම්පන්නපරිවාසරො. ස ො අප්පායුක ංවත්තනික ් 
කම්ම ්  කතත්තා න චිසරසනව පරිනිබ්බායි. ත ්  පච්සචකබුද්ධා ච
මහාජනකාසයො ච  රීරකිච්චං කත්වා ධාතුසයො ගසහත්වා නගරද්වාසර ථූපං
පතිට්ඨාසපසුං. 

අථසඛො ඞ්සඛොබ්රාහ්මසණො ‘‘පුත්සතොසමචිරගසතො, නච ් පවත්තිං 
ජානාමී’’ති පුත්තං දට්ඨුකාසමො තක්කසිලාය නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්සබන
බාරාණසිං ගන්ත්වාමහාජනකායං න්නිපතිතං දි ්වා ‘‘අද්ධාබහූසුඑසකොපි
සම පුත්ත ්  පවත්තිං ජානි ් තී’’ති චින්සතන්සතො උප ඞ්කමිත්වා පුච්ඡි

‘‘සුසීසමො නාම මාණසවො ඉධ ආගසතො අත්ථි, අපි නු ත ්  පවත්තිං

ජානාථා’’ති? සත ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, ජානාම, ඉම ්මිං නගසර බ්රාහ්මණ ් 
 න්තිසක තිණ්ණං සවදානං පාරගූ හුත්වා පච්සචකබුද්ධානං  න්තිසක
පබ්බජිත්වා පච්සචකබුද්සධො හුත්වා අනුපාදිස  ාය නිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බායි, අයම ්  ථූසපො පතිට්ඨාපිසතො’’ති ආහංසු. ස ො භූමිං හත්සථන
පහරිත්වා සරොදිත්වා ච පරිසදවිත්වා ච තං සචතියඞ්ගණං ගන්ත්වා තිණානි
උද්ධරිත්වාඋත්තර ාටසකන වාලුකංආසනත්වාපච්සචකබුද්ධසචතියඞ්ගසණ
ඔකිරිත්වා කමණ්ඩලුසතො උදසකන  මන්තසතො භූමිං පරිප්සඵොසිත්වා
වනපුප්සඵහිපූජංකත්වාඋත්තර ාටසකනපටාකංආසරොසපත්වා ථූප ් උපරි
අත්තසනොඡත්තංබන්ධිත්වාපක්කාමීති. 

එවං අතීතං සදස ත්වා ජාතකං පච්චුප්පන්සනන අනු න්සධන්සතො 

භික්ඛූනං ධම්මකථං කසථසි. ‘‘සියා සඛො පන සවො, භික්ඛසව, එවම ් 

‘අඤ්සඤො නූන සතන  මසයන  ඞ්සඛො බ්රාහ්මසණො අසහොසී’ති, න සඛො

පසනතං එවං දට්ඨබ්බං, අහං සතන  මසයන  ඞ්සඛො බ්රාහ්මසණො අසහොසිං, 

මයාසුසීම ් පච්සචකබුද්ධ ් සචතියඞ්ගසණතිණානි උද්ධටානි, ත ් සම
කම්ම ් නි ් න්සදන අට්ඨසයොජනමග්ගං විගතඛාණුකණ්ටකං කත්වා  මං

සුද්ධමකංසු. මයා තත්ථ වාලුකා ඔකිණ්ණා, ත ්  සම නි ් න්සදන 

අට්ඨසයොජනමග්සග වාලුකං ඔකිරිංසු. මයා තත්ථ වනකුසුසමහි පූජා කතා, 
ත ් සම නි ් න්සදනනවසයොජසනමග්සගථසලචඋදසකචනානාපුප්සඵහි 
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පුප්ඵ න්ථරමකංසු.මයාතත්ථකමණ්ඩලුදසකනභූමිපරිප්සඵොසිතා, ත ් සම
නි ් න්සදනසව ාලියං සපොක්ඛරව ් ං ව ්සි. මයාත ්මිං සචතිසයපටාකා 

ආසරොපිතා, ඡත්තඤ්ච බද්ධං, ත ්  සම නි ් න්සදන යාව අකනිට්ඨභවනා

පටාකාච ආසරොපිතා, ඡත්තාතිඡත්තානිචඋ ්සිතානි.ඉතිසඛො, භික්ඛසව, අයං

මය්හං පූජාවිස ස ො සනව බුද්ධානුභාසවන නිබ්බත්සතො, න

නාගසදවබ්රහ්මානුභාසවන, අපිච සඛො අප්පමත්තකපරිච්චාගානුභාසවන
නිබ්බත්සතො’’ති.ධම්මකථාපරිසයො ාසනඉමං ගාථමභාසි– 

‘‘මත්තාසුඛපරිච්චාගා, ප ්ස සචවිපුලංසුඛං; 

චසජමත්තාසුඛංධීසරො,  ම්ප ් ංවිපුලංසුඛ’’න්ති.(ධ.ප. 290); 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

රතනසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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7. තියරොකුට්ටසුත්තවණ්ණනා 

නික්යඛපප්පයෙොජනං 

ඉදානි ‘‘තියරොකුට්යටසු තිට්ඨන්තී’’තිආදිනා රතනසුත්තානන්තරං

නික්ඛිත්ත ්  තිසරොකුට්ටසුත්ත ්  අත්ථවණ්ණනාක්කසමො අනුප්පත්සතො, 
ත ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනං වත්වාඅත්ථවණ්ණනංකරි ් ාම. 

තත්ථඉදඤ්හිතිසරොකුට්ටංඉමිනාඅනුක්කසමනභගවතාඅවුත්තම්පි යායං

ඉසතො පුබ්සබ නානප්පකාසරන කු ලකම්මපටිපත්ති ද ්සිතා, තත්ථ පමාදං 
ආපජ්ජමාසනො නිරයතිරච්ඡානසයොනීහි විසිට්ඨතසරපි ඨාසන උප්පජ්ජමාසනො

ය ්මාඑවරූසපසු සපසතසුඋප්පජ්ජති, ත ්මානඑත්ථපමාසදොකරණීසයොති

ද ් නත්ථං, සයහි ච භූසතහි උපද්දුතාය සව ාලියා උපද්දවවූප මනත්ථං

රතනසුත්තංවුත්තං, සතසුඑකච්චානි එවරූපානීතිද ් නත්ථංවාවුත්තන්ති. 

ඉදම ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනංසවදිතබ්බං. 

අනුයමොදනාකථා 
ය ්මා පන ් අත්ථවණ්ණනා– 

‘‘සයනයත්ථයදාය ්මා, තිසරොකුට්ටංපකාසිතං; 

පකාස ත්වානතං බ්බං, කයිරමානායථාක්කමං; 

සුකතාසහොතිත ්මාහං, කරි ් ාමිතසථවතං’’. 

සකන පසනතං පකාසිතං, කත්ථ කදා ක ්මා චාති? වුච්චසත – භගවතා 

පකාසිතං, තං සඛො පන රාජගසහ දුතියදිවස  රඤ්සඤො මාගධ ්  
අනුසමොදනත්ථං. ඉම ්  චත්ථ ්  විභාවනත්ථං අයසමත්ථ විත්ථාරකථා
කසථතබ්බා– 

ඉසතො ද්වානවුතිකප්සපකාසිනාමනගරංඅසහොසි. තත්ථජයස සනොනාම

රාජා. ත ්  සිරිමා නාම සදවී, ත ් ා කුච්ඡියං ඵු ්ස ො නාම සබොධි ත්සතො
නිබ්බත්තිත්වා අනුපුබ්සබන ම්මා ම්සබොධිං අභි ම්බුජ්ඣි.ජයස සනො රාජා

‘‘මම පුත්සතො අභිනික්ඛමිත්වා බුද්සධො ජාසතො, මය්හසමව බුද්සධො, මය්හං 

ධම්සමො, මය්හං  ඞ්සඝො’’ති මමත්තං උප්පාසදත්වා  බ්බකාලං  යසමව

උපට්ඨහති, න අඤ්සඤ ංඔකා ංසදති. 

භගවසතො කනිට්ඨභාතසරො සවමාතිකා තසයො භාතසරො චින්සතසුං –

‘‘බුද්ධා නාම  බ්බසලොකහිතාය උප්පජ්ජන්ති, න සචක ්ස වත්ථාය, 

අම්හාකඤ්ච පිතා අඤ්සඤ ං ඔකා ං න සදති, කථං නු මයං ලසභයයාම
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භගවන්තං උපට්ඨාතු’’න්ති. සත ං එතදසහොසි – ‘‘හන්ද මයංකිඤ්චි උපායං
කසරොමා’’ති.සතපච්චන්තංකුපිතංවියකාරාසපසුං.තසතො රාජා‘‘පච්චන්සතො
කුපිසතො’’ති සුත්වා තසයොපි පුත්සත පච්චන්තවූප මනත්ථං සපස සි. සත

වූප සමත්වාආගතා, රාජාතුට්සඨොවරංඅදාසි ‘‘යංඉච්ඡථ, තංගණ්හථා’’ති.

සත ‘‘මයංභගවන්තංඋපට්ඨාතුංඉච්ඡාමා’’තිආහංසු. රාජා ‘‘එතංඨසපත්වා
අඤ්ඤං ගණ්හථා’’තිආහ.සත‘‘මයංඅඤ්සඤනඅනත්ථිකා’’තිආහංසු.සතන

හි පරිච්සඡදංකත්වා ගණ්හථාති. සත ත්ත ව ් ානියාචිංසු, රාජාන අදාසි.

එවංඡ, පඤ්ච, චත්තාරි, තීණි, ද්සව, එකං,  ත්තමා ානි, ඡ, පඤ්ච, චත්තාරීති

යාවසතමා ංයාචිංසු.රාජා ‘‘ගණ්හථා’’තිඅදාසි. 

සතවරංලභිත්වාපරමතුට්ඨාභගවන්තංඋප ඞ්කමිත්වාවන්දිත්වා ආහංසු

– ‘‘ඉච්ඡාමමයං, භන්සත, භගවන්තංසතමා ංඋපට්ඨාතුං, අධිවාස තුසනො, 

භන්සත, භගවා ඉමං සතමා ං ව ් ාවා ’’න්ති. අධිවාස සි භගවා 
තුණ්හීභාසවන. තසතො සත අත්තසනො ජනපසද නියුත්තකපුරි  ්  සලඛං 

සපස සුං‘‘ඉමංසතමා ංඅම්සහහිභගවාඋපට්ඨාතබ්සබො, විහාරංආදිංකත්වා
 බ්බං භගවසතොඋපට්ඨාන ම්භාරංකසරොහී’’ති.ස ොතං බ්බං ම්පාසදත්වා
පටිනිසවසදසි. සත කා ායවත්ථනිවත්ථා හුත්වා අඩ්ඪසතසයයහි
පුරි  හ ්ස හි සවයයාවච්චකසරහි භගවන්තං  ක්කච්චං උපට්ඨහමානා
ජනපදංසනත්වාවිහාරංනියයාසතත්වා ව ාසපසුං. 

සත ං භණ්ඩාගාරිසකො එසකො ගහපතිපුත්සතො  පජාපතිසකො  ද්සධො
අසහොසි ප න්සනො.ස ොබුද්ධප්පමුඛ ්  ඞ්ඝ ් දානවත්තං ක්කච්චංඅදාසි.
ජනපසද නියුත්තකපුරිස ො තං ගසහත්වා ජානපසදහි එකාද මත්සතහි
පුරි  හ ්ස හි ද්ධිං  ක්කච්චසමවදානංපවත්තාසපසි.තත්ථසකචිජානපදා
පටිහතචිත්තාඅසහසුං.සතදාන ්  අන්තරායංකත්වාසදයයධම්සමඅත්තනා

ඛාදිංසු, භත්ත ාලඤ්චඅග්ගිනාදහිංසු. පවාරිසතරාජපුත්තාභගවසතොමහන්තං
 ක්කාරංකත්වාභගවන්තංපුරක්ඛත්වා පිතුසනො කා සමවඅගමංසු.තත්ථ
ගන්ත්වා එව භගවා පරිනිබ්බායි. රාජා ච රාජපුත්තා ච ජනපසද
නියුත්තකපුරිස ො ච භණ්ඩාගාරිසකො ච අනුපුබ්සබන කාලං කත්වා  ද්ධිං

පරි ාය  ග්සග උප්පජ්ජිංසු, පටිහතචිත්තජනා නිරසයසු නිබ්බත්තිංසු. එවං

සත ංද්වින්නංගණානං ග්ගසතො ග්ගං, නිරයසතොනිරයං උපපජ්ජන්තානං
ද්වානවුතිකප්පාවීතිවත්තා. 

අථ ඉම ්මිං භද්දකප්සප ක ් පබුද්ධ ්  කාසල සත පටිහතචිත්තජනා
සපසතසු උප්පන්නා. තදා මනු ් ා අත්තසනොඤාතකානං සපතානං අත්ථාය 
දානං දත්වා උද්දි න්ති ‘‘ඉදං අම්හාකං ඤාතීනං සහොතූ’’ති. සත  ම්පත්තිං
ලභන්ති. අථ ඉසමපි සපතා තං දි ්වා භගවන්තං ක ් පං උප ඞ්කමිත්වා

පුච්ඡිංසු–‘‘කිංනු සඛො, භන්සත, මයම්පිඑවරූපං ම්පත්තිංලසභයයාමා’’ති? 
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භගවා ආහ – ‘‘ඉදානි න ලභථ, අපිච අනාගසත සගොතසමො නාම බුද්සධො

භවි ් ති, ත ්  භගවසතො කාසල බිම්බි ාසරො නාම රාජා භවි ් ති, ස ො

තුම්හාකං ඉසතො ද්වානවුතිකප්සපඤාති අසහොසි, ස ො බුද්ධ ්  දානං දත්වා

තුම්හාකංඋද්දිසි ් ති, තදාලභි ් ථා’’ති. එවං වුත්සත කිරසත ංසපතානං
තංවචනං‘‘ ්සවලභි ් ථා’’තිවුත්තංවියඅසහොසි. 

අථ එක ්මිං බුද්ධන්තසර වීතිවත්සත අම්හාකං භගවා සලොසක උප්පජ්ජි.
සතපි තසයො රාජපුත්තා සතහි අඩ්ඪසතසයයහි පුරි  හ ්ස හි  ද්ධිං 
සදවසලොකා චවිත්වා මගධරට්සඨ බ්රාහ්මණකුසල උප්පජ්ජිත්වා අනුපුබ්සබන

ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා ගයාසීස  තසයො ජටිලා අසහසුං, ජනපසද 

නියුත්තකපුරිස ො, රාජා අසහොසි බිම්බි ාසරො, භණ්ඩාගාරිසකො, ගහපති

වි ාසඛො නාම මහාස ට්ඨි අසහොසි, ත ්  පජාපති ධම්මදින්නා නාම
ස ට්ඨිධීතා අසහොසි. එවං  බ්බාපි අවස  ා පරි ා රඤ්සඤො එව පරිවාරා
හුත්වානිබ්බත්තා. 

අම්හාකං භගවා සලොසක උප්පජ්ජිත්වා  ත්ත ත්තාහං අතික්කමිත්වා
අනුපුබ්සබන බාරාණසිං ආගම්ම ධම්මචක්කං පවත්සතත්වා පඤ්චවග්ගිසය
ආදිං කත්වා යාව අඩ්ඪසතයය හ ් පරිවාසර තසයො ජටිසල විසනත්වා 
රාජගහං අගමාසි. තත්ථ ච තදහුප ඞ්කමන්තංසයව රාජානං බිම්බි ාරං
ස ොතාපත්තිඵසල පතිට්ඨාසපසි එකාද නවුසතහි මාගධසකහි
බ්රාහ්මණගහපතිසකහි  ද්ධිං. අථ රඤ්ඤා  ්වාතනාය භත්සතනනිමන්තිසතො
භගවා අධිවාස ත්වා දුතියදිවස  ක්සකනසදවානමින්සදන පුරසතො පුරසතො
ගච්ඡන්සතන– 

‘‘දන්සතොදන්සතහි හපුරාණජටිසලහි, විප්පමුත්සතො විප්පමුත්සතහි; 

සිඞ්ගීනික්ඛ වණ්සණො, රාජගහංපාවිසිභගවා’’ති.(මහාව.58) – 

එවමාදීහි ගාථාහි අභිත්ථවියමාසනො රාජගහං පවිසිත්වා රඤ්සඤො නිසව සන

මහාදානං  ම්පටිච්ඡි. සත සපතා ‘‘ඉදානි රාජා අම්හාකං දානං උද්දිසි ් ති, 
ඉදානිඋද්දිසි ් තී’’තිආ ාය පරිවාසරත්වාඅට්ඨංසු. 

රාජා දානං දත්වා ‘‘කත්ථ නු සඛො භගවා විහසරයයා’’ති භගවසතො 

විහාරට්ඨානසමව චින්සතසි, න තං දානං ක ් චි උද්දිසි. සපතා ඡින්නා ා
හුත්වා රත්තිං රඤ්සඤො නිසව සන අතිවිය භිං නකං වි ් රමකංසු. රාජා

භය ංසවග න්තා මාපජ්ජි, තසතොපභාතායරත්තියාභගවසතොආසරොසචසි–

‘‘එවරූපං ද්දම ්ස ොසිං, කිංනුසඛොසම, භන්සත, භවි ් තී’’ති.භගවාආහ–

‘‘මා භායි, මහාරාජ, න සත කිඤ්චි පාපකං භවි ් ති, අපිච සඛො සත

පුරාණඤාතකා සපසතසු උප්පන්නා  න්ති, සත එකං බුද්ධන්තරං තසමව
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පච්චාසී මානා විචරන්ති ‘බුද්ධ ්  දානං දත්වා අම්හාකං උද්දිසි ් තී’ති, න

සත ංත්වංහිසයයොඋද්දිසි, සත ඡින්නා ාතථාරූපංවි ් රමකංසූ’’ති. 

ස ො ආහ ‘‘ඉදානි පන, භන්සත, දින්සන ලසභයය’’න්ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘සතන හි සම, භන්සත, අධිවාස තු භගවා අජ්ජතනාය දානං, 

සත ං උද්දිසි ් ාමී’’ති? භගවා අධිවාස සි. රාජා නිසව නං ගන්ත්වා
මහාදානං පටියාසදත්වා භගවසතොකාලංආසරොචාසපසි. භගවා රාජන්සතපුරං
ගන්ත්වාපඤ්ඤත්සතආ සනනිසීදි ද්ධිං භික්ඛු ඞ්සඝන.සතපිසඛොසපතා
‘‘අපිනාමඅජ්ජලසභයයාමා’’තිගන්ත්වා තිසරොකුට්ටාදීසුඅට්ඨංසු.භගවාතථා

අකාසි, යථා සත  බ්සබව රඤ්සඤො පාකටා අසහසුං. රාජා දක්ඛිසණොදකං

සදන්සතො ‘‘ඉදං සම ඤාතීනං සහොතූ’’ති උද්දිසි, තඞ්ඛණඤ්සඤව සත ං 
සපතානංපදුම ඤ්ඡන්නාසපොක්ඛරණිසයොනිබ්බත්තිංසු.සතතත්ථන්හත්වාච
පිවිත්වා ච පටිප්ප ් ද්ධදරථකිලමථපිපා ා සුවණ්ණවණ්ණා අසහසුං. රාජා

යාගුඛජ්ජකසභොජනානි දත්වා උද්දිසි, තඞ්ඛණඤ්සඤව සත ං
දිබ්බයාගුඛජ්ජකසභොජනානිනිබ්බත්තිංසු. සත තානි පරිභුඤ්ජිත්වා පීණින්ද්රියා
අසහසුං. අථ වත්ථස නා නානි දත්වා උද්දිසි. සත ං 
දිබ්බවත්ථදිබ්බයානදිබ්බපා ාදදිබ්බපච්චත්ථරණදිබ්බස යයාදිඅලඞ්කාරවිධ

සයො නිබ්බත්තිංසු.  ාපි සත ං  ම්පත්ති යථා  බ්බාව පාකටා සහොති, තථා
භගවා අධිට්ඨාසි. රාජා අතිවිය අත්තමසනො අසහොසි. තසතො භගවා භුත්තාවී

පවාරිසතොරඤ්සඤො මාගධ ් අනුසමොදනත්ථං ‘‘තියරොකුට්යටසුතිට්ඨන්තී’’ති
ඉමා ගාථාඅභාසි. 

එත්තාවතා ච ‘‘යෙන ෙත්ථ ෙදා ෙස්මා, තියරොකුට්ටං පකාසිතං, 

පකායසත්වාන තං සබ්බ්’’න්ති අයං මාතිකා  ඞ්සඛපසතො විත්ථාරසතො ච
විභත්තාසහොති. 

පඨමගාථාවණ්ණනා 

1. ඉදානි ඉම ්  තිසරොකුට්ට ්  යථාක්කමං අත්ථවණ්ණනං කරි ් ාම.

ස යයථිදං – පඨමගාථාය තාව තියරොකුට්ටාති කුට්ටානං පරභාගා වුච්චන්ති. 

තිට්ඨන්තීති නි ජ්ජාදිප්පටික්සඛපසතො ඨානකප්පනවචනසමතං. සතන යථා
පාකාරපරභාගං පබ්බතපරභාගඤ්ච ගච්ඡන්තං ‘‘තිසරොපාකාරං තිසරොපබ්බතං

අ ජ්ජමාසනො ගච්ඡතී’’තිවදන්ති, එවමිධාපිකුට්ට ් පරභාසගසුතිට්ඨන්සත

‘‘තිසරොකුට්සටසු තිට්ඨන්තී’’ති ආහ. සන්ධසිඞ්ඝාටයකසු චාති එත්ථ 

සන්ධයෙොති චතුක්සකොණරච්ඡා වුච්චන්ති 

ඝර න්ධිභිත්ති න්ධිආසලොක න්ධිසයො චාපි. සිඞ්ඝාටකාති තිසකොණරච්ඡා

වුච්චන්ති, තසදකජ්ඣං කත්වා පුරිසමන  ද්ධිං  ඞ්ඝසටන්සතො 

‘‘ න්ධිසිඞ්ඝාටසකසු චා’’ති ආහ. ද්වාරබ්ාහාසු තිට්ඨන්තීති
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නගරද්වාරඝරද්වාරානංබාහානි ් ායතිට්ඨන්ති. ආගන්ත්වානසකංඝරන්ති
එත්ථ  කං ඝරං නාම පුබ්බඤාතිඝරම්පි අත්තනා  ාමිකභාසවන

අජ්ඣාවුත්ථපුබ්බඝරම්පි.තදුභයම්පිය ්මාසත කඝර ඤ්ඤාය ආගච්ඡන්ති, 
ත ්මා‘‘ආගන්ත්වාන කංඝර’’න්තිආහ. 

දුතිෙගාථාවණ්ණනා 

2. එවං භගවා පුබ්සබ අනජ්ඣාවුත්ථපුබ්බම්පි පුබ්බඤාතිඝරං
බිම්බි ාරනිසව නං  කඝර ඤ්ඤාය ආගන්ත්වා
තිසරොකුට්ට න්ධිසිඞ්ඝාටකද්වාරබාහාසු ඨිසත ඉ ් ාමච්ඡරියඵලං 

අනුභවන්සත, අප්සපකච්සච දීඝම ්සුසක විකාරධසර අන්ධකාරමුසඛ 
සිථිලබන්ධනවිලම්බමානකි ඵරු කාළකඞ්ගපච්චඞ්සග තත්ථ තත්ථ 

ඨිතවනදාහදඩ්ඪතාලරුක්ඛ දිස , අප්සපකච්සච
ජිඝච්ඡාපිපා ාරණිනිම්මථසනන උදරසතො උට්ඨාය මුඛසතො විනිච්ඡරන්තාය

අග්ගිජාලාය පරිඩය්හමාන රීසර, අප්සපකච්සච 
සූචිඡිද්දාණුමත්තකණ්ඨබිලතාය පබ්බතාකාරකුච්ඡිතාය ච ලද්ධම්පි
පානසභොජනං යාවදත්ථං භුඤ්ජිතුං අ මත්ථතාය ඛුප්පිපා ාපසරසත අඤ්ඤං

ර මවින්දමාසන, අප්සපකච්සච අඤ්ඤමඤ්ඤ ්  අඤ්සඤ ං වා  ත්තානං
පභින්නගණ්ඩපිළකමුඛා පග්ඝරිතරුධිරපුබ්බලසිකාදිං ලද්ධා අමතමිව
 ායමාසන අතිවිය දුද්දසිකවිරූපභයානක රීසර බහූ සපසත රඤ්සඤො
නිද ්ස න්සතො– 

‘‘තිසරොකුට්සටසුතිට්ඨන්ති,  න්ධිසිඞ්ඝාටසකසුච; 

ද්වාරබාහාසුතිට්ඨන්ති, ආගන්ත්වාන කංඝර’’න්ති.– 

වත්වා පුන සතහි කත ්  කම්ම ්  දාරුණභාවං ද ්ස න්සතො ‘‘පහූයත

අන්නපානම්හී’’තිදුතියගාථමාහ. 

තත්ථ පහූයතති අනප්පසක බහුම්හි, යාවදත්ථිසකති වුත්තං සහොති. භ-

කාර ් හිහ-කාසරොලබ්භති‘‘පහු  න්සතොනභරතී’’තිආදීසු(සු.නි.98) විය.

සකචි පන ‘‘බහූසත’’ ඉති ච ‘‘බහූසක’’ ඉති ච පඨන්ති. පමාදපාඨා එසත. 

අන්සන ච පානම්හි ච අන්නපානම්හි. ඛජ්සජ ච සභොජ්සජ ච ඛජ්ජයභොජ්යජ, 

එසතනඅසිතපීතඛායිත ායිතවස නචතුබ්බිධංආහාරං ද ්ස ති. උපට්ඨියතති

උපගම්ම ඨිසත,  ජ්ජිසත පටියත්සත  සමොහිසතති වුත්තං සහොති. න යතසං

යකොචි සරති, සත්තානන්ති සත ං සපත්තිවි සය උප්පන්නානං  ත්තානං

සකොචි මාතා වා පිතා වා පුත්සතො වා න  රති. කිං කාරණා? කම්මපච්චො, 
අත්තනා කත ්  අදානදානප්පටිස ධනාදිසභද ්  කදරියකම්ම ්  පච්චයා.
තඤ්හි සත ංකම්මංඤාතීනං රිතුංනසදති. 
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තතිෙගාථාවණ්ණනා 

3. එවං භගවා අනප්පසකපි අන්නපානාදිම්හි පච්චුපට්ඨිසත ‘‘අපි නාම
අම්සහඋද්දි ් කිඤ්චි දසදයය’’න්තිඤාතී පච්චාසී න්තානං විචරතං සත ං
සපතානං සතහිකත ්  අතිකටුකවිපාකකර ් කම්ම ්  පච්චසයනක ් චි
ඤාතිසනොඅනු ් රණමත්තාභාවං ද ්ස න්සතො– 

‘‘පහූසතඅන්නපානම්හි, ඛජ්ජසභොජ්සජඋපට්ඨිසත; 

නසත ංසකොචි රති,  ත්තානංකම්මපච්චයා’’ති.– 

වත්වා පුන රඤ්සඤො සපත්තිවි යූපපන්සනඤාතසක උද්දි ්  දින්නං දානං

ප ං න්සතො ‘‘එවංදදන්තිඤාතීන’’න්ති තතියගාථමාහ. 

තත්ථ එවන්තිඋපමාවචනං.ත ් ද්විධා  ම්බන්සධො –සත ං ත්තානං

කම්මපච්චයාඅ රන්සතපිකි ්මිඤ්චි දදන්ති, ඤාතීනං, සයඑවංඅනුකම්පකා

සහොන්තීතිචයථාතයා, මහාරාජ, දින්නං, එවංසුචිංපණීතංකාසලන කප්පියං

පානසභොජනංදදන්තිඤාතීනං, සයසහොන්තිඅනුකම්පකාතිච. දදන්තීතිසදන්ති

උද්දි න්තිනියයාසතන්ති. ඤාතීනන්තිමාතිසතො ච පිතිසතො ච  ම්බන්ධානං. 

යෙති සය සකචි පුත්තා වා ධීතසරො වා භාතසරො වා යහොන්තීති භවන්ති. 

අනුකම්පකාති අත්ථකාමාහිසතසිසනො. සුචින්තිවිමලංද ් සනයයංමසනොරමං 

ධම්මිකංධම්මලද්ධං. පණීතන්තිඋත්තමංස ට්ඨං. කායලනාතිඤාතිසපතානං

තිසරොකුට්ටාදීසු ආගන්ත්වා ඨිතකාසලන. කප්පිෙන්ති අනුච්ඡවිකං පතිරූපං

අරියානං පරිසභොගාරහං. පානයභොජනන්ති පානඤ්ච සභොජනඤ්ච. ඉධ
පානසභොජනමුසඛන බ්සබොපි සදයයධම්සමොඅධිප්සපසතො. 

චතුත්ථගාථාපුබ්බ්ද්ධවණ්ණනා 

4. එවං භගවා රඤ්ඤා මාගසධන සපතභූතානං ඤාතීනං අනුකම්පාය
දින්නංපානසභොජනංප ං න්සතො– 

‘‘එවංදදන්තිඤාතීනං, සයසහොන්තිඅනුකම්පකා; 

සුචිංපණීතංකාසලන, කප්පියංපානසභොජන’’න්ති.– 

වත්වාපුනසයනපකාසරනදින්නංසත ංසහොති, තංද ්ස න්සතො ‘‘ඉදංයවො

ඤාතීනංයහොතූ’’තිචතුත්ථගාථායපුබ්බද්ධමාහතං තතියගාථායපුබ්බද්සධන
 ම්බන්ධිතබ්බං– 

‘‘එවංදදන්තිඤාතීනං, සයසහොන්තිඅනුකම්පකා; 

ඉදංසවොඤාතීනංසහොතු, සුඛිතාසහොන්තුඤාතසයො’’ති. 
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සතන‘‘ඉදංසවොඤාතීනංසහොතූතිඑවංදදන්ති, සනොඅඤ්ඤථා’’තිඑත්ථ 
ආකාරත්සථනඑවං ද්සදනදාතබ්බාකාරනිද ් නංකතංසහොති. 

තත්ථ ඉදන්ති සදයයධම්මනිද ් නං. යවොති ‘‘කච්චි පන සවො අනුරුද්ධා

 මග්ගා  ම්සමොදමානා’’ති ච (ම. නි. 1.326; මහාව. 466), ‘‘සයහි සවො

අරියා’’ති ච එවමාදීසු විය සකවලං නිපාතමත්තං, න  ාමිවචනං. ඤාතීනං

යහොතූති සපත්තිවි සය උප්පන්නානං ඤාතකානං සහොතු. සුඛිතා යහොන්තු

ඤාතයෙොති සත සපත්තිවි යූපපන්නා ඤාතසයො ඉදං පච්චනුභවන්තා සුඛිතා
සහොන්තූති. 

චතුත්ථගාථාපරද්ධපඤ්චමගාථාපුබ්බ්ද්ධවණ්ණනා 

4-5. එවං භගවා සයන පකාසරන සපත්තිවි යූපපන්නානං ඤාතීනං

දාතබ්බං, තං ද ්ස න්සතො ‘‘ඉදං සවො ඤාතීනං සහොතු, සුඛිතා සහොන්තු
ඤාතසයො’’ති වත්වා පුන ය ්මා ‘‘ඉදං සවොඤාතීනං සහොතූ’’ති වුත්සතපින

අඤ්සඤනකතං කම්මං අඤ්ඤ ්  ඵලදං සහොති, සකවලන්තු තථා උද්දි ්  
දියයමානං තං වත්ථු ඤාතීනං කු ලකම්ම ්  පච්චසයො සහොති. ත ්මා යථා

සත ං ත ්මිංසයවවත්ථු ්මිංතඞ්ඛසණඵලනිබ්බත්තකංකු ලකම්මංසහොති, 

තං ද ්ස න්සතො ‘‘යත ච තත්ථා’’ති චතුත්ථගාථාය පච්ඡිමද්ධං ‘‘පහූයත

අන්නපානම්හී’’තිපඤ්චමගාථායපුබ්බද්ධඤ්චආහ. 

සත ං අත්සථො–සත ඤාතිසපතායත්ථතංදානංදීයති, තත්ථ මන්තසතො

ආගන්ත්වා  මාගන්ත්වා,  සමොධාය වා එකජ්ඣං හුත්වාති වුත්තං සහොති, 
 ම්මා ආගතා  මාගතා ‘‘ඉසම සනො ඤාතසයො අම්හාකං අත්ථාය දානං

උද්දිසි ් න්තී’’ති එතදත්ථං  ම්මා ආගතා හුත්වාති වුත්තං සහොති. පහූයත

අන්නපානම්හීති ත ්මිං අත්තසනො උද්දි ් මාසන පහූසත අන්නපානම්හි.

 ක්කච්චං අනුයමොදයරති අභි ද්දහන්තා කම්මඵලං අවිජහන්තා චිත්තීකාරං
අවික්ඛිත්තචිත්තාහුත්වා ‘‘ඉදංසනො දානංහිතාය සුඛායසහොතූ’’තිසමොදන්ති

අනුසමොදන්ති, පීතිස ොමන ් ජාතාසහොන්තීති. 

පඤ්චමගාථාපරද්ධඡට්ඨගාථාපුබ්බ්ද්ධවණ්ණනා 

5-6. එවං භගවායථාසපත්තිවි යූපපන්නානංතඞ්ඛසණඵලනිබ්බත්තකං

කු ලං කම්මංසහොති, තංද ්ස න්සතො– 

‘‘සතචතත්ථ මාගන්ත්වා, ඤාතිසපතා මාගතා; 

පහූසතඅන්නපානම්හි,  ක්කච්චංඅනුසමොදසර’’ති.– 

වත්වා පුනඤාතසක නි ් ාය නිබ්බත්තකු ලකම්මඵලං පච්චනුසභොන්තානං

සත ං ඤාතී ආරබ්භ සථොමනාකාරං ද ්ස න්සතො ‘‘චිරං ජීවන්තූ’’ති
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පඤ්චමගාථාය පච්ඡිමද්ධං ‘‘අම්හාකඤ්ච කතා පූජා’’ති ඡට්ඨගාථාය
පුබ්බද්ධඤ්චආහ. 

සත ං අත්සථො – චිරං ජීවන්තූති චිරජීවිසනො දීඝායුකා සහොන්තු. යනො

ඤාතීති අම්හාකං ඤාතකා. යෙසං යහතූති සය නි ් ාය සය ං කාරණා. 

ලභාමයසති ලභාම. අත්තනා තඞ්ඛණං පටිලද්ධ ම්පත්තිං අපදි න්තා 

භණන්ති. සපතානඤ්හි අත්තසනො අනුසමොදසනන, දායකානං උද්සදස න, 

දක්ඛිසණයය ම්පදාය චාති තීහි අඞ්සගහි දක්ඛිණා  මිජ්ඣති, තඞ්ඛසණ
ඵලනිබ්බත්තිකාසහොති.තත්ථදායකා විස  සහතු.සතනාහංසු‘‘සය ංසහතු

ලභාමස ’’ති. අම්හාකඤ්ච කතා පූජාති ‘‘ඉදං සවොඤාතීනං සහොතූ’’ති එවං

ඉමංදානංඋද්දි න්සතහිඅම්හාකඤ්ච පූජාකතා. දාෙකාචඅනිප්ඵලාතියම්හි

 න්තාසන පරිච්චාගමයංකම්මංකතං, ත ් තත්සථවඵලදානසතොදායකාච
අනිප්ඵලාති. 

එත්ථාහ – ‘‘කිංපනසපත්තිවි යූපපන්නා එව ඤාතසයොලභන්ති, උදාහු

අඤ්සඤපිලභන්තී’’ති? වුච්චසත–භගවතා එසවතංබයාකතංජාණු ්ස ොණිනා

බ්රාහ්මසණනපුට්සඨන, කිසමත්ථඅම්සහහිවත්තබ්බං අත්ථි.වුත්තංසහතං– 

‘‘මයම ්සු, සභො සගොතම, බ්රාහ්මණා නාම දානානි සදම,  ද්ධානි

කසරොම ‘ඉදංදානංසපතානංඤාති ාසලොහිතානංඋපකප්පතු, ඉදංදානං

සපතාඤාති ාසලොහිතා පරිභුඤ්ජන්තූ’ති, කච්චිතං, සභොසගොතම, දානං

සපතානං ඤාති ාසලොහිතානං උපකප්පති, කච්චි සත සපතා

ඤාති ාසලොහිතා තං දානං පරිභුඤ්ජන්තීති. ඨාසන සඛො, බ්රාහ්මණ, 

උපකප්පති, සනොඅට්ඨාසනති. 

‘‘කතමං පන තං, සභො සගොතම, ඨානං, කතමං අට්ඨානන්ති? ඉධ, 

බ්රාහ්මණ, එකච්සචොපාණාතිපාතීසහොති…සප.…මිච්ඡාදිට්ඨිසකොසහොති, 
ස ො කාය ්  සභදා පරං මරණා නිරයං උපපජ්ජති. සයො සනරයිකානං

 ත්තානං ආහාසරො, සතන ස ො තත්ථ යාසපති, සතන ස ො තත්ථ

තිට්ඨති. ඉදං සඛො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං, යත්ථ ඨිත ්  තං දානං න
උපකප්පති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්සචො පාණාතිපාතී සහොති…සප.… 

මිච්ඡාදිට්ඨිසකොසහොති, ස ොකාය ් සභදාපරංමරණාතිරච්ඡානසයොනිං

උපපජ්ජති.සයො තිරච්ඡානසයොනිකානං ත්තානංආහාසරො, සතනස ො

තත්ථ යාසපති, සතන ස ො තත්ථ තිට්ඨති. ඉදම්පි සඛො, බ්රාහ්මණ, 

අට්ඨානං, යත්ථඨිත ් තංදානංනඋපකප්පති. 
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‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්සචො පාණාතිපාතා පටිවිරසතො

සහොති…සප.…  ම්මාදිට්ඨිසකොසහොති, ස ොකාය ් සභදාපරංමරණා
මනු ් ානං  හබයතං උපපජ්ජති…සප.… සදවානං  හබයතං

උපපජ්ජති. සයො සදවානං ආහාසරො, සතන ස ො තත්ථ යාසපති, සතන

ස ොතත්ථතිට්ඨති.ඉදම්පිසඛො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං, යත්ථඨිත ් තං
දානංන උපකප්පති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්සචො පාණාතිපාතී සහොති…සප.… 

මිච්ඡාදිට්ඨිසකො සහොති, ස ො කාය ්  සභදා පරං මරණා සපත්තිවි යං

උපපජ්ජති. සයො සපත්තිසව යිකානං  ත්තානං ආහාසරො, සතන ස ො

තත්ථ යාසපති, සතන ස ො තත්ථ තිට්ඨති. යං වා පන ්  ඉසතො

අනුපසවච්ඡන්ති මිත්තාමච්චාවාඤාති ාසලොහිතාවා, සතනස ොතත්ථ

යාසපති, සතන ස ො තත්ථ තිට්ඨති. ඉදං සඛො, බ්රාහ්මණ, ඨානං, යත්ථ
ඨිත ් තංදානංඋපකප්පතීති. 

‘‘ සචපන, සභොසගොතම, ස ොසපසතොඤාති ාසලොහිසතොතංඨානං

අනුපපන්සනො සහොති, සකො තං දානං පරිභුඤ්ජතීති? අඤ්සඤපි ් , 

බ්රාහ්මණ, සපතාඤාති ාසලොහිතාතංඨානං උපපන්නාසහොන්ති, සතතං
දානංපරිභුඤ්ජන්තීති. 

‘‘ සචපන, සභොසගොතම, ස ොසචවසපසතොඤාති ාසලොහිසතොතං

ඨානං අනුපපන්සනො සහොති, අඤ්සඤපි ්  සපතාඤාති ාසලොහිතා තං

ඨානංඅනුපපන්නාසහොන්ති, සකොතංදානං පරිභුඤ්ජතීති? අට්ඨානංසඛො

එතංබ්රාහ්මණඅනවකාස ො, යංතංඨානංවිවිත්තංඅ ්  ඉමිනාදීසඝන
අද්ධුනා යදිදං සපසතහි ඤාති ාසලොහිසතහි. අපිච බ්රාහ්මණ දායසකොපි 

අනිප්ඵසලො’’ති(අ.නි.10.177). 

ඡට්ඨගාථාපරද්ධසත්තමගාථාවණ්ණනා 

6-7. එවං භගවා රඤ්සඤො මාගධ ්  සපත්තිවි යූපපන්නානං

පුබ්බඤාතීනං  ම්පත්තිංනි ් ායසථොසමන්සතො ‘‘එසතසත, මහාරාජ, ඤාතී
ඉමායදාන ම්පදායඅත්තමනා එවංසථොසමන්තී’’තිද ්ස න්සතො– 

‘‘චිරංජීවන්තුසනොඤාතී, සය ංසහතුලභාමස ; 

අම්හාකඤ්චකතාපූජා, දායකාචඅනිප්ඵලා’’ති.– 

වත්වා පුන සත ං සපත්තිවි යූපපන්නානං අඤ්ඤ ්  කසිසගොරක්ඛාදිසනො
 ම්පත්තිපටිලාභකාරණ ්  අභාවං ඉසතො දින්සනන යාපනභාවඤ්ච 
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ද ්ස න්සතො ‘‘නහිතත්ථකසීඅත්ථී’’තිඡට්ඨගාථාය පච්ඡිමද්ධං ‘‘වණිජ්ජා

තාදිසී’’තිඉමං ත්තමගාථඤ්ච ආහ. 

තත්රායංඅත්ථවණ්ණනා–නහි, මහාරාජ, තත්ථසපත්තිවි සයකසි අත්ථි, 

යංනි ් ායසතසපතා ම්පත්තිංපටිලසභයයං. යගොරක්යඛත්ථනවිජ්ජතීතින

සකවලංකසිඑව, සගොරක්ඛාපිඑත්ථ සපත්තිවි සයනවිජ්ජති, යං නි ් ායසත

 ම්පත්තිං පටිලසභයයං. වණිජ්ජාතාදිසීනත්ථීතිවාණිජ්ජාපිතාදිසී නත්ථි, යා

සත ං ම්පත්තිපටිලාභසහතුභසවයය. හිරඤ්යඤන කොකෙන්ති හිරඤ්සඤන

කයවික්කයම්පි තත්ථ තාදි ං නත්ථි, යං සත ං  ම්පත්තිපටිලාභසහතු

භසවයය. ඉයතොදින්යනන ොයපන්ති, යපතාකාලගතාතහින්තිසකවලංපන

ඉසතො ඤාතීහි වා මිත්තාමච්සචහි වා දින්සනන යාසපන්ති, අත්තභාවං

ගසමන්ති. යපතාති සපත්තිවි යූපපන්නා  ත්තා. කාලගතාති අත්තසනො

මරණකාසලන ගතා, ‘‘කාලකතා’’ති වා පාසඨො, කතකාලා කතමරණාති

අත්සථො. තහින්තිත ්මිංසපත්තිවි සය. 

අට්ඨමනවමගාථාද්වෙවණ්ණනා 

8-9. එවං‘‘ඉසතො දින්සනනයාසපන්ති, සපතාකාලගතාතහි’’න්තිවත්වා

ඉදානි උපමාහි තමත්ථං පකාස න්සතො ‘‘උන්නයම උදකං වුට්ඨ’’න්ති ඉදං 
ගාථාද්වයමාහ. 

ත ් ත්සථො–යථාඋන්නසතථසලඋ ් ාසදභූමිභාසගසමසඝහි අභිවුට්ඨං

උදකං නින්නං පවත්තති, සයො සයො භූමිභාසගො නින්සනො ඔණසතො, තං තං

පවත්තති ගච්ඡතිපාපුණාති, එවසමව ඉසතොදින්නංදානංසපතානංඋපකප්පති 

නිබ්බත්තති, පාතුභවතීති අත්සථො. නින්නමිව හි උදකප්පවත්තියා ඨානං

සපතසලොසකො දානුපකප්පනාය. යථාහ – ‘‘ඉදං සඛො, බ්රාහ්මණ, ඨානං, යත්ථ

ඨිත ්  තං දානං උපකප්පතී’’ති (අ. නි. 10.177). යථා ච 
කන්දරපදර ාඛාප ාඛකුස ොබ්භමහාස ොබ්භ න්නිපාසතහි වාරිවහා

මහානජ්සජොපූරාහුත්වා  ාගරංපරිපූසරන්ති, එවම්පිඉසතොදින්නදානංපුබ්සබ
වුත්තනසයසනවසපතානං උපකප්පතීති. 

දසමගාථාවණ්ණනා 

10. එවංභගවා ‘‘ඉසතොදින්සනනයාසපන්ති, සපතාකාලගතාතහි’’න්ති
ඉමං අත්ථං උපමාහි පකාස ත්වා පුන ය ්මා සත සපතා ‘‘ඉසතො කිඤ්චි

ලච්ඡාමා’’ති ආ ාභිභූතා ඤාතිඝරං ආගන්ත්වාපි ‘‘ඉදං නාම සනො සදථා’’ති

යාචිතුං අ මත්ථා, ත ්මා සත ං ඉමානි අනු ් රණවත්ථූනි අනු ් රන්සතො 

කුලපුත්සතොදක්ඛිණංදජ්ජාතිද ්ස න්සතො ‘‘අදාසියම’’තිඉමංගාථමාහ. 
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ත ් ත්සථො–‘‘ඉදංනාමසමධනංවාධඤ්ඤංවාඅදාසී’’තිච, ‘‘ඉදං නාම

සමකිච්චංඅත්තනාඋසයයොගමාපජ්ජන්සතොඅකාසී’’තිච, ‘‘අමුසමමාතිසතො
වා පිතිසතො වා  ම්බන්ධත්තා ඤාතී’’ති ච සිසනහවස න තාණ මත්ථතාය

‘‘මිත්තා’’ති ච, ‘‘අසුසකො සම  හ පංසුකීළසකො  ඛා’’ති ච එවං

 බ්බමනු ් රන්සතො සපතානංදක්ඛිණංදජ්ජා, දානංනියයාසතයයාති.අපසරො

පාසඨො ‘‘යපතානංදක්ඛිණාදජ්ජා’’ති.ත ් ත්සථො–දාතබ්බාතිදජ්ජා. කා ා? 

සපතානං දක්ඛිණා, සතසනව ‘‘අදාසි සම’’තිආදිනා නසයන පුබ්සබ
කතමනු ් රං අනු ් රතාති වුත්තං සහොති. කරණවචනප්ප ඞ්සග
පච්චත්තවචනංසවදිතබ්බං. 

එකාදසමගාථාවණ්ණනා 

11. එවං භගවා සපතානං දක්ඛිණානියයාතසන කාරණභූතානි
අනු ් රණවත්ථූනිද ්ස න්සතො– 

‘‘අදාසිසමඅකාසිසම, ඤාතිමිත්තා ඛාචසම; 

සපතානංදක්ඛිණංදජ්ජා, පුබ්සබකතමනු ් ර’’න්ති.– 

වත්වා පුනසයඤාතිමරසණනරුණ්ණස ොකාදිපරාඑව හුත්වාතිට්ඨන්ති, 

න සත ං අත්ථාය කිඤ්චි සදන්ති, සත ං තං රුණ්ණස ොකාදි සකවලං 

අත්තපරිතාපනසමව සහොති, න සපතානං කිඤ්චි අත්ථං නිප්ඵාසදතීති

ද ්ස න්සතො ‘‘නහිරුණ්ණංවා’’තිඉමංගාථමාහ. 

තත්ථ රුණ්ණන්ති සරොදනා සරොදිතත්තං අ ්සුපාතනං, එයතන 

කායපරි ් මං ද ්ස ති. යසොයකොති ස ොචනා ස ොචිතත්තං, එසතන

චිත්තපරි ් මං ද ්ස ති. ො චඤ්ඤාති යා ච රුණ්ණස ොසකහි අඤ්ඤා. 

පරියදවනාති ඤාතිබය සනන ඵුට්ඨ ්  ලාලප්පනා, ‘‘කහං එකපුත්තක පිය

මනාපා’’ති එවමාදිනා නසයන ගුණ ංවණ්ණනා, එසතන වචීපරි ් මං
ද ්ස ති. 

ද්වාදසමගාථාවණ්ණනා 

12. එවං භගවා‘‘රුණ්ණංවාස ොසකොවායාචඤ්ඤාපරිසදවනා,  බ්බම්පි

තං සපතානං අත්ථායන සහොති, සකවලන්තු අත්තානං පරිතාපනමත්තසමව, 
එවං තිට්ඨන්ති ඤාතසයො’’ති රුණ්ණාදීනං නිරත්ථකභාවං ද ්ස ත්වා පුන

මාගධරාසජන යා දක්ඛිණා දින්නා, ත ් ා  ාත්ථකභාවං ද ්ස න්සතො 

‘‘අෙඤ්චයඛො දක්ඛිණා’’තිඉමංගාථමාහ. 

ත ් ත්සථො – අයඤ්ච සඛො, මහාරාජ, දක්ඛිණා තයා අජ්ජ අත්තසනො 

ඤාතිගණං උද්දි ්  දින්නා,  ා ය ්මා  ඞ්සඝො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්සඛත්තං
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සලොක ් , ත ්මා ඞ්ඝම්හිසුප්පතිට්ඨිතාඅ ් සපතජන ්  දීඝරත්තංහිතාය

උපකප්පති  ම්පජ්ජති ඵලතීති වුත්තං සහොති. උපකප්පතීති ච ඨානස ො

උපකප්පති, තංඛණංසයව උපකප්පති, න චිසරන. යථා හි තංඛණඤ්සඤව

පටිභන්තං ‘‘ඨානස ොසවතං තථාගතං පටිභාතී’’ති වුච්චති, එවමිධාපි 
තංඛණංසයවඋපකප්පන්තා‘‘ඨානස ොඋපකප්පතී’’තිවුත්තා.යංවාතං‘‘ඉදං

සඛො, බ්රාහ්මණ, ඨානං, යත්ථඨිත ් තංදානංඋපකප්පතී’’ති(අ.නි.10.177) 

වුත්තං, තත්ථ
ඛුප්පිපාසිකවන්තා පරදත්තූපජීවිනිජ්ඣාමතණ්හිකාදිසභදභින්සන ඨාසන 
උපකප්පතීති වුත්තං යථා කහාපණං සදන්සතො ‘‘කහාපණස ො සදතී’’ති 

සලොසක වුච්චති. ඉම ්මිඤ්ච අත්ථවිකප්සප උපකප්පතීති පාතුභවති, 

නිබ්බත්තතීතිවුත්තංසහොති. 

යතරසමගාථාවණ්ණනා 

13. එවංභගවා රඤ්ඤාදින්නායදක්ඛිණාය ාත්ථකභාවංද ්ස න්සතො– 

‘‘අයඤ්චසඛොදක්ඛිණාදින්නා,  ඞ්ඝම්හිසුප්පතිට්ඨිතා; 

දීඝරත්තංහිතාය ් , ඨානස ොඋපකප්පතී’’ති.– 

වත්වා පුන ය ්මා ඉමං දක්ඛිණං සදන්සතන ඤාතීනං ඤාතීහි 

කත්තබ්බකිච්චකරණවස න ඤාතිධම්සමො නිද ්සිසතො, බහුජන ් 

පාකටීකසතො, නිද ් නං වා කසතො, තුම්සහහිපි ඤාතීනං එවසමව ඤාතීහි

කත්තබ්බකිච්චකරණවස න ඤාතිධම්සමො පරිපූසරතබ්සබො, න නිරත්ථසකහි
රුණ්ණාදීහි අත්තා පරිතාසපතබ්සබොති ච සපසත දිබ්බ ම්පත්තිං

අධිගසමන්සතන සපතානං පූජා කතා උළාරා, බුද්ධප්පමුඛඤ්ච භික්ඛු ඞ්ඝං

අන්නපානාදීහි  න්තප්සපන්සතන භික්ඛූනං බලං අනුපදින්නං, 
අනුකම්පාදිගුණපරිවාරඤ්ච චාගසචතනං නිබ්බත්සතන්සතන අනප්පකං

පුඤ්ඤං පසුතං, ත ්මා භගවා ඉසමහි යථාභුච්චගුසණහි රාජානං

 ම්පහංස න්සතො – 

‘‘ස ොඤාතිධම්සමොචඅයංනිද ්සිසතො, 

සපතානපූජාචකතාඋළාරා; 

බලඤ්චභික්ඛූනමනුප්පදින්නං, 
තුම්සහහිපුඤ්ඤංපසුතංඅනප්පක’’න්ති.– 

ඉමායගාථායසද නංපරිසයො ාසපති. 

අථ වා ‘‘යසො ඤාතිධම්යමො ච අෙං නිදස්සියතො’’ති ඉමිනා ගාථාපසදන
භගවාරාජානංධම්මියාකථාය න්ද ්ස ති. ඤාතිධම්මනිද ් නසමවහිඑත්ථ
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 න්ද ් නං යපතාන පූජා ච කතා උ ාරාති ඉමිනා  මාදසපති. උළාරාති

ප ං නසමව හි එත්ථ පුනප්පුනං පූජාකරසණ  මාදපනං. බ්ලඤ්ච

භික්ඛූනමනුප්පදින්නන්ති ඉමිනා  මුත්සතසජති. බලානුප්පදානසමව හි එත්ථ

එවං දානං, බලානුප්පදානතාති ත ්  උ ් ාහවඩ්ඪසනන  මුත්සතජනං. 

තුම්යහහි පුඤ්ඤං පසුතං අනප්පකන්ති ඉමිනා  ම්පහංස ති.
පුඤ්ඤප්පසුතකිත්තනසමව හි එත්ථ ත ්  යථාභුච්චගුණ ංවණ්ණනභාසවන
 ම්පහං නජනනසතො  ම්පහං නන්ති සවදිතබ්බං. 

සද නාපරිසයො ාසන ච සපත්තිවි යූපපත්තිආදීනව ංවණ්ණසනන 

 ංවිග්ගානංසයොනිස ොපදහතංචතුරාසීතියාපාණ හ ් ානංධම්මාභි මසයො

අසහොසි. දුතියදිවස පි භගවා සදවමනු ් ානං ඉදසමව තිසරොකුට්ටං සදස සි, 

එවංයාව ත්තමදිව ා තාදිස ොඑවධම්මාභි මසයොඅසහොසීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

තිසරොකුට්ටසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. නිධකණ්ඩසුත්තවණ්ණනා 

නික්යඛපකාරණං 

ඉදානි යදිදං තිසරොකුට්ටානන්තරං ‘‘නිධං නියධති පුරියසො’’තිආදිනා

නිධිකණ්ඩංනික්ඛිත්තං, ත ්  – 

‘‘භාසිත්වා නිධිකණ්ඩ ් , ඉධ නික්සඛපකාරණං; 

අට්ඨුප්පත්තිඤ්චදීසපත්වා, කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං’’. 

තත්ථඉධනික්සඛපකාරණංතාව ් එවංසවදිතබ්බං.ඉදඤ්හි නිධිකණ්ඩං
භගවතා ඉමිනා අනුක්කසමන අවුත්තම්පිය ්මා අනුසමොදනවස නවුත්ත ්  

තිසරොකුට්ට ්  මිථුනභූතං, ත ්මා ඉධ නික්ඛිත්තං. තිසරොකුට්සටන වා 
පුඤ්ඤවිරහිතානං විපත්තිං ද ්ස ත්වා ඉමිනා කතපුඤ්ඤානං 
 ම්පත්තිද ් නත්ථම්පි ඉදං ඉධ නික්ඛිත්තන්ති සවදිතබ්බං. ඉදම ්  ඉධ 
නික්සඛපකාරණං. 

සුත්තට්ඨුප්පත්ති 
අට්ඨුප්පත්තිපන ්  – ාවත්ථියංකිරඅඤ්ඤතසරොකුටුම්බිසකො අඩ්සඪො

මහද්ධසනො මහාසභොසගො. ස ො ච  ද්සධො සහොති ප න්සනො, 
විගතමලමච්සඡසරන සචත ා අගාරං අජ්ඣාව ති. ස ො එක ්මිං දිවස 
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  දානං සදති. සතන ච  මසයන රාජා

ධනත්ථිසකො සහොති, ස ො ත ්   න්තිසක පුරි ං සපස සි ‘‘ගච්ඡ, භසණ, 
ඉත්ථන්නාමංකුටුම්බිකංආසනහී’’ති.ස ොගන්ත්වාතංකුටුම්බිකංආහ‘‘රාජා
තං ගහපතිආමන්සතතී’’ති.කුටුම්බිසකො ද්ධාදිගුණ මන්නාගසතන සචත ා

බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛු ඞ්ඝං පරිවි න්සතො ආහ ‘‘ගච්ඡ, සභො පුරි , පච්ඡා

ආගමි ් ාමි, ඉදානිතාවම්හිනිධිංනිසධන්සතොඨිසතො’’ති.අථභගවා භුත්තාවී
පවාරිසතො තසමව පුඤ්ඤ ම්පදං පරමත්ථසතො නිධීති ද ්ස තුං ත ්  

කුටුම්බික ්  අනුසමොදනත්ථං ‘‘නිධං නියධති පුරියසො’’ති ඉමා ගාථාසයො
අභාසි.අයම ් අට්ඨුප්පත්ති. 

එවම ්  – 

‘‘භාසිත්වානිධිකණ්ඩ ් , ඉධනික්සඛපකාරණං; 

අට්ඨුප්පත්තිඤ්චදීසපත්වා, කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං’’. 

පඨමගාථාවණ්ණනා 

1. තත්ථ නිධං නියධති පුරියසොති නිධීයතීති නිධි, ඨපීයති රක්ඛීයති 

සගොපීයතීති අත්සථො. ස ො චතුබ්බිසධො ථාවසරො, ජඞ්ගසමො, අඞ්ග සමො, 
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අනුගාමිසකොති.තත්ථ ථාවයරො නාමභූමිගතංවාසවහා ට්ඨංවාහිරඤ්ඤංවා 

සුවණ්ණං වා සඛත්තං වා වත්ථු වා, යං වා පනඤ්ඤම්පි එවරූපං 

ඉරියාපථවිරහිතං, අයං ථාවසරො නිධි. ජඞ්ගයමො නාම දාසිදා ං 
හත්ථිගව ් වළවං අසජළකං කුක්කුටසූකරං යං වා පනඤ්ඤම්පි එවරූපං 

ඉරියාපථපටි ංයුත්තං. අයං ජඞ්ගසමො නිධි අඞ්ගසයමො නාම කම්මායතනං, 

සිප්පායතනං, විජ්ජාට්ඨානං, බාහු ච්චං, යංවාපනඤ්ඤම්පිඑවරූපං සික්ඛිත්වා

ගහිතං අඞ්ගපච්චඞ්ගමිව අත්තභාවප්පටිබද්ධං, අයං අඞ්ග සමො නිධි. 

අනුගාමියකො නාම දානමයං පුඤ්ඤං සීලමයං භාවනාමයං ධම්ම ් වනමයං

ධම්මසද නාමයං, යං වා පනඤ්ඤම්පි එවරූපං පුඤ්ඤං තත්ථ තත්ථ 

අනුගන්ත්වා විය ඉට්ඨඵලමනුප්පසදති, අයං අනුගාමිසකො නිධි. ඉම ්මිං පන
ඨාසනථාවසරො අධිප්සපසතො. 

නියධතීති ඨසපති පටි ාසමති සගොසපති. පුරියසොති මනු ්ස ො. කාමඤ්ච

පුරිස ොපි ඉත්ථීපි පණ්ඩසකොපි නිධිං නිසධති, ඉධ පන පුරි සීස න සද නා

කතා, අත්ථසතො පන සත ම්පි ඉධ  සමොධානං දට්ඨබ්බං. ගම්භීයර

ඔදකන්තියකති ඔගාසහතබ්බට්සඨන ගම්භීරං, උදක ්  අන්තිකභාසවන
ඔදකන්තිකං. අත්ථි ගම්භීරං න ඔදකන්තිකං ජඞ්ගසල භූමිභාසග 

 තිකසපොරිස ො ආවාසටො විය, අත්ථි ඔදකන්තිකං න ගම්භීරං නින්සන

පල්ලසල එකද්විවිදත්ථිසකො ආවාසටො විය, අත්ථි ගම්භීරඤ්සචව

ඔදකන්තිකඤ්ච ජඞ්ගසල භූමිභාසග යාව ඉදානි උදකං ආගමි ් තීති, තාව
ඛසතො ආවාසටො විය. තං  න්ධාය ඉදං වුත්තං ‘‘ගම්භීසර ඔදකන්තිසක’’ති. 

අත්යථ කිච්යච සමුප්පන්යනති අත්ථා අනසපතන්ති අත්ථං, අත්ථාවහං

හිතාවහන්ති වුත්තං සහොති. කාතබ්බන්ති කිච්චං, කිඤ්චිසදව කරණීයන්ති

වුත්තං සහොති. උප්පන්නං එව  මුප්පන්නං, කත්තබ්බභාසවන උපට්ඨිතන්ති

වුත්තං සහොති. ත ්මිං අත්සථකිච්සච  මුප්පන්සන. අත්ථාෙ යම භවිස්සතීති 
නිධානප්පසයොජනනිද ් නසමතං. එතදත්ථඤ්හි ස ො නිසධති ‘‘අත්ථාවසහ

කි ්මිඤ්චිසදව කරණීසය  මුප්පන්සන අත්ථාය සම භවි ් ති, ත ්  සම
කිච්ච ්  නිප්ඵත්තියා භවි ් තී’’ති. කිච්චනිප්ඵත්තිසයව හි ත ්  කිච්සච
 මුප්පන්සනඅත්සථොති සවදිතබ්සබො. 

දුතිෙගාථාවණ්ණනා 
එවං නිධානප්පසයොජනං ද ්ස න්සතො අත්ථාධිගමාධිප්පායං ද ්ස ත්වා

ඉදානිඅනත්ථාපගමාධිප්පායංද ්ස තුමාහ– 

2. ‘‘රාජසතො වාදුරුත්ත ් , සචොරසතොපීළිත ් වා. 

ඉණ ් වාපසමොක්ඛාය, දුබ්භික්සඛආපදාසුවා’’ති. 
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ත ් ත්සථො ‘‘අත්ථායසමභවි ් තී’’තිච ‘‘ඉණ ් වා පසමොක්ඛායා’’ති
ච එත්ථ වුත්සතහි ද්වීහි භවි ් තිපසමොක්ඛාය-පසදහි  ද්ධිං යථා ම්භවං
සයොසජත්වාසවදිතබ්සබො. 

තත්ථායංසයොජනා–නසකවලංඅත්ථායසමභවි ් තීතිඑවපුරිස ො නිධිං

නිසධති, කින්තු ‘‘අයං සචොසරො’’ති වා ‘‘පාරදාරිසකො’’ති වා
‘‘සුඞ්කඝාතසකො’’ති වා එවමාදිනා නසයන පච්චත්ථිසකහි පච්චාමිත්සතහි

දුරුත්ත ්  සම  සතො රාජසතො වා පසමොක්ඛාය භවි ් ති,  න්ධිච්සඡදාදීහි

ධනහරසණන වා, ‘‘එත්තකං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං සදහී’’ති ජීවග්ගාසහන වා
සචොසරහිසමපීළිත ්  සතොසචොරසතොවාපසමොක්ඛායභවි ් ති.  න්තිසම

ඉණායිකා, සතමං‘‘ඉණංසදහී’’තිසචොසද ් න්ති, සතහිසමසචොදියමාන ්  

ඉණ ් වාපසමොක්ඛායභවි ් ති. සහොතිස ො මසයො, යං දුබ්භික්ඛංසහොති

දු ්  ් ං දුල්ලභපිණ්ඩං, තත්ථ න සුකරං අප්පධසනන යාසපතුං, තථාවිසධ

ආගසතදුබ්භික්සඛවාසම භවි ් ති. යථාරූපාආපදාඋප්පජ්ජන්තිඅග්ගිසතො

වාඋදකසතොවා අප්පියදායාදසතොවා, තථාරූපාසුවාඋප්පන්නාසුආපදාසුසම
භවි ් තීතිපිපුරිස ො නිධිංනිසධතීති. 

එවංඅත්ථාධිගමාධිප්පායංඅනත්ථාපගමාධිප්පායඤ්චාතිද්වීහි ගාථාහිදුවිධං
නිධානප්පසයොජනං ද ්ස ත්වාඉදානිතසමවදුවිධංපසයොජනංනිගසමන්සතො

ආහ – 

‘‘එතදත්ථායසලොක ්මිං, නිධිනාමනිධීයතී’’ති. 

ත ් ත්සථො – ය්වායං ‘‘අත්ථාය සම භවි ් තී’’ති ච ‘‘රාජසතො වා 
දුරුත්ත ් ා’’ති එවමාදීහි ච අත්ථාධිගසමො අනත්ථාපගසමො ච ද ්සිසතො. 

එතදත්ථාෙ එසත ං නිප්ඵාදනත්ථාය ඉම ්මිං ඔකා සලොසක සයො සකොචි

හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිසභසදො නිධනාම නිධීෙති ඨපීයතිපටි ාමීයතීති. 

තතිෙගාථාවණ්ණනා 
ඉදානි ය ්මා එවං නිහිසතොපි ස ො නිධි පුඤ්ඤවතංසයව

අධිප්සපතත්ථ ාධසකොසහොති, නඅඤ්සඤ ං, ත ්මාතමත්ථංදීසපන්සතොආහ 

– 

3. ‘‘තාව ්සුනිහිසතො න්සතො, ගම්භීසරඔදකන්තිසක. 

න බ්සබො බ්බදාඑව, ත ් තංඋපකප්පතී’’ති. 

ත ් ත්සථො –ස ොනිධි තාවසුනිහියතො සන්යතො, තාවසුට්ඨුනිඛණිත්වා

ඨපිසතො මාසනොතිවුත්තංසහොති.කීවසුට්ඨූති? ගම්භීයරඔදකන්තියක, යාව
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ගම්භීසරඔදකන්තිසකනිහිසතොති  ඞ්ඛංගච්ඡති, තාවසුට්ඨූතිවුත්තංසහොති. න

සබ්යබ්ො සබ්බ්දා එව, තස්සතං උපකප්පතීතිසයන පුරිස නනිහිසතො, ත ් 

 බ්සබොපි  බ්බකාලං න උපකප්පති න  ම්පජ්ජති, 
යථාවුත්තකිච්චකරණ මත්සථොන සහොතීති වුත්තං සහොති. කින්තු සකොචිසදව

කදාචිසදවඋපකප්පති, සනවවාඋපකප්පතීති. එත්ථචන්ති පදපූරණමත්සත
නිපාසතොදට්ඨබ්සබො‘‘යථාතංඅප්පමත්ත ් ආතාපිසනො’’තිඑවමාදීසු(ම. නි.

2.18-19; 3.154) විය.ලිඞ්ගසභදං වාකත්වා ‘‘ස ො’’තිවත්තබ්සබ ‘‘ත’’න්ති 
වුත්තං.එවංහිවුච්චමාසනස ොඅත්සථොසුඛංබුජ්ඣතීති. 

චතුත්ථපඤ්චමගාථාවණ්ණනා 

එවං ‘‘න බ්සබො බ්බදාඑව, ත ් තං උපකප්පතී’’තිවත්වාඉදානිසයහි

කාරසණහිනඋපකප්පති, තානිද ්ස න්සතොආහ– 

4. ‘‘නිධිවාඨානා චවති,  ඤ්ඤාවා ් විමුය්හති. 

නාගාවාඅපනාසමන්ති, ය ්මාවාපිහරන්තිනං. 

5. ‘‘අප්පියා වාපිදායාදා, උද්ධරන්තිඅප ් සතො’’ති. 

ත ් ත්සථො – ය ්මිං ඨාසන සුනිහිසතො සහොති නිධි, ස ො වා නිධ තම්හා 

ඨානා චවති අසපති විගච්ඡති, අසචතසනොපි  මාසනො පුඤ්ඤක්ඛයවස න

අඤ්ඤංඨානංගච්ඡති. සඤ්ඤාවාඅස්සවිමුය්හති, ය ්මිංඨාසනනිහිසතොනිධි, 

තං න ජානාති, අ ්  පුඤ්ඤක්ඛයසචොදිතා නාගා වා තං නිධිං අපනායමන්ති 

අඤ්ඤං ඨානං ගසමන්ති. ෙක්ඛා වාපි හරන්ති සයනිච්ඡකංආදාය ගච්ඡන්ති. 

අපස්සයතො වා අ ්  අප්පිො වා දාොදා භූමිං ඛණිත්වා තංනිධිං උද්ධරන්ති. 
එවම ් එසතහිඨානා චවනාදීහිකාරසණහිස ොනිධිනඋපකප්පතීති. 

එවං ඨානා චවනාදීනි සලොක ම්මතානි අනුපකප්පනකාරණානි වත්වා
ඉදානි යං තං එසත ම්පි කාරණානං මූලභූතං එකඤ්සඤව

පුඤ්ඤක්ඛය ඤ්ඤිතංකාරණං, තං ද ්ස න්සතොආහ– 

‘‘යදාපුඤ්ඤක්ඛසයොසහොති,  බ්බසමතංවින ් තී’’ති. 

ත ් ත්සථො – ය ්මිං  මසය සභොග ම්පත්තිනිප්ඵාදක ්  පුඤ්ඤ ් 

ඛසයො සහොති, සභොගපාරිජුඤ්ඤ ංවත්තනිකමපුඤ්ඤසමොකා ං කත්වා ඨිතං

සහොති, අථ යං නිධිං නිසධන්සතන නිහිතං හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිධනජාතං, 
 බ්බසමතංවින ් තීති. 
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ඡට්ඨගාථාවණ්ණනා 
එවං භගවා සතන සතන අධිප්පාසයන නිහිතම්පි යථාධිප්පායං 

අනුපකප්පන්තං නානප්පකාසරහි න ් නධම්මං සලොක ම්මතං නිධිං වත්වා
ඉදානි යං පුඤ්ඤ ම්පදං පරමත්ථසතො නිධීති ද ්ස තුං ත ්  කුටුම්බික ් 

අනුසමොදනත්ථමිදං නිධිකණ්ඩමාරද්ධං, තංද ්ස න්සතොආහ– 

6. ‘‘ය ් දාසනන සීසලන,  ංයසමනදසමනච. 

නිධීසුනිහිසතොසහොති, ඉත්ථියාපුරි  ් වා’’ති. 

තත්ථ දානන්ති ‘‘දානඤ්ච ධම්මචරියා චා’’ති එත්ථ වුත්තනසයසනව 

ගසහතබ්බං. සීලන්ති කායිකවාචසිසකො අවීතික්කසමො. 
පඤ්චඞ්ගද ඞ්ගපාතිසමොක්ඛ ංවරාදි වා  බ්බම්පි සීලං ඉධ සීලන්ති

අධිප්සපතං. සංෙයමොති  ංයමනං  ංයසමො, සචතස ො

නානාරම්මණගතිනිවාරණන්ති වුත්තංසහොති,  මාධි ්ස තංඅධිවචනං.සයන

 ංයසමන  මන්නාගසතො ‘‘හත්ථ ංයසතො, පාද ංයසතො, වාචා ංයසතො, 

 ංයතුත්තසමො’’ති එත්ථ  ංයතුත්තසමොති වුත්සතො. අපසර ආහු ‘‘ ංයමනං

 ංයසමො,  ංවරණන්ති වුත්තං සහොති, ඉන්ද්රිය ංවර ්ස තං අධිවචන’’න්ති. 

දයමොති දමනං, කිසලසූප මනන්ති වුත්තං සහොති, පඤ්ඤාසයතං අධිවචනං.
පඤ්ඤා හි කත්ථචි පඤ්ඤාත්සවව වුච්චති ‘‘සු ්සූ ා ලභසත පඤ්ඤ’’න්ති

එවමාදීසු( ං.නි. 1.246; සු.නි.188). කත්ථචිධම්සමොති‘‘ ච්චංධම්සමොධිති

චාසගො’’තිඑවමාදීසු. කත්ථචිදසමොති‘‘යදි ච්චාදමාචාගා, ඛන්තයාභිසයයො
නවිජ්ජතී’’තිආදීසු. 

එවංදානාදීනිඤත්වාඉදානිඑවංඉමි ් ාගාථාය ම්පිණ්සඩත්වා අත්සථො
සවදිතබ්සබො – ය ්  ඉත්ථියා වා පුරි  ්  වා දාසනන සීසලන  ංයසමන
දසමන චාති ඉසමහි චතූහි ධම්සමහි යථා හිරඤ්සඤන සුවණ්සණනමුත්තාය

මණිනාවාධනමසයොනිධිසත ං සුවණ්ණාදීනංඑකත්ථපක්ඛිපසනනනිධීයති, 
එවංපුඤ්ඤමසයොනිධිසත ං දානාදීනං එකචිත්ත න්තාසනසචතියාදිම්හිවා
වත්ථුම්හිසුට්ඨුකරසණනසුනිහිසතොසහොතීති. 

සත්තමගාථාවණ්ණනා 
එවං භගවා ‘‘ය ්  දාසනනා’’ති ඉමාය ගාථාය පුඤ්ඤ ම්පදාය 

පරමත්ථසතොනිධිභාවංද ්ස ත්වාඉදානියත්ථනිහිසතො, ස ොනිධිසුනිහිසතො

සහොති, තං වත්ථුංද ්ස න්සතොආහ– 

7. ‘‘සචතියම්හිච  ඞ්සඝවා, පුග්ගසලඅතිථීසුවා. 
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මාතරිපිතරිචාපි, අසථොසජට්ඨම්හිභාතරී’’ති. 

තත්ථ චයිතබ්බන්ති යචතිෙං, පූසජතබ්බන්ති වුත්තං සහොති, චිතත්තා වා

සචතියං. තං පසනතං සචතියං තිවිධං සහොති පරිසභොගසචතියං, 

උද්දි ් කසචතියං, ධාතුකසචතියන්ති.තත්ථ සබොධිරුක්සඛොපරිසභොගසචතියං, 

බුද්ධපටිමා උද්දි ් කසචතියං, ධාතුගබ්භථූපා  ධාතුකා ධාතුකසචතියං. 

සඞ්යඝොති බුද්ධප්පමුඛාදීසු සයො සකොචි. පුග්ගයලොති ගහට්ඨපබ්බජිසතසු සයො

සකොචි.නත්ථිඅ ් තිථි, යම්හි වාතම්හිදිවස ආගච්ඡතීති අතිථි. තඞ්ඛසණ 
ආගතපාහුනක ්ස තංඅධිවචනං.ස  ංවුත්තනයසමව. 

එවං සචතියාදීනි ඤත්වා ඉදානි එවං ඉමි ් ා ගාථාය  ම්පිණ්සඩත්වා

අත්සථො සවදිතබ්සබො – සයො ස ොනිධි ‘‘සුනිහිසතො සහොතී’’ති වුත්සතො, ස ො 

ඉසමසු වත්ථූසු සුනිහිසතො සහොති. ක ්මා? දීඝරත්තං 
ඉට්ඨඵලානුප්පදාන මත්ථතාය.තථාහිඅප්පකම්පිසචතියම්හි දත්වාදීඝරත්තං
ඉට්ඨඵලලාභිසනොසහොන්ති.යථාහ– 

‘‘එකපුප්ඵං යජිත්වාන, අසීතිකප්පසකොටිසයො; 

දුග්ගතිංනාභිජානාමි, පුප්ඵදාන ්සිදංඵල’’න්තිච. 

‘‘මත්තාසුඛපරිච්චාගා, ප ්ස සචවිපුලංසුඛ’’න්තිච.(ධ.ප. 290); 

එවං දක්ඛිණාවිසුද්ධිසවලාමසුත්තාදීසු වුත්තනසයන  ඞ්ඝාදිවත්ථූසුපි
දානඵලවිභාසගොසවදිතබ්සබො.යථාචසචතියාදීසුදාන ් පවත්ති ඵලවිභූතිච

ද ්සිතා, එවංයථාසයොගං  බ්බත්ථතංතංආරභිත්වා චාරිත්තවාරිත්තවස න 

සීල ් , බුද්ධානු ් තිවස න  ංයම ් , 
තබ්බත්ථුකවිප ් නාමනසිකාරපච්චසවක්ඛණවස න දම ්  ච පවත්ති ත ් 
ත ්  ඵලවිභූතිචසවදිතබ්බා. 

අට්ඨමගාථාවණ්ණනා 
එවං භගවා දානාදීහි නිධීයමාන ්  පුඤ්ඤමයනිධිසනො සචතියාදිසභදං 

වත්ථුං ද ්ස ත්වාඉදානිඑසතසුවත්ථූසුසුනිහිත ් ත ් නිධිසනොගම්භීසර 

ඔදකන්තිසකනිහිතනිධිසතොවිස  ංද ්ස න්සතොආහ– 

8. ‘‘එස ො නිධිසුනිහිසතො, අසජසයයොඅනුගාමිසකො. 

පහායගමනීසයසු, එතංආදායගච්ඡතී’’ති. 

තත්ථ පුබ්බපසදන තං දානාදීහි සුනිහිතනිධිං නිද්දි ති ‘‘එයසො නිධ

සුනිහියතො’’ති. අයජයෙයොති පසරහි සජත්වා ගසහතුං න  ක්කා, 
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අච්සචසයයොතිපි පාසඨො, ත ්  අච්චිතබ්සබො අච්චනාරසහො හිතසුඛත්ථිසකන
උපචිතබ්සබොති අත්සථො. එත ්මිඤ්ච පාසඨ එස ො නිධි අච්සචසයයොති
 ම්බන්ධිත්වා පුන ‘‘ක ්මා’’ති අනුසයොගං ද ්ස ත්වා ‘‘ය ්මා සුනිහිසතො
අනුගාමිසකො’’ති ම්බන්ධිතබ්බං.ඉතරථාහිසුනිහිත ් අච්සචයයත්තං වුත්තං

භසවයය, න ච සුනිහිසතො අච්චනීසයො. අච්චිසතො එව හි ස ොති. අනුගච්ඡතීති 

අනුගාමියකො, පරසලොකං ගච්ඡන්තම්පි තත්ථ තත්ථ ඵලදාසනනන විජහතීති 
අත්සථො. 

පහාෙ ගමනීයෙසු එතං ආදාෙ ගච්ඡතීති මරණකාසල පච්චුපට්ඨිසත
 බ්බසභොසගසු පහායගමනීසයසුඑතංනිධිංආදායපරසලොකංගච්ඡතීතිඅයං

කිර එත ්  අත්සථො. ස ො පනන යුජ්ජති.ක ්මා? සභොගානං අගමනීයසතො.

පහාතබ්බා එව හි සත සත සභොගා, න ගමනීයා, ගමනීයා පන සත සත

ගතිවිස  ා. යසතො යදි එ  අත්සථො සියා, පහාය සභොසග ගමනීසයසු
ගතිවිස ස සුඉතිවසදයය.ත ්මාඑවසමත්ථඅත්සථොසවදිතබ්සබො–‘‘නිධිවා 
ඨානාචවතී’’තිඑවමාදිනාපකාසරනපහායමච්චංසභොසගසුගච්ඡන්සතසුඑතං
ආදාය ගච්ඡතීති.එස ොහිඅනුගාමිකත්තාතංනප්පජහතීති. 

තත්ථ සියා ‘‘ගමනීසයසූති එත්ථ ගන්තබ්සබසූති අත්සථො, න 
ගච්ඡන්සතසූ’’ති. තං න එකං සතො ගසහතබ්බං. යථා හි ‘‘අරියා

නියයානිකා’’ති(දී.නි. 2.141) එත්ථනියයන්තාතිඅත්සථො, නනියයාතබ්බාති, 

එවමිධාපිගච්ඡන්සතසූති අත්සථො, නගන්තබ්සබසූති. 

අථවාය ්මාඑ මරණකාසලක ් චිදාතුකාසමොසභොසගආමසිතුම්පින 

ලභති, ත ්මාසතනසතසභොගාපුබ්බංකාසයන පහාතබ්බා, පච්ඡා විහතාස න

සචත ා ගන්තබ්බා, අතික්කමිතබ්බාති වුත්තං සහොති. ත ්මා පුබ්බං කාසයන 
පහාය පච්ඡා සචත ා ගමනීසයසුසභොසගසූතිඑවසමත්ථ අත්සථො දට්ඨබ්සබො.

පුරිම ්මිං අත්සථ නිද්ධාරසණ භුම්මවචනං, පහාය ගමනීසයසු සභොසගසු
එකසමසවතං පුඤ්ඤනිධිවිභවං තසතො නීහරිත්වා ආදාය ගච්ඡතීති. පච්ඡිසම
අත්සථ භාසවනභාවලක්ඛසණ භුම්මවචනං. සභොගානඤ්හි ගමනීයභාසවන
එත ් නිධි ් ආදායගමනීයභාසවොලක්ඛීයතීති. 

නවමගාථාවණ්ණනා 
එවං භගවා ඉම ්  පුඤ්ඤනිධිසනොගම්භීසරඔදකන්තිසකනිහිතනිධිසතො 

විස  ං ද ්ස ත්වා පුන අත්තසනො භණ්ඩගුණ ංවණ්ණසනන කයජන ් 
උ ් ාහං ජසනන්සතො උළාරභණ්ඩවාණිසජො විය අත්තනා
සදසිතපුඤ්ඤනිධිගුණ ංවණ්ණසනන ත ්මිං පුඤ්ඤනිධිම්හි සදවමනු ් ානං
උ ් ාහංජසනන්සතොආහ– 
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9. ‘‘අ ාධාරණමඤ්සඤ ං, අසචොරාහරසණොනිධි. 

කයිරාථධීසරොපුඤ්ඤානි, සයොනිධිඅනුගාමිසකො’’ති. 

තත්ථ අසාධාරණමඤ්යඤසන්ති අ ාධාරසණො අඤ්සඤ ං, මකාසරො
පද න්ධිකසරො ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය සවදනාය  ම්පයුත්තා’’තිආදීසු විය. න

සචොසරහි ආහරසණො අයචොරාහරයණො, සචොසරහි ආදාතබ්සබො න සහොතීති

අත්සථො. නිධාතබ්සබොති නිධ. එවං ද්වීහි පසදහි පුඤ්ඤනිධිගුණං

 ංවණ්සණත්වා තසතො ද්වීහි තත්ථ උ ් ාහං ජසනති ‘‘කයිරාථ ධීයරො

පුඤ්ඤානි, යෙො නිධ අනුගාමියකො’’ති. ත ් ත්සථො – ය ්මා පුඤ්ඤානිනාම

අ ාධාරසණො අඤ්සඤ ං, අසචොරාහරසණො ච නිධි සහොති. න සකවලඤ්ච

අ ාධාරසණොඅසචොරාහරසණොචනිධි, අථසඛොපන ‘‘එස ොනිධි සුනිහිසතො, 
අසජසයයො අනුගාමිසකො’’ති එත්ථ වුත්සතො සයො නිධි අනුගාමිසකො. ස ො ච

ය ්මා පුඤ්ඤානිසයව, ත ්මා කයිරාථ කසරයය ධීසරො බුද්ධි ම්පන්සනො
ධිති ම්පන්සනොච පුග්ගසලොපුඤ්ඤානීති. 

දසමගාථාවණ්ණනා 
එවංභගවාගුණ ංවණ්ණසනනපුඤ්ඤනිධිම්හිසදවමනු ් ානංඋ ් ාහං 

ජසනත්වාඉදානිසයඋ ් හිත්වාපුඤ්ඤනිධිකිරියාය ම්පාසදන්ති, සත ංස ො

යංඵලං සදති, තං ඞ්සඛපසතොද ්ස න්සතොආහ– 

10. 

‘‘එ සදවමනු ් ානං,  බ්බකාමදසදොනිධී’’ති. 

ඉදානි ය ්මාපත්ථනායපටිබන්ධිත ්   බ්බකාමදදත්තං, නවිනාපත්ථනං
සහොති.යථාහ– 

‘‘ආකඞ්සඛයය සච ගහපතසයො ධම්මචාරී  මචාරී ‘අසහො වතාහං
කාය ්  සභදා පරං මරණා ඛත්තියමහා ාලානං  හබයතං

උපපජ්සජයය’න්ති, ඨානංසඛොපසනතං විජ්ජතියං ස ොකාය ් සභදා
පරං මරණා ඛත්තියමහා ාලානං  හබයතං උපපජ්සජයය. තං කි ් 

සහතු? තථාහිස ොධම්මචාරී මචාරී’’(ම.නි.1.442). 

එවං ‘‘අනා වං සචසතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්සඨව ධම්සම

 යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ විහසරයය. තං කි ්  සහතු? 

තථාහිස ොධම්මචාරී  මචාරී’’ති(ම.නි.1.442). 

තථා චාහ– 
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‘‘ඉධ, භික්ඛසව, භික්ඛු  ද්ධාය  මන්නාගසතො සහොති, සීසලන, 

සුසතන, චාසගන, පඤ්ඤාය  මන්නාගසතො සහොති, ත ්  එවං සහොති
‘අසහොවතාහංකාය ් සභදාපරංමරණා ඛත්තියමහා ාලානං  හබයතං

උපපජ්සජයය’න්ති. ස ො තං චිත්තං පදහති, තං චිත්තං අධිට්ඨාති, තං
චිත්තං භාසවති. ත ්  සත  ඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං

බහුලීකතාතත්රූපපත්තියා ංවත්තන්තී’’ති(ම.නි.3.161) එවමාදි. 

ත ්මා තං තථා තථා ආකඞ්ඛපරියායං 
චිත්තපදහනාධිට්ඨානභාවනාපරික්ඛාරං පත්ථනං ත ්   බ්බකාමදදත්සත
සහතුං ද ්ස න්සතොආහ– 

‘‘යංයසදවාභිපත්සථන්ති,  බ්බසමසතනලබ්භතී’’ති. 

එකාදසමගාථාවණ්ණනා 

11. ඉදානියංතං  බ්බංඑසතනලබ්භති, තංඔධිස ොඔධිස ොද ්ස න්සතො 

‘‘සුවණ්ණතා සුසරතා’’තිඑවමාදිගාථාසයොආහ. 

තත්ථ පඨමගාථාය තාව සුවණ්ණතා නාම සුන්දරච්ඡවිවණ්ණතා

කඤ්චන න්නිභත්තචතා,  ාපිඑසතනපුඤ්ඤනිධිනාලබ්භති.යථාහ – 

‘‘යම්පි, භික්ඛසව, තථාගසතො පුරිමං ජාතිං…සප.… පුබ්සබ

මනු ් භූසතො  මාසනො අක්සකොධසනො අසහොසි අනුපායා බහුසලො, 

බහුම්පිවුත්සතො මාසනොනාභි ජ්ජි නකුප්පිනබයාපජ්ජිනපතිත්ථීයි, 

න සකොපඤ්ච සදො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාත්වාකාසි, දාතා ච අසහොසි
සුඛුමානං මුදුකානං අත්ථරණානං පාවුරණානං සඛොමසුඛුමානං
කප්පාසික…සප.… සකොස යය…සප.… කම්බලසුඛුමානං. ස ො ත ් 
කම්ම ්  කතත්තා උපචිතත්තා…සප.… ඉත්ථත්තංආගසතො  මාසනො
ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං පටිලභති. සුවණ්ණවණ්සණො සහොති

කඤ්චන න්නිභත්තසචො’’ති(දී.නි.3.218). 

සුසරතා නාමබ්රහ්ම ් රතාකරවීකභාණිතා,  ාපිඑසතනලබ්භති.යථාහ– 

‘‘යම්පි, භික්ඛසව, තථාගසතො පුරිමං ජාතිං…සප.… ඵරු ං වාචං

පහාය ඵරු ාය වාචාය පටිවිරසතො අසහොසි, යා  ා වාචා සනලා
කණ්ණසුඛා…සප.… තථාරූපිං වාචං භාසිතා අසහොසි. ස ො ත ් 
කම්ම ් කතත්තා උපචිතත්තා…සප.… ඉත්ථත්තං ආගසතො  මාසනො
ඉමානි ද්සව මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. පහුතජිව්සහො ච සහොති

බ්රහ්ම ් සරොචකරවීකභාණී’’ති(දී.නි.3.236). 
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පටුන 

සුසණ්ඨානාති සුට්ඨු  ණ්ඨානතා,  මචිතවට්ටිතයුත්තට්ඨාසනසු
අඞ්ගපච්චඞ්ගානං  මචිතවට්ටිතභාසවන  න්නිසවස ොති වුත්තං සහොති.  ාපි
එසතනලබ්භති.යථාහ– 

‘‘යම්පි, භික්ඛසව, තථාගසතො පුරිමං ජාතිං…සප.… පුබ්සබ
මනු ් භූසතො  මාසනො බහුජන ්  අත්ථකාසමො අසහොසි හිතකාසමො

ඵාසුකාසමො සයොගක්සඛමකාසමො ‘කින්ති සම  ද්ධාය වඩ්සඪයයං, 
සීසලන සුසතන චාසගන පඤ්ඤාය ධනධඤ්සඤන සඛත්තවත්ථුනා 
ද්විපදචතුප්පසදහිපුත්තදාසරහිදා කම්මකරසපොරිස හිඤාතීහිමිත්සතහි

බන්ධසවහි වඩ්සඪයය’න්ති, ස ො ත ්  කම්ම ් …සප.…  මාසනො

ඉමානිතීණිමහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති, සීහපුබ්බඩ්ඪකාසයොචසහොති

චිතන්තරංස ොච මවට්ටක්ඛන්සධො චා’’ති(දී.නි.3.224) එවමාදි. 

ඉමිනා නසයන ඉසතො පසර ම්පි ඉමිනා පුඤ්ඤනිධිනා පටිලාභ ාධකානි 
සුත්තපදානි තසතො තසතො ආසනත්වා වත්තබ්බානි. අතිවිත්ථාරභසයන තු

 ංඛිත්තං, ඉදානි අවස  පදානංවණ්ණනංකරි ් ාමි. 

සුරූපතාතිඑත්ථ කල රීරංරූපන්ති සවදිතබ්බං ‘‘ආකාස ොපරිවාරිසතො

රූපංත්සවව  ඞ්ඛං ගච්ඡතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.306) විය, ත ්  රූප ් 
සුන්දරතා සුරූපතා නාතිදීඝතා නාතිර ් තා නාතිකි තා නාතිථූලතා 

නාතිකාළතා නච්සචොදාතතාති වුත්තං සහොති. ආධපච්චන්ති අධිපතිභාසවො, 

ඛත්තියමහා ාලාදිභාසවන  ාමිකභාසවොති අත්සථො. පරිවායරොති අගාරිකානං

 ජනපරිජන ම්පත්ති, අනගාරිකානං පරි  ම්පත්ති, ආධිපච්චඤ්ච පරිවාසරොච 

ආධපච්චපරිවායරො. එත්ථ ච සුවණ්ණතාදීහි  රීර ම්පත්ති, ආධිපච්සචන

සභොග ම්පත්ති, පරිවාසරන  ජනපරිජන ම්පත්ති වුත්තාති සවදිතබ්බා. 

සබ්බ්යමයතන ලබ්භතීති යං තං ‘‘යං යසදවාභිපත්සථන්ති,  බ්බසමසතන

ලබ්භතී’’ති වුත්තං, තත්ථ ඉදම්පි තාව පඨමං ඔධිස ො වුත්තසුවණ්ණතාදි 
 බ්බසමසතනලබ්භතීතිසවදිතබ්බන්තිද ්ස ති. 

ද්වාදසමගාථාවණ්ණනා 

12. එවමිමාය ගාථායපුඤ්ඤානුභාසවනලභිතබ්බංරජ්ජ ම්පත්තිසතොඔරං 
සදවමනු ්  ම්පත්තිං ද ්ස ත්වා ඉදානි තදුභයරජ්ජ ම්පත්තිං ද ්ස න්සතො 

‘‘පයදසරජ්ජ’’න්තිඉමංගාථමාහ. 

තත්ථ පයදසරජ්ජන්ති එකදීපම්පි  කලං අපාපුණිත්වා පථවියා

එකසමක ්මිං පසදස  රජ්ජං. ඉ ් රභාසවො ඉස්සරිෙං, ඉමිනා

දීපචක්කවත්තිරජ්ජංද ්ස ති. චක්කවත්තිසුඛංපිෙන්තිඉට්ඨංකන්තංමනාපං
චක්කවත්තිසුඛං. ඉමිනා චාතුරන්තචක්කවත්තිරජ්ජං ද ්ස ති. සදසවසු රජ්ජං 
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යදවරජ්ජං, එසතනමන්ධාතාදීනම්පිමනු ් ානංසදවරජ්ජංද ්සිතං සහොති. අපි

දිබ්යබ්සූතිඉමිනාසයසත දිවිභවත්තා ‘‘දිබ්බා’’ති වුච්චන්ති, සතසු දිබ්සබසු

කාසයසුඋප්පන්නානම්පිසදවරජ්ජං ද ්ස ති. සබ්බ්යමයතනලබ්භතීතියංතං

‘‘යං යසදවාභිපත්සථන්ති,  බ්බසමසතන ලබ්භතී’’ති වුත්තං, තත්ථ ඉදම්පි
දුතියංඔධිස ොපසද රජ්ජාදි බ්බසමසතනලබ්භතීතිසවදිතබ්බන්ති ද ්ස ති. 

යතරසමගාථාවණ්ණනා 

13. එවමිමාය ගාථාය පුඤ්ඤානුභාසවන ලභිතබ්බං
සදවමනු ් රජ්ජ ම්පත්තිං ද ්ස ත්වා ඉදානි ද්වීහි ගාථාහි වුත්තං  ම්පත්තිං

 මා සතො පුරක්ඛත්වා නිබ්බාන ම්පත්තිං ද ්ස න්සතො ‘‘මානුස්සිකා ච

සම්පත්තී’’තිඉමං ගාථමාහ. 

ත ් ායං පදවණ්ණනා – මනු ් ානං අයන්ති මානු ්සී, මානු ්සී එව 

මානුස්සිකා.  ම්පජ්ජනං සම්පත්ති. සදවානං සලොසකො සදවසලොසකො. ත ්මිං 

යදවයලොයක. ොති අනවස  පරියාදානං, රමන්ති එතාය අජ්ඣත්තං 

උප්පන්නායබහිද්ධාවාඋපකරණභූතායාති රති, සුඛ ්  සුඛවත්ථුසනොසචතං 

අධිවචනං. ොති අනියතවචනං ච ද්සදො පුබ්බ ම්පත්තියා  හ

 ම්පිණ්ඩනත්සථො. නිබ්බානංසයව නිබ්බ්ානසම්පත්ති. 

අයං පන අත්ථවණ්ණනා – යා එ ා ‘‘සුවණ්ණතා’’තිආදීහි පසදහි

මානු ්සිකා ච  ම්පත්ති සදවසලොසක ච යා රති වුත්තා,  ා ච  බ්බා, යා

චායමපරා ද්ධානු ාරිභාවාදිවස නපත්තබ්බානිබ්බාන ම්පත්ති,  ා චාතිඉදං
තතියම්පිඔධිස ො බ්බසමසතනලබ්භතීති. 

අථ වා යා පුබ්සබ සුවණ්ණතාදීහි අවුත්තා ‘‘සූරා  තිමන්සතො ඉධ

බ්රහ්මචරියවාස ො’’ති එවමාදිනා (අ. නි. 9.21) නසයන නිද්දිට්ඨා

පඤ්ඤාසවයයත්තියාදිසභදාචමානු ්සිකා ම්පත්ති, අපරාසදවසලොසකච යා

ඣානාදිරති, යා ච යථාවුත්තප්පකාරා නිබ්බාන ම්පත්ති චාති ඉදම්පි තතියං
ඔධිස ො  බ්බසමසතනලබ්භතීති.එවම්සපත්ථඅත්ථවණ්ණනාසවදිතබ්බා. 

චුද්දසමගාථාවණ්ණනා 

14. එවමිමාය ගාථාය පුඤ්ඤානුභාසවන ලභිතබ්බං
 ද්ධානු ාරීභාවාදිවස න පත්තබ්බං නිබ්බාන ම්පත්තිම්පි ද ්ස ත්වා ඉදානි
සතවිජ්ජඋභසතොභාගවිමුත්තභාවවස නපි පත්තබ්බං තසමව ත ්  උපායඤ්ච

ද ්ස න්සතො ‘‘මිත්තසම්පදමාගම්මා’’තිඉමංගාථමාහ. 

ත ් ායං පදවණ්ණනා –  ම්පජ්ජතිඑතාය ගුණවිභූතිංපාපුණාතීති ම්පදා, 

මිත්සතො එව  ම්පදා මිත්ත ම්පදා, තං මිත්තසම්පදං. ආගම්මාති නි ් ාය. 
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යෙොනියසොතිඋපාසයන. පයුඤ්ජයතොතිසයොගානුට්ඨානංකසරොසතො. විජානාති

එතායාති විජ්ජා, විමුච්චතිඑතාය,  යංවාවිමුච්චතීතිවිමුත්ති, විජ්ජාචවිමුත්ති

ච විජ්ජාවිමුත්තිසයො, විජ්ජාවිමුත්තීසුවසීභාසවො විජ්ජාවිමුත්තිවසීභායවො. 

අයං පන අත්ථවණ්ණනා – ය්වායං මිත්ත ම්පදමාගම්ම  ත්ථාරං වා
අඤ්ඤතරං වා ගරුට්ඨානියං  බ්රහ්මචාරිං නි ් ාය තසතො ඔවාදඤ්ච
අනු ා නිඤ්ච ගසහත්වා යථානුසිට්ඨං පටිපත්තියා සයොනිස ො පයුඤ්ජසතො 

පුබ්සබනිවා ාදීසුතීසුවිජ්ජාසු ‘‘තත්ථකතමාවිමුත්ති? චිත්ත ් චඅධිමුත්ති 

නිබ්බානඤ්චා’’ති (ධ. .1381) එවංආගතායඅට්ඨ මාපත්තිනිබ්බානසභදාය

විමුත්තියා චතථාතථාඅදන්ධායිතත්සතන වසීභාසවො, ඉදම්පිචතුත්ථංඔධිස ො 
 බ්බසමසතනලබ්භතීති. 

පන්නරසමගාථාවණ්ණනා 

15. එවමිමාය ගාථාය පුබ්සබ
කථිතවිජ්ජාවිමුත්තිවසීභාවභාගියපුඤ්ඤානුභාසවන ලභිතබ්බං 
සතවිජ්ජඋභසතොභාගවිමුත්තභාවවස නපි පත්තබ්බං නිබ්බාන ම්පත්තිං
ද ්ස ත්වා ඉදානි ය ්මා විජ්ජාවිමුත්තිවසීභාවප්පත්තා සතවිජ්ජා

උභසතොභාගවිමුත්තාපි  බ්සබ පටි ම්භිදාදිගුණවිභූතිං ලභන්ති, ඉමාය
පුඤ්ඤ ම්පදාය ච ත ් ා ගුණවිභූතියා පදට්ඨානවස න තථා තථා  ාපි

ලබ්භති, ත ්මා තම්පි ද ්ස න්සතො ‘‘පටිසම්භිදා වියමොක්ඛා චා’’ති ඉමං
ගාථමාහ. 

‘‘යසතො ම්මාකසතනයාචායංධම්මත්ථනිරුත්තිපටිභාසනසුපසභදගතා 

පඤ්ඤාපටි ම්භිදා’’තිවුච්චති, සයචිසම ‘‘රූපීරූපානිප ් තී’’තිආදිනා (දී.

නි. 2.129; 3.339) නසයන අට්ඨ විසමොක්ඛා, යා චායං භගවසතො  ාවසකහි

පත්තබ්බා  ාවක ම්පත්ති ාධිකා  ාවකපාරමී, යා ච  යම්භුභාව ාධිකා

පච්සචකසබොධි, යා ච  බ්බ ත්තුත්තමභාව ාධිකා බුද්ධභූමි, ඉදම්පි පඤ්චමං
ඔධිස ො බ්බසමසතනලබ්භතීති සවදිතබ්බං. 

යසො සමගාථාවණ්ණනා 

16. එවං භගවා යං තං ‘‘යං යසදවාභිපත්සථන්ති,  බ්බසමසතන

ලබ්භතී’’ති වුත්තං, තං ඉමාහි පඤ්චහි ගාථාහි ඔධිස ො ඔධිස ො ද ්ස ත්වා 
ඉදානි  බ්බසමවිදං  බ්බකාමදදනිධි ඤ්ඤිතං පුඤ්ඤ ම්පදං ප ං න්සතො 

‘‘එවංමහත්ථිකා එසා’’තිඉමායගාථායසද නංනිට්ඨසපසි. 

ත ් ායං පදවණ්ණනා –එවන්ති අතීතත්ථනිද ් නං.මහන්සතොඅත්සථො

අ ් ාති මහත්ථිකා, මහසතොඅත්ථාය ංවත්තතීතිවුත්තංසහොති, මහිද්ධිකාතිපි

පාසඨො. එසාතිඋද්සද වචනං, සතන‘‘ය ් දාසනනසීසලනා’’තිඉසතොපභුති
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යාව ‘‘කයිරාථධීසරො පුඤ්ඤානී’’තිවුත්තංපුඤ්ඤ ම්පදංඋද්දි ති. ෙදිදන්ති

අභිමුඛකරණත්සථ නිපාසතො, සතන එ ාති උද්දිට්ඨං නිද්දිසිතුං යා එ ාති

අභිමුඛං කසරොති. පුඤ්ඤානං  ම්පදා පුඤ්ඤසම්පදා. තස්මාති කාරණවචනං. 

ධීරාතිධිතිමන්සතො. පසංසන්තීතිවණ්ණයන්ති. පණ්ඩිතාතිපඤ්ඤා ම්පන්නා. 

කතපුඤ්ඤතන්තිකතපුඤ්ඤභාවං. 

අයංපන අත්ථවණ්ණනා – ඉතිභගවා සුවණ්ණතාදිංබුද්ධභූමිපරිසයො ානං
පුඤ්ඤ ම්පදානුභාසවනඅධිගන්තබ්බමත්ථං වණ්ණයිත්වා ඉදානිතසමවත්ථං
 ම්පිණ්සඩත්වා ද ්ස න්සතො සතසනවත්සථන යථාවුත්තප්පකාරාය
පුඤ්ඤ ම්පදාය මහත්ථිකත්තං ථුනන්සතො ආහ – එවං මහසතො අත්ථ ්  

ආවහසනන මහත්ථිකා එ ා, යදිදං මයා ‘‘ය ්  දාසනන සීසලනා’’තිආදිනා

නසයන සදසිතා පුඤ්ඤ ම්පදා, ත ්මා මාදි ා  ත්තානං හිතසුඛාවහාය
ධම්මසද නාය අකිලාසුතාය යථාභූතගුසණන ච ධීරා පණ්ඩිතා

‘‘අ ාධාරණමඤ්සඤ ං, අසචොරාහරසණො නිධී’’තිආදීහි ඉධ වුත්සතහි ච, 

අවුත්සතහි ච ‘‘මා, භික්ඛසව, පුඤ්ඤානං භායිත්ථ, සුඛ ්ස තං, භික්ඛසව, 

අධිවචනං, යදිදං පුඤ්ඤානී’’තිආදීහි (අ. නි. 7.62; ඉතිවු. 22; සනත්ති. 121) 

වචසනහිඅසනකාකාරසවොකාරංකතපුඤ්ඤතංප ං න්ති, න පක්ඛපාසතනාති. 

සද නාපරිසයො ාසනස ොඋපා සකොබහුජසනන ද්ධිංස ොතාපත්තිඵසල 

පතිට්ඨාසි, රඤ්සඤො ච පස නදිසකො ල ්   න්තිකං ගන්ත්වා එතමත්ථං

ආසරොසචසි, රාජා අතිවිය තුට්සඨො හුත්වා ‘‘ ාධු, ගහපති,  ාධු සඛො ත්වං, 

ගහපති, මාදිස හිපි අනාහරණීයං නිධිං නිසධසී’’ති  ංරාසධත්වා මහතිං
පූජමකාසීති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

නිධිකණ්ඩසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

නික්යඛපප්පයෙොජනං 
ඉදානි නිධිකණ්ඩානන්තරං නික්ඛිත්ත ්  සමත්තසුත්ත ් 

වණ්ණනාක්කසමො අනුප්පත්සතො. ත ්  ඉධ නික්සඛපප්පසයොජනං වත්වා 
තසතොපරං– 

‘‘සයනවුත්තංයදායත්ථ, ය ්මාසචසත දීපනා; 

නිදානංස ොධයිත්වා ් , කරි ් ාමත්ථවණ්ණනං’’. 

තත්ථ ය ්මා නිධිකණ්සඩන දානසීලාදිපුඤ්ඤ ම්පදා වුත්තා,  ා ච

 ත්සතසුසමත්තායකතායමහප්ඵලාසහොතියාව බුද්ධභූමිංපාසපතුං මත්ථා, 

ත ්මා ත ් ා පුඤ්ඤ ම්පදාය උපකාරද ් නත්ථං, ය ්මා වා  රසණහි
 ා සන ඔතරිත්වා සික්ඛාපසදහි සීසල පතිට්ඨිතානං ද්වත්තිං ාකාසරන

රාගප්පහාන මත්ථං, කුමාරපඤ්සහනසමොහප්පහාන මත්ථඤ්ච කම්මට්ඨානං

ද ්ස ත්වා, මඞ්ගලසුත්සතන ත ්  පවත්තියා මඞ්ගලභාසවො අත්තරක්ඛා ච, 

රතනසුත්සතන ත ් ානුරූපා පරරක්ඛා, තිසරොකුට්සටන රත්තනසුත්සත
වුත්තභූසතසු එකච්චභූතද ් නං වුත්තප්පකාරාය පුඤ්ඤ ම්පත්තියා

පමජ්ජන්තානං විපත්ති ච, නිධිකණ්සඩන තිසරොකුට්සට

වුත්තවිපත්තිපටිපක්ඛභූතා  ම්පත්ති ච ද ්සිතා, සදො ප්පහාන මත්ථං පන

කම්මට්ඨානං අද ්සිතසමව, ත ්මා තං සදො ප්පහාන මත්ථං කම්මට්ඨානං
ද ්ස තුං ඉදං සමත්තසුත්තං ඉධ නික්ඛිත්තං. එවඤ්හි සුපරිපූසරො සහොති 
ඛුද්දකපාසඨොතිඉදම ් ඉධනික්සඛපප්පසයොජනං. 

නිදානයසොධනං 
ඉදානියායං– 

‘‘සයනවුත්තංයදායත්ථ, ය ්මාසචසත දීපනා; 

නිදානංස ොධයිත්වා ් , කරි ් ාමත්ථවණ්ණන’’න්ති.– 

මාතිකා නික්ඛිත්තා, තත්ථ ඉදං සමත්තසුත්තං භගවතාව වුත්තං, න

 ාවකාදීහි, තඤ්ච පන යදා හිමවන්තප ් සතො සදවතාහි උබ්බාළ්හා භික්ඛූ

භගවසතො  න්තිකං ආගතා, තදා  ාවත්ථියං සත ං භික්ඛූනං පරිත්තත්ථාය
කම්මට්ඨානත්ථායචවුත්තන්තිඑවංතාව ඞ්සඛපසතො එසත ංපදානංදීපනා
නිදානස ොධනාසවදිතබ්බා. 

විත්ථාරසතොපනඑවංසවදිතබ්බා–එකං මයංභගවා ාවත්ථියංවිහරති 

උපකට්ඨාය ව ්සූපනායිකාය, සතන සඛො පන  මසයන  ම්බහුලා



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

177 

පටුන 

නානාසවරජ්ජකා භික්ඛූ භගවසතො  න්තිසක කම්මට්ඨානං ගසහත්වා තත්ථ
තත්ථ ව ් ං උපගන්තුකාමා භගවන්තං උප ඞ්කමන්ති. තත්ර සුදං භගවා
රාගචරිතානං  විඤ්ඤාණකඅවිඤ්ඤාණකවස න එකාද විධං 

අසුභකම්මට්ඨානං, සදො චරිතානං චතුබ්බිධං සමත්තාදිකම්මට්ඨානං, 

සමොහචරිතානං මරණ ් තිකම්මට්ඨානාදීනි, විතක්කචරිතානං

ආනාපාන ් තිපථවීකසිණාදීනි,  ද්ධාචරිතානං

බුද්ධානු ් තිකම්මට්ඨානාදීනි, බුද්ධිචරිතානං චතුධාතුවවත්ථානාදීනීති ඉමිනා
නසයන චතුරාසීති හ ් ප්පසභදචරිතානුකූලානිකම්මට්ඨානානිකසථති. 

අථ සඛො පඤ්චමත්තානි භික්ඛු තානි භගවසතො  න්තිසක කම්මට්ඨානං 
උග්ගසහත්වා  ප්පායස නා නඤ්ච සගොචරගාමඤ්ච පරිසය මානානි
අනුපුබ්සබන ගන්ත්වා පච්චන්සත හිමවන්සතන  ද්ධිං එකාබද්ධං
නීලකාචමණි න්නිභසිලාතලං සීතලඝනච්ඡායනීලවන ණ්ඩමණ්ඩිතං
මුත්තාජාලරජතපට්ට දි වාලුකාකිණ්ණභූමිභාගං 
සුචි ාතසීතලජලා යපරිවාරිතං පබ්බතමද්ද ංසු. අථ සත භික්ඛූ
තත්සථකරත්තිං වසිත්වා පභාතාය රත්තියා  රීරපරිකම්මං කත්වා ත ් 
අවිදූසර අඤ්ඤතරං ගාමං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. ගාසමො

ඝනනිසව න න්නිවිට්ඨකුල හ ් යුත්සතො, මනු ් ාසචත්ථ  ද්ධාප න්නා
සත පච්චන්සත පබ්බජිතද ් න ්  දුල්ලභතාය භික්ඛූ දි ්වා එව

පීතිස ොමන ් ජාතා හුත්වා සත භික්ඛූ සභොසජත්වා ‘‘ඉසධව, භන්සත, 
සතමා ං ව ථා’’ති යාචිත්වා පඤ්ච පධානකුටි තානි කාසරත්වා තත්ථ 

මඤ්චපීඨපානීයපරිසභොජනීයඝටාදීනි බ්බූපකරණානිපටියාසදසුං. 

භික්ඛූ දුතියදිවස  අඤ්ඤං ගාමං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. තත්ථපි මනු ් ා
තසථව උපට්ඨහිත්වා ව ් ාවා ං යාචිංසු. භික්ඛූ ‘‘අ ති අන්තරාසය’’ති 

අධිවාස ත්වා තං වන ණ්ඩං පවිසිත්වා  බ්බරත්තින්දිවං ආරද්ධවීරියා
යාමඝණ්ඩිකං සකොට්සටත්වා සයොනිස ොමනසිකාරබහුලා විහරන්තා
රුක්ඛමූලානි උපගන්ත්වා නිසීදිංසු. සීලවන්තානං භික්ඛූනං සතසජන
විහතසතජා රුක්ඛසදවතා අත්තසනො අත්තසනො විමානා ඔරුය්හ දාරසක
ගසහත්වාඉසතොචිසතොවිචරන්ති.ස යයථාපි නාමරාජූහිවා රාජමහාමත්සතහි
වාගාමකාවා ංගසතහිගාමවාසීනංඝසරසුඔකාස ගහිසතඝරමනු ් කාඝරා 
නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ර ව න්තා ‘‘කදා නු ගමි ් න්තී’’ති දූරසතොව

ඔසලොසකන්ති, එවසමව සදවතා අත්තසනො අත්තසනො විමානානි ඡඩ්සඩත්වා
ඉසතො චිසතො ච විචරන්තිසයො දූරසතොව ඔසලොසකන්ති ‘‘කදා නු භදන්තා

ගමි ් න්තී’’ති. තසතො එවං  මචින්සතසුං ‘‘පඨමව ්සූපගතා භික්ඛූ අව ් ං

සතමා ංවසි ් න්ති, මයංපනතාවචිරං දාරසක ගසහත්වාඔක්කම්මවසිතුං

න  ක්සකොම, හන්ද මයං භික්ඛූනං භයානකං ආරම්මණං ද ්ස මා’’ති. තා
රත්තිං භික්ඛූනං  මණධම්මකරණසවලාය භිං නකානි යක්ඛරූපානි 
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නිම්මිනිත්වාපුරසතො පුරසතොතිට්ඨන්ති, සභරව ද්දඤ්ච කසරොන්ති.භික්ඛූනං

තානි රූපානි දි ්වා තඤ්ච  ද්දං සුත්වා හදයං ඵන්දි, දුබ්බණ්ණා ච අසහසුං

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතා.සතනසත භික්ඛූචිත්තංඑකග්ගංකාතුංනා ක්ඛිංසු, 

සත ං අසනකග්ගචිත්තානං භසයනච පුනප්පුනං  ංවිග්ගානං  ති ම්මු ්සි, 

තසතොසත ංමුට්ඨ තීනංදුග්ගන්ධානි ආරම්මණානිපසයොසජසුං, සත ංසතන

දුග්ගන්සධන නිම්මථියමානමිව මත්ථලුඞ්ගං අසහොසි, ගාළ්හා සී සවදනා

උප්පජ්ජිංසු, නචතංපවත්තිංඅඤ්ඤමඤ්ඤ ් ආසරොසචසුං. 

අසථකදිව ං  ඞ්ඝත්සථර ්  උපට්ඨානකාසල  බ්සබසු  න්නිපතිසතසු 

 ඞ්ඝත්සථසරො පුච්ඡි ‘‘තුම්හාකං, ආවුස ො, ඉමං වන ණ්ඩං පවිට්ඨානං

කතිපාහං අතිවිය පරිසුද්සධො ඡවිවණ්සණො අසහොසි පරිසයොදාසතො, 

විප්ප න්නානි ච ඉන්ද්රියානි, එතරහි පනත්ථ කි ා දුබ්බණ්ණා

උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතා, කිං සවො ඉධ අ ප්පාය’’න්ති. තසතො එසකො භික්ඛු

ආහ– ‘‘අහං, භන්සත, රත්තිංඊදි ඤ්චඊදි ඤ්චසභරවාරම්මණංප ් ාමි ච

සුණාමි ච, ඊදි ඤ්ච ගන්ධං ඝායාමි, සතන සම චිත්තං න  මාධියතී’’ති, 
එසතසනවඋපාසයන  බ්සබවසතතං පවත්තිංආසරොසචසුං.  ඞ්ඝත්සථසරො

ආහ–‘‘භගවතා, ආවුස ො, ද්සව ව ්සූපනායිකාපඤ්ඤත්තා, අම්හාකඤ්චඉදං

ස නා නං අ ප්පායං, ආයාමාවුස ො, භගවසතො  න්තිකං ගන්ත්වා අඤ්ඤං

 ප්පායස නා නං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘ ාධු, භන්සත’’ති සත භික්ඛූ සථර ් 
පටි ්සුණිත්වා  බ්සබව ස නා නං  ං ාසමත්වා පත්තචීවරමාදාය 

අනුපලිත්තත්තා කුසලසු කඤ්චි අනාමන්සතත්වා එව සයන  ාවත්ථි සතන
චාරිකං පක්කමිංසු. අනුපුබ්සබන  ාවත්ථිං ගන්ත්වා භගවසතො  න්තිකං
ආගමිංසු. 

භගවාසතභික්ඛූදි ්වාඑතදසවොච–‘‘න, භික්ඛසව, අන්සතොව ් ං චාරිකා

චරිතබ්බාතිමයාසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, කි ් තුම්සහ චාරිකංචරථා’’ති.සත
භගවසතො  බ්බමාසරොසචසුං. භගවා ආවජ්සජන්සතො  කලජම්බුදීසප
අන්තමස ො චතුපාදපීඨකට්ඨානමත්තම්පි සත ං  ප්පායස නා නං නාද්ද . 

අථ සත භික්ඛූආහ – ‘‘න, භික්ඛසව, තුම්හාකං අඤ්ඤං  ප්පායස නා නං

අත්ථි, තත්සථව තුම්සහ විහරන්තා ආ වක්ඛයං පාපුණි ් ථ, ගච්ඡථ, 

භික්ඛසව, තසමව ස නා නංඋපනි ් ායවිහරථ,  සචපනසදවතාහිඅභයං

ඉච්ඡථ, ඉමං පරිත්තංඋග්ගණ්හථ.එතඤ්හිසවොපරිත්තඤ්චකම්මට්ඨානඤ්ච
භවි ් තී’’තිඉදං සුත්තමභාසි. 

අපසර පනාහු – ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛසව, තසමව ස නා නං උපනි ් ාය
විහරථා’’තිඉදඤ්චවත්වාභගවාආහ–‘‘අපිචසඛොආරඤ්ඤසකන පරිහරණං
ඤාතබ්බං.ස යයථිදං– ායංපාතංකරණවස නද්සවසමත්තාද්සවපරිත්තා 

ද්සව අසුභා ද්සව මරණ ් තී අට්ඨමහා ංසවගවත්ථු මාවජ්ජනඤ්ච, අට්ඨ 
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පටුන 

මහා ංසවගවත්ථූනිනාම ජාතිජරාබයාධිමරණං චත්තාරි අපායදුක්ඛානීති, අථ

වා ජාතිජරාබයාධිමරණානිචත්තාරි, අපායදුක්ඛංපඤ්චමං, අතීසතවට්ටමූලකං

දුක්ඛං, අනාගසත වට්ටමූලකං දුක්ඛං, පච්චුප්පන්සන ආහාරපරිසයට්ඨිමූලකං
දුක්ඛ’’න්ති. එවං භගවා පරිහරණං ආචික්ඛිත්වා සත ං භික්ඛූනං
සමත්තත්ථඤ්ච පරිත්තත්ථඤ්ච විප ් නාපාදකජ්ඣානත්ථඤ්ච ඉදං

සුත්තමභාසීති. එවං විත්ථාරසතොපි ‘‘සයන වුත්තං යදා යත්ථ, ය ්මා සච’’ති
එසත ංපදානංදීපනානිදානස ොධනාසවදිතබ්බා. 

එත්තාවතා ච යා  ා ‘‘යෙන වුත්තං ෙදා ෙත්ථ, ෙස්මා යචයතස දීපනා.

නිදානංයසොධයිත්වා’’තිමාතිකාඨපිතා,  ා  බ්බාකාසරනවිත්ථාරිතාසහොති. 

පඨමගාථාවණ්ණනා 

1. ඉදානි ‘‘අස්ස කරිස්සාමත්ථවණ්ණන’’න්ති වුත්තත්තා එවං 

කතනිදානස ොධන ්  අ ්  සුත්ත ්  අත්ථවණ්ණනා ආරබ්භසත. තත්ථ 

කරණීෙමත්ථකුසයලනාති ඉමි ් ා පඨමගාථාය තාව අයං පදවණ්ණනා –

කරණීෙන්ති කාතබ්බං, කරණාරහන්ති අත්සථො. අත්යථොති පටිපදා, යං වා

කිඤ්චිඅත්තසනොහිතං, තං බ්බංඅරණීයසතො අත්සථොතිවුච්චති, අරණීයසතො

නාම උපගන්තබ්බසතො. අත්සථ කු සලන අත්ථකුසයලන අත්ථසඡසකනාති

වුත්තංසහොති. ෙන්තිඅනියමිතපච්චත්තං.න්තිනියමිතඋපසයොගං, උභයම්පිවා 

ෙංතන්තිපච්චත්තවචනං. සන්තංපදන්ති උපසයොගවචනං, තත්ථලක්ඛණසතො

 න්තං, පත්තබ්බසතො පදං, නිබ්බාන ්ස තං අධිවචනං. අභිසයමච්චාති

අභි මාගන්ත්වා. ක්සකොතීති සක්යකො,  මත්සථොපටිබසලොතිවුත්තංසහොති. 

උජූති අජ්ජවයුත්සතො. සුට්ඨු උජූති සුහුජු. සුඛං වසචො ත ්මින්ති සුවයචො. 

අස්සාතිභසවයය. මුදූති මද්දවයුත්සතො.නඅතිමානීති අනතිමානි. 

අයං පසනත්ථ අත්ථවණ්ණනා –කරණීෙමත්ථකුසයලන, ෙන්තං සන්තං

පදං අභිසයමච්චාති එත්ථ තාව අත්ථි කරණීයං, අත්ථි අකරණීයං. තත්ථ

 ඞ්සඛපසතො සික්ඛත්තයං කරණීෙං. සීලවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති, ආචාරවිපත්ති, 

ආජීවවිපත්තීති එවමාදි අකරණීෙං. තථා අත්ථි අත්ථකු සලො, අත්ථි
අනත්ථකු සලො.තත්ථසයොඉම ්මිං ා සනපබ්බජිත්වානඅත්තානං ම්මා 

පසයොසජති, ඛණ්ඩසීසලො සහොති, එකවී තිවිධං අසන නං නි ් ාය ජීවිකං

කප්සපති. ස යයථිදං – සවළුදානං පත්තදානං පුප්ඵදානං ඵලදානං
දන්තකට්ඨදානං මුසඛොදකදානං සිනානදානං චුණ්ණදානං මත්තිකාදානං
චාටුකමයතං මුග්ගසූපයතං පාරිභටයතං ජඞ්ඝසප නිකං සවජ්ජකම්මං
දූතකම්මං පහිණගමනං පිණ්ඩපටිපිණ්ඩං දානානුප්පදානං වත්ථුවිජ්ජං
නක්ඛත්තවිජ්ජං අඞ්ගවිජ්ජන්ති. ඡබ්බිසධ ච අසගොචසර චරති. ස යයථිදං –
සවසියාසගොචසර විධවථුල්ලකුමාරිකපණ්ඩකභික්ඛුනීපානාගාරසගොචසරති.
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පටුන 

 ං ට්සඨො ච විහරති රාජූහි රාජමහාමත්සතහි තිත්ථිසයහි තිත්ථිය ාවසකහි

අනනුසලොමිසකන ගිහි ං ග්සගන, යානි වා පන තානි කුලානි අ ් ද්ධානි
අප්ප න්නානි අසනොපානභූතානි අක්සකො කපරිභා කානි අනත්ථකාමානි

අහිතඅඵාසුකසයොගක්සඛමකාමානිභික්ඛූනං…සප.…උපාසිකානං, තථාරූපානි 

කුලානිස වතිභජතිපයිරුපා ති.අයං අනත්ථකුසයලො. 

සයො පන ඉම ්මිං  ා සන පබ්බජිත්වා අත්තානං  ම්මා පසයොසජති, 
අසන නං පහාය චතුපාරිසුද්ධිසීසල පතිට්ඨාතුකාසමො  ද්ධාසීස න

පාතිසමොක්ඛ ංවරං  තිසීස න ඉන්ද්රිය ංවරං වීරියසීස න ආජීවපාරිසුද්ධිං, 

පඤ්ඤාසීස නපච්චයපටිස වනං පූසරති.අයං අත්ථකුසයලො. 

සයොවා ත්තාපත්තික්ඛන්ධස ොධනවස නපාතිසමොක්ඛ ංවරං, ඡද්වාසර 

ඝට්ටිතාරම්මසණසු අභිජ්ඣාදීනං අනුප්පත්තිවස න ඉන්ද්රි ංවරං, 
අසන නපරිවජ්ජනවස න
විඤ්ඤුප්ප ත්ථබුද්ධබුද්ධ ාවකවණ්ණිතපච්චයපටිස වසනන ච 

ආජීවපාරිසුද්ධිං, යථාවුත්තපච්චසවක්ඛණවස න පච්චයපටිස වනං, 
චතුඉරියාපථපරිවත්තසන  ාත්ථකතාදිපච්චසවක්ඛණවස න  ම්පජඤ්ඤඤ්ච

ස ොසධති.අයම්පි අත්ථකුසයලො. 

සයොවායථාඌස ොදකංපටිච්ච ංකිලිට්ඨංවත්ථංපරිසයොදාපයති, ඡාරිකං

පටිච්ච ආදාස ො, උක්කාමුඛං පටිච්ච ජාතරූපං, තථා ඤාණං පටිච්ච සීලං 
සවොදායතීතිඤත්වාඤාසණොදසකනසධොවන්සතොසීලංපරිසයොදාසපති.යථාච

කිකී  කුණිකා අණ්ඩං, චමරී මිසගො වාලධිං, එකපුත්තිකා නාරී පියං

එකපුත්තකං, එකනයසනො පුරිස ො තං එකනයනඤ්ච රක්ඛති, තථා අතිවිය

අප්පමත්සතොඅත්තසනොසීලක්ඛන්ධං රක්ඛති,  ායං පාතංපච්චසවක්ඛමාසනො

අණුමත්තම්පිවජ්ජංන ප ් ති.අයම්පි අත්ථකුසයලො. 

සයො වාපනඅවිප්පටි ාරකසරසීසලපතිට්ඨාය කිසල වික්ඛම්භනපටිපදං

පග්ගණ්හාති, තං පග්ගණ්හිත්වා කසිණපරිකම්මං කසරොති, කසිණපරිකම්මං

කත්වා මාපත්තිසයොනිබ්බත්සතති.අයම්පි අත්ථකුසයලො. 

සයො වා පන  මාපත්තිසතො වුට්ඨාය  ඞ්ඛාසර  ම්මසිත්වා අරහත්තං 

පාපුණාති, අයං අත්ථකු ලානං අග්සගො. තත්ථ සය ඉසම යාව
අවිප්පටි ාරකසර සීසල පතිට්ඨාසනන යාව වා

කිසල වික්ඛම්භනපටිපදායපග්ගහසණනවණ්ණිතාඅත්ථකු ලා, සත ඉම ්මිං

අත්සථ අත්ථකුසලාතිඅධිප්සපතා. තථා විධා ච සත භික්ඛූ. සතනභගවා සත

භික්ඛූ න්ධායඑකපුග්ගලාධිට්ඨානායසද නාය ‘‘කරණීයමත්ථකු සලනා’’ති
ආහ. 
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පටුන 

තසතො‘‘කිංකරණීය’’න්තිසත ං ඤ්ජාතකඞ්ඛානංආහ ‘‘ෙන්තංසන්තං

පදංඅභිසයමච්චා’’ති.අයසමත්ථඅධිප්පාසයො–තං බුද්ධානුබුද්සධහිවණ්ණිතං
 න්තං නිබ්බානපදං පටිසවධවස න අභි සමච්ච විහරිතුකාසමන යං

කරණීයන්ති. එත්ථ ච ෙන්ති ඉම ්  ගාථාපද ්  ආදිසතො වුත්තසමව

කරණීයන්තිඅධිකාරසතොඅනුවත්තති, තං න්තංපදං අභි සමච්චාති.අයංපන

ය ්මා  ාවස  පාසඨො අත්සථො, ත ්මා විහරිතුකාසමනාති වුත්තන්ති
සවදිතබ්බං. 

අථ වා සන්තං පදං අභිසයමච්චාති අනු ් වාදිවස න සලොකියපඤ්ඤාය
නිබ්බානපදං‘‘ න්ත’’න්තිඤත්වාතංඅධිගන්තුකාසමන යන්තංකරණීයන්ති

අධිකාරසතො අනුවත්තති, තං කරණීයමත්ථකු සලනාති එවම්සපත්ථ 

අධිප්පාසයො සවදිතබ්සබො. අථ වා ‘‘කරණීයමත්ථකු සලනා’’ති වුත්සත

‘‘කි’’න්ති චින්සතන්තානං ආහ ‘‘ෙන්තං සන්තං පදං අභිසයමච්චා’’ති. 
ත ්ස වං අධිප්පාසයො සවදිතබ්සබො – සලොකියපඤ්ඤාය  න්තං පදං

අභි සමච්ච යං කරණීයං කාතබ්බං, තං කරණීයං, කරණාරහසමව තන්ති
වුත්තංසහොති. 

කිංපනතන්ති? කිමඤ්ඤංසියාඅඤ්ඤත්ර තදධිගමුපායසතො, කාමඤ්සචතං
කරණාරහට්සඨන සික්ඛත්තයදීපසකන ආදිපසදසනව වුත්තං. තථා හි ත ් 

අත්ථවණ්ණනායං අසවොචුම්හා ‘‘අත්ථි කරණීයං, අත්ථි අකරණීයං. තත්ථ 
 ඞ්සඛපසතො සික්ඛත්තයං කරණීය’’න්ති. අති ඞ්සඛසපන සදසිතත්තා පන 

සත ං භික්ඛූනං සකහිචි විඤ්ඤාතං, සකහිචි න විඤ්ඤාතං. තසතො සයහි න

විඤ්ඤාතං, සත ං විඤ්ඤාපනත්ථං යං විස  සතො ආරඤ්ඤසකන භික්ඛුනා

කාතබ්බං, තං විත්ථාසරන්සතො ‘‘සක්යකො උජූ ච සුහුජූ ච, සුවයචො චස්ස මුදු

අනතිමානී’’තිඉමංතාව උපඩ්ඪගාථමාහ. 

කිං වුත්තං සහොති?  න්තං පදං අභි සමච්ච විහරිතුකාසමො, 
සලොකියපඤ්ඤාය වා තං අභි සමච්ච තදධිගමාය පටිපජ්ජමාසනො
ආරඤ්ඤසකො භික්ඛුදුතියචතුත්ථපධානියඞ්ග මන්නාගසමනකාසයචජීවිසත

ච අනසපක්සඛො හුත්වා  ච්චප්පටිසවධාය පටිපජ්ජිතුං  ක්සකො අ ් , තථා
කසිණපරිකම්මවත්ත මාදානාදීසු අත්තසනො පත්තචීවරප්පටි ඞ්ඛරණාදීසු ච

යානි තානි  බ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිං කරණීයානි, සතසු අඤ්සඤසු ච
එවරූසපසු ක්සකොඅ ් දක්සඛොඅනලස ො මත්සථො. ක්සකො සහොන්සතොපි
ච තතියපධානියඞ්ග මන්නාගසමන උජු අ ් . උජු සහොන්සතොපි ච  කිං
උජුභාසවන දහරකාසල වා උජුභාසවන  න්සතො ං අනාපජ්ජිත්වා යාවජීවං

පුනප්පුනං අසිථිලකරසණන සුට්ඨුතරං උජු අ ් . අ ඨතාය වා උජු, 

අමායාවිතායසුහුජු.කායවචීවඞ්කප්පහාසනනවා උජු, මසනොවඞ්කප්පහාසනන

සුහුජු.අ න්තගුණ ් වාඅනාවිකරසණනඋජු, අ න්තගුසණන උප්පන්න ් 
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පටුන 

ලාභ ්  අනධිවා සනන සුහුජු. එවං ආරම්මණලක්ඛණූපනිජ්ඣාසනහි 
පුරිමද්වයතතියසික්ඛාහිපසයොගා යසුද්ධීහිචඋජුචසුහුජුචඅ ් . 

නසකවලඤ්චඋජුචසුහුජුච, අපිචපන සුවයචොච අස්ස. සයොහිපුග්ගසලො

‘‘ඉදං නකත්තබ්බ’’න්ති වුත්සතො ‘‘කිං සත දිට්ඨං, කිං සත සුතං, සකො සම

සුත්වා වදසි, කිං උපජ්ඣාසයො ආචරිසයො  න්දිට්සඨො  ම්භත්සතො වා’’ති

වසදති, තුණ්හීභාසවනවාතංවිසහස ති,  ම්පටිච්ඡිත්වාවානතථාකසරොති, 

ස ො විස  ාධිගම ්  දූසර සහොති. සයො පන ඔවදියමාසනො ‘‘ ාධු, භන්සත

සුට්ඨුවුත්තං, අත්තසනොවජ්ජංනාම දුද්ද ං සහොති, පුනපිමං එවරූපං දි ්වා 

වසදයයාථ අනුකම්පං උපාදාය, චිර ් ං සම තුම්හාකං  න්තිකා ඔවාසදො

ලද්සධො’’ති වදති, යථානුසිට්ඨඤ්ච පටිපජ්ජති, ස ො විස  ාධිගම ්  අවිදූසර
සහොති.ත ්මාඑවං පර ් වචනං ම්පටිච්ඡිත්වාකසරොන්සතොසුවසචොචඅ ් . 

යථා චසුවසචො, එවං මුදු අස්ස.මුදූතිගහට්සඨහිදූතගමනපහිණගමනාදීසු
නියුජ්ජමාසනො තත්ථ මුදුභාවං අකත්වා ථද්සධො හුත්වා වත්තපටිපත්තියං
 කලබ්රහ්මචරිසය ච මුදු අ ්  සුපරිකම්මකතසුවණ්ණං විය තත්ථ තත්ථ
විනිසයොගක්ඛසමො. අථ වා මුදූති අභාකුටිසකො උත්තානමුසඛො සුඛ ම්භාස ො

පටි න්ථාරවුත්ති සුතිත්ථං විය සුඛාවගාසහො අ ් . න සකවලඤ්ච මුදු, අපිච

පන අනතිමානීඅස්ස, ජාතිසගොත්තාදීහි අතිමානවත්ථූහිපසරනාතිමඤ්සඤයය, 
 ාරිපුත්තත්සථසරොවියචණ්ඩාලකුමාරක සමනසචත ා විහසරයයාති. 

දුතිෙගාථාවණ්ණනා 

2. එවං භගවා  න්තං පදං අභි සමච්ච විහරිතුකාම ්  තදධිගමාය වා 
පටිපජ්ජමාන ්  විස  සතො ආරඤ්ඤක ්  භික්ඛුසනො එකච්චං කරණීයං

වත්වාපුන තතුත්තරිපිවත්තුකාසමො ‘‘සන්තුස්සයකොචා’’ති දුතියගාථමාහ. 

තත්ථ ‘‘ න්තුට්ඨී ච කතඤ්ඤුතා’’ති එත්ථ වුත්තප්පසභසදන 

ද්වාද විසධන  න්සතොස න  න්තු ් තීති සන්තුස්සයකො. අථ වා තු ් තීති

තු ් සකො,  සකන තු ් සකො,  න්සතන තු ් සකො,  සමන තු ් සකොති 

 න්තු ් සකො.තත්ථ සකං නාම ‘‘පිණ්ඩියාසලොපසභොජනං නි ් ායා’’තිඑවං

උප ම්පදමණ්ඩසලඋද්දිට්ඨංඅත්තනාච ම්පටිච්ඡිතං චතුපච්චයජාතං, සතන
සුන්දසරන වා අසුන්දසරන වා  ක්කච්චං වා අ ක්කච්චං වා දින්සනන
පටිග්ගහණකාසල පරිසභොගකාසල ච විකාරං අද ්ස ත්වා යාසපන්සතො

‘‘ සකන තු ් සකො’’ති වුච්චති. සන්තං නාම යං ලද්ධං සහොති අත්තසනො 

‘විජ්ජමානං, සතන  න්සතසනව තු ් න්සතො තසතො පරං න පත්සථන්සතො 

අත්රිච්ඡතං පජහන්සතො ‘‘ න්සතන තු ් සකො’’ති වුච්චති. සමං නාම

ඉට්ඨානිට්සඨසු අනුනයපටිඝප්පහානං, සතන  සමන  බ්බාරම්මසණසු
තු ් න්සතො‘‘ සමනතු ් සකො’’තිවුච්චති. 
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සුසඛන භරීයතීති සුභයරො, සුසපොස ොති වුත්තං සහොති. සයො හි භික්ඛු
මනු ්ස හි  ාලිමංස ොදනාදීනං පත්සත පූසරත්වා දින්සනපි දුම්මුඛභාවං

අනත්තමනභාවසමව ච ද ්ස ති, සත ං වා  ම්මුඛාව තං පිණ්ඩපාතං ‘‘කිං 

තුම්සහහි දින්න’’න්ති අප ාසදන්සතො  ාමසණරගහට්ඨාදීනං සදති, එ 
දුබ්භසරො. එතං දි ්වා මනු ් ා දූරසතොව පරිවජ්සජන්ති ‘‘දුබ්භසරො භික්ඛු න

 ක්කා සපොස තු’’න්ති. සයොපනයංකිඤ්චිූකඛංවාපණීතංවාඅප්පංවා බහුං

වාලභිත්වා අත්තමසනොවිප්ප න්නමුසඛොහුත්වායාසපති, එ සුභසරො. එතං

දි ්වා මනු ් ා අතිවිය වි ් ත්ථා සහොන්ති, ‘‘අම්හාකං භදන්සතො සුභසරො, 

සථොකසථොසකනාපි තු ් ති, මයසමවනංසපොස  ් ාමා’’තිපටිඤ්ඤංකත්වා
සපොස න්ති.එවරූසපොඉධසුභසරොති අධිප්සපසතො. 

අප්පං කිච්චම ් ාති අප්පකිච්යචො, න 

කම්මාරාමතාභ ් ාරාමතා ඞ්ගණිකාරාමතාදිඅසනකකිච්චබයාවසටො, අථ වා
 කලවිහාසර 

නවකම්ම ඞ්ඝපරිසභොග ාමසණරආරාමිකසවො ා නාදිකිච්චවිරහිසතො, 
අත්තසනො සක නඛච්සඡදනපත්තචීවරකම්මාදිංකත්වා මණධම්මකිච්චපසරො
සහොතීතිවුත්තංසහොති. 

 ල්ලහුකා වුත්ති අ ් ාති සල්ලහුකවුත්ති. යථා එකච්සචො බහුභණ්සඩො
භික්ඛු දි ාපක්කමනකාසල බහුං පත්තචීවරපච්චත්ථරණසතලගුළාදිං

මහාජසනනසී භාරකටිභාරාදීහිඋබ්බහාසපත්වා පක්කමති, එවංඅහුත්වාසයො

අප්පපරික්ඛාසරොසහොති, පත්තචීවරාදිඅට්ඨ මණපරික්ඛාරමත්තසමවපරිහරති, 

දි ාපක්කමනකාසලපක්ඛී කුසණොවිය  මාදාසයවපක්කමති, එවරූසපොඉධ

 ල්ලහුකවුත්තීති අධිප්සපසතො.  න්තානි ඉන්ද්රියානි අ ් ාති සන්තින්ද්රියෙො, 

ඉට්ඨාරම්මණාදීසු රාගාදිවස න අනුද්ධතින්ද්රිසයොති වුත්තං සහොති. නිපයකොති

විඤ්ඤූ විභාවී පඤ්ඤවා, සීලානුරක්ඛණපඤ්ඤාය චීවරාදිවිචාරණපඤ්ඤාය
ආවා ාදි ත්ත ප්පායපරිජානනපඤ්ඤායච මන්නාගසතොති අධිප්පාසයො. 

න පගබ්සභොති අප්පගබ්යභො, අට්ඨට්ඨාසනන කායපාගබ්භිසයන
චතුට්ඨාසනන වචීපාගබ්භිසයන අසනසකන ඨාසනන මසනොපාගබ්භිසයන ච 

විරහිසතොතිඅත්සථො. 

අට්ඨට්ඨානං කායපාගබ්භියං (මහානි. 87) නාම 
 ඞ්ඝගණපුග්ගලසභොජන ාලාජන්තාඝරන්හානතිත්ථභික්ඛාචාරමග්ගඅන්තරඝ
රප්පසව සනසු කාසයන අප්පතිරූපකරණං. ස යයථිදං – ඉසධකච්සචො
 ඞ්ඝමජ්සඣ පල්ලත්ථිකාය වා නිසීදති පාසද පාදසමොදහිත්වා වාති එවමාදි.

තථා ගණමජ්සඣ චතුපරි  න්නිපාසත, තථා වුඩ්ඪතසර පුග්ගසල.

සභොජන ාලායං පන වුඩ්ඪානං ආ නං න සදති, නවානං ආ නං පටිබාහති.
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තථා ජන්තාඝසර, වුඩ්සඪ සචත්ථ අනාපුච්ඡා අග්ගිජාලනාදීනි කසරොති.
න්හානතිත්සථචයදිදං ‘‘දහසරොවුඩ්සඪොතිපමාණංඅකත්වාආගතපටිපාටියා 

න්හායිතබ්බ’’න්ති වුත්තං, තම්පි අනාදියන්සතො පච්ඡා ආගන්ත්වා උදකං
ඔතරිත්වා වුඩ්සඪ ච නසව ච බාසධති. භික්ඛාචාරමග්සග පන

අග්ගා නඅග්සගොදකඅග්ගපිණ්ඩත්ථං වුඩ්ඪානං පුරසතො පුරසතො යාති, බාහාය

බාහංපහරන්සතො.අන්තරඝරප්පසව සනවුඩ්ඪානං පඨමතරංපවි ති, දහසරහි
කායකීළනංකසරොතීතිඑවමාදි. 

චතුට්ඨානං වචීපාගබ්භියං (මහානි. 87) නාම 
 ඞ්ඝගණපුග්ගලඅන්තරඝසරසු අප්පතිරූපවාචානිච්ඡාරණං. ස යයථිදං –

ඉසධකච්සචො  ඞ්ඝමජ්සඣ අනාපුච්ඡා ධම්මං භා ති, තථා පුබ්සබ

වුත්තප්පකාසර ගසණ වුඩ්ඪතසර පුග්ගසල ච, තත්ථ මනු ්ස හි පඤ්හං

පුට්සඨො වුඩ්ඪතරං අනාපුච්ඡා වි ් ජ්සජති, අන්තරඝසර පන ‘‘ඉත්ථන්නාසම

කිංඅත්ථි, කිංයාගුඋදාහු ඛාදනීයංවාසභොජනීයංවා, කිංසමද ් සි, කිංඅජ්ජ

ඛාදි ් ාමි, කිං භුඤ්ජි ් ාමි, කිංපිවි ් ාමී’’තිඑවමාදිංභා ති. 

අසනකට්ඨානං මසනොපාගබ්භියං (මහානි. 87) නාම සතසු සතසු ඨාසනසු
කායවාචාහි අජ්ඣාචාරං අනාපජ්ජිත්වාපි මන ා එව 

කාමවිතක්කාදිනානප්පකාරංඅප්පතිරූපවිතක්කනං. 

කුයලස්වනනුගිද්යධොති යානි තානි කුලානි උප ඞ්කමති, සතසු

පච්චයතණ්හාය වා අනනුසලොමිකගිහි ං ග්ගවස න වා අනනුගිද්සධො, න 

 හස ොකී, න  හනන්දී, න සුඛිසතසු සුඛිසතො, න දුක්ඛිසතසු දුක්ඛිසතො, න
උප්පන්සනසු කිච්චකරණීසයසු අත්තනා වා උසයයොගමාපජ්ජිතාති වුත්තං

සහොති. ඉමි ් ාය ච ගාථාය යං ‘‘සුවසචො ච ් ා’’ති එත්ථ වුත්තං අ ් ාති

වචනං, තං බ්බපසදහි ද්ධිං  න්තු ් සකොචඅ ් , සුභසරොචඅ ් ාතිඑවං
සයොසජතබ්බං. 

තතිෙගාථාවණ්ණනා 

3. එවං භගවා  න්තං පදං අභි සමච්ච විහරිතුකාම ්  තදධිගමාය වා
පටිපජ්ජිතුකාම ් විස  සතො ආරඤ්ඤක ් භික්ඛුසනොතදුත්තරිපිකරණීයං

ආචික්ඛිත්වාඉදානිඅකරණීයම්පි ආචික්ඛිතුකාසමො ‘‘නචඛුද්දමාචයරකිඤ්චි, 

යෙනවිඤ්ඤූපයර උපවයදෙු’’න්තිඉමංඋපඩ්ඪගාථමාහ. 

ත ් ත්සථො – එවමිමං කරණීයං කසරොන්සතො යං තං 

කායවචීමසනොදුච්චරිතං ඛුද්දං ලාමකන්ති වුච්චති, තං න ච ඛුද්දං  මාචසර, 

අ මාචරන්සතො ච න සකවලං ඔළාරිකං, කින්තු කිඤ්චි න  මාචසර, 
අප්පමත්තකම්පි අණුමත්තකම්පින මාචසරතිවුත්තංසහොති. 
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තසතො ත ්   මාචාසර  න්දිට්ඨිකසමවාදීනවං ද ්ස ති ‘‘යෙන විඤ්ඤූ

පයර උපවයදෙු’’න්ති. එත්ථ ච ය ්මා අවිඤ්ඤූ පසර අප්පමාණං. සත හි

අනවජ්ජංවා  ාවජ්ජංකසරොන්ති, අප්ප ාවජ්ජං වා මහා ාවජ්ජං. විඤ්ඤූඑව
පන පමාණං. සත හි අනුවිච්ච පරිසයොගාසහත්වා අවණ්ණාරහ ්  අවණ්ණං

භා න්ති, වණ්ණාරහ ් වණ්ණංභා න්ති.ත ්මා ‘‘විඤ්ඤූපසර’’තිවුත්තං. 

එවං භගවා ඉමාහි අඩ්ඪසතයයාහි ගාථාහි  න්තං පදං අභි සමච්ච 

විහරිතුකාම ් තදධිගමායවා පටිපජ්ජිතුකාම ් විස  සතොආරඤ්ඤක ් , 
ආරඤ්ඤකසීස න ච  බ්සබ ම්පි කම්මට්ඨානං ගසහත්වා විහරිතුකාමානං
කරණීයාකරණීයසභදං කම්මට්ඨානූපචාරංවත්වාඉදානිසත ංභික්ඛූනංත ් 
සදවතාභය ්  පටිඝාතාය පරිත්තත්ථං විප ් නාපාදකජ්ඣානවස න

කම්මට්ඨානත්ථඤ්ච ‘‘සුඛියනොව යඛමියනො යහොන්තූ’’තිආදිනා නසයන
සමත්තකථං කසථතුමාරද්සධො. 

තත්ථ සුඛියනොති සුඛ ම්පන්නා. යඛමියනොති සඛමවන්සතො, අභයා

නිරුපද්දවාති වුත්තං සහොති. සබ්යබ්ති අනවස  ා. සත්තාති පාණිසනො. 

සුඛිතත්තාති සුඛිතචිත්තා. එත්ථ ච කායිසකන සුසඛන සුඛිසනො, මානස න

සුඛිතත්තා, තදුභසයනාපි  බ්බභයුපද්දවවිගසමනවාසඛමිසනොතිසවදිතබ්සබො.

ක ්මා පන එවං වුත්තං? සමත්තාභාවනාකාරද ් නත්ථං. එවඤ්හි සමත්තා

භාසවතබ්බා ‘‘ බ්සබ  ත්තා සුඛිසනො සහොන්තූ’’ති වා, ‘‘සඛමිසනො

සහොන්තූ’’තිවා, ‘‘සුඛිතත්තාසහොන්තූ’’තිවා. 

චතුත්ථගාථාවණ්ණනා 

4. එවංයාව උපචාරසතොඅප්පනාසකොටි, තාව ඞ්සඛසපනසමත්තාභාවනං

ද ්ස ත්වාඉදානිවිත්ථාරසතොපි තං ද ්ස තුං ‘‘යෙයකචී’’තිගාථාද්වයමාහ.
අථ වා ය ්මා පුථුත්තාරම්මසණ පරිචිතං චිත්තං න ආදිසකසනව එකත්සත

 ණ්ඨාතිආරම්මණප්පසභදංපන අනුගන්ත්වාඅනුගන්ත්වාකසමන  ණ්ඨාති, 
ත ්මා ත ්  ත ථාවරාදිදුකතිකප්පසභසද ආරම්මසණ අනුගන්ත්වා
අනුගන්ත්වා  ණ්ඨානත්ථම්පි ‘‘සය සකචී’’ති ගාථාද්වයමාහ. අථ වා ය ්මා

ය ් යංආරම්මණංවිභූතංසහොති, ත ් තත්ථ චිත්තංසුඛං තිට්ඨති, ත ්මා

සත ං භික්ඛූනං ය ්  යං විභූතං ආරම්මණං, ත ්  තත්ථ චිත්තං
 ණ්ඨාසපතුකාසමො ත ථාවරාදිදුකතිකාරම්මණසභදදීපකං ‘‘සය සකචී’’ති
ඉමංගාථාද්වයමාහ. 

එත්ථ හි ත ථාවරදුකං දිට්ඨාදිට්ඨදුකං දූර න්තිකදුකං 

භූත ම්භසවසිදුකන්ති චත්තාසරො දුසක, දීඝාදීහි ච ඡහි පසදහි මජ්ඣිමපද ් 
තීසු අණුකපද ්  ච ද්වීසු තිසකසු අත්ථ ම්භවසතො දීඝර ් මජ්ඣිමතිකං 
මහන්තාණුකමජ්ඣිමතිකං ථූලාණුකමජ්ඣිමතිකන්තිතසයො තිසක ච දීසපති.
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තත්ථ යෙ යකචීති අනවස  වචනං. පාණා එව භූතා පාණභූතා. අථ වා

පාණන්තීති පාණා, එසතන අ ් ා ප ් ා ප්පටිබද්සධ පඤ්චසවොකාර ත්සත

ගණ්හාති. භවන්තීතිභූතා, එසතනඑකසවොකාරචතුසවොකාර ත්සතගණ්හාති. 

අත්ථීති න්ති ංවිජ්ජන්ති. 

එවං ‘‘යෙ යකචි පාණභූතත්ථී’’ති ඉමිනා වචසනන දුකතිසකහි

 ඞ්ගසහතබ්සබ බ්බ ත්සතඑකසතොද ්ස ත්වාඉදානි බ්සබපිසත තසාවා

ථාවරාවනවයසසාතිඉමිනාදුසකන ඞ්ගසහත්වා ද ්ස ති. 

තත්ථ ත න්තීති තසා,  තණ්හානං  භයානඤ්සචතං අධිවචනං.

තිට්ඨන්තීති ථාවරා, පහීනතණ්හාභයානංඅරහතංඑතංඅධිවචනං.නත්ථිසත ං

අවස  න්ති අනවයසසා,  බ්සබපීතිවුත්තං සහොති.යඤ්ච දුතියගාථායඅන්සත

වුත්තං, තං බ්බදුකතිසකහි ම්බන්ධිතබ්බං‘‘සයසකචි පාණභූතත්ථිත ාවා

ථාවරා වා අනවස  ා, ඉසමපි  බ්සබ  ත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. එවං යාව

භූතාවා ම්භසවසීවා, ඉසමපි බ්සබ ත්තාභවන්තුසුඛිතත්තා’’ති. 

ඉදානි දීඝර ් මජ්ඣිමාදිතිකත්තයදීපසකසු දීඝා වාතිආදීසු ඡසු පසදසු 

දීඝාති දීඝත්තභාවා නාගමච්ඡසගොධාදසයො. අසනකබයාම තප්පමාණාපි හි
මහා මුද්සදනාගානංඅත්තභාවා අසනකසයොජනප්පමාණාචමච්ඡසගොධාදීනං

අත්තභාවා සහොන්ති. මහන්තාති මහන්තත්තභාවා ජසල මච්ඡකච්ඡපාදසයො, 

ථසල හත්ථිනාගාදසයො, අමනු ්ස සු දානවාදසයො. ආහ ච ‘‘රාහුග්ගං

අත්තභාවීන’’න්ති (අ.නි. 4.15). ත ් හි අත්තභාසවොඋබ්සබසධන චත්තාරි

සයොජන හ ් ානි අට්ඨ ච සයොජන තානි, බාහූ ද්වාද සයොජන තපරිමාණා, 

පඤ්ඤා සයොජනං භමුකන්තරං, තථා අඞ්ගුලන්තරිකා, හත්ථතලානි ද්සව

සයොජන තානීති. මජ්ඣිමාති අ ් සගොණමහිං සූකරාදීනං අත්තභාවා. 

රස්සකාති තාසු තාසු ජාතීසු වාමනාදසයො දීඝමජ්ඣිසමහි ඔමකප්පමාණා 

 ත්තා. අණුකාති මං චක්ඛු ්  අසගොචරා දිබ්බචක්ඛුවි යා උදකාදීසු
නිබ්බත්තා සුඛුමත්තභාවා  ත්තාඌකාදසයො වා. අපිච සයතාසුතාසු ජාතීසු 

මහන්තමජ්ඣිසමහි ථූලමජ්ඣිසමහි ච ඔමකප්පමාණා  ත්තා, සත අණුකාති

සවදිතබ්බා. ථූලාතිපරිමණ්ඩලත්තභාවාසිප්පික ම්බුකාදසයො ත්තා. 

පඤ්චමගාථාවණ්ණනා 

5. එවංතීහි තිසකහිඅනවස  සතො ත්සතද ්ස ත්වාඉදානි ‘‘දිට්ඨාවා

යෙව අදිට්ඨා’’තිආදීහිතීහිදුසකහිපිසත ඞ්ගසහත්වාද ්ස ති. 

තත්ථ දිට්ඨාති සය අත්තසනො චක්ඛු ්  ආපාථමාගතවස න දිට්ඨපුබ්බා. 

අදිට්ඨාතිසය පර මුද්දපරස ලපරචක්කවාළාදීසුඨිතා. ‘‘සයවාදූසරව න්ති
අවිදූසර’’ති ඉමිනා පන දුසකන අත්තසනො අත්තභාව ්  දූසර ච අවිදූසර ච
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ව න්සත  ත්සත ද ්ස ති, සත අපදද්විපදවස න සවදිතබ්බා. අත්තසනො හි

කාසය ව න්තා  ත්තා අවිදූසර, බහිකාසය ව න්තා  ත්තා දූසර. තථා

අන්සතොඋපචාසර ව න්තා අවිදූසර, බහිඋපචාසර ව න්තා දූසර. අත්තසනො

විහාසර ගාසම ජනපසද දීසප චක්කවාසළ ව න්තා අවිදූසර, පරචක්කවාසළ
ව න්තා දූසරව න්තීතිවුච්චන්ති. 

භූතාතිජාතා අභිනිබ්බත්තා.සයභූතාඑව, නපුනභවි ් න්තීති ඞ්ඛයං

ගච්ඡන්ති, සත ං ඛීණා වානං එතංඅධිවචනං. ම්භවසම න්තීති සම්භයවසී. 
අප්පහීනභව ංසයොජනත්තා ආයතිම්පි  ම්භවං එ න්තානං 
ස ඛපුථුජ්ජනානසමතං අධිවචනං. අථ වා චතූසු සයොනීසු අණ්ඩජජලාබුජා

 ත්තායාව අණ්ඩසකො ංවත්ථිසකො ඤ්චනභින්දන්ති, තාව ම්භසවසීනාම, 

අණ්ඩසකො ං වත්ථිසකො ඤ්චභින්දිත්වාබහිනික්ඛන්තාභූතානාම.  ංස දජා 

ඔපපාතිකාචපඨමචිත්තක්ඛසණ ම්භසවසීනාම, දුතියචිත්තක්ඛණසතොපභුති

භූතානාම.සයන වාඉරියාපසථනජායන්ති, යාවතසතොඅඤ්ඤංනපාපුණන්ති, 

තාව ම්භසවසීනාම, තසතොපරං භූතාති. 

ඡට්ඨගාථාවණ්ණනා 

6. එවං භගවා ‘‘සුඛිසනො වා’’තිආදීහි අඩ්ඪසතයයාහි ගාථාහි
නානප්පකාරසතො සත ං භික්ඛූනං හිතසුඛාගමපත්ථනාවස න  ත්සතසු
සමත්තාභාවනං ද ්ස ත්වා ඉදානි අහිතදුක්ඛානාගමපත්ථනාවස නාපි තං

ද ්ස න්සතො ආහ ‘‘න පයරො පරං නිකුබ්යබ්ථා’’ති. එ  සපොරාසණො පාසඨො, 

ඉදානිපන‘‘පරංහී’’තිපිපඨන්ති, අයංන ස ොභසනො. 

තත්ථ පයරොතිපරජසනො. පරන්තිපරජනං.න නිකුබ්යබ්ථාතින වඤ්සචයය. 

නාතිමඤ්යඤථාතිනඅතික්කමිත්වාමඤ්සඤයය. කත්ථචීතිකත්ථචිඔකාස , 

ගාසමවාගාමසඛත්සතවාඤාතිමජ්සඣ වාපූගමජ්සඣවාතිආදි. නන්තිඑතං. 

කඤ්චීතියංකඤ්චිඛත්තියංවාබ්රාහ්මණංවාගහට්ඨංවා පබ්බජිතංවාසුඛිතං

වා දුක්ඛිතං වාතිආදි. බ්යායරොසනා පටිඝසඤ්ඤාති කායවචීවිකාසරහි

බයාසරො නාය ච මසනොවිකාසරන පටිඝ ඤ්ඤාය ච. ‘‘බයාසරො නාය

පටිඝ ඤ්ඤායා’’තිහිවත්තබ්සබ‘‘බයාසරො නාපටිඝ ඤ්ඤා’’ති වුච්චති, යථා

‘‘ ම්මදඤ්ඤාය විමුත්තා’’ති වත්තබ්සබ ‘‘ ම්මදඤ්ඤා විමුත්තා’’ති, යථා ච
‘‘අනුපුබ්බසික්ඛාය අනුපුබ්බකිරියාය අනුපුබ්බපටිපදායා’’ති වත්තබ්සබ

‘‘අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපදා’’ති. නාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

දුක්ඛමිච්යඡෙයාතිඅඤ්ඤමඤ්ඤ ් දුක්ඛංන ඉච්සඡයය. කිංවුත්තංසහොති? න
සකවලං ‘‘සුඛිසනො වා සඛමිසනො වා සහොන්තූ’’තිආදිමනසිකාරවස සනව

සමත්තං භාසවයය, කින්තු ‘‘අසහොවත සයො සකොචි පරපුග්ගසලො යං කඤ්චි

පරපුග්ගලං වඤ්චනාදීහි නිකතීහි න නිකුබ්සබථ, ජාතිආදීහි ච නවහි 
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මානවත්ථූහි කත්ථචි පසදස  කඤ්චි පරපුග්ගලං නාතිමඤ්සඤයය, 
අඤ්ඤමඤ්ඤ ්  ච බයාසරො නාය වා පටිඝ ඤ්ඤාය වා දුක්ඛං න
ඉච්සඡයයා’’තිඑවම්පිමනසිකසරොන්සතො භාසවයයාති. 

සත්තමගාථාවණ්ණනා 

7. එවං අහිතදුක්ඛානාගමපත්ථනාවස න අත්ථසතො සමත්තාභාවනං

ද ්ස ත්වා ඉදානි තසමව උපමාය ද ්ස න්සතො ආහ ‘‘මාතා ෙථා

නිෙංපුත්ත’’න්ති. 

ත ් ත්සථො–යථාමාතානියංපුත්තංඅත්තනිජාතංඔර ංපුත්තං, තඤ්ච

එකපුත්තසමවආයු ාඅනුරක්සඛ, ත ් දුක්ඛාගමප්පටිබාහනත්ථංඅත්තසනො 

ආයුම්පිචජිත්වාතංඅනුරක්සඛ, එවම්පි බ්බභූසතසුඉදංසමත්තාඛයංමාන ං 

භාවසය, පුනප්පුනං ජනසය වඩ්ඪසය, තඤ්ච අපරිමාණ ත්තාරම්මණවස න
එක ්මිංවා ත්සත අනවස  ඵරණවස නඅපරිමාණංභාවසයති. 

අට්ඨමගාථාවණ්ණනා 

8. එවං  බ්බාකාසරනසමත්තාභාවනංද ්ස ත්වාඉදානිත ්ස වවඩ්ඪනං

ද ්ස න්සතොආහ ‘‘යමත්තඤ්චසබ්බ්යලොකස්මී’’ති. 

තත්ථ මිජ්ජති තායති චාති මිත්සතො, හිතජ්ඣා යතාය සිනිය්හති, 

අහිතාගමසතො රක්ඛති චාති අත්සථො. මිත්ත ්  භාසවො යමත්තං. 

සබ්බ්යලොකස්මීති අනවස ස   ත්තසලොසක. මනසි භවන්ති මානසං. තඤ්හි

චිත්ත ම්පයුත්තත්තා එවං වුත්තං. භාවයෙතිවඩ්ඪසය.න අ ්  පරිමාණන්ති 

අපරිමාණං, අප්පමාණ ත්තාරම්මණතායඑවං වුත්තං. උද්ධන්තිඋපරි, සතන

අරූපභවං ගණ්හාති. අයධොති සහට්ඨා, සතන කාමභවං ගණ්හාති. තිරිෙන්ති

සවමජ්ඣං, සතන රූපභවං ගණ්හාති. අසම්බ්ාධන්ති  ම්බාධවිරහිතං, 

භින්නසීමන්ති වුත්තං සහොති. සීමා නාම පච්චත්ථිසකො වුච්චති, ත ්මිම්පි

පවත්තන්ති අත්සථො. අයවරන්ති සවරවිරහිතං, අන්තරන්තරාපි 

සවරසචතනාපාතුභාවවිරහිතන්ති අත්සථො. අසපත්තන්ති විගතපච්චත්ථිකං.

සමත්තාවිහාරී හි පුග්ගසලො මනු ් ානං පිසයො සහොති, අමනු ් ානං පිසයො

සහොති, නා ්  සකොචි පච්චත්ථිසකො සහොති, සතන ්  තං මාන ං

විගතපච්චත්ථිකත්තා අ පත්තන්ති වුච්චති. පරියායවචනඤ්හි එතං, යදිදං

පච්චත්ථිසකො පත්සතොති.අයං අනුපදසතො අත්ථවණ්ණනා. 

අයං පසනත්ථ අධප්යපතත්ථදීපනා – යදිදං ‘‘එවම්පි බ්බභූසතසුමාන ං

භාවසය අපරිමාණ’’න්ති වුත්තං, තඤ්සචතං අපරිමාණං සමත්තං මාන ං

 බ්බසලොක ්මිංභාවසය වඩ්ඪසය, වුඩ්ඪිංවිරූළ්හිංසවපුල්ලංගමසයපාපසය.

කථං? උද්ධං අසධොචතිරියඤ්ච, උද්ධංයාවභවග්ගා, අසධො යාව අවීචිසතො, 
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තිරියං යාව අවස  දි ා. උද්ධං වා ආරුප්පං, අසධො කාමධාතුං, තිරියං
රූපධාතුං අනවස  ං ඵරන්සතො. එවං භාසවන්සතොපි ච තං යථා අ ම්බාධං

අසවරං අ පත්තඤ්ච සහොති, තථා  ම්බාධසවර පත්තානං අභාවං
කසරොන්සතො භාවසය. යං වා තං භාවනා ම්පදං පත්තං  බ්බත්ථ

ඔකා සලොකවස න අ ම්බාධං, අත්තසනො පසරසු ආඝාතප්පටිවිනයසනන

අසවරං, අත්තනි ච පසර ං ආඝාතවිනයසනන අ පත්තං සහොති. තං
අ ම්බාධමසවරම පත්තං අපරිමාණං සමත්තං මාන ං උද්ධං අසධො 
තිරියඤ්චාතිතිවිධපරිච්සඡසද බ්බසලොක ්මිංභාවසයවඩ්ඪසයති. 

නවමගාථාවණ්ණනා 

9. එවං සමත්තාභාවනාය වඩ්ඪනං ද ්ස ත්වා ඉදානි තං

භාවනමනුයුත්ත ් විහරසතො ඉරියාපථනියමාභාවංද ්ස න්සතොආහ ‘‘තිට්ඨං

චරං…යප.… අධට්යඨෙයා’’ති. 

ත ් ත්සථො – එවසමතං සමත්තං මාන ං භාසවන්සතො ස ො ‘‘නිසීදති 
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධායා’’තිආදීසු විය ඉරියාපථනියමං
අකත්වා යථාසුඛං අඤ්ඤතරඤ්ඤතරඉරියාපථබාධනවිසනොදනං කසරොන්සතො

තිට්ඨංවා චරංවානිසින්සනොවා යාසනොවායාවතාවිගතමිද්සධොඅ ් , අථ
එතංසමත්තාඣාන තිං අධිට්සඨයය. 

අථ වා එවං සමත්තාභාවනාය වඩ්ඪනං ද ්ස ත්වා ඉදානි වසීභාවං 

ද ්ස න්සතො ආහ ‘‘තිට්ඨං චර’’න්ති. වසිප්පත්සතො හි තිට්ඨං වා චරං වා
නිසින්සනො වා  යාසනො වා යාවතා ඉරියාපසථන එතං සමත්තාඣාන තිං 

අධිට්ඨාතුකාසමොසහොති, අථවාතිට්ඨංවාචරංවා…සප.… යාසනොවාතින

ත ්  ඨානාදීනි අන්තරායකරානි සහොන්ති, අපිච සඛො යාවතා එතං

සමත්තාඣාන තිං අධිට්ඨාතුකාසමො සහොති, තාවතා විගතමිද්සධො හුත්වා

අධිට්ඨාති, නත්ථි ත ්  තත්ථ දන්ධායිතත්තං. සතනාහ ‘‘තිට්ඨං චරං

නිසින්යනො ව,  යාසනොයාවතා ් විතමිද්සධො. එතං තිංඅධිට්සඨයයා’’ති. 

ත ් ායමධිප්පාසයො – යං තං ‘‘සමත්තඤ්ච  බ්බසලොක ්මි, මාන ං

භාවසය’’ති වුත්තං, තං යථා භාසවයය, යථා ඨානාදීසු යාවතා ඉරියාපසථන
ඨානාදීනි වා අනාදියිත්වා යාවතා එතං සමත්තාඣාන තිං අධිට්ඨාතුකාසමො 

අ ් , තාවතාවිගතමිද්සධොවහුත්වාඑතං තිංඅධිට්සඨයයාති. 

එවංසමත්තාභාවනායවසීභාවංද ්ස න්සතො‘‘එතං තිං අධිට්සඨයයා’’ති
ත ්මිං සමත්තාවිහාසර නිසයොසජත්වා ඉදානි තං විහාරං ථුනන්සතො ආහ 

‘‘බ්රහ්මයමතංවිහාරමිධමාහූ’’ති. 
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ත ් ත්සථො – ය්වායං ‘‘සුඛිසනොවාසඛමිසනොවා සහොන්තූ’’තිආදිකත්වා
යාව ‘‘එතං  තිං අධිට්සඨයයා’’ති වණ්ණිසතො සමත්තාවිහාසරො. එතං චතූසු
දිබ්බබ්රහ්මඅරියඉරියාපථවිහාසරසු නිද්සදො ත්තා අත්තසනොපි පසර ම්පි 

අත්ථකරත්තාචඉධඅරිය ් ධම්මවිනසයබ්රහ්මවිහාරමාහු ස ට්ඨවිහාරමාහූති, 
යසතො තතං මිතංඅබ්සබොකිණ්ණංතිට්ඨංචරං නිසින්සනොවා යාසනොවා

යාවතා ් විගතමිද්සධො, එතං තිංඅධිට්සඨයයාති. 

දසමගාථාවණ්ණනා 

10. එවං භගවා සත ං භික්ඛූනං නානප්පකාරසතො සමත්තාභාවනං
ද ්ස ත්වා ඉදානිය ්මා සමත්තා  ත්තාරම්මණත්තා අත්තදිට්ඨියාආ න්නා

සහොති, ත ්මා දිට්ඨිගහනනිස ධනමුසඛන සත ං භික්ඛූනං තසදව

සමත්තාඣානං පාදකං කත්වා අරියභූමිප්පත්තිං ද ්ස න්සතො ‘‘දිට්ඨිඤ්ච

අනුපග්ගම්මා’’තිඉමායගාථායසද නං මාසපසි. 

ත ් ත්සථො – ය්වායං ‘‘බ්රහ්මසමතං විහාරමිධමාහූ’’ති  ංවණ්ණිසතො

සමත්තාඣානවිහාසරො, තසතොවුට්ඨායසයතත්ථවිතක්කවිචාරාදසයොධම්මා, 
සත සත ඤ්ච වත්ථාදිඅනු ාසරන රූපධම්සම පරිග්ගසහත්වා ඉමිනා

නාමරූපපරිච්සඡසදන ‘‘සුද්ධ ඞ්ඛාරපුඤ්සජොයං, නයිධ ත්තූපලබ්භතී’’ති( ං.

නි. 1.171; මහානි. 186) එවං දිට්ඨිඤ්ච අනුපග්ගම්ම අනුපුබ්සබන
සලොකුත්තරසීසලන සීලවා හුත්වා සලොකුත්තරසීල ම්පයුත්සතසනව

ස ොතාපත්තිමග්ග ම්මාදිට්ඨි ඤ්ඤිසතනද ් සනන  ම්පන්සනො, තසතොපරං

සයොපායං වත්ථුකාසමසු සගසධො කිසල කාසමො අප්පහීසනො සහොති, තම්පි 
 කදාගාමිඅනාගාමිමග්සගහි තනුභාසවන අනවස  ප්පහාසනන ච කාසමසු 

සගධං විසනයය විනයිත්වා වූප සමත්වා න හි ජාතු ගබ්භයසෙයං පුන යරති 
එකංස සනවපුනගබ්භස යයංනඑති.සුද්ධාවාස සුනිබ්බත්තිත්වා තත්සථව
අරහත්තංපාපුණිත්වාපරිනිබ්බාතීති. 

එවං භගවා සද නං  මාසපත්වා සත භික්ඛූ ආහ – ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛසව, 

ත ්මිංසයව වන ණ්සඩ විහරථ, ඉමඤ්ච සුත්තං මා  ්  අට්ඨසු

ධම්ම ් වනදිවස සු ඝණ්ඩිං ආසකොසටත්වා උ ් ාසරථ, ධම්මකථං කසරොථ

 ාකච්ඡථඅනුසමොදථ, ඉදසමවකම්මට්ඨානං ආස වථභාසවථ බහුලීකසරොථ, 

සතපි සවො අමනු ් ා තං සභරවාරම්මණං න ද ්ස  ් න්ති, අඤ්ඤදත්ථු
අත්ථකාමාහිතකාමාභවි ් න්තී’’ති.සත ‘‘ ාධූ’’ති භගවසතොපටි ්සුණිත්වා
උට්ඨායා නාභගවන්තංඅභිවාසදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්ථ ගන්ත්වාතථා
අකංසු. සදවතාසයො ච ‘‘භදන්තා අම්හාකං අත්ථකාමා හිතකාමා’’ති 

පීතිස ොමන ් ජාතා හුත්වා  යසමව ස නා නං  ම්මජ්ජන්ති, උණ්සහොදකං

පටියාසදන්ති, පිට්ඨිපරිකම්මංපාදපරිකම්මංකසරොන්ති, ආරක්ඛං ංවිදහන්ති. 
සතපි භික්ඛූ තසමව සමත්තං භාසවත්වා තසමව ච පාදකං කත්වා විප ් නං



ඛුද්දකනිකායෙ ඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථා යමත්තසුත්තවණ්ණනා 

191 

පටුන 

ආරභිත්වා  බ්සබ ත ්මිංසයව අන්සතොසතමාස  අග්ගඵලං අරහත්තං
පාපුණිත්වාමහාපවාරණාය විසුද්ධිපවාරණංපවාසරසුන්ති. 

එවම්පිඅත්ථකු සලනතථාගසතන, 

ධම්මි ් සරනකථිතංකරණීයමත්ථං; 

කත්වානුභුයයපරමංහදය ්  න්තිං, 
 න්තංපදංඅභි සමන්ති මත්තපඤ්ඤා. 

ත ්මාහිතංඅමතමබ්භුතමරියකන්තං, 

 න්තංපදංඅභි සමච්චවිහරිතුකාසමො; 
විඤ්ඤූජසනොවිමලසීල මාධිපඤ්ඤා- 
සභදංකසරයය තතංකරණීයමත්ථන්ති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දකපාඨ-අට්ඨකථාය 

සමත්තසුත්තවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනකථා 
එත්තාවතා චයංවුත්තං– 

‘‘උත්තමංවන්දසනයයානං, වන්දිත්වාරතනත්තයං; 

ඛුද්දකානංකරි ් ාමි, සක ඤ්චිඅත්ථවණ්ණන’’න්ති. 

තත්ථ 
 රණසික්ඛාපදද්වත්තිං ාකාරකුමාරපඤ්හමඞ්ගලසුත්තරතනසුත්තතිසරොකුට්ට

නිධිකණ්ඩසමත්තසුත්තවස න නවප්පසභද ්  ඛුද්දකපාඨස්ස තාව
අත්ථවණ්ණනාකතාසහොති. සතසනතංවුච්චති– 

‘‘ඉමං ඛුද්දකපාඨ ් , කසරොන්සතනත්ථවණ්ණනං; 

 ද්ධම්මට්ඨිතිකාසමන, යංපත්තංකු ලංමයා. 

ත ් ානුභාවසතොඛිප්පං, ධම්සමඅරියප්පසවදිසත; 

වුද්ධිංවිරූළ්හිංසවපුල්ලං, පාපුණාතුඅයංජසනො’’ති. 

පරමවිසුද්ධ ද්ධාබුද්ධිවීරියගුණප්පටිමණ්ඩිසතන 

සීලාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණ මුදය මුදිසතන
 ක මය මයන්තරගහනජ්සඣොගාහණ මත්සථන 
පඤ්ඤාසවයයත්තිය මන්නාගසතන තිපිටකපරියත්තිධම්මප්පසභසද
 ාට්ඨකසථ  ත්ථු ා සන අප්පටිහතඤාණප්පභාසවන
ඡමහාසවයයාකරසණනඡමහාසවයයාකරසණන 
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කරණ ම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුසරොදාරවචනලාවණ්ණයුත්සතන
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවසරන මහාකවිනා
ඡළභිඤ්ඤාපටි ම්භිදාදිප්පසභදගුණප්පටිමණ්ඩිසත උත්තරිමනු ් ධම්සම
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං සථරවං ප්පදීපානං සථරානං මහාවිහාරවාසීනං

වං ාලඞ්කාරභූසතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධයඝොයසොති ගරූහි

ගහිතනාමසධසයයන සථසරන කතා අයං පරමත්ථයජොතිකා නාම
ඛුද්දකපාඨවණ්ණනා– 

තාවතිට්ඨතුසලොක ්මිං, සලොකනිත්ථරසණසිනං; 

ද ්ස න්තීකුලපුත්තානං, නයංසීලාදිසුද්ධියා. 

යාවබුද්සධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්ත ් තාදිසනො; 

සලොකම්හිසලොකසජට්ඨ ් , පවත්තතිමසහසිසනොති. 

පරමත්ථසජොතිකායඛුද්දක-අට්ඨකථාය 

ඛුද්දකපාඨවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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